མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་ (Montgomery)
ནང་འ�ལ་�ེལ་�མ་འཁོར་�ི་�ལ་ཁ།

ཨ་རིའི་ནང་�་མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་དེ་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་ཁ་གཏད་
�་ལངས་པའི་�་ཆེ་བའི་ལས་འ�ལ་དང་པོ་ཞིག་�་བ�ིས་ཡོད། �ོང་
�ེར་མང་པོའ�་ནང་གི་�ི་�ོད་འ�ལ་�ེལ་�མ་འཁོར་�ི་ནང་�་མི་
རིགས་ནག་པོ་ཚ�་�མ་འཁོར་�བ་�ི་�ར་བཅད་�ས་པའི་ཆ་ཤས་ཞིག་
�་�ོད་དགོས་�ི་ཡོད། ཨ་ལ་བྷ་མའི་མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་ནང་གི་ལས་
འ�ལ་གོ་�ིག་པ་ཚ�ས་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་�ིད་�ས་འདི་ལ་�ིར་
�ོག་དང་�ིམས་ག�གས་གཉི་ག་འགོ་འ�གས་�ེད་�འི་�ས་ཚ�ད་
རན་པོ་ཞིག་ལ་�ག་ནས་བ�ད་ཡོད། རོ་ས་ ��ྶ (Rosa Parks) ནི་
མི་རིགས་ནག་པོའ�་ཡར་�ས་ཆེད་�་དམིགས་པའི་�ལ་ཡོངས་ཚ�གས་པ་
Source: npr.org
(National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) ཞེས་པའི་ནང་�་འཚ�་མེད་ཞི་བའི་ངོ་�ོལ་
འཐབ་�ལ་ལ་�ོང་བ�ར་ཐོབ་པའི་�ས་�ན་རིང་པོའ�་�ང་�ངས་པ་ཞིག་རེད། �ི་ལོ་ ༡༩༥༥ �་ ༡༢ ཚ�ས་ ༡ ཉིན་མོ་�མ་འཁོར་�ི་ཁ་ལོ་པ་
དེས་མོ་དང་གཞན་དག་ཚ�་ལ་མི་དཀར་པོ་ཞིག་གི་ཆེད་�་ཁོང་ཚ�འི་�བ་�ེགས་�ོད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ཡང་མོས་ཉན་མེད། དེ་�ོན་
�མ་འཁོར་�ི་ནང་ནས་མི་གཞན་དག་�ང་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ཡོད་མོད་། ཡིན་ནའང་�ི་ཚ�གས་�ི་འགོ་�ིད་ཚ�ས་�ིར་�ོག་གི་ལས་འ�ལ་
�་ཆེ་ཞིག་�ེལ་�ར་��ྶ་�ི་འཛ�ན་བ�ང་དེ་གོ་�བས་ཤིག་�་མཐོང་བ་རེད། མོ་ནི་ཐ་ན་�ིང་ཞེན་ཅན་�ི་ཆོས་�གས་མི་�ས་�ང་�བ་
�ོར་�ེད་པའི་�ད་མེད་ཅིག་དང་། མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་མི་རིགས་ནག་པོའ�་�ི་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་མི་གནད་ཡོད་ཅིག་རེད།

