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རོ་སཱ་པཱག་སི།
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སོན་གེང་།
༄

༅། །དཀའ་ངལ་དང་རོད་རོག་ཐ་དག་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ཁོ་ན་ཡིན་སྟབས། བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་
ཀིས་ས་ཕི་བར་གསུམ་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཐབས་ལམ་ཉག་ཅིག་ལ་བརེན་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་གནང་ཡོད་ལ། 
བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་སུའང་། “བོད་མིའི་ཕུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ནི། ཆོལ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བོད་ཡུལ་འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་བསྟི་གནས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང༌། 

བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྤི་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ། 
མི་རིགས་གཞན་ལ་འཚེ་བ་མེད་པ་

དང་བམས་བརེའི་ལམ་གི་སྣ་འཁིད་བ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན་པས། བསྒྲུབ་བ་དེ་དག་གི་ལམ་ཕོགས་དང་ཐབས་བྱུས་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་རོགས་ཐུབ་པ་བ་
རྒྱུ།”ཞེས་གསལ་བར་འཁོད་ཡོད། དེ་ལྟར་རང་རེའི་སོབ་མ་རྣམས་ཀིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཐབས་ལམ་གསལ་རོགས་ཡོང་སད། འདི་
ག་ལས་ཁུངས་ཀིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་སྦང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་དང་མཉམ་འབེལ་གིས་གཏན་ཉིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཟབ་སྦང་དང་
གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་གོ་སྒིག་ཞུས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རི་བ་གྷེནྜ་ལར་(G

endler)བཟའ་མི་གཉིས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་བོད་མིའི་སྤི་
ཚོགས་ནང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་དང་འབེལ་བའི་ཟབ་ཁིད་སྣ་མང་གནང་བ་དང་། 

ད་ལན་སར་ཡང་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་དང་འབེལ་བའི་སྒྲུང་ཐུང་ཕོགས་བསྒིགས་དེབ་གསུམ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བསྟི་གནས་ཁང་བརྒྱུད་འདི་ལས་སུ་གནང་སོན་
བྱུང་བས། འདི་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་བརིས་ཏེ་བོད་སྒྱུར་གིས་དཔར་འགེམས་ཞུས་ཡོད་པས། འབེལ་ཡོད་སོབ་དགེ་རྣམས་ཀིས་སོབ་ཕྲུག་
ཚོས་དཔེ་ཀོག་ཟིན་རེས་གོ་བསྡུར་བགོ་གེང་སོགས་ལས་རིམ་གོ་སྒིག་གིས། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ཕོགས་དང་ཐབས་བྱུས་ཐོག་ངེས་ཤེས་བརན་
པོ་རེད་ཐབས་སུ་གོ་རོགས་རྒྱ་གང་ཆེ་སེལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ། 

དེ་བཞིན་གྷེནྜ་ལར་བཟའ་མི་གཉིས་ཀིས་བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་འཚེ་མེད་ཞི་
བའི་གོ་རོགས་ལན་མང་སེལ་བ་དང་། དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་གི་འགོ་གོན་སོགས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། གཞན་ཡང་རང་རིགས་ཡོངས་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཐབས་ལམ་སྦོང་སྤོད་སེལ་གསུམ་གནང་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་དང་། ཐུགས་
སྣང་ཅན་རྣམས་ཀིས་སད་མར་ལེགས་སེལ་ཉེས་འགོག་གི་དགོངས་འཆར་ཅི་མཆིས་འདི་ལས་སུ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། 
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡ ཚེས་༢༧ ཉིན།

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་།
D

epartm
ent of E

ducation, C
TA



4

ལེའུ་དང་པོ།

 
རང་ཉིད་ཀི་ཨ་མ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་དཀར་པོའི་བུ་དེས་རོ་སཱ་ལ་འབུད་རྒྱག་བས་པར། 

རོ་སཱ་ཡིས་
ཀང་འཇིགས་སྣང་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་ཕིར་འབུད་རྒྱག་བས། 
 

ཨ་མ་དེས་“ཁེད་ཀི་ལག་པ་གཉིས་ངའི་བུ་ཡི་སྟེང་དུ་འཇོག་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།”ཞེས་དིས་པར། 
རོ་སཱས་“ཁོས་ང་ལ་

འབུད་རྒྱག་བས་སྟབས་ཡིན།”ཞེས་བཤད། 
ཨ་མ་དེས་“ངས་ཁེད་རང་བཙོན་ཁང་དུ་འཇུག་ཐུབ་པ་ཁེད་ཀིས་མི་ཤེས་

སམ།”ཞེས་དིས་པར། རོ་སཱས་“ཁེད་ཀི་བུའམ་སུ་ཞིག་གིས་ང་ལ་འབུད་རྒྱག་བས་ན། ངས་དེ་དང་ལེན་བེད་ཀི་མིན།”ཞེས་ལན་
བཏབས་ཏེ་ཕིན། 
 

རོ་སཱ་སོད་གནས་ཨ་ལ་བྷ་མ་(A
labam

a)ས་གནས་ཀི་ལྟེ་བ་མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་(M
ontgom

ery)རུ་གནས་ཚུལ་ཞིག་
བྱུངམོང་ཡོད། དེ་དུས་ཁོ་མོ་བིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ལ། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁོ་མོ་ངོའང་ཤེས་ཀི་མེད། འོན་ཀང་། ཁོ་མོ་
འཚར་ལོངས་བྱུང་རེས་མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་ས་གནས་དང་། ཨ་མེ་རི་ཁ་རྒྱལ་ཡོངས། འཛམ་གིང་ཁོན་ཡོངས་བཅས་ཀི་མི་ཚང་མས་
རོ་སཱ་པཱག་སི་(R

osa Parks)ཡི་སྐར་ཤེས་པར་གྱུར། 
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ལེའུ་གཉིས་པ།

 
རོ་སཱ་ནི་སྤི་ལོ་༡༩༡༣ ཟླ་༢ ཚེས་༤ ཉིན་མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཊ་སི་ཀེ་གྷེ་(Tuskegee)ས་གནས་སུ་སྐྱེས། 

སྐབས་དེར་ཁོ་མོའི་མིང་ལ་རོ་སཱ་མེག་ཁེ་ལེ་(R
osa M

cC
auley)ཟེར། ཁོ་མོའི་པ་ལགས་ཀི་མཚན་ལ་ལེམ་སི་མེག་ཁེ་ལེ་(Jam

es 

M
cC

auley)ཟེར་བ་དང་། ཁོང་ནི་ཤིང་བཟོ་ཞིག་ཡིན། ཁོ་མོའི་ཨ་མ་ལགས་ཀི་མཚན་ལ་ལེའོ་ནཱ་མེག་ཁེ་ལེ་(Leona M
cC

auley)

ཟེར་བ་དང་། ཁོ་མོ་ནི་དགེ་རྒན་ཟུར་པ་ཞིག་ཡིན།
 

རོ་སཱ་ལོ་ན་ཆུང་དུས་ནས་ཁོ་མོའི་ནང་མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རིའི་མཐའ་ཡི་གོང་གསེབ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་སོས་བ་དང་། དེ་རུ་
ཁོ་མོ་རང་གི་ཨ་མ་དང་། སྒྱུག་པོ། སྒྱུག་མོ། སྤུན་མཆེད་ཆུང་བ་བཅས་དང་ལྷན་དུ་བསད། འནོ་ཀང་པ་ལགས་གོང་ཁེར་གཞན་
ཞིག་ཏུ་སོད་ཀི་ཡོད། 
 

རོ་སཱ་མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་ཡི་བུད་མེད་བཟོ་ལས་སོབ་གྲྭར་བསྐྱདོ་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཁོ་མོ་དཔེ་ཀོག་ལ་དགའ་བའི་ཞི་
འཇམ་གི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན། ཁོ་མོ་དགའ་ཤོས་ཀི་སྦང་བ་གཅིག་ནི་ཚེམ་དྲུབ་ཡིན་པས། དེ་རུ་ཁོ་མོས་པང་གདན་དང་། 
ལག་རས། འཚེམ་ས་ཞིང་རང་ཉིད་ལ་མཁོ་བའི་གོན་ཆས་རིགས་བཙེམ་མོང་ཡོད།
 

མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་དང་ཨ་ལ་བྷ་མ་བཅས་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་ཀུ་ཀ་ལག་ས་ཀ་ལན་(K
u K

lux K
lan)ཟེར་བའི་

མི་རིགས་དཀར་པོའི་ལྟ་བ་མཁེག་འཛིན་མཁན་གི་ཤོག་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེའི་བསྡུས་མིང་ལ་ཀེ་ཀེ་ཀེ་(K
K

