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ཕོ་མོའི་ངོ་རྟགས། 

ཕོ་མོ་དང་འབེྲལ་བའི་བརིྩ་མཐོང་། འགོྲ་ལུགས་དང་སིྲྒག་ཁིྲམས་
ཚུ་ མི་སེྡ་དང་གཡུས་སོྒ། དེ་ལས་ སིྱྤ་ཚོགས་ཚུ་གི་ནང་ལུ་མ་
འདྲཝ་སེྦ་ཡོདཔ་ཨིན། དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་འདྲ་མིན་སོ་སོ་གིས་ 
གཡུས་སོྒ་ནང་གི་ ཕོ་མོའི་མི་སེྡའི་ནང་འཁོད་ལུ་མཉམ་འབེྲལ། 
འགན་ཁུར་ལ་སོགས་པའི་ལུགས་སོྲལ་གིྱ་ཤེས་བྱ་སེྤལ་ན་ སོྲལ་
ཁུྱན་གིྱ་རྣམ་འགུྱར་སྣ་ཚོགས་ཚང་སེྟ་ཡོདཔ་ཨིན། ག་དེ་སེྦ་ཨིན་
ན་ཟེར་བ་ཅིན་ དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་གིྱ་ནང་ལུ་ ཕོ་མོའི་འགན་ཁིྲ་
དང་ངོ་རྟགས། དེ་ལས་ སོྲལ་རུྱྒན་ཚུ་སེྤལ་ཏེ་བིྱན་ནིའི་ དམིགས་
བསལ་ཐོབ་དབང་ཚང་སེྟ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ དངོས་མེད་ལམ་
སོྲལ་དང་ ཕོ་མོའི་ངོ་རྟགས་གཉིས་ སོ་སོ་ཁ་ཕེྱ་ཚུགས་པ་ལཱ་ཁག་
ཨིན།

རང་ལུགས་ཀིྱ་བཞེས་སོྒའི་སོྱྤད་ལམ་ཚུ་ མི་སེྡའི་སིྱྤ་ཚོགས་
མང་ཤོས་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཨམ་སུྲ་ཚུ་གིས་འགན་ཁུར་
འབག་དོ་ཡོདཔ་མངོན་གསལ་ཅན་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་
ལུགས་སོྲལ་ལུ་ལོྷདཔ་ད་ ཨའི་དང་བུམོ་ཚུ་ལུ་བརེྟན་པའི་
མི་སེྡའི་མཉམ་འབེྲལ་ཡོད་ཚུལ་ཡང་ ཨའི་གིས་དུས་རུྱྒན་
གིྱ་ཁིྱམ་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བུམོ་ཚུ་གིས་ཨའི་
ལུ་ཆ་རོགས་འབད་ནི་དང་ ཨའི་ལཱ་འབད་ས་ལུ་དཔེྱ་བལྟ་
ནིཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷབ་སྱྦང་ཡང་འབདཝ་ཨིན། དེ་ལས་རིམ་
པ་བཞིན་དུ་ བུམོ་ཚུ་གིས་ དེ་བཟུམ་གིྱ་ལཱ་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་
རང་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ཉམས་མོྱང་དང་ཡོན་ཏན་ཐོབ་
ཞིནམལས་ ཨམ་སུྲ་ཚུ་གི་ངོ་རྟགས་མངོན་གསལ་བུྱངམ་
ཨིན།
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ཨོ་མཱན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ བཱེ་དོཡུན་  གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་ནང་ རྔ་མོང་ཚུ་ཡང་གཡུས་སྒོའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་ དུས་སྟོན་ཚུ་ལུ་ གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་འདུག 
རྔ་མོང་འཚོ་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་རྩལ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཕོ་རྒྱ་དང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་སོ་སོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་ཆས་དང་མཐུན་
རྐྱེནཚུ་ཡང་མ་འདྲཝ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ གྱོན་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་རིགས་ཚུ་བཟོཝ་ཨིན་རུང་ ཕོ་རྒྱ་མང་ཤོས་ཀྱིས་ཤིང་སྤར་བརྐོ་ནི་དང་ སྤྲོས་བརྐོའི་
ལག་རྩལ་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཕོ་མོའི་ལཱ་སྒོ་སོ་སོ་སྦེ་ཡོད་ཚུལ་ཡང་ ཀོརོ་ཤིཡ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཧྲིཝསྟི་ཀོ་ ཛ་གོར་ཇེ་ གི་
གཡུས་སྒོ་ནང་ལུ་ཡང་ ཁོང་རའི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར་ ཤིང་ཆས་ཀྱིས་བཟོ་བའི་ཨ་ལུའི་རྩེད་མོའི་རིགས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཤེས་རྟོགས་བྱུངམ་
ཨིན་མི་འདི་ ཁོང་གི་འདས་པའི་ཕ་མེས་ཚུ་ལས་ རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཕོ་རྒྱ་ཚུ་གིས་ ཅང་མ་ཤིང་དང་སི་སི་ཤིང་
། དེ་ལས་སྤྱ་ལམ་ཤིང་དང་འདྲ་བའི་ཤིང་རིགས་དང་ ལཱཨེམ་  གི་ཤིང་རིགས་ཚུ་བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐམ། སྟྭ་ཁམས་སྦེ་བཏོག ཡང་ཅིན་ དུམ་སྦེ་
བཏོག་སྟེ་ ཨ་ལུའི་རྩེད་མོའི་རིགས་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབདཝ་ཨིནམ་ད་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་རྩེད་མོའི་རིགས་ཚུ་གུ་ ཁོང་རའི་རིག་པ་གིས་ མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་
རིས་མོ་བྲི་སྟེ་ ཚོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཛེས་ཁྲ་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ བཟོ་རིགས་ཀྱི་འཐོན་བསྐྱེད་ཚུ་བཏོནམ་ཨིན་མས།

དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་གིྱ་བེྱ་བྲག་གཅིག་ལུ་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་
ནི་དང་ གོ་སྐབས་ཐོབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཕོ་དང་མོའི་ལཱ་འགན་སོ་སོ་
ཡོདཔ་ཐག་ཆོད་ཚུགས། དཔེྱ་བཞག་པ་ཅིན་ རང་ལུགས་ཀིྱ་བཟོ་རིག་
ལག་རྩལ་ནང་ལུ་ ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་སོ་སོ་འབག་དོ་ཡོདཔ་དང་ དེ་
གཉིས་ ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཕན་གོྲགས་ཡང་འབདཝ་
ཨིན།

མི་སེྡའི་ལམ་སོྲལ་དང་དུས་སོྟན་བརིྩ་སུྲང་། ཟོླས་གར་ཞབས་བོྲ་ཚུ་
ཕོྱགས་ཅིག་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ ཕོ་མོ་དང་འབེྲལ་བའི་དབང་ཚད་འདྲ་
མཉམ་མེདཔ་དང་ འགན་ཁུར་ལ་སོགས་པ། གཞན་ཡང་ མི་སེྡའི་ཚ་
གྱང་དང་འབེྲལ་བའི་ ནང་འཁོད་ཕོྱགས་རིས་ཕེྱ་ནི་དང་ དཀའ་ངལ་ལ་
སོགས་པའི་གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ཡང་ གསལ་སོྟན་འབདཝ་ཨིན། 
སྔར་སོྲལ་གིྱ་དུས་སོྟན་དང་དགའ་སོྟན་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ དཔེར་
ན་ ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་བརེྗ་སོར་འབད་སོྲལ་དང་ གཤིས་སོྱྤད་ཚུ་ཡང་
ཅོག་འཐདཔ་སེྦ་ སོྟན་སོྲལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ མི་སེྡ་ཚུ་གིས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་
ཉམས་མོྱང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་དང་འཕྲལ་འཕྲལ་
སྐབས་ ཕོ་མོའི་བྱ་སོྱྤད་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ཡང་ གསལ་སོྟན་འབད་ནིའི་གོ་
སྐབས་བིྱན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཕོ་མོའི་ལཱ་འགན་དང་འབེྲལ་བ་ལུ་འགུྱར་བ། 

