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1.  དཀནོ་མཆགོ་ག་ིའཆར་གཞ་ིན་ིམང་ཆྱེ་བའ་ིགསང་བ་ཞགི་ཡནི། 

དམ་པའ་ིཆསོ་ཀསི་བསབ་པ་ན།ི 

1 ཐོག་མར་དཀནོ་མཆགོ་གསི་གནམ་དང་ས་གཞ་ིགསར་སྐྲུན་བྱས།། (སའ་ིག་ོལའ་ི1:1, NKJV ཧལི་པའོ་ིནང་ལགོས་སུ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡདོ་པ་ཕུད། ) 

འནོ་ཀང་ག་རྱེ་བྱས་ནས།? 

ཚ་ེསགོ་ག་ིདནོ་སངི་ཅ་ིཞགི་ཡནི་ནམ། 

ལོ་ཚོད་ཧིལ་པོར་མི་རྣམས་ཀིས་སའི་གོ་ལའི་སྱེང་དུ་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་གཏན་ལ་གནས་ཡོད་མྱེད་ལ་དོགས་པ་ཟ་བཞིན་ཡོད། 

གལ་ཏྱེ་ཡོད་ན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། 

ཚོད་དཔག་བྱས་ན་དཀོན་མཆོག་ཡོད་པས། ཁོས་ཅིའི་ཕིར་ཅི་ཞིག་བཟོས་པ་ཡིན་ནམ། 

དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་གསར་སྐྲུན་བྱྱེད་དོན་ཅ་ིཡིན་ནམ དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོད་ལ་རོགས་རམ་བྱྱེད་དུ་འཇུག་དོན་ཅ ི

ཁོད་ཀི་འཚོ་བར་དམིགས་ཡུལ་ཅ་ིཞིག་ཡོད་དམ། 

རིག་གནས་མི་འདྲ་བ་དང་ཆོས་ལུགས་མ་ིའདྲ་བ་ཚང་མར་རང་ཉིད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ཡོད།  འོན་ཀང་དྱེ་དག་གསུང་རབ་དང་གཅིག་མཐུན་ཡིན་ནམ། 

བདྱེན་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། 

གནས་ལུགས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ན་ིདཀོན་མཆོག་རབ་གསལ་གི་གོ་རིམ་ཡིན་པ་དང་། དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀིས་དྱེའི་སྐོར་ལ་སོབ་ཁིད་བྱྱེད་པའི་བྱ་བ་ཁ་ཤས་ལ་མཉམ 

25 ད་ལྟ་ངའི་གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་དང་ཡྱེ་ཤུའི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིསོག་འགྱེལ་གཞིར་བཟུང་ནས་ཁོད་ཚོ་འཛུགས་ཐུབ་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་ཆ་བཞག་ན། འཛམ་གིང་གི་འགོ་ཚུགས་པ་

ནས་བཟུང་གསང་བ་དམ་སྲུང་བྱས་ཡོད། 26 འནོ་ཀང་ད་ལྟ་མ་ིརགིས་ཡངོས་ལ་ལུང་བསན་ག་ིགསུང་རམོ་དང་ ། དཀནོ་མཆགོ་ག་ིབཀའ་ལྟར་དད་མསོ་ལ་བར་ིསྲུང་ཞུ་བའ་ིཆྱེད་དུ་ཡནི་ནོ ། 
27 དཀོན་མཆོག་ལ་མཚོན་ན། བློ་གོས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཡྱེ་ཤུའི་ཡྱེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་བརྒྱུད་དྱེ་ནམ་ཡང་གཟི་བརིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར ཨ་མྱེན། (ར་ོམ་པ། 16:25-27) 

གསུང་རབ་ནང་དུ་འཛམ་གིང་ཐོག་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་གསང་བ་དམ་སྲུང་བྱས་པའི་གསང་བ་དྱེ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་ལུང་བསན་གི་གསུང་རོམ་ནང་"བདྱེན་དོན་གི་ཚིག་"ནང་

གསལ་པོར་བསན་ཡོད། (2 ཏའྱེ་མའྱེ་ཐ།ི  2:15; ཀྲན་མུའུ་སི། 1:18).  

གསུང་རབ་ནི་ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོའ་ིགསང་བ་སོགས་གསང་བ་མང་པོ་ལ་ཟྱེར། (མཱ་ཁ།ི  4:11), བཀའ་དྲིན་གི་གསང་བ། (ཨའྱེ་ཕྱེ་ས་ི  3:1-5), དད་མོས་ཀ་ིགསང་བ། (1 ཏའྱེ་མའྱེ་ཐ།ི  3:9), གཉྱེན་

སིག་འབྱེལ་བའི་གསང་བ། (ཨའྱེ་ཕྱེ་ས་ི  5:28-33), ཁིམས་མྱེད་ལུགས་མྱེད་ཀི་གསང་བ། (2 ས་ལ་ིཡ་མི། 2:7), སར་གསོ་བྱུང་བའི་གསང་བ། (1 ཁ་ོརོ་ནི་ཡ། 15:51-54), ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་

འཆད་མཁན་གི་གསང་བ། (ཨའྱེ་ཕྱེ་སི་  3:4) ཨ་ཕའི་གསང་བ། (ཀོ་ལ་ོསི་ཡ། 2:2), དཀོན་མཆགོ་གི་གསང་བ། (ཀོ་ལ་ོསི་ཡ། 2:2; ཐྱེར་འདོན། 10:7) ཐ་ན་ལོག་གྱུར་གི་པྱེ་པའྱེ་ལུན་གིས་

ཀང་རླབས་ཆྱེན་ (ཐྱེར་འདོན། 17:5). དཔྱེ་ཆ་འདི་བིས་པ་ན་ིབདྱེན་དོན་ལ་ས་ོབ་ཡོད་པའ་ིམི་རྣམས་ལ་ཆ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། "ཁོ་ཚོར་ཁག་ཐྱེག་བྱྱེད་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་ཀིས་ཁ་ོཚོས་དཀོན་

མཆོག་གི་གསང་བའ་ིཤྱེས་བྱ་ཤྱེས་རོགས་བྱྱེད་པར་ཁག་ཐྱེག་བྱྱེད་ཐུབ་ཤས་ཆྱེ། " (ཀོ་ལོ་ས་ིཡ། 2:2, NET). 

དྱེ་ནི་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཧ་ལས་སུ་འཇུག་སིད་མོད། འོན་ཀང་《མཉམ་སྱེབ་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་འཆད་པ་》ཞྱེས་པའི་རོམ་པ་པོ་གསུམ་གིས་ཟིན་བིས་སུ་བཀོད་པ་ལྟར་ན་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་འཆད་མཁན་གིས་གཏམ་
བཤད་བྱས་མྱེད་པས། མི་རྣམས་ཀིས་དྱེ་བས་ཀང་གོ་བ་སྔར་ལས་ལྱེགས་པ་ལྱེན་ཐུབ་ཀ་ིརྱེད། ཁ་ོཚོས་ཟིན་བསི་སུ་བཀོད་པ་ལྟར་ན། ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀིས་གཏམ་བཤད་བྱས་པ་དྱེས་མ་ིམང་པ་ོཞིག་གིས་ཤྱེས་

མྱེད་པའི་ལྷའི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གབ་སྒྲུང་རྒྱུན་འཁོངས་བྱྱེད་དགོས་ཞྱེས་བཤད། (མ་ཞ།ོ 13:11; མཱ་ཁི། 4:11-12; ལུའུ་ཁི། 8:10) དུས་རབས་འདིར། 

ཨ་པུའུ་ལུའུ་པའོ་ཡིས་བིས་པར། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་པུའུ་ཀྲང་ནི་"དཀོན་མཆོག་གི་གབ་ཚིག་གི་བང་མཛོད་"ཡིན། (1 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 4:1; cf. 13:2) སུ་ཞིག་གིས་"དགའ་རོགས་སིག་པའི་སྐད་

ཆ་དྲང་པོར་བཤད་"དགོས། (ཨའྱེ་ཕྱེ་སི་ 4:15). 

ཁོད་ཀིས་གསུང་རབ་ཀིས་བཤད་པའི་གག་ཚིག་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱྱེད་པར་ས་ོབ་ཡོད་དམ། 
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ཁོད་ཀིས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཅིའི་ཕིར་ཅི་ཞིག་བཟོས་པ་ཤྱེས་འདོད། 

ཁོད་ཀིས་གནམ་རྒན་མས་ཁོད་ལ་ཅིའི་ཕིར་བཟོས་པ་ཤྱེས་སམ། 

རྱེད། མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཡོད། 

ཁྱེད་ཚོས་དངོས་གནས་ཤྱེས་རོགས་བྱྱེད་ཐབས་ཡོད་དམ། 

མིའི་རིགས་ཀི་སོལ་རྒྱུན་ལས་གསུང་རབ་ལ་ཡིད་ཆྱེས་བྱྱེད་འདོད་ཡོད་མཁན་གིས་ཤྱེས་ཐུབ། 

ཡིན་ནའང་དཀོན་མཆོག་གི་འཆར་གཞིའི་ནང་ག་ིཆྱེས་ར་བར་གྱུར་པའི་ཕོགས་མང་པ་ོཞིག་ན་ིཆྱེས་ལོག་གྱུར་ཞིག་ཡིན་པས་ན། དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་གིས་དཔྱེ་དྱེབ་ཧིལ་པོ་ཀོག་རོགས། ཁྱེད་ཀ་ིརྱེ་བ་ལྟར་
ལུང་འདྲྱེན་བྱས་མ་ཐག་པའི་ཆོས་ལུགས་འགའ་ཤས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ནས་དྱེ་བས་ཀང་གསལ་པོར་བཤད་དགོས། 

དད་མོས་ལ་ཉན་མཁན་རྣམས་ལ་སྔོན་དཔག་ག་ིཆོས་ཉིད་ཤྱེས་རོགས་བྱས་པ་ལས་རོགས་ཐུབ་པ་ཡིན། 

ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོ་ལ་ོཚོད་འདིའི་ནང་མི་ཚང་མས་ཤྱེས་གསལ་ལྟར་ད་ལྟ་འབོད་སྐུལ་བྱྱེད་མཁན་ཁོ་ནར་ཆ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། 

11 … "ཁོད་ལ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་གསང་བ་རགོས་པར་བྱིན་པ་དང་། ཡིན་ནའང་ཕ་ིརོལ་དུ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་བྱ་བ་དང་དངོས་པ་ོཡོད་ཚད་ཚང་མ་ས་ིགིང་དུ་ཡོང་ (མཱ་

ཁི། 4:11) 

25 གང་ལགས་ཤྱེ་ན། ངས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་ཁོད་ཚསོ་ལོག་གྱུར་ག་ིགསང་བ་དྱེ་ཤྱེས་རོགས་བྱྱེད་མ་ིདགོས་པར།ཁོད་ཚ་ོརང་ཉིད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ལྟར་བླ་ོགོས་ལྡན་པ་ཞིག་བྱྱེད་དགོས་པ་དང་། ཆ་

ཤས་ཤིག་དབིྱ་ས་ིརལ་ག་ིམངའ་ཁོངས་སུ་མུན་འཐོམས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རྱེད། (རོ་མ་པ། 11:25) 

7  ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ལོག་གྱུར་གི་སོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་བློ་གོས་དང་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོའི་གཟི་བརིད་ཀི་ཆྱེད་དུ་ལོ་ན་མ་སོན་པའི་སྔོན་ལ་གཏན་ལ་བཞག་པའི་མི་མངོན་པའི་བློ་

གོས་དྱེ་བཤད་ (1 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 2:7) 

སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སོ་ནས་"ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོའི་གསང་བ་"དང་"ཆོས་སིད་ཀ་ིགསང་བ་"ཞྱེས་པའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ། (ཨའྱེ་ཕྱེ་སི་ 6:19), སྐད་རིགས་མི་འདྲ་བ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སད་དྱེ་ང་ཚོའི་རིན་མྱེད་དྱེབ་

ཆུང་"ལྷ་རྒྱལ་གི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི ccog.org་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིགསུང་རོམ་"ལ་ཞིབ་བཤྱེར་བྱས་ཆོག "མི་རིགས་ཆ་ཚང་བ་"དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་པ་སྱེ། འཛམ་གིང་
ཡོངས་ཀི་རྒྱལ་སོབ་ཀི་རིན་མྱེད་དཔྱེ་ཆ་"འཇིག་རྱེན་འཕུར་སོད་"ཅྱེས་པའི་དཔྱེ་དྱེབ་ལ་ཞིབ་བཤྱེར་བྱས་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་མ་འོང་བའི་ལོ་རབས་ཤིག་གི་ནང་བོར་སོང་བ་སོབ་ཐུབ་བམ། གསུང་རབ་བརྒྱ་

ཕག་ཁ་ཤས་ཀིས་དཀོན་མཆོག་ག་ིརྒྱལ་སོབ་འཆར་གཞི་གསལ་སོན་བྱས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་www.ccog.org་དྲ་ཐོག་ནས་འདོན་སོད་བྱས་ཡོད། 

ཨ་སི་ཐྱེ་ལོ་ཡིས་བིས་དོན། 

8 ང་ལ་ཆ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། དམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་ཉུང་ཤོས་ཡིན་ན་བཀའ་དྲིན་དྱེ་འདྲ་ཞིག་གནང་སྱེ། ངས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་འཆད་ཐབས་བལ་བའི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིརྒྱུ་ནོར་

རྣམས་མི་རིགས་ཁག་གི་ཁོད་དུ་སོག་འགྱེལ་བྱྱེད་དགོས། 9 དྱེ་བཞིན་ལོ་རབས་ནས་འགོ་བརམས་ཏྱེ་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་བརྒྱུད་ནས་བྱ་དངོས་ཡོད་ཚད་གསར་སྐྲུན་བྱྱེད་མཁན་དཀོན་མཆོག་

གི་ནང་དུ་སྦས་ཡོད་པའི་གསང་བ་དྱེ་ཚོ་ཚང་མས་ཤྱེས་སུ་འཇུག་དགོས་པ་དང་།  10 ད་ལྟ་ཆོས་ཚོགས་ཀིས་ལྷ་ཡུལ་གི་ར་དོན་དང་དབང་ཆ་ཤྱེས་རོགས་བྱྱེད་སིད་པའི་བསམ་དོན་དྱེ་ཡིན།  
11 ཁོང་གིས་ཡྱེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་གི་ཡྱེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་ག་ིཡྱེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་གི་དུས་གཏན་གི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར། 12 ང་ཚོས་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆྱེས་ཀིས་ཁྱེངས་པའི་སོ་ནས་སོབས་པ་ཆྱེན་

པོ་དང་ཡིད་ཆྱེས་ཀིས་ཁྱེངས་ཡོད། (ཨའྱེ་ཕྱེ་སི་  3:8-12) 

25 … ང་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་སད་པའི་བཀའ་ལྟར་དཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་ལག་བསར་བྱྱེད་པའི་བློན་ཆྱེན་དུ་གྱུར། 26 ལོ་ན་རྒས་པ་དང་མ་ིརབས་ནས་མི་རབས་བར་སྦས་སྐུང་བྱས་

པའི་གསང་བ་དྱེ་ད་ལྟ་ཁོང་གི་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕིར་མངོན་པ་རྱེད། 27 དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚོར་མི་རིགས་ཁག་གི་ཁོད་དུ་གབ་ཚིག་འདིའི་གཟ་ིབརིད་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་ཤྱེས་སུ་འཇུག་

འདོད་ཡོད་པ་སྱེ། དྱེ་ནི་ཁྱེད་ཚོའི་ནང་གི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་འཆད་མཁན་ཡིན་པ་དང་། གཟི་བརིད་ཀི་རྱེ་བ་ཡིན། (ཀོ་ལོ་ས་ིཡ། 1:25-27) 

དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་མ་གནང་ན"རྒྱུ་ནོར"མང་པོ་ཞིག་"དབྱྱེ་བ་མྱེད་པ་"ཞིག་རྱེད། ངོ་བོའི་སྱེང་ནས་བཤད་ན་འདི་དག་ན་ིསྔ་མ་ོནས་སྦས་སྐུང་བྱས་པའི་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གསང་བ་ཡིན། 



5 
 

དུས་རབས་གཉིས་པའི་ནང་ས་ིམ་ནའ་ིཆོས་དཔོན་གཙོ་བོ/ ཆོས་པ་པ།ོ སི་མྱེ་ན་ཡི་པ་ོལི་ཡ།  ཡིས་བརམས་པའི་"ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཡོང་བའི་སྔོན་ཤྱེས་ཀི་གསང་བ་”ཞྱེས་པ་(པོ་ལ་ིཁྱེ། ཁ་ཁ་ཱཡ།  ཝྱེ་ཐྱེ་

ནས་ཐོན་པའི་དུམ་བུ།) སི་ཏི་ཧ ྥུན་ཁ་ཨར་སིན་གིས་བསྒྱུར། 2006ལ།ོ ཁོ་རང་ཡོང་གབས་ཡོད་པའ་ིགསང་བ་ཞིབ་ཕ་ནི་རིན་མྱེད་དྲ་ཐོག་ག་ིདཔྱེ་ཆའི་ནང་དུ་རྱེད་ཐུབ་པ་དང་། 

www.ccog.org་དུ་འདོན་སོད་བྱས་ཆོག་པ་སྱེ། ཡྱེ་ཤུ་ན་ིཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་པ་ཡིན་པ་ར་སོད་བྱྱེད་ཐུབ། )  

ཡང་དུས་རབས་གཉིས་པའི་ནང་ཆོས་དཔོན/ ཆོས་པ། དབིྱ་ན་ན་ཐ།ི  དང་མྱེ་ལི་ཐ་ོགཉིས་ཀིས་བིས་པའི་ནང་དུ་བློན་པ་ོརྣམས་ཀིས་ཆོས་གཞུང་ག་ིརོགས་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་གོ་བ་ལོན་པ་དང་། (ལྟ་བུ། ཨི་ན་ན་
ཐི་སིའི་ཨྱེ་ཕི་ས་ིལྱེ་ནས་ཨ་ཨ་ིཕྱེ་ས།ི མའྱེ་ལི་ཐ་ོཡི་"ཆསོ་སོང་སིད་སོང་གི་ཉིན་མོ་"ཞྱེས་པ་དྱེ་རྱེད། 

ཡྱེ་ཤུ་དང་ཨ་པུའུ་ལྱེ་ས་ིརྣམ་གཉིས་ཀིས་སྔ་མོ་ནས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པའི་མ་ིརྣམས་ལ་དྱེའི་ནང་གི་གབ་ཚིག་ཁ་ཤས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དུ་ལྷའི་ཆོས་ཚོགས་ཀིས་ད་ལྟ་
ཧུར་བརོན་གིས་དྱེ་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས། 

ལྷ་ཡ་ིརང་བཞནི། 

དཀོན་མཆོག་གི་ངོ་བ་ོལ་རྒྱུས་ལོན་ཅུང་ཙམ་བྱས་ན་ང་ཚོས་ཁོའི་འཆར་གཞིའི་ནང་དོན་ལ་གོ་བ་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ལྱེན་ཐུབ། 

གསུང་རབ་ནང་"དཀོན་མཆོག་ནི་བརྱེ་དུང་ཡིན་"ཞྱེས་བསབ་བྱ་གནང་བ། (1 ཡུའྱེ་ཧན། 4:16), "དཀོན་མཆོག་ནི་སིང་སོབས་ཡིན་"ཞྱེས་པ་དང་ (ཡུའྱེ་ཧན། 4:24), "ཡ་ཧོ་བཟང་པོ་ཡིན་

"ཞྱེས་པ་དང་། (ན་ཧ་མུའུ། 1:7, འཛམ་གིང་དབིྱན་ཇིའི་གསུང་རབ།), ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུ་བཏོན་ནས། (ཅ་ལི་ཡཱ། 32:17,27), ཚང་མས་ཤྱེས་གསལ་ལྟར། (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 46:9-10), ཁོ་

ནི་གཏན་དུ་གནས་པ་ཞིག་ཡིན། (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 57:15). 

ཨ་སི་ཐྱེ་ལོ་ཡིས་བིས་དོན།  

7 ང་ཚོས་ཁོའི་ཁག་རྒྱུན་ལ་བརྱེན་ནས་ཁོའི་བཀའ་དྲིན་གི་རྒྱུ་ནོར་ལ་གཞིགས་ནས་གུ་ཡངས་གཏོང་བ་ཡིན། 8 ཁོང་གིས་བློ་གོས་དང་གཟབ་ནན་མཐའ་དག་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་བློ་རིག་

གསལ་པོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད། 9 ཁོས་རང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ས་ོསྣང་བཟང་པོ་གཞིར་བཟུང་ནས་ང་ཚོར་ཁོའི་འདོད་བློ་ལོག་གྱུར་གི་གསང་བ་དྱེ་ཤྱེས་སུ་བཅུག 10 དུས་རབས་ཀི་ཆ་ཚང་བའི་
རོད་གྱེང་གི་ཁོད་དུ་ཁོང་གིས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་འཆད་མཁན་གི་བྱ་དངོས་ཡོད་ཚད་ནང་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ལྷ་ཡུལ་དང་སའི་ག་ོལའི་སྱེང་གི་དངོས་པ་ོཡོད་ཚད་ཚང་མ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཆོག 

(ཨའྱེ་ཕྱེ་ས་ི  1:7-10) 

དཀོན་མཆོག་གི་འདོད་བླ་ོནི་མ་ིམང་ཆྱེ་བའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་གབ་ཚིག་ཅིག་ཡིན་པ་(ད་ལྟ་མ་ིའབོད་པ་)ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་དུས་རབས་ཀི་ཆ་ཚང་བའི་རོད་གྱེང་མ་བྱུང་གོང་ལ་ཡིད་འཇོག་བྱྱེད་
དགོས།  

འོན་ཀང་དཀོན་མཆོག་གིས་སྔ་མ་ོནས་ཁོའི་འཆར་གཞིའི་ཕོགས་བཀོད་སིག་བྱས་ཡོད་དྱེ། 

11 གཙོ་བདག་གི་བློ་འདོན་པ་ནི་ཇི་སིད་བར་དུ་གནས་པ་དང་། ཁོང་གི་སྱེམས་གཏིང་གི་འཆར་གཞ་ིདྱེ་མ་ིརབས་ནས་མ་ིརབས་བར་རྒྱུན་འཁོངས་བྱྱེད (ས་མ་ཡ། 33:11) 

18 དངུལ་དང་གསྱེར་དང་འདྲ་བར་ཕ་མྱེས་ཀི་སོལ་རྒྱུན་ལས་ཐོབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་མྱེད་པའི་བྱ་སོད་ལས་རུལ་སུངས་སུ་གྱུར་པའི་རིགས་བླུ་རིན་མ་ིལྱེན་པ་ཤྱེས་བཞིན་དུ། 19 འོན་ཀང་ཡྱེ་

ཤུའི་ཆོས་འཆད་མཁན་ག་ིཁག་ར་ཆྱེན་པོ་དང་། སོན་ཆ་མྱེད་པ། མཐོང་རྒྱུ་མྱེད་པའི་ལུ་གུ་ལྟ་བུ་བཅས་ཡིན། 20 ཁོང་གིས་དངོས་གནས་འཛམ་གིང་གི་རྨང་གཞིའི་མདུན་དུ་སྔོན་ལ་གཏན་

འཁྱེལ་བྱས་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་ཁྱེད་ཚོའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ཆྱེས་མཐའ་མཇུག་གི་དུས་སྐབས་འད་ིདག་གི་ནང་དུ་མངོན་པ་རྱེད། (1 པ་ིཏ།ི 1:18-20) 

8 ས་སྱེང་དུ་སོད་མཁན་ཚང་མས་ཁོང་ལ་དད་གུས་བྱྱེད་ངྱེས་རྱེད། ཁོང་ག་ིམིང་ལ་འཛམ་གིང་ག་ིརྨང་གཞིའི་ཐོག་ནས་བསད་པའི་ལུ་གུའི་ཚེ་སོག་གི་དཔྱེ་ཆའི་ནང་དུ་བིས་མྱེད། (ཐྱེར་འདོན། 

13:8)  

དོན་དངོས། གསུང་རབ་ནང་ལུ་གུ་ཞྱེས་པ་དྱེའི་དོན་ནི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ཡིན། (cf. ཡུའྱེ་ཧན། 1:29, 36), ཐོག་མ་ཉིད་ནས་བསད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ཀིས་བྱས་ཉྱེས་
བསགས་པ་ཤྱེས་བཞིན་དུ་ཁོང་ལ་སྔ་མོ་ནས་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་གསལ་པོར་མཚོན་པ་རྱེད། 

ལུང་སོན་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་འདི་ཟིན་བིས་སུ་བཀོད་པའ་ིལྷ་ཡི་འཆར་གཞིའི་གདྱེང་ཚོད་ན།ི 

8 "འདི་ཡིད་ལ་བཟུང་ནས་རང་གི་སྱེས་པ་ལ་སོན་པ་དང་། ཡིད་ལ་དྲན་བྱུང་། ཁོད་ཀིས་བྱས་པ་བསགས་སོང་། 9 སྔར་ག་ིདངོས་པ་ོརིང་པ་རྣམས་དྲན་པ་དང་བདག་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་

པས་དྱེ་ལས་གཞན་མྱེད་པ་དང་། ང་ན་ིདཀོན་མཆོག་ཡིན་ལ་ང་དང་འདྲ་བའི་མ་ིགཅིག་ཀང་མྱེད། 10 ཐོག་མ་ཉིད་ནས་མཇུག་བསིལ་རྒྱུའི་ཁབ་བསགས་བྱས་པར་མ་ཟད། གནའ་དུས་ནས་ད་

དུང་མ་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་བ་རྣམས་ཀང་བཤད་པར། ངའི་བློ་འདོན་པ་ཡར་ལངས་ནས་ངས་དགའ་སོ་ཚད་མྱེད་བྱྱེད་ངྱེས་ཡིན། 11 ཤར་ཕོགས་ནས་རོན་དངོས་ཤགི་འབོད་པ་ན་ིངའི་བླ་ོའདོན་
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པ་དང་རྒྱང་ཐག་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། དངོས་གནས་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་མོང་། ངས་ཀང་དྱེ་ཁྱེར་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡིན། བདག་གིས་དམིགས་པ་ཡོད་པ་དང་། ངས་

ཀང་དྱེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 46:8-11) 

11 གཙོ་བདག་གི་བློ་འདོན་པ་ནི་ཇི་སིད་བར་དུ་གནས་པ་དང་། ཁོང་གི་སྱེམས་གཏིང་གི་འཆར་གཞ་ིདྱེ་མ་ིརབས་ནས་མ་ིརབས་བར་རྒྱུན་འཁོངས་བྱྱེད  (ས་མ་ཡ། 33:11) 

དཀོན་མཆོག་གི་འཆར་གཞ་ིཚང་མ་གོས་འཆམ་བྱུང་བ་རྱེད། 

ད་དུང་གཤམ་གསལ་ག་ིགནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བློ་ 

16 དཀོན་མཆོག་ལ་མཚོན་ན་འཇིག་རྱེན་ལ་དྱེ་འདྲའི་དགའ་ཞིང་། ཁོས་རང་གི་བུ་གཅིག་པུ་བྱིན་པས། སུ་ཞིག་གིས་ཁ་ོལ་དད་པ་བྱྱེད་མཁན་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་ར་མྱེད་དུ་འག་ོམི་རུང་བར་ཚེ་

སོག་ཡོད་དགོས། 17 དཀནོ་མཆགོ་གསི་རང་ག་ིབུ་འཇགི་རྱེན་དུ་བཏང་ནས་འཇགི་རྱེན་ལ་རྒལོ་གཏམ་བཏང་བ་མནི་པར། འཛམ་གངི་ཡངོས་ཀསི་ཁངོ་བརྒྱུད་ནས་སབོ་ཐུབ་ཤས་ཆྱེ། (ཡུའྱེ་

ཧན། 3:16-17). 

ད་ལྟ་ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ག་ིཁད་ཆོས་ཁ་ཤས་མཐོང་བ་དཔྱེར་ན་ཁོ་ན་ིའཆར་གཞི་འགོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། བརྱེ་དུང་ཡང་ཡིན་པ་སྱེ། འདིས་ང་ཚསོ་ཁོང་དང་ཁོའི་གཞི་རའི་ཀུན་སོང་ལ་ག་ོབ་
སྔར་ལས་ལྷག་པ་ལྱེན་པར་རོགས་རམ་བྱྱེད་དགོས། 

ཁྱེད་ཚོ་ནི་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆྱེ་ ཁོད་ལ་གལ་ཆྱེན་པོ་ཡོད། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཚོ་རང་ཉིད་ལ་དགའ།། དངོས་གནས་ཁྱེད་ཚོ་རང་ཉིད་ལ་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད། 
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2.  ཅའི་ིཕིར་གསར་རམོ་བྱས་པ་ཡནི་ནམ། མའི་ིརགིས་ཀ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅ་ིཡནི་ བདུད་ཀ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅ་ིཡནི་ཞྱེ་ན། གང་ཞགི་བདྱེན་པ་ཞྱེས་
བྱ་བ། ངལ་གས་ོདང་ཉྱེས་གསགོ་ག་ིག་རྱེ་ཡནི་ནམ། 

ལོ་རབས་ཧིལ་པོར་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་རྣམས་ལ་གནད་དོན་ཆྱེ་ཤོས་ཤིག་ཡོད་པ་ནི་"ང་ཚ་ོའདིར་ཡོང་དནོ་ཅི་ཡིན་"ཞྱེས་པ་དྱེ་རྱེད། གཞན་ཞིག་ན"ིཅིའི་ཕིར་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། 

གནད་དོན་འདི་དག་ག་ིགཞི་རའི་དྲིས་ལན་ན་ིདཀོན་མཆོག་གི་གསུང་རབ་དང་གསུང་རབ་ཀི་ནང་དུ་རྱེད་ཐུབ། 

འཇིག་རྱེན་ཁམས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་བསམ་བླ་ོའདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཚན་རིག་པ་མང་པོའི་ཁོད་དུ་ངོས་འཛིན་གཅིག་མཐུན་བྱུང་བ་དང་། ཆོས་ལུགས་པ་རྣམས་ཀི་ཁོད་དུ་མིའི་
རིགས་ཚང་མར་ཨ་མ་གཅིག་འདྲ་ཡོད་པ(རོད་གཞི་དྱེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རུང་། ) 

འཛམ་གངི་སྱེ་དངསོ་ཀ་ིདཔྱེ་ཆ། 

ང་ཚོར་དཀོན་མཆོག་གིས་གསུང་རབ་ཀི་དྱེབ་དང་པའོི་ནང་དུ་བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད།  

༄༅།།རྒྱུད་ཀ་ིརྣམ་བཤད་ལས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་དངོས་པ་ོབཟང་པ་ོཞིག་མཐོང་བ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསན་པ། (རྒྱུད་ཀ་ིཁམས། 1:4,10,12,18, 21, 25, 31). ད་དུང་ཕིས་

ཀི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀུན་བཏུས་ཀིས་ང་ཚོར་བརྡ་བཏང་སྱེ། དཀོན་མཆོག་གིས་ས་གཞི་ཆགས་ནས་འཚོ་སོད་བྱྱེད་བཞིན་ཡོད། (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 45:18). 

རྒྱུད་ཀི་རྣམ་བཤད། དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་བཟོ་བའི་སྐོར་ལ་འདི་ལྟར་སོབ་སོན་གནང་བ་སྱེ། 

26 དྱེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས"ང་ཚོས་ང་ཚོའ་ིགཟུགས་བརན་ལྟར་མ་ིབཟ་ོབ་དང་། ང་ཚོའ་ིའདྲ་པར་ལྟར་མི་བཟ་ོབ་དང་། ཁོ་ཚོས་རྒྱ་མཚོའི་ཉ་དང་། མཁའ་དབུགས་ཀི་འདབ་ཆགས་དང་། 
བ་གང་གི་སྱེང་། ས་གཞི་ཡོངས་དང་སའི་གོ་ལའི་སྱེང་གི་སི་གཡའ་བའི་དངོས་པོ་རྱེ་རྱེའི་སྱེང་དུ་དབང་སྒྱུར་གི་གོ་གནས་བཟུང་ཡོད་"ཅྱེས་བཤད། 

27 དྱེ་བས་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་ཉིད་ཀ་ིགཟུགས་བརན་ལ་བརྱེན་ནས་མི་གསར་སྐྲུན་ དཀོན་མཆོག་གི་གཟུགས་བརན་ཁོད་དུ་ཁོང་གིས་ཁོང་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་དང་། ཁོས་ཁ་ོཚོ་གསར་

སྐྲུན་བྱས་པ་རྱེད། 28 དྱེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་དྱེ་དག་ལ་བྱིན་གིས་བརླབས་པས་དྱེ་དག་ལ་འབས་བུ་དང་སྱེ་འཕྱེལ་ག་ིཚུལ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ས་གཞི་བཀང་ནས་འདུལ་བ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་
ཉ་དང་། མཁའ་དབུགས་ཀི་འདབ་ཆགས་ལས་བརྒལ་བ། སའི་གོ་ལའི་སྱེང་འགུལ་སོད་བྱྱེད་པའི་བྱ་དངོས་གསོན་པོ་རྱེ་རྱེའི་སྱེང་དབང་སྒྱུར་ག་ིགོ་གནས་བཟུང་ཡོད་"ཅྱེས་བཤད། 

29 དཀོན་མཆོག་གིས་སྨྲས་པ། ངས་ཁོད་ལ་ས་གཞི་ཡོངས་ཀི་ས་བོན་དང་ཤིང་འབས་ཀི་འབས་བུ་ཐོན་པའི་ས་བོན་ཚང་མ་ཁོད་ཚོར་སད་པ་ཡིན། ཁོད་ལ་མཚནོ་ན་དྱེ་ན་ིཟས་རིགས་ཀི་ཆྱེད་

དུ་ཡིན། 30 ད་དུང་རི་དྭགས་རྱེ་རྱེ་དང་མཁའ་འག་ོབྱ་རྱེ་རྱེ་དང་དྱེ་བཞིན་སའ་ིགོ་ལའི་སྱེང་གི་ས་ིགཡའ་བའི་དངོས་པོ་ཡོད་ཚད་ལ་ངས་ཚེ་སོག་ཡོད་པའི་ཕྱུགས་རིགས་ལྗང་ཁུ་རྱེ་རྱེར་ཟས་

ཀི་ཆྱེད་དུ་བྱིན་པ་ཡིན"ཞྱེས་དང་། དྱེ་ལྟར་ཡིན་པ་རྱེད། (རྒྱུད་ཀ་ིཁམས། 1:26-30) 

དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་རྱེས་སུ་གྲུབ་པ་ལས་སོག་ཆགས་ཀ་ིརིགས་ཤིག་མིན། དཀོན་མཆོག་གིས་ངོ་བོའི་སྱེང་ནས་རང་ཉིད་ལ་སྱེ་འཕྱེལ་བྱྱེད་བཞིན་ཡོད། (མ་ཱལི་ཆ།ི 2:15). ང་

ཚོས་མིའི་རིགས་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིགཟུགས་བརན་གསི་སའི་གོ་ལའ་ིསྱེང་ག་ིབྱ་དངོས་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱྱེད་པ་མཐོང་། (cf. ཧ་ིཔ་ར།ི 2:5-8), དྱེ་མིན་གི་ཆོས་གཞུང་གཞན་དག་གི་ཐོག་ནས་གསལ་

བཤད་བྱས་པ་ནི་འཆར་གཞིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། (cf. 1 ཡུའྱེ་ཧན། 3:2). 

མིའི་རིགས་དང་གསར་རོམ་བྱས་པ་ཧ་ཅང་མི་བཟང་ངམ། 

མིན།. རྒྱུད་ཀི་རྣམ་བཤད་རྱེས་མ། ང་ཚོར་གསུངས་དནོ། 

31 དྱེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གིས་བཟོས་པའི་ཡོད་ཚད་མཐོང་བས་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག དྱེའི་རྱེན་གིས་དགོང་མ་ོདང་ཞོགས་པ་ནི་ཉིན་དྲུག་པ་ཡིན། (རྒྱུད་ཀ་ིཁམས། 

1:31) 

དྱེ་བས་བསར་དུ་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་རྱེད། (རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 1:3-2:3) ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་པས་བལྟས་ན་གནམ་བདག་གིས་མིའི་རིགས་ཀིས་སའི་གོ་ལ་མགོ་རིང་སོག་པའི་མཛུབ་སོན་རྱེད། (རྒྱུད་ཀི་

ཁམས། 1:28). 

ཉིན་དྲུག་པའི་རྱེས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ངལ་གསོ་གནང་བ་སྱེ། 
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1 དྱེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་དང་དྱེ་བཞིན་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། 2 ཉིན་བདུན་པར་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་ལས་ཀ་དྱེ་མཇུག་བསིལ་བ་

དང་། ཁོས་རང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་ལས་ཀ་མཐའ་དག་གི་ནང་ནས་ཉིན་བདུན་པར་ངལ་གསོ་བྱས་པ་རྱེད། 3 དྱེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིན་བདུན་པར་མགོན་སབས་གནང་བ་དང་། དྱེ་ལ་

དམ་པ་གནང་བ་རྱེད། གང་ཡིན་ཟྱེར་ན། དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དྱེའི་ནང་དུ་དཀོན་མཆོག་གིས་གསར་སྐྲུན་དང་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ལས་ངལ་གསོ་བྱས་པས་རྱེད། (རྒྱུད་ཀ་ི

ཁམས། 2:1-3) 

དཀོན་མཆོག་གིས་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཉིན་དྲུག་ག་ིརིང་ལ་གཟུགས་འདས་རིག་པའི་གསར་རོམ་ཞིག་བྱས་པ་དང་བདུན་པར་དྱེ་བས་ཀང་བསམ་པའི་གསར་གཏོད་ཅིག་བྱས་ཡོད། 

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉིན་བདུན་པར་སོན་ལམ་ཆྱེན་མོ་གནང་བ་ལས་ཁོང་གིས་དྱེ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡང་གསལ་པོར་མཚོན་ཡོད། (ཕི་གིང་པ། 20:8, ཁོང་གིས་"དམ་པ་སྲུང་དགོས་"ཞྱེས་གསུངས་
འདུག) 

དཀོན་མཆོག་ལ་འཆར་གཞ་ིཞིག་ཡོད། 

མ་ིཞྱེས་པ་ན་ིཅ་ིཞགི་ཡནི་ནམ། 

ད་དུང་རྒྱུད་རིམ་གི་རྣམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཤམ་གསལ་གི་བརྡ་ཐ་ོཞིག་གཏོང་རྒྱུ་སྱེ། 

15 དྱེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་དྱེ་ཁིད་ནས་དབིྱ་ཏྱེང་གི་མྱེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་བཞག་ནས་དྱེ་ལ་ཕོགས་ལྷུང་དང་སྲུང་སོབ་བྱས། (རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 2:15)  

མྱེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ཕོགས་ལྷུང་དང་རྒྱུན་འཁོངས་བྱྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ན་ིའབད་བརོན་བྱས་ནས་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཡོང་བར་བྱ་རྒྱུ་དྱེ 

རིང་མ་པ་རྣམས་ཀིས་བསབ་པ་ན།ི 

4 ཁོད་ཀིས་ཁོ་ལ་སྱེམས་ཆུང་བྱྱེད་པ་ན་ིཅི་ཞིག་ཡིན། 

ད་དུང་ཁོད་ཀིས་ཁོ་ལ་འཚམས་འདིྲ་བྱྱེད་པའི་སྱེས་པའི་བུ་ཡིན་ནམ།  
5 ཁྱེད་ཚོས་ཁོ་ལྷའི་ཕ་ོཉ་ལས་ཅུང་དམའ་བར་བྱས།  

ཁྱེད་ཚོས་གཟི་བརིད་དང་གཟ་ིབརིད་ཀིས་ཁོ་ལ་ཞྭ་མོ་ཕུད་པ་རྱེད།  

6 ཁྱེད་ཚོས་ཁོ་ལ་ཁྱེད་ཀི་ལག་པའི་བརམས་ཆོས་ལ་དབང་སྒྱུར་གི་ག་ོགནས་བཟུང་ཡོད་པ་དང་། 

ཁྱེད་ཚོས་ཅ་ལག་ཚང་མ་ཁོའ་ིརྐང་འོག་ཏུ་བཞག་ཡོད།  
7 ལུག་དང་བ་མོ་ཐམས་ཅད་དང་། །  

ཐ་ན་ཞིང་ཁམས་ཀི་སྱེམས་ཅན་དང་།  
8 མཁའ་འགོ་བྱ་དང་། 

ད་དུང་རྒྱ་མཚོའི་ཉ་མོ། 

དྱེ་ནི་མཚོ་འགམ་ག་ིལམ་ཕན་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བཞིན་ཡོད། (ས་མ་ཡ། 8:4-8) 

མིའི་རིགས་ལ་སའ་ིགོ་ལའི་སྱེང་དབང་སྒྱུར་གི་ག་ོགནས་བཟུང་ཡོད། (ཆ་ཤས་ཤིག་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིལག་པའི་བརམས་ཆོས་ཡིན། ) དམག་མི་གསར་པས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སོ་ནས་འདི་ཇྱེ་ཆྱེར་བཏང་བ་
སྱེ། 

5 ལྷའི་ཕོ་ཉ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ཁོས་འཇིག་རྱེན་འདིར་རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀ་ིཡོད། 6 ཡིན་ནའང་ས་ཆ་ག་གྱེ་མོ་ཞིག་ཏུ་མི་ཞིག་གིས་བདྱེན་དཔང་བྱས་ཏྱེ་མི་དྱེ་
ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོད་ཀིས་ཁོ་ལ་སྱེམས་ཆུང་བྱྱེད་ཀི་འདུག་གམ། ཡང་ན་མིའི་བུ་ཁོད་ཀིས་ཁོ་ལ་འཚམས་འདིྲ་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། 
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7 ཁོད་ཀིས་ཁོ་ནི་ལྷའི་ཕ་ོཉ་ལས་ཅུང་ཟད་དམའ་རུ་བཅུག་པ་དང་། ཁོད་ཀིས་གཟི་བརིད་དང་གཟ་ིབརིད་ཀིས་ཁོ་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་སྱེ།ཁོའི་ལག་པའི་བརམས་ཆོས་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་སྱེ། 
8 ཁོད་ཀིས་དངོས་པ་ོཡོད་ཚད་ཁོའི་རྐང་འོག་ཏུ་བཞག་ཡོད། དྱེའི་རྒྱུ་རྱེན་ནི་ཁོས་ཡོད་ཚད་ཁོའི་འོག་ཏུ་བཞག་ནས་ཁོའི་འོག་ཏུ་བཞག་མྱེད་པའི་དངོས་པ་ོགང་ཡང་བཞག་མྱེད། འོན་ཀང་
ད་ལྟ་ང་ཚོས་ད་དུང་ཁོའི་ལག་འོག་ཏུ་བཞག་པའ་ིདངོས་པོ་ཡོད་ཚད་མཐོང་མ་མོང 

9 འོན་ཀང་ང་ཚོས་མཐོང་བ་ནི་འཆ་ིབའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཆྱེད་དུ་ལྷའི་ཕོ་ཉ་ལས་ཅུང་ཟད་དམའ་བའི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ལ་གཟི་བརིད་དང་གཟ་ིབརིད་ཀི་མཚན་སན་ཐོབ་པ་དང་། དཀོན་
མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྱེན་ནས་མི་ཚང་མར་འཆི་བའི་བོ་བ་མོང་དུ་འཇུག་དགོས། 

10 གང་ལགས་ཤྱེ་ན། ཁོ་ནི་བྱ་བ་དང་དངོས་པ་ོཡོད་ཚད་ཡིན་ཞིང་། སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཚང་མ་དངོས་པ་ོཤ་སག་ཡིན་ཞིང་། བུ་མང་པོ་ཞིག་གཟི་བརིད་ཀ་ིགནས་སུ་འཁིད་དྱེ་ཁ་ོཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་
སོབ་པའི་རུ་དཔོན་དྱེ་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་བྱ་དགོས། 

11 ཁོ་དང་ཁ་ོཚོ་ཚང་མ་གཅིག་ཡིན་པ་སྱེ། དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོ་ཚོས་ཁོ་ཚོར་སྤུན་ཟླ་ཞྱེས་འབོད་པར་ང་ོགནོང་མི་དགོས་པའི་རྱེན་གིས་རྱེད། 

12 ངས་ཁོད་ཀི་མིང་ངའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་ཁབ་བསགས་བྱྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ཆོས་ཁང་གི་དཀིལ་དུ་ངས་ཁོད་ལ་བསོད་པ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། 

13 ངས་ཡང་བསར་ཁོ་ལ་ཡིད་ཆྱེས་བྱྱེད་ངྱེས་ཡིན། ཡང་བསར་ང་དང་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བྱིན་པའི་བྱསི་པ་ཚོ་ལ་བལྟས། 

14 སྐབས་དྱེར་བྱིས་པ་ཚ་ོཤ་ཁག་ག་ིཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པའི་རྱེན་གིས་ཁ་ོརང་ཉིད་ཀང་དྱེ་དང་འདྲ་བའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་པ་རྱེད། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་དྱེ་ལ་འཆི་བའི་
སོབས་ཀི་བདག་ཉིད་ཡོད་པ་སྱེ་བདུད་ཀ་ིབདག་ཉིད་ཅན་དྱེ་ཉིད་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

15 འཆི་བར་སྐྲག་པའི་ཁོ་ཚ་ོསྱེལ་འདྲྱེན་བྱྱེད་པ་ནི་ཁ་ོཚོའི་ཚེ་གང་བོར་འཆིང་རྒྱ་ཐྱེབས་པ་ཞིག་རྱེད། 

16 རྒྱུ་རྱེན་ནི་ཁོས་ལྷའི་ཕ་ོཉའི་ངོ་བ་ོམི་འཛིན་པ་དང་། འོན་ཀང་ཁོང་གིས་ཁོང་ལ་ཡ་པ་ོལ་ཧན་ག་ིས་བནོ་བླངས་པ་རྱེད། 

17 དྱེར་མ་ཟད། བྱ་བ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ཚང་མས་ཁོ་རང་སྤུན་ཟླ་རྣམས་དང་འདྲ་བར་ལྷ་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་པའི་བྱ་བ་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་པའ་ིབྱམས་བརྱེ་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་བླ་

མ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སིད་པ་དང་། མི་དམངས་ཀི་ཉྱེས་སདོ་ལ་མཐུན་འགིག་ཡོང་བ་བྱྱེད་དགོས། (ཧ་ིཔ་ར།ི 2:5-17, KJV)  

དྱེའི་རྱེན་གིས་འཇིག་རྱེན་དབང་སྒྱུར་ནི་འཆར་གཞིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། 

ཡིན་ནའང་བྱ་དངོས་ཡོད་ཚད་ད་དུང་མིའི་རིགས་ཀསི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་ཐུབ་མྱེད་པའི་རྒྱུ་རྱེན་གཅིག་ན་ིགཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན། 

23 མི་ཚང་མས་སིག་པ་བྱས་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བརིད་མི་འདང་བ་དང་། (རོ་མ་པ། 3:23)  

འོན་ཀང་ང་ཚ་ོཉྱེས་པ་ལས་ཚུར་བླུས་པ་ནི་འཆར་གཞིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་རྱེད། (cf. རོ་མ་པ། 3:24-26) དྱེ་བས་རྱེས་སུ་ང་ཚོས་དབང་སྒྱུར་བྱྱེད་ཐུབ་ཀ་ིརྱེད། 

སགོ་ཆགས་དང་བསྡུར་ན་མའི་ིརགིས་ཀ་ིགསང་བ། 

མིའི་རིགས་ནི་སོག་ཆགས་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། སྱེ་དངོས་གཞན་དག་དང་བསྡུར་ན་ཚད་མཐོའ་ིའཕྱེལ་འགྱུར་བྱུང་བ་དང་འདྲ་བར་ཁད་པར་ཡོད་དམ། 

མིན།.  

ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀིས་དོན་དག་འདི་ལ་འཐབ་རོད་བྱས། 

འོན་ཀང་དཀོན་མཆོག་ག་ིསྐད་ཆ་དང་ལྱེན་བྱྱེད་འདོད་ཡོད་པའི་མིས་ག་ོབ་ལྱེན་ཐུབ། 

མིའི་རིགས་ལ་ཁ་ོཚོའི་ལུས་སྱེང་དུ་མིའ་ིརིགས་ཀ་ིསིང་སོབས་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་སོག་ཆགས་གཞན་དག་ཚུད་པའི་སོག་ཆགས་ལ་དྱེ་དང་འདྲ་བའི་སིང་སོབས་མྱེད། མིའི་རིགས་ལ་སིང་སོབས་ཡོད་པའི་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དྱེ་དམག་མི་གསར་རིང་ཚང་མས་སོབ་ཁིད་བྱས་ཡོད་དྱེ། 

8 འོན་ཀང་མིའི་རིགས་ལ་སིང་སོབས་ཤིག་ཡོད་པ་དྱེས་བླ་ན་མྱེད་པའི་དབུགས་ཀིས་ཁ་ོལ་གོ་བ་ལྱེན་དུ་བཅུག (ལས་གནས། 32:8) 
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11 གང་ལགས་ཤྱེ་ན། མིའི་རིགས་ཀིས་རང་ག་ིནང་དུ་ཡོད་པའི་མ་ིདྱེའི་སིང་སོབས་ཕུད་པའི་མི་ཞིག་གི་བྱ་དངོས་ཤྱེས་ཀི་ཡོད?... (1 ཁ་ོརོ་ན་ིཡ། 2:11) 

འཇིག་རྱེན་པའི་རིང་ལུགས་པས་མིའི་རིགས་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་སད་པའི་སིང་སོབས་ཡོད་པ་ཁས་ལྱེན་འདོད་མྱེད།  

ཡིན་ནའང་ཡོད་པ་རྱེད། 

མིའི་རིགས་ཀི་སིང་སོབས་དང་བསམ་པའི་སོག་ཆགས་ཀི་རིགས་དབིྱབས་ལ་ཁད་པར་ཡོད། (cf. ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། 3:21). 

1978ལོར་ཕིར་ལོག་རྱེས་འཛམ་གིང་ཡོངས་ཀི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གནམ་བདག་ཆོས་ཚོགས་རིང་པས་ཧོ་པོ་ཧ ྥུ་·ཝྱེ་·ཨ་མུའུ་ས་ིཏུང་གིས་དྱེབ་ཆུང་ཞིག་བཏནོ་ནས་ཚན་རིག་གིས་མིའི་རིགས་ཀི་བསམ་
བློ་རོགས་མི་ཐུབ་ཅྱེས་བིས་ཡོད། གཤམ་གསལ་ག་ིགནད་བསྡུས་ཁ་ཤས་གཤམ་གསལ། 

ཆྱེས་རླབས་ཆྱེ་བའི་བསམ་བློ་ཡིས་འཛམ་གིང་ག་ིགནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱྱེད་མི་ཐུབ་པའི ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀིས་"ཤྱེས་ཡོན་འདང་ངྱེས་ཤིག་སད་ན་ང་ཚོས་མིའི་རིགས་ཀ་ིགནད་དོན་

མཐའ་དག་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་ང་ཚོའི་ནག་ཉྱེས་མཐའ་དག་སྱེལ་དགོས་"ཞྱེས་བཤད་མོང་། 1960ལོ་ནས་བཟུང་འཛམ་གིང་ག་ིཤྱེས་བྱའི་ཐྱེབས་ར་ལྡབ་གཅིག་འཕར་ཡོད། འོན་ཀང་
མིའི་རིགས་ཀི་ནག་ཉྱེས་ཀང་ལྡབ་གཅིག་འཕར་ཡོད། ... 

ཡིན་ནའང་མིའི་རིགས་ཀ་ིབསམ་བླ་ོརླབས་ཆྱེ་ཤོས་ཀསི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཤྱེས་བྱ།ལ་གོ་བ་ལྱེན་མ་མོང་། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོའ་ིབཟོ་བཀོད་པ་རྣམས་ཀིས་གཏོར་མི་ཐུབ་པའི་གསང་བའི་
ཨང་གངས་ཐོག་ནས་ཁོའི་ཆ་འཕིན་ང་ཚོར་བསྐུར་བ་དང་འདྲ། 

ཆྱེས་རླབས་ཆྱེ་བའི་མིའི་རིགས་ཀི་བསམ་བླ་ོཡིས་གསང་བའི་ཚབ་རགས་དྱེ་ར་བ་ནས་གཏོར་མ་མོང་། དྱེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་གིས་གོ་བ་ལྱེན་མི་ཐུབ། སྱེམས་ཁམས་རིག་པ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་
མིའི་རིགས་ཀི་བསམ་བློ་ན་ིཅི་ཞིག་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པ་མི་ཤྱེས། ... 

སོག་ཆགས་ཀི་ཀད་པ་དང་མིའི་ཀད་པའི་དབིྱབས་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་དོན་དངོས་སུ་ཁད་པར་མྱེད། གང་ཆྱེན་དང་། ཆུ་སིན། མཚོ་ཕག་བཅས་ཀི་ཀད་པ་ན་ིམའིི་ཀད་པ་ལས་ཆྱེ་བ་དང་། ཙི་
ཙིའི་ཀད་པ་ཅུང་ཆུང་། 

ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་མིའི་ཀད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་སིད་མོད། འོན་ཀང་རྒྱང་ཐག་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་ས་ོནས་ཐོན་ཚད་ཀི་ཧྱེ་བག་གསལ་བཤད་བྱྱེད་མ་ིཐུབ། 

འོ་ན་ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ཁད་པར་ཆྱེན་པ་ོཡོད་དམ། ཚན་རིག་གིས་ལན་གང་ལྱེགས་འདྱེབས་མི་ཐུབ། ཚན་རིག་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཀད་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱྱེད་པའི་ཁབ་ཁོངས་ནང་། ལྡོག་མྱེད་ཀ་ིརང་
བཞིན་ནི་མིའི་ཀད་པའི་ནང་དུ་སོག་ཆགས་ཀི་ཀད་པའི་ནང་དུ་དངོས་ལུགས་མིན་པའི་གྲུབ་ཆ་ཁ་ཤས་ཡོད་དགོས་ཞྱེས་ཚིག་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་པ་རྱེད། འོན་ཀང་ཚན་རིག་པ་མང་ཆྱེ་
བས་དངོས་ཁམས་མིན་པ་གནས་སིད་པ་ཁས་ལྱེན་མ་ིསིད། 

ད་དུང་འགྱེལ་བཤད་གཞན་པ་ཅ་ིཞིག་ཡོད་དམ། དནོ་དངོས་ མིའི་ཀད་པའི་དངོས་ལུགས་ཀི་ཁད་འཕགས་རང་བཞིན་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ག་ིཕི་རོལ་དུ་ཚན་རིག་ལ་ཡ་ིའགྱེལ་བཤད་ཡོད་
པས། ཐ་ན་བསམ་པའི་ཐོག་ག་ིསིད་ཕོད་ཀང་ཁས་ལྱེན་བྱྱེད་འདོད་མྱེད་པའི་རྱེན་གིས་རྱེད། 

མིའི་རིགས་ཀིས་ཐ་ན་རང་ཉིད་ཀི་བཟོ་སྐྲུན་པ་གནས་པ་ཁས་མི་ལྱེན་པའི་སྐབས་སུ། ཁོས་རང་གི་ཀད་པའི་ནང་དུ་གཞི་རའི་ཤྱེས་བྱ་ང་ོམ་དང་། དངོས་པ།ོ ཤྱེས་རོགས་བཅས་ཀ་ིརྒྱ་མཚ་ོརྒྱ་
ཆྱེན་པོ་ཞིག་མྱེད་པར་བཟོས་པ་རྱེད། ཁོས་བདྱེན་དནོ་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ཁབ་འཇུག་བྱྱེད་པ།ཡི་ཚབ་བྱས་པའི་སྐབས་སུ། ཁ་ོནི་སྱེས་པ་ཡོངས་ཀི་ཁོད་དུ་རང་ཉདི་ནི་བློ་གོས་ལྡན་པ་ཞིག་རྱེད་
ཅྱེས་བཤད་མོད། ... 

མི་མང་པོ་ཞིག་ས་ངོས་ཀི་ཐལ་རྡུལ་གིས་བཟོས་པ་རྱེད། ཁོས་མཁའ་དབུགས་ཁོད་ནས་གནས་སྐབས་ཀི་མའིི་རིགས་ཀི་ཚ་ེསོག་དང་ལྱེན་བྱས་ཏྱེ་སྣ་ནང་དུ་དབུགས་འབིྱན་རྔུབ་བྱྱེད་ཀིན་ཡོད། 

ཁོའི་ཚེ་སོག་ན་ིཁག་རྒྱུན་ག་ིཁོད་དུ་གནས་ཡོད། (རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 9:4, 6). འོན་ཀང་སོག་ར་ནི་དབུགས་འབིྱན་རྔུབ་ཀ་ིམཁའ་དབུགས་ཀིས་དབྱང་འགྱུར་བྱུང་བ་དང་། ཐ་ན་རླངས་
འཁོར་གི་སྣུམ་སྣོན་འཕྲུལ་འཁོར་ནང་གི་རླངས་སྣུམ་དང་འདྲ། དྱེར་བརྱེན་དབུགས་འབིྱན་རྔུབ་ན་ིཚེ་སོག་ཁག་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་ཐ་ན་"ཚེ་སོག་གི་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་"ཡིན། 

མཉམ་འཇོག་གཟབ་ནན་བྱས་ཏྱེ་དངོས་པ་ོཁྱེར་རང་དུ་བཟོས་པའི་མི་རྣམས་ཀིས་ཁོ་ལ་གནས་སྐབས་ཀི་ལུས་པོའི་འཚོ་བ་སྱེལ་དུ་བཅུག་མ་ཐག་ཏུ་བླ་སོག་གསནོ་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རྱེད།  ... 
བླ་སོག་ནི་དངོས་ལུགས་ཀ་ིདམིགས་གསལ་ག་ིགནས་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་སིང་སོབས་མིན། 

ངས་མིའི་ཀད་པ་དང་སོག་ཆགས་ཀི་ཀད་ཆྱེན་ཕལ་ཆྱེར་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། ཡིན་ནའང་མིའི་རིགས་ནི་དཀོན་མཆོག་ག་ིརྣམ་པ་དང་གཟུགས་དབིྱབས་ཀ་ིཐོག་ནས་
བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དཀོན་མཆོག་དང་དམིགས་བསལ་གི་འབྱེལ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་སྱེ། དཀོན་མཆོག་གི་ཁིམ་ཚང་ཆྱེན་པརོ་སྱེས་པའི་མི་མངོན་པའི་སོབས་ཤུགས་ཡོད། དཀོན་མཆོག་ནི་

སིང་སོབས། (ཡུའྱེ་ཧན། 4:24). ཧྱེ་བག་མྱེད་པར་བཟོ་བའམ་ཡང་ན་དམིགས་གསལ་གི་གནས་མ་ར་ཁྱེར་རང་གིས་གྲུབ་པའི་མིའི་རིགས།ཡི་བར་བརྒལ་དྱེ་ལྷའི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
གི་སིང་སོབས།ཡ་ིནང་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། དྱེ་ནས་བསམ་པའི་མ་ར་ཁྱེར་རང་དུ་གྲུབ་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་མིའི་རིགས་ཚང་མར་སིང་སོབས་ཤིག་སད་པ་རྱེད།  

ལས་གནས། 32:8 ང་ཚོས་ཀོག་མོང་། "མིའི་རིགས་ལ་སིང་སོབས་ཤིག་ཡོད་པ་སྱེ། བླ་ན་མྱེད་པའི་བློ་སོ་འབྱྱེད་པ་དྱེས་ཁ་ོཚོར་ཤྱེས་རོགས་བྱུང་བ་རྱེད། 
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འདི་ནི་རླབས་ཆྱེན་གི་བདྱེན་དོན་ཞིག་ཡིན་པས་ག་ོབ་ལྱེན་ཐུབ་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རྱེད། 

བདག་གིས་སིང་སོབས་འདི་ལ་མིའི་རིགས་ཀི་སིང་སབོས་ཞྱེས་འབོད་ཀ་ིཡོད། གང་ཡིན་ཟྱེར་ན། དྱེ་ནི་མིའི་རིགས་རྱེ་རྱེའི་ཁོད་དུ་གནས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བསམ་པའི་ཉིང་བཅུད།ཡིན་ནའང་
གལ་མི་ཆྱེ དྱེ་ནི་སིང་སོབས་ལྡན་པའི་མ་ིཞིག་མིན་ལ་གནས་པ་ཞིག་ཀང་མིན། དྱེ་ན་ིམི་མང་པ་ོཞིག་མིན་པར་སིང་སོབས་ཀི་ངོ་བ་ོནི་མ་ིདྱེ་རྱེད། དྱེ་ནི་བླ་སོག་ཅགི་མིན་པར། དངོས་པོའི་མིའི་
རིགས་ནི་བླ་སོག་ཅིག་རྱེད། མིའི་རིགས་ཀ་ིསིང་སོབས་ཀིས་མིའི་ཀད་ཆྱེན་ལ་སོབས་ཤུགས་སད་པ་རྱེད།  

མིའི་རིགས་ཀི་སིང་སོབས་ཀིས་མིའི་རིགས་ཀི་ལ་མཁོ་སོད་བྱྱེད་མི་ཐུབ་པ་སྱེ་མིའི་རིགས་ཀི་ན་ིདངོས་ལུགས་ཀི་ཁག་རྒྱུན་ནང་དུ་གནས་ཤིང་། ཚེ་སོག་གི་ཡིས་དབྱང་འགྱུར་བྱུང་བ་རྱེད། 

མིའི་ཀད་པའི་ནང་གི་དངོས་ལུགས་མིན་པའི་གྲུབ་ཆ་ནི་སོག་ཆགས་ཀ་ིཀད་པའི་ནང་དུ་གནས་མྱེད་པ་དྱེ་རྱེད། མིའི་རིགས་ནས་བླ་ན་མྱེད་པའི་ཕོགས་སུ་བར་བརྒལ་བྱྱེད་ཐུབ་པ་དང་། དངོས་
པོ་དྱེ་སིང་སབོས་སུ་འགྱུར་མི་སིད་པ། སར་གསོ་བྱྱེད་སྐབས་གྲུབ་ཆ་ཞིག་རྱེད། དྱེ་ངས་ཅུང་ཙམ་འགོར་རྱེས་འགྱེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན། 

བདག་གིས་མིའི་རིགས་ཀི་སིང་སོབས་འད་ིལ་ངོ་བོའི་ལྟ་བ་འགའ་གསལ་བོར་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། དྱེ་ན་ིདངོས་པོའི་མཁའ་དབུགས་ནང་ག་ིངོ་བ་ོདང་འདྲ་བར་བསམ་པའི་ངོ་བ་ོཡིན་ལ། ཆུ་ཡང་
ཡིན། མིའི་རིགས་ཀི་སིང་སོབས་འད་ིརིགས་མཐོང་མ་ིཐུབ། ལུས་ཀ་ིལོང་གིས་མཐོང་བ་དང་མིག་གིས་མཐོང་། མིའི་རིགས་ཀི་སིང་སབོས་ནི་མ་ིཞིག་གིས་ཐོས་མ་ིཐུབ། ཀད་པས་རྣ་བ་བརྒྱུད་
ནས་ཐོས་བྱུང་། མིའི་རིགས་ཀ་ིསིང་སོབས་འདི་རིགས་ཀིས་བསམ་བླ་ོགཏོང་མི  

ཀད་པས་བསམ་གཞིགས་བྱས་པ་སྱེ་སིང་སོབས་ཀིས་བསམ་གཞིགས་བྱྱེད་པའི་སོབས་ཤུགས་སྐུལ་སྱེལ་བྱས་ཡོད་རུང་། སིང་སོབས་དྱེ་འདྲ་མྱེད་པའི་གདུག་རྩུབ་ཆྱེ་བའི་སོག་ཆགས་ཀ་ིཀད་པ་
ནི་ཆྱེས་གཞི་རའི་བྱྱེད་སངས་ཤིག་ཡིན་པ་ཕུད། ... 

