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“...media will be vital in keeping people 
well informed and in encouraging 
debate and participation – key to a 
vibrant democracy. Therefore, I have 
decided that through the exercise 
of my Royal Prerogative of Kidu, to 
strengthen media agencies so that they 
may carry out their duties without fear 
or favour, in the interest of democracy” 

His Majesty the King Jigme Khesar 
Namgyel Wangchuck, 2009





དཀར་ཆག།
༠༡ འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བའི་སྐོར། ༡
༠༢ རྒྱབ་ཁུངས་གསལ་བཤད། ༨
༠༣ ལམ་སོན་འདི་གི་སྐོར། ༩ 

༠༤ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་དང་མི་ཁུངས། ༡༠
 དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སོ? ༡༠

༠༤ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས། ༡༡
 ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར། ༡༢
 དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལཱ་འགན། ༡༣
 བརྡ་དོན་གྱི་ནུས་པ། ༡༣

༠༥ གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན། ༡༥
 གནས་ཚུལ་གྱི་ཤེས་ཡོན། ༡༦
 གནས་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ། ༡༦
 གནས་ཚུལ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སོ? ༡༧
 ཚད་མཉམ་ དྲང་བདེན་དང་ ཕོགས་རིས། ༡༩
 ཕོགས་རིས་ཟེར་མི་ག་ཅི་སོ? ༢༠

 མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད། ༢༢ 
 མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཟེར་མི་ག་ཅི་སོ? ༢༢
 མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ རལ་གྲི་སོ་གཉིསམ། ༢༢
 མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ལམ་སོན། ༢༤ 

 བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ གོ་དོན་གཙོ་ཅན། ༢༥



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

 

༠༡

པར་རིས་༡ པ། འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བའི་འཆར་སྣང་

དང་ དམིགས་དོན་ ཁྱད་ཆོས།

ང་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། 
འགྱུར་བ་དང་ གསར་གཏོད་ དྭངས་གསལ་ 

དྲང་སྤོད་ འགན་འཁྲི་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་ནི།

ང་བཅས་ཀྱི་དམིགས་དོན།
མི་སེར་འབྲེལ་གཏོགས་དང་ མི་དམངས་གྲོས་

བསྡུར་ དེ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་ཐོག་

ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམངས་གཙོའི་

རིང་ལུགས་ ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནི།

ང་བཅས་ཀྱི་འཆར་སྣང་།
མི་ཁུངས་གེ་ར་གིས་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་དང་ལྡན་

པའི་ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་དམངས་གཙོའི་རིང་

ལུགས། 

བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བའི་སྐོར།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལུ་སོར་བསྒྱུར་ ངོ་

སྤོད་འབདཝ་དང་གཅིག་ཁར་ དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ གསར་ཤོས་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཏེ་

ཡོད། དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལུ་སོར་བསྒྱུར་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་

བཙུགས་མི་ལས་གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ཤུལ་ཐོན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་

གཙོའི་རིང་ལུགས་

འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོའི་ལྟེ་བ་འདི་ཡང་ དེ་བསྒང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བརྡ་

བརྒྱུད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ དམངས་གཙོའི་ལམ་སོལ་ ཡར་དྲག་

གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད། 

འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ་འདི་ དམངས་གཙོའི་ལམ་སོལ་ཡར་སྐྱེད་

གཏང་ནིའི་འགན་ཁུར་ཐོག་ འགོ་དང་པ་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་

ཚུ་གི་གྲལ་ལས་གཅིག་ཨིན། འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ་གིས་ ན་གཞོན་

དང་ གཞུང་སྐྱོང་ ཤེས་རིག་ མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་

དོན་ལུ་ མི་སྡེ་སྣ་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་འབདཝ་ཨིན།  བརྡ་བརྒྱུད་འདི་ གནད་

དོན་འདི་ཚུ་ དེ་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ཅིག་ཨིནམ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་མ་འདྲཝ་ 

༼གསར་ཤོག་ མི་སྡེ་ མཐོང་ཐོས་ཀྱི་བརྡ་བརྒྱུད་༽ ཚུ་ལས་འོང་མི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ སྤོད་

ཐངས་ལྷབ་དགོ། གསར་ཤོག་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ མི་སེར་ཚུ་

གིས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སྤོད་ནི་དང་ སྐད་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་

ཐངས་དང་ མི་གཞན་གྱི་ཐོབ་དབང་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ བསམ་འཆར་བཤད་

དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཡོན་བྱིནམ་ཨིན། 

གནས་ཚུལ་རྫུས་མ་དང་ རོགས་ལུ་དམའ་ཕབ་རྐྱབ་དོ་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ལུ་ 

གནས་ཚུལ་ངོ་མ་དང་ བསམ་འཆར་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ གདོང་ལེན་དང་ 

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཚུ་གི་ནང་ བསམ་འཆར་ངོས་འཛིན་འབད་

ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་ གནས་ཚུལ་ལུ་ བརྩི་

མཐོང་བསྐྱེད་ཐངས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབདཝ་ཨིན།

6 བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

པར་རིས་༢ པ། འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བའི་ཐབས་བྱུས། 

ང་བཅས་རའི་ཐབས་བྱུལ་འདི་འབྲེལ་གཏོགས་
ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་དང་ ནུས་ཤུགས་ལྡན་པའི་
དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་བཟོ་ནིའི་ ང་བཅས་

རའི་ཐབས་བྱུས། 

མི་ད
མང
ས་
ཀྱི་
གྲོས

་བ
སྡུར
་ལུ
་ཕ
ན་འ

དེབ
ས་
འབ
ད་ནི
།

རང་ད
བང་ཅ

ན་དང་སྣ
་མང་ཅན་གྱི་གསར་འགྱུར་ལུ་ དབང་ཆ་བྱིན་ནི།

འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་བཟོ་
ནི།

གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་ བརྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན། 

7བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

་་་་་་་་་༠༢
བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

རྒྱབ་ཁུངས་གསལ་བཤད།
དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འདི་ བཙག་འཐུ་དང་ དམངས་གཙོའི་གཙུག་སྡེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན། འབྲུག་གི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ 

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་དང་ གོ་རོགས་སྤེལ་ནི་འདི་ཨིན། ད་རེ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 

གཙུག་སྡེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་བཙག་འཐུ་ཐེངས་༣ པའི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དོ། ང་བཅས་ལུ་ 

དམངས་གཙོའི་ལམ་སོལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ མི་མང་ལུ་ བརྡ་དོན་བྱིན་མི་དང་ ཤེས་ཡོན་སྤོད་མི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ནི་གི་ 

འགན་ཁུར་ཕོག་སྟེ་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༩ ལུ་ རྒྱང་མཐོང་དང་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ལྷོད་པའི་ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱི་དང་ 

ལུང་ཕོགས་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ལེ་ཤ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་ནི་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོད། 

ང་བཅས་རའི་ དམངས་གཙོའི་གཞུང་ལུགས་དེ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་ འབྲུག་པའི་མི་སྡེ་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་གསརཔ་ ངོ་སྤོད་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ཡོད། འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ གནད་དོན་ཁུངས་དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཤེས་ཞིནམ་ལས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་དང་ 

གལ་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་དོན་ལུ་མེན་པར་ སོྤ་སོན་གྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་དོ། གནས་ཚུལ་དེ་ འབྲུག་པའི་མི་སྡེ་དང་ གཞུང་སྐྱོང་

ལམ་ལུགས་འགྱུར་བ་གཏང་ནིའི་ནང་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤོད་དགོཔ་འདུག། མི་སེར་ཚུ་གིས་ དལ་དབང་དང་ རང་དབང་ཅན་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་

དེ་ དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ འགྱུར་བ་ནང་ ཁག་ཆེ་བའི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་ནི་ འགོ་བཙུགས་དེ་ཡོད། 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གསར་ཤོག་དང་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ རྒྱང་མཐོང་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ གངམ་མ་འགྱོཝ་ལས་ གདོང་ལེན་ལེ་ཤ་ཡོད། ན་

གཞོན་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚུལ་ནང་ལུ་ བོ་གཏད་ཚུགས་མི་དང་ བརྡ་དོན་བདེན་པ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་ རིག་རྩལ་ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་

འདུག། ང་བཅས་ཀྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་བརྡ་བརྒྱུད་ མཁོ་འདོད་བཀོད་ཚུགསཔ་འབད་དགོཔ་བཞིན་དུ་ འདི་གི་དོན་ལུ་ གནས་

ཚུལ་གྱི་ཕན་གནོད་ཚུ་ ཧ་གོ་དགོ། 

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་གསརཔ་ནང་ཐོན་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ རྩོད་བསྡུར་འབད་དེ་ མི་སེར་གྱི་བསམ་འཆར་བཤད་ནིའི་ ས་

གོ་བྱིནམ་ཨིན། རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་འགྱུར་བ་འགྱོ་བའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་ མི་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

འབྲུག་གི་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་དང་སོབ་གྲྭ་ཚུ་གི་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚུལ་དང་རང་དོན་སྐུལ་བསྒྲགས་ གནས་ཚུལ་དང་བསམ་འཆར་ ཕོགས་རིས་དང་

དྲང་སྙོམས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་འབྱུང་ཐངས་ ཚོང་བསྒྲགས་ དེ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་བཤད་དེ་ ཁོང་གི་མཐོང་

ནི་དང་ གོ་ནི་ དེ་ལས་ ལྷག་ནི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་བཟོ་དགོ། ཨིན་རུང་ ཤེས་རིག་དང་ མི་མང་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ 

ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ གནས་ཚུལ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ སྤོད་ཤེསཔ་བཟོ་ནི་ ཉུང་སུ་ཅིག་ཨིན་མས། ང་བཅས་རའི་དམིགས་གཏད་འདི་ 

སོབ་དཔོན་ཚུ་དང་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁུངས་དག་ཏོག་ཏོ་ཤེས་པའི་མི་སྡེ་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ནང་ལུ་ 

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་འགན་ཁུར་ ཁག་ཆེཝ་ཚུ་ ཤེསཔ་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་སོན་དེབ་ཆུང་འདི་གིས་ ན་གཞོན་ཚུ་

ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱིས་སྲིད་དོན་གྱི་བརྡ་འཕྲིན་དང་ ཚོང་བསྒྲགས་ དེ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་ཐབས་རིགས་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ཧ་གོ་དགོ་པའི་

སྐོར་ལས་ སོབ་སོན་འབདཝ་ཨིན།

8 བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



་་་་་་་་་

༠༣
བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

ལམ་སོན་འདི་གི་སྐོར།
ལམ་སོན་འདི་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ གཞི་བཙུགས་ཡོད་པའི་ བསམ་སྤོད་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ཆོས་ཚན་ལུ་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་མཁོ་
ཆས་གཅིག་སྦེ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ཨིན། སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཆོས་རྒྱུགས་མཐའ་འཁྱོལ་ནི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མིན་པར་ ཁག་ཆེ་བའི་ཁོང་གི་ མི་ཚེ་
ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་འགན་འཁུར་ཡང་ སོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཕོགཔ་ལས་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་བརྩམ་ཡོདཔ་ཨིན། སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་
དང་ གནས་ཚུལ་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ སོབ་དཔོན་དང་ སྡེ་ཕྲན་འགོ་འདྲེན་པ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བརྩམ་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོའི་ཤེས་ཡོན་ལམ་སོན་འདི་ མང་ཆེ་བ་ཅིག་ འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་ལྟེ་བ་གིས་ མི་ཁུངས་ཤེས་ཡོན་ལས་
རིམ་གྱི་ཡན་ལག་གཅིག་སྦེ་ ནིཝ་ཡོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེས་ཊོ་ནི་བུརགསི་ གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭའི་ གནས་ཚུལ་ཤེས་ཡོན་ཆོས་ཚན་ནང་ལས་ འདྲ་བཤུས་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། (ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་གཟིགས་གནང་། https://www.centerfornewsliteracy.org).  ང་བཅས་ཀྱིས་ 
འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་གི་ཉམས་མོང་དང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་དཔེ་ཚུ་བཀོད་དེ་ དགོངས་དོན་ཚུ་ འབྲུག་པའི་ཤེས་ཡོན་སྦྱངས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གོ་སྒྲིག་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན། ལམ་སོན་འདི་ ན་གཞོན་ཚུ་གི་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ མི་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་གྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤོད་ཡར་རྒྱས་གཏང་
ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་ འགོ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པར་ འཕྲུལ་རིག་གི་དུས་ཚོད་ནང་ ན་གཞོན་ཚུ་
གིས་ རིག་རྩལ་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་སྟེ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྤོད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ཡང་དམིགས་ཡོདཔ་ཨིན།
ཤེས་ཡོན་ལུ་ སྤོ་བའི་འདུན་པ་སྐྱེད་ཐབས་ལུ་ ལམ་སོན་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་གིས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་སྤོ་ཤུགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་
དང་ སོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ སྡེ་ཚན་གྲོས་བསྡུར་དང་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་ཚུ་ཡང་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན། བསམ་ཞིབ་འབད་ཐོག་
ལས་འདྲི་བ་བཀོད་དེ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ལུ་ ལམ་སོན་སྦྱིན་ནི་དང་ སྡེ་ཚན་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ གསལ་ཞུ་འབད་ནི་དང་ གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་འབད་
ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན།

བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཁང་གི་ཐུན་ཚན་ སྐར་མ་༤༥ དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད། ཐུན་ཚན་
རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སོབ་སོྦྱང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་ སྦྱོང་ལཱ་ ཅ་ཆས་དང་ སོབ་དཔོན་གྱི་དྲན་ཐོ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། ལམ་སོན་འདི་གི་ སོབ་ཚན་ཚུ་ ཉམས་
མོང་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། སོབ་ཚན་ཚུ་ནང་ ངོ་སོྤད་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ བསམ་
འཆར་བཤད་ནིའི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡོད། སོབ་དཔོན་ཚུ་ ལམ་སོན་པ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ངོ་སྤོད་འབད་ནི་དང་ ལྷབ་སྦྱང་ཕན་འདེབས་ དེ་ལས་ མཇུག་བསྡུ་
ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཏེ་ཡོད། སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ལམ་སོན་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ རྩོམ་འབྲི་དང་ ཅ་ཆས་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ 
གནད་དོན་དང་ དོན་ཚན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཧེང་སྐལ་ ཞིལ་འཚོལ་འབད་བའི་རེ་བ་ཡོད། ལམ་སོན་འདི་གི་བཀོད་རྒྱ་ལུ་དམ་དམ་འབད་གནས་མ་དགོ་
པའི་ཁར་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཉམས་མོང་དང་ ཁྱད་རིག་ ཅ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག།

ལམ་སོན་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཡང་ མི་ཚེ་ནང་ངོ་མ་བྱུང་མི་དང་ ཞིབ་འཇུག་ཐོག་ལས།
� སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་གྱི་ནུས་པ་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་དང་ མི་སེར་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་ ཤེས་ནི་དང་ བོ་རིག་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ 

གནས་ཚུལ་ཚུ་ སྤོད་ཤེསཔ་བཟོ་ནི།
�	 གནས་ཚུལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་ཨིན་ན་མེན་ན་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤེས་ཡོན་དང་ རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི།
�	 སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གློག་རིག་ཐོག་ལས་ཐོབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་ལུ་སྤེལ་བའི་སྐབས་ལུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ཤེས་ནིའི་ 

རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི། 
�	 བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ བཟོ་བཟོཝ་དང་ ཁྱད་ཆོས་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ལྷག་མི་དང་ལ་མི་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་འབབ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རིག་

རྩལ་ཐོག་ཁ་སྐད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེདཔ་ཨིནམ་ ཤེས་བཅུག་ནི།

ལམ་སོན་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ ལྷབ་སྦྱང་ཕན་འདེབས་ཀྱི་དོན་ཚན་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་ཕན་འདེབས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཡོད། འདི་ནང་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ མི་ཚེ་
ནང་མོང་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་སའི་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ས་སྒོ་བྱིན་ནི་དང་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ གཙོ་

བོར་བཏོནམ་ཨིན། 
9བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

 ་

༠༤
བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་དང་མི་ཁུངས།
དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སོ?

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་འདི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐྱོང་མི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་ཡང་ མི་སེར་གྱི་གཞུང་དང་ མི་སེར་གྱིས་སྐྱོང་བའི་

གཞུང་ དེ་ལས་ མི་སེར་གྱི་དོན་ལུ་འབད་བའི་གཞུང་ཟེར་ ངེས་ཚིག་བཀོདཔ་ཨིན།༼ཨེ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ ཨ་བ་ར་ཧམ་ ལིན་ཀོ་ལཱན་༡༨༠༩-

༡༨༦༥༽ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འདི་ སྲིད་དོན་གྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ རང་མོས་རྣམ་དག་གི་བཙག་འཐུའི་ཐོག་ལས་ གདམ་འཐུ་འབད་

བའི་ ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན། དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དབང་ཆ་མཐོ་ཤོས་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་ནིའི་དོན་ལུ་ 

འདེམས་ངོ་དང་ ཚོགས་པ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཨིན།  མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ ལཱ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་

ཚུགས་པ་ཅིན་ སྐྱོན་བརྗོད་དང་ སོར་ནིའི་རང་དབང་ཡོད། འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ གོ་གནས་འཆང་མི་ལ་ལུ་ཅིག་

གིས་ དབང་ཚད་ལོག་སྤོད་འབད་མི་ལུ་ ངོ་རྒོལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དམངས་གཙོའི་གཞུང་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ འགོ་བཙུགས་མི་འདི་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་ཨིན། ང་བཅས་རའི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འདི་ གསེར་ཁྲིའི་རྩ་བ་

ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཅིག་མཐུན་དང་མཉམ་མཐུན་ཡར་དྲག་དོན་ལུ་ འགན་ཁུར་དང་བཅས་ གསོལ་རས་སྦེ་ གནང་སྟེ་ཡོད། མི་དབང་མངའ་

བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་སྒྲུབ་ནི་འདི་ དམིགས་ཡུལ་མེན་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལུ་

བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁམས་ནང་ལུ་ གཅིག་མཐུན་དང་ མཉམ་མཐུན་ བདེ་འབྱོར་ཚུ་ འབྱུང་དགོ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོད། ༼རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་༡༠༥ པའི་

གསུང་བཤད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༧༽

མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འདི་ མི་ཁུངས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་འགན་ཁུར་ཨིན་ཟེར་ གསུངས་ཏེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ 

ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་༡༠༩ པའི་སྐབས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འདི་ 

མི་སེར་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ནི་འདི་ ང་བཅས་རའི་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡོད། དམངས་གཙོའི་

རིང་ལུགས་འདི་ ལོ་ངོ་ལྔའི་བར་ན་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན། ང་བཅས་རའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ལུ་ འགན་

འཁྲི་དང་ འགན་ཁུར་བཀལ་དགོ། བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་གྱི་ཚ་གྱང་དང་ དགོས་མཁོ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་

ཁུངས་ཚུ་གིས་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ བསམ་ལེན་བྱིན་དགོ། དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འདི་ གྲུབ་འབྲས་མེན་པར་ འཚོ་བ་སྐྱེལ་

ཐངས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེ་གི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ མི་ཁུངས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་རག་ལས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་གཞུང་ཨིན། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་ 

གཅིག་མཐུན་གྱི་བརྡ་མཚོན་ཨིན། དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་གཞུང་འདི་ རྒྱལཔོ་གིས་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ 

སྐྱོང་བའི་གཞུང་ལུགས་ཅིག་ཨིན། ༼འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ༽ གཞི་རྟེན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཅིག་ཨིན་མི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་གིས་ གཞུང་ལུ་ 

རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་ནིའི་ནང་ ལམ་སོན་འབདཝ་ཨིན།

10 བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

ཁ་སབ། 
ཁྱོད་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཆ་རོགས་ཚུ་
དང་གཅིག་ཁར་ཁ་སབ། གྲོས་བསྡུར་དང་ རྩོད་བསྡུར་འབད་བ་
ཅིན་ ཁྱོད་རའི་བསམ་ཚུལ་སྐོར་ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་
ཚུགསཔ་མ་ཚད་ གཞན་གྱི་བསམ་འཆར་ཡང་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

བརྡ་དོན་ཐོབ་ཚུགསཔ་འབད།
འཕྲལ་གྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལས་ གསར་ཤོག་ལྷག་ནི་ ཡང་ན་ 
བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ཚུ་ལྷག། མི་སེར་ཚུ་གིས་ 
ཁོང་རའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ལུ་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ 
གྲོས་ཐག་ལེགས་ཤོམ་གཅད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་
འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད། 

དྲི་བ་བཀོད།
དྲི་བ་འདྲི་བ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ ང་བཅས་རའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ 
ག་ཅི་འབྱུང་དོ་ག་ ཤེས་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲོས་ཆོད་དང་ 
གནས་སྐབས་ ཡང་ན་ གཞན་གྱིས་བྲིས་མི་དེ་ ཧ་མ་གོ་བ་ཅིན་ 
དྲི་བ་འདྲི། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཧ་མ་གོ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་སོབ་དཔོན་དང་ 
དབང་འཛིན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལུ་ཡང་  དྲི་བ་བཀོད་དགོ།

རྩོམ་འབྲི་འབད།
ཁྱོད་རའི་བསམ་འཆར་ཚུ་ རྩོམ་འབྲིཔ་འགོ་དཔོན་ལུ་ཡི་གུ་
གཏང་ནི་ ཡང་ན་ རང་རྐྱང་བསམ་འཆར་རྩོམ་འབྲི་འབད་དེ་ 
འབྲེལ་ཡོད་གསར་ཤོག་ཚུ་ལུ་གཏང་། ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་འཐུས་
མི་འབད་དེ་ གློག་ཐོག་གྲོས་གནས་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་
འབད། 

ཨ་རག་ར་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་འབད། 
གཤམ་གསལ་ཚུ་འབད་ཐོག་ལས་ གཞན་གྱི་དཔེ་སོན་འབད།
༡༽ འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་ཐོག་ལ་ བྱ་སྤོད་འཐབ།
༢༽ ཁྱོད་རའི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ཡུན་བརན་ཅན་གྱི་ འཚོ་བའི་
ལག་ལེན་ཚུ་ ཡོདཔ་བཟོ། ཡུན་བརན་ཅན་གྱི་འཚོ་བའི་ལག་
ལེན་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སོ? ཡུན་བརན་ཅན་གྱི་འཚོ་བའི་ལག་
ལེན་ཟེར་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་ས་ཆ་ལུ་ གནོད་པ་ཉུང་བའི་ 
ལག་ལེན་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། དཔེར་ན་ སོབ་གྲྭ་ནང་ རྐང་སོང་
སྦེ་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོ་ནི་དང་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའི་སྐབས་
ལུ་ གློག་མེ་གསད་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱ་ཐུག་བཟུམ་ སྒམ་རྐྱབ་ཡོད་
མི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་ ནང་འདྲེན་འབད་མི་མེན་པར་ ས་གནས་ཀྱི་
བཞེས་སྒོ་ཉོ་ནི་ཚུ་ཨིན། 

ཁས་བངས་འབད ། 
མི་སྡེ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་བྱིན་ཏེ་ ལཱ་རིགས་
ནང་ གྲོགས་རམ་འབད། 

ཁྱོད་རའི་ཐོབ་དབང་དང་ འགན་ཁུར་ཤེས་ཚུགསཔ་འབད། 

མཇུག་ར་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས། 
ཁྱོད་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ ཡིད་
ཆེས་ཡོད་པའི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཚོགས་རྒྱུན་བཙུགས།

འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས། 

འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་ཀྱིས་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འདི་ སྒྲིང་སྒྲི་བཟོཝ་

ཨིན། མི་སེར་ཚུ་གིས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ ཁོང་གི་མི་

ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་ནིའི་ནང་ དང་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་

ལུ་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ སྒྲིང་སྒྲི་འགྱོཝ་ཨིན། འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་

ཟེར་མི་འདི་ ལོ་ངོ་ལྔའི་བར་ན་ ཚོགས་རྒྱན་ཚར་རེ་བཙུགས་ནི་གིས་མ་ཚད་པར་ ཚ་གྱང་

ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་བརྡ་དོན་འཚོལ་ཏེ་ མི་སྡེ་དང་གཅིག་

ཁར་ འབྲེལ་མཐུན་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་མི་དེ་ཨིན། ཁོང་གིས་ ཁོང་རའི་ཐོབ་དབང་ཚུ་ 

འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྤོད་ནི་དང་ ཚ་གྱང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་སྐོར་ལས་ བསམ་

འཆར་བཤད་དེ་  དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ དང་ལེན་འབདཝ་ཨིན།

ཚོག
ས་
རྒྱ  ན
་བཙུ

 གས
།   

 བསམ་འཆར།      དང་ལེ ན་འབད།འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས།

པར་རིས་༤ པ། འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་མི་སེར་འབད།

པར་རིས་༥ པ། འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་ལུ་མཁོ་བའི་ཐོ། ༼འབྱུང་ཁུངས་ 

བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ་༢༠༡༧ ། ཁྱད་པར་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སོན་༽

11བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

Figure 6: Rights and Duties (Source: BCMD, 
2017, A Citizen’s Guide to Making a Difference)

ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར། 
ཐོབ་དབང་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་རུང་ ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དལ་དབང་ལུ་སབ་ཨིན། དཔེར་

ན་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་གིས་ མི་ཁུངས་གེ་ར་ལུ་ གཞི་རྟེན་གྱི་ཐོབ་དབང་གནངམ་ཨིན།༼པར་རིས་༦ པ་ལུ་གཟིགས༽ ཐོབ་དབང་ཟེར་མི་འདི་ 

འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ མི་ཚུ་གི་ལམ་སོལ་ ཡང་ན་ མི་ཚུ་ མི་འདྲ་ཟེར་མནོ་ནི་ ཡང་ན་ མནོ་བསམ་གཏང་ཚུལ་ཚུ་ མི་འདྲ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་གཅིག་ལུ་ ཧ་

གོ་དགོ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་བཟུམ་མའི་ ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ཆུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ ལམ་སོལ་དང་ ཆོས་ལུགས་ལུ་དད་པ་ ཁ་སྐད་ བཞེས་སྒོ་ 

གོམས་སོལ་ དེ་ལས་ གྱོན་ཆས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད། རང་གི་ཐོབ་དབང་སྤོད་པའི་སྐབས་ལུ་ གཞན་གྱི་ཐོབ་དབང་ལུ་ གནོད་ནི་མི་འོང་

ཟེར་མི་འདི་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོ། དེ་འབདཝ་ལས་ ཐོབ་དབང་དང་ འགན་ཁུར་ཚུ་ གཅིག་ཁར་འོང་དགོ། ང་བཅས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ མི་ཁུངས་ཅིག་

འབདཝ་ལས་ རྩ་བ་གསུམ་ དེ་ཡང་ རྒྱལཔོ་དང་ མི་སེར་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕག་ཞུ་ནིའི་འགན་ཁུར་ཕོག། ང་བཅས་ལུ་ བསམ་ཤེས་མེད་པའི་ཐོག་ལས་ 

རང་གི་ཐོབ་དབང་སྤོདཔ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཉམ་མཐུན་དང་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལུ་ ཐོ་མ་ཕོགཔ་འབད་བཞག་ནིའི་ འགན་ཁུར་ཕོག། 

ཐོབ་དབང་འདི་ཚུ་ ཚད་མེདཔ་མེན་པར་ ཚད་འཛིན་ཡོད། ཐོབ་དབང་གི་ཚད་འཛིན་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ མི་དམངས་མཉམ་མཐུན་ 

བཟང་སྤོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ མི་གཞན་གྱི་ཐོབ་དབང་ དལ་དབང་ལུ་ བརྩི་བཀུར་འབད་ནིའི་མཐའ་དོན་ལུ་ དམིགས་ཏེ་

ཨིན། (https://www.ourcivilisation.com).