K
)ཟེར། 

ཁོང་ཚོ་སར་མ་ཡིན་པས། མི་གཞན་གིས་ཤེས་བར་དོགས་ནས་མགོ་ལ་གདེངས་ཞྭ་དཀར་པོ་གོན་པ་དང་། ངོ་དང་ལུས་ཧིལ་
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8 པོ་རས་དཀར་པོས་བཏུམ་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་མི་རིགས་ནག་པོ་རྣམས་བན་གཡོག་ཏུ་ཉར་རྒྱུ་ཁོ་ན་
ཡིན་པས། དུས་རྒྱུན་མི་རིགས་ནག་པོའི་སོབ་གྲྭ་དང་ཁིམ་བཅས་མེ་སེག་གཏོང་གི་ཡོད་ལ། མཚམས་རེར་མི་རིགས་ནག་པོ་
ཚོའི་ཁིམ་ལ་ཡོང་སྟེ། ཁིམ་མི་རྣམས་ཕི་ལ་བཙན་ཁིད་ཀིས་གསོད་ཀི་ཡོད། 
 

མཚམས་རེར་རོ་སཱ་གཉིད་ཁུག་ཐུབ་ཀི་མེད། 
ཁོ་མོས་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་དུ་ཀེ་ཀེ་ཀེ་རྣམས་ཡོང་སྟེ་རང་གི་ནང་མི་

ཚོར་རྡུང་རྡེག་གཏོང་བའམ་ཡང་ན་གསོད་ཀང་སིད་པ་རེད་སྙམ་གི་ཡོད། ཁོ་མོ་ཐུང་མདའ་བཟུང་བའི་སྒྱུག་པོའི་འགམ་དུ་ཀེ་
ཀེ་ཀེ་རྣམས་ཡོང་མིན་ལ་དོགས་ཟོན་གི་ཙོག་པོར་སོད་ཀི་ཡོད། ཁོ་མོའི་ཁིམ་དུ་ཀེ་ཀེ་ཀེ་རྣམས་སེབས་མོང་མེད་ཀང་། གཉིད་
མ་ཁུག་པར་དོགས་ཟོན་ཞག་མ་མང་པོ་བསྐྱལ་མོང་ཡོད།
 

ཨ་ལ་བྷ་མ་ས་གནས་སུ་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོར་དབེ་འབེད་ཀིས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ཀི་ཡོད། 
དེར་ཁོང་ཚོར་

འདོད་པ་མེད་ཀང་ཁས་ལེན་བ་དགོས་པའི་ཁིམས་སོལ་མང་པོ་ཡོད། 
རོ་སཱ་ནི་ཁིམས་སོལ་དེ་དག་ལ་གཏན་ནས་དགའ་བོ་

མེད། 
ཁོ་མོ་མི་རིགས་དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་ཚོར་ཆུ་འཐུང་ས་སོ་སོར་ལོགས་སུ་དབེ་ནས་ཡོད་པར་དགའ་བོ་མེད་ལ། 

མི་
རིགས་དཀར་པོའི་བིས་པ་རྣམས་སོབ་གྲྭ་གསར་པ་ལ་སོས་རེས། 

མི་རིགས་ནག་པོའི་བིས་པ་རྣམས་སོབ་གྲྭ་རིང་པའི་ནང་
འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་གིས་འགོ་དགོས་པ་ལའང་དགའ་བོ་མེད།  
 

རིམ་བཞིན་རོ་སཱས་གོང་ཁེར་གི་ཚོང་ཁང་དག་གི་མདུན་ཅོག་སྟེང་། 
མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོས་ཟ་འཐུང་བ་མི་ཆོག་པ་

ཤེས་པས། ལུགས་སོལ་དེར་གཏན་ནས་དགའ་བོ་མ་བྱུང་། 
 

ཉིན་ཞིག་རོ་ས་དང་ཁོ་མོའི་ཚ་མོ་ཨེ་ནེ་མེ་ཝེ་ལི་ཡམ་སན་(A
nnie M

ae W
illiam

son)ཚོང་དུ་ཕིན། ཁོང་གཉིས་ཁ་སྐམ་
པས་སེན་ཊི་(ཨ་སོར་གི་བརྒྱ་ཟུར་གཅིག)ལྔ་དང་བཅུ་ཅན་གི་ཚོང་ཁང་དུ་སོང་སྟེ་ཨེ་ནེ་  མེ་(A

nnie M
ae)ཡིས་ “བུལ་ཆུ་ཞིག་

བཙོང་རོགས།”ལབ་པར། ཚོང་བདག་མི་རིགས་དཀར་པོའི་བུད་མེད་ཅིག་གིས་“ངས་ཁེད་རང་ལ་སྙུང་གཟུགས་འཁགས་ཞོ་
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10 ཞིག་བཙོང་ཆོག”ཟེར། ཚོང་བདག་བུད་མེད་དེའི་སྐད་ཆའི་དོན་ནི། ཁོ་མོ་མདུན་ཅོག་སྟེང་དུ་སོད་འཇུག་འདོད་མེད་པས་
སྙུང་གཟུགས་འཁགས་ཞོ་ཕི་རོལ་དུ་ཁེར་ནས་ཟ་ཐུབ་ཅེས་པ་དེ་ཡང་། ཨེ་ནེ་མེ་(A

nnie M
ae)ཡིས་དེའི་དོན་མ་རོགས་པར། 

བསྟུད་མར་ཐེངས་གསུམ་ལ་བུལ་ཆུ་འཚོང་རོགས་ཞེས་དིས། དེ་ནས་ཚོང་བདག་བུད་མེད་དེས་“ང་ཚོས་མི་རིགས་ནག་པོ་
ཚོར་་བུལ་ཆུ་འཚོང་གི་མེད། ”ཅེས་སྐད་ཤུགས་ཆུང་ངུས་ལབ། ཨེ་ནེ་མེ་ཁོང་ཁོ་ལངས་ཏེ་“འགིག་གི་རེད། ཁོད་ཀིས་དང་པོ་
ནས་ང་ལ་དེ་ལྟར་མི་ལབ་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།”ཞེས་ཟེར་བཞིན། རོ་སཱ་དང་ཁོང་གཉིས་ཕིར་ལོག 
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ལེའུ་གསུམ་པ།

 
ཁིམས་སོལ་དེ་དག་གི་འགོ་རོ་སཱ་ནི་ཨ་མ་ལགས་ཀི་ལམ་སྟོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརེན་ནས་རང་ཉིད་དང་མི་རིགས་

ནག་པོ་རྣམས་སོབས་པ་སྐྱེ་འསོ་པ་ཞིག་ཏུ་འཚར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དུས་རྒྱུན་ཨ་མ་ལགས་ཀིས་ཁོ་མོར་དངུལ་དང་། ཁང་ཁིམ། 
གོན་གོས་སོགས་འཛོམས་མིན་ཁོ་ནར་གཞིགས་ཏེ་མི་ལ་ཆ་འཇོག་བ་མི་རུང་བའི་བསབ་བ་བརྒྱབ་ཡོད། 
 

ཨ་མ་ལགས་ཀིས་སྤིར་བཏང་མི་ཞིག་ཡིན་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་བརི་བཀུར་ཅི་ཙམ་ཡོད་མེད་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཆ་
འཇོག་བ་དགོས་ཚུལ་གསུང་གི་ཡོད་པས། རོ་སཱའང་ཨ་མ་ལགས་ཀི་བསབ་བ་དེ་ཡིད་ལ་བཅིངས་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཡོད། 
དེས་ཁོ་མོའི་མི་ཚེའི་ནང་དཀའ་ངལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་གདོང་ལེན་བ་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད། 
 

ཁོ་མོ་གཞི་རིམ་གོང་མ་སོབ་མཐར་ཕིན་རེས། 
ཨ་ལ་བྷ་མ་མངའ་སེའི་སོབ་ཆེན་དུ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་བསབ་གཞི་

ཁག་ལ་སྦང་གཉེར་བས། 
ཨ་ལ་བྷ་མ་མངའ་སེའི་སོབ་ཆེན་དེ་ནི་བུ་གསོ་ཁང་གི་རིམ་པ་ནས་སོབ་ཆེན་གི་རིམ་པ་བར་སོབ་

གཉེར་བ་བའི་གོ་རིམ་ཡོངས་རོགས་ལྡན་པའི་སོབ་ཆེན་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡིན། 
 

ཕིས་སུ་རོ་སཱ་ལས་རིགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གི་ཁོད་ཞུགས་མོང་བ་དང་། རིམ་བཞིན་ཁོ་མོ་མིག་མདངས་རྒྱས་ཤིང་བད་
གཟུགས་ལེགས་པའི་གཞོན་ནུ་མ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ངག་འཇམ་ཞིང་ཡ་རབས་ཀི་སྤོད་ཚུལ་ལྡན་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ནི་
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14 ཚང་མས་བསགས་བརོད་བ་འསོ་པ་ཞིག་ཡིན། ལོ་ན་ཉི་ཤུར་སོན་པའི་སྐྱེས་སྐར་ལ་མ་སེབས་གོང་གི་གཟའ་འཁོར་འགའི་
སོན་ལ་ཁོ་མོས་རེ་མོན་ཌ་པཱག་སི་(R

aym
ond Parks)ཟེར་བའི་སྐྲ་བཞར་མཁན་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་གཉེན་སྒིག་བས། 

