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Across Shared Waters encapsulates the 
diversity and richness of Tibetan art by 
presenting historical Buddhist art alongside 
contemporary works by artists of Tibetan 
and Himalayan heritage. 
 
Much as high Himalayan glaciers provide 
the headwaters for rivers that flow through-
out Asia, for centuries Tibetans actively 
contributed to the vast overland trade 
networks that connected societies across 
Asia and Europe. Artists and pilgrims 
moved alongside commercial goods, 
contributing to the stream of objects and 
ideas, which in turn supported the flourish-
ing of a range of worldviews and religious 
traditions, including Buddhism. 
 
More recently, Tibetans in China have had 
more opportunities to travel and study 
abroad, while an extended diaspora has led 
to the establishment of Tibetan communi-
ties around the world. These experiences 
within multiple cultures reverberate through 
the whole of Tibetan art as artists both 
traditional and contemporary engage 
creatively with established forms and 
innovate new approaches. 
 
This exhibition draws from a generous 
planned gift of traditional Tibetan Buddhist 
art by Jack Shear to be shared between 
Williams College, Skidmore College, and 

ཡུལ་ལུང་འགྲིམས་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་པའི་འགྲེམས་སྟོན་ལེ་ཚན་འདི་རུ་
བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རི་མོ་དང་། ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ནང་བསྟན་ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་ཐང་ག  དེ་བཞིན་བོད་ཡུལ་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་སོགས་ཀྱི་
དེང་རབས་རི་མོ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱིིས་ཕྱུག་ཅིང་སྣ་འཛོམས་པའི་བོད་ཀྱི་རི་མོ་
སོགས་ཀྱི་སྤྱིའི་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་མཚོན་ཐུབ་པར་བྱས་ཡོད།

ཨེ་ཤེ་ཡའི་ས་ཕྱོགས་མང་བོར་བཞུར་བའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིི་མགོ་ཁུངས་དེ་ནི་ཧི་
མ་ལ་ཡའི་འཁྱགས་རོམ་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་བཞིན། དུས་རབས་མང་བོ་ཞིག་
གི་རིང་ལ་ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་ཡོ་རོབ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་པར་བོད་
མི་དང་བོད་ཡུལ་གྱིི་སྐམ་སའི་ཚོང་ལམ་སོགས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་
ཐུབ་ཡོད་ཅིང་། རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ་བ་དང་གནས་མཇལ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཚོང་
རྫས་དང་རྒྱུ་ཆ་སོགས་ཚོང་ལམ་དེ་དག་ནས་ཕྱི་རུ་དབོར་འདྲེན་བྱས་པ་དེས། 
རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་དངོས་རྫས་གསར་སྟོན་དང་བློ་བསྐྱེད་ཐོབ་པར་
རམ་འདེགས་བྱས་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེ་ཡིས་འཇིག་རྟེན་ལྟ་བ་དང་། ནང་
བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཚུད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་སོགས་རབ་དང་
རིམ་པ་དབྱར་མཚོ་རྒྱས་པ་ལྟར་གོང་དུ་འཕེལ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཐུབ་ཡོད།

ཉེ་བའི་ཆར་བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡུལ་སྐོར་དང་སློབ་
སྦྱོང་ལ་འགྲོོ་བའི་གོ་སྐབས་སྔར་ལས་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་པའི་དུས་མཚུངས་
སུ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་མི་དག་གིས་འཛམ་གླིང་
གི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བོད་པའི་སྡེ་ཁུལ་མང་བོ་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་
ཐུབ་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་གཞན་གྱིི་མཐོང་ཐོས་དང་རིག་གཞུང་སྣ་
འཛོམས་པའི་ཁྲོད་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དེས་བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་རི་མོ་བ་ལ་མཐོང་སྣང་
གསར་བ་ཞིག་བསྟན་པས། སྲོལ་རྒྱུན་རི་མོ་བ་དང་དེང་རབས་རི་མོ་བ་

ཨར་ཡ་ན མའེ་ཁིས་ལགས་ནི།
འགྲེམས་སྟོན་འདིའི་ཆེད་ཞུས་ཕྱོགས་སྒྲིག་པ་དང་། ཝིར་ཇི་ནིས་ཡ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་བོད་ཀྱི་ལྟེ་གནས་དང་འབྲུག་ཡུལ་སྡེ་ཚན་སོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཡིན།



Shakyamuni Buddha with Arhats and Four Guardian Kings, 1700–1799. Distemper on cloth, Central Tibetan style. Maker(s) 
not known by WCMA. The Jack Shear Collection of Himalayan Art

གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ།  ༡༧༠༠ - ༡༧༩༩ ལོར། རས་གཞི་ཐོག་གི་བག་ཚིའི་རི་མོ། བོད་དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲི་སྲོལ། WCMA ལ་རི་མོ་འདིའི་ཐོན་ཁུངས་ནས་
གསལ་ཆ་མེད། ཇའེ་ཁི་ཤེར་གྱིིས་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྒྱུ་རྩལ་རི་མོ་ལས་མཁོ་འདོན་བྱས།



Natural Buddha with Wildlife, 2018. Acrylic on linen. Karma Phuntsok, born 1952 in Lhasa, Tibetan Autonomous Region, 
China; studied in Kathmandu, Nepal; lives and works near Kyogle, Australia. Courtesy of Faith Stone

རི་དྭགས་དང་ལྷན་དུ་བཞུགས་པའི་སྟོན་པ། ༢༠༡༨ ལོར། རས་གཞི་ཐོག་གི་ག་སིན་སྐྱུར་གྱིི་རི་མོ། ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནི་༡༩༥༢ ལོར་ལྷ་སར་སྐྱེས། རྒྱ་གར་རྡ་རམ་ས་ལར་སློབ་སྦྱོང་བྱས། ད་ཆ་ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡ་ཁའོ་ཡོ་གིལ་
དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་ཅིང་དེ་རུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད། ཧྥའེ་ཐིསི་ཀྲོན་གྱིིས་མཐུན་འགྱུར་བྱས།



Vassar College. These works highlight the 
sophistication of Tibetan Buddhist philoso-
phies and practices, and the talents of 
historical artists who gave them form. The 
degree to which Buddhism has shaped 
Tibetan culture is significant, reflected in 
the frequency with which some contempo-
rary artists respond to, reimagine, and 
repurpose traditional Buddhist forms to 
express their lived experiences and to 
comment on globalization and commercial-
ization. Of course, not all Tibetans are 
Buddhist, and not all contemporary artists 
of Himalayan heritage employ Buddhist 
imagery in their work. In these paintings, 
photographs, and sculptures we can find 
themes that include exploration of identity, 
cultivation of inner worlds, and confronta-
tion of others’ expectations.  
 
