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བྷར་མིང་ཧེམ་�ི་ལས་འ�ལ་�ེ། 
ཨ་རིའི་�ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་གི་ད�ོག་མཚམས་ཤིག

�ི་ལོ་ ༡༩༦༣ ནང་ཨ་རིའི་ཨ་ལ་བྷ་མ་ (Alabama) མངའ་�ེའི་ནང་

གི་བྷར་མིང་ཧེམ་ (Birmingham) ནི་མི་རིགས་དཀར་པོ་དང་ནག་

པོ་གཉིས་�་ཆེས་དམ་�ག་ཆེ་བའི་�ོ་ནས་ད�ེ་བ་�ེས་པའི་�བས་

དེར་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�གས་ཆེ་ཡོད་པའི་ཨ་རི་�ོ་�ོགས་�ི་�ོང་

�ེར་ཞིག་རེད།  �ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་འ�ལ་དེའི་�ན་དེ་ཉམས་

པའི་�ས་�བས་ཤིག་�ེབས་ཙང་།  འཐབ་�ོད་པ་�མས་ལ་�ལ་ཁ་

ཞིག་ངེས་པར་�་དགོས་�ི་འ�ག་�མ་པའི་བསམ་�ོ་འཁོར་�ི་ཡོང་

པ་རེད། དེས་ན་འགོ་འ�ིད་པ་ཤ་ཊལ་ཝོ�་ (Shuttleworth) �ིས་

འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་�ི་ཨ་ལ་བྷ་མ་ཡེ་�འི་ས་གནས་ཚ�གས་པ་

དེས་བྷར་མིང་ཧེམ་ལས་འ�ལ་ནང་མཉམ་�བ་ཡོང་ཆེད་ཡེ་�་�་

མ་�ར་�ིན་�་ཐར་ཁིང་ (Martin Luther King) གདན་འ�ེན་

�ས་པ་རེད། ལས་འ�ལ་དེའི་མིང་ལ་[གདོང་�ག་] ཟེར་བ་དང་། དེ་ནི་བྷར་མིང་ཧེམ་�ི་ས་གནས་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚ�ར་ལས་ཀའི་གོ་�བས་

འ�་མཉམ་དང་།  མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པར་བཟོ་�འི་དགོས་འ�ན་འདོན་པར་འཚ�་མེད་ཞི་བའི་ལས་འ�ལ་�་མ�ད་�ེལ་�འི་ཆེད་�་རེད། 

�་བ་དང་པོ་དེའི་ནང་�་གོམ་བ�ོད་དང་། ད�ང་ཚ�གས་བ�ི་གནས་�་གཙ�ག་�ོད་�ེད་པ། མི་རིགས་དཀར་པོའ�་�་ཁང་གི་ནང་�་ད�ས་མོ་

བ�ག་�ེ་�ོད་པ། མཚན་འཛ�མས།  �ོམ་ག�ང་གི་ཚ�ང་ཁག་ཁག་ལ་�ིར་�ོག་བཅས་�ང་བ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ལས་འ�ལ་དེར་འ�ལ་�གས་

ཞེ་�གས་�ང་མེད། ཉེན་�ོག་པས་ཤེས་བཞིན་�་མི་མང་པོ་འཛ�ན་བ�ང་མ་�ས་ཙང་། ལས་འ�ལ་ལ་བ�ད་ལམ་ཁག་གི་དོ་�ང་དེ་ཙམ་�ེབས་

མེད།  མི་རིགས་ནག་པོའ�་�ི་ཚ�གས་�ི་ནང་�འང་འགལ་�་�གས་ཆེ་ཡོད།  ལས་འ�ལ་ལ་�བ་�ོར་�ེད་མཁན་ནག་པོའ�་ཆོས་དཔོན་བ�་ཆ་

བ�་ལས་མེད་ལ།  གཞན་དག་ཚ�ས་དངོས་�་དགག་�་�ས་ཡོད།  �གས་�ེན་ཆེ་བའི་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཆོས་དཔོན་བ�ད་�ིས་གདོང་�ག་

�ེད་པའི་འཐབ་�ལ་དེར་ཡོངས་�བ་�་ངོ་�ོལ་�ས་ཡོད།  �་�བ་ཆེ་བའི་མཉམ་�གས་མེད་ཙང་། ལས་འ�ལ་དེ་�གས་ཁ་འཐོར་འ�ོ་ཡི་ཡོད། 

ན་གཞོན་�ོང་�ག་མང་པོས་གོམ་བ�ོད་�ེད་�་འགོ་བ�གས་ཏེ་ ༼�་�འི་�ང་

བདེན་�ི་འཐབ་�ོད་༽   ཅེས་པ་དེས་འདི་ལ་འ�ར་བ་ཐེབས་པ་རེད།   གཟའ་

འཁོར་གཅིག་གི་ནང་�་ན་གཞོན་ ༣༤༠༠ ལས་མང་བ་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པ་རེད། 

