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འཛམ་གླིངི་ག་ིཆསོ་ལུགས་ཆནེ་པོ་ོགསུམ་ལས་ཁ་ཆ་ེཆསོ་ལུགས་ 

ཀྱི་ིསྐོོར་མད་ོཙམ་བརྗོདོ་པོ།

དང་པོ།ོ མདརོ་བསྟན་པོ།

ཁ་ཆེེ་ཆེོས་ལུགས་ནིི་འཛམ་གླིིང་གི་ཆེོས་ལུགས་ཆེེནི་པོོ་གསུམ་གྱིི་ཡ་གྱིལ་

ཡནིི་ཞིངི་། ཡ་ེཤུ་ཆེོས་ལུགས་དང་ཡའིུ་ཐའ་ེཆེསོ་ལུགས་བཅས་ནི་ིཆེསོ་རྒྱུད་གཅགི་

ཏུ་གཏོགོས། སྒྲ་བསྒྱུར་བྱས་ནི་དབྱ་ིས་ིལནི་(Islam) ཆེསོ་ལུགས་ཀྱང་ཟེརེ། དབྱ་ི

ས་ིལནི་ཞིེས་པོའ་ིདོནི་ནི་ིཁ་ལ་ཉནི་པོ་དང་ཞི་ིབད་ེལ་གོ   ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་ལ་དད་

པོ་བྱདེ་མཁནི་ལ་མ་ོས་ིལིནི་ (Muslim) དུ་འབདོ་ཅངི་། དའེ་ིདནོི་ནི་ིདཀོོནི་མཆེགོ་

ཨ་ལའ་ིབཀོའ་ལ་ཉནི་པོའ་ིམ་ིཞིསེ་པོའ་ིདོནི་ཡནིི། ཨ་ལ་ནི་ིཨ་ར་བྷོོའ་ིསྐད་ཁྲོདོ་ཀྱ་ིལྷ་སྟེ ེ

Ilah ཞིསེ་པོའ་ིམངི་ག་ིསྔོོནི་འཇུག །a1 ལས་བྱུང་བར་འདདོ་ཅངི་། ཨ་ལ་ནི་ིཁ་ཆེ་ེ

ཆེོས་ལུགས་ཁྲོོད་དུ་དད་མོས་བྱེད་བཞིིནི་པོའ་ིའཇིིག་རྟེེནི་བཀོོད་པོ་པོ་ོདཀོོནི་མཆེོག་

ག་ིམཚནི་ཡནིི། ཁ་ཆེ་ེཆེསོ་ལུགས་ནི་ིདུས་རབས་བདུནི་པོའ་ིསྟེདོ་དུ་ཨ་རབ་ཕྱེདེ་གླིངི་

དུ་བྱུང་ཞིངི་། དའེ་ིསྲོལོ་འབྱེད་པོ་ནི་ིབཀོའ་ིཕོ་ོཉ་དང་མངནོི་ཤེསེ་ཅནི་དུ་གྲགས་པོའ་ིམ་ོ

ཧནི་མོད་ཏོ་ིཡནིི། ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་ད་ེགཙོ་ོབ་ོཡ་གླིིང་ནུབ་མ་དང་དཀྱིལ་མ། ལྷ་ོམ། 

ད་དུང་ཤེར་ལྷ་ོས་ཁུལ་དང་། ཧྥེ་ེགླིངི་བྱང་མ་སགོས་སུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་ེཞིངི་། འཛམ་གླིངི་

འཁྲུག་ཆེེནི་གཉིས་པོའ་ིརྗེེས་སུ། ཡ་ོརོབ་ནུབ་མ་དང་མ་ེགླིིང་བྱང་མ། ཧྥེ་ེགླིིང་དང་ཨ་ོ
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ནོོར་ནོག་གིས་སྒྱུར།

ས་ིཁྲུ་ལ་ིཡ་སོགས་ལའང་མགྱིོགས་མྱུར་གྱིིས་དར་ཁྱབ་ཏུ་སོང་། ཡ་ོརོབ་ནུབ་མའ་ི

རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལར་ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་ལ་དད་པོ་བྱེད་མཁནི་གྱི་ིམ་ིགྲངས་འབོར་ཆེེནི་

ཡོད་དེ། དཔོེར་ནི། ཧྥེ་རནི་ས་ིལྟ་བུར་མཚོནི་ནི་ཁ་ཆེ་ེདད་ལྡནི་པོའ་ིམ་ིགྲངས་ད་ེསྤྱིིའ་ི

མ་ིགྲངས་ཀྱི༡༠%ཟེིནི་ཡོད་ཅིང་། དབྱིནི་ཇི་ིདང་འཇིར་མནི་དུའང་ཁ་ཆེ་ེཔོའ་ིམ་ིམ་ི

གྲངས་འབོར་ཆེེནི་ཡོད། ཨ་རིར་ཁ་ཆེེའ་ིདད་ལྡནི་པོ་ས་ཡ་བརྒྱད་ལྷག་ཡོད། དེང་

སྐབས་འཛམ་གླིིང་དུ་ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་ལ་དད་པོ་བྱེད་མཁནི་ཕོལ་ཆེེར་མ་ིདུང་ཕྱུར་ 

༡༣ ལྷག་ཡདོ་ཅངི་། དསེ་འཛམ་གླིངི་སྤྱིིའ་ིམ་ིགྲངས་ཀྱ་ི ༡༩.༢% ཟེནིི་ཡདོ།

གཉིསི་པོ། ཁ་ཆེའ་ིཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིསྲོལོ་འབྱེདེ་པོ་དང་ 

བྱུང་འཕེེལ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་མདརོ་བསྡུས། 

ཁ་ཆེའེ་ིཆེསོ་ལུགས་ཀྱ་ིསྲོལོ་འབྱེད་པོ་མ་ོཧནི་མདོ་ཏོ་ིནི་ིསྤྱི་ིལ ོ༥༧༠ ལརོ་ཨ་ར་

བྷོ་ོཡ་ིམད་ཅ་གྲོང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་ག་ིཁྱིམ་རྒྱུད་ད་ེགྲགས་ཆེ་ེཞིིང་ཀུནི་གྱིིས་གོང་

བཀུར་བྱེད་ས་ཡིནི་མོད། འོནི་ཀྱང་ཁོང་ནི་ིཨ་མའ་ིམངལ་ནི་ཡོད་པོའ་ིདུས་ཕོ་རྒནི་

འདས་སོང་ལ། དགུང་ལ་ོདྲུག་ག་ིསྟེེང་དུ་ཨ་མ་ཡང་འདས་པོས་དྭ་ཕྲུག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། 

གཉེནི་ཉ་ེརྣམས་ཀྱིས་གཉོར་སྐྱོོང་ལ་བརྟེེནི་ཏོ་ེནིར་སོནི་པོ་ཡིནི་པོས་ཆུང་དུས་དཀོའ་

སྡུག་གང་མང་ཞིིག་མྱངས། ཁ་ཆེའེ་ིཆེསོ་ལུགས་བྱུང་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངོས་ནི་ིཨ་

ར་བྷོོའ་ིཟླ་བ་དང་སྐར་མ། ཕོ་ོལྷ། མ་ོལྷ། ཀུནི་གྱི་ིལྷ་སོགས་ལྷ་མང་པོ་ོདང་རང་བྱུང་

ཁམས་ལ་དད་མོས་བྱེད་པོའ་ིགདོད་མའ་ིཆེོས་ལུགས་དར་ཁྱབ་ཆེ་ེབའ་ིདུས་སྐབས་

ཡནིི་ཞིངི་། ཁངོ་ནིར་སནོི་པོའ་ིག་ོརམི་ཁྲོདོ་དུ། ཨ་ར་བྷོའོ་ིགདདོ་མའ་ིཆེསོ་ལུགས་ཁྲོདོ་



འཛོམ་གིང་གི་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཆེེན་པོ་གསུམ་ལསོ་ཁ་ཆེེ་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཀྱིི་་ོར་མདེོ་ཙོམ་བོོདེ་པ། 
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ཀྱི་ཁ་རྩོོད་དང་སྐུ་འདྲ་ལ་དད་པོ། ཀུནི་སྤྱིོད་དང་མི་མཐུནི་པོ་དང་། བག་མེད་ལ་

