
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་སེ་ཁག་གི་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་

སྐབས་ᨊརྒྱལ་བ་དགེས་པའི་མཆདོ་སྤིན་དུ་ཕུལ།

༄༅། །ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་སོབ་

སྟེལ་གནང་ཕོགས་དང་འབྟེལ་བའི་བཀའ་སོབ་དང་། 

བཅར་འདི། རོམ་ཡིག་ཕོགས་བསྒིགས། །

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕོགས་བསྒིགས་དང་དཔར་འགེམས་བྱས།



སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན།	 ཚེ་རྱིང་བསམ་གྲུབ།

རྩོམ་སྒྱིག་འགན་འཁུར་བ།	བསྟན་འཛིན་པདྨ།

ཞུ་དག་པ།	 སྐུ་ངྩོ་བྱམས་བསྟན།	ཚེ་དབང་བུ་འཁྱིད།	

	 	 	 ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།	

ཇུས་འགྩོད་པ།	 དགེ་འདུན་དྩོན་ཡྩོད།

པར་སྐྲུན་དང་པྩོ།		༢༠༡༩

དེབ་གྲངས།		༡༥༠༠

དེབ་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་	secularethics.net ནས་ལྟ་ཀྩོག་དང་ཕབ་

ལེན་བྱེད་ཐུབ།
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Fonds De Dotation Mon Kontan Ou, France

ནྩོར་ཝེ་བྩོད་ཀྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་དང་།	ཨ་རྱིའྱི་བྩོད་ཀྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གཉྱིས་ཀྱིས་དེབ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་

བཅར་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཁག་སྒ་ཕབ་དང་།	པར་སྐྲུན་ཆྩོག་པའྱི་བཀའ་འཁྩོལ་གནང་བ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ།	



ཤྟེས་རིག་བཀའ་བོན་གི་གསུང་འཕིན།

༄༅། །ལྷར་བཅས་སིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན། འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན། 

གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་མགོན་སྐྱབས་དང་དཔུང་གཉེན་དམ་པ། མེ་

ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་

སྤྲུལ་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འགོ་བ་སྤྱི་དང་། ཡང་སོས་བོད་

བསྟན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པའི་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གི་བདེ་

དོན་སད་དུ།  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བཙན་

བོྱལ་ལ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མ་ཐག རང་རེའི་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་ཆེད་

དུ་གནའ་དེང་ཟུང་འབེལ་གི་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦོང་མཁོ་སྤོད་གནང་རྒྱུ་འདི་

ཉིད་ཕག་ལས་ཚང་མའི་ནང་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་སུ་བརིས་གནང་

མཛད། ྋམགོན་པོ་གང་གི་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེའི་མཛད་བྱུས་ལ་

བརྟེན་ནས་ཐོག་མར་མ་སུ་རི་གཏན་སོབ་དང་། རིམ་པས་གཏན་ཉིན་སོབ་

ཁག་གཞན་དང་། བོད་ཁྱིམ་གཉིས་སོགས་མ་འངོས་བོད་ཀི་སོན་ར་རྣམས་

ལ་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦོང་བྱ་ཡུལ་བསྟི་གནས་མང་དག་ཅིག་གསར་འཛུགས་
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མཛད་པས། བཙན་བོྱལ་ནང་གི་བོད་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་གནའ་དེང་ཤེས་ཡོན་

སྦོང་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་དང་། དེང་གི་ཆར་སོབ་གྲྭ་དེ་

དག་ནས་གཞི་རིམ་དང་མཐོ་སོབ་སོགས་རིམ་པར་ཐོན་པའི་བོད་ཕྲུག་

སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་། བོད་པའི་ཚོགས་སེ་

ཁག རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་མང་པོའི་ནང་སྤྱི་སྨན་

གི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད། དེ་དག་ནི་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གཞལ་མེད་ཀི་བཀིན་འབའ་ཞིག་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་སྐྱེ་འགོ་ཀུན་གིས་ཤེས་གསལ་ལགས།

ྋམགོན་པོ་གང་གིས་བདག་ཅག་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ལ་བསྐྱངས་

པའི་བཀིན་གི་ཕུང་པོ་ནི་གུས་འབངས་ཡོངས་ཀིས་ཚེ་རབས་དུ་མར་

གཟོས་ཀང་གཞལ་ཐབས་བལ་ཡང་། བཀིན་གི་ཆ་ཕྲ་མོ་ཙམ་གསབ་པའི་

སད་དུ་སོབ་སེ་ཡོངས་ནས་མ་བགོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གིས་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་

འབུལ་ཞུ་འཐུས་ཀི་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པར། ཚེ་རབས་དུ་མར་

བསགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་བྱིན་མཐུས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ 

ཉིན་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་བཀའ་བཟང་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་

ཐོབ་པར། བཀ་ཤིས་སྐལ་བཟང་གི་དུས་ཚེས་འདི་དང་བསྟུན་ནས་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་དང་། སོབ་ཕྲུག 

སོབ་ཟུར། དེ་བཞིན་བོད་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་མི་སྣ་འགའ་ཤས་བཅས་

ལ་ཚིགས་བཅད་དང་། ཚིག་ལྷུག སེལ་མ་སོགས་གང་རུང་གི་ལམ་ནས་

༸རྒྱལ་བའི་བཀིན་རེས་དྲན་དང་འབེལ་བའི་རོམ་སྐུལ་ཞུས་ཏེ། <<༸རྒྱལ་



བའི་བཀའ་དྲིན་རེས་དྲན་གི་མཆོད་སྤིན།>> ཞེས་པའི་ཆེད་དེབ་ཅིག་དང་།  

གང་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བཞིའི་ཡ་གལ་འགོ་བ་མིའི་རྒྱུད་ཀི་བཟང་སྤྱོད་

གོང་མཐོར་སེལ་ཐབས་དང་འབེལ་བའི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའི་སྒོམ་གཞིའི་ནང་

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སོབ་སེལ་གནང་ཕོགས་ཀི་མཛད་

འཕྲིན་འཛམ་གིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་བཞིན་པའི་བཀའ་སོབ་

དང་། མཁས་དབང་ཁག་ཅིག་གི་གསུང་བཤད་དང་རོམ་ཡིག་ཕོགས་བསྒིགས་

དཔེ་དེབ་ཅིག་བཅས་དཔེ་དེབ་ཁག་གཉིས་པར་སྐྲུན་འགེམས་སེལ་ཞུ་བཞིན་

ལགས་ན། བཀིན་རེས་དྲན་གི་མཆོད་སྤིན་ཕྲ་མོ་འདིས་ཀང་ྋམགོན་པོ་མཆོག་

གིས་དགེས་མཉེས་སྤྱན་དཀྱུས་གཡོ་མཛད་ཀིས་བདག་ཅག་སྐྱེ་འགོ་ཡོངས་དང་

ལྷག་པར་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་མགོན་གཉེན་དམ་པར་སྐུ་ཚེ་ྋཞབས་པད་

བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་འདེབས་ཤིང་། རབ་འབྱམས་

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཛད་པའི་ཁུར། །སིང་སྟོབས་ཕྲག་པར་བཟུང་བའི་རླབས་
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ཚོས་ལས་འཆར་འགའ་ཤས་བསྒིགས་པའང་གསར་འཕྲིན་འདིའི་ནང་

བཀོད་འདུག་པས།  ངོས་ནས་ཡི་རང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྨན་

རིས་ཁང་གིས་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་ལུས་པོར་ལྟ་རྟོག་བྱེད་པ་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

དང་།  སྤྱིར་བཏང་སྨན་ཁང་ཚང་མས་དོན་དངོས་ཐོག་ང་ཚོའི་ལུས་པོར་དོ་

སྣང་བྱེད་ཀི་ཡོད།  འནོ་ཏེ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པས་སེམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཐེ་

བའི་ནད་རིགས་མང་པོར་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བལྟས་ཏེ།  ཞུམ་སེམས་སམ་སེམས་

ངལ་སོགས་ལའང་དམིགས་བསལ་གི་སྨན་དེ་འདྲ་བཟོས་ཡོད།  དེར་བརྟེན་

སྨན་རིས་ཁང་གིས་གཙོ་བོ་ང་ཚོའི་ལུས་པོར་དོ་སྣང་བྱེད་པ་དང་།  དིལླི་

བོད་ཁང་གིས་ལས་འཆར་འདི་འདྲའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་སེམས་དང་ནང་

སེམས་ཀི་ཞི་བདེར་དོ་སྣང་བྱེད་ཀི་ཡོད།  དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ངོས་སེར་གི་མི་ཚེའི་ཉམས་མོང་ལ་གཞིགས་ན།  ངོས་རང་ལོ་ན་ཆུང་

ཆུང་ཡིན་པའི་སྐབས་རང་ཉིད་ལོ་ན་ཆུང་ཞིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སོབ་ཕྲུག་

ཅིག་དང་།  ལེ་ལོ་ཆེ་ཞིང་སོབ་སྦོང་ལ་དོ་སྣང་ཞེ་དྲག་མེད་མཁན་གི་སོབ་

ཕྲུག་ཅིག་ཏུ་བརི་ཡི་ཡོད།  ལོ་ན་བཅུ་གསུམ་མམ་བཅུ་བཞིར་སོན་པའི་ཚེ་

གཞི་ནས་སོབ་སྦོང་ལ་དོ་སྣང་སེབས་ཏེ།  སོབ་སྦོང་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་

ཡིན།  མཐར་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པོ་ཆགས་ཏེ།  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 

ཟླ་ ༣ པའི་ནང་བོད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་དགོས་བྱུང་།  བོས་

རྒྱུ་མ་གཏོགས་འདམ་ག་གཞན་མི་འདུག  ཐ་ན་ངོས་ཀི་སོག་ལའང་ཉེན་

ཁ་ཕྲད་ཡོད།  དེར་བརྟེན་ངེད་ཅག་བོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་སྟེ་རྒྱ་གར་ལ་སེབས་

པ་རེད།  ང་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འབྱོར་བའི་འགོ་སྟོད་ཀི་མི་ཚེའི་ནང་།  

དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་ང་ཚོའི་རིག་གཞུང་ངམ་སོལ་རྒྱུན་གི་རིག་གནས་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་སྟངས་དེའང་དེང་དུས་ཀི་ཤེས་ཡོན་

དང་ཟུང་འབེལ་བྱས་ནས་བྱེད་དགོས།  དེར་བརྟེན་པཎིཏ་ཇབཱཧརལཱལ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ནེཧརཱུ་ལ་དམིགས་བསལ་བོད་པའི་ཆེད་དུ་སོབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་

རོགས་ཞེས་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་རེད།  དེ་ནས་ང་ཚོར་བོད་པའི་

སྐད་ཡིག་སོགས་སྦོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་དང་དུས་མཚུངས།  ཕི་ལོ་ 

༡༩༥༩ ལོར་རབ་བྱུང་བོད་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་དང་མཁས་པ་མང་པོ་ཡོད་

པས།  རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སོབ་ཕྲུག་དེ་དག་དང་ཁོང་ཚོའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀི་

ཆེད་དུ་དམིགས་བསལ་གོ་སྒིག་ཅིག་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་བ་ཞུས་པ་ལྟར།  

གཟིགས་སྐྱོང་ཆེན་པོས་གོ་སྒིག་གནང་སོང་།  ང་ཚོས་མི་རབས་གཞོན་པ་

ཚོ་ལ་སོབ་སྦོང་སྤོད་ཐབས་བྱེད་སྐབས།  དེང་དུས་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་ཟུང་

འབེལ་བྱེད་དགོས་པ་དང་།  དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་སོལ་རྒྱུན་གི་རིག་གནས་

སམ་ཤེས་ཡོན་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས།

ཕི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་ངོས་ལ་ཡུ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་འགྲུལ་

བཞུད་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་།  དེ་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་དམར་ཤོག་རྒྱལ་

ཁབ་ཨུ་རུ་སུ་དང་སོག་པོའི་ནང་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་།  ལོ་དེ་ག་རང་ལ་ཨ་རི་ལ་

ཕིན་པ་ཡིན།  ཕི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་ཡུ་རོབ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་

ངོས་ཀིས་གོ་ལ་སྤྱིའི་འགན་ཁུར་གི་ཚོར་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་

འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན།  ལྷོ་ཕོགས་དང་།  བྱང་ཕོགས།  ནུབ་ཕོགས།  ཤར་

ཕོགས་བཅས་གང་ནས་བལྟས་ཀང་ང་ཚོ་ཚང་མ་འཛམ་གིང་འདིའི་ཆ་ཤས་

ཡིན།  ང་ཚོ་ཚང་མས་རྒྱུ་སྐར་ལྗང་ཁུ་འདིའི་སྟེང་ནས་རླུང་སོས་པ་རྔུབ་ཀི་

ཡོད།  ང་ཚོ་ཚང་མ་འགོ་བ་མི་རེད།  མི་རིགས་དང་།  རིགས་རུས།  དབུལ་པོ་

དང་ཕྱུག་པོ།  ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་ཤེས་ཡོན་མེད་པ།  དེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་སོགས་ལ་ང་ཚོས་དོ་ནན་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་དཀའ་ངལ་

ཧ་ཅང་མང་པོ་བཟོས་ཡོད།  དེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོ་རང་གིས་བཟོས་པ་རེད།  

དེར་བརྟེན་ང་ཚོར་གོ་ལ་ཧིལ་པོར་འགན་ཁུར་གི་ཚོར་བ་དགོས།  འདས་

པའི་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་ང་ཚོས་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་རིག་གཞུང་ངམ་ཤེས་

ཡོན་དང་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་བོད་པ་བཙན་བོྱལ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་ང་ཚོས་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་བཞིན་པའི་རིག་གཞུང་དེ་ད་ཆ་ང་ཚོས་མི་གཞན་ལ་མཉམ་

སྤྱོད་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་ཚོར་སྣང་རིམ་གིས་བྱུང་།  དེའི་ཕིར་འདས་

པའི་མི་ལོ་ ༣༠ ལྷག་གི་རིང་ངོས་ནས་དེང་དུས་ཚན་རིག་པ་ཚོ་དང་མཉམ་

དུ་བགོ་གེང་ལྷུག་པོ་བྱས་པ་ཡིན།  དེ་ལྟར་བགོ་གེང་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཕོགས་

གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་དང་བོ་སྐྱེད་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།

ནམ་རྒྱུན་ངོས་ཀིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ངོ་སྤོད་བྱེད་སྐབས།  

ཕོགས་གཅིག་ནས་ཁོང་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་སོལ་གཏོད་པ་

པོ་དང་།  ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་རླབས་ཆེན་གི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་དང་རླབས་

ཆེན་གི་བསམ་བོ་བ་ཞིག་ཏུ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད།  ཆོས་ལུགས་ཆེ་

ཁག་ཚང་མར་སྤྱིར་ཁྱད་ཆོས་སམ་རྣམ་པ་གསུམ་ལྡན་པ་ངོས་ཀིས་མཐོང་

གི་འདུག

དང་པོ།  ཆོས་ལུགས་རེད།  ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མའི་སིང་པོ་དེ་

སིང་རེ་དང་།  བརེ་བ།  དགོངས་ཡངས།  བཟོད་སོམ།  ཆོག་ཤེས།  རང་སྒིག་

རང་སྲུང་སོགས་ཆགས་ཡོད།  དེ་དག་གི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན་ཚང་མ་གཅིག་

པ་རེད།  ཚང་མར་ནུས་པ་དང་ཉམས་ལེན་གཅིག་པ་ཡོད།  སྤྱིར་སྐྱིད་སྡུག་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀང་།  འདས་པའི་མི་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་གམ་སུམ་སྟོང་མ་

ཟིན་ཙམ་གི་རིང་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་དེ་དག་མི་ས་ཡ་མང་པོར་སེམས་

ཤུགས་ཀི་འབྱུང་ར་ཆགས་ཡོད།

གཉྱིས་པ།		ལྟ་གྲུབ་རེད།		ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད།		ཆྩོས་

ལུགས་ཆེ་ཁག་ཕལ་ཆེ་བས་འཇྱིག་རེན་བཀྩོད་པ་པྩོ་འདྩོད་ཅྱིང་།		

གྲངས་ཅན་པ་དང་།		གཅེར་བུ་པ།		ནང་པ་བཅས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱིས་རྣམ་

ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་ཐྩོག་ནས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འདྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།		

རྣམ་ཤེས་ལ་ཐྩོག་མ་མྱི་འདྩོད་པས་འཇྱིག་རེན་བཀྩོད་པ་པྩོ་མྱི་འདྩོད།		

དེ་ལྟར་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད།		འཇྱིག་རེན་བཀྩོད་པ་པྩོ་ཁས་

ལེན་མཁན་གྱི་ནང་དུའང་ཁྱད་པར་ཡྩོད།	 	 ནང་པའྱི་ནང་དུའང་ལྟ་གྲུབ་

ཀྱི་ཐྩོག་ལ་སེབས་སྐབས་གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་ཐྩོན་པ་ནྱི།	 	 བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་

དང་།		མདྩོ་སེ་པ།		སེམས་ཙམ་པ།		དབུ་མ་པ་བཅས་ཡྱིན་ཞྱིང་།		གྲུབ་

མཐའ་སྩོ་སྩོའྱི་ནང་དུའང་ནང་གསེས་ཀྱི་སེ་ཚན་མང་པྩོ་ཡྩོད།	 	 དེར་

བརེན་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཁྩོངས་ནང་ཁྱད་པར་ཏན་ཏན་ཡྩོད།		མདྩོ་དྩོན་ང་

ཚོས་ལྟ་གྲུབ་མྱི་འདྲ་བ་དེ་དག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་རེད་ཅེས་སྐད་

ཆ་འདྲྱི་དགྩོས།		དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་པ་རེད།		བྱམས་བརེའྱི་ཉམས་

ལེན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏྩོང་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།	 	དཔེར་ན།	 	འཇྱིག་རེན་བཀྩོད་

པ་པྩོ་འདྩོད་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ནང་།	 	 དཀྩོན་མཆྩོག་ནྱི་དཔག་ཏུ་མེད་པའྱི་

སྱིང་རེའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་ལྟ་ཞྱིང་།		ང་ཚོ་ཁྩོང་གྱིས་བཀྩོད་པ་དང་།		སྐྱེ་

བ་སྔ་མ་ཕྱི་མ་མེད་པར་ཚེ་འདྱི་ཉྱིད་དཀྩོན་མཆྩོག་གྱིས་བཀྩོད་པར་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཡྱིད་ཆེས་བྱེད།	 	 བྱམས་བརེ་དང་དགྩོངས་ཡངས་སྩོགས་ཀྱི་ཉམས་

ལེན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏྩོང་བར་ལྟ་ཚུལ་དེར་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྩོ་

ལྡན།	 	 དཀྩོན་མཆྩོག་ཁས་མྱི་ལེན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་མྱི་འདྲ་བ་དེ་དག་གྱིས་

ལས་འགན་ཚང་མ་སྩོ་སྩོའྱི་ཕག་སྟེང་དུ་བབས་པར་འདྩོད།	 	 དེ་ཡང་

ཕན་ཐྩོགས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན།		གང་ཟག་མྱི་འདྲ་བ་ལ་

རྱིག་གཞུང་མྱི་འདྲ་བ་དང་།		ཁམས་དང་མྩོས་པ་མྱི་འདྲ་བ་ཡྩོད་པས།		

ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་དེ་དག་ལ་སྩོ་སྩོའྱི་གདེང་སྩོབས་དང་ངེས་

ཤེས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏྩོང་བར་ང་ཚོར་ལྟ་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་དགྩོས་ཀྱི་

ཡྩོད།		ཐ་ན་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་མཁན་གྱི་སྩོབ་

མའྱི་ནང་དུའང་ཁམས་དང་མྩོས་པའྱི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་ཡྩོད་སྟབས།		

ཁྩོང་གྱིས་གདུལ་བྱ་སྩོ་སྩོའྱི་ཁམས་དང་མྩོས་པ་ལ་བསྟུན་ནས་ལྟ་

གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐ་དད་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གསུང་དགྩོས་བྱུང་བ་རེད།

གསུམ་པ།	 	 རྱིག་གཞུང་རེད།	 	 གསང་པྩོར་བཤད་ན།	 	 དེས་མྱི་ཚེ་སྐྱེལ་

སྟངས་དང་ད་ཡྩོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྩོད་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པྩོ་བྱྱིན་ཡྩོད།		

དེའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟའྱི་དངྩོས་ཡྩོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསྟུན་ནས་

གྩོམས་གཤྱིས་ཁ་ཤས་ལ་འགྱུར་བ་དང་ལེགས་བཅྩོས་བྱེད་དགྩོས།

	 རྣམ་པ་དང་པྩོ་ཆྩོས་ལུགས་ལ་འགྱུར་བ་གཏྩོང་མྱི་དགྩོས་པར་སྩོ་

སྩོའྱི་ཉམས་ལེན་ལ་ངེས་པར་དུ་མུ་མཐུད་དེ་འཇུག་དགྩོས།	 	 གཉྱིས་

པ་ལྟ་གྲུབ་ཀང་དགྩོས་པའྱི་དབང་གྱིས་གསུངས་པས་དེ་དག་ལ་སྩོབ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སྦྩོང་བྱེད་དགྩོས།	 	 དེ་ནས་སྩོ་སྩོའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བརགས་

ཏེ༑	 	 ལྟ་གྲུབ་བྱེ་བྲག་པ་ཞྱིག་སྩོ་སྩོར་འཚམ་པྩོ་དང་ཕན་པྩོ་འདུག་ན།		

དེ་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགྩོས།	 	 རྱིག་གཞུང་གྱི་ཆ་དེ་ང་ཚོར་དུས་ནས་

དུས་སུ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།	 	 བྩོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ནང་བྩོད་པ་

ཚོས་དགའ་ལྡན་ཕྩོ་བྲང་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྩོ་བརྱིས་ནའང་།	 	 ངྩོས་

ནས་དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་ཞེ་དྲག་ཚོར་གྱི་མེད།		ཕྱི་ལྩོ་	༡༩༦༩	ཙམ་ནས་

ངྩོས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་གཏམ་བཤད་ཅྱིག་ནང་དགའ་ལྡན་ཕྩོ་བྲང་དེ་མུ་

མཐུད་དགྩོས་དང་མྱི་དགྩོས་བྩོད་མྱི་ཚོའྱི་འདྩོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་

ཡྩོད།		དེ་ནས་ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༡༡	ལྩོར་ངྩོས་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགན་

ཡྩོངས་རྩོགས་རྱིས་སྤྲད་པ་ཡྱིན།	 	 འདས་པའྱི་མྱི་ལྩོ་བཞྱི་བརྒྱའྱི་རྱིང་

བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀའྱི་དབུ་ཁྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་དགའ་ལྡན་ཕྩོ་

བྲང་དེ།		ད་ལྟ་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་སྩོ་ནས།		གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐྩོག་

ནས།		སྩོབས་པ་ཆེན་པྩོ་དང་དགའ་པྩོའྱི་ངང་ནས།		རང་འགུལ་གྱིས་

མཇུག་བསྡུས་པ་ཡྱིན།	 	རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་

ཡྩོད།		ངྩོས་ཀྱི་བསམ་པར་དེང་སང་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་

ཁྱབ་ཁྩོངས་གང་ཡྱིན་རུང་མྱི་གཅྱིག་དབང་སྒྱུར་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་དུས་

ཚོད་ཡྩོལ་ཟྱིན་པ་རེད།		རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་རེད།

ཕོགས་གཅིག་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་རླབས་ཆེན་གི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་

བ་ཞིག་དང་ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་རླབས་ཆེན་གི་བསམ་བོ་བ་ཞིག་ཡིན་

པར་ངོས་ཀིས་བཤད་ཟིན།  ཡང་ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན་ཁོང་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ནི་གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་གི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་ཏུ་ངོས་ཀིས་འགེལ་བརོད་ཞུ་

ཡི་ཡདོ།  རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོང་གི་གསུང་ཞིག་གི་ནང་།  ཁོང་གིས།  དགེ་སངོ་

དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །བསེགས་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་

དུ༑ ༑ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བང་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། ། 

ཞེས་གསུངས་ཡོད།  དེ་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་འཇུག་པའི་ཚན་

རིག་གིས་ལམ་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པའི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ཤིག་

ཡིན།  དེའི་ཕིར་ངོས་ལ་དེང་དུས་ཀི་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་རུབ་བྱ་རྒྱུའི་

བོ་སྟོབས་བྱུང་།  དེང་སང་ངོས་ཀིས་རང་ཉིད་ཕེད་ཀ་ནང་པའི་དགེ་འདུན་

པ་ཞིག་དང་ཕེད་ཀ་ཚན་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བརོད་ཀི་ཡོད།  ངོས་ཀི་

གོགས་པོ་འདས་པོ་ཕ་རན་སི་སེ་ཁོ་ ཝེ་རི་ལཱ་ (Francisco Varela) ལགས་

དང་ངེད་གཉིས་ཚན་རིག་གི་བརོད་གཞི་འདྲ་མིན་ཐད་བགོ་གེང་བྱེད་

སྐབས།  ཁོང་གིས།  ད་ལྟ་ངས་ཚན་རིག་གི་ཞྭ་མོ་གོན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་

ཏེ༑  ཚན་རིག་གི་ལྟ་ཚུལ་གསུང་གི་རེད།  ཡང་སྐབས་རེར་ཁོང་གིས།  ད་

ངས་ནང་པའི་ཞྭ་མོ་གོན་ཡོད་ཅེས།  ནང་པའི་ལྟ་ཚུལ་དང་བསམ་བོ་གཏོང་

སྟངས་སྐོར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གི་རེད།  ཝེ་རི་ལཱ་ལགས་དང་ངོས་འདྲིས་པོ་

ཞེ་དྲག་ཡོད་སྟབས།  ངོས་ནས་ཁོང་གི་རེས་སུ་འཇུག་ཐབས་བྱས་ཏེ།  ཚན་

རིག་དང་ནང་པའི་ཞྭ་མོ་གོན་ནས།  ཚན་རིག་པ་དང་ནང་པ་གཉིས་ཀ་བྱེད་

ཐབས་བྱེད་ཀི་ཡོད།

དེང་སང་གི་འཛམ་གིང་ནང་ཕི་དངོས་པོ་དང་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་

འཇུག་སོགས་ཀི་ཐད་ཡར་ཐོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཕིན་ཡོད་ནའང་།  ད་དུང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ལོྷ་ཕོགས་དང་བྱང་ཕོགས་སོགས་ཀི་གོ་ལའི་རིམ་པ་ཙམ་དུ་མིན་པར་རྒྱལ་

ཁབ་གཅིག་གི་ནང་དུའང་མི་གསོད་ཁག་སྦོར་དང་སྡུག་བསྔལ་མང་བ།  

དབུལ་ཕྱུག་གི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད།  ཉིན་ཤས་གོང་ཨིན་ཇིའི་

རྒྱང་བསྒགས་ལས་ཁུངས་ (BBC) ཀིས་གནས་ཚུལ་སེལ་བ་ལྟར་ན།  ནཻ་ཇཱི་

རི་ཡཱའི་ (Nigeria) ནང་ཕྲུ་གུ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ལྟོགས་ཤི་ཐེབས་སྐོར་པར་

རིས་ཐོག་ནས་བསྟན་སོང་།  སེམས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་དགོས་པ་ཞིག་རེད།  རྒྱུ་སྐར་

གཅིག་གི་སྟེང་མི་གཅིག་པ་ཡིན་ནའང་།  ཁ་ཤས་ཀིས་བག་མེད་ལོངས་

སྤྱོད་ཀིས་མི་ཚེ་ཧ་ཅང་རྒྱས་སྤོས་བྱེད་པ་དང་དུས་མཚུངས།  མི་འགའ་

ཞིག་དང་ལྷག་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ད་དུང་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་ནས་

ཡོད།  དེ་དག་ཚང་མ་ང་རང་ཚོས་ལྷོད་ཡངས་ཤོར་བའི་རྐེན་གིས་རེད།  དེ་

ཡང་ང་ཚོས་སོ་སོ་གཅིག་པུའི་ཆེད་དུ་བསམ་བོ་གཏོང་བ་དང་གཅིག་གྱུར་

གི་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་རེད།  གལ་སིད་ང་ཚོས་འགོ་བ་མི་

རྣམས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཤིག་སྐྱེད་ཐུབ་ན།  ལྟོགས་ཤི་ཐེབས་

ལ་ཉེ་བའི་སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་ཀི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་སྣང་མེད་དུ་སྐྱུར་ག་

ལ་ནུས།  སྟག་དང་གང་ཆེན་སོགས་ཀིས་མི་གསོད་པ་སྐབས་རེར་གསར་

འགྱུར་ནང་ཐོན་གི་ཡོད།  འནོ་ཏེ་ད་ཆ་མིས་མི་གསོད་པ་ཧ་ལམ་རྒྱུན་ལྡན་

འདྲ་པོ་ཆགས་འདུག  ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད།  རྒྱུ་སྐར་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་

མི་གཅིག་པ་ཡིན་ནའང་མིའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ནང་མི་ཁ་

ཤས་འཆི་ལ་ཉེ་ནའང་ད་དུང་ང་ཚོས་སྣང་མེད་དུ་སོད་པ་ནི་ར་བ་ཉིད་ནས་

འགིག་གི་མེད།  ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས།
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ནང་པའི་ཉམས་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་ཉིན་ལྟར་

ཉམས་ལེན་བྱེད་བཞིན་“མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་”ཅེས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་མར་བརི་ཡི་ཡོད།  རྒྱུ་སྐར་འདི་གཅིག་པུ་མ་

གཏོགས་གཞན་ལ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མེད།  རྒྱུ་སྐར་འདིའི་ནང་

དུ་བྱེའུ་དང་འ་ོའཐུང་སོག་ཆགས་སོགས་ལུས་རྟེན་མི་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་

གངས་ལས་འདས་པ་ཡོད།  དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མེད།  

ལོ་འདིའི་ལོ་འགོར་ངོས་རང་མེ་ཡོ་སྨན་ཁང་དུ་འགོ་སྐབས་དེར་ཤྭ་བ་སིང་

རེ་པོ་ཁ་ཤས་འདུག  ངོས་ཀིས་ཤྭ་བ་དེ་དག་མཐོང་སྐབས་དེ་དག་ཀང་བདེ་

བ་འདོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་རེད།  སེམས་

ཅན་དེ་དག་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཕྲན་བུ་ཡོད་སིད་ཀང་འགོ་བ་མི་ནང་བཞིན་

རྣམ་དཔྱོད་མེད་ཁར་སྐད་ཡིག་ཀང་མེད་པས།  ངོས་ནས་གང་ཡང་བྱེད་

ཐུབ་ཀི་མི་འདུག  དེ་དག་ལ་བསམ་བོ་ཡག་པོ་གཏོང་སྐབས་མཚམས་རེ་

མིག་ཆུ་ཤོར་བ་ཙམ་ལས་དེ་མིན་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག  དེས་ན་

རེ་བ་ཡོད་པ་ནི་འགོ་བ་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པ་དེ་དག་གཅིག་པུ་རེད།  

ང་ཚོར་མིའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་ཡོད་སྟབས་ཕན་ཚུན་

འབེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད།  དེའི་ཕིར་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས།  

གལ་ཏེ་ང་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་སྨོན་

ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད་ན།  རྒྱུ་སྐར་འདི་ཉིད་སྟེང་གནས་པའི་མི་ཐེར་འབུམ་

བདུན་ཡོད་པའི་ཆེད་དུ་ངེས་པར་དུ་གཅིག་བྱེད་དགོས།

དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་མི་ཚེའི་ནང་དགའ་ཚོར་དང་བདེ་སྐྱིད་ནི་དབང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཤེས་ཀི་མོང་བ་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བརྟེན་ཡོད།  ཡིད་དུ་འངོ་བའི་ཅ་ལག་དང་

རོལ་དབྱངས།  བོ་བ་ཅན་གི་ཟས་དང་དྲི།  ལུས་འབེལ་ཐེ་བའི་འཇམ་པའི་

རེག་བྱ་བཅས་ནི་དབང་ཤེས་ཀི་རིམ་པའི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།  དབང་

ཤེས་ཀི་རིམ་པའི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་ཏག་ཏག་ཡོད་ནའང་།  ནང་བསམ་བོའི་

རིམ་པའི་ཐོག་སེམས་ཁལ་དང་།  སེམས་ངལ།  འཇིགས་སྣང་སོགས་ཧ་ཅང་

མང་པོ་ཡོང་སྐབས།  དབང་ཤེས་ལ་བརྟེན་པའི་བདེ་བས་ཞེ་དྲག་ཕན་གི་

མེད།  ནང་བསམ་བོའི་ཐོག་ནས་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ཡོད་ན།  དབང་ཤེས་

ཀི་རིམ་པའི་ཐོག་ནས་ཡོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ང་ཚོས་ཤུགས་ཆུང་དུ་གཏོང་

ཐུབ་པ་གསལ་པོ་རེད།  འནོ་ཀང་སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཕིའི་བདེ་བ་ལ་

བརྟེན་ནས་སེལ་མི་ཐུབ།  དེར་བརྟེན་ནང་སེམས་ཀི་མོང་བ་དེ་ཕི་ལུས་ཀི་

མོང་བ་ལས་རྦད་དེ་གལ་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད།

དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་འགོ་སྟངས་དེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དབང་ཤེས་ཀི་

མོང་བ་ལ་བརྟེན་ཡོད།  དེས་ཏག་ཏག་འདང་གི་མེད།  འགོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས།  ང་ཚོའི་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་མེད་པ་བཟོ་མཁན་ངོ་མ་དེ་

ཉནོ་མོངས་ཏེ།  ཁོང་ཁོ་དང་།  ཞེ་སང་།  འཇིགས་སྣང་སོགས་རེད།  དེ་

དག་ནི་དབང་ཤེས་ཀི་རིམ་པའི་ཐོག་ལ་མིན་པར་ནང་བསམ་བོ་དང་འབེལ་

ཡོད།  ཉནོ་མོངས་དེ་དག་ལ་མགོ་གནོན་བྱེད་ཐབས་ཡག་ཤོས་ནི་ཆང་

རག་འཐུང་བ་དང་།  བཟི་སྨན་ནམ་ཞི་བྱེད་ཀི་སྨན་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་

དབང་ཤེས་ཀི་རིམ་པའི་མོང་བ་ལ་བརྟེན་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ཡིན།  གང་ཡིན་ཞེ་

ན༑  དེ་དག་གིས་ཚད་ངེས་ཅན་ནམ་འཕྲལ་གི་ལུས་ཀི་བདེ་བ་ཙམ་ལས་མི་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

སྟེར།  འནོ་ཀང་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ནང་བསམ་བོའི་རིམ་པར་བྱུང་སྟབས།  

དེ་དག་གི་གཉེན་པོའང་བསམ་བོའི་ཐོག་ནས་བསྐྱེད་དགོས།  དེའི་ཕིར་

བོ་སྦོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  ད་ལྟའི་ཆར་ནུབ་ཕོགས་སུ་སོམ་མམ་

དྲན་ཤེས་སོྦང་བརྡར་ལ་མི་མང་པོས་དོ་སྣང་དང་དབྱིངས་ཡོད་པ་སྟོན་གི་

འདུག  དེ་ནི་འགོ་འཛུགས་ཙམ་རེད།  སོམ་ཟེར་དུས་སྤྱིར་བཏང་སེམས་

རེ་གཅིག་པ་ལ་གོ་ཡི་འདུག  དེ་ནི་གནས་སྐབས་ཙམ་གི་ཞི་བྱེད་ཅིག་རེད།  

སོམ་དངོས་གནས་དེ་དཔྱད་སོམ་རེད།  དེ་ལ་ལྷག་མཐོང་ཡང་ཟེར།  ལྷག་

མཐོང་གི་ཐོག་ནས་ཉོན་མོངས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུ་དེ་ཐབས་ལམ་ཡག་

ཤོས་རེད།  དེ་ལྟར་བྱེད་པར་སེམས་དང་སེམས་ཚོར་གི་རྣམ་གཞག་ཐད་གོ་

རྟོགས་འདང་ངེས་དགོས།  ནམ་རྒྱུན་ངོས་ཀིས་དེ་ལ་སེམས་ཚོར་གི་ས་ཁ་

ཟེར་ཞིང་།  དེས་ཉོན་མོངས་དེ་དག་གང་ནས་བྱུང་བ་དང་།  དེའི་རྒྱུ་དང་

རྐེན་གང་ཡིན་པ།  དེས་ཤུགས་རྐེན་གང་སྦིན་པ།  སེམས་ཚོར་ནང་ཕན་

ཚུན་འབེལ་བ་གང་ཡོད་པ་སྟོན་གི་ཡོད།  ནམ་ཞིག་ང་ཚོས་དེ་དག་གསལ་

པོ་ཤེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ན།  ཉནོ་མོངས་དེ་དག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུ་རྦད་དེ་

ལས་ས་བ་ཡོང་ཐུབ།

འདས་པའི་དུས་སུ་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཉམས་ལེན་ཙམ་དུ་བརི་

ཡི་ཡོད།  ངོས་ཀིས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར།  དེ་དག་གི་ཐད་སོ་སོའི་གོ་རྟོགས་

ཕན་ཚུན་སེལ་རེས་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབས་པ་ལས་ཆོས་ལུགས་ཀི་

ཉམས་ལེན་ཙམ་དུ་བརི་མི་ཉན།  དེ་ནི་ནང་ཆོས་ཀི་ཉམས་ལེན་ཙམ་མིན་

པར་ཚང་མས་སྦང་དགོས་པའི་སོབ་ཚན་ཞིག་རེད།  ལུས་པོར་གཙང་སྦྲ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

འཕྲོད་བསྟེན་དགོས་པ་ལྟར་སེམས་ཚོར་ལའང་གཙང་སྦྲ་དགོས་ཀི་ཡོད་

ཅེས་ངོས་ཀིས་ནམ་རྒྱུན་ནས་བརོད་ཀི་ཡོད།  ཕི་ལུས་ལ་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་

བསྟེན་བྱེད་པར་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་སོགས་ཀི་ཐད་གོ་རྟོགས་དགོས་པ་ལྟར།  

ནང་སེམས་ཚོར་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པོ་ཡོང་བར་སེམས་ཚོར་གི་རྣམ་

གཞག་ལ་རྒྱུས་མངའ་མཐིལ་ཕིན་པ་དགོས་ཀི་ཡོད།  དེར་བརྟེན་དེ་དག་

ངེས་པར་དུ་སྦང་དགོས་པའི་སོབ་ཚན་ཞིག་ཏུ་བརི་དགོས།  སྐྱེ་བ་ཕི་མ་

དང་ཐར་པའི་སྐོར་མ་བཤད་པར།  ཚེ་འདི་དང་ཉིན་རེའི་མི་ཚེའི་བདེ་ཐང་

གི་ཆེད་དུ་སེམས་བརྟན་པོ་དང་།  སྐྱིད་པོ།  ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ཡོང་ཐབས་

བྱེད་དགོས།  དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ལུས་པོ་ཐང་པོ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ།  ཚན་རིག་པ་

ཚོས་ཀང་ལུས་པོ་ཐང་པོ་ཡོང་བར་སེམས་ཐང་པོ་དགོས་རྒྱུ་གཙོ་བོར་བཤད་

ཡོད།  རྟག་ཏུ་ཁོང་ཁོ་དང་འཇིགས་སྣང་བྱུང་ན་དེས་ང་ཚོའི་ལུས་ཀི་ནད་

འགོག་མ་ལག་ཟད་པར་བྱེད།

གཞན་ཡང་ཚན་རིག་པ་ཚོས་དམིགས་བསལ་ཟླ་བ་བཞི་ལྔ་ཙམ་ལས་

མ་སོན་ཞིང་། སྐད་ཆ་ཤོད་མི་ཤེས་པའི་བྱིས་པར་པར་རིས་འདྲ་མིན་བསྟན་

ནས།  ཁོང་ཚོའི་རྣམ་འགྱུར་གི་ཐོག་ནས་མིའི་གཞི་རའི་རང་བཞིན་གང་

ཡིན་ཐད་རིག་པ་བསྒིམས་ནས་བརྟག་ཞིབ་བྱས་པ་བརྒྱུད།  གཞི་རའི་མིའི་

རང་བཞིན་སིང་རེ་ཆེ་བར་མཇུག་བསོམས་བརྒྱབ་ཡོད།  དེ་དངོས་གནས་

རེ་བ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ཞིག་ཡིན།  ཅི་སྟེ་གཞི་རའི་མིའི་རང་བཞིན་

ཁོང་ཁོ་ཡིན་ན།  རེ་བ་ཟད་པ་རེད།  དེས་ན་ལྷ་ཡུལ་ལམ་དམལ་བར་འཁིད་

རོགས་ཞེས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་འཇིག་རྟེན་འདི་གང་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

མགོགས་སྟོང་པ་ཆགས་ན་ལེགས།

འནོ་ཏེ་གཞི་རའི་མིའི་རང་བཞིན་སིང་རེ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན།  དངོས་

གནས་རེ་བ་ཡོད་རེད།  དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་

ནི་ཤེས་ཡོན་རེད།  ད་ཡོད་ཀི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནི་ཕི་དངོས་པོའི་རིན་

ཐང་ལ་ཁ་ཕོགས་ནས་ཡོད།  དེ་ལྟའི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཀི་རྒྱབ་ལྗོངས་

ཁོད་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་མི་རབས་ཚང་མ་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་མི་

ཚེའམ་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་རིག་གཞུང་གི་ལམ་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུ་རེད།  རྒྱ་གར་

ལ་མཚོན་ན།  རིག་གཞུང་ཕྱུག་པོ་དེ་དག་ཚང་མ་དང་པོ་ལུང་པ་འདིའི་

ནང་དར་ནས་རིམ་གིས་རྒྱ་ནག་དང་།  བོད།  བརྨཱ།  ཤྲིལངྐཱ།  ཐེའི་ལནྜ་

སོགས་ཀི་ནང་ཕིར་འདྲེན་བྱས་པ་རེད།  འནོ་ཏེ་ཆེས་ཐོག་མར་དར་སའི་

རྒྱ་གར་འདི་ཉིད་ནང་དེ་དག་ལ་དོ་སྣང་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀི་མེད།  ད་ཆ་ཁྱེད་

རྒྱ་གར་བ་ཚོས་སོ་སོའི་སོལ་རྒྱུན་གི་ཤེས་བྱ་དེ་དག་དང་ནང་སེམས་ཀི་

འཇིག་རྟེན་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་ལ་སེབས་

ཡོད།  ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ནང་པ་བྱེད་དགོས་དོན་མེད།  གལ་ཏེ་

ཁྱེད་རང་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན།  དེ་ག་རང་གནས་རྒྱུ་

ཨ་ཅང་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  འནོ་ཏེ་ནང་སེམས་ཀི་འགོ་སྟངས་ཐད་གོ་

རྟོགས་མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་རེད་ན།  གཞི་ནས་སོ་སོའི་རྒྱུད་ཀི་ཉོན་མོངས་

དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐུབ།

འདས་པའི་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་ང་ཚོས་རྒྱུད་འཛིན་བྱས་ཏེ་གནས་

པའི་ཤེས་ཡོན་དེ་དག་ད་ཆ་སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་གཞན་ཚོར་སེལ་དགོས་པའི་



16

ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དུས་ལ་བབས་པར་ངོས་ལ་ད་གཟོད་ངེས་ཤེས་གསལ་པོ་བྱུང་།  གཅིག་

བྱས་ན་ཁྱེད་རང་ཚོས་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་སྐོར་མཁྱེན་གི་ཡོད་

རྒྱུ་རེད།  སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཐད་ཀར་བོད་སྒྱུར་བྱས་པ་དང་ནཱ་ལེནྡྲའི་

མཁས་པས་མཛད་པའི་བཀའ་དེ་དག་གི་འགེལ་པ་བོད་སྒྱུར་བྱས་པ་ཚང་

མ་བསོམས་ན་པོ་ཏི་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་རེད།  པོ་ཏི་སུམ་བརྒྱ་དེ་དག་

གི་ནང་དོན་ལ་བསམས་ན།  ཚན་རིག་དང་།  ལྟ་གྲུབ།  ཆོས་ལུགས་བཅས་

སེ་ཚན་གསུམ་དུ་བགོས་ཆོག་ཅེས་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་དུ་ང་ཚོས་བསམ་བོ་

འཁོར་བྱུང་།  ཆོས་ལུགས་ནི་ནང་པ་ཚོའི་ཆེད་དུ་དང་།  ཚན་རིག་དང་དེ་

ཡང་སེམས་ཀི་ཚན་རིག་ནི་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པ་ཚང་མར་གཅིག་

གྱུར་ཆགས་ཡོད།  ལྟ་གྲུབ་ལ་རིགས་གཉིས་ཡོད།  རིགས་གཅིག་ཐད་ཀར་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དང་འབེལ་བ་དང་།  གཞན་དེ་བདེན་པ་གཉིས་ལྟ་

བུའི་སྤྱིར་བཏང་གི་ལྟ་ཚུལ་དང་འབེལ་ཅིང་།  ཀོན་ཊམ་དངོས་ཁམས་རིག་

པ་དང་འབེལ་བ་ཉེ་པོ་ཡོད།  ཆོས་རྣམས་ཀི་སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་གི་

ཁྱད་པར་སྐོར་རེད།  དེ་གཉིས་ལ་ལེགས་སྦར་སྐད་དུ།  སཾབ�ཏིསཏྱ་དང་

པརམཱརྠསཏྱ་(ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་)ཞེས་བརོད་ཅིང་།  བོ་

ལ་འཐད་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག

ངོས་ཀི་རྒྱ་གར་བའི་གོགས་པོ་རྡུལ་ཕྲན་ཚན་རིག་པ་མིང་འདོགས་ལ་

རྒྱ་གར་གི་སོ་ཀེ་རེ་ཊས་ (Socrates) ཟེར།  ད་ལྟ་ཁོ་རང་བཞུགས་ཡོད་མ་

རེད།  ཐེངས་ཤིག་དིལླིར་འདུ་འཛོམས་ཤིག་གི་སྐབས།  ཁོང་གིས།  ནུབ་

ཕོགས་སུ་ཀོན་ཊིམ་དངོས་ཁམས་རིག་པ་ནི་ལྟ་ཚུལ་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

འདུག  འནོ་ཏེ་ལུང་པ་འདིའི་ནང་ལོ་ངོ་ ༢༠༠༠ གི་སྔོན་ནས་རིག་པ་དེ་དར་

ཡོད་ཅེས་དང་།  དེ་ཡང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གསུང་ཞིག་ཁོང་གིས་བཀླགས་

ཏེ༑  དེའི་ནང་ཡུལ་སྟེང་ནས་གྲུབ་པའི་ཆོས་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གསུངས་

འདུག་ཅེས་ངོས་ལ་གསུངས་བྱུང་།  དེ་ལྟ་བུའི་ལྟ་གྲུབ་ནི་ངོས་ཀི་བསམ་

པར་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་

ཆགས་ཡོད།

ང་ཚོའི་རྒྱུད་ཀི་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཆོས་རྣམས་ཀི་སྣང་ཚུལ་ཐོག་ནས་

སྐྱེས་སྟབས་འགེལ་ལུགས་དེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད།  ཉནོ་མོངས་དེ་དག་

མེད་པ་བཟོ་བར་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཐད་བསམ་བོ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་

བཏང་ན།  ཁོང་ཁོ་དང་འདོད་ཆགས་སོགས་ལ་གཞི་རྟེན་མེད་པ་ཤེས་ཐུབ།  

ངོས་ལ་ཨ་རི་ནས་ཡིན་པའི་གོགས་པོ་ཚན་རིག་པ་ཨེ་རོན་བེག་(Aaron 

Beck) ཞུ་བ་ཞིག་ཡོད།  ངོས་ཀིས་ཁོང་ཐོག་མར་མཇལ་བའི་སྐབས་ཁོ་རང་

དགུང་ལོ་ ༨༤ ལ་ཕེབས་འདུག  ངོས་ལས་བགེས་པ་འདུག  ངེད་གཉིས་

མཇལ་འཕྲད་མཐའ་མ་དེ་བྱུང་བའི་སྐབས་ཁོང་དགུང་ལོ་ ༩༦ གམ་ ༩༧ ལ་

ཕེབས་འདུག  ཁོ་རང་ཚན་རིག་པ་རེད།  ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་

དེ་འདྲ་མ་རེད།  ཁོང་ཁོ་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་མི་རྣམས་ཀི་སེམས་ཀི་དཀའ་

ངལ་སེལ་ཆེད་ཁོང་གིས་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་མམ་བཞིའི་རིང་སྐུ་ལས་

བསྐྱོན་འདུག  མཐར་ཁོང་གིས་མཇུག་བསོམས་འདི་འདྲ་ཞིག་མཛད་ཡོད།  

ང་ཚོའི་སེམས་ནང་ཁོང་ཁོ་མངོན་དུ་འགྱུར་པའི་ཚེ།  ཁོང་ཁོའི་ཡུལ་དེ་ཧ་

ཅང་ཡིད་དུ་མི་འངོ་བར་སྣང་བ་དང་།  དེའི་དབང་གིས་དེ་ལ་མི་དགའ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བར་གྱུར་ནས་ཐ་ན་གཞུ་འདོད་ཀང་སྐྱེ་ཡི་ཡོད།  ཉམས་མོང་དེ་ངོས་ཐེ་

བའི་ང་ཚོ་ཚང་མར་ཡོད།  འནོ་ཏེ་ཡིད་དུ་མི་འངོ་བ་དེའི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་

ཙམ་ཁོང་ཁོ་ཟ་མཁན་དེའི་རྣམ་རྟོག་གིས་སོྒ་བཏགས་པ་ཞིག་རེད་འདུག་

ཅེས་ངོས་ལ་གསུངས་བྱུང་།  མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་སྔ་ས་ནས་དེ་ག་རང་

གསུངས་ཡོད།  དེར་བརྟེན་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དེ་

དག་ནང་པའམ་ནང་པ་མིན་པ།  ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་མཁན་ནམ་མེད་

མཁན་སུ་ཡིན་རུང་ཚང་མར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད།

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་དབུ་མ་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་

འཚོས་གང་ཉིད་དགུང་ལོ་མཐོན་པོར་ཕེབས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར།  བོད་

ཀི་ཆོས་རྒྱལ་ཚོས་གདན་དྲངས་པ་ལྟར་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བོད་

ལ་ཕེབས་པ་རེད།  ངོས་ཀི་བསམ་པར།  མཚན་སན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་མཁན་

ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ཐོག་མར་བོད་ཀི་ས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་ཏན་ཏན་རྟའམ་

གཡག་བཞོན་པ་དང་རམ་པ་བཞེས་དགོས་བྱུང་ཡོད་པས་སྐུ་ངལ་ཏོག་ཙམ་

ཕྲད་ཡོད་ཀི་རེད།  འནོ་ཏེ་བོད་མིའི་ལྷད་མེད་ཀི་དད་སེམས་དང་མཛའ་

སེམས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གཟིགས་པས་ཁོང་ཐུགས་མགུ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་སྟེ།  

གང་གི་སྐུ་ཚེ་ལྷག་མ་བོད་ལ་བཞུགས་པ་རེད།  ངེད་བོད་མི་ཚོའི་དགེ་རྒན་

ངོ་མ་དེ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་གི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་ནཱ་ལེནྡྲའི་

མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།  ཁོང་གི་རེས་འཇུག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངེད་བོད་

མི་ཚོས་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་ནཱ་ལེནྡྲའི་སོལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་

པར།  ངོས་རང་སོབས་པ་སྐྱེ་ཡི་འདུག
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

དེའི་ཕིར་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རྒྱ་གར་བ་ཚོ་ངེད་བོད་མི་ཚོའི་

དགེ་རྒན་ཡིན་པ་དང་།  བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་གི་སོབ་མ་ཆགས་ཡོད།  ད་

ཆ་སྟབས་ལེགས་པའམ་མི་ལེགས་པ་གང་ཡིན་རུང་།  དགེ་རྒན་ལས་སོབ་

མ་ཤེས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད།  གང་ལྟར་ཡང་ཤེས་བྱ་དེ་དག་ཁྱེད་རང་ཚོའི་

ཤེས་བྱ་དང་ཁྱེད་རང་ཚོའི་ར་ཆེའི་ནོར་རེད།  ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གིང་ནང་

དམིགས་བསལ་སེམས་ཚོར་གི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན་

ཡོད་སྟབས།  གཉན་འཕྲང་གི་དུས་ཚོད་འདི་ལྟའི་སྐབས་གནའ་བོའི་རྒྱ་

གར་གི་རིག་གཞུང་འདི་གནའ་བོའི་དུས་སུ་ཙམ་མིན་པར།  དེང་སང་གི་

འཛམ་གིང་ནང་འཚམ་པོ་དང་འཇུག་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད།  དེར་བརྟེན་གནའ་

བོའི་རྒྱ་གར་གི་རིག་གཞུང་དེ་ཉམས་པ་སར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཡོད།  ད་ཆ་རྒྱ་གར་བའི་ཁོད་ནས་གཞོན་སྐྱེས་མང་པོས་ཉིན་རེ་

ལས་མ་བསད་པར་གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་གི་བསམ་བོ་བ་དེ་དག་གི་ལྟ་བར་

དོ་སྣང་ཙམ་མིན་པར།  དངོས་སུ་སོབ་སྦོང་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་པ་མཐོང་

སྐབས་ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་འདུག  བོ་སྟོབས་སྐྱེ་འསོ་པ་ཞིག་རེད།  

གནས་སྟངས་དེ་འདྲའི་སྐབས་དགེ་བཤེས་དག་འདུལ་ལགས་ཀིས་སྣེ་ཁིད་

པའི་དིལླི་བོད་ཁང་གིས་དེའི་ཐོག་ལས་དོན་ཧུར་ཐག་སྒྲུབ་བཞིན་པ་ཧ་ཅང་

ཡག་པོ་རེད།  སོབ་སྦོང་བྱེད་འདོད་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་ན།  དགེ་རྒན་

རྣམས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོའམ་ཧུར་པོ་ཆགས་པ་དང་།  ཉན་མཁན་ཡག་

པོ་ཡོད་ན་ཤོད་མཁན་གིས་གང་བཤད་པ་དེ་འཇུག་པོ་ཆགས་ཤིང་།  ཉན་

མཁན་མེད་ན་ཤོད་མཁན་གིས་གང་བཤད་ཀང་ཕན་ཐོགས་མེད།  དེ་གཉིས་

ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཡོད།  དེང་སང་ཉན་མཁན་ཡག་པོ་ཡོད་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སྟབས་ངེད་ཅག་གི་ལས་དོན་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་བཞིན་པར་སྣང་།  དེ་ལ་ངོས་

ཀིས་ཡི་རང་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར།  མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་ནཱ་ལེནྡྲའི་སྐྱེས་

བུ་བཅུ་བདུན་དེ་དག་ལ་ངོས་ཀིས་ནམ་རྒྱུན་ནཱ་ལེནྡྲའི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་

བཅུ་བདུན་ཞེས་འགེལ་བརོད་བྱེད་ཀི་ཡོད།  ཁོང་རྣམས་ཀིས་ཆོ་ག་ཕག་

ལེན་ཙམ་མ་གནང་བར་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་སེམས་དང་སེམས་

ཚོར་ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་སྟེ་འགེལ་བརོད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་སྟབས།  དེ་

དག་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གི་རིམ་པའི་ཐོག་ནས་སོྦང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་འོས་པོ་

དང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད།  ནང་པའི་ཆོས་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་ངོས་ཀིས་

ནམ་ཡང་བརོད་ཀི་མེད།  སྨན་ལ་མཚོན་ནའང་།  ན་ཚ་དང་ནད་པ་གཞི་

ལ་བཞག་སྟེ་སྨན་འདི་དང་དེ་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་བརོད་ཆོག་ཀང་།  སྤྱིའི་

ཆ་ནས་སྨན་འདི་དང་དེ་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་ནམ་ཡང་བརོད་མི་ཐུབ།  དེ་

བཞིན་དུ་ཁམས་དང་མོས་པ་མི་འདྲ་བའི་མི་མི་འདྲ་བར་ཆོས་ལུགས་ཀི་

སོལ་རྒྱུན་འདི་དང་དེ་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་བརོད་ཐུབ།  འནོ་ཏེ་སྤྱི་ཡོངས་

ནས་འདི་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་བརོད་མི་ཐུབ།  མི་སོ་སོར་སོ་སོའི་ཆོས་ལུགས་

དེ་ཡག་ཤོས་རེད།  རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ངོས་ཀིས་ནུབ་ཕོགས་སོགས་

སུ་ནང་ཆོས་ཁྱབ་སེལ་གཏོང་ཐབས་ར་བ་ནས་བྱེད་ཀི་མེད།  ཕ་མེས་ནས་

ཇིའུ་དང་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་སོགས་ཀི་རྒྱབ་ལོྗངས་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་

དག་ནང་སོ་སོའི་སོལ་རྒྱུན་གི་ཆོས་དད་དེ་ཉིད་ཉམས་ལེན་བྱས་ན་གང་ས་

ཅི་ཐད་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོད།  རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན།  འཕགས་པའི་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཡུལ་ཏེ།  སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཡུལ་འདིར་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཡིན་ཞིང་།  གོང་

དུ་བཤད་པའི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་བཅུ་བདུན་ཚང་མ་རྒྱ་གར་ལོྷ་ཕོགས་ནས་

རེད།  བྱང་ཕོགས་ནས་ཕལ་ཆེར་གཅིག་ཀང་མེད།  དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་ལྷོ་

ཕོགས་པ་ཚོའི་ཀླད་པ་དམིགས་བསལ་ཞིག་རེད་འདུག་ཅེས་སྐབས་རེར་

རེད་མོའི་ཚུལ་དུ་བརོད་ཀི་ཡོད།

ཐུགས་རེ་ཆེ།

	 དྱིལླྱི་བྩོད་ཁང་དང་དྷརྨ་ས་ལར་རེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བྩོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་

ཁང་གཉྱིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐྩོག་ནས་གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་ལས་འཆར་

གྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྩོ་དང་།		རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ལྩོ་	༥༠	འཁྩོར་བ་དང་ལྩོ་	

༡༠༠	 འཁྩོར་བའྱི་དུས་དྲན་མཛད་སྩོའྱི་ཚོགས་མགྩོན་དུ་ཇྱི་ལྟར་གསྩོལ་

བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་

གྱིས་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པྩོས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲྱིན་བསྐྱངས་ཏེ།	 	 ཕྱི་

ལྩོ་	 ༢༠༡༦	ཟླ་	 ༡༢	ཚེས་	༩	ཉྱིན་ཏྱཱག་རཱཇའྱི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པྩོའྱི་ནང་

མྱི་ཚེའྱི་དྩོན་སྱིང་དང་ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་བརྩོད་

གཞྱིའྱི་ཐྩོག་ཨྱིན་སྐད་ནང་མྱི་དམངས་ལ་བཀའ་སྩོབ་བཀའ་དྲྱིན་སྩལ་བ་

དང་།	 	 བཀའ་སྩོབ་འདྱི་ཉྱིད་འདྱི་ལས་ནས་འབྩོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བྩོད་

ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་ལྩོ་ཙཱ་བ་ཚེ་རྱིང་ནྩོར་བུ་ལགས་ནས་བྩོད་སྒྱུར་ཞུས་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

༄༅། །ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་སྟེལ་

ཐབས་སོར་ལ་དམིགས་བསལ་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན། །1

ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོ་འཛོམས་པ་ནང་བཞིན་རེད།  ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་

ནས་ཤེས་ཡོན་གི་ཐོག་ལ་གལ་ཆེ་དོན་ཆེར་བརིས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱས་པ་རེད།  

ཞིབ་ཕྲ་ངས་བཤད་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག  ཚང་མས་ཤེས་གསལ་

རེད།  དེ་སྔ་བོད་ལ་ཡོད་པའི་སྐབས་ནས་ངས་བཀའ་བོན་ཚོར་དེ་དུས་

ནས་འདི་འདྲ་བཤད་སོད་ཀི་ཡོད།  གཞི་རྐང་ང་ཕོད་རེད།  ང་ཕོད་རྒྱ་མི་ཚོ་

ལའང་འབེལ་བ་བྱས།  རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ག་སྒིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་

བྱས་ཏེ་ཡོད།  ད་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག  དེང་

དུས་ཀི་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦོང་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ངས་དེ་དུས་

ནས་བཀའ་བོན་ཚོ་ལ་ཞུ་མོང་།

དེ་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བོྱལ་བ་ཆགས་ནས་སོ་སོར་རང་དབང་ཡོད་

རེད།  བོད་ལ་ཡོད་དུས་ཕོགས་གཅིག་ནས་ང་རང་ཚོ་རང་དབང་རེད་ཟེར་

དགོས་རེད།  གང་ལྟར་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་གོལ་བཏང་ཞེས་འགྱུར་བ་ཞེ་

1	 ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༨	ཉྱིན་སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཙན་

བྱྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་གཏན་ཉྱིན་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་ཚོར་ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་

སྤྩོད་སེལ་ཐབས་སྐྩོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་སྩོབ་ལམ་སྟྩོན་གནང་བ།
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

དྲག་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད།  ཡིན་ནའང་།  གང་ལ་གང་འཚམས་ཀི་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བང་ཟེར་ནའང་འདྲ།  ས་གནས་སིད་གཞུང་ཟེར་ནའང་འདྲ།  དེ་ལ་

བྱེད་རྒྱུ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་ཡོད་རེད།  འནོ་ཀང་གཅིག་བྱེད་དུས་

ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཚོ་སྔར་ལམ་གི་ལུགས་སོལ་དེད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་

པ་རེད།  སྔར་ལམ་རེད།  སྔར་ལམ་རེད།  སྔར་མེད་གསར་གཏོད་བྱས་ན་

ཡག་པོ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་བྱབ་ཆུང་དོན་དག་གཏན་ནས་མེད་པ་དེ་འདྲ་ལ་

གལ་ཆེན་པོར་བརིས།  ངས་ད་ལྟ་གསལ་པོ་དྲན་གི་འདུག  ལོ་གསར་ཚེས་

གཏོར་ལ་གཞུང་ཞབས་སེར་སྐྱ་ཚོ་ཡོང་གི་རེད།  བཀའ་བོན་ཚོའང་ཡོད།  

ང་ཚོ་ཉིན་ཞིག་ཚེས་གཏོར་འཚོགས་ནས་བསད་ཡོད་སྐབས།  དྲུང་འཁོར་

སྤགས་ལགས་ཞེས་སོ་བོ་མིག་ཕྲན་བུ་ཡག་པོ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་རེས་

ལུས་ཐེབས་ཏེ་མར་ནས་ཡར་སེབས་སོང་།  གུས་ཞབས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གང་

ཡང་མེད་པར་འཐོམ་འཐོམ་ལ་སེབས་སོང་།  དེའི་རེས་སུ་སིད་སྐྱོང་གི་ཤོད་

འགག་ནས་ཉེས་པ་བཏང་ཡོད།  དེ་ཉེས་པ་གཏོང་འོས་པ་ཞིག་མ་རེད།  ཆོ་

ག་རེ་ཡོད་རེད་དམ།  (ཞེས་བཞད་མོ་ཡུན་རིང་བཞད།) དེ་ལྟར་བྱབ་ཁྱོན་ནས་

མེད་པ་དེ་འདྲ་ལ་གལ་ཆེན་བརིས།  དོན་དག་ཆེ་སའི་ཐོག་ལ།  ཁ་ཡོད་

ལག་ཡོད་ཀི་བསམ་བོ་གཏོང་གི་མེད།  དེང་སང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་རན་

པའི་བསམ་བོ་འཁོར་གི་མེད་པ་རེད།

ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་སེབས་ནས་དེ་སྔའི་ལམ་ལུགས་འདེད་དགོས་རྒྱུ་

གང་ཡང་མེད།  ཐབ་གསར་གཞིས་གསར་ཆགས་ཡོད།  དེ་འདྲའི་གནས་

ཚུལ་འགོ་ཤེས་ཡོན་གི་འགོ་སོང་པཎིཏ་ནེཧརཱུ་ཡོད་པའི་སྐབས་ནས་རྒྱ་གར་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

གཞུང་གིས་འགན་ཆ་ཚང་བཞེས་ནས་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་ཡིན།  ང་རང་ཚོས་

རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་ལ་སོ་སོའི་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་ཤིག་

བྱུང་ཡོད།  ད་ལྟ་བར་དུ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཟེར་དགོས་པ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་

ང་རང་ཚོའི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་པའི་སྐབས་ཨ་གསར་དང་

སྦྲགས་ཏེ།  ཧུར་ཧུར་རིལ་རིལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་དང་།  ཡང་དེ་རེས་འཆར་

ཅན་འཆར་ཅན་སང་ལ་ཕིན་ནས།  ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་ང་ཚོ་བོད་པའི་དཔེ་ལ་

ཡོད་པ་བཞིན་ཡར་རླངས་མར་ཐིགས་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་ན་དེ་གས་འགིགས་

པ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག  ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པས།  

ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་རེད།  ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ལ་ང་ཚོའི་ནམ་རྒྱུན་གི་

འཆར་ཅན་བྱེད་སྟངས་ལ་ཆོག་ཤེས་བྱས་ཏེ་འགིགས་ཡོད་སམ་པ་མིན་པར།  

ད་དུང་སྐྱོན་ཆ་ག་རེ་ལྷག་གི་འདུག  དེ་དག་སྐྱོན་སེལ་ག་འདྲ་བྱེད་དགོས་

འདུག  ལེགས་ཆ་ཁ་སྣོན་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ག་རེ་འདུག  ང་ཚོ་དུས་

དུས་ལ་འཚོགས་ནས་གོ་བསྡུར་དང་།  བགོ་གེང་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་འདུག  དེ་ལ་ཚང་མས་ཁུར་མཉམ་ལེན་བྱེད་དགོས།  སྔོན་མ་བཀའ་

སྒུག་རིང་ལུགས་ཟེར་གི་ཡོད།  སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་ལ་མཚམས་རེ།  ཁྱེད་

རང་ཚོས་བཀའ་སྒུག་རིང་ལུགས་བྱེད་ཀི་འདུག  ང་ཚོས་འདི་ནས་བསམ་

བོ་བཏང་སྟེ་མར་ལབ་པ་བྱེད་པ་མ་གཏོགས།  སོ་སོས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་

རང་འགུལ་གི་ཐོག་ནས་བྱེད་རྒྱུ་ཞེ་དྲག་མེད་པར་བཀའ་སྒུག་ནས་བསད་རྒྱུ་

ཞིག་རེད།

དེར་བརྟེན་ང་རང་ཚོའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་སེ་ཚན་གང་ཡིན་ནའང་ཤེས་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཕེབས་སོང་ན་དེ་བྱས།  སོ་སོས་ནམ་རྒྱུན་

འཆར་ཅན་དེ་རང་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ཞེ་དྲག་རང་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པ་

ཞིག་བྱས་ན་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡི་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་

ཁུར་མཉམ་ལེན་བྱས་ནས་ཧུར་ཐག་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  ད་ལྟ་

ཁོ་གཉིས་ཀིས་གསུངས་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ཚང་མས་སེམས་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་པ་

ཞིག་དང་།  ལྷག་པར་དུའང་བྱམས་བརེ་ཟེར་དུས།  བ་ཡ་བཏགས་བྱ་མ་ས་

བྱམས།  བ་འགོ་ར་ཙ་བཏགས་བར་འགེང་བུ་བརེ་ཞེས་པའི་སྐད་ཆ་གཅིག་

པུ་མ་རེད།  དགེ་རྒན་རང་ཉིད་ཀིས་མི་ལ་མར་བྱམས་བརེའི་ངོ་སྤོད་དང་

བསབ་བྱ་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ།  དགེ་རྒན་རང་ཉིད་ཀི་ཉིན་རེ་ཉིན་རེའི་འཚོ་

བ་དང་།  ལྷག་པར་དུའང་འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་འགེལ་བཤད་

རྒྱག་དུས་བྱམས་བརེ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུའི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་དེ་སོ་

སོས་སེམས་ཁུར་བངས་ཏེ།  ཁ་ཐུག་འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་རིང་གི་སོབ་ཚན་

གང་ཡོད་པ་དེ་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཙམ་བཤད་པ་གཅིག་པུ་མིན་པར།  སྒ་སྡུད་

འཁོར་ལོ་ (tape recorder) བཏང་བའི་བཟོ་འདྲ་པོ་མིན་པར་ཚོར་བ་ཡོད་

པ་ཞིག  ད་ལྟ་བོ་བཟང་སེངེ་ལགས་ཀིས་གསུངས་པ་དེ་རེད།  དགེ་རྒན་

བྱམས་བརེ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་སོབ་ཁིད་བྱེད་མཁན་དེ་དག་ཕྲུ་གུའི་བསམ་

བོའི་ནང་རང་བཞིན་གིས་གུས་པ་དང་བརེ་བ་སེབས་དུས།  རྒན་ལགས་

དེས་བསབས་པ་དེ་ཕྲུ་གུའི་སེམས་ལ་ཟུག་སྟེ་སོད་པ་དང་།  ཡང་གུས་པ་

དང་བརེ་བ་དེ་འདྲའི་སེམས་ཁུར་དེ་ཙམ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན།  འཛིན་གྲྭ་

འཚོགས་དུས་ཁལ་གི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱས་ན།  མ་འངོས་པར་ཕྲུ་གུའི་སེམས་

ཀི་ནང་བསབས་པ་དེ་དག་དེ་ཙམ་ཟུག་པོ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་བ་ནི་དངོས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།

ང་རང་ཚོས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་དུས།  

བཤེས་གཉེན་དུལ་བ་ཞི་བ་ཉེར་ཞི་བ། །ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་བརོན་བཅས་ལུང་

གིས་ཕྱུག  དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་ལ་སྨྲ་མཁས་ལྡན། །བརེ་བའི་བདག་ཉིད་

ཅེས་གསུངས་ཡོད།  སྐྱོ་བ་སངས་པ་ཞེས།  ང་ཚོའི་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་

གི་དགེ་རྒན་ལ་ཆ་བཞག་ཀང་དོན་ལ་དེ་དག་ཚང་དགོས།  དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

རྟོགས་པ་དགོས་མིན་གང་ཤེས་ཏེ།  གང་ལྟར་བརེ་བ་ཞེས་པ་འདི་ཞེ་དྲག་

གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག  ༸རེ་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ནང་དུ།  

བཤེས་གཉེན་དུལ་བ་ཞི་བ་ཉེར་ཞི་བ། །ཞེས་པའི་མདོ་སེ་རྒྱན་གི་ཚིག་དེའི་

མར་འགེལ་བཤད་བསྐྱོན་པའི་སྐབས།  རང་མ་དུལ་བར་གཞན་འདུལ་བའི་

གནད་མེད་པས།  གཞན་རྒྱུད་འདུལ་བར་འདོད་པས་མི་དེས་ཐོག་མར་རང་

གི་རྒྱུད་བཏུལ་བ་ཞིག་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་འདུག

དེ་བཞིན་ང་ཚོ་འདིར་དགེ་ཕྲུག་ཚོར་བྱམས་བརེ་སེལ་རྒྱུའི་སོབ་

ཁིད་དང་ངོ་སྤོད་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་དུས།  སྔོན་ལ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་

བྱམས་བརེའི་ཚོར་བ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱས།  ནང་ལ་སོད་དུས་གདོང་ནག་པོ་

བསྟན་ནས་རྒྱ་འདྲེ་རྒྱག་གི་ཡོད་ནའང་།  འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་དུས་འཛུམ་

ཤིག་ཤིག་བྱེད་དགོས་རེད།  དགེ་རྒན་རང་གིས་ཀང་རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལོག་

ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་བྱས།  ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལའང་རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལོག་ཕར་

བསབ་རྒྱུ་འདྲ་པོ་གཅིག  (བཞད་མོ་བཞད།) གང་ལྟར་བྱམས་བརེ་ཞེས་པ་

དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་གཅིག་པུའི་སྐད་ཆ་མ་རེད།  འཛམ་བུ་གིང་སྤྱིའི་ནང་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ང་ཚོས་ཉིན་རེ་ཉེན་རེའི་གསར་འགྱུར་ཉན་དུས།  ཨ་ཙི་ད་མི་ཡིས་མི་ལ་

སྡུག་པོ་བཏང་ནས།  མི་ཡིས་མི་གསོད་རེས་གཏོང་རྒྱུ།  མི་ཡིས་མིར་སྡུག་

པོ་གཏང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་འདུག  ད་གང་དྲག་བསམ་ནས་སྨོན་ལམ་

བརྒྱབ་བསད་པས་ཕན་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག  དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆོས་ཁས་

ལེན་མཁན་ཚོས་སོ་སོའི་རང་རང་གི་སྟོན་པ་ཟེར་ནའང་མི་འདུག  དཀོན་

མཆོག་ཟེར་ནའང་མི་འདུག  དེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་བསད་པ་རེད།  ཕན་

རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག  མིས་བཟོས་པའི་རོག་དྲ་དེ་མིས་སེལ་རྒྱུ་རེད་མ་

གཏོགས།  གཞན་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ།  དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་

ནས་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་ངས་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ཐུབ་ཀི་

རེད།  ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རེས་འབང་རེད།  

ཁ་འདོན་དགེ་སྦོར་ཆུ་ཚོད་ལྔ་ཙམ་བྱེད་ཀི་ཡོད།  དེའི་སྐབས་སོམ་བརྒྱབ་

ནས་དཔྱད་སོམ་བྱས་ཏེ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡོན་

ཏན་དྲན་པའི་ཐོག་ནས་རེ་གཅིག་ཏུ་སྐྱབས་སུ་འགོ་རྒྱུ་དང་།  གཙོ་བོ་གཙོ་

བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསབ་བྱ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་སྐོར་དེ་ཚོ་

ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་བསམ་བོ་བཏང་སྟེ་འགོ་ཡི་ཡོད།  འཛམ་བུ་གིང་སྤྱིའི་ཐོག་

བསམ་བོ་གཏོང་དུས།  ང་ཚོ་བོད་པར་ཆ་བཞག་ནའང་།  ང་ཚོས་རྒྱ་མི་མ་

ཡོང་གོང་ལ་ཞབས་བརྟན་ཞེ་དྲག་འཚོགས་པ་ཡིན།  གང་ཡང་ཕན་མ་སོང་

ང་༑  ཤེས་སོང་ངམ།  སྐབས་རེར་དེ་འདྲ་ཡང་དྲན་གི།  ཆོས་སྐྱོང་ཚོའི་ལུང་

བསྟན་ཡང་སྔ་ས་ནས་འཛམ་གིང་ཕི་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་གསུང་དགོས་

པ་ཡིན་ཡང་།  དེ་གསུང་མཁན་བྱུང་མི་འདུག་ག  (བཞད་མོ་བཞད།) དེར་

བརྟེན་ང་རང་ཚོ་མི་རང་གིས་འགུལ་སྐྱོད་མ་བརྒྱབ་ན།  སྔར་ལམ་ཟེར་བ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཁོ་རང་འདེད།  བྱབ་མེད་པ་ཞིག་གི་སང་ལ་ཕིན་པ་དེས་ང་རང་ཚོའི་ལུང་

པ་ཤོར།  ཐབས་སྐྱོ་པོ་འདི་བྱུང་བ་རེད།

ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡར་དེད་པ་ཡིན་ན།  ཆོས་རྒྱལ་བཀའ་དྲིན་ཅན་

ཚོའི་སྐབས་དུས་རབས་བདུན་པ་དང་།  བརྒྱད་པ།  དགུ་པ།  དེ་ཚོའི་སྐབས་

ལ་བོད་ཅེས་ཟེར་དུས་སྟོབས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག  རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་

ཞེས་སྟོབས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་བྱས་ཏེ་བསད་པ་རེད།  དེ་ནས་བོད་སིལ་བུ་

ཆགས།  དེ་ཚོ་སྤྱི་སེམས་མེད་པས་ཆགས་འདུག  ཆེ་སའི་ཐོག་བསམ་བོ་མ་

འཁོར་བར།  ཆུང་ས་ནས་ཕྲག་དོག་དང་།  འགན་སེམས་དང་།  རྒྱལ་པོའི་

ཁྱིམ་ཚང་ལ་དགའ་མི་དགའ་བྱས་ཏེ།  གང་དར་མས་མངའ་བདག་ཁི་རལ་

པ་ཅན་མགུལ་གཅུས་ཏེ་བཀོངས་པ་རེད་བཤད་ཀི་འདུག  དེ་ནས་བྱས་ཏེ་

སྤྱི་པའི་དོན་དག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག  

སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་འདིས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་

ཡོངས་རོགས་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་དུ་བསད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད།  ཆབ་སིད་

ཀི་ཐོག་ནས་རྦད་དེ་ང་ཚོས་ཀོ་ཐག་གོད་འདུག  དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཀི་

ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཐབས་སྐྱོ་པོ་འདི་འདྲ་ཆགས་པ་རེད།  བོད་མི་རིགས་རིག་

གཞུང་དང་བཅས་པ་གནས་དང་མི་གནས་ཀི་མཚམས་ལ་སེབས་ཏེ་ཐབས་

སྐྱོ་པོ་རེད།  དེ་སྔ་བོད་ལ་དེ་འདྲའི་རྐེན་ངན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ཀང་།  བོད་

མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་བཅས་པ་ར་མེད་འགོ་བ་དེ་འདྲ་ཧ་ལམ་བྱུང་མེད།  

དེ་རིང་ཁ་སང་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་དམར་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་སྡུད་རིང་

ལུགས་ཡིན་དུས།  ལས་ཀ་ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱེད་མཁན་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཞིག་རེད།  དེ་འདྲ་ཞིག་གིས་སིད་བྱུས་ཤིག་འཛིན་ཡོང་དུས།  དེ་སྔ་རྒྱ་

མིའི་དཔོན་པོ་དང་དམག་དཔོན་དེ་འདྲ་ཡོང་ནས་དགོན་པ་མེར་བསེགས་

བཏང་བ་དེ་འདྲ་ཁམས་ཁུལ་དང་ཨ་མདོ་ཁུལ་དུ་མང་པོ་བྱུང་བ་དེ་ཙམ་

ལས་གཞན་བྱུང་མེད།  ད་ཆ་བོད་རྒྱ་ཁྱབ་ཡོངས་རོགས་ག་འདྲ་ཆགས་ཡོང་

བསམ་པའི་བོ་གཡེང་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་ལ་སེབས་འདུག  ཡིན་ནའང་།  

བོད་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་དམངས་དེ་དག་ཧ་ལས་

པའི་སེམས་ཤུགས་རེད།  སིང་རེ།  ད་ལྟ་བོད་ཕྲུག་རྒྱ་ནག་གི་སོབ་གྲྭར་ཁིད་

དེ༑ བོད་སྐད་གཏན་ནས་རྒྱག་མི་ཆོག་པ་དང་།  སོ་སོའི་ནང་ཁྱིམ་ལ་འབེལ་

བ་བྱེད་མི་ཆོག་པ།  སོབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ཆོས་ལ་སྐྱོན་བརོད་བྱས་ཏེ།  ཆོས་མེད་

རིང་ལུགས་ཆེད་མངགས་བསབས་ཡོད།  དེ་འདྲའི་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ཀི་གནས་

ཚུལ་ཉེ་ཆར་ཚགས་པར་ནང་དུ་ཐོན་སོང་།  ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོར་སྐད་ཆ་འདྲི་དུས་

ཆོས་ནི་ང་ཚོའི་སེམས་ནང་ར་བ་ནས་བརེད་ཡས་མེད་ཅེས་བརོད་འདུག

གང་ལྟར་མི་རབས་བརེ་འགོ་ཡི་ཡོད་ཀང་བོད་མི་རིགས་ཀི་རིགས་

ཞེན་དང་སོ་སོའི་མི་རིགས་ཀི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་འདིའི་

ཐོག་བོ་ར་ཧ་ཅང་བརྟན་པོ་རེད་འདུག  དངོས་གནས་སོག་ཉེན་གི་འོག་

སོད་མཁན་ཚོས་དེ་ལྟར་དཀའ་ལས་རྒྱག་དུས།  ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པར་

ཡོད་མཁན་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད།  དེ་ནས་དེ་

རིང་ཁ་སང་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་ཐོག་བོད་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་།  

བོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཞེས་བརོད་དུས་དེ་སྔ་མཐོང་ཆུང་དང་།  ཁྱད་གསོད་

བྱེད་ཀི་ཡོད་ཀང་དེ་རིང་ཁ་སང་བོད་ཀི་རིག་གནས་ནང་ནས་ཚུར་སོབ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སྦོང་གི་རེ་བ་བྱེད་མཁན།  དཔེར་ན།  ཚན་རིག་པ་དང་།  ཤེས་ཡོན་ཅན་

གི་ནང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་འདྲའི་དུས་མཚམས་ཤིག་ལ་ང་ཚོ་སེབས་

བསད་ཡོད།  དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་དངོས་གནས་གཙོ་བོ་རྒྱ་

གར་མཁས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་ཞེས་ངས་རྟག་པར་ནཱལེནྡྲའི་པཎ་གྲུབ་

བཅུ་བདུན་ཞེས་པའི་མཁས་པའི་དབང་པོའི་ལེགས་བཤད་མང་བ་གཙོ་ཆེ་

བ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དེ་ཡང་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་ནས་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་

འགྱུར་ཞེས་ར་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་ཡར་བསྒིགས་པ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར།  

སོབ་སོྦང་བྱས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཁ་དོག་དཀར་དམར་ནས་བཟུང་འཛིན་

གྲྭ་ཁག་འགིམས་ནས་ར་བ་བོ་ལ་བཟུང་སྟེ་སོབ་སྦོང་བྱས།  འགེལ་པ་ཚིག་

རེ་རེར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ།  དེ་ཡང་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་འགེལ་པ་ཁག་

ལ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད།  འགེལ་བཤད་དེ་ཚོ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་

འདས་རང་ཉིད་ཀིས།  དགེ་སོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །བསེགས་

བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་ང་ཡི་བཀའ། ། 

བང་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་

ཐོག་སྟོན་པ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་དེ་འདྲ་གསུང་མཁན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་གཅིག་མེད།  ཁྱེད་རང་ཚོས་དོན་

དག་ཤེས་ཀི་རེད།  ངས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་དོན་གང་ཡང་མི་འདུག  

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཆོས་འདི་རིགས་པའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་

བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་།  རིགས་པའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་གཏན་ལ་

དབབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།  རིགས་པའི་ལམ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་

གསུང་ལ་སྐྱོན་ཞིག་དང་།  འགལ་ཟླ་ཞིག་མཐོང་བ་ཡིན་ན།  བཅོམ་ལྡན་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

འདས་ཀི་གསུང་དེ་དགོས་པའི་དབང་གིས་གསུངས་པ་རེད་མ་གཏོགས།  

སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཁས་བང་དགོས་པ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་ང་ཚོར་གནང་ཡོད།  ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པ་ཚོས་ཀང་དེ་གཞི་

བཟུང་བྱས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་མདོ་སེ་བྱེ་བག་པ་དེ་འདྲ་ང་

ཚོས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཁས་བངས་ན་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད།  ང་

ཚོ་དེ་དག་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

དེ་རིང་ཁ་སང་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་ཐོག་ཧ་ལམ་ནང་པ་དུང་ཕྱུར་

བཅུ་ཟིན་གི་མེད།  དུང་ཕྱུར་བཅུ་ཟེར་དུས་ billion ཐེར་འབུམ།  ཐེར་

འབུམ་གཅིག་ཕལ་ཆེར་ཟིན་གི་མེད།  སྔོན་མ་ཡི་ཤུ་ཐེར་འབུམ་གཅིག  ཁ་

ཆེ་ཐེར་འབུམ་གཅིག  ཧིན་དཱུ་ས་ཡ་དྲུག་བརྒྱ་ཟེར་གི་ཡོད།  སྔོན་མ་ནང་པ་

ས་ཡ་སུམ་བརྒྱ་བཞི་བརྒྱ་ཟེར་གི་ཡོད།  དེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་ནང་ནང་པ་

མང་པོ་ཞིག་འཕེལ་འདུག་སྟབས།  ད་ཆ་ཕལ་ཆེར་ནང་པ་ཡང་ཐེར་འབུམ་

གཅིག་ལོངས་ཀི་མེད་དམ།  ནང་པ་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་

གཞུང་ར་བ་བོ་ལ་འཛིན།  འགེལ་པ་དེ་ཚོའི་བཤད་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཤེས་པ་

བཅས་བྱེད་མཁན་ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་ལོྗངས་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་ནང་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུ་གཅིག་ལའང་མི་འདུག  ཚད་མ་རིག་པས་དཔྱད་

པ་བྱས།  འདི་ཡིན་ན་འདི་ཡིན་དགོས་ཀི་རེད།  འདི་ཡིན་ན་འདི་ཡིན་

དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་པའི་དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུ་འདི་ང་ཚོ་བོད་པ་ལ་མ་གཏོགས་

མེད།  དེ་དག་ནི་དངོས་གནས་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀི་སོབས་པ་སྐྱེ་འསོ་པ་

ཞིག་ཡོད།  རྒྱ་གར་མཁས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཧ་ལས་པ་དེ་དག་ང་ཚོ་བོད་པས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བདག་པོ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད།

དེ་དག་ནི་སྔ་མོའི་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་གཞུང་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་

རེད་མི་འདུག  དེ་རིང་ཁ་སང་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་ཐོག་གི་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་ལ་ལྟོས་དང་།  གང་ལྟར་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་འགོ་སྟངས་

མ་ཤེས་པར་བརྟེན་ནུབ་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཡི་ཤུ་དང་།  ཁ་ཆེ་

དེ་ཚོའི་གས་ར་བ་བྱམས་པ་དང་།  སིང་རེ།  བཟོད་པ།  ཆོག་ཤེས་བཅས་

བཤད་ཀི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།  ཡིན་ནའང་།  ཞི་གནས་བསོམ་རྒྱུ་

དང་།  ལྷག་མཐོང་བསོམ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡིན་དུས་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐོར་

ཞེ་དྲག་འཐོན་གི་མི་འདུག  དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རྐང་རྐང་

ཐོག་འགོ་བསད་ཀི་འདུག  རྒྱ་གར་གི་ཕི་པ་དང་ནང་པ་དབྱེ་བ་མེད་པར་

མང་ཆེ་བ་དེ་དག་གིས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་བསོམ་རྒྱུ།  འཇིག་རྟེན་

གི་ལྷག་མཐོང་བསོམ་རྒྱུ།  ཞི་ལྷག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལམ་བསོམ་རྒྱུ་ཞེས་པ་

མུ་སྟེགས་པའི་གཞུང་ནང་དུའང་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརྟེན་ཞི་ལྷག་གི་རྣམ་

པ་ཅན་གི་ལྷག་མཐོང་བསོམ་རྒྱུ་ཞེས་བཤད་ཡོང་དུས།  སེམས་ལ་ཇི་ལྟར་

བཟོ་ལྟ་བཟོ་དགོས་མིན།  བྱིང་བ་དང་རྒོད་པ།  ཁོ་བ་དེ་ཚོའི་གས་ཇི་ལྟར་

འགོག་དགོས་མིན།  བྱམས་པ་དང་བརེ་བ་ཇི་ལྟར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་

མིན།  ཁོང་ཁོའི་གཉེན་པོ་བཟོད་པ་ཇི་ལྟར་བསོམ་དགོས་མིན་དེ་ཚོའི་

གས་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་བཤད་ཀི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་རྒྱ་གར་

མཁས་པའི་གཞུང་དེ་དག་ནང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་

པ་ཞིག་རེད་འདུག
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

འནོ་ཀང་དུས་ཕིས་རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ཞེས་བརོད་དུས་སྨོན་ལམ་རྒྱག་

རྒྱུ་དང་།  འདོན་པ་འདོན་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏོགས་དེ་ཙམ་མི་འདུག  རྒྱ་གར་

ནས་བརྨཱ་དང་།  ཤྲི་ལངྐཱ་བཅས་བྱས་ཏེ་ནང་པ་གང་འཚམས་དར་གི་ཡོད་

ཀང་།  སོབ་སྦོང་གཏིང་ཟབ་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་མི་འདུག  རྒྱ་ནག་གི་ནང་པ་ནཱ་

ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་རེད།  མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅེས་བརོད་དེ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་འབང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་དེ་ཚོའི་གས་

ཞིབ་ཚགས་པོའི་ཐོག་ནས་སོབ་སྦོང་བྱེད་མཁན་བོད་པ་གཅིག་པུ་རེད་

འདུག  དེ་བཞིན་ཚད་མ་རིག་པའི་སྐོར་ལ་ཆ་བཞག་ན་བོད་པ་གཅིག་པུ་

རེད་འདུག  དེ་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀི་མེས་པོ་ཚོའི་ཕལ་ཆེར་ཁྱད་ཆོས་ལ་

བརི་ཆོག་པ་ཞིག་འདུག  ང་ཚོ་དེ་འདྲའི་མི་རྒྱུད་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  

དེར་བརྟེན་ངས་ནམ་རྒྱུན་རྟག་པར་བརོད་པ་དེ་རེད།  ང་ཚོར་ཁ་ཟས་སྣེ་

ཁ་མང་པོ་མེད།  རྒྱ་མིར་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་ཟས་ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་བཤད་

རྒྱུ་ཡོད།  ང་ཚོས་རམ་པས་སགས་དང་ཇ་ལྡུར་བལྡགས་ནས་སོད་ཀི་ཡོད།  

འནོ་ཀང་ང་ཚོའི་མེས་པོ་ཚོའི་ཀླད་པ་དེ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་རེད།  ཤེས་སོང་

ངམ།  བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་བོད་སྐད་ནང་དུ་བསྒྱུར་བ་དེ་ཚོར་

བསམ་བོ་ཐོངས་དང་།  ཧ་ལས་དགོས་པ་རེད་འདུག  ཚིག་བསྒྱུར་ཙམ་མ་

ཡིན་པར་དོན་དག་ངོ་མ་ཆ་ཚང་དོན་ལ་འཁྱོལ་བའི་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

ཡོད།  དེ་དག་ང་ཚོ་བོད་པའི་མེས་པོ་ཚོའི་བྱས་རེས་རེད།  ང་ཚོ་དེ་ཚོའི་

རེས་འབང་བ་ཡིན།

ང་ཚོ་བཙན་བོྱལ་ལ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ང་ཚོའི་མེས་པོ་ཚོས་དཀའ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ལས་བརྒྱབ་པའི་གྲུབ་འབས་དེ་དག་ང་ཚོ་དེ་སྔ་བཙན་བོྱལ་ལ་ཐོག་མར་

འབོྱར་དུས་ནས་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུའི་བསམ་བོ་བཏང་ནས་དེ་རྐང་རྐང་སོབ་

སྦོང་བྱས་པ་རེད།  འདས་པའི་ལོ་ཕལ་ཆེར་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུའི་ནང་ལ་ང་ལ་

འཛམ་བུ་གིང་ག་ས་ག་ནས་ངོ་ཤེས་པ་མང་པོ་ཆགས་ཡོད།  ཚན་རིག་པ་

ཡང་མང་པོ་ངོ་ཤེས་ཀི་ཡོད་རེད།  དེ་འདྲ་ཆགས་དུས་ང་ཚོས་བདག་པོ་

བརྒྱབ་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་།  ཚད་མ་རིག་པ།  དེ་བཞིན་ལྟ་གྲུབ་

ཀི་སྐོར་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་རེད།  དེ་ཚོའི་སྐོར་མང་པོ་ཞིག་འཛམ་

བུ་གིང་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་འདུག་བསམས་ནས་ངའི་སེམས་ནང་

སོབས་པ་སྐྱེ་བཞིན་འདུག  ང་ཚོ་བོད་པའི་མེས་པོ་ཚོས་ང་ཚོར་རིས་སྤོད་

གནང་བའི་ཤེས་ཡོན་འདིའི་ཐོག་ནས་འཛམ་བུ་གིང་སྤྱི་ལ་ཞབས་འདེགས་

བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་གི་འདུག

དེར་བརྟེན་དེ་སྔ་ང་ཚོ་ ༥༩/༦༠ ཐམ་པ་ནས་བྱས་ཏེ་ལོ་བཅུ་ཕྲག་

ཁ་ཤས་ཀི་རིང་ལ་ང་ཚོས་བདག་པོ་བརྒྱབ་བསད་པ་རེད།  ད་ཆ་ང་ཚོས་

བདག་པོ་བརྒྱབ་པ་དེས་འཛམ་བུ་གིང་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་།  

ཡང་སོས་བྱེ་བག་ཏུ་འཛམ་བུ་གིང་གི་ནང་པ་ཚོར་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ།  

ཐད་ཀར་སྐབས་སུ་བབ་པ་རྒྱ་གར་ལུང་པའི་ནང་དེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་གར་གི་

སྔ་རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་གསར་པ་ཞིག་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་

ལྟ་བུ་འདུག་ལ།  ངས་ཀང་རྟག་པར་འབོད་སྐུལ་བྱེད་ཀི་ཡོད།  ང་ཚོར་ཁ་

བདེ་པོ་བྱས་ཏེ་རྟག་པར་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད།  དེ་དག་ཁྱེད་རང་ཚོའི་རྒྱ་གར་

མཁས་པའི་གཞུང་ནས་བསབས་པ་རེད།  སྐབས་རེར་རྒྱ་གར་བ་ཁ་ཤས་ལ་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ངས་རེད་མོ་དང་སྦྲགས་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད།  ནང་པའི་ཆོས་བོད་དུ་མ་དར་

གོང་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོ་འབོག་པ་བྱས་ཏེ།  གི་དང་མེ་མདའ་ཁྱེར།  རྟ་བཞོན།  

རྟ་ཧག་མི་ཧག་བྱས་ཏེ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད།  ང་ཚོར་འགལ་རྐེན་བཟོ་མཁན་

སུ་ཕྲད་ཀང་ལམ་སང་བསད་བཅོམ་གཏུབས་བཅས་བྱེད་ཀི་ཡོད།  སོག་པོ་

དང་ང་ཚོ་ཕལ་ཆེར་འདྲ་པོ་རེད་འདུག  བོད་ཀི་ས་ཐང་ཐོག་བོད་དང་སོག་

པོ་ཞེས་ས་མཚམས་གང་ཡང་མེད་པར་འགོ་ཡི་ཡོད།  དེར་བརྟེན་ངས་རྒྱ་

གར་བ་ཚོར་རེད་མོ་བརེས་ནས་སྔ་མོ་ང་ཚོ་བོད་པ་དངོས་གནས་སྤྱོད་པ་

རྩུབ་པོ་དང་གོང་པོ་བྱས་ཏེ་བསད་ཡོད།  དེ་ལྟར་བསད་ན་ང་ཚོར་ཕི་ནས་

བརས་བཅོས་བྱེད་མཁན་ཡོང་གི་མ་རེད།  རྒྱ་གར་བས་ང་ཚོར་འཚེ་བ་མེད་

པའི་ལྟ་སྤྱོད་བསབས་ཏེ་ང་ཚོས་ཞི་འདུལ་བྱས་ནས་བྱམས་པ་དང་བརེ་བ་

བྱེད་དུས།  མིས་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་གི་འདུག་ཅེས་རྒྱ་གར་བ་ཁ་ཤས་ལ་བཤད་

ཀི་ཡོད།  སོག་པོ་དཔེར་ན།  ཇིང་གི་སེ་ཁཱན་དང་ཀུབ་ལེ་ཁཱན་དེ་ཚོའི་གས་

མཁེགས་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག

ང་ཚོ་བོད་པ་ཡང་ནང་ཆོས་མ་དར་གོང་ཆོས་རྒྱལ་ཚོའི་སྐབས་ལ་

ཕལ་ཆེར་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་འདུག  རྒྱ་ནག་ལའང་དམག་དྲངས་པ་དེ་འདྲ་

མང་པོ་བྱས་འདུག  བོད་པའི་མི་རིགས་དེ་ཧ་ཅང་མཁེགས་པོ་དང་།  རྣམ་

དཔྱོད་ཡོད་པ་ཞིག་ཀང་རེད་འདུག  སོག་པོ་ཚོ་མཁེགས་པོ་དང་ཧ་ཅང་

གོང་པོ་རེད།  ཡང་སོག་པོའི་ནང་མཁས་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད།  དཔེར་ན།  

ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རེ་དང་ཨ་ལག་ཤ་བསྟན་དར་

ལྷ་རམས་པ་ལྟ་བུ།  ཁོ་རང་ཚོས་བིས་པའི་དཔེ་ཆ་དེ་ཚོར་ངས་སོབ་གཉེར་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བྱེད་སྐབས་དང་།  དེ་རིང་ཁ་སང་ཡིན་ཡང་ངས་མཚམས་རེར་ལྟ་ཡི་ཡོད།  

མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་བ་རེད།  སྤྱིར་བཏང་སོག་པོ་ཚོ་འཐོམ་འཐོམ་

གི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཡོད།  ང་ཚོ་ལྷ་སར་སྔོན་མ་བཤད་སོལ་ཞིག་ཡོད།  མི་ཕྲན་

བུ་ར་བཟི་རྫུ་བཟི་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན།  ཁྱེད་རང་སོག་པོ་མ་ཐོན་ཨང་ཞེས་

བཤད་རྒྱུའི་ལུགས་སོལ་ཞིག་ཡོད་རེད།  མིར་མཐོང་ཆུང་བྱས་པའི་བཟོ་

ལྟ་བུ་ཆགས་གབས་བྱེད་ཀི་འདུག  དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་བོད་པ་གོང་པོ་དང་

སྤྱང་པོ།  སིང་སྟོབས་ཡོད་པ།  མཁེགས་པོ་བྱེད་སར་མཁེགས་པོ་བྱེད་ཐུབ་

མཁན་བཅས་ཡག་པོ་རེད།  དེ་དག་ནི་གཙོ་བོ་སོ་སོའི་རིག་གཞུང་གི་ཐོག་

ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད།  བོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཞེས་བཤད་དུས་གཙོ་བོ་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་འདྲེས་ཏེ་ཡོད།  སོ་སོ་སེར་གི་ངོས་ནས་ཆོས་ལ་

དད་པ་ཡོད་ཀང་རུང་མེད་ཀང་རུང་།  གཙོ་བོ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཚང་མས་

ཤེས་དགོས་པ་རེད་འདུག  ཤེས་སོང་ངམ།

མ་གཞི་ཁ་སང་ཁ་ཉིན་ངས་མང་པོ་བཤད་ཡོད།  ལྟ་གྲུབ་ཅེས་བཤད་

དུས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཤ་སྟག་རེད།  ལྟ་གྲུབ་དེ་དང་

འབེལ་ནས་བཤད་ཡོང་དུས་ང་ཚོས་བྱམས་བརེ་ཞེས་པ་དཀོན་མཆོག་ལ་

སྨོན་ལམ་བརྒྱབ།  དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ཀི་ཐོག་ནས་བྱམས་བརེ་

སེལ་དགོས་ཞེས་མིན་པར།  བོ་སྦངས་ནས་བྱམས་བརེ་སེལ་དགོས་རེད།  

འདི་ང་ཚོ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་གིས་མ་གཏོགས་ཤོད་ཤེས་

མཁན་གཅིག་ཀང་མེད།

ང་ཚོས་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དང་ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

རེད།  ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར་གི་རིགས་དེ་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་དང་འབེལ་བ་

ཡོད།  མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་གི་རིགས་པའི་ནང་ལ་ཚན་རིག་པ་ཚོ་དང་ང་

ཚོ་མཉམ་དུ་འགོ་ཐུབ་ཀི་འདུག  བྱས་ཙང་ཕལ་ཆེར་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་

སང་ལ་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་

དང་།  ཞི་བདེ་དགོས་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།  ནང་གི་སེམས་

རྒྱུད་བརྒྱུད་ནས་ཞི་བདེ་སེལ་རྒྱུ་མ་གཏོགས།  སེམས་རྒྱུད་ཆགས་སང་གིས་

གཞན་དབང་དུ་སོང་ནས་ཞི་བདེ་ཡོང་རྒྱུ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད།  ཞི་བདེ་གོ་

ལག་གིས་ཀང་བཟོ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ལ།  ཞི་བདེ་ཉོ་རྒྱུ་ཡང་མེད།  སྨན་བཟས་

ནས་ཞི་བདེ་ཡོང་རྒྱུ་མེད།  ཞི་བདེ་དཀྲུག་མཁན་དེ་ཆགས་སང་གི་བོ་རེད།  

ཆགས་སང་གི་བོ་སེལ་རྒྱུར་བོའི་ནང་ནས་ཆགས་སང་ལ་ཉེས་དམིགས་

མཐོང་།  ཆགས་སང་ལ་སྐྱོན་དུ་བལྟས།  ཆགས་སང་གི་ལྡོག་ཕོགས་བྱམས་

པ་དང་བརེ་བ་ཟེར་བ་དེ་དག་གོང་སེལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་

རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད།  དེ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དུས་ནང་པའི་གཞུང་ནས་

གསུངས་པ་རེད།  ནང་པའི་ཆོས་ཡིན་ཞེས་བརོད་ན་ཚང་མར་ཁྱབ་ཐུབ་ཀི་

མ་རེད།

དཔེར་ན།  ཁ་སང་རྒྱ་གར་ཤེས་རིག་བོན་ཆེན་གཅིག་གིས་ས་ག་ཟླ་

བའི་དུས་ཆེན་ཡིན་ནམ་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་དེ་

འདྲ་ཤེས་ཡོན་སོབ་དེབ་ནང་ཡོད་དགོས་པ་ཞིག་གསུངས་འདུག  ངས་དེ་

མཐོང་བ་དང་དེ་ནི་ཆུང་དྲགས་འདུག་དྲན་བྱུང་།  རྒྱ་གར་ནང་ཡི་ཤུ་དང་

ཁ་ཆེ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཁྱབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་ལས།  ནང་པའི་མིང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བཏགས་ན་དེ་དག་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།  དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་དམིགས་

བསལ་“ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་”ཞེས་བཤད་པ་དེ་མི་

སྤྱི་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་།  རྒྱ་གར་ནང་ཆ་བཞག་ནའང་མི་ཐེར་འབུམ་

གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པའི་བསམ་བོ་བཏང་ཡོད།  

སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་།  ཚད་མ་རིག་པ་ང་ཚོས་བསབས་པ་དང་།  ང་

ཚོས་མི་ལ་འཆད་དུས་ཀང་ནང་པའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་དེ་བཤད་རྒྱུ་

རེད།  དེ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད།  འནོ་ཀང་དེ་འཆད་པའི་སྐབས་ལ་ཤེས་

ཡོན་གི་སེ་ཚན་ནང་བཞག་པ་མ་གཏོགས་ཆོས་ཀི་སེ་ཚན་ནང་བཞག་མེད།  

ཤེས་སོང་ངམ།  ངས་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་སྤྱོད་བཟང་ཞེས་བརོད་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན།  རྒྱ་ཆེ་ས་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲའི་ནུས་པ་ཞིག་ང་

ཚོར་ཡོད་པ་ཡིན།  དཔེར་ན།  ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན།  མི་མང་པོ་ཐུག་སྟེ་

སྐད་ཆ་བཤད་དུས་སོབས་པ་སེབས་ཀི་འདུག  ང་ཚོ་བོད་པ་སྐྱོ་པོ་ཞིག་ར་

བ་ནས་རེད་མི་འདུག་བསམ་པའི་སོབས་པ་སེབས་ཀི་འདུག  དེར་བརྟེན་

ང་རང་ཚོ་བཙན་བོྱལ་དུ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཚོས་

ག་ལེར་ག་ལེར།  སྔོན་ལ་རིམ་པ་དང་པོར་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་གར་ཕ་མེས་དུས་

ནས་ཡོད་པའི་ཤེས་ཡོན་དེ་དག་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་ང་ཚོས་གང་ལ་གང་

འཚམས་ཀི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།  ད་ལྟ་གྲྭ་སར་ལོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་དཔེ་

ཆ་བལྟས་ནས་ཡོང་བ་དེ་ཚོའི་ནང་ཨིན་སྐད་བསབས་ཏེ་ཤེས་མཁན་གང་

འཚམས་འདུག  མུ་མཐུད་ནས་ཨིན་སྐད་དང་ཧིནྡིའི་སྐད་ཟབ་སྦོང་སྤད་རྒྱུ་

ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྱེད་ཀི་ཡོད།  དེ་དག་ནང་གཏིང་ཟབ་པོའི་མ་ར་དེ་ལོ་

མང་པོ་སོབ་སྦོང་བྱས་པའི་དགེ་བཤེས་ཚོ་གཙོ་བོ་ཆགས་ཀི་རེད།
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ང་ཚོས་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་བཙན་བོྱལ་བོད་པའི་

ནང་ནས་མ་འངོས་པར་རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ཞབས་

འདེགས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མཐོང་གི་འདུག  དེར་བརྟེན་དེ་འདྲའི་

གོ་སྐབས་ཡོད་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་དེ་བོ་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཕྲུ་

གུར་སོབ་སྦོང་སྤོད་པའི་སྐབས་ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གིང་ནང་གགས་ཤིང་གྲུབ་

པའི་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་གཅིག་པུས་ལྡང་གི་མེད་པས།  དེའི་ཐོག་ཁ་སྣོན་

བྱེད་དགོས་ཤིང་།  ཁ་སྣོན་བྱེད་མཁན་ང་ཚོ་མ་གཏོགས་གཞན་སུས་ཀང་

བྱེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།  ཤེས་སོང་ངམ།  དེར་བརྟེན་སེམས་ཁམས་རིག་པ་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐད་ཆ་འཆད་དུས་ཚད་མ་རིག་

པ་དང་འབེལ་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པ།  ང་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སོབ་སྦོང་

སྤོད་ཐུབ་པ་དགོས།  སེམས་ཞི་ཞིང་དུལ་བ།  བྱམས་བརེ་ལྡན་པ་དགོས་

རྒྱུར་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཚད་མ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་

རྒྱག་ཐུབ་པ་དགོས།

ཕྲུ་གུ་ཚོ་དེ་ལྟར་ཡོང་བར་སྔོན་ལ་དགེ་རྒན་ཚོས་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་

ཙམ་བྱས།  ངས་སྔནོ་ལ་བརོད་པ་དེ་ཡིན།  བྱམས་བརེ་ལྡན་པ་དང་རྣམ་

དཔྱདོ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་ནས་ལམ་སྟནོ་བྱས་ཏེ།  ཕྲུ་གུ་ཚོ་

ང་ཚོ་གནས་སྐབས་བཙན་བོྱལ་བྱས་ཏེ་བསད་པའི་རིང་ལ་ཡང་རིམ་པས་

རིམ་པས་རྒྱ་གར་ནང་གནའ་རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་སར་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་ང་

ཚོ་བདོ་པ་བཙན་བོྱལ་བས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་

ཡངོ་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག  དེ་ཁྱེད་རང་ཚོའི་སེམས་ནང་ངེས་པར་བོྱས།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ང་ཚོ་བོད་པ་འདིར་ཡོད་པ་ཚོ་སོབ་སྦོང་ཡག་པོ་

བྱུང་ན།  ག་ལེར་ག་ལེར་ལུང་པ་གཞན་དག་དེ་འདྲར་འགོ་རྒྱུ་ཡོང་གི་རེད།  

ཁ་སང་ངས་ཕ་གིར་བརོད་པ་ལྟར།  སྔོན་མ་པི་ཙི་ཁའི་ནང་ཁྱིམ་གི་ཨ་ཅག་

ལགས་ཤིག་ཡོད།  ཆི་ཁ་གོ་ (Chicago) ལ་བོད་པ་ལེན་མཁན་གི་ཚོགས་

ཆུང་ཞིག་ཡོད་རེད།  དེའི་ནང་གི་ཨ་ཅག་ཅིག་རེད།  ཨ་ཅག་ལགས་ཀིས་

ང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའི་ས་ཁུལ་དེར་བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཚོ་ཁག་གཅིག་

བངས་པ་ཡིན།  དེ་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོར་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་གཅིག་

པུ་མིན་པར། བོད་པའི་ཡ་རབས་བཟང་པོའི་གཤིས་ཀ་དེ་ཨ་རིའི་མི་ཚོར་

འཇགས་ཐུབ་ན་བསམ་པའི་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་བྱུང་།  སྐབས་

ཤིག་ནེའུ་ཡོག་ཏུ་ང་ལ་མི་ཞིག་གིས་ཨ་རིའི་མི་ཞིག་གིས་མི་ཚང་གཞན་

ཞིག་ལ་དངུལ་སྤད་རྒྱུ་ཞིག  དངུལ་ཤོག་ལོར་དངུལ་དམར་སྤད་དེ་འདི་ཕ་

གིར་སྤོད་རོགས་གིས་ཞེས་སྤད་བྱུང་ཟེར།  འདི་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཙང་བོས་

བཀལ་ནས་མངགས་ན་ཏན་ཏན་བྱེད་ཀི་རེད་བསམས་ནས།  ལམ་བར་

དངུལ་འདི་ཟགས་འདུག་ལབ་ཀི་མ་རེད་བསམས་ནས་ཚོད་དཔག་བྱེད་

ཀི་འདུག་ཅེས་རོད་མཁན་བྱུང་།  དེར་བརྟེན་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་ཐོག་

དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་མི་དེ་ཚོའི་གས་ཀིས་བོད་པའི་གཤིས་ཀ་རྫུན་མི་ཤོད་

མཁན་དང་།  དྲང་པོ་དྲང་གཞག་བྱེད་མཁན།  རྒྱ་གར་ནང་དུའང་ངས་ཁ་

སང་བརོད་པ་དེ་རེད།  ང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་འགོ་དུས་ས་གནས་ཀི་རོང་

དཔོན་དང་ཉེན་རྟོག་པའི་འགོ་བྱེད་ཚོ་འཆར་ཅན་ང་ཐུག་ཏུ་ཡོང་གི་རེད།  

སྐད་ཆ་བཤད་དུས་མང་པོས་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་ཀི་འདུག  བོད་པ་ཧུར་

བརོན་དང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་དུས།  ཨོ་རི་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ས་ས་གནས་ཀི་ཡུལ་པ་ཚོ་བསམ་བོ་དང་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ལས་ཀ་ཞེ་དྲག་

བྱེད་མ་ཐུབ་མཁན་ཚོ་བོད་པ་སེབས་ནས་ཞེ་དྲག་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་

སོང་ཞེས་ངར་བཤད་བྱུང་།  དེ་བཞིན་ལོ་གཅིག་གར་ཞ་ཁུ་ནུའི་ཁུལ་དུ་

ཡིན་ནམ་རྒྱ་གར་ས་གནས་ཀི་དཔོན་རིགས་དེ་འདྲ་ང་ཐུག་དུས་བོད་པ་ཚོ་

དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཡ་རབས་པོ།  དྲང་པོ་དྲང་གཞག་ཞེ་དྲག་ཡག་

པོ་འདུག  ག་ལེ་ག་ལེར་རྒྱ་གར་གཏིང་ནས་འབེལ་བ་བྱེད་མཁན་མང་དུ་

མང་དུ་ཕིན་པའི་སྐབས་ལ་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ཡོད་པ་དེ་མར་ཉམས་ཡོང་

བསམ་པའི་བོ་གཡེང་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་ཤོད་མཁན་བྱུང་།  སྤྱི་ཡོངས་ཀི་

མཐོང་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  མཐོང་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོད་པའི་སྐབས་

སུ་ཡང་བོད་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་རྒྱ་འདྲེ་བརྒྱབ་ནས་གསོད་རེས་བྱེད་པ་དེ་འདྲ་

ཕྲན་བུ་ཡོང་གི་འདུག  ང་རང་ནེའུ་ཡོག་ལ་སེབས་སྐབས་ངས་བོད་པ་ཚོ་

ཐུག་ནས་བོད་པ་ཚོ་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་།  དྲང་པོ།  སིང་རེ་ལྡན་པ་ཞེ་དྲག་

ཡག་པོ་ཡོད་རེད་ཅེས་བརོད་པ་ཡིན།  དེ་བརོད་ཚར་རེས་ཁོང་ཚོ་ཟ་ཁང་

ཞིག་ནང་ཕིན་ནས་ཆང་བཏུངས་ཏེ།  ར་བཟི་ནས་འཁྲུག་པ་བརྒྱབ་སྟེ་མི་

གཉིས་གསོད་རེས་བཏང་བ་རེད།  ད་གིན་ཏཱ་ལའི་བ་མས་ཟེར་བ་དེ་བདེན་

པ་རང་མ་རེད།  ང་ཚོ་ངོ་ཐོག་གསོད་རེས་གཏོང་གི་ཡོད་ལྟ་བུ།  དེ་ཚོའི་

གས་ལ་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་པ་འདུག  གང་ལྟར་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་

ཆ་ནས་དངོས་གནས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདི་མ་འདྲ་བ་ཞིག་རེད་འདུག  མ་

འངོས་པར་ཡང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་ཟེར་

ནའང་མི་འདུག  བོད་མི་རིགས་ཀི་སྤུས་ཚད་ཟེར་ནའང་མི་འདུག  འཛམ་

བུ་གིང་འདིའི་ཐོག་ཡག་པོ་སྟོན་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།  དེའི་ཐོག་བྱམས་བརེ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ལྡན་པའི་མི་སེ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་འདི་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ལ་

གཞག་དགོས་པ་རེད།  དེ་ཁྱེད་རང་ཚང་མའི་སེམས་ནང་ཞོག  ང་ཚོར་

དེའི་རྒྱུ་ཆ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།  རྒྱུ་ཆ་དེ་ང་རང་ཚོས་བེད་སྤྱོད་ཡག་པོ་བྱས་

ཏེ༑  ཁྱེད་རང་ཚོ་དགེ་རྒན་ཚོས་མི་རབས་གསར་པ་ཚོ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་

ཐུབ་རྒྱུའི་ག་སྒིག་བྱེད་མཁན་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་རེད།  དེ་དགོངས་པར་བཅང་

དགོས།  ད་བར་ཧུར་ཐག་བྱས་པ་རེད།  ད་དུང་ཡིན་ཡང་ཧུར་ཐག་གནང་

ཤོག་ཨང་།

ཁ་སང་ངས་ཕ་གིར་བརོད་པ་བཞིན་སྐབས་རེར་ང་རང་སེམས་

འཚབ་ཕྲན་བུ་ཡོང་གི་འདུག  ད་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཉིས་ག་གསུམ་ལ་སེབས་

ཀི་ཡོད་རེད།  ལོ་བཅུ་ཕིན་ན་དགུ་བཅུ་གོ་གཉིས་གོ་གསུམ་ལ་སེབས་ཀི་

ཡོད་ཅིང་།  དེ་ནས་ངས་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་ལ།  བ་རྒན་བགེས་སོང་

བགེས་སོང་ཆགས་རྒྱུ་རེད།  ཁྱེད་རང་ཚོ་མི་རབས་གསར་པ་ཚོར་ངས་ཡུས་

བཤད་པ་མིན་ལ།  ཡུས་བཤད་ནས་དགོས་པ་མེད།  གང་ལྟར་ངས་ལོ་བཅུ་

དྲུག་ནས་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་ཁྱེར་ཏེ་ལོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་ལ་གང་ཡོང་

ཅི་ཡོང་བྱས་པ་ཡིན།  ངས་ཆབ་སིད་ལས་འགན་བཞག་སྟེ་ང་ཚོ་མང་གཙོའི་

སང་ལ་འགོ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  ང་ཚོ་ལྷ་སར་ཡོད་དུས་

ནས་ང་ཚོ་བོད་གཞུང་གི་སྒིག་འཛུགས་འགོ་སྟངས་དེ་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞིག་

དང་ཚད་ལོངས་པ་ཞིག་མེད་པར་མཐོང་ཞིང་།  ༡༩༥༠ ལོར་ངས་ཆབ་སིད་

ཀི་འགན་ཁུར་ནས་ལྔ་ཅུ་ང་གཉིས་ང་གསུམ་ལ་ལེགས་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་

བཙུགས་ནས་རིམ་པས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཀང་མཇུག་ལ་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ལམ་ལྷོང་བྱུང་མེད།

དེ་སྔ་བོད་དུ་བཀའ་བོན་ཚོར་ལས་བགོས་མེད་ཀང་།  ང་ཚོ་བཙན་

བོྱལ་དུ་མ་སུ་རིར་སེབས་མ་ཐག་བཀའ་བོན་ཚོར་ལས་བགོས་བྱས་ཤིང་།  

ང་ཚོ་མ་སུ་རིར་སེབས་མ་ཐག་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་འགོ་ཚུགས་

པ་ཡིན།  དྲུག་ཅུ་ཐམ་པའི་ལོ་འགོར་ཡིན་པ་ཡོད།  ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་

ཡོད་པའི་མི་སྣ་དྲག་གས་རྣམས་རོྡ་རེ་གདན་དུ་འཛོམས་ནས་མི་དམངས་

ཀིས་སྤྱི་འཐུས་འསོ་འདེམས་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས།  དེ་དུས་ནས་ང་ཚོས་མང་

གཙོར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་

བཀའ་བོན་ཁི་པ་དེ་ངས་མ་བསྐོས་པར་མི་དམངས་ཀིས་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་གནང་།  ༢༠༡༡ ནས་བོ་བཟང་སེངེ་ལགས་ཀིས་

བྱེད་མུས་དང་།  ༢༠༠༡ ནས་ལོ་བཅུའི་རིང་ལ་ངས་ཕེད་རྒས་ཡོལ་དང་།  

༢༠༡༡ ནས་ངས་རྒས་ཡོལ་ཆ་ཚང་བྱས།  བོ་བཟང་སེངེ་ལགས་ཆ་བཞག་ན་

དེང་དུས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ།  སྔོན་མ་འགོ་སྟོད་ནས་ངས་བོད་ཡིག་ཕྲན་

བུ་སྦང་དགོས་འདུག་ཅེས་བརོད་ཀི་ཡོད།  དེ་རིང་ཁ་སང་བོད་ཡིག་ཙམ་དུ་

མ་ཟད་ནང་ཆོས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ལའང་དོ་སྣང་བྱས།  ཁ་སང་ཕ་གིར་སེབས་

དུས་ངས་རེད་མོ་བརེས་ནས་དེ་རིང་སོབ་གྲྭའི་ཕྲུ་གུ་ནང་བཞིན་སོབ་སྦོང་

བྱེད་མཁན་ཡིན་པས་ཞེས་སྐད་ཆ་བྱས།  ཡག་ཐག་ཆོད་རེད།  ཕྲན་བུ་

ཕྲན་བུའི་སྐྱོན་ཆ་སུ་ལའང་ཡོད་པ་རེད།  སྔོན་མ་ང་ཚོའི་ཚོགས་གཙོ་ཉི་

མ་བཟང་པོ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་ཅིག་གནང་སྐབས་སྐད་ཆ་ཐོན་ཡོང་

དུས་སྐྱོན་ནི་སངས་རྒྱས་ལའང་ཡོད་རེད།  དེ་རེས་མགོགས་པོ་མགོགས་པོ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཁ་བཙུམས་པ་རེད།  བྱས་ཙང་དེའི་བཟོ་འདྲ་པོ་བྱས་ཏེ་སྐྱོན་ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུ་

ཡོང་གི་རེད།  ཆེ་ས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན་ཡག་ཐག་ཆོད་རེད།  དེ་བཞིན་

ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་རེད།  བཀའ་བོན་ལས་ཐོག་ཚོ་

ཚང་མ་ཡག་ཐག་ཆོད་རེད།

ང་ཚོར་སྤྱི་པའི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་བྱས་ན་

ཡོད་པ་དེ་ཞེ་དྲག་ཡག་གི་རེད།  སྐྱོན་ཆ་ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུ་ཡོང་གི་རེད།  ང་

ཚོ་གཏམ་བརོད་རང་དབང་རེད།  སྐྱོན་སེལ།  དགའ་མིན་དགའ་མདོག་

གི་སྐྱོན་བརོད་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་མེད།  ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་བོ་གཟུ་

བོར་གནས།  སྤྱི་སེམས་ཁྱེར་ནས་ཕྲན་བུའི་ནོར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ་དང་

བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པ་གང་ཡོད་ཀང་དེ་བཤད་ཆོག་གི་རེད།  གོས་

ཚོགས་ལ་བཤད་ཆོག་གི་རེད།  བཀའ་ཤག་ལ་ཐད་ཀར་བཤད་ཆོག་གི་རེད།  

གང་ལྟར་ང་ཚོས་སྒིག་འཛུགས་བཙུགས་ཏེ་ངས་རྒས་ཡོལ་བྱས་ནས་ཆབ་

སིད་ཀི་ཐོག་ལ་འགན་གང་ཡང་འཁུར་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།  འགན་མ་ཁྱེར་

ཞེས་པ་སེམས་ཀིས་འགན་མ་ཁྱེར་བ་མ་རེད།  བོ་བཟང་སེངེ་ལགས་དུས་

དུས་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་པ་རེད།  ངས་ཚིག་སྡུག་ཅག་ཅིག་བརོད་ན།  ཡང་ངས་

ནང་དོན་དེ་འདྲ་བོ་བཟང་སེངེ་ལགས་ལ་ཤ་གཅུས་དེ་འདྲ་ཏོག་ཙམ་ཏོག་

ཙམ་རྒྱག་གི་ཡོད།  ར་བའི་ཐག་གཅོད་མི་དམངས་ཀིས་འསོ་བསྡུ་བྱས་པའི་

བོ་བཟང་སེངེ་རང་གི་ལག་པར་ངས་འཇོག་གི་ཡོད།  ཡིན་དང་ཡིན།  ང་

བོད་པ་ཞིག་རེད།

ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་སྐུ་འབུམ་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག  དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་བ་མཚོའི་ནང་ལ་ཨ་ཀ་

མ་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་གསུམ་ཐོན་ནས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁོང་ཚོས་གོ་བ་

བསྐྱོན་དུས།  དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ལུང་པ་དང་ཁང་པ་དེ་འདྲ་བ་ཚོའི་ནང་

བསྟན་འདུག  དེ་དག་མཐོང་དུས་དབུས་གཙང་ཁུལ་གི་ཁང་པ་དེ་འདྲ་

རེད་མི་འདུག  དེ་ས་མཚམས་ཁུལ་ནས་རེད་འདུག  མདོ་སྟོད་སྨད་ཀི་ས་

མཚམས་ཀི་ས་ཆ་དམའ་ས་ཞིག་ནས་ཡིན་པ་འདྲ་ཞེས་གསུངས།  ཨ་ཀ་

མ་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་གསུམ་པོ་དེས་ཨ་ཞེས་པ་ཨ་མདོ།  ཀ་ཞེས་པ་སྐུ་འབུམ།  

དེ་ནས་མ་ཞེས་པ་ཀརྨ་པ་རོལ་པའི་རོྡ་རེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས་འགེལ་

བཤད་རྒྱག་སྟངས་མི་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག  འནོ་ཀང་ང་རང་གིས་གོ་བ་ལེན་

དུས་མཁར་རོྡ་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ནམ་སུ་ཡིན་མཁར་རོྡའི་ལུང་ཞིག་

ནང་༸སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མ་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་མ་གཏོགས་བཞུགས་

ཀི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད།  ད་ལྟའི་༸རྒྱལ་དབང་ཡིན་རྒྱུ་

འདྲ་བའི་འཁིས་ལ་ཨ་ཅག་ལགས་ཤིག་འདུག  དེ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཡིན་པ་

འདྲ།  ༸རྒྱལ་དབང་གི་ཕག་ཏུ་ཕྲེང་བ་ཞིག་འདུག  འགོ་སྟོད་ཕལ་ཆེར་ཕྲེང་

རྡོག་བརྒྱ་ཚར།  བརྒྱ་ཚར་མ་རེད།  གཅིག་འདུག་ཀང་།  གཅིག་ཟད་གཉིས་

ཟད་ཀིས་ད་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཀི་སང་ལ་སེབས་འདུག་ཅེས།  ཁོང་དགུང་

ལོ་ ༥༩ ལོར་གཤེགས་པ་རེད།  དེར་བརྟེན་དེ་འདྲའི་ལུང་བསྟན་ཞིག་གི་

ནང་ལ་སྐྱེས་པའི་བུ་ལ་བུ་མོའི་མིང་ཐོགས་པ་ཞེས་ཡོད་ཅིང་།  ང་ཕལ་ཆེར་

དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་མིན་ནམ་དྲན་བྱུང་།  ང་བུ་ཡིན་ཡང་ངའི་

མིང་ལ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཅེས་བཏགས།  མ་གཞི་ཨ་མདོ་ཚོའི་གས་ཏན་ཏན་

ཞེ་དྲག་ཡོད་མ་རེད།  ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལྷ་མོ་མང་པོ་འདོགས་ཀི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

འདུག  ངའི་མིང་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཅེས་པའི་འབྲུ་བཞི་པོ་དེའི་ནང་ཕྲན་བུ་མ་

འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ།  མ་དེ་ཆགས་ཀི་འདུག  ངས་ཨ་ཀ་མའི་མ་དེ་ཕལ་

ཆེར་དེ་མིན་ནམ་དྲན་གི་འདུག  གང་ལྟར་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ཅིག་ནས་ཕྲུ་

གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལྷ་མོས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་རེད།  མཐའ་མ་ཡང་སིད་

རད་གཅོད་བྱེད་མཁན་ཚོ་ཁ་སང་ངས་རོབ་ཙམ་བརོད་པ་བཞིན་རེད།  ང་

དེ་ལྟར་སེབས་པ་དེ་ལས་དང་བསོད་ནམས་ཀི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་གསལ་

པོ་ཞེ་དྲག་རེད།  ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གོང་མ་དེ་དག་གིས་ཐུགས་བསྐྱེད་

དང་སྨོན་ལམ་གི་ཐོག་ནས་ཨ་མདོའི་ཕྲུ་གུ་ཐེབས་ཆག་གོང་གསེབ་ཁུག་

ཀོག་གི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ལ་༸རྒྱལ་དབང་གི་མིང་ཐོགས་པ་བྱུང་།  ངས་ཁ་སང་

ཕ་གིར་བརོད་པ་བཞིན་ཡང་སིད་རད་གཅོད་བྱེད་མཁན་ཚོ་ཀེའུ་ཚང་རིན་

པོ་ཆེས་དབུ་ཁིད་ནས་འབྱོར་རྒྱུའི་ཉིན་མོ་དེར།  ཨ་མ་ལགས་དང་ཁོང་ཚོས་

གང་ཡང་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།  གོང་གསེབ་བྱས་ཏེ་དེ་ལྟར་བསད་ཡོད།  

ང་དེའི་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ནས་ལངས་ཏེ་བེལ་བ་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀི་འདུག་ཅེས་

གསུངས་སོང་།  གང་ལྟར་ངས་གཅིག་ཤེས་ཀི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག  ཡང་

