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དཀར་ཆག

བོད་དང་བོད་མི།
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གནས་སྟངས་ཇེ་བཟང་དུ་གཏོང་ཐབས་སྐོར་གྱི་ལྷན་ཚོགས་

སུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་23
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འབར་མའི་དོན་རྐྱེན་ལ་ཐུགས་

འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་མཛད་བཞིན་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་24
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་མཛད་

འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་25
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཡོ་ཀོ་ཧ་མར་

ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་26
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཡོ་ཀོ་ཧ་མར་

གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་28
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨོ་ཀི་ན་

ཝ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་29
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་སློབ་

དང་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆ་ཚང་

བ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་30
རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་དམིགས་བསལ་

ཚོགས་འདུ་ རྡ་སར་ཚོགས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་32
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་

འདུར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་34

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཁག་གཅིག་

ནང་ཆིབས་སྒྱུར་གྱི་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་སྐབས་

བསྒྲོན་པའི་སྐུ་པར་རྣམས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་

ཚང་དང། ཉི་ཧོང་ཁུལ་གྱི་སྐུ་དཔར་ཁག་ཉི་ཧོང་དོན་

ཁང་ནས་གནང་སོན་བྱུང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།།



         གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་ཨ་རིའི་སྲིད་

འཛིན་གྱི་ལས་དུས་གཉིས་པར་བསྐྱར་འདེམས་བྱུང་

བར་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཝིར་ཇི་ནི་ཡར་སྨན་བཅོས་

ལྟ་སྐྱོང་སྐོར་དང་ཁུལ་དེའི་བོད་མི་ཚོར་བཀའ་སློབ། དེ་

བཞིན་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་བཀའ་སློབ་དང་མི་ཌེལ་བྷུརའི་

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་ཨ་རིའི་བོད་སྐད་རླུང་

འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

དེ་རྗེས་བྷོ་སི་ཊོན་དུ་བཟང་སྤྱོད་དང་འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་

སྐོར་དང་ཁུལ་དེའི་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

དེ་ནས་བྷོ་རོན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་བཀའ་སློབ་སྩལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཀོ་ནེ་ཀ་ཊི་ཀ་ཊིར་གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭ་དང་ཁུལ་དེའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་བླང་དོར་གྱི་བཀའ་སློབ་

སྩལ་བ་མ་ཟད་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་དེའི་མཁས་དབང་གི་

ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་བཞེས་མཛད་ཡོད། དེ་རྗེས་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་

སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུར་དབུ་བཞུགས་

དང་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་དེ་བཞིན་ཁུལ་དེའི་བོད་རིགས་

རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ། དེ་ནས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་འཛམ་

གླིང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་བཟང་དུ་གཏོང་ཐབས་སྐོར་གྱི་ལྷན་

ཚོགས་སུ་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

༸གོང་ས་མཆོག་ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཡོ་གོ་ཧ་མར་ཆིབས་

སྒྱུར་གྱིས་ཆོས་འབྲེལ་དང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སུ་

བཀའ་སློབ་སྩལ། དེ་བཞིན་གྲོང་ཁྱེར་ཨོ་ཀི་ན་ཝའི་མི་

མང་རྣམས་ལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དཀའ་ངལ་

ལས་རྒྱལ་ཐབས་ཞེས་པའི་བཀའ་སློབ་སྩལ། ཉི་ཧོང་གྲོས་

ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་

ལ་འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་དང་ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་ཐོག་

བཀའ་སློབ་སྩལ།  

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་དམིགས་བསལ་

ཚོགས་འདུ་རྡ་སར་ལྷན་ཚོགས་གནང་ཡོད་པར་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་མི་འདྲ་བ་ ༤༣ ནས་ཚོགས་བཅར་བ་གྲངས་ 

༢༠༠ བཅར་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་ཉིན་གཉིས་པར༸གོང་ས་

མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ལམ་

སྟོན་བཀའ་སློབ་ཟབ་རྒྱས་ཕེབས་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུའི་

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

སྐུ་ཞབས་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་དུ་འདེམས་

ཐོན་བྱུང་བར་འཚམས་འདྲིའ་ིགསུང་འཕྲིན་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་། སྐུ་

ཉིད་མཆོག་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་དུ་སླར་ཡང་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་

ངོས་ཀྱིས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། སྐུ་ཉིད་མཆོག་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་ཨ་རིའ་ིསྲིད་འཛིན་དུ་ཐོག་

མར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་སྐབས། འཛམ་གླིང་ནང་འཕྲད་བཞིན་པའ་ིདཀའ་

ངལ་རྣམས་ང་ཚོས་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ནུས་པའི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་

དགོས་པའ་ིབླ་ོསྤོབས་བསྐྲུན་པ་ཙམ་མ་ཟད། ད་ེནས་བཟུང་ཨ་རིའ་ིམ་ི

མང་གིས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་འགེལ་ཐོག་ནས་རེ་བ་བཅོལ་

བ་ད་ེདག་བསྒྲུབ་རྒྱུའ་ིཆེད་འབད་བརྩོན་ཧུར་སྐྱེད་གནང་ཡོད། དེར་

བརྟེན་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་འབད་བརྩོན་

གནང་བར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཐེངས་འདིར་སླར་ཡང་སྲིད་འཛིན་དུ་འོས་

འདེམས་གནང་ཡོད།

  སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་

ལས་ཁུར་བཞེས་སྐབས། འཛམ་གླིང་མ་ིམང་ཚོས་མང་གཙོའ་ིརིན་ཐང་

སྲུང་སྐྱོབ་དང་མང་གཙོའི་འཆར་སྣང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཆེད་ཨ་རིས་

སྣེ་ཁྲིད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཧ་ཅང་བཅོལ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་ངོས་ཀྱིས་སྐུ་ཉིད་

མཆོག་ལ་གནས་འཕྲིན་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པའི་ནང་བཀོད་པ་དྲན་གྱི་འདུག 

དེར་བརྟེན་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་དབུལ་ཕོངས་དང་། དྲང་

བདེན་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འོག་མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་མང་

པོ་གནས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡིད་བཅངས་ཐོག་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བདེ་

སྔར་ལས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུར་ངོས་ཀྱིས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་རྒྱུ་ནི་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་

ཤོས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

  སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ངོས་ཀྱིས་བོད་

མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་

བྱས་པའི་ཆབ་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ནས་ལོ་གཅིག་ཟིན་

ནའང་། ངོས་རང་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། སྐུ་

ཉིད་མཆོག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་

ཆེད་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐབས་ལམ་འདི་

ནི་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་

ལམ་བཟང་ཤོས་ཡིན་པར་ངོས་ཀྱིས་ད་དུང་ཡང་ངོས་འཛིན་བྱེད་

བཞིན་ཡོད།

  ད་ལྟ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་

བཞིན་པའི་མཚོན་རྟགས་སུ་བོད་མི་ཚོས་བསྟུད་མར་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་

སྟངས་འདིའ་ིའོག སྐུ་ཉིད་མཆོག་ག་ིསྲིད་གཞུང་ནས་གཉིས་སྨན་གྱ་ི

ཐབས་ལམ་དེར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་

ཡོད། དེང་སྐབས་ངོས་རང་ཉ་ིཧོང་ཁུལ་དུ་ཡོད་ཅིང་ངོས་ཀྱིས་སྐུ་ཉིད་

མཆོག་གི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་དུས་གཉིས་པའི་སྐབས་ལས་དོན་གང་

ཅིའ་ིཐད་བྱ་བ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའ་ིསྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་བད་ེ

ལེགས། ཞེས་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་ཡོད།།
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སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་
སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་བྱམས་བརྩེ་གལ་གནད་

ཆེ་བའི་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ྋགོང་

ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཝིར་ཇི་ནི་ཡ་མངའ་སྡེའི་གྲོང་

ཁྱེར་ཆར་ལོ་སི་ཝི་ལིའི་ (Charlottesville) 

ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཝིར་ཇི་ནི་ཡའི་གཙུག་ལག་

སློབ་ཁང་(University of Virginia) གི་པེ་

ར་མོན་ཌི་( Paramount Theatre) ཚོགས་

ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས། ས་

གནས་བོད་མི་ཚོས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་

ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། དེ་རྗེས་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཚོགས་ཁང་དུ་ྋཞབས་

སོར་འཁོད་མཚམས་ཆར་ལོ་སི་ཝི་ལིའི་གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་

ཁྱབ་པ་ (Mayor) སྐུ་ཞབས་སཏ་ཨིན་ཌ་ར་ཧུ་ཇ་ 

(Satyendra Huja.) མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ཚོགས་ཁང་ནང་ཝིར་ཇི་ནི་ཡའི་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་སྨན་གཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་ཤེས་ཡོན་

ཚན་པའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ལེ་སི་ལི་བྷི་ལེཀ་ཧལ་ 

(Prof. Leslie Blackhall) མཆོག་དང༌། ཝིར་

ཇི་ནི་ཡའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་

ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་

ཇོར་ཇི་བྷེ་ལར་ (Prof. George Beller) 

མཆོག ཝིར་ཇི་ནི་ཡའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་སྨན་

བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་

དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཌོ་རི་ཀེ་ཕོན་ཊེན་ (Prof. Dorrie 

K. Fontaine) མཆོག ཝིར་ཇི་ནི་ཡའི་གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭའི་གོ་ལའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ཚན་པའི་

འགན་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་

གུ་རེན་ཌི་མཆོག་ (Prof. Richard Guer-

rant) སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་སྨན་བཅོས་

ལྟ་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་བྱམས་བརྩེའི་གལ་གནད་

ཅེས་པ་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཆོས་

གྲོགས༌ཕོ་མོ་ཚོ། ངོས་རང་ཁྱེད་རྣམ་དང་མཇལ་བ་ཧ་

ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་བས་ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་

དང། ངོས་རང་སྨན་བཟའ་མྱོང་བ་ཙམ་ལས་སྨན་པ་

ཞིག་མིན་སྟབས། སྨན་བཅོས་ཐོག་ཉམས་མྱོང་ཕྲན་

བུ་ལས་མེད། སྨན་པས་བྱམས་བརྩེའི་རྣམ་པ་སྟོན་

ཚེ། ང་ཚོའི་སེམས་ལྷོད་ལ་བབ་སྟེ་སེམས་ནང་གདེང་

ཚོད་ཡོང་བཞིན་པ་ནི་སྨན་པ་གཏུག་མཁན་གྱི་ནད་པ་

ཚང་མར་ཉམས་མྱོང་ཡོད། ལུས་པོའ་ིའཕྲོད་བསྟེན་ནི་

སེམས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། སེམས་ཞི་བདེ་ལྷོད་པོ་ཡོད་

ན། ལུས་ནད་ཀྱིས་མནར་ནའང་དྲག་སྐྱེད་མགྱོགས་པོ་

ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་ཝིར་ཇི་ནི་

ཡའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་ཤེས་

ཡོན་ཚན་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཌོ་རི་

ཀེ་ཕོན་ཊེན་མཆོག་གིས་སྨན་ཁང་ནང་བྱམས་བརྩེའི་ལྟ་

སྐྱོང༌། ཞེས་པའི་ལས་གཞི་དངོས་སུ་ནད་པ་ཚོར་སྨན་

པས་ལག་བསྟར་བྱེད་སྐབས་ནང་ཆོས་ནས་གསུང་

པའི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གི་བསམ་བློ་དེས་ཕན་ཐོགས་

ཧ་ཅང་ཡོད་སྐོར་གསུང་སྐབས། ྋགོང་ས་མཆོག་

གིས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། སེམས་ཆགས་སྡང་དྲག་

པོའ་ིགཞན་དབང་དུ་སོང་བ་དང་། སེམས་མ་སྐྱིད་པ་

ཧ་ཅང་བྱུང་སྐབས་བསམ་བློ་བཟང་ཕྱོགས་ཐོག་ལམ་

སེང་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན། སྐབས་དེར་དབུགས་

འབྱུང་རྔུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་ཆོས་ནས་གསུང་པའི་

སེམས་གནས་ཐབས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དགུ ཞེས་པ་

ཉམས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཚེ་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཡོད། དེ་

བཞིན་འཆི་བ་ནི་མི་ཚེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པར་ངོས་

འཛིན་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། བསམ་བློ་དེར་

ང་ཚོས་གོམས་འདྲིས་བསྟེན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། མཐར་

ང་ཚོ་འཆི་བའི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་ཙམ་དངངས་སྐྲག་

མི་ཡོང་བར་སེམས་དལ་ལྷོད་ཡོང་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཕན་

ཐོགས་ཡོད། ཚེ་ཕྱི་མ་ཁས་ལེན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་

མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྱལ་རྗེས་མཐར་འཆི་

བའི་གནས་སྐབས་སུ་བློ་བདེ་པོ་བྱས་ནས་འགྲོ་ཆོག་

གི་རེད། འཆི་བའི་གནས་སྐབས་སུ་ཀུན་སློང་བཟང་པོ་

ཞིག་འཁྱེར་ན། ཚེ་ཕྱི་མར་སྐྱེ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་ལེན་རྒྱུ་



2012 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5
ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་རེད། བྱམས་བརྩེའི་ཐོག་ནས་ནད་

པར་སྨན་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་

ཡོངས་གྲགས་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་

ཐབས་ལམ་འདི་གོང་འཕེལ་ཇི་ལྟར་གཏོང་ཐུབ་མིན་

ཐོག་ང་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་མང་ཙམ་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའི་སྨན་

བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ནང་མ་འདང་པའི་ཆ་དེ་དག་བཀང་

ཐུབ་རྒྱུར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། འཛམ་གླིང་ནང་

མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཡོད་པའི་ཨ་

རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལས་གཞི་

འདིའི་ཐབས་ལམ་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱིས་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། མི་ཚེ་

བདེ་ནས་བདེ་བར་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ནི་སྙིང་ཐག་

པ་ནས་གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་ཆེད་བསམ་བློ་གཏོང་

རྒྱུ་དེ་ཡིན། རང་ལ་བྱམས་བརྩེའི་བསམ་པ་ཡོད་ཚེ་

སེམས་ནང་ཁོང་ཁྲོ་དང་ཕྲག་དོག ཆགས་སྡང་སོགས་

ཀྱི་སྐབས་མེད། དེར་བརྟེན་ཁྱིམ་ཚང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ཞི་བདེ་ཡོང་མིན་ནི་གཙོ་བོ་བྱམས་བརྩེའི་བསམ་

པར་རག་ལུས་ཡོད། ཅེས་སོགས་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨིན་གྲུབ་བསྟུན། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་

གེ་མཆོག་དང་ལྷན་ས་གནས་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་

ལ་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། ཚོགས་ཁང་དུ་མི་

གྲངས་ ༡༡༠༠ ལྷག་བཅར་ཡོད། དེ་རྗེས་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཆར་ལོ་སི་ཝི་ལིའི་ཚོམས་ཆེན་

དུ་མི་གྲངས་ ༣༥༠༠ ལ་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ལ་སྨན་པའི་

བཟང་སྤྱོད། ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་

སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཝིར་ཇི་ནི་ཡའི་ཁུལ་
གནས་སྡོད་བོད་རིགས་ཚོར་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་སྤྱི་

ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིའི་

ཝིར་ཇི་ནི་ཡ་ (Virginia) མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་

ཆར་ལོ་སི་ཝེ་ལི་ (Charlottesville) ཁུལ་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཝིར་ཇི་ནི་ཡའི་གཙུག་ལག་

སློབ་ཁང་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་

བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་སྟེ་སྨན་དང་

བྱམས་བརྩེའི་སྐོར་གྱི་དམིགས་བསལ་བགྲོ་གླེང་ལྷན་

ཚོགས་ཐོག་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ཆར་ལོ་སི་ཝེ་ལིའི་མང་ཚོགས་ལའང་ལམ་སྟོན་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཝིར་ཇི་ནི་ཡ་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་

དུ་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་ ༤༠༠ ཙམ་ལ་མཇལ་

ཁ་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་

འཚམས་འདྲི་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་ལོ་ངོ་

སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནང་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདི་ལས་སྡུག་

པ་ཞིག་ཧ་ལམ་བྱུང་མྱོང་མེད་པ་ལྟ་བུ་བཤད་ཆོག་གི་

རེད། ཧ་ལམ་ང་ཚོའི་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་

པ་རྩ་བརླག་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་མེད་པ་མ་རེད། འདི་ལྟ་

བུའི་དུས་ཚོད་ལ་སླེབས་ཡོད། འོན་ཀྱང་འདས་པའི་

ལོ་ ༦༠ རིང་ལ་ང་ཚོས་ཕྱིར་མིག་ཅིག་བལྟས་ན། བོད་

མི་རིགས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་དང་སྙིང་སྟོབས་རྩ་བ་

ནས་ཉམས་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དཀའ་ངལ་

དེ་ལྟ་བུའི་འོག་ཁྱ་རེ་ཁྱོ་རེ་བྱས་ཏེ་བསྡད་ཡོད། བོད་

པའི་སེམས་ཤུགས་གཅོག་ཆེད་འཇམ་རྩུབ་སོགས་

ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང། བོད་པའི་

སེམས་ཤུགས་ཉམས་མེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚོར་

བདེན་པ་ཡོད། འདི་ལྟ་བུའི་དུས་ཚོད་འདིར་ང་ཚོ་བོད་

པ་ཚོ་ད་བར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བརྗོད་དགོས་རེད། ད་ལྟ་

སྲིད་སྐྱོང་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། གཙོ་ཆེ་ཤོས་གཞིས་

ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་སེམས་ཤུགས་ཧ་ལས་པའི་ཆེན་

པོ་རེད། བོད་ནང་གི་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རྣམས་དོན་གྱི་

བདག་པོ་རེད། ཁོང་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་ནམ་

ཡང་ཞུམ་པ་མེད་པའི་ཐོག་གནས་ཡོད། དེ་བཞིན་ང་

ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཡག་ཐག་

ཆོད་བརྗོད་དགོས་རེད། ལོ་ ༥༣ འགྲོ་བཞིན་ཡོད། 

སྐབས་རེ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་རིགས་ཁ་ཤས་ལ་བསམ་བློ་

བཏང་ན། ཧ་ལམ་ང་ཚོ་སོ་སོའ་ིལུང་པར་ཡོད་སྐབས་

ལས་ཀྱང་ལས་ཀ་ཚགས་ཚུད་པ་དང་སྤུས་དག་པ་ཡོད་

པ་ཕལ་ཆེར་བརྗོད་ཆོག་གི་རེད། བོད་ནང་གི་འབྲོག་

པ་ཚོར་ཡང་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདི་སྐད་

ལོག་རྒྱག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མ་རེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་

འདིར་རིག་པ་སྒྲིམ་སྟེ་སློབ་སྦྱོང་ཐོག་ཤུགས་བརྒྱབ་

ནས་ལག་རྩལ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་ཡིན་རུང་སོ་

སོ་རང་གིས་འགན་ཆ་ཚང་ཞིག་འཁྱེར་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་

ཟད། རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སླེབས་

སར། ང་ཚོ་བོད་པ་ཆ་ཚང་སླེབ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱེད་

དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་

ནང་ཡོད་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང༌། སྐད་ཡིག་ཤེས་པ་ཙམ་

དང་སྤྱིར་བཏང་སློབ་གྲྭ་ཐོན་ཙམ་མིན་པར། རིགས་

གཅིག་རྐང་འཛིན་བྱས་ཏེ་སོ་སོ་ལས་རིགས་གང་དང་

གང་ནང་ཡོད་ནའང༌། དེར་སོ་སོས་འགན་ཆ་ཚང་ཞིག་

འཁྱེར་ཐུབ་པ་ཞིག་ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྔོན་

མ་ནས་བཤད་ཡོད། དུས་ཚོད་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་ཡོད་

པ་ང་ཚོའི་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་ལ་འཛམ་གླིང་འདི་ཆོས་

ཉིད་རེད། འདི་ལྟ་བུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ང་ཚོས་དེ་

ལུགས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཐོག་ནས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། ངོས་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་

རྩིས་སྤྲོད་བྱས་པ་དེ་ངོས་རང་སེམས་ཤུགས་ཆག་པ་

དང་བོད་དོན་ཐོག་རེ་བ་བརླག་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མིན། 

བློ་བཟང་སེང་གེ་ལགས་ཀྱིས་འགན་འཁྱེར་ཏེ་ད་བར་

གཙོ་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མཚོན་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་

འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོང་གི་འདུག 

རྩ་བའི་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། བློ་བཟང་

སེང་གེ་ལགས་ཀྱིས་བརྗོད་པ་ལྟར་རེད། རེ་འདུན་ཞུས་

པའི་གྲས་ཏག་ཏག་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་ཧ་ཅང་

ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་དང་ཡུ་

རོབ་སོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ཐུག་

རྒྱུ་སོགས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དེ་དག་མུ་མཐུད་

ནས་འདི་ལྟར་འགྲོ་གི་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོ་མང་གཙོའི་

ཐོག་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་ངོམ་ཆོག་པ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ང་ཚོས་
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ལུགས་སྲོལ་རྙིང་པར་འཐམ་སྟེ་འགྲོ་གི་མེད་པ་དང༌། 

ང་ཚོས་གསར་བརྗེར་མ་དགའ་བ་བྱས་ནས་འདི་གར་

འཐབ་རྩོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིག་མིན་པར། གང་ལྟར་ང་

ཚོས་དེང་རབས་དང་མཐུན་པ་མང་གཙོའི་ལམ་ཞིག་

གི་སྟེང་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་མཐོང་སྐབས། དངོས་གནས་

མ་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག རྒྱ་མིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བདུད་རེད་

ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་བདུད་ཡིན། ངོས་ཀྱི་

མགོ་ལ་རྭ་ཅོ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་བདུད་

སྡུག་ཅག་ཅིག་མིན་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མང་གཙོའི་ལམ་

ཐོག་འགྲོ་མཁན་བདུད་ཅིག་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དེ་དགོས་པ་རྒྱུ་

མཚན་དང་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་

འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཞིག་རེད། འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པར་དུས་

འཁོར་དབང་ཆེན་ཚར་རྗེས་ངོས་ཀྱི་མིག་གཡོན་མ་དེ་

གཤག་བཅོས་བྱས་པ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་མིག་འབྲས་ལ་

སྐྱོན་རྩ་བ་ནས་མེད། འོན་ཀྱང་མིག་སྒྲིབ་ལྟ་བུ་སླེབས་

འདུག་པ་དེ་གཤག་བཅོས་བྱས་རྗེས་མིག་གིས་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་མཐོང་གི་འདུག ངོས་རང་ལྡི་ལིར་ངལ་གསོ་

བརྒྱབ་ནས་བསྡད་ཡོད། དེ་དུས་བི་བི་སི་གསར་འགོད་

པ་སྐྱེས་དམན་ཞིག་དེ་སྔ་ངོས་རང་ཐུག་མྱོང་ཡོད་ཅེས་

བརྗོད་ཀྱི་འདུག ངོས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་རྩེད་མོ་དང་སྦྲགས་

ངོས་ཀྱི་མིག་གཤག་བཅོས་བྱས་ཏེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

འདུག་པ་མ་ཟད། ཁྱེད་རང་གི་དཔྲལ་བའི་སྟེང་གི་གཉེར་

མ་དེ་དག་མཐོང་གི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་པ་ཡིན། འོན་

ཀྱང་ཚུར་ཕྱོགས་འདིར་མཐོང་གི་མི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་

སྐབས། ཁོང་གིས་ཀྱང་ངོས་ལ་རྩེད་མོ་དང་སྦྲགས་མིག་

གཡས་པ་མ་མཐོང་བ་དེར་དགའ་བ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་

བྱུང་། དེ་ནས་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ནང་མིག་གཡས་པའི་

སྒྲིབ་དེ་ཡང་གཤག་བཅོས་བྱས་སྟབས་ཧ་ཅང་གསལ་

པོ་ཆགས་ཡོད། གང་ལྟར་ངོས་ཀྱི་མིག་གཤག་བཅོས་

ཏེ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་བྱུང༌། བློ་བདེ་པོ་བྱོས། སྤྱིར་

བཏང་གཟུགས་པོ་བདེ་ཐག་ཆོད་ཡིན། རྒྱ་གར་དུ་སྐྱེས་

ཚར་བྱུང་བའི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་ལགས་ཀྱིས་

འགན་འཁྱེར་གྱི་ཡོད། དེ་སྔོན་ངོས་ཀྱིས་བློ་བཟང་སེང་

གེ་ལགས་སུ་རྩེད་མོ་བརྩེས་ཏེ་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་