 
རོ་སཱ་པཱག་སི་བིས་པའི་སྐབས་ནས་ད་བར་ལོ་མང་པོ་འདས་ཀང་། མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་ས་གནས་སུ་སར་ནས་ཡོད་པའི་

མི་རིགས་ནག་པོར་དབེ་འབེད་ཀི་ཁིམས་སོལ་དེར་ད་དུང་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕིན་མེད། ཁོ་མོ་མི་རིགས་དཀར་ནག་དབེ་
འབེད་ཀི་ཁིམས་སོལ་དེ་དག་ལ་དགའ་བོ་མེད་པས། རང་གི་ཡ་རབས་གཤིས་འཇམ་གི་གོམ་སོལ་རྒྱུན་འཁོང་བེད་པ་དང་
ལྷན་དུ་རང་ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བས་པ་མ་ཟད། རང་ཉིད་དང་སྐྱིད་སྡུག་གཅིག་པའི་མི་ཚང་མར་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་
པའི་ཆོད་སེམས་བརན་པོ་བཟུང་ཡོད། 
 

ཁོ་མོ་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོར་ལས་ཀ་དང་སོད་ཁང་ལེགས་པོ་རག་ཆེད་ལས་དོན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་
ནག་པོ་ཡར་རྒྱས་མཐུན་ཚོགས་(N

A
A

C
P) སུ་ཞུགས། མཐུན་ཚོགས་དེས་དང་བདེན་མིན་པའི་ཁིམས་ཆད་མོང་མཁན་མི་

རིགས་ནག་པོ་ཚོར་ཁིམས་མཐུན་གིས་སྲུང་སྐྱབོ་བ་ཆེད་ཁིམས་རོད་པ་གོ་སྒིག་བས་ཏེ་རོགས་རམ་བེད་ཀི་ཡོད།
 

རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་ནག་པོ་ཡར་རྒྱས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཁ་ཤས་ན་གཞོན་ཡིན་ལ། དུས་རྒྱུན་ཁོ་མོས་ཉིན་
གང་པོར་ཕག་ལས་གནང་ནའང་། ངལ་གསོ་མི་བ་བར་མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་ནག་པོ་ཡར་རྒྱས་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ན་གཞོན་ཚོར་ཡང་ཡང་ཐུག་འཕྲད་གནང་གི་ཡོད་ལ། ཁོང་ཚོར་གོང་ཁེར་ནང་མི་རིགས་དཀར་ནག་དབེ་འབེད་
བེད་པའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ངོ་སྤད་བེད་ཀི་ཡོད། ཡང་མཚམས་རེར་ཁོ་མོས་ཨེ་ཌ་གྷར་ཌེ་ནེ་ཡལ་ནིག་སན་(Edgar D

aniel 

N
ixon)གི་དྲུང་ཡིག་ཀང་བེད་ཀི་ཡོད། སྐུ་ཞབས་ནེལ་སོན་ནི་མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་ནག་པོ་ཡར་རྒྱས་མཐུན་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན། 
 

གཞན་ཡང་ཁོ་མོ་མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་ས་གནས་འསོ་བསྡུའི་མཐུན་ཚོགས་སུའང་ཞུགས་མོང་ཡོད། 
འསོ་བསྡུའི་མཐུན་
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16 ཚོགས་ཀིས་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚང་མས་འསོ་ཤོག་འཕེན་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་རོད་ཀི་ཡོད། 
ཁོ་མོས་ནག་པོ་ཚོས་འོས་ཤོག་

འཕེན་ཆོག་པར་ཡིག་རྒྱུགས་སྤོད་སྟངས་ལམ་སྟོན་གནང་གི་ཡོད། 
མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོས་འསོ་ཤོག་འཕེན་ཆོག་པར་ཡིག་

རྒྱུགས་སྤོད་སྟངས་ནི། འགེངས་ཤོག་ནང་རང་ཉིད་ཀི་མིང་གི་དག་ཆ་མ་ནོར་བར་འབི་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  
 

མི་རིགས་དཀར་པོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོར་འསོ་ཤོག་འཕེན་དུ་འཇུག་འདོད་མེད་པས། 
ཁོ་ཚོས་

འསོ་ཤོག་འཕེན་ཐབས་བེད་མཁན་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོར་རེས་སུ་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་འཆོར་བའམ། ཡང་ན། རང་ཁིམ་དང་
ཁ་འབལ་དགོས་ཐུག་ངེས་ཞེས་འཇིགས་སྣང་སྐུལ་གི་ཡོད། འནོ་ཀང་། མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོར་སྙིང་སྟོབས་ལྡན་ལ། ཁོ་ཚོས་
རང་ཉིད་ལ་མི་རིགས་དཀར་པོ་དང་འད་མཉམ་གིས་འོས་ཤོག་འཕེན་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད།
 

ཁོ་མོས་གོང་ཁེར་གི་དང་ལྡན་མིན་པའི་ཁིམས་སོལ་རྣམས་དང་ལེན་བེད་ཀི་མེད། 
གོང་ཁེར་དཀིལ་དུ་“མི་རིགས་

ནག་པོ་”ཞེས་འཁོད་པའི་མིང་བང་བཀལ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། 
ཁོ་མོ་སྐེས་འཛེགས་སུ་ཡར་འགོ་མར་འགོ་བེད་ཀི་ཡོད་

ལ། ཚ་བ་ཆེ་བའི་དུས་སུ་ཁ་སྐམ་སྐབས་“མི་རིགས་ནག་པོ་”ཞེས་འཁོད་པའི་ཆུ་སྦུག་ལས་ཆུ་འཐུང་གི་ཡོད། 
 

དུས་རྒྱུན་ཁོ་མོ་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་དུ་མི་འགོ་བར། 
ཁིམ་ནས་ལས་གནས་བར་དང་ལས་ཀ་ཚར་རེས་སར་ཡང་

ལས་གནས་ནས་ཁིམ་བར་རྐང་ཐང་ལ་འགོ་འངོ་བེད་ཀི་ཡོད། 
དེ་ནི་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་དག་ལ་མཚོན་ན་ཕམ་ཁ་ཆེན་པོ་

ཞིག་ཡིན།
 

མི་རིགས་ནག་པོ་ཞིག་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་དུ་འགོ་ཚེ། 
ཐོག་མར་མདུན་གི་སོ་ཆུང་ནས་ཡར་འཛུལ་ཏེ་འགྲུལ་ག་

སྤད་རེས་སར་ཡང་མར་བབས་ནས་རྒྱབ་ཀི་སོ་ཆུང་ནས་ཡར་འཛུལ་དགོས་ཀི་ཡོད། མཚམས་རེར་ཁ་ལོ་བས་མི་རིགས་ནག་
པོ་ཚོས་མདུན་སོ་ནས་ཡར་འཛུལ་ཏེ་འགྲུལ་ག་སྤད་རེས་རྒྱབ་སོ་ནས་འཛུལ་ཁོམ་མི་སྤོད་པར་རླངས་འཁོར་བསྐར་ནས་འགོ་
ཡི་ཡོད། གལ་ཏེ་ནང་དུ་འཛུལ་ཁོམ་བྱུང་ཡང་། མདུན་ཕོགས་ཀི་རྐུབ་སྟེགས་རྣམས་ཀི་སྟེང་མི་རིགས་དཀར་པོ་ལས་ནག་པོ་
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18 སོད་མི་ཆོག མི་རིགས་ནག་པོ་རྣམས་འདུག་ས་ནི་རྒྱབ་ཕོགས་ཀི་རྐུབ་སྟེགས་རྣམས་
ཡིན། 
 

སྤི་སྤད་རླངས་འཁོར་གང་ནས་རྐུབ་སྟེགས་མེད་པར་གྱུར་ཚེ། 
ཁ་ལོ་བ་

མདུན་ཕོགས་ཀི་རྐུབ་སྟེགས་རྣམས་དང་ཐག་ཉེ་ཤོས་སུ་སོད་པའི་མི་རིགས་ནག་པོ་
ཚོའི་སར་སོང་སྟེ། 

“ཁེད་རང་ཡར་ལོངས་ཤིག 
མི་རིགས་དཀར་པོ་འདི་སོད་དུ་

ཆུགས།”ཟེར་གི་ཡོད། 
ཁིམས་ལུགས་ནང་ཁ་ལོ་བ་ནི་རླངས་འཁོར་ནང་གི་རྒྱལ་བོ་

ཡིན་ཞེས་བརོད་ཡོད་སྟབས། ཁ་ལོ་བས་དེ་ལྟར་བཀའ་བཏང་བ་ན་ངེས་བར་དུ་ཡར་
ལངས་དགོས། རོ་སཱ་པཱག་སི་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་དུ་འགོ་ཐེངས་རེར། རང་ཉིད་ལ་
ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་འཇོན་ཐང་དེ་ཉམས་བཞིན་པའི་ཚོར་བ་སྐྱེ་ཡི་ཡོད་ལ། 