སིད་རད་གཅོད་བྱེད་མཁན་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་ཁིད་ནས་འབོྱར་བ་

དང་།  ངས་ལམ་སང་ངོ་ཤེས་ཏེ་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེའི་འགམ་དུ་ཕར་རྒྱུགས་

ནས་མགུལ་དུ་༸སྐུ་གོང་མའི་ཕག་ཕྲེང་ཞིག་འདུག་པ་དེར་འཇུས་ནས་འདི་

ངའི་ཕྲེང་བ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་འདྲའི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་བ་རེད།  གང་ལྟར་ཡང་

ལས་དང་སྨོན་ལམ་གི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་

འདུག  དེ་ནས་ཡར་དེད་ན་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སོང་ལྡེ་བཙན་སྐབས་ནས་འབེལ་

བ་ཡོད་པ་ཞིག་ངས་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་མཐོང་གི་འདུག  སྐབས་རེར་ངར་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

མོང་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག་ལ།  རྨི་ལམ་ནང་དུའང་དེ་འདྲ་

ཡོང་བཞིན་འདུག  དེར་བརྟེན་ལས་དང་སྨོན་ལམ་གི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་

ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད།

ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཐོག་ལའང་ཁ་སང་ངས་ཕ་གིར་བརོད་མ་སོང་

ངམ།  ཁ་སང་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ལ་བི་ཇེ་པི་(BJP) མི་ཞིག་རེད།  ང་གཉིས་

གུ་ཝཱ་ཧཱ་ཊི་ནས་ངོ་ཤེས་ཏེ་ཉིན་ཤས་རིང་ལ་གོགས་པོར་གྱུར།  ཞོགས་པ་ཁོ་

རང་ཐུག་དུས་འཚམས་འདྲི་བྱེད་སྐབས་ངས་ང་གཉིད་ཆུ་ཚོད་དགུ་ཙམ་

ཉལ་གི་ཡོད།  ཕི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ནས་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༣ བར་གཉིད་ཉལ།  

ཆུ་ཚོད་༣ པར་ལངས།  མཚམས་རེ་ཆུ་ཚོད་༣ ཡོལ་ཙམ་ཆགས་ཀི་འདུག  

ཡར་ལངས་ཏེ་གཙོ་བོ་སོམ་བརྒྱབ་ནས་བསད་ཀི་ཡོད།  གཉིད་སད་པ་

དང་།  གང་གི་ཐུགས་བརེས་ཉེར་བཟུང་སྟེ། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་

ཕིར། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་སྟོན་མཛད་པ། །གཽ་ཏམ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་

པའི་ཚིགས་བཅད་དེ་བཏོན།  དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཟབ་པ་དང་

རྒྱ་ཆེ་བའི་གཙོ་བོ་སྟོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་རེད།  བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བཅས་ལ་

བསམ་བོ་བཏང་།  དེ་ནས་ཁ་འདོན་བྱས།  ཁ་འདོན་བྱེད་དུས་ཀང་ག་ཚོད་

ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་སྟོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སོམ་རྒྱུ་དང་།  བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སོམ་

བསད་ཀི་ཡོད།  ངས་ཁོང་ལ་ང་ཆུ་ཚོད་༩ ཉལ་གི་ཡོད།  དེ་ནས་ངས་ཆུ་

ཚོད་བཞི་ལྔ་རིང་བསམ་བོ་བཏང་སོད་ཀི་ཡོད།  དེར་བརྟེན་ངའི་ཀླད་པ་དེ་

གྲུང་པོ་དང་སྤྱང་པོ་ཞེ་དྲག་བཟོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།  ཀླད་པ་གྲུང་པོ་དང་སྤྱང་པོ་

བཟོས་ཏེ་མི་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་གི་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན།  ཁོང་གིས་དེའི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ལན་ཚ་པོ་ཞེ་དྲག་བརྒྱབ་སོང་།  ཁོ་རང་ཆུ་ཚོད་ ༦ མ་གཏོགས་གཉིད་ཁུག་

གི་མི་འདུག་ལ།  མི་ལ་མགོ་སྐོར་ཡང་གཏོང་ཤེས་ཀི་མེད་ཅེས་གསུངས།  དེ་

སིང་རེ་པོ་མི་འདུག་གམ།  ངས་ཕར་བསྟན་བཤིག་སོང་དུས་ཚུར་རྟགས་

གསལ་བཏང་ནས་ལན་ཚ་ཐག་ཆོད་བརྒྱབ་བྱུང་།

གང་ལྟར་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱས་པ་ཡིན།  ད་

དུང་ཡིན་ནའང་ང་མ་ཤི་བར་དུ་བོད་གངས་ཅན་གི་རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་དེ་

དག་གིས་ངར་ཡིད་ཆེས་བོས་འགེལ་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  ཡིད་ཆེས་བྱེད་

ཀི་ཡོད།  ང་རང་གི་ལས་དང་སྨོན་ལམ་གི་ཐོག་ནས་དམིགས་བསལ་འབེལ་

བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  གང་ལྟར་ངའི་དབུགས་མ་ཆད་བར་དུ་བོད་སྤྱི་

པའི་དོན་དེ་ནམ་ཡང་བོས་གཏང་གི་མ་རེད།  ད་གཟུགས་པོས་ཇི་ཙམ་

འཁྱོལ་གབས་ཡོད་མེད་མི་ཤེས།  ལོ་བརྒྱ་བསད་ཀང་ལོ་བཅུ་བདུན་ཙམ་མ་

གཏོགས་མེད།  དེ་ནས་རོགས་འགོ་ཡི་རེད།

ཁ་སང་ངས་བརོད་པ་བཞིན་ཁྱེད་རང་ཚོའི་ང་འཆི་ཁར་དངོས་

གནས་ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭའི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་འགན་ཁྱོག་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་བསམ་

པ་ཞིག་དང་།  དེ་བཞིན་གྲྭ་སའི་དཔེ་ཆ་བ་དེ་ཚོས་འགན་ཁྱོག་པ་ཞིག་

ཡོང་གི་ཡོད་བསམ་པ་ཞིག་དང་།  ང་རང་བོ་བདེ་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་

བྱེད་དགོས་རེད།  ཤེས་སོང་ངམ།  ང་འཆི་ཁར་གང་འདྲ་བྱས་ཡོང་བསམས་

ནས་བོ་གཡེང་བྱེད་མ་དགོས་པ་ཞིག་ཁྱེད་རང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་གིས་ཤོག་

ཨང་།  ད་ག་ཡིན།  བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ། 
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

༄༅། །ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་སོབ་

ཚན་དབུ་འབྟེད་མཛད་སོར་སྩལ་བའི་བཀའ་སོབ། །1

བཀུར་དུ་འསོ་པ་དང་བརེ་བའི་གཅེན་གཅུང་ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱུར།  ནམ་རྒྱུན་

མཛད་སོ་དེ་འདྲའི་སྐབས་ངོས་ཀིས་བརེ་བའི་གཅེན་གཅུང་ཚོ་ཞེས་ཐ་

སད་འདི་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་གཏམ་བཤད་འགོ་འཛུགས་ཀི་ཡོད།  ངོས་ལ་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད།  སྤྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚོས་གཏམ་བཤད་དེ་འདྲ་བྱེད་སྐབས།  གོ་

གནས་དང་མིང་གནས་སོགས་ཀི་ཐོག་ནས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་ཏེ་གཏམ་

བཤད་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཀི་ཡོད།  ཨ་ཅང་ཅང་ཡག་པོ་རེད།  འནོ་ཀང་གཞི་

རའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགོ་བ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་པ་རེད།  (བཞད་གད།)

གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ང་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ནི།  

ཁྱིམ་ཚང་དང་།  མི་རིགས།  ཆོས་དད།  གོ་གནས་སོགས་དང་འབེལ་བའི་

རྒྱབ་ལོྗངས་ཀི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཁྱད་པར་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་

ཤེས་དགོས།  ངོས་ཀི་བསམ་པར།  ད་ཆ་ཐ་ན་ཆོས་ལུགས་ཐེ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་ང་ཚོས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཁྱད་པར་ཐོག་ཧ་ཅང་དོ་ནན་བྱེད་པའི་རྐེན་

1	 ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༤	ཉྱིན་ཊཱ་ཊཱ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་ལ་

མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་སྩོབ་ཚན་དབུ་འབྱེད་མཛོད་སྩོར་སྩལ་བའྱི་བཀའ་སྩོབ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ལས་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ལ་ད་འགིགས་སོང་ཞེས་བརོད་དགོས་

པའི་དུས་ལ་བབས་འདུག  དེ་ནི་དངོས་གནས་ཐབས་སྐྱོ་པོ་དང་བསམ་

ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ།  ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་

དཀའ་ངལ་བཟོ་བ་དང་ཐ་ན་སོག་གཅོད་ཀི་ལས་ཀང་རོམ་གི་ཡོད།  དེ་

དག་ཚང་མ་ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ལ་གཅིག་གྱུར་གི་འདུ་ཤེས་

མེད་པའི་རྐེན་གིས་བྱུང་།  དང་པོ་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགོ་བ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་

པ་རེད།  ཁྱད་པར་དེ་དག་ནི་རིམ་པ་གཉིས་པ་ཞིག་རེད།  རིམ་པ་གཉིས་

པའི་ཁྱད་པར་དེ་དག་གཞི་རའི་ཆ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུར་ཅིས་ཀང་མི་

འགྱུར་བ་བྱེད་དགོས།  ངོས་ནས་རྟག་ཏུ་རང་ཉིད་འགོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པར་

བརི་བ་དང་།  གཞན་དང་ཐུག་འཕྲད་ནམ་བྱུང་ལ་དེ་དག་ཀང་སྤུན་ཟླ་

མི་རིགས་ཞིག་དང་གཅེན་གཅུང་ཡིན་པར་ཚོར་གི་ཡོད།  ངོས་ལ་མཚོན་

ན་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དེས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ནང་སེམས་ཀི་སྟོབས་

ཤུགས་སེལ་ནས་དེ་མ་ཐག་གཞན་དང་མཉམ་དུ་གོགས་པོའི་འདུ་ཤེས་ཤིག་

སྐྱེ་ཡི་འདུག  ཇི་ཙམ་གོགས་པོ་མང་བ་དེའི་ཚོད་ཀིས་རང་གི་སེམས་ཞི་

བར་གནས་པ་སོགས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་ཡོད།  གལ་སིད་རང་ངོས་ནས་ཆོས་

ལུགས་འདྲ་མིན་ཐེ་བའི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཁྱད་པར་དེ་དག་ཐོག་རིག་པ་

ཧ་ཅང་བསྒིམས་ན།  ང་ཚོར་རྒྱབ་ལྗོངས་མི་གཅིག་པའི་མི་འདྲ་མིན་ཐུག་

སྐབས།  མཚམས་རེར་འབེལ་ཐག་རིང་བའི་ཚོར་སྣང་སྐྱེ་ཡི་རེད།  དེར་

བརྟེན།  འདིར་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བ་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཀང་ངོས་རང་འགོ་བ་

མི་ཞིག་ཏུ་བརི་དགོས།  དེ་འདྲ་བྱུང་ན་ང་ཚོས་སོ་སོའི་གཅིག་གྱུར་གི་མོང་

བའམ་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཕན་ཚུན་སེལ་རེས་བྱེད་ཐུབ།  གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཚོས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ལ་དོ་ནན་ཆེན་པོ་བྱས་ན།  སྐབས་རེར་ཕན་ཚུན་སོབ་

སྦོང་ལེན་རེས་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད།

ད་ཆ་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་

བསབ་གཞི་ར་འཛིན་ཞིག་དངོས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་པ་དང་།  

དེ་ཡང་བསམ་ཚུལ་ཙམ་མིན་པར།  དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ཐོག་

ནས་ཉམས་མོང་གསོག་པ་དང་སྦང་རྒྱུའི་ཀོླག་དེབ་ཅིག་པར་སྐྲུན་ཐུབ་པར་

ངོས་ནས་འཚམས་འདྲི་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ངོས་ནས་

བསམ་ཚུལ་རྐང་བཤད་དེ་བསད།  ཁྱེད་རང་ཚོས་ཁ་ཙམ་མིན་པར་དོན་

ཐོག་ཏུ་སྨིན་པར་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་བར་བརྟེན་ངོས་རང་འགམ་ཆུ་ལྡང་

དགོས་པ་ཆགས་ས་རེད།  དེར་བརྟེན།  ཁྱེད་རང་ཚོས་ལོ་མང་པོའི་རིང་དོ་

སྣང་དང་འབད་བརོན་བྱས།  དོ་སྣང་ཙམ་མིན་པར་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་

བྱས་ཏེ་དེའི་འབས་བུར་ངེས་ཤེས་བརྟན་པོ་ཞིག་རེད་ཐུབ་པ་བྱུང་།  དེ་གཞི་

ལ་བྱས་ཏེ་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་འདི་དངོས་སྒྱུར་ཐུབ་པར་ངོས་ནས་ཡི་རང་

བསྔགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།

ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་སྐད་

ཆ་ཤོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  དང་པོ་ངོས་ཀི་ཉམས་མོང་ལ་གཞིགས་ན།  ངོས་

རང་ནང་པའི་གྲྭ་པ་ཞིག་དང་ཉམས་ལེན་པ་ཞིག་རེད།  འཆར་ཅན་ཞོགས་

པ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པའམ་གསུམ་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་ལ་གཉིད་སད་མ་ཐག་

ནང་ཆོས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞན་ཕན་གི་ལྟ་བར་བསམ་བོ་གཏོང་གི་

ཡོད།  ང་ཚོས་དེ་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སེམས་ཞེས་བྱ་ཞིང་།  ཤེས་རབ་ཀི་གོགས་དང་བཅས་པ་དགོས།  དངོས་

ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་དེ་ལྟར་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ནང་

སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེ།  དེ་ནས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཀི་ཡོད།  སྐབས་རེར་

དེ་ནི་ངོས་ནས་སྐད་ཆ་སྟོང་པ་འདྲ་པོ་ཚོར་གི་འདུག  རྒྱུ་སྐར་འདི་གཅིག་

པུའི་སྟེང་དུ་མ་གཏོགས་རྒྱུ་སྐར་གཞན་སྟེང་གི་སེམས་ཅན་དེ་ཚོར་ང་ཚོས་

སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མེད།  རྒྱུ་སྐར་

གཞན་སྟེང་དུ་སེམས་ཅན་གངས་ལས་འདས་པ་ཡོད་སིད་པས།  དེ་དག་ལ་

ང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་དང་།  དེ་དག་གི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་གང་ཡང་

བྱེད་ཐུབ་ཀི་མེད།  རྒྱུ་སྐར་འདིའི་སྟེང་དང་དགུ་ཚིགས་འདིའི་སྟེང་དུ་ཡིན་

ནའང་།  དུད་འགོ་དང་།  བྱིའུ།  འབུ་སིན།  ཉ་སོགས་ས་ཡ་མང་པོ་ཡོད་པར་

ང་ཚོས་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མེད།  དཔེར་ན།  ང་ཚོས་དུད་འགོ་འགའ་

མཐོང་སྐབས་སེམས་ཁུར་གི་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྐྱེས་པ་དང་།  སྐབས་རེར་

མིག་ཆུ་ཤོར་ནའང་དེ་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མེད།

འགོ་བ་མི་ལ་མཚོན་ན།  རྒྱུ་སྐར་འདིའི་སྟེང་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་

ཡོད།  ང་ཚོར་མིའི་ལུས་པོ་དང་།  མིའི་ཀླད་པ།  མིའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་གཅིག་

མཚུངས་རེད།  དེའི་ཕིར་ང་ཚོར་སྐད་ཡིག་རེ་ཡོད།  སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་

ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད།  སེམས་དང་།  ལུས།  སེམས་

ཚོར་བཅས་ཀི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་གཅིག་པ་ཡིན་སྟབས།  ང་ཚོས་སོ་སོའི་ཉམས་

མོང་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་སེལ་རེས་བྱེད་ཆོག  ང་ཚོས་སེམས་ཅན་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཐམས་ཅད་ལ་སྨོན་ལམ་འདེབས་སྐབས།  དོན་དངོས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་

ནས་བཤད་ན།  གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་

པ་ཚང་མ་སེམས་དང་།  ལུས་པོ།  སེམས་ཚོར་བཅས་ཀི་ཆ་ནས་གཅིག་

པ་གཅིག་རྐང་ཡིན།  མ་ཡི་མངལ་ལས་སྐྱེས་པ་དང་མཐའ་མ་འཆི་བའི་

བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའང་གཅིག་པ་རེད།  ང་ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་སེམས་ཅན་

ཡིན་སྟབས་མཉམ་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད།  རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ང་

ཚོའི་ལུས་པོའི་གྲུབ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་ན།  ངོས་ནས་གོང་དུ་བཤད་

པར་ལྟར།  དེང་སང་ཚན་རིག་པ་ཁ་ཤས་ཀིས།  གཞི་རའི་འགོ་བ་མིའི་རང་

བཞིན་ནི་སིང་རེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་བཤད་ཡོད།  དེ་ནི་ངོ་ཐོག་ཏུ་ང་

ཚོའི་རེ་བའི་གཞི་རྟེན་ཡིན།  གལ་སིད་གཞི་རའི་འགོ་བ་མིའི་རང་བཞིན་

དེ་ཁོང་ཁོ་ཡིན་ན་རེ་བ་ཟད་པ་རེད།  འནོ་ཏེ་ངེད་ཅག་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་སེམས་

ཅན་ཡིན་སྟབས།  ལུས་དང་ལུས་པོའི་གྲུབ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་ང་ཚོར་སིང་རེ་

དང་བརེ་བའི་ས་བོན་ལྡན་ཡོད།

དེར་བརྟེན་ད་ཆ་དྲི་བ་ནི།  མིའི་གཞི་རའི་རང་བཞིན་དེ་སིང་རེ་

ཡིན་ཡང་། ད་དུང་དྲག་སྤྱོད་མང་པོ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།  དྲག་སྤྱོད་ནི་འདས་པའི་དུས་སུ་འགོ་བ་

མིའི་ལོ་རྒྱུས་ཙམ་གི་ཁོད་དང་།  གིང་ཕྲན་གཅིག་ནས་གཅིག་ཙམ་དུ་མིན་

པར།  རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ནས་གཅིག་དབར་དང་།  ཐ་ན་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་

གི་ནང་དུའང་བྱུང་ཞིང་།  སྤྱི་ཚོགས་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་དེ་དག་ཧ་ལམ་རྒྱུན་

ལྡན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད།  དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་དང་ཁོ་ཚོ་ཟེར་བའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ཅུང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དོན་དངོས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཆགས་ཏེ།  སོ་སོར་དཀའ་ངལ་བཟོ་མཁན་

གི་ཁྱིམ་མཚེས་དེ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་རང་གི་རྒྱལ་ཁར་བརི་

ཡི་ཡོད།  འནོ་ཏེ་དེང་སང་གི་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་ནང་།  གོ་ལའི་དཔལ་

འབྱོར་ཐད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ས་མཚམས་མེད།  ཆོས་ལུགས་ཀི་ས་མཚམས་མེད།  

དེ་བཞིན་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་ཅེས་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་འཕྲད་བཞིན་པ་དང་དུས་མཚུངས།  འཕྲོད་བསྟེན་གི་ཆ་རྐེན་ཡར་རྒྱས་

ཕིན་པའི་རྐེན་ལས་མི་འབོར་གི་གངས་ཚད་འཕེལ་བཞིན་ཡོད།  དེ་དག་གི་

རྐེན་པས་རང་བྱུང་གི་ཐོན་ཁུངས་ཟད་པའམ་མི་འདང་བའི་རྟགས་མཚན་

སྟོན་གི་ཡོད།  དེའི་ཕིར་ངེད་ཅག་གི་མ་འངོས་པ་དེ་སྟབས་བདེ་པོ་ཞིག་

མི་འངོ་།  གནས་སྟངས་དེའི་འགོ་ཏུ་ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་ཚང་མས་གཅིག་གྱུར་

དང་གཅེན་གཅུང་གི་འདུ་ཤེས་ཐོག་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གཞོགས་

འདེགས་བྱེད་ཀིན་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བ་ཞིག་སྐྱེལ་དགོས་ཀི་ཡོད།

ད་ལྟའི་ཆར་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མ་སྟེ།  འཇིག་རྟེན་བཀོད་

པ་པོ་ཁས་ལེན་མཁན་དང་མི་ལེན་མཁན་སུ་ཡིན་རུང་གཉིས་ཀས་སིང་

རེ་དང་།  བཟོད་སོམ།  དགོངས་ཡངས།  རང་སྒིག་རང་སྲུང་བཅས་ཀི་

བསབ་བྱར་གལ་ཆེན་པོ་བརི་ཡི་ཡོད།  འདས་པའི་མི་ལོ་ ༣༠༠༠ ལྷག་གི་

རིང་།  ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་དེ་དག་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་དངོས་གནས་

ཕན་ཐོགས་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་ཡོད།  འནོ་ཏེ་མང་ཚོགས་བྱིངས་ཀི་ཁོད་ཆོས་

ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱེ་འབྱེད་ཀི་ཁྱད་པར་བྱུང་ཡོད།  དེང་སང་འཛམ་

གིང་ནང་།  སྐབས་འདི་ག་རང་ལ་ང་ཚོས་ཞི་བདེ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཀི་ཡོད་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ནའང་། རྒྱུ་སྐར་འདི་རང་ལ་འགོ་བ་མི་གཅིག་པ་ཡིན་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་ས་

ཆ་འགའ་ཞིག་ལ་ཆོས་ལུགས་ཀི་མིང་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་བྱེད་

ཀི་ཡོད།  མི་བཟང་པོ་ཞིག་དང་སིང་རེ་ལྡན་པ་ཞིག་གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུར་ཆོས་

ལུགས་མི་འདྲ་བ་ཚང་མར་ནུས་པ་གཅིག་པ་ཡོད་ཀང་།  ཁ་གསང་པོར་

བཤད་ན་ལམ་ལྷོང་བྱུང་མེད།

ད་ཆ་ང་ཚོའི་མིག་སྔར་ལྷག་པའི་འདམ་ག་གཞན་ནི་ཤེས་ཡོན་ཡིན།  

ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོན་པ་དང་ཚན་རིག་པ་འགའ་དང་ངོས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་གཅིག་

པར་སྣང་།  ངོས་ཀི་མཐོང་སྣང་ལ།  ད་ཡོད་ཀི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་དེ་དག་

ཧ་ལམ་ནུབ་ཕོགས་ནས་བངས་པ་འདྲ་པོ་ཡོད།  འདས་པའི་མི་ལ་ོ ༢༠༠ ལྷག་

གི་གོང་ནུབ་ཕོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཟོ་ལས་ཅན་དུ་སྒྱུར་འགོ་བཙུགས་

པའི་རེས་དེང་དུས་ཀི་ཤེས་ཡནོ་འཕེལ་རྒྱས་ཕིན་པར་སྣང་།  ངོས་ཀི་བསམ་

པར།  དེའི་སྔནོ་དུ་མཆདོ་ཁང་དང་དགནོ་པ་རྣམས་སབོ་གཉེར་བྱེད་སའི་ལྟེ་

གནས་ཆགས་ཡདོ།  རིམ་གིས་ནུབ་ཕོགས་སུ་བཟོ་ལས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་

རེས་སབོ་གཉེར་གི་ལྟེ་གནས་ལགོས་སུ་བྱུང་བ་རེད།  སྐབས་དེ་དུས་བཟང་

སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱའི་ཐད་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ལྟེ་གནས་ཁག་གིས་འགན་ཁུར་

བཞེས་ཡདོ།  དེང་སང་གི་འཛམ་གིང་ནང་།  མི་འབརོ་ཐེར་འབུམ་བདུན་

ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཐེར་འབུམ་གཅིག་ཙམ་གིས་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་

མེད།  ཁ་གསང་པརོ་བཤད་ན།  ཆསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་ཐེར་འབུམ་

དྲུག་གི་ནང་དུའང་རགོ་དྲ་སོང་མཁན་ནམ་མ་རབས་ཀི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་

ཉུང་ཤས་ཡདོ།  སེམས་སྐྱིད་པ་ོཡདོ་སྐབས་ངོ་ཐོག་ཏུ་ཆསོ་དད་ཅན་འདྲ་པརོ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

མངོན་ནའང་།  དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་སྐབས་ཆསོ་ཀི་ཞག་ཚི་ཁྱནོ་ནས་མེད་

པར།  ང་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོ་ཟེར་ནས་སེམས་ཚོར་དྲག་པའོི་དབང་དུ་སོང་ནས་

ཐ་ན་གཞན་གི་སགོ་གཅདོ་པར་ཡང་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་ཀི་མེད།

དེ་དག་གི་ཐད་མི་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྤོད་ཆེད་ང་ཚོར་སྔོན་འགོའི་

སོབ་གྲྭ་ནས་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་བར་ལག་བསྟར་ཐུབ་པའི་ཤེས་

ཡོན་གི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡོད་ན།  རིམ་གིས་མི་རྣམས་ལ་ངེས་ཤེས་ཤིག་

རེད་ནས།  སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་སོ་སོ་རང་གི་ཁེ་ཕན་ཡིན་པའང་

གསལ་པོ་ཤེས་པ་དང་།  སོ་སོའི་ལུས་ཀི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་སོགས་པར་དོ་

སྣང་བྱེད།  ལུས་ཀི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་སེམས་ཀི་འཕྲོད་བསྟེན་དབར་འབེལ་

བ་ཟབ་པོ་ཡོད།  ངོ་ཐོག་ཏུ་ང་ཚོའི་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་དཀྲུག་མཁན་དེ་ཁོང་

ཁོ་ཡིན།  སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཁོང་ཁོ་ནི་ང་ཚོའི་སེམས་ཀི་རང་ཆས་སུ་གྲུབ་

པའི་ཆ་ཤས་སུ་བརི་ཡི་ཡོད།  དེ་ར་བ་ནས་མ་རེད།  ང་ཚོའི་སེམས་ནང་

ཁོང་ཁོར་གནོད་མཁན་གི་བོ་ཞིག་ཡོད།  དེར་བརྟེན་སིང་རེ་དང་ཁོང་

ཁོ་གཉིས་དུས་གཅིག་ལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་ཐབས་མེད།  སྦོང་བརྡར་ལ་

བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་སིང་རེ་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ།  མཐའ་གཅིག་ཏུ་

སོམ་རྒྱག་དགོས་དོན་མེད།  སོ་སོའི་རྣམ་དཔྱོད་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་ཚན་རིག་

གི་རེད་དོན་ཐེ་བའི་བྱ་དངོས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས།  འནོ་ཏེ་ཁོང་ཁོ་

སོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཡང་མེད།  དེས་དང་པོ་སོ་སོའི་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་

མེད་པ་བཟོ་བ་དང་།  རིམ་གིས་སོ་སོའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་གནོད།  དེ་ནས་

སོ་སོའི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་གི་མཛའ་བརེའི་ཁོར་ཡུག་དེ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་གི་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཡོད།  མ་གཞི་ཁོང་ཁོ་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོའི་སེམས་ཚོར་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་

ནའང་དེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཁྱོན་ནས་མེད།  གལ་སིད་ང་ཚོས་སོ་སོའི་རྣམ་

དཔྱོད་བེད་སྤྱོད་ཡག་པོ་བྱས་ན།  ཁོང་ཁོ་ཟེར་བ་བེད་སྤྱོད་མེད་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ།  ཁོང་ཁོའི་ལྡོག་ཕོགས་ནི་བརེ་བའམ་སིང་རེ་ཡིན།  ལུས་

པོའི་གྲུབ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་ང་ཚོར་དེ་ལྡན་ཡོད།  དེ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀི་

དད་པ་ཙམ་ལ་གཞི་མ་བྱས་པར་ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་ནས་ཚན་རིག་གི་གྲུབ་

དོན་དང་།  ཐུན་མོང་གི་ཉམས་མོང་།  རྒྱུན་ཤེས་སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ན།  

སིང་རེའི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ང་ཚོའི་སེམས་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་ངེས་

ཤེས་རེད་ཐུབ།  དེ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།

འདས་པའི་མི་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གི་རིང་ངོས་ནས་ཁ་ཙམ་མིན་པར་

དེང་དུས་ཀི་ཚན་རིག་པ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བགོ་གེང་ལྷུག་པོ་བྱས་པ་ཡིན།  

འནོ་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཕི་མའམ་ཐར་པའི་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་ར་བ་ནས་མ་བྱས་པར།  

ང་ཚོའི་སེམས་ཚོར་དང་།  འཇིག་རྟེན།  རྒྱུ་སྐར་སོགས་ཀི་འགོ་སྟངས་སྐོར་

ལ་བགོ་གེང་བྱས་པ་ཡིན།  སྤྱིར་བཏང་ངོས་ནས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་རིག་

པ་དང་།  ཀླད་པའི་སྐོར་གི་དབང་རའི་ཚན་རིག  དངོས་ཁམས་རིག་པ་

དང་ཁྱད་པར་དུ་ཀོན་ཊམ་དངོས་ཁམས་རིག་པ་བཅས་ཀི་སྐོར་བགོ་གེང་

བྱས་པ་ཡིན།  ཐེངས་ཤིག་རྒྱ་གར་གི་རྡུལ་ཕྲན་དངོས་ཁམས་རིག་པ་སྨྲ་བ་

ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་རཱཇཱ་རམནྣཱ་ (Raja Ramanna) མཆོག་གིས།  ནུབ་

ཕོགས་སུ་ཀོན་ཊམ་དངོས་ཁམས་རིག་པ་ནི་ཕིས་སུ་གསར་དུ་དར་བ་ཞིག་

དང་།  ལུང་པ་འདིའི་ནང་ཀོན་ཊམ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

མི་ལ་ོ ༢༠༠༠ སྔནོ་དུ་དར་བ་རེད་ཅེས་དང་།  དེ་ཡང་ཁོང་གིས་བཀླགས་པའི་

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གསུང་རོམ་ཞིག་ནང་རྣམ་གཞག་དེ་སྔ་ས་ནས་འདུག་

ཅེས་ངོས་ལ་གསུངས་བྱུང་།  དེའི་ཕིར་ངོས་རང་གི་ཉམས་མངོ་ལ་གཞིགས་ན།  

ཚན་རིག་པ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཀོན་ཊམ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་བརདོ་གཞིའི་

ཐོག་བག་ོགེང་བྱེད་སྐབས།  ངོས་ཀི་ཤེས་རྒྱ་དེ་ཁོང་ཚོ་ལས་རྦད་དེ་ཆེ་བ་ཡདོ།  

གང་ཡིན་ཞེ་ན།  ང་ཚོས་རྣམ་གཞག་དེ་སྦངས་ཡདོ།

ཚན་རིག་པ་ཚོས་གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་གི་སེམས་ཁམས་རིག་པར་

ལྟ་དུས་དེང་དུས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དེ་སྔོན་འགོ་སོབ་གྲྭའི་གནས་

ཚད་དུ་མ་གཏོགས་སེབས་མེད།  རྒྱ་གར་གི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་འདི་

ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་པོར་ཡར་ཐོན་བྱུང་ཡོད།  ངོས་ནས་གོང་དུ་བཤད་པར་

ལྟར།  ལུང་པ་འདིའི་ནང་གངས་ཅན་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་།  གཅེར་བུ་པའི་ལྟ་

གྲུབ།  དེ་བཞིན་ཧིན་དུའི་ལྟ་གྲུབ།  ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སོགས་ལྟ་གྲུབ་མི་འདྲ་

བ་སྣ་ཚོགས་དར་ཡོད།  ང་ཚོའི་ཉམས་ལེན་ནང་།  དཔེར་ན།  ཞི་གནས་

དང་ལྷག་མཐོང་ལྟ་བུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ནི་ང་ཚོའི་སེམས་ལ་སྦོང་བརྡར་

སྤོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན།  དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་སེམས་ལ་སྦོང་བརྡར་

གཏོང་རྒྱུར་སོ་སོའི་སེམས་དང་སེམས་ཚོར་གི་རྣམ་གཞག་ཐད་གོ་རྟོགས་

ཡག་པོ་དགོས།  དེའི་ཕིར་གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་གི་སོལ་རྒྱུན་ནང་སེམས་ཀི་

སྐོར་འགེལ་བཤད་ཧ་ཅང་མང་པོ་མཛད་ཡོད།  ནམ་རྒྱུན་ངོས་ཀིས་ཚན་

རིག་པ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བགོ་གེང་བྱེད་སྐབས།  ཚན་རིག་པ་མང་པོས་

གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་གི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་སྦོང་འདོད་དང་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཤེས་འདོད་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀི་འདུག  འནོ་ཏེ་དེང་དུས་ཀི་རྒྱ་གར་བ་ཚོས་དེང་

དུས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ལ་འབད་ཀིན་སོ་སོའི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་

དེར་སྣང་མེད་ཤོར་ཡོད།  དེང་དུས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ནི་དངོས་ཡོད་ཀི་ཆ་ནས་

ལུང་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་དཔལ་འབོྱར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ཨ་ཅང་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  འནོ་ཀང་དེ་ཙམ་གིས་འདང་གི་མེད།  ང་ཚོར་ལུས་

པོ་འདི་དང་སེམས་འདི་ལྡན་ཡོད།  ལུས་ཀི་ཆ་ནས་ཕི་དངོས་པོའི་ཡར་

རྒྱས་ལ་བརྟེན་ཅིང་།  ཕི་དངོས་པོས་ང་ཚོའི་ལུས་ཀི་དགོས་མཁོ་བསྐྲུན་

ནས་ལུས་ཀི་བདེ་བ་འབྱུང་གི་ཡོད།  ནང་སེམས་ཀི་བདེ་སྐྱིད་ལ་མཚོན་

ན༑  སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་ནི་ང་ཚོས་ཚོང་ཁང་ནང་ནས་ཉོ་མི་ཐུབ།  ཁྱེད་

རང་ཚོ་ས་ཡའམ་དུང་ཕྱུར་གི་བདག་པོ་ཚོར་དངུལ་ཁི་ཕྲག་མང་པོ་གཏང་

ཆོག་ཆོག་ཡོད།  འནོ་ཏེ་ང་ལ་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་དགོས་ཀི་འདུག  འཚོང་

རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཚོང་ཁང་ནང་སྐད་བརྒྱབ་ན།  མི་ཚང་མ་གད་མོ་ཤོར་རྒྱུ་

རེད།  སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་ཞེས་པ་ཕི་རོལ་ནས་མིན་པར་སོ་སོའི་ནང་བསམ་

བོའི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས།

དེར་བརྟེན་ཁོང་ཁོ་དང་།  སུན་སྣང་།  ཡིད་ཆེས་མེད་པ་སོགས་

གནོད་འཚེ་ཅན་གི་སེམས་ཚོར་དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དམ་

ཞེས་པའི་དྲི་བ་དེར་ཤེས་ཡོན་གི་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་བྱེད་དགོས།  སོམ་

ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ལ་སོ་སོའི་སེམས་ལ་བྱ་ར་བྱེད་དགོས་པ་དང་།  བྱིང་བ་

དང་རོྒད་པ་གཉིས་ཀི་ལྡོག་ཟླའི་བོ་གཉིས་པོ་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་པ་ལ་དེ་གཉིས་

སོང་དགོས།  ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ཉམས་ལེན་ལྡན་པའི་སོལ་རྒྱུན་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཁག་ནང་།  སེམས་ལ་སྦོང་བརྡར་གཏོང་ཕོགས་དང་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་སྐྲུན་

ཕོགས་ཐད་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་རང་བཞིན་གིས་མང་བ་ཡོད།  དེས་ན་རྒྱ་

གར་གི་རིག་གཞུང་ཁོད་ཤེས་ཡོན་དེ་དག་སྔ་ས་ནས་ཡོད།  གལ་ཏེ་ཁྱེད་

རང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་དེ་དག་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཉམས་ལེན་གི་ཆ་ཤས་སུ་བརིས་

ན༑  རྒྱ་གར་གི་མི་རིགས་ཚང་མར་སོབ་མི་ཐུབ།  སྤྱིར་རྒྱ་གར་ནང་སོལ་

རྒྱུན་གི་ཆོས་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཅིང་།  འཛམ་གིང་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་

ཆེ་ཁག་ཚང་མ་ལུང་པ་འདིའི་ནང་མཉམ་དུ་གནས་ཡོད།  དེའི་ཕིར་རྒྱ་གར་

ནི་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་རེད།  ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་ཞི་མཐུན་མཉམ་གནས་

ངང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལས་སོབ་སོྦང་བྱེད་ཐུབ་པར་ངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་

བརྟན་པོ་ཡོད།

དེར་བརྟེན་ངོས་ཀི་འགན་ཁུར་ལས་གཅིག་ནི།  ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་

གི་མཛའ་མཐུན་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  གནའ་

བོའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་མང་པོ་ཞིག་ས་སྐྱེས་རོྡ་སྐྱེས་ཡིན་

པ་མ་ཟད། ལུང་པ་གཞན་ནང་དར་བའི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་འགའ་ལུང་པ་

འདིར་སེབས་ཏེ།  ད་ལྟའི་ཆར་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མ་འདིར་མཉམ་དུ་

གནས་ཡོད།  སྐབས་རེར་རོག་དྲ་ཡོང་སིད།  དེ་ནི་ཧ་གོ་དོན་གསལ་རེད།  

སྐབས་རེར་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་བ་ཐེར་འབུམ་གཅིག་ཡོད་པ་ཚང་མ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་ཡིན།  རོག་དྲ་སོང་མཁན་ཉུང་ཤས་ཡོད་ཅེས་རེད་

མོ་དང་སྦྲགས་ནས་ཤོད་ཀི་ཡོད།  སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ནང་འཚོ་གནས་བྱེད་ཀི་

ཡོད་སྟབས་དཀའ་ངལ་ཡོང་སིད་པ་ཡིན།  དེ་གསལ་པོ་རེད།  འནོ་ཀང་སྤྱི་
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སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཡོངས་ནས་རྒྱ་གར་ནི་འཛམ་གིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མ་མཉམ་དུ་

སོད་སའི་ལུང་པ་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན།  ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་རེད།

ངོས་ནས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པ་ལས་

ཐེར་འབུམ་གཅིག་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་མཁན་ཆགས་ཡོད།  ཆོས་ལ་ཡིད་

ཆེས་ཡོད་མཁན་ཚོའི་ནང་དུའང་རིན་ཐང་དེ་དག་ལ་གོ་རྟོགས་མེད་མཁན་

དེ་འདྲ་ཡོད།  རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་དེ་དག་ལ་འཇུག་པའི་

ཐབས་ལམ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད།  དེ་ཡང་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ལུང་དང་ཡིད་ཆེས་

ལ་མ་བརྟེན་པར།  ཚན་རིག་གི་གྲུབ་དོན་དང་།  ཐུན་མོང་གི་ཉམས་མོང་།  

ཐུན་མོང་གི་གོ་རྟོགས་བཅས་ལ་གཞི་བཞག་པ་ཞིག་དགོས།  ངེད་ཅག་མི་

འབོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པ་ཚང་མ་སོ་སོའི་ཨ་མ་ལས་བྱུང་སྟེ།  ཚང་མ་

ཨ་མའི་བྱམས་སྐྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་།  དེར་བརྟེན་རོག་དྲ་

བཟོ་མཁན་ཐེ་བའི་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པ་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་སུ་

མ་ཡི་མངལ་ལས་སྐྱེས་པ་རེད།  ཁོང་ཚོར་སོ་སོའི་ཕ་མའི་དྲུང་ནས་བརེ་བ་

དང་བྱམས་སྐྱོང་ཐོབ་ཡོད།

སྔོན་འགོའི་སོབ་གྲྭ་ནས་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་སྤྱིར་ཕིའི་དངོས་པོ་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་སོབ་ཚན་མང་པོ་ཡོད་ཀང་།  དེ་

དག་དང་མཉམ་དུ་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་སྐྲུན་སད་མི་རབས་གཞོན་པའི་

ཕྲུ་གུ་ཚོའི་ཆེད་དུ་སེམས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཀི་སོབ་ཚན་ཞིག་ངེས་

པར་དུ་བསབ་གཞི་སྤྱིའི་ནང་འཇོག་དགོས།  དེ་ནི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་རེད།  དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོས་དེ་དག་

དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པར་ངོས་ཀིས་སེམས་གཏིང་

ནས་ཡི་རང་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཨ་རིའི་ནང་གི་གོང་ཁྱེར་གཉིས་འདུག  དེ་གཉིས་ཀི་མིང་དྲན་གི་མི་

འདུག  གོང་ཁྱེར་གཅིག་ལ་བྱམས་བརེའི་གོང་ཁྱེར་ཟེར་བ་དང་།  གཞན་

དེར་སིང་རེའི་གོང་ཁྱེར་ཟེར་གི་འདུག  དེ་གཞིར་བཟུང་ཁོ་རང་ཚོས་གོང་

ཁྱེར་ནང་ལས་འཆར་དེ་འདྲ་བསྒིགས་ཏེ།  མཇུག་འབས་ཀང་ཧ་ཅང་ཡག་

པོ་བྱུང་འདུག  གོང་སེའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀིས།  གོང་ཁྱེར་དེའི་ནང་གི་སོབ་ཕྲུག་

ཚོའི་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་ཆེ་བ་དང་གཞན་ལ་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་པ་

ཆེ་བ་ཡོད་སྐོར་ངོས་ལ་བརོད་བྱུང་།  ཤེས་ཡོན་གི་ཐོག་ནས་ནང་སེམས་

ཀི་རིན་ཐང་སོགས་ཀི་སྐོར་མང་ཙམ་གེང་སོང་བྱས་ན་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་

ཡོང་གི་འདུག  ངོས་ཀི་བསམ་པར་ལུང་པ་འདི་ནི་སིང་རེའི་འབྱུང་ཁུངས་

ཆགས་ཡོད།  རྒྱུ་མཚན་ནི་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ཕིན་

པའི་རྒྱ་གར་གི་རིག་གཞུང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  འཚེ་བ་མེད་པ་ནི་སིང་རེའི་

རྣམ་འགྱུར་ཡིན།  ལག་ལེན་གི་རིམ་པར་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་།  ཀུན་སོང་

གི་རིམ་པར་སིང་རེ་ཆགས་ཡོད།  ངོས་ཀི་བསམ་པར།  རྒྱ་གར་ནང་འདས་

པའི་མི་ལོ་ ༣༠༠༠ ལྷག་གི་སྔོན་ནས་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་བྱུང་བ་དང་།  དེ་དག་

གི་རྐེན་པས་དེང་རབས་ཀི་རྒྱ་གར་མི་དམངས་ཀི་སེམས་ནང་འཚེ་བ་མེད་

པའི་ལྟ་བ་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་།  དེ་ག་ནང་བཞིན་ཆོས་ལུགས་

ལ་མ་བརྟེན་པའི་ལྟ་བའང་གནས་པས།  སིང་རེ་ཞེས་པ་ལོས་ཡོད།  འནོ་ཀང་



63

སྤྱི་ནོར་རགོང་ས་རསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ད་ལྟ་བར་དུ་སིང་རེའམ་བྱམས་བརེའི་མིང་ཐོགས་པའི་གོང་ཁྱེར་གཅིག་

ཀང་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག  འབྱུང་འགྱུར་སིང་རེའམ་བྱམས་བརེ་སོགས་ཀི་

མིང་བཏགས་པའི་གོང་ཁྱེར་རམ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་དེ་འདྲ་ཐོན་པའི་རེ་བ་

ཡོད།  འནོ་ཀང་ད་ཆ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་འགའ་ཞིག་

གིས་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཞིང་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པའི་ལས་དོན་སེལ་འགོ་

བཙུགས་ཟིན་པས་ངོས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།། །།





༄༅། །བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་

རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ། །
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

༄༅། །ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་སོབ་སྟེལ་

གནང་ཕོགས་སོར་དགྟེ་ལས་ཡོངས་ཀི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་

ཕོགས་སོར། །1

དེ་རིང་འདིར་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་པའི་སྐྱབས་ཡུལ་དགེ་འདུན་པ་རྣམ་

པ་དང་། དྷ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའི་འགན་འཛིན་དབུ་ལས་ཀིས་མཚོན་

པའི་དགེ་རྒན་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་དང་ཐོག་རབ་བྱུང་ ༡༧ པའི་མེ་

བྱ་གནམ་ལོ་གསར་དུ་བཞད་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུས་སྟོན་ལ་དགའ་སེམས་

འཁོལ་བའི་ངང་ནས་འཚམས་འདྲིའི་བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལོ་

འདིར་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་གི་ལས་དོན་ཐོག་དམིགས་བསལ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་

རྒྱུའི་ལོ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པའི་སྨོན་འདུན་དང་བཀ་ཤིས་བདེ་

ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའི་དབུ་ལས་རྣམ་པས་ཡང་ཡང་ང་འདིར་སྐད་

བཏང་ནས་གཏམ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་གི་ཡོད་རེད། སྤྱིར་བཏང་

ང་རང་གི་ལོ་ནའི་བབ་དང་། ལས་དོན་གི་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་ད་ཆ་མི་

1	 ཕྱི་ལྩོ་	 ༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༧	ཉྱིན་༸སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདྩོང་རྱིན་པྩོ་ཆེས་དྷ་སྟེང་བྩོད་ཁྱྱིམ་སྩོབ་

གྲྭའྱི་སྩོབ་དུས་དབུ་འཛུགས་ལས་བྱེད་རྒྱུས་སྟྩོན་ཉྱིན།	 དེ་གའྱི་འགན་འཛིན་དང་དགེ་ལས་ཡྩོངས་

ལ་ཆྩོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཐྩོག་གནང་བའྱི་གསུང་བཤད།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

རབས་རིང་པ་ཆགས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་དྲན་ཡུལ་ནས་ཕར་ཡལ་དགོས་རྒྱུ་

འདྲ་པོ་ཞིག་དང་། མི་རབས་གསར་པ་ཚོས་ལས་འགན་འཁྱེར་དགོས་པའི་

དུས་ཚོད་ཅིག་སེབས་པ་ཡིན་ཙང་། ཆོས་ཕོགས་ཀི་ལས་དོན་ཡིན་ན་གནས་

ཚུལ་ཐ་དད་རེད་མ་གཏོགས་དེ་མིན་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ནང་འདྲ་འདྲ་

འདྲེས་འདྲེས་དང་བཤད་བཤད་ཐག་ཐག་མང་པོ་བྱེད་མི་དགོས་པ་གཙོ་

དོན་བྱེད་ཀི་ཡོད། ཡིན་ནའང་འདི་ནས་ཚང་མས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གནང་

དུས་བསྐྱར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་བྱས་ནས་སེབས་བསད་པ་ཞིག་ལས་དམིགས་

བསལ་གསར་པ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

ད་རེས་འདིར་ལོ་འདིའི་སོབ་དུས་གསར་པ་འཚོགས་པ་དང་བསྟུན་

དགེ་ལས་རྣམ་པར་ལམ་སྟོན་གི་མཛད་སོ་ཉིན་གཅིག་གི་མཛད་རིམ་གི་

ཕག་ཡིག་ཏུ་ནང་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་རང་རེའི་ལས་འགན་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞེས་བིས་འདུག ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཟེར་བ་

དེ་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་༸སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་འདིའི་འཇིག་

རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་སྨན་པའི་གདམས་ངག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས། 

གདམས་ངག་རྣམ་པ་གཉིས་པོ་དེ་རིང་སང་ཉིན་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་

ཀིས་ངོས་འཛིན་དང་ཆ་འཇོག་ཆེན་པོ་ཞུ་ཡི་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཆོས་

ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་འདི་བརོད་གཞི་གཅིག་རེད།

འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་འཁི་བའི་ལས་འགན་ (Universal Re-

sponsibility) ཞེས་པ་དེ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་གདམས་ངག་གི་

དོན་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་རེད། འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་འཁི་བའི་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ལས་འགན་ཞེས་པའི་གདམས་ངག་དེ་ ༡༩༧༠ དོན་གངས་ནས་༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ནུབ་ཕོགས་ལ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྒྱུའི་འགོ་འཛུགས་

གནང་སྐབས་ནས་བཀའ་གནང་བའི་གདམས་ངག་གསར་པ་ཞིག་རེད། དེ་

ལ་ནུབ་ཕོགས་ཀི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དང་ལེན་དང་། ཉམས་ཞིབ། ཉམས་ལེན་

བྱེད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། 

ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་འདི་ ༡༩༩༠ གོ་

གངས་ནས་ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུ་བཀའ་གནང་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་རེད། 

རྐང་དེ་བརྒྱ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པའི་ནང་སྟོང་ལོ་གསར་པའི་གནམ་ལོ་

ཚེས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཡང་ཡང་བཀའ་གནང་བ་ཞིག་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ 

ཐམ་པའི་ལོ་གསར་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཝཱ་རཱ་ཎ་

སིར་ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཤིག་དང་འཁེལ་བ་ཡིན་ཙང་། དེ་སྐབས་ཕི་

ལོ་སྟོང་ཚོ་གསར་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་སྐབས་དྲྭ་རྒྱ་དང་། དེ་འདྲའི་མཐུན་

རྐེན་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་འཛོམས་པོ་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ཡང་དེ་སྐབས་ནས་ཁ་

པར་དང་། ཀམ་པུ་ཊར་གི་ཐོག་ནས་ཨ་རི་དང་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཆོས་

ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་བཀའ་གནང་འགོ་བཙུགས་

པ་རེད། 

དེའི་བརོད་དོན་སིང་པོ་དེ་སྤྱིར་བཏང་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་འགོ་

བ་མི་རིགས་ཡོངས་རོགས་ཀི་དད་གུས་ཆེན་པོ་དང་། ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་

འདིར་དམིགས་བསལ་གི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་བརིས་ནས་ནུབ་

ཕོགས་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཉམས་ཞིབ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དང་ལག་བསྟར་ཕིན་དང་འགོ་བཞིན་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་

བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དེ་གཉིས་ཀའི་སྐོར་ལ་ཐུགས་སྣང་དེ་ཙམ་མ་བྱུང་

བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ང་རང་གིས་མཐོང་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོད། སྒྲུང་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་

ན༑ ༡༩༨༠ ག་གངས་ཀི་སྐབས་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་

སར་ནཱཐ་ལ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས། ཝཱ་རཱ་ཎ་སིའི་གཙུག་ལག་སོབ་

གཉེར་ཁང་གི་རིགས་ཀི་བདག་པོ་ Dr. Kapila Vasant གིས། ༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྔར་མེད་པའི་ལམ་སྟོན་གསར་པ་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་

ལ་འཁི་བའི་ལས་འགན་ (Universal Responsibility) ཞེས་པ་དེའི་ཐོག་

ནུབ་ཕོགས་ཀི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དོ་སྣང་དང་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་མང་

པོ་ཞེ་དྲག་འདུག འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་དང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དེའི་ཐོག་

ད་ལྟ་སྐད་ཆ་ཞེ་དྲག་ཡོང་གི་མི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་སར་ནཱཐ་གཙུག་

ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ནང་ཉམས་ཞིབ་པ་གསུམ་བཞི་ཞིག་ཆེད་མངགས་

དེའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་དང་རོམ་འབི་བྱེད་རྒྱུར་བཞག་པ་ཡིན་ན་གང་འདྲ་

ཡོང་གི་ཡོད་དམ། ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་གནང་སོང་། དེ་དུས་ང་ཡང་དེར་

ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ངས་ལབ་པ་དེ་ཚོར་དོན་དག་ཡོད་པ་དང་དོ་

སྣང་བྱེད་འསོ་པ་ཞིག་མཐོང་བ་ཡིན་ན། སོབ་གཉེར་བ་སོ་སོས་རང་འགུལ་

ལམ་དང་བངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། སྒིག་

འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་ཁྱེད་རང་དེའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་གིས་ཞེས་བཀོད་སྒིག་

བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཡག་པོ་ཡོད་མ་རེད། མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་ངའི་རོམ་ཡིག་

འདི་ཚང་མས་ཀོླག་དགོས་རེད་ཅེས་བཙན་བཀའ་བཏང་བའི་བཟོ་འདྲ་པོ་

ཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་གསུངས་སོང་། སོ་སོས་དོ་སྣང་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

བྱེད་མཁན་ཡོད་ན་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་མཐུན་རྐེན་བསྐྲུན་ན་འགིག་གི་རེད། 

དེ་མ་གཏོགས་སྒིག་འཛུགས་རང་གིས་ལག་ལེན་མ་བསྟར་ན་ཡག་པོ་ཡོད་

རེད། ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་དུས་ང་རང་གི་བསམ་བོའི་ནང་ཕྲན་བུ་མ་བདེ་

བ་ཞིག་བྱུང་། ཡིན་ནའང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ངོ་མའི་བཀའ་ཡིན་

ཙང་། དེ་རེས་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་དེའི་ཐོག་བཀོད་སྒིག་དང་ཉམས་

ཞིབ་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་མ་རེད། 

༢༠༡༡།༡༢ ཡས་མས་ཕལ་ཆེར་ ༢༠༡༢ གཡས་གཡོན་ལ་ཡིན་པ་ཡོད། 

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་སྔོན་མ་ནས་རྒྱ་གར་གི་གཱནྡིའི་རེས་འཇུག་

བགེས་སོང་འཚོ་བཞུགས་ K.V.Bakshi ཞུ་བ་སྔོན་མ་ khadhi ཡི་ཕག་

ལས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡོད་རེད། Dibru Bai Khadhi Commission 

གི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ཁོང་རང་ཧི་མཱ་ཅལ་ནང་ཕག་ལས་

གནང་མཁན་ཞིག་རེད། ༡༩༦༣།༡༩༦༤ སྐབས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་

ཐུགས་འདྲིས་བྱུང་ཡོད་རེད། Dibru Bai དང་འབེལ་མཐུད་བཟོ་མཁན་

དང་། རེས་སུ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་གཱནྡི་འཁྲུངས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་

འཁོར་བའི་སྐབས་སུ་དིལླིར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ Khan Adu Ghafar 

Khan དང་། སྐབས་དེ་དུས་ཀི་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ཚང་མ་

སིངས་ཆ་གཅིག་གི་ཐོག་མཉམ་དུ་ཕེབས་བཞུགས་གནང་རྒྱུའི་སྐོར་དེ་ཚོ་

ཚང་མ་ Dibru Bai ཡིས་གནང་བ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཐུགས་འདྲིས་ཡོད་པ་

ཞིག་རེད། ཁོང་དང་ཁོང་གི་ངོ་ཤེས་ Meerut ལ་ཡོད་པའི་ IMT group 

of colleges ཞེས་པ་ད་ལྟ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཆགས་བསད་ཡོད་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

རེད། དེའི་གཙོ་འཛིན་དེ་ན་ནིང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་

ལ་བཅར་ནས་ཧི་མཱ་ཅལ་ནང་ Dalai Lama University ཞེས་༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཐོག་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་རེ་

བ་ཡོད། མཚན་དེ་འདོགས་ཆོག་པ་གིས་ཞེས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སོང་། དེ་

དུས་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་བཟོས་ན་བྱབ་གང་

ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ལས་ད་ལྟ་ནུབ་ཕོགས་ལ་སེམས་དང་སོག་གི་སྐོར་

ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་གནང་བའི་གྲུབ་དོན། སེམས་དང་

སོག་གི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་བཟོས་གནང་ཡོད་རེད། དེའི་ཡན་ལག་གཅིག་

རྒྱ་གར་ལ་བཟོས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སྐབས། ཁོང་ཚོས་

གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ཚབ་ལ་སེམས་དང་སོག་གི་སྒིག་འཛུགས་

ཀི་ཡན་ལག་ཅིག་རྒྱ་གར་ནང་བཟོ་ཡི་ཡིན། Bakshi ནམ་རྒྱུན་ནས་

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་ཐད་ཀར་ནང་ཚགས་འདྲ་པོ་བྱས་ཏེ་སེམས་ལ་

གང་དྲན་པ་དེ་ཞུ་མཁན་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད།

ཁོང་གིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་ས་རྒྱ་གར་ནང་རེད་དེ། 

བཀའ་སོབ་མན་ངག་ར་ཆེ་བ་ཚང་མ་ནུབ་ཕོགས་ལ་གནང་གི་འདུག དེ་ག་

རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཞུས་སོང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་བཞད་མོ་བཞད་

པ་དང་སྦྲགས་ངས་སུ་གང་ཞིག་ལ་ང་ལ་གཅིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། ཉན་རོགས་

ཞེས་ལབ་པར་འགོ་ཡི་མེད་ཀང་། ང་ལ་གཅིག་བཤད་དགོས་རེད་ཅེས་

ཚུར་ལབ་པར་ཡོང་མཁན་དེ་ཚོར་ངས་ཤོད་ཀི་ཡོད། དེ་ངའི་ནོར་འཁྲུལ་མ་

རེད། རྒྱ་གར་བའི་ནོར་འཁྲུལ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོར་དོ་སྣང་ཡོད་ན་དོ་སྣང་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

བྱེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་བས་དེར་དོ་སྣང་བྱེད་ཆོག་གི་མ་རེད་

ཅེས་ལབ་མཁན་སུ་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་འདྲ་ཡིན་

ན་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་དེ་དེང་རབས་ཀི་ཤེས་

ཡོན་གི་སྒོམ་གཞིའི་ནང་འཁྱེར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་དེ་ནུབ་ཕོགས་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཀི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གི་སེམས་དང་

སོག་གི་ཡན་ལག་འདིའི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་དེ་བརམ་ཆོག་པ་གིས་ཞེས་ཞུས་

སོང་། དེ་འདྲ་བྱས་ན་འགིག་གི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ནས་བྱས་

ཏེ་འདས་པའི་ལོ་གསུམ་ཙམ་གི་རིང་སྤྱིར་བཏང་ནུབ་ཕོགས་ལ་ཨེ་མོ་རི་

གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གིས་འགན་ཁུར་རྐང་བཞེས་ཐོག་གཙུག་ལག་

སོབ་ཁང་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཐོག་ནས་སེ་

ཚན་དེ་འདྲ་བཟོས་ཏེ་དེའི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་། དེ་བཞིན་

མངའ་སེ་དང་གོང་སེ་སོ་སོའི་ནང་དམིགས་བསལ་གི་ཕག་ལས་གནང་

མཁན་གང་འཚམས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་པའི་

སྤྱི་ཚོགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་བོད་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དེའི་སྐོར་

ལ་རང་འགུལ་གི་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཆགས་ཀི་

འདུག 

སྤྱིར་བཏང་དེ་རིང་གི་བརོད་གཞིའི་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་

བའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་བིས་གནང་ཡོད་རེད་དེ། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་

བའི་བཟང་སྤྱོད་དེ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

རེད། དེའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་གཏིང་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ལ་བལྟས་

པ་ཡིན་ན། དེ་རིང་སང་ཉིན་ནུབ་ཕོགས་ཀི་སོབ་ཚན་འཇོག་སྟངས་ཀི་ནང་

སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་དང་། སིད་དོན་ཚན་རིག ས་ཁམས་རིག་པ་ཞེས་པ་

ལྟ་བུ་སོབ་ཚན་གཞན་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་དོ་མཉམ་

མི་ཡོང་བར་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་ Secular 

Ethics ད་ག་རང་སོབ་ཚན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་

དུ་སོབ་ཚན་གཞན་པ་དང་མཉམ་འབེལ་བྱས་ནས་ interdisciplinary 

study བྱེད་རྒྱུའི་ནང་ཚུད་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་འདྲ་བའི་རིག་

པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ངས་འདིར་ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་གི་ནང་

ཞུ་ཐུབ་ཐབས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། འནོ་ཀང་དེའི་སྒོམ་གཞི་དང་། དེ་ལ་

ས་བཅད་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་ཀི་སྐོར་ལ་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་ན་

བསམས་སོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན། གལ་ཏེ་དེའི་ཐོག་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་

གནང་བ་ཡིན་ན། ནུབ་ཕོགས་ཀི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རི་

གཉིས་ཀའི་ནང་དེའི་ཚོད་བལྟ་དེ་གང་འཚམས་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་འགོ་

བཞིན་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་དུའང་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༧ ནས་ཕལ་ཆེར་སྐད་ཡིག་

གི་བརྒྱུད་ལམ་མི་འདྲ་བའི་སོབ་གྲྭ་དང་། ཨིན་ཇིའི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་བྱས་པ་

གཉིས་གསུམ་ཞིག་དང་། ཧིནྡི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་བྱས་པ་གཉིས་གསུམ་ཞིག 

བངལ་དང་ཨ་སམ་གི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་བྱས་པ། ད་ལྟ་ལྷོ་ཕོགས་སྐད་ཡིག་

དེ་ཚོའི་ནང་བརྒྱུད་ལམ་ཡོད་པ་སོབ་གྲྭ་འདི་རེད་ཅེས་དམིགས་བསལ་ངོས་

འཛིན་བྱས་པ་མེད་ཀང་། དེ་འདྲའི་སོབ་གྲྭ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་

སོབ་ཚན་འདི་ཚོད་བལྟ་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཚོའི་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཐོག་ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་འཛིན་

སྐྱོང་གིས་ཐུགས་ཞིབ་དང་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ཡག་པོ་

ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་སྐབས་རེར་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་

བའི་བཟང་སྤྱོད་དང་། སྐབས་རེར་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀི་བཟང་སྤྱོད་ 

Secular Ethics ཞེས་གསུངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་

རེད་ཅེས་བརོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་

ནང་འགོ་བ་མི་རིགས་ཀིས་མཚོན་པའི་སོག་ལྡན་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་མང་

པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ནི་ཉེན་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་སའི་གོ་ལ་

ཁོ་རང་འཐོར་ཞིག་ལ་འགོ་ཉེན་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། དེ་

ཚོ་ཚང་མ་ཡོང་དགོས་པའི་གནད་དོན་དེ་ནི་འགོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ཉམས་

ཆག་ཕིན་པའི་དབང་གིས་རེད། དེ་རྒྱས་བཤད་བྱས་ན་མང་པོ་ཡོད་ཀང་

བསོམས་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་འགོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ཉམས་ཆག་

ཕིན་པ་དེ་རེད། བཟང་སྤྱོད་ག་རེ་བྱས་ཏེ་ཉམས་ཆག་ཕིན་པ་རེད་ཅེས་ང་

ཚོས་ཕིར་བལྟས་ཤིག་སོག་པ་ཡིན་ན། ཧ་ལམ་ལོ་ ༢༥༠།༣༠༠ ཡས་མས་ཤིག་

གི་སྔོན་ནས་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕིན་པ་རེད། 

འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་དེ་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ལས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་དབང་

གིས་ནུབ་ཕོགས་ལ་བཟོ་ལས་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་

རེད། དཔལ་འབྱོར་བཟོ་ལས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཆབ་སིད་མང་

གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་དང་། རྒྱལ་པོའི་རིང་ལུགས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དང་༸མི་རེ་དབང་འཛིན་གི་རིང་ལུགས་དེ་དག་རིམ་པས་མེད་པར་ཆགས་

པ༑ ཁོ་རང་ཚོ་ནུབ་ཕོགས་པས་ཤོད་སྟངས་ལྟར་བྱས་ན། དུས་རབས་གསར་

པ་ renaissance ཟེར་བ་ཡག་པོ་ཞིག་ཏུ་བརི་ཡི་ཡོད་རེད། གཅིག་བྱས་ན་

ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་གི་རེད། ཡག་པོ་དེ་དང་མཉམ་དུ་སྡུག་ཆགས་ཀང་མང་

པོ་ཞིག་ཁིད་ཡོད་རེད།

 དེ་སྐབས་ཆོས་དང་ཆབ་སིད་ཐ་དད་དུ་དབྱེ་རྒྱུ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་

ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ཙང་། འཇིག་རྟེན་སིད་ལུགས་རྐང་པ་ Secularism ཟེར་

བ་དེ་ད་ལྟའང་ནུབ་ཕོགས་པའི་བསམ་བོའི་ནང་ཆོས་འགལ་རིང་ལུགས་

དང་། ཆོས་འགོག་རིང་ལུགས། ཆོས་མི་དགོས་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་

བསམ་བོ་བཏང་ནས་ secular ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ང་ཚོ་ཤར་ཕོགས་པའི་གོ་

བ་ལེན་སྟངས་ནང་བཞིན་ཡོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་

ཆེས་ཕག་དེབ་དེའི་ཞལ་བྱང་མཛད་སྐབས་ཐོག་མར་ Beyond religion, 

Secular Ethics ཅེས་ཡོད་རེད། ནུབ་ཕོགས་པ་ཚོས་ secular ཞེས་བཀོད་

པ་ཡིན་ན་ཆོས་ལ་འགལ་ཟླ་བྱེད་མཁན་དང་། ཆོས་ལ་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་

དེ་འདྲ་ཞིག་གོ་ཡི་ཡོད་ཙང་མཁས་པ་མང་པོས་ secular གི་ཚིག་འདི་མ་

བཞག་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་སོང་། དེར་བརྟེན་ད་ལྟའི་ཕག་དེབ་ཀི་ཞལ་

བྱང་ལ་ secular ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་མི་དགོས་པ་བྱས་ནས་ Beyond Re-

ligion: Ethics for a whole world, Secular Ethics for a whole 

world ཞེས་གསུངས་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ཕག་དེབ་ཀི་ནང་དུ་ secular 

ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཡང་ཡང་བེད་སྤྱོད་བཏང་གནང་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ང་ཚོས་ secular ཞེས་པའི་ཚིག་བེད་སྤྱོད་གནང་རྒྱུའི་གོ་དོན་དེར། སྤྱིར་

བཏང་ secular ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཨིན་སྐད་ཀི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ en-

cyclopaedia ཞེས་པ་དེ་ཚོའི་ནང་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཚིག་དེའི་དོན་དག་

འཆད་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཕལ་ཆེར་བཞི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཤིག་ཡོད་རེད། ལྷག་

པར་དུའང་རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་ཚོའི་ནང་ནས་དཔེར་ན། Prof. AK Sa-

ran ལྟ་བུ་ཡིན་ན། secular གི་རྣམ་གཞག་གསུང་སྟངས་རྦད་དེ་ལོགས་ཀ་

རེད། གང་ལྟར་དེ་རིང་སང་ཉིན་གཱནྡི་དང་། བིནོབཱ་ བྷཱ་བེ། Vinoba Bhave 

དང་། སྭཱམཱི་ བིབེཀཱནནྡ་ Swami Vivekananda ཁོང་ཚོའི་གསུང་སྟངས་

ལྟར་བྱས་པ་ཡིན་ན། secular དེ་ཆོས་འགོག་རིང་ལུགས་དང་ཆོས་འགལ་

རིང་ལུགས་ལ་མ་བསྒྱུར་པར། ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ sarva dharma sam-

bhava ལ་བསྒྱུར་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་གི་སྐད་ལ་ sambhava ཟེར་ན་གཅིག་

གྱུར་གི་ཐུགས་སྣང་དང་། གཅིག་གྱུར་གི་གུས་ཞབས། Sarva dharma ཟེར་

ན་ཆོས་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཅེས་ཆོས་ལུགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པར་

གཅིག་གྱུར་གི་གུས་ཞབས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ secular གི་དོན་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

ཀི་ཡོད་རེད།

ད་ལྟ་ང་ཚོས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ secularism, Secular Ethics 

གསུངས་པ་དེ་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ལས་ཆོས་འགལ་རིང་ལུགས་མིན་པ་

གསལ་པོ་མཁྱེན་དགོས། ཆོས་དང་ཆབ་སིད་ཐ་དད་དུ་ཕེ་བའི་རེས་ལ་མིའི་

བཟང་སྤྱོད་ཀི་འགན་ཁུར་དེ་ཆོས་ལུགས་ཁག་ལ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་

གྱུར་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུའང་ཆོས་དང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་སོབ་སྟོན་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དེ་མི་དགོས་པ་གཙོ་དོན་བྱས་ནས་ secular གི་ལུང་པ་དེ་ཚོའི་སོབ་གྲྭ་

ཁག་གི་ནང་ཆོས་བསབས་ན་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་

རིམ་པས་སེབས་པ་རེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དོན་ཚན་གཉིས་པ་ཆོས་ལུགས་

རང་རང་སོ་སོ་ཉམས་ཆག་ཏུ་ཕིན་ནས་ཆོས་ལུགས་ནང་བཤད་པའི་དོན་

ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་དཀོན་པོ་ཆགས་པ་རེད། ང་རང་

ཚོ་ནང་པ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཉིན་ལྟར། སངས་རྒྱས་

ཆོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆོག་རྣམས་ལ། །ཞེས་འདོན་གི་ཡོད་རེད་དེ། དངོས་

གནས་སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་དང་མཐུན་པའི་མི་ཚེའི་ཀུན་སྤྱོད་དེ་ཆོས་

དང་མཐུན་པ་བྱེད་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། བསབ་པ་ལྔ་ཡི་ཚུལ་ཁིམས་

ཉིན་ལྟར་ལེན་མཁན་ཚོས་ཀང་། བསབ་པ་ལྔ་ཡི་ཚུལ་ཁིམས་གཅིག་ཀང་མ་

སྲུང་མཁན་དེ་འདྲ་མཐོང་དང་མཐོང་བཞིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཆོས་

ནས་བཤད་པ་དང་གང་ཟག་གིས་ཉམས་ལེན་གཉིས་པོ་རྒྱབ་འགལ་ཕིན་པ་

ཡིན་ཙང་། ཆོས་དང་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་གིས་

འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་

ཤིག་ཆགས་པ་རེད། གསུམ་པ་དེར་ཆོས་ལུགས་དང་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་

བྱས་པ་ཡིན་ན་མང་ཆེ་བ་འདྲ་པོ་འདྲ་པོ་ལས་གཅིག་གྱུར་ཞིག་ཡོད་མ་རེད། 

ཡིན་ནའང་ཆོས་ལུགས་སོ་སོ་དང་འབེལ་བ་མི་འདྲ་བ་ཆགས་དུས་ཆོས་

ལུགས་གཅིག་གྱུར་གི་བཟང་སྤྱོད་ཅིག་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། 

༡༩༩༧ ལོར་ Chicago World Parliament Religion ཞེས་པ་འཚོག་པའི་

སྐབས་སུ་ Universal Declaration of Human Rights ཞེས་འགོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ཟེར་བ་ཡོད་པ་དང་། Universal Declaration of Human Duty 
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

འགོ་བ་མིའི་ལས་འགན་ཞེས་པ་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཚོགས་མི་དྲུག་

ཅུ་རེ་གངས་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་དེའི་

ནང་ཆོས་ལུགས་ཀི་འགོ་ཁིད་ཤ་སྟག་ཡོད་རེད། ཚོགས་འདུར་ཉིན་གཉིས་

བཀའ་བསྡུར་གནང་བའི་རེས་ལ་དགོངས་པ་མཐུན་པ་གཅིག་ཀང་བྱུང་

ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན། འཚེ་བ་མེད་པ་དེ་འགོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་

ལས་འགན་ནང་བཞག་ཐུབ་མིན་དེ། ཆོས་ལུགས་སོ་སོའི་དགོངས་པ་བཞེས་

སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཡན་ལག་ཅིག་ལ་

འཁྱེར་རྒྱུ་ཁག་པོ་བྱེད་ཀི་འདུག དེ་ནི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་

ཡིན་དུས་ཆོས་ལུགས་སོ་སོའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་རྣམ་གཞག་མི་འདྲ་བ་ཡོད་

ཙང་། དེ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་སའི་གོ་

ལ་འདིའི་ཐོག་མིའི་འགོ་བ་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་པའི་ནང་། 

བརྒྱ་ཆ་གང་འཚམས་ཤིག་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་མཁན་རེད། 

ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱས་པ་དང་རོྨངས་དད་བྱས་པ་

གཉིས་དབྱེ་བ་མ་ཕེ་པར་གཅིག་གྱུར་འདྲ་པོ་བརིས་ནས། ཚན་རིག་པ་ཞིག་

ཡིན་ཕིན་ཆད་སེམས་ཀི་གཏིང་ནས་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཀང་། ཕི་ལ་

ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་མདོག་མདོག་གི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་དགོས་པ་ཆགས་

ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་

གནས་བབས་གཅིག་མ་བྱུང་བར་ཆོས་ལུགས་རྐང་པའི་ཐོག་བཞག་པ་ཡིན་

ན༑ ཕོགས་གཅིག་ནས་ཆོས་ཀི་ཉམས་ལེན་ཇི་བཞིན་མ་བྱུང་བའི་དབང་

གིས་ནུས་པ་མེད་པ་དང་། སོ་སོས་ཉམས་ལེན་མ་བྱས་པར་མི་ལ་ཉམས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ལེན་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་ལབ་ན་འདོད་པ་གང་ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ལྟ་གྲུབ་

མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་དང་། གསུམ་པ་དེ་ལ་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་མཁན་

དེ་ཚོར་མ་ཁྱབ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཚན་རིག་གི་རེས་འཇུག་པ་ཚོས་ཆོས་

ནས་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོར་ཟུར་ཟ་ལྟ་བུ་ལྟ་ཡི་ཡོད་ཙང་། ཚང་མས་

ཁས་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་མེད་པ་དེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་

ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཟང་སྤྱོད་དེ་ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་སོལ་གི་ནང་འཁྱེར་དགོས་ཀི་

ཡོད་ན། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བ་ཞིག་མ་བྱས་ཐབས་མེད་གཟིགས་པ་

རེད། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་གང་

ཡང་མེད་པར་སོབ་ཚན་གཞན་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། སྤྱི་ཚོགས་

ཚན་རིག་དང་། དངོས་ཁམས་རིག་པ་སོགས་གང་ཞིག་བསབས་ཀང་། ཚང་

མར་གཅིག་གྱུར་བྱས་ཏེ་བསབ་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་རིག་

པའི་གཞུང་ལུགས་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་དག་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཆ་

གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ཀང་། གཅིག་གྱུར་ཆགས་ཀི་རེད་མ་གཏོགས་ཁ་ཤས་

ཀིས་འདི་ང་ཚོས་ཁས་བང་གི་རེད་ཅེས་དང་དུ་ལེན་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཀིས་

འདི་ང་ཚོས་ཁས་བང་གི་མ་རེད་ཅེས་དང་དུ་མི་ལེན་ཞེས་ལབ་རྒྱུ་མེད་

པ་ཆགས་ཀི་རེད། དཔེར་ན། ཆོས་ལུགས་དང་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ལྟ་

བུར་ཆ་བཞག་ན། ཆོས་ལུགས་ཀི་ནང་གཞི་རིམ་གི་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་

པོ་ཁས་ལེན་མཁན་དང་། འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་ཁས་མ་ལེན་མཁན་ཁག་

གཉིས་ཡོད་རེད། འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་ཁས་ལེན་མཁན་གི་བཟང་སྤྱོད་

དེ་དག་གཅིག་བྱས་ན་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་ཁས་མི་ལེན་ཚོར་ངན་སྤྱོད་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་བདག་ཁས་ལེན་མཁན་དང་བདག་

ཁས་མི་ལེན་མཁན་དེ་གཉིས་པོའི་གཞི་རིམ་གི་ལྟ་གྲུབ་འགལ་བ་ཡིན་

ཙང་། བཟང་སྤྱོད་དེ་ཡང་མི་འདྲ་བར་འགོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པར་བརྟེན། 

ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་གསུངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དེ་འདྲ་ཡིན་པ་རེད། ང་ཚོས་ཚིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྐབས་ཆོས་ལུགས་དང་

མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ཆོས་

དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་བརོད་ན་ཚིག་དེ་ཕྲན་བུ་མ་བདེ་བ་

ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད། ཆོས་དང་མ་འབེལ་བ་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ཆོས་དང་

ཆོས་ལུགས་གཉིས་པོ་དེ་དཔེར་ན། Buddha Dharma ཞེས་ལབ་པ་ཡིན་

ན༑ སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དང་། Buddhism ཞེས་ ism ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་

སེབས་པ་ཡིན་ན་ལུགས་ཤིག་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་མང་པོ་

ཞིག་གིས་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་ལྟར། དེ་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་རེད་དེ། ism ཡོད་མ་

རེད། ཨིན་སྐད་དུ་ ism ཞེས་པ་དེ་བོད་སྐད་དུ་ལུགས་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་

བེད་སྤྱོད་བཏང་བ་ཡིན་ན། དང་པོ་འདིར་རང་བཞིན་གི་གཞི་རའི་ལྟ་གྲུབ་

སྟེ༑ ཨིན་སྐད་དུ་ principle དང་། ཆུ་ཡིན་ན་བརླན་ཞིང་གཤེར་བ། མེ་

ཡིན་ན་ཚ་ཞིང་སེག་པ། དེ་ཁོ་རང་གི་གནས་ལུགས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རེད་

བཤད་པ་དེ་རང་བཞིན་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། དེ་གྲུབ་མཐའི་སྒོམ་གཞི་

ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་སྦར་ནས་ཚུར་སེབས་དུས་ལུགས་ཤིག་དང་འབེལ་བ་

ཆགས་ཏེ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་

བའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། Secular Ethics གི་གནས་

སྟངས་དང་འགོ་ཆེ་བ་བཅས་གང་ལྟར་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དུས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

རབས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་ཉེར་གཉིས་པའི་སྐྱེ་འགོའི་དོན་དུ་བཟང་སྤྱོད་

གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། བཟང་སྤྱོད་དེ་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་རྒྱུའི་ཆེད་

ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའི་ནང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡོད་དགོས་པ་དང་། 

ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་

སྣ་ཚོགས་དང་། ཆོས་ཡོད་མེད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གཅིག་གྱུར་ལ་ཁྱབ་

ཐུབ་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གནས་བབ་ཅིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་གཟིགས་ནས། 

ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་ཞལ་གདམས་སམ་

གདམས་ངག་དེ་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་

དག་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤ་སྟག་རེད། དེ་འདྲ་བའི་གདམས་ངག་སྟོན་

པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ད་ལྟ་བོད་སྐད་ཐོག་ཧ་ལམ་ཕལ་ཆེར་མེད་

པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་རེད། དེ་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་ས་དེ་༸སྐྱབས་མགོན་

རིན་པོ་ཆེས་ལྗགས་རོམ་གནང་བའི་དགའ་བདེའི་སྒྱུ་རལ་ Art of Hap-

piness ཞེས་པའི་ཕག་དེབ་དེ་རེད། Art of Happiness ཞེས་པ་དེའི་ནང་

ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ Secular Ethics ཀི་ས་བོན་

དང་པོ་དེ་དང་། དེ་ནས་ Good Heart ཞེས་པའི་ནང་ལའང་ཕྲན་བུ་ཞིག་

ཡོད་རེད། དེ་རེས་སྟོང་ལོ་གསར་པར་ Ethics for the New Millenium 

ཞེས་པའི་ནང་བཟང་སྤྱོད་གང་འདྲ་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་པའི་སྐོར་རེད། དེའི་

རེས་ལ་མཐའ་མ་དེ་ན་ནིང་ལོ་གཅིག་གཉིས་གོང་ལྗགས་རོམ་གནང་བའི་ 

Beyond Religion: Ethics for a Whole World ཞེས་པའི་ནང་མང་ཆེ་

བ་ཞིབ་ཚགས་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་

ལྟ་བུར་མཚོན་པ་ཡིན་ན། འདིའི་སྐོར་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་གོ་བ་རགས་ཙམ་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

མེད་པ་ཡིན་ན། གོང་དུ་ཞུས་པའི་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་དེབ་དེ་

ཚོའི་ནང་ལའང་ཕྲན་བུ་ཁ་འཐོར་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་རེད། སྤྱི་ཡོངས་

ཀི་གོ་བ་རགས་པ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ན་ཕག་དེབ་དེ་ཚོ་ནས་ཚུར་རུབ་རུབ་

བཟོས་ཏེ་གོ་བ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བ་ཞེས་

པ་དེར་ད་དུང་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་

རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་དཔྱོད་གསར་གཏོད་ཀི་གས་སུ་ཆོས་ལུགས་གང་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་ཡང་། ལྷག་པར་དུ་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་

ན༑ ནང་པའི་སེ་སྣོད་གསུམ་གི་བརོད་བྱ་ལ་དབྱེ་བ་ཕེ་པ་ཡིན་ན་ཚན་རིག་

གི་ཆ་དང་། ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཆ། ཆོས་ཀི་ཆ་བཅས་གསུམ་དུ་དབྱེ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། 

བྱས་ཙང་རྡུལ་ཕྲན་གང་འདྲ་གྲུབ་ཡོད་མེད་དང་། འཇིག་རྟེན་གང་འདྲ་

ཆགས་པ་རེད་ཅེས་པའི་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་དེ་དག་ཚན་རིག་

གི་ཆ་དང་། བདག་ཡོད་དམ་མེད། དངོས་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་རེད་དམ་

མ་རེད། ཕི་རོལ་གི་དོན་གྲུབ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་པ་འདི་ཚོ་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཆ་དེ་

རེད། ལམ་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་པ་དང་། སྒིབ་པ་གཉིས་པོ་

གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་སང་དགོས་སམ། ལམ་ཉམས་ལེན་བྱས་ཏེ་ས་ལམ་གི་རིམ་

པ་ཇི་ལྟར་བགོད་དགོས་སམ། དེ་བགོད་པ་ཡིན་ན་མཐར་ཐུག་གི་འབས་

བུ་གང་འདྲ་ཐོབ་བམ་ཞེས་པ་འདི་ཚོ་ཆོས་ཀི་ཆ་ཡིན་ཙང་ཆོས་ལུགས་ཀི་

ཆ་དེ་ཆོས་པའི་དོན་དུ་རེད། དེ་མིན་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཆ་དང་ཚན་རིག་གི་ཆ་

དེ་ཆོས་ཁས་ལེན་མིན་དང་། ཆོས་ལུགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་སོ་སོའི་

གཞུང་ནས་བཤད་པའི་ཚན་རིག་གི་ཆ་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཆ་དེ་དག་ཚང་མས་

སོབ་སྦོང་བྱེད་འསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། ཚང་མས་སོབ་སྦོང་བྱེད་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

འསོ་པ་ཟེར་དུས་ཚང་མས་དེ་དག་ཁས་བང་དགོས་རེད་ཅེས་ཟེར་གི་ཡོད་

མ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོ་ནང་པ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ནང་པ་རང་ལ་

གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡོད་རེད། བཞི་པོ་དེས་སོ་སོས་གྲུབ་མཐའ་བཟུང་

བ་མ་གཏོགས། གྲུབ་མཐའ་གཞན་པ་ཚང་མ་ཁས་ལེན་གི་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་

ནའང་དཔྱད་བྱའི་གཞི་ལྟ་བུར་སོབ་སྦོང་བྱེད་ཀི་ཡོད་ཙང་། སངས་རྒྱས་

པའི་གཞུང་ལུགས་ནང་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་ཆོས་ལུགས་དང་

འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ཆོས་ལུགས་དང་མ་

འབེལ་བ་ཞེས་བཤད་པའི་སྐབས་སུ། ཆོས་ལུགས་དེ་དང་འབེལ་བའི་གཞི་

ལམ་འབས་གསུམ་དང་། ལམ་དང་འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་ཉམས་སུ་ལེན་

པའི་རིམ་པ་དེ་དག་ཆོས་རང་གི་ཆ་རེད། དེ་དང་མ་འབེལ་བ་ཞེས་ལབ་ཀི་

ཡོད་རེད། དེ་ཙམ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་འགིག་གི་ཡོད་རེད་བསམ་

གི་འདུག

དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེར་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་ལུགས་

དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་འདི་གཞི་རའི་གྲུབ་དོན་གང་འདྲ་

ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ནས་བཀའ་གནང་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། དེ་ལའང་དཔེར་ན། ང་

ཚོ་ནང་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ན། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་གང་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་ཡང་དེའི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ལྟ་བུ་དེ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་

མི་རྟག་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་

སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཞི་བའ་ོཞེས་ལྟ་བ་བཀའ་

བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་ཞེས་ལབ་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་བཞི་པོའི་ཐོག་ནས་ནང་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

པའི་གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་སྒོམ་གཞི་འདི་བསངས་ཡོད་རེད། དེ་མཚུངས་ཆོས་

ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་སྒོམ་གཞི་བསང་རྒྱུའི་གཞི་

ར་དེ་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཏེ། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཨིན་སྐད་

ཐོག་ reality ཞེས་གསུང་གི་ཡོད་རེད། དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་ Ground 

reality གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། དེའི་

ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བྱ་བ་གང་འདྲ་ཞིག་བརམས་ཀང་དེ་ལྟར་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་

རེད། དེའི་ལྟ་གྲུབ་དང་པོ་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པ་སྟེ། 

དེང་རབས་ཀི་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་ལྟར་བྱས་པ་ཡིན་ན། མིའི་སྤྱི་ཚོགས་འདྲ་

མཉམ་ཡིན་པ་དེ་མང་བ་བཤད་ཀི་འདུག Humanity མ་གཏོགས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཤོད་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡོད་རེད། མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་བཤད་མི་

དགོས་པ་བྱས། མི་ལས་གཞན་པའི་དུད་འགོས་མཚོན་པའི་འགོ་བ་རིགས་

དྲུག་གི་སོག་ཆགས་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་ལ་ཁྱད་པར་འབྱེད་རྒྱུ་

གང་ཡང་མེད་པར་ཚང་མ་འདྲ་མཉམ་རེད། འདྲ་མཉམ་ཡིན་པ་དེ་དངོས་

ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། འདྲ་མཉམ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གསུམ་ཡོད་རེད། 

རྒྱུ་མཚན་དང་པོར་སོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་ལ་བདེ་བ་འདོད་

པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་རེད། སྡུག་བསྔལ་འདོད་

མཁན་དང་བདེ་བ་མི་འདདོ་མཁན་སུ་ཡང་ཡདོ་མ་རེད། སྡུག་བསྔལ་དང་

བདེ་བ་ངོས་མ་བཟུང་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་སིད་པ་རེད་མ་གཏོགས་སྡུག་བསྔལ་

དང་བདེ་བ་ངོས་འཛིན་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། རང་གིས་སྡུག་བསྔལ་ལ་བརིས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

པ་དེ་མི་འདདོ་པ་དང་། རང་གིས་བདེ་བ་ལ་བརིས་པ་དེ་འདདོ་མཁན་ཞིག་

ཡིན་པ་ནི་སགོ་ཆགས་ཡིན་ཕིན་ཆད་ལ་ཚང་མར་མཉམ་པ་རེད།

རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པར་སོག་ཆགས་ཡིན་ཕིན་ཆད་ལ་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་

དང་། སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་རེད། སོག་ཆགས་དང་

སེམས་ཅན་འདི་ལ་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་ཐོབ་ཐང་

ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ནི་སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ནས་ཡོད་པའི་

རང་བཞིན་གི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་རེད། birthright དེ་ལ་གཞི་རིམ་གི་ཐོབ་ཐང་ 

fundamental right ཞེས་ལབ་ཀང་འགིག་གི་ཡོད་རེད། སོག་ཆགས་ཡིན་

ཕིན་ཆད་ལ་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་

གཅིག་གྱུར་རེད། 

རྒྱུ་མཚན་གསུམ་པར་སོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་ལ་བདེ་བ་སྒྲུབ་

པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་ནུས་པ་ potential ཡོད་པ་ཡང་གཅིག་པ་

རེད། ང་ཚོ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་བོན་ཡོད། སངས་རྒྱས་རུང་ཡིན་ཞེས་པ་

དེ་ག་རེ་ལབ་ཀི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། དཔེར་ན། གང་པོ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་ནའང་

རེད། དེ་བཞིན་མིག་གིས་ཟིན་ལ་མ་ཟིན་པའི་དུག་སྦྲང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་

ནའང་རེད། ལུས་ཀི་ཆ་ནས་ཞེ་དྲག་ཆེ་ཆུང་ཡོད་རེད་དེ། དེ་གཉིས་སེམས་

ཀི་སྟེང་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་དེ་

གཅིག་གྱུར་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ལུས་ཆེ་བ་ལ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། ལུས་ཆུང་

བ་ལ་ཆུང་བ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་རྒྱུ་མཚན་དེ་གསུམ་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

པོའི་ཐོག་ནས་སེམས་ཅན་ཡིན་ཕིན་ཆད་གཅིག་གྱུར་རེད་མ་གཏོགས། དེ་

མཆོག་རེད། དེ་དམན་པ་རེད། ཁོ་ལ་བདེ་བ་དགོས་རེད། ཁོ་ལ་བདེ་བ་

དགོས་མ་རེད་ཅེས་ལབ་རྒྱུ་མེད་པར་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་དེ་དངོས་ཡོད་

གནས་སྟངས་རེད།

དེ་བཞིན་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་

ཡིན་ཡང་། བདེ་བའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་

དེ་མ་ཤེས་པར་འཁྲུག་བསད་པ་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་མ་རེད་དེ། མང་ཆེ་བ་

ཞིག་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་

བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་ག་རེ་ངོ་སྤོད་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། བདེ་བ་འདོད་

པ་ཡིན་ན་བདེ་བའི་རྒྱུ་གང་འདྲ་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་རེད། སྡུག་བསྔལ་མི་

འདོད་པ་ཡིན་ན་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་གང་འདྲ་ཞིག་སང་དགོས་ཀི་རེད། དེ་

དང་ཕོགས་མཚུངས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ཞིག་ག་རེ་ཡོད་རེད་

ཅེ་ན། ད་ལྟ་གོང་དུ་ནུས་པ་གཅིག་པ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་བཞིན། ནུས་

པ་གཅིག་པ་ཡོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། དྲི་མ་སེམས་ཀི་

རང་བཞིན་ལ་མ་ཞུགས་པ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་རེད། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་

དེ་དྲི་མ་མེད་པ་བྱས། ཉནོ་མོངས་པའི་བོ་དེ་ཚོ་གོ་བུར་བའི་བྱུང་རྐེན་ཞིག་

བྱས་ནས། དེ་ལ་འགལ་ཟླ་ཡོད་པ་ཞིག་འགལ་ཟླ་དེ་བསྟན་པ་ཡིན་ན། ཉནོ་

མོངས་པའི་བོ་དེ་དག་གི་ཤུགས་མར་གཅོག་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དུས་ཡུན་ཐུང་དུ་

གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ། གནས་སྐབས་གནས་སྐབས་ལ་མི་སྐྱེ་བ་བྱེད་རྒྱུ། དེ་འདྲའི་

གནས་སྟངས་དེ་ཚང་མས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། བསམ་བོ་དེ་སྦངས་པ་ཡིན་ན། 



88

ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དེ་ནི་ཚང་མས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་

འདྲ་སོང་ཙང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀིས་སེམས་ཅན་

སྤྱི་ཡོངས་ཀི་བདེ་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀི་ནང་དུད་འགོའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་མི་འདྲ་བར་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཡོད་

ཙང་དེ་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་དེའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་

རེད། ད་དུང་གཞི་རིམ་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ། བདེ་བ་དང་སྡུག་

བསྔལ་ཞེས་པ་དེ་གཙོ་བོ་ཕིའི་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར། ནང་

གི་སེམས་རྒྱུད་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ཡང་

དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། དེ་ནི་ཆོས་ཀི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མ་རེད། 

བསམ་བོའི་འཁྱེར་ཕོགས་ཀི་ཁྱད་པར་གིས་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་བོས་ nega-

tive emotion ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་འགོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ནང་བཟང་

ཕོགས་ཀི་བསམ་བོའི་ཚོར་སྣང་དང་ངན་ཕོགས་ཀི་བསམ་བོའི་ཚོར་སྣང་

ཞིག་བཅས་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ངན་ཕོགས་

ཀི་བསམ་བོའི་འགྱུར་བག་དེས་སྡུག་བསྔལ་འདྲེན་ཡོང་རྒྱུ་དང་། བཟང་

ཕོགས་ཀི་བསམ་བོའི་འགྱུར་བག་དེས་བདེ་བ་འདྲེན་ཡོང་རྒྱུ་དེ་དངོས་ཡོད་

གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། དེ་འདྲ་བའི་སེམས་ཀི་འགྱུར་བག་དེ་དག་སེམས་

ཀི་རང་བཞིན་ལ་མ་ཞུགས་པར་གོ་བུར་བ་ཡིན་ཙང་བོ་སྦངས་པ་ཡིན་ན་

བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། 

བོ་སྦངས་པ་ཡིན་ན་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཚན་རིག་པའི་

ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཏེ་བཤད་ཀི་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་སེམས་དང་ཀླད་པ་

གཉིས་པོ་གཅིག་པ་མ་གཏོགས། ཀླད་པ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཤིག་ཚན་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

རིག་པའི་ཁས་མི་ལེན་པ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་འདས་པའི་

ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་ཀི་རིང་ལ་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་དུ་བགོ་གེང་གནང་

བའི་གྲུབ་དོན་ལ། ད་ལྟ་ཚན་རིག་པ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཀླད་པའི་ཚན་

རིག་པ་དང་། དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཚན་རིག་པ་དེ་ཚོའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་གཞི་

རིམ་ནང་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ཀི་འགྱུར་བ་མང་པོ་འགོ་འགོ་ཚུགས་ཡོད། 

འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་ཙམ་གི་རིང་ཀླད་པའི་ཚན་རིག་པ་དེ་ཚོའི་

བསམ་བོའི་ནང་ཀླད་པ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད་

ཅེས་ཐག་བཅད་ནས་ལབ་རྒྱུ་དེ་ཤུགས་ཆུང་དུ་ཕིན་ནས། འདི་གཅིག་བལྟ་

དགོས་ཀི་འདུག ཀླད་པ་ལས་ལོགས་སུ་གསལ་རིག་གི་སེམས་ཞེས་པ་ཞིག་

ཡོད་ཀི་རེད་ཅེས་ད་ལྟ་ཐེ་ཚོམ་གི་གནས་སུ་སེབས་ཡོད་རེད། ཐེ་ཚོམ་གི་

གནས་ལ་སེབས་ན་ཡག་པོ་རེད། མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་གནས་ནས་གོམ་

པ་གང་འཚམས་བརྒྱབ་སྟེ་ཐེ་ཚོམ་གི་གནས་ལ་སེབས་ཀི་ཡོད་རེད། 

 དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་ཀླད་པའི་རྡུལ་ཕྲན་ (brain cell) དེ་དག་

གསར་དུ་སྐྱེ་རྒྱུ་དང་། འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་འདུག སྔོན་མ་ཡིན་ན་མི་ཞིག་

ཤི་བ་ཡིན་ཡང་ཤི་རྐང་མ་གཏོགས་མི་ཚེའི་ནང་གསར་དུ་འོང་རྒྱུ་མེད་

པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡོད་རེད། ད་ཆ་བསམ་ཚུལ་དེ་བཞག་ནས་ཕལ་ཆེར་

གསར་དུ་འངོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། གང་ལྟར་དེ་ཚོ་མཉེན་ཆས་ཀི་བཟོ་

འདྲ་པོ་ཞིག་མ་གཏོགས་མཁེགས་པོ་ཞིག་རེད་མི་འདུག ལོ་མང་པོ་སོམ་

བརྒྱབ་པའི་མི་དེ་ཚོའི་ཀླད་པ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། གོངས་པའི་

སྐབས་སུ་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་མཁན་དེ་ཚོ་ཀླད་པ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོའི་གྲུབ་དོན་ནས་མར་ཡོང་དུས་སོམ་རྒྱུན་རིང་རྒྱག་མཁན་

གི་མི་དེ་ཚོའི་ཀླད་པའི་ནང་གི་རྡུལ་ཕྲན་དེ་ཚོར་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་ཕིན་

འདུག གསར་པ་གང་སྐྱེས་འདུག དེ་ཚོར་ལྟ་དུས་དངོས་མཐོང་གཟུགས་

གྲུབ་ཀི་གསལ་རིག་གི་སེམས་དང་ཀླད་པ་གཉིས་པོ་དེ་དོན་གཅིག་མིང་གི་

རྣམ་གངས་མིན་པ་ཞིག་དང་། ཡིན་པ་དེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་མི་ཐུབ་

པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བསམ་བོ་དེ་

སྦངས་པ་ཡིན་ན་འགིག་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཚན་རིག་པའི་གྲུབ་དོན་

གཞན་ཞིག་གང་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། མིའི་རང་བཞིན་དེ་བྱམས་བརེ་ཅན་ཡིན་

པ་ལས་ཁོ་གཏུམ་ཅན་ཞིག་རེད་མི་འདུག ཁོ་གཏུམ་དང་ཁོང་ཁོ་དང་འཁོན་

འཛིན་བཅས་པ་དེ་དག་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བཞིན་

གིས་ཚུར་སེབས་འངོ་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏོགས། བསམ་བོ་ཁོ་རང་གི་རང་བཞིན་

དང་པོ་ནས་ཁོ་གཏུམ་ཅན་ཞིག་རེད་མི་འདུག ད་དུང་ཚན་རིག་པས་བརྟག་

དཔྱད་བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་མང་པོ་ཡོད་རེད། དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་

ན༑ ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ནས་ཁ་གག་མི་ཤེས་པའི་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་ཕིན་པ་དེ་ཚོའི་མདུན་

ལ་པར་དང་གཟུགས་མཐོང་བརན་འཕྲིན་ཐུང་ངུ་དེ་འདྲ་སྟོན་དུས། རྒྱག་

རེས་རྒྱག་མཁན་གི་ཕྲུ་གུ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྡུང་སོད་པའི་ཕྲུ་

གུའི་པར་དེ་འདྲ་སྟོན་སྐབས། དེ་ལ་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གིས་དོ་སྣང་

མི་བྱེད་པར་ཁ་ཕར་གཅུས་པ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བྱམས་སྐྱོང་བྱེད་

རྒྱུའི་པར་དེ་འདྲ་བསྟན་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་བལྟས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གད་མོ་

ཤོར་ནས་ལག་པ་འཆང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་པ་དེ་འདྲ་མཐོང་དུས། ཕྲུ་གུ་

སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་གིས་གནས་བབ་དེ་བྱམས་བརེ་ཅན་ཞིག་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

རེད་འདུག ཡིན་ནའང་ཁོང་ཁོ་དང་ཞེ་སང་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ཕིའི་ཁོར་ཡུག་

བཟང་ངན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐབས་དང་དུས་སུ་གསར་དུ་འངོ་རྒྱུའི་ཤེས་པ་

ཞིག་མ་གཏོགས་དང་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་རེད་མི་འདུག ཤེས་པའི་རང་བཞིན་

ལ་ negative emotion མ་ཞུགས་པ་དེ་ཚོ། ང་ཚོས་ཤོད་སྟངས་ལྟར་བྱས་ཏེ་

ཚན་རིག་པས་ཁས་ལེན་གི་ཡོད་རེད། 

དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་སང་ཉིན་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པའི་

ནང་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་དང་། ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞིན་པ། ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་

བསད་པའི་ལུང་པ་གང་དུ་ཡིན་ཡང་། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ཤེས་ཡོན་གི་

གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་པ་ད་ལྟ་མེད་པ་མ་རེད་དེ་ཉུང་དུ་ཞེ་དྲག་འགོ་ཡི་ཡོད་

རེད། མ་འངོས་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་རིམ་པས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་སྐབས་སུ་

ཤེས་ཡོན་དེ་འགོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་

ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དཔེར་ན། རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་ནས་ལོ་དྲུག་ཅུ་

ཕིན་པ་འདིའི་ནང་ལ་བལྟས་ཀང་། ཤེས་ཡོན་གི་དར་འཕེལ་ཞེ་དྲག་རྒྱ་ཆེན་

པོ་རེད། ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སོབ་གྲྭར་མ་ཞུགས་པར་ཡིག་རྨོངས་ཡིན་པའི་

བརྒྱ་ཆ་ཞེ་དྲག་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡོད་རེད། མ་འངོས་པར་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་

ཤེས་ཡོན་གི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཚང་མར་རག་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་

དེ་སྐབས་ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་དེ་འགོ་བ་མི་

རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་སྤོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་འདིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་འགོས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་

པ་དེ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་རེ་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ནི་ལོ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བཅོ་ལྔ་དང་ཉི་ཤུ་ཞེས་པའི་གནས་སྟངས་མ་རེད། ལོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་དང་

བརྒྱ་ཕྲག་གི་འཆར་སྣང་བྱས་ཏེ་འགོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། 

དེ་འདྲའི་བཟང་སྤྱོད་དེ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ། ཤེས་ཡོན་གི་

སོབ་ཚན་གི་ནང་འཁྱེར་ཡོང་དུས་སྒོམ་གཞི་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ད་

ལྟའི་ཆར་སྒོམ་གཞི་རགས་པ་གཉིས་ཙམ་ཡོད་རེད།

དང་པོ་དེར་ Mind and Life Institute ཀི་ Care ཞེས་པ་ནས་ཤོག་

བུ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གི་ཡིག་ཆའི་སྒོམ་གཞི་ཞིག་བཟོས་པ་རེད། དེ་རེས་ཨེ་མོ་

རི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནང་སོབ་དཔོན་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

ལགས་ཁོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོས་ཟླ་བ་མང་པོ་སྐུ་

ལས་བསྐྱོན་ཏེ་སྔོན་འགོའི་འཛིན་གྲྭ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་

བར་སྒོམ་གཞི་འདི་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་བསབ་དགོས་སམ་ཞེས་སོབ་ཚན་ཞིག་

བཟོས་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་ K.V. Bakshi གཤེགས་མཁན་གིས་

བཟོས་པའི་ཁོང་ཚོའི་ལས་དོན་དང་། དེའི་ནང་སྒོམ་གཞི་བཞི་ཡོད་པ་ནས་

དང་པོ་དེ་ཤོག་བུ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་བྱས་པའི་ཐོག་མའི་ཟིན་བིས་དེ་ཁ་སང་

རང་གྲུབ་འདུག སྒོམ་གཞི་དེ་ནི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པར་བོད་

སྐད་དུ་དགེ་རྒན་ཚོའི་ལག་དེབ་ (manual) ལྟ་བུ་ཡིན་པ་རེད། ང་ཚོས་

དེའི་ནང་དུ་དགེ་རྒན་ཡང་མ་ལབ་པར་རོགས་བྱེད་མཁན་དང་། མཐུན་

རྐེན་སྐྲུན་མཁན་ (facilitator) ལྟ་བུ་བཞག་ཡོད་རེད། དགེ་རྒན་ཞེས་པའི་

ཚིག་དེ་ཨིན་སྐད་ནང་ teacher, teaching, taught ཞེས་དབྱེ་བ་གསུམ་དུ་

ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། ད་ལྟ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་སོབ་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

སྦོང་སྤོད་སྟངས་ཀི་ཐབས་ལམ་དེའི་དགེ་རྒན་ནི། ང་ཚོ་ནང་པའི་གཞུང་

ལུགས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གོགས་པོ་དང་བཤེས་གཉེན་ཞིག་གི་འདུ་ཤེས་

འཇོག་དགོས་ཤིང་། སཾསྐྲ�་ཏའི་སྐད་མིཏྲ་ཞེས་པ་དེ་བོད་སྐད་ནང་བཤེས་

གཉེན་དང་གོགས་པོ་ཞེས་གཉིས་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ལེགས་

སྦར་གི་སྐད་ནང་གཅིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ཀལྱཱཎ་མིཏྲ་ཞེས་ང་ཚོ་

བོད་སྐད་ནང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་དགེ་བའི་གོགས་པོ་གཉིས་ལ་

བསྒྱུར་ཡོད་པ་དང་། སྔགས་ཀི་སྐབས་སུ་བ་མ་དང་སོབ་དཔོན་ཞེས་བྱུང་

ཞིང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པའི་སྐབས་སུ་དགེ་རྒན་ལ་བཤེས་གཉེན་གི་

འདུ་ཤེས་དང་གོགས་ཀི་འདུ་ཤེས་དེ་གཙོ་བོ་རེད། བྱས་ཙང་དགེ་ཕྲུག་གིས་

གང་ཡང་མ་ཤེས་པ་ཞིག་དགེ་རྒན་གིས་ཚང་མ་ཤེས་པ་བྱས་ཏེ། དགེ་ཕྲུག་

ལ་རེ་རེ་ངོ་སྤོད་བྱས་ཏེ་བསབས་པ་དེས་དེ་རིང་སང་ཉིན་གནས་ཚུལ་མཁོ་

སྤོད་ (information input) བྱ་རྒྱུའི་ལུགས་སོལ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་རེད། 

ང་ཚོ་གྲྭ་སར་ཡིན་ནའང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནམ་དགེ་རྒན་ཚོས་ཕག་

དཔེ་འཁིད་པའི་སྐབས་སུ་འདི་རེད། འདི་མ་རེད་ཅེས་ཞེ་དྲག་ཉུང་ཉུང་

གསུང་གི་རེད། ག་དུས་ཡིན་ཡང་བགོ་གེང་བྱས་ནས་རྟགས་གསལ་བཏང་

སྟེ་རོད་པ་བརད་ནས། རོད་པའི་མཐའ་ལ་དགེ་ཕྲུག་གིས་ལབ་མ་བདེ་

བ་ཞིག་བྱུང་རུང་ཟིན་མཚམས་འདི་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཞེས་དགེ་རྒན་མང་

ཆེ་བས་བསབ་ཀི་མ་རེད། དགེ་རྒན་དང་དགེ་ཕྲུག་མཉམ་དུ་ཞིབ་འཇུག་

བྱས་ཏེ་དཔྱད་མཐའ་རེད་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཐོས་བསམ་ཟུང་

དུ་འབེལ་བའི་སོབ་སྦོང་བྱེད་སྟངས་ཀི་གནད་འགག་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་

རེད། ཐོས་བསམ་ཟུང་འབེལ་གི་སོབ་སྦོང་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཨིན་སྐད་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ནང་ learning process, collective learning process ཞེས་པ་ལྟར་

དགེ་རྒན་དང་དགེ་ཕྲུག་གཉིས་མཉམ་དུ་ learning process ནང་ལ་ཕིན་

པ་ཡིན་ན། དེའི་སྦོང་བརྡར་བྱས་པ་དེ་དགེ་ཕྲུག་རང་གི་བདག་དབང་ཡོད་

པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། མངོན་པ་མཛོད་ཀི་ནང་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་

དེ་གཡར་བའི་ཤེས་རབ་ཡིན་གསུངས་ཡོད་རེད། གཡར་བ་ཞེས་ཟེར་ན་སོ་

སོའི་མིན་པར་མི་གཞན་ཞིག་ནས་གཡར་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཙང་ཐོས་

བསམ་ཟུང་འབེལ་གི་སོབ་སྦོང་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རེད།

ད་ལྟ་ངས་སྒོམ་གཞི་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ངོ་སྤོད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། Mind 

and life གིས་བཟོས་པའི་ Care ཞེས་པ་དེའི་ནང་བྱམས་སྐྱོང་ཉམས་སུ་

མོང་བ་ (receiving care) དང་། བྱམས་སྐྱོང་གོང་སེལ་གཏོང་བ། (devel-

opment of self care) བྱམས་སྐྱོང་གཞན་ལ་སྤད་པ། (taking care the 

others) ཞེས་སྒོམ་གཞི་སེ་ཚན་གསུམ་ལ་ཕེ་ནས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་བཟང་སྤྱོད་

རྣམ་གཞག་དེ་གསུངས་ཡོད་རེད། སྤྱིར་བཏང་བཟང་སྤྱོད་ (ethics) ཅེས་

པ་ཐད་ཀར་ཚུར་བསྒྱུར་པ་ཡིན་ན། ནང་པའི་ཚིག་ནང་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་

པ་དེ་རེད། ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་པ་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཚིག་ཅིག་ཆགས་པ་ཡིན་

ཙང་། ཉིན་རེའི་རྒྱུན་སྤྱོད་ཀི་ཚིག་ནང་འཁྱེར་ཡོང་དུས་བཟང་སྤྱོད་དང་། 

བཟང་ཞེས་པ་ཀུན་སོང་དང་བསམ་པ་དང་། སྤྱོད་ཅེས་པ་དེས་དྲངས་པའི་

ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་ཅིག་ལ་གོ་རྒྱུ་བཅས་གང་ལྟར་གང་ཟག་གཞན་དང་

འབེལ་བ་བྱེད་སྟངས་ (relationship) སྐོར། བཟང་སྤྱོད་དང་ངན་སྤྱོད་ཡོང་

སའི་གཞི་ར་དེ་གང་ཟག་གཞན་དང་འབེལ་བ་བྱེད་སྐབས་ཡོང་གི་ཡོད་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཙང་། ཐོག་མར་རང་གི་ཕ་མ་དང་། གོགས་པོ། དགེ་རྒན་གི་དྲུང་ནས་བྱམས་

སྐྱོང་ལེན་པ་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་ཉམས་ཆག་མ་ཕིན་པ་བྱས་ནས་ཡར་རྒྱས་གང་

འདྲ་གཏོང་དགོས་མིན་དང་། ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་དེ་མི་ལ་ཕར་བྱམས་སྐྱོང་

གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་བྱེད་དགོས་པ་བཅས་བྱམས་སྐྱོང་ལེན་ཤེས་མཁན་དང་མི་

ཤེས་མཁན་གཉིས་ལའང་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད།

དེ་རེས་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དང་། རྒྱ་གར་ནང་

བཟོས་པ་གཉིས་ལ་སྒོམ་གཞི་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་རེད། སྒོམ་གཞི་དེ་མང་

ཆེ་བ་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་པོ་ཡོད་རེད། མཐུན་

པོ་ཟེར་དུས་དེ་ནས་བངས་པ་ཞིག་མ་རེད་དེ། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་

ཀི་ཆ་ནས་དེ་གསུམ་པོ་མ་ཚང་བ་ཡིན་ན་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་རེད། བྱས་

ཙང་དང་པོ་དེ་ཉེས་སྤྱོད་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་འདྲ་པོ་རེད། སྤྱོད་པ་

ངན་པ་ལས་ཚུར་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་ལྡོག་དགོས་པ་ Ethics of restraint དེ་

རེད། ངས་ད་ལྟ་ཁ་ཐུག་བསྒྱུར་བཞག་པ་ཞིག་མ་གཏོགས་བོད་སྐད་ནང་ད་

ལྟ་ཚིག་བཟོས་ཡོད་མ་རེད། ཚིག་དེ་ཚོ་རེས་སུ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས་

ཀི་ཡོད་རེད། ཉེས་སྤྱོད་ལས་ལྡོག་པ་ཞེས་པ་བྱ་བ་གང་དང་གང་འདྲ་ཞིག་

ལ་གཞུག་རྒྱུ་དང་། དེ་ལས་ཚུར་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་ལྡོག་དགོས་པ་བཅས་ནི་

དེའི་རྣམ་གཞག་དང་པོ་དེ་རེད། གཉིས་པ་དེ་དགེ་བའི་ཡོན་ཏན་ (Ethics 

of virtues) གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་སེལ་དགོས་པ། གསུམ་པ་དེ་བྱམས་པ་དང་

སིང་རེའི་ (Ethics of compassion) བཟོ་འདྲ་པོ་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་

ཉེས་སྤྱོད་ལས་ལྡོག་པ་དང་། བཟང་སྤྱོད་སེལ་བ་གཉིས་ཀི་གཞི་རའི་ཀུན་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སོང་དེ་བྱམས་བརེ་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཁིམས་ལ་ཞེད་ནས་

སོག་གཅོད་པ་ཡིན་ན་བཙོན་ཁང་དུ་འགོ་བའམ། སོག་ལན་སོག་འཇལ་

བྱེད་པའམ་ཡང་ན་སྐེ་ཐག་དཔྱངས་ནས་གསོད་པ་བཅས་ཀི་ཉེས་ཆད་རག་

གི་རེད་བསམ་པའི་ཞེད་སྣང་གི་སོ་ནས་སོག་མ་གཅོད་པ་དེ་ནི་བཟང་སྤྱོད་

མིན་པར་འཇིགས་པའི་འགོ་བ་ཞེས་པ་དེ་རེད། དེ་ནི་ཞེད་སྣང་བྱས་ཏེ་མ་

བྱས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཞེད་སྣང་མེད་པ་ཡིན་ན་སོག་གཅད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་

ཡོད་རེད། རྐུན་མ་བརྐུས་པ་ཡིན་ན་བཙོན་ཁང་དུ་འགོ་གི་རེད་བསམ་པའི་

ཞེད་སྣང་དེ་ནི་རང་དང་གཞན་ལ་ཁྱད་པར་མི་ལྟ་བས་ཡིན་པ་རེད། རང་

གཞན་མཉམ་པ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་གཞན་ལ་བརེ་བའི་སོ་ནས་སོག་མི་

གཅོད་པ། གཞན་ལ་བརེ་བའི་སོ་ནས་རྐུན་མ་མི་བརྐུ་བ་དེ་ནི་དོན་དམ་

པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་དེ་རེད། ཞེད་སྣང་ངམ་འདོད་རྔམ་ (reward and 

punishment) གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱས་པ་དེ་ནི་བཟང་སྤྱོད་ལ་འགོ་

ཐབས་མེད་ཅིང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདོད་རྔམ་དང་། འཇིགས་སྣང་སོགས་

གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་ཉེས་པ་ལས་ལྡོག་པ་དང་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་སེལ་

བ་གཉིས་ཀའི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་བྱམས་བརེའི་སེམས་ (Ethics of com-

passion) ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ནི་བརྟན་པོ་ཞིག་ཆགས་

རྒྱུ་ངེས་པ་ཡིན། བྱམས་བརེ་རྐང་པ་ཡོད་པས་མི་འགིགས་པར་བྱམས་བརེ་

དེ་ལེགས་ཉེས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་གོགས་དང་བཅས་པ་ཞིག་

དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བྱམས་བརེ་ཁོ་ནས་བཟང་

སྤྱོད་དང་ངན་སྤྱོད་ཀི་དབྱེ་བ་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་འབྱེད་ཐུབ་ཀི་མེད་དུས་དབྱེ་

བ་འབྱེད་ཤེས་མཁན་དང་། Ethics for decernment, discrimination 
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་གོགས་དང་བཅས་པའི་བཟང་སྤྱོད་

ཅིག་ཡོང་རྒྱུར་ཤེས་རབ་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་དགོས་པ་དེ་སོྒམ་གཞི་བཞི་པ་

དེ་རེད།

དེ་ལྟ་བུའི་སོྒམ་གཞི་བཞི་པོར་བརྟེན་ནས་དེའི་ནང་སོབ་སྟངས་

གང་འདྲ་རེད་ཅེ་ན། བསམ་བོ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་

ཏེ༑ mindset བོ་ཡི་རེས་དཔག་དེ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་མ་བཞག་པར། 

དགེ་རྒན་དང་དགེ་ཕྲུག་གཉིས་ཀའི་བསམ་བོའི་ནང་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་

བོ་དང་ཉོན་མོངས་མེད་པ་དགེ་བའི་བོ་གང་དང་གང་བྱུང་བ་ཞིབ་འཇུག་

བྱས་ཏེ་བལྟས་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་དང་། སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་

དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གི་ལམ་ནས་མ་གཏོགས་དེ་ཡག་པོ་མེད་པས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་

མ་རེད། དེ་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡག་པོ་ཡིན་པ་དང་། 

ཡག་པོ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡོད་པ་ཕྲུ་གུ་རང་ཉིད་ཀིས་རིགས་པའི་

ལམ་ (logic and reason) ལ་བརྟེན་ནས་ཧ་གོ་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས། དེའི་

ཆེད་དུ་བོ་སྦོང་དུས་སྐབས་རེར་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་བསྟེན་སྟངས་དང་། 

དེ་རིང་སང་ཉིན་ mindfulness དང་། ལྷག་མཐོང་ vipassana ཞེས་པ་

ལ་སོགས་པ་སྔོན་མ་ནས་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་ Secular བཟོས་གྲུབ་པ་

རེད། དཔེར་ན་ Goenka ཡི་ལྷག་མཐོང་སྐོར་ཉིན་བཅུའི་སོབ་ཚན་དེ་ཚོ་

ཡང་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་དབྱེ་བ་ཕེ་ནས་སུ་དང་སུ་ཡོང་ཡང་འགིག་

རྒྱུ་དང་། དེ་འགོ་ཚུགས་སྐབས་སྐྱབས་འགོ་དང་སོམ་པ་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཚོ་མི་

བྱེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ཡན་ཆད་མ་བཤམས་པར་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། 
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དེ་བཞིན་ནུབ་ཕོགས་ལ་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གི་རྣམ་གཞག་ཅེས་པ་

དེ་ཡང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བར་བྱས་ནས་སོབ་ཚན་བཟོས་ཏེ་འགོ་

མཁན་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག གང་ལྟར་ད་ལྟ་ལག་དེབ་ཀི་ནང་བསམ་བོའི་

གཟུགས་བརན་ནམ་ས་ཁ་ (mapping of mind) ལྟ་བུ་ཉིན་ལྟར་བཟོས་

ནས། དཔེར་ན། གནའ་སྔ་མོ་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་འབན་གུང་

རྒྱལ་བག་ཕུག་ནང་བཞུགས་སྐབས། ས་དཀར་ཞིག་དང་སོལ་བ་ཞིག་ཐུགས་

ཉར་གནང་སྟེ་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་བོ་རེ་སྐྱེ་སྐབས་སོལ་བ་ནག་པོས་ཐིག་རེ་

འཐེན་པ་དང་། དགེ་བའི་བོ་རེ་སྐྱེ་སྐབས་ས་དཀར་གིས་ཐིག་རེ་འཐེན་ནས་

དགོང་དྲོ་གཟིམ་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས། དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་གང་ཞིག་མང་བ་

བྱུང་འདུག་གངས་ཀ་བརྒྱབ་ནས། དཀར་པོ་མང་བ་བྱུང་ཡོད་ན་རང་གིས་

རང་ལ་གཟེངས་སུ་བསྟོད། ནག་པོ་མང་བ་བྱུང་ཡོད་ན་རང་གིས་རང་ལ་

བཀའ་བཀོན་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་རེད།

དེ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་ནས་སེམས་ཀི་རྣམ་

གཞག་ལ་ཁ་ནང་དུ་བསོགས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་དང་། ཉནོ་མོངས་ཅན་དང་དགེ་

བའི་བོ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱེད་རྒྱུ་དང་། དེ་ག་དུས་ཡོང་མིན་བལྟ་རྒྱུ། 

ཉནོ་མོངས་ཅན་གི་བོ་གཏན་ནས་སང་རྒྱུར་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་

ཡོད་མ་རེད། ས་བོན་དང་བཅས་པ་སང་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་ཆོས་དང་། ལམ་གི་

རྣམ་གཞག་ཅིག་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་

ཀི་ནང་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་བོ་ (negative emotion) དེ་དག་མ་སྐྱེས་གོང་

དོགས་ཟོན་བྱས་ནས་སྐྱེ་རུ་མ་བཅུག་པའམ་ཤུགས་ཆེ་རུ་སྐྱེ་མ་བཅུག་པར་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

འགོག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རེད། གལ་ཏེ་སྐྱེས་ཟིན་ཀང་དེ་ཤུགས་ཆུང་

ངུའམ་དུས་ཡུན་ཐུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ། ཁོང་ཁོ་ལྟ་བུ་ལངས་ཀང་ལམ་སང་ཡལ་

འགོ་རྒྱུ། ཉིན་ནས་ཉིན་བསྟུད་དེ་གདོང་ནག་པོ་བྱས་ནས་སོད་མི་དགོས་

པར། ཏོག་ཙམ་ཁོང་ཁོ་ལངས་ཀང་སོ་སོས་རྒྱུ་མཚན་བསམ་བོ་བཏང་སྟེ་

ཡལ་འགོ་རྒྱུ། འདོད་རྔམ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནའང་ཡལ་འགོ་རྒྱུ། དེ་འདྲའི་གནས་

སྟངས་དེ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། 

དེའི་ཐོག་ནས་བརྟན་བརླིང་དང་རྒྱུན་གནས་ (sustainable ethics) ཐུབ་

རྒྱུ༑ དེ་ཡང་མར་བཀའ་བཏང་བ་ do’s and don’ts ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ། རང་

རང་སོ་སོའི་བསམ་བོའི་ནང་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ཤིང་གནས་ཚུལ་མཐོང་བའི་

ཐོག་ནས་བཟང་སྤྱོད་ལ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་

འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཀིས་བྱམས་བརེའི་གཞི་ར་དེ་ཟིན་པར་བྱས་ནས་དུས་

དང་གནས་སྐབས་ཁོར་ཡུག་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་སྤྱོད་པ་གང་འདྲ་

ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་བཟང་སྤྱོད་ཆགས་མིན་དེ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་

ཀི་ཤེས་རབ་ཀིས་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དངོས་གནས་

དོན་ཕན་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། 

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། Ethics of restraint, Ethics of virtues, Eth-

ics of compassion and Ethics of decernment ཞེས་པའི་སྒོམ་བཞི་

པོ་དེའི་ཐོག་ནས་བསབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། དེའི་གནས་སྟངས་ཀང་སོབ་ཚན་

བྱེ་བག་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ཨང་རིས་དང་། སྐད་ཡིག ས་ཁ། དཔལ་འབྱོར་

རིག་པ། སིད་དོན་རིག་པ། སྤྱི་ཚོགས་རིག་པ་ལ་སོགས་སོབ་ཚན་ཡོངས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

རོགས་ཀི་ནང་དེའི་ཆ་ཤས་ཀིས་ཁྱབ་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུའི་སོྒམ་གཞི་འདི་འདྲ་

ཞིག་རེད། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་རོགས་པར་སོང་ཁྱེད་རང་ཚོས་གཅིག་བྱས་ན་ 

Secular Ethics ཞེས་པ་དེ་མང་པོ་གསན་ཡོད་ངེས་ཀང་། སྤྱིར་བཏང་འདི་

ནི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། འནོ་ཀང་ར་བའི་སྒོམ་

གཞི་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་ཐུགས་ལ་མ་དགོངས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། ད་ལྟ་སྒོམ་

གཞི་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དེས་ཐུགས་ཕན་གསོས་མི་ཡོང་ངམ་

བསམ་གི་འདུག

ཕག་བིས་ནང་འདི་ཕི་གཉིས་ལ་གལ་ཆེ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་མེད་སྐོར་

བཤད་དགོས་རེད་ཅེས་འཁོད་འདུག ང་ཚོས་ secular ཤོད་སྐབས་ཚེ་

འདིའི་སྐོར་བཤད་ཀི་རེད་མ་གཏོགས་སྐྱེ་བ་རེས་མ་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རེད། 

སྐྱེ་བ་ཕི་མའི་སྐོར་བཤད་དུས་ཆོས་ལུགས་དང་འབེལ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། 

Secular Ethics ལབ་སྐབས་ཚེ་འདིའི་ནང་དགོས་གལ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་

ཙམ་ཞིག་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ན། མི་སུ་དང་སུ་ཡིན་ཡང་ཚེ་འདིར་བདེ་བ་

མ་གཏོགས་སྡུག་བསྔལ་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་

འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་འདིར་འཚེ་བ་དང་། ཁོར་ཡུག དཔལ་འབོྱར། ཆོས་

ལུགས་འཐེན་འཁྱེར། མི་རིགས་འཐེན་འཁྱེར་བཅས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོད་

པ་དེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོར་མི་དགོས་པ་ཤ་སྟག་རེད། དེར་བརྟེན་མི་དགོས་

པ་དེ་ཚོ་མི་ཡོང་བ་ཞིག་དང་། དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཡོང་རྒྱུའི་ར་བ་ག་པར་ཐུག་

གི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་བཟང་སྤྱོད་ཚད་མཐོ་དམན་ལ་རག་

ལུས་ཀི་ཡོད་ཙང་། མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་བཟང་སྤྱོད་གོང་སེལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཆོས་ལུགས་ཀི་ཆ་ནས་མ་ཡིན་པར། འཇིག་རྟེན་གི་སིད་ཕོགས་དང་ཆོས་

ལུགས་རིས་མེད་ཀི་སོ་ནས་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་ནི་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ཡིན་པ་རེད། 

ཐུགས་རེ་ཆེ།། །།



102

ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

༄༅། །ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་ཐོག་

མའི་བྱུང་རིམ་དང་སྒོམ་གཞིའི་སོར། །1

དེ་རིང་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའི་བརོད་གཞིར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བར་སྐབས་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀི་རིང་འཇིག་

རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་གནང་བའི་གདམས་ངག་ཇི་སེད་

ཅིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་སྐོར་

བཞག་གནང་འདུག་པ་དགའ་པོ་བྱུང་། སྤྱིར་བཏང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤྱོད་ནི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། སོབ་ཚན་

འདྲ་པོར་བརིས་པ་ཡིན་ན་སྔོན་འགོའི་འཛིན་གྲྭ་ནས་གཙུག་ལག་སོབ་

ཁང་བར་སོབ་ཁིད་བྱེད་རྒྱུའི་སོབ་ཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེར་

བརྟེན་ང་ཚོས་ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་གི་ནང་དེའི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་སན་སེང་ཞུ་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་མ་རེད། འནོ་ཀང་དེ་སྐོར་ཐོག་མའི་བྱུང་རིམ་དང་ད་

ལྟའི་གནས་སྐབས་ཀི་སྒོམ་གཞིའི་ས་བཅད་ལྟ་བུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གཅིག་

བྱས་ན་ལྷན་རྒྱས་ཚོར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པོ་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རེད་བསམ་

གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ དོན་གངས་ནས་བཟུང་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་སྔར་མ་

1	 ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༥	ཉྱིན་ལ་དྭགས་བྩོད་ཁྱྱིམ་གཡུ་ལྩོ་བཀྩོད་དུ་༸སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདྩོང་

རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཐྩོག་སྩལ་བའྱི་བཀའ་སྩོབ།
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

གགས་པའི་གདམས་ངག་མང་པོ་ཞིག་བཀའ་སྩལ་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་

ནུབ་ཕོགས་ཀི་འཇིག་རྟེན་ནང་ཚང་མས་ཡི་རང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུའི་

གདམས་ངག་དེ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་ལས་འགན་ (Universal Re-

sponsibility) ཞེས་པ་དེ་རེད།

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་ལས་འགན་ཞེས་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་

འཇིག་རྟེན་ཤར་ནུབ་ཀི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོའི་ནང་ཉམས་ཞིབ་སོབ་སྦོང་བྱེད་

མཁན་དང་། ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་

ནས་རིམ་པས་འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་རིང་དང་། ལྷག་པར་

དུ་སྟོང་ལོ་གསར་དུ་མ་ཚེས་པའམ་སྟོང་ལོ་གསར་པའི་གོ་སྒིག་བྱེད་བཞིན་

པ་སྟེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༨/༡༩༩༩ ནས་ཚང་མས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་

བཀའ་འདྲི་དགོངས་སྐོར་ཞུ་སྐབས། སྟོང་ལོ་གསར་པའི་བཟང་སྤྱོད་ (Eth-

ics for the New millennium) ཅེས་པའི་ཨིན་སྐད་ཐོག་ཕག་དེབ་ཅིག་

ལྗགས་རོམ་གནང་ཡོད། དེ་རེས་ཕག་དེབ་དེ་བོད་སྐད་ནང་བསྒྱུར་ཡོད་ས་

རེད། དེ་ནས་འཕྲོས་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་བཟང་སྤྱོད་དེ་འཇིག་རྟེན་སྐྱེས་བུ་ཚང་

