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༄༅། །སྔནོ ་གླངེ ་།

དངེ ་གི ་ཆར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་ད་ུ བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཤུ གས་ཆེ་རུ་འག་ྲོ བ་དང་

བསནྟུ ། བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཉིན་བཞི ན་དགོས་མཁོ་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

ུ ་སྐབས་སུ་སབྟོ ས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དབར་ཀྱི་
གྲང་དམག་འཐབ་རདྩོ ་ཀྱི་དས

ྲི ་པོ་མགོ་འཁོར་ནས་སྡདོ ་པའི་
ཆབ་སྲིད་ལྟ་བའི་རྩོད་རྙ ག
ོ ་ཐོག་འཛམ་གླིང་ཧལ
གནས་སྟངས་དེ་མཇུག་འགྲིལ་ནས་་ད་ཆ་སྲིད་གཞུང་དང་སྲིད་གཞུང་མི ན་པའི་

ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སོགས་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་
ལྟ་ཞི བ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཤི ག་ཐོབ་ཡོ ད།

གནས་ཚུལ་དེའ་ི འོག་སྲིད་གཞུང་

མང་པོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིིད་བྱུས་ལ་ཕག
ྱོ ས་གང་ས་ནས་བསྐྱར་ཞི བ་

བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་བཞི ན་གྲང་དམག་འཐབ་རྩོད་མཇུག་འགྲིལ་བའི་

རྒྱལ་སྤྱའི་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་གཞི ར་བཟུང་བོད་ཀྱི་ཐོག་འཛི ན་པའི་སྲིད་
ུ ་ལ་སླབེ ས་ཡོ ད།
བྱུས་ཀྱང་ངེས་པར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའི་དས
ི ་གི ་ཕྱོགས་གང་སའི་གྲོས་ཚོ གས་དང་།
འཛམ་གླང

ཚོ གས་འད་ུ ཁག་

བཅས་ཀྱི་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་། དེ་དང་

འབྲེལ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་
སྐལ
ུ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་དེ་དག་འགོག་

ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། ཁོ་ཚོ འ་ི བྱེད་ཐབས་གཅིག་ནི་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་

ཁོང་ཚོ ར་ཡོ ད་པ་དང་།

ཁོང་ཚོ ས་བོད་མི ་མང་ལ་ཁེ་ཕན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྲུན

ཡོ ད་

ྲི ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཡི ག་ཆ་
ལུགས་སི ་ཏ་ལི ན་དང་མའོའ་ི ལྟ་སྤྱོད་གཞི ར་བཟུང་ནས་དལ
མང་པོ་སྤལེ ་བ་དེ་རེད།

ད་རེས་ང་ཚོ འི་དངོས་ཡོ ད་ཀྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་བདནེ ་པ་ར་སྤདྲོ ་ཅས
ེ ་
ཀ

པའི་ཡི ག་ཆ་འདིས་བོད་ཀྱི་གལ་ཆེའི་དོན་གནད་ཁག་བསྡུས་གསལ་གྱི་ངོ་སྤྲོདོ ་

དང་། དེ་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གི ་དྲིལ་བསྒྲགས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་

ཁང་ཁོངས་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་ཟར
ེ ་བས་བཏོན་པའི་ཡི ག་ཆ་དཀར་

པོར་གནད་ལ་འཁེལ་བའི་ལན་འདེབས་བྱས་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གི ་དྲིལ་བསྒྲགས་

ཡི ག་ཆའི་ནང་བོད་སྐར
ོ ་བདནེ ་པས་ཕོངས་ས་ྟེ རྫུན་གཏམ་འཛད་མཐའ་མེ ད་པ་

ཞི ག་བཀོད་འདགུ ་པ་དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ལན་འདེབས་བྱེད་རྒྱུ་ནི།

ང་ཚོ ་བཙན་

བྱོལ་གཞུང་གི ་མི ་ཤུ གས་དང་ནོར་ཤུ གས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཙམ་ལས་དགོས་པ་ཆེར་

མ་མཐོང་ཞི ང་། གཞི ་རྩིའ་ི བདེན་པ་ང་ཚོ འ་ི ལག་ཏུ ་ཡོ ད་སྟབས་། སྐབས་བསནྟུ ་

གནད་ལ་ཕིགས་པའི་གསལ་བཤད་བྱས་པ་འདིས་བདནེ ་དོན་ཀྱི་ངོ་བོ་ཇ་ེ གསལ་

ད་ུ འགྲོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་བའི་རེ་བ་ཡོ ད། ཡི ག་ཆ་འདིའ་ི ནང་གལ་ཆེའ་ི དོན་
གནད་ཁག་སྟེ། གཞི ་རྩིའ་ི བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་།

བོད་ཀྱི་བདག་དབང་རྒྱ་

མི ར་ཡོ ད་ཟེར་བ་ཁྲིམས་མཐུ ན་མི ན་པ། བོད་མི འ་ི རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་། གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་ ༡༧ ཟེར་བ་དེས་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཤུ གས་

རྐྱེན་ཇི་བྱུང་།

རྒྱ་ནག་གི ་དབང་སྒྱུར་དང་བོད་མི འ་ི འཐབ་རྩོད།

༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་དགོས་གྱུར་པའི་རྒྱུ་

མཚན། རྒྱ་ནག་གི ་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་གོང་གི ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་གནས་སྟངས།
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་མང་གཙོའ་ི བཅོས་སྒྱུར། བོད་ནང་

གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་ཀྱི་རང་དབང་།
འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས།

མི ་སེར་སྤལེ ་བའི་རང་ལུགས།

སྤྱི་ཚོ གས་དང་དཔལ་

རྒྱ་ནག་གི ་མི ་སེར་

གནས་སྤསོ ། བོད་མི འ་ི མི ་འབོར་བཀག་སྡམོ ། ཁོར་ཡུག་གི ་གནས་སྟངས། དྲག་

པོའ་ི རྟེན་གཞི ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ། བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ ་སེལ་བའི་ཞི ་མོལ་
གྱི་ཐབས་ལམ་འཚོ ལ་བ་བཅས་ཡོ ད།

ཁ

བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པར་ངེས་པར་མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་

གལ་ཆེའི་གནས་ཚུ ལ་ཞི ག་ད་ཕན་ང་ཚོ ས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཐར
ེ ་འདོན་

བྱེད་ཐུ བ་མེད་པ་ནི། བོད་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་རྒྱ་ནག་གི ་མི ་སེར་སྤལེ ་བའི་རི ང་

ུ ་རྒྱུན་མི ་སེར་སྤལེ ་བའི་རི ང་ལུགས་ཞེས་
ལུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཏིང་ཟབ་དེ་ཡི ན། དས

ུ ། མི ་རྣམས་ཀྱི་སྣང་བར་འདས་པའི་ལོ་ཉིས་བརྒྱའི་ནང་གི ་ནབུ ་ཕྱོགས་
བརྗོད་དས
པའི་མི ་སེར་སྤལ
ེ ་བའི་རི ང་ལུགས་པ་ཚོ ས་རྒྱ་སྐྱེད་བྱས་པ་དེ་བསམ་བླ་ོ འཁོར་གྱི་

ཡོ ད་པ་རེད།

ཡི ན་ནའང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཚོ གས་ཆེན་ཐོག་བོད་སྐརོ ་

བགྲོ་གླངེ ་སྐབས། མ་ལེ་ཤི ་ཡ་དང་། ཨ་ཡར་ལན་ཌི ས་གཙོས་པའི་སྲིད་གཞུང་
མང་པོའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་རྣམ་པ་གང་ཞི ག་གི ་མི ་སེར་སྤལ
ེ ་བའི་རི ང་ལུགས་དང་།
ུ ་།
དེ་ལག་ལེན་བྱེད་མཁན་ཤར་ནབུ ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞི ག་ཡི ན་རང

མར་བཀག་སྡམོ ་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོ ད།

འཕྲལ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ལ་འཛི ན་པའི་ལྟ་སྟངས་ནི་མི ་སེར་སྤལ
ེ ་ཡུལ་

གྱི་ལྟ་སྟངས་འཛི ན་བཞི ན་པ་དེ་རེད། ཁོང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གི ་ཆ་ཤས་རྩ་བ་ནས་མི ན་

པའི་མི ་རི གས་གཞན་གྱི་ས་ཁུལ་བོད་འདི་ལོ ་བདནུ ་རྒྱའམ་ཉུ ང་མཐར་ལོ ་ཉིས་

བརྒྱའི་གོང་གི ་འབྲེལ་བར་བསྙད་བཏགས་ནས་ཁོང་ཚོ ར་བོད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་ལ་

བཤུ ་གཞོག་གཏོང་ཆོག་པའི་བདག་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་

རེད། དེ་ནི་རྒྱ་གཞུང་གི ་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི འགོ་བརྗོད་ད་ུ བོད་ཀྱི་བདག་དབང་

ཞེས་བཀོད་པ་དེ་ནས་ཀྱང་གསལ་པོ་རྟོགས་ཐུ བ་པ་ཡི ན།

གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི ས་

བརདྗོ ་པ་བཞི ན་བོད་འདི་ལོ ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱི ་གོང་ནས་རྒྱ་ནག་གི ་ཁ་བྲལ་
ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤི ག་ཡི ན་ན། ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་ཁོང་ཚོ ར་ཡོ ད་

ཅེས་ཤོད་དགོས་པའི་གནད་དོན་འདི་ཡོ ང་དོན་མེད་པ་རེད། བདག་དབང་ཞེས་
པའི་ཧམ་རདྩོ ་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ འཁར
ྱེ ་སྟངས་འདི་མེ་སེར་སྤལ
ེ ་བའི་རི ང་ལུགས་དང་
ག

རྒྱ་སྐྱེད་རི ང་ལུགས་ཀྱི་རང་གཤི ས་ཡི ན་ཞི ང་། མི ་སེར་སྤལེ ་བའི་རི ང་ལུགས་ལ་

གལ་ཆེའི་ཁྱད་ཆོས་ཁ་ཤས་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་རྒྱ་མི འི་བོད་དབང་སྒྱུར་བྱེད་

པ་དེར་ཚང་ཡོ ད་པ་རེད། མི ་སེར་སྤལེ ་བའི་རི ང་ལུགས་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་
ནི་འདི་ལྟར་ཏེ།

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞི ག་གི ས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་

པ་དང་། དམག་དཔུང་དང་འདྲ་མཉམ་མི ན་པའི་ཆི ངས་ཡི ག་བརྒྱུད་ནས་དབང་

སྒྱུར་འོག་ཏུ ་བཅུག་པ། མི ་སེར་སྤལེ ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་མི ་སེར་སྤལེ ་མཁན་གྱི་
རྒྱལ་ཁབ་དེའ་ི མངའ་ཁོངས་ཡི ན་ཞེས་ཡང་ཡང་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་བརྗོད་པ། མི ་

སེར་སྤལ
ེ ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམག་དཔུང་དང་དཔལ་འབྱོར་འཛི ན་སྐྱོང་བཅས་

ཀྱི ་སྟོབས་ཤུ གས་སྤྱད་ནས་མི ་སེ ར་སྤལ
ེ ་ཡུལ་གྱི ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་མུ ་མཐུ ད་མངའ་

འོག་ཏུ ་འཇོག་པ། མི ་སེར་སྤལེ ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེའ་ི མི ་མང་གི ས་མི ་སེར་སྤལེ ་
མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེར་དངོས་ཤུ གས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ། མི ་སེར་སྤལེ ་མཁན་

གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དས
ེ ་མི ་སེར་སྤལ
ེ ་ཡུལ་གྱི་མི ་མང་གི ་ངོ་རལ
ྒོ ་ལ་དཔུང་སྟོབས་ཀྱིས་
དྲག་གནོན་བྱེད་པ། དེ་དག་དམན་པར་ལྟ་བ་དང་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ། མི ་སེར་

སྤལ
ེ ་མཁན་རང་གི ་ རི ག ་གཞུ ང ་དང་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ལྟ་ བ་བཅས་པའི་ ལམ་ལུག ས་

བཙན་འགེལ་བྱེད་པ་དེ་དག་དཔལ་ཡོ ན་དར་རྒྱས་གཏོང་ལུགས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་

བྱེད་པ། ཁོ་ཚོ འི་དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞི ་ཟར
ེ ་བ་
བཙན་འགེལ་བྱེད་པ་དང་།

མི ་སེར་སྤལེ ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བྱུང་གཏེར་

ཁ་རྣམས་མི ་སེར་སྤལ
ེ ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གཙོ ་བོར་བཟུང་ནས་སྔགོ ས་
འདོན་བྱེད་པ། མི ་སེར་སྤལེ ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེའ་ི ནང་བཙན་བཟུང་བྱེད་མཁན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི ་སེར་གནས་སྤ་ོ བྱ་རྒྱུར་སྐལ
ུ ་འདེད་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོ ན་མི ་

འབོར་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། ཆབ་

སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འག་ྲོ གནྲོ ་ལ་མ་ལྟས
ོ ་པར་མི ་སེར་སྤལ
ེ ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་དེའ་ི ནང་བཀག་སྡམོ ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་པ་སོགས་ཡི ན།
ང

གོང་གསལ་ཁྱད་ཆོ ས་དེ་ཚོ འི་སྐརོ ་མང་པོ་ཞི ག་ང་ཚོ ས་ཡི ག་ཆ་འདིའི་

ནང་གླངེ ་སླངོ ་བྱས་ཡོ ད།

གནད་དོན་མང་པོ་ཞི ག་ནི་རྒྱ་ནག་གི ་ཡི ག་ཆ་དཀར་

པོའ་ི ནང་གླངེ ་སླངོ ་བྱས་འདགུ ཁོ་ཚོ འ་ི གླངེ ་སླངོ ་བྱེད་སྟངས་དེས་རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་

ཁྲིད་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་མི ་སེར་སྤལེ ་ཡུལ་དང་། རྒྱ་སྐྱེད་རི ང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་

འཛི ན་གྱི་ཡོ ད་པ་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

ཅ
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ཆ

༄༅། །བོད་ཀྱི་གནས་བབས།
ངོ་སྤྲོད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་དམག་གི ས་བོད་ད་ུ བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྐབས་

བོད་ནི་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡི ན།

བོད་ལ་དྲག་པོའ་ི ཐོག་

ནས་བཙན་འཛུ ལ ་བྱས་པ་དེས ་རང་བཙན་གཙང་མའི ་ རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག ་ལ་

བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་མཚོ ན་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱའི་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་ཡང་འགལ་
བ་ཞི ག་ཡི ན། ད་ལྟའང་རྒྱ་དམག་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོས་བོད་བཙན་དབང་འོག་བཅུག་
སྟེ་ཡོ ད་པ་དེ་རྒྱལ་སྤྱའི་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་དང་།

བོད་མི ་མང་གི ་གཞི ་རྩའི་

རང་བཙན་གྱི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་ཞི ག་བཅས་ཡི ན།

རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་ད་ེ ཁོང་ཚོ ར་ཡོ ད་

བརྗོད་པ་དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དང་། དེ་

རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩

ལོར་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་ཁོ་

ཚོ ས་བཙན་དབང་འོག་བཞག་ཏུ ་བཅུག་པའི་གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་ ༡༧ བཅས་

ལ་བརྟེན་ནས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་རེད། བདག་དབང་གི ་གཞི ་རྩ་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱལ་
རབས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང་།

ལྷག་པར་སོག་པོ་དང་མན་ཇུའ་ི རྒྱལ་པོ་ཚོ ་དང་བོད་

ཀྱི་བླ་ཆེན་ཁག་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་དང་། དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གི ་གོང་མ་དང་བོད་ཀྱི་

བླ་ཆེན་ཚོ འ་ི དབར་བྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་བཅས་ལ་གཞི ་བཅོལ་ཏེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་
ཡང་ལོ ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་སྔནོ ་སོག་པོའི་སབྟོ ས་ཤུ གས་རྒྱས་པའི་སྐབས་ཏ་ེ ཨེ་ཤ་

ཡའི་ཡུལ་ཁག་མང་ཆེ་བ་དང་།

ཤར་ཡོ ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞི ག་བཅས་

ུ ་སྐབས་དེ་དང་། དས
ུ ་རབས་བཅོ་བརྒྱད་
སོག་པོའ་ི མངའ་འོག་ཏུ ་བཅུག་པའི་དས
པར་མན་ཇུས་རྒྱ་ནག་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་རྗེས་བོད་ཚུད་པའི་ཤར་དང་དབུས་ཨེ ་

1

ུ ་སྐབས་ད་ེ དག་གཞི ་འཛི ན་
ཤ་ཡའི་ལུང་པ་ཁག་ལ་དབང་ཤུ གས་སླབེ ས་པའི་དས

སར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་ཕྱའི་རྒྱལ་ཁབ་སོག་པོ་དང་། གོར་ཥ། མན་

ཇུ ། རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུ ང ་བཅས་ཀྱི ་ ཤུ ག ས་རྐྱེན ་ཆེ ་ ཆུ ང ་སྣ་ཚོ ག ས་བོད ་ནང་
ུ ་
སླབེ ས་མྱོང་ཡོ ད་པར་སུ་ཞི ག་གི ་རྩོད་པ་རྒྱག་གི ་མེད། ཡང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དས

སྐབས་གཞན་ནང་རྒྱ་ནག་གི ས་གཙོ ས་པའི་ཁྱི མ་མཚེ ས་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཞི ག་
བོད་ཀྱི་དབང་ཤུ གས་འོག་བཅུག་པའང་བྱུང་ཡོ ད།

ི ་ནང་རྒྱལ་ཁབ་
འཛམ་གླང

གང་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་རུང་དེ་ཚོ འི་ལོ ་རྒྱུ ས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་དབང་ཤུ གས་

དང་ཐེ་བྱུས་རྩ་བ་ནས་སླབེ ས་མ་མྱོང་བ་ནི་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཡི ན། བོད་ནང་ཕྱིའ་ི

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཤུ གས་རྐནྱེ ་དང་ཐ་ེ བྱུས་སླབེ ས་པ་ད་ེ དག་ནི་ནསུ ་ཤུ གས་ཆུང་

ུ ་ཚོ ད་ཀྱང་ཧ་ཅང་ཐུ ང་ཐུ ང་ཡི ན། ལྷག་པར་བོད་དང་། སོག་པོ། མན་ཇུ།
ལ་དས
རྒྱ་ནག་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚོ ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་དེར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་དོན་

ཞི ག་ཡོ ད་པའི་དབང་ད་ུ བཏང་ནའང་། དེ་ནི་མི ་སྒརེ ་དང་སྒརེ ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡི ན་

པ་ལས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་དང་ཟླ་སྒྲིལ་ལམ་ཡང་ན་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་པའི་
གོ་དོན་གཏན་ནས་མེད།

བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་རྒྱལ་རབས་དེ་ཡི ད་དབང་འཕྲོག་པ་ཅི ་འདྲ་ཞི ག་

ུ ་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཆབ་
ཡོ ད་རང

ུ ་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཐོག་དང་།
སྲིད་གནས་བབས་ནི་དེང་དས

ལྷག་པར་དའུ ང་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༡༡ ལོར་རྒྱ་མི ས་ཕྱའི་རྒྱལ་པོ་མན་ཇུ་མཐར་སྐྲོད་བཏང་སྟེ་རང་ཉིད་

ལ་རང་གི ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་དབང་ཐོབ་རས
ྗེ ་ཀྱི་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི ་འབྲེལ་

བ་བཅས་ལ་ལྟ་དགོས་པ་ཡི ན།

རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞི ག་གི ་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་ཀྱང་

ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཐོག་བདག་དབང་ཡོ ད་ཅེས་བརྗོད་རྒྱུའི་གཞི ་རྩ་ཞི ག་ཚང་

2

མར་མཐོང་རྒྱུ་ཡོ ད།

ཡི ན་ནའང་རྒྱུན་མཚན་དེ་འདྲ་བཤད་ན་དེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱའི་

ཁྲིམས་དང་ལུགས་སྲོལ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་མི ་ཐུ བ་པ་ཞི ག་རེད། ཡི ག་

ཆ་དཀར་པོ་ཟེར་བའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོའ་ི སྔནོ ་གྱི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱི་
ུ ་རྒྱལ་རབས་སྐརོ ་ཉུ ང་ཤས་ལས་གླངེ ་མེ ད་པ་དེ་ཡི ག་ཆ་དཀར་
བོད་ཀྱི་དེང་དས
པོ་ཀླགོ ་མཁན་རྣམས་ལ་ཚོ ར་སྣང་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད།

༡༩༡༡

དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་ནི་ཕྱི་ལོ་

ནས་ ༡༩༥༡ བར་བོད་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་གོང་བོད་ལ་རྒྱ་ནག་གི ་

དབང་ཤུ གས་གནས་ཡོ ད་ཟེར་བ་དེར་ཁུངས་སྐྱེལ་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། བོད་

ི ་
རང་བཙན་ད་ུ གནས་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཤི ན་ཏུ ་མང་པོ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་འཛམ་གླང
ཁྲིམས་དོན་མཁས་པ་དང་།

བོད་རྒྱའི་སྐརོ ་ཞི བ་འཇུག་གནང་མཁན་མཁས་པ་

ཁག་གི ས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། རྒྱལ་སྤྱའི་ཁྲིམས་དོན་མཁས་པའི་ལྷན་
ཚོ གས་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་ཞི བ་འཇུག་ཚོ གས་ཆུང་གི ་སྙན་ཐོའ་ི ནང་། “ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༣
ནས་ ༡༩༥༠ བར་བོད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི ་ངོ་བོ་ལྡན་པའི་རྒྱལ་སྤྱའི་ཁྲིམས་

དོན་ཐོག་གི ་ཆ་རྐྱེན་ཡོ ངས་སུ་ཚང་ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་ཆབ་

འབངས་དང་མངའ་ཁུལ་གཉིས་ཀ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། མངའ་ཁུལ་དེའ་ི འཛི ན་སྐྱོང་
བྱེད་མཁན་གྱི་སྲིད་གཞུང་ཞི ག་ཀྱང་ཡོ ད་ཅིང་། གཞུང་དེའ་ི ཕྱའི་དབང་ཆ་གང་
ལའང་ལྟསོ ་མི ་དགོས་པར་ནང་གི ་སྲིད་དབང་ཆ་ཚང་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོ ད་པ་

དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༣ ནས་ ༡༩༥༠ བར་བོད་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་རྣམས་

བོད་གཞུང་རང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་། འབྲེལ་བ་བྱེད་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ནས་ཀྱང་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ད་ེ རང་དབང་རང་བཙན་

ཀྱི ་རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག་ལ་བརྩིས་ཡོ ད་པ་གཞུ ང་འབྲེལ་ཡི ག་ཆ་ཁག་ནས་རག
ྟོ ས་
1
ཐུ བ།” ཅེས་གསལ་ཡོ ད།
ལོ ་བཞི ་བཅུའི་རི ང་རང་བཙན་གཙང་མར་གནས་པ་དས
ེ ་རྒྱལ་སྤྱའི་

1 བོད་དང་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ། འཇི་ནི་ཝ། ༡༩༦༠ ཤོག་གྲངས་ ༥ ནས་ ༦ བར་གསལ།

3

སྤྱི་ཚོ གས་ནས་རང་བཙན་གཙང་མར་བརྩི་འོས་པ་རེད། དེང་རྒྱལ་ཚོ གས་ནང་

ུ ་ཡུན་ད་ེ དང་འདྲ་བའམ་དེ་ལས་
གི ་ཚོ གས་མི འི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞི ག་ནི་དས