མི་
རིགས་ནག་པོའི་བིས་པ་ཚོའི་ཆེད་དུ་སེམས་ཁུར་ཆེན་པོ་བེད་ཀིན་ཡོད། 
 

མི་རིགས་ནག་པོའི་བིས་པ་ཞིག་རང་གི་ཨ་མའི་སོན་ལ་སྤི་སྤོད་རླངས་
འཁོར་ནང་འཛུལ་ཏེ། 

རང་ཉིད་ཀི་འདོད་མོས་ལྟར་མདུན་ཕོགས་ཀི་རྐུབ་སྟེགས་སུ་
བསད་པ་ན། རླངས་འཁོར་ཁ་ལོ་བས་བཙན་བཀའ་མ་བཏང་གོང་ཨ་མ་དེས་རང་གི་
བུ་ཕྲུག་གང་མགོགས་རྒྱབ་ཕོགས་ཀི་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་སོད་པར་འཁིད་ཀི་ཡོད་ལ། བུ་
ཕྲུག་གིས་མདུན་ཕོགས་ཀི་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་འདུག་འདོད་ཀིས་“ཨ་མ་ལགས། ང་ཚོ་
མདུན་ལ་འདུག་མི་ཆོག་དོན་གང་ཡིན་ནམ།”ཞེས་འདི་བར། མི་རིགས་ནག་པོའི་ཨ་
མ་ཚོར་ལན་འདེབས་རྒྱུ་མེད་པར་ལུས་ཡོད། 



19



20

ལེའུ་བཞི་པ།

 
རོ་སཱ་པཱག་སི་ལའང་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་ཁ་ལོ་བ་ཚོས་བརས་བཅོས་ཐེངས་མང་བས་མོང་། ཐེངས་ཤིག་ཁོ་མོ་མདུན་

ཕོགས་ཀི་སོ་ནས་ཡར་འཛུལ་ཏེ་འགྲུལ་ག་སྤད་རེས། ཕིར་རྒྱབ་ཕོགས་ཀི་སོ་ནས་འཛུལ་དུ་མ་སོང་བར་ཐད་ཀར་རླངས་འཁོར་
དུ་བསད་པར། 

ཁ་ལོ་བ་ཁོ་མོའི་སར་བརྒྱུགས་ཡོང་སྟེ་འཇུས་ནས་སོ་འགམ་ལ་འབུད་རྒྱག་བས་ཤིང་། 
བཙན་གིས་རླངས་

འཁོར་ནས་ཕི་ལ་གཡུགས་ཏེ་སོང་། 
 

ནམ་ཟླ་དཔིད་ཀའི་ཉིན་ཞིག ལོ་ན་བཅོ་ལྔ་ཅན་གི་མི་རིགས་ནག་པོའི་བུ་མོ་ཞིག་གིས་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་ནང་མི་
རིགས་དཀར་པོ་ཞིག་ལ་རྐུབ་སྟེགས་མ་སྤད་པས། ཁ་ལོ་བས་ཉེན་རོག་པར་སྐད་བཏང་ཞིང་། ཉེན་རོག་པ་གསུམ་སེབས་ཏེ་བུ་
མོ་དེར་ལག་ལྕགས་བརྒྱབ་ནས་ཁིད་པ་དང་། ཁོ་མོར་གཤེ་གཤེ་བཏང་ཞིང་ཉེས་རྡུང་བཏང་།
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22  
མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་ས་གནས་ཀི་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་པ་དང་ཁོང་

ཁོ་རབ་ཏུ་ལངས། 
ཁོང་ཚོས་“ང་ཚོས་ངེས་བར་དུ་ཡ་ལན་ཞིག་སྤོད་དགོས་འདུག” 

ཟེར་གི་
ཡོད། འནོ་ཀང་སུས་ཀང་ག་རེ་བ་དགོས་མིན་ཤེས་ཀི་མེད། 
 

དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་ཁ་ལོ་བ་གཞན་ཞིག་མི་རིགས་ནག་པོའི་གཞོན་པ་
ཞིག་གི་སྟེང་ཁོང་ཁོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་གདོང་ལ་ལྕགས་རྡོག་ཅིག་གིས་གཞུས་པས། 

མི་རིགས་
ནག་པོ་དེ་སྨན་ཁང་ལ་འགོ་དགོས་བྱུང་བ་དང་། ཁ་ལོ་བ་དེ་འཛིན་བཟུང་བས། 
 

རོ་སཱ་པཱག་སི་ཁིམས་ཁང་དུ་ཁ་ལོ་བ་དེར་ཁིམས་ཞིབ་བེད་པར་བལྟ་རུ་ཕིན། 
ཁོ་ཉེས་

ཅན་ལ་ངོས་འཛིན་གིས་ཉེས་ཆད་དུ་ཨ་སོར་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་སྤོད་དགོས་པའི་ཐག་བཅད། འོན་ཀང་
ཁོ་ལས་གནས་སུ་རང་འཇགས་བཞག་པས། ཡང་བསྐྱར་མི་རིགས་ནག་པོ་རྣམས་སེམས་གཏིང་
ནས་ཁོང་ཁོ་གནོན་མི་ཐུབ་པ་ལངས། འནོ་ཀང་སར་བཞིན་སུས་ཀང་ག་རེ་བ་དགོས་མིན་ཤེས་
ཀི་མེད། 
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ལེའུ་ལྔ་པ།

 
རོ་སཱ་པཱག་སིས་ཚོང་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་འཚེམ་དྲུབ་ཀི་ལས་ཀ་ལས་པ་དང་། 

དེར་ཁོ་མོས་མི་ཚོས་གོན་གོས་ཉོས་
པའི་ཆེ་ཆུང་རིང་ཐུང་རན་པོ་མེད་སྐབས་གཏུབ་པའམ་མཐུད་པ་སོགས་བས་ཏེ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་གི་ཡོད།
 

ཕི་ལོ་༡༩༥༥ ཟླ་༡༢ ཚེས་༡ ཉིན་ཏེ། རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཕི་དོ་ལས་མཚམས་བཞག་སྟེ་ཕིར་རང་ཁིམ་ལ་ལོག་སྐབས། 
ཉིན་གང་འཚེམ་དྲུབ་འཕྲུལ་འཁོར་དང་ཁ་མ་བལ་བར་ལས་ཀ་ལས་པས། 

ཐང་ཆད་ཅིང་དཔུང་པ་དང་ལུས་སྟདོ་ན་ཡི་ཡོད་
སྟབས་ཁོ་མོའི་བསམ་པར་“དེ་རིང་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་ལ་བསད་ནས་ནང་ལ་ལོག་དགོས།”སྙམ།
 

ཁོ་མོ་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་ནང་འཛུལ་ཏེ། 
མདུན་ཕོགས་ཀི་མི་རིགས་དཀར་པོ་འདུག་སའི་རྐུབ་སྟེགས་རྒྱབ་ཏག་

ཏག་གི་མི་རིགས་ནག་པོ་འདུག་སའི་རྐུབ་སྟེགས་ཤིག་གི་སྟེང་ལ་བསད། འབབ་ཚུགས་ཁ་ཤས་ཀི་རེས་སུ་རྐུབ་སྟེགས་ཚང་མ་
ཁེངས་པ་དང་། 

མི་རིགས་དཀར་པོ་ཞིག་རླངས་འཁོར་ནང་འཛུལ་ནས། 
རང་ཉིད་ལ་རྐུབ་སྟེགས་ཞིག་རག་པའི་རེ་བ་དང་

བཅས་ཁ་ལོ་བའི་ཕོགས་སུ་བལྟས་པས། ཁ་ལོ་བ་དེ་རོ་སཱ་པཱག་སིའི་འགམ་ལ་ཡོང་སྟེ་“ཁེད་རང་ཡར་ལངས་རོགས།”ཟེར།
 

ཁོ་མོས་ཀང་མི་དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀིས་འགྲུལ་ག་སྤད་ཡོད་པས། 
དེ་ནི་དང་བདེན་མིན་པ་ཤེས་ནས་རང་ཉིད་

ཀི་རྐུབ་སྟེགས་མི་དེར་སྤོད་འདོད་མ་བས། 
ཁ་ལོ་བ་དེས་“ཁེད་རང་ཡར་མི་ལང་ཚེ། 

ངས་ཉེན་རོག་པར་བརྡ་རྒྱག་གི་ཡིན་
”ཟེར་བར། ཁོ་མོས་ཞི་དུལ་བག་ཡོད་ཀི་སོ་ནས་“ང་ཡར་མི་ལང་གི་མིན།”ལབ།  
 

སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་ནང་གི་མི་ཚོས་ཁ་བརྡ་བེད་མཚམས་བཞག་སྟེ་ཁུ་སིམ་མེར་ཁོ་མོའི་ཕོགས་སུ་བལྟས་ནས་
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26 བསད། འནོ་ཀང་ཁོ་མོས་མུ་མཐུད་རྐུབ་སྟེགས་མ་སྤད་པས། ཉེན་རོག་པ་དེས་“ཁེད་རང་ཡར་ལང་གི་མིན་ནམ།”ཟེར་བར། ཁོ་
མོས་བསྐྱར་དུ་“ལང་གི་མིན།”ཅེས་ལན་བཏབ།
 