བཙ�ན་ཁང་ཚང་མ་ཁེངས་ཏེ་�ད་པ་དང་།  �ལ་ ཁོན་ནར་ (Bull Connor ) 

�ིས་ཉེན་�ོག་པ་ཚ�ར་�ི་དང་�་འ�ོག་བེད་�ོད་གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་

བ་རེད། ན་གཞོན་ཚ�་ལ་�ོལ་བ�ང་�ས་པའི་ཡ་ང་བའི་བ�ན་པར་�མས་འཛམ་

�ིང་ཡོངས་ལ་�བ་པ་རེད། དེ་མ་ཐག་�་ཉམས་ཉེས་�་འ�ོ་བཞིན་པའི་ས་གནས་

�ི་ལས་འ�ལ་དེ་�ལ་ཁབ་རིམ་པའི་དཀའ་�ོག་ཆགས་པ་དང་། �ོབས་�གས་དེ་

ངོ་�ོལ་བ་ཚ�འི་�ེང་�་འཕོས་པ་རེད། 

�ིལ་བ�གས་ངན་པ་དང་མཉམ་ལས་�ོང་བའི་ལས་འ�ལ་གི་�གས་�ེན་�ི་འོག་�་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཚ�ང་ཁང་�མས་�ོ་ཞན་�་

�ིན་པ་རེད།  ད�ས་ག�ང་གི་བར་འ�མ་པ་ཞིག་གིས་རེ་�ལ་�ས་པ་�ར།  མར་�ིན་�་ཐར་ཁིང་ གིས་ངོ་�ོལ་བར་མཚམས་བཞག་

�ེ་ཚད་ཅན་�ི་ཐག་གཅོད་ཅིག་ངོས་ལེན་�ེད་�འི་�་�ིག་ཡོད་�ང་།  ཤ་ཊལ་ཝོ�་�ིས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་�ི་�བ་འ�ས་དགོས་པའི་

�་�གས་�ས་ཏེ་ཁས་ལེན་མ་�ས།   �ོས་ཆོད་�ི་ཡར་�ས་ལ་�ོག་ཞིབ་�ེད་པའི་མི་རིགས་གཉིས་ཀ་ལས་�བ་པའི་ཚ�གས་�ང་ཞིག་

དང་། མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་འགོག་ཐབས་�ི་�ོགས་�་ཛ་�ག་གི་གོམ་�བས་འགའ་ཞིག་�ོ་དགོས་པ་ཐེ་བའི་མིང་ཙམ་�ི་ཁེ་ཕན་�ན་

པའི་�ོས་མ�ན་ཞིག་�ང་བ་རེད།  ལས་འཆར་གདོང་�ག་ཟེར་བ་དེ་དང་། �་�འི་�ང་བདེན་�ི་འཐབ་�ོད་�ིས་ཨ་རིའི་�ི་དམངས་

ཐོབ་ཐང་གི་ལས་འ�ལ་དེ་ད�ོག་མཚམས་ཤིག་�་བ�ེལ་བས། �ངས་�ང་མི་རིགས་ལ་ལས་ཀའི་གོ་�བས་འ�་མཉམ་དང་། �ི་�ོད་

བ�ི་གནས་ཁག་�་འ�ོ་�ོད་ཆོག་པའི་ ༡༩༦༤ ལོའ�་�ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་གི་�ིམས་གཞི་དེ་ད�ས་ག�ང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད།

Source: AP



གནད་དོན།

ལས་འ�ལ་�ས་�ེལ་ལམ།
ས་གནས་མི་རིགས་ནག་པོའ�་འགོ་�ིད་དང་། �ད་པར་�་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་�ི་ཨ་ལ་བྷ་མ་ཡེ་�འི་ཚ�གས་པ།

ཡེ་�་�་མ་ �ར་ཊིན་ �་ཐར་ ཁིན་ (Dr. Martin Luther King, Jr.)  དང་། �་ཞབས་རེ�་ ཨེ་བྷར་ན་ཐི་ (Ralph Abernathy)

ཡིས་འགོ་�ིད་པའི་�ོ་�ོགས་ཡེ་�འི་འགོ་�ིད་�ན་ཚ�གས་ནས་ཡིན་པའི་�ི་�ོགས་�ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་གི་འགོ་�ིད་ཚ�། 

ས་གནས་གང་�།
ཨ་རིའི་ཨེ་ལ་བྷེ་མ་མངའ་�ེའི་ས་གནས་བྷར་མིང་ཧེམ་�།

དམིགས་�ལ།
མང་ཚ�གས་�ི་གསང་�ོད་དང་། �་འ�ང་ས། ཟ་ཁང་། �ིང་ཁ་བཅས་�ི་�ོད་བ�ི་གནས་ཁག་ལ་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པར་བེད་