ཐུ ང་བ་རང་དབང་རང་བཙན་ད་ུ གནས་པ་དེ་འདྲ་རེད།

བོད་ལ་མཚོ ན་ན་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་ཁོང་ཚོ ར་ཡོ ད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་བཟོ་ཆེ ད་

ུ ་ཁ་ཤས་ཆ་བསྡུ་ཡ་བསྡུ་བྱས་
བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་རྒྱལ་རབས་ནང་ནས་ཚི ག་དམ
ནས་འཁྱོག་བཤད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྫུན་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

སྤྱིར་བཏང་བྱས་

ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ལ་དྲག་པོའི་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཆབ་

སྲིད་གནས་བབས་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་གནའ་བོའ་ི རྒྱལ་རབས་དྲངས་དགོས་དོན་མ་

ུ ་།
མཆི ས་རང

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཁྱོག་བཤད་རྫུན་བཟོ་བྱས་

དང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས་གནའ་བོའི་རྒྱལ་རབས་མདོར་བསྡས
ུ ་ཤི ག་གཤམ་ད་ུ
ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྐབས་ཀྱི ་བོད་ཀྱི ་གནས་བབས།
(༡༩༡༡ ་་་ ༡༩༥༡)

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོ་མཇུག་ཏུ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་དྲག་པོའ་ི

བཙན་འཛུལ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་བོད་འདི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་རང་

བཙན་ཁྱད་ཆོ ས་ཆ་ཚང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅི ག་ཡི ན་པར་རདྩོ ་གཞི ་གང་ཡང་
མེད། བོད་ལ་ཚད་གཞི ་ངེས་ཅན་གྱི་མངའ་ཁུལ་དང་། དེའ་ི ནང་སྡདོ ་མཁན་གྱི་

མི ་མང་། གཞུང་འཛི ན་སྐྱོང་དང་ཕྱི་འབྲེལ་བྱེད་པའི་ནསུ ་པ་བཅས་ཡོ ད། བོད་
ཀྱི་མངའ་ཁུལ་ལམ་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི ་ལེ ་གྲུ་བཞི ་མ་ས་ཡ་གཉིས་དང་ཕདྱེ ་ཀ་

ཡོ ད།

ུ ་ཚི གས་འདྲ་མི ན་ནང་བོད་པས་ས་མཚམས་གསལ་
རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དས

པོ་དབྱེ་འབྱེད་ཆེད་དམག་འཁྲུག་མང་པོ་བརྒྱབ་པ་དང་།

བཞག་ཡོ ད་པ་རེད།

4

ཆི ངས་ཡི ག་མང་པོ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱེད་སྐབས་བོད་ལ་མི ་འབོར་ས་

ཡ་དྲུག་ཙམ་ཡོ ད་ལ། བོད་མི ་མང་ནི་ལོ་རྒྱུས་རི ང་ཞི ང་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་
གཏིང་ཟབ་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཡི ན། བོད་མི ་རི གས་ནི་རྒྱ་ནག་གི ་

གཙོ ས་པའི་ཁྱི མ་མཚེ ས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི ་མི ་རི གས་དང་ཡོ ངས་སུ་ཐ་དད་

ཡི ན་པ་དང་། བོད་མི ས་རང་ཉིད་རྒྱ་མི ་ཡི ན་བསམ་གྱི་མེད་ལ། རྒྱ་མི ་ཚོ ས་ཀྱང་

བོད་མི ་རྣམས་རྒྱ་མི ་ལ་བརྩི་གི ་མེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་མི འ་ི རྒྱལ་
རབས་ནང་བོད་མི ་རི གས་ལ་ “ཀླ་ཀླ་ོ ” ཞེས་བྲིས་ཡོ ད་པ་རེད།
བོད་གཞུང་གི ་ལྟ་ེ གནས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཡོ ད་པ་དང་།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

དབུ་ཁྲིད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། དེ་འོག་བོད་ཀྱི་མངའ་

ཁུ ལ ་ཆེ ན ་པོ་ འཛི ན་སྐྱོང་གི ་ སྲིད ་འཛི ན་ལས་ཁུ ང ས་སྤྱི ་ ཁྱབ་བཀའ་ཤག་གི ས ་
གཙོས་པའི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་།
ཚོ གས་འད་ུ རྒྱས་བསྡས
ུ ་བཅས་ཡོ ད།
ཁྲིམས་ལུགས་ནི།

ུ ་རབས་བདནུ ་པར་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་།
དས

ུ ་རབས་བཅུ་བཞི ་པར་སྡ་ེ སྲིད་ཕག་གྲུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན།
དས

ུ ་རབས་
དས

ུ ་རབས་ཉི་ཤུ ་པར་༸གོང་ས་
བཅུ་བདནུ ་པར་༸གོང་ས་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པོ། དས

ྲི ས་ཡི ག་
སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་བཅས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ཁམ

ཁག་ཡི ན།

གཞུང་ནས་བསྐ་ོ བཞག་གནང་པའི་ཁྲིམས་དཔོན་ཚོ ས་དེ་དག་ལག་

ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོ ད།

བོད་གཞུང་གི ས་ཁྲལ་རི གས་གཏན་འབེབས་དང་། བོད་དངུལ་དཔར་

རྒྱག་དང་འགྲེམས་སྤལེ ། སྦྲག་ཐམ་བཟོ་འདོན། ཡི ག་ཟམ་འཛུགས་པ། དམག་

དཔུང་འཛུགས་གཉེར་དང་བདག་སྐྱོང་སོགས་གཞུ ང་འཛི ན་སྐྱོང་གི ་ལས་དོན་

ཆ་ཚང་གཅི ག་གྱུར་གྱིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་འདི་ནི་གནའ་བོའི་སྲོལ་ལུགས་ཡི ན་ལ།

སྐབས་དེའི་གནས་སྟངས་དང་མཐུ ན་པའི་དགོས་འདནུ ་ཡང་སྒྲུབ་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད།
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ུ ་འཛམ་གླིང་གི ་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི ་ཚོ གས་བཅས་
དེ་རྗེས་དེང་དས
ཀྱི ་འཕོ་འགྱུར་དང་བསནྟུ ་ནས་བོད་ཀྱི ་ལམ་སྲོལ་ཡང་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་

པ་ཡོ ད།

བོད་གཞུང་གི ་སྒྲིག་འཛུགས་ནི་ཚང་མ་གཅིག་སྡདུ ་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཞི ག་

མི ན་པར་ས་ཁུལ་སྤྱི་ཁྱབ་དང་རྫོང་གཞི ས་སོགས་སྡ་ེ ཚན་ཁག་ལ་གང་འཚམས་
ུ ་
ཀྱི་རང་སྐྱོང་དབང་ཆ་བགོས་ནས་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཡི ན། དེ་ནི་ས་རྒྱ་ཆེ་ལ་དེང་དས

ཀྱི་སྟབས་བདེའི་འགྲིམས་འགྲུལ་ཆ་རྐྱེན་མེ ད་སྟབས་དེ་ལྟའི་ལམ་སལ
ྲོ ་ཆགས་པ་
ཡི ན།

བོད་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོགས་འབྲེལ་བ་ནི་ཉེ་འཁོར་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁོ་ན་

ཙམ་ཡི ན་ཞི ང་། བོད་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་དང་། འབྲུག འབྲས་ལྗངོ ས་། སོག་ཡུལ།
རྒྱ་ནག རྒྱ་གར་དབྱིན་ཇི འི་གཞུང་བཅས་དང་མཉམ་ད་ུ ཕྱི་འབྲེལ་དང་དཔལ་

འབྱོར་དང། རི ག་གཞུང་གི ་འབྲེལ་བ་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་མཚུངས་ཨུ་ར་ུ སུ་
དང་ཉི་ཧོང་གཉིས་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་ཅུང་ཟད་བྱུང་ཡོ ད།

ི ་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་བོད་བར་གནས་སུ་བསྡད་པ་
འཛམ་གླང

དེས་བོད་ཀྱི་ཕྱི་སྲིད་ཀྱི་ལས་དོན་བོད་པས་རང་དབང་གི ་སྒ་ོ ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་

གསལ་བོ་བསྟན་ཡོ ད།

དེ་སྐབས་ཉི་ཧོང་ནས་དམག་འཁྲུག་ནང་གལ་གནད་ཆེ་

བའི་འབར་མའི་ལམ་ཁ་བཀག་རྗེས་དབྱིན་ཇི་དང་ཨ་རི །

རྒྱ་ནག་བཅས་ཀྱིས་

ུ ་ཤུ གས་
བོད་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་ཏུ ་དམག་དོན་ཡོ ་ཆས་འོར་འདྲེན་བྱེད་ཐབས་ལ་ནས

ཆེན་པོ་བསྒྲི མས་ཡོ ད་ཀྱང་བོད་བར་གནས་སུ་བསྡད་རྒྱུ འི་སྲིད་བྱུས་མུ ་མཐུ ད་

མཐའ་འཁངྱོ ས་བྱས་པར་བརྟེན་མཐུ ན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ ས་དེ་ལ་བརྩི ་སྲུང་ཞུ་
དགོས་བྱུང་བ་རེད།

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་ཡི ན་པ་

རྒྱལ་ཁབ་སུས་ཀྱང་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང་།
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རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

ཁྲིམས་སྲོལ་ནང་རང་བཙན་ཁས་ལེན་བྱེད་སྟངས་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ས་གསལ་
ཁ་གཏོད་དེ་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་གཅིག་དང་།

ཡང་གསལ་ཁ་མ་གཏོད་པར་བྱ་

སྤྱོད་ཐོག་ནས་རང་བཙན་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་རི གས་གཉིས་

ཡོ ད། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དབར་ཆི ངས་ཡི ག་འཇོག་པ་དང་། གྲོས་མོལ་བྱེད་པ།

ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱེད་པ་བཅས་ནི་རང་བཙན་ཁས་ལེན་པ་དང་ཆ་མཚུངས་

ཡི ན། བོད་དང་སོག་པོའ་ི དབར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༣ ལོར་ཕན་ཚུན་རང་བཙན་ཁས་
ལེན་གྱི་ཆི ངས་ཡི ག་བཞག་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་བཞི ན་བལ་ཡུལ་གྱིས་བོད་དང་

མཉམ་ད་ུ ཆི ངས་ཡི ག་བཞག་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་སྐ་ུ ཚབ་ལས་ཁུངས་ཀྱང་

བཙུགས་ཡོ ད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་འབྲེལ་
རྒྱལ་ཚོ གས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་སྐབས་དའེ ི་ཆ་རྐནྱེ ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཁོང་ཚོ ས་

བོད་དང་། དབྱིན་ཇི། ཨ་རི ། རྒྱ་གར། འབར་མ། ཕ་རན་སི ་བཅས་དང་
མཉམ་ད་ུ རང་དབང་གི ་སྒ་ོ ནས་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱས་ཡོ ད་ལུགས་བཤད་

ཡོ ད་པ་རེད།

བལ་ཡུལ་དང་། འབྲུག དབྱིན་ཇི། རྒྱ་ནག རྒྱ་གར་བཅས་ཀྱིས་བོད་
ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཕྱི་འབྲེལ་སྐ་ུ ཚབ་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གི ་དྲིལ་

བསྒྲགས་ནང་། ཁོང་ཚོ འི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་ད་ེ རྒྱ་ནག་གོ་མི ན་ཏང་གི ་སོ ག་

བོད་འཐུ ས་མི ་ལྷན་ཁང་ཟེར་བའི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཡི ན་ཚུལ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད་
ཀྱང་། བོད་གཞུང་ནས་དེ་ནི་འཕྲལ་སེལ་རྒྱ་ནག་གི ་ཕྱི་དྲིལ་སྐ་ུ ཚབ་ལས་ཁུངས་

ཤི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་གནང་ཡོ ད། ལས་ཁུངས་དེའ་ི གནས་བབས་ཀྱང་བལ་ཡུལ་
དང་།

དབྱི་གཞུང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་ལས་ཁུངས་བཅས་དང་གཅིག་མཚུངས་ལས་

དམི གས་བསལ་གང་ཡང་མེད།

ི ་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་ཨ་
འཛམ་གླང

རི འི་སྲིད་འཛི ན་རུ་སུ་ལྦལ
ེ ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལྷ་སར་བོད་གཞུང་ལ་རོགས་རམ་ཡོ ངས་
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ཐབས་ཞུ ་ བར་སླབེ ས་སྐབ ས་བོད ་གཞུ ང ་ཕྱི ་ འབྲེལ ་ལས་ཁུ ང ས་དང་ཨ་རི འི ་
དབར་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཡོ ད།

དེ་ཙམ་མ་ཟད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཆེན་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༠།༡༩༦༡།༡༩༦༥ བཅས་

སོ སོར་བོད་དོན་གླངེ ་སླངོ ་བྱེད་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་རང་དབང་
རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅི ག་གི ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཁྲིམས་འགལ་

བཙན་བཟུང་བྱས་པ་རེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད།
རྒྱ་ནག་མི ་སེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༡ ནས་ ༡༩༤༩ བར་རྒྱ་ནག་མི ་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྒྱ་

ནག་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་སྐབས་ཁོང་ཚོ འི་གཞུང་གི ས་བོད་ལ་འཛི ན་པའི་ལངས་
ཕྱོགས་དེ་གསལ་པོ་ཡོ ད་པ་མ་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་གི ་རྩ་ཁྲིམས་
ནང་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་དང་ཡི ག་འབྲེལ་བྱས་པའི་ནང་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་མི ་སེ ར་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ཞི ང་ཆེན་གཅི ག་དང་རྒྱ་ནག་གི ་མི ་རི གས་ལྔའི་ནང་གི ་གཅི ག་ཡི ན་ཚུ ལ་
བཤད་ཡོ ད་པ་དང། ཕྱོགས་གཞན་ཞི ག་ནས་གོ་མི ན་ཏང་གཞུང་གི ས་བོད་གཞུང་

དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྐབས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་མི ་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་
ཤི ག་མི ན་པ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་གྱིས་

༸གོང་ས་མཆོ ག་དང་བོད་གཞུང་ལ་ཡི ག་ཐོག་དང་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་གདོང་བཅས་སུ་

བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི ་མཐུ ན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཛུལ་ཞུ གས་ཡོ ང་བའི་འབོད་

སྐལ
ུ ་ཞུས་ཡོ ད་པ་ནས་ཤེས་ཐུ བ་ཅིང་། དེ་མཚུངས་བལ་ཡུལ་ལའང་འབོད་སྐལ
ུ ་

བྱས་ཡོ ད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་བོད་དང་བལ་ཡུལ་གཉིས་ཀས་མཐུ ན་ཕྱོགས་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་མེད།

རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ཡོ ན་

ཧ་ྲི ཁད་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོ ག་ལ་བོད་རྒྱ་ནག་གི ་མཐུ ན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

འཛུལ་ཞུགས་ཡོ ང་བའི་ཡི ་ག་ེ དང་པོ་ཕུལ་བ་ད་ེ ལ་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་མཁས་
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མཛངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལན་གསལ་བཀའ་ཡི ག་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། “མི ་
སེར་རྒྱལ་ཁབ་ད་ལྟ་ཚུགས་ཙམ་ཡི ན་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྨང་གཞི ་བརྟན་པོ་

ཚུགས་ཐུ བ་མེད་པར་བརྟེན།

སྲིད་འཛི ན་གྱི་ནསུ ་ཤུ གས་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་

འཇགས་ཡོ ང་ཐབས་སུ་བེད་སྤྱོད་གནང་དགོས་ཤི ང་། ང་ཚོ ་བོད་ཀྱི་ཐད་བོད་མི ་
ཚོ ས་རང་ཉིད་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུ བ་ངེས་ཡི ན་པར་བརྟེན།

སྲིད་འཛི ན་གྱིས་ཐག་རི ང་
2
ནས་འདི་ཕྱོགས་ལ་བླ་ོ གཡེ ང་སེམས་འཚབ་ནམ་ཡང་གནང་མི ་དགོས།” ཞེས་
གསལ་ཡོ ད།

ཡི ག་ཆ་དཀར་པོ་ཟེར་བའི་ནང་ཕྱོ་ལོ་

༡༩༡༩ ལོར་ཏཱ་ལའི་སྐ་ུ ཕྲེང་

བཅུ་གསུམ་པས་པ་ེ ཅི ང་ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུང་ནས་བཏང་བའི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་
པར། “ངོས་དབྱིན་ཇིར་དགའ་བ་འདོད་བླ་ོ ངོ་མ་མ་ཡི ན། ་་་་་་་ངོས་ཀྱི་སྙངི ་ཐག་

པ་ནས་ནང་སར་ཕག
ྱོ ས་ཏ་ེ མི ་རི གས་ལྔ་པོ་ཐུ ན་མོ ང་ད་ུ བད་ེ བར་སྦར
ྱོ ་རྒྱུ འི་དམ་
བཅའ་བཞག་ཡོ ད།” ཅེས་གསུངས་སྐད་བྲིས་འདགུ ། ལོ་དེར་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་

པའི་རྒྱ་ནག་གི ་འཐུ ས་མི ་ཞི ག་ལྷ་སར་༸གོང་ས་མཆོ ག་ལ་རྟེན་འབུལ་གྱི ་རྣམ་

པར་བརྟེན་ནས་དོན་ད་ུ རྒྱ་ནག་མཉམ་ད་ུ གས
ྲོ ་མོ ལ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ ་བར་

བཅར་ཡོ ད་པ་རེད།

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ཞུས་དོན་ལ་ཞལ་

བཞས
ེ ་མ་གནང་བའི་ཐོག་གྲོས་མོལ་གང་ཞི ག་བྱས་ཀྱང་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་
སྐ་ུ ཚབ་མཉམ་འཛོ མས་ཐོག་ནས་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོ ད།

དེ་ དང་ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོ་ ཟ ར
ེ ་བའི ་ ནང་༧གོང ་ས་

མཆོ ག་ནས་ལི འུ་མི ན་ཆི ན་ལ་བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་ཞལ་བཞེས་གནང་གི ་ཡོ ད་སྐརོ ་
གསུངས་གནས་བཀོད་འདགུ དོན་དངོས་གནས་ཚུལ་ལ། ལི འུ་མི ན་ཆི ན་ནི་

བོད་རྒྱ་འདྲེས་མའི་བུད་མེད་ཅིག་ཡི ན་ཞི ང་། མོ་རང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༠ ལོར་སྒརེ ་
2 ༡༩༡༣།༡།༦ ཉིན་གྱི་གོ་མི ན་ཏང་ཉིན་རེའ་ི གསར་ཤོག་ཐོག་གསལ།
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ངོས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བཅས་ལྷ་སར་ཡོ ང་བ་རེད།

ཡི ན་ནའང་མོས་རྒྱ་

ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་གྱི་ངོ་ཚབ་བྱས་ཏ་ེ ༸གོང་ས་མཆོ ག་ལ་དྲི་བ་ཁག་ཅི ག་ཕུལ་

ཡོ ད། དའེ ི་སྐརོ ་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའི་ནང་བཀའ་ལན་ད་ུ ཁོ་བོའི་རེ་བ་ཆེ ་ཤོ ས་ནི་

ཀྲུང་གོ་འདི་ཉིད་དངོས་འབྲེལ་ཞི ་བད་ེ གཅི ག་གྱུར་བྱུང་ན་བསམ་ཞེས་གསུངས་
ལུགས་བཀོད་འདགུ ་ཀྱང་། དེ་ལྟའ་ི གནས་ཚུལ་གང་དའུ ང་མི ་གསལ་ཞི ང་དེ་
ལས་ལྡགོ ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༠ བོད་ལྕགས་རྟ་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་༧གོང་ས་

མཆོ ག ་ནས་བཀའ་ལན་བསྩལ་བ་གཞུ ང ་འབྲེལ ་ཡི ག་ཆར་གསལ་བའི་ ནང་།
“དབུས་ལྗངོ ས་འདིར་བསྟན་སྲིད་ཡོ ངས་སྨན་བདེ་སྐྱིད་རྩ་བ་བད་ེ འཇགས་འབྱུང་

ཐབས་བཀའ་མོ ལ་ཐོག་ནས་ཆི ངས་ཡི ག་རི མ་བཞི ན་གཏན་འབབེ ས་གནང་ན་
ཕུགས་བརྟན་ཡོ ང་ངེས།” ཞེས་གསུངས་ཡོ ད། ཡང་དྲི་བ་གཞན་པ་ཞི ག་སྟེ་བོད་
འདི་རང་བཙན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་བྱུས་ཇི་ཙམ་ཞུས་ན་བཟང་ཞེས་པར།

“ད་

ཕྱིན་རྒྱ་བོད་ཆོ ན་ཡོ ན་དམ་གཙང་དང་འབྲེལ་བས་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་

བདེ་ཐབས་ཀྱི་དབང་བྱུས་རྒྱ་ཆེ་ད་མུ ས་ཐོག་བོད་ཁོངས་བསྙནོ ་མེད་ཡས་མས་ས་

མཚམས་བར་ལམ་ཕྱི་ཤོ ར་རྣམས་སྔར་རྒྱུ ན་རང་ས་རང་བདག་བྱུང་ན་ཕུགས་
ཕན་བཟང་བ་ཡོ ང་རྒྱུ།” ཞེས་སྩལ་འདགུ འོན་ཀྱང་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ནང་
ཚང་མ་ཀྲུང་གོའི་མངའ་ཁོངས་ས་་ཡི ན་པས་ང་དང་ཁདྱོ ་ཅེས་འབྱེད་དོན་ཅི ་
ཡི ན་ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ་ཚུལ་རྫུན་བཤད་བྱས་འདགུ
དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་

༡༩༣༤

ལོར་རྒྱ་ནག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དམག་དཔོན་ཧོང་

མུའུ་སུང་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༠ ལོར་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤི ན་བོད་ད་ུ ཡོ ང་སྐབས་ཁོང་
ཚོ ར་བོད་གཞུང་ནས་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་ཡི ན་པ་དང་། མུ་མཐུ ད་རང་

དབང་རང་བཙན་ད་ུ གནས་རྒྱུའི་ཐུ གས་འདོད་ཡོ ད་པ་གསལ་བོར་གསུངས་ཡོ ད།

ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༣ ཟླ་ ༡༢ པར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་
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གསུམ་པ་སྐ་ུ མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་།

སྲོལ་བཞི ན་དེ་དོན་ཀྲུང་དབྱང་ལ་ཞུས།

བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི ས་སྔར་
རྒྱལ་དམངས་སྲིད་གཞུང་ནས་ཆེད་

མངགས་བོད་ལ་ཧོང་མུ འུ་སུང་རང
ྫོ ་བདའ་བརྒྱབ་ས་ྟེ མྱ་ངན་མཆོ ད་འབུལ་ཞུས་
ཁར། རྭ་སྒྲེང་སྤྲུལ་སྐ་ུ རྒྱལ་ཚབ་ཏུ ་བསྐ་ོ རྒྱུའི་མཆོག་མཆན་བཀོད་ནས་ཏཱ་ལའི་

བླ་མའི་འགན་དབང་འཛི ན་ད་ུ བཅུག་ཅེས་བཀོད་འདགུ མཚམས་འདིར་བརྗོད་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ངམ་རྒྱ་ནག་གི ་དམི གས་བསལ་སྐ་ུ ཚབ་ཧོང་མུའུ་སུང་
སོ གས་སུ་ལའང་རྭ་སྒྲེང་རི ན་པོ་ཆེ ་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ ་བསྐ་ོ རྒྱུ འི་ལས་འགན་
རྒྱུར།