ཁ་ལོ་བ་ཕི་ལ་སོང་ནས་ཉེན་རོག་པ་གཉིས་ཁིད་དེ་བསེབས་པ་དང་། ཉེན་རོག་པ་དེ་གཉིས་ཀིས་ཁོ་མོར་“ཁེད་རང་
འཛིན་བཟུང་བས་པ་ཡིན།”ཟེར་བས། 

ཁོ་མོ་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་ལས་བབས་ཏེ་ཉེན་རོག་པ་དེ་གཉིས་ཀི་རླངས་འཁོར་ལ་
བསད་ནས་ཉེན་རོག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕིན། དེར་ཉེན་རོག་པ་ཞིག་གིས་པར་ཆས་ཤིག་ཁོ་མོའི་གདོང་ལ་གཏད་དེ་པར་བརྒྱབ་པ་
དང་། ཉེན་རོག་པ་གཞན་ཞིག་གིས་ཁོ་མོར་མཛུབ་ཐེལ་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་ནས་ཁང་མིག་ཅིག་གི་ནང་དུ་བཀག་བསྐྱིལ་བས། 
 

ཁོ་མོ་ཁང་མིག་ཆུང་ཆུང་དེའི་ནང་ཙོག་པུར་འདུག་རྒྱུར་ཡིད་སུན་ཡང་སྐྱ་ོབའི་མིག་ཆུ་ཤོར་མེད། 
ཁོ་མོ་དཀོན་

མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་བརན་པོ་ཡོད་པ་དང་ཆོས་ལ་དད་སེམས་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། ཁུ་སིམ་མེར་དཀོན་མཆོག་ལ་སྨོན་ལམ་ཞིག་
བཏབས་ཏེ་དེ་རུ་བསྒུགས་ནས་བསད།
 

རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་ནག་པོ་ཡར་རྒྱས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ནིག་སན་གིས་རོ་སཱ་པཱག་སི་འཛིན་བཟུང་བས་
པ་མཐོང་མ་ཐག 

ཁོང་ཐད་ཀར་ཉེན་རོག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕིན་ཏེ་ཨ་སོར་བརྒྱ་སྤད་ནས་ཁོ་མོ་གོད་ཐབས་དང་རེས་གཟའ་ཟླ་
བར་ཁོ་མོའི་གནད་དོན་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཆེད་ཁིམས་ཁང་དུ་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་བས།
 

ཁོ་མོ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་དང་ཕེད་ཀའི་རིང་བཀག་ཉར་བས་རེས་ཉེན་རོག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕིར་ཐོན་པ་དང་། ནིག་སན་
གིས་ཁོ་མོ་ཁིམ་དུ་བསྐྱལ། ཁིམ་དུ་འབོར་རེས་རོ་སཱ་པཱག་སི་དང་། ཁོ་མོའི་ཁོ་ག ནིག་སན། ཁིམས་རོད་པ་ཧེ་རེ་ཌི་གྷི་རེ་བཅས་
གོས་བསྡུར་བས་ཤིང་། སྤི་སྤད་རླངས་འཁོར་ནང་གི་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཤིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་། 
 

ཁིམས་རོད་པ་གྷི་རེ་ཁོ་མོ་དང་མཉམ་དུ་ཁིམས་ཁང་ལ་འགོ་རྒྱུ་བས་ཤིང་། ཁོས་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་གི་བཟོ་གྲྭས་ཨ་
རིའི་ར་ཁིམས་བརི་སྲུང་མ་བས་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་བ་རྒྱུ་བས། 

ར་ཁིམས་ནི་ཨ་རི་རྒྱལ་ཁབ་ཐོག་མར་འཛུགས་མཁན་གི་སྐྱེས་བུ་
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28 དེས་མཛད་པའི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་དུ་ཨ་རིའི་མི་སེར་ཚང་མ་དང་བདེན་གིས་སྐྱོང་དགོས་ལུགས་
བརོད་ཡོད།
 

སང་ཞོགས་ཁོ་མོ་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ལས་ཀར་ཕིན། སྦིན་བདག་གིས་ཁོ་མོ་མཐོང་བ་དང་ཧང་སང་། ཁོས་ཚགས་པར་
སྟེང་ནས་ཁོ་མོ་འཛིན་བཟུང་བས་སྐར་བཀགས་ཤིང་། དེ་རིང་ཁོ་མོ་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ཕིར་ལས་ཀར་ཡོང་བས། ཁོང་གི་སེམས་སུ་
མི་འདོད་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་སྐྱེས་ཡོད་སིད། ལས་ཀ་བ་མི་རིགས་དཀར་པོ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཀང་ཁོ་མོར་མཐོང་ཆུང་གི་རྣམ་འགྱུར་
བསྟན་པ་དང་སྐད་ཆའང་མ་བཤད།  འནོ་ཀང་ཁོ་མོ་དུས་རྒྱུན་ལྟར་རང་ཉིད་ཀི་ལས་ཀར་ཞུགས། 
 

དགོང་དོ་ཁོ་མོ་གོང་ཁེར་ནང་གི་མི་རིགས་ནག་པོའི་མགོ་ཁིད་ཁ་ཤས་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕིན། 
 

འགོ་ཁིད་དེ་དག་
ཁོད་ཀི་གཅིག་ནི་མི་རིགས་ནག་པོའི་རང་དབང་འཐབ་རོད་པ་གགས་ཅན་མར་ཀིན་ལུ་ཐར་ཀེང་ཡིན། 

མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་ས་
གནས་ཀི་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚང་མ་ཁོང་ཁོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཐེངས་འདིར་ཁོ་ཚོས་ག་རེ་བསྒྲུབ་དགོས་མིན་ཡང་
ཤེས་ཀི་ཡོད། 
 

མི་རིགས་ནག་པོའི་འགོ་ཁིད་ཅིག་གིས་“གལ་སིད་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་སེ་ཚན་གིས་ང་ཚོར་རྣམ་འགྱུར་ཡག་པོ་མི་
སྟོན་ཚེ། ང་ཚོས་རང་གི་དངུལ་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་གི་འགྲུལ་ག་ལ་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་དགོས་དོན་མེད།  ང་ཚོ་རྐང་ཐང་ལ་
འགོ།”ཞེས་བཤད།
 

ཚོགས་འདུའི་རེས་སུ་མི་འགའ་ཞིག་གིས་ཤོག་ལྷེབ་ཆུང་ངུ་མང་པོ་ཞིག་དཔར་ཡོད་ལ། 
སྦར་ཡིག་ཟེར་བའི་ཤོག་

ལྷེབ་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་“ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ལྔ། 
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ལས་ཀ་དང་གོང་རྡལ། 

སོབ་གྲྭ་སོགས་ས་ཆ་
གང་དུ་འགོ་ཡང་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་ནང་ནས་མ་འགོ།”ཞེས་འཁོད་ཡོད། 

ཁོང་ཚོས་ད་དུང་གཟའ་ཟླ་བའི་དགོང་མོར་མི་
འགའ་ཤས་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཚོགས་འདུ་ལ་མགོན་འབོད་བས་ཤིང་། སྦར་ཡིག་དེ་དག་གང་སར་འགེམས་སེལ་བས། 
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30

ལེའུ་དྲུག་པ།

 
གཟའ་ཉི་མའི་ཞོགས་པར་གོང་ཁེར་གི་མི་རིགས་ནག་པོའི་འགོ་ཁིད་ཚོས་སོ་སོའི་ཆོས་ཁང་དུ་རོ་སཱ་པཱག་སིའི་སྐར་

ལ་གསུང་བཤད་གནང་། མར་ཀིན་ལུ་ཐར་ཀེང་གིས་ཀང་ཆོས་ཁང་དུ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་ལྟར་གསུང་བཤད་གནང་
མཁན་ཚོས་“འདིར་འཛོམས་པའི་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པ། གལ་ཏེ་ཁེད་རང་ཚོ་རོ་སཱ་པཱག་སིར་འཕྲད་པའི་གནས་ཚུལ་དང་། ལོ་ངོ་
འདི་དག་རིང་ང་རང་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་མི་རིགས་དབེ་འབེད་ཀི་དཀའ་ངལ་དག་དང་ལེན་བ་འདོད་མེད་ཚེ། 

གནད་
དོན་དེ་དག་སེལ་ཐབས་ལ་ཧུར་བརོན་བ་དགོས། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་བ་དགོས།”ཟེར་བར། མང་ཚོགས་
ཚོས་ཀང་“རེད།  ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་བ་དགོས།”ཟེར་ནས་མོས་མཐུན་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན། 
 

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཞོགས་པར་མི་རིགས་ནག་པོ་གཅིག་ཀང་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་དུ་མ་ཕིན་པར། རང་གི་ཁིམ་ནས་
ལས་གནས་བར་རྐང་ཐང་དུ་ཕིན་པས། 

སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་རྣམས་སྟོང་པ་ཡིན། 
རྐང་ཐང་དུ་འགོ་བའི་མི་རིགས་ནག་པོ་

ཚོའི་སེམས་པ་དགའ་ལྷང་ལྷང་བེད་ཀི་ཡོད། 
 

ཞོགས་པ་དེར་རོ་སཱ་པཱག་སི་ས་མོ་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་ཁིམས་རོད་པ་དང་ལྷན་དུ་ཁིམས་ཁང་ལ་ཕིན། ཁིམས་དཔོན་
གིས་ཁོ་མོ་ཉེས་ཅན་དུ་ངོས་འཛིན་བས། འོན་ཀང་། ཁོ་མོ་དང་ཁིམས་རོད་པ་གཉིས་ཀིས་དེར་མོས་མཐུན་མ་བས། ཁོ་མོའི་
ཁིམས་རོད་པས་“ང་ཚོ་འདི་ལས་མཐོ་བའི་ཁིམས་ཁང་ཞིག་ཏུ་སོང་ནས་གནད་དོན་འདི་ཐག་གཅོད་གང་ལེགས་ཡོང་ཐབས་
བ་ངེས་ཡིན།  གལ་ཏེ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ། ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བཤེར་བ་ངེས་ཡིན།”ཞེས་ཟེར།
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དགོང་མོ་དེར་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཆོས་ཁང་དུ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པར་ཕིན། 

དེར་མི་མང་དགས་པས་ཆོས་
ཁང་གི་ཕི་ལོག་ཏུ་མི་མང་པོ་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་འདུག་དགོས་བྱུང་ལ། 

ཚང་མས་སྒ་སམ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལས་གགས་པའི་སྐད་
ཆ་ལ་ཉན་བཞིན་ཡོད། 
 

ཐོག་མར་གསོལ་བ་སྨནོ་ལམ་བཏབས་པ་དང་། དེ་རེས་རོ་སཱ་པཱག་སི་ངོ་སྤོད་གནང་། ཁོ་མོ་ག་ལེར་ཡར་བཞེངས་པ་
དང་། ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མ་ཡར་ལངས་ནས་དགའ་སྤོའི་འབོད་སྒ་བསྒགས། རོ་སཱ་པཱག་སི་མར་བཞུགས་པ་དང་མི་རིགས་
ནག་པོའི་འགོ་ཁིད་འགའ་ཞིག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་། 

མཐའ་མར་ཀིན་ལུ་ཐར་ཀེང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་། 
ཁོང་གིས་“ད་ནི་ང་ཚོ་འུ་ཐུག་སོང་།”ཞེས་གསུང་པར།
ཚང་མས་“རེད། ང་ཚོ་འུ་ཐག་སོང་།” ཟེར།
“ང་ཚོར་རྡོག་ཐོས་གཞུས་ཏེ་འུ་ཐུག་བཅུག་སོང་།”ཞེས་གསུང་པར།
“རེད། ང་ཚོ་འུ་ཐུག་བཅུག་སོང་།”ཟེར། 
ཀེང་གིས་“ད་ནི་ང་ཚོས་གཞན་ལ་རྡོག་ཐོས་གཞུ་འཇུག་གི་མིན།  ང་ཚོ་ཡར་ལངས་ནས། ངོ་རྒལ་བེད་དུ་འགོ། སྤི་སྤོད་རླངས་
འཁོར་གི་ཚོགས་སེ་ཁག་གིས་ང་ཚོར་དང་བདེན་གི་རྣམ་འགྱུར་མ་བསྟན་བར། 

ང་ཚོ་མུ་མཐུད་དུ་ངོ་རྒོལ་རྒྱུན་འཁོང་བ་
དགོས།”གསུངས།
 

ཀེང་གི་གསུང་བཤད་གྲུབ་པའི་རེས། ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་གི་འཆར་གཞི་འཐེན་ཆེད་མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་ཡར་རྒྱས་མཐུན་
ཚོགས་བཙུགས་ཤིང་། ཀེང་ཚོགས་གཙོར་བསྐས་པ་དང་། ཚང་མས་བསྟོད་དབངས་བངས་ཤིང་དགའ་སྤོའི་ཐལ་མོ་བརྡབས། 
མི་མང་རྣམས་དགའ་དགའ་སྤོ་སྤོའི་ངང་སོ་སོའི་ཁིམ་དུ་ལོག 

 
ངོ་རྒོལ་གི་ལས་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་ནི་ལས་ས་བོ་ཞིག་མིན་ཡང་། 

ཁོང་ཚོས་རང་ཉིད་ལས་དེར་ཞུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད།
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ལེའུ་བདུན་པ།

 
མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་ཡར་རྒྱས་མཐུན་ཚོགས་དང་ཆོས་ཁང་དག་གིས་འགོ་སོང་བཏང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་གང་མང་ཉོས་

ཐབས་བས། 
མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོར་ལས་དོན་གང་རུང་ཆེད་རླངས་འཁོར་དགོས་ཚེ་ཁ་པར་གཏོང་ཆོག་པ་བཟོས་པ་དང་། 

དུས་ལྟར་ཁ་པར་ལ་བརྡ་ལན་སྤད་མཁན་ནི་ཁིམ་ལས་བེད་པའི་མི་རིགས་ནག་པོའི་བུད་མེད་རྣམས་ཡིན་ལ། 
རོ་སཱ་པཱག་སི་

ནི་དེ་དག་ཁོད་ཀི་གཅིག་ཡིན། དེ་ས་ཁོ་མོས་ལས་ཀ་བ་སའི་སྦིན་བདག་གིས་ཁོ་མོར་ལས་ཀའི་ས་མིག་མེད་ཚུལ་བརོད་པས། 
ཁོ་མོས་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོར་རླངས་འཁོར་དགོས་ཚེ། 

ག་དུས་དགོས་དང་གང་ལ་འགོ་དགོས་མིན་གི་གནས་ཚུལ་འབེལ་
མཐུད་བེད་པའི་འགན་ཁུར་གི་ཡོད། 

སྐབས་དེར་ད་དུང་ཁོང་ཚོར་རླངས་འཁོར་གིས་མི་འདེངས་བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་
ཡོད། 
 

རྒན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཚང་མ་ཞོགས་པ་སོ་སོའི་ལས་གནས་དང་ཆོས་ཁང་སོགས་གང་དུ་འགོ་དགོས་ཀང་རྐང་ཐང་ལ་
འགོ་ཡི་ཡོད་ལ། བིས་པ་རྣམས་ཀང་ལམ་ཐག་རིང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་བར་རྐང་ཐང་དུ་སོབ་གྲྭར་འགོ་ཡི་ཡོད། དེ་དག་ཁོད་དེལ་
ལ་ཞོན་ནས་འགོ་མཁན་དང་ཤིང་ར་འཁོར་ལོར་བསད་ནས་འགོ་མཁན་ཡང་ཡོད། 

འོན་ཀང་མང་ཆེ་བ་རྐང་ཐང་ལ་འགོ་ཡི་
ཡོད། རྣམ་པ་དེ་ནི་གཞུང་ལམ་སྟེང་ཆེད་དུ་རུ་བསྒིགས་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་མཚུངས། སྐབས་རེར་ཁོ་ཚོས་དགའ་དགའ་
སྤོ་སྤོའི་ངང་གླུ་གཞས་གཏོང་བཞིན་འགོ་ཡི་ཡོད། 
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དགོང་དོ་ཡང་སོ་སོའི་ལས་གནས་ནས་ཕིར་ཁིམ་ལ་རྐང་ཐང་དུ་ལོག་གི་ཡོད། 

སྐབས་དེར་ཚགས་པར་དག་གི་སྟེང་
མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་ལ་“རྐང་ཐང་གི་གོང་ཁེར”ཟེར་གི་ཡོད། མི་རིགས་ནག་པོ་རྣམས་དུས་ཐོག་ལས་གནས་སུ་སེབས་པར་ཞོགས་
པ་ས་མོ་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་གོང་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་ལ། ཕི་དོ་ལས་གནས་ནས་མཚན་མོ་མ་གཏོགས་ཁིམ་ལ་འབོར་ཐུབ་ཀི་
མེད་པས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ། ད་དུང་མང་པོ་ཞིག་ཡུན་རིང་རྐང་ཐང་དུ་སོང་བས་རྐང་པ་ལ་རྨའང་བཟོས་ཡོད། འོན་ཀང་
ཁོང་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་གཏན་ནས་ཆགས་ཀི་མེད། སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་གི་ཚོགས་སེ་ཁག་གིས་མུ་མཐུད་འགྱུར་བ་གཏོང་གི་
མིན་ཟེར་གི་ཡོད་ལ། མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོའང་མུ་མཐུད་རྐང་ཐང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད།
 

དེ་ལྟར་མི་རིགས་ནག་པོའི་ཁ་གཏད་རྣམས་ཡིད་ཐང་ཆད་ཅིང་། 
ཁོ་ཚོས་རྐང་ཐང་དུ་འགོ་བའི་མི་རིགས་ནག་པོ་