མས་ལག་ལེན་ལ་ཇི་ལྟར་འགེལ་ཐུབ་བམ། དེའི་ཐབས་ལམ་གང་ཞིག་ཡོད་

དམ། དེ་སྐོར་བཀའ་སོབ་གནང་བའི་ནང་། ད་ལྟ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་སོབ་ཚན་འདི་གསར་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དེའི་

ཆེད་དུ་ཆེད་མངགས་ལྗགས་རོམ་གནང་བ་དེ་ Beyond Religion: Eth-

ics for a Whole World ཞེས་པ་དེ་ཐོན་ནས་ལོ་གསུམ་ཡས་མས་ཤིག་

ཕིན་པ་རེད། དེ་ད་ལྟ་བོད་སྐད་ཐོག་ཆ་ཚང་བསྒྱུར་ཟིན་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཀང་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཞིག་འགོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་

ཕག་དེབ་གསུམ་པ་ཞིག་ཡོད་རེད། Art of Happiness ཞེས་པ་དེ་གོང་

དུ་ཞུས་པའི་ཕག་དེབ་གཉིས་པོ་ལས་ཕྲན་བུ་སྔོན་ལ་ལྗགས་རོམ་གནང་བ་

ཞིག་རེད། དེའི་གཞི་ར་ཡང་འགོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་ལ་རེད། ༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་༸སྐུ་སྐྱེ་འདིའི་དམིགས་བསལ་གི་

ཐུགས་བསྐྱེད་ཆེན་པོ་གསུམ་མམ་བཞི་ཡོད་པ་དེའི་ནང་གི་ཐོག་མ་དེ། 

འགོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འགོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

ཐབས་དང་། ཆོས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒིལ་གཏོང་

ཐབས། བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བོད་ཀི་བདེན་དོན་གསལ་ཐབས་

བཅས་ཐུགས་བསྐྱེད་ཆེན་པོ་གསུམ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་དེ་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་པོ་འགོ་

བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཕག་ལེན་བསྟར་ཐབས་ཀི་ཐབས་

ལམ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། 

དེའི་ཐོག་མའི་མཚན་གི་འབྱུང་སྟངས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཨིན་

ཇིའི་ནང་མང་ཆེ་བས་ Ethics ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་གནང་གི་ཡོད་

རེད། Ethics ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་སྤྱིར་བཏང་ཨིན་ཇིའི་ནང་ Morality, Val-

ue, Ethics ཞེས་པའི་ཚིག་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་ 

Morality ཞེས་པ་དེ་ལེ་ཊིན་གི་ཚིག་ནས་བྱུང་བའི་གནའ་བོའི་བརོད་

ཚིག་ཅིག་ཡིན་སྟབས་ཆོས་དང་འབེལ་བ་ཆེ་བ་ཞིག་དང་། Value ཞེས་པ་

དེ་ཚིག་གསར་པ་ཡང་རེད་ལ་སྤྱིར་བཏང་ཤར་ཕོགས་པའི་ལྟ་སྟངས་ལྟར་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

བྱས་པ་ཡིན་ན་ཚིག་དེ་ཡག་པོ་ཡོད་མ་རེད། Ethics ཞེས་པ་དེ་སྔོན་མ་ལོ་

བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀི་རིང་ནས་ནང་པས་ཤིལ་ཏེ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཆེད་དུ་ཆོས་

ཕོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་ཨིན་ཇིའི་ Ethics ཞེས་

པའི་ཚིག་དེའི་དོན་ལ་བོད་སྐད་ཐོག་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་བེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་

རེད། སྤྱིར་བཏང་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ཤིལ་དང་ཨིན་སྐད་ཀི་ Ethics ཞེས་

པ་སྒ་ཐད་སྒྱུར་བྱས་ན་བོད་སྐད་ནང་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་བརོད་དགོས་པ་ལྟ་

བུ་རེད། ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་པ་དེ་ཆོས་ལུགས་དང་། གྲུབ་ལྟ། ལྷག་པར་དུ་ནང་

པའི་ཆོས་ལུགས་དང་གྲུབ་ལྟའི་གཏིང་ཟབ་ཀི་ཚིག་ཅིག་ཡིན་པས།  ད་ལྟ་

བེད་སྤྱོད་གནང་བ་ཡིན་ན་དེ་ཙམ་སྟབས། བདེ་མེད་པར་གཟིགས་ནས་

བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་བེད་སྤྱོད་གནང་བ་རེད། བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་ལེགས་

སྦར་གི་སྐད་ནང་ས་དཱ་ཅཱར། སྤྱོད་པ་ཡང་དག་པའམ་སྤྱོད་པ་བཟང་པོ་ཞེས་

པའི་ཚིག་ཅིག་རེད། དེ་ཚུལ་ཁིམས་ལ་འགོ་མ་ཆོག་པ་མེད་སྟབས་ང་ཚོས་

བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་ཡག་ཤོས་བརིས་ཏེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་བ་རེད། 

སྤྱིར་བཏང་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་རིང་པའམ་གཞུང་ལུགས་རིང་པའི་ནང་ Sec-

ular Ethics ཞེས་པའི་ཚབ་ལ་མི་ཆོས་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་

འདུག ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ཅེས་པའི་

སྐབས་སུ། ལྷ་ཆོས་ཞེས་པ་དེ་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ཀི་དྷརྨ་ཞེས་པར་ལྷ་ཞིག་

སྦར་ཏེ་ལྷ་ཆོས་ཞེས་བེད་སྤྱོད་བཏང་འདུག སྤྱིར་བཏང་ནས་དྷརྨ་ཞེས་པ་

དོན་བཅུ་ལ་འཇུག་གི་ཡོད་པར་བརྟེན་ག་པར་འཁྱེར་འཁྱེར་གི་བཟོ་འདྲ་

ཞིག་རེད། དེ་ནས་འཇིག་རྟེན་གི་ལུགས་སམ་འཇིག་རྟེན་གི་སྤྱོད་བཟང་དེ་

ལ་མི་ཆོས་གཙང་མ་ཞེས་བོད་ཀི་ཕག་དཔེ་རིང་པ་ཚོའི་ནང་འདུག འཇིག་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

རྟེན་མི་ཆོས་ཞེས་པ་དེ་དེང་རབས་ཀི་ Secular ཞེས་པའི་དོན་ལ་འཇིག་

རྟེན་ཞེས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཞེས་པ་ Secu-

lar གི་མིང་ཚབ་ལ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ཡང་མ་འགིག་པ་མེད་པ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་

རེད། འནོ་ཀང་ Secular ཞེས་པའི་ཚིག་དེར་གོ་བ་ལེན་སྟངས་འདྲ་མིན་སྣ་

ཚོགས་ཡོད་སྟབས། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ད་ལྟའི་དགོངས་གཞི་དང་

མཐུན་པ་ཡོང་ཆེད་སྔོན་མ་བསྒྱུར་ཟིན་པའི་ཚིག་དེ་ཚོས་ Secular གི་དོན་

ཆ་ཚང་བའམ་ཏག་ཏག་ཅིག་ཡོང་གི་མེད་པས། སྐབས་འདིར་ཆོས་ལུགས་

ལ་མ་བརྟེན་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་གནང་བ་རེད། ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་ཐད་ཀར་ཨིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

ན་ Secular Ethics ཆགས་ཀི་ཡོད་ཀང་། ནུབ་ཕོགས་པའི་མི་ཚོས་ Secu-

lar ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུར་ཕྲན་བུ་ཐེ་ཚོམ་དང་འཛེམ་ཟོན་

བྱེད་ཀི་འདུག 

དེར་བརྟེན་ Beyond Religion ཞེས་པའི་ཕག་དེབ་ལྗགས་རོམ་

གནང་སྐབས་ཐོག་མར་ Beyond Religion, Secular Ethics ཞེས་པའི་

མཚན་བྱང་དེ་གནང་ཡོད་རེད། Secular ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཕྲན་བུ་རྩུབ་

དྲགས་ཀི་འདུག་པས་དེ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ན་ཞེས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞུས་

སྟབས། Secular Ethics ཀི་ཚབ་ཏུ་ Ethics for a Whole World ཞེས་

བསྒྱུར་བ་བཏང་གནང་བར་བརྟེན། ད་ལྟ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཨིན་ཇིའི་སྐད་

ནང་ Ethics for a Whole World ཡང་ན་ Social Emotional Ethical 

Learning ཞེས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། Secular ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ཆོས་མེད་རིང་ལུགས་དང་། ཆོག་འགོག་རིང་ལུགས། 

ཡང་ན་ཆོས་འགལ་རིང་ལུགས། ཆོས་ལ་དགག་པ་རྒྱག་མཁན། ཆོས་མེད་

པ་བྱེད་མཁན་སོགས་རྒྱུན་སྤྱོད་བྱེད་ཀི་ཡོད་སྟབས་ཕྲན་བུ་མ་བདེ་བ་ཞིག་

བྱེད་ཀི་འདུག ང་ཚོ་ཤར་ཕོགས་པས་ Secular ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡིའི་དགོངས་ཚུལ་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ Sarva Dhar-

ma Sambhava ཞེས་པ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཡིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་རང་ཉིད་ཀི་གཞུང་འབེལ་གི་ཆོས་ཤིག་ཡོད་པ་ཡིན་

ན་ Secular ཟེར་བ་དེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། དེ་མིན་གཞུང་འབེལ་གི་

ཆོས་མེད་པར་སྤྱིར་འཇིག་རྟེན་དུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གཅིག་

གྱུར་གི་གུས་ཞབས་བྱེད་ཀི་ཡོད་ན་ Secular ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། དེར་

བརྟེན་ Secularism ཟེར་བ་དེ་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་དང་། ཆོས་ལུགས་

རིས་མེད་ཟེར་བ་དེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡིའི་ཚིག་ངོ་མ་ Sarva Dhar-

ma Sambhava ཟེར་བ་དེ་རེད། འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་གི་ར་ཁིམས་ནང་ཐོག་

མར་ Dharma Nirpech སྟེ་ཆོས་ལ་ལྟོས་མེད་ཅེས་བསྒྱུར་ཡོད། རེས་སུ་

དེ་ཕྲན་བུ་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་ད་ལྟའི་ཚིག་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཅེས་

པའི་བཟོ་ལྟ་བུ་ Panth Nirpech ཞེས་པ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། 

Nirpech ཞེས་པ་མ་ལྟོས་པའམ་མ་བརྟེན་པ་ལ་གོ་ཡི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ནང་ Secular ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་བ་

ཡིན་ན་མ་བདེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། འནོ་ཀང་ནུབ་ཕོགས་ལ་ད་ལྟའི་

ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཕྲན་བུ་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་བསད་པ་ཞིག་རེད། 

དེ་ལྟར་དང་པོ་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བ་ཞེས་པ་དང་། དེ་ནས་ཆོས་ལུགས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དང་མ་འབེལ་བ། ཉེ་བའི་ཆར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་

དེ་ཡག་ག་ཡོད་རེད་བསམ་གི་ཡོད་ཀང་ད་ལྟ་ཡོངས་ཁྱབ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

ཞིག་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། དེ་རིང་སང་ཉིན་ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། ཆོས་དང་

མ་འབེལ་བ་ཞེས་ལབ་པ་ཡིན་ན་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་

ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་ཙང་ཆོས་ལུགས་དང་སྦར་བ་ཡིན་ན་སྤྱིར་ཆོས་ཞེས་

པ་ལེགས་སྦར་སྐད་ཀི་དྷརྨ་ཞེས་པའི་ཐད་སྒྱུར་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་ན། ཆོས་

ལུགས་ཞེས་པ་ཨིན་སྐད་དུ་ ism ཞེས་པ་ religion དང་།  Religion ནང་

དུ་ ism དཔེར་ན་ཨིན་སྐད་དུ་ Religion ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་འགེལ་བཤད་

རྒྱག་སྐབས་ religiousness, religiosity, religionism བཅས་གསུམ་དུ་

དབྱེ་བ་འབྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། Religiousness ཞེས་པ་ཆོས་ཀི་གནད་དོན་

ངོ་མ་དེ་ལ་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། religiosity ཞེས་པ་དེ་ནས་འཕྲོས་པའི་ཆོ་

ག་ཕག་ལེན་དེ་ཚོར་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། religionism ཞེས་པ་ཕོགས་ལྟ་བུ་

བཟུང་ནས་ ism ཞེས་སེབས་སྐབས་ཆོས་ལུགས་ཡིན་ཙང་། ཆོས་ལུགས་

དང་མ་འབེལ་བ་ཞེས་ལབ་ན་ཡག་ག་མེད་དམ། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་

བ་ཞེས་པའི་འབེལ་བ་ཟེར་བ་དེ་བདག་གཅིག་འབེལ་དང་དེ་བྱུང་གི་

འབེལ་བ་མང་དག་ཅིག་ཡོད་རེད། སྤྱིར་བཏང་ནས་ད་ལྟའི་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁ་སྐད་ནང་ the relation འབེལ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་། འབེལ་བ་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་ཙང་། ཉེ་ཆར་

དིལླིའི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་བེད་སྤྱོད་བཏང་ན་ཡག་ག་མེད་དམ་ཞེས་བཀའ་མོལ་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

བྱུང་སྟབས། ད་ལྟ་ངས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་

ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད། རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདིའི་བོད་སྐད་

ནང་མཚན་སྨྲོས་སྟངས་དེ་ལྟར་རེད།

ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་འཇིག་རྟེན་

སྤྱི་ཡོངས་ལ་འཁི་བའི་ལས་འགན་ལྟ་བུར་མཚོན་ཡང་ནུབ་ཕོགས་ལ་བརྒྱད་

ཅུ་ག་གངས་ནས་ཞེ་དྲག་ཁྱབ་ཆེན་པོ་རེད། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དེར་དོ་

སྣང་བྱེད་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད། དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་ Secular Ethics 

ཞེས་པར་ཡང་ནུབ་ཕོགས་ལ་དེར་ཚོད་བལྟ་བྱེད་མཁན་དང་། ལག་ལེན་

བསྟར་མཁན། དེའི་ཆེད་དུ་སོབ་ཚན་བཟོ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རེད། གཞི་

རྐང་འདྲ་པོ་དེ་ཨེ་མོ་རིའི་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་ནང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་

པོ་ཆེས་ཆེད་མངགས་ཟུར་འཛུགས་གནང་བའི་སེ་ཚན་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་

གོ་སྒིག་གནང་ནས་སོབ་ཚན་གི་འཆར་གཞི་གང་ལ་གང་འཚམས་བསྒིགས་

ཟིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་

གནས་བབ་དེ་ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་སོལ་ནང་སེབས་དགོས་པ་གཟིགས་ཏེ། 

ཐོག་མར་ Mind and Life ཚོགས་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཟེར་ནའང་

མི་འདུག་ཐོག་མར་ Care ཞེས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་བཟོས་པ་རེད། Care 

ཞེས་པར་ Care, Taking care and Giving care བཅས་སེ་ཚན་གསུམ་

དུ་ཕེ་ནས་བྱམས་བརེ་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་རང་གིས་

ཚུར་ལེན་སྐབས་ཇི་ལྟར་ལེན་དགོས་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕར་སྤོད་སྐབས་ཇི་

ལྟར་སྤོད་དགོས་པ་སོགས་འདི་དག་སྤྱི་བཤད་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ན་ནིང་ཕི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གིས་སྒོམ་གཞི་ཆ་ཚང་བཟོས་

ཏེ་སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་སོབ་ཚན་བང་བསྒིགས་ཟིན་

པ་དེ་ཐོག་མའི་སོབ་ཚན་རེད། དེ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ཚོད་བལྟ་

བྱེད་སྐབས་དེའི་ནང་སྣོན་འཕྲི་སོར་གཅོག་དང་། བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་

པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོང་སིད་པ་རེད། ལས་རིམ་དེ་འགོ་དང་འགོ་བཞིན་པ་

རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་མེ་རི་ཀ། ལ་ཊིན་ཨ་མེ་རི་ཀ། ཤར་ཕོགས་

ལུང་པ་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ནང་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་

སོབ་ཁང་གིས་བཟོས་པའི་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་ (Curriculum) དེའི་

ཐོག་གཞི་བཅོལ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ནང་རང་རང་གི་སྤྱི་

ཚོགས་ཀི་གནས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་དེ་དང་འཚམས་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་

ཙང་། ཨ་རིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་བསྟུན་ནས་བཟོས་པ་དེས་ཚང་མ་ལ་དཔར་

བཀབ་བྱས་ནས་འབི་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡུ་རོབ་ཡིན་

ན་ཡུ་རོབ་ཁོང་རང་ཚོས་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་བཅས་ལུང་པ་སོ་སོར་ཟུར་དུ་ཡོད་

རེད། ཡུ་རོབ་ལ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ཕ་རན་སིའི་ནང་དར་ཁྱབ་འགོ་ཡི་འདུག རྒྱ་

གར་ནང་ཕྲན་བུ་རེས་ལུས་ཐེབས་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་ཕལ་

ཆེར་ ༢༠༡༤ ནས་ Mind and Life ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་གཅིག་རྒྱ་གར་

ལ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ AyurGyan Nyas ཞེས་པའི་ཚོགས་པས་སོབ་ཚན་དེ་

གོ་སྒིག་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་དེའི་ནང་གསེས་ཀི་ལེའུ་

བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ལེའུ་དང་པོའི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་འདུག 

ལེའུ་གཉིས་པ་གསུམ་པ་བཞི་པའི་ཟིན་བིས་ཟིན་ཀང་ད་ལྟ་མཐའ་མའི་ཐག་

གཅོད་ཀི་ལས་དོན་འགོ་བཞིན་པ་རེད། ༢༠༡༧ ལོའི་ཕི་ཟླ་ ༧/༨/༩ ནས་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

མ་འགངས་པར་རྒྱ་གར་གི་སོབ་གྲྭ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཞིག་གི་ནང་སོབ་ཚན་དེ་

ཚོད་བལྟ་བྱེད་ཐུབ་ན་ཞེས་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་འགོ་སྟངས་དང་བྱུང་རིམ་དེ་འདྲ་

ཞིག་རེད། 

བྱུང་རིམ་དེའི ་རྒྱབ་ལོྗངས་ཀི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལྟེ་བ་དེ་

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཨིན་སྐད་ཐོག་ལྗགས་རོམ་གནང་བའི་ Eth-

ics for the New Millennium, Art of Happiness, Beyond Re-

ligion: Ethics for a Whole World ཞེས་པའི་ཕག་དེབ་གསུམ་པོ་

གང་རུང་ནས་ཚུར་དྲངས་ཏེ་སོབ་ཚན་དེ་ཚོ་བཟོ་ཡི་ཡོད་རེད། འནོ་ཀང་

ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བ་ཞེས་ག་རེ་བྱས་ཏེ་ལབ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་

དང་། ཆོས་ལུགས་དང་འབེལ་ན་དེས་མ་འགིག་པའམ་མ་འདེང་བ་ག་རེ་

ཡོད་དམ་ཞེས་པའི་དྲི་བ་ཞིག་སེབས་ཀི་ཡོད་རེད། སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་འགོ་

བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱ་དེ་བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཆོས་ལུགས་སོ་སོའི་

ལས་འགན་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་བརི་ཡི་ཡོད་རེད། ཆོས་ལུགས་སོ་སོའི་

རང་རང་ཁྱབ་ཁོངས་འགོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འཚེ་བ་སང་དགོས་པ་དང་། 

བྱམས་སེམས་བྱེད་དགོས་པ། མཐུན་ལམ་བྱེད་དགོས་པ། དེ་ལྟ་བུའི་བཟང་

པོའི་སྤྱོད་པ་སོག་གཅོད་མི་རུང་བ་དང་། མ་བྱིན་པ་ལེན་མི་རུང་བ། ལོག་

གཡེམ་བྱེད་མི་རུང་བ། དེ་འདྲའི་རིགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཆོས་ལུགས་དང་

འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ནང་ཚུད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་ཞིབ་

ཚགས་བྱས་ཏེ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་འགོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་དེ་མིའི་སྐྱེ་

འགོ་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་རེད། ངན་སྤྱོད་དེ་ཁོར་ཡུག་གི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དབང་གིས་རེས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། འགོ་བ་མིའི་རང་གཤིས་

དེ་སྤྱོད་ངན་ཞིག་མིན་ཙང་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ནང་ང་ཚོ་ནང་པ་ནང་བཞིན་

བྱས་ཏེ། རོགས་ལྡན་ནས་མར་ཉམས་ཏེ་ཡོང་བའི་འདོད་ཚུལ་དེར་ཁས་ལེན་

མཁན་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཡང་དེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་པ་ནང་བཞིན་

བྱས་ཏེ། གདོད་མའི་མིའི་རིགས་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་བྱུང་རིམ་དེར་

ཡིད་ཆེས་ཁས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག དེ་གཉིས་ཀས་

སྤྱི་མཐུན་གི་ཁས་ལེན་རྒྱུ་ཞིག་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། འགོ་བ་མིའི་རིགས་

ཀི་སྤྱི་ཚོགས་བྱུང་བ་དང་ཆོས་ལུགས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་དེ་དུས་མཉམ་མིན་

པར། འགོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་ཞེ་དྲག་སྔོན་ལ་བྱུང་བ་དང་། འགོ་བ་མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་བྱུང་ནས་ག་ལ་གང་འཚམས་ཀི་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བའི་རེས་སུའམ། 

ཡང་ན་གང་འཚམས་ཉམས་ཆག་ཕིན་ཚར་བའི་རེས་སུ་ཆོས་ལུགས་སོ་སོ་

རིམ་གིས་བྱུང་བ་རེད། དེར་བརྟེན་ཆོས་ལུགས་མ་བྱུང་བའི་སྔོན་ནས་འགོ་

བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གནས་བབས་དེ་ཐོག་མར་ནང་མི་བྱས། དེ་ནས་སོ་

སོའི་ཉེ་འཁོར་གི་མི་ཚོགས་བྱས། དེ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་བྱས་ཏེ་ཡོང་བསད་པ་

ཞིག་མ་གཏོགས་ཆོས་ལུགས་མེད་པའི་སྐབས་སུའང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གནས་

བབས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། འགོ་བ་མིའི་རང་གཤིས་ཀི་གནས་བབས་དེ་

བཟང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་མི་འགིག་པ་མེད་པ་ཞིག་རེད། 

ད་ལྟ་ངས་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་ཚིག་འདི་ཞུ་སྐབས་ང་ཚོ་བོད་པའི་

ཚིག་གི་ནང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་དང་པོ་དེ་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་

ཡང་། དེ་ནི་ཆོས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པར་སོང་མ་བཞག་པ་རེད། དེའི་རེས་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ལ་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ལ་ནཱི་ཏི་སྟེ། བོད་སྐད་ནང་ལུགས་ཞེས་པ་བེད་སྤྱོད་

བཏང་ཡོད་རེད། དེ་ཨིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ Moral ཡང་ན་ Ethics གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད་ཀང་། ལུགས་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ད་ལྟ་

ཡོངས་ཁྱབ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ནཱི་ཏི་ཤསྟྲ་ཞེས་པ་དེ་ཚོ་བོད་པའི་སྔ་

མོའི་སྐད་ཀི་ནང་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལ་བསྒྱུར་ཡོད། དཔེར་ན། ས་སྐྱ་

ལེགས་བཤད་ནང་། རིགས་པས་དཔྱད་ན་ཆོས་ལུགས་མི་འགལ་ཞིང་། །ཞེས་

གསུང་དུས་ཆོས་ཞེས་པ་དམ་པའི་ཆོས་དང་། ལུགས་ཞེས་པ་འཇིག་རྟེན་ཡ་

རབས་ཀི་སྤྱོད་བཟང་ལ་གོ་བ་ཡིན། ལུགས་ཞེས་པའི་ཚིག་དེའང་ད་ལྟ་ཕྲན་

བུ་ཡོངས་གགས་མིན་པ་དང་། སྤྱི་ཡོངས་ལ་མ་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཙང་ཚུལ་

ཁིམས་དང་། ལུགས་དང་། འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བཞག་ནས་

བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་འཇུག་པོ་དང་། དུས་དང་འཚམས་པ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་བརྟེན་ཆོས་ལུགས་ཡོད་མེད་ལ་མ་

ལོྟས་པར་བཟང་སྤྱོད་དེ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡོད་པ་ཞིག་དང་ཡོད་དགོས་

པ་ཞིག་རེད། མ་འངོས་པར་ཆོས་ལུགས་ཀི་བསྟན་པ་ཉམས་ཀང་བཟང་སྤྱོད་

ཉམས་ན་མ་འགིག་པར་བརྟེན། བཟང་སྤྱོད་དེ་ཆོས་ལ་མ་བརྟེན་པར་ཁོ་རང་

ཟུར་དུ་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་སོབ་ཚན་ཞིག་གི་ངོ་བོར་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའི་

ལམ་སོལ་ནང་སེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོད་རེད་དགོངས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་ Secular ཞེས་གསུངས་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་ཡིན་ཚོད།

ད་ལྟ་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ནང་ཆོས་ལུགས་མང་པོ་ཡོད་སྟབས། ཆོས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ལུགས་ལ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀང་འགོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་

མེད་པ་ཞིག་མིན་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། འནོ་ཀང་དེས་མ་

འདེང་བ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཡོད་རེད། རྒྱུ་མཚན་

དང་པོ་དེ་ཆོས་ལུགས་མང་ཆེ་བ་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་ཉམས་ཆག་ཆེན་

པོ་ཕིན་ཚར་བ་ཞིག་རེད། མི་གཞན་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་མི་དགོས་པར་ང་

རང་ཚོ་ནང་པའི་ནང་ལ་བལྟས་ཀང་། ནང་པ་རང་གི་ནང་ཆོས་ཀི་ཤུགས་

རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཇི་ཙམ་བཟང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པར་བཟོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་

དམ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་རིང་སང་ཉིན་ང་ནང་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་མང་ཆེ་

བ་ནང་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་སྐྱེས་པ་དང་། ནང་པའི་ཕ་མ་ལས་སྐྱེས་པ་ཙམ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་ནང་པ་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། སོ་སོས་བསམ་

བོ་བཏང་ནས་ཆོས་ལུགས་མང་པོར་སོབ་སོྦང་བྱས་ཏེ་ནང་པའི་ཆོས་འདི་

ཡག་ཤོས་འདུག་བསམས་ནས་དེར་ཞུགས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ནང་པའི་ཆོས་

ལ་ཞུགས་པའི་སོ་དེ་སྐྱབས་འགོ་རེད། སྐྱབས་འགོའི་ཡུལ་དང་སྐྱབས་འགོའི་

རྒྱུ་ངོས་ཟིན་པ་བྱས་ཏེ། རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱབས་འགོའི་རྒྱུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡོད་

པ་ཞིག་བཙལ་དགོས་བྱུང་ན། ཁྱིམ་པ་ལྟ་ཅི་རབ་བྱུང་གི་ནང་དུའང་གནས་

བརྟན་ཞལ་མར་གཟིགས་མཁན་གི་ནང་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

གལ་དུ་མ་ཚུད་པ་མང་པོ་ཡོད་རེད་ཅེས་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་བཞིན། རབ་

ཏུ་བྱུང་ནས་རྒས་འཁོགས་ཆགས་ཀང་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱབས་འགོ་རྣམ་དག་

མེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་སིད་པ་ཞིག་རེད། བྱས་ཙང་རང་གི་ཆོས་ལུགས་

དང་རང་གི་མི་ཚེའི་སྤྱོད་ལམ་གཉིས་པོ་རྦད་དེ་ལོགས་ཀ་ཕེ་ཡོད་རེད། 

ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མི་དེ་རང་བཞིན་གི་འཚེ་བ་མེད་པ་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

དང་། སྐྱག་རྫུན་མི་ཤོད་མཁན་གི་དྲང་པོ། རྐུན་མ་མི་རྐུ་མཁན་ཞིག་ཆགས་

ཀི་རེད་པས་ལབ་ན་དེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། དགོན་པར་ཕིན་ནས་ཆོས་

མཇལ་ཞུས། མ་ཎི་འདྲ་འདོན། དེ་དང་མཉམ་དུ་སིག་པ་མི་དགེ་བ་བཅུ་དང་

མཚམས་མེད་ལྔ་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་དང་ཡོད་བཞིན་པ་རེད། ང་ཚོའི་

བོད་འདི་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པར་སྔ་མོ་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་

ཡོད་ཀང་། ལྟོ་འགངས་ཉི་མས་དྲོས་ཚེ་ཆོས་པའི་གཟུགས། །རྐེན་ངན་ཐོག་

ཏུ་བབས་ཚེ་ཐ་མལ་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་རྒྱ་མིས་ང་ཚོའི་ཐོག་དངོས་

སུ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་དུས། ང་ཚོས་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཡ་ལན་སྤད་མ་

ཐུབ་པར་ལམ་སང་ཁོང་ཚོ་ནང་བཞིན་མཚོན་ཆ་ཁྱེར་ནས་ཕར་བསད་ཚུར་

བསད་བྱས་ཏེ། ཁོང་ཚོའི་གནས་བབས་ལ་མར་བབས་པ་མ་གཏོགས་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡི་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་གིས་ང་ཚོས་ཁ་གཏད་

གཅོག་མ་ཐུབ་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ནང་པའི་ཆོས་ཀི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ད་

ལྟའི་ཆར་ནུས་པ་ཞེ་དྲག་ཐོན་གི་མེད་པ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། དཔེར་ན། 

ང་ཚོ་ད་ལྟ་ལ་དྭགས་ལ་བསད་ཡོད་རེད། ལ་དྭགས་དེ་ཡང་ནང་པའི་ལུང་

པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ནང་པ་རེད། ང་ཚོའི་ཉིན་རེའི་མིའི་འཚོ་བའི་

ནང་བལྟས་པ་ཡིན་ན། མི་དགེ་བཅུ་སོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པ་སྲུང་

མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཞུ་དག་བཏང་ན་དཀོན་པོ་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་

ཕོགས་གཅིག་ནས་ཆོས་དེ་ཚོ་ཉམས་ཆག་ཕིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ད་ལྟའི་

ཆར་མིའི་བསམ་བོའི་ནང་ཆོས་ཀི་ནུས་པ་སེབས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་

ཡོད་རེད། ནང་པ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ཀང་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་དེ་ལྔ་བརྒྱ་

ཕྲག་བཅུ་སྟེ་ལོ་ལྔ་སྟོང་རེད། ལོ་ལྔ་སྟོང་ནས་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

གངས་ཤིག་ཕིན་ནས་ད་ཆ་ཕེད་ཀ་ཙམ་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་མ་རེད། བྱས་

ཙང་བསྟན་པ་མར་འགིབ་པའི་སྐབས་ཡིན་ཙང་རིམ་གིས་ཉམས་ཆག་ཕིན་

པ་མ་གཏོགས་ཡར་འགོ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ཙང་། ཕོགས་གཅིག་

ནས་ཆོས་ལུགས་སོ་སོ་ཉམས་ཆག་ཕིན་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པ་དང་། 

ཕོགས་གཞན་ནས་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་ཆོས་ལུགས་སོ་སོའི་ནང་

དུའང་ཆོས་དང་མ་མཐུན་པའི་བསམ་བོ་ཡོད་པའམ་ཆོས་ལུགས་ཀི་འགོ་

ཁིད་ཡིན་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་དུས་ཆོས་ལུགས་རང་རང་སོ་སོའི་བཟང་

སྤྱོད་དང་མི་མཐུན་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དཔེར་ན།  Parlia-

ment World Religion ཞེས་པ་དེས་འགོ་བ་མིའི་ལས་འགན་གི་གསལ་

བསྒགས་ཤིག་བཟོ་ཐབས་བྱས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའི་སྐུ་

ཚབ་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས་ཟིན་བིས་བཀོད་པ་རེད། ཟིན་བིས་

འགོད་དུས་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། 

གཞན་པ་ཕར་བཞག་ནས་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་། འཚེ་བ་མི་བྱེད་པ་དེ་འགོ་

བ་མིའི་ལས་འགན་གི་ནང་བཞག་དགོས་དང་མ་དགོས་དེའི་ཐོག་ལའང་

དགོངས་པ་དང་མ་མཐུན་པ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ཆོས་ལུགས་

ཆོས་བརྒྱུད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གནས་བབས་ཐོག་ཕོགས་

གཅིག་ཏུ་དགོངས་པ་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་ཙང་། ཆོས་ལུགས་

ལ་མ་བརྟེན་པ་ཞིག་དགོས་པའི་གལ་གནད་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད།

དེ་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། གདོད་མའི་

གནས་སྐབས་ལ་བཟང་སྤྱོད་དེ་གཙོ་བོ་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཕ་མ་དང་རྒན་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

རབས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀིས་

སོབ་ཀི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་འགོ་བ་མིའི་མི་ཚེའི་འཚར་

ལོངས་དེ་ཕྲུ་གུ་ལོ་བཞི་ལྔ་ནས་ཉི་ཤུ་ར་གངས་མ་བསེབས་བར་དུ་ཚང་མ་

ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦོང་སེ་ཚན་ནང་འགོ་མཁན་ཤ་སྟག་རེད། ད་ཆ་ཡར་རྒྱས་

མ་ཕིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོ་པོ་དེ་ཚོའི་ནང་ལའང་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭར་མ་འགོ་

མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་སིད་པ་རེད། དཔེར་ན་རྒྱ་གར་ལ་ཡིན་ནའང་ཕྲུ་གུར་

ཤེས་ཡོན་གི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་པ་དེ་འདྲ་ཕྲན་བུ་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་ང་

ཚོས་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་བལྟས་ན་ཚང་མའི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་འགོ་

ཚུགས་ས་དེ་སྔོན་འགོའི་འཛིན་གྲྭ་ནས་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གི་འཛིན་

གྲྭའི་བར་སྟེ། ལོ་གངས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་བར་མི་ཚེའི་བཞི་ཆ་ལྟ་བུ་ཞིག་སོབ་སྦོང་

བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡིན་ཙང་། ད་ལྟ་བཟང་ངན་གི་སྤྱོད་པ་གང་ཞིག་ཡོང་

དང་མ་ཡོང་དེ་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦོང་གི་ལྟེ་གནས་དང་། ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦོང་

གི་ཁོར་ཡུག ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦོང་གི་སོབ་ཚན་སྤོད་སྟངས་དེ་ནས་ཡོང་གི་

ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཀང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་

པོ་རེད། ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦོང་གི་ལྟེ་གནས་དེ་ཚོར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཆོས་

ལུགས་རིས་མེད་ (Secular) ཡིན་ཟེར་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོས་འཛིན་

སྐྱོང་བྱེད་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཆོས་ཀི་སོབ་སྦོང་སོབ་ཁིད་བྱེད་ཆོག་གི་

ཡོད་མ་རེད། Secularism གི་དབང་གིས་ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་ནང་ཆོས་ཀི་

ལྟ་གྲུབ་སྤད་མི་ཆོག་པ་ཞིག་རེད། དེ་མིན་གི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་དང་། སེར་གི་

འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་དང་། དགེ་ཕྲུག་གཉིས་ཀའི་

ནང་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་སིད་པ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་འཇིག་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

རྟེན་འདིའི་ནང་ཆོས་ལུགས་ཁག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པ། དཔེར་ན། ཡེ་ཤུ་

ཆོས་ལུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེའི་ནང་སོབ་

ཕྲུག་འཇུག་སྐབས་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་མ་གཏོགས་

གཅུག་གི་མིན་ཞེས་ལབ་ན། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཡུལ་ཁིམས་ལས་འགལ་

འགོ་ཡི་ཡོད་ཙང་སོབ་ས་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲའི་དབང་གིས་ཤེས་ཡོན་སོབ་

སྦོང་དང་མཉམ་དུ་བཟང་སྤྱོད་སྤད་དགོས་བྱུང་དུས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པ་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ན། སོབ་ཚན་ནང་ཚུད་རྒྱུ་དང་སོབ་གྲྭའི་ནང་

འཁྱེར་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་དག་ལག་ལེན་དངོས་

སུ་བསྟར་དུས་དཀའ་ངལ་ཡོང་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་དང་། ༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་ཞེས་གསུངས་དགོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟ་སའི་གོ་ལ་འདིའི་ཐོག་འགོ་བ་མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཀི་མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཡས་མས་དེའི་ནང་ནས་བརྒྱ་

ཆ་ལྟ་བུ་བརིས་ན། ཧ་ལམ་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ཡས་མས་ཤིག་ཆོས་ལུགས་མེད་

པའམ་ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་མཁན་ (Atheist) ཟེར་བ་དེ་རེད། བཟང་སྤྱོད་

ནི་ཁོང་ཚོ་ལའང་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ཆོས་ལ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅིག་

བསབས་པ་ཡིན་ན་ཆོས་དད་མེད་པའི་འགོ་བ་མིའི་མི་འབོར་མང་པོ་ཞིག་

ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཟུར་དུ་ཐོན་གི་རེད། འགོ་བ་མི་རིགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ 

Ethics for a Whole world གསུང་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འགོ་བ་མིའི་རིགས་

ཤིག་ཡིན་ཕིན་ཚང་མས་གཅིག་གྱུར་ལ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། སོབ་

ཐུབ་པ། ལག་ལེན་ལ་བསྟར་ཐུབ་པའི་གནས་བབས་ཤིག་དགོས་ཀི་ཡོད་

ཙང་། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་སྟངས་དེ་འདྲ་རེད། 
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀི་ནུས་

པས་མ་འདེང་བ་དང་། ཕོགས་གཞན་ནས་འགོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚང་མ་

ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་མིན་པ་དང་། ད་དུང་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་

ཟེར་མཁན་གི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་ཚོའི་ནང་དུའང་ཞིབ་ཚགས་ཀིས་བཙལ་པ་

ཡིན་ན། ཆོས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་སོ་ནས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་ཞེ་དྲག་

ཉུང་ཉུང་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གོ་བུར་དུ་ལབ་སྐབས་མི་དུང་ཕྱུར་བདུན་

ཅུའི་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་ཟེར་མཁན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་དགུ་ཞིག་རེད་

ཟེར་ཡང་། ཆོས་ཡོད་ཟེར་མཁན་ནང་ཆོས་པ་ངོ་མ་དང་། ནང་པ་ཡིན་ཟེར་

མཁན་དེ་ཚོའི་ནང་སྐྱབས་འགོ་རྒྱུད་ལ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ལྡན་མིན་ག་ཚོད་

ཡོད་མེད་བལྟས་པ་ཡིན་ན་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་གཉིས་ཀང་རག་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་

ངེས། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གིས་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་འདིར་འགོ་བ་མི་རིགས་

སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་སོབ་གསོ་ཞིག་སྤད་དགོས་ན། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པ་ཞིག་དགོས་པ་དེ་ཐུགས་གལ་ཆེན་པོ་གཟིགས་པ་བཅས་ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་ཞིག་དགོས་པའི་བྱུང་རིམ་སིང་བསྡུས་དེ་ལྟར་རེད། 

ད་ལྟ་སོབ་ཚན་འདི་ཇི་ལྟར་དགོངས་པར་འཁོར་བ་དང་། དེའི་རྒྱབ་

ལྗོངས་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོ་མཚན་ཉིད་པའི་

སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་ལྟ་བུ་བྱས་པ་ཡིན་ན། གཞི་རིམ་གི་ལྟ་གྲུབ་གང་རེད། 

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ནམ་རྒྱུན་བཀའ་གནང་རྒྱུའི་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ (present reality) གང་རེད། ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་སྔོན་

གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་དང་། ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་



120

ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སྟངས་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཆགས་ཡོད་ཀང་གཞི་རིམ་གི་ཆ་ནས་དངོས་ཡོད་

གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་གཏན་དུ་བསད་པ་མ་གཏོགས། འགྱུར་བ་ཁྱོན་ནས་

འགོ་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་ཙང་། ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ་བྱས་

པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་གང་ཡང་རུང་བ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་སོགས་ལས་ཀ་གང་

འདྲ་ཞིག་བྱས་ཀང་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པ་ཞིག་བྱུང་

བ་ཡིན་ན། ལམ་ལྷོང་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ལག་ལེན་ལ་འཁེལ་རྒྱུ་མེད་ཙང་། རྒྱ་མི་

གུང་ཁན་གིས་ཀང་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་ཞེས་ཚིག་གཅིག་བཟོས་ཡོད་

པ་ཁོ་རང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་གི་ཡོད་མ་རེད་མ་གཏོགས། དངོས་ཐོག་

བདེན་འཚོལ་ཟེར་བ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ལོྟས་ནས་བྱ་བ་ཞིག་

བྱས་པ་ཡིན་ན། ལག་ལེན་ལ་འཁེལ་རྒྱུ་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་

མི་མཐུན་པ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་

ན༑ ང་ཚོ་འགོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་རང་བཞིན་གི་ཆ་ནས་ངན་སྤྱོད་དང་

འབེལ་བ་ཞིག་དང་འཚེ་བ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་བཟོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། 

དེ་བཞིན་གཅན་གཟན་ཁ་ཤས་སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་འཚོ་ཐབས་

དེ་སེམས་ཅན་བསད་ནས་བཟའ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་རྩྭ་དང་ལོ་མ་ལ་སོགས་པས་

འཚོ་མི་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་བཅོས་ནས་འཚེ་བ་མེད་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ཀི་རེད་

དམ་ཞེ་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བཟོ་ཐུབ་ཀི་རེད་ཅེས་ལབ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། དེ་རིང་

སང་ཉིན་སོྦང་བརྡར་སོྤད་སྟངས་ཀི་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀང་མང་

ཆེ་བ་རང་བཞིན་གིས་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་བཅོས་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། འགོ་བ་མིའི་

རང་བཞིན་གི་གནས་སྟངས་དེ་ང་ཚོ་མཚན་ཉིད་པའི་ཤོད་སྟངས་ལྟར་བྱས་

ན༑ སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་དྲི་མས་མ་ཞུགས་པ་ཟེར་བ་དེ་རེད། སེམས་ཀི་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

རང་བཞིན་ལ་དྲི་མས་མ་ཞུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཐར་པ་འཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་

པ་བཤད་ཀི་ཡོད་རེད། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་དྲི་མས་ཞུགས་ན་ཐར་པ་

འཐོབ་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཙང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་

པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། 

དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གཞི་

གཞག་སའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་དང་

པོ་དེ་འགོ་བ་མི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གི་ཐོག་ནས་འདྲ་

མཉམ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་དག་གང་དང་གང་རེད་ཅེ་ན། འགོ་བ་མི་

ཞིག་ཡིན་ཕིན་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་མ་གཏོགས། 

ང་ལ་སྡུག་བསྔལ་དགོས་ཀི་འདུག ང་ལ་བདེ་བ་དགོས་ཀི་མི་འདུག་ཟེར་

མཁན་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། འགོ་བ་མི་ལྟ་ཅི། སོག་ཆགས་གོག་མ་ཡན་

ཆད་བདེ་བ་ཞིག་བཙལ་རྒྱུ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཞིག་ལས་གཡོལ་ཐབས་ཆེད་

ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱས་ནས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ནི་རང་གཤིས་སུ་གྲུབ་པའི་

གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། འགོ་བ་མི་དང་། རྒྱལ་ཁབ། སོབ་སྦོང་ཡོད་མེད་

སོགས་ཀི་རིགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ་མེད་པ་མི་དང་

སོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ཕིན་ཆད། བདེ་བ་འདོད་མཁན་དང་སྡུག་བསྔལ་

མི་འདོད་མཁན་ཡིན་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལམ་རང་བཞིན་ཆགས་

ཡོད་པས། དེ་ལ་སུས་བལྟས་ཀང་བདེ་བ་འདོད་མཁན་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་

འདོད་མཁན་ཞིག་མ་གཏོགས་མེད་པས་འགལ་ཟླ་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་མ་

རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཐོབ་ཐང་གི་ཆ་ནས་བཤད་ཀང་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

པ་དེ་འགོ་བ་མི་དང་། སོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་བདེ་བ་འདོད་ལ་

སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་རང་བཞིན་ཡིན་པ་བཞིན། བདེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་

སྡུག་བསྔལ་སང་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡང་གཅིག་པ་ཡོད་རེད། སྐྱེ་བོ་སུ་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་རུང་བདེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བསལ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་

མ་རེད་ཅེས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། འནོ་ཀང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞིག་བརྡལ་

བཤིག་ལ་གཏོང་བའམ་འཕྲོག་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ཀང་དེ་ལྟར་བྱས་པ་དེས་ཐོབ་

ཐང་མེད་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། དེ་མིན་ཚང་མར་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་

སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་རེད། 

འདྲ་མཉམ་གི་གནས་ཚུལ་གསུམ་པ་དེ་སོག་ཆགས་སམ་སེམས་ཅན་

ཞིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། སྡུག་བསྔལ་

ཐམས་ཅད་སང་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད་པའང་གཅིག་མཚུངས་རེད། དེ་བཞིན་

ཆོས་ཕོགས་ནས་མིན་པར་སོ་སོའི་མི་ཚེའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ཀང་རང་གི་

འདོད་པར་ཡོད་པའི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་དེ་ཡང་ཚང་མར་ཡོད་

རེད། ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དབང་གིས་ནུས་པ་དེ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་

ཡོང་མ་ཐུབ་པའི་བར་ཆད་དེ་འདྲ་ཡོང་སིད་པ་མ་གཏོགས། དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཚང་མར་བདེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་

དང་། སྡུག་བསྔལ་བསལ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད་རེད། ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་

ཐོག་ནས་ཀང་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་འཚང་རྒྱ་བའི་ནུས་པའམ་

སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་འཐོབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད་

ཅེས་གསུངས་ཡོད། རིགས་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་སྐབས་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཕར་ཟུར་དུ་བཞག་

ཀང་ང་ཚོའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ། དཔེར་ན། སོབ་གྲྭ་ཞིག་ནང་

སོབ་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ཡོད་ན། དེ་དག་རིགས་པ་ཡག་ཉེས་དང་། སོབ་

སྦོང་ཡག་ཉེས། གཟུགས་པོ་ཆེ་ཆུང་། གཟུགས་པོའི་རལ་དོད་ལོད་སོགས་ཀི་

ཁྱད་པར་ཡོད་རེད་དེ། དངོས་སུ་དེའི་སེམས་ཀི་ནང་བདེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་

སྡུག་བསྔལ་བསལ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་ཡོད་རེད་དམ་ཟེར་ན། 

ནུས་པ་དེ་སྟོན་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་དང་། གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀི་

གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད་མ་གཏོགས། ཚང་མར་ནུས་པ་ཡོད་པ་གཅིག་གྱུར་

ལས་ནུས་པ་མེད་མཁན་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། དེ་གཅིག་གིས་གཅིག་

ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། འདྲ་མཉམ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་པོ་དེ་དག་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གསུངས་པའི་ཆོས་ལུགས་

ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གཞི་རིམ་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེའི་

ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་སྟོན་གནང་བ་རེད།

དེ་རེས་དེ་བས་གལ་གནད་ཆེ་བའི་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་བཞི་

པ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། འགོ་བ་མིའི་རང་གཤིས་དེ་བྱམས་བརེའི་རང་བཞིན་

དང་། འཚེ་བ་མེད་པ། གཞན་དག་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་

རེད། མེའི་རང་བཞིན་ཚ་ཞིང་སེག་པ་ཡིན་པས་གང་མོ་བཟོ་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། 

ཆུའི་རང་བཞིན་བརླན་ཞིང་གཤེར་བ་ཡིན་བཞིན་དུ་བརླན་ཞིང་གཤེར་བ་

མིན་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དེ་བཞིན་མིའི་རང་བཞིན་དེ་ཡང་སྤྱོད་ངན་

ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་བཟང་སྤྱོད་ཅན་དུ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་ཀང་། མིའི་རང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

གཤིས་སྤྱོད་ངན་ཅན་མ་ཡིན་པར་བཟང་སྤྱོད་ཅན་ཡིན་པ་དངོས་མཐོང་

ལག་ཟིན་ལྟ་བུ་རེད། འགོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་བྱུང་བ་ནས་ད་ལྟའི་བར་འགོ་

བ་མིའི་རིགས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནས་ཐུབ་པ་དེ་བྱམས་བརེའི་ཐོག་ནས་

བྱུང་ཡོད་རེད། བྱམས་བརེ་མེད་པ་ཡིན་ན། དཔེར་ན། མིའི་ཕྲུ་གུ་བཙས་མ་

ཐག་པ་ཞིག་ཨ་མས་བྱམས་བརེ་མ་བྱས་པར་ཕི་ལོགས་ལ་གཡུགས་བཞག་

ཚེ་ལམ་སང་ཤི་ཡི་རེད་མ་གཏོགས་འཚོ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་གསལ་

པོ་རེད། སོག་ཆགས་དུད་འགོ་ཁ་ཤས་ཨ་མས་སོ་ང་བཏང་ནས་གཡུགས་

བཞག་ཀང་རང་མགོ་ཐོན་པ་ཆགས་པ་ཁ་ཤས་ཡོད་རེད། འགོ་བ་མིའི་

རིགས་ནི་མངལ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཙང་ཨ་མའི་བྱམས་བརེ་ལ་མ་བརྟེན་

པར་རང་མགོ་ཐོན་པ་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། ཕ་མའི་བྱམས་བརེའི་སོ་

ནས་ཕྲུ་གུ་གསོས། དེ་ནས་ནང་གི་བྱམས་བརེ་དེས་ཁྱིམ་ཚང་འཚོ། ཁྱིམ་ཚང་

དེས་ཁྱིམ་ཚང་གཞན་དང་མཉམ་དུ་བྱམས་བརེའི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་བྱུང་

སྟེ་སྤྱི་ཚོགས་ཆགས་པར་བརྟེན། མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞེས་པ་དེ་ལོ་ས་ཡ་མང་པོ་

ནས་མ་ཉམས་པར་ཡོང་བསད་པས། མིའི་རང་བཞིན་བྱམས་བརེ་དང་ལྡན་

པ་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་གི་ཡོད་རེད། 

ན་ནིང་གཞེས་ཉིན་ཚན་རིག་པ་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་རིམ་པ་མང་པོ་

བྱས་པའི་ནང་གི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ནས་ཟླ་

བ་བཞི་ནས་དྲུག་བར་སོན་ཞིང་ད་ལྟ་ངོས་ཟིན་པའམ་ངོ་ཤེས་བྱེད་རྒྱུའི་

ནུས་པ་མེད་པ་དེ་ཚོའི་མདུན་ལ། ཕྲུ་གུ་ནང་ཕན་ཚུན་རྒྱག་རེས་བརྒྱབ་པ་

དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གཞུ་རེ་གཏོང་སོད་པ། ངུ་བཞིན་པའི་གོག་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

བརན་དེ་འདྲ་སྟོན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོས་ཁ་ཕར་ཀོག་ནས་བསད་

པ་དང་མིག་བཙུམས་པ་དེ་འདྲ་བྱེད་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་

བྱམས་པོ་དང་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲའི་གོག་བརན་སྟོན་སྐབས་ཡག་

པོ་བལྟས་ཏེ་གད་མོ་བགད། དེའི་མདུན་ལ་འགོ་ཐབས་དང་ལག་པ་ཕར་

བརྐངས་པ་སོགས་བྱེད་ཀི་འདུག་ཅེས་བརོད་ཡོད། དེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་

གི་ལམ་སོལ་གི་ཐོག་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྟངས་དེ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་

དེའི་བསམ་བོའི་ནང་བྱམས་བརེའི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ཁོང་

ཁོ་དང་འཚེ་བའི་རང་བཞིན་མེད་པ་མཚོན་གི་ཡོད་རེད། དེ་མིན་འཚེ་བའི་

གཟུགས་བརན་དེ་ཚོར་དགའ་པོ་བྱེད་པ་དང་། བྱམས་བརེའི་གཟུགས་

བརན་དེ་ཚོར་མི་དགའ་བ་བྱེད་པ་བཅས་ནི་ཕྲུ་གུ་དེས་ད་ལྟ་ཁ་གག་མི་

ཤེས་པ་དང་། དངོས་པོ་ངོ་ཤེས་ནས་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད། འོན་

ཀང་ཁོང་ཚོས་མིག་ལམ་ལ་ལན་སྤོད་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་འདུག་པ་

ལྟ་དུས་འགོ་བ་མིའི་རང་བཞིན་གི་གནས་སྟངས་དེ་བྱམས་བརེ་ཅན་དང་། 

བཟང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བཟང་

སྤྱོད་ཡོང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་བཙལ་པ་ཡིན་ན། བཙལ་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་

སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། 

འགོ་བ་མི་ལ་བཟང་སྤྱོད་དང་ངན་སྤྱོད་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་བཟང་

སྤྱོད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། འགོ་བ་མི་

རྣམས་ངན་སྤྱོད་ནང་ག་པར་འགོ་ཡི་ཡོད་ཀང་བཏང་ན་འགིག་གི་མ་རེད་

དམ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་འགིག་གི་ཡོད་མེད་ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་གནས་བབས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དངོས་མཐོང་ལག་ཟིན་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་

ཀི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ནང་གསོད་རེས་ག་ཚོད་གཏོང་གི་

ཡོད་པ་དང་། མི་གསོད་ཁག་སྦོར་ག་ཚོད་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ། དམག་ག་ཚོད་

རྒྱག་གི་ཡོད་པ། འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པ་ག་ཚོད་ཡོང་གི་ཡོད་པ། རྐུན་

མ་བརྐུས་ཏེ་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་སྐྱག་རྫུན་ཤོད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་

པ༑ ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོང་གི་ཡོད་པ། གཅིག་གིས་

གཅིག་ལ་གཉའ་གནོན་བཤུ་གཞོག་གི་ཐོག་ནས་སྡུག་པོ་གཏོང་མཁན་ག་

ཚོད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་སོགས་རྒྱ་ཁྱབ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཚོར་བལྟས་ནས་འགོ་བ་

མིའི་རིགས་ལ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གཉིས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་བ་མ་

གཏོགས་བདེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡོད་

པའི་སྡུག་བསྔལ་ཚང་མ་ཆུ་ལོག་བརྒྱབ་པ་དང་། ཐན་པ་བཏང་བ་སོགས་

ཕིའི་འབྱུང་བའི་འཇིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། འབྱུང་བའི་གནོད་

པ་རེད་ཅེས་ལབ་ཀི་ཡོད་རེད། འབྱུང་བའི་གནོད་པ་དེ་དག་སྔོན་མ་ཁྱོན་

ནས་མི་བྱུང་བར་ད་ལྟ་འབྱུང་བཞིན་པ་དེ་མིས་བཟོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་

འབྱུང་བ་དཀྲུག་དཀྲུག་བཏང་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་

དྭགས་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ལ་དྭགས་དེ་བསྐལ་པ་ཆགས་པ་ནས་

བཟུང་ཉེ་དུས་བར་ས་སྐམ་པོ་འདིར་ཆུ་ལོག་བརྒྱབ་ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང་རབས་

ནང་ཁྱོན་ནས་གོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ད་ལྟ་ཕི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པའི་

ནང་ཡོང་བ་དེ་མིས་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་མ་འགིག་པར་ཁོར་ཡུག་ལ་ཉམས་

ཆག་བཏང་བའི་དབང་གིས་དུས་བཞིའི་འགྱུར་བ་ (climate change) ཧ་

ཅང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཏུ་ཕིན་པ་མ་ཟད། ས་ཡི་གོ་ལ་འདིའི་དྲོད་ཚད་ཇི་ཙམ་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

དགོས་པ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ global warming འབྱུང་གི་ཡོད་རེད། དེ་རིང་

སང་ཉིན་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་དང་རི་རེ་ལ་སོགས་པ་ཚང་མར་ཁོར་ཡུག་ཉམས་

ཆག་ཕིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འབྱུང་བ་འཁྲུག་པའི་ཉེས་པ་བྱུང་བ་རེད། དེ་

ཚོ་ཚང་མ་སོག་ཆགས་དུད་འགོ་རི་དྭགས་གཅན་གཟན་གིས་བཟོས་པ་

དང་། དཀོན་མཆོག་གིས་བཀོད་པ། འབྱུང་བ་རང་གི་ཆ་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་

ཀང་མིན་པར་འགོ་བ་མིས་རང་བཞིན་འབྱུང་བ་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་

འཇོག་སྟངས་དེ་བཟང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་སོ་སོའི་འདོད་

རྔམ་ཁོ་ནའི་ངང་ཕིན་པའི་གནས་བབས་ཀིས་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་བྱུང་བར་

བརྟེན། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་ང་ཚོའི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་

དཀའ་ངལ་དེ་དག་བྱུང་བ་རེད། 

དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་བསོམས་ཤིག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་དང་པོ་

དེ་འཚེ་བ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཐོག་ཡར་རྒྱས་ཞེ་དྲག་འགོ་

ཡི་ཡོད་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་ཀང་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ག་པར་ཕིན་རུང་འཇིགས་

སྣང་ཤ་སྟག་མ་གཏོགས་འདིར་ཉེན་ཁ་མེད་སམ་སྟེ་སོད་མི་ཐུབ་པ་དང་།  

ལྷག་པར་ཕར་ཚུར་གནམ་གྲུའི་ནང་འགོ་སྐབས་རྒྱ་གར་ལ་ཕྲན་བུ་དྲག་གི་

རེད་མ་གཏོགས། ནུབ་ཕོགས་ཁུལ་གི་གནམ་ཐང་དུ་ཚང་མ་འཇིགས་སྐུལ་

རིང་ལུགས་པ་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་བྱས་ཏེ། ལྷམ་དང་། ཞྭ་མོ། མགོ་ལ་

ཐོད་དཀིས་ཡོད་ཀང་ཕུད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ངས་

ཁོང་ཚོར་ནུབ་ཕོགས་སུ་ལྷ་ཁང་ནང་འགོ་དུས་ལྷམ་ཕུད་མི་དགོས་པར་

གནམ་གྲུའི་ནང་འགོ་དུས་ལྷམ་ཕུད་འཇུག་གི་འདུག་པ་ཁྱད་མཚར་འདུག་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཅེས་སྐྱག་སྐྱག་བྱས་ཏེ་ལབ་ཀི་ཡོད། དེའི་བཟོ་ལྟར་དགུ་བཅུ་གཅིག་གི་དོན་

རྐེན་ལ་སོགས་པ་འཚེ་བའི་གནས་སྟངས་འགོ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་འཇིགས་

དངངས་དང་ཐེ་ཚོམ་ངང་སོད་དགོས་པ་དེ་ཚོ་འགོ་བ་མིས་བཟང་སྤྱོད་

ཉམས་ཏེ་བཟོས་པའི་རྐེན་གིས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་མཚུངས་འཇིག་རྟེན་

ལའང་དང་པོ་དང་། གསུམ་པ། བཞི་པར་དབྱེ་བ་ཕེ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་

པའི་འཇིག་རྟེན་དང་། ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞིན་པའི་འཇིག་རྟེན། ཡར་རྒྱས་མ་

ཕིན་པའི་འཇིག་རྟེན་བཅས་ཀིས་དབུལ་ཕྱུག་གི་ཁྱད་པར་དང་། དེའི་དབང་

གིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གཉའ་གནོན་བཤུ་གཞོག་བྱེད་རྒྱུའི་གནས་

སྟངས་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག དབུལ་ཕྱུག་གི་གནས་སྟངས་དེའང་ཉིན་རེ་

བཞིན་ཆེ་རུ་འགོ་བ་དང་། ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་ཕིན་ནས་སུས་ཀང་བདག་

ཏུ་མ་བཟུང་བའི་རང་བྱུང་གི་ཁམས་དེ་ཚོའང་བཙོག་པ་ཆགས་ཏེ། མིའི་

སོག་འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཆུ་གཙང་མ་ཞིག་ཀང་འཐུང་

རྒྱུ་མ་རག་པར་རིན་པ་སྤད་ནས་ཉོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། བརྒྱ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་

པའི་སྔ་རོལ་དུ་ཆུ་ལ་རིན་པ་སྤད་ནས་ཉོས་པ་རེད་ཅེས་ཧ་ལམ་གོ་མོང་ཡོད་

མ་རེད། ས་དང་། ཆུ། མེ། རླུང་ཞེས་པ་རང་བཞིན་གི་འབྱུང་བ་འཇིག་རྟེན་

ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བ་ཞིག་མ་གཏོགས་སུས་ཀང་བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བ་

རེད། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་མཚོ་དང་ནམ་མཁའ་དང་བཅས་པར་ས་ཚིགས་འཐེན་

ནས་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རེད། སོག་འཚོ་བར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཆུ་

གཙང་མ་ཞིག་འཐུང་རྒྱུ་དང་། རླུང་གཙང་མ་ཞིག་རྔུབ་རྒྱུ་ཡང་དཀའ་ལས་

ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། དིལླི་དང་པེ་ཅིང་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་ས་དེ་ཚོའི་ནང་

ཆ་བཞག་ཀང་རླུང་ནང་སྦགས་བཙོག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

གིས་མི་ཚང་མར་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་དང་། ན་ཚ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་

ཡངོ་བཞིན་པ། ཉི་ཧོང་གི་མངའ་སེ་ཁ་ཤས་ནང་ཁང་ཆུང་དེ་འདྲའི་ནང་སོག་

རླུང་རྔུབ་རྒྱུའི་སམ་ཆུང་འཁྱེར་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་འདུག་ཟེར་གི་

འདུག་པ་བཅས་ང་ཚོའི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡདོ་རེད།

འགོ་བ་མིའི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལམ་གཞན་དུ་མ་མཆིས་པ་

དེ་ཆོས་རེད། ཆོས་དེ་ཡང་འགོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་

དང་། འགོ་བ་མི་གཅིག་གྱུར་བཟོ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཆོས་ལུགས་ཀི་སྐད་ཆ་བཤད་

ནས་འཐེན་འཁྱེར་བྱས་ཏེ། ད་ལྟ་དཀིལ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་ལ་སོགས་པའི་ལུང་པ་

མང་པོའི་ནང་ཉིན་ལྟར་མི་གསོད་ཁག་སྦོར་དེ་ཚོ་ཆོས་ལུགས་འཐེན་འཁྱེར་

དབང་གིས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་འགོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

རང་གཤིས་སུ་ཡོད་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཉམས་ནས་ཆགས་སང་ཕོགས་ལྷུང་

དང་། འཁོན་རོད། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གཉའ་གནོན་བཤུ་གཞུག་བྱེད་

རྒྱུའི་ལམ་སོལ་གི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་འགོ་བ་མིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ལ་ཞི་བ་དང་བདེ་བ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་བཟང་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་མ་

བཏང་ཐབས་མེད་རེད། བཟང་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སྟངས་དེ་མེད་དུ་མི་

རུང་བའི་དགོས་མཁོ་ཞིག་ཡིན་པ་བར་ལམ་ཆོས་ལུགས་ཁག་གིས་ཕྲན་བུ་

སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་ཀང་། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་ཆོས་ལུགས་ཁག་གིས་དངོས་

ཡོད་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ར་འཕྲོད་པའི་སྐབས་འདིར་

ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་སོལ་དེ་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞིག་རེད། ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་

སོལ་ནང་གོང་ཞུས་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ལོ་གསུམ་བཞི་ནས་སྔོན་འགོའི་སོབ་གྲྭའི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ནང་བཅུག་པ་དང་། དེ་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་ར་གངས་བར་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་

གི་རབ་འབྱམས་པ་དང་ཉེ་བའི་རབ་འབྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ཐོན་བར་

དུ་ཤེས་ཡོན་ནང་སོད་ཀི་ཡོད་པར་བརྟེན། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་འཚར་

ལོངས་ཀི་གནས་སྐབས་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་ཁག་ནང་སྐྱེལ་

གི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་ཁག་གི་ནང་ཤེས་ཡོན་གི་

མིང་ཐོག་ནས་བསོམས་རྒྱག་སྟངས་དང་། བགོད་སྟངས་ཀི་རིས་ལ་སོགས་

པ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་བསམ་བོའི་ནང་འགྱུར་བ་ཁྱོན་ནས་འགོ་རྒྱུ་མེད་

པའི་གནས་ཚུལ་ཤ་སྟག་སྤད་བསད་པ་ཡིན་ན། དེས་འགོ་བ་མིའི་འཚར་

ལོངས་དེ་བཟང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་མ་ཕན་པར། སོབ་སྦོང་གི་

གནས་ཚད་མཐོ་པོ་རེད་ཅེས་ལག་འཁྱེར་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡོད་རུང་

མི་དེ་ངན་སྤྱོད་ཅན་དང་། མ་རབས། ཐེབས་ཆག་ཅིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཕན་

ཐོགས་གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་རེད། དེར་བརྟེན་ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་སོལ་ནང་

མ་འདེང་བའི་ཆ་དེ་ཚོ་བསལ་ནས་དེའི་ནང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་ཚན་རིག་དང་། 

སྒྱུ་རལ་སོགས་སོབ་ཚན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེ་སོབ་པ་དང་མཉམ་དུ་

མིའི་བཟང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་དུ་འགོ་བ་དང་། མི་དེའི་བསམ་བོ་ཚད་ལྡན་

ཡོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས། གལ་སིད་འཇིག་རྟེན་འདི་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་

ཞིང་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་དཀའ་ངལ་དང་ཀླན་ཀ་མང་པོ་མེད་པ་ཞིག་དགོས་

ན༑ བཟང་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་འདི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་

ཡོད་སྟབས། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་འགོ་

བ་མི་རིགས་ཡོངས་རོགས་ཀི་བདེ་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གནས་སྟངས་དེར་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་གལ་



131

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དེ་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་

པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། ཆོས་ཁྱབ་སེལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། བོད་པའི་དམིགས་

བསལ་གི་དོན་དག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་སོགས་གང་ཡང་མ་རེད། 

འོ་ན་དངོས་སུ་བཟང་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་ཇི ་ལྟར་གཏོང་དགོས་པ་

དང་། ཡར་རྒྱས་གཏོང་སྟངས་ཀི་རིམ་པ་གང་འདྲ་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། འགོ་བ་

མིའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་གཉིས་ཀའི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་སེམས་དེ་རེད། 

བསམ་བོའི་ནང་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་འཁོར་བའི་བོ་དེ་ང་

ཚོས་ཆོས་སྐད་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ཉནོ་མོངས་པའི་བོ་དང་ཉོན་མོངས་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་བོ་གཉིས་ལས་བཟང་སྤྱོད་དང་ངན་སྤྱོད་གཉིས་ཡོང་གི་

ཡོད་རེད། དེང་རབས་ཀི་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་ལྟར་བྱས་པ་ཡིན་ན། བསམ་

པ་བཟང་པོ་དང་ངན་པ་ཞིག དེའི་ནང་ནས་ཚོར་བའི་བསམ་པ་བཟང་པོ་

དང་ངན་པ་ཞིག (positive emotion and negative emotion) ལུས་

ངག་གི་བྱ་བ་ཚང་མ་བསམ་བོའི་ནང་གི་སེམས་ཀི་ཚོར་བའི་འགྱུར་བག་

ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་ཙང་། བསམ་བོའི་སེམས་ཀི་འགྱུར་བག་གི་

འགོ་སྟངས་དེར་འགྱུར་བའམ། བཟོ་བཅོས། ཡར་རྒྱས་ཤིག་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་

ཡིན་ན། ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་ཁོ་ནར་ང་ཚོས་སྒིག་ལམ་ལྟ་བུ་བཟོས་ཏེ་མནན་

བཞག་པ་ཙམ་གིས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་དེ་

ཡིད་ཀི་རེས་དཔག་གི་འབས་བུ་ཡིན་ཙང་། དེ་དོན་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་

ལ་འགོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་རེད། དེའི་ཐོག་

ནས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའི་འགྱུར་བ་བཟང་པོ་ཞིག་འགོ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་རྒྱག་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

རྒྱུ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཐོག་མར་རང་གི་བསམ་བོར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་

ནས་སོ་སོའི་བསམ་བོའི་ནང་སེམས་ཀི་ཚོར་བ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་

སྐབས། སེམས་ཀི་ཚོར་བ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་པའམ། ཡང་

ན་རྣམ་རྟོག་གིས་སྒོ་བཏགས་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས་དེ་

ནི༑ ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་རིགས་ལམ་བསབ་

དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་པའི་མཐའ་མ་ཐུག་ས་དེ་རེད། 

རིགས་ལམ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་རིགས་པའི་ལམ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་

ཏེ༑ རང་གི་བསམ་བོ་དེ་དོན་དང་མཐུན་མིན་གི་དབྱེ་བ་དེ་རང་ཉིད་ཀིས་

འབྱེད་ཐུབ་པའི་དོན་དུ་རེད། རིགས་པའི་ལམ་ནས་དབྱེ་བ་མ་ཕེ་བ་ཡིན་ན། 

རྨོངས་དད་དང་ལྐུགས་པའི་ཨུ་ཚུགས་ཀི་སོ་ནས་འདི་ཡག་པོ་ཡིན། འདི་

སྡུག་ཆགས་ཡིན་དྲན་བསད་པ་ཙམ་གིས་ཏག་ཏག་ངོས་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུའི་

གནས་བབས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེར་བརྟེན་མི་དེ་རྨོངས་དད་མ་བྱས་

པར་རིགས་པའི་རེས་འབང་བྱེད་མཁན་ཞིག་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རིགས་ལམ་

ཡག་པོ་ཞིག་ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་བརི་གནང་གི་ཡོད་རེད། རིགས་པའི་

རེས་སུ་འབང་མཁན་ཞིག་ཆགས་ན་མི་ཁོ་རང་གི་ཆོས་ལུགས་དང་། དགེ་

རྒན། གོགས་པོ་སོགས་གང་ལའང་མ་བརྟེན་པར་རང་གིས་བང་དོར་བྱ་

རྒྱུའི་དོན་དེ་དག་རང་སྟོབས་ཀིས་འབྱེད་ཐུབ་ཀི་རེད། བང་དོར་གི་གནས་

ལ་རང་སྟོབས་ཀི་འབྱེད་ཐུབ་པ་དེར་ཤེས་རབ་ཅེས་ལབ་ཀི་ཡོད་རེད། ཤེས་

པའི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་འསོ་ཤིང་འཚམས་པ་དང་མི་འཚམས་པ། 

བྱེད་རུང་བ་དང་མི་རུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་མི་གཞན་ལ་སྐད་ཆ་དྲི་མི་



133

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

དགོས་པར་རང་གིས་རྒྱུ་མཚན་དྲངས་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་དབྱེ་བ་འབྱེད་

ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། མི་དེས་ནོར་འཁྲུལ་དང་སྡུག་ཆགས་བྱེད་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཞེ་དྲག་ཉུང་ཉུང་ངམ་ཧ་ལམ་བྱེད་ཀི་མ་རེད་ཅེས་ལབ་ཀང་

འགིག་གི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་བསམ་བོའི་ཚོར་བའི་རེས་

ལ་རྒྱུགས་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། བསམ་བོའི་ཚོར་བ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་ལ་བརྟེན་པ་ཞེ་དྲག་ཉུང་ཉུང་རེད། བྱས་ཙང་གོང་ཞུས་བཞིན་ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱའི་འགོ་ཚུགས་ས་དེ་རང་

ལ་སེམས་ཚོར་གང་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་སྔོན་ལ་དེར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་

ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་ལ་ཨིན་སྐད་ཐོག་ emotional mapping ཞེས་པའི་

ཚིག་གཅིག་བཟོས་ཡོད་རེད། དེ་རེ་རེ་འབྱུང་སྐབས་དགེ་བཤེས་འབན་གུང་

རྒྱལ་གིས་བྱས་པ་བཞིན་སོ་སོས་ས་ཁའི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཟོས་ནས་ emo-

tion འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་ཞིག་སེབས་བྱུང་། དེ་སེབས་སྐབས་ཡང་དག་པ་

ཡིན་མིན་སོ་སོའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་ཐོག་ནས་བལྟ་རྒྱུར་སོབ་རྒྱུ་དེ་བཟང་སྤྱོད་

སོབ་སྟོན་གི་འགོ་དང་པོ་དང་། ཀ་བ་ལྟ་བུ་དེ་རེད། 

རང་གི་བསམ་བོར་རང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུའི་གཤིས་ཀ་བཟོ་

དགོས་དོན་གང་རེད་ཅེ་ན། དཔེར་ན། མི་གཞན་ཞིག་ལ་ཁོང་ཁོ་ཤུགས་

དྲག་སྐྱེ་སྐབས་ཁོང་ཁོ་ཟ་སའི་མི་དེར་སྐྱོན་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད་རེད། 

སྐྱོན་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་མི་དེར་ཡོད་མེད་དང་། རང་

ཉིད་ཁོང་ཁོ་ཟ་བའི་དབང་གིས་རང་གི་རྣམ་རྟོག་གིས་སྒོ་བཏགས་པ་ཞིག་

ཡིན་མིན་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཁོ་ཟ་དགོས་མིན་དབྱེ་བ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

འབྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་རེད། ཆོས་ལུགས་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཁོང་

ཁོ་ཟ་སྐབས་ཕ་རོལ་པོའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་རྣམ་རྟོག་གིས་སོྒ་བཏགས་པ་རེད་

ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་རིང་སང་ཉིན་ཚན་རིག་པས་ག་རེ་ལབ་ཀི་

ཡོད་རེད་ཅེ་ན། གཅིག་བྱས་ན་ཁྱེད་རང་ཚོས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་

གསུང་ཆོས་སྐབས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་གསན་ཡོད་ཤག ཨ་རིའི་སེམས་

ཁམས་རིག་པའི་སྨན་པ་རྒས་འཁོགས་ད་ལྟ་དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་

ལ་ཕེབས་པ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཁོང་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོ་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་

སྨན་པ་ psychological or psychic treatment གནང་མཁན་ཞིག་རེད། 

ཁོང་གིས་ལོ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུའི་རིང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྨན་བཅོས་

ཀི་ཕག་ལས་གནང་བའི་ཚན་རིག་གི་ཉམས་མོང་གིས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་

པའི་བསོམས་དེར། མི་གཞན་ཞིག་ལ་ཁོང་ཁོ་ཟ་སྐབས་ཁོང་ཁོ་ཟ་ཡུལ་གི་

མི་དེར་མཐོང་བའི་སྐྱོན་དེའི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་

ཁོང་ཁོ་ཟ་མཁན་མི་དེའི་རྣམ་རྟོག་གིས་སྒོ་བཏགས་པ་ཞིག་དང་། བརྒྱ་ཆ་ཉི་

ཤུ་ལས་ཉུང་བ་ཞིག་མི་དེའི་དངོས་ཡོད་སྐྱོན་ཡོད་སིད་པ་ཞིག་རེད་འདུག་

ཅེས་བརོད་ཡོད། དེ་ནི་ཆོས་ཀི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རེད། དངོས་གནས་ནད་

པ་དེར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་རང་རེད། བྱས་ཙང་ཁོང་

ཁོ་དེ་མཚོན་པ་ཙམ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་། ཕྲག་དོག ང་རྒྱལ་སོགས་

གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ nega-

tive emotion ཞིག་གིས་གང་མཐོང་བ་ཚང་མ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་

ལ་མེད་པ་ཞིག་མང་བ་མཐོང་བ་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་ཡོད་པ་

ཞིག་ཉུང་བ་མཐོང་གི་ཡོད་པར་བརྟེན། རང་གི་སེམས་ལ་རང་གིས་བརྟག་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

དཔྱད་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོར་སྣང་བ་དེ་སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་

དང་། སོ་སོར་སྣང་བ་དེ་རང་གིས་སྒོ་བཏགས་པ་ཞིག་མ་གཏོགས་སྣང་བ་

ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་ཅིག་རེད་འདུག་ཅེས་དེའི་དབྱེ་བ་ཆོད་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ཧ་

ལམ་བཟང་སྤྱོད་ངན་སྤྱོད་ཀི་ལམ་ཕོགས་ལྟ་བུ་དེ་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་བདུན་

ཅུ་ཞིག་གསལ་པོ་ཆགས་ཚར་བ་རེད། བྱས་ཙང་སྔོན་ལ་མིས་ལབ་པ་དང་

རང་གིས་མཐོང་བ་ཙམ་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར། སོ་སོས་མདོག་སྔོན་པོ་ཞིག་

མཐོང་ཡང་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་དེ་དངོས་སུ་གཞིའི་སྟེང་ལ་ཡོད་མེད་དང་། རང་

གི་མིག་གིས་སྐྱོན་བྱས་པའམ་ཡང་ན་མིག་ཤེལ་གི་ཁ་དོག་སོགས་གང་

གིས་འགྱུར་བ་ཕིན་མིན་བརྟག་དཔྱད་ emotional mapping བྱེད་ཤེས་

མཁན་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དེ་ནས་བཟུང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གཞི་ར་ལྟ་བུ་འགོ་

འཛུགས་ཀི་ཡོད་རེད།

དེ་རེས་གོམ་པ་སོ་སྟངས་རིམ་པ་གསུམ་མམ་བཞི་ཡོད་པ་ལས་རིམ་

པ་གསུམ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ངན་སྤྱོད་སངས་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་། 

ཡོན་ཏན་ཡར་རྒྱས་ཀི་བཟང་སྤྱོད། རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་བཟང་སྤྱོད། བྱམས་

བརེའི་བཟང་སྤྱོད་བཅས་རིམ་པ་བཞི་བྱས་ཏེ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཆོས་སྐད་

ནང་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཉེས་སྤྱོད་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། དགེ་བ་ཆོས་

སྡུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས། སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཅེས་ལབ་ཀི་

རེད། དེ་དག་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ད་

ལྟ་ང་ཚོས་བཤད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་བྱེད་དུས་ ethics for 

restraint, ethics for virtues, ethics for discernment, ethics for 



136

ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

compassion རིམ་པ་འདི་བཞི་རེད། བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་སོབ་ཚན་ཟུར་

དུ་བསབ་རྒྱུ་མིན་པར་ཨང་རིས་དང་། ས་ཁ། སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག དཔལ་

འབྱོར་ཚན་རིག་སོགས་གང་འདྲ་ཞིག་བསབས་ཀང་། དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ནང་

སོབ་ཚན་དེའི་མཉམ་དུ་ངན་སྤྱོད་སང་དགོས་པ་དང་། བཟང་སྤྱོད་སེལ་

དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ག་རེ་འདུག སང་བང་དེ་གཉིས་ཀི་རྒྱབ་ཏུ་རྣམ་

པར་འབྱེད་དགོས་པའི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་ལས་

ཀ་བྱེད་དགོས་པ་ག་ཚོད་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་

དེ་བྱམས་བརེའི་སེམས་ལ་ཐུག་པས། བྱམས་བརེ་ཇི་ལྟར་གོང་སེལ་གཏོང་

དགོས་མིན་བཅས་བང་སྒིག་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། 

ཐོག་མར་ངན་སྤྱོད་སངས་པའི་བཟང་སྤྱོད་ནང་ག་རེ་དགོས་ཀི་ཡོད་

རེད་ཅེ་ན། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྤྱོད་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་

རུང་རང་ལས་གཞན་པའི་མི་ཞིག་ལ་དངོས་སམ་བརྒྱུད་དང་། ད་ལྟ་མ་

གནོད་ཀང་མ་འངོས་པར་གནོད་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ directly, indirectly or 

structurally violence ལྟ་བུ་བྱེད་ཀི་ཡོད་མེད་ལྟ་རྒྱུ་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་

ཡོང་གི་ཡོད་ན་དེ་འདྲ་བའི་བྱ་བའི་གཞི་ལ་མ་ཞུགས་པ་དང་། ཞུགས་མི་

དགོས་པའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྤྱོད་ལམ་གང་

འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཡིད་ཀི་སྤྱོད་ལམ་དེ་ཕི་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོད་

མ་རེད། ཕི་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པའི་ expression དེ་ངག་གི་ཚིག་ཐོག་

གམ་ཡང་ན་ལུས་ཀི་བྱ་བའི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་ལུས་

ངག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡོང་སའི་བསམ་བོའི་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

འགྱུར་བག་དེའི་སྔོན་ལ། དཔེར་ན། སྐད་ཆ་ཚིག་བཟང་པོའམ་ངན་པ་ཞིག་

ཁ་ནས་ཐོན་གབས་བྱེད་ཀི་འདུག་ན། ཁ་ནས་མ་ཐོན་གོང་དེ་འདྲ་བ་ལབ་

དགོས་བསམ་པའི་ཀུན་སོང་དེ་ཡང་དག་པ་ཡིན་མིན་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཐུབ་

པ་ཞིག་དགོས་རེད། ལག་པས་མི་ཞིག་ལ་རྦུད་རྒྱག་གཏོང་བའམ། གཞུ་བ། 

རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ལག་པས་བྱ་བ་དེ་མ་བྱེད་གོང་

དེར་ཀུན་ནས་སོང་བྱེད་ཀི་བོ་དེ་བྱ་བ་དེར་ instigate བྱེད་མཁན། རྦུད་

རྒྱག་གཏོང་མཁན་གི་བསམ་བོ་དེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་སོགས་བརྟག་

དཔྱད་བྱེད་རྒྱུའི་གོམས་གཤིས་སོབ་རྒྱུ་དེ་དང་པོ་རེད། གོམས་གཤིས་དེའི་

ཐོག་ནས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་བོ་ཞིག་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་བྱ་བ་

ཞིག་བྱེད་ཀི་འདུག་ན། བྱ་བ་དེ་ལམ་སང་མ་བྱས་པར་བཀག་ནས་མི་བྱེད་

རྒྱུ་གཙོ་དོན་བྱེད་དགོས། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་མ་འངོས་པར་ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་པའི་བོ་ཡི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡང་ཡང་སྐྱེས་རུང་། དེ་འདྲ་བའི་ཡང་དག་པ་

མ་ཡིན་པའི་བོ་ཡི་ཚོར་བ་དེ་ཡང་ཡང་མི་བྱེད་པའི་དོན་དུ་རང་ལ་བཟང་

ཕོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་གང་ཞིག་དགོས་པ་དེའི་ཐོག་བསམ་བོ་བཏང་ནས་སོ་

སོར་ཡོང་བ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། བཟང་ཕོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་གིས་ཆེས་བསྡུས་པའི་

བཟང་སྤྱོད་ ethics of virtues དེ་རང་རྒྱུད་ལ་སྨིན་ཐབས་བྱེད་དགོས། དེ་

གཉིས་ཀ་ཇི་ལྟར་མཉམ་དུ་འགོ་ཡི་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། བྱ་བ་མ་ཡིན་

པ་སོང་བའི་བོ་ཞིག་སྐྱེས་ནས་མི་ཞིག་ལ་ཚིག་ངན་ཞིག་ལབ་གབས་ཡོད་ན། 

ཚིག་ངན་དེ་ལབ་རྒྱུ་མི་འདུག་སམ་པའི་བོ་སྐྱེ་དུས་ལམ་སང་ཚིག་ངན་དེ་མ་

ལབ་པ་ཡོང་གི་རེད་དེ། མ་འངོས་པར་ཚིག་ངན་དེ་འདྲ་མ་ལབ་རྒྱུའི་ངེས་

པ་རེད་པ་ཞིག་ཇི་ལྟར་ཡོང་གི་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟ་ཚིག་ངན་ལབ་རྒྱུའི་འདོད་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

པ་ཡོང་བའི་བོ་དེ་ཇི་ལྟར་སྐྱེས་འདུག བོ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་དང་རྐེན་

གང་འདྲ་ཞིག་འདུག རྐེན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཇི་ལྟར་བོ་དེ་ཆགས་འདུག མ་

འངོས་པར་བོ་དེ་མི་སྐྱེ་བའི་དོན་དུ་རང་གི་བསམ་བོའི་ནང་ཡོན་ཏན་གང་

ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ལྟ་སྐབས་ ethics of virtues ཚུར་ཡོང་

རྒྱུ་རེད། དེ་གཉིས་ཀ་ཡོང་རྒྱུའི་གཞི་ར་ལྟ་བུར་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་

པའི་ཤེས་རབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ Power of Discrimination, 

Ethics of Discrimination ཞེས་པ་སོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཡང་

དག་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་དང་། བྱ་བར་འསོ་མིན་སོགས་སོ་སོས་བརྟག་དཔྱད་

བྱེད་རྒྱུར་རྣམ་དཔྱོད་བཟང་པོ་དང་། ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ། བོ་གཟུ་བོར་

གནས་པ་དགོས་ཞེས་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་རེད། བོ་གཟུ་བོར་

གནས་པ་ཞིག་མེད་པའམ། དང་པོ་ནས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་ལྷུང་བ་ཞིག་ཡིན་

ན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ནི་སིད་དོན་པའི་ཤོག་

ཁག་གི་བྱེད་སྟངས་དང་གཅིག་པ་ཆགས་ཀི་རེད། དཔེར་ན། སིད་དོན་གི་

ཤོག་ཁག་མང་པོ་ཡོད་པའི་ལམ་སོལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་མཁན་ལྟ་བུ་ཡིན་

ན༑ གོས་ཚོགས་ནང་སིད་དོན་གི་ཤོག་ཁག་སོ་སོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་

མི་ག་ཚོད་ཡོད་ཀང་སིད་དོན་གི་ཤོག་ཁག་དེའི་ལངས་ཕོགས་རང་དང་

མཐུན་པ་ཞིག་ལབ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། སོ་སོའི་བསམ་བོའི་ནང་དེ་འགིག་མ་

སོང་དྲན་ཡང་ཁ་ནས་ལབ་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དེར་ཕོགས་སུ་ལྷུང་

བ་ཟེར། ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་ཟེར་བ་ནི། རང་གི་བསམ་བོའམ་རང་དང་བོ་

ཐག་ཉེ་བའི་མི་ཞིག་གི་བསམ་ཚུལ་དང་། རང་དང་འགལ་ཟླ་ཡོད་པའི་མི་

ཞིག་གི་བྱེད་ཚུལ་སོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་། ཚང་མར་ཕོགས་འཐེན་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

མ་བྱས་པར་དྲང་པོ་དྲང་བཞག་གམ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་

འསོ་པ་དང་མ་འསོ་པ་གང་ཡིན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐུབ་པའི་བོ་གཟུ་བོར་

གནས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་དགོས་པ་རེད། Ethics of restraint, Ethics of 

virtues and Ethics of discrimination དེ་གསུམ་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། 

ཕལ་ཆེར་གང་ཟག་དེའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྤྱོད་ལམ་མང་ཆེ་བའམ་

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུ་ཞིག་ཡང་དག་པའི་ཕོགས་ལ་འགོ་ཐུབ་པའི་རེ་

བ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་རེད། 

ད་དུང་དེའི་སང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡང་དག་པའི་ཕོགས་ལ་འགོ་

ཐུབ་པའི་གཞི་ར་ལྟ་བུ་དེ་ག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། རྣམ་འབྱེད་ཀི་

ཤེས་རབ་ལའང་སིང་རེའི་རྒྱབ་ཀིས་མ་ཕོགས་པའམ། བྱམས་པ་དང་བརེ་

བའི་རྒྱབ་ཀིས་མ་ཕོགས་པ་ཡིན་ན། རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་གཅིག་ཡིན་

ཡང་ལམ་སང་སེམས་ཀི་ཚོར་བའི་རེས་སུ་མ་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པས། 

སེམས་ཚོར་གི་ཐོག་ནས་རང་ལས་གཞན་པའི་སོག་ཆགས་གོག་མ་དང་

དུག་སྦྲང་སོགས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་རང་བཞིན་གིས་བྱམས་བརེའི་བོ་ཞིག་

ཡོད་ན། དེས་དྲངས་པའི་སོག་ཆགས་གཞན་དང་འབེལ་བ་བྱེད་སྟངས་དེ་

འཚེ་བ་མེད་པ་དང་། མི་གནོད་པ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་དེ་རང་ཤུགས་

ཀིས་ཡོང་གི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བསམ་བོའི་ནང་ཞེ་སང་དང་ཕྲག་དོག་

གི་གཞི་ར་ཡོད་པའི་དབང་གིས་མི་གཞན་ཞིག་གིས་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་ཀི་

འདུག་ན། རེས་སུ་ཡི་རང་བྱེད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ལམ་སང་ཕྲག་དོག་བྱེད་ཀི་ཡོད་

རེད། དེ་བཞིན་མི་གཞན་ཞིག་གིས་སྡུག་པ་ཞིག་བྱེད་ཀི་འདུག་ན། ཁོ་ལ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བྱམས་བརེ་བྱེད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཞེ་སང་དང་ཁོང་ཁོ་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། གཞན་

དག་ཕར་བཞག་ནས་དགེ་རྒན་ཚོས་ཀང་ཕྲུ་གུ་སྤྱོད་ངན་ཞིག་ཡོད་ན། དེ་

ལ་སིང་རེ་སྐྱེ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཁོང་ཁོ་སྐྱེས་ནས་གཞུ་རྒྱུ་དང་བཀའ་བཀོན་

གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་རང་བཞིན་གིས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ཐུབ་པས་ཉོན་མོངས་

དགར་གཟིགས་ཀིས། །ཉནོ་མོངས་དང་འབེལ་གང་ཟག་མིན། །ཞེས་གསུངས་

པ་བཞིན་ང་ཚོའི་ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཉནོ་མོངས་ལ་དག་

ལྟ་བུར་བལྟས་ཀང་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་གང་ཟག་དེ་སིང་རེའི་ཡུལ་རེད་མ་

གཏོགས་དགར་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་དང་། དེ་བཞིན་བདག་ཉིད་ཆེན་

པོ་གཱནྡིས་བདེན་པའི་ཨུ་ཚུགས་སྐབས། བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་པོ་གཉིས་དབྱེ་བ་

འབྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་དང་གཅིག་

པ་གཅིག་རྐང་རེད། གཱནྡིས་ཆོས་ཀི་སྐད་ཆ་མ་ཡིན་པར་ཆབ་སིད་ཀི་སྐད་

ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་རེད། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆོས་ཀི་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་

རེད། བྱས་ཙང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་

ནས་བལྟས་ཀང་བྱ་བ་མ་རུང་བ་བྱེད་མཁན་གི་གང་ཟག་དེ་བདེ་བ་འདོད་

པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་རང་དང་གཅིག་པ་རེད། ཁོས་མི་ཤེས་པ་

དང་བག་མེད་པའི་དབང་གིས་བྱ་བ་མ་རུང་བ་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། ཁོའི་

བསམ་བོའི་ནང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཚོར་ negative emo-

tion ཞིག་ཡོད་ཙང་། དེ་འདྲ་བའི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཚོར་

དེ་ཁོའི་བསམ་བོའི་ནང་ power of discrimination དང་། rationality 

ཡག་པོ་མེད་ཙང་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་མི་དེར་སིང་རེ་སྐྱེ་དགོས་

པ་དང་། མི་དེའི་བྱ་བར་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའམ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་པ་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཞིག་རེད། བྱ་བ་དེར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་བྱེད་པ་པོ་དེར་བརེ་བ་དགོས་ཀི་

ཡོད་རེད། དེ་ལྟར་བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་པོ་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཤེས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་

ཡིན་ན་འགོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་འབེལ་བ་དེ་བྱམས་བརེ་དང་ལྡན་པའི་

འབེལ་བ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། བྱམས་བརེ་དང་ལྡན་པའི་འབེལ་

བ་ཡང་དག་པ་ཡོང་དུས་མ་འསོ་པའི་བྱ་བ་ངན་པ་ཞིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བྱེད་

པར་འགོག་རྐེན་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་

བྱ་བ་ངན་པ་བྱེད་མཁན་གི་བྱེད་པ་པོའི་བསམ་བོ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ། 

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡིས་སིང་བརེ་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་ (to change of heart) ཞེས་

གསུང་གི་ཡོད་རེད། ཁོ་པའི་བསམ་བོ་དེར་བརེ་པོ་རྒྱག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་

ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་འདྲ་བའི་ངན་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་དེ་མ་འངོས་པར་ངན་

སྤྱོད་མ་བྱེད་རྒྱུའི་ངེས་པ་རེད་པ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ངན་

སྤྱོད་བྱེད་མཁན་དེར་སང་བའི་ཡུལ་ཞིག་དང་གནོད་པ་བྱེད་པའི་ཡུལ་ཞིག་

བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁོའི་ངན་སྤྱོད་དེ་མང་དུ་འགོ་ཡི་རེད་མ་གཏོགས་ཉུང་དུ་མི་

འགོ་བར་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་ཕན་མ་ཐོགས་པ་ཆགས་ཀི་རེད། གཞི་ར་

བྱམས་བརེའི་སེམས་དེ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཙང་། མཐའ་

མ་དེར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

བསོམས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཉེས་པ་ལས་ལྡོག་པ་དང་། ཡོན་ཏན་བསགས་པ། 

རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ། བྱམས་བརེ་བཅས་ཡིན་པ་རེད། 

དེ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་སྐབས་ཐབས་ལམ་མང་དག་ཅིག་བསྟེན་དགོས་

པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་ནི་རང་རང་སོ་སོའི་གནས་སྐབས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དང་བསྟུན་ནས་སོབ་སྦོང་བྱེད་རྒྱུ་རེད། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་དང་། ཨ་རི་

སོགས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ས་ཁུལ་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་དང་

མཐུན་པའི་སོ་ནས་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞིག་བཙལ་ཏེ་ང་ཚོས་སོབ་ཚན་

རྣམས་སྒིག་གི་ཡོད་རེད། འནོ་ཀང་བསོམས་བརྒྱབ་སྟེ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཡག་

པོ་བྱེད་མཁན་ལ་བྱ་དགའ་སྤོད་རྒྱུ་དང་། སྡུག་ཆགས་བྱེད་མཁན་ལ་ཉེས་

པ་གཏོང་བ་ (reward and punishment) སོགས་བྱས་པ་ཡིན་ན་བཟང་

སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་པས་ཐབས་ལམ་དེ་ནི་

མི་འསོ་པ་ཞིག་རེད། ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་ཀང་འཇིགས་སྐྱོབ་ཀི་ཚུལ་

ཁིམས་དང་ལེགས་སྨོན་གི་ཚུལ་ཁིམས་དེ་ང་ཚོ་དཔེ་ཆ་བ་ཚོས་ངེས་པར་

འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་མ་རེད་ཅེས་ལབ་ཀི་རེད། ཞེད་སྣང་བྱས་ཏེ་སོམ་

པ་སྲུང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་འཇིགས་སྐྱོབ་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་པ་ཆགས་

པ་དང་། འདོད་རྔམ་བྱས་ནས་སོམ་པ་སྲུང་མཁན་ཡིན་ན་ལེགས་སྨོན་གི་

ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པས། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་

ངོ་མ་དེ་ཞེད་སྣང་དང་འདོད་རྔམ་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་རེད། བཟང་སྤྱོད་

དེ་བཟང་སྤྱོད་དུ་མ་བརིས་པར་ལུང་པ་ཚང་མའི་ནང་མི་གསད་མི་ཆོག་པ་

དང་། རྐུན་མ་བརྐུ་མི་ཆོག་པ། ཇག་པ་བརྒྱབ་མི་ཆོག་པ། ལོག་གཡེམ་བྱ་མི་

ཆོག་པ་སོགས་ཀི་ཁིམས་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་བཟང་སྤྱོད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་

དུ་ཡིན་པ་རེད། བྱ་སྤྱོད་དེ་ཚོ་བྱེད་མཁན་གི་མི་དེའི་བསམ་བོ་བསྒྱུར་བཅོས་

གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་ཀང་མ་བྱས་པར་མི་དེ་བཙོན་ཁང་ནང་

བཅུག་ནས་ཉེས་པ་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། སོག་གཅོད་བྱེད་མཁན་ལྟ་བུ་ཡིན་

ན་སོག་ལན་སོག་གིས་བངས་ནས་སྐེ་བཀག་ནས་གསོད་རྒྱུ་དང་། གོག་གི་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

རྐུབ་སྟེགས་སང་ལ་བཞག་ནས་གསོད་པ་ capital punishment སོགས་

ཀི་ཉེས་ཆད་དེ་ཚོ་ད་ལྟའང་ལུང་པ་མང་པོའི་ནང་ཡོད་རེད། དེ་ལྟར་བྱས་པ་

དེས་སྤྱོད་ངན་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་ཞེད་སྣང་བསྐུལ་བ་ལྟ་བུ་མ་གཏོགས་

ཚེ་འདི་ཕི་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་བྱུང་མེད་པས་ཞེད་སྣང་བསྐུལ་

ནས་འགོག་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད། དེ་བཞིན་ཡག་པོ་བྱེད་མཁན་ཚོར་རྒྱ་གར་

ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ Padmashree དང་ Padma Bhushan ལ་སོགས་པའི་

གཟེངས་བསྟོད་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མིའི་བསམ་བོའི་ནང་

འདོད་རྔམ་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། བྱས་

ཙང་དེ་གཉིས་ཀ་བཞག་ནས་འདོད་རྔམ་དང་འཇིགས་སྣང་གི་ཐོག་ནས་

བཟང་སྤྱོད་ལ་འགོ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གི་ཚབ་ཏུ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་

ཤེས་རབ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཟེར་

བ་དེ་ཡོངས་གགས་མིན་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ན། དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་གང་

ཞིག་ཡིན་མིན་ཡག་པོ་ལྟ་ཐུབ་པའམ་དབྱེ་འབྱེད་ཐུབ་པ་དང་། a mind of 

discriminative རང་ཉིད་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་བྱམས་བརེའི་བསམ་

བོ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་འགོ་ཐབས་བྱས་པ་མ་གཏོགས། དེའི་ཐབས་ལམ་

ལ་བརྟེན་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་རིམ་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་སོབ་

ཕྲུག་ཚོའི་རྒྱུད་ལ་ཟུར་དུ་སོབ་ཚན་ཞིག་གི་ངོ་བོར་ཡོང་གི་མ་རེད་དེ། སོབ་

ཚན་ལས་གཞན་པའི་རེད་མོ་དང་སོབ་གྲྭའི་ནང་གི་སོྤ་སྐྱིད་ལ་སོགས་པའི་

ཆེད་དུ་བྱ་རྒྱུའི་བྱ་བ་སོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཚང་མའི་ནང་གཞི་

རིམ་གི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཚུད་པར་བྱས་ནས་སོབ་སྦོང་སྤོད་རྒྱུ་དེ་རེད། 
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་སོབ་སོྦང་སོྤད་སྟངས་

ཀི་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡང་དགེ་རྒན་དང་དགེ་ཕྲུག་གཉིས་ཀས་མཉམ་

དུ་ཞིབ་འཇུག་དང་སོབ་སྦོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། དགེ་རྒན་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་

མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཡང་དག་པ་ཞིག་རང་གི་བསམ་བོའི་ནང་སྨིན་

མེད་པ་ཡིན་ན། དགེ་ཕྲུག་ལ་སོབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པར་བུམ་པ་སྟོང་པ་

ཞིག་ནས་བུམ་པ་གཞན་ལ་ཆུ་བླུག་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། སྔོན་ལ་

དགེ་རྒན་གིས་མི་ཚེའི་ནང་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་ནས་རང་ཉིད་བཟང་སྤྱོད་

དང་ལྡན་པ་བྱས། དེ་རེས་སོབ་ཕྲུག་ལ་བཟང་སྤྱོད་དེ་བཀའ་བཏང་བའམ་

སོབ་པའི་བཟོ་འདྲ་མིན་པར། དངོས་སུ་རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བའི་ནང་མཉམ་

ཞུགས་བྱས་ནས་སོབ་སྦོང་ཞིག་ཡིན་ནའང་ Krishnamurti ཡིས་གསུངས་

པ་བཞིན་དྲི་བ་དང་། ཞིབ་འཇུག་སོགས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་དགེ་རྒན་གིས་

མང་བ་དང་དགེ་ཕྲུག་གིས་ཉུང་བ་ཤེས་ཀི་ཡོད་ཀང་། དགེ་རྒན་གིས་དགེ་

ཕྲུག་གི་གནས་ཚད་ལ་མར་བབས་ནས་ང་གཉིས་འདིའི་ཐོག་མཉམ་དུ་ཞིབ་

འཇུག་ (collective inquiry or joint inquiry) བྱ་ཡི་ཡིན་ད་ཞེས་གསུང་

དགོས། རིམ་པས་བགོ་གེང་དང་ཞིབ་འཇུག་མཉམ་དུ་བྱེད་སྐབས་དགེ་རྒན་

དེ་ར་མཁན་ལྟ་བུ་མིན་པར་ལྡུམ་ར་བ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ། དགེ་ཕྲུག་ལ་མཐུན་

འགྱུར་དང་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། 

དེ་རིང་སང་ཉིན་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཀང་སྔོན་མ་རྒྱ་གར་གི་དགེ་རྒན་

འསོ་སྦོང་བྱེད་སྐབས་དགེ་རྒན་དེ་ར་མཁན་ལྟ་བུ་རེད་ཅེས་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་

དེ་ནི་ཁག་ཡོད་མ་རེད། དེ་རིང་སང་ཉིན་གི་སྤྱི་ཚོགས་གནས་སྟངས་ནང་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ཐོན་སྐྱེད་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ (raw material and resource) ཞིག་ལ་

བསམ་བོ་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡོན་བོན་

ཆེན་གི་ལྷན་ཚོགས་དེར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ Ministry of Education 

ཞེས་ལབ་ཀི་ཡོད་ཀང་། དེ་རིང་ཁ་སང་ Ministry of Human Resource 

Development ཅེས་ལབ་ཀི་ཡོད་རེད། human དེ་ཚོ་ resource རེད། 

resource ཟེར་དུས་ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་རྒྱུའི་རྒྱུ་ཆ་རགས་པ་ (raw materi-

al) དང་། དེ་ process བྱས་ནས་འདོན་དུས་ག་རེ་དགོས་རེད་ཅེ་ན། ཇར་

མན་གི་ཚོང་སེ་ Multinational company དེ་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཐོན་པའི་ཕྲུ་

གུ་དེ་ཚོ་ཁོམ་ར་ཞིག་ལ་ལམ་སང་འཚོང་ཐུབ་ཀི་རེད། བྱས་ཙང་བསམ་

ཚུལ་དེས་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་ར་བ་ཉིད་ནས་ལྷག་གི་ཡོད་མ་རེད། 

དགེ་རྒན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཐོན་སྐྱེད་

བྱ་རྒྱུའི་དངོས་པོ་རགས་པ་ཞིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། སོབ་ཕྲུག་

དེའི་གཞི་རིམ་གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤིག་བཏང་བའམ་མི་ལ་མ་

བརིས་པ་ལྟ་བུ་དེ་ནི། དེ་རིང་སང་ཉིན་དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གི་ཞན་ཆ་

ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད། བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དེ་ནི་ར་མཁན་གིས་འདམ་བག་

གིས་མཆོད་མེ་ཆུང་ཆུང་དང་། ར་མ་ཆེན་པོ། མེ་ཏོག་ཁོག་མ་སོགས་གང་

འདྲ་ཞིག་བཟོས་ཀང་ར་མཁན་གི་ལག་པར་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། འདམ་གི་

ལག་ཏུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་ཡིན་ནའང་

དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་དགེ་རྒན་དང་དགེ་ཕྲུག་གི་འབེལ་

བ་ནི་དགེ་ཕྲུག་དེ་སོན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། མེ་ཏོག་གམ་ཤིང་ཏོག་གི་

སོན་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། སོན་དེར་ནུས་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ཀང་དེ་བཞིན་སྐྱེ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བ་ལས་ནུས་པ་མེད་པ་ཞིག་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། འབས་ཀི་སོན་ཞིག་བཏབ་

ནས་གོ་སྐྱེ་རྒྱུ་དང་། གོ་ཡི་སོན་ཞིག་བཏབ་ནས་འབས་སྐྱེ་རྒྱུ། སན་མའི་

སོན་ཞིག་བཏབ་ནས་སྟར་ཁ་སྐྱེ་རྒྱུ་སོགས་ཡོད་མ་རེད། སོན་གང་འདྲ་ཞིག་

ཡོད་པ་དེ་དགེ་ཕྲུག་དེའི་རང་གཤིས་དེ་རེད། རང་གཤིས་དེའི་སོན་དེར་

དགེ་རྒན་གིས་ལྡུམ་ར་བ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་སོན་ཁ་ཤས་ལ་ཆུ་མང་པོ་དང་། ཁ་

ཤས་ལ་ཉུང་ཉུང་། ཁ་ཤས་ལ་ཉི་མ་མང་པོ། ཁ་ཤས་ལ་གིབ་ནག་དགོས་པ་

སོགས་ལུད་དང་། ཆུ། ཉི་མ་ཇི་ཙམ་དགོས་མིན་ཤེས་པའི་སོ་ནས་མཉམ་དུ་

རོགས་པ་བྱས་ཏེ་འགོ་ཐབས་བྱེད་སྟངས་དེ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་

བཟང་སྤྱོད་ཀི་སྦོང་བརྡར་སྤོད་སྟངས་ཀི་ཐབས་ལམ་ཞིག་རེད། གཟེངས་

བསྟོད་དང་ཉེས་པའི་ཐབས་ལམ་བེད་སྤྱོད་མ་བཏང་བར་རང་རང་སོ་སོའི་

སེམས་ཀི་རེས་དཔག་དེ་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་བཟོ་བཅོས་

གཏོང་ཐབས་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་དགེ་རྒན་གིས་

གནས་ཚུལ་རྟོགས་ཟིན་ཀང་བསྐྱར་དུ་དགེ་ཕྲུག་དང་མཉམ་དུ་ཞིབ་འཇུག་

བྱས་ཏེ་མཉམ་དུ་གསར་དུ་རྟོགས་པའི་བཟོ་ལྟ་བུ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དགེ་

རྒན་དང་དགེ་ཕྲུག་གཉིས་ཀི་ཕན་ཚུན་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་རམ་བྱེད་

སྟངས་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་འདྲ།

འདི་རེས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་ཞིག་དགོས་ཙང་ངས་

མཚམས་བཞག་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོར་བཀའ་འདྲི་གནང་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད་ཀང་

འཛེམས་ཟོན་མེད་པར་གནང་རོགས་གནང་། ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་

པོས་གསན་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སོ་གསུམ་གུས་ཕག་སྔོན་དུ་བཏང་བའི་

ཐོག ང་ལྟ་བུའི་སོབ་ཕྲུག་གི་རང་གཤིས་ལ་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་ཇི་ལྟར་

འཛུགས་དགོས་པའི་ཐོག་ལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་

གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལན། དྲི་བ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། དེ་སྐོར་ད་གིན་ངས་སྤྱིར་

བཏང་གནས་ཚུལ་ཞུ་སྐབས་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཁ་ཤས་ཞུས་པ་ཡིན། དང་

པོ་དེར་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞིག་ལ། སོབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོའི་རང་གཤིས་

དེ་བཟང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། ངན་སྤྱོད་ཅན་གི་གཤིས་

ཀ་ཡོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། གཤིས་ཀའམ་དངོས་ཡོད་

རང་བཞིན་གི་གནས་སྟངས་དེ་ངོ་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ན་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་ཕི་

ནས་ཁྱེར་ཏེ་ཁ་སྣོན་རྒྱག་དགོས་པ་ཞིག་མ་གཏོགས། སོབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་

སོའི་སེམས་རྒྱུད་ནང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ས་བོན་དེས་འདང་བ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད་

བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དེ་ནི་ལེ་ལོའི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད། ལེ་

ལོ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་དེ་བདག་ཉིད་ལ་

བརས་པའི་ལེ་ལོ་རེད། བདག་ཉིད་ལ་བརས་པའི་ལེ་ལོ་ཟེར་བ་དེ་ནི་ངས་

གང་ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད། ང་རང་བཞིན་གི་མི་བཟང་པོ་ཞིག་མིན་སམ་པ་

དང་། རིག་པ་ཡག་པོ་ཞིག་མིན་སམ་པ། གཟུགས་པོ་ཐང་པོ་མེད་སམ་པ་ལྟ་

བུ་དྲན་སོད་ཀི་ཡོད་ན་སོ་སོའི་གནས་སྟངས་ལ་ཚོད་དཔག་ཡག་པོ་མ་ཐིག་

པ་རེད། བྱས་ཙང་ཚང་མས་ངས་སྤྱོད་པ་ངན་པ་བྱས་པ་དེ་དག་སྤྱི་ཚོགས་

དང་། ཁོར་ཡུག གོགས་པོ་སོགས་ཕིའི་རྐེན་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱོད་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

པ་ངན་པ་བྱེད་ཤོར་བ་མ་གཏོགས། ང་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ཕིའི་རྐེན་མང་པོ་མ་བྱུང་

བ་ཡིན་ན་ང་རང་བཞིན་གི་སྤྱོད་ངན་མེད་ཅེས་ངོ་འཕྲོད་རྒྱུ་དེ་བཟང་སྤྱོད་

ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུའི་གཞི་རྟེན་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ཐོག་

མ་ཉིད་ནས་ངས་གང་ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅེས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་ན་སོ་

ཚང་མ་བཀག་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡར་རྒྱས་ཆེ་ཤོས་

བར་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་བདག་ཉིད་ལ་མ་

བརས་པ་བྱེད་དགོས། ཁྱེད་རང་ཚོའི་སོབ་ཚན་ནང་ལའང་དེ་སྐོར་མང་པོ་

གསན་གི་རེད། ང་རང་ཚོས་ཤེས་པ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡི་དང་། ར་བིནྡྲ་

ནཱཐ་ཊཻ་གོར་ (Rabindranath Tagore) ལྟ་བུ་རྒྱ་གར་ནང་མི་སྣ་གགས་ཅན་

མང་པོ་ཡོད་རེད། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལྟ་བུ་ཡིན་ཡང་མ་གཞི་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚོ་དང་

ནུས་པ་གཅིག་པ་རེད་དེ། ཁོང་ཚོས་ཡང་དག་པའི་འབད་བརོན་གནང་བ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕིན་པ་དང་། ང་ཚོས་འབད་བརོན་མ་བྱས་

པའམ་འབད་བརོན་བྱེད་སྟངས་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་ཡར་རྒྱས་མ་ཕིན་

པ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་རང་གི་རང་བཞིན་དེ་བཟང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ་ཡིན། 

བར་ལམ་ཞིག་ནས་ངས་སྤྱོད་ངན་མང་པོ་བྱས་པ་དེ་དག་གནས་སྐབས་

ཕིའི་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱས་པ་ཞིག་མ་གཏོགས། ང་རང་གི་རང་གཤིས་

ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་མི་འདུག་སམ་པའི་ངོ་འཕྲོད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་

རེད། ངོ་འཕྲོད་པའི་རེས་ལ་རང་གི་སེམས་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་རིམ་པ་

དང་པོར་སོ་སོའི་བོ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་ཤེས་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་

དང་། མིས་གཅིག་རེད་ཟེར་ན་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་པ་དང་། མ་རེད་ཟེར་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ན་མ་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་ནས་འགོ་མཁན་དེ་མ་ཡིན་པར་རང་རང་སོ་སོས་

བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། རང་རང་སོ་སོས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུའི་

ནུས་པ་མེད་པ་ཡིན་ན་སོབ་སྦོང་གང་ཡང་ཤེས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ཤེས་པ་

དང་ཁས་ལེན་པ་གཉིས་རྦད་དེ་ལོགས་ཀ་རེད། 

རང་གིས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ངོ་འཕྲོད་པ་དེ་ལ་ཤེས་པ་ཟེར་བ་

དང་། རང་གིས་བརྟག་དཔྱད་མ་བྱས་པར་མིས་ལབ་པར་ཆ་བཞག་པ་དེར་

མ་ཤེས་པ་ཟེར་གི་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོས་འཇིག་རྟེན་འདི་ཇི་ལྟར་ཆགས་པ་

རེད་ཟེར་ན། འབར་གས་ཆེན་པོ་ (Big bang) ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་ནས་

འཇིག་རྟེན་འདི་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་རྟག་པར་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཆ་བཞག་

ནས་བསད་པ་རེད། འབར་གས་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་། རྐེན་

གང་འདུག རྒྱུ་རྐེན་དེ་དག་ཇི་ལྟར་རུབ་རུབ་ཆགས་འདུག དེ་རུབ་རུབ་

ཆགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ནུས་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ལུས་ལ་ concentrate བྱས་

འདུག དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འབར་གས་ཆེན་པོ་དེ་བྱུང་འདུག འབར་གས་ཆེན་

པོ་དེ་བྱུང་རེས་རིམ་པས་ད་ལྟའི་གོ་ལ་འདིའི་ནང་གི་གིང་དང་གིང་ཕྲན་

ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་ཆགས་འདུག དེ་དག་སོ་སོས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་

ཤེས་ན་ཤེས་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་མིན་ཆ་བཞག་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་

སྤེའུ་ནས་མི་ཆགས་པ་རེད་ལབ་པ་དེ་ཆ་བཞག་པ་ཞིག་རེད། སྤེའུ་ནས་མི་

ཆགས་ལུགས་ཆགས་སྟངས་དེ་སོ་སོས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཤེས་ན་གཞི་

ནས་ཤེས་པ་རེད། རང་གི་བརྟག་དཔྱད་མ་བྱས་པར་དེབ་ཀི་ནང་དང་། རྒན་

ལགས་ཀིས་གསུངས་སོང་ཞེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། དེ་རྒྱུ་མཚན་ལ་མ་ལྟོས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

པའམ་རང་གི་སོབ་སོྦང་མ་བྱས་ནས་མིས་ལབ་པར་ཆ་བཞག་པ་ཞིག་རེད། 

བྱས་ཙང་ཆ་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ལ་མ་བསད་པར་གནས་ཚུལ་ག་རེ་

ཡིན་ཡང་རང་གིས་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས། ཆོས་ཕོགས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་

ན༑ ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བང་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། ། 

ཞེས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གང་གསུངས་པ་དེ་དག་ཁྱེད་རང་

གིས་རིགས་པའི་ལམ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ། འཐད་དང་མ་འཐད་གང་

ཡོད་མེད་གཞི་ནས་བང་དོར་བྱེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། སྐྱབས་སུ་མཆི། 

སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་རེད། ང་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་

བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཁྱེད་རང་གིས་ཤེས་པ་མིན་པར་ཆ་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་

པས་འགིག་གི་མ་རེད་གསུངས་འདུག ཆོས་དང་མ་འབེལ་བ་དང་ཆོས་ལ་

དད་པ་མེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཡང་། མིས་བཤད་ཚད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་

ན་སོ་སོའི་སེམས་ལ་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་

དུས་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གཞི་ར་དང་པོ་དེ་ཤེས་རབ་རེད། གནད་དོན་གང་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་ཡང་རང་གིས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཤེས་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་དང་། 

སོ་སོའི་གཤིས་ཀ་ལྟ་བུ་དེ་རིགས་པའི་རེས་འབང་བྱས་ནས་སོད་ཐབས་བྱེད་

དགོས། དེ་ལྟ་བུའི་གཤིས་ཀ་དེ་བཟུང་བའི་རེས་ལ་མི་གཞན་གིས་ང་ལ་ཚིག་

རྩུབ་པོ་ཞིག་ལབ་ན་རང་ཉིད་ལ་ཚོར་བ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་ལ་

བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་མི་གཞན་གིས་རང་ལ་ཚིག་རྩུབ་ཅིག་ལབ་ན་དགའ་

པོ་མི་ཡོང་བར་སེམས་ནང་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་གི་འདུག་ན། ངས་མི་གཞན་ལ་

ཚིག་རྩུབ་ཅིག་ལབ་ན་ཁོང་ལའང་མི་དགའ་བ་ཡོང་གི་རེད། དེར་བརྟེན་ང་

རང་ལ་མི་འསོ་པ་དང་། མ་འཚམས་པ། དགའ་བསུ་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དེ་ངས་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

མི་གཞན་ལ་བྱེད་རྒྱུ་མི་འདུག་སམ་པ་བཅས་རང་ཉིད་དཔེ་ལ་བངས་པའམ་

རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་ངེས་པ་འདྲེན་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས། ཆོས་ཕོགས་ཀི་

ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ན་སིག་པ་ཡོད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ངན་སོང་ལ་

འགོ་ཡི་རེད་སོགས་ཐག་རིང་གི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡོད་

རེད། ཆོས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡིན་ན་རང་ལ་

དགའ་པོ་མེད་ན་མི་ལའང་དགའ་པོ་མེད་པ་དེ་ཟུར་བལྟས་ལེབ་མཐོང་གི་

བཟོ་འདྲ་པོ་རེད། བྱས་ཙང་རང་ལ་དགའ་པོ་མེད་པ་དེ་མིས་མ་བྱས་ན་སམ་

པའི་བོ་དེ་རང་ཤུགས་ཀིས་ཡོང་བ་བཞིན་དུ། མི་གཞན་ལ་དགའ་པོ་མེད་

པ་དེ་ངས་མ་བྱས་ན་སམ་པའི་བོ་དེ་ཡོད་རེད་བསམ་པ་ར་འཕྲོད་དགོས་ཀི་

ཡོད་རེད། དེ་ར་འཕྲོད་པ་ཡིན་ན་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་གཞན་

ལ་གནོད་པ་མི་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་དེ་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ནང་ནས་

ཉེས་པ་སོང་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་དེ་གཞི་ནས་སེབས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་ལྟ་

བུའི་ཉེས་པ་སོང་བའི་བཟང་སྤྱོད་དེ་རང་གི་བསམ་བོར་སེབས་རྒྱུར་མཐུན་

རྐེན་གང་དང་གང་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་དེའི་མཐུན་

རྐེན་སྒྲུབ་པ་དེ་ལེགས་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཆགས་

ཀི་རེད། དེ་གཉིས་ཀའི་རྒྱབ་ཏུ་ཤེས་རབ་དེ་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ཤེས་རབ་

དང་མཉམ་དུ་སོ་སོས་རང་ལ་བརེ་བ་བྱས་པ་བཞིན་མི་གཞན་ལའང་བརེ་

བ་བྱེད་དགོས་ཀི་རེད། མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞེས་པ་བྱམས་པ་དང་བརེ་བས་

བསྐྱངས་པ་ཞིག་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཡར་རྒྱས་འགོ་

རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག བྱམས་པ་དང་བརེ་བས་ཕོངས་པ་ཡིན་ན་རང་གཞན་གཉིས་

ཀར་བདེ་བ་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་བཤད་མི་དགོས་པ་རེད། དེ་ར་འཕྲོད་པ་ཡིན་ན་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

རང་ལ་བདེ་བ་མི་འདོད་མཁན་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་དང་། རང་གི་བདེ་བ་དེ་

གཞན་གི་བདེ་བར་ལོྟས་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་མ་གཏོགས་རང་ཉིད་གཅིག་པུར་

བདེ་བ་ཡོང་བ་དང་། གཞན་ལ་བདེ་བ་ཡོང་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་

མ་རེད། དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཀང་ཐབས་ཤེས་མེད་པ་ཞིག་

རེད། དེ་ལྟར་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡིན་ན་བཟང་སྤྱོད་དེ་སོ་སོའི་རྒྱུད་ལ་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག 

དྲི་བ། གུས་པའི་དོགས་འདྲི་ནི་ཁིམས་ཐོག་ནས་འགན་ཡོད་པའི་མི་

ཞིག་གིས་དྲང་བདེན་གིས་ཁིམས་བསྐྱངས་པ་ཡིན་ན་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་

མི་དགའ་བ་བྱེད་ཀི་འདུག གང་ཟག་དེར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དྲང་བདེན་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་ཐབས་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་སམ།

ལན། མི་དགའ་བ་ཡོང་རྒྱུ་དེ་གནས་སྐབས་དང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་

པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད་མ་གཏོགས་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱས་

པ་ཡིན་ན་དྲང་བདེན་བྱེད་མཁན་གི་མི་ལ་ཚང་མས་དགའ་པོ་བྱེད་དགོས་

པ་ཞིག་རེད། རང་གི་དྲང་བདེན་དེ་སོ་སོའི་བསམ་བོའི་ནང་དྲང་བདེན་

ཡིན་བསམ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་

དྲང་བདེན་ཡིན་ན། དེར་འཕྲལ་ཕུགས་དང་དངོས་བརྒྱུད་རྣམ་དཔྱོད་དང་

ལྡན་པའི་མི་ཚང་མས་དགའ་པོ་བྱེད་ཀི་རེད་མ་གཏོགས་མི་དགའ་བ་བྱེད་

ཀི་མ་རེད། དྲང་བདེན་བྱེད་མཁན་ལ་མི་དགའ་བ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡོད་

ན༑ གོང་ཞུས་བཞིན་མི་དགའ་བ་བྱེད་དགོས་པའི་སྐྱོན་དེ་དྲང་བདེན་བྱེད་

མཁན་དེའི་རྒྱུད་ལ་མིན་པར་རྣམ་རྟོག་གིས་སྒོ་བཏགས་པ་ཞིག་རེད། རྣམ་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

རྟོག་གིས་སྒོ་བཏགས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་མེད་ཙང་། སྔ་ཕི་མ་

གཏོགས་མི་དགའ་བ་བྱེད་མཁན་དེ་གལ་སིད་རིགས་པའི་རེས་འབང་ངམ་

བསམ་བོ་གཏོང་ཤེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ང་རང་གིས་ནོར་འདུག་ཅེས་

ཉིན་ཞིག་ར་འཕྲོད་ཀི་རེད། ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་མི་དགའ་བ་བྱེད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། དྲང་བདེན་བྱེད་མཁན་གི་མི་དེས་

དྲང་བདེན་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་དགའ་བ་བྱེད་མཁན་དེས་ཁེ་ཕན་ལ་

དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་གནོད་སྐྱོན་འགོ་བ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད་

རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱོང་ལྟ་བུར་མཚོན་པ་ཡིན་

ན༑ འཛིན་སྐྱོང་དེའི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ཞིག་གིས་དྲང་བདེན་གི་ཐོག་

ནས་དེའི་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་ཁ་ཐུག་དེར་

ཁོ་པའི་ཁེ་ཕན་དང་། ཁོ་པའི་འདོད་པ་དང་མ་མཐུན་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་བྱེད་

དགོས་བྱུང་ན། ཁོས་མ་དགའ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དྲང་བདེན་བྱེད་མཁན་གི་བྱེད་

པ་པོའི་བྱ་བ་དེ་དྲང་བདེན་ཡིན་མིན་རིགས་པའི་ལམ་ནས་བརྟག་དཔྱད་

མ་བྱས་པར། རང་ཉིད་ཀི་སྐྱོན་དེ་མ་མཐོང་བར་རང་ལ་གནོད་པ་རྒྱུ་མཚན་

དུ་བྱས་ནས་མ་དགའ་བ་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདྲའི་དྲང་བདེན་

བྱེད་མཁན་གི་མི་དེར་ཡང་བསྐྱར་གང་ཟག་དེར་མ་དགའ་བ་བྱས་ན་དྲང་

བདེན་བྱེད་མཁན་གི་མི་དེར་ཡོན་ཏན་ལྟ་བུ་ཆ་ཚང་གི་ཡོད་མ་རེད། གོང་

ཞུས་བཞིན་བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་པོ་དབྱེ་བ་ཕེ་ནས་དྲང་བདེན་བྱེད་མཁན་ལ་

མི་དགའ་བ་བྱེད་མཁན་གི་མི་དེས་མ་ཤེས་པའམ། ཕོགས་སུ་ལྷུང་བ། རང་

གི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་པའི་དབང་གིས་མི་དགའ་བ་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། ཁོ་ལ་

སིང་རེའི་བསམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཕར་གནག་གནག་བྱས་ན་མ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

འགིག་པ་རེད། མ་དགའ་བ་བྱས་པའི་བྱ་བ་དེ་མ་རུང་བ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཁ་

གཏད་གཅག་དགོས། མ་དགའ་བ་བྱེད་མཁན་གི་གང་ཟག་དེ་སྡུག་བསྔལ་

ཅན་གི་གང་ཟག་གམ་སྐྱེས་བུ་ཕལ་པ་ཞིག་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ལ་སིང་རེ་

བྱས་ན་ཁོ་ལ་ད་ལྟ་ཕན་མ་ཐོགས་ཀང་ཕུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའི་བྱ་བ་གང་

བྱེད་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་ཁོའི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ། གང་ལྟར་ཁོའི་བསམ་

བོའི་ནང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མིན་པའི་རྣམ་རྟོག་གི་བོ་ཡོད་པ་དེ་དག་

བསལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གང་བྱེད་རྒྱུ་འདུག་བལྟས་ནས་ཐབས་ལམ་བཙལ་

པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་གོ་བརྡ་འཕྲོད་པ་དང་མ་དགའ་བ་བྱེད་མཁན་དེའི་མ་

དགའ་བ་སངས་ཐུབ་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག གལ་ཏེ་མ་

དགའ་བ་བྱེད་མཁན་དེའི་མ་དགའ་བ་སངས་མ་ཐུབ་ཀང་། དྲང་བདེན་བྱེད་

མཁན་གི་མི་དེས་རང་གི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་དྲང་བདེན་དེར་ག་དུས་ཡིན་

ཡང་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་མ་གཏོགས། མིས་དགའ་པོ་བྱེད་མིན་ལ་

བལྟས་ནས་རང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡིན་ན། དྲང་

བདེན་བྱེད་མཁན་དེ་དྲང་བདེན་ལ་གནས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་

ཆགས་སིད་པ་རེད། སོང་ཙང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མི་དང་མིའི་འབེལ་བ་ཞེས་

པ་དེ་ཞེ་དྲག་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ human re-

lationship ཞེས་པ་དེ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད། དེ་དཀའ་ལས་ཁག་

པོ་ཡོང་དོན་ནི། ག་དུས་ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་པོ་དབྱེ་བ་

མ་ཕེ་བར་མཉམ་དུ་རྒྱུག་པ་ལེབ་རྡུང་བྱས་པ་དེས་སྐྱོན་ཤོར་གི་ཡོད་རེད། 

ཕོགས་གང་ས་ནས་ལས་ཀ་མ་འསོ་པ་ཞིག་བྱས་པའི་ལས་ཀ་མ་འསོ་པ་དེ་

དང་། ལས་ཀ་མ་འསོ་པ་བྱེད་མཁན་གི་གང་ཟག་གཉིས་པོ་ཕོགས་གཅིག་
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བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ།