སགོས་པོའ་ིངནི་གཤེསི་ཀྱསི་ཁངོ་ལ་སུནི་སྣང་མང་པོ་ོསྦྱིིནི། དགུང་ལ་ོབཅུ་གཉསི་ཀྱ་ི

སྟེངེ་དུ་ཨ་ཁུ་དང་མཉམ་དུ་རྔ་མངོ་ག་ིཚངོ་བ་སྐརོ་ཅགི་དང་མཉམ་དུ་ཕོ་ལ་ེས་ིཐནི་དང་

ས་ིར་ིཡའ་ིས་ཁུལ་དུ་ཕྱེནིི། གནིས་ད་ེདག་ཏུ་༼དམ་པོའ་ིགསུང་རབ་༽ནིང་ག་ིགཏོམ་

རྒྱུད་མང་པོོ་ཞིིག་གསནི་པོས། ཁོང་གི་ཐོས་རྒྱ་ཆེེ་རུ་ཕྱེིནི་ཅིང་ཡོནི་ཚད་ཀྱང་ཇིེ་

མཐོར་ཕྱེིནི། ཆེོས་ལུགས་དང་མི་ཚེའི་ཕྱེོགས་སུ་ཐོག་མར་རྒྱུས་ལོནི་བྱེད་མགོ་

བརྩོམས་ཤེིང་། ཨ་ར་བྷོོའ་ིཆེོས་ལུགས་ཀྱ་ིདད་མོས་དང་གོམས་གཤེིས་ལ་དོགས་

སློོང་བྱེད་པོའ་ིབག་ཆེགས་ཀྱང་ཇི་ེཟེབ་ཏུ་གྱུར། དགུང་ལ་ོཉེར་ལྔའ་ིསྟེེང་དུ་ཁོང་ལས་

ལ་ོབཅ་ོལྔས་ཆེ་ེབའ།ི མད་ཅ་གྲངོ་ག་ིབུ་མ་ོཁཱ་རྡེ་ེརྗེ་དང་གཉེནི་བསྒྲགིས་ཤེངི་བུ་གཉསི་

དང་བུ་མ་ོབཞི་ིསྐྱོེས། དེའ་ིརྗེེས་སུ་ཡང་ཁོང་གིས་སྔོ་གཞུག་ཏུ་ཆེེནི་མ་བཅུ་དང་ཆུནི་

མ་གཉསི་བླངས་ཤེངི་། དའེ་ིནིང་ག་ིབདུནི་ནི་ིཡུགས་མ་ོཡནིི་ཏོ།ེ དམག་འཁྲུག་ག་ིཁྲོདོ་

ནིས་འཛནིི་བཟུང་བྱས་ཡངོ་བའ་ིབཙོནོི་མ་ཡནིི། 

བཤེད་རྒྱུནི་དུ། སྤྱི་ིལ ོ༦༡༠ ལའོ་ིམཚནི་མ་ོཞིགི་ཏུ། མ་ོཧནི་མདོ་ཏོསི་བྲག་ཕུག་

ཏུ་སྒོམོ་བྱདེ་པོའ་ིསྐབས་སུ། ལྷའ་ིཕོ་ོཉ་ཅ་པོད་ལ་ེཟེརེ་བ་ད་ེགླི་ོབུར་དུ་ཁངོ་ག་ིསྐུ་མདུནི་

དུ་བྱནོི་ཏོ།ེ ཁངོ་ལ་འཇིགི་རྟེནེི་བཀོདོ་པོ་པོ་ོདཀོནོི་མཆེགོ་ག་ིམཚནི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱདེ་

དགོས་པོའ་ིབཀོའ་བབས་ཤེིང་། དེའ་ིརྗེེས་སུ་ཡང་ཅ་པོད་ལེས་ཐེངས་མང་པོོར་ཁོང་

ག་ིསྐུ་མདུནི་དུ་བྱནོི་པོར་གྲགས། མ་ོཧནི་མདོ་ཏོསི་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་ལྷའ་ིཕོ་ོཉས་གསུངས་

པོའ་ིགསུང་རྣམས་དད་ལྡནི་མང་ཚགོས་ལ་གཅགི་ཀྱང་མ་ལུས་པོར་གསུངས། ཨ་ར་

བྷོའོ་ིཡ་ིག ེAl Qar-an ཞིསེ་པོ་ད་ེདབྱིནི་ཡགི་གསི Koran ཞིསེ་བརྗེདོ་ཅངི་། 
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ནོོར་ནོག་གིས་སྒྱུར།

དེའ་ིདོནི་ནི་ིགསུངས་པོ་དང་ཀློོག་འདོནི། ཁྱབ་སྒྲོག་སོགས་ལ་འཇུག །རྒྱ་ཡིག་ཏུ་

བསྒྱུར་ནི་བྻཱུཙཱི།ི (ཁུག་ལནི) དང་ཡང་ནི་ངིཙཱིི།ི (ག་ོལནི) ཞིསེ་བརྗེདོ། ད་ེབས་ཁ་ཆེེའ་ི

ཆེོས་ལུགས་ཀྱ་ི༼སྒོ་ོརམ་གསུང་རབ༽ནི་ིབཀོའ་ི་ཕོ་ོཉ་ཅ་པོད་ལེས་མ་ོཧནི་མོད་ཏོ་ི

ལ་བསྟེནི་པོའ་ིགསུང་རྣམས་ཀྱ་ིབཀོའ་བསྡུ་ཡིནི་པོར་བཞིདེ། བླ་ོསྒོ་ོའབྱདེ་པོའ་ིགསུང་

འད་ིདག་གིས་མ་ོཧནི་མོད་ཏོ་ིལ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱོེད་པོར་བྱས་ཤེིང་། ཆུང་མས་

རྒྱབ་སྐྱོོར་འོག་ཏུ་ཁོང་གིས་མད་ཅ་གྲོང་ག་ིས་ཁུལ་དུ་རང་ག་ིཆེོས་ལུགས་ཀྱ་ིབསམ་

བླ་ོཁྱབ་སྒྲགོ་བྱདེ་མག་ོབརྩོམས།

ལ་ོབཅུའ་ིནིང་དུ། མད་ཅ་གྲངོ་དུ་ཁངོ་ལ་དགག་པོ་བྱདེ་མཁནི་གྱི་ིམ་ིཇི་ེམང་ནིས་

ཇི་ེམང་དུ་གྱུར། ལྷག་པོར་དུ་སྤྱི་ིལ ོ༦༢༠ ལརོ་ཁངོ་ག་ིཆུང་མ་ཁ་ཏོ་ེཡ་དང་དྲནིི་ཆེནེི་

གྱི་ིཨ་ཁུ་ཨ་པོ་ོཐ་ལ་ེཔོ་ོ (Abu Talib) སྔོ་གཞུག་ཏུ་གཤེགེས་པོས། མད་ཅ་གྲངོ་

ག་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལྐོོག་གསོད་བྱེད་པོའ་ིསྦྱིོར་བ་བྱེད་རྩོིས་བྱས། ད་ེབས་མ་ོཧནི་

མོད་ཏོ་ིམད་ཏོ་ེནཱ་ (Medina) གྲོང་དུ་མ་ིའགྲ་ོཐབས་མེད་བྱུང་། ཐེངས་འདིའ་ི

འགྲུལ་བཞུད་ལ་ཁ་ཆེེའ་ིཆེོས་ལུགས་ཁྲོོད་དུ་ཧ་ེཅ་ིར་ (Hijira) འམ་ང་ོམཚར་

འགྲུལ་བཞུད་ཅསེ་འབདོ་ཅངི་། ལ་ོད་ེནི་ིསྤྱི་ིལ ོ༦༢༢ ཡནིི་པོས་ཁ་ཆེ་ེཔོ་རྣམས་ཀྱ་ིལ་ོ

སར་དུ་གཏོནི་ཁལེ་མཛད་ཡདོ།

མད་ཏོ་ེནཱ་གྲོང་ནི་ིམ་ོཧནི་མོད་ཏོིས་གྲུབ་མཐའ་སྲོོལ་འབྱེད་དང་སྲོིད་ཁྲོིམས་སྒྲིག་

བཟེ།ོ དམག་འཁྲུག་གཡུལ་འབྱདེ་བྱདེ་སའ་ིརྟེེནི་གཞིརི་གྱུར། མ་ོཧནི་མདོ་ཏོ་ིཁོང་ཉདི་

ཁ་ཆེེའ་ིཆེོས་ལུགས་ཀྱ་ིསྟེོནི་པོ་ཙོམ་ཞིིག་མིནི་པོར། ད་ོཟླ་བྲལ་བའ་ིདམག་སྤྱི་ིཆེེནི་མ་ོ