Buddhism is the predominant religious 
tradition throughout recorded Tibetan 
history, and it remains a cultural force in 

སོགས་ཀྱིས་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་གྱིི་རྣམ་པ་གསར་བ་ཞིག་བསྐྲུན་པ་
དང་བསྟུན་ནས་དེང་རབས་སྒྱུ་རྩལ་རི་མོའི་ཚུལ་གསར་བ་ཞིག་ལ་ཞུགས་
མགོ་བརྩམས།

ད་ཐེངས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ལེ་ཚན་འདི་ནི་ཇའེ་ཁི་ཤེར་གྱིསི་ཝིལ་ལེམ་སློབ་
ཆེན་དང་། སི་ཁིས་སྒྲི་མོར་སློབ་ཆེན། ཝ་སར་སློབ་ཆེན་སོགས་ལ་བཤམས་
སྟོན་གྱི་ིཆེད་དུ། ཁོང་གིས་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་ཐང་ག་མང་བོ་ཡིས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཐང་ག་འདི་
དག་གིས་ཚད་མཐོའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་ནང་
བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན། དེ་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་རི་མོ་མཁས་
ཅན་གྱི་ིལག་རྩལ་དང་ཁོང་ཚོས་བསྐྲུན་པའི་རི་མོའི་རྣམ་པ་སོགས་མཚོན་
ཐུབ་ཡོད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་
ཤུགས་རྐྱེན་ཟབ་མོ་ཐེབས་ཡོད་པ་དེ་ནི། གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་དང་། ཚོང་ལས་
ཅན་དུ་སྒྱུར་བ། འཚོ་བའི་ཉམས་མྱོང་སོགས་མཚོན་པར་དེང་རབས་རི་མོ་
སྒྱུ་རྩལ་བས་རང་གི་བརྩམས་ཆོས་སུ་དུས་རྒྱུན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་པའི་
གཟུགས་བརྙན་དང་གཟུགས་དབྱིབས་ཀྱི་རྣམ་པ་སོགས་བསྐྱར་འབྲི་ནས་
བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་པ་ལས་མཐོང་ཐུབ།

Untitled, 2010. Resin cast sculpture with bronze finish. Gonkar Gyatso, born 1961 in Lhasa, Tibetan Autonomous Region, 
China; studied in Beijing, China, Dharamsala, India, and London, England; lives and works in Chengdu, China. Image  
courtesy Frances Lehman Loeb Art Center, Vassar College

མིང་མེད། ༢༠༡༠ ལོར། ཤིང་ཚིའི་བླུགས་མར་གྱིི་འཇིམ་སྐུ་ལ་ཟངས་ཚོན་བཏང་བ་ཞིག གོང་དཀར་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནི་༡༩༦༡ ལོར་ལྷ་སར་སྐྱེས། རྒྱ་ནག་པེ་ཅིན་དང་། རྒྱ་གར་རྡ་རམ་ས་ལ། དབྱིན་ཇི་ལོན་ཀྲོན་སོགས་སུ་སློབ་སྦྱོང་
བྱས། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུའུ་རུ་གནས་སྡོད་བྱེད་ཅིང་དེ་རུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད། རི་མོ་ཝ་སར་སློབ་ཆེན་ཧྥི་རན་སིས་སི ལའེ་མན ལའོ་སྦི རི་མོའི་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་མཁོ་འདོན་བྱས།



many Tibetan societies today. At the core of 
Buddhism are the life and deeds of 
Siddhartha Gautama, the man who would 
become Shakyamuni Buddha, and whose 
teachings help followers cultivate wisdom, 
overcome suffering, and remove obstacles 
to progress. 
 
Much as the life of Shakyamuni Buddha is 
the touchstone of Buddhism, his form is 
the gateway to learning traditional arts. The 
first lesson given to aspiring traditional 
artists is how to properly draw the Buddha, 
a process that takes many months of 
consistent effort. By the 2nd century CE, 
artists were producing images of Shakya-
muni Buddha, and the Buddhist tradition 
had spread far from its Indian homeland. 
As Buddhist philosophies diversified and 
different lineages emerged, artists were 
commissioned to produce the paintings, 
sculptures, and ritual objects that are at the 
core of these traditions’ material culture. 
 
Drawing in part from Indian antecedents 
known as paṭa, artists active in Tibetan 
areas developed rolled, portable paintings 
called thangka that are hung during 
Buddhist rituals, festivals, initiations, and 
contemplative or instructional exercises. 
Buddhist devotees and masters may 
commission a painting—or a set of 
paintings—as a merit-making act, as 
consecrated images are believed to have 
the capacity to educate and enlighten, 
benefiting patrons and viewers alike.  
 
By educating followers about the countless 
setbacks Siddhartha Gautama suffered and 
the innumerable insights he experienced 
before achieving enlightenment, his life—
and previous lives—provides practitioners 
with a template for success. Paintings and 
sculptures have been critical instruments in 
sharing key Buddhist lessons, especially 
prior to the mid-20th century, when most 
Tibetan audiences were not formally 
educated. 
 
Shakyamuni Buddha is frequently encoun-
tered in the posture associated with the 

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ནི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་
ཤོས་དེ་ཡིན་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་མང་བོ་ཞིག་ལ་བོད་ཀྱི་ནང་
བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤན་ཤུགས་དེང་སྐབས་ཀྱང་སྔར་བཞིན་མ་ཉམས་
པར་གནས་ཡོད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ནི་གཽ་ཏ་མ་
སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་ཁོང་གི་
མི་ཚེའི་བྱུང་རིམ། ཁོང་གི་རྟོགས་པ་བརྙེས་པའི་ཉམས་ལེན་དང་། དེ་བཞིན་
ཁོང་གིས་རྗེས་འབྲངས་པར་གནང་བའི་རྟོགས་པ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ། 
སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་ཐབས། ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོོ་བར་བར་ཆད་སེལ་ཐབས་
སོགས་ལ་བསྟན་པའི་ཆོས་ཡིན།

སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མི་ཚེ་ཧྲིལ་བོ་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་
གཞི་རྩའི་ཚད་གཞི་ཡིན། ཁོང་གི་སྐུ་དབྱིབས་ནི་སྲོལ་རྒྱུན་རི་མོ་འབྲི་སྟངས་
སྦྱོང་བའི་འཇུག་སྒོ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལ་བྱང་ཆ་ལྡན་པར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་འགོར་
གྱིི་ཡོད། སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་གཉིས་པའི་ནང་ལ། རི་མོ་བ་དག་གིས་སྟོན་
པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུ་བརྙན་ཐོག་མར་རི་མོ་འབྲི་མགོ་བརྩམས་ཤིང་།  
རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ནས་ཐོག་མར་དར་བའི་ནང་ཆོས་དེ་ཡུལ་ལུང་མང་བོར་
དར་ཁྱབ་ཏུ་སོང་བར་མ་ཟད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཚན་
ཉིད་རིག་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ། ཆོས་བརྒྱུད་སོགས་ཀྱང་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་
ཆབས་ཅིག་གྲུབ་མཐའི་ལྟེ་བ་རུ་གྱུར་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐང་ག་དང་།  
བླ་མའི་སྐུ་བརྙན། གྲུབ་མཐའི་ཡོ་ཆས་སོགས་བསྐྲུན་པར་རི་མོ་བ་ལ་
མངགས་བཅོལ་བྱས་པ་རེད། 