12 བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་
ལཱ་འགན།

པར་རིས་༧ པ། བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལཱ་འགན

རྒྱལ
་ཡོ
ངས
་ལུ
་བརྡ
་དོན

་སོྤད
་ནི།

བསམ་འཆར་སྣ་མང་བཤད་སའི་ས་གང་གོ།    
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
     

          
                                                                       དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་སོྤདཔ

་ཨིན
།

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལཱ་འགན། 

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ལུ་ མི་སེར་གྱིས་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་ བཙག་འཐུ་འབད་དེ་ དབང་ཆ་བྱིནམ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ 

བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་གཞུང་གིས་ དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དབང་ཆ་དང་ དབང་ཚད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འཐབ་ཚུགསཔ་ བཟོ་ནིའི་ཐོབ་

དབང་ཡོད། བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ བརྡ་དོན་བྱིན་ནི་དང་ འཐོབ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་འབད་དེ་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ ལཱ་

འགན་ཡོད། བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ གཞུང་གི་ འཆར་གཞི་དང་ ལས་སྣ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་འབད་ 

ཞབས་ཏོག་ཞུཝ་ཨིན།

བརྡ་དོན་གྱི་ནུས་པ། 

འགྲོ་བ་མི་ག་ར་ལུ་ བརྡ་དོན་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གོ་སྐབས་གསརཔ་དང་ ཉེན་ཁའི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཐབས་ལུ་ཨིན། བརྡ་དོན་འཚོལ་ནི་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་

གཏང་ནི་དེ་ འགྲོ་བ་མི་གི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན། ཁོང་རའི་ཉེན་ཁའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་བཅུག་མི་ བརྡ་དོན་གྱི་ལམ་ལུགས་མེད་པར་ འགྲོ་བ་མི་གིས་ 

གསོན་པོ་སྦེ་ འཚོ་བ་སྐྱེལ་མ་ཚུགསཔ་འོང་། ཨིན་རུང་ བརྡ་དོན་འཚོལ་ནི་དང་ སྤེལ་ནི་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་ དབང་ཆའི་སྐོར་ལས་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ 

གདོང་ལེན་ཅན་ཅིག་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་༡༩༣༠ སོ་གྲངས་ནང་ ཇར་མ་ནི་ལུ་ ན་ཟི་ཚོགས་པ་གིས་ སོབས་ཆུང་བའི་གསར་ཤོག་ལས་སྡེ་ཉོ་

སྟེ་ ཁོང་རའི་ཁེ་ཕན་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་སྤེལ་ནུག། ན་ཟི་ཚོགས་པ་དེ་ གཞུང་སྐྱོང་གི་དབང་ཆ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ གསར་ཤོག་གྱི་ཆོག་ཐམ་བྱིན་ཏེ་ གསར་

ཤོག་གི་ནང་དོན་ལུ་ བང་བཙོང་ཐོག་ལས་ ལགཔ་རྐྱབ་སྟེ་ ཁོང་གི་མནོ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ བྲིས་བཅུག་ནུག། ཕོགས་ལྷུང་མེད་པའི་གསར་ཤོག་ཚུ་གིས་

ཡང་ ཁོང་ལུ་ ཆོག་ཐམ་བྱིན་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ན་ཟི་ཚོགས་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ རིན་མེད་སོང་པ་ པར་སྐྲུན་འབད་དེ་ ཇིའུ་གི་ཆོས་ལུགས་འབད་མི་ཚུ་གི་ 

ཁྱབ་བསྒྲགས་ཡོདཔ་ལས་ ལེན་མ་བཏུབ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཇར་མ་ནི་གི་ གཞུང་གི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ གསར་ཤོག་ཚུ་གིས་ ཧིཊ་ལར་ལུ་ 

གདོང་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པས།

13བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།
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རི་པོ་ཊར་ཡི་དའུཏ་བོ་ཌར་ཟེར་མི་ལས་སྡེ་གིས་བཟོ་བའི་ འཛམ་གླིང་གནས་ཚུལ་དལ་དབང་གི་ཁྲམ་རིས།

པར་རིས་༨ པ། འབྱུང་ཁུངས། Source: https://rsf.org/en/2017-world-press-freedom-index-tipping-point

བརྡ་དོན་འདི་ དབང་ཆ་ཨིན། དེང་སང་གི་དབང་ཤུགས་ཅན་གྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་ལེགས་ཤོམ་ཐོབ་མི་ མི་མང་ལུ་འདྲོག་སྟེ་ མི་མང་གིས་ 

བརྡ་དོན་ཐོབ་ནི་ལུ་ བཀག་འཛིན་འབད་དེ་ དམ་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། མི་སྡེ་ ཡང་ན་ གཞུང་གིས་ བརྡ་དོན་ག་དེམ་ཅིག་ བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན་

ན་ ཐག་གཅདཔ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱ་ནག་གིས་ རང་དབང་ཅན་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ ཞི་བདེ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོནམ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ 

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལུ་ ཕེན་གུ་ཧང་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་ ཟམ་ཧྲམ་སྟེ་ མི་གྲངས་༤༧ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་མི་བཟུམ་མའི་ ཚོར་ཤུགས་ཅན་གྱི་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ སྤེལ་ནི་ནང་ བཀག་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། For details, see http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/con-

tent/article/2007/08/17/ AR2007081700752.html).

ཨེ་མི་རི་ཀ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ བཀག་ཆ་མེད་པར་ འཐོབ་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞུང་གིས་ 

བྱུང་རབས་ཀྱི་ཀི་དེབ་རྩོམ་འབྲི་འབད་དེ་ བྱུང་རབས་འབྲི་ཐངས་ནང་ཡང་ བཀག་འཛིན་འབད་ཚུགས། དེ་འབདཝ་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས་

ལུ་ ངེས་བདེན་ཨིན་མིན་ཚུ་ བལ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། ད་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ བརྡ་དོན་ག་ཏེ་ལས་འོང་དོ་ག་དང་ ག་གིས་བྲིས་ཡི་ག་ ཤེས་དགོ།

14 བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།༠༥
བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།
   དྲང་བདེན་འདི་ གྲ་སྒྲིག་མ་ཚུདཔ་ལས་ རྫུན་གཏམ་གྱིས་ འཛམ་གླིང་ཕྱེད་ཀ་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཚརཝ་ཨིན།” ༼ཨིནསི་ཊོན་ཅར་ཅིལ༽ 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རྒྱང་མཐོང་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ བརྡ་དོན་དང་

བརྒྱུད་འབྲེལ་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཞབས་

ཏོག་ཚུ་ ཨ་རག་དང་མ་འདྲཝ་འབད་ གོང་འཕེལ་སོང་ཡི། འཛམ་

གླིང་གི་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གནས་སྡུད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ པ་ཚུན་ཚོད་ མི་རོབས་འབུམ་བདུན་

ལྷགཔ་ཅིག་ཡོད་མི་ འབྲུག་ལུ་ ཕེསི་བུག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ 

༢༥༠,༠༠༠ དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལུ་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་

ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ༣༣༡,༤༢༣ འདུག་ཟེར་བཀོད་ནུག། འབྲུག་

གི་གསར་ཤོག་དང་ རྒྱང་བསྒྲགས་ཚུ་ཡང་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་

དང་ ཕེསི་བུག་ཐོག་ལས་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་དོ།  འབྲུག་

བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱིས་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ འབྲུག་མི་གེ་རའི་དོན་ལུ་ 

འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་

འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ གནས་ཚུལ་དེ་ བོ་

གཏད་ཚུགསཔ་ཨིནམ་ ག་དེ་སྦེ་ཤེས་ནི་སོ? ཕེསི་བུག་དང་ ཊིའུ་

ཊར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ བོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཨིནམ་ ག་དེ་སྦེ་ཤེས་

ཚུགས་ནི་སོ? 

འདི་གིས་ མི་གེ་ར་ལུ་ གནས་ཚུལ་ལེན་མི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ གནས་ཚུལ་བྱིན་མི་ཅིག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་རིག་རྩལ་ བྱིན་

ཏེ་ཡོད། འདི་གིས་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལུ་ཕན་ཐབས་ཡོདཔ་ད་ དམངས་ཀྱི་ཚབ་འབད་ གནས་ཚུལ་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་མི་ཁྱད་རིགཔ་ཚུ་མེད་པར་ 

ཐད་ཀར་དུ་ བསམ་འཆར་སྣ་ཚོགས་བཤད་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་སྐྱོན་ཆ་དེ་ཡང་ ཆ་གནས་ཡོད་མི་དང་མེད་མི་ 

བརྡ་དོན་དེ་ཚུ་ ཁྱད་རིག་མེད་པར་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ སྤེལ་ཚུགསཔ་ཨིན། མཁས་མཆོག་ཨིན་རུང་མེན་རུང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ཚུགསཔ་

བཟོཝ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ཚུན་ཚོད་ ཡུ་ཊུབ་ནང་ལུ་ སྐར་མ་རེ་ནང་ བརྙན་འཕྲུལ་བི་ཌོའོ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༤༠༠ འབད་མི་ བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་འཛིན་

སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་སུ་སཱན་ཝོཇ་སི་ཀི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཚུན་ ཉིནམ་རེ་ལུ་ ཆུ་ཚོད་འཐེར་འབུམ་༡ བལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

ཁུངས་མེད་མི་དང་ ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གློག་ཐོག་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག། དང་པ་རང་ བརྡ་དོན་སྤོད་མི་གི་དཀའ་ངལ་ བརྡ་

དོན་མང་དྲགས་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ གཉིས་པར་དུ་ ཚོང་བསྒྲགས་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ ཚོང་ཆས་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་

ང་བཅས་ཀྱིས་ གནས་ཚུལ་

རྫུས་མ་དང་ངོ་མའི་བར་ན་ 

ག་དེ་སྦེ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི་སོ?

15བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

བཟུམ་མཐོང་མི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བདེན་པ་ག་ཨིནམ་ ཤེས་ཚུགས་ནི་དེ་ཨིན། དེ་ལས་ཚང་གྱང་ཆེ་

བའི་གནད་དོན་འདི་ གློག་རིག་ནང་ལུ་ གནས་ཚུལ་རྫུས་མ་ཐོན་མི་དེ་ཨིན། དེ་གི་ཉེན་ཁ་འདི་ཡང་ གནས་ཚུལ་རྫུས་མ་མང་དྲགསཔ་ལས་ གནས་ཚུལ་

ངོ་མ་དང་ བདེན་པ་ཚུ་ལུ་ སྣང་མེད་བསྐྱུར་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། གསུམ་པར་དུ་ རང་གིས་དགའ་བའི་མི་སེར་དང་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མ་བཏུབ་

པའི་བསམ་འཆར་བཤད་པའི་སྐབས་ལུ་ དེ་ལུ་ ཕོགས་ལྷུང་མེད་པར་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་དེ་ཨིན།

ད་རུང་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ལ་བ་གིས་ ལམ་སོན་འབད་བའི་ དམངས་གཙོའི་གཞི་རྩ་ 

གཞི་བཙུག་འབད་བའི་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་གསརཔ་ཅིག་ཨིན། གནས་ཚུལ་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ མཐར་འཁྱོལ་

འབྱུང་ནི་ལུ་ ལཱ་འགན་གཙོ་ཅན་ཅིག་འབགཔ་ཨིན། གནས་ཚུལ་གྱི་བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ཡན་ལག་བཞི་པ་འབདཝ་ལས་ བརྡ་དོན་ག་བཟུམ་

སྤེལ་ནི་ཨིན་ན་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ནིའི་འགན་ཁུར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤེལ་ནིའི་བོ་སོབས་འོང་དགོ། བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་གཞུང་གིས་ 

གཞུང་སྐྱོང་གི་ བྱ་རིམ་སྐོར་ལས་ མི་མང་ལུ་ བརྡ་དོན་སྤེལཝ་ཨིན། ད་རུང་ འདི་གིས་ གཞུང་ལུ་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ནིའི་ནང་ལུ་ 

མི་མང་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་བའི་ ཟམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ དམངས་ཀྱིས་ གནས་ཚུལ་ ཡང་ན་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ཡོད་མི་བརྡ་དོན་ཚུ་ 

བོ་གཏད་ཚུགསཔ་ཨིན་ན་མེན་ན་ ག་དེ་སྦེ་ ཐག་གཅདཔ་སོ? 

བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་ཟེར་མི་འདི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ གསར་ཤོག་དང་ རྒྱང་མཐོང་ ཡང་ན་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འོང་རུང་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་ཨིན་

ན་མེན་ དབྱེ་བ་དཔྱད་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་སབ་ཨིན། ད་རེས་གློག་རིག་གི་དུས་སྐབས་ནང་ལུ་ བརྡ་དོན་འཐོབ་མི་ཚུ་གིས་ གནས་ཚུལ་བདེན་

པ་ཨིན་ན་མེན་ན་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དགོཔ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འདི་ ཧེང་སྐལ་ཁག་ཆེ།

གནས་ཚུལ་གྱི་ཤེས་ཡོན།
གནས་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ།

ཡར་སྤེལ། རང་དོན་བསམ་འཆར།  ཕྱི་སེལ་མ་རྐྱབ་པའི་བརྡ་དོན། སྤོ་སོན།

ཚོང་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ 

མི་ངོ་ཚུ་ཚོང་བསྒྲགས་འབད་

ནི། ༼དཔེར་ན་ ཚོང་

བསྒྲགས་དང་

མིང་གཏམ༽ 

སྲིད་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཡར་སྤེལ་དོན་ལུ། 

 ལུགས་མཐུན་གྱི་ཕྱི་སེལ་ལས་

ཟུར་ནི། ༼དཔེར་ན་ 

ཊིའུཊསི་དང་ ཕེསི་

བུག་ནང་གི་

བརྗོད་དོན༽ 

སྤོ་བ་ ཡང་ན་ 

དལ་ཁོམས་སྤོད་ནི།

པར་རིས་༩ པ། གནས་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ།

16 བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

རང་དབང་།དཔྱད།

འགན་འཁྲི།

ག་ཅི་འབད་རུང་ ངེས་ཏིག་དང་ དྲང་

བདེན་བཟོ་མི་གི་ སྒྲུབ་བྱེད་བསྡུ་ལེན་

གྱི་བྱ་རིམ།

ག་དེ་འབད་སོ? མི་གཅིག་གི་ཚིག་ལུ་ 

ངོས་ལེན་མ་འབད་བར་ རང་དབང་

ཐོག་ལས་ སྒྲུབ་བྱེད་ཞིབ་དཔྱད་

འབད་ནི།བདེན་དཔྱད།

གསར་འགྱུར་པ་དང་ གསར་འགྱུར་འདུས་ཚོགས་ཚུ་ ཁེ་ཕན་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་

ལས་ དམ་འཛིན་དང་ རྒྱུད་བསྐུལ་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་མེདཔ་འབད་བཞག་

ནི།

ག་དེ་འབད་སོ? དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དེ་ གསར་འགྱུར་པ་གིས་ དྲནམ་

བཏོན་ཏེ་ ཧེ་མའི་མནོ་ལུགས་ལས་ སྲུང་དགོཔ་ད་ དམིགས་ཡུལ་གཅིག་པའི་ 

མཉམ་རོགས་ཚུ་གིས་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས།

གནས་ཚུལ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སོ?
ད་རེས་ནངས་པར་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཧེ་མ་དང་མ་འདྲཝ་འབད་ ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ གསར་འགྱུར་དང་ གནས་ཚུལ་གྱི་རིག་པ་དེ་ ཨ་རག་དང་མ་འདྲཝ་

འབད་ ཁག་ཆེ། གནས་ཚུལ་ཟེར་མི་འདི་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་ བརྡ་དོན་ཨིན། གསར་འགྱུར་པའི་བརྡ་བརྒྱུདས་ཚུ་གི་ཁས་བངས་

འདི་ བདེན་གཏམ་འཚོལ་ཏེ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་དེ་ཨིན། དམིགས་དོན་ངོ་མ་ར་  གསར་འགྱུར་གྱི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ བརྡ་དོན་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ 

གསལ་ཞུ་འབད་ནི་དེ་ཨིན། གསར་འགྱུར་པ་དེ་ ཡིད་ཆེས་ཚུགས་པའི་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་འཚོལ་ཏེ་ རེ་ཚེ་སྐབས་ ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ བསམ་

འཆར་སྣ་ཚོགས་ འཚོལ་ཞིནམ་ལས་ དྲང་སྙོམས་དང་ ངེས་བདེན་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་སྤེལ་ནི་ནང་ སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་མི་ཅིག་ཨིན། 

གནས་ཚུལ་འདི་ ད་རེས་ནངས་པར་ ངག་ཐོག་དང་ ཡིག་ཐོག་ གློག་རིག་ཐོག་ལས་ འབོར་ཆེ་དྲགས་འབད་འཐོབ་མི་ བཤད་ཐོ་དང་ འཐོར་གཏམ་ 

འཆར་སྣང་ ཚོད་དཔག་ བརྡ་དོན་རྫུས་མ་ དེ་ལས་ སྐྱོན་བརྗོད་ཚུ་མེན། གནས་ཚུལ་སྤེལ་ནི་དེ་ མི་དམངས་ལུ་བརྡ་དོན་བྱིན་ནི་དང་ ཉན་མི་ ལྷག་མི་ 

དེ་ལས་ ལ་མི་ཚུ་ བརྡ་དོན་ལོག་པ་འཐོབ་ནི་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་ཨིན། 

གནས་ཚུལ་དེ་ བརྡ་དོན་གྱི་རིགས་གཞན་ལས་ སོ་སོ་ཡོད་དགོ་མི་དེ་ཡང་ བདེན་དཔྱད་འབདཝ་མ་ཚད་ སྡེ་ཚན་གཞན་གྱིས་ དམ་འཛིན་དང་ རྒྱུད་

བསྐུལ་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པར་ རང་དབང་ཐོག་ལས་ འབྲི་ནི་དང་ གསར་འགྱུར་པ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་ལཱ་གི་ཐད་ཁར་ ལདམོ་ལ་མི་ ལྷག་མི་ དེ་

ལས་ ཉན་མི་གིས་ འགན་འཁྲི་བཀལ་འོང་།

ཁྱོད་རའི་ལཱ་གི་འགན་འཁྲི་དང་ ལན་སབ་ནི། 

ག་དེ་འབད་སོ? གཞན་གྱིས་ འཛོལ་བ་ཚུ་ 

སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ལཱ་དང་

གཅིག་ཁར་ མིང་དང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ 

དེ་ལས་ གློག་འཕྲིན་ཨང་བཀོད་དགོ།

པར་རིས་༡༠ པ། གསར་འགྱུར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་ཅན།

17བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་ག་ཅི་བཟོཝ་ཨིན་ན?

གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ ཆ་གནས་ཡོདཔ་དང་མེདཔ་གི་དབྱེ་བ་དཔྱད་པའི་སྐབས་ གནས་ཚུལ་སྤེལ་མི་ཚུ་གིས་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་དོན་ཚན་

གཉིས་ཡོད།

དེ་ཡང་ བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནི་དང་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་གཉིས་ཨིན། གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཟེར་མི་འདི་ གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་

པའི་ མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་གོ་ནི་མ་གཏོགས་ གནས་ཚུ་སྤེལ་མི་ལས་ཁང་ (དཔེར་ན་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་དང་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ འབྲུག་

དུས་ཚོད་དང་ འབྲུག་གནས་ཚུལ་ དེ་ལས་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ ལ་སོགས་པ) ཚུ་ལུ་མི་གོ། དཔེར་ན་ ཁྱོད་ལུ་སོབ་ཕྲུག་དང་ སོབ་དཔོན་གྱི་གནས་

ཚུལ་གཅིག་དགོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འདི་ བོ་གཏད་ཚུགས་པའི་ གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཨིན།

གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་དེ་ཡང་ རང་དབང་ཅན་དང་ རང་མོས་ཅན། འབྱུང་ཁུངས་སྣ་མང་དང་ རང་རྐྱང་/ འབྱུང་ཁུངས་རྐྱང་པ། བདེན་

དཔྱད་འབད་ནི་དང་ ཏན་ཏན། དབང་ཚད་ཅན/རྒྱུས་ཅན་དང་ རྒྱུས་མེདཔ། མིང་ཅན་དང་ མིང་མེད། (དཔྱད་རིག་གཏང་ནི་ཁེ་ཕན་ལུ་ སོམ་ཚིག་ 

IMVAIN ཡང་ན་ I’m Vain ཟེར་བརྗོད་དོ་བཟུམ།)

རང་དབང་ཅན།

འབྱུང་ཁུངས་སྣ་མང་།

བདེན་དཔྱད་འབད་མི།

རྒྱུས་ཡོདཔ་

མིང་ཅན།

གཡས་ལུ་ཡོད་མི་
ལས་ གཡོན་ལུ་
ཡོད་མི་ཚུ་དྲག། 

རང་འདོད་ཅན

འབྱུང་ཁུངས་རྐྱང་པ

ཁུངས་བསྐྱལ་མི།

རྒྱུས་མེདཔ

མིང་མེད

པར་རིས་ ༡༡ པ། གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས།

གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་འདི་མགུ་རྙོག་དྲགས་ཅིག་ཨིན། རང་གི་མིང་གསང་བའི་ཐོག་ལས་བཀོད་མི་ གནས་ཚུལ་ཆ་མཉམ་བདེན་པ་

མིན་ཟེར་སབ་མི་ཚུགས། རེ་ཅིག་སྐབས་ ཁེ་རྒུད་ཕོག་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རང་དབང་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་

ཧ་གོ་སྲིད། འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ དབང་ཚད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གིས་ཡང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ག་ར་ཤེས་རུང་ དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་

འཁྲིལ་ ཕྱེད་ཀ་ལས་བརྒལ་མི་སབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

དཔེར་ན་ གནོད་ཉེན་ཆེ་བའི་ མཚོན་ཆ་གི་སྐོར་ལས་ ཨེ་མི་རི་ཀ་གིས་ ཨི་རག་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ དམག་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། དབང་ཚད་

ཅན་དང་ མིང་ཅན་གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་གིས་ ཨི་རག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གནོད་ཉེན་ཆེ་བའི་མཚོན་ཆ་ཡོདཔ་དང་ མཚོན་ཆ་འདི་ཚུ་གི་ ཨེ་མི་རི་ཀ་

དང་ མཐུན་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་ཆོ་ཡོད་ཟེར་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨེ་མི་རི་ཀའི་མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་ དམག་རྐྱབ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ ཕོགས་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ཚེ་སོག་ལུ་ 

བར་ཆད་བྱུང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ CIA གི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཨི་རག་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཆེ་བའི་མཚོན་ཆ་ཡོད་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འཐོབ་

ཨིན།

18 བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

ཚད་མཉམ་ དྲང་བདེན་དང་ ཕོགས་རིས།

གནས་ཚུལ་ཤེས་ཡོན་སྐབས་ ཚད་མཉམ་དང་ དྲང་བདེན་ དེ་ལས་ ཕོགས་རིས་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སོ?

ཚད་མཉམ་དང་ དྲང་བདེན་ ཟེར་མི་འདི་ གསར་འགོད་ཀུན་སྤོད་རྣམ་གཞག་གི་སྐབས་ འུར་སྒྲ་ཆེ་བའི་ ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཅིག་ཨིན། 

དམིགས་ཡུལ་ཅན་གྱི་གསར་འགོད་སྐབས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ག་ར་ ཚད་མཉམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གནས་ཚུལ་གྱི་ཕོགས་ལྷག་ལུས་མེད་པར་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་

བཀོད་ནི་ལུ་དམིགས་དགོ། ཚད་མཉམ་འདི་ ཚད་མང་ཉུང་འཇལ་ནི་ཡོད་པའི་ཁྱད་ཚིག་ཅིག་ཨིན། 

གནས་ཚུལ་ཤེས་ཡོན་སྐབས་ ཚད་མཉམ་ཟེར་མི་འདི་ གནས་ཚུལ་ཕོགས་ག་ར་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མིན་པར་ བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ འདྲན་འདྲ་བཀོད་ནི་དང་ དུས་ཡུན་ཁྱད་པར་མེད་པར་ རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ད་ དྲང་བདེན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སོ? གནས་ཚུལ་ཉན་མི་ཚུ་ལུ་ དྲང་བདེན་ཟེར་གོ་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ བདེན་པ་ལུ་སབ་ཨིན་ན? 