ཞིགི་ཀྱང་ཡནིི། 



འཛོམ་གིང་གི་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཆེེན་པོ་གསུམ་ལསོ་ཁ་ཆེེ་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཀྱིི་་ོར་མདེོ་ཙོམ་བོོདེ་པ། 
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སྤྱི་ིལོ ༦༢༥ ལོར་མ་ོཧནི་མོད་ཏོ་ིདང་མད་ཅ་གྲོང་ག་ིམིའ་ིབར་དུ་འཐབ་འཁྲུག་

བྱུང་ནིས་ཁོང་ཉིད་རྣམ་པོར་རྒྱལ་བར་གྱུར། སྤྱི་ིལོ ༦༣༠ ལོར་མ་ོཧནི་མོད་ཏོིས་

དམག་མ་ིཁྲོ་ིལྷག་འཁྲོདི་ད་ེམད་ཅ་གྲངོ་དུ་གཡུལ་འབྱདེ་བྱས་ཤེངི་། མད་ཅ་གྲངོ་ག་ིམ་ི

རྣམས་ཀྱིས་འད་ིལྟ་བུའ་ིདམག་སྟེོབས་ལ་འགྲནི་འཛུགས་མ་ིཐུབ་པོ་ཤེེས་པོས། ཡ་

ལནི་སྤྲོོད་མ་ཐུབ་པོར་རང་འགུལ་གྱིིས་གྲོང་ག་ིསྒོ་ོཆེེནི་བྱས་ཏོ་ེམག་ོབཏོགས་ཤེིང་། 

ད་ེརྗེེས་གྲོང་དེའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱ་ིདད་མོས་ཀྱང་ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་ལ་བསྒྱུར། མ་ོཧནི་

མདོ་ཏོ་ིམད་ཅ་གྲངོ་དུ་ཕྱེནིི་རྗེསེ་གྲངོ་འདའི་ིལྷ་ཁང་གཙོ་ོབ་ོཁ་པཱ་ (Kaaba) ནིང་ག་ི

སྐུ་འདྲ་ཡདོ་ཚད་བཤེགི་ཅངི་། སྐར་རྡེ་ོནིག་པོ་ོལབ་མ་ོཞིགི་ལས་གཅགི་ཀྱང་མ་བསྐྱུར་

ལ། ཁ་པཱ་ནི་ིཁ་ཆེེའ་ིཆེོས་ཁང་ཡིནི་པོར་ཁྱབ་་སྒྲོག་བྱས། དེའ་ིརྗེེས་ཀྱ་ིལ་ོགཉིས་ཁྲོོད་

ནིས། མ་ོཧནི་མོད་ཏོིས་རང་ཉིད་སྔོོནི་ཤེེས་པོ་གཙོ་ོབ་ོདང་ཨ་ར་བྷོོའ་ིདབང་བསྒྱུར་པོ་

ཡནིི་པོའ་ིག་ོགནིས་ལ་ཤུགས་སྣོནི་བྱས་ཤེིང་། ཁསོ་འཛམ་གླིངི་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའ་ི

ཆེེད་དུ། ཨ་ར་བྷོོའ་ིཚ་ོབ་རྣམས་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཏོ་ེདམག་སྟེོབས་ཆེ་ེབའ་ིརུ་དཔུང་

ཞིིག་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས། ཁོང་གིས་སེམས་འགུག་པོ་དང་ཁ་ཏོ་སློོབ་སྟེོནི་བྱེད་པོ། 

དྲག་ཤུགས་ལ་བརྟེེནི་ཏོ་ེའདུལ་བ་སོགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ིཐབས་ཇུས་ལག་ཏུ་བསྟེར་

བས། ཨ་ར ་བྷོོ་གླིིང ་ཕྲནི ་དུ ་ཆེོས ་སྲོིད ་ཀྱི་འཕྲིནི ་ལས་རྒྱ་ཆེེར ་རྒྱས།  

སྤྱི་ིལོ ༦༣༢ ལོར། མ་ོཧནི་མོད་ཏོིས་རྗེེས་འཇུག་བུ་སློོབ་ཁྲོ་ིབཅུ་གཉིས་ལྷག་དང་

མཉམ་དུ། ཕྱེིར་མད་ཅ་གྲོང་ག་ིལྷ་ཁང་ཁ་པཱ་ལ་ལོག་པོའ་ིལམ་བར་དུ་སྐུ་ལ་བསྙུནི་

བྱུང་སྟེ་ེམྱ་ངནི་ལས་འདས་ཤེངི་། སྐབས་དརེ་དགུང་ལ ོ༦༣ ཡནིི། མ་ོཧནི་མདོ་ཏོ་ིསྐུ་

གཤེེགས་པོའི་རྗེེས་སུ། ཁ་ཆེེའི་ཆེོས་ལུགས་ཀྱིས་དམག་ཤུགས་ལ་བརྟེེནི་ཏོེ་མུ་
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མཐུད་དུ་ས་རྒྱ་བསྐྱོདེ། 

བོད་ས་ིཡིས་ (JohannesG.Vos) ༼ཡ་ེཤུ་ཆེོས་ལུགས་དང་འཛམ་

གླིིང་གི་ཆེོས་ལུགས༽ཞིེས་པོ་ནིང་དུ། ཁ་ཆེེ་ཆེོས་ལུགས་ཀྱི་དམག་གིས་སྤྱིི་ལོ་ 

༦༣༨ ལོར་ཅ་ེརུས་ས་ལེམ་བཟུང་བ་དང་། ལ་ོགསུམ་གྱི་ིརྗེེས་སུ་ཨ་ེཅིབ་ལ་བཙོནི་

འཛུལ་བྱས། ༦༣༧ ལོར་དབྱ་ིརག་བཟུང་། ༦༤༩ ལོར་པོོད་ས་ིབཟུང། སྤྱི་ིལ ོ

༦༣༨ ཙོམ་ལ་ཡ་ཞི་ིཡ་དཀྱིལ་མའ་ིས་མང་ཆེ་ེབ་བདག་གིར་བཟུང་ཞིིང་། དེའ་ིརྗེེས་

སུ་ཁ་ཆེ་ེཆེསོ་ལུགས་ད་ེདམག་ཤུགས་རྐྱང་རྐྱང་ལ་བརྟེནེི་ཏོ་ེརྒྱ་བསྐྱོདེ་དུ་བཏོང་ཞིངི་། 

ཁྱབ་ཁོངས་ད་ེསྟེོད་རྒྱ་གར་གྱི་ིཡུལ་དུ་བསློེབས་ཡོད། མ་ོཧནི་མོད་ཏོ་ིསྐུ་གཤེེགས་

ནིས་ལ་ོབརྒྱ་མ་འཁོར་བའ་ིནིང་དུ། ཧྥེ་ེགླིིང་དཀྱིལ་མ་བྱིངས་དང་ས་ིཕོེནི་གྱི་ིས་ཁུལ་

མང་པོ་ོཞིིག་ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། སྤྱི་ིལོ ༧༣༢ ལོར་མར་ཐ་ེཡིས་ 

(Chanles Martel) སྣ་ེཁྲོིད་བྱས་པོའ་ིདམག་དཔུངག་གིས་ཧྥེ་རནི་སིའ་ིཐོར་

སིའི་གཡུལ་འགྱིེད་ཁྲོོད་དུ་ཁ་ཆེེ་ཆེོས་ལུགས་དེ་ཡོ་རོབ་ཏུ་རྒྱ་བསྐྱོེད་པོའི་གོམ་

མཚམས་འཇིགོ་ཏུ་བཅུག་པོ་རདེ། རྗེསེ་སུ་ས་ིཕོནི་ཡང་བསྐྱོར་ཡ་ེཤུ་ཆེོས་ལུགས་ལ་

བསྒྱུར་མདོ། འནོི་ཀྱང་མ་ོར་ོཁ་ོནིས་ཕོ་ལ་ིས་ིཐནི། ཧ་ོལནི་སགོས་ཀྱསི་ད་ལྟ་ད་དུང་ཁ་

ཆེ་ེཆེསོ་ལུགས་ལ་དད་པོ་བྱདེ་ཀྱནིི་ཡདོ། ཁ་ཆེ་ེཆེསོ་ལུགས་ད་ེད་ལྟའ་ིཧྥེ་ེགླིངི་བྱང་མ་

དང་ས་ཁུལ་གཞིནི་དག་ཏུ་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ེརུ་འགྱུར་བཞིིནི་ཡདོ་ཅངི་། སུའུ་ལནེི་དང་ཀྲུང་

