
ཁེ་ན་ཌའི་ནང་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་ཐོབ་ཐང་གཏན་འབེབས།

གནས་�ལ་�ིང་བ�ས།
 

ཁེ་ན་ཌའི་�ོག་གི་ཁེ་ལས་ཁང་ཧེ་ཌ་རོ་�་�ེག་ཟེར་བ་དེས་

�ི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནང་ལ་ཇེམ་སི་བྷེ་�་�ོག་བཟོ་�ན་ལས་གཞི་

མགོ་བ�གས་པ་རེད། ལས་གཞི་དེར་རིམ་པ་ག�མ་ཡོད་

པའི་ཁོངས་�་�་མཛ�ད་མང་པོ་�ག་�་གཏན་འཁེལ་�ས་

ཡོད་པ་དེས་ཇེམ་སི་བྷེ་ས་�ལ་�ི་གདོད་མའི་མི་རིགས་ཨི་

ནོ་ཊ་དང་ཁི་རེ་ཡི་�ལ་མི་ ༡༨༠༠༠ �ག་དང་།  �ལ་དེའི་

�ི་ཤིང་དང་རི་�གས་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཞིག་ལ་གནོད་

འཚ�་ཆེན་པོ་ཐེབས་�ི་ཡོད། གདོད་མའི་མི་རིགས་ཁི་རེ་ཡི་

�ལ་མིའི་ཚ�་ཁག་བ�ད་�ིས་ཁི་རེ་�ན་ཚ�གས་ཆེན་མོ་ཞེས་

པའི་�ིག་འ�གས་ཤིག་གསར་འ�གས་�ས་པ་དང་།  དེས་

གཙ�་བོ་�ིམས་ག�གས་བ�ད་ནས་ལས་གཞི་རིམ་པ་དང་

པོར་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་འ�ལ་�ི་�ེ་�ིད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། �ིམས་ག�ག་གི་བ�ད་རིམ་�ོད་ནས་ཁོང་ཚ�ར་ཕམ་ཉེས་�ང་

�བས། �ོས་མོལ་�ེད་པའི་ལམ་�་�གས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མངའ་�ེ་�ིད་ག�ང་དང་མཉམ་�་<ཇེམ་སི་བྷེ་དང་�ང་�ོགས་�་�ེག་ཆིགས་

ཡིག་ལ་མིང་�གས་འགོད་དགོས་�ང་བ་རེད།  ཆིངས་ཡིག་དེ་ནི་མ་འོངས་པའི་ལས་གཞི་ཁག་གི་�ོར་ལ་གོ་བ�ར་�ི་རིགས་�ད་པའི་

གདོད་མའི་�ལ་མིའི་རང་ཐག་རང་གཅོད་�ི་ཐོབ་ཐང་ངོས་འཛ�ན་�ས་པ་ཐོག་མའི་�ས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  མི་སེར་�ེལ་བའི་�ིད་

ག�ང་ཞིག་གིས་�ིག་འ�གས་རང་བཞིན་�ི་ངོ་བོ་ནས་གདོད་མའི་མི་རིགས་ཚ�ར་ས་ཆ་བདག་བ�ང་�ེད་པའི་བདག་དབང་དང་དབང་

ཆའི་�ས་པ་�་བ�ན་�་བཏང་བ་ཞིག་�ང་ཆགས་ཡོད། དེར་ལས་གཞི་རིམ་པ་དང་པོ་ལག་བ�ར་�ེད་�་བ�ག་པ་ལས་�ང་བའི་�ན་

གསབ་�། གདོད་མའི་མི་རིགས་ཨི་ནོ་ཊ་དང་ཁི་རེ་ཡི་�ལ་མི་�མས་ལ་འ�ོད་བ�ེན་དང་ཤེས་ཡོན་�ི་མ�ན་�ེན་བ�ན་�་དང་། དེ་བཞིན་

ཉ་འཛ�ན་ས་�ལ་དང་རི་�གས་�ོན་སའི་ས་�ལ་�མས་�ང་�ོབ་�་�་ཁས་ལེན་�ས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་�ར་ནའང་།  དོན་དངོས་ལག་

ལེན་�ི་བ�ད་རིམ་ནང་�་�ིད་ག�ང་གིས་ཁས་ལེན་དང་དམ་བཅའ་དེ་དག་�ང་མེད་ངང་�ར་འཇོག་�ས་ཡོད་པ་རེད། 

ལས་གཞི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་མིང་ལ་ཉ་བོ་ཆེའི་ལས་གཞི་ཆེན་པོ་ཟེར་ཞིང་། ལས་གཞི་དེ་�ི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ལག་བ�ར་�ེད་མགོ་བ�གས་