�ོད་གཏོང་ཆོག་པ་བཟོ་�།

མི་རིགས་དཀར་པོས་བདག་�་བ�ང་བའི་ཚ�ང་ཁང་གི་ནང་�་ལས་མི་མི་རིགས་ནག་པོ་�་དགོས་པ། ༼དེའི་�བས་�་དེ་འ�་གཅིག་

�ང་མེད།༽

�ོང་�ེར་�ི་ཞབས་�་ཚན་པའི་ནང་�་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པར་ལས་འ�ག་�ེད་�། ༼�བས་དེ་�ས་ཉེན་�ོག་པ་དང་མེ་གསོད་

ཚན་པའི་ནང་�་ནག་པོ་གཅིག་�ང་མེད།༽

�ོབ་�འི་ནང་�་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་མི་ཡོང་ཆེད་དཀར་ནག་གཉིས་ཀ་ལས་�བ་པའི་�ོབ་འ�ག་ཚ�གས་�ང་�ར་འ�གས་�ེད་�།

�ོ་�ོགས་�ི་�ོང་�ེར་གཞན་ཁག་�་བེད་�ོད་གཏོང་�བ་པའི་འཚ�་མེད་ཞི་བའི་མང་ཚ�གས་ངོ་�ོལ་ཞིག་ཚ�ད་�་�ེད་�།

འཐབ་�ས།

ཐོག་མའི་ཆར། �ོང་�ེར་དེ་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པ་ཞིག་�་བ�ར་

དེའི་�ེས་�། 

Source: odinsblog

 

ཨ་རིའི་�ོ་�ོགས་ས་�ལ་�་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་�ོལ་དེ་�་�བ་�་དར་ཡོད། བྷར་མིང་ཧེམ་ནང་གི་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚ�་བཙན་�ིས་མི་

རིགས་དཀར་པོ་ལས་ལོགས་�་ད�ེས་ཏེ། �ི་�ོད་�ི་�ིང་ཁ་དང་། �་�ལ་�ག་ས། མ�ོན་ཁང་། �་འཁོར། �ོག་�ས། �་འ�ང་ས། ཟ་ཁང་

སོགས་བེད་�ོད་གཏོང་བའི་གོ་�བས་འ�ོག་ཡོད་ལ། ཁོང་ཚ�ར་ད་�ང་ཐལ་ཆེ་བའི་�ག་པོའ�་འཇབ་�ོལ་ཐེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་ཀའི་

གོ་�བས་རིགས་�ང་མེད་པ་ཆགས་ཡོད།

�འི་རེ་འ�ན་བཏོན་ནས་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཚ�ང་�ེའི་འགོ་�ིད་ཚ�་ལ་

གནོན་�གས་�ོད་�ིར་མཉམ་ལས་�ོང་བའི་ལས་འ�ལ་དང་། གོམ་བ�ོད། 

གཙ�ག་�ོད་བཅས་�ི་ལས་འ�ལ་�ེལ།

�ོད་�ོག་གི་གསར་འ�ར་དེ་�ལ་�ིའི་ནང་�་�བ་

ཐབས་དང་བ�ད་ལམ་ཁག་�་ཐོན་ཐབས་�ི་འཐབ་�ལ་བེད་�ོད་བཏང་།

མཉམ་�གས་�ེད་མཁན་�ི་�ངས་འབོར་�ང་�་�ིན་པ་དང་�ན་�་ལས་

འ�ལ་�ིས་ན་གཞོན་�མས་གོམ་བ�ོད་�ི་ནང་�་འ�ག་དགོས་མིན་�ི་

བ�ོ་�ེང་�ས།  མི་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་ལ་ཁས་ལེན་�ས་མེད།  འོན་�ང་

�ས་�ོབས་�ན་ལ། �ོང་བ�ར་ཅན་�ི་ན་གཞོན་�ོང་�ག་�་མ་ལས་འ�ལ་ནང་འ�ལ་ཏེ་ཆབས་�ིད་�ི་ད�ོག་མཚམས་ཆེན་པོ་ཞིག་

བཏོད་པ་རེད། 



�ོས་མོལ།
ཉེན་�ོག་པའི་�ི་དང་�་འ�ོག་གིས་ན་གཞོན་ཚ�ར་ག�ག་�བ་�ི་�ོ་ནས་�ག་གནོན་�ས་པའི་�ེན་�ིས།  �ལ་ཁབ་�ི་མང་ཚ�གས་དང་