འགོྲ་བ་མི་མང་ཤོས་ཀིྱས ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་སེྦ་སོྡད་པའི་སྐབས་ལས་རང་ 
ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་ཚུ་མི་སེྡའི་གནས་སྟངས་དང་འཁིྲལ་རང་བཞིན་གིྱས་
སྱྦང་བ་འགོྱཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་ དོན་ཚུ་ཡང་ཧ་གོ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
རུང་ ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ འགུྱར་བ་མེདཔ་སེྦ་གནས་མི་ཚུགས། 
དཔེར་ན་ དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་བཟུམ་སེྦ་ ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་གིྱ་རྣམ་
འགུྱར་ཚུ་ཡང་ དུས་རིམ་སུྱྒར་གིྱ་འགོྲས་དང་འཁིྲལ་ཏེ་ སུྱྒར་ཏེ་འགོྱ་དོ་
བཟུམ་ཨིན། ལམ་ལུགས་སོྲལ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ དང་ཕུ་གི་
སྐབས་ལུ་ཕོ་་མོ་གང་རུང་གཅིག་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་སོྲལ་ཡོད་མི་
སོྲལ་ཁུྱན་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཀིྱ་གནས་སྟངས་དང་འཁིྲལ་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་
པའི་མི་སེྡ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཕོ་མོ་གང་རུང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་སོྲལ་བཟོ་
ཡོདཔ་དང་ དེ་བཞིན་དུ་ ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་དང་སོྱྤད་ལམ་ཚུ་གི་ གནད་
དོན་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ མི་སེྡ་ནང་འཁོད་བདེ་སིྲྒག་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་དེ་གིས་ གནས་སྟངས་དང་འཁིྲལ་བའི་ཕོ་མོའི་
འགུྱར་བ་དང་ སིྲྒག་གཞི་སོྱྤད་ལམ། དེ་ལས་ བརིྩ་མཐོང་བསེྱྐད་ནི་ཚུ་ 
མ་འོངས་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་བཤད་དེ་བིྱན་ནི་དང་ ལུགས་སོྲལ་གསར་
གཏོད་འབད་ནི་ལུ་ གལ་ཅན་གིྱ་མཐུན་རེྱྐན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཉམས་
ཉེན་ཡོད་པའི་ལམ་སོྲལ་ལུ་ མི་ཉམས་ནིའི་ཐབས་ལམ་སོྟན་དོ་བཟུམ་
ཨིནམ་ལས་ ལམ་སོྲལ་ལུ་འགུྱར་བ་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་རིག་སོྟན་
ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསེྱྐད་དགོ། ཡང་ཅིན་ ཕོ་མོའི་གོ་སྐབས་འདྲ་
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ཝེཊ་ནཱམ་ རྱྒལ་ཁབ་ཀིྱ་ ཆའུ་ཝཱན་ ཆོས་ལུགས་ཀིྱ་རིམ་གོྲའི་སྐབས་ལུ་ 
ཕོ་རྱྒ་ཚུ་གིས་ཞབས་བོྲ་འཐེན་སོྲལ་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཨམ་
སུྲ་ཚུ་གིས་ལྷ་རྱྒབ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ཕོ་རྱྒ་གི་འགན་ཁུར། གོྱན་ཆས། དེ་
ལས་ བྱ་བ་སོྱྤད་ལམ་ཚུ་ཡང་ཨམ་སུྲ་ཚུ་གིས་འབག་སེྟ་ཡོདཔ་ལས་ 
ཕན་ཚུན་བརེྗ་སོར་སོང་སེྟ་ཡོད། དེ་བཟུམ་སེྦ་ ཀ་བུ་ཀི་ ཟེར་མི་འདི་ ཇཱ་
པན་རྱྒལ་ཁབ་ཀིྱ་ རང་ལུགས་ཀིྱ་འཁྲབ་སོྟན་གིྱ་སླ་ལས་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་ དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ཁྲབ་རེྩདཔ་ཕོ་རྱྒ་གིས་ ཨམ་སུྲ་གི་འགན་ཁུར་
འབག་ནི་ལུ་ཉམས་མོྱང་ཅན་ལུ་ ཨོ་ན་ག་ཏ་ ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ 
ཁྲབ་རེྩདཔ་གལ་ཅན་གཉིས་ཡོདཔ་མི་ལས་ རུྩབ་པའི་རྣམ་འགུྱར་དང་
ལྡན་མི་ལུ་ ཨཱ་ར་གོ་ཏོ་དང་ རྣམ་འགུྱར་འཇམ་སུ་སོྟན་མི་ལུ་ ཝ་གོ་ཏོ་  
ཟེར་སླབ་ཨིན། འཁྲབ་རེྩད་པའི་འགན་ཁུར་དང་ ཁོང་ཚུ་གི་ཕོ་མོའི་ངོ་
རྟགས་གསལ་ཏོག་ཏོ་སེྦ་སོྟན་ནི་འདི་ རྩ་ཆོད་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་ཨིནམ་
དང་ ཅིག་འབདན་ ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་ལས་ལྷག་སེྟ་ ཕོ་མོ་ཟུང་འབེྲལ་
སེྦ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་འདིྲ་བཀོད་འབད་བའི་ལམ་ལུགས་ལས་ 
ཧ་གོཝ་ཨིན།  ཀ་བུ་ཀིའི་འཁྲབ་སོྟན་འདི་གིས་ འབུྱང་རབས་དང་ 
རང་གི་མནོ་བསམ་དང་འབེྲལ་བའི་ བླང་དོར་གིྱ་གནས་ཚུ་ལས་རྱྒབ་
འགལ་འགོྱ་བའི་ བསླབ་སོྟན་བིྱནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཇཱ་པན་གིྱ་
རྱྒལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རང་ལུགས་ཀིྱ་འཁྲབ་སོྟན་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ཀ་བུ་ཀི་
འདི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ལུ་གུྱར་ཏེ་ཡོད། 
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སའིཔ་རས་ རྱྒལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཉེན་སོྟན་གིྱ་སྐབས་
ལུ་འགོ་འདེྲན་འཐབ་སོྲལ་ཡོད་པའི་ ཙིཡཊ་ཊིས་ཊ་ ཟེར་
བའི་ཕོ་རྱྒ་གཉིས་ཀིྱས་ མི་དམང་གི་གདོང་ཁར་ཐོན་
ཞིནམ་ལས་ བོླ་རིག་ག་དྲག་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ བོླ་རིག་
གིས་རོྩམ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་སུྱྒར་སོྲལ་ཡོད་མི་འདི་ 
གཡུས་སོྒ་ནང་ལུ་སོྲྤ་སོྟན་གིྱ་མཐུན་རེྱྐན་ ག་ཏེ་ཡོད་ས་ལུ་
སོྱྤད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སོྲྤ་སོྟན་གིྱ་རོྩམ་སུྱྒར་སོྲལ་
ཡོད་མི་འདི་ གཉེན་སོྟན་དང་དུས་སོྟན། གཞན་ཡང་ མི་
དམང་སུྤངས་འཛོམས་འབད་ས་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་
བོླ་རིག་ཅན་གིྱ་མི་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསེྱྐད་བཅུག་
སེྟ་ རོྩམ་རྱྐབ་སེྟ་སུྱྒར་བཅུགཔ་ཨིན། ལུགས་སོྲལ་དེ་ མ་
གཞི་ཁོང་ཕོ་རྱྒ་ཚུ་གིས་ཕོ་བརུྱྒད་ཚུ་ལུ་རྱྐངམ་ཅིག་ རུྱྒན་
སེྤལ་སོྲལ་ཡོད་རུང་ འཕྲལ་སྐབས་ཅིག་ལས་ ཨམ་སུྲ་
དག་པ་ཅིག་གིས་ཡང་ གདོང་ཁར་ཐོན་ཏེ་ རོྩམ་རྱྐབ་སེྟ་
སུྱྒར་ཡོདཔ་ཨིན།
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མཉམ་སེྦ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐོག་ལས་ ཕོ་མོའི་སོྱྤད་ལམ་གིྱས་དངོས་
མེད་ལམ་སོྲལ་གིྱ་ཁུྱན་ཚུ་ རུྱྒན་སེྤལ་གིྱ་གཞི་རྩ་འབད་རུང་བཏུབ་ཨིན། 
དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་གིྱས་ ཕོ་མོའི་འགོྲ་ལུགས་ཀིྱ་དབང་ལུ་ཐལ་
བཅུགཔ་ཨིནམ་ལས་ སོྲལ་ཁུྱན་དང་ ཕོ་མོའི་འགོྲ་ལུགས་གཉིས་
ཀིྱ་བར་ན་ སིྱྤ་མཐུན་གིྱ་འབེྲལ་བ་ཡོདཔ་ཨིན། 