ལྐུགས་པའི་སོག་ཆགས་གང་ཞིག་གིས་ཀང་མིའི་རིགས་ཀི་ཤྱེས་བྱའི་རིགས་ཤྱེས་མི་ཐུབ་པ་དང་འདྲ་བར། མིའི་རིགས་ཀི་སིང་སོབས་ཏྱེ་མིའི་རིགས་ཀ་ིསིང་སོབས་ཕུད། མིའི་ཀད་པ་ཁོ་ནར་
བརྱེན་ན་མི་འགིག དྱེར་བརྱེན་བྱྱེད་སངས་གཅིག་འདྲ་སད་དྱེ་ཐ་ན་མ་ིཞིག་གིས་ཀང་ཤྱེས་མ་ིཐུབ་པ་སྱེ་ལྷའི་དངོས་པོ་སྱེ་ཁོང་ལ་སིང་སོབས་གཞན་ཞིག་སྱེ་ཡི་མཆོག་གྱུར་གི་སིང་སོབས་ཐོབ་
པ་ཕུད། དྱེ་བྱིངས་ཚང་མས་ཤྱེས་ཐུབ་ཀ་ིམ་རྱེད། 

སྔར་བཞིན་བྱྱེད་ཐབས་གཞན་ཞིག་སད་ནས་བཤད་ན། མིའི་རིགས་ཚང་མར་སྱེས་པ་ནས་"མིའི་རིགས་ཀི་སིང་སོབས་"ཞྱེས་འབོད་པའི་སིང་སོབས་ཤིག་ཡོད་པ་དྱེ་ནི་《མ་ིདམངས་བ》
ཞྱེས་པ་དྱེ་རྱེད སྱེམས་ཞིབ་མོས་བསམ་ཚུལ་འདི་མ་ིདྱེ་མིན་པར་མཉམ་འཇོག་བྱོས། དྱེ་ན་ིམི་མང་པོའི་ཁོད་ཀི་དངོས་པོ་ཞིག་རྱེད། མི་ཞིག་གིས་རྡོ་ཀ་མ་རུའི་རྡ་ོཀ་མ་རུའི་རྡ་ོཀ་མ་རུའི སྐབས་
དྱེར་མི་དྱེའི་ནང་གི་དངོས་པ་ོཞིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་མི་དྱེའམ་ཡང་ན་ཁོའི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ཞིག་ནི་སྱེས་པ་ཞིག་མ་རྱེད། མི་དྱེ་ནི་ས་ངོས་ཀ་ིཐལ་རྡུལ་གིས་བཟོས་པ་སྱེ་མི་ཕལ་བ་ཞིག་རྱེད། 
མིའི་རིགས་ཀ་ིསིང་སོབས་འད་ིབླ་སོག་མ་རྱེད། དྱེ་ནི་བླ་སོག་གི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། རང་ཉིད་ནི་དངོས་ལུགས་ཀི་མི་ཡིན། 

གོམ་གང་མདུན་སོས་ཀིས་"ཡིན་ན་ཡང་རང་བྱུང་གི་མིས་དཀོན་མཆོག་གི་བསམ་པའི་དངོས་པོ་མ་འབོྱར་བ་སྱེ། དྱེ་ཚོ་ན་ིཁོ་ལ་གྱེན་རགས་སོན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཀང་དྱེ་དག་ལ་
ངོས་འཛིན་བྱྱེད་མ་ིཐུབ།རྒྱུ་མཚན་ནི་དྱེ་དག་ལ་བསམ་བློའི་ཐོག་ནས་དབྱྱེ་འབྱྱེད་བྱྱེད་ཀི་ཡོད་པས་རྱེད།" 

དྱེར་བརྱེན་སྱེས་པ་ནས་བཟུང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་མྱེ་རི་ཀའི་སིང་སོབས་ཤིག་སད་པ་དྱེ་ན་ིངས་མིའི་རགིས་ཀི་སིང་སོབས་ཞྱེས་འབོད་པའི་ཐ་སད་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཞིག་མྱེད་པའི་རྱེན་གིས་ 
དྱེས་ང་ཚོར་སོག་ཆགས་ན་ིམི་གནས་པའ་ིསྒུལ་ཤུགས་བྱིན། འོན་ཀང་ཡི་སོབས་ཤུགས་ནི་དངོས་ཁམས་ཀི་འཇིག་རྱེན་གི་ཤྱེས་བྱ་ཁ་ོན་ཡིན། ཅིའི་ཕིར་ཡིན་ནམ། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཤྱེས་བྱ་ན་ིདངོས་
ལུགས་ཀི་ཚོར་ཤྱེས་ལྔ་བརྒྱུད་ནས་མིའི་ཀད་པའི་ནང་དུ་འཛུལ་བ་རྱེད། 

འོན་ཀང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་ཏང་དང་ཨའྱེ་ཝྱེ་གསར་སྐྲུན་བྱྱེད་སྐབས་མཉམ་འབྱེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀ་ིགསར་རོམ་ལྱེགས་འགྲུབ་བྱུང་མྱེད་པར་ཡིད་འཇོག་བྱས། དངོས་གྲུབ་གྲུབ་ཐོབ་པ། ཁོ་མ་ོ
ཚོས་གསར་རོམ་བྱྱེད་སྐབས་"མིའི་རིགས་"ཀ་ིསིང་སབོས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད། ... 

དཀོན་མཆོག་གིས་འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་ས་ོནས་དངོས་ལུགས་ནས་བསམ་པའི་གྲུབ་ཆར་"ཧྱེ་བག་ཆུང་དུ་གཏོང་བ་"སྱེ་རང་ཉིད་དངོས་ལུགས་ཀ་ིས་ངོས་ནས་ཐོན་པའི་དངོས་ཁམས་ཀི་མིའི་
རིགས་ལས་སྱེ་འཕྱེལ་བྱྱེད་རིས་ཡོད་དམ། 

གཅིག་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་དངོས་ལུགས་ཀ་ིནད་"མའིི་རིགས་"ཀི་སིང་སོབས་ཤིག་ཏུ་བཞག་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཐག་གཅོད་དང་འགོད་བཤགས་བྱྱེད་པའམ་ཡང་ན་གཤིས་ཀ་འཛུགས་སྐྲུན་
བྱྱེད་པ་ནི་མིའ་ིརིགས་ཀ་ིསིང་སོབས་ཤིག་རྱེད། བདག་གིས་ནན་བཤད་བྱས་པ་ལྟར། སིང་སོབས་འད་ིརགིས་ཀིས་ཚེ་སོག་ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་མི་ཐུབ་ལ། མཐོང་མི་ཐུབ་པ་དང་ཐོས་མི་ཐུབ་པ། 
ཚོར་སྣང་ཡང་ཡོད་མ་ིསིད། དྱེས་ཁོའི་བརྒྱུད་ནས་བྱ་བ་འདི་དག་སྒྲུབ་པར་དབང་ཆ་སད་པ་རྱེད། ཡིན་ནའང་སིང་སོབས་དྱེ་རིགས་ཡི་བསམ་བླ་ོརྱེ་རྱེ(ཚོར་དབང་ལྔ་བརྒྱུད་ནས་ཐོབ་པའི་ཤྱེས་
བྱ་ཕན་བུ་རྱེ་རྱེ)དང་དྱེས་མིའི་རིགས་ཀ་ིའཚོ་བའི་ནང་འཕྱེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་གཤིས་ཀ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཚང་མ་ཟིན་ཐོར་བཀོད་པ་རྱེད། 

མིའི་རིགས་ཀི་མཉམ་འབྱེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནི་ཡིག་ཐོག་ནས་བཅིངས་པ་ནས་བཟོས་པ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་ནི་རྫ་ཆས་བདག་པོ་དང་འདྲ་བར་ས་མགས་ཀིས་རྫ་མ་ཞིག་གྲུབ་པ་དང་གསར་བཟོ་
བྱས་པ་དང་འདྲ། འོན་ཀང་གལ་ཏྱེ་ས་མགས་ས་དྲགས་ན་ཁོ་ལ་དགོས་པའི་རྣམ་པ་དང་དབིྱབས་སུ་འགྱུར་མི་སིད། གལ་ཏྱེ་འཇམ་ཞིང་བརླན་གཤྱེར་ཆྱེ་བས་རྫ་མཁན་གིས་སྐྱེད་པ་སྒུར་ནས་ལ་
བློ་བརན་འགྱུར་མྱེད་ཀིས་ཤུགས་རྱེན་མི་འདང་བ་རྱེད། 

ནང་དུ་བརྡ་ཐ་ོབཏང་བ ཡྱེ་ཤྱེས་ཀ་ིགོ་བརྡ། 64:8"ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟ་ [མི་རག་པ], ཁོད་ནི་ང་ཚོའི་ཕ་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚ་ོནི་ས་མགས་ཡིན་ལ་ཁོད་ཚོས་ང་ཚོའི་རྫ་ཆས་ཀང་ཡིན། ང་ཚ་ོ
ཚང་མ་ཁོད་ཀ་ིལག་པའི་ལས་ཀ་ཡིན"ཞྱེས་བཤད། 

འོན་ཀང་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ་ོམི་རྱེ་རྱེར་རང་ཉིད་ལ་དབང་བའ་ིལམ་ཕོགས་ཤིག་བྱིན། གལ་ཏྱེ་མ་ིཞིག་གིས་དཀོན་མཆོག་གམ་དཀོན་མཆོག་ག་ིབྱྱེད་སངས་ཁས་ལྱེན་མ་ིབྱྱེད་པ་སྱེ་ནོར་
འཁྲུལ་གི་འགོད་བཤགས་དང་གཡས་ཕོགས་སུ་འཁོར་རྒྱུ་ཁས་མ་བླངས་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁ་ོཁིད་ནས་ཁོའི་ནང་དུ་ལྷའི་རང་བཞིན་གསར་སྐྲུན་བྱྱེད་མི་ཐུབ། ཡིན་ནའང་མིའི་རིགས་ཀ་ི
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ཡིད་རོན་དངུལ་བུན་གཏོང་མཁན་གིས་ངྱེས་པར་དུ་བློ་བརན་འགྱུར་མྱེད་ཀི་ས་ོནས་ཁས་ལྱེན་དགོས། གལ་ཏྱེ་མིའི་རིགས་ཀིས་རྱེངས་པོར་གྱུར་ནས་འགོག་རྒལོ་བྱས་ན། ཁོ་ན་ིསྐམ་ཤས་ཆྱེ་
ཞིང་རྱེངས་པོར་གྱུར་པའི་ས་མགས་དང་འདྲ། རྫ་མཁན་གིས་དྱེ་ལ་བྱ་བ་ཅི་ཡང་སྒྲུབ་མི་ཐུབ། དྱེས་སིན་པ་དང་སྒུར་མ་ིསིད། དྱེ་མིན་གལ་ཏྱེ་ཁོས་འདོད་བླ་ོདང་། དམིགས་ཡུལ། ཆོད་སྱེམས་
བཅས་དྱེ་འདྲ་མ་ིའདང་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁ་ོལ་ལྷའི་རྱེ་བ་ལྟར་ཆ་ཤས་ཤིག་ལ་ལད་མོ་བྱྱེད་སྐབས་"འཇོག་མ་ིསིད་"ཅྱེས་བཤད་པ་རྱེད། ཁོ་ཕམ་ངྱེས་རྱེད། ... 

དྱེ་ནི་ཡི་དྲང་བདྱེན་ཡིན་ཁོ་ཐག་རྱེད། གང་ལགས་ཤྱེ་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་མ་ིཚང་མ་ཁོའ་ིངོས་ནས་བཤད་ན་བཙོག་པ་ཞིག་དང་མཚུངས། ཁོས་རྒྱུན་ཆད་མྱེད་པར་ཁོའི་ཤྱེས་ཡོན་དང་། ཁོའི་
དྲང་བདྱེན། ཁོའི་སོད་ལམ་བཅས་ང་ཚོའ་ིནང་ཁུལ་དུ་ངན་སྐུལ་བྱས་པ་རྱེད། གལ་ཏྱེ་ང་ཚོས་ཧུར་བརོན་གིས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཏྱེ་དྱེ་དགོས་འདོད་ན། འོན་ཀང་ང་ཚོར་དྱེའི་ནང་དུ་ང་ཚོའི་
གྲུབ་ཆ་གལ་ཆྱེན་ཞིག་ཡོད། ... 

ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ག་ིམཆོག་གྱུར་གི་སིང་སབོས་བརྒྱུད་ནས་གནམ་བདག་ལ་ཐོབ་པའི་རྱེན་གིས་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ་ོརང་ཉིད་ལ་ངོ་སོད་བྱྱེད་བཞིན་ཡོད། 

མཇུག་མཐར། ང་ཚ་ོསར་གསོ་བྱྱེད་སྐབས་ང་ཚོ་ལྷ་དང་འདྲ་བར་སིག་པ་བྱྱེད་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སུ་གར་ངྱེས་རྱེད། གང་ཡིན་ཟྱེར་ན། ང་ཚ་ོརང་ཉིད་ཀིས་དྱེ་ལྟར་གཏན་འཁྱེལ་བྱས་ཟིན་པས་
ཉྱེས་པ་བསགས་པར་འཐབ་རོད་དང་འཐབ་རོད་བྱས་ནས་སིག་པ་སྱེལ་ཐུབ་པའི་རྱེན་གིས་རྱེད། 

ལྷ་ཡི་ཐུགས་དམ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །  

རྱེད། དཀོན་མཆོག་གི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ངྱེས་ཡིན། 

དཀནོ་མཆགོ་གསི་སྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་བཟ་ོབའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅ་ིཡནི་ནམ། 

མིའི་རིགས་ཀི་གསར་སྐྲུན་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་པས། དཀོན་མཆོག་གིས་དྱེ་དག་ཕོ་མ་ོགང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་དུ་འཇུག་དགོས་དོན་ཅི 

ལགས་སོ། རྒྱུ་མཚན་མངོན་གསལ་དོད་པ་ོཞིག་ན་ིདཀོན་མཆོག་གིས་སྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་དང་པོར་བཤད་པ་ལྟར་སྱེ་འཕྱེལ་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་པ་སྱེ།  

28 གྲུབ་འབས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་དང་ལྡབ་འགྱུར་གིས་འཕར་བ། ས་གཞི་ཁ་སྐོང་... (རྒྱུད་ཀ་ིཁམས། 1:28). 

གསུང་རབ་ཀིས་ཞིབ་ཕའི་འབྱེལ་ཡོད་རྒྱུ་རྱེན་ཞིག་བཏོན་ཡོད་དྱེ། 

14 ... ལང་ཚོའི་ཆུང་མ་དང་མཉམ་དུ... ཁོ་མོ་ནི་ཁྱེད་ཀི་གོགས་པོ་ཡིན། ཁྱེད་ཀི་ཆུང་མ་ཡིན། 15 འོན་ཀང་ཁོས་དྱེ་དག་གཅིག་ཏུ་བཟོས་པ་མ་ཡིན་པར་ལྷག་འཕོ་ཡོད་པའི་བསམ་པའི་

ཐོག་གི་ལྷག་འཕོ་ཡོད་དམ། ཅིའི་ཕིར་གཅིག་ཡིན་ནམ། ཁོང་གིས་ལྷ་ཡ་ིརྒྱུད་ཕི་མ་འཚོལ་བ་ ... (མཱ་ལི་ཆི། 2:14bd-15) 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཕ་ོརིགས་དང་མ་ོརིགས་བཟོས་ནས་དྱེ་དག་གཅིག་དང་མཇུག་མཐར་ལྷ་ཡི་རྒྱུད་ཕི་མ་(དབྱྱེ་འབྱྱེད། )འབྱུང་དུ་འཇུག་ག་ིཡོད། 

ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་བསབ་པ་ན།ི 

4 ཁོས་ལན་བཏབ་ནས་ཁ་ོཚོར"དང་ཐོག་ཁ་ོཚོ་སྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་བཟ་ོམཁན་དྱེ་ཁོད་ཚོས་ཀོག་མ་མངོ་། 5 དྱེས་ན་སྱེས་པ་ཞིག་གིས་ཕ་མ་དང་ཁ་བལ་ནས་རང་ག་ིཆུང་མའི་ནང་དུ་

ཞུགས་དགོས་པ་དང་། དྱེ་གཉིས་ཤ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་སམ་ཞྱེས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནམ། 6 དྱེའི་རྱེན་གིས་དྱེ་དག་ན་ིཤ་གཅིག་མ་གཏོགས་མི་གཉིས་མ་རྱེད། དྱེ་བས་དཀོན་མཆོག་གིས་གང་

ཞིག་མཉམ་དུ་སྱེལ་ཡོད་པ་དང་། མི་རྣམས་ཁ་བལ་དུ་མི་འཇུག་ (མ་ཞོ། 19:4-6)  

ཨ་པུའུ་ལའྱེ་·པའོ་ལོ་ཡིས་དྱེའ་ིསྐོར་ལ་བིས་པར། "འདི་ནི་གབ་ཚིག་ཧ་ཅང་ཆྱེན་པོ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་ངས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་ཚོགས་སྐོར་བཤད་ཀི་ཡིན། " (ཨའྱེ་ཕྱེ་ས་ི  5:32). 

གཞན་ཡང་དྱེ་གཉིས་འོས་ཤིང་འཚམ་པའ་ིསོ་ནས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཡང་ང་ཚོས་ཕ་དང་བུ་ཕྲུག་བར་གི་འབྱེལ་བར་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ས་ོནས་ག་ོབ་ལྱེན་པར་ཕན་ཐོགས་ (ཡུའྱེ་ཧན། 17:20-

23). 

གཉྱེན་སིག་གི་འབྱེལ་བས་ཨ་ཕ་དང་བུ་གཉིས་བར་ག་ིའབྱེལ་བ་གསལ་བཤད་བྱྱེད་པར་ཕན་པ་ཡོད། (གཉིས་ཀས་གསུང་རབ་ནང་དུ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་གཏན་ཁྱེལ་བྱས་པ་དཔྱེར་ན། ཀོ་ལ་ོསི་ཡ་ 

2:2ཡིན་པ་དྱེ་ནི་མང་ཆྱེ་བའི་གསང་བ་ཞིག་རྱེད)། དྱེ་བཞིན་སར་གསོ་བྱུང་རྱེས་སུ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བའི་མིའི་རིགས་ལ་ཅ་ིཞིག་འབྱུང་སིད་པ་(གསུང་རབ་ཀིས་ཀང་གསང་བ་ཞིག་སྱེ་དཔྱེར་ན། 1 ཁོ་ར་ོནི་

ཡ། 15:51-54). 

ཨ་ཕ་པའོ་ལོ་ཡིས་བརྱེ་དུང་ལ་གོས་བསྡུར་བྱས་པར་མ་ཟད། གཉྱེན་སིག་ག་ིགནས་ཚུལ་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་པའི་བསམ་པའི་བསབ་བྱ་གཞན་དག་ཁ་ཤས་ཀང་གནང་བ་སྱེ། 
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4 ... ན་གཞོན་བུད་མྱེད་ལ་ཁ་ོག་ལ་དགའ་ཞྱེན་དང་བུ་ཕྲུག་ལ་གཅྱེས་སོང་བྱྱེད་དགོས་པའི་བསབ་བྱ་གནང་། (ཐྱེ་སི། 2:4). 

22 བཟའ་ཟླ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་ཁོ་ག་ལ་ཕུལ་བ་ན་ིབདག་པོ་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན། 23 ཁོ་ག་ནི་ཆུང་མའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་ཀ་ིགཙོ་འཛིན་ཡང་ཡིན་པ་དང་། དྱེ་བཞིན་ཁོང་

ནི་ལུས་ཀི་མགོན་སབས་ཡིན།། 24 དྱེ་བས་ཆོས་ཚགོས་ཀིས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིཚོད་འཛིན་ཐྱེབས་པ་དང་འདྲ་བར་བཟའ་ཟླ་རྣམས་ཀིས་བྱ་བ་གང་བྱྱེད་ཀང་རང་གི་ཁ་ོག་ལ་བརི་འཇོག་
བྱྱེད་དུ་འཇུག་དགོས།  

25 ཁོ་ག་ཚོ། ཁོད་ཀི་ཆུང་མར་དགའ་བ་ནི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་ལ་ཡང་དགའ་ཞིང་ཁ་ོམོར་རང་ཉིད་ལ་སད་པ་ནང་བཞིན་རྱེད། 26 ཁོས་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་གིས་ཁོ་མོར་གཙང་ས་དང་

གཙང་ས་བྱྱེད་སིད། 27 ཁོས་ཁོ་མ་ོརང་ཉིད་ལ་གཟ་ིབརིད་ལྡན་པའི་ཆོས་ཁང་ཞིག་འདོན་སིད་པ་དང་། མཐོང་རྒྱ་དང་གཉྱེར་མ་སོགས་གང་ཡང་མྱེད་པར། ཁོ་མོ་ནི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་

ཡིན་དགོས་པ་ལས་སོན་ཆ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མྱེད་པ་ཞིག་རྱེད། (ཨའྱེ་ཕྱེ་ས་ི  5:22-27) 

ཕོ་རིགས་དང་མ་ོརིགས་བཟོ་བའི་རྒྱུ་རྱེན་གཞན་ཞིག་ནི་འཚོ་བ་འདིའ་ིནང་གཟུགས་འདས་རིག་པའི་ཁད་པར་ཡོད་རུང་། ཁོ་ཤུག་གཉིས་ཀས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་དང་མཉམ་དུ་གཟི་བརིད་མཚན་མྱེད་དུ་

འགྱུར་བར་བྱ་རྒྱུ་དྱེ་རྱེད། (ར་ོམ་པ། 8:16-17). མཉམ་དུ་འབད་བརོན་བྱྱེད་པ (རྒྱུད་ཀ་ིཁམས། 1:28; ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། 4:9-12) ཐ་ན་འཚོ་བ་འདིའི་ཁོད་དུ་མཉམ་དུ་དཀའ་སྡུག་མཉམ་

མོང་བྱྱེད་པ་དྱེའང་འཆར་གཞིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། (རོ་མ་པ། 8:16-17) ཕ་ོམོའི་བཟའ་ཟླར་མཚོན་ན། 

ང་ཚོས་ད་དུང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཉམས་མོང་དང་བསབ་བྱ་ཁ་ཤས་མཐོང་ཐུབ་པ་སྱེ། 

30 ཡྱེ་ལི་ཁོ་ཡི་གང་ལ་དད་པ་བྱས་ནས་ཉིན་བདུན་ལ་བསྐོར་རྱེས་འགྱེལ་སོང་། 31 དད་མོས་ལ་བརྱེན་ནས་ལཱ་ཧ་པུའུ་ཡིས་ཡིད་མི་ཆྱེས་པའི་མི་དྱེ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ར་མྱེད་དུ་སོང་མྱེད། 

སྐབས་དྱེར་ཁ་ོམོ་ལ་ཞ་ིབདྱེའི་གསང་མྱུལ་འབོྱར་བ་རྱེད། 32 ད་དུང་ངས་ད་དུང་ཅི་ཞིག་བཤད་དགོས་སམ། སྐབས་དྱེར་ངས་དཱ་བིད་དང་ཤ་མུ་ཨྱེར་དང་ལུང་སོན་པ་རྣམས་ཀ་ིཀྱེ་ཏུང་དང་

པ་ལ་ཁྱེ་དང་ས་མུའུ་སྱེན་དང་ཡྱེ་ཧ ྥུ་ཧ་གཉིས་ལ་བཤད་མ་ཐུབ་པ་སྱེ། 
33 སུ་ཞིག་གིས་དད་མོས་ལ་བརྱེན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་མགོ་རིང་བསོགས་པ་དང་དྲང་བདྱེན་གི་ལས་ཀ་བྱས་ཏྱེ་དམ་བཅའ་

ཐོབ་པ་དང་སྱེང་གྱེའི་ཁ་འགོག་པ། 34 མྱེ་ཡི་དྲག་ཤུགས་སྱེལ་ནས་རལ་གིའི་མཐའ་ནས་བོས་ཏྱེ་སོབས་ཞན་པ་ལས་ཐར་ཏྱེ་འཐབ་འཛིང་གི་ཁོད་དུ་བླ་ོསབོས་ཆྱེན་པོས་འཐབ་འཛིང་བྱྱེད་

པར་གྱུར་ཏྱེ་གོ་ལ་གཞན་པའ་ིདམག་དཔུང་འཕུར་སདོ་བྱྱེད་བཞིན་ཡོད། 35 བུད་མྱེད་ཀིས་འདས་པ་ོཡང་བསར་གསོ་སོང་བྱས་པ་རྱེད། མ་ིགཞན་དག་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་ནས་སྱེལ་

འདྲྱེན་དང་ལྱེན་མ་བྱས་ན་ཁ་ོཚོར་སྔར་ལས་ལྱེགས་པའི་སར་གསོ་བྱྱེད་ཐུབ་ཀ་ིརྱེད། 36 སྔར་བཞིན་མ་ིགཞན་གིས་འཕ་སོད་དང་ཆག་ས་ོབཟ་ོབ་དང་། ཡིན་ནའང་ལྕགས་ཐག་དང་བཙོན་

འཇུག་བྱྱེད་པའི་འདིྲ་གཅོད་བྱྱེད་མོང་ཡོད། 37 ཁོ་ཚོར་རྡོ་བརྒྱབ་པ་དང་། མི་གཉིས་ཀིས་སོག་ནས་བསླུ་བིད་ཐྱེབས་ཏྱེ་རལ་ག་ིཡིས་བསད་པ་རྱེད། དྱེ་ཚོ་ལུག་ཤ་དང་ར་ཤིང་གི་ནང་དུ་ཕར་

འགོ་ཚུར་འོང་བྱྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ ། དྱེ་ཚོ་ཚང་མ་སྡུག་པོ་དང་སྡུག་པ་ོདང་སྡུག་ལ་མོང་བ་དང་ ། 38 དྱེའི་ནང་འཛམ་གིང་ལ་ངོ་གནོང་མ་ིདགོས་པ་ཞིག་རྱེད། དྱེ་དག་ནི་བྱྱེ་ཐང་དང་ར་ི

ཁོད་དང་ས་གཞིའི་སྟུག་པོ་དང་བག་ཕུག་ཏུ་འཁམས་ནས་འགོ་བཞིན་ཡོད། 39 དྱེ་དག་ཚང་མར་དད་མོས་ལ་བརྱེན་ནས་དཔང་ཚིག་ཡག་པོ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་ཀང་ཁས་ལྱེན་མ་ཐོབ་པ་དང་། 
40 དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོར་དྱེ་ལས་ལྱེགས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་འདོན་སོད་བྱས་ཡོད་པས། ཁོ་ཚ་ོང་ཚ་ོདང་ཁ་འབལ་ཐབས་མྱེད། (ཧི་པ་རི། 11:30-40) 

སྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་ཚང་མར་དད་མོས་ཡོད་ལ་དམ་བཅའ་འཇོག་པའི་ཤུལ་འཛིན་མཁན་ཡང་ཡོད། སྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་ཚང་མ་འཐུས་ས་ོཚང་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱ་དགོས། དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་ང་ཚོར་དྱེ་
བས་ལྱེགས་པ་ཡོང་ངྱེས་རྱེད། 

དམིགས་ཡུལ་ཅི་ཞིག་ག་ིཆྱེད་དུ་ཡིན་ནམ 

དུས་གཏན་དུ་དམིགས་བསལ་གི་བྱྱེད་སངས་ཐོག་ནས་བརྱེ་དུང་སིན་དགོས། 

ཨ་ཐྱེ་ལི་·པའོ་ལོ་ཡིས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ལ་འཕིན་ཡིག་བསྐུར་བ་ལྟར། (གཉྱེན་སིག་བྱས་ཟིན་པའི་བཟའ་ཟླ་ཁོ་ན་མིན། ) 

12 བདག་གིས་ཁོད་ཚོ་མི་གཞན་དང་མི་ཚང་མར་དགའ་ཞྱེན་བྱྱེད་དུ་འཇུག་ཐུབ་པར་འགྱུར ་ཞྱེས་བཤད་པ་དང་ ། (1 ས་ལི་ཡ་མ།ི 3:12) 

ཕོ་མོ་གང་ཡིན་རུང་མིའི་རིགས་ཀིས་བརྱེ་དུང་སྱེར་རིས་ཡོད། མི་ཚང་མར་དགའ་ཞྱེན་བྱྱེད་ཤུགས་ཆྱེ་རུ་བཏང་ནས་དུས་གཏན་དུ་དྱེ་བས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཡོང 

མའི་ིརགིས་ལ་དནོ་དག་ཅ་ིཞགི་བྱུང་ངམ། 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་མིའི་རིགས་ལ་བྱིན་གིས་བརླབས། (རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 1:28). ཁོང་གསི་ད་དུང་ཁོང་གིས་བཟོས་པའི་(མིའི་རིགས་ཚུད་ཡོད་)ཚང་མ་"ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་"ཅྱེས་བཤད། 

(རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 1:31).  

དྱེ་མིན་གསུང་རབ་ཀིས་ཆྱེད་མངགས་སོབ་ཁིད་བྱྱེད་པར་དོ་སྣང་བྱྱེད་དགོས་ཏྱེ། 
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29 ... དཀོན་མཆོག་དྱེས་མི་དྲང་མོར་བཟོས་མོད། འོན་ཀང་ཁོ་ཚོས་ཇུས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་འཚོལ་ཞིབ་བྱས། (ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། 7:29) 

དབིྱ་ཏྱེང་ག་ིམྱེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་དཀོན་མཆོག་གསི་མིའི་རིགས་ང་ོམ་དང་པོ་སྱེ་ཨ་མུའུ་དང་ཨ་མ་རྒན་མོ། (རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 3:20)— ཁོ་མ་ོཚོར་དངོས་གནས་དགོས་མཁོ་ཡོད་ཚད་ཡོད། 

ཁོ་ཚོར་གཙང་ཞིང་སོ་སིད་ལྡན་པའི་ཁོར་ཡུག་དང་། ཟས་རིགས། བྱ་བ་ཁ་ཤས་བཅས་ཡོད། (རྒྱུད་ཀ་ིཁམས། 2:8-24). ཁོ་མོ་ཚ་ོགཞི་རའི་ཐོག་དོན་དངོས་ལ་བརྱེན་ནས་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན 

ཡིན་ནའང་མིག་གིས་མ་ིཤྱེས་པའི་བསམ་པའི་འཇིག་རྱེན་ཞིག་ཀང་ཡོད་པ་དྱེ་ན་ིཆྱེས་ལོག་གྱུར་གི་འཇིག་རྱེན་ཞིག་རྱེད། དྱེ་རུ་ལྷ་ཕོ་ཉ་ཚུད་པའི་ཡུལ་ཁམས་མི་གསལ་བ་ཞིག་ཡོད། གསུང་རབ་ནང་མའི་ི

རིགས་ཀིས་ལྷའི་ཕ་ོཉ་གསུམ་ཆ་གཅིག་གསར་སྐྲུན་མ་བྱས་གོང་ལ་ང་ོལོག་བྱས་པ་མ་ཟད། ད་ལྟ་བདུད་ཅྱེས་འབོད་པའི་དག་བོར་རྱེས་འདྱེད་བྱས་པ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། (ཐྱེར་འདོན། 12:4).  

དུས་ཐོག་ཏུ་བདུད་དང་། (cf. ཐྱེར་འདོན། 12:9) ཞིང་བན་ག་ིཚུལ་དུ་བྱུང་བ་རྱེད། ཁོས་མུ་མཐུད་དུ་ཨྱེ་པའོ་ལ་གནམ་བདག་གིས་ཁོ་ཚོར་བཀག་འགོག་བྱྱེད་ཀིན་ཡོད་ཟྱེར། (རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 3:1, 

4-5).  

ཞིང་བན་གིས་ཁོའི་ལག་རལ་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་། (2 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 11:3). བདུད་ཀིས་དབིྱ་ཝྱེ་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་སྐད་ཆར་ཡིད་ཆྱེས་མི་བྱྱེད་ཅྱེས་བཤད། (རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 3:2-4). ཁོས་ཨྱེ་ཝྱེ་ཡི་

མི་སྱེར་གི་འདོད་ཞྱེན་དང་གཏམ་འདོད་ལ་འབོད་སྐུལ་བཏང་བ་དང་། ཁོ་མོས་དཀོན་མཆོག་ལ་བརི་བཀུར་མི་བྱྱེད་པར་བདམས་པ་རྱེད། (རྒྱུད་ཀ་ིཁམས། 3:6a). མོའི་ཁོ་ག་ཡ་ཏང་གིས་ཨྱེ་པའོ་དང་

མཉམ་དུ་བསད་ནས་ཁོ་ལ་ཉྱེས་པ་ཡོད་པའི་ཐག་བཅད། (རྒྱུད་ཀ་ིཁམས། 3:6b). 

མག་ོབདྱེ་གགས་འཚལོ་ག་ིནང་དནོ། མའི་ིརགིས་ཀ་ིཚ་ེཐག་རངི་བ། 

《རྒྱུད་ཀི་རྣམ་བཤད》ཀི་ཐོག་མའི་ལྱེའུ་ལྔའི་རྱེས་སུ་ང་ཚོས་མི་འགའ་ཞིག་ལོ་ང་ོདགུ་བརྒྱ་ལྷག་གི་རངི་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་། 

འོ་ན་ཅིའི་ཕིར་ཡ་ཏང་དང་ན་ོཨ་ལྟ་བུའི་སྔ་དུས་ཀ་ིམི་རྣམས་གསོན་ནས་ཡུན་རིང་འགོར་སོང་ངམ། 

ཡིའུ་ཐའྱེ་ལོ་རྒྱུས་རིག་པ་བ་ཡུའྱེ་ཧ ྥུ་སིས་བཤད་པར། ཆ་ཤས་ཤིག་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁ་ོཚོར་ཟས་རིགས་"ལག་རལ་"ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོ་ཚོར་སྔ་དུས་ཀ་ིལག་རལ་གསར་སྱེལ་བྱྱེད་པའི་
དུས་ཚོད་ཀང་སད་པའི་རྱེན་གིས་རྱེད་ཅྱེས་བཤད་པ་རྱེད།  

ཡིན་ནའང་དཀོན་མཆོག་གིས་མ་ིརྣམས་སྔོན་ཆད་ཚེ་ཐག་ཇྱེ་རིང་དུ་གཏོང་དུ་བཅུག་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན་ིཁོ་ཚོས་བྱས་ཉྱེས་བསགས་པའི་མཇུག་འབས་དྱེ་བས་ལྱེགས་པའི་ས་ོནས་མཐོང་ཐུབ་པ་
དང་། དཀོན་མཆོག་གི་བྱྱེད་སངས་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་མྱེད་པ་ཞིག་རྱེད། རྱེས་སུ་དཔྱེར་ན་སྦགས་བཙོག་གི་ཤུགས་རྱེན་དྱེ་དུས་རབས་ཉྱེར་གཅིག་པར་སྱེབས་པ་ནང་བཞིན་མགོགས་མྱུར་
མངོན་གསལ་དོད་པ་ོཡོང་མི་སིད། དྱེ་མིན་ཚ་ེསོག་ག་ིདུས་ཡུན་ཅུང་རིང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དྱེས་ཁོ་ཚོར་སི་ཚགོས་དང་མིའི་རིགས་ཀིས་རང་ཉིད་ལ་ཐྱེབས་པའི་གནད་དོན་གཞན་དག་སྔར་ལས་
ལྱེགས་པར་མཐོང་བར་རོགས་རམ་བྱྱེད་ཐུབ། 

ཁོ་ཚོས་མིའི་རིགས་ཀིས་འཛམ་གིང་སྔར་ལས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པ་མཐོང་ཐུབ། དྱེར་བརྱེན་དྱེ་དག་སར་གསོ་བྱུང་རྱེས་(ཐྱེར་འདོན་བྱྱེད་དུས་20:11-12)ཁོང་
ཚོས་ལྷ་ཡི་ལམ་དུ་མི་འག་ོབའི་ནོར་འཁྲུལ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པའི་སོ་ནས་རོགས་ཐུབ་ཀི་རྱེད། 

རྱེས་སུ་མི་རབས་ནས་མ་ིརབས་བར་ཆུ་ལོག་ཆྱེན་པ་ོ(འདི་ནི་སི་ཚོགས་མང་པོའི་ལ་ོརྒྱུས་ཀ་ིཟིན་ཐོའི་ནང་བཀོད་ཡོད་)དང་དྱེ་བཞིན་མིའ་ིརིགས་ཀིས་བདུད་ཀི་ཁ་ཕོགས་ལ་བར་ིསྲུང་བྱས་
པའི་ཤུགས་རྱེན་ངན་པ་དྱེ་བས་མང་བ་མཐོང་ཐུབ་པ་དང་། 

དཀོན་མཆོག་གིས་མི་རབས་རྱེས་མར་ཚེ་ཐག་ཇྱེ་ཐུང་དུ་གཏོང་བ་དང་སིར་བཏང་དུ་བཤད་ན་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་སྡུག་བསྔལ་མངས་ན་ཅུང་ལྱེགས་པ་ཐག་གིས་བཅད། དཀོན་མཆོག་ག་ི

འཆར་གཞི་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཉུང་དུ་གཏོང་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་དྱེ་རྱེད། (cf. གདུང་བ། 3:33)  

བདུད་དང་ཁའོ་ིགདནོ་འདྲྱེའ་ིགསང་བ། 

འོན་ཀང་ཨའྱེ་ཝྱེ་ཁོ་ནར་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་མ་ཡིན། 《དམག་མི་གསར་པའི་གསུང་འབུམ་》ནང་"རངི་མའི་ཞིང་བན་"ཞྱེས་པ་ན་ི"འཛམ་གིང་ཡོངས་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན་གདོན་འདྲྱེ་དང་བདུད་

ཀི་མིང་"རྱེད་ཅྱེས་བཤད་ཡོད། (ཐྱེར་འདོན། 12:9).  

ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀིས་བདུད་ན་ིཁམ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྫུན་གཏམ་ག་ིཕ་(ར་འཛུགས་)ཡིན། (ཡུའྱེ་ཧན། 8:44).  

མ་གཞི་བདུད་ཀ་ིམིང་ལ་ལུའུ་སི་ཧ ྱེ་ཟྱེར། (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀསི། 14:12), "འོད་ཟྱེར་ལྡན་པའི་མི་"ཞྱེས་པ་དྱེ་ཡིན། ཁོ་ནི་"ཀྱེ་ལུའུ་པུའུ་"ཞིག་རྱེད། (བཛྲ་ཛྙཱ་ནཾ། 28:14). སྱེའུ་ནི་གཤོག་པ་ཅན་ག་ིལྷའི་ཕ་ོ

ཉ་ཞིག་ཡིན་ལ། དྱེའི་ནུས་པ་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིབཀོད་སིག་བྱྱེད་གནས་སུ་ཚུད་ཡོད། (ཕ་ིགིང་པ། 25:18-20; བཛྲ་ཛྙཱ་ནཾ། 28:14, 16). 
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ལུའུ་ཧ ྱེ་ན་ིགཞི་རའི་ཆ་ནས་འཐུས་སོ་ཚང་བའི་མི་ཞགི་ཏུ་གྱུར་ཡོད། (cf. བཛྲ་ཛྙཱ་ནཾ། 28:15) ཡིད་དབང་འགུག་ནུས་ལྡན་པ། (cf. བཛྲ་ཛྙཱ་ནཾ། 28:17). འོན་ཀང་འཐུས་སོ་ཚང་བ་དྱེ་རྒྱུན་

མཐུད་ཐུབ་མྱེད། (བཛྲ་ཛྙཱ་ན།ཾ 28:15). 

དཀོན་མཆོག་གིས་ལུའུ་ཧ ྱེར་དང་ལྷའི་ཕོ་ཉ་གསར་སྐྲུན་བྱས་མོད། འོན་ཀང་དོན་སིང་ངྱེས་ཅན་ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་བཤད་ན་ཁོ་ཚོའི་གསར་རོམ་དྱེ་ཁོ་ཚོའི་ཁོད་དུ་ཆགས་རྱེས་གཞི་ནས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མ་རྱེད། 
ད་ལྟ་དཀོན་མཆོག་གིས་གལ་ཏྱེ་དྱེ་ལྟར་བྱས་ན། གཞི་རའི་ཐོག་ཁོང་གིས་"རིས་འཁོར་གིས་ཚོད་འཛིན་བྱྱེད་པའི་"འཕྲུལ་ཆས་ཀི་རིགས་ཤིག་གསར་སྐྲུན་བྱྱེད་བཞིན་ཡོད། སྱེམས་ཅན་དང་འགོ་བ་མིའི་རིགས་
ཀང་དྱེ་ལྟར་ཡིན། 

གལ་ཏྱེ་དཀོན་མཆོག་གིས་འཕལ་མར་དྲང་བདྱེན་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ས་ོནས་གསར་གཏོད་བྱས་ན། དྱེ་ནི་རང་ཚུགས་ཀི་གདོས་བཅས་ཀི་ནུས་པ་དང་། མི་སྱེར་གི་ནུས་པ། རང་ཉིད་
ཀི་ཤྱེས་བྱའི་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་ཤྱེས་སུ་འཇུག་རྒྱུ། གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་མི་སྱེར་གིས་ངྱེས་པར་དུ་ཆོད་དོན་དྱེ་འཇོག་དགོས། ཡང་གཅིག་བཤད་ན་མི་སྱེར་དང་མའིམ་ཡང་ན་ལྷའི་ཕ་ོཉས་རང་ཉིད་ཀི་གསར་
རོམ་ཁོད་དུ་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡོད། 

འདི་ནི་མི་མང་ཆྱེ་བས་དོན་འདི་ལ་གོ་བ་གང་ལྱེགས་ལྱེན་ཐུབ་པའི་གསང་བ་ཞིག་རྱེད། 

དམ་པའི་གསུང་རབ་ལས་གསལ་བཤད་བྱས་དོན། དབིྱ་ཏྱེང་ག་ིམྱེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་དོན་རྱེན་མ་བྱུང་གོང་ལ་བདུད་ནི་"ཁོའི་བྱྱེད་སངས་ཐད་འཐུས་སོ་ཚང་བ་"ཞགི་ཡིན་པ་གསལ་པོར་མཚོན་ཡོད། (བཛྲ་ཛྙཱ་ན།ཾ 

28:11-15a), འོན་ཀང་རྱེས་སུ་ཁོས་ང་རྒྱལ་དང་བྱས་རྱེས་ལ་མགོ་སྒུར་ནས་སའི་གོ་ལའི་སྱེང་དུ་བཞག (བཛྲ་ཛྙཱ་ནཾ། 28:15b-17; ཡྱེ་ཤྱེས་ཀསི། 14:12-14). ཁ་ོནི་དཀོན་མཆོག་གི་

དག་བོར་གྱུར་པ་རྱེད(བདུད་ཀི་ནང་དོན་ནི་དག་བོ་ཡིན་)ཡིན་པ་ལས་འོས་ཤིང་འཚམ་པའི་ས་ོནས་དྲང་བདྱེན་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྱེད་པ་མིན། གཤིས་ཀ.  

ཁོང་གི་ངོ་ལོག་ཟིང་འཁྲུག་ན་ིརྒྱུ་རྱེན་གཅིག་ཡིན་པ་སྱེ། ཐོག་མར་རྒྱུད་ཀི་ཁམས་གསར་སྐྲུན་བྱས་རྱེས། 1:1ལ་ཟིང་ཆ་ལངས་པ་དང་། ས་གཞི་དྱེ་"མི་མྱེད་ལུང་སོང་"དུ་གྱུར་པ་རྱེད། (ISV, GNB) 

in རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 1:2. དྱེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གསི་"སའི་གོ་ལའ་ིངོ་གདོང་གསར་དུ་བཏོད་པ་"(ས་མ་ཡ་104:30)དུ་ཕིན་པ་དྱེའི་ནང་དུ་ཁོང་གིས་"གསར་སྐྲུན་"བྱྱེད་རིང་དུ་བྱ་བ་བསྒྲུབས་པ་ཚུད་

ཡོད། (རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 1:3-31; 2:1-3). 

ཅིའི་ཕིར་དྱེའི་ཁོད་ཀི་གལ་ཆྱེན་རང་བཞིན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། 

ལགས་སོ། མུ་མཐུད་("བསར་དུ་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་")ལས་གནམ་བདག་གིས་གདོན་འདྲྱེ་ལ་གཏརོ་བརླག་གཏོང་ཐུབ་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གསོ་བྱྱེད་ཐུབ་པ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། གསུང་རབ་ལས་དཀོན་

མཆོག་གིས་མ་འོངས་པར་དྱེ་ལྟར་བྱྱེད་པའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། (e.g. བྱ་སོད། 3:19-21; ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 35:1-2). 

འོན་ཀང་གོམ་གང་མདུན་སོས་ཀིས་གསུང་རབ་ནང་དུ་ལུའུ་ཞི་ཧ ྱེར་ན་ི"འཐུས་སོ་ཚང་བའི་ཐམ་ག་དང་། བློ་གོས་ཀིས་ཁྱེངས་ཤིང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་"ཞིག་ཡིན་པར་བསམ་གཞིགས་སྔར་ལས་ལྷག་པར་བྱ་

དགོས། (བཛྲ་ཛྙཱ་ནཾ། 28:12). 

ལུའུ་ཁི་ཧ ྱེ་ནི་ལྷའི་ཕ་ོཉ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལུས་པའོི་བཙའ་མི་དགོས། 

ལུའྱེ་ཧ ྱེར་ལ་ཡོད་ཚད་ཡོད། 

འོན་ཀང་ཁངོ་གིས་སིག་པ་བྱས་པ་(དཔྱེར་ན་ལྷའི་ཕ་ོཉ་གཞན་དག་ཁ་ཤས་ཀིས་2 པི་ཏི་རྱེ་རྱེ་བཞིན་2:4)དང་མཉམ་དུ་ལྷའི་ཕོ་ཉ་གསུམ་ཆ་གཅིག་སའི་ག་ོལའི་སྱེང་དུ་འཐྱེན་པ་རྱེད། (གསར་འགྱུར་

སྱེལ་དུས་ཚོད་12:4) (ལྷའི་ཕ་ོཉ་ན་ིརྱེས་སུ་ལྷའི་མི་དམངས་ཀིས་བརྡར་ཤ་གཅོད་རྒྱུ་དྱེ་རྱེད། 1 ཁ་ོནི་1 ཁོ་ར་ོནི་ཡ་ 6:3) 

ལུའྱེ་ཧ ྱེར་དང་ཁོའི་ངོ་ལོག་ཟིང་འཁྲུག་གི་ཐོག་ནས་"ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ཡོད་པ་"དྱེས་ཀང་ངོ་ལོག་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་ཇྱེ་སྡུག་ཏུ་གཏོང་གང་ཐུབ་བྱྱེད་ཀ་ིཡོད་པ་གསལ་པོར་མཚོན་པ་རྱེད། རྱེས་སུ་ཁོང་གིས་

"ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ཡོད་"པའི་མིའི་རིགས་དང་པོ་དྱེ་ཚོ་ལ་གོ་སྐོན་བློ་འགུགས་བྱས་ནས་ལྷ་ལ་ང་ོརྒོལ་བྱྱེད་དུ་བཅུག་པ་རྱེད། (རྒྱུད་རིམ་གི་རྣམ་པ། 3:1-6) 

དྱེར་བརྱེན་གལ་ཏྱེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ལ་མཁོ་བའི་དངོས་པ་ོཡོད་ཚད་བློས་བཏང་ན། དབུལ་ཕངོས་མྱེད་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ག་ིརང་བཞིན་མྱེད་ན། མི་རྣམས་ཀིས་སྔར་བཞིན་རང་ཉིད་དང་མ་ི
གཞན་ལ་གནད་དོན་འབྱུང་སིད་པ་གསལ་བཤད་བྱྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། 

དཀནོ་མཆགོ་གསི་བདུད་ལ་མག་ོསྐརོ་གཏངོ་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅ་ིཡནི། 

བདུད་ཀི་ངོ་ལོག་ཟིང་འཁྲུག་གིས་གནམ་བདག་གི་འཆར་གཞི་ཕམ་པར་བཟོས་སོང་ངམ། 

མིན།. 
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འོན་ཀང་དམ་པའི་གསུང་རབ་ནང་དུ་"མཁའ་འག་ོསོབས་ཤུགས་ཀི་རྒྱལ་སས་"(ཨ་ཨི་ཕའྱེ་སི་2:2)ཞྱེས་པ་དྱེས་ཁོང་གི་སྱེར་སྱེམས་ཆྱེ་ཞིང་ཁ་མི་ཉན་པའི་ཆ་འཕིན་བརྒྱུད་བསགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་ནམ། 

གདོན་འདྲྱེ་དྱེས་མིའི་རིགས་མང་ཆྱེ་བའི་བསམ་བློར་"ལོ་ན་འདིའི་ལྷ་"ཞིག་ཏུ་བརིས་ནས་"མུན་འཐོམས་"བྱས་མྱེད་པ་རྱེད། (2 ཁ་ོརོ་ན་ིཡ། 4:4)? 

ཡིན་ལ་ཡང་། 

དམ་པའི་ཆོས་ཀིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འཇིག་རྱེན་ཡོངས་ལ་མགོ་སྐརོ་བཏང་བ་རྱེད་ཅྱེས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། (གསར་འགྱུར་སྱེལ་དུས། 12:9) 

ཡོད་པ།། 

འོ་ན་དཀོན་མཆགོ་གིས་བདུད་དང་ཁོའི་གདོན་འདྲྱེ་རྣམས་མི་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་ནས་སའི་གོ་ལའ་ིསྱེང་ག་ིགནད་དོན་གཞན་དག་སོང་དུ་འཇུག་དོན་ཅ་ིཡིན་ནམ། 

རྒྱུ་རྱེན་འགའ་ཡོད། 

ཨ་པོ་ལ་ོཡིས་ང་ཚོའ་ིདུས་རབས་ལ"ད་ལྟའི་སྡུག་རུལ་གི་ལོ་ཚོད་"(ཀ་ལ་ཡ་ 1:4)ཞྱེས་འབོད་པ་དྱེས་ལོ་ཚོད་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་མཚོན་ཡོད།   

ཡིན་ནའང་བདུད་ཀིས་སྔོན་ཆད་དཀོན་མཆོག་དང་ལྱེན་མ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ང་ཚོའ་ིལོ་ཚོད་འདིའི་རིང་ལ་ཁོའི་དབང་ཆ་གང་རུང་ཞིག་ཡོད་ཆོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞྱེ་ན། 

བདུད་ཀི་ཤུགས་རྱེན་གིས་ང་ཚོར་བསབ་བྱ་བསྡུ་ལྱེན་བྱྱེད་པར་ཕན་པ་ཡོད་ལ། རྒྱུན་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྱེད་པའི་མྱུར་ཚད་ན་ིདྱེ་གར་མྱེད་པ་ལས་མགོགས་པ་རྱེད། སྔར་ལས་མགོགས་པའི་ས་ོནས་ང་ཚོས་འགོག་
རྒོལ་བྱྱེད་པར་བརྱེན་ནས་དྲང་བདྱེན་གི་རང་བཞིན་སྱེལ་ཐུབ་པ་དང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྱེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད། འགོ་ལམ་ནོར་འཁྲུལ་ག་ིའབས་བུ་ཡང་མགོགས་མྱུར་མཐོང་ཐུབ། ཐྱེངས་རྱེ་རྱེར་ཁྱེད་ཀིས་སིག་པ་
བཀག་འགོག་བྱྱེད་པའ་ིབསམ་པའི་སྱེང་ནས་སྔར་ལས་ས་བརན་དུ་འགོ 

སྐབས་འགར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཀང་མྱུར་ཚད་ཇྱེ་མགགོས་སུ་བཏང་ན་ཁོན་ཡོངས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཅུང་ཉུང་བ་རྱེད། 

ང་ཚོས་དོན་དག་འདི་གསལ་བཤད་བྱྱེད་པར་རོགས་རམ་བྱྱེད་པའི་བྱ་བ་འགའ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་རོགས 

ཐཱན་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་རྡ་ོསོལ་ཞིག་དང་མཚུངས། དྱེ་བལྟོས་བཅས་ཀིས་ཁ་ཐོར་དགུ་ཐོར་དུ་གཏོང་ས་མོད། འོན་ཀང་གནོན་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆྱེ་བའི་འོག་དྱེ་རྡོ་རྱེ་ཕ་ལམ་དུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་དྱེ་ནི་རང་བྱུང་
གི་དངོས་པོའི་ཁོད་དུ་ཆྱེས་དཀའ་ཚེགས་ཆྱེ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་རྱེད། དྱེའི་རྱེན་གིས་ཉམ་ཆུང་རྣམས་གནོན་ཤུགས་ལ་བརྱེན་ནས་སོབས་ཤུགས་ཆྱེན་པ་ོཞིག་ཏུ་འགྱུར གསུང་རབ་ནང་དུ་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་

པ་རྣམས་ནི་འཛམ་གིང་ཐོག་ཉམ་ཆུང་ཡིན་རུང་། (1.26-29)ན་ིགསྱེར་དངུལ་ལམ་ཡང་ན་རྡ་ོརིང་ར་ཆྱེན་རྱེ་རྱེའི་ནང་བཞིན་གཙང་མ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། 3:12 

གོམ་སབས་རྱེས་མར་ཁྱེད་ཀིས་ཡར་བཀགས་མ་ིཐུབ་པའི་དངོས་པོ་ལྗིད་མོ་འགའ་ཁད་བསད་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་ཚོད་ ཁྱེད་ཚོས་དངོས་པ་ོལྗིད་མོ་དྱེ་ལ་བལྟས་ཆོག་འོན་ཀང་དྱེ་འགུལ་མ་ིསིད། ཁོད་ཀིས་ཉིན་རྱེར་
སྐར་མ་ཉི་ཤུ་ཡས་མས་ཀི་རིང་ལ་ལག་པ་སྒུར་ནས་ལག་པ་ཅུང་ས་བརན་དུ་གཏོང་ཐུབ་མོད། འོན་ཀང་མང་དྲགས་ན་མ་ིའགིག་པའམ་ཡང་ན་ལོ་འགའ་འགོར་རྱེས་ད་གཟོད་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་སིད། 

ཡང་ན་ཁོད་ཀིས་ཐག་གཅོད་བྱྱེད་ཐུབ་པའི་ལྗིད་ཚད་ལ་བརྱེན་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཆོག ཁོ་ཚ་ོཡར་བཀགས་ན་སབས་བདྱེའི་ངང་ལག་པ་ཡར་བཀགས་པ་ལས་ཀང་ཁག་པོ་རྱེད  

ཡིན་ནའང་ལྗིད་ཚད་ཇྱེ་མཐོར་བཏང་ན་ཁོད་ཀི་དཔུང་བ་དྱེ་སབས་བདྱེའི་ངང་སྐྱེད་པ་སྒུར་བ་ལས་སོབས་ལྡན་དུ་འགྱུར་སིད་པར་མ་ཟད། སོང་བརྡར་འདི་རིགས་ཀིས་ཀང་ཁོད་ཀི་དཔུང་བ་ས་བརན་དུ་
གཏོང་བར་དགོས་ངྱེས་ཀ་ིདུས་ཚོད་སད་དྱེ་དངོས་གཟུགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ་ 

ད་ལྟ་བསམ་བླ་ོབཏང་ན། 

1962ལོར་ཝྱེ་ཁྱེ་ཐྱེ་དང་མའྱེ་ཏྱེ་ལྱེ་ཏྱེ་·ཀོ་ཐྱེ་ཚི་ཨྱེར་གིས་མིང་དུ་གགས་ཤིང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྱེས་ཐོབ་ཀི་ཤྱེས་རབ་ལྡན་པའི་མི་413ཞྱེས་པའི་ཐྱེར་འདོན་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་སྱེལ་བ་
རྱེད། ཁོ་ཚོས་ལ་ོམང་པོའི་རིང་ལ་རླབས་ཆྱེན་གི་རང་བཞིན་དྱེ་འདྲ་ཞིག་ཐོན་སྱེད་བྱྱེད་ཚུལ་ཤྱེས་རོགས་བྱྱེད་རིས་བྱས་ཤིང་། ཐུན་མོང་གི་ཚགས་པར་གང་འདྲ་ཞིག་ནི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མི་
དམངས་ཀི་འཚོ་བ་ཡོད་ 

ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞིག་ན།ི ཆྱེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དནོ་དངོས་ནི་དོན་དངོས་ཐོག་ཁ་ོཚོ་ཚང་མ་392ཀསི་དཀའ་ཚེགས་ཤིན་ཏུ་ཆྱེ་བའི་འགལ་རྱེན་སྱེལ་ཐབས་བྱས་ན་གཞི་ནས་རང་ཉིད་སུ་

ཡིན་པར་འགྱུར་ཐུབ། དམ་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ་ོརྔུལ་ཆུ་ཏའྱེ་མའྱེ་·ཧན་སའྱེ་ཨྱེར་གིས་1987ལོར་པར་དུ་སྐྲུན། གསུང་རོམ་དཔྱེ་དྱེབ་དཔྱེ་སྐྲུན་ཁང་། ཤོག་ངོས་134ན་གསལ། ) 

དཔྱེར་བརོད་འདི་དག་ཅིའི་ཕིར་གདོན་འདྲྱེ་ཡོད་པ་དང་འབྱེལ་བ་ཅ་ིཞིག་ཡོད།། 
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བདུད་ཀིས་མིའི་རིགས་བསླུ་བིད་བྱྱེད་དུ་འཇུག་པ་དྱེ་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོརང་ཉིད་ཀ་ིསོན་ཆ་སྱེལ་ཐུབ་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ག་ིརོགས་རམ་འོག་དྲང་བདྱེན་གི་གཤིས་རྒྱུད་འཕྱེལ་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པའི་

གོ་རིམ་ཇྱེ་མགོགས་སུ་བཏང་བ་རྱེད། (ཧ ྥུ་ལི་ཕིན་གི་མི་ 4:13; 4:7) དྱེའི་མཇུག་འབས་ན།ི མི་རྣམས་ཀིས་མྱུར་ཚད་མགོགས་ཙམ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཆྱེས་ཉུང་བ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ་པ་དྱེ་རྱེད། (cf. 