ལ་བསོམས་པ་ཡིན་ན། སིག་པ་མ་བྱེད་མཁན་གི་མི་དེ་ཞེ་དྲག་ཐབས་སྐྱོ་

པོ་མིན་ཡང་། སིག་པ་བྱེད་མཁན་གི་མི་དེ་ཐབས་སྐྱོ་པོ་ཡིན་ཙང་། སིག་པ་

ལ་ཞེན་ལོག་དང་། །སིག་ཅན་ལ་བྱམས་བརེ་བྱེད། །ཅེས་གཱནྡིས་གསུངས་

པ་བཞིན་སིག་པ་བྱེད་མཁན་གི་བྱ་བ་དེར་ཞེན་པ་ལོག་ནས་ངོ་རོྒལ་བྱེད་

དགོས་པ་དང་། སིག་པ་བྱེད་མཁན་གི་གང་ཟག་དེར་ལྷག་པར་དུ་བྱམས་

བརེ་བྱེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པས། མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ནང་བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་པོ་ཕན་ཚུན་གི་འབེལ་བ་གཉིས་མཉམ་

བསེས་མ་བྱས་པར། བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་པོ་གཉིས་ཟུར་དུ་བཞག་ནས་འབེལ་

བ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འགོ་བ་མིའི་འབེལ་ལམ་དེ་ཡག་ཏུ་འགོ་ཐུབ་ཀི་རེད་

ལ༑ ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་གིས་གསུངས་པའི་དྲང་བདེན་བྱེད་མཁན་ལ་དགའ་པོ་

ཡོང་བ་དང་མ་དགའ་བ་ཡོང་བའི་གནས་སྟངས་དེ་ཡང་སངས་ཐུབ་ཀི་རེད་

བསམ་གི་འདུག། །། 





༄༅། །མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའྱི་བཅར་འདྱི་ཁག།





159

མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

༄༅། །༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་བསྐྟེད་དམ་བཅའ་

གསུམ་གི་ནང་ནས་ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་དང་ཆོས་ལུགས་

ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་གོང་འཕྟེལ་སོར། །1

དྲི་བ། བཀའ་བོན་ཁི་ཟུར་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་

རིང་ནེའུ་ཡོག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ་དང་བསྟུན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་གསུམ་ལས་

དང་པོ་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་འདིར་ཆིབས་

བསྒྱུར་གནང་བར་གུས་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུ་ཡི་ཡོད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མཛད་འཕྲིན་མཐའ་ཡས་པ་བསྐྱངས་

པ་ལས་མཛད་འཕྲིན་གཙོ་བོ་གསུམ་མམ་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་གསུམ་

འདི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་

འདྲ། ཐོག་མ་དེར་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་དགོས་མཁོ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་

1	 བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་	༢༡༤༢	ཟླ་		༤	ཚེས་	༢༣	ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༡༥	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༠	ཉྱིན་༸སྐྱབས་རེ་སྩོབ་

དཔྩོན་ཟམ་གདྩོང་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་ལས་ཁང་གྱི་ཀུན་གེང་ལེ་ཚན་ནང་

རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྱི་ལགས་ནས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོའྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་ལས་ཐུགས་

བསྐྱེད་དམ་བཅའ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་དང་ཆྩོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་

བཟང་སྤྩོད་གྩོང་སེལ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་སྐྩོར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ལན།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དེ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་གསུམ་

བཞེས་གནང་ཡོད་དམ།

ལན། དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་དགོས་མཁོ་རྣམས་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་

རེད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་དང་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་བསྐྱངས་པའི་སྐབས་དེར་

འཇིག་རྟེན་ཡོངས་ཀི་འགོ་བ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་

སྡུག་བསྔལ་སེལ་རྒྱུ་དང་བདེ་བ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་མཛད་ཁུར་དེ་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་

དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀི་ནང་ཡོད་པ་

ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀིས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་

ལ་གཟིགས་ནས་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་དགོས་མཁོ་གང་ཆེ་བ་དེ་མཛད་

པ་དང་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་

འདྲ་སོང་ཙང་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་སའི་

གཞི་ར་གཙོ་བོ་གང་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བའི་གཞི་

དེ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ག་རེ་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་དུས་རབས་འདིར་

མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་སིགས་མ་ལྔ་བདོའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་

འདི་ཚོ་རྒྱུ་རྐེན་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྣམས་ཐབས་མཁས་ལ་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་གཟིགས་སྐབས། འགོ་བ་མིའི་བཟང་

སྤྱོད་ཉམས་ཆག་ཕིན་པའི་དབང་གིས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་གཟིགས་པར་བརྟེན། 

བཟང་སྤྱོད་དེ་བསྐྱར་གསོ་དང་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འགོ་བ་

མིའི་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་ཞིག་སེལ་ཐུབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་འགོ་བ་མིའི་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

སྡུག་བསྔལ་གི་ཆ་ཤས་མང་པོ་ཞིག་ཆོས་ལུགས་ཀི་མིང་ཁྱེར་ནས་འཐེན་

འཁྱེར་དང་འཐབ་རོད་བྱས་པ་ལས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཡང་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ། 

དཔེར་ན། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆོས་གསུང་སྐབས་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ཤེས་

པར་བྱ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་སང་བར་བྱ་བ་གསུང་སྐབས་སྡུག་

བསྔལ་ཤེས་པའི་རེས་སུ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ཇི་ལྟར་སང་དགོས་

པ་གསུང་གི་ཡོད་རེད། དེ་དང་ཕོགས་མཐུན་པ་བྱས་ཏེ་༸སྐྱབས་མགོན་

རིན་པོ་ཆེས་ཀང་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་མཇུག་དང་། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་ར་

གཅིག་པའི་ནང་འགོ་བ་མིའི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་གཞི་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་

པ་ངོས་འཛིན་ནས་དེ་སེལ་ཐབས་ཆེད་དམ་བཅའ་གསུམ་པོ་དེ་གནང་བ་

རེད་བསམ་གི་ཡོད།

དྲི་བ། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་འཁི་

བའི་ལས་འགན་ནམ། ཡང་ན་ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་གི་བསབ་བྱ་དེ་སྔོན་

ལ་གསུངས། དེ་རེས་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་གོང་སེལ་

སྐོར་གསུངས་འདུག དགོངས་གཞི་དེ་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་

གང་ཡོད་དམ།

ལན། དགོངས་གཞི་དེ་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་གང་

ཡང་ཡོད་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག འགོ་བ་མིའི་འཇིག་རྟེན་ཡོངས་ཁྱབ་

ལ་འཁི་བའི་ལས་འགན་ཞེས་པ་དེ་ཆོས་ལུགས་ཀི་ནང་ནས་གསུངས་པ་

གང་ཞིག་ལ་ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་མཁན་ཚོས་ཀང་ལས་འགན་དེ་བསྒྲུབ་མི་

དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན། འཇིག་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་འཁི་བའི་ལས་འགན་གསུངས་པ་དེ་ཡང་བཟང་སྤྱོད་གང་

གི་ནང་གཏོགས་པ་རེད་ཅེ་ན། ཆོས་ཀི་བསབ་བྱའི་ནང་གཏོགས་པའི་བཟང་

སྤྱོད་དང་། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་གཉིས་ཀ་ཆགས་ཀི་

ཡོད་རེད། བཙན་བྱོལ་ལ་ཐོག་མར་ཕེབས་པ་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་ར་གངས་ཤིག་

རིང་དེ་སྐོར་ཤ་སྟག་གསུངས་པ་རེད། དེའི་སྐབས་གནས་ཚུལ་གསར་པ་

གང་ཞིག་བྱུང་བ་རེད་ཅེ་ན། འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཆོས་ལུགས་ཀི་མིང་

ཐོག་ནས་འཐེན་འཁྱེར་དང་རོད་རོག་གི་འཚེ་བ་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་ཕིན་པ་

དེ་གནའ་སྔ་མོ་ནས་ཡོད་ཀང་། བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཛ་དྲག་ཏུ་ཕིན་སྟབས་

དེའི་དགོས་མཁོ་བསྐྱར་དུ་གཟིགས་ནས་དེང་སང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་

འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་འཁི་བའི་ལས་འགན་

ཡིན་པ་ཟུར་དུ་བཏོན་ནས་དེ་དག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་

ནན་པོ་བྱས་ནས་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག

དྲི་བ། འཛམ་གིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཡོངས་ཁྱབ་འགོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་དེས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་

སྐོར་ལ་གཙོ་བོ་གསུང་གི་ཡོད་རེད། འནོ་ཀང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་གསུངས་པ་དེ་ནི་སྐྱེ་བོ་

སེར་སོ་སོའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་གཙོ་བོ་མ་གསུངས་པར། འཇིག་རྟེན་འདིའི་

ནང་སྐྱེས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྤྱིའི་འགན་ཁུར་འཁྱེར་དགོས་པ་

བཀའ་གནང་གི་འདུག དེས་ད་ལྟའི་རོད་དུས་ཀི་དུས་རབས་འདིའི་ནང་

འགོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་གོང་སེལ་ཐོག་ཤུགས་རྐེན་དང་ནུས་པ་ཇི་ཙམ་སྦིན་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཐུབ་ཡོད་རེད་དགོངས་ཀི་འདུག་གམ།

ལན། དེའི་ཤུགས་རྐེན་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་བྱུང་ཡོད་པ་གསལ་པོ་

རེད་བསམ་གི་འདུག དེང་རབས་དང་སོལ་རྒྱུན་གཉིས་ཀི་དབྱེ་བ་ཕེ་ནས་

ལྟ་སྐབས། ད་ལྟ་སིགས་མ་ལྔ་བདོའི་དུས་འདིར་བཟང་སྤྱོད་ཉམས་ཆག་

འགོ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་དང་། སོལ་རྒྱུན་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཆ་

མཉམ་གི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཆ་མ་མཉམ་པར་ཆགས་ནས་ལྗིད་ཡང་

ཤོར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་སྤྱིར་བཏང་དངོས་

པོའི་གནས་ལུགས་ཀི་ཆ་ནས་ལས་འགན་དང་ཐོབ་ཐང་ཟེར་བ་དེ་མཉམ་

སྦྲེལ་དང་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཞིག་རེད། ལས་འགན་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་

ན་ཐོབ་ཐང་རང་བཞིན་གིས་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ལས་འགན་མ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་

ན་ཐོབ་ཐང་ལ་འབད་བརོན་བྱས་ཀང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་

སྟངས་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ལས་འགན་དང་ཐོབ་ཐང་

གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་སྦྲེལ་དང་། གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཡིན་པ། གཅིག་

མེད་ན་གཅིག་ཡོང་གི་མེད་པ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འགོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀི་ནང་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་གི་དཀའ་རོག་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཡོང་མི་དགོས་པ་ལྟ་

བུ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཐོབ་ཐང་ཁོ་ན་རོད་ཅིང་ལས་འགན་སྣང་མེད་དམ་

བརེད་འགོ་དུས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྡལ་བཤིག་གཏོང་བའི་གནས་

ཚུལ་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། གང་ཟག་སེར་ཕན་ཚུན་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཕན་

ཚུན། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཕན་ཚུན་གང་ལ་བལྟས་ཀང་སོ་སོར་འཁི་

བའི་ལས་འགན་དེ་མ་བསྒྲུབས་པར་སོ་སོའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུར་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

འབད་བརོན་བྱེད་དུས་མི་གཞན་གི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤིག་གཏོང་རྒྱུའི་

གནས་སྟངས་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་འགན་

གཉིས་ཁ་བལ་དུ་མི་རུང་བར་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཡིན་པ་བསྐྱར་དུ་

ནན་བརོད་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཐོབ་ཐང་གི་

སྐོར་ལ་ནན་པོ་བྱས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག།ཕོགས་གཞན་

ཞིག་ནས་ལས་འགན་གི་སྐོར་ལ་ཚོར་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། 

ཐོབ་ཐང་དེ་རང་བཞིན་གིས་མཉམ་དུ་ཡོང་བ་ཞིག་མ་གཏོགས། དེའི་ཆེད་

ཟུར་དུ་འབད་བརོན་བྱེད་མི་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་

རེད། ཐོབ་ཐང་ཁོ་ནའི་ཐོག་འབད་བརོན་བྱེད་དུས་ལས་འགན་དེ་ཞོར་ལ་

ལུས་པའི་དབང་གིས་རང་གི་ཐོབ་ཐང་ཡང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མི་ནུས་པའི་

གནས་སྟངས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དངོས་མཐོང་རེད་བསམ་གི་འདུག 

དྲི་བ། ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་ནང་བཟང་སྤྱོད་དང་ཡ་རབས་ཀི་བསབ་

བྱ་གསུངས་པ་གཅིག་གྱུར་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཀང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བར་ལམ་ནས་ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་ཞིག་

ཡིན་རུང་། དེ་ལ་ཡང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་བཀའ་

གནང་བ་དེ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀི་དམ་བཅའ་གཅིག་ཆགས་ཀི་འདུག གཅིག་

བྱས་ན་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གསར་གཏོད་ཀི་

མཛད་འཕྲིན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་འགིག་གི་ཡོད་དམ།

ལན། ངེས་པར་དུ་འགིག་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་གསར་གཏོད་

ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། གནའ་སྔ་མོའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ན༑ དུས་རབས་དང་པོ་ནས་སུ་ལའང་ཆོས་མེད་པའི་སྐབས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་

རེད། འནོ་ཀང་བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་དང་ཆོས་

ལུགས་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་མི་དེ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། འདས་

པའི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་ཕི་བལྟས་སོག་པ་ཡིན་ན། ཚན་རིག་དང་

འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཆོས་དེ་ཚན་རིག་དང་མི་

མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་ནས་ཆོས་དད་མེད་མཁན་དེ་ཕོགས་

ཡོངས་ནས་མང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཆོས་དད་མེད་མཁན་མང་དུ་ཕིན་

པའི་དབང་གིས་ཆོས་ལུགས་ཀིས་བཤད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་བཟང་

སྤྱོད་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཡང་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་རེད། ཚུལ་ཁིམས་དང་

བཟང་སྤྱོད་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་སྐབས་ཆོས་ལུགས་ནས་མ་

བཤད་པའི་ཆོས་དད་མེད་མཁན་ཡིན་ནའང་བརི་སྲུང་བྱེད་དགོས་པའི་

བཟང་སྤྱོད་ཀི་གནས་སྟངས་འདིའི་ཐོག་བསབ་བྱ་བྱེད་མཁན་དཀོན་པོ་

དང་། རང་རང་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ལའང་བྱེད་མཁན་དཀོན་པོ། ཆོས་ཀི་བཟང་

སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱ་དེས་མི་ཚང་མར་མ་ལྡེང་པའི་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་ཞེ་

དྲག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་ཆོས་དད་མེད་མཁན་

གི་མི་འབོར་དེ་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་མི་འབོར་གི་བརྒྱ་ཆ་གང་ལ་

གང་འཚམས་སེབས་དུས། ཁོང་ཚོར་བཟང་སྤྱོད་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་

གཡུགས་བཞག་པ་ཡིན་ན། འགོ་བ་མི་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་བདེ་སྐྱིད་ལ་གནོད་

ཚབས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་གཟིགས་པ་དང་གཅིག དེ་ཙམ་མིན་པར་ཆོས་

དད་ཡོད་ཟེར་མཁན་གི་གང་ཟག་དེ་ཚོའི་ནང་ལའང་ཆོས་ཉམས་ལེན་ངོ་

མ་བྱེད་མཁན་དཀོན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། དཔེར་ན། ནང་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ནང་མི་དགེ་བཅུ་སོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་སྐྱབས་འགོའི་བསབ་བྱ་ལ་སོགས་

པ་ཡག་པོ་སྲུང་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། དེ་མིན་སྐྱབས་འགོའི་བསབ་བྱ་

ལ་སོགས་པ་ཤེས་རྟོགས་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ནང་པ་ཡིན་བསམ་མཁན་ག་

ཚོད་ཡོད་རེད། དེ་མཚུངས་ཆོས་ལུགས་གཞན་པ་ཚོའི་ནང་ལའང་ཏན་ཏན་

དེ་འདྲ་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ཆོས་ལུགས་དེ་དང་དེ་དག་ཉམས་ལེན་

བྱེད་མཁན་གི་མི་ཚང་ཞིག་གི་ནང་སྐྱེས་པ་ཙམ་གིས་དེའི་རེས་འཇུག་ཡིན་

བསམ་བསད་པ་མ་གཏོགས། དངོས་སུ་ཆོས་དེ་ཐོས་བསམ་ཉམས་ལེན་བྱས་

ནས་རང་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཀི་དྲི་མས་མ་འགོས་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེའི་

ཆ་ནས་ཆོས་ཡོད་མཁན་དང་ཆོས་མེད་མཁན་གཉིས་གང་མང་བ་རེད་ཅེ་

ན༑ ཆོས་མེད་མཁན་དེ་ཏན་ཏན་མང་བ་ཆགས་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོར་ཡང་

ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱས་སོབ་མ་ཐུབ་རུང་། ཆོས་དང་མ་

འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱས་བསབ་རྒྱུ་དེ་ཏོག་ཙམ་ལས་ས་བ་

ཡོང་གི་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཙམ་མ་ཟད་བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསབ་

བྱ་དེ་ཤེས་ཡོན་གི་ཐབས་ལམ་དང་མཉམ་དུ་སྦྲེལ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འགོ་

བ་མིའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་དང་མཉམ་དུ་རང་བཞིན་གི་བཟང་

སྤྱོད་དེ་ཡར་རྒྱས་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། བཟང་སྤྱོད་དེ་ཟུར་དུ་བསབ་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་མེད་པས། བཟང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པའི་མི་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུའི་གནས་

སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་རེད། 

དེ་འདྲའི་དབང་གིས་ཤེས་ཡོན་ནང་སེབས་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། དེ་

རིང་སང་ཉིན་འཇིག་རྟེན་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བ་ཆོས་མེད་རིང་ལུགས་



167

མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོས་ཆོས་ཀི་བསབ་བྱ་དང་ཆོས་ལུགས་ནས་

བཤད་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱ་དེ་དག་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའི་རིམ་པའི་

ནང་འཁྱེར་གི་ཡོད་མ་རེད། དེར་བརྟེན་སོབ་ཚན་ནང་ངེས་པར་འཁྱེར་ཆོག་

རྒྱུའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་

དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། 

ཆོས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོའི་ནང་ཆོས་ལུགས་ཤེས་ཡོན་ནང་

འཁྱེར་ན་མི་འགིག་པ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཉུང་ཤས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ 

secular state ཡིན་གསུང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་བྱས་

པའི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའི་ནང་ཆོས་ལུགས་ནས་བཤད་པའི་གནས་ཚུལ་

གང་ཡང་འཇོག་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་བཟང་སྤྱོད་དེ་ཤེས་ཡོན་

སོབ་གསོའི་ལས་རིམ་ནང་མེད་པ་ཡིན་ན་འགོ་བ་མིའི་སྤྱོ་ཚོགས་ལ་དཀའ་

ངལ་ཞེ་དྲག་འཕྲད་རྒྱུར་སོང་། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་

གསུང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་རེད་བསམ་གི་འདུག 

དྲི་བ། འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་བ་ཆེན་པོབ་

ལ་སོགས་པ་ཆོས་ལུགས་ཀི་དབུ་ཁིད་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀང་། ༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བར་ལམ་ནས་ཆོས་ཁས་མི་ལེན་

མཁན་ཚོ་ལའང་བཟང་སྤྱོད་དགོས་མཁོ་ཆགས་པའི་སྐོར་ལ་བཀའ་སོབ་

དང་ཕག་དེབ་ལྗགས་རོམ་གནང་བ་བརྒྱུད། གོང་དུ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་

གནང་བ་བཞིན། འཛམ་གིང་ནང་ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་ས་ཡ་མང་པོ་

ཡོད་པ་ཁོང་ཚོར་ཡང་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་དང་འགོ་འཁིད་མཁན་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཞིག་འདུག་སམ་པའི་ཉམས་ལེན་གནང་རྒྱུའི་ཆ་རྐེན་ཞིག་བསྐྲུན་པར་ངོས་

འཛིན་བྱས་ན་འགིག་གི་ཡོད་དམ།

ལན། དེ་འགིག་དང་འགིག ད་ག་རང་རེད། ཆོས་ལུགས་ཀི་དབུ་

ཁིད་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་བསབ་བྱ་དེ་ཚོས་འགོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་

མ་ཁྱབ་པའི་གནས་སྟངས་ཇེ་གསལ་དུ་ཆགས་དུས་ཆོས་དད་མེད་མཁན་

རྣམས་ཟུར་དུ་བཞག་པ་ཡིན་ན། འགོ་བ་མི་རིགས་ལ་མཁོ་བའི་བཟང་སྤྱོད་

ཀི་གནས་སྟངས་དེ་ཡོངས་ཁྱབ་མ་ཆགས་པར་ཆ་ཤས་ཙམ་མམ་ཕོགས་རེ་

བ་ཞིག་ཆགས་འགོ་ཡི་རེད། དེ་ཕོགས་རེ་བ་མིན་པར་ཡོངས་ཁྱབ་ཆགས་

རྒྱུའི་དོན་དུ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱ་གནང་

མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེའི་བསབ་བྱ་གནང་མཁན་རྣམས་ཆོས་

ལུགས་ཡོད་མེད་ཚང་མའི་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་དབུ་ཁིད་ལ་ངོས་ལེན་

ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འགོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ནང་ཆོས་

ཡོད་མེད་ལ་མ་ལོྟས་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཡོད་དགོས་པ་སྤྱི་མཚུངས་ཡོང་རྒྱུ་

སྟབས་བདེ་པོ་ཆགས་ཀི་རེད།

དྲི་བ། ཆོས་ལུགས་གང་ལའང་དད་པ་མེད་ཀང་རང་ཉིད་ཀི་ཀུན་སྤྱོད་

དེ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་དང་། གཞན་ལ་གནོད་པ་མི་བྱེད་རྒྱུའི་བསམ་བོ་

གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས་པ་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་དམིགས་བསལ་གསར་གཏོད་མཛད་པའི་གདམས་

ངག་གསར་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

གདམས་ངག་དེ་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་བཟང་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱ་དང་ཉམས་ལེན་གོང་མཐོར་འགོ་རྒྱུར་ཤུགས་རྐེན་ཇི་ཙམ་

འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དགོངས་ཀི་འདུག་གམ། 

ལན། དེའི་ཤུགས་རྐེན་རླབས་ཆེན་ཐེབས་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག 

ང་ཚོས་དེང་རབས་དང་མཐུན་པའི་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཏེ་བརྒྱ་ཆ་བརིས་པ་

དེ་འདྲ་བྱུང་མེད་པ་མ་གཏོགས། སྤྱིར་བཏང་གི་ཆ་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་

ཕོགས་ཚང་མའི་ནང་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོའི་

གནས་ཚང་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡིན་རུང་རྒྱ་གར་ཆོས་མེད་རིང་ལུགས་སམ་ཆོས་

ལུགས་རིས་མེད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པར་བརྟེན། རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡོན་

ལམ་སོལ་ནང་སྔོན་འགོ་ནས་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་བར་ཆོས་ལུགས་དང་

འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་དང་ལྟ་གྲུབ་རྣམ་གཞག་དེ་སོབ་ཚན་ནང་སོབ་ཀི་

ཡོད་མ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་

བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱ་དེ་བཀའ་གནང་བ་ནས་བཟུང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་

ནང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་སོབ་གསོ་སེལ་རྒྱུའི་སོབ་ཚན་ག་སྒིག་ཇི་ལྟར་བྱས་ན་

དྲག་པ་འདུག་གམ། སོབ་ཚན་དུ་ཇི་ལྟར་འཇུག་དགོས་མིན་ཐོག་བསམ་

བོ་གཏོང་མཁན་མང་པོ་སེབས་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ན་གཞོན་ཚོའི་ནང་

ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཐོག་དམིགས་བསལ་དོ་སྣང་

བྱེད་མཁན་མང་དུ་ཕིན་པ་དེ་ང་རང་ཚོས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཐུབ་པ་

ཞིག་རེད། བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱ་དེས་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཤུགས་

རྐེན་ཐེབས་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞིག་ནི། ཚན་རིག་པའི་ནང་བཟང་

སྤྱོད་ཀི་ཐོག་དོ་སྣང་ཆེ་རུ་ཕིན་པ་དེ་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་པ་ཞིག་དང་ནུས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

པ་ཞིག་ཐོན་པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། དེང་རབས་ཀི་མི་

ཚང་མ་ཚན་རིག་པས་བཤད་པ་རེད། ཚན་རིག་པས་བརྟག་དཔྱད་ཀི་ཐོག་

ནས་ཡང་དག་པ་ཐོན་པ་རེད་ཅེས་ཚན་རིག་དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་

པའི་རྣམ་གཞག་དེ་ཚོར་ཡང་བསྐྱར་བསམ་བོ་གཏོང་མི་དགོས་པར་ལས་ས་

པོ་བྱས་ཏེ་ཁས་ལེན་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རེད། གནའ་སྔ་མོ་

ཡིན་ན་ཆོས་ཀིས་རྨོངས་དད་སེལ་བ་དང་། དེ་རིང་ཁ་སང་ཚན་རིག་གིས་

རྨོངས་དད་སེལ་བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ངས་རྨོངས་དད་སེལ་ན་

ཡག་པོ་རེད་ཟེར་གི་མེད་ཀང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་དང་། ཚན་རིག་

པས་ཁས་ལེན་གི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཟེར་དུས་མི་ཚང་མས་ཡིན་ཤག་ཤག་བྱས་

ཏེ་ཆ་བཞག་པ་མ་གཏོགས། དེར་འགལ་ཟླ་དང་རོད་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཞེ་དྲག་

ཉུང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། 

ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་དང་འདས་པའི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་ཀི་རིང་

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཚན་རིག་པ་རྣམས་དང་འབེལ་བ་དང་བཀའ་

བསྡུར་མང་པོ་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ཚན་རིག་པ་ཚོས་གཞི་

རིམ་གི་འཇིག་རྟེན་གི་ལྟ་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་པའམ་

འགྱུར་བ་ཐེབས་པའི་མཚམས་ལ་སེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚན་རིག་པ་ཚོས་

ཀང་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཁས་ལེན་གི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། སྔ་

མོའི་ཌར་བིན་ (Darwin) གི་ལྟ་གྲུབ་ནང་བཞིན་བལྟས་པ་ཡིན་ན། མི་

དང་སོག་ཆགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་བཞིན་གིས་འཚེ་བ་ཅན་དང་

རྒོད་ཞུམ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་གཏོགས། མིའི་རང་བཞིན་དེ་བྱམས་བརེའི་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ངོ་བོར་གནས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། འཚེ་བ་དང་ཁོང་ཁོ་དེ་དག་གོ་བུར་དུ་

འབྱུང་བའི་ཉོན་མོངས་ཤིག་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་གི་ཡོད་མ་རེད། དེར་བརྟེན་

ཚན་རིག་པ་མང་ཆེ་བས་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་དྲི་མ་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་

ཞིག་ལྟ་ཡི་ཡོད་རེད། འནོ་ཀང་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་འདིར་ཡང་དག་པའི་

སེམས་ཀི་ཚོར་བ་དང་ཡང་མ་དག་པའི་སེམས་ཀི་ཚོར་བ་ལ་དབྱེ་བ་ཕེ་

ནས། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་དེ་ཡང་དག་པ་དང་ཡང་མ་དག་པ་གཉིས་ཀར་

མ་ཞུགས་པར། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་དྲི་མ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དྲི་

མ་མེད་པའི་སེམས་ལ་དྲི་མ་ཅན་གི་སེམས་ཚོར་ཉོན་མོངས་མང་པོ་སེབས་

དུས། དེ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་དབང་འོག་ནས་སེམས་དེ་

གོལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་རིམ་པས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་མཐོང་གི་ཡོད་རེད། ཀླད་

པ་ཙམ་མིན་པའི་ཀླད་པ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཅིག་ཡོད་

པའི་ཕོགས་ལའང་ཚན་རིག་པ་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཁོང་

ཚོས་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་མིན་ལ་མ་ལོྟས་པར་དེར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་

ཀི་འདུག་ཅེས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཏུ་སེབས་ཡོད། སེམས་དང་སོག་

གི་ཉམས་ཞིབ་ཀི་སེ་ཚན་དེའི་ཐོག་ནས་ལོ་མང་པོའི་རིང་༸སྐྱབས་མགོན་

རིན་པོ་ཆེས་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་གཏུག་དང་བཀའ་མོལ་མང་

པོ་གནང་བའི་ཉེར་ལེན་གིས། གཞི་རིམ་ཚན་རིག་གི་ལྟ་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་

ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་མཐོང་བའམ་འགྱུར་བ་ཐེབས་འགོ་

འཛུགས་ཀི་ཡོད་པར་བརྟེན། དེའི་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་

ལ་བཟང་སྤྱོད་ཐོག་ཕན་ཐོགས་དང་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་ཐེབས་ཀི་ཡོད་པ་

གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་བསམ་གི་ཡོད། 



172

ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེས་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་གི་ནང་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་དུ་

བགོ་གེང་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། ༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སོབ་ཁ་ཤས་ནང་ཐོག་མར་ཚན་རིག་པ་དང་

འབེལ་བ་གནང་རྒྱུའི་ཐོག་ནང་པ་དང་ཚན་རིག་པ་གཉིས་ཀའི་ནང་ཐེ་

ཚོམ་བྱེད་མཁན་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག འནོ་ཀང་ད་ཆ་ལོ་སུམ་

ཅུ་སོ་གངས་ཀི་དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ཚན་རིག་པ་དང་བགོ་གེང་བྱས་པ་

བརྒྱུད། འགོ་བ་མི་རིགས་སྤྱིའི་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཚན་རིག་དང་།  ནང་ཆོས་ཀི་

འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཕན་བདེ་ཚད་མཐོ་པོ་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ།  ཕོགས་གཉིས་

ཀས་ཁས་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་པ་འདི་༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་གོང་ནས་གཟིགས་རྒྱང་ཆེན་པོ་

དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་བར་ད་ལྟ་ཕིར་མིག་སོག་ནས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། 

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་

ཕེབས་ཡོད་རེད་དགོངས་ཀི་ཡོད་དམ།

ལན། དེ་ནི་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་གཟིགས་རྒྱང་ཧ་ཅང་རིང་

པོའི་ཐོག་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་

དང་། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་འཆར་སྣང་དེ་དག་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་གནང་

ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ནི་ང་ཚོ་གང་ཟག་ཕལ་པ་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ཀང་གསལ་

པོ་ཞེ་དྲག་ཆགས་པ་རེད། ཚན་རིག་པ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ཙམ་མིན་

པར་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

གནང་སྟངས་ཀི་སྐོར་དང་། དེ་མིན་གི་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གང་འདྲ་ཞིག་

གི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཐག་གཅོད་གནང་

སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་མི་ཚང་མས་དེ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་སོང་། ད་ག་རང་

འགིག་གི་རེད། ཅེས་ཁ་ཐུག་ལ་དྲན་མི་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་

ཡོད་རེད། འནོ་ཀང་ག་ལེ་ག་ལེར་ལྟ་སྐབས་དངོས་གནས་ཡང་དག་པ་ཡིན་

པ་དང་། དེ་ལས་ལྷག་པའི་འགོ་ས་མེད་པ་ཞིག་རིམ་པས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་

པ་ཡོང་གི་འདུག དེར་བརྟེན་ཆོས་ཕོགས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དུས་གསུམ་གསལ་གཟིགས་ཡིན་དུས་ཡིན་

དང་ཡིན། གང་ཟག་ཐ་མལ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་། ལོ་གངས་

བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའི་འབྱུང་འགྱུར་གི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ཐུབ་པ་དང་། དེའི་

འཆར་སྣང་བཞེས་ཐུབ་པ་བཅས་ནི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་འཇིག་རྟེན་

གི་དབུ་ཁིད་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད།

དྲི་བ། གོང་དུ་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་

སྤྱོད་ཀི་སྐོར་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སོབ་ཁིད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། སོབ་ཚན་གོ་སྒིག་

གནང་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེས་ཐོག་དེ་རིང་ཁ་སང་གང་ལ་གང་འཚམས་མང་

དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་འོག་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་

སྤྱོད་ཀི་སོབ་ཚན་འཆར་འགོད་ཀི་ལས་འཆར་དེ་དག་གང་ལ་གང་འཚམས་

ཟིན་ནས་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ཀི་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་མང་པོའི་ནང་སོབ་ཁིད་

གནང་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་འདྲ། ལས་རིམ་འདི་མ་འངོས་པའི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་དང་ཉེར་གཉིས་པའི་མི་རབས་གསར་པའི་མིའི་

གཤིས་རྒྱུད་ལ་བཟང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་འགོ་བའི་རྨང་གཞི་ཅི་འདྲ་ཞིག་

ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་དགོངས་ཀི་ཡོད་དམ།

ལན། རྨང་གཞི་ཧ་ཅང་བརྟན་པོ་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག 

དཔེར་ན། ད་ལྟའི་དུས་རབས་འདིར་ཡར་ཐོན་ཟིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་

བའི་ནང་ན་གཞོན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦོང་གི་རིམ་པ་

ལ་མ་ཕིན་པར་སོབ་གྲྭ་འགོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་དང་། ཡིག་རྨོངས་ཆགས་པ་དེ་

འདྲ་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་ལོ་ན་ཆུང་དུས་

ནས་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦོང་གི་སེ་ཚན་ནང་འཛུལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཕིན། དེའི་

ནང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱ་གནད་དུ་སྨིན་

པ་ཞིག་དང་། དེའི་སོབ་སྟོན་བྱེད་སྟངས་ཀང་ཐབས་ལམ་ཡང་དག་པ་ཞིག་

གི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ན། འགོ་བ་མི་དེ་རང་བཞིན་གིས་བཟང་སྤྱོད་ལྡན་

པའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཡིན་དུས། ཁོང་ཚོའི་བཟང་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུར་

ཕལ་ཆེར་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་མི་དགོས་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་

གི་འདུག དེར་བརྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་མི་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གི་བཟང་སྤྱོད་

ཡར་རྒྱས་འགོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བཟང་སྤྱོད་མེད་མཁན་གི་གང་ཟག་དེ་ཚོ་

ཡང་སྤྱི་ཚོགས་ཀིས་ཤུགས་གནོན་དབང་གིས་བཟང་སྤྱོད་ཐོག་མ་གནས་

ཐབས་མེད་ཆགས་རྒྱུ་རེད། དཔེར་ན། ད་ལྟ་བཟང་སྤྱོད་དང་འགལ་བའི་

གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་ཀིས་ཤུགས་གནོན་འོག་ནས་འགོ་བསད་

པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་རེས་སུ་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

གི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞིན་པ་དང་འགོ་རྒྱུའི་རྒྱལ་ཁབ་

དེ་ཚོའི་ནང་ཆ་བཞག་ཀང་ཡིག་རོྨངས་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་ཞེ་དྲག་ཉུང་དུ་

འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའི་ལས་རིམ་དེ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་

ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡི་ཡོད་སྟབས། མ་འངོས་པར་འགོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་

ལ་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་སེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ཤེས་ཡོན་གི་

ཐབས་ལམ་འདི་མ་གཏོགས་གཞན་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་རེད། དེའི་ཐོག་

ནས་སྤྱི་ཚོགས་དང་སེར་གཉིས་ཀའི་ནང་བཟང་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་དང་དེའི་གཞི་རིམ་བརྟན་པོ་ཞིག་ཚུགས་པ་རེད་

བསམ་གི་ཡོད། 

དྲི་བ། ནང་ཆོས་ནང་སིགས་མ་ལྔའི་དུས་ཟེར་བ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་

རེད། རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སོབ་ཅིག་གི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་འཇིག་རྟེན་སའི་གོ་ལའི་ཐོག་ཡོད་པའི་ཀླན་ཀ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལ་

གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག དེ་

ལྟ་བུའི་ཀླན་ཀ་ཆེན་པོ་ལྔ་ཞེས་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གསུང་གི་ཡོད་པ་དང་། 

དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་གནང་ཕོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གསུང་གི་ཡོད་པའི་

ཐོག་སིང་བསྡུས་ཤིག་གསུང་རོགས་གནང་། 

ལན། དེ་ནི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་

ད་ལྟའི་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་སའི་གོ་ལ་འདིའི་ཐོག་

ཡོད་པའི་སྐྱེ་འགོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་

དང་ཀླན་ཀ་ཆེན་པོ་ལྔ་བསོམས་བསྐྱོན་ནས་གསུང་གི་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ནས་དང་པོ་དེ་མི་འབོར་ཡར་རྒྱས་ཚད་མེད་འགོ་བའི་གནས་སྟངས་དེས་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་པར་བརྟེན། རྒྱལ་ཁབ་ཁྱོན་ཡོངས་དང་ལྷག་

པར་དུ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའི་ནང་དཔལ་འབོྱར་དང་

དགོས་མཁོའི་ཡར་རྒྱས་ཇི་ཙམ་ཕིན་ཡང་། ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་ཚད་གཞི་

དང་མི་འབོར་མང་དུ་ཕིན་པའི་ཚད་གཞི་གཉིས་པོ་གཅིག་གིས་གཅིག་རེས་

མ་ཟིན་པར་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་དེ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་

ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། དཔེར་ན། འགིམ་འགྲུལ་གི་མཐུན་རྐེན་ཇི་ཙམ་མང་དུ་

བཏང་ཡང་མི་དེ་བས་མང་ཙམ་འཕེལ་དུས། འགིམ་འགྲུལ་གི་མཐུན་རྐེན་

དེས་འདང་ངེས་བཞིན་པ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ཆགས་རྒྱུ་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་

པོ་དང་། སྨན་གི་མཐུན་རྐེན་ཇི་ཙམ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡང་ནད་པའི་འབོར་

དེ་བས་ཆེ་རུ་འགོ་དུས་མཐུན་རྐེན་དེས་ག་དུས་ཡིན་ཡང་མ་འདང་བ་ཞིག་

དང་དཀོན་སིལ་སིལ་བསད་པ་མ་གཏོགས། འདང་ངེས་བཞིན་མེད་པའི་

གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། སྤྱིར་བཏང་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་

ཡོངས་ཀི་དགོས་མཁོའི་མཐུན་རྐེན་དེ་དག་ཚད་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་རེད། འོན་

ཀང་མིའི་གངས་འབོར་དེ་ཚད་མེད་འཕེལ་དུས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་

འཕྲད་ཀི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། 

དེ་ནས་གཉིས་པ་དབུལ་ཕྱུག་གི་བར་ཁྱད་ཆེ་རུ་འགོ་བ་དེ་རེད། སྤྱིར་

བཏང་ཚང་མ་དཔལ་འབོྱར་ཏོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ནས་དབུལ་ཕོངས་

ཀི་གངས་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད་ལབ་ཀི་ཡོད་ཀང་། དབུལ་ཕྱུག་

གི་བར་ཁྱད་དེ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་རྒྱང་ཁྱད་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་སོད་པ་མངོན་



177

མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

གསལ་དོད་པོ་རེད། དེ་ལྟར་ཡོད་པའི་དབང་གིས་དབུལ་པོ་དེ་དག་ཕྱུག་པོ་

ལ་བརྟེན་ནས། ང་ག་དུས་ཡིན་ཡང་དབུལ་པོ་རེད་འདུག་སམ་པའི་བསམ་

བོ་འཁོར་བ་དེས་དབུལ་ཕོངས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཇེ་ཆེར་འགོ་བ་དང་། ཕྱུག་

པོའི་གལ་རིམ་དེ་དག་གིས་ཀང་བཤུ་གཞོག་གཏང་ས་དེ་དབུལ་ཕོངས་ཀི་

གལ་རིམ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། སྒོམ་གཞི་དེ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་བཤུ་གཞོག་

དང་འཚེ་བ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གི་དབུལ་ཕྱུག་

གི་ཁྱད་པར་དང་། གིང་ཆེན་ཕན་ཚུན་གི་དབུལ་ཕྱུག་གི་ཁྱད་པར། རྒྱལ་

ཁབ་སོ་སོའི་ནང་གི་དབུལ་ཕྱུག་གི་ཁྱད་པར་སོགས་ཀིས་འགོ་བ་མི་རིགས་

དེ་གལ་རིམ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སང་ཟུག་མ་གཏོགས། མཛའ་བརེའི་

མཐུན་ལམ་འབྱུང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་པ་དེས་དབུལ་ཕྱུག་གི་དཀའ་ངལ་དེ་

གཉིས་པར་གཟིགས་ཀི་ཡོད་རེད། 

དཀའ་ངལ་གསུམ་པ་དེ་འཚེ་བའི་ལས་རེད། འཚེ་བའི་ལས་ངོ་

མ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དམག་འཁྲུག་བརྒྱབ་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་

དང་། འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་འཚེ་བ་བྱུང་བ། དུས་རབས་

ཉེར་གཅིག་པ་འདིའི་ནང་བལྟས་ཀང་དགུ་བཅུ་གཅིག་གི་གནས་ཚུལ་གིས་

མཚོན་པའི་བསམ་ཡུལ་དུ་མ་ཤོང་བའི་འཚེ་བའི་ལས་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་

བ་དེས་མི་ཚང་མ་ཞེད་སྣང་དང་དོགས་ཟོན་ནང་སོད་དགོས་པའི་གནས་

སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དེ་རིང་སང་ཉིན་གི་གནས་སྐབས་ལ་

འཚེ་བ་དེ་ཚོང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ནས་འཚེ་བ་མེད་པ་བཟོ་མཁན་གི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁིད་ཚོའི་ནང་དུའང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་འཚེ་བ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

མེད་པའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་མཁན་ཇེ་ཉུང་ཇེ་ཉུང་དུ་འགོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་

འཚེ་བའི་བྱ་བར་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་འཇུག་རྒྱུར་མཚོན་ཆའི་ཐོན་སྐྱེད་

བྱེད་མཁན་ཚོར་ཡང་ཁོམ་ར་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ཁོམ་ར་དེ་འཚེ་བ་

ཡོད་ན་མ་གཏོགས་འཚེ་བ་མེད་ན་ཁོམ་ར་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་

ལ་བརྟེན། ཆབ་སིད་དང་། དཔལ་འབྱོར། སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་གའི་ཐོག་ནས་

འཚེ་བ་མང་དུ་འགོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་དཀའ་ངལ་གསུམ་པ་རེད། 

དཀའ་ངལ་བཞི་པ་དེ་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་རེད། ཁོར་ཡུག་ཉམས་

ཆག་དེ་ཕྱུག་པོ་དང་དབུལ་པོ། དབང་ཆ་ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན་

སུ་ལའང་དབྱེ་བ་མེད་པ། དེ་ཡང་མིའི་རིགས་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་སོག་

ཆགས་ཡོངས་ལ་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་ཆུ་གཙང་མ་ཞིག་འཐུང་རྒྱུ་དང་། 

དབུགས་རྔུབ་རྒྱུའི་རླུང་གཙང་མ་ཞིག་རག་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཇེ་དཀའ་ཇེ་དཀའ་རུ་

འགོ་ཡི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ད་ལྟ་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་

བཞི་བཅུའི་སྔོན་ལ་ཡིན་ན། ས་གནས་གང་དུ་ཕིན་ཡང་ཆུ་འཐུང་རྒྱུ་ཁ་ཐུག་

ཁ་ཐུག་ལ་ལེན་པ་མ་གཏོགས་ཆུ་མཉམ་དུ་འཁྱེར་དགོས་པ་དང་། ཆུ་ཁོམ་

ནས་ཉོ་དགོས་པ་མེད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། ད་ལྟའི་གནས་

སྐབས་ལ་ཆུ་ཉོ་བའམ་ཆུ་མཉམ་དུ་འཁྱེར་ན་མ་གཏོགས་འཐུང་འོས་པའི་

ཆུ་རག་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཞེ་དྲག་ཆགས་ཡོད་རེད། སྤྱིར་བཏང་རླུང་གི་ནང་ལ་ཆ་

བཞག་ཀང་མིའི་གཟུགས་པོས་བཟོད་ཐུབ་པའི་ཚད་ལ་ཐག་ཉེ་པོ་སེབས་

པའི་རླུང་གི་ནང་དུག་རས་ཀི་སྦགས་བཙོག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཞེ་

དྲག་གསལ་པོ་རེད། སའི་གོ་ལ་ཁོ་རང་ཚ་དྲོད་ཆེ་རུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་། 
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་འཁྱག་རོམ་དེ་དག་ཀང་མགོགས་པོ་བཞུར་གི་ཡོད་རེད་

ཟེར་གི་ཡོད་རེད། དེའི་དབང་གིས་མཚོ་འགམ་ལ་སོད་མཁན་གི་ལུང་པ་

མང་པོ་མཚོའི་ནང་ཐིམ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་། སྐམ་སའི་ལུང་པ་མང་པོའི་

ནང་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་རྣམས་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་

བྱས་ཏེ་བཤད་པ་གང་ཡང་མིན་པར། ཚད་ལྡན་གི་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀིས་

ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་ལབ་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་ཆགས་

ཀི་ཡོད་རེད། དེ་ནི་ཀླན་ཀ་དང་དཀའ་ངལ་བཞི་པ་དེ་རེད། 

ལྔ་པ་དེ་ཆོས་ཞེས་པ་འགོ་བ་མི་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་ཏེ་

ཐར་པར་འཁིད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་གི་ཡོད་རེད། 

ཆོས་ཀི་ཉམས་ལེན་དང་ཆོས་ཀི་གནས་ལུགས་ཡང་དག་པ་དེ་ཧ་ལམ་

མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཆགས། ཆོས་ཀི་མིང་དང་ཆོས་ཀི་མིང་ཐོག་ལ་

བཙུགས་པའི་སྒིག་འཛུགས་དེ་ཚོས་ཆོས་ལུགས་འཐེན་འཁྱེར་དང་། ཆོས་

ལུགས་དབར་གི་འཐབ་རོད། ད་ལྟ་འཇིག་རྟེན་འདིའི་དབུས་ཤར་ཨེ་ཤི་

ཡ་དང་། ཨཕ་རི་ཁ། ནུབ་ཕོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་རེ་ཟུང་ནང་དཀའ་ངལ་མང་

དག་དབང་གིས་ད་ལྟའང་མི་མང་པོ་ཞིག་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་འགོ་དགོས་པའི་

དཀའ་རོག་འཕྲད་བཞིན་པ་དང་། མི་མང་པོ་ཞིག་གི་སོག་ཤོར་དགོས་པ་

དང་། འཚེ་བ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཡོང་བཞིན་པ་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཆོས་

ཀི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་

གཞི་དེ་ད་ལྟ་འཁོན་རོད་འགོ་རྒྱུའི་གཞི་ཞིག་ཆགས་དུས་ཧ་ཅང་གི་ཞེད་

སྣང་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། དེ་དག་ལྔ་པོ་ད་ལྟའི་འགོ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བ་མིའི་གདོང་ལེན་བྱེད་དཀའ་བའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ལྔ་རེད་ཅེས་བཀའ་

གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ལྔ་པོ་དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་

རྒྱུའི་ཐོག་མར་འགོ་བ་མིའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་བཟང་སྤྱོད་དེ་གོང་

མཐོར་གཏོང་མ་ཐུབ་པར། བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དང་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་

བྱེད་སྟངས་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་བསད་པ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་དེ་ཚོར་གདོང་

ལེན་བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། 

དྲི་བ། འདི་ལོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གངས་

བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའི་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་ག་སྟོན་གི་སྲུང་བརི་ཚ་ཚ་

འུར་འུར་ཞུས་ནས་བོད་པ་ཚོས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུས་མཚོན་མཛད་

སོ་མང་པོ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་རེད། སྤྱིར་བཏང་བོད་པ་ཞེས་བརོད་དུས་

འཛམ་གིང་ནང་མི་བཟང་པོ་ཞིག་དང་གཤིས་སྤྱོད་ཡག་པོ་ཞིག་ཏུ་ངོས་

འཛིན་ཞུས་ནས་ང་ཚོ་སོབས་པ་བྱེད་འསོ་པ་ཡིན་མོད། འནོ་ཀང་བར་ལམ་

ནས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་དེ་དག་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པའི་རྐེན་

གིས་བོ་འཚབ་བྱེད་མཁན་དང་། དེ་བཞིན་སོབ་གྲྭའི་བསབ་གཞིའི་ནང་

དུའང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་སོབ་ཚན་ཉུང་དྲགས་པའི་སྐྱོན་འདུག་ཅེས་བསམ་

ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། བོད་མི་ཚོས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་

བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའི་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དང་བཀའ་དྲིན་རེས་དྲན་

ཞུས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཟང་སྤྱོད་ཀི་དགོངས་གཞི་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

རྒྱུར་གང་ཞིག་གནང་དགོས་པ་དང་། ད་བར་བྱས་པ་དེས་འདང་གི་མེད་ན་

འགྱུར་བ་གང་ཞིག་གཏོང་དགོས་པ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་དམ། 
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ལན། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའི་ག་

སྟོན་གི་ཆེད་དུ་ཚང་མས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞིག་ཕ་

རུབ་བུ་རུབ་དང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱས་ནས་སེལ་དང་སེལ་བཞིན་པ་

དེ་རེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་འསོ་པ་དང་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་རེད། ཚང་མས་༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་ཞུ་ཡི་ཡོད་རེད་ལ་ཞུ་དགོས་

པ་ཞིག་ཀང་རེད། བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ན། ༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་འདིས་སྤྱིར་འཇིག་རྟེན་འགོ་བ་མིའི་

རིགས་ཡོངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་གངས་ཅན་གི་སྐྱེ་འགོ་ཚོར་རླབས་

ཆེན་གི་བཀའ་དྲིན་ཇི་ཙམ་བསྐྱངས་ཡོད་པ་བསམ་བརོད་ལས་འདས་པ་

ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོས་དྲན་ཤེས་ཞུ་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་

འདུག མཛད་སོ་ག་རྒྱས་པོ་དང་ཁ་ཁ་ཟིང་ཟིང་གི་ལས་འགུལ་དེ་ཚོ་གོང་

ཞུས་བཞིན་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་ཡིན་ཡང་དེ་ཙམ་གིས་འདང་པ་ཞིག་དང་

དེས་ཆོག་གམ་ཞེ་ན། དེས་འདང་རྒྱུ་དང་ཆོག་རྒྱུ་མེད་པ་ཞེ་དྲག་གསལ་པོ་

རེད་བསམ་གི་འདུག གཞུང་ལུགས་ཀི་ནང་། ཕན་པའི་ལན་དུ་མཆོད་པ་

བྱ་བ་ནི། །བསོ་བའི་ཚིག་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་

བཞིན་བཀའ་དྲིན་རེས་དྲན་བྱེད་སྟངས་དེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཇི་ལྟར་བྱེད་

དགོས་སམ་ཞེ་ན། བཀའ་སོབ་དང་བསབ་བྱ་གང་ཞིག་གནང་བ་དེ་དག་ཇི་

མ་ཇི་བཞིན་རང་གིས་ཉམས་སུ་བངས་ནས་༸རྒྱལ་བ་མཉེས་པ་ཞིག་བྱེད་

ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་དྲན་ཚུལ་ཡག་ཤོས་དང་མཆོད་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། དཔེར་ན། ང་ཚོས་བ་མ་ལ་མཆོད་

པ་འབུལ་སྐབས་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ། 
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བྱེད། །ཅེས་དང་། ནོར་ཟང་

ཟིང་གི་འབུལ་བ་བདག་ལ་མེད། །ཕ་བ་མའི་མཆོད་པ་སྒྲུབ་པས་འཇལ། ། 

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། བ་མས་གང་གསུངས་པ་དེ་རང་གིས་ཉམས་ལེན་

ལ་འགེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་མཆོད་པ་ཡང་དག་པ་དང་བཀའ་དྲིན་

རེས་དྲན་ཡང་དག་པ་དེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་

ད་ལྟ་འགོ་བ་མི་རིགས་དང་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་འཁི་བའི་ལས་འགན་

དང་། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་གཉིས་པོ་ངའི་དམ་བཅའ་

གསུམ་གི་ནང་ནས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་གཉིས་ཡིན་ཞེས་ཡང་ཡང་བཀའ་

གནང་གི་ཡོད་རེད། བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ང་ཚོས་ཀང་དང་པོ་སོ་སོའི་

རྒྱུད་ཐོག་ལ་བཀལ་ནས་རང་གི་བཟང་སྤྱོད་དང་འགན་འཁི་དེ་ཚོ་ཚོར་

སྣང་ཆེན་པོས་ཇི་ལྟར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་ཀི་འདུག དེ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་

ཐོག་ནས་འགོ་བ་མི་རིགས་གཞན་དག་ལ་ཁྱབ་སེལ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལས་

དོན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་དངོས་གནས་བརྟན་བཞུགས་ཐམས་ཅད་ཀི་

ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། བཀའ་དྲིན་རེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་

གཞི་བསྒྲུབས་ནས་འགོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་པའི་རླབས་ཆེན་གི་

མཛད་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ནང་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཆ་ཤས་བང་ཐུབ་

རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པས་དེ་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་

རེད་བསམ་གི་ཡོད།། །།

ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཀུན་གེང་ལེ་ཚན་ཐོག་རྣམ་རྒྱལ་ཤསྟི་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ལགས་ཀིས། དེ་རིང་རིན་པོ་ཆེ་ནེའུ་ཡོག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ་དང་

བསྟུན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་

བཅའ་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་གོང་

སེལ་སྐོར་ལ་འགེལ་བརོད་ངོ་སོྤད་གནང་བར་བསྐྱར་དུ་ཐུགས་རེ་བཀའ་

དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

༄༅། །རྒྱ་གར་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་

སྤོད་སོར། །1

དྲི་བ། དྲྭ་རྒྱ་དང་རླུང་འཕྲིན་ཐོག་ནས་ལས་རིམ་གསན་གཟིགས་

གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ། ང་ནོར་བའི་བོད་ཀི་རླུང་འཕྲིན་

ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་ཡིན། འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་

ཁང་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་

དང་བསྟུན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་གཙོ་གས་ཆོས་ལུགས་ལ་

མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཐོག་དམིགས་བསལ་མཁས་པ་ཁག་གཅིག་དང་

ལྷན་དུ་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཆེད་སྒིག་ཞུས་པ་འདིའི་ནང་། དེ་རིང་

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་བོན་ཁི་ཟུར་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་

པོ་ཆེ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་དང་ལྷན་དུ། རྒྱ་གར་དང་ཆོས་ལུགས་

ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད། ཅེས་པའི་ཐོག་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རིན་

པོ་ཆེས་ང་ཚོར་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་

ཐོག་མར་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་སེར་གི་ངོས་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་

1	 ནྩོར་ཝེ་བྩོད་ཀྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་གསར་འགྩོད་པ་བསྟན་འཛིན་ནྩོར་བཟང་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་

བྩོན་ཁྱི་ཟུར་༸སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདྩོང་རྱིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ལ་རྒྱ་གར་དང་ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་

པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ལན།
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་དགོངས་གཞིའི་ཐོག་གཟིགས་ཚུལ་

གང་འདྲ་ཡོད་དམ།

ལན། སྔོན་མ་ཡིན་ན་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་

བཟང་སྤྱོད་སེལ་རྒྱུའི་ཐོག་བཀའ་མོལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གནང་གི་ཡོད་རེད། 

དེ་དུས་མི་ཡང་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཆོས་ལུགས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་རེས་

འཇུག་ཡིན་པ་རེད། ད་ལྟ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པའི་ནང་ཆོས་ལུགས་

མང་པོ་ཉམས་ཆག་ཕིན་ནས། ལྷག་བསད་པ་དེ་ཆོས་ཀི་སྒིག་འཛུགས་དང་

ཆོས་ཀི་མིང་ཙམ་དང་། ཆོས་ལུགས་ཁག་གིས་བཟང་སྤྱོད་སེལ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་

འཐེན་འཁྱེར་སེལ་མཁན་གི་བཟོ་འདྲ་པོའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་

ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེང་རབས་ཀི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་

ལས་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེ་ཕིན་པ་ཡིན་ཙང་། མི་མང་པོ་ཞིག་གི་བསམ་བོའི་

ནང་ཆོས་ཟེར་བ་དེ་རྨོངས་དད་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་ཀིས་འགོ་བ་མིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ཀི་བདེ་དོན་ཆ་ཚང་སྐྲུན་ཐུབ་ཀི་མེད་པའི་བསམ་ཚུལ་འཁྱེར་མཁན་

དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ཡོངས་གགས་སུ་ང་ཆོས་ལ་དད་པ་དང་

ཡིད་ཆེས་མེད་ཟེར་མཁན་གི་མི་ཡང་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་སའི་

གོ་ལ་འདིའི་ཐོག་མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་པའི་

ནང་ནས་ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་པའི་མི་འབོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ཡང་གང་འཚམས་

མཐོ་པོ་སེབས་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་ཆོས་ལ་དད་

པ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལོྟས་པར་འགོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་དགོས་པ་ཞིག་

ཡིན་ཙང་། ཆོས་ཀི་ལམ་སོལ་དང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱ་གཉིས་མཉམ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བསེས་མ་བྱས་པར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱ་

ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། འགོ་བ་མི་རིགས་ཡོངས་རོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཡོད་

པ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ལམ་སོལ་ནང་། འཇིག་

རྟེན་འདིའི་མི་ཕལ་ཆེ་བ་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོྦང་ཆེད་མི་འགོ་མཁན་ཆེས་

དཀོན་པོ་ཡིན་པར་བརྟེན་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦོང་ནང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་རྣམ་པ་

ཞིག་སེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦོང་ཞེས་པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་མང་

ཆེ་བའི་ནང་གཞུང་གི་སྤོད་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། འོན་ཀང་

ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའི་ནང་ཆོས་ཀི་བསབ་བྱ་དེ་ཤེས་

ཡོན་གི་ཁོངས་སུ་མ་སྤད་རྒྱུའི་ལམ་སོལ་ཞིག་དར་ཡོད་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་

མཚན་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་

ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་ཐོག་དགོངས་བཞེད་གནང་དགོས་

དོན་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་དབང་གིས་ཕོགས་གཅིག་

ནས་ཆོས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལོྟས་པར་ཚང་མས་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུ་

དང་། ཕོགས་གཞན་ནས་ཆོས་ཀི་སོབ་སྦོང་མི་སྤོད་མཁན་གི་གཞུང་འཛིན་

གི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུའང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཤེས་ཡོན་དེ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་

དང་ཆབས་ཅིག་འགོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ཀི་ནང་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་དེ་

མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཚང་མའི་བསམ་བོའི་ནང་འཁོར་ཐུབ་རྒྱུའི་

ཆེད་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་བ་ཡིན་ཙང་། དེ་རླབས་ཆེན་པོ་དང་དུས་རབས་

ཀི་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད་བསམ་གི་ཡོད།

དྲི་བ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དེ་དང་། རྒྱ་གར་དབར་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

འབེལ་བ་ག་རེ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་དམ།

ལན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དེ་དང་རྒྱ་གར་དབར་འབེལ་

བ་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཅེས་པའི་དྲི་བ་དེར་ཏོག་ཙམ་བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་དགོས་

པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག དགོངས་གཞི་འདི་ནི་འགོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་

ཡོངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་རྒྱ་གར་ཡང་འགོ་བ་མི་རིགས་

ནང་ཚུད་ཡོད་པས་རྒྱ་གར་གི་མི་དེ་ཚོ་ལའང་འབེལ་བ་ཏན་ཏན་ཆགས་

ཀི་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་བཞིན་དྲི་བ་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞིར་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་

བའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་དེ་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་ནང་ཡོད་

དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་གནང་གི་ཡོད་ན། རྒྱ་གར་གི་གནའ་བོའི་རིག་

གཞུང་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཡོད་ལུགས་གང་འདྲ་རེད་ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན་

ན༑ བཟང་སྤྱོད་ཀི་སྐོར་དེ་གནའ་བོའི་ཆོས་ཀི་ཐ་སད་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་

པ་ཡིན་ན་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་པ་དེ་རེད། དེ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་རིས་སུ་མ་

ཕེ་བའི་ཆོས་ལུགས་ཡོངས་རོགས་ཀི་དགོས་ངེས་ཤིག་ལ་བརི་གི་ཡོད་རེད་

མ་གཏོགས། ཆོས་ལུགས་སུ་གང་གིས་ཚུལ་ཁིམས་དང་བཟང་སྤྱོད་དགོས་

ཀི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་མཁན་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་རྒྱ་གར་གི་ནང་

བཟང་སྤྱོད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་གཅིག་གྱུར་རེད། རྒྱ་གར་གི་ནང་དུའང་སྐྱེ་

བ་སྔ་ཕི་ཁས་མི་ལེན་མཁན་གི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བའི་ཆོས་མེད་རིང་ལུགས་པའི་

བཟོ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རེད། རྒྱང་འཕེན་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་དང་། ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་པོ་

དེ་ཚོའི་ནང་དུའང་བཟང་སྤྱོད་མི་དགོས་ཞེས་ལབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད། བཟང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སྤྱོད་མེད་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་བརྟན་བརླིང་དེ་མི་བསད་པས་བཟང་སྤྱོད་ངེས་

པར་དགོས་ཞེས་ལབ་ཀི་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བོའི་རིག་

གཞུང་ནང་འགོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཆོས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལོྟས་པར་

བཟང་སྤྱོད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་ནང་

ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་ཀང་རྒྱ་གར་གི་མི་

རབས་གསར་པའི་ན་གཞོན་དེ་དག་བཟང་སྤྱོད་ཀིས་མ་འདང་པའི་དཀའ་

ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། རྒྱ་གར་གི་གཞུང་དང་མང་ཚོགས་གཉིས་ཀས་ངོས་

ལེན་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་རྒྱ་གར་གི་ནང་དུའང་བཟང་སྤྱོད་

སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་དེ་མེད་དུ་མི་རུང་ཞིག་ཆགས་པར་བརྟེན། རྒྱ་གར་གི་

ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་བཟོ་མཁན་དེ་ཚོས་མཚམས་རེ་འགོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་

དང་། མཚམས་རེ་ཀུན་སྤྱོད་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་པའི་བཟོ་འདྲ་བྱས་ནས་

གང་ལྟར་བཟང་སྤྱོད་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། ཐབས་ཤེས་

དེ་ཡང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་འཆར་གཞི་གོ་

རིམ་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོས་ལམ་སྟོན་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་བསད་

ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་ནང་དུའང་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད་ལ་རྒྱ་

གར་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་གསལ་

པོ་ཆགས་ཡོད།

དྲི་བ། ངས་ད་ལྟ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ནོར་བ་འདྲ། རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་

གར་གི་ Secular གསུང་གི་ཡོད་དམ། དེ་དང་འབེལ་བ་གང་འདྲ་ཆགས་

ཀི་ཡོད་དམ།
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ལན། རྒྱ་གར་གི་ Secular ཞེས་པ་དེར་འགེལ་བརོད་བྱེད་སྟངས་

མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཡོངས་གགས་ལྟ་བུ་དེ་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡིས་ཆོས་ཤིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་ཆོས་ལུགས་ཡོངས་རོགས་ལ་

གཅིག་གྱུར་གི་དད་མོས་ Sarva Dharma Sambhava ཞུ་རྒྱུའི་ཡུལ་ཞིག་

ལ་བརི་དགོས་པ་དང་། རང་རང་གི་ཆོས་ལུགས་ག་རེ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀི་

ཡོད་ཀང་དེ་ལོགས་ཀ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་ནང་

ཨིན་སྐད་ཀི་ Secularism ཞེས་པ་དེར་འགེལ་བརོད་བྱེད་སྟངས་མི་འདྲ་

བ་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་གར་གི་ཐོག་མའི་ར་ཁིམས་ཀི་ནང་ཚིག་དེ་འཁོད་

མེད་ཀང་རེས་མ་ར་ཁིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་སྐབས་སུ་སྔོན་བརོད་ནང་ 

Secularism ཞེས་པ་དེ་འཁོད་པ་རེད། Secularism ཞེས་པ་དེ་ཧིནྡིའི་ནང་ 

Dharma Nirpech ཆོས་ལ་ལྟོས་མེད་ཅེས་བསྒྱུར་པ་རེད། གང་འཚམས་

ནས་ཆོས་ལ་ལྟོས་མེད་ཅེས་བསྒྱུར་ན་ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་འདུག་ཅེས་ Panth 

Nirpech ཞེས་པར་བསྒྱུར་པ་རེད། Panth ཞེས་པ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་བཟོ་འདྲ་

པོ་རེད། ང་ཚོ་བོད་ལ་ཆོས་ལུགས་ཟེར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལུགས་དང་། 

ཆོས་བརྒྱུད་བྱས་ན་རིང་མ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད། ས་སྐྱ་ཞེས་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་

ནང་ལའང་སྤྱིར་བཏང་ Sanartan Dharma ཞེས་པ་དང་། དེའི་ནང་ Sikh, 

Jain, Sangha བྱས་ནས་མར་དབྱེ་བ་འབྱེད་དུས་ད་ལྟ་ཁོང་ཚོས་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་བཞིན་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་ལྟོས་མེད་ Panth Nirpech  ཅེས་པ་དེ་

རེད། Nirpech ཞེས་པ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་དོན་རེད། ནུབ་ཕོགས་པའི་བཤད་

པ་རྒྱག་སྟངས་ལྟར་གི་ཆོས་འགོག་རིང་ལུགས་དང་། ཆོས་འགལ་རིང་

ལུགས་ལ་བསམ་གི་ཡོད་མ་རེད། གང་ལྟར་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཆོས་འདི་



190

ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཡིན་ཟེར་བ་མེད་པར་ཆོས་ལུགས་ཡོངས་རོགས་ལ་མ་ལོྟས་པར་བྱས་ནས་

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་ལོྟས་པ་ཞེས་ཁོ་རང་ཚོའི་བཤད་པ་རྒྱག་སྟངས་དེ་ཁིམས་

བཟོའི་ལས་དོན་གི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཀི་ཐེ་བྱུས་མེད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་

ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོང་གི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དེ་འདྲ་ཡོང་གི་མེད་ཀང་

ཁོང་རང་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་རེད། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་

སྤྱོད་ (Secular Ethics) ཅེས་པ་འདི་ནི་རྒྱ་གར་གི་ད་ལྟ་འཛིན་བཞིན་པའི་

སིད་བྱུས་ཁག་དང་འགལ་བ་གང་ཡང་མེད་པར་ཁོང་རང་ཚོའི་ Secular 

ཞེས་པ་དེ་དང་ཕལ་ཆེར་གཅིག་པ་འགོ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ང་

ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་ལྟོས་པ་ཞེས་མ་ལབ་པར། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པ་ཞེས་ལབ་པ་རེད། མ་ལྟོས་པ་དང་མ་བརྟེན་པ་གཉིས་ལ་ཚིག་གི་གོ་དོན་

གི་ཆ་ནས་ཏོག་ཙམ་ཁྱད་པར་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་རྒྱ་གར་གི་ནང་ད་

ལྟ་ནུབ་ཕོགས་ཀི་ལུང་པ་ཁ་ཤས་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གི་ Secular ཞེས་

པའི་ཚིག་འདིའི་ཐོག་དེ་ཙམ་གིས་དགག་བྱ་ཡོད་མ་རེད།

དྲི་བ། ལས་རིམ་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཅར་འདྲི་

ཞུ་དུས། ཁོང་ཚོས་མ་བརྟེན་པ་དང་། མ་ལྟོས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད་

ཅེས་གསུང་གི་འདུག་པས། འདི་སྐོར་རིན་པོ་ཆེས་འགེལ་བརོད་ཅིག་གནང་

རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལན། མ་ལྟོས་པ་ཞེས་པ་དེ་ང་ཚོ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ནང་རྟེན་འབྱུང་

ཞེས་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་དུས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མ་ལྟོས་པ་གཅིག་

ཀང་མེད་པར་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ཏེ་གྲུབ་པ་ཤ་སྟག་རེད། ཆོས་ཞེས་པ་དེ་ཡང་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ལྟོས་པ་དང་། བུམ་པ་ཞེས་ཟེར་དུས་བུམ་པ་ཆགས་

སྟངས་དེ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་ཙང་གཅིག་ལ་གཅིག་ལོྟས་པ། 

དཔེར་ན། རིང་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད། འདི་རིང་པོ་རེད་ཅེས་པ་

མེད་ཀང་། ཐུང་ཐུང་ཞིག་ལ་ལྟོས་ནས་རིང་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་

རིང་པོ་དེ་ཡང་དེ་ལས་རིང་བ་ཞིག་ལ་ལྟོས་ན་ཐུང་ཐུང་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་

འདྲ་ཡིན་ཙང་བཟང་སྤྱོད་གང་བཤད་ཀང་ཆོས་ལ་ཁྱོན་ནས་མ་ལོྟས་པར་

ལོགས་ཀ་ཡིན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པ་ཞེས་པའི་བསབ་བྱ་དེ་བཤད་སྐབས་ཆོས་ཀི་ནང་ནས་འདི་འདྲ་

གསུངས་ཡོད་རེད་ཅེས་མ་བཤད་པར། དཔེར་ན། མི་བསད་ན་འགིག་གི་

མ་རེད་ཅེས་ལབ་ཀང་དེར་ལབ་སྟངས་མང་པོ་ཡོད་རེད། མི་བསད་ན་སིག་

པ་ཡོད་རེད། དམལ་བར་སྐྱེ་ཡི་རེད་ཅེས་ལབ་ན་ཆོས་ཀི་སྐད་ཆ་རེད། དེ་

ཆོས་ལུགས་ཀི་ནང་ནས་ཡོང་བ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་དག་གང་ཡང་

མ་རེད། མི་བསད་ན་བཙོན་ཁང་ལ་འགོ་དགོས་རེད། ཉེས་པ་ཕོག་གི་རེད། 

ཁྱེད་རང་ཡང་སྐེ་ཐག་བརྒྱབ་ནས་གསོད་སིད་ཀི་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། 

འདི་ནི་ཁིམས་ཀི་སྐད་ཆ་རེད་མ་གཏོགས་བཟང་སྤྱོད་ཀི་སྐད་ཆ་མ་རེད། མི་

ཚང་མར་སོག་འཚོ་བའི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་རེད། ཁྱེད་རང་སོག་ལ་

ག་ཚོད་གཅེས་པོ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། མི་གཞན་པ་དེ་ཡང་སོག་ལ་གཅེས་

པོ་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་མི་གསོད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། མི་ཞེས་པ་ཕན་

ཚུན་མཐུན་ལམ་བྱེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་གནོད་འཚེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་

རེད། གནོད་འཚེ་བྱས་ན་གཞན་ལ་གནོད་པ་ལས་མང་བ་རང་ལ་གནོད་ཀི་

རེད། ཅེས་དེ་འདྲ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཆོས་དང་ཁིམས་ཀི་སྐད་ཆ་མ་ཡིན་པར་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བཟང་སྤྱོད་ཀི་སྐད་ཆ་རེད། རང་ལ་ཐོབ་ཐང་གང་འདྲ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་

ནང་བཞིན་མི་གཞན་པ་དེ་ལའང་ཐོབ་ཐང་གཅིག་མཚུངས་དགོས་ཀི་ཡོད་

པ་དང་། རང་ཉིད་བདེ་བ་འདོད་ལ་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་ཡིན་པ་ནང་

བཞིན། གཞན་པ་དེ་ཡང་བདེ་བ་འདོད་ལ་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་ཡིན་

ཙང་གཞན་གིས་རང་ལ་ཚུར་སོག་གཅོད་པ་དང་། མི་བདེ་བ་ཞིག་བཟོས་

པ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་མི་དགའ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཕ་རོལ་པོ་དེ་

ལའང་ཡོང་གི་ཡོད་ཙང་། མི་ཡིན་པ་འདྲ་མཉམ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་

ཚུར་གནོད་པ་སྐྱེལ་བར་དགའ་ཡི་མེད་ན། ཕར་གནོད་པ་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡོད་མ་

རེད། ཅེས་པ་འདི་ནི་ཆོས་ཀི་སྐད་ཆ་དང་ཁིམས་ཀི་སྐད་ཆ་ལས་ལོགས་སུ་

བཤད་པ་ཡིན་ཙང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་ཞེས་ཟེར།

དྲི་བ། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་ཐོག་རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་སྤྱི་དང་། ལྷག་

པར་གཞོན་སྐྱེས་སོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ནང་དེའི་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་

མེད་ཐད་རིན་པོ་ཆེས་གཟིགས་ཚུལ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་དམ།

ལན། དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག སྤྱིར་བཏང་ང་རང་བར་ལམ་ཞིག་

ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱ་གར་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འབེལ་བ་དེ་ཙམ་ཡོད་མ་

རེད། ང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ Krishnamurti སོབ་

གྲྭ་བདུན་བརྒྱད་ཅིག་རེད། དེ་ཚོའི་ནང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག ད་ལྟ་

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་

སོབ་ཚན་གི་སྐོར་དེ་མེ་རཋ་ (Meerut) ལ་ཡོད་པའི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་སྒིག་གི་ཡོད་རེད། འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༩ པ་ནས་སོབ་གྲྭ་

བཅུ་བཞི་ཙམ་གི་ནང་ཚོད་བལྟའི་འགོ་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུ་བང་སྒིག་གི་ཡོད་

རེད། ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་སོབ་གྲྭ་བཅུ་བཞི་དེའི་ནང་གི་དགེ་ལས་

སོབ་ཕྲུག་ཚོས་ཧ་ལས་པའི་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀི་འདུག ཁོང་ཚོས་ག་དུས་

འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་དམ་བསམ་གི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཐོག་མར་

འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ་དང་། བརྒྱད་པ། དགུ་པ་གསུམ་ལ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་

རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གཉིས་ཀའི་སོབ་ཚན་

གང་འཚམས་འགིག་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། ལོ་རེ་ལོ་རེ་བྱས་ཏེ་ཡར་འཕར་རྒྱུ་

ཡིན་ཙང་ལོ་གསུམ་གི་ནང་ཚོད་བལྟའི་རིམ་པ་དང་པོ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཚར་གི་

རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་སྔོན་འགོའི་འཛིན་གྲྭ་ནས་འཛིན་གྲྭ་

བརྒྱད་པ་བར་མཐུད་རྒྱུའི་སོབ་ཚན་ཞིག་ཀང་བཟོ་ཡི་ཡོད་ཙང་། ང་ཚོས་

འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ཚོད་བལྟ་བྱ་རྒྱུའི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའི་ནང་དགེ་རྒན་

དང་། སོབ་ཕྲུག འཛིན་སྐྱོང་ཚང་མས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀི་འདུག 

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེས་དེའི་ཐད་ཆ་རྐེན་ཚང་ཡོད་པ་དགོངས་ཀི་ཡོད་

དམ། དམིགས་བསལ་ང་ཚོ་བོད་པའི་ཕོགས་ནས་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་

རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་གང་གཟིགས་ཀི་ཡོད་དམ།

ལན། ཆ་རྐེན་ཡོངས་རོགས་ཚང་མ་ཚང་ཞེས་པ་དེ་ལབ་ཁག་པོ་རེད། 

ང་ཚོར་དཀའ་ལས་ཆེ་ཤོས་ག་པར་ཐུག་གི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ཆ་རྐེན་ཚང་

བའི་དགེ་རྒན་རག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོར་སྦོང་བརྡར་སྤད་ནས་

ཆ་རྐེན་ཚང་བ་བཟོ་ཐབས་བྱེད་དགོས། ཡིན་ནའང་དགེ་རྒན་ཟེར་དུས་མི་



194

ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཡར་འཚར་ལོངས་ཟིན་པ་དང་། སོབ་སྦོང་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་མ་གཏོགས་

ད་ལྟ་གཞི་ནས་འཚར་ལོངས་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ཚོའི་ནང་དགེ་རྒན་ཡོད་མ་

རེད། མ་འངོས་པར་སོབ་ཕྲུག་གི་ནང་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་བ་དང་། 

ད་ལྟ་དགེ་རྒན་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་འདྲ་ཞིག་མཐོང་གི་

འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོ་བོད་རིགས་ཀི་ནང་ནས་དགེ་རྒན་ཡག་པོ་དེ་འདྲ་

ཐོན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག 

ད་བར་བོད་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གིས་དེའི་ཐོག་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་གནང་མ་

སོང་། རྒྱ་གར་ནང་དེའི་སྐོར་ལས་ཀ་བྱས་ནས་ལོ་གསུམ་ཙམ་འགོ་ཡི་ཡོད་

རེད། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དེའི་ཐོག་ཕལ་ཆེར་ ༢༠༡༦ ཙམ་ནས་སྐད་ཆ་

བཤད་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་

སོབ་ཐེངས་ཁ་ཤས་གནང་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་རང་སྐུལ་གིས་

ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་བྱུང་མ་སོང་སམ། གཅིག་བྱས་ན་ཕལ་ཆེར་འདི་མུར་

ལྷག་པ་ཡིན་གི་རེད། བོད་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དེའི་ལག་ལེན་ཡག་པོ་

ཞིག་བསྟར་ནས་ལག་ལེན་ཡག་པོ་བསྟར་ཐུབ་མཁན་གི་དགེ་རྒན་དེ་འདྲ་

ཐོན་ཏེ་རྒྱ་གར་གི་སོབ་གྲྭ་གཞན་ལ་དཔེ་མཚོན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་

ཞེ་དྲག་ཡོང་གི་རེད་དྲན་གི་འདུག

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེས་གོང་དུ་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཆེད་དགེ་རྒན་གི་

དཀའ་ངལ་དེ་གཙོ་བོ་གསུངས་སོང་། མ་འོངས་པར་དགེ་རྒན་གི་དཀའ་

ངལ་དེ་སེལ་བར་དགེ་རྒན་གསོ་སྐྱོང་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ།

ལན། དེ་ནི་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་འཆར་གཞི་བཞག་ན་མ་གཏོགས་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ལམ་སང་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་དགེ་རྒན་

དེ་ཚོར་སོྦང་བརྡར་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་སྤད་ནས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་

ཡོད་མ་རེད། མ་འངོས་པར་བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱ་དེ་སྔོན་འགོའི་འཛིན་

གྲྭ་ནས་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མུ་མཐུད་བསབས་ནས། དེའི་ནང་ནས་སྦོང་

བརྡར་ཐོན་པའི་མི་དེ་དག་དགེ་རྒན་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་དེ་ཙམ་

འཕྲད་ཀི་མ་རེད། དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་མང་པོ་འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་ཡོང་

རྒྱུར་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུ་ཙམ་བསྒུག་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག སྤྱིར་བཏང་

བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསབ་བྱ་ཞེས་པ་དེ་ཉིན་གཅིག་གཉིས་ནང་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་མ་

རེད། དེ་ཆུང་དུས་ནས་མིའི་གཤིས་ཀའི་ནང་འཇགས་རྒྱུ་ཞིག་བཟོ་དགོས་

པས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་སོབ་ཚན་བསྒིགས་པ་དེ་ཚོ་ལམ་འགོ་རྒྱུགས་ཏེ། མ་འངོས་

པར་ལོ་བཅུ་གཉིས་བཅུ་གསུམ་ནང་ཏན་ཏན་བཟང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པའི་

སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་དགེ་རྒན་གི་ནང་ལ་སེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་དུས་དཀའ་

ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག 

དྲི་བ། ནུབ་ཕོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་རེ་ཟུང་ནང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤྱོད་འདིའི་ཐ་སད་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་

འདྲ། རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དེ་ལག་བསྟར་

ཡོང་བར་རིན་པོ་ཆེས་གཟིགས་སྣང་གང་བྱུང་ཡོད་དམ།

ལན། རྒྱ་གར་ནང་ Secular ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཡོངས་གགས་བེད་

སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་ཙང་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བདག་ཉིད་

ཆེན་པོ་གཱནྡིའི་ Sarva Dharma Sambhava ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་དང་སྦར་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ནས་བྱས་པ་ཡིན་ཙང་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རེད། ནུབ་ཕོགས་ཀི་ལུང་པ་ཁ་

ཤས་ནང་ Secular ཞེས་པ་ཆོས་འགལ་རིང་ལུགས་ལ་གོ་ཡི་འདུག ཐོག་

མར་ Secular གི་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་སྐབས་ཆོས་ལུགས་ལ་འགག་པ་ལྟ་

བུ་དང་། ཆོས་ལུགས་ཀིས་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཆོས་དང་ཆབ་སིད་

ལོགས་ཀ་བཟོ་སྐབས་དེའི་སྐབས་ཀི་ Secular ཞེས་པ་དེ་ང་ཚོ་བོད་སྐད་

ནང་འཇིག་རྟེན་གི་ལམ་སོལ་དང་། ཆོས་མེད་རིང་ལུགས། ཆོས་འགལ་རིང་

ལུགས། ཆོས་འགོག་རིང་ལུགས་ཞེས་པ་སོགས་སྒྱུར་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་

རེད། སྒྱུར་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། དེ་

ནི་ཕལ་ཆེར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་དེ་འདྲའི་ནང་ secu-

larism ཞེས་པའི་ཚིག་གི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་བྱུང་

ཡོད་པས་རེད། དེ་ཐོག་མར་ཕ་རན་སིའི་གསར་བརེའི་སྐབས་ནས་བྱུང་བ་

ཞིག་རེད། དེ་སྐབས་ཁོང་ཚོས་དགོན་པ་དང་སིད་གཞུང་ separation of 

Church and State ལོགས་སུ་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ལབ་ཀི་ཡོད་རེད། 

དེ་བཟོ་སྐབས་ state དེ་ secular བྱེད་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་ཟེར་དུས་ཆོས་

ལ་དགག་བྱའམ་ཆོས་དང་ལོགས་ཀ་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་

གོ་ཡི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འགའ་ཤས་ཀིས་ཆོས་ཀིས་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་

རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་ཉལ་ཐ་ནང་བཞིན་རེད་ཟེར་མཁན་ཡང་བྱུང་བ་རེད། མི་ཚང་

མ་རྨོངས་དད་ཀི་འགོ་ཏུ་སོང་ན་ཡུལ་ལུང་ཡར་རྒྱས་མི་འགོ་བ་དང་། སྤྱི་

ཚོགས་ལ་རང་དབང་ཡོང་གི་མ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་ secu-

larism ཞེས་པ་ཆོས་འགལ་རིང་ལུགས་དང་། ཆོས་འགོག་རིང་ལུགས། ཆོས་

དང་རྦད་དེ་རྒྱབ་འགལ་བྱེད་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་སེབས་ཀི་ཡོད་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁ་ཤས་ཀིས་དེའི་ཐོག་ཕྲན་བུ་མི་བདེ་བ་བྱེད་མཁན་

མང་པོ་ཡོད་ཙང་ང་ཚོས་ནུབ་ཕོགས་སུ་བསྟི་གནས་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་ལའང་ 

Secular Ethics ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་མ་རེད། ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དུས་

ང་ཚོར་དགོས་རྒྱུའི་ secular གི་དོན་དེ་འགིག་པ་དང་། ཁོང་ཚོར་དགོས་

རྒྱུའི་ secular གི་དོན་དེ་ཆགས་ཀི་མེད་ཙང་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་དེའི་

དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག 

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེས་གོང་དུ་རྒྱ་གར་གི་ནང་དེའི་ཐོག་ཐུགས་སྣང་

གནང་མཁན་ཚོགས་སེ་ཁག་བཅུ་བཞི་ཡོད་རེད་གསུངས་སོང་། དེ་དག་

གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། རྒྱ་གར་གི་ནང་སོབ་གྲྭ་ཁག་བཅུ་བཞི་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀང་ང་

ཚོས་བདམས་པ་ཞིག་རེད། མེ་རཋ་ (Meerut) ལ་ཡོད་པའི་ཨཱརྱུ་ ཇྣནཱ་ ནྱཱས་ 

(AyurGyan Nyas) ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་དེས་སོབ་ཚན་དེ་སྒིག་གི་ཡོད་

རེད། དེའི་ཐོག་མའི་ཚོད་བལྟའི་ལས་གཞི་འགོད་རྒྱུར་ཨིན་ཇིའི་བརྒྱུད་ལམ་

ཡིན་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་། ཧིནྡིའི་བརྒྱུད་ལམ་གི་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་

ཤིག དེ་མིན་གི་སྐད་ཡིག་གཞན་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཡིན་པའི་ས་གནས་ཀི་སོབ་

གྲྭ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཅས་སོབ་གྲྭ་བཅུ་བཞི་བདམས་ཡོད་རེད། སོབ་གྲྭ་བཅུ་

བཞིའི་ནང་ང་ཚོས་སོབ་ཚན་སྒིག་སྐབས་ནས་ཟབ་སྦོང་མང་པོ་འཚོགས་པ་

རེད་ལ་དེ་སྐབས་ཁོང་ཚོས་ཀང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀི་འདུག

དྲི་བ། ད་ལྟ་འདིའི་སོབ་ཚན་གི་བསབ་གཞི་དང་ཨེ་མོ་རིའི་ནང་ག་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སྒིག་བྱེད་རྒྱུའི་སོབ་ཚན་དབར་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

ལན། ཨེ་མ་ོརིའི་ནང་སྒ་སྒིག་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་སྒམོ་གཞི་རེད། ཨེ་མ་ོ

རིའི་ནང་སོབ་ཚན་བསྒིགས་པ་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་ལ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡོད་

མ་རེད། དེ་ཚོ་ཨ་རིའི་སབོ་ཕྲུག་རང་ལ་གཞི་ར་བྱས་ནས་ཕ་གིའི་སབོ་སྦངོ་

གི་འག་ོསྟངས་གཞི་བཟུང་བྱས་ཏེ་འག་ོཡི་ཡདོ་རེད། ས་བཅད་དང་སྒམོ་གཞི་

རྣམས་དེ་རང་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། རྒྱ་གར་གི་ཕ་མ་དང་། ཕྲུ་གུ། སྤྱི་ཚོགས་

དང་འཚམ་པའི་སོབ་ཚན་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཟོ་

བཞིན་པ་དེ་རྦད་དེ་ལོགས་ཀ་མིན་ཡང་། ཨེ་མོ་རིའི་སོབ་ཚན་དེ་རང་ཚུར་

ཁྱེར་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ཨེ་མོ་རིའི་དེ་

དཔེ་མཚོན་ལ་བཞག་སྟེ། དེའི་ནང་ནས་ལས་གཞི་དང་། སྒྲུང་། དམིགས་

བསལ་གི་དོན་གནད་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ་གང་ལྟར་རྒྱ་གར་

གི་གནས་སྟངས་ལ་སྦར་ནས་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད།

དྲི་བ། རིན་པོ་ཆེས་སོབ་གྲྭ་བཅུ་བཞི་གསུང་དུས་ཉེ་ཆར་ཕི་ཟླ་ ༦/༧ 

ཙམ་ལ་དིལླིར་ Core Committee ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་ཐོག་རྒྱ་གར་གཞུང་

འབེལ་གི་མི་སྣའི་སྐུ་ཚབ་ཞིག་ཀང་བཅར་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་

ལྟའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་འདིའི་ཐོག་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཕོགས་

ནས་གཟིགས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།

ལན། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཕོགས་ནས་གཟིགས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་

མེད་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཤེས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། 

Core Committee ཚོགས་འདུ་འཚོག་སྐབས་རྒྱ་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཀི་དྲུང་གཞོན་ཞིག་ཕེབས་འདུག ཁོང་གིས་ཁྱེད་རང་ཚོས་འཆར་གཞི་དེ་

ཡག་པོ་བསྒིགས་ཏེ་ཚད་ལྡན་བྱུང་རེས་གཞུང་ལ་བཏང་བ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་

གཞུང་གིས་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའི་ནང་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཐབས་ཆེད་ངེས་པར་

དུ་བསམ་བོ་གཏོང་གི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་དེ་ཚོའི་ནང་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོའི་

བསམ་ཚུལ་དེ་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་ངས་ཞུས་

པའི་ ཨཱརྱུ་ ཇྣནཱ་ ནྱཱས་ ཞེས་པ་དེས་སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཚན་དེ་ཚོ་སྒིག་གི་ཡོད་

པ་དང་། ད་ལྟ་མུམྦཨི་ (Mumbai) ལ་ཡོད་པའི་ Tata Institute of Social 

Sciences མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་དེའི་ནང་སོབ་ཚན་བཟོ་རྒྱུའི་འགན་འཁྱེར་

གི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་ BIR ཞེས་པ་ཁོ་ཚོས་ནཱ་ལནྡ་ཤིཀྵཱ་དང་། དགེ་རྒན་

མང་པོ་ཞིག་ལ་སོྦང་བརྡར་སྤོད་རྒྱུའི་ལས་གཞི་སྤད་ཀི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་

རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་

ཡོད་མ་རེད། དིལླི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཤས་ཤིག་

གིས་དེའི་ཐོག་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་མཉམ་རུབ་གནང་གི་འདུག

དྲི་བ། དེ་ནས་འཕྲོས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། དེ་རིང་སང་ཉིན་རྒྱ་གར་དེ་

ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་

དུས། ཁོར་ཡུག་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་འདི་དང་འབེལ་བའི་

ཐོག་གོ་སྐབས་དང་གདོང་ལེན་གནང་ཕོགས་ཐད་དགོངས་གཞི་གང་འདྲ་

ཡོད་དམ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ལན། རྒྱ་གར་ནང་ད་ལྟ་ནས་བརིས་པའི་ལོ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་སྔོན་གི་

གནས་སྟངས་དང་། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དབར་འགྱུར་བ་གང་འཚམས་

ཕིན་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་། དེ་

བཞིན་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཟིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་དེང་རབས་ཀི་སྤྱི་

ཚོགས་དཔལ་ཡོན་འདིས་འགོ་བ་མིའི་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་དེ་

རིམ་པས་ངོ་འཕྲོད་ཡོང་གི་ཡོད་ཙང་། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་སོལ་རྒྱུན་

ནང་ཕར་ལོག་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བྱེད་མཁན་ལུང་པ་ཚང་མའི་ནང་ཇེ་

མང་ཇེ་མང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། དེའི་བདེན་རྟགས་གང་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། 

འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་རིང་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་

ཟིན་པ་དེ་ཚོའི་ནང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྱབ་སེལ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཡོང་

བ་ནི་ང་ཚོ་མིས་འབད་བརོན་བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པར་ཁོང་རང་

ཚོའི་ངོས་ནས་ཚུར་འབད་བརོན་བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་ཧ་ལས་

དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་

ནང་ལོ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུའི་གོང་དེང་རབས་ཀི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་ལ་

ངོ་རོྒལ་བྱེད་མཁན་ཧ་ལམ་གཱནྡི་དགོངས་པ་རོགས་པའི་རེས་ལ་མེད་པའི་

བཟོ་འདྲ་པོ་རེད། དེ་རིང་སང་ཉིན་གཞོན་སྐྱེས་དང་། རྒན་པའི་ནང་བཅས་

ག་པར་ཕིན་ཀང་དེང་རབས་ཀི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་གིས་འདང་གི་མེད་

པར་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ངའི་

དངོས་སུ་ཉམས་མོང་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་གི་སྤྱི་ཚོགས་གང་སར་འགོ་བའི་

སྐབས་ལ། སྔོན་མ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་མི་ལྔ་དྲུག་མ་གཏོགས་

འཛོམས་ཀི་མ་རེད། དེ་རིང་སང་ཉིན་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ངེས་པར་འཛོམས་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཀི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་འདུག ལྷག་པར་དུ་སོལ་རྒྱུན་ནང་པའི་རེས་འཇུག་

ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་ཁག་ལ་ཆ་བཞག་ན། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་

ཁོང་ཚོ་དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གིས་ཡིད་ཕྲོགས་ནས་ཕལ་ཆེར་སོ་སོའི་

སོལ་རྒྱུན་ནས་ཕར་ལོགས་སུ་འབྱེད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་རེད། འནོ་ཀང་ད་ལྟ་

ལ་དྭགས་དང་། ཨ་རུ་ཎཱ་ཅལ་པྲདེཤ། སིཀིམ་ལ་སོགས་པའི་ས་མཚམས་ཀི་

སོལ་རྒྱུན་གི་མི་རིགས་དེ་ཚོའི་ནང་དེང་རབས་ཀི་སོབ་སྦོང་ཡོད་པའི་ན་

གཞོན་བོད་སྐད་ཆ་ཚང་མ་གོ་བ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཨིན་ཇི་དང་ཧིནྡིའི་སྐད་

ཀི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་ཉན་ཏེ་ཚང་མ་སེམས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ་མཐོང་

གི་འདུག དེ་ལྟར་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་རིམ་པས་ར་འཕྲོད་

ཡོང་དུས། ད་ལྟ་ནས་བརིས་པའི་ལོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ལྔ་བཅུའི་རེས་ལ་ཕལ་ཆེ་

བ་ཞིག་མར་ཕིར་ལོག་རྒྱག་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག་ལ་ཕིར་ལོག་མ་རྒྱག་

ཐབས་མེད་ཆགས་ཀི་རེད། དེར་བརྟེན་དེའི་ཐོག་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ལོ་རེ་

ནས་ལོ་རེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་ཡང་ཤུགས་ཆེ་

རུ་འགོ་བ་མ་གཏོགས་ཆུང་དུ་འགོ་ཡི་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག 

དྲི་བ། མཐའ་མ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཚོས་ནང་པའི་གཞུང་ནས་བསྟན་

པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་། ཚད་མའི་གཞུང་། དེ་བཞིན་ལྟ་གྲུབ་རིག་

གཞུང་གི་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་གི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

དང་ཆ་རྐེན་ཚང་ཡོད་པ་ཞིག་བཀའ་སོབ་གནང་གི་འདུག བོད་པའི་སྤྱི་

ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་ཕར་ཞབས་འདེགས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཀི་རེད་དམ།

ལན། ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་སྟངས་དེ་རྒྱ་གར་གི་རིག་གཞུང་རྒྱ་གར་

ནང་ཉམས་ཚར་བ་དང་། དཔེ་ཆ་ཡིན་ནའང་བོད་ཡིག་གཅིག་པུའི་ནང་

ལ་མ་གཏོགས་རྒྱ་གར་ལ་མེད་པ་དེ་ཚོའི་རིགས་རྣམས་རྒྱ་གར་གི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་གིས་བརེད་ཟིན་པའི་རིག་གཞུང་དེ་ཚོ་ཕར་སོབ་

པ་སོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཞབས་སྤྱི་ཞུ་དགོས་རེད། བྱས་ཙང་སར་ནཱཐ་

མཐོ་སོབ་ཀི་ནང་དུའང་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་དུས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཉམས་

ཟིན་པའི་གཞུང་དེ་ཚོ་བོད་སྐད་ཀི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་

གཞི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ལས་གཞི་དེའི་ནང་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་

རྒྱ་གར་ནང་མེད་པའི་ཕལ་ཆེར་ཕག་དཔེ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཡས་མས་ཤིག་

ཡོད་པ་དེ་དག་ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་བསྐྱར་གསོ་བྱས། དེ་ནས་ཧིནྡིའི་སྐད་

དུ་བསྒྱུར། ཁ་ཤས་ཨིན་ཇིའི་སྐད་དུ་བསྒྱུར། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གི་མངའ་སེ་

གཞན་པའི་ནང་དུའང་བསྒྱུར་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དེ་ནི་རིམ་པ་གཅིག་

རེད། རིམ་པ་གཉིས་པ་དེ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་

རྒྱ་གར་གི་མི་དེ་ཚོར་སོ་སོའི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་

རེད་ཅེས་བཀའ་སོབ་གནང་གི་ཡོད་རེད། གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་ལ་དོ་

སྣང་བྱེད་པར་འགོ་དུས་དེ་སྐོར་ཁོ་རང་ཚོ་རང་གི་ངོས་ནས་བསབ་ཤེས་

མཁན་དཀོན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ཕག་དཔེའི་སྐོར་དང་། ཚད་

མ་རིག་པའི་སྐོར། སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐོར་སོགས་གང་ལ་ཡིན་ནའང་

དེའི་ཤེས་ཡོན་དེ་བོད་པ་རང་ལ་ཡོད་ཙང་། བོད་པའི་ངོས་ནས་ཁོང་ཚོར་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཕར་ངོ་སྤོད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། བསབ་རྒྱུ། རིས་སྤད་རྒྱུ་སོགས་༸སྐྱབས་མགོན་

རིན་པོ་ཆེས་སྔོན་མ་འདི་ལྟར་བཀའ་གནང་ཡོད་རེད། ད་ཆ་ང་ཚོས་བདག་

པོ་ལ་ཕར་རིས་སྤད་དགོས་རེད། རིས་སྤོད་རྒྱུའི་ལས་འགན་དེ་ང་ཚོ་བོད་

རིགས་ཚོ་ལ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་རྒྱ་གར་གི་སྐད་ཡིག་ཁག་

ལ་སྦངས་ནས་དགེ་བཤེས་དེ་ཚོས་སོབ་ཚན་དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་བསབ་ཐུབ་

རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་ལ་མེད་པའི་དཔེ་ཆ་དེ་ཚོ་ཡོད་པ་བཟོས་ཏེ་སྤོད་རྒྱུ་བཅས་

གནང་དགོས་རེད་ཅེས་བསམ་གི་འདུག། །།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

༄༅། །ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་གལ་

གནད་སོར། །1

དྲ་རྒྱ་དང་རླུང་འཕྲིན་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་ལས་རིམ་གསན་གཟིགས་གནང་

མཁན་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ། ང་བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་ཡིན། འདི་

ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་འདིའི་ཐོག་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་

གི་གོང་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཨིན་སྐད་གསུང་

སྒྱུར་གནང་བཞིན་པ་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པ་ལགས་དང་ལྷན་དུ། 

དེང་གི་འཛམ་གིང་ནང་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ (Secular 

Ethics) ཀི་གལ་གནད་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུ་ཡི་ཡོད། དགེ་བཤེས་ལགས་

ཀིས་ང་ཚོར་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷན་རྒྱས་ཚོས་

དགེ་བཤེས་ལགས་ངོ་མ་མཁྱེན་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད་དེ། ངས་ངོ་སྤོད་ཐུང་

ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པ་ལགས་ནི་བོད་མི་ཙམ་

དུ་མ་ཟད་ཕི་རྒྱལ་བའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་མི་སྣ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མཁས་པ་

ཚད་ལྡན་མང་པོས་གུས་བཀུར་ཆེ་མཐོང་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དགེ་

བཤེས་ལགས་དེ་སྔ་མོན་གོ་དགའ་ལྡན་ཤར་རེ་གྲྭ་ཚང་ནས་དགེ་བཤེས་

1	 ནྩོར་ཝེ་བྩོད་ཀྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་གསར་འགྩོད་པ་བསྟན་འཛིན་ནྩོར་བཟང་ལགས་ཀྱིས་༸སྐུའྱི་

གསུང་སྒྱུར་མཁས་དབང་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ལགས་ལ་ཆྩོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་

བཟང་སྤྩོད་སྐྩོར་བཅར་འདྲྱི་ཞུས་ལན།
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ལྷ་རམས་པ་ཐོན་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཨིན་སྐད་གསུང་སྒྱུར་གནང་དང་གནང་བཞིན་

པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་དགེ་བཤེས་ལགས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་བཞུགས་མུས་ཐོག་

ཁུལ་དེར་ཡོད་པའི་ McGill གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ནང་པའི་ལྟ་

གྲུབ་རིག་པའི་སོབ་དཔོན་གནང་བཞིན་པ་རེད། 

དྲི་བ། ང་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་

པ་འཕྲིན་ལས་ལ་སོབ་སྦོང་བྱེད་དུས་དོ་སྣང་བྱུང་བ་གཅིག་ནི། ཉེ་བའི་ལོ་

རབས་ཁ་ཤས་ནས་ཡུལ་གྲུ་གང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཀང་ཆོས་དང་མ་

འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ (Secular Ethics) ཐོག་བཀའ་སོབ་ནན་པོ་ཡང་

ཡང་ཕེབས་ཀི་འདུག དང་ཐོག་དགེ་བཤེས་ལགས་ཀིས་ང་ཚོའི་ལས་རིམ་

གསན་མཁན་རྣམ་པར་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་གོ་བ་

གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ལེན་དགོས་མིན་ཐད་ངོ་སྤོད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་།  

ལན། Secular Ethics ཞེས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཆོས་དང་མ་འབེལ་

བའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་ཆོས་དད་ལ་དམིགས་

བསལ་ལོྟས་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་བཟང་སྤྱོད་

དང་བང་དོར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྐོར་སོགས་བོད་སྐད་ནང་སྒྱུར་མཁན་འདྲ་

མིན་ཡོང་བཞིན་འདུག གང་ལྟར་ར་བའི་དོན་ནི། སྤྱིར་བཏང་བྱམས་སིང་རེ་

དང་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་བོ་དགེ་བའི་ཕོགས་དེ་དག་གལ་འགངས་

ཆེན་པོ་བརི་བ་དེ་འཛམ་གིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མའི་ལངས་

ཕོགས་གཅིག་གྱུར་རེད། འནོ་ཀང་དེ་སྔ་འདི་དག་ཁྱབ་སེལ་བྱེད་སྐབས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཆོས་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོ་

ནང་པར་ཆ་བཞག་ན་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་དང་ལས་རྒྱུ་འབས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་

པའི་ཐོག་ནས་མི་ལ་གནོད་པ་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། མི་ལ་གནོད་བསྐྱལ་ན་

ལས་ངན་པའི་འབས་བུ་བསག་གི་རེད་ཅེས་ལས་འབས་ཀི་ཐོག་ནས་འགེལ་

བཤད་བསྐྱོན་གི་ཡོད་པ་དང་། འབས་བུ་དེ་ཡང་སྐྱེ་བ་འདིར་མ་མོང་ཡང་

ཚེ་ཕི་མར་མོང་གི་རེད་ཅེས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་འགེལ་

བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད་རེད། ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་མང་ཆེ་བ་འཇིག་རྟེན་བྱེད་

པ་པོ་ཁས་ལེན་མཁན་ཡིན་སྟབས། དེ་དག་གིས་བཟང་སྤྱོད་འགེལ་བཤད་

རྒྱག་སྐབས་འདི་བྱས་ན་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དང་འགལ་གི་རེད། ཡ་

རབས་སྤྱོད་བཟང་དང་། བཟང་ཕོགས་དང་ངན་ཕོགས་འདི་གང་ལྟར་

དཀོན་མཆོག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྤྱི་ཁིམས་ལྟ་བུར་བརི་བས། དཀོན་

མཆོག་གི་རེས་འཇུག་པ་རྣམས་བཟང་པོའི་ཕོགས་སུ་འགོ་བ་ལས་ངན་

པའི་ཕོགས་སུ་འགོ་མི་རུང་བས། གཞན་ལ་གནོད་འཚེའི་བྱ་བའི་རིགས་སུ་

གྱུར་པ་རྣམས་ངན་པའི་ཕོགས་རེད་ཅེས་འགེལ་བརོད་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀི་ཡོད་

སྟབས། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་དམ་ཞེ་

ན༑ ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ངམ་བཟང་སྤྱོད་གང་ཞིག་ཟེར་རུང་། གང་ལྟར་

དགེ་བའི་སེམས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་འདི་དག་ཆོས་ཀི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་

ལ་བསྟུན་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་འཛམ་གིང་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་སེལ་ཐུབ་

པ་ཡིན་ན་ཁྱབ་ཆེ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེང་དུས་ཀི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕོགས་

གཅིག་ནས་མི་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཆོས་དད་མེད་མཁན་རེད་ཅེས་ལབ་

ཀི་ཡོད་རེད། འདིའི་ཐོག་ཆོས་དད་ཡོད་མཁན་གི་ལུང་པར་ཆ་བཞག་པ་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཡིན་ན། ཁ་ཆེའི་ལུང་པ་དང་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་བར་

ཆོས་ལུགས་ཐ་དད་པ་མང་པོ་ཞིག་འཛོམས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཆགས་

སྟབས། ཆོས་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་

རྒྱག་དགོས་ན་ཆོས་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་གང་ཞིག་འཁྱེར་དགོས་སམ། སྤྱི་ཚོགས་

དེའི་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཁྱེར་བ་ཡིན་ན། ཆོས་ལུགས་དེར་དད་

པ་མི་བྱེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་གཞན་གི་མི་དེ་དག་གིས་ཅི་འདྲ་བྱེད་དགོས་མིན་

ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་སྟབས། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་

ལུགས་ཀི་ལྟ་བར་དམིགས་བསལ་ལོྟས་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་བཟང་སྤྱོད་

སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་སེལ་ཐུབ་ཀི་རེད་ཅེས་གསུང་

གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། སེལ་སྟངས་དེ་ཡང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ངོ་བོ་དང་། དེའི་ཁེ་

ཕན་འགེལ་བརོད་བྱེད་སྟངས་ཐོག་ཆོས་དད་ལ་དམིགས་བསལ་ལོྟས་མི་

དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མས་འདི་དག་གཅིག་

མཐུན་གལ་ཆེར་ངོས་བཟུང་བའི་སྐབས་སུ། ཚང་མར་ཁྱབ་པའི་འགོ་བ་མི་

སྤྱིའི་རང་བཞིན་དང་། རིན་ཐང་། ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པའི་རྣམ་

པ་གསལ་པོ་ཐོན་གི་འདུག་ཅེས་གང་ལྟར་དགོངས་པ་བཞེས་ས་གཙོ་བོ་

དེ་རེད། འདིར་ Secular ཞེས་གསུངས་དགོས་དོན་ནི། ཆོས་ལུགས་ཚང་

མའི་ལྟ་བ་དང་མ་འགལ་བ་དང་། ཆོས་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པ། 

གཞན་ཡང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་གར་གི་ར་ཁིམས་འདི་ Secu-

lar གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ནས་བཟོས་ཡོད་ཀང་། Secular ཟེར་དུས་ངེས་

པར་ཆོས་ལ་སང་པོ་བྱེད་པ་དང་། ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ། ཆོས་སངས་པའི་སྐད་

ཆ་མ་རེད། གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་ཆོས་ཀི་ལུང་པར་ར་ཁིམས་ནང་ 
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

Secular ཁས་ལེན་བྱེད་ཀི་མ་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད། གང་ལྟར་ Secular 

ཟེར་བའི་ཐ་སད་འདིར་ནུབ་ཕོགས་ཀི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་དང་། རྒྱ་

གར་གི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་གཉིས་ལ་ཏོག་ཙམ་མི་འདྲ་བ་དང་། ནུབ་

ཕོགས་སུ་ Secular ཟེར་དུས་ཆོས་ཕོགས་ནས་ལྟ་སྟངས་ཀི་ལངས་ཕོགས་

གཅིག་དང་། ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་ལྟ་སྟངས་ཀི་ལངས་ཕོགས་གཅིག་

བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ Secular ཟེར་བའི་གོ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་ཆོས་སངས་

པ་དང་། ཆོས་ལ་འདུ་ཤེས་ཏོག་ཙམ་ཞན་པོའི་གོ་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། 

འོན་ཀང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་གི་

བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དང་གོ་བ་ལེན་ཚུལ་འདི་གཞི་རར་བཞག་པའི་ཐོག་

ནས་ཆོས་ལུགས་ཡོངས་དང་མཐུན་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་བྱེ་བག་པ་གཅིག་

གི་ལྟ་བ་ལའང་ལྟོས་མི་དགོས་པ། གང་ལྟར་ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་ཡིན་

ཡང་འདིའི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཆེ་བའི་དགོངས་པ་

ཞིག་བཞེས་ཀི་ཡོད་རེད།

དྲི་བ། ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལྟར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་ཐོག ཕི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ Beyond religion དང་། ༢༠༠༠ ལོར་ Ethics for the 

New Millennium ཞེས་པའི་ཕག་དེབ་དེ་ལྗགས་རོམ་གནང་བ་རེད། ཕག་

དེབ་དེ་ཚོ་གཉིས་ཀ་དགེ་བཤེས་ལགས་དང་། སྐུ་ཞབས་ Alexander Nor-

man ལགས་གཉིས་ཀིས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཐོག་ཕབ་སྒྱུར་རོམ་སྒིག་

གནང་ཡོད་རེད། ར་བའི་དགེ་བཤེས་ལགས་ཀིས་འགེལ་བཤད་ཞིབ་ཚགས་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

གནང་སོང་ཡང་དེའི་གནད་འགག་གང་ཡིན་སྐོར་ཐིག་ཕྲེང་གཅིག་ནང་

གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ལན། སྟོང་ལོ་གསར་པའི་བང་དོར་གི་ཚུལ་ཞེས་པའི་ཕག་དེབ་དེ་

སྟོང་ལོ་གསར་པ་མ་ཤར་ཙམ་སྟེ་ ༡༩༩༩ ལོར་ཐོན་པ་རེད། འོན་ཀང་དེའི་

ནང་ཡོད་པའི་གནད་འགག་ཅན་གི་བརོད་བྱ་མང་པོ་ཞིག་ནི་༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དེ་སྔོན་ ༡༩༧༩ ལོར་ཨ་རིར་ཐོག་མ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་

འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའི་ནང་ཚུད་པ་ཞིག་

རེད། དེའི་གོང་ལ་ ༡༩༧༣ ལོར་ཨིན་ཡུལ་དང་ཡུ་རོབ་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་

སྐབས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བ་རྣམས་མཇལ་བ་ཡིན་ན། དེ་ཚོའི་ནང་

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། འགོ་བ་མི་གཅིག་གྱུར་གི་ལྟ་བ། གཞན་ཕན་གི་

བོ་དེ་དག་གལ་ཆེ་ཡིན་པ། ལྷག་པར་དུ་ནང་ཆོས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་

ནས་ཚུར་ལེགས་ཆ་ལེན་རྒྱུ་ལས། ང་ནང་པ་ཡིན་ཡང་འཛམ་གིང་ས་ཕོགས་

གཞན་ལ་འགོ་སྐབས་ནང་པ་སེལ་རྒྱུ་དང་། ནང་ཆོས་ཁྱབ་སེལ་བྱེད་རྒྱུའི་

ཐད་དབྱིངས་མེད་ལ་ངའི་ཀུན་སོང་ཡང་དེ་མིན། ངའི་ཀུན་སོང་ནི་ནང་

པའི་གཞུང་ལས་བཤད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནང་པའི་གཞུང་ནང་སེམས་

ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་ཡོད་སྟབས། འདི་ནས་

ཚུར་ལེགས་ཆ་བངས་ནས་འགོ་བ་མི་སྤྱིའི་བདེ་དོན་ཐོག་ཕན་པ་སྒྲུབ་རྒྱུ་

དང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་འདི་ཡིན་ཞེས་བདུན་ཅུ་དོན་གངས་ནས་

བཀའ་གནང་ཡོད་རེད། སྟོང་ལོ་གསར་པའི་ཕག་དེབ་དེ་སྒིག་འཛུགས་

ལྡན་པའི་ངང་གོ་རིམ་བསྒིགས་ནས་དེབ་གཅིག་གི་ནང་ཤོང་པ་བྱས་ཏེ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཐོག་མར་ཁྱབ་སེལ་བྱུང་བ་རེད་དེ། དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དང་གསུང་

བཤད་གནང་བ་གང་འཚམས་སྔ་པོ་རེད། གང་ལྟར་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་

ཆེས་གནད་འགག་ལྟེ་བ་དེ་ག་རེ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ད་ལྟའི་དུས་

ཚོད་ལ་དཔལ་འབྱོར་དང་། ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀི་ཐོག་ནས་

འཛམ་གིང་འདི་ཆུང་དུ་ཕིན་ནས་གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་ཆགས་སྟབས། གནས་

སྐབས་དེའི་ནང་ང་ཚོའི་སྔོན་མའི་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས། དཔེར་ན། བོད་

པ་ཡིན་ན་བོད་པ་ཁེར་རྐང་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ལས། གཞན་ནས་གང་ཡང་

ལེན་གི་མིན་བསམ་པའི་གུ་དོག་པོ་དེ་འདྲ་མ་བྱས་པར་ལེགས་པའི་ཆ་དེ་

ཕོགས་གང་ས་ནས་ལེན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པས། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་

ཆེ་དགུང་ན་ཆུང་དུས་ནས་ནང་པའི་གཞུང་དང་། མཚན་ཉིད་ཀི་གཞུང་

ཆེན་ལ་གསན་བསམ་སོབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་ཀི་

གཞུང་ནས་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པ་དག་དང་། 

ཚན་རིག་གཉིས་ཟུང་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་བཟང་སྤྱོད་དང་། ཡ་རབས་སྤྱོད་

བཟང་། བང་དོར་གི་ཚུལ། སེམས་ཁམས་རིག་པའི་འགོ་སྟངས། མོང་ཚོར་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཕོགས་སྐོར་བཅས་གང་ལྟར་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་

ཀི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་ཟུང་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་

བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དང་། སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས། ཁྱབ་སེལ་བྱེད་སྟངས། 

ལག་ལེན་བསྟར་སྟངས་གསར་པ་ཞིག་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་གང་

ཉིད་ཀིས་གསར་གཏོད་གནང་ཡོད་རེད། ཕག་དེབ་དེ་གཉིས་གལ་ཆེན་པོ་

རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཚན་རིག་པ་མང་དག་ཅིག་དང་ལྷན་དུ་ལོ་མང་

རིང་བགོ་གེང་གནང་བའི་ཁོད་ནས། ཚན་རིག་པ་མང་པོ་ཞིག་ནི་ཤེས་ཡོན་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

སོབ་ཚན་གི་སེ་ཚན་དང་། མང་པོ་ཞིག་ནི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སེ་ཚན་

ནས་ཕེབས་ཀི་ཡོད་སྟབས། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་ལུགས་ཀི་

ལྟ་བ་གཞིར་མ་བཞག་པར་ཚན་རིག་གི་དཔྱད་པ་བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་དང་

གཅིག ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་གཅིག་གྱུར་དང་ཐུན་མོང་གི་ཉམས་མོང་དང་གཉིས། 

གསུམ་པ་དེར་རྣམ་དཔྱོད་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་སེམས་པ་ལོྷད་ལོྷད་

དང་གཞན་ལ་བརེ་བ་བྱེད་མཁན་གི་མི་དེ་སྐྱིད་པ་འདུག་གམ། ཡང་ན་ཁོང་

ཁོ་རྐང་པ་དང་རང་དོན་ཁོག་བཅུག་བྱེད་མཁན་གི་མི་དེ་སྐྱིད་པ་འདུག དེ་

བཞིན་ཁྱིམ་ཚང་གི་ནང་ལའང་སྐྱིད་མི་སྐྱིད་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་དེ་ཚོའི་

རིགས་རྣམ་དཔྱོད་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་སིང་པོ་འདི་གསུམ་ཐོག་ཏུ་བབས་པའི་

ཐོག་ནས་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཡ་རབས་སྤྱོད་

བཟང་གི་ར་བ་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད།

དྲི་བ། དགེ་བཤེས་ལགས་ཆེད་ལས་ཀི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་ཕི་རྒྱལ་མི་

མང་དང་། ཤེས་ཡོན་ཅན། ལྷག་པར་དུ་ཚན་རིག་པ་དང་མཁས་པ་མང་པོ་

དང་ལྷན་དུ་མཇལ་མོལ་དང་། གསུང་བཤད་ཀི་ལས་རིམ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་

ཡོད་རེད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆོས་དང་མ་འབེལ་

བའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་གནད་འགག་ཐོག་གོང་དུ་བཀའ་གནང་

ཡོད་རེད། ཕི་རྒྱལ་ནུབ་ཕོགས་པ་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་ལམ་

སྟོན་གི་གནད་འགག་ཟིན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་དགོངས་ཀི་ཡོད་དམ། ཁོང་ཚོས་

འདིའི་ཐོག་གཟིགས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།

ལན།  ཁོང་ཚོས་གནད་འགག་ཏན་ཏན་ཟིན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་རེད། ཕི་



212

ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

རྒྱལ་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་ལས་ཕི་རྒྱལ་གི་སྤྱི་

ཚོགས་དེ་དྲག་པ་ཡོད་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཕི་རྒྱལ་གི་ལུང་པའི་ནང་

ཕོགས་གཅིག་ནས་གསར་གཏོད་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་པ་དང་ཀླད་པའང་གུ་

ཡངས་པོ་ཡོད་རེད། གཉིས་ནས་ཕ་གིར་སྤྱི་པའི་སིངས་ཆའི་ཐོག་བགོ་གེང་

གི་རིགས་ཡོངས་ལ་རྣམ་དཔྱོད་དང་རྒྱུ་མཚན་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་འགོ་

མཁན་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་ལས། གསུང་པ་པོ་དེ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། 

ཡི་ཤུའི་བ་ཆེན་རེད་ཅེས་གསུང་མཁན་དེ་ར་ཆེན་པོ་དང་སན་གགས་ཅན་

རེད་ཅེས་པའི་ལམ་དེ་ཙམ་མེད། ང་ཚོ་བོད་པའི་ངོས་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་

རིན་པོ་ཆེར་སྤྱན་རས་གཟིགས་དངོས་ཀི་འདུ་ཤེས་བཞག་སྟེ་དད་གུས་ཧ་

ཅང་ཆེན་པོ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཀང་། འཛམ་གིང་སྤྱིའི་སིངས་ཆའི་སྟེང་༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེས་འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ནང་འགོ་བ་མི་སྤྱིའི་

བདེ་དོན་ཆེད་དགོངས་པ་ཤུགས་ཆེན་བཞེས་པ་སོགས་མཛད་པ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་བསྐྱངས་ཡོད་ཅིང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་

ཞལ་ནས་གང་གསུངས་པ་དེ་ཕི་དང་ནང་གི་བར་ལ་བར་སྟོང་ར་བ་ནས་

མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའམ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་༸སྐུ་སེར་གི་སྐུ་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་

ནང་ཕག་ལེན་བསྟར་གནང་གི་ཡོད་སྟབས། དེ་ལྟ་བུ་ནི་འཛམ་གིང་ནང་

ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཡིན་པས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརི་མཐོང་ཆེན་པོ་ཞུ་བ་

རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་འཛམ་གིང་ནང་བ་ཆེན་མང་པོ་ཡོད་ཀང་དེ་དག་

མང་ཆེ་བས་སོ་སོའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའི་མི་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀི་བདེ་དོན་ཐོག་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ལས་འགོ་བ་

མི་སྤྱིའི་ཐོག་བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་



213

མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

གི་དབུ་ཁིད་ལ་ཆ་བཞག་ཀང་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ལ་སོགས་པ་སྟོབས་དང་

ལྡན་པའི་མི་སྣ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདེ་དོན་དེ་ར་བར་

འཛིན་པ་ལས། འགོ་བ་མི་སྤྱིའི་ཐོག་བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་དེ་བས་དཀོན་

པ་རེད། འདིའི་ཐོག་འཛམ་གིང་ནང་གི་དབུ་ཁིད་ཀི་གས་ནས་༸གོང་ས་

མཆོག་སྐུ་རྐང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་སྔོན་ Nelson Mandela 

ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་ལ་འདི་ཐོག་ནས་བརི་མཐོང་ཞུ་ཡི་ཡོད་

རེད། ཁོང་མཛད་རེས་ཆེན་པོ་ཡིན་ཡང་མཁས་པའི་སན་གགས་ཀི་ཐོག་

ནས་ཆེད་ལས་པའི་སེ་ཚན་ནང་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་དུ་བགོ་གེང་གནང་

རྒྱུའི་ཐུགས་གཤིས་ཡོད་མ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་འདས་པའི་ལོ་

དེ་དག་གི་རིང་ཚན་རིག་པ་དང་བགོ་གེང་གནང་བ་ཡིན་ཙང་ནུབ་ཕོགས་

པས་ཁོང་གི་མཛད་པའི་སིང་དོན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་ལུགས་ཀི་ལྟ་བར་

ལོྟས་མི་དགོས་པའི་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་སེལ་སྟངས་འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་དོ་

སྣང་ཧ་ཅང་བྱས་ནས། ནུབ་ཕོགས་ཀི་སྤྱི་ཚོགས་བྱང་ཨ་མེ་རི་ཀ་དང་ཡུ་

རོབ་ནང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་ཤེས་ཡོན་གི་སེ་ཚན་ནང་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཐེབས་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འདི་ལྟར་ཐེབས་ཀི་

མི་འདུག་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལའང་རིམ་བཞིན་འགྱུར་བ་འགོ་བཞིན་པ་རེད་མ་

གཏོགས་ནུབ་ཕོགས་ལ་ Social Emotional Learning ཞེས་མི་ཕན་ཚུན་

གི་འབེལ་བ་དང་། སོ་སོའི་མོང་ཚོར་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་གལ་

ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་གི་སེ་ཚན་ནང་སེབས་པ་ནི། གཙོ་བོ་༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེས་འདས་པའི་ལོ་མང་རིང་བཀའ་གནང་བའི་ཤུགས་རྐེན་

ཐེབས་ནས་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སོབ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་འགོ་ཡི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཡོད་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གཞི་ནས་གཉིད་སད་

པ་ལྟ་བུ་རེད།

དྲི་བ། དགེ་བཤེས་ལགས་ཀིས་ཁ་སང་ཁེ་ཉིན་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་

ཀི་ལས་བྱེད་དང་། བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭར་གསུང་བཤད་ཅིག་གནང་འདུག དེ་

བཞིན་བོད་པའི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་། སོབ་གྲྭ། མཐོ་སོབ་ཀི་སོབ་ཕྲུག་

རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་སྔ་རེས་གནང་གི་ཡོད་རེད། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་འདིའི་ཐོག་རེས་ལུས་ཀི་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བའི་འགག་ར་གང་ལ་ཐུག་

ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་དམ།

ལན།  སྤྱིར་བཏང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དེ་སྔ་དགེ་འདུན་ཆོས་

འཕེལ་ལགས་ཀང་གསུང་མང་པོ་ཤོར་འདུག ང་ཚོ་བོད་པའི་གཤིས་ཀར་

རིང་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ར་ཆེར་འཛིན་པ་དང་། གསར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་

འདྲེ་ལ་བརིས་ཏེ་གསར་གཏོད་ལ་དོགས་ཟོན་བྱེད་རྒྱུ་དང་། གཉིས་ནས་

ང་ཚོ་ཆོས་དད་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་པས་ཡ་རབས་སྤྱོད་

བཟང་དང་། བྱམས་སིང་རེ་དེ་དག་ཆོས་ཀི་ཁོངས་སུ་བཏང་སྟེ་མ་ཎི་

བགང་རྒྱུ་དང་། སྐོར་བ་རྒྱག་རྒྱུ། འདོན་པ་འདོན་རྒྱུ་སོགས་བྱས་པ་ཡིན་

ན་དེ་རང་གིས་འགིག་གི་ཡོད་པ་ཞལ་ནས་གསུང་མིན་ལ་མ་ལོྟས་པར་

དགོངས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གསར་

གཏོད་བྱ་རྒྱུ་ནི་དེ་བས་ཀང་ཁག་པོ་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། སོབ་ཁིད་བྱེད་

མཁན་དགེ་རྒན་གསར་པ་དགོས་པ་མ་ཟད་དེ་དག་ལ་ཟབ་སོྦང་དགོས་

ཀི་ཡོད་རེད། མི་ཚེ་སྐྱེལ་རྒྱུའི་ཆེད་ངེས་པར་དུ་སྦང་དགོས་པའི་སོབ་ཚན་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཨང་རིས་དང་། ཨིན་ཇི། ཚན་རིག་གི་སེ་ཚན་དེ་དག་ལ་འཐུས་ཤོར་མི་ཡོང་

ངམ་སམ་པའི་ཐོག་ནས་གསར་གཏོད་བྱེད་རྒྱུར་ལམ་སང་འདུན་པ་བསྐྱེད་

རྒྱུ་དང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་སོགས་ཁག་པོ་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་དེར་རྐེན་

མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཡོད་ཀི་རེད། Social Emotional Learning ཞེས་

ད་ལྟ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དགོངས་གཞི་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་

ཐོག་ནས་བཟང་སྤྱོད་སོབ་སྟངས་སྐོར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གིས་གལ་ཏེ་ལག་བསྟར་

ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སོབ་ཚན་གཞན་གི་དུས་ཚོད་དེའི་སང་ལ་གཏོང་དགོས་

པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན། སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཆོས་དགེ་

ཡོད་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་མིན་པར་ང་རང་སེར་གི་བསམ་

ཚུལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་སོབ་ཕྲུག་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་དགེ་རྒན་ནི་ཆོས་དགེ་རྣམ་

པ་ཚོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། ཆོས་དགེ་ཚོས་ཞལ་འདོན་འདོན་རྒྱུའི་ཁོ་ནའི་

ཆེད་དུས་ཚོད་མ་གཏོང་བར་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་སྦྲགས་ཏེ་༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ནང་ལྟར་སྟོང་ལོ་གསར་པའི་བང་

དོར་གི་ཚུལ་ཟེར་བ་དང་། Beyond religion སོགས་རིམ་པས་བོད་ཡིག་

ནང་ཐོན་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ར་བར་བཞག་ནས་ང་ཚོའི་གཞུང་ལས་བཤད་

པའི་བོ་སྦོང་དང་། སེམས་སེམས་བྱུང་གི་སྐོར་མངོན་པའི་གཞུང་ནང་ཡོད་

པ་དེ་ཚོ་ཚུར་ལེན་གང་ཐུབ་ཀིས་ཆོས་སོབ་པ་དང་ལྷན་དུ། སེམས་ཁམས་

རིག་པའི་འགོ་སྟངས་དང་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ་སོའི་

ཉམས་མོང་དང་རྣམ་དཔྱོད་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། མི་གཅིག་གྱུར་གི་ཐུན་མོང་

གི་ཉམས་མོང་དང་སེམས་ཀི་འགོ་སྟངས་དེ་ཚོ་ར་བར་བཞག་ནས་གསལ་

བཤད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་འདི་ནི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག 
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ད་ལྟ་སོབ་ཚན་བྱེ་བག་པ་གཅིག་སོབ་བཞིན་པའི་དུས་ཚོད་དེ་བངས་ནས་

བརེ་པོ་རྒྱག་དགོས་དོན་ཡོད་མ་རེད། ང་རང་ཚོའི་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་

གར་གི་ས་ཁོངས་སུ་ཡོད་སྟབས། ནུབ་ཕོགས་ལ་ཆ་བཞག་ན་བདུན་ཕྲག་

རེར་རེས་གཟའ་སེན་པ་གུང་གསེང་བྱས་ནས་སོབ་གྲྭའི་ཚོགས་དུས་ཉིན་ལྔ་

ལས་ཡོད་མ་རེད། འདིར་རེས་གཟའ་སེན་པ་གཉིས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་

གུང་གསེང་མི་འདུག ནུབ་ཕོགས་པའི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་དང་འཛམ་གིང་ས་ཆ་

མང་པོ་ཞིག་ལ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནང་ཞག་མ་ལྔ་བསབས་ནས་ཁུངས་

འཁྱོལ་གི་ཡོད་ན་ང་ཚོ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནང་ཞག་མ་དྲུག་སོབ་དགོས་

དོན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོ་བོད་པ་རྣམས་དམིགས་བསལ་རིག་པ་སྐྱོ་