རྒྱ་གར་དུ་དར་བའི་སྔོན་བྱུང་རི་མོ་ལ་པ་ཀྲ་ཟེར་བ་དང་། བོད་ཡུལ་དུ་གསར་
དུ་བཏོད་པའི་བསྒྲིལ་ཆོག་ལ་འཁྱེར་ཡང་བདེ་བའི་རི་མོ་ལ་ཐང་ག་ཞེས་འབོད་
པ་དེ་ནི། ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་། ཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་
མཛད་སྒོ། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན། སྒོམ་དང་ཉམས་ལེན་གཞན་སོགས་ཀྱི་
སྐབས་སུ་བཤམས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་དད་ལྡན་
པའམ། ཡོངས་འཛིན། དགེ་རྒན་སོགས་ལ་ཐང་ག་ཞིག་གམ། ཡང་ན་ཐང་
ག་ཆ་ཚང་ཞིག་བཟོ་བར་མངགས་བཅོལ་བྱ་སྲིད་པ་དང་། དེ་ནི་དགེ་ལས་
ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། རབ་གནས་བྱས་པའི་ཐང་ག་
ལ་བསླབ་པ་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྙེད་པར་ནུས་མཐུ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་
བྱེད་པ་དེ་ཡིས་དགེ་སློབ་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་གི་ཡོད།

གཽ་ཏ་མའི་ཐར་བ་མ་རྙེད་གོང་ལ་འཕྲད་པའི་གྲོངས་ལས་འདས་པའི་བར་
ཆད་དང་མྱངས་པའི་སྡུག་བསྔལ། དེ་བཞིན་སྐྱེ་བ་མང་བོའི་རིང་གི་ལག་
ལེན་ཁྲོད་ནས་རྟོགས་པ་བརྙེས་པའི་ཡོན་ཏན་སོགས་ཀྱིས་ཁོང་གི་རྗེས་
འབྲངས་པ་རྣམས་ལ་ཐར་བ་རྙེད་ཐུབ་པའི་ལམ་བསྟན་ཡོད་ལ། དུས་རབས་
ཉི་ཤུ་བའི་སྔོན་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་མང་ཆེ་བས་དངོས་གཞིའི་སློབ་གསོ་



Thirteenth Karmapa Düdül Dorjé (1722–1798) Surrounded by Lineage Masters, 19th century. Distemper on cloth, Eastern 
Tibetan style. Maker(s) not known by WCMA. The Jack Shear Collection of Himalayan Art

བླ་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ། (༡༧༢༢ - ༡༧༩༨) དུས་རབས་བཅུ་དགུ་བའི་ནང་། རས་གཞི་ཐོག་གི་བག་ཚིའི་རི་མོ། བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲི་སྲོལ། WCMA ལ་རི་མོ་
འདིའི་ཐོན་ཁུངས་ནས་གསལ་ཆ་མེད། ཇའེ་ཁི་ཤེར་གྱིིས་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྒྱུ་རྩལ་རི་མོ་ལས་མཁོ་འདོན་བྱས།



moment of his enlightenment, seated 
cross-legged with his right hand stretched 
down to touch the earth. His status as a  
Buddha, or Awakened One, is reflected in the 
multicolored light that surrounds his body 
and the lotus that supports him, as well as 
the protuberance from his head (tsuktor) that 
is said to have spontaneously emerged at the 
moment of his transformation from Siddhar-
tha Gautama into Shakyamuni Buddha. 
 
The rest of Shakyamuni’s time on earth was 
spent teaching what he had learned. Among 
those he gathered as disciples were royalty, 
laypeople, monks, and nuns. Sixteen of his 
closest and most accomplished students, 
“Realized Ones” known in Tibetan as 
drachompa, appear around him, while four 
monk attendants stand on either side of a 
table piled with offerings. Two other atten-
dants appear at the bottom center: the rotund 
Hva Shang, who is associated with children, 
and Dharmatala, who carries texts on his 
back as he walks alongside his tiger compan-
ion. Armor-clad figures in the bottom corners 

protect the four cardinal directions—north 
and west on the bottom right, and south and 
east at bottom left—indicating that the entire 
composition is considered sacred space. 
 
After perfecting their ability to make the 
Buddha image, artists working in the Tibetan 
Buddhist tradition expand their skills, 
ultimately mastering hundreds of deities and 
teachers; however, the Buddha’s multivalent 
symbolism and international ubiquity have 
made his form an endless source of inspira-
tion for contemporary artists, some of whom 
are traditionally trained. One of the Tibetan 
pioneers of contemporary art, Karma Phunt-
sok, draws upon his mastery of line to render 
an iconographically perfect image of a 
golden-hued Shakyamuni Buddha at the 
moment of enlightenment. Yet instead of 
surrounding the Buddha with elements 
rendered in the highly linear style of most 
traditional Tibetan painting, he is presented 
amidst a photorealistic lush tropical environ-
ment that situates him firmly within the 
natural, living world.  

Abstract Sound #4, 2010. Ground mineral pigment on wooden panel. Pema Rinzin, born 1966 in Tibet; studied in Dharamsala, 
India; lived and worked in Nagano, Japan and Wurzburg, Germany; lives and works in New York, New York. Courtesy of the artist



མྱོང་ཐུབ་མེད་པའི་དུས་སྐབས་དེར། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་བསླབ་
པར་ཐང་ག་དང་སྐུ་བརྙན་སོགས་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་བརྒྱུད་སྤེེལ་འཛིན་
གསུམ་ལ་གལ་གནད་ཅན་གྱིི་ཡོ་ཆས་སུ་གྱུར་བ་རེད།

སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བར་སྐབས་ཏེ། སྐྱིལ་ཀྲུང་དུ་བཞུགས་
ནས་ཕྱག་གཡས་ཀྱིས་ས་ལ་རེག་ཙམ་མཛད་པ་ནི་དུས་རྒྱུན་མཐོང་བའི་སྟོན་པ་
ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་དེ་ཡིན་ལ། འོད་ཐགི་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཟུགས་
བརྙན་དེའི་རྒྱབ་ནས་ཤར་ཞིང་མེ་ཏོག་པདྨ་མང་བོས་བསྐོར་བར་བྱས་ཡོད་པ་དང་
། ཁོང་གི་དབུའི་གཙུག་ཏོར་དེ་ནི་གཽ་ཏ་མ་སངས་རྒྱས་ཏེ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
གྱུར་བའི་བར་སྐབས་དེ་ལ་རང་བཞིན་གྱིསི་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མི་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ། ཁོང་གིས་
གཙོ་བོ་རང་གིས་རྟོགས་པ་བརྙེས་པའི་ཡོན་ཏན་ནས་དཔེ་ཁྲིད་གནང་པ་རེད་
ལ། ཁོང་གི་དཔེ་ཁྲིད་གནང་ཡུལ་ནི་རྒྱལ་བརྒྱུད་དང་། གྲྭ་བ། བཙུན་མ། མི་
སྐྱ་སོགས་ཡིན། སྟོན་པའི་སློབ་མ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཏེ་དགྲོ་བཅོམ་པ་བཅུ་དྲུག་
གིས་ཁོང་གི་མཐའ་སྐོར་ཞིང་དགེ་འདུན་པ་བཞི་ནི་མཆོད་རྫས་ཀྱིས་ཁེངས་
པའི་ཅོག་ཙེའི་གཡས་གཡོན་དུ་ལངས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་གཤམ་དུ་བཞུགས་
པ་ནི་ཧྭ་ཤང་དང་དགེ་བསྙེན་དྷར་མ་ཏ་ལ་སྟེ། རྒྱབ་ལ་གླེགས་བམ་འཁུར་ཤིང་
སྟག་ཁྲིད་བཞིན་ཡོད། གཤམ་གྱིི་གྲུ་ཟུར་དུ་གོ་ཁྲབ་མནབས་མཁན་ནི་རི་རབ་