པ་རེད།  ཨི་ནོ་ཊའི་�ལ་མི་ཁ་ཤས་�ིས་ཧེ་ཌ་རོ་�་�ེག་ཁེ་ལས་ཁང་དང་མཉམ་�་�ོན་འ�ོའ�་ལས་གཞིར་�ོག་ཞིབ་�ོད་མཉམ་�གས་ཆ་

ཤས་�ངས་ཡོད་�ང་།  ཁི་རེའི་�ལ་མི་ཚ�ས་དེར་མ�ན་ལམ་�ི་�མ་པ་གང་ཡང་ཁས་ལེན་�ས་མེད།  �་མཛ�ད་དེ་ལས་�ང་བའི་�ོག་

�གས་ཆ་ཚང་ཁེ་ན་ཌ་དང་ཨ་རིའི་�ང་ཤར་མངའ་�ེ་ཁག་ལ་མཁོ་འདོན་�ེད་�ིན་ཡོད་�བས། ན་གཞོན་ཡིན་པའི་མགོ་�ིད་གསར་པ་ཚ�ས་

�མ་ད�ོད་དང་ཐབས་�ས་གཉིས་�ན་�ི་འཚ�་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་�ས་བ�ད་དེ། གནད་དོན་དེ་�ོར་འ�ེལ་ཡོད་ཁེ་ན་ཌ་དང་ཨ་རིའི་�ིམ་

ཚང་རེ་རེའི་ནང་�ེལ་�བ་པ་�་�་དེ་ལས་འ�ལ་ལ་�ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་�ོབས་�གས་�ེ་བ་ཡིན་པར་ངོས་འཛ�ན་�ས་ཤིང་།  ཨི་ནོ་ཊའི་�ལ་

མི་མང་པོས་ཁི་རེ་ཡི་ལས་འ�ལ་བ་ཚ�་དང་མཉམ་�་ལས་འ�ལ་བཀོད་�ིག་�ས་པ་རེད།

�ལ་ཁབ་རིམ་པའི་ཁོར་�ག་ཚ�གས་པ་ཁག་དང་། མཐོ་�ོབ་�ི་�ོབ་�ག་�ེ་ཁག་�མས་མཉམ་འ�ེལ་�ིས་ལས་དོན་�བ་པར་བ�ེན། ལས་

འ�ལ་བ་ཚ�ས་འ�ག་ཆ་དོད་ཅིང་�ས་�ོབས་�ན་པའི་མཉམ་འ�ེལ་ཚ�གས་པ་ཞིག་བ�གས་ཏེ་མ�ན་�ིལ་གོང་�་གཅིག་�ིལ་དང་�ན་

པའི་གཞི་རིམ་�་ཆེའི་མང་ཚ�གས་�ི་�ོབས་�གས་ཆེན་པོ་ཞིག་བ�ན་ཡོད་ལ། མི་དམངས་�ི་�གས་�ེན་དེའི་འོག་ནས་ག�ག་ལག་�ོབ་

�་ཆེན་མོ་དག་གིས་ཧེ་ཌ་རོ་�་�ེག་ཁེ་ལས་ཁང་དང་�ན་�་བཞག་ཡོད་པའི་མ་ད�ལ་�མས་�ིར་འཐེན་�ས་པ་དང་།  ནི�་ཡོག་དང་། 

�ེན། ཝིར་མོན་ཊ་མངའ་�ེ་བཅས་�ིས་ཁེ་ལས་ཁང་དེ་དང་�ན་བཞག་པའི་�ོག་གི་ཆིངས་དོན་�ས་བཅད་ཇེ་�ང་�་བཏང་ནས་མཐའ་མར་

�ིར་འཐེན་གནང་བ་སོགས་�ས་པ་དེས་ཁེ་ལས་ཁང་གི་དཔལ་འ�ོར་ཡོང་�ངས་ལ་གནོད་�ོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་ཡོད། དེ་ནས་ ༡༩༩༤ 

ལོར། ཁེ་ན་ཌའི་�ིམས་ཁང་གིས་ཁེ་ལས་ཁང་གི་ངོས་ནས་ཇེམ་སི་བྷེ་དང་�ང་�ོགས་�་�ེག་ཆིངས་ཡིག་གི་འ�་དོན་གཞིར་བ�ང་�ེ། 

ཁོར་�ག་གི་གནད་དོན་ཐོག་བ�ར་ཞིབ་ནན་མོ་�་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་�ས་པ་རེད། དཀའ་ཚ�གས་ཆེ་ཞིང་�ས་�ན་རིང་བའི་བ�ར་

ཞིབ་ཅིག་བ�ད་དགོས་ཆགས་�བས།  �་�ེག་�ིད་ག�ང་གིས་ཇེམ་སི་བྷེ་ལས་གཞིའི་�ོད་�ི་ཉ་བོ་ཆེའི་ལས་གཞི་དེ་�ས་ཚ�ད་ངེས་མེད་