བ་ཡོད་ན་ཐུགས་ཁག་མེད། དེ་འདྲ་ནི་མ་རེད། ངས་སྔོན་མ་ཁོང་ཚོར་རེས་

གཟའ་སེན་པར་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་གཞིར་བཟུང་

བཟང་སྤྱོད་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་བསབ་རྒྱུ་ཁོ་ནའི་ཐོག་ཤུགས་བརྒྱབ་

སྟེ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་དམ། གང་ལྟར་དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་

དགོངས་པ་གཅིག་བཞེས་ཏེ། དགེ་རྒན་ཚོ་བསྐོངས་ནས་གང་འདྲ་བྱས་ན་

ལེགས་མིན་བགོ་གེང་དང་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱས་ཏེ་ཕེབས་

རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ཚོའི་གས་ལམ་སང་འཕྲལ་དུ་སེབས་ཀི་མ་རེད་ཅེས་

འདི་སྐོར་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་། 

དྲི་བ། དགེ་བཤེས་ལགས་ཀིས་གོང་དུ་བཀའ་གནང་བའི་ཁོད་ CA-

SEL ཨ་རིར་ཡོད་པའི་ Collaboration for the Academic Social 

and Emotional Learning ལྟེ་གནས་ཁང་འདི་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

དགོངས་གཞི་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་འདི་ཕིས་སུ་ཨ་རིའི་སོབ་

གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་དང་། དེང་སང་ཨཕ་རི་ཁའི་Africa སོབ་གྲྭ་མང་པོའི་ནང་

ངོ་སྤོད་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་འདྲ། འདིའི་ནང་ཨིན་སྐད་ཐོག་སེམས་ཚོར་ (Emo-

tional) སྟངས་འཛིན་བྱས་ཏེ་སོབ་མ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཀི་མི་ཚེ་བཟང་པོ་

ཞིག་སྐྱེལ་རྒྱུའི་ཐོག་སོབ་སྟོན་གནང་གི་ཡོད་པ་འདྲ། འདི་དང་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་བཀའ་སོབ་དབར་ཁྱད་

པར་གཙོ་བོ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་ཐུགས་ཞིབ་བྱུང་ཡོད་དམ། 

ལན།  ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་

སྤྱོད་སོབ་སྟོན་གནང་བའི་ནང་ Social Emotional ཞེས་པའི་ལས་འཆར་

དེ་འདིའི་ནང་འདུས་ཀི་ཡོད་རེད། འནོ་ཀང་ Social Emotional ཞེས་

པ་འདིས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་

ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་དང་མ་འབེལ་

བའི་བཟང་སྤྱོད་སོབ་རྒྱུའི་ནང་བྱམས་པ་གལ་ཆེན་པོ་དང་། མི་ལ་བརེ་བ་

བྱེད་དགོས་པ། སིང་རེ་སོམ་དགོས་ཞེས་ལབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཀི་མ་རེད་ཅེས་

བཀའ་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་མ་བྱས་ན་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་དམལ་བར་ལྷུང་གི་

རེད། དཀོན་མཆོག་གི་དགོངས་པ་དང་འགལ་གི་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་

དེ་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་འདི་ཚོ་ཆོས་ལུགས་པ་ཚོས་སོབ་སྟངས་

རེད། འ་ོན་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་དམ་

ཞེ་ན། བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་ལབ་པ་གཅིག་པུས་ཤུགས་ཐེབས་ཀི་མ་རེད། 

དཔེར་ན། བྱམས་པ་དང་བརེ་བ་དེ་དག་ང་ཚོ་འགོ་བ་མིའི་ར་བའི་རང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བཞིན་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་དང་། ཇི་ཙམ་གིས་གཞན་ལ་བརེ་བ་བྱེད་ནུས་

པ་དེའི་ཚོད་ཀིས་སོ་སོའི་སེམས་སྐྱིད་པ་དང་། ལྷོད་པ་ཡོང་བ། དངངས་

སྐྲག་ཉུང་དུ་འགོ་བ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དངངས་སྐྲག་གི་རིགས་མང་

དག་ཅིག་རང་འདོད་ཁོག་བཅུག་བྱས་ཏེ་ང་རྐང་རྐང་བསམ་དུས་སེམས་གུ་

དོག་པོ་ཆགས་ནས་དངངས་སྐྲག་ཆེ་རུ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཇི་ཙམ་སེམས་

གུ་ཡངས་ཡོད་པ་དེའི་ཚོད་ཀིས་དངངས་སྐྲག་ཀང་ཉུང་དུ་འགོ་བ་དང་། 

སེམས་ཀི་འགོ་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་བཟང་ངན་གི་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་བཤད་པ་

ལས། དགེ་བ་དང་སིག་པ་སོགས་ཆོས་ཀི་སྐད་ཆ་དེ་མ་བཤད་པར། སོ་སོ་ལ་

ཕན་པའི་རིགས་ཅན་གང་འདུག གནོད་པའི་རིགས་ཅན་གང་འདུག ཕན་

གནོད་ཀི་ཐ་སད་ཐོག་ནས་སེམས་ཀི་འགོ་སྟངས་དེ་བསབ་དགོས་ཀི་འདུག་

ཅེས་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་རེད། འདིའི་སྐོར་གང་འཚམས་ཤིག་ Social 

Emotional Learning ཞེས་པའི་ནང་ཚུད་ཀི་ཡོད་རེད། འ་ོན་འདིའི་ནང་

ག་རེ་འདང་གི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་

གཞི་ལ་བྱམས་བརེའི་རིགས་འདི་བོ་སོྦང་ཚུལ་རང་གི་ཐོག་ནས་སོབ་ཐུབ་

པ་དང་གཅིག འདིའི་ཐོག་འགོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་བྱེ་བག་པ། དཔེར་ན། 

བཟོད་སེམས་བསྟེན་པ་དང་། གཞན་ལ་བརེ་བ་བྱེད་པ། རང་སྲུང་འདི་ཚོའི་

གས་རྣམས་ཆོས་ཀི་བསབ་བྱའི་ཁོད་མང་པོ་ཡོད་ཀང་ཆོས་དང་དམིགས་

བསལ་འབེལ་མི་དགོས་པར་སོབ་ཐུབ་ཅེས་དང་། གང་ལྟར་འདི་དག་ནི་ 

Ethics ཞེས་པ་དེའི་ཐོག་ནས་སོབ་ཐུབ་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་རེད། Social 

Emotional Learning ཟེར་བའི་ནང་བང་དོར་གི་ཚུལ་ Ethics ཞེས་

པའི་ཐ་སད་དེ་ཁོང་ཚོས་ཆོས་དང་འབེལ་བའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་སྟེ་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ Ethics ཞེས་

པའི་ཐ་སད་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཀང་ངེས་པར་དུ་ཆོས་འཁྱེར་མི་དགོས། གང་

ཡིན་ཟེར་ན།  Ethics ནི་བང་དོར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྐོར་ཡིན་པ་དང་།  བང་

དོར་ཚུལ་ཁིམས་ནི་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་རིགས་ཅན་འདི་ལེགས་

པར་བཞག་ཅིང་། རང་གཞན་གཉིས་ཀར་གནོད་པའི་རིགས་ཅན་འདི་མི་

དགོས་པར་བཞག་ནས་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་གནོད་ཀི་ཐོག་ནས་བང་

དོར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད། 

Social Emotional Learning ཞེས་པ་འདིའི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་

ཁ་སྣོན་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ཨེ་མོ་རི་མཐོ་སོབ་ཁང་ནས་

འབས་སྤུངས་བོ་གིང་གི་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

ལགས་ཀིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས། ད་ལྟ་ཨེ་མོ་རི་སོབ་གྲྭའི་ནང་ Social 

Emotional Learning ནང་གི་ར་བའི་སྒོམ་གཞི་དེ་བཞག་པའི་ཐོག་ཁ་

སྣོན་བརྒྱབ་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བཞེད་ཆ་ཚང་འགྲུབ་

པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་བསམ་བོ་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་སེམས་དང་སོག་

གི་ཚོགས་པའི་ཐོག་ནས་ཚོད་བལྟའི་ཆེད་སིང་རེ་ར་བར་བཞག་སྟེ་བོ་སྦོང་

རྒྱུའི་སོབ་ཚན་ curriculum གཅིག་བཟོས་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་རིམ་པས་

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པའི་སོ་ནས་ Social 

Emotional Learning ར་བར་བཞག་ནས་སྒོམ་གཞི་འདི་ཆེ་རུ་གཏང་སྟེ་

ཨིན་སྐད་ནང་སྔོན་མ་མཉེན་ཆས་ཀི་རིགས་ཐོན་སྐབས་ཐོན་རིམ་གི་རིམ་

པ་ 1.0, 2.0 ཟེར་བ་ཐོན་གི་ཡོད་པ་བཞིན། ད་ལྟ་ Social Emotional 

Learning 2.0 ཟེར་བ་ཞིག་འདོན་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཨེ་མོ་རི་དང་ 
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

Mind & Life ཚོགས་པའི་ལས་འགུལ་དེ་དག་གི་ཐོག་ནས་ Social Emo-

tional Learning 2.0 ཟེར་བ་ཞིག་འདོན་འཆར་ཡོད་པ། གལ་ཏེ་དེབ་དེ་

ཐོན་པ་ཡིན་ན་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་མཐའ་དག་གམ་

ཆ་ཚང་བ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་རེད། སོ་སོའི་མོང་ཚོར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་

ཙམ་མིན་པར་སོ་སོའི་མོང་ཚོར་དང་མི་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་ཕོགས་ར་བར་

བཞག་ནས་ཇི་ཙམ་གིས་སོ་སོའི་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་དེ་དག་སེལ་ཐུབ་པ་

དང་། དེ་ཡང་ཕན་གནོད་ཀི་རིགས་ཅན་བསམ་བོ་འཁོར་བའི་ཐོག་ནས་

ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་དང་། སེམས་བཟང་པོ་ཡོང་བ། སིང་རེ་ཅན་གི་མི་ཞིག་ཏུ་

འགྱུར་ཐུབ་རྒྱུ་བཅས་པ་འདི་དག་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀི་

ཡོད་རེད།

དྲི་བ། སེམས་དང་སོག་གི་སྐོར་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཛད་འཕྲིན་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། འདས་

པའི་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ནས་ནུབ་ཕོགས་པའི་ཚན་རིག་པ་འདྲ་མིན་

དང་། ནང་པའི་མཁས་པའི་དབར་བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་དང་བོ་སྐྱེད་ཡོང་

ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག སེམས་དང་སོག་གི་ནང་དགེ་

བཤེས་ལགས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གནང་བཞིན་པ་

ཡིན་པས། ད་བར་གི་གྲུབ་དོན་ནམ་ཉམས་ཞིབ་གནང་བ་ཁག་དང་། ཆོས་

དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་གཉིས་དབར་འབེལ་བ་ཞིག་གཟིགས་ཀི་

ཡོད་དམ། 

ལན།  སེམས་དང་སོག་གི་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

སེ་ཚན་ཞིག་ཡིན་ཙང་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་བཟང་སྤྱོད་དང་བང་དོར་ཚུལ་

ཁིམས་སེལ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་དེ་ཡོད་མ་རེད། ཚན་རིག་གི་འགོ་སྟངས་དེ་

ཡུལ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་དཔྱད་པ་བྱེད་པ་ལས། ཁྱེད་

རང་ཚོས་འདི་བྱེད་དགོས། དེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཅེས་བརོད་ཚུལ་དེ་

ཚན་རིག་གི་སེ་ཚན་ནང་སྤྱིར་བཏང་གི་འགོ་སྟངས་ཤིག་ཡོད་མ་རེད། ཚན་

རིག་འདི་ཡུལ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དང་དཔྱད་པ་

བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་རེད། དེ་ལག་ལེན་

བསྟར་མིན་ནི་ཆབ་སིད་དང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་

ནས་འགོ་དགོས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དགོངས་

གཞི་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་སེལ་རྒྱུ་དང་སེམས་དང་སོག་གི་

ལས་ཀ་གཉིས་དབར་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། སིང་

རེའི་བོ་སྐྱེ་སྐབས་ལུས་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་འགོ་མིན་དང་། ཀླད་

པར་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་འགོ་མིན་འདི་ཚོ་ཚང་མ་སེམས་དང་སོག་གི་ནང་

ཡོད་པའི་ཚན་རིག་པ་མང་དག་ཅིག་གིས་གསར་གཏོད་དང་ཞིབ་འཇུག་

བྱས་པའི་གྲུབ་འབས་ཀང་ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་དང་

ནང་པའི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་སིང་རེའི་བོ་སྦོང་རྒྱུ་དང་སོམ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་

ར་བར་བཞག་སྟེ་ཆོས་དང་དམིགས་བསལ་འབེལ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་

ནས་སོབ་སྐབས་ཀང་དེང་སང་སེམས་ནད་བཅོས་ཐབས་ Therapy ཀི་

སྐོར་ལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་བཞིན་པ་རེད། དཔེར་ན། ཞུམ་སེམས་ (Depres-

sion) ཞེས་པའི་ནད་གཞི་འདིའི་ཁོངས་སུ་སྤྱིར་བཏང་ནུབ་ཕོགས་ཙམ་

མིན་པར་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ན་ཚ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

འདི་བྱུང་བའི་རེས་སུ་བསྐྱར་ལོག་རྒྱག་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་དེ་

བསྐྱར་ལོག་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་སྨན་སོྤད་པ་ལས་བོ་སྦངས་ནས་དྲན་པ་ཉེར་

བཞག་ལ་བརྟེན་ན་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཐོན་པ་དེ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོང་གི་

ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་ཆང་རག་དང་ཐ་མག་ཉལ་ཐ་ལ་སོགས་པའི་རས་ལ་

ངན་པ་ལང་ཤོར་བྱུང་སྟེ་ (Addiction) གོམས་གཤིས་ཐེབས་མཁན་ཚོ་

ལའང་བོ་སོྦང་རྒྱུ་ར་བར་བཞག་པའི་སིང་རེ་སོམ་རྒྱུ་ལའང་ཤུགས་རྐེན་ཞིག་

ཐེབས་ཀི་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་དམག་མི་ཚོ་དམག་སར་ཕིན་ནས་ཚུར་

ཡོང་སྐབས་དངངས་སྐྲག་གི་ཐོག་ནས་མི་གསོད་ཁག་སོྦར་གི་དཀའ་ངལ་

ཚབས་ཆེ་འཕྲད་པས་སེམས་ལ་རྨ་ཤུལ་ལུས་ཏེ། trauma ཟེར་བ་དེ་འདྲའི་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་སྨན་རང་གི་ཐོག་ནས་བཅོས་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་མང་

དག་ཅིག དཔེར་ན། ངའི་ལས་ཀ་བྱེད་ས་ Stanford ལ་ངས་སིང་རེའི་བོ་

སྦོང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཞིག་སེལ་ཡོད། འདི་བདུན་ཕྲག་བརྒྱད་དང་བདུན་

རེའི་ནང་ཆུ་ཚོད་གཉིས་རེ་སོམ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་རེད། འདི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

སྐབས་དམག་མི་ཟུར་པའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྨན་གིས་བཅོས་མི་ཐུབ་

པའི་ཕན་ཐོགས་ཤིག་ཡོང་གི་འདུག འདི་ཚོའི་གས་དེ་མིག་གིས་མཐོང་གི་

ཡོད་པས་ཚན་རིག་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ནང་པའི་མཁས་པ་དང་བགོ་གེང་

བྱེད་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་བརི་མཐོང་ཞུ་ཡི་

ཡོད་པ་དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ལམ་དེ་གསར་གཏོད་མཛད་

པ་རེད། ཐོག་མ་བརྒྱད་ཅུའི་འགོ་སྟོད་ནས་བཟུང་ནང་པའི་གཞུང་ནས་

སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐོར་ལ་བཤད་པ་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་མིན་པར་

དེ་ར་བར་བཞག་པའི་བོ་སྦོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཀང་ཡོད་རེད། དེ་ཚན་རིག་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

པ་དང་ཟུང་འབེལ་ཐོག་བགོ་གེང་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་མ་རེད་དམ་

ཞེས་བཀའ་གནང་བའི་རྐེན་གིས་དེང་སང་ Contemplative Science 

ཞེས་ཚན་རིག་གི་སེ་ཚན་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། སེ་ཚན་གསར་

པ་འདིའི་སྐོར་འགེལ་བརོད་བྱེད་མཁན་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་མཁས་

པ་མང་ཆེ་བས་སེ་ཚན་གསར་པ་དེ་བྱུང་བའི་འབྱུང་རྐེན་གཙོ་བོ་ཞིག་

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་ལས་ལ་རག་ལུས་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གི་

ཡོད། སེམས་དང་སོག་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ག་རེ་ཡོད་ཟེར་ན། 

སྤྱིར་བཏང་ཚན་རིག་པ་མང་དག་ཅིག་གིས་ང་རང་ཚོའི་མོང་བའི་ཐོག་ནས་

འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྐབས་ཕི་ལོགས་ནས་ཕར་བལྟས་པའི་འགེལ་བཤད་མ་

གཏོགས་ལུས་པོའི་རྣམ་འགྱུར་དང་རའི་འགྱུར་བ་འགོ་སྟངས་དང་ཁག་ཡར་

རྒྱུག་མར་རྒྱུག་དང་། ཀླད་པར་ཆ་བཞག་ན་ཀླད་པའི་ཀླད་ར་འཕར་སྟངས་

དང་། ཀླད་རའི་མཐུད་ཀ་ཀླད་རའི་ནང་རྒྱུ་བཞིན་པའི་རས་དེ་དག་གི་རྣམ་

འགྱུར་གི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་མ་གཏོགས། གང་ཟག་བྱེ་བག་

པ་ཁོ་རང་གིས་མོང་བའི་ཐོག་ནས་སེམས་ལ་རྣམ་རྟོག་འདི་འཆར་གི་འདུག་

ཅེས་པའི་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཚན་རིག་པ་ཚོས་འགེལ་

བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ནི་ཕི་ལོགས་ནས་ཡར་བལྟས་པའི་འགེལ་བཤད་རྐང་པ་

མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ནང་པའི་གཞུང་ནས་འགེལ་བརོད་བསྐྱོན་རྒྱུ་མང་

ཆེ་བ་ཞིག་གང་ཟག་བྱེ་བག་པ་ཁོ་རང་གི་མོང་བའི་ཐོག་ནས་མར་གཟིགས་

པའི་འགེལ་བཤད་ཆགས་ཀི་ཡོད། གང་ལྟར་སེམས་དང་འབེལ་བའི་འགེལ་

བཤད་འདི་ནང་པའི་གཞུང་ནང་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཀླད་པ་དང་

ལུས་དང་འབེལ་བའི་འགེལ་བཤད་དེ་ཚན་རིག་པའི་གཞུང་ནང་ཕྱུག་པོ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཞེ་དྲག་ཡིན་སྟབས་སེམས་དང་སོག་གི་ཚོགས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

ཁྱད་ཆོས་ནི་དེ་གཉིས་ཟུང་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། འགེལ་

བཤད་དེ་གཉིས་ཟུང་འབེལ་ངང་འགོ་བ་འདི་དེ་སྔ་ཚན་རིག་པ་ཚོའི་བོར་

མི་ཤོང་བའི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག་དང་། ཚན་རིག་རང་གི་ནང་ལ་བྱས་

རེས་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཕལ་

ཆེར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཀླད་རའི་ཚན་རིག་པ་ཚོའི་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་སྟེང་ཐོག་མའི་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་དེར་

༸གོང་ས་མཆོག་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཚན་

རིག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་རྒྱུར་འབེལ་བ་མེད་ཀང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཚན་རིག་

གི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་མཛད་རེས་རླབས་ཆེན་འཇོག་གནང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཡིན་པ་རེད།

དྲི་བ། དགེ་བཤེས་ལགས་ད་ལྟ་བོད་པའི་སོབ་གྲྭའི་ཁག་ཏུ་ཤེས་ཡོན་

གི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་བསབ་གཞིའི་ཁོངས་སུ་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་

སྤྱོད་ཀི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་དང་འབེལ་བའི་ལས་འཆར་ཞིག་འགོ་བཞིན་

པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་གནང་སྐབས་གང་འདྲ་ཞིག་

ཡོང་གི་རེད་དགོངས་ཀི་འདུག དམའ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ནས་འགོ་འཛུགས་

གནང་གི་ཡོད་དམ། སོབ་ཚན་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ། དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་འགོར་

མིན་སོགས་ངོ་སྤོད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་། 

ལན།  ངའི་རེ་བ་ལྟར་ན་ཤེས་རིག་དང་བོད་ཁྱིམ་གི་ཁོངས་ན་སོབ་གྲྭ་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད་ལ། དེ་མིན་སེར་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་ཡོད་སྟབས། 

སོབ་གྲྭའི་དབུ་བཞུགས་དང་དགེ་རྒན་གནད་ཡོད་ཚོ་སྔོན་ལ་ཚུར་རུབ་རུབ་

བྱས་ཏེ་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་སྐབས་

ལ་ནུབ་ཕོགས་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ Social Emotional སོབ་མཁན་གི་

ཉམས་མོང་ཅན་རེ་གཉིས་སྐད་བཏང་སྟེ། གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་ནས་

སོབ་སྐབས་གནད་འགག་གཅིག་གང་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། སོབ་ཚན་དེ་དག་

བཟོ་སྐབས་ངེས་པར་ཕྲུ་གུའི་ཐོག་དཔྱད་པ་བྱེད་མཁན་གི་སེམས་ཁམས་

རིག་པའི་ཚན་རིག་པ་དེ་འདྲ་སྐད་གཏང་དགོས། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཕྲུ་གུ་

ཆུང་ཆུང་གི་ལོ་ཚད་དང་བསྟུན་ཏེ་ཀླད་པས་བྱ་བ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཀི་ཡོད་མེད་

ཚན་རིག་པས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་

ཆ་མཚོན་ན། ངས་ཕྲུ་གུ་གཉིས་གསོ་སྐྱོང་བྱས་པ་ཡིན་ཙང་། ཕྲུ་གུ་ལོ་གཉིས་

ཙམ་མ་སེབས་བར་དུ་ང་ཞེས་ར་བ་ནས་ལབ་ཀི་མི་འདུག སོ་སོའི་མིང་

ནས་བོས་པ་མ་གཏོགས། དཔེར་ན། ཚེ་རིང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཚེ་རིང་འདི་

ལ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད། ཚེ་རིང་ལ་འདི་དགོས། པདྨ་ལ་འདི་དགོས་

ཞེས་ལབ་པ་ལས་ང་དང་ཁྱོད་ཅེས་བརོད་ཀི་མི་འདུག བྱས་ཙང་ང་དང་

ཁྱོད་ཅེས་ལས་ས་པོ་རང་མི་འདུག ཕྲུ་གུའི་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་

བོའི་རིམ་པ་དེ་ཇི་ཙམ་སེབས་མིན་ང་ཚོས་རོབ་ཙམ་ཞིག་ཚོད་དཔག་བྱེད་

ཐུབ་ཀི་འདུག རེས་སུ་སོབ་ཚན་བཟོ་སྐབས་ཕྲུ་གུའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་

ཐོག་ཞིབ་འཇུག་དམིགས་བསལ་བྱེད་མཁན་གི་ཆེད་ལས་པ་དེ་འདྲ་སྐད་

གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དཔེར་ན། ནུབ་ཕོགས་པར་མཚོན་ན་ལོ་དྲུག་

ལ་མ་སོན་བར་དུ་སྔོན་འགོའི་སོབ་གྲྭར་སོད་དགོས་པ་ལས་སྔོན་འགོའི་སོབ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

གྲྭར་ཡི་གེ་ར་བ་ནས་སོབ་ཀི་མ་རེད། དེ་སྐབས་རི་མོ་དང་རེད་མོ་སོགས་ཀི་

ཐོག་ནས་གང་ལྟར་ཕྲུ་གུའི་ཀླད་པ་ལྷུག་ཏུ་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། གཞན་ཡི་གེ་

སོབ་སྐབས་སྒིག་འཛུགས་སོབ་ཀི་ཡོད་པས་དེ་འདྲ་མིན་པར་ཕྲུ་གུའི་ཀླད་

པའི་སོ་འབྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ། རེད་མོ་རེ་བ་དང་། རི་མོ་འབི་བ། མོང་ཚོར་གི་

སྐོར་ཤོད་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོར་རླུང་ལངས་པ་དང་། ཞེད་སྣང་སྐྱེས་པ། 

དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་པ། སེམས་ཕམ་པ། དེ་བཞིན་སེམས་ཧ་ལས་པ་སོགས་

གདོང་པའི་རྣམ་འགྱུར་གི་རི་མོ་བིས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་མིང་བཏགས་ནས་ཁོ་

རང་ཚོ་མ་སྐྱིད་པའི་སྐབས་དེ་དག་བསྟན་ནས་ཁྱེད་རང་གི་ཉམས་མོང་གི་

ཐོག་ནས་འདི་དང་འདིར་གང་བྱས་འདུག་ཅེས་འདྲི་དུས་ཕྲུ་གུ་ཚོས་སྐད་ཆ་

ཤོད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ཙང་མོང་ཚོར་གི་སྐོར་སོབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད། དེ་བཞིན་དྲན་པ་

ཉེར་བཞག་གི་སོམ་སྒྲུབ་ར་བར་བཞག་པའི་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དང་། དེའི་

ཐོག་བོ་ལྷིང་འཇགས་རྒྱུའི་གས་དེ་ཚོ་སོབ་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་མཚུངས་ང་ཚོ་

བོད་པའི་ནང་སོབ་མི་ཐུབ་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། རིམ་པ་གང་འདྲ་ཞིག་

གི་ཐོག་ནས་སོབ་དགོས་མིན་དང་། ང་ཚོ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནང་པའི་

ལྟ་བ་འདི་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཙང་ངེས་པར་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་སྟེ་ཆོས་དང་མ་

འབེལ་བ་བཟོ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་གཙོ་བོ་སོབ་

སྟངས་དེར་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་དང་། ལས་རྒྱུ་འབས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པའི་གོ་འཕང་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀི་ཐ་སད་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་པར་ནང་ཆོས་

རང་གི་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་རྣམས་ལེགས་ཆ་ལེན་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་

ཡོད་མ་རེད། ནུབ་ཕོགས་ལ་ཡིན་ན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དེ་འདྲ་གསུངས་

འདུག་ཅེས་བརོད་པ་ཡིན་ན། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་སུ་ཞིག་ཡིན་མིན་རད་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

གཅོད་བྱེད་སྐབས་ནང་པའི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མངོན་ཚེ་སོབ་གྲྭའི་

ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་དུ་ནང་པ་ལྟག་སོ་ནས་སེབས་ཀི་འདུག་ཟེར་བའི་སྐད་

ཆ་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འདིའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རེད། 

གང་ལྟར་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གསུང་དང་། རེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་སོགས་

གང་ཡིན་རུང་དྲང་ཆོག་གི་རེད། དཔེར་ན་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས། །སེམས་

པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང་། །སེམས་པ་ངན་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་

ངན། །ཐམས་ཅད་བསམ་པ་དག་ལ་རག་ལུས་པས། །ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་

སིང་རེ་པོ་དེ་ཚོའི་རིགས་དྲང་རྒྱུར་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་

རེད། དེ་བཞིན་སོབ་གྲྭའི་ནང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་དྲང་རྒྱུར་

ཡང་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་སོབ་སྟངས་འདི་སྐྱེ་བ་

སྔ་ཕི་དང་ལས་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཐོག་ནས་མ་ཡིན་པར་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀི་

སོ་ནས་ཕྲུ་གུ་སོ་སོའི་ཉམས་མོང་དང་། སེམས་སྐྱིད་མ་སྐྱིད་དང་བདེ་སྐྱིད་

སོགས་དང་འབེལ་ནས། ཕྲུ་གུ་ཚོ་གཤིས་ཀ་འཇམ་པོ་དང་སེམས་པ་བཟང་

པོ་ཡོད་ན་གོགས་པོ་གོགས་མོ་ཡིན་ནའང་མང་བ་ཡོང་གི་རེད། གོགས་པོ་

གོགས་མོ་མང་བ་ཡོད་ན་རེད་མོ་རེ་རོགས་མང་བ་ཡོང་གི་རེད། ཇི་ཙམ་

གིས་རེད་མོ་རེ་ཐུབ་པ་དེའི་ཚོད་ཀིས་ཉི་མ་དེའི་རིང་ལ་སྐྱིད་པ་ཡོང་གི་

རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྟེ་བཟང་སྤྱོད་འདི་རིགས་

སོབ་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

དེ་བས་ཀང་གོ་སྐབས་མང་བ་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་གནས་

སྟངས་འདིའི་འགོ་གལ་ཆེ་ཤོས་དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་དང་། ལྷག་པར་དུ་

དགེ་རྒན་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པ་ཚོས་འདིའི་རིགས་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཡིན་ན་ཨིན་ཇིའི་ནང་ཡིག་ཆ་འདྲ་མིན་མང་པོ་ཡོད་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་

རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་དེབ་ཀང་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཨེ་མོ་རིར་བསབ་གཞི་སྒིག་

བཞིན་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཁོད་ནས་ཀང་ལེགས་ཆ་ལེན་ཏེ་སྔོན་ལ་ཚོད་བལྟའི་

ངང་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན་ན། དགེ་རྒན་ཚང་མ་གཅིག་པ་མིན་པར་རིགས་

འགའ་ཤས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དང་སྒྲུང་ཤོད་སྟངས་ལ་མཁས་པོ་དེ་འདྲ་ཡོང་

སིད་པ་རེད། དེ་ནི་སོ་སོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཤིས་ཀ་རེད། དེ་འདྲའི་

ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཤོད་མཁས་པ་འདི་ཚོའི་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་གི་

ཟབ་སྦོང་སྤད་པ་བརྒྱུད་དབུ་བཙུགས་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཡོང་གི་

རེད་བསམ་གི་འདུག དཔེར་ན། བོད་ཁྱིམ་ཁག་ལ་ཆ་མཚོན་ན། སྔོན་མ་བོད་

པའི་ལུགས་སོལ་ཡིན་སྟབས་ཉེས་པ་གཏོང་སྐབས་ལག་འཇུག་བྱེད་ཀི་ཡོད་

རེད་དེ་ད་ཆ་མི་ཆོག་པ་བཟོས་ཚར་བ་རེད། ཡིན་ཡང་སྒིག་ཁིམས་གཅིག་

ཉར་དགོས་པ་དང་ཉར་སྟངས་དེ་ཡང་ལག་འཇུག་བྱས་པ་དང་གཤེ་གཤེ་

བཏང་ནས་ཉར་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་ཕྲུ་གུར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྟེ་ཕྲུ་གུས་ཁེ་

ཕན་དེ་མཐོང་ནས་སྒིག་འཛུགས་ལེགས་པོ་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། 

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་བའི་ཆོས་

དང་མ་འབེལ་བའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་

ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེ་སྐྱིད་པ་དང་། ཚགས་ཚུད་པ། བཟའ་ཚང་

ཡིན་ཡང་མཐུན་པ་ཡོང་གི་རེད། འནོ་ཀང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ལ་སོབ་

གྲྭའི་ངོས་ནས་ཆ་བཞག་ཀང་སྒིག་འཛུགས་ལེགས་པ་དང་། སྤྱོད་ངན་ཉུང་

བ༑ འཁྲུག་པ་ཉུང་བ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། དཔེར་ན། ངའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཆུང་

དུས་སོབ་གྲྭ་འགིམ་ས་དེར་ངའི་བཟའ་ཟླས་ Social Emotional Learn-
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ing སོབ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཙང་ད་

བར་སོབ་གྲྭ་དེར་བསབས་ནས་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་

དྷརྨ་ས་ལར་ཡོད་ཀང་ཁོང་ལ་དྭགས་ལ་ཡོད་རེད། ལ་དྭགས་ཀི་སེར་པའི་

སོབ་གྲྭ་གཅིག་གིས་གནས་ཚུལ་འདི་མཐོང་ནས་ཆེད་མངགས་འདིར་ཡོང་

ནས་ Social Emotional Learning དང་། འདིའི་ཐོག་༸སྐུ་མདུན་གི་

དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དག་ཁ་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་

སོབ་སྟངས་འདི་ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་སོབ་མི་དགོས་པར་ལས་འགུལ་གསར་

པ་ཞིག་སེལ་རྒྱུའི་བསམ་བོ་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། སྔོན་ལ་དགེ་རྒན་ཚོར་ཟབ་

སྦོང་སྤོད་རྒྱུ་དང་། འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་ཁྱེད་རང་གིས་གནང་རོགས། བྱུང་ན་

དབྱར་ཁ་ལོ་ལྔ་ཙམ་གི་རིང་ཡོང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་རོགས་ཞེས་བརོད་

པར་མོ་རང་གིས་ཡིན་དང་ཡིན་ཞེས་བརོད་དེ་ཕིན་པ་རེད། ལ་དྭགས་ཁུལ་

ནས་དེ་འདྲ་དབུ་འཛུགས་གནང་གི་འདུག ང་ཚོ་བོད་པའི་ནང་དེ་ལག་

བསྟར་མ་ཐུབ་དུས་ངས་དྲང་པོ་ཞུས་ན་ཏོག་ཙམ་ཁྱད་མཚར་པོ་མཐོང་གི་

འདུག ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་ལ་བཞུགས་ང་ཚོ་འགོ་དེར་དད་

པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཞུ་མཁན་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་གནད་

འགག་དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་ཕི་ལོགས་དེ་ཚོ་ཞེ་དྲག་ཡར་ཐོན་ཕིན། ང་ཚོ་

འདིའི་སང་ལ་རང་ཚོར་བ་ཞེ་དྲག་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་འདུག

དྲི་བ། དགེ་བཤེས་ལགས་ཀི་ངོས་ནས་ད་བར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

གསུང་སྒྱུར་གི་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

ཕག་དེབ་མང་པོ་ཞིག་ལྗགས་རོམ་གནང་འདུག དེའི་ནང་ནས་གསར་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཤོས་ A Fearless Heart ཞེས་པ་དེ་ཆགས་འདུག དགེ་བཤེས་ལགས་ཀི་

བརམས་ཆོས་དེ་དང་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་དབར་འབེལ་བ་

གང་འདྲ་ཡོད་དམ།

ལན།  ད་ལྟ་ངའི་དེབ་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སིང་ (A Fearless Heart) 

ཟེར་བའི་རྐང་དེ་སིང་རེའི་ཐོག་ནུབ་ཕོགས་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ནང་

པའི་གཞུང་ནས་བཤད་པ་གཉིས་ཟུང་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་དཔྱད་པ་བྱེད་

རྒྱུ་གཅིག་རེད། དེ་མིན་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་སིང་རེ་ཞེས་བརོད་དུས་དེ་ནི་

བརེ་བ་བྱེད་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས་གཏིང་ཟབ་ཅིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཀི་མི་འདུག  

ང་རང་ཚོའི་ནང་པའི་གཞུང་ནང་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ཏེ། ཤེས་རབ་

ནི་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་གཙོ་བོ་དོན་དམ་པའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་རྒྱུ་སྟེ་

སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་སྐོར་བཤད་ཀི་ཡོད་རེད། ཐབས་ཀི་ཆ་སེབས་སྐབས་གལ་ཆེ་

ཤོས་དེ་སིང་རེ་ཆགས་ཡོད། སིང་རེའི་རྣམ་པ་ནི་གཞན་ལ་བརེ་བ་དེ་རེད། 

ཡིན་ནའང་སིང་རེ་ཞེས་པ་དེ་ང་རང་ཚོའི་ཀུན་སོང་དང་འབེལ་བ་ཤུགས་

ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད། ཇི་ཙམ་གིས་སིང་རེ་ཀུན་སོང་དུ་སེབས་ཐུབ་པ་

དེ་ཚོད་ཀིས་ལུས་ངག་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡི་རེད། དེ་བཞིན་སིང་

རེའི་བོའི་འཕེན་པ་བཏང་ནས་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་རང་ལ་གཞན་ཕན་ར་བར་

བཞག་པ་ཡིན་ན་བསམ་བོར་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་། སིང་རེ་

བོ་ལ་གོམས་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་སིང་རེ་དེ་སོ་སོའི་གཤིས་ཀའི་ཆ་ཤས་ཆགས་

ཏེ༑ གང་ལྟར་རྐེན་ཞིག་འཕྲད་སྐབས་འཕྲལ་དུ་སིང་རེའི་ཐོག་ནས་གདོང་

ལེན་བྱེད་པའི་ཆ་རྐེན་དང་གོ་སྐབས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

དེང་སང་ནུབ་ཕོགས་པའི་ཚན་རིག་གི་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་

ཇི་ཙམ་གིས་སིང་རེ་ཅན་བྱེད་ནུས་པ་དེ་ཚོད་ཀིས་མི་རང་ཉིད་གཤིས་ཀ་

ལྷོད་པ་དང་། དངངས་སྐྲག་ཉུང་དུ་འགོ་བ། བོ་སྟོབས་ཆེ་རུ་འགོ་བ་སོགས་

དུས་རྒྱུན་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཡང་ཡང་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་

རེད། གནས་ཚུལ་འདི་དག་མི་དཀྱུས་མ་ཚོས་གོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཞེས་

གང་ལྟར་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ (Secular Ethics) ཁྱབ་

སེལ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆ་རྐེན་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏུ་དམིགས་ཡོད་རེད། དེའི་ཐོག་

ང་རང་ཚོ་ནང་པའི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་

གཞག་དེ་དག་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པ་རྟོགས་ཐུབ་པ་བཅས་ངས་ཀུན་སོང་གཙོ་བོ་

དེ་ཡིན།

དྲི་བ། དགེ་བཤེས་ལགས་ཀིས་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོ་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་

ཐོག་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་འདས་པའི་ལོ་སུམ་

ཅུ་ལྷག་གི་རིང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་ཞབས་ལྷན་རྒྱས་སུ་ཕེབས་

ནས་ཨིན་སྐད་གསུང་སྒྱུར་གནང་ཡོད་སྟབས། དགེ་བཤེས་ལགས་སྐུ་སེར་

གི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཉམས་མོང་ནང་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་

སྤྱོད་ཀིས་ཕན་ཐོགས་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཟེར་བའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་གསུང་

ཐུབ་བམ།

ལན། ང་རང་ལ་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གི་རིང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་

པོ ་ཆེའི ་གསུང་སྒྱུར་གི ་ཞབས་ཕི ་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་གོ ་སྐབས་ཐོབ་

བྱུང་། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་བཞེས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སྟངས་དང་། ཉིན་རེའི་ཉམས་ལེན་གནང་སྟངས་ཀི་ཀུན་སྤྱོད་དེ་དག་

མཇལ་སྐབས་ང་རང་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཤུགས་ཆེ་ཐེབས་བྱུང་། ང་རང་ཆུང་

དུས་རིག་པ་གང་འཚམས་ཡོད་སྟབས་དྲག་ཤོས་ཡིན་སམ་པའི་ཁེངས་པ་

དང་། དངངས་སྐྲག་ཀང་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་ར་བའི་དཔེ་ཆ་

བལྟ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་བྱུང་རེས་ལོ་སུམ་ཅུ་མ་ཟིན་གོང་ནས་༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཕི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བས། དུས་རྒྱུན་དུ་ཁོང་

གི་ཞབས་ལ་བཅར་ཏེ་མཛད་པ་སྐྱོང་སྟངས་དང་དགོངས་པ་བཞེས་ཚུལ་

མཇལ་སྐབས་སེམས་ལྷོད་པོ་དང་། གཤིས་ཀ་ལྷོད་པོ། དོན་དམ་པར་གཉམོ་

ཆུང་ངང་ཁེངས་པ་མེད་པར་སོད་རྒྱུ་སོགས་ཀི་ཐོག་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞེ་

དྲག་བྱུང་། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ད་ལྟ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་མ་འོངས་པར་

ལྷོད་པོའི་ངང་སྐྱིད་པོ་གཏོང་རྒྱུའི་བསམ་བོ་འཁོར་གི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་

མི་ཚེ་ཟེར་བ་ནི་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདི་རེད། མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྐབས་ཇི་ཙམ་གིས་

སྐྱིད་པ་དང་། སེམས་ལྷོད་པ། གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཐུབ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་

བསྐྱལ་བ་ཡིན་ན་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ཚོའི་ཐོག་

ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཕི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བའི་རྐེན་གིས་ཁོང་གི་

དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ནས་རང་ཉིད་སེར་གི་ཐོག་ཕན་ཐོགས་མང་པོ་

བྱུང་། ཕི་ལ་ཁྱབ་སེལ་གནང་སྐབས་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་ཡ་རབས་སྤྱོད་

བཟང་ཞེས་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་ཀང་། ང་རང་ཚོ་ནང་པ་ཚོས་ངེས་པར་

ཆོས་དང་མ་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་པའི་ཨུ་ཚུགས་གང་ཡང་རྒྱག་དགོས་ཀི་

ཡོད་མ་རེད། བསབ་བྱའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ནི་ནང་པ་ཚོར་དཔེ་ཆ་ཤེས་

མཁན་ཞིག་གིས་འགེལ་བརོད་བྱེད་སྐབས་འདི་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། སྡུག་



233

མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཆགས་རེད། སིག་པ་གསོག་གི་རེད་ཅེས་མི་གསུང་བར། གཞུང་ཆེན་ཁག་

ལས་འགེལ་བཤད་བྱེད་སྐབས། དཔེར་ན། ཁོང་ཁོའི་རིགས་སྐྱེ་སྐབས་ཁོ་

བ་སྐྱེས་ན་དམལ་བར་ལྷུང་ཞེས་མི་བརོད་པར། ཁོང་ཁོ་སྐྱེ་སྐབས་སོ་སོའི་

གདོང་ཡན་ཆད་ནག་པ་ཆགས་པ་དང་། མིས་བལྟས་ཀང་མི་མཛེས་པ། 

འཕྲལ་དུ་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་བརླག ཟས་ཡིན་ཡང་ཟ་སིང་མི་འདོད་པ། དེ་

འདྲའི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཁོས་ཁོར་ཡུག་ངན་པ་བཟོ་བ། དེའི་རྐེན་གིས་སོ་སོའི་

སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་བརླག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལེགས་ཉེས་འབྱེད་ནུས་པའི་རྣམ་

དཔྱོད་ཀི་ཆ་ཤས་དེའང་མེད་པ་ཆགས། དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་ནང་པའི་གཞུང་

ནས་བཤད་པ་ཟབ་མོ་ཡོད་སྟབས་ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་དཔེ་ཆ་ལྟ་མོང་

བའི་དྲིན་དང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གསལ་པོ་གནང་ཡོད་

ཙང་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་འདུག དཔེར་ན། ང་ལྟ་བུར་

ཆ་བཞག་ན་མི་ཚེ་སྐྱེལ་ས་ནི་ནུབ་ཕོགས་ཡིན་པ་དང་། ནུབ་ཕོགས་པའི་སྤྱི་

ཚོགས་དེ་ནི་འཁྲུག་པོ་ཞེ་དྲག་དང་། དངངས་སྐྲག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། 

ཕྲུ་གུ་གཉིས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སྐྱོང་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་ཀང་ང་

ཚོའི་ངོ་ཤེས་དག་གིས་ཕྲུ་གུ་སྐྱོང་སྟངས་དང་ང་དང་ངའི་སྐྱེ་དམན་ནང་པ་

ཡིན་པ་ང་གཉིས་ཀི་ཕྲུ་གུ་སྐྱོང་སྟངས་བར་ཧེ་བག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད། ང་

ཚོ་གང་འདྲ་བྱེད་རུང་གཤིས་ཀ་ལོྷད་པ་དང་ཕྲུ་གུ་ཚོར་མཚོན་ཡང་ཕ་མར་

བརི་མཐོང་ཆེ་བ་དང་། ཞེ་ས་བྱེད་རྒྱུ། བརི་བཀུར་བྱེད་རྒྱུའི་རིགས་འདི་ང་

ཚོ་ནང་པས་སྤྱིར་བཏང་ནས་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་དང་བྱམས་བརེ་དང་

སིང་རེ་འདི་ཚོའི་གས་རིན་ཐང་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་བརི་བ་མ་ཟད། ཁྱིམ་ཚང་གི་

ཁོར་ཡུག་གི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད་པ། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ནན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་སོགས་ཀིས་གྲུབ་འབས་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་

པོ་ཆེས་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་འདི་དག་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་དང་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་རྒྱུའི་ཆ་རྐེན་ཙམ་དུ་མ་བཞག་པར། ཉིན་རེའི་

འཚོ་བའི་ནང་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་

ཐུབ་ན་ཁེ་ཕན་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་རེད། ངས་ཅི་ཐུབ་ཐུབ་

ཀིས་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་ཁུལ་རེད། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་སེམས་

པ་སྐྱིད་པ་དང་། ལྷོད་པ། སོ་སོའི་མི་ཚེ་དོན་སིང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག་

བསམ་པའི་ཡིད་ཚིམ་པའི་བཟོ་འདྲ་ཡོང་བ་དེ་ཚོའི་གས་ནི་༸སྐྱབས་མགོན་

རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རེའི་བཀའ་དྲིན་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ནང་

པའི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་བསབ་བྱ་ཟབ་པོ་དེ་དག་ཉིན་རེའི་ནང་མི་ཚེ་

དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་སོ་སོར་ཁེ་ཕན་

ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་རྒྱུའི་གནད་འགག་འདི་རེད།

མཐའ་དོན་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟ་ནོར་ཝེ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་དམིགས་

བསལ་འདིའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་དེར་ང་རང་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་

བྱུང་། ད་གིན་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་བཞིན་ང་ཕི་ལོགས་གང་སར་འགོ་

སྐབས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དགོངས་པ་བཞེས་ཤིང་གསར་གཏོད་

གནང་བ་མང་པོ་ཞིག་ནུབ་ཕོགས་པས་ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ་ཁེ་བཟང་བངས་

ཀང་། ང་ཚོ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འདི་དག་ལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་

དང་ཁེ་བཟང་ལེན་མ་ཐུབ་པ་འདིར་ཏོག་ཙམ་མ་སྐྱིད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོང་

གི་འདུག ལྷ་ས་བས་ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་མ་མཇལ་ཟེར་བའི་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ལྟར་སོ་སོའི་ནང་གི་ནོར་བུ་དེ་སོ་སོས་ནོར་ཉམས་མ་ཆོད་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་

ཞིག་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་སྟབས། ད་ལན་འདི་ཐོག་ལ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་

ནས་དམིགས་བསལ་གིས་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་བརོད་གཞི་འདིའི་ཐོག་

དགོངས་བཞེས་གནང་བར་ང་རང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

དགེ་བཤེས་ལགས་ཀིས་དེ་རིང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་དགོངས་གཞི་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་

བཟང་སྤྱོད་ཐོག་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དེས། ལས་རིམ་གསན་གཟིགས་གནང་

མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པོ་དང་བོ་སྐྱེད་གསར་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་

དྲན་གི་འདུག ང་ཚོར་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།། །། 
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

༄༅། །༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་

བཟང་སྤོད་ཀི་ཐོག་ལས་རིམ་གང་སྟེལ་བའི་སོར། །1

དྲི་བ། འདི་གའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་གཙོ་བོ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་

སྐོར་ལ་དམིགས་བསལ་ཆེད་སྒིག་ཞུས་པའི་དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་འདིའི་

ནང་། ཨ་རིའི་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ཆོས་ལུགས་དང་། ཨེ་

ཤ་ཡ་རིག་པའི་ཐོག་སོབ་དཔོན་བགེས་པ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་བོ་བཟང་

བསྟན་འཛིན་ནེ་གི་མཆོག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད། དགེ་བཤེས་ལགས་ཆོས་

ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཐོག་འགན་ཁུར་རྐང་བཞེས་གནང་

མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད།  ངས་དེ་རིང་ལས་རིམ་འདིའི་ཐོག་ནས་ཨེ་

མོ་རི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ངོས་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་

སྤྱོད་ཐོག་ལས་རིམ་གང་ཞིག་གནང་ཡོད་མེད་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

1	 ནྩོར་ཝེ་བྩོད་ཀྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་གསར་འགྩོད་པ་བསྟན་འཛིན་ནྩོར་བཟང་ལགས་ནས་ཨེ་མྩོ་

རྱི་གཙུག་ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་མྩོ་དགེ་བཤེས་བྩོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ནེ་གྱི་

མཆྩོག་ལ་ཨེ་མྩོ་རྱི་གཙུག་ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ངྩོས་ནས།	 སྤྱི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་

ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱི་དགྩོངས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ལས་རྱིམ་གང་དང་གང་གནང་མྱིན་སྐྩོར་ལ་བཀའ་

འདྲྱི་ཞུས་ལན།
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཐོག་མར་རྒན་ལགས་ཀི་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དང་

ཐོག་འདི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ནང་སོམ་སྒྲུབ་

ཀི་ལྟེ་གནས་ཁང་ Center for Contemplative  Science and Compas-

sion-Based Ethics གསར་པ་ཞིག་དབུ་འབྱེད་གནང་འདུག་པས་བསྟི་

གནས་ཁང་འདིའི་ངོ་སྤོད་ཅིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལན། ད་ལྟའི་ལས་རིམ་འདིའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱུང་བར་དགའ་པོ་

བྱུང་བས་ཐུགས་རེ་ཆུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཨེ་མོ་རི་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ངོས་ནས་ལོ་

མང་ཞིག་གི་གོང་ནས་བོད་ཀི་ཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། དེ་བཞིན་༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་རྣམས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་

འཛིན་བྱས་ཏེ་ལས་རིམ་མང་པོ་ཞིག་སེལ་གི་ཡོད་རེད། དམིགས་སུ་བཀར་

ནས་སོམ་སྒྲུབ་ཀི་ཚན་རིག་དང་བྱམས་བརེ་གཞིར་བཞག་པའི་བཟང་སྤྱོད་

ཀི་ལྟེ་གནས་ཁང་གསར་པ་བཙུགས་པ་དེ་ནི་གཙོ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དེ་སོབ་གཉེར་རང་གི་ཐོག་ནས་

སེལ་རྒྱུའི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཀི་ཡོད་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནས་ཨེ་

མོ་རི་མཐོ་སོབ་དང་། བོད་ཀི་མཐུན་ཚོགས་ཞེས་པའི་ལས་རིམ་ཞིག་ཡོད་པ་

དེའི་ཁོངས་ནས་ཐོག་མའི་སོྒམ་གཞི་དང་སོབ་ཚན་རགས་ཟིན་ཞིག་བཟོས་

ཏེ༑ ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་སྤྱན་འབུལ་ཞུས་ནས་ཁ་གསལ་དང་ཇེ་

ཟབ་ཏུ་བཏང་སྟེ་ད་ལྟའི་ཆར་སྒོམ་གཞི་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། སྒོམ་

གཞི་དེ་གཞིར་བཞག་གིས་གཞི་རིམ་དང་། འབིང་རིམ། མཐོ་རིམ་བྱས་ནས་



238

ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སོབ་ཚན་གསུམ་བསྒིག་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་རེད། ལྟེ་གནས་དེ་ཕི་ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༡༨ བར་ཉིན་གསུམ་གི་རིང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཨེ་

མོ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་གི་ཡོད་པ་དེ་སྐབས་དབུ་འབྱེད་གནང་རྒྱུ་དང་། 

སོབ་ཚན་དེ་དག་པར་སྐྲུན་ཞུས་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་པར་ཕུད་

འབུལ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་འཛམ་གིང་མི་མང་ལ་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རྒྱུའི་

འཆར་གཞི་བཀོད་ཡོད། 

དྲི་བ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་འདིར་ཨིན་སྐད་ཐོག་ Universal Value, eth-

ics, Social Emotional Learning བཅས་ཐ་སད་འདྲ་མིན་མང་པོ་ཞིག་

གསུང་གི་འདུག དེ་བཞིན་བྱམས་བརེ་གཞི་རར་བཞག་པའི་སོམ་སྒྲུབ་ཀི་

ལྟེ་གནས་ཞེས་པ་དེ་ལའང་ཐ་སད་ཐོག་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞིག་འཕྲད་ཀི་

ཡོད་དམ།

ལན། ཐ་སད་འདི་མགོ་རོག་པོ་ཞིག་ཆགས་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་ Secular Ethics ཞེས་པའི་ཐ་སད་དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གནང་གི་

ཡོད་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་གར་གི་ར་ཁིམས་ནང་ཆོས་

ལུགས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་ལའང་

བརི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ། ཡང་ན་བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་གཞིར་བཟུང་གི་བཟང་

སྤྱོད་སེལ་རྒྱུ་ཞེས་རྒྱ་གར་གི་ར་ཁིམས་ཀི་སྒ་བཤད་ལྟར་ Secular དེ་ཏག་

ཏག་ཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། འནོ་ཀང་ནུབ་ཕོགས་པའི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་ Secular ཞེས་པའི་ཐ་སད་དེ་ཆོས་ལུགས་དང་འགལ་ཟླའི་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

རྣམ་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡོད་ཙང་། ང་ཚོའི་སོབ་སྟོན་པ་མང་པོ་ཞིག་

ཡོད་པ་ནས་སྐུ་ཞབས་ Daniel Goleman ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ནང་ཆོས་ཡག་

པོ་མཁྱེན་པ་ཙམ་མ་ཟད་ཉམས་ལེན་པའང་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་རྒྱུས་མངའ་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་

ནུབ་ཕོགས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་ནུབ་ཕོགས་ནང་ Sec-

ular Ethics ཞེས་པའི་ཐ་སད་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་ཡིན་ན། སོབ་གྲྭ་ཁག་

གི་སོབ་ཚན་ནང་འགོད་རྒྱུ་ཁག་པོ་འབྱུང་ངེས། གང་ལ་ཞེ་ན་ཕ་མ་ཡེ་ཤུའི་

ཆོས་ལུགས་ཀི་བསམ་བོ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས། 

ཆོས་ལུགས་དང་འགལ་ཟླ་འགོ་བའི་སོབ་ཚན་ཞིག་འཁྱེར་ཡོང་བ་ཡིན་

ན༑ ཁོང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཡིད་ཆེས་ལ་གནོད་ཀི་རེད་སམ་པའི་ཐུགས་

འཚབ་ཡོང་སིད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ Secular ཞེས་པའི་ཐ་སད་དེ་

བེད་སྤྱོད་མ་བཏང་བར། ཡོངས་ཁྱབ་ཀི་བཟང་སྤྱོད་ Universal ethics 

ཅེས་བཀོད་ན་གསུངས་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀི་བཟང་སྤྱོད་ Uni-

versal ethics ཅེས་བཀོད་ཀང་ནུབ་ཕོགས་སུ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོང་གི་

ཡོད་རེད། རིགས་གཅིག་གིས་ཁོར་ཡུག་དང་གནས་སྟངས་གང་ལའང་

འཇུག་པོ་དང་། རན་པོ། སྨན་གཅིག་གིས་ནད་གང་ལའང་ཕན་པ་ཡོང་

གི་མ་རེད་ཅེས། དེ་ལ་ཕི་རྒྱལ་ནང་ལྷམ་གཅིག་གིས་རྐང་པ་ཆེ་ཆུང་ཚང་

མར་ཏག་ཏག་རན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་སོལ་ཡོད་རེད། སྤྱི་

ཚོགས་སོ་སོར་གོམས་གཤིས་ཐ་དད་དང་། ཁམས་དང་མོས་པ་ཐ་དད་ཡོད་

པར་བརྟེན་སོབ་ཁིད་ཀི་བརོད་གཞི་གཅིག་གིས་ཁོར་ཡུག་དང་རིག་གཞུང་

ཐ་དད་པ་ཚང་མར་རན་པོ་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅེས་དེ་ལའང་དགག་བྱ་ཞིག་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཡོད་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་དུས་འོ་ན་རན་ཤོས་

དེ་ག་རེ་ཡོད་མེད་མི་མང་པོ་ཞིག་དང་གོ་བསྡུར་བྱེད་པའི་མཐའ་མ་དེར་

བྱམས་བརེ་གཞིར་བཞག་གི་བཟང་སྤྱོད་ (Compassion-based ethics) 

ཅེས་གོས་བསྡུར་བྱུང་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གཞི་རྟེན་དེ་བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་

པ་དང་། ཁོང་གིས་ལྗགས་རོམ་གནང་བའི་ཕག་དེབ་ཁག་གི་ནང་དུའང་

བྱམས་བརེ་དེ་གཞི་རྟེན་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་སྐོར་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སན་སེང་ཞུ་སྐབས་ཁོང་གིས་ཀང་དེ་ཡག་པོ་འདུག་

ཅེས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་བ་ལྟར། དེང་སང་ང་ཚོས་བྱམས་བརེ་གཞིར་བཞག་

གི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་བརོད་ཀི་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་སོམ་སྒྲུབ་ལྟེ་གནས་ཀི་མིང་

གི་ཆ་ཤས་སུའང་དེ་ལྟར་ཐོགས་པ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་བྱམས་བརེ་

གཞིར་བཞག་གི་བཟང་སྤྱོད་འདིར་ཚན་རིག་གི་རྒྱབ་རྟེན་ཡོད་པ་ཞིག་

དགོས་ཙང་། ནང་གི་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གི་

སེ་ཚན་དེ་སོམ་སྒྲུབ་ཀི་ཚན་རིག་ contemplative དེ་ཆགས་དུས། སོམ་

གྲུབ་ཚན་རིག་དང་བྱམས་བརེ་གཞིར་བཞག་གི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ལྟེ་གནས་

ཞེས་མིང་བཏགས་པ་རེད།

དྲི་བ། མཁས་པ་ཚོས་ལྟེ་གནས་ཁང་འདིའི་བསབ་གཞི་གཏན་

འབེབས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ Social Emotional Learning (SEL) 

2.4 ཞེས་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་སྔ་ཡོད་པ་དེ་དུས་ཚོད་ཀི་

འགྱུར་བ་དང་གཞིགས་ཏེ་ཁ་སྐོང་གནང་གི་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་ལ་གསར་པ་



241

མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

གང་ཞིག་ཁ་སྣོན་གནང་ཡོད་དམ།

ལན། དྲི་བ་འདི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་སྐོར་རོབ་ཙམ་ཞུས་

པ་ཡིན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་

ཀི་སོབ་ཚན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། དེ་ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་ནས་འཁིད་རྒྱུའི་དགོངས་

པ་བཞེས་ཀི་ཡོད་རེད། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་བརོད་

གཞི་གཙོ་བོ་ནང་གི་སེམས་འདུལ་བའི་ཐོག་ནས་བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་

སོགས་གཞི་རར་བཞག་སྟེ་ཡོང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན། ནུབ་

ཕོགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དེ་རིང་ཁ་སང་ཤེས་ཡོན་གི་ནང་སོལ་རྒྱུན་

གི་སོབ་སྦོང་སྤོད་རྒྱུ་ཨང་རིས་ལ་སོགས་པ་རྒྱུགས་སྤོད་བཏང་ནས་ཨང་

ཀི་མཐོ་དམན་ཙམ་མིན་པར། ར་བའི་མིའི་བཟང་པོའི་ཁྱད་ཆོས་བྱམས་པ་

དང་། སིང་རེ། དེ་བཞིན་སྤྱོད་ལམ་ཡག་པོ་དགོས་པ་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་

ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས། སོབ་སྦོང་ནང་སེ་ཚན་དེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགོ་ཡི་

ཡོད་རེད། དེའི་མིང་ལ་ Social Emotional Learning Social ཟེར་དུས་

ཚོགས་སྤྱོད་དང་། Emotional ཞེས་པ་མོང་ཚོར་རམ་སེམས་མོང་གི་བསབ་

གཞི་ཞེས་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་བཅས་པར་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགོ་བསད་ཡོད་རེད། 

སོབ་ཚན་དེ་ཡོད་མཁན་ཧ་ལམ་སོབ་གྲྭ་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་ཡོད་རེད། སོབ་

ཚན་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཁོ་རང་ཚོའི་སྒོམ་གཞི་ཞིག་ཡོད་རེད། སྒོམ་གཞི་གཞིར་

བཞག་གི་སོབ་ཚན་འདྲ་མིན་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུའི་ཚད་ཀི་ཡོད་ཀི་མ་རེད། ༸གོང་

ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་

བཟང་སྤྱོད་ཀི་སྒོམ་གཞི་དང་། སོབ་ཚན་དེ་ཚོ་ཕོགས་མང་པོ་ནས་ཚོགས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སྤྱོད་ Social Emotional Learning དང་། སེམས་མོང་གི་བསབ་གཞིའི་

བརོད་གཞི་ཐུན་མོང་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད་དེ། ང་ཚོས་༸སྐྱབས་མགོན་

རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་

བཟང་སྤྱོད་ཀི་སོབ་ཚན་དེའི་ཐ་སད་གསར་པ་ཚོགས་སྤྱོད་དང་སེམས་མོང་

བཟང་སྤྱོད་སྤྱོད་ཚུལ་གི་བསབ་གཞི་ Social Emotional Ethical Learn-

ing ཞེས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ར་བའི་བརོད་བྱ་ཐུན་མོང་

བ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ་དེའི་སང་ལ་འཕར་མ་མང་དག་ཅིག་སེབས་ཡོང་

གི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན་རྣམ་གཡེང་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ 

Attention training སྟེ། ཕི་ལ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ནང་གི་སོ་སོའི་

མོང་ཚོར་དེ་ཚོར་ངོས་འཛིན་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་ལྟ་བུ། 

དེ་འདྲའི་ལམ་ལུགས་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་ཁོང་ཚོས་ཀང་མཐོང་གི་ཡོད་

རེད། ང་ཚོའི་སོབ་ཚན་གི་ནང་དུའང་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་སྦངས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ཡག་པོ་ཡོང་ཐབས་དང་། དྲན་པ་དང་ཤེས་

བཞིན་གིས་སྤྱོད་ལམ་བཟང་པོ་ཡོང་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཆགས་ཀི་

ཡོད་རེད། གཉིས་པ་དེར་བྱམས་པ་དང་བརེ་བ། བྱམས་བརེ་ལྟ་བུར་མཚོན་

པ་ཡིན་ན། རེ་ཟུང་གིས་བསབ་གཞིའི་ནང་ Social Emotional Learning 

བཤད་ཀི་ཡོད་རེད་དེ། བྱམས་བརེ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་མེད་

པ་འདྲ། ངས་གོང་ཞུས་བཞིན་མཁས་དབང་ཌེ་ནིཡལ་ གོལ་མཱན་ (Dan-

iel Goleman) ལགས་ཀིས་གསུང་དུས་སོབ་ཚན་ Social Emotional 

Learning དེ་ཚོའི་ནང་འཕར་མ་གཅིག་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གོང་སེལ་

དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ། བྱམས་བརེའི་སྦོང་བརྡར་དེ་གཉིས་མེད་ཙང་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་དང་། གསུམ་པ་དེར་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གི་ཐོག་

ནས་སོ་སོའི་སེམས་རྒྱུད་འདུལ་རྒྱུ་དང་། སྤྱོད་ཚུལ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་

ཚོ་དམིགས་བསལ་སོབ་ཚན་དེ་ཚོའི་ནང་གསལ་གི་མེད་པ་འདྲ། ང་ཚོའི་

སོབ་ཚན་ནང་དྲན་ཤེས་དང་བྱམས་བརེའི་ཐོག་ནས་ཉིན་རེའི་སྤྱོད་ལམ་ལ་

འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཚུད་ཡོད་ཙང་དེ་གསུམ་འཕར་མ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་

རེད། མཁས་དབང་ ཌེ་ནིཡལ་ གོལ་མཱན་གིས་ང་ཚོའི་སོབ་ཚན་དེ་ SEL 

ལས་རིམ་གཉིས་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཆོག་ངེས་ཞེས་གསུང་གི་ཡོད་རེད། 

དེ་ཙམ་མ་ཟད་ Linda Lantieri ཞུ་བའི་ཨ་མ་ལགས་ཤིག་ཡོད་རེད། ཁོང་

ནི་ Social Emotional Learning ཁོར་ཡུག་འདིའི་ནང་སྐད་གགས་ཆེན་

པོ་དང་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ཐོག་མར་སོལ་གཏོད་མཁན་

ནང་ Daniel Goleman, Mark Greenberg, Linda Lantieri ཁོང་ཚོ་ཁ་

ཤས་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ Linda Lantieri ཞུ་བའི་ཨ་མ་ལགས་དེ་ཆུང་

དུས་ནས་དགེ་རྒན་གནང་སྟེ་ཡོང་བར་བརྟེན་ཉམས་མོང་གིས་ཁེངས་ཡོད་

རེད། དེ་རིང་སང་ཉིན་སོབ་ཚན་དེ་ཚོའི་ནང་ཆ་འཇོག་ཚད་འཛིན་བྱེད་

དགོས་ས་གཙོ་བོ་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ཕག་དེབ་དེ་ཚོ་རེད། ཁོང་གིས་ང་ཚོའི་

ལས་རིམ་འདིར་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟེ་ང་ཚོའི་སོྒམ་གཞི་དེ་ཧ་ཅང་གཏིང་

ཟབ་པོ་དང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཆ་ཚང་ཞིང་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག་ཅེས་གསུང་གི་

འདུག ད་ལྟའི་ཆར་ཡོད་པའི་ SEL སོབ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་དང་། དེ་ཙམ་མ་

ཟད་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ (mindfulness) གཞིར་བཞག་པའི་སོབ་ཚན་གང་

འཚམས་ཤིག་ཡོད་ཀང་དེ་ཚོའི་ནང་ང་ཚོ་ནང་བཞིན་སྒོམ་གཞི་གཏིང་ཟབ་

པོ་དང་ཆ་ཚང་བ་དེ་འདྲ་མི་འདུག་ཅེས་སེམས་ཤུགས་སར་ནས་གསུང་གི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་ལའང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརི་བཀུར་གནང་མཁན་

ཞིག་ཡིན་པ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ཨ་མ་ལགས་ཁོང་ལས་རིམ་འདིར་མཉམ་

ཞུགས་གནང་གི་ཡོད་རེད།

དྲི་བ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤྱོད་གཞི་རར་བཞག་པའི་བྱམས་བརེའི་སོམ་སྒྲུབ་ལྟེ་གནས་

འདི་དབུ་འབྱེད་གནང་རེས། དགེ་རྒན་དང་། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་གང་འདྲ་

བྱས་ནས་འདེམས་སྒྲུག་གནང་རིས་ཡོད་པ་དེ་འདྲའི་ལས་རིམ་སྐོར་ལ་ངོ་

སྤོད་ཅིག་གནང་རོགས།

ལན། སྒོམ་གཞི་བསྒིགས་ཟིན་པ་མ་ཟད་སྒོམ་གཞི་གཞིར་བཟུང་

སོབ་ཚན་རིམ་པ་ཁག་གསུམ་བཟོ་བཞིན་པ་རེད། གཞི་རིམ་དང་། འབིང་

རིམ། མཐོ་རིམ་དེ་ཚོའི་བརོད་བྱ་རྣམས་ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་གཏན་འཁེལ་

གི་ཡོད་ཙང་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་ཀི་དགེ་རྒན་ཚོར་སོྦང་བརྡར་སྤད་

རེས་ཚོད་བལྟའི་ཚུལ་དུ་ feasibility study ཕི་ཟླ་ ༩།༡༠ ཙམ་ལ་དགེ་

རྒན་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སོབ་ཁིད་རན་མིན་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་རེད། 

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་པ་

དང་བསྟུན་ནས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་དབུ་འབྱེད་གནང་རྒྱུ་རེད། དབུ་འབྱེད་

སྐབས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་རིམ་ཁ་ཤས་ཡོད་

རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་འགོར་གི་རེད། སོབ་

ཚན་བཟོས་པ་དེ་ཕར་བསབས་རེས་ཁོང་ཚོའི་སོབ་སྦོང་ཡར་རྒྱས་འགོ་

མིན་དང་། སྤྱོད་པ་བཟང་དུ་འགོ་བ་དང་སྤྱོད་པ་ངན་པ་མར་ཆག་རྒྱུར་ཕན་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

མིན། དེ་བཞིན་ཁོང་ཚོའི་སེམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུར་ཕན་མིན་

ལ་སོགས་པར་གྲུབ་འབས་གང་འདྲ་ཐོན་མིན་བཅས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་

དགོས་པར་བརྟེན། ཚང་མར་ལག་པ་འཆང་ན་སོབ་ཐབས་མེད་པས་ད་ལྟའི་

ཆར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་བདམས་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཨ་རིར་ཆ་

བཞག་ན། Atlanta དང་། Emory གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཡོད་སའི་

གོང་ཁྱེར། དེ་བཞིན་ Colorado མངའ་སེའི་ནང་སོབ་གྲྭ་གཅིག་གཉིས་

ཤིག་ཡོད་རེད། ཨ་རིའི་མངའ་སེ་ Illinois ནང་གི་གོང་ཁྱེར་ Belle Prairie 

ནང་སོབ་གྲྭ་གཅིག རྒྱ་གར་ནང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས། དེ་བཞིན་ཁེ་ན་ཌའི་

ནང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་བཅས་ཐོག་མའི་ཚོད་བལྟ་དེ་ས་གནས་ཁག་

ལྔ་ཙམ་ནང་གནང་གི་ཡོད་རེད།

དྲི་བ། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་འབྱེད་གནང་ལ་ཉེ་བའི་

ལྟེ་གནས་ཁང་འདི་དང་། གདན་ས་ཁག་ལ་ཚན་རིག་སོབ་སྦོང་གནང་བ་

འདིའི་དབར་འབེལ་བ་གང་གཟིགས་གནང་གི་ཡོད་དམ།

ལན། འདིའི་དབར་འབེལ་བ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། སོམ་

སྒྲུབ་ཚན་རིག་དང་བྱམས་བརེ་གཞི་རར་བཞག་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ལྟེ་

གནས་ཁང་གི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་ནས་ཆོས་ལུགས་

ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དེ་སེལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སེལ་ཞེས་པ་གཙོ་བོ་ཤེས་ཡོན་དེ་ཕྱུག་ཏུའམ་གོང་

སེལ་གཏོང་རྒྱུར་བྱམས་བརེ་ལ་སོགས་པའི་ནང་གི་སེམས་རྒྱུད་འདུལ་རྒྱུའི་

ཐབས་ལམ་དེ་ཚོ་རེད། ང་ཚོ་ནང་པའི་དགེ་འདུན་པར་ཆ་བཞག་ན། རིག་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

གཞུང་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་སོབ་སྦོང་གཏིང་ཟབ་དང་གསན་བསམ་

དཔྱིས་ཕིན་པ་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། དགེ་འདུན་པ་ཚོས་

དེ་རིང་ཁ་སང་ཚན་རིག་གི་གནས་སྟངས་དང་། ཉམས་ཞིབ་གནང་རྒྱུའི་

ཐབས་ལམ་དེ་ཚོ་ཡང་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་འབེལ་

གི་ཐོག་ནས་ནང་གི་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་དེ་ཚོ་ངོས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་དང་། 

གོང་སེལ་གཏོང་རྒྱུ། དེ་དང་འབེལ་ནས་ལུས་སེམས་ཀི་བདེ་སྐྱིད་ཆེད་ཕན་

ཐོགས་དང་། མི་གཞན་དང་འབེལ་བ་ཇེ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་བཅས་ཚང་

མར་ཟུང་འབེལ་གིས་ཉམས་ཞིབ་གནང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་

རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ཚན་རིག་སོབ་

གཉེར་གནང་བ་ཡིན་ན། མ་འངོས་པར་ནང་གི་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་དེ་ཚོ་

གོང་སེལ་གཏོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། བསྟི་

གནས་ཁང་གི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དེ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་

སྤྱོད་གོང་སེལ་གཏོང་རྒྱུའམ། ནང་གི་སེམས་རྒྱུད་ཀི་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་དེ་

ཚོ་གོང་སེལ་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད།

དྲི་བ། ཚན་རིག་ལས་འཆར་གི་གོམ་པ་དང་པོ་དེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ 

༢༠༡༣ བར་ས་རཱ་བོད་ཀི་མཐོ་རིམ་རིག་གནས་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཆོས་

ལུགས་རིས་མེད་ཀི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ཕུལ་འདུག དངོས་གཞི་ལག་བསྟར་

དེ་ ༢༠༡༤ ནས་ལོ་དྲུག་གི་སོབ་ཚན་གཏན་འབེབས་ཐོག་ནས་གནང་འདུག 

དེའི་ནང་གདན་ས་ཁག་གསུམ་དང་། འདི་ལོ་ནས་བཙུན་མ་རྣམ་པ་ཚོར་

མཉམ་ཞུགས་ཀི་གོ་སྐབས་གནང་གི་ཡོད་འདུག ད་བར་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

གི་དགེ་འདུན་པ་ཇི་ཙམ་ལ་ཚན་རིག་གི་ཟབ་སྦོང་ཐོབ་ཡོད་དམ། དེའི་གྲུབ་

འབས་ཐོག་ཐུགས་ཞིབ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་དམ།

ལན། ཁྱེད་རང་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨-༢༠༡༣ བར་

སོབ་ཚན་བཟོས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཚོད་བལྟའི་ཚུལ་དུ་ཕལ་ཆེར་དགོན་

སེ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ཙམ་ནས་དགེ་འདུན་པ་དགུ་བཅུ་གོ་གཅིག་དྷརྨ་ས་

ལར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ལོ་རེར་བདུན་ཕྲག་དྲུག་རེའི་ཟབ་སྦོང་ཕུལ་

ཡོད་རེད། ༢༠༡༤ ནས་ལོ་དྲུག་གི་སོབ་ཚན་བཟོས་པ་དེ་དག་དགོན་སེ་

ཁག་གི་སོབ་ཚན་ནང་དངོས་གཞིའི་ལག་བསྟར་གནང་འགོ་བཙུགས་པ་

རེད། འདི་ལོ་ལོ་བཞི་པ་ཡིན་པ་དང་། དེ་རིང་ཁ་སང་ཆ་བཞག་ན་བདུན་

ཕྲག་དྲུག་གི་དབྱར་ཁའི་ཟབ་སྦོང་དེ་འཚོག་བཞིན་པ་རེད། དེ་ལ་མཚོན་

ན་འབས་སྤུངས་དང་། སེ་ར། དགའ་ལྡན་བཅས་ས་གནས་ཁག་གསུམ་ལ་

དུས་གཅིག་ཏུ་འཚོག་པ་མ་ཟད་འཛིན་གྲྭ་བཞི་རེ་ཡོད། གདན་ས་གསུམ་

ག་བསོམས་པ་ཡིན་ན་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་དགེ་འདུན་པ་ཆིག་སྟོང་

བརྒལ་བ་འདུག འབས་སྤུངས་གཅིག་པུ་ནས་འདི་ལོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་

མཁན་སུམ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་འདུག དེ་བཞིན་སེ་ར་དང་དགའ་ལྡན་ནས་ཡོད་

རེད། དེ་སྔ་ཡིན་ན་གདན་ས་གསུམ་ལ་མ་གཏོགས་སོབ་ཚན་དངོས་གཞི་

ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་མེད། འདི་ལོ་ནས་བཙུན་མའི་དགོན་སེ་ཁག་ལྔ་ལ་

མཉམ་ཞུགས་ཀི་གོ་སྐབས་ཕུལ་བ་ལྟར་ད་ལྟ་བདུན་ཕྲག་དྲུག་གི་ཟབ་སོྦང་

འགོ་བཞིན་པ་རེད། 

དྲི་བ། ད་ལྟའི་ཆར་ཚན་རིག་གི་ལས་འཆར་དང་། ཨེ་མོ་རི་བོད་ཀི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

མཐུན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་རྒན་ལགས་ཀི་གནང་གི་ཡོད་དུས། ད་བར་

དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ཚན་རིག་གི་ཟབ་སོྦང་དེའི་ཐོག་གྲུབ་འབས་གང་འདྲ་

བྱུང་ཡོད་དམ།

ལན། ད་ལྟའི་ཆར་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་དེང་དུས་ཀི་ཚན་རིག་སྦངས་

པའི་འབས་བུར་ཆ་བཞག་ན། ན་ནིང་ཕི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་དཔལ་ལྡན་

འབས་སྤུངས་དགོན་པར་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་དབར་བགོ་གེང་ཆེན་པོ་

ཞིག་འཚོགས་ཡོད། དེ་ལ་མཚོན་ན། དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ཚན་རིག་པ་སན་

གགས་ཅན་དང་སིངས་ཆ་གཅིག་ཏུ་བརོད་གཞི་གཅིག་གི་ཐོག་གཏམ་

བཤད་དང་། ལྗགས་རོམ། དེ་བཞིན་བགོ་གེང་ལྷུག་པོ་གནང་བ་རེད། དེ་

ནི་གྲུབ་འབས་ཞེ་དྲག་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ནི་རིམ་པ་དང་པོ་

ལྟ་བུ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། མ་འངོས་པར་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ཚན་རིག་

པའི་གནས་སྟངས་དང་དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་དེ་ཚོ་མཁྱེན་པ་

ཡིན་ན། ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་སྦྲེལ་གིས་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་གོང་མཐོར་

བཏང་ནས། འགོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པར་ཡོད་པ་ལྟར་ཕུགས་རྒྱང་རིང་

པོའི་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་ས་རེད།

དྲི་བ། ད་ལྟ་གོང་དུ་སོབ་ཚན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་

རེད། དགེ་བཤེས་ལགས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་ཚན་རིག་པ་མང་

པོའི་ལས་རིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པས། ཚན་རིག་པ་ཚོས་དེའི་

ཐོག་གཟིགས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་ཐོག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གསུང་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

རོགས་གནང་།

ལན། ཚན་རིག་པ་འདྲ་མིན་ཡོད་ཀང་སོབ་གཉེར་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་

གནང་མཁན། དཔེར་ན། Kimberly Schonert Reichl ཞུ་བའི་ཚན་རིག་

པའི་ཨ་ཅག་ལགས་གཅིག་ཡོད་རེད། ཁོང་གིས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་

ཆེའི་ལྷན་དུའང་བགོ་གེང་མང་པོའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཁོང་

ལ་ཆ་བཞག་ན་ནང་གི་སེམས་རྒྱུད་འདུལ་རྒྱུའི་རལ་ (Social Emotional 

skill) དཔེར་ན་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་ལྟ་བུ་དང་། བྱམས་བརེ་དེ་ཚོར་

ཉམས་ཞིབ་ཏོག་ཙམ་གནང་ཡོད་རེད། ཕལ་ཆེར་ཉམས་ཞིབ་གནང་ནས་ལོ་

སུམ་ཅུ་ཙམ་ཕིན་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཚན་རིག་གི་ནང་སེ་ཚན་འདིའི་

ཐོག་ཁོང་མཚན་སན་གགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ན་ནིང་ཕི་ཟླ་ 

༡༢ པའི་ནང་འབས་སྤུངས་སུ་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གི་བགོ་གེང་ཆེན་

པོ་དེའི་ནང་ཁོང་ཕེབས་སྐབས། དེ་རིང་ཁ་སང་གི་སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཚན་དེ་

ཚོའི་ནང་བཟང་སྤྱོད་སེལ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའི་བརོད་གཞི་འདི་ཚོ་དགོད་རྒྱུ་

ཚན་རིག་གིས་ཉམས་ཞིབ་བརྒྱུད་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་

ཡོད། ང་ཚོའི་ལས་རིམ་དེ་ཚོའི་ནང་ཁོང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་མ་ཟད། 

ཁོང་དང་ལྷན་དུ་ལོ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཉམས་ཞིབ་གནང་སྟེ་ཕེབས་མཁན་ཕག་

རོགས་བཞི་ཡོད་པ་ཁོང་ཚོ་ཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ང་ཚོའི་སོབ་

ཚན་རྣམས་ཚན་རིག་གི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་རྟེན་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་

དང་། ཁོང་རྣམ་པས་ཉམས་ཞིབ་མང་པོ་གནང་བར་བརྟེན། ང་ཚོར་སོབ་

ཚན་སྒིག་རྒྱུར་ལམ་སྟོན་གིས་མཚོན་པའི་ལས་རིམ་འདིར་ཕག་ལས་མཉམ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དུ་གནང་མུས་རེད།

དྲི་བ། ཚན་རིག་གི་ཟབ་སྦོང་ཐོབ་མཁན་དགེ་འདུན་པ་ཙམ་མ་ཟད། 

འདི་ལོ་ནས་བཙུན་མ་ཚོར་ཡང་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཀི་ཡོད་རེད། ཟབ་སྦོང་འདི་

གཞི་རྐང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཟིགས་རྒྱང་རིང་

པོར་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཤུགས་མ་ཐུབ་ཤེས་

རྟོགས་ཡོང་གི་འདུག ཟབ་སྦོང་ཐོབ་མཁན་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པས་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་འདིའི་ཐོག་འགན་གང་ཞིག་བཞེས་ཡོད་དམ། ཡང་

ན་འགན་གང་ཞིག་བཞེས་དགོས་སམ། དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་ད་ལྟའི་ཆར་

ཚན་རིག་གི་ཟབ་སོྦང་དེ་རབ་བྱུང་ཚོར་གནང་ཡོད་པ་བཞིན་སྐྱ་བོ་ཚོར་

ཡང་དེ་འདྲའི་གོ་སྐབས་ཡོད་རེད་དམ། ཁོང་ཚོས་དེའི་འགན་ཁུར་གི་ཆ་

ཤས་ལེན་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ།

ལན། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ལས་རིམ་དེ་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་གཟིགས་རྒྱང་རིང་པོའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་

ནི་བོད་ཀི་གྲྭ་བཙུན་ཚོའི་ཐོག་གལ་འགངས་ཆེ་ཞིང་། ལས་དོན་དེ་སྒྲུབ་

ཐུབ་པ་ཞིག་ཀང་རེད། དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ནང་དོན་རིག་པའི་སོབ་གཉེར་

གི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པར་སོང་བཟང་སྤྱོད་སེལ་ཞེས་བརོད་དུས་

སེམས་རྒྱུད་མ་རུང་བ་དེ་འདུལ་ཞིང་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་དེ་གོང་འཕེལ་

དུ་བཏང་ནས་སྤྱོད་པ་བཟང་པོ་སེལ་རྒྱུ་དེ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཚན་རིག་སྦོང་

གནང་མཁན་གི་གྲྭ་བཙུན་ཚོར་དམིགས་བསལ་གི་འགན་ཆེ་ཞིང་། ཞབས་

འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ལས་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀང་རེད། དགེ་འདུན་པ་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཙམ་མ་ཟད་སྐྱ་བོའི་སྤྱི་ཚོགས་ལའང་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ། དཔེར་ན། བྱམས་

པ་དང་སིང་རེ། དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་རིང་ཁ་སང་ནུབ་

ཕོགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སྐྱ་བོ་ཚོས་དོ་སྣང་ཞེ་དྲག་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་སོབ་

སྦོང་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གོམས་གཤིས་ཐོག་ནས་

རིག་གཞུང་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ལྟར་ཡོད་ཀང་ཆེད་དུ་སོབ་སྦོང་ཐོག་ལས་

རིམ་ཞིག་བཟོས་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་ངེས། སྐྱ་བོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་

ངོས་ནས་ཀང་བཟང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་རྒྱུར་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སྒིག་གནང་ནས་ཕི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་སོབ་

གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་

སྤྱོད་ཐོག་ཟབ་སྦོང་འབུལ་གི་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་གྲྭ་

ཁག་ལ་སེབས་ཀི་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གྲྭ་བཙུན་དང་སྐྱ་བོ་ཚང་མའི་ཐོག་

ནས་སོ་སོར་ཕན་ཐོགས་པ་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་གི་ཤེས་བྱ་

ཡོན་ཏན་ཕྱུག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་རླབས་

ཆེན་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ནི་ཆེས་ཕྱུག་

ཅིང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱུན་དུ་བོད་མི་ཚོས་ནཱལནྡའི་སོལ་རྒྱུན་

ལོ་ཆིག་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱའི་རིང་བདག་ཉར་གནང་ནས་དེ་འདྲའི་

གཅེས་ནོར་ཕྱུག་པོ་ཞིག་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་བོད་མི་ཚོས་

འཛམ་གིང་ནང་ཞབས་འདེགས་རླབས་ཆེན་སྒྲུབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དམིགས་

བསལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག། །།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

༄༅། །ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་དྟེང་གི་

དུས་སུ་འབྟེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཆགས་ཡོད་མྟེད་སོར། །1

དྲི་བ། ལས་རིམ་འདིའི་ནང་གཞི་རྐང་རྒྱ་གར་དང་། དེ་བཞིན་བོད་

པའི་སོབ་གཉེར་ཁང་ཁག་གཅིག་གི་མཐོ་རིམ་སོབ་ཐོན་པའི་སོབ་མ་ཁག་

གཅིག་ཕེབས་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་ཆེད་དཔེ་མཛོད་

ཀི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་དོར་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད། དགེ་

བཤེས་ལགས་ནི་དེ་སྔ་ལོ་ངོ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་རིང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཨིན་སྐད་གསུང་སྒྱུར་གནང་ཡོད་རེད་ལ། ༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་

ཀི་དགོངས་གཞིའི་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གི་མི་སྣ་གཙོ་གས་ཤིག་

ཀང་ཆགས་ཡོད། ངས་ལས་རིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཐོག་མར་

དེ་རིང་སང་ཉིན་གི་དུས་སྐབས་སུ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་

སྤྱོད་འདི་འབེལ་བ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་སྐོར་གསུང་རོགས་

གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

1	 ནྩོར་ཝེ་བྩོད་ཀྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱི་

དགྩོངས་གཞྱི་གཙོ་བྩོ་ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཐྩོག	དྷ་ས་བྩོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་

གྱི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྩོར་མཆྩོག་ལ་གསར་འགྩོད་པ་བསྟན་འཛིན་ནྩོར་བཟང་ལགས་

དང་།	བྩོད་ཕྲུག་ན་གཞྩོན་ཚོས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ལན།
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ལན། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ནི་

ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་འགོ་

བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བདེ་ཐབས་ལ་དགོངས་པ་རླབས་ཆེན་བཞེས་

མཁན་ཞིག་རེད། དེང་སང་གི་དུས་ཚོད་ལ་མི་ཚང་མ་ཕི་དངོས་པོའི་ཁ་ཁ་

ཟིང་ཟིང་ལ་ཞེ་དྲག་རྒྱུགས་ཏེ། ནང་བསམ་བོའི་རིན་ཐང་དང་ཡ་རབས་

བཟང་སྤྱོད་སྐྱོ་རུ་ཕིན་ནས་མི་དང་མིའི་དབར་འབེལ་བ་ཡག་པོ་བྱེད་མ་

ཐུབ་པར་རོག་དྲ་ཡོང་དུས། ཁྱི་དང་མཉམ་དུ་འཕུར་འཕུར་འདྲ་བཏང་ནས་

བསད་ན་ཨེ་དྲག་དང་། ཤིང་ནགས་ཀི་གསེང་ལ་འཆམ་འཆམ་དུ་ཕིན་ན་

ཨེ་དྲག་སམ་པ་སོགས་ཐབས་ཚུལ་འདྲ་མིན་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། ལོ་ན་གཞོན་

པ་ཚོར་བཟང་སྤྱོད་སོབ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་མེད་པར་ནུབ་ཕོགས་ནང་དཀའ་

ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྲད་དང་འཕྲད་བཞིན་པ་རེད། དེར་བརྟེན་༸སྐྱབས་

མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་ནུབ་ཕོགས་ཁུལ་ལ་རང་ཉིད་ཆིབས་ཞབས་

ལ་བཅར་སྐབས་དེང་སང་འཛམ་གིང་ནང་ཁང་པ་དེ་དག་མཐོ་རུ་མཐོ་རུ་

དང་། ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་འདི་དམའ་རུ་དམའ་རུ་འགོ་ཡི་འདུག་ཅེས་

བཀའ་གནང་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དོན་སིང་འདིའི་ཐོག་ལོ་མང་གོང་

ནས་ཐུགས་འཚབ་ཞེ་དྲག་གནང་གི་ཡོད་པ་ངས་གསུང་སྒྱུར་བྱེད་དུས་ནས་

ཤེས་ཀི་ཡོད། དེ་ནས་རིམ་པས་སྟོང་ལོ་གསར་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་། ཆོས་

ལུགས་ཀི་མཚམས་ལས་འདས་པའི་བཟང་སྤྱོད་ལ་སོགས་པའི་ཕག་དེབ་

མང་པོ་ཞིག་ལྗགས་རོམ་གནང་རྒྱུ་དང་། བཀའ་སོབ་མང་པོ་གནང་གི་

ཡོད་ཀང་། དེ་ཚོའི་གས་ལ་ནུས་པ་ཞེ་དྲག་ཐོན་གི་མེད་སྟབས། ད་ལྟ་ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ Secular Ethics དམ། ཡང་ན་ So-
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

cial Emotional Ethical Learning ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་གཉིས་གང་ཞིག་

བེད་སྤྱོད་བཏང་རུང་། གང་ལྟར་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་འདི་ཛ་དྲག་ངང་གོང་

སེལ་གཏོང་ཐབས་གནང་གི་ཡོད་རེད། ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་འདི་ཡང་གོང་

འཕེལ་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ཆོས་ལ་གཞི་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཆོས་

ལུགས་གང་ཞིག་བྱེད་དགོས་པའི་རོག་དྲ་དང་། གཉིས་ནས་ཆོས་ཁས་མི་

ལེན་མཁན་གི་མི་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་ཆོས་ཀི་སྐད་ཆ་བཤད་ས་མེད་པ་

མ་ཟད། མི་འགའ་ཤས་ཀིས་ཆོས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པར་སྤྱིར་བཏང་གི་རྒྱུན་ཤེས་དང་། ཚན་རིག་གི་

དངོས་སུ་དཔང་རྟགས་ཡོད་པའི་རེད་དོན། ཚེ་ཕི་མའི་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་གང་

ཡང་མེད་པར་ཚེ་འདིའི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་

ལམ་ཡག་ཤོས་གང་ཞིག་ཡོད་པའི་ང་རང་ཚོའི་ཐུན་མོང་གི་ཉམས་མོང་དེ་

ཚོ་གཞིར་བཞག་ནས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་རིག་པ་དང་། དཔེ་བཅས་ཡོད་པའི་ཐོག་

ནས་སོབ་ཕྲུག་གི་འཛིན་གྲྭ་རིམ་པར་དཔག་པའི་སོབ་ཁིད་བྱེད་སྟངས་ཡག་

པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཤུགས་ཞེ་དྲག་བསྐྱོན་གནང་གི་འདུག

གསར་འགོད་པས། རྣམ་པ་ཚོའི་ནང་ལ་དེ་སྔ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ Secular Ethics ཐོག་གོ་མོང་ཐོས་མོང་ཡོད་པ་

དང་། ནམ་རྒྱུན་ནས་དེའི་ཐོག་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་ཀི་

རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡོད་ཚེ་ཕག་རྐོང་རོགས་གནང་། འ་ོན་མང་

ཆེ་བ་རེད་འདུག འ་ོན་ངས་རྣམ་པ་ཚོས་དྲི་བ་འདྲི་རྒྱུའི་ལས་རིམ་འདི་འགོ་

འཛུགས་ཞུ་ཡི་ཡིན། 
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

དྲི་བ། ཚང་མར་བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ངའི་མིང་བུ་ཆུང་ཡིན། ང་རང་

འདི་ལོ་སེ་ལ་ཀུ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའི་སོབ་ཕྲུག་ཅིག་ཡིན། ད་ལྟ་

དགེ་བཤེས་ལགས་ཀིས་སྟོང་ལོ་གསར་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་། ཆོས་ལུགས་

ཀི་མཚམས་ལས་འདས་པའི་བཟང་སྤྱོད་སོགས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་ཕག་དེབ་དེ་འདྲ་གསུངས་སོང་། ད་དུང་

དེའི་ཐོག་དཔེ་དེབ་ཀོླག་འདོད་དང་སྦང་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་ལས་

གཞན་པའི་ཕག་དེབ་གང་ཞིག་ཡོད་མེད་དང་།  བསབ་གཞི་རྣམས་གང་

ནས་རག་གི་ཡོད་མེད་ཐོག་ཏོག་ཙམ་གསུང་རོགས་གནང་། 

ལན། སྤྱིར་བཏང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ Secular 

Ethics དང་། Secularism ཐོག་ང་ཚོས་དོ་སྣང་མ་བྱས་པ་མ་གཏོགས་རྒྱ་

གར་ནང་དུའང་ Secularism in Orissa, Secularism in Punjab ལ་

སོགས་པའི་དེབ་མང་པོ་ཡོད་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ ༡༩༧༦ ལོར་རྒྱ་གར་

གི་ར་ཁིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐེངས་ ༤༢ བྱེད་སྐབས་རྒྱ་གར་འདི་ secular 

socialist democratic country ཡིན་ཟེར་དུས། འདིའི་ནང་ secular 

ཞེས་པའི་ཚིག་ཡོད་རེད། དེ་ནས་བྱས་ཏེ་ secularism ཐོག་དོ་སྣང་བྱས་

ཏེ་དཔྱད་རོམ་མང་པོ་བིས་ཡོད་རེད། དེའི་གོང་ལ་ secularism དར་ས་

ཤུགས་ཆེ་བ་ཨ་རི་དང་ཕ་རན་སི་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་རེད། དེའི་གོང་ལ་བཟང་

སྤྱོད་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཆོས་ལ་མ་བརྟེན་པར་སྤྱིར་བཏང་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་

ཡང་ཕན་ཚུན་མཉམ་དུ་སོད་སྟངས་ཚུན་ཆད་ཡག་པོ་ཤེས་དགོས་ཀི་འདུག་

ཅེས་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནུབ་ཕོགས་ལ་དེབ་མང་དག་ཅིག་ཡོད་རེད། དེང་སང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དྲྭ་རྒྱའི་ནང་དེ་སྐོར་བཙལ་བ་ཡིན་ན་ལམ་སང་ཐོན་གི་རེད། སྐབས་སུ་

བབ་པ་ཁྱེད་རང་གིས་གཟིགས་བདེ་ཡོང་རྒྱུར་ད་ལྟ་ཨེ་མོ་རི་མཐོ་སོབ་ནང་

ཚན་རིག་པ་སན་གགས་ཅན་དང་། ལོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུའི་རིང་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་

བསབས་མོང་ཡོད་པའི་དགེ་རྒན་སྐད་གགས་ཅན་ལ་སོགས་པའི་མཁས་

དབང་མང་པོ་ཞིག་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་བསྡུ་སྐོང་གིས་ཁོང་

ཚོའི་བཀའ་སོབ་ཕོགས་བསྒིགས་ཞུས་པའི་ Secular Ethics ཐོག་ཟིན་

བིས་ཀི་དེབ་ཅིག་ཐོན་གབས་ཡོད་རེད། དེའི་ soft copy ང་ཚོར་ཡོད་པ་

དེའི་སོྒམ་གཞི་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་དེ་མིན་ལེན་ཆོག་ཡོད་

པ་སྔོན་ལ་དེར་གཟིགས་ན་ཡག་ཤོས་ཡིན་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག 

དྲི་བ། བཀིས་བདེ་ལེགས། ངའི་མིང་ལ་སེངེ་བཟང་པོ་ཡིན། ང་རང་

འབས་སྤུངས་སོ་མང་གྲྭ་ཚང་ནས་ཡིན། ངའི་དྲི་བ་ནི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་བར་གྲུབ་འབས་ཇི་

ཙམ་ཐོན་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་ཇི་ལྟར་འགོ་ཡི་ཡོད་དམ། མ་འངོས་པར་རེ་བ་ཇི་

ཙམ་རྒྱག་གི་ཡོད་དམ། ད་ལྟའི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་

ཅེས་པ་དེ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་སམ་ཡང་ན་འཛམ་གིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་ཆེད་

དུ་རེད་དམ།

ལན། ལས་གཞི་འདི་རིགས་ཁང་པ་བརྒྱབ་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་མ་རེད། 

ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཀང་ཉིན་ལྟར་

རིག་པ་རྒྱག་དུས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་གི་རིགས་

རྣམས་དེ་འདྲའི་ལས་ས་པོ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། གཉིས་ནས་འདིའི་ཐོག་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ལས་གཞི་གསར་པ་བརམ་དགོས་དུས་མཐུན་རྐེན་སོགས་གང་ས་ཅི་ཐད་

ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། ལས་གཞི་འདི་འགོ་འཛུགས་དུས་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བང་ཡིག་ཚང་ནས་བཀའ་གནང་བ་ཞིག་རེད། ངའི་ཕག་རོགས་གཉིས་

ཨ་རིར་ཡོད་རེད། ཁོང་གཉིས་དང་ང་ཚོ་གསུམ་ལ་༸སྐུ་མདུན་གིས་བཀའ་

གནང་བ་ལྟར་ ༢༠༡༥ ལོར་གཞི་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། ལས་གཞི་རྐང་

དེ་ཨེ་མོ་རི་མཐོ་སོབ་ཁང་དུ་ཁོང་ཚོས་ཚོགས་པ་བཙུགས་ཏེ་ད་ལྟ་སོབ་

དེབ་ཀི་འཆར་གཞི་གང་འཚམས་ཤིག་བཟོས་གྲུབ་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ཇར་

མ་ནེ་དང་། སི་པན། བར་ཛིལ། ཨ་རིའི་ཨེཊ་ལཱན་ཱལ་སོགས་པའི་ས་ཁུལ་

མང་པོ་ཞིག་གི་སོབ་གྲྭའི་ནང་བསབ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཟོས་ཡོད་རེད། རྒྱ་

གར་ནང་གི་ས་ཁུལ་བཅུ་གངས་ཤིག་ལ་ Secular Ethics དང་འབེལ་

བའི་ཚོགས་འདུར་ང་རང་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་དིལླི་དང་། 

དེཧརཱདཱུན་གི་གཡས་གཡོན། པུ་ན་བཅས་ཀི་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ནས་

ཡོང་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་། འཛིན་སྐྱོང་། དགེ་རྒན་སོགས་ Secular Eth-

ics སྐོར་སྦང་བརོན་བྱེད་ཀི་ཡིན་གསུང་མཁན་དེ་ཚོར་དམིགས་བསལ་

ཉིན་གསུམ་གི་སྦོང་བརྡར་ཞིག་སྤད་ཡོད་རེད། ཕི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་བོད་

པའི་དགེ་རྒན་ཚོར་དྷ་སར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ང་ཚོ་མཉམ་རུབ་ཐོག་

སྦོང་བརྡར་ཞིག་སྤོད་རིས་ཡོད་རེད། དོ་སྣང་ཅན་ཚང་མར་ང་ཚོས་དེ་ལྟར་

འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་དར་ཁྱབ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དེ་གྲུབ་འབས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་

བསམ་གི་འདུག ལས་གཞི་འདི་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུར་དངོས་སུ་ཡིག་ཚང་

ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ཡིག་ཚང་དེ་ཡང་ཨེ་མོ་

རི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྔོན་མ་ནས་ཚན་རིག་བསབ་རྒྱུས་མཚོན་པའི་ལས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

གཞི་མང་པོ་ཞིག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་རེད། མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་དེ་ཡང་སན་

གགས་ཡོད་མཁན་ཞིག་རེད། འབས་སྤུངས་བོ་གསལ་གིང་དང་སྔོན་མ་ནས་

མཉམ་རུབ་བྱས་ཏེ་ཡིག་ཆ་བཟོས་ཡོད་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱབ་ལྗོངས་མང་

དག་ཅིག་ཡོད་པར་བརྟེན་ང་ཚོས་འཆར་གཞི་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་

ཕག་རོགས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་སྐབས། ཁོང་

ཚོས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་ཡིན་ན་ཡིན་དང་ཡིན་

ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་ཕ་གིར་ཡིག་ཚང་འཛུགས་རྒྱུ་

བྱུང་བ་ལྟར་འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་

འབྱེད་གནང་རིས་ཡོད་ཀང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་རིམ་ལ་

འགྱུར་བ་ཐེབས་ནས་སང་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་དབུ་འབྱེད་གནང་གི་རེད། 

དབུ་འབྱེད་གནང་རེས་ཕ་གིར་ཚོགས་པ་རང་བྱས་ཏེ་རྒྱུན་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་

མཁན་དང་ས་གནས་གཞན་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་མཁན་ཡོང་གི་རེད། དེ་འདྲ་

ཡིན་དུས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕིན་ཡོད་རེད། ཁྱེད་རང་གི་དོགས་གནད་ལས་

གཞི་འདི་བོད་པ་གཅིག་པུར་རེད་དམ་འཛམ་གིང་སྤྱི་ལ་རེད་ཅེས་པར། དེ་

ནི་བོད་པ་གཅིག་པུར་མིན་པར་འཛམ་གིང་སྤྱིའི་ནང་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་

ཉམས་ཆག་ཆེན་པོ་འགོ་ཡི་ཡོད་པས་དེའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་

པར་ཆ་བཞག་ན། ནང་ཆོས་ནང་ལ་ཕྱུག་ཐག་ཆོད་ཡོད་རེད། གཅིག་བྱས་

ན་ཁྱེད་རང་ཚོས་རེས་སུ་དོགས་སོང་ཡོང་གི་ཡོད་ཀི་རེད། ད་ལྟ་ངས་མ་

ལབ་ཀང་འགིག་གི་ཡོད་ཀང་།  འགའ་ཞིག་གིས་ང་ཚོར་ནང་ཆོས་འདི་ལྟ་

བུ་ཡོད་བཞིན་དུ་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད་ཅེས་དོགས་པ་ཡོད་

རེད། དེ་ནི་ཁྱེད་རང་ཚོས་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞིག་ལ་༸སྐུ་མདུན་གི་དགོངས་



259

མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

གཞིར་སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ནང་ཆོས་བསབ་རྒྱུ་དེ་ཚེ་འདི་གཅིག་པུ་མིན་

པར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་སོགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་

འཁྱེར་ནས་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། འནོ་ཀང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ང་ཚོས་

དེ་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་ཉམས་ལེན་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་ཁར་ཚེ་འདིའི་དོན་ཡང་

སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། ནང་ཆོས་ཀི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་

ཞིག་གོ་ཁག་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན། ནང་ཆོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ནང་ཡོད་མེད་ལ་

མ་ལོྟས་པར་སྤྱིར་འཇིག་རྟེན་ཡ་རབས་འདི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་

སྒྲུབ་བྱེད་རིགས་པ་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་གསལ་པོ་བཤད་ན། དེ་ནི་སོ་སོ་རང་

གི་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཐུག་འདུག་པས་དེ་དགོས་ཀི་འདུག་བསམས་ནས་ཡ་རབས་

བཟང་སྤྱོད་ཀི་གཞི་ཚུགས་ན། ཆོས་ཀི་ར་བ་ཡང་དེས་ཚུགས་ཀི་ཡོད་རེད། 

དེས་ཆོས་ལ་ཕན་པ་མ་གཏོགས་གནོད་ཀི་ཡོད་མ་རེད། མི་ཡི་ཆོས་ལུགས་

ལེགས་སྤྱད་ན། །ལྷ་ཡུལ་འགོ་བ་ཐག་མི་རིང་། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་ཐ་སད་དེ་དམིགས་

བསལ་དེ་དུས་ཡོད་མ་རེད་དེ། འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་དང་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་

ཞེས་པ་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་རེད། ངའི་བསམ་ཚུལ་འདི་ནོར་གི་མེད་ན་ Sec-

ular Ethics ཞེས་པ་འདི་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཞེས་པ་རེད་འདུག་བསམ་

གི་འདུག འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཞེས་པ་ཤེས་རབ་སོང་བུ་དང་། སྐྱེ་བོ་གསོ་

ཐིགས་ལ་སོགས་པ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གསུང་དང་། དེ་བཞིན་ཆུ་དང་ཤིང་

གི་བསྟན་བཅོས་དང་། མེ་ཡི་བསྟན་བཅོས། ལྕགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་བཅས་

ཁེངས་བསད་ཡོད་རེད། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གི་གསུང་

ཞིག་གི་ནང་དུའང་། ཚེ་འདིའི་ཡུན་ལ་ཕན་པའི་མི་ཆོས་དང་། །འཇིག་རྟེན་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཕི་མར་ཕན་པའི་ལྷ་ཆོས་གཉིས། །ཞེས་གསུངས་འདུག དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་དེ་འདྲ་མངོན་དུ་བྱེད་མ་ཐུབ་

ཀང་། ཚེ་འདིར་ཕན་པའི་མི་ཆོས་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་པ་དེ་ཚོ་ང་ཚོར་

ཡོད་མུས་རེད། སྔོན་མའི་ཉམས་མོང་ཐོག་ལ་ཡིན་ཡང་རིམ་པ་མཐོ་བ་དེ་

འགོ་མ་ཐུབ་ཀང་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་བྱེད་རྒྱུ་འདི་ཡིན་གཅིག་དགོས་ཀི་

ཡོད་ཙང་། སོབ་གསོའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ཟེར་

གི་ཡོད་རེད། ལེགས་སྦར་ལ་ཡིན་ན་ནཱི་ཏི་ཤསྟྲ་ཟེར་བ་དེ་ཚོའི་རིགས་མང་

པོ་ཞིག་ང་ཚོར་ཡོད་མུས་ཡིན་པས་དེ་དང་འགལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།

དྲི་བ། ད་ལྟ་གོང་གི་དྲི་བ་གཉིས་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ང་ཚོར་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་དྲི་

བ་ཁ་ཤས་ཤིག་བྱུང་། ད་ལྟ་ཁོང་གིས་རྒྱུ་ཆ་དང་བསབ་གཞིའི་སྐོར་གསུང་

དུས། ཨེ་མོ་རི་དང་རྒྱ་གར་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་

ཀི་བསབ་གཞི་འདི་དང་། མ་འངོས་པར་བོད་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཡོང་

རྒྱུའི་བསབ་གཞི་འདི་གཉིས་མི་འདྲ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་དམ། 

ལན། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོའི་གཞི་རའི་སྒོམ་གཞི་འདི་གཉིས་ཆགས་

བསད་ཡོད་རེད། གཅིག་ང་ཚོའི་སྔོན་མའི་ཟིན་བིས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་

དེ་ཁྱེད་རང་ཚོར་བཀམས་ཡོད་རེད། གཉིས་པ་དེ་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ཏེ་

ཡང་བསྐྱར་གཅིག་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ཏོག་ཙམ་མི་འདྲ་བ་ཆགས་ཡོད་

རེད། ཁ་སང་ང་ཚོས་སྒོམ་གཞི་ Curriculum དེ་གཅིག་རང་བཟོས་ན་

ཡག་ས་རེད་ཅེས་གོ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། སོབ་ཚན་དང་དེ་ཚོའི་གནད་དོན་

གསུང་དུས་ར་བའི་ལམ་སྟོན་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་གཏོགས་རིག་གཞུང་དང་གོམས་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

གཤིས་སོ་སོའི་ (cultural specific) རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་བལྟས་ནས་བསབས་

ན་མ་འགིག་པ་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་

མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཟིན་བིས་དེབ་དེའི་ནང་མཐའ་མ་དེར་བྱམས་

བརེའི་དགོས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་དགོས་པ་སོགས་ competency བཅུ་

བཞག་ཡོད་རེད། དེ་ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭའི་ནང་དུའང་ཐུང་ཐུང་ཞིག་མ་གཏོགས་

ཡོད་མ་རེད། འནོ་ཀང་དེ་གཞིར་བཞག་བྱས་ནས་བསབས་པ་ཡིན་ན་

འཇུག་བདེ་པོ་གང་འདྲ་ཞིག་བསབ་དགོས་སམ་ཞེས་བོད་པའི་སོབ་གྲྭ་མང་

པོའི་ནང་དགེ་རྒན་སོ་སོས་སིང་རེ་ཐག་ཆོད་བཟོས་ཡོད་ཙང་ཏོག་ཙམ་མི་

འདྲ་བ་ཡོང་གི་རེད།

དྲི་བ། ཚང་མར་བཀིས་བདེ་ལེགས། ངའི་མིང་བསྟན་འཛིན་སྟོབས་

འབྱོར་ཡིན། ང་འདི་ལོ་དིལླི་མཐོ་སོབ་ནས་ཐོན་ཚར་ཙམ་ཡིན། ངའི་དྲི་བ་དེ་

གོང་དུ་ཁོང་གིས་དྲིས་པ་དང་ཏོག་ཙམ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག།ང་ཚོས་

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དེར་ Secular Ethics ཞེས་ཞུ་

ཡི་འདུག དེའི་ཐ་སད་དང་། དེའི་ནང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ། སོབ་ཚན་བསབ་

གཞི་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཚན་རིག་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་བྱས་ཀང་

ང་ཚོར་ནང་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། ཨེ་མོ་རི་ཡང་ང་ཚོ་ནང་པ་དང་འབེལ་བ་

ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པར་བརྟེན། དེ་དག་སྤྱི་ཚོགས་གཞན་ཞིག་ལ་སེལ་བར་འགོ་

དུས་སྤྱིར་བཏང་ཁོང་ཚོའི་ལུགས་སོལ་གོམས་གཤིས་དང་མཐུན་པ་བྱས་

ཀང་། དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་ང་ཚོ་བོད་པ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས་སྤྱི་ཚོགས་

གཞན་པ་ཚོས་ངོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་འགལ་རྐེན་ཡོང་གི་མེད་དམ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ལན། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ནང་པའི་དབུ་ཁིད་ཆེན་པོ་ཞིག་

རེད། སྤྱིར་བཏང་ནང་ཆོས་དེ་སུ་ལའང་གོ་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་

རེད། ད་ལྟ་འདི་ཡང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་དུས་འདི་ནང་ཆོས་མིན་ཞེས་

བརོད་པ་མ་གཏོགས་ནང་ཆོས་རེད་འདུག་ཅེས་དེ་འདྲའི་དོགས་པ་ཟ་

མཁན་ཡོང་བ་བདེན་པ་རེད་དེ་འགོག་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། འནོ་ཀང་འདི་

༸སྐུ་མདུན་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་གསལ་

པོ་གསུངས་ཡོད་པ་ལས་ངས་གསར་པ་བཟོས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མིན་པར་

སྔོན་མ་ནས་ཡོད་མུས་རེད། སན་གགས་ཅན་གི་མི་སྣ་མང་པོས་ལུང་དེ་ཚོ་

དྲངས་ཡོད་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་རེས་སུ་དེ་ཚོར་གཟིགས་དང་། དེ་གཞིར་

བཞག་བྱས་ནས་ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་བསབ་

དགོས་འདུག་ཅེས་ལབ་དུས། ཁ་ཤས་ཀིས་དོགས་པ་བྱས་ནས་དེ་འདྲ་རེད་

ཅེས་ལབ་ན། ཁོང་རང་བྱེད་སིང་མ་འདོད་ན་སུ་གང་གིས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་

མཁན་མེད་པས་མ་བྱས་ན་འགིག་གི་རེད་ཅེས་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། འནོ་ཀང་

ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་འདི་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་ཐོག་ཁས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་རེད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་

ལྟར་བཤད་དུས་ད་དུང་དོགས་པ་ཟ་ནས་མ་རེད་མདོག་མདོག་བྱས་ན་བྱེད་

རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ལོག་པའི་ལམ་ལ་མུ་མེད་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པ་

བཞིན་བཀག་འགོག་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ common sense, 

common experience, scientific findings སོགས་དཔང་རྟགས་ཡོད་པ་

འདི་ཚོ་རེད། དཔང་རྟགས་དེས་ཁྱེད་རང་ལ་ཕན་གནོད་གང་ཞིག་བྱེད་ཀི་

འདུག་ཅེས་བསྟན་ནས་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་སོབ་སྟངས་བཤད་དུས་སྐྱོན་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཆ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག་མ་གཏོགས་སྤྱིར་བཏང་ནས་དེ་

འདྲའི་དོགས་པ་བྱེད་མཁན་ཡོད་རེད། 

དྲི་བ། རྒན་ལགས་ཀིས་གཙོས་པའི་ཚང་མར་དགོང་དྲོ་བདེ་ལེགས། 

Secular Ethics ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་ secular གི་ཚིག་དེ་འགེལ་བརོད་

བྱེད་སྟངས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་འདུག རྒན་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་དེ་ secular-

ism རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་བོད་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་དེ་ཆོས་དད་

རང་མོས་ལ་བསྒྱུར་གི་འདུག ད་ལྟ་ Secular Ethics ཞེས་པ་དེ་ཆོས་དང་

མ་འབེལ་བ་ཞེས་བསྒྱུར་གི་འདུག དེར་འགེལ་བརོད་བྱེད་སྟངས་དང་། གོ་

བ་ལེན་སྟངས་མི་འདྲ་བ་གང་ཡོད་དམ།

ལན། ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་ཨིན་སྐད་ལ་མཚོན་པ་

ཡིན་ན། དེའི་དོན་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་ངས་གོ་བདེ་པོའི་ཐོག་ནས་

ཞུས་པ་ཡིན་ན། secular ཞེས་པ་ world ལ་གོ་བ་དང་། world ཞེས་པ་

འཇིག་རྟེན་རེད། world and church ཟེར་དུས་ church གི་ཆོས་ཕོགས་

དང་། world གི་འཇིག་རྟེན་ལ་གོ་ཡི་ཡོད་ཙང་ནུབ་ཕོགས་པའི་ནང་ Sec-

ular Ethics ཉམས་ལེན་བྱེད་དུས་ State དང་ religion ཁག་ཁག་འབྱེད་

དགོས། Church དང་། state དང་། world ཟེར་ན་ State གཞུང་གིས་

ཆོས་ལུགས་ལ་ཐེ་བྱུས་སམ་སྟངས་འཛིན་མ་བྱས་པར་ཁོ་རང་ཚོ་བཞག་

སྟེ་བྱུས་གཏོགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཁག་ཁག་ཕེ་ཡོད། separation 

of Power ཞེས་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཆབ་སིད་སྦངས་མོང་ཡོད་ན་ཤེས་ཀི་རེད། 

ཡིན་ཡང་རྒྱ་གར་གི་ secularism ཟེར་དུས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་བརི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། གཞུང་གིས་ལྟ་སྟངས་དེ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་ཉེ་

རྒྱང་སོམས་པོ་ཞིག་བལྟ་དགོས། དེ་བཞིན་ཐོབ་ཐང་ཡང་གཅིག་པ་དགོས་

པ་སོགས་དེ་འདྲ་ཞིག་བཤད་ཡོད་རེད་དེ་ཁ་ཐུག་ཞུས་ན། དེང་སང་གཞུང་

གིས་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་ཆོས་ཕོགས་ལ་མགོ་འདྲེན་བྱེད་རྒྱུ་དང་། 

ཐེ་བྱུས་བྱེད་རྒྱུའི་རོག་དྲ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་ཙང་། ཁ་སང་ཉིན་གཉིས་གོང་ 

secularism གི་གོ་དོན་སྔོན་མ་པཎིཏ་ནེཧ་རཱུའི་སྐབས་སུ་བཟོས་པ་དེར་

བསྒྱུར་བ་བཏང་ནས་ནུབ་ཕོགས་པའི་ secularism ནང་བཞིན་བྱས་ཏེ་

བཟོ་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། སིད་ཀིས་ཆོས་ལ་ཐེ་བྱུས་ཆེ་དྲགས་ན་རེས་

སུ་རོག་དྲ་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཉེན་འདུག་ཅེས་ཉིན་གཉིས་གོང་གི་ཚགས་ཤོག་

ནང་རོམ་ཞིག་ཐོན་འདུག་པ་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་རེད། འོ་ན་ Sec-

ular Ethics ཞེས་པ་བོད་སྐད་དུ་གང་ཞིག་ལ་བསྒྱུར་དགོས་སམ་ཟེར་དུས། 

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་འབེལ་བ་ཟེར་རུང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀི་

ཡོད་རེད། དེར་བསམ་བོ་གཏོང་དུས་ཉེ་ཆར་དིལླིར་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་

རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྒྱ་གར་གི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བྱེད་ཕེབས་ཡོད་

པ་དེ་སྐབས་ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་བསྒྱུར་

ན་གང་འདྲ་འདུག་ཅེས་གོ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་

ཟེར་དུས་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་བསབ་རྒྱུ་དེ་ཆོས་ལུགས་ནང་ཡོད་མེད་

དང་། འབེལ་མ་འབེལ་གི་དོན་མིན་པར། ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་བསབ་

རྒྱུ་དེ་འདྲ་མིན་པར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་དེང་སང་

མང་ཆེ་བས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་རེད།
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

དྲི་བ།  ཚང་མར་བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཆོས་ལུགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་

བྱམས་སིང་རེ་དང་གཞན་ཕན་གཙོ་བོར་འཛིན་གི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་

ཆོས་ལུགས་ལ་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ཡིན་མིན་གང་ཡིན་ཡང་དེ་འདྲ་མང་

པོ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་བྱམས་སིང་རེ་ཡོད་རེད་ལ་གཞན་ཕན་གི་ལས་ཀ་མང་པོ་

བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ཡོད་པར་སྟོན་པ་ཞིག་

ཡིན་གཅིག་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ། ཆོས་ལུགས་ཤིག་ཡོད་པ་དེའི་མཚམས་

འཛིན་ས་གཙོ་བོ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ།

ལན། ཆོས་ལུགས་ཞེས་ལབ་དུས་སྟོན་པ་ཞིག་གིས་མར་གསུངས་པ་

ཞིག་ཡིན་པ་འགོ་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་ཡང་

བྱམས་སིང་རེ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག་ཟེར་དུས། དེ་ཡོང་གི་རེད་དེ་ཚང་

མ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ནང་སེབས་ཀི་རེད། དེ་ཏག་

ཏག་ཡིན་ཙང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བྱམས་སིང་རེ་དང་། ཡ་རབས་

བཟང་སྤྱོད་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དེ་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་དགོས་ཀི་མི་འདུག་

སྟེ་ངེས་པར་དགོས་ཀི་འདུག སྐྱེ་སྟངས་དེ་ཡང་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་

སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། འནོ་ཀང་དེས་ཚང་མ་ལ་སོབས་ཀི་མི་འདུག དཔེར་ན་ནང་

ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་བྱམས་སིང་རེ་གསུངས་པ་ཡིན་ན། འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་

པོ་ཁས་ལེན་མཁན་ཞིག་གིས་དེ་འགིག་གི་མི་འདུག་ཟེར་བའི་བསམ་ཚུལ་

ཡོང་གི་རེད། དེ་འདྲའི་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་མིན་པར་ཁྱེད་རང་དང་

ང་རང་གཉིས་ཀ་མི་ཡིན་པས་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་གཤིབ་དགོས་དུས་ཕན་ཚུན་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མཉམ་རུབ་དང་། ཡ་རབས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཡག་པོ་བྱས་ན་ཡག་ས་རེད་ be nice to each other ཞེས་ལབ་ཀི་ཡོད་

རེད། དཀྱུས་མའི་ས་ཐོག་ནས་ཡར་ཡོང་བའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་དང་། 

bottom up ethics ང་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོ་རང་བྱས་ནས་ཆ་བཞག་པའི་

ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད། top down ethics ཟེར་དུས་དཀོན་མཆོག་དང་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོགས་ཁས་ལེན་པའི་ཐོག་ནས་ཁོང་གིས་

གསུངས་པ་ཡིན་ཙང་ང་ཚོས་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་མཁན་ཆོས་ལུགས་དམ་

འཛིན་བྱེད་མཁན་མང་པོའི་ནང་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་ལབ་དུས་ཏན་ཏན་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ཡོང་

གི་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅིག་

སོབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད། བཟང་སྤྱོད་བསབ་དགོས་ན་ཆོས་ལུགས་ཤིག་

ལ་བརྟེན་དགོས་རེད་ཅེས་མཁེགས་པོ་བྱེད་མཁན་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་

༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྔོན་གི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཟང་

སྤྱོད་དེ་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་དགོས་ཀི་མི་འདུག་གསུངས་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་

ཁྱེད་རང་གིས་དྲི་བ་དྲིས་པ་བཞིན་ར་བ་ནས་དགསོ་ཀི་མི་འདུག་ལབ་མཁན་

ཡང་ཡདོ་རེད། བ་ཕྱུགས་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་རུང་ཆསོ་ལུགས་

དང་།  བཟང་སྤྱདོ་ཟབ་པ་ོམེད་ཀང་ཨ་མས་ཕྲུ་གུ་ལྟ་སྐྱངོ་བྱེད་རྒྱུས་མཚོན་

པའི་སོ་སོའི་དཔག་ཚོད་ཀི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཆ་ཤས་གང་ལ་གང་

འཚམས་མི་འདུག་གམ། དེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡདོ་རེད། 

དྲི་བ། བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ང་རང་ ༢༠༡༦ ལོར་འབས་བོ་གིང་གི་

སོབ་གཉེར་མཐར་ཕིན་པ་ཞིག་ཡིན། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

སྤྱོད་ཀི་སོབ་གསོ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་དུས་བྱམས་སིང་རེ་དང་བཟང་པོ་

དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་གསུང་གི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན་བྱམས་པ་ལྟ་

བུར་ཆ་བཞག་ནས་དེ་འདྲ་དེ་འདྲ་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་པའི་གནང་སྟངས་

གནང་ལུགས་དེ་ཆོས་དང་ཁྱོན་ནས་མ་འབེལ་ནས་ཇི་ལྟར་གནང་དགོས་

པའི་སྐོར་ལ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གསུང་རོགས་གནང་།

ལན། དཔེར་ན། བྱམས་པ་དང་། སིང་རེ། བཟོད་པ་གང་ཡིན་ཡང་

རེད། ང་ཚོ་སྐྱེས་ཙམ་ནས་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་

དེ་ཆོས་ལུགས་ནས་གང་ཡང་བསབས་ཡོད་མ་རེད། ཕྲུ་གུ་མར་སྐྱེ་ཡོང་

དུས་ནས་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་འདོད་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ངས་ནམ་

རྒྱུན་བཤད་པ་ལྟར་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ནས་ལས་ཀ་དང་པོ་ངུ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཁོ་ངུ་དུས་

གཅིག་ལབ་ཀི་ཡོད་རེད། ཁ་ནི་གག་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ངུ་རྒྱུ་དེ་ཁོའི་སྐད་

ཡིག་རེད། ངུས་ནས་གཅིག་དགོས་ཀི་འདུག་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། ཁོ་ངུ་དུས་

ང་ལ་ནང་ཆོས་རྒྱས་པོ་ཞིག་ཤོད་དང་། ཆོས་ལུགས་གཞན་ཞིག་ཤོད་རོགས་

ཞེས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཟེར་གི་ཡོད་མ་རེད། ཨ་མ་དང་པཱ་ལགས་སུ་ཡིན་ཡང་

ང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད། ལྟ་རྟོག་བྱེད་རོགས། རོགས་པ་བྱེད་རོགས། བྱམས་

བརེ་སྤོད་རོགས་ཞེས་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། བྱམས་བརེ་དེ་ཡང་ལན་དང་རྣམ་

སྨིན་ལ་མ་ལྟོས་པའི་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བྱམས་བརེ་ (unconditional 

love) ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་ཆོས་ལུགས་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་

ཡོད་མ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་དཔེ་མང་པོ་སྦར་རྒྱུ་ཡོད་རེད།

དྲི་བ། ནང་ཆོས་ཀི་ནང་རྒྱུ་འབས་རྟེན་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་རྟེན་འབྱུང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

གི་རྣམ་གཞག་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཡང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་

བཟང་སྤྱོད་ཆགས་ཀི་མ་རེད་དམ།

ལན། འདི་ལ་ད་ལྟ་རོད་པ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་རྟེན་འབྱུང་

གི་རྣམ་གཞག་བཤད་དུས་ནང་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་

རེད། རྟེན་འབྱུང་ལབ་ན་ཏོག་ཙམ་དྲག་གི་རེད་མ་གཏོགས། སྟོང་པ་ཉིད་

ལབ་ན་ཐ་སད་ཁོ་རང་གིས་ཕྲན་བུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། རྟེན་འབེལ་

གི་རྣམ་གཞག་རགས་པའི་སོ་ནས་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལོྟས་ནས་ཕར་ཡག་པོ་

བྱས་ན་ཚུར་ཡག་པོ་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། ཕར་སྡུག་ཆགས་བྱས་ན་ཚུར་

སྡུག་ཆགས་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་ཤོད་ཐུབ་ཀང་རྣམ་

གཞག་ཕྲ་མོ་དེ་འདྲ་འགོ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད།

དྲི་བ། གལ་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་རྣམ་དཔྱོད་མེད་ན་ཆོལ་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཇི་ལྟར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངམ། དཔེར་ན། ར་བཟི་

ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཇི་ཙམ་མ་འཐུང་ཞེས་སོབ་གསོ་བྱས་ཀང་ཉན་འཇོག་མ་

བྱས་པར་འཐུང་གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་མཁན་

ཚོར་དམིགས་བསལ་གང་ཞིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ།

ལན། ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་བསབས་

ནས་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སེལ་བ་དང་། མི་ཚང་མས་ཉན་གི་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་

མ་རེད། འ་ོན་གང་ཞིག་ཟེར་གི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ཆུ་ལོག་ཤོར་བ་དང་། ཐན་

པ་བྱུང་བ་སོགས་རང་བྱུང་གི་གནོད་འཚེའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་

དེ་ཚོར་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་མིན་དེང་སང་མིས་ཆེད་དུ་གཉེར་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ནས་བཟོས་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་མི་

རྣམས་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཆུང་དྲགས་པ་དང་། ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་

ལ་བརྟེན་པའི་རང་བཞིན་བྱས་ནས་བསད་དགོས་པ་དེ་ཡག་པོ་མ་ཤེས་པ། 

རང་ཉིད་ཁེར་རྐང་གི་བསམ་བོ་བཏང་ནས་སོ་སོར་ཁེ་བཟང་ཐོབ་ན་གཞན་

དག་ག་རེ་བྱས་ཀང་བྱས་སམ་པའི་བསམ་བོ་བཏང་ནས་དཀའ་ངལ་མང་

པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྟེ་

ཡག་པོ་ཤེས་ན་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀི་རེད། དེ་བཞིན་ང་དིལླིར་སོད་དུས་

བཀའ་མོལ་ཞིག་བྱུང་སོང་བ་དེ་ཞིབ་ཚགས་བཤད་མི་དགོས་པར་དམིགས་

ས་གཙོ་བོ་དེ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། རྒན་པ་ཚོ་ལོ་ཡར་ཙམ་

སེབས་ཏེ་སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་ཙང་ཕྲན་བུ་འཇུག་ཁག་པོ་ཡོད་

རེད། ལོ་གཞོན་པ་ཚོ་ད་ལྟ་མི་ཚེ་བསྐྱལ་རྒྱུ་མང་བ་ལྷག་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོས་

ལམ་ཞིག་ནོར་ན་དོན་མེད་ཀི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་མང་གི་རེད། ཁོང་ཚོས་

དཀའ་ངལ་མང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་མ་ཤེས་པར་དོན་མེད་མོང་གི་ཡོད་ཙང་། བྱམས་པ་