ས་གནས་ཨེན་ཨེ་ཨེ་སི་པིའི་གཙ�་འཛ�ན་ (NAACP President) �ིས་ “�ིར་�ོག་གི་ལས་འ�ལ་” འདི་ལ་ངེས་པར་མཁོ་་་�མ་པའི་
འགོ་�ིད་ཚ�་ལ་འ�ེལ་བ་�ས་པ་རེད། དེའི་ནང་�་�བས་དེར་རང་ལོ་༢༦ ལོན་པ་གང་ཞིག་ལ། འདོད་མོས་དེ་ཙམ་མེད་པའི་ཆོས་དཔོན་
�ར་ཊིན་ �་ཐར་ ཀིང་གཞོན་པ་ཡང་�ད་ཡོད། གོ་�ིག་པ་ཚ�ས་ཨེམ་ཨཡི་ཨེའམ། མོཎཊ་གྷོམ་རི་ཡར་�ས་ཚ�གས་པ་བ�གས་ཏེ། ��ྶ་
�ིམས་ཁང་�་འ�ོ་དགོས་པའི་ཉིན་མོ་�ེ། �་༡༢ ཚ�ས་༥ ལ་ཉིན་གཅིག་གི་�ིར་�ོག་ལས་འ�ལ་འགོ་འ�གས་�ེད་�འི་ཐག་བཅད། ཁོང་
ཚ�ས་�ིལ་བ�གས་ཤོག་�ེ་ ༥༠༠༠༠ ལས་མང་བ་འ�ེམས་�ོད་�ིས་�ིར་�ོག་གི་གསལ་བ�གས་དེ་ཡེ་�འི་�་ཁང་�་ཚ�གས་འཛ�མས་
�བས་�་�ས་པ་རེད། �ིར་�ོག་དེར་ལམ་�ོང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་�ང་བ་དང་། ཚ�གས་པའི་ཚ�གས་མི་ ༤༠༠༠ འཛ�མས་པའི་ཚ�གས་འ�་ཞིག་
གིས་ལས་འ�ལ་�་མ�ད་�ར་འོས་ཤོག་�གས་པ་རེད། ཉིན་�ངས་ ༣༨༡ གི་རིང་ལ་མོཎཊ་གྷོམ་རིར་གནས་�ོད་མི་རིགས་ནག་པོ་�ངས་
༥༠༠༠༠ ཡི་ནང་ནས་ཚ�ད་དཔག་�ས་ན་མི་�ངས་ ༤༨༠༠༠ �ིས་�མ་འཁོར་ནང་འ�ལ་�ོད་�ས་མེད་པར་ཁོ་ཚ�་ཚ�ས་གོམ་པ་�ག་པའམ་
�་འཁོར་�ས་ནས་འ�ོ་�ོད་�ས་པ་རེད། ། དེ་མ�ངས་ཡེ་�འི་�་ཁང་ཁག་ནས་ཉིན་རེར་རིན་མེད་�ི་�ོ་ནས་འ�ལ་པ་ ༢༠༠༠༠ རེ་�ེལ་
འ�ེན་�ས་པ་སོགས་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ས་�ོ་ཚང་བའི་་�ིག་འ�གས་ཤིག་ཆགས་པ་རེད། དེ་དང་�ས་མཉམ་�་�ིམས་�ོད་པ་ཚ�ས་ཆེས་
མཐོའ�་�ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ག�ང་གི་�ོབ་�་ཁག་�་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་དེ་�ིམས་འགལ་�་བ�ིས་པའི་༼�ོ་ཝར་དང་གྷེ་ལེ་དབར་�ི་
�ོད་དོན་༽ ཞེས་པར་གཞི་བཅོལ་ཏེ་�མ་འཁོར་ནང་གི་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་དེ་�ིམས་མ�ན་མིན་པའི་�་ག�གས་�ས་པ་རེད།

�ོས་མོལ་�ན་ཆད་�བས།གོ་�ིག་པ་ཚ�ས་�ིར་�ོག་
ལས་འ�ལ་དེ་ལ་བ�ེན་ནས་�མ་འཁོར་ཁེ་ལས་
ཁང་དང་�ོང་�ེར་�ི་�ིད་ག�ང་གི་ཡོང་�ོ་གང་
ཙམ་�ང་�་གཏོང་�བ་�འི་�འི་ཡིད་ཆེས་བ�ང་
ནསཁོང་ཚ�འི་ཐོག་མའི་�་ཡངས་པའི་དགོས་འ�ན་
དེ་དག་�མ་འཁོར་ནང་གི་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་
ཡོངས་�་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་དགོས་འ�ན་
ལ་�ར་བ་རེད། ལས་འ�ལ་དེ་�ེལ་�ན་�ི་་རིང་
ལ་ཉེན་�ོག་པ་དང་། �ིད་ག�ང་། མི་རིགས་དཀར་
Source: monntgomerybusboycott.blogspot.com
པོའ�་ཁ་གཏད་པ་བཅས་�ིས་འཇིགས་�ལ་�གས་
ཆེན་པོ་�ས་ཤིང་། ཁོ་ཚ�འི་འཚ�་བ་དང་བ�ན་གཙ�ར་�ིས་ངོ་�ོལ་བ་�མས་�ོག་�་གཅིག་�་བ�ིལ་བའི་མ�ན་འ�ར་�ས་པ་རེད། �ི་ལོ་
༡༩༥༦ ལོའ�་ �་ ༡༡ ཚ�ས་ ༡༣ ཉིན་ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོའ�་�ིམས་ཁང་གིས་ཨ་ལ་བྷ་མའི་�མ་འཁོར་དང་འ�ེལ་བའི་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་