ཚོར་ཤེལ་དམ་གིས་གཞུས་ཤིང་། མི་རིགས་ནག་པོའི་ཁིམ་ཚང་ཁ་ཤས་ལ་འབར་རས་གཡུགས་ཏེ་གཏོར། 
 

ཉིན་ཞིག་རོ་སཱ་པཱག་སི་ལ་ཁ་པར་ཞིག་འབོར་བ་དང་། ཁོ་མོས་ཁ་པར་ཡར་བཀགས་པ་ན། ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་མི་ཞིག་
གིས་ཁོ་མོར་“དཀའ་ངལ་འདི་ཚང་མའི་འབྱུང་ར་ཁེད་རང་ཡིན་པས། 

ཁེད་རང་གསོད་ངེས་ཡིན།”ཟེར་ནས་འཇིགས་སྐུལ་
བས། 
 

ཁོ་མོར་དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་ཤིང་། དེ་ལྟར་ཉིན་རག་པར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཇིགས་སྐུལ་གི་ཁ་པར་འབོར་བས། སྐྲག་
སྣང་སྐྱེས་ཀང་ཁོ་མོས་རང་གི་ལས་འགན་འདི་མཚམས་འཇོག་ཐབས་མེད་པའང་ཤེས་ཀི་ཡོད། 

ཟླ་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་ལས་
འགུལ་གི་འགོ་ཁིད་པ་བརྒྱ་ལྷག་འཛིན་བཟུང་བས་ཤིང་། རོ་སཱ་པཱག་སི་ཡང་དེའི་ཁོད་དུ་ཡོད། ཁིམས་ཁང་གིས་ལས་འགུལ་དེ་
ཁིམས་ལུགས་དང་འགལ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བས། ལས་འགུལ་གི་འགོ་ཁིད་པ་ཚོས་དངུལ་གཏའ་མར་བཞག་སྟེ་ཕིར་རང་
གནས་སུ་ལོག 

ཨ་རི་རྒྱལ་ཡོངས་དང་འཛམ་གིང་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གི་གསར་འགོད་པ་མང་པོ་མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་ས་གནས་སུ་
འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་གིས་འཛོམས་ཤིང་། 

ཚགས་པར་དག་གི་སྟེང་མི་རིགས་ནག་པོའི་ལས་འགུལ་གི་འགོ་ཁིད་རྣམས་འཛིན་
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38 བཟུང་བས་པའི་གནས་ཚུལ་བཀོད།
 

རོ་སཱ་པཱག་སི་གོང་ཁེར་གཞན་དག་ནང་འགྲུལ་བཞུད་བ་རྒྱུ་འགོ་བརམས་ཤིང་། 
ཁོ་མོས་མི་རིགས་ནག་པོའི་དཀའ་

སྡུག་སྐར་བཤད་པས། 
མི་རིགས་ནག་པོ་སྐྱེལ་འདེན་བེད་སྤད་ཀི་རླངས་འཁོར་རྣམས་ལ་སོལ་རླངས་ཉོ་བ་དང་དངུལ་གི་

གཏའ་མའི་ཆེད་ཞལ་འདེབས་གནང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་། 
 

མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་ས་གནས་ཀི་མི་རིགས་ནག་པོ་རྣམས་དབར་དགུན་སྟོན་དཔིད་མེད་པར་རྐང་ཐང་དུ་སོང་བས། 
སྤི་

སྤོད་རླངས་འཁོར་གི་ཚོགས་སེ་ཁག་ལ་ཨ་སོར་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་གོང་རག་ཡོད། 
 

ཕི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་གི་སེ་ཚན་ཁག་གིས་ར་
ཁིམས་ཀི་དགོངས་དོན་བརི་སྲུང་མ་བས་པས། 

སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་གི་སེ་ཚན་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་
དགོས་པའི་བཀོད་ཁབ་བཏང་། 
 

དགོང་མོ་དེར་ཀེ་ཀེ་ཀེ་ཚོ་མི་རིགས་ནག་པོ་རྣམས་སོད་གནས་སུ་རུ་བསྒིགས་ཏེ་ཡོང་མོད། མི་རིགས་ནག་པོ་རྣམས་
འཇིགས་སྣང་གང་ཡང་མེད་པར་སོར་བུད་ནས་ཁོང་ཚོར་བལྟས་བསད་པས། 

ཀེ་ཀེ་ཀེ་ཚོའི་འཇིགས་སྐུལ་གི་རེ་འདོད་མ་
འགྲུབ།
 

བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཀི་རེས་ས། 
སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་གི་ཚོགས་སེ་ཁག་གིས་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་

བཀའ་རྒྱ་དང་ལེན་གིས་དེ་སའི་ཁིམས་སོལ་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་། 
དེ་ནི་རོ་སཱ་པཱག་སིས་མི་རིགས་དཀར་པོ་དེར་རྐུབ་

སྟེགས་མ་སྤད་པ་ནས་བརིས་ན་ལོ་ངོ་གཅིག་འཁོར་བའི་རེས་ཡིན། 
དེ་ནས་བཟུང་མི་རིགས་ནག་པོ་རྣམས་སྤི་སྤོད་རླངས་

འཁོང་ནང་གང་འདོད་དུ་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་འདུག་ཆོག་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་སུ་ལའང་ཡར་ལངས་ནས་རང་གི་རྐུབ་སྟེགས་སྤོད་
མི་དགོས་པར་གྱུར།  
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ལེའུ་བརྒྱད་པ།

 
ས་ཆ་གཞན་གི་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོས་མོན་ཊ་གྷོ་མེ་རི་ས་གནས་སུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་དང་། 

ཁོ་ཚོས་ཀང་སོ་སོ་གནས་སོད་བ་སའི་གོང་ཁེར་ཁག་གི་ནང་དངབདེན་ཡོང་སད་ལས་འགུལ་སེལ་འགོ་བརམས། 
ཁོ་ཚོས་

“གལ་ཏེ་རོ་སཱ་པཱག་སི་ལ་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཀང་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ཐུབ།”ཟེར་གི་ཡོད་ལ། ཁོ་ཚོས་རོ་སཱ་
པཱག་སི་ལ་“མི་སེར་ཐོབ་ཐང་རོད་པའི་ལས་འགུལ་གི་མ་ཡུམ”ཞེས་འབོད་ཀི་ཡོད།
 

ཉིན་ཞིག་གསར་འགོད་པ་ཁ་ཤས་རོ་སཱ་པཱག་སིའི་ཁིམ་དུ་ཕིན་ཏེ། ཁོ་མོ་སྤི་སྤད་རླངས་འཁོར་ནང་གདན་འདེན་ཞུས། 
ཁོ་མོ་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་དེའི་མདུན་ཕོགས་ཀི་སོ་ནས་ནང་ལ་འཛུལ་ཞིང་། 

རང་གི་འདོད་མོས་ལྟར་རྐུབ་སྟེགས་ཤིག་གི་
སྟེང་ལ་བསད། 

ཁོ་མོ་འགོ་ཡུལ་དུ་མ་སེབས་བར་“ཡར་ལོངས་”དང་“རྐུབ་སྟེགས་སྤོད་”སོགས་ཟེར་མཁན་གཅིག་ཀང་མ་
བྱུང་།
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རོ་སཱ་པཱག་སི་དང་འབེལ་བའི་བོ་བསྐྱེད་དང་བསམ་གཞིག་དི་བ། 

ལེའུ་དང་པོ། 
• རོ་སཱ་པཱག་སི་ལྟར་ཁེད་ལ་གཞན་གིས་ཐུབ་ཚོད་བཏང་མོང་ཡོད་དམ། 

ཁེད་ཀིས་རྣམ་འགྱུར་ག་རེ་བསྟན་པ་ཡིན་
ནམ། ཁེད་ཀིས་བསམ་ན་རོ་སཱ་ཡིས་ག་རེ་དགོངས་ཡོད་དམ། 

• ཁེད་ཀིས་བསམ་ན་བོད་ནང་གི་བིས་པ་རྣམས་གནས་སྟངས་འདི་འད་ལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་དམ། ཁེད་ཀིས་བསམ་ན་
བིས་པ་ཚོས་ག་རེ་བ་ངེས་རེད། ཁེད་ཀིས་བསམ་ན་ག་རེ་བས་ན་ལེགས་སམ། རྒྱུ་མཚན་ཤོད། 

ལེའུ་གཉིས་པ།
• མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོའི་ཆེད་དུ་མི་རིགས་དབེ་འབེད་ཀི་སྒིག་སོལ་ག་རེ་བཟོས་ཡོད་དམ། 
• བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོར་དེ་ལྟ་བུའི་མི་རིགས་དབེ་འབེད་བེད་ཀི་ཡོད་དམ། 
• Kkk ཚོས་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོར་འཇིགས་སྐུལ་དང་བརས་བཅོས་བས་པ་ལྟར་བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོར་འཇིགས་