རིང་�ིར་འ�ངས་�་�་ཡིན་པའི་གསལ་བ�གས་བ�ངས་པ་རེད། 

(�་མཛ�ད་ལས་གཞི་བཀག་འགོག་ལ་�ལ་ཁ་དང་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་ཐོབ་ཐང་གཏན་འབེབས་�ང་བ།)

�ི་ལོ་༡༩༩༠་ལོའ�་འཛམ་�ིང་ས་ཡི་གོ་ལའི་ཉིན་མོར། �་མཛ�ད་ལས་གཞི་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་མཁན་�ི་�་པ་ཚ�་མ་ཧ་ཐན་ས་ཆ་བ�ལ་ཡོད། 
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ལས་འ�ལ་�ོད་�ི་གནད་དོན་གཙ�་བོ།

ལས་འ�ལ་མགོ་འ�གས་�ེད་མཁན།

མངའ་�ེའི་�ིད་ག�ང་ལ་དབང་བའི་�ོག་གི་ཁེ་ལས་ཁང་ཧེ་ཌ་རོ་�་�ེག་གིས་ཉ་བོ་ཆེའི་མཚ�་འགག་�་�་མཛ�ད་མང་པོ་�ག་འཆར་ཡོད་

པ་དེས་ཨི་ནོ་ཊ་དང་ཁི་རེའི་�ལ་མིའི་འཚ�་གནས་ཐད་གནད་འགག་�་�ར་པའི་རི་�གས་�ོན་ས་དང་ཉ་འཛ�ན་ས་སོགས་ལ་གནོད་�ོན་

ཐེབས་�ི་ཡོད།

�་�ེག་ས་�ལ་�ི་ཨི་ནོ་ཊ་དང་ཁི་རེ་ཡི་�ལ་མིའི་ཚ�གས་པ་ཁག་དང་།    ཁེ་ན་ཌ་དང་ཨ་རིའི་ནང་གི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་ཚ�གས་པ་དང་། 

�ོབ་�ག་གི་�ེ་ཁག་བཅས་�ིས་ལས་འ�ལ་མགོ་འ�གས་�ས་ཡོད།

ལས་འ�ལ་�ེལ་བའི་ས་གནས།

ལས་འ�ལ་དེ་�་�ེག་དང་། ཁེ་ན་ཌའི་ནང་གི་མངའ་�ེ་གཞན་ཁག ད་�ང་། ཨ་རིའི་�ང་ཤར་�ལ་�ི་མངའ་�ེ་བཅས་�ི་ནང་�ེལ་ཡོད།

ལས་འ�ལ་�ི་དམིགས་�ལ།
 

ཇེམ་སི་བྷེ་�་�གས་�ོག་ཁང་བཟོ་�ན་ལས་གཞི་རིམ་པ་གཉིས་པ་�ེ། ཉ་བོ་ཆེའི་འ�གས་�ན་ལས་གཞི་བཀག་འགོག་�་�་དེ་ལས་འ�ལ་

�ི་དམིགས་�ལ་རེད། ལས་འ�ལ་འདི་�་�ེག་ནང་གི་གདོད་མའི་�ལ་མི་ཚ�་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་དང་། ས་ཆའི་བདག་དབང་ཐོབ་ཆེད་

�་བ�མས་པའི་ལས་འ�ལ་ཆེན་པོ་དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད། 

ལས་འ�ལ་�ི་འཐབ་�ས།

ལས་འ�ལ་དེས་ཁེ་ན་ཌ་དང་ཨ་རིའི་�ི་ཚ�གས་ནང་མང་ཚ�གས་�ི་བསམ་�ལ་�ེལ་བ་�གས་ཆེ་�་གཏོང་ཐབས་�ས་ཏེ། ག�ང་དང་། མཉམ་

འ�ེལ་ཁེ་ལས་ཁང་གི་དཔོན་རིགས་ཚ�ར་དཔལ་འ�ོར་དང་། ཆབ་�ིད། �ི་ཚ�གས་བཅས་གང་ཐད་ནས་�ོང་�ད་ཆེན་པོ་ཕོག་�་བ�ག་ནས་

ལས་གཞི་དེ་�་མ�ད་�ན་�ོང་�་མི་�བ་པ་ཞིག་བཟོ་�་དེ་རེད།  འཚ�་མེད་ཞི་བའི་ལས་འ�ལ་�ི་ཐབས་�ས་ལག་བ�ར་དང་ཆབས་ཅིག 

ལས་འ�ལ་བ་ཚ�ས་�ིམས་ག�གས་�ི་ཐབས་�ས་�ང་བེད་�ོད་བཏང་�ེ་གནོད་�ོན་ཐེབས་�ལ་�་�ར་པའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་�ི་ཐོབ་

ཐང་�ང་�ོབ་�ེད་པར་འབད་བ�ོན་�ས་ཡོད། 

ལས་འ�ལ་�ི་གནས་�ངས། 

�ི་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོའ�་མགོ་�ོད་�། གདོད་མའི་མི་རིགས་ཨི་ནོ་