ག་ོནིའང་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ།ེ    བསྡོམོས་རྩོསི་བྱས་པོ་ལྟར་ནི། མགི་སྔོར་འཛམ་གླིངི་ཡངོས་

སུ་ཁ་ཆེ་ེདད་ལྡནི་པོ་དུང་ཕྱུར་ཉེར་གཅིག་དང་ས་ཡ་དྲུག་དང་བདུནི་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད། 

ཅསེ་གསུངས་ཡདོ།



འཛོམ་གིང་གི་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཆེེན་པོ་གསུམ་ལསོ་ཁ་ཆེེ་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཀྱིི་་ོར་མདེོ་ཙོམ་བོོདེ་པ། 
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 གསུམ་པོ། ཁ་ཆ་ེཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིགཞི་ིརྩའ་ིདད་མསོ་དང་འསོ་འགན་ལྔ།

གཅིིག །ཁ་ཆ་ེཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ིགཞི་ིརྩའ་ིདད་མསོ།

ཁ་ཆེ་ེཆེསོ་ལུགས་ཀྱ་ིགཞི་ིརྩོའ་ིདད་མོས་ད་ེཧ་ཅང་སྟེབས་བད་ེཞིིག་ཡིནི་ཏོ།ེ ཨ་

ལ་དང་བཀོའ་ིཕོ་ོཉ། གསུང་རབ། མངནོི་ཤེསེ་ཅནི། སྔོོནི་གྱི་ིབཀོདོ་སྒྲགི །དུས་མཐའ་

ལ་དད་མསོ་བྱདེ་པོ་དང་། འདས་ལགོ་སགོས་རིགས་དྲུག་ཏུ་དབྱ་ེཆེོག

༡) ཨ་ལར་ (Allah) དད་མསོ་བྱེདེ་པོ། 

ཁ་ཆེེ་ཆེོས་ལུགས་ནིི་ལྷ་གཅིག་ལ་དད་མོས་བྱེད་པོའི་ཆེོས་ལུགས་ཤེིག་ཡིནི་

ཞིངི་། འཇིགི་རྟེནེི་བཀོདོ་པོ་པོ་ོདཀོོནི་མཆེགོ་ཉག་ཅགི་མ་གཏོགོས་མདེ་པོར་ཡདི་ཆེསེ་

ཤེིང་། ཁོང་ག་ིམཚནི་ལ་ཨ་ལ་ཟེེར། ཨ་ལ་ལས་ལྷ་གཞིནི་གང་ཡང་མེད་པོར་འདོད། 

ཨ་ལར་སྤྱིདོ་བཟེང ༩༩ ཡདོ་པོར་བཤེད་ལ། ཁ་ཆེེའ་ིདད་ལྡནི་པོ་རྣམས་ཀྱ་ིཕྱེག་ཕྲངེ་

ལ་ ༩༩ ཡདོ་པོ་ནི་ིའད་ིཉདི་མཚོནི་གྱིནིི་ཡདོ། ཅ་ེཐནེི་མནིི་གྱིསི་༼ཁ་ཆེ་ེཆེསོ་ལུགས་

ཀྱ་ིམད་ོདོནི་༽ཞིེས་པོའ་ིནིང་དུ། ཨ་ར་བྷོོའ་ིལྷ་མང་ལ་དད་མོས་བྱེད་པོའ་ིཁྲོོད་དུ། མ་ོ

ལྷ་གསུམ་ལས་གཞིནི་ད་དུང་མཚནི་དུ་ཨ་ལ་ (Allah) ཞིེས་པོའ་ིཕོ་ོལྷ་ཞིིག་ཀྱང་

ཡོད། དེ་ཉིད་ལྷ་གཞིནི་ལས་རླབས་ཆེེ་ཞིིང་མི་ལ་ལས་མོ་ལྷ་གསུམ་པོོ་ནིི་ཁོང་གི་

བཙུནི་མ་ོཡིནི་པོར་འདདོ། ཁ་ཆེེའ་ིཆེོས་ལུགས་བྱུང་རྗེསེ་ཨ་ལ་ནི་ིདཀོོནི་མཆེོག་ཉག་

ཅགི་ཏུ་བཀུར་བ་རདེ། ཅསེ་གསུངས་ཡདོ། ད་ེབས་ཨ་ལ་ནི་ིམ་ོཧནི་མདོ་ཏོསི་གསར་
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རྙེདེ་བྱུང་བ་ཞིགི་མ་ཡིནི་པོར། ཨ་ར་བྷོོའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱསི་གདདོ་མ་ནིས་དད་མསོ་བྱདེ་

པོའ་ིལྷའ་ིནིང་ག་ིགཅགི་ཡནིི་པོ་རྟེགོས་ནུས། 

༢) ལྷའ་ིཕེ་ོཉིར་དད་མསོ་བྱེདེ་པོ།

ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་ཀྱིས་བཀོའ་ིཕོ་ོཉ་ནི་ིའོད་ཀྱིས་གྲུབ་ཅིང་། ད་ེཉིད་གནིམ་ས་

གང་རུང་དུ་ཡོད་པོ་དང་། མ་ོཧནི་མོད་ཏོིས་མཐོང་བའ་ིཅ་པོད་ལ་ེནི་ིདེའ་ིནིང་ག་ིགཙོ་ོ

བ་ོཞིིག་ཡིནི་པོར་འདོད། ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་རྣམས་ཀྱིས་དད་ལྡནི་པོ་སུ་ལ་མཚོནི་

ནིའང་ཉིནི་བཞིིའི་རིང་དུ་བཀོའི་ཕོོ་ཉས་ལྟ་སྲུང་བྱེད་བཞིིནི་ཡོད་ཅིང་། ཉིནི་མཚནི་

གཉིས་སུ་བཀོའ་ིཕོ་ོཉ་གཉིས་གཅིག་མིའ་ིས་ོབར་དུ། ལྕེ་ེསྨྱུ་གུ་དང་ཁ་མཆུ་སྣག་ཚ་

བྱས་ཏོ།ེ དག་ེསྡུག་ཡདོ་ཚད་ཟེནིི་བྲསི་སུ་འགདོ་བཞིནིི་ཡདོ་པོར་འདདོ། ད་ེདང་མཉམ་

དུ་ད་དུང་རྣམ་ཤེེས་ཀྱ་ིའདྲ་ེཡང་ཡོད་པོར་འདོད་ཅིང་། ཡ་ཏོིང་ག་ིལ་ོསྟེོང་ཕྲག་འགའ་ི

སྔོོནི་དུ། མ་ེལྕེ་ེལས་བྱུང་ཞིིང་། ཕོ་ོམོའ་ིམཚནི་མ་དང་སྐྱོ་ེརྒ་ནི་འཆེ་ིཡོད་པོ་མ་ཟེད། 

སྡོིག་སྐྱོོང་དག་ེསྤང་ག་ིལས་ལ་གཞིོལ་ཞིིང་འདྲེའ་ིརྒྱལ་བ་ོནི་ིཧྲད་ཐནི་ (Shaitan) 

ཡནིི་པོར་འདདོ།  (༼དམ་པོའ་ིགསུང་རབ༽ནིང་ག་ིSatanདང་འདྲ།) 

༣) གསུང་རབ་ལ་དད་མསོ་བྱེདེ་པོ།

ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་ཀྱིས་ཨ་ལས་བཀོའ་ིཕོ་ོཉ་ལ་བརྟེེནི་ནིས་གསུང་གླིེགས་བམ་ 

༡༠༤ ཅནི་གྱི་ིགསུང་རབ་ད་ེབསྩལ་བར་ཡདི་ཆེསེ་བྱདེ་ཅངི་། ད་ེདག་ར་ེར་ེནི་ིཡ་ཏོངི་

གིས་གླིེགས་བམ་བཅུ། སད་ཐིས་གླིེགས་བམ་བཅ་ོལྔ། ཡ་ེནིོས་གླིེགས་བམ་སུམ་



འཛོམ་གིང་གི་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཆེེན་པོ་གསུམ་ལསོ་ཁ་ཆེེ་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཀྱིི་་ོར་མདེོ་ཙོམ་བོོདེ་པ། 
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བཅུ། ཡ་པོདོ་ལ་ཧནི་གྱིསི་གླིགེས་བམ་བཅུ། མདོ་ཞིསི་གླིགེས་བམ་གཅགི །ད་ཝེསེ་