གདུང་བ། 3:33; 1 པ་ིཏ།ི 4:12-13; 3 ཡ་ཡོ་ཧ། 2) 

གལ་ཏྱེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་རང་ལ་ོཚོད་འདིའི་ནང་འབོད་བཞིན་ཡོད་ན། ཁོས་ཁོད་ཀིས་ཐག་གཅོད་བྱྱེད་ཐུབ་པའི་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་བདུད་ཀ་ིབསླུ་བདི་དང་ཡང་ན་འདོད་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་བསླུ་

བིད་ཐྱེབས་སུ་འཇུག་མི་སིད། (10:13) 

བདུད་འདུལ་དང་བསླུ་བིད་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཁོད་ལ་བསམ་པའི་སོབས་ཤུགས་སྔར་ལས་ཇྱེ་ཆྱེར་བཏང་། (ཁ་ིམུའུ་སི། 1:12, 4:7) མ་འོངས་པར་ཁོད་ཀིས་མི་གཞན་ལ་རོགས་རམ་བྱྱེད་ཐུབ་པར་རོགས་

རམ་བྱྱེད་ངྱེས་ཡིན། (cf. 1 ཡ་ཡོ་ཧ། 4:21) བདུད་ཀིས་ཁོད་ལ་ལྷ་ཡི་གསུང་ག་ིབདྱེན་པ་ལ་ཡིད་ཆྱེས་བྱྱེད་དུ་འཇུག་མི་འདོད།། 

བདྱེན་དནོ་ག་ིགསང་བ། 

ཅན་ཆའོ་ཚིག་མཛོད་ཆྱེན་མོལས'བདྱེན་དོན'ཞྱེས་པའི་མཚན་ཉིད་བཞག་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ། 

གནས་ཚུལ་དང་། དོན་རྱེན། ཡང་ན་མི་སྣ་བཅས་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ངོ་མ་ནི། 

དོན་དངོས་ནི་དངོས་གནས་ཡང་དག་པ་ཞིག་རྱེད། ཡིན་ནའང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་དང་། མི་སྱེར་དང་འགོ་ཁིད་པ་རྣམས་ཀིས་སྔ་ས་ནས་བདྱེན་དོན་ལ་དོགས་པ་ཟ་བཞིན་ཡོད། 

དྱེར་བརྱེན་ང་ཚོས་ཅན་ཆའོ་ཚིག་མཛོད་ཀིས་ཇ་ིལྟར་བྱས་ནས་'དངོས་གཞིའི་'བདྱེན་དོན་ལ་མཚན་ཉིད་བཞག་པར་མཉམ་འཇོག་བྱོས། 

མི་མང་ཆྱེ་བས་བདྱེན་པར་འདོད་པའི་དོན་དངོས་སམ་ར་དོན་ན།ི 

ཡིན་ནའང་གོང་གསལ་དྱེ་དག་ནི་ནམ་ཡང་བདྱེན་པ་མིན་པ་སོས་ཅ་ིདགོས། ད་དུང་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྔ་མོ་ནས་དོན་དྱེ་རོགས་ཡོད། ཡིན་ནའང་མ་ིམང་པོ་ཞིག་གིས་"ཕ་ིཚུལ་"ག་ིབདྱེན་དོན་དངོས་ལ་
བསམ་བློ་བཏང་ནས་བདྱེན་དོན་ང་ོམ་ལྟར་བལོྟས་མྱེད་དང་ལྱེན་མ་ིབྱྱེད།། འོན་ཀང་དད་མོས་དང་། མ་ིསྱེར་ལམ་ཡང་ན་ཐུན་མོང་། རང་ཉིད་ན་ིརག་ཏུ་བདྱེན་པ་མིན། དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀིས་མིའི་རིགས་

ལ་བསབ་བྱ་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་ཐ་ཚིག་བསགས་པ་ལས། དངོས་གནས་དཀོན་མཆོག་གི་སྐོར། (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀི་གོ་བ་ 30:1; 65:12b) སིག་པ་ནི་དོན་དམ་པའམ་(cf. ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་59:2a)   

ཡྱེ་ཤུ་དང་གྱེང་མོལ་བྱྱེད་སྐབས་རོ་མའི་རྫོང་ཆྱེན་ཕྱེང་ཐི་སི་ཕ་ིལྱེ་ཐྱེས་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་དྲིས་པར། 

37 དྱེ་ནས་ཕི་ལི་ཐི་ཡིས་ཁོ་ལ་ཁོད་ནི་སྐབས་དྱེར་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ནམ་ཞྱེས་དྲིས་པར། 

ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་ལན་དུ"ཁོད་ཀིས་ང་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཞྱེས་ཡང་དག་པར་བཤད།" བྱ་གཞག་འདིའི་ཆྱེད་དུ་ང་རང་སྱེས་པ་དང་། བྱ་གཞག་འདིའི་ཆྱེད་དུ་ང་རང་འཇིག་རྱེན་དུ་སྱེབས་པས།ངས་
བདྱེན་དོན་བདྱེན་དཔང་བྱྱེད་དགོས། བདྱེན་དོན་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མས་ངའི་སྐད་ས་ཐོས་བྱུང"ཞྱེས་བཤད། 

38 ཕི་ལི་ཐི་ཡིས་ཁོ་ལ"བདྱེན་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཁོས་སྐད་ཆ་དྱེ་འདྲ་བཤད་རྱེས་ཡང་བསར་ཡིའུ་ཐའྱེ་པ་རྣམས་ལ་ཕིན་ནས་ཁ་ོཚོར་"ངས་ཁ་ོལ་ནོར་འཁྲུལ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མྱེད་པ་ཤྱེས་

བྱུང་། (ཡུའྱེ་ཧན། 18:37-38) 

ཕི་ལི་ཐྱེས་བདྱེན་དོན་སྐོར་གི་སྒྲུབ་བྱྱེད་མང་པོ་ཐོས་མོང་བ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡིན་ཞིང་། བསོམས་ཚིག་དྱེ་སུས་ཀང་མཚན་ཉིད་འོས་འཚམ་ཞིག་འཇོག་མ་ིཐུབ་ཅྱེས་ཚིག་ཐག་བཅད་པ་རྱེད། 

སྐབས་དྱེར་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལ་ིཐྱེའི་ཆྱེས་མཐའ་མའི་གནད་དོན་ལ་ལན་མ་བཏབ་ཀང་། ཕི་ལའྱེ་ཐྱེས་བལྟས་ན་ལན་འདྱེབས་རྒྱུའི་རྱེ་བ་མྱེད་པ་འདྲ། འོན་ཀང་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་མ་ིདྱེ་དག་གིས་
ཁོའི་སྐད་ཆ་ཐོས་ཐུབ་ཅྱེས་བཤད་པ་རྱེད།  

ཕི་ལི་ཐི་དང་ཐུག་འཕད་མ་བྱས་གོང་གི་ཅང་མ་འགརོ་བར།ཡ་ཡོ་ཧུའུ་ཡིས་ཟིན་བིས་སུ་བཀོད་པ་ལྟར་ན། ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀིས་དངོས་གནས་བདྱེན་དོན་ཅ་ིཞིག་བཤད་པ་གཤམ་གསལ། 

17 ཁྱེད་ཀི་བདྱེན་དོན་ལ་བརྱེན་ནས་ཁོ་ཚོར་གཙང་ས་བྱྱེད་དགོས། ཁོད་ཀ་ིསྐད་ཆ་དྱེ་བདྱེན་དོན་ཡིན། (ཡུའྱེ་ཧན། 17:17) 

གསུང་རབ་ནང་དུའང་དཀོན་མཆོག་གིས་རྫུན་བཤད་མི་ཆོག་པའི་བསབ་བྱ་གནང་ཡོད། (ཧ་ིཔ་ར།ི 6:18, ཐྱེ་ས།ི 1:2). 

དྱེའི་ཕིར་ལྷ་ཡིས་གང་ཞིག་བཤད་པ་དྱེ་བདྱེན་པ་ཡིན་ཞྱེས་ཚིག་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ཆོག་པ་ཡིན།  



19 
 

ད་ལྟ་དྱེ་ན་ིའཁོར་རྒྱུག་ག་ིརིགས་འདྱེད་ཅིག་ཏུ་བར་ིརྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གསུང་རབ་དང་ལྱེན་བྱྱེད་མཁན་རྣམས་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཏུ་བར་ིརྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཁོད་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ཅིག་
ཡོད་པ་དང་ཁོའི་སྐད་ཆ་དྱེ་བདྱེན་པ་ཡིན་པ་ར་སོད་བྱས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོར་དཔྱེ་ཆ་ཡོད་པ་དཔྱེར་ན།དཀོན་མཆོག་གི་གནས་སངས་གཏན་ཚིགས་དང་བདྱེན་དཔང་ཡྱེ་ཤུ་ནི་དྱེ་ལྟར་བྱྱེད་མཁན་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་
ལུགས་རྱེད།) 

རྫུན་གཏམ་ན་ིབདྱེན་དོན་དང་འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། དྱེར་བརྱེན་མ་ིམང་པོས་དྱེ་ལ་ཡིད་ཆྱེས་བྱྱེད་ཀ་ིཡོད་ཅྱེས་བཤད་རུང་། གདོད་མའི་བློ་སོ་འབྱྱེད་པའི་སྐད་ཆ་དང་འགལ་ཟླར་གྱུར་པ་
ཞིག་ནི་དོན་དངོས་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་རྱེད། 

མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁ་ོཚོས་"ཁོ་ཚོའ་ིགཞུང་སྱེམས་དྱེ་ཁོ་ཚོའི་ཕོགས་སོན་དུ་འགྱུར་དུ་འཇུག་དགོས་" འོན་ཀང་ལྷ་ཡི་དགོངས་པ་མྱེད་ན་སྱེམས་ཅན་གི་སྱེམས་ཀིས་བདྱེན་པ་དྱེ་ཉིད་དགོས་པ་ལྟར་འབྱྱེད་མི་

ནུས་ (1 ཁ་ོརོ་ན་ཡ། 2:14) གང་ལྟར་སྱེམས་པ་ངན་པ་སྡུག་པ་ོའབྱུང་སིད་ (ཅ་ལ་ིཡ་ 17:9) 

ཡྱེ་ཤྱེས་ཀསི་ཀང་བསམ་བླ་ོབཏང་སྱེ། 

4 ... "མིའི་རིགས་ན་ིབག་ལྱེབ་མྱེན་པའོ་བག་ལྱེབ་ཁོ་ནར་བརྱེན་ནས་འཚོ་བ་སྱེལ་མི་ཆོག་པར།དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ནས་ཐོན་པའི་སྐད་ཆ་རྱེ་རྱེ་བཞིན་ལ་བརྱེན་ནས་འཚོ་བ་སྱེལ་དགོས་

"ཞྱེས་བིས་ཡོད། (མ་ཞ།ོ 4:4) 

མིའི་རིགས་ཀིས་དཀོན་མཆོག་གིས་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་དངོས་པོའི་ཁོད་ནས་བག འོན་ཀང་འཚོ་བ་སྱེལ་སངས་ངོ་མ་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་ལ་བརི་སྲུང་བྱྱེད་པ་དྱེ་རྱེད། 

ཨ་སི་ཐྱེ་ལོ་ཡིས་བིས་དོན། 

13 རྒྱུ་མཚན་དྱེའི་རྱེན་གིས་ང་ཚོས་ད་དུང་དཀོན་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྱེ་ཆྱེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྱེར་ན། ཁདོ་ཚོས་ང་ཚོའ་ིས་ནས་ཐོས་པའི་དཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་འབྱོར་བའི་སྐབས་སུ་ཁོད་

ཚོས་དགའ་བསུ་བྱྱེད་པ་ན་ིསྱེས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་མིན་པར། 14. ཁྱེད་ཚོའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཡྱེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་གི་ཡྱེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་ག་ིཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་དཀོན་མཆོག་ག་ིཆོས་

ཚོགས་ལ་ལད་མ་ོབྱྱེད་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། (1 ས་ལ་ིཡ་མ།ི 2:13-14a). 

 7 ... བདྱེན་པའ་ིཚིག་དང་། (2 ཁ་ོར་ོན་ིཡ། 6:7) 

13 ཁོང་གི་ནང་དུ་ཁྱེད་ཚོས་ཀང་ཡིད་ཆྱེས་བྱྱེད་ཀི་ཡདོ། ཁྱེད་ཚོས་བདྱེན་པའ་ིགཏམ་དྱེ་ཐོས་རྱེས་ཁྱེད་ཀ་ིརྒྱལ་སོབ་ཀི་འཕིན་བཟང་དང་། (ཨའྱེ་ཕྱེ་ས་ི 1:13) 

5 ... ལྷ་ཡུལ་དུ་ཁོད་ལ་རྱེ་བ་བཅོལ་ཡོད་པ་དྱེའི་ནང་ནས་ཁོད་ཀིས་སྔོན་ཆད་ཐོས་མོང་བའི་འཕིན་བཟང་གི་བདྱེན་དོན་དང་། (ཀ་ོལ་ོས་ིཡ། 1:5) 

བདྱེན་དོན་ནི་མང་ཆྱེ་བར་མཚོན་ན་གསང་བ་ཞིག་རྱེད། གང་ཡིན་ཟྱེར་ན། མང་ཆྱེ་བས་དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་ངོ་མ་ལ་ཡོངས་སུ་ཡིད་ཆྱེས་མི་བྱྱེད་པའི་རྱེན་གིས་རྱེད། (cf. ཀ་ོལོ་ས་ིཡ། 1:5,6, 25-

27; 1 ས་ལི་ཡ། 2:13) ཡང་མང་པོ་ཞིག་གསི་ཀང་གོ་བ་ལྱེན་མ་ིཐུབ། མང་ཆྱེ་བ་ན་ིམིའི་རིགས་གཞན་ལ་ཡིད་ཆྱེས་བྱྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁ་ོཚོ་རང་ཉིད་ལ་བདུད་ཀི་མགོ་སྐོར་ཐྱེབས་པ་རྱེད། 

(གསར་འགྱུར་ 12:9)  ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་བསན་དོན། 

8 "མི་དྱེ་ཚོས་ཁ་ནས་ང་ལ་ཉྱེ་བར་བཅར་བ་དང་། ཁོ་ཚོའི་མཆུ་སོས་ཀིས་ང་ལ་གུས་བཀུར་བྱྱེད་ཀ་ིཡོད་མོད། འོན་ཀང་ཁོ་ཚོའི་སྱེམས་ནི་ང་དང་རྒྱང་ཐག་ཤནི་ཏུ་རིང་། 9 ཁོ་ཚོས་ང་ལ་དད་

གུས་བྱྱེད་པ་དང་། སོབ་ཁིད་བྱྱེད་སྐབས་སྱེས་པའི་བཀའ་ཁིམས་ལ་བརི་གི་ཡོད། (མ་ཞ།ོ 15:8-9) 

དཀོན་མཆོག་གི་སྐད་ཆ་ལས་མིའི་རིགས་གཞན་དག་ལ་ཡིད་ཆྱེས་བྱས་ན་དོན་མྱེད་དུ་དད་གུས་བྱྱེད་པ་དང་མི་རྣམས་དོན་དངོས་དང་ཁ་བལ་བ་རྱེད། 

ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ང་ོམ་ཤྱེས་ཐུབ། 

ཨ་ལགས་ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་བིས་དོན། 

31 དྱེ་ནས་ཡྱེ་ཤུས་ཁོང་ལ་དད་པ་བྱྱེད་མཁན་ཡིའུ་ཐའྱེ་པ་རྣམས་ལ་"གལ་ཏྱེ་ཁོད་ཀིས་ངའི་བཀའ་ལ་བརི་སྲུང་བྱས་ན། ཁོད་ནི་ངའི་སོབ་མ་ཡིན། 32 གནས་ལུགས་ངོ་མ་ཤྱེས་དགོས་པ་དང་

བདྱེན་དོན་གིས་ཁོད་རང་རང་དབང་ཐོབ་པར་བྱྱེད་དགོས་"ཞྱེས་གསུངས་པ་རྱེད། (ཡུའྱེ་ཧན། 8:31-32) 

46 ... གལ་ཏྱེ་ངས་སྐད་ཆ་དྲང་མོར་བཤད་ན་ཁོད་ཀིས་ང་ལ་ཡིད་ཆྱེས་མ་ིབྱྱེད་དོན་ཅི་ཡིན། 47 དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་ཐོས་པ་དང་། དྱེ་བས་ཁྱེད་ཀིས་ཐོས་མ་མོང་། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁྱེད་ཚོ་

དཀོན་མཆོག་མིན། (ཡུའྱེ་ཧན། 8:46-47) 
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37 ... ང་འཇིག་རྱེན་དུ་སྱེབས་བྱུང་། ངས་བདྱེན་དནོ་བདྱེན་དཔང་བྱྱེད་དགོས། བདྱེན་དོན་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མས་ངའི་སྐད་ས་ཐོས་བྱུང། (ཡུའྱེ་ཧན། 18:37). 

6 གལ་ཏྱེ་ང་ཚོས་ཁོ་དང་མཉམ་དུ་འབྱེལ་བ་ཡོད་ཅྱེས་བཤད་ན། མུན་ནག་ག་ིཁོད་དུ་འཆམ་འཆམ་དུ་འགོ་བ་དང་། ང་ཚོས་རྫུན་བཤད་པ་ལས་འཁགས་རོམ་གི་བདྱེན་དོན་མིན། 7 ཡིན་
ནའང་གལ་ཏྱེ་ང་ཚོ་ཁོང་དང་འདྲ་བར་འོད་ཟྱེར་འཕོ་བའི་གནས་སུ་འགོ་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བསད་ཡོད་པ་དང་། ཡྱེ་ཤུའི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིབུ་ཡི་ཁག་གིས་ང་ཚ་ོསིག་པ་ཡོད་

ཚད་ལས་གཙང་སྱེལ་བྱས་པ་རྱེད། (1 ཡུའྱེ་ཧན། 1:6-7) 

4 "ངས་ཁོ་ངོ་ཤྱེས་ཀི་ཡོད"ཅྱེས་བཤད་པ་དང་། ཁོང་གི་བཀའ་ཁིམས་ལ་སྲུང་སོབ་མི་བྱྱེད་མཁན་ན་ིཁམ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་བདྱེན་དོན་དྱེ་ཁ་ོལ་མྱེད། 5 འོན་ཀང་སུ་ཞིག་གིས་ཁོའི་སྐད་ཆ་

ཚིག་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པར་དཀོན་མཆོག་ལ་བཅངས་པའི་བརྱེ་སྱེམས་དྱེ་ཁོའ་ིལུས་སྱེང་དུ་འཐུས་ས་ོཚང་བ་ཞིག འདི་ལྟར་བྱས་ན་ང་ཚོས་ང་ཚ་ོཁོའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཤྱེས། 6 ཁོས་རང་ཉིད་

ལ་བརི་སྲུང་བྱྱེད་དགོས་ཞྱེས་བཤད་པའི་མ་ིཡང་འགོ་དུས་རྐང་ཐང་ལ་འགོ་དགོས། (1 ཡུའྱེ་ཧན། 2:4-6) 

18 ངའི་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་གིས་ང་ཚོར་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་གམ་ཡང་ན་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་དགའ་ཞྱེན་མི་བྱྱེད་པར་བྱ་སོད་དང་བདྱེན་དོན་གི་ཐོག་ནས་དགའ་ཞྱེན་བྱྱེད་དུ 19 དྱེའི་རྱེན་གིས་

ང་ཚོས་ང་ཚ་ོནི་བདྱེན་དོན་ཡིན་པ་ཤྱེས་བཞིན་དུ་ཁའོི་མདུན་དུ་ང་ཚོའི་སྱེམས་ལ་ཁག་ཐྱེག་བྱྱེད་ཐུབ། (1 ཡུའྱེ་ཧན། 3:18-19) 

3 གང་ལགས་ཤྱེ་ན། སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཡོང་ནས་ཁོད་ཚའོི་གནས་ལུགས་བདྱེན་དཔང་བྱྱེད་སྐབས་ང་རང་དགའ་སོ་ཚད་མྱེད་སྱེས་བྱུང་། 4 ངའི་བྱིས་པ་བདྱེན་པ་བདྱེན་ཐུབ་ཀིས་འགོ་བཞིན་པ་

ཐོས་པ་ལས་ང་ལ་ས་ོསྣང་ཆྱེན་པོ་མྱེད། (3 ཡུའྱེ་ཧན། 3-4) 

གསུང་རབ་ནང་དུ་ཅི་ཞིག་བཤད་ཡོད་རུང་། བདྱེན་དོན་ནི་དཀོན་མཆོག་ག་ིསྐད་ཆ་ཡིན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ལ་བརི་བཀུར་བྱྱེད་མཁན་གིས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སོ་ནས་ག་ོབ་ལྱེན་ཐུབ་པ་ནི་མ་ིམང་པོའི་
ངོས་ནས་བཤད་ན་གབ་ཚིག་ཅིག་རྱེད 

ཡ་ཧཿ ཞྱེས་པའང་གཤམ་གསལ་གི་ཡི་གུ་རྣམས་བིས་ཡོད་དྱེ། 

3 ... དྲང་བདྱེན་ནི་ཁྱེད་ཚོའི་བྱྱེད་སངས་ཡིན། (ཐྱེར་འདནོ། 15:3) 

དཀོན་མཆོག་གི་བྱྱེད་སངས་ལྟར་ང་ཚོས་བདྱེན་དོན་ལ་བརྱེན་ནས་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་པའི་བདྱེན་དོན་ལ་གོ་བ་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ལྱེན་པར་ཕན་པ་  

ཡྱེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའ་ིཆོས་ལུགས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། (ཡ་རྱེ་ཧྱེ། 17:17) ང་ཚོ་ན"ིབདྱེན་པའི་ཚིག་ག་ིདབྱྱེ་བ་ཡང་དག་པ་འབྱྱེད་དགོས"(2 ཏའྱེ་མའྱེ་ཐི། 2:15)དང་དུས་མཚུངས་སུ་"འཇིག་རྱེན་

སོང་གཏམ་དང་སོང་བཤད།" (2 ཏའྱེ་མའྱེ་ཐིས་བཤད་ན། དྱེས་གོམ་གང་མདུན་སོས་ཀིས་མ་ར་སོངས་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངྱེས་རྱེད།) (2 ཏའྱེ་མའྱེ་ཐ།ི 2:15) དྱེར་བརྱེན་ང་ཚོས་འཛམ་གིང་གི་ཆོས་
ལུགས་དང་འོས་མྱེད་འགིག་ཐབས་མ་ིཡོང་བ་བྱ་དགོས།  

འོན་ཀང་གལ་ཏྱེ་ཚན་རིག་གིས་གསུང་རབ་དང་འགལ་བ་ཡོད་ན། ཐྱེབས་ར་མང་པོས་བཤད་པ་ལྟར་ཇ་ིལྟར་བྱྱེད་དགོས་ཤྱེ་ན།  

ལགས་སོ། "དཀོན་མཆོག་བདྱེན་པ་ཡིན་ཡང་མ་ིརྱེ་རྱེ་ཚང་མ་ཁམ་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་དུ་འཇུག་དགོས།"(ར་ོམ་པ། 3:4) ལྷ་ཡི་གསུང་ལ་ཡིད་ཆྱེས་པ། 

ཐ་ན་དམག་མ་ིགསར་པའི་དུས་རབས་སུ་སྱེབས་ཀང་ནོར་འཁྲུལ་གི་ཚན་རིག་ཅྱེས་འབོད་མཁན་ཡང་ཡོད། བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་སྱེ། 

20 ཏ་མའྱེ་ཐི། ། རང་གི་ཡིད་ཆྱེས་ལ་གཞོལ་བའི་དོན་དྱེ་སྲུང་། ང་ངལ་བ་འབས་མྱེད་ཀ་ིརྱེད་མོ། གཡོལ།། ཚན་རིག་ལ་ང་ོརྒོལ་བྱྱེད་མཁན་གིས་དྱེ་ལྟར་རྫུན་བཤད་པ་སྱེ། 

21 མི་ལ་ལས་དད་མོས་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་པའི་བྱ་སདོ་ལ་གོ་བ་ལྱེན་མ་ིཐུབ། (1 ཏའྱེ་མའྱེ་ཐི།  6:20-21, KJV) 

དྱེར་བརྱེན་ཤྱེས་ཡོན་ཅན་གི་གཙ་ོའཛིན་གིས་བདྱེན་དོན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱྱེད་མཁན་ཤྱེས་ཡོན་ཅན་ག་ིའགོ་ཁིད་པས་གོ་ནོར་ཐྱེབས་པ་རྱེད་ཅྱེས་བཤད་མཁན་ཡང་བྱུང་མོང་།  

ཨ་ལགས་ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་རྒྱལ་པོས་རོམ་ཡིག་འབི་བར་བློ་སོ་ཕྱེས་ཏྱེ། 

26 བྱ་བ་འདི་དག་ངས་ཁོད་ལ་འཕིན་ཡིག་བསྐུར་ནས་ཁོད་ལ་མག་ོསྐོར་གཏོང་བའི་མ་ིདྱེ་དག་ལ་འབྱེལ་བ་ཡོད། (1 ཡུའྱེ་ཧན། 2:26) 

ཚན་རིག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་མགོ་སྐོར་གཏོང་བ་དང་ཡང་ན་རང་ཉིད་ལ་གནམ་བདག་གི་སྐད་ཆ་དང་མ་ིམཐུན་པའི་དོན་དངོས་ཡོད་པར་བསམ་བློ་བཏང་མོང་། ཁོ་མོ་ཚོའི་ནོར་འཁྲུལ་གི་ཆ་འཕིན་གི་ཆྱེད་དུ་
འགྱེལ་མི་རུང་། 



21 
 

དཀོན་མཆོག་ཅིག་ཡོད་པ་(ཞིབ་ཕའི་ཆྱེད་དུ་རང་དབང་གི་དཔྱེ་ཆ་ལ་ཞིབ་བཤྱེར་བྱས་ནས་དྲ་ཐོག་ཏུ་ཁ་བྱང་ccog.org་ཡོད་པ་སྱེ། དཀོན་མཆོག་གི་གནས་ལུགས་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནམ། )དང་ཁོའི་

སྐད་ཆ་དྱེ་བདྱེན་དོན་ལ་བརྱེན་ཆོག གསུང་རབ་ནང་བ་ནི་མིའི་རིགས་ལ་ཡིད་ཆྱེས་བྱྱེད་མཁན་དྱེ་ཡིན།" (ཅ་ལ་ིཡ་ཡ།: 17:5) 

ཨ་ལགས་ཀི་མཁན་པོ་ལ་ོལགས་ཀིས་ཏ་མའྱེ་ཐི་ལ་གཤམ་གསལ་གི་རོམ་ཡིག་བིས་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ། 

7 ནམ་ཡང་སོབ་སོང་བྱྱེད་པ་ལས་ནམ་ཡང་གནས་ལུགས་ཀི་ཤྱེས་བྱ་འདོན་མི་ཐུབ། 8 ད་ལྟ་ཅྱེན་ཉི་སི་དང་ཡ་མ་པུའུ་ལྱེ་སི་གཉིས་ཀིས་མ་ོཤྱེ་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱས་པའི་རྱེན་གིས་དྱེ་ཚོས་ཀང་

བདྱེན་དོན་ལ་འགགོ་རྒོལ་བྱྱེད་ཀ་ིཡོད་པ་སྱེ། རུལ་སུངས་སུ་གྱུར་པའི་བསམ་བླ་ོཡོད་མཁན་རྣམས་ཀིས་དད་མོས་བྱྱེད་ཀ་ིམྱེད་པ་དང་། 9 ཡིན་ནའང་ཁ་ོཚོ་གོམ་གང་མདུན་སོས་ཀིས་ཡར་

ཐོན་ཡོང་མི་སིད། གང་ལགས་ཤྱེ་ན་ཁོ་ཚོའི་གྱེན་རགས་དྱེ་མི་ཚང་མར་མཚོན་ག་ིརྱེད། (2 ཏའྱེ་མའྱེ་ཐི།  3:7-9) 

མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་དུས་ནམ་ཡིན་ཡང་སོབ་སོང་དང་བདྱེན་དོན་ལ་སོ་བ་ཡོད་ཅྱེས་བཤད་མོད། འོན་ཀང་མང་ཆྱེ་བས་དངོས་ཡོད་ཀི་བདྱེན་དོན་ལ་བཀག་འགོག་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། 

བདྱེན་དོན་ནི་དུས་མཇུག་ཏུ་ཅུང་དཀོན་པའི་ཚོང་ཟགོ་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའི་སྔོན་དཔག་བྱས་ཡོད་དྱེ། 

12 རྱེད། ཡྱེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་གི་ཡྱེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་ལྷ་གསོལ་བའི་མ་ིཚང་མར་གནོད་འཚེ་ཕོག་ངྱེས་རྱེད། 13 འོན་ཀང་མི་ངན་དང་ངན་པ་ཇྱེ་སྡུག་ནས་ཇྱེ་སྡུག་ཏུ་འག་ོབ་དང་། མགོ་

སྐོར་ཐྱེབས་པ། མགོ་སྐོར་ཐྱེབས་པ་བཅས་ཡོང་གི་རྱེད། 14 འོན་ཀང་ཁྱེད་ཚོས་ངྱེས་པར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་སོབ་སོང་དང་ཁག་ཐྱེག་བྱྱེད་ཐུབ་པའི་བྱ་བ་རྣམས་སུ་ཞིག་གི་ས་ནས་སོབ་སོང་བྱས་

པ་ཤྱེས་དགོས། (2 ཏའྱེ་མའྱེ་ཐ།ི  3:12-14) 

གལ་ཏྱེ་ཁོད་ལ་"བདྱེན་དོན་ལ་དགའ་ཞྱེན་བྱྱེད་པ་"འདང་ངྱེས་ཤིག་ཡོད་སིད། (2 ས་ལ་ིཡ་མི། 2:10), དྱེའི་སྱེང་ནས་ཁོད་ཀིས་གཞི་ཁོན་ཆྱེ་བའ་ིམགོ་སྐོར་གཏོང་བའི་ཁོད་ནས་ཐར་ཐུབ་ (2 ས་ལ་ི

ཡ་མི། 2:7-12), སའི་ག་ོལ་ཧིལ་པོར་སྱེབས་གབས་ཡོད་པའི་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་"འདིྲ་གཅོད་ཆུ་ཚདོ་"ལས་ཐར་བར་བྱ་དགོས། (ཐྱེར་འདོན། 3:7-10). 

ངལ་གསའོ་ིགསང་བ། 

ངལ་གསོ་ནི་གབ་ཚིག་ཅིག་ཡིན་པ་འདྲ། འོན་ཀང་མཇུག་མཐར་མི་མང་པོ་ཞིག་ག་ིངོས་ནས་བཤད་ན་དྱེ་འདྲ་རྱེད། 

དམ་པའི་ཆོས་ལས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉིན་བདུན་པར་མགོན་སབས་གནང་བ་གསལ་བཤད་བྱས་པ། (རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 2:2-3). དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ཀིས་གདམ་གསྱེས་བྱས་པའི་ཉིན་གཞན་པ་

གང་དང་གང་ལ་མགོན་སབས་གནང་བར་གསུང་རབ་ཀིས་སོབ་སོན་མི་བྱྱེད མི་རྣམས་ཀིས་"དཀོན་མཆོག་ལ་བརི་བཀུར་བྱྱེད་པ་ལས་སྱེས་པར་བརི་བཀུར་མི་བྱྱེད་"ཅྱེས་ (བྱ་སོད།s 5:29). 

དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ལ་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་ལུས་པོའི་ངལ་གསོའི་དུས་ཚོད་འདོན་སོད དྱེས་མ་ཚད་ཁོས་གཏན་འབྱེབས་བཟོས་པས་མིའི་རིགས་ཀསི་དྱེ་ཉར་ཚགས་བྱྱེད་ཐུབ་ (cf. ཕི་གིང་། 

16:5) ལྱེ་ཝྱེ་ཡ།25:18-22) 

མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀིས་ཕུགས་ནས་བལྟས་ན་ཉིན་དྲུག་ག་ིརིང་ལ་ལས་ཀ་མང་ཙམ་བྱྱེད་ཐུབ་པ་ལས་ཉིན་བདུན་ག་ིཚབ་བྱས་ནས་ལས་ཀ་མང་ཙམ་བྱྱེད་ཐུབ་པ་ཤྱེས་ཚོར་བྱུང་། འོན་ཀང་དྱེ་ན་ི
དངོས་གནས་རྱེད། 

མི་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ལུགས་ལ་གོ་བ་ལྱེན་མ་ཐུབ་པའི་རྱེན་གིས་དྱེ་ན་ིམང་ཆྱེ་བའ་ིགསང་བ་ཞིག་རྱེད། 

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ལུང་སོན་པ་བཛྲ་ཛྙཱན་ན་ཾཡིག་བསི་པ་སྱེ། 

26 མོའི་བླ་མ་རྣམས་ཀིས་ངའི་ཁིམས་དང་འགལ་ནས་ངའི་དམ་པའི་ཆོས་ལ་དམའ་འབྱེབས་བྱས་པ་དང་། དྱེ་དག་གིས་དམ་པ་དང་མི་གཙང་བ་གཉིས་ཀ་ིདབྱྱེ་བ་མ་ཕྱེ་བར་མི་གཙང་བ་དང་

མི་གཙང་བའི་ཁད་པར་ཡང་མ་ིཤྱེས་པ་དང་། ཁོ་ཚོས་ངའི་ངལ་གསོའི་དུས་ཚོད་ལ་མིག་སྦས་ཏྱེ་ང་ཁོ་ཚོའི་ཁོད་དུ་དམའ་འབྱེབས་བྱྱེད་དུ་བཅུག་པ་རྱེད།  (བཛྲ་ཛྙཱ་ནཾ། 22:26) 

ཆོས་ལུགས་གཙོ་འཛིན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ལྷ་ཡི་ཁིམས་དང་འགལ་ནས་ངལ་གསོའ་ིདུས་ཚོད་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་པའི་མིག་ཟུང་སྦས་སྐུང་བྱས་ཡོད། ངའི་ངལ་གསོའི་དུས་ཚོད་ན་ིགཟའ་འཁོར་རྱེའི་ངལ་གསོའ་ི
ཉིན་མོ་དང་དྱེ་བཞིན་གནམ་བདག་ཆོས་སོང་ག་ིཉིན་མོ་ཞྱེས་འབོད་པའ་ིལོ་འཁོར་གི་ངལ་གསོའ་ིཉིན་མོ་ཡནི། ངལ་གསོའི་དུས་ཚོད་ནི་ལུས་པོའི་ངལ་གསོ་དང་སར་གསོ་དང་བསམ་པའི་བསར་དར་ག་ིདུས་
སྐབས་ཤིག་ཡིན། 

དཀོན་མཆོག་དང་འདྲ་བར་ཉིན་དྲུག་ག་ིརིང་ལ་མིའི་རིགས་ལ་ལས་ཀ་བྱྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་ངལ་གསོ་བྱྱེད་དུ་འཇུག་པའི་ཉིན་བདུན་ག་ིཔར་རིས་ནང་། དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ལ་ལ་ོངོ་ཆིག་སོང་ག་ི

དུས་ཚོད་སད་པ་རྱེད། (cf. ས་མ་ཡ། 90:4; 2 པི་ཏི། 3:8) མིའི་རིགས་ཀི་ལས་ཀ་བྱྱེད་དགོས་མདོ། འོན་ཀང་ཕིས་སུ་ལོ་ང་ོསོང་ཕག་འགའི་རིང་གི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འཚོ་བ་སྱེལ་དགོས། (cf. 

ཐྱེར་འདོན། 20:4-6).  
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ལོ་ངོ་6000/7000གི་འཆར་གཞི་དྱེ་དམག་མི་གསར་པའི་"མཐའ་མའི་ཉིན་མ་ོ"ཡི་སོབ་སོན་ལ་ལྟ་རོག་ཡག་པོ་བྱས་ཡོད། (བྱ་སོད། 2:14-17) ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་ཀིས་སའི་ག་ོལའི་པུའུ་ཡི་

པུའུ་ཀྲང་ལྱེགས་འགྲུབ་བྱྱེད་སྐབས་ལས་འགོ་བརམས་པ་རྱེད། (ཧ་ིཔ་རི། 1:1-2). ལོ་ངོ་དྲུག་གི་རིང་ག་ིཆྱེས་མཐའ་མཇུག་ག་ིཉིན་གཉིས་ནི་གཟའ་འཁོར་དྱེའི་ཆྱེས་མཐའ་མཇུག་ག་ིཉིན་མ་ོཡིན། 

ཡིའུ་ཐའྱེ་ཡི་སོལ་རྒྱུན་གིས་ལོ་ང་ོ6000གི་བསམ་ཚུལ་དྱེ་ཐོག་མར་ལུང་སོན་པ་ཨྱེ་ལི་ཡ་སོབ་གྲྭར་སོབ་ཁིད་བྱས་པ་རྱེད། (པ་པི་ལུན་ཡ་ཐ་ལ་ིམུའུ་ཏྱེ་ནི་སན་ཧོ་ཏྱེ་ལིན་97)ཡིན། 

དུས་རབས་གཉིས་པའི་དུས་མཇུག་དང་དུས་རབས་གསུམ་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་ཀྱེ་ར་ིསྱེའི་ར་ོམའི་འཕགས་པ་དང་ཆོས་དཔོན་གཙོ་བ་ོནི་དབྱི་ལྱེ་ན་ས་ིལྟ་བུ་ཡིན། (དབིྱ་ལྱེ་ན་སི. ཨ་ཏི་ཝ་སི་ཧ་རྱེ་ས།ི 5, 

ལྱེའུ་དང་པོ། 28:2-3 29:2) དྱེ་བཞིན་ཧི་ཕ་ིལི་ཐི་སི། (ཧ་ིཕུའུ་ལའྱེ་ཐི་ས།ི ཧྱེ་ས་མ་ལུན་ག་ིཉིན་དྲུག་རིང་གི་ལས་དོནཞྱེས་པའི་ནང་།) ད་དུང་ལོ་ང་ོདྲུག་སོང་བདུན་སོང་གི་རིང་ལ་ཤྱེས་རོགས་དང་
སོབ་ཁིད་བྱས་པ་མ་ཟད། གཟའ་འཁོར་རྱེའི་ངལ་གསོའི་དུས་ཚོད་ན་ིལོ་ངོ་སོང་ཕག་ཁ་ཤས་རིང་གི་ངལ་གསོའི་དུས་ཚོད་(ལོ་ང་ོཆིག་སོང་ག་ིདུས་ཚོད་བདུན་པ་)ཡིན། 

འོན་ཀང་དུས་རབས་བཞི་པར་ཁུང་ས་ིཐན་གོང་མའི་གོང་མ་དར་རྱེས་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་དྱེ་སོབ་ཁིད་བྱྱེད་མཚམས་བཞག་པ་རྱེད། རང་དབང་གི་དཔྱེ་ཆའི་ནང་དུ་སྔར་ལས་མང་བའ་ིཐོག་མའི་དད་མོས་

རྱེད་ཐུབ་པ་དང་། དྲ་ཐོག་ནས་ccog.org་ཐོག་གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་བྱྱེད་པའི་ཁ་བྱང་ཡོད། 

ཀྱེ་རི་སྱེའི་ར་ོམའི་གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་པས་ལ་ོང་ོ6000རིང་ག་ིགཞུང་ལུགས་དངོས་སུ་སོབ་ཁིད་བྱས་མྱེད་རུང་། དཀོན་མཆོག་གིས་ལོ་ང་ོ6000གི་རིང་ལ་གདོན་འདྲྱེ་དང་མིའི་རིགས་ལ་ནོར་
འཁྲུལ་གི་ལམ་དུ་བསོད་དུ་བཅུག་པ་རྱེད། 

ལོ་ངོ་6000གི་རྒྱུ་མཚན་ཅ་ིཡིན་ཞྱེ་ན། 

དཀོན་མཆོག་གིས་སོམ་ཚིག་བཞག་པ་ལྟར་ན། འདི་ནི་མིའི་རིགས་ཀིས་འཚོ་བ་སྱེལ་སངས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཚོད་ལྟ་བྱྱེད་པའི་དུས་ཚོད་འདང་ངྱེས་ཤིག་ཡིན་པ་འདྲ། ཡ་ཏང་དང་ཨའྱེ་ཝྱེ་གཉིས་ལ་གོ་
སྐབས་དྱེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་།  དྱེར་བརྱེན་ལོ་ངོ་སོང་ཕག་དུ་མའ་ིརིང་ལ་མིའ་ིརིགས་ཀིས་རྱེས་སུ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ས་ོནས་གཏམ་དཔྱེའི་ནང་གི་གཏམ་བརོད་དྱེ་དག་ནི་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་

མཐོང་ཐུབ།14:12དང་16:25ན་ི"མི་ཞིག་ལ་བལྟས་ན་འགིག་པའི་ཐབས་ཤྱེས་ཤིག་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་དྱེའི་མཐའ་འབས་ན་ིའཆི་ལམ་རྱེད་"ཅྱེས་པ་དྱེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་རྱེད།   

འཇིག་རྱེན་འདི་ལོ་ང་ོ6000གི་དུས་མཇུག་ཏུ་སྱེབས་དུས་དྱེ་འདྲའི་སྡུག་པ་ོཞིག་ཏུ་འགྱུར་སིད་པ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཤྱེས་ཀི་ཡོད། "ཉིན་དྱེ་དག་ཇྱེ་ཐུང་དུ་བཏང་ན་མ་གཏོགས་ཤ་སོབ་མི་ཐུབ་"(མ་ཆུ་

24:22) 

ལོ་ངོ་ ༦༠༠༠ རྱེས་སུ་ཡྱེ་ཤྱེས་སར་གསོ་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་སར་གསོ་དང་། སྐར་མའི་གོ་ལའ་ིསྱེང་གི་ཚེ་སོག་སོབ་ཐུབ་པ། ལོ་ངོ་སོང་ཕག་ག་ིརྒྱལ་ཁམས་ཆ་ཤས་ཤིག་འཛུགས་རྒྱུ། (cf. ཐྱེར་འདོན། 

20:4-6) 

ཕལ་ཆྱེར་དྱེ་ན་ིཆྱེས་ལོག་གྱུར་གི་གསང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ། 

དོན་དག་ཅིག་ལ་ད་ོསྣང་བྱས་ཏྱེ་རོམ་ཡིག་འབི་བའི་བློ་སོ་ཕྱེ་བ་སྱེ། 

11 གང་ལགས་ཤྱེ་ན། ཁོས་མི་དྱེ་ཚོར་སྐད་ཆ་བཤད་ཤྱེས་ཀི་རྱེད། 12 ཁོང་གིས་"འདི་ནི་ཁོད་ཀིས་ངལ་དུབ་ཀིས་ངལ་གསོ་བྱྱེད་དུ་འཇུག་སིད་པའི་ལྷག་འཕོ་རྱེད་"ཅྱེས་བཤད་པ་དང་། "འདི་

ནི་དྭངས་ཤིང་གཙང་བ་ཞིག་རྱེད་"ཅྱེས་བཤད་པ་དང་། འོན་ཀང་ཁ་ོམོ་ཚོས་ཐོས་མི་སིད། (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 28:11-12) 

དཀོན་མཆོག་གིས་ངལ་གསོ་བྱྱེད་རྒྱུ་ཁས་བླངས་མོད། འོན་ཀང་"མཆུ་སོས་དང་ལྕྱེ་གཞན་ཞིག་"སྱེ་ནོར་འཁྲུལ་གི་བསབ་བྱ་དང་ལ་ོཙཱའི་གནད་དོན་བྱུང་བའི་རྱེན་གིས་མང་ཆྱེ་བས་དཀོན་མཆོག་གིས་གཟའ་
འཁོར་རྱེར་གཏན་འབྱེབས་བྱས་པའི་ངལ་གསོ་དང་ལྱེན་མི་བྱྱེད། 

ཧི་པ་ར་ིབོའི་ཡིག་རིང་གསར་བའི་ནང་དུ་ཞ་ིལའི་ཡི་གྱེ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བཀོལ་ནས་རྒྱུན་དུ་དབིྱན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ནི"ངལ་གསོ"ཞྱེས་པ་དྱེ་ཡིན། དབིྱན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་དང་། ཁོ་ཚོ་ནི་ཁ་ན་ཏའི་རིང་
ལུགས་དང་གཏོར་བཤིག་རིང་ལུགས་པ་ཡིན། ལོ་ཙཱ་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཡིག་འབྲུ་དྱེ་གཉིས་ནོར་འཁྲུལ་ག་ིསོ་ནས་ལ་ོཙཱ་བྱས་པས་མ་ིཉུང་བ་ཞིག་མགོ་རྨོངས་སུ་བཅུག་པ་རྱེད། ན་ིཧི་པ་རི་བོའི་ནང་དུ་བཀོལ་

སོད་བྱས་པ་ཡིན། 4:9ཡིན་མོད། འོན་ཀང་ཁཱ་ཐ་ཕ་ན་སི་ནི་ཧ་ིཔ་ར་ིབ་ོལྟ་བུའི་ས་ཆར་བཀོལ་སོད་བྱྱེད་བཞིན་ཡོད། 4:3  

འབྱུང་འགྱུར་གི" (katapausis)--ལྷའི་རྒྱལ་ཁམས--བསམ་པའི་དབིྱ་སི་རལ་ནི་ནང་དུ་འཛུལ་དགོས་པ་རྱེད། (ཧ་ིཔ་ར་ིབོའི་4:3)ནང་དུ་འཛུལ་དགོས་པ་དང་། ཁོ་ཚོར་ད་དུང་ངལ་གསོའི་རིང་

ལུགས་ཤིག་ཡོད་པ་སྱེ། ད་ལྟ་(ཧི་པ་རི་བོའི་ཚེས་4ཉནི་སྲུང་མཁན་ཞིག་རྱེད)། དྱེའི་ཐོག་ནས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པ་རྣམས་ཀིས་ད་ལྟ་རྱེ་སྒུག་བྱྱེད་པའི་གཟའ་འཁོར་རྱེའི་ངལ་གསོའ་ིདུས་ཚོད་རྒྱུན་འཁོངས་
བྱྱེད་པ་དང་ཐ་ན་གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་ཀི་འབྱུང་འགྱུར་གི་"ངལ་གསོའི་"ནང་ཞུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་མཚོན་གི་ཡོད། ན་ཚོད་འདིའ་ིནང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་འདྲ་བའི་ཉིན་གཅིག་ལ་

འབད་བརོན་ཆྱེན་པོས་ངལ་གསོ་གནང་དགོས་ (ཧ་ིར་ི4:9-11a)"མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་དྱེ་དང་འདྲ་བའི་དཔྱེ་ལྟར་འགྱེལ་བ་རྱེད"(ཧ་ིཔ་ར་ིབོ། 4:11b) 

ཆོས་ལུགས་དགྱེ་རྒན་གིས་ལྷའི་ངལ་གསོའི་དུས་ཚོད་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནོར་ཤོར་བ་དང་མིག་སིབ་པ་'ཡི་རྱེན་གིས་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀི་ངལ་གསོ་ནི་སྔར་བཞིན་མི་མང་པོའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་གབ་
ཚིག་ཅིག་རྱེད། 

ནག་ཉྱེས་ཀ་ིགསང་བ། 
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མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཉྱེས་པ་ཅ་ིཞིག་ཡིན་པ་མགོ་རྨོངས་ཡོད་པ་འདྲ། 

བྱ་སོད་མང་པ་ོཞིག་ན་ིཁོ་ཚོ་དང་འདྲ་བར་མཚན་ཉདི་འཇོག་ཐུབ་པ་ཞིག་རྱེད། 

འོན་ཀང་དྱེ་ན་ིདཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ལས་མིའི་རིགས་ཀིས་བྱས་ཉྱེས་ལ་མཚན་ཉིད་བཞག་པ་མ་ཡིན། 

སིག་པ་ནི་ཅ་ིཞིག་ཡིན་ནམ། 

འདིར་དམ་པའི་ཆོས་ཀིས་ཇ་ིལྟར་མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་ནི། 

4 སུ་ཞིག་གིས་སིག་པ་བསགས་ཀང་ཁིམས་མྱེད་པ་དང་། ཉྱེས་པ་ནི་ཁིམས་མྱེད་པ་ཞིག་རྱེད། (1 ཡུའྱེ་ཧན། 3:4, NKJV) 

4 སུ་ཞིག་གིས་བྱས་ཉྱེས་བསགས་ན་ཉྱེས་པ་བསགས་པ་ཡིན། སིག་པ་ན་ིཉྱེས་པ་མྱེད་པ་ཡིན་ནོ། (1 ཡུའྱེ་ཧན། 3:4, DRB) 

4 སིག་པ་ཀུན་གིས་ཁིམས་དང་འགལ་བ་དང་། དོན་དངོས་སུ་ཉྱེས་པ་ནི་ཁིམས་མྱེད་པ་ཞིག་རྱེད། (1 ཡུའྱེ་ཧན། 3:4, EOB དམག་མ་ིགསར་པ།) 

4 སུ་ཞིག་གིས་བྱས་ཉྱེས་བསགས་པ་ཡིན་ན་དྱེ་ཡང་ཆསོ་ཉིད་ཡིན་ཏྱེ། སིག་པ་ནི་ཁིམས་ཀ་ིཉྱེས་པ་ཡིན། (1 ཡུའྱེ་ཧན། 3:4, KJV) 

ཆོས་ཉིད་གང་ཞིག་ཡིན་ནམ། 

དཀོན་མཆོག་གི་བཅའ་ཁིམས་ནི་ཁོང་ག་ིསྐད་ཆ་ལྟར་ཡིན། (cf. ས་མ་ཡ། 119:11), དྱེའི་ནང་དུ་བཀའ་ཁིམས་བཅུ་ཚུད་ཡོད། (cf. 1 ཡུའྱེ་ཧན། 2:3-4; ས་མ་ཡ། 119:172; ད་དུང་

www.ccog.org་དྲ་ཐོག་ཏུ་བཀོལ་སོད་བྱས་ཆོག་པའི་རང་དབང་ག་ིདཔྱེ་ཆ་དྱེར་གཟིགས་དང་། ཁ་བྱང་ལ་བཀའ་བཅུ་པ།: བཀའ་འགྱུར།, ཡྱེ་ཤུ་མ་ཤ་ིཀའི་ཆོས་ལུགས། རི་དྭགས་ཆོས་ལུགས།). 

བཙན་པོ་སིག་པ་ཅན་དུ་མ་གྱུར་ཀང་། །དམ་པའི་ཆོས་ཀིས་ཐམས་ཅད་སིག་པ་ཡོད་པར་བཤད།། (ར་ོམ་པ། 3:23) 

མིའི་རིགས་ཀིས་བྱས་ཉྱེས་བསགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་  

ལགས་སོ། ཨྱེ་ཝྱེ་དང་ཡ་ཏང་གཉིས་ཀིས་བྱས་ཉྱེས་བསགས་པའི་རྒྱུ་རྱེན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། ཁོ་ཚོར་བདུད་དང་ཡང་ན་ཁ་ོཚོའི་འདོད་ཆགས་ཀིས་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་རྱེད།  

བདུད་ཀིས་འཛམ་གིང་ཡོངས་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་རྱེད། (གསར་འགོད་པ། 12:9) ཁོས་རང་ཉིད་ཀིས་མིའི་རིགས་ཡོངས་ལ་ཤུགས་རྱེན་དང་མགོ་སྐོར་གཏངོ་བའི་བསམ་ཚུལ་ངན་པ་རྱེ་རྱེ་བྱེད་སོད་བྱས། 

བདུད་ཀིས་རང་ག་ིམཚན་ཉིད་རིག་པ་རྒྱང་རིང་དང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྱེ་བའི་སོ་ནས་རྒྱང་བསགས་བྱས་ཡོད་ (cf. ཨ་ཡྱེ་ཕངས་ས་ི2:2) — ཡིད་དབང་འཕོག་པའི་གཏམ་འདོད་དང་། འདོད་ཆགས། 
འདོད་རམ་བཅས་ཀིས་ང་ཚོར་ཤུགས་རྱེན་གཏོང་གི་ཡོད།  

དུས་མཇུག་གི་གདུག་རྩུབ་ཆྱེ་བའ་ིརིང་ལུགས་པ་ལུའོ་དབིྱ་·ཉི་ཧ ྥུ་ཡིས་གཤམ་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་མཉམ་འཇོག་བྱས། 

ང་ཚོ་མི་རྱེ་རྱེ་ཚང་མ་ཆུང་དུས་ནས་མགོ་སྐོར་གཏོང་བའི་འགས་གཏོར་དོན་རྱེན་འདིའ་ིཁོད་དུ་ལྷུང་ཡོད། བདུད་ཀིས་ཐབས་ཤྱེས་དྱེ་སད་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ག་ིབསམ་བློ་བཏང་བ་རྱེད། ཁོས་
ཁོར་ཡུག་དང་གནས་ཚུལ་ལ་བརྱེན་ནས་ང་ཚོར་ཤུགས་རྱེན་ཐྱེབས་ཏྱེ་ཡ་ཏང་དང་ཨའྱེ་ཝྱེ་གཉིས་དང་འདྲ་བར་ནོར་འཁྲུལ་གི་ཐབས་ཇུས་གཏན་འབྱེབས་བྱས་པ་རྱེད།  

ང་ཚོ་སྱེས་པའི་དུས་སུ་དཀོན་མཆོག་དང་ཁོའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བྱྱེད་སངས་ལ་འཁོན་འཛིན་དང་སང་སྱེམས་སྤུ་ཙམ་ཡང་མྱེད། ང་ཚོས་ཐ་ན་དཀོན་མཆོག་གནས་པ་འམ་ཡང་ན་ཁོང་ལ་
ང་ཚོའི་འཚོ་བའི་ཐབས་ལམ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མི་ཤྱེས། ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་འོས་འཚམ་ཞིག་ག་ིནང་དུ་ང་ཚོས་ཀང་བདུད་དང་སྱེར་སྱེམས་ཆྱེ་བ། འདོད་རམ་དང་འདོད་རམ་ཆྱེ་བ། 
རང་ཉིད་ཀི་འག་ོལམ་དགོས་པ་བཅས་ཀ་ིསོད་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡོད།  

ང་ཚོ་ཆུང་དུས་སུ་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིསྐད་ཆ་དྱེ་དག་དང་འདྲ་བ་ཡིན་སིད། (མ་ཞ་ོ18:3དང་4པ། ) ཁོ་ཚོ་ནི་ཁྱེངས་སྐྱུང་གུས་ཞབས་དང་སོབ་གསོ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་སྱེ་ད་
དུང་བདུད་དང་ཁོའི་ས་ིཚོགས་ཀིས་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་ཞིག་མ་རྱེད། ...  

མིའི་རིགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་། བདྱེ་སིད་ སྡུག་བསྔལ། སྡུག་བསྔལ་བཅས་ཚང་མ་ནི་ཐད་ཀར་བྱས་ཉྱེས་བསགས་པའི་རྱེན་གིས་བྱུང་བ་སྱེ། དཀོན་མཆོག་གི་བསམ་པའི་ཆོས་ཉིད་དང་ལུས་ཁམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་
དང་འགལ་བ་རྱེད། བདྱེ་སིད་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འཚོ་བ་ན་ིལྷའི་ཁིམས་ལ་བརི་སྲུང་བྱྱེད་པའི་རང་འགུལ་གི་འབས་བུ་ཡིན། (ནྱེ་ཧ ྥུ་ལའྱེ།) སིག་པ་ཐམས་ཅད་དང་། སང་ཉིན་གི་འཛམ་གིང་དུས་དྱེབ། 
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ཡྱེ་ཤུ་ནི་ང་ཚོའ་ིསིག་པ་ཡོད་ཚད་ཀ་ིཆྱེད་དུ་རང་སོག་བློས་བཏང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་སིག་པ་ལ་རིན་དོད་ཡོད། ཡུན་རིང་ག་ིམ་གནས་ནི་དྱེས་སིད་ལུག་ག་ིཤུགས་རྱེན་ཐྱེབས་པ་དང་། ཉྱེས་ཅན་དང་རང་
ཉིད་ཀི་མི་མངོན་པའ་ིནུས་ཤུགས་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དྱེ་རྱེད། དྱེར་བརྱེན་ད་ལྟ་སིག་པ་བྱས་པ་དྱེ་ཁོད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རྱེད་བསམ་མི་རུང་། འོན་ཀང་ཚང་མས་རང་ཉིད་ཀི་སིག་པའི་

བསབ་བྱ་བསྡུ་ལྱེན་བྱྱེད་ཐུབ་པའི་རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། (cf. 2 2 19-20) འགོད་བཤགས་བྱྱེད་དགོས། (cf. བྱ་སོད། 2:37-38) 

ཚུལ་མིན་གི་བསབ་བྱ་དང་སོལ་རྒྱུན་ག་ིདབང་གིས་མ་ིམང་པོ་ཞིག་གིས་ལ་ོརབས་འད་ིལ་སིག་པ་ཁས་ལྱེན་གི་མྱེད། 

ཨ་སི་ཐྱེ་ལོ་ཡིས་བིས་དོན། 

7 ཁིམས་མྱེད་ལུགས་མྱེད་ཀ་ིལོག་གྱུར་གི་ལས་ཀ་བྱྱེད་བཞིན་ཡོད། མིག་སྔར་ཚོད་འཛིན་བྱྱེད་མཁན་གཅགི་པུ་ལས་མྱེད་ཅིང་། ཁོ་རང་བར་མཚམས་ནས་ཕིར་ཐོན་རག་བར་དུ། 8 དྱེ་ནས་
ཁིམས་མྱེད་ལུགས་མྱེད་ཀ་ིམི་དྱེ་ཐྱེར་འདོན་བྱྱེད་ངྱེས་ཡིན་ཞིང་། གཙོ་བོ་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀིས་རང་གི་ཁ་ནས་འཛད་སོད་བྱྱེད་སིད་པར་མ་ཟད། ཁོ་རང་ཡོང་གབས་ཡོད་པའི་རྱེན་གིས་

མྱེད་པར་འགྱུར་ངྱེས་རྱེད། 9 སུ་ཞིག་ཡོང་བ་ན་ིབདུད་ཀི་ལས་ཀ་དང་། སོབས་ཤུགས་ཡོད་ཚད། མཚོན་རགས་བཅས་ཀི་ཐོག་དང་དྱེ་བཞིན་རྫུན་གཏམ་གི་ང་ོམཚར་ལྟར་ཡོང་བ་ཡིན། 10 དྱེ་

བཞིན་ངན་པའི་མགོ་སྐོར་རྱེ་རྱེ་བཞིན་ར་མྱེད་དུ་སོང་བའི་མི་རྣམས་ལ་ཕིར་ལོག་སྱེ་ཁོ་ཚོར་བདྱེན་དོན་ག་ིདགའ་ཞྱེན་མ་ཐོབ་ན་གཞི་ནས་ཁོ་ཚ་ོསོབ་ཐུབ་ཀི་རྱེད། 11 དྱེའི་རྱེན་གིས་དཀོན་

མཆོག་གིས་ཁོ་ཚོར་ཧམ་སྱེམས་ཀི་ལས་ཀ་ཞིག་བཏང་ནས་ཁོ་ཚོར་རྫུན་མ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆྱེས་བྱྱེད་དུ་འཇུག་སིད། 12 བདྱེན་དོན་ལ་ཡིད་ཆྱེས་མི་བྱྱེད་པར་དྲང་བདྱེན་མིན་པར་དགའ་ས་ོ

ཚད་མྱེད་བྱྱེད་མཁན་ཚང་མར་བརྡར་ཤ་གཅོད་དགོས། (2 ས་ལ་ིཡ་མི། 2:7-12, པྱེ་ལྱེ་སི་ཐན་ག་ིགསུང་རབ།) 

"ཁིམས་མྱེད་ལུགས་མྱེད་ཀི་གསང་བ་"ཁག་གཅིག་("ནག་ཉྱེས་ཀི་གསང་བ་")ཁག་གཅིག་ན་ིམི་མང་པ་ོཞིག་གིས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིརྒྱལ་པ་ོདང་འདྲ་བར་ལྷ་ཡི་ཆོས་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་རིགས་འདྱེད་

ཀི་བསབ་བྱ་མ་བཏང་བར་ལུགས་དང་མ་ིམཐུན་པའི་སོལ་རྒྱུན་དང་ལྱེན་བྱས་པ་རྱེད། (cf.15:1-9) བདྱེན་དོན་ལ་དགའ་ཞྱེན་འདང་ངྱེས་ཤིག་མྱེད་པའི་མི་དྱེ་ཚོ་ང་ཚོ་ལ་ོཚོད་འདིའི་དུས་མཇུག་ཏུ་ཉྱེ་
བར་བཅར་སྐབས་གདུག་རྩུབ་ཆྱེ་བའི་མགོ་སྐོར་ཐྱེབས་ངྱེས་རྱེད། 

གསུང་རབ་ནང་"མགོ་སྐོར་མ་གཏོང་། ང་ཡི་སིང་ཉྱེ་བའི་སྤུན་ཟླ།" (ཀྲན་མུའུ་སི། 1:16). 

ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་མིའི་རིགས་ཀིས་རག་པར་རང་ཉདི་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་བ་(ལྷག་པར་དུ་བདུད་ཀ་ིཤུགས་རྱེན་ཐྱེབས་པ་)ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་ནས་ང་ཚོའི་ཕགོས་ལྷུང་གི་ཚད་དྱེ་མངོན་དུ་འགྱུར་མི་ཐུབ། 

ཨ་ལགས་ཀི་བཙན་ཟོལ་ག་ིཉྱེས་སོད་སྐོར་ལ་གཤམ་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་དྱེ། 

12 བསླུ་བིད་ལ་བཟོད་བསན་བྱྱེད་མཁན་ནི་བསོད་ནམས་དང་། གང་ལགས་ཤྱེ་ན། ཁོ་ལ་ཆོག་མཆན་ཐབོ་རྱེས་གནམ་བདག་གིས་ཁ་ོལ་དགའ་ཞྱེན་བྱྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་ཁས་བླངས་པའི་ཚེ་

སོག་གི་ཞྭ་མ་ོདྱེ་ཐོབ་ངྱེས་རྱེད། 13 ཁོས་བསླུ་བིད་ཐྱེབས་པའི་སྐབས་སུ"ང་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་བསླུ་བདི་ཐྱེབས་པ་རྱེད"ཅྱེས་སུས་ཀང་བཤད་དུ་མ་ིའཇུག་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ལ་ནག་

ཉྱེས་ཀི་བསླུ་བིད་ཐྱེབས་མ་ིརུང་ལ། ཁོ་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་མི་སུ་ལའང་བསླུ་བིད་བྱྱེད་མ་ིཐུབ། 14 འོན་ཀང་མི་རྱེ་རྱེ་ཚང་མར་རང་ཉིད་ཀ་ིའདོད་པ་དང་ཡིད་དབང་འཕོག་པའ་ིབསླུ་བིད་

ཐྱེབས་པ་རྱེད། 15 དྱེ་ནས་འདོད་ཆགས་ཀ་ིབསམ་པ་ཡོད་པའི་ཚ་ེན་སིག་པ་སྱེ་བ་དང་། དྱེ་བཞིན་སིག་པ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་དུས་སུ་འཆི་བ་འབྱུང་བ་དང་། (ཀྲན་མུའུ་ས།ི 1:12-

15) 

བསླུ་བིད་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱྱེད་ཆྱེད་བསམ་བླ་ོནོར་འཁྲུལ་ཅན་ཞིག་དྱེའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཡོང་བའི་བསམ་བློ་ནརོ་འཁྲུལ་ཅན་ཞིག་བྱུང་ནས་བསམ་བློ་ལྱེགས་པོ་ཞིག་ཁ་སྐོང་བྱ་དགོས། (ཧ ་ིལི་ཕུན་ཚོགས་ཀི་མ་ི
4:8) དྱེ་ནས་ལྷ་ལ་འཁོར་བ་རྱེད།  

དཀོན་མཆོག་དང་ཁོང་ག་ིགསུང་ཚིག་ལས་ལྷག་པའི་བསམ་ཚུལ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། གལ་ཏྱེ་ཁོད་ཀིས་བདུད་ལ་འགོག་རྒོལ་འོས་འཚམ་བྱས་ན། གསུང་རབ་ཀིས་ཁོ་རང་བོས་འགོ་ཟྱེར། (ཀྲན་མུའུ་སི། 4:7).  

འགོག་རྒོལ་བྱས་ན་ཁོད་ཀི་བསམ་པའི་སྱེང་ནས་སྔར་ལས་ས་བརན་དུ་གཏོང་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་སིག་པ་རྒྱ་ཡན་དུ་བཏང་ན་ཁོད་རང་སྔར་ལས་ཉམས་ཞན་ 

ནག་ཉྱེས་ཀིས་གསལ་བཤད་བྱྱེད་པར་ཕན་པ་ཡོད། ཡིད་ཆྱེས་བྱྱེད་འདོད་ཡོད་པའི་མ་ིརྣམས་ལ་ང་ཚོར་དཀོན་མཆོག་དང་ཁོའི་བྱྱེད་སངས་དགོས། 

དཀོན་མཆོག་གིས་བདུད་ཀ་ིམགོ་སྐོར་ཐྱེབས་པའི་ཤུགས་རྱེན་དང་དྱེ་བཞིན་མིའི་འདོད་ཞྱེན་གི་ཤུགས་རྱེན་ལ་གོ་བ་ལྱེན་ཐུབ་པར་མ་ཟད། དྱེ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བའི་རྒྱལ་སོབ་འཆར་གཞི་ཞིག་བཟོས་པ་
རྱེད( དྱེའི་སྐོར་གི་ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕ་རྣམས་ལ་གཟིགས་རོགས། ཨ་ཕའི་ནད། དཀོན་མཆོག་གིས་རྱེས་ཕོགས་ཀི་ལ་ོཚོད་ནང་བོར་སོང་བའི་མི་དྱེ་སོབ་ཐུབ་བམ། ཆོས་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའ་ིསོ་ནས་དཀོན་
མཆོག་གི་སབས་འག་ོའཆར་གཞི་གསལ་སོན་བྱས་ཡོད)། 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3.  འཛམ་གངི་ཆསོ་ལུགས་ཀི་ཆསོ་ལུགས་གང་ཞགི་ལ་སབོ་ཁདི་བྱྱེད་དགོས་སམ། 

དད་མོས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་གསར་རོམ་གི་དམིགས་ཡུལ་ཅི་ཞིག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆྱེས་ཡོད། དྱེར་བརྱེན་ང་ཚོས་ཤར་ཕོགས་དང་ནུབ་ཕོགས་ཀ་ིཆོས་ལུགས་སྣ་ཚོགས་རྒྱུན་འཁོངས་བྱྱེད་པའི་གཏམ་བརོད་ཁ་ཤས་ལ་
བལྟ། 

འོན་ཀང་དང་ཐོག་ང་ཚོས་ཆོས་མྱེད་སྨྲ་བ་པ་ོལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། མིའི་རིགས་ལ་ལོངས་སོད་བྱྱེད་པའམ་ཡང་ན་མི་སྱེར་གི་མངོན་འགྱུར་བྱྱེད་སངས་ངྱེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་ཕུད། དྱེ་བྱིངས་ཚང་མར་
དམིགས་ཡུལ་གང་ཡང་ཡོད་པར་ཡིད་མི་ཆྱེས།  

གལ་ཏྱེ་མིའི་རིགས་ཅུང་ཉུང་བ་ཞིག་གནས་ཡོད་ན། དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཡོང་སིད་པར་ཡིད་ཆྱེས་བྱྱེད་མཁན་ཁ་ཤས་(ཁ་ོཚོ་རང་ཉིད་ནི་ཆོས་མྱེད་སྨྲ་བ་པ་ོཞིག་ཏུ་བརིས་ཆོག་པའམ་ཡང་ན་བསམ་བླ་ོགཏོང་མི་
སིད 

ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་ལ་ང་ོརྒོལ་བྱྱེད་པ་ནི་མིའ་ིརིགས་ཀི་འཚོ་བར་ཕ་ིརོལ་ཡུལ་དང་མཐུན་པའ་ིརིན་ཐང་མྱེད་པ་དང་དོན་སིང་སྤུ་ཙམ་ཡང་མྱེད་པའི ལྟ་སོང་བྱྱེད་མཁན་གིས་གསལ་བཤད་
བྱས་པ་ལྟར། ཕྲུ་གུ་སྱེ་འཕྱེལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱྱེད་མཁན་གིས་མིའི་རིགས་ཀི་སྱེ་འཕྱེལ་གིས་མིའི་རིགས་ཀ་ིསི་ཚོགས་ལ་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་གནོད་སོན་བཟོས་པ་རྱེད་ཅྱེས་རོད་གྱེང་བྱས་པ་
རྱེད། དྱེ་མིན་ཁིམ་བདག་གིས་རང་ཉིད་གནས་པར་འཐད་པ་མ་བྱུང་བའི་བྱིས་པར་བཙན་འགྱེལ་བྱས་ནས་ཀུན་སོད་ཀི་བྱས་ཉྱེས་བསགས་ཡོད།  ... 

ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་ལ་ང་ོརྒོལ་བྱྱེད་མཁན་ཚོས་རག་ཏུ་ཁོང་ཚོས་མིའི་རིགས་ཀ་ིཚེ་སོག་ག་ིརིན་ཐང་མྱེད་པའི་དད་མོས་ན་ིམིའི་རིགས་ཀ་ིཚེ་སོག་ལ་སིང་རྱེ་བྱྱེད་པའི་སྒུལ་ཤུགས་ཤིག་རྱེད་ 

ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་ལ་ང་ོརྒོལ་བྱྱེད་མཁན་གིས་མིའི་རགིས་ལ་གནོད་འཚེ་མ་ིཕོག་པའི་འགན་ལྱེན་བྱྱེད་རྒྱུའི་རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། (ཝོ་ཨར་ཧི་མའྱེ། ཉིན་རྱེ་བཞིན་ཇྱེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་

པའི'ན་ཆུང་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱྱེད་པའི་ལས་འགུལ་གིས་མིའི་རིགས་ར་མྱེད་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བཏང་  ཉིན་རྱེའི་ཚགས་པར་ཁང་དུ་2019ལོའི་ཟླ་11ཚེས་15ཉིན་གོག་
འཕིན་འབྱོར་གསལ། ) 

གཞི་རའི་ཐོག་ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་ལ་ང་ོརྒོལ་བྱྱེད་མཁན་གིས་མིའི་རིགས་ལ་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཚད་དྱེ་བཟང་ཆ་ལས་ཆྱེ་བ་དང་། འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་ཆྱེ་བ། དྱེར་བརྱེན་མི་རྣམས་ཀིས་དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་མིའི་
རིགས་དྱེ་བས་མང་བ་འཛམ་གིང་དུ་འཁིད་མི་རུང་། 

འོན་ཀང་ཁོ་མ་ོཚོས་མིའི་རིགས་ཀི་རིན་ཐང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་རྱེད།  

མིའི་རིགས་ལ་དངོས་གནས་རིན་ཐང་ཡོད། སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་མིའི་རིགས་ཀིས་བྱས་རྱེས་འཇོག་པ་དང་རོགས་རམ་བྱྱེད་དུ་བཅུག་པ་རྱེད། ཚེ་སོག་ལ་དོན་སིང་ལྡན་པ་ 

ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་ཀིས་མིའི་རིགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ལ་ཅི་ཞིག་བཤད་པར་བལྟ། 

སན་ཞུའི་ནང་དུ་ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིདད་ལྡན་པ་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ལྷག་ཡོད། གཤམ་གསལ་ན་ིདད་མོས་དྱེའི་དད་མོས་ཀ་ིཆ་འཕིན་ཡིན། 

ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་ཀི་བཤད་ཚུལ་ལྟར་ན།འཚོ་བའི་དོན་སིང་(དམིགས་ཡུལ་)ན་ིལྡབ་བཞི་ཡིན་ཏྱེ། དྷར་མཱ་དང་། ཨ་ལ་ཧ། ཁ་མ། མོ་ཁྱེ་ཧ་བཅས་མངོན་འགྱུར་བྱ་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། དང་པོ། ཞྱེས་པ་ནི་
བྱ་སོད་བཟང་ཞིང་དྲང་བདྱེན་གི་ས་ོནས་བཤད་པ་ཡིན། ... ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་ལྟར་འཚོ་བའི་དོན་སངི་གཉིས་པ་ན་ིཨ་ལ་ཧ་ཞྱེས་པ་ན་ིརང་ག་ིཚེ་གང་བོར་རྒྱུ་ནོར་དང་ཕྱུག་འགྱུར་དོན་
གཉྱེར་བྱྱེད་པར་ཟྱེར། ... ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་པ་ཞིག་གི་ཚེ་སོག་ག་ིདམིགས་ཡུལ་གསུམ་པ་ནི་ཁ་མ་འཚོལ་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། སབས་བདྱེའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ཁ་མ་ནི་འཚོ་བའི་ཁོད་ནས་ལོངས་སོད་
ཐོབ་པའི་མཚན་ཉིད་བཞག་ཆོག ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་ལྟར་འཚོ་བའི་དོན་སིང་བཞི་པ་དང་མཐར་ཐུག་གི་གོ་དོན་ནི་མ་ོཁྱེ་ཧ་དང་བློ་ས་ོའབྱྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ད་ལྟའི་བར་དུ་མི་ཚེའ་ིནང་དོན་
མངོན་འགྱུར་བྱྱེད་པར་དཀའ་ངལ་ཆྱེ་ཤོས་ཡོད་པའ་ིརྱེན་གིས་མའོ་ཁའོ་ཧ་ཡིས་མ་ིཚེ་གཅིག་ཙམ་ལས་མ་འགོར་བར་ལྱེགས་འགྲུབ་བྱྱེད་ཐུབ་ཤས་ཆྱེ། ཡིན་ནའང་དྱེ་ནི་མ་ིཚེའི་ནང་དོན་གལ་
ཆྱེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་མ་ཟད། བཅིངས་འགོལ་ཐོབ་པ་དང་། རང་ཉིད་མངོན་འགྱུར་བྱྱེད་པ། བློ་ས་ོའབྱྱེད་པའམ་ཡང་ན་དཀོན་མཆོག་དང་མཐུན་སིལ་བྱྱེད་པ་སོགས་ཀ་ིབྱ་
དགའ་ཡང་འདོན་སོད་བྱས་ཡོད། (ས་ིཝ་ཁུའུ་མ་ཱཨ། ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་ཀི་བཤད་ཚུལ་ལྟར་ན། འཚོ་བའི་གོ་དོན། ༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༢ཉིན། ) 

དྱེར་བརྱེན་ངོ་བོའི་ཐོག་ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་ཀིས་དྲང་བདྱེན་གི་སོ་ནས་འཚོ་བ་སྱེལ་བ་དང་། ཕྱུག་པོར་འགྱུར་བ། འཚོ་བ་ལོངས་སུ་སོད་པ། བློ་སོ་འབྱྱེད་ཐུབ་པ་བཅས་ཀི་སོབ་གསོ་བཏང་བ་རྱེད། ཧིན་རྡུ་ཆོས་
ལུགས་ཀི་དད་མོས་དྱེ་དག་དམ་པའི་གསུང་རབ་དང་གཅིག་མཐུན་ཡོང་ཐུབ་མོད། འོན་ཀང་ཁོ་ཚོས་དང་ཐགོ་ཚེ་སོག་ཡོད་དགོས་དོན་ཅ་ིཡིན་གསལ་བཤད་བྱྱེད་མི་ཐུབ། 

སན་ཞུ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་དུང་ཕྱུར་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ཡོད། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀིས་ཧིན་རྡུའི་ཆོས་ལུགས་དང་མི་འདྲ་བའི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་བ་སྱེ། 

སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀིས་ཚ་ེསོག་ལ་ཡུན་རིང་རང་བཞིན་དང་བལོྟས་མྱེད་ཀི་དོན་སིང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁས་མི་ལྱེན་པར་མ་ཟད། འཚོ་བ་ན་ིཡིད་མི་ཚིམ་པའི་དོན་དངོས་ཀི་བྱ་དངོས་

(s. dukkha) དང་སོང་བ་(s. sunyata)ཞྱེས་བརོད་ཡོད། འོན་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཚེ་སགོ་ལ་ལྟོས་བཅས་ཀི་དོན་སིང་ལྡན་པ་ཁས་བླངས་པ་དྱེ་ནི་འཚོ་བའི་བལོྟས་བཅས་ཀི་
རང་བཞིན་དང་ཆ་རྱེན་ལྡན་པའི་ངོ་བ་ོའདི་ལ་བརྱེན་ནས་ང་ཚོས་ཡོངས་ཁབ་ཀ་ིབདྱེན་དོན་མངོན་འགྱུར་དང་མངོན་འགྱུར་བྱྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དང་ང་ཚོའ་ིཚེ་སོག་
དང་འཇིག་རྱེན་གི་རྣམ་བཤད་ལྟར་ན་དར་རྒུད་ཀི་སྣང་ཚུལ་ལས་གཞན་ཅ་ིཡང་མ་ཡིན་པར། དྱེ་ནི་ཆགས་པ་དང་ཉམས་རྒུད་དུ་འགོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཡིན། (ཚེ་སོག་ག་ིདོན་སིང་ན་ིཅི་

ཞིག་ཡིན་ནམ། Buddhanet.net། ཕིར་འཐྱེན་བྱས་པ 03/21/19) 
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ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་ལ་ལྷ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་གཅིག་ཀང་མྱེད། དྱེས་མ་ཚད་གལ་ཏྱེ་དཀོན་མཆོག་མྱེད་ན་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པ་(ལྷ་མྱེད་སྨྲ་བ་གཞན་དག་དང་
འདྲ་བ་)ན་ིཚེ་སོག་ལ་བལྟོས་མྱེད་ཀི་དོན་སིང་མྱེད་པ་དྱེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་རྱེད། 

ཡིན་ནའང་གལ་ཏྱེ་བླ་ན་མྱེད་པའི་བསམ་པའི་པྱེན་ཧ་ིཞིག་ཡོད་ན། དྱེ་ནི་གཏན་ཚིགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་རྱེད་ཅྱེས་ཚིག་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོའི་རང་དབང་གི་དྱེབ་ཆུང་དྱེ་ccog.org་ཐོག་
ཏུའང་མཐོང་ཐུབ་ཀི་རྱེད། 

ད་ལྟ་ནང་བསན་དང་ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་གཉིས་ཀས་ཁ་མ་ཞྱེས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཁིད་ཡོད་པ་རྱེད། གཤམ་གསལ་ནི་ནང་བསན་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཤིག་གི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་ཡིན། 

ཁ་མ་ནི་ཀུན་སོད་ཀི་རྒྱུ་འབས་ཀ་ིཆོས་ཉིད་ཡིན། ཁ་མ་ཞྱེས་པའི་གཞུང་ལུགས་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིར་བའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ཡིན་ལ། ... འཇིག་རྱེན་འདིའི་སྱེང་ནས་ཁ་ོལ་རྒྱུ་རྱེན་ག་
གྱེ་མོ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་རྒྱུ་རྱེན་གཞན་པ་མྱེད་པའི་མ་ིཞིག་ལ་དོན་དག་ཅ་ིཡང་འབྱུང་མི་ ... ཕ་ལི་ཞྱེས་པའི་ཐ་སད་འདི་ནི་དངོས་སུ་བྱ་བའི་རང་བཞིན་ནམ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཟྱེར། བསམ་གཏན་
དང་ངག་ཐོག་གམ་གཟུགས་པོ་གང་ཡིན་རུང་ཤྱེས་བཞིན་དུ་བྱ་བྱྱེད་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ཚང་མ་ཁ་མ་ལ་བརི་གི་ཡོད། "བསམ་བླ་ོདང་། སྐད་ཆ། བྱ་སོད་བཅས་"ཞྱེས་པའི་ཚིག་སོར་གི་ནང་དུ་
འདུས་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་ཡོད། སིར་བཟང་ངན་གི་བྱ་བྱྱེད་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཁ་ར་མ་གྲུབ་པ་དང་། དྱེའི་མཐར་ཐུག་ག་ིདོན་སིང་སྱེང་ནས་ཁ་ཱམཱ་ཡིས་ཀུན་སོད་དང་ཀུན་སོད་དང་མ་ི

མཐུན་པའི་བཤིག་ས་ོཡོད་ཚད་མཚོན་ག་ིཡོད (ས་ཏ་ཝ་མ། ཁ་མ་ཡི་གཞུང་ལུགས། Buddhanet.net། ཕིར་འཐྱེན་བྱས་པ 07/22/19) 

གསུང་རབ་ཀིས་"ཁ་མ་"ཞྱེས་པའི་ཐ་སད་འདི་བཀོལ་སོད་མི་བྱྱེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་དྱེས་དངོས་གནས་མི་ཞིག་གིས་མོ་འདྱེབས་མཁན་ལ་ཅ་ིཞིག་ཐོབ་པར་སོབ་སོན་བྱྱེད་ཀིན་ཡོད། (ཀཱ་ལ་ཡ། 6:7-

8). འོན་ཀང་ནང་བསན་དང་མ་ིའདྲ་བར་གསུང་རབ་ཀིས་དཀོན་མཆོག་གིས་བྱ་དངོས་ལ་བཀོད་འདམོས་བྱྱེད་པ་(གསུང་རབ་དཔྱེ་16:9)མཇུག་མཐར་ཁོང་གི་བསམ་པ་དང་ལྱེན་བྱྱེད་མཁན་རྣམས་

ལ་ཕན་འབས་ཡག་པོ་ཐོན་ངྱེས་རྱེད་ཅྱེས་བསབ་བྱ་གནང་བ་རྱེད། (cf. རོ་མ་པ། 8:28). ད་དུང་ཞ་ིབདྱེ་ཇྱེ་མང་དུ་འགོ་བའི་མཚམས་འཇོག་མི་སིད། (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 9:7). 

འོན་ཀང་ད་ལྟ་བསན་དགོས་པ་ཞིག་ན་ིཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་དང་ནང་བསན་ཆོས་ལུགས་ཀིས་འཛམ་གིང་འདི་ཉིད་སྔར་ལས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའི་རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀ་ིཡོད། འོན་ཀང་ཁོ་
ཚོས་གསུང་རབ་ཀིས་གནས་ཚུལ་དྱེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཤྱེས་ཀི་མྱེད། 

དབིྱ་སི་ལྱེམ་ཆོས་དད་མང་ཚོགས་དང་ནང་བསན་ཆསོ་ལུགས་པ་དང་མི་འདྲ་བར་མིའི་རིགས་ལ་དམིགས་ཡུལ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཡི་གསར་གཏོད་པ་ཞིག་ལ་དད་ བསགས་པ་ལྟར་ན་མུའུ་ས་ིལིན་ག་ིམུའུ་སི་ལིན་
དུང་ཕྱུར་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད། གཤམ་གསལ་ག་ིདབིྱ་ས་ིལན་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིལྟ་ཚུལ་ཞིག་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཅའིི་ཕིར་མི་ལ་བཟོ 

ང་ཚོའི་ལུས་པ་ོདང་། ང་ཚོའི་སིང་སོབས། ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་གུས་བྱྱེད་པའི་སྔོན་དཔག་བཅས་ན་ིདཀོན་མཆོག་གིས་ཐད་ཀར་བཏང་བའི་ལྱེགས་སྱེས་ཡིན།ང་ཚོའི་མིའི་རིགས་འཐུས་
ཚང་དུ་གཏོང་བའི་གནད་འགག་གི་བྱྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། འཐུས་སོ་ཚང་བ་དྱེ་ན་ིདྱེའི་འགུལ་སོད་ཀི་གཤསི་རྒྱུད་ལས་བརྒལ་བའི་སིང་སོབས་ཀི་ཕོགས་དྱེ་དག་སྱེད་སིང་བྱྱེད་པ་དང་། ང་ཚོའི་
ཐག་གཅོད་ལ་དད་གུས་བྱྱེད་པ། ང་ཚོའི་འོད་ཟྱེར་ཞབི་ཕ་བཟ་ོབ་བཅས་ལ་ཐུག་ཡོད། གནས་ཚུལ་དྱེ་རིགས་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ། མིའི་རིགས་ནི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་སྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། 
དཔྱེར་ན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་བརྱེ་དུང་ག་ིའོས་ཤིང་འཚམ་པའི་དངོས་གཟུགས་ཤིག་རྱེད། གང་ལགས་ཤྱེ་ན། ང་ཚོའི་ཕུའུ་ཐའོ་ཡིས་གསུངས་པ་ལྟར། "དཀོན་མཆགོ་ནི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་
རྱེད། (ཧ་ཁྱེ་ཨྱེར་ཨ་རི། ཆོས་འབྱུང་ནང་ག་ིམིའི་རིགས། ༢༠༡༨ལོའི་ཟླ་༦ཚེས་༥ཉིན་ག་ིཀྲ་ཐྱེ་ན་སོབ་གིང་གི་དུས་དྱེབ།) 

ད་ལྟ་ཡྱེ་ཤུ་ཡིས་ད་དུང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དྱེ་དམིགས་ཡུལ་དུ་འཛིན་དགོས་ཞྱེས་བསན་ཡོད་ནའང་། གོང་གསལ་ནང་དོན་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་བཟོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ང་ོམ་གསལ་བཤད་བྱྱེད་
མི་ཐུབ། འོན་ཀང་གཤམ་གསལ་གི་དབྱ་ིསི་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱེས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད 

དཀོན་མཆོག་གིས་མི་གསར་སྐྲུན་བྱས་ནས་ཁ་ོལ་ཞབས་འདྱེགས་ཞུ་བ་དང་། མི་རྣམས་ཀིས་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་བྱྱེད་དགོས་པ་དང་། བྱ་བ་བཟང་པ་ོསྒྲུབ འདི་ནི་མིའི་རིགས་ཀི་ཚེ་སོག་གི་

དམིགས་ཡུལ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གིས་"ཁ་ོཚོས་ང་ལ་ཞབས་འདྱེགས་ཞུ་དགོས་པ་ཕུད། ངས་སྱེས་པ་གསར་སྐྲུན་བྱས་མྱེད། (ཐར་ཐོར་དུ་གནས་པའི་རླུང་། 51:56) (དབིྱ་སི་ལན་ཆོས་

ལུགས་ཀི་མིའི་རིགས་ཀི་འཚོ་བའི་དམིགས་ཡུལ་ཅ་ིཡིན། སིང་ག་ཕོར་ག་ིམུའུ་ས་ིལིན་ཆོས་ལུགས་དད་ལྡན་མཐུན་ཚོགས། 03/21/19) 

མིའི་རིགས་ཀིས་བྱ་བ་བཟང་པ་ོསྒྲུབ་དགོས་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་གོང་གསལ་གི་མང་ཆྱེ་བ་ནི་ཆོས་ལུགས་གསར་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཁ་ཤས་དང་དཀོན་མཆོག་གིས་མའིི་རིགས་བཟ་ོདགོས་དོན་ཅ་ིཡིན་པ་དང་
འདྲ་བར་ང་ཚོས་གོམ་སབས་རྱེས་མར་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཆསོ་འཆད་མཁན་ཁ་ཤས་ཀ་ིལྟ་ཚུལ། 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཅིའི་ཕིར་གྱེང་ཟིན་པའི་ཆོས་ལུགས་ནང་མིའི་རིགས་གསར་སྐྲུན་བྱས་པར་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད།  

ཆོས་ལུགས་གསར་པའི་ཁོད་དུའང་དྱེ་ལྟར་ཡིན།  

གནས་ཚུལ་སྱེལ་གཏོང་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ཆོས་ལུགས་གསར་པ་དུང་ཕྱུར་8ལྷག་ཙམ་ལས་མྱེད་ཅིང་། ཁོ་ཚོ་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་མང་པོ་དང་། པུའུ་ཨུད། གྲུབ་མཐའ་ཁག་བཅས་མང་པོས་ཁ་གྱེས་པ་
རྱེད(མཆན། )ང་ཚོའ་ིརང་དབང་གི་དྲ་ཐོག་དཔྱེ་དྱེབ་ནང་དུ་དཀོན་མཆོག་གི་ཆོས་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སོབ་ཀི་རྱེ་བ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་པ་སྱེ། དཀོན་མཆོག་གི་མུ་མཐུད་ཆོས་ཚོགས་དྱེ་ཆོས་ལུགས་གསར་པའི་
རིང་ལུགས་དང་ཁད་པར་ཅ་ིའདྲ་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། 

ཡིན་ནའང་ཆོས་ལུགས་གསར་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་རུང་། དཀོན་མཆོག་གིས་ཅིའི་ཕིར་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་པར་སིར་བཏང་གི་ཆོད་ཡིག་ཁ་ཤས་བཞག་ཡོད་པ་འདྲ།  



28 
 

དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ལ་ཅིའ་ིཕིར་ཆོས་ལུགས་གསར་པའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་མཉམ་འཇོག་བྱོས། 

དཀནོ་མཆགོ་གསི་མའི་ིརགིས་གསར་སྐྲུན་བྱྱེད་དནོ་ཅ་ིཡནི་ནམ  

ཁོས་དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་རང་ཉིད་ལ་གཟི་བརིད་སྱེར་ཐུབ། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་དང་འདྲ་བར་འཚོ་བ་དང་ལོངས་སོད་བྱྱེད་པའི་འབྱེལ་བ་གསར་སྐྲུན་བྱས། ཡྱེ་ཤུས་ཀིས་"ངས་ཁོད་ཚོར་འདི་

ལྟར་བཤད་མོང་། དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་ངའ་ིདགའ་སོ་དྱེ་ཁདོ་ཀི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་ཁོད་ཀི་ས་ོསྣང་དྱེ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོང་སིད་"(ཡུའྱེ་ཧྱེང་གི་15:11) ...  

དཀོན་མཆོག་ལ་གཟ་ིབརིད་སྱེར་དགོས་པ་སྱེ། ཁོ་ལ་བསོད་བསྔགས་དང་བསོད་བསྔགས་བྱྱེད་དགོས་པ་དྱེ་ན་ིང་ཚོའི་མ་ིཚེའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན། (པྱེ་ཨྱེར་སི་·མའྱེ་ཏྱེ་ཝྱེ་ཨར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་། 

སར་བ། 4 11, 2016) 

ང་ཚོ་ཀྲུང་ག་ོདང་ཕི་རྒྱལ་གི་ར་འཛུགས་ནང་ག་ིབསམ་འཆར་མི་མཐུན་ དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ་ོགསར་སྐྲུན་བྱས་མྱེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོ་ན་ིམི་རྣམས་ཀིས་ཁོ་ལ་གཟི་བརིད་སྱེར་དགོས་པའི་སོ་ང་གཏོང་བའི་
བསམ་པའི་གདོས་བཅས་ཤིག་ཡིན་པའ་ིརྱེན་གིས་རྱེད། དཀོན་མཆོག་ལ་གཟི་བརིད་སྱེར་བ་ནི་མིའ་ིརིགས་ཀི་ཚེ་སོག་ག་ིདམིགས་ཡུལ་ཡང་མིན། འོན་ཀང་དཀོན་མཆོག་གིས་ས་ོསྣང་ཇྱེ་ཆྱེར་གཏོང་འདོད་པ་
ནི་དོན་དངོས་ཤིག་རྱེད། 

གཤམ་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ན་ིདྱེ་དང་འདྲ་བའི་ཆོས་ལུགས་གསར་པའི་ཚུར་སྣང་ཞིག 

དཀནོ་མཆགོ་གསི་དང་ཐགོ་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅ་ིཡནི་ཞྱེ་ན། ཁ་ོལ་སུན་སྣང་སྱེས་པ་ཡནི་ནམ། ཁ་ོཁྱེར་རང་དུ་ལུས་པ་ཡནི་ནམ། དཀནོ་མཆགོ་གསི་མའི་ིརགིས་ལ་རགོ་དྲ་བཟ་ོ
བའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅ་ིཡནི། 

གསུང་རབ་ཀིས་ང་ཚོར་དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་རྱེན་ལ་དམིགས་པའི་མཐར་ཐུག་ག་ིདམིགས་ཡུལ་ན་ིཁོའི་གཟི་བརིད་ཕིར་མངོན་པ་རྱེད། དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ལ་བཅངས་པའི་

མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཁོའི་བརྱེ་དུང་ཕིར་མངོན་པ་རྱེད། (དཀོན་མཆོག་ན་ིསུན་སྣང་སྱེས་པ་ཞིག་རྱེད་དམ། དཀོན་མཆོག་པུའུ་ཨུད་ཀི་སྐོར། 03/21/19) 

ལགས་སོ། བརྱེ་དུང་ན་ིདྱེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པའི་རྱེན་གིས་དྱེ་དང་ཅུང་ཉྱེ་བར་བཅར་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་དྱེའི་གོ་དོན་ཡང་བསར་ག་ོབ་ལྱེན་ཐུབ་པ་ནི་དཀནོ་མཆོག་གིས་ཡོད་ཚད་བློས་བཏང་བའ་ིརྱེན་
གིས་རྱེད། དཀོན་མཆོག་ནི་ངལ་བ་འབས་མྱེད་ཅིག་མིན་པས་དྱེ་ལྟར་བྱྱེད་མ་ིདགོས། 

གཤམ་གསལ་ནི་ཆོས་ལུགས་གསར་པ་གཞན་པ་གཉིས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ཡིན། 

དཀནོ་མཆགོ་གསི་ཅའི་ིཕརི་འཇགི་རྱེན་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡནི་ནམ། 

གསུང་རབ་ཧིལ་པོར་ཡང་བསར་འབྲུག་ས་ལྡིར་བ་ལྟར་བསར་དུ་གསལ་བཤད་བྱས་པའི་ལན་ཐུང་ངུ་ན།ི དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོའི་གཟ་ིབརིད་ཀི་ཆྱེད་དུ་འཇིག་རྱེན་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་རྱེད། 

(༢༠༡༢ལོའི་ཟླ་༩པའི་ཚེས་༢༢ཉིན། https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world་ལམ་འདྲ་ི

རད་བྱས་པ། 01/16/19) 

དཀནོ་མཆགོ་གསི་ཅའི་ིཕརི་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡནི་  

དཀོན་མཆོག་གིས་རང་ཉིད་ལ་ཚོད་འཛིན་ངྱེས་ཅན་ཞིག་བྱས་པའི་རྱེན་གིས་གསར་སྐྲུན་བྱས་མྱེད། དྱེ་ལས་ལྡོག་སྱེ་ཁོས་རང་ག་ིགཟི་བརིད་དྱེ་ཁོའ་ིགསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་མི་རྣམས་དགའ་སོའ་ི

ངང་ནས་མངོན་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཁ་ོཚོས་ཁོའི་རླབས་ཆྱེན་རང་བཞིན་ཁབ་བསགས་བྱྱེད་སིད་པའི་ཆྱེད་དུ་ཡོད་ཚད་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་རྱེད། (ཁིམས་སུན་ཅ་ལི་ཉ་ིཡ་པུའུ་ཨུད་ཀིས་ཟླ་

7ཚེས་10ཉིན་གོག་གི་དྲ་བ། 3, 2017) 

ཡང་ཐྱེངས་གཉིས་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོའི་མི་སྱེར་གི་གཟི་བརིད་ཀ་ིཆྱེད་དུ་དངོས་པ་ོབཟོས། 

དྱེར་བརྱེན་ཆོས་ལུགས་གསར་པ་(ཆོས་ལུགས་ཀ་ིའབྱུང་ཁུངས་ཚུད་ཡོད་)དྱེ་དག་ལ་ཕལ་ཆྱེར་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་འདྲ། འོན་ཀང་ང་ཚ་ོCCOGཡིས་ཁོ་ཚོས་དཀོན་མཆོག་གི་འཆར་གཞིའི་གསང་བ་དངོས་
གནས་རོགས་པར་ཡིད་མ་ིཆྱེས། 

ར་ོམའ་ིགནམ་བདག་ཆསོ་ཚགོས་དང་གཙ་ོབདག་ཆསོ་ཚགོས་ཀ་ིལྟ་ཚུལ། 

རོ་མའི་གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིགནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་ཀ ི

གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིཆོས་ལུགས་ཀིས་སོབ་སོན་བྱས་དོན། 
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293 གསུང་རབ་དང་སོལ་རྒྱུན་གིས་ར་བའི་བདྱེན་དོན་དྱེ་རིགས་ལ་སོབ་སོན་དང་རྱེན་འབྱེལ་ཞུ་མཚམས་གཏན་ནས་འཇོག་མི་སིད།"འཇིག་རྱེན་ན་ིདཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བརིད་ཀི་ཆྱེད་དུ་

བཟོས་པ་རྱེད།134 ཧྱེང་པང་ཝུན་གིས་གསལ་བཤད་བྱས་དོན། དཀོན་མཆོག་གིས་བྱ་དངོས་ཡོད་ཚད་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་ནི"རང་ཉིད་ཀི་གཟ་ིབརིད་ཆྱེ་རུ་གཏངོ་རྒྱུ་མིན་པར། དྱེ་མངོན་པར་

བྱྱེད་པ་དང་འབྱེལ་སྱེལ་རྱེས་བྱྱེད་ཆྱེད་ཡིན་"ཞྱེས་འགྱེལ་བཤད་བྱས་ཡོད།135 གང་ལགས་ཤྱེ་ན། དཀོན་མཆོག་ལ་ཁོང་ག་ིབརྱེ་དུང་དང་བཟང་ཆ་ལས་གསར་སྐྲུན་བྱྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་

གང་ཡང་མྱེད། "བརྱེ་དུང་ག་ིལྡྱེ་མིག་གིས་ཁོའི་ལག་པ་བཀགས་ནས་གནས་པ་རྱེད།136 ཧ ་རན་སིའི་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་དང་པོས་འགྱེལ་བཤད་བྱས་  

དཀོན་མཆོག་ངོ་མ་དྱེས་རང་ཉིད་ཀི་བཟང་ཆ་དང་"སོབས་ཤུགས་ཆྱེ་རུ་གཏོང་བ་"དྱེ་རང་ཉིད་ཀ་ིབཀའ་རྒྱ་ཇྱེ་ཆྱེར་གཏོང་བ་དང་འཐུས་ས་ོཚང་དུ་གཏོང་བའི་ཆྱེད་དུ་མིན་པར། ཁོས་སྱེ་

དངོས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་བརྒྱུད་ནས་འཐུས་སོ་ཚང་བ་དྱེ་མཚོན་པའི་ཆྱེད་དུ་ཡིན་ཞིང་།  བསམ་པ་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་"ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར།137 

294 དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བརིད་ན་ིཁོང་ག་ིདགྱེ་བའི་མཚོན་ཚུལ་དང་འབྱེལ་འདིྲས་མངོན་འགྱུར་བྱུང་བ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འཇིག་རྱེན་འདི་ཉིད་གསར་སྐྲུན་
བྱས་པ་རྱེད། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོར"ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བསོད་བསྔགས་བྱྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་ནས་ཡྱེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་བརྒྱུད་དྱེ་ཁོང་གི་བུ་ཕྲུག་བྱྱེད་དགོས་"ཞྱེས་

གསུངས་པ་དང་།138 "དཀོན་མཆོག་གི་གཟི་བརིད་ནི་མིའི་རིགས་ཡོངས་སུ་གསོན་པོར་གནས་པ་དང་། དྱེ་ལས་ལྷག་པའི་མིའི་ཚེ་སོག་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་མིག་རྒྱང་ཡིན། གལ་ཏྱེ་གསར་སྐྲུན་
བྱས་པ་བརྒྱུད་དཀོན་མཆོག་གིས་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་བརྒྱུད་སའི་གོ་ལའ་ིསྱེང་འཚོ་གནས་བྱྱེད་པའི་སྱེམས་ཅན་ཡོད་ཚད་ལ་ཚ་ེསོག་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། དཀོན་མཆོག་མཐོང་མཁན་རྣམས་ལ་ཚེ་

སོག་ཇི་ཙམ་ཐོབ་རྒྱུ་རྱེད།139 གསར་རོམ་གི་མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ན་ིདཀོན་མཆོག་གིས་"བྱ་དངོས་ཡོད་ཚད་ཀི་གསར་གཏོད་བྱྱེད་མཁན་ཡིན་"ཞྱེས་པ་དྱེ་མཐའ་མཇུག་ཏུ་"ཡོད་ཚད་
"ཏུ་འགྱུར་སིད་པས། དུས་མཚུངས་སུ་རང་ཉིད་ཀ་ིགཟི་བརིད་དང་ང་ཚོའི་བཀའ་དྲིན་ལ་ཁག་ཐྱེག་བྱྱེད་ཐུབ། 

ད་ལྟ་བརྱེ་དུང་གྱེང་བའི་རྱེན་གིས་གོང་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་དྱེ་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་དག་ཁ་ཤས་ལས་ཀང་ཉྱེ་བར་བཅར་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་དྱེ་རྒྱུ་རྱེན་གལ་ཆྱེན་ཞིག་དང་ཁ་བལ་བ་ནང་བཞིན་ཆ་ཚང་བ་
ཞིག་བྱུང་མྱེད། 

འདས་ཟིན་པའི་ཁ་ཱནཱ་ཏཱའ་ིཡ་ཡ་·ཧྱེང་ལ་ི·ཉིའུ་མན་གིས་གཤམ་གསལ་ག་ིརོམ་ཡིག་འབི་སྐབས་ཉྱེ་བར་བཅར་བ་སྱེ། 

ངས་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་བྱ་བ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་མི་གཞན་གིས་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་བྱ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ང་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་ཀ་ིགོ་གནས་ཤིག་ཡོད་པ་དྱེ་དཀོན་མཆོག་གི་
འཇིག་རྱེན་དུ་ཡོད་པ་དྱེ་སུས་ཀང་མྱེད་དོ ། གལ་ཏྱེ་དངོས་གནས་ང་ལ་ཕམ་ཉྱེས་བྱུང་ན། ཁོས་ཡང་བསར་གསོ་སོང་བྱས་ཆོག་སྱེ། ཁོས་ཡ་པོ་ལ་ཧན་ག་ིབྱིས་པ་རྣམས་ལ་རྡོ་བཟ་ོཐུབ་པ་ལྟ་བུ་

རྱེད། འོན་ཀང་ང་ལ་རླབས་ཆྱེན་གི་བརམས་ཆོས་འདིའི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡོད །། ཁོས་ང་པྲ་ཚགས་ཀ་ིཆྱེད་དུ་གསར་སྐྲུན་བྱས་མྱེད། (ཉིའུ་མན་ཅི་ཧ།ོ དུས་མཇུག་གི་ཁཱ་ནཱ་ཏཱའི་ཉིའུ་མན་གི་

བསམ་གཞིགས་དང་དད་གུས། ལུང་མན་ས་ིདང་ཀྱེ་ལིན་དང་། 1903, p. 301) 

གོང་དུ་བཤད་པ་རྣམས་གཞི་རའི་ཆ་ནས་ཡང་དག་པ་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་ད་དུང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མ་རྱེད ཆོས་འཆད་མཁན་ཁ་ཤས་ཀིས་ཀང་དཀོན་མཆོག་གིས་དུས་གཏན་དུ་ཁོའི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་
ལས་ཀ་ཞིག་ཡོད་སིད་པ་ཤྱེས་མོད། འོན་ཀང་ཁ་ོཚོས་རྒྱུན་པར་ལས་ཀ་གང་ཞིག་གམ་ཡང་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་གསལ་ལ་མི་གསལ་བ་རྱེད། 

ད་ལྟ་འདིར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དྱེའི་དྲ་ཐོག་གསུང་རབ་ཀི་བསབ་བྱ་ཨང་གཉིས་པ་དང་གངས་ཆུང་གསུམ་པའི་ནང་དུ་དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་གསར་སྐྲུན་བྱྱེད་དགོས་དོན་ཅ་ིཡིན་ནམ། 

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ལ་ཇ་ིསིད་བར་དུ་སའི་གོ་ལའ་ིསྱེང་ག་ིའཚོ་བ་ལོངས་སུ་སོད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཁོ་ན་ིཁོ་ཚོའི་གཅྱེས་སྱེམས་ལྡན་པའི 

(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-

god-create-man-purpose/#78་01/16/19) 

... སའི་གོ་ལ་གནས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞྱེ་ན། ... དྱེ་ནི་མིའི་རིགས་ཀི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཁིམ་གཞིས་ཤིག་ཏུ་བསྐྲུན་པ་ཞིག་རྱེད། 

(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-

god-create-man-purpose/#85་01/16/19) 

1. དཀོན་མཆོག་གིས་སའི་ག་ོལ་ན་ིམིའི་རིགས་ཀི་གཏན་འཇགས་ཁིམ་གཞིས་ཤིག་ཏུ་བསྐྲུན། 

2. དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ལ་བརྱེ་དུང་གི་ཁ་ཕོགས་འོག་ནམ་ཡང་འཚ་ོབ་རོལ་བཞིན་ཡོད། ཁོས་དམིགས་ཡུལ་དྱེ་འགྲུབ་རྒྱུ་རྱེད། 

(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-

god-create-man-purpose/#131) 

དཀོན་མཆོག་གིས་སའི་ག་ོལ་ན་ིམིའི་རིགས་ཀི་ཁིམ་གཞིས་སུ་བསྐྲུན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གིས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཚ་ེསོག་ལ་འོས་ཤིང་འཚམ་པའི་འགོད་བཤགས་དང་དང་ལྱེན་བྱྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་
སད་པ་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་མིའི་རིགས་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་གསལ་བཤད་བྱྱེད་མི་ཐུབ། 

པྱེ་ཙའི་ིརྒྱང་རངི་ག་ིདམགིས་འབྱེན 
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མི་ལ་ལས་དུས་གཏན་གི་དུས་ཚོད་ནི་གཙ་ོབོ་དཀོན་མཆོག་གི་མདུན་དུ་ལྟ་ཞིབ་བྱྱེད་པར་འདོད། འདི་ལ་"ཨྱེ་ཙི་མིག་མངས་"ཞྱེས་འབོད། 

གསུང་རབ་ནང་ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་གི་ངོ་གདོང་ཇི་སིད་བར་དུ་མཐོང་ཐུབ་པ་(ས་མ་ཡ་41:12)སོབ་སོན་བྱྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་མི་འགའ་ཞིག་གིས་པྱེ་ཧ ྱེ་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིམཐོང་རྒྱ་ཞྱེས་པ་དྱེ་ཡྱེ་
ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིབྱ་དགའ་དང་དམིགས་ཡུལ་དུ་བརིས་ནས་སོབ་ཁིད་བྱས་པ་རྱེད། 

གཤམ་གསལ་ནི་འཛམ་གིང་གསར་པའི་ཤྱེས་བྱ་ཀུན་བཏུས་དཔྱེ་དྱེབ་ཀིས་ཇི་ལྟར་བརོད་པ་སྱེ། 

གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིགཞུང་ལུགས་ནང་དུ་གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་ཀིས་ལྷ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཐད་ཀར་ལོངས་སུ་སོད་པའི་ལྷ་ལ་ཐད་ཀར་ངོས་འཛིན་བྱྱེད་ཚུལ་བརོད་
པའི་ཐ་སད་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། ཆྱེས་མཐོའི་བདྱེ་སིད་དང་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྟ་ཚུལ་དྱེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་མིའི་རིགས་ཀིས་གསོན་ཡོད་དུས་དཀོན་མཆོག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྱེད་པ་དྱེ་གཞན་
བརྒྱུད་(བར་འདུམ་བྱྱེད་པ་)ཡིན་པའ་ིངྱེས་པ་མྱེད། ... 

ཐོ་མ་སི་·ཨའྱེ་ཆི་ན་སི་ཡིས་པྱེ་ཙིའི་རྒྱང་རིང་གི་དམགིས་འབྱེན་ཞྱེས་པ་དྱེ་མིའ་ིརིགས་ཤ་ིརྱེས་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་བྱས ཨའྱེ་ཆི་ན་སི་ཡིས་ལྷ་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱྱེད་
པའི་སྐོར་གཏན་འབྱེབས་བྱས་པ་དྱེས་པ་ོལ་ཐུའུ་ཡིས་རྣམ་པའི་འཇིག་རྱེན་ག་ིབཟང་ཆ་ཞྱེས་པ་དྱེ་གསལ་བཤད་བྱས་པ་དང་འདྲ་བར་དངོས་ཁམས་ཀ་ིལུས་ཕུང་ནང་སྔར་བཞིན་གནས་ཡོད་
ནའང་མི་འགིག ... 

སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དཔྱེ་དྱེབ་7(514a-520a)ནང་བཀོད་པའི་དོང་ཕུག་ནང་ག་ིཔྱེ་ཙ་ིཧ ྱེ་ཆིའི་མཐོང་ཐོས་ཞྱེས་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དྱེ་སུའུ་ཀྱེ་ལན་གི་སྐད་བརྒྱུད་ནས་བཤད་
ན། 

བདག་གི་ལྟ་བ་ནི་ཤྱེས་བྱའི་འཇིག་རྱེན་དུ་དགྱེ་བའི་བསམ་བློ་(ལྱེགས་པ་ོ)མཐའ་མ་དྱེ་བྱུང་བ་མ་ཟད་འབད་བརོན་ཁོ་ནར་བརྱེན་ནས་མཐོང་བ་དང་། དྱེ་བཞིན་མཐོང་བའི་
སྐབས་སུའང་དངོས་པ་ོཐམས་ཅད་ཀི་ཡོངས་ཁབ་ཀི་རོམ་པ་པོ་དང་། མཐོང་ལམ་གི་འཇིག་རྱེན་འདིར་འོད་གསལ་གི་ཕ་མ་དང་འོད་གསལ་ག་ིམངའ་བདག་གི་ཡོངས་ཁབ་

རོམ་པ་པོ་ཡིན་པར་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་དང་། ཤྱེས་ཡོན་ཅན་ནང་ག་ིགནས་ལུགས་དང་བདྱེན་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཐད་ཀར་(517b,c) 

པོ་ལ་ཐུའུ་ཡི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཁོད་དུ་ལྱེགས་པ་ོནི་དཀོན་མཆོག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་འདྲ། ... 

སན་ཐྱེ་ཀྱེ་(དུས་རབས་གསུམ་པ་)ཡི་སི་ཕུའུ་ལི་ཨན་གིས་ལྷ་ཡུལ་དུ་སབས་མགོན་མཐོང་བའི་སྐོར་བིས་ཡོད་དྱེ།  

ཁྱེད་ཀི་གཟི་བརིད་དང་བདྱེ་སིད་ནི་ཇ་ིའདྲའི་རླབས་ཆྱེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ལ་མཇལ་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཁྱེད་ཀི་གཙོ་བ་ོདང་དཀོན་མཆོག་གཉིས་དང་མཉམ་
དུ་སབས་མགོན་དང་གཏན་དུ་འོད་ཟྱེར་ལོངས་སུ་སདོ་པའི་གཟི་བརིད་དང་གཟ་ིབརིད་ཅིག དྲང་བདྱེན་དང་ལྷའི་གོགས་པ་ོརྣམས་དང་མཉམ་དུ་གནམ་ག་ིརྒྱལ་པོའི་ནང་དུ་
ཉམས་པ་མྱེད་པའི་དགའ་སོའི་ངང་ནས་དགའ་སོ་ཚད་མྱེད་སྱེས། ... 

དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་ཐུའོ་མ་ས་ི·ཨ་ཆིའུ་ན་ས་ིཡིས་དགྱེ་རྒན་ཨར་པ་ོཐུའུ་སི་·མ་ཀྱེ་ནུའུ་སིའི་རྱེས་སུ་འབངས་ནས་མིའི་རིགས་ཀི་ཚེ་སོག་གི་མཐར་ཐུག་གི་
དམིགས་ཡུལ་དྱེ་ཤི་རྱེས་ཀི་ཤྱེས་ཡོན་ཅན་ག་ིཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་རྱེད་ཅྱེས་བརོད་པ་རྱེད། ཨ་ཆི་ནཱ་སི་ཡིས་བཤད་པ་ལྟར་ན། པྱེ་ཙ་ིཝྱེ་ཆིའི་རྒྱང་རིང་ག་ིལྟ་ཚུལ་དྱེ་
དད་མོས་དང་རྱེས་དཔག་ལས་བརྒལ་ཡོད། ... 

ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་དང་ནང་བསན་གི་བསམ་བློ་གཉིས་ཀིས་སྔ་མོ་ནས་ཧ་མཱ་ཏིས་ཀ་ིཉམས་མོང་གྱེང་མོང་ཞིང་། དྱེའི་ཁོད་དུ་བླ་སོག་ནི་སྔར་བཞིན་ལུས་ཕུང་གི་ཁོད་དུ་གནས་པའི་བླ་སོག་
དང་མཉམ་འབྱེལ་བྱས་ཡོད་པ་རོགས། དབིྱ་སི་ལན་ཆོས་ལུགས་ཀི་ང་ོབོ་ལྡན་པའི་སོལ་རྒྱུན་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་མིག་མདངས་ཀིས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་སྱེ། "ང་ཁོ་ལ་དགའ་དུས།ང་ན་ིཁོས་

ཐོས་པའི་ཉན་ཤུགས་ཡིན། དྱེ་བཞིན་ཁོང་གིས་མཐོང་བའི་མཐོང་ལམ་དང་། ཁོས་རྡུང་རྡྱེག་གཏོང་བའི་ལག་པ་ དྱེ་བཞིན་ཁ་ོརང་འགོ་སའི་རྐང་པ་"(ཨན་ནཱ་ཝ་ཝྱེ་ཡི་ཧཱ་ཏི་ས་ི38)།  

ཆའོ་ཀྲི་·ཧ ྥུ་ཁྱེ་སི་དང་དྱེ་མིན་སྔ་དུས་ཀི་ཁུའྱེ་ཁྱེ་སི་རྣམ་གཉིས་ཀིས་མ་ིཚང་མར་དཀོན་མཆོག་གི་ཐད་ཀའི་ཉམས་མོང་ཐོབ་པར་ཡིད་ཆྱེས་བྱས་ཀང་བར་འདུམ་མ་བྱས་པ་རྱེད། (པྱེ་ཏི་ཧ ྱེ་མིག་
རྒྱང་། ༢༠༡༣ལོའི་འཛམ་གིང་ཤྱེས་བྱ་ཀུན་བཏུས་དཔྱེ་དྱེབ་གསར་པ། 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision་ལ་04/16/19) 

མཆན། དཀོན་མཆོག་གིས་སའི་ག་ོལའི་སྱེང་ལ་བབས་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྱེད། (21:1-3) དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་ལྷ་ཡུལ་དུ་གཅར་རྡུང་བྱྱེད་པའི་མིག་རྒྱང་རིང་བའི་ལྟ་ཚུལ་དྱེ་ཁས་མ་བླངས་པ་རྱེད། 

ལུའུ་ཏྱེན་ག་ིཀུན་སོད་དུས་དྱེབ་ཀ་ིརོམ་སིག་པས་བིས་དོན། 

ཡིན་ནའང་དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ཀ་ིསྱེ་དངོས་ལ་དམིགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ག་ིམཐའ་མའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་མཆོག་གྱུར་གི་ཤྱེས་རོགས་ལ་བརྱེན་ནས་འོད་སོང་འཕོ་བ་ཞིག་ཡིན་

ཞིང་། དྱེ་གར་ང་ཚོས་དུས་གཏན་དུ་དཀོན་མཆོག་དང་འབྱེལ་འདྲིས་གང་ལྱེགས་བྱ་རྒྱུ་ཁས་བླངས་ཡོད། (སན་ཐྱེ་ལོ་ས་ི རོམ་སིག་པའི་ངོ་སོད། ཀླུ་མ་ིདང་གཙང་ས། © 2017ལོའི་ཟླ་

9པ་ནས་ཟླ་10པའི་བར། ལུའུ་ཏྱེན་ཀུན་སོད་དུས་དྱེབདྱེབ་བཅུ་བདུན་པ། དྱེབ་ལྔ་བ།) 
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པྱེ་ཙིའི་རྒྱང་རིང་ལ་དད་པ་བྱྱེད་མཁན་ཆོས་འཆད་མཁན་ཆོས་འཆད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱང་རིང་གི་དམིགས་ཡུལ་དྱེ་ནི་བསམ་པའི་ཐོག་གི་མཐོང་རྒྱ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་གཟུགས་འདས་རིག་པ་ཞིག་
མིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཡིད་ཆྱེས་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། ང་ཚོས་ཅའིི་ཕིར་པྱེ་ཙིའི་རྒྱང་རིང་ལ་ག་ོབ་ལོག་ལྱེན་བྱས་པ་ཡིན། ༢༠༡༨ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༢༦ཉིན་ག་ིཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཚོགས་དང་པོ། 

པྱེ་ཙིའི་རྒྱང་རིང་གི་དམིགས་འབྱེན་ཞྱེས་པའི་པར་གཞི་དང་ལྱེན་བྱྱེད་མཁན་ཚོས་རག་པར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚོར་རང་ཉིད་ཀ་ིབདྱེ་སིད་ཀིས་ཁྱེངས་པར་འདོད་པ་རྱེད།  

གཤམ་གསལ་ནི་དུས་རྒྱུན་གི་ལྷའ་ིཆོས་ཚོགས་ཀ་ིརོམ་པ་པོ་ཞིག་གིས་བཏོན་པའི་རྒྱང་རིང་གི་དམིགས་ཡུལ་དྱེར་ངོ་རྒོལ་བྱྱེད་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག 

གལ་ཏྱེ་དུས་གཏན་དུ་དཀོན་མཆོག་གི་ངོ་གདོང་ནས་འོད་ཆྱེམ་ཆྱེམ་དུ་འཕ་ོབའམ་ཡང་ན་ང་ཚོའ་ིརྱེ་འདུན་ཚང་མ་འཕལ་དུ་མངོན་འགྱུར་བྱུང་བ་སྱེ། ཆོས་ལུགས་མང་པོས་སོབ་ཁིད་བྱས་པ་
ནང་བཞིན་(ཡང་ན་ལོ་ང་ོསོང་ཕག་ཁ་ཤས་སོང་རྱེས་)འཚོ་བ་སུན་སྣང་སྱེས་ངྱེས་རྱེད། འཚོ་བར་སུན་སྣང་སྱེས་ཚེ་སྐྱུག་བོ་བ་དང་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་ཡོང་ངྱེས་རྱེད། གང་ལགས་ཤྱེ་ན། 
སུན་སྣང་གི་དུས་གཏན་དུ་གནས་པ་ལས་གཞན་གང་ཡང་གནས་མི་སིད་པའི་རྱེན་གིས་རྱེད། དྱེ་ནི་འཆི་བ་ནི་ངོ་མཚར་ཆྱེ་ཡང་འགྲུབ་མ་ིཐུབ་པའི་བོས་བྱོལ་བྱྱེད་སངས་ཤིག་རྱེད། (ལུའུ་ཁི་ལ་

གསལ། 20:35-38ལ་གསལ། ) འདི་ནི་དངོས་གནས་ཆྱེས་མཐའ་མཇུག་ག་ིམནར་གཅོད་ཅིག་རྱེད།  

འོན་ཀང་ང་ཚོའི་ཨ་ཕ་ལ་བསམ་ཚུལ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཞིག་ཡོད། ཁོང་གིས་འཆར་གཞི་ཞིག་ཇུས་འགོད་བྱས་ནས་དུས་གཏན་དུ་འཚར་ལོངས་འབྱུང་བར་སྔར་ལས་སུན་སྣང་སྱེས་མ་ིསིད། 
ཡིན་ནའང་བལྟས་ན་ཡིད་ཆྱེས་དཀའ་བ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་དུས་གཏན་དུ་རིམ་བཞིན་མི་རྣམས་དགའ་སོ་སྱེ་རུ་འཇུག་པ་དང་། སྔར་ལས་འཇིགས་སུ་རུང་བ། གོག་རྡུལ་རྱེ་རྱེའི་རྱེས་སུ་

འབངས་པ་ནང་བཞིན་དྱེ་བས་ཀང་སིད་པོ་ཡོང་ག་ིརྱེད། (ཁུའུ་ཧན་དཀོན་མཆོག་ག་ིཁིམ་ཚང་། ཁག་གསུམ་པ། སོད་གནས་སུ་གཏན་དུ་གནས་པ། གསར་འགྱུར་བཟང་པ།ོ ཟླ་བདུན་པ། 

1974) 

རྱེད། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ནས་དུས་གཏན་དུ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཡོང་བར་བྱ་དགོས།  འདས་པོའི་ལྷའི་ཆོས་ཚོགས་ཀི་རོམ་པ་པོ་ཞིག་གིས་དོན་དག་ཁ་ཤས་ལ་མཉམ་འཇོག་
བྱས། 

འཇིག་རྱེན་འདི་མཉམ་དུ་བཞག་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་འཆར་གཞི་ཞིག་སྱེམས་ལ་བཟུང་ནས་དྱེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པ་རྱེད། འཆར་གཞི་དྱེ་ནི་འཛམ་གིང་གི་ཆསོ་ལུགས་ཆྱེན་པ་ོཞིག་ག་ིརྱེ་བ་སྤུ་
ཙམ་ཡང་མྱེད་པའི་ཉ་ིཝ་ན་མིན་པར། ཁོད་ལ་ནམ་ཡང་སྱེམས་ཁལ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མྱེད་པའི་རླབས་ཆྱེན་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཁས་བླངས་པ་རྱེད། དྱེ་ནི་སང་ལྗོངས་ཤིག་ག་ིདུས་ཚོད་
གཉིས་ཀི་བར་དུ་དབུལ་ཕོངས་ཀི་གནས་སུ་ལྷུང་བ་མནི་པར། ནམ་ཡང་གདུག་རྩུབ་ཆྱེ་བའི་བུད་མྱེད་གཡོག་མོས་གསོ་སོང་བྱས་པ་ཞིག་མིན་པར། དངོས་པོའི་རྱེས་འབང་པ་རྣམས་ལ་ཁག་
ཐྱེག་བྱྱེད་ཐུབ་པའི་དམ་བཅའ་ཞིག་རྱེད། དྱེ་ནི་གསྱེར་མདོག་གི་འདྲུད་ལྷམ་གིས་གསྱེར་མདོག་ག་ིསང་ལམ་དུ་འགོ་བ་མིན་པར། ཁྱེད་ཀི་སྱེམས་ཁལ་ཉག་ཅིག་ནི་ཆོས་ལུགས་གསར་པའི་
ཚོགས་པ་མང་ཆྱེ་བས་ཁས་བླངས་པ་ནང་བཞིན་རྱེད། མཇུག་མཐར་གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིདད་མོས་ཀི་རྱེས་སུ་འབངས་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཁས་བླངས་པའི་དམ་བཅའ་ཞིག་མིན་པ་སོས་
ཅི་དགོས། ཡོད་ཚད་གསར་སྐྲུན་བྱྱེད་མཁན་དཀོན་མཆོག་གིས་བཏོན་པ་ན་ིཁོད་རང་ཁོའི་ཁིམ་ཚང་ནང་དུ་ཁིད་རྒྱུ་དྱེ་རྱེད། དཀོན་མཆོག་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ང་ཚ་ོཚང་མ་
གནམ་བདག་དང་གཅྱེན་གཅུང་མིང་སིང་གཉིས་ང་ཚོའི་གཟུགས་བརན་ག་ིཨ་ཕ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གནམ་བདག་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཁོང་གི་མཆོག་གྱུར་གི་རང་གཤིས་རྦད་དྱེ་
ལོངས་སུ་སོད་རྒྱུ་དྱེ་རྱེད། ... 