ཊ་དང་ཁི་རེ་�ལ་མིའི་ལས་འ�ལ་བ་ཚ�ས་�ིམས་ཁང་བ�ད་

དེ་ཇེམ་སི་བྷེ་�་མཛ�ད་ལས་གཞི་འགོག་ཐབས་�ས་པའི་

ལས་འ�ལ་དེར་ལམ་�ོངས་ཡག་པོ་�ང་མེད།  གང་ཡིན་

ཟེར་ན།  ལས་འ�ལ་དེས་གནད་དོན་དེའི་ཁོངས་�་�ད་

མེད་པའི་མི་གཞན་དག་ལ་�གས་�ེན་དེ་ཙམ་�ོད་�བ་

མེད། འོན་�ང་། མགོ་�ིད་གསར་པ་ཚ�ས། �བས་དེར་ཨི་

ནོ་ཊ་དང་ཁི་རེའི་ཚ�་བ་ཁག་དང་། ཁོང་ཚ�འི་མ�ན་�ོགས་

པ་བཅས་�ི་མཉམ་�གས་�་ཆེ་ཡོད་པའི་ལས་འ�ལ་�ོབས་

�གས་ཅན་ཞིག་�ེལ་བའི་འཆར་གཞི་བཏིང་བ་མ་ཟད། 

�ིམས་ཐོག་ནས་�ང་གདོང་ལེན་�ས་ཡོད་པ་རེད།  ཁོང་

ཚ�ས་�ལ་ཁབ་རིམ་པའི་ཁོར་�ག་�ེ་ཁག་དང་།  མཐོ་�ོབ་

�ི་�ོབ་མའི་�ེ་ཁག་དང་མཉམ་འ�ེལ་�ས་ཏེ། བ�ད་ལམ་ཁག་དང་། ཤེས་ཡོན་ཅན། �ིད་ག�ང་གི་མགོ་�ིད་བཅས་�ི་དོ་�ང་འ�ག་�བ་

པ་�ང་བ་དེས་ལས་འ�ལ་ལ་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་�ང་ཡོད། 

�ི་ལོ ༡༩༩༠་ལོར།  �་�ེག་�ང་�ོགས་ས་�ལ་ནང་གི་ཁི་རེ་ཡི་དང་ཨི་ནོ་ཌའི་མི་མང་�མས་�ིས་�་མཛ�ད་གསར་�ག་གི་�ོས་འཆར་ལ་ངོ་�ོལ་�ེད་ཆེད། གཟའ་

འཁོར་�་�ག་གི་རིང་�། �ི་ལེ་༢༠༠༠་�ག་ལ་གོམ་བ�ོད་�ས་ཏེ་མ་ཧ་ཐན་ལ་འ�ོར་ཡོད། 

Source: Cree Cultural Institute



ལས་འ�ལ་�ི་མགོ་�ིད་དང་། མཉམ་�གས་པ། མི་�་�ག་�ས་ཐེ་བའི་མ�ན་�ོགས།
 

ཨི་ནོ་ཊ་དང་ཁི་རེའི་�ལ་མི་ཚ�ར། མཚམས་རེར་དམིགས་�ལ་མ་འ�་བ་ཡོད་པའི་�ེ་བོ་�ེར་བ་དང་། གནོན་�གས་�ོད་མཁན་�ི་�ེ་ཁག་

སོགས་�ི་ཚ�གས་གནས་རིམ་�་ཚ�གས་ནས་�བ་�ོར་ཐོབ་�བ་པ་�ང་ཡོད།

མགོ་�ིད། 

༼ང་ཚ�་ཁི་རེའི་�ི་ལམ་ངན་པ་༽ ཞེས་པའི་ལས་གཞིའི་མིང་འདོགས་མཁན་ཁི་རེའི་�ན་ཚ�གས་

ཆེན་མོའ�་ཚ�གས་གཙ�་ཆེན་མོ་�་ཞབས་མེ་�་ཀིན་ཀོ་མེ་དང་། 

ཁི་རེའི་ཚ�་ཁག་བ�ད་�ི་ངོ་བོ་མཚ�ན་པའི་ཁི་རེའི་�ན་ཚ�གས་ཆེན་མོ།

ཨི་ནོ་ཊའི་མགོ་�ིད་�མས། 

མ་ད�ལ་�ིར་བ�འི་ཆེད་ལས་འ�ལ་�ེལ་མཁན་�ི་ག�ག་ལག་�ོབ་�འི་�ོབ་མའི་མགོ་�ིད་ཚ�་

བཅས་�ིས་�ེ་�ིད་�ས་ཡོད།

མཉམ་�གས་པ།

གདོད་མའི་མི་རིགས་ཨི་ནོ་ཊ།

ཨ་རིའི་ནང་གི་�ོབ་�ག མང་ཚ�གས་ད�ས་མ། 

མི་�་�ག་�ས་ཐེ་བའི་མ�ན་�ོགས་པ།

སི་ཡེ་ར་ཚ�གས་པ་དང་། �ང་�་ཞི་བདེ་ཚ�གས་པ། ཁེ་ན་ཌའི་�ང་�ེའི་ཐོན་�ངས་ཚ�གས་�ང་། ཨོ་�་�ོང་ཚ�གས་�ེ་བཅས་ཐེ་བའི་ཁོར་