གླིེགས་བམ་གཅིག །ཡེ་སོས་གླིེགས་བམ་གཅིག །མ་ོཧནི་མོད་ཏོིས་གླིེགས་བམ་

གཅིག །༼སྒོ་ོརམ་གསུང་རབ༽ བཅས་གསུངས་པོ་དང་། གླིེགས་བམ་ད་ེདག་ག་ི

ནིང་དུ་ག་ོགནིས་ཆེེས་མཐ་ོབ་དང་ཆེེས་གཙོ་ོབ་ོནིི༼སྒོ་ོརམ་གསུང་རབ་༽ཡིནི་ཞིིང་། 

ད་ེནི་ིལྷའ་ིཕོ་ོཉ་མད་ཅ་ལེས་བསྟེནི་པོའ་ིབཀོའ་རྣམས་མ་ོཧནི་མོད་ཏོིས་སྒྲོག་པོ་ལས་

གྲུབ་པོ་ཡིནི་ཞིངི་། འབདོ་པོའ་ིཐ་སྙད་དང་པོ་ོསྤྱིད་ད་ེམད་ཅ་ས་ཁུལ་གྱི་ིཁ་སྐད་བཀོལོ་

ཏོ་ེབྲིས་ཡོད། ༼སྒོ་ོརམ་གསུང་རབ༽ལ་བསྡོོམས་པོས་ས་བཅད་ ༡༡༤ ཡོད་ཅིང་། 

རྩོོམ་སྒྲིག་ག་ིཐབས་ལམ་ད་ེདུས་ཀྱ་ིསྔོ་ཕྱེ་ིདང་བྱ་བའ་ིསྔོ་གཞུག་ལྟར་སྒྲིག་མེད་པོར། 

ས་བཅད་ཀྱི་རིང་ཐུང་གི་སྔོ་གཞུག་ལྟར་སྒྲིག་ཡོད། ༼སྒོ་ོརམ་གསུང་རབ་༽བྱུང་

རྗེེས་ཚིག་ལ་ལ་ཞིིག་ག་ིག་ོདོནི་ཤེིནི་ཏུ་འགྲེལ་དཀོའ་བར་གྱུར་ཅིང་། ད་ེཕྱེིར་སྔོ་དུས་

ཀྱ་ིཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་ཀྱ་ིཚོགས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ོཧནི་མོད་ཏོ་ིའཚ་ོགཞིེས་དུས་ཀྱ་ི

གཏོམ་སྤྱིོད་མང་པོ་ོཞིིག་འཚོལ་སྡུད་དང་དག་སྒྲིག་བྱས་ཏོ་ེཧ་ད་ེས་ིསྟེ་ེ (Hadith) 

འཕོགས་པོའ་ིབཀོའ་སློབོ་ཅསེ་པོའ་ིདཔོ་ེཆེ་ཞིགི་བསྒྲགིས་ཏོ།ེ འདསི་༼སྒོ་ོརམ་གསུང་

རབ༽ལ་འགྲལེ་བ་བྱདེ་པོའ་ིཁ་གསབ་ཀྱ་ིརྒྱུ་ཆེ་ལ་བཀོལོ་བཞིིནི་ཡདོ། 

༤) མངནོ་ཤེེས་ཅིན་ལ་དད་མསོ་བྱེདེ་པོ།

༼སྒོ་ོརམ་གསུང་རབ༽ཀྱ་ིནིང་དུ་མངནོི་ཤེསེ་ཅནི་༢༩དྲངས་ཡདོ་ཅངི་། ད་ེདག་

ཀྱང་མངནོི་ཤེསེ་ཅནི་ཡ་ཏོངི་དང་ནི་ོཡ། ཡ་པོདོ་ལ་ཧནི། མདོ་ཞི།ི ཡ་ེས།ོ མ་ོཧནི་མདོ་

ཏོི་བཅས་དྲུག་ནིི་ཤེིནི་ཏུ་གཙོོ་ལ། མོ་ཧནི་མོད་ཏོི་ལས་གཞིནི་རྣམས་༼དམ་པོའི་
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ནོོར་ནོག་གིས་སྒྱུར།

གསུང་རབ་༽ཁྲོོད་ཀྱ་ིམ་ིསྣ་ཡིནི། ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཡ་ེས་ོལ་གོང་བཀུར་

བྱེད་ཅིང་། ཁོང་ནི་ིནི་ཆུང་བུ་མ་ོཞིིག་ལས་བལྟམས་པོར་ཡིད་ཆེེས་བྱེད། འནོི་ཀྱང་ཡ་ེ

ས་ོལྷ་ཡིནི་པོར་མ་ིའདོད་ཅིང་། ཁོང་ནི་ིལྷའ་ིབཀོའ་གསུང་སྒྲོག་མཁནི་གྱི་ིམངོནི་ཤེེས་

ཅནི་ཞིིག་ཡིནི་པོར་འདོད། ད་ེམ་ཟེད༼སྒོ་ོརམ་གསུང་རབ༽ལས་ཡ་ེས་ོནི་ིརྒྱ་གྲམ་

སྟེེང་དུ་ཤེ་ིབ་མ་ཡིནི་པོར། རྒྱ་གྲམ་སྟེེང་དུ་གཟེེར་མ་མ་གདབ་པོའ་ིསྔོོནི་དུ་ཨ་ལས་ལྷ་

ཡུལ་དུ་ཁྲོིད་པོ་དང་། རྒྱ་གྲམ་སྟེེང་དུ་གཟེེར་མ་བཏོབ་སྟེ་ེདངོས་སུ་འཆེ་ིམཁནི་ནི་ིཡ་ེ

ས་ོལ་བརྫུས་པོའ་ིཡིའུ་ཏོ་ཡིནི་པོ་སོགས་གསུངས་ཡོད། མངོནི་ཤེེས་ཅནི་འད་ིདྲུག་

ལས་མ་ོཧནི་མོད་ཏོ་ིཆེེས་མཐའ་མཇུག་ག་ིལུང་བསྟེནི་མྱོང་མཁནི་དང་ཆེེས་མཐ་ོབའ་ི

མངནོི་ཤེསེ་ཅནི་ཞིགི་ཡིནི་པོས། མངོནི་ཤེསེ་ཅནི་གཞིནི་ལྔ་ལས་ག་ོགནིས་ཆེསེ་ཆེརེ་

བརྒལ་ཡདོ། 

༥) སྔོནོ་གྱི་ིབཀདོ་སྒྲིགི་ལ་དད་མསོ་བྱེདེ་པོ།

ཡོད་ཚད་ཨ་ལས་ཚོད་འཛིནི་དང་བཀོོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པོར་ཡིད་ཆེེས་

ཤེངི་། མསི་རང་དབང་གསི་འབད་བརྩོོནི་བྱདེ་དགསོ་པོའང་ཁས་ལནེི། རང་ཉདི་ཀྱསི་

ལས་དག་ེསྡོགི་དང་དད་མསོ་ལ་འདམེས་ཆེགོ

༦) དུས་མཐའ་དང་དང་འདས་ལགོ །

མ་ིཤེ་ིརྗེསེ་ཉིནི་ཞིགི་འདས་ལགོ་བྱདེ་པོར་ཡདི་ཆེསེ་ཤེངི་། ཨ་ལས་མ་ིརྣམས་ལ་

འདྲ་ིགཅདོ་བྱས་རྗེསེ། རགིས་དབྱ་ེསྟེ་ེལྷ་ཡུལ་དང་དམྱལ་བ་ལ་བསྐྱོལ་བར་འདདོ། 



འཛོམ་གིང་གི་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཆེེན་པོ་གསུམ་ལསོ་ཁ་ཆེེ་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཀྱིི་་ོར་མདེོ་ཙོམ་བོོདེ་པ། 
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གཉིསི། ཁ་ཆ་ེཆསོ་ལུགས་པོའ་ིའསོ་འགན་ལྔ།

ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་པོ་རྣམས་ལ་ད་དུང་བསྒྲུབ་དགོས་པོའ་ིའོས་འགནི་ལྔ་ཡོད་པོ་