དོ་རུང་ ཕོ་མོ་དང་འབེྲལ་བའི་གནད་དོན་ཅིགཔོ་འདི་ ཕོ་གཉིས་གང་
རུང་གིས་ འཆམ་འགིྲག་གི་བྱ་སོྒ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ དོན་སིྨན་དང་ལྡནམ་
སེྦ་ ག་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ག་གི་
ཕོྱགས་དབང་ལུ་ཐལཝ་ཨིན་ནའི་འགུྱར་བ་ཡང་ཡོད། དངོས་མེད་
ལམ་སོྲལ་ཚུ་ཉམས་སུྲང་འབད་ནི་དང་ དེའི་རུྱྒན་སེྤལ་ནིའི་དོན་ལུ་
གོྲས་ཐག་བཅད་ནི་འདི་ ཕོ་མོའི་དབང་ཚད་དང་འབེྲལ་བའི་ ལམ་
ལུགས་ཚུ་ལས་བརེྟན་ཏེ་བུྱངམ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ལམ་ལུགས་དེ་
གིས་ འཆམ་འགིྲག་གི་བྱ་སོྒ། འབེྲལ་མཐུན། དེ་ལས་ བྱ་བ་སོྱྤད་
ལམ་ཚུ་སོྱྐངམ་ཨིནམ་ལས་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ར་ སིྱྤ་ཚོགས་ཀིྱ་
མི་སེྡ་སོ་སོ་ལུ་གོ་སྐབས་ལེགས་ཤོམ་དང་ དབང་ཚད་འདྲ་མཉམ་གིྱ་
འབེྲལ་མཐུན་ཚུ་གི་སོྐར་ལས་ འདིྲ་བཀོད་འབུྱངམ་ཨིན། 



7 • ཕོ་མོ་དང་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ། 

ཨི་རཱན་ གིྱ་རྱྒལ་ཁབ་ཀིྱ་མི་སེྡའི་གནས་རིམ་གིྱ་ནང་ལུ་ 
ལུགས་སོྲལ་རྙིངམ་ཅིག་དང་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ 
ནཱ་ཀྭག་ལི་ ཟེར་བའི་འཁྲབ་སུྲང་བཏང་ནིའི་ལུགས་སོྲལ་ནང་
ལུ་ ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་གུྱར་བ་སོང་སེྟ་ཡོད། ད་རེས་ནངས་པ་ 
ཨམ་སུྲ་མོ་རྱྐང་གིས་ མི་དམང་གི་སུྦག་ལུ་ཐོན་ཏེ་ ནཱ་ཀྭག་
ལི་ གཏང་སོྲལ་དར་ཡོད་མི་འདི་ ཨི་རཱན་གིྱ་རྱྒལ་ཁབ་ནང་ལུ་ 
སོྔན་མ་མེད་པའི་ལམ་སོྲལ་ཅིག་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ད་རེས་
ཁམས་ཅིག་ལས་ ནཱ་ཀྭག་ལུ་ཚུ་ གཏམ་རུྱྒད། མི་རིགས་ཀིྱ་
དཔའ་སུྲྒང་། དེ་ལས་ ཨི་རཱན་གིྱ་སྔར་གིྱ་ལམ་ལུགས་སོྲལ་
ཚུ་ལུ་ གཙོ་ཅན་ཅིག་སེྦ་ཆ་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་
ཨམ་སུྲ་ཚུ་ལུ་གོ་སྐབས་བིྱན་མི་དེ་གིས་ མི་སེྡའི་གནས་རིམ་
ནང་ལུ་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

ཕོ་མོའི་གོ་དོན་མ་འདྲཝ་ཡོད་ཚུལ

དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་འདི་ མི་སེྡའི་སིྱྤ་ཚོགས་སོ་སོའི་ནང་ལུ་ མ་
འདྲཝ་སེྦ་འོང་དོ་བཟུམ་སེྦ་ ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་གིྱ་གོ་ལུགས་ཚུ་
ཡང་ འདྲ་མཉམ་སེྦ་མ་འདྲཝ་འོངམ་ཨིནམ་ལས་ འཛམ་གིླང་རྱྒལ་
སིྱྤ་གིས་ཕོ་མོའི་གོ་བ་ལེན་དོ་བཟུམ་སེྦ་ གོ་བ་གཅིག་ལུ་འགོྱ་མི་
བཏུབ། དེ་མ་ཚད་ ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་དང་བརིྩ་མཐོང་ཚུ་ མི་སེྡ་དེ་
ཁའི་གནས་སྟངས་དང་འཁིྲལ་ཏེ་ དབེྱ་ཞིབ་འབདདགོཔ་ཨིན། བྱང་
ཕོྱགས་ཨ་མི་རི་ཀའི་ལུང་ཕོྱགས་ཀིྱ་ མི་རིགས་སེྡ་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་
གིས་ ཕོ་མོའི་རྣམ་གཞག་དབེྱ་ཚུལ་ སྣ་ཁག་བདུན་དེ་ཅིག་ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ནང་ལུ་ ཕོ་མེན་མོ་མེན་ནམ་མ་ནིང་གི་མི་
རིགས་དང་ ལྷ་ཆགས་པའི་མི་རིགས་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན་མས། 

དེ་བཟུམ་སེྦ་ ཡུརོབ་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལུང་ཕོྱགས་ཀིྱ་ སིྱྤ་ཚོགས་ལ་ལུ་
ཅིག་གི་ནང་ལུ་ མི་རིགས་དབེྱ་བ་གསུམ་དང་དེ་ལས་ལྷག་སེྟ་ཡང་ 
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མང་ཤོས་ཅིག་ ལོ་ཚད་དང་ཕོ་
མོའི་ངོ་རྟགས་ཚུ་དང་ འབེྲལ་བ་སོྦམ་ཡོདཔ་སེྦ་ཨིན་མས། དཔེྱ་
འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ལུའི་བྱ་སོྱྤད་དང་འབེྲལ་བའི་ འགོྲ་ལུགས་དང་རེ་
འདོད་ཚུ་དང་ མི་སོྦམ་ཚུ་གི་བྱ་སོྱྤད་ཚུ་སོ་སོ་སེྦ་ཡོདཔ་ཨིན། མི་སེྡའི་
ནང་ལུ་ ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་དང་བརིྩ་མཐོང་ཚུ་ སོྲལ་བཏོད་ཡོདཔ་
བཞིན་དུ་ དེ་གི་འགུྱར་བ་ཡང་ དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་དང་ དེའི་ལག་
ལེན་སྣ་ཚོགས་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ གོམས་གཤིས་ཚུད་བཅུགཔ་ཨིན།
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ཕོ་མོ་དང་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ། • 8

ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ།

དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་གིྱས་གཡུས་སོྒའི་ཕོ་མོ་དང་འབེྲལ་བའི་ 
ཕོྱགས་རིས་དང་ཉེ་རིང་ཕེྱ་ནི་ཚུ་ བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ ཕོ་མོ་འདྲ་
མཉམ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་གོ་སྐབས་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཕོ་མོའི་
འབེྲལ་བ་ཚུ་ཡང་དུས་རུྱྒན་དུ་གསར་སུྱྒར་སོང་སེྟ་ཡོད། ཕོ་མོ་འདྲ་
མཉམ་དང་ཉེ་རིང་མ་ཕེྱ་བར་གནས་ནི་འདི་ འགོྲ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་
གི་གཞི་རྩ་ཅིག་དང་ རྩ་ཅན་ཅིག་ཡང་ཨིན། ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་དང་
དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་གཉིས་སོྐར་ བསམ་ཞིབ་གཏང་པ་ཅིན་ འགོྲ་
བ་མིའི་དབང་ཆའམ་ ཐོབ་དབང་འདི་གིས་ ཕོ་དང་མོའི་བར་ན་སོ་
སོ་སེྦ་ ཁ་ཕེྱ་ནི་ལུ་གཙོ་བོར་མ་བསེྟན་པར་ ཕོ་མོའི་བདེ་སིྱྐད་དང་
བརིྩ་མཐོང་ཚུ་ ཁས་མ་ལེན་པའི་གྲས་ཁར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ བར་
རེྱྐན་རྱྐབ་ཨིན། ཨམ་སུྲ་ཚུ་ལུ་ཉེ་རིང་བཀག་ནི་ ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ 
ལྷན་འཛོམས་ཆོད་ཡིག་གིས་ མི་སེྡའི་བསམ་སོྱྤད་དང་ ལམ་སོྲལ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི། དེ་ལས་ ཕོ་དང་མོའི་ལཱ་འགན་སོ་སོ་སེྦ་བགོ་
སེྟ་བིྱན་ཡོད་མི་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཟེར་མ་རིྩས་པར་  དམིགས་བསལ་
གིྱས་དེ་ཚུ་ལས་བུྱང་པའི་ གནོད་ཉེན་ དཔེར་ན་ ཨམ་སུྲ་ཚུ་ལུ་ 
དབང་མེད་བཟོ་ནིའི་བསམ་བོླ་བསེྱྐད་བཅུག་ནི་དང་ ཁོང་ཚུ་གི་དག་
སྣང་ཚུ་སོྲྤ་བ་ཞན་བཅུག་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ཨིན་མས། 

ཕོྱགས་ལུྷང་དང་འབྲལ་བའི་ལྟ་བ་ལས་དཔྱད་པ་ཅིན་ དབང་ཆུང་བཟོ་
མི་དང་ཉེ་རིང་ཕོྱགས་ལུྷང་གི་ལྟ་བ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་བའི་ལམ་
ལུགས་སོྲལ་ཚུ་ ཉམས་སུྲང་འབད་དགོ་ཟེར་བའི་ བདེན་ཁུངས་
མེད་པའི་ཐོབ་དབང་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ འདིྲ་བཀོད་འབད་དགོཔ་ལས་ དེ་
བཟུམ་མའི་བདེན་བཤད་བཀོད་མི་ལམ་ལུགས་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་
དང་ཁེ་མེདཔ་སེྦ་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འགོྲ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་ལས་ 
ཕིྱ་འགུྱར་ཨིནམ་པའི་ངོས་ལེན་འབད་དགོ། འགོྲ་བ་མིའི་དབང་ཆའི་
ལྟ་བ་ལས་འགལ་ཡོད་པའི་ལུགས་སོྲལ་ལ་ལུ་ཅིག་ མི་སེྡ་ཚུ་གིས་ 
ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགསཔ་གསལ་རི་རི་ཨིན་རུང་ ལམ་ལུགས་
སོྲལ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ཡང་ སིྱྤ་ཚོགས་ལུ་མེན་པར་ ངོ་རྱྐང་ལུ་
གནོད་ཉེན་ཡོདཔ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
ཨིན། 

ཕོྱགས་ལུྷང་དང་འབྲལ་བའི་ལྟ་བ་དེ་གིས་ཡང་ སོྲལ་ངན་སྤངས་
དགོཔ་དང་བཟང་པོ་བསེྟན་དགོ་པའི་ སེམས་ཤུགས་ག་གིས་བསེྱྐད་
བཅུག་ནི་དང་ དུས་ནམ་བསེྱྐད་བཅུག་ནིའི་ལཱ་སོྒ་རྩམ་ནི་འདི་ བྱ་
སྟབས་མ་བདེཝ་ཨིནམ་ལས་ ཕོྱགས་ལུྷང་དང་འབྲལ་བའི་ལྟ་བ་
དང་གཞི་རྩ་ལུ་གནས་ནི་དང་ སིྱྤ་ཚོགས་ཀིྱ་ཞི་བདེ་བཟོ་ཐབས་ལུ་
བལྟ་ཞིནམ་ལས་  ཉེ་རིང་ཕེྱ་ཡོད་པའི་ཕོ་མོའི་སེྡ་ཚན་དང་ དབང་ཆུང་
བཟོ་ཡོད་པའི་མི་སེྡ་ཚུ་རིྩས་ཏེ་ འགན་ཁུར་འབག་ཡོད་པའི་མི་སེྡའི་
འཐུས་མི་ཚུ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་དགོ། ལོག་ཅིག་ལས་
དཔྱད་པ་ཅིན་ ཕོྱགས་ལུྷང་དང་དབང་མེད་བཟོ་ཡོད་པའི་ སིྱྤ་ཚོགས་ཀིྱ་
མི་སེྡ་ཁོང་ར་གིས་ ཉེ་རིང་ཕེྱ་བའི་ལུགས་སོྲལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་ལུ་སོྲྤ་བ་དང་རྱྒབ་སོྱྐར་ཡང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གིས་ དེ་
སེྦ་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ལུགས་སོྲལ་འདི་ འགོྲ་བ་མིའི་ཐོབ་
དབང་གི་གཞི་རྩ་ཚུ་ལུ་ རྱྒབ་འགལ་འགོྱ་དོ་ཡོདཔ་ཤེས་རུང་ ལུགས་
སོྲལ་འདི་གིས་ མི་སེྡའི་དུས་སོྟན་དང་འབེྲལ་བའི་ལུགས་སོྲལ་ལུ་ 
གོྲགས་རམ་འབད་དོ་ཡོད་མི་ལས་བརེྟན་ཏེ་ཡང་འོང་། 
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9 • ཕོ་མོ་དང་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ། 

ཀེ་ནི་ཡ་རྱྒལ་ཁབ་ཀིྱ་ མེན་དི་ལེ་ལིའུ་ ཡ་ཝ་ན་ཝ་ཀེ། ཡང་ཅིན་ ཨེམ་ཝའེ་ཌབ་ལུ་ཨོ། ཟེར་བའི་  ཨམ་སུྲའི་ལས་ཚོགས་དེ་གིས་ ཨམ་སུྲ་གི་མཚན་མའི་ཇ་
རིླག་སིྱྤ་ཏོག་བཏོག་ནི་དང་འབེྲལ་བའི་ གཡུས་སོྒའི་ལུགས་སོྲལ་བརིྩ་སུྲང་འབད་ནི་འདི་ ག་ཨིནམ་སེྦ་རང་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཐབས་ལམ་སོ་སོ་ཅིག་གི་ཐོག་
ལས་ལེགས་སུྱྒར་གིྱ་གོང་འཕེལ་འབག་འོང་སེྟ་ མི་སེྡའི་ལུགས་སོྲལ་དང་འབེྲལ་བའི་ དུས་སོྟན་དེ་ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ བརིྩ་སུྲང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལེགས་
པའི་སུྱྒར་བ་འདི་ཡང་ ཨམ་སུྲའི་ལས་ཚོགས་དེ་གིས་ ཨའི། ཨཔ། དེ་ལས་  བུམོ་ཚུ་དང་མཉམ་ཅིག་སོྡད་དེ་ ལུགས་སོྲལ་འདི་ལུ་སུྱྒར་བ་འོང་ནི་དོན་ལུ་ཐབས་
ལམ་ག་ཅི་བཟུམ་སོྟན་པ་ཅིན་ ཟེར་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བསུྟན་གོྲས་ལེགས་ཤོམ་སེྦ་རྱྐབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་སེྦ་ གོྲས་བསུྟན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ དུས་
སོྟན་དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་ར་ ཨམ་སུྲ་རྱྐངམ་ཅིག་སུྤངས་འཛོམས་འབད་དེ་ གོྲས་བསུྟན་ཐོག་ལས དུས་སོྟན་བརིྩ་ཐངས་ཀིྱ་ལུགས་སོྲལ་ སྔར་བཞིན་དུ་བཞག་
ཞིནམ་ལས་ མཚན་མ་བཏོག་ནི་དེ་བཀོག་བཞག་ད་ནུག དུས་དེ་ལས་ཚུར་ དུས་སོྟན་དེ་གི་མིང་ལུ་ ཨེནཏ་ནི་ར་ ནཱ་ མུ་གམ་བཱོ། ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ 
མཚན་མ་དང་འབེྲལ་བའི་མིང་ཅིག་ཨིན་མས། དུས་སོྟན་དེ་ལུ་ ལེགས་པའི་སུྱྒར་བ་འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་ ཀེ་ནི་ཡ་ རྱྒལ་ཁབ་ཀིྱ་ མི་རུའི་རོྫང་སེྡ་ནང་ལུ་ ཁིྱམ་
གུང་པ་ ༡༢ ལས་ བུམོ་ ༣༠ དེ་ཅིག་མོ་རྱྐང་འབད་དེ་ དུས་སོྟན་བརིྩ་སུྲང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ གཡུས་མི་མང་ཤོས་ཅིག་གི་སེམས་ཁར་ 
སུྱྒར་བ་དེ་གིས་ལུགས་སོྲལ་དེ་ ཉམས་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་བའི་ རྣམ་རོྟག་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ ལེགས་པའི་སུྱྒར་བ་དེ་ལུ་ སིྱྤ་ཚོགས་མང་ཤོས་
ཅིག་གིས་ ཡིད་ཆེས་བུྱང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཚུར་ ཨམ་སུྲའི་ལས་ཚོགས་དེ་ལུ་ཡིད་ཆེས་བུྱང་སེྟ་ ཨམ་སུྲ་ངོ་རྱྐང་དང་ སེྡ་ཚན་གཞན་ཚུ་གིས་ཡང་སོྲྤ་བ་
ལེན་ཏེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ མི་རུ་རོྫང་སེྡ་གི་ གཡུས་སོྒ་ ༡༡ ནང་ལས་ ཁིྱམ་གུང་པ་ ༢༠༠ ཙམ་གིས་ དུས་སོྟན་ལེགས་སུྱྒར་འབད་མི་ནང་ལུ་ བཅའ་
མར་གཏོགས་ནུག།1

དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་གིྱ་ནང་ལུ་ ཕོ་མོ་དང་འབེྲལ་བའི་ཕོྱགས་རིས་
ཕེྱ་ནིའི་སོྐར་ལས་ བོླ་བོ་སླབ་པའི་སྐབས་སུ་ མི་སེྡ་ཅིག་ལུ་གཞི་
བཞག་པའི་ ལུགས་སོྲལ་ལ་ལུ་ཅིག་ དགོས་མཁོ་མེདཔ་སེྦ་རིྩས་
ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བཟུམ་མི་འབུྱང་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲན་པ་
བཏོན་དགོཔ་ཁག་ཆེ། དེ་སེྦ་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ འཛམ་གིླང་
ནང་གི་ སིྱྤ་ཚོགས་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ མི་སེྡ་དང་ལམ་ལུགས་
སོྲལ་དག་པ་ཅིག་གིས་ ལོ་ཚད་དང་ཕོ་མོ། དེ་ལས་ ཁྱད་ཚད་གཞན་
ཡང་ལྡན་དགོཔ་སེྦ་ བཟོ་སེྟ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཉེ་རིང་དང་ཕོྱགས་རིས་
ཕེྱ་ཕེྱཝ་གི་རྟགས་མཚན་ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་རྱྐངམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་མནོ་ནི་
མི་འོང་། ཕོ་མོ་ལུ་གཞི་བཞག་སེྟ་ ཞིབ་འཚོལ་དབེྱ་དཔྱད་མཐིལ་ཕིྱན་
འབད་མི་རྱྐངམ་ཅིག་གིས་ དུས་སོྟན་རིམ་གོྲ། དེ་ལས་ མི་སེྡའི་འགོྲ་
སྟངས་ལ་སོགས་པའི་སོྲལ་ཁུྱན་དེ་གིས་ ཕོ་མོའི་བར་ན་ཉེ་རིང་ཕེྱ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་ན་མེན་ན་ མི་སེྡ་གིས་ཤེས་རོྟགས་འབུྱང་འོང་། 

དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་ ཉམས་སུྲང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་འཛོམས་
ཆོད་ཡིག་བཏོན་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ འགོྲ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་གི་སོྐར་ལས་ 
ཧིང་སངས་ས་སེྦ་ཁེ་ལེན་འབད་དེ་ཡོད། འདི་ཡང་ ཆོད་ཡིག་གི་རྩ་
དོན་ ༢་༡་ གི་ནང་གི་དོན་ཚན་དང་འཁིྲལ་ཏེ་ འཛམ་གིླང་རྱྒལ་སིྱྤའི་ 
འགོྲ་བ་མི་གི་ཐོབ་དབང་ཚད་ལྡན་ཡོད་པའི་ དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་ཚུ་
རྱྐངམ་ཅིག་ ངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་སེྦ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

1.  Maendeleo Ya Wanawake Organization. 2002. Evaluating Efforts to Eliminate the Practice of Female Genital Mutilation. Raising Awareness and Chang-
ing Harmful Norms in Kenya, Washington DC: PATH.
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དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་ཉམས་སུྲང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཕོ་མོའི་འབེྲལ་གཏོགས།
དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་ཚུ་ མི་སེྡ་ལུ་ཕན་ནུས་ཅན་སེྦ་ཉམས་སུྲང་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཕོ་མོའི་རྣམ་གཞག་དང་དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་གཉིས་ཀིྱ་
འབེྲལ་བ་ ལེགས་ཤོམ་སེྦ་ཧ་གོ་དགོ། ཨིན་རུང་ མི་སེྡ་གིས་ལམ་
སོྲལ་ཉམས་སུྲང་འབད་ནིའི་ནང་ལུ་ འགན་ཁུར་གལ་གནད་ཅན་འདི་ 
གོ་སྐབས་བིྱན་ནི་དང་ མི་སེྡ་དང་ཕོ་མོ་གཉིས་ རིགས་མ་མཐུནམ་
ལས་ ཕོ་མོ་ལུ་ངོས་ལེན་འབདཝ་བཞིན་དུ་ དམིགས་བསལ་གིྱས་ 
དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་དང་འབེྲལ་བ་ཡོད་པའི་ འགན་ཁུར་དང་ལཱ་
འབད་མི་སྣ་ཚོགས་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
ཨིན། གལ་སིྲད་ དེ་སེྦ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཉམས་སུྲང་ཕན་ཐོག་ཅན་སེྦ་
འབད་ནི་ཕར་བཞག་ ལམ་སོྲལ་དེ་མ་སོྱྤད་པར་ལུས་ནི་དང་ དག་སྣང་
མེདཔ་སེྦ་ལུས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

ཕོ་མོའི་རྣམ་གཞག་དང་ དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་གཉིས་ གཅིག་
གིས་གཅིག་ལུ་མཉམ་འབེྲལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ དྭངས་གསལ་སེྦ་
ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་ཅིག་ཨིན་རུང་ དེ་གཉིས་ཟུང་འབེྲལ་
ཐོག་ལུ་ སོྲལ་རུྱྒན་ལག་ལེན་དང་རུྱྒན་སེྤལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་
འབདཝ་ལས་ མི་སེྡའི་སེྡ་ཚན་ཡན་ལག་དང་ངོ་རྱྐང་གི་ སིྱྤ་ཚོགས་
ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ སོྟབས་ཤུགས་ ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཉེན་ཁ་
ཡོདཔ་ལས་ ལམ་སོྲལ་གིྱ་ཉམས་སུྲང་ཐབས་ལམ་དེ་གིས་ ཕོ་
མོའི་འབེྲལ་བ་ལུ་ ཕན་གནོད་ཀིྱ་འོས་འབབ་སོྦམ་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྱྒལ་སིྱྤའི་ཆོད་ཡིག་འདི་གིས་ རྱྒལ་སིྱྤ་དང་རྱྒལ་ཡོངས་ཀིྱ་གནས་
ཚད་ལུ་ ཉམས་སུྲང་འབད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ གྱངས་ཁ་དག་པ་
ཅིག་སྔ་གོང་ལས་ཧ་གོ་སེྟ་འདུག རྱྒལ་ཡོངས་ཀིྱ་གནས་ཚད་ལུ་
ཨིན་པ་ཅིན་ ཤེས་རིག་མཉམ་འབེྲལ་དང་གོ་བརྡ་སེྤལ་ནི། ཞིབ་
འཚོལ་འགོ་འདེྲན་འཐབ་ནི་དང་ ཉམས་སུྲང་གི་འཆར་གཞི་བཟོ་
ནི། ཁིྲམས་ཡིག་དང་སིྲད་བུྱས་རྩམ་ནི། གཙུག་སེྡ་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་དང་ དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ངོས་
འཛིན་འབད་ནི་ཚུ་རིྩས་ཏེ་འདུག དེ་ལས་ རྱྒལ་སིྱྤའི་གནས་ཚད་ལུ་
སེྦ་བ་ཅིན་ ལམ་སོྲལ་ལེགས་ཤོམ་སེྦ་ཉམས་སུྲང་འབད་དེ་ཡོད་མི་