ཚད་མཉམ་དང་ དྲང་བདེན་གཅིག་ཨིན་ན? འདྲི་བ་འདི་ཚུ་ གསར་འགྱུར་རྩོམ་སྒྲིགཔ་ཚུ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་དང་ སྤེལ་བའི་སྐབས་ དོ་འགྲན་ཅན་

གྱི་འདྲི་བ་ཅིག་ཨིན།

བྱ་ངན་འབད་མི་ཉེས་ཅན་དེ་ལུ་ ཁོ/མོའི་ བྱ་ངན་སྐོར་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ནི་དང་  རྐྱེན་ངན་བྱུང་མི་ཉམས་རྒུད་པ་ལུ་ ཁོ/མོའི་ སེམས་ཕམ་བྱུང་བའི་སྐྱིད་

སྡུག་བཤད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་འདྲན་འདྲ་བྱིན་པ་ཅིན་ དྲང་བདེན་ཨིན་ན? ཚད་མཉམ་ཨིན་ན? མ་པ་ ཚད་མཉམ་ཨིན། དེ་

འབདཝ་ད་ དྲང་བདེན་ཨིན་ན? ཡང་ཅིན་ མེན་སྲིད། གནས་སངས་འདི་བཟུམ་ན་ཨིན་པ་ཅིན་ དྲག་སྤོད་དང་ དམའ་ཕབ་ཀྱི་ཚིག་རྩུབ་སབ་ནི་ ཚད་

བཟོ་སོ་གོ་སྐབས་བྱིན་པ་ཅིན་ ནོར་འཁྲུལ་ཅན་དང་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དྲང་བདེན་ཅིག་ཨིན། འདི་གིས་ མི་མང་ལུ་གོ་བརྡ་ ག་བཟུམ་ཅིག་སྤེལ་ནི་

ཨིན་ན་དང་ འདི་གི་གནོད་པ་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་མནོ་བསམ་གཏང་དགོ། 

དྲང་བདེན་ཟེར་མི་འདི་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་པ་ཅིག་གིས་ གནས་ཚུལ་སྤེལ་བའི་སྐབས་ འཛོལ་བ་མེད་པའི་ཐོག་ལས་ བདེན་པ་ཚུ་བཤད་ནི་ལུ་བརྩོན་

ནི་མ་གཏོགས་གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ གནས་ཚུལ་རྩོམ་འབྲིཔ་གི་ འདོད་པ་ཤེས་བཅུག་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ གཡོ་སྟེ་བཀོད་ནི་མི་འོང་། དྲང་

བདེན་ཟེར་མི་འདི་ ཉེ་རིང་མེད་མི་དང་ བདེན་པ་གཉིས་ཀྱིས་མཚོནམ་ཨིན། རང་འདོད་མེདཔ་ ཕོགས་རིས་ ཡང་ན་ ཉེ་རིང་མེདཔ་ཅིག་དགོཔ་མ་ཚད་ 

སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ཕོགས་རིས་མེད་པར་བཀོད་དགོ།

གནས་ཚུལ་གྱི་དྲང་བདེན་ཟེར་བའི་སྐབས་ དྲང་བདེན་ཐོག་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ དྲང་བདེན་ཐོག་ལས་ བརྗོད་ནི་དང་ དྲང་བདེན་ཐོག་གསལ་ཞུ་

འབད་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན། གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་པ་གིས་ ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཉེས་ཁ་ཕོག་མི་ མི་ངོམ་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ བཙུགས་ཐོག་ལས་ 

གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ འབྲེལ་ཡོད་གནས་སངས་ཚུ་ག་ར་ཁ་གསལ་སྦེ་ གནས་ཚུལ་ནང་བཙུགས་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོ། འདི་ཚུ་ གནས་ཚུལ་གྱི་འབྱུང་

ཁུངས་ཀྱི་ཕོགས་ག་ར་ དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་ཚུན་ ཧ་གོ་མི་ཚུགས། དྲང་བདེན་ཅན་གྱི་བརྗོད་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ གནས་ཚུལ་གྱི་རང་བཞིན་ག་ཨིན་མི་འདི་

བཀོད་དེ་ ཕོགས་ལྷུང་གི་བརྗོད་ཚིག་ཚུ་སྤང་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ཞིབ་འཆར་བཀོད་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་པ་ཅིག་གིས་ དུས་ནམ་ཡང་ ཕོགས་ལྷུང་རྩ་ལས་མེད་པར་ 

ཕོགས་ག་ར་ ཚད་མཉམ་ཐོག་ལུ་ གནས་ཚུལ་ནང་བཙུགས་ནི་ལུ་ མཐར་མི་འཁྱོལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་ བཤད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་ཚུལ་ཚུ་ མང་

ཆེ་ཤོས་ཅིག་ དབང་ཚད་ཅན་དང་ བཤད་དབང་ཡོད་མིའི་ཕོགས་སུ་ལྷུང་སྟེ་ བཀོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་ར་ འགྲོ་བ་མི་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཚད་

མཉམ་དེ་ལུ་བརྩོན་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དམིགས་ཡུལ་དེ་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་ སེམས་ཁར་ངེས་ནི་འདི་ལཱ་ཁག་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

19བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་གི་ གནས་ཚུལ་འགོ་ཡིག་ཅིག་དཔེ་སྦེ་བཀོད་པ་ཅིན་ དེ་ཡང་ ནིར་མ་པོག་རིལ་གྱི་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༦/༤/༢༠༡༧ ལུ་ “སོབ་གྲྭ་ནང་ ཁྲག་གི་སན་

ལེབ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་”ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ༼ཟུར་སྦྲགས་གཟིགས་གནང༽ གནས་ཚུལ་འདི་གི་ འགོ་ཡིག་དེ་གིས་ བརྗོད་བྱ་

ངོ་མའི་དོན་སོན་ཚུགས་པས་ག? དེ་གིས་གོ་བརྡ་ག་བཟུམ་ཅིག་སྤེལ་དེས? གནས་ཚུལ་དེ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ མི་ངོམ་ཡང་ན་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་ཡང་ 

ཚུད་དགོཔ་ཡོདཔ་དང་མེདཔ་ བརག་ཞིབ་འབད། གནས་ཚུལ་འདི་ ཚད་མཉམ་དང་དྲང་བདེན་དེ་ལས་ ཕོགས་རིས་མེད་མི་ཅིག་ཨིན་པས་ག? 

དྲང་བདེན་ཐོག་ལུ་ གནས་ཚུལ་གསལ་བཏོན་འབད་ནི་འདི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ག་ཏེ་ལས་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ རྒྱང་བསྒྲགས་དང་ གསར་ཤོག་ནང་གཙོ་

བོ་ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་མ་ཚད་པར་ པར་རིས་དང་ འགུལ་བརྙན་ (པར་རིས་དང་ གློག་བརྙན་ རིའུ་མིག་དང་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་) ག་བཟུམ་

བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ གྱང་ཁའི་མང་ཉུང་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནི་དོན་ལུ་ བཀོད་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་མ་བཀོད་པ་ཅིན་ དེ་གི་ གོ་བརྡ་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་བྱིན་ནི་ཉེན་ཁག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

ཕོགས་རིས་ཟེར་མི་ག་ཅི་སོ?

ཕོགས་རིས་ཟེར་མི་དེ་ འདྲ་མཉམ་མེད་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། ཕོགས་

རིས་ཟེར་མི་དེ་ རང་རྐྱང་སྦེ་འབྱུང་མི་ཅིག་མིན། ཧེ་མའི་ བྱས་ཤུལ་དང་ 

གནས་སྡུད་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕོགས་རིས་ཡོདཔ་ཧ་གོ་ཚུགས། ཕོགས་

རིས་ཡོད་མི་ལུ་ རྫུན་ཁ་བཀལ་ནི་དེ་འཇམ་རུང་ གྲུབ་བྱེད་མེད་པ་ཅིན་ 

རྫུན་ཁ་བཀལ་ནི་ལུ་ལ་ཁག་ཡོདཔ་ཨིན།

གནས་ཚུལ་བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ ཕོགས་རིས་ཅན་ཅིག་ཨིན་ ཟེར་བའི་རྗོད་

ཚིག་དེ་ ཡོང་གྲགས་སོང་ཡོདཔ་ཨིན།  ཨིན་རུང་ འདི་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་

གི་དབང་ལུ་གཏང་སྟེ་ སབ་པའི་སྐྱོན་ཅིག་ཨིན། ཕོགས་རིས་དེ་ གནས་

ཚུལ་སྤེལ་ཁང་རང་རྐྱང་དང་ གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ འབྱེ་

ཞིབ་འབད་དེ་ ཕོགས་རིས་ཅན་སྦེ་རྩིས་ནི་མ་གཏོགས་ གནས་ཚུལ་བརྡ་བརྒྱུད་ཡོངས་རོགས་ལུ་མི་གོ། ཐུན་མོང་ཉེས་སྐྱོན་ཟེར་མི་དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གི་

ནོར་འཁྲུལ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱི་སྤུན་ཆ་ཅིག་གིས་ བྱ་ངན་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ རང་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་ ཉེས་པ་སེམས་ཁར་ཚོར་དོ་

བཟུམ་ཨིན། གནས་ཚུལ་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནང་ཕོགས་རིས་མེད་ཟེར་མི་དེ་ཡང་ ནོར་འཁྲུལ་གསུམ་པ་ཨིན། གནས་ཚུལ་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ག་རའི་ནང་ རྒྱབ་

འགལ་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་འགྱུར་བ་ཚུ་གི་ཐད་ལུ་ ཕོགས་རིས་ཡོད།

གནས་ཚུལ་སྤེལ་མི་དེ་ཕོགས་རིས་ཅན་ཨིན་ན་ ཡང་ཅིན་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་དེ་ཕོགས་རིས་ཅན་ཨིན་ན? གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་པ་དང་ ཅོག་ར་

འཐདཔ་སྦེ་ གནས་ཚུལ་ཉན་མི་ཚུ་ཡང་ འགྲོ་བ་མི་རང་ཨིན། ཞིབ་འཚོལ་ཁག་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ཐོག་ལས་ གསལ་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་ ང་བཅས་

ར་གནས་ཚུལ་ཉན་མི་ཚུ་ དྲན་པ་མ་བཏོན་པ་ཅིན་ རང་གི་ཕོགས་རིས་ཅན་གྱི་རྣམ་རོག་འདི་གིས་ གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་ཡང་ ཁུངས་མེདཔ་བཟོ་ནི་

དང་ གནས་ཚུལ་ག་ཨིནམ་གོ་བ་ལེན་ནི་ལུ་ལ་ཁག་འོང་།

མིའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་གིས་ མི་གཅིག་གི་སེམས་ཁར་ དུས་གཅིག་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་བསམ་བོ་གཉིས་འཆར་འོང་བའི་སྐབས་གདོང་ལེན་ག་དེ་སྦེ་

འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ བྱམོ་ལུ་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་དེ་འོང་ནི་དང་དུས་མཉམ་དུ་ བྱ་ཤ་ཟ་འདོད་བསྐྱེད་

ནི་བཟུམ། མི་མཐུན་པའི་ བསམ་བོ་ཤར་འོང་བའི་སྐབས་ མི་ཚུ་གིས་ རང་གིས་རང་བརྒྱུད་སྐུལ་འབད་དེ་ བྱ་སབས་མ་བདེ་བའི་ཚོར་སྣང་འདི་ མར་ཕབ་

རྐྱབ་ནི་ལུ་བརྩོནམ་ཨིན་ཟེར་བའི་ རྣམ་གཞག་བཤད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། བྱ་སབས་མ་བདེ་བའི་རྣམ་རོག་འདི་སེལ་ནི་དོན་ལུ་ རང་གི་ དད་པ་དང་བྱ་སྤོད་ཚུ་

བཞི།

མེན་ 
གསུམ་ཨིན་པས།

མགུ་འཐོམ་སི་སི། གལ་སྲིད་ མི་ངོམ་

སོ་སོ་གིས་ གནས་

ཚུལ་གྱི་རྗོད་ཚིག་

ནང་ ཕོགས་རིས་

མ་འདྲཝ་རེ་ཡོདཔ་

མཐོན་འོང་པ་ཅིན་ 

ཕལ་ཆེར་ གནས་

ཚུལ་ཉན་མི་རང་

རང་སོ་སོ་ཕོགས་

རིས་ཡོད་པའི་བརྡ་

ཨིན།

གོ་དོན་འབྱུང་ཁུངས།
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20 བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན། ཡང་ན་ བདེན་པ་བཟང་ནི་དང་ རྒྱུ་མཚན་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ དེ་མ་ཚད་ གནས་ཚུལ་རྙིངམ་དེ་ སྐྱོན་བསུབ་འབད་དེ་ གསརཔ་

ངོས་ལེན་འབད་འོང་། དཔེར་ན་ ང་བཅས་ཀྱིས་ བྱ་ཤ་ཟ་མི་དེ་ བྱམོ་ཚུ་ཁོང་རའི་ཚེ་ཧེ་མའི་ ལས་ངན་པ་ལུ་བརྟེན་ ད་རེས་ མི་ཚུ་གིས་ཟ་ནི་དོན་ལུ་

བསད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ རོང་གསར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཞལ་ལས་གསུངས་ཡོད་ཟེར་ ཁུངས་བཟང་དོ་བཟུམ་དང་། ཡང་ན་ ང་

བཅས་ཀྱིས་ རང་གི་མནོ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ གནས་ཚུལ་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་འཚོལ་འོང་།

དེ་མ་ཚད་ ཞིབ་འཚོལ་པ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱི་དྲན་པ་དེ་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་ཅིག་མིན་ཟེར་བཤད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་སོང་ཡོད་པའི་

གནས་སངས་དང་འཕདཔ་ད་ ད་ལོའི་གནས་སངས་འདི་ གསལ་རིལ་རི་སྦེ་དྲན་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ཧེ་མའི་དུས་ཚོད་ལོག་དྲན་པའི་སྐབས་ 

འགྱུར་བ་ཨ་ཙི་རེ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་མ་དོ་བ་ ང་བཅས་ར་འགྲོ་བ་མི་ཚུ་ མི་སྡེའི་ཤོ་དང་མཐུན་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་རའི་མནོ་

ལུགས་འདི་ཡང་ མི་སྡེའི་ལུགས་སོལ་གྱི་ཤན་ཞུགས་ཏེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་འགྱུར་བ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཚད་མཉམ།
� ལོ་རྒྱུས་ གཉིས་ (ཡང་ན་ལེ་ཤ) ཀྱི་བར་ན་ བགོ་

བཤའི་ཚད།

ཚད་མཉམ་པའི་གནས་ཚུལ་ ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ནི?

�	ལོ་རྒྱུས་ མ་འདྲཝ་སོ་སོ་ལུ་ དུས་ཚོད་དང་ ས་གོ་འདྲན་

འདྲ་བྱིན་ནི།

དྲང་བདེན།
�	ཉེ་རིང་མེདཔ་ ཕྲང་ཏང་ཏ་ རང་དོན་མེདཔ་ ཕོགས་ལྷུང་དང་ཕོགས་

རིས་མེདཔ་ཚུ་གིས་མཚོནམ་ཨིན།

དྲང་བདེན་དེ་ག་དེ་སྦེ་བཞག་ནི་སོ?