�ག་གི་ཚ�གས་པ་དང་�ིག་འ�གས་ཁག་ཅིག་མཉམ་�གས་�ས་པ་དེས་ལས་འ�ལ་�བ་བ�གས་དང་ཆ་འཇོག་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་

�ང་ཡོད་�ང་།  ཚ�གས་�ེ་ཁ་ཤས་�ིས་གནད་དོན་བེད་�ོད་ལོག་པར་བཏང་བའི་�ེན་�ིས་གདོད་མའི་�ལ་མི་�མས་ལས་འ�ལ་�ི་

མ�ན་�་�ེབས་པར་འབད་བ�ོན་�ས་ཡོད་པ་དེར་འགོག་�ེན་བཟོས་�བས་�ང་�ང་ཡོད། 

དམིགས་བསལ་ཝར་མོན་ཌ་དང་ནི�་ཡོག་ནས་ཡིན་པའི་ལས་མིའི་ལས་འ�ལ་བ། 

�ི་ཡི་མ�ན་�ོགས་�་�ིམས་ཐག་གཅོད་མཁན་ཁེ་ན་ཌའི་ད�ས་�ིམས་ཁང་གི་�ིམས་དཔོན་པོལ་རོ�་�། 

མང་ཚ�གས་�ི་གནོན་�གས་ཆེན་པོ་�ང་བའི་�ེས་�་ནི�་ཡོག་མངའ་�ེའི་ཆབ་�ིད་པ་ཚ�ས་ཧེ་ཌ་རོ་�་�ེག་ཁེ་ལས་ཁང་དང་མཉམ་�་

བཞག་ཡོད་པའི་ཨ་�ོར་ཐེར་འ�མ་བ�་བ�ན་�ི་གན་�་དེ་�ིར་འཐེན་�ས་པ། 

ཨ་རིའི་ཆབ་�ིད་པ་རོ་བྷར་�ི་ཨེ་�ི་ཁེ་ནེ་ཌི་ཡིས་ཁོར་�ག་གནད་དོན་་�་མཚན་�་བཞག་ནས་ལས་གཞི་དེར་ངོ་�ོལ་�ས་ཡོད་པ་དང་། 

ཨིན་ལན་གསར་པའི་མི་གཞན་པ་ཚ�ས་ཁོང་ཚ�་རང་ཉིད་�ི་�ས་�གས་དང་ཐོན་�ེད་

གལ་གནད་ཆེན་པོར་བ�ང་བ་བཅས་འ�ས་ཡོད།

 
ལས་འ�ལ་�ི་དམིགས་འབེན།

�་�ེག་�ིད་ག�ང་གི་མགོ་�ིད་�མས་དང་། �ག་པར་ཇེམ་སི་བྷེ་ལས་གཞིར་�བ་�ོར་

�གས་ཆེ་�ེད་མཁན་�ི་�ོན་ཆེན་ཇེ་ཁིག་པ་རི་�་དང་། རོ་�ར་ཊི་�ོ�་ར་ས།

ཨ་རིའི་�ང་ཤར་མངའ་�ེའི་�ིད་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་�མས།

ཧེ་ཌ་རོ་�་�ེག་ཁེ་ལས་ཁང་གི་དཔོན་རིགས་ཚ�། Source: pinterest.com

གནད་དོན་�ི་�ོམ་གཞི།

གདོད་མའི་མི་�ེའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་དེ་�ིམས་�གས་དང་མང་ཚ�གས་�ི་མཐོང་�ང་གཉིས་ཀར་རན་འཚམ་�ི་འཆར་འགོད་�ས་

ཡོད།  གདོད་མའི་�ལ་མི་མང་པོས་ལས་གཞི་དེ་ཁོར་�ག་དང་འ�ེལ་བའི་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་དང་།  མི་རིགས་�་མེད་བཟོ་བའི་�ིད་

�ས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། མི་སེར་�ེལ་བའི་ངོ་བོ་�ན་པའི་ལས་གཞི་དེས་གདོད་མའི་�ལ་མི་ཚ�ར་འ�་མཉམ་�ི་�་�ངས་འཛ�ན་�ི་མེད་པའི་