�ིམས་དེ་�་�ིམས་དང་ནང་འགལ་ཡིན་པའི་�ིམས་ཐག་བཅད་པ་རེད། �མ་འཁོར་འ�ལ་བ�ད་པ་ཚ�་བ�་�ག་ཉི་�འི་ནང་གི་�ི་
དམངས་མ�ན་འ�ག་གི་དཔེ་མཚ�ན་ཆེ་ཤོས་�་�ར་བ་དང་། དེས་�ལ་ཡོངས་�་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་དེ་�ང་པའི་�ིམས་མིན་པའི་བ�་
བ�ན་པ་དང་། དེས་ེ�ེས་�ི་ལོ་བ�་�ག་གཅིག་རིང་གི་ཨ་རིའི་�ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་འ�ལ་དེར་�ལ་མ་ཐེབས་ཡོད།

གནད་དོན།

མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་�ི་�ོད་�མ་འཁོར་ནང་འ�ལ་བ�ད་�ེད་མཁན་�ི་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚ�་རང་དབང་མེད་པར་�མ་འཁོར་ནང་�་�བ་ལོགས་
�་�ོད་དགོས་པ་དང་། མི་དཀར་པོ་ཞིག་�ེབས་ན་�བ་�ེགས་དེར་�ོད་དགོས་པ་ཐེ་བའི་�ལ་རིམ་གཉིས་པའི་�ལ་མི་ནང་བཞིན་�ིས་པ་
རེད། གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འགལ་ན་འཚ�་བ་དང་བ�ས་བཅོས་�ོང་དགོས་པ་མ་ཟད་འཛ�ན་བ�ང་ཡང་�ེད་�ི་ཡོད།

�ས་�ས།

མི་རིགས་དཀར་པོའ�་མ�ན་�ོགས་པ་ཚ�་ནས་�བ་�ོར་�ན་�་དང་�ན་�་མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་མི་རིགས་ནག་པོའ�་�ི་ཚ�གས།

གནས་གང་�།

ཨ་རིའི་ཨ་ལ་བྷ་མ་མངའ་�ེའི་མོཎཊ་གྷོམ་རི།

གནད་དོན་�ོམ་�ིག

Source: britannica.com

དམིགས་�ལ།

གནད་དོན་དེ་�ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་དང་། �ི་པའི་�མ་
འཁོར་�ོད་མཁན་�ི་�ལ་མི་ནག་པོ་ཚ�འི་�་�ིམས་ནང་གསལ་ཐོབ་ཐང་གི་ཐོག་ལ་
�ོམ་�ིག་�ས་ཡོད། ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོའ�་�ིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ ༼�ོན་དང་�ོབ་
གསོའ�་འགན་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་དབར་༽ ཞེས་པའི་�ོད་དོན་གཞན་ཞིག་གི་ཐད་
ལའང་�ོབ་�འི་ནང་གི་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་དེ་�ིམས་འགལ་ཡིན་པའི་�ིམས་ཐག་
བཅད་ཡོད། གོ་�ིག་པ་དང་�ིམས་�ོད་པ་ཚ�ས་འདི་ནི་�ི་ཚ�གས་�ི་�ིག་འ�གས་
ཁག་གི་ནང་�་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པར་བཟོ་�ར་བེད་�ོད་�བ་པའི་མིག་དཔེ་
གལ་ཆེ་ཞིག་�་མཐོང་བ་རེད།

༡། �མ་འཁོར་�ི་ཁ་ལོ་པ་ཚ�ས་མི་ཚང་མར་ཡ་རབས་�ལ་མ�ན་�ེད་པའི་ཁག་ཐེག་དགོས་པ་དང་།

༢། འ�ལ་པ་�མས་�་�ོན་ལ་�ེབས་ནའང་ས་�མ་འཁོར་�བ་�ེགས་རང་འདོད་�ིས་བདམས་ཆོག་པ། དེ་ནི་མི་རིགས་ནག་པོ་�མས་�མ་
འཁོར་མ�ན་ངོས་�ི་�བ་�ེགས་�་�ོད་ཆོག་པ་དང་། དཀར་པོ་�མས་�བ་ངོས་�ི་�བ་�ེགས་�་�ོད་དགོས་པ།

༣། མི་རིགས་ནག་པོའ�་ཁ་ལོ་པ་�མས་ཤས་ཆེ་བ་མི་�ད་ནག་པོ་མང་སའི་ལམ་�་གཏོང་དགོས་པ་བཅས་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁ་གཏད་པ་ཚ�ས་
�་བ་ནས་མ་ཉན་པ་ལ་བ�ེན་ནས་དམིགས་�ལ་�མས་མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་�མ་འཁོར་ནང་གི་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་ཡོངས་�་�ོགས་པ་
མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཐོག་�་བ�ར་པ་རེད།