ནི།ི

༡) རྒྱུནི་པོར་ཨ་ལ་དང་མ་ོཧནི་མོད་ཏོིའ་ིམཚནི་འདོནི་དགོས་པོ་སྟེེ། དཔོེར་ནི། 

ཨ་ལ་ལས་ལྷ་གཞིནི་མེད། མ་ོཧནི་མོད་ཏོ་ིནི་ིཨ་ལའ་ིལུང་སྟེོནི་པོ་ཡིནི། ཞིེས་པོ་ལྟ་

བུའ།ོ །

༢) ཁ་ཆེེ་ཆེོས་ལུགས་པོས་ངེས་པོར་དུ་མད་ཅར་ཁ་གཏོད་དེ་པུས་མོ་སར་

བཙུགས་ནིས་ཕྱེག་འཚལ་བ་དང་གསལོ་འདབེས་བྱདེ་དགསོ།

༣) ཆེོས་ཚོགས་ལ་ལ་རྒྱུ་ནིོར་སྦྱིིནི་པོ་གཏོོང་དགོས་པོ་དང་།དྭ་ཕྲུག་དང་

ཡུགས་མ།ོ མ་ིདཀོའ་སྡུག་ཅནི་ལ་རགོས་རམ་བྱདེ་དགསོ། 

༤) ཁ་ཆེའེ་ིརྩོསི་ཀྱ་ིཟླ་དགུ་བ་སྨྱུང་སྲུང་ཟླ་བ་ཡནིི་ལ། ཟླ་འདའི་ིནིང་དུ། ནིད་པོ་

དང་ལྟ་སྐོར་བ། སྦྲུམ་མ། བྱིས་པོར་ནུ་མ་ལྡུད་དགོས་པོའ་ིབུད་མེད། རྒས་འཁོགས་

ཅནི། གཡུལ་འགྱིེད་ཁྲོོད་ཀྱ་ིདམག་མ་ིསོགས་ལས། གཞིནི་ཚང་མས་ཉིནི་དཀོར་ཆུ་

དང་ཁ་ཟེས། འདོད་པོ་བསྟེེནི་པོ་སོགས་ལ་འཛེམ་དགོས་ཤེིང་། ཉ་ིམ་ནུབ་རྗེེས་ད་

གཟེདོ་ཟེ་མ་ཟེསོ་ཆེགོ །

༥) མད་ཅར་མཆེོད་མཇིལ་དུ་འགྲ་ོདགོས་ཏོེ། ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་པོ་ཞིིག་ཡིནི་

ཕྱེིནི། ཚེ་གཅིག་གི་ནིང་དུ་ཆེེས་ཉུང་མཐའ་ཡང་མད་ཅར་ཐེངས་གཅིག་ཏུ་མཇིལ་

དགོས། གལ་ཏོ་ེདངོས་གནིས་མཆེོད་མཇིལ་དུ་འགྲ་ོབའ་ིནུས་པོ་མེད་ནི། མ་ིགཞིནི་
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པོས་ཚབ་བྱས་ཏོ་ེསོང་ནིའང་ཆེོག །ད་ེམ་ཟེད་ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་ཀྱིས་ཟེ་མ་ལའང་

འཛེམ་བྱ་དང་ག་ོརིམ་ཡོད་དེ། དཔོེར་ནི། དེའ་ིནིང་ག་ིགཅིག་ནི་ིཕོག་ཤེ་མ་ིབཟེའ་བ་

དང་ཆེང་འཐུང་མ་ིཆེགོ་པོ་ལྟ་བུའ།ོ །

བཞི་ིབ། ཁ་ཆའེ་ིཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ིགྲུབ་མཐའ་གཙ་ོབ་ོའགའ།

ཁ་ཆེའེ་ིཆེསོ་ལུགས་ཀྱ་ིགྲུབ་མཐའ་ད་ེཆེ་ེཕྱེགོས་ནིས་གསུམ་དུ་དབྱ་ེཆེགོ་སྟེ།ེ 

༡) ཟོངོ་ན་ེགྲུབ་མཐའ། 

ཟེོང་ནི་ེཞིེས་པོའ་ིཨ་ར་བྷོོའ་ིམིང་སྒྲ་བསྒྱུར་བྱས་པོ་ཡིནི་ལ། དེའ་ིདོནི་ནི་ིཟེོང་ནིེའ་ི

རྗེསེ་འབྲངས་པོའམ་ཡང་ནི་སྲོལོ་རྒྱུནི་གྱི་ིཆེསོ་རྒྱུནི་ལ་ག ོ གྲུབ་མཐའ་འད་ིལ་དད་པོ་

བྱེད་མཁནི་གྱིིས་འཛམ་གླིིང་ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་པོའ་ིམ་ིགྲངས་ཀྱ་ི༩༠% ཟེིནི་ཡོད། 

གྲུབ་མཐའ་ལྟ་བའི་ཆེ་ནིས་ཁ་ཆེེ་ཆེོས་ལུགས་ཀྱི་གཞིི་རྩོའི་དད་མོས་དྲུག་དང་འོས་

འགནི་ལྔ་སགོས་གཙོགིས་སུ་འཛིནི།

༢) ཧྲི་ིཡེ་ེགྲུབ་མཐའ།

ཟེོང་ནི་ེདང་ཧྲ་ིཡ།ེ ཧཱ་བ་ལ་ེཅ།ི མོར་ཅ་ིཨེད་བཅས་ལ་སྔོ་མའ་ིདུས་ཆེབ་སྲོིད་ཀྱ་ི

ཕྱེགོས་ཁག་བཞི་ིཟེརེ་ཞིངི་། ཟེངོ་ནི་ེཞིསེ་པོའ་ིདནོི་ནི་ིཚགོས་མ་ིདང་ཕྱེགོས་ཁག་ལ་ག ོ 

གྲུབ་མཐའ་འད་ིལ་དད་མོས་བྱེད་མཁནི་འཛམ་གླིིང་དུ་ཕོལ་ཆེེར་ས་ཡ་བརྒྱད་ལྷག་



འཛོམ་གིང་གི་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཆེེན་པོ་གསུམ་ལསོ་ཁ་ཆེེ་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཀྱིི་་ོར་མདེོ་ཙོམ་བོོདེ་པ། 
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ཡདོ་ཅངི་། གཙོ་ོཆེ་ེབ་དབྱ་ིལང་དང་དབྱ་ིརག །ཕོ་ཁུ་ས་ིཐནི། རྒྱ་གར། ལ་ེཔོ་ནིནོི། ཨ་

ཧྥུ་ཧནི། པོ་རེནི། ཐུར་ཁ།ེ ས་ོཏོ་ིཨ་རབ། ཡ་ེམནེི་སགོས་སུ་མཆེསི། ལྟ་བའ་ིཆེ་ནིས་

ཟེོང་ནི་ེགྲུབ་མཐས་ཨ་ོས་ིམནི་སོགས་མ་ོཧནི་མོད་ཏོིའ་ིཁྲོིམས་མཐུནི་གྱི་ིརྒྱུད་འཛིནི་

པོར་ཁས་མ་ིལེནི་ཞིིང་། ཡ་ེམ་མོའ་ིབང་ས་ོལ་དད་མོས་བྱེད། ད་ེམ་ཟེད་གྲུབ་མཐའ་

འདིས་མ་ོཧནི་མོད་ཏོའི་ཕོ་རྒྱུད་གཅེནི་པོ་ོདང་མནིའ་མ་ཨ་ལེ། རྗེེས་སུ་ཁ་ཆེེ་ཆེོས་

ལུགས་པོའི་མག་ོགཙོ་ོལ་བསྡོད་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ཡེ་མ་སོགས་ལ་བརྩོི་བཀུར་བྱེད་

པོའ་ིཁྱད་ཆེསོ་ལྡནི། 

༣) ས་ོཧྥེ་ེགྲུབ་མཐའ། 

ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་ཁྲོོད་ཀྱ་ིང་ོམཚར་རམ་ཀློོག་གྱུར་གྱི་ིགྲུབ་མཐར་ཡང་འབོད། 

ས་ོཧྥེ་ེཞིསེ་པོ་ནི་ིཨ་ར་བྷོོའ་ིསྐད་སྒྲ་བསྒྱུར་བྱས་པོ་ཡིནི་ལ། དའེ་ིདནོི་ནི་ིལུག་བལ་ལ་ག ོ