ངོས་འཛ�ན་�ས་ཡོད།

མེ་�་ཀིན་ཀོ་མེ།



 
ལས་འ�ལ་�ི་ཁ་གཏད་ས།

ལས་འ�ལ་�ི་ཐབས་�ལ་འགའ་ཞིག་ཡོངས་�བས་ཅན་དང་འགའ་ཞིག་ནི་གཅིག་�ད་ཅན་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།  ལས་འ�ལ་མང་ཆེ་བ་

ཉེན་ཁ་�ང་བའི་�ས་རེད།

གནོད་�ོན་ཐེབས་པའི་ས་ཆ་�མས་མང་ཚ�གས་ལ་མིག་�ོན་�ེད་�ིར་ལམ་�ར་�་རོལ་ད�ངས་དང་འ�་པར་�ི་ལམ་ནས་འ�བ་�ོན། 

�ལ་མིའི་འ�ས་མི་ཚ�་ཧེག་དང་། ཝ་ཤིན་ཊོན། ཇི་ནི་ཝ་བཅས་�་བ�ོད་དེ་ལས་གཞིའི་�ོར་�ོས་བ�ར་�ེད་པ།

༼�ོག་�གས་ཏེ། ཇེམ་སི་བྷེ་དང་ཧེ་ཌ་རོ་�་�ེག་ཁེ་ལས་ཁང་བར་�ི་�ོད་པ་༽ཞེས་པའི་དངོས་�ང་�ོག་བ�ན་�ོན་པ། 

�ོན་ཆེན་ཇེ་ཁིག་པ་རི་�་དང་། རོ་�ར་ཊི་�་ར་ས་སོགས་ཐེ་བའི་�་�ེག་�ིད་ག�ང་གི་མགོ་�ིད་�མས་དང་། 

ཧེ་ཌ་རོ་�་�ེག་ཁེ་ལས་ཁང་གི་དཔོན་རིགས་ཚ�།

ལས་འ�ལ་�ི་ཐབས་�ས།

�ིད་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་དང་�ིག་གཞི་དོ་དམ་�ན་ཁང་ལ་�ན་�་འ�ལ་�། 

མངའ་�ེའི་�ལ་ས་དང་། �ག་པར་�་�ོག་མཁོ་འདོན་ལས་�ངས་�ི་མ�ན་དང་། ཉན་ཞིབ་�ི་�བས་�་ངོ་�ོལ་�མ་�ོན་�ེད་�།

ག�ག་ལག་�ོབ་�འི་�ོབ་མ་ཚ�ས་མ་�་�ིར་བ�འི་ཆེད་�་ལས་འ�ལ་�ེལ་�། 

གདོད་མའི་�ལ་མི་ཚ�ས་�་མ�ད་ནས་གཏམ་བཤད་ཁག་གོ་�ིག་�་�།

ཨི་ནོ་ཊ་དང་ཁི་རེའི་�ལ་མིའི་�་པ་ ༤༠ ཙམ་�ིས་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌའི་ནང་�་བཏང་ནས་འ�ོར་བར་མང་ཚ�གས་�ིས་�ེ་ལེན་�ས་པ།

ནི�་ཡོག་�ས་བབ་�ི་ཤོག་ངོས་གཅིག་ཆ་ཚང་ཁེངས་པའི་�བ་བ�གས་�ེལ་བ། 

�ར་ཡིག་དང་�ོད་�ང་འ�ེམས་�ེལ་�ས་ཏེ་མང་ཚ�གས་�ི་གོ་�ོགས་�ེལ་བ། 

ཨ་རིའི་ནང་�་ཧེ་ཌ་རོ་�་�ེག་ཁེ་ལས་ཁང་གི་�ོག་�གས་བེད་�ོད་�ེད་མིན་�ོར་ལ་མང་མོས་འོས་བ�་�ས་པ། 

�ོག་�གས་ཉོ་དགོས་པའི་དགོས་མཁོ་མེད་པར་བཟོ་ཆེད་�་�ལ་མི་ཚ�ས་�ས་�གས་གཞན་པའི་ལས་གཞི་གསར་�ན་�ས་པ། 

ཇེམ་སི་བྷེ་དང་ཁི་རེ་ཡི་�ོར་ས་གནས་�ོབ་�་ཁག་གི་བ�བ་གཞིའི་ཁོངས་�་གཏན་འབེབས་�ས་པ། 

�ིམས་ག�གས་�ི་�ོད་གཞི་ཁག་�ིམས་ག�གས་མང་པོ་�ས་ཡོད་ལ། ཁེ་ན་ཌའི་ཆེས་མཐོའ�་�ིམས་ཁང་�་ཡང་�ིམས་ག�གས་�ས་ཏེ། 