དང་སིང་རེ་བཤད་ན་འདི་ནི་ཆོས་ཀི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མིན་པར་ཁྱེད་རང་

དང་ཁྱེད་རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་སྐྱིད་པོ་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད། ཚན་

རིག་གི་ཐོག་ནས་ཀང་བྱམས་སིང་རེ་བསོམས་ན་ཁག་ཤེད་རྒྱས་ཀི་མི་འདུག 

མགོའི་ན་ཚ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡི་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཚོ་ཚང་

མ་ཁྱེད་རང་གི་ལག་པར་ཡོད་སྐོར་སོགས་གསུངས་ཏེ་ data དེ་ཚོ་བསྟན་

ནས་འགེལ་བཤད་ཡག་པོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་ང་རང་གི་ལག་

པར་འདུག་བསམ་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་རེད། གཞན་དག་ཕར་བཞག་ནས་ད་

ལྟ་ཁྱེད་རང་གིས་གསུངས་པའི་ངན་གོམས་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་རིགས་ལའང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཐབས་ལམ་མང་པོའི་སོ་ནས་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་སྟེ་འགྱུར་མཁན་མང་པོ་ཡོང་

གི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོས་ཆ་ཚང་བ་འགིག་ཐུབ་ཀི་མེད་པས་ད་ཆ་གང་ལ་གང་

འཚམས་ཤིག་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་མ་བྱས་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་

༸སྐུ་མདུན་གི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དེ་འདྲ་རེད། 

དྲི་བ། རྒན་ལགས་ཀིས་གཙོས་པའི་ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་བཀིས་

བདེ་ལེགས། ང་རང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མཐོ་སོབ་ནས་ཐོན་པའི་སོབ་ཕྲུག་ཅིག་

ཡིན། ང་རང་འཛིན་རིམ་བདུན་པ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སོགས་སྦོང་

དུས་དེ་ཚོའི་ནང་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་ར་ཁིམས་སོགས་ཕྲན་བུ་སྦང་གི་ཡོད་

རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཁོང་ཚོས་གསུངས་པ་བཞིན་རྒྱ་གར་དེ་ secular state 

རེད། ང་རང་རྒྱ་གར་ནང་སོད་དུས་རང་ཉིད་ཀི་གོ་རྟོགས་ལ་རྒྱ་གར་འདི་

ཆོས་དད་རང་མོས་ཙམ་མ་གཏོགས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་

སྤྱོད་ Secular Ethics ཅེས་པ་དེའི་གོ་བ་དེ་འདྲ་ཁྱོན་ནས་ལེན་མོང་མེད། 

ད་ལྟའི་ཆར་དེ་ཁྱབ་ཆེན་པོ་དང་། ལྷག་དོན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དེའི་

ཐོག་ལ་གསུང་དུས་ངས་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུར་རྒྱ་གར་ནང་སྤྱིར་བཏང་མི་ཡག་པོ་

མང་པོ་ཡོད་ཀང་། ང་རང་རྒྱ་གར་ནང་སོད་སྐབས་སོ་སོའི་མཐོང་སྣང་ལ་རྒྱ་

གར་གི་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་རང་བཞིན་རྩུབ་པོ་དང་།  དམིགས་བསལ་བུད་

མེད་མང་དག་ཅིག་ལ་ཞེ་དྲག་སང་པོ་དང་རྩུབ་པོ་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ནི་

རང་ཉིད་ཀི་མ་དགའ་ཤོས་བྱུང་བར་བརྟེན། ཁོང་ཚོར་བཟང་སྤྱོད་ Secular 

Ethics ཞེས་པའི་སོབ་སྦོང་ར་བ་ནས་མེད་པའི་ཚོར་སྣང་སེབས་མོང་། འནོ་

ཀང་འཛམ་གིང་ནང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་སྦོང་ཚན་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

དེ་དར་ཁྱབ་འགོ་དུས་རྒན་ལགས་ཁྱེད་རང་ལྟར་ན་རྒྱ་གར་ནང་དེའི་གོ་

རྟོགས་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་བུ་མོར་བཙན་གཡེམ་གཏོང་རྒྱུར་གགས་ཆེན་

པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ག་རེའི་སྐྱོན་ཆ་ཡིན་ནམ།

ལན། གོང་ཞུས་བཞིན་རྒྱ་གར་མ་ཡིན་པའི་ལུང་པ་གང་དུ་ཕིན་

ཀང་། མི་ཚང་མ་གཅིག་ནང་བཞིན་ཡག་པོ་རྐང་རྐང་ཡིན་པའི་ལུང་པ་

གཅིག་ཀང་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོ་བོད་པར་ཆ་བཞག་ཀང་ཡོད་མ་

རེད། བོད་པའི་ནང་སྡུག་ཆགས་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རེད། འནོ་ཀང་

ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟ་བཟང་སྤྱོད་ཉམས་འགོ་ཡི་

ཡོད་པ་དེ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ནས་གོང་སེལ་གཏོང་ཐབས་

བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། ད་ལྟ་རོག་དྲ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་རིམ་གིས་སོབ་

སྦོང་སྤད་ནས་བསམ་བོ་འཁོར་བཅུག་སྟེ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་ན་དཀའ་ངལ་

དེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་གི་འདུག དེར་བརྟེན་ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་ཀི་

འདུག་ཅེས་ལབ་ཀི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་གིས་ལབ་པ་དེ་ཏག་ཏག་རེད། 

དེའི་གོང་ནས་ཤུགས་བརྒྱབ་སྟེ་སོབ་མཁན་མེད་ཙང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡོང་

གི་ཡོད་རེད། འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་ནང་དུའང་མི་ཡག་པོ་མེད་དམ་ཞེ་ན་མ་

རེད། དཔེར་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ། དེ་

བཞིན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡི་ལ་སོགས་པ་མི་ཡག་པོས་ཁེངས་ཡོད་རེད། 

དེང་དུས་ཀང་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་གནང་མཁན་ཞེ་དྲག་མང་པོ་ཡོད་རེད། 

འནོ་ཀང་ང་ཚོ་གོང་ཁྱེར་དང་ཚོང་བརྒྱབ་ས་སོགས་ལ་འགོ་དུས་དངུལ་རྐང་

རྐང་མ་གཏོགས་བསམ་བོ་གཏོང་གི་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཐུག་དུས། སྤྱོད་པ་རྩུབ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

མདོག་ཁ་པོ་དང་དངུལ་མ་གཏོགས་བསམ་རྒྱུ་མེད་མཁན་གི་བཟོ་འདྲ་པོ་

མཐོང་གི་ཡོད་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་ཁོར་ཡུག་དང་། བཟང་སྤྱོད། མི་རིགས་

ཕན་ཚུན་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་སེལ་ཐབས་ཆེད་

འགན་ཁྱེར་ནས་བསབས་ཏེ་ནུས་ཤུགས་ཤིག་ཐོན་ན་བཟང་པོ་མང་པོ་ཡོད་

སར་ངན་པ་དེ་སོད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་སེབས་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའི་

ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག

དྲི་བ། ང་རང་ཝཱ་རཱ་ཎ་སི་ནས་ཡིན། ངའི་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུར་ vipas-

sana སོབ་གནང་མཁན་ Goenka ལགས་ནས་བཟང་སྤྱོད་ཐོག་སོབ་སྟོན་

གནང་སྐབས། ནང་ཆོས་དང་འབེལ་བའི་བཀའ་མོལ་མང་དག་གསུང་གི་

འདུག་པ་དེས་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀི་ཡོད་རེད། འནོ་ཀང་ཁོང་

གིས་ནང་ཆོས་བཤད་ཀི་མེད་ཅེས་ཁྱབ་བསྒགས་གནང་གི་འདུག ནང་ཆོས་

དེ་ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོད་ཙང་ཆོས་ཁས་ལེན་མིན་ལ་མ་ལོྟས་པར་ནང་ཆོས་

དང་འབེལ་བ་དེ་འདྲ་བཤད་ན་རུང་གི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་བཞིན་ཡ་རབས་

བཟང་སྤྱོད་ Secular Ethics དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་སྟབས་ང་ཚོ་མི་རེ་ངོ་

རེས་གང་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་དམ།

ལན། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སོབ་པ་ཟེར་དུས་ནང་

ཆོས་མ་སོབ་ཟེར་གི་ཡོད་མ་རེད། ནང་ཆོས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དེ་བསབས་

ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། འནོ་ཀང་དེ་ཉན་པར་ནང་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་

པ་དང་བསམ་བོ་གང་འཚམས་གུ་ཡངས་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་མ་གཏོགས་ཡོང་

གི་མེད་པས་ཚང་མར་སོབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད། འནོ་ཀང་བཟང་སྤྱོད་དེ་ཉམས་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཆག་འགོ་ཡི་ཡོད་ཙང་ཚང་མར་ཕན་པའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཅིག་བཟོ་

དགོས་འདུག་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་རེད། ནང་ཆོས་ཉན་མཁན་ཡོད་ན་སུ་ལ་

བཤད་ཀང་འགལ་བ་གང་ཡང་མེད་རེད་བསམ་གི་འདུག་པས། དེ་བཤད་

ན་འགིག་གི་ཡོད་རེད། Goenka ངའི་དངོས་སུ་མཇལ་མོང་།  Sanan-

ta Dharma ལྟ་བུ་ཞིག་ཟེར་གི་འདུག ཚང་མར་ཁྱབ་རྒྱུའི་ཆོས་ལུགས་དེ་

འདྲ་བཤད་པར་ཁོང་ནི་ཕལ་ཆེར་བརྨཱའི་ནང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བ་

ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་ཉིན་རེར་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་

བསབས་ནས་ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ལུས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག 

ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་རྒྱུ་གཙོ་བོ་སོབ་

ཀི་ཡོད་རེད། དེར་ནང་པ་མ་ཡིན་པ་སུ་ཡོང་ཡང་འགིག་གི་ཡོད་རེད། དེར་

བརྟེན་ཁོང་གིས་ཚང་མར་ཕན་པ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་དྲི་བ་

ཐ་མ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཐོག་ང་ཚོ་མི་རེ་ངོ་རེས་

ཉམས་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ་ཞེས་པ་དེ་ནི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་

རེད། དེའི་ཐོག་ཤོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་ཀང་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་དཀོན་

པོ་ཡིན་ཙང་། ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་

བཟང་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་མང་པོ་སྦང་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་བོད་པ་ཡིན་

ན་ནང་ཆོས་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཤེས་ཀི་ཡོད་ཀང་། དེ་དག་ཉིན་རེར་ཉམས་

ལེན་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞེ་དྲག་ཁག་པོ་རེད། ཁོང་ཁོ་ཟ་ཡི་མིན་བསམ་བཞིན་དུ་

ཁོང་ཁོ་ལངས་པ་དང་། རོགས་པ་བྱེད་དགོས་བསམ་བཞིན་དུ་རོགས་པ་

བྱེད་ཆོག་ཆོག་ཡོད་ཀང་མ་བྱས་པ། ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་གང་བྱེད་རྒྱུ་འདུག་

ཅེས་བསམས་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་དེ་འདྲ་མ་བྱས་ཀང་ལམ་སང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་ཚོ་བྱེད་ཀི་ཡིན་ན། གོམས་ན་ས་བར་མི་འགྱུར་བའི། །དངོས་

དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་རིམ་པས་གོམས་ནས་

ཆེན་པོ་ག་རེ་ཡིན་ཡང་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། དཔེར་ན། ཁ་ལག་

ལྟ་བུ་ཡིན་ན་དང་པོ་ནས་འདི་ཞིམ་པོ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་མ་བཟས་ན་བོ་བ་

མོང་གི་མ་རེད། ཏོག་ཙམ་བཟས་ནས་ཞིམ་པོ་བྱུང་ན་ངས་འདི་དང་པོ་ཞིམ་

མདོག་ཁ་པོ་མཐོང་མ་སོང་། ཟ་དུས་བོ་བ་ཞིམ་པོ་འདུག ད་དུང་ཏོག་ཙམ་

སྤོད་དང་ཞེས་མང་པོ་ཟ་ཡི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོས་ཆོས་འདི་གཅིག་

ནས་ངེས་ཤེས་རེད་པའི་ཡག་པོ་ཞིག་མ་ཤེས་པ་བྱས། ཤེས་པ་དེ་ཡང་ལག་

ལེན་ལ་མ་བསྟར་བ་ཡིན་ཙང་བོ་བ་མོང་གི་ཡོད་མ་རེད། ཁྱེད་རང་གིས་

བསམ་པ་རྣམ་དག་གི་སོ་ནས་རོགས་པ་བྱས་ཏེ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཡིན་ན། 

ཁོས་ཁྱེད་རང་ལ་གང་ཡང་མ་སྤད་ཀང་སེམས་ནང་ངས་བུ་དང་། བུ་མོ་འདི་

འདྲ་ཞིག་ལ་ཕན་སོང་ཞེས་རང་བཞིན་གིས་སོ་སོར་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་ཡོང་གི་

རེད། དེ་འདྲའི་བདེ་སྐྱིད་དེ་དངུལ་གིས་ཉོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཕར་ཕོགས་ནས་

རང་ཉིད་ལ་གང་ཡང་རག་ཡོད་མ་རེད། གཅིག་བྱས་ན་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་

ཀང་ལབ་ཡོད་ཀི་མ་རེད། ང་ཚོས་རོགས་པ་བྱས་ན་འདི་ནས་གཅིག་རག་མི་

ཡོང་ངམ་ཞེས་སྒུག་སོད་དུས་ཕར་ཕོགས་ནས་གང་ཡང་མ་བྱས་ན་དཀའ་

ངལ་ཉིས་བརེགས་རེད། ང་ཚོའི་སྔོན་གི་བ་མ་ཆེན་པོ་འགའ་ཞིག་གིས་ངའི་

སོབ་མ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དཔེ་ཆ་མང་པོ་བསབས་ཀང་ངའི་ལན་ལ་ཐུགས་རེ་

ཆེ་ཞེས་པ་ཞིག་ཀང་རེ་བ་བྱས་མེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ལྟ་བུར་

སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞེས་ཟེར་བ་རེད། དེ་འདྲའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་པ་

ཡིན་ན། བོད་པའི་གཟི་བརིད་དང་། གཞན་ཕན། ཆོས་སོགས་གང་ཟེར་རུང་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

དེའི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་རེད། ཁ་བཤད་མང་ཡང་ཉུང་ཡང་རུང་། །དགོས་དོན་

ལག་ཏུ་བངས་ན་གོ །ཞེས་པ་ལྟར་ཁ་ནས་མང་པོ་བཤད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་

ལག་ལེན་ལ་བསྟར་ན་འགིག་གི་རེད་གསུངས་པ་བཞིན་རེད། ཆུང་ཆུང་

ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀང་ཡག་པོ་འདུག དཔེར་ན། གཏོང་ལེན་སོབ་

གྲྭ་ལྟ་བུ་རེད། ཁོང་ཚོས་དཔག་ཚོད་ཀིས་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་ཡར་རྒྱུག་མར་

རྒྱུག་བྱས་ཏེ་གང་སར་བིས་ནས་སྦར་འདུག དེ་བཞིན་ང་ཚོས་ཀང་བཟང་

སྤྱོད་སྐོར་ཕག་དེབ་ཀོླག་དུས་༸སྐུ་མདུན་གི་ཕག་དཔེ་གཅིག་པུ་མ་རེད། 

བཟང་སྤྱོད་སྐོར་མཁས་པ་མང་པོའི་འགམ་ནས་ཐོན་གི་རེད། དེ་ཚོ་ཚུར་

བདག་པོ་བརྒྱབ། ཕན་ཚུན་འགེམས་སེལ་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་

ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད། 

དྲི་བ། ཚང་མར་བཀིས་བདེ་ལེགས། ང་རང་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ནས་

འཐོན་བཞིན་པའི་སོབ་ཕྲུག་ཅིག་ཡིན། རང་ཉིད་ལ་དོགས་འདྲི་གཉིས་

ཡོད། དང་པོ་དེ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་དེ་ཕི་རྒྱལ་

ལ་དང་པོ་འགོ་བཙུགས་འདུག དེ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དང་པོ་འགོ་

འཛུགས་མ་ཐུབ་པའི་ཞན་ཆ་གང་ཡིན་ནམ། གཉིས་པ་དེར་ང་ཚོ་བོད་པའི་

སོབ་གྲྭ་དང་དགོན་སེ་ཁག་ལ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་

ཅེས་པ་ཚང་མར་གོ་རྟོགས་ཡོད་ཀང་། བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་

ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་གོ་རྟོགས་ཇི་ཙམ་སྤོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ། 

ལན། ངས་འདི་སྐོར་ཚོད་དཔག་འདྲ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ནུབ་

ཕོགས་ནང་རོག་དྲ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ཆོས་དང་ཆབ་སིད་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཀི་འཕོ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་

རོག་དྲ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་ཙང་། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་

བཟང་སྤྱོད་ཅིག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། ངས་ནམ་རྒྱུན་

དཔེ་དང་སྦར་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས། ཚན་རིག་

ལ་ཆ་བཞག་ན། དང་པོ་ Philosophy མ་གཏོགས་ Science ཞེས་པའི་ཐ་

སད་ཡོད་མ་རེད། Philosophy ནང་གཟུགས་ཅན་ལས་འདས་པའི་སྐད་ཆ་ 

Metaphysics སྐོར་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་གཟུགས་ཅན་ལས་འདས་

པ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཙང་། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་

མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ནས་ཆོ་མི་འདུག མཐོང་རྒྱུ་

ཡོད་པའི་གཟུགས་ཅན་གི་གནས་ཚུལ་འདི་བཤད་དགོས་ཀི་འདུག མཐོང་

རྒྱུ་མེད་པ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ནས་གོ་རྟོགས་ཀང་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ལ་རོག་

དྲ་ཡང་ཡོང་གི་འདུག འགའ་ཞིག་གིས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་

དག་ལ་གོ་རྟོགས་མང་པོ་ཡོད་མདོག་མདོག་བྱས་ནས་མི་མང་མགོ་སྐོར་

གཏོང་མཁན་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཆོ་མི་འདུག ད་ཆ་གཟུགས་ཅན་རྐང་

པ་བཤད་ན་ཡག་ས་རེད་ལབ་ཀི་རེད། Metaphysics ནང་ནས་ meta དེ་

ཕར་བཞག་ནས་ physics ཚན་རིག་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚོ་ལྟ་ཚུལ་

དང་འགོ་སྟངས་གཅིག་པ་རེད། དེ་བཞིན་ secularism ཡང་དེ་འདྲ་རེད་

འདུག་བསམ་གི་འདུག ཆོས་ལུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་བཤད་དུས་དེའི་ནང་

ལ་ metaphysics ཡིན་ནའང་རེད། དེའི་ནང་ལ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐད་

ཆ་མང་པོ་བཤད་པ་དེས་འགིག་གི་མི་འདུག བཟང་སྤྱོད་དེ་ཡང་སང་ནས་

མར་བཤད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཉིན་རེའི་མི་ཚེའི་ཉམས་མོང་ནང་འཆམ་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

མཐུན་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འབྱུང་གི་ཡོད་རེད། 

དེང་སང་མང་པོ་ཞིག་གིས་སོམ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཡང་ secular meditation 

ཞེས་པ་དེ་འདྲ་བིས་འདུག ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་གིས་གསུངས་པ་དེ་ཚོ་ལས་ཀ་

གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་ཉིན་གཅིག་ལ་ཚང་མ་ཁྱབ་ཀི་མ་རེད། ག་ལེ་ག་

ལེར་དོ་སྣང་བྱས་ན། དེ་ secularism གཅིག་པུའི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ང་ཚོ་

བོད་པ་ལོ་རྒན་པ་མང་པོ་ཞིག་སྤྱིར་བཏང་གིས་ཤེས་ཡོན་ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་

ཡོད་མ་རེད། དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མ་སེབས་ན་དེ་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་གོ་རྟོགས་ཐུབ་

ཀི་མ་རེད་ལ་དོ་སྣང་སེབས་ཀི་མ་རེད། སྟབས་ལེགས་པར་ང་ཚོ་མི་རྒན་པ་

མང་པོ་ཞིག་ལ་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་རེད། རྒན་པའི་

ནང་ལ་དེ་ཉམས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཞེ་དྲག་ཡོད་མ་རེད། 

དྲི་བ། དགེ་བཤེས་ལགས་ཀིས་མི་རྒན་པ་ཚོའི་ནང་ཡ་རབས་བཟང་

སྤྱོད་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཉམས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མ་རེད་གསུངས་སོང་། ལོ་ན་

གཞོན་པ་ཚོའི་ནང་ཉམས་རྒྱུའི་དགག་ར་དེ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ།

ལན། དེ་ལ་ངས་ནང་ཆོས་ཀི་ལུང་ཞིག་དྲངས་པ་ཡིན་ན། རྐེན་ནི་

ཉེ་བར་གནས་པ་དང་། །ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་ཡིད་བྱེད་ལས། །ཞེས་པ་ཞིག་

ཡོད་རེད། ནང་གི་ཉོན་མོངས་ཡོད་མུས་ཐོག་ཕིའི་རྐེན་ཚང་དུས་ཉོན་མོངས་

རྣམས་སྐྱེ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་ང་ཚོ་བོད་འདི་ལོགས་སུ་ཁེར་རྐང་

སོད་དུས་ནང་དུ་ཉོན་མོངས་ཡོད་ཀང་། ཕིའི་རྐེན་གི་ཁ་ཁ་ཟིང་ཟིང་ཞེ་

དྲག་མེད་པར། བལྟ་རྒྱུ་མཐོང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་གྲྭ་ཚང་དང་དགོན་པ་བྱས་ནས་ཚང་

མས་ཆོས་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་སྐྱིད་པོ་རེད་ཅེས་བརོད་དུས་བཟང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སྤྱོད་ཉམས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ཞེ་དྲག་མེད་པར་ཡག་པོ་འགོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་རེད། 

དེང་སང་དེ་འདྲ་མ་རེད། རྐེན་ནི་ཉེ་བར་གནས་པ་དང་། །ཞེས་གསུངས་

པ་བཞིན་ང་རང་ཚོ་ཁོམ་གཟིགས་ཁང་ཆེན་ (mall) ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་

འགོ་བ་ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་རྣམས་ལ་བཟོ་ལྟ་

འདྲ་མིན་བཟོས་ནས་འདིར་ཤོག་ཟེར་མཁན་ཁེངས་བསད་ཡོད་ཙང་དབང་

པོ་ལྔ་པོ་དེར་ཤོར་འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་ཕིའི་འཁྲུག་རྐེན་ཆེན་པོ་

ཡོད་ཙང་སྔོན་མ་དང་མི་འདྲ་བ་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་ན་ཉེན་ཁ་ཞེ་དྲག་

ཡོད་རེད།

དྲི་བ། རྒན་ལགས་ཀིས་གཙོས་པའི་ཚང་མར་བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགས། 

ངའི་མིང་ལ་ཚེ་དབང་ཆོས་སྐྱིད་ཡིན། ང་ཉེ་ཆར་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ནས་ཐོན་

ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ནང་པ་དང་། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་སོགས་གང་

འདྲ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་བཟང་པོ་བྱས་ན་བདེ་བ་དང་། ངན་

པ་བྱས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་རེད་ཅེས་བཤད་དུས། སྐབས་འདིའི་བརོད་གཞི་

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དེ་གཞོན་སྐྱེས་དང་། མ་འངོས་

པར་འཚར་ལོངས་བྱེད་བཞིན་པ་ཚོར་འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཞེས་

སོབ་གསོ་གང་འདྲ་བསྐྱོན་དགོས་སམ།

ལན། དེའི་ཐོག་སོབ་ཚན་བཟོ་བཞིན་པ་རེད། སོབ་ཚན་དེ་ཡང་

ཡག་པོ་བྱས་ན་དགེ་བ་དང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་

འཐོབ་ཀི་རེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚོས་སྣང་བ་འགོ་ཡི་མ་རེད་ལ་ཞེ་

དྲག་གོ་རྒྱུ་ཡང་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་བཞིན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཡང་ཡག་པོ་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཆགས་པ་སོགས་དཔེ་མཚོན་གི་སོ་ནས་གོ་བདེ་

པོ་དེ་འདྲ་བཤད་ཆོག་གི་རེད། ངས་ཆེ་ས་ཞིག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཧར་

ཝཊ་མཐོ་སོབ་ནི་སྐད་གགས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ནང་སོབ་སྦོང་བྱེད་

མཁན་གི་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་སོབ་སྦོང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་རེད། ཁོང་ཚོ་

སོབ་སྦོང་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་ལ་བརྟག་དཔྱད་གཅིག་བྱས། དེ་ནས་སོབ་

གྲྭ་ཐོན་རེས་ལས་ཀ་གང་དང་གང་ཞིག་བྱེད་ཀི་འདུག ལས་ཀ་བྱས་ནས་

གྲུབ་འབས་ག་རེ་འཐོན་གི་འདུག ལམ་ལྷོང་ཇི་ཙམ་ཡོང་གི་འདུག་སོགས་

བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུས། དེའི་ནང་ནས་སོབ་གྲྭ་འཐོན་མཁན་ཁ་ཤས་ཀིས་

དངུལ་མང་དུ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་རྒྱུགས་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཀིས་གོ་ས་འཕར་རྒྱུ་

ཁོ་ནའི་ཆེད་རྒྱུགས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་གི་དོན་དུ་འབེལ་བ་ཞེ་དྲག་བྱེད་མ་ཐུབ་

པ་དང་། ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ལའང་དོ་སྣང་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་བྱས་

ཏེ་ཁ་ཤས་འཇུས་ནས་བཙོན་ཁང་ནང་བཅུག་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཁྱིམ་ཚང་ཁ་

འཐོར་བ་དེ་འདྲའང་བྱུང་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁོང་ཚོར་ལམ་ལྷོང་དེ་ཙམ་

བྱུང་ཡོད་མ་རེད། དེ་མིན་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་བྱས། སོ་སོའི་ཁྱིམ་ཚང་དང་

འཆམ་མཐུན་གིས་བརྟན་པོ་བྱས་ནས་སོད་མཁན་དེ་ཚོ་རེས་སོར་ CEO 

ཟེར་བ་ལྟ་བུ་བཟོ་གྲྭ་སྐད་གགས་ཆེན་པོ་དེ་ཚོའི་འགོ་འཛིན་བྱས་ནས་སོད་

མཁན་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཁོང་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཏེ་ཁུངས་

སྐྱེལ་བྱས་ནས་བཤད་ཡོང་གི་འདུག དཔེར་ན། ང་ཚོས་འདི་འདྲའི་རིགས་

བྱས་ནས་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཉིན་ཤས་ཁུངས་འཁྱོལ་ཡང་། རེས་

སུ་མི་གཞན་གིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྐབས་ངོ་ཚ་ཁ་སྐྱེངས་བྱེད་དགོས་པ་

ཡོང་གི་རེད་སོགས་དེ་འདྲ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་ཡར་ནས་དཀོན་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

མཆོག་དང་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་མིན་པར་རྒྱུ་

མཚན་གི་སོ་ནས་བཤད་ཐབས་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཁོ་

རང་གི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དངོས་སུ་འབེལ་འདུག་བསམ་པའི་ངེས་

ཤེས་སེབས་ཀི་རེད།

དྲི་བ། གོང་གི་བཀའ་མོལ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་དགེ་བཤེས་

ལགས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་

ཡང་ཆགས་དུས། མ་འངོས་པར་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བསབ་གཞི་དེ་

དག་གི་ལས་རིམ་ཇི་ལྟར་བང་བསྒིགས་ཡོད་དམ། ལས་རིམ་དེ་དག་བོད་

པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། རྒྱ་གར་གི་སྤྱི་ཚོགས། ཨེ་མོ་རི་བཅས་ཀི་ནང་འགོ་

བཞིན་པ་རེད་འདུག དེའི་འགོ་གོན་གི་མཐུན་འགྱུར་སུས་སྦར་གནང་གི་

ཡོད་དམ། 

ལན། འགོ་གོན་མང་ཆེ་བ་སོ་སོས་གཏང་རྒྱུ་རེད། དཔེར་ན། བཟང་

སྤྱོད་ཅེས་པ་བསབ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཀི་སྐད་ཆ་དེ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། 

Aristotle དང་ Plato ཁོང་ཚོའི་སྐབས་ནས་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་

རེད། དེ་སྐབས་བཟང་སྤྱོད་བསབ་དགོས་སམ་མི་དགོས་ཟེར་དུས། ཁོང་ཚོ་

ཁ་ཤས་ཀིས་བཟང་སྤྱོད་བསབ་དགོས་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཀིས་བསབ་དགོས་

མ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། བཟང་སྤྱོད་དེ་མ་བསབས་ཀང་ཚང་མས་རང་

བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀིས་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་དཔེ་མཚོན་

ག་རེ་བཞག་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ས་གནས་ཤིག་གི་ནང་གཞས་འཁབ་མཁན་

སྐད་གགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ན། ཁོ་པ་སྐད་གགས་ཅན་ཡིན་ཙང་མི་ཚང་མ་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཁོའི་འགམ་དུ་གཞས་ལྟ་བར་ཕིན་ནས་ཡག་པོ་འཁབ་ཀི་འདུག  སྐད་སན་

པོ་ཞེ་དྲག་འདུག་ཅེས་ལབ་ཀི་རེད། དེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་

གཞས་འཁབ་མཁན་དང་། གཞས་གཏོང་མཁན་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་ཕལ་

ཆེར་ལབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད། འནོ་ཀང་བཟང་སྤྱོད་ཐོག་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ང་

ཚོ་ཚང་མས་དེ་བྱེད་དགོས་པ་རང་བཞིན་གིས་གོ་ཡོང་གི་རེད། བྱས་ཙང་

བཟང་སྤྱོད་ཀི་གནད་འགག་དེ་བསབ་མི་དགོས་ཀང་སུ་ལའང་དགོས་ཀི་

ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རེད་ཅེས་ཟེར་གི་ཡོད་ཀང་། དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་ཐོག་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་མེད་དུས་བསབ་དགོས་རེད་ཅེས་བརོད་

ཀི་ཡོད་རེད། བསབས་ན་སོབ་ཚན་ག་རེའི་ནང་བསབ་དགོས་སམ་ཞེས་

རོག་དྲ་མང་པོ་ཡོད་རེད། བསབས་ན་ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་ཡོང་ཆོག་གི་

རེད། སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་དགེ་རྒན་དང་། དེ་ནས་འཛིན་

སྐྱོང་ཁོར་ཡུག་ནང་རང་ཉིད་བཟང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པ་

རེད། བཟང་སྤྱོད་སོབ་མཁན་གི་ངོས་ནས་ཁ་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་བཤད་དེ། 

དོན་དུ་གོ་ལོག་རེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ལ་ཆ་འཇོག་བྱེད་ཀི་མ་རེད། དེ་

ཚོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་དཀའ་ངལ་རེད། ང་ཚོས་དགེ་རྒན་ལ་སོབ་

གསོ་སྤོད་དུས་ཀང་སོབ་སྟངས་སོབ་རྒྱུ་དེ་ཡོང་གི་རེད་དེ། སོབ་མཁན་དེ་

སྤྱོད་ལམ་ཡག་པོ་མེད་པ་དང་སེམས་ཤུགས་མེད་ན་ཡོང་གི་མ་རེད། ང་

ཚོས་དེའི་ཐོག་སྐད་ཆ་ཡང་ཡང་ཤོད་ཀི་ཡོད་རེད། སོབ་མཁན་དགེ་རྒན་དེ་

ཉིད་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མེད་ན་བསབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་

རེད། སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་དགེ་རྒན་གིས་ཆབ་སིད་སོགས་ག་རེ་སོབ་ཀི་ཡོད་

རུང་བཟང་སྤྱོད་དེ་ཞར་དང་ཞོར་ལ་བསབ་དགོས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡོང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

གི་འདུག སོབ་ཚན་ཞིག་ཟུར་དུ་བཞག་ནས་བསབ་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་དེ་ལྟར་མ་

བཞག་རུང་སོབ་ཚན་ཚང་མའི་ནང་འདྲེས་ནས་བསབ་དགོས་པ། དཔེར་

ན༑ ཆབ་སིད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེའི་ནང་བཟང་སྤྱོད་ཁྱོན་ནས་མེད་

ན་འཛོར་པོ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་མཐོང་བཞིན་པ་འདི་རེད། དངུལ་གི་རེས་སུ་

རྒྱུགས་ནས་རོག་དྲ་ལུང་པ་གང་བཟོས་ཏེ་འགོ་ཡི་ཡོད་པས་ལུང་པར་ལྷིང་

འཇགས་མེད་པ་མ་ཟད། རང་ལ་ཕན་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་མཐའ་མ་དེར་བཙོན་ཁང་

དུ་འགོ་རྒྱུ་འཁེལ་གི་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་གི་ཡོད་པས་བཟང་

སྤྱོད་དེ་བསབ་དགོས་འདུག་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། ཁྱེད་རང་གི་དྲི་བ་ལྟར་ད་

ལྟ་ང་ཚོས་ཨེ་མོ་རིའི་ལས་གཞི་ཞིག་བརམས་པ་དེའི་འགོ་གོན་རྣམས་དགེ་

བཤེས་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཁོང་རང་ཚོས་ཕ་གིར་ཕག་ལས་མང་

པོ་གནང་སྟེ་ཐབས་ཤེས་གནང་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཐོག་མའི་ལས་ཁུངས་

བཙུགས་པའི་འགོ་སོང་དེ་དག་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིག་ཚང་ནས་གནང་

རྒྱུ་བྱས་ཡོད། དེ་ནས་ཁྱབ་འཕེལ་གིས་སོབ་གྲྭ་སོགས་ག་པར་ལས་གཞི་འདི་

སེལ་བར་ཕིན་རུང་ཁུངས་སོ་སོས་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། 

དྲི་བ། དགེ་བཤེས་ལགས་རྣམ་པ་ཚོས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་སོབ་

གྲྭ་ཁག་ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནས་ ༢༠༢༠ ནང་ཚུད་བསབ་གཞི་གཏན་

འབེབས་དང་། ལག་བསྟར་བྱེད་འགོ་འཛུགས་རྒྱུའི་ལས་རིམ་བང་བསྒིགས་

ཚར་ཡོད་དམ།

ལན། བང་རིམ་བསྒིགས་ཚར་བ་རེད། ང་ཚོས་བསབ་གཞི་ཞིག་གཏན་

འབེབས་བྱས་ནས་སྦོང་བརྡར་ཞིག་སྤད་དེ་ feasibility test ག་ཚོད་ཙམ་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཡོང་མིན་ཉམས་ཞིབ་ཅིག་བྱེད་ཀི་རེད། དེ་ནས་བསབ་ཐུབ་ས་རེད་སམ་

པ་ཞིག་བྱུང་ན་དེ་རེས་གང་འཚམས་བསབས་ཏེ་ཚན་རིག་གི་ scientific 

data collection ཐོག་ནས་བསབས་ཟིན་པའི་རེས་ལ་ཕྲུ་གུར་ཇི་ཙམ་ཕན་

མིན་དང་འགྱུར་བ་ཕིན་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ཕན་གི་མེད་ན་ཆོ་

གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། འནོ་ཀང་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད་དྲན་གི་

འདུག གོང་ཞུས་བཞིན་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་བསབ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ནུབ་ཕོགས་

པའི་ཚན་རིག་གི་ཐོག་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་ཀང་བསབ་རྒྱུ་ཡོད་

པར་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད། 

ནོར་ཝེ་བོད་ཀི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ལས་རིམ་གོ་སྒིག་པའི་ངོས་ནས་

ར་བའི་དྲི་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀང་དུས་ཚོད་ཀི་རྐེན་པས་ལས་རིམ་འདིར་

མཚམས་འཇོག་བྱེད་ཀི་ཡིན། རྣམ་པ་ཚོར་ང་ཚོས་ལས་རིམ་ག་སྒིག་སྐབས་

བཀའ་འདྲི་ཞུ་དུས་ཚང་མ་ཕེབས་ཀི་ཡིན་ཞེས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་

བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་གནང་བར་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།། །།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

༄༅། །ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་བསབ་

གཞི་དང་སོབ་ཁིད་གནང་ཕོགས་སོར། །1

དྲི་བ། དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་ང་ཚོའི་ལས་རིམ་ཐོག་ཕེབས་

པར་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ངས་དང་ཐོག་ཨེ་མོ་རིར་འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་༸གོང་ས་སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་

ཐོག་བསབ་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་ལ་ངེས་པ་ཆགས་དུས། དེ་སྐོར་དྲི་

བ་མ་ཞུས་གོང་དགེ་བཤེས་ལགས་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ༡༩༨༩ ནས་ ༢༠༠༥ ཡས་

མས་བར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཨིན་སྐད་གསུང་སྒྱུར་གནང་

ཡོད་པས། དགེ་བཤེས་ལགས་ཀི་གཟིགས་ཕོགས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་ག་དུས་ནས་དགོངས་པ་

བཞེས་འགོ་ཚུགས་ཡོད་རེད་དགོངས་ཀི་འདུག

ལན། འདི་བརོད་ཁག་པོ་རེད། སྤྱིར་བཏང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་

1	 ནྩོར་ཝེ་བྩོད་ཀྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་ནས་བཞུགས་སར་བྩོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དགེ་

བཤེས་ལྷག་རྩོར་མཆྩོག་ལ།	 ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྱི་དགྩོངས་གཞྱི་ཆྩོས་

ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཐྩོག	 ཨ་རྱིའྱི་ཨེ་མྩོ་རྱི་གཙུག་ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་ནང་

བསབ་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དང་།	 བསབ་གཞྱི་སྩོབ་ཁྱིད་གནང་ཕྩོགས་སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་བཀའ་

འདྲྱི་ཞུས་ལན།
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

པོ་ཆེས་ང་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་སྨོན་

ལམ་འདེབས་ཀི་ཡོད་ན། དེ་ཁ་ཙམ་མིན་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་ཕན་པའི་ཆེད་ལག་ལེན་དུ་བྱེད་དགོས་ཞེས་ནང་ཆོས་དང་། ཐེག་པ་

ཆེན་པོའི་བསབ་བྱའི་དགོངས་གཞི་འདི་སྔོན་མ་ནས་ཡང་ཡང་གསུང་གི་

ཡོད་རེད། དགོངས་གཞི་འདི་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཚན་རིག་དང་

ནང་ཆོས་གོ་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུས་མཚོན་པའི་སྤྱི་པ་དང་མང་ས་གང་ཡིན་ལ་

དགོངས་པ་བཞེས་མུས་ཡིན་ཡང་དུས་ཚོད་འདི་ནས་འགོ་ཚུགས་པ་རེད་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཀང་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་༸སྐུ་མདུན་གི་དགོངས་པར་ཡོད་རེད་

བསམ་གི་འདུག དེའི་སྟེང་དེང་སང་འཛམ་གིང་ནང་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་

དང་། ཡུལ་ལུང་ཕན་ཚུན་ནང་གསོད་རེས་དང་རྒྱག་རེས་སོགས་ཀི་རོག་དྲ་

མང་པོ་ཡོང་དུས་༸སྐུ་མདུན་གིས་དེ་དག་དགོངས་པར་བཞེས་ནས་ 20th 

century was a century of bloodshed and 21st century should be 

a century of dialogue ཞེས་གསུངས་ནས་ཞི་བདེ་དང་འཆམ་མཐུན་ཐོག་

གནས་ཐབས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རིམ་པས་ས་

ཁུལ་གང་དུ་ཡིན་ཡང་ཕི་དངོས་པོའི་ཐོག་ཕིན་ནས་བཟང་སྤྱོད་ཉམས་ཏེ་

དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་གཟིགས་དུས། ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་དགོས་

ཀི་འདུག་ཅེས་བཀའ་སོབ་གནང་ནས་ཡུན་རིང་སོང་ཡོད། འཛམ་གིང་སྤྱིའི་

ནང་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ཐོག་བཀའ་མོལ་ནམ་ཞིག་གསུངས་པ་ཞུ་ཁག་པོ་

འདུག་ཀང་། ཕལ་ཆེར་ངོས་རང་༸སྐུ་སེར་ཡིག་ཚང་ནང་ཡོད་དུས་ནས་

ཡིན་པ་འདྲ། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོ་ནས་སིང་རེ་དང་མི་སེར་ Compassion and 

Individual, Global Responsibility, Human approach to World 
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

Peace ལ་སོགས་པའི་ཕག་དེབ་མང་པོ་ཐོན་སོང་། དེ་རྣམས་སྤྱི་ལ་ཕན་

ཐབས་སད་བརམས་གནང་བ་མ་གཏོགས་ཆོས་ཀི་གནད་དོན་མ་རེད། རིམ་

པས་སྟོང་ལོ་གསར་པའི་ནང་གི་བཟང་སྤྱོད་ཉམས་ལེན་ Ethics for the 

New Millennium ཞེས་པ་བརམས་གནང་སོང་། དེ་དུས་ Secular Eth-

ics ཞེས་པའི་ཐ་སད་ཕལ་ཆེར་བེད་སྤྱོད་བཏང་མེད་སམ། Secular Ethics 

ཞེས་པ་ཕལ་ཆེར་ངོས་རང་༸སྐུ་སེར་ཡིག་ཚང་ནང་ཡོད་དུས་ནས་བེད་

སྤྱོད་གཏོང་གནང་བ་དང་། དཔེ་མཛོད་ལ་སེབས་རེས་ Secular Ethics 

ཞེས་པ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་གི་ར་ཁིམས་གཞི་བཟུང་ཡིན་སྐོར་བཀའ་གནང་སྟེ་

ཤུགས་ཆེན་པོ་བེད་སྤྱོད་བཏང་གནང་སོང་། 

དྲི་བ། ང་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ལ་ཕིར་མིག་ལྟ་དུས། 

དེ་རིང་སང་ཉིན་མཁས་པ་ཚོའི་ཁོད་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཚན་རིག་པའི་ 

contemplative science  དབར་དམིགས་བསལ་གི་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུའི་

ལས་རིམ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་༸སྐུ་སེར་གིས་གསར་གཏོད་གནང་བ་ཞིག་

ཆགས་ཀི་འདུག ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ (Secular Eth-

ics) ཅེས་པ་འདིར་མཁས་པ་དང་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་སོ་སོའི་བཞེད་ཕོགས་འདྲ་

མིན་ཡོང་གི་འདུག དགེ་བཤེས་ལགས་ཀིས་གཟིགས་སྣང་ལ་ཆོས་ལུགས་

ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་འདི་༸གོང་ས་མཆོག་གང་ཉིད་ཀི་

དགོངས་གཞི་ཡིན་པར་དགོངས་ཀི་ཡོད་དམ།

ལན། དང་པོ་ཁྱེད་རང་གིས་གསུངས་པའི་ Contemplative sci-

ence དང་། Secular Ethics ཟེར་བ་དེ་ཚོ་༸སྐུ་མདུན་གིས་ཐ་སད་གསར་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

པ་བཟོས་གནང་བ་ཕལ་ཆེར་མ་རེད། དེང་སང་མི་མང་པོས་ཕོགས་གཅིག་

ལ་ཕི་དངོས་པོའི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུར་ཚན་རིག་དགོས་

ཀི་ཡོད་རེད། ཕོགས་གཞན་ནས་དེར་ནང་གི་སོམ་སྒྲུབ་ཀི་ཉམས་ལེན་ཐོག་

ནས་ Inner science ཟེར་གི་རེད། དེ་གཉིས་མཉམ་དུ་འགོ་དགོས་ཀི་འདུག་

ཅེས་པ་མི་མང་པོའི་བསམ་བོའི་ནང་ཡོད་རེད། དེ་དག་འགེལ་བརོད་གནང་

དུས་༸སྐུ་མདུན་གི་དགོངས་གཞིའི་ཚིག་དེ་ཚོ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གནང་གི་

ཡོད་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཐ་སད་གསར་པ་འདི་དང་དེ་ངས་

འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན། ངས་བྱས་པ་ཡིན། གཞན་དག་གིས་བྱས་མི་འདུག་

ཅེས་གསུང་རྒྱུར་ཐུགས་མཉེས་པོ་ཡོད་མ་རེད། གཞན་དག་ཡིན་ན་ངས་

ཐོག་མར་བྱས་པ་ཡིན་ཞེ་དྲག་གསུང་གི་ཡོད་རེད། ༸སྐུ་མདུན་གིས་དེ་འདྲ་

ར་བ་ནས་མ་གསུངས་པར་དོན་དངོས་སུ་གང་གིས་ཕན་གི་ཡོད་པ་དེའི་

ཐོག་ཤུགས་བསྐྱོན་གནང་གི་ཡོད་རེད། Secularism ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཚོ་

ལོ་མང་གོང་ནས་ཨ་རི་དང་ཕ་རན་སི་ལ་སོགས་པའི་ནང་བེད་སྤྱོད་བཏང་

ནས་ཡོད་མུས་རེད། church དང་ state ཁག་ཁག་བྱས་ཏེ་ཆོས་གཅིག་པུས་

འགིག་གི་མི་འདུག ཆོས་དང་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀིས་འགིག་གི་མི་

འདུག དེའི་ཟུར་དུ་ state གིས་སྟངས་འཛིན་དགོས་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་

རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་ཆོས་ལུགས་ཀིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། དེང་

སང་ཆོས་ལུགས་ཀི་ནུས་པ་ཉམས་ཏེ་བཟང་སྤྱོད་སེལ་རྒྱུས་སྟངས་འཛིན་

བྱེད་མ་ཐུབ་སྟབས། བཟང་སྤྱོད་དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་དཀོན་

མཆོག་ཡོད་རེད་ཅེས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་མང་དག་བཤད་དུས་མི་མང་པོ་ཞིག་

གིས་དེས་ཞེ་དྲག་ཕན་ཐོགས་མི་འདུག་སམ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་མིའི་ཉམས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

མོང་ཐོག་ནས་སྤྱིར་བཏང་གི་གོ་ཚོད་དང་ཤེས་ཚོད་ཀི་ཐོག་ནས་བཟང་སྤྱོད་

ཅིག་སེལ་དགོས་འདུག་ཅེས་བསམ་བོ་འཁོར་ཏེ་ Secular Ethics ཞེས་པ་

བྱུང་འདུག  ནུབ་ཕོགས་ཁུལ་དུ་དེ་དག་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་རེད། ༸སྐུ་མདུན་

གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཁས་པ་ཁག་གཅིག་གི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་དུ་

མ་བཞག་པར་འཛམ་གིང་སྤྱི་ལ་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་སེལ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའི་

ཆར་ཛ་དྲག་ཆགས་འདུག་པས་ཕར་འགངས་བྱས་ན་མི་འགིག་པར་འཕྲལ་

དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་འདུག་ཅེས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ནས་ཕག་བསྟར་

གནང་ཡོད། དེ་ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་མཁན་༸སྐུ་མདུན་ནང་བཞིན་ཁག་

པོ་རེད། ༸སྐུ་མདུན་གིས་སྔོན་མ་སེམས་དང་སོག་གི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་

ནས་ Call to Care ཞེས་པའི་ཐོག་ཤུགས་བསྐྱོན་པའི་དབང་གིས་ uni-

versity མང་པོའི་ནང་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད། ད་ལྟ་ཆོས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ Secular Ethics education ཅེས་པའི་ཐོག་སོབ་

གྲྭ་ཁག་ཏུ་བསབ་དགོས་འདུག ཆོས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ན་འགའ་ཞིག་གིས་

ཆོས་ཁས་མི་ལེན་པར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀི་ཡོད་པས་རོག་དྲ་ཡོད་རེད། འནོ་ཀང་

བཟང་སྤྱོད་དེ་ཆོས་ཁས་མི་མཁན་ལེན་ལའང་དགོས་ཀི་ཡོད་པས་ཚང་མར་

ཁྱབ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་གསུང་གི་ཡོད་རེད། འགའ་ཞིག་གིས་ཚང་

མར་ཁྱབ་ཐུབ་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་མ་རེད་སམ་པའི་

བསམ་ཚུལ་ཡོད་མཁན་ཡང་ཡོད་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཕར་གཡུགས་ཏེ་

སྤྱི་ཡོངས་ནས་མི་ཚང་མར་བཟང་སྤྱོད་གང་ཐུབ་ཐུབ་སོྤད་ཐུབ་པ་དགོས་

ཀི་འདུག་ཅེས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དེ་རྒྱ་གར་གི་ར་

ཁིམས་གཞིར་བཞག་བངས་ཡོད། གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཆོས་ལུགས་གང་རུང་



289

མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ལ་ཕོགས་དང་མགོ་འདྲེན་མ་བྱས་པར་ཚང་མར་གུས་བཀུར་དང་། གཞུང་

ཁོ་རང་བར་བཞུགས་ state neutrality མ་གཏོགས་ཇུས་གཏོགས་བྱེད་

ཀི་ཡོད་མ་རེད། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་ secularism ཞེས་བེད་སྤྱོད་བཏང་

ན་འགིག་གི་མི་འདུག་གསུང་མཁན་ཡོད་ཙང་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ Social 

Emotional Learning ཞེས་པ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། 

དྲི་བ། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་

སྤྱོད་ཅེས་པའི་ལས་གཞི་དེ་ཛ་དྲག་གཟིགས་ནས་མགོགས་པོ་གནང་དགོས་

ཀི་འདུག་ཅེས་པའི་ལོ་དུས་ག་དུས་ཙམ་ཡིན་ནམ།

ལན། ༸སྐུ་མདུན་གིས་དེ་ཛ་དྲག་རེད་འདུག་ཅེས་སེམས་དང་ཚེ་

སོག་གི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སོགས་ནས་བཀའ་གནང་བ་ཐེངས་མང་པོ་

ཐོས་བྱུང་། ཕལ་ཆེར་ ༢༠༡༥ ཙམ་ལ་ད་ལྟ་ཨེ་མོ་རིར་བཞུགས་པའི་དགེ་

བཤེས་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་དང་། དགེ་བཤེས་དག་འདུལ་ལགས། 

ཕྲན་གསུམ་ལ་ཁྱེད་རང་གསུམ་གིས་དེབ་ཅིག་བཟོས་ཏེ་དེའི་ཐོག་ཛ་དྲག་

གིས་གཅིག་བྱེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཕག་བིས་ཤིག་ཕེབས་པ་དེ་ནས་

འགོ་བཙུགས་པ་རེད། འནོ་ཀང་ང་ཚོ་འདི་ཕོགས་ནས་ལས་གཞི་དངོས་སུ་

ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་ཙང་དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

ལགས་ཁོང་ཚོའི་མཐོ་སོབ་ཁང་དུ་ཁོར་ཡུག་དང་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་ལོ་མང་

སོབ་ཁིད་གནང་མོང་ཡོད་མཁན་དང་། ཚན་རིག་མཁས་དབང་མང་པོ་

ཡོད་སྟབས་དགེ་བཤེས་ལགས་ཀིས་མཁས་དབང་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་དང་ཟླ་བ་

མང་པོར་ཛ་དྲག་ཐོག་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཏེ་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ནས། ང་ཚོས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དེབ་ཟིན་བིས་དང་པོ་ Secular Ethics education ཞེས་ཤོག་གངས་ ༣༥༠ 

ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་གསུམ་བཞིའི་ནང་བཏོན་པ་རེད།

དྲི་བ། ད་ལྟ་གོང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ ༢༠༡༥ ལོར་བཀའ་ཡིག་

ཕེབས་སོང་གསུངས་སོང་། རྣམ་པ་གསུམ་གིས་དེབ་དང་པོ་བཏོན་པའི་ནང་

ར་བའི་རྒྱས་པོ་ཡོད་ཀང་ལས་རིམ་འདིའི་ཐོག་སིང་བསྡུས་ཤིག་ངོ་སྤོད་

གནང་རོགས་གནང་།

ལན། སིང་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་ན་༸སྐུ་མདུན་གང་ཉིད་ཀི་དགོངས་གཞི་

ལྟར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དེ་རེད། གོང་དུ་ཆོས་ལུགས་

ལ་མ་བརྟེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་པ་བཞིན། བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་ཆོས་ཁས་

ལེན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སུ་ལའང་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲའི་བཟང་

སྤྱོད་སེལ་ཐབས་དེ་ཡར་ནས་དཀོན་མཆོག་དང་སངས་རྒྱས་ཀིས་གཅིག་

གསུངས་ཡོད་རེད་ཟེར་བའི་བཟོ་འདྲ་པོ་དང་། སོ་སོའི་བ་མས་གཅིག་

གསུངས་ཡོད་རེད་ཟེར་བའི་བཟོ་འདྲ་པོ་མིན་པར། སོ་སོའི་ཉམས་མོང་དང་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བྱུང་བའི་ཚིག་འདི་དག་ common sense, 

common experience, evidence-based scientific findings བེད་སྤྱོད་

གནང་གི་ཡོད་རེད། ཚན་རིག་གིས་རེད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་དཔང་རྟགས་

གཞིར་བཟུང་དེས་གནོད་ཀི་འདུག དེས་ཕན་གི་འདུག ཅེས་དབྱེ་བ་ཕེ་ནས་

ཕན་པའི་རིགས་དེ་བསྟེན་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་གཙོ་བོ་བཟང་སྤྱོད་དེ་འདྲ་

ཞིག་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་རེད།

དྲི་བ། སྐབས་དེ་དུས་གདོང་ལེན་གནང་དགོས་པ་གང་ཞིག་བྱུང་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཡོད་དམ།

ལན། ངས་སོབ་ཚན་བཟོ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཅི་ཡང་ཤེས་ཀི་མེད། ༸སྐུ་མདུན་

གི་བཀའ་ཕེབས་པ་དེ་ནི་ཞེ་དྲག་ལྕི་པོ་རེད། ངས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་

ཡང་བྱེད་ཀི་མིན་ཞེས་ཞུ་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་མ་རེད། རེས་སུ་དགེ་བཤེས་བོ་

བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཁོང་ཚོས་དེབ་དེ་འདྲ་བཟོས་ཡོང་དུས། ངས་

དགེ་བཤེས་ལགས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ། ཁྱེད་རང་གིས་ངའི་སོག་བསྐྱབས་སོང་

ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས་གཞན་དག་དཀའ་ངལ་ཅི་ཡང་

འཕྲད་མ་བྱུང་། ༸སྐུ་མདུན་གིས་དེ་ལྟར་བཀའ་ཕེབས་པར་བརྟེན་ secu-

larism དང་ ethics དེ་བཞིན་ emotional ཞེས་པ་དེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཡིན་

མིན་ཐོག་སོབ་སྦོང་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀི་ཡོད། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་༸སྐུ་མདུན་གི་

དགོངས་གཞི་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་གཏིང་ཟབ་པོ་དཔོག་ཐུབ་

ཀི་མ་རེད། དཔོག་མ་ཐུབ་ན་དངོས་སུ་ཕག་དེབ་འབི་མཁན་ནང་ཡོད་མིན་

ལ་མ་ལྟོས་པར་དུས་ཕིས་ང་རང་ས་གནས་ཁག་དང་། སོབ་གྲྭ། དགེ་རྒན་

བཅས་མང་དག་ལ་བཤད་པར་འགོ་དགོས་རེད། དེ་བཞིན་ངས་ནང་ཆོས་

འགེལ་བཤད་རྒྱག་དུས་ཕི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་མི་རིགས་མང་པོར་༸སྐུ་མདུན་

གི་དགོངས་གཞི་འདི་ར་ཆེན་པོ་མཐོང་ནས་ཁྱབ་བསྒགས་བྱེད་ཀི་ཡོད། མི་

ལ་བཤད་པར་དང་པོ་རང་ཉིད་ཀིས་ཤེས་དགོས་དུས་སོབ་སྦོང་གང་ལ་གང་

འཚམས་སྦངས་པ་ཡིན།

དྲི་བ། འདི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ 
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

Secular Ethics ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་

ཐོག་བསབ་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག དགེ་བཤེས་ལགས་དེའི་ཐོག་

རྒྱུས་མངའ་དང་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་དུས། བསབ་གཞིའི་ཚོགས་ཆུང་ནང་སུ་

དང་སུ་ཡོད་མེད་ངོ་སྤོད་ཅིག་གནང་རོགས།

ལན། དེ་ཚོ་ཚང་མ་དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀིས་

གནང་དུས་ངས་གཅིག་དང་གཉིས་བྱས་ཏེ་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཤེས་ཀི་མེད། 

ཡིག་ཆ་འདི་ཚོའི་ནང་ཡོད་ཀི་རེད། ངས་ཆ་ཚང་ཀློག་ཐུབ་མ་སོང་། ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུར་ལས་

ཁུངས་ཤིག་དགོས་ཀི་ཡོད་སྟབས་༸སྐུ་མདུན་ཕི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་ཆིབས་

བསྒྱུར་བསྐྱང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་རེད། དེ་མི་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གིས་རྒྱུགས་

ནས་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། དེར་ང་ཚོས་དཀའ་ལས་གང་འཚམས་བརྒྱབ་

ཡོད་རེད། ཨེ་མོ་རི་ལྟ་བུའི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱུང་

ན་ཡག་པོ་འདུག་པས་ས་ཆ་ཞིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། ལས་གཞི་

དེ་འདྲ་ཞིག་ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ནང་བཙུགས་པ་ཡིན་ན་ཡོང་ཐབས་མེད་པར་

ཤེས་ཡོན་གི་ལྟེ་གནས་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཞིག་གིས་བཙུགས་ན་ཆ་འཇོག་

ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། གཉིས་ཐད་ནས་ང་ཚོ་ཨེ་མོ་རི་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་དང་

མཉམ་དུ་འབེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་སྟབས་ཁོང་ཚོས་ཀང་དེ་ཡག་པོ་འདུག 

ཡིན་དང་ཡིན་ཞེས་ལས་ཁུངས་ཤིག་གནང་ཡོད་རེད། དེ་ནས་དངོས་སུ་མི་

ལ་འབེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཡིག་འབེལ་བྱེད་རྒྱུ། འཆར་གཞི་སྒིག་རྒྱུ། སོབ་

ཚན་བཟོ་མཁན་མི་སྣ་ཁག་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་པའི་ལས་ཀ་མང་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

པོ་ཞིག་ཡོད་པས་ཉི་མ་གཅིག་གཉིས་ཀི་ལས་ཀ་མ་རེད། ད་དུང་བྱུང་ན་

འཛམ་གིང་སྤྱིའི་སོབ་གྲྭ་དང་། མཐོ་སོབ། དམའ་རིམ་དང་འབིང་རིམ་ཚང་

མར་བསབ་ཐུབ་པའི་འཆར་གཞི་ཞིག་བཟོ་དགོས་པར་བརྟེན་བེལ་བ་ཞེ་

དྲག་གནང་དགོས་རེད། སོབ་ཚན་བཟོ་མཁན་སུ་དང་སུ་རན་མིན་དུས་

ཚོད་ཏག་ཏག་སྒིག་དགོས་པ་དང་། དགེ་རྒན་འསོ་སྦོང་གནང་རྒྱུ་བཅས་

ལས་ཀ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་ཙང་སོབ་གཉེར་ཁང་ངམ་ལས་ཁུངས་དེ་དབུ་

འབྱེད་གནང་གི་ཡོད་རེད།

དྲི་བ། ལྟེ་གནས་ཁང་དེའི་ཡིག་ཚང་གཏན་འབེབས་གནང་རེས་སོབ་

ཚན་འཇོག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་ཕག་ལས་གང་འདྲ་གནང་གི་རེད།

ལན། དེ་ད་ལྟ་ནས་ཁོང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་ལ་

ཡིན་ན། Kimberly Schonert Reichl ཞུ་བའི་ ཨ་ཅག་ལགས་དེ་མཚན་

སན་གགས་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ཁོང་དང་ཁོང་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཤས་

ལོ་ན་མཐོ་པོ་སོན་པའི་སྐུ་ན་བགེས་པོ་ལོ་མང་པོ་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་ཉམས་མོང་

ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་ Mark Greenberg, Linda Lantieri, 

Daniel Goleman ལ་སོགས་པ་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་འཛམ་གིང་ཡོངས་ལ་སན་

གགས་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ཁོང་ཚོ་ང་ཚོའི་ Secular Ethics education 

ཐོག་མའི་ draft manuscript  རྒྱབ་ལྗོངས་ཀི་འཆར་གཞི་བཟོ་དུས་ཀང་

ཕག་རོགས་གནང་མཁན་རེད། དེ་རེས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་

བཞུགས་ཐོག་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ནས་ཚིག་དོན་གི་སྐྱོན་ཆ་གང་ཐུབ་སེལ་

བ་རེད། སར་ཡང་མཁས་པ་དེ་ཚོ་དང་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའི་སྒོམ་གཞི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དེ་གཏན་འབེབས་ཡག་པོ་ཆགས་ཙང་ང་ཚོས་ Secular Ethics དེ་སོབ་གྲྭ་

མང་པོ་ཞིག་ལ་སོབ་ཀི་ཡིན་ཞེས་ཚོགས་པ་ཁག་མང་པོ་དང་འབེལ་བ་བྱས་

པ་རེད། དཔེར་ན། ཉེ་ཆར་ང་ཚོས་དིལླིར་༸སྐུ་མདུན་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རྒྱ་

གར་སོབ་གཉེར་ཁང་དྲུག་ཙམ་གི་འཐུས་མི་དང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་

ཏེ་གོ་བསྡུར་བྱེད་དུས། ཚང་མས་སྒོམ་གཞི་འདི་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་རེད་

འདུག འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡོང་རྒྱུ་མི་འདུག ཨེ་མོ་རི་ནས་བཟོས་པ་ད་ག་རང་

བྱེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་གསུང་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ནི་དང་པོ་འགོ་

འཛུགས་དུས་ནས་མཁས་པ་ཚད་ལྡན་ཁག་དང་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་བཟོས་

པའི་དབང་གིས་རེད། སོབ་ཚན་བཟོ་དུས་སྒོམ་གཞི་དེ་ལ་གཞིར་བཞག་སྟེ་

ས་གནས་སོ་སོར་རིག་གཞུང་འདྲ་མིན་ཡོད་ཙང་། རིག་གཞུང་དེ་དག་ལ་

བསམ་བོ་བཏང་ནས་དེ་དང་མཐུན་པར་བྱས་ཏེ་སྒྲུང་དང་དཔེ་ཉམས་མོང་

གི་བཟོ་འདྲ་པོ་འདྲ་མིན་སྦར་ཆོག་གི་རེད། སོབ་དེབ་གཅིག་བཟོས་ཏེ་ཚང་

མར་དེ་རང་བསབ་དགོས་ཟེར་གི་ཡོད་མ་རེད། དགེ་རྒན་ཉམས་མོང་ཡོད་

མཁན་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་ཡོང་བར་དགེ་རྒན་ལ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་

གསུམ་ཟབ་སྦོང་སྤོད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་རེད། འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༡༢ པའི་

ནང་བོད་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་དགེ་རྒན་དྲག་གས་བདམས་ནས་ཉིན་

གཉིས་གསུམ་ཟབ་སྦོང་སྤོད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད། དེ་སྐབས་དགེ་རྒན་འསོ་

སྦོང་རོབ་ཙམ་སྤོད་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། གཅིག་བྱས་ན་དུས་ཚོད་

དེས་མ་འདང་བར་དེ་ལས་མང་ཙམ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་རེད། དགེ་

རྒན་འསོ་སྦོང་སྤད་པ་ཙམ་གིས་ཚད་ཀི་མ་རེད། ང་ཚོས་བསབ་གཞི་བཟོས་

པ་དེ་འོས་སྦོང་ཐོན་པ་ཚོར་བསབས་ཏེ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའི་ནང་འགྱུར་བ་ཇི་



295

མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ཙམ་འགོ་མིན་བལྟ་རྒྱུ་རེད། དང་པོ་དེས་ཕན་གི་ཡོད་མེད་ཚོད་བལྟ་ (fea-

sibility test) དེ་འདྲ་ཞིག་བྱེད་ཀི་རེད། དེ་རེས་ཚན་རིག་རང་གི་ཐབས་

བྱུས་ (scientific data collection) ཀི་ཐོག་ནས་གངས་ཐོ་བསྡུས་ཏེ་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཕན་མིན་བལྟ་རྒྱུ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་མ་

ཕན་ན་ཆོ་ཡོད་མ་རེད། གང་ལྟར་གོ་རིམ་དང་ལྡན་པ་བྱེད་རྒྱུ་རེད།

དྲི་བ། ད་ལྟ་དགེ་རྒན་སྐོར་ལ་གསུངས་གནང་སོང་། སྤྱིར་བཏང་

དམའ་རིམ་དང་། འབིང་རིམ། མཐོ་རིམ་ཞེས་ཡོད་དུས་སོབ་ཚན་དེ་དག་

འཆར་འགོད་གང་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་དམ། 

ལན། སྤྱིར་བཏང་སྔོན་འགོ་ནས་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་ཡོད་རེད། སོ་

སོའི་ལོ་ཚད་ལ་དཔག་པའི་འཇུག་ཚོད་ཀི་བཟང་སྤྱོད་བསབ་རྒྱུ་རེད། འནོ་

ཀང་སོབ་ཚུལ་དེ་ང་ཚོར་འཆར་གཞི་གང་འཚམས་ཡོད་རེད། དེབ་དེ་ཚོ་

ཡང་རི་མོ་ཡོད་པ་དང་། རེས་འགར་འགུལ་བརན་ animation དང་ car-

toon ལྟ་བུ། དེ་བཞིན་དངོས་སུ་མིས་གོག་བརན་བཟོས་པ་སོགས་ཐབས་

ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ལོ་རིམ་ལ་གཞིགས་ཏེ་བསབ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་

སྒིག་གི་ཡོད་རེད།

དྲི་བ། ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོས་འཆར་གཞི་སྒིག་རྒྱུའི་གོ་བསྡུར་གནང་

སྐབས་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ལ་དེ་སྔ་ནས་ Secular 

Ethics ཐོག་མཐོ་རིམ་སོབ་སོྦང་གནང་རྒྱུའི་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་འདུག དེར་

ཟླ་བ་གཞི་བཞག་བྱས་ཏེ་བདུན་ཕྲག་དེ་འདྲ་འཆར་འགོད་གནང་འདུག 

མ་འོངས་པར་བོད་པའི་སོབ་གྲྭ་དང་འཛམ་གིང་ས་ཕོགས་གཞན་དུ་གོ་



296

ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བསྡུར་གནང་སྐབས་ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་དང་ལོ་གཅིག་དེ་འདྲའི་དགོངས་

ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།

ལན། དེ་འདྲའི་དགོངས་ཚུལ་འདྲ་མིན་ཡོད་པས་ངས་ཐག་བཅད་

ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག འགའ་ཤས་ཀིས་བསབ་གཞི་འདི་ཟུར་དུ་བྱས་ཏེ་

བསབ་དགོས་པ་དང་། འགའ་ཤས་ཀིས་སོབ་ཚན་ཚང་མའི་ནང་བསབ་

དགོས་འདུག་གསུང་མཁན་ཡོད་རེད། ངའི་བསམ་པར་གཉིས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་

ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག འནོ་ཀང་སོབ་མཁན་དེ་ཚོར་ཟུར་དུ་སྦོང་བརྡར་

ཞིག་མ་སྤད་པར་ཚང་མས་སོབ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། སོབ་ཕྲུག་ཚོས་སོབ་ཚན་

གང་བངས་ཀང་དེ་ལེན་གི་ཡོད་རེད། སོབ་ཕྲུག་ཚོས་བཟང་སྤྱོད་ཀི་འཛིན་

གྲྭ་ག་ཚོད་འཚོགས་ཀང་དེ་སོ་སོའི་དུས་ཚོད་ལ་ལྟ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཏན་

འཁེལ་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ཟླ་བ་གཉིས་ཟུར་དུ་སོབ་པའམ་ལོ་ཆ་ཚང་ཡོད་

པ་གང་ཞིག་ལ་བདུན་ཕྲག་རེར་ཐེངས་གཉིས་གསུམ་ཡོད་པ་བཅས་སོབ་གྲྭ་

སོ་སོའི་རེའུ་མིག་འགོ་ལུགས་ལ་སྦར་ཏེ་བསབ་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་ཕྲུ་གུའི་

བསམ་བོའི་ནང་བཟང་སྤྱོད་སེབས་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་རེད། 

དྲི་བ། དགེ་བཤེས་ལགས་ཀིས་གོང་དུ་ལས་འཆར་དང་འབེལ་ནས་མ་

འངོས་པར་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་དགེ་རྒན་དང་། ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཚོར་

ཟབ་སྦོང་གནང་དུས། ཨེ་མོ་རིའི་སྒོམ་གཞི་དང་ཅུང་མི་འདྲ་བར་བོད་ཕྲུག་

ཚོའི་སེམས་ཁམས་དང་མཐུན་པ་དགོས་ལུགས་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་དེའི་

ཐོག་གཟིགས་སྟངས་ཇི་འདྲ་ཡོད་དམ། 

ལན། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་རིག་གཞུང་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

རིགས་ཁ་ཤས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོང་སིད་པ་རེད། དཔེར་ན། རིག་གཞུང་ཁ་ཤས་

ཀི་ནང་དོན་དག་དང་ཐ་སད་འགའ་ཞིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་དབང་

གིས་གོ་བ་ལོག་པ་སེབས་ཀི་ཡོད་ན། དེ་མི་ཡོང་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་རེད་

མ་གཏོགས་སྤྱིར་བཏང་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་འགོ་ཡི་རེད་བསམ་གི་མི་

འདུག གལ་ཆེ་ཤོས་བསམ་བོ་ག་རེ་གཏོང་གི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ཁོང་ཚོ་མང་

པོ་ཞིག་གིས་ཆོས་ཁས་ལེན་གི་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ཏེ་དེ་དང་འཚམ་

པར་བསབ་དགོས་ཀི་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་དེ་ཆོས་དགོས་ཀི་མི་འདུག་དང་། ཆོས་ནང་

གི་བསབ་བྱ་དེ་ཚོ་འདིའི་ནང་ཡོང་གི་མ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་

དམིགས་ས་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཆོས་ཁྱོན་ནས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་ཞིག་

ཡོད་ཀང་། ཁོང་གཉིས་འཆམ་མཐུན་ངང་བསད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ཨིན་

ཇི་ཁོང་རང་ཚོས་ཀང་ལབ་ཀི་ཡོད་རེད། ནུབ་ཕོགས་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དེ་ཇི་ལྟར་དར་བ་རེད་ཅེ་ན། up down བཟང་སྤྱོད་

དང་། down up བཟང་སྤྱོད་གཉིས་ནུབ་ཕོགས་པའི་མཁས་པ་ཁོང་རང་

ཚོའི་ལྟ་གྲུབ་ནང་བིས་འདུག up down བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་

ཡོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པ་རེད་སོགས་བཤད་ནས་སང་

ནས་མར་ཡོང་བ་དེ་དང་མཐུན་པ་གསུང་དགོས་རེད་ཟེར་བ་གཅིག་དང་། 

down up བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པར་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཁས་ལེན་གི་ཡོད་མ་རེད། 

ཁོང་གིས་གསུངས་པ་ཡིན་ཡང་དེ་ར་བ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གང་ཡང་ཟེར་གི་

ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོ་གཉིས་མཉམ་དུ་སོད་དགོས་པ་གང་ཞིག་ལ་མཉམ་དུ་

སོད་དུས་རྒྱག་རེས་བརྒྱབ་ནས་བསད་ན་ཡག་གི་རེད་དམ། ཡང་ན་གཅིག་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

གིས་གཅིག་ལ་གད་མོ་ཤོར། ཇ་འཐུང་བར་མཉམ་དུ་ཕིན། འཆམ་པོ་བྱས་ན་

བསད་ན་ཡག་གི་རེད་དམ་ཞེ་ན། ཁོང་ཚོས་ it’s better to be nice to each 

other ལབ་ཀི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཆོས་ཁྱོན་ནས་ཁས་མི་ལེན་པའི་

དབང་དུ་བཏང་རུང་ཁོང་ཚོར་བཟང་སྤྱོད་ལྟ་བུ་དགོས་པའི་རིགས་ཤིག་

ཡོད་པ་དེ་བཤད་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་བཤད་དུས་ཆོས་ཁྱོན་ནས་ཁས་མ་ལེན་

ཡང་ཆོས་ནས་བཤད་པ་རྣམས་ཐོན་གི་ཡོད་ཙང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པ་རེད་མི་འདུག་བརྟེན་འདུག་ཅེས་ལབ་ནས་མང་པོ་ཞིག་མགོ་འཐོམ་འགོ་

ཡི་འདུག དེ་ནི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ཏོག་ཙམ་མ་འགིག་པ་རེད། ད་ལྟ་

ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་ཟེར་དུས་བཟང་སྤྱོད་དེ་བཟོ་དུས་ཆོས་

ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་དེའི་བསབ་བྱ་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་བངས་ཡོད་ཀང་ཆོས་

ལ་བརྟེན་མེད་ཙང་མ་བརྟེན་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་རེད། ཆོས་ལུགས་

དེ་ཚོ་གང་ཡང་མེད་ཀང་ང་ཚོ་འཆམ་མཐུན་ངང་སོད་རྒྱུའི་ཆ་རྐེན་རྣམས་

དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་བིས་ཡོད་རེད། དེ་འབི་དུས་དེའི་ནང་ཡོད་པ་མང་

དག་ཅིག་གི་ནང་ཆོས་དང་ཆོས་ལུགས་གཞན་དག་ནང་ཡོད་པའི་དབང་

གིས་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་དྲི་བ་དེ་ལྟར་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། ཆ་རྐེན་དེ་དག་

ཡོད་པ་ཙམ་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་པ་ཟེར་གི་ཡོད་མ་རེད། 

དྲི་བ། གོང་དུ་དགེ་བཤེས་ལགས་ཀིས་ཨེ་མོ་རི་མཐོ་སོབ་ནང་ཕི་ཟླ་ 

༡༠ པའི་ནང་ལྟེ་གནས་ཁང་དབུ་འབྱེད་དང་། རེས་སུ་ཨ་རི་ཙམ་མ་ཟད་

འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་། རྒྱ་གར་ནང་དུའང་སོབ་ཁིད་ཀི་ཟབ་

སྦོང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་། རྣམ་པ་ཚོས་མ་འངོས་པར་ལས་རིམ་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

དེ་ཚོ་བང་ཇི་ལྟར་སྒིག་གནང་གི་ཡོད་དམ།

ལན། མ་འངོས་པར་ལས་རིམ་དེ་ཚོ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་ཆེད། ༸སྐུ་

མདུན་གིས་སོབ་གཉེར་ཁང་དེ་དབུ་འབྱེད་གནང་རེས་རྒྱུན་དུ་འཆར་ཅན་

ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མི་གཞག་གི་རེད། ཕོགས་མཐའི་འབེལ་ཡོད་ཁག་ལ་མི་

དེ་ཚོ་ཕིན་ནས་༸སྐུ་མདུན་གི་དགོངས་གཞི་དེ་ཚོར་ཁྱེད་རང་ཚོའི་འདོད་

པ་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྲི་རྒྱུ་ཡོང་གི་རེད། དེ་འདྲ་མ་བྱས་ཀང་སྤྱིར་བཏང་དེའི་

འགེལ་བཤད་དེ་ཚོ་བཞག་ན་འདི་ཁུལ་མི་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག་པ་བཞིན་

ཁོང་རང་ཚོ་ཚུར་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག ངས་ཀང་དེ་སྐོར་ཡང་ཡང་

འགེལ་བརོད་བྱེད་དུས་དེ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག སྒོམ་གཞི་དེ་རག་གི་རེད་

དམ། ང་ཚོས་ཕ་གིར་ཕིན་ནས་གཅིག་བྱེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་མཁན་མང་པོ་བྱུང་

སོང་། རྒྱ་གར་དང་། ཕི་རྒྱལ་གི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་

མཁན་ཁ་ཤས་ཡོད་རེད། ཉེ་ཆར་ཨ་རི་དང་། ཀོ་རི་ཡ་ནས་བྱུང་སོང་། དེ་

ཚོར་ངས་སྒོམ་གཞི་དེ་ཚོ་ཕུལ་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ང་ཚོས་བཟོས་

ཙང་ང་ཚོའི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཁོང་ཚོས་

སྒོམ་གཞི་དེ་ཚོར་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་གང་

ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གང་ཡག་པ་ཡོད་ཀང་མི་མང་པོར་

ཕན་གི་རེད་བསམས་ནས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། སོབ་གཉེར་ཁང་ངམ་

ཡིག་ཚང་དེ་༸སྐུ་མདུན་གིས་དབུ་འབྱེད་གནང་ཚར་རེས་འབེལ་བ་བྱེད་

རྒྱུས་མཚོན་པའི་ལས་དོན་རྣམས་ཚགས་ཚུད་ཞེ་དྲག་འགོ་ཡི་རེད་བསམ་གི་

འདུག ང་ཚོས་ལོ་མང་པོ་ཞིག་རིང་མཁས་པ་མང་པོའི་མཉམ་དུ་དཀའ་ལས་



300

ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བརྒྱབ་ནས་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བཟོས་ཡོད་རེད། ཕར་འཐེན་

ཚུར་འཐེན་བྱས་ནས་བཟོས་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར་ཚད་ལྡན་རིགས་ལམ་དང་

ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་སོབ་ཚན་ཞིག་བཟོས་ཡོད་དུས། བསབ་འདོད་ཡོད་ན་

ཚང་མས་དགོས་ཡོད་ཟེར་གི་རེད། ང་ཚོས་ཀང་ས་གནས་གང་དང་གང་དུ་

སོབ་ཀི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་བར་བྱེད་ཀི་རེད། ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་ད་

ལྟ་ཡང་དགེ་རྒན་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ན་ནིང་ང་ཚོས་མུམྦཨིའི་

ནང་གི་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་མི་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ལ་ཨེ་མོ་རིའི་དགེ་

བཤེས་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་དང་། ཕི་རྒྱལ་བའི་ཨ་ཅག་ལགས་

གཉིས་ཀིས་ཉིན་གཅིག་ཆ་ཚང་མང་ཚོགས་ཀི་དོ་སྣང་ཡོང་ཆེད་སོབ་ཚན་

དེ་ཚོ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་རེད། ད་དུང་ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་ཟླ་མཇུག་ལ་

དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་རྒྱ་གར་ནང་ཕེབས་འཆར་ཡོད་

རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཡང་འགོ་རིས་ཡོད་ལ་ཨེ་མོ་རི་མཐོ་སོབ་ནས་

དགེ་རྒན་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཕེབས་ཀི་ཡོད་རེད། དེཧརཱདཱུན་ Dehradun 

གི་ Vana Retreat Centre ནང་སོབ་གྲྭ་གང་འཚམས་ཤིག་གི་དགེ་རྒན་

གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཉིན་གངས་གསུམ་ཙམ་གི་སྦོང་བརྡར་དང་ཟབ་

སྦོང་ཞིག་སྤོད་ཀི་ཡོད་རེད། ཕི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་གོང་ཞུས་བཞིན་བོད་པའི་

དགེ་རྒན་ཚོར་ཟབ་སྦོང་སྤད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་རེད། ༸སྐུ་མདུན་གིས་

ལོ་མང་པོ་ཞིག་གི་གོང་ནས་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུར་གནང་དུས་

བཟང་སྤྱོད་དགོས་ཀི་ཡོད་པའི་བཀའ་སོབ་མང་པོ་གནང་ཡོད། དེ་ཚོ་ལག་

བསྟར་ཡོང་ཆེད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནས་བཟུང་ང་ཚོས་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སོབ་

གཉེར་ཁང་དང་མཉམ་དུ་སིང་རེ་གཞི་རར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བཟང་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

སྤྱོད་སེལ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཟོས་པ་བཞིན། ༢༠༡༥ མཇུག་ཙམ་ལ་ང་ཚོས་

སྒོམ་གཞི་དེ་བཟོས་གྲུབ་མཚམས་ ༢༠༡༦ ལོར་ཡང་བསྐྱར་ཚོགས་འདུ་ཞིག་

འཚོགས་པ་རེད། དེའི་ནང་ང་ཚོས་ Social Emotional Ethical Learn-

ing ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ན་ཡག་ས་རེད་ཅེས་གོ་བསྡུར་བྱུང་

བ་རེད། དེ་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་ཀང་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད་རེད། 

དེ་བཞིན་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པ་ལགས་དང་། Dr. Daniel Go-

leman ལགས་སོགས་ཁོང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་ནས་གོ་བསྡུར་གནང་

སྟེ་ཡང་བསྐྱར་སྤུས་ཀ་དག་ཏུ་བཏང་བ་རེད། དེ་བཞིན་ ༢༠༡༦ དབྱར་ཁར་

ཡང་བསྐྱར་ Social Emotional Ethical Learning ཞེས་པ་དེར་འགན་

ཁུར་བཞེས་མཁན་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་མཁས་དབང་ Dr. Daniel Gole-

man, Dr. Mark Greenberg, Linda Lantieri, Dr. Kimberly ཁོང་

ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་རེད། དེ་བཞིན་སྐབས་རེར་དགེ་

བཤེས་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་དང་དོགས་གཅོད་གནང་རེས་བྱས་ཏེ་

གང་ལྟར་ལས་རིམ་འགོ་མུས་རེད། ༢༠༡༦ ལོ་མཇུག་ལ་རན་འཚམས་ཡོད་

མེད་ཀི་རྟོག་ཞིབ་ (feasibility test) ཅིག་བྱས་པ་རེད། དེར་ Dr. Mark 

Greenberg ལགས་དང་ Swartz  ལགས་ཁོང་ཚོས་ཕག་རོགས་གནང་བ་

རེད། ༢༠༡༧ ལོའི་དཔྱིད་ཀར་རན་འཚམས་ཡོད་མེད་ཀི་རྟོག་ཞིབ་དང་པོ་

དེ་བདུན་ཕྲག་བརྒྱད་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་སོབ་གྲྭའི་རིམ་པ་གསུམ་ three 

grade levels གི་ནང་བྱེད་ཀི་རེད། དེ་ནས་ ༢༠༡༧ ལོའི་དབྱར་ཁ་ educa-

tor preparation workshop ཞེས་པ་ཞིག་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༥ པར་

ཕ་གིར་འཚོག་འཆར་ཡོད་ཀང་དེ་སྐོར་ངས་ཞིབ་ཚགས་ཤེས་ཀི་མེད། ༢༠༡༧ 
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ལོ་མཇུག་ལ་རན་འཚམས་ཡོད་མེད་ཀི་རྟོག་ཞིབ་རིམ་པ་གཉིས་པ་དེ་

གནང་རིས་ཡོད་པ་དང་། དེ་དུས་བསབ་གཞི་གང་ཡིན་པ་དེ་བསབས་ནས་

དགེ་རྒན་ཚོར་སྦོང་བརྡར་སྤོད་རྒྱུ་དང་། སོབ་ཕྲུག་དང་མི་རྒན་པ་རྣམས་ལ་

འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་སོབ་སྦོང་སྤོད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད། སོབ་སྦོང་སྤོད་

ཡུལ་ས་གནས་དེ་ཚོ་ Georgia, Atlanta, Colorado, Montana བཅས་

དང་། དེ་བཞིན་ Spain, Chile, Germany རྒྱ་གར་བཅས་ཀི་ནང་གནང་

རིས་ཡོད་རེད།

དྲི་བ། རན་འཚམས་ཡོད་མེད་ཀི་རྟོག་ཞིབ་ (feasibility test) དེ་

ངས་ནོར་མེད་ན། གོང་དུ་དགེ་བཤེས་ལགས་ཀིས་གཙོ་བོ་གྲུབ་འབས་ལ་

གཞིགས་ཏེ་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་གསུངས་སོང་།

ལན། Feasibility test ཞེས་པ་དེ་སོབ་ཕྲུག་སོགས་ལ་སོབ་དུས་ཇི་

ཙམ་འཇུག་པོ་ཡོང་མིན་དང་། ཡག་པོ་ཡོང་མིན། སོབ་ཐུབ་མིན། ཡུལ་གང་

དང་གང་དུ་བསབས་ན་རན་འཚམས་ཡོད་མེད་དེ་ཚོར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་

ནས་རེས་སུ་ཚན་རིག་གིས་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད།

དྲི་བ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་འདིའི་ཐོག་ཕག་ལས་

གནང་མཁན་སྤྱི་དང་། དམིགས་བསལ་བསབ་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་

ལ་ཉེ་བ་དེའི་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གི་མཁས་དབང་ Dr. Daniel 

Goleman དང་ Linda Lantieri  སོགས་ཁ་ཤས་གསུངས་སོང་། ཐོག་

མར་ལས་རིམ་འདི་འགོ་འཛུགས་གནང་དུས་ང་ཚོ་བོད་པའི་ཕོགས་ནས་

སུ་དང་སུ་ཡོད་དམ།
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ལན། ཐོག་མར་བཀའ་མངགས་གནང་ས་དེ་གོང་ཞུས་བཞིན་དགེ་

བཤེས་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་དང་། དགེ་བཤེས་དག་འདུལ་ལགས། 

ངོས་རང་བཅས་ང་ཚོ་གསུམ་རེད། འནོ་ཀང་དངོས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་དུས་

ང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་འདིར་བསད་ཡོད་པས་ཚོགས་འདུར་ངོ་བཅར་ཞུ་རྒྱུ་

དང་། སོབ་ཚན་བཟོ་རྒྱུ་སོགས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ལ་དེ་སྐོར་ཤེས་ཀི་

ཡོད་མ་རེད། འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་ནང་འབེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཁྱབ་སེལ་

བྱེད་རྒྱུ།  སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དེ་ཚོར་གང་ཐུབ་མཉམ་རུབ་བྱེད་ཀི་ཡོད། 

དངོས་སུ་སོབ་ཚན་བཟོ་སྐབས་རིགས་ཁ་ཤས་སོབ་ཚན་བསབས་མོང་

མཁན་དང་། སོབ་ཚན་བཟོ་མོང་མཁན། དེ་ལྟར་བསབས་ན་དགེ་སྐྱོན་

གང་ཡོད་མེད། ཕྲུ་གུར་རན་འཚམས་ཡོད་མེད་ཤེས་མཁན་ཁོངས་ཚན་

རིག་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཟང་སྤྱོད་རང་གི་ཐོག་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུའི་

རིང་བསབས་མོང་མཁན་གི་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་

དང་མཉམ་དུ་༸སྐུ་མདུན་གི་དགོངས་གཞི་དང་། ནུབ་ཕོགས་ཀི་གནས་

ཚུལ་གཉིས་ཀ་གང་འཚམས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་མཁན་མཁས་དབང་དེ་

འདྲ་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ༸སྐུ་མདུན་གི་དགོངས་གཞི་རེད་དེ་གང་ཞིག་

ལབ་ན་འཇུག་པ་ཡོད་མེད་ལྟ་རྒྱུ་དང་། དེང་སང་བཟང་སྤྱོད་སོབ་མཁན་

མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་དང་འགལ་ཟླ་ཆགས་མིན། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོས་ལབ་པ་

དེ་མ་རེད། ང་ཚོའི་འདི་ཡག་ཤོས་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ཡང་མ་རེད། ང་ཚོས་

འདི་འདྲ་བཟོས་ཏེ་ཁོང་ཚོ་ཁོང་ཁོ་བསང་རྒྱུ་མ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་དོ་

ཕོག་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཟོ་

རྒྱུ་དང་། ཚིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐོག་ཡག་པོ་ཤེས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དགོས་དུས་མི་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་མེད་ན་ཡོང་གི་མ་རེད། 

དེ་ཚོའི་ནང་འགན་ཁུར་བཞེས་མཁན་གཙོ་བོ་ང་ཚོ་བོད་པའི་ཕོགས་ནས་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ཆ་ཚང་རྟོགས་མཁན་དང་། དེང་དུས་ཀི་

ནུབ་ཕོགས་པའི་འགོ་སྟངས་མཁྱེན་མཁན་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པ་

ལགས་ལ་ང་ཚོའི་སྔ་ས་ནས་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཡོད་རེད་ལ། ན་ནིང་ཨེཊ་ལཱན་ཱ 

(Atlanta) འགོ་དུས་ཀང་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུར་མང་པོ་ཞུས་ཡོད་རེད། 

ཁོང་གིས་ཀང་བོ་སྐྱེད་མང་པོ་གནང་སོང་། ཁོང་གིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་

པའི་ཐོག་ནས་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད་

ཙང་མཁྱེན་གི་རེད། དེ་བཞིན་དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་

ནས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་དུས་ཆ་ཚང་ཐུགས་རྒྱུས་ཡོད་

རེད། ཁོང་རྣམ་པས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་ཐོག་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་

དགོངས་གཞི་གང་འཚམས་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་ emotional intelligence, 

social intelligence ལ་སོགས་པའི་ཕག་དེབ་སྐད་གགས་ཅན་མང་པོ་རོམ་

གནང་མཁན་ Dr. Daniel Goleman ལགས་སྔ་མོ་ནས་ང་ཚོའི་མཉམ་དུ་

ཕག་ལས་གནང་མོང་བ་ཁོང་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་དམིགས་བསལ་སྐད་གགས་

ཡོད་པ་མཁས་དབང་ Linda Lantieri དང་ Kimberly བཅས་དང་། དེ་

བཞིན་ Advisory board ནང་སྐད་གགས་ཅན་གི་མི་སྣ་མང་པོ་ཡོད་རེད། 

དྲི་བ།  དགེ་བཤེས་ལགས་ཀིས་གོང་དུ་མ་འངོས་པར་བསབ་གཞི་

འདི་གཏན་འབེབས་ཟིན་མཚམས་རིམ་པ་དང་པོར་དགེ་རྒན་ཚོར་ཟབ་

སྦོང་གནང་གི་རེད་ཅེས་གསུང་དུས། ད་ལམ་ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་དིལླིར་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

འཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་འདིའི་ཐོག་ Tata Institute ཡིན་ནམ་ཁོང་ཚོའི་

རྒན་ལགས་ཤིག་གིས་བཟང་སྤྱོད་འདི་རྒན་ལགས་ཀིས་བསབ་རྒྱུ་མིན་པར། 

རྒན་ལགས་རང་ཉིད་ཀི་མོང་བའི་ཐོག་ནས་ཡོང་དགོས་རེད་ཅེས་གསུང་

གི་འདུག མ་འངོས་པར་དགེ་རྒན་འདེམས་སྒྲུག་གནང་སྐབས་དགེ་རྒན་དེ་

བརྒྱ་ཆ་གཞིར་བཞག་བྱས་ཏེ་བདམ་གི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་སོ་སོའི་དེར་དོ་

སྣང་ཡོད་མཁན་ཞིག་བདམ་གི་རེད།

ལན། ངས་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་འདེམས་སྒྲུག་གནང་གི་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་

བ་ཞིག་ཤེས་ཀི་མེད། འོན་ཀང་སོ་སོར་བཟང་སྤྱོད་མེད་ན་མི་ལ་བསབ་ཤེས་

ཀི་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པ་རེད། བཟང་སྤྱོད་ལ་སོབ་རྒྱུའི་འདོད་པ་དང་

དབྱིངས་མེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ལྟར་ལབ་ཀི་མ་རེད། ད་ག་རང་གིས་

གང་ལ་གང་འཚམས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་བཞིན་

རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་བལྟ་ཡི་རེད། དཔེར་ན། ཁ་ཤས་དང་པོ་ནས་ ethics སོབ་

མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ད་ག་རང་གིས་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ཚང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ethics ལོ་མང་པོ་བསབས་ནས་སོད་མཁན་གི་དགེ་རྒན་ཞིག་ཡོད་ན་དེ་

བས་ཁྱད་ཆོས་མང་བ་ཚང་ཡོད་རེད། དེ་མིན་ང་ཚོ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

ལ་ཡིན་ཡང་བོད་པའི་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤྱོད་ནང་ཡོད་པའི་དོན་གནད་མང་པོ་ཞིག་སྦངས་ནས་གང་

ལ་གང་འཚམས་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད་པས། ཁོང་ཚོ་ལའང་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་

ཞིག་ཚང་ཡོད་པར་བརྟེན། ནང་ཆོས་མ་བསབས་ཀང་བསབ་གཞིའི་ནང་

སོབ་རྒྱུ་དེ་གང་ལ་གང་འཚམས་རྟོགས་ཀི་རེད།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དྲི་བ། ང་ཚོས་གོ་ཐོས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན་དགེ་བཤེས་ལགས་སྐུ་

སེར་གི་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་དེ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་

སྤྱོད་དང་། བོད་པ་ཚོས་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དང་། འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་གསུང་

གི་ཡོད་པ་དེར་འགེལ་བཤད་མི་འདྲ་བ་ཞིག་བསྐྱོན་གི་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་གང་

འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

ལན། འགེལ་བཤད་མི་འདྲ་བ་ལབ་ཀང་ངས་༸སྐུ་མདུན་གི་དགོངས་

གཞི་རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དེབ་བཀླགས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམས་གོ་རྟོགས་

ཐུབ་པ་དགོས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས་གང་བྱུང་བཤད་ནས་ཕན་གི་མི་འདུག 

དེར་བརྟེན་ངས་ secularism  དང་ emotion སྐོར་ལ་དེབ་ཉོས་ཏེ་

བཀླགས་པ་ཡིན་ལ་ pro-social སྐོར་ལ་དེབ་ཉོས་ཏེ་ཀློག་བཞིན་པ་ཡིན། 

བོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ནང་ལའང་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་སྐྱེས་བུ་གསོ་

ཐིགས་དང་། ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ། ཆུ་ཡི་བསྟན་བཅོས། 

མེ་ཡི་བསྟན་བཅོས། ལྕགས་ཀི་བསྟན་བཅོས། རླུང་གི་བསྟན་བཅོས་སོགས་

ཞེ་དྲག་མང་པོ་ཧང་སང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་འདུག དེ་ཚོ་ཀློག་དུས་འཇིག་

རྟེན་མི་ཆོས་དང་། དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ཞེས་འདུག འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཟེར་

དུས་ཆོས་དམིགས་བསལ་ཁས་མི་ལེན་ཡང་ཞེས་པའི་དོན་དང་། དམ་པའི་

ལྷ་ཆོས་ཟེར་དུས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་གཙོ་བོ་དམིགས་ནས་

ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག འཇིག་རྟེན་པའམ་གང་ཟག་ཕལ་པ་ཆོས་མ་ཤེས་

མཁན་དང་། ཆོས་ཁས་མི་ལེན་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ཐོག་

འཆམ་མཐུན་ངང་བསད་དགོས་ཞེས་བིས་འདུག་པ་དེ་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་གི་
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མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཞུས་པའི་བཅར་འདྲི་ཁག

ནང་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀའི་སྐོར་འདུག དཔེར་ན་རིན་ཆེན་ཕྲེང་

བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཆོས་དང་། ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་གི་སྐོར་རྣམས་ཤུགས་ཆེན་

པོ་གསུངས་ཡོད་རེད། ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་ཞིག་ནང་འཇིག་རྟེན་

མི་ཆོས་རང་བྱས་ཏེ་བྱེད་ལུགས་བྱེད་སྟངས་འདི་འདྲ་རེད་ཅེས་དང་། ཆོས་

ཁས་མི་ལེན་ཡང་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་བྱེད་ལུགས་བྱེད་སྟངས་འདི་འདྲ་

རེད་ཅེས་འདུག ཧིནྡིའི་ནང་ནཱི་ཏི་ཤསྟྲ་ཞེས་པ་རེད་འདུག དེ་ངས་ཁ་སྔོན་

ཚོགས་འདུའི་སྐབས་མཁས་དབང་ཁ་ཤས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དངོས་གནས་

བྱས་ན། Secular Ethics ལ་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཞེས་བརོད་ན་ཁྱོན་ནས་

མ་འགིག་པ་མི་འདུག་སམ་པ་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་རེད། འནོ་ཀང་ Secu-

lar Ethics ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་བརོད་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། ཨིན་ཇིའི་ཐ་སད་ Secular Ethics ཞེས་པ་

དེ་བོད་སྐད་ནང་སྒྱུར་དུས་ད་ལྟའི་ཆར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་

སྤྱོད་ཅེས་པ་དྲག་ཤོས་རེད་འདུག་ཅེས་དེ་ལྟར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་

རེད། དེ་མིན་ངས་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཞེས་བརོད་ན་རྦད་དེ་འགིག་འདུག་

བསམ་གི་འདུག། །།





༄༅། །ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སྤོད་དང་

འབེལ་བའྱི་རོམ་ཡྱིག །
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

༄༅། །ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་དཔྱད་

གྟེང་།1

དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་རྩོང་པྩོ་བྩོ་བཟང་སན་གྲགས།

༡  འཇིག་རྟེན་སྤི་ཡོངས་ལ་འཁི་བའི་ལས་འགན་ཞྟེས་པ་ག་དུས་བྱུང་བ།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ནུབ་ཕོགས་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་

ཀི་ལེགས་བཤད་གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་འཛམ་གིང་གི་སྤྱི་ནོར་དུ་གནང་

ཡོད་པའི་ནང་ནས།  ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ནི། “ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་” དང་།  “སྤྱི་སེམས་”སམ་“འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་

ལ་འཁི་བའི་ལས་འགན་”ཞེས་པའི་གདམས་པ་འདི་གཉིས་དེང་སང་འཇིག་

རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ཀིས་ངོས་འཛིན་དང་།  གདེང་འཇོག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞུ་

བཞིན་ཡོད།  དང་ཐོག་སྤྱི་སེམས་ཞེས་འབོད་བཞིན་ཡོད་ཀང་།  ཕིས་སུ་

“འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་འཁི་བའི་ལས་འགན་”(Universal Responsi-

1	 ཕྱི་ལྩོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༧	ནས་	༢༨	བར་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐྩོ་རྱིམ་སྩོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ནང་ཆྩོས་

དང་འབྲེལ་བའྱི་བྩོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་དཔད་གེང་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་མ་ཟྱིན།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

bility) ཞེས་མིང་དུ་ཆགས་པ་དང་།  འདིའི་ཐད་ཁོང་གིས་གསུངས་དོན།  

སྤྱི་སེམས་ཀི་གོ་དོན་ནི།  ཉེས་སྐྱོན་ངོས་ལེན་གི་འདུ་ཤེས་ཤིག་ལས།  སོ་

སོའི་བོ་རང་གཅེས་འཛིན་གི་དབང་དུ་འགོ་རུ་མ་བཅུག་པར་གཞན་གི་བདེ་

སྡུག་གི་ཕོགས་སུ་བསྐོར་རྒྱུ་འདི་ཡིན།  སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་དང་བདེ་

བ་འདོད་པ་རང་ཉིད་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཞིང༌།  རང་ཉིད་ཀི་བྱ་སྤྱོད་

ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་ཆ་ཞིག་ཡོད་པར་མཐོང་བ་སོགས་ལས་གྲུབ་

པའི་སྤྱི་སེམས་ཤིག་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བ་ནི།  གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་

པའི་གོ་སྐབས་ཤིག་མཐོང་ན།  རང་གཅེས་འཛིན་གི་ཁེ་ཕན་ཆུང་ངུ་དོར་

ནས་གཞན་དོན་དང་དུ་ལེན་པའི་འདུ་ཤེས་ཤིག་སྐྱེད་སིང་བྱེད་པའི་བསམ་

བོའི་འཁྱེར་སོ་ཞིག་ཡིན།  ང་ཚོས་རང་གི་ནུས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པར་སེམས་ཁུར་བྱེད་ཀི་ཡོད་ནའང༌།  ང་ཚོས་དེ་

ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་བརིས་ནས་རང་ཉིད་ཀིས་གང་ནུས་

པ་དེར་དམིགས་པ་གཏོད་ཀི་ཡོད།

སྤྱི་སེམས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐྱེད་པའི་ཕན་ཡོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི།  རང་

གི་ཉེ་འབེལ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་སེམས་ཅན་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་བདེ་

སྡུག་ཀང་ང་ཚོས་ཚོར་ཐུབ་པ་དེ་ཡིན་ལ།  སྡུག་བསྔལ་ཆེ་ཤོས་མོང་གི་ཡོད་

པའི་འགོ་བ་མིའི་ཁྱིམ་གཞི་ཆེན་པོའི་ནང་མི་རྣམས་ལ་ལྷག་ཏུ་སེམས་ཁུར་

བྱེད་དགོས་པ་མཐོང་བ་དང༌།  འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤུན་ཟླའི་བར་ལ་

འགལ་རྐེན་སོང་བའི་རྒྱུ་རྐེན་བཟློག་དགོས་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཅིང༌།  

ང་ཚོས་ད་དུང་ཆོག་ཤེས་ཀི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་དེའང་རྟོགས་ཐུབ་ཀི་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

རེད།  ཅེས་དང་།  ད་ལྟའི་འཛམ་གིང་གི་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གི་རང་

བཞིན་འདིའི་རྐེན་པས་སྤྱི་སེམས་གོང་དུ་སེལ་དགོས་པ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་

གཏུགས་ཤིག་ཡིན།  སྤྱི་སེམས་ཞེས་པའི་བོད་སྐད་ཀི་ཚིག་འདི་ལ་ཨིན་

སྐད་དུ་སྐད་དོད་ཡང་དག་ཅིག་མེད་པ་དང༌།  སྤྱི་ཞེས་པ་ནི་ཀུན་ཁྱབ་དང༌།  

སེམས་ཞེས་པ་ནི་ཤེས་པ་ཞིག་ལ་གོ་ཆོག  བོད་སྐད་ཀི་ཐ་སད་འདི་ལ་

འགན་ཁུར་གི་དོན་ཞིག་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་ཤུགས་སུ་གྲུབ་ཡོད།  འནོ་

ཀང༌།  གཞན་གི་བདེ་སྡུག་ལ་ཁུར་སེམས་བཟུང་ནས་ང་ཚོས་སྤྱི་སེམས་

བསྐྱེད་དགོས་ཚུལ་བརོད་སྐབས།  དཔེར་ན།  འཛམ་གིང་གི་ས་ཆ་འདྲ་མིན་

དུ་དམག་འཁྲུག་དང༌།  ཐན་པ་སོགས་འབྱུང་གི་ཡོད་པར་མི་རེ་རེ་ནས་ཐད་

ཀར་རྐེན་བྱས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འགན་འཁུར་དགོས་པའི་སྐད་ཆ་

ཞིག་མིན།  ནང་པའི་ཉམས་ལེན་ནང་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་གཉེར་བའི་འགན་ཁུར་ཞིག་རང་ལ་ཡོད་པ་

ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་དྲན་གསོ་བྱེད་པ་བདེན་པ་ཡིན།2  ཞེས་གསུངས་ཡོད།  གང་

ལྟར་ལམ་སྟོན་བསབ་བྱ་དེ་དག་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༣ ཙམ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནུབ་ཕོགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་དབུ་འཛུགས་གནང་

བའི་སྐབས་ཙམ་ནས་གསུངས་པའི་གདམས་ངག་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།  དེ་ལ་

ནུབ་ཕོགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད།  གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དང་།  ཉམས་

ཞིབ་སེ་ཚན་སོགས་ཤེས་ཡོན་པའི་སེ་ནས་དང་ལེན་དང་།  དཔྱད་ཞིབ།  

ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད།  འནོ་ཀང་སྐབས་དེར་བོ་

ངོར་མ་ཤོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡང་བྱུང་ཡོད།   དཔེར་ན།  དེའི་ཐད་ཁོང་

2	 	སྟྩོང་ལྩོ་གསར་བའྱི་བང་དྩོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅེས་པའྱི་དེབ་ཤྩོག་ངྩོས་༢༢༠	ན་གསལ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

གིས་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོད།   ངོས་ཀིས་གེང་བཞིན་པའི་སྤྱི་སེམས་འདི་

ནི༑  སྤྱི་ཚོགས་ཀི་དངོས་ཡོད་དང་གཏན་ནས་མི་མཐུན་པར་མཐོང་སིད་

ཀང༌།  འདི་ནི་ངོས་རང་ནུབ་ཕོགས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་ཐོག་མར་སོང་བ་

ནས་བཟུང་མང་ཚོགས་ལ་བརོད་པའི་བདག་གི་བསམ་བོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌།  

སྐབས་དེ་དུས་མི་མང་པོས་སྤྱི་སེམས་འདི་ལྟ་བུ་ལ་དོགས་ཟོན་བྱས་པ་དང༌།  

དེ་མཚུངས་འཛམ་གིང་གི་ཞི་བདེ་ལ་དང་བ་བྱེད་མཁན་ཡང་དཀོན་པོ་

རེད།  ཡིན་ནའང༌།  ད་ལྟ་བསམ་བོ་འདི་དག་ལ་ཡ་ལན་ལེགས་པར་སྤོད་

མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་པ་དང༌།  འདི་ནི་ངོས་རང་ལ་མཚོན་ན་གདེང་

སོབས་འབྱུང་སའི་གཞི་ཞིག་ཡིན།

དོན་དངོས་སུ་བརོད་ན།  དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་དུ་མིའི་རིགས་

ཀིས་རང་གི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་བྱུང་བ་མང་པོ་མངས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ང་ཚོ་ནི་ཅུང་ཙམ་བསམ་ཤེས་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད་པར་སམ།  ལོ་

རབས་ལྔ་བཅུ་དང་དྲུག་ཅུའི་ནང་དང༌།  ས་ཆ་ཁག་ཅིག་ཏུ་ཉེ་བའི་ཆ་ལའང་

རོད་རོག་ནི་མཐར་གཏུགས་ན་དམག་འཐབ་ཀི་ལམ་ནས་བསལ་དགོས་

པར་བསམ་ཡོད་ནའང༌།  ད་ལྟ་ལྟ་ཚུལ་འདི་འཛིན་མཁན་ནི་མི་ཉུང་ཤོས་

ཤིག་ལས་མེད།  དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་མགོ་སྟོད་དུ་མི་མང་པོར་སྤྱི་ཚོགས་

ཤིག་གི་འཕེལ་རྒྱས་དང་མདུན་སྐྱོད་ནི།  སྒིག་ཁིམས་བཀོད་འདོམས་བཙན་

པོའི་འགོ་ཏུ་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱེད་དགོས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཀང༌།  སིད་དབང་

གཅིག་སྡུད་རིང་ལུགས་ཀི་ཕམ་ཉེས་དང༌།  དེའི་རེས་ལྕགས་ཀི་ཡོལ་བ་

ཞེས་པ་སྟེ།  ཡོ་རོབ་ཀི་ནུབ་ཕོགས་དང་དམར་པོའི་རིང་ལུགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ཁག་གི་ས་མཚམས་དམ་པོ་དེ་མེད་པར་གྱུར་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་

ཆེས་དེའང་སྟོང་ཟད་དུ་སོང་ཡོད།  དབང་ཤུགས་དྲག་པོས་བཙན་བཀོད་

བྱས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྒིག་འཛུགས་ནི།  ཡུན་རིང་པོར་མི་

བརྟན་པ་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད།

ད་དུང་ཚན་རིག་དང་ཆོས་གཉིས་ནི་མཐུན་ཐབས་མེད་པའི་ལྟ་ཚུལ་

དེའང་སྔར་བཞིན་མཁེགས་པོར་གནས་མེད་པ་དང༌།  ལྟ་ཚུལ་འདི་ནི་ནང་

པ་མང་པོས་ཀང་གཅིག་མཚུངས་སུ་བཟུང་ཡོད།  ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་གནས་

ལུགས་དང་འབེལ་བའི་ཚན་རིག་གི་ཤེས་རྟོགས་ཇེ་ཟབ་ཏུ་སོང་བ་དང་

ཆབས་ཅིག  ཚན་རིག་དང་ཆོས་གཉིས་མཐུན་ཐབས་མེད་པའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་

ལའང་འགྱུར་བ་འགོ་བཞིན་ཡོད།  འགྱུར་ལྡོག་དེའི་རྐེན་པས་མི་ཚོས་ངོས་

ཀིས་ནང་གི་འཇིག་རྟེན་ཞེས་བརོད་པའི་ཕོགས་སུ་དང་བ་བྱེད་པ་ཇེ་མང་

དུ་འགོ་འགོ་ཚུགས་ཤིང༌།  ནང་གི་འཇིག་རྟེན་ཞེས་པ་ནི་སེམས་དང་བསམ་

པ་དང༌།  ཡང་ན་བ་སོག་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བྱེད་ལས་དང་སྒུལ་ཤུགས་

སོགས་ལ་གོ་དགོས།  གཞན་ཡང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀི་འདུ་ཤེས་དེའང་

འཛམ་གིང་གང་སར་དར་ཁྱབ་ཏུ་འགོ་བཞིན་པ་ཡིན་ཞིང༌།  གང་ཟག་སེར་

དང་ཐ་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཡང༌།  སོ་སོའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚད་རང་ངོས་

ནས་སེལ་མི་ཐུབ་པ་དང༌།  ང་ཚོར་ཕན་ཚུན་དགོས་པའི་ངོས་འཛིན་ཆེ་རུ་

འགོ་བཞིན་ཡོད།  ངོས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ལ།  འདི་ཚོ་ཚང་མ་སེམས་ཤུགས་སེལ་

བྱེད་ཀི་འཕེལ་རྒྱས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌།  འཛམ་གིང་གི་ཕོགས་ཀུན་ལ་ཤུགས་

རྐེན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་ཀི་རེད།  ད་དུང་ངོས་ཀི་གདེང་སོབས་འབྱུང་སའི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཡུལ་གཞན་ཞིག་ནི།  དོན་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀི་ཡོད་མེད་ལ་མ་

ལྟོས་པར།  འགིག་མཐུན་གི་སེམས་པའི་ཀློང་ན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་

རོད་རོག་ལ་འདུམ་ཐབས་བཙལ་དགོས་པའི་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཞིག་

བྱུང་ཡོད་པ་འདི་ཡིན།3 ཞེས་གསུངས།  ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ག་གངས་ནང་༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ས་ར་ནཱ་ཐར་ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཤིག་ལ།  སྐབས་

དེའི་ས་ར་ནཱ་ཐ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་རིགས་བདག་ཌོག་ཊར་ཀ་

པི་ལཱ་བཱཏསྱཱཡན་(Dr. Kapila Vatsyayan) མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་

ལ༑  མགོན་པོ་གང་གིས་སྔར་མེད་པའི་ལམ་སྟོན་གསར་པ་“འཇིག་རྟེན་

སྤྱི་ཡོངས་ལ་འཁི་བའི་ལས་འགན་”ཐོག་ནུབ་ཕོགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དོ་

སྣང་དང་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ཀང་།  རྒྱ་གར་དང་

བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ད་ལྟའི་ཆར་དེའི་སྐོར་གེང་མོལ་དེ་ཙམ་མི་འདུག་

པས།  གལ་ཏེ་ས་ར་ནཱ་ཐ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཉམས་ཞིབ་པ་

གསུམ་བཞི་ཞིག་ཆེད་མངགས་འདིའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་དང་རོམ་སྒིག་བྱེད་

རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གཞག་ན་གང་འདྲ་ཡོང་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་སྐབས།  ༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་ངས་བཤད་པ་དེ་ཚོ་དོན་དག་ཡོད་པ་དང་།  དོ་སྣང་བྱེད་འསོ་

པར་མཐོང་ན་སོབ་གཉེར་བ་སོ་སོས་རང་འགུལ་དང་བང་ཐོག་ནས་ཉམས་

ཞིབ་བྱེད་དགོས་པ་ལས།  སྒིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་གོ་སྒིག་བྱས་ན་འསོ་པོ་

མེད།  དེ་དུས་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་ནས་ངས་མའོ་ཙེ་ཏུང་ནང་བཞིན་ངའི་

རོམ་ཡིག་དེ་ཚོ་ཚང་མས་ཀོླག་དགོས་ཞེས་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཉེན་ཡོད།  ཅི་སྟེ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་

3	 	སྟྩོང་ལྩོ་གསར་བའྱི་བང་དྩོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅེས་པའྱི་དེབ་ཤྩོག་ངྩོས་༢༣༡	ན་གསལ།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ནས་མཐུན་རྐེན་བསྐྲུན་ན་འགིག  ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་འདུག  ༸གོང་

ས་མཆོག་རང་ཉིད་ཀི་བཀའ་ཡིན་སྟབས།  མཐོ་སོབ་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་

ནས་དེའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་དང་གོ་སྒིག་ཞུ་བདེ་

བྱུང་མེད་ཅེས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་

གསུངས།4

༢  ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ།

ཀ  དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་ནས་ལྟ་བ།

“ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་”ཅེས་པ་དེ།  ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ 

གོ་གངས་ནས་མདོར་བསྡུས་རེ་གསུང་རྒྱུའི་དབུ་ཚུགས་ཡོད་པར་མངོན།  

ཕི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ལ་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་གི་ཨལ་པར་

ཊི་ཚོགས་ཁང་དུ་སྟོང་ལོ་གསར་བའི་བང་དོར་ethice for the new mil-

lennium ཞེས་པའི་བཀའ་སོབ་དེབ་དེའི་(ཤོག་ངོས་༡༥༠) ལས།  ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་ཐ་སད་དེ་བེད་སྤྱོད་གནང་

འདུག  སྟོང་ལོ་གསར་པ་འཆར་ལ་ཉེ་བའི་དུས་མཚམས་སུ་ཁུར་འཁྱེར་གི་

ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་གསུམ་གི་དང་པོ་དེ།  མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

འགོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་བཀའ་སོབ་གནང་

མགོ་ཚུགས་ཡོད་ཅིང་།  འགོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་ཙམ་ལས།  ཆོས་ལ་

བརྟེན་མ་བརྟེན་གི་དབྱེ་མཚམས་གསལ་ཁ་མེད་ནའང་།  ཕིས་སུ་གཅིག་ཏུ་

4	 བདག་ཉྱིད་ཆེན་པྩོ་སྩོབ་དཔྩོན་ཟམ་གདྩོང་རྱིན་པྩོ་ཆེའྱི་བཀའ་སྩོབ་ལས་དྲངས།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

འདྲེས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད།  ཕི་ལོ་༢༠༠༠ ཐམ་པའི་ལོ་གསར་སྐབས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་པའི་

སྐབས།  དེ་དུས་དྲ་རྒྱ་སོགས་ཀི་མཐུན་རྐེན་དེང་སང་བཞིན་འཛོམས་པོ་

མེད་རུང་།  ཁ་པར་དང་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རི་སོགས་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་ཞིག་

ལ༑  སྟོང་ལོ་གསར་པའི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་ཅིག་གནང་བ་དེ་ནས་ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་ཡོངས་གགས་ཀི་བཀའ་གནང་བ་

ཞིག་ཡིན་འདུག

དེ་ལ་གཟུ་བོར་གནས་ཤིང་།  བོ་གོས་དང་ལྡན་པ།  དོན་གཉེར་ཅན་

གི་མིའི་རིགས་ཧ་ཅང་མང་པོས་དད་གུས་ཆེན་པོ་དང་།  དམིགས་བསལ་

དུས་བབ་ཀི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ནས་ནུབ་ཕོགས་ཀི་གཙུག་

ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཁག་དང་།  སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུ་ཉམས་ཞིབ་དང་

ལག་བསྟར་འགོ་མུས་ཡིན་རུང་།  བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དེ་ཙམ་ཐུགས་

སྣང་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཨོ་སི་ཌོ་རི་

ཡའི་ཀ་ལ་གན་ཧོར་ཌོར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཐོག་

ནས་སེམས་སྐྱིད་པོ་བཟོ་བ་ཞེས་པའི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སོབ་གནང་

ཡོད་ལ།  དེ་བོད་ཡིག་ཏུའང་བསྒྱུར་འདུག

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྔ་མོ་ནས་ཞལ་ཚོར་བའི་རྒྱ་གར་གི་གཱནྡིའི་

རེས་འཇུག་བགེས་སོང་ཀེ་བི་བཀྵཱི་(K.B. Bakshi) ཞུ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་

དང་།  ཁོང་གི་ཐུགས་ངོ་མཁྱེན་པ་མེརཌ་(Meerut) ལ་ཡོད་པའི་ IMT 
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

Group of Colleges དེའི་གཙོ་འཛིན་བཅས།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཡས་མས་

ཤིག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ།  ཧི་མཱ་ཅལ་ནང་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་འཛུགས་

རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད།  མཚན་དེ་ལྟར་བཏགས་ཆོག་པའི་བཀའ་ཁོལ་ཞུས་པར།  

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ངའི་མིང་ཐོག་ཏུ་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་བཙུགས་ན་

ཆོ་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་ལས་ད་ལྟ་ནུབ་ཕོགས་སུ་སེམས་དང་སོག་གི་སྐོར་

ལ་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་དུ་སེམས་དང་

སོག་གི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་བཟོས་ཡོད་ཅིང་།  དེའི་ཡན་ལག་ཅིག་རྒྱ་གར་

དུ་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བར་བརྟེན།  ཁོང་ཚོས་ཀང་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་ལྟར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ཚབ་

ཏུ༑  སེམས་དང་སོག་གི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཡན་ལག་ཅིག་རྒྱ་གར་ནང་བཟོ་

རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་འདུག  ཀེ་བི་བཀྵཱི་ཁོང་ནམ་རྒྱུན་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་

རིན་པོ་ཆེ་དང་ནང་ཚགས་ལྟ་བུས་ཐུགས་ལ་གང་ཤར་ཐད་ཀར་ཞུ་མཁན་

ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  དེའི་སྐབས་སུ་ཁོང་གིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་

དུ་བཞུགས་ནའང་།  བཀའ་སོབ་མན་ངག་ར་ཆེ་བ་ཚང་མ་ནུབ་ཕོགས་སུ་

གནང་གི་འདུག  དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཞུས་སྐབས།  ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེས་བཞད་མོ་དང་སྦྲགས་ངས་སུ་ལའང་ང་ལ་གཅིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད།  ཉན་

དགོས་ཞེས་བརོད་ཀི་མེད།  ང་ལ་ཤོད་ཅེས་ཚུར་ལབ་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ངས་

འཆད་ཀི་ཡོད།  དེ་ངའི་ནོར་འཁྲུལ་མ་རེད།  རྒྱ་གར་བའི་ནོར་འཁྲུལ་རེད།  

ཁྱེད་རང་ཚོར་དོན་གཉེར་ཡོད་ན་ཁྱེད་རང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་རེད་

མ་གཏོགས།  རྒྱ་གར་བས་དེར་དོ་སྣང་བྱེད་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་རོད་མཁན་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སུའང་མེད་ཅེས་གསུངས་འདུག  དེ་ནས་ཀེ་བི་བཀྵཱིས་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དེ་དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་སོྒམ་གཞིའི་

ནང་འཁྱེར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་བཏོན་ཏེ།  

༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་དེ་ནུབ་ཕོགས་སུ་ལས་

གཞི་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག  དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་སེམས་

དང་སོག་གི་ཡན་ལག་དེའི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་དེ་རོམ་ཆོག་པ་ཞུ་ཞེས་ཞུས་

པར་དེ་བྱེད་ན་འགིག་གི་རེད་ཅེས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་འདུག

དེ་ལྟར་འདས་པའི་ལོ་གསུམ་རིང་ནུབ་ཕོགས་སུ་ཨེ་མོ་རིའི་གཙུག་

ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གིས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་བཞེས་པ་དང་།  དེ་མིན་

གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་ཁ་ཤས་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་

སྒིག་འཛུགས་བཟོས་ཏེ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་།  དེ་བཞིན་མངའ་སེ་

དང་གོང་སེ་སོ་སོའི་ནང་དུའང་དམིགས་བསལ་གི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་

གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་ཡོད་འདུག  འནོ་ཀང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

དང་།  ལྷག་པར་དུ་བོད་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དེའི་སྐོར་ལས་འཆར་

དང་།  རང་འགུལ་གིས་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་དེ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་མེད་

གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག

འནོ་ཀང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ དང་ ༡༣ ལ་བསབ་གཞི་གཏན་འབེབས་ཚོགས་འདུ་དང་

པོ་དིལླིར་ཚོགས་ཤིང་།  ལོ་དེའི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ལ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་

གཉིས་པ་མའེ་སོར་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་དུ་ཚོགས་པ་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་བསབ་གཞི་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།  

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ནས་ཆེད་སྦོང་རིག་གནས་རབ་འབྱམས་ལོ་རིམ་བཞི་

པའམ་རྒྱུགས་དུས་བདུན་པར་སོབ་ཚན་སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་ལག་བསྟར་ཞུ་

བཞིན་པ་དང་།  ཆེད་སྦོང་མིན་པའི་སེ་ཁག་ལའང་དངོས་སུ་སོབ་ཁིད་ལག་

བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་རེད་འདུག  དེ་ཡང་བསབ་གཞི་གཙོ་བོ་ཆོས་ལུགས་

ཀི་མཚམས་ལས་འདས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་སྨན་གི་བཟང་སྤྱོད་དང་།  ཁ་

སྐོང་ངམ་གཞོགས་སམ་ཟུར་བལྟའི་ཚུལ་དུ་སོྟང་ལོ་གསར་བའི་བང་དོར་གི་

རྣམ་གཞག་ཅེས་པ་དང་།  ཟུར་རྒྱན་གི་ཚུལ་དུ།  འཕགས་བོད་མཁས་པའི་

དབང་པོ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ཁག་ལས་འཇིག་

རྟེན་མི་ཆོས་ཀི་བསབ་བྱ་གཅེས་བཏུས་ཕོགས་བསྒིགས། “འཇིག་རྟེན་

མི་ཆོས་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བྱ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་”ཞེས་པ་ཆེད་གཉེར་

ཕོགས་བསྒིགས་ཞུས་ཏེ།  དེ་ཡང་བསབ་གཞི་གཏན་འབེབས་སྐབས།  དགེ་

བཤེས་ལྷག་རྡོར་དང་།  དགེ་བཤེས་རྡོ་རེ་དག་འདུལ།  དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་

བསྟན་འཛིན།  དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པ་བཅས་ལ་སྤྱན་འབུལ་གིས་

དགོངས་འཆར་ཇི་གནང་ལ་བལོྟས་ནས་འཕར་བལྡབ་བསྐྱར་བསྒིགས་ཀང་

ཞུས་པ་དང་།  དགེ་བཤེས་རྡོ་རེ་དག་འདུལ་དང་ཐུབ་བསྟན་སྦིན་པ་གཉིས་

ཆེད་དུ་གདན་ཞུས་ཀིས་བསབ་གཞི་འདིའི་ཐད་གསུང་བཤད་དང་དྲི་བ་

དྲིས་ལན་གནང་བ་སོགས་གང་ལྟར།  མཐོ་སོབ་འདིའི་ནང་གཙིགས་ཆེར་

བཟུང་སྟེ་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་པ་ཞིག་རེད་འདུག

བཙན་བོྱལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དྷ་ས་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་སྔ་ཕིར་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་ལ་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་

ཡོད།  དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་ནས་ཁོར་ཡུག་འདྲ་མིན་ནང་འདིའི་

ཐད་གཏམ་བཤད་སེལ་བ་དང་།  དཔེ་མཛོད་ཀི་ལས་གཞིའི་ནང་ཕག་དེབ་

བསྒྱུར་བ་དང་དཔར་འགེམས་བྱས་པ།  དཔེར་ན།  དཔེ་མཛོད་ལས་བྱེད་ཚེ་

རིང་ནོར་བུས་བསྒྱུར་བའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་མཚམས་ལས་འདས་པའི་འཇིག་

རྟེན་སྤྱི་སྨན་གི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་དེབ་དེ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་དཔར་

ཐེངས་གསུམ་པ་པར་སྐྲུན་ཞུས་འདུག

ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ་ཕོགས་

བསྒིགས་ཁང་གིས་བསྟན་འཛིན་རིག་བཟང་གིས་བསྒྱུར་བའི་གནའ་བོའི་

ཤེས་རབ་དང་དེང་གི་འཇིག་རྟེན།  སྟོང་ལོ་གསར་བའི་བང་དོར་གི་རྣམ་

གཞག་ཅེས་པའི་དེབ་དེ།  དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར་ཡོད།   རྣམ་གཞག་

འདིར་དོ་སྣང་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན།  ཨིན་ཡིག་ནས་བསྒྱུར་བའི་ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་སྨན་གི་བཟང་སྤྱོད་སྟོན་པའི་བོད་

ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་གཞུང་ལུགས་གགས་ཆེ་བ་དེ་གཉིས་ལ་ངེས་ཅན་དུ་

བལྟ་དགོས་པས་ཁྱབ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤  ཚེས་ ༧ ཉིན་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་དིལླི་གསར་པར་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཤེ་ར་ཌོན་གསོལ་མགོན་ཁང་དུ།  ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་

ཁོད་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་སོབ་ཚན་ Meeting on 

Secular Ethics Curriculum གཏན་འབེབས་གནང་ཕོགས་སྐོར་ཚོགས་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

འདུ་ཚོགས་ཡོད།5

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ཉིན་གངས་སྐྱིད་གསོལ་ཐབ་ཡང་སྟེང་

གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་དུ།  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སྒིག་དང་ཨ་རིར་

གནས་སོད་ཕག་རི་བ་དངོས་ཁང་ཆོས་དབང་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་མཐུན་

འགྱུར་འགོ་གཏན་ཉིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་

མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སོབ་སེལ་གནང་ཕོགས་གོ་བསྡུར་གི་ཚོགས་འདུ་

དང་བསྟུན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དུ་གསན་མཁན་ ༣༠༣ ཙམ་ལ་༸སྐྱབས་

མགོན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སོབ་གནང་བའི་རེས་འབེལ་དུ་བོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་ཀང་གཞུང་འབེལ་གིས་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་

ཡོད་འདུག

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གི་སྔ་དྲོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་AyurGyan Nyas ཞེས་པའི་ཐེབས་ར་

ཁང་གིས་གདན་ཞུས་ལྟར་རྒྱ་གར་ཡུ་པི་མངའ་སེའི་མེ་རཌ་(Meerut) གོང་

ཁྱེར་ནང་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་སོབ་གྲྭར་(DAV Central Public School) 

ཆིབས་ཕེབས་ཐོག་དེ་གའི་སོབ་སྤྱི་དང་།  AyurGyan Nyas ཐེབས་ར་ཁང་

ཐུན་མོང་གིས་མཛད་སོར་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས།  རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁོ་ནར་

ཕིའི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་དང་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་གཉིས་ཟུང་འབེལ་ཐོག  

འཛམ་གིང་འདི་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ནུས་པ་དམིགས་བསལ་

བ་ཞིག་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་དང་འབེལ།  AyurGyan Nyas ཐེབས་ར་

5	 	བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ནང་བཀྩོད་འདུག		
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཁང་གིས་རྐང་འགན་བཞེས་ཏེ་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་ཁག་ཅིག་དང་

མཉམ་རུབ་ཀིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་སྤྱོད་བཟང་གི་བསབ་གཞི་

གཏན་འབེབས་གནང་བ་ནི།  ༸མགོན་པོ་གང་གི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཁག་

དོན་དངོས་ཐོག་རྒྱ་གར་གཞུང་འབེལ་གིས་ལག་བསྟར་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་