�	 གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམཿ འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཚུ་ག་ར་བཙུགས་ནི་

དང་ མི་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་མི་ལུ་ དོགས་

སེལ་འབད་ནི་གོ་སྐབས་ཚུ་བྱིན་ནི་ལུ་བརོྩན་དགོ

�	རྗོད་ཚིག་འདྲ་མཉམཿ ཕོགས་རིས་ཀྱི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་སྤང་ནི།

�	 གསལ་ཞུ་འདྲ་མཉམཿ གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ པར་

རིས་དང་ མཐོང་སྣང་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི།

ཕོགས་རིས།
�	གནས་ཚུལ་ག་ཨིནམ་ ངེས་ཏིག་དང་ དྲང་བདེན་སྦེ་ བཀོད་ནི་དོན་ལུ་ 

 སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་དྲང་བདེན་ཐོག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ནུས་པ་མེདཔ་བཟོ་མི།

ཕོགས་རིས་འདི་ག་དེ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི?

�	ཧེ་མའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ནང་ ཕོགས་རིས་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་ཚུ་བལ་ནི།

�	གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ཕོགས་རིས་ཐོག་

ལས་ གནས་ཚུལ་ནང་ལས་ཕྱིར་བཏོན་གཞག་མི་ཚུ་ག་བསྡུར་

 འབད་ནི།

�	ཉེས་འཛུགས་བཀལ་མི་ཚུ་གིས་ འདོད་པ་ཚུ་སེམས་ཁར་ངེས་དགོ།

པར་རིས་ ༡༢། ཚད་མཉམ་ དྲང་བདེན་དང་ ཕོགས་རིས་

21བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད།

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ -མི་རང་རྐྱང་དང་ དམངས་རུབ་ཀྱི་-བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་ཚུགས་དགོ། བརྡ་བརྒྱུད་ 

Facebook གི་མཐུན་རྐྱེན་འདི་བྱིནམ་ཨིན།  ང་བཅས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ངོ་རྒོལ་དང་ མང་འཛོམས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ འགྲེམས་

སོན་ཚུ་འབད་ཚུགས། 

- འབྲུག་གི་བོན་ཆེན་ ཚེ་རིང་སོབས་རྒྱས།

མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཟེར་མི་ག་ཅི་སོ?

ཨོཀསི་ཕོརཌ་ ཚིག་མཛོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ མི་སྡེ་མཉམ་འབྲེལ་

འབད་ནི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་ བསམ་བརྗོད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ བསམ་

འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་མི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་དང་ 

ལག་ལེན་རིམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཕེས་བུག 

ཝཊསི་ཨེབ་ ཨིནས་ཊ་གརམ་ ཡུ་ཀྲུབ་ ཝི་ཅེཊ་ ཝའི་པར་ ཨིསི་ནེབ་ཤོཊ་ ཨིནསི་

ཊེན་མེ་སེན་ཇར་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཨིན།

འབྲུག་ལུ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་གནས་ཚད།

ད་རེས་ནངས་པར་ འབྲུག་པའི་མི་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་

འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནང་ ཕེསི་བུག་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ 

༧༦,༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ ཨིན་ཊར་ནེཊ་ཝལཌ་

ཨིསི་ཏྲཊ་(Internet World Stats) དང་འཁྲིལཝ་དང་ འབྲུག་ལུ་མི་རོབས་ ༧༩༢,༨༧༧ ཡོད་ས་ལས་ ཕེསི་བུག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ 

༢༥༠,༠༠༠ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཡོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་བསོམས་ ༣༣༡,༤༢༣ ཡོདཔ་ལས་ མི་རོབས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ 

༤༡ ཨིན་པས། (http:/www.internetworldstats.com/asia.htm). སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༩ པའི་ཚེས་ ༢༦ འཛམ་གླིང་ངར་རླུང་གི་

ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་དང་འབྲེལ་ཏེ་ འབྲུག་ལུ་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་ ཡི་གུ་གཏོང་ལེན་འབད་ནི་ བརྡ་དོན་བསྡུ་གསོག་འབད་ནི་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་

ཐོག་འབད་དེ་ ཤོག་གུ་ལག་ལེན་མར་ཕབ་ཀྱི་ལས་རིམ་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། (www.kuenselonline.com) 

ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཕེསི་བུག་གི་ཐོག་ལས་ གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོདཔ་ད་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གསལ་

བསྒྲགས་འབད་མི་གྱངས་ཁ་ཡང་ ཡར་སེང་འགྱོ་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན། (དཔེར་ན་ B-Bay Bhutan, Myntra, Amazon ལ་སོགས་པ་ཚུ་

བཟུམ) གནས་ཚུལ་ཚུ་ རང་གི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དངུལ་ཁང་ཚུ་ནང་ དངུལ་གཏོང་ལེན་གྱི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཡང་

འཐོབ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད - རལ་གྲི་སོ་གཉིསམ།

མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་དེ་གིས་ ང་བཅས་ར་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐངས་འདི་ འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དུས་ནམ་ཨིན་རུ་ ག་དང་གཅིག་ཁར་འབད་

རུང་ ས་ཕོགས་ག་ཏེ་ཡོད་རུང་ དེ་འཕྲོ་ལས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ བརྡ་བརྒྱུད་ཐོག་ལུ་ ཚོང་བསྒྲགས་འབད་མི་འདི་གིས་ 

22 བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

ཚོང་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགྲོ་སོང་ལེ་ཤ་གཏང་མ་དགོ་པར་ རང་གི་ཚོང་མགྲོན་པ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་

ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ནང་དགོཔ་ཟེར་རུང་ དུས་ཚོད་དང་ ནུས་ཤུགས་གཅིག་ལས་མི་

དགོ། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བསམ་བཀོད་འབད་མི་དང་ རྩོམ་བྲིསཔ་ དེ་ལས་ གསར་

གཏོད་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ ཏྲུའི་ཀྲར་དང་ ཕེས་བུག་ དེ་ལས་ ལིངཀེ་དི་

ཨིན་ཚུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་དང་ འོས་འབབ་ཆེ་བའི་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཅིག་ཨིན། མི་སྡེ་བརྡ་

བརྒྱུད་དེ་གིས་ མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གསོ་བ་དང་ ཤེས་རིག་གི་གནད་

དོན་ཐོག་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ བརྡ་

བརྒྱུད་ཐོག་གི་ མཁས་མཆོག་ཟེར་མི་ཚུ་ལུ་ བག་ཟོན་སྐྱེད་དགོཔ་ཡོད། མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ 

ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་ པར་རིགས་དང་ གནས་ཚུལ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མིན་པར་ མནོ་ལུགས་མཐུན་པའི་ མི་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ 

མི་སྡེ་ནང་ ལེགས་བརྒྱུར་གྱི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ མི་སྡེ་སྤྱི་དང་ སྲིད་ དེ་ལས་ དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནིའི་

གོ་སྐབས་ཡང་བྱིནམ་ཨིན། རྐྱེན་ངན་ཚུ་བྱུང་པའི་སྐབས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་གནས་སངས་ནང་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ འཛམ་

གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནིའི་ བརྒྱུད་ལམ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ད་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ ལོག་སོྤད་འབད་དེ་ མི་སྡེ་ནང་སབས་མ་བདེཝ་བྱུང་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ན་གཞོན་ཚུ་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་

ངན་པ་ཚུ་གི་དབང་ལུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཐལཝ་ཨིན། མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་བསྒང་ལས་ འདི་ལུ་ལང་ཤོར་ཐལ་ཏེ་ 

མི་ཚེ་འདི་ གློག་རིག་གླིང་ནང་འཁོར་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་ རང་རྐྱངམ་གཅིག་སོད་པའི་ཉམས་ཤར་འོང་། མི་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་ཁ་འབྱལ་ས་མེད་

པར་སོད་དགོ་པའི་ ཚོར་བ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ཚེ་ རང་གྱལ་ཁར་མ་ཚུདཔ་བཟུམ་གྱི་ འཇིགས་སྣང་སྐྱེད་དེ་ མི་སྡེ་འཚོ་

བའི་གནས་སངས་ངོ་མ་དང་ སོ་སོར་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་ངོ་མ་གཅིགཔོ་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ དབང་བཙོང་འབད་ནི་འདི་

ཨིན། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་དབང་བཙོང་ཟེར་མི་དེ་ མི་གཞན་གཅིག་གི་སྐོར་ལས་ གློག་རིག་ཐོག་ བརྡ་དོན་རྫུས་མ་དང་ ངོ་ཚ་སི་སི་ཚུ་ སྤེལ་ནི་ལུ་སབ་

ཨིན།

ན་གཞོན་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་འདི་ འདོད་སོྤད་གཏམ་གླེང་ནི་འདི་ཨིན། འགྲུལ་འཕྲིན་དང་གཞན་ གློག་རིག་

འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ལས་ གདོད་སྤོད་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་འཕྲིན་དང་ པར་རིས་ཚུ་གཏོང་ལེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། གཏོང་ལེན་འབད་ཆོགཔ་དང་ མ་

ཆོགཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་མ་གོཝ་ལས་ ན་གཞོན་ཚུ་གི་ སྒེར་གྱི་རང་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེན་ཁ་ཡང་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ 

བརྡ་དོན་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ ཐོབ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་ ན་གཞོན་ཚུ་གི་ སྤོད་ལམ་དང་ ཁྱད་ཆོས་ དེ་ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཚུ་ འགྱུར་

བ་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་སྐོར་ལས་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ གོ་ལ་གྱོན་ཐངས་དང་ སྐྱ་བཞག་ཐངས་ཚུ་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་བལ་བ་ཅིན་ཧ་གོ། མི་

སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ལ་ལུ་གཅིག་ བརྡ་དོན་སྤེལ་མི་བཟུམ་མཐོང་རུང་ ཕོགས་རིས་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་སྤེལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ལུ་བག་ཟོན་འབད་

དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན། (དཔེར་ན་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ གཅིག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དོ་བཟུམ)

མི་ཚུ་ དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མ་འདྲཝ་སྣོ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ལ་ལུ་ སྤོ་བ་གི་དོན་ལུ་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརག་གཏངམ་

ཨིན། ལ་ལུ་ ཆ་རོགས་དང་ ཉེ་ཚན་ དེ་ལས་ མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གཞན་ལུ་འབྱིད་སྐོར་དང་གནོད་

པ་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཐོག་ལུ་ རང་གི་མིང་གསང་བའི་ཐོག་ ལོ་རྒྱུས་རྫུས་མ་བཙུགས་ནི་ལུ་

འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ ན་ཆུང་ལུ་དགའ་མི་དང་ གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ཚུ་གིས་ ན་གཞོན་བུཚ་དང་བུམོ་ དེ་ལས་ མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་ཡང་ འབྱིད་སྐོར་འཇམ་ཏོང་

ཏོ་སྦེ་རྐྱབ་ཚུགསཔ་ཨིན། (ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ དབང་བཙོང་ལུས་འབྲེལ་དང་ དམར་གསོད་འབད་ཡོད་པའི་ཉེས་པ་ལུ་བརྟེན་ ཕོ་རྒྱས་གཅིག་

འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ http:/www.kuenselonline.com/police-detains-man-for-alleged-rape-and-murder/ 

ནང་གཟིགས་གནང་།)

གོ་དོན་འབྱུང་ཁུངས། http://www.geeksaresexy.
net/2010/10/26/we-should-meet-up-lol-p-pic/

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་དབང་བཙོང་།

ང་བཅས་གཉིས་འཕད་དགོ་ནི་ཨིན་པས

23བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

མི་སྡེའི་་བརྡ་བརྒྱུད་ལམ་སོན།

ཧེ་མའི་དུས་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ དཔེར་ན་ གསར་ཤོག་དང་ རྒྱང་བསྒྲགས་ དེ་མ་ཚད་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ནང་ བརྡ་དོན་རྐྱངམ་གཅིག་སྤེལ་ནི་མ་

གཏོགས་ མི་ཚུ་གིས་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དང་ བསམ་ལན་བཀོད་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་མེདཔ་ཨིན།  ད་རེས་ནངས་པར་ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ཡར་རྒྱས་སོང་

སྟེ་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཡང་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། ག་གིས་འབད་རུང་ བརྡ་དོན་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ སྤེལ་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ དུས་ཐོག་ལུ་ 

བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགསཔ་ཨིན། བརྡ་དོན་འདི་ ཚར་གཅིག་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ བཙུགས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་

ཅིག་ནང་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་སྟེ་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་གནས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། མ་གཞི་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ རང་བཞིན་དེ་ སྐྱོན་ཡང་མིན་ ཡོན་

ཏན་ཡང་མིན། ང་བཅས་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན། འདི་གིས་ མཐུན་ལམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་མ་ཚད་ བར་ཆད་

ཡང་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་བརྩམ་དགོ ཨིན་རུང་ འདི་གིས་ བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ག་ར་ཚད་འཛིན་འབད་མི་ཚུགས། 

རང་གིས་རང་རྒྱུད་སྐུལ་འབད་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ འགན་ཁུར་ཅན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སོན་དག་པ་

ཅིན་ཡོདཔ་ཨིན།

འགན་ཁུར་ཅན་ འགན་ཁུར་ཅན་

ངེས་བདེན།

གཞན་ལུ་བརྩི་མཐོང་ཅན་དང་ཁུངས་ལྡན་ དེ་
ལས་ ཕན་ཐོགས་ཅན་འབད་དགོ།

བོ་རིག་རྒྱུ་དངོས་ལུ་གུལ་ཞབས་དགོ།

བརྡ་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་
མ་མནོ་བསམ་གཏང་དགོ

·	 ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་སྤོད་ལམ་དང་ སྤྱིར་བཏང་གི་སྤོད་ལམ་མཐུན་དགོ།