ཁེ་ལས་ཁང་གིས་ཁོར་�ག་གི་གནད་དོན་ཐོག་བ�ར་ཞིབ་ནན་མོ་�ེད་དགོས་པ་བཟོས་ཡོད།

ཁ་གཏད་པའི་བ�་ལན། 

ཐོག་མའི་ཆ་ལ། 

ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌའི་ནངགི་དབང་ཆ་ཡོད་མཁན་འ�ེལ་ཡོད་�ངས་འཛ�ན་�ེ་ཁག་གིས་�ས་�གས་དང་མཉམ་འ�ེལ་ཁེ་ལས་�ི་འགན་

འ�ིའི་ཐད་ལ་�ིག་གཞི་ལག་བ�ར་གནང་ཡོད། དཔེར་ན། �ལ་ཡོངས་�ས་�གས་�ན་ཚ�གས་�་�།

ཧེ་ཌ་རོ་�་�ེག་ཁེ་ལས་ཁང་གིས་�་མཛ�ད་�ི་ལས་གཞི་དེ་གདོད་མའི་�ལ་མི་ཚ�ར་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོད་�ལ་བ�ོད་ནས་�ལ་མི་ཚ�ས་ལས་

གཞི་དེ་ལ་མོས་མ�ན་ཡོང་བར་འབད་བ�ོན་�ས་པ་རེད།  ཁོང་ཚ�ས་མང་ཚ�གས་ལ་འ�ེལ་བ་བཟོ་ཆེད་�་ཚ�་ཁག་འགའ་ཤས་�ི་མཉམ་�་

ཚ�གས་འ�་འཚ�གས་པ་དང་།  �་�གས་�ོག་འདོན་�་མཛ�ད་དང་འ�ེལ་བའི་གོ་�ོགས་�ེལ་བའི་ཆེད་�།  ཨི་ནོ་ཊ་ཡི་མི་�་�ན་�ས་ཁ་

ཤས་འདེམས་�ག་�ས་ཏེ།  ཁོང་ཚ�་ཐད་འ�ར་གནམ་�འི་ནང་བ�ད་ནས་ལས་གཞི་ལ་�་ཞིབ་�ེད་པར་�ིད་པ་རེད།  ཁེ་ལས་པའི་མགོ་

�ིད་ཚ�ས། ཁོང་ཚ�ས་དེ་�ར་�ས་ཚ�། �ལ་མིའི་སེམས་འཚབ་དང་ལས་གཞི་ལ་དགག་�་�ང་�་འ�ོ་ཡི་རེད་བསམ་ཡོད།  དེ་ཙམ་�ིས་མི་

ཚད་པར།  ཁེ་ལས་ཁང་གིས་མང་ཚ�གས་དང་འ�ེལ་ལམ་�ེད་པའི་�བས་�ི་འ�ེལ་བ�ོད་གནས་�ལ་མང་ཆེ་བ་�ན་བཟོ་�ས་ཡོད་པར་

བ�ེན། ད�ས་ག�ང་གི་�ིམས་དཔོན་ཞིག་གིས་ཁོང་ཚ�འི་�ོད་དོན་�ི་�ོད་གཞི་ཞིག་ལ། "བཞད་གད་�ོང་བའི་�་རེད"་ཅེས་བ�ོད་ཡོད། 

དེ་བཞིན་ཁོང་ཚ�ས་ཡིག་ཆ་ཁག་འ�ེམས་�ེལ་�ས་ནས་མང་ཚ�གས་མགོ་འཐོམ་�་འ�ག་�་དང་།   མང་ཚ�གས་�ི་དོ་�ང་དེ་ལས་གཞིར་

�གས་�ེན་ཡོད་པ་ནས་ཆེད་ཁ་�ོགས་གཞན་ཞིག་�་ཁ་བ�ར་བར་དམིགས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།



ལས་འ�ལ་�ི་�བ་འ�ས། 
 

གདོད་མའི་མི་རིགས་ཨི་ནོ་ཊ་དང་ཁི་རེའི་ཚ�་ཁག་གིས་ཐབས་�ས་�ན་ལ་མང་ཚ�གས་མཉམ་�གས་�ི་ལས་འ�ལ་�ེལ་བ་ལ་བ�ེན་ནས། 

ཇེམ་སི་བྷེ་�་མཛ�ད་ལས་གཞི་རིམ་པ་གཉིས་པ་དེ་�ས་�ན་ངེས་མེད་རིང་ལག་བ�ར་�ིར་འ�ངས་�ེད་དགོས་པ་བཟོས་པ་རེད། འདི་ནི་

�ལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་ལ།  �ལ་ཁ་དེས་ཁོང་ཚ�འི་ཚ�གས་�ེ་ཁག་�ང་�ོབ་�ེད་པར་རོགས་འདེགས་�ས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  གདོད་མའི་

མི་རིགས་དང་�་�ེག་�ིད་ག�ང་དབར་�ི་དབང་ཆའི་འ�ེལ་བ་འཕོ་འ�ར་འ�ོ་བའི་�ས་�བས་གལ་ཆེན་ཞིག་གི་འགོ་�གས་�་བ�ག་