གསར་�ར་�ད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་�ལ་ཆེན་པོ་ཆགས་�ས། �ིད་འཛ�ན་ཇཱོན་ ཨེཕ་ ཁེ་ནེ་ཌིས་ (John F. Kennedy) མི་རིགས་ནག་

པོའ�་འགོ་�ིད་དང་།  མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཚ�ང་པ་ཚ�འི་དབར་ལ་བར་འ�མ་�ེད་པར་དཔོན་རིགས་མཐོ་�ས་ཞིག་མངགས་དགོས་�ང་བ་

རེད། བར་འ�མ་པ་དེས་མི་རིགས་ནག་པོའ�་འགོ་�ིད་ཚ�་ལ།  �ོས་མོལ་�ི་�བས་�་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་རིགས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་

དང་།  ཁེ་ཕན་རེ་�ང་ལས་མེད་པའི་�ོས་མ�ན་ལ་ངོས་ལེན་དགོས་པ།  དེ་མིན་�ི་དགོས་འ�ན་�ག་མ་�མས་�ེས་�་�ོས་མོལ་�ེད་�་

བཅས་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཚ�ང་བདག་ཚ�འི་དགོས་འ�ན་ལ་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་རེ་�ལ་�ས་པ་རེད། དེར་མའར་�ིན་�་ཐར་ཁིང་གིས་

ཁས་ལེན་�ས་�ང་། �ན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་�་ཞབས་ཤ་ཊལ་ཝོ�་ཡིས་དགག་�་�གས་ཆེ་�ས་པ་རེད། ཤ་ཊལ་ཝོ�་�ིས་ལས་འ�ལ་�ིས་

བཟོས་པའི་�ོབས་�གས་དེ་བ�ད་རིམ་དེའི་ནང་�་འ�ོ་བ�ག་�་འ�ོ་བའི་སེམས་�ལ་�ས་�ི་ཡོད།  ཁོང་གིས་ལས་འ�ལ་�ི་རིང་ལ་

གནས་པའི་ས་གནས་མི་མང་དང་�ི་ནས་ཡོང་བའི་ལས་འ�ལ་བ་ཚ�འི་དབར་ལ་ཡོད་པའི་འཐེན་འ�ེར་དེ་མངོན་གསལ་དོད་�་བཏང་�ེ།  

བྷར་མིང་ཧེམ་ནས་མིན་པའི་མའར་�ིན་�་ཐར་ཁིང་གིས། བྷར་མིང་ཧེམ་ས་གནས་མང་ཚ�གས་�ི་ཚབ་�ས་ཏེ་ཐག་གཅོད་�ེད་ན་མི་འ�ིག་

�མ་པ་རེད། ཤ་ཊལ་ཝོ� (Shuttlesworth) �ིས་�ོས་མོལ་�ི་བ�ད་རིམ་ལ་ཐེ་གཏོགས་�ས་པ་དེས་མཐའ་མའི་�ོས་ཆོད་དེ་�གས་

ཆེ་�་བཏང་བ་རེད།

འཆར་གཞི་དང་�ན་པ་ཡིན་མིན།
དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་པའི་འཐབ་�ས་བ�ེ་�ར་�ི་�ོ་ནས་ལས་འ�ལ་དེ་ཆེས་འཆར་གཞི་དང་�ན་པ་རེད།   ལས་འ�ལ་ལ་ཐེ་གཏོགས་

ཡོད་པའི་�ིག་འ�གས་ཆེ་བ་གཉིས་�ིས་ཉེ་ཆར་�ང་བའི་�ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་ལས་འ�ལ་�ི་ལམ་�ོང་དང་ཞན་ཆ་ནས་བ�བ་�་�ངས་

ཏེ། མཉམ་�གས་པ་ཚ�ས་འཚ�་མེད་ཞི་བར་གནས་�འི་དམ་བཅའ་བ�ན་པོ་དང་�ོང་བ�ར་ཡོད་པའི་�ོ་ནས་མི་�ི་�ག་�་མས་ལས་འ�ལ་

�ེལ་�ར་�་�ིག་�ས་ཡོད། 

འགོ་�ིད་དང་། མཉམ་�གས་པ། མི་�་�ག་�ས་ཐེ་བའི་མ�ན་�ོགས་པ།

གནད་དོན་�ོམ་�ིག
�ི་�ོད་བ�ི་གནས་ཁག་ལ་མཉམ་�ོད་དང་། ལས་ཀའི་གོ་�བས་འ�་

མཉམ་ཡོང་�ར་མི་རིགས་ནག་པོའ�་ཐོབ་ཐང་དམིགས་�་བཀར་ནས་

མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་ལམ་�ོལ་དེ་�ང་བདེན་མིན་པའི་ཐོག་ལ་