སློབ་ཆུང་གི་བོད་སྐད་ལྟ༌བུ་རྒྱག་གི་འདུག ཅེས་བརྗོད་

ཀྱི་ཡོད། ད་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་འདུག དེང་དུས་ཀྱི་

ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཡ་ང་བག་ཚ་བྱ་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་མེད། ཧ་

ཅང་ཡག་པོ་རེད། ཚང་མ་བློ་བདེ་པོ་བྱོས། ང་ཚོ་མི་

རབས་གཅིག་གི་རྗེས་ལ་གཅིག་གིས་མཐུད་ཡོང་

གི་ཡོད་པར་བརྟེན། ང་ཚོ་ཧ་ཅང་བརྟན་པོ་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་མི་མང་ཚོ་ཡིན་རུང་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་

ནུས་པའི་ཐོག་ཚང་མས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱ་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་

ལེགས། ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། ། 

སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ལ་སྨན་པའི་
བཟང་སྤྱོད་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ྋགོང་

ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཝིར་

ཇི ་ནི ་ཡ་མངའ་སྡེའི ་གྲོང་ཁྱེར་ཆར་ལོ་སི ་ཝི ་ལིའི ་

ཚོམས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ (Charlottesville Pa-

villion) མང་ཚོགས་གྲངས་ ༣༥༠༠ བརྒལ་བར། 

འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ལ་སྨན་པའི་བཟང་སྤྱོད། Ethics for 

a Whole World ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། སྐབས་དེར་ཐོག་མར་ཆར་ལོ་སི་

ཝི་ལིའི་གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ (Mayor of Char-

lottesville) སྐུ་ཞབས་སཏ་ཨིན་ཌ་ར་ཧུ་ཇ་ Sa-

tyendra Huja. མཆོག་གིས་ྋགོང་ས་མཆོག་

ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་

མོ་དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ྋསྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་ལ་གུས་བརྩི་མཚོན་ཆེད་ཞི་བདེའི་ཉི་མོ་ཞིག་

ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་། དེ་ནས་

ས་གནས་ཀྱི་ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་

ཆེད་མགུལ་རྒྱན་ཞིག་འབུལ་ལམ་ཞུས། དེ་རྗེས་ཝར་

ཇི་ནི་ཡའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

གྱི་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཇེབ་རི་ཧོབ་ཀིན་ 

(Jeffrey Hopkins) མཆོག་གིས་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཁུལ་དེར་ཆིབས་སྒྱུར་

བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་

ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཅེས་བརྗོད་སྐབས། བྱམས་

བརྩེ་དང་ཧ་ཅང་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་

ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 

ནས་ད་བར་བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ ༥༤ རང་ལུས་མེར་
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སྲེག་བཏང་བ་ནི་གཞན་ལ་གནོད་འཚེའི་བསམ་པ་རྩ་

བ་ནས་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་འུ་ཐུག་ཐབས་

ཟད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསལ་སྟོན་ཆེད་བྱམས་བརྩེའི་

བསམ་པའི་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་

ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཝི་ཏི་ནམ་ (Vietnam) ནང་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་གཉིས་བྱུང་འཕྲལ་

ཁོང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིས་བདག་སྤྲོད་བྱས་

ཡོད་ཀྱང་བོད་མི་ ༥༤ རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཟིན་

ཡང་བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིས་

བདག་སྤྲོད་མ་བྱས་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་སྐྱེ་དགོས་པ་

ཞིག་ཡིན། ཞེས་གསུངས། 

 དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཆོས་གྲོགས་ཕོ་མོ་ཚོ། འཛམ་

གླིང་མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པ་ཚང་མ་ང་ཚོའི་

ཆོས་གྲོགས་ཕོ་མོ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མི་ཚང་

མ་ལུས་སེམས། སེམས་ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་བདེ་

བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་མཁན་འགྲོ་བ་

མི་རིགས་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་

ཚང་མར་བདེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡོད། 

ལོ་ངོ་ ༢༠༠ གོང་ཙམ་ནས་ཚན་རིག་ཐོག་མར་དར་

སྐབས་ཕྱི་དངོས་པོའ་ིའཛུགས་སྐྲུན་ཐོག་ཡར་རྒྱས་ཧ་

ཅང་ཕྱིན་པར་བརྟེན། ད་ཆ་ཕྱི་དངོས་པོས་འཕྲལ་སེལ་

གྱི་སྐྱེས་བུའི་མངོན་འདོད་རྣམས་བདེ་བླག་ངང་བསྒྲུབ་

ཐུབ་པར་བརྟེན། ཕྱི་དངོས་པོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་དོན་གཉེར་

བྱ་རྒྱུ་མི་ཚེའི་སྙིང་པོ་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ་ནང་

གི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་དེ་དག་སྣང་མེད་ལྟ་བུར་

ལུས་ཡོད། ངོས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་འབྱོར་ལྡན་མང་པོ་ཞིག་

ཡོད་པ་རྣམས་རང་ཉིད་ལ་རྒྱུ་ནོར་དབང་ཆ་སོགས་

ཡོད་ཀྱང་སེམས་ནང་ཞི་བདེ་མེད་པས་དཀའ་ངལ་མང་

པོ་ཕྲད་ཡོད། དུས་རབས་ ༢༠ མཇུག་དང་དུས་རབས་ 

༢༡ འགོ་སྟོད་དུ་ནང་སེམས་དང་སེམས་ཚོར་གྱི་རྣམ་

གཞག་ལ་གཞི་ནས་དོ་སྣང་གསར་པ་ཞིག་སླེབས་ཡོད། 

ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པར་ནང་གི་རིན་

ཐང་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ་སོགས་གོང་མཐོར་ཇི་ལྟར་

གཏོང་དགོས་མིན་ཐོག་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། དེར་

བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་བཟང་སྤྱོད་ 

(secular ethics) གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས་

བརྗོད་སྐབས། ཆོས་ལ་མ་གུས་པ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་

མིན་པར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་བརྩི་ཞུས་པའི་

ཐོག་ནས་བརྗོད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

སློབ་སྩལ་གྲུབ་བསྟུན། མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲི་བར་བཀའ་

ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།། 

སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་མི་ཌེལ་བྷུརའི་
གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ (Mid-

dlebury) མི་ཌེལ་བྷུརའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་

ཁང་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་

བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ 

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་སློབ་གྲྭ་

དེའི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་དང་མང་ཚོགས་བཅས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བར་སེམས་ཁམས་དང་

ཤེས་ཡོན་གྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

དེ་རིང་ངོས་རང་འདི་གར་ཡོང་སྟེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་

ཐུག་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་

འཚམས་འདྲི་ཡོད། ད་ལྟའི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་

འདིའི་ནང་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་ལ་དམིགས་

བསལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། དེ་ཡང་སྤྱིར་བཏང་སློབ་གྲྭ་

ཐོན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་

མཁས་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་

ཆེ་ཙམ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 

ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་སོ་སོའ་ིདཔལ་འབྱོར་ཁོ་

ནའི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པར། བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེ་ས་

ནས་བཏང་སྟེ་སྤྱིར་རང་གཞན་གཉིས་དང་ཡང་སྒོས་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་

དགོས། ལྷག་པར་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་འདི་གཅིག་

ལ་གཅིག་རྟེན་གྱི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། 

དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཏེ་བསམ་བློ་

རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་གཏོང་དགོས། དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་སློབ་

སྦྱོང་བྱེད་སྐབས་དགེ་རྒན་གྱིས་བསླབ་པའི་ཤེས་བྱ་དེ་

དག་རང་ཉིད་ཀྱིས་མྱོང་གོམས་དཔྱད་གསུམ་བྱས་ཏེ་

གདེང་སྤོབས་ལྡན་པའི་མཁས་པ་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་

བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་

སྒྲུབ་མཁན་གྱི་མི་སྣ་ཞིག་ཆགས་ཐབས་བྱ་རྒྱུར་འབད་

དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 
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སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་
ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་དང་བོད་མི་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཨ་

རིའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ (Virginia) ཝིར་ཇི་

ནི་ཡ་མངའ་སྡེའི་ནང་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་དང་རླུང་

འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་

སློབ་སྩལ་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ཐོག་མར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་མཇལ་ཁ་དེའི་ཐོག་ཆེད་བཅར་ཞུས་པའི་ཨ་རིའི་

བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་ཁང་དང་ཨི་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་

འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་ལ་གསར་

འགོད་པ་ཚོར་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་གནས་

སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཙན་དང༌། 

ལྷག་པར་འགན་འཁྱེར་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་

བྱེད་དགོས་དོན་སྐོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

ཁྱེད་རང་ཚོ་གསར་འགྱུར་ཤོད་མཁན་དེ་དག་གིས་སོ་

སོ་འདི་གར་ཁ་བདེ་པོ་བྱས་ནས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་

གང་ཡང་མིན། ཕར་ཕྱོགས་དེར་སྡུག་པོ་མྱོང་མཁན་

དང་འཇིགས་སྣང་འོག་རེ་བའི་མིག་འབུར་རང་དབང་

ལུང་པར་གཏོད་མཁན་དེ་དག་གིས་རྣ་ཅོག་ནས་ཉན་

གྱི་ཡོད་བསམས་པའི་ཐོག་དེ་ལུགས་ཀྱི་སྐ་ཆ་ཤོད་

དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁྱེད་རང་ཚོས་ཁ་ཐུག་

དེར་ཁ་བདེ་པོ་དང་འུར་ཤོབ་བཤད་ན་ཡག་པོ་མེད། 

གཉིས་ནས་གསར་འགྱུར་ཁུངས་བཙན་པོ་ཞིག་དགོས་

པ་རེད་མ་གཏོགས་སྲང་ལམ་གྱི་སྐད་ཆ་སྒྲུག་སྟེ་དེའི་

ནང་ཤོད་རྒྱུ་མེད། སྐབས་རེ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག་པས་

གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས། རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་

ཡོད་མཁན་ཚོས་ཁྱེད་རང་ཚོ་རྫུན་མ་ཤོད་མཁན་ཞིག་

མཐོང་གི་རེད་མ་གཏོགས་ཐལ་ཆ་ཆེ་བ་མེད། འོན་ཀྱང་

བོད་ནང་ཡོད་མཁན་བོད་མི་དེ་དག་གིས་གནས་ཚུལ་

ཆ་ཚང་མ་ཤེས་པའི་ཐོག་སྐད་ཆ་དོགས་འདྲོག་སློང་རྒྱུ་

དེ་འདྲ་གོ་ཡོང་སྐབས། མ་བདེ་བ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེར་

བརྟེན་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས། ཁྱེད་རང་ཚོར་ཧ་ཅང་

འགན་ཆེན་པོ་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོས་ལྟོ་ཕོགས་གང་ཙམ་

ཡག་པོ་ཡོད་འགྲིག་གི་འདུག་བསམ་རྒྱུ་མེད། བོད་ནང་

གི་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་དེ་དག་གིས་ཉན་གྱི་ཡོད་བསམས་

ནས་གཟབ་གཟབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་སེམས་ལ་འཇོག་དགོས། 

སྲིད་སྐྱོང་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁྱེད་རང་ཚོར་འགན་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་སྟབས། འགན་ཁུར་དེ་གཞིར་བཞག་

པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱ་རྒྱུ་

དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

སློབ་སྩལ་ཡོད། ལྷག་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་བོད་རིགས་ཚོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཁྱེད་རང་

ཚོ་མང་ཚོགས་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལུགས་ཀྱི་ལུང་པ་གང་དུ་

བསྡད་ཡོད་ཀྱང་བོད་པའི་མཚན་ཤས་མ་ཡོང་བ་དང་

ཞབས་འདྲེན་མ་ཞུས་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས། བར་སྐབས་

སུད་སིར་བོད་པ་ཞབས་འདྲེན་ཞུ་མཁན་ཁ་ཤས་ཤིག་

བྱུང་འདུག་པ་མ་ཟད། ཉེ་ཆར་ཁེ་ན་ཌར་ཞབས་འདྲེན་

ཞུ་མཁན་ཁ་ཤས་ཤིག་བྱུང་འདུག དེ་ཚོའི་གྲས་ཕྲན་

བུ་མང་དུ་འགྲོ་གི་འདུག སྔ་མོའ་ིབོད་མི་ཚོར་དེང་དུས་

ཀྱི་ཤེས་ཡོན་མེད་ཀྱང་ཡ་རབས་དང་དྲང་པོ། བློས་

ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་དག་བོད་པའི་གོམས་གཤིས་ལ་ཡོད་

པར་བརྟེན། མི་རབས་གོང་མ་ཚོས་ཕལ་ཆེར་ཞབས་

འདྲེན་ཞུས་མེད། དེང་སྐབས་བོད་པ་ཞབས་འདྲེན་ཞུ་

མཁན་ཕྲན་བུ་ཡོང་བཞིན་འདུག་པས། དེ་ཚོའི་གྲས་ལ་

ཁྱེད་རང་ཚོ་ཁྱིམ་ཚང་མི་རེ་ངོ་རེས་ཡིད་གཟབ་བྱས་

ཏེ། སོ་སོའ་ིཁྱིམ་ཚང་ནང་གི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སློབ་གསོ་

རྒྱག་དགོས། ཡ་རབས་ཞེས་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་པོ་བྱས་

པའི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མིན། ཡ་རབས་བྱས་ན་རང་ཉིད་

སེམས་སྐྱིད་པ་ཡོང་གི་རེད། ཉེ་ཆར་རང་ངོས་ཀྱིས་ཨ་

རིའི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་བྲིས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་

མཐོང་བྱུང་། དེའི་ནང་མི་སྐྱག་རྫུན་ཤོད་མཁན་དེའི་

སེམས་ནང་དངངས་སྐྲག་མང་བ་ཡོད་སྐོར་བྲིས་འདུག 

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས། །

སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིའི་བྷོ་སི་ཊོན་མངའ་སྡེའི་
ནང་ྋཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ རེས་

གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ྋགོང་ས་མཆོག་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་

བྷོ་སི་ཊོན་དུ་ (Boston) ྋཞབས་སོར་བདེ་བར་

འཁོད་སྐབས། གནམ་ཐང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་ཏཱ་ལའི་

བླ་མའི་བཟང་སྤྱོད་སྲུང་སྐྱོབ་ཐེབས་རྩ་ཁང་ (The 

Dalai Lama Center for Ethics and 

transformative values.) གི་འགན་འཛིན་

སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་པིར་ཡ་དར་ཤི་ནི ་མཆོག་

སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དེ་

རྗེས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་དང་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་ཞལ་

ངོ་ (Deans) རྣམས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ྋགོང་ས་

མཆོག་ྋཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཞལ་ངོ་རྣམ་པས་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལྟ་གྲུབ་ཇི་

འདྲ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་ྋགོང་ས་མཆོག་

གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་མྱོང་

མཁན་སྐྱེ་འགྲོ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་

ལྡན་པ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་རེད། མིའི་ཀླད་པས་སེམས་

ཚོར་བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཤེས། ང་ཚོས་རྒྱུན་

དུ་ཕྱིའི་སྣང་ཚུལ་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བཞིན་ཡོད། 

སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་དབར་ཁྱད་པར་ཡོད། ཤེས་

ཡོན་གྱི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་ནི་ཁྱད་པར་དེ་ཉུང་དུ་

བཏང་སྟེ་ང་ཚོས་ལས་དོན་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་གདོང་ལེན་

བྱེད་སྐབས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་
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ཐོག་ནས་ལངས་ཕྱོགས་བཟུང་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

ངོས་རང་མི་འདོད་བཞིན་དུ་བོད་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་

ཡོང་བ་རེད། གནས་སྟངས་དེས་ངོས་ལ་རིག་གཞུང་

འདྲ་མིན་དང་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་ཐུག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

གསར་པ་ཞིག་ཀྱང་བྱུང་ཡོད། དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་

འཛམ་གླིང་གི ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇི ་ཡིན་

ཤེས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད། སྤྱིར་བོད་ལ་འཛམ་

གླིང་མཐོ་སྒང་ཞེས་འབོད་བཞིན་ཡོད་ནའང། འཛམ་

གླིང་གི་སྣེ་གསུམ་པར་གྲགས་ཤིང་རྒྱུག་ཆུ་ཆེན་པོ་

མང་པོ་ཞིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཆགས་ཡོད། རྒྱུག་ཆུ་

དེ་དག་གིས་ཨེ་ཤི་ཡའི་མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་མང་

པོའ་ིའཚོ་བའི་རྟེན་གཞིར་གྱུར་ཡོད། དེར་བརྟེན་བོད་

ཀྱི་ཞི་བདེའི་སྲོལ་རྒྱུན་བཞིན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་

རྒྱུ་དེ་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཤེས་

ཡོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ་དག་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་ཆེད་

ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་

པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ཨ་རི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་

ཞེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་བཞིན་དུ་རང་གི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་

འདིར་ཤེས་ཡོན་ཆེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་དེས་ཤེས་

ཡོན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་མཚོན་བཞིན་ཡོད། ཅེས་

བཀའ་ལན་སྩལ། དེ་ནས་བོད་མི་ཚོས་རིག་གནས་

འདྲ་མིན་ཐོག་སྦྱང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཇི་ཡིན། ཞེས་དྲི་བ་ཞུས་པར་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། 

བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་

འགན་དེ་དག་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་རིགས་ཁྲོད་

མཁས་དབང་མང་པོ་ཡོད་པ་བཞིན་བོད་རིགས་ཁྲོད་

དེ་མཚུངས་མཁས་པ་གང་ཙམ་འཐོན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

པོ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ། དེ་ནས་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་

ཡོན་ཏན་གཙོ་བོ་ཇི་འདྲ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བ་ཞུས་པར་

ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། བྱམས་

བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་དང་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིདམིགས་

ཡུལ་འཛིན་ཐུབ་པ། སེམས་ཐག་ཆོད་པོ། ཕྱོགས་

ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས། 

ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད།།

སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་བྷོ་སི་ཊོན་ཁུལ་དུ་
བཟང་སྤྱོད་དང་འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་སྐོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་

ཨ་རིའི་བྷོ་སི་ཊོན་ཁུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཏཱ་ལའི་

བླ་མའི་བཟང་སྤྱོད་སྲུང་སྐྱོབ་ཐེབས་རྩ་ཁང་ (The 

Dalai Lama Center for Ethics and 

transformative values.) དང་མེ་ས་ཆུ་

སི་འཕྲུལ་རིག་ཚོགས་པ་གཉིས་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་

འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟེ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བྷོ་སི་ཊོན་(Bos-

ton) ཁུལ་གྱི་ (Marriot) མ་རི་ཊེ་མགྲོན་ཁང་

དུ་མི་གྲངས་ ༢༥༠༠ བརྒལ་བར་བཟང་སྤྱོད་དང་འགྲོ་

བ་མིའི་རིན་ཐང་སྐོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

དེ་རིང་ངོས་རང་འདི་གར་འབྱོར་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་

ཁྱུག་ཙམ་ཞིག་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང༌། 

ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོ་ཆོས་

ཁས་ལེན་བྱེད་མཁན་དང་མ་བྱེད་མཁན་སུ་ཞིག་ཡིན་

རུང༌། སྙིང་རྗེ་དང་བརྩེ་བའི་རིན་ཐང་དེ་བཞིན་ཧ་ཅང་རྩ་

ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས། རིན་ཐང་

དེ་དག་ཆོས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་

སོ་སོའ་ིཉིན་རེའི་མི་ཚེ་བསྐྱལ་རྒྱུ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་

བ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། གཅེས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པའི་

གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན། ངོས་ཀྱིས་རིན་ཐང་དེ་དག་

ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པར་ (Secular Ethics) 

ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་བཟང་པོའ་ིཀུན་སྤྱོད་རེད་

ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་རེ་ངོས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་

རིས་མེད་ཀྱི་བཟང་པོའ་ིཀུན་སྤྱོད་ཅེས་བརྗོད་སྐབས། 

ཡི་ཤུ་དང་ཁ་ཆེའི་གྲོགས་པོ་ཁག་གཅིག་ནས་ཆོས་

ལུགས་རིས་མེད་ (Secular) ཅེས་པའི་ཚིག་དེར་

ཕྲན་བུ་དོགས་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་ལ་སྨ་འབེབ་

ཡོང་གི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་འདུག འོན་ཀྱང་

ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་བཟང་པོའ་ིཀུན་སྤྱོད་བརྗོད་

སྐབས། རྒྱ་གར་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་

ཚང་མར་གུས་བཀུར་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཆོས་ཁས་ལེན་མི་

བྱེད་མཁན་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཡང་གུས་བཀུར་ཞུས་

དགོས་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་འཛམ་

གླིང་འདིའི་ནང་མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཡོད་

པའི་ཁོངས་ནས་ཆོས་རྩ་བ་ནས་ཁས་ལེན་མ་བྱེད་

མཁན་མང་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་མི་འབོར་དེ་དག་ལ་ཡང་

འཛམ་གླིང་འདི་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་
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ལས་འགན་ཡོད། དེར་བརྟེན་མི་དེ་དག་ལ་ལས་འགན་

དེ་ར་སྤྲོད་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་སྙིང་སྟོབས་ཀྱང་

སྤེལ་དགོས། དེ་ཡང་ཚན་རིག་གི་རྒྱུ་མཚན་དང་སྤྱི་

ཡོངས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་བཅས་རྒྱུ་མཚན་དུ་དྲང་ནས་ཤེས་

བྱ་སྤེལ་དགོས་པ་ལས། ཡི་ཤུའི་སྟོན་པ་ཇི་སི་སི་དང་

ནང་པའི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་

གསུངས་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱང་ཁོང་ཚོར་རྒྱུ་མཚན་

འགྲོ་ཐབས་དཀའ་བ་རེད། རྩ་བའི་ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི་

བདེ་བརྗོད་སྐབས། ཐོག་མར་སོ་སོ་སྒེར་ལ་སེམས་ཀྱི་

ཞི་བདེ་སླེབས་དགོས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རང་ཉིད་ཀྱི་

ཁྱིམ་ཚང་དང་ཁྱིམ་མཚེས། སྤྱི་ཚོགས་བཅས་སུ་ཆུ་

ནང་རྡོ་གཡུགས་སྐབས། རིམ་པ་རང་བཞིན་གྱིས་འཕེལ་

འགྲོ་བ་ལྟར་ཡོང་དགོས་པ་ལས། གཞུང་དང་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལྟ་བུའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ནས་ཞི་བདེ་

བསྐྲུན་ཐབས་དཀའ་བར་བརྟེན། ང་ཚོ་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་

ལས་འགན་དེ་དག་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་ལེན་

དགོས། དེ་ལྟར་བྱུང་ན། མཐར་རང་ཉིད་འཆི་སྐབས་ཀྱང་

འགྱོད་པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་

བསྐྱལ་ཡོད་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཡོང་གི་རེད། ཅེས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་ཁ་

ལོ་རོ་ཌེ་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་ཡི་ཤུ་བླ༌མ་ཐོ་མ་སི་ (Fr.

Thomas Keating) མཆོག་དང་ཨ་རིའི་ནིའུ་

ཡོཀ་མངའ་སྡེ་ནས་ཡིན་པའི་ཡི་ཤུ་བླ་མ་ཌ་ཝི་ཌ་ (Br.