པ་དང་།  སྐབས་དེར་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༥༠༠ བརྒལ་བར་བཀའ་

སོབ་གནང་ཡོད།6

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༤ བར་ཉིན་གངས་བཞིའི་རིང་

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་།  ཨིན་ཡུལ་བདེ་ཆོས་ཕར་སི་དགེ་ར་ཚོགས་

པའི་མཐུན་འགྱུར་འོག་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

དང་།  ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་།  དྷ་ས་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་

ཁང་བཅས་མཉམ་འབེལ་གིས་གོ་སྒིག་ཞུས་ཏེ།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཏན་

ཉིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་དང་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་སོགས་ཁྱོན་

མི་གངས་༣༥ ཙམ་ལ་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ཏུ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་

སྤྱོད་སོབ་སེལ་གི་ཟབ་སྦོང་ཞིག་སྤད་འདུག

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ དང་ ༢༣ ཉིན་གཉིས་རིང་སྦེལ་ཀོབ་

སེར་བྱེས་སོབ་གྲྭར།  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་སེར་བྱེས་སོབ་གྲྭ་ཐུན་མོང་

ནས་གོ་སྒིག་ཞུས་ཏེ།  ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་ལ་ཟབ་

སྦོང་གནང་ཞིང་།  སྐབས་དེར་ཟབ་ཁིད་གནང་མཁན་བདག་ཉིད་ཆེན་

པོ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དང་།  བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

6	 	བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་གསལ།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར།  ཨེ་མོ་རིའི་དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན།  དགེ་

བཤེས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་བཅས་གདན་ཞུས་ཀིས་སོབ་སེལ་གནང་ཡོད་

གནས་འདུག

སྐབས་དེར་མི་གངས་༤༣༩ ཙམ་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེས་བཀའ་སོབ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ དང་ ༧ ཉིན་གཉིས་རིང་བཀའ་ཤག་

ཚོགས་ཁང་དུ་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་

སོབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་བསྐྱངས་གནང་བའི་

གོས་ཆོད་ནང་།

༡།	 སྩོབ་སེ་སྩོ་སྩོ་ནས་གཞྱི་རྱིམ་གྩོང་འྩོག་བར་གསུམ་དུ་ཆྩོས་ལུགས་

ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་སྩོབ་སེལ་ཆེད་སྔ་འཕྩོས་རྱིང་བདུན་ཕག་

རེར་ཚོགས་ཐེངས་རེ་ངེས་པར་འཇྩོག་དགྩོས།

༢།	 བྩོད་པའྱི་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་

སྤྩོད་སྩོབ་སེལ་གནང་སྐབས་ནང་ཆྩོས་དང་སྦེལ་ནས་དེང་དུས་ཚན་

རྱིག་གྱི་རྒྱབ་རེན་དང་བཅས་སྩོབ་སྟྩོན་གནང་གལ།

༣།	 ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་སྩོབ་སེལ་སྐབས་སྩོབ་མའྱི་

གནས་ཚད་དང་དཔེ་མཚོན་བེད་སྤད་དེ་སྩོབ་སྟྩོན་གནང་གལ།

༤།	 དགེ་རྒན་འྩོས་སྦྩོང་དང་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་སྩོགས་ལ་སྩོབ་མའྱི་གནས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཚད་དང་འཚམ་པའྱི་སྩོམ་རྒྱག་སྟངས་སྩོབ་ཁྱིད་བྱེད་ཐབས་རྒྱུས་སྟྩོན་

གནང་གལ།

༥།	 སྐྱེ་བྩོ་གསྩོ་ཐྱིགས་དང་མདྩོ་མཛངས་བླུན་སྩོགས་ལེགས་བཤད་ཀྱི་

བསྟན་བཅྩོས་གང་མང་པར་སྐྲུན་གྱིས་སྩོབ་ཁག་ལ་འགྲེམས་སེལ་

གནང་གལ།

༦།	 སྩོབ་གྲྭ་སྩོ་སྩོའྱི་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་རྐེན་ལ་དཔགས་ནས་

བསབ་གཞྱི་དང་སྩོབ་ཁྱིད་ཐབས་ལམ་སྩོགས་གསར་གཏྩོད་གནང་

ཐབས་གནང་གལ།

ཞེས་གསལ་འདུག་པའི་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ན།  ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་རྣམ་གཞག་འདི་ཉིད།  ནུབ་ཕོགས་སུ་འཆད་ཉན་

བྱེད་སྟངས་དང་།  བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཆད་ཉན་བྱེད་ཐབས་ལ་ངོས་

འཛིན་ཧ་ཅང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་གསལ་པོ་བསྟན་འདུག

ཡང་།  གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་དཔེར་ན།  དྷ་སར་རྟེན་

གཞི་བྱས་པའི་ལྷ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ 

༥ པའི་ཟླ་མཇུག་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཐོག་ཉམས་

ཞིབ་པ་ངག་རྒྱུགས་བཏང་སྟེ།  མི་གཅིག་ལ་མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་ཀིས་

ཉམས་ཞིབ་ལས་གཞི་འགོ་བཞིན་པ་དང་།  མཁས་དབང་གདན་ཞུས་ཀིས་

མི་མང་དང་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་གདམས་ངག་འདི་གཏམ་བཤད་དང་ཟབ་

སྦོང་སོྤད་པའི་ལས་གཞི་འགོ་བཞིན་པ་སོགས་གང་ལྟར་ད་ལྟའི་ཆར་ཆོས་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་རྣམ་གཞག་འདི་བཞིན་འཇིག་རྟེན་

ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་དང་།  

བཙན་བོྱལ་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུའང་སོབ་སེལ་ལས་གཞི་འགོ་

བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་ད་ལྟའི་ཆར་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་གཏིང་ཟབ་ཅིང་

རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བཞིན་ཡོད།  དེང་སང་ནུབ་ཕོགས་པའི་སོབ་ཚན་སྤྱི་

ཚོགས་ཚན་རིག་དང་།  སིད་དོན་ཚན་རིག  ས་ཁམས་རིག་པ་ལྟ་བུ་དང་དོ་

མཉམ་པའི་སོབ་ཚན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་བཤད།  ལྷག་པར་དུ་སོབ་ཚན་

གཞན་དང་མཉམ་འབེལ་སོབ་སྦོང་ (Interdisciplinary study) བྱེད་རྒྱུའི་

ནང་དུ་ཚུད་པ་ཞིག་རེད།  དེས་ན་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་

བུ་ཞིག་ཁ་གསལ་ཞིང་གོ་བདེ་བའི་ལམ་ནས་དུས་ཐུང་ནང་ཞུ་ཐུབ་ཐབས་

མེད།  འནོ་ཀང་དེའི་སྒོམ་གཞི་དང་ས་བཅད་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་ཕོགས་སྟོན་

ཙམ་ཞིག་ངོ་སྤོད་ཞུ་ན།  ནུབ་ཕོགས་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་མེ་རི་ཀ་གཉིས་ཀའི་

ནང་དེའི་ཚོད་ལྟ་གང་འཚམ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགོ་བཞིན་པ་དང་།  རྒྱ་གར་

ནང་དུའང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཙམ་ནས་སྐད་ཡིག་གི་བརྒྱུད་ལམ་མི་འདྲ་

བའི་རྒྱ་གར་གི་སོབ་གྲྭ་བཅུ་གངས་ཤིག་ཏུ་འདིར་ག་སྒིག་བྱས་པའི་སོབ་

ཚན་དེ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་རེད།

ཁ  རྒྱུ་རྐེན་གི་ཆ་ནས་ལྟ་བ།

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་རྣམ་གཞག་འདི་འདྲ་

ཞིག་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ནི།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དང་པོ།  ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་འགོ་བ་

མིའི་རིགས་ཀིས་མཚོན་པའི་སོག་ལྡན་ཚང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་གི་རྣམ་གངས་

ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་དང་འཕྲད་བཞིན་པ་དང་།  སའི་གོ་ལ་འཐོར་ཞིག་

ལ་འགོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་སྐོར་ཡང་ཚན་རིག་པ་ཚོས་གསལ་འདོན་གནང་

བཞིན་ཡོད།  གང་ལྟར་རྒུད་པ་དེ་དག་གི་ར་བ་དང་ཡན་ལག་ཐད་རྒྱས་

བཤད་མང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་རུང་།  དེ་ནི་འགོ་བ་མིའི་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་

རྣམས་ཉམས་ཆག་ཕིན་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ནི་གསལ་པོ་ཡིན།  འདིའི་

ཐད་ཁོང་གིས་གསུངས་དོན།7 རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཀི་རི་སང་གོང་རྡལ་ཞིག་

ཏུ་ཆགས་པའི་དྷ་རམ་ས་ལའི་ངོས་ཀི་སོད་གནས་འདི་ནི།  ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ 

ཐམ་པའི་འགོ་སྟོད་ནས་བཟུང་ངའི་ནང་ཆགས་པ་དང་།  འཆར་ཅན་ཞོགས་

པ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་ལ་ལང་རྒྱུ་ནི་ངའི་ཉིན་རེའི་གོམས་

གཤིས་ཡིན།  དེ་རེས་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་རིང་སེམས་ཀི་སྦོང་བརྡར་དང་སོམ་

སྒྲུབ་གྲུབ་རེས།  སྤྱིར་བཏང་ནས་རླུང་འཕྲིན་ཐོག་ནས་འཛམ་གིང་གི་གསར་

འགྱུར་ཉན་ཞིང་།  མང་ཆེ་བ་ཨིན་ཇིའི་རྒྱང་བསྒགས་ལས་ཁུངས་(BBC) 

ཀི་གསར་འགྱུར་རྒྱང་བསིང་ཁག་ཉན་གི་ཡོད།  འཛམ་གིང་ནང་གི་གནས་

ཚུལ་ཁག་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོང་བའི་ལམ་ཞིག་ཏུ།  དེ་ནི་ལོ་མང་རིང་ངོས་

ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་སུ་ཡོད་པའི་འཆར་ཅན་གི་བྱེད་སོ་ཞིག་ཡིན།

དངུལ་དང་དཔལ་འབོྱར།  དུས་ཀི་གཉན་འཕྲང་།  དཀའ་རགོ  དམག་

འཁྲུག་སྐརོ་གི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་སན་ཐོར་ངོས་ནས་ཉན་འཇོག་བྱེད་སྐབས།  

7	 ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།		
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

འཛམ་གིང་ནང་ང་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་ལགོ་ཟ་རུལ་སུངས་དང་།  ཁོར་

ཡུག  ཆབ་སིད་སོགས་ཀི་རགོ་འཛིང་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ནི།  བཟང་

སྤྱོད་དང་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་ཉམས་རྒུད་དུ་ཕིན་པའི་མཇུག་འབས་སུ་

ངེས་པའི་བསམ་བ་ོཞིག་ངོས་ལ་ཧ་ལམ་རྒྱུན་དུ་འཁོར་གི་འདུག  རིམ་པ་ཚང་

མའི་ཐོག་རང་སྒིག་རང་སྲུང་གིས་ཕོངས་པ་ང་ཚོས་མཐོང་གི་ཡདོ།  དཀའ་

ངལ་མང་པ་ོཞིག་ནི་རྣམ་དཔྱདོ་བེད་སྤྱདོ་གཏངོ་མི་ཐུབ་པ་དང་།  མིག་རྒྱང་

ཐུང་ཐུང་ངམ་བོ་རྒྱ་ཆུང་བའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་།

དཀའ་ངལ་བྱེ་བག་པའི་རྒྱུ་རྐེན་རྣམས་རོག་འཛིང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་

ཡོད་པ་སྨོས་མ་དགོས།  དཔེར་ན།  མི་རིགས་ཀི་དྲག་སྤྱོད་དང་།  གེན་ལོག  

དམག་འཁྲུག་བཅས་ཀི་རྐེན་ར་ནི།  ཕལ་ཆེར་འགྱུར་བ་མེད་པར་ལོ་ངོ་བཅུ་

ཕྲག་གམ་ཐ་ན་དུས་རབས་ཁ་ཤས་སྔོན་ནས་འགོ་ཚུགས་ཡོད།  འནོ་ཀང་

ང་ཚོས་འགོ་བ་མིའི་དཀའ་རོག་དང་།  དབུལ་ཕོངས།  ཡང་ན་ཁོར་ཡུག་

གཏོར་སྐྱོན་བཅས་གང་གི་སྐོར་ཤོད་ཀི་ཡོད་ཀང་།  གལ་ཏེ་ད་དུང་ང་ཚོར་

དཀའ་ངལ་དེ་དག་དངོས་གནས་ར་འགོག་གཏོང་རྒྱུའི་དོ་དབྱིངས་མཆིས་

ཚེ༑  མཐར་གཏུགས་ན་དེ་དག་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གནད་དོན་དང་འབེལ་ཡོད་

པ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས།  ང་ཚོ་ཐུན་མོང་གི་དཀའ་ངལ་རྣམས་

ནམ་མཁའ་ནས་ཟག་གི་མེད་ལ།  སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་བཟོས་

པའང་མིན།  གཙོ་ཆེ་བ་ནི་འགོ་བ་མིའི་བྱ་སྤྱོད་དང་འགོ་བ་མིའི་ནོར་འཁྲུལ་

གི་འབས་བུ་ཡིན།  གལ་སིད་འགོ་བ་མིའི་བྱ་སྤྱོད་ཀིས་ཐོག་མ་ནས་དཀའ་

ངལ་དེ་དག་བཟོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ན།  དེ་དག་གི་སེལ་ཐབས་འཚོལ་བར།  ཏན་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཏན་འགོ་བ་མི་རྣམས་ལ་འཇོན་ཐང་ཙམ་མ་ཟད་ལས་འགན་ཡང་ངེས་པར་

དུ་ལྡན་དགོས།  ང་ཚོས་དེ་དག་ལེགས་བཅོས་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་

པུ་ནི།  ང་ཚོའི་ལྟ་སྣང་མཐོང་ཕོགས་དང་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ལ་འགྱུར་

བ་བཏང་ནས་ལས་ལ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  ཞེས་གསུངས།

དེ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན།  ཕལ་ཆེར་ལོ་ངོ་ ༢༥༠ དང་ ༣༠༠ 

ཡས་མས་ཤིག་གི་སྔོན་ནས་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ལས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་

དབང་གིས་ནུབ་ཕོགས་བཟོ་ལས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟེན་

ནས་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕིན་པ་དང་།  

དེའང་དཔལ་འབྱོར་བཟོ་ལས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་ཆབས་ཅིག  ཆབ་སིད་

མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་སུ་འགྱུར་བ་ཕིན་ཏེ།  རྒྱལ་པོའི་རིང་ལུགས་དང་

མི་གཅིག་དབང་འཛིན་གི་རིང་ལུགས་དེ་དག་རིམ་པས་མེད་པ་ཆགས་

པ་དང་།  ནུབ་ཕོགས་པའི་ཤོད་སྟངས་ལྟར་ན།  དེ་ལ་བསྐྱར་སད་ཀི་དུས་ 

(Renaissance) ཞེས་ཡག་པོ་ཞིག་ལ་བརི་བ་ཡིན་ནའང་།  ཡག་པོ་དེ་དང་

མཉམ་དུ་སྡུག་པོའང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཁིད་ཡོང་བར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་

ཡོད་པ་རེད།

སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཆོས་དང་ཆབ་སིད་ཐ་དད་དུ་དབྱེ་དགོས་པའི་

བསམ་ཚུལ་དང་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་སྟབས།  འཇིག་

རྟེན་སིད་ལུགས་རྐང་པ་ལ་ Secularism ཞེས་བརོད་སྐབས།  ད་ལྟའང་

ནུབ་ཕོགས་པའི་བསམ་བོའི་ནང་ཆོས་འགལ་རིང་ལུགས་དང་།  ཆོས་

འགོག་རིང་ལུགས།  ཆོས་ལ་དགག་པ་རྒྱག་མཁན།  ཆོས་མི་དགོས་ཟེར་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

མཁན་སོགས་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ Secular ཞེས་པའི་ཚིག་ལ་ང་ཚོ་

ཤར་ཕོགས་པས་གོ་བ་རྒྱག་སྟངས་བཞིན་མ་བརྒྱབ་པར་བརྟེན།  ༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་མཚམས་ལས་འདས་པའི་སྤྱི་སྨན་

གི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའི་ཕག་དེབ་དེའི་ཞལ་བྱང་གནང་བའི་

སྐབས་སུ།  ཐོག་མར་ Beyond Religion, Secular Ethics ཞེས་པ་ཡོད་

ཀང་།  ནུབ་ཕོགས་པའི་མཁས་པ་མང་པོས་ Secular ཞེས་བརོད་ན།  ངེས་

པར་དུ་ཆོས་ལ་འགལ་ཟླ་བྱེད་མཁན་དང་།  ཆོས་ལ་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་

ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གོ་འགོ་བས་ Secular ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་མ་འཇོག་རོགས་

གནང་ཞེས་ཞུས་པར་བརྟེན་ནས།  ད་ལྟ་ཕག་དེབ་དེའི་ཞལ་བྱང་ལ་ Be-

yond religion, Ethics for a whole world ཞེས་བཀོད་ཡོད་ནའང་།  

དེབ་དངོས་གཞིའི་ནང་ལོགས་སུ་ Secular Ethics ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཡང་

ཡང་བེད་སྤྱོད་གནང་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱིར་བཏང་ Secular ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་

ཨིན་སྐད་ཀི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་པོ་(Encyclopedia) དེ་ཚོའི་ནང་དུ།  དེའི་

དོན་བཤད་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཕལ་ཆེར་ ༤༠ ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་འདུག  ལྷག་

པར་དུ་རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་སོབ་དཔོན་ཨེ་ཀེ་སརཎ་ (Prof. A.K. Saran) 

ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ Secular གི་རྣམ་གཞག་གསུང་སྟངས་དེ་རྦད་དེ་ཐ་དད་ཡིན་

པ་དང་།  བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡི་(Mahatma Gandhi) དང་།  ཨཱཅཱརྱ་

བིནོབཱ་བྷཱབེ།  (Acharya Vinobha Bhave) སྭཱམཱི་བིབེཀཱནནྡ་(Swami 

Vivekanand) སོགས་ཀི་གསུང་སྟངས་ལྟར་ན།  Secular དེ་ཆོས་འགོག་

རིང་ལུགས་དང་།  ཆོས་འགལ་རིང་ལུགས་སུ་མ་བསྒྱུར་བར།  “ཆོས་ལུགས་

རིས་མེད་(སརྦ་དྷརྨ་སམྦྷབ) ལ་བསྒྱུར་ཡོད།  རྒྱ་གར་གི་སྐད་དུ་སམྦྷབ་ཞེས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

པ་དེ་གཅིག་གྱུར་གི་མཐོང་སྣང་དང་གཅིག་གྱུར་གི་གུས་ཞབས་ལ་གོ།

སརྦ་དྷརྨ་ཞེ་ན།  ཆོས་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན།  ཆོས་

ལུགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པར་གཅིག་གྱུར་གིས་གུས་ཞབས་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་ Secular གི་གོ་དོན་ལ་བཟུང་བ་ལྟར།  ང་ཚོས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ 

Secularism དང་།  Secular Ethics གསུང་རྒྱུ་དེ་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་

ཀི་གནས་སྟངས་མ་གཏོགས་ཆོས་འགལ་རིང་ལུགས་མིན་པ་དེ་གསལ་པོ་

མཁྱེན་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།

ཆོས་དང་ཆབ་སིད་གཉིས་ཐ་དད་དུ་དབྱེ་བ་ཕེ་བའི་རེས་སུ།  མིའི་

བཟང་སྤྱོད་ཀི་འགན་ཁུར་དེ་ཆོས་ལུགས་ཁག་ལ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ནས་

སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུའང་ཆོས་ཀི་སོ་ནས་བཟང་སྤྱོད་ཀི་སོབ་སྟོན་མི་

དགོས་པ་གཙོར་འདོན་གིས་ Secular གི་ལུང་པ་དེ་ཚོའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་

ནང་ཆོས་བསབ་ན་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་པའི་གནས་སྟངས་སེབས་པའི་

བྱུང་རབས་ནང་ཆོས་སིད་ཐ་དད་དུ་ཕེ་བ་དང་།  ཆོས་ལུགས་ཀིས་སོབ་གྲྭ་

ཁག་གི་ནང་དུའང་བཟང་སྤྱོད་སོབ་སྟོན་མི་དགོས་པ་གཙོར་འདོན་བྱས་

པ་དེ་ལྟ་ནའང་།  འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་བཟང་སྤྱོད་ལ་ལམ་སྟོན་ཐུབ་

པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་མེད་དུ་མི་རུང་བར་གཟིགས་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་

མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་རྣམ་གཞག་འདི་གསར་གཏོད་གནང་རྒྱུའི་

དགོངས་བཞེས་གནང་བ་གསལ་པོ་རེད།

ད་དུང་ཁོང་གིས་འདི་ལྟར་དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་ཡོད་དེ།  ང་ཚོས་

སོ་སོའི་ཕྲུ་གུ་ལ་བཟང་སྤྱོད་ཇི་ལྟར་བསབ་དགོས་པ་ཡིན་ནམ།  སྤྱིའི་ཆ་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ནས་དེང་དུས་ཀི་སོབ་གསོའི་སྒིག་གཞིས་བང་དོར་གི་རྣམ་གཞག་སྣང་

མེད་དུ་བསྐྱུར་ཡོད་པར་སམ།  འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་བསམ་བཞིན་དུ་བྱུང་བ་

ཞིག་མ་ཡིན་པར།  ལོ་རྒྱུས་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ལས་བྱུང་བའི་

ཞོར་ཐོན་གི་མཇུག་འབས་ཤིག་རེད།  ཆོས་ལུགས་ཀི་དབང་ཤུགས་འོག་

མེད་པའི་སོབ་གསོའི་སྒིག་གཞི་ནི།  ཆོས་ལུགས་ཀི་ཚོགས་སེ་ཁག་གིས་

སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ཕོགས་ཡོངས་ལ་དབང་ཚད་ཆེན་པོ་བཟུང་ཡོད་པའི་དུས་

སྐབས་སུ་ཐོག་མར་དར་བ་དང༌།  བཟང་སྤྱོད་དང་འགོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་

གཞན་རྣམས་སྤྱིར་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་འདོད་དང་

འདོད་བཞིན་ཡོད་པས།  ཕྲུ་གུ་ཞིག་གི་སྤྱོད་ལམ་གི་བང་དོར་ནི་སོ་སོའི་

ཆོས་ལུགས་ཀི་ལམ་སྟོན་འགོ་འབྱུང་དགོས་པར་བསམ་པ་རེད།  ལམ་སོལ་

འདིས་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ཉམས་འགོ་མ་ཚུགས་པའི་བར་དུ་དགོས་

དོན་བསྒྲུབས་ཡོད་རུང༌།  ད་ལྟ་སྔར་བཞིན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་མེད་སྟབས།  འགོ་

བ་མིའི་གཞི་རའི་རིན་ཐང་ནི་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སྟོན་པའི་ཐབས་

ལམ་གཞན་ཞིག་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་བཙལ་དགོས་པ་མ་ཟད།  རིན་ཐང་དེ་

རྣམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་ང་ཚོས་ཁོ་ཚོ་ལ་རམ་འདེགས་ཀང་ངེས་པར་

དུ་བྱེད་དགོས།8 ཞེས་གསུངས།

གཉིས་པ།  ཆོས་ལུགས་པ་སོ་སོའི་ཀུན་སྤྱོད་ཉམས་ཆག་ཏུ་ཕིན་ནས་

ཁ་ནས་བཤད་པ་དང་ལག་ལེན་གཉིས་རྒྱབ་འགལ་དུ་ཕིན་པའི་དབང་གིས་

ཆོས་དད་བརླག་པ་དང་།  གང་ཟག་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པའི་དབང་གིས་ཆོས་

8	 སྟྩོང་ལྩོ་གསར་བའྱི་བང་དྩོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཤྩོག་ངྩོས་༢༤༧	ན་གསལ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ལའང་དོགས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་ཁྱབ་སེལ་ལ་དགག་བྱ་

གནང་བ་བྱུང་ཡོད།  དཔེར་ན།  ང་ཚོ་ནང་པ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ནའང་ཉིན་

ལྟར།  “སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་

ཅིག” ཅེས་སོགས་འདོན་གི་ཡོད་རུང་།  དངོས་གནས་ཚད་མེད་དེའི་ཚིག་

དོན་དང་མཐུན་པའི་མི་ཚེའི་ཀུན་སྤྱོད་ཅིག་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་

དཀོན་པོ་ཆགས་པ་དང་།  གང་ལྟར་ཆོས་ནས་བཤད་པ་དང་།  གང་ཟག་

གི་ཉམས་ལེན་གཉིས་པོ་རྒྱབ་འགལ་དུ་ཕིན་པའི་དབང་གིས་ཆོས་ལ་མི་

དགའ་བ་དང་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་།  དེའི་དབང་གིས།  

ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་གིས་འཇིག་

རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རང་

བཞིན་གིས་སེབས་པ་རེད།  གནས་སྟངས་དེ་འདྲའི་འགོ་༸གོང་ས་མཆོག་

ནས་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་གཟིགས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་

བཟང་སྤྱོད་ཀི་རྣམ་གཞག་འདི་གསར་གཏོད་གནང་བ་ཡིན་འདུག

ག  ཕོགས་གཞན་ནས་ལྟ་བ།

དེ་ཡང་ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན།  འགོ་བ་མིའི་ལོ་རྒྱུས་

འཕེལ་རིམ་དབྱེ་སྟངས་ཐད།  ནུབ་ཕོགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚོས་བསྐལ་བ་ཡ་

ཐོག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་།  བན་གཡོག་སྤྱི་ཚོགས།  བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་

སྤྱི་ཚོགས།  མ་ར་རིང་ལུགས་ཀི་སྤྱི་ཚོགས་བཅས་དགར་སོལ་ཡོད་འདུག་

པ་དང་།  དེའི་སྟེང་མར་ཁེ་སིས།  སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་དང་།  མ་འངོས་

གུང་ཁན་རིང་ལུགས་ཞེས་བསྣན་པའི་བཞེད་སོལ་ཞིག་ཀང་གགས་ཆེ་བ་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

འདྲ།  དེ་དག་གི་ཁྱད་ཆོས་ནི།  བསྐལ་བ་ཡ་ཐོག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནི།  རིགས་

རྒྱུད་ཀི་སྤྱི་ཚོགས་ཏེ།  ཁྱུ་དང་ཁྱུར་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་རི་དྭགས་བཞིན།  

རིགས་རྒྱུད་དེར་གཏོགས་སོ་ཅོག་གིས་སྤྱི་བར་འགན་ཁུར་བའི་ཐོག་ནས་

ཡ་རབས་ཀི་འགིག་ལམ་བརི་སྲུང་བྱེད་པ་དང་།  ཚང་མ་འདྲ་མཉམ་གི་

ཐོག་ནས་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཐུན་མོང་དུ་གསོག་སྒྲུབ་དང་བཀོལ་སྤྱོད་

བྱེད་པ།  དོན་དག་གལ་ཆེན་ཐུན་མོང་གིས་གོས་བྱས་ཏེ་ཐག་གཅོད་པ་

སོགས་ཡ་ཐོག་རོགས་ལྡན་ཀི་སྤྱི་ཚོགས་ཞེས་འབོད་སོལ་ཡོད།

བན་གཡོག་སྤྱི་ཚོགས་ནི།  ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་ཡར་རྒྱས་སོང་བ་

དང་བསྟུན།  རིགས་རྒྱུད་དབར་འཁྲུག་རོད་བྱུང་སྟེ།  གཅིག་འགོ་གཅིག་ཏུ་

བསྡུ་རེས་ཀིས།  གཡུལ་ཕམ་མཁན་རྣམས་བན་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་ཞིང་།  སྤྱི་

ལ་དབང་བ་དང་སེར་ལ་དབང་བའི་འདུ་ཤེས་བྱུང་སྟེ།  དཔོན་འབངས་ཀི་

རིམ་པ་བཏོད་པ་དང་།  སེར་ལ་དབང་བའི་དངོས་ཟོག་ཉོ་ཚོང་དར་བས།  

དབུལ་ཕྱུག་གི་བར་ཁྱད་བྱུང་།  རིགས་རྒྱུད་སྤྱི་ཚོགས་སྐབས་ཀི་འདྲ་མཉམ་

དང་མང་གཙོའི་རྣམ་པ་དེ།  འབྱོར་ལྡན་དང་སྟོབས་ལྡན་པ་སེར་བ་དག་

གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་ལམ་དུ་སོང་བ་ཞིག་ཡིན།

བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་སྤྱི་ཚོགས་ནི།  བན་གཡོག་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་

དབང་འཛིན་པ་ཚོས་དམག་འཁྲུག་ལ་བརྟེན་ནས་མངའ་ཐང་རྒྱ་བསྐྱེད་

དང་།  ཆམ་ལ་ཕབ་པའི་མངའ་རིས་རྣམས་སུ་ནུས་ལྡན་གི་དབང་བསྒྱུར་

བྱེད་ཆེད།  མངའ་རིས་དེ་དག་བྱས་རེས་ཅན་གི་བོན་པོ་དང་།  དགའ་ཉེ་

བོ་དཀར་སོགས་ལ་གསོལ་བསྩལ་གནང་བས།  དབང་ཆའི་སྒོམ་གཞི་གྲུབ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སྟངས་དེ་རེ་མོ་ནས་ཞབས་སུ་རིམ་པས་བཀེད་པའི་གཏོར་གཟུགས་ལྟར་

སིད་དབང་སེར་གཅོད་ཀི་ལམ་ལུགས་བྱུང་བ་དང་།  སེར་ལ་དབང་བའི་

ལམ་ལུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཇེ་ཟབ་དང་།  དབུལ་ཕྱུག་གི་བར་ཁྱད་ཇེ་ཆེ།  སྤྱི་

ཚོགས་ཁ་གཏད་ཀི་རྣམ་པ་ཇེ་གསལ་དུ་སོང་བ་ཞིག་ཡིན།

མ་ར་རིང་ལུགས་ཀི་སྤྱི་ཚོགས་ནི།  སེར་ལ་དབང་བའི་ལམ་ལུགས་

ཁྱབ་འཕེལ་དུ་སོང་བ་དང་བསྟུན།  ཚོང་ལས་དར་སེལ་དང་།  ལྷག་པར་

དུ་བཟོ་ལས་གསར་བརེ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས།  མི་འབོར་དང་།  མི་སེར་

གི་ཡོང་འབབ་འཕར་སྣོན་བྱུང་སྟེ།  མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་ལམ་ལུགས་

དར་ཁྱབ་དང་།  དཔལ་འབྱོར་བྱེད་སོ་རྣམས་སེར་བས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་

ལས།  རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་སྟངས་འཛིན་མི་བྱེད།

སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ནི།  ཐོན་དངོས་དང་།  རྒྱུ་ནོར།  མ་ར།  ས་

ཆ་སོགས་ཐོན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་ཐུན་མོང་ངམ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བ་

དང་།  བཟོ་པ་གཙོས་པའི་འབྱོར་མེད་གལ་རིམ་གིས་དྲག་པོའི་གསར་བརེ་

ལ་བརྟེན་ནས་སིད་དབང་སེར་འཛིན་བྱེད་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།

ད་ལྟའི་ཆར།  གོ་ལ་ཧིལ་པོའི་དཔལ་འབྱོར་དང་འཛུགས་སྐྲུན།  ཚན་

རིག་ལག་རལ་སོགས་ལོ་རེ་ནས་ཟླ་རེ་བཞིན་གསར་གཏོད་ཀི་རྣམ་གངས་

མང་ཞིང་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོས་འཕྲུལ་ལས་ཀི་ལག་རལ་ཇེ་མཐོ་དང་ཇེ་བཟང་

དུ་ཕིན་པའི་དབང་གིས་འགོ་བ་མིའི་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་འདོད་

པའི་རེ་བ་གང་འཚམ་ཞིག་བསྐངས་དང་སྐོང་བཞིན་པའི་ཉེར་ལེན་ལས།  

གསར་དུ་འཚར་བཞིན་པའི་འཛམ་གིང་གི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ཀི་འདུ་ཤེས་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་ཏེ།  སོ་སོའི་ཕ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ལུགས་ནི་ཉམ་

ཆུང་བཤུ་གཞོག་གི་ལས་ཀར་བརིས་ནས་ཆོས་ལུགས་དེ་དང་དེ་ནས་བཤད་

པའི་བསབ་བྱ་སོགས་ལ་ཉན་འདོད་དང་ཀོླག་འདོད་སོགས་མེད་པའི་དུས་

རབས་ཀི་འགྱུར་འགོས་གསར་པ་ཞིག་འགོ་ཚུགས་ཡོད་ཅིང་།  ཡ་རབས་

དང་བཟང་སྤྱོད།  གཞན་ཕན་དང་དོ་ཁུར།  སིང་རེ་དང་བྱམས་པ་ལ་

སོགས་པ་ནི་འགོ་བ་མིའི་ཚོགས་སེ་དེ་ཉིད་དུད་འགོའི་སྤྱི་ཚོགས་ལས་ཁྱད་

པར་འབྱེད་ཆོས་གཙོ་བོ་དང་།  རང་གཞན་ཀུན་གི་བདེ་སྐྱིད་ཀི་གཞི་མ་

དང་།  སྐྱེ་རྒུ་ཀུན་གི་སྤྱི་སྨན་ལྟ་བུ་ཡིན་མོད་ཀང་།  བཟང་སྤྱོད་དེ་རྣམས་

ཆོས་ལུགས་བྱེ་བག་པའི་བསབ་བྱ་དང་།  བོ་སྦོང་གི་རིགས་སུ་རློམ་ནས་སྤྱི་

ཚོགས་བདེ་འཇགས་དང་།  བདེ་སྐྱིད་ཀི་འཚོ་བར་མི་མཁོ་བར་ལྟ་བ་དང་།  

དེའི་སྐོར་ལ་གེང་སོང་བྱེད་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་བ་ནི།  ལྟ་བ་སིགས་མར་

སེབས་པའི་དན་རྟགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།  ལྟ་བ་འདི་ནི་རང་བཞིན་གིས་

ཡུལ་ལུང་ཀུན་ཏུ་དར་ཁྱབ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ཡང་།9 སྔོན་མར་མི་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱས་ཤིང་།  སྤྱི་

ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་མི་ཕལ་ཆེ་བ་ཆོས་ལུགས་གཅིག་གི་རེས་སུ་འབངས་

ནས་བང་དོར་གི་ར་འཛིན་རྣམས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཡོད་མོད།  ད་ལྟ་

གནས་སྟངས་འདི་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་ཡོད་སྟབས།  ང་ཚོས་གཞི་རའི་བང་

དོར་ར་འཛིན་རྣམས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐབས་གཞན་ཞིག་ངེས་པར་དུ་

འཚོལ་དགོས།  ཞེས་གསུངས་ཡོད།

9	 	སྟྩོང་ལྩོ་གསར་པའྱི་བང་དྩོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅེས་པའྱི་གེང་གཞྱི་ན་གསལ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཆོས་ལུགས་གཅིག་པུས་འཇིག་རྟེན་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་

རྒྱུའི་གཞི་རྟེན་བྱ་རྒྱུར་ཁག་ཐེག་བྱེད་མི་ཐུབ་ལ།  ཆོས་ལུགས་སྤྱི་དང་བྱེ་

བག་གང་ཞིག་གིས་ཀང་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་བཟང་སྤྱོད་སེལ་མི་ཐུབ་

སྟེ༑  ཆོས་ལུགས་ཀིས་འདས་པའི་དུས་ཚོད་ནང་མི་ས་ཡ་མང་པོར་ཕན་

བཏགས་ཡོད།  ད་ལྟ་ཕན་འདོགས་བཞིན་པ་དང་།  མ་འངོས་པར་ཡང་

མུ་མཐུད་ཕན་གདགས་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད།  འནོ་ཏེ།  དེས་ཀུན་སྤྱོད་ཀི་

ལམ་སྟོན་དང་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་བཟོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཙམ་ཡོང་

རུང་།  དེང་དུས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་འཛམ་

གིང་ནང་།  ཆོས་ལུགས་གཅིག་པུས་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གཞི་རྟེན་ལྡང་གི་མེད།  

དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ནི།  ད་ཆ་འཛམ་གིང་ནང་གི་མི་མང་པོས་ཆོས་

ལུགས་བྱེ་བག་པ་གང་གིའང་རེས་སུ་འབང་གི་མེད།  རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་

ནི༑  གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་དང་རིག་གཞུང་སྣ་མང་ཡོད་པའི་དུས་སྐབས་ཀི་སྤྱི་

ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་འཛམ་བུའི་གིང་གི་མི་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་

ངང་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བར་འབེལ་ནས་ཡོད་སྟབས།  ཆོས་ལུགས་གང་ཡང་རུང་བ་

གཅིག་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་དེ་ང་ཚོ་ཁ་ཤས་ཀི་བོ་ལ་མ་གཏོགས་

འཚམ་པོ་མེད་ཅིང་།  ཚང་མར་དོན་སིང་ལྡན་པ་ཞིག་མི་ཡོང་།10 ཞེས་དང་།  

དེ་བཞིན་དུ།  གལ་ཏེ་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ནི་ངེས་པར་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ལ་

བརྟེན་དགོས་ཚེ།  ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བསབ་བྱ་ལ་བརྟེན་

པའི་ཀུན་སྤྱོད་ནི་ཆོས་དད་མེད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཚོར་ཁྱབ་མི་ཐུབ་པ་དང་།  ཆོས་

དད་མེད་པ་ཚོར་ཆོས་དད་མེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བྱམས་བརེ་སོགས་ཡ་

10	 	ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

རབས་སྤྱོད་བཟང་དག་ཀང་འཐུས་ཤོར་བར་འགྱུར།11 ཞེས་གསུངས།

ཆོས་ལུགས་ནས་བཤད་པའི་བསབ་བྱ་རྣམས་ཉན་མི་འདོད་པ་དང་

ཆོས་དད་མེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དར་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྐེན་ལས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

དུ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེ་འཕྲད་བཞིན་ཡདོ།  བརེ་བ་

མེད་པའི་ཕ་མ།  བརི་བཀུར་མེད་པའི་བུ་ཕྲུག  ཕན་སེམས་མེད་པའི་འག་ོ

འཁིད།  ད་ོཁུར་མེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས།  གཞན་སེམས་མེད་པའི་དུས་རབས་

སགོས་དབྱར་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་པའི་ངན་འབས་སུ་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་ཀི་ཡུལ་

གྲུ་ཀུན་ཏུ་བཀ་མི་ཤིས་པའི་ཉེར་འཚེ་ཆུའི་གཉེར་མ་ལྟར་འབྱུང་བཞིན་ཡདོ།

དེ་ཡང་ཆོས་ལུགས་རྐང་པ་གཅིག་གིས་མི་ཚང་མའི་འདོད་པ་ནམ་

ཡང་སྐོང་མི་ཐུབ་པ་ངོས་ཀིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་།  དེ་ནི་ངས་

ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བྱས་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཡིན།  རང་ཅག་གི་རྒྱུ་སྐར་

འདིའི་སྟེང་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པའི་ཁོད་ཁམས་དང་མོས་པ་མི་འདྲ་

བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་ནི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན།12 ཞེས་གསུངས།

དེ་ཉིད་ལས།  འཛམ་གིང་ནང་ང་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་ལོག་ཟ་རུལ་

སུངས་དང་།  ཁོར་ཡུག  ཆབ་སིད་སོགས་ཀི་རོག་འཛིང་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ་

རྣམས་ནི།  བཟང་སྤྱོད་དང་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་ཉམས་རྒུད་དུ་ཕིན་

པའི་མཇུག་འབས་སུ་ངེས་པའི་བསམ་བོ་ཞིག་ངོས་ལ་ཧ་ལམ་རྒྱུན་དུ་འཁོར་

11	 	ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་སྔྩོན་གེང་དུ་གསལ།

12	 	ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་མཇུག་གྱི་གཏམ་

དུ་གསལ།		
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

གི་འདུག13 ཅེས་གསུངས་ཡོད།  བཟང་སྤྱོད་ཀི་འདུ་ཤེས་རྣམས་མེད་པའི་

རྐེན་གིས་མི་ཚོགས་དཀྱུས་མའི་ནང་དུ་མེ་མདའ་འཕངས་ནས་ཉམ་ཆུང་

དག་གི་སོག་ཕྲོགས་པའི་ལས་བྱས་པ་བརོད་ཀིས་མི་ལངས།  དཔེར་ན།  ཕི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན།  ཨ་རིའི་ནེའི་ཀོན་གི་སོབ་འབིང་(Sandy 

Hook Elementary School) དུ་དོན་མེད་མེ་མདའ་འཕངས་ནས་ཕྲུ་གུ་

ཉི་ཤུ་རྐེན་ལམ་དུ་ཕིན་པ་ནས་བཟུང་།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ བར་

ཨ་རིའི་སོབ་གྲྭ་མི་འདྲ་བ་ཁག་ ༩༤ ནང་བརེ་བ་དང་སིང་རེས་ཕོངས་པ་

འགས་མེ་མདའ་འཕངས་ནས་ཁྱོན་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་རྐེན་འདས་སུ་ཕིན་ཡོད།

དེ་བཞིན་ནོར་ཝེར་མཚོ་གིང་གི་དོན་རྐེན་དང་།  ཐེ་ཝན་མེ་འཁོར་

དང་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཡང་མི་ཚོགས་ཀི་དཀིལ་དུ་དོན་མེད་གི་དང་མེ་མདའ་

བརྒྱབ་པས་བསད་རྨས་དང་།  རྐུ་ཇག་འཕྲོག་གསུམ།  ལོག་གཡེམ་བཙན་

ཁིད་སོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་མ་རུང་བའི་བྱ་སྤྱོད་རྣམས་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་

རེར་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་གསར་འགྱུར་ལས་རིགས་ལས་ཤེས་

ཐུབ་ལ།  མདོར་ན།  ད་ལྟའི་བར་སྐྱེ་བོ་སེར་དང་ཚོགས་པ།  ཡུལ་ལུང་དང་

རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་འཁྲུག་རོད་བར་མ་ཆད་ལྟ་བུར་བྱུང་བ་གང་ཡིན་

ཀང་།  སོ་གསུམ་གི་བཟང་སྤྱོད་ཉམས་ཆག་ཏུ་ཕིན་པའི་དབང་གིས་ཐ་ན་

མིའི་སོག་ལ་རོྒལ་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ནི་བསམ་བརོད་ལས་འདས་པ་

ཞིག་ཡིན།  ངན་སྤྱོད་དེའི་རིགས་ནི་ཕིའི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་

དང་།  ལྟ་སྲུང་འཕྲུལ་འཁོར།  བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཉེན་རྟོག་པ་ཅི་ཙམ་

13	 	ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་མཇུག་གྱི་གཏམ་

དུ་གསལ།			
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

གིས་མང་བ་བཏང་བ་དེའི་ཚོད་ཀིས་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་འབས་བུ་མ་འཐོན་

པ་དང་།  ཆོས་ལུགས་སོ་སོ་ནས་བཤད་པའི་བསབ་བྱའི་ཕན་འབས་ཆེ་

ན་ཡང་དེང་དུས་ཀི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ནི།  ཆོས་ལུགས་ཀི་བསབ་

བྱ་གང་ཡང་ཉན་འདོད་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་མངོན་གསལ་ཇེ་ཆེར་འགོ་

བཞིན་པའི་འགྱུར་ལྡོག་དང་།  ཆོས་དད་མེད་པའི་མི་འབོར་གི་གངས་ཚད་

ཀང་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་ཇེ་མཐོ་ཡིན་ཞིང་།  བསམ་བོའི་རིན་ཐང་དང་བཟང་

སྤྱོད་ཀིས་ཕོངས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་

ཁོ་ན་ཡོད་པ་ནི།  ནང་བསམ་བོའི་ཤེས་བྱ་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤྱོད་འབའ་ཞིག་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མ་

གཟིགས་པས།  ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ལོ་མང་རིང་

འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་གང་སར་ཞབས་ཀིས་བཅགས་པའི་ཉམས་མོང་ལས་

རྣམ་གཞག་འདི་གསར་གཏོད་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན།

དེ་ཡང་།  ང་ཚོས་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྒྱུན་དུ་མི་གསོད་རྐུ་འཕྲོག  

མགོ་སྐོར་གཡོ་སྒྱུ།  གཞན་ལ་གནོད་འཚེ།  ཉམ་ཐག་ལ་མཐོང་ཆུང་།  སྤྱི་

རས་ལ་བག་མེད།  ཆང་རག་ལ་ངན་གོམས།  སྤྱི་དོན་རྒྱབ་སྐྱུར།  དུག་རས་

འཐེན་པ།  གོགས་མེད་དུ་ལུས་པ།  འཁོན་འཛིན་དང་ཕྲག་དོག  འགན་

སེམས་དང་དངངས་སྐྲག་སོགས་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད།  ངོས་ཀི་བསམ་

པར་དེ་ནི་ང་ཚོས་ད་བར་ཀུན་སྤྱོད་དང་བསམ་བོའི་རིན་ཐང་བྱམས་བརེ་

སོགས་སྣང་མེད་དུ་ཤོར་བའི་རྐེན་ལས་བྱུང་ཡོད།14 ཅེས་གསུངས་ཡོད།  

14	 	ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་སྔྩོན་གེང་དུ་གསལ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཡང་།  ངོས་རང་ས་ཕོགས་གང་དུ་ཕིན་ཀང་མི་ཚོས་སྡུག་སྐད་རྒྱག་གི་

འདུག་ལ།  ངོས་རང་ལ་མཚོན་ནའང་།  དུས་ནས་དུས་སུ་མ་འགིགས་པའི་

སྐོར་ཤོད་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་འདུག

དེས་ན་ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་རྣམས་ཀི་བྱ་སྤྱོད་ཁོད་ཏན་ཏན་གཅིག་གིས་

ལྡང་གི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད།  འ་ོན།  མ་ལྡང་བ་དེ་གང་རེད་དམ་ཞེ་

ན༑  ངའི་བསམ་པར།  ར་བའི་དཀའ་ངལ་ནི།  ང་ཚོས་ཕི་དངོས་པོའི་མཐུན་

རྐེན་ཐད་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་པ་

མ་གཏོགས།  བཟང་སྤྱོད་དང་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་ལ་དོ་སྣང་མི་བྱེད་པ་

འདིས་ལན་པ་རེད།15 ཅེས་གསུངས་ཡོད།

འགོ་བ་མིའི་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་དང་བཟང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་བཏང་

བ་ཁོ་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལེགས་པར་གཟིགས་

ཏེ༑  འནོ་ཀང་།  རོག་ག་དེ་ཚོ་ནི་ཕན་ཚུན་ལ་བྱམས་དང་སིང་རེ་བསྐྱེད་པ་

བརྒྱུད་ནས་སེལ་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ཅེས་དང་།  དཀའ་ངལ་དེ་རྣམས་

རང་བཞིན་གིས་ཡལ་འགོ་བའི་དོན་ཞིག་མིན་ཞིང་།  རོག་ག་དེ་ཚོ་རེ་རེ་ལ་

སེལ་ཐབས་བྱེ་བག་པ་རེ་དགོས་ངེས་རེད་མོད།  ནང་སེམས་ཀི་ཆ་འདི་སྣང་

མེད་དུ་བཏང་ཚེ།  ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་གི་ར་བ་ནམ་ཡང་གཅོད་མི་

ཐུབ་པ་གསལ་པོ་ཡིན།16 ཞེས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་དམིགས་བསལ་ཁུར་དུ་

འཁྱེར་བའི་མཛད་འགན་གསུམ་གི་ནང་ནས་འགན་ཁུར་དང་པོ་ནི།  འགོ་

15	 	ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།

16	 	སྟྩོང་ལྩོ་གསར་བའྱི་བང་དྩོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅེས་པར་གསལ།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

བ་མི་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཀི་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས།  ཞེས་འགོ་བ་མིའི་སེམས་

ཀི་རིན་ཐང་དང་བཟང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་གི་སད་དུ་ཐུགས་འཁུར་ལྷག་པར་

བཞེས་གནང་སྟེ།  འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་གང་སར་ལོ་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་དང་།  

མི་མང་འདུ་འཛོམས་སྐབས་བཀའ་སོབ་མང་པོ་ཞིག་གི་བརོད་གཞི་གཙོ་བོ་

དེ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་།  མ་ཟད་ཆེད་མངགས་ཀིས་འགོ་བ་མིའི་ཀུན་སྤྱོད་གོང་

འཕེལ་གི་སད།  རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་གསར་པ་རེ་ལྗགས་རོམ་གནང་

བའི་ཁོད།  (Ethics for the New Millennium) སྟོང་ལོ་གསར་བའི་བང་

དོར་གི་རྣམ་གཞག་དང་།  (Beyond Religion) ཆོས་ལུགས་ཀི་མཚམས་

ལས་འདས་པ་ཞེས་པའི་གསུང་རོམ་གཉིས་ནི།   བཟང་སྤྱོད་ཀི་ན་ཚ་ཕོག་

པའི་འཇིག་རྟེན་གི་སྤྱི་སྨན་དུ་སྩལ་ཡོད།

དེར་བརྟེན་༸གོང་ས་མཆོག་ནི།  ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་

བཟང་སྤྱོད་ཀི་རྣམ་གཞག་གསར་གཏོད་བྱེད་མཁན་དང་།  འཇིག་རྟེན་

ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་ཁེ་ཕན་དང་བདེ་སྡུག་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོས་འགོ་བ་

མིའི་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་དང་དགའ་ཕོགས་ཀི་བཟང་སྤྱོད་གཞི་རྟེན་དུ་

བཟུང་ནས་ཤེས་ཡོན་གི་རིག་ཚན་བྱེ་བག་པ་གནད་ཆེ་ལ་ཕུགས་འཕེར་

བའི་རྣམ་གཞག་མང་པོ་གསར་གཏོད་དང་ལག་ལེན་གོང་འཕེལ་གཏོང་

རྒྱུར་ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཤུགས་རྐེན་ཆེས་ཆེ་བའི་

རླབས་ཆེན་གི་སྐྱེས་བུར་ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་ཡིན་པ་རེད།

ཁོང་གི་ཞལ་ནས་ཀང་ངས་དབང་བསྐུར་བ་དང་ལྷའི་རྣལ་འབོྱར་



344

ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཉམས་སུ་ལེན་པ་སོགས་ཉམས་ལེན་མང་པོ་བྱེད་ཀི་ཡོད་ཀང་།  བྱང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་དང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་ལྟ་བ་གཉིས་ནི།  འཛམ་

གིང་གི་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ལ།  ངའི་རྒྱུན་གི་ཉམས་ལེན་གི་མཐིལ་ཡང་དེ་ཡིན་

ཞེས་ཡོངས་གགས་ཐོག་གསུང་གི་ཡོད།

དེས་ན་གཤམ་གི་ལེ་ཚན་ཁག་ནང་།  ནང་པ་ཞིག་དང་ཆོས་པ་ཞིག་

ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མ་ཡིན་པར།  མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ལ་ཉེ་བ་ཡོད་པའི་

ཁོད་ཀི་འགོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།  འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་མདུན་

ལམ་ལ་དོ་ཁུར་བྱེད་མཁན་ཞིག་དང་དེ་དག་གི་འབྱུང་འགྱུར་སྲུང་སྐྱོབ་

དང་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཕིར་ཕན་ཐོགས་བྱེད་འདོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་

ནས་ངས་རང་གི་བསམ་ཚུལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།17  ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་

ལས་ཤེས་ནུས།

༣  རྣམ་གཞག་འདིའི་མིང་འབོད་སངས་ཐད་རིམ་པ་མི་འད་བ་བྱུང་བ།

གཞུང་ལུགས་འདིའི་རྣམ་གཞག་གི་མིང་ནི།  ཨིན་སྐད་དུ།  Secular 

Ethics ཞེས་འབོད་ཅིང་།  དེ་བོད་སྐད་དུ་སྒྱུར་སྐབས།  འགྱུར་མི་འདྲ་བའི་

དབང་གིས་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་དམ།  ཆོས་ལུགས་དང་མ་

འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད།  ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད།  ཆོས་

ལུགས་ཀི་མཚམས་ལས་འདས་པའི་བཟང་སྤྱོད།  འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་རིག་

པ༑  (རྒྱ་གར་དུ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རྒྱལ་པོ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་པོ་ལ་གཏམ་དུ་བྱ་བ་

17	 	ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་པའི་ནང་།  ཆང་མི་འཐུང་དང་འཚོ་བ་བཟང༌། །རྣམ་མི་

འཚེ་དང་གུས་སྦིན་དང༌། །མཆོད་འསོ་མཆོད་དང་བྱམས་པ་སྟེ། །མདོར་ན་ཆོས་ནི་

དེ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཟི་བྱེད་ཆང་སོགས་ཚོད་མེད་སྤྱོད་པ་སོང་བ།  ཡང་དག་པའི་འཚོ་

བར་རོལ་པ།  ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་མི་འཚེ་བ།  སྦིན་གནས་ལ་གུས་

པ༑  ཕ་མ་དང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སོགས་ལ་མཆོད་པ།  གཞན་ལ་བྱམས་པ་བཅས་

གསུངས་པ་དང་།   དེ་བཞིན་བོད་དུ་ཡང་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་མི་ཆོས་གཙང་མ་

བཅུ་དྲུག་གི་སོལ་ཡོད་པ་དང་།  འབོམ་སྟོན་པའི་མི་ཆོས་གནད་ཀི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུ།  དམ་

པ་ལྷ་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ལྟ་བུ།) གཞན་ཡང་།  ཨ་

རི་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༡༡ ཉིན་དགེ་ལྡན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཁིད་སྩལ་བའི་ནང་།  ནམ་རྒྱུན་

བོད་པའི་ཁ་རྒྱུན་ལའང་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་།  མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་

དྲུག་ཅེས་བཤད་སོལ་ཡོད་པའི་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་མིའི་ཐེག་པ་ལ་

འཇོག་ཐུབ།  མིའི་ཐེག་པ་ཞེས་པ་ཚེ་འདིའི་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བའམ།  བདེ་

ཞིང་སྐྱིད་པའི་མི་ཚེ་ཞིག་ཡོང་བ་ལ་མིའི་ཐེག་པ་དང་།  ཞེས་པ་ནས།  དེ་

ལྟར་ན།  མིའི་ཐེག་པ་ཞེས་པ་ནམ་རྒྱུན་ངས་བཤད་བཞིན་པའི་ Secular 

Ethics ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་ཏག་ཏག་འབྱོར་བ་

འདུག  ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན།  མིའི་ཐེག་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་

སད་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉིན་སྐུའི་གསུང་སྒྱུར་དགེ་བཤེས་ཐུབ་

བསྟན་སྦིན་པ་དྷ་སར་ཕེབས་སྐབས་དྷ་སའི་ཉེ་ཁུལ་གི་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དང་།  སོབ་སྤྱི།  ཤེས་རིག་ལས་བྱེད་བཅས་མི་གངས་ ༤༥ ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་

མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ངོ་སྤོད་སྐབས་ཐ་སད་གཅིག་གྱུར་ཡོང་གི་མེད་

པའི་གནས་སྟངས་ཐད་གེང་སོང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་འདུག

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ དང་ ༢༨ ཉིན་གཉིས་རིང་ལོར་དིལླིར་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིག་ཚང་ནས་གོ་སྒིག་ཞུས་པའི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་བསབ་གཞི་གཏན་འབེབས་ཚོགས་འདུ་ལེགས་གྲུབ་

རེས་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་གཙོས་པའི་བཀའ་བོན་ཁི་ཟུར་བདག་ཉིད་ཆེན་

པོ་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ།  བཀའ་ཟུར་རེ་བཙུན་པདྨ།  བཀའ་

ཟུར་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་།  ཝཱ་ཎ་བོད་ཀི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་

ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་དང་།  དྷ་ས་

བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར།  ཨེ་མོ་

རིའི་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གི་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན།  

ཤེས་ལྷན་འགན་འཛིན་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་བོད་པའི་སོབ་ཁང་ནང་

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སོབ་སེལ་གནང་ཕོགས་སྐོར་གོ་

བསྡུར་ཞུས་པའི་ཚིག་ཐོའི་ནང་།  Secular Ethics ཞེས་པ་བོད་ཀི་སྐད་

ཡིག་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་སོགས་མིང་དོད་གཏན་འབེབས་མེད་

པར་བརྟེན་ཐ་སད་གཅིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་གོ་བསྡུར་ཞུས་པའི་མཐའ་དོན།  

“ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་”ཅེས་འབོད་ན་ལེགས་ཚུལ་སྤྱི་

མོས་བྱུང་བ་ལྟར་གཏན་འབེབས་གནང་།  ཞེས་བཀོད་འདུག་པ་ལྟར།  ད་

ལྟའི་ཆར་གཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆའི་ནང་དེ་ལྟར་ལག་བསྟར་འགོ་བཞིན་པ་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ཞིག་རེད་འདུག

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲ་ཚིགས་སུ།  འགན་ཁུར་དང་པོའི་སེ་ཚན་

ནང་།  རྒྱ་གར་གི་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་སྤྱོད་བཟང་(Secular 

Ethics) ཟེར་བ་ནི།  ཆོས་དང་མ་འབེལ་བར་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱ་

གར་གི་ར་ཁིམས་ཡིན་ནའང་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ (Secular) གཞི་ར་ལ་

བཞག་ཡོད་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ཆོས་ལུགས་

རིས་མེད་ (Secular) ཟེར་དུས་ཆོས་ལ་ངོ་རྒོལ་གི་མཐོང་ཚུལ་ཡོད་པ་དེ་

གཉིས་ཐ་དད་རེད།  ཅེས་གསུངས། 

གང་ལྟར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་མིང་

འདི་ཡག་ཤོས་ཡིན་པར་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་

ཆེས་ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་དུ་གསུངས་ཡོད།18

༤ ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་གོ་དོན།

སྤྱིར་བཏང་རྣམ་གཞག་འདི་ནི།  གནའ་བོའི་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་རིག་

པ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ངེས་ཀང་།  འདིར་ནུབ་ཕོགས་ཡུལ་གྲུའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་

ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་ནས་གསར་གཏོད་མཛད་པ་ཡིན་པས།  ཡུལ་ལུང་དེ་

དག་གི་བེད་སྤྱོད་གནང་བཞིན་པའི་ Secular Ethics ཞེས་པ་འདི་དང་

འགོས་མཐུན་པར་ཆེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཐ་སད་ཅིག་ཡིན།  བོད་སྐད་དུ།  ཆོས་

18	 དྲ་བྱང་	https://www.youtube.com/watch?v=YeMIUD1WeIs བརྙན་ཕབ་འདྱིའྱི་

ནང་གསལ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་བྱ་ཞིང་།  དེའི་གོ་དོན་ནམ་ངོ་བོ་

ནི༑   ཁོང་གིས་འདི་ལྟར་གསུངས་པ་སྟེ།  མི་འགའ་ཞིག་དང་ལྷག་པར་དུ་

ཡེ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེའི་ཆོས་གོགས་ཕོ་མོ་ཁ་ཤས་ལ་ངོས་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་

ཐ་སད་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བ་ཞེས་པས་དཀའ་ངལ་བཟོ་གི་ཡོད་པ་ངས་

ཤེས་ཀི་ཡོད།  འགའ་ཞིག་གི་ངོར།  ཚིག་དེ་ག་རང་གིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

ཆོས་ཁས་མི་ལེན་པའམ་ཡང་ན་དེ་བས་ཆོས་ལ་སང་འཛིན་བྱེད་པ་སྟོན་

ཞིང་།  ཁོང་ཚོའི་བསམ་པར།  ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པས།  བཟང་སྤྱོད་

ཀི་རྣམ་གཞག་དང་མི་མང་གི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཀུན་གི་ཁོད་ནས་

ཆོས་ལུགས་ཟུར་འདོན་བྱེད་པར་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་ལྟར་མཐོང་

ཤས་ཆེ།  དེ་ནི་ངོས་ཀི་སེམས་ནང་གང་ཡོད་པ་དེ་ར་བ་ནས་མ་ཡིན།  དེ་

ལས་ལྡོག་སྟེ།  ཆོས་དང་མ་འབེལ་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་འདིའི་ཐད་ངོས་ཀི་

གོ་རྟོགས་ནི།  རྒྱ་གར་ནང་ཡོངས་གགས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་དེ་ལས་

བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།  ཞེས་དང་།  ཚིག་དེ་རྒྱ་གར་གི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་

ནང་།  ཆོས་ལུགས་སམ་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་ལ་རྒྱབ་འགལ་མིན་པ་

ལྟ་ཅི།  དོན་དངོས་སུ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་སེམས་གཏིང་ནས་གུས་བཀུར་

དང་བཟོད་གསོལ་དགོས་ཚུལ་སྟོན་ཞིང་།  ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་མཁན་ཚོ་

ཡང་ཚུད་ཅིང་ཀུན་ལ་སོབ་པ་དང་ཕོགས་རིས་དང་བལ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་

ཞིག་སྟོན་གི་ཡོད།19 ཅེས་དང་།  ཡང་།  ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ངོས་ནས་

ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་(Secular Ethics) ཅེས་པ་ནི།  མིའི་

རིགས་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་གཞི་རའི་བཟང་གཤིས་རྣམས་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་

19	 	ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གིའང་བྱམས་བརེའི་བསབ་བྱའི་རྨང་གཞི་རུ་གྱུར་པ་

དེ་རྣམས་ལ་ཟེར་གི་ཡོད།  ཅེས་དང་།  རྒྱ་གར་གི་ར་ཁིམས་ཀང་ཆོས་དང་

མ་འབེལ་བ་ཞིག་སོལ་གཏོད་བྱས་ཡོད།  རྒྱ་གར་གི་ཆོས་དང་མ་འབེལ་

བའི་ར་ཁིམས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ་ནི་ཆོས་ལུགས་ལ་གུས་བརི་མེད་

པ་ལྟ་བུ་མིན་པར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་མཉམ་གནས་དང་མཉམ་དར་ཡོང་

ཕིར་ཡིན།  ར་ཁིམས་དེ་གཏན་འབེབས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་མཁན་

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡི་གང་ཉིད་ཆོས་པ་གཤའ་མ་ཞིག་ཡིན།  ལོ་རྒྱུས་ཐོག་

ནས་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་དཔེ་མཚོན་དེ་དག་མཐོང་སྟེ།  ངོས་རང་ལ་ཆོས་

ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་སྤྱོད་བཟང་དར་སེལ་གི་བྱ་བ་འདིར་མི་བདེ་བ་

གང་ཡང་མ་བྱུང་།20 ཞེས་གསུངས་ཡོད།  ཡང་།  གོང་གསལ་འགན་ཁུར་

དང་པོའི་སེ་ཚན་དེའི་ནང་དུ།  རྒྱ་གར་གི་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀི་བཟང་

སྤྱོད་ Secular Ethics ཟེར་བ་ནི་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བར་འགོ་བཞིན་ཡོད་

པ་རེད།  རྒྱ་གར་གི་ར་ཁིམས་ཡིན་ནའང་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ Secular 

གཞི་ར་ལ་བཞག་ཡོད་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་

ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ Secular ཟེར་དུས་ཆོས་ལ་ངོ་རྒོལ་གི་མཐོང་ཚུལ་

ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ཐ་དད་རེད།  ཅེས་ནུབ་ཕོགས་པས་ཐ་སད་དེར་གོ་བ་ལེན་

སྟངས་དང་།  རྒྱ་གར་གི་ར་ཁིམས་ནང་གོ་བ་ལེན་སྟངས་དེ་མི་འདྲ་བ་ཞལ་

གསལ་གནང་ཡོད།

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ Secular 

20	 	ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་སྔྩོན་གེང་དུ་གསལ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཞེས་པ་འདིའི་དོན་ནུབ་ཕོགས་པ་ཚོས་བཤད་ན།  ཆོས་འགལ་རིང་ལུགས།  

ཆོས་མེད་རིང་ལུགས།  ཆོས་འགོག་རིང་ལུགས་ཞེས་སོགས་ཆོས་ལ་ངོ་

རྒོལ་གི་དོན་ཅན་ཞིག་ཏུ་འདོད་ཀང་།  སྐབས་འདིར་དེ་འདྲ་མིན་པར་ཆོས་

ལུགས་རིས་མེད་དམ་ཡང་ན་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་ཙམ་གི་དོན་ཡིན་

ཚུལ་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་དུ་གསུངས་ཡོད།21

ཡང་ཐ་སད་དེའི་ནང་གསར་བརེའི་གོ་དོན་ཞིག་ཀང་ཡོད་ངེས་ཏེ།  

ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་གི་ལས་འགུལ་ཏེ།  མང་གཙོ་དང་།  སེར་དོན་རིང་ལུགས།  

སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་བཅས་ཀིས་ང་ཚོའི་བསམ་བོ་མཐོར་འདེགས་བྱས་

ཡོད་ཀང་།  ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་ཇི་བཞིན་ང་ཚོར་སྤྱི་ཁྱབ་ཀི་བདེ་སྐྱིད་

ཅིག་བསྐྲུན་མེད།  ང་ཚོར་གསར་བརེ་ཞིག་དགོས་པ་ནི་མངོན་གསལ་ཡིན་

ནའང་།  དེ་ནི་ཆབ་སིད་དང་།  དཔལ་འབྱོར།  འཕྲུལ་ལས་སོགས་ཀི་གསར་

བརེ་ཞིག་མིན་ཞིང་།  ཕི་ལ་ཕོགས་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་གིས་མི་འགིག་

པ་འདས་པའི་དུས་རབས་འདིའི་ཉམས་མོང་གིས་གསལ་པོར་སྟོན་པ་དང་།  

ངོས་ཀིས་འདིར་གོས་གཞི་རུ་འདོན་བཞིན་པ་ནི།  ཆོས་ཀི་གསར་བརེ་ཞིག་

ཡིན།  ཞེས་དང་།  ངོས་ཀིས་གེང་བཞིན་པའི་ཆོས་ཀི་གསར་བརེ་ནི།  ཆོས་

ལུགས་ཀི་གསར་བརེ་ཞིག་མིན་ལ།  འཇིག་རྟེན་གཞན་ཞིག་ལ་ཕོགས་

པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཤིག་ཀང་མིན་ཞིང་།  རྫུ་འཕྲུལ་དང་སྦས་དོན་གི་

ལམ་ཞིག་དེ་བས་ཀང་མིན།  འདི་ལས་ལྡོག་སྟེ།  ངོས་ཀིས་གེང་བཞིན་པའི་

གསར་བརེ་ནི།  རང་ཉིད་ཁོ་ན་བསམ་པའི་བདག་འཛིན་ཉུང་དུ་བཏང་

21	 དྲ་བྱང་།	https://www.youtube.com/watch?v=mi_0aPUej-A)འདྱིའྱི་ནང་གསལ།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ནས་རང་ཉིད་དང་འབེལ་བའི་མི་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བོ་ཁ་

ཕོགས་ཏེ།  རང་གི་ཀུན་སྤྱོད་ཀི་ངོས་ནས་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་བདེ་བ་

འདྲ་མཉམ་དུ་ངོས་འཛིན་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞིག་ཡིན།  ཞེས་དང་།  ཆོས་ཀི་

གསར་བརེ་ཞེས་པ་ནི།  བང་དོར་གི་གསར་བརེ་ཞིག་ཀང་ནང་དུ་འདུས་

པའི་ནང་སེམས་ཀི་གསར་བརེ་ཞིག་ཡིན།  ཞེས་དང་།  མི་མང་ཆེ་བས་ཆོས་

ལུགས་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀི་མེད་སྟབས།  ངོས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ནི།  ཆོས་

ལུགས་ལ་སྐྱབས་མ་བཅོལ་བར་འགོ་བ་མི་སྤྱི་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིག་

འཚོལ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།22 ཞེས་གསུངས།

དེས་ན་འདིར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་ཞེས་བརོད་ན་མ་གཏོགས་

ཆོས་ལ་མ་བརྟེན་ཞེས་མ་བརོད་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་མཐོང་།  ཆོས་དང་

ཆོས་ལུགས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ནི།  དེ་ཉིད་ལས།  ངོས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་

ལ༑  ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་གཉིས་ཀི་བར་ལ་ཁྱད་པར་གལ་ཆེན་ཞིག་འབྱེད་

ཆོག  ཆོས་ལུགས་ཞེས་པ་ནི།  སོལ་རྒྱུན་གང་རུང་ཞིག་གིས་བཞག་པའི་

མཐར་ཐུག་གི་གོ་འཕང་ལ་དད་པ་བྱེད་པ་དང་།  མངོན་སུམ་ཡིན་པའི་

འཇིག་རྟེན་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ལས་འདས་པའི་ཡུལ་ཏེ།  གཅིག་

བྱས་ན་བཀོད་པ་པོའི་ཞིང་ཁམས་སམ་མང་འདས་ལྟ་བུའི་དོན་སྤྱི་སོགས་

ཀང་དད་པ་དེའི་ཆ་ཤས་སུ་ཁས་ལེན་བྱེད་པའི་སྒིག་གཞི་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  

གསུང་རབ་དང་བཀའ་ལུང་།  ཆོ་ག་དང་ཞལ་འདོན་སོགས་ནི་ཆོས་ལུགས་

ཀི་བྱེད་སོ་ཁག་ཅིག་ཡིན།  འནོ་ཀང་།  ཆོས་ནི་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་

22	 	སྟྩོང་ལྩོ་གསར་པའྱི་བང་དྩོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅེས་པར་གསལ།



352

ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བདེ་བ་བསྐྲུན་པའི་འགོ་བ་མིའི་བོ་དང་འབེལ་བའི་ཡོན་ཏན་ཏེ།  བརེ་བ་

དང་སིང་རེ།  བཟོད་པ་དང་དགོངས་ཡངས།  ཆོག་ཤེས་དང་གཞན་བསམ།  

མཐུན་འབེལ་གི་འདུ་ཤེས་སོགས་ལ་གཙོ་བོར་འབེལ་ཡོད།23 ཅེས་གསུངས།

༥ ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་གཞི་རྟེན།

དེ་ཡང་རྣམ་གཞག་འདིའི་གཞི་རྟེན་ནི།  ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཁས་ལེན་

ནུས་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་

ལམ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ལ།  གཞི་རའི་ར་འཛིན་གཉིས་ཁོ་ན་ངོས་འཛིན་

དགོས་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡོད།  འགོ་བ་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་གཉིས་

ཀ་ང་ཚོའི་རྒྱུན་ལྡན་གི་མོང་བ་དང་རྒྱུན་ཤེས་ཀི་ཐོག་ལ་གཞི་བཞག་སྟེ་ལས་

ས་པོར་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ།  དེ་གཉིས་ཀ་དེང་དུས་ཉམས་ཞིབ་ཀི་རེད་དོན་

ཐོག་ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤོད་བྱས་ཡོད་ཅིང་།  དམིགས་བསལ་བསམ་བོའི་

ཚན་རིག་དང་།  དབང་རའི་ཚན་རིག  སྨན་དཔྱད་ཚན་རིག་ལྟ་བུའི་ཁྱབ་

ཁོངས་ཁོད་ནས་ར་སྤོད་བྱས་ཡོད།

ར་འཛིན་དང་པོ་ནི།  ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་

དང་།  བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པའི་གཅིག་གྱུར་གི་

མངོན་འདོད་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས།

ར་འཛིན་གཉིས་པ་ནི།  ང་ཚོའི་ལུས་པོའི་གྲུབ་སྟངས་དངོས་ཀི་ཆ་

ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཚུད།  འགོ་བ་མིའི་དངོས་ཡོད་

23	 	སྟྩོང་ལྩོ་གསར་པའྱི་བང་དྩོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅེས་པར་གསལ།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

གནས་ཚུལ་གི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་

ནས་ཡོད་པའི་འབེལ་བ་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  ར་འཛིན་དེ་གཉིས་ཀི་

ཐོག་ནས།  ང་ཚོ་རང་ཉིད་དང་གཞན་གི་བདེ་ཐབས་གཉིས་སོ་སོར་འབྱེད་

མི་ཐུབ་པའི་འབེལ་ལམ་ངོས་འཛིན་དང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཅིང་།  དེ་གཉིས་

ཟུང་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གོ་རྟོགས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་ནང་སེམས་

ཀི་རིན་ཐང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པའི་གཞི་རྟེན་རན་པོ་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་པར་ངོས་

ནས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡོད།  ཅེས་དང་།  ང་ཚོར་ཆོས་ལུགས་ཀི་སྒོམ་གཞི་

ཞིག་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར།  བྱམས་པ་དང་།  སེམས་པ་བཟང་པོ།  བརེ་

སེམས་བཅས་ཀི་ཕོགས་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་པའི་གཞི་རའི་འགོ་བ་མིའི་རང་

གཤིས་ཤིག་ཡོད།24 ཅེས་དང་།  ང་ཚོར་ཐོག་མ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཤུགས་

རྐེན་ཐེབས་མེད་ཀང་ཕྲུ་གུའི་སྐབས་ནས་གཞན་ལ་བརེ་བ་དང་།  བྱམས་པ་

དང་།  ཕན་སེམས་དང་།  བཟོད་སོམ་སོགས་རང་གི་ངང་གིས་ཡོད་པ་དང་།  

དེ་དག་དང་འབེལ་བའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་སྤྱོད་ཀང་རང་ཆས་སུ་ཡོད།  དེའི་

ཕིར་མི་ཀུན་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་བཟང་པོའི་རིགས་ཀི་བསམ་བོ་དང་

བྱ་སྤྱོད་བཟང་པོ་འདི་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ།  ངོས་ནས་ཆོས་ལུགས་དང་ལྟ་

གྲུབ་བྱེ་བག་པ་གང་གིའང་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པའི་མིའི་གཞི་རའི་བཟང་

སྤྱོད་དེ་དར་སེལ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་ཀི་ཡོད།25 ཅེས་གསུངས།   གང་ལྟར་

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་འདི་ཉིད་སོང་སའི་གཞི་རྟེན་ནམ་

རྨང་གཞི་ནི།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པ་དེ་རེད།  འདྲ་

24	 	ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།

25	 	ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་སྔྩོན་གེང་དུ་གསལ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

མཉམ་ཡིན་པ་དེ་གཞི་གང་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་འཆད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།  

དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡོད།

དང་པོ།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་ལ་སྡུག་བསྔལ་མི་

འདོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།

གཉིས་པ།  ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་

ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།

གསུམ་པ།  ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་

ནུས་པ་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་པ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་འདི་དམན་

དང་དེ་མཆོག་གི་ཁྱད་པར་འབྱེད་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པའ།ོ །

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་འདིར་ཚན་རིག་གིས་རྒྱབ་

རྟེན་བྱ་དགོས་པ་ལས་ཆོས་ལུགས་ཀི་རྒྱབ་རྟེན་བྱ་མི་རུང་སྟེ།  ད་ལྟའི་སོབ་

སྦོང་གི་སེ་ཚན་ཕལ་ཆེ་བ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་སེམས་ཁམས་དང་འབེལ་

བའི་སོབ་སོྦང་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་སེ་ཚན་དག་ཏུ་ཚན་རིག་གི་ཁུངས་སྐྱེལ་

བྱ་རྒྱུ་གཙོ་འདོན་བྱེད་བཞིན་པ་ང་ཚོས་མཐོང་གསལ་རེད།  ཆོས་དང་

བཀའ་ལུང་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་མཁན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆོས་ལུགས་འདྲ་

མིན་གི་སྐྱེ་བོ་དག་ལ་གཅིག་མཐུན་གི་ཁས་ལེན་ཡོད་པའི་ཤེས་ཡོན་སོབ་

གསོ་ཞིག་དགོས་པས།  ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་འདིའི་

རྒྱབ་རྟེན་ནི།  ཚན་རིག་ཡིན་དགོས་པ་ལས་ཆོས་ལུགས་བྱེ་བག་པ་གང་

ཡང་མིན།  དེར་བརྟེན།  རྣམ་གཞག་འདི་ཉིད་ཚན་རིག་རང་བཞིན་ཅན་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་གལ་ཆེ་སྐོར་ནན་བརོད་གནང་ཡོད།

༦  ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས།

དེ་ཡང་རྣམ་གཞག་འདིའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི།  སིང་རེ་ལ་བརྟེན་པ་ཞིག་

ཡིན།   བཟང་སྤྱོད་ཀི་བསམ་ཚུལ་དངོས་གནས་དེ་ཀུན་སོང་ལ་བསམ་ཞིབ་

མ་བྱས་པར་ཡོང་ཐབས་མེད།  གལ་སིད་ང་ཚོས་སོ་སོའི་མགོ་ཤིང་སོང་ཞིག་

ལ་བརྡབས་པ་ན།  ང་ཚོས་ཤིང་སོང་ལ་ཁག་དཀི་བྱེད་དམ།  དེ་ལྟར་མི་

བྱེད་པ་བརོད་མི་དགོས།  ཀུན་སྤྱོད་ཀི་འགན་འཁིའི་བསམ་ཚུལ་གིས་ནང་

གི་ཀུན་སོང་ཁོད་གང་གཏོགས་པ་སྔོན་ཚུད་ནས་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀི་ཡོད།  

དེར་བརྟེན་ངའི་ངོར།  ཀུན་སོང་གི་རིམ་པར་སོ་མ་བསྟུན་པར་བཟང་སྤྱོད་

འགེལ་བརོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཆ་མ་ཚང་བ་ལྟ་བུར་མངོན།

མདོར་ན།  ནང་གི་ཀུན་སོང་ནི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆེ་ཤོས་

ཤིག་ཡིན།  ང་ཚོའི་ཀུན་སོང་གཙང་མ་ཡོད་པ་དང་།  ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་

གིས་གཞན་གི་ཁེ་ཕན་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་སྐབས།  རང་བཞིན་གིས་ང་ཚོའི་

བྱ་སྤྱོད་རྣམས་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཆ་ནས་ལྷད་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད།  རྒྱུ་

མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས།  ངོས་ནས་སིང་རེ་ནི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཐབས་ལམ་

ཡོངས་རོགས་ཀི་ར་བ་ཚུགས་སའི་གཞི་རྟེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་བརི་འཇོག་

བྱེད་ཀི་ཡོད།  དེ་ནི་དྲང་བདེན་ཐེ་བའི་ང་ཚོའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་རིན་ཐང་

ཡོད་དོ་ཅོག་དང་གཞིའི་རྣམ་གཞག་འབྱུང་ས་སྟེ་སིང་རེ་དང་བཅས་གཞན་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

གི་བདེ་དོན་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་པ་ཞིག་ལས་ཡོང་གི་ཡོད།26 ཅེས་གསུངས།  

བཟང་སྤྱོད་དེ་ཡང་འགོ་བ་མི་ཚང་མར་ཡོང་ཆོག་པའི་གཞི་རྟེན་ནི།  འགོ་བ་

མིའི་རང་བཞིན་སིང་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ་ཚན་རིག་གིས་ར་སོྤད་

བྱས་ཡོད་སྐོར་དང་།  མི་རྣམས་རང་གི་ཨ་མ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྐབས་ནས་

སིང་རེའི་ས་བོན་ཡོད་སྐོར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སྐུ་སེར་ལ་དཔེ་བཞག་

ནས་གསུང་གི་ཡོད།  དཔེར་ན།  ཁོང་གིས།  ངོས་ཀི་སིང་རེའི་དགེ་རྒན་དང་

པོ་དེ་ནི་ང་རང་གི་ཨ་མ་ཡིན།  ཁོང་ནི་ཞིང་པ་གཉམོ་ཆུང་ཞིག་གི་ཁྱིམ་རྒྱུད་

འཛིན་མ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  ཡི་གེ་འབི་ཀློག་ཀང་ཤེས་ཀི་མེད།  འནོ་ཀང་སིང་

རེའི་བསམ་པས་ཤུགས་རྐེན་གཏིང་ཟབ་པོ་ཐེབས་པའི་ཁོང་ལས་ལྷག་པའི་

དཔེ་མཚོན་གི་མི་སྣ་ཞིག་བསམ་བོར་འཁོར་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག  ཁོང་གིས་

སུ་དང་ཕྲད་ཀང་ཚང་མར་ངང་རྒྱུད་འཇམ་པོ་དང་སེམས་པ་བཟང་པོས་

གཞན་རྒྱུད་བརླན་པར་བྱེད།  ངོས་ཀི་པ་ལགས་ལ་མཚོན་ན་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ།  

ཅུང་སྤོ་ཐུང་ཞིང་ཐ་ན་མཚམས་རེར་ང་ཚོ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཐལ་ལྕག་གཞུ་བཞིན་

ཡོད།  ངོས་རང་བྱམས་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཨ་མ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་

ཤིང་།  ཁོང་གི་དམིགས་བསལ་བརེ་སེམས་ཀི་བྱམས་སྐྱོང་ཐོབ་པ་བསོད་

ནམས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་།  དེས་ཏན་ཏན་རང་རྒྱུད་ལ་སིང་རེ་སྐྱེ་བར་ཕན་

ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།  འནོ་ཀང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།  

སྐབས་རེར་ངས་ཁོང་གི་སེམས་བཟང་བེད་སྤྱོད་ལོག་པར་བཏང་ཡོད་སིད།  

ཁོང་གིས་ང་རང་ཕྲག་པའི་སྟེང་དུ་ཁྱེར་ནས་འགོ་བའི་སྐབས།  ངས་ཁོང་གི་

རྣ་ཅོག་གཡས་པ་འཐེན་པ་དང་།  གཡོན་དུ་འགོ་འདོད་ན།  ངས་ཁོང་གི་

26	 	ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།



357

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

རྣ་ལྕོག་གཡོན་མ་འཐེན་གི་ཡོད།  ཁོང་གིས་ལམ་ནོར་དུ་ག་དུས་ཕིན་ཀང་།  

ངས་རོག་ག་མང་པོ་ཤོད་ཀི་ཡོད།  སྐབས་དེར་ངས་བརྡ་གཏོང་བ་ཁོང་གིས་

མ་མཁྱེན་ཁུལ་གནང་བ་དང་།  ངས་སྐད་ཅོར་ཚ་བོ་ག་ཚོད་བརྒྱབ་ཀང་སྐུ་

རླུང་མ་བཞེངས་པར་བཟོད་སོམ་གནང་གི་ཡོད།།

མདོར་ན།  ཁོང་གིས་ག་དུས་ཡིན་ཀང་མི་སུ་གཅིག་ལའང་སྐུ་རླུང་

བཞེངས་པ་ངས་དྲན་གི་མི་འདུག  རང་གི་བུ་ཕྲུག་གཅིག་པུ་མིན་པར།  

ཁོང་ནི་སུ་དང་ཕྲད་ཀང་ཚང་མར་དམིགས་བསལ་གི་སེམས་པ་བཟང་བའི་

མི་ཞིག་ཡིན།  དེ་ལྟ་བུའི་ཨ་མ་ཞིག་གིས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་བཅངས་པའི་

བརེ་བ་ནི་གཙོ་ཆེ་བ་ལུས་ཀི་གྲུབ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད།  

མ་ཡི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དེ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་།  དེས་ཨ་མ་

ཞིག་གིས་རང་གི་ཕྲུ་གུར་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་སྐབས།  སོ་སོའི་ལུས་ཀི་མི་བདེ་བ་

དང་ངལ་དུབ་རྣམས་གཏིང་བརེད་དུ་འགོ་བར་རམ་འདེགས་བྱེད་ཀི་ཡོད།  

དེ་ལྟར་རང་ཉིད་བོས་གཏོང་བྱེད་པ་ནི།  ཁོང་གི་ཤེས་ཡོན་གི་ཆུ་ཚད་དང་།  

བཟང་སྤྱོད་ཀི་གོ་རྟོགས་སམ་དེ་མིན་གཞན་གང་དང་ཡང་མ་འབེལ་བར།  

དེ་ནི་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ལྷན་སྐྱེས་ཤིག་ཡིན།  ཞེས་དང་།  ད་དུང་ཁོང་གིས་

དཔེ་མཚོན་སྟབས་བདེ་ཞིག་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོད།  ཉེ་ཆར་ཉི་ཧོང་ནས་

ཨ་རིར་གནམ་གྲུའི་ནང་མཚན་གཅིག་འགྲུལ་བཞུད་ཅིག་གི་སྐབས།  ཨ་

མ་ཞིག་གིས་བཙས་མ་ཐག་པའི་རང་གི་ཕྲུ་གུར་བཅངས་པའི་བརེ་དུང་གི་

ནུས་ཤུགས་དེས་ང་ལ་དྲན་སྐུལ་བྱས་བྱུང་།

གནམ་གྲུའི་ནང་ངའི་རྒྱབ་ཀི་སྟར་པ་དེ་གར་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གཉིས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཡོད་པའི་བཟའ་ཚང་གཞོན་གཞོན་ཞིག་བསད་འདུག  ཕྲུ་གུ་རྒན་པ་དེ་

ཕལ་ཆེར་ལོ་ན་གསུམ་མམ་བཞི་ཙམ་དང་།  ཆུང་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་ལོ་ན་

གཅིག་ཙམ་སོན་པའི་ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་ཞིག་རེད་འདུག  གནམ་གྲུ་འཕུར་མ་

ཐག་ཕྲུ་གུ་རྒན་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཧུར་པོ་དང་བོ་ངར་ཆེན་པོས་ཕར་ཚུར་རྒྱུགས་

པ་དང་།  ཕ་དེས་ཕྲུ་གུ་རྐུབ་སྟེགས་ཐོག་ཚུར་འཁིད་ཡོང་ཕིར་ཕྲུ་གུའི་རེས་

སུ་རྒྱུག་བསད་སོང་།  སྐབས་ཤིག་ལ་ངས་ཕྲུ་གུ་དེར་བྱི་རིལ་གཅིག་སྤད་

པ་ཡིན།  ཁོ་པས་ཁ་ནས་ཚིག་གཅིག་ཀང་མ་ལབ་པར་བྱི་རིལ་བངས་རེས།  

མུ་མཐུད་ཉེ་འཁོར་དུ་རྒྱུགས་ཕིན་པ་དང་།  ཆབས་ཅིག་ཕྲུ་གུ་ཆུང་བ་དེ་ངུ་

གིན་འདུག  ཨ་མ་དེས་ཕྲུ་གུ་པང་དུ་བངས་ནས་རྐུབ་སྟེགས་ཁོད་ཀི་ལམ་

ཆུང་སྟེང་ཡར་མར་ཁྱེར་ཏེ་ངུ་གསོ་ཐབས་བྱས་སོང་།  མཐར་ཕྲུ་གུ་རྒན་

པ་དེ་ཐང་ཆད་ནས་ཁ་ཁུ་སིམ་པོར་གྱུར་ཏེ་གཉིད་ལ་ཡུར་ཀང་།  ཕྲུ་གུ་མ་

འབྱར་དེས་སོད་ཚུགས་མེད་པར་མུ་མཐུད་དེ་ངུས་ནས་བསད་སོང་།  དང་

པོ་ཕ་དེས་ཕྲུ་གུ་ལ་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་རོགས་བྱས་ཀང་།  མཐར་ཁོ་རང་ཡང་མར་

བསད་དེ་གཉིད་ཤོར་འདུག  ཕི་ཉིན་ཞོགས་པར་ངས་ཨ་མ་དེའི་མིག་དམར་

པོ་ཆགས་པ་མཐོང་བྱུང་།  ཁོང་གཉིད་མེད་པར་མཚན་གང་ཕྲུ་གུ་དེར་ལྟ་

སྐྱོང་བྱས་ནས་བསད་པ་འདྲ།  འནོ་ཀང་ཨ་མ་དེར་སང་འཛིན་ནམ་ཁོང་

ཁོའི་ཤུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར།  ད་དུང་མོ་རང་གི་ཕྲུ་གུར་ཧ་ཅང་ངང་རྒྱུད་

འཇམ་པོ་དང་དགའ་ཞེན་ཆེན་པོས་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་ཀི་འདུག

ངོས་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན།  དེ་ལྟར་བཟོད་སོམ་བྱེད་ཐུབ་ཀི་རེད་

བསམ་གི་མི་འདུག  དེ་ལྟ་བུའི་ཨ་མ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ལ་བཅངས་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

པའི་བརེ་དུང་ནི་ཆ་རྐེན་མེད་པའི་བརེ་དུང་གི་རྣམ་འགྱུར་རིགས་ཤིག་

ཡིན་ཞིང་།  ངོས་ནས་སིང་རེ་ནི་ང་ཚོ་ཐུན་མོང་གི་བཟང་སྤྱོད་དམ་སེམས་

ཀི་རིན་ཐང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཤིག་ཡིན་སྐོར་སྐད་ཆ་ཤོད་པའི་ནང་དོན་དེ་

ཡིན།  དེ་ལྟ་བུའི་བརེ་དུང་དེ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ནང་མེ་ཊོ་ནཱ་ (Madon-

na) དང་།  ཁོང་གི་ཕྲུ་གུའི་དབར་གི་བརེ་དུང་གིས་ལེགས་པར་མངོན་

ཞིང་།  ངོས་ནས་དེ་ཧ་ཅང་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་འདུག  

ཅེས་གོ་ས་བོའི་སོ་ནས་གསུངས་ཡོད།27

༧  སིང་རྟེའི་རིམ་པ་རྒྱ་བསྐྟེད་ཚུལ།

སིང་རེ་ནི་བདེ་ཐབས་ཀི་ར་བ་ཡིན་པ་དང་།  མི་ཞིག་གི་མི་ཚེའི་

ནང་དུ་གཞན་གི་བྱམས་བརེ་ནི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགོས་པ་དང་།  

དེའང་ཐོག་མའི་རིམ་པ་ནི།  མངལ་གི་གནས་སྐབས་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་

དང་།  དེ་ལ་གཞན་གི་བརེ་བ་དེ་རང་ལ་ཐོབ་པའི་རིམ་པ་འདི་ནི་ང་ཚོ་

མ་ཤི་བར་དུ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།  གཞན་གིས་ཚུར་སིང་རེ་སྤོད་རྒྱུ་ནི་ང་

ཚོའི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀའི་བདེ་ཐང་དང་འབེལ་བ་གལ་ཆེན་ཡིན་པར་

མ་ཟད།  དེ་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ནི།  ང་ཚོས་ཕར་གཞན་དག་ལ་བརེ་བ་

སྤོད་རྒྱུ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཀི་གཞི་མ་དེ་ཡིན།  དེ་ལྟར་བྱས་ན།  རང་དོན་ཁོ་ན་

གཙིགས་འཛིན་གི་བོ་དེ་ཉིད་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་ཏེ།  རང་གཅེས་འཛིན་

ལས་རིང་དུ་གེས་ཏེ་གུ་ཡངས་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་དང་།  རང་དོན་གི་ཚོར་བ་

རྣོན་པོ་ཇེ་ཉུང་དུ་ཇི་ཙམ་སོང་བ་དེའི་ཚོད་ཀིས་བདེ་འཇགས་ཀི་ཚོར་བ་

27	 	ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཤུགས་ཆེན་པོ་སེབས་ཐུབ།  སིང་རེ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སིང་རེ་དང་།  བོ་སྦོང་

གི་སིང་རེ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་།  དང་པོ་ནི།  ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཆ་དེ་ཉིད་གཞི་

ལ་བཞག་ནས་རང་དང་འབེལ་ཡོད།  དཔེར་ན།  གོགས་པོ་དང་མི་རིགས་

གཅིག་པ།  སྐད་ཡིག་གཅིག་པ།  རྒྱལ་ཁབ་དང་ལུང་པ་གཅིག་པ་སོགས་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བྱས་ནས་གཞན་ལ་བརེ་བ་སྤོད་པ་འདི་ནི།  ཞེན་ཆགས་ལས་མ་

འདས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  དེ་ནི་ཁྱོད་དང་ང་།  ང་ཚོ་དང་ཁྱོད་ཚོ་ཞེས་

ཕོགས་ཞེན་གི་བོ་སྣས་དྲངས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།  དེ་ནི་བརེ་བ་ཆ་རྐེན་ཅན་

ཞེས་པ་དེ་ཡིན།  རིམ་པ་གཉིས་པ་ནི།  མི་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས།  

རང་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ལྟ་བའི་བོས་དྲངས་པའི་བརེ་བ་སྟེ།  བརེ་བ་དེ་

གང་ཟག་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པ་ལས་བྱ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ།  ཧ་

ཅང་བརྟན་པོ་དང་རང་དོན་ཞོར་ལ་འགྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན།  ཁོང་གིས་སིང་རེ་

དེ་ལ་རིམ་པ་གཉིས་ཕེ་གནང་གི་ཡོད་སྐོར་འདི་ལྟར།  སྤྱིར་བཏང་ངོས་ཀིས་

སིང་རེ་ལ་རིམ་པ་གཉིས་འབྱེད་ཀི་ཡོད།  དང་པོ་དེ་ཨ་མ་ཞིག་གིས་རང་

གི་ཕྲུ་གུར་བཅངས་པའི་བརེ་དུང་དཔེ་ལ་བཀོད་དེ་གོང་དུ་འགེལ་བརོད་

བྱས་པ་བཞིན་ལུས་པོའི་གྲུབ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་ཡོང་བའི་རིམ་པ་གཅིག་

དང་།  གཉིས་པ་དེ་རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་སྟེ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་སྐྱེད་

དགོས་པའི་རིམ་པ་ཞིག་ཡིན།

ཨ་མས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་བཅངས་པའི་བརེ་དུང་བཞིན།  ལུས་པོའི་

གྲུབ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་ཡོང་བའི་སིང་རེ་དེ་ཆ་རྐེན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་

ཟད།  དེ་ནི་ད་དུང་ཕོགས་ལྷུང་ཅན་ཞིག་དང་དམིགས་ཡུལ་ཚད་ཅན་ཞིག་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ཡིན།  དེ་ལྟར་ནའང་།  དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད།  གང་

ཡིན་ཞེ་ན།  དེ་ནི་ཕོགས་ལྷུང་བལ་བའི་སིང་རེ་སྐྱེ་ཐུབ་པའི་ས་བོན་ཡིན།  

ང་ཚོས་སེམས་བཟང་པོ་བྱ་ཕིར་སོ་སོའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ནུས་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་ཐུབ་པ་དང་།  རང་གི་བོ་གོས་དང་ཡིད་ཆེས་བེད་སྤྱད་ནས་དེ་རྒྱ་

སྐྱེད་གཏོང་དགོས།

སྤྱིར་བཏང་ནས་བཤད་ན།  ང་ཚོས་སོ་སོའི་གཉེན་ཉེ་རྣམས་ལ་སེམས་

ཁུར་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་ཕོགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཟུར་འཇོག་བྱས་ཡོད།  དེ་

རེས་ང་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་གང་རྒྱ་ཆེ་ས་སྟེ།  དཔེར་ན།  སྐད་ཡིག་དང་།  ས་

གནས།  ཡང་ན་ཆོས་ལུགས་གཅིག་གྱུར་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་

གི་ཡོད།  དེ་ནི་རྦད་དེ་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་དང་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་

ཡིན།  གནད་དོན་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་དམིགས་པའམ་ཡང་ན་སེ་ཚན་བྱེ་

བག་པ་ཞིག་ལ་ཉེ་བའི་ཚོར་བ་སེབས་ཏེ་མི་རྣམས་ལ་ཀུན་སོང་ཤུགས་ཆེན་

པོ་བྱེད་སྐབས།  བྱ་བ་རླབས་ཆེན་བསྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད།  དེ་ལྟ་བུའི་

ཚོར་བས་མི་རྣམས་ཀི་དབར་མཛའ་མཐུན་སྐྲུན་སིད་པ་དང་ཁོང་ཚོར་རང་

ཉིད་ཀི་གུ་དོག་པའི་རང་ཁེ་དོན་གཉེར་གི་ལྟ་བ་ལས་འདའ་བར་རོགས་

རམ་བྱེད།  གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན་ཚོར་བ་དེ་དག་ཕན་ཐོགས་

ཆེན་པོ་ཡོད།  འནོ་ཀང་སྟབས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་དེ་ལྟའི་མཛའ་འབེལ་

དེ༑  ཁྱིམ་ཚང་དང་།  སྤྱི་ཚོགས།  རྒྱལ་ཁབ།  སྐད་ཡིག  ཡང་ན་ཆོས་ལུགས་

བཅས་གང་ལའང་གཞི་བཞག་ཀང་།  རྒྱུན་དུ་ང་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོ་ཞེས་དབྱེ་

འབྱེད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་གནས།  དཀའ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ངལ་ནི་ང་ཚོས་སེ་ཚན་འདི་དང་དེ་ཞེས་པ་གཅིག་པུའི་ཐོག་ནས་སོ་སོར་

ལྟ་བའི་སྐབས།  རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་འགོ་བ་མི་ཡིན་པའི་ང་ཚོའི་ངོ་བོ་དེ་དྲན་པ་

བརེད་ཉེན་ཆེ།

ཕོགས་ལྷུང་གི་ཚོར་བའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི།  ང་ཚོས་ཞེན་ཆགས་

རེད་ཅེས་བརོད་ན་ཆོག  ཐེངས་གཅིག་ཨར་ཇན་ཊི་ནར་(Argentina) 

ཚན་རིག་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་པའི་སྐབས།  ངོས་ཀི་སོབ་སྟོན་པ་

དང་གོགས་པོ་ཕ་རན་སི་སེ་ཁོ་ ཝེ་རི་ལ་(Francisco Varela) ལགས་ཀིས།  

ཚན་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།  ཁོ་རང་གིས་སོ་སོའི་ཉམས་ཞིབ་བྱ་

ཡུལ་གཅིག་པུར་ཧ་ཅང་ཆགས་ནས་སོད་ཀི་མེད།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  དེས་

བདེན་དཔང་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཁོ་རང་གི་ནུས་པར་

འགོག་རྐེན་བྱེད་སིད་ཅེས་གསུངས་བྱུང་།  སྐད་ཆ་དེ་དག་ཐོས་མ་ཐག་

ངའི་སེམས་ནང་།  ཆོས་ལུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་དུའང་ཁོང་ཚོས་ངེས་

པར་དུ་དེ་བཞིན་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་པའི་བསམ་བོ་

འཁོར་བྱུང་།  དཔེར་ན།  ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།  ངས་ནང་ཆོས་ལ་

ཞེན་ཆགས་ཆེན་པོ་ཡོང་སད་འབད་བརོན་ནམ་ཡང་བསྟེན་རྒྱུ་མེད།  དེ་

ལྟར་བྱས་ན།  ཆོས་ལུགས་གཞན་གི་རིན་ཐང་མཐོང་བའི་ངའི་ནུས་པར་

འགོག་རྐེན་བཟོ་སིད།

དེར་མ་ཟད་ཞེན་ཆགས་ཀི་གྲུབ་ཆ་ཡོད་པའི་སྐབས།  ང་ཚོས་གཞན་

ལ་བརེ་བ་དང་སེམས་ཁུར་བྱ་རྒྱུ་དེ་རྒྱུན་དུ་གཞན་གིས་ང་ཚོར་ཚུར་འབེལ་

བ་བྱེད་སྟངས་ལ་རག་ལས་ཏེ།  སུས་ང་ཚོར་ལྟ་སྐྱོང་དང་ཡག་པོ་བྱེད་པ་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

དེ་ལ་ང་ཚོས་ཕར་སེམས་ཁུར་གི་ཚོར་བ་སེབས་ཀི་ཡོད།  འནོ་ཀང་ང་ཚོས་

གཞན་སྟེང་དུ་དམིགས་པའི་བརེ་བ་དེ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་

དང་རེ་བ་འགྲུབ་མིན་ལ་རག་ལས་པའི་དབང་གིས།  དེ་རྟག་ཏུ་སྐྱོན་ཅན་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གི་རེད།  གཞན་གིས་ང་ཚོའི་རེ་བ་སྒྲུབ་པ་དེ་སིད་དུ།  ཚང་

མ་བཀ་ཤིས་ལོ་ལེགས་ངང་འགོ་གི་ཡོད།  འནོ་ཀང་དེ་ལྟར་མ་སྒྲུབ་ཚེ།  ང་

ཚོའི་བརེ་བའི་སེམས་པ་དེ་འཁོན་འཛིན་དང་ཐ་ན་ཞེ་སང་དུ་ལས་ས་པོར་

འགྱུར་སིད།

འོན་ཏེ་རྒྱ་བསྐྱེད་ནས་ཡོད་པའི་ཀུན་ཁྱབ་སིང་རེ་དེ་རང་གཅེས་

འཛིན་གི་གྲུབ་ཆ་གང་གིས་ཀང་ར་བ་བྱས་མེད་ཅིང་།  འགོ་བ་མི་གཞན་

ཚང་མའང་རང་དང་འདྲ་བར་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་

པ་ཤེས་པའི་ཐོག་ལ་གཞི་ར་བྱས་ནས་ཡོད།  དེ་ལྟ་བུའི་སིང་རེའི་ཐོག་ནས།  

ང་ཚོས་གཞན་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་པ་དེ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་བརྟན་པོ་ཞིག་

དང་གཞན་གིས་ང་ཚོར་རྣམ་འགྱུར་གང་བསྟན་པ་དེས་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་

ཀི་མེད།  ཐ་ན་གཞན་གིས་ང་ཚོར་སིགས་ར་བསྐུལ་བའམ་ཁ་ངན་ཚིག་རྩུབ་

སྨྲས་ཀང་།  ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་བཅངས་པའི་སིང་རེ་དང་ཁོང་ཚོའི་བདེ་དོན་

ཆེད་སེམས་ཁུར་བྱེད་པ་རང་སོར་གནས་རྒྱུ་རེད།  དེས་ན།  བཅོས་མིན་གི་

སིང་རེས་མིའི་སྤྱོད་ལམ་ལ་མ་དམིགས་པར་མི་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ཀི་ཡོད།

འཁོན་འཛིན་དང་།  ཁོང་ཁོ།  སང་སེམས་ཀིས་ང་ཚོར་ཁེ་ཕན་གང་

ཡང་སྐྲུན་གི་མེད་སྟབས།  དེ་ལྟའི་ལྷད་མེད་ཅིང་ཆ་རྐེན་མེད་པ་དང་ཕོགས་

ལྷུང་བལ་བའི་སིང་རེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གཞན་ཀུན་ལ་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ནི་ང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད།  དེ་ལྟར་བྱེད་པས་ཏན་

ཏན་ང་ཚོར་ཁེ་ཕན་ཡོང་རྒྱུ་རེད།

ངོས་ཀིས་དགོས་འདུན་ག་རེ་འདོན་གི་ཡོད་ཅེ་ན།  ང་ཚོས་སེ་ཚན་

འདིའམ་དེ། ཡང་ན། བྱེ་བག་པ་ཞིག་ལ་ཉེ་པོ་ཚོར་བའི་ཚད་ཅན་ནམ་

ཕོགས་རིས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ལས་བརྒལ་ཏེ།  དེའི་ཚབ་ཏུ་འགོ་བ་མིའི་རིགས་

ཚང་མར་ཉེ་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་སེབས་པ་བྱེད་དགོས།  ང་ཚོ་ལ་དང་ཁོང་ཚོ་

ལ་ཞེས་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་གིས་རྒྱུན་དུ་དཀའ་རོག་ཡོང་རྐེན་བྱེད་ཅིང་ཐ་ན་

དམག་འཁྲུག་ཀང་སོང་གི་ཡོད།  དེ་ལས་ལེགས་པ་དང་།  དོན་དངོས་དང་

མཐུན་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས།

འགའ་ཞིག་ལ་ཀུན་ཁྱབ་སིང་རེའི་བསམ་ཚུལ་འདི་གཅིག་བྱས་ན་

ཆེས་སེམས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང་ཐ་ན་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཡིན་པ་ལྟ་བུར་མངོན་སིད།  

ངོས་ནས་དེ་ཆེས་སེམས་གཙོ་སྨྲ་བ་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག  མང་པོ་ཞིག་

ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཡིན་ཤག་ཤག་བྱེད་ཀི་ཡོད།  དཔེར་ན།  ཀུན་ཁྱབ་ཤེས་ཡོན་

ཞེས་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡང་སྔར་ཆེས་སེམས་གཙོ་སྨྲ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡོད་

ཤས་ཆེ།  འནོ་ཀང་།  ད་ལྟ་བསམ་ཚུལ་དེ་དག་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཁ་ཡོད་

ལག་ཡོད་དང་དངོས་གནས་དགོས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད།  ཀུན་ཁྱབ་

སིང་རེ་དེ་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཡིན་པའི་བསམ་ཚུལ་དེར།  ངོས་ནས་མོས་མཐུན་

བྱེད་ཀི་མེད།  མི་འགའ་ཞིག་ལ་རང་ཤེད་མེད་པ་དང་གཞན་ལ་སི་ཞུ་སྒྲུབ་

པ་དེ་ཁོང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་དད་པས་རྨང་གཞི་བྱས་ནས་ཡོང་བ་བརོད་

མི་དགོས།  དཔེར་ན།  དཀོན་མཆོག་ལ་བསེན་བཀུར་ཞུ་བ་ལྟ་བུ།  འནོ་ཀང་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

དེ་དང་ཆབས་ཅིག  དེང་སང་འཛམ་གིང་ནང་འགོ་བ་མི་ཚང་མར་སེམས་

ཁུར་བྱེད་མཁན་གཞན་གངས་ལས་འདས་པ་ཡོད་ཀང་།  ཁོང་ཚོར་ཆོས་

ལུགས་མེད།  རྡ་ཕར་ (Darfur) དང་ཧེ་ཊེ་ (Haiti) ཡང་ན་དཀའ་རོག་

དང་རང་བྱུང་གོད་ཆག་གང་དུ་བྱུང་ཡང་།  ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་དང་བངས་

སྨན་པ་དང་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་ཚང་མར་བསམ་བོ་གཏོང་དུས།  ཕལ་

ཆེར་ཁོང་ཚོ་འགའ་ཤས་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་ཡིན་ཀང་མང་པོ་ཞིག་

ཆོས་ལ་དད་པ་མེད།  ཁོང་ཚོའི་སེམས་ཁུར་ནི་སེ་ཚན་འདིའམ་དེ་ལ་མིན་

པར་འགོ་བ་མི་རང་ལ་བྱེད་ཀི་ཡོད།  ཁོང་ཚོར་གང་ཞིག་གིས་སྐུལ་འདེད་

བྱས་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།  གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་གི་འཁུར་བཟོད་ཡང་དུ་གཏོང་

རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་ཏེ་བཅོས་མིན་གི་སིང་རེའི་དབང་གིས་ཡིན།

དེར་བརྟེན། ཀུན་ཁྱབ་སིང་རེ་ནི་ར་བ་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་སྒོམ་གཞི་ཞིག་གི་ནང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པར་ངོས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད།  ངོས་

ཀི་གོགས་པོ་རིང་པ་སེམས་ཚོར་ཚན་རིག་གསར་གཏོད་བྱེད་པོ་སོབ་དཔོན་

པོལ་ཨིག་མན་(Paul Ekman) ལགས་ཀིས་ཐེངས་གཅིག་ང་ལ།  ཐ་ན་

དེང་དུས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་རྣམ་གཞག་སོལ་འབྱེད་ཆར་ལི་སི་ཌར་ཝིན་

(Charles Darwin) ལགས་ཀིས་ཀང་།  འཚོ་བཞིན་པའི་ལུས་ཅན་ཀུན་

ལ་བརེ་བ་སྤོད་པ་ནི་ཆེས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་མིའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་ཆ་

འཇོག་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ ནང་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་མཚོ་ལོག་བྱུང་བའི་སྐབས་

དེར་འཛམ་གིང་རྒྱ་ཁྱབ་ནས་ཡ་ལན་བྱུང་བ་ངས་གསལ་པོར་དྲན་གི་འདུག  
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བྱུས་ཉེས་དེའི་རེས་མི་མང་ལ་སེམས་ཚོར་དྲག་པོ་བྱུང་བ་དེས་ང་ཚོ་འགོ་བ་

མི་རྣམས་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གཅིག་སྒིལ་གི་དཔེ་མཚོན་

སྟོབས་ཆེན་ཞིག་ངའི་བོ་ལ་ཤར་བྱུང་།  དེ་ནི་ཁེར་རྐང་དུ་ལུས་པའི་གནད་

དོན་ཞིག་ཆགས་མེད།  དེ་ག་ནང་བཞིན་ཉེ་དུས་ཀི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་

དེ་དག་གི་རེས་འཛམ་གིང་ཡོངས་ཁྱབ་ནས་ལྟ་སྐྱོང་དང་སེམས་ཁུར་བྱུང་

བ་དང་།  སྐབས་ཤིག་རིང་།  འཛམ་གིང་ནང་གསར་འགྱུར་ཧ་ཅང་མགོགས་

པོ་ཁྱབ་དུས།  ང་ཚོ་དང་རྒྱང་རིང་དུ་གནས་པ་རྣམས་ལ་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀི་ཚོར་བ་དང་སེམས་ཁུར་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་རུ་ཕིན་ཡོད།  དུས་རབས་

ཉི་ཤུ་པའི་འགོ་སྟོད་དུ།  མི་རིགས་རིང་ལུགས་ཀི་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་ཤུགས་

ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཡོངས་རོགས་ཐད་ལ་

ང་ཚོའི་གོ་རྟོགས་ཅུང་སྐྱོ་པོ་ཡོད།  སྐབས་དེ་དུས་མི་རྣམས་ཀིས་ས་ཁུལ་

གཞན་དུའམ་གིང་གཞན་དུ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་འབྱུང་གི་ཡོད་མེད་ཕྲན་བུ་

ལས་ཤེས་ཀི་མེད།  འནོ་ཀང་ད་ཆ་གོ་ལ་ཡོངས་ཀི་གསར་འགྱུར་ཁྱབ་སེལ་

གཏོང་བའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་མྱུར་ཚད་དེ་དང་བསྟུན་ནས།  ས་ཕོགས་

གང་སར་མི་རྣམས་ཀི་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གི་འབེལ་བའི་ཐད་ང་ཚོར་

གོ་རྟོགས་གཏིང་ཟབ་རེད་ཡོད།  འདི་དང་མཉམ་དུ་འགོ་བ་མི་རིགས་ཁྱོན་

ཡོངས་ལ་མི་རྣམས་ཀི་སེམས་ཁུར་དང་།  གཞི་རའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་རིན་ཐང་ཐད་ཁོང་ཚོའི་ངོས་འཛིན་ཡང་གཏིང་ཟབ་ཏུ་ཕིན་ཡོད་པར་

སྣང་།  ངས་འཕེལ་ཕོགས་འདི་ནི་མ་འངོས་པར་རེ་བཟང་ཕུགས་བཅོལ་

ཆེན་པོ་བྱེད་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཤིག་ཡིན་པར་བསམ་གི་ཡོད།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

རང་ཅག་གི་སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་རྣམས་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཁུར་ཡོང་

བར་ང་ཚོ་དམིགས་བསལ་གི་གང་ཟག་གམ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་གང་ཡང་ཡིན་

མི་དགོས།  ཀུན་ཁྱབ་སིང་རེ་དེ་ནི་ང་ཚོ་མི་རེ་ངོ་རེའི་ཤེས་ཚད་ཁོད་གནས་

ཡོད།  ན་ཛི་(Nazi) ཡི་སིད་དབང་སེར་འཛིན་ལམ་ལུགས་སྐབས་སུ།  ཇར་

མེ་ནིའི་ཡུལ་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་རང་གི་ཚེ་སོག་འབེན་ལ་བཙུགས་ཏེ་འཇེའུ་

(Jews) མི་རིགས་སྐྱོབ་རྒྱུ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱས།  

ཁོང་ཚོར་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་དེ་ལྟར་བྱས་སམ་ཞེས་སྐད་ཆ་དྲིས་སྐབས།  

ཁོང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་དབང་མེད་དུ་བྱས་པ་དང་།  མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་

རང་གི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲའི་སྐབས་གཅིག་མཚུངས་བྱས་ཡོད་ངེས་རེད་

ཅེས་ལན་བཏབ།  འནོ་ཀང་ཁོང་ཚོ་ནི་ཁྱེད་དང་ང་ནང་བཞིན་མི་དཀྱུས་མ་

རང་ཡིན།  སིང་རེ་སྟེ།  སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་རྣམས་ལ་སེམས་ཁུར་ཞིག་དང་

མཉམ་དུ།  དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་པའི་དཔའ་མཛངས་ལྡན་པའི་བྱ་སྤྱོད་

སེལ་བར་མི་ཚང་མར་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད།

འགའ་ཞིག་གིས་གཅིག་བྱས་ན་ཀུན་ཁྱབ་སིང་རེའི་བསམ་ཚུལ་འདི་

ལ་ཁས་ལེན་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཀི་མ་རེད།  བསམ་ཚུལ་འདི་ཁས་ལེན་བྱེད་

པའི་གཞན་གི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཁོང་ཚོས་ཡིད་སྨོན་བྱེད་ཀང་།  ཁོང་ཚོ་རང་ཉིད་

ལ་མཚོན་ན།  དེ་ནི་འཛམ་གིང་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་

མཐོང་བ་དང་།  སོ་སོ་གཅིག་པུའི་དཀའ་ངལ་ལ་བསམ་ནས་བསད་ཡོད་

པས་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཁས་ལེན་བྱ་ཐབས་མེད་པར་ཚོར་སིད།  ཚད་

གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན།  གཞན་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་པའི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ནང་ང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་མ་ཡིན་པའི་དཀའ་སྡུག་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པ་ཚུད་

ཡོད་པ་ནི་བདེན་པ་རེད།  དེ་ལྟར་ནའང་གཞན་གི་དཀའ་སྡུག་མཉམ་སྤྱོད་

བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མི་བདེ་བ་རྣམས་ང་ཚོ་རང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཐད་ཀར་

མོང་བ་དང་འདྲ་གི་མེད།  སྡུག་བསྔལ་གི་ནང་ལྷུང་བའི་མི་ཞིག་གི་མོང་

ཚོར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྐབས།  རང་ཉིད་ཀི་སེམས་ནང་ཐོག་མར་མི་བདེ་བ་

ཚོར་སིད།  འནོ་ཀང་སོ་སོ་རང་ངོས་ནས་དང་དུ་བངས་ཏེ་དཀའ་ངལ་དེ་

དག་ལ་ག་སྒིག་བྱ་རྒྱུར་བོ་ཐག་བཅད་ན།  གཞན་ལ་བོ་སྟོབས་སེལ་བ་དང་།  

བོ་སྟོབས་ལས་གདེང་ཚོད་རེད་ཀི་ཡོད།  དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ།  དཀའ་སྡུག་དེ་

སོ་སོའི་ཡིན་ན།  སོ་སོར་དེ་ལྟའི་རང་དབང་ངམ་འདམ་ག་མེད་པས་དེ་དག་

གི་ཁྱད་པར་ནི་གསལ་པོ་རེད།

དེར་མ་ཟད་སིང་རེ་ནི་གཞན་ཚོར་སོགས་རྟོགས་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་

ལས་མངོན་དུ་འགྱུར་ནའང་།  འདི་གཉིས་གཅིག་པ་མ་ཡིན།  གཞན་ཚོར་

རྟོགས་པ་ནི་སེམས་ཚོར་ཞིག་གིས་སྐུལ་འདེད་བྱས་པ་སྟེ་གང་ཟག་གཞན་

ལ་དུང་སེམས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད།  སིང་རེ་ནི་གཞན་དང་མཉམ་དུ་མོང་

བ་བརེ་ལེན་བྱེད་པ་ཙམ་མིན་པར།  དེ་དག་སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཀང་

ཐར་འདོད་ཆེ།  སིང་རེ་ཅན་ཞིག་བྱེད་པའི་དོན་ཡང་ཚོར་བའི་རིམ་པ་ཞིག་

རང་ལ་ཟེར་གི་མེད།  དེ་ནི་ངལ་དུབ་ཅན་དུ་འགྱུར་སིད།  དཔེར་ན།  སིང་

རེ་ཅན་གི་སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུན་དུ་སོ་སོའི་ཕ་མའི་སྡུག་བསྔལ་བརེ་ལེན་

བྱ་རྒྱུར་རྦད་དེ་བོ་གཏད་ནས་བསད་ན།  ཧ་ཅང་གནད་ལ་སྨིན་པོ་ཡོང་ངེས་

མ་ཡིན།  སིང་རེ་ཟེར་དུས་གཞན་གི་དཀའ་སྡུག་སེལ་བར་གང་ཡང་རུང་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

བ་ཞིག་བྱེད་འདོད་པ་ཞིག་དང་།  རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་པ་འདིས།  ང་

ཚོ་སྡུག་ལ་མི་སྦོར་བར།  དོན་དངོས་ཐོག་ང་ཚོར་ནུས་ཤུགས་སྦིན་ཞིང་

དམིགས་ཡུལ་ལྡན་པ་དང་ཁ་ཕོགས་སྟོན་གི་ཡོད།  ཀུན་སོང་འདིའི་ཐོག་

ནས་ང་ཚོས་ལས་དོན་སྒྲུབ་སྐབས།  ང་ཚོ་དང་ཉེ་འཁོར་གི་མི་རྣམས་ལའང་

ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད།

ཡིན་ནའང་།  ཀུན་ཁྱབ་སིང་རེའི་ནང་རང་ཉིད་ཀི་སེམས་ཁུར་བྱ་

ཡུལ་མཐར་འགོ་བ་མི་ཚང་མར་མ་བསབས་བར་དུ་ག་ལེར་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་

དགོས་པར་བརྟེན།  རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གོམས་འདྲིས་བསྟེན་དགོས།  ང་

ཚོའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་སིང་རེའི་དགོས་མཁོ་དང་རིན་ཐང་ལ་ཡིད་ཆེས་

ཡོད་པ་བེད་སྤྱད་དེ།  ང་ཚོས་རིམ་གིས་སོ་སོའི་སེམས་ཁུར་རྒྱ་བསྐྱེད་

གཏོང་ཐབས་བྱེད་དགོས།  དེ་ཡང་དང་པོ་ང་ཚོའི་གཉེན་ཉེ་དུ་དང་།  དེ་

རེས་ང་ཚོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཀུན་དང་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་དག་བོ།  

དེ་ནས་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཚང་མ་དང་ཐ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

སོབ་པ་བྱེད་དགོས།

༨  སིང་རྟེ་སྦོང་བརྡར་བྟེད་ཐབས།

ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་ཚོར་སིང་རེ་གོང་སེལ་གཏོང་བའི་མཐུན་

རྐེན་འཛོམས་པོ་ཡོད་ལ།  ཆོས་ལུགས་ཀི་ཐབས་ལམ་ནི་འགོ་བ་མི་སྤྱི་

ཡོངས་ལ་རླབས་ཆེ་བའི་འབྱུང་ཁུངས་ཤིག་ཀང་ཆགས་ཐུབ།  འནོ་ཀང་

སིང་རེ་རྒྱུད་ལ་སྦོང་བར་ཆོས་ལུགས་དགོས་ངེས་ཅན་མ་ཡིན།  མདོར་ན།  
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སིང་རེ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་པར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་ཐབས་ཚུལ་སྔ་

ས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀིན་ཡོད་པ་དང་།  ཐ་ན་དེ་དག་གི་ཕན་ནུས་ཀང་

ཚན་རིག་གི་ཐོག་ནས་ར་སྤོད་བྱུང་།  ནང་གི་རིན་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་

ནི་ལུས་ཀི་སྦོང་བརྡར་དང་ཧ་ཅང་འདྲ་པོར་སྣང་།  ང་ཚོས་སོ་སོའི་ནུས་པར་

སྦོང་བརྡར་ཇི་ཙམ་སྤད་པ་དེའི་ཚོད་ཀིས་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་གི་ཡོད།  

དཔེར་ན།  ངོས་ཀི་གོགས་པོ་རིང་པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རི་ཆར་ཌེ་ ཌེ་ཝི་

ཌེ་སན་(Richard Davidson) ལགས་ཀིས་དབང་རའི་ཚན་རིག་ཐོག་ནས་

ཉམས་ཞིབ་ཅིག་གནང་བ་བརྒྱུད།  ཐ་ན་གཟའ་འཁོར་གཉིས་ལྟ་བུ་དུས་

ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་རིང་སིང་རེ་སྦོང་བརྡར་བྱས་པས།  ཀླད་པའི་འགོས་

རིམ་ནང་མངོན་གསལ་དོད་པོའི་འགྱུར་བ་འགོ་བ་དང་།  དེ་བཞིན་ཉམ་

ཐག་ལ་སྦིན་པ་གཏོང་བའི་འདུན་པ་སྐྱེད་པར་རྐེན་བྱེད་ཐུབ་སྐོར་དངོས་སུ་

ར་སྤོད་གནང་ཡོད།  དེ་ལྟའི་ཉམས་ཞིབ་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སིང་

རེ་ངོ་སྤོད་བྱ་རྒྱུར་བོ་སྟོབས་སེལ་བར་ངོས་ནས་རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཅིང་།  དེ་

ནི་ཧ་ཅང་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན།  དེང་དུས་ཀི་ཤེས་

ཡོན་ནི་ཤུགས་ཆེན་པོས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་རིན་ཐང་ཐོག་གཞི་བཞག་ཡོད།  

འནོ་ཀང་ངོས་ནས་རྒྱུན་དུ་བརོད་པ་བཞིན།  ང་ཚོས་སོ་སོའི་བུ་ཕྲུག་ཚོའི་

ཀླད་པར་སོབ་སྦོང་སྤོད་སྐབས་ཁོང་ཚོའི་སེམས་ལ་སོབ་སྦོང་སྤོད་རྒྱུར་སྣང་

ཆུང་བྱ་མི་ཉན།  ཁོང་ཚོའི་སེམས་ལ་སོབ་སྦོང་སྤོད་པའི་རྐེན་གཙོ་བོ་དེ་

ནི་ཁོང་ཚོའི་སིང་རེའི་རང་བཞིན་དེ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས།  ཞེས་གསུངས་

ཡོད།  ད་དུང་ཁོང་གིས་མིའི་རིགས་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་མངའ་བའི་གཤིས་

བཟང་རྣམས་དོ་གལ་ཆེན་པོ་དགོས་སྐོར་དང་།  དེ་རྣམས་སྣང་མེད་དུ་མ་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

བཞག་པར་ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་དགོས་སྐོར་ནན་

བརོད་གནང་གི་ཡོད།

༩ མིའི་རིགས་ལ་ལྷན་སྐྟེས་སུ་ཡོད་པའི་གཞི་རའི་བཟང་གཤིས་ངོས་

འཛིན་དང་དྟེའི་གལ་གནད།

རྣམ་གཞག་འདི་ནི།  ཆོས་དད་ཡོད་མེད།  མི་རིགས་དཀར་ནག  

ཡུལ་ལུང་གི་ཁྱད་པར་སོགས་ཕོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པར་འཇིག་རྟེན་

ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་སྐྱེ་འགོའི་བཟང་གཤིས་སུ་གྲུབ་པའི་བྱམས་བརེ་དང་སིང་རེ།  

དྲང་བདེན་དང་ཆོག་ཤེས།  བཟོད་བསན་དང་བཟོད་གསོལ།  རང་ཁིམས་

རང་སྲུང་དང་ངང་རྒྱུད་རིང་པོ།  འགན་ཁུར་གི་སེམས་ཤུགས།  རང་ལས་

གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་པ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་

རྣམས་ངོས་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུ་

དེ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གི་འཇིག་རྟེན་གི་བདེ་སྐྱིད་ཆེད་མེད་དུ་མི་རུང་

བ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ར་འཕྲོད་དགོས་པ་གལ་ཆེ།  དེ་ཡང་།  

ང་ཚོར་ཆོས་ལུགས་ཀི་སྒོམ་གཞི་ཞིག་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར།  བྱམས་པ་

དང་།  སེམས་པ་བཟང་པོ།  བརེ་སེམས་བཅས་ཀི་ཕོགས་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་

པའི་གཞི་རའི་འགོ་བ་མིའི་རང་གཤིས་ཤིག་ཡོད།  ཅེས་དང་།  ཡང་སྟོང་ལོ་

གསར་པའི་བང་དོར་གི་རྣམ་གཞག་ལས།  བརེ་བ་དང་སིང་རེ།  བཟོད་པ་

དང་དགོངས་ཡངས།  ཆོག་ཤེས་དང་གཞན་སེམས།  མཐུན་འབེལ་གི་འདུ་

ཤེས་སོགས་ལ་གཙོ་བོར་འབེལ་ཡོད།  ཆོ་ག་དང་ཞལ་འདོན།  མང་འདས་

དང་དག་ཞིང་ལྟ་བུའི་གནད་དོན་ཆོས་ལུགས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་ཡོད་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

རུང་།  བོའི་ཡོན་ཏན་འདི་རྣམས་ནི་ཆོས་ལུགས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་

ཡོད་དགོས་ངེས་ཤིག་མིན།  ཞེས་དང་།  ཡང་དེ་ཉིད་ལས།  ང་ཚོས་མཐོང་

གསལ་ལྟར།  སིང་རེས་ང་ཚོའི་མི་ཚེ་ལ་དོན་སིང་སྦིན་གི་ཡོད།  སིང་རེ་

ནི་ཡུན་དུ་བརྟན་པའི་དགའ་བདེའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་།  གཞན་སེམས་

སོང་བའི་གཞི་མའང་ཡིན།  བདེན་པ་དང་།  དྲང་བདེན།  གཡོ་སྒྱུ་མེད་པ།  

བྱམས་བརེ།  བྱམས་སེམས་སོགས་གཞན་གི་ཕོགས་ལ་བསྐྱེད་ན།  ང་ཚོས་

རང་ཉིད་ཀི་ཁེ་ཕན་སྲུང་གི་ཡོད།28 ཅེས་གསུངས་པ་དང་།  ངོས་ནས་ཆོས་

ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་སྤྱོད་བཟང་(Secular Ethics) ཞེས་པ་ནི།  མིའི་

རིགས་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་གཞི་རའི་བཟང་གཤིས་རྣམས་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་

པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གིའང་བྱམས་བརེའི་བསབ་བྱའི་རྨང་གཞིར་གྱུར་པ་

དེ་རྣམས་ལ་ཟེར་གི་ཡོད།29 ཅེས་གསུངས།

བཟང་སྤྱོད་དེ་དག་ནི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པར་ཡང་སེལ་ཐུབ།  

གང་ཡིན་ཞེ་ན།  འཇིག་རྟེན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀི་བཟང་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་

ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག་འབད་བརོན་བྱེད་པ་

དེ་ནི་འགྲུབ་སིད་པ་ཞིག་དང་དགེ་མཚན་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་ངོས་ནས་ཡིད་

ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡོད།  ངའི་ཡིད་ཆེས་དེ་ནི་ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་ཚང་མ་གཞི་རའི་

ཆ་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་ན་བསམ་པའི་བོའི་འཁྱེར་སོ་དེར་ངེས་ཤེས་རེད་པ་

ལས་བྱུང་།  ཞེས་དང་།  ངེས་པར་དུ་ཆོས་ལུགས་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པར་

ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་གི་གཞི་ར་བརྟན་པོ་བཟོ་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ང་