ཡོད།  ཨི་ནོ་ཊདང་ཁི་རེའི་�ལ་མི་ཚ�ས་རང་གི་ས་ཆ་ཡར་�ས་གཏོང་�ོགས་�ི་ཐད་ལ་�ངས་འཛ�ན་�ེད་པའི་�གས་�ེན་�ར་ལས་ཆེ་�་

བཏང་ཡོད། འདི་ནི་�ི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ཁི་རེའི་ཚ�་ཁག་དང་�་�ེག་�ིད་ག�ང་བར་�ི་འ�ེལ་བ་གསར་པ་བ�ི་�ང་�ེད་པའི་ཆིངས་ཡིག་

ལ་མིང་�གས་བཀོད་པ་དེ་ནས་�ང་བ་རེད། གལ་ཏེ་ཉ་བོ་ཆེའི་ལས་འཆར་ལ་�ོལ་བའི་ལས་འ�ལ་དེ་ལམ་�ོངས་�ང་མེད་ཚ�།  མི་རིགས་

དང་མི་རིགས་བར་�་གན་�་ལ་མིང་�གས་འགོད་པ་དེ་འ�་ཡོང་མི་�ིད་པ་ཞིག་རེད། མ�ག་མཐར།  �་�ེག་ནང་གི་མི་མང་པོས་�་

མཛ�ད་ལས་གཞི་དེས་མངའ་�ེ་རང་ལ་�ོག་�གས་�ི་�ས་པ་འདང་ངེས་�ན་པ་དང་།  དེ་བཞིན་ག་ལེར་ཆབ་�ིད་�ི་རང་དབང་ཐོབ་པའི་

ལམ་ཁ་ཞིག་�་མཐོང་ཡོད་�ང་། ལས་འ�ལ་�ི་�ེས་�་མང་ཚ�གས་�ི་བསམ་�ལ་ལ་འ�ར་བ་�ིན་ནས་�གས་�ེན་ཆེ་བའི་�་�ལ་བ་དང་། 

ཤེས་ཡོན་པ། ཆབ་�ིད་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་�་�ེག་གི་རང་དབང་དེ་གདོད་མའི་�ལ་མི་ཚ�ས་�ོས་གཏོང་�ས་པ་ལ་བ�ེན་ནས་ད་ནི་ཡོང་

�བ་པ་ཞིག་མ་རེད་ཅེས་བ�ོད་ཡོད།། །། 

ཁེ་ན་ཌ་དང་ཨ་རིའི་�ལ་ཡོངས་དང་ས་གནས་�ི་བ�ད་ལམ་ཁག་མང་པོའ�་ནང་�་ལས་འ�ལ་དེའི་�ོར་དང་ལས་གཞིའི་�ོར་ཐོན་ཡོད་

པ་རེད།  �ག་པར་�་ཨི་ནོ་ཊ་དང་ཁི་རེའི་�་པ་�ེ་ཁག་ཅིག་གིས་སེ་ན་ཊ་ལོ་རན་སི་དང་།  ཧ་ཌ་སིན་གཙང་པོ་བ�ད་ནི�་ཡོག་�ོང་�ེར་

བར་འ�ལ་བ�ོད་�ས་ཏེ།  ལམ་བར་�་མང་ཚ�གས་ལ་གོ་�ོགས་�ེལ་བའི་�ོར་དེ་གསར་འ�ར་བ�ད་ལམ་ཁག་�་�གས་ཆེར་ཐོན་ཡོད། 

�མ་ད�ོད་�ན་པའི་ཐབས་�ལ་དེ་ལ་བ�ེན་ནས་ཁོང་ཚ�་ནི�་ཡོག་�ོང་�ེར་�ི་�ི་�བ་ལ་�ག་འ�ད་�ེད་�བ་པ་�ང་བ་དང་། ནི�་ཡོག་

�ོང་�ེར་�ི་�ི་�བ་�ིས་ཁོང་ཚ�ར་�བ་�ོར་�ས་པ་ལ་བ�ེན་ནས་ཆབ་�ིད་པ་གཞན་དག་གིས་�ང་ལས་འ�ལ་ལ་�བ་�ོར་�ས་ཏེ། 

མཐའ་མ�ག་དེར།  ནི�་ཡོག་མངའ་�ེའི་�ིམས་བཟོ་�ན་ཚ�གས་�ིས་ཧེ་ཌ་རོ་�་�ེག་ཁེ་ལས་ཁང་དང་མཉམ་�་བཞག་པའི་ཨ་�ོར་ཐེར་

འ�མ་མང་པོའ�་གན་�་དེ་�ིར་འཐེན་�་�ར་འོས་�ག་པ་རེད། འདི་ནི་ལས་འ�ལ་�ི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། 

བ�ད་ལམ་དང་བ�་འ�ིན་མ�ན་འ�ར།