གནད་དོན་�ོམ་�ིག་�ས་ཡོད། 

Source: civilrightsteaching.org

འགོ་�ིད། 

བྷར་མིང་ཧེམ་�ི་ནང་�་�ི་�ོད་བ�ི་གནས་�མས་ལ་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པར་བཟོ་ཆེད་ལས་ཀ་�ེད་བཞིན་པའི་�་ཞབས་ཤ་

ཊལ་ཝོ�་ (Reverend Shuttlesworth)  ཐེ་བའི་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་�ི་ཨ་ལ་བྷ་མའི་ཡེ་�འི་ཚ�གས་པའི་ལས་འ�ལ་བ་

ཚ�།

�་ཞབས་ཤ་ཊལ་ཝོ�་�ིས་གདན་འ�ེན་�ས་པའི་�་ཞབས་རེ�་ ཨེ་བྷར་ན་ཐེ་དང་། �་མ་ �ར་ཊིན་ �་ཐར་ ཀིང་ཐེ་བའི་�ོ་�ོགས་

ཡེ་�འི་འགོ་�ིད་�ན་ཚ�གས་�ི་ལས་འ�ལ་བ་ཚ�།

�ོབ་�ག་གོ་�ིག་�ེད་པར་རམ་འདེགས་�ེད་མཁན་ཇེམ་སེ་ བྷེ་ཝལ་དང་།  ཌོ་རོ་ཐི་ ཀོ་ཊོན། ཌཡན་ ནེཤ་བཅས་ལས་འ�ལ་�ི་འགོ་

�ིད་�མས།



དམིགས་འབེན།

�ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་�་འ�ལ་�ི་ལས་འ�ལ་མང་པོས་ད�ས་ག�ང་གིས་�ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་གི་�ིམས་གཞི་བཅའ་དགོས་པའི་གནོན་

�གས་�ོད་�འི་དམིགས་�ལ་བ�ང་བ་དང་། དེའི་དམིགས་འབེན་དེ་�ིད་འཛ�ན་ཇཱོན་ ཨེཕ་ ཁེ་ནེ་ཌི་རེད། 

འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་�ི་ཨ་ལ་བྷ་མའི་ཡེ་�འི་ཚ�གས་པར་དེ་�་འ�ེལ་བ་མེད་པའི་བྷར་མིང་ཧེམ་�ི་ས་གནས་མི་རིགས་ནག་པོ་

�མས།

མ�ན་�ོགས་པ།

�ལ་ནང་དང་�ལ་�ིའི་ནང་གི་ག�ང་སེམས་མཉམ་�ེད་པ་ཚ�།

བྷེར་མིང་ཧེམ་�ི་ལས་འ�ལ་དེར་དམིགས་�ལ་མང་པོ་དང་། འ�ེལ་ཡོད་�ི་དམིགས་འབེན་མང་པོ་ཡོད། 

དེ་དག་གི་ནང་�།

ས་གནས་�ི་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཚ�ང་�ེའི་འགོ་�ིད་ཚ�། 

�ོང་�ེར་�ིད་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་�མས།

ཁ་གཏད་པ།
ས་གནས་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཚ�ང་�ེའི་འགོ་�ིད་དང་།   ས་གནས་�ིད་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས།   ངོ་�ོལ་བའི་ཐོག་�་�ི་དང་�་འ�ོག་

གིས་�ག་�ོལ་�ེད་པར་བཀའ་གཏོང་མཁན་བདེ་འཇགས་ལས་�ངས་�ི་གཙ�་འཛ�ན་�ལ་ ཁོན་ནོར།  བྷེར་མིང་ཧེམ་�ི་ཉེན་�ོག་དང་མེ་

གསོད་�་ཁག་གི་ཚ�གས་མི། མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་འདོད་མཁན་�ི་མི་རིགས་དཀར་པོ་དང་། �་ ཀལ�་ ཀིལན་�ི་ཚ�གས་མི། ༼དཀར་པོ་

�་མེད་�་འཛ�ན་མཁན་�ི་�་ར་བ།༽   མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཆོས་དཔོན་ད�་མ་བ་ཚ�་དང་།  གདོང་�ག་གི་ཐབས་ལམ་ལ་དགག་�་�ེད་

མཁན་མི་རིགས་ནག་པོའ�་ཆོས་དཔོན་�ིང་ཞེན་པ་ཚ�་རེད།    ༼�གས་�ང་དགོས་�ར། �ོང་�ེར་ནང་གི་མི་རིགས་ནག་པོའ�་ཆོས་དཔོན་