འཐབ་�ས།

༡། �མ་འཁོར་ཁེ་ལས་ཁང་དང་�ོང་�ེར་ལ་དཔལ་འ�ོར་�ི་གནོན་�གས་ཆེན་པོ་
�ོད་ཐབས་�ི་འཚ�་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་�ི་དམངས་�ིས་གང་�ང་གི་བཀའ་
བ�ི་དང་ལེན་མི་�་བ་དང་།

༢། གཏན་ལ་ཕབ་པའི་�ང་�ོལ་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་�ིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་�་�ིམས་
ག�གས་�ེད་པ་གཉིས་བ�ད་དེ་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་ལ་ཕར་�ོལ་�ས་པ་རེད།

Source: socialism.com

འཆར་གཞི་དང་�ན་པའམ། ཐོལ་�ང་ཇི་ཡིན།

མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་�མ་འཁོར་�ིར་�ོག་དེ་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་ལམ་�གས་�ི་ཡོངས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་འཆར་གཞི་དང་�ན་པའི་
ལས་འ�ལ་ཞིག་རེད། རོ་ཛ་ ��ྶ་�ི་�ེད་ལས་དེ་རང་ཐོལ་�ང་རེད་དེ། མོ་ལ་ངོ་�ོལ་�ི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལ་�ོང་བ�ར་ཐོབ་ཡོད། དེ་�ོན་
ཡང་�ད་མེད་གཞན་དག་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པ་�ང་ཡོད་པ་དང་། མང་པོ་ཞིག་ནས་�ས་པ་�ན་པའི་ཡ་ལན་�ོག་དགོས་པའི་བསམ་�ལ་
�ང་བ་ལ་བ�ེན་ནས་�ི་ཚ�གས་�ི་འགོ་�ིད་མཁན་�མས་ལའང་�་�ིག་ཨང་གསར་ཡོད། ཉིན་�ངས་ ༣༨༡ རིང་གི་�ིར་�ོག་གི་ལས་
འ�ལ་དེ་�ིག་འ�གས་འ�ས་ཚང་བའི་་མང་ཚ�གས་�ི་ལས་འ�ལ་ཞིག་རེད།

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

འགོ་�ིད།

�ིར་�ོག་ལས་འ�ལ་འགོ་འ�གས་དང་ལག་བ�ར་ལ་�ས་�གས་�ོད་མཁན་དང་།
�ད་མེད་�ིད་དོན་�ན་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་གཙ�། ཨ་ལ་བྷ་མ་མངའ་�ེའི་ག�ག་ལག་�ོབ་
�འི་ད�ིན་�ད་�ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཇོ་ཨན་ རོ་བྷིན་སོན།
�ིམས་�ོད་པ་དང་། ལས་མིའི་གོ་�ིག་པ། དེ་བཞིན་ས་གནས་ཨེན་ཨེ་ཨེ་སི་པིའི་ཚ�གས་
གཙ�། ཨེམ་ཨཡི་ཨེ་འ�གས་མཁན་དང་དེའི་ད�ལ་གཉེར། �ིར་�ོག་གི་ལས་འ�ལ་ངོས་
ནས་�ོ་འདོན་མཁན་དང་གོ་�ིག་�་མཁན་�ི་འགོ་�ིད་གཙ�་�ས་ཡིན་པའི་ཨི་ཌི་ནིཀ་
སོན་དང་།

�ི་དམངས་�ིས་བཀའ་བ�ི་དང་ལེན་མ་�ས་པ་ལ་བ�ེན་ནས་མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་�མ་འཁོར་�ིར་�ོག་�ི་ལས་འ�ལ་�ོང་་མཁན་ཏེ་།
ས་གནས་ཨེན་ཨེ་ཨེ་སི་པིའིཚ�གས་མི་�ན་རིང་གནང་�ོང་མཁན་རོ་ཛ་ ��ྶ།

�ིར་�ོག་གི་ལས་འ�ལ་གོ་�ིག་དང་ལག་བ�ར་�ེད་�ིར་བཟོས་པའི་�ི་ཚ�གས་འགོ་�ིད་ཁག་གི་�ིག་འ�གས་ཨེམ་ཨཡི་ཨེའམ།
མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་ཡར་�ས་ཚ�གས་པ།

ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོའ�་�ིམས་ཞིབ་ཁང་�་�ར་ལེས་ ལེང་ཕོ�་དང་�ན་�་�ོ་ཝར་དང་གྷེ་ལེ་དབར་�ི་�ོད་དོན་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་རོ་ཛ་
��ྶ་�ི་�་ཚབ་�་�ིམས་�ོད་�ེད་མཁན་ན་གཞོན་�ིམས་�ོད་པ་�ེཌ་ �ེ།
�ིར་�ོག་ལས་འ�ལ་�ི་གོ་�ིག་པ་གཙ�་�ས་དང་། ཨེམ་ཨཡི་ཨེས་འོས་འདེམས་�ས་པའི་ཚ�གས་གཙ�་�ེ་ཆོས་དཔོན་�ར་ཊིན་ �་ཐར་
ཀིང་གཞོན་པ་ཁོང་མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་ནང་གསར་པ་ཡིན་ཙང་�ི་ཚ�གས་ནང་བར་གནས་�ི་མི་�་ཞིག་�་�ར་ཡོད།

ཁོང་གིས་ཐོག་མར་འ�ལ་�གས་�ེད་�ར་ཐེ་ཚ�མ་�ས་�ང་། �ིར་�ོག་གི་ལས་འ�ལ་དེས་མངོན་གསལ་དོད་པོའ�་�ོ་ནས་�ི་དམངས་ཐོབ་
ཐང་ལས་འ�ལ་�ི་�ེ་�ིད་�་བ�ལ་ཏེ། ཨེམ་ཨཡི་ཨེའི་གོ་�ིག་པ་དང་ས་གནས་ཆོས་དཔོན་ རེ�་ ཨེ་བྷར་ན་ཐིའི་�ེས་འ�ག་�་�ར་པ་རེད།

ལོ་�ས་ཁག་གི་འ�ེལ་ཐག་ནི། http://www.montgomeryboycott.com/biographies/

མཉམ་�གས་པ།

ཉིན་�ངས་ ༣༨༡ གི་རིང་ལ་མོཎཊ་གྷོམ་རིར་གནས་�ོད་ཨ་�ེ་རི་ཀ་ནས་
ཡིན་པའི་ཨ་རི་བ་མི་�ངས་ཧ་ལམ་ ༥༠༠༠༠ ཡིས་་�མ་འཁོར་བེད་�ོད་
མ་བཏང་བར་བ�ད་པ་རེད།

རོ་ཛ་ ��ྶ་ལས་གཞན་ལོ་གཅིག་གི་�ོན་�་ཁལཝོ་ཌིཌ་ ཁོལ་ཝིན་དང་།
མེ་རི་ �ཝིས་ སིམིཐ། ཨོ་རེ་ལི་ཡ་ �ོ་ཌར། �ཛ�་ མེཁ་ཌོ་ནལ་བཅས་�ིས་
�མ་འཁོར་ནང་�བ་�ེགས་གཞན་ལ་མ་�ད་པའི་�ེན་�ིས་འཛ�ན་བ�ང་
�ས་པ་རེད། ཁོང་ཚ�་ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོའ�་�ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་�ོ་ཝར་དང་
གྷེ་ལེའི་དབར་�ི་�ོད་དོན་དེའི་�་�ོར་བར་�ར་ཏེ། མཐའ་མ་དེར་མོཎཊ་
གྷོམ་རིའི་�མ་འཁོར་ནང་གི་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་དེ་མཚམས་ཆད་པ་རེད།

Source: Don Cravens/Time Life/Getty Images.

རང་རང་ཆོས་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་མིས་�ིར་�ོག་ལས་འ�ལ་ལ་�བ་�ོར་�ེད་པར་�ལ་བའི་མི་རིགས་ནག་པོའ�་ཆོས་དཔོན་ཚ�། དང་ཐོག་
མང་པོ་ཞིག་ལ་འདོད་མོས་མེད་�ང་ཨི་ཌི་ ནིཀ་སན་ལ་བ�ེན་ནས་འ�ལ་�གས་�ས་པ་རེད།

མ�ན་�ོགས་པ།

�ིར་�ོག་གི་�བ་�ོར་ཆེད་�་ལས་འ�ལ་�ེལ་བའི་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་�་ཐ་རན་འགོ་�ིད་ཆོས་དཔོན་རོ་བྷ�་ �ེཛ།

ཉམས་�ོང་ཅན་�ི་ལས་འ�ལ་བ་བྷེ་ཡ�་ རས་ཊིན་�ིས་མོཎཊ་གྷོམ་རིར་�ིན་ཏེ་ཀིང་ལ་གྷན་དྷིའི་འཚ�་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་�ལ་བེད་
�ོད་གཏོང་དགོས་པའི་བ�བ་�་བ�བ་པ་དང་། ལས་འ�ལ་ཆེད་�་ས་ཐག་རིང་པོ་ནས་དཔལ་འ�ོར་འ�་འགོད་�ས་པ་རེད།