David Sterind Rast) མཆོག་ལས་རིམ་དེའི་

ཐོག་ལྷན་ཞུགས་གནང་བ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་

ཀྱིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ཞི་

བདེའི་ཆེད་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་དང་སྐྱོན་བཞིན་པའི་རླབས་

ཆེན་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་གི་ཆེ་བསྟོད་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་
སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ྋགོང་

ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་མེ་ས་ཆུ་སིའི་མངའ་སྡེའི་གྲོང་

ཁྱེར་བྷོ་སི་ཊོན་ (Boston) ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་མེ་ས་ཆུ་སི་འཕྲུལ་ལས་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་

ཁང་(MIT) གི་ཀིར་སི་གི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ི 

(Kresge Auditorium) ནང་གོ་ལའི་གནམ་

གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་གོ་ལོ་

བྷལ་སི་སི་ཊམ་ ༢་༠ ཞེས་པར་ (Global Sys-

tems 2.0 Forum) ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

ཏེ་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་ཁུལ་དེར་གདན་ཞུ་གནང་མཁན་བཟང་སྤྱོད་

གོང་འཕེལ་ཐེབས་རྩ་ཁང་ (Center for Eth-

ics) ཡིན་འདུག ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྔ་དྲོའ་ིཚོགས་ཐེངས་

དང་པོའ་ིསྐབས་བཟང་སྤྱོད་དང་དཔལ་འབྱོར། ཁོར་

ཡུག་སོགས་ཀྱི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་མཛད་ཡོད་པ་དང། 

ཕྱེད་ཡོལ་ཞི་བདེ། འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས། རང་

བྱུང་གཏེར་དངོས་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནད་

དོན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་མཛད་འདུག སྐབས་དེར་

ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་རང་

དེ་སྔ་བོད་དུ་སྡོད་རིང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་སྐོར་ཤེས་

རྟོགས་གང་ཡང་མེད། བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་རྗེས་གཞི་

ནས་རྒྱུག་ཆུ་ཚང་མ་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པ་བཞིན་ལམ་

སེང་འཐུང་ཆོག་གི་མེད་པར། འབག་བཙོག་ཅན་གྱི་

རྒྱུག་ཆུ་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་བྱུང༌། གོ་ལའི་གནམ་
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གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ནུས་པ་དེ་དྲག་པོའ་ིཟིང་འཁྲུག་

བྱུང་བ་བཞིན་ལམ་སེང་ཤེས་ཚོར་ཐུབ་རྒྱུ་མེད། ཁོར་

ཡུག་འགྱུར་ལྡོག་དེ་དག་མིག་གིས་ལམ་སེང་གཅིག་

ཅར་དུ་མཐོང་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། ཕྱིས་སུ་ཁོར་ཡུག་

འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བ་ཤེས་སྐབས་དུས་ཚོད་ཕྱི་དྲགས་པ་

དེ་འདྲ་རྟག་ཏུ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁོར་ཡུག་

འགྱུར་ལྡོག་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པོ་

ཆགས་ཡོད། ང་ཚོར་གོ་ལ་རིལ་རིལ་འདི་ལས་འགྲོ་

ས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པར་བརྟེན། ཁོར་ཡུག་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ང་ཚོར་ཡོད། ཟླ་བའི་གྲོང་ལ་ཐག་

རིང་ནས་ལྟ་སྐབས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་པར་

བརྟེན། སྔོན་རྩོམ་ནང་མཛེས་པའི་དཔེར་འགོད་སྲོལ་

ཡོད། འོན་ཀྱང་ཟླ་བའི་གྲོང་དུ་སྲོག་འཚོ་མི་ཐུབ། དེར་

བརྟེན་ང་ཚོའི་གནས་ཡུལ་འཛམ་གླིང་འདི་ཁོ་ན་ལས་

འདམ་ཁ་གཞན་མེད། ང་ཚོས་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་

བསམ་པ་དེས་འབྱུང་འགྱུར་མི་རབས་ཚོའི་བདེ་སྡུག་

ལ་བསམ་བློ་དེ་ཙམ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དཀའ་ངལ་

དེ་དག་སེལ་ཆེད་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་

ཤེས་ཡོན་ཡིན། འབྲེལ་ཡོད་མཁས་དབང་ཚོས་གོ་

ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་སྐོར་གསུང་བཤད་

གང་མང་གནང་བ་དེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་

གིས་བརྒྱུད་བསྒྲགས་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་ཐུབ་ཐབས་

གནང་དགོས་པ་དང། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མིན་

ང་ཚོས་འདམ་ཁ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་

པར་གནད་དོན་འདི་ནི་ང་ཚོ་འཆི་གསོན་གྱི་གནད་

དོན་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཟབ་རྒྱས།།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བྷོ་སི་ཊོན་ཁུལ་དུ་
གནས་སྡོད་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གྱི་

ཕྱེད་ཡོལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་ཨ་རིའི་མེ་སི་ཆུ་སི་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་བྷོ་སི་

ཊོན་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང། ཀུ་རུ་ཀུ་

ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་ 

(Kurukulla Center) དེ་བཞིན་མེ་ཌ་ཕོར་

ཌི་ (Medford) གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་

འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་

སྟེ། མེ་ཌ་ཕོར་ཌིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཀུ་རུ་ཀུ་ལ་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་

དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད། སྐབས་དེར་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་བྷོ་སི་ཊོན་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་

རིགས་རྣམ་པ་དང་ས་གནས་ཀྱི་ཨ་རིའི ་ཡུལ་མི ་

བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༢༠༠༠ བརྒལ་བར་ཐོག་མར་

དབྱིན་སྐད་ཐོག་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེ་

ཧྲིལ་པོའ ་ིམཛད་འགན་གཙོ་བོ ་གསུམ་པོ་ངོ ་སྤྲོད་

མཛད་རྗེས་བོད་རིགས་ཚོར་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། 

དེ་རིང་ངོས་རང་འདི་གར་འབྱོར་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་

ཁྱུག་ཙམ་ཞིག་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་བར་དགའ་པོ་བྱུང། ང་

ཚོ་ཡུལ་གྱར་ཆགས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༥༣ ལྷག་ཕྱིན་ཚར་

བ་དེ་མི་གཅིག་གི་མི་ཚེའི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཕྲན་བུ་
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དུས་ཚོད་རིང་པོ་ཡིན་ནའང་། མི་རིགས་གཅིག་གི་

རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་

གྲངས་དེ་དུས་ཚོད་རིང་པོ་ཞིག་མིན། ལྷག་པར་ང་ཚོར་

ཤིན་ཏུ་ཕྱུག་པའི་ནང་པའི་ཆོས་དང་། རིག་གཞུང། 

སྐད་ཡིག་བཅས་ཟུར་གསལ་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མས་

ཤེས་གསལ་རེད། བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་

མི་མང་གིས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་

དང་སེམས་ཤུགས་འཁྱེར་ཏེ་འདི་ལྟར་བསྡད་པ་རེད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་བོད་ནང་དམག་

མིའི་གྲངས་འབོར་ས་ཆ་གང་སར་མང་དུ་བཏང་འདུག 

དཔེར་ན། ལྷ་སར་ཆ་བཞག་ན་ཁྲོམ་ལམ་གང་སར་པར་

ཆས་བཙུགས་ཡོད། མདོར་ན་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལའང་

པར་ཆས་བཙུགས་ཏེ་ཧ་ལས་པའི་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་

བྱེད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། དེ་དག་ནི་བོད་རྒྱ་ཆེའི་

མི་མང་གི་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་ཉམས་པ་

མེད་པར་གནས་ཡོད་པར་བརྟེན་རྒྱ་མིར་དཀའ་ངལ་དེ་

འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། བོད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་སེམས་ཤུགས་

ཧ་ལས་པ་རེད་འདུག དེ་བཞིན་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་

ཡོད་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཡག་ཐག་ཆོད་བརྗོད་དགོས་

རེད། སོ་སོའ་ིའཚོ་ཐབས་རང་མགོ་ཐོན་པ་བྱས་པ་དང་

ཆབས་ཅིག་ཚང་མས་སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ཀྱི་ཞེན་ཁོག་

དང་ལ་རྒྱ་སོགས་དངོས་གནས་སྤྱི་སེམས་འཁྱེར་གྱི་

ཡོད། རེ་ཟུང་གིས་ཞབས་འདྲེན་ཞུ་གི་ཡོད་ལ་ཡོང་

སྲིད་པ་ཞིག་རེད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་

ཡོད། རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཡོད་མཁན་ཚོ་ཡང་དེ་

དེ་བཞིན་རེད། དེར་བརྟེན་ང་རང་ཚོས་ལོ་དེ་དག་རིང་

ཚང་མས་བོད་སྤྱི་དོན་གྱི་སེམས་འཁུར་མ་བརླག་པར་

གནས་པ་རེད། དེ་དང་ལྷན་མི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་

ཀྱིས་སོ་སོའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་ཚུན་

ཆད་མ་བརྗེད་པར་གཞོན་པ་ཚོར་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་

རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ་འབད་བརྩོན་

བྱེད་དགོས་རེད།  ང་ཚོ་བོད་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུན་

དུ་མ་རྒན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་སྨོན་ལམ་རྒྱག་

སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་སོའ་ི

ཚེ་འདིའི་མ་ལྟར་རྩ་ཆེན་པོར་རྩིས་ཏེ་དེ་ལ་དྲིན་གསབ་

ཐུབ་ཐབས་ཤིག་དང། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་གནོད་པ་མ་

བྱེད་པའི་བོད་པའི་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་ཡོད་པ་

དེར་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་རྒྱ་རིགས་ཀྱིས་གཙོས། 

འཛམ་གླིང་གི་མི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་དོ་སྣང་དང་

ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡ་རབས་བཟང་

སྤྱོད་ཀྱི་གོམས་གཤིས་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་བོད་

ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་ཆགས་ཡོད་སྟབས། བོད་མི་ཚོས་

དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་དོ་སྣང་བྱས་པ་དང་ལྷན་

ཤིན་ཏུ་ནས་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་དང་

སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། བོད་ཀྱི་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་རྒྱ་རིགས་ནང་ནས་ཀྱང་དོ་

སྣང་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ང་རང་ཚོ་

བོད་པའི་གོམས་གཤིས་དེ་སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱེད་

རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་

རེད།  དངུལ་ལ་དགའ་པོ་བྱས་ཏེ་གང་ཙམ་ཞིག་ནས་

ཧམ་པ་དང་རྫུན་གཏམ་ཤོད་རྒྱུ་སོགས་བྱས་ན་ང་ཚོའི་

རིན་ཐང་བརླག་འགྲོ་གི་རེད། དེར་བརྟེན་དེང་དུས་ཀྱི་

ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་དང་ཆབས་ཅིག ང་རང་

ཚོ་བོད་རང་གི་གོམས་གཤིས་དང་རིག་གཞུང་བྱམས་

བརྩེ་ཞེས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་སྟབས་མ་

བརྗེད་པ་བྱོས། ང་རང་ཚོ་བོད་རིགས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་

བཅུ་གོ་གྲངས་ཤིག་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་

ཆགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ནང་ཆོས་ཀྱི་དད་པ་དེ་ཕ་མེས་

ནས་གོམས་གཤིས་ཡོད་པའི་དད་པ་ཞིག་མ་གཏོགས་

ཆོས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུར་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མེད་པ་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཡོང་གི་འདུག་པས་རྗེས་ལུས་རེད། བོད་རིགས་

དང་། རྒྱ་རིགས། ཐེ་ལན་ཌི་སོགས་ཀྱི་ནང་པ་ཚང་

མར་ངོས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་དུས་

རབས་ ༢༡ པའི་ནང་པ་བྱེད་དགོས། དེའི་དོན་ནི་ནང་

པའི་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་ཤེས་པའི་སྒོ་

ནས་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ངའི་ཕ་

མའམ་ཁྱིམ་ཚང་ནང་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ངས་སངས་

རྒྱས་དང་ཆོས། དགེ་འདུན་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་

ཟེར་གྱི་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་ལྟར་མིན་པར། སངས་ཀྱི་ཆོས་

ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་གནད་འགག་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱས་ན། དེ་ནི་ཤེས་

ནས་ཐོབ་པའི་དད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་

རང་ཚོས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ངོས་ཀྱིས།  ང་ཚོ་ནང་

པ་ཚང་མས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་མཁས་བཙུན་བཟང་

གསུམ་ལྡན་པ་ཞིག་དང། བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་

པོ་ཏི་གསུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕྱག་མཆོད་

འབུལ་བྱེད་ཡུལ་དུ་མ་བཞག་པར། ཀློག་དེབ་ཀྱི་འདུ་

ཤེས་བྱས་ཏེ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས། ཞེས་བཤད་དང་

ཤོད་མུས་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་དངོས་གནས་དྲང་

གནས་ཀྱི་བོད་མི་རིགས་རྣམས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་

བཟང་པོའ་ིཡོན་ཏན་མིག་དཔེ་འཇོག་ས་ཞིག་ཏན་ཏན་

ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་རུང་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

ད་དུང་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་སློབ་སྦྱོང་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་

བཟང་པོའ་ིཡོན་ཏན་དེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་སྤེལ་ཐུབ་

པ་ཞིག་དང། དེ་ཡང་སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་ནང་ཆོས་སྤེལ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་མ་

རེད། བཟང་པོའ་ིཡོན་ཏན་ཞེས་པ་དེ་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཏན་

ཏན་ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན། ངོས་རང་
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ལ་ཆ་བཞག་ན་འཛམ་གླིང་ས་ཁུལ་མང་པོར་སླེབས་

ཀྱི་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་སེམས་པ་བཟང་པོ་

བྱེད་དགོས་བཤད་པ་ལས་ནང་ཆོས་བྱེད་དགོས་རེད་

ཅེས་ནམ་ཡང་ཤོད་ཀྱི་མེད། སོ་སོའ་ིཕ་མེས་ཀྱི་ཆོས་

དེ་གལ་ཆེ་གི་རེད། སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་

པ་དང། མི་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཆོས་

ལུགས་ཚང་མའི་ནང་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོས་སྔོན་ལ་སོ་

སོས་བཟང་པོའ་ིཡོན་ཏན་ལ་དོ་སྣང་དང་ཉམས་ལེན་

བྱེད་དགོས། དེ་ནས་སོ་སོའ་ིགྲོགས་པོ་ངོ་ཤེས་ཚོར་

སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། སེམས་

པ་བཟང་པོ་བྱས་ན་སེམས་སྐྱིད་པ་དང་ལུས་བདེ་བ་

ཡོང་གི་ཡོད་པ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན། མི་གཅིག་

ནས་གཉིས། གཉིས་ནས་བཅུ། བཅུ་ནས་བརྒྱ། སྟོང། 

ཁྲི། འབུམ་བཅས་འགྲོ་གི་རེད། མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་མི་གཅིག་གིས་འགོ་ཁྲིད་པའམ་

གསར་གཏོད་བྱས་ཏེ་འགྲོ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། འཛམ་

གླིང་འདིའི་སྟེང་དྲང་བདེན་དང་བྱམས་བརྩེར་དུད་འགྲོ་

ཡིན་ནའང་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ལ། དྲང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་

ནི་མིའི་ཡོན་ཏན་གཙོ་བོ་གཅིག་རེད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་

རང་ཚོ་མགོ་དང་ཁ་བདེ་པོ་བྱེད་མཁན་རྣམས་གནས་

སྐབས་ཕྲན་བུ་གྲ་སྒྲིག་པོ་ཡོང་སྐབས་དེར་ཡིད་སྨོན་

ཏེ་སོ་སོས་མགོ་བདེ་དྲན་འཕྲུལ་བྱེད་རྒྱུ་དང། རྫུན་

གཏམ་ཤོད་རྒྱུ་སོགས་བྱས་ན་མཐར་རང་ཉིད་ཕུང་གི་

རེད། ཤེས་སོང་ངམ། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིཁེ་ཕན་

མེ་ཌ་ཕོར་ཌི་གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་འཁྱབ་པས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གྲོང་སྡེའི་ལྡེ་མིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།

ཆེད་དྲང་པོ་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། ཁྱེད་རང་ཚོས་སེམས་ལ་ངེས་

པ་བྱོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་རྒྱ་ཆེ་སྩལ་ཡོད།  

གཞན་ཡང་ཉིན་དེར་མེ་ཌ་ཕོར་ཌི་གྲོང་སྡེའི་སྤྱི་འཁྱབ་

པས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཆེ་

བསྟོད་སླད་གྲོང་སྡེའི་ལྡེ་མིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་གི་འགྱུར་བ་དང་
ཞི་བདེའི་རིག་གཞུང་བསྐྲུན་ཐབས་སྐོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཨ་རིའི་ཤར་ཕྱོགས་མངའ་སྡེའི་ (Rhode 

Island) རོ་ཌེ་ཨར་ལན་གྱི་ (Providence) 

ཕོར་ཝེ་ཌན་སིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ (Brown) 

བྷོ་རོན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོས་ཇི་ལྟར་གསོལ་

འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་

སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་

ཡོལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

མངའ་སྡེ་དེའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་འཛམ་གླིང་གི་

འགྱུར་བ་དང་ཞི་བདེའི་རིག་གཞུང་བསྐྲུན་ཐབས་ཞེས་

པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་ཚོགས་ཁང་དེའི་ནང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

སྐབས་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དེའི་འགན་འཛིན་མཆོག་

གིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་

ཚོགས་ཁང་དེའི ་ནང་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བའི་ཁྱོན་

མི་གྲངས་ ༥༠༠༠ བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་རྣམ་

ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་དོན། བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་

པོ་མཆོག་ང་ཚོའི་མངའ་སྡེར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་

བསྐྱངས་པར་ངས་ང་ཚོའི་མི་མང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྙིང་

ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

 བྷོ་རོན་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕེབས་

བསུ་དང་སྐུ་ཚེའི་མཛད་རྣམ་མི་མང་ལ་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་བཞིན་པ།
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 དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གོང་འཁོད་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་ཀྱིས་

འདི་གའི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་དང་མི་མང་ཚང་མར་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངོས་རང་འདི་གར་ཡོང་

ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་

ཐུག་ཀྱང་ཚང་མ་ངོ་ཤེས་ལྟ་བུ་མཐོང་གི་འདུག གང་ལ་

ཞེ་ན། ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་མི་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྡུག་བསྔལ་

མི་འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ། དེ་བཞིན་སེམས་

ཚོར་སོགས་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། 

དེར་བརྟེན་མི་ཚང་མའི་འདོད་དོན་ལྟར་མི་ཚེ་བདེ་

སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་སྐྱེལ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དེ་ཡང་

ཞི་བདེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ངོས་རང་ལོ་

བདུན་ཅུ་བརྒལ་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན། ངོས་

རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་

དང་ཝི་ཏི་ནམ། དེ་བཞིན་ས་གནས་ཀྱི་དམག་འཁྲུག་

མང་དག་ཅིག་མཐོང་མྱོང་ཡོད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པ་

ནི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དུས་རབས་ཤིག་ཆགས་

ཡོད། དེར་བརྟེན་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་འདི་བཞིན་

ཞི་བདེའི་དུས་རབས་ཤིག་ཡོང་ཆེད་ང་ཚོ་ཚང་མས་

འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 

སྤྱིར་བཏང་ཞི་བདེ་ཞེས་བརྗོད་སྐབས་དཀའ་ངལ་གང་

ཡང་མེད་པའི་དོན་དག་མིན། འགྲོ་བ་མི་ཇི་སྲིད་གནས་

པའི་བར་དུ་དེ་སྲིད་དཀའ་ངལ་ཆུང་ཙག་རིགས་ཡོད་

མུས་རེད། དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་གི་དཔལ་འབྱོར་

སོགས་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཡིན་སྟབས། འཛམ་

གླིང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ན་གཞན་

ཚོར་ཡང་དེ་མཚུངས་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། 

འགྲོ་བ་མིར་འདོད་ཚུལ་དང་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་

པ་རྣམས་ང་ཚོས་ངོས་ལེན་བྱས་ཏེ་དུས་རབས་ཉེར་

གཅིག་པ་འདི་བཞིན་གྲོས་མོལ་གྱི་དུས་རབས་ཤིག་

བསྐྲུན་དགོས། འཛམ་གླིང་ནང་འགྱུར་བ་མང་དག་ཅིག་

འགྲོ་གི་ཡོད། དེ་སྔ་ཡིན་ན་ཆོས་ལུགས་དང་ཚན་རིག་

གཉིས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེང་

སྐབས་ཚན་རིག་མཁས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ང་ཚོ་

འགྲོ་བ་མིའི་ཚོར་ཤུགས་དང་སེམས་ཁམས་ལ་རྟོག་

ཞིབ་བྱེད་དགོས་སྙམ་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། མི་ཞིག་ལ་ན་

ཚ་བྱུང་ན་དེར་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་སེམས་ཁམས་ཀྱི་

ནུས་པས་ན་ཚ་དྲག་སྐྱེད་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་

གི་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་གཅིག་པུས་

བདེ་སྐྱིད་ཆ་ཚང་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་

པོ་ཡིན། གང་ལྟར་ཆོས་ལུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་བྱས་

ཀྱང་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཚང་མར་དགོས་ངེས་ཤིག་

ཆགས་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་མཁན་

ཁག་གཅིག་གིས་བྱམས་སྙིང་རྗེ་ནི་ཆོས་ལུགས་པའི་

དོན་དག་ལྟ་བུ་མཐོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་

བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཤིག་རེད། འགྲོ་བ་མི་ཚང་མར་

བྱམས་སྙིང་རྗེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བྱམས་སྙིང་རྗེ་ཞེས་པ་

དེ་ནི་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་དང་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་

མེད་མཁན། མདོར་ན་འགྲོ་བ་མི་ཡོངས་ལ་དགོས་ངེས་

ཤིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་

ཡོད། དེ་བཞིན་སྔ་དྲོ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཞུགས་

གནས་མགྲོན་ཁང་དུ་འཛམ་གླིང་ཀུན་ཕན་ཐེབས་རྩ་

ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་ནིའུ་ཡོཀ་དང་ནིའུ་ཇར་སི་

ཁུལ་གྱི་རྒྱ་རིགས་ཁྱོན་ ༩༠ བརྒལ་བ་མཇལ་ཞུར་

བཅར་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ཀྱང་སྩལ་ཡོད།།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ལྕམ་སྐུ་ཨང་སང་སུ་ཀི་
རྣམ་གཉིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞི་བདེའི་བསྟི་གནས་ཁང་གི་སློབ་སྟོན་པའི་

ཚོགས་མིར་འཛུལ་ཞུགས་མཛད་པ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་དང་འབར་མའི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ནོ་བེལ་

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་

ཨང་སང་སུ་ཀི་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཕོ་རོམ་ ༢༠༠༠ ཞེས་

པའི་ཞི་བདེའི་བསྟི་གནས་ཁང་ (Forum 2000) 

གི་སློབ་སྟོན་པའི་ཚོགས་མིའི་ (International 

Advisory Board) ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་

མཛད་ཡོད། ཞི་བདེའི་བསྟི་གནས་ཁང་འདི་བཞིན་ཐོག་

མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝཀ་ལེབ་ཧ་ཝེལ་(Va-

clav Havel)མཆོག་དང་། ཉི་ཧོང་གི་གཏོང་ཕོད་

ཅན་སྐུ་ཞབས་ཡོ་ཧེ་སཱ་སཱ་ཀ་ཝ་མཆོག་ (Yohei 

Sasakawa) དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མྱོང་མཁན་རོ་མེ་ནི་ཡེའི་མི་རིགས་

སྐུ་ཞབས་ཨེ་ལི་ཝེ་སེལ་ (Elie Wiesel) མཆོག་

བཅས་ཀྱིས་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག 

 ད་ལྟའི་ཆར་སློབ་སྟོན་པའི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་

སུ་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཕེར་ཌེ་

རིཀ་ཝིལ་ཡེམ་ཌ་ིཀ་ལཀ་མཆོག་ (Frederik Wil-

lem de Klerk) དང་། ཉ་ིཧོང་ག་ིགཏོང་ཕོད་ཅན་སྐུ་

ཞབས་ཡ་ོཧ་ེསཱ་སཱ་ཀ་ཝ་མཆོག་སོགས་ཡོད་འདུག 

 དེ ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐེངས་

འདིར་བསྟི་གནས་ཁང་ལ་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་སྩལ་

ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། ངོས་ཀྱིས་བསྟི་གནས་ཁང་

འདིས་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་

སྐུ་ཞབས་ཝཀ་ལེབ་ཧ་ཝེལ་དམ་པ་ཁོང་གིས་དགོངས་

པ་ལྟར། འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བདེ་དང་དྲང་བདེན་གོང་