རྒྱུ་མཚནི་ནི་ིགྲུབ་མཐའ་འདིར་དད་པོ་བྱེད་མཁནི་གྱིིས་བབ་ཆེགས་མཚོནི་པོའ་ིཆེེད་

དུ་ལུས་ལ་བལ་ཐགས་པོའི་སྐུད་པོ་རྩུབ་མོས་བཟེོས་པོའི་ལྭ་བ་གྱིོནི་པོས་མིང་དེ་

ལྟརཐོགས་པོར་བཤེད་ཅིང་། ཡང་ནི་སེམས་དག་ཅིང་ཀུནི་སྤྱིོད་གཙོང་བའམ་ 

(Safa) མཐ་ོགནིས་ (Saff དཀོོནི་མཆེགོ་ཨ་ལའ་ིགནིས་སུ་ག་ོགནིས་མཐ་ོབར་

གོ) ཞིེས་པོའ་ིམིང་དག་ལས་བྱུང་བར་འདོད་མཁནི་ཡང་ཡོད། གྲུབ་མཐའ་འད་ིདུས་

རབས་བདུནི་པོའ་ིམཇུག་ཏུ་བྱུང་ཞིངི་། ༼སྒོ་ོརམ་གསུང་རབ་༽ཁྲོདོ་ཀྱ་ིགསུང་ལ་ལ་

ཞིིག་ལ་གཞི་ིའཛིནི་པོ་མ་ཟེད། པོ་ོལ་ཐ་ོརིང་ལུགས་གསར་མ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ིརྣལ་

འབྱརོ་སྤྱིདོ་པོའ་ིགྲུབ་མཐའ་སགོས་ཕྱེ་ིཡངོ་ག་ིབསམ་བླ་ོཡང་དང་ལེནི་བྱས་ཡདོ། 
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ལྔ་བ། ཁ་ཆ་ེཆསོ་ལུགས་དང་ཡེ་ེཤུ་ཆསོ་ལུགས་བར་གྱི་ིའབྲེེལ་བ།

ཡེ་ཤུ་ཆེོས་ལུགས་ནིི་དུས་རབས་དང་པོོའ་ིསྟེོད་དུ་ཡ་གླིིང་གི་ནུབ་ཕྱེོགས་སུ་

བྱུང་ཞིིང་། ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་ནི་ིདུས་རབས་དྲུག་པོའ་ིནིང་དུ་བྱུང་ཞིིང་བདུནི་པོའ་ི

སྟེདོ་དུ་ཨ་ར་བྷོ་ོཕྱེདེ་གླིངི་དུ་དར་ཁྱབ་ཏུ་སངོ་བ་རདེ། ད་ེབས་ཡ་ེཤུ་ཆེསོ་ལུགས་ད་ེཁ་

ཆེ་ེཆེསོ་ལུགས་ལས་བྱུང་བ་སྔོ་བ་རེད། ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་ཀྱ་ི༼སྒོ་ོརམ་གསུང་རབ་

༽ཁྲོདོ་དུ་ཡ་ེཤུ་ཆེསོ་ལུགས་ཀྱ་ི༼དམ་པོའ་ིགསུང་རབ་༽ནིང་ག་ིགསུང་མང་པོ་ོཞིགི་

དྲངས་ཡོད་དེ། བསྡོོམས་བརྩོིས་བྱས་པོ་ལྟར་ནི། ༼སྒོ་ོརམ་གསུང་རབ་༽ནིང་ག་ི

༼དམ་པོའ་ིགསུང་རབ་༽ཁྲོོད་ཀྱ་ིམ་ིསྣ་ཡ་པོ་ོལ་ཧནི་ཐེངས་ ༧༢ ལ་གླིེང་ཡོད་པོ་

དང་། མ་ོཞི་ིཐངེས་ ༩༧   མ་ལ་ེཡ་ཐངེས་ ༡༤  ཡ་ེས་ོཐངེས་ ༥༡    བསྡོམོས་པོའ་ི

དམ་པོའ་ིགསུང་རབ་གསར་རྙེངི་ཁྲོདོ་ཀྱ་ིམ་ིསྣ་ ༢༧ གླིངེ་ཡདོ། ༼ སྒོ་ོརམ་གསུང་རབ་

༽ཁྲོོད་ཀྱ་ིས་བཅད་བཅུ་གཉིས་པོ་སྟེ།ེ ནི་གཞིོནི་ཡོད་ཆེིནི་ཨ་ེཅིབ་ལ་བཙོོང་བའ་ིསྐོར་

ནི་ིདམ་པོའ་ིགསུང་རབ་རྙེིང་མའ་ིནིང་དུ་བརྗེོད་པོ་དང་ཕོལ་ཆེེར་གཅིག་པོ་ཡིནི། ཡང་

གསུང་ལ་ལ་ཞིིག་ནི་ི༼དམ་པོའ་ིགསུང་རབ་༽ཐད་ཀོར་དུ་དྲངས་ཡོད། འད་ིདག་

གིས་ཡ་ེཤུ་ཆེོས་ལུགས་ཀྱིས་ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེནི་ཟེབ་མ་ོཐེབས་ཡོད་

པོ་རྟེོགས་ནུས། ད་ེབས་ཁྲོིནི་རོང་ཐང་གིས་ཀྱང་ཁོང་ག་ིགསུང་རྩོོམ་༼ཁ་ཆེ་ེདང་ཡ་ེ

ཤུ་ཆེོས་ལུགས་ཀྱ་ིཞིིབ་འཇུག་༽ཅེས་པོའ་ིནིང་དུ། ང་ཚོས་༼སྒོ་ོརམ་གསུང་རབ༽

ཀློོག་པོའི་སྐབས་སུ་དམ་པོའི་གསུང་རབ་གསར་རྙེིང་ཁྲོོད་ཀྱི་མི་སྣ་མང་པོོ་ཞིིག་

གསར་རྙེདེ་བྱདེ་ཐུབ་སྟེ།ེ དཔོརེ་ནི། མ་ོཞི།ི ད་ཝེ།ེ ས་ོལ་ོམནི། ཡདོ་ཆེནིི། ཡདོ་པོ།ོ ཡདོ་

ནཱ་སོགས་ནིི་མགོ་སྔོ་མེད་པོར་གླིོ་བུར་དུ་འབྱུང་ཞིིང་། ཚིག་རྐང་སྔོ་མ་དང་ཕྱེི་མ་



འཛོམ་གིང་གི་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཆེེན་པོ་གསུམ་ལསོ་ཁ་ཆེེ་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཀྱིི་་ོར་མདེོ་ཙོམ་བོོདེ་པ། 
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གཉིས་སྦྲེེལ་མི་ཐུབ་པོ་མ་ཟེད་དོནི་ཡང་འབྲེལ་མི་ཆེགས་པོས་མི་རྣམས་ཀྱིས་གོ་

དཀོའ་ཞིིང་མག་ོཉོག་ཏུ་འཇུག་པོ་རེད། ད་ེབས་དམ་པོའ་ིགསུང་རབ་གསར་རྙེིང་ཀློོག་

མ་མྱོང་བའམ་དང་དེའ་ིསྐོར་རྒྱུནི་ཤེེས་མེད་པོའ་ིམ་ིཞིིག་ལ་མཚོནི་ནི་ཧ་ག་ོརྒྱུ་དཀོའ་

མ་ོཡིནི་ལ། ཐ་ནི་སྒོ་ོརམ་གསུང་རབ་འགྲེལ་བ་རྩོོམ་མཁནི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཚིག་

འགྲལེ་བྱདེ་དཀོའ་མ་ོརདེ། ཅསེ་བཤེད་ཡདོ།

ད་ེལྟ་ནིའང་ཆེོས་ལུགས་འད་ིགཉིས་ཀྱ་ིཁྱད་པོར་གཙོ་ོབ་ོནི།ི ཡ་ེཤུ་ཆེོས་ལུགས་

པོས་ཡ་ེས་ོནི་ིལྷ་ཡིནི་པོར་འདོད་ཅིང་། ཁ་ཆེ་ེཆེོས་ལུགས་པོས་ཡ་ེས་ོནི་ིམ་ིཞིིག་ཡིནི་

པོ་ལས་ལྷ་ཡིནི་པོར་མ་ིའདདོ། ད་ེབས། ཁ་ཆེ་ེཆེསོ་ལུགས་པོས་དད་མསོ་བྱདེ་བཞིིནི་

པོའ་ིདཀོོནི་མཆེོག་ཨ་ལ་ནི་ིཡ་ེཤུ་ཆེོས་ལུགས་ཀྱ་ིདད་མོས་བྱེད་བཞིིནི་པོའ་ིལྷ་ཡ་ེཧ་ི

ཧྭ་གཏོནི་ནིས་མིནི། དད་མོས་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ིལྷ་མ་ིའདྲ་བའ་ིདབང་གིས་ཆེོས་ལུགས་