མི་རིགས་དཀར་པོ་ཚ�ས་འགའ་ཞིག་ལ་ལས་མིའི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་མི་རིགས་འ�་མཉམ་ལ་ཡིད་ཆེས་�ས་
ཏེ་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚ�་རང་གི་མོ་ཊའི་ནང་�ེལ་འ�ེན་�ས་པ་རེད། མང་པོ་ཞིག་གིས་�ི་ཚ�གས་་གནོན་�གས་�ི་དབང་གིས་�་མོ་
ནས་མཚམས་བཞག་པ་རེད།

དམིགས་འབེན།

༡། �ི་�བ་ཌབ་�་ཨེ་གྷེ་ལེ་ཐེ་བའི་མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་�ོང་�ེར་�ི་དཔོན་རིགས་ཚ�།
༢། �ལ་ཡོངས་�ོང་�ེར་�མ་འཁོར་ལས་�ངས་�ི་དཔོན་རིགས།

༣། ཆེས་མཐོའ�་�ིམས་ཞིབ་ཁང་དང་། �ོ་ཝར་དང་གྷེ་ལེའི་དབར་�ི་�ོད་དོན་ཉན་ཞིབ་�ེད་པའི་ད�ས་�ི་�ིམས་དཔོན་ག�མ།

ཁ་གཏད་པ།

༡། �ི་�བ་ཌབ་�་ཨེ་གྷེ་ལེ་ཐེ་བའི་མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་�ོང་�ེར་�ི་དཔོན་རིགས་ཚ�།
༢། �ལ་ཡོངས་�ོང་�ེར་�མ་འཁོར་ལས་�ངས་�ི་དཔོན་རིགས།

༣། �ལ་མི་དཀར་པོ་ཚ�་དང་། མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པར་བཟོ་�ར་དགག་�་�ེད་མཁན་དཀར་པོ་མཆོག་འཛ�ན་ཚ�གས་པ་�་ ཀལ�་
ཀིལན་�ི་ཚ�གས་མི་�མས།

འཐབ་�ལ།

༡། �མ་འཁོར་�ི་�ིར་�ོག་ལས་འ�ལ་དང་།

༢། ད�ས་ཆེས་མཐོའ�་�ིམས་ཁང་�་�ིམས་ག�གས།
༣། �ིལ་བ�གས་ཤོག་�ེ་འ�ེམས་�ེལ།

༤། �ལ་མའི་ཆེད་�་མང་ཚ�གས་ལ་གཏམ་བཤད་དང་། �ིར་�ོག་དེ་རང་དབང་འཐབ་�ོད་�ི་�བ་ཆེའི་�བས་དོན་�ེང་འཇོག་པ།
༥། ཁ་འདོན་དང་�ོན་ལམ་�ག་པ། གཞས་གཏོང་བ།

༦། མོ་ཊའི་ནང་མི་ཅི་ཤོང་་�ོད་�་བ�ག་�ེ་དོ་མཉམ་པའི་�ིག་འ�གས་བ�ན་པ།

༧། ས་གནས་�ལ་མི་�ོང་�ག་�་མས་མང་གཙ�འི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་�ེད་པ་ཐེ་བའི་�ིར་�ོག་ལ་འ�ེལ་མ�ད་ཡོང་�ིར་སེམས་�གས་
དང་དཔལ་འ�ོར་�ོར་ཆེད་�་གཟའ་འཁོར་གཅིག་ནང་མང་ཚ�གས་�ི་ཚ�གས་འཛ�མས་ཐེངས་གཉིས་རེ་�ེད་པ།

�ིར་�ོག་གི་ལས་འ�ལ་དེ་མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་ནང་གི་�མ་འཁོར་�ི་ཐད་ལ་གཅིག་�ད་ཡིན་�ང་�ོང་�ེར་�ི་ནང་�་ཁ་�མ་རེད། གོ་�ིག་
པ་ཚ�ས་འཐབ་�ས་�ན་པའི་�ོ་ནས་གནས་�བས་འ�་མིན་ལ་�ིམས་ཐོག་ནས་ཁ་གཏད་གཅོག་པ་དང་། འ�ལ་�ེལ་�ི་ཐབས་ལམ་གཞན་
བ�ེན་པ་�་�འི་འཐབ་�ལ་བ�ན་ཡོད། �ོས་མོལ་�ན་ཆད་�བས་དགོས་འ�ན་མང་�་གཏོང་བ་དང་། ཆེས་མཐོའ�་�ིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཐག་གཅོད་དེ་�ིར་�ོག་མཚམས་མ་བཞག་�ོན་ལ་ལག་བ�ར་ཡོང་�ིར་ཐག་བཅད་་ཟིན་ནས་�ང་�་བ་གཅིག་ལས་མང་བའི་རིང་ལ་�ིར་
�ོག་ལས་འ�ལ་�་མ�ད་�ེལ་བ་�་�འི་འཐབ་�ས་�ན་པའི་ཐག་གཅོད་མང་པོ་�ས་པ་རེད། ངོ་�ོལ་བ་ཚ�འི་ཐོག་�་འཚ�་བའི་�ག་གནོན་
�གས་ཆེ་�་�ིན་�ང་། གོ་�ིག་པ་ཚ�ས་མི་རིགས་ནག་པོའ�་�ི་ཚ�གས་ལ་�་མ�ད་འཚ�་མེད་ཞི་བར་གནས་དགོས་པའི་འབོད་�ལ་�ས་ཡོད།