ཀྱི་ཕྱོགས་བཞིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་ཆེན་རིགས་
བཞི་སྟེ། གཡས་ཟུར་དུ་བྱང་གི་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས་དང་ནུབ་ཀྱི་རྒྱལ་
ཆེན་མིག་མི་བཟང་དང་། གཡོན་ཟུར་དུ་ལྷོ་ཡི་རྒྱལ་ཆེན་འཕགས་སྐྱེས་པོ་དང་
ཤར་གྱིི་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་བཅས་ཡིན། 
 
སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་འཐུས་ཚང་ཞིག་གྲུབ་རྗེས། རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ་
བ་དག་གིས་རང་ནུས་ཅི་ལྕོགས་བགྱིིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་པའི་ལྷ་ཚོགས་
དང་བླ་བརྒྱུད་སོགས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་བོའི་གཟུགས་བརྙན་གསར་བསྐྲུན་བྱེད་
ཐུབ་ཡོད་ཀྱང་། བསྟན་དོན་དང་དོན་སྙིང་སྣ་འཛོམས་ཤིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གང་ས་གང་
དུ་ཁྱབ་པའི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་དེ་ནི་དེང་རབས་སྒྱུ་རྩལ་རི་མོ་
བའི་འཆར་སྣང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་
རི་མོ་བ་ཁག་གཅིག་ལ་སྲོལ་རྒྱུན་རི་མོའི་འབྲི་ཚུལ་ཐད་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཡང་
བྱས་ཡོད། ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་ནི་བོད་ཀྱི་དེང་རབས་རི་མོའི་སྲོལ་འབྱེད་པ་ཞིག་
ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་སྐུ་འདྲའི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་སྐྱ་ཐིག་ལྟར་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
སངས་རྒྱས་པའི་བར་སྐབས་དེ་གསེར་བྲིས་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ནི། ཁོང་གིས་སྲོལ་
རྒྱུན་རི་མོའི་ཐིག་རིས་ཀྱི་རྩིས་ལྟར་བྲིས་མེད། ཁོང་གིས་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
དངོས་ཡོད་ཀྱི་འདྲ་པར་ཇི་བཞིན་རང་བྱུང་གི་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ་ཞིག་ཏུ་སྲོག་
ཆགས་དང་མཉམ་གནས་ཡོད་པ་ཞིག་བྲིས་ཡོད། 

དངོས་མེད་ཀྱི་སྒྲ་ཨང་བཞི་བ། ༢༠༡༠ ལོར། པང་ལེབ་ཐོག་གི་གཏེར་ཚོན་རི་མོ། པདྨ་རིག་འཛིན་ལགས་ནི་༡༩༦༦ ལོར་བོད་དུ་སྐྱེས། རྒྱ་གར་རྡ་རམ་ས་ལར་སློབ་སྦྱོང་བྱས། འཇར་པན ན་ག་ནའོ་དང་འཇར་མན་ནིས ཝོར་ཛི་སྦིར་གི་
རུ་གནས་སྡོད་བྱས་ཤིང་ཕྱག་ནས་གནང་མྱོང་། ད་ལྟ་ནིག་ཡོག་སྦི་རུའུ་ཁི་ལན་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་ཅིང་དེ་རུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད།



Another leader in the Tibetan contempo-
rary art movement, Gonkar Gyatso, has 
revisited Buddha forms throughout his 
career. In an untitled series, he used a 
three-dimensional scan of a 14th century 
sculpture of Shakyamuni Buddha’s 
enlightenment to make a mold. Whereas 
traditional sculptures are handcrafted using 
special metal alloys, Gyatso’s molded, 
easily reproducible forms are made from 
comparatively inexpensive resin with 
bronze finish, which can be read as 
representative of the impacts of commodi-
fication. Headless, the figures have no 
mechanisms for expression, thought, or 
sensory input, perhaps symbolizing the 
impossibility of meaningful engagement 
when the rational mind is not present. 
 
Other works by Gyatso explore expecta-
tions often imposed upon modern Tibetans 
by non-Tibetans. Both he and Nyema 
Droma, born in Lhasa, the capital of the 
Tibetan Autonomous Region, spent time in 
England, where they were exposed to 
foreigners’ presumptions about “Tibetans” 
as a constructed—and often misinformed—
category. Both artists turned to photogra-
phy to express their experiences. Gyatso 
partnered with photographer Zhadui to take 
a series of portraits of his family members 
in their various occupations and lifestyles—
tour guide, postal worker, policewoman, 
nun, student—to illustrate the diversity 
within a modern, multigenerational family in 
Lhasa. Droma’s portraits of Tibetan youth 
inside and outside China push viewers to 
confront their expectations of what 
Tibetans “look like.” Her series Performing 
Tibetan Identities presents Tibetans in pairs 
of portraits: one rather muted, in which the 
subject wears traditional dress; in the 
second, each sitter presents themselves in 
ways that reflect their vibrant, multifaceted 
lives. 
 
Unlike Gyatso and Droma, which features 
the work of Tibetans with varied experienc-
es and careers, until recently, the surviving 
Tibetan historical record focused almost 
exclusively on the religious, social, and 

བོད་ཀྱི་དེང་རབས་སྒྱུ་རྩལ་རི་མོ་བ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་གཞན་ཞིག་ནི་གོང་
དཀར་རྒྱ་མཚོ་ཡིན། ཁོང་གི་བརྩམས་ཆོས་མང་བོ་ཞིག་ཏུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་བསྐྱར་འབྲི་བྱས་ཡོད། རི་མོའི་བརྩམས་ཆོས་ལ་
མིང་བཏགས་མེད་པ་རེ་འགའི་ཁྲོད་དུ། ཁོང་གིས་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་བའི་
སྐབས་ཀྱི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུ་བརྙན་ཞིག་བདམས་ཤིང་། དེར་ངོས་
གསུམ་བཤེར་ཕབ་ཀྱིས་བླུགས་མར་བཟོས་པ་དེ་ནི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིབསྲེས་
ལྕགས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་བླུགས་མ་དང་མི་འདྲ་སྟེ། གོང་དཀར་རྒྱ་མཚོའི་
བླུགས་མ་འདི་ནི་ཤིང་ཚིའི་གཟུགས་དབྱིབས་ལ་ཟངས་རྩི་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན། 
དེང་རབས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆས་བཟོས་པའི་བླུགས་མ་འདིས་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་
མཚོན་ཐུབ། མགོ་བོ་མེད་པའི་གཟུགས་བརྙན་དེ་ལ་ཚོར་ཤེས་ཀྱི་དབང་བོ་
དང་། བསམ་གཞིས་ཀྱི་ནུས་པའམ་ཡང་ན་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་གང་ཡང་མེད་པ་
དེས། གཅིག་བྱས་ན་ཡིད་སེམས་མི་གནས་པའི་བར་སྐབས་སུ་དོན་སྙིང་ལྡན་
པའི་སྒོ་ནས་ལས་ལ་ཞུགས་མི་ནུས་པ་དེ་མཚོན་ཡོད་པར་འདོད། 