·	 ཁྱོད་རའི་བརྡ་དོན་ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་དྲན་པའི་བཏོན་དགོ།

·	 བརྡ་དོན་མ་སྤེལ་བའི་ཧེ་མ་མནོ་བསམ་ལེགས་ཤོམ་གཏང་དགོ།

·	 ཡིག་ཚང་གི་འགན་འཛིན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་སྤེལ་བ་ཅིན་ རང་གི་

འགན་འཁུར་དང་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ གསལ་རིལ་རི་སྦེ་བཀོད་དེ་ དྭངས་གསལ་

དགོཔ་ཨིན།

·	 སྒེར་གྱི་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་རྐྱང་གི་བསམ་འཆར་ཨིནམ་ ཐད་ཀར་བཤད་དགོ།

·	 དང་པ་རང་ བརྡ་དོན་ཚུ་དབྱེ་

ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་འབད་དགོ།

·	 ནོར་བ་ཚུ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་དགོ།

·	 རང་གིས་བྲིས་མི་འདི་གི་ 

འགན་འཁྲི་རང་གིས་འབག་

དགོ།

·	 མི་ལུ་ཕྲང་སྟེ་སབ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ ཟུར་ཟ་སྦེ་བཙུགས་ནི་མི་

འོང་།

·	 ལས་སྡེ་ཡང་ན་ སྒེར་པ་ལུ་ གནོད་པ་དང་ ཕོགས་རིས་ ཡང་

ན་ མ་བདེན་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་སྤེལ་ནི་མི་འོང་།

·	 ནམ་རང་འབད་རུང་ ཕན་ཐོགས་ཅན་འབད་དགོ།

·	 འདྲ་བཤུས་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་ ཇོ་བདག་འདི་ཚུ་གི་ལཱ་ལུ་

བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དགོ

·	 ལས་སྡེ་ཡང་ན་ སྒེར་པ་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ བརྡ་

དོན་སྤེལ་ནི་དང་ བརྡ་དོན་རྒྱུ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་

ནི་མི་འོང་།

·	 གསང་དགོ་པའི་ བརྡ་དོན་རྒྱུ་ཆས་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་

ནི་མི་འོང་།

·	 རང་གིས་འབད་བའི་ལས་ཀྱི་

འབྲས་བུ་འདི་རང་ལུ་ལོག་

འཁོར་འོང་།

·	 རོགས་ཀྱི་སེམས་ཁར་ཕོག་པའི་

བརྡ་དོན་སྤེལ་བ་ཅིན་ འདི་

གིས་ ཧེང་སྐལ་རང་གི་སེམས་

ཁར་ཕོག་པའི་ལན་འཐོབ་འོང་།

པར་རིས་ ༡༣ པ། མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ལམ་སོན།

24 བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ གོ་དོན་གཙོ་ཅན།
གོ་དོན་གཙོ་ཅན་ ༡༽ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ག་ར་ བཟོ་བཀོད་འབད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བརྒྱུད་ནང་གི་བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ག་ར་ དཔེར་ན་ ཁྱིམ་དང་ 

གཞུང་ལམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བཟོ་བཟོཝ་ཨིནམ་

ལས་ བཟོ་བཀོད་དང་བསྟུན་པའི་ བརྡ་དོན་སྤེལཝ་ཨིན། འདི་

ནང་ རྒྱུ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ཚིག་དང་འཁྲིལ་ སོ་

སོར་འོངམ་ཨིན། དཔེར་ན་ དུས་དེབ་བཟུམ་ཅིག་ནང་ ཚིག་

ཡིག་ཚུ་ ཡི་གུ་ཆེ་ཆུང་མ་འདྲཝ་དང་ ཡིག་གཟུགས་མ་འདྲཝ་

གི་ཐོག་ལུ་པར་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ པ་རིས་སྣ་ཚོགས་

བསྡུ་སྟེ་  ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱན་ཏེ་ བཟོ་བཀོད་དང་ 

འཆར་དངུལ་དེ་ལས་ ལྷག་མི་ཚུ་གི་རེ་འདོད་བསམ་ཞིབ་འབད་

དེ་ པར་སྐྲུན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱང་མཐོང་དང་ གློག་

བརྙན་ཚུ་ནང་ པར་ཆས་ཀྱི་ཕོགས་ལས་འགོ་བཟུང་ འོད་

མདངས་ སྙན་ཆ་ དེ་ལས་ སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་རྒྱུ་ཆས་ བརྒྱ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

འདི་ཚུ་གསལ་རིལ་རི་སྦེ་ཤེས་ཚུགས་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ འདི་ཚུ་གི་ གནོད་པ་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་དཀོནམ་

ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ འདི་ཚུ་བཟོ་བཀོད་འབད་འབདཝ་བའི་ ལཱ་རིམ་ཚུ་ མཐོང་མ་ཚུགསཔ་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྐབས་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་བཞག་མི་ 

ཚིག་དང་ པར་རིས་དེ་ལས་ སྒྲིག་ཆས་ཚུ་ ང་བཅས་ཀྱི་མཐོང་ནི་དང་གོ་ནིའི་ གོ་སྐབས་མེདཔ་ཨིན།  ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་རྐྱངམ་གཅིག་ ང་

བཅས་ཀྱིས་མཐོང་ནི་དང་ གོ་ནི་ དེ་ལས་ ལྷག་ནི་འཐོབ་ཨིན། ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ 

འདོད་པ་དང་བསྟུན་བཟོ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ པར་རིས་དང་ སྒྲ་ཚུ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་མཐོང་མི་ གློག་བརྙན་དང་གོ་མི་སྙན་ཆ་ དེ་

ལས་རྒྱང་མཐོང་གི་ལས་རིམ་ཚུ་ག་ར་ བཟོ་བཀོད་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ལས་ ཡན་ལག་གཅིག་ར་ཨིན། 

མི་དག་པ་ཅིག་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ བཤད་ལུགས་འདི་ ང་བཅས་ལུ་ གོམས་གཤིས་ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན། བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ དམིགས་ཡུལ་

ཅན་སྦེ་ སྤེལ་དོ་བཟུམ་མཐོང་རུང་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱུ་ཆས་དཔེར་ནང་ རླུང་འདི་ཚུ་ ཡལ་འགྱོ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། མཐའ་མཇུག་ལུ་ ང་

བཅས་ཀྱིས་ཐོབ་མི་འདི་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ཚུ་གི་ འཆར་སྣང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་རྐྱངམ་གཅིག་འཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་རིམ་ཨིན་རུང་འདྲ་ པར་སྲུང་དང་གློག་འཕྲིན་ དེ་ལས་ སབ་འཁོར་(CD)གསརཔ་གི་ ཕྱི་ཤོག་ཨིན་རུང་འདྲ་ བརྡ་དོན་ཚུ་ག་ར་ 

བཟོ་སྐྲུན་དང་ བཟོ་བཀོདའབད་མི་ དག་པ་ཅིག་གིས་ ཐག་བཅད་དེ་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། འདི་ཚུ་ དེ་སྦེ་མིན་པར་ མ་འདྲཝ་སྦེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཚུགས་ 

ཟེར་བའི་དོན་དག་ཨིན། བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ ཁོང་རའི་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ག་ཨིནམ་ གསལ་རིལ་རི་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་

སྦེ་ བྱུང་དོ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ རྫུལ་མ་བཟུམ་སྦེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་མི་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། མ་གཞི་ དོན་དག་ངོ་མ་འདི་ གནས་ཚུལ་

ལས་འགོ་བཟུང་ ཆ་མཉམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ གནས་ཚུལ་གི་དོན་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་ག་བཟུམ་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ ག་དེ་སྦེ་བཀོད་སྒྲིག་

འབད་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ལས་ འགོ་བཟུང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱིས་ གློག་བརྙན་འདི་ཚུ་དང་ གླུ་གཞས་འདི་ཚུ་ཉན་ནི་

ལུ་ སྤོ་བ་བསྐྱེད་ནི་མི་འོང་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་མེན། བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་འདི་གིས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁག་ཆེ་བའི་འདྲི་བ་ ལེ་ཤ་བཀོད་ཚུགས་པའི་ཁྱད་པར་

བཟོ་ཚུགས།

འབྱུང་ཁུངས: འབྲུག་ཨིས་ཀའུཊ་ཚོགས་པ།

25བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

གོ་དོན་གཙོ་བོ་ ༢༽ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྡ་ཕྲིན་ཚུ་ག་ར་ རང་སོའི་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ རིག་རྩལ་ཅན་གྱི་ རྗོད་ཚིག་ལག་
ལེན་ཐོག་ བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྡ་ཕྲིན་ཚུ་ག་ར་ རིག་རྩལ་ཅན་གྱི་ རྗོད་ཚིག་ལག་ལེན་ཐོག་ བཟོ་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ནང་གི་ཁྱད་ཆོས་ དཔེར་ན་ ཁ་དོག་ འོད་མདངས་ སྒྲ་ པར་ཆས་

ཀྱི་ཕོགས་འདི་ཚུ་གིས་ བརྡ་བརྒྱུད་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་གོ་དོན་སྤེལ་ནི་ལུ་ཁྱད་པར་བཟོཝ་

ཨིན། དཔེར་ན་ ཁ་དོག་མ་འདྲཝ་སོ་སོ་མཐོངམ་ད་ ཚོར་བ་མ་འདྲཝ་སྐྱེད་དེ་འོང་ནི་ 

པར་ཆས་ཚུར་འཐེནམ་ད མི་ངོ་ཤེས་ནི་དང་ སྙན་ཆའི་སྒྲ་འདྲོག་སི་སི་གཏངམ་ད་ 

འཇིགས་སྣང་སྐྱེད་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པར་ བརྡ་དོན་ཚུ་མང་ཤོས་ར་ 

གཟུགས་བརྙན་ཐོག་སྒྲིག་བཀོད་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ འདི་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་

བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་ན་ཧ་གོ་བ་ཅིན་ གསར་གཏོད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ལུ་རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་སྐྱེད་ནི་དང་ གཡོ་སྒྱུར་གྱི་དབང་ལུ་ཐལ་ནི་ལས་ མར་ཕབ་འབད་

ཚུགས།

གོ་དོན་གཙོ་བོ ༣༽ བརྡ་བརྒྱུད་བརྡ་འཕྲིན་གཅིག་ཨིན་རུང་ མི་སོ་སོ་གིས་ གོ་བ་སོ་སོ་ལེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

གོ་དོན་གསུམ་པ་འདི་གིས་ མི་གི་རང་གཤིས་དང་ ཉམས་མོང་ རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་གིས་ བརྡ་བརྒྱུད་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་གོ་བ་ལེན་ནི་ལུ་ཁྱད་པར་བཟོཝ་ཨིན་པའི་

སྐོར་ལས་ གསལ་སོན་འབདཝ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་ བརྡ་བརྒྱུད་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་གོ་བ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ལེན་ནི་དང་ ཁྱད་ཆོས་ཅོག་

འཐདཔ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ བརྡ་འཕྲིན་གྱི་གོ་བ་ཡང་གཅིག་སྦེ་ལེནམ་ཨིན།

ང་བཅས་ར་ གློག་བརྙན་བལ་བའི་སྐབས་དང་ གསར་ཤོག་ལྷག་པའི་སྐབས་ མི་

གཉིས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་དང་ གོ་བ་ཚུ་ གཅིག་སྦེ་མི་འོང་། མི་རང་སོའི་ མི་ཚེའི་འཚོ་བའི་

གནས་སངས་ (ལོ་ཚད་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ ཤེས་ཡོན་ ལུགས་སོལ་) ཚུ་མ་འདྲཝ་སྦེ་

ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ བརྡ་བརྒྱུད་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་གོ་བ་ལེན་ནི་དང་ འདི་ལུ་གདོང་ལེན་

འབད་ནི་ལུ་ ཁྱད་པར་བཟོཝ་ཨིན།  

གོ་དོན་འདི་གིས་ ང་བཅས་ར་ ཨ་རག་ར་ རྒྱང་མཐོང་བལ་སྟེ་ ལཱ་གཞན་ལུ་སྤོ་བ་མ་

སྐྱེད་པར་སོད་མི་ སེམས་ཁར་དྲན་བཅུགཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ལུས་འདི་ མ་སྤར་བ་སོད་རུང་ སེམས་འདི་གིས་ ཨ་རག་ར་ རང་གིས་མཐོང་

རེ་མཐོང་ཚེ་ གོ་རེ་གོ་ཚེ་ ལྷག་རེ་ལྷག་ཚེ་ག་ར་ ང་བཅས་ར་གིས་ཧ་གོ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ རིགས་འགྲེས་ནི་རྩིས་རྐྱབ་འོང་།

ང་བཅས་ར་ འགྲོ་བ་མི་གཅིག་འབདཝ་ལས་ འཇིག་རྟེན་འདི་དོན་དག་ཡོདཔ་ཅིག་བཟོཝ་ཨིན། རང་བཞན་གྱི་མཐའ་སྐོར་ལུ་ གནས་ཚུལ་ག་བཟུམ་

ཅིག་ ཉམས་སུ་མོངམ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ འདྲི་བ་མང་སུ་བཀོདཔ་ད་ བརྡ་བརྒྱུད་བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ འདི་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནི་ཨིན་ན་

དང་མེན་ན་གི་སྐོར་ལས་ ཉམས་མོང་ཚུ་འཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ གོ་བ་ལེན་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཤེས་པའི་བསྒང་ལས་ མི་གི་འཆར་སྣང་མ་

འདྲཝ་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་དང་ བརྩི་བཀུར་སྐྱེད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགསཔ་ཨིན།