གང་ཡང་མེད། ཧོང་མུའུ་སུང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༡ ལོའ་ི རྗེས་བོད་གཞུང་ནས་རྒྱ་

མི ་ཞི ག་གཞུང་འབྲེལ་སྐ་ུ ཚབ་ཏུ ་ཡོ ང་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁལ
ྲོ ་གནང་བ་ཐོག་མ་ད་ེ

དེ་ཡང་༸གོང་ས་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ་
ཆེད་བཅར་བར་བརྟེན་གནང་བ་ཞི ག་རེད། “རྭ་སྒྲེང་རི ན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་

རེད།

འགན་དབང་བཞེས་ཏེ་ཟླ་བ་གསུམ་སོང་རྗེས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༤ ཟླ་ ༤ པར་
ཧོང་མུའུ་སུང་ལྷ་སར་འབྱོར་བ་རེད། རྭ་སྒྲེང་རི ན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ ་བསྐ་ོ བཞག་

ུ ་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་འོས་དམི གས་སུ་དགའ་ལྡན་
ཞུ་སྟངས་ནི། བོད་ལྗངོ ས་ཚོ གས་འདས
ཁྲི་པ་ཡེ ་ཤེས་དབང་ལྡན་དང་། ཕུར་ལྕགོ ་རི ན་པོ་ཆེ། རྭ་སྒྲེང་རི ན་པོ་ཆེ་བཅས་

གསུམ་བཏོན་ཏ་ེ རྩེའི་ཇོ་བོ་ལོ ་ཀེ་ཤ་རའི་སྐུ་མདནུ ་ད་ུ གཟན་རི ལ་ཕུལ་ནས་རྭ་
3
སྒྲེང་རི ན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ ་ཐོན་པ་ཞི ག་ཡི ན།”
ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༡ དང་ ༡༩༤༦ ལོ་སོ་སོར་ནན་

ཅི ང་ད་ུ རྒྱ་ནག་མི ་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཚོ གས་ཆེན་ལ་བོད་གཞུང་ནས་
སྐ་ུ ཚབ་བཏང་གནས་བརྗོད་འདགུ དེ་སྐརོ ་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ནི། ༸གོང་

ས་མཆོ ག་ནས་མཁན་པོ་དཀོན་མཆོ ག་འབྱུང་གནས་ནན་ཅི ང་ད་ུ འཕྲལ་སེལ་སྐུ་
3 བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རི ག་གནས་དཔྱད་གཞི འ་ི རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། བམ་པོ་ ༡༣ པེ་ཅིང་མི ་དམངས་དཔེ་

བསྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༠

ནང་ལྷའུ་རྟ་ར་ཐུ བ་བསྟན་བསྟན་དར་གྱིས་གསུ ངས་ལུགས་གསལ།

11

ཚབ་ལས་ཁུངས་ཤི ག་འཛུགས་ཆེད་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་གཏུ གས་
བྱེད་པར་བཏང་གནང་བ་རེད། དེ་མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༦ ལོར་བོད་གཞུང་

ནས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ལ་གཡུལ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤི ས་བད་ེ ལེགས་ཞུ་བར་སྐུ་
ཚབ་ཚོ གས་པ་ཆེད་གཏོང་གནང་ཞི ང་། ཁོང་ཚོ ར་རྒྱ་ནག་གི ་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཚོ གས་

ཆེ ན་ཟེར་བ་དེར་ཞུགས་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་མེད་ལ་ཞུགས་རྒྱུ འི་འགན་
དབང་ཡང་ཡོ ད་པ་མ་རེད། རྒྱལ་སྤྱའི་ཁྲིམས་དོན་ཚོ གས་པས་ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༩

ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་དེ་སྐརོ ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་བཀའ་
ལན་ད།ུ ཁོང་ཚོ ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ཚོ གས་ཞུགས་བྱས་པ་མེད། རྒྱ་

ྲི ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ད་ེ ང་ཚོ འི་གཞུང་གི ས་ཤེས་རགྟོ ས་བྱུང་
ནག་གཞུང་གི ས་དལ
ུ ་ཞུགས་མི ་ཆོག་པའི་བཀའ་བཏང་
འཕྲལ་ཏར་འཕྲིན་ཐོག་ཁོང་ཚོ ར་ཚོ གས་འདར

བ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོ ད།

ད་དངུ ་གོ་མི ན་ཏང་གོས་བོད་སོག་ལྷན་ཁང་ཟེར་

བ་ཞི ག་བཙུགས་ཏ་ེ ཕྱིའི་མཐོང་སྣང་ལ་བོད་འདི་རྒྱ་ཁོངས་ཡི ན་པའི་མངོན་ཚུ ལ་
ུ ་ད་ལྟའང་ཐེ་ཝན་གོ་མི ན་ཏང་གཞུང་གི ས་ལྷན་
བཟོ་གང་ཐུ བ་བྱས་པ་དང་། དས

ཁང་དེ་མུ ་མཐུ ད་བཞག་ནས་བོད་དང་ཕྱི་སོག་གི ས་གཙོ ས་པའི་སོག་པོ་རྣམས་

དེའ་ི ཁྱབ་ཁོངས་ཡི ན་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། ཕྱི་སོག་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༤ ནས་

བཟུང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་རང་བཙན་གཙང་མར་ཁས་ལེན་ཡོ ད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅི ག་
རེད།

བོད་གཞུང་ནས་ཀྱང་བོད་སོག་ལྷན་ཁང་ཟེར་བ་དེ་ཁས་ལེན་གནང་མེད་

པས་ཁོང་ཚོ ར་བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དབང་ཆ་གང་ཡང་མེད།
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་བགྲོ་གླངེ ་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི གཞུང་གི ་དམག་དཔུང་གི ས་

བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་འགོ་ཚུགས་མ་ཐག་བོད་གཞུང་ནས་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་
ཚོ གས་ལ་རྒྱ་ནག་གི ་བཙན་འཛུལ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་རོགས་རམ་ཡོ ང་བའི་འབོད་
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སྐལ
ུ ་ཞུས་ཡོ ད། སྐབས་དེར་རྒྱལ་ཚོ གས་ཚོ གས་ཆེན་ཐོག་དབྱིན་ཇི་དང་། རྒྱ་

གར་གྱི་སྐུ་ཚབ་ནས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི ་བཙན་འཛུལ་ཤུ གས་ཆེ ་རུ་འགྲོ་གཞི ར་

བརནྟེ ་ལག་ལེན་གང་ཡང་མ་གནང་ན་ལེགས་ཚུལ་གྱི་བསམ་འཆར་བཏོན་ཡོ ད་

པ་རེད། རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་མང་ཆེ་བས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་བོད་ལ་དམག་

མི ་བཏང་བ་དེ་བཙན་འཛུལ་གྱི་བྱ་བ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་ཡོ ད། དེ་སྐརོ ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༠།༡༩༦༡།༡༩༦༥

བཅས་སོ་སོའ་ི མཉམ་སྦྲེལ་

རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཆེན་ཐོག་ཧ་ཅང་གསལ་བོ་ཆགས་ཡོ ད། ཚོ གས་ཆེན་དེ་
ཚོ འ་ི ནང་ཕི་ལི ་པིན་གཞུང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་ནས། “བོད་དེ་རང་བཙན་གཙང་མཡི ན་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡི ན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་བོད་
4
བཙན་བཟུང་བྱེད་སྐབས་བོད་དེ་ཕྱའི་རྒྱལ་ཁབ་སུ་གང་གི ་མངའ་འོག་ཏུ ་མེད།”
ཅེས་དང་། ཡང་། “རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ལ་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དེ་རྒྱ་སྐྱེད་རང་

ལུགས་དང་མི ་སེར་སྤལ
ེ ་བའི་རི ང་ལུགས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞི ན་པའི་ནང་ནས་
5
སྡག
ུ ་ཤོས་ཀྱི་དཔེ་མཚོ ན་ཞི ག་རེད།” ཅེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་དང་ཕྱོགས་

མཚུངས་པ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ི སྐ་ུ ཚབ་ཚོ ས་གསུངས་ཡོ ད། དཔེར་ན། ནི་ཀ་

ར་སྒ་ུ བའི་སྐ་ུ ཚབ་ནས།

“རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དེར་སྐྱོན་

བརདྗོ ་དང་འབྲེལ་ཨ་མི ་རི ་ཀའི་གླིང་ཕྲན་ནང་རང་དབང་ངང་འཚར་ལོ ངས་

བྱུང་བའི་མི ་ཚོ ་བཙན་འཛུལ་དང་ལྷག་དོན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ་ཆུང་བར་བཙན་འཛུལ་
6
གྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ་ལ་ཞེན་པ་ལོག་ཡོ ད།” ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ཐའི་ལན་ཌའི་སྐ་ུ

ཚབ་ནས། “རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡི ན་ཟེར་བ་དེ་ཁས་ལེན་བྱེད་
7
ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་རེད།” ཅེས་གསུངས་པ། ཨ་རི འ་ི གཞུང་ནས། “རྒྱ་མི ས་བོད་ལ་
4 མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཚོ གས་ཆེན་གྱི་ཡི ག་ཆ་ A/PV 898 1960; A/PV 1394, 1401 1965 ནང་གསལ།
5 གོང་མཚུངས།
6 གོང་མཚུངས།
7 གོང་མཚུངས།

13

བཙན་འཛུལ་བྱས་པར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ།”

8

ཨ་ཡེ ར་ལན་ཌའི་སྐ་ུ ཚབ་ནས།

ུ ་ཡུན་རི ང་ཚོ གས་
“བོད་ད་ེ ལོ ་ངོ་སངྟོ ་ཕྲག་གཅི ག་གམ་ཡང་ན་གཉིས་ཀྱི ་དས

ཆེ ན་འདིའི་ནང་གི ་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ ་དང་འདྲ་བར་རང་དབང་དང་རང་སྲིད་རང་

སྐྱོང་གི ་དབང་ཆ་འདྲ་མཚུངས་སུ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་དང་། ཡང་ན་ཚོ གས་ཆེན་འདིའ་ི
ནང་གི ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ལས་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི ་དབང་ཆ་ལྡབ་སྟོང་ཕྲག་གི ས་
9
ལྷག་པ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད།” ཅེས་གསུངས་ཡོ ད།
གོང་གསལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ནང་བགྲོ་གླངེ ་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི ་ཕྱོགས་

སུ་ལངས་མཁན་ནི་དམར་པོའི་སྡ་ེ ཤོ ག་གི ་རྒྱལ་ཁབ་ཁོ་ན་རེད། ཚོ གས་ཆེན་

དེ་ཚོ འི་ཐོག་གི ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསུང་བཤད་ནས་གང་ཞི ག་
བསྟན་ཡོ ད་ཅེ་ན།

ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ནང་བོད་རང་བཙན་ཡི ན་པ་རྒྱལ་ཁབ་

གང་ཞི ག་གི ས་ཀྱང་ངོས་ལེན་བྱས་མེད་ཅེས་བཤད་པ་དེ་དག་བདེན་དོན་མི ན་པ་
གསལ་པོ་བསྟན་ཡོ ད་པ་རེད།
མཐའ་བསྡམོ ས།
རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་རྒྱལ་རབས་ལ་འཁག
ྱོ ་བཤད་མ་བྱས་པར་ཕྱི་ལོ ་

༡༩༡༡ ནས་ ༡༩༥༡ བར་བོད་དེ་རང་བཙན་གཙང་མ་མ་རེད་ཅེས་ཤོད་ཐུ བ་ཀྱི་

མེད་པ། དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གི ་བོད་སྡདོ ་སྐ་ུ ཚབ་མཐའ་མ་ཤན་ཙུང་ལན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༨
ལོར་བོད་ནས་ཐོན་རྗེས་ཁོང་གི ས། “ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༡ ནས་བཟུང་ལྷ་སས་ (བོད་

གཞུང་གི ས་) དོན་དམ་གྱི་རང་བཙན་གཙང་མའི་ཁེ་དབང་ལོངས་སྤྱད་ཡོ ད་པ་
10
རེད།” ཅེས་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ཨེ ཌ་གར་སི ་ནོ་ནས་བྲིས་པའི་རྒྱ་
8 གོང་མཚུངས།
9 གོང་མཚུངས།
10 ཧྲེན་ ཀྲི་དང་། ལི འུ་ ཨེ སི་གཉིས་ཀྱི་བརྩམས་དེབ་བོད་དང་བོད་མི ། ནིའུ་ཡོ ག་ ༡༩༧༣ ཤོག་གྲངས་
༦༢ ནང་གསལ།
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ནག་ཐོག་སྐར་མ་དམར་པོ་ཞེས་པའི་དེབ་ཤོག་གྲངས་ ༢༡༤ ནང་། “དམར་
ུ ་བོད་མི ་ཚོ ས་ཁོ་ཚོ ར་ལྟ་ོ ཆས་སྟེར་
དམག་རྒྱང་བསྐྱོད་སྐབས་བོད་སར་སླབེ ས་དས

བ་དང་གནས་ཚང་གཡར་བ་སོགས་བྱས་པར་མའོ་ཙེ་ཏུ ང་དགའ་ནས་ང་ཚོ ས་
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བུ་ལོན་སྤྲོད་དགོས་པ་དེ་གཅིག་པུ་ཡི ན།” ཞེས་དང་། “བོད་པ་དང་

མན་ཇུ་གཉིས་ཀྱི་ལག་ནས་ང་ཚོ ས་དགོས་མཁོ་ལེན་དགོས་བྱུང་བས་སླད་བུ་ལོན་
ུ ་
འཇལདགོས།” ཞེས་བཤད་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་འཁོད་འདགུ
དེ་དས
མའོས་བོད་ནི་རྒྱ་ནག་ལས་ཐ་དད་པའི་ཕྱའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅི ག་ཡི ན་པའི་དོན་དངོས་

ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

༸གོང་ས་མཆོ ག་དང་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་རྣམས་གཉིས་ཀྱི་མཚན་གནས་དང་
འབྱུང་ཁུངས།

ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ནང་།

“ཆི ང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མས་ཕྱི་ལོ་

༡༦༥༣ ལོ་དང་ ༡༧༡༣ ལོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐ་ུ ཕྲེང་ལྔ་པ་དངཔཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་

ལྔ་པའི་འཇའ་ས་སྤྲད་པ་ནས་བཟུང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏ་ེ ནི་གཉིས་
ཀྱི་མཚན་དང་བོད་ལྗངོ ས་སུ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་ཆོ ས་ལུགས་

ཐོག་གི ་གོ་གནས་དངོས་སུ་གཏན་འཁེལ་བྱས། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ལྷ་སར་བཞུགས་
ནས་བོད་ལྗངོ ས་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བར་དབང་སྒྱུར་གྱི་ཡོ ད་པ་དང་། པཎ་ཆེན་

ཨེར་ཏེ་ནིས་གཞི ས་ཀ་རར
ྩེ ་བཞུགས་ནས་བོད་ལྗངོ ས་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཞན་རྣམས་ལ་

དབང་སྒྱུར་གྱི་ཡོ ད།” ཅེས་བརྗོད་པ་དེ་ནི་རྦད་དེ་གཞི ་རྩ་བྲལ་བའི་གཏམ་བརྗོད་
ཅིག་རེད། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་སྲོལ་གཏོད་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་རི ང་ལུགས་
ནི་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་བཞི འ་ི ནང་གི ་གཅིག་ཡི ན་ལ།

པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ ་

གྲུབ་ནི་ཙོང་ཁ་པའི་སྲས་ཀྱི་ཐུ ་བོ་རེད། དེའ་ི ཡང་སྲིད་སྐ་ུ ཕྲེང་གསུམ་པ་༸རྒྱལ་
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བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ ར་སོག་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཨལ་ཐན་ཁང་གི ས་གདན་འདྲེན་
ཞུས་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞེས་པའི་མཚན་བསྟོད་ཕུལ་ཞི ང་། དེ་ནས་བཟུང་༸རྒྱལ་

བ་སྐ་ུ ཕྲེང་རི མ་བྱོན་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞེས་པའི་མཚན་བསདྟོ ་འདི་འཇགས་པ་ཞི ག་
ཡི ན་པ་ལས། ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་རྗེས་མན་ཇུ་གོང་མས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞེས་པའི་
མཚན་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་ཞི ག་གཏན་ནས་མི ན།

༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ ་དང་སོག་པོའི་རྒྱལ་

པོ་ ཨལ་ཐན་ཁང་གཉིས ་ཀྱི ་ འབྲེལ ་བ་ནི་ ཆོ ས ་ཕྱོག ས་ཁོ་ ནའི ་ འབྲེལ ་བ་ཞི ག ་
ཡི ན། དེ་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སོག་པོའ་ི རྒྱལ་པོ་གུ་ཤྲི་ཁང་གི ས་ཕྱག་

རོགསཞུས་ཏེ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཕྱི་ལོ་

༡༦༤༢ ལོར་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་

གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐུ གས་འགན་བཞེས་ནས་གུ་ཤྲི་ཁང་ལ་བདག་རྐནྱེ ་ད་ུ ཆོས་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་བསྟོད་གནང་བ་དང་།

༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་རི མ་བྱོན་

བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ད་ུ གྱུར་བ་རེད།

བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའི་གདན་ས་ནི་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ ་གྲུབ་བམ་རྒྱལ་

བ་སྐ་ུ ཕྲེང་དང་པོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༤༧ ལོར་ཕྱག་བཏབ་པ་ཞི ག་ཡི ན་ཞི ང་། པཎ་

ཆེན་དགེ་འདནུ ་གྲུབ་ཀྱི་རས
ྗེ ་སུ་བྱུང་བའི་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའི་གདན་ས་པ་རི མ་

བྱོན་གྱི་མཚན་གྱི་འགོར་པཎ་ཆེན་ཞས
ེ ་པའི་མཚན་བསདྟོ ་འདི་འཇགས་པ་ཡི ན།

༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་གང་ཉིད་ཀྱི་ཡོ ངས་འཛི ན་པཎ་ཆེན་བླ་ོ བཟང་ཆོ ས་ཀྱི་

རྒྱལ་མཚན་ལ་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོ་དགོན་པའི་བདག་དབང་དང་ཆོ ས་གཞི ་འཕར་

མ་བཅས་འབུལ་གནང་མཛད་ཅིང་། དེ་ནས་བཟུང་པཎ་ཆེན་བླ་ོ བཟང་ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ་མཚན་གྱིི་ཡང་སྲིད་རི མ་བྱོན་ལ་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་དགོན་གྱི་བདག་དབང་སྐྱོང་
རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་བྱུང་བ་རེད། དེ་མཚུངས་ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་དང་། ཆབ་མདོ་འཕགས་

པ་ལྷ། བྲག་གཡབ་བླ་ོ ལྡན་ཤེས་རབ་སོགས་བླ་ཆེན་མང་པོར་བོད་གཞུང་ནས་དེ་
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ལྟའ་ི ཐོབ་དབང་སྩལ་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་དེར་ཆབ་སྲིད་ཐོག་དམི གས་བསལ་ཐོབ་

དབང་གང་ཡང་མེད། པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེས་དབུས་བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཁག་ལ་ཆོས་

ཕྱོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་ལས་བོད་ཀྱི་ས་ཕྱོགས་གང་དའུ ང་ཆབ་སྲིད་འཛི ན་སྐྱོང་གི ་

ཐེ་གཏོགས་གནང་དབང་མེད། གཞི ས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་ཙམ་མ་ཟད་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་

པོའི་རྩ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིམས་དབང་གཞུང་ནས་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བའི་གཞི ་
རྩེ་སྤྱི་རྫོང་ལ་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཚན་གནས་

དང་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ོ ཆེའ་ི གནས་བབས་ཐོག་མན་ཇུ་གོང་མར་འགན་དབང་གང་

ཡང་མེད།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ལ་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་ཏ་ེ བོད་དབང་འཛི ན་

བྱེད་པ་དེ་ཁྲིམས་མཐུ ན་ཅན་ཞི ག་ཏུ ་བཟོ་ཐབས་སུ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་

པོ་ཆེ་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་འདྲ་མི ན་ཕུལ་ཏེ། ༸གོང་ས་

མཆོག་ལ་མཚན་དམས་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ དབང་གི ་ཤུ ལ་འཛི ན་གནང་

དགོས་པའི་བཙན་སྐལ
ུ ་ལན་མང་ཞུས་ཡོ ད་ཀྱང་། ཀུནགཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་
ཆེ ས་ད་ེ དོན་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་བར་བརནྟེ ་མཐར་ལོ ་མང་བཙོ ན་འཇུག་གི ས་

མནར་གཅོད་དྲག་པོ་ཕུལ་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་སྔ་གོ་མི ན་ཏང་གི ས་བཤད་པ་བཞི ན་ད་ལྟའ་ི རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཀྱང་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་མཆོ ག་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ད་ུ

ངོས་འཛི ན་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༠ ལོར་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤི ན་ནས་གསེར་ཁྲི་མངའ་
གསོལ་གྱི་གཙོ་སྐྱོང་བྱས་གནས་བཅས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

ཡི ག་ཆ་དཀར་

པོའི་ནང་རྒྱལ་དམངས་སྲིད་གཞུང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་རས
ྗེ ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་

ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པས་ད་གཟོད་དབང་ཤུ ལ་བཟུང་ཆོག་པའི་དོན་དེ་ཉིད་ལས་སྐབས་

དའེ ི་བོད་ལྗངོ ས་ལ་རང་བཙན་གྱི་དབང་ཆ་ཞེས་པ་རྩ་བ་ནས་མི ་ལྡན་པ་གསལ་
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ཐག་ཆོད་མཚོ ན་ཡོ ད་ཅེས་བརྗོད་འདགུ
དོན་དངོས་གནས་ཚུ ལ་ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་

པ་མཆོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་སྔར་སལ
ྲོ ་འག་ྲོ ལུགས་བཞི ན་ངོས་འཛི ན་ཞུས་པ་

ཞི ག་ཡི ན་པ་ལས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆོག་མཆན་ཞུས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་པ་

ཞི ག་མི ན་ལ་དེ་ལྟར་ཞུ་དགོས་དོན་ཡང་མེད།

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་ཚེ ས་

ཆ་གསལ་བསྒྲགས་མ་གནང་གོང་༸གོང་ས་མཆོ ག་འཁྲུངས་ཁང་སྟག་འཚེ ར་
ནས་དབུས་སུ་ཕེབས་བཞི ན་པའི་སྐབས་སདྲི ་སྐྱོང་རྭ་སྒྲེང་རི ན་པོ་ཆེས་བོད་ལྗངོ ས་

ུ ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༩ བོད་ས་ཡོ ས་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་ཨ་མདོར་
ཚོ གས་འདར

འཁྲུངས་པའི་ཆུང་སྲིད་ལྷ་མོ ་དོན་འགྲུབ་མཆོ ག་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་
པའི་ ཡང་སྲིད ་འཁྲུལ་བྲལ་ཡི ན་པའི་སྙན ་སེང་གནང་བར་བོད་ལྗངོ ས་ཚོ གས་

འད་ུ ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་རེད། གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་

མཛད་སྒའོ ་ི སྐབས་ཝུའུ་ལ་འབྲུག་དང་། འབྲས་ལྗངོ ས། བལ་ཡུལ། དབྱིན་ཇིའ་ི

སྐ་ུ ཚབ་བཅས་ལས་ལྷག་པའི་ལས་འགན་གང་ཡང་ཡོ ད་པ་མ་རེད། དབྱིན་ཇི་སྐ་ུ
ཚབ་སཱར་ སྦ་ེ སེལ་ སྒལ
ུ ་ཌ་ནས་རྒྱ་མི ས་བཤད་པའི་རྫུན་གཏམ་དེ་ནི་གསེར་

ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་སྒ་ོ མ་གནང་གོང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རེ་སེམས་
དེ་འདྲ་ཞི ག་བཅངས་ཏེ་བྱུང་བ་ཞི ག་ལས། དོན་དམ་ད་ུ དེེ་ལྟའ་ི གནས་ཚུལ་བྱུང་

ཡོ ད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་གོ་མི ན་ཏང་གི ས་གསར་ཤོག་

ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤི ན་དང་ལྷན་ད་ུ བཞུགས་པའི་སྐུ་དཔར་བཏོན་པ་དེ་
ལ་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤི ན་ནས་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་གཙོ ་སྐྱོང་བྱེད་བཞི ན་པ་ཟར
ེ ་

བའི་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དེ་སྐརོ ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

༣༡ ཉིན་བོད་ལྗངོ ས་ཉིན་རེའ་ི གསར་ཤོག་ཐོག་རྒྱལ་ཡོ ངས་མི ་དམངས་འཐུ ས་
ཚོ ག ས་ཀྱི ་ རྒྱུ ན་ལས་ཚོ ག ས་གཙོ ་ གཞོན ་པའི་ མི ང ་ཡོ ད ་པ་ང་ཕོད ་ངག་དབང་
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འཇིགས་མེད་ཀྱིས་བརྗོད་དོན་བཀོད་པའི་ནང་།

“སྐ་ུ དཔར་དེ་ནི་གསེར་ཁྲི་

མངའ་གསོལ་གྱི་ཉིན་ཁ་ཤས་རས
ྗེ ་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤི ན་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོ ག་མཇལ་
ཞུའ་ི སྐབས་བསྒྲོན་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།

ཝུའུ་རང་ཉིད་ནས་གསེར་ཁྲི་མངའ་

གསོལ་གྱི་གཙོ ་སྐྱོང་བྱས་ལུགས་བཤད་པ་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྱོག་བཤད་བྱས་པ་
ཞི ག་རེད།” ཅེས་གསལ་ཡོ ད།
གནའ་བོའ་ི རྒྱལ་རབས།

བོད་རྗེའ་ི ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཕྱི་ལོའ་ི གོང་གི ་ལོ་ ༡༢༧ ལོར་

ུ ་རབས་བདནུ ་པའི་ནང་རྒྱལ་པོ་སྲོང་
ཕྱི་ལོའ་ི དས

རྒྱལ་པོའ་ི ཁྲིར་འཁོད་ཡོ ད།

ུ ་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་ཕྲན་ཚོ ་པ་ཁག་གཅི ག་གྱུར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་
བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་དས

བཙུགས།

ུ ་རབས་ནས་འགོ་ཚུགས་ཏེ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་
སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ི དས

གསུ མ ་རི ང ་བོད ་ཀྱི ་ ཆབ་སྲིད ་དང་དྲག་པོའི་ ས བྟོ ས་ཤུ ག ས་འཕ ལ
ེ ་རྒྱས་དང་།
མངའ་ཁུལ་རྒྱ་སྐྱེད་བྱུང་བ་རེད།

བལ་ཡུལ་རྒྱལ་པོ་དང་།

རྒྱ་ནག་གོང་མ་

སོགས་ཉེ་འཁོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཚོ ས་རང་གི ་བུ་མོ ་སངྲོ ་བཙན་སྒམ་པོའི་བཙུན་མོ ར་
ཕུལ།

བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་ནག་གི ་སྲས་མོ་བཙུན་མོར་བཞེས་པ་དེས་ནང་ཆོས་

བོད་ལ་དར་ཁྱབ་ཡོ ང་བར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བར་བརནྟེ ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་
དམི གས་བསལ་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་རེད།

རྒྱ་མི འ་ི དྲིལ་བསྒྲགས་ནང་།

སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་བཙུན་མོ ར་བཞེས་པ་དེ་ཆབ་སྲིད་ཐོག་

བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་བལ་བཟས་གཙོ ས་པའི་བཙུན་མོ ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་སྐརོ ་གཡོ ལ་
ཏེ་གླངེ ་གི ་མེད་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་བལ་བཟའི་དབང་ཤུ གས་ནི་རྒྱ་བཟའ་ལས་

ཆེ་བ་མ་གཏོགས་ཆུང་བ་མེད།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ོ ཁྲི་སྲོང་ལྡའེ ུ་བཙན་གྱིས་རྒྱ་

ནག་གི ་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེ བོད་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་རུ་
བཏང་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༧༦༣ ལོར་རྒྱ་ནག་གི ་རྒྱལ་ས་ཤི ་རྔན་ལ་བོད་དམག་གི ས་
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བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དང་།

རྒྱ་ནག་ནས་ལོ་ལྟར་དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཆོད་

གན་བླངས། ཕྱི་ལོ་ ༧༨༣ ལོར་བོད་རྒྱའི་དབར་ཆི ངས་ཡི ག་བཞག་སྟེ་ཕྱོགས་

གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱ་སྐྱེད་ཇི་ལྟར་བྱས་པའི་
ལོ་རྒྱུས་ཁ་ཤས་པོ་ཏ་ལའི་ཞོལ་གྱི་རྡོ་རི ང་ནང་གསལ་ཡོ ད།

བོད་རྒྱའི་དབར་

ཕྱི་ལོ་ ༨༢༡ ལོར་ཞི ་བའི་ཆི ངས་ཡི ག་བཞག་ཡོ ད་པ་ལྟར་ཨེ ་ཤ་ཡའི་སྟོབས་ཆེན་
རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དབར་འབྲེལ་བ་ཇི ་ལྟར་བྱུང་མི ན་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན་

པོ་ཡི ན།

ཆི ངས་ཡི ག་གི ་བརྗོད་དོན་རྣམས་བོད་རྒྱའི་ཡི ག་རི གས་གཉིས་ཐོག་

བརྐོས་པའི་རྡོ་རི ང་གསུམ་བཞེངས་ཡོ ད། རྡོ་རི ང་གཅིག་བོད་རྒྱའི་ས་མཚམས་
གུང་གུ་རྨེ་ར་ུ དང་།

གཅིག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཡོ ད་པ་ད་ལྟའང་མཇལ་རྒྱུ་

ཡོ ད། གཅིག་སྐབས་དེའ་ི རྒྱ་ནག་གི ་རྒྱལ་ས་ཅ་རྔན་ལ་བཙུགས་པ་རེད། ཡི ག་
ཆ་དཀར་པོའ་ི ནང་རྡོ་རི ང་གི ་ཡི ་གེ་ལུང་འདྲེན་བྱས་ཏེ་ཆི ངས་ཡི ག་དེ་བཞག་པའི་

ུ
རྐནྱེ ་གྱིས་བོད་རྒྱའི་དབར་མཉམ་འབྲེལ་ཞི ག་བྱུང་བའི་མཐོང་སྣང་བཟོས་འདག

དེ་ནི་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ལས་ལྡགོ ་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་གཤམ་གསལ་ཆི ངས་ཡི ག་

གི ་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་ཤེས་ཐུ བ།

“བོད་རྒྱ་གཉིས་ད་ལྟར་ད་ུ མངའ་བའི་ཡུལ་དང་མཚམས་སྲུང་ཞི ང་།

དེའ་ི ཤར་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི ཡུལ། ནབུ ་ཕྱོགས་ནི་ཡང་དག་པར་
བོད་ཆེན་པོའ་ི ཡུལ་ཏེ། དེ་ལས་ཕན་ཚུན་དགྲར་མྱི་འཐབ། དམག་མྱི་དྲང་།”
ཞེས་གསལ།

ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ནང་།

“བོད་རྒྱ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚང་

གི ས་གཉནེ ་སྒྲིག་དང་མནའ་འབྲེལ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཆབ་སདྲི ་ཐོག་

མཐུ ན་སྒྲིལ་དང་མཛའ་གཅུགས་ལྡན་པའི་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ཡོ ད་པ་དང་།དཔལ་

འབྱོར་དང་རི ག་གནས་ཐད་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ོ བཙུགས་ནས་མཐར་གཅི ག་གྱུར་
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གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་རྒྱུར་རྨང་གཞི ་གཏིང་ཟབ་པོ་བཏིང་ཡོ ད།” ཅེས་གསལ།
དོན་དངོས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་གོང་གསལ་འགྲེལ་བརདྗོ ་ད་ེ བོད་རྒྱ་

གཉིས་ཀའི་རྒྱལ་རབས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཐ་དད་དང་སྟོབས་ཆེ ན་རྒྱལ་ཁབ་
གཉིས་ཡི ན་པར་བཤད་པའི་བརྗོད་དོན་དང་ཡོ ངས་སུ་ལྡགོ ་པ་ཞི ག་རེད།

ུ ་
དས

རབས་དགུ ་པར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་རྒྱལ་ཕྲན་སི ལ་བུར་ཐོར་ཞི ང་། སྐབས་

དར
ེ ་བོད་ཀྱི་དོ་སྣང་བྱ་ཡུལ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཆགས་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་
དང་རི ག་གཞུང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བྱུང་བ་རེད།

བོད་དང་སོག་པོ་གོང་མའི་འབྲེལ་བ། (༡༢༤༠་་་༡༣༥༠)
སོ ག་པོ འི ་ རྒྱལ་པོ ་ བོ ག ་ཏ་ཆི ང་གེ ་ སེ ་ཁང་དང་ཁོ ང ་གི ་རྒྱལ་

བརྒྱུད་ཚོ ས་ཨེ ་ཤ་ཡ་དང་།

ཡོ ་རོབ་ཀྱི་ས་ཆ་མང་པོ་བཙན་བཟུང་

མ་གཅིག་བྱུང་བ་རེད།

དེའ་ི སྐབས་ཀྱི་སོག་པོ་གོང་མའི་མངའ་

བྱས་ ཏེ ་ འ ཛམ་ གླི ང ་ ན ང་ ད ་ ལྟ འི ་ བ ར ་ མངའ ་ ད བང་ ཆེ ་ ཤོ ས་ ཀྱི ་ གོ ང ་

དབང་ནི ་ ཞི ་བའི ་ རྒྱ་མཚོ ་ནས་ཤར་ཡོ ་རོ བ་བར་ཁྱབ་ཡོ ད་པ་དང་།
ཕྱི་ལོ་

༡༢༠༧

ལོར་བོད་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཡོ ད་པའི་མི ་ཉག་གི ་མངའ་ཁུལ་

རྣམས་སོག་པོར་ཤོར། ཕྱི་ལོ་ ༡༢༧༡ ལོར་སོག་པོ་ཚོ ས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མངའ་

ཁུལ་རྣམས་དབང་འཛི ན་བྱེད་ཆེད་ཡོ ན་རྒྱལ་ཡོ ན་རྒྱལ་རབས་བཙུགས་པའི་
གསལ་བསྒྲགས་བྱས། ཕྱི་ལོ་ ༡༢༧༩ ལོར་སོག་པོས་རྒྱ་ནག་སུང་རྒྱལ་རབས་

ཀྱི་ལྷ་ོ ཕག
ུ ་ཏེ་རྒྱ་ནག་ཡོ ངས་རག
ྱོ ས་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་རྣམས་དབང་ད་ུ བསྡས
ྫོ ས་སོག་

པོས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་རེད། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཡོ ན་རྒྱལ་རབས་

ད་ེ རྒྱ་ནག་རང་གི ་རྒྱལ་རབས་ཡི ན་པར་བཤད་ནས་སོག་པོས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་

མྱོང་བའི་ས་ཁུལ་རྣམས་ཁོང་ཚོ འ་ི བདག་དབང་ཡི ན་ཞེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།
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ཕྱི་ལོ་ ༡༢༤༠ ལོར་སོག་པོའ་ི རྒྱལ་པོ་ཆི ང་གེ་སེ་ཁང་གི ་ཚ་བོ་གོ་དན་

ཁང་གི ས་བོད་ལ་དམག་དཔུང་དྲངས་ཏ་ེ སྐབས་དའེ ི་བོད་ཀྱི ་བླ་ཆེ ན་གྲས་ནས་
མཚན་སྙན་ཆེ་བ་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གདན་འདྲེན་ཞུས། དེ་ནས་བོད་

དང་སོག་པོའ་ི དབར་མཆོད་ཡོ ན་གྱི་འབྲེལ་བ་འགོ་ཚུགས། གོ་དན་ཁང་གི ་རྗེས་

སུ་སོག་པོའི་རྒྱལ་པོ་ོ ཀུ བ་ལའི་ཁང་གི ས་ནང་ཆོ ས་ལ་དད་ནས་ས་པཎ་གྱི་སྐུ་ཚ་

འག་ྲོ མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བླ་མར་བསྟེན་ཏེ་ནང་པའི་ཆོས་ད་ེ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཆོས་སུ་ཁས་བླངས། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་སོག་པོའ་ི དབང་ཤུ གས་

ཁྱབ་ཁུལ་གྱི་བླ་མ་ཆེ་ཤོས་སུ་བཀུར། ཕྱི་ལོ་ ༡༢༥༤ ལོར་ཀུབ་ལའི་ཁང་གི ས་
འགྲོ་མགོན་ཆོ ས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་གསོབ་ཕྱིར་དབང་ཡོ ན་ད་ུ བོད་

ཆོ ལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཆོ ས་སྲིད་ཀྱི་བདག་དབང་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཏ་ེ མཚན་བསདྟོ ་ཆེན་
པོ་ཞུས་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་སོག་པོའ་ི རྒྱལ་པོ་དང་། བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་དང་སྡ་ེ དཔོན་

ཆེ་ཁག་དབར་མཆོད་ཡོ ན་གྱི་འབྲེལ་བ་དེ་རི གས་མང་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

དབུས་ཨེ ་

ཤ་ཡའི་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི་འབྲེལ་བ་དེ་དག་རྗེས་སུ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་རི མ་

བྱོན་དང་མན་ཇུ་གོང་མ་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་གྱི་གཞི ་རྩ་ཞི ག་ཆགས་པ་དང་།
མཆོ ད་ཡོ ན་གྱི་འབྲེལ་བ་ནི་སྒརེ ་གྱི་འབྲེལ་བ་སྟེ་སྦྱིན་བདག་གི ས་བླ་མར་ཆོ ས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་དད་པ་ཞུ་བ་ཞི ག་ཡི ན་ཞི ང་། སྦྱིན་བདག་གི ་སྲིད་དབང་ལ་འཕོ་འགྱུར་

བྱུང་ནའང་དད་པ་ད་ེ རྒྱུ ན་མཐུ ད་ནས་གནས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། བོད་དང་སོག་པོ་
དབར་གྱི་མཆོ ད་ཡོ ན་གྱི་འབྲེལ་བ་ད་ེ ཡོ ན་རྒྱལ་རབས་མཇུག་འགྲིལ་ནའང་མུ ་

མཐུ ད་གནས་ཡོ ད།

མཆོ ད ་ཡོ ན ་འབྲེལ ་བར་མེ ད ་ད ་ུ མི ་ རུང ་བའི་ ཆ་རྐྱེན ་ནི་ ཡོ ན ་བདག་

གི ས་རང་གི ་བླ་མ་ལ་དད་འདནུ ་དང་ཕྱག་མཆོད་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཡི ན།

དེ་ཙམ་

མ་ཟད་ཡོ ན་བདག་གི ས་བླ་མར་སྲུང་སྐྱོབ་ཞུ ་བ་དེ་བླ་མས་ཡོ ན་བདག་ལ་ཆབ་
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སྲིད་ཀྱི་ལ་ཞནེ ་གནང་བས་མ་ཡི ན་པར་ཆོས་ཀྱི་སླབོ ་སྟོན་དང་ཐུ གས་སྨནོ ་གནང་

བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞུས་པ་ཞི ག་རེད། མཆོད་ཡོ ན་གྱི་འབྲེལ་བ་རི གས་ཁ་ཤས་ལ་
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཤུ གས་རྐྱེན་ཡང་ཡོ ད། དེ་ནི་བླ་མའི་སྐ་ུ ཕྱྭ ་དང་ཆོས་ལུགས་གཉིས་

སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་ད་ུ སྦྱི ན་བདག་གི ས་དམག་མི ་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་ཚུ ལ་
ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། ཡི ན་ནའང་རྒྱ་ནག་གི ས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ལྟར་སྲུང་
སྐྱོབ་ཞུ་མཁན་དེ་བླ་མ་ལས་གནས་བབས་མཐོ་བ་དེ་འདྲ་མ་རེད།

སྲུང་སྐྱོབ་ཞུ་
མཁན་དེ་ནི་བླ་མའི་སླབོ ་མ་ཞི ག་དང་བླ་མར་དད་གུས་ཞུ་མཁན་ཞི ག་རེད།
ཤར་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་སོག་པོའི་མངའ་ཁོངས་ཡོ ངས་སུ་ནང་ཆོ ས་འདི་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ཆོ ས་ལུགས་སུ་གྱུར་ཏེ་ས་སྐྱའི་བླ་མ་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབང་ཆ་མཐོ་ཤོས་

སུ་གྱུར་པའི་སྐབས་དའེ ི་བོད་སོག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་སྐརོ ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་
པ་ཡི ན་ན་ཧ་ཅང་གསལ་བོ་མཐོང་ཐུ བ།

འཇིག་རྟེན་མོ་ཆོས་ཀྱི་གོང་མ་དང་

ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་བླ་མ་གཉིས་སོ་སོར་ཆོས་སདྲི ་གཉིས་ཀྱི་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ཡོ ད་
ཀྱང་དེ་ནི་འདྲ་མཉམ་དང་། ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟསོ ། བརྩི་བཀུར། དད་

གུས་བཅས་གཞི ་རྩར་བཟུང་བ་ཞི ག་ཡི ན། བླ་མས་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་སྐྱོང་བ་དེ་

ཡོ ན་བདག་གི ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་པ་དང་། སོག་པོ་གོང་མས་སྲིད་དབང་སྐྱོང་བ་
ཁྲིམས་མཐུ ན་ཅན་ད་ུ གྱུར་བ་དེ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་པ་ཡི ན།

སོག་པོའི་གོང་མ་ཚོ འི་དབང་ཤུ གས་བོད་ནང་སླབེ ས་པ་ནི་དངོས་ཡོ ད་

ུ ་རབས་
གནས་ཚུལ་རེད། ཡི ན་ནའང་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ནང་བཤད་པ་ལྟར་དས

ུ ་སྐདེ ་ད་ུ བོད་ཀྱི་ཆོལ་ཁ་ཀྲུང་གོའ་ི ཡོ ན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མངའ་
བཅུ་གསུམ་པའི་དས
ཁོངས་སུ་ཚུད་ཅེས་པ་འདི་བདེན་དོན་མ་རེད།

སོག་པོའ་ི གོང་མ་གཅིག་གི ས་

ཀྱང་བོད་ནང་ཐད་ཀར་སྲིད་དབང་འཛི ན་སྐྱོང་བྱེད་མྱོང་མེད་ལ།

སོག་པོའ་ི

རྒྱལ་ཁབ་ལ་བོད་ཀྱི་ཁྲལ་འཇལ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་པའང་མེད། སོག་པོའ་ི གོང་མ་
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སུ་ཞི ག་གི ས་ཀྱང་བོད་དེ་རྒྱ་ཁོངས་སུ་བརྩི་མྱོང་མེད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༣༥༠ ལོར་ཕག་གྲུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ས་སྐྱའི་སྲིད་

དབང་འཕྲོག་སྟེ་བོད་དང་སོ ག་པོའི་དབར་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཅད་པ་

རེད། བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བོད་ཀྱི་འཛི ན་སྐྱོང་ལམ་སྲོལ་ལ་སོག་ལུགས་

ཀྱི་ཤན་ཞུགས་པ་རྣམས་མེ ད་པ་བཟོས་ཏེ་བོད་མི ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་

པའི་འཛི ན་སྐྱོང་གི ་ལམ་ལུགས་གསར་གཏོད་བྱས་པ་དང་། དེ་མཚུངས་ཁྲིམས་
ཡི ག་ཞལ་ལྕ་ེ བཅོ་ལྔ་ཞེས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་གསར་བཟོ་བྱས་ཡོ ད།

དེ་ནས་ལོ་

བཅོ་བརྒྱད་སོང་རྗེས་རྒྱ་ནག་སོག་པོའི་འོག་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་སྟེ་རྒྱ་ནག་མི ང་

རྒྱལ་རབས་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།

བོད་དང་རྒྱ་ནག་གོང་མ་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ། (༡༣༦༨་་་༡༦༤༤)
ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ནང་། “ཡོ ན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཚབ་མི ང་རྒྱལ་རབས་
ནས་བྱས་ཏེ་དེས་བོད་བདག་སྐྱོང་བྱ་རྒྱའི་དབང་ཆ་ཤུ ལ་འཛི ན་བྱས།”
ཞེས་

བཤད་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གཞི ་རྩ་མེད་པ་ཞི ག་རེད། གོང་ད་ུ བཤད་
པ་བཞི ན་བོད་སོག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དེ་སོག་པོས་རྒྱ་ནག་དབང་སྒྱུར་མ་བྱས་
གོང་བྱུང་བ་ཞི ག་དང་།

རྒྱ་ནག་སོག་པོའ་ི འོག་ནས་རང་བཙན་མ་བྱུང་གོང་

བོད་སོག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཆད་ཚར་བ་རེད།

དེར་བརྟེན་མི ང་གོང་མས་

བོད་ནང་སོག་པོའ་ི ཤུ ལ་འཛི ན་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་མེད། སོག་པོས་བོད་དང་

མཆོད་ཡོ ན་གྱི་འབྲེལ་བ་དེ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་རི ང་མཇུག་སྐྱོང་བྱས་ཡོ ད། གལ་ཏེ་བོད་

ནང་སོག་པོའི་ཤུ གས་རྐྱེན་བྱུང་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ནའང་སོག་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི ་

མང་གི ་ཁྲིམས་མཐུ ན་སྐུ་ཚབ་མཚོ ན་པའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་སོག་པོའི་གཞུང་
ཞི ག་གནས་བཞི ན་ད།ུ

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སོག་པོའ་ི དབང་ཤུ གས་ཤུ ལ་འཛི ན་
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བྱེད་པའི་བདག་དབང་ཡོ ད་ཟེར་བ་ནི་ཧམ་ཤེད་བྱས་པ་རང་རེད། བོད་དང་མི ང་

རྒྱལ་རབས་དབར་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཉུ ང་ཉུ ང་ཡི ན་ཞི ང་འབྲེལ་བ་ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་
དེ་ཚོ ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་གསལ་ཡོ ད།

རྒྱལ་རབས་དེ་དག་ནང་བོད་འདི་

མི ང་གོང་མའི་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་པའི་ལོ་རྒྱུས་གང་ཡང་འཁོད་མེད།

ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའི་ནང་ཁོང་ཚོ འི་གཞུང་དང་བོད་ཀྱི་བླ་མ་སྒརེ ་དབར་འབྲེལ་བ་
བྱུང་བ་དེ་བོད་ལ་མི ང་གོང་མའི་དབང་སྒྱུར་ཡོ ད་པའི་མཚོ ན་རྟགས་རེད་ཅེས་

བཤད་འདགུ མི ང་གོང་མ་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་བའི་བླ་མ་དེ་ཚོ ་སུ་ཞི ག་གི ས་ཀྱང་

བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་བཟུང་མེད་སྟབས་ཁོང་རྣམ་པ་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཚུ ལ་གླངེ ་
བ་དས
ེ ་བོད་རང་བཙན་གྱི་གནས་བབས་ལ་གནོད་འགལ་གང་ཡང་འགྲོ་མི ་ཐུ བ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༣༥༠ ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་དེ་ཕག་གྲུ་དང་། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ

༡༤༨༡ ལོ་ནས་རི ན་སྤུངས་པས་བཟུང་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༤༠༦ ལོར་ཕག་གྲུ་གོང་
མ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་རྒྱ་ནག་མི ང་གོང་མས་རྒྱ་ནག་ཏུ ་གདན་ཞུ་ཕུལ་ཡང་

ཞལ་བཞས
ེ ་མ་གནང་བ་དེས་བོད་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་དབང་འོག་ཏུ ་མེད་པ་གསལ་པོ་

བསྟན་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༥༦༥ ནས་ ༡༦༤༢ ལོ་བར་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་སྲིད་
དབང་མ་བཞེས་པའི་བར་དར
ེ ་སྡ་ེ སྲིད་གཙང་པས་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་བསྐྱངས་

རི ང་མི ང་རྒྱལ་རབས་དང་སྐབས་རེ་འབྲེལ་བ་ཕྲན་བུ་རེ་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་ད་ེ སྐབས་
བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི ་དབང་ཤུ གས་སླབེ ས་པའི་རི གས་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༦༤༤ ལོར་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་འཛུལ་པས་ (མན་ཇུ་) ཡང་
བསྐྱར་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་སྲིད་དབང་འཕྲོགས་པ་རེད། སྐབས་དེར་མན་ཇུས་རྒྱ་

ཆེ འི་མངའ་ཁོངས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པའི་ནང་ནས་ཆ་ཤས་གལ་ཆེ ་ཤོས་རྒྱ་ནག་
ཆགས་པ་རེད། རྒྱལ་རབས་དེ་ལ་ཆི ང་རྒྱལ་རབས་ཞེས་མི ང་བཏགས་ཡོ ད་པ་

རེད།

25

བོད་དང་མན་ཇུ་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ། (༡༦༣༩་་་༡༩༡༡)
ཕྱི་ལོ་ ༡༦༤༢ ལོར་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ ཕྲེང་ལྔ་པ་ཆེན་པོར་ཡོ ན་བདག་

སོག་པོ་གུ་ཤྲི་ཁང་གི ས་ཕྱག་རོགས་ཞུས་ཏེ་ཁོང་བོད་གཅི ག་གྱུར་གྱི་ཆོས་སདྲི ་ཀྱི་
མངའ་བདག་ཆགས་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་བོད་མི ་ཚོ ས་ཁོང་ལ་༸གོང་ས་ཆེན་

པོ་ཞེས་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་མཚན་བསྟོད་ཞུ་གི ་ཡོ ད། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་
པོའ་ི མཚན་སྙན་ནི་བོད་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཡོ ངས་སུ་ཁྱབ་ཡོ ད།

༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་སོག་པོ་ཙམ་མ་ཟད་མན་ཇུ་དང་ཡང་འབྲེལ་

དམ་ཟབ་གནང་ཞི ང་། བོད་དང་མན་ཇུ་དབར་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་ལམ་

ཐོག་མ་དེ་མན་ཇུ་གོང་མ་ཐེ་ཙུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༣༩ ལོར་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་

ས་མུག་དཱན་ (ཧྲེན་ཡང་) ད་ུ ༸གོང་ས་མཆོག་གདན་ཞུའ་ི མགྲོན་བརྡ་ཕུལ་བ་
ནས་བཟུང་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ངོ་ཕེབས་མ་གནང་ཡང་མན་

ཇུ་གོང་མའི་རྒྱལ་སར་སྐུ་ཚབ་གཏོང་གནང་གི ས་གོང་མ་ཐ་ེ ཙུང་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་
མ་དང་ཁོང་གི ་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་ཀྱི་ཡོ ན་བདག་དང་ལེན་ཞུ་རྒྱུ འི་ཞལ་བཞེས་གནང་།

སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་མན་ཇུའི་དབར་མཆོ ད་ཡོ ན་གྱི་འབྲེལ་བ་
འགོ་ཚུགས།

མན་ཇུ་དང་བོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དེ་ཡང་སོག་པོ་ོ དང་བོད་ཀྱི་འབྲེལ་
བ་ལྟར་ལས་དེར་རྒྱ་ནག་འདྲེས་བསླད་གང་ཡང་མེད། ཆི ང་རྒྱལ་རབས་སྐརོ ་ཕྱི་
རྒྱལ་རྒྱལ་རབས་མཁན་ཨོ ་ཝི ན་ ལ་ཀྲི་མོར་ནས། “ཆི ང་ནི་མན་ཇུའ་ི རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་ཡི ན་པ་དང་རྒྱ་ནག་ནི་དེའ་ི ཆ་ཤས་གཅིག་རེད།”

11

ཅེས་གསུངས་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་དབང་བསྒྱུར་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༥༣ ལོར་མན་ཇུ་གོང་མ་ཤུ ན་ཙི ས་༧གོང་
ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་པེ་ཅིང་ད་ུ གདན་འདྲེན་ཞུས་ཤི ང་།
༸གོང་ས་མཆོག་དངོས་
11 ཨོ ་ཝི ན་ ལ་ཀྲི་མོར་གྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ་དེབ། མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་བྱ་ཞེས་པའི་
ནང་གསལ།
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གཞི འ་ི ཆི བས་སྒྱུར་སྐབས་གོང་མ་རང་ཉིད་རྒྱལ་ས་ནས་ཕྱི་རོལ་ཉིན་བཞི འ་ི སར་
ཕེབས་བསུར་བཅར་ཡོ ད། དེ་སྐརོ ་རྒྱ་ནག་ནང་བཅའ་བཞུགས་ཨ་མེ་རི ་ཀའི་ཕྱི་

འབྲེལ་མི ་སྣ་མཁས་དབང་ཌབ་ལི འུ་ ཌབ་ལི འུ་ རོག་ཧིལ་ནས་ཕྱོགས་བསྡམོ ས་
གནང་དོན། “ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ ཞུ་སྟངས་ནི་རང་དབང་རང་

བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅི ག་གི ་རྒྱལ་པོ་ཞི ག་ལ་ཇི ་ལྟར་ཞུ ་དགོས་པའི་ཆེ་བསདྟོ ་ཆ་

ཚང་ཞུས་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གི ་ལོ་རྒྱུས་ཡི ག་ཆ་ཁག་གི ་ནང་དའུ ང་དེ་ལས་

སྤས
ྲོ ་པའི་ཁོང་ལ་ལྟ་སྟངས་མི ་འདྲ་བ་གཞན་གང་ཡང་ཡོ ད་ལུགས་གསལ་མེད་
ུ ་སུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྲིད་ཕྱོགས་
ཅིང་། རྒྱ་བོད་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ནི་དེའ་ི དས

ཀྱི་དབང་ཤུ གས་ལ་གུ་ཤྲི་ཁང་གི ་དྲག་པོའ་ི རྒྱབ་གཉེར་ཡོ ད་པ་དང་། སོག་ཡུལ་

ཡོ ངས་ཀྱི ས་ཁོང་ལ་དད་གུ ས་ཞུ ་བཞི ན་པ་བཅས་ལ་བརནྟེ ་ད་ེ ལ་མན་ཇུ་གོང་
12
མས་འགྲན་རྩོད་བྱེད་ཐབས་བྲལ་བའི་གནད་དོན་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།”
ཅེས་
གསུངས་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་མན་ཇུ་གོང་མ་དང་།

༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཕན་

ཚུ ན་སྔར་ན་མ་གྲགས་པའི་ཆེ ས་མཐོའི་མཚན་བསྟོད་འབུལ་རེས་གནང་བ་དེས་

མི ་ལོ ་བཅུ་ཕྲག་གི ་གོང་ད་ུ བཙུགས་པའི་མཆོ ད་ཡོ ན་གྱི ་འབྲེལ་བ་དེ་སླར་ཡང་
སྲ་བརྟན་ད་ུ གྱུར་བ་རེད།

ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ནང་མན་ཇུ་གོང་མས་༸གོང་ས་

མཆོག་ལ་མཚན་བསྟོད་ཕུལ་བ་དེ་ཁོ་ན་བྲིས་ཡོ ད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གི ་འཆར་ཅན་
གྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཏེ།

མན་ཇུ་གོང་མས་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོར་མཚན་བསྟོད་
ཕུལ་བ་དས
ེ ་གང་ཉིད་ལ་བོད་ཀྱི ་སྲིད་དབང་སྐྱོང་བའི་ཐོབ་དབང་བྱུང་བ་རེ ད་

ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་ནི་ཆེད་མངགས་སྐབས་དེར་བྱུང་བའི་གནད་དོན་

ཁག་གཡོ ་འགེབས་བྱས་པ་ཞི ག་རེད། དོན་དངོས་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་པོ་རྣམ་

12 ལྷ་སའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་སྐ་ུ ཕྲེང་རི མ་བྱོན་དང་། རྒྱ་ནག་གོང་མ་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ། ༡༦༤༤ ནས་ ༡༩༠༨
བར་ཞེས་པའི་ནང་གསལ།
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གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་མཚན་བསྟོད་འབུལ་རེས་གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན་ཞི ང་། གལ་

ཏ་ེ ༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་སདྲི ་དབང་སྐྱོང་བ་ད་ེ མན་ཇུ་གོང་མས་ཕུལ་བའི་མཚན་
བསྟོད་ལ་ལྟསོ ་དགོས་པ་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་ན།

མན་ཇུ་གོང་མས་སྲིད་དབང་
སྐྱོང་བ་ད་ེ ཡང་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་མཚན་བསྟོད་གནང་བ་ལ་ལྟསོ ་དགོས་པ་
ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ།

ུ ་བོད་དང་མན་ཇུ་དབར་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ནི་མཆོད་
ཆི ང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དས

ཡོ ན་ཀྱི་འབྲེལ་བ་རྨང་གཞི ར་བྱས་པའི་འབྲེལ་བ་ཞི ག་རེད།

བོད་པས་སོག་པོ་

ཇུན་གར་བོད་ནས་མཐར་སྐྲོད་བཏང་བ་དང་། ༸གོང་ས་བདནུ ་པ་ཆེན་པོ་ལྷ་
སར་གདན་འདྲེན་ཆེད་བོད་པས་མན་ཇུ་གོང་མར་རོགས་རམ་འབོད་སྐུལ་བྱས་
ུ ་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་མན་
པ་ལྟར་མན་ཇུས་རོགས་རམ་བྱས་ཡོ ད།དས

ཇུའ་ི དཔུང་དམག་བོད་ད་ུ ཡང་བསྐྱར་ཐེངས་གསུལ་སླབེ ས་ཤི ང་། དང་པོ་ནི་ཕྱི་
ལོ་ ༡༧༩༢ ལོར་གོར་ཤའི་བཙན་འཛུལ་འགོག་ཆེད་དང་། གཞན་དག་གཉིས་

ུ ་སྐབས་གཉིས་སུ་
ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༢༨ དང་ ༡༧༥༡ ལོ་སོ་སོར་ནང་འཁྲུག་གི ་དས

ལྷངི ་འཇགས་ཡོ ང་ཆེད་རོགས་རམ་བྱེད་པར་ཡོ ང་བ་ཞི ག་རེད། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་
འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་རེ་སྐུལ་བྱས་པ་ལྟར་ཡོ ང་བ་ཞི ག་དང་མཆོ ད་ཡོ ན་གྱི་འབྲེལ་བར་

བརྟེན་ནས་ཡོ ང་བ་ཞི ག་རེད།

ུ ་སྐབས་ལ་མན་ཇུའི་ཤུ གས་རྐྱེན་
བོད་ནང་དཀའ་རྙ ག
ོ ་ཡོ ད་པའི་དས

ཡང་གང་འཚམས་བྱུང་ཡོ ད།

ུ ་ཡུན་རི ང་པོར་གནས་ཐུ བ་མེད།
འོན་ཀྱང་དས

བོད་ནང་འཇར་མུ་ (༡༨༤༡་་་༡༨༤༢) དང་། བལ་ཡུལ། (༡༨༥༥་་་༡༨༥༦)རྒྱ་

གར་དབྱིན་གཞུང་ (༡༩༠༣་་་༡༩༠༤) བཅས་ཀྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྐབས་

ུ ་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དཀྱིལ་
མན་ཇུས་འགན་ཁུར་གང་ཡང་བླངས་མེད། དས
ཙམ་ནས་མན་ཇུ་གོང་མ་དང་། ཨམ་བན་གྱི་བོད་ནང་གི ་འགན་དབང་ནི་མི ང་
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ཙམ་ད་ུ གྱུར་བ་རེད།

ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའི ་ ནང་མན་ཇུ འི ་ གོང ་མ་མཆན་ལུ ང ་གི ས ་ཕྱི ་ ལོ ་

༡༧༩༣ ལོར་ལུགས་སྲོལ་གསར་འཛུགས་ཀྱི་རྩ་ཚི ག་དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་ཞེས་པ་

དང་། བོད་ནང་ཨམ་བན་བཙུགས་པ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ ་འགྲེལ་བཤད་མང་པོ་ཞི ག་
བརྒྱབ་འདགུ ་ལ།

རྩ་ཚི ག་དེ་མན་ཇུ་གོང་མས་དབང་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ལ་

བཀའ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་བྲིས་འདགུ དོན་དངོས་ནི་བོད་དང་གོར་ཤའི་དམག་འཁྲུག་

ཐག་ཆོ ད་རྗེས་མན་ཇུ་གོང་མས་བོད་གཞུང་ལ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་འཆར་

བཏོན་པ་ཙམ་ཞི ག་རེད།

ཨམ་བན་ནི་བོད་ཀྱི་འཛི ན་སྐྱོང་བྱེད་པོ་མི ན་པར།

མན་ཇུའ་ི ཁེ་ཕན་ལ་ལྟ་རྟོག་དང་གོང་མའི་ཚབ་བྱས་ཏེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོའ་ི ༸སྐའ
ུ ་ི སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཞི ག་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༧༩༢
ལོ ར་གོར་ཤས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོ ག་ནས་མན་ཇུ་

མན་ཇུས་ཀྱང་དཔུང་དམག་
ཁྱོན་ཆེ་བཏང་སྟེ་གོར་ཤ་མཐར་སྐྲོད་གཏོང་རྒྱུར་རོགས་རམ་ཞུས་ཡོ ད། དེ་རྗེས་
གོང་མར་རོགས་རམ་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་ཞི ང་།

གོར་བོད་ཆི ངས་ཡི ག་འཇོག་སྐབས་བར་མི ་ཡང་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་ནི་བོད་

པས་མན་ཇུར་དམག་རོགས་འབོད་སྐལ
ུ ་བྱས་པ་ཐེངས་བཞི ་པ་ཡི ན་ཞི ང་། ད་
དངུ ་ཡང་བོད་པས་ཁོང་ཚོ ར་དམག་རོགས་རེ་སྐལ
ུ ་བྱས་ཡོ ང་བསམ་ནས་སླད་ད་ེ

རི གས་མི ་ཡོ ང་བའི་ཆེད་ད་ུ བོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ཐེ་བྱུས་ཕྲན་བུ་ཆེ་ར་ུ བཏང་ཡོ ད།

རྩ་ཚི ག་ད ་ེ ནི་ ཡོ ན ་བདག་མན་ཇུ ་ གོང ་མས་རང་གི ་ བླ་ མར་བསམ་

འཆར་ཕུལ་བ་ཞི ག་ལས།

རྒྱལ་པོས་ཆབ་འབངས་ལ་བཀའ་རྒྱ་ཁྱབ་བསྒྲགས་

བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཞི ག་མ་རེད། སྐབས་དེའ་ི མན་ཇུའ་ི དམག་དཔོན་ཕུ་ཁང་ཨན་ནས་
༸གོང་ས་སྐ་ུ ཕྲེང་བརྒྱད་པ་མཆོག་ལ་རྩ་ཚི ག་སྐརོ ་ཞུས་པ།

ཡང་

ཧན་ཀྲང་

གི ས་བྲིས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ཞེས་པའི་ནང་གསལ་
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དོན། “དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་ངེད་ལ་གོང་མ་ཆེན་པོས་བཀའ་སླབོ ་ཞི བ་ཕྲ་གནང་

ནས་དོན ་ཚན་རེ ་ རེ ་ བཞི ན ་མཛུ བ ་ས ནྟོ ་མཛད་ད ་ེ ག ས
ྲོ ་མོ ལ ་ཞི བ ་ཕྲ་བྱེད་རྒྱུ ར་
ུ ་གཏན་ད་ུ སྐྱོན་མི ་ཡོ ང་བ་དང་།
གནང་ནས་དས
ཕན་པའི་ཐུ གས་རེ་མཛད་ཀྱི་ཡོ ད།

ུ ་ཡུན་ད་ུ
བོད་པ་རྣམས་ལ་དས

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་གང་ཉིད་ཀྱིས་གོང་མ་ཆེན་
པོར་བཀའ་དྲིན་གསོ་དགོས་པ་མཁནྱེ ་གསལ་ཡི ན་པས་འབྱུང་འགྱུར་གས
ྲོ ་མོ ལ་
བྱས་ནས་ཐག་ཆོ ད་རས
ྗེ ་གུས་པ་ཆེན་པོས་བརྩི་སྲུང་བྱས་ཏེ་བྱ་བ་སྒྲུབ་ངེས་ཡི ན་

པ་སྨསོ ་ཅི་དགོས།

གལ་སྲིད་ཡུན་རི ང་ད་ུ ཆགས་པའི་གོམས་གཤི ས་མཁྲེགས་

བཟུང་བྱས་ན་དམག་ཕྱིར་འཐེན་མཛད་རྒྱུ་ཡི ན་པས། ཕྱིན་ཆད་དོན་དག་བྱུང་

ནའང་གོང་མའི་སྲིད་གཞུང་གི ས་དེའ་ི ཐོག་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་མི ན། གང་ཞི ག་

གང་ཞི ག་ལྕ་ི བ་ཡི ན་དང་གང་ཞི ག་
13
ཡང་བ་ཡི ན་དེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་གདམ་ག་གནང་ཆོག”
ཅེས་གསལ་བ་དེ་ནས་
ཕན་པ་ཡི ན་དང་གང་ཞི ག་གནོད་པ་ཡི ན།

རོགས་རམ་གྱི་ངོ་བོ་ཡི ན་པ་མཐོང་ཐུ བ།

རྩ་ཚི ག་ནང་གི ་བསམ་འཆར་ཁག་ནས་བོད་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོ ད་པ་

རྣམས་བླངས་པ་དང་། དགོས་མཁོ་མེད་པ་རྣམས་ངོས་ལེན་བྱས་མེད། དེའ་ི
སྐརོ ་པཎ་ཆེན་དགུ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མས། “རྒྱ་མའི་སྲིད་བྱུས་གང་ཞི ག་བོད་རང་
ཉིད་ཀྱི་ལྟ་ཚུ ལ་དང་མཐུ ན་ན་ཨམ་བན་གྱི་སླབོ ་སནྟོ ་ལ་ཉན་རྒྱུ ་ཨང་གསར་ཡོ ད་
ཀྱང་།

གལ་ཏེ་སླབོ ་སྟོན་དེ་ཉིད་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དང་འགལ་ཟླར་གྱུར་

ུ ་མཐུ ་བྲལ་
ཚེ ་རྒྱ་ནག་གོང་མ་སྐ་ུ ངོ་མས་ཀྱང་ཁོང་ཚོ ར་ཤུ གས་རྐནྱེ ་སྤལ
ེ ་བའི་ནས
14
བ་ཡི ན།” ཞེས་གསུངས་ཡོ ད། ལྷག་པར་དེའ་ི ནང་གི ་དོན་གནད་གལ་ཆེ་ཤོས་

གཅིག་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་དང་།

པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་བོད་ཀྱི་བླ་

13 བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རི མ་གཡུ ་ཡི ་འཕྲེང་བ། བམ་པོ་ ༢ བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ཚན་རི ག་ཁང་། ལྷ་ས། ༡༩༩༡
ཤོག་གྲངས་ ༣༡༦ ནང་གསལ།
14 ཀེབ་ཀྲེན་ ཨོ ཱ་ ཀཱ་ོ ནོར་གྱི་ཉིན་དེབ། ༡༩༩༣།༩།༤ ནང་གསལ།

30

ཆེ ན་ཁག་གི ་ཡང་སྲིད་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་ཏ་ེ ངོས་འཛིི ན་ཞུ་དགོས་བཤད་པ་དེ་
རེད།

འོན་ཀྱང་དེ་ནི་བོད་གཞུང་དང་བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཁག་གི ་རང་འཁྲའི་ལས་

འགན་ཞི ག་ཡི ན། ཡང་སྲིད་རྣམས་སྔར་བཞི ན་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་གཞི ར་

བཟུང་ནས་ངོས་འཛི ན་ཞུས་པ་ལས་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་གསེར་བུམ་དཀྲུག་དགོས་
པའི་ངོས་པ་མེད། དཔེར་ན། བསམ་འཆར་དེ་བཏོན་ནས་རི ང་པོ་མ་སོང་བར་

༸གོང་ས་སྐ་ུ ཕྲེང་དགུ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༠༨ ལོར་གསེར་བུམ་མ་དཀྲུགས་པར་ངོས་
འཛི ན་ཞུས་པ་ལྟ་བུ་རེད།

རྩ་ཚི ག་ནང་གི ་དོན་གནད་གལ་ཆེ ་གཞན་ཞི ག་ནི་ཨམ་བན་གྱི ་ལས་

འགན་སྐརོ ་རེད།

དང་།

ཨམ་བན་གྱི་ངོ་བོ་ནི་སྐབས་དེར་དེང་གི ་གཞུང་ཚབ་ལྟ་བུ་

ཕྱོགས་གཞན་ནས་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་མཆོད་ཡོ ན་གྱི་འབྲེལ་བའི་ཆ་

ནསབཅའ་སྡདོ ་བྱས་པ་ཞི ག་རེད།

ཨམ་བན་གྱི་གནས་སྟངས་ནི་ཨམ་བན་ཡུ་

ཏའི་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༣ ལོར་རྒྱ་གར་དབྱིན་ཇི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མོར་ཀྲི་མར་ཏའི་
ཌུ་རན་ཌི ་ལ་གསུངས་པའི་ཚི ག་ཐོའ་ི ནང་གསལ་པོ་ཡོ ད་པ་སྟེ། “ཁོང་ནི་ལྷ་སར་
སྐ་ུ མགྲོན་ཞི ག་ཡི ན་པ་ལས་སྦྱིན་བདག་མི ན། སྦྱིན་བདག་ངོ་མ་ཟུར་ད་ུ བཞག་
15
ནས་ཁོ་ལ་ནསུ ་པ་གང་ཡང་མེད།” ཅེས་བརྗོད་གནས་འཁོད་ཡོ ད།
ལོ་ལྷ་སར་ཡོ ད་པའི་ཡི ་ཤུ འ་ི ཆོས་སྤལེ ་
སྒ་བེཀྲ་གཉིས་ཀྱིས། “བོད་གཞུང་གི ་གནས་སྟངས་དེ་ཡེ ་