གོང་དཀར་རྒྱ་མཚོའི་རི་མོའི་བརྩམས་ཆོས་གཞན་དག་ཏུ་ཁོང་གིས་ཕྱི་གླིང་
བས་དུས་རྒྱུན་བོད་ཀྱི་མི་རབས་གསར་བའི་ཐོག་ལ་བཟུང་བའི་ལྟ་སྟངས་ལ་
དོགས་སློང་བྱས་ཡོད། ཕ་ཡུལ་ལྷ་ས་ནས་ཡིན་པའི་ཉི་མ་སྒྲོལ་མ་དང་ཁོང་
གཉིས་རང་ངོས་ནས་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིསྤྱི་ཚོགས་ལ་བཞུགས་པའི་ཉམས་མྱོང་
དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་བའི་མཐོང་སྣང་གི་བོད་པའམ་བོད་མི་རིགས་
ནི་དངོས་ཡོད་མིན་པར་བཅོས་མ་དང་གོ་འཛོལ་ཐེབས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་
ན། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་འདྲ་པར་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ིལམ་ནས་དེར་ཕྱིར་ལན་ལོག་སློག་
ཡོད་པར་མ་ཟད། གོང་དཀར་རྒྱ་མཚོས་པར་ལེན་མཁས་ཅན་དགྲོ་འདུལ་
ལགས་དང་མཉམ་ལས་བྱས་ཏེ། ཁོང་གིས་ལྷ་སར་བཞུགས་པའི་རང་གི་ཕ་
ཡུལ་གྱི་ིསྤུན་མཆེད་དང་ཤ་ཉེ་རིང་སོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་ཏེ། ཡུལ་སྐོར་སྣེ་
ཤན་པ་དང་། སྦྲགས་ཁང་གི་ལས་སྒྲུབ་པ། བུད་མེད་ཉེན་རྟོག་པ། བཙུན་མ། 
སློབ་མ་སོགས་ཀྱི་འདྲ་པར་གྱིསི་ཐ་ན་བོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཏུའང་ལས་
རིགས་སྣ་ཚོགས་ཉར་མཁན་ཡོད་པ་དེ་པར་རིས་ཀྱི་ངོས་ནས་གསལ་ཁ་
བཏོན་ཡོད། གཞན་ཡང་། ཉི་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་བཤམས་སྟོན་བྱས་
པའི་བོད་ནང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་སོགས་སུ་གནས་པའི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཚོའི་འདྲ་
པར་གྱིསི་ལྟད་མོ་བ་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་བོད་མིའམ་བོད་པ་ནི་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་
པར་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་དེ། ཁོང་གི་བོད་མིའི་ངོ་བོ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པ་ཞེས་
པའི་བཤམས་སྟོན་ལེ་ཚན་དེ་རུ་བོད་མི་ཞིག་གི་འདྲ་པར་གཉིས་གཉིས་ཏེ། 
གཅིག་ཏུ་བོད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིགོན་པ་གྱོན་ཡོད་པ་དང་། གཅིག་ཏུ་གསོན་
ཤུགས་ཀྱིས་ཁེངས་ཤིང་ཕྱོགས་མང་བོའི་དེང་རབས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་
སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པར་མཚོན་པར་བྱས་ནས་མཉམ་དུ་བཞག་ཡོད།

གོང་དཀར་རྒྱ་མཚོ་དང་ཉི་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་གཉིས་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་སུ་
བོད་མི་ལའང་གཞན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་གིས་ཕྱུག་ཅིང་ལས་རིགས་སྣ་



Inner Dialogue, 2021. Oil paint, paint marker, and enamel on canvas. Marie-Dolma Chophel, born 1984 in Châtenay-Malabry, 
France; studied in Paris, France; lives and works in New York, New York. Courtesy of the artist

ནང་སེམས་ཀྱི་གླེང་མོལ། ༢༠༢༡ ལོར། རས་གཞི་ཐོག་ལ་སྣུམ་དང་། རྡོ་རྩི། རྩི་སྨྱུག་སོགས་ཀྱི་རི་མོ། མའེ་རིས་སྒྲོལ་མ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནི་༡༩༨༤ ལོར་ཧྥ་རན་སི ཆ་ཀྲི་ནས མ་ལ་སྦི་རས་སུ་སྐྱེས་པ་དང་། ད་ལྟ་ཨ་རི་ནིག་
ཡོག་ཏུ་གནས་སྡོད་བྱེད་ཅིང་དེ་རུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད།



Family Album, 2016. Gonkar Gyatso, born 1961 in Lhasa, Tibetan Autonomous Region, China; studied in Beijing, China,  
Dharamsala, India, and London, England; lives and works in Chengdu, China. Zhadui, born 1976 in Tibetan Autonomous 
Region, China; lives and works in Lhasa. Lent by the Michael C. Carlos Museum, Emory University. © Gonkar Gyatso and 
Zhadui, 2016. Images courtesy of Pearl Lam Galleries

political elites. These individuals, over-
whelmingly male, constituted the succes-
sive lineage traditions that passed cumula-
tive knowledge across generations. One 
lineage, the Karma Kagyü, is credited with 
establishing reincarnation as their mecha-
nism for transferring leadership. Each time 
that the head of the tradition, called the 
Karmapa, passes away, his rebirth is 
sought out and confirmed by a group of 
close advisors, who then assist in training 
and educating the reincarnated master 
until he is able to assume the throne. This 
system of knowledge sharing situates the 
reincarnation within the tradition’s larger 
continuum and also establishes his 
legitimacy to lead. It proved so efficacious 
that by the 14th century, other Tibetan 
Buddhist traditions also began recognizing 
reincarnations. 