བ�་�ག་ནང་ནས་བ�་ཆ་༡༠ ཁོ་ན་ལས་འ�ལ་ལ་མཉམ་�གས་�ས་ཡོད།༽

འཐབ་�ལ།

ད�ང་ཚ�གས་བ�ི་གནས་ཁང་ནང་གཙ�ག་�ར་�ོད་པ་དང་། མི་

རིགས་དཀར་པོའ�་�་ཁང་�་ད�ས་མོ་བ�ག་�ེ་�ོད་པ།    དཔེ་

མཛ�ད་ཁང་�་གཙ�ག་�ོད། མཚན་�ི་འ�་འཛ�མས། གཞས་གཏོང་

བ་དང་ཁ་འདོན་�ེད་པ།  མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཚ�ང་ཁང་ཁག་ལ་

ཉོ་ཚ�ང་�ོང་བ། ཚ�གས་ཆེ་བའི་གོམ་བ�ོད་བཅས། ཉེན་�ོག་པའི་

�ོགས་ནས་�ག་གནོན་�གས་ཆེ་�་�ིན་�བས། ལས་འ�ལ་ལ་

�གས་�ེན་ཐེབས་ཆེད་�ལ་�ིའི་བ�ད་ལམ་ཁག་�་ཐོན་�འི་གོ་

�བས་ཡོད་ཙང་།    གོ་�ིག་པ་ཚ�ས་འཐབ་�ས་�ན་པའི་འཐེན་

འ�ེར་བ�ན་ཆེད་�་འཐབ་�ལ་�མས་འཕོ་འ�ར་�ས་པ་རེད། ལས་འ�ལ་�མས་�ོང་�ེར་�ི་ས་གནས་འ�་མིན་ནང་ཁ་�མ་ནས་ཡོད། 

འོན་�ང་གོམ་བ�ོད་དེ་དག་གིས་མི་མང་�མས་ས་གནས་གཅིག་�་འ�་འཛ�མས་བཟོས་པ་ལ་བ�ེན་ནས་འཛ�ན་བ�ང་དང་�ས་�ོན་

ཡོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད།

ཁ་གཏད་པའི་ཡ་ལན།
ཁ་གཏད་པའི་�ོད་ལེན་�ི་ཁོངས་�། ལས་འ�ལ་�ི་ཐབས་ལམ་ལ་ཡོངས་�གས་�་དགག་པ་�ག་མཁན་�ི་མི་རིགས་ནག་པོའ�་འགོ་�ིད་

དང� ངོ་�ོལ་དང་དེའི་ཐབས་ལམ། �ི་�ོགས་�ི་ཐེ་�ས་བཅས་ལ་�ོན་བ�ོད་�ེད་མཁན་�ི་�གས་�ེན་ཆེ་བའི་ས་གནས་�ི་མི་རིགས་
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མཉམ་�གས་པ།



 
བ�ད་ལམ་དང་བ�་འ�ིན།

�བ་འ�ས།
གསང་�ོད་དང་། �་འ�ང་སའི་བ�ི་གནས་ཁག་�་༼དཀར་པོ་ཁོ་ན་༽ དང་༼ནག་པོ་ཁོ་ན་༽ ཞེས་པའི་བ�་�གས་�མས་མེད་པར་བཟོ་

བ་དང་།  ད�ང་ཚ�གས་བ�ི་གནས་ཁང་�་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པར་བཟོ་བའི་འཆར་གཞི།  མི་རིགས་ནག་པོ་ཚ�ར་ལས་ཀ་གང་མང་

�ོད་�ར་འ�ོ་བཞིན་པའི་ལས་རིམ་དེར་འ�ག་�ོན།  �ོས་ཆོད་ལ་འ�ག་�ོན་�་�ོག་�ེད་པར་དཀར་ནག་གཉིས་ལས་�བ་པའི་ཚ�གས་

�ང་�ར་འ�གས།  བཙ�ན་འ�ག་�ས་པའི་ངོ་�ོལ་བ་�མས་གན་�འི་འོག་�་�ོད་�ོལ་གཏོང་�་བཅས། དེ་�ར་ན་ཡང་།  �ང་ལམ་བ�་

�ག་ཅེས་པའི་མི་རིགས་ནག་པོའ�་�་ཁང་�་འབར་�ས་ག�གས་ཏེ་�་མོ་�ང་�ང་བཞི་བསད་པ་དང་། མི་རིགས་དཀར་པོ་�་མེད་ཡིན་

བསམ་པའི་འ�་ཤེས་འཛ�ན་མཁན་ཚ�ས་འཚ�་བ་ཅན་�ི་�ག་�ོལ་བེད་�ོད་�ས་ཏེ། དེ་ཐེ་བའི་ག�མ་�ག་ཅན་�ི་མི་རིགས་དཀར་པོ་ཚ�ས་

འཚ�་བ་ཅན་�ི་�ག་�ོལ་བེད་�ོད་�ས་ཏེ།  མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པར་བཟོ་�འི་ལས་རིམ་དེར་�ས་�ན་གང་འཚམ་འགོར་བ་རེད།