འཕེལ་གཏོང་ཆེད་ངལ་བ་ཁྱད་གསོད་ཐོག་ནས་

འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། 

ངོས་ནས་ཀྱང་བསྟི་གནས་ཁང་དང་ལྷན་ལས་དོན་

དེ་དག་ཐོག་མཉམ་རུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སྩལ་ཡོད། 

ཕྱོགས་མཚུགས་ཕོ་རོམ་ ༢༠༠༠ བསྟི་གནས་ཁང་

གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཇེ་ཀོབ་ཀེལ་

པལ་ (Jakub Klepal) མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་

རྣམ་གཉིས་བསྟི་གནས་ཁང་གི་སློབ་སྟོན་པའི་ཚོགས་

མིའི་ཁོང་སུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བའི་གནད་དོན་ཐོག་

གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་དོན། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཙམ་མ་ཟད། འབར་མའི་དབུ་ཁྲིད་

ལྕམ་སྐུ་ཨང་སང་སུ་ཀི་མཆོག་ནས་ཀྱང་ང་ཚོའི་བསྟི་

གནས་ཁང་གི་སློབ་སྟོན་པའི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་

འཛུལ་ཞུགས་གནང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། མི་

རིང་བར་ང་ཚོས་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་རྣམ་གཉིས་ཅེཀ་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པ་རཱག་ཏུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཞི་བདེའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༦ དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༣ བར་འཚོགས་

གཏན་འཁེལ་བའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་མགྲོན་འབོད་ཞུས་

པ་ལྟར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུར་ངང་སྒུག་བྱེད་བཞིན་

ཡོད། ཅེས་གསུངས་ཡོད།།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་སུམ་སྟོང་
ལྔ་བརྒྱ་བརྒལ་བར་བྱམས་བརྩེ་སྐྲུན་ཐབས་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་  ༡༨ ཉིན་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཀོ་ནེཀ་ཊི་

ཀ་ཊི་མངའ་སྡེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མདོ་སྔགས་ཀུན་

ཕན་གླིང་ཆོས་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་

ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་བླ་རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་

བྱམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་

འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

ཡོད། དེ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཆོས་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་གི་བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་

ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་

རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་རང་དེ་རིང་འདི་

གར་ཁྱུག་ཙམ་བཅར་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། 

ངོས་ཀྱིས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྒྱུས་མངའ་ཡོད། 

ཁོང་གྲྭ་པ་ཚུལ་མཐུན་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་ཚོར་

ཁོང་གིས་བསླུ་བྲིད་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། ཆོས་ཚོགས་ནང་

སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་གཞུང་ཆེན་རྣམས་རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་

ནཱ་ལེནྡྲའི་པཎ་གྲུབ་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ་

དག་གཙོ་བོ་རིག་པས་དཔྱད་པ་བྱས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་ཤ་སྟག་ཡིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། བསྲེགས་

བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། ལེགས་པར་བརྟག་

ལ་ང་ཡི་བཀའ། བླང་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕྱིར་མིན། ཞེས་

དཔྱད་པ་བྱེད་དགོས་གསུངས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ནཱ་

ལེནྡྲའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་པའི་བཀའ་ལ་དྲང་

དོན་དང་ངེས་དོན་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཡོད། དད་པ་དང་

ཡིད་ཆེས་ཁོ་ནར་མ་རྟེན་པར་རིག་པས་དཔྱད་པ་བྱས་

ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུ་དེ་ནང་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་བརྗོད་ཆོག་གི་རེད། ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

 ཉིན་རྒྱབ་མགོནཔོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཌན་

བུ་རི ་ཞེས་པའི ་ས་གནས་སུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི ་

ནུབ་ཕྱོགས་ཀེ་ན་ཊི་ཀ་ཊི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དུ་ 

(Western Connecticut State Uni-

versity) ༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭའི་གཙོ་འཛིན་རྒན་གཞོན་རྣམ་གཉིས་

ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། དེ་ནས་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་

ཞིག་ནང་བོད་རིགས་ ༧༠༠ ཙམ་ལ་བླང་དོར་བཀའ་
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སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི ་ཨོ ་ནེལ་ཚོགས་ཁང་ 

(O'Neill Center) དུ་བྱམས་བརྩེ་སྐྲུན་ཐབས། 

ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མང་ཚོགས་ ༣༥༠༠ 

བརྒལ་བར་བཀའ་སློབ་སྩལ། དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་ཐོག་མར་སྡིངས་ཆའི་ཞབས་སྟེགས་ཐོག་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན། ཨ་རིའི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་

སྟོན་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་གེར་ (Rich-

ard Gere) ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། དེ་ནས་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། འདི་ག་སློབ་

ཕྲུག་དང་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་ཐོབ་པར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། 

གཞི་རྩའི་ངོས་ཀྱིས་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལུས་སེམས་དང་

སེམས་ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་འགྲོ་བ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་

མཚུངས་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་

ཐུག་འཕྲད་སྐབས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཡང་

མེད། བསམ་བློ་དེས་ངོས་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་

པོ་འདུག ངོས་ཀྱིས་མི་ཆིག་སྟོང་དང་མི་འབུམ་གཅིག་

ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་མི་གཅིག་

གྱུར་ཡིན་པ་ལས་དབྱེ་བ་གང་ཡང་མེད། མི་ཕན་ཚུན་

དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་མེད་ཚེ་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་

བསླེབ་ཀྱི་རེད། ཡིད་ཆེས་ནི་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་གཞི་

རྩ་ཆགས་ཡོད། འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་གནས་སྟངས་ཐོག་

ནས་ལྟ་སྐབས་ད་ཆ་ང་ཚོ་ཞེས་འཛམ་གླིང་མི་འབོར་

ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པ་ཚང་མ་ང་ཚོ་ཞེས་ཁྱིམ་ཚང་

ཆེན་པོ་གཅིག་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ་མིས་

མི་ལ་བཤུ་གཞོག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བསླུ་བྲིད་བྱ་རྒྱུ། 

ཐུབ་ཚོད་དང་གཉའ་གནོན་བྱ་རྒྱུ་སོགས་མ་ཡོང་བ་

མ་ཟད། མི་གཞན་ལ་ལམ་ལྷོང་བྱུང་ཚེ་དགའ་བ་སྒོམ་

པ་ལས་གཞན་ལ་ཕྲག་དོག་བྱས་ན་ཡིད་ཆེས་བརླག་

གི་རེད། ཡིད་ཆེས་མེད་ན་ཕན་ཚུན་ཞེ་སྣང་བྱེད་

དགོས་པ་དང། དེར་བརྟེན་མཐར་རང་ཉིད་མི་གཞན་

སུ་ལའང་ཡིད་ཆེས་མེད་པར་གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་

དུ་ལུས་ཀྱ
 ྱ
ི་རེད། མི་ཚང་མས་མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་

ཞིག་འདོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་

དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཁོ་ནས་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་མི་ཐུབ། 

ཞི་བདེ་ནི་ནང་སེམས་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཡིན། སྨོན་

ལམ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནའང་དེ་ལས་ལག་ལེན་བསྟར་

རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད། དེང་སྐབས་སྒོམ་ལ་དོ་

སྣང་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད། མི་ཚང་མས་སྒོམ་ཞེས་

ཧ་ཅང་དོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། སྒོམ་བརྗོད་སྐབས་

མིག་བཙུམས་ནས་ལུས་དལ་ལྷོད་ངང་སྡོད་རྒྱུ་ཙམ་ལ་

བརྗོད་ཀྱི་མེད། སྒོམ་རྒྱག་སྐབས་སེམས་བྱིང་རྒོད་ཀྱི་

སྐྱོན་སྤངས་ཏེ་རིག་པ་གྲུང་པོར་གནས་ཐུབ་པ་དགོས། 

དེའི་ཐོག་ནས་བདག་འཛིན་དང། སྡུག་བསྔལ་ལ་

དཔྱད་པ་བྱེད་དགོས། དཔྱད་པ་དེ་དག་གིས་སེམས་

ནང་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག 

བསམ་བློ་ཉོན་མོངས་གཞན་དབང་དུ་སོང་ན། ང་ཚོར་

དཀའ་ངལ་བཟོ་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་རང་གི་

རྣམ་དཔྱོད་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་ཉོང་མོངས་དེ་དག་ལ་

གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས། དཔེར་ན། ང་ཚོ་ཁོང་ཁྲོ་ཟ་

གྲབས་བྱེད་སྐབས། བློའ་ིགཟུར་གཅིག་ནས་དེ་འདྲ་

རུང་གི་མ་རེད་བསམ་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་

ཡོད། ཁོང་ཁྲོས་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བཟོ་བ་ལས་བདེ་

བ་ནམ་ཡང་བསྐྲུན་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཁོང་ཁྲོས་རང་

གི་ལུས་པོའ་ིའཕྲོད་བསྟེན་ལའང་ཧ་ཅང་གནོད་འཚེ་

བཟོ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ནས་ཁོང་ཁྲོ་

 ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀེ་ན་ཊི་ཀ་ཊི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་བྱམས་བརྩེ་སྐྲུན་ཐབས་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩོལ་བཞིན་པ།
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མ་ལང་པར་ཤོག ཅེས་བརྗོད་ནས་ཁོང་ཁྲོ་མེད་པ་བཟོ་མི་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ཁོང་ཁྲོ་མེད་པར་བཟོ་དགོས་ན་བསམ་བློའ་ིཐོག་ནས་བཟོ་དགོས། དེ་ལྟར་ཡོང་བར་བསམ་བློ་དང་

སེམས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་སྐོར་ཤེས་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་ནང་གཙོ་བོ་ཕྱི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གཞག་སྐོར་ཧ་ཅང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་སེམས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་སྐོར་ལ་སླེབ་སྐབས་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་གཅིག་པུས་འདང་རྒྱུ་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་དང་སློབ་མ་ཁག་གཅིག་གི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་ཡང་སྩལ་ཡོད།།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཀོ་ནེཀ་ཊི་ཀ་ཊི་
མངའ་སྡེའི་ནང་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཁུལ་དེའི་

བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཇི་ལྟར་གསོལ་

འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་

སྟེ། ཉིན་དེའི་ཕྱེད་ཡོལ་ཀོ་ནེཀ་ཊི་ཀ་ཊིར་གནས་སྡོད་

བོད་རིགས་དང་། དེ་བཞིན་ས་ཁུལ་དེའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་

གནས་པའི་ནིའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་སོགས་ནས་ཕེབས་

པའི་བོད་རིགས་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༧༠༠ བརྒལ་

བར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ད་ལྟའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་

དང་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ལ་དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནས་དོ་

སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་བཅས་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ཏེ་

སྐུ་དབང་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པའི་གནད་དོན་སོགས་ཀྱི་

སྐོར་བཀའ་སློབ་གཟབ་རྒྱས་སྩལ་ཡོད། 

 དེ ་ཡང་ཐོག ་མར་མགོན ་པོ ་གང ་ཉིད ་

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི ་ད་ལྟའི ་ཆབ་སྲིད་གནས་

སྟངས་སྐོར་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། གུང་ཁྲན་ཏང་

ལ་ཆ་བཞག་ན་བཟོ་ཞིང་མཉམ་འབྲེལ་ངལ་རྩོལ་མི་

མང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡོད་པ་བཞིན་དོན་དངོས་སུ་

ལྟ་གྲུབ་ཡག་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། དེ་རིང་སང་ལྐོག་ཟ་

རུལ་སུངས་དང་ཐུབ་རྩོད་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཡོང་ཤེས་

ཀྱི་མེད། ཉེ་ཆར་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་གོང་ལ་རྒྱ་

མི་ཁ་ཤས་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང། དེའི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་མི་གྲོང་

གསེབ་ནས་ཡིན་པའི་པོ་ལགས་ཤིག་འདུག ང་ཚོར་

རེ་བ་བརྒྱབ་སྟེ་ཁོ་རང་གི་གྲོང་གསེབ་དེ་ནས་ཡོང་

བ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་བྱུང། རྒྱ་མི་གཞན་རྣམས་ཤེས་

ཡོན་ཅན་རེད་འདུག དེ་ནས་ངོས་ཀྱིས་པོ་ལགས་དེར་

གྲོང་གསེབ་ནང་གང་འདྲ་འདུག་ཅེས་སྐད་ཆ་དྲིས་པར་

ཁོང་གིས་ཧ་ལས་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག ཞིང་པ་ཚོར་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་བདེ་སྡུག་ཤོད་ས་མི་འདུག 

དྲང་མ་དྲང་གི་གནས་ཚུལ་འདྲ་མིན་འབྱུང་སྐབས་རྒྱུ་

རྐྱེན་ཤོད་ས་ཁྱོ་ནས་མེད། ས་གནས་རྫོང་དཔོན་འོག་

གི་ལས་བྱེད་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ནའང་དབང་ཆ་ཕྲན་

བུ་ཡོད་ཚེ་དེས་གང་བྱེད་མ་གཏོགས། མི་མང་གི་དོན་

དུ་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་དང་མི་མང་གི་བདེ་སྡུག་ཐོག་

བསམ་བློ་གཏོང་མཁན་རྩ་བ་ནས་མེད་པས་ཧ་ཅང་

ཐབས་སྐྱོ་པོ་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་དཔལ་

འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཕྲན་བུ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་

པ་མ་གཏོགས། སྤྱི་ཡོངས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ལ་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་རང་དབང་དང་ཁྲིམས་

ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་མེད། ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཚད་ལས་

བརྒལ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་འོག་རྒྱ་ནག་ནང་གི་

ཤེས་ཡོན་ཅན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་

གིས་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་གཞུང་ལ་ཡིད་ཐང་ཆད་

པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། བར་སྐབས་ཏེང་ཞའོ་

ཕིང་གིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལྷུག་གཏོང་གི་

རྐྱེན་པས། སྐྱིད་སྡུག་ཕྲན་བུ་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་འབྱོར་ལྡན་

ཧ་ཅང་མང་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་དག་གིས་ད་ལྟའི་སྲིད་

གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡོད་པ་དེ་གལ་སྲིད་ཐོར་ན། 

དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡར་རྒྱས་གང་ཙམ་ཕྱིན་པ་དེ་ཉམས་

ཆག་འགྲོ་གི་རེད་བསམ་སྟེ་དངངས་སྐྲག་འོག་ནས་

ད་ལྟའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་གང་ཐུབ་ཡུན་རིང་འཁྱོལ་

རོགས་བྱས་ན་བསམ་པ་མ་གཏོགས། ལྟ་གྲུབ་མེད་ལ་

མི་མང་གི་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་བསམས་པ་ཡང་མེད། 

དེར་བརྟེན་ཁུངས་འཁྱོལ་ཐབས་མེད། དེ་རིང་སང་

དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ནང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་

སྤྱིར་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང། ཡང་སྒོས་ཚན་རིག་པའི་ནང་

ནས་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཕར་ཕྱོགས་

དེར་རྒྱ་མི་གུང་ཁྲན་གྱི་བསམ་བློའ་ིལྟ་གྲུབ་དེ་མ་ཁེ་སི་

རིང་ལུགས་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ནི་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་

ལྷག་ལས་ཕྱིན་མེད། གཅིག་བསྡུས་ལམ་ལུགས་ཞེས་

པ་དེ་ནི་དེང་སང་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་བེད་མེད་ཟོག་

རོ་ཁུངས་འཁྱོལ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་རེད། གང་ལྟར་བོད་

རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་བདེན་པའི་སྟོབས་ཤུགས་དེ་མི་

རབས་ནས་མི་རབས་གནས་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོའི་

མེ་མདའི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་ཏན་

ཏན་འགྱུར་བ་ཞིག་འགྲོ་གི་རེད། ཅེས་ངོས་ཀྱིས་སྐད་ཆ་

འདི་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་

ཡོངས་རྫོགས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་

པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་རྩིས་སྤྲད་པ་དེ་ནི་དུས་རབས་ ༢༡ 

གི་འགྲོ་སྟངས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་

ཀྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་བཅས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་

པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ནས་བྱུང་བའི་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་འགན་དབང་

མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་ཡིན། ང་ཚོ་འདིར་ལུགས་སྲོལ་

རྙིང་པར་འཐམ་སྟེ་གསར་བརྗེ་དང་མང་གཙོར་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མིན་པར། ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་

ཐམ་པ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་མང་གཙོར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་

ལག་ལེན་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་ལན་བརྒྱབ་ཡོད། ངོས་རང་

ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ནང་བསྐྱོད་སྐབས་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་

བྱས་པ་འདི་དོན་གྱི་རྒྱ་མིར་ལན་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་

ཞིག་བརྒྱབ་སོང། ད་ཆ་རྒྱ་མིར་བསམ་བློ་གསར་པ་

ཞིག་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ཅེས་ངོས་ལ་

གྲོགས་པོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་འདི་ལྟར་བཤད་བྱུང་། དེར་

བརྟེན་ང་ཚོས་མང་གཙོའི་ཐོག་འགྲོ་རྒྱུ་འདི་ང་ཚོ་ཚང་

མར་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཚང་མས་ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་ཐག་གཅོད་འདི་ལྟར་བྱས་པ་

རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་བློ་བདེ་པོ་དང་སེམས་སྐྱིད་

པོ་བྱས་ཏེ་སྡོད་ཨང། ཚང་མ་བློ་བདེ་པོ་བྱོས། ཞེས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀོ་ནེཀ་ཊི་མངའ་སྡེའི་
ནང་གི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཀོ་ནེཀ་ཊིའི་གཙུག་ལག་

སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་

དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་གིས་ཨ་རིའི ་མངའ་སྡེ ་ཀོ ་ནེཀ་ཊིའི ་

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་དགེ་

སློབ་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སོགས་ལ་ཆོས་ཉམས་ལེན་

བྱེད་སྟངས་དང་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་བྱ་ཕྱོགས་ལ་

གདོང་ལེན་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

དེ་རིང་ངོས་རང་འདི་གར་བཅར་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་

ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་ཚོ་

ཚང་མར་ཐོག་མར་ངོས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

སྤྱིར་བཏང་ཆོས་ལུགས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ཤེས་པའི་

ཐོག་ནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

དཔེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་མི་རྣམས་སྤྱི་ཡོངས་ཆ་ན་ཆོས་

ལུགས་དང་འབྲེལ་ཆེན་པོ་ཡོད་སྟབས། དོན་དག་གང་

ཡིན་ཧ་མ་གོ་ཡང་ཆོ་ག་བཏོན་སྟེ་བདུག་སྤོས་དང་མེ་

ཏོག་སོགས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་འདྲའི་འགྲམ་དུ་ཕུལ་

ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁོང་ཚོས་

ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་

རིགས་ལ་སྣང་མེད་གཏོང་གི་འདུག གལ་ཏེ་སྐུ་འདྲ་དེའི་

ཞལ་ནས་ཚུན་མིན་གྱི་ལས་ཀའི་རིགས་བྱས་ན་འགྲིག་

གི་མེད་ཅེས་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ལྟར་གསུང་གི་

རེད། འོན་ཀྱང་སྐུ་འདྲར་གསུང་བྱོན་རྒྱུ་མེད་པར་བརྟེན། 

མི་དེ་དག་གིས་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་ལྷར་སྐྱབས་འཇུག་

ཞུ་སྐབས། རེ་ཟུང་གི་ལས་དོན་ཁག་གཅིག་བདེ་བླག་

ངང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ལྷས་ཆོག་མཆན་གནང་བར་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་

ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མེད་དེ་མི་སྒེར་པ་ཞིག་གི་དོན་དག་

རེད། ང་ཚོས་ཆོས་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་རྙེད་རྗེས་

ཉམས་ལེན་བསམ་པ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོ་རེད། རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྱུང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་

པ་ཞིག་ཡིན་ན། སྔ་དྲོ་རང་ཉིད་གཉིད་ལས་སད་རྗེས་

རང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་ཡིད་ལ་དྲན་པ་བྱས་ཏེ་རྟག་

ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས། གང་ལྟར་ང་ཚོས་ནང་

སེམས་རྒྱུད་བཟང་པོ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་ཆེ་

ཙམ་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མི་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་

བྱེད་མ་ཐུབ་ཀྱང་གཞན་ལ་གནོད་པའི་ལས་ཀ་ནམ་ཡང་

བྱེད་རྒྱུ་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་དང་སློབ་ཕྲུག་

ཚོའི་དྲི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད། །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་
མཁས་དབང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཌན་

བུ་རིའི་མངའ་སྡེའི་ཌན་བུ་རི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀེ་ན་ཊི་ཀ་ཊི་གཙུག་ལག་སློབ་

གཉེར་ཁང་གི་ (Western Connecticut 

State University) ཨོ་ནེལ་ཚོགས་ཁང་ 

(O'Neill Center) དུ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་

འགན་འཛིན་ལས་བྱེད་རྣམས་དང་། མཛད་སྒོ་གོ་སྒྲིག་

གནང་མཁན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་བཅས་དང་

ཞོགས་ཟས་ལྷན་བཞེས་མཛད། སྐབས་དེར་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་

སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་དང། ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་

གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་མཛད་འགན་གཙོ་བོ་རྣམས་

ངོ་སྤྲོད་མཛད་དོན། ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་

པ་དང་བརྩེ་བའི་བསླབ་བྱ་གསུངས་ཡོད་པ་གཅིག་

མཚུངས་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཆོས་

ལུགས་འདྲ་མིན་འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་གནས་ཐུབ་

པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ངེས་ཡིན།  ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

སློབ་སྩལ་ཡོད། 

 དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཚོགས་

ཁང་གཞན་ཞིག་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་མང་

ཚོགས་ ༣༥༠༠ བརྒལ་བ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཞབས་

སྟེགས་སྟེང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་ཨ་རིའི་

གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་
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ཌི་གེར་ (Richard Gere) ལགས་ཀྱིས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མང་ཚོགས་རྣམས་

ལ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ཡོད། དེ་རྗེས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་

གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཇེམ་སི་ཤུ་མོ་ཊར་ (James 

Schmotter) མཆོག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་བྱམས་

བརྩེ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་གཞི་བཅོལ་

བའི་འགྲོ་བ་མིའི ་བཟང་པོའ ་ིརིན་ཐང་གོང་མཐོར་

གཏོང་གནང་མཛད་པའི་མཛད་རྗེས་ལ་ངོས་འཛིན་

ཞུ་ཆེད། གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་མཁས་དབང་གི་ཕྱག་

འཁྱེར་ (honorary doctorate in lib-

eral humanities) ཞེས་པ་འདི་འབུལ་ལམ་

ཞུས་གྲུབ་མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན། ངོས་ཀྱིས་འདི་གར་སློབ་སྦྱོང་གང་ཡང་མ་

བྱས་པར་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭས་ངོས་ལ་མཁས་པའི་

ཕྱག་འཁྱེར་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་བར་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན།  ངོས་ལ་མཁས་པའི་ཕྱག་འཁྱེར་འདི་འདྲ་ཐོག་

མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་སུ་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་གནས་མཆོག་ཝ་ར་ཎ་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་

གྱི་ལེགས་སྦྱར་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭས་ (Sanskrit 

University in Varanasi) གནང་བ་རེད། 

དེ ་བཞིན་ངོས་ཀྱི ་རྒྱུན་དུ་རང་གི ་གྲོགས་པོ ་ཚོར་

དངུལ་དང་དཔལ་འབྱོར་རྐྱང་པས་མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་

ལྡན་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་འཆང་རྒྱུ་མེད། ཅེས་

བརྗོད་བཞིན་ཡོད།  འབྱོར་ལྡན་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་

པོ་ཞིག་ཕྱི་དངོས་པོའ ་ིམཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ལྡན་ཡང་

སེམས་ནང་ཞི་བདེ་མེད་མཁན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་

ངོས་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་

ཡོང་བར་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་འགྲོ་

བ་མིའི་ནང་གི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་རིན་ཐང་

ཐོག་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་དེ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཆ་ཚང་

བ་ཞིག་བཟོ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད།  སེམས་ནང་གི་ཞི་བདེ་བརྗོད་སྐབས་རང་གི་ཉེ་

འཁོར་དུ་གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་། རང་ཉིད་

ཀྱི་སེམས་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་

དགོས་རྒྱུ་དེ་ཡིན། སེམས་ནང་ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་

ཡོང་བར་བློའ ་ིགདེང་ཚོད་དང་སེམས་མ་འཁྲུག་པ་

དགོས། དེ་ལྟར་མེད་ན་ལམ་སེང་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་

དང་འཇིགས་སྣང་ཡོང་རྒྱུ་མ་ཟད། སེམས་རང་བཞིན་

གྱིས་འཁྲུག་འགྲོ་གི་རེད། དེ་དག་གི་གཉེན་པོ་མཆོག་

ཏུ་གྱུར་བ་ནི་གཞན་གྱི་བདེ་དོན་ལ་སེམས་ཁུར་བྱ་རྒྱུ་

དེ་ཁོ་ན་ཡིན། ང་ཚོས་ཉིན་ལྟར་ཀུན་སློང་དེ་འདྲ་ཞིག་

གོམས་འདྲིས་བསྟེན་ཐབས་བྱེད་དགོས། ཞེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།