ཚོགས་ཉར་མཁན་ཡོད་པའི་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་ན་ཡང་། ཉེ་ཆར་བར་དུ་བོད་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་སོགས་སུ་ཆོས་ལུགས་དང་། སྤྱི་ཚོགས། ཆབ་སྲིད་
ཀྱི་མི་སྣ་ཁོ་ན་ཟནི་ཐོ་བཀོད་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་མི་སྣ་མང་
ཤོས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ལ། སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིལུགས་ལྟར་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བླ་བརྒྱུད་
སོགས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་དུ་ཁོ་ཚོའི་ཉམས་ལེན་དང་བསྟན་ཆོས་
སོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྒྱུད་འཛིན་སེྤེལ་གསུམ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་
པ་དེ་བསྟན་ཡོད། ཆོས་བརྒྱུད་དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་ནི་ཀརྨ་བཀའ་
བརྒྱུད་པ་སྟེ་བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་འབྱེད་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པར་
བཤད་ལ། ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཀརྨ་པ་རིམ་བྱོན་ཚེ་ལས་འདས་
རྗེས། དེའི་ཡང་སྲིད་བཙལ་ཞིང་དེ་ལ་ཐུགས་ཐག་གཅོད་མཁན་དག་གིས་
ཡང་སྲིད་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་སློབ་སྟོན་སོགས་ཀྱིས་རམ་འདེགས་བྱས་ཏེ་བླ་
བརྒྱུད་ཀྱི་འོས་འགན་ངོ་འཕྲོད་ཅིང་འཁུར་དུ་འཇུག སྤྲུལ་སྐུ་ལམ་ལུགས་ནི་
ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་སྤྲུལ་སྐུའི་རྒྱུན་སྐྱོང་བའི་བྱེད་ཐབས་གལ་
ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཆོས་ལུགས་བརྒྱུད་སེྤེལ་འཛིན་གསུམ་ལ་ཕན་ནུས་ཆེན་

ཁྱིམ་མིའི་འདྲ་པར། ༢༠༡༦ ལོར། གོང་དཀར་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནི་༡༩༦༡ ལོར་ལྷ་སར་སྐྱེས། རྒྱ་ནག་པེ་ཅིན་དང་། རྒྱ་གར་རྡ་རམ་ས་ལ། དབྱིན་ཇི་ལོན་ཀྲོན་སོགས་སུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུའུ་རུ་གནས་སྡོད་བྱེད་ཅིང་དེ་
རུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད། ཨེ་མའོ་རིས་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་མའེ་ཁིལ སིས ཁར་ལའོ་སི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གིས་གཡར། དཔར་དབང་། ©གོང་དཀར་རྒྱ་མཚོ་དང་དགྲོ་འདུལ། ༢༠༡༦ རི་མོ་ཕིར་ལི ལེམ རི་མོ་འགྲེམས་
སྟོན་ཁང་གིས་མཁོ་འདོན་བྱས།



Given their importance, the successive 
incarnations have often been the subjects 
of paintings. Compositions may be 
condensed, with the full lineage in a single 
work, or each incarnation presented 
individually, so that the full lineage necessi-
tates a set of paintings. As an example of 
the latter, Sachen Künga Nyingpo, a master 
of the Sakya tradition of Tibetan Buddhism, 
is considered a previous incarnation of the 
Dalai Lamas. He is shown in hierarchical 
scale, seated near a table laden with ritual 
implements and offerings, with his home 
monastery shown in the distance. Above 
him in the sky are a blue meditational deity 
and an Indian master credited with 
contributing many teachings to the Sakya 
canon. At lower right is a dark blue figure 
surrounded by flames—the Lord of the Tent 
(Gurgyi Gönpo), one of the foremost 
protective figures for Sakya tradition 
practitioners.  
 
When encountered by cultural outsiders, 
protectors such as the Lord of the Tent 
often cause misunderstandings, with 
uninformed viewers at times mistakenly 
presuming the figures were demons. In 
fact, the Lord of the Tent and other 
wrathful-looking figures are representa-
tions of the power available to initiated 
practitioners—a power that helps them 
overcome obstacles. Obstacles can refer 
both to external forces that cause prob-
lems, such as illness, or internal impedi-
ments like anger or ego that are preventing 
progress on the Buddhist path. Essentially, 
these figures, and the images and practic-
es associated with them, are considered 
beneficent embodiments of fierce compas-
sion, like parents removing obstacles that 
could harm their children. 
 
In addition to protectors, Buddhism 
provides followers with multiple tools and 
resources to navigate problems. Among 
the tools are mandalas, which support 
Buddhist initiates in their visualization 
practices. Each mandala is specific to a 
particular deity and their retinue, and 

པོ་ལྡན་སྟབས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ིགྲུབ་མཐའ་མང་བོ་ཞིག་གིས་སྤྲུལ་
སྐུའི་ལམ་ལུགས་འདི་ངོས་འཛིན་གྱིསི་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

སྤྲུལ་སྐུའི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ལ་གཞིགས་ཏེ། ཡང་སྲིད་རྙེད་རྗེས་ཐང་ག་
འབྲི་བ་དང་། ཐང་ག་གཅིག་ཏུ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བླ་བརྒྱུད་སོགས་སྡེབ་གཅིག་
ཏུ་བྲིས་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་ཡང་སྲིད་རེ་རེར་བཞིན་ཐང་ག་གཅིག་ཏུ་བྲིས་
ཏེ་ཐང་ག་སྐོར་གཅིག་ཡོད་པའང་ཡོད། ཡང་སྲིད་རེ་རེར་ཐང་ག་གཅིག་ཏུ་
བྲིས་ཡོད་པ་དཔེར་ན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ས་སྐྱ་གྲུབ་མཐའི་མཛད་པ་
པོ་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་སྟེ་སྔོན་གྱི་ིཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ཅིག་ཡིན་
པའི་བཤད་ཚུལ་ཡོད་ལ། ཁོང་གི་གདན་རབས་ལྟར་བྲིས་ཤིང་ཁོང་ནི་ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་ཡོ་ཆས་དང་མཆོད་རྫས་ཀྱིས་ཁེངས་པའི་ཅོག་ཙེའི་ཞིག་གི་མཐའ་
རུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་དགོན་པ་དེ་ནི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐག་རིང་
ཅིག་ཏུ་གནས་ཡོད་པའང་བྲིས་འདུག ཁོང་གི་དབུའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་རུ་
སྐུ་མདོག་མཐངི་ནག་གི་ལྷ་སྟེ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་དང་བདག་མེད་མ་གཉིས་བཞུགས་
ཡོད་པ་དང་། ས་སྐྱའི་བསྟན་ཆོས་ལ་མཛད་པ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་པའི་རྒྱ་
གར་གྱི་ིསློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཞིག་ཀྱང་བཞུགས་ཡོད། ཁོང་གི་གཤམ་དུ་མེ་
ཡིས་བསྐོར་བའི་ལྷ་མཐངི་ནག་ཅིག་སྟེ། གུར་གྱི་ིམགོན་པོ་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་
བསྟན་ས་སྐྱ་གྲུབ་མཐའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན།