བྷར་མིང་ཧེམ་�ི་ལས་འ�ལ་དེས་�ལ་ཡོངས་�་ངོ་�ོལ་དང་།  ཟིང་ཆ།  �ལ་�ིའི་གནོན་�གས་བཅས་�ི་མེ་རོ་ཡང་གསོས་པ་རེད། �ིད་

འཛ�ན་ཁེ་ནེ་ཌི་ལ་དེ་�ོན་�ལ་ཡོངས་�་འ�ར་བ་ཞིག་གཏོང་འདོད་མེད་�ང་།  གནད་དོན་འདི་ལ་བ�ེན་ནས་�ི་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་�ོས་

ཚ�གས་ནས་མཐའ་མར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་�ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་�ིམས་གཞིའི་བཅོས་�ར་�ི་�ིམས་འཆར་འདོན་དགོས་�ག་པ་རེད། 

�ིམས་གཞི་འདི་ལ་བ�ེན་ནས་�ི་�ོད་བ�ི་གནས་ཁག་ལ་འ�་མཉམ་བེད་�ོད་ཆོག་པ་དང་།  ལས་ཀའི་གོ་�བས་ཐོབ་པ་བཅས་ལས་

འ�ལ་�ི་དམིགས་�ལ་མང་པོ་འ�བ་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་། ལས་འ�ལ་དེས་�ལ་རིམ་�ི་ད�ེ་བ་དང་�ིག་འ�གས་རང་བཞིན་�ི་མི་

རིགས་ད�ེ་འ�ེད་གནད་དོན་དེ་གཏན་�་སེལ་�བ་མེད་པས། ད་ཆ་�ང་བདེན་�ི་ཆེད་�་བ�ོན་ལེན་�ེད་དགོས་པའི་ཚ་�བས་བ�ར་

�་འ�ར་བཞིན་ཡོད། 

དཀར་པོའ�་ཆོས་དཔོན་བཅས་འ�ས་ཡོད། འདི་ལ་བ�ེན་ནས། མར་ཊིན་ �་ཐར་ ཁིང་གིས་༼བྷར་མིང་ཧེམ་བཙ�ན་ཁང་ནས་�ིས་པའི་ཡི་

གེ་༽ ཞེས་པའི་�ད་�གས་ཆེ་བའི་ལན་འདེབས་དེ་�ང་བ་རེད། 

�་མོ་ནས་�ོང་�ེར་དཔོན་རིགས་ཚ�ས་�ིམས་ཁང་ནས་གོམ་བ�ོད་དང་། གཙ�ག་�ོད། �མ་�ོན་�ོམ་བ�ོར་བཅས་�ེད་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་

�ོལ་�ས་ཡོད། དེའི་�ེན་�ིས་ངོ་�ོལ་བ་ཚ�་བ�ན་�ག་འགའི་རིང་ལ་བཙ�ན་ཁང་�་�ོད་དགོས་�ང་ཡོད།

ཉེན་�ོག་པས་ངོ་�ོལ་བ་ཚ�་ལ་ཐོག་མར་�ལ་མ�ན་�ི་ཡ་ལན་�ད་ཡོད་�ང་�ེས་�་ཉེས་བ�ང་བཏང་བ་རེད། ཁོང་ཚ�ས་�་�འི་གོམ་

བ�ོད་�ི་ཐོག་�་�ི་དང་�་འ�ོག་བེད་�ོད་བཏང་ནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་�ས་�ོན་�ང་བ་རེད། �ི་ཉིན་དེར་ན་གཞོན་�ོང་�ག་བ�ལ་བས་

ཉེན་�ོག་པ་དང་མེ་གསོད་�་ཁག་གི་མ�ན་�་འགའ་ཤས་�ིས་གཞས་གཏོང་བ་དང་། འགའ་ཤས་�ིས་�ས་མོ་བ�ག་�ེ་གོམ་བ�ོད་�ས། 

�ལ་ ཁོན་ནོར་�ིས་�་འ�ོག་བེད་�ོད་དགོས་པའི་�ད་བ�བ་�ང་། འཚ�་མེད་ཞི་བའི་�ེད་ལས་�ི་�ོབས་�གས་འདིས་ཉེན་�ོག་པ་མང་

པོ་ཞིག་ཡིད་འ�ལ་ཐེབས་པས། ཁོང་ཚ�ས་ངོ་�ོལ་བའི་ཐོག་ལ་�་འ�ོག་བེད་�ོད་བཏང་མེད།

མི་རིགས་དཀར་པོ་�་མེད་ཡིན་བསམ་པའི་འ�་ཤེས་འཛ�ན་མཁན་ཚ�ས། མོས་མ�ན་�ང་བའི་�ོས་ཆོད་ལ་ཡ་ལན་�ི་�ལ་�། མར་ཊིན་ 