དེ་མཚུངས་ཕྱི་ལོ་

མཁན་ཧག་དང་།

༡༨༤༦

ཤུ འ་ི བླ་ཆེན་པོབ་ལྟ་བུ་དང་།

རྒྱ་མའི་གཞུང་ཚབ་དེ་རོམ་ད་ུ ཡོ ད་པའི་ཨོ ་སེ་ཀྲི་
16
རི ་ཡའི་གཞུང་ཚབ་ལྟ་བུ་ཞི ག་རེད།” ཅེས་བཤད་ཡོ ད། རྒྱ་མི འ་ི གཞུང་ཚབ་

15 སཱར་ པཱར་སི ་ ས་ཡེ ག་གི ས་བྲིས་པའི་སཱར་མོར་ཀྲི་མོར་ ཌུ་རན་ཌའི་མི ་ཚེ འ་ི ལོ་རྒྱུས། ལོན་ཌོན། ༡༩༢༦
ཤོག་གྲངས་ ༡༦༦ ནང་གསལ།
16 ཧག་དང་། སྒ་བེཀྲ་གཉིས་ཀྱི་བརྩམས་དེབ་ཌེ་ཁུ་ཝར་ཏེ། ངྷུ། ཐི་སྦཊེ ། ༡༨༤༥ ནས་ ༡༨༤༦ བར། ༡༩༣༣
ཤོག་གྲངས་ ༥༠ ནང་གསལ།
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ཅེས་པ་འདི་མི ་མང་ཆེ་བའི་ངོས་འཛི ན་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ས་ཞི ག་རེད།

དོན་ད་ུ

མན་ཇུ་གོང་མས་བོད་ནང་ཨམ་བན་བསྐ་ོ སྐབས་དོ་སྣང་གི ས་སོག་པོ་དང་མན་ཇུ་
མི ་རི གས་ལས་རྒྱ་མི ་བསྐ་ོ བཞག་མི ་བྱེད་ཅིང་། དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་ནི། ཨམ་བན་

བསྐ་ོ གཏོང་མཆོད་ཡོ ན་གྱི་འབྲེལ་བའིཐག
ོ ་ནས་བྱུང་བ་དང་།དེ་ནི་བོད་དང་སོག་

པོ་མན་ཇུ་བཅས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ལས་རྒྱ་མི ་དང་འདྲེས་བསླད་མེད་
པས་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༨ ལོར་མན་ཇུས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དེ་བོད་

ུ ་
དང་མན་ཇུ་གོང་མ་གཉིས་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ལ་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་བའི་དས
མཚམས་ཤི ག་ཡི ན།
དེའ་ི གོང་ད་ུ མན་ཇུ་བོད་ལ་ཡོ ང་བ་དེ་དག་ནི་༸གོང་ས་

མཆོག་དང་བོད་གཞུང་གི ས་རེ་སྐལ
ུ ་གནང་བ་ལྟར་རོགས་བྱེད་པར་ཡོ ང་བ་ཞི ག་

རེད། བོད་དང་དབྱིན་ཇིའ་ི ཤུ གས་རྐྱེན་འགོག་ཆེད་མན་ཇུས་བོད་བཙན་བཟུང་

ུ ་ཚོ ད་ཐུ ང་ཐུ ང་ལས་བཟུང་ཐུ བ་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༠ ལོར་མན་
བྱས་ཀྱང་དས

ཇུས་༸གོང་ས་མཆོ ག་ནས་མན་ཇུ་དང་མཆོ ད་ཡོ ན་གྱི་འབྲེལ་བ་བཅད་པ་ཡི ན་
ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།

ཡོ ན ་བདག་གི ས ་བླ་ མར་བསུ ན ་གཙེ ར ་ཞུ ས ་སྟབས་མཆོ ད ་ཡོ ན ་གྱི ་

འབྲེལ་བའི་གཞི ་རྩ་དེ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་ནས།

བོད་པས་མན་ཇུའ་ི བཙན་

མཐར་མན་ཇུའ་ི དམག་མི ་བོད་ལ་མགོ་
ུ ་གོར་ཥས་བར་
བཏགས་ཞུ་དགོས་བྱུང་བ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོའ་ི དབྱར་དས

འཛུལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱས་པ་དང་།

ུ ་བྱས་ཏེ་བོད་རྒྱ་དབར་དོན་ཚན་གསུམ་ཡོ ད་པའི་གན་ཡི ག་ཅི ག་བཞག་
འདམ

ས་ྟེ མན་ཇུའི་དཔུང་དམག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་མགོ་བཏགས་ཞུས་པ་དེར་

ཁོང་ཚོ ་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ་རེད། ༸གོང་ས་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་རང་
གི ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༤ཉིན་བོད་
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འདི་བཞི ན་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅི ག་ཡི ན་པ་སླར་ཡང་དག་བསྐྱལ་

གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།

བོད་དང་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ། (༡༨༥༧་་་༡༩༡༡)
ུ ་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་དས
ུ ་མཇུག་ནས་དབྱིན་ཇིས་བོད་ནང་ཚོ ང་
དས

འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐད་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་པ་དང་།

དབྱིན་ཇི་དེ་སྔ་བོད་གཞུང་

དང་ལབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོ ད་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རུ་ཁག་དང་རི མ་བཞི ན་ཆི ངས་

ཡི ག་དང་གས
ྲོ ་མཐུ ན་བཞག་པ་བརྒྱུད་བོད་ད་ུ ཡོ ང་རྩིས་བྱས་པ་དེར་གདོང་ལེ ན་

མ་བྱས་ན་བོད་རང་བཙན་ཤོར་ཉེན་གྱི་འཇིགས་སྣང་བྱུང་བ་རེད། ༸གོང་ས་སྐ་ུ

ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་རང་བཙན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་

བ་དེས་དབྱིན་ཇི་འུ་ཐུ ག་པ་དང་།ཡང་ཨུ་ར་ུ སུས་བོད་ནང་འཛུལ་ཏེ་དབུས་ཨེ ་ཤ་

ཡའི་དབང་ཚད་ཆ་སྙམ
ོ ས་ཡོ ད་པ་དེར་ཡོ ་འཁྱོམས་ཡོ ང་རྒྱུར་དབྱིན་ཇིར་སེམས་

འཚབ་ཡོ ད་པ་རེད།

དེར་བརྟེན་དབྱིན་ཇིས་བོད་གཞུང་དང་མཉམ་ད་ུ ཐབས་

ཤེས་རི མ་པ་བྱས་ཀྱང་གྲོས་མོལ་བྱེད་མ་ཐུ བ་སྟབས། ཁོང་ཚོ ས་མན་ཇུ་ལ་བརྟེན་

ནས་བོད་ཀྱིས་ཁོང་ཚོ ར་མཉམ་རོགས་ཡོ ང་ཐབས་བྱས་པ་རེད། དེའ་ི འབྲས་བུ་

ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༩༠ དང་ ༡༨༩༣ ལོ་སོ་སོར་དབྱིན་ཇི་དང་མན་ཇུ་དབར་ཆི ངས་
ཡི ག་ཁག་གཉིས་བཞག་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།
གནོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འཁོད་ཡོ ད་ཀྱང་།

ཆི ངས་ཡི ག་དེའ་ི ནང་བོད་པར་ཕན་

ཆི ངས་ཡི ག་འཇོག་སྐབས་བོད་ཀྱིས་

མཉམ་ཞུགས་བྱས་མེད་སྟབས། བོད་གཞུང་གི ས་ཆི ངས་ཡི ག་དེ་ངོས་ལེན་གནང་

མེད། དེས་རྐྱེན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༣ ལོར་དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་

བྱས་ཤི ང་། དེ་སྐབས་མན་ཇུ་བོད་ལ་རོགས་པ་བྱས་མེད་པ་མ་ཟད། ཨམ་བན་

ཡི ་ཏའི་ཡི ས་སྔནོ ་ད་ུ བཞད་པ་བཞི ན་བོད་པའི་སྤདྱོ ་ཚུ ལ་དའེ ི་འགན་ང་ཚོ ར་མེད་

ཅེས་བཤད་པ་རེད།

དབྱིན་ཇིའ་ི དམག་གི ས་བོད་གཞུང་དང་མཉམ་ད་ུ ཆི ངས་
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ཡི ག་བཞག་སྟེ་ལོ་གཅིག་ནང་ཚུད་ལྷ་ས་ནས་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པ་རེད།

ཆི ངས་

ཡི ག་གི ་ནང་དོན་ནས་བོད་ད་ེ ཕྱི་སྲིད་དང་ནང་སྲིད་གཉིས་ཐད་ནས་རང་བཙན་

རང་བདག་གི ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡི ན་པ་མཚོ ན་ཞི ང་། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མི ན་ན་ཆི ངས་

ཡི ག་ནང་གསལ་དབྱིན་ཇིར་ཐོབ་ཐང་ཁག་སྤྲོད་ཐུ བ་ཐབས་ཡོ ད་པ་མ་རེད། ལྷ་

སའི་ཆི ངས་ཡི ག་ད་ུ གྲགས་པ་དེའི་ནང་བོད་དང་མན་ཇུ་དབར་དམི གས་བསལ་
གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཁས་ལེན་བྱས་མེད་ཅིང་།

དབྱིན་ཇིས་བོད་དང་མཉམ་

ད་ུ ཆི ངས་ཡི ག་བཞག་པའི་བྱ་བ་དས
ེ ་ཁོང་ཚོ ས་བོད་ལ་ཕྱིའི་སབྟོ ས་ཤུ གས་གང་

ལའང་ལྟས
ོ ་མ་དགོས་པར་རྒྱལ་འབྲེལ་ཆི ངས་ཡི ག་རི གས་འཇོག་པའི་དབང་

ཚད་ཡོ ད་པར་ཤུ གས་ཀྱིིས་ངོས་འཛི ན་བྱས་པ་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད།

ལྷ་ སའི་ ཆི ང ས་ཡི ག་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ ར་མན་ཇུ འི་ མཉམ་རུབ ་ཡོ ང ་

ཐབས་སུ་དབྱིན་ཇིས་ཕྱི་ལོ་

༡༩༠༦

ལོར་བོད་མི འ་ི མཉམ་ཞུགས་དང་ཤེས་

རགྟོ ས་མེ ད་པར་ཁོང་ཚོ འི་མཉམ་རྩ་འཛི ན་གས
ྲོ ་མཐུ ན་ཞི ག་བཞག་པ་དེ་དང་།

དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༧ ལོར་ར་ུ སུ་མཉམ་གྲོས་མཐུ ན་ཞི ག་བཞག་པ་བཅས་

ཀྱིས་བོད་ད་ེ དབྱིན་ཇི འི་ཤུ གས་རྐྱེན་ཁྱབ་ཡུལ་ཞི ག་ཏུ ་ངོས་འཛི ན་བྱས་པ་དང་
འབྲེལ་བོད་ཐོག་མན་ཇུའ་ི “མི ང་ཙམ་གྱི་དབང་སྒྱུར” ཟེར་བ་དེ་ཡང་གཞི ་
ནས་གསར་གཏོད་བྱས་པ་རེད།
ཡི ན་ནའང་བོད་གཞུང་དང་མན་ཇུ་གོང་མ་
གཉིས་ཀས་དེར་ཁས་ལེན་བྱས་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༨ ལོར་མན་ཇུས་བོད་ནང་

ུ ་ཡུན་ཁྱུག་ཙམ་རི ང་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྐབས་དབྱིན་ཇིས་སླར་ཡང་བོད་ནང་
དས

ཚོ ང་འབྲེལ་ཐད་མན་ཇུ་དང་མཉམ་ད་ུ ཆི ངས་ཡི ག་ཅིག་བཞག་པ་རེད། དེ་སྐརོ ་

རྒྱ་གར་ད་ུ ཡོ ད་པའི་དབྱིན་ཇིའ་ི རྒྱལ་ཚབ་ལོར་ཌ་ ཀར་ཛོ ན་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་
གནང་དོན། “བོད་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི ་མི ང་ཙམ་གྱི་དབང་སྒྱུར་ཟེར་བ་དེ་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི་རྟོགས་འཆར་ཞི ག་དང་། སྲིད་དོན་གྱི་རྫུན་བག་ཅིག་ཡི ན་ཞི ང་། དེ་ཡང་ཕན་
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ཚུན་གཉིས་ཀས་སྟབས་བདེའ་ི རྒྱུ་མཚན་ཁོ་ན་རྒྱུན་འཛི ན་བྱས་པ་ཞི ག་རེད།

་་

་་་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལྷ་སྡདོ ་རྒྱ་མི འ་ི (མན་ཇུ) ཨམ་བན་ནི་
17
རྒྱལ་ཚབ་ལྟ་བུ་མ་ཡི ན་པར་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ཚུལ་ད་ུ གནས་ཡོ ད་པ་རེད།” ཅེས་
གསུངས་ཡོ ད།

བོད་དང་རྒྱ་གར་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༧ ལོར་རྒྱ་གར་རང་བཙན་བྱུང་རྗེས་ལྷ་སར་ཡོ ད་པའི་

དབྱིན་ཇི་གཞུང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་། བོད་དབྱིན་དབར་བཞག་པའི་ཆི ངས་ཡི ག་གི ་
ཐོབ་དབང་བཅས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱུན་འཛི ན་བྱས་པ་རེད།

རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་བོད་

འདི་རང་བཙན་ཡི ན་པ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ནི་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གཞུང་

གི ས་བོད་གཞུང་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་བའི་ཡི ་གའ
ེ ི་བརདྗོ ་དོན་ཐོག་ནས་
ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་ཡོ ད་པ་སྟེ། དེའ་ི ནང་། ཕྱོགས་གཉིས་པོ་སུ་ཐད་ནས་གནད་

དོན་གླངེ ་སླངོ ་གནང་འདོད་ཡོ ད་རི གས་སྐར
ོ ་ལ་གསར་ད་ུ མོ ས་མཐུ ན་མ་བྱུང་
བར། ད་ཡོ ད་འབྲེལ་ལམ་གཞི ར་བཟུང་མུ་མཐུ ད་གནས་རྒྱུར་བོད་གཞུང་གི ས་

ཐུ གས་འདོད་ཡོ ད་པའི་ཁས་ལེན་གནང་ན་རྒྱ་གར་གཞུ ང་དགའ་པོ་ཡོ ང་ངས
ེ །

རྒྱ་གར་གྱི ་ མུ ་ མཐུ ད ་རྒྱུ ན་འཛི ན་ཞུ ་ དགོས ་པའི་ དབྱིན་ཇི འི་ གོང ་མ་ཆེ ན ་པོའི་
གཞུང་དང་ཆི ངས་ཡི ག་གི ་འབྲེལ་བ་བཞག་པ་ཚང་མ་བྱེད་ལམ་འདི་ཉིད་གཅི ག་
18
གྱུར་ད་ུ བཟུང་ཡོ ད།” ཅེས་གསལ་ཡོ ད་པས་ཡི ན།
རང་ཐག་རང་གཅོད།
17 Papers CD 1920, No. 66, GoI to IO, 8 January 1903, India Office
Library
18 Notes, Memoranda and Letters Exchanged and Agreements Signed
by the Government of India and China, Vol. 2, 1959, p. 39
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ནང་།

“བོད་ཀྱི་བདག་དབང་།

” རྒྱ་ནག་ལ་ཡོ ད་ཚུལ་དང་། བོད་མི ར་རི ག་གཞུང་། སྤྱི་ཚོ གས། དཔལ་འབྱོར་
སོགས་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་ཚུལ་གྱི་གནད་དོན་མང་པོ་གླངེ ་འདགུ

ཀྱང་བོད་མི འ་ི རང་ཐག་རང་གཅོད་སྐརོ ་ལ་ཚི ག་གཅིག་ཀྱང་གླངེ ་མི ་འདགུ

འོན་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་ “མི ་མང་” ཞེས་བརྗོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་

བ་རྣམས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་པ་གསལ་ཡོ ད། སྲིད་གཞུང་
གི ་ཐོབ་ཐང་དེ་བཙན་འཕྲོག་མི ་ཆོག་པ་མ་ཟད།
པ་ཡི ན།

དེ་ལག་ལེན་ད་ུ བསྟར་དགོས་

འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གི ་ནང་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ནི་

མི ་སེར་སྤལ
ེ ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་དེའི་མི ་མང་ཐོག་གཙོ ་བོ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོ ད་
ཀྱང་།

དེང་སང་རང་དབང་འདི་མི ་སེར་སྤལེ ་ཡུལ་མི ན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་

དའུ ང་བེདསྤྱོད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།
སྡ་ེ ཚན་

མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཤེས་རི ག་དང་། རི ག་གཞུང་། ཚན་རི ག་
UNESCO གྱིས་བསྡ་ུ བསྐང
ོ ་བྱས་པའི་མི ་མང་གི ་རང་དབང་གི ་

གནད་དོན་ལ་འཕར་མའི་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མཁས་དབང་ལྷན་ཚོ གས་
ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་བཅས་ནང་ “མི ་མང་” ཞེས་བརྗོད་
པར་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཐ་དག་བོད་མི ར་ཡོ ངས་སུ་ཚང་ཡོ ད།

མི ་རི གས་

གཞན་ལས་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ནི་རང་ཉིད་ལ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་། སྐད་

ཡི གརི ག་གཞུང་། མི ་མང་སོགས་ཡོ ད་པ་དང་། མི ་རི གས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཉམས་
མྱོང་བཅས་གཅིག་གྱུར་ཡོ ད་པ་སོགས་ཡི ན།

རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ངོས ་ལེ ན ་ཐོབ ་པར་མི ་རི ག ས་ཀྱི ་ ངོ་ བོ་ དང་ཉམས་མྱོང ་

མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་མི འ་ི གྲངས་འབོར་མི ་ཉུ ང་བ་ཞི ག་དགོས་པ་དང་། དེ་དག་
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གི ་རྣམ་པ་ཕྱིར་མཚོ ན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤི ག་དགོས་པ། རང་ཐག་རང་གཅོད་

ི ་སབྟོ ས་བཅས་ཡོ ད་དགོས་པ་ཡི ན།
ཀྱི་རང་དབང་ལོ ངས་སུ་སྤདྱོ ་འདོད་པའི་སྙང
ཁྱད་ཆོས་འདི་དག་ཆ་ཚང་བ་ཡོ ད་པའི་དཔེ་མཚོ ན་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཡི ན།
སྤྱི་དམངས་དང་།

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐརོ ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་

ཡི ག་གི ་དོན་ཚན་དང་པོ་དང་། དཔལ་འབྱོར་དང་། སྤྱི་ཚོ གས། རི ག་གཞུང་
ྲི ས་ཡི ག་གི ་དོན་ཚན་དང་པོ་ོ བཅས་ནང་
བཅས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐརོ ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁམ

རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞེས་པ་ནི། མི ་མང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

གནས་སྟངས་དང་། དཔལ་འབྱོར། སྤྱི་ཚོ གས། རི ག་གཞུང་བཅས་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཞི ག་ལ་ཟེར་བཡི ན། རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་

བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་བོད་མི ར་གོང་གི ་ཐོབ་ཐང་དེ་དག་བྱུང་མེ ད།

རྒྱལ་སྤྱི འི་ཁྲིམས་ལུགས་གཞི ར་བཟུང་བྱས་པ་ཡི ན་ན་རྒྱ་ནག་གི ་ཐོབ་ཐང་ད་ེ
དག་སྤྲོད་དགོས་པ་ཡི ན།

མི ་མང་གི ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལོ ངས་སྤྱོད་པའི་ཚེ ་དེས་

རྒྱལ་ཁབ་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་གནས་སམ། ཡང་
ན་རང་བཙན་ད་ུ གནས་རྒྱུ་བཅས་ཡོ ང་སྲིད་པ་ཡི ན། འོན་ཀྱང་གདམ་ཀ་དེ་རང་

ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལོ ངས་སུ་སྤྱོད་མཁན་གྱི་མི ་མང་ནས་བྱེད་དགོས་
པ་མ་ཟད། དེ་ཡང་གཞན་གྱི་ཐེ་གཏོགས་སོགས་མེད་པར་རང་དབང་གི ་སྒ་ོ ནས་

བྱེད་དགོས་པ་ཡི ན། དེར་བརྟེན་ཐག་གཅོད་ཇི་འདྲ་ཞི ག་བྱས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི ་ཐེ་

གཏོགས་མེད་པར་བོད་མི ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཡི ན།

ལོ ་མང་རི ང་༸གོང་ས་མཆོ ག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྟ་རགྟོ ་འོག་བོད་མི འི་

འདོད་པ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆེད་མི ་མང་རྣམས་འོས་ཤོག་འཕེན་ད་ུ འཇུག་དགོས་

པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་མང་པོ་གནང་ཡོ ད། དེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་གཞི ་དང་མཐུ ན་པའི་
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ཐབས་ལམ་འོས་ཤོས་ཤི ག་ཡི ན།
བོད་མི འ་ི རང་ཐག་རང་གཅོད་ངོས་ལེན།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཚོ གས་ཆེན་གྱི་གྲོས་ཆོད་

ཨང་ ༡༧༢༣ ནང་བོད་མི ར་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དགོས་པ་གསལ་

པོར་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོ ད།

མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་

མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བོད་མི ར་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་

བཙན་འཕྲོག་བྱེད་བཞི ན་པ་ད་ེ མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་སྐར
ོ ་གསུངས་ཡོ ད།

དེ་ནས་ལོ་བཞི འ་ི རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱིས་སྔནོ ་གྱི་
གྲོས་ཆོད་ཀྱི་མཇུག་སྣོན་ད་ུ གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༧༩ པ་བཞག་ཡོ ད།

ུ ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་ནེ་རས
“བོད་ཀྱི་སྐརོ ་ལ་ཐག་
གྲོས་ཚོ གས་འོག་མ་ལོཀ་ས་བྷའ་ི ནང་གསུངས་དོན།

གཅོད་མཐའ་མ་བྱེད་མཁན་ནི་བོད་ཀྱི་མི ་མང་རང་ཉིད་ནས་བྱེད་དགོས་པ་ཞི ག་
ལས་གཞན་སུ་ལའང་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་ཚད་མེད།”
ཅེས་ཡོ ངས་
གྲགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།

ཉེ་བའི་ཆར་ “མི ་མང་” གི ་ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

ཁྲི མ ས་དོན ་བཅས་ཀྱི ་ ཐོག ་མཁས་པ་ཁག་གི ས ་ལྷན ་འཛོ མ ས་རི ག ས་གཉིས ་

གནང་ནས་བོད་མི འི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་ཐོག་བགྲོ་
གླངེ ་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་སི ་ཏྲསི ་སྦག་ཏུ ་གཏན་འཇགས་

མི ་མང་ཁྲིམས་ཁང་གི ས་གཟའ་འཁོར་གཅི ག་རི ང་ཁུངས་སྐྱེལ་གྱི ་ལོ ་རྒྱུ ས་རྒྱུ ་
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མཚན་རྣམས་གསན་རས
ྗེ ་བོད་མི ་ནི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་ཐག་རང་
གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལྡན་པའི་ “མི ་མང་” ཞེས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བར་བརྟེན་
རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལོ ངས་སུ་སྤདྱོ ་ཆོ ག་པ་ངོས་ལེ ན་གནང་ཡོ ད།
མི ་མང་ཁྲིམས་ཁང་གི ས་བོད་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་ནང་རྒྱ་ནག་གི ས་འཛི ན་སྐྱོང་བྱེད་
བཞི ན་པར་བརྟེན། བོད་མི ་རྣམས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དབང་ཤུ གས་འོག་གནས་པ་ཞི ག་

ལ་བརྩི་དགོས་ངེས་རེད་ཅེས་མཐའ་བསྡམོ ས་གནང་ཡོ ད། མི ་མང་ཁྲིམས་ཁང་
གི ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ནང་། “ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་བཟུང་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་
རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མུ་མཐུ ད་བཙན་འཕྲོག་བྱས་འདགུ ”