  ཉིན་རྒྱབ་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་ 

(New York City) ཆིབས་སྒྱུར་གྱི་ཁུལ་དེར་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཧན་ཊར་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས། གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་

གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཇེ་ནི་ཕར་ཇེ་རཱབ་ (Jennifer 

J Raab) མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་ཏེ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཀ་ཡེ་འཁྲབ་སྟོན་ཚོགས་

ཁང་ཆེན་མོར་( Kaye Playhouse) གདན་

འདྲེན་ཞུས་ཏེ་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་སུ་ལྷན་ཞུགས་

མཛད། སྐབས་དེར་སྲིད་དོན་ཚན་རིག་པའི་གཙུག་

ལག་སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་མིང་ཤི་ཡ་(Ming Xia) 

ལགས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་གཙུག་ལག་

སློབ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཧོ་ཕུང་ཧུང་ (Ho-Fung 

Hung) ལགས་བཅས་དང་ལྷན་བགྲོ་གླེང་མཛད་

ཡོད།  དེ་ཡང་ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་

དང་སྒྱུ་རྩལ་བ། ཤེས་ལྡན་མི་སྣ། དེ་བཞིན་རིག་གནས་

འདྲ་མིན་ཐོག་ཆེད་ལས་མི་སྣ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ 

༦༠༠ བརྒལ་བར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་པོ་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཆོས་གྲོགས་

ཕོ་མོ་ཚོ་དང། ལྷག་པར་རྒྱ་རིགས་ཆོས་གྲོགས་ཕོ་

མོ་རྣམ་པར། ཁྱེད་རྣམ་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བར་ངོས་

རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། དེ་སྔ་ངོས་རང་ཁུལ་འདིར་

འབྱོར་སྐབས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་

ཡོད། ད་ཆ་ངོས་ཀྱིས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་

དབང་ནས་དགོངས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟིན།  འོན་ཀྱང་

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གོ་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་ཐབས་

མེད། ངོས་རང་འཛམ་གླིང་ནང་འགྲོ་བ་མི་ཐེར་འབུམ་

བདུན་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། འགྲོ་བ་མི་སུས་

ཀྱང་དཀའ་ངལ་འདོད་ཀྱི་མེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་མི་ཚེ་

ཞི་བདེ་ལྡན་པ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད།  ངོས་ཀྱིས་མི་ཚེ་

བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་འདོད་པ་ལྟར་ཁྱེད་ཚོས་ཀྱང་དེ་

མཚུངས་འདོད་ཀྱི་ཡོད། གཞན་གྱི་བདེ་དོན་ཆེད་ཇི་

ཙམ་བསམ་བློ་མང་བ་བཏང་བ་དེས་ཚོད་ཀྱིས་རང་

གི་སེམས་ནང་སྙིང་སྟོབས་འཕེལ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོའི་

སེམས་ནང་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་དང་ཕྲག་དོག ཁོང་ཁྲོ།  

འཇིགས་སྣང་སོགས་ཡང་ཡང་ཡོང་བཞིན་ཡོད། འོན་

ཀྱང་ང་ཚོས་དུས་ནམ་ཞིག་གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་རང་གི་

ཆོས་གྲོགས་ཕོ་མོ་ཡིན་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་རྣལ་མ་

ཞིག་བསྐྱེད་ན། ང་ཚོའི་སེམས་ནང་སྙིང་སྟོབས་རང་

བཞིན་གྱིས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་རེད། རང་ཉིད་ཀྱིས་གཞན་

ལ་ཇི་ཙམ་དྲང་པོ་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་པ་

 ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཀེ་ན་ཊི་ཀ་ཊི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་མཁས་དབང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུ་བཞིན་པ།
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དེའི་ཚོད་ཀྱིས་གཞན་དང་སེམས་ཐག་ཉེ་བ་དང་ཕན་

ཚུན་ཡིད་ཆེས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའི་ཐོག་ནས་འཆམ་མཐུན་

གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་བསྐྲུན་ཐུབ། བོད་རྒྱ་གཉིས་ཁྱིམ་

མཚེས་ཡིན་པར་བརྟེན། བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་

ཡུན་རིང་ནས་འབྲེལ་བ་ཉེ་པོ་ཡོད། བོད་མི་ཚོ་ཡར་

རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་མི་མང་གིས་ཕན་ཐོགས་བྱེད་

ཐུབ་པ་བཞིན་རྒྱ༌ནག་མི་མང་ཚོ་ལའང་རོགས་པ་

དགོས་ཀྱི་ཡོད། བོད་མི་ཚོར་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་

བའི་རིག་གཞུང་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་ཡོད། བོད་ལ་ནང་

ཆོས་ཐོག་མར་དར་འཕེལ་མཛད་མཁན་མཁན་ཆེན་

ཞི་བ་འཚོ་ (Shantarakshita) རང་ཉིད་ཀྱང་

མཁས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡིན།  དེར་བརྟེན་བོད་

ཀྱི་ནང་ཆོས་དེ་ཡང་དབུ་ཚད་དང། ཕར་ཕྱིན་སོགས་

ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཧ་ཅང་ཞིབ་ཚགས་པོ་

དང་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད།  

དེར་བརྟེན་རིག་གཞུང་དེས་རྒྱ་རིགས་ཆོས་གྲོགས་

རྣམས་ལའང་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་དང་དྲི་བའི་གོ་སྐབས་

གསོལ་རས་སྩལ་བ་ལྟར། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དེང་

སྐབས་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་བསམ་བློའ་ིསྐོར་དགོངས་ཚུལ་ཇི་

ཡོད་ཞུས་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་

ལན་སྩལ་དོན།  དེ་སྔ་རྒྱ་རིགས་དངོས་ཁམས་རིག་

པ་སྨྲ་བ་ཞིག་ནས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་སའི་

སློབ་ཚན་གང་ཡིན་པ་དེར་ཞེན་ཁོག་མ་སླེབས་པ་ཞིག་

དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་

མ་བྱུང་ཚེ་ཕྱོགས་ལྷུང་གི་བསམ་བློ་སླེབས་རྒྱུའི་ཉེན་

ཁ་ཡོད་པ་དང། ཕྱོགས་ལྷུང་གི་བསམ་བློ་སླེབས་ན་

བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་ཐོག་ནས་དངོས་པོའ་ིགནས་

ལུགས་ལ་དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་

བརྗོད་བྱུང།  དེར་བརྟེན་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་བསམ་བློ་དེ་

ཡང་ཆགས་པའི་བློ་ཡིན་པར་བརྟེན།  ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་

བའི་བློ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།  ཕྱོགས་ལྷུང་ཐོག་ནས་

རྒྱལ་ཞེན་གྱི་བསམ་བློའམ་ལྟ་གྲུབ་འདི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་

ཡིན། ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་དང་ཇར་མན་མི་མང་ཚོས་

འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་དཀའ་སྡུག་

ཧ་ཅང་མྱངས་ཡོད་ཀྱང།  ཁོང་ཚོར་ཕམ་ཉེས་གཏོང་

མཁན་གྱི་དགྲ་བོར་འཁོན་འཛིན་གྱི་བསམ་བློ་སྤངས་

ཏེ་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕྱིན་ཡོད། དེར་

བརྟེན་རྒྱ་ནག་ནན་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གི་མི་

མང་མང་པོ་ཉི་ཧོང་གིས་དམར་གསོད་བཏང་བའི་དོན་

རྐྱེན་དེ་གླེང་སློང་བྱས་པས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད། 

དེ་སྔ་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་

འདས་པའི་བྱུང་རབས་ཐོག་སྐད་ཆ་དྲིས་སྐབས་ངོས་

ཀྱིས་འདས་ཟིན་པའི་སྐད་ཆ་དེ་དག་ཡང་བསྐྱར་བླངས་

ནས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་སྐོར་བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང་

ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད། 

 དེ་རྗེས་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་དབར་

སེམས་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོང་བའི་ཐབས་ལམ་ཇི་ཡོད་དྲི་བ་

ཞུས་པར། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་

དོན། དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུ་ཅིན་ཐའོས་རང་

ཉིད་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཆགས་སྐབས། འཆམ་

མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་བསྐྲུན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་

བརྗོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཐབས་ལམ་དེ་དྲག་པོ་བེད་སྤྱོད་

བྱས་ཡོད། དེར་བརྟེན་དྲག་པོ་བྱས་ཚེ་འཇིགས་སྣང་

འོག་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་བརླག་གི་རེད།  དམིགས་

ཡུལ་ཡག་པོ་ཡིན་ནའང་ཐབས་ལམ་ནོར་བ་རེད། དམ་

བསྒྲགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱས་པ་དེས་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བསམ་བློ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་

ཁག་པོ་ཡིན།  རྒྱ་ནག་མི་མང་ཚོར་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་ཤེས་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུའི་

ནུས་པ་རྒྱ་ནག་མི་མང་ཚོར་ལྡན་ཡོད། ཅེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་ལན་སྩལ། 

 དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་ཧན་ཊར་གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་དུ་ (Hunter Col-

lege Assembly) ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་

ཞབས་སྟེགས་སུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན། གཙོ་

འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཇེ་ནི་ཕར་ཇེ་རཱབ་ (Jennifer J 

Raab) མཆོག་གིས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་མཁས་

པའི་ཕྱག་འཁྱེར་ (honorary doctorate) 

འབུལ་ལམ་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་ལ་ཕྱག་འཁྱེར་འདི་

འདྲ་ཞིག་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱག་

འཁྱེར་འདིས་ངོས་ཀྱིས་ད་བར་འགྲོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་

བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཆེད་འབད་བརྩོན་བྱས་

པར་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་ངོས་ལ་

བློ་སྤོབས་སྤྲད་བྱུང། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ ༢༠ །༣༠ རིང་

ངོས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཞན་དོན་ཆེད་འབད་

བརྩོན་གང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

སློབ་སྩལ་ཡོད། །

 སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཧན་ཊར་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཇེ་ནི་ཕར་ཇེ་རཱབ་མཆོག་

གིས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་མཁས་པའི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུ་བཞིན་པ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སེམས་དང་སྲོག་གི་
བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུར་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོ་

སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་དང་ལུས་པོའ ་ིའཕྲོད་བསྟེན་

དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ཚན་རིག་པའི་

ཚོད་ལྟ་ཁང་གི་ནང་དཔྱད་པ་བྱས་པའི་མཐར་གྲུབ་

འབྲས་ཇི་བྱུང་དང་། མི་ཚེའི་ནང་དངོས་སུ་ཉམས་མྱོང་

གང་བྱུང་བའི་སྐོར་སེམས་དང་སྲོག་ (Mind and 

Life) གི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༥ པར་དབུ་

བཞུགས་མཛད་ཡོད། 

 དེ་ཡང་སྔ་དྲོའ་ིཚོགས་ཐུན་དང་ཉིན་རྒྱབ་

ཀྱི་ཚོགས་ཐུན་གཉིས་རོཀ་ཕེ་ལར་གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭའི་ (Rockefeller University) ཀ་སི་པ་

རེའི་ཚོགས་ཁང་ (Caspary Auditorium) 

དུ་ཚོགས་ཡོད། གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་འདི་ནི་སྐྱེ་ལྡན་

སྨན་ལུགས་(biomedical)དང། དངོས་ཁམས་

ཚན་ (physical sciences) རིག་ཐོག་ཉམས་

ཞིབ་བྱ་ཡུལ་དང་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་

གཉེར་བྱ་ཡུལ་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གྲགས་ཅན་ཞིག་

ཡིན་འདུག

 སྔ་དྲོའ ་ིཚོགས་ཐུན་དང་པོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

ཏེ་ཚོགས་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ཆོས་གྲོགས་རྙིང་པ་

རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

ཞབས་སྟེགས་སྟེང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས། 

ལྕམ་སྐུ་ཨན་ནེ་ཧར་རིང་ཊོན་ (Anne Har-

rington) ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་གཙོ་སྐྱོང་གནང་

ཡོད། སྐབས་དེར་ནད་ཀྱིས་ནད་པའི་མི་ཚེར་ཤུགས་

རྐྱེན་ཇི་འདྲ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཆེད། ང་ཚོས་

ནད་པའི་ནད་གཞི་དང། ནད་དེས་ཇི་ལྟར་མནར་ཚུལ། 

དེ་བཞིན་ནད་པའི་མི་ཚེའི ་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་

སྟངས་སོགས་སྐོར་ཤེས་ཐབས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་

ཡིན་སྐོར་བགྲོ་གླེང་གནང་ཡོད། སྤྱིར་དེང་རབས་སྨན་

བཅོས་ལམ་ལུགས་ནང་དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་སྲོལ་ཞིག་མེད་

པ་དང། ད་ཆ་ང་ཚོས་བར་སྟོང་འདི་སྐོང་ཐབས་དགོས་

རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་སོགས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་མཛད་ཡོད། 

སྐབས་དེར་བགྲོ་གླེང་གཙོ་སྐྱོང་བས་ཇིམ་མི་ཧོལ་

ལེན་ཌི་ (Jimmie Holland) མཆོག་ངོ་སྤྲོད་

གནང་རྗེས། ལྕམ་སྐུ་ཇིམ་མི་མཆོག་གིས་སེམས་སྡུག་ 

(distress) སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། 

ཚན་རིག་པའི་ཚོད་ལྟ་ཁང་གི་དཔྱད་དོན་དང་། དངོས་

སུ་མི་ཚེའི་ནང་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་

གཉིས་ཀྱི་དབར་བར་སྟོང་ཡོད་པ་དེ་བཀང་ཐུབ་པ་

དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ད་བར་སྨན་བཅོས་ལམ་

ལུགས་ནང་སྨན་གྱིས་བྱེད་ལས་གཙོ་བོ་ན་ཚ་བཅོས་

ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ལས་ནད་པར་བསམ་བློ་བཏང་མེད་

པར་བརྟེན། སྨན་བཅོས་སྐབས་སྨན་པས་ནད་བཅོས་

ཐབས་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་ནད་པ་ཟུར་དུ་ཕུད་པ་ལྟ་

བུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན། 

ཉེ་དུས་སྐྲན་ནད་(Cancer) ཡོད་མཁན་ཚོར་སྨན་

པས་ན་ཚ་དེའི་སྐོར་གསང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ནད་

ཀྱི་སྔོན་རྟགས་དང་ནད་པའི་མི་ཚེའི་ཉམས་མྱོང་སྐོར་

དོ་སྣང་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། གལ་ཏེ་ནད་པར་སྔོན་

རྟགས་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་སྨན་པས་དོ་སྣང་བྱས་ཚེ་

ན་ཚ་འདི་དང་འདི་རེད། ཅེས་ནད་ངོས་འཛིན་གསལ་
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པོ་ཐུབ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས་པའི་རིགས་

ཀྱང་མང་པོ་ཡོད། སྤྱིར་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་ནང་

ནད་ངོས་འཛིན་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རྣམས་ནི། 

ནད་པའི་ལག་རྩྭ་བལྟ་རྒྱུ་(Pulse) དང། དབུགས་

གཏོང་ལེན། (respiration) གཟུགས་པོའ་ིཚ་

ཚད་འཇལ་རྒྱུ། (temperature) ཁྲག་ཤེད། 

(blood pressure) བཅས་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག 

ཟུག་གཟེར་དང་སེམས་སྡུག་གཉིས་བསྡོམས་དགོས། 

མཐའ་མ་གཉིས་ནད་པར་སྨན་པས་དངོས་སུ་ཐུག་

འཕྲད་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ངོས་འཛིན་

ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན། ནད་པར་ན་ཚས་བརྡུངས་བའི་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་དེར་སྨན་པས་བསྒྱུར་བ་གང་ཡང་

གཏོང་མི་ཐུབ། འོན་ཀྱང་ན་ཚ་དེར་གདོང་ལེན་ཆེད་

སྨན་པས་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཐུབ། ཅེས་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད།

 དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན། ལུས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་བསམ་བློ་གཉིས་

དབར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། ཟུག་

གཟེར་ནི་ཟག་བཅས་ཉེར་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོའ་ིཆ་

ཤས་ཤིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཟུག་གཟེར་བྱུང་སྐབས་

ཇི་ཙམ་བཟོད་ཐུབ་མིན་ནི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་

ལ་རག་ལུས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ན་ཚ་དྲག་སྐྱེད་དེའང་

བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ལ་གང་ཙམ་རག་ལུས་ཡོད། 

ལུས་སེམས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དེ་ཇི་འདྲ་ཡིན་མིན་

ཐོག་ང་ཚོས་ཤེས་ཐབས་བྱེད་དགོས། ཞེས་བཀའ་

སློབ་སྩལ། ཕྱོགས་མཚུངས་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ཝི་ཌི་སི་པི་

ཇེལ་ (David Spiegel) ལགས་ཀྱིས་གཉིད་

འབེབས་ (Hypnosis) དང་བྱམས་བརྩེ། འཕྲོད་

བསྟེན་སོགས་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། གཞན་

ཡང་ལྕམ་སྐུ་ཨན་ནེ་ཧར་རིང་ཊོན་ (Anne Har-

rington) མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ནད་

པ་འཆི་ཁར་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་འབྲེལ་བ་ཇི་ལྟར་བྱེད་

དགོས་མིན་དྲི་བ་ཞུས་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། འཆི་བ་ནི་མི་ཚེའི་ཆ་ཤས་

ཤིག་ཡིན། སྐྱེ་བའི་མཐའ་མ་འཆི་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརྟེན་

ང་ཚོས་ཆེད་མངགས་འཆི་བའི་སྐོར་བསམ་བློ་གཏོང་

ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་འཆི་ཁར་དེ་ཙམ་དངངས་

སྐྲག་ཡོང་གི་མ་རེད། ངོས་ཀྱིས་ཉིན་རེའི་ཉམས་ལེན་

ནང་འཆི་བ་དང་བར་དོ། སྐྱེ་བ་སོགས་ལ་ཐེངས་འགའ་

ཤས་བསམ་བློ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། འཆི་བ་ལ་གོམས་

འདྲིས་བསྟེན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཕྱོགས་མཚུངས་

རང་ཉིད་འཚོ་བའི་རིང་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་

བསྐྱལ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 

དེ་བཞིན་སེམས་དང་སྲོག་གི་བསྟི་གནས་ཁང་འདི་

གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེང་སྐབས་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་

ཡུ་རོབ་ནང་དར་ཁྱབ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། བསྟི་གནས་

ཁང་གིས་ལས་དོན་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ད་

བར་བསྟི་གནས་ཁང་གིས་ཉམས་ཞིབ་གཙོ་འདོན་

བྱས་ཡོད་ཀྱང། ཕྱིན་ཆད་ལག་བསྟར་ཇི་ལྟར་ཐུབ་

མིན་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས། ཞེས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་ཡོད། ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨིན་སྐབས་སེམས་དང་

སྲོག་གི་བསྟི་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་སྦྱིན་

བདག་རྣམས་དང་གོང་བརྗོད་ལས་དོན་ཐོག་གྲོས་མོལ་

མཛད་ཡོད། ཉིན་གུང་གི་ཚོགས་ཐུན་དེ་བཞིན་ཨ་

རིའི་ཀླད་ཁམས་ཚན་རིག་པ་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་ཌེ་ཝི་

ཌི་སན་ (Richard Davidson) མཆོག་གིས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ད་

བར་སེམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ནང་དབུ་བཞུགས་

མཛད་པར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས་གྲུབ་མཚམས་

བགྲོ་གླེང་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མི་དང་སོག་རིགས་
རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

 ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ནིའུ་

ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་ (Lincoln) ལི་ཀོན་ཚོགས་ཁང་

ནང་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་དང་

ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཀལ་

མུཀ་ (Mongolians) ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པས་

གཙོས་ནིའུ་ཡོཀ་དང་ནིའུ་ཇར་སིའི་ཁུལ་དུ་གནས་

སྡོད་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་བཅས་ནས་ཇི་

ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར། བཀའ་བཞེས་

བཟང་པོ ་ཐོབ་སྟེ ་ནིའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི ་ལི ་ཀོན་

ཚོགས་ཁང་ནང་སོག་པོ་དང་བོད་རིགས་སོགས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་ ༤༠༠༠ བརྒལ་བར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་ཐོག་མར་དབྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་བཀའ་

སློབ་དང་། དེ་ནས་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་གྲུབ་མཚམས་

ཚོགས་ཁང་དེའི་ནང་མ་ཤོང་བར་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་བོད་

རིགས་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་
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རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཁྱེད་རང་ཚང་མར་

འཚམས་འདྲི་ཡོད། དེང་སྐབས་ངོས་རང་ལ་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་འགན་དབང་མེད་སྟབས་གནད་དོན་དེའི་ཐད་གང་

ཡང་ཤོད་རྒྱུ་མེད། འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ནས་ཆ་ཚང་ཤོས་དང་སྤུས་དག་

ཤོས་ཡིན་པའི་བོད་ཀྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་

ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཁག་ལ་བོད་མི་ཚོས་དམིགས་བསལ་དོ་

སྣང་བྱས་ཏེ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས། ལྷག་པར་ཆོས་ཀྱི་

སྙིང་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་དེར་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བྱེད་དགོས། ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

སྐོར་ལ་ཧ་ཅང་འགྲེལ་བཤད་ཡག་པོ་ཡོད་སྟབས། 

དེང་སྐབས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀྱང་ནང་ཆོས་ལ་དོ་

སྣང་བྱེད་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་མིག་དཔེར་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་

པར་བརྟེན། ཚན་རིག་པ་སོགས་ཀྱིས་དོ་སྣང་དང་

དགའ་མོས་བྱེད་བཞིན་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོས་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་ལ་དོ་སྣང་

བྱེད་དགོས། སོ་སོའ་ིམི་ཚེར་ཡང་ཕན་གྱི་རེད། འོན་

ཀྱང་དེ་དག་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་སྐད་ཡིག་འདི་བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་ཡག་ཤོས་རེད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོས་

བོད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་ཙམ་བྱེད་དགོས། དེང་སྐབས་

ནང་ཆོས་ལ་དོ ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མིའི ་

ནང་ལ་ཡིན་རུང་ཁུངས་གཏུག་ས་དང་གོ་བ་ཕྱིན་ཅི་

མ་ལོག་པར་རྟོག་རྒྱུའི་མིང་ཚིག་དེ་བོད་ཡིག་ནང་

ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁྱེད་རང་ཚོས་

རང་ཉིད་ས་ཆ་གང་དུ་བསྡད་ཀྱང་བོད་པ་ཡིན་བསམ་

པའི་འདུ་ཤེས་ཐོག་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། ད་དུང་ཡང་སྔར་ལྷག་ཧུར་ཐག་བྱེད་དགོས། 

བར་སྐབས་བོད་པའི་ནང་ལ་རྐུ་མ་རྐུ་མཁན་དེ་འདྲ་

ཡོང་གི་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་ཀྱི་འདུག ཉེ་ཆར་ཁེ་ན་ཌར་

གནས་ཚུལ་དེ ་འདྲ་བྱུང་འདུག་པས་ཧ་ལས་པའི་

ཞབས་འདྲེན་རེད། བོད་པ་གཅིག་གིས་ཞབས་འདྲེན་

ཞུས་ན། བོད་པས་རྐུ་མ་རྐུ་བ་དང་ཞབས་འདྲེན་ཞུས་

ཀྱི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་པ་མ་གཏོགས་བོད་པ་བྱེ་བྲག་

པ་དེའི་མིང་སྨྲོས་ནས་བརྗོད་ཀྱི་མ་རེད། དེར་བརྟེན་

བོད་མི་སྤྱི་ལ་མཚན་ཤས་ཡོང་གི་ཡོད་པས། དེའི་

ཐོག་ཚང་མས་ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས། འཕྲལ་

སེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ཆེད་བོད་བསྟན་སྲིད་

མི་རིགས་དང་བཅས་པའི་མཚན་མཐོང་བརླག་རྒྱུ་དེ་

འདྲ་བྱས་ན་རྩ་བ་ནས་ཡག་པོ་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཟང་སྤྱོད་བརྒྱུད་འཛམ་གླིང་
གི་གནས་སྟངས་ཇེ་བཟང་དུ་གཏོང་ཐབས་སྐོར་གྱི་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིའི་

ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ། དབྱིན་

ཡུལ་གྱ་ིརྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་ལ་ེགྷ་ཊམ་ (legatum 

Institute) བསྟ་ིགནས་ཁང་ག་ིཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་

འབྱོར་དང། ཆབ་སྲིད། ཁྲིམས། གསར་འགོད་པ་སོགས་

ལས་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་ཆེད་ལས་པ་བཅས་མཉམ་

ཞུགས་གནང་བའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

ཏེ་བཟང་སྤྱོད་བརྒྱུད་འཛམ་གླིང་གི་གནས་སྟངས་བཟང་

དུ་གཏོང་ཐབས། (Ethics for a More Pros-

perous World) ཞེས་པའ་ིབརྗོད་གཞིའ་ིཐོག་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ཐོག་མར་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཚོགས་

གཙ་ོདང་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕོགས་སྐུ་ཞབས་

ཇ་ེཕ་ིར་ིགྷ་ེཌ་ིམིན་ (Jeffrey Gedmin) མཆོག་

གིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའ་ིབླ་མ་མཆོག་ང་ོསྤྲོད་གནང་བ་དང་ལྷན། ཁོང་ནས་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པའི་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་རྒྱ་ལས་བརྒལ་བའི་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ལ་སྨན་པའི་

བཟང་སྤྱོད། (Beyond Religion Ethics for 

a Whole World) ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དེས་ཁོང་

གི་ཡིད་འཕྲོག་བྱུང་། ཞེས་གསུངས།

 དེ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་

བ་མིའི་རིགས་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོར་

དེང་སྐབས་འཕྲད་བཞིན་པའི་འཛམ་གླིང་གི་དཀའ་

ངལ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་དག་འཛམ་གླིང་ནང་

གི་འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཚང་མར་གཅིགས་མཚུངས་སུ་

འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། ང་

ཚོས་མི་དང་མི་ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་བརྒྱུད་

དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས། གང་ཡིན་

བརྗོད་ན་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་རྟེན་པའི་སེམས་ཅན་

ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་བརྒྱུད་

ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཐོག་ནས་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་

ཡིན་པ་དེ་ཆོས་ཉིད་ལྟ་བུ་ཡིན། ང་ཚོས་རང་དོན་ཙམ་

མ་ཟད། གཞན་དོན་ཆེད་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། ངོས་

རང་ད་ལྟ་ལོ་ ༧༧ ལ་བསླེབས་ཡོད། ངོས་རང་ལོ་ 

༡༦ སྐབས་རང་དབང་བརླགས་སོང། དེ་ནས་རང་ལོ་ 

༢༤ སོན་སྐབས་ལུང་པ་ཤོར་བ་རེད། ངོས་རང་སྐྱེས་

ནས་མི་རིང་བར་རྒྱ་ནག་དང་ཉི་ཧོང་དབར་དམག་

འཐབ་བྱུང་བ་དང། དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་དུས་

སྐབས་འཁེལ་ཏེ་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཝེ་ཏི་ནམ་དམག་འཁྲུག 

རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཐན་དུམ་བུར་བགོས་པའི་རྩོད་

རྙོག་སོགས་ངོས་ཀྱི་མི་ཚེའི་ནང་དྲག་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེ་

དངོས་སུ་མཐོང་ཡོད། དུས་རབས་ ༢༠ ནང་ཚན་རིག་

དང་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ཡར་རྒྱས་ཧ་ལས་པ་བྱུང་ཡོད་

ནའང། དུས་རབས་དེ་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དུས་

རབས་ཤིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་དུས་རབས་ 

༢༡ དེ་བཞིན་མི་འདྲ་བ་ཞིག་དགོས་ཚེ་དཀའ་ངལ་

སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་བཟང་

སྤྱོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལ་གཞི་བཅོལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡོང་བར་ཤེས་ཡོན་དེ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེང་སྐབས་ང་ཚོས་

རྣམ་དཔྱོད་བེད་སྤྱོད་ཐོག་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རིམ་གྱི་

བཟང་སྤྱོད་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་

ཡོད། དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཚེ་འཛམ་གླིང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་

ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱ་མི་རིགས་ཚོ་ལས་

ལ་བརྩོན་བཞིན་རྒྱུ་མཚན་ཤོད་ས་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་

རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང། དམར་ཤོག་གི་ལྟ་གྲུབ་ནི་

ཨེ་ཤི་ཡ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པར་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཟོ་



2012 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 24
གྲྭའི་གསར་བརྗེ་ཆེན་མོའ་ིཡོ་ལངས་འོག་ནས་ལས་

མི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཟོ་གྲྭའི་བདག་པོ་འབྱོར་ལྡན་

པ་ཚོས་བཤུ་ཞོག་ཧ་ཅང་བཏང་བར་བརྟེན། རིམ་བཞིན་

བྲལ་རིམ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བསམ་བློར་གཞི་བཅོལ་ནས་

དར་འཕེལ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་མ་ཟད། 

མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་སྐུ་ན་ཕྲ་བའ་ིསྐབས་མར་ཁ་ེསིའ་ི 

(Marxist) ལམ་ལུགས་ནང་ཐོབ་ཐང་རྣམས་དབུལ་

ཕྱུག་དབར་དབྱེ་བ་མེད་པར་འདྲ་མཉམ་ཐོག་ལོངས་སུ་

སྤྱོད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་དེར་ཧ་ཅང་ཡིད་སྨོན་མཛད་བཞིན་

ཡོད་པ་དང། ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༤༠ །༡༩༥༠ ནང་ག་ིརྒྱ་ནག་

དམར་ཤོག་ག་ིབྱེད་སྟངས་ད་ེདངོས་གནས་མ་ིམང་ལ་ལྷག་

བསམ་རྣམ་དག་གི་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་བཅོས་

མིན་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཚོར་སྣང་བྱུང་

གནང་མཛད་ཡོད་པ་དང། འོན་ཀྱང་ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༥༦ ཙམ་

ནས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་རིང་ལུགས་ནང་ཁུལ་ལྐོག་ཟ་དང་

བཟང་སྤྱོད་ཉམས་ཆགས་ཕྱིན་པར་བརྟེན་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་

ཡོད་སྐོར་སོགས་ཀྱ་ིབཀའ་སློབ་སྩལ།

 ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨིན་གྲུབ་བསྟུན། སྐུ་

ཞབས་ཇེ་ཕི་རི ་གྷེ་ཌི ་མིན་ལགས་ཀྱིས་༸གོང་ས་

མཆོག་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་ཡོད། མཛད་རིམ་དེ་

དག་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་དན་ཐད་ཀར་རྒྱང་

སྲིང་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ཉིན་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་

དུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཡོད། ཐེངས་འདིར་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་ཨ་རི་དང་ཨིན་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་

སྐབས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་དགུ་དང་མང་ཚོགས་འདུ་

འཛོམས་སོགས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༧༣༠༠༠ བརྒལ་བར་

བཀའ་ཆོས་དང་བཀའ་སློབ་སོགས་སྩལ་ཡོད།།

 ཕྱ་ིཚེས་ ༢༥ ཉ་ིཐེངས་འདིའ་ིཨ་རིའ་ིཁུལ་

གྱི་མཛད་འཕྲིན་ཡོངས་སུ་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་རྒྱ་གར་

ལ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཏེ་ལྡི་ལི་དང་དེ་ནས་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༡༠།༣༠ ཙམ་ལ་གྷ་གལ་གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་

འཁོད་སྐབས། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་བོད་མ་ི

མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་

བསུ་ཞུས་ཡོད། དེ་རྗེས་ཕེབས་འགྲོའ་ིཐོག་བཞུགས་

སྒར་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་གངས་སྐྱིད་དང་

རྡ་སའི་མི་མང་གིས་གཙོས་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ནས་

ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཞུགས་སྒར་

ཕོ་བྲང་རྒྱལ་སྒོའ་ིནང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་མཆོག་གིས་དབུས་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་ཕེབས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཡོད། །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འབར་མའི་དོན་རྐྱེན་ལ་
ཐུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་མཛད་བཞིན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་དགའ་

ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་གི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཚན་ཐོག་

གི་དྲ་གནས་ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་ཉེ་ལམ་འབར་མའི་ནང་དུ་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེ་

སྐྱབས་བཅོལ་བའི་དབར་འཁྲུག་རྩོད་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་

བའི་ཐོག་ཧ་ཅང་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པོ་མཛད་བཞིན་

ཡོད་པའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་སྩལ་བའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་

སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། དེ་སྔ་ཤྲི་ལང་ཀ་དང་ཏ་མིལ་

མི་རིགས་གཉིས་དབར་འཁྲུག་རྩོད་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་

སྐབས། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཤྲི་ལང་ཀའི་སྲིད་གཞུང་

ལ་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཚུལ་མཐུན་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་

ནས་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་མཛད་

ཡོད། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ཉེ་ལམ་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གིས་འབར་མའི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་དང་

ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་

ལྕམ་སྐུ་ཨང་སང་སུ་ཀི་ (Daw Aung San 

Suu Kyi) མཆོག་ལ་གསུང་འཕྲིན་ཐེངས་གཉིས་

སྩལ་བ་བརྒྱུད། འབར་མའི་རཀ་ཁིན་ཞིང་ཆེན་ནང་ 

(Rakhine province) དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་

བཞིན་པའི་རོ་ཧིང་གྱ་ (Rohingya) ཁ་ཆེ་སྐྱབས་

བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་སེལ་ཐབས་ཆེད་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་

གིས་ནུས་པ་གང་ཡོད་འདོན་གནང་དགོས་པའི་འབོད་

སྐུལ་མཛད་ཡོད། དེ་ཡང་ལྡི་ལིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ནས་ཀྱང་འབར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་

སྟངས་ཐོག་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དེར་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་ཐུགས་འཚབ་ཇི་ལྟར་མཛད་བཞིན་ཡོད་

པའི་རྣམ་པ་གསལ་སྟོན་ཆེད། ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་འབར་མའི་གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་

གནང་ཐབས་བྱས་ཡོད།

 དེ ་ཡང་ཉེ ་ལམ་ཞུགས་སྒར་དུ་ཁ་ཆེའི ་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཇཱ་མི་ཡ་མི་ལི་ཡ་ཨི་སི་ལཱ་མིཡ་ 

(Jamia Millia Islamia University 

in New Delhi) ཞེས་པའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་

བྱེད་ཁག་གཅིག་གིས་མཚོན། འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་པའི་

མི་སྣ་ཁག་གཅིག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཁར་

བཅར་ཏེ་འབར་མའི་ནང་ལྷིང་འཇགས་ཡོང་ཆེད་འབོད་

སྐུལ་མཛད་གནང་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཡོད། 

སྐབས་དེར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་འབར་

མའི་ནང་ཐུགས་འདྲིས་ཡོད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ནི་ལྕམ་སྐུ་

ཨང་སང་སུ་ཀི་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དང། ཁོ་མོར་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་འབར་མའི་གནད་དོན་ཐོག་ཐུགས་འཚབ་

ཡོད་པའི་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་ཟིན་སྐོར་སོགས་གསལ་

བཤད་མཛད་ཡོད། སྐབས་དེར་ཁ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་འགའ་

རེས་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་དངོས་འབར་མའི་ནང་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱང་སྟེ་བརྟན་ལྷིང་སྐྲུན་ཐབས་མཛད་དགོས་པའི་

གསོལ་འདེབས་ཀྱང་ཞུས་ཡོད། གལ་ཏེ་གོ་སྐབས་དང་

ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཚེ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

འཛམ་གླིང་ནང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་ས་ཁུལ་

དེ་དག་ཚང་མའི་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུའི་དགོངས་

བཞེད་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་བར་རྒྱལ་ཁབ་

མང་པོའ ་ིཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་དང་དེ་བཞིན་

འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་པ་མང་པོས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཇི་

ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་ཁུལ་དེ་

དག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་དང་

སྐྱོང་མུས་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་

ཤས་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་བསྒྲགས་ལ་བརྟེན་༸གོང་

ས་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཐབས་བྲལ། རྒྱལ་ཁབ་

དེ་དག་ཁོངས་སུ་འབར་མ་ཡང་ཚུད་ཡོད་པ་ནི་བློ་ཕམ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར། གནས་སྟངས་དེ་དག་ལ་ལྟོས་མིན་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་སྐབས་

འབར་མའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་སྨན་པའི་ཐུགས་

གསོའ་ིགསུང་འཕྲིན་མུ་མཐུད་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱུའི་

དགོངས་བཞེད་མཛད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་བཀོད་

ཡོད་པ་བཅས།  གནས་ཚུལ་ངོ་མ་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་

པར་དེར་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་
གྱིས་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །བོད་མིའི་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་༸སྐྱབས་གནས་

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཉི་ཧོང་གི་དད་ལྡན་

པ་སོགས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་གསོལ་འདེབས་

ཞུས་དོན་ལྟར། བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༨།༤༠ ཐོག་རྡ་ས་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་ནས་ཕེབས་

འགྲོའ་ིཐོག་ག་གྷལ་གནམ་ཐང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

སྐབས་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མི་མང་རྣམས་ནས་ལག་ཏུ་

དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་ཞལ་མཇལ་དང་

ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་ག་གྷལ་གནམ་ཐང་བར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བློན་འབྲོང་

ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་སྐྱེལ་

ཞུས་ཡོད། གནམ་ཐང་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ལྡི་ལི་

དང་། དེ་ནས་ཉི་ཧོང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་མཛད་འཕྲིན་

རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་གནང་མཛད་ཡོད།

 ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལྡི་ལིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་ཉིན་རེའི་

གསར་ཤོག་ཧིན་དུ་སི་ཐན་དུས་བབ་ (Hindu-

stan Times) ཅེས་པའི་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་

བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། དེ་སྔ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་

ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་གནང་

སྐབས་གཟབ་ནན་ཆེ་དྲགས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་ཀྱང། དེང་

སྐབས་སྲིད་བློན་མན་མོ་ཧན་སིངྒ་ (Manmo-

han Singh) མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་རྒྱ་གར་

གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྐབས་དེ་སྔ་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། 

ལངས་ཕྱོགས་སྔར་བས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འཛིན་བཞིན་

པའི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་མཐོང་བཞིན་འདུག ངོས་ཀྱིས་

དེ་སྔ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱ་

ནག་དང་འབྲེལ་བ་གནང་སྐབས་གཟབ་ནན་ཆེ་དྲགས་

པའི་སྐྱོན་འདུག་ཅེས་བརྗོད་མྱོང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་

ངོས་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་དེར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད། འགྱུར་

བ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་

གི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ངོས་རང་རྒྱ་

གར་བྱང་ཤར་རྟ་དབང་ཁུལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་

གང་ཡང་མ་གནང་པར་ཆོག་མཆན་གནང་བ་དང་། 

དཔེ་མཚོན་གཞན་ཞིག་སྔ་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་རྒྱ་ནག་

གི་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ལི་ཡང་གུང་ལི་ (Li-

ang Guanglie) རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་སྐབས། པ་

ཀི་སི་ཐན་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་ཀ་ཤི་མིར་ས་

ཁུལ་ (PoK) དུ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་

དམག་མི་མེད་ཚུལ་བཤད་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་གར་གྱི་དམག་

དཔོན་མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་ས་ཁུལ་དེའི་ནང་རྒྱ་ནག་

མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་མི་གྲངས་ ༤༠༠༠ 

ཡོད་སྐོར་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་ལན་

སྩལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་ནང་སྔར་བཞིན་ཞི་བདེ་

བརྟན་ལྷིང་གི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བསྐྱར་

གསོ་ཐུབ་པ་ཁོ་ནའི་ཐོག་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་དབར་

ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་པ་བརྒྱུད།  ཡུལ་

གཉིས་དབར་འབྲེལ་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་

ཡིན་པ་ལས་འཇིགས་སྣང་དང་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་འོག་

ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་སེལ་ཐབས་

མེད། ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ། ཕྱོགས ་མཚུངས ་

འདི་ཟླའི་ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་འཐུས་མི་

ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ ༡༨ པ་ཚོགས་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི་

སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོས་ཞི་ཅིན་ཕིང་ལ་སྲིད་དབང་

རྩིས་སྤྲོད་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་རྒྱུའི་གནད་

དོན་ཐོག་གི་དྲི་བར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་

སྩལ་དོན། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིའགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་འོག་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་

འགྱུར་བ་འགྲོ་མིན་ཐོག་ཤོད་རྒྱུ་ད་ལྟ་སྔ་དྲགས་པ་རེད། 

ང་ཚོས་ཏོག་ཙམ་ངང་སྒུག་བྱས་ནས་ལྟ་དགོས་པའི་

གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན། ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད། 

ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་ཁྱོའ་ིན་རི་ཏ་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སྐབས། ཉི་

ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཚོ་སྒོ་བ་ལྷག་པ་ལགས་ཀྱིས་

གཙོས་ས་གནས་བོད་རིགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་

རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དེ་རྗེས་

གནམ་ཐང་ནས་བཞུགས་གནས་མགྲོན་ཁང་ཨིན་ཊར་

ཀོན་ཊི་ནན་ཊེལ་ Intercontinental Ho-

tel ཞེས་པར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན། ཀོ་ཡ་སན་

ནང་པའི་དགོན་པའི་ Koyasan monastery 

མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཡུ་ཀི་མ་སུ་ན་ག་ Ven. 

Yukei Matsunaga མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།།

 

༸གོང་ས་མཆོག་ཉ་ིཧོང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཀ་ོཡ་སན་ནང་པའ་ིདགོན་གྱ་ིམཁན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཡོ་ཀོ་
ཧ་མར་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཉིན་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་ཐེངས་འདིའི་ཉི་ཧོང་ཁུལ་གྱི་མཛད་

འཕྲིན་གྱི་ཉིན་དང་པོར་ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཡོ་ཀོ་ཧ་

མའི་པེ་སི་ཕི་ཀོའ་ིའགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་

ནང་ Yokohama Pacifico Exhibition 

Hall དགེ་བཤེས་གླང་རི་ཐང་པ་རྡོ་རྗེ་སེང་གེས་

མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཚིགས་བརྒྱད་མའི་ཆོས་འབྲེལ་

དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད། ཆོས་འབྲེལ་སྐབས་ཉི་ཧོང་

བ་དང་ཀོ་རི་ཡ། ཨ་རི་བ། ཡུ་རོབ་པ་སོགས་ཁྱོན་མི་

གྲངས་ ༦༥༠༠ བརྒལ་བ་ཆོས་ཞུར་བཅར་འདུག

དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཆོས་འབྲེལ་

དབུ་འཛུགས་མ་མཛད་གོང་འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་

ཀྱི་རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་

གནད་དོན་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། གཞི་རྩའི་

འཛམ་གླིང་ནང་མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པ་

ཚང་མ་ལུས་སེམས་དང་། སེམས་ཚོར་གང་གི་ཆ་

ནས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ཆགས་

ཡོད། གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་དེའི་ཐོག་ནས་ཕན་

ཚུན་བྱམས་བརྩེ་དང་བསམ་པ་བཟང་པོ་བྱ་རྒྱུའི་ཀུན་

སློང་གང་ཐུབ་སྐྱེ་ཐབས་བྱེད་དགོས། རང་གི་བསམ་

བློ་དེ་ཆགས་སྡང་དང་ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་

སོང་བ་ཡིན་ན་སྐྱིད་པོ་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོ་འགྲོ་བ་

མིའི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཤེས་

རབ་ཡོད་པ་བརྒྱུད་བཟང་ངན་གྱི་བླང་དོར་ཤེས་པའི་

ཐོག་ནས་རང་གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐབས་བྱེད་དགོས། 

ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་གྲུབ་བསྟུན། ལེགས་

སྦྱར་དང་རྒྱ་ནག ཀོ་རི་ཡ། ཉི་ཧོང་། བོད་བཅས་སོ་

སོའ ་ིཡུལ་སྐད་ནང་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་གསུང་འདོན་

གནང་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་འབྲེལ་དངོས་

སུ་དབུ་འཛུགས་མཛད།

 ཆོས་འབྲེལ་གྱི་མཛད་རིམ་འགོ་མ་ཚུགས་

གོང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐེ་ཝན་དུ་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ As-

sociation of Tibetan Buddhist 

Centres in Taiwan ནས་ཕེབས་པའི་ཐེ་

ཝན་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གྲངས་ ༣༡ ལ་མཇལ་

ཁ་སྩལ། ཉིན་གུང་གྲོང་ཁྱེར་ཡོ་ཀོ་ཧ་མའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་ལྗགས་སྨིན་སྐབས་འབྲེལ་ཡོད་

ཉི་ཧོང་གི་མི་སྣ་གལ་ཆེ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་

མཛད། ཕྱེད་ཡོལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཚོགས་ཁང་

དེར་སེམས་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་པའི་ཐོག་ནས་མི་ཚེ་

བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་སྐོར་མང་ཚོགས་

སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བར་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་ཡང་

མཛད་སྒོའ ་ིཐོག་མར་ཉི ་ཧོང་གི ་གསར་འགོད་པ་

གྲགས་ཅན་ལྕམ་སྐུ་ཤིན་ཊོ་མ་ས་ཀོ་ Ms Shinto 

Masako མཆོག་གིས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་། དེ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་

སློབ་སྩལ་དོན། ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས་སེམས་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ཤིག་བསྐྲུན་

རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་བར་ང་ཚོས་ཕན་

ཚུན་འགྲོ་བ་མི་གཅིག་གྱུར་ཡིན་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་

འཛིན་ཐུབ་པ་དགོས། ང་ཚོ་ཚང་མས་བདེ་བ་འདོད་

པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་

མ་ཟད། བདེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་སྡུག་བསྔལ་དོར་རྒྱུའི་
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ཐོབ་ཐང་ཡང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་

ཚོའི་དབར་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ས་མཚམས་གང་ཡང་མེད། 

དེང་སྐབས་ང་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་འཛམ་གླིང་ནང་

གི་དཀའ་ངལ་མང་ཆེ་བ་ང་ཚོ་མིས་བཟོས་པ་ཤ་སྟག་

ཡིན། འཛམ་གླིང་གི་མི་གྲངས་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་

པ་ནས་སུ་གཅིག་གིས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་འདོད་ཀྱི་

མེད། དེར་བརྟེན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཆགས་སྡང་དང་

དཔལ་འབྱོར་ལ་འདོད་སྲེད་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་

བསམ་པ་ཤུགས་ཆུང་དུ་གཏོང་དགོས། ང་ཚོར་དངུལ་

དང་དཔལ་འབྱོར། འཕྲུལ་རིགས་སོགས་ཡར་རྒྱས་

དགོས་ཀྱི་ཡོད།  འོན་ཀྱང་ཕྱི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་དང་

འཛུགས་སྐྲུན་རྐྱང་པས་དོན་དམ་སེམས་ནང་གི་བདེ་

སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་མེད། དངུལ་དང་དཔལ་འབྱོར་ལ་

འདོད་སྲེད་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པ་དང་། འགྲན་རྩོད་ཀྱི་

བསམ་པ་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་མི་

ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་བརླགས་པ་དང་། དོགས་ཟོན་བྱེད་

པ་སོགས་ཡོང་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་འབྱོར་ལྡན་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གྲོགས་

མེད་གཅིག་པུར་ལུས་པའི་སེམས་སྡུག་ཡོང་བཞིན་

ཡོད་པ་ང་ཚོའི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་ཡོད། དུས་རབས་ 

༢༡ ནང་རྡུལ་ཕྲན་རྣམ་གཞག་གིས་མཚོན་པའི་རིགས་

གསར་གྱི་སྒོ་མོ་ཡངས་པོར་ཕྱེ་ཡོད་ཀྱང་གསར་བརྗེ་

དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་

ཚུན་དབར་འཇིགས་སྣང་དང་དོགས་ཟོན་སྔར་བས་

ཆེ་བ་བྱེད་དགོས་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན་ཉི་ཧོང་གི་

གྲོང་ཁྱེར་ཧི་རོ་ཤི་མ་དང་ན་ག་ས་ཀི་གཉིས་ལ་རྡུལ་

ཕྲན་མཚོན་ཆས་གནོད་འཚེ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་བཟོས་

ཡོད། སྔ་ལོ་ངོས་རང་ཉི་ཧོང་དུ་ཡོད་སྐབས་ས་ཁུལ་

དེ་གཉིས་ནང་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའི་གནོད་འཚེ་དངོས་