ཚུ་ འཐུས་མི་རྱྒལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གོྲས་
འཆར་བཙུག་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ ཆོད་ཡིག་གི་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་རྱྐབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ གདམ་ཁའི་གྱལ་ཁར་བཙུག་ནི་དང་ རྱྒལ་སིྱྤའི་འཐུས་མི་ཚུ་
ལས་ ལུགས་སོྲལ་ཉམས་སུྲང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྱྒབ་སོྱྐར་འཚོལ་
ནིའི་གོ་སྐབས་བིྱནམ་ཨིན། 

དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་ངོ་རྟགས་ཀིྱ་ནང་ལུ་ཕོ་མོ།
རྱྒལ་སིྱྤའི་ལྷན་འཛོམས་ཀིྱ་ཆོད་ཡིག་ བསྟར་སོྱྤད་འབད་ནི་ལུ་དཀའ་
ངལ་གཙོ་བོ་ཅིགཔོ་འདི་ ཨམ་སུྲ་ཚུ་གིས་དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་
ཉམས་སུྲང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ ལུགས་སོྲལ་གསར་གཏོད་དང་
ལེགས་སུྱྒར་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གོྲགས་རམ་འབད་དོ་ཡོད་མི་ཚུ་ མངོན་
གསལ་མ་བུྱང་པར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན། དཀའ་ངལ་དེ་དང་ཅོག་
འཐདཔ་སེྦ་ མཐའ་ཟུར་གི་མི་སེྡ་ཚུ་གིས་ གོྲགས་རམ་འབད་ཡོདཔ་
མི་ཚུ་ཡང་ འཛམ་གིླང་རྱྒལ་སིྱྤའི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ངོས་འཛིན་བུྱང་
མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་ཡོད།2 འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ མཐའ་ཟུར་གིྱ་
ཕོ་མོའི་མི་སེྡ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་ མི་སེྡ་གིས་
གོ་སྐབས་བིྱན་པའི་ས་གནས་ནང་ལུ་རྱྐངམ་ཅིག་ བརིྩ་སུྲང་འབད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་དེ་ལས་བརེྟན་ཏེ་ རྱྒལ་ཡོངས་ཀིྱ་གནས་
ཚད་ལུ་ ཕོ་མོ་ཉེ་རིང་དང་འབེྲལ་བའི་ དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་དེ་གིས་ 
ཕོ་མོའི་མི་སེྡ་དང་འབེྲལ་བའི་ལུགས་སོྲལ་ཚུ་ སྣང་མེད་སེྦ་བསུྱྐར་
བཞག་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ཨས་ཏེྲ་ལི་ཡ་ རྱྒལ་ཁབ་ཀིྱ་མི་རིགས་ངོ་མ་ཨིན་མི་ ཨམ་སུྲ་སེྡ་ཚན་གིྱས་འགོ་ཁིྲད་
ཐོག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ངག་རུྱྒན་འབུྱང་རབས་ཀིྱ་ལས་འགུལ་ ཝ་
ཡན་ཡི་ ཝི་མེནས་ ཧིས་ཀོྲ་རི་ པོརོ་ཇེག ཟེར་མི་དེ་གིས་ ཕོ་མོའི་ལུགས་སོྲལ་་ངོས་
འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཕོ་མོའི་རྣམ་གཞག དེ་ལས་ ལུགས་སོྲལ་ངོས་འཛིན་དང་འཛིན་
སོྱྐང་གི་ནང་ལུ་ ཉེ་རིང་ཕེྱ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ སེལ་ནི་ལུ་གཙོ་བོར་སོྟནམ་ཨིན་མས། 
ཁོང་ཨམ་སུྲ་ཚུ་གི་ཚ་གྱང་འདི་ ཕོ་མོ་དང་འབེྲལ་བའི་ལུགས་སོྲལ་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་ལྡན་
གིྱ་དག་སྣང་མ་བསེྱྐད་མི་དང་ གཞུང་གིས་དེ་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ཁིྲམས་མཐུན་མེདཔ་
སེྦ་ཆ་བཞག་བསེྱྐད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་སོྲལ་ཁུྱན་དེ་མ་འོངས་རྱྒལ་
ཡོངས་ནང་ལུ་ངོས་འཛིན་འབུྱང་ནི་ལུ་བདེ་སིྲྒག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་བུྱས་ཚུ་རྩམ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།3

2.  Document ITH/13/8COM/INF.5.c.
3.    Smith, L., Morgan, A. and van der Meer, A. 2003. Community-driven Research in Cultural Heritage Management: The Waanyi Women’s History Project. 
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སོྲལ་ཁུྱན་ཐོ་བཀོད་རྱྐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕོ་མོ་དགོཔ། 
དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ དེ་དང་འབེྲལ་བའི་ཞིབ་
འཚོལ་འབད་ནི་ཚུ་གིས་ སོྲལ་རུྱྒན་གིྱ་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ མཐའ་
ཟུར་གིྱ་མི་སེྡའི་སེྡ་ཚན་དང་ ཨམ་སུྲ་ཚུ་གིས་ཕན་གོྲགས་འབད་དེ་
ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ངོས་འཛིན་དང་མངོན་གསལ་མ་བུྱང་པར་ལུས་ཏེ་ཡོད་
མི་ཚུ་ལས་ སྱྐབས་འབད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ལྷན་འཛོམས་ཀིྱ་ཆོད་
ཡིག་དེ་གིས་ དངོས་མེད་སོྲལ་རུྱྒན་གིྱ་རིགས་ཚུ་ འབེྲལ་བ་ཡོད་
པའི་མི་སེྡ་ཚུ་འབེྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་སེྟ་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་
དགོཔ་སེྦ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  དེ་འབདཝ་ལས་བརེྟན་ ཕོ་མོའི་
གནད་དོན་ནང་ མི་སེྡ་གི་ངོ་ཚབ་ཧིྲལ་བུ་བཏོན་ནི་ལུ་ མི་སེྡའི་འབེྲལ་
གཏོགས་ག་འདི། ཐབས་ཤེས་ག་དེ་སེྦ་འབད་ཞིན་ན་ མི་སེྡ་ཚུ་
འབེྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནི་དང་ ཡིག་ཐོ་བཀོད་བཅུག་ནིའི་དོན་
ལུ་ རྱྒབ་སོྱྐར་དང་སོྱྦར་བརྡར་ཚུ་བིྱན་དགོ། བྱ་རིམ་དེ་གི་ཐོག་ལས་ 
ལམ་སོྲལ་ཉམས་སུྲང་། རུྱྒན་སོྱྐང་བཞག་མ་ཚུགསཔ་དང་ ཁྱབ་ཆེཝ་
སེྦ་ དར་ཁྱབ་མ་འགོྱ་བར་ལུས་སེྟ་ཡོད་པའི་ ཕོ་མོའི་རྣམ་གཞག་གི་
སོྲལ་རུྱྒན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབུྱང་འོང་། 