19

ཐག་གཅོད་གནང་ཡོ ད།

ཅེས་

གཟའ་འཁོར་འགའ་ཤས་ཀྱི་རས
ྗེ ་སུ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འད་ུ གཞན་

ི ་ཕྲན་ཁག་
ཞི ག་སྟེ་ཡོ ་རོབ་དང་། ཨ་ཕེ་རི ་ཀ ཨེ ་ཤ་ཡ། ཨ་མེ་རི ་ཀ་སོགས་གླང

གི ་རང་ཐག་རང་གཅོད་སྐརོ ་ཡོ ངས་གྲགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དོན་མཁས་དབང་
སུམ་ཅུ་སྐརོ ་གྱིས་ལོན་ཌོན་ད་ུ ཉིན་བཞི འ་ི རི ང་ལྷན་ཚོ གས་གནང་སྐབས་བོད་མི འ་ི
རང་ཐག་རང་གཅོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་དང་།

རྒྱ་ནག་

གི ་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ཐད་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་བའི་དཔང་པོའ་ི ཡི ག་ཆ་དང་གོ་བསྡར
ུ ་བགྲོ་

གླངེ ་ཤུ གས་ཆེ ར་གནང་རྗེས་ཚོ གས་འད་ུ བ་ཡོ ངས་ཀྱིས་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལ
ེ ་བ་
གཤམ་གསལ།

“༡། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་གཞི ར་བཟུང་བོད་མི ར་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་དགོས།

ཐོབ་ཐང་དེ་ནི་བོད་མི འ་ི བདག་དབང་ཞི ག་ཡི ན་

པས། རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་སྡ་ེ ཚན་ནམ།
19 ༡༩༩༢།༡༡།༢༠ གཏན་འཇགས་མི ་མང་ཁྲིམས་ཁང་གི ་བོད་སྐརོ ་ཚོ གས་འདུའ་ི ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡི ག་ཆའི་
ཤོག་གྲངས་ ༡༥ དང་ ༢༣ སོ་སོའ་ི ནང་གསལ།

39

རྒྱལ་ཁབ་དང་སྲིད་གཞུ ང་གཞན་གང་ཡི ན་ལ་བོད་མི ར་རང་ཐག་རང་
གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མི ་སྤྲོད་པའི་དབང་ཆ་མེད།

༢། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩་།༥༠ ནས་བཟུང་བོད་ནང་དམག་དཔུང་གི ་ལས་དོན་འགོ་

བཙུགས་ཏ་ེ ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་འཛུལ་བ་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་
ནས་དྲག་གནོན་གྱི་རང་བཞི ན་ལྡན་པའི་མི ་སེར་སྤལེ ་ཡུལ་གྱི་དབང་འཛི ན་
འོག་འཛི ན་སྐྱོང་བྱས་འདགུ

༣། 	བྱེ་བྲག་ཏུ ་བོད་ནི་ལོ ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའི་གོང་ནས་ཐ་དད་ཡི ན་ལ་རྒྱལ་

རབས་ལོ་རྒྱུས་ཡོ ད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད་འདགུ བོད་མི ་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་
རང་བཙན་ཚུད་པའི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཞས
ེ ་བཤད་

པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ཆི ག་བསྒྲི ལ་དང་མངའ་ཁུལ་མཉམ་གནས་ཐད་འོས་

ཤི ང་འཚམས་པ་ཞི ག་རེད།”

20

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དོན་མཁས་པས་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་དང་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེ ན་པོར་འཕྲལ་ད་ུ བོད་མི ་མང་གི ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་ལག་ལེ ན་དོན་འཁྱོལ་ཡོ ང་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་པའི་འབོད་

སྐལ
ུ ་ཞུས་ཡོ ད།

གཏན་འཇགས་མི ་མང་ཁྲིམས་ཁང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དོན་མཁས་

པའི་ལྷན་ཚོ གས་གཉིས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་བསམ་ཚུལ་དང་།

ལྷག་པར་རྒྱ་

ནག་གི ་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའི་ནང་བཀོད་པའི་བསམ་ཚུ ལ་ལ་རྒྱ་ཆེ ་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་

བགྲོ་གླངེ ་གནང་ཡོ ད།

གོང་གི ་ལྷན་ཚོ གས་དེ་གཉིས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐ་ུ

ཚབ་གཏོང་དགོས་པའི་མགྲོན་འབོད་གནང་ཡོ ད་ཀྱང་སྐ་ུ ཚབ་བཏང་མེད། འོན་

20 ༡༩༩༣།༡།༡༠ ཉིན་ལོན་ཌོན་དུ་ཚོ གས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་དོན་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་བསྒྲགས་
གཏམ་ཤོག་གྲངས་ ༦ ནས་ ༨ ནང་གསལ།

40

ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མཚོ ན་པའི་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོས་
གཙོས་པའི་ཡི ག་ཆ་མང་པོ་ཞི ག་གོ་བསྡར
ུ ་གྱི་དཔྱད་གཞི ར་ཕུལ་ཡོ ད་པ་རེད།
མཐའ་བསྡམོ ས།
བོད་མི ་མང་ལ་རདྩོ ་མེད་ཀྱི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་པ་

འདིས་བོད་མི ་མང་ལ་སོ་སོའ་ི ཆབ་སྲིད། དཔལ་འབྱོར། སྤྱི་ཚོ གས། རི ག་གཞུང་
བཅས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་ཚད་ཡོ ད་པ་གསལ་པོ་
ཡི ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ནི་ཕྱིའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

བཙན་འོག་ཏུ ་གནས་པའམ། ཡང་ན་མི ་སེར་སྤལེ ་ཡུལ་གྱི་དབང་སྒྱུར་འོག་ཡོ ད་

པ་ཚོ ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོ ད་ཅེས་བཤད་པ་འདི་ང་ཚོ ས་ཁས་ལེན་གྱི་ཡོ ད་ལ།
ང་ཚོ ་བོད་ཀྱང་གནས་སྟངས་དེའ་ི ཁོངས་སུ་ཚུད་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་

ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ལམ་སྟོན་འོག་བོད་མི འ་ི འདོད་བླ་ོ གང་
ུ ་ལ་སླབེ ས་ཡོ ད།།
ཡི ན་ཐག་གཅོད་ཀྱི་མི ་མང་གི ་འོས་བསྡ་ུ བྱེད་དགོས་པའི་དས

41

༄༅། །རྒྱ་ནག་གི ས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་བོད་
མངའ་འོག་ཏུ ་བཅུག་པ།
(༡༩༤༩་་་༡༩༥༡)
ངོ་སྤྲོད།
ཝི ་ཡ་ནར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆི ངས་ཡི ག་གི ་ཁྲིམས་ལུགས་ཚོ གས་འདའུ ི་ཐོག་

ི ས་རའི་འོག་བཞག་བཅུག་པའི་ཆི ངས་ཡི ག་ཕུད།
བཙན་ཤེད་དང་སྡག

དེ་མི ན་

ཆི ངས་ཡི ག་ཁག་ལ་མི ང་རྟགས་འགོད་མཁན་གྱི ་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ ས་སྲུང་བརྩི་ཞུ ་
དགོས་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་གཏོད་ཡོ ད། རྩ་དོན་དེར་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་
རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་བྱེད་བཞི ན་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ནབུ ་ཕྱོགས་

པས་སྔར་རྒྱ་ནག་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བཞི ན་པའི་གོ་སྐབས་དང་བསནྟུ ་གནོན་ཤུ གས་

སྤྲད་ནས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུ ཆི ངས་ཡི ག་ཁག་བཞག་ཡོ ད་སྟབས། དབང་ཚད་
འདྲ་མཉམ་མི ན་པའི་འོག་བཞག་པའི་ཆི ངས་ཡི ག་དང་གྲོས་མཐུ ན་ཁག་ལ་རྒྱལ་

ཁབ་གང་ཞི ག་གི ས་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞི ག་གི ་ཐོག་ནས་མི ང་རྟགས་བཀོད་ཡོ ད་ཀྱང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ངོས་ལེན་མི ་བྱེད་རྒྱུ་ནན་བཤད་བྱེད་བཞི ན་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ནང་དྲག་པོའི་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏ་ེ བོད་ཀྱི་དམག་མི ་

ཉུ ང་ཤས་ལས་མེ ད་པ་ད་ེ དག་ཕམ་ཉས
ེ ་བཏང་རས
ྗེ ་བོད་རྒྱ་ནག་གི ་ཆ་ཤས་དང་

རང་སྐྱོང་གི ་དབང་ཚད་ཆེ་ཙམ་ཡོ ད་པའི་མངའ་ཁོངས་ཡི ན་ཚུ ལ་བཀོད་པའི་

གྲོས་མཐུ ན་ཞི ག་ལ་བཙན་དབང་གི ས་མི ང་རྟགས་འགོད་བཅུག་པ་རེད།

རྒྱ་

ནག་གི ་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའི་ནང་གས
ྲོ ་མཐུ ན་དར
ེ ་བོད་གཞུང་གི ས་རང་མོ ས་ཀྱི་
མི ང་རྟགས་བཀོད་ཡོ ད་ཚུལ་དང་།

༸གོང་ས་མཆོག་དང་།

བོད་མི ་མང་གི ་
དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོ ད་ལུགས་བྲིས་འདགུ འོན་ཀྱང་དོན་དངོས་ལ། “བོད་ཞི ་
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བས་བཅིངས་བཀྲོལ་བྱུང་ཐབས་སྐརོ ་ཀྱི་གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ་བདནུ ” ཟེར་

ྲི ས་མཐུ ན་འོག་བཞག་མེད་སྟབསབོད་མི ་ཚོ ས་ནམ་ཡང་ངོས་ལེ ན་བྱས་
བ་ད་ེ ཁམ

མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་བོད་སྡདོ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་ཀྲང་ཅིང་ཨུས་

དོན་ཚན་བཅུ་བདནུ ་སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྲིད་ཚབ་ཀླུ་ཁང་པས་དར
ེ ་ལན་
གནང་བའི་སྐརོ ་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་མཛད་རྣམ་ནང་འདི་ལྟར།

“རྒྱ་ནག་ཏུ ་

གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ་བདནུ ་ལ་མི ང་རྟགས་བཀོད་ཚུ ལ་རྒྱ་མི ་ཚོ ས་བརྗོད་པ་

དེ་དག་ང་ཚོ འ་ི མི ་མང་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་མེད། གྲོས་མཐུ ན་ནང་གི ་དོན་ཚན་
ལ་ནི། རྒྱ་དམར་རང་ཉིད་ནས་འགལ་འདས་བྱས། བོད་ཤར་ཕྱོགས་ད་དངུ ་རྒྱ་

མི འ་ི དམག་འོག་ཏུ ་ཡོ ད། ད་ཆ་དེ་རྣམས་བོད་གཞུང་ལ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱང་སྤྲད་
21
ཡོ ད་པ་མ་རེད།” ཅེས་གསལ།
ི ས་ར།
རྒྱལ་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་དང་དམག་དཔུང་གི ་སྡག
རྒྱ་ནག་ནང་དམར་ཤོ ག་གི ས་གོ་མི ན་ཏང་གི ་དབང་ཆ་འཕྲོག་ཟིན་མ་

ཐག་དང་།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་པའི་ཉིན་ཏེ་ཕྱི་ལོ་

༡༩༤༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་པེ་ཅིང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས། “མི ་དམངས་
བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་གི ས་བོད་དང་། ཤི ན་ཅིང་། ཧེ་ནན། ཐེ་ཝན་བཅས་ཚུད་
པའི་རྒྱ་ནག་གི ་ས་ཁུལ་བཅིངས་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས།” ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་
འགོ་བཙུགས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་བོད་གཞུང་ཕྱི་

སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་དའེ ི་ལན་ད་ུ རྒྱ་ནག་གི ་གཙོ ་འཛི ན་མའོ་ཙེ་ཏུ ང་ལ་རྒྱ་ནག་

གི ས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞི ག་རྒྱ་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོ ད་པ་ད་ེ དག་ཐག་གཅོད་
བྱེད་སླད་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་འགོ་འཛུགས་འདོད་ཡོ ད་སྐརོ ་གྱི་ཡི ་གེ་ཞི ག་གནང་བ་

དང་། དེའ་ི ངོ་བཤུ ས་རྒྱ་གར་དང་། དབྱིན་ཇི། ཨ་རི ་བཅས་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཕུལ་

21 ངོས་ཀྱི་ཡུ ལ་དང་ངོས་ཀྱི་མི ་མང་། ནིའུ་ཡོ ག་ ༡༩༩༢ ཤོག་གྲངས་ ༩༥ ནང་གསལ།
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ཡོ ད།

རྒྱལ་ཁབ་དེ་གསུམ་གྱི་དམར་ཤོག་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞི ན་པ་དེས་ལྷ་ོ ཨེ ་

ཤ་ཡའི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་པ་མཐོང་གི ་ཡོ ད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་དང་གྲོས་

མོ ལ་མ་བྱས་ཚེ ་དྲག་པོས་དགྲ་ཤ་ལེན་རྒྱུ ར་བརནྟེ ་ལམ་འཕྲལ་གས
ྲོ ་མོ ལ་གནང་
དགོས་པའི་སླབོ ་སྟོན་གནང་བ་རེད།

དེ་རྗེས་བོད་གཞུང་ནས་ཨུ་ར་ུ སུ་དང་། སི ང་ག་པུར། ཧོང་ཀོང་ལྟ་བུའ་ི

རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་པ་ཞི ག་ནང་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུ གས
ྲོ ་མོ ལ་གནང་སླད་རྩིས་
དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་དང་།

ད་ུ གཏོང་རྒྱུ་གནང་ཞི ང་།

རྩེ་ཕྱག་མཁན་ཆུང་ཐུ བ་བསྟན་རྒྱལ་པོ་གཉིས་སྐ་ུ ཚབ་
ཁོང་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་གཞི ་ནི་བོད་

གཞུང་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་གཙོ ་འཛི ན་མའོ་ལ་བཏང་བའི་ཡི ་གེའ་ི སྐརོ ་དང་།

ཟི་ལི ང་དང་པེ་ཅི ང་རླུང་འཕྲིན་ཐོག་བོད་བཅི ངས་བཀལ
ྲོ ་གཏོང་རྒྱུ ་ཡི ན་གནས་
གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་སྐརོ ། བོད་ཁྱོན་ཡོ ངས་ས་གནས་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་
གྱི་ངོ་བོར་བརྡལ་བཤི ག་མི ་བྱེད་པའི་ཁས་ལེན་ཡོ ང་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

གལ་ཏེ་

རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ནང་ཐ་ེ བྱུས་འགལ་འཛོ ལ་རི གས་བྱས་ན་དེ་ལ་ནམ་ཡང་བཟོད་
སྒམོ ་བྱེད་ཐབས་མེད་སྐརོ ་བཅས་རེད།

ཁོང་རྣམས་ལྡ་ི ལི ་ནས་ཧོང་ཀོང་ད་ུ འག་ྲོ སྐྱོད་ཀྱི་ཆོ ག་མཆན་ཞུ་སྐབས་

རྒྱ་ནག་གི ་གཞུང་ཚབ་པ་ལྡ་ི ལི ར་འབྱོར་གྲབས་ཡོ ད་པས་ཁོང་བརྒྱུ ད་གྲོས་མོ ལ་

འགོ་འཛུགས་གནང་དགོས་ཞེས་རྒྱ་ནག་གཞུག་གི ས་བཤད་ཡོ ད།

གཞུང་ཚབ་

གསར་པ་ཡོ ན་ཀྲུང་ཤན་འབྱོར་རྗེས་རྒྱ་ནག་སྐུ་ཚབ་ཀྱི ས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲུང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི ས་བྱ་རྒྱུ་དང་། བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ། དེ་དག་ཁས་

ལེ ན་གནང་རས
ྗེ ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་པེ་ཅི ང་ད་ུ ཐག་གཅོད་གནང་ཆེད་ཕབེ ས་དགོས་

ཞེས་བཤད་པ་རེད།

སྐུ་ཚབ་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་གི ས་བཏོན་པའི་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་བོད་གཞུང་
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ལ་སྙན་སེང་ཞུ་སྐབས་བོད་གཞུང་ནས་ཁས་ལེ ན་གནང་ཐབས་མེད་ཅེས་བཀའ་
གནང་སྟེ་ཞི ་མོལ་མུ་མཐུ ད་གནང་ཐུ བ་མེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་དམག་དཔོན་ཝང་ཆི ་མའི་ཡི ས་

འགོ་འཁྲིད་པའི་བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་མི ་ ༤༠༠༠༠ སྐརོ ་ནས་བོད་ཤར་ཕྱོགས་

ཀྱི་མདོ་སྤྱིའི་བས་ྟི གནས་ཆབ་མདོར་ཕྱོགས་བརྒྱད་ནས་རྒོལ་འཛི ངས་བྱས་ཏེ་
བོད་དམག་ ༨༠༠༠ ཙམ་ལས་མེད་པ་རྣམས་ལམ་འཕྲལ་ཕམ་ཉེས་བཏང་བ་

དང་ཉིན་གཉིས་སོང་རྗེས་ཆབ་མདོ་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་མདོ་སྨད་སྤྱི་ཁྱབ་བཀའ་
བླནོ ་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ངོ་ལས་རྣམས་འཛི ན་བཟུང་དང་།

དམག་ ༤༠༠༠ བརྒལ་བ་བསད་པ་རེད།

བོད་

རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ལ་དྲག་པོའ་ི བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དེར་རྒྱ་གར་གཞུང་

ཧ་ལས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་

ཁུངས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཚི ག་སྦར
ྱོ ་རྣོ་བའི་ཡི ་གེ་ནན་པོ་ཞི ག་བཏང་བ་དེའི་
ནང་འཁོད་དོན། “ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་

ུ ་གཅིག་ཏུ ་ཞི ་བའི་གྲོས་མོལ་ཡོ ང་ཐབས་
ཁྱབ་བཏང་ཟིན་པར་བརྟེན། དེ་དང་དས

ི ས་རའི་འོག་བྱ་
དཀའ་བ་དང་། དེ་བཞི ན་ཞི ་མོལ་དེ་དག་ཀྱང་བཙན་བསྐལ
ུ ་སྡག

དགོས་པ་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུ ར་བོད་མི ་ཚོ ར་རང་བཞི ན་གྱི ་ཞེད་སྣང་ཡོ ང་ངས
ེ ་རེད།

ི ་གི ་གནས་སྟངས་ནང་རྒྱ་མི འི་དཔུང་དམག་གི ས་བོད་ལ་བཙན་
ད་ལྟ་འཛམ་གླང

འཛུལ་བྱས་པ་དེ་བླ་ོ ཕམ་གྱི་རང་བཞི ན་འབའ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།
དེ་ཡང་རྒྱ་
གར་གཞུང་གི ས་བསམ་ཞི བ་བྱས་པའི་ལྟ་ཚུལ་ད་ུ བྱ་སྤདྱོ ་དེ་དག་རྒྱ་ནག་གམ་ཞི ་
བདེར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་པ་ཞི ག་མི ན།” ཞེས་གསལ་ཡོ ད།

ཨ་མེ་རི ་ཀ་དང་། དབྱིན་ཇིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞི ག་ནས་
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རྒྱ་གར་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གཏམ་བཤད་སྤལེ ་ཡོ ད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ཕའི་ནང་བོད་ལྗངོ ས་ཚོ གས་འད་ུ ཆེན་མོའ་ི

ཛ་དྲག་ལྷན་འཛོ མས་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོ ག་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུ གས་འགན་

བསྐྱེེད་བཞེས་ཡོ ང་བ་ཞུས་ཤི ང་།

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་

བཅུ་དྲུག་ལས་ཕེབས་མེད་ཀྱང་། ལུགས་གཉིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུ གས་འགན་བདག་

གི ར་བཞེས་ཤི ང་།

དེ་ནས་སྐ་ུ ཕྱྭ ར་ཉེན་གཡོ ལ་ཆེད་༧གོང་ས་མཆོག་གྲོ་མོར་

ཆི བས་ཞལ་བསྒྱུར་གནང་ཡོ ང་བ་ཞུས་པ་རེད།

དེ་ དང་མཚུ ང ས་བོད ་གཞུ ང ་ཕྱི ་ སྲི ད ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་ཡོ ང ས་ཁྱབ་
གསལ་བསྒྲགས་གནང་བའི་ནང་། “༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུ གས་

འགན་ཆ་ཚང་བཞེས་པའི་རྒྱབ་ཏུ ་བོད་མི ་རྣམས་མི ་གཅི ག་སེམས་གཅི ག་ལྟར་

ི ་མི ་མང་
གོང་བུ་གཅིག་ཏུ ་བསྒྲིལ་ཏེ་གང་གི ་ཕྱོགས་སུ་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་འཛལ་གླང

ལ་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་གྱི་དྲང་མི ན་བྱ་སྤདྱོ ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་འདི་ཐད་ཞི ་
བའི་བར་ཞུགས་གནང་ཐབས་ཡོ ང་བའི་རེ་སྐལ
ུ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།” ཅེས་འཁོད་ཡོ ད།
དེ་མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་བོད་གཞུང་ནས་
མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་དྲུང་ཆེར་ཕུལ་བའི་སྙན་ཞུའ་ི ནང་། “བོད་མི ས་རྒྱ་

མི འ་ི མདནུ ་སྐྱོོད་འགོག་མི ་ཐུ བ་པ་གསལ་པོར་སོང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཞི ་མོལ་

ུ ་རྟག་ཏུ ་ཞི ་བདེར་དགའ་བའི་བོད་མི ་ཚོ ས་
བྱ་རྒྱུར་མོས་མཐུ ན་བྱས་པ་ཡི ན། དས

དགྲ་འཐབ་ཁོ་ནར་བྱང་བའི་རྒྱ་ནག་གི ་འཐབ་རྒོལ་ལ་གདོང་ལེ ན་བྱ་རྒྱུ འི་རེ་བ་

ི ་གི ་ས་ཕྱོགས་གང་ད་ུ བཙན་འཛུལ་བྱུང་ཡང་
ཆེན་པོ་མེད། འོན་ཀྱང་འཛམ་གླང
མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱིས་འགོག་ཐབས་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་པར་ང་
ཚོ ས་ཆ་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།” ཅེས་འཁོད་ཡོ ད།
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ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་ལྷ་ོ ཨ མེ་རི ་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཨེ ལ་ སལ་སྦ་ཌོར་གྱིས་དེང་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱུང་བ་དེ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་

ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་གཞི འི་ཁོངས་སུ་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་ཡོ ད་ནའང་།

རྒྱ་གར་སྐ་ུ ཚབ་ཀྱིས་བོད་དང་། རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་བཅས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད་ཞི ་བའི་

ཐབས་ལམ་འཚོ ལ་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བར་བརྟེན་མཉམ་སྦྲེལ་

རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཆེན་ནང་བགྲོ་གླངེ ་གནང་ཐུ བ་མེད། དེ་རྗེས་བོད་གཞུང་

གི ་སྐ་ུ ཚབ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་སྙན་ཞུ་

གཉིས་ཕུལ་ཡང་གྲུབ་འབྲས་གང་ཡང་ཐོན་མེད།

བོད་ཀྱི ་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་ནང་བོད་དམག་ཉུ ང་ཤས་ལས་མེད་པ་ད་ེ