28	 	ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།		

29	 	ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་སྔྩོན་གེང་དུ་གསལ།		
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ཚོའི་གོ་རྟོགས་ཀི་ཁོད་དུ་ཡོད་པར་ངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་ཡོད།  ཅེས་

དང་།  བཟང་སྤྱོད་ནི་ཆོས་ལུགས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ལམ་ཡིད་ཆེས་ཐོག་ལ་ར་བ་

ཚུགས་དགོས་སྐོར་དེར་ངོས་ནས་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀི་མེད།  དེ་ལས་གཞན་

དུ༑  བཟང་སྤྱོད་ནི་འགོ་བ་མིའི་རིགས་དང་འགོ་བ་མིའི་ཐུན་མོང་གི་གནས་

བབས་ལ་རང་བཞིན་དང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་གི་ངོ་བོར་

ཐོན་གི་ཡོད་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་བྱེད་ཀི་ཡོད།  ཅེས་དང་།  མི་

རྣམས་ཀི་དབར་མཛའ་མཐུན་སྐྲུན་པ་དང་།  ལམ་སྟོན་དང་སེམས་གསོ་

བྱེད་པ།  མི་རྣམས་ཀིས་མིག་དཔེར་བཟུང་ནས་འབད་པར་འསོ་པའི་མི་ཚེ་

བཟང་པོ་ཞིག་གི་འཆར་སྣང་སྐྲུན་པ་བཅས་ཀི་དེའི་ཕན་ཡོན་ཆ་ཚང་ལ་

བསམ་བོ་བཏང་ན།  ངའི་བསམ་པར་ཆོས་ལུགས་ནི་སེམས་དོན་རིག་པའི་

མི་ཚེར་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག  ཅེས་དང་།  ངོས་

ནས་བཟང་སྤྱོད་དེ་ཆོས་ལུགས་ལ་རག་ལས་མེད་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་དེ་ཅུང་

སྟབས་བདེ་པོ་ཞིག་ཡིན།  སེམས་དོན་རིག་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་ཕོགས་

གཉིས་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་གི་འདུག

ཕོགས་དང་པོ་ནི།  ནང་བསམ་བོ་དང་།  མོང་ཚོར་གི་སྟོབས་ཤུགས།  

ཆ་མཉམ་བཅས་ཡོད་པའི་ར་བའི་སེམས་ཀི་བདེ་ཐབས་དེ་ཡིན།  དེ་ནི་ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པར།  སིང་རེ་དང་།  སེམས་པ་བཟང་པོ།  གཞན་ལ་

གཅེས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུར་རང་བཞིན་གིས་བོ་ཁ་ཕོགས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས་འགོ་བ་མིའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་རང་བཞིན་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།

ཕོགས་གཉིས་པ་ནི།  ཕལ་ཆེར་ཆོས་ལུགས་ལ་གཞི་བཞག་པའི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སེམས་དོན་རིག་པ་དེ་ཡིན།  དེ་ནི་ང་ཚོའི་འཚར་ལོངས་དང་རིག་གཞུང་

གི་ཁོད་ནས་ཡོང་ཞིང་།  ཡིད་ཆེས་དང་ཉམས་ལེན་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ལ་སྦྲེལ་

ནས་ཡོད།  དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི་ཆུ་དང་ཇའི་ཁྱད་པར་དང་འདྲ་པོ་

ཡོད།  ཆོས་ལུགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་མེད་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་ནང་སེམས་ཀི་

རིན་ཐང་ནི་ཆུ་དང་འདྲ་ཞིང་།  འཕྲོད་བསྟེན་དང་འཚོ་གནས་ཆེད་ང་ཚོར་

ཉིན་ལྟར་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།  ཆོས་ལུགས་ཤིག་གི་སྐབས་དོན་ཐོག་གཞི་

བཅོལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་དང་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་ནི་ཇ་དང་འདྲ།  ཞེས་

དང་།  ང་ཚོར་ཇ་མེད་པར་གནས་ཐུབ་ཀང་།  ཆུ་མེད་པར་གནས་མི་ཐུབ།  

དེ་ག་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་ཐོག་མར་སྐྱེ་དུས་ནས་ཆོས་དང་འབེལ་བ་མེད་ཀང་།  

སིང་རེ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་སྐྱེས་བསད་པ་ཞིག་མིན།  དེའི་ཕིར་ཆོས་

ལུགས་ལས་དགོས་གལ་ཆེ་བ་ནི་ང་ཚོའི་གཞི་རའི་འགོ་བ་མིའི་སེམས་དོན་

རིག་པ་དེ་ཡིན།30 ཞེས་དང་།  བྱམས་བརེའི་རིན་ཐང་ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་

ཅི་ཙམ་མཁོ་གལ་ཆེ་མིན་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་དང་།  

ཐ་ན་དུད་འགོ་དག་ཀང་བརེ་སེམས་ཀི་ཚོར་བས་འཚོ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།  

བྱམས་བརེའི་བསམ་བོ་ནི་ངེས་པར་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར་

གསལ།31 ཞེས་གསུངས།

༡༠  ཆོས་ལུགས་བྟེ་བག་པ་ཞིག་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་ཀི་རྒྱབ་རྟེན་དུ་

30	 	ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།

31	 	ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་སྔྩོན་གེང་དུ་གསལ།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

འཛིན་མི་རུང་བ།

འ་ོན་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་ཞེ་

ན༑  དེའི་གོ་བ་ནི།  ཆོས་ལུགས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ནས་མ་བཤད་པ་དང་མ་

གསུངས་པའམ།  ར་བ་ནས་འབེལ་བ་མེད་པའི་གོ་བ་ལེན་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར།  

དེའི་གོ་དོན་ནི།  ཆོས་ལུགས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་གིས་གསུངས་ཀང་རུང་མ་

གསུངས་ཀང་རུང་འགོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་ཞིང་།  འགོ་བ་མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བའི་ནང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཆོས་ལུགས་བྱེ་

བག་པ་ཞིག་ལ་བརྟེན་པའམ་ཁས་འཆེ་མི་དགོས་ཤིང་།  ཆོས་ལུགས་དང་

མི་རིགས་རིས་མེད།  ཆོས་དད་ཡོད་མེད་ཀུན་གིས་ཉམས་སུ་ལེན་རུང་བའི་

འགོ་བ་མིའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་བཟང་པོའི་སྤྱོད་ལམ་ལ་ཟེར།  དེ་འདྲ་

བའི་བཟང་སྤྱོད་དེ་ཉིད་ཆོས་ལུགས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ལ་བརྟེན་པར་གྱུར་ཚེ།  

ཁམས།  མོས་པ།  གཤིས་ཀ་སོགས་སྣ་ཚོགས་པའི་འགོ་བ་མིའི་ཚོགས་སེ་

ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་དཀའ་བ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་

ཆོས་དད་མེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ཁོར་ཡུག་ནང་བཟང་སྤྱོད་ཀིས་ཕོངས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་དཀའ་ཚེགས་རྣམས་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་མེད་པའི་གནས་

སྟངས་ཤིག་ཆགས་སིད།

དེ་ཡང་།  གལ་ཏེ་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ནི་ངེས་པར་ཆོས་ལུགས་

ཤིག་ལ་བརྟེན་དགོས་ཚེ།  ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བསབ་བྱ་

ལ་བརྟེན་པའི་ཀུན་སྤྱོད་ནི་ཆོས་དད་མེད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཚོར་ཁྱབ་མི་ཐུབ་པ་

དང་།  ཆོས་དད་མེད་པ་ཚོར་ཆོས་དད་མེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བྱམས་བརེ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སོགས་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་དག་ཀང་འཐུས་ཤོར་བར་འགྱུར།  ཞེས་དང་།  

ཡང་དེ་ཉིད་ལས།  དེས་ན་ཆོས་དད་དང་འབེལ་བའི་རྣམ་གཞག་ནི་སྐྱེ་བོ་

ཀུན་ལ་རན་པ་ཞིག་མིན་ཏེ།  ད་ལྟ་འཛམ་གིང་འདིར་མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་

བདུན་ཅུའི་ནང་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ལྷག་ལ་ཆོས་དད་དམིགས་བསལ་མེད་པ་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད།32 ཅེས་སོགས་གསུངས།  དེར་བརྟེན་

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ནི་ཆོས་ལུགས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་

ལ་བརྟེན་པའི་སྤྱོད་ལམ་མ་ཡིན་པར་འགོ་བ་མིའི་གཞི་རའི་རང་བཞིན་ལ་

ལྷན་སྐྱེས་སུ་འཇགས་པའི་བཟང་སྤྱོད་རྣམས་ལ་གོ་དགོས་ཤིང་།  དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ཚེ་འགོ་བ་མིའི་རང་བཞིན་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་

མངའ་བའི་སིང་རེ་དང་བྱམས་པ་སོགས་ཀི་ས་བོན་ནི།   ཆོས་ལུགས་ཀིས་

ཤན་མ་ཞུགས་པའི་གོང་ནས་ཡོད་པ་དང་དེ་ཉིད་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་

བར་ཡང་ངེས་པར་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་དགོས་མེད་ཅིང་།  བཟང་སྤྱོད་དེ་

རྣམས་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ།  ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཀིས་ཐོག་ནས་བསྒྲུབས་ཡོད།

རྒྱུ་མཚན་དང་པོ་ནི།  འགོ་བ་མིའི་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་སུ་བཟང་

སྤྱོད་དེ་རྣམས་ཀི་ས་བོན་རང་ཆས་སུ་གྲུབ་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱུ་མཚན་གཉིས་

པ་ནི།  ཆོས་ལུགས་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ནི་ཇ་ལྟ་བུ་དང་།  

ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ནི་ཆུ་ལྟ་བུ་སྟེ་ཇ་ནི་ཆུ་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱུང་བ་བཞིན་ཇ་མེད་པར་ང་ཚོ་འཚོ་ཐུབ་ཀང་ཆུ་མེད་ན་འཚོ་མི་ཐུབ་

32	 	ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་སྔྩོན་གེང་དུ་གསལ།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

པའི་ཆུ་དང་ཇའི་དཔེའི་སོ་ནས་བསྒྲུབས་ཡོད།

ངོས་ནས་བཟང་སྤྱོད་དེ་ཆོས་ལུགས་ལ་རག་ལས་མེད་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་དེ་

ཅུང་སྟབས་བདེ་པོ་ཞིག་ཡིན།  སེམས་དོན་རིག་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ལ་ཕོགས་

གཉིས་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་གི་འདུག

ཕོགས་དང་པོ་ནི།  དེ་ནི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པར།  སིང་རེ་དང་།  

སེམས་པ་བཟང་པོ།  གཞན་ལ་གཅེས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུར་རང་བཞིན་གིས་བོ་ཁ་

ཕོགས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འགོ་བ་མིའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་རང་

བཞིན་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།

ཕོགས་གཉིས་པ་ནི།  ཆོས་ལུགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་མེད་པའི་བཟང་སྤྱོད་

དང་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་ནི་ཆུ་དང་འདྲ་ཞིང་།  འཕྲོད་བསྟེན་དང་འཚོ་

གནས་ཆེད་ང་ཚོར་ཉིན་ལྟར་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།

ཆོས་ལུགས་ཤིག་གི་སྐབས་དོན་ཐོག་གཞི་བཅོལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་

དང་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་ནི་ཇ་དང་འདྲ།  ཞེས་དང་།  འནོ་ཀང་ཇ་བཟོ་

བའི་སྐབས།  ར་བའི་རྒྱུ་ཆ་ནི་དུས་རྟག་ཏུ་ཆུ་ཡིན།  ང་ཚོར་ཇ་མེད་པར་

གནས་ཐུབ་ཀང་།  ཆུ་མེད་པར་གནས་མི་ཐུབ།  དེ་ག་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་ཐོག་

མར་སྐྱེ་དུས་ནས་ཆོས་དང་འབེལ་བ་མེད་ཀང་།  སིང་རེ་མི་དགོས་པའི་

ཐོག་ནས་སྐྱེས་བསད་པ་ཞིག་མིན།33 ཞེས་གསུངས་པ་འདི་དག་གིས།  ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ངོས་འཛིན་དང་གལ་གནད་རང་

33	 	ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བཞིན་རྣམས་བདེ་བག་ཏུ་རྟོགས་ཐུབ།

༡༡  ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་གོང་འཕྟེལ་གཏོང་ཐབས།

འགོ་བ་མིའི་ཀུན་སྤྱོད་ཀིས་རང་ཉིད་འཚོ་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་འདི་

ཉིད།  ཉེན་ཁའི་ཕོགས་སུ་མྱུར་དུ་འཕོ་འགྱུར་འགོ་བའི་སྣང་གནས་ཕོགས་

ཡོངས་ནས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ར་སྤོད་བྱེད་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར།  

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་སྨན་གི་བཟང་སྤྱོད་ནི་དུས་

བབ་ཀི་དགོས་མཁོ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་བཞིན་ཡོད།  དེ་ཉིད་འཛམ་

གིང་འདིའི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་སེལ་ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་བཏང་བ་དེའི་ཚོད་ཀིས་

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་བཀ་མི་ཤིས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཉུང་དུ་འགོ་ངེས་ཡིན།  འ་ོ

ན་དེ་ཇི་ལྟར་ཁྱབ་སེལ་གཏོང་དགོས་ཤེ་ན།  ༡) མི་སེར།  ༢) སྤྱི་ཚོགས།  ༣)

ལམ་ལུགས་བཅས་ཀི་ནང་སོབ་ཁིད་བྱེད་ཆོག་པ་དང་།  དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་

སིང་རེ་གཞི་རར་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་གི་སྐབས་དོན་སོ་སོའི་ནང་

གཞི་རའི་ཡོན་ཏན་ལ་བརོན་པ་ཆེ་བའི་དགེ་རྒན་གི་ཞབས་ལ་གཏུགས་

ནས་བསྒྲུབ་དགོས།

དེའི་ཚུལ་ནི།  ཐོག་མར་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ནས་བཟུང་སོབ་དེབ་ཀི་

ནང་དུ་བཞག་སྟེ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་བའི་དུས་ནས་སོབ་སེལ་ཐུབ་ན་དེས་མ་འངོས་

པའི་མི་སེའི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་འདོ་སྟོང་ལྡན་པའི་འཚོ་བའི་ཕོགས་སུ་ཁ་བཀི་

བར་ནུས་པ་ཡིན།

དེ་ཡང་།  ཉིན་ཞིག་སོབ་གྲྭ་སོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཀིས་ངས་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

རོད་བཞིན་པའི་སེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཞེས་པའི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་སྤོད་རྒྱུ་དེ་

ཡིན།  གཞི་རའི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གཞིའི་ཐད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་བྱེད་དགོས་

པར་ང་ཚོས་ཡིན་ཤག་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་སོ་སོའི་

སོབ་གྲྭའི་གཏན་འབེབས་སོབ་ཚན་གི་ཆ་ཤས་སུ།  དཔེར་ན།  བྱམས་པ་

དང་།  སིང་རེ།  བཟོད་པ་ལྟ་བུའི་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་གི་གལ་ཆེའི་རང་

བཞིན་སོབ་སོྦང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཤག་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་འཆར་རྒྱུར་ང་ལ་

རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད།34 ཅེས་གསུངས་ཡོད།  ལྷག་པར་དུ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་འགོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཁྱབ་སེལ་གཏོང་ཐུབ་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྒྲུབ་བྱེད་མི་

འདྲ་བ་གཉིས་འདྲེན་བཞིན་ཡོད།

དང་པོ་ནི།  འགོ་བ་མི་རྣམས་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་

འདོད་པའི་འདུ་ཤེས་གཅིག་མཚུངས་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་དང་།  གཉིས་

པ་ནི།  འགོ་བ་མིའི་ཕུང་པོ་གྲུབ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་

གཅིག་བརྟེན་དང་།   གཅིག་གོགས་སུ་གཅིག་དགོས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་

ཁོར་ཡུག་གི་ནང་དུ་གནས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲངས་ཡོད།

དེ་ཡང་།  ར་འཛིན་དང་པོ་ནི།  ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་

ཡིན་པ་དང་།  བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་

གི་མངོན་འདོད་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས།  ར་འཛིན་གཉིས་པ་ནི།  ང་ཚོའི་

ལུས་པོའི་གྲུབ་སྟངས་དངོས་ཀི་ཆ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་

34	 ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

པ་ཚུད།  འགོ་བ་མིའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་

ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ནས་ཡོད་པའི་འབེལ་བ་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུ་

དེ་ཡིན།

ར་འཛིན་དེ་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས།  ང་ཚོ་རང་ཉིད་དང་གཞན་གི་བདེ་

ཐབས་གཉིས་སོ་སོར་འབྱེད་མི་ཐུབ་པའི་འབེལ་ལམ་ངོས་འཛིན་དང་ཤེས་

རྟོགས་ཐུབ་ཅིང་།  གཞན་གི་བདེ་དོན་ལ་ང་ཚོས་བཅོས་མིན་གི་སེམས་ཁུར་

ཞིག་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐུབ།  དེ་གཉིས་ཟུང་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་བཟང་སྤྱོད་

ཀི་གོ་རྟོགས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པའི་གཞི་

རྟེན་རན་པོ་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་པར་ངོས་ནས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡོད།35 ཅེས་

གསུངས་ཡོད།  གཞན་ཡང་།  རྣམ་གཞག་འདི་གོ་ས་བར་ངོ་སྤོད་ཐུབ་པའི་

སོབ་དེབ་དང་བརན་འཕྲིན་སྒིག་སྦོར།  དཔེ་དེབ་གསར་རོམ།  དཔེར་འསོ་

མི་སྣ་མཚམས་སྦོར་དང་བཅར་འདྲི་སོགས་མིའི་བོ་ཁ་འགུགས་ཐུབ་པའི་

སྟབས་བདེའི་བརྒྱུད་ལམ་མང་པོ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ།  ཡང་མི་སེའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཀི་སྣེ་ཁིད་ཐུབ་པའི་ཤེས་འཇོན་གཉིས་ལྡན་གི་དབུ་ཁིད་དང་།  

གགས་ཅན་མི་སྣ།  མཁས་པ་དང་གསར་འགོད་པ།  རོམ་པ་པོ།  སྤྱི་ཚོགས་

ལ་འགན་ཁུར་མཁན་གི་མི་སེར་དང་ཚོགས་སེ་དག་ལ་འབེལ་བ་བྱས་

ཏེ༑  ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་དགོས་དམིགས་དང་བྱེད་

ཐབས།  ནང་དོན།  དེ་ཉིད་ཁྱབ་སེལ་གི་མཇུག་འབས་སོགས་ཀི་ཐད་འགན་

ཁུར་མི་སྣ་དག་དང་ལྷན་དུ་བགོ་གེང་དང་།  གོ་རྟོགས་སེལ་ཡུལ་གི་ཁོར་

35	 ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ཡུག་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་གསར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ།  ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སྐྱེས་

ཚོའི་ནང་དུ་འདི་ལ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གི་མི་སྣ་བསྐྱེད་བསིངས་

ཐོག་མ་འངོས་པའི་དམིགས་རྟེན་བཟོ་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

༡༢  ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་མཇུག་འབས་དང་དྟེའི་

གདོང་ལྟེན།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་གང་

སར་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཏེ།  ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་

ཀི་སྐོར་བང་དོར་བཀའ་སོབ་ཤུགས་ཆེར་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་

གིང་ཤར་ནུབ་གང་སར།  བཟང་སྤྱོད་ཉམས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་བྱུང་བའི་

མི་གསོད་འཕྲོག་བཅོམ་གིས་མཚོན་པའི་མ་རབས་ཐ་ཤལ་ཉུང་དུ་ཕིན་

ཡོད།  དཔེར་ན།  ཉེ་དུས་ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོའི་དཔོན་རིགས་དང་སྐོར་སྲུང་

བ་འགས་བཤད་དོན།  ཏཱ་ལའི་བ་མ་ཨ་རིར་ཕེབས་རྒྱུར་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་

བྱེད་བཞིན་ཡོད།  དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་བང་དོར་བཀའ་སོབ་

ཀི་ནུས་མཐུས་ང་ཚོས་ཁིམས་ཀིས་སྟངས་འཛིན་དང་བཅོས་མ་ཐུབ་པའི་མི་

གསོད་རྐུན་ཇག་ཉུང་དུ་ཕིན་སོང་།  ཞེས་བཤད་ཡོད།  ཡང་དཔེར་ན།  ཉེ་

དུས་འཛམ་གིང་གི་སྣེ་ཁིད་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གགས་པའི་ཨ་རིའི་ནང་ཆེས་སན་

གགས་ཆེ་བའི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་(University of California San-

ta Barbara) ཁང་གི་དཔེ་མཛོད་ནས་སྟོང་ལོ་གསར་པའི་བང་དོར་གི་

རྣམ་གཞག་ཅེས་པའི་དེབ་དེ་ཉིད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་གཅིག་གི་རིང་སོབ་

མ་རྣམས་ཀིས་ཀོླག་དགོས་པའི་དེབ་ཁོངས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད།  
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

གསུང་རོམ་དེ་ཉིད་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་སྟེང་དུ་འགེམས་སེལ་བྱས་ནས་ལྟ་ཀོླག་

བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་བ་དང་མིའི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་ཕན་ནུས་ངེས་བརྟན་ཞིག་

བྱུང་ཡོད་པའི་ཆ་རྐེན་གི་འགོ་ནས་མཁས་དབང་མང་པོ་བསྡུས་ནས་བགོ་

གེང་ཡུན་རིང་བྱས་ཡོད་པ་ཨ་ཅང་ཅང་།  དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་གསུང་རོམ་

དེ་ཉིད་གངས་༢༥༠༠ སོབ་མ་རྣམས་ལ་རིན་མེད་དུ་ཕུལ་བ་དང་།  གཞན་

རྣམས་ལ་བརྒྱ་ཆ་༢༠% ཆག་ཡང་བྱས་ནས་བཙོངས་པ་དང་།  མ་ཟད་མཐོ་

སོབ་དེ་ཉིད་དང་འདབས་འབེལ་གི་མཐོ་སོབ་(Santa Barbara City Col-

lege) ལ་སོགས་པའི་མཐོ་སོབ་གསུམ་དང་དཔེ་མཛོད་ཁང་གཅིག་བཅས་

མཉམ་འབེལ་གནང་ཡོད།

མ་ཟད་ཉེ་བའི་ཆར་བོད་ཀི་གོགས་པོ་ཨ་རི་བ་རོ་བར་ཌི་ཐར་མིན་

གིས་ (Robert AF Thurman) དེང་གི་དུས་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་མས་ཅི་ཞིག་གི་

ངོ་བོ་མཚོན་གི་ཡོད།  ཅེས་པའི་རོམ་ཡིག་ནང་།   ༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀི་ངོ་བོ་ཙམ་འཛིན་མཁན་

དང་།  དེ་ཉིད་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་གི་མཛད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་

འཇིག་རྟེན་གི་འགོ་བ་མིའི་བདེ་སྐྱིད་ཀི་སད།  བཟང་སྤྱོད་དང་བསམ་བོའི་

རིན་ཐང་གོང་འཕེལ་གཏོང་མཁན་གི་རླབས་ཆེན་གི་སྐྱེས་ཆེན་དང་བྱམས་

བརེའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན།  ཞེས་བིས་ཡོད།

དེ་ཡང་།  དེ་ཉིད་ལས།  འདི་ནི་སྔ་མོ་ནས་དར་འངོ་བའི་སོབ་གསོ་

ཞིག་དང་རྣམ་ཤེས་སམ་ཤེས་པའི་འཕེལ་རིམ་ཞིག  དེ་དང་འབེལ་བའི་

ཤེས་ཡོན་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཡིན་པས།  འདིས་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

བདེ་སྐྱིད་དང་རང་དབང་ཆེད་དུ་གང་ཟག་སོ་སོའི་ལྟ་བའམ་གྲུབ་མཐའ་

གང་ཡིན་ལ་མ་ལྟོས་པར།  མིའི་སེམས་དང་བསམ་པར་ཤེས་ཡོན་སྤོད་

རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱེད་ཀི་ཡོད།  ཅེས་དང་།  མིའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་འཛམ་

གིང་སྤྱིའི་འགན་ཁུར་ལ་མཐོར་འདེགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཞིག་

བཅས་ཡིན་ལ།  ཞེས་བིས་འདུག་ཅིང་དེ་ནི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཡིན།  མ་ཟད་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ལོ་རེའི་ནང་འཛམ་གིང་སྤྱི་

དང་ཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གི་ནང་མི་མང་གི་ཆེས་དགའ་མོས་བྱེད་

སའི་བཟང་སྤྱོད་དབུ་འཁིད་ནང་ཐེངས་མང་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་གསར་

འགྱུར་ཧ་ཅང་མང་པོ་གོ་རྒྱུ་དང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད།

སྤྱིར་ན་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཐོག་ལེགས་ཉེས་ཀི་རྣམ་གཞག་གང་ཞིག་

གསར་གཏོད་དང་ལག་ལེན་བྱ་རྒྱུར་རང་བཞིན་གིས་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་

པ་ཞིག་དང་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཨ་ཅང་ཅང་།  དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་ཀུན་

ཁྱབ་ཀི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་ཉིད་ལའང་མི་ལེགས་པའི་ལྟ་ཚུལ་

འདོན་མཁན་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བྱུང་ཡོད་སྐོར།  ཆོས་ལུགས་

ཀི་མཚམས་ལས་འདས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་སྨན་གི་བཟང་སྤྱདོ་དང་།  སྟངོ་

ལ་ོགསར་པའི་བང་དརོ་གི་རྣམ་གཞག་སགོས་བཀླགས་ན་ཤེས་ཐུབ།  དཔེར་

ན༑  གངོ་དུ་བརོད་ཟིན་པ་ལྟར།  སྐྱེས་བུ་འགས།  ཆསོ་ལུགས་དང་མ་འབེལ་

བའམ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་མཚམས་ལས་འདས་པ་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ་དང་།  

ལྷག་པར་དུ་(Secular Ethics) ཞེས་པའི་ཨིན་ཇིའི་ཚིག་དེ་ཉིད་བརདོ་པའི་

ཚེ་རང་བཞིན་གིས་ཆསོ་ཁས་མི་ལེན་པའམ།  ཆསོ་ལ་མི་དགའ་བ།  ཆསོ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ལ་སང་འཛིན་གི་ཚིག་ཏུ་འདོད་མཁན་དང་གོ་མཁན་ཡོད་པས་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་དེ་ཉིད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མ་

གསུངས་ན་ལེགས་ཚུལ་གི་དགངོས་འཆར་ཕུལ་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་ཡདོ།

དེའི་ཐད་ཁོང་གིས་གསུངས་དོན།  མི་འགའ་ཞིག་དང་ལྷག་པར་དུ་

ཡེ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེའི་ཆོས་གོགས་ཕོ་མོ་ཁ་ཤས་ལ་ངོས་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་

ཐ་སད་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བ་ཞེས་པས་དཀའ་ངལ་བཟོ་གི་ཡོད་པ་ངས་

ཤེས་ཀི་ཡོད།  འགའ་ཞིག་གི་ངོར།  ཚིག་དེ་ག་རང་གིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

ཆོས་ཁས་མི་ལེན་པའམ་ཡང་ན་དེ་བས་ཆོས་ལ་སང་འཛིན་བྱེད་པ་སྟོན་

ཞིང་།  ཁོང་ཚོའི་བསམ་པར།  ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པས།  བཟང་སྤྱོད་ཀི་

རྣམ་གཞག་དང་མི་མང་གི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཀུན་གི་ཁོད་ནས་ཆོས་

ལུགས་ཟུར་འདོན་བྱེད་པར་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་ལྟར་མཐོང་ཤས་

ཆེ༑  ཞེས་དང་།   ཡང་དེ་ཉིད་ལས།  ངའི་བསམ་པར།  ནུབ་ཕོགས་ཀི་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་རིང་ལུགས་ཞེས་པའི་བསམ་ཚུལ་ནི་

ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཆོས་ལུགས་ཀི་འགལ་ཟླ་ལྟ་བུ་མཐོང་གི་ཡོད།  ཆོས་དང་

མ་འབེལ་བའི་རིང་ལུགས་དང་ཆོས་གཉིས་རྟག་ཏུ་ཕན་ཚུན་རྒྱབ་འགལ་

དང་མཉམ་གནས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཏུ་ཡོད་པ་ལྟར་མཐོང་

ཞིང་།  ཕོགས་གཉིས་པོའི་རེས་འཇུག་པ་རྣམས་ཀི་དབར་མངོན་གསལ་

དོད་པོའི་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་དང་སང་འཛིན་གིས་ཁེངས།  ཆོས་ནི་འགོ་

བ་མིའི་ཡར་རྒྱས་ཀི་འགོག་རྐེན་ཞིག་རེད་ཟེར་བའི་བསམ་ཚུལ་དེ་ངོས་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ནས་ཁས་ལེན་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག36 ཞེས་གསལ་བས་ཤེས་

ནུས།  འནོ་ཀང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གནད་དོན་

དེའི་སྐོར་ལ་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་དུ་ཡང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་

འབེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཡོད་པའི་བྱུང་བ་དང་།  ལྷག་པར་དུ།  སྦི་ཨར་ཨམ་

སྦེ་ཀར་ལ་སོགས་ཀིས་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་ར་ཁིམས་གསར་དུ་

བཏོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ཆོས་ལུགས་གང་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་།  

ཆོས་ལ་རོྒལ་བའི་ཚབ་ཏུ་ཆོས་ལུགས་ཀུན་ལ་གུས་བཀུར་དང་མཆམ་མཐུན་

མཉམ་གནས་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་སོགས་དུ་མ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་ལ་

ཁུངས་གཏུགས་པའི་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད།  དེ་ཡང་།  

ཁོང་གིས་ངོས་ལ་མཚོན་ན།  ཆོས་དང་མ་འབེལ་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་དེར་

འཇིགས་སྣང་མེད།  དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ།  རྒྱ་གར་གི་ཆོས་དང་མ་འབེལ་བའི་

ར་ཁིམས་སོལ་བཏོད་བྱེད་པོ་ཌོག་ཊར་སྦི་ཨར་ཨམ་སྦེ་ཀར།(B.R.Ambed-

kar ) དང་།  ཌོག་ཊར་ར་ཇེནྜ་པྲ་ས་ད་(Rajendra Prasad) ལྟ་བུའི་མི་སྣ་

རྣམས་ལ་ངོས་ནས་གུས་བརི་ཞུ་ཞིང་།  ཁོང་རྣམས་ཀིས་ཆོས་དང་མ་འབེལ་

བའི་རིང་ལུགས་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་ཆོས་ལུགས་

མེད་པ་བཟོ་ཕིར་མ་ཡིན་པར།  རྒྱ་གར་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་ཆོས་ལུགས་

སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་གི་སོ་ནས་ངོས་འཛིན་བྱ་ཕིར་ཡིན།37  

ཞེས་དོགས་སེལ་གནང་ཡོད།  མ་ཟད།  བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཟབ་སྦོང་དང་ལག་ལེན་དགོས་མིན་

36	 ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།

37	 ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཐད།  འགའ་ཞིག་གིས།  ནང་ཆོས་བསབ་པ་ལས་ལོགས་སུ་དགོས་པ་མེད་

སྐོར་གསུངས་པར་མ་ཟད།  སྤྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ནང་དེ་ལྟར་གཏམ་བཤད་

གནང་མཁན་བྱུང་ཡོད།

ཡང་འགའ་ཞིག་གིས།  ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་

སོབ་ཚན་ཟུར་དུ་མི་དགོས་པའི་དོགས་སོང་གནང་སྟེ།  དེའི་ཁུངས་སུ།  ཉེ་

སྔོན།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན།  ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ཀི་སྐབས་དང་པོའི་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་

ལྟ་གྲུབ་འཛིན་གྲྭའི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་སྐབས།  ང་རང་

ཚོའི་སོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་མཚོན་ན་ཕ་མེས་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་

བྱེད་མཁན་ཡིན་སྟབས།  སྤྱིར་བཏང་ཆོས་དད་མེད་མཁན་ཚོར་བཤད་པ་

ལྟར་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་སྤྱོད་བཟང་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་དེ་བོད་

པ་ནང་ཚགས་ལ་ངེས་པར་དུ་བཤད་དགོས་པ་མེད།  གཞན་ལ་ཆོས་ལུགས་

དང་མ་འབེལ་བའི་སྤྱོད་བཟང་བཤད་དུས་འབེལ་བ་ཡོད།  ཅེས་གསུངས་

པ་འདི་ལུང་དྲངས་ནས་སྒྲུབ་པ་ནི།  མི་འགིག་སྟེ།  བཀའ་སོབ་འདིའི་ནང་

སྤྱིར་བཏང་ཆོས་དད་མེད་མཁན་ཚོར་བཤད་པ་ལྟར་ཞེས་པ་དང་།  ངེས་

པར་དུ་བཤད་དགོས་པ་མེད་ཅེས་པའི་ཚིག་ནུས་ལ་བསམ་བོ་བཏང་མེད་པ་

གསལ་པོ་རེད།  མ་གཞི་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་

རྣམ་གཞག་སྟོན་པའི་དཔེ་དེབ་ཁག་བཀླགས་ནས་ཞིབ་ཚགས་བལྟས་ན་ད་

གཟོད་གཞུང་ལུགས་འདི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་སྤྱི་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་

སྤྱོད་སེལ་གནང་དགོས་མིན་གསལ་པོ་མཁྱེན་ངེས་ཡིན་པར་མ་ཟད།  ནང་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ཆོས་ཀི་སོབ་སྦོང་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཀང་ངེས་པར་དུ་བལྟ་དགོས་པའི་ངེས་

ཤེས་ཤིག་རང་བཞིན་གིས་སེབས་ཡོང་བ་ཡིན།

དེ་ཡང་ཁོང་གིས།  ངའི་རེ་བ་དང་འདོད་དོན་ནི།  ཉིན་ཞིག་སོབ་གྲྭ་

སོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཀིས་ངས་བརོད་བཞིན་པའི་སེམས་ཀི་ཡོན་

ཏན་ཞེས་པའི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་སྤོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  གཞི་རའི་ཤེས་ཡོན་སོབ་

གཞིའི་ཐད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པར་ང་ཚོས་ཡིན་ཤག་བྱེད་པ་

བཞིན་དུ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་སོ་སོའི་སོབ་གྲྭའི་གཏན་འབེབས་སོབ་

ཚན་གི་ཆ་ཤས་སུ།  དཔེར་ན།  བྱམས་པ་དང་།  སིང་རེ།  བཟོད་པ་ལྟ་བུའི་

ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་གི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་སོབ་སྦོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཤག་

བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་འཆར་རྒྱུར་ང་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད།

སོབ་གྲྭའི་ནང་རོད་རོག་འདུམ་སྒིག་བྱེད་པར་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་

ཞི་བདེའི་ར་འཛིན་གཉིས་ཟུང་འབེལ་བྱས་པའི་འབས་བུར།  ཉིན་གཅིག་

ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་སོ་སོའི་ཚོར་སྣང་དང་སེམས་ཚོར་ཐད་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བ་

དང་།  རང་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཛམ་གིང་གཉིས་ཀའི་ཆེད་འགན་འཁིའི་ཚོར་

བ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀི་ཡོད།  དེ་ལྟར་བྱུང་ན་དངོས་

གནས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་མ་རེད་དམ།

དེར་བརྟེན་འཛམ་གིང་འདི་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་བར།  རྒྱལ་ཁབ་

འདིའམ་དེའི་མི་སེར།  ཆོས་ལུགས་འདིའམ་དེའི་ཁོངས་མི་ཡིན་མིན་ལ་

མ་ལྟོས་པར།  རྒན་གཞོན་སུ་ཡིན་རུང་ང་ཚོ་ཚང་མ་མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་

བདུན་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་འདིའི་ཆབ་འབངས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ཡིན་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

པའི་ཆ་ནས།  མིག་རྒྱང་དང་སིང་སྟོབས་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་རེ་བ་བཟང་

སར་བཅོལ་ཏེ་ཕར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀིས་འབད་བརོན་སྟེན་དགོས།  དེ་ནི་

ངའི་བཅོས་མིན་གི་རེ་སྐུལ་ཡིན།38  ཞེས་གསུངས་ཡོད།

༡༣  དམག་འཁྲུག་གི་མཇུག་འབས་ལས་གཡོལ་ཐབས་གོས་མོལ་གི་

བཟང་སྤོད།

དམག་འཁྲུག་གི་མཇུག་འབས་ལས་གཡོལ་ཐབས་གོས་མོལ་གི་བཟང་

སྤྱོད་ཐད་ཁོང་གིས་གསུངས་དོན།  དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པ་ནི་སྔོན་ཆད་བྱུང་

མོང་མེད་པའི་འགོ་བ་མིའི་འཁྲུག་རོད་ཀི་ཁེངས་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན།  

དམག་འཁྲུག་དང་།  གསར་བརེ།  མི་རིགས་སེབ་གསོད་སྐབས་མི་ས་ཡ་བརྒྱ་

ཕྲག་གཉིས་ལྷག་ཙམ་རྐེན་ལམ་དུ་བཏང་ཡོད་པར་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀི་ཡོད།  

ནཱ་ཛི་(Nazi) ཡིས་མི་རིགས་ར་མེད་ཤུགས་ཆེ་བཏང་བའི་བྱ་སྤྱོད་ནས་སི་

ཏཱ་ལིན་(Stalin) དང་།  མའ་ོཁོ་རང་གི་མི་ཚེའི་སྨད་ལྟ་བུའི་བཙན་ཤེད་

ཆེ་བའི་དབང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་མི་གསོད་ཁག་སྦོར་ཤུགས་ཆེ་བཏང་

བའི་བར་དང་།  ཀི་མེར་རོ་ཇིས་(Khmer Rouge) མི་གསོད་ཁག་སྦོར་བྱ་

ཡུལ་ནས་བལ་ཀན་(Balkans) ནང་མི་རིགས་ར་མེད་གཏོང་ཐབས་བྱས་

པ་དང་རཱ་ཝན་ཌའི་(Rwanda) ནང་མི་རིགས་སེབ་གསོད་གཏོང་བའི་བར་

གི་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་མནར་དུ་བཅུག་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་དོན་དམ་དུ་

བཟོད་གགས་བལ་བ་ཞིག་ཡིན།  འགོ་བ་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ཁོད་རྟག་ཏུ་དམག་

38	 	ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

འཁྲུག་གིས་བར་ཆད་བཏང་ཡོད་པ་བརོད་མི་དགོས།  འགོ་བ་མི་གནས་

པ་དེ་སིད་དུ།  ངོས་ཀི་བསམ་པར་དཀའ་རོག་ནི་དུས་རྟག་ཏུ་ཡོང་བར་

ངེས།  འནོ་ཀང་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་རིང་བཏང་བའི་གཏོར་

བཤིག་ནི་སྔོན་ཆད་བྱུང་མོང་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།  ཐ་ན་ཞི་བདེའི་དུས་

སྐབས་སུའང་།  གཏོར་སྐྱོན་ཆེ་བའི་འགོ་བ་མིའི་བཟོ་ལས་རིག་རལ་རྒྱུན་མ་

ཆད་པར་ཡར་རྒྱས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཕིན་ཏེ་ཉོ་ཚོང་བྱས་ཡོད།  དེང་སྐབས་

འཛམ་གིང་ནང་མཚོན་ཆ་དེ་དག་གི་གཏོར་སྐྱོན་ལ་བརྟེན་ནས་དངངས་

སྐྲག་མ་བསངས་པའི་ས་ཆ་མེད།  འཛམ་གིང་ནང་དྲག་སྤྱོད་ཀི་དཀའ་ངལ་

ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་འབྱུང་འགྱུར་མི་རབས་རྣམས་ཀི་ཆེད་

ང་ཚོས་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་འཛམ་གིང་ཞིག་ཇི་ལྟར་སྐྲུན་ཕོགས་ཐད་བསམ་

བོ་གཏོང་སྐབས།  ཆབ་སིད་པ་དང་ཁོང་ཚོའི་ཁ་གཏད་པ་ཚོར་སོམ་སེམས་

ལག་བསྟར་དགོས་པར་རེ་སྐུལ་ཙམ་ཞུ་བ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ང་ཚོས་ངེས་

པར་དུ་བྱེད་དགོས།  གཞན་ཡང་།  ང་ཚོས་བཟོད་བསན་བྱེད་བཞིན་པའི་

འཇིགས་སྣང་དག་གོ་མཚོན་བཟོ་ལས་དང་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་པ་ཉིད་ལས་བྱུང་

བ་དང་།  རྒྱུན་དུ་བརྒྱུད་ལམ་གིས་རྒྱང་བསིང་བྱས་པའི་དྲག་སྤྱོད་ཀི་སྤྱི་

སོལ་ལས།  ངོ་ཐོག་ཏུ་དྲག་སྤྱོད་ནི་འགོ་བ་མིའི་དཀའ་རོག་སེལ་བར་ལག་

བསྟར་རུང་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཏུ་ལྟ་བའི་འཁྲུལ་སྣང་སེལ་བར་བྱེད་ཀི་

ཡོད།  དོན་དམ་དུ་ང་ཚོར་ག་རེ་དགོས་ཤེ་ན།  འགོ་བ་མིའི་གོ་རྟོགས་ཐད་

གཞི་རའི་འགྱུར་བ་ཞིག་གཏོང་དགོས།  དམིགས་བསལ་གི་གནས་སྐབས་

སུ་མ་གཏོགས་སྐབས་ཚང་མར།  དྲག་སྤྱོད་ཀིས་དྲག་སྤྱོད་འཕར་མ་འབའ་

ཞིག་སོང་བར་བྱེད།  དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་དྲག་སྤྱོད་བརྒྱུད་ཞི་བདེ་སྐྲུན་ཐུབ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཅེས་པར་ཆ་འཇོག་བྱེད་པ་ནི་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ལམ་ཕིན་ཅི་ལོག་བསྟན་

པ་ཞིག་ཡིན།

འཛམ་གིང་ནང་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གི་འབེལ་བ་གཏིང་ཟབ་

ཡོད་པའི་དུས་སྐབས་འདིར།  དམག་འཁྲུག་ནི་དུས་ཚོད་ཡོལ་ཟིན་ཞིང་རྒྱུ་

མཚན་དང་མི་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན།  གནའ་བོའི་དུས་སུ་སེ་ཚན་གཉིས་ཀི་ཁེ་

ཕན་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་སྐབས།  དྲག་སྤྱོད་ནི་མཐའ་མའི་

ཐབས་ལམ་ཞིག་ཏུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པར་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཡོད་ཤས་ཆེ།  འནོ་

ཀང་དེང་སྐབས་གནད་དོན་དེ་ལྟར་མ་ཡིན།  ཁོར་ཡུག་དང་།  དཔལ་འབྱོར།  

ཆབ་སིད་བཅས་ཀི་ཐོག་ནས་ས་ཁུལ་དང་མི་ཚང་མ་ཕན་ཚུན་འབེལ་ནས་

ཡོད།  ས་ཁུལ་གཅིག་ནང་དམག་འཁྲུག་དང་བཙན་གནོན།  ཡང་ན།  མི་

སེར་འཁྲུག་ཟིང་བྱུང་བས་བཟློག་ཏུ་མེད་པར་འཛམ་གིང་གི་ས་ཁུལ་གཞན་

ནང་གི་མི་རྣམས་ལའང་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ངེས་ཡིན།  དྲག་སྤྱོད་རིང་

ལུགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ནི་ཚབས་ཆེ་བའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཡིན།  མི་རྣམས་

ལ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བར་ཀུན་སོང་སེལ་ཚེ།  ཉེན་རྟོག་སྐོར་སྲུང་ངམ་

བདེ་འཇགས་ཀི་ལམ་ལུགས་གང་གིས་ཀང་ནམ་ཡང་བཀག་འགོག་མི་ཐུབ།

གཞན་ཡང་།  དྲག་སྤྱོད་ནི་དཀའ་རོག་སེལ་བར་དོན་དངོས་དང་མི་

མཐུན་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཏུ་སྟོན་མཁན་གི་རྐེན་ཞིག་ནི་དེའི་སྔོན་དཔག་

མི་ཐུབ་པའི་མཇུག་འབས་ཡིན།  ཉེ་བའི་ཨི་རག་གི་དམག་འཁྲུག་ནི་དེའི་

དཔེ་མཚོན་འཁྲུལ་མེད་ཅིག་ཡིན།  མ་གཞི་ཐོག་མའི་དམིགས་དོན་ཡང་

ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་བཀོད་འདོམས་བྱ་ཕིར་ཡིན་ཀང་།  
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

དེའི་མཇུག་འབས་ཡུན་རིང་པོར་གནས་པ་དང་།  ད་དུང་ཐག་གཅོད་མི་

ཐུབ་པའི་དཀའ་རོག་དེས་ནག་ཉེས་མེད་པའི་མི་ས་ཡ་མང་པོའི་ཚེ་སོག་

ཕྲོགས།

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པའི་འབྱུང་འགྱུར་གི་ལོ་ངོ་དེ་དག་ནང་།  

འདས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་རྣམས་བསྐྱར་ཟློས་མི་ཡོང་བར་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་

ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་བྱེད་དགོས།  ངེད་ཅག་གི་འཛམ་གིང་ནང་དྲག་སྤྱོད་ཀི་

གནས་སྟངས་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་པུ་དེ་ནི་གོ་ལའི་སྟེང་

གི་མི་ག་ཚོད་མང་མང་གིས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་གོ་མཚོན་བཀག་སོམ་

བྱེད་པའི་ལངས་ཕོགས་ཤིག་འགོ་འཛུགས་བྱེད་དགོས།  གོ་མཚོན་བཀག་

སོམ་བྱེད་པ་ནི་ལག་ལེན་དངོས་ཀི་ནང་སིང་རེའི་རང་བཞིན་ཆགས་ཡོད།  

དེར་བརྟེན་གང་དགོས་པ་ནི།  སེར་གི་རིམ་པའི་ཐོག་ནས་ཞེ་སང་དང་།  

ཕོགས་ལྷུང་།  མི་བཟོད་པ་བཅས་མེད་པའི་ནང་སེམས་ཀི་གོ་མཚོན་བཀག་

སོམ་དང་།  རྒྱལ་ཁབ་དང་མངའ་སེའི་རིམ་པའི་ཐོག་ནས་ཕིའི་གོ་མཚོན་

བཀག་སོམ་སྟེ་གཉིས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན།  ང་ཚོས་མི་རབས་སྔོན་མ་

ནས་བརྒྱུད་པའི་རྨ་ཁ་དེའི་སྟེང་ཚྭ་བླུག་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་གོས་མོལ་དང་།  མཉམ་

ལས།  བསམ་ཤེས་བཅས་ལ་བོ་གཏད་དེ་ང་ཚོའི་འགལ་ཟླ་རྣམས་ངེས་པར་

དུ་སེལ་འགོ་འཛུགས་དགོས།  གོ་ལའི་མི་འབོར་མུ་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་

བ་དང་།  རྒྱ་ནག་དང་།  རྒྱ་གར།  བི་རཱ་ཛིལ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་

ཁག་རྣམས་ཀི་དཔལ་འབོྱར་རྒྱ་སྐྱེད་མྱུར་པོར་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་པ་དང་དུས་

མཚུངས།  རེས་ཤུལ་འགྱུར་རྡོའི་བུད་རས་ཙམ་མིན་པར་གཞི་རའི་དགོས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

མཁོ་ཆུ་དང་།  བཟའ་ཆས།  ས་ཆ་ཐེ་བའི་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ཆེད་གོ་ལ་

ཡོངས་ཀི་འགན་སྡུར་ནི་འགོག་ཐབས་མེད་པར་ཛ་དྲག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་རེད།  

དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་མི་རབས་གཞོན་པ་རྣམས་དང་ང་ཚོའི་མ་འངོས་པའི་ལྟ་

སྐྱོང་བྱེད་པོ་རྣམས་ཀིས་དམག་འཁྲུག་གི་ཕན་མེད་རང་བཞིན་ལ་གོ་རྟོགས་

བརྟན་པོ་ཞིག་རེད་པ་བྱ་རྒྱུ་ནི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན།  འཚེ་མེད་ཞི་

བ་ནི་དྲང་བདེན་མེད་པ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ཕུགས་འཕེར་ཐུབ་པའི་ཐབས་

ལམ་ལེགས་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡི་དང་མར་ཊིན་

ལུ་ཐར་ཀིང་གི་རླབས་ཆེ་བའི་མཛད་འཕྲིན་ལས་སོབ་སྦོང་བྱེད་ཐུབ།  དུས་

རབས་ཉི་ཤུ་པ་དེ་འཚེ་བའི་དུས་རབས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ནའང་།  དུས་རབས་

ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པ་དེ་ང་ཚོས་གོས་མོལ་གི་དུས་རབས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་

བྱེད་དགོས།39  ཞེས་ནན་བརོད་གནང་ཡོད།

༡༤  ཉིན་རྟེའི་འཚོ་བའི་ཁོད་བཟང་སྤོད་དང་ལྡན་པའི་ཉམས་ལྟེན།

ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁོད་བསམ་བཞིན་དུ་བཟང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པའི་

མཐོང་སྣང་ཞིག་སྐྲུན་དགོས་ལ།  དེ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་

གནང་རྒྱུར་ཕོགས་ཡོངས་ནས་འབད་པ་བྱ་རྒྱུར་ཁོང་གིས་ལམ་སྟོན་འདི་

ལྟར་གནང་ཡོད།40 ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་འདི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ཇི་

ལྟར་ལག་ལེན་འགེལ་ཕོགས་ཀི་གནད་དོན་ལ་གཞིགས་ན།  རྣམ་པའམ་

རིམ་པ་གསུམ་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཐོག་ནས་བསམ་ཞིབ་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་

39	 ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།

40	 ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཅེས་པར་གསལ།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

བ་ཡོང་སིད་པ་དང་།  དེ་དག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གཅིག་ལས་གཅིག་ཡར་

ཐོན་ཆེ་བ་དང་།  ཕི་མ་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བར་སྔ་མར་ལྟོས།  ཚད་ལྡན་གི་

ནང་པའི་གཞུང་འགའ་ཞིག་ནང་འཁོད་པ་བཞིན།  དེ་དག་ནི་ཉེས་སྤྱོད་

སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་གཞན་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པའམ་གནོད་སིད་

པའི་ལས་ཆེད་དུ་སོང་བར་བྱེད།  དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་

ཧུར་སྐྱེད་ཆེན་པོས་ང་ཚོའི་བཟང་ཕོགས་ཀི་སྤྱོད་ལམ་དང་།  ནང་སེམས་ཀི་

རིན་ཐང་མ་བསྐྱེད་པ་རྣམས་སྐྱེད་པ་དང་བསྐྱེད་པ་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་

སེལ་བར་བྱེད།  སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་བཅོས་མིན་དང་

རང་ཤེད་མེད་པའི་སོ་ནས་གཞན་གི་བདེ་དོན་སད་ང་ཚོའི་ཚེ་སོག་བསྔོ་

བར་བྱེད་པ་བཅས་ཡིན།  ཞེས་གསུངས།  དེ་གསུམ་གི་གོ་དོན་ནི།

༡	 ཉེས་སྤྩོད་སྩོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཐད་གསུངས་དྩོན།	 	 	 མངྩོན་གསལ་

དྩོད་པྩོར་གནྩོད་ཚབས་ཆེ་བའྱི་སྤྩོད་ལམ་གྱི་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་ཐད།		

འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་དང་འཇྱིག་རེན་ཡ་རབས་སྤྩོད་ཚུལ་

གྱི་སྩོལ་རྒྱུན་ཆེ་ཁག་ཚང་མ་གཅྱིག་ཏུ་བབས།	 	 མྱི་གསྩོད་ཁག་སྦྩོར་

དང་།	 	 མ་བྱྱིན་པར་ལེན་པ།	 	 ལྩོག་གཡེམ་ལྟ་བུ་ཚུལ་དང་མྱི་མཐུན་

པའྱི་འཁྱིག་སྤྩོད་རྣམས།	 	 ངྩོ་བྩོ་ཉྱིད་ནས་གཞན་ལ་གནྩོད་ཚབས་

ཆེ༑	 	 དེས་ན་དེ་དག་ངེས་པར་དུ་སྩོང་དགྩོས་པ་ཨ་ཅང་བརྩོད་མེད་

ཡྱིན།	 	 འྩོན་ཀང་ཉེས་སྤྩོད་སྩོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་དེ་ལས་ལྷག་

པའྱི་གྩོ་དྩོན་ཡྩོད།	 	ང་ཚོས་ཧུར་སྐྱེད་ཆེན་པྩོས་གཞན་ལ་ཕན་ཐྩོགས་

བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བྩོ་མ་བཏང་བའྱི་སྔྩོན་དུ།	 	 གཞན་ལ་གནྩོད་པ་བྱ་རྒྱུ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

མེད་པ་དང་།	 	 ཐ་ན་འཕལ་དུ་འཚེ་བའྱི་ལས་མྱིན་པའྱི་ང་ཚོའྱི་བྱ་སྤྩོད་

ཀྱིས་ཀང་གཞན་ལ་མྱི་གནྩོད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་དང་པྩོ་ནས་ངེས་

བརན་བཟྩོ་དགྩོས།	 	གནྩོད་པ་མྱི་བྱེད་པའྱི་ར་འཛིན་འདྱི་ལ་གཞྱིགས་

ན༑	 	 གཅེར་བུ་པའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ནང་གྱི་ངྩོས་ཀྱི་ཆྩོས་གྲྩོགས་ཕྩོ་མྩོ་

རྣམས་ཀྱིས་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གུས་བརྱི་དང་ཡྱིད་སྨྩོན་སྐྱེད་དུ་

བཅུག་བྱུང་།	 	 གཅེར་བུ་པའྱི་ཆྩོས་ནྱི་ནང་ཆྩོས་ཀྱི་མཚེ་ཕྲུག་ལྟ་བུའྱི་

ཆྩོས་ལུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་།	 	 ཆྩོས་ལུགས་དེས་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ཆེད་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་དགེ་བའམ་ཨཧྱིམ་སཱ་	 (ahimsa)	 ལ་

ཧ་ཅང་གཙིགས་ཆེན་པྩོ་འཛིན་གྱི་ཡྩོད་སྐྩོར་གསུངས་ཡྩོད།	 	 མ་ཟད་

ང་ཚོའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་སྩོ་སྩོ་མནར་དུ་འཇུག་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་

རྣམས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཉུང་དུ་གཏྩོང་ཐུབ་པར་གལ་ཆེ་ཤྩོས་ནྱི་རང་གྱི་

སྤྩོད་ལམ་ཐད་རྣམ་དཔྩོད་བེད་སྤྩོད་བྱ་རྒྱུ་དང་།	 	 བག་ཡྩོད་པའྱི་ལྷན་

སྐྱེས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་གྱི་རེས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།	 	 དེ་ནྱི་རྣམ་དཔྩོད་ལ་

བརེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཤེས་བཞྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་

ཡྱིན།		ཞེས་གསུངས།	

༢	 དགེ་བ་ཆྩོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཐད་གསུངས་དྩོན།	 	 གལ་ཏེ་དྲན་

པ་དང་།	 	 ཤེས་བཞྱིན།	 	 བག་ཡྩོད་བརྒྱུད་ང་ཚོས་སྩོ་སྩོའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་

བྱ་སྤྩོད་དང་ངག་གྱི་ཐྩོག་ནས་གཞན་ལ་གནྩོད་འཚེ་བྱེད་པ་སྩོང་ཐུབ་

ན༑	 	 ང་ཚོས་ཧུར་སྐྱེད་ཆེན་པྩོས་བྱ་བ་བཟང་པྩོ་ལ་འཇུག་པར་དྩོ་སྣང་

ཤུགས་ཆེ་བ་བྱེད་འགྩོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་དང་།	 	 དེ་ནྱི་རླབས་ཆེ་བའྱི་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

བདེ་བ་དང་ནང་གྱི་གདེང་སྩོབས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཤྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ།		

གཞན་ལ་བརེ་སེམས་དང་གཤྱིས་རྒྱུད་བཟང་པྩོ་བྱེད་པ་དང་།		གཏྩོང་

ཕྩོད་ཅན་བྱེད་པ།	 	 དགྩོས་མཁྩོ་ཅན་ལ་རྩོགས་རམ་བྱེད་པ་བཅས་ང་

ཚོའྱི་བྱ་སྤྩོད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་གཞན་ལ་ཁེ་ཕན་སྐྲུན་ཐུབ།	 	 དེར་བརེན།		

གཞན་གྱི་ཐྩོག་ཏུ་རྐེན་ངན་བབས་པའམ་གཞན་གྱིས་ནྩོར་འཁྲུལ་བྱེད་

སྐབས།	 	 ཟུར་ཟའམ་བསྩོན་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཡ་ལན་སྤྲྩོད་རྒྱུའྱི་ཚབ་

ལ༑	 	 ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་སེམས་ཐག་ཉེ་པྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ཁྩོང་ཚོར་

འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་རྩོགས་རམ་བྱེད་དགྩོས།		ང་ཚོའྱི་ངག་གྱི་ཐྩོག་ནས་

གཞན་ལ་ཕན་འདྩོགས་པའྱི་ཁྩོད་གཞན་ལ་བསྟྩོད་བསྔགས་གཏྩོང་བ་

དང་།		ཁྩོང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ཉན་འཇྩོག་བྱེད་པ།		བསབ་བྱ་རྒྱག་པ་

དང་སེམས་ཤུགས་སྩོར་བ་སྩོགས་ཚུད་ཡྩོད།

	 ང་ཚོའྱི་ངག་དང་བྱ་སྤྩོད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་གཞན་ལ་ཁེ་ཕན་བསྐྲུན་པར།		

གཞན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་བསྩོད་ནམས་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཞྱིང་

དགའ་བ་སྩོམ་པའྱི་སྤྩོད་ལམ་ཞྱིག་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ན་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་

པྩོ་ཡྩོད།	 	 སྤྩོད་ལམ་དེ་ནྱི་ཕག་དྩོག་གྱི་གཉེན་པྩོ་སྟྩོབས་ལྡན་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་།		ཕག་དྩོག་ནྱི་གང་ཟག་སེར་ལ་དགྩོས་མེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་

གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཙམ་མ་ཟད་གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་པ་

དང་ལས་དྩོན་ལ་འཇུག་པར་ང་ཚོའྱི་ནུས་པའྱི་འགྩོག་རྐེན་ཞྱིག་ཀང་

ཡྱིན།		དེ་ལྟ་བུའྱི་རེས་སུ་ཡྱི་རང་བའྱི་དགའ་བ་སྩོམ་པ་ནྱི།		རང་ཉྱིད་

ཀྱི་དགེ་བ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་སྟབས་བདེ་ཤྩོས་ཤྱིག་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

རེད་ཅེས་བྩོད་པའྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་གསུང་གྱི་ཡྩོད།

༣	 སེམས་ཅན་དྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཐད་གསུངས་དྩོན།	 	 སེམས་

ཅན་དྩོན་བྱེད་ནྱི་ཞེ་ཐག་པ་ནས་རང་དྩོན་བྩོས་བཏང་སྟེ་གཞན་ལ་

ཕན་འདྩོགས་ཕྱིར་རང་གྱི་བྱ་སྤྩོད་དང་ངག་གཞན་ལ་བསྔྩོ་བ་ཞྱིག་ལ་

བརྩོད།		འཛམ་གྱིང་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མས་དེ་ནྱི་བཟང་སྤྩོད་ཉམས་

ལེན་ཁྩོད་ཚད་མཐྩོ་ཤྩོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཞྱིག་དང་།		ཆྩོས་ལུགས་མང་

པྩོའྱི་ནང་ཐར་པ་འཐྩོབ་པའམ་དཀྩོན་མཆྩོག་དང་མཐུན་སྒྱིལ་ཡྩོང་བའྱི་

ཐབས་ལམ་གཙོ་བྩོ་ཞྱིག་ཏུ་ངྩོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡྩོད།

འནོ་ཀང་གཞན་གི་སད་དུ་ཆ་ཚང་བ་དང་རང་ཤེད་མེད་པའི་ཐོག་

ནས་བསྔོ་བ་དེ་བཟང་སྤྱོད་ཉམས་ལེན་གི་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ནའང་།  

དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་གི་དོན་བྱེད་པ་དེ་མི་སུ་གཅིག་གིས་ཀང་ལག་བསྟར་མི་

ཐུབ་པའི་དོན་མ་ཡིན།  དོན་དངོས་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་དང་འཕྲོད་

བསྟེན་ལྟ་རྟོག་ལྟ་བུ་མི་ལ་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གི་ཆེད་ལས་ཁོད་མི་མང་པོ་

ཞིག་དང་།  སོབ་ཁིད་ཀི་ལས་གཞིའི་ནང་དུའང་མི་མང་པོས་བཟང་སྤྱོད་

ཀི་རིམ་པ་གསུམ་པ་དེར་རེ་གཅིག་ཏུ་འབད་བརོན་བྱེད་ཀི་ཡོད།  དེ་ལྟའི་

ཆེད་ལས་ཀིས་མི་མང་པོའི་ཚེ་སོག་ལ་ཐད་ཀར་ཕན་འདོགས་པས།  དངོས་

གནས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་རེད།  ད་དུང་མི་དཀྱུས་མ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་

མི་ཚེ་བཟང་སྤྱོད་ཐོག་ནས་སྐྱེལ་ཐུབ་པ་དང་།  གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་བྱེད་

ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད།  ག་རེ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅེ་ན།  

གཞན་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་སུ་འཛིན་དགོས།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

གཞན་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་པའི་གལ་ཆེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ནི་རྣམ་

དཔྱོད་བེད་སྤྱད་དེ་འབྱུང་སིད་པའི་ང་ཚོའི་བྱ་སྤྱོད་ཀི་འབས་བུར་དཔྱད་

ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  དེ་རེས་ང་ཚོའི་ཉིན་རེའི་མི་ཚེའི་ནང་བག་ཡོད་དང་།  

དྲན་པ།  ཤེས་བཞིན་བཅས་བསྟེན་ནས།  ང་ཚོས་སོ་སོའི་བྱ་སྤྱོད་དང་ངག་

ལ་ཚོད་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡོང་གི་ཡོད།  དེ་ནི་རང་དབང་གི་གཞི་རྟེན་ངོ་མ་

ཡིན་ཞིང་།  རང་གིས་རང་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཐོབ་པ་དང་

གནས་སྐབས་གང་དུའང་ང་ཚོའི་བྱ་སྤྱོད་འཚེ་བ་མེད་པར་ངེས་བརྟན་བཟོ་

ཕིར་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ།  གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་ཆེད་ང་ཚོས་ཧུར་སྐྱེད་

ཆེན་པོས་ལས་དོན་སྒྲུབ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ།  ཅེས་གསུངས་ཡོད།

༡༥  ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་ཤྟེས་ཡོན་གོང་འཕྟེལ་

གཏོང་ཐབས།

བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཤེས་ཡོན་འདི་དག་ནི།  མི་ལ་འཇིགས་སྐུལ་གིས་

དང་དུ་ལེན་འཇུག་རྒྱུ་དེ་མ་ཡིན་པར།  སྐྱེ་བོ་རེ་རེའི་རང་ངོས་ནས་རྣམ་

གཞག་འདིའི་རིན་ཐང་དང་དགོས་དམིགས་ལ་གོ་རྟོགས་ཡོད་པའི་ཐོག་

ནས་ཐབས་མཁས་ཞི་འཇམ་གིས་མི་སེར་རང་རང་གི་ར་བའི་ཁེ་ཕན་དང་

འབེལ་བ་ཡོད་པར་ར་སྤོད་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ།  འཇིགས་སྐུལ་

ལ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཆོག་སྟེ།  དཔེར་ན།

༡	 དམྱལ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་བདེ་འགྲྩོའྱི་ཕན་ཡྩོན་བཤད་ནས་དང་དུ་

ལེན་འཇུག་པ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

༢	 ཁྱིམས་དང་འགན་འཁྱི་ཡྱིན་པར་བསྒགས་པ།	

༣	 རྡུང་རེག་སྩོགས་བརྒྱུད་ནས་དང་དུ་ལེན་འཇུག་པ་ལྟ་བུའྩོ།	།

དེར་བརྟེན་འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀི་མི་ཆོས་ཀི་ར་བ་དེ་ཉིད་འཇིགས་

སྐུལ་གི་སྟེང་ལ་གཞི་འཇོག་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར།  སྐྱེ་བོ་སེར་རང་རང་གི་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་དགའ་ཕོགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུར་ཁོར་ཡུག་དང་མཐུན་རྐེན་

བསྐྲུན་དགོས།  སོབ་གསོའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་

བྱམས་བརེ་དང་ཤེས་རབ་ལྡན་པའི་མི་བཟང་པོ་ཞིག་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་མ་ཟད།  

སྤྱིར་བཏང་མིའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་རང་བཞིན་དེ་སིག་སྒིབ་ཅན་ཡིན་པར་འདོད་

པ་དང་།  བྱམས་བརེའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པར་འདོད་མཁན་གཉིས་ལས་

ཕི་མ་ནི།  ཚན་རིག་གིས་ར་སྤོད་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།  དགའ་ཕོགས་དེར་

དོ་སྣང་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་སྟངས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་དགོས།  དེར་མ་

ཟད་གཞན་ཀི་བདེ་སྡུག་གི་མོང་ཚོར་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  དེ་

ཉིད་ལ་སེམས་ཁུར་དང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་སོྦང་བརྡར་བྱེད་མ་ཐུབ་ཚེ།  

དེ་ཉིད་ལག་ཆ་ཞིག་ཏུ་བེད་སྤྱད་ལོག་པར་བཏང་སྟེ།  ཁེ་ཕན་ལེན་པ་ལྟ་

བུའི་གནས་ཚུལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀི་རིམ་པ་གོང་འགོ་བར་གསུམ་ཚང་མར་འབྱུང་

བཞིན་ཡོད་ལ།  ལྷག་པར་ཚོང་ལས་དང་ཆབ་སིད་ཀི་ཁོད་དུ་སྣང་ཚུལ་

འདི་ཧ་ཅང་མང་པོ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད།  ཡར་རྒྱས་ཀི་གོ་དོན་ནི།  བྱ་དངོས་

ཡོད་ཚད་སྟབས་བདེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་ལས།  མིའི་འདོད་རྔམ་བེད་

སྤྱོད་ཀིས་ཐོན་རས་གསར་བཟོའི་མགོགས་ཚད་མྱུར་དུ་རྣམ་གངས་མང་དུ་

གཏོང་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་དུ་འཛིན་མི་འསོ།  འདིའི་རྐེན་པས་ཐོན་རས་ཀི་རྒྱུ་

ཆ་འཚོལ་ཕིར་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་གཏོང་བཞིན་པ་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

དང་།  ཡང་འདིའི་རྐེན་པས་མིའི་དགའ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་སྐྱེན་པོ་ཆགས་པའི་

ཕོགས་སུ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཞིང་།  ཕན་ཚུན་འགན་རོད་ཕྲག་དོག་གི་དུག་

མཚོའི་ནང་དུ་རང་བཞིན་གིས་མཆོངས་བཞིན་ཡོད།  དེའི་མཇུག་འབས་སུ་

སྐྱོ་ཤས་དང་སེམས་ལ་ཞུམ་པ་འབྱུང་ཞིང་།  ཉབོ་སྣང་དང་།  སུན་སྣང་སྐྱེས་

ཏེ་ཐ་ན་མི་ཚེ་ལ་སིང་པོ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཚོར་ཏེ་སེམས་ཀི་བདེ་སྐྱིད་ར་

བརླག་ཏུ་འགོ་བར་ངེས།  དཔེར་ན།  གོགས་པོ་ཞེས་པ་འདིས་ང་ཚོ་རེ་རེའི་

མི་ཚེའི་ནང་གོ་གནས་ངེས་ཅན་ཞིག་བཟུང་ཡོད་ལ།  དེ་ཡང་ཡིད་ཆེས་བྱ་

སའི་མི་ཞིག་ཡིན་དགོས་པའི་ཆ་རྐེན་འགོ་ནས་བསམ་ན།  ཁྱེད་ཉིད་མི་ངོ་

མ་ཞིག་ཡིན་ན།  གོགས་པོ་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་མེད་ལ།  དེ་དག་ནི་ཁྱེད་ཀི་

སེམས་ནས་དང་ལེན་བྱས་ཟིན་པ་ཡིན།  སྐྱེ་བོ་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་སུ་

ཞིག་དང་འཕྲད་ཀང་རུང་།  རྣམ་འགྱུར་ཡག་ཉེས་གང་ཞིག་བསྟན་ཀང་དེ་

ལ་བཟང་ལན་འཇལ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དང་།  དེ་མ་བྱུང་ན་བཏང་སོམས་དང་།  ཐ་

ན་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་སོག་དགོས་བྱུང་ཡང་ལྷག་བསམ་ཟོལ་

མེད་ཀི་ངང་ནས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ར་དོན་ཡིན།  མདོར་ན།  འགོད་པ་

མེད་པ་ཞིག་བྱ་དགོས།  འཆམ་པོ་ཡོད་སའི་མི་ནི་བརྒྱ་ཡོད་ཀང་ཉུངས་ལ།  

འཆམ་པོ་མེད་སའི་མི་གཅིག་ཡོད་ཀང་མངས་སོང་བར་བལྟ་དགོས།  ཀུན་

ལ་འཆམ་མཐུན་བྱ་རྒྱུ་ནི་ལས་རིགས་དང་སོབ་སྦོང་།  སྤྱི་ཚོགས་གང་ཐད་

ནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན།  གཞན་གིས་ཚུར་རང་ཉིད་ལ་བྱམས་བརེ་སྤོད་

རྒྱུ་ནི་ང་ཚོའི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀའི་བདེ་ཐང་དང་འབེལ་བའི་གལ་ཆེན་

ཡིན་པ་གཞིར་བྱས།  དེ་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ནི།  ང་ཚོས་ཕར་གཞན་དག་

ལ་བརེ་བ་སྤོད་དགོས་པ་རེད།  འདི་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཀི་གཞི་མ་དངོས་དེ་ཡིན།  
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

གཞན་ལ་བརེ་བ་བྱེད་པ་ནི།  རང་དོན་ཁོ་ན་གཙིགས་འཛིན་གི་བོ་དེ་ཉིད་

ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པའི་ཚུལ་ཞིག་དང་།  རང་དོན་གཙོ་འཛིན་ལས་རིང་དུ་

གེས་ཐུབ་ཚེ།  གུ་ཡངས་པོ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ་དང་།  གུ་ཡངས་པོ་བྱས་པ་

ལས་རང་དོན་ལ་ཚོར་བ་རྣོན་པོ་བྱེད་པའི་ཚུལ་དེ་མེད་པར་བཟོ་ཐུབ།  རང་

དོན་ལ་ཅི་ཙམ་གིས་ཚོར་བ་རྣོན་པོ་མ་བྱས་ཚེ་བདེ་ཚོར་དང་བདེ་འཇགས་

ཀི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་ཐུབ།

དེ་ཡང་སིང་རེ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་དང་བོ་སྦོང་གི་སིང་རེ་གཉིས་ལས།  དང་

པོ་ནི།  སུ་ཞིག་གིས་ཀང་མ་བསབས་པར་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཞིག་

དང་།  དེ་ནི་མ་ཡིས་བུ་ལ་བརེ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ།  གཉིས་པ་ནི།  དེ་ལྟ་བུའི་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཆ་དེ་ཉིད་གཞི་ལ་བཞག་ནས་རང་དང་འབེལ་ཡོད།  དཔེར་ན།  

གོགས་པོ་དང་མི་རིགས་གཅིག་པ།  སྐད་ཡིག་གཅིག་པ།  རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་

པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་གཞན་ལ་བརེ་བ་སོྤད་པའི་རིམ་པ་དེ་ཡོང་

གི་ཡོད་ཅིང་།  བརེ་བའི་རིམ་པ་འདི་ཞེན་ཆགས་ཀི་རིམ་པ་ལས་མ་འདས་

ཤིང་།  དེའི་སྐྱེད་འབས་ནི།  ཁྱོད་དང་ང་།  ང་ཚོ་དང་ཁྱོད་ཚོ་ཞེས་ཕོགས་

ཞེན་གི་བོ་སྣ་དྲངས་འངོ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ།  དེས་ང་ཚོ་དང་ཁྱོད་ཚོ་ཞེས་

དབྱེན་སྦོར་མང་བ་དང་།   ང་ཚོས་བརེ་བ་དང་སེམས་ཁུར་གང་འདྲ་བྱའམ།  

ཡང་བྱ་དང་མི་བྱ་དེ་གཞན་དེ་དང་རང་དབར་གི་འབེལ་ལམ་དང་།  ཡང་

ན་གཞན་གིས་རང་ལ་རྣམ་འགྱུར་གང་འདྲ་ཞིག་འཛིན་མིན་ལ་ཐུག་འགོ་བ།  

མདོར་ན།  བརེ་བ་ཆ་རྐེན་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་འགོ་བས་བརེ་བ་ཡིད་བརྟན་

མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

སིང་རེའི་རིམ་པ་གཉིས་པ་ནི།  མི་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱེད་པའམ་

རང་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ལྟ་བའི་བོས་དྲངས་པའི་བརེ་བའི་ཁྱད་ཆོས།  

བརེ་བ་དེ་གང་ཟག་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱེད་པ་ལས་བྱ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱེད་པ་མ་

ཡིན་པ།  རང་དོན་དངོས་དེ་ཞོར་ལ་འགྲུབ་པ།  བརེ་བ་ཧ་ཅང་བརྟན་པོ་

ཡིན་པ་བཅས་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ཡོད།

༡༦  སིང་རྟེ་དང་དང་བདྟེན་དབར་གི་རོད་སོང་།

སིང་རེའི་ཤེས་ཡོན་ལ་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ནི།  སིང་རེའི་རྐེན་པས་

ཉེས་ཅན་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་བས་རྒྱལ་ཁ་རྟག་ཏུ་རྩུབ་སྤྱོད་ཅན་དང་དབང་

ཤུགས་ཅན་གིས་འཁྱེར་འགོ་བ་དང་།  གོང་གུན་རྟག་ཏུ་སིང་རེ་སོམ་མཁན་

ལ་རག་འགོ་བས།  དེ་ནི་ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཅིག་ཏུ་འདོད་མཁན་ཡང་

ཡོད།  དེ་ལ་ཁོང་གིས་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོད།  སིང་རེ་ནི་སར་མའི་ལམ་

ཁ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་སིང་སྟོབས་དང་བོ་སྟོབས་དང་བོ་སོབས་ཡོད་པའི་

རྟགས་མཚན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་

མདུན་ནས་ལངས་ཐུབ་དགོས་པ་དང་།  དེའང་འཚེ་བ་མེད་པ་ཁོ་ན་ལག་

ལེན་དུ་བྱས་ནས་རྒོལ་དགོས་པར་གསུངས་ཡོད།  རང་ལ་བདེན་པ་ཡོད་ཚེ་

ནམ་ཡང་སེམས་ལྷོད་ལ་བབ་ནས་ཁེ་དབང་བརད་ཆོག་ལ།  བདེན་པ་རང་

ཕོགས་སུ་མེད་ཚེ་གཞི་ནས་ཁོང་ཁོ་དང་དྲག་སྤྱོད་ཀི་དབང་དུ་འགོ་བཞིན་

ཡོད།  དེར་བརྟེན་སིང་རེ་ནི་ངན་པ་རྒྱ་ཡན་དུ་གཏོང་བའི་ལམ་ཀ་ཞིག་མ་

ཡིན་པར་དེར་སེམས་ལོྷད་ལ་བབ་ནས་འཚེ་བ་མེད་པའི་རོྒལ་ལན་སོག་

དགོས་པར་གསུངས་ཡོད།  ཉེས་ཆད་གཅོད་པ་ནི་དགོས་ངེས་ཤིག་ཡིན་པ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཞེད་ཀི་ཡོད།  དེའི་ཐད་

ཁོང་གིས་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ།  ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་དགོས་དམིགས་དེ་

ཉེས་ཅན་དེར་འཁོན་ལན་སོག་པའི་ཆེད་ཡིན་ནམ།  ཡང་ན།  ནག་ཉེས་

མུ་མཐུད་དུ་གསོག་རྒྱུ་བཀག་འགོག་བྱ་ཆེད་ཡིན།  ཉེས་ཆད་ཀི་དགོས་

དམིགས་དེ་འཁོན་ལན་སོག་ཆེད་ཡིན་ཚེ།  ཉེས་ཆད་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

རོག་ག་གསར་པ་ཞིག་དང་འཁོན་སེམས་གསར་པ་ཞིག་གིས་བོན་བཏབ་

པ་ལས་གཞན་ཅིའང་མེད་ལ།  དེ་ནི་གདོད་མའི་སྤྱོད་ཚུལ་ཞིག་ཀང་ཡིན།  

ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུ་དེ་ནག་ཉེས་སར་མི་གསོག་པའི་ཆེད་ཙམ་མ་ཡིན་པར།  

ཉེས་ཅན་དེ་བཟང་ཕོགས་སུ་འགོ་རྒྱུ་དམིགས་འབེན་དུ་འཛིན་དགོས།  ཉེས་

ཅན་དེས་སྔ་འགོད་ཕི་སོམ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་དང་།  དེ་ཡི་

ཐབས་ཤེས་ནི་ཉེས་ཅན་པ་དེ་དང་དེའི་བསགས་པའི་ཉེས་པ་གཉིས་དབྱེ་བ་

འབྱེད་དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་དུ་བཟུང་ནས།  ཉེས་ཅན་པ་དེ་ནི་རང་དང་

འདྲ་བར་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་རང་གི་བསམ་སྤྱོད་ལ་

བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཟབ་མོ་ཡོད་དགོས་པར་

གདམས་ཡོད།  ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི།  ཉེས་པ་སྔོན་འགོག་

ཙམ་གི་ཆེད་མ་ཡིན་པར།  བསམ་སྤྱོད་བཟང་ཕོགས་སུ་སྒྱུར་བའི་ཆེད་ཡིན།  

རྒྱུ་མཚན་ནི།  ཉེས་ཅན་པ་དེ་རང་དང་འདྲ་བས་ན་བརེ་བའི་ཡུལ་ཡིན་པ།  

ཉེས་ཅན་པ་དེ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་བའི་ནུས་པ་

ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་བསམ་དགོས།

ལས་ཀ་ག་རེ་བྱས་ཀང་ཀུན་སོང་གི་ཐོག་ནས་དབྱེ་འབྱེད་བྱ་རྒྱུ་གལ་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ཆེན་ཡིན་སྐོར་ཁོང་གིས་གསུངས་དོན།  ཉེ་འབེལ་ཞིག་དང་ཁ་རོད་ཤོར་

བའི་གནས་སྟངས་ནང་ང་ཚོ་ལྷུང་བར་མཚོན་ན།  འདི་ལ་གདོང་ལེན་ཇི་

ལྟར་བྱེད་མིན་ང་ཚོའི་ཀུན་སོང་ལ་གཙོ་བོ་རག་ལས་ཡོད།  ཐ་ན་ཕ་རོལ་པོ་

ལ་དུང་སེམས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཅངས་ཡོད་ཀང༌།  ང་ཚོའི་བོ་ཅི་ཙམ་མ་ཞི་བ་

དེ་ཙམ་གིས་ང་ཚོས་ཕར་ལ་ཁ་རྡུང་གཏོང་བར་མ་ཟད།  ཕིས་སུ་འགོད་པ་

སྐྱེ་དགོས་པའི་བྱ་བའང་བྱེད་སིད།

ད་དུང་གོམ་པ་སོ་བཞིན་མི་ཞིག་ལ་གདོང་ཐུག་བྱས་པ་དང༌།  མི་དེས་

རང་ལ་སྐད་ལོག་བརྒྱབ་པའི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན།  ང་ཚོའི་ཡིད་

ཞི་ཞིང་བོ་ལ་སིང་རེ་ལྡན་པ་དང་ཀུན་སོང་གཙང་མ་ཞིག་ཡོད་ཚེ།  ང་ཚོས་

མི་དེར་ཕར་རྒོལ་བྱེད་ཀི་མ་རེད་མོད།  མི་དགེ་བའི་མོང་ཚོར་གི་ཤུགས་

རྐེན་འགོ་ཏུ་ཡོད་ན།  ང་ཚོས་ཕར་རྒོལ་བྱེད་ངེས་རེད།  ང་ཚོའི་བྱ་སྤྱོད་ཀི་

ཀུན་སོང་དགེ་བ་ཡིན་སྐབས།  བྱ་སྤྱོད་དེས་གཞན་གི་བདེ་བར་རང་ཤུགས་

ཀིས་ཕན་ཐོགས་པ་དང༌།  འདི་ལྟར་ང་ཚོའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་

བཟང་སྤྱོད་ཅིག་ཡིན།  ད་དུང་ང་ཚོ་སྤྱོད་པ་འདིའི་རིགས་ལ་གོམས་འདྲིས་

ཆེ་ན།  ཕིའི་དཀོག་རྐེན་བྱུང་ཡང་ང་ཚོའི་བོ་ནི་དེའི་དབང་ཤུགས་ཀི་འོག་

ཏུ་འཚུད་མི་དགོས་ཏེ།  ཐ་ན་ང་ཚོ་ཁོང་ཁོ་ལངས་ནས་ཁ་རྡུང་བྱས་ཀང༌།  

སང་སེམས་དང་འཁོན་སེམས་སོགས་རང་གི་སེམས་གཏིང་དུ་མེད།  ཆོས་

དང་བང་དོར་གི་དགོས་དམིགས་ནི།  མི་སེར་སོ་སོའི་ཀུན་སོང་སྦངས་ནས་

གཙང་མར་བསྒྱུར་རྒྱུ་འདི་ཡིན་ཞིང༌།  འདི་ལྟར་ང་ཚོ་ནི་མི་ཇེ་བཟང་ཞིག་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཏུ་འགྱུར་ཆོག41 ཅེས་གསུངས་ཡོད།

༡༧  གཞན་ལ་དང་ཕོགས་ནས་ལྟ་བའི་བཟང་སྤོད།

ཚང་མ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ལྟ་བའི་བསམ་བོ་འདི་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།  ཕོགས་གཅིག་ནས་རང་གཞན་སུ་ཡིན་ཀང་སྐྱོན་ཡོན་

གཉིས་ཀའི་ཕུང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོར་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ན།  དཔའ་

ཞུམ་པ་དང་གཉའ་ཆག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མི་རེད་ཅིང་།  ཕོགས་གཞན་

ཞིག་ནས་བོ་སྟོབས་དང་བསམ་ཤེས་ཀི་ཚོར་བ་བསྐྱེད་ཐུབ།  གཞན་ལ་དྲང་

ཕོགས་ནས་ལྟ་བ་དང་།  སིང་རེའི་ངང་ལྟ་བ་ནི།  འབེལ་བའི་ཁོད་དུ་ཐབས་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  རྣམ་རྟོག་གིས་བསྐྲུན་པའི་དགོས་

མེད་ཀི་འཇིགས་སྣང་དང་དངངས་འཚབ།  དོགས་འདྲོགས་སོགས་ར་བ་

ནས་འགག་པར་བྱེད་ཅིང་།  ནམ་ཡང་བཟང་ཕོགས་འཚོལ་རྒྱུ་ནི་གསེར་

གི་གཏེར་ཁ་འདོན་པ་བཞིན་རང་གི་ལེགས་ཚོགས་ཀི་སོ་མོ་འབྱེད་པ་དང་

ཆ་འདྲ།  ལྡོག་ཕོགས་ནས་བལྟས་ན་གཞན་གི་ལྡོག་ཕོགས་རྐང་བ་ལས་མི་

མཐོང་ཁར།  རང་ཡང་ལྡོག་ཕོགས་ཀི་མི་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་འགོ་བ་དང་།  དེའི་

མཇུག་འབས་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀིས་ཁྱེད་ཉིད་ཟུར་དུ་ཕུད་རྒྱུ་དེའོ། །

ཡང་དཔེར་ན།  བརེ་དུང་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན།  གཞི་འཇོག་ས་གསུམ་

སྟེ།  ༡  རྒྱུ་ནོར་དང་གོ་ས་སོགས་ཕིའི་རྣམ་པ་གཙོར་བཟུང་གིས་བྱུང་བ་

ཞིག་དང་།  ༢  འཆར་སྣང་དང་སྒོ་འདོགས་ཀི་སྟེང་ལ་གཞིར་བཞག་ནས་

41	 	སྟྩོང་ལྩོ་གསར་པའྱི་བང་དྩོར་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅེས་པར་གསལ།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

བྱུང་བ།  ༣  མཉམ་སྤྱོད་དང་འབེལ་སེམས།  སིང་རེ།  ཕ་རོལ་པོའི་ཡོན་

ཏན་མཐོང་བའི་གོ་རྟོགས་ཤིག་གི་སྟེང་ལ་གཞིར་བཞག་ཡོད་པ་རྣམས་ལས་

ཕི་མ་གཙོར་བཟུང་བྱེད་དགོས་པར་གདམས་ཡོད།  ཡང་མིའི་འབེལ་ལམ་

གི་ཐོག་ནས་ཉེས་འཛོལ་འབྱུང་སིད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  བརྒྱུད་རིམ་དེས་

འགོད་སེམས་ཀང་འགོག་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།  འགོད་སེམས་དགོས་

ངེས་ཤིག་ཀང་ཡིན།  དེ་ཉིད་སྔར་ཉེས་ཕི་སོམ་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཡིན་པ་ལས།  

རང་གིས་རང་ལ་དམའ་འབེབས་དང་དང་མནར་གཅོད་གཏོང་བའི་རྒྱུ་རུ་

གཏན་ནས་འགོ་མི་འསོ་ལ།  དེ་ལྟར་ཕིན་ན་སྔར་གི་ཉེས་པ་དྲན་པ་ནི་མི་

དགོས་པའི་ཁུར་པོ་ལྷག་མ་ཞིག་རྒྱབ་ཏུ་ལེན་པ་དང་ཡོངས་སུ་མཚུངས་སོ།།

མི་དང་མིའི་དབར་གི་འབེལ་བས་མཚོན་པས་སྣང་ཚུལ་མཐའ་དག་

འགྱུར་ལྡོག་གི་ཁོད་དུ་གནས་པ་འདི་མཐུན་སྣང་གིས་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་

རང་བྱུང་གི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།  ནང་པའི་གཞུང་དུ་དེ་ལ་སོམ་

ཚིག་ཅིག་ཡོད་པ་ནི།  འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་

རེད།  ཆོས་ཉིད་འདི་ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་བྱེད་སོ་དང་ཆ་ཤས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཡོད་

པ་དང་།  རྣམ་གཞག་དེ་ཤེས་ཚེ་ཐལ་དྲགས་པའི་ཚོར་བའི་རིགས་ལ་སྟངས་

འཛིན་དང་ཆ་སོམས་ཡོང་བ་ལ་ཕན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ།  དེར་མ་ཟད་འབེལ་

བའི་ཁོད་དུ་འགྱུར་ལྡོག་དེ་གཡོལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  

ཐ་ན་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་དང་བཟའ་ཚང་དབར་གི་འབེལ་བ་ལའང་འགྱུར་ལོྡག་

གི་རིམ་པ་ཞིག་བརྒྱུད་དགོས་དང་།  དེ་ཉིད་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་སུ་ཡིས་ཀང་མོང་

མི་འདོད་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།  དེ་ནི་རང་བྱུང་གི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་གི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཚུལ་གིས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ན་དེ་ནི་བརྒྱུད་རིམ་སྤྱིར་བཏང་བ་ཞིག་ལས་

མ་འདས།  ཕྲུ་གུའི་གཟུགས་པོའི་འཚར་ལོངས་དང་ལྷན་དུ་སེམས་ཁམས་

ལའང་འགྱུར་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་འགོ་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན།

སེམས་ཁམས་ཀི་ནུས་པ་དེ་གཞན་ལ་བརྟེན་དགོས་པས།   མི་ཚེའི་

བརྒྱུད་རིམ་ནང་།  ༡  ང་ལ་དམ་པོར་འཁྱུད་དང་ཞེས་པའི་རིམ་པ་ཞིག་དང་།  

༢  དེ་ནས་ང་རང་ཐང་ལ་ཞོག་དང་།  ཞེས་པ་དེ་བརྒྱུད་དགོས་ལ།  སྐབས་

དེར་སུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་དེ་འཚོལ་བའི་སྐབས་ཡིན།  ༣  མཐར་

ང་གཅིག་པུར་ཞོག་དང་ཞེས་པའི་རིམ་པ་དེ་བརྒྱུད་ངེས་ཡིན་ལ།  འདི་ནི་

མི་ཞིག་གི་རེས་མོས་ཀིས་མི་ཚེའི་ནང་འཁོར་ངེས་ཡིན།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

༄༅། །འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ལ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་

ཐབས་ལམ། །

དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།1

དང་པོ། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་དགོས་དམིགས།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་

དགོངས་བཞེད་ལྟར། སྤྱིར་འཛམ་གིང་ཞི་བདེ་དང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། 

ཡང་སོས་འགོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་གཏོང་ནས་གང་ཟག་སོ་སོའི་

མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་དང་། ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ལྡན་པའི་མི་བཟང་པོ་

ཞིག་ཡོང་ཆེད་བྱམས་པ་དང་། སིང་རེ། བཟོད་སེམས། དྲང་བདེན། ཆོག་

ཤེས། དགོངས་ཡངས་ཀི་ལྟ་བ། འགོ་བ་མིའི་ཐུན་མོང་གི་མངོན་འདོད་བདེ་

བ་འདོད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་ལྟ་བ་

སོགས་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་སྐོར་གི་སོབ་གསོ་དེ་དག་ཀང་དེང་དུས་ཀི་

ཤེས་ཡོན་སྤྱི་འགོས་ལྟར། སོབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ནང་སོབ་ཁིད་ཡོང་ཐབས་སུ་

དམིགས་ནས་ཉིན་རེའི་སོབ་ཚན་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་ཏེ་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་དང་མཐུན་པ་དང་། དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པ། འགོ་བ་མིའི་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མི་ཆོས་དང་མཐུན་པ། ཁིམས་ལུགས་དང་། ཆོས་ལུགས་གང་

1	 ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་སྩོབ་སེལ་གྱི་རྒྱུས་སྟྩོན་པ།
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དང་ཡང་མི་འགལ་བར། ཆོས་དད་ཡོད་མེད་ཚང་མས་བརི་སྲུང་ཞུ་ཐུབ་པ་

དང་། མོས་མཐུན་བྱེད་ཐུབ་པའི་བཟང་སྤྱོད་ལ་འཇུག་ཐབས་ཆོས་ལུགས་ལ་

མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་ལམ་སྟོན་

བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་མཛད་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་

འདི་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁག་འདྲ་མིན་དང་། ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་འདྲ་མིན་

སོགས་ཀི་ནང་སོབ་ཁིད་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཟིན་པར་བརྟེན། རང་རིགས་

སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ཁོད་དུའང་ཧ་ཅང་དགོས་མཁོའི་གལ་གནད་ལ་གཟིགས་ནས། 

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀོད་སྒིག་ལྟར། འདི་ལོ་ 

༢༠༡༨ ཟླ ༥ ནས་ ༡༡ བར་ཟླ་བ་དྲུག་རིང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་སུ་

ཡོད་པའི་བོད་པའི་ས་གནས་ཁག་འདྲ་མིན་ ༣༦ དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་འདྲ་

མིན་ ༥༡ ལ་དངོས་སུ་བཅར་ཏེ་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་མང་ཚོགས་བཅས་ཁྱོན་

མི་གངས་ ༡༦༥༠༠ ཙམ་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་གོ་

རྟོགས་རྒྱ་ཆེར་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

གཉིས་པ། གོ་རོགས་སྟེལ་རྒྱུའི་ནང་དོན་ཁག

༡། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་དང་

གལ་གནད།

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་རིང་ལུགས་འདི་གནའ་རབས་རྒྱ་གར་

གི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གཞུང་གི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་

པ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དང་། བོད། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ནང་ལའང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་འདྲ་མིན་མང་པོ་བྱུང་

ཡོད། འནོ་ཀང་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་མ་བརྟེན་གི་ས་མཚམས་ངེས་

པར་དུ་ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཆོས་ལུགས་

དང་ཆོས་གཉིས་དབར་ཁྱད་པར་འབྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། ཆོས་ལུགས་ཞེས་པ་ནི། 

འཇིག་རྟེན་པ་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པའི་མངོན་སུམ་གི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་

གནའ་རབས་ཀི་སོལ་རྒྱུན་གང་རུང་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་སྐྱེ་བ་ཕི་

མ་མཐར་ཐུག་གི་གོ་འཕང་དང་། ཡང་ན་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སམ་

དག་ཞིང་སོགས་ལ་དད་པ་དང་འབེལ་ནས་ཡིད་ཆེས་དང་ཁས་ལེན་བྱེད་

པའི་སྒིག་གཞི་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཆོ་ག་ཕག་ལེན་དང་ཞལ་འདོན་སོགས་

ནི་ཆོས་ལུགས་ཀི་བྱེད་སོ་ཁག་གཅིག་ཡིན། འནོ་ཀང་ཆོས་ཞེས་པ་ནི་རང་

གཞན་གཉིས་ཀར་བདེ་བ་བསྐྲུན་པའི་འགོ་བ་མིའི་བསམ་བོ་དང་འབེལ་

བའི་སེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་བྱམས་བརེ་དང་། བཟོད་སེམས། དགོངས་ཡངས་ཀི་

ལྟ་བ། ཆོག་ཤེས་སོགས་དང་གཙོ་བོར་འབེལ་ཡོད། སྐྱེ་བ་ཕི་མ་མཐར་ཐུག་

གི་གོ་འཕང་དང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སམ་དག་ཞིང་། ཆོ་ག་ཕག་

ལེན་དང་ཞལ་འདོན་སོགས་ནི་ཐད་ཀར་ཆོས་ལུགས་དང་འབེལ་ནས་ཡོད་

ཀང་།  ནང་སེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ངེས་པར་ཆོས་ལུགས་དང་འབེལ་

བ་ཡོད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་མེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་མི་ཚེའི་བདེ་

སྐྱིད་སྒྲུབ་ཐབས་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར་འགོ་བ་མིའི་ལྷན་

སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་ནང་སེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་

ཡིན་པས། ནང་སེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་ནི། དུས་ཀི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་ཐུན་མོང་གི་ལས་འགན་

གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།

༢། བཟང་སྤྱོད་སོབ་སེལ་གནང་སྐབས་གཞི་གང་ཞིག་ལ་བཞག་དགོས་

མིན།

འོ་ན་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཤེས་ཡོན་དེ་གཞི་གང་ཞིག་ལ་བཞག་སྟེ་སོབ་

ཁིད་བྱེད་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་ལྗགས་རོམ་གནང་བའི་སྟོང་ལོ་གསར་པའི་

བང་དོར་གི་ཚུལ་ (Ethics for the New Millennium) ཞེས་པའི་ཕག་

དེབ་དང་། འཇིག་རྟེན་སྤྱི་སྨན་གི་བཟང་སྤྱོད། (Beyond Religion) ཞེས་

པའི་ཕག་དེབ་དེ་གཉིས་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པར་

སོང་། དགེ་རྒན་རང་ཉིད་ལ་ཕག་དེབ་དེ་གཉིས་ཀི་བརོད་དོན་གཙོ་བོ་

ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་དང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་དཔལ་ཡོན་སོགས་ལ་གོ་རྟོགས་

དང་། ཤེས་ཚད། གནས་ཚད་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་རང་གི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་སོབ་

ཁིད་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད། སོབ་ཁིད་བྱེད་སྐབས་སོབ་ཕྲུག་ཚོའི་གནས་

ཚད་དང་འཚམས་པར་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཕན་འབས་རྣམས་རྒྱས་བཤད་བྱེད་

པ་དང་། དཔེ་མཚོན་འདྲ་མིན་དང་སྦར་ཏེ་གོ་རྟོགས་སེལ་བ་སོགས་བརྒྱུད་

ལམ་འདྲ་མིན་གི་ཐོག་ནས་འགེལ་བརོད་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གཙོ་གནད་ཆེ་ཤོས་

ཤིག་ཆགས་ཡོད།
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

༣། བཟང་སྤྱོད་སོབ་སེལ་གནང་མཁན་གི་དགེ་རྒན་ལ་འོས་ཆོས་གང་

ཞིག་ཚང་དགོས་མིན།

སྤྱིར་དགེ་རྒན་ཞིག་ལ་ཆ་རྐེན་གང་ཞིག་ཚང་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ཤེས་

བྱ་རིག་པའི་གནས་ལ་མ་རྨོངས་པའི་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། སོ་གསུམ་

གི་སྤྱོད་པ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བཙུན་པའི་ཡོན་ཏན། དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་

ལེན་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་བཅས་ཚང་

དགོས་པ་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་དེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་དགེ་རྒན་ཞིག་གི་ལས་

འགན་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ནི། བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་དང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་

ཡོན་ཏན་རྣམས་རང་གི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཇགས་ཐབས་གནང་

རྒྱུ་དེ་རེད། སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་སོབ་ཁིད་གནང་སྟངས་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་

ན༑ བསབ་གཞི་དེའི་ནང་དོན་ལ་འགེལ་བརོད་ཀི་ལམ་ནས་གོ་རྟོགས་ཡོད་

པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཙམ་གིས་འགིག་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་ཀང་། བཟང་སྤྱོད་ཀི་

ཤེས་ཡོན་ལ་དེ་ཙམ་གིས་འདང་གི་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་སོབ་

ཕྲུག་ཚོས་དགེ་རྒན་གིས་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་གང་གསུངས་པ་རྣམས་དབང་

ཤུགས་ཀིས་བཀོལ་བ་ལྟ་བུར་མཐོང་སིད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དགེ་རྒན་ཚོས་

རང་ཉིད་ཀི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་བཅོས་མིན་གི་སེམས་ཁུར་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས། 

སེམས་པ་བཟང་པོའི་བྱམས་བརེའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་སོ་སོའི་ཉིན་རེའི་སྤྱོད་

ལམ་གི་ཆ་ཤས་སུ་སྒིལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རང་གིས་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་འགེལ་

བརོད་གང་གནང་བ་རྣམས་གནད་སྨིན་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སོབ་

ཕྲུག་ཚོར་བཟང་སྤྱོད་ཀི་གོ་རྟོགས་ཙམ་མིན་པར་སོ་སོའི་མི་ཚེ་ཧིལ་པོར་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཤུགས་རྐེན་སྤོད་ཐུབ་པ་དང་། དེའི་ཐོག་ནས་མི་གཞན་དག་

ལའང་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་ཐུབ་པ་དང་། མི་བཟང་པོ་ཞིག་

བཟོ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད། དེར་བརྟེན་དགེ་རྒན་ཚོས་ངེས་པར་དོ་

སྣང་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་འགག་རྣམས་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་

གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

༤། བྱམས་བརེའི་ངོ་བོ་དང་། རིན་ཐང་། བཟོད་པའི་ངོ་བོ་དང་སྟོབས་

ཤུགས། རྟེན་འབེལ་གི་རང་བཞིན་བཅས་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ར་འཛིན།

སྤྱིར་འཛམ་གིང་སའི་གོ་ལ་འདིའི་ནང་མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་བདུན་

ཅུ་ལྷག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་། སྐད་ཡིག རིག་

གཞུང་། གོམས་གཤིས། ལྟ་བ། ཁོར་ཡུག་བཅས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་མང་དག་

ཅིག་ཡོད་ཀང་། གཞི་རའི་འདྲ་མཉམ་གི་ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། 

ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་དང་། ཐུན་མོང་གི་མངོན་འདོད་

སྐྱིད་པོ་འདོད་པ་དང་།  དཀའ་ངལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་ཆགས་ཡོད། 

འགོ་བ་མིའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནི། ང་ཚོ་ཚང་མ་

སྤྱི་ཚོགས་ཀི་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་

བརྟེན་གིས་འཚོ་དགོས་པའི་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པས། གལ་ཆེའི་རང་

བཞིན་ལྡན་པའི་གནད་དོན་འདི་གཉིས་ནི་སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་དང་། 

འགོ་བ་མིའི་བདེ་ཐབས་ཀི་རྨང་གཞི་ཆགས་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

འདི་གཉིས་ཙམ་མ་ཟད། ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་རྣམ་

དཔྱོད་ཀི་ནུས་པ་དང་། བྱམས་བརེའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་ཡོད་རེད། འདི་དག་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ནི་དེང་གི་སེམས་ཁམས་ཚན་རིག་པ་དང་། དབང་རའི་ཚན་རིག་པ། སྨན་

དཔྱད་ཚན་རིག་པ་སོགས་ཀིས་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་རེད་དོན་གི་ཁོད་ནས་

ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདི་དག་ལ་གཞིར་བཞག་སྟེ་

ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཁས་ལེན་ཐུབ་པའི་སོལ་རྒྱུན་ནམ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་

བའི་ཐབས་ལམ་འདིའི་ཐོག་ནས། འགོ་བ་མིའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཡོན་ཏན་དེ་

དག་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ངེས་ཅན་ལྡན་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་

གང་ཟག་སེར་སོ་སོའི་དཀའ་ངལ་ཙམ་མ་ཟད། འགོ་བ་མིས་བཟོས་པའི་གོ་

ལ་ཡོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན། ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་

དང་།  རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གི་དམག་འཁྲུག མི་དང་མིའི་དབར་ཡིད་

ཆེས་མེད་པ། བསམ་ཤེས་མེད་པ། བཟོད་སེམས་མེད་པ། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས། 

དྲང་བདེན་དང་འདྲ་མཉམ་མེད་པ་བཅས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་ང་ཚོར་

ཆོག་ཤེས་མེད་པ་དང་འདོད་རྔམ་གི་ཤུགས་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་

པ་འགོ་བ་མིའི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ར་

སྤོད་གནང་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དེར་བརྟེན་བྱམས་བརེའི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་དུ་

གཏོང་རྒྱུ་ནི་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་འགོ་བ་མིའི་བདེ་སྐྱིད་ཀི་

འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པ་འསོ་གྲུབ་ཡོད། དེས་ན་ཐབས་ལམ་འདིའི་བརྒྱུད་རིམ་

ནང་བྱམས་བརེའི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་དང་། དཀའ་ངལ་ལ་

གདོང་ལེན་བྱེད་སེམས། རྣམ་དཔྱོད་ཀི་བྱེད་སོ་བཅས་དོན་གནད་གསུམ་གི་

ཐོག་གཙོ་འདོན་བྱས་ནས་བཤད་ཡོད། 
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

༥། མི་ཚེའི་བདེ་སྐྱིད་འཚོལ་ཐབས་ཀི་ཆ་རྐེན་ལྔ།

ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་རྣམས་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་བསམ་

ཞིབ་དང་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་ཚེ། གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་བམ་

ཞེ་ན། ང་ཚོ་འཚོ་གནས་བྱེད་པ་དེ་ནི་མ་འངོས་པའི་བདེ་སྐྱིད་དང་རེ་བ་ཁོ་

ན་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུབ། འོ་ན་ང་ཚོས་བཙལ་བྱའི་བདེ་

སྐྱིད་ཅེས་པ་གང་རེད་དམ་ཞེས་པ་ནི་རོག་འཛིང་ཆེ་བའི་དྲི་བ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད། དེ་ལ་འགོ་བ་མིའི་བདེ་ཐབས་ཆེད་གལ་གནད་ཆེན་པོའི་སོ་ནས་

མཐུན་སོྦར་བྱེད་པའི་གཤམ་གསལ་གི་ཆ་རྐེན་རྣམས་ངེས་པར་ཚང་དགོས་

པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

༡	 སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་གཟུགས་གཞྱི་བདེ་ཐང་ནྱི་ང་ཚོའྱི་བདེ་

སྐྱྱིད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཆ་རྐེན་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ཡྱིན།

༢	 གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བྩོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཤེས་ཡྩོན་དེས་ལུས་ཚོར་

ལ་བརེན་པའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 ང་ཚོར་

དགྩོས་ངེས་ཅན་གྱི་ནང་གྱི་སེམས་ཚོར་ལ་བརེན་པའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་ཀང་

སྦྱིན་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རྐེན་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ཡྱིན།	

༣	 རྣམ་དཔྩོད་ལྡན་པའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ཕུགས་བསམ་ཡྩོད་ན་རེ་བ་ཡྩོད་པ་

དང་།	 རེ་བ་ཡྩོད་ན་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་དང་རང་གྱིས་རང་ལ་ཡྱིད་

ཆེས་དང་།	འཕལ་གྱི་དཀའ་སྡུག་ལ་གདྩོང་ལེན་བྱེད་སེམས།	ཕུགས་

བསམ་མངྩོན་གྱུར་ཐུབ་པའྱི་སྱིང་སྟྩོབས་དང་སེམས་ཤུགས་གྩོང་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

འཕེལ་གཏྩོང་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྩོ་ལྡན་ཡྩོད།	

༤	 ང་ཚོ་ཚང་མ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཕན་

ཚུན་ཉམས་མྱྩོང་སེལ་རེས་བྱེད་སའྱི་གྲྩོགས་པྩོ་འཆམ་པྩོ་དང་།	 རང་

གཞན་དབར་གྱི་གྲྩོགས་པྩོའྱི་མཛའ་འབྲེལ་ལམ་མཐུན་འབྲེལ་བཅས་

ནྱི་ང་ཚོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་ཀྱི་ཆེས་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད།	

༥	 ཕྱི་དངྩོས་པྩོའྱི་རྒྱུ་ནྩོར་གྱིས་ང་ཚོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་ལ་ཤུགས་རྐེན་སྦྱིན་པ་

ཐེ་ཚོམ་མེད་ཀང་།	 ད་འགྲྱིགས་སྩོང་སམ་པའྱི་མཚམས་ལ་མ་སེབས་

པར་ད་དུང་རྒྱུ་ནྩོར་མང་ཉུང་ཇྱི་ཙམ་དགྩོས་སམ་ཞེས་པའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་

ད་དུང་གནས་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་བཅས་ནྱི་ཆ་རྐེན་ལྔ་པྩོ་དེ་ཡྱིན།

༦། སིང་རེ་དང་དྲང་བདེན་གི་ལྟ་ཚུལ།

འདིའི་དཔེ་མཚོན་འགའ་ཞིག་ཞུས་ན། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་བརྒྱུད་

རིམ་ནང་རྒྱ་གར་ལ་ཆ་མཚོན་ན། དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་མི་སེར་སེལ་

ཡུལ་གི་ལམ་ལུགས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་གི་འཐབ་རོད་པ་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོ་གཱནྡི་དང་། དེ་སྔོན་ལྷོ་ཨཕ་རི་ཁའི་ནང་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་

པའི་མི་རིགས་དཀར་ནག་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པའི་སིད་བྱུས་ལ་ཁ་གཏད་

གཅོག་མཁན་ནེལྶན་མཎེ་ལཱ། (Nelson Mandela) དེ་བཞིན་མཱརཱིན་ ལཱུ་

ཐར་ ཀ�ག་ (Martin Luther King) ལ་སོགས་པའི་འཛམ་གིང་ནང་འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་འབའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་

གནད་དོན་ལ་འཐབ་རོད་བྱེད་མཁན་སན་གགས་ཆེ་བའི་མི་སྣ་དེ་དག་གི་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

རྒྱུད་ལ་སིང་རེའི་སྟོབས་ཤུགས་མེད་པ་དང་། དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་བྱ་

སྤྱོད་ལ་མགོ་སྒུར་ནས་སོད་མཁན་ཞིག་རེད་ཅེས་སུས་བརོད་ཐུབ། དེ་ལས་

ལྡོག་སྟེ་འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་དངོས་སུ་ལག་

བསྟར་གནང་མཁན་ཁོང་རྣམ་པའི་གཤིས་རྒྱུད་ལ་སིང་རེ་དང་བཟོད་སེམས་

ཀི་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ལ་གདེང་སོབས་དང་བོ་སྟོབས་ཡོད་པའི་མཚོན་རྟགས་

ཤིག་ཆགས་ཡདོ། རྒྱུ་མཚན་ནི་འཚེ་བ་མེད་པའི་སྤྱདོ་ཚུལ་དེ་སིང་རེ་ལ་གཞི་

རྟེན་བཅལོ་ཡདོ་པས། སིང་རེ་མེད་ན་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ཡངོ་ཐབས་མེད་པ་

ཞིག་རེད་ལ། དེ་བཞིན་འཚེ་བ་མེད་པའི་བསམ་བའོི་འཁྱེར་ས་ོདེ་རྒྱུན་སིང་

བྱེད་ཐུབ་མིན་ནི་བཟོད་སེམས་ལ་རག་ལུས་ཡདོ་པས། བཟོད་སེམས་ཀི་

གགོས་མེད་ན་ཡངོ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། དནོ་དངོས་ཐོག་སིང་རེ་དང་། 

དྲང་བདེན། བཟོད་སེམས་བཅས་ནི་ཕན་ཚུན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་

བ་དམ་ཟབ་ཡདོ་པས་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་པའི་དངོས་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡདོ།

སྤྱིར་སིང་རེའི་བསམ་བོའི་དམིགས་ཡུལ་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་ཡིན་

པས། དམིགས་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཀི་ཐོག་ནས་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་དང་རིམ་

པ་འདྲ་མིན་མང་པོ་ཡོད་ཆོག་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། གང་ཟག་གཞན་དེ་

རང་ཉིད་ཀི་གཉེན་ཉེ་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་སིང་རེ་སྐྱེས་

པ་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་འགོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་ལྟ་

ཚུལ་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་སིང་རེ་སྐྱེས་པ་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ལས་རྒྱ་ཆེ་

བ་སོག་ལྡན་ཚང་མ་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་

གྱུར་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་སིང་རེ་སྐྱེས་པ་ཡོང་གི་ཡོད་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

པས། སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་རྣམས་རིམ་བཞིན་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་། བརྟན་པ། 

ཚད་ལོངས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སིང་རེའི་སྟོབས་

ཤུགས་ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དེའི་ཚོད་ཀིས་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་

འགོག་ཐབས་ཀི་ལག་ལེན་ཐོག་འགོག་རྐེན་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་ལ་ཁ་གཏད་

གཅོག་མཁན་གི་སྟོབས་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པ་

སྨོས་ཅི་དགོས།

འ་ོན་དྲང་བདེན་གི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དྲང་བདེན་ནི་ཧ་

ཅང་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཚིག་འབྲུ་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་སོམ་ཚིག་ཅིག་རེད། 

དྲང་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་དོན་མང་པོར་འཇུག་པ། དཔེར་ན། གཡོ་སྒྱུ་མེད་

པའི་ལུས་ཀི་བྱ་སྤྱོད་དང་། ངག་གི་སྐད་ཆ། ཡིད་ཀི་བསམ་བོ་འཁྱེར་སོ་

བཅས་ལ་འཇུག་པ་དང་། བདེན་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་མངོན་སུམ་གིས་མོང་

བའི་གྲུབ་དོན་དང་། དངོས་ཡོད་དང་ཆོས་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་བཅས་ཀི་

དོན་ལ་འཇུག་པ་ཡིན། མདོར་ན། དྲང་བདེན་ཞེས་པ་ནི་དངོས་དོན་ཞིག་ལ་

གཞི་བཅོལ་བའི་བསམ་བོའི་འཁྱེར་སོའམ་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་བཙན་

ཤེད་ཀི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་བྱེད་ཀི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་

པ་ཡིན། དེར་བརྟེན་དེ་དག་གི་གོ་བ་ཇི་བཞིན་ལེན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སིང་

རེ་དང་དྲང་བདེན་གི་ལག་ལེན་དབར་འགལ་འདུ་གང་ཡང་མེད། དེ་འདྲ་

ཡིན་དུས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། འདྲ་མཉམ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་

གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ལེགས་བཅོས་ཀི་སྒོམ་གཞི་དེ་ནི་ཀུན་ལ་

ཁྱབ་པའི་དྲང་བདེན་ངོ་མ་དེ་རེད། ཕོགས་གཞན་ནས་ཁིམས་ལུགས་གང་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཐོག་ནས་ལེགས་བཅོས་ཀི་སྒོམ་གཞི་

ཁིམས་མཐུན་ལམ་ལུགས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་ནི། བཏང་སོམས་མེད་པའི་

ཕོགས་ལྷུང་ཅན་གི་དྲང་བདེན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ཚད་ལྡན་གི་དྲང་བདེན་

ཞིག་ཆགས་མེད། དཔེར་ན། བརྨཱའི་ནང་ལྕམ་ཨང་སང་སཱུ་ཀཱི་ (Aung San 

Suu Kyi) ལགས་སུ་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་འདེམས་ཀི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རེས་སུ་

ཡུན་རིང་བཟང་བཙོན་དུ་བཞག་པ་དང་། འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་གཟེངས་

རྟགས་ཐོབ་མཁན་ལིའུ་ཤའོ་པའོ་ (Liu Xiaobo) རྒྱ་ནག་གིས་འཛིན་

བཟུང་བྱས་ཏེ་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་དེ་དག་ནི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞིག་རེད།

༧། ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གིས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ཚོར་སོབ་གསོ་ཇི་ལྟར་གཏོང་

དགོས་མིན་དང་། དེའི་གལ་གནད།

སྤྱིར་ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོ་ནི་སོབ་གསོ་མཐའ་དག་གི་ར་

བ་ཡིན་པས། རང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་སོབ་གསོ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ཕ་མའི་དོར་དུ་མེད་

པའི་འསོ་འགན་ཞིག་ཡིན། གང་ལ་ཞེ་ན། ཕ་མ་དང་བུ་ཕྲུག་དབར་དམིགས་

བསལ་ཁག་རྒྱུད་ཀི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། ཆུང་དུས་ནས་མཉམ་དུ་འཚོ་

བ་སྐྱེལ་གི་ཡོད་སྟབས་ཕན་ཚུན་དབར་བརེ་སེམས་ཀང་ཟབ་མོ་ཞིག་ལྡན་

ཡོད། དེས་ན་ཕ་མའི་སོ་གསུམ་གི་བྱེད་ལུགས་བྱེད་སྟངས་ཀིས་ཕྲུ་གུའི་ལུས་

ངག་གི་སྤྱོད་ཚུལ་དང་ཡིད་ཀི་བསམ་བོ་འཁྱེར་སོ་བཅས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཧ་

ཅང་ཐེབས་ཀི་ཡོད། བྱས་ཙང་ཕ་མ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་སོ་གསུམ་གི་སྤྱོད་པ་

ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ངེས་པར་དུ་ཉིན་རེའི་

སྤྱོད་ལམ་གི་ཆ་ཤས་སུ་བསྒིལ་ནས། རང་གི་བུ་ཕྲུག་ཚོར་སོབ་གསོ་གང་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ལེགས་བརྒྱབས་ཏེ་སོབ་གྲྭའི་སོབ་གསོའི་རྨང་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་འདིང་

བར་འབད་བརོན་ཧུར་ཐག་བྱེད་དགོས།

ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོ་ནི་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་ཆེས་ཐོག་མའི་སོབ་

གསོ་ཡིན་པས་སོབ་གྲྭའི་སྔོན་འགོའི་ཆ་རྐེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཕ་མ་དང་

ཁྱིམ་ཚང་ནས་སོབ་གསོ་ཇི་ལྟར་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་ནི་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭར་ཞུགས་

མ་ཐག་པའི་སོ་གསུམ་གི་སྤྱོད་ཚུལ་ལས་མངོན་བཞིན་ཡོད། སོབ་གྲྭར་

ཞུགས་མ་ཐག་པའི་སོབ་མའི་ཁོད་ནས་འགའ་ཞིག་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་རིག་

སྟོབས་ལྡན་པའི་རྐེན་གིས་སྤྱང་གྲུང་དོད་ལ་རིག་པ་གསལ་བ་དང་ཀུན་

སྤྱོད་ཀང་བཟང་བ་ཡོད་ཅིང་། དེ་མིན་ཚང་མའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་སྦངས་

འབས་ལེགས་ཉེས་གཙོ་བོ་ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོ་དང་འབེལ་བ་

དམ་ཟབ་ཆགས་ཡོད། ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོའི་ཆུ་ཚད་ཇི་འདྲ་

ཡོད་མེད་དེས་ཕྲུ་གུའི་རིག་སྟོབས་དང་། ཀུན་སྤྱོད། གོམས་གཤིས། ནུས་

རལ་སོགས་ནས་མངོན་ཐུབ། དཔེར་ན། སྤྱི་ཚོགས་ཀི་ལག་ལེན་ཁོད་ནས་

ར་སྤོད་ཐུབ་པར་གཞིགས་ན། ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོ་ཡག་པོ་ཐོབ་

པའི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་སོབ་གྲྭའི་ནང་སྦངས་འབས་གཟེངས་སུ་ཐོན་ཞིང་། བོ་

གོས་དང་། གཟུགས་པོ། ཀུན་སྤྱོད། ནུས་རལ་སོགས་ཚང་མའི་ཐད་འཕེལ་

རྒྱས་ཧ་ཅང་མགོགས་པོ་འགོ་ཡི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་

གསོ་ལེགས་པོ་ཞིག་ཐོབ་མེད་ཚེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཕྲུ་གུ་གཅིག་གིས་ཀང་སོབ་

གྲྭའི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་སོབ་གསོའི་སྤུས་ཚད་ལ་ཤུགས་རྐེན་ངན་པ་ཐེབས་ནས། 

ཕྲུ་གུའི་ཕོགས་ཚང་མ་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་འགོར་ཡུན་རིང་བ་དང་། སོབ་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

སྦོང་གི་སྦངས་འབས་ཆ་མི་སོམས་པ་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཏེ་རེས་

ལུས་ཅན་གི་སོབ་མ་མང་པོ་ཞིག་ཐོན་སིད། དེར་བརྟེན་ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་

གི་སོབ་གསོ་ནི་སོབ་གྲྭའི་སོབ་གསོ་བདེ་བག་ངང་སེལ་ཐུབ་པའི་འགན་

ལེན་དང་སྔོན་འགོའི་ཆ་རྐེན་ཞིག་ཡིན།

ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོ་ནི་སོབ་ཕྲུག་གི་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་

འབྱུང་ར་ཞིག་ཀང་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། སོ་སོའི་ཕྲུ་གུར་ཡང་དག་པའི་

མི་ཚེའི་ལྟ་བ་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་ཆེད། རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བའི་ནང་དཀའ་ངལ་

ཇི་འདྲ་ཞིག་འཕྲད་ཀང་དེ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་ཚུལ་བསབ་དགོས། 

དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཚེ་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་འཕྲད་རེས་ཡིད་ཐང་ཆད་

དེ་དཀའ་ངལ་ལས་སྒོལ་ཐབས་མི་བྱེད་པ་དང་། དེའི་དབང་གིས་སྦོང་ཚན་

སོགས་དུས་ཐོག་ཏུ་འབི་མི་ཐུབ་པས་རང་མཉམ་གི་སོབ་ཕྲུག་གི་ཁོད་དཔའ་

ཞུམ་པའི་གནས་སུ་གར་བ་ཡིན། གལ་སིད་དེ་ལྟ་བུའི་ཕམ་ཁ་ཐེངས་འགའ་

ཤས་བྱུང་ཚེ་སེམས་ཁམས་ལ་གནོན་ཤུགས་རབ་དང་རིམ་པ་བྱུང་ནས། 

མཐར་གཞན་གིས་འཕ་སྨོད་བྱ་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་འཚར་ལོངས་ལ་

ཤུགས་རྐེན་ངན་པ་ཐེབས་སིད་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན་ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་

ཚོས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་དཀའ་ངལ་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའི་སོབ་གསོ་གནང་རྒྱུ་ནི། མི་ཚེའི་ཕུགས་འདུན་གི་སྐས་རིམ་དང་

པོ་ཡིན་པས། ཕ་མ་ཚོས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་

འགོ་བརམས་ཏེ། མི་ཚེ་དོན་ལྡན་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་ཕོགས་ཡོངས་ནས་འབད་

བརོན་གནང་གལ་ཆེ། ང་ཚོ་བོད་པའི་གཏམ་དཔེ་ལའང་བྱིས་པ་གཅེས་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

ལང་དུ་གཏང་མི་རུང་ཞེས་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་ལྟར། ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་

ནས་ངན་ཕོགས་ཀི་བྱ་བ་འདི་དང་དེ་བསྒྲུབ་མི་རུང་ཞེས་བཀག་འགོག་བྱ་

རྒྱུ་དང་། བཟང་ཕོགས་ཀི་བྱ་བ་དེ་དང་འདི་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེད་

དང་བསྔགས་བརོད་ཀི་སོབ་གསོ་གནང་རྒྱུ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཀི་

འགན་ལེན་ཞིག་ཀང་རེད། སྤྱིར་ཕ་མ་ཚོས་རྒྱུན་དུ་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ཚོའི་

འཕྲོད་བསྟེན་དང་སོབ་སྦོང་ཆེད་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་དང་འགོ་གོན་

མང་དག་ཅིག་གཏོང་གི་ཡོད་ཀང་། ཕྲུ་གུ་མངལ་གནས་ཀི་སྐབས་དང་

རེས་ཀི་ལོ་ཤས་རིང་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མི་བྱེད་པར་སོབ་གྲྭར་འགིམ་སྐབས་

གཞི་ནས་དོ་སྣང་བྱེད་ཀི་ཡོད། འནོ་ཀང་ཚན་རིག་པ་ཚོས་རེད་དོན་ལྟར་

བྱས་ན། མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེའི་འཚོ་ཡུན་གི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཚེ་

ཚད་སོགས་གནད་དོན་ཕལ་ཆེ་བ་མངལ་དུས་ནས་ཐོག་མའི་ལོ་ངོ་གཉིས་

ཙམ་ནང་ཐག་ཆོད་པ་དང་། རེས་སོར་འགྱུར་བ་དེ་ཙམ་གཏོང་མི་ཐུབ་པ་

བཤད་ཡོད་པས་མངལ་དུས་ནས་བཟུང་ཕྲུ་གུའི་ཐོག་མའི་ཉིན་གངས་ཆིག་

སྟོང་རིང་མའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་། ཟས་བཅུད་ཚད་ལྡན། ཁོར་ཡུག་བཟང་

པོ་བསྐྲུན་རྒྱུ་སོགས་ནི་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། མདོ་དོན་

སིང་པོ་ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོ་ནི་མི་ཞིག་གི་མི་ཚེའི་ནང་གི་རྨང་

གཞིའི་སོབ་གསོ་དང་ཤུགས་རྐེན་ཆེ་ཤོས་ཀི་སོབ་གསོ་ཡིན་པས། དང་ཐོག་

ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གིས་བུ་ཕྲུག་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ནས་བཟའ་སྟངས་དང་། འགོ་

སྟངས། སོད་སྟངས་སོགས་ནས་འགོ་བརམས་ཏེ་ཕྲུ་གུར་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་

ནས་རང་གི་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་དགའ་ཞེན་དགོས་པ་

དང་། དགེ་རྒན་སོགས་མི་གཞན་དག་ལ་བརི་བཀུར་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་
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ཆསོ་ལུགས་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤདོ་སརོ་གི་གལ་ཆྟེའི་བཀའ་སབོ་དང་། བཅར་འདི། རམོ་ཡིག

ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་གི་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་རྣམས་ཕྲུ་གུའི་གཤིས་རྒྱུད་

ལ་འཇགས་ཐབས་ཆེད། སོབ་གསོ་བསྐྱོན་རྒྱུ་ནི་ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་མི་རེ་ངོ་

རེའི་འགན་འཁི་ཡིན་པ་སྨོས་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

གསུམ་པ།  ཕན་འབས།

བཟང་སྤྱོད་ཀི ་གོ ་རྟོགས་ལས་རིམ་འདི ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཕྲུག་

དང་། དགེ་ལས། མང་ཚོགས་བཅས་ནས་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོས་གསན་པ་

མ་ཟད། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གི་བརྒྱུད་ནས་ཀང་གོ་རྟོགས་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་སམ་

པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། གཏམ་བཤད་ཚར་བའི་རེས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དབུ་

འཛིན་རྣམ་པའི་གཏམ་བཤད་ཀི་ནང་། དེ་རིང་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སྒིག་འགོ དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་ནང་ཆོས་ལུགས་

ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀི་ཤེས་ཡོན་བརོད་དོན་ཁག་དཔེ་མཚོན་འདྲ་

མིན་གི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་ལ་གོ་བདེ་བས། སོབ་ཕྲུག་དང་དགེ་ལས་ཚོར་

གོ་རྟོགས་གནད་སྨིན་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་སམ་པའི་ཚོར་

སྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞེས་བསྔགས་བརོད་དང་། རེས་སུ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་

གོ་རྟོགས་ཀི་ལས་རིམ་མང་ཙམ་བྱུང་ན་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོང་

ངེས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཡང་གནང་གི་འདུག གཞན་ཡང་གཏམ་བཤད་ཚར་བའི་

རེས་སུ་དགེ་ལས་དང་། སོབ་ཕྲུག་འགའ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་དེ་རིང་གོ་

རྟོགས་ཡག་པོ་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། སད་ཀང་དགེ་བཤེས་ལགས་ང་ཚོའི་

སོབ་གྲྭར་གཏམ་བཤད་གནང་བར་ཡོང་རོགས་ཞེས་རེ་བ་གནང་མཁན་

ཡང་མང་པོ་བྱུང་སོང་ལ། སོ་སོའི་བསམ་ཤོག་གི་ནང་ལའང་དེ་ལྟ་བུའི་
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ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབེལ་བའི་རོམ་ཡིག

གནས་ཚུལ་མང་པོ་བིས་འདུག དེ་བཞིན་སོབ་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་ཀི་ལས་

བྱེད་དེ་འདྲ་ངའི་སར་ཡོང་ནས་དགེ་བཤེས་ལགས་ཀི་གཏམ་བཤད་ལས་

རིམ་འདིའི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག།དེ་རིང་ཁ་

སང་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞིག་དཔེ་མཛོད་ནང་ཡོང་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་དཔེ་དེབ་ག་པར་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུང་མཁན་མང་པོ་

ཡོང་གི་འདུག་ཞེས་གསུང་གི་འདུག།མང་ཚོགས་ཀི་ཁོད་ནས་ཀང་དོ་སྣང་

ཆེན་པོས་སར་ཡང་གཏམ་བཤད་དེ་འདྲ་གང་མང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་གནང་

གི་འདུག།ས་གནས་འགའ་ཞིག་ལ་གཏམ་བཤད་འཕར་མ་དེ་འདྲའང་བྱེད་

དགོས་བྱུང་། དེར་བརྟེན་ལས་རིམ་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་

མང་ཚོགས་ཚང་མར་དོ་སྣང་བྱེད་སའི་ཁ་ཕོགས་གསར་པ་ཞིག་དང་། ཕན་

ཐོགས་ཡང་ཡག་པོ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པའི་མཚོན་རྟགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་

གི་འདུག་སམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།། །།