ཁ་གཏད་པའི་ཡ་ལན།

མི་ཚ�གས་�ི་རང་བཞིན་ཅན་�ི་ངོ་�ོལ་དེས་གང་ཟག་�ེར་ལ་�ང་�ོབ་�ན་�་
རོ་བྷ�་ �ེཛ་�ིས་༼ཌོག་ཊར་ཀིང་གིས་དངོས་ཡོད་
�ང་ཡོད་�ང་། བ�ས་བཅོས་དང་འཚ�་བའི་ངོ་བོ་�་མང་�ང་བ་རེད། མོ་ཊ་
གནས་�ལ་�ི་�ོར་ལ་ང་ཚ�་འགའ་ཞིག་ཤི་�་གཏན་
མཉམ་�ོད་�ེད་མཁན་དང་�་འཁོར་གཏོང་མཁན་ལ་ཉེན་�ོག་པ་དང་མི་རིགས་
འཁེལ་རེད། གལ་ཏེ་ང་ཚ�འི་ནང་ནས་ཤི་�ར་ཞེད་
དཀར་པོའ�་�་ར་བ་ཚ�ས་ཐེ་�ས་�ས་པ་དང་། མོ་ཊ་མཉམ་�ོད་འགོག་�ིར་ཆེས་
�ང་ཡོད་མཁན་དེ་འ�་ཡོད་ན། དེ་གར་ཡོང་�་
མཐོའ�་�ིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་མཐའ་མ་མ་�ེབས་�ོན་ལ། ས་གནས་
ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ང་ཚ�ར་བཤད་�ོངས།༽ ཞེས་
�ིམས་ཁང་ཞིག་ནས་བཀའ�་བཏང་བ་རེད། དཔོན་རིགས་ཚ�ས་ཨེམ་ཨཡི་ཨེའི་ བ�ོད་པ་རེད། གོ་�ིག་པ་ཚ�ས་ཁ་གཏད་པ་ཚ�་ནས་
ལས་�ེད་པ་ཚ�ས་�ིར་�ོག་ལས་འ�ལ་མཚམས་བཞག་པ་དང་། མི་ཚ�་ལས་ཀ་
�ང་བའི་�ག་གནོན་དེས། མི་རིགས་ནག་པོ་�ོག་
ནས་�ིར་འ�ད་�ས་པའི་གནས་�ལ་�ན་མ་�བ་�ེལ་�ས་པ་རེད། གོད་ཆག་
�་གཅིག་བ�ིལ་བཟོས་པ་དང་�ན་�་�ིར་�ོག་
ཉེན་�ོབ་ཁེ་ལས་ཁང་ཚ�ས་མོ་ཊ་མཉམ་�ོད་�ི་ཉེན་�ང་�ིར་འཐེན་�ས། �མ་
ལས་འ�ལ་�གས་ཆེ་�་བཏང་སོང་ཞེས་གནས་
འཁོར་ནང་�་འ�ལ་�ོད་�ེད་མཁན་�ི་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚ�་ལ་ཉེས་བ�ང་བཏང་།
�ལ་�ེལ་ཡོད།
�་མཚན་ཡང་དག་མེད་པར་�ིར་�ོག་གི་ལས་འ�ལ་བ�ད་�ལ་�ས་པའི་ཉེས་
མིང་འོག་འགོ་�ིད་བ�ད་�་�་ད�་འཛ�ན་བ�ང་�ས། འགོ་�ིད་དང་ཆ་ཤས་ལེན་མི་ཚ�་ལ་ཁ་པར་དང་ཡི་གེ་བ�ད་དེ་�ན་ཆད་མེད་
པར་ཚ�་�ོག་གི་འཇིགས་�ལ་�ས་པ་འ་དང་། ཁང་པ་དང་�་ཁང་མང་པོར་འབར་�ས་བཞག་ནས་བཀད་པ་་པ་རེད།