སུ་མྱོང་མཁན་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱུང། 

ཁོང་ཚོར་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་

རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆས་གོད་ཆག་ཕོག་ཡོད་ཀྱང་ད་

ལྟའང་སེམས་ནང་རྟག་ཏུ་འཇིགས་སྣང་དང་དངངས་

སྐྲག་འོག་གནས་དགོས་པ་ཆགས་འདུག

  དེར་བརྟེན་ཕུལ་བྱུང་གི་འཕྲུལ་ཆས་རིག་

པ་དེས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་བཟོ་མཁན་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེ་དག་ཚང་མ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་

ནོར་བ་རེད་ཅེས་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བསྙད་འདོགས་བྱེད་

རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཡོང་གཞི་གཙོ་

བོ་ནི་མིའི་དབང་ཆའི་ཐོབ་ཐང་ལ་འདོད་སྲེད་ཆེ་དྲགས་

པའི་སྐྱོན་གྱི་ཡིན། འོན་ཀྱང་དུས་རབས་ ༢༠ མཇུག་

ཙམ་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བདེ་སྤེལ་རྒྱུའི་བསམ་

བློ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཏེ་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཤུགས་ཆེ་

རུ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ཆ་ཚང་མས་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བདེ་

དགོས་ཀྱི་འདུག ཅེས་འཚེ་བ་དང་དྲག་པོར་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ལྷག་པར་ཉི་ཧོང་

ལྟ་བུའི་ནང་ཉི་ཧོང་རང་ཉིད་ཀྱིས་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་

ཆའི་གནོད་འཚེ་དངོས་སུ་མྱངས་པར་བརྟེན། རྡུལ་

ཕྲན་མཚོན་ཆ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

ཡིན་པ་དངོས་ར་འཕྲོད་པའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ཧ་

ཅང་ཤུགས་ཆེ་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཡིན། དེང་སྐབས་

ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀྱང་ལུས་བདེ་ཐང་ཆེད་སེམས་

ནང་ཞི་བདེ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་ངོས་

འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་སེམས་ནང་

རྟག་ཏུ་འཇིགས་སྣང་དང་དངངས་སྐྲག་ཡོད་པ་དེས་

ལུས་ཀྱི་ཟུངས་ཤུགས་ལ་ཧ་ཅང་གནོད་ཚབས་བཟོ་

བཞིན་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་གནང་བཞིན་ཡོད།  དེར་

བརྟེན་མི་ཚེའི་ནང་བཟང་ཕྱོགས་སུ་བལྟ་རྒྱུའི་བསམ་

བློ་རྒྱུན་བཅང་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 

ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་དྲི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་

མཛད་ཡོད། དེ་ཡང་ཉི་ཧོང་དང་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་མཚོ་སྒོ་ལྷག་པ་ལགས་ཀྱིས་སྐབས་

དེར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྲི་བ་ཧ་

ཅང་མང་པོ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པར་བརྟེན། དྲི་བ་

དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་

ཚུལ་ཡང་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།

 ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཡོ་ཀོ་ཧ་མའི་ཚོགས་ཁང་དུ་

མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩོལ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ལ་བསམ་ཤེས་

ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་

སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་སྟེ་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མ་འཚམ་པའི་བོད་མིའི་ཐོག་

དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེས་བོད་

མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད། 

བོད་མི་རྣམས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

ཞི་རྒོལ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱངས་

ཡོད། ལྷག་པར་ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་

དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་བོད་མི་

རྣམས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱོང་བཞིན་ཡོད། ལར་ནས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཇི་

ཙམ་ཆེ་རུ་བཏང་བ་དེའི་ཚོད་ཀྱིས་བོད་མི་རྣམས་

ཀྱིས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་རྩོད་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་

ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་

ཚོར་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་སྤྲད་ཡོད། ཅེས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་ཡོད།།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཡོ་ཀོ་
ཧ་མར་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གི་

གྲོང་ཁྱེར་ཡོ་ཀོ་ཧ་མ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་

ནང་ (Yokohama Intercontinental 

hotel) གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན། ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་ནང་ཉི་ཧོང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་

པར་བརྟེན། ངོས་རང་ཉི་ཧོང་དུ་མ་ཡོང་གོང་སེམས་

འཚབ་ཕྲན་བུ་བྱུང། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་མི་མང་མང་

པོ་ཞིག་ནས་ངོས་རང་ཉི་ཧོང་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེད་བཞིན་འདུག ངོས་རང་ལ་མགྲོན་འབོད་གནང་

མཁན་མང་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན། ལོ་མང་རིང་ནས་ཡུལ་

འདིར་སྐྱོད་བཞིན་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་ཡུལ་འདིའི་ནང་པ་

ཚོར་ཕྲན་བུའི་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ཉི་ཧོང་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ངོས་ཀྱིས་ཉམས་མྱོང་བརྗེ་

ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ངོས་ཀྱི་འགན་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད།

  ངོས་རང་འདི་ལོ་ཨ་རིའི ་ནང་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་ཧན་ཊར་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་ (Hunter 

college) བསྐྱོད་སྐབས་རྒྱ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་དང་

གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་སོགས་དང་ཐུག་འཕྲད་སྐབས་

ངོས་རང་ཉི་ཧོང་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཇི་

ཡོད་དྲིས་པར་ཚང་མས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བཞིན་འདུག 

ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

མཛད་ཁུར་གཙོ་བོ་གསུམ་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

ངོས་ཀྱི་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་གསུམ་ཡོད་པ་རྣམས་ནི། 

འགྲོ་བ་མིའི་ནང་གི་རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་

ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ། དེ་

བཞིན་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ནང་པ་རྣམས་དུས་

རབས་ ༢༡ པའི་ནང་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་ཐབས་

བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་སྔ་ངོས་

ལ་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་གསུམ་ཡོད་པ་ནས་གསུམ་པ་

དེ་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ནའང་། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་ངོས་རང་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་འགོ་

ཁྲིད་ཀྱི་ལས་འགན་ནས་ཕྱེད་རྒས་ཡོལ་ཞུས་ཡོད། དེ་

རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ངོས་ཀྱིས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་དབང་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་ཐད་

ཀར་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་སྲིད་སྐྱོང་

ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ངོས་ཀྱིས་རྒས་ཡོལ་

ཆ་ཚང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་

གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ།

  སྐབས་དེར་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་རྒྱ་

ནག་དང་ཉི་ཧོང་དབར་དེང་སྐབས་འབྲེལ་ལམ་ཇེ་སྡུག་

ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་དྲི་བ་

ཞུས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། 

རྒྱ་ནག་དང་ཉི་ཧོང་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་དགོས་ངེས་

ཆགས་ཡོད་པ་ནི་འཛམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས་པ་ཚོར་ནུབ་

ཕྱོགས་པ་དགོས་པ་དང་ནུབ་ཕྱོགས་པ་ཚོ་ལའང་ཤར་

ཕྱོགས་པ་དགོས་ངེས་ཆགས་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་

ཆགས་ཡོད། གནས་སྟངས་འདི་ནི་དེང་སྐབས་འཛམ་

གླིང་ནང་གི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་

ཡོད། དེར་བརྟེན་དབུ་ཁྲིད་ཚོ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་མི་

མང་ཚོས་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་བསམ་

བློ་བཏང་སྟེ་དངོས་ཡོད་སྟངས་ལ་གདོང་ལེན་གནང་

ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་ལས་འཕྲལ་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་མི་

མཐུན་པའི་བསམ་ཚུལ་ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་དེས་ཕུགས་ཀྱི་

ཁེ་ཕན་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་རྒྱུ་དེ་མ་སྒྲིག་པ་ཞིག་ཡིན། 

དེང་སྐབས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

ཁོང་ཁྲོའ ་ིརྣམ་པ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྟོན་རྒྱུ་དེ་

ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིནང་

ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཐོག་སློབ་གསོ་མ་འདང་བ་དང། 

གཉིས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་སོ་སོའ ་ིཤེས་ཡོན་

གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་རྒྱལ་ཞེན་

གྱི་ལྟ་བ་སྤེལ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་དེས་ཡིན། ཤེས་

ཡོན་ལམ་ལུགས་དེ་འདྲའི་འོག་དངོས་ཡོད་གནས་

སྟངས་ལ་གཞིར་བཞག་སྟེ་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་

སྟངས་ཐོག་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཕྱོགས་ལྷུང་

གི་བསམ་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། སེམས་ཚོར་ཧ་

ཅང་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་ནང་ད་

ཆ་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་ལྟ་བ་ཧ་ཅང་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། སྤྱིར་

རྒྱ་རིགས་ཚོས་རང་གི་ཡུལ་དང་རིག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་

ཞེན་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱང་རྒྱ་མི་རིགས་དེ་དག་

འཛམ་གླིང་ནང་ཕྱོགས་ཏུ་གྱུར་བ་ཁོ་ན་ཡིན་བསམ་

པའི་བསམ་བློ་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་མིན། ང་ཚོས་དེང་

རབས་གཞོན་སྐྱེས་མི་རབས་གསར་པ་ཚོས་ནོར་བ་
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ནག་རྒྱལ་ནང་གི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་

དེ་ཕྱིའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ལས་ཆེ་བ་ཡོང་

བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གི་དགྲ་བོ་ངོ་མ་དེ་

རྒྱལ་ནང་དུ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་

ཧ་ཅང་གསལ་པོ་མཚོན་བཞིན་ཡོད། ཅེས་བཀའ་ལན་

སྩལ། ཉིན་དེའི་སྔ་དྲོ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀོ་རི་ཡའི་

རེད་ཅེས་ཁོང་ཚོར་ཁག་དཀྲི་བྱེད་མི་རུང་ཁོང་ཚོའི་

ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་འཕྲལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཇི་འདྲ་

བསྒྲུབ་དགོས་མིན་ཁོ་ནའི་ཐོག་སློབ་གསོ་སྤེལ་བཞིན་

ཡོད་པས་ཡིན།

  ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་གསར་འགོད་

པ་ཞིག་གིས་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

དང་ལམ་ལུགས་ལ་ཞན་ཆ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་དྲི་བ་ཕུལ་བར་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་ཕེབས་དོན། མང་

གཙོའི་ལམ་ལུགས་དེར་སྐྱོན་ཡོད་ཀྱང་ང་ཚོར་འདམ་

ཀ་ཡག་ཤོས་ཡོད་པ་ནི་ལམ་ལུགས་དེ་རང་ཡིན། མང་

གཙོའི་ཐབས་ལམ་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་བརྟན་

ལྷིང་དང་འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་བསྐྲུན་ཐུབ་

རྒྱུ་ཡིན། བརྟན་ལྷིང་དང་འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་

བསྐྲུན་དགོས་ན། ཁྲིམས་ལུགས་ལ་རང་དབང་དང་

གསར་འགོད་རང་དབང་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་

དགོས། དེ་འདྲ་བྱུང་ན་དབུལ་ཕྱུག་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་

ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་འཆམ་མཐུན་

བསྐྲུན་རྒྱུར་བསྙད་དེ་རང་གི་མི་མང་ཐོག་གསང་བ་

དང་གཉའ་གནོན་བྱས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་

དད་ལྡན་པ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་

སྩལ་ཡོད།

 ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་

རྒྱལ་ས་ཊོཀ་ཁྱོར་ཉི་ཧོང་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་ཚན་

རིག་དང་འཕྲུལ་ཆས། ནང་ཆོས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་བགྲོ་

གླེང་རྒྱ་ཆེ་མཛད་ཡོད།།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨོ་ཀི་ན་ཝ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཉི་ཧོང་གི་

གྲོང་ཁྱེར་ཨོ་ཀི་ན་ཝར་ Okinawa ཆིབས་སྒྱུར་

གྱིས་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་བཞུགས་གནས་མགྲོན་ཁང་གི་

མདུན་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ས་གནས་ཡུལ་མི་

རྒན་གཞོན་ཁག་གཅིག་གིས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལམ་ནས་

ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་ཅིང་སྐབས་དེར་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་རང་

ཁུལ་འདིར་སླར་ཡང་བཅར་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་

བྱུང་། མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་མཚོ་གླིང་འདིར་ངོས་རང་

ཡོང་ཐེངས་གཉིས་པ་ཆགས་ཡོད། ཉིན་འགའི་རིང་

ངོས་རང་ས་གནས་འདིའི་མང་ཚོགས་དང་ཐུག་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཚོ་གླིང་གི་ཡུལ་གོམས་

གཤིས་ལུགས་སོགས་ཇི ་འདྲ་ཡིན་ཤེས་རྒྱུའི་གོ ་

སྐབས་ཀྱང་ཡོད། ཅེས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད།   དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཨོ་ཀི་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་ོཀ་ིན་ཝར་ཉ་ིཧོང་དང་ཨ་རིའ་ིདམག་མ་ིའདས་པ་ོརྣམས་ཀྱ་ིདྲན་རྟེན་ཡོད་སར་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་ཐུགས་སྨོན་མཛད་པ།



2012 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 30
ན་ཝ་མཚོ་གླིང་གི་ཀོན་པཀ་ཏོ་ Konpakto ཞེས་

པའི་ས་གནས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་དམག་ཆེན་གཉིས་

པའི་སྐབས་ཨོ་ཀི་ན་ཝ་མཚོ་གླིང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་རང་

སྲོག་དོར་བའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་

དྲན་རྟེན་གྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་ས་གནས་དེར་ཉི་ཧོང་དང་ཨ་རིའི་དམག་

མི་འདས་པོ་རྣམས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཡོད་ས་གཉིས་ཀར་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཐུགས་སྨོན་མཛད་ཡོད།

 དེ་རྗེས་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་ཞི་

བདེའི་ཆེད་བྱང་ཆུང་ལྗོན་ཤིང་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ་

དེར་གཟིགས་སྐོར་མཛད། ཁུལ་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་

དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཉིན་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད།

  ཉིན་དེའི་ཕྱེད་ཡོལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ཨོ་ཀི་ན་ཝའི་རྒྱལ་ས་ན་ཧ་ Naha ཞེས་པ་དེར་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་མང་ཚོགས་ ༥༠༠༠ བརྒལ་

བར་དཀའ་ངལ་ལས་རྒྱལ་ཐབས། ཞེས་པའི་བརྗོད་

གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། བཀའ་སློབ་དེ་ནི་

གཙོ་བོ་མ་འོངས་པའི་གཞོན་སྐྱེས་མི་རབས་གསར་

པ་ཚོར་གཙོ་བོར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་འདུག 

དེ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་སྐུ་

ཚེའི་མཛད་ཁུར་གཙོ་བོ་གཉིས་ཡོད་པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་

མཛད་དོན། དུས་རབས་ ༢༠ ནང་འཕྲུལ་ཆས་ཡར་

རྒྱས་ཕྱིན་པར་བརྟེན། དཔལ་འབྱོར་གཙོ་བོར་གྱུར་

བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཕྱོགས་ཡོངས་

སུ་ཧ་ཅང་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད། ཕྱི་དངོས་པོའ་ི

མཐུན་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པར་བརྟེན། མི་ཚེའི་

ནང་ལུས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་

བཟང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེས་སེམས་ནང་བདེ་

སྐྱིད་དང་ཞི་བདེ་སྔར་བས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་བའི་ངེས་

པ་གང་ཡང་མེད། གྲོགས་མེད་གཅིག་པུར་ལུས་པ་

དང་སེམས་སྡུག མི་གཞན་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མ་ཐུབ་

པ་སོགས་ནི་དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཕྲད་བཞིན་

པའི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་མང་ཚོགས་ཀྱི་

དྲི་བར་བཀའ་ལན་ཡང་སྩལ།

  ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ། སྐབས་

དེར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བསྟུད་མར་འབྱུང་

བཞིན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་

དྲི་བ་ཞུས་པར། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྤྱིར་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་བོད་མིའི་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ནས་རྒས་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟིན་

ནའང་། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནད་དོན་དེར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

དགོས་ཐུག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཇི་ཡིན་རྟོགས་ཆེད་

ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་པ་ཞིག་གནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་དེ་ནད་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ཙམ་ལས་

དེའི་རྒྱབ་ཏུ་གནས་སྟངས་དེ་བས་ཛ་དྲག་དང་དཀའ་

ངལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་མཚོན་བཞིན་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཡིན་པར་ལོག་འགྲེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་གལ་ཏེ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྱེད་ཕྱོགས་དེས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཚེ་དེ་ལྟར་བྱས་

ཀྱང་ཆོག  འོན་ཀྱང་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་རྩ་བ་

ནས་མིན་སྐོར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་དུ་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་

བྱུང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ཝུན་ཅཱ་པོས་རྙོག་གྲ་

དེ་རྒྱ་གར་ནས་བཟོས་པ་རེད། ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་

ཡོད་སྐོར་དང་སྐབས་དེར་རྡ་སར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་

འབྲེལ་ཡོད་བོད་མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་རྡ་སར་ཕེབས་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་གནང་

རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་སྐོར་སོགས་ཞིབ་

ཕྲ་གསལ་བཤད་མཛད་ཡོད།  ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨིན་

གྲུབ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་ཁུལ་དེ་ནས་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་

ཁྱོར་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཡོད།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་སློབ་དང་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་
བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆ་ཚང་བ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉི་

ཧོང་གི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་དང་

ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་ (Human values and 

Universal Responsibilty) ཞེས་པའི་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།

  དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ཉི་ཧོང་གི་གྲོས་

ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་ཡུན་རིང་

ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཉི་ཧོང་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སི་ཤུ་མ་ཀི་ནོ་ Sei-

shu Makino མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་པ་དང་ལྷན་ཉི་ཧོང་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་གསན་རྒྱུར་འདོད་བློ་ཤུགས་

ཆེ་ཡོད་ཅེས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད། དེ་རྗེས་སྲིད་བློན་

ཟུར་པ་དང་ད་ལྟའི་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོ་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷི་( Shinzo Abe) མཆོག་

གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་

འདི་གའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་

ཏེ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པར་

ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཉི་

ཧོང་གི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་ ༡༥༠ བརྒལ་བས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་མིའི ་ཐོག་ཁྲིམས་

འགལ་གྱི་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་

འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་སོགས་འཁོད་པའི་

བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་ཀྱང་སྤེལ་ཡོད་པ་དེ་མགོན་པོ་



2012 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།31
གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་དུ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

   གཞན་ཡང་བསྒྲགས་གཏམ་དེའི ་ནང་

འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་

ཐོག་བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་

སྟེང་དྲག་གཅོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

འདི་ལྟ་བུའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་

བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ལ་བསམ་ཤེས་

བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཞི་བའི་

ལམ་ནས་སེལ་ཆེད་གྲོས་མོལ་མུ་མཐུད་དགོས་པའི་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རེ་འདུན་ལ་ཡ་ལན་ཡང་

བྱས་མེད། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི་རྣམས་

ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་དྲག་

གནོན་བྱེད་རྒྱུ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དང་བོད་ནང་

གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་བསམས་ཞིབ་ངེས་པར་དུ་

བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་

ཚོའི་བརྡ་ལན་འདི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཐེ་ཚོམ་

མེད་པའི་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཡོད། ཅེས་

སོགས་འཁོད་ཡོད།

  སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐོག་

མར་འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་

ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་དབར་མཐུན་སྒྲིལ་གོང་འཕེལ་

གཏོང་རྒྱུ་བཅས་སྐུའི་རླབས་ཆེན་མཛད་ཁུར་གཉིས་

ཀྱི་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གཅིག་མཇུག་གཉིས་

མཐུད་ཀྱི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་འབྱུང་

བཞིན་པ་དེར་ཐུགས་ཕམ་དང་འབྲེལ། ཉི་ཧོང་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སྤྱིར་བོད་

ཡོངས་དང་ལྷག་པར་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་

དོན་རྐྱེན་འབྱུང་བཞིན་པའི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཆེད་

མངགས་ཕེབས་དགོས་པའི་ཐུགས་རེ་འདོན་གནང་

མཛད་ཡོད་པ་མ་ཟད། གལ་ཏེ་ཕྱིའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་བོད་ནང་གི་དོན་

དམ་གནས་ཚུལ་གསལ་སྟོན་གནང་ན་བོད་མི་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

གཞི་ནས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་སློབ་

སྩལ་ཡོད། བོད་ནང་གི་ས་གནས་ས་ཐོག་གི་མཐོང་

རྒྱ་ཆུང་བའི་དམར་ཤོག་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་བོད་

ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་ལ་ཞེད་སྣང་དང་། ལྷག་པར་དབུས་

གཞུང་ལ་ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྙན་སེང་ཞུ་གི་

མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་

རྣམས་ནས་བོད་མིའི་གནད་དོན་ཇི་ཙམ་གྱི་ཛ་དྲག་པོ་

ཆགས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་སྐོར་བཀའ་

སློབ་སྩལ་ཡོད། གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོལ་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་དང་ནང་པའི་

ཚན་རིག་གི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཡོད།

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ 

ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཉི་

ཧོང་ཁུལ་དུ་ཉིན་བཅུའི་རིང་གི་མཛད་འཕྲིན་རྣམས་

ཡོངས་སུ་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་རྡ་ས་བཞུགས་སྒར་དུ་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་ལག་

ཏུ་མེ་ཏོག་དང་བདུག་སྤོས། དཀར་གཙང་མཇལ་དར་

ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་སློབ་སྩོལ་བཞིན་པ།

ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུའི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བཞིན་པ།
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རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་
རྡ་སར་ལྷན་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་བདེ་

སྐྱིད་ཚེ་རིང་ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་

གཉིས་པ་འགོ་འཛུགས་མཛད་སྒོ་ཚོགས་ཡོད་པར་

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་

དང་ཆེད་དུ་ཚོགས་འདུར་བཅར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ ༤༣ 

ནས་ཚོགས་བཅར་བ་གྲངས་ ༢༠༠ བརྒལ་བ། དེ་

བཞིན་ཕྱི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་

ཐོག་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༩།༤༠ ཐོག་ལྷན་ཚོགས་དེའི་

གཙོ་སྐྱོང་བ་ཕྱི་དྲིལ་ལས་བྱེད་བསོད་ནམས་བཟང་

མོ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པ་ངོ་

སྤྲོད་དང་སྦྲགས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཁྲེགས་

བཟུང་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་མི་རྣམས་

ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་ཆེད་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་

ཐོག་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་ཞུས།

  དེ་རྗེས་དབུས་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་མཁས་དབང་ཨན་ཀེ་ཊིརི་ཁ་ (N.K. 