དཀོན་མཆོག་གི་འཆར་གཞ་ིངོ་མ་ནི་བྱང་སོད་ཡིན། ཁོང་གིས་ཁོང་ག་ིཁིམ་ཚང་ག་ིརྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ནམ་ཡང་རྒྱ་སྱེད་གཏོང་མཚམས་འཇོག་མི་སིད་ཅྱེས་བཤད། ཁོའི་འཆར་གཞི་ནི་མུ་
མཐུད་དུ་བུ་དང་བུ་མ་ོཁ་སྣོན་བྱས་ཏྱེ། ཁོ་དང་འདྲ་བར་ཁོ་དང་འདྲ་བར་རང་ཉིད་ཀིས་བསར་གསོ་བྱས་པའི་ཡུན་གཏན་ག་ིསིང་སོབས་ཀི་འཚ་ོབ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་རྱེད། དྱེའི་རྱེན་གིས་
དཀོན་མཆོག་གིས་རང་ཉིད་ཀི་མདུན་དུ་གཏན་ཁྱེལ་བྱས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ན་ིཐ་ན་ཁོས་ནམ་ཡང་འགྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་རྱེ་བ་ཞིག་རྱེད། རྫོགས་མཐའ་མྱེད་པ་དང་། ནམ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་མྱེད་
པར་རྒྱ་སྱེད་གཏོང་བའ་ིཁིམ་ཚང་ཆྱེན་པོ་ཞིག་གསར་སྐྲུན་བྱས་ནས་ཁོང་གིས་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་རླབས་ཆྱེན་གི་གསར་གཏོད་ལོངས་སུ་སོད་རྒྱུ་དང་དབང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུ། འབྱུང་འགྱུར་ག་ི
གསར་གཏོད་ཁོད་དུ་ཁོད་དང་ང་ལ་ལོངས་སུ་སོད་རྒྱུ་ཡོད་ བྱེལ་འཚུབ་ཆྱེ་བ་དང་། སོད་པ། སོ་སྣང་ལྡན་པ། འགན་རོད་རང་བཞིན། རྒྱུན་མཐུད་བཅས་ཀ་ིའཆར་གཞི་ཞིག་གིས་ཚེ་གང་བོར་
འཚོ་གནས་བྱྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་སྱེར་ཐུབ། 

འཆར་གཞི་དྱེ་ལ་སུན་སྣང་ཅ་ིཡང་མྱེད། ཁོད་ཀི་ས་ོསྣང་ནམ་ཡང་བཀོལ་མ་ིསིད། ནམ་ཡང་བྱ་བ་གང་ཡང་མི་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པའི་ཐོག་གཏན་ནས་མྱེད་པའི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ཀ་ིསྐོར་ལ་འང་
བསམ་པའི་འཁྱེར་ས་ོདང་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཡིག་སྣོད་གཅིག་ཀང་མྱེད། དྱེ་ན་ིགསར་སྐྲུན་དང་སིད་སོང་གི་ལས་ཀ་ཞིག་རྱེད། མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གི་ཁྱེ་ཕན་ལ་བརྱེན་ནས་གནད་དོན་ཐག་

གཅོད་བྱྱེད ... ཁོ་ལ་ཁྱེད་ཚོ་སར་གསོ་བྱྱེད་པའི་སོབས་ཤུགས་ཡོད།... (ཞི་ཨར་ཏྱེ་ཀའོ། ད་ལྟའི་འཛམ་གིང་གི་དགོས་མཁོ་ན་ི... རྱེ་བ་ནི། བདྱེ་ཐང་གི་བདྱེན་དོན། ཟླ་གཉིས་པ། 1979) 

འདས་ཟིན་པའི་གནམ་བདག་ཆོས་ཚོགས་ཀི་གཙ་ོའཛིན་ཞིག་གིས་དོན་དག་ཁ་ཤས་ལ་མཉམ 

"གལ་ཏྱེ་མི་ཞིག་ཤ་ིསོང་ན་ཡང་བསར་གསོན་དགོས་སམ། (ལས་གནས། 14:14). དྱེ་ནི་རྱེ་བ་ཡི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན་འོས། གང་ལགས་ཤྱེ་ན། འཛམ་གིང་འཇིག་ཉྱེན་ཆྱེ་བའི་དབང་དུ་
བཏང་ནའང་། འཛམ་གིང་གསར་པ་སྱེ་ཞི་བདྱེ།ཡི་འཇིག་རྱེན་གསར་པ་སྱེ་ནང་དོན་དང་། བདྱེ་སིད། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། སོ་སིད།ཡི་འཇིག་རྱེན་བཅས་ཀི་རྱེས་སུ་འབང་ངྱེས་རྱེད། དཀོན་
མཆོག་གིས་ང་ཚོར་རོགས་རམ་བྱས་ནས་གོ་བ་ལྱེན་ཐུབ། རྒྱུན་ཆད་མྱེད་པར་གནས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སོ་སྣང་ལྡན་པ། སོ་སྣང་ལྡན་པ། འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ 

རྱེད། དྱེ་ནི་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། (ཨ་མོ་ས་ིཏུང་ཧུའུ་ཝ་དང་། སར་གསོ་བྱྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཅི་ཡིན། གནས་ཚུལ་བཟང་པ།ོ ཟླ་བ་གསུམ་པ། 1982) 

གང་ལགས་ཤྱེ་ན། མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་འཁབ་གཞུང་ལ་གོ་བ་གང་ལྱེགས་ལྱེན་མ་ཐུབ་པའི་རྱེན་གིས་ཁོ་ཚོས་ལྟ་ཚུལ་དྲིལ་བསགས་བྱས་པ་དྱེ་ནི་ཁོ་ཚོས་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་རྒྱལ་གཅྱེས་རིང་ལུགས་ཀ་ིམིག་རྒྱང་
ཁིད་པ་ནང་བཞིན་རྱེད། 

ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱྱེད་པ་ལས་རང་ཉིད་ཀིས་དུས་གཏན་དུ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཡོང་བར་བྱ་དགོས། ཁོས་ནམ་ཡང་ང་ཚོར་སོན་འདུན་ཞུས་ཀང་དྱེ་ལྟར་བྱྱེད་ངྱེས་ཡིན། (cf. ས་མ་ཡ། 

72:17-19). 
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ཡྱེ་ཤུའི་ཆྱེད་དུ་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་ཚད། 

དམག་མི་གསར་པས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་དང་གསར་རོམ་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་པའི་སོབ་གསོ་བཏང་བ་སྱེ། 

15 ཁོ་ནི་གཟུགས་མྱེད་ཀི་ལྷ་ཡི་གཟུགས་བརན་ཡིན་ལ། གསར་སྐྲུན་ཡོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་བུ་དང་པ་ོཡིན། 16 གང་ལགས་ཤྱེ་ན། ལྷ་ཡུལ་དང་སའི་ག་ོལའི་སྱེང་གི་དངོས་པོ་ཡོད་ཚད་
དང་། མཐོང་མི་ཐུབ་པ། མཐོང་མི་ཐུབ་པ་བཅས་ཀ་ིདངོས་པོ་ཡོད་ཚད་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། མི་རབས་ནས་མ་ིརབས་བར་དབང་སྒྱུར་གི་ག་ོགནས་བཟུང་བའམ་ཡང་ན་ར་དོན་

དང དངོས་པོ་ཡོད་ཚད་ནི་ཁ་ོདང་ཁོའི་ཆྱེད་དུ་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་རྱེད། ཀོ་ལ་ོསི་ཡ། 1:15-16) 

2 ... ཁོང་གིས་བྱ་དངོས་ཐམས་ཅད་ཀ་ིཤུལ་འཛིན་པར་བསྐོས་པའི་བུ་དྱེས་ཀང་འཇིག་རྱེན་བཟོས་པ་དང་། 3ཁོའི་གཟི་བརིད་ཀི་འོད་མདངས་དང་རང་ཉིད་ཀི་གཟུགས་བརན་མངོན་

གསལ་དོད་པོར་གྱུར་ནས་བྱ་དངོས་ཡོད་ཚད་ལ་རང་ཉིད་ཀི་དབང་ཆའི་ཡི་གྱེ་ལྟར་སྲུང་སོང་བྱྱེད་མཁན་ (ཧི་པ་ར།ི 1:2-3) 

ད་ལྟ་ང་ཚོས་སབས་བདྱེའ་ིསོ་ནས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ལ་བལྟ་རུ་འཇུག་ག་ིཡོད་དམ། 

མིན།. 

ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ཀིས་ཁ་ོཡོང་དོན་ཅ་ིཡིན་པར་མཉམ་འཇོག་བྱོས། 

10 ... ང་ཡངོ་དོན་ནི་ཁོ་ཚོར་ཚ་ེསོག་ཡོད་སིད་ལ། ཁོ་ཚོར་དྱེ་བས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད་སིད། (ཡུའྱེ་ཧན། 10:10) 

"འཚོ་བ་"ཡོད་པ་དང་"སྔར་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་"ཞིག་ཡོད་པར་བརྱེན་ནས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀིས་ཁོ་ཡོང་ནས་ང་ཚོར་སྔར་ལས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་དུས་གཏན་དུ་གནས་ཐུབ་པ་དང་། ང་ཚོས་དུས་
གཏན་དུ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པའི་ས་ོནས་རོགས་རམ་བྱྱེད་ཐུབ་པའི་སོབ་གསོ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། 

དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ཀིས་དུས་གཏན་དུ་ཁོ་ལ་ལྟ་རོག་བྱྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་གི་ཆྱེད་དུ་མིའི་རིགས་གསར་སྐྲུན་བྱས་མྱེད། 
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4.  དཀནོ་མཆགོ་གསི་སྡུག་བསྔལ་མངོ་དུ་འཇུག་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ 

གལ་ཏྱེ་ཡྱེ་ཤུ་ཡོང་ནས་ང་ཚོར་"སྔར་ལས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའི་"འཚོ་བ་སྱེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། (ཡ་དབྱི་ཧྱེང་། 10:10) དཀོན་མཆོག་གིས་སྡུག་བསྔལ་མོང་ཆོག་གམ། 

ཡོད་པ།། 

དམིགས་ཡུལ་ཡོད་དམ། 

ཡོད་པ།། 

31 ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཇ་ིསིད་བར་དུ་ཕུད་མ་ིསིད། 32 ཁོས་སྱེམས་སྡུག་ཆྱེན་པ་ོབཟོས་མོད། འོན་ཀང་ཁོང་གི་བྱམས་སྱེམས་ལ་གཞིགས་ནས་སིང་རྱེ་བྱྱེད་ངྱེས་རྱེད། 33 རྒྱུ་རྱེན་ནི་ཁ་ོལ་

སྱེམས་སྡུག་མི་བྱྱེད་པ་དང་། སྱེས་པའི་བུ་ཕྲུག་ལ་སྱེམས་སྡུག་མི་བྱྱེད། (གདུང་བ། 3:31-33) 

དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོར་སྱེམས་སྡུག་མི་བྱྱེད་ལ་སྱེམས་སྡུག་ཀང་བྱྱེད་མི་འདོད་པ་རྱེད། ཁོས་ང་ཚོར་ལྱེགས་པར་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད (cf. 3 ཡུའྱེ་ཧན། 2). 

བྱ་བ་ངན་པ་ནི་ང་ོསོ་ཡོད་པའི་མི་ལ་བྱུང་བ་རྱེད། 

ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་སིག་པ་གཏན་ནས་མ་ིབྱྱེད་པ། (ཧི་པ་རི། 4:15), འོན་ཀང་ང་ཚོའི་ཆྱེད་དུ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མྱེད་ (1 པི་ཏ།ི 2:21). ད་དུང་"ཁ་ོནི་བུ་ཡིན་ནའང་ཁོས་རང་ཉིད་ལ་ཐྱེབས་པའི་བྱ་

དངོས་ཀིས་བརི་བཀུར་བྱྱེད་ཤྱེས་ཀི་ཡོད་"ཅྱེས་བཤད། (ཧི་པ་རི། 5:8). 

དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ལ་དཀའ་སྡུག་མོང་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅ ི

རྒྱུ་རྱེན་འགའ་ཡོད། གཅིག་ནི་ང་ཚོའི་ཉྱེས་སོད་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པ་དང་འདྲ་བར་ང་ཚོས་བྱས་ཉྱེས་བསགས་མི་དགོས་པར་དཀོན་མཆོག་ལ་ཕིར་ལོག་པར་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས། (གདུང་བ། 3:39-40; 

Leviticus 26:18). དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོར་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ་དྱེ་ང་ཚོའི་ཉྱེས་སོད་ལས་ཉུང་བ་ང་ཚོས་ཤྱེས་དགོས། (cf. ཨྱེ་ཙ་ིལ།  9:13; ལས་གནས། 11:6). ད་ལྟ་ཐ་ན་མ་མཐར་
ཡང་གསུང་རབ་ཀི་ཆ་ཤས་དྱེ་དག་ལ་དད་པ་བྱྱེད་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཀང་དོན་དྱེ་ཤྱེས་ཀི་ཡོད། 

འོན་ཀང་ད་དུང་རོག་འཛིང་ཆྱེ་བ་དང་གནས་ལུགས་གཞན་ཞིག་ཡོད། 

ཨ་པུའུ་ལྱེ་སི་·པའོ་ལོ་ཡིས་ང་ཚོར་"གསར་སྐྲུན་ལ་ངལ་བ་འབས་མྱེད་ཀི་ཚོད་འཛིན་ཐྱེབས་པ་ནི་རྱེ་བ་སངོ་ཟད་དུ་བཏང་བ་ཞིག་མིན་པར། རྱེ་བས་ཁྱེངས་པའི་ཁོའི་རྱེན་གིས་རྱེད་"ཅྱེས་བཤད་པ་རྱེད། (རོ་

མ་པ། 8:20). ཁོང་གིས་ད་དུང་བིས་དོན། 

16 དྱེར་བརྱེན་ང་ཚོས་བློ་ཕམ་ཡིད་ཆད་མ་ིབྱྱེད། ང་ཚོའི་ཕི་རོལ་ག་ིམི་དྱེ་མྱེད་པར་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་ནའང་། ནང་གནས་ཀི་མ་ིདྱེ་ཉིན་རྱེ་བཞིན་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱུན་མཐུད་བྱྱེད་བཞིན་ཡོད། 17 

ང་ཚོའི་འོད་སོང་འཕོ་བའི་དཀའ་སྡུག་ན་ིརྱེ་ཞིག་ཡིན་རུང་ང་ཚོའ་ིཆྱེད་དུ་འབད་བརོན་བྱས་པ་དྱེ་ནི་གཟ་ིབརིད་ཀི་ལྗིད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་དང་ཡུན་རིང་གི་ལྗདི་ཚད་ཅིག་ཡིན། 18 ང་
ཚོས་མཐོང་ཟིན་པའ་ིདངོས་པ་ོརྣམས་ལ་མ་བལྟས་པར་མཐོང་རྒྱུ་མྱེད་པའི་རིགས་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱྱེད་ཀ་ིཡོད། དངོས་པོ་མཐོང་བ་ནི་གནས་སྐབས་ཙམ་ཡིན་ཡང་མ་མཐོང་བའི་དངོས་པོ་ནི་རག་

པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།  (2 ཁ་ོརོ་ན་ིཡ། 4:16-18) 

མི་རྣམས་ཞིབ་ཚགས་སུ་གཏོང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་སྱེམས་སྡུག་དང་སྡུག་བསྔལ་ཚུད་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་རྱེ་བ་ཡོད། ལ་ོཚོད་འདིའི་ནང་དུ་འབོད་སྐུལ་བྱས་མྱེད་པའི་མི་དྱེ་དག་གིས་བྱྱེད་ཐབས་གཅིག་ཞིབ་

ཚགས་སུ་བཏང (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 48:10; ཅ་ལི་ཡཱ། 9:7), ཁ་པར་གཏོང་མཁན་གིས་དངུལ་དང་གསྱེར་དང་འདྲ་བར་ཞིབ་ཚགས་དང་གཙང་བཟ་ོབྱ་དགོས། (ཛ་ཱར་ཡཾ། 13:9; ས་མ་ཡ། 

66:10; ཏན་ཉི་ཨྱེར། 11:35, 12:10; 1 པི་ཏི། 1:7; cf. ཐྱེར་འདོན། 3:18). དྱེའི་རྱེན་གིས་ལ་ོཚོད་འདིའི་ནང་དུ་"ཛ་དྲག་ཆྱེ་བའི་"འདིྲ་གཅོད་ཡོད། (1 པི་ཏི། 1:7; 

4:12). 

སྔར་ལས་ལྱེགས་པའི་རྱེ་བ་ཡོད་དྱེ། 

9 ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་བྱྱེད་སངས་དྱེ་རིགས་སད་ནས་གཏམ་བཤད་བྱས་ཀང་ཁོད་ཚོ་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་པའི་བྱ་བ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་ཡིད་ཆྱེས་བརན་པོ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། 10 
གང་ལགས་ཤྱེ་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཚོས་ཁོའི་མིང་ཐོག་ནས་མངོན་པའ་ིབརྱེ་དུང་གི་ལས་ཀ་དང་ངལ་རོལ་བརྱེད་པ་ནི་དྲང་གཞག་མིན་པ་ཞིག་རྱེད། དྱེའི་ཕིར་ཁྱེད་ཚོས་འཕགས་པ་
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རྣམས་ལ་ཞབས་འདྱེགས་ཞུ་བ་དང་པུའུ་ཀྲང་བྱྱེད་མངོ་བ་རྱེད། 11 ང་ཚོས་ཁྱེད་ཚོ་མ་ིརྱེ་རྱེ་ཚང་མར་རྱེ་བ་གང་ལྱེགས་བཅངས་ནས་མཐར་ཐུག་བར་དུ་རྱེ་བ་གང་ལྱེགས་མངོན་པར་བྱ་རྒྱུའི་

རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། 12 ཁྱེད་ཚོ་ལྷོད་གཡྱེང་དུ་མི་འག་ོབར་དད་མོས་དང་བཟོད་བསན་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་དམ་བཅའ་རྒྱུན་འཛིན་བྱྱེད་མཁན་ལ་ལད་མོ་བྱྱེད་དགོས། (ཧི་པ་རི། 6:9-12) 

དྱེར་བརྱེན་ང་ཚོས་ངང་རྒྱུད་རིང་པོའི་ས་ོནས་དཀོན་མཆོག་གི་བྱྱེད་སངས་ཀིས་"སྔར་ལས་ལྱེགས་པའི་བྱ་བ་"འབྱུང་བར་ཡིད་ཆྱེས་བརན་པ་ོབྱྱེད་དགོས། 

བཟོད་བསན་བཟོད་བསན་བྱྱེད་པ་ན་ིབརྱེ་དུང་གི་མཚོན་རགས་ཤིག་སྱེ། 

4 བརྱེ་དུང་ནི་ཡུན་རིང་བ་དང་། བྱམས་བརྱེ་ལྡན་པ། བརྱེ་དུང་ལ་ཡིད་སོན་མི་བྱྱེད་པ། བརྱེ་དུང་རང་ཉིད་སོང་ཟད་དུ་མི་གཏོང་བ། 5 ལས་མི་བྱྱེད་པ། སོད་པ་མི་བྱྱེད་པ། རང་གི་དོན་ལ་མ་ི

བརོན་པ། འཁྲུག་སོང་མི་བྱྱེད་པ། ངན་པ་ལ་ངན་སྐུལ་མི་བྱྱེད་པ། 6 [མ་བྱས]མ་ཡིན་པ་ལ་མ་དགའ་བར་བདྱེན་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། དངོས་པ་ོཡོད་ཚད་འཁུར་ཡོད། 7 ཡོད་ཚད་ལ་ཡིད་

ཆྱེས་ཡོད་པ་དང་། ཚང་མར་རྱེ་བ་ཡོད་པ། ཡོད་ཚད་བཟོད་བསན་བྱྱེད་ཐུབ་པ་བཅས་ཡིན། 8 བརྱེ་བ་ནམ་ཡང་ཕམ་མི་སིད་པ་དང་། (1 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 13:4-8, ཡིག་ཐོག་ག་ིཚད་གཞིའི་

པར་གཞི།) 

བརྱེ་དུང་ཞྱེས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཞི་ལའ་ིཡི་གྱེ་དྱེ་"ཨ་ཀྱེན་ཕུའུ་"ཞྱེས་པར་བསྒྱུར་བ་དང་། བརྱེ་དུང་དྱེ་རིགས་ཀིས་བདྱེན་དོན་ལ་དགའ་ས་ོཚད་མྱེད་སྱེས་ནས་བྱ་བ་ཡོད་ཚད་འཁུར་ངྱེས་རྱེད། བརྱེ་དུང་ངོ་
མའི་གསང་བ་ཞིག་ནི་སྡུག་བསྔལ་གིས་བརྱེ་དུང་ག་ིའཕྱེལ་རྒྱས་ལ་ཞུགས་ཐུབ་པ་དྱེ་ཡིན། བརྱེ་དུང་ངོ་མ་ཕམ་མི་སིད། 

སྐབས་འགར་མི་རྣམས་ཀིས་བྱ་བ་བཟང་པ་ོསྒྲུབ་པར་དཀའ་སྡུག་ཚད་མྱེད 

17 གལ་ཏྱེ་དཀོན་མཆོག་གི་འདོད་བློ་ཡིན་ན། བྱ་བ་བཟང་པོ་སྒྲུབ་པ་ལས་སྡུག་བསྔལ་མོང་དགོས། (1 པ་ིཏི། 3:17) 

གོང་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཡིད་འཇོག་བྱྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ནི། དཀོན་མཆོག་གིས་རང་ཉིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་མངས་ནས་ང་ཚོ་ཡ་ང་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་ངྱེས་རྱེད། དཀོན་མཆོག་གི་བྱྱེད་སངས་དྱེ་ང་ཚོའི་བྱྱེད་

སངས་ལས་མཐོ་བ་ཡོད། (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 55:8-9) བརྱེ་དུང་ག་ིཕོགས་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིའཆར་གཞིའི་ཁོད་ཀི་གསང་བ་ཞིག་ཡིན། (cf. ཨའྱེ་ཕྱེ་སི་  5:25-32). 

ད་ལྟ་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀིས་ང་ཚོར་མནར་གཅོད་བཏང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བྱུང་བའི་ཁྱེ་ཕན་ཡོད་པ་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ་པ་སྱེ། 

3 ཡིད་སོ་བ་ནི་དགོད་ས་ལས་བཟང་། རྒྱུ་རྱེན་ཡིད་སོ་བའི་ངང་ནས་སྱེམས་སྡུག་ཆྱེན་པ་ོབྱུང་། 4 མཁས་པའི་སིང་པ་ོམ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཁིམ་དུ་ཡོད་ཀང་བླུན་པོའི་སྱེམས་ནི་ང་ོམཚར་

ཅན་གི་ཁང་པའི་ནང་དུ་ཡོད།། (ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། 7:3-4) 

16 བསམ་པ་དྱེ་ཉིད་ཀིས་ང་ཚ་ོརང་ཉིད་ཀ་ིསིང་སོབས་དང་མཉམ་དུ་དཔང་པོ་བྱས་ཏྱེ་ང་ཚ་ོནི་དཀོན་མཆོག་གི་བུ་ཕྲུག་ཡིན་པ་བདྱེན་དཔང་བྱས། 17 ད་ལྟ་གལ་ཏྱེ་ང་ཚོ་ཕྲུ་གུ་ཡིན་ན། ང་
ཚོ་ཡང་ཤུལ་འཛིན་པ་སྱེ་དངོས་གནས་དཀོན་མཆོག་གི་ཤུལ་འཛིན་པ་དང་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིཤུལ་འཛིན་པ་ཡིན་ན། གལ་ཏྱེ་ང་ཚོས་དངོས་གནས་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་དཀའ་སྡུག་ཚད་

མྱེད་མངས་ན། ང་ཚ་ོཡང་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་གཟ་ིབརིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སིད། (ར་ོམ་པ། 8:16-17, AFV) 

18 གང་ཡིན་ཟྱེར་ན། ངས་བལྟས་ན་ད་ལྟའ་ིདུས་སྐབས་འདིའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་ང་ཚོའི་ལུས་སྱེང་ནས་མངོན་པའི་གཟི་བརིད་དང་བསྡུར་ན་མི་འོས་པ་ཞིག་རྱེད། (རོ་མ་པ། 8:18) 

12 སིང་ཉྱེ་བ་ལགས། ཁོད་ལ་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱྱེད་པའི་ཛ་དྲག་ཆྱེ་བའ་ིའདིྲ་གཅོད་ལ་ཡ་མཚན་སྱེ་དགོས་དོན་མྱེད། དོན་དག་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་ཁོད་ཀ་ིལུས་སྱེང་དུ་བྱུང་བ་དང་འདྲ། 13 འོན་

ཀང་ཁྱེད་ཚོས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཁ་གྱེས་པའི་ཚད་ལ་དགའ་ས་ོཚད་མྱེད་སྱེས་ཤིང་། ཁའོི་གཟི་བརིད་ཐྱེར་འདོན་བྱྱེད་སྐབས་ཀང་དགའ་སོ་ཚད་མྱེད་སྱེས་སིད། (1 པི་ཏ།ི 

4:12-13) 

11 ངའི་བུ།བདག་ལ་དམའ་འབྱེབས་མ་བྱྱེད་པར་ཁོང་གི་ཡོ་བསང་ལ་སུན་སྣང་མི་བྱྱེད་པ་དང་། 12 བདག་པོ་སུ་ལ་དགའ་ཞིང་ཁོང་གིས་ཡོ་བསང་བྱྱེད་པ་དྱེ་ན་ིཁོང་གིས་དགའ་པ་ོབྱྱེད་པའི་

ཨ་ཕ་དང་འདྲ།  (གཏམ་དཔྱེ། 3:11-12) 

5 དྱེས་མ་ཚད་ཁོད་ཀིས་བུ་རྣམས་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ཁ་ཏ་དྱེ་བརྱེད་སོང་བ་སྱེ། "ངའི་བུ་ཁོད་ཀིས་གཙོ་བདག་གི་སིག་པ་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱྱེད་མི་རུང་ལ། ཁོད་ཀིས་ཁོའི་སིག་པར་བྱྱེད་

སྐབས་བློ་ཕམ་ཡང་མི་བྱྱེད་པ་དང་། 6 གཙོ་བ་ོཁོང་ལ་དགའ་བ་དང་། ཁོང་ལ་ཐོབ་པའི་བུ་ཚང་མར་གནོད་སོན་གཏོང་ག་ིཡོད"ཅྱེས་གསུངས་པ་རྱེད། 

7 གལ་ཏྱེ་ཁོད་ཀིས་སུན་སྣང་བཟོད་བསན་བྱས་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོད་ལ་བུ་དང་འདྲ་བར་ཐག་གཅོད་བྱྱེད་པ་དང་། དྱེ་རུ་ཨ་ཕས་ཁ་ཡ་མི་བྱྱེད་པའི་བུ་ཅ་ིཞིག་ཡོད་དམ། 8 ཡིན་ནའང་

གལ་ཏྱེ་ཁོད་ཚོར་གཤྱེ་གཤྱེ་གཏོང་རྒྱུ་མྱེད་པ་དང་། དྱེའི་ནང་ནས་ཚང་མ་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ན། ཁོད་ཚོ་ནི་ཁིམས་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་བུ་ཕྲུག་མ་རྱེད། 9 དྱེ་མིན་ང་
ཚོར་མིའི་རིགས་ཀ་ིཨ་ཕས་ང་ཚོར་ཡོ་བསང་བྱས་ཡོད་པས། ང་ཚོས་ཁོ་ཚོར་བརི་འཇོག་བྱྱེད་ཀ་ིཡོད། ང་ཚསོ་ལྷག་ཏུ་དགའ་སོའི་ངང་ནས་སིང་སོབས་ལྡན་པའི་ཨ་ཕ་དང་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་
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ཡོད་དམ། 10 གང་ལགས་ཤྱེ་ན། ཁོ་ཚོས་དངོས་གནས་ཉིན་ཁ་ཤས་རིང་ང་ཚོ་ཁོ་ཚོར་མཚོན་ན་ཆྱེས་ལྱེགས་པ་ཞིག་རྱེད་ཅྱེས་གཤྱེ་གཤྱེ་བཏང་མོད། འོན་ཀང་ཁོས་ང་ཚོའི་ཁྱེ་སོགས་ཀ་ིཆྱེད་དུ་

ང་ཚོ་ཁོའི་མཆོག་གྱུར་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་སིད། 11 ད་ལྟ་ཁ་ཡ་མི་བྱྱེད་པ་ནི་ད་ལྟའི་ཆྱེད་དུ་དགའ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་དང་། དྱེ་འདྲ་ཡིན་རུང་རྱེས་སུ་དྱེས་སོང་བརྡར་

ཐྱེབས་མོང་བའི་མ་ིརྣམས་ལ་ཞི་བདྱེའི་དྲང་བདྱེན་གི་འབས་བུ་ཐོབ་པ་རྱེད། (ཧི་པ་ར།ི 12:5-11) 

སྡུག་བསྔལ་གིས་མ་ིརྣམས་ལ་ཡོ་བསང་དང་། སོང་བརྡར། འཛུགས་སྐྲུན་བཅས་བྱས་ནས་དྱེ་ལས་ལྱེགས་པ་ཡོང་བར་བྱ་དགོས། (ཡང་མཐོང་། རོ་མ་པ། 5:3-4, 8:17; 2 ས་ལི་ཡ་མ།ི 1:3-5; 

ཀྲན་མུའུ་སི། 1:2-4; 2 པ་ིཏ།ི 1:5-8; ཐྱེར་འདོན། 21:7-8). འདིྲ་གཅོད་དང་གནད་དོན་གིས་དད་མོས་འཛུགས་པ་དང་། ཁྱེངས་སྐྱུང་གི་སོ་ནས་ང་ཚོར་བསབ་བྱ་གཏོང་བར་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་པས། ང་ཚོ་དཀོན་མཆོག་དང་ཉྱེ་བར་བཅར་བར་རོགས་རམ་བྱྱེད་ཐུབ། 

ད་ལྟ་བལྟས་ན་གནོན་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆྱེན་པོ་ཡོད་རུང་། དཀོན་མཆོག་གིས་ག་ོབ་ལྱེན་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ཁོང་གི་མི་དམངས་ཀིས་བཟོད་སོམ་བྱྱེད་ཐུབ (1 ཁ་ོརོ་ནི་ཡ། 10:13). ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ི

ངོ་བོའི་སྱེང་ནས་ཉིན་གཅིག་ལ་སོབ་ཁིད་བྱས། (མ་ཞོ། 6:34). ཕིན་ཆད་ཁོང་གིས་འཆར་འགོད་བྱས་པའི་བྱ་བ་དྱེ་ཚེ་གང་བོར་ལུས་པོའི་སྡུག་བསྔལ་གང་འདྲ་ཞིག་ལས་བརྒལ་ཡོད། (ར་ོམ་པ། 

8:18).  

ཡྱེ་ཤྱེས་དང་དཀོན་མཆོག་གི་མི་རྣམས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་སྱེ། 

1 དྱེར་བརྱེན་ང་ཚོས་ད་དུང་དཔང་པོ་སིན་པ་ཆྱེན་པོ་དྱེ་འདྲ་ཞིག་གིས་ཕོགས་སོན་འཁོར་ནས་ང་ཚོའི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་ནག་ཉྱེས་ཀི་ལྗིད་ཚད་ཐམས་ཅད་བཞག་ཡོད་པ་མཐོང་

ནས་ང་ཚོས་ངང་རྒྱུད་རིང་པོས་ང་ཚོའ་ིམདུན་དུ་གཏན་འཁྱེལ་བྱས་པའི་འགན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་སུ་འཇུག་དགོས། 2 ང་ཚོའི་མིག་མདངས་ཀིས་ང་ཚོའི་དད་མོས་ཀི་རོམ་པ་པ་ོདང་ལྱེགས་

སིག་བྱྱེད་མཁན་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་རོམ་པ་པོ་དང་ལྱེགས་སིག་བྱྱེད་མཁན་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ལ་མིག་གསི་བལྟས་ནས་དགའ་སོ་ཚད་མྱེད་སྱེས་ཤིང་། ངོ་ཚ་ཁྱེལ་མྱེད་ཀིས་ཁྱེངས་འདུག 3 

སིག་ཅན་གི་འགལ་བ་དྱེ་རིགས་ལ་བཟོད་བསན་བྱས་ནས་ཁོད་ཀི་བླ་སོག་ལ་ཞྱེན་པ་མི་བདྱེ་བ་དང་བརྒྱལ་བར་མི་འགྱུར་བར་བསམ་བློ་བཏང་བ་རྱེད། (ཧ་ིཔ་ར།ི 12:1-3, ཀྲུའུ་པི་ལ་ིཡི་

གསུང་རབ།) 

སྡུག་བསྔལ་མཇུག་བསིལ་རྒྱུ་སྱེ། 

12 ... ངས་ཁོད་ལ་སྡུག་མོང་མོད། ངས་ཁོད་ལ་སྡུག་མོང་མ་ིསིད། 13 ད་ལྟ་ངས་ཁོའི་སོ་ངའི་སྱེང་ནས་ཁོའི་ས་ོབརྒྱབ་སྱེ་ཁོད་ཀ་ིབུན་འཛིན་ཁ་ཐོར་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། (ན་ཧ་མུའུ། 

1:12-13) 

འདི་ནི་དགུ་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་པའི་ལུང་བསན་ཞིག་ཏུ་བརིས་ནས་སད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཆོས་གཞུང་གཞན་དག་གིས་སྡུག་བསྔལ་མཇུག་བསིལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ར་སོད་བྱས། (ཐྱེར་འདོན། 21:4) 

བདུད་ཀི་སོ་ང་ཡང་གཏོར་སིད། (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 14:12-17; ཐྱེར་འདོན། 20:1-3).  

ང་ཚོའི་བྱ་སོད་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ན་ིནམ་ཡང་འབྱུང་མི་སིད་པ་བསན་དགོས། ང་ཚ་ོནི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་དང་འདྲ་བར་ནོར་འཁྲུལ་ག་ིསྡུག་བསྔལ་མོང་ཐུབ་པ་སྱེ། 

19 གལ་ཏྱེ་དཀོན་མཆོག་ལ་གཞུང་སྱེམས་ཡོད་པའི་རྱེན་གིས་སྱེམས་སྡུག་དང་སྡུག་བསྔལ་མངས་པ་ཡིན་ན། དྱེ་ནི་བསོད་བསྔགས་བྱྱེད་འོས་པ་ཞིག་རྱེད། 20གལ་ཏྱེ་ཁོད་ཀི་ནོར་འཛོལ་གི་
རྱེན་གིས་ཉྱེས་རྡུང་བཏང་ན་ཁོད་ཀིས་ངང་རྒྱུད་རིང་པོས་བྱས་རྱེས་ཅི་ཞིག་འཇོག་དགོས་སམ། འོན་ཀང་ཁོད་ཀིས་བྱ་བ་བཟང་པོ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མངས་པའི་སྐབས་སུ་གལ་ཏྱེ་ངང་
རྒྱུད་རིང་པོས་དྱེ་ལྱེན་ཐུབ་ན་དྱེ་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིམདུན་དུ་བསོད་བསྔགས་བྱྱེད་འོས 

21 དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་འཆད་མཁན་གིས་ཀང་ང་ཚོའི་ཆྱེད་དུ་སྡུག་བསྔལ་མོང་བཞིན་ཡོད་པས།ང་ཚོར་དཔྱེར་བརོད་ཅིག་བཞག་ཡོད་པས་ན། ཁོད་ཚསོ་ཁོའི་གོམ་པ་དྱེད་ནས་འགོ་
དགོས་པ་སྱེ། 

22 "སུ་ཞིག་གིས་བྱས་ཉྱེས་བསགས་ཀང་ཁ་ནང་དུ་མགོ་སྐོར་བཏང་མྱེད་"ཅྱེས་པ་དང་། 

23 སུ་ཞིག་གིས་བཟོ་བཅོས་བྱྱེད་སྐབས་ཕིར་སོག་མ་བྱས་པ་དང་། ཁོང་གིས་སྡུག་བསྔལ་མོང་སྐབས་འཇིགས་སྐུལ་མ་བྱས་པར་དྲང་བདྱེན་ག་ིཁིམས་དཔོན་ལ་རང་ཉྱེས་རང་ཞུ་བྱས་པ་དང་། 

(1 པ་ིཏི། 2:19-23) 

ཡྱེ་ཤུ་ཡིས་ང་ཚོར་སྡུག་བསྔལ་གི་མིག་དཔྱེ་བསན། (1 པི་ཏི། 2:21-24). ལུང་སོན་པ་རྣམས་དང་འདྲ་བར། (ཀྲན་མུའུ་ས།ི 5:10-11). 

ང་ཚོས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ལ་ལད་མོ་བྱྱེད་དགོས། (1 པི་ཏི། 2:21-24), དྱེ་བཞིན་ལུང་སོན་པ་པའོ་ལོ་དང་། (1 ཁ་ོརོ་ནི་ཡ། 13:2) ཁོས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལ་ལད་མོ་བྱྱེད་སྐབས། (1 ཁོ་རོ་ན་ིཡ། 

11:1). 
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བྱསི་པ། 

སྡུག་བསྔལ་མོང་བའི་བྱིས་པ་ཇི་ལྟར་བྱྱེད་དགོས་སམ།  

གསུང་རབ་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་མོང་བའི་བྱིས་པ་བཤད། ཉུང་མཐར་ཡང་མི་གཅིག་ལོང་བར་སྱེས་ནས་"དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་རོམ་དྱེ་ཁོའ་ིནང་དུ་ཕིར་མངོན་དགསོ་"ཞྱེས་བཤད། (ཡུའྱེ་ཧན། 9:3). འོན་
ཀང་རྒྱུ་རྱེན་གཞན་ཞིག་ནི་ཁ་ོཚོས་ཀང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྱེད་ཐུབ་པའི་རྱེན་གིས་རྱེད། 

དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོར་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད་པ་དང་ཐ་ན་ང་ཚོ་མ་སྱེས་གོང་ལ། 

16 ཁོད་ཀི་མིག་མདངས་ཀིས་ངའི་དངོས་པ་ོམཐོང་ཡང་ད་དུང་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་མྱེད། ཡིན་ནའང་ཁོད་ཀི་དཔྱེ་ཆའི་ནང་དུ་ཁོ་ཚ་ོཚང་མ་བིས་ཚར་བ་རྱེད། འཚོ་བ་ནི་ང་ལ་དར་སོལ་ཆྱེ་བའི་

དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། སྐབས་དྱེར་ད་དུང་དྱེ་དག་གཅིག་ཀང་མྱེད། (ས་མ་ཡ། 139:16) 

ཕྲུ་གུ་ཤི་བ་དང་མངལ་ཤོར་བའམ་ཡང་ན་ཆུང་དུས་ནས་བསད་པའི་བྱསི་པ་ཇི་ལྟར་བྱྱེད་དགོས་སམ། 

དྱེ་དག་ནི་མིའ་ིརིགས་ཀི་ས་ོགར་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚོར་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཁོང་གིས་བརྱེད་མྱེད། (cf. ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 49:15). ཁོ་ཚ་ོནི་ལ་ོཚོད་འདིའི་ནང་མི་གཞན་

དང་འདྲ་བར་སར་གསོ་བྱྱེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་ངྱེས་རྱེད། (ཐྱེར་འདོན། 20:5, 11). གསུང་རབ་ནང་དུ་ཁོང་ཚ་ོཡང་བསར་གསོན་ཐུབ་ཅྱེས་བཤད་མོད། འོན་ཀང་ད་རྱེས་ལོ་ང་ོ100རྱེའི་

རིང་འཚོ་བ་སྱེལ་རྒྱུ་རྱེད། ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 65:20. 

འཐུས་སོ་ཚང་བའི་ཕོགས་སུ་སོད་པ། 

དམག་མི་རིང་པ་ཞྱེས་པའི་ནང་དུ་མ་ོཤྱེ་ཡིས་དཀོན་མཆོག་གི་ལས་ཀ་འཐུས་སོ་ཚང་བ་ཞིག་རྱེད་ཅྱེས་བིས་འདུག(བདྱེ་ཆྱེན་ག་ིརིགས།  32:4) ཆོས་གསར་མའི་རྣམ་བཤདདུ་ཨ་ལགས་ཀིས་བསི་དོན། 

2 ངའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀིས་ཁོད་ཚ་ོའདིྲ་གཅོད་སྣ་ཚགོས་ལ་ཞུགས་སྐབས་དགའ་ས་ོཚད་མྱེད་སྱེས་བྱུང་། 3 ཁོད་ཀི་དད་མོས་ལ་ཚོད་བགམ་བྱས་ན་བཟོད་བསན་འབྱུང་བ་ཤྱེས་ཡོད། 4ཡིན་

ནའང་ངང་རྒྱུད་རིང་པོར་རང་ཉིད་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལས་ཀ་ཡོད་དུ་བཅུག་སྱེ་འཐུས་སོ་ཚང་ཞིང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོང་སིད་པས་ཅི་ཡང་མ་ིའདང་བ་རྱེད 5 གལ་ཏྱེ་ཁོད་ཚོའི་ནང་ནས་

སུ་ཞིག་ལ་བླ་ོགོས་མ་ིའདང་བ་ཡིན་ན། ཁོ་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཞུ་བ་བྱྱེད་དུ་བཅུག་སྱེ། སུ་ཞིག་གིས་རང་དབང་དང་ཁ་ཞྱེ་གཉིས་མྱེད་ཀ་ིསོ་ནས་ཡོད་ཚད་ལ་བྱིན་ན་དྱེ་ལ་སྱེར་ངྱེས་ཡིན། (ཀྲན་

མུའུ་སི། 1:2-5) 

སྡུག་བསྔལ་ནི་འཐུས་ཚང་ག་ིཕོགས་སུ་སོད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། འདིས་ང་ཚོས་མ་ིཁ་ཤས་དང་འདྲ་བར་བསམ་བཞིན་དུ་རང་ཉིད་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་བ་མིན་པར། ངང་རྒྱུད་རིང་པོའི་སོ་ནས་ང་ཚོར་
འཕད་པའི་འདིྲ་གཅོད་དང་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་བསན་བྱྱེད་དགོས་ཟྱེར་བ་མིན། 

རྱེད་ཡ། དྱེ་ནི་ཉམས་མོང་ལས་རོམ་ཡིག་འབི་ས་བ་སྱེ། དཀོན་མཆོག་གིས་ཀང་དོན་དྱེ་ཤྱེས་ཀ་ིཡོད། (cf. ཧི་པ་ར།ི 12:11): 

8 བདག་གིས་ང་ལ་འབྱེལ་བ་ཡོད་པའ་ིགནད་དོན་དྱེ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་ངྱེས་ཡིན། (ས་མ་ཡ། 138:8) 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཚ་ོའཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བར་འབད་བརོན་བྱྱེད་ 

དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀིས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལ་བསབས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསབས་པའི་བསབ་བྱར་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་སྱེ། 

8 ཁོ་ནི་བུ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་ཁོང་གིས་དཀའ་སྡུག་ཚད་མྱེད་མངས་པའི་བྱ་བར་བརི་བཀུར་བྱྱེད་ཤྱེས་པ་རྱེད། 9 ད་དུང་འཐུས་སོ་ཚང་དུ་ཕིན་ནས་ཁོང་གིས་ཁོང་ལ་བརི་བཀུར་བྱྱེད་

མཁན་ཚང་མར་དུས་གཏན་དུ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རོམ་པ་པོར་གྱུར་པ་རྱེད། (ཧ་ིཔ་ར།ི 5:8-9) 

ཁོའི་རྱེས་འབངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དྱེ་དག་སོབ་སངོ་བྱྱེད་དགོས། 

ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་བསབ་པ་ན།ི 

48 དྱེར་བརྱེན་ཁྱེད་ཚོ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། དྱེ་ནི་ཁྱེད་ཀི་ཨ་ཕ་ན་ིཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞགི་རྱེད། (མ་ཞོ། 5:48) 
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དྱེས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པ་ད་ལྟ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཚོན་ནམ། 

མིན།. 

ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་འཆད་མཁན་ངོ་མས་སྔར་བཞིན་ཉྱེས་པ་བསགས་ནས་བཟོད་སོམ་བྱྱེད་དགོས་ཞྱེས་གསལ་པོར་བསན་ཡོད། (1 ཡུའྱེ་ཧན། 1:8-10). 

འོ་ན་དྱེའི་ཐོག་ནས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པས་དྱེ་འདྲ་བྱྱེད་མི་ཐུབ་པ་ནས་བཟུང་ཚིག་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ན་འགིག་གམ། ཚོད་ལྟ་མ་བྱས་ན་འགིག་གམ། 

མིན།. 

ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པས་དཀོན་མཆོག་གི་རོགས་རམ་འོག་སྱེལ་དགོས། (རོ་མ་པ། 12:21; ཧ ི་ལི་ཕིན་གི་མི། 4:13; 1 ཡུའྱེ་ཧན། 4:4) འཚོ་བ་འདིའི་ཁོད་ཀི་ཉམས་སད་དང་འདིྲ་གཅོད་ཀིས་ང་

ཚོ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བར་ཕན་པ་ཡོད། (ཀྲན་མུའུ་སི། 1:2-4). 

ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིཆོས་པ་པའོ་ལ་ོལ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མྱེད་མངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀིས་ཁོ་ལ་བཤད་པའ་ིསྐད་ཆ་ཁ་ཤས་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་ 

9 ཁོས་ང་ལ་"ངའི་བཀའ་དྲིན་དྱེ་ཁོད་ལ་འདང་ངྱེས་ཤིག་རྱེད། གང་ལགས་ཤྱེ་ན། ངའི་སོབས་ཤུགས་ཞན་པའི་རྱེན་གིས་རྱེད། (2 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 12:9) 

ང་ཚོས་ད་ལྟ་བརྒྱུད་མོང་བའི་བྱ་བ་བརྒྱུད་ནས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། 

ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པ་རྣམས་ལྷ་ཡི་བུ་ཕྲུག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་སར་གསོ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ཁོ་ཚ་ོརྦད་དྱེ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་རྱེད། (cf. ཨའྱེ་ཕྱེ་སི་  4:13; ཧ་ིཔ་ར།ི 11:40). 
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5.  དཀནོ་མཆགོ་གསི་ཁདོ་ལ་རགོས་རམ་བྱྱེད་དུ་འཇུག་དནོ་ཅི 

ཁོད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ཅ་ིཞིག་ཡིན། 

ཁྱེད་ཚོ་མི་གཞན་དང་མི་འདྲ། དམ་པའི་ཆོས་ཀིས་"ཚོགས་མི་ཚང་མར་ནུས་པ་འདྲ་མཚུངས་མྱེད་པ་དང་། ... རྱེ་རྱེ་བཞིན་ ... དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོངས་མི་རྱེ་རྱེ་དང་དྱེའི་ནང་གི་མ་ིརྱེ་རྱེ་གཏན་འཁྱེལ་བྱས་

ཟིན་པས། ལུས་པོའི་ནང་དུ་ཁོང་དགའ་ས་ོཚད་མྱེད་སྱེས་བཞིན་ཡོད་"ཅྱེས་ (རོ་མ་པ། 12:4-5, 1 ཁ་ོརོ་ནི་ཡ། 12:18). 

དྱེ་བས་ཁྱེད་ཚ་ོམི་འདྲ།། ཁྱེད་ཚོའི་ལས་དབང་ན་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་གལ་འགངས་ཤིན་ ཁྱེད་ཚོའི་འཚོ་བར་དོན་སིང་ལྡན་པ་རྱེད། 

ཁོད་ཀི་མི་ཚེའི་གསུང་རབ་ཀ་ིདོན་སིང་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། 

ཁོད་སུ་ཡིན།? 

ཁྱེད་ཚོ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བྱྱེད་ཐབས་སད་དྱེ་བརྱེ་དུང་སྱེར་ཐུབ་པའི་མ་ིཞིག་ཡིན། 

དྱེ་ནི་ཁྱེད་ཚོས་དུས་གཏན་དུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་བྱ་བ་ཞགི་རྱེད། 

དུས་རབས་གོང་མའི་དུས་དཀིལ་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྱེན་པ་ོམཆོག་གིས་མཛད་པའི་༼ཉིན་བདུན་པ༽ཞྱེས་པ་འདི་ལྟར་སྱེལ་ཏྱེ། 

ཡྱེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའ་ིཆོས་ལུགས་ཀི་འཚོ་བ་ནི་ད་ལྟའི་ཆྱེད་དུ ཁོས་སྔར་ལས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་སང་ཉིན་ཞིག་ལ་རྱེ་སྒུག་ ༼ལྷ་ཚོགས་ཀིས་དད་པ་བྱྱེད་པ་གང་ཡིན་པ། གསུང་རབ་དར་སྱེལ་དང་

པུར་འཇུག་རྒྱལ་པོའི་གསུང་རབ། ཟླ་བཅུ་བ། 3, 1949, ཤོག་ངོས། 7) 

འོན་ཀང་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པ་ཞིག་གིས་སབས་བདྱེའི་སོ་ནས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་སང་ཉིན ཡྱེ་ཤུ་མ་ཤ་ིཀའི་ཆོས་ལུགས་ངོ་མ་ཞིག་གིས་ད་ལྟ་འཚ་ོབའི་ཁོད་ཀི་ཉམས་སད་དང་། གོ་སྐབས། འདིྲ་གཅོད་

བཅས་བརྒྱུད་ནས་རང་བྱུང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པ་རྱེད། (cf. ར་ོམ་པ། 5:1-4) ཡྱེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་ཆོས་ལུགས་པས་"སྔར་ལས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་འབྱུང་འགྱུར་"ལ་རང་ཉིད་ཀིས་བྱས་རྱེས་འཇོག་ཐུབ་
པར་རོགས་རམ་ 

མཇུག་མཐར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཚོ་རང་ཉིད་ལ་དམིགས་བསལ་གི་འཆར་གཞི་ཡོད།  

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཚོར་རང་ཉིད་ཀི་བྱྱེད་སངས་ལྟར་བརྱེ་དུང་སྱེར་དུ་འཇུག་དགོས། (cf. 1 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 12:20-13:10). 

ཡིན་ཡང་གང་འདྲ་བྱས་ནས།? 

ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ད་ལྟ་མ་ིཚེ་འདིར་དད་མསོ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་བརི་བཀུར་བྱྱེད་པར་བརྱེན་ནས་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་ཡོད།  

ཡྱེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའ་ིཆོས་ལུགས་པས་ཁ་ལ་ཉན་པ་དང་། དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གདམ་ག་རྒྱག་པ། དད་མོས་ཡོད་པ། བརྱེ་དུང་སོང་བ། བཟོད་བསན་མཐའ་འཁངོས་བཅས་བྱས་ན། ཡྱེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་ཆོས་ལུགས་
པས་རང་ཉིད་དང་མི་གཞན་ལ་སྔར་ལས་ལྱེགས་པའི་སོ་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྱེད་ཐུབ། 

དད་མོས་ཀི་ངོས་ནས་བཤད་ན། དཀོན་མཆོག་གནས་པ་ནི་དངོས་པ་ོཞིག་རྱེད། (cf. ར་ོམ་པ། 1:20; ཡང་རང་དབང་གི་དཔྱེ་ཆ་འདི་ccog.org་ནས་འདོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། དཀོན་མཆོག་

གི་གནས་ཚུལ་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ཡིན་ནམ།), དཀོན་མཆོག་ཡོད་པར་ཡིད་ཆྱེས་མི་བྱྱེད། ཐ་ན་གདོན་འདྲྱེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཡིད་ཆྱེས་དང་འདར་སིག་སིག་བྱས། (ཀྲན་མུའུ་ས།ི 2:19). འོན་ཀང་

དངོས་གནས་ཡིད་ཆྱེས་དང་། ཡིད་ཆྱེས། དཀོན་མཆོག་ལ་བརི་བཀུར་བཅས་བྱྱེད་དགོས། དྱེ་ནི་"དད་མོས་ཀི་གསང་བ་"ཡི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། (cf. 1 ཏའྱེ་མའྱེ་ཐི།  3:9; རང་མོས་ཀི་དྱེབ་ཆུང་ནང་དུ་

དད་མོས་ཀི་གནད་དོན་དྱེ་བས་མང་བ་ཞིག་རྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ccog.org་ཐོག་དྲ་ཐོག་ཏུ་བཀོལ་སོད་བྱས་ཆོག་པ། དཀོན་མཆོག་དྱེ་དག་ལ་དད་མོས་བྱྱེད་པར་འབོད་སྐུལ་དང་གདམ་). 

དཀོན་མཆོག་གསི་"ཁོང་ལ་བརི་བཀུར་བྱྱེད་མཁན་"རྣམས་ལ་ཁོང་ག་ིམཆོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་སིང་སོབས་གནང་བ་རྱེད། (བྱ་སོད།s 5:32). དཀོན་མཆོག་གི་སིང་སོབས་ནི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ང་ོམ་ཞིག་

ཏུ་འགྱུར་བར་བྱ་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། (ར་ོམ་པ། 8:9-11). 
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ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པ་རང་ཉིད་ཀིས་རྱེས་སུ་སར་གསོ་བྱྱེད་སྐབས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་འཐུས་ས་ོཚང་དུ་གཏངོ་རྒྱུ་རྱེད། (1 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 15:50-54; ཐྱེར་འདོན། 20:5-6) ད་གཟོད་བརྱེ་དུང་

དང་དངོས་པོ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་རགོས་རམ་བྱྱེད་ཐུབ། སར་གསོ་བྱུང་བ་འདི་ན་ིཨང་བདུན་པ་དང་ཆྱེས་མཐའ་མའི་དུང་བརྡ་དང་གཅིག་མཐུན་ཡིན། (1 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 15:52), དྱེ་

ནི་གནམ་བདག་གི་གསང་བའི་དུས་ཚོད་ཀ་ིཆ་ཤས་ཤགི་ཡིན། (ཐྱེར་འདོན། 10:7). 

ཨ་ཕ་པའོ་ལོ་ཡིས་འགྱུར་ལྡོག་དྱེ་ཉིད་"གབ་ཚིག་ཅིག་"རྱེད་ཅྱེས་བཤད། (1 ཁ་ོརོ་ན་ིཡ། 15:51). 

མིག་སྔར་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་མིན་པའི་མ་ིརྣམས་རྱེས་སུ་སར་གསོ་བྱས་རྱེས་འགྱུར་ལྡོག་ག་ིགོ་སྐབས་འདི་ཐབོ་ངྱེས་རྱེད། (ད་དུང་རིན་མི་དགོས་པའི་དཔྱེ་ཆ་དྱེ་དྲ་ཐོག་ནས་ccog.org་དང་འཛམ་གིང་

ཡོངས་ཀི་རྒྱལ་སོབ་རིན་གོང་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས།, Apokatastasis: དཀོན་མཆོག་གིས་རྱེས་ཕོགས་ཀི་ལོ་ཚོད་ནང་བོར་སོང་བའི་མི་དྱེ་སོབ་ཐུབ་བམ། ཆོས་བརྒྱ་ཕག་གིས་དཀོན་མཆོག་ག་ིསབས་འག་ོ

འཆར་གཞི་གསལ་སོན་བྱས་ཡོད།). 

དགྱེ་བ་སྒྲུབ་པ། 

དཀོན་མཆོག་བཟང་པ།ོ (མཱ་ཁི།  10:18; ས་མ་ཡ། 143:10) ཡང་དག་པའི་བྱ་བ་བསྒྲུབས། (cf. རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 18:25). 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཀང་ང་ཚོས་ཁ་ོལ་དགའ་པ་ོབྱྱེད་པའི་བྱ་བ་བཟང་བོར་སྒྲུབ་རྒྱུའི་རྱེ་བ་བྱྱེད (ས་མ་ཡ། 34:14; ཧི་པ་རི། 13:16).  

19 ཁོད་ཀིས་བློ་འདོན་པ་དང་ལས་ཀ་བྱྱེད་སྐབས་སབོས་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆྱེན་པ་ོཡོད། གང་ལགས་ཤྱེ་ན། ཁོད་ཀི་མིག་མདངས་ན་ིསྱེས་པའི་བུ་རྣམས་ཀི་བྱྱེད་སངས་ཡོད་ཚད་ལ་ས་ོའབྱྱེད་པ་

དང་། ཁོའི་བྱྱེད་སངས་ལྟར་མ་ིཚང་མར་རང་གི་བྱ་བའི་འབས་བུ་སྱེར་དགོས། (ཅ་ལ་ིཡཱ། 32:19)  

9 And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose 
heart. 10 Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of 
the household of faith. (ཀཱ་ལ་ཡ། 6:9-10)  

5 ... ལྷ་དང་། 6 སུ་ཞིག་གིས་རང་ག་ིབྱས་རྱེས་ལྟར་མི་རྱེ་རྱེ་ལ་སད་པ་ཡིན་"ཞྱེས་བཤད། 7 ངང་རྒྱུད་རངི་པོས་མུ་མཐུད་དུ་གཟ་ིབརིད་དང་། གཟི་བརིད། ཉམས་པ་མྱེད་པ་བཅས་ཀ་ིཆྱེད་

དུ་མུ་མཐུད་དུ་དོན་གཉྱེར་བྱྱེད་པའི་མ་ིརྣམས་ལ་གཏན་དུ་འཚོ་བ་སྱེལ་རྒྱུ་དང་། (རོ་མ་པ། 2:5-7) 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའི་རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། གལ་ཏྱེ་ཁོད་ཀིས་དངོས་གནས་དགའ་ཞྱེན་དང་"ཁོ་ལ་བརི་བཀུར་བྱྱེད (བྱ་སོད།s 5:32; ཧི་པ་རི། 5:9), ཡོད་ཚད་ཇི་ལྟར་བྱུང་

བ་རྱེད། (ར་ོམ་པ། 8:28). 