འཚ�་བའི་ཡ་ལན་�ི་�ེང་�་ཚ�ང་ཐོག་ལ་�ིར་�ོག་གི་�གས་�ེན་�ིས་�ོང་�ེར་�ི་ཚ�ང་ཁང་�ིན་བདག་ཚ�ས་གནད་དོན་ལ་�ོས་བ�ར་�ིས་
ཐག་གཅོད་ཡོང་བའི་འབད་བ�ོན་�ས་ཡོད།

བ�ད་ལམ་དང་བ�་འ�ིན།

མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་ནང་གི་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་གསར་ཤོག་ཁག་གིས་�ིར་�ོག་གི་ལས་འ�ལ་་�ོར་ལ་གསར་འ�ར་�ེལ་མེད་�ང་། �ིར་
�ོག་ལས་འ�ལ་�ི་འགོ་�ིད་དང་་�ོར་ལ་གསར་འ�ར་�ེལ་བར་�ི་�ོགས་ནས་གསར་འགོད་པ་བ�་ལས་མང་བ་�ོང་�ེར་�་�ེབས་པ་
རེད། འདིས་མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་ནང་གི་དབང་འཛ�ན་པའི་ཐོག་�་གནོན་�གས་�ད་དེ་ཨ་རིའི་�ི་དམངས་ཐོབ་ཐང་གི་འཐབ་�ོད་དེར་�ལ་
ནང་དང་�ལ་�ིས་དོ་�ང་�ེད་དགོས་པ་བཟོས་པ་རེད།

�བ་འ�ས།
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�ི་ལོ ༡༩༥༦ ལོའ�་� ༡༢ ཚ�ས་༢༠ ནས་བ�ང་�ེ་མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་
མི་རིགས་ནག་པོ་ཚ�་�མ་འཁོར་�ི་ནང་�་གང་�་བ�ད་�ང་�ོད་
ཆོག་པ་�ང་བ་རེད། འོན་�ང་དེ་ལ་མ�ག་འ�ས་ཚབས་ཆེན་ཞིག་
�ང་བ་རེད། �་བ་དང་པོ་དེའི་ནང་�་�ོག་མདའ་�ག་མཁན་
ཚ�ས་�མ་འཁོར་གཉིས་དང་ཌོར་ཌར་ཀིང་གི་�ིམ་ལ་མེ་མདའ་
བ�བ་པ་དང་། མི་རིགས་ནག་པོའ�་འ�ལ་པ་ཚ�་ལ་ཉེས་བ�ང་
བཏང་བ་རེད། �ི་ལོ་ ༡༩༥༧ �་༡ ཚ�ས་༡༠ ཉིན་མི་རིགས་ནག་
པོའ�་�་ཁང་�་དང་ཆོས་དཔོན་�ེཛ་�ི་�ིམ་ལ་འབར་�ས་ག�གས་
ཏེ་གཏོར་བཤིགས་བཏང་བ་རེད། དཀར་པོ་མཆོག་འཛ�ན་�ེད་པའི་
མི་�་ལ་ནག་ཉེས་�ིམས་ཆད་འཕོག་པ་�མས་�ོད་�ོལ་བཏང་བ་
རེད། མི་རིགས་འ�ེས་མའི་�ེད་འ�ན་མི་ཆོག་པ་�་�འི་མི་རིགས་
ད�ེ་འ�ེད་�ི་བཀའ་�་གཞན་ཡང་མོཎཊ་གྷོམ་རིའི་ནང་�་བཏང་བ་�ང་ཡོད། �ི་ལོ་ཆིག་�ོང་ད�་བ�་�ག་�་ཐམ་པའི་མ�ག་�་�མ་
འཁོར་ནང་�ོད་སའི་ད�ེ་བ་མེད་�ང་། མི་རིགས་ནག་པོའ�་འ�ལ་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་�མ་འཁོར་�ི་�བ་�་�ོད་�ར་�ིར་ལོག་�ས་ཡོད།
གང་�ར་ཡང་�ིར་�ོག་གི་ལས་འ�ལ་དེ་ལོ་�ས་�ི་�ིང་དོན་�ན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེས་ལོ་བ�འི་རིང་ལ་�ལ་ཡོངས་�་�ི་དམངས་
ཐོབ་ཐང་གི་འཐབ་�ོད་�ས་ཏེ་མཐའ་མ་དེར་�ལ་ཡོངས་�་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་མེད་པར་བཟོ་�བ་པ་རེད།།