�་ཐར་ ཀིང་�ོད་སའི་མ�ོན་ཁང་དང་། ཁོང་གི་�ན་མཆེད་�ི་ཁང་པ། ད་�ང་�ང་ལམ་བ�་�ག་ཅེས་པའི་མི་རིགས་ནག་པོའ�་�་ཁང་

བཅས་�ི་ནང་�་འབར་�ས་ག�གས་ཡོད།

ས་གནས་དང་�ལ་ཡོངས་�ི་གསར་འགོད་པ་ཉིས་བ�་�ག་བྷར་མིང་ཧེམ་�་འ�ོར་བ་རེད། 

�ི་དང་�་འ�ོག་གིས་མི་རིགས་ནག་པོའ�་གཞོན་�ེས་ཚ�ར་�ོལ་བ�ང་�ས་པའི་འ�་པར་

དང་བ�ན་འ�ིན་�ི་�ང་བ�ན་དེ་དག་གིས་ངོ་�ོལ་�ི་�ོབས་�གས་དང་�ོབས་ཚད་

ལ་�གས་�ེན་ཆེན་པོ་བཟོས་པ་རེད། �ང་བ�ན་འདི་དག་གིས་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་

ལམ་�གས་�ི་�བ་�ོད་དེར་མི་མང་པོའ�་མིག་ཐེངས་དང་པོར་འ�ེད་�་བ�ག་པ་རེད། 

འགོ་�ིད་ཚ�ས་ལས་འ�ལ་ལ་ལམ་�ོང་ཡོང་བ་ལ་བ�ད་ལམ་�ི་དོ་�ང་དེ་གལ་ཆེར་མཐོང་

�ེ།   ཁོང་ཚ�ས་ཤེས་བཞིན་�་དམིགས་གཏད་དེ་ས་གནས་ཚ�ང་�ེའི་འགོ་�ིད་ཚ�ར་གནོན་

�གས་�ོད་�་ནས་བ�ད་ལམ་ཁག་�་གང་མང་ཐོན་ཐབས་�ེད་�འི་ཐོག་ལ་�ོས་པ་རེད། 



 
སེམས་ལ་འཛ�ན་འོས་པ།

"བྷར་མིང་ཧེམ་ནང་གི་དོན་�ེན་དེས་འ�་མཉམ་�ི་ཆེད་�་འཐབ་�ོད་�ེད་པའི་�ད་འབོད་

�ི་�གས་ཚད་ཆེ་�་བཏང་ཡོད་པ་དང་། དེ་�ལ་ཁབ་དང་�ིམས་བཟོ་�ན་ཁང་གིས་�ོད་

གཡེང་གི་�ོ་ནས་�ང་མེད་བཞག་�བ་མེད།" 

 

“གལ་ཏེ་�ེད་རང་བྷར་མིང་ཧེམ་ལ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། བདག་གིས་

�ེད་ལ། ལས་འ�ལ་འདིར་�ན་�གས་�ས་ངེས་པ་མ་ཟད། ལས་

འ�ལ་འདིས་དོན་དངོས་ཐོག་�ལ་ཁབ་གཡོ་འ�ོམ་�ེད་�་འ�ག་

ངེས་པ་ཁག་ཐེག་�ེད་ཆོག”

 
�་རེ་ཌི་ ཞ་�ིལ་སི་ཝོར་ཐིས་མར་ཊིན་ �་ཐར་ ཁིང་ལ་བ�ོད་ཡོད།  

ཞ་�ིལ་སི་ཝོར་ཐིས་བཤད་པ་ཆ་ཚང་འ�ིག་ཡོད། བྷར་མིང་ཧེམ་ནང་གི་ཉེན་�ོག་པའི་ག�ག་�བ་�ི་�་�ོད་དང་འ�ེལ་བའི་པར་རིས་

ཁག་གིས་དངོས་ཡོད་�ི་ཐོག་ནས། �ལ་ཁབ་གཡོ་འ�ོམ་�ེད་�་བ�ག་ཡོད་ལ། ལས་འ�ལ་དེ་ཡོངས་�བ་�ི་ཐོག་ནས། �ི་དམངས་ཐོབ་

ཐང་ལས་འ�ལ་དང་དེའི་�ེས་�ི་�ི་ལོ་༡༩༦༤་ལོའ� �ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་གི་བཅའ་�ིམས་�ི་ད�ོག་མཚམས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ས་ཡོད།

Source: jfklibrary.org

                                                                                                         ཨ་རིའི་�ིད་འཛ�ན་ ཇོན་ཨེ་�་ ཁེ་ནེ་ཌེས། 
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