འད་ིགཉིས་རྣམ་པོའ་ིཆེ་ནིས་འདྲ་ས་ར་ེཡོད་པོ་མ་གཏོོགས། ང་ོབོའ་ིཆེ་ནིས་གཏོནི་

ནིས་མ་ིའདྲ་བ་རདེ།

དྲུག་པོ། མཇུག་ག་ིགཏམ། 

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པོ་ནིི་བརྡེ་འཕྲིནི་གྱིི་དུས་རབས་ཤེིག་ཡིནི་ལ། མིའི་

རིགས་ཀྱ་ིཚནི་རིག་ལག་རྩོལ་འཕོེལ་རྒྱས་སུ་ཕྱེིནི་པོ་དང་བསྡོོངས་ནིས། ས་ཁུལ་

དང་ས་ཁུལ་བར་གྱི་ིལམ་ཐག་ཇི་ེཉ་ེདང་། མ་ིརིགས་དང་མ་ིརིགས་བར་གྱི་ིའབྲེལ་

འདྲིས་ཇི་ེཟེབ་ཏུ་གྱུར་ཏོ།ེ ས་སྒོང་ཧྲིལ་བ་ོསྡོ་ེབ་གཅིག་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པོ་རེད། འད་ི
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ནོོར་ནོག་གིས་སྒྱུར།

ལྟ་བུའ་ིམ་ིརིགས་དང་མ་ིརིགས་བར། རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བར་དུ་ཕོནི་ཚུནི་གྱི་ི

འགྲ་ོའངོ་རྒྱུནི་ལྡནི་དུ་གྱུར་ཅངི་འབྲལེ་འདྲསི་ཤེནིི་ཏུ་ཟེབ་པོའ་ིདུས་རབས་ཤེགི་ལ། མ་ི

རིགས་གཞིནི་གྱི་ིརིག་གནིས་ལ་རྒྱུས་ལོནི་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ིཤེིནི་ཏུ་གལ་ཆེ་ེབར་འདོད་དེ། 

གཞིནི་གྱི་ིརིག་གནིས་རྒྱུས་ལོནི་བྱས་ཚེ། ང་ཚ་ོད་གཟེོད་བླ་ོལས་འགོངས་ཤེིང་ང་ོ

མཚར་ལ། དང་ལནེི་བྱདེ་དཀོའ་བའ་ིམ་ིརགིས་གཞིནི་གྱི་ིབྱ་བ་སྤྱིདོ་པོ་དང་ཡུལ་སྲོལོ་

གོམས་གཤེིས། ཆེོས་ལུགས་དད་མོས། འཇིིག་རྟེེནི་དང་མ་ིཚ།ེ རིནི་ཐང་ག་ིལྟ་ཚུལ་

སགོས་ལ་ག་ོབ་ཡག་པོ་ོལེནི་ཐུབ་པོ་རདེ། 

དེ་བཞིིནི་དུ་ང་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལ་དེར་མཐུནི་གྱིིས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་ནི་གཅིག་ནིས་

གཞིནི་གྱིི་རིག་གནིས་ལ་བརྩོི་བཀུར་བྱས་པོ་ཡིནི་པོས་ཕོ་རོལ་པོས་ཀྱང་དང་ལེནི་

བྱེད་ཐུབ་ལ། ཕྱེོགས་གཞིནི་ཞིིག་ནིས་རང་གཞིནི་གཉིས་ལ་རྒྱུས་ལོནི་ནི། །གང་

བསྒྲུབ་བྱ་བ་ཐ་དག་འགྲུབ། །ཅེས་པོའ་ིལེགས་བཤེད་བཞིིནི་དུ། ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱ་ི

བྱ་བ་ལགེས་པོ་ོཞིགི་འཁྱངོས་པོ་ལའང་ཕོནི་ཐགོས་ཆེ་ེབར་འདདོ།

དེས་ནི་ང་ཚོས་ནིམ་ཡང་ཀློ་ཀློོའ་ིཆེོས་དང་། ཕྱེ་ིརོལ་བ། ལྟ་ལོག་པོ། མུ་སྟེེགས་

པོ་སོགས་སྨྲས་ཏོ་ེའད་ིདག་ལ་རྒྱང་བཀྱེད་ནིས་མ་ིའདུག་པོར། འཛམ་གླིིང་དུ་དར་

ཁྱབ་ཆེ་ེབའ་ིཆེོས་ལུགས་འདིའ་ིརིགས་ལ་རྒྱུས་ལོནི་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ིཤེིནི་ཏུ་གལ་ཆེ་ེབར་

འདོད། ད་ེབས་ཐེངས་འདིར་བདག་གིས་རིག་གནིས་ཀྱ་ིཟུར་གནིས་ནིས་བླངས་ཏོེ། 

ལ་ེཁྲོནིི་ (པོ་ེཅནིི་སློབོ་ཆེནེི་སྐྱོ་ེདངསོ་སྡོ་ེཁག་ནིས་མཐར་ཕྱེིནི་ཞིངི་། ༡༩༧༨ ལརོ་ཀྲུང་

གོའ་ིསྤྱིི་ཚོགས་ཚནི་རིག་ཁང་གི་ཞིིབ་འཇུག་སློོབ་མའི་གླིིང་དུ་སློོབ་སྦྱིོང་བྱས། 

༡༩༨༡ལོར་རབ་འབྱམས་པོའ་ིལས་གནིས་ཐོབ་ཐང་བླངས། ༡༩༨༢ལོརཨ་རིར་ཕྱེིནི་



འཛོམ་གིང་གི་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཆེེན་པོ་གསུམ་ལསོ་ཁ་ཆེེ་ཆེོསོ་ལུགསོ་ཀྱིི་་ོར་མདེོ་ཙོམ་བོོདེ་པ། 
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ཏོེ་མེ་སི་ཀུནི་ཁུལ་གནིས་སློོབ་ཆེེནི་དུ་འབུམ་རམས་པོའི་ལས་གནིས་ཐོབ་ཐང་

བླངས། དེའ་ིརྗེེས་སུ་སྔོ་གཞུག་ཏུ་ཨ་ོཧ་ེཨ་ོསློོབ་ཆེེནི་ (Ohio University) 

དང་ནུབ་ཕྱེོགས་གསོག་འཇིོག་སློོབ་ཆེེནི(Case Western Reserve 

University)གཉིས་སུ་བྱ་བ་བསྒྲུབས། ༡༩༩༣ལོའ་ིརྗེེས་སུ་བེ་སི་ཁང་ཞིིནི་

གསོ་རིག་སློོབ་གླིིང་དུ་གསོ་བ་རིག་པོའི་རྨང་གཞིིའི་སྐོར་ལ་ཞིིབ་འཇུག་་བྱེད་པོའི་

ལས་ཀོ་གཉེར།) གྱིིས་བརྩོམས་པོའི༼ཡུལ་གྱིར་བའི་གདུང་འབོད་༽ཅེས་པོའི་

གསུང་རྩོོམ་ལ་གཞི་ིབྱས་ཤེིང་། ད་དུང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱ་ིརྒྱུ་ཆེ་གང་མང་ལ་ཟུར་བལྟ་

བྱས་རྗེསེ། འཛམ་གླིངི་ག་ིཆེསོ་ལུགས་ཆེེནི་པོ་ོགསུམ་གྱི་ིཡ་གྱིལ་ཁ་ཆེ་ེཆེསོ་ལུགས་

སྐོར་གྱི་ིང་ོསྤྲོོད་མདོར་བསྡུས་འད་ིསྒྱུར་སྒྲིག་བྱས་པོ་ཡིནི། ད་ེལྟ་ནིའང་གཅིག་ནིས་

ཡགི་སྒྱུར་གྱི་ིཆུ་ཚད་ཞིནི་པོ་དང་། གཉསི་ནིས་ཆེསོ་ལུགས་འདའི་ིཕྱེགོས་སུ་ཆེ་རྒྱུས་

ཏོིལ་འབྲུ་ཙོམ་ལས་མེད་པོས། ག་ོལོག་ཏུ་སོང་བ་དང་ནིོར་འཕྱུག་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱ་ི

སྐྱོོནི་གང་མང་ཞིིག་འབྱུང་སྲོིད་པོས། རྣམ་དཔྱོོད་ཡངས་པོའི་གཟུར་གནིས་

མཁྱེནིལྡནི་དག་གིས་སྦ་གསང་མེད་པོའི་སྒོོ་ནིས་་སྐྱོོནི་བརྗེོད་དང་མཛུབ་སྟེོནི་གྱིི་

དགངོས་འཆེར་ལྷུག་པོརོ་སྩལོ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་སྙངི་ནིས་ཞུ། 
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