གཤམ་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ད་ོསྣང་བྱ 

24 མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་བཟའ་བཏུང་བྱྱེད་དགོས་པ་ལས་བཟང་བ་ཞིག་མྱེད་པས། ཁོའི་རྣམ་ཤྱེས་ངལ་རོལ་ཁོད་དུ་སིད་པོ་ཞིག་ལོངས་སུ་སོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྱེ་རྱེད། དྱེ་ཡང་ངས་མཐོང་བ་ན་ིལྷ་

ཡི་ལག་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། (ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། 2:24) 

12 ཁོ་ཚོར་མཚོན་ན་དགའ་སོ་སྱེས་པ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མྱེད་པ་ངས་ཤྱེས་ཀི་ཡོད། 13མི་རྱེ་རྱེས་རང་གི་ངལ་རོལ་ཡོད་ཚད་ཀི་བཟང་ཆ་ལོངས་སུ་སོད་དགོས་པ་དྱེ་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ི

བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ཡིན། 14 དཀོན་མཆོག་གིས་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབས་ཀང་ནམ་ཡང་གནས་ངྱེས་ཡིན་པ་ངས་ཤྱེས་ཡོད། (ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། 3:12-14) 

གོང་གསལ་དྱེ་དག་ན་ིདོན་དངོས་ཤིག་རྱེད། ང་ོབའོི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ལས་ཀའི་ནང་ཐོན་སྱེད་ནུས་ཤུགས་ཡོད་པ་ན་ིབྱ་བ་སྔར་ལས་ལྱེགས་པར་བསྒྲུབ་རྒྱུའི མིའི་རིགས་ཀིས་ཀང་ཐོན་སྱེད་ནུས་ཤུགས་
ལོངས་སུ་སོད་རྒྱུ་ཡོད། 

དྱེ་མིན་གནམ་བདག་ག་ིའཆར་གཞི་ཡིས་ཁྱེད་ལ་བྱུང་བའི་དོན་དག་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་། དྱེ་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་པའི་དམག་མི་རྒན་གས་ཀི་བསབ་བྱར་མཉམ་འཇོག་བྱོས 

11 གཙོ་བོའི་བསབ་བྱ་ནི་ཇི་སིད་བར་དུ་གནས་པ་དང་། ཁོང་ག་ིསྱེམས་ཀ་ིའཆར་གཞི་མ་ིརབས་ཚང་མར་ཁབ་ཡོད། 12 དཀོན་མཆོག་ནི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པའི་མི་རིགས་དང་། ཁོང་གིས་

རང་གི་ཤུལ་འཛིན་དུ་བདམས་པའི་མི་རིགས་ལ་བྱིན་གིས་བརླབས།། 13 དཀོན་མཆོག་གིས་ལྷ་ཡུལ་ནས་བལྟས་པ་དང་། ཁོས་སྱེས་པའི་བུ་ཚང་མ་མཐོང་། 14 ཁོང་གི་སོད་གནས་ནས་ཁོང་



42 
 

གིས་ཡུལ་དྱེའི་ཡུལ་མི་ཡོངས་ལ་བལྟས་པ་དང་། 15ཁོས་རང་ཉིད་ཀ་ིསྱེམས་པ་ཁྱེར་རང་དུ་དར་བ་དང་། ཁོས་ཁོ་ཚོའི་བརམས་ཆོས་ཡོད་ཚད་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་། (ས་མ་ཡ། 33:11-

15) 

1 འདི་དག་ཚང་མ་ངའི་སྱེམས་སུ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ཡོད་ཚད་ཁབ་བསགས་བྱྱེད་དུ་བཅུག་པ་སྱེ། དྲང་བདྱེན་དང་མཁས་མཛངས་ལྡན་པ་རྣམས་དང་དྱེ་ཚོའི་མཛད་པ་རྣམས་དཀོན་

མཆོག་གི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་དྱེ་ཡིན། (ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། 9:1a)  

9 སྱེས་པ་ཞིག་ག་ིསྱེམས་ཀིས་ལམ་ལ་འཆར་གཞི་བཀོད་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་ཁོང་གིས་རང་ག་ིགོམ་པ་ལ་བཀོད་འདོམས་གནང་བ་རྱེད། (གཏམ་དཔྱེ། 16:9)  

24 མི་ཞིག་གི་གོམ་པ་ན་ིདཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དང་། དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་མི་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀི་བྱྱེད་སངས་ལ་གོ་བ་ལྱེན་ཐུབ་བམ (གཏམ་དཔྱེ། 20:24) 

73 ཁོད་ཀི་ལག་པས་ང་ལ་བཟོས་པ་མ་ཟད་ང་ལ་དར་སོལ་ཞིག་ཀང་བཟོས་པ (ས་མ་ཡ། 119:73) 

17 ... "དཀོན་མཆོག་གིས་དྲང་བདྱེན་དང་མ་ིངན་ལ་བརྡར་ཤ་གཅོད་དགོས། དྱེ་ནི་དམིགས་ཡུལ་རྱེ་རྱེ་དང་ལས་ཀ་རྱེ་རྱེའི་ཆྱེད་དུ་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།" (ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། 3:17) 

བརྡ་ཐོ། ད་ལྟ་དམག་མི་གསར་པའི་ནང་ག་ིསྐད་ཆ་དུམ་བུ་འདི་ལྟ་སྱེ། 

11 འོན་ཀང་དྱེ་དང་འདྲ་བའི་བསམ་པ་དྱེས་བྱ་བ་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་འཁོར་སོད་བྱྱེད་བཞིན་ཡདོ་ཅིང་། དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ཀ་ིའདོད་པ་ལྟར་ས་ོསོར་གྱེས་པ་རྱེད། ... 27 ད་

ལྟ་ཁྱེད་ཚོ་ན་ིཡྱེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་གི་སྐུ་ཕུང་ཡིན་ལ། ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མ་ཚོགས་མི་རྱེ་གཉིས་ཡིན། (1 ཁོ་ར་ོན་ིཡ། 12:11, 27, AFV) 

7མི་བསླུ་བ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་འཕ་སོད་མ་ིབྱྱེད་པ། མི་ཞིག་གིས་ས་མ་ོབཏབ་པ་གང་ཡིན་རུང་ཁོ་ལ་ཡང་ཐོབ་ངྱེས་རྱེད། 8 རང་གི་ལུས་ལ་ས་ཞིང་བཏབ་པའི་མི་ལ་རུལ་སུངས་ཀི་སྣང་ཚུལ་

བྱུང་མོད། འོན་ཀང་བསམ་པའི་འདོད་བླ་ོལ་འདྱེབས་མཁན་གིས་ནམ་ཡང་ཚ་ེསོག་ཐོབ་པ་རྱེད། (ཀཱ་ལ་ཡ། 6:7-8) 

10 དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོད་ཀི་ལས་དང་བྱམས་བརྱེའ་ིལས་ཀ་རྣམས་བརྱེད་པར་མི་བྱྱེད་དོ ། (ཧི་པ་རི། 6:10)  

དཀོན་མཆོག་ལ་ལ་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད། དྱེའི་ནང་དུ་ཁྱེད་རང་ལོ་ཚོད་འདིའ་ིནང་དུ་བོས་ཡོད་མྱེད་ལ་མ་བལྟོས་པར་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད། ཁོང་གིས་ད་དུང་ཁྱེད་ཚོའི་བརམས་ཆོས་ཡོད་ཚད།ལ་བསམ་བློ་
བཏང་བ་རྱེད།  

ཁྱེད་ཚོས་བརྒྱུད་མོང་བ་ཐམས་ཅད་དང་། དཀའ་སྡུག་ཚད་མྱེད་མངས་པ། གྲུབ་འབས་ཡོད་ཚད་སོགས་ཚང་མ་ནི་ཁྱེད་ཚོས་དུས་གཏན་དུ་གནས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུའི་ག་སིག་བྱྱེད་བཞིན་ཡོད།(མཇུག་མཐར་ཁྱེད་
ཚོས་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱབ་སོར་མི་བྱྱེད་པ་མ་གཏོགས། ) ཁྱེད་ཀིས་བརྒྱུད་མོང་བའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཁྱེད་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་ལས་ཀ་བྱྱེད་པར་ག་སིག་བྱྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁྱེད་ཚོས་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་བྱྱེད་ཐབས་སད་དྱེ་བློས་གཏོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ནམ་ཡང་སྔར་ལས་ལྱེགས་པའི་ས་ོནས་རོགས་རམ་བྱྱེད་ཐུབ། 

གསུང་རབ་ནང་དུ་ལུས་པ་ོདང་འདྲ་བར་ལག་པ་དང་མིག་དང་ཆ་ཤས་ཀིས་དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བ་དང་རྣ་བར་ཉན་པ་སོགས་ཀ་ིཆ་ཤས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རྱེད། (1 ཁོ་རོ་ནི་ཡ། 12:12-26), ང་ཚོ་ཚང་མར་
གནམ་བདག་ལ་ཡོད་པའ་ིགཏན་གནས་འཆར་གཞིའ་ིཁོད་དུ་ང་ཚོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡོད། རྱེད། ཁྱེད་ཀི་ནུས་པ་ན་ིམིའི་རིགས་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་དང་གཏན་ནས་མ་ིའདྲ། དཀོན་
མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཚོར་འཆར་གཞི་ང་ོམ་ཞིག་མྱེད་སམ་གི་མྱེད། 

སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སོ་ནས་ཁྱེད་ཚོས་བསྒྲུབས་པའ་ིབྱ་བར་འགན་འཁུར་དགོས། (རོ་མ་པ། 14:12). དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཚོས་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་བར་གཞིགས་ནས་བརྡར་ཤ་གཅོད་ངྱེས། (ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་

པ། 12:14; ཐྱེར་འདོན། 20:12) དྱེ་བཞནི་ཁྱེད་ཚོས་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་བྱ་བ། (མ་ཞ།ོ 25:24-30). ཇ་ིལྟར་བྱས་ན་དྱེ་ཙམ་གིས་རང་ཉིད་དང་མི་གཞན་པའ་ིཆྱེད་དུ་དུས་གཏན་དུ་དྱེ་ཙམ་
གིས་ལྱེགས་པོར་འགྱུར་ཐུབ། དྱེ་ཙམ་གིས་མ་ིསྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་ཇི་ཙམ་མང་ན་རང་ཉིད་དང་མ་ིགཞན་པའི་ཆྱེད་དུ་དུས་གཏན་དུ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཡོང་ངྱེས་རྱེད། དཀོན་མཆོག་ནི་དྲང་བདྱེན་གི་ཁིམས་དཔོན་

ཞིག་ཡིན། (2 ཏའྱེ་མའྱེ་ཐི།  4:8). 

གསུང་རབ་ཀིས་ང་ཚོའི་བརམས་ཆོས་ལ་གཞིགས་ནས་བྱ་དགའ་སོད་དགོས། (མ་ཞོ། 16:27; ར་ོམ་པ། 2:6; གཏམ་དཔྱེ། 24:12; ཅ་ལི་ཡཱ། 17:10; ཐྱེར་འདོན། 22:12)! ང་ཚོས་

དྱེའི་རྱེན་གིས་མ་ིདྱེ་བས་མང་བར་རོགས་རམ་བྱྱེད་ཐུབ། (cf. ལུའུ་ཁི། 19:15-19). གསུང་རབ་ནང་དུ་ཤི་རྱེས་ང་ཚོའི་བརམས་ཆོས་ཀིས་ང་ཚོའ་ིརྱེས་སུ་འབངས་ཡོད་ཅྱེས་བཤད (cf. ཐྱེར་

འདོན། 14:13)— གཞི་རའི་ཐོག་ང་ཚོས་སོབ་སོང་དང་འཕྱེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་གཟུགས་འདས་རིག་པས་ང་ཚོས་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་དུས་གཏན་དུ་བློས་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་ལས་ཀ་བྱྱེད་
ཐུབ་པ་གསལ་པོར་མཚོན་པ་རྱེད། 
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དཀོན་མཆོག་གིས་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད། (བཛྲ་ཛྙཱ་ན།ཾ 14:23). དྱེའི་ནང་དུ་ང་ཚོའི་ཚ་ེསོག་གི་རིང་ཚད་ན་ིསིར་བཏང་དུ་ང་ཚརོ་མཚོན་ན་གབ་ཚིག་ཅིག་ཡིན། (cf. ཨ་ཡྱེ་

ཤྱེས་པ། 9:12). 

"དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆྱེས་ཡོད་པ"དང་། (མ་ཱཁི། 11:22) ཁོས་བྱ་བ་གང་བྱྱེད་ཀང་འཕྲུལ་སྣང་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་སྱེ། ནམ་ཡིན་ཡང་ང་ཚོར་དྱེ་འདྲ་ཞགི་མིན་པ་འདྲ། (cf. ཧ་ིཔ་ར།ི 12:11; 

རོ་མ་པ། 8:28). 

མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀི་བསོམས་ཚིག་གཞིར་བཟུང་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་ནོར་འཁྲུལ་གི་བརྡར་ཤ་བཅད་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་གསུང་རབ་ནང་དུའང་འདི་ལྟར་བསབ་བྱ་གནང་ཡོད་དྱེ། 

5 དྱེར་བརྱེན་དུས་ཚོད་ཀི་སྔོན་ལ་ཅ་ིཡང་བརྡར་ཤ་གཅོད་མི་ཐུབ་པས། གཙོ་བོ་མ་ཡོང་གོང་ལ་སུས་ཀང་མུན་ནག་ག་ིསྦས་སྐུང་གི་བྱ་བ་རྣམས་གསལ་པོར་སནོ་ཐུབ་པར་མ་ཟད། སྱེམས་

གཏིང་གི་བསབ་བྱ་ཡང་གསལ་སོན་བྱྱེད་ངྱེས་རྱེད། དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་མི་རྱེ་རྱེའི་བསོད་བསྔགས་ན་ིདཀོན་མཆགོ་ལས་བྱུང་བ་རྱེད། (1 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 4:5) 

དོན་དག་ཁ་ཤས་སྦས་སྐུང་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་ཀང་མའིི་རིགས་གང་དང་གང་གི་ཡོད་ཚད་མི་ཤྱེས། 

མི་ཚང་མ་གཅིག་འདྲ་མིན། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ་ོམི་རྱེ་རྱེར་འཆར་གཞི་རྱེ་ཡོད། (1 ཁ་ོརོ་ན་ིཡ། 12:4-12). 

དཀོན་མཆོག་གིས་མི་ཚང་མ་དང་མཉམ་ལས་བྱས་ནས་ང་ཚོ་མ་ིརྱེ་རྱེ་ཚང་མར་དུས་གཏན་དུ་རང་ཉིད་ཀ་ིནུས་པ་ཡོད་པར་བྱ་དགོས། ཆོས་ཀི་བསབ་པ་ལྟར་ན། 

17 དྲང་བདྱེན་གི་ལས་ཀ་ན་ིཞི་བདྱེ་ཡིན་པ་དང་། དྲང་བདྱེན་དང་ལྷིང་འཇགས། ཁག་ཐྱེག་བཅས་ཀི་ཕན་འབས་ཇི་སིད་བར་དུ་འབྱུང་ངྱེས་ཡིན། (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 32:17) 

11 ཁོད་ཀིས་ང་ལ་མི་ཚེའི་བགོད་ལམ་སོན་ངྱེས་ཡིན། ཁྱེད་ཚོའི་མདུན་དུ་དགའ་སོའ་ིརྣམ་པས་ཁྱེངས་ཡོད་པ་དང་། ཁྱེད་ཀ་ིལག་པ་གཡས་པ་ན་ིནམ་ཡང་ས་ོསྣང་ལྡན་པ་ཞིག་རྱེད། (ས་མ་ཡ། 

16:11) 

ཞི་བདྱེ་དང་ས་ོསྣང་ན་ིཇི་སིད་བར་དུ་གནས་པ་ཞིག་ སྔར་ལས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མྱེད་པ་ཞིག་ 

ཁྱེད་ཚོས་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་དགོས་སམ། 

11 བྱིས་པ་ཚོ།ང་ཡི་སྐད་ཆར་ཉོན་དང་། ངས་ཁོད་ལ་བདག་པོའི་འཇིགས་སྣང་ཁིད་ངྱེས་ཡིན། 12 ཚེ་སོག་འདོད་པའི་མ་ིདྱེ་སུ་ཡིན་པ་དང་། ཉིན་མང་པོར་དགའ་ཞྱེན་བྱྱེད་མཁན་སུ་ཡིན་

ནམ། དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་ཁ་ོལ་བཟང་པོ་ཡོད་སིད་དམ།  13 ཁོད་ཀི་ལྕྱེ་ལ་སིག་པ་མི་ཡོང་བར་བྱྱེད་དགོས། ཁོད་ཀི་མཆུ་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་མ་ིརུང་། 14 སིག་པ་དང་བལ་ནས་དགྱེ་བ་སྒྲུབ་པ་

དང་། ཞི་བདྱེ་དོན་གཉྱེར་དང་བརོན་ལྱེན་བྱྱེད་པ། (ས་མ་ཡ། 34:11-14) 

3 བདག་ལ་ཡིད་ཆྱེས་དང་། དགྱེ་བ་སྒྲུབ་པ། ཡུལ་དུ་སོད་པ་དང་། ཁོང་གི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ལ་བརྱེན་ནས་འཚོ་བ་ཡིན། 4 བདག་ཉིད་ལ་ཡང་དགའ་བར་བྱྱེད་ཅིང་། དྱེས་ཁོད་ཀི་སྱེམས་

ཀི་འདུན་པ་ཁོད་ལ་སིན་དགོས། (ས་མ་ཡ། 37:3-4)  

དགྱེ་བ་སྒྲུབ་པར་ཤོག ། དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆྱེས་བྱྱེད་པ། 

འདི་དག་ཚང་མ་ཅ་ིཞིག་མཚོན་པ་ཡིན། 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོས་བསྒྲུབས་པའ་ིབྱ་བ་གསར་སྐྲུན་བྱས་ན་ཁོའ་ིགསར་གཏོད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མཚོན། 

ཡང་ན་དྱེ་བས་ཞིབ་ཕའི་སོ་ནས་བཤད་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་ཡོད་ཚད་གསར་སྐྲུན་བྱས་ནས་དུས་གཏན་དུ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཡོང་བར་ 

དྱེ་འདྲའི་རླབས་ཆྱེན་ཞིག་མ་རྱེད་དམ། 

3 … རླབས་ཆྱེ་ཞིང་ང་ོམཚར་ཆྱེ་བ་ན་ིཁྱེད་ཀི་བརམས་ཆོས་ཡིན། དཀོན་མཆོག་མཆོག་ལགས། (ཐྱེར་འདོན། 15:3) 

19 འོ། ཁོད་ཀི་བཟང་ཆ་ནི་ཅ་ིའདྲའི་རླབས་ཆྱེན་ཞིག་རྱེད་ཨང་། ཁོད་ཀིས་ཁོད་ལ་སྐྲག་པའི་མི་དྱེ་དག་ལ་བཀོད་སིག་བྱས་པ་རྱེད་དམ། ཁོད་ཀིས་སྱེས་པའི་བུ་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་ཁོད་ལ་ཡིད་

ཆྱེས་བྱྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་ག་སིག་བྱས་ཡོད། (ས་མ་ཡ། 31:19) 
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དཀོན་མཆོག་གི་བཟང་ཆ་ནི་ཁོས་ང་ཚོར་ག་སིག་བྱས་པའི་རྱེན་གིས་རྱེད། 

ཧི་རི་ཁོད། 11:4-12 ཐོག་མར་ཨ་པྱེར་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏྱེ་རིང་མའི་ནང་དུ་དཀོན་མཆོག་ཟྱེར་བའི་མི་སྣ་སྣ་ཚོགས་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱས། ཁ་ོཚོར་བཤད་ན་རྱེས་མཐུད་ཀ་ིསན་ཚིག་ལ་ད་ོ
སྣང་བྱྱེད་དགོས་པ་སྱེ། 

13 འདི་དག་ཚང་མ་དད་མོས་ཀ་ིཁོད་ནས་ཤ་ིབ་རྱེད། ཁ་དན་འབོྱར་མྱེད་པར། ཐག་རིང་ནས་ཁོ་ཚོར་ཁག་ཐྱེག་བྱས་པ་མཐོང་ནས་ཁ་ོཚོར་བརི་བཀུར་བྱས་ཏྱེ་ཁོ་ཚོ་ནི་སའི་ག་ོལའི་སྱེང་གི་མི་

ཆ་མྱེད་དང་གནས་མཇལ་བ་ཡིན་པ་ངོས་ལྱེན་བྱས། 14 སྐད་ཆ་དྱེ་རིགས་བཤད་མཁན་གིས་རང་ཉིད་ཀིས་ཁིམ་གཞིས་འཚོལ་རྒྱུའི་ཁབ་བསགས་གསལ་པ་ོབྱས་ཡོད། 15 གལ་ཏྱེ་ཁོ་ཚོས་རང་

ཉིད་ཕིར་ཐོན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དྱེ་ཡིད་ལ་འཛིན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚོར་ཕིར་ལོག་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་སིད། 16 འོན་ཀང་ད་ལྟ་ཁོ་ཚོས་སྔར་ལས་ལྱེགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་སྱེ་ལྷ་ཡུལ་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། དྱེ་བས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཟྱེར་བར་ངོ་གནོང་མ་ིདགོས། གང་ལགས་ཤྱེ་ན། ཁོས་ཁ་ོཚརོ་གོང་ཁྱེར་ཞིག་ག་སིག་བྱས་

ཡོད། (ཧི་པ་རི། 11:13-16) 

དྱེར་བརྱེན་མ་མཐར་ཡང་ཨ་པྱེར་དུས་སྐབས་ནས་བཟུང་མི་རྣམས་ཀིས་དཀོན་མཆོག་ལ་དྱེ་ལས་ལྱེགས་པའི་བྱ་བ་ཞིག་སྒྲུབ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད་པར་ཡིད་ཆྱེས་བརན་པ་ོབྱྱེད་ཀ་ིཡོད་པ་དང་། དཀོན་

མཆོག་ནི་དངོས་གནས་ག་ོབ་ལྱེན་མཁན་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་རྱེད། "གོང་ཁྱེར་"ནི་ཡྱེ་ལུའུ་ས་ལྱེམ་གསར་བ་ཡིན་ཞིང་། ཡྱེ་ལུའུ་ས་ལྱེམ་གསར་བ་ན་ིལྷ་ཡུལ་ནས་སའི་གོ་ལར་འབབ་རྒྱུ་རྱེད། (ཐྱེར་འདོན། 

21:2). 

འཆར་གཞི་འདི་ནི་བྱ་བ་ཇྱེ་བཟང་དུ་འགོ་བའི་ཆྱེད་དུ་ཡིན། 

དམག་མི་གསར་པའི་ཁོད་ནས་གཤམ་གསལ་ག་ིགནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང 

17 དྱེའི་ཕིར་དགྱེ་བ་ཤྱེས་པ་དང་མ་བྱས་པའི་གང་ལ་མཚོན་ན་དྱེ་ལ་ནི་ཉྱེས་པ་ཡིན་ནོ། (ཀྲན་མུའུ་ས།ི 4:17)  

དྱེ་ནི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པས་བྱ་བ་བཟང་པོ་སྒྲུབ་དགོས་པ་མཚོན་ག་ིའདུག་གམ། 

བྱ་བ་བཟང་པོ་སྒྲུབ་པ་ན་ིབྱ་བ་སྔར་ལས་ལྱེགས་པར་ 

སྔ་དུས་ཀ་ིཆསོ་ཚགོས་ཀ་ིརམོ་པ་པ་ོརྣམས་ཀསི་བྱ་བ་བཟང་པ་ོདང་ང་ོབ་ོལྡན་ 

སྔ་དུས་ཀི་ཆོས་ཚོགས་རོམ་པ་པ་ོརྣམས་ལ་ག་ོབ་ཅུང་ཙམ་ལྱེན་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དཀོན་མཆོག་གི་འཆར་གཞིའི་ལོག་གྱུར་ག་ིདམིགས་ཡུལ་སྐོར་གི་ཁུངས་སྣྱེ་ཡང་བཏོན་ཡོད།  

དུས་རབས་གཉིས་པའི་(A.D.) སི་མྱེ་ན་ན་པོ་ལ་ིཡ། ཁོང་ནི་སྔར་ག་ིམཆོད་པ་གཅིག་གམ་ཁ་ཤས་ཀིས་གཏན་ལ་བབས་པའི་ས་ིམྱེ་ན་ན་པ་ོལི་ཡ་ཞྱེས་པ་དྱེ་ཡིན་ཏྱེ། 

ང་ཚོས་བརོན་ལྱེན་བྱྱེད་པའི་ཁོད་དུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་བརོན་ལྱེན་བྱྱེད་དགོས། (པོ་ལ་ིཁྱེ་ཕུའུ་ཡི་འཕིན་ཡིག ཧ ི་ལ་ིཕིན་ག་ིམི།, ལྱེའུ་དང་པ།ོ 6) 

ཁོང་གིས{ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས}ལ་སོབ་ཁིད་བྱས། ... དུས་གཏན་ག་ིབྱ་དགའ་ཐོབ་པའི་འབས་བུ་ལ་མཚོན་ན། (པོ་ལི་ཁྱེ་ཕུའུ། ཝྱེ་ཐྱེ་ནས་ཐོན་པའི་དུམ་བུ། ཁ་ཁ་ཁཱ་ཡ། ས་བཅད་བཞ་ིཔ། ) 

དྱེ་བཞིན་དུ་ཕིས་སུ་པ་ོལི་ཁྱེ་ཕུའུ་ཡི་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་སཱ་ཏི་ས་ིཡི་མའྱེ་ལ་ིཐོ་ཡིས་བིས་དོན། 

ཁོང་གིས་ཁྱེད་ལ་རང་དབང་ག་ིབསམ་བླ་ོཞིག་སད་པ་རྱེད། ཁོང་གིས་ཁྱེད་ཚོའི་དངོས་གཟུགས་ཀི་མདུན་དུ་གངས་འབོར་ཧ་ཅང་ཆྱེན་པོ་ཞིག་གཏན་འཁྱེལ་བྱས་ཡོད་པ་སྱེ། ཁོད་ཀིས་དངོས་
པོ་རྱེ་རྱེའི་ངོ་བོ་དབྱྱེ་བ་འབྱྱེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད། རང་ཉིད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའ་ིདངོས་པ་ོགདམ་གསྱེས་ཀང་བྱྱེད་སིད་པ་དང་། (མྱེ་ལི་ཐ།ོ ཨན་ཏུང་ནའྱེ་ནའྱེ་སིའི་ཚའྱེ་ཨྱེར་ག་ིགཏམ་

བཤད་ཅིག་རྱེད། 1885ལོའི་དྱེབ་8པའི་ལའོ་པའོ་ཐི་དང་ཐུའོ་ཨྱེར་ཞུན་ག་ིཨན་ཐི་ཉ་ིཨ་ཕzཞྱེས་པའི་དྱེབ་8པའི་ནང་དུ། ཧན་ཏི་ལ་ིཁྱེ་སུན་དཔྱེ་སྐྲུན་ཁང་། སན་མ། (MA)། པར་སྐྲུན་

ཁང་། 1999, p. 755) 

སོབ་སོང་ཡག་པ་ོབྱས་ན་གཞི་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྱེད་ཐུབ། ང་ཚོས་བྱ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་བདམས་ནས་བྱ་བ་སྔར་ལས་ལྱེགས་པར་བསྒྲུབ་པར་རོགས་རམ་བྱྱེད་དགོས། 

མའྱེ་ལི་ཐའོ་ཡིས་གནམ་བདག་གིས་མིའི་རིགས་ལ་གདམ་ག་བྱྱེད་པའི་རང་དབང་སད་པ་ཤྱེས་ཡོད། ང་ཚོས་བཟང་ཆ་གདམ་གསྱེས་བྱྱེད་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། ཡ་ཏང་དང་ཨའྱེ་ཝྱེ་གཉིས་ཀིས་བྱས་རྱེས་བསགས་ཡོད་

ནའང་དོན་དངོས་ཐོག་བན་གཡོག་ལམ་ལུགས་བྱུང་བ་རྱེད། (cf. རོ་མ་པ། 6:16-17), མྱེ་ལི་ཐའ་ོཡིས་འགྱེལ་བཤད་བྱས་དོན། 



45 
 

འོན་ཀང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀིས་བཟང་ངན་དང་ལྱེན་བྱྱེད་ཐུབ་པའི་མ་ིདྱེས་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་ས་བོན་ལྱེན་ཐུབ་པ་དང་། དགར་འཛིན་པ་དང་འདོད་རམ་ཆྱེ་བའི་ཟུར་ཁིད་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་

ཐུབ་པར་མ་ཟད། སོང་བ་ོདྱེས་བཀའ་ལས་བརྒལ་ཏྱེ་དཀོན་མཆོག་ལ་བརི་བཀུར་མི་བྱྱེད་པ་རྱེད། (མྱེ་ལི་ཐ།ོ མའྱེ་ལི་ཐའོ་ཡིས་དུས་ཆྱེན་ག་ིའདས་མཆོད་སྐོར་གི་གནད་དོན་ 48)  

མའྱེ་ལི་ཐའོ་ཡིས་ད་དུང་ཡྱེ་ཤུ་ནི་ང་ཚོ་ཉྱེས་པའི་བན་གཡོག་ལམ་ལུགས་ལས་སྱེལ་བའི་འཆར་གཞིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་ཤྱེས་ཀི་ཡོད་དྱེ། 

འགག་སོ་གསར་རིང་གི་གསང་བ་ནི། །དུས་གཏན་དང་གནས་སྐབས་དང་། །རུལ་སུངས་དང་མི་ཉམས་པ། །མི་རག་པ་དང་མི་ནུབ་པ་ཡི། ། ལགས་ས།ོ །དོན་ག་ིབདྱེན་པ་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་ག་ི
གསང་བ་གསར་རིང་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ ... གང་ལགས་ཤྱེ་ན། དྱེ་ན་ིལུང་བསན་ག་ིསྐད་ས་བརྒྱུད་ནས་གནམ་བདག་གི་གསང་བ་ཁབ་བསགས་བྱས་པ་རྱེད། ... དྱེ་ནི་ང་ཚོ་བན་གཡོག་ལམ་
ལུགས་ནས་རང་དབང་དུ་སྱེལ་བ་དང་། མུན་ནག་ནས་འོད་ཟྱེར་དུ་སྱེལ་བ། འཆི་བ་ནས་ཚེ་སོག་ཏུ་སྱེལ་བ། སིད་དབང་སྱེར་གཅོད་ནས་གཏན་དུ་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་སྱེལ་མཁན་

ཞིག་ཡིན་པས། ཁོ་ཚོས་ང་ཚོ་ཆོས་ལུགས་གསར་པ་ཞགི་ཏུ་འགྱུར་དུ་བཅུག་པ་དང་། མི་དམངས་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་གཏན་དུ་འགྱུར་དུ་འཇུག་ག་ིཡོད། (མྱེ་ལི་ཐོ། མའྱེ་ལི་ཐའ་ོཡི་འདས་

མཆོད་སྐོར་གི་ཧ་ོམའྱེ་ཐ་ིཡི་ལམ་ཐིག 2,58,61,68) 

རྱེད། རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཇ་ིསིད་བར་དུ་གནས་པ་དང་། ནམ་ཡང་གནས་པའི་ཆྱེད་དུ་ཡིན། ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་གཙོ་འཛིན་གིས་ག་ོབ་ལྱེན་མ་ཐུབ་པའི་ལུང་བསན་གི་གསང་བ་བརྒྱུད་ནས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ི

གཙོ་འཛིན་གིས་ཁོ་མ་ཡོང་གོང་ཁབ་བསགས་བྱས་པ་རྱེད། (སྔོན་དཔག་དྱེ་དག་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ལ་རིན་མྱེད་དཔྱེ་དྱེབ་ལ་ཞིབ་བཤྱེར་བྱས་ནས་ཁ་བྱང་www.ccog.org་དྲ་ཐོག་ཏུ་བདྱེན་དཔང་

བྱས་ཡོད་དྱེ། ཡྱེ་ཤུ་ནི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཡིན་པ་ར་སོད་བྱས།). ཆོས་འཁོར་སོམ་ཚོགས་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་པའི་གསང་བ་གཞན་ཞིག་ནི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་ཀིས་བག་ལྱེབ་མྱེན་པའོ་

བག་ལྱེབ་བཅག་ནས་སོབ་མ་རྱེ་རྱེར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དུམ་བུ་རྱེ་བྱིན། (cf. ལུའུ་ཁི། 24:30), ཡྱེ་ཤུ་མ་ཤ་ིཀའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་དུས་ཆྱེན་སྲུང་སོང་འོས་འཚམ་བྱྱེད་མཁན་(སྐབས་འགར་ཡོ་རོབ་
གིང་མནའ་འབྱེལ་རིང་ལུགས་པ་རྱེད་)ལ་ཆ་བཞག་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་མི་རྱེ་རྱེར་དམིགས་བསལ་དུ་ཡོད་པའི་དངོས་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་བྱྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། 

དབིྱ་ལྱེ་ནོན་གིས་སི་མྱེ་ན་ནའི་ལ་ིཡ་ཡིས་སོབ་ཁིད་བྱས་མོང་ཞྱེས་བཤད་པ་ . དབིྱ་ལྱེ་ན་སི་ཡིས་བིས་པར། ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པ་རྣམས་ལ་"སར་གསོན་དུས་གཏན་དུ་འགྱུར་བའི་རྱེ་བ་ཡོད་"ཅྱེས་བིས་འདུག 

(དབིྱ་ལྱེ་ན་སི. ཧྱེ་རུ་ཀ་ལ་ངོ་རྒོལ།དཔྱེ་དྱེབ། IV, ལྱེའུ་དང་པོ། 18, para 5). ཡྱེ་ཤྱེས་ཡ། སར་གསོན་བྱུང་བའི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པ་རྣམས་དུས་གཏན་དུ་འཚོ་བ་སྱེལ་རྒྱུ་རྱེད།  

ས་མ་ཡ་ཞྱེས་པའི་བསབ་པ་ན།ི 

20 ཁོད་ཀིས་ང་ལ་རོག་དྲ་ཚབས་ཆྱེན་བཟོས་པ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་པས། ང་སར་ཡང་སར་གསོ་བྱྱེད་དགོས་པར་མ་ཟད། སའི་གོ་ལའི་གཏིང་ནས་ང་ཡང་བསར་ཡར་ལངས་སུ་འཇུག་

དགོས། 21 ཁོད་ཀིས་ངའི་རླབས་ཆྱེ་བའི་རང་བཞིན་ཇྱེ་ཆྱེར་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ཕོགས་སོ་ས་ོནས་ང་ལ་སྱེམས་གསོ་བྱྱེད་དགོས། (ས་མ་ཡ། 71:20-21) 

སར་གསོན་རྱེས་(ཡང་བསར་སར་གསོ་བྱུང་བ་རྱེད་ཅྱེས་བཤད་པ་)དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ག་ིགཡོག་པོའི་རླབས་ཆྱེན་རང་བཞིན་ཇྱེ་ཆྱེར་འགོ་ངྱེས་རྱེད། 

དྱེ་འདྲ་མང་པ་ོཡོད་དམ། 

ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་དྲངས་པའི་"ཁོད་ན་ིལྷ་ཡིན་"ཞྱེས་པ་དྱེ་ཡིན། (ཡུའྱེ་ཧན། 10:34) ས་མ་ཡ་ཡི་ཆ་ཤས། 82:6 འདི་ནི་༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ལ་མོས་པ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་མཐར་ཐུག་ག་ི
བཀའ་སོབ་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་པའ་ིབཀའ་སོབ་ཤིག་རྱེད། 

དབིྱ་ལྱེ་ན་ས་ིཡིས་ཀང་འདི་ལྟར་བསབ་སྱེ། 

... མི་ཚང་མའི་ཕ་དང་བུ་ཕྲུག་དང་ཉར་གསོ་བྱྱེད་མཁན་ཕུད།གསུང་རབ་ནང་དཀོན་མཆོག་ཟྱེར་མཁན་གཞན་དག་གཅིག་ཀང་མྱེད། (དབིྱ་ལྱེ་ན་སི. ཨ་ཏ་ིཝ་སི་ཧ་རྱེ་སི། IV, གྱེང་གཞི། 

སན་ངག 4) 

"ངས་ཁོད་ཚོ་ཚང་མ་བླ་ན་མྱེད་པའི་བུ་ཡིན་པས་ལྷ་དང་། འོན་ཀང་ཁོད་ནི་སྱེས་པ་དང་འདྲ་བར་ཤི་འགོ་བ་རྱེད་ ཁོས་སྐད་ཆ་འདི་དག་བཤད་པ་ན་ིཉར་གསོའི་ལྱེགས་སྱེས་མ་འབོྱར་བ་
ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟ། ཡིན་ནའང་དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་རབ་ཁོ་ནའ་ིདུས་འགྱུར་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱས་ཏྱེ། མའིི་རིགས་ཀི་རང་གཤིས་དྱེ་དཀོན་མཆོག་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་རྱེད། གང་ལགས་ཤྱེ་
ན། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁིམས་ནི་མ་ིཡིན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གི་བུ་ཡིན་པའ་ིམི་དྱེ་མིའི་བུ་རུ་གྱུར་པ་དང་། མི་དྱེ་གསུང་ངག་ནང་དུ་བཅུག་ནས་ཉར་གསོ་བྱས་པ་ཡིན་ན་དཀོན་མཆོག་
གི་བུ་རུ་འགྱུར་སིད། གང་ལགས་ཤྱེ་ན། ང་ཚོས་མཐུན་སིལ་རྡོག་ར་གཅིག་སིལ་གིས་རུལ་རྨས་རང་བཞིན་དང་ཉམས་པ་མྱེད་པའི་རང་བཞིན་ལ་མཐུན་སིལ་བྱས་ན་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་རུལ་

ླ ད་རང་བཞིན་དང་ཉམས་པ་མྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཐོབ་མི་ཐུབ། དབིྱ་ལྱེ་ན་སི. ཨ་ཏི་ཝ་སི་ཧ་རྱེ་ས།ི III, ལྱེའུ་དང་པོ། 19, སན་ངག་པ།  1). 

ཨ་ལགས་ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་བིས་དོན། 

2 སིང་ཉྱེ་བ།ད་ལྟ་ང་ཚོ་ན་ིདཀོན་མཆོག་ག་ིབུ་ཕྲུག་ཡིན་པས་ང་ཚ་ོད་དུང་མངོན་མྱེད་པ་དང་། ང་ཚོས་ཤྱེས་གསལ་ལྟར། གལ་ཏྱེ་མཚོན་ཚུལ་དྱེ་ང་ཚ་ོཁོ་དང་འདྲ་བར་ང་ཚོས་ཁ་ོདང་འདྲ་

བར་མཐོང་ཐུབ་པ་ཡིན། (1 ཡུའྱེ་ཧན། 3:2, ཏ་ཡྱེ་གསུང་རབ་ལ་ོཙཱ།) 
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ཡྱེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའ་ིཆོས་ལུགས་པ་ད་དུང་ཕིར་མ་ལོག་པའི་རྱེན་གིས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པ་ད་དུང་ཁོང་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་མྱེད་མོད། འོན་ཀང་འགྱུར་ལྡོག་དྱེ་འདྲ་བྱུང་བ་ནི་འཆར་གཞིའི་ཆ་ཤས་

ཤིག་རྱེད། (cf. 1 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 15:50-53). ང་ཚོས་ཇི་ལྟར་བལྟས་ན་ད་དུང་གབ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཡོད། (1 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 13:12), འོན་ཀང་དཀོན་མཆོག་གི་འཆར་གཞ་ིནི་ཞུ་སོར་དང་འབྱེལ་

བ་ཡོད། (ར་ོམ་པ། 8:29; བྱ་སོད།s 17:29; མ་ཞོ། 5:48; ཨའྱེ་ཕྱེ་ས་ི  3:14-19; མཱ་ལ་ིཆི། 2:15).  

དུས་རབས་གཉིས་པའི་དུས་འགོར་ཨན་ཐ་ིཨོ་ཡི་དབིྱ་ན་ཐི་ཡིས་བིས་དོན། 

གང་ལགས་ཤྱེ་ན། ངས་ཁོད་ལ་བྱ་སོད་སྱེལ་རྒྱུའི་རྱེ་འདུན་བཏོན་པ་མིན་པར། དཀོན་མཆོག་ལ་དགའ་པ་ོབྱྱེད་པ་དང་ཐ་ན་ཁོད་ཀིས་ཀང་ཁ་ོལ་དགའ་པ་ོབྱྱེད་ཀི་ཡོད། ང་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་
ཐོབ་པའི་གོ་སྐབས་དྱེ་འདྲ་ཞིག་གཏན་ནས་ཡོད་མ་ིསདི ། ལས་དོན་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཞིག་ལ་གཟི་བརིད་ཀ་ིམཚན་སན་ཐོབ་པའི་དབང་ འཇིག་རྱེན་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་གཏན་འཁྱེལ་བྱས་
ན་ང་ཡང་བསར་ཁོའི་ཕོགས་སུ་ཡོང་སིད། ... ང་ལ་རི་དྭགས་རྣམས་ཀ་ིཟས་སུ་འགྱུར་བར་དཀའ་ངལ་བྱུང་ན ། དྱེ་ཚོས་ང་ལ་དཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་གནང་བར་འགྱུར ། བདག་གིས་དཀོན་

མཆོག་གི་བཏུང་བྱ་སྱེ་ཁོའི་ཁག་འཐུང་བ་དྱེ་ནི་རུལ་སྒུར་དུ་མྱེད་པའི་བརྱེ་དུང་དང་གཏན་དུ་གནས་པའི་ཚེ་སོག་ཡིན། (དབིྱ་ན་ན་ཐི། . འཕིན་ཡིག རོ་མ་པ།, ལྱེའུ་དང་པོ།s 2,4).  

ཁོང་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨྱེ་སཱག་དང་ཡ་ཀོབ། ལུང་སོན་པ། ཆོས་ཚོགས་བཅས་སུ་སྱེབས་པའ་ིཕ་མྱེས་ཀི་སོ་མོ་རྱེད། འདི་དག་ཚང་མ་ནི་ཁོ་མ་ོཚོས་གནམ་བདག་གི་མཐུན་སིལ་ལ་ངོ་རྒོལ་

བྱྱེད་པའི་ཆྱེད་དུ་ཡིན། (དབིྱ་ན་ན་ཐི། . འཕིན་ཡིག རོ་མ་པ།, ལྱེའུ་དང་པོ། 9). 

དྱེའི་ཕིར་དབིྱ་ན་ཐི་ཡིས་དཀོན་མཆོག་མི་དམངས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ནི་དམིགས་ཡུལ་ན་ིངོ་བ་ོའགྱུར་བ་དང་། སྔར་ལས་ལྱེགས་པ། གཏན་གནས། ལས་ཀ་བཅས་སྔར་ལས་ལྱེགས་པར་བསྒྲུབ་དགོས་ཞྱེས་བསབ་
བྱ་གནང་བ་རྱེད། 

དུས་རབས་གཉིས་པའི་རྱེས་སུ་ཨན་ཐི་ལོ་ཧ ྥུ་སི་ཡིས་བིས་དོན། 

ངང་རྒྱུད་རིང་པོས་མི་ནུབ་པ་དོན་གཉྱེར་བྱྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་ཁོང་གིས་ཚེ་སོག་ག་ིཚེ་སོག་དང་། སོ་སྣང་། ཞི་བདྱེ། ངལ་གསོ། བྱ་བ་བཟང་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཅས་ཡོང་ངྱེས་ཡིན་ཞིང་། 

དྱེ་ནི་མིག་གིས་མཐོང་མི་ཐུབ་ལ་རྣ་བར་ཡང་ཐོས་མ་མོང་ལ། མིའི་སྱེམས་སུ་འཛུལ་ནས་སྦ་གསང་ཡང་བྱྱེད་མི་སིད། (ས་མོ་ཕག་མོ་ རང་འགུལ་གིས་བཤད་རྒྱུར། དཔྱེ་དྱེབ། I, ལྱེའུ་དང་པ།ོ 

14) 

དྱེ་ཡང་འཇིག་རྱེན་འདིར་མིའི་རིགས་གྲུབ་པའི་དུས་སུ་རོགས་དཀའི་ས་ོནས་བིས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་ཁོ་རང་ཐྱེངས་གཉིས་ལ་ཕ་ཡུལ་དུ་བཞག་པ་ལྟ་བུ་དང་། དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་མི་དྱེ་གནས་
དྱེར་བཀོད་སིག་བྱྱེད་སྐབས་ལག་བསར་བྱྱེད་ཐུབ་པ་དང་། གཉིས་པ་དྱེ་སར་གསོ་དང་བརྡར་ཤ་བཅད་རྱེས་ལག་བསར་བྱ་དགོས། གང་ལགས་ཤྱེ་ན། གྲུ་གཟངིས་བཟོ་སྐབས་སོན་ཆ་ཕན་བུ་
ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་བསྒྱུར་བཀོད་དམ་ཡང་ན་བསྒྱུར་བཀོད་བྱས་ནས་དྱེ་གསར་པ་དང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སིད་པ་དང་། དྱེ་བཞིན་གཤྱེགས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། གང་ཡིན་
ཟྱེར་ན་ཁ་ོརང་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མྱེད་པར་ཁ་གྱེས་ནས་སར་གསོ་བྱྱེད་པའི་ག་ོརིམ་ཧིལ་པོའི་ནང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་སིད་པ་དང་། ངའི་ནང་དོན་ན་ིམི་མྱེད་པ་དང་དྲང་བདྱེན་ཡིན་ལ་ཉམས་པ་
མྱེད་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན། ... 

གལ་ཏྱེ་ཁོང་གིས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་མི་ནུབ་པ་ཞིག་བཟོས་པ་ཡིན་ན ། ཁོང་གིས་ཁོང་ལ་དཀོན་མཆོག་ག་ིབཀའ་གནང་ངོ་ ། གལ་ཏྱེ་ཁོང་གིས་མི་ནུབ་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཕོགས་པ་དང་
དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བརི་སྲུང་བྱྱེད་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གི་མི་ནུབ་པའི་བྱ་དགའ་ཐོབ་དགོས་པ་དང་ ། དཀོན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱྱེད་དགོས ། དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོར་བཀའ་ཁིམས་

དང་དམ་པའི་བཀའ་གནང་བ་དང་། དྱེ་དག་ཉར་ཚགས་བྱྱེད་མཁན་ཚང་མ་སོབ་ཐུབ་པར་མ་ཟད། སར་གསོ་བྱུང་བ་ཐོབ་ཚེ་རུལ་བྱོལ་དུ་སོང་བའི་སྣང་ཚུལ་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ཆོག (ཨན་ཐ་ིལོ་

ཀི་ཡི་མི་སྣ། རང་འགུལ་གིས་བཤད་རྒྱུར། དཔྱེ་དྱེབ། 2, ལྱེའུ་དང་པོ།s 26, 27, p. 105). 

ཁོང་གིས་དྲང་བདྱེན་གི་སོ་ནས་ཆད་པ་གཅོད་པ་ལས་ཐར་བར་བྱྱེད་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གི་ཚ་ེསོག་ལ་ངོ་གནོང་མི་དགོས་པ་ཞིག་རྱེད་བསམ་ག་ིཡོད། (ས་མོ་ཕག་མོ་ རང་འགུལ་གིས་

བཤད་རྒྱུར། དཔྱེ་དྱེབ། II, ལྱེའུ་དང་པོ། 34) 

འོན་ཀང་གཏན་དུ་གནས་པའི་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་གུས་བྱྱེད་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཚེ་སོག་རྒྱུན་འཛིན་དང་། (ས་མོ་ཕག་མོ་ རང་འགུལ་གིས་བཤད་རྒྱུར། དཔྱེ་དྱེབ། II, ལྱེའུ་དང་པོ། 36) 

ང་ཚོས་དམ་པའི་ཆོས་ཤིག་ཀང་བསབས་ཡོད་པ་དང་། འོན་ཀང་ང་ཚོར་ཁིམས་ལུགས་པ་དཀོན་མཆོག་ང་ོམ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། སུ་ཞིག་གིས་ང་ཚོར་བྱ་སོད་དྲང་པོར་བསབས་པ་མ་ཟད། 

ད་དུང་བདྱེན་པ་བདྱེན་ཐུབ་ཀིས་བྱ་བ་བཟང་པོ་སྒྲུབ་དགོས་ཞྱེས་སོབ་སོན་བྱྱེད་ཀ་ིཡོད། (ས་མོ་ཕག་མོ་ རང་འགུལ་གིས་བཤད་རྒྱུར། དཔྱེ་དྱེབ། III, ལྱེའུ་དང་པོ། 9) 

དྱེར་བརྱེན་ཏུའོ་ཧ ྥུ་ལུའུ་སིས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པ་ངོ་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་མི་རྣམས་ལ་སོབ་གསོ་དང་དགྱེ་སྒྲུབ་ཀི་ལས་ཀ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། 

དུས་རབས་གསུམ་པར་རོ་མའི་གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་ཀི་འཕགས་པ་དང་ར་ོམའི་ཆོས་དཔོན་ཧ་ིཕུའུ་ལའྱེ་ཐྱེ་སི་གཉིས་ཀིས་བིས་དོན། 

མི་ནུབ་པའི་ཡབ་ཀིས་མི་ནུབ་པའི་བུ་དང་ཡི་གྱེ་འཇིག་རྱེན་དུ་བསལ་ཏྱེ་ཁོ་ལ་ཆུ་དང་སིང་སོབས་ཀིས་བཀྲུ་བའི་ཆྱེད་དུ་མིའི་གམ་དུ་ཡོང་བ་དང་། ཁོང་གིས་ང་ཚོར་ཡང་བསར་བླ་སོག་དང་
ལུས་ཕུང་ལ་སུན་འབིྱན་བྱྱེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། ང་ཚོར་ཚེ་སོག་ག་ིདབུགས་འབིྱན་རྔུབ་(སིང་སོབས་)དབུགས་འབིྱན་རྔུབ་བྱས་ནས་རུལ་བྱོལ་དུ་སོང་བའི་འཇིགས་སྣང་གིས་ང་ཚོར་སྐུལ་མ་
བཏང་བ་རྱེད། གལ་ཏྱེ་དྱེའི་ཕིར་མ་ིཉམས་པར་གྱུར་ན་དྱེ་ཡང་ལྷ་ཡིན་ནོ། གལ་ཏྱེ་ཁ་ོནི་ཆུ་དང་དམ་པའི་དགོངས་པ་སར་གསོ་བྱས་རྱེས་ཀི་དཀོན་མཆོག་གིས་དཀོན་མཆོག་ལ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན། 

ཤི་གསོན་བྱུང་རྱེས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་དང་མཉམ་དུ་ཤུལ་འཛིན་བྱྱེད་མཁན་ཡང་ཡིན་པ་ཤྱེས་ཐུབ། (ཧི་ཕུའུ་ལའྱེ་ཐི་ས།ི དམ་པའི་ཆོས་སྐོར་ག་ིརྣམ་བཤད, ལྱེའུ་དང་པོ། 8).  
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གང་ལགས་ཤྱེ་ན། ཀུན་སོད་ཡར་ཐོན་ཡོང་བ་དང་། བྱ་བ་སྔར་ལས་ལྱེགས་པ་སྒྲུབ་པར་བརྱེན་ནས་"སྔོན་ཆད་ཀི་བྱ་བ་དྱེ་དག་ལ་སྐུལ་འདྱེད་གཏོང་དགོས་"ཞྱེས་པ་དྱེ་རྱེད། {ཧ ་ིལི་ཕིན་ག་ིམི། 

3:13, KJV} སོན་ལམ་ཐོབ་པའི་པའོ་ལ་ོཡི་སྐད་ཆ་ལྟར་ན། ང་ཚོ་སྔར་ལས་མཐོ་བའི་མཛེས་སྡུག་ག་ིཕོགས་སུ་འཕྱེལ་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་ངའི་ནང་དོན་ནི་བསམ་པའི་མཛེས་སྡུག་

ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་སོས་ཅ་ིདགོས། དྱེའི་རྱེས་སུ་ང་ཚརོ་ཡང་"རྒྱལ་པོས་ཁོད་ཀི་མཛེས་སྡུག་ལ་རྱེ་བ་ཧ་ཅང་ཆྱེན་པོ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད་"ཅྱེས་བཤད་ཆོག (ཧ་ིཕུའུ་ལའྱེ་ཐི་སི། ཧི་ཕ་ིལི་ཐ་ིསིའི་གསུང་

རབ་དཔྱད་གཏམ་གི་དུམ་བུ།) 

དྱེར་བརྱེན་ཧི་པ་ོལི་ཐུའུ་སིས་སོབ་གསོ་བཏང་བ་དང་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པས་སོད་བཟང་ཡར་ཐོན་བྱུང་བར་བརྱེན་ནས་བྱ་བ་སྔར་ལས་ལྱེགས་པ་ཐོབ་པ་རྱེད། 

དུས་རབས་4པར་ས་ིལན་གི་ཀྱེ་རི་སྱེའི་ཆོས་དཔོན་དང་ཆོས་དཔོན་ཨན་པོ་ལ་ོསི་རྣམ་གཉིས་ཀིས་སོབ་གསོ་བཏང་བ་སྱེ། 

དྱེ་ནས་ཝྱེ་ལྱེན་པ་ཞིག་གིས་བསམ་གཞིགས་བྱས་ན། སྐད་ཆ་དྱེ་ཤ་ནི་དཀོན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་སིད་པའི་ཤ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རྱེད། (ས་ིལན་ག་ིཨན་པ་ོལོ་ས།ི ) ཝྱེ་ལྱེན་གི་གནད་དོན་དང་འབྱེལ་བ་

ཡོད (དཔྱེ་དྱེབ། I, ལྱེའུ་དང་པོ། 11). 

དུས་རབས་བཞ་ིབའི་ནང་དུ་ཀྱེ་ར་ིསིའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་འཕགས་པ་དང་ཆོས་དཔོན་ཡ་ཡོན་གཉིས་ཀིས་བརམས་པ། 

... མི་དྱེ་ལྷ་རུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ག་ིབྱིས་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ། ང་ཚོས་ཀོག་མོང་། "ངས་བཤད་མོང་། ཁོད་ཚོ་ནི་ལྷ་ཡིན་པ་དང་། ཁོད་ཚོ་ཚང་མ་ནི་ཆྱེས་མཐོ་བའི་བྱིས་པ་

ཡིན་"ཞྱེས་བཤད། (ཡུའྱེ་ཧན། ཁྱེ་ལི་ས་ིཐུའོ།། ཨ་མཆོག་གི་བྱ་སོད་སྱེང་ག་ིརང་མ་ིསོ་གཉིས་པ།). 

མ་མཐར་ཡང་ཡྱེ་ཤུའི་དུས་སྐབས་ནས་བཟུང་མིའི་རགིས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པ་ཤྱེས་ཡོད། 

འགན་བསྡུར་ག་ིགསང་བ་ཡནི་ནམ། 

མིའི་རིགས་ནི་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་དང་དབིྱབས་དང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་རྱེད། 

རིགས་རྒྱུད་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་འགན་བསྡུར་གཞན་པ་གང་ལས་ཀང་ཁད་དུ་འཕགས་ 

མི་མང་པོ་ཞིག་ཁོ་ཚོའི་རིགས་རྒྱུད་ཀིས་གཙོ་ཁིད་བྱྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འཚ་ོབ་རོལ་བཞིན་ཡོད ཁོ་མོ་ཚོས་བསབ་བྱ་སྣ་ཚོགས་བསྡུ་ལྱེན་བྱས། 

མི་ལ་ལ་ན་ིཁོ་ཚོའི་རིགས་རྒྱུད་ལ་མཐོང་ཆུང་ཚད་མཐོན་པོ་བྱྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་ཡོད། ཁོ་མོ་ཚོས་བསབ་བྱ་སྣ་ཚོགས་བསྡུ་ལྱེན་བྱས། 

ལ་ལ་ནི་རིགས་རྒྱུད་གཅིག་ལས་བརྒལ་བའ་ིམཉམ་འདྲྱེས་ཤིག་ཡིན། ཁོ་མོ་ཚོས་བསབ་བྱ་སྣ་ཚོགས་བསྡུ་ལྱེན་བྱས། 

མི་ལ་ལ་ཞིག་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་ཡོད། ཁོ་མོ་ཚོས་བསབ་བྱ་སྣ་ཚོགས་བསྡུ་ལྱེན་བྱས། 

གནས་བབ་དྱེ་དག་གི་ཁོད་དུ་གཞན་འགྱུར་ཡང་ཡོད་པ་དྱེས་ཆ་ཤས་ཀི་ཐོག་ནས་ཉམས་མོང་དང་བསབ་བྱ་སྣ་ཚོགས་བསྡུ་ལྱེན་བྱས་པ་རྱེད། 

ང་ཚོ་ཚང་མ་ཡ་ཏང་དང་ཨྱེ་པའོ་ནས་མར་བབས་པ་ཡིན། (རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 3:20), རྱེས་སུ་ནོ་ཨ་ཡི་བུ་དང་ཆུང་མའི་རྒྱུད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན།། 

ཡ་ཏང་དང་ཨའྱེ་ཝྱེའི་སྔོན་ལ་རིགས་དབིྱབས་སྣ་ཚོགས་ཀི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་མ་ིཡོད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་དྱེང་རབས་ཀ་ིམིའི་རིགས་ཚང་མ་ཡ་ཏང་དང་ཨའྱེ་ཝྱེ་ནས་མར་བབས་
པ་རྱེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་མིའ་ིརིགས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ཡ་ཏང་དང་ཡྱེ་ཤུའི་ཁིམ་རྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་རྱེད། 

དམག་མི་གསར་པའི་སྐོར་བཤད་པ་ཞྱེས་པའི་ནང་དུ་"མི་རིགས་ཁག་བར་གི་གསང་བ་"གྱེང་ཡོད། (ཀོ་ལ་ོསི་ཡ། 1:27). 

ང་ཚོར་འཕད་པའ་ིས་ཆ་དང་པ་ོནི་རྒྱུད་ཀ་ིཡུལ་ལྗོངས་སུ་གནས་པ་ཡིན། དྱེའི་ཐོག་ནས་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་བྱུང་རྱེས། ནོ་ཨ་ཡི་བུ་ཕྲུག་ལ་བྱིས་པ་ཡོད་པ་དང་ས་ཆ་མ་ིའདྲ་བར་གནས་ས་ོབྱས་པ་མ་ཟད། 
རིགས་རྒྱུད་མི་འདྲ་བ་དང་མ་ིརིགས་མང་པོའི་རྒྱུད་སྱེལ་མཁན་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། 

རྒྱལ་ཁབ་སོབ་པའི་ཕོགས་ནས་བལྟས་ན། ཡིད་ཐའྱེ་དང་ཡང་ན་མི་རིགས་དང་དབིྱ་སི་རལ་དང་དབིྱ་སི་རལ་གི་མི་མིན་པའི་བར་ལ་ཁད་པར་མྱེད། (ཀོ་ལ་ོསི་ཡ། 3:9-11), "གང་ལགས་ཤྱེ་ན་དཀོན་

མཆོག་ལ་ཕོགས་ཆ་མྱེད་"ཅྱེས་པ་དྱེ་ཡིན། (རོ་མ་པ། 2:11). "དྱེ་དག་ན་ིཤར་ནུབ་ནས་ཡོང་བ་དང་། བྱང་ཕོགས་དང་ལྷ་ོཕོགས་ནས་ཡོང་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཞུགས་རྒྱུ་ཡིན་

"ཞྱེས་གསུངས་པ་རྱེད། (ལུའུ་ཁི། 13:29). 
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དྱེ་ལྟར་བཤད་ན་རིགས་རྒྱུད་ཅིའི་ཕིར་ཡིན་ནམ། 

ལགས་སོ། དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་མ་ིརྣམས་ལ་ཉམས་མོང་མ་ིའདྲ་བ་ཡོད། 

འོན་ཀང་མི་ས་ོསོ་བ་ཁོ་ན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མི་ས་ོས་ོབ་ཇི་ལྟར་བྱྱེད་དགོས་ཤྱེ 

དཀོན་མཆོག་ག་ིའཆར་གཞིར་ཡིས་ཁྱེད་ཚོའི་མི་སྱེར་གི་ཉམས་མོང་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་། (ཀཱ་ལ་ཡ། 6:7-8; ཧ་ིཔ་ར།ི 6:10; ས་མ་ཡ། 33:11-15). 

གསུང་རབ་ནང་དུ་ལུས་པོའི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཚང་མར་ལག་པ་དང་མིག་དང་འདྲ་བའི་ཆ་ཤས་དང་ཆ་ཤས་དང་འདྲ་བར་ལུས་པོའི་ནང་གི་དངོས་པོ་གཞན་དག་ཚང་མར་ནུས་པ་ཡོད་པ་སྱེ། 

14 དོན་དངོས་ཀི་ཁོད་དུ་ལུས་པ་ོནི་ཁོངས་མ་ིགཅིག་མིན་པར་མང་པ་ོཡོད། 

15 གལ་ཏྱེ་རྐང་པས་"ང་ནི་ལག་པ་མིན་པས་ང་ན་ིལུས་ཕུང་མིན་"ཞྱེས་བཤད་དགོས་ན། དྱེ་ནི་ལུས་ཕུང་ག་ིགནད་དོན་མིན་ནམ། 16 གལ་ཏྱེ་རྣ་བ་ལ་"ང་ནི་མགི་མིན་པས་ང་རོ་མིན་"ཞྱེས་

བཤད་དགོས་པ་ཡིན་ན། དྱེ་ནི་ལུས་ཕུང་མ་ཡིན་ནམ། 17 གལ་ཏྱེ་ལུས་པོ་ཧིལ་བོ་མིག་ཡིན་ན། ཉན་དཔང་ཚོགས་འདུ་གང་དུ་ཡོད་དམ། གལ་ཏྱེ་མི་ཚང་མས་ཉན་ན་དྲི་མ་གང་དུ་ཡོད་དམ། 
18 འོན་ཀང་ད་ལྟ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོངས་མི་རྱེ་རྱེ་བཞིན་གཏན་འཁྱེལ་བྱས་ཟིན་པ་དྱེ་ནི་ཁོང་དགའ་སོ་ཚད་མྱེད་སྱེས་པ་ནང་བཞིན་ལུས་པོའི་ནང་དུ་བཞག་ཡོད། 19གལ་ཏྱེ་ཁོ་ཚ་ོཚང་
མ་ཁོངས་མི་གཅིག་ཡིན་ན། བྱེམ་པ་ོགང་དུ་ཡོད་དམ། 

20 འོན་ཀང་ད་ལྟ་དངོས་གནས་ཁོངས་མི་མང་པོ་ཡོད་ཀང་སིག་གཞི་གཅིག་ཡོད། 21 ད་དུང་མིག་གིས་ལག་པར"ང་ཁོད་ལ་དགོས་མཁོ་མྱེད"ཅྱེས་བཤད་མི་རུང་བ་དང་། ཡང་བསར་མགོ་

བོ་རྐང་འོག་ཏུ་"ང་ལ་ཁོད་དགོས་དོན་མྱེད། 22 མ་རྱེད། དྱེ་ལས་ལྡོག་སྱེ་ལུས་པ་ོཅུང་ཞན་པའི་ཁོངས་མ་ིདྱེ་དག་ནི་དགོས་ངྱེས་ཤིག་རྱེད། 23 ང་ཚོས་བལྟས་ན་གཟི་བརིད་དྱེ་ཙམ་མྱེད་པའི་

ལས་ཁུངས་ཀི་ཁོངས་མི་དྱེ་དག་གི་སྱེང་ནས་ང་ཚོར་གཟི་བརིད་སྔར་ལས་ཆྱེ་བ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད། ང་ཚོའི་ཁུངས་མྱེད་ཀི་ཆ་ཤས་ལ་ཁྱེངས་སྐྱུང་ག་ིབསམ་པ་དྱེ་བས་ཆྱེ་བ་ཡོད། 24 འོན་ཀང་ང་

ཚོའི་མིག་སྔའི་ཆ་ཤས་ལ་དགོས་མཁོ་མྱེད། འོན་ཀང་དཀོན་མཆོག་གིས་ལུས་ཕུང་གྲུབ་པས་མི་འདང་བའི་ཆ་ཤས་དྱེར་གཟ་ིབརིད་སྔར་ལས་ཆྱེ་བ་ཞིག་སད་ཡོད། 25 ལུས་པོའི་ནང་དུ་མཁས་

དབང་རིང་ལུགས་མྱེད་ཀང་ཨུ་ཡོན་རྣམས་ཀིས་གཅིག་མཚུངས་ཀི་ལྟ་རོག་བྱྱེད་དགོས།  (1 ཁ་ོརོ་ན་ིཡ། 12:14-26) 

ཕོགས་འགལ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྱེན་ཞིག་ནི་ང་ཚོས་ཕོགས་གཞན་ཞིག་ལ་ལྟ་རོག་གཅིག་འདྲ་བྱྱེད་ཐུབ་པ་དྱེ་ན་ིཕོགས་འགལ་ནི་ང་ཚོར་བྱྱེད་ཐབས་མི་འདྲ་བ་སད་དྱེ་བརྱེ་དུང་སྱེར་བར་རོགས་རམ་བྱྱེད་པའི་ཆྱེད་
དུ་ཡིན། 

ད་ལྟ་མི་ལ་ལས་གལ་ཏྱེ་ཁོད་ནི་རིགས་རྒྱུད་ངྱེས་ཅན་ཞིག་དང་གཟུགས་པོའི་རིང་ཚད། ཅུང་ཞན་པ་སོགས་ཡིན་ན་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་དྱེ་བས་ཆྱེ་བ་ཡོད་ཅྱེས་བཤད་སིད། 

ཕོགས་ཁ་ཤས་ནས་བཤད་ན་དྱེ་ནི་དོན་དངོས་ཤིག་རྱེད། 

འོན་ཀང་དྱེ་ན་ིའཆར་གཞིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་སྱེ། 

27 འོན་ཀང་དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་རྱེན་ག་ིབླུན་པོ་རྣམས་བདམས་ནས་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ངོ་ཚ་དགོས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གིས་འཇིག་རྱེན་ག་ིཉམ་ཆུང་གི་རིགས་བདམས་ནས་

སོབས་དང་ལྡན་པའི་དངོས་པ་ོརྣམས་ལ་ང་ོཚ་དགོས་པ་དང་། (1 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 1:27) 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་དང་བཟ་ོདབིྱབས་སོགས་མི་རྣམས་ལུས་ཕུང་གཅིག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་དུ་བཅུག (ར་ོམ་པ། 12:4-5; 1 ཁོ་ར་ོན་ིཡ། 12:12-14). 