སྐུལ་དང་བརས་བཅོས་བེད་མཁན་རིགས་ཡོད་དམ། 



ལེའུ་གསུམ་པ།  
• བོད་ཀི་བིས་པ་ཚོས་གདེངས་སོབས་དང་རང་གིས་རང་ལ་བརི་འཇོག་བེད་ཐབས་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཀི་ཡོད་དམ། 
• མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོའི་མི་ཚེའི་བདེ་སྡུག་ཆེད་རོ་སཱ་ཡིས་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ། 

ཁེད་ཀིས་བསམ་ན་ཁོ་མོ་རྒྱལ་
ཡོངས་མི་རིགས་ནག་པོ་ཡར་རྒྱས་མཐུན་ཚོགས་སུ་ཞུགས་ཏེ་གཞན་དག་དང་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་
ཡག་པོ་འདུག་གམ། 

• བོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཡོངས་ཐབས་སུ་རོགས་རམ་བེད་པའི་ཚོགས་པ་གང་གང་ཡོད་དམ། 
• རོ་སཱ་ཡིས་མི་རིགས་ནག་པོར་བརས་བཅོས་གཏོང་བའི་ལུགས་སོལ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་ཁ་གཏད་གཅོག་ཐབས་བས་

ཡོད་དམ། ཁེད་ཀིས་ཁ་གཏད་གཅོག་ཐབས་དེ་དག་གང་འད་མཐོང་གི་འདུག་གམ། 

ལེའུ་བཞི་པ། 
• མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོས་མི་རིགས་དཀར་པོ་ཚོས་ཁོང་ཚོར་བེད་སྟངས་དེ་གང་འད་མཐོང་གི་ཡོད་དམ། 
• མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོས་ག་རེ་བས་ཡོད་དམ། 
• ཁེད་ཀིས་བསམ་ན་བོད་ཀི་བིས་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གིས་བེད་སྟངས་དེ་གང་འད་མཐོང་གི་ཡོད་དམ། 
• ཁེད་རང་ཨ་ལ་བྷ་མའི་ས་ཁུལ་གི་གནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་ལ་འཕྲད་མོང་ཡོད་དམ། ཁེད་རང་གཡོལ་ཐབས་མེད་པའི་མི་



འདོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་འཕྲད་མོང་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་ཡོད་ཚེ་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་འཕྲད་པ་དང་ཁེད་ཀིས་
ཅི་ཞིག་བས་ཤོད་དང་། 

ལེའུ་ལྔ་པ། 
• ཁེད་ཀིས་རོ་སཱས་སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་ནང་རང་ཉིད་བསད་པའི་རྐུབ་སྟེགས་མི་སྤད་དོན་ག་རེ་རེད་སྙམ་གི་འདུག 

ཁེད་ཀིས་བལྟས་ན་ཁོ་མོ་འགིག་འདུག་གམ་ནོར་འདུག རྒྱུ་མཚན་ཤོད། 
• མོ་རང་གི་བེད་ཐབས་དེ་མིན་པའི་བེད་ཐབས་ག་རེ་ཡོད་དམ། 
• རོ་སཱས་བེད་སྟངས་དང་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་སོན་གི་ལོ་ཆུང་ཚོས་བེད་སྟངས་བར་ཁད་པར་ག་རེའདུག་གམ། 

ཁེད་ཀིས་
བལྟས་ན་གང་ལེགས་པ་འདུག 

• མི་རིགས་ནག་པོའི་མང་ཚོགས་ངོས་ནས་དེ་སོན་ག་རེ་བ་དགོས་མ་ཤེས་པར་ལུས་ཡོད་ཀང་། སྐབས་འདིར་ག་རེ་
བ་དགོས་ཤེས་པར་གྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་སྙམ་གི་འདུག 

• ཁེད་ཀིས་བསམ་ན་ཁོ་ཚོས་སྤི་སྤད་རླངས་འཁོར་ནང་འགོ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བས་པ་དེ་ཡག་པོ་འདུག་གམ། ཡག་
པོ་འདུག་སྙམ་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་ཤོད། དེ་མིན་གཞན་ཁོ་ཚོས་ག་རེ་བ་ཐུབ་བམ། 



• ཁེད་ཀིས་བསམ་ན་ཁོ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བ་ཐབས་སུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་སྤོད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་འདུག་གམ། ཡང་
ན། ཁོ་ཚོས་དག་པོའི་བ་སྤོད་སེལ་ཚེ་གྲུབ་འབས་མགོགས་པོར་ཐོབ་ཡོད་པར་སྙམ་གི་འདུག 

• བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ངོས་འདི་དང་འད་བའི་ལས་བསྒྲུབས་པའམ་ཡང་ན་བསྒྲུབ་པར་འབད་བརོན་བས་མོང་
ཡོད་དམ། 

• སྤི་ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་མི་ཚོས་ལས་ཀ་མཉམ་རུབ་ཀིས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ོ་ཡིན་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལེའུ་དྲུག་པ།
• འགོ་ཁིད་ཚོས་མང་ཚོགས་རྣམས་ལས་འཆར་དེར་དགའ་བོ་ཡོང་ཐབས་དང་ལས་འཆར་དེའི་ནང་ཞུགས་ཐབས་

སུ་ག་རེ་བས་ཡོད་དམ། ཁེད་ཀིས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་རེ་རེ་བཞིན་ཤོད་དང། 
• འདི་ལྟ་བུའི་ལས་འཆར་རིགས་ལམ་ལྷངས་ཡོང་བར་འགོ་ཁིད་ཡག་པོ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་

འདུག་གམ། རྒྱུ་མཚན་ཤོད། 



ལེའུ་བདུན་པ། 
• སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་ནང་འགོ་མཚམས་བཞག་སྟེ་ངོ་རྒལ་བས་པས་མི་རིགས་ནག་པོ་རྣམས་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ལ་

འཕྲད་ཡོད་དམ། 
• ཁེད་ཀིས་བསམ་ན་ཁོ་ཚོས་དེ་ལྟར་བ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་ཀང་དེ་ལྟར་བས་དོན་ག་རེ་ཡིན་ནམ་སྙམ་གི་

འདུག 
• ཁོ་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་ལ་ཆག་རྒྱུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ། 
• སྤི་ཚོགས་ངོས་ནས་ཇ་ལྟར་གཞོགས་འདེགས་བས་ཡོད་དམ། 
• སྤི་སྤོད་རླངས་འཁོར་ཚན་པའི་ངོས་ནས་རྣམ་འགྱུར་ག་རེ་བསྟན་ཡོད་དམ། 

ཁོ་ཚོར་དངུལ་གི་གོང་རག་གི་ཡོད་
ནའང་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་ལམ་ལུགས་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་འདོད་མི་བ་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 

མཐར་གནས་ཚུལ་གང་
ཞིག་ལ་བརེན་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཐུག་ཡོད་དམ། 

• ཁབ་བསྒགས་ཀིས་ལད་འཆར་འདིར་ནུས་པ་ག་རེ་ཐོན་ཡོད་དམ། 



ལེའུ་བརྒྱད་པ། 
• མིག་དཔེ་ལྟ་ས་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཇི་ཙམ་ཡིན་ནམ། ཁེད་རང་ལ་མིག་དཔེ་ལྟ་ས་ཡོད་དམ། ཡོད་ཚེ་

སུ་ཡིན་ནམ། ཁེད་ཀིས་མི་དེར་མིག་དཔེ་ལྟ་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 
• རོ་སཱ་པཱག་སི་ལ་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཁད་ཆོས་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་འདུག་གམ། (ཁོ་མོ་ཕྱུག་པོ་རེད་འདུག་གམ། 

ཁོ་མོ་ཤེས་ཡོད་ཚད་མཐོ་པོ་ཅན་ཞིག་རེད་འདུག་གམ། ཁོ་མོ་ཁིམ་ཚང་ཁད་པར་བ་ཞིག་གི་བུ་མོ་ཡིན་ནམ། ཁོ་མོ་
དེ་ས་སྐད་གགས་ཆེན་པོ་འདུག་གམ།) 

གཞན་ཞིག་གིས་ཁོ་མོས་བསྒྲུབས་པ་ལྟར་བསྒྲུབ་ཐུབ་བམ། 
ཁེད་ཀིས་

བསམ་ན་ཁེད་རང་གིས་དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་མོང་ཡོད་སྙམ་གི་འདུག་གམ།  
• སོན་མའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུའམ་ཡང་ན་ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་བོད་ནང་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་སིད་དབང་སེར་

གཅོད་པར་ངོ་རྒོལ་བས་པའི་སྒྲུང་ངམ་གནས་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་མོང་ཡོད་དམ། ཡོད་ཚེ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་མོང་
བ་ཤོད་དང་། 

• ཁེད་ཀིས་བསམ་ན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་སྤད་དེ་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ཐུབ་བམ། 
• ཁེད་ཀིས་བསམ་ན་དག་པོའི་བ་སྤོད་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་ངམ། དེའི་དགེ་མཚན་དང་ཞན་ཆ་གཅིག་རེ་ཤོད་དང་། 
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