སོྲལ་ཁུྱན་ཉམས་སུྲང་གི་འཆར་གཞི་རྩམ་ནི་ལུ་ ཕོ་མོ་དགོཔ། 
དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་ཉམས་སུྲང་གི་ལས་འཆར་ཚུ་ རྱྒ་ཆེཝ་སེྦ་རྩམ་
ནི་འདི་ དམིགས་བསལ་གིྱ་སོྲལ་རུྱྒན་གིྱ་རྣམ་འགུྱར་ཚུ་གི་ དབང་ལུ་
ཐལ་བཅུག་ནིའི་དུས་ཚོད་ཐག་བཏོགས་དགོཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ མི་
སེྡའི་སོྲལ་རུྱྒན་གལ་གནད་ཅན་དང་ དམིགས་བསལ་ལམ་སོྲལ་གིྱ་
ཁུངས་དང་དགོས་པ། ཉམས་ཉེན་དང་གནོད་པ་ག་སེྟ་ལས་བུྱངམ་
ཨིན་ན། དེ་ཚུ་ གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འཆར་གཞི་དང་ ཐབས་
ལམ་ཚུ་བཏོན་ནི། འབེྲལ་བ་ཡོད་པའི་མི་སོྟབས་དང་ མ་དངུལ་གིྱ་
འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་ནང་ལུ་གསལ་སོྟན་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཐོ་
བཀོད་ཀིྱ་བྱ་རིམ་དེ་གིས་ མི་སེྡའི་འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་ ཕན་ཐོག་
འབུྱང་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སེྡའི་ཕོ་མོའི་སེྡ་ཚན་དང་ ལོ་ཚད་འདྲ་མིན་སྣ་
ཚོགས་ཀིྱ་བསམ་འཆར་གནས་ཚུལ་ཚུ་ཡང་ ཚུད་དགོཔ་ཨིན། དེ་
གི་དོན་ལུ་དང་པ་རང་ མི་སེྡ་ཁོང་ར་གིས་ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་དང་ ཕོ་
མོའི་རྣམ་གཞག་གི་གོ་བ་ཚུ་ སོྲལ་རུྱྒན་དང་ག་དེ་སེྦ་འབེྲལ་བ་
ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་སླབ་དགོ།
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དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་ཉམས་སུྲང་གི་ སིྲད་བུྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་
ལུ་ ཕོ་མོ་དགོཔ།  
དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་དང་ ཕོ་མོ་གི་བར་ན་ལུ་ ཕན་ཚུན་གིྱ་འབེྲལ་བ་
བཞག་ཞིནམ་ལས་ དེ་གོང་འཕེལ་གིྱ་སིྲད་བུྱས་ཚུ་རྩམ་འདྲཝ་ཅིག་
འབད་བ་ཅིན་ ཕོ་མོའི་སེྡ་ཚན་ཆ་མཉམ་གིྱ་ཚ་གྱང་དང་འབེྲལ་བའི་ 
བསམ་འཆར་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ སིྱྒད་ཐག་ཡང་པའི་ཐོག་ལས་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་གལ་ཆེ། དེ་བཟུམ་གིྱ་སིྲད་བུྱས་རྩམ་པའི་
སྐབས་ལུ་ ལཱ་ཚུ་གཡུས་སོྒ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་། ཡང་
ཅིན་ ཕིྱ་ཁའི་ཞིབ་འཚོལ་མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་ གཞུང་དང་གཞུང་
མིན་ལས་ཚོགས་ཚུ་ལུ་བོླ་གཏད་དེ་ སིྲད་བུྱས་རྩམ་བཅུག་ནི་འདི་ཉེན་
ཁ་ཡོད་པའི་བྱ་སོྒ་ཨིན། སིྲད་བུྱས་རྩམ་པའི་གནས་སྐབས་ལུ་ འགོྲ་
བ་མིའི་དབང་ཆའམ་ཐོབ་དབང་ ཕོ་མོའི་འདྲ་མཉམ་གིྱ་གཞི་རྩ་ཚུ་
རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ ལྷན་འཛོམས་ཀིྱ་ཆོད་ཡིག་ནང་གི་ རྩ་དོན་ ༢་
༡ དང་འཁིྲལ་བའི་ དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་
དང་གུས་བཀུར་ཚུ་ཡང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་
བསེྱྐད་དགོཔ་མ་ཚད་ ལག་ལེན་དང་འབེྲལ་བའི་ལམ་སོྟན་ གིྱ་ དོན་
ཚན་ ༡༠༢ དང་འཁིྲལ་ སིྲད་བུྱས་རྩམ་མི་དེ་གིས་ སོྲལ་རུྱྒན་དང་
འབེྲལ་བའི་གོ་བརྡ་སེྤལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕོ་མོ་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་
ཉེས་རིང་ཕོྱགས་ལུྷང་དང་ ཡང་ཅིན་ སྐད་ཡིག་དང་ཆོས་ལུགས། མི་
རིགས་དང་མི་སེྡ། དེ་ལས་ སིྲད་དོན་དང་འབེྲལ་བའི་རིགས་ཚུ་བདེན་
ཁུངས་བསྱྐལ་ནི་ཚུ་ལུ་ ཕན་གོྲགས་འབད་བཅུག་ནི་མི་འོང་། སོྲལ་
རུྱྒན་གིྱ་སིྲད་བུྱས་དང་འབེྲལ་བའི་རྱྒལ་སིྱྤའི་ཐབས་ལམ་ དཔེར་ན་ 

CEDAW དང་དེའི་ གདམ་ཁ་ཅན་གིྱ་མགོྲན་སོྱྐང་གི་ཡིག་ཆ་4དེ་
གིས་ རྱྒབ་རེྟན་ཡིག་ཆ་སེྦ་བཏུབ་མ་ཚད་ སིྲད་བུྱས་དེ་ཕན་ནུས་དང་
ལྡནམ་སེྦ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྱྒལ་ཁབ་ནང་གི་ཕོ་མོའི་མི་སེྡ་ འདྲ་མིན་
སྣ་ཚོགས་དང་འབེྲལ་བའི་ལམ་སོྲལ་ཚུ་ཚུད་དགོཔ་ཨིན། 

4.  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and its Optional Protocol, see: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CE-
DAW/Pages/CEDAWIndex.aspx.
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དེ་ལས་ དབང་ཚད་དང་ལྡན་པའི་གཞུང་དང་ ཞི་བའི་མི་སེྡ་ལས་
ཚོགས། གཙུག་སེྡ་དང་ཞིབ་འཚོལ་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ སོྲལ་རུྱྒན་
ཚུ་ཉམས་སུྲང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕོ་མོའི་མི་སེྡའི་མཐོང་ཚུལ་ཚུ་དང་
འབེྲལ་མཐུན་ ག་དེ་སེྦ་བཟོ་ནི་ཨིན་ནའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་རིག་པ་
ཚུ་སོྟན་ཐོག་ལུ་ ཕན་གོྲགས་འབད་འོང་། ཉམས་སུྲང་གི་འཆར་གཞི་
གུྲབ་འབྲས་ཅན་སེྦ་འབུྱང་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་རང་ མི་སེྡ་
གིས་ངལ་རངས་བསེྱྐད་བཅུག་ནི་དང་  མི་སེྡའི་འཐུས་མི་མེན་པའི་
ལཱ་འགན་འབག་མི་གཞན་ཚུ་དང་ ཕོ་མོའི་འགན་ཁིྲ་དང་ ཕོ་མོ་དང་
འབེྲལ་བའི་དམིགས་བསལ་གིྱ་ ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བིྱན་ནི་ཚུ་
ཨིན།   