Trikha) མཆོག་གིས་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་

ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ད་བར་བོད་

མི་གྲངས་བདུན་ཅུ་བརྒལ་བས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་བ་དེ་དག་ནི་ཧ་ཅང་གི་རྩ་ཆེའི་བློས་གཏོང་ཞིག་

ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་དང་སྦྲགས་ལས་འགུལ་དེ་དག་

ནི་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་གནས་སུ་གྱུར་བར་ངོས་འཛིན་

བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ད་རེས་གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ནས་

རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོར་ཞུ་རྒྱུར། གལ་ཏེ་

དྲང་བདེན་ཐོག་བསྐྱོད་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་

འཕྲད་རྒྱུ་མིན་པ་དང་། རྫུན་གཏམ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ན་

རྒྱབ་ཁབ་འཐོར་བཤིག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། དེ་ནི་ང་ཚོས་

འཛམ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ནས་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུབ་པ་

ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་ནས་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་

མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང་ཉེ་ལམ་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་

དུས་བཞི་པའི་སྟེང་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་

ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་སྲིད་སྐྱོང་ཞེས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་

ཡོད་སྐོར་དང་། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནི་མི་མང་གིས་ཐད་

ཀར་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་གོས་རས་སྩལ་ཡོད་པའི་

དབུ་ཁྲིད་དང་པོ་དེ་ཡིན་སྐོར་སོགས་ཚོགས་བཅར་བ་

རྣམས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད།

 དེ་བཞིན་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་

དང་བཀའ་ཤག་གི་ལས་དོན་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་

སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་གནང་ཡོད་ཅིང་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་

ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་གསོན་

པོར་གནས་ཐུབ་ཡོད་སྐོར་དང་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་རྒྱང་རྒྱུགས་བང་འགྲན་ལྟ་

བུ་ཡིན་པ་འགྲེལ་བརྗོད་དང་། གཞན་ཡང་གྲུབ་འབྲས་

ཐོན་པར་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་ལྔ་དང་བཅུ་སོགས་བསྒུག་

དགོས་ཀྱང་གཙོ་ཆེ་ཤོས་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་རྒྱུན་

སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་སྐོར་དང། 

ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་རྒྱ་རིགས་ཉི་ཤུ་ཙམ་

ཕེབས་ཡོད་པ་ཁོང་རྣམས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་གནང་

བ་དང་དུས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ད་

བར་འཁྱོག་བཤད་སྣ་ཚོགས་ཤིག་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་

ཏེ་རྒྱ་རིགས་མི་མང་དང་བོད་མིའི་བར་འགལ་ཟླའི་

ཁོར་ཡུག་འདྲ་མིན་སྐྲུན་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོས་

མ་འོངས་པར་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་

འགག་གཅིག་ནི་རྒྱ་རིགས་མི་མང་རྣམས་ལ་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་འགལ་ཟླ་མེད་

པ་བཟོ་དགོས་སྐོར་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

 དེ་རྗེས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་

སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གུས་

ཕྱག་གྲངས་མེད་སྔོན་དུ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས། ལྷན་

ཚོགས་སུ་ཕེབས་པའི་བཀུར་འོས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་
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ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། བཀུར་འོས་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་མཆོག་གིས་

གཙོས་བཀུར་འོས་བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་རྣམ་པ། བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམ་པ། གསར་འགོད་པ་རྣམ་པ་བཅས་

ལ་ཐོག་མར་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེརིང་འད་ིགར་སྐུ་

ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་

དམིགས་བསལ་ལྷན་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བར་

དམིགས་བསལ་ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་བརྗོད་

ན་བོད་ཀྱི་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་གཉན་འཕྲང་ཅན་འདི་ལྟ་

བུའི་སྐབས་འདིར་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོས་ང་ཚོས་གང་

ཞིག་བྱས་ཡོང་ངམ་བསམས་པའི་རེ་བ་བཅོལ་བཞིན་པའི་

དུས་སྐབས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།

 དེར་བརྟེན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་

འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ལྷན་

ཚོགས་འདིའི་ཐོག་ནས་པེ་ཅིང་གཞུང་ལ་བོད་མི་ཚོར་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་

མིའི་གྲོགས་པོ་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོན་

བཞིན་པ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་ཏེ་

༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་

བཟང་གི་ཉིན་མོ་མ་ཤར་བར་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུ་དང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

དེ་བས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ཅེས་བརྡ་ལན་

གསལ་པོ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་ད་བར་བོད་

མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་བློས་

གཏོང་དང་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཟུང་

འབྲེལ་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞིན་

ལྡན་པའི་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་

བ་ཡོད་སྐོར་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་ཆེ་མཐོང་

དང་ནང་དུ་ལྷིང་འཇགས་དགོས་ཚེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

དེ་མ་སེལ་ཀ་མེད་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་

བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་གནང་ཚེ་མང་གཙོ་དང་འཚེ་

མེ་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་བསྐྱོད་མཁན་ཚོར་བརྡ་ལན་

ངན་པ་འགྲོ་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་གསུངས་ཡོད་ལ་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སྤྱི་གཉིས་

ཀའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་སྐོར་གྱི་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་

ནང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་དང་དཔལ་

འབྱོར་དམིགས་བསལ་ས་ཁུལ་སོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་

སྐོར་ལུང་འདྲེན་གནང་སྟེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་རྒྱུར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྩ་ཁྲིམས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འདུན་པ་

བཅས་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་གྲོལ་ཏེ་

གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་རྗེས་མུ་མཐུད་ལྷན་ཚོགས་དང་

བགྲོ་གླེང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ བར་གནང་ཡོད།

 ཐེངས་འདིར་ལྷན་ཚོགས་སུ་དབུས་རྒྱ་

གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་

སྐུ་ཞབས་ཊི་ཁ་མཆོག (N.K.Trikha) མཆོག་

དང། རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་དང་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཧར་ཝ་ཌི་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་སྐུ་

ཞབས་ཡང་ཅན་ལི་(Yang Jianli) མཆོག རྒྱ་

གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སྐུ་ཞབས་ཨིན་ཌི་རེ་ཤི་

ཀུ་མར་ (Indresh Kumar) མཆོག ཡུ་རོབ་

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཊོ་ཌི་སི་ཊེན་ (Todd Stein) 

མཆོག ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཝིན་སེན་མི་ཊེན་ (Vin-

cent Metten) མཆོག ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་བོད་དོན་

ལྷན་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་པོལ་

བྷུར་ཀེ་ (Paul Bourke) མཆོག ཨི་ཊ་ལི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ (Associazione 

Italia Tibet) སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་གུན་ཐར་ཀོ་ལོ་

ཉ་ (Gunther Cologna) མཆོག རྒྱ་རིགས་

མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ལིན་ཁྲའོ་ (Lianchao) 

མཆོག སུད་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ (Swiss 

Tibetan Friendship Association) 

ཚོགས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་མིག་དམར་རེ ་ཐི ་མཆོག་ 

(Migmar Raith) མཆོག ཇར་མན་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ན་ཌིན་བྷུ་

མན་ (Nadine Baumann) མཆོག་བཅས་

དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད།།
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་
པའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་སྔ་

དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཕྲུག་

ཁྱིམ་སྡེའི་བདེ་སྐྱིད་ཚེ་རིང་ཚོགས་ཁང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་དམིགས་བསལ་

ཚོགས་འདུར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་སྐབས། 

བོད་ཁྱིམ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་རུ་སྟར་བསྒྲིགས་ཏེ་

ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་དང་སྦྲགས་ཚོགས་ཁང་

མདུན་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་དབུས་རྒྱ་གར་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོསག་པའི་མཁས་དབང་ཨན་ཀེ་

ཊིརི་ཁ་ (N.K. Trikha) མཆོག་གིས་ཕེབས་

བསུའི་མཇལ་དར་རྐྱང་འབུལ་དང་སྦྲགས་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་དང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སྤོས་སྣེས་

སྔོན་བསུས་ཏེ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཚོགས་མགོན་དུ་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་བཀའ་སློབ་ཕེབས་

དོན། ཆོས་གྲོགས་ཕོ་མོ་ཚོ། ང་ཚོ་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་

དང་བྱམས་བརྩེར་གཞི་བཅོལ་ཏེ་འཐབ་རྩོད་བྱ་རྒྱུའི་

ལས་འགན་ལྗིད་པོ་ཞིག་ཡོད། ད་ལྟ་བོད་མི་རྣམས་ལ་

ཧ་ཅང་གི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དུས་

སྐབས་འདིར་ཁྱེད་རྣམས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་

ཤས་ཤིག་ཡིན་པར་བརྟེན་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་ཆེད་འདིར་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལྷན་ཚོགས་སུ་དངོས་སུ་ཕེབས་ཐུབ་

པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངོས་

ཀྱིས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ནས་རྒས་ཡོལ་

ཞུས་ཟིན་པར་བརྟེན། དེ་རིང་འདིར་ངོས་རང་བོད་མི་

ཞིག་དང་ནང་པའི་དགེ་སློང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་ཡིན། ངོས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་ ༤༠༠ ཙམ་

སོང་བའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་

ཁྲིད་རྒྱུའི་རྒྱུན་དེ་དགའ་ཞིང་སྤྲོ་ཞིང་སྤོབས་སེམས་

ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་མཇུག་བསྒྲིལ་བ་ཡིན།  མང་གཙོའི་

ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་ལགས་ཧར་ཝ་ཌི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ནས་

སློབ་ཐོན་གནང་བ་ཞིག་རེད། ངོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་གཞན་

ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་སྐབས་ཁོང་ནི་ངོས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

འགོ་ཁྲིད་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ངོས་རང་

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གོ་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། 

དེར་བརྟེན་ཆོས་ཕྱོགས་ནས་ངོས་རང་ད་ལྟའང་ཁོང་

གི་འགོ་ཁྲིད་ཡིན། ཞེས་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་བཀའ་

སློབ་སྩལ་རྗེས་མུ་མཐུད་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་

རང་འདིར་ཡོང་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཁྱེད་རྣམ་པར་

གུས་བཀུར་ཞུ་ཆེད་ཡིན། ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་

དེ་ནི་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ཙམ་མིན་པར། དྲང་

བདེན་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྣམ་པ་ཚོར་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་

ནི་ངོས་ཀྱི་འོས་འགན་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད་པས་ངོས་

རང་འདིར་བཅར་བ་ཡིན། གོ་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་

སྟངས་ལ་གཞིགས་ཚེ་བདེན་དོན་ཆེད་འཐབ་རྩོད་བྱེད་

མཁན་མི་སྒེར་དང་ཚོགས་པ་སོགས་འདྲ་མིན་མང་པོ་

ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐབས་རེ་དྲག་པོའ་ིརྒོལ་རྡུང་

འོག་དཀའ་ངལ་མྱོང་བཞིན་པའང་ཡོད། དེ་དག་ཁྲོད་

ནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བདེན་པ་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་ཀྱང་

བདེན་དོན་རྩོད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་འཚེ་བའི་ལས་ལ་

བརྟེན་པར་སོང་མཇུག་འབྲས་ངན་པ་འཐོན་བཞིན་

ཡོད། བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཐོག་མ་

འགོ་འཛུགས་སྐབས་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཚེ་བ་མེད་

པའི་ལམ་འབའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་བསམ་

པར་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཚོས་སོ་

སོའ ་ིཚེ་སྲོག་བློས་གཏོང་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུའི་བློ་སྤོབས་

དང་ཆོད་སེམས་ཡོད་སྟབས། ཁོང་ཚོས་གལ་ཏེ་མི་

གཞན་ལ་འཚེ་བའི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ་

ཡོད་ན་ཁོང་ཚོས་ལས་སླ་པོའ ་ིཐོག་ནས་གཞན་ལ་

འཚེ་བ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

མཁན་ཚོའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་སྤྱིར་བཏང་འཚེ་བའི་རྣམ་པ་

ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་མངོན་ཡང་དོན་དངོས་ཐོག་ཁོང་

ཚོའི་ཀུན་སློང་ནང་མི་གཞན་ལ་འཚེ་བ་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་

བློ་ནམ་ཡང་མེད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བ་དེས་བོད་མི་ཚོའི་སེམས་ལ་བློ་སྤོབས་དང་

སྙིང་སྟོབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱོགས་མཚུངས་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་

བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་ཚོར་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 

དེ་འདྲ་མ་བྱུང་ན་བོད་མི་དང་འདྲ་བར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་བདེན་དོན་གཙོད་མཁན་གཞན་

ཚོས་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་གྲུབ་

འབྲས་གང་ཡང་འཐོན་རྒྱུ་མ་རེད་བསམས་ཏེ་ཐོག་མ་

ཉིད་ནས་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་ལ་རེ་སྟོང་

ཆགས་ཏེ་འཚེ་བའི་ལས་ལ་རེ་བ་རྒྱག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་

མེད་བསམས་ཏེ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་གཉིས་སྨན་གྱི་

ཐབས་ལམ་སོགས་ལ་དོ་སྣང་མི་བྱེད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་

ཡོད། དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ནོར་བ་

རེད། ངོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་འཚེ་བ་དེ་ཁོང་ཁྲོ་ལས་ཡོང་

བཞིན་ཡོད། ཁོང་ཁྲོ་དེ་ནང་གི་བསམ་བློའ་ིབློ་སྤོབས་

མ་འདང་བའི་རྐྱེན་ལས་ཡོང་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་རང་

ཉིད་ཀྱི་བསམ་བློའ་ིནང་བློ་སྤོབས་དང་འདེང་ཚོད་ཡོད་

ཚེ་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་

སེལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། དེ་འདྲའི་སྙིང་

སྟོབས་དང་བློ་སྤོབས་མེད་ཚེ་མེ་མདའ་བེད་སྤྱོད་མ་

བྱེད་ཀ་མེད་ཆགས་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་དོན་

དངོས་ཐོག་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་དེ་བསམ་

བློའ་ིནུས་པ་མཚོན་བཞིན་ཡོད། བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་

ཀྱི་གཙོས་གོ་ལའི་ནང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་

ཐོག་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་ཚོར་ངེས་པར་དུ་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཚེ་

མེད་ཞི་བ་དང་གཉིས་སྨན་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལག་བསྟར་

བྱེད་བཞིན་པར་བརྟེན་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་དང་། 

མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཆོས་

གྲོགས་ཕོ་མོ་མང་པོ་ཞིག་ནས་ཀྱང་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཇེ་

མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། འདི་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་

སྟངས་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་

དོན་རྐྱང་པའི་ཐོག་ནས་བརྗོད་ན། ངོས་ཀྱིས་ལོ་མང་
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རིང་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་

སྐབས། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྐྱང་པའི་གནད་དོན་ཞིག་

མིན་པར་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་དེ་ཆགས་

ཡོད། ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་ལ་བསམ་ཤེས་སྤུ་ཙམ་

མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཤིང་སྣ་གང་བྱུང་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་

པ་དང་རང་བྱུང་གཏེར་དངོས་གང་བྱུང་སྔོག་འདོན་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་ངོས་ལ་རྒྱ་གར་བའི་ཆོས་

གྲོགས་ཤིག་གིས་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ས་ཆའི་ཆགས་

བབ་ཧ་ཅང་མཐོ་བོ་ཡིན་པ་དང་གནམ་གཤིས་སྐམ་པོ་ 

(Dry climate) ཡིན་པར་བརྟེན། ཁོར་ཡུག་

ཉམས་ཆག་ཕྱིན་པ་དེ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་

ཡུན་རིང་འགོར་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་བྱུང་། བོད་ཀྱི་ཁོར་

ཡུག་དེ་ཧ་ཅང་གཉེན་འཕྲང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ས་ཆའི་

ཆགས་བབ་ཐོག་ནས་བརྗོད་ཚེ་བོད་ལ་འཛམ་གླིང་

སའི་ཡང་ཐོག ཅེས་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་བདེན་པ་

རེད། ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་ས་ཁྲར་ལྟ་སྐབས་འབུར་དུ་

ཐོན་ནས་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཆར་གངས་ཧ་ཅང་མང་

པོ་འབབ་བཞིན་པར་བརྟེན། པ་ཀི་སི་ཐན་ནས་རྒྱ་ནག་

བར་གྱི་རྒྱུག་ཆུ་ཆེ་ཁག་ཚང་མའི་འབྱུང་ཁུངས་བོད་

ཆགས་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ངོས་རང་རྒྱུག་ཆུའི་ཐོག་སློབ་

སྦྱོང་བྱེད་མྱོང་གང་ཡང་མེད། ངོས་ཀྱིས་བསམ་པར་

རྒྱུག་ཆུ་དེ་དག་མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་མང་པོའ ་ིའཚོ་

གནས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད།   ད་ཆ་མཐོ་སྒང་

བོད་ཀྱི་ཤིང་སྣ་གཅོད་འབྲེག་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་

སོགས་ཀྱིས་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས། ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་

ཕོག་ཕྱིན་པའི་མངོན་རྟགས་སུ་རྒྱུག་ཆུ་དེ་དག་ནས་ཆུ་

ལོག་བྱུང་བ་དང། མཚམས་རེ་རྒྱུག་ཆུའི་ཤུགས་ཚད་

ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ། དཔེར་ན་མཚོ་སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་

ཆ་མཚོན་ན། དེང་སྐབས་མཚོ་སྔོན་པོའ་ིཆུ་ཚད་ཧ་

ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཉམས་ཞིབ་པ་མང་པོས་བརྗོད་

བཞིན་འདུག ངོས་རང་ཐོག་མར་སྐུ་འབུམ་ནས་ལྷ་སར་

བསྐྱོད་སྐབས་མཚོ་སྔོན་པོའ ་ིཉེ་འགྲམ་དུ་དགོང་མོ་

གཅིག་བསྡད་པ་རེད། སྐབས་དེར་ངོས་རང་ལོ་བཞི་ལ་

སོན་ཡོད། ཉིན་དེའི་ཕྱི་དྲོ་ངོས་རང་མཚོ་སྔོན་པོའ་ིཉེ་

འགྲམ་དུ་གོམ་པ་བརྒྱབ་སྟེ་འགྲོ་སྐབས་མཚོ་འགྲམ་དུ་

ཉ་གཅིག་ཤི་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་བ་དེ་ནི་དུས་ད་ལྟའང་

ཧ་ཅང་གསལ་པོ་དྲན་བཞིན་འདུག སྐབས་དེར་མཚོ་

སྔོན་པོ་ཧ་ཅང་དྭངས་ཤིང་ཁ་དོག་སྔོ་ཐིང་ངེར་ཡོད་པ་

དྲན་བཞིན་འདུག དེ་ནས་ཨཡི་རེཤི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་

ཞིབ་པ་གཅིག་གིས་ངོས་ལ་རྒྱ་རིགས་ཁོར་ཡུག་

ཉམས་ཞིབ་པ་གཅིག་གིས་བྲིས་པའི་རྩོམ་ཞིག་བསྟན་

བྱུང་།  རྩོམ་ཡིག་དེའི་ནང་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

དེ་འཛམ་གླིང་གི་སྣེ་གསུམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་བརྗོད་

འདུག རྒྱུ་མཚན་ནི་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱིས་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་

ལ་ཕན་གནོད་གང་བྱུང་བ་དེ་འཛམ་གླིང་ཤར་སྣེ་དང་

ལྷོ་སྣེར་ཕན་གནོད་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། དེར་

བརྟེན་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད། དེ་སྔ་ཨུ་རུ་སུ་དམར་པོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་གཟིགས་

དང་། ཁོང་ཚོས་སྐབས་གཅིག་ལ་བཟོ་གྲྭ་ཆེན་པོ་རྒྱག་

རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་སྣང་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་

པའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་ད་ལྟའང་རྗེས་འབྲས་

སྨིན་བཞིན་ཡོད། བོད་དེའང་དེ་མཚུངས་ཡིན་པ་རྒྱ་

རིགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་

འགག་ཤེས་ཀྱི་མེད། དེ་ནས་ཀྲུ་རུ་ཆིན་སྲིད་བློན་

སྐབས་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་

ཁག་གཅིག ་ནང ་ཤིང ་སྣ ་གཅོད ་འབྲེག ་བྱེད ་རྒྱུ་

མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བྱས་ཡོད། འོན་

ཀྱང་ལྐོག་ཟའི་བྱ་སྤྱོད་འོག་ས་གནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

དཔོན་རིགས་དང་ཚོང་པར་ལག་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་ལམ་

སྟོན་དེ་དག་ལ་བརྩི་སྲུང་མ་བྱས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ཚོང་

ལས་ཚན་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་འདོད་རྔམ་ཐོག་ནས་བོད་

ཀྱི་ཤིང་སྣ་དང་རྒྱུག་ཆུ་མང་པོ་བག་མེད་ལོངས་སུ་སྤྱོད་

དང་སྤྱོད་བཞིན་ཡོད། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཆབ་སྲིད་གནད་དོན་ཐོག་

ནས་བརྗོད་ན། བོད་རྒྱ་གཉིས་མོས་མཐུན་བྱུང་

མཚམས་བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤས་ནང་གནས་སྟངས་ཞི་

འགྲིག་ཐུབ་ངེས་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ཉམས་

ཆག་སོང་ཚར་བ་ཡིན་ན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་

ནའང་ཁོར་ཡུག་གི་དཀའ་ངལ་དེ་མ་སེལ་བར་ལྷག་སྡོད་

རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་དེ་ཧ་ཅང་ཛ་

དྲག་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པས་དེར་ཆོས་གྲོགས་ཚོས་

བསམ་བློ་གཏོང་རོགས། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཐོག་ནས་

བརྗོད་ན། བོད་དུ་ནང་ཆོས་དར་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་

བཟུང་ན་དཔལ་ན་ལེཎྡྲའི་པཎ་གྲུབ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

དང་ཐོགས་མེད། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་སོགས་རྒྱ་གར་

གྱི་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་བསམ་

གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དུ་མར་བྱོན་པ་རྣམས་ལས་བརྒྱུད་པའི་

རིག་གཞུང་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་ཞིག་དར་འཕེལ་བྱུང་ཡོད། 

སྤྱིར་པཱ་ལིའི་གཞུང་ཡོད་ཀྱང་གཙོ་བོ་ལེགས་སྦྱར་

གཞུང་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་བྱུང་ཡོད། བོད་དུ་ནང་

ཆོས་མ་དར་གོང་དུ་བོན་ཆོས་དར་ཟིན་ཡོད། བོན་

གཞུང་ནས་སྨན་བཅས་ཀྱི་རིག་པ་སོགས་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་མང་དག་ཅིག་ཡོད། ནང་ཆོས་དར་རྗེས་

བོན་ཆོས་ཀྱང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད།  ང་ཚོས་ནང་ཆོས་

ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་དང་སྨོན་ལམ་

རྒྱག་རྒྱུ། ཡིད་ཆེས་བྱེད་རྒྱུ་ཙམ་མིན་པར་ཤེས་ཡོན་

དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད། ན་ལེཎྡྲ་ནས་དར་བའི་རིག་

པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་གཙོ་བོ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་

འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་རིག་པས་

དཔྱད་པ་བྱས་ཏེ་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་གཏན་ལ་

འབེབས་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ནང་སེམས་རྒྱུད་དང་

འབྲེལ་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་བློར་གཉེན་པོ་བསྟེན་ཏེ་

འགོག་ཐུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད། སྟོན་པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་

དཔྱད་པ་བྱེད་དགོས་པ་བཀའ་གནང་ཡོད། ཐབས་ལམ་

འདི་ནི་དེང་དུས་ཚན་རིག་གི་ཐབས་ལམ་དང་ཕལ་ཆེར་

འདྲ་པོ་ཆགས་ཡོད། ངོས་རང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་

འདས་པའི་མི་ལོ་ ༥༣ རིང་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་ཁག་གི་

ནང་དུ་ནང་པའི་ཆོས་གྲོགས་མང་པོ་དང་ཐུག་འཕྲད་

བྱུང་སྐབས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དེ་གཞན་དང་བསྡུར་

བ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོན་པོར་སོན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་

ར་སྤྲོད་བྱུང་། འོན་ཀྱང་བོད་པའི་དགོན་པ་འགའ་ཤས་

ནང་རྟག་ཏུ་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་རྐྱང་པར་དུས་འདའ་བཞིན་

ཡོད་ཀྱང་ངོས་ཀྱིས་དེར་མོས་མཐུན་རྩ་བ་ནས་མེད། ང་

ཚོར་ན་ལེཎྡྲ་ནས་དར་བའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་འདི་

བཞིན་རིག་པ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་དངོས་པོའ་ིགནས་

ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་པར་བརྟེན། དེང་སྐབས་ང་

ཚོས་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་བགྲོ་གླེང་མང་པོ་བྱས་དང་བྱེད་

མུས་ཡིན། ཁོང་ཚ་ོན་ིནང་པ་དང་ཆོས་པ་ད་ེའདྲ་མིན། ཚན་

རིག་པ་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ནས་བདེན་དོན་འཚོལ་

བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། ང་ཚ་ོཕན་ཚུན་ཐབས་ལམ་འདྲ་

མཚུངས་སུ་ཡོད། སྤྱིར་ཚན་རིག་པ་ཚོས་གཙ་ོབ་ོཕྱ་ི

དངོས་པོ་ཚད་འཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་རྩིས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་

པར་གཞ་ིརྩ་བཟུང་སྟ་ེབདེན་དོན་འཚོལ་བཞིན་ཡོད། འོན་

ཀྱང་ལོ་བཅུ་ཙམ་སྔོན་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་ཚན་རིག་པ་

གྲགས་ཅན་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སེམས་དང་ཚོར་བའི་

རྣམ་གཞག་སྐོར་ད་ོསྣང་བྱེད་སྒ་ོབཙུགས་ཡོད། ཅེས་

སོགས་ཀྱ་ིབཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།
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