གོ་དོན་འདི་གིས་ ང་བཅས་ར་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་ཟེར་མི་འདི་ བརྡ་འཕྲིན་གྱི་གོ་བ་ ག་ཨིནམ་ལེན་ནི་མེན་པར་ བརྡ་འཕྲིན་གཅིག་ལས་ མི་སོ་སོ་

གིས་ གོ་བ་སོ་སོ་ག་དེ་སྦེ་ལེནམ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཟེར་ དྲན་གསོ་འབདཝ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ རང་དང་རང་གི་ཉམས་

མོང་ཚུ་ བརྡ་བརྒྱུད་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་གོ་བ་ལེན་ནི་ལུ་གཡོག་བཀོལཝ་ཨིན།

འབྱུང་ཁུངས: ཧེ་མ་ཧེ་མ (རོང་གསར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་གིས་བཟོ་
སྐྲུན་འབད་བའི་གློག་བརྙན)

གོ་དོན: གུ་གུལ་ཐོག་ལས་ལེན་པ།

འདི་ཤིང་
ཨིན་པས།

འདི་ཐགཔ་
ཨིན་པས།

འདི་གྱང་
ཨིན་པས།

འདི་སྦུལ་ཨིན་
པས་

པསཔསཔས།

26 བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

གོ་དོན་གཙོ་བོ་ ༤༽ བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་དང་ ལ་བ་ཡོད།

ཁྱད་ཆོས་མེད་པའི་ བརྡ་བརྒྱུད་ཟེར་མི་འོང་། བརྡ་བརྒྱུད་ཆ་

མཉམ་གྱིས་ ག་དང་ ག་ཅི་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན་གི་ བརྡ་

འཕྲིན་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན།

བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལཱ་འགན་གཙོ་བོ་དེ་ ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདི་

ཨིན། ཐ་ན་ ཚོང་བསྒྲགས་ཀྱི་སྐབས་ཡང་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་

ཅིག་ནང་ ལོ་རྒྱུས་བཅུད་བསྡུས་ཚུ་བཤདཔ་ཨིན། གློག་

བརྙན་དང་ རྒྱང་མཐོང་གི་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ ཚོང་བསྒྲགས་

ཚུ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་པའི་སྐབས་ འཁྲབ་

རྩེདཔ་གི་ལོ་ཚད་དང་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ མི་རིགས་ཚུ་དང་ 

འཚོ་བའི་གནས་སངས་ དེ་ལས་ སྤོད་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཐོག་ལས་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་སོནམ་ཨིན། ཐ་ན་ གནས་ཚུལ་གཅིག་རང་ཨིན་རུང་ 

ཧེ་མ་ག་ཅི་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་ དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་དང་ པར་རིས་ག་བཟུམ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཐག་བཅད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་

ཡོདཔ་ཨིན།

ལོ་རྒྱུས་འདི་ མི་དག་པ་ཅིག་གི་ མནོ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཤད་བཤདཔ་ཨིན། འདི་ལུ་ རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ ལ་བ་ཚུ་ལོགས་སུ་སྦེ་རང་ཚུད་

དེ་ཡོད་ཟེར་ཧ་གོ་བ་ཅིན་ ཁྱད་ཆོས་གཞན་ཚུ་མ་ཚུདཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཚུགས། ང་བཅས་ར་ ཉིན་བསར་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ རྒྱང་

མཐོང་བལ་ནི་ དེ་ལས་ གསར་ཤོག་ཚུ་ ལྷག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གནས་ཚུལ་ནང་མ་ཚུད་པའི་ འཆར་སྣང་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ བཤད་ནི་དེ་ དམངས་

གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ གལ་ཆེ་བའི་རིག་རྩལ་ཅིག་ཨིན།

ང་བཅས་ཀྱི་དུས་རྒྱུན་དུ་ བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ སྤོ་བ་བྱིན་མི་དང་ བརྡ་དོན་སྤེལ་མི་རྐྱངམ་གཅིག་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འདི་གི་ཉེས་དམིགས་

སྐོར་ལས་ སྣང་དག་མི་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ག་ར་ ལྷག་ནི་འདི་གལ་ཆེ། བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ 

བཤིག་སྟེ་ ཕྲང་ཕྲང་ངོས་ལེན་འབད་ནི་མེན་པར་ འདི་ནང་ འཆར་སྣང་ག་བཟུམ་ཅིག་ ཚུད་དེ་འདུག་ག་ འདི་ཚུ་གི་རྗོད་ཚིག་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་དབྱེ་ཞིབ་

འབད་དགོ། དེ་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ རང་གཞན་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརྡ་འཕྲིན་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས།

ཨ་རག་ར་ ཕོགས་རིས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་བའི་སྐབས་ ཕོགས་རིས་འདི་ངན་པ་སྦེ་བརྩི་ནི་མེན། འདི་གིས་ ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྗོད་ཚིག་

ཚུ་ ཕོགས་རིས་མེདཔ་མི་འོང་ཟེར་བའི་ གོ་བ་ཧེང་སྐལ་འཐོབ་འོང་། གོ་དོན་འདི་གིས་ བརྡ་བརྒྱུད་བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ རང་དབང་ཅན་མེན་པའི་གོ་བརྡ་སྤོད་

དོ་ཡོདཔ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ སྒོགཔ་པགས་ཀོ་བཤུབ་འདེ་བཤུབ་དགོཔ་ཨིན།  དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་བཟུམ་གྱིས་ བརྡ་བརྒྱུད་

ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ གསལ་སོན་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས།

འདི་གིས་ མི་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་དང་བསམ་འཆར་ཚུ་ ཉེ་རིང་ཕྱེ་སྟེ་བཀོདབཞག་ཡོད་པའི་བརྡ་འཕྲིན་ནང་ ཁྱད་ཆོས་དང་ འཚོ་བའི་གནས་སངས་ དེ་ལས་

བསམ་འཆར་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ རིམ་པ་སྦེ་ པགས་ཀོ་བཤུབ་ཏེ་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས། འདི་འབདཝ་ལས་ བརྡ་འཕྲིན་གྱི་རྗོད་བྱ་ཚུ་ 

འདྲི་བ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཀོད་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བ་ཅིན་ འདི་གིས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དང་པ་བསམ་ཚུལ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ འདི་ནང་ 

ཡོད་པའི་བསམ་ཚུལ་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་བཏོན་ཚུགས་ནི་ལུ་ཕན་པ་ཡོད།

བརྡ་བརྒྱུད་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་ གོ་དོན་གཙོ་བོ།

27བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

Source: The section on Core concepts 
of Media Literacy is adapted from Five 
Key questions of Media Literacy, 2005, 
Center for Media Literacy

གོ་དོན་གཙོ་བོ་ ༡༽ བརྡ་བརྒྱུད་བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ག་ར་ བཟོ་

སྐྱུན་འབད་འབདཝ་ཨིན།

དྲི་བ་གཙོ ༡༽ བརྡ་འཕྲིན་འདི་ཚུ་ག་གིས་ བཟོ་བཀོད་

འབད་འབདཝ་སོ?

རྩོམ་པ་པོ།

གོ་དོན་གཙོ་བོ་ ༢༽ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྡ་

འཕྲིན་ཚུ་ག་ར་ རིག་རྩལ་ཅན་གྱི་ རྗོད་ཚིག་

ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲི་བ་གཙོ ༢༽ ངེ་གི་ཡིད་འཕྲོག་ནིའི་དོན་ལུ་ 

རིག་རྩལ་ཅན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ག་བཟུམ་ལག་

ལེན་འཐབ་ཡོད?

བཟོ་བཀོད།

གོ་དོན་གཙོ་བོ་ ༥༽  བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ ཁེ་སང་དང་ དབང་ཚད་འཐོབ་ནི་དོན་ལུ་ གོ་སྒྲིག་
འབདཝ་ཨིན།

གོ་དོན་འདི་གི་ཐོག་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ བརྡ་བརྒྱུད་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་ དམིགས་གཏད་ ཡང་ན་ དགོས་པ་ཚུ་ཤེས་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ བརྡ་འཕྲིན་འདི་ 

དངུལ་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་གཞན་དགོས་པ་ཚུ་གིས་ ཁྱད་པར་ བཟོ་ཡོདཔ་མེདཔ་དང་ ག་དེ་སྦེ་ཁྱད་པར་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་

ཚུགས། ང་བཅས་ཀྱིས་ བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལེན་འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ འབད་མི་དོན་ལུ་ བརྗོད་བྱ་ཚུ་ བརྡ་དོན་སྤོད་ནི་དང་ སྤོ་བའི་ལས་

རིམ་གྱི་ཐད་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་བལ་ནི་མེན་པར་ དཔལ་འབྱོར་དང་ སྲིད་བྱུས་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ བལ་དགོཔ་གལ་ཆེ།

འཛམ་གླིང་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་མང་ཆེ་བ་ཅིག་ མ་དངུལ་བཟོ་བའི་ཚོང་སྡེ་ཅིག་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ ད་རེས་བར་ན་ཡང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་  

ཚོང་སྡེ་སོམ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཚོང་བསྒྲགས་འབད་ནི་འདི་ ཁེ་སང་བཟོ་སའི་གཞི་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། གསར་ཤོག་དང་ དུས་དེབ་ཚུ་ 

མང་ཤོས་རང་ ཚོང་བསྒྲགས་ཚུ་དང་པ་བཙུགས་ཏེ་ བཟོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། འདི་གི་ལྷག་ལུས་ཤོག་ལེབ་ནང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་བཀོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཚོང་བསྒྲགས་འདི་ རྒྱང་མཐོང་ལས་རིམ་གྱི་ཡན་ལག་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་བརྒྱུད་ཐོག་ལས་ བཙོང་མི་འདི་ ཚོང་བསྒྲགས་

འབད་ཡོད་པའི་ ཚོང་རས་རྐྱངམ་གཅིག་ ལདམོ་ལ་མི་ཚུ་ལུ་བཙོངམ་མེན་པར་  ལདམོ་ལ་མི་ཚུ་ཡང་ ཚོང་བསྒྲགས་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བཙོང་དོ་ཡོདཔ་

ཨིནམ་ཧ་གོ་དགོ། 

བརྡ་བརྒྱུད་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་ གོ་དོན་གཙོ་བོ།

གོ་དོན་གཙོ་བོ་ ༣༽ བརྡ་འཕྲིན་གཅིག་

ཨིན་རུང་ མི་སོ་སོ་གིས་ གོ་བ་སོ་སོ་ལེན་

དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲི་བ་གཙོ ༣༽ བརྡ་འཕྲིན་འདི་ཚུ་ ང་གི་

ཧ་གོ་མི་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ གཞན་གྱིས་ག་

དེ་སྦེ་གོཝ་ཨིན་ན?

ལདམོ་ལ་མི།

གོ་དོན་གཙོ་བོ་ ༤༽ བརྡ་བརྒྱུད་དེ་ལུ་ ཁྱད་

ཆོས་དང་ ལ་བ་ཡོད།

དྲི་བ་གཙོ ༤༽ བརྡ་འཕྲིན་འདི་ཚུ་ནང་ 

ཁྱད་ཆོས་དང་ འཚོ་བའི་གནས་སངས་ དེ་

ལས་འཆར་སྣང་ཚུ་ ག་ཅི་ར་བཙུགས་ཡོདཔ་

ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་ར་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་

ཡོདཔ་ཨིན་ན?

བརྗོད་བྱ།

གོ་དོན་གཙོ་བོ་ ༥༽ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྡ་

འཕྲིན་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་ ཁེ་སང་དང་ 

དབང་ཚད་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་སྒྲིག་

འབདཝ་ཨིན།

དྲི་བ་གཙོ ༥༽ བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ ག་ཅི་སྦེ་

སྤེལཝ་སོ?

དགོས་པ

28 བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 



བརྡ་བརྒྱུད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན།

རྒྱང་མཐོང་ལས་རིམ་གྱི་དགོས་པ་ གཙོ་བོ་ར་ ལདམོ་ལ་མི་གང་མང་བཀུག་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་འདི་གིས་ དུས་ཚོད་དང་ ས་གོ་ཚུ་ ཚོང་

བསྒྲགས་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལུ་བཙོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཚོང་རིག་སྐབས་ “renting eyeballs” ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་བཏགས་ཡོདཔ་བཟུམ་ཨིན། གོ་དོན་འདི་

གིས་ བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་ ག་ཅི་སྦེ་ སྤེལ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ག་ཏེ་ལས་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་བལ་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ནམ་རྒྱུན་ བརྡ་བརྒྱུད་

ཀྱི་ལཱ་འགན་འདི་ དགའ་སྤོའི་ལས་རིམ་དང་ བརྡ་དོན་སྤོད་ལེན་འབད་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ འདི་ནང་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ མ་དངུལ་གྱི་ གཞི་བཀོད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དུམ་གྲ་ལས་བརྒལ་མི་ཤེས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁང་མང་ཤོས་ཅིག་ ཚོང་ལཱ་འཐབ་མི་ཨིན། ཐ་ན་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་བཟུམ་གྱི་ གཞུང་གི་ལས་འཛིན་ཚུ་

ཡང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་བཟོ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ རྒྱང་བསྒྲགས་བལ་བའི་སྐབས་ ལས་རིམ་འདི་གི་གླ་འཐུས་ ག་གིས་སྤོད་

སྤོདཔ་ཨིན་ན་ ལས་རིམ་འདི་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གཞི་བཀོད་ག་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ འདི་བཟུམ་མའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཀྱི་ 

རྩོམ་པ་པོ་དང བཀོད་ཁྱབ་འབད་མི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ནང་ ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་བཟོ་འོང་ག་ཟེར་བའི་ འདྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དགོ།

29བརྡ་བརྒྱུད་དང་དམངས་གཙོ་ལྟེ་བ། 