13 • ཕོ་མོ་དང་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ། 

རྱྒལ་སིྱྤའི་ཐོ་བཀོད་ནང་ལུ་ ཕོ་མོ་དགོཔ།
འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་
གིྱ་དོན་ལུ་ གཞུང་སོྱྐང་ནང་འཁོད་ཀིྱ་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཕོ་མོ་དང་
འབེྲལ་བའི་རྱྒབ་རེྟན་ཡིག་ཆ་དང་ ལམ་སོྲལ་ཐོ་བཀོད་ཀིྱ་གནད་དོན་
ཚུ་ལུ་ གོྲས་བསུྡར་དང་གོྲས་ཆོད་ཚུ་ཡང་བུྱང་ཡོདཔ་ཨིན། ཕོ་མོའི་
འགན་ཁུར་ཚུ་གི་འགེྲལ་བཤད་ཚུ་ གདམ་ཁའི་ཐོ་བཀོད་ནང་ལུ་ཚུད་
དེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ བཀོད་ཚོགས་ཀིྱ་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གདམ་ཁའི་
ཐོ་བཀོད་ནང་ལུ་ ཕོ་མོ་དབེྱ་བའི་མིང་རྱྐངམ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་
འདི་ གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མེད་པའི་ཚ་གྱང་ཚུ་ བཤད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། དེ་མ་ཚད་ བཀོད་ཚོགས་ཀིྱ་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཕོ་མོ་དབེྱ་
བའི་རིགས་ཚུ་དམིགས་གཏད་བསེྱྐད་དེ་ མི་སེྡའི་མིང་དང་བཅསཔ་
སེྦ་ དམིགས་བསལ་ཁོང་རའི་ལམ་སོྲལ་དང་འབེྲལ་བའི་ འགན་
ཁུར་འབག་མི་འཐུས་མི་སྣ་ཚོགས་དང་ དེའི་ལཱ་འགན་ཚུ་གི་བཤད་
པ་རྱྐབ་དགོཔ་སེྦ་ འཐུས་མི་རྱྒལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་སེམས་བསུྐལ་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན།5  

ཕོ་མོ་གཙོ་གཞུང་བཟོ་ནི།

ལྷན་འཛོམས་ཀིྱ་ཆོད་ཡིག་དེ་གིས་ ཕོ་མོ་རྱྐངམ་ཅིག་ལུ་གཞི་
བཞགཔ་མེན། གཞུང་གི་ལས་སེྡ་མང་ཤོས་ཀིྱས་ ཕོ་མོ་དང་འབེྲལ་
བའི་གནད་དོན་ཚུ་གུ་ལུ་ གསུང་གོྲས་འཕྲལ་འཕྲལ་རང་གནངམ་མ་
ཚད་ ཁོང་ཚུ་གིས་ འཐུས་མི་རྱྒལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ ལམ་ལུགས་སོྲལ་གིྱ་
བེྱ་བྲག་ཚུ་ཐོ་བཀོད་ཀིྱ་གནས་ཚད་ལུ་6 སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ 
ཕོ་མོའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གིྱ་དྲན་པ་བཏོན་དགོཔ་
སེྦ་ དྲན་བསུྐལ་གིྱ་ཞུ་བ་འབད་དེ་འདུག ཐོ་བཀོད་ཀིྱ་ཞུ་བ་ འཐུས་
མིའི་ཡིག་ཚང་ནང་ལོྷད་ཞིནམ་ལས་ འཐུས་མི་རྱྒལ་ཁབ་དེ་གིས་ ཕོ་
མོའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་དུས་མཐུན་བཟོ་སེྟ་ཡོད་པའི་ 
ལག་ལེན་དང་འབེྲལ་བའི་ལམ་སོྟན་དང་ ལྷན་འཛོམས་ཆོད་ཡིག་
གི་གནད་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་བསྟར་སོྱྤད་འབད་ཐངས་དང་ དུས་ཚོད་
དང་བསུྟན་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི། དེ་ལས་ རྱྒལ་སིྱྤའི་མཐུན་ལམ་གིྱ་
ཐབས་རིག་ཚུ་གི་སོྐར་ལས་ སོླབ་སོྟན་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཚུ་འབད་

རྱྒལ་ཡོངས་ཨམ་སུྲའི་ཚོགས་སེྡ་ གིས་ སྔར་གིྱ་ལུགས་སོྲལ་
གིྱ་དོན་ལུ་ཨི་ཇིབ་ཤན་མི་སེྡ། ཟེར་མི་ གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་
འདི་ལུ་ ཨི་ཇིབ་རྱྒལ་ཁབ་ཀིྱ་ས་ཁ་མཐོ་སའི་ཨམ་སུྲ་ཚུ་གིས་ 
ཁོང་རའི་གཡུས་སོྒའི་ལག་ཤེས་རིག་རྩལ་ ཊལ་ལི་ ཟེར་མི་
ལམ་སོྲལ་འདི་ ཡིག་ཐོ་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ ཉམས་སུྲང་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྱྒབ་སོྱྐར་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་སྐབས་
ལུ་ ཨམ་སུྲ་ ༣༠༠ དེ་ཅིག་གིས་ སོྱྦང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་
གཏོགས་ཡོདཔ་ད་ དེ་གིས་ཤུལ་ལས་ སོྱྦར་བརྡར་ཐེངས་
གཉིས་པ་ཡང་ འཕོྲ་མཐུད་དེ་བིྱན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁོང་ཨམ་
སུྲ་ཚུ་གིས་ ཧུར་བརོྩན་གིྱ་ཐོག་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགསཔ་
ལས་བརེྟན་ཏེ་ ཉེན་ཁ་ཅན་སེྦ་ལུས་ཏེ་ཡོད་པའི་ དངོས་མེད་
ལམ་སོྲལ་གལ་ཆེ་དྲག་ཅིག་ཨིན་མི་དེ་ སླར་ལོག་སིྲྒང་སིྲྒང་སེྦ་
བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

ནི་ཡོད། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཡུ་ནེས་ཀོ་ UNESCO གི་ ཆོད་
ཡིག་བསྟར་སོྱྤད་ཀིྱ་དོན་ལུ་ རྱྒལ་སིྱྤའི་ལོྕགས་གུྲབ་གོང་འཕེལ་ལས་
རིམ་ཚུ་ཡང་ སོྲལ་རུྱྒན་ཉམས་སུྲང་གི་ ཕོ་མོ་ངོས་ལེན་དང་འབེྲལ་
བའི་ སིྲད་བུྱས་ལམ་སོྟན་དང་ སོྱྦང་བརྡར་ཚུ་ཡང་བིྱནམ་ཨིན། 

དངོས་མེད་ལམ་སོྲལ་དང་ ཕོ་མོ་གཉིས་ཀིྱ་འབེྲལ་བ་ ཧ་གོ་ནི་འདི་
ཉམས་སུྲང་ཕན་ནུས་ ཁག་གཉིས་དང་ལྡནམ་སེྦ་འབུྱང་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཉམས་སུྲང་གི་ཕན་ནུས་ཁག་གཉིསཔོ་
འདི་ཡང་ གཅིགཔོ་འདི་ ཉམས་སུྲང་གི་དོན་ལུ་གོ་སྐབས་གསརཔ་
བཟོཝ་ཨིནམ་དང་ དེ་ལས་གཞན་མི་འདི་ ཕོ་མོའི་འདྲ་མཉམ་སིྲྒང་
སིྲྒང་ཡང་བཟོཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ སོྲལ་རུྱྒན་ཉམས་སུྲང་གི་
དོན་ལུ་ ཕོ་མོའི་གཙོ་གཞུང་འདི་གིས་གོ་སྐབས་གསརཔ་བིྱནམ་མ་
ཚད་ དེ་གལ་གནད་ཅན་གིྱ་ཀུན་སོྱྤད་ཡང་ཨིན། 

5. Document ITH/13/8COM/7.
6. Decision 9.COM 13.a in Document ITH/14/9COM/Decisions.
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དངོས་མེད་ལམ་
སྲོལ།

The designations employed and the presentation of material 
throughout this publication do not imply the expression of any 
opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal 
status of any country, territory, city or area or of its authorities,  
or the delimitation of its frontiers or boundaries.

The authors are responsible for the choice and the presentation 
of the facts contained in this book and for the opinions expressed 
therein, which are not necessarily those of UNESCO and do not 
commit the Organization.

The present translation has been prepared under the responsibility 
of the International Information and Networking Centre for 
Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region under the 
auspices of UNESCO (ICHCAP) and Bhutanese National Commission 
for UNESCO and National Library & Archives of Bhutan.
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