ཚང་མར་རྒྱལ་སོབ་ཀི་ག་ོསྐབས་ཡོད། 

ཁ་དན་དང་ལྱེན་བྱྱེད་མཁན་ཚང་མས་དམིགས་བསལ་གི་བྱྱེད་ཐབས་སད་དྱེ་རང་ཉིད་དང་མི་གཞན་དག་ཚང་མར་དུས་གཏན་དུ་དགའ་ཞྱེན་བྱྱེད་དུ་འཇུག་ཐུབ་པ་སྱེ་རིགས་རྒྱུད་དང་། མི་རིགས། ལོ་ཚོད་
འདིའི་ནང་བྱུང་བའི་སྣང་ཚུལ་བཅས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ན། 

ལས་དནོ་ཡག་པ་ོསྒྲུབ་དགསོ། 

སོ་ལོ་མོན་གིས་བིས་པར། མི་རྣམས་ཀིས་དཀོན་མཆགོ་གི་བྱ་བར་བསམ་བླ་ོགཏོང་བཞིན་ཡོད། (ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། 7:13). མ་ིམང་པ་ོཞིག་གིས་དཀོན་མཆགོ་གི་ལས་ཀར་གོ་བ་ལྱེན་མི་ཐུབ་པའམ་ཡང་ན་

བསམ་བློ་ཡག་པ་ོགཏོང་མི་ཐུབ་མོད། འོན་ཀང་ཁ་ོཚསོ (cf. མ་ཞ།ོ 6:33). ད་ལྟ་བྱ་བ་ཞིག་སྒྲུབ་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱ་དགོས། (མ་ཞོ། 24:14, 28:19-20; རོ་མ་པ། 9:28; 2 ཁ་ོརོ་ན་ིཡ། 

9:6-8; ཐྱེར་འདོན། 3:7-10). དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད། (cf. 2 ཁོ་རོ་ན་ིཡ། 9:6-14; ཐྱེར་འདོན། 3:7-13). 
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གསུང་རབ་ཐྱེངས་ཉ་ིཤུ་ལྷག་ཙམ་ལ་ཆྱེད་མངགས་"ཡག་པོ་སྒྲུབ་དགོས་"ཞྱེས་བཤད། ང་ཚོས་མ་ིགཞན་ལ་རོགས་རམ་བྱྱེད་པར་བརྱེན་ནས་བྱ་བ་བཟང་པ་ོསྒྲུབ་ ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་དང་ཁིམ་མཚེས་ལ་

དགའ་ཞྱེན་བྱྱེད་པར་བརྱེན་ནས་བྱ་བ་ (མ་ཞ།ོ 22:37-39)— མིའི་རིགས་གཞན་དག་བཅས་ཡིན། 

ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པས་དཀོན་མཆོག་གི་བྱ་བར་རྒྱབ་སོར་བྱས་ནས་གཞན་ལ་འབྱེལ་གཏུག་བྱས། (མ་ཞ།ོ 24:14, 28:19-20; ར་ོམ་པ། 10:15, 15:26-27). 

ལས་ཀའི་དམིགས་ཡུལ་ན་ིབྱ་བ་སྔར་ལས་ལྱེགས་པར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། 

5 ཧུར་བརོན་གིས་སྣྱེ་ཁིད་བྱྱེད་པའི་འཆར་གཞི་འདང་ངྱེས་ཤིག་ཡོད་ངྱེས་རྱེད། (གཏམ་དཔྱེ། 21:5a) 

23 ངལ་རོལ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་ཀ་ིཁོད་དུ་ཁྱེ་སོགས་ཡོད། (གཏམ་དཔྱེ། 14:23) 

23 ངལ་རོལ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་ཀ་ིཁོད་དུ་གནས་བབ་ཡག (གཏམ་དཔྱེ། 14:23, གཞོན་ནུའ་ིཡིག་སྒྱུར།) 

ལས་ཀ་བྱྱེད་པར་མི་ཚང་མར་ཁྱེ་ཕན་(ལྱེགས་ཆ་)འདོན་སོད་བྱ་དགོས། 

ཨ་སི་ཐྱེ་ལོ་ཡིས་བིས་དོན། 

12 དྱེར་བརྱེན་བདག་གི་སིང་ཉྱེ་བ་ནི་ཁོད་ཚོས་སྔར་ནས་བཟུང་བར་ིབཀུར་བྱྱེད་པ་ལྟར་ང་རང་ག་ིམདུན་དུ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ད་ལྟ་ང་མྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་འོག་ཏུ་དྱེ་བས་ཀང་མང་

བས་སྐྲག་སྣང་དང་འདར་སིག་སིག་གིས་རང་ཉིད་སབོ་པར་འབད་བརོན་བྱྱེད་དགོས་པ་དང་། 13 གང་ལགས་ཤྱེ་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཚོའི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱྱེད་པར་འདོད་བླ་ོཡོད་ལ་

ཁོའི་སོ་སྣང་ག་ིཆྱེད་དུ་ཡང་བྱ་བ་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད། (ཧ ི་ལི་ཕིན་གི་མ།ི 2:12-13)  

ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ག་ིསོ་སྣང་གི་ཆྱེད་དུ་འབད་བརནོ་བྱྱེད་པ་ན་ིབརྱེ་དུང་ཇྱེ་དྲག་ཏུ་གཏོང་བ་དང་དུས་གཏན་དུ་སྔར་ལས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱ་རྒྱུ་དྱེ 

དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚ་ོམི་རྱེ་རྱེར་ལས་གནས་རྱེ་ཡོད་པ་སྱེ། 

15 ཁོད་ཀིས་ཁ་པར་གཏོང་ངྱེས་ཡིན། ངས་ཁོད་ལ་ལན་འདྱེབས་ངྱེས་ཡིན། ཁྱེད་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་ལག་པའི་བྱ་བར་རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀིན་ཡོད། (ལས་གནས། 14:15) 

ཁྱེད་ཚོ་ཡང་གནམ་བདག་གི་ལག་པའི་བརམས་ཆོས་ཡིན། ཁོས་ཁྱེད་ལ་འཆར་གཞ་ིཞིག་ཡོད་པས། ཁྱེད་ཀསི་བྱ་བ་ཞིག་བསྒྲུབས་ནས་དུས་གཏན་དུ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པའི་ས་ོནས་རོགས་རམ་བྱྱེད་པར་འབྱེལ་བ་
ཡོད། 

རོམ་པ་པོ་མ་ལི་ཡ་·པ་ོཔོ་ཝ་ཡིས་གཤམ་གསལ་གི་ལྟ་ཞིབ་བྱས 

མི་ཚེ་གང་བོར་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་རུང་། ཁོད་དང་བྱསི་དུས་ཀི་རང་ཉིད་མ་ིགཅིག་ཏུ་འགྱུར་དུ་འཇུག་པའི་གསང་བ་ན་ིགང་ལྟར་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཆྱེས་སོ་སྣང་ལྡན་པའི་གནད་དོན་ཞིག་

རྱེད། (པོ་པ་ོཝ་·མུའུ་·ཀྱེ་སི་·ཕ་ལི་ཡིས་རྒན་རྒོན་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་སྒྱུ་རལ་སྐོར་ག་ིགནད་དོན། ཀད་པའི་བསལ་འདྱེམས། ཟླ་པ། 3, 2015) 

དྱེ་ནི་མ་ིམང་པོའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་གབ་ཚིག་ཅིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་དྱེ་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་མཚོན་ན་གསང་བ་ཞིག་ དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་ཚང་མ་དང་མཉམ་དུ་འབད་བརོན་བྱས་ནས་ང་ཚོར་རོགས་
རམ་བྱྱེད་ཀིན་ཡོད། དྱེ་བཞིན་གཞན་ལ་རོགས་རམ་བྱྱེད་དགོས། 

བྱ་དངོས་གསར་གཏོད་བྱྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱུན་པར་བྱ་དངོས་ཇྱེ་ལྱེགས་སུ་གཏོང་བའི་ཆྱེད་དུ་ཡིན། 

དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ལ་"གསར་གཏོད་"བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དུས་གཏན་དུ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་དྱེ་རྱེད། 

པའོ་ལོ་དང་པ་ཱནཱ་ས་ིཡིས་བསན་དོན། 

18 དུས་གཏན་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་ནི་ཁོང་གི་བརམས་ཆོས་ཡོད་ཚད་ཡིན། (བྱ་སོད།s 15:18) 

དཀོན་མཆོག་གིས་མི་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་མ་ཟད། ཁ་ོཚོ་སའི་གོ་ལ་འདིའི་སྱེང་དུ་བཞག་ནས་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྱྱེད་པའི་འཆར་གཞིའ་ིཆ་ཤས་ཤིག་ 
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8 གང་ལགས་ཤྱེ་ན། བཀའ་དྲིན་ལ་བརྱེན་ནས་ཁོད་ནི་དད་མོས་ལ་བརྱེན་ནས་སོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ལས་རང་ཉིད་ཀིས་སོབ་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན། དྱེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ལྱེགས་སྱེས་ཡིན་པ་ལས་

བརམས་ཆོས་9མ་ཡིན་པས་མ་ིསུ་ཞིག་གིས་ཀང་རང་བསོད་བྱྱེད་མི་རུང་། 10 ང་ཚོ་ནི་ཡྱེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་གི་ཡྱེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་ག་ིཡྱེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་གི་དུས་སུ་གསར་རོམ་བྱས་པ་

ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དཀོན་མཆོག་གིས་སྔོན་ལ་ང་ཚ་ོཁོ་ཚའོི་ནང་དུ་འག་ོདགོས་པའི་ག་སིག་བྱས་ཡོད། (ཨའྱེ་ཕྱེ་སི་  2:8-10) 

མིའི་རིགས་ཚང་མ་ཅི་འདྲ་རྱེད། 

དཀོན་མཆོག་གི་འཆར་གཞ་ིདང་ལྱེན་བྱྱེད་མཁན་ཚང་མས་དུས་གཏན་དུ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཡོང་ངྱེས་རྱེད། དྱེས་མ་ཚད་དྱེ་ནི་སྔོན་ཆད་འཚོ་བ་སྱེལ་མོང་བའི་མི་ཚང་མ་(དྱེའི་ཐད་ཀི་ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚུལ་
ཞིབ་ཕ་རྣམས་ལ་ཞིབ་བཤྱེར་བྱས་ནས་ང་ཚོའ་ིརིན་མྱེད་དྲ་ཐོག་ག་ིདཔྱེ་དྱེབ་འཛམ་གིང་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་རྒྱལ་སོབ་བྱྱེད་པ་དང་ཨ་ཕའོ་ཐ་སི་ཐ་སི་ཐ་ནད་ཞྱེས་པར་ཞིབ་བཤྱེར་བྱས་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཕིན་
ཆད་ཀི་ལོ་རབས་ཤིག་ག་ིནང་བོར་བརླག་ཏུ་སོང་བ་དྱེ་སོབ་ཐུབ་བམ། ཆོས་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའ་ིསོ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་སབས་འག་ོའཆར་གཞི་གསལ་སོན་བྱས་ཡོད)། 

ཡྱེ་ཤུ་ཡིས་ང་ཚ་ོམི་རྱེ་རྱེར་ག་ོགནས་ཡོད་ཅྱེས་ཁབ་བསགས་བྱས། 

1 "རང་གི་སྱེམས་ལ་སུན་སྣང་སྱེས་སུ་མ་འཇུག བདག་ནི་ལྷ་ལ་དད་པ་དང་། ང་ལ་ཡང་ཡིད་ཆྱེས་ཡོད། 2 ངའི་ཨ་ཕའི་ཁིམ་དུ་ཁང་བ་མང་པོ་ཡོད། གལ་ཏྱེ་དྱེ་འདྲ་མ་བྱས་ན། ངས་ཁོད་ལ་

ངས་ཁོད་ལ་སོད་གནས་ག་སིག་བྱྱེད་དགོས་ཞྱེས་བཤད་སིད་དམ། 3 གལ་ཏྱེ་ངས་ཁོད་ཚོར་ས་ཆ་ཞིག་ག་སགི་བྱས་ན། ངས་ཁོད་ཚ་ོངའི་མདུན་དུ་ཡོང་བར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྱེ་ལྟར་བྱས་

ན་ཁོད་ཚོ་ཡང་ངའི་སོད་གནས་སུ་འགྱུར་སིད། (ཡུའྱེ་ཧན། 14:1-3, BSB) 

ཁྱེད་ཚོའི་ས་ཆ་ཞིག་གིས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ཀིས་ཁྱེད་ལ་ཆྱེས་འཚམ་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡོད་པར་རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀིན་ཡོད། རང་གི་ནུས་པ་ལ་མཚོན་ན། ཁྱེད་རང་གནམ་བདག་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིབདྱེ་སིད་དང་བྱས་རྱེས་འཇོག་

པའི་ཁོངས་མི་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་མ་ིཐུབ་པར་སྱེམས་ཁུར་བྱྱེད་མི་དགོས། དཀོན་མཆོག་གིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཁྱེད་ཚོའི་ནང་ནས་འགོ་བརམས་པའི་བྱ་བ་བསྒྲུབས། (cf. ཧ ི་ལ་ིཕིན་ག་ིམི། 1:6). 

དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ཀི་འཆར་གཞི་ནམ་ཡང་རྒྱུན་འཁོངས་བྱྱེད་དགོས་ཏྱེ། 

14 ངས་གནམ་བདག་གིས་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབས་ཀང་ནམ་ཡང་གནས་པ་ཤྱེས། (ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། 3:14)  

གསུང་རབ་ལས་ཡྱེ་ཤུ་རང་ཉིད་ཀིས་བྱ་བ་སྔར་ལས་ལྱེགས་པར་བསྒྲུབ་པར་ཡོང་བ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་དྱེ། 

6 ... ཁོང་གིས་ད་དུང་སྔར་ལས་ལྱེགས་པའི་དམ་བཅའ་འཇོག་པའི་བར་འདུམ་བྱྱེད་མཁན་ཡིན། (ཧ་ིཔ་རི། 8:6) 

ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ལ་རྱེ་བ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཡོད་པ་སྱེ། དྱེ་ནི་སྱེམས་གསོ་བྱྱེད་འོས་པ་ཞིག་རྱེད། 

19 ... དྱེ་རུ་རྱེ་བ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཞིག་བཏོན་ནས་ང་ཚོ་གནམ་བདག་ག་ིཉྱེ་སར་བཅར་ཡོད། (ཧ་ིཔ་ར།ི 7:19)  

13 ཡིན་ནའང་ངས་ཁོད་ཚོར་བླུན་རྨོངས་དང་སྤུན་ཟླ་རྣམས་གཉིད་དུ་ཡུར་བའི་མ་ིདྱེ་ཚ་ོདང་འབྱེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་བྱྱེད་རྒྱུའི་རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀི་མྱེད། ཁོད་ལ་རྱེ་བ་མྱེད་པའི་མ་ིགཞན་དག་

དང་འདྲ་བར་སྱེམས་སྡུག་བྱྱེད་མི་རུང་། 14 གལ་ཏྱེ་ང་ཚོས་ཡྱེ་ཤུ་ཤི་རྱེས་ཡང་བསར་ཡར་ལངས་པར་ཡིད་ཆྱེས་བྱས་ན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཀང་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་ནང་དུ་ཉལ་བའི་མ་ིདྱེ་
ཚོ་དང་མཉམ་དུ་འཁིད་ཡོང་ངྱེས་རྱེད།  

15 དྱེར་བརྱེན་ང་ཚོས་གཙོ་བདག་གི་བཀའ་ལྟར་ཁོད་ཚོར་བཤད་རྒྱུར། ང་ཚོ་གསོན་པོར་གནས་ཤིང་བདག་པོ་མ་ཡོང་བར་དུ་གནས་པའ་ིམི་དྱེ་ཚོ་གཉིད་དུ་ཡུར་བའི་མ་ིདྱེ་ཚོའི་སྔོན་དུ་

གཏན་ནས་ཡོང་མ་ིསིད། 16 དཀོན་མཆོག་རང་ཉདི་ཀིས་སྐད་ཆྱེན་པོས་ལྷ་ཡུལ་ནས་མར་བབས་པ་དང་། མདའ་མ་ོཞིག་གི་སྐད་དང་ལྷ་ཡི་དུང་བརྡ་བཏང་བ་རྱེད། ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་འཆད་

མཁན་གི་འདས་པ་ོརྣམས་སྔོན་ལ་ཡར་འཕར་ངྱེས་རྱེད། 17 དྱེ་ནས་ང་ཚོ་གསོན་པོར་བསད་ཡོད་པའི་མི་དྱེ་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་སིན་ག་ིནང་དུ་བཟུང་ནས་བར་སྣང་དུ་བདག་པོ་དང་ཐུག་

འཕད་བྱྱེད་དགོས། དྱེར་བརྱེན་ང་ཚ་ོནམ་ཡང་བདག་པོ་དང་མཉམ་དུ་བསད་ཡོད། 18 དྱེ་བས་སྐད་ཆ་འདི་དག་གིས་གཅིག་ལ་སྱེམས་གསོ་བྱས་པ་ཡིན།  (1 ས་ལི་ཡ་མ།ི 4:13-18) 

34 ... རང་ཉིད་ལ་སྔར་ལས་ལྱེགས་པ་དང་བརི་སྲུང་བྱྱེད་པའི་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་པ་ཤྱེས་དགོས། (ཧ་ིཔ་ར།ི 10:34, པྱེ་ལྱེ་ས་ིཐན་ག་ིགསུང་རབ།) 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་ཡོད་ཚད་གསར་སྐྲུན་བྱས་ནས་དུས་གཏན་དུ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཡོང་བར་བྱ་དགོས། ཇི་སིད་བར་དུ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཡོང་ངྱེས་ (cf. ཅ་ལ་ིཡཱ། 32:38-41). 

ང་ཚོར་བྱ་བ་སྔར་ལས་ལྱེགས་པར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་དགའ་པོ་བྱྱེད་པ་དྱེ་ཡིན། རྱེད་ཡ། དཀོན་མཆོག་གིས་དགའ་ས་ོཚད་མྱེད་སྱེས་སིད། (cf. ཧི་པ་ར།ི 11:5, 13:16; 1 པི་ཏི། 

2:19-20, NLT)-- དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་དཀོན་མཆོག་ལ་དྱེ་བས་ཀང་མི་བཟང་ངམ། 
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དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གིས་འདི་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་བ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཞིག་གསར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད། 

དྱེ་ནི་ཁོང་གིས་ཅིའི་ཕིར་སོབ་མ་ཆུང་ཆུང་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་རྱེད། དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོང་གིས་སྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་རྱེད། 

དཀོན་མཆོག་གི་འཆར་གཞིའི་ནང་དུ་ལ་ོཚོད་འདིའི་ནང་དུ་ཁོང་ག་ིའབོད་སྐུལ་ལ་དོ་དམ་བྱྱེད་མཁན་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད། (ད་དུང་གསལ། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ལ་འབོད་དམ།) དྱེ་བཞིན་འབྱུང་འགྱུར་ག་ི

ལོ་ཚོད་ནང་མ་ིགཞན་དག (ད་དུང་རིན་མྱེད་དྲ་ཐགོ་གི་དཔྱེ་ཆ་རྒྱལ་སོབ་ཀི་ཡོངས་ཁབ་ཀི་འདོན་སོད།ཞྱེས་པར་གསལ། Apokatastasis: དཀོན་མཆོག་གིས་རྱེས་ཕོགས་ཀི་ལ་ོཚོད་ནང་བོར་

སོང་བའི་མི་དྱེ་སོབ་ཐུབ་བམ། ཆོས་བརྒྱ་ཕག་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་སབས་འགོ་འཆར་གཞི་གསལ་སོན་བྱས་ཡོད།). 

ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པས་ཁོ་ཚོའ་ིམི་སྱེར་གི་ཆ་ཤས་ནི་དུས་གཏན་དུ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཡོང་བར་བྱ་དགོས། 

འོན་ཀང་འདི་ནི་གནམ་བདག་ག་ིབྱྱེད་སངས་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཡིན། 

12 མི་ཞིག་ལ་བལྟས་ན་འགིག་པའི་ཐབས་ཤྱེས་ཤིག་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་དྱེའི་མཐའ་འབས་ནི་འཆ་ིལམ་རྱེད། (གཏམ་དཔྱེ། 14:12; 16:25) 

མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ཕོགས་མང་པོའི་ཐད་ནས་འཛམ་གིང་སྔར་ལས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་ཡདོ། དཀོན་མཆོག་གི་བྱྱེད་སངས་ལ་ལྟ་རོག་བྱས་ན་ཁ་ོཚོར་རྱེ་བ་ཆྱེན་པོ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། 

ཡིན་ནའང་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ཁ་ོཚོས་མངལ་འབྱིན་པའི་དབང་ཆ་དང་གསུང་རབ་ཀིས་ཁ་རྡུང་བཏང་བའ་ིཀུན་སོད་དང་མ་ིམཐུན་པའི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱྱེད་སྐབས་འཛམ་གིང་སྔར་ལས་མཛེས་
སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་འདུག་སམ། 

མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ཁོ་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིབྱྱེད་སངས་དྲིལ་བསགས་བྱྱེད་སྐབས་འཛམ་གིང་སྔར་ལས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་འདུག་སམ། 

ཧ་ཅང་ཡིད་ས་ོབ་ཞིག་ལ། མི་མང་ཆྱེ་བས་མ་ིགཞན་དང་། སོལ་རྒྱུན་རིང་པ། ཁ་ོཚོའི་འདོད་པ། ཡང་ན་ཁོ་ཚོའི་སྱེམས་ཀིས་གསུང་རབ་ལ་ལྟ་སངས་འཛིན་པར་གོ་སྐོན་བླ་ོའགུག་དང་ཡིད་ཆྱེས་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། 
འོན་ཀང་ཆོས་གཞུང་གིས་ཉྱེན་བརྡ་བཏང་བ་སྱེ། 

9 "སྱེམས་པ་ན་ིབྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་མགོ་སྐོར་གཏོང་བ་དང་ངན་པ་གང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་བྱྱེད་པ། སུ་ཞགི་གིས་ཤྱེས་ཐུབ་བམ། 10 བདག་དང་། བདག་པ།ོ སྱེམས་འཚོལ་བ། ངས་སྱེམས་ལ་

བརག་དཔྱད་བྱྱེད་ཀ་ིཡིན། ཐ་ན་མ་ིརྱེ་རྱེ་ལ་རང་གི་བྱྱེད་སངས་ལྟར་སྱེར་དགོས། ཁོའི་བྱ་བའི་འབས་བུ་ལྟར་སྱེར་དགོས། (ཅ་ལི་ཡཱ། 17:9-10) 

ཁོད་ལ་ལྷའི་བྱྱེད་སངས་ལྟར་བྱ་བ་སྒྲུབ་འདོད་ཡོད་དམ། 

ངོ་མ་ཡིན་ནམ། ངོ་མ་ཡིན་ནམ། 

ཁྱེད་ཚོས་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། 

དཀོན་མཆོག་གིས་མི་རྣམས་ལ་བྱ་བ་བཟང་པོ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད་ཀང་། མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན་གསི་དྱེ་ལྟར་བྱྱེད་ཀི་མྱེད། 

20 མགོ་སྐོར་གཏོང་བའི་བསམ་པ་ཡོད་མཁན་གིས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མ་ིརྱེད་པ་དང་། ལྕྱེ་དྲ་ིཞིམ་པ་ོཡོད་པའི་མི་དྱེ་ངན་པར་ལྷུང་བ་རྱེད། (གཏམ་དཔྱེ། 17:20) 

དངོས་ལུགས་ཀི་ཕོགས་ནས་བལྟས་ན་དོན་དག་ལ་བལྟས་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུའང་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད 

9 ཨ་ཙི། བདག་པ་ོལ་འཇིགས་པ་དང་། ཁྱེད་ཚ་ོཁོང་གི་དམ་པ་ཡིན། ཁོ་ལ་སྐྲག་པའི་མི་དྱེ་དག་ལ་རྱེ་བ་མྱེད། 10 སྱེང་གྱེ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་མ་ིའདང་བ་དང་བཀྲྱེས་ལྟོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

མོང་ འོན་ཀང་བདག་པ་ོདོན་གཉྱེར་བྱྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་བྱ་བ་བཟང་པོ་གང་ཡང་མྱེད་མི་རུང་། (ས་མ་ཡ། 34:9-10) 

31 "དྱེ་བས་སྱེམས་ཁལ་མ་བྱྱེད། ང་ཚོས་ཅ་ིཞིག་ཟ་དགོས་སམ་ཡང་ན་ང་ཚོས་ཅ་ིཞིག་འཐུང་དགོས་སམ། ཡང་ན་ང་ཚོས་ཅ་ིཞིག་གོན་དགོས་སམ།  32 བྱ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀ་ིརྱེས་སུ་

མི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་འཚོལ་ཞིབ་བྱྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁྱེད་ཀི་ཨ་ཕའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ཁྱེད་ལ་དངོས་པོ་འདི་དག་ཚང་མ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཤྱེས།  33 འོན་ཀང་སྔོན་ལ་དཀོན་མཆོག་ག་ི

རྒྱལ་པོ་དང་ཁོང་གི་དྲང་བདྱེན་གི་དོན་དུ་འཚོལ་དགསོ་པ་དང་། དངོས་པོ་འདི་དག་ཚང་མ་ཁོད་ཀི་སྱེང་དུ་ཁ་སྣོན་བྱྱེད་དགོས།  34 དྱེ་བས་སང་ཉིན་ལ་སྱེམས་ཁལ་བྱྱེད་མ་ིདགོས། སང་

ཉིན་རང་ཉིད་ཀ་ིབྱ་བར་སྱེམས་ཁལ་བྱྱེད་ངྱེས་རྱེད། ཉིན་གང་བོར་འདང་ངྱེས་ཤིག་ཡོད་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀ་ིརོག་དྲ་རྱེད། (མ་ཞོ། 6:31-34) 

རང་ཉིད་དང་མ་ིགཞན་པའི་མ་ིམངོན་པའི་ནུས་ཤུགས་འདོན་སྱེལ་གང་ཐུབ་བྱ་དགོས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆྱེས་བྱྱེད་དགོས་པར་མ་ཟད། ཁོང་ནི་ཁྱེད་ཚོའི་ཐབས་ཇུས་བློ་འདིྲ 
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5 བློ་གཅིག་སྱེམས་གཅིག་གིས་བདག་ལ་ཡིད་ཆྱེས་བྱྱེད་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀི་ཤྱེས་རོགས་ལ་མ་ིབརྱེན་པ། 6 ཁྱེད་ཀི་བྱྱེད་སངས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཁ་ོལ་ཁས་བླངས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཁྱེད་ཚོའི་

འགོ་ལམ་ལ་བཀོད་འདོམས་བྱྱེད་དགོས། 7 རང་གི་མིག་ནང་དུ་བླ་ོགོས་མ་ིལྡན་པ། བདག་པོ་ལ་འཇིགས་ཤིང་སིག་པ་དང་བལ།། 8 ཁོད་ཀ་ིཤ་ལ་བདྱེ་ཐང་ཡོང་བ་དང་། རུས་པའི་སྱེང་ག་ི

སོབས་ཤུགས་ཀང་ཡིན། (གཏམ་དཔྱེ། 3:5-8)  

རང་གི་མིག་ནང་དུ་དྱེ་འདྲའ་ིབློ་གོས་ལྡན་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ཁྱེད་ཀིས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆྱེས་གང་ལྱེགས་བྱྱེད་མི་སིད། 

ཁྱེད་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆྱེས་བྱས་ན་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཡོང་ངྱེས་ཡིན། 

དཀོན་མཆོག་གིས་མི་གཞན་ལ་འབྱེལ་གཏུག་བྱྱེད་པའི་བྱ་བ་དང་རྒྱབ་སོར། 
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6.  ཡུན་རངི་ག་ིའཆར་གཞ་ིཞགི་ཡདོ། 

ད་ལྟ་དཀོན་མཆོག་ན་ི"བླ་ན་མྱེད་པ་དང་བླ་ན་མྱེད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པས། དྱེའི་མིང་ལ་མཆོག་གྱུར་ཟྱེར། " (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 57:15). 

ཡྱེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའ་ིཆོས་ལུགས་པ་ན་ིད་ལྟ་དཀོན་མཆོག་གི་ཤུལ་འཛིན་མཁན་དང་དཀོན་མཆོག་ག་ིབུ་ཕྲུག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།མི་རིང་བའི་མ་འོངས་པར་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་གཟི་བརིད་མཚན་མྱེད་དུ (རོ་མ་པ། 

8:16-17), མཇུག་མཐར་དྱེ་དང་འདྲ་བའི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་ངྱེས་རྱེད། ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པ་དུས་གཏན་དུ་གནས་སིད། (དཀོན་མཆོག་དང་མི་འདྲ་བར་ང་ཚོ་ཚང་མར་འགོ་རོམ་ས་ཞིག་ཡོད་སིད།). 

༸གོང་ས་མཆོག་རང་ཉིད་ཀི་ཐུགས་ལ་རྒྱང་རིང་གི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། 

20 རྒྱུ་མཚན་ནི་གསར་རོམ་ལ་ངལ་བ་འབས་མྱེད་ཀ་ིརང་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་འདོད་མོས་མྱེད་པར་རྱེ་བ་བཅངས་པའི་ཁོང་ག་ིརྱེན་གིས་ཡིན་པ་དང་། 21 གང་ལགས་ཤྱེ་ན། གསར་སྐྲུན་དྱེ་

ཉིད་ཀང་རུལ་སུངས་ཀི་འཆིང་རྒྱ་ལས་བྱུང་བ་དྱེ་དཀོན་མཆོག་གི་བུ་ཕྲུག་ག་ིགཟི་བརིད་ལྡན་པའི་བཅིངས་འགོལ་དུ་སྱེལ་ངྱེས་ཡིན་པའི་རྱེན་གིས་རྱེད། 22 ང་ཚོས་ཤྱེས་གསལ་ལྟར། གསར་

སྐྲུན་ཧིལ་པོའི་མག་པ་དང་ངལ་རོལ་ནུས་ཤུགས་དང་ལྷན་དུ་སྱེས་པའི་གཤྱེར་མ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟའི་བར་དུའང་ཡོད། 23 དྱེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ང་ཚོར་ཡང་བསམ་པའི་ཐོག་མའི་དྲིན་ལན་

ཡོད་པ་དང་། ཐ་ན་ང་ཚ་ོརང་ཉིད་ཀིས་ཀང་རང་ཉདི་ཀི་ནང་ཁུལ་དུ་སྐད་ཅོར་ཆྱེན་པ་ོརྒྱག་ག་ིཡོད་པས། ཉར་གསོ་དང་ལུས་ཕུང་ཚུར་བླུས་པར་རྱེ་སྒུག་ཆྱེན་པ་ོབྱྱེད་ཀི་ཡོད། 24 གང་ལགས་

ཤྱེ་ན་ང་ཚ་ོརྱེ་བ་འདིའི་ཁོད་ནས་སོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་མདོ། འོན་ཀང་རྱེ་བ་དྱེ་མཐོང་རྒྱུ་ནི་རྱེ་བ་མྱེད་པ་ ཅིའི་ཕིར་མི་ཞིག་གིས་མཐོང་བའི་དངོས་པ་ོལ་རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀིན་ཡོད་དམ། 25 འོན་ཀང་

གལ་ཏྱེ་ང་ཚོས་མཐོང་མ་མོང་བའི་རྱེ་བ་ཡོད་ན། ང་ཚསོ་རྒྱུན་འཁོངས་ལྷོད་མྱེད་ཀིས་སྒུག་པ་ཡིན། (རོ་མ་པ། 8:20-25) 

དཀོན་མཆགོ་གིས་ཁོའི་གསར་རོམ་ནང་ཁུལ་དུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཤྱེས་མོད། འོན་ཀང་ཁོ་ལ་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད། 

ལོ་ཙཱ་བ་གསུམ་ལ་བརྡ་ཐོ་གཏོང་དགོས། ཅ་ལི་ཡཱ། 29:11: 

11 ངས་ཁོད་ཚོར་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་ཤྱེས་ཀ་ིཡོད། "ཁོད་ཚོ་དར་རྒྱས་གོང་འཕྱེལ་གཏོང་རྒྱུ་ལས་ཁོད་ལ་གནོད་འཚེ་མི་གཏོང་བའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པས། འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་སོ་ནས་ཁོད་

ལ་རྱེ་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཞིག་སྱེར་རིས་ཡོད། (ཅ་ལ་ིཡཱ། 29:11, NIV) 

11 ངས་ཁོད་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བའ་ིབསམ་ཚུལ་ཤྱེས་ཀི་ཡོད། བདག་པོས་ཞི་བདྱེ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བ་ལས་དཀའ་སྡུག་མ་ིམོང་བར་ཁོད་ལ་མཐའ་འབས་དང་བཟོད་བསན་བྱྱེད་དུ་འཇུག་

དགོས། (ཅ་ལ་ིཡཱ། 29:11, ཏུའུ་ཡྱེ་ལུའུ་མུའུ།) 

11 ངས་ཁོད་ལ་འཆར་གཞ་ིཡོད་པ་ཤྱེས་ཀི་ཡོད། "ཁ་ོཚོ་ནི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ལས་གནོད་འཚེ་མི་ཡོང་བའི་འཆར་གཞི་ཡིན་པས་ཁྱེད་ཚོར་འབྱུང་འགྱུར་དང་རྱེ་བ་ཞིག་སྱེར་དགོས།  (ཅ་ལི་

ཡཱ། 29:11, འཚོ་གནས་ལ་ོཙཱ་གསར་པ།) 

འགའ་ཞིག་གིས་ཅ་ལ་ིཡ་ཞྱེས་པའི་སྐད་ཆ་དྲངས་པ་ 29:11 དྱེ་ན་ིདཀོན་མཆོག་གིས་དྱེ་དག་ལ་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་བདྱེན་དཔང་བྱས་ཡོད། དཀོན་མཆོག་ལ་དངོས་གནས་མ་ིཚང་མར་འཆར་གཞི་ཞིག་
ཡོད་ཀང་། མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་རག་ཏུ་གོང་འོག་ག་ིསན་ངག་དྱེ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏོང་ག་ིམྱེད། 

དམ་པའི་ཆོས་ཀ་ིབསབ་པ་ལ་མཉམ་འཇོག་སྱེ། 

11 ངས་ཁོད་ལ་བསམ་བླ་ོགཏོང་བའི་བསམ་བློ་ཤྱེས་ཀི་ཡོད། གཙོ་བདག་གིས་ཞི་བདྱེ་དང་སྡུག་རུལ་གི་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ཁོད་ལ་མ་འོངས་པ་དང་རྱེ་བ་ཞགི་སྱེར་རྒྱུ་ཡིན། 12 དྱེ་ནས་ཁོད་

ཀིས་ང་ལ་འབོད་པ་དང་ང་ལ་གསོལ་བ་འདྱེབས་པར་འགོ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ཁོད་ལ་ཉན་རྒྱུ་ཡིན། 13 ཁོད་ཀིས་ང་བཙལ་ནས་ང་བཙལ་ནས་རྱེད་ངྱེས་ཡིན། ཁོད་ཀསི་བློ་གཅིག་སྱེམས་གཅིག་གིས་

ང་བཙལ་ནས་རྱེད་ངྱེས་ཡིན། 14 བདག་གིས་ང་བཙལ་ནས་རྱེད་ངྱེས་ཡིན། ངས་ཁོད་བཙོན་ནས་ཕིར་ཁིད་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ཁོད་ཚ་ོམི་རིགས་ཡོད་ཚད་དང་ངས་ཁོད་ཚ་ོཕིར་སྐྲོད་གཏོང་

སའི་ས་ཆ་ཡོད་ཚད་ནས་ཁོད་ཚོ་བསྡུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ཁདོ་ཚོ་འཛིན་བཟུང་བྱྱེད་དུ་འཇུག་པའི་ས་གནས་སུ་འཁིད་རྒྱུ་ཡིན། (ཅ་ལི་ཡཱ། 29:11-14) 

འཆར་གཞི་དྱེ་ན་ིཡུལ་གར་བ་ཡིན་པར་མཉམ་འཇོག་བྱས། ངལ་བ་དང་གནས་མཇལ་བྱྱེད་མཁན་ཞིག་བྱྱེད་དགོས། དྱེར་བརྱེན་ང་ཚོས་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཡ་མཚན་སྱེ་དགོས་དོན་མྱེད། ད་དུང་ཨ་ལགས་
པ་ལི་ཏ་ིཡིས་བིས་པའི་རོམ་ཡིག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ཏྱེ། 

9 འོན་ཀང་ཁོད་ཚོ་ནི་བདམས་པའི་མ་ིརབས་ཤིག་དང་། གོང་མའི་བླ་མའི་ཐོབ་ཐང་། དམ་པའི་མ་ིརིགས། རང་གི་མི་རིགས་དམིགས་བསལ་ཅན་བཅས་ཡིན་པས། ཁོད་ཚོ་མུན་ནག་ག་ིཁོད་

ནས་འབོད་མཁན་ག་ིདཀོན་མཆོག་ལ་བསོད་བསྔགས་བྱྱེད་པ་དྱེ་ཁོང་གི་ང་ོམཚར་ཆྱེ་བའ་ིའོད་ཟྱེར་དུ་ཁབ་བསགས་བྱས་ཆོག་པ་དང་། 10 སྔོན་ཆད་མི་རིགས་ཤིག་མིན་པར་ད་ལྟ་དཀོན་
མཆོག་གི་མི་དམངས་ཡིན་ཞིང་། ཁོ་ཚོར་སིང་རྱེ་ཐོབ་མྱེད་ཀང་ད་ལྟ་སིང་རྱེ་ཐོབ་ཡོད།  
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11 སིང་ཉྱེ་བ་ལགས། ངས་ཁོད་ཚོ་ངལ་དུབ་དང་གནས་མཇལ་བར་ཞུ་བ་བྱས་ཏྱེ། བླ་སོག་ལ་ང་ོརྒོལ་བྱྱེད་པའི་དམག་འཁྲུག་གི་ཤ་འདོད་ལས་གཡོལ་ཐབས་བྱྱེད་པ་དང་། 12 མི་རིགས་ཁག་
གི་ཁོད་དུ་ཁྱེད་ཚོའི་བྱ་སོད་ལ་གཟ་ིབརིད་ལྡན་པ་ཞགི་ཡོད་པ་སྱེ། ཁོ་ཚོས་ཁོད་ལ་ང་ོརྒོལ་བྱྱེད་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་ཁ་ོཚོས་ལྟ་ཞིབ་བྱྱེད་པའི་བརམས་ཆོས་བཟང་པོར་བརྱེན་ནས་དཀོན་

མཆོག་ལ་བསོད་བསྔགས་བྱས་ཆོག (1 པ་ིཏ།ི 2:9-12)  

17 ད་ལྟ་རྡར་ཤ་གཅོད་པའི་དུས་ལ་སྱེབས་ཡོད་པ་ནི་ལྷ་ཁང་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། གལ་ཏྱེ་ཐོག་མར་ང་ཚ་ོནས་འགོ་བརམས་པ་ཡིན་ན། དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་

མཁན་རྣམས་ཀི་མཐའ་འབས་ཅི་འདྲ་རྱེད། 18 ད་ལྟ་"གལ་ཏྱེ་དྲང་བདྱེན་གི་མ་ིདྱེ་སོབ་དཀའ་བ་ཡིན་ན། མི་ཆོས་དང་མི་མཐུན་པ་དང་ཉྱེས་ཅན་གང་དུ་འབྱུང་སིད་དམ། (1 པི་ཏི། 

4:17-18)  

28 ང་ཚོས་ཤྱེས་གསལ་ལྟར། བྱ་བ་དང་དངོས་པོ་ཡོད་ཚད་ཀིས་དཀོན་མཆོག་ལ་དགའ་ཞྱེན་བྱྱེད་མཁན་དང་། ཁོའི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་འབོད་སྐུལ་བྱྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཆྱེད་དུ་

འབད་བརོན་བྱྱེད་ཀ་ིཡོད། (ར་ོམ་པ། 8:28) 

སྐབས་འགར་ང་ཚ་ོམགོ་འཐོམ་པར་གྱུར་མོད། འོན་ཀང་ཆོས་ཉིད་ཀ་ིསོབ་ཁིད་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་སྱེ། 

24 "ང་ལ་བསབ་བྱ་གནང་ན་ངས་ལྕྱེ་ལ་འཁྱུད་ངྱེས་ཡིན་པ་དང་། ངས་རང་ཉིད་གང་དུ་སོང་བ་ཤྱེས་སུ་འཇུག་དགོས། (ལས་གནས། 6:24)  

8 བདག་གིས་"ངའི་བསམ་བློ་ན་ིཁོད་ཀི་བསམ་བློ་མནི་ལ། ཁོད་ཀི་བྱྱེད་སངས་ཀང་མིན། 9 "གང་ལགས་ཤྱེ་ན། གནམ་སའི་གོ་ལ་ལས་མཐོ་བ་ཡོད་སབས། ངའི་འགོ་ལམ་ནི་ཁོད་ཀི་བྱྱེད་

སངས་ལས་མཐོ་བ་དང་། ངའི་བསམ་བླ་ོཁོད་ཀི་བསམ་བློ་ལས་མཐོ་བ་ཡོད། (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 55:8-9)  

དཀོན་མཆོག་ལ་འཆར་གཞ་ིཡོད་ཀང་ནོར་འཁྲུལ་མི་འབྱུང་བར་ཡིད་ཆྱེས་དང་གོ་བ་ལྱེན་ཐུབ། དད་མོས་ཡོད་དགོས། (ང་ཚོའི་རང་དབང་གི་དྲ་ཐོག་དྱེབ་ཆུང་ཆུང་ཡང་བལྟ་དགོས་པ་སྱེ། དཀོན་མཆོག་དྱེ་
དག་ལ་དད་མོས་བྱྱེད་པ་དྱེ་དག་ལ་དད་མོས་བྱྱེད་པ་ 

གལ་ཏྱེ་ཁོད་ཀིས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆྱེས་བྱས་ན་དཀའ་ངལ་དྱེ་དག་ག་ིརྱེན་གིས་ཁོད་སྔར་ལས་བཟང་བར་འགྱུར་སིད། (ཧ་ིཔ་ར།ི 12:5-11; གཏམ་དཔྱེ། 3:5-8). གལ་ཏྱེ་ཁོད་ལ་ཁ་པར་

གཏོང་བ་དང་། བདམས་པ། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བཅས་བྱས་ན། (ཐྱེར་འདོན། 17:14), ཁྱེད་ཚོས་སའི་ག་ོལའི་སྱེང་ནས་རྒྱལ་པ་ོདང་བླ་མ་རྣམས་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱྱེད་ངྱེས་ཡིན། (ཐྱེར་འདོན། 

5:10) ལོ་ང་ོསོང་ཕག་འགའི་རིང་ལ་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ཁང་དང་མཉམ་དུ (ཐྱེར་འདོན། 20:4-6). ཁྱེད་ཚོས་མི་རྣམས་ལ་ལོ་ང་ོསོང་ཕག་འགའི་རིང་དང་ཆྱེས་མཐའ་མཇུག་ག་ིརླབས་ཆྱེན་དུས་ཆྱེན་ལ་

རོགས་རམ་བྱྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཁིད་ཐུབ། (cf. ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 30:21). 

ཕ་བུ་གཉིས་ཀར་མིའི་རིགས་ཀི་ནག་ཉྱེས་ཕོག་པ་ཤྱེས་ཡོད། (cf. རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 6:5-6), དྱེའི་ཐོག་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀིས་ང་ཚོའི་སིག་པའི་ཆྱེད་དུ་རང་སོག་བླསོ་བཏང་བའི་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱུད་

མོང་། (cf. 1 པི་ཏི། 4:1). ཡྱེ་ཤུ་ཡིས་རང་མོས་ཀིས་རང་ཉིད་དཀའ་གནད་ལས་སོལ་བར་བྱས། (ཡུའྱེ་ཧན། 10:18), དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་གཞ་ིནས་དུས་གཏན་དུ་སྔར་ལས་ལྱེགས་པར་འགྱུར་ཐུབ། 

འཚོ་བ་འདིའི་ནང་ང་ཚོས་ཉམས་མོང་དང་བསབ་བྱ་བསྡུ་ལྱེན་བྱས་ན་གཞི་ནས་ང་ཚོར་དུས་གཏན་དུ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པའི་ས་ོནས་འགྱུར་བར་རོགས་རམ་བྱྱེད་ཐུབ། 

1 དྱེར་བརྱེན་དད་མོས་ཀིས་ལུགས་མཐུན་བྱས་ཡོད་པས་ང་ཚོས་བདག་པོ་ཡྱེ་ཤུ་ཡྱེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་བརྒྱུད་དྱེ་དཀོན་མཆོག་དང་ཞི་བདྱེ་ཡོང་བ་དང་། 2 ང་ཚོས་ད་དུང་དད་མོས་ལ་བརྱེན་

ནས་ང་ཚོའི་ལངས་ཕོགས་སུ་ལངས་པའི་བཀའ་དྲིན་འདི་ཐོབ་པ་མ་ཟད། དཀོན་མཆོག་ག་ིགཟི་བརིད་ལ་རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀིན་ཡོད། 3 དྱེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ང་ཚོས་དཀའ་སྡུག་གི་ཁོད་དུ་གཟ་ིབརིད་

ཀང་ཆྱེ་རུ་བཏང་སྱེ། དཀའ་སྡུག་གིས་སིང་རུས་བསྱེད་པ་ཤྱེས་བཞིན་དུ། 4 དྱེ་བཞིན་སིང་རུས་ཆྱེན་པོ་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་རྱེ་བ་དང་། (ར་ོམ་པ། 5:1-4) 

5 འོན་ཀང་རྒྱུ་མཚན་ཧ་ཅང་ཆྱེན་པོ་དྱེའི་དབང་གིས་བརོན་འགྲུས་མཐའ་དག་འབུལ་བ་དང་རང་གི་དད་པའི་སོད་བཟང་དང་སོད་བཟང་གི་ཤྱེས་བྱ་ཁ་སྣོན་བྱས་ཏྱེ། 6 ཤྱེས་ཡོན་རང་གཅུན་

དང་རང་གཅུན་རྒྱུན་འཁོངས་ལྷོད་མྱེད་བྱས་ཏྱེ་རྒྱུན་འཁོངས་ལྷོད་མྱེད་ཀི་ལྷ་རྱེན་དང་། 7 ལྷ་ཡི་སྤུན་ཟླའ་ིབྱམས་བརྱེ་དང་སྤུན་ཟླའ་ིབྱམས་བརྱེ་ལ་དགའ་ཞྱེན་བྱྱེད་དགོས། 8 གང་ལགས་ཤྱེ་

ན། གལ་ཏྱེ་བྱ་བ་དྱེ་དག་ཁོད་ཀི་ཡིན་ནའང་འདྲ། ང་ཚོའི་བདག་པོ་ཡྱེ་ཤུའི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིཤྱེས་ཡོན་ཐད་ཁོད་ཚ་ོས་ཞན་དུ་འགོ་མ་ིསིད་ལ་དོ་མི་མཉམ་པ་ཞིག་ཀང་ཡོང་མ་ིསིད།  (2 

པི་ཏི། 1:5-8)  

ཁོད་ཀིས་དཀའ་ངལ་དང་འདིྲ་གཅོད་ཁོད་ནས་ཁྱེ་ཕན་ཐོབ་པར་འདོད་མི་སིད། ཡིན་ནའང་གལ་ཏྱེ་ཁོད་ནི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་འགིག་གི་རྱེད། 

དུས་མཇུག་གི་ཧོ་པོ་ཧ ྥུ་·ཨ་མུའུ་སི་ཏུང་གིས་བིས་པའི་རོམ་ཡིག་ཅིག་ལ་མཉམ་འཇོག་བྱོས། 

འཇིག་རྱེན་བྱྱེད་པོའི་དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་སའི་གོ་ལའི་སྱེང་དུ་བཞག་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅི་ དཀོན་མཆོག་གིས་རང་ཉིད་བསར་དུ་སྱེ་འཕྱེལ་བྱྱེད་པའི་མཐར་ཐུག་ག་ིདམིགས་ཡུལ་

ནི།——རང་ཉིད་བསར་གསོ་བྱྱེད་པའི་ཆྱེས་མཐོའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་མཐར་ཐུག་མི་གངས་ས་ཡ་ཁ་ཤས་ཀི་ཁོད་དུ་དྲང་བདྱེན་གི་ལྷ་གཤིས་གསར་སྐྲུན་བྱྱེད་པའི་ཆྱེས་མཐོའི་དམིགས་ཡུལ་
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ཡིན། མིའི་རིགས་ཀིས་གནམ་བདག་གིས་ཁ་ོལ་སད་པའི་དངོས་ལུགས་ཀ་ིསའི་ག་ོལ་ལྱེགས་བཅོས་བྱས་ནས་དྱེའི་གསར་རོམ་ལྱེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་རྱེད། (བྱས་ཉྱེས་བསགས་པའི་ལྷའི་ཕོ་ཉས་

བསམ་བཞིན་དུ་དང་ལྱེན་མ་བྱས།) དྱེ་བཞིན་དུ་དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་༧གོང་ས་མཆོག་ག་ིསྐུ་ཚེའི་ལམ་ནས་སིད་གཞུང་སར་གསོ་དང་། དྱེ་མིན་གོམ་གང་མདུན་སོས་ཀིས་བརྒྱུད་རིམ་འདིའ་ིཁོད་དུ་
དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པ་དང་དྲང་བདྱེན་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ས་ོནས་འཕྱེལ་རྒྱས་བྱུང་བར་བརྱེན་ནས་མིའི་རིགས་རང་ཉིད་ཀི་བླ་ོཁ་དང་མཉམ་དུ་འཕྱེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་རྱེད། ནམ་ཞིག་མ་ི
ལ་ཆ་ཚང་བ་དང་དྲང་བདྱེན་གི་གཤིས་ཀ་འདི་མ་ིལ་འཇུག་པ་དང་། མི་ནི་མི་ལུས་ཤ་ནས་ཉམས་པ་མྱེད་པའི་སིང་སོབས་སུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན། དྱེ་ནི་འཇིག་རྱེན་གི་མིའི་རིགས་ཀི་མ་ིམངོན་
པའི་སོབས་ཤུགས་ཤིག་རྱེད། ... དཀོན་མཆོག་གིས་ཐྱེངས་ཁི་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ལ་བསར་དུ་མངོན་སིད། དྱེར་བརྱེན་ཡང་བསར་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་གཟའ་འཁོར་དྱེའི་ཉིན་དྲུག་པར་༸གོང་

ས་མཆོག་(ཨྱེ་ལི་ཧ་ིམུའུ།)གིས"ང་ཚོས་གཟུགས་བརན་ནང་མི་བཟ་ོབ་དང་ང་ཚོའ་ིའདྲ་པར་གི་རྱེས་སུ་འཇུག་དགོས་"ཞྱེས་གསུངས་པ་རྱེད། (རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 1:26). མིའི་རིགས་དང་
ཁོའི་བཟོ་བཀོད་པ་གཉིས་བར་ལ་དམིགས་བསལ་ག་ིའབྱེལ་བ་བྱུང་བ་རྱེད། ཁོ་ན་ིལྷ་ཡི་རྣམ་པ་དང་གཟུགས་དབིྱབས་ཀིས་བཟོས་པ་རྱེད། ཁོང་ལ་སིང་སོབས་ཤགི་(རྣམ་པའ་ིཐོག་ནས་བཤད་

ན་)འབྱེལ་བ་འབྱུང་དུ་འཇུག་དགོས། (ཨ་མ་ོསི་ཏུང་ཧུའུ་ཝ་དང་། དུས་རབས་ཀ་ིགསང་བ། ཏོ་དྷ་ིམྱེ་དྷི།, 1985, pp. 102-103). 

འཛུགས་སྐྲུན་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སྔར་ལས་ལྱེགས་པའི་སོ་ནས་ཞབས་འདྱེགས་ཞུ་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། 

ང་ཚོས་ཇི་ལྟར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྱེད་དགོས་སམ། 

ལགས་སོ། ཐབས་ཤྱེས་ཡག་ཤོས་ན་ིཁོང་ལ་བར་ིབཀུར་བྱྱེད་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། 

དྱེ་ནི་ང་ཚོའ་ིཁྱེ་ཕན་ག་ིཆྱེད་དུ་ཡིན། 

19 ངས་དྱེ་རིང་གནམ་ས་དྱེ་དཔང་པ་ོབྱས་ནས་ཁོད་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། ངས་ཁོད་ཚོའི་མདུན་དུ་ཤི་གསོན་དང་སོན་འདུན་དང་དམོད་པ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། དྱེ་བས་ཚེ་སོག་གདམ་

གསྱེས་བྱས་ཏྱེ་ཁོད་དང་ཁོད་ཀི་རྒྱུད་ཕི་མ་གཉིས་ཀ་གསོན་ཐུབ་པ་དང་། 20 ཁོད་ཀིས་ཁོད་ཀི་དཀོན་མཆོག་ལ་དགའ་བ་དང་། ཁོའི་སྐད་ལ་ཉན་དུ་འཇུག་པ། ཁོའི་ཚེ་སོག་དང་ཁོད་ཀ་ིཚེ་
སོག་གི་རིང་ཐུང་ལ་བར་ིསྲུང་བྱྱེད་ཐུབ་པ་བཅས་ཀི་ཆྱེད་དུ་ཡིན་པ་དང་། དྱེ་བཞིན་གཙོ་བ་ོཁྱེད་ཀ་ིཕ་མྱེས་དང་། ཡ་པ་ོལ་ཧན། ཡ་ཀོབ་བཅས་ལ་དམ་བཅའ་བཞག་པའི་ཡུལ་དུ་བསད་ནས་

ཁོ་ཚོར་བྱིན་ཆོག་ཅྱེས་གསུངས་པ་རྱེད། (བདྱེ་ཆྱེན་གི་རིགས།  30:19-20) 

12 "ད་ལྟ་ཨིས་ིསི་རལ་དང་། གཙོ་བོ་ཁྱེད་ཀ་ིདཀོན་མཆོག་གིས་ཁོད་ལ་རྱེ་བ་ཅི་ཞིག་བཏོན་ཡོད་དམ། འནོ་ཀང་གཙོ་བ་ོཁྱེད་ཀི་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་པ་དང་། ཁོང་གི་འག་ོལམ་ཐམས་

ཅད་དང་ཁོང་ལ་དགའ་ཞྱེན་བྱྱེད་པ། 13 དྱེ་རིང་ངས་ཁོད་ཚོར་བཀའ་གནང་བའི་བཀའ་ཁིམས་དང་ཁོའི་བཀའ་ཁིམས་རྣམས་སྲུང་དགོས་སམ། (བདྱེ་ཆྱེན་གི་རགིས།  10:12-13) 

དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོར་ཕན་པའི་ཆྱེད་དུ་བཀའ་རྒྱ་གནང་བར་མཉམ་འཇོག་བྱོས། 

ཁོད་ཀིས་དྱེ་ན་ིདམག་མི་རྒན་གས་ཀ་ིཁོད་དུ་ཡོད་ཅྱེས་བཤད་ཆོག་ལ། བརྱེ་དུང་ན་ིགལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆྱེ་བ་ཞིག་ཡིན། 

ཚད་ངྱེས་ཅན་ཞིག་ག་ིསྱེང་ནས་བཤད་ན་ཁྱེད་ཀིས་བཤད་པ་འགིག་པ 

ཚད་ངྱེས་ཅན་ཞིག་ག་ིསྱེང་ནས་བཤད་ན 

རྱེད། ཁོད་ཀིས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་བརི་བཀུར་བྱྱེད་འདོད་ཡོད་པའི་ཚད་ལ་སྱེབས་ཚ།ེ དྱེ་ནི་ང་ཚོའི་ཁྱེ་ཕན་ག་ིཆྱེད་དུ་གཅྱེས་སོང་བྱྱེད་པའི་སིག་སོལ་ཞགི་ཡིན་པས། ཁོད་ཀིས་བཤད་པ་དྱེ་འགིག་པ་
རྱེད། 

ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས་བསབ་པ་ན།ི 

15 གལ་ཏྱེ་ཁོད་ང་ལ་དགའ་ན་ངའི་བཀའ་སྲུང་། (ཡུའྱེ་ཧན། 14:15) 

9 "ཨ་ཕ་ང་ལ་དགའ་བ་དང་བསྟུན་ནས་ང་ཡང་ཁདོ་ལ་དགའ་བ་དང་། ངའི་བརྱེ་དུང་ལ་བརི་སྲུང་བྱྱེད་དགོས། 10 གལ་ཏྱེ་ཁོད་ཀིས་ངའི་བཀའ་སྲུང་ན། ཁདོ་ཀིས་ངའི་བརྱེ་དུང་ལ་བར་ི

སྲུང་བྱྱེད་ངྱེས་ཡིན། ངས་ངའི་ཕ་ཡི་བཀའ་སྲུང་བ་དང་། ཁོའི་བརྱེ་དུང་ལ་བར་ིསྲུང་བྱྱེད་པ་ནང་བཞིན་ཡིན། (ཡུའྱེ་ཧན། 15:9-10)  

དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོར་དགའ་ཞིང་ང་ཚོར་བརྱེ་དུང་དྱེའི་ཁོད་ནས་ང་ཚོར་དང་ལྱེན་དང་ཁྱེ་ཕན་ཐོབ་ཏུ་བཅུག དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀ་ིགདམ་ག་ཡང་དག་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ཐག་གཅོད། ཡང་དག་
པའི་བྱ་སོད་ཀ་ིབསད་པ་བཅས་ཚང་མས་ང་ཚོར་རོགས་རམ་བྱས་ནས་ང་ཚོར་གཤིས་ཀ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྱེད་རོགས་བྱས་ཡོད། འདི་ལྟར་བྱས་ན་ང་ཚོ་མ་ིསྱེར་དང་མི་གཞན་ལ་རོགས་རམ་བྱྱེད་ཐུབ། 

ཨ་སི་ཐྱེ་ལོ་ཡིས་བིས་དོན། 

1 ང་ལ་ལད་མོ་བྱྱེད་པ་ན་ིངས་ཀང་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལ་ལད་མོ་བྱྱེད་པ་དང་འདྲ། (1 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 11:1) 
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12 ... བཅའ་ཁིམས་ནི་དད་མོས་མིན་པར་"བྱ་བ་སྒྲུབ་མཁན་གིས་ཁོ་ཚོར་བརྱེན་ནས་འཚོ་བ་སྱེལ་དགོས་"ཞྱེས་པ་དྱེ་རྱེད། (ཀཱ་ལ་ཡ། 3:12) 

 
12 ... བཀའ་གདམས་དམ་པ་དྲང་ངྱེས་བཟང་། (རོ་མ་པ། 7:12)  

ཡྱེ་ཤུ་ལ་དངོས་གནས་ལད་མ་ོབྱྱེད་མཁན་ཚོས་དུས་གཏན་དུ་ཡྱེ་ཤུའི་བཀའ་དྲིན་དང་ཤྱེས་ཡོན་གི་ཁོད་དུ་འཚར་ལོངས་འབྱུང་ངྱེས་རྱེད། (2 པི་ཏི། 3:18) སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སོ་ནས་བརྱེ་སྱེམས་སྱེར་
ངྱེས་ཡིན། 

༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་ཁིམས་ནང་དུ་བརྱེ་དུང་བསམས་ཡོད་པ་ཁབ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ། 

8 གལ་ཏྱེ་ཁོད་ཀིས་གསུང་རབ་ལྟར་གོང་མའི་བཅའ་ཁིམས་དངོས་སུ་ལག་བསར་བྱས་ན"ཁོད་རང་ཉིད་དང་འདྲ་བར་ཁིམ་མཚེས་ལ་དགའ་"ཞྱེས་པ་དྱེ་ཡག་པ་ོསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་། 9 ཡིན་

ནའང་གལ་སིད་ཕོགས་ཞྱེན་གི་རང་བཞིན་མངོན་པ་ཡིན་ན་ཉྱེས་པ་བསགས་པར་མ་ཟད། བཅའ་ཁིམས་ཀི་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་བྱས་ཉྱེས་གཏན་ཁྱེལ་བྱས་ནས་ཉྱེས་པ་བསགས་པ་རྱེད། 10 སུ་

ཞིག་གིས་བཅའ་ཁིམས་ཧིལ་པ་ོསྲུང་དགོས་པ་དང་། འོན་ཀང་རྱེ་ཞིག་རྐང་པ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པར་ཚང་མར་ཉྱེས་པ་ཡོད།། 11གཞན་གིས་"ལོག་གཡྱེམ་བྱྱེད་མི་རུང་"ཞྱེས་བཤད་མཁན་ལ་

མཚོན་ན།"མི་གསོད་མ་ིརུང་"ཞྱེས་བཤད་པ་རྱེད། ད་ལྟ་གལ་ཏྱེ་ཁོད་ཀིས་ནང་རུལ་པ་མ་བྱས་པར་ལོག་གསོད་བྱས་ན་བཅའ་ཁིམས་ཀ་ིཉྱེས་པ་བསགས་པར་གྱུར་ཡོད། (ཀྲན་མུའུ་སི། 2:8-

11) 

37 Jesus said to him, “'You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and 
with all your mind.' 38 This is the first and great commandment. 39 And the second is like it: 'You 
shall love your neighbor as yourself.' 40 On these two commandments hang all the Law and the 
Prophets.” (མ་ཞ།ོ 22:37-40)  

སོམ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ན་ིབརྱེ་དུང་མཚོན་པ་དང་། (1 ཏའྱེ་མའྱེ་ཐི།  1:5), ང་ཚོ་ཇྱེ་བཟང་དུ་འགོ་བ་དང་གཞན་ལ་རོགས་རམ་བྱས་ནས་སྔར་ལས་ལྱེགས་པར་བསྒྲུབ་ 

13 ང་ཚོས་དོན་དག་ཧིལ་བོའི་བསོམས་ཚིག་ལ་ཉན།  

དཀོན་མཆོག་ལ་འཇིགས་པ་དང་སོམ་པ་སྲུང་བ།། 

འདི་ནི་མིའི་རིགས་ཀི་ཡོད་ཚད་ཡིན། 
14 དཀོན་མཆོག་གིས་བྱ་བ་རྱེ་རྱེར་བརྡར་ཤ་གཅོད་ངྱེས་ཡིན། 

གསང་བའི་དོན་རྱེ་རྱེ་དང་། 

བཟང་ངན་གང་ཡིན་རུང་། (ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། 12:13-14) 

བཀའ་བཅུ་པ་ན་ིབརྒྱ་ཁ་གཅིག་གཅོད་ཀ་ིསིག་སོལ་དང་ཁུར་པོ་ཞིག་མ་རྱེད། 

དམག་མི་གསར་རིང་ཞྱེས་པའི་ནང་གི་དོན་དག་ཁ་ཤས་ལ་མཉམ་འཇོག་བྱོས། 

18 གནས་ཚུལ་དྱེ་རིགས་ཕིར་མ་ིགཏོང་བའི་ས་གནས་སུ་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀིས་ཚོད་འཛིན་མྱེད་པར་བཟོས་པ་དང་། འོན་ཀང་བཅའ་ཁིམས་སྲུང་མཁན་ནི་བདྱེ་སིད་ལྡན་པ་ཞིག་རྱེད། 

(གཏམ་དཔྱེ། 29:18) 

3 མཛའ་བརྱེ་ལྡན་པའི་གོགས་པོ་ཚ།ོ ངས་ཁོད་ཚོར་ང་ཚོའི་ཐུན་མོང་ག་ིརྒྱལ་སོབ་སྐོར་འཕིན་ཡིག་བསྐུར་འདོད་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་ངས་འཕིན་ཡིག་བསྐུར་ནས་ཁོད་ཚོར་སྔོན་ཆད་མི་

ཚང་མས་དམ་པ་རྣམས་ལ་སད་པའི་དད་མོས་ལ་འགན་རོད་ནན་ཏན་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། 4 གང་ལགས་ཤྱེ་ན། སྱེས་པ་ཁ་ཤས་ལོག་ཏུ་ཁོད་ཚོའི་ཁོད་དུ་བོས་བྱོལ་དུ་སོང་བ་སྱེ། སྔ་
མོ་ནས་ངས་བཤད་གབས་ཡོད་པའི་རྒོལ་གཏམ་བཏང་བའི་རྱེན་གིས་བྱ་སོད་སྱེལ་མཁན་སྱེས་པ་སྱེ་ང་ཚའོི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་དྱེ་ནག་ཉྱེས་ཀ་ིལག་ཁྱེར་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། ང་ཚོའི་

དགྱེ་རྒན་དང་གཙོ་འཛིན་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་འཆད་མཁན་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་འཆད་མཁན་གཅིག་པུ་དྱེ་ཁས་མ་ིལྱེན་མཁན་ལྷད་མྱེད་སྱེས་པ་ཞིག་རྱེད། (ཀྲུའུ་ཏྱེ། 3-4, NET གསུང་རབ།) 

3 རྒྱུ་རྱེན་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་དགའ་བ་དང་ང་ཚོས་ཁའོི་བཀའ་སྲུང་བ་ཡིན།  ཁོང་གི་བཀའ་ཁིམས་ཀང་ཁུར་པོ་ལྗིད་པ་ོཞིག་མ་རྱེད། (1 ཡུའྱེ་ཧན། 5:3) 
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བཅུ་པ་ནི་ཁུར་པོ་ཞིག་མིན་པར་ཁོ་ཚ་ོསྲུང་འཛིན་བྱས་ན་གཅིག་དགའ་པོ་ཡོང་ག་ིརྱེད། 

ཚེ་འདིར་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོར་ལྱེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་དང་བདྱེ་སིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བ་སྱེལ་རྒྱུའི་རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། དྱེ་ནི་བདྱེ་ཐང་དང་། འགན་སོང་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ལས་དོན། མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་
གཉྱེན་སིགབུ་ཕྲུག་བདྱེ་སིད་ལྡན ཁོས་རང་གི་འདོད་བློ་དང་བཀའ་ཁིམས་སྲུང་བའི་མི་རྣམས་ལ་སོན་འདུན་ཞུ་བ་དང་དམིགས་བསལ་གི་སྲུང་སོབ་བྱྱེད་རྒྱུ་ཁས་བླངས།  

2 སིང་ཉྱེ་ལགས། ངས་ཁོད་ཀི་རྣམ་ཤྱེས་དར་རྒྱས་གངོ་འཕྱེལ་བྱུང་བ་དང་འདྲ་བར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དར་རྒྱས་གོང་འཕྱེལ་དང་བདྱེ་ཐང་ཡོང་བར་སོན་འདུན་ཞུ། 3 གང་ལགས་ཤྱེ་ན། སྤུན་

ཟླ་རྣམས་ཡོང་ནས་ཁོད་ཚོའི་གནས་ལུགས་བདྱེན་དཔང་བྱྱེད་སྐབས་ང་རང་དགའ་སོ་ཚད་མྱེད་སྱེས་བྱུང་། 4 ངའི་བྱིས་པ་བདྱེན་པ་བདྱེན་ཐུབ་ཀིས་འགོ་བཞིན་པ་ཐོས་པ་ལས་ང་ལ་ས་ོསྣང་

ཆྱེན་པོ་མྱེད། (3 ཡུའྱེ་ཧན། 2-4) 

26 "ལྟོས་དང་། ངས་དྱེ་རིང་ཁོད་ཀི་མདུན་དུ་བྱནི་རླབས་དང་དམོད་མོ་ཞིག་གཏན་འཁྱེལ་བྱས་ཡོད་དྱེ། 27 གལ་ཏྱེ་ཁོད་ཀིས་དྱེ་རིང་ངས་ཁོད་ལ་བཀའ་གནང་བའི་དཀོན་མཆོག་གི་

བཀའ་ལ་ཉན་ན་བྱིན་རླབས་དང་། 28 གལ་ཏྱེ་ཁོད་ཀིས་གཙོ་བོ་ཁོད་ཀི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར་དྱེ་རིང་ངས་ཁོད་ལ་བཀའ་གནང་བའི་ལམ་ནས་ཕིར་ལྡོག་པ་ཡིན་ན། (བདྱེ་

ཆྱེན་གི་རིགས།  11:26-28).  