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་མེད་ཅིང་རིག་གཞུང་
གཞན་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བལྟས་ན། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་གུར་གྱི་ིམགོན་པོ་
ལྟ་བུའི་ཁྲོ་བོའམ་དྲག་པོའི་གཟུགས་བརྙན་འདིའི་རིགས་ནི་གོ་ནོར་ཐེབས་
སའི་འབྱུང་རྩ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དོན་དངོས་སུ་ཁྲོ་བོའམ་དྲག་པོའི་རྣམ་པ་
འདི་ཡིས་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་སྟོབས་ཤུགས་དང་ཉམས་ལེན་པ་བགེགས་
བར་ཆད་ལས་སེལ་བྱེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་མཚོན་གྱི་ིཡོད་པར་མ་ཟད། ཐང་ག་
མང་བོ་ཞིག་ཏུ་དྲག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ནི་གཙོ་སྐུར་བཞེངས་ཡོད། དྲག་པོའི་ལྷ་
ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་པར་རིས་དང་ཉམས་ལེན་ནི་ཁེ་ཕན་ཅན་གྱི་ིསྙིང་རྗེ་
རང་གཟུགས་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དཔེར་ན། ཕ་མས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་འགལ་རྐྱེན་
བཟོ་སྲིད་པའི་རིགས་དེ་མེད་པར་གཏོང་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། རེད་
དེ། དོན་དངོས་སུ་འགལ་རྐྱེན་དེའི་རིགས་ནི་ནམ་རྒྱུན་ནང་སེམས་ཀྱི་འགལ་
རྐྱེན་ཞིག་སྟེ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ལ་བཀག་རྒྱ་བཟོ་བཞིན་ཡོད།

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་འབྲངས་པར་བར་ཆད་དང་ནང་
སེམས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་བར་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཕུད་ད་རུང་སྒོམ་དང་
ཉམས་ལེན་མང་བོ་ཡོད་ལ། དེ་དག་ལས་གཅིག་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ་བློ་
ངོར་སྒོམ་དོན་གཟུགས་སུ་བསླངས་པ་ཡིན་ལ། རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་ལྷའི་
ཕོ་བྲང་གི་རྣམ་པ་དང༌།  དེའི་ཁོར་ཡུག བརྟེན་པ་ལྷ་གཙོ་འཁོར་གྱིི་བཀོད་



Tsepakmé, the Buddha of Unlimited Life, 19th century. Distemper on cloth, Eastern Tibet style. Maker(s) not known by 
WCMA. The Jack Shear Collection of Himalayan Art

ཚེ་དཔག་མེད། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་བའི་ནང་། རས་གཞི་ཐོག་གི་བག་ཚིའི་རི་མོ། བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲི་སྲོལ། WCMA ལ་རི་མོ་འདིའི་ཐོན་ཁུངས་ནས་གསལ་ཆ་མེད། ཇའེ་ཁི་ཤེར་གྱིིས་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྒྱུ་
རྩལ་རི་མོ་ལས་མཁོ་འདོན་བྱས།



situates them in a multistoried, ornate 
palace in which each figure’s gesture, 
position, and implement represents an 
aspect of Buddhist philosophy. Ideally, as 
a practitioner meditates on each element 
of the mandala and its symbolism, they 
increase their understanding of Buddhist 
principles, which include cultivating 
recognition of the inherent “sameness” of 
all things, so that the palace of the deity is 
interchangeable with the physical world in 
which the practitioner lives, transcending 
the tendency to separate internal and 
external space. Explorations of the 
conceptions of space and time also fuel the 
work of contemporary artist Marie-Dolma 
Chophel, in which abstract forms invite 
viewers to contemplate what constitutes 
space, how we create and perceive it, and 
how we can imagine ourselves within it. 
 
Tibetan artists, based around the world, 
continue to adapt and create, drawing 
from their rich and varied lives to produce 
meaningful and thought-provoking work. 
At the same time, modern technologies 
have provided Tibetans with more oppor-
tunities to represent themselves before 
larger, truly global audiences. Artists 
working in contemporary modes provide 
incisive commentary and critique, offering 
viewers avenues for reflection, exploration, 
and connection. The historical works in 
Across Shared Waters share some of the 
wide range of functions and forms that 
constitute traditional Tibetan Buddhist art. 
Works from the Shear Collection provide 
opportunities for understanding the many 
ways that thangka function: to educate 
viewers on the life and teachings of 
Buddha Shakyamuni and other masters, to 
document and honor Tibetan teaching 
lineages, to provide support for medita-
tional practices, and to aid followers as 
they encounter challenges in their lives. 
Talented master painters continue to train 
students of all backgrounds in Tibetan 
styles of Buddhist art, with the goal of 
ensuring that these traditions continue to 
flow into the future. 

པ་སྐུ་བརྙན་སོགས་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཟེར་ཞིང་། ལྷ་གཙོ་
བོ་མཚོན་པའི་ཁ་དོག་དང་དེ་དག་གི་མཚོན་དོན་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་
བཞིན་དེའི་བསྟན་དོན་ཡང་ཁ་ཁར་སོ་སོར་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཉམས་ལེན་
པས་རབ་བྱུང་ན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིི་མཚོན་དོན་དང་བསྟུན་ཏེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་
སྒོམ་དང་ཉམས་ལེན་བྱས་ཚེ་བསྟན་དོན་དང་མཚོན་དོན་མི་འདྲ་བ་ནས་གོ་
རྟོགས་འཕེལ་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཉིད་ཀྱི་
རང་བཞིན་ཏེ་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པས་ན། ལྷའི་ཕོ་བྲང་དང་ཉམས་ལེན་པའི་སའི་
གོ་ལའི་འཚོ་བ་དངོས་དེ་ཕན་ཚུན་བརྗེ་ལེན་བྱ་ཐུབ། དེང་རབས་རི་མོ་སྒྱུ་
རྩལ་བ་མའེ་རིས་སྒྲོལ་མས་སྤྱི་མཚན་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ནས་བར་
སྟོང་དང་དུས་ཚོད་དང་། དེ་དག་གི་གྲུབ་སྟངས། དེའི་ཐད་ཀྱི་གོ་རྟོགས། 
དེ་བཞིན་དེའི་ནང་ངོས་ཀྱི་གནས་སོགས་ལ་རང་གི་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་འདུག

འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་གནས་པའི་བོད་ཀྱི་རི་མོ་བ་ཡིས་ཡུལ་
དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཕྱོགས་གང་མང་གི་འཚོ་བའི་ཉམས་མྱོང་ལས་བསྟན་
དོན་གྱིིས་ཕྱུག་ཅིང་མནོ་བསམ་གཏོང་དུ་འཇུག་པའི་རི་མོའི་བརྩམས་ཆོས་
གསར་བ་བསྐྲུན་པར་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེང་རབས་
འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་རི་མོའི་བརྩམས་ཆོས་དག་འཛམ་གླིང་མི་མང་ལ་སྟོན་
ཐུབ་པའི་མཐུན་སྦྱོར་བྱས་ཡོད། གཞན་ཡང་། དེང་རབས་རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ་བ་
དག་གིས་རང་གི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་ཐད་ནས་གནད་ལ་འཕིགས་པའི་འགྲེལ་
མཆན་དང་དཔྱད་བརྗོད་སྤེེལ་ཡོད་པར་མ་ཟད། བལྟ་མཁན་ལ་རང་ངོས་
ཀྱི་མཐོང་སྣང་དང་། དབྱེ་ཞིབ་དང་འབྲེལ་གཏུགས་བཅས་བྱེད་པའི་ལམ་
ཡང་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད།

ཡུལ་ལུང་འགྲིམས་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་པའི་འགྲེམས་སྟོན་གྱིི་བརྩམས་ཆོས་
རེ་འགའ་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་རྣམ་པ་དང་བསྟན་དོན་
གྱིིས་ཕྱུག་པའི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ཤུགས་ཆེར་ལྡན་ཡོད། དེ་བཞིན་ཇའེ་ཁི་
ཤེར་གྱིིས་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྒྱུ་རྩལ་རི་མོ་ཡིས་ལྟད་མོ་བ་
ལ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མི་ཚེ་སྤྱི་དང་ཁོང་གི་བསྟན་ཆོས་སོགས་ཀྱི་ཐད་
ནས་གོ་རྟོགས་སེྤེལ་ཐུབ་པར་མ་ཟད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་
ཀྱི་གྲུབ་མཐའི་བླ་བརྒྱུད་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་། དེའི་
ཐད་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་དང་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩི་མཐོང་བྱེད་སྲོལ། དེ་བཞིན་
སྒོམ་ཉམས་ལེན་པ་ལ་རམ་འདེགས་དང་། རྗེས་འབྲངས་པ་ལ་འཚོ་བའི་
དཀའ་ངལ་སོགས་ནས་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་སྲོལ་སོགས་ལ་བསླབ་ཐུབ། ཐང་
གའམ་རི་མོ་ལ་མཁས་པའི་རྒན་རབས་པས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིི་
སྲོལ་རྒྱུན་འདི་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་དུ་བརྒྱུད་འཛིན་དར་སེྤེལ་བྱེད་པར་
དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་སྟེ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཡོང་བའི་སློབ་མ་ལ་རི་
མོའི་སྲོལ་འདི་མུ་མཐུད་ནས་སློབ་ཁྲིད་དང་སློབ་སྟོན་གནང་བཞིན་ཡོད།

Tibetan translation provided by Rongwo Lugyal   རོང་བོ་ཀླུ་རྒྱལ་གྱིིས་བོད་བསྒྱུར་བྱས།
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Related programming

Opening Celebration for Across Shared  
Waters: Contemporary Artists in Dialogue  
with Tibetan Art from the Jack Shear Collection
February 24, 2023
4–6 p.m.

Public Tour of Across Shared Waters  
with Ariana Maki
February 25, 2023
10–11 a.m. 

An evening with Georges Dreyfus: What  
is a tantric deity and how to become one
March 9, 2023
7–8:30 p.m.

Art & Mindfulness Meditation 
with Tashi Chodron
Saturday April 15, 2023
3–5 p.m.

Artist Residency: Lama Tashi Norbu 
April 21–28, 2023
April 27, 5–7 p.m.: Public performance  
and exhibition viewing

Public Tour of Across Shared Waters  
with Ariana Maki & Closing Celebration
July 14, 2023
5–7 p.m. 

With additional programs in collaboration with  
AASIA (Asian American Students in Action).  
Visit artmuseum.williams.edu for updates.

ཡུལ་ལུང་འགྲིམས་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ཏེ། དེང་རབས་རི་མོ་བ་དང་བོད་ཀྱི་རི་མོ་བསྡུ་ཉར་པ་ཇའེ་ཁི་ཤེར་
གཉིས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་སྒོ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་ནི། ཕྱི་ལོ་༢༠༢༣ ལོའི་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༤ ཉིན་
གྱིི་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་བཞི་བ་ནས་དྲུག་པའི་བར་དུ་ཡིན།

ཨར་ཡ་ན མའེ་ཁིས་དང་ལྷན་དུ་ཡུལ་ལུང་འགྲིམས་པའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིི་འགྲེམས་སྟོན་ལ་རོལ་བ།
ཕྱི་ལོ་༢༠༢༣ ལོའི་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༥ ཉིན་གྱིི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་བ་ནས་བཅུ་གཅིག་གི་
བར་དུ་ཡིན།

འཇོར་ཇི སྒྲིར་ཧྥི་སི་དང་ལྷན་གྱིི་མཚན་མོ་ཞིག ཡི་དམ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ཡི་
དམ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རམ།
ཕྱི་ལོ་༢༠༢༣ ལོའི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༩ ཉིན་གྱིི་མཚན་མོའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་པ་ནས་བརྒྱད་དང་ཕྱེད་
ཀའི་བར་དུ་ཡིན།

རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ་བ་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུའི་ས་གནས་བཅའ་སྡོད་དུས་ཡུན་ནི། ཕྱི་ལོ་༢༠༢༣ ལོའི་
ཟླ་༤ བའི་ཚེས་༢༡ ནས་༢༨ བར།
ཟླ་༤ བའི་ཚེས་༢༧ ཉིན་གྱིི་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ལྔ་བ་ནས་བདུན་པའི་བར་དུ། མི་མང་ལ་འཁྲབ་སྟོན་
དང་འགྲེམས་སྟོན་ལ་གཟིགས་པ།

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒྲོན་དང་ལྷན་དུ་རི་མོ་དང་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་སྒོམ་ཚུལ།
ཕྱི་ལོ་༢༠༢༣ ལོའི་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༥ ཉིན་གྱིི་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པ་ནས་ལྔ་བའི་བར་དུ།

ཨར་ཡ་ན མའེ་ཁིས་དང་ལྷན་དུ་ཡུལ་ལུང་འགྲིམས་པའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིི་འགྲེམས་སྟོན་ལ་རོལ་རྒྱུ་
དང་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད་སྒོ་ནི།
ཕྱི་ལོ་༢༠༢༣ ལོའི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༤ ཉིན་གྱིི་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ལྔ་བ་ནས་བདུན་པའི་བར་དུ་
ཡིན།

ཨ་མེ་རི་ཁ་ཨེ་ཤེ་ཡ་སློབ་མའི་བྱ་འགུལ་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་ལས་ཀྱི་ལས་འཆར་དག་གཤམ་
གྱིི་དྲ་ཚིགས་འདི་ལ་གཟིགས་རོགས།  
www.artmuseum.williams.edu

འགྲེམས་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་སྒྲིག་གཤམ་གསལ་ལྟར།

On the cover: Lama Tashi Norbu, Accepting Flowers’ Culture, 2013, The Shelley and Donald Rubin Private Collection; Shakyamuni Buddha with 
Arhats and Four Guardian Kings, 1700–1799, The Jack Shear Collection of Himalayan Art

མདུན་ཤོག་གི་རི་མོ། བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུ། མེ་ཏོག་རིག་གནས་ལ་ངོས་ལེན་བྱ་བ། ༢༠༡༣ ཞའེ་ལིས་དང་སྒྲའོ་ནལ་སྒྲི་རུའུ་སྦིན་སོགས་མི་སྒེར་གྱིི་ཉར་ཚགས་ལས་མཁོ་འདོན་བྱས། ལོར། གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་རྒྱལ་ཆེན་
བཞི་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། ༡༧༠༠ - ༡༧༩༩ ལོར། ཇའེ་ཁི་ཤེར་གྱིིས་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྒྱུ་རྩལ་རི་མོ་ལས་མཁོ་འདོན་བྱས།