19 ངས་དྱེ་རིང་གནམ་ས་དྱེ་དཔང་པ་ོབྱས་ནས་ཁོད་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། ངས་ཁོད་ཚོའི་མདུན་དུ་ཤ་ིགསོན་དང་སོན་འདུན་དང་དམོད་པ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། དྱེ་བས་ཚ་ེསོག་གདམ་

གསྱེས་བྱས་ཏྱེ་ཁོད་དང་ཁོད་ཀི་རྒྱུད་ཕི་མ་གཉིས་ཀ་གསོན་ཐུབ་པ་དང་། 20 ཁོད་ཀིས་ཁོད་ཀི་དཀོན་མཆོག་ལ་དགའ་བ་དང་། ཁོའི་སྐད་ལ་ཉན་དུ་འཇུག་པ། ཁོའི་ཚེ་སོག་དང་ཁོད་ཀ་ིཚེ་

སོག་གི་རིང་ཐུང་ལ་བར་ིསྲུང་བྱྱེད་ཐུབ་པ་བཅས་ཀི་ཆྱེད་དུ་ཡིན་པ་དང་། (བདྱེ་ཆྱེན་གི་རིགས། 30:19-20)  

ལྷ་འཚོ་བའི་བྱྱེད་སངས་ཀིས་སོ་སྣང་ཞིག་ཁྱེར་ཡོང་བ་ནི་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་སོ་སྣང་ལས་ཀང་མང་བ་རྱེད། སྐབས་འགར་རྩུབ་སོད་ཀིས་ཁག་ཐྱེག་བྱྱེད་ཐུབ་པ་སྱེ། 

13 དགའ་བ་ནི་ཤྱེས་རབ་རྱེད་པ་དང་ཤྱེས་པ་ཐོབ་པའི་མི་དང་། 14 ཁོ་མོའ་ིཡོང་འབབ་ན་ིདངུལ་གི་ཁྱེ་སགོས་ལས་བཟང་། ཁོ་མོའ་ིཁྱེ་སོགས་ཀང་གསྱེར་ལས་བཟང་། 15 ཁོ་མོ་ན་ིལུའུ་པུའུ་

ལས་ར་ཆྱེན་ཡིན། ཁྱེད་ཀིས་རྱེ་བ་ཡོད་པའི་དངོས་པ་ོཡོད་ཚད་ཁོ་མ་ོདང་བསྡུར་ཐབས་མྱེད། 16 ཁོ་མོའི་ལག་པ་གཡས་པར་ཉིན་གང་བོར་ལག་པ་གཡས་པའི་རྒྱུ་ནོར་དང་གཟི་བརིད་ཀི་

མཚན་སན་ཡོད། 17 ཁོ་མོའི་བྱྱེད་སངས་ན་ིསོ་སིད་ཀི་བྱྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། ཁོ་མོའི་འགོ་ལམ་ཚང་མ་ཞ་ིབདྱེ་ཡིན། 18 ཁོ་མོ་ནི་ཚེ་སོག་གི་སོང་བོ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོ་མོ་རང་སོར་འཇོག་བྱྱེད་

པའི་མི་ཚང་མ་བདྱེ་སིད་ལྡན་པ་ཞིག་རྱེད། (གཏམ་དཔྱེ། 3:13-18) 

15 དཀོན་མཆོག་ནི་བདག་པོ་ཡིན་པའ་ིམི་རྣམས་དགའ་སོ་ཆྱེན་པ་ོསྱེས། (ས་མ་ཡ། 144:15) 

21 ཁིམ་མཚེས་སིག་པ་ལ་སྣང་ཆུང་བྱྱེད་པ་དང་། འོན་ཀང་དབུལ་པོར་སིང་རྱེ་བྱྱེད་མཁན་ན་ིཁོ་རང་དགའ་སོ་ཆྱེན་པ་ོསྱེས་པ་ཞིག་རྱེད། (གཏམ་དཔྱེ། 14:21) 

14 རག་ཏུ་གུས་བཀུར་བྱྱེད་པའི་མི་དྱེ་བདྱེ་སིད་ལྡན་ ...  (གཏམ་དཔྱེ། 28:14a) 

5 ཡ་ཀོབ་ཀི་དཀོན་མཆོག་གིས་རོགས་རམ་བྱྱེད་པར་ཡོང་མཁན་ནི་བདྱེ་སིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སུ་ཞིག་གི་རྱེ་བ་ནི་གཙ་ོབོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡོད་པ་དང་། 6 སུ་ཞིག་གིས་ནམ་མཁའ་

དང་རྒྱ་མཚོ་དང་དྱེ་དག་ག་ིནང་དུ་ཡོད་ཚད་བཟ་ོབ་དང་། སུ་ཞིག་གིས་བདྱེན་དོན་ཇ་ིསིད་བར་དུ་སྲུང་ (ས་མ་ཡ། 146:5-6) 

ལྷ་འཚོ་བའི་བྱྱེད་སངས་ཀིས་ང་ཚོར་དངོས་གནས་དགའ་སོ་ཚད་མྱེད་སྱེས་སུ་བཅུག ང་ཚོས་དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་ད་དུང་བླ་ོགོས་ལ་གསོལ་བ་འདྱེབས་དགོས། (ཀྲན་མུའུ་སི། 1:5). 

བཀའ་ཁིམས་བཅུ་པ་ོདྱེ་ང་ཚོས་ཤྱེས་གསལ་ལྟར་ང་ཚའོི་ཁོད་དུ་གཤིས་ཀ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྱེད་པར་རོགས་རམ་བྱས་ཏྱེ་ང་ཚ་ོསྔར་ལས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་དང་དུས་གཏན་དུ་སྔར་ལས་ལྱེགས་པར་འགྱུར་བར་
བྱ་དགོས། ང་ཚོས་འཚོ་བ་འདིའ་ིཁོད་དུ་གལ་ཏྱེ་ང་ཚསོ་དངོས་གནས་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆྱེས་བྱས་ན། ང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་དུས་གཏན་དུ་སྔར་ལས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞགི་ཏུ་འགྱུར 

ཡིན་ནའང་ཆོས་ལུགས་གཙོ་འཛིན་གིས་འཁོག་བཤད་བྱས་པའི་རྱེན་གིས་ཆོས་ལུགས་གཙོ་འཛིན་གིས་"ཁིམས་མྱེད་ལུགས་མྱེད་བྱྱེད་པའི་གསང་བ་"འབི་བའི་བླ་ོསོ་ཕྱེ་བ་རྱེད། (2 ས་ལི་ཡ་མི། 2:7). ཡྱེ་

ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིབཤད་ཚུལ་ལྟར་ན། མཇུག་མཐར་ཁིམས་མྱེད་ལུགས་མྱེད་བྱས་ན་མི་མང་པོའི་བརྱེ་སྱེམས་ཇྱེ་འཁག་ཏུ་འགོ་སིད། (མ་ཞོ། 24:12). ཧ་ཅང་ཡིད་ས་ོབ་ཞིག་ལ། འདིས་ཆྱེས་མཐའ་

མཇུག་གི་དུས་ཚོད་མཇུག་རྫོགས་པར་ཕན་པ་ཡོད། (ཐྱེར་འདོན། 17:5)— རི་སང་བདུན་གི་གོང་ཁྱེར་དུ་ཆོས་ལུགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཆྱེན་པ་ོཞིག (ཐྱེར་འདོན། 17:9,18). དྱེའི་སྐོར་དང་བཀའ་
ཁིམས་བཅུ་ཞྱེས་པའི་ནང་དུ་རིན་མྱེད་དྲ་ཐོག་ག་ིདྱེབ་ཆུང་དྱེར་ཞིབ་བཤྱེར་བྱ་དགོས་པ་སྱེ། བཀའ་ཁིམས་བཅུ་པ། ཡྱེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའི་ཆོས་ལུགས། རི་དྭགས་བཅས་རྱེད། 

དཀནོ་མཆགོ་ག་ིའཆར་གཞ་ིན་ིདྱེ་བས་ལྱེགས་པའ་ིའཆར་གཞ་ིཞགི་ཡནི། 

༸གོང་ས་མཆོག་ག་ིའཆར་གཞིའི་ཕ་ིམ་དྱེ་འཆར་གཞིའི་ཁག་དང་པ་ོལས་ལྱེགས་པ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གཤམ་གསལ། 
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8 བྱ་བ་ཞིག་ག་ིམཇུག་འབས་ན་ིདྱེའི་འགོ་རོམ་པ་ལས་ལྱེགས་པ་ཡོད་པ་དང་། (ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། 7:8)  

ཡིན་ནའང་དཀོན་མཆོག་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་དོགས་པ་ཟ་མཁན་དྱེ་ཚོའི་བར་ག་ིབསྡུར་ཚད་ལ་ད་ོསྣང་བྱྱེད་དགོས་པ་སྱེ། 

13 "ཁོད་ཀི་སྐད་ཆ་དྱེས་ང་ལ་ཁ་ཡ་མི་བྱྱེད་པ་རྱེད"གཙོ་བོ་ཁོད་ཀིས་ཁོད་ཀིས་ང་ཚོས་ཁོད་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱྱེད་པའི་སྐད་ཆ་ཅི་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ནམ། 14 ཁོད་ཀིས་ལྷ་ལ་ཞབས་འདྱེགས་ཞུ་
བ་ནི་ཕན་ཐོགས་མྱེད་པ་ཞིག་རྱེད་ཅྱེས་བཤད་མོང་། ང་ཚོས་ཁོའི་ཁིམས་སོལ་ལ་སྲུང་སོང་བྱས་པ་དྱེས་ང་ཚོ་གཙོ་འཛིན་གི་མདུན་དུ་མ་ངན་ཞུ་མཁན་བྱས་ནས་འགོ་མོང་བ་ནི་ཁྱེ་ཕན་ཅི་ཞིག་

ཡིན་ནམ། 15 དྱེར་བརྱེན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ང་རྒྱལ་ཅན་གི་བསོད་ནམས་ཅན་ཞྱེས་འབོད་པ་དྱེ་ན་ིསོད་ངན་བྱྱེད་མཁན་རྣམས་གསོ་སོང་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་ཚོས་ཐ་ན་དཀོན་མཆོག་ལ་
བསླུ་བིད་བྱས་ནས་རང་དབང་ཐོབ་པ་རྱེད་ཅྱེས་  

16 དྱེ་ནས་གཙོ་བོ་ལ་སྐྲག་མཁན་རྣམས་ཀིས་གཅིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་། གཙོ་བདག་གིས་དྱེ་དག་ལ་ཉན་ནས་ཉན་པ་དང་། དྱེར་བརྱེན་ཁོའ་ིམདུན་དུ་དྲན་གསོའི་དཔྱེ་ཆ་ཞིག་བསི་
ཡོད་པ་དྱེ་ན་ིགནམ་བདག་ལ་སྐྲག་པ་དང་ཁོའི་མིང་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་མཁན་དྱེ་ཚོའི་ཆྱེད་དུ་ཡིན།  

17 གཙོ་སོང་བྱྱེད་མཁན་གིས་"ཁ་ོཚོ་ངའི་ཡིན་"ཞྱེས་བཤད། ངས་ཁ་ོཚོ་ངའི་རིན་པོ་ཆྱེ་བཟོས་པའི་ཉིན་དྱེར། ངས་ཁོ་ཚོར་གུ་ཡངས་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྱེ་ནི་མི་ཞིག་གིས་ཁོ་ལ་ཞབས་འདྱེགས་

ཞུ་མཁན་རང་ག་ིབུ་ལ་གུ་ཡངས་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན"ཞྱེས 18 དྱེ་ནས་ཁོད་ཚོས་ཡང་བསར་དྲང་བདྱེན་དང་སདོ་ངན་གི་བར་དང་། དཀོན་མཆོག་ལ་ཞབས་འདྱེགས་ཞུ་མཁན་དང་དཀོན་མཆོག་

ལ་ཞབས་འདྱེགས་མ་ིཞུ་མཁན་བར་གི་དབྱྱེ་བ་གསལ་པོར་འབྱྱེད་དགོས། (མཱ་ལ་ིཆི། 3:13-18) 

གཤམ་གི་ལུང་བསན་ལ་དོ་སྣང་བྱྱེད་དགོས་པ་སྱེ། 

6 ང་ཚོར་བྱིས་པ་ཞིག་སྱེས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོར་བུ་གཅིག་སྱེར་དགོས་པ་དང་། སིད་གཞུང་གིས་ཀང་ཁོའི་ཕག་པར་འཁུར་ངྱེས་རྱེད། ཁོང་གི་མིང་ལ་ངོ་མཚར་ཆྱེ་བ་དང་། ཚན་ཙན་དང་། ལྷ་

ཆྱེན་པོ། ཇོ་བོ་ཨ་ཕ། ཞི་བདྱེའ་ིརྒྱལ་སས་ཞྱེས་འབོད་ཀི་ཡོད། 7 ཁངོ་ག་ིསདི་གཞུང་དང་ཞ་ིབདྱེ་འཕར་སྣནོ་བྱུང་བའ་ིཁདོ་དུ་དཱ་བདི་ཀ་ིརྒྱལ་ཁ་ིདང་ཁའོ་ིརྒྱལ་པའོ་ིག་ོགནས་ལ་གཞགིས་ནས་

བཀའ་ཕབ་སྱེ་དུས་དྱེ་ནས་བཟུང་བརྡར་ཤ་གཅདོ་པ་དང་དྲང་བདྱེན་ལ་བརྱེན་ནས་དྱེ་འཛུགས་དགསོ། གཙ་ོབདག་ག་ིལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གསི་འད་ིལྟར་འཁབ་སནོ་བྱྱེད་ངྱེས་ཡནི། (ཡྱེ་

ཤྱེས་ཀིས། 9:6-7) 

དྱེར་བརྱེན་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ག་ིསིད་གཞུང་དང་ཞི་བདྱེ་ཇྱེ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། མཐའ་འབས་དྱེ་འདྲ་ཡོང་མི་སིད། བྱ་བ་སྔར་ལས་ལྱེགས་པར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ནི་རྫོགས་མཐའ་མྱེད་པ་ 

"ཆོས་པ་ཚོས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་པ་དང་འདྲ་བར་འཕིན་བཟང་འདི་ཁབ་བསགས་བྱས་པ་རྱེད"(ཨ་མུའུ་ས་ིཏུང་) བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་མིའི་རིགས་ཀ་ིམི་མངནོ་ ཇོ་ནང་ཁང་། ༡༩༧༨) 

མ་འོངས་པའི་ལྷ་ཡི་རྒྱལ་ཁམས་ནི་གཏན་དུ་གནས་པ་སྱེ། 

13 ཁྱེད་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནི་གཏན་དུ་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན། ཁྱེད་ཚོའི་དབང་སྒྱུར་གི་ག་ོགནས་དྱེ་མི་རབས་ནས་མ་ིརབས་བར་རྒྱུན་ཆད་མྱེད་པར་གནས་ཡོད། (ས་མ་ཡ། 

145:13) 

3 ཁོའི་རགས་མཚན་ན་ིཅི་འདྲའི་རླབས་ཆྱེན་ཞིག་རྱེད་ཨང་། ཁོའི་ངོ་མཚར་ནི་ཅ་ིའདྲའི་སོབས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རྱེད་ཨང་། ཁོང་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་ནི་གཏན་དུ་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་

ཞིང་། ཁོང་གི་དབང་སྒྱུར་ག་ིགོ་གནས་ན་ིམི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ཡིན། (ཏན་ཉི་ཨྱེར། 4:3) 

27 དྱེ་ནས་རྒྱལ་ཁམས་དང་དབང་སྒྱུར་ག་ིགོ་གནས་བཟུང་བ་དང་། གནམ་འོག་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་རླབས་ཆྱེན་རང་བཞིན་དྱེ་མ་ིདམངས་དང་ཆྱེས་བླ་ན་མྱེད་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་སོད་

དགོས། ཁོང་གི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ན་ིགཏན་དུ་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། དབང་སྒྱུར་གི་གོ་གནས་ཡོད་ཚད་ཀིས་ཁོང་ལ་ཞབས་འདྱེགས་ཞུ་བ་དང་བརི་བཀུར་ཞུ་དགོས། (ཏན་ཉི་

ཨྱེར། 7:27) 

འཕགས་པ་རྣམས་ལ་དུས་གཏན་གི་རྒྱལ་ཁམས་ཤིག་སྱེར་དགོས་པར་ཡིད་འཇོག་བྱྱེད་དགོས། དྱེ་ནི་ཨ་སི་ཐན་གི་པིས་ཏི་ཡི་བློ་ས་ོཕྱེ་ནས་བིས་པ་དང་གཅིག་མཐུན་ཡིན། 

10 དྱེར་བརྱེན་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀིས་སྔར་ལས་འབད་བརོན་ཆྱེན་པོས་ཁྱེད་ཚོའི་འབོད་སྐུལ་དང་འདྱེམས་བསྐོ་ལ་ཁག་ཐྱེག་བྱྱེད་དགོས། གང་ཡིན་ཟྱེར་ན། གལ་ཏྱེ་ཁོད་ཀིས་བྱ་བ་དྱེ་དག་

བསྒྲུབས་ན་ནམ་ཡང་རྐང་པ་བརན་པོར་འཛུགས་མི་ཐུབ་པ་དང་ 11 གང་ལགས་ཤྱེ་ན། ང་ཚོའི་བདག་པོ་དང་མགོན་སབས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་འཆད་མཁན་གི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁོད་ཚོར་

འཇུག་སོ་འདང་ངྱེས་ཤིག་མཁོ་སོད་བྱྱེད་ངྱེས་རྱེད། (2 པི་ཏི། 1:10-11)  

དྱེས་ང་ཚོས་ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཤྱེས་ཡོད་པ་མཚོན་ནམ། 
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མྱེད། ཡིན་ནའང་ཁོས་ང་ཚོར་ཁོའི་འཆར་གཞི་ཁ་ཤས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་མཐོང་བའི་ནུས་པ་སད་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ། 

10 ངས་སྱེས་པའི་བུ་རྣམས་ཀིས་བདག་གིར་འཛིན་དགོས་པའི་གནམ་བདག་ག་ིལས་འགན་མཐོང་མོང་། 11 ཁོས་དུས་ཚོད་འདིའི་ནང་ག་ིཡོད་ཚད་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ལས་ཀ་དྱེ་སུས་ཀང་རད་གཅོད་བྱྱེད་མི་ཐུབ་པ་ཕུད། ཁོང་གིས་ཀང་ཁོང་ཚོའི་སྱེམས་སུ་ནམ་ཡང་གནས་ཡོད། (ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། 

3:10-11) 

12 མིག་སྔར་ང་ཚོས་མྱེ་ལོང་ཞིག་ག་ིནང་ནས་རབ་རབི་ཏུ་མཐོང་མོད། འོན་ཀང་རྱེས་སུ་ངོ་ཐུག་གདོང་འཕད་བྱས། ད་ལྟ་ངས་ཆ་ཤས་ཤིག་ཤྱེས་མོད། འོན་ཀང་རྱེས་སུ་ངས་ཀང་ཤྱེས་གསལ་

རྱེད། (1 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 13:12) 

9 འོན་ཀང་བིས་པ་ལྟར་ན། 

དཀོན་མཆོག་གིས་དཀོན་མཆོག་ལ་དགའ་བའི་མི་རྣམས་ལ་ག་སིག་བྱས་པའི་བྱ་བ་རྣམས་མིའི་སྱེམས་སུ་སྱེབས་མོང་མྱེད་ལ། རྣ་བའང་ཐོས་མ་མོང་། (1 ཁོ་རོ་ནི་ཡ། 2:9) 

དྱེའི་རྱེན་གིས་ལས་ཀ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་མ་ིརྣམས་ལ་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའི་བྱ་བ་ཞིག་ དཀོན་མཆོག་ལ་ཁངོ་གི་འཁབ་སོན་བརམས་ཆོས་སུ་གྱུར་ནས་དུས་གཏན་དུ་དྱེ་བས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་
ངྱེས་རྱེད། དྱེར་བརྱེན་ང་ཚོས་འཆར་གཞིའི་ཆ་ཤས་ཤགི་ཤྱེས་ཐུབ་པར་མ་ཟད། འཆར་གཞི་ཡང་ང་ཚོས་ག་ོབ་ལྱེན་ཐུབ་པ་ལས་ལྱེགས་པ་ཡོད། 

ཐ་ན་དམག་མ་ིརྒན་གས་ཀ་ིདུས་རབས་སུའང་མ་ིལ་ལས་དུས་གཏན་དུ་གནས་པ་དང་དཀོན་མཆོག་གི་འཆར་གཞིའི་དོན་དངོས་མཐོང་ཐུབ། (cf. ཧ་ིཔ་ར།ི 11:13-16). 

དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་ཇ་ིའདྲའི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་དུས་རབས་ཤིག་ཡོད་པ་དྱེ་"མིག་སྔའི་སྡུག་རུལ་གི་དུས་རབས་"དང་བསྡུར་ན་ཅི་འདྲའི་ལྱེགས་པོ་ཞིག་ཡོང་སིད་པ་ཤྱེས་ཐུབ།  (ཀཱ་

ལ་ཡ། 1:4), གཤམ་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ད་ོསྣང་བྱ 

3 ངས་ལྷ་ཡུལ་ནས་སྐད་ཆྱེན་པོ་ཞིག་ཐོས་བྱུང་། "ཁོད་ཀིས་བལྟས་ན། དཀོན་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་དྱེ་མི་དང་མཉམ་དུ་བསད་ཡོད་པས། ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བསད་ན་ཁ་ོཚོ་ན་ིཁོའི་མི་

ཡིན་ངྱེས་རྱེད། དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ཁ་ོཚོ་དང་མཉམ་དུ་བསད་ནས་ཁོ་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་ངྱེས་རྱེད། 4 དཀོན་མཆོག་གིས་ཀང་ཁ་ོཚོའི་མིག་ནང་གི་མིག་ཆུ་རྱེ་རྱེ་ཕིས་སིད་པ་
དང་། འཆི་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མི་དགོས་ལ་ངུ་ཡང་མི་རུང་། སྡུག་བསྔལ་མ་ིའབྱུང་བར་སྔོན་གི་བྱ་བ་རྣམས་འདས་ཟིན་པས་ཡིན་"ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར།   

5 དྱེ་ནས་རྒྱལ་པོའི་སྱེང་དུ་བཞུགས་པའི་ཁོང་གིས་"ངས་དངོས་པོ་ཡོད་ཚད་གསར་དུ་བཟོས་པ་ཡིན།" ཁངོ་གིས་ང་ལ་"ཡི་གྱེ་འད་ིདག་བདྱེན་པ་བདྱེན་ཐུབ་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡིན་

"ཞྱེས་བཤད། (ཐྱེར་འདོན། 21:3-5) 

7 ... གཏན་དུ་གནས་པའ་ིསོ་སྣང་ནི་ཁོ་ཚོའི་ཡིན་ངྱེས།  (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀསི། 61:7) 

18 གང་ཡིན་ཟྱེར་ན། ངས་བལྟས་ན་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་འདིའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་ང་ཚོའི་ལུས་སྱེང་ནས་མངོན་པའི་གཟི་བརིད་དང་བསྡུར་ན་མི་འོས་པ་ཞིག་རྱེད། (རོ་མ་པ། 8:18) 

སྡུག་བསྔལ་མཇུག་རྫོགས་པ་མ་ཟད་དགའ་ས་ོངོ་མ་ཡོང་ངྱེས་རྱེད། ད་དུང་སོ་སྣང་དྱེ་རིགས་ཇྱེ་མང་དུ་གཏངོ་བའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡོད་ཆོག 
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7.  མཇུག་བསམོས་བསམ་འཆར། 

ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ལྟར་ན་འཚོ་བ་སྱེལ་མོང་བའི་མིའི་རིགས་ཁོན་བསོམས་དུང་ཕྱུར་བཞི་བརྒྱ་ནས་དུང་ཕྱུར་ཆིག་སོང་ཆིག་བརྒྱ་ཡས་མས་(མང་ཆྱེ་བ་ཤི་བ་རྱེད)  

མིའི་རིགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ངལ་བ་འབས་མྱེད་ཀསི་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་གུས་བྱས་ཏྱེ་རང་ཉིད་ལ་ས་ོསྣང་དང་གཟི་བརིད་གསོག་འཇོག་བྱྱེད་པ་དྱེ་ཡིན། དུས་གཏན་དུ་ང་ཚོར་སོ་སྣང་གིས་ཁྱེངས་ཤིང་། 
དཀོན་མཆོག་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གོ་བ་ལྱེན་ཐུབ་པ་ལས་གཟི་བརིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་མ་ིགཞན་ལ་སྔར་ལས་ལྱེགས་པའི་སོ་ནས་དུས་གཏན་དུ་གནས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དྱེ་
ཡིན།  

ཡྱེ་ཤུ་ཡིས་ང་ཚ་ོམི་རྱེ་རྱེར་སོད་གནས་ཤིག་བཟོས། (cf. ཡུའྱེ་ཧན། 14:2) དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེར་རང་དུ་ང་ཚོར་དར་སོལ་ཞིག་བཟ་ོབཞིན་ (ས་མ་ཡ། 33:15) ང་ཚ་ོའཐུས་ས་ོཚང་དུ་གཏོང་ 

(ས་མ་ཡ། 138:8). ཁོས་ང་ཚ་ོམི་རྱེ་རྱེ་ནས་འགོ་བརམས་པའི་བྱ་བ་ལྱེགས་འགྲུབ་བྱྱེད་རྒྱུ་རྱེད། (ཧ ་ིལ་ིཕིན་གི་མ།ི 1:6). 

ང་ཚོ་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་ཚང་མ་མ་ིའདྲ་བས་བློས་གཏོང་བའི་བྱྱེད་ཐབས་མི་འདྲ་བ་ཡོད། ང་ཚོའི་མཐར་ཐུག་གི་ནུས་པ་ནི་དུས་གཏན་དུ་དྱེ་བས་ལྱེགས་པའི་སོ་ནས་ལྱེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། 
མཇུག་མཐར་ཁྱེད་ཚོས་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུ་ཁས་མ་བླངས་ན་མ་མཐར་ཡང་མི་དུང་ཕྱུར་བཞི་བཅུ་རྱེ་དང་ཐ་ན་དྱེ་ལས་ཀང་མང་བའི་མི་རྱེ་རྱེར་དུས་གཏན་དུ་གནས་པའ་ི

ནུས་པ་ཡོད་ངྱེས་རྱེད། (cf. 1 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 12:26; ལས་གནས། 14:15; ཀཱ་ལ་ཡ། 6:10)! 

གསུང་རབ་ནང་ང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀིས་"མ་ིགཞན་ལ་བརི་བཀུར་བྱྱེད་པ་"དྱེ་ཡིན། (ཧ ་ིལི་ཕིན་གི་མི། 2:3). དྱེར་བརྱེན་ཁྱེད་ཚོར་འཕད་མོང་བའི་མི་ཚང་མས་ཉིན་ཞིག་ལ་ཁྱེད་ཚོར་རོགས་རམ་བྱྱེད་ངྱེས་
རྱེད་(ཁོ་ཚོའ་ིངོས་ནས་བཤད་ན་ཁྱེད་ཚོ་དང་ཁྱེད་ཚོ་)ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངྱེས་རྱེད་བསམ་ག་ིའདུག ཁོད་ཚོས་ནོར་འཁྲུལ་ག་ིབརྡར་ཤ་གཅོད་པ་དང་། ཕོགས་ཞྱེན་གི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་བ། བསམ་བླ་ོནོར་འཁྲུལ་
ཅན་བཅས་བྱུང་བ་དང་། འགིམ་འགྲུལ་ག་ིཐད་ལ་ཆད་པ་གཅོད་སིད་པ། ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་བཅས་ཡིན་ན་ཐང་། དྱེར་བརྱེན་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོད་ལ་བཟོད་སོམ་བྱས་པ་ནང་བཞིན་

"གཅིག་སྱེམས་གཅིག་ལ་བྱམས་བརྱེ་དང་། བློ་གཅིག་སྱེམས་གཅིག་གིས་བཟོད་སོམ།" (ཨའྱེ་ཕྱེ་སི་  4:32). "ཁོད་ལ་བརྱེན་ན་མི་ཚང་མ་དང་མཉམ་དུ་བདྱེ་སིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བ་སྱེལ་དགོས།" (རོ་མ་

པ། 12:18). 

དུས་གཏན་དུ་དུས་ཚོད་ཚད་མྱེད་ཅིག་རྒྱུན་མཐུད་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། ཁོད་ཀིས་དོན་དངོས་ལ་རྒྱུས་ལནོ་བྱྱེད་ཐུབ་མཁན་ནི་ད་ལྟ་རང་ཉིད་ལས་ཧ་ཅང་གསི་ལྱེགས་པའི་མ་ིདུང་ཕྱུར་བཞི་བརྒྱ་(ཧ་ལམ་དྱེ་
ལས་མང་བ་ཡོད་སིད་)བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས།  

ཁོད་ཀིས་གནམ་བདག་གིས་ནམ་ཡང་བཀོལ་སོད་བྱྱེད་མི་ཐུབ་པར་འདོད་པའ་ིམི་ཁ་ཤས་ལ་ལས་ཀ་བྱྱེད་དགོས་ཀི་རྱེད། (cf. མ་ཞོ། 21:28-32)— "མི་མང་པོ་ཞིག་སྔོན་ལ་རྒྱུན་འཁོངས་བྱྱེད་

ཐུབ་པ་དང་། མཐའ་མཇུག་གི་ཨང་དང་པ་ོ"ལ་ཆ་བཞག་ནས་བཤད་ན (མཱ་ཁི།  10:31). 

གོམ་གང་མདུན་སོས་ཀིས་བསམ་བློ་ཞིག་ཐོངས་དང་། གསུང་རབ་ནང་ཁྱེད་ཚོས་དོ་སྣང་ཆྱེན་པ་ོབྱྱེད་མ་ིསིད་པའི་མི་ཚུད་པའི་མ་ིཚང་མར་དཀོན་མཆོག་གི་ཕུན་ཚོགས་ཡོད་ཚད་ཀིས་ཁྱེངས་པའི་མི་མངོན་
པའི་སོབས་ཤུགས་ཡོད་པ་སྱེ། 

14 དྱེའི་རྱེན་གིས་ངས་ང་ཚོའི་གཙོ་འཛིན་ཡྱེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་གི་ཡབ་ལ་པུས་མོ་བཙུགས་པ་ཡིན། 15 དྱེ་ནས་གནམ་ས་བླ་འོག་གི་ཁིམ་མ་ིཡོངས་ཀི་མིང་དང་། 16 ཁོས་རང་གི་གཟི་བརིད་

ཀི་རྒྱུ་ནོར་ལྟར་ཁྱེད་ཚོར་སད་དྱེ་ནང་སྱེམས་ཀ་ིམིའི་ཁོད་དུ་ཁོའི་སིང་སོབས་ལ་བརྱེན་ནས་སབོས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་ལ་བརྱེན་ནས་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས། 17 ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་

བརྒྱུད་ནས་ཁོད་ཀ་ིསྱེམས་སུ་གནས་སིད་པ་དང་། ཁྱེད་ཚོས་དགའ་རོགས་སིག་པའི་ཁོད་དུ་ར་བ་ཚུགས་པ་དང་རྨང་གཞི་བཏིང་ཡོད། 18 ཕལ་ཆྱེར་ཞྱེང་ཚད་དང་རིང་ཚད།གཏིང་ཚད། མཐོ་

ཚད་བཅས་ཀི་འཕགས་པ་ཡོད་ཚད་ལ་ག་ོབ་ལྱེན་ཐུབ་ཤས་ཆྱེ། — 19 ཤྱེས་ཡོན་བརྒྱུད་སོད་བྱྱེད་པའི་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་བརྱེ་སྱེམས་ཤྱེས་པ་དང་། ཁདོ་ཀིས་ལྷའི་ཡོངས་རྫོགས་ཀིས་

ཁྱེངས་པར་བྱྱེད་སིད། (ཨའྱེ་ཕྱེ་ས་ི  3:14-19). 

ང་ཚོས་སོབ་སོང་དང་སོབ་སོང་མང་ཙམ་བྱ་དགོས། (2 པི་ཏི། 3:18). 

མཇུག་མཐར་ཤྱེས་བྱ་དྱེ་བས་མང་བ་ཞིག་ལུང་བསན་བྱས་ཡོད། (ཏན་ཉི་ཨྱེར། 12:4), བོར་བརླག་ཏུ་སོང་བའི་དངོས་པ་ོསར་གསོ་བྱྱེད་པ་ཚུད་ཡོད། (མ་ཞ།ོ 17:11). 

བལྟས་ཡོང་ན་དཀོན་མཆོག་གིས་ཅིའི་ཕིར་ཁོང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་ཤྱེས་བྱ་ཚང་མ་སྔར་ལས་ཆ་ཚང་བའི་ས་ོནས་སར་གསོ་བྱྱེད་དགོས་པ་ཞིག་རྱེད། 

དཀོན་མཆོག་གིས་དྱེ་ལྟར་ཇི་ལྟར་བྱྱེད་དགོས་སམ། 

9 "ཁོང་གིས་ཤྱེས་བྱ་སོབ་ཁིད་བྱྱེད་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ། ད་དུང་ཁོས་སུ་ཞིག་གིས་ཆ་འཕིན་འདི་ལ་ག་ོབ་ལྱེན་ཐུབ་བམ། འ་ོམ་དྱེ་དག་གིས་འ་ོམ་བསོས་པ་ཡིན་ནམ། དྱེ་དག་ན་ིནུ་མའ་ིསྱེང་

ནས་བླངས་པ་ཡིན་ནམ། 10 ངྱེས་པར་དུ་འདུལ་ཁམིས་དང་། འདུལ་ཁིམས། ལམ་ཐིག་བཅས་ལ་བརྱེན་ནས་འདུལ་ཁིམས་ལག་ལྱེན་བསར་དགོས།འདི་རུ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ན་ཅུང་ཟད་ཡོད་

དགོས། (ཡྱེ་ཤྱེས་ཀིས། 28:9-10) 
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10 འོན་ཀང་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོའི་སིང་སོབས་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོར་ཁོ་ཚ་ོཐྱེར་འདོན་བྱས་པ་རྱེད། བྱང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འཚོལ་བར་བྱྱེད་པའི་ཕིར་ཡྱེ་ཤྱེས་

ཀི་དངོས་པོ་ཟབ་མོ་རྣམས་ཀི་དོན་ (1 ཁོ་ར་ོནི་ཡ། 2:10) 

དྱེ་བས་ཆོས་གཞུང་སྣ་ཚོགས་ལ་བལྟས་ན་ང་ཚོས་གཞུང་ལུགས་ལ་སོབ་སོང་བྱྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན། གལ་ཏྱེ་ང་ཚ་ོདཀོན་མཆོག་གི་སིང་སོབས་ཀིས་འགོ་ཁིད་བྱས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་དྱེ་བས་ཀང་གོ་བ་ལྱེན་ཐུབ། 

ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིཤྱེས་བྱ་གསར་པར་ཁ་གཏད་སྐབས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཤྱེས་བྱ་རྱེ་ཟུང་གིས་ཇི་ལྟར་བསར་གས་ོབྱྱེད་དགོས་སམ། 

ལས་གནས་སུ་བརིས་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་ག་ོབ་ལྱེན་པར་གསོལ་བ་འདྱེབས་པ་ན་ིགོམ་པ་གཅིག་སོས་པ་སྱེ། 

24 ང་ལ་བསབ་བྱ་གནང་ན་ལྕྱེ་ལ་འཁྱུད་པ་དང་། ངས་རང་ཉིད་གང་དུ་སོང་བ་ཤྱེས་སུ་འཇུག་དགོས། (ལས་གནས། 6:24) 

དམག་མི་གསར་བའི་ཁོད་དུ་པྱེ་ལྱེ་ས་ིཡིས་བླ་ན་མྱེད་པའི་མིག་དཔྱེ་བསན་ཡོད་དྱེ། 

10 དྱེ་ནས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀིས་འཕལ་དུ་པའ་ོལོ་དང་སི་ལ་སི་གཉིས་མཚན་མོར་པྱེ་ལྱེ་ཡ་ལ་བསལ་བ་རྱེད། ཁོ་ཚོ་སྱེབས་དུས་ཡིའུ་ཐའྱེ་ཆོས་ཁང་དུ་སོང་། 11 འདི་དག་ཚང་མ་ནི་ཞི་ལ་ལུན་
ཅ་ཡི་མི་དང་བསྡུར་ན་དྱེ་བས་དྲང་གཞག་གི་བསམ་བློ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དྱེའི་ནང་དུ་ཁོ་ཚོས་ག་སགི་ཡོད་ཚད་ལ་བརྱེན་ནས་ཡི་གྱེ་འདི་འབོྱར་བ་དང་། ཉིན་ལྟར་གསུང་རབ་ལ་སྔོག་

བཤྱེར་བྱས་ནས་དོན་དག་དྱེ་དག་དྱེ་འདྲ་ཡིན་མིན་རད་གཅོད་བྱས། (བྱ་སོད།s 17:10-11) 

དཔྱེ་ཆ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ན་ིཆོས་ལུགས་ལ་སད་ནས་འདོད་མོས་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་དྱེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཤྱེས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། ངས་ཡིག་ཐགོ་གི་དམིགས་ཡུལ་ཁ་ཤས་ནི་རྣ་བ་ཕྱེ་སིད་པའི་
མི་ཚང་མར་དཀོན་མཆོག་གི་བདྱེན་དོན་ལོངས་སུ་སདོ་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། 

དཀོན་མཆོག་གིས་དངོས་གནས་ཁྱེད་ཚོར་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད། གནམ་རྒན་མས་ཁོད་ལ་དགའ་ཞིང་ཁོད་ཀིས་གཞན་ལ་དགའ་བར་རྱེ་བ་བྱྱེད་ཀིན་ཡོད། ཁྱེད་ཚོས་ཁོའི་བརྱེ་སྱེམས་ལྡན་པའི་འཚོ་བ་རོལ་
སངས་ལྟར་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་ཡོད། དངོས་ཡོད་ཀི་བརྱེ་སྱེམས་ཇྱེ་ཆྱེར་གཏོང་བ་སྱེ། དྱེ་ནི་ཚ་ེསོག་གི་དོན་སངི་དུ་བརིས་ཆོག  

དཀོན་མཆོག་གི་ཕོགས་སུ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདྱེབས། (cf. ཡོ་ཤུ་ཨ། 5:13-14). "གལ་ཏྱེ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚོའི་ཆྱེད་དུ་ཡིན་ན་སུ་ཞིག་གིས་ང་ཚོར་ང་ོརྒོལ་བྱྱེད་ཐུབ་བམ། (རོ་མ་པ། 

8:31). 

གསུང་རབ་ནང་མིའི་རིགས་ཚུད་པའི་གསར་གཏོད་ཧལི་པོ་ནི་"ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ"ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། (རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 1:31) དྱེ་བཞིན་ཁོང་གིས་ཉིན་བདུན་པར་སོན་ལམ་དང་སོན་ལམ་གནང་བ་རྱེད། 

(རྒྱུད་ཀི་ཁམས། 2:2-3). 

དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ལ་དྲང་བདྱེན་གི་ས་ོནས་ནོར་འཁྲུལ་ག་ིབྱྱེད་ཐབས་མང་པ་ོའཚོལ་ཞིབ་བྱས། (ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། 7:29). 

ཡང་བསར་ཐྱེངས་གཅིག་ལ་གསུང་རབ་ཀིས་སོབ་ཁིད་བྱས་པ་ཤྱེས་སུ་འཇུག་རོགས། 

8 བྱ་བ་ཞིག་ག་ིམཇུག་འབས་ན་ིདྱེའི་འགོ་རོམ་པ་ལས་ལྱེགས་པ་ཡོད་པ་དང་། བསམ་པའི་སྱེང་གི་ནད་པ་ནི་བསམ་པའི་སྱེང་གི་ང་རྒྱལ་ལས་བཟང་། (ཨ་ཡྱེ་ཤྱེས་པ། 7:8) 

འགོ་ཚུགས་པ་ཧ་ཅང་བཟང་། མཇུག་མཐར་དྱེ་བས་ལྱེགས་པ་ཡོང་ངྱེས་རྱེད།  

དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ཀིས་རང་ཉིད་སྱེ་འཕྱེལ་བྱས་ནས་ཁིམ་ཚང་ག་ིཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་གྱུར། (མ་ཱལི་ཆ།ི 2:15). 

ཁོས་ང་ཚོར་ཁོའི་གཟི་བརིད་ལོངས་སུ་སོད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་རྱེད། (ར་ོམ་པ། 8:17) དྱེ་བཞིན་མ་ིརིགས་ཀ་ིདབང་བསྒྱུར་བ་དང་།  (ཧི་པ་རི། 2:5-17). ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀིས་"ཐོབ་པ་ལས་བསོད་

བདྱེ་ཆྱེན་པོ་ཡོད་"ཅྱེས་བཤད། (བྱ་སོད།s 20:35). 

དཀོན་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ལ་གཅྱེས་སྱེམས་སྱེར་ཆྱེད། (cf. 1 ཡུའྱེ་ཧན། 4:7-12) དྱེ་བཞནི་སོབ་མ་འཇམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་དགའ་བ་དྱེ་བས་མང་བ་ཞིག་ཡོང་གི་རྱེད། (cf. མ་ཞ།ོ 

22:37-39). དྱེ་ན་ིཚེ་སོག་གི་དོན་སིང་ཡིན། 

གནམ་རྒན་མའི་འཆར་གཞིའ་ིགསང་བ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། དཀོན་མཆོག་གིས་ཅིའི་ཕིར་ཅི་ཞིག་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། 
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དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་གིས་འདི་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་བ་ནི་སྔར་ལས་ལྱེགས་པ་ཞིག་ཡིན། (cf. ཧ་ིཔ་ར།ི 6:9, 11:16; ཧ ི་ལ་ིཕིན་གི་མ།ི 1:23). 

དྱེ་ནི་ཁོང་གིས་ཅིའི་ཕིར་སོབ་མ་ཆུང་ཆུང་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་རྱེད། དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོང་གིས་སྱེས་པ་དང་བུད་མྱེད་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་རྱེད། ཁོང་གིས་ཆྱེད་དུ་ཡྱེ་ཤུ་དང་མིའི་རིགས་ཡོངས་ཀི་ཤུལ་བཞག་རྒྱུ་
དངོས་དང་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཞིག་ཏུ་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་རྱེད།   

གཏན་གི་ཚ་ེསོག་ག་ིཆོག་མཆན་ཐོབ་པའི་མིའི་རིགས་ཀིས་དུས་གཏན་དུ་དྱེ་བས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངྱེས་རྱེད། 

དཀོན་མཆོག་གི་འཆར་གཞིའི་ནང་དུ་ལ་ོཚོད་འདིའི་ནང་དུ་ཁོང་ག་ིའབོད་སྐུལ་ལ་དོ་དམ་བྱྱེད་མཁན་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད། (ད་དུང་རིན་མ་ིདགོས་པའི་དྲ་ཐོག་གི་དྱེབ་ཆུང་དྱེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོད་ལ་ཁ་

པར་གཏོང་བ), དྱེ་བཞིན་འབྱུང་འགྱུར་གི་ལ་ོཚོད་ནང་མི་གཞན་དག (ད་དུང་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་རྒྱལ་སོབ་བྱྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་མཐོང་ཐུབ།, Apokatastasis: དཀོན་མཆོག་གིས་རྱེས་

ཕོགས་ཀི་ལོ་ཚོད་ནང་བོར་སོང་བའི་མི་དྱེ་སོབ་ཐུབ་བམ། ཆོས་བརྒྱ་ཕག་གིས་དཀོན་མཆོག་ག་ིསབས་འག་ོའཆར་གཞི་གསལ་སོན་བྱས་ཡོད།).  

ཡྱེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀའ་ིཆོས་ལུགས་དང་། དཀནོ་མཆགོ་གསི་ཁདོ་ལ་རགོས་རམ་བྱྱེད་དུ་འཇུག་དནོ་ཅ ི

ཁྱེད་ཀི་མི་ཚེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་གཤིས་ཀ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྱེད་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། དྱེ་ལྟར་བྱས་ན་ད་གཟོད་རང་ཉིད་ཀི་མི་མངོན་པའི་ནུས་ཤུགས་འདོན་སྱེལ་གང་ཐུབ་བྱས་ནས་དུས་གཏན་དུ་ལྱེགས་བཅོས་ཇི་ཙམ་
བྱྱེད་ཐུབ། 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཚོར་ཁྱེད་ཚོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཇོན་ཐང་བྱེད་སོད་བྱྱེད་དུ་འཇུག་དགོས། (མ་ཞོ། 25:14-23; ལུའུ་ཁི། 19:11-19) ནམ་ཡང་མ་ིའགྱུར་བའི་ཆྱེད་དུ་གཅྱེས་
སྱེམས་སྱེར་དགོས། 

དྱེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོས་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་བ་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་རྒྱུ་རྱེན་ དྱེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཚོར་བཟོས་པའི་རྒྱུ་རྱེན་ཡིན། 
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མུ་མཐུད་དུ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་ཚགོས། 

ཨ་མྱེ་ར་ིཀའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ལས་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ལས་ཁང་ནི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན། 1036 ཨ་རིའི་༩༣༤ ༣༣ ཨ་རིའི་ཅ་ལི་ཧ ྥུ་ཉི་ཡ་གོང་ཁྱེར་གི་ཀྱེ་ལོ་ཧ ྥུ་མཚོ་འགམ་གི་ཝ་ལམ་ཆྱེན་མོ། 
ང་ཚོས་འཛམ་གིང་ག་ིས་ཆ་སོ་ས་ོདང་དྱེ་བཞིན་སོད་གནས་ཀི་སྐམ་ས་ཆྱེན་པ་ོ(ལྷ་ོསྣྱེ་གིང་ཕུད་པའི་གིང་ཆྱེན་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་བྱྱེད་མཁན་ཡོད། 

མུ་མཐུད་དུ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་ཚགོས། དྲ་ཚགིས་ཆ་འཕནི། 
 

CCOG.ORG མུ་མཐུད་དཀོན་མཆོག་ཆོས་ཚགོས་ཀི་དྲ་ཚིགས་གཙོ་བ།ོ སྐད་རིགས་༡༠༠ཡི་རོམ་རགི་དང་འབྱེལ་མཐུད་བྱས་ཡོད། 

CCOG.ASIA ཨྱེ་ཤྱེ་ཡ་གཙོ་གནད་དུ་བྱྱེད་པའི་དྲ་ཚིགས་ཐོག་ཨྱེ་ཤྱེ་ཡའི་སྐད་རིགས་མང་པ་ོཡོད། 

CCOG.IN རྒྱ་གར་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་དྲ་ཚིགས་སུ་རྒྱ་གར་གི་སྐད་ཡིག་ཁ་ཤས་ཡོད་ 

CCOG.EU ཡོ་རོབ་ཀི་གཙོ་གནད་དྲ་ཚིགས་སུ་ཡོ་རོབ་ཀ་ིསྐད་རིགས་མང་པ་ོཡོད། 

CCOG.NZ དྲ་ཚིགས་དྱེ་ནྱེའུ་ཙི་ལན་ལ་དམིགས་ཡོད། 

CCOGAFRICA.ORG ཨ་ཧ ྱེ་ར་ིཁ་གིང་ལ་ཁ་གཏད་པའི་དྲ་ཚིགས་ 

CCOGCANADA.CA ཁ་ན་ཏའ་ིདྲ་ཚགིས་ལ་དམིགས་ཡོད། 

CDLIDD.ES འདི་ནི་རྦད་དྱེ་ས་ིཕྱེན་ག་ིསྐད་ཆའི་དྲ་ཚིགས་ཤིག་རྱེད། 

CG7.ORG འདི་ནི་ངལ་གསོའ་ིཉིན་བདུན་པར་ཁ་ཕོགས་པ་རྱེད། 

PNIND.PH ཧ ྱེས་ལ་ིཔྱེན་གིས་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་ཐ་ཀྱེ་ལ་ཁ་ཤས་ཡོད། 

 

རླུང་འཕནི། དྱེ་བཞནི་ YouTube བརན་འཕནི་བརྒྱུད་ལམ། 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET གསུང་རབ་གསར་འགྱུར་ལུང་བསན་དྲ་ཐོག་རླུང་འཕིན།  

Bible News Prophecy བགོད་ལམ། YouTube སྱེང་གི་བཀའ་སོབ། BitChute, Brighteon , &Vimeo  

CCOGAfrica བགོད་ལམ། ཨ་ཧ ྱེ་ར་ིཁ་གིང་ནས་ཡོང་བའི་ YouTubeདང་BitChuteབརན་འཕིན། 

CCOG Animations YouTube BitChuteསྱེང་གི་འགུལ་རིས་ཆ་འཕིན། 

ContinuingCOG & COGTube. སོ་སོར་ YouTube དང་ BitChute སྱེང་ག་ིབཀའ་སོབ། 

 
གསར་འགྱུར་དང་ལ་ོརྒྱུས་དྲ་ཚགིས།  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM ཆོས་ཚོགས་ལོ་རྒྱུས་དྲ་ཚིགས། 

COGWRITER.COM གསར་འགྱུར་དང་ལོ་རྒྱུས། ལུང་བསན་དྲ་ཚིགས། 
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གསུང་རབ་ནང་དུ་གཅུས་ཚིག་མང་པ་ོཞགི་གསལ་སནོ་བྱས་ཡདོ། 

གསུང་རབ་ནང་འཛམ་གངི་གི་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་གསང་བ་དམ་སྲུང་བྱས་པའི་གསང་བ་(རོ་མ་16:25ནས་27བར་)བཤད་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་ལུང་བསན་གི་བསན་བཅོས་

ནང་"བདྱེན་པའི་ཚིག་"(2 ཏའྱེ་མའྱེ་ཐི།  2:15) ཀྲན་མུའུ་སི་ཡི་དུས་ཚོད་གཅིག་དང་སྐར་མ་བཅོ་བརྒྱད་རྱེད། 

དམ་པའི་ཆོས་ཞྱེས་བྱ་བ་ནི་ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོའི་གསང་བ་ (མཱ་ཁི། 4:11)དང་། བཀའ་དྲིན་གི་གསང་བ། (ཨའྱེ་ཕྱེ་སི་ 3:1-5) དད་པའི་གསང་བ། (1 ཏའྱེ་མའྱེ་ཐི།  3:9) གཉྱེན 

གཉྱེན(ཨའྱེ་ཕྱེ་སི་ 5:28-33),、ཁམིས་མྱེད་ཀི་གསང་བ་(2:7),( གཉྱེན 2:7),(2:7),(1.1.15:51-54),( 1 གཉྱེན 15:51-54), ( ཁིམས་མྱེད་ཀ་ི

གསང་བ་ 1:51-54), (དད་པའི་གསང་བ། 1:51-54),  (1:1:51-54), (ཡྱེ ཨའྱེ་ཕྱེ་སི་ 15:51-54), (ཨའྱེ་ཕྱེ་སི་ 3:4)ཡབ་ཀི་གསང་བ་ (ཀོ་ལ་ོསི་ཡ། 

2:2,2),  ༧གངོ་ས་མཆགོ་གི་གསང་བ་ (ཀོ་ལོ་སི་ཡ། 2:2) ཡྱེ་ཤྱེས་བཅུ་བདུན་དང་ཐ་ན་གསང་བ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀི་བྷ་བིྷ་ལ་ཆྱེན་པོ་ (ཐྱེར་འདནོ། 17:5) 

དཔྱེ་ཆ་དང་། དཀོན་མཆགོ་གི་འཆར་གཞིའི་གསང་བ།: དཀོན་མཆོག་གིས་ཅའིི་ཕིར་ཅི་ཞིག་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁདོ་ལ་རོགས་རམ་བྱྱེད་དུ་འཇུག་དོན་ཅི, 
འཁབ་གཞུང་ལ་བརྱེན་ནས་འགྱེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད། ད་དུང་གནད་དནོ་ལ་ལན་འདྱེབས་པར་རོགས་རམ་བྱྱེད་པ་གཤམ་གསལ། 

'པྱེ་ཐི་ཧ ་མིག་ལམ'ན་ིདཀནོ་མཆོག་ག་ིམཐར་ཐུག་གི་འཆར་གཞ་ིཡིན་ནམ། 

དཀོན་མཆོག་གིས་མིའ་ིརིགས་དྲང་མོར་བཟོས་པ་ཡིན་ནམ། 

སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞྱེ་ན 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱེད་ཚོར་འཆར་གཞི་ཡདོ་དམ། 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པ་མིན་པའི་མི་ལ་འཆར་གཞི་ཡོད་དམ། 

བརྱེ་དུང་དང་དཀོན་མཆོག་གི་འཆར་གཞ་ིལ་འབྱེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡདོ། 

དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་དམིགས་བསལ་གི་བྱྱེད་ཐབས་སད་དྱེ་བརྱེ་དུང་སྱེར་ཐུབ་པའི་མི་ཚང་མའི་འཆར་གཞི་དྱེ་ཁོ་ཚ་ོམི་སྱེར་དང་མི་གཞན་དག་ཚང་མར་སྔར་ལས་
ལྱེགས་པ་ཡོང་བར་བྱ་དགོས་སམ། 

རྱེད། ཁྱེད་ཀིས་གནམ་བདག་གིས་ཅིའི་ཕིར་དངསོ་པོ་ཅི་ཞིག་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཤྱེས་ཐུབ། དཀནོ་མཆོག་གིས་ཅིའ་ིཕིར་ཁྱེད་ཚོར་བཟོས་པ 