དག་ཕམ་ཉེས ་བཏང་ས ་ྟེ རྒྱ་ནག་བཅི ང ས་བཀ ལ
ྲོ ་དམག་མི ་ ཁྲི་ ཚོ ་ མང་པོ་ བོད ་

དབུས་ཕྱོག
ོ ས་སུ་མདནུ ་བསྐྱོད་བྱས་པ་དང་།

དེ་བཞི ན་ཕན་ནསུ ་ལྡན་པའི་རྒྱལ་

སྤྱི འི་ རྒྱབ་སྐྱོར་མེ ད ་པ་བཅས་ལ་བར ནྟེ ་ནས་༸གོང ་ས་སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

མཆོག་དང་བོད་གཞུང་ནས་པེ་ཅི ང་ད་ུ རྒྱ་ནག་དང་གྲོས་མོལ་གནང་མཁན་གྱི་སྐ་ུ
ཚབ་ཆེད་གཏོང་གནང་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུ “གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚབ་བཅུ་བདནུ ་” ཟེར་བ་བཞག་པ།
བོད་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༤ པར་བཀའ་བླནོ ་ང་ཕོད་ངག་

དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་གཙོ ་བོ་གནང་བའི་སྐུ་ཚབ་མི ་ལྔ་པ་ེ ཅི ང་ད་ུ བཏང་ཞི ང་
ཁོང་ཚོ ར་བོད་གཞུང་གི ་ལངས་ཕག
ྱོ ས་ཇི ་ཡི ན་རྒྱ་ནག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་

རྒྱུ་དང་།

རྒྱ་ནག་གི ས་དེར་ལན་འདེབས་ཇི་བྱུང་གསན་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལས་

རྒྱ་ནག་གི ་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའི་ནང་གསལ་བ་བཞི ན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོ ག་པའི་
དབང་ཚད་ཆ་ཚང་གནང་མེད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་གྲོས་མཐུ ན་འཇོག་རྒྱུ་དབང་
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ཚད་རྩ་བ་ནས་གནང་མེད། སྐ་ུ ཚབ་ཚོ ར་གལ་གནད་ཅན་གྱི་དོན་གནད་ཡོ ངས་
རྫོགས་གཞུང་ལ་དགོངས་སྐརོ ་ཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་པེ་ཅིང་ད་ུ བོད་རྒྱའི་སྐ་ུ ཚབ་ལྷན་ཚོ གས་

གནང་བའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི ་ཞི ་མོ ལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་འགོ་གཙོ ས་གྲོས་མཐུ ན་གྱི ་ཟིན་
བྲིས་ཤི ག་སྒྲོག་སྦྱང་བྱས་ཤི ང་། ཟིན་བྲིས་དེ་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ ས་ཁས་ལེན་རྩ་བ་

ནས་གནང་མེད་ལ། དེ་རྗེས་སྒྱུར་བཅོས་བཏང་བའི་ཟིན་བྲིས་ཤི ག་ཚོ གས་འདའུ ་ི
ཐོག་བཏོན་པ་དེ་ཡང་བོད་གཞུང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ ས་ཁས་ལེན་གནང་མེད། མཐའ་

ྲི ་
དོན་རྒྱ་ནག་གི ་སྐུ་ཚབ་གཙོ ་བོ་ལི ་ཝུ་ཧན་དང་ཀྲང་ཅི ང་ཨུ་གཉིས་ནས་ཟིན་བས

ནང་གསལ་བའི་ཆ་རྐནྱེ ་རྣམས་མཐའ་སྡམ
ོ ་ཡི ན་ཞས
ེ ་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ ས་ཚི ག་རྩུབ་ཀྱིས་

བརྗོད་པ་དང་།

ི ས་ར་བསྐལ
སྐབས་འགར་ཁོང་ཚོ འ་ི ཚེ ་སྲོག་ལ་སྡག
ུ ་བ་སོགས་

བཙོན་པ་ནང་བཞི ན་བདག་ཉར་བྱས་ནས། སྐ་ུ ཚབ་རྣམས་ལ་དེ་སྐརོ ་བོད་གཞུང་

ལ་དགོངས་སྐརོ ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཙམ་མ་སྤྲད་པར་གྲོས་མཐུ ན་དར
ེ ་མི ང་རྟགས་

བཀོད་རྒྱུ་ཡི ན་དང་། ཡང་ན་ལྷ་སའི་ནང་རྒྱ་དམག་ལམ་སེང་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་

ད་ུ འཇུག་རྒྱུ་ཡི ན།

དེའ་ི འགན་ཁྱེད་ཚོ ས་ཁྱེར་ནས་དེ་གཉིས་འདེམ་ཁ་གཏོང་

ི ས་སྐལ
ཞེས་བཤད་དེ་སྡག
ུ ་བྱས་པ་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་བོད་གཞུང་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་
མ་ཐུ བ་པར་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ ས་དྲག་པོའ་ི བཙན་ཤུ གས་འོག་བཞག་པའི་ “ཀྲུང་
དབྱང་མི ་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་།

བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གཉིས་བོད་
ཞི ་བས་བཅིངས་བཀྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐརོ ་གྱི་གྲོས་མཐུ ན་” ཟེར་བ་དེ་བྱུང་བ་

རེད།

གྲོས་མཐུ ན་དེར་མི ང་རྟགས་མ་བཀོད་གོང་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ ས་ཁོང་ཚོ ་སྒརེ ་གྱི་

ངོས་ནས་མི ང་རྟགས་འགོད་རྒྱུ་ལས་༸གོང་ས་མཆོག་གམ། བོད་གཞུང་དང་མི ་

མང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་ཞུ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་མེད་ལུགས་ཀྱི་དྲན་སྐལ
ུ ་གསལ་པོ་བཏང་ཡོ ད།
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འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་གྲོས་མཐུ ན་ལ་མི ང་རྟགས་འགོད་པའི་འཛད་སྒ་ོ

ཚུགས་པ་དང་། བོད་ཞི ་བས་བཅིངས་བཀྲོལ་གཏོང་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུ ན་བཞག་པའི་
གསལ་བསྒྲགས་ཀྱང་བྱས་པ་རེད། གྲོས་མཐུ ན་དེར་པེ་ཅིང་ད་ུ རྒྱ་ནག་གི ་དཔོན་

རི གས་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ འི་དམ་ཕྲུག་རྫུན་མ་གསར་པ་བཟོས་ནས་ཕབ་ཏུ ་
བཅུག་པ་རེད།

གས
ྲོ ་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ་བདནུ ་ནང་རྒྱ་ནག་གི ་དཔུང་དམག་བོད་ད་ུ

འཛུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཆོག་པ་དང་།

བོད་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་གི ས་བྱེད་རྒྱུའི་དབང་

ཚད་སྤྲད་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ཀྱི་ད་ཡོ ད་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ལ་

འགྱུར་བ་མི ་གཏོང་བ་དང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་། པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྔར་
ཡོ ད་དབང་ཆ་དང་གོ་གནས་རང་འཇགས་འཇོག་རྒྱུའི་འགན་ལེན་དང་། བོད་མི ་
མང་ལ་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི ་ཐོབ་ཐང་འཐོབ་རྒྱུ། བོད་མི འ་ི ཆོས་ལུགས་ལ་དད་
པ་དང་། ཡུལ་གྱི་གོམས་པའི་གཤི ས་ལུགས་ལ་བརྩི་འཇོག་བྱ་རྒྱུ། བོད་ནང་གི ་

བཅོས་སྒྱུར་ཁག་བཙན་ཤེད་ཀྱི་ལམ་ནས་མི ་བྱེད་པར་བོད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་
དང་གྲོས་བསྡར
ུ ་བྱས་རྗེས་དོན་འཁྱོལ་ཡོ ང་བ་བྱ་རྒྱུ་སོགས་གསལ་ཡོ ད།

“བོད་ཞི ་བས་བཅི ངས་བཀལ
ྲོ ་འབྱུང་ཐབས་སྐར
ོ ་གྱི་གྲོས་མཐུ ན་དོན་

ཚན་བཅུ་བདནུ ་”

ཟེར་བའི་ཡི ག་ཆའི་བརྗོད་དོན་ཆ་ཚང་པེ་ཅིང་རླུང་འཕྲིན་

བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱང་བསྲིངས་བྱས་པ་རེད། དེ་
ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་གི ས་ཐོག་མར་མཁྱེན་རྟོགས་བྱུང་བ་དང་།

གནས་ཚུལ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཞུགས་ཡུལ་གྲོ་མོ་དང་།

ལྷ་སའི་ནང་

བཅས་པར་གསན་ཐོས་བྱུང་སྐབས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཧང་སངས་པའི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོ ད།

པེ་ཅི ང་ད་ུ ཡོ ད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོ ས་བོད་གཞུང་ལ་དགོངས་སྐར
ོ ་མ་ཞུས་
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པར་མི ང་རྟགས་བཀོད་པ་དར
ེ ་གཞུང་ནས་ལམ་འཕྲལ་བཀའ་བཀྱོན་གནང་བ་མ་
ཟད། མི ང་རྟགས་བཀོད་པའི་གྲོས་མཐུ ན་གྱི་ཡི ག་ཆ་བོད་གཞུང་ལ་འབུལ་དགོས་

པད་ང་།

བཀའ་ལན་མ་འབྱོར་བར་པེ་ཅིང་ད་ུ སྡདོ ་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་བཀའ་

གནང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གི ་དམག་དཔོན་ཀྲང་ཅིང་

ཨུ་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་གྲོ་མོར་ཐོན་ཟིན་པ་དང་།

རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུ་དང་།

བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཁག་གཅིག་ཀྱང་

སྐ་ུ ཚབ་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་ལྷ་སར་ཐད་ཀར་

ཕྱིར་ལོག་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཏར་འཕྲིན་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བར་བརྟེན། ༸གོང་

ས་མཆོ ག་དང་བོད་གཞུ ང་ནས་གས
ྲོ ་མཐུ ན་ལ་ངོས་ལེན་མེ ད་པའི་ཡོ ངས་ཁྱབ་
གསལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ་ངང་འཐེན་གནང་སྟེ།

གྲོས་མཐུ ན་སྐརོ ་བསྐྱར་ད་ུ

གྲོས་མོལ་ཡོ ང་བའི་ཐུ གས་རེ་དང་བཅས་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༥༡ ཟླ་ ༨
ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་ལྷ་སར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་བ་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་རྒྱ་དམག་ ༣༠༠༠ སྐརོ ་

ལྷ་སར་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ་དང་། དེ་རྗེས་མི ་རི ང་བར་ཤར་ཕྱོགས་དང་ཤར་

ཏུ ་ཀེ་སི ་ཐན་བཅས་ནས་རྒྱ་དམག་ ༣༠༠༠༠ བརྒལ་བ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་གྲོང་སྡ་ེ གཙོ་བོ་ར་ུ ཐོག་དང་། སྒར་ཐོག་སོགས་ས་གནས་གལ་ཆེ་

ཁག་དང་། དེ་རྗེས་རྒྱལ་རྩེ་དང་། གཞི ས་ཀ་རྩེ་བཅས་བཟུང་བ་རེད། དེ་ལྟར་

ལྷ་ས་ཐེ་བའི་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ཚང་མ་བཙན་འཟུང་བྱས་པ་དང་། བོད་

ཤར་ནབུ ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁནྱོ ་ཡོ ངས་ལ་རྒྱ་དམག་ཆེས་མང་པོ་སྡབེ ་གསོག་བྱས་པ་
བཅས་བོད་དེ་དྲག་པོའ་ི དབང་སྒྱུར་འོག་ཏུ ་འད་ུ བའི་ལས་དོན་དངོས་སུ་བརྩམས་

པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི ་དབང་ཤུ གས་ཇེ་ཆེར་སོང་བའི་གནས་སྟངས་འོག་བོད་དང་
མཉམ་ད་ུ གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ་བདནུ ་སྐརོ ་ལ་སླར་ཡང་ཞི ་མོ ལ་བྱེད་འདོད་
མ་བྱས་པར་བརྟེན།

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་
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དང་གྲོས་མཐུ ན་གང་ཞི ག་ཁས་ལེ ན་གནང་དང་མ་གནང་གི ་རང་དབང་མེད་པ་

གྱུར་བ་རེད། འོན་ཀྱང་བོད་ནས་བཙན་བྱོལ་ད་ུ ཕེབས་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
རང་དབང་གི ་གསུང་གླངེ ་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དང་པོ་བྱུང་འཕྲལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩
ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་ “གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ་བདནུ ་” ཟེར་བ་ཁས་ལེན་
མེད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་དང་སྦྲགས་དོན་ཚན་བཅུ་

ི ས་རའི་འོག་བཞག་
བདནུ ་ཟེར་བ་དེ་བོད་གཞུང་དང་མི ་མང་ལ་གོ་མཚོ ན་གྱི་སྡག
ཏུ ་བཅུག་པ་ཞི ག་རེད་ཅེས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།

“བོད་ཞི ་བས་བཅི ངས་བཀལ
ྲོ ་འབྱུང་ཐབས་སྐར
ོ ་གྱི་གྲོས་མཐུ ན་དོན་

ཚན་བཅུ་བདནུ ་” ཟེར་བ་དང་། རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པར་ཞི བ་

འཇུག་བྱེད་སྐབས་དོན་གནད་གཉིས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། དང་པོ་ནི་རྒྱ་ནག་
གི ་བཅི ངས་བཀྲོལ་དམག་མི ས་བོད་ནང་ཐོག་མར་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ་དེ་རྒྱལ་
སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་ལུགས་ཇི་ཙམ་འགལ་ཡོ ད་པ་དང་། གཉིས་པ་ནི་ “གྲོས་མཐུ ན་”

བཞག་པ་དེས་ཕན་ཚུན་གནོད་གང་བྱུང་ཡོ ད་པ་བཅས་རེད།

ཆི ངས་ཡི ག་ཐད་ཀྱི ་ཁྲིམས་ཡི ག་ལྟར་ན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གས
ྲོ ་མཐུ ན་ཁག་

ལ་ཁྱབ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཏེ།

ཆི ངས་དོན་གྱི་འགན་འཁུར་ཁག་གི ་རྨང་གཞི ་

ནི་ཆི ངས་ཡི ག་འཇོག་མཁན་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་ཚང་མས་རང་དབང་དང་། མོས་
མཐུ ན་ཡོ ད་པར་ཡོ ངས་ཁྱབ་ཏུ ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་པའི་རྩ་འཛི ན་ད་ེ ཉིད་གཞི ་རྩར་

འཛི ན་དགོས། ཕྱོགས་གཞན་ནས་བཤད་ན། གྲོས་མཐུ ན་ཁག་ལ་ཁྲིམས་མཐུ ན་

ུ ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཡང་། རང་དབང་གི ་སྒ་ོ ནས་
རྩིས་འགྲོ་ཡོ ད་མེད་ཀྱི་མེད་ད་ུ མི ་རང
མོས་མཐུ ན་ཡོ ད་དགོས་པ་འདི་ཡི ན།

ི ས་རའི་འོག་འཇོག་ཏུ ་
དཔུང་ཤུ གས་སྡག

བཅུག་པའི་ཆི ངས་ཡི ག་ལ་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི་ནསུ ་པ་མེད། ལྷག་པར་ཆི ངས་ཡི ག་

ི ས་ར་དང་དཔུང་
འཇོག་མཁན་སྐཚ
ུ བ་ཙམ་མ་ཡི ན་པར་རྒྱལ་ཁབ་དེ་རང་ལ་སྡག
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ུ ་པ་
ཤུ གས་བདེ ་སྤདྱོ ་བྱས་ནས་བཞག་པའི་ཆི ངས་ཡི ག་ལ་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི་ནས

དེ་བས་ཀྱང་མེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་གང་ཙམ་བཙན་

ི ས་རའི་
བཟུང་བྱས་པ་དང་ད་དངུ ་ལྷ་སར་དྲག་པོའི་བཙན་འཛུལ་བྱ་རྒྱུ འི་སྡག

འོག་གས
ྲོ ་མཐུ ན་འཇོག་ཏུ ་བཅུག་པ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་ཁྲིམས་མཐུ ན་མི ན་པ་མ་ཟད།
ཕྱིས་སུ་བོད་གཞུང་གི ས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ཡི ན་ན་ཡང་ད་ེ ནི་ཁྲིམས་མཐུ ན་ཞི ག་

ཆགས་ཐབས་མེད།

རྒྱ་ནག་གི ་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའི་ནང་བོད་མི ་མང་དང་ལྷག་པར་༸གོང་
ས་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་ནས་ “གྲོས་མཐུ ན་” དང་། རྒྱ་དམག་བོད་ནང་

འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་བཀོད་འདགུ

༸གོང་ས་

མཆོ ག་དང་བོད་གཞུ ང་ནས་རང་མོ ས་ཀྱི ་ངོས་ལེ ན་གནང་བ་གཏན་ནས་མི ན།

དེ་སྐརོ ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་མའོ་ཙེ་ཏུ ང་གི ་ཁ་ནས་གསལ་
པོ་བཤད་དོན་ད།ུ “སྲིད་བླནོ ་གཉིས་ཀྱི་མ་ཚད། ཏཱ་ལའི་དང་དེའ་ི ཚོ གས་ཁག་གི ་
མི ་མང་ཆེ་བས་ཀྱང་གས
ྲོ ་མཐུ ན་ཆོད་ཡི ག་ད་ེ ཁས་མི ་བླངས་ཀ་མེད་བྱུང་བ་ཞི ག་

རེད་བསམ་པར་བརྟེན་ལག་ལེན་བྱེད་འདོད་ཡོ ད་པ་མ་རེད། དེ་སྐབས་ང་ཚོ ར་

གས
ྲོ ་མཐུ ན་ཆོ ད་ཡི ག་གི ་དོན་ཚན་ཚང་མ་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུ འི་དངོས་པོའི་རྨང་
གཞི ་མེད་པ་མ་ཟད། གྲོས་མཐུ ན་གྱི་ཆོད་ཡི ག་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་མང་ཚོ གས་

ཀྱི་རྨང་གཞི ་མེད་ལ།

གྲོས་མཐུ ན་གྱི་ཆོད་ཡི ག་གི ་དོན་ཚན་ཚང་མ་ལག་ལེན་
22
བྱེད་རྒྱུའི་མཐོ་རི མ་མི ་སྣའི་རྨང་གཞི ་ཡང་མེད།” ཅེས་བཤད་ཡོ ད།

གོང་གསལ་མའོའི་རྩོམ་ཡི ག་དའེ ི་ནང་གས
ྲོ ་མཐུ ན་ལག་བསྟར་བྱེད་

རྒྱུར་མི ་མང་དང་མཐོ་རི མ་གཉིས་ཀའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པ་གསལ་པོ་བཤད་ཡོ ད།།

22 མའོའ་ི རྩོམ་བཏུ ས། བམ་པོ་ ༥ ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡི ག་དཔར་སྐྲུན་ཁང་། པེ་ཅིང་། ༡༩༧༧ ཤོག་གྲངས་ ༧༥
ནང་གསལ།
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༄༅། །བོད་རྒྱལ་ཡོ ངས་སྒརེ ་ལངས།
ངོ་སྤྲོད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ གོང་ད་ུ བོད་ནང་མི ་མང་སྒརེ ་ལངས་བྱས་པའི་གནས་

ཚུལ་བྱུང་མྱོང་མེད།

གང་ད་ུ མི ་མང་ལ་བཙན་གནོན་ཡོ ད་ས་དེར་མི ་མང་གི ་

ངོ་རྒོལ་སྒརེ ་ལངས་ཡོ ང་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡི ན།

བོད་མི ས་རྒྱ་མི ར་ངོ་རྒོལ་ལས་

འགུལ་བྱས་པ་དེ་རྒྱ་མི ས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་འགོ་ཚུགས་ཤི ང་།

ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་གདོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༦

ལོར་བོད་ཤར་ཕྱོགས་མདོ་སྟོད་སྨད་ཁུལ་ནས་རྒྱ་མི ར་དངོས་སུ་རལ
ྒོ ་འཛི ང་བྱས་

པ་རེད།

དེ་དག་ལོ་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་བོད་རྒྱལ་ཡོ ངས་ལ་ཁྱབ་ནས།

ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༩ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཡོ ངས་གྲགས་ཀྱི་བོད་མི འ་ི སྒརེ ་ལངས་བྱུང་
བར་བཅི ངས་བཀལ
ྲོ ་དམག་མི ་ཟར
ེ ་བས་དྲག་གནོན་བྱས་ཏེ་བོད་མི ་སྟོང་ཚོ ་མང་

པོ་དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མི ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་
ཅུ་སྐར
ོ ་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་ནང་བཙན་བྱོལ་ད་ུ ཕབེ ས་དགོས་བྱུང་བ་

ུ ་དེ་ནས་བཟུང་ཉེན་ཚབ་ཤི ན་ཏུ ་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་འོག་བོད་མི ་ཚོ ས་
རེད། དས

རྒྱ་ནག་བཙན་འཛུལ་པའི་འོག་ནས་སྒར
ེ ་ལངས་ཀྱི ་ངོ་རལ
ྒོ ་ལས་འགུ ལ་གཅི ག་
མཇུག་གཉིས་མཐུ ད་ད་ུ བྱས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ནས་ ༡༩༩༢ བར་བོད་ཀྱི་ས་
ཁུལ་ཁག་ནང་ཞི ་རལ
ྒོ ་བྱེད་མཁན་ཚོ ར་གདགུ ་རྩུབ་ཀྱི་མནར་གཅོད་བསམ་ཡུལ་

ལས་འདས་པ་ཇི་སྙདེ ་ཅིག་བཏང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ པར་

བོད་ཀྱི་ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོག་གི ་དྲག་པོའི་ཁྲིམས་གཞི འི་བཀའ་རྒྱ་ཐངེ ས་དང་པོ་ནི་ཕྱི་ལོ ་
༡༩༥༩ ལོར་བསྡམས་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་མི འི་སྒར
ེ ་ལངས་ད་ེ ནི་བོད་ཀྱི ་མཐོ་རི མ་མི ་
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སྣ་ཉུ ང་ཤས་ཀྱིས་ལམ་ལུགས་རྙིང་པ་བསྐྱར་གསོ་དང་མི ་མང་ལ་སྡུག་པོ་གཏོང་
རྒྱུ ་དམི གས་ཡུལ་ད་ུ བཅངས་ནས་བརྒྱུ ད་བསྐུལ་བྱས་པ་ཞི ག་ཡི ན་ལུགས་དང་།

བོད་མི ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ བྲན་གཡོ ག་ཡི ན་པ་དེ་ཚོ ར་སྐ་ུ དྲག་དང་། བླ་མ་ཉུ ང་ཤས་

ཀྱིས་སྡག
ུ ་པོ་གཏོང་གི ་ཡོ ད་ལུགས་བཅས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལོ ་རྒྱུ ས་མང་ཆེ་བའི་ནང་སྐརོ ་སྲུང་ཉནེ ་རྟོགས་པ་མེ ད་པའི་ལུང་
པ་ཞི ག་ནང་ད་ེ ལྟའི་སྡུག་པོ་ཡོ ད་ན་མི ་མང་ཚོ ས་ཞི ང་བྲན་བདག་པོའི་འོག་ནས་

སྒརེ ་ལངས་མ་བྱས་པ་དར
ེ ་རྒྱ་ནག་གི ས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

མི ་མང་ཚོ ས་དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་སོ་སོའི་ཚེ ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་པ་ཤེས་བཞི ན་ད་ུ རྒྱ་

ནག་གི ་སྲིད་དབང་འོག་ནས་མུ ་མཐུ ད་སྒརེ ་ལངས་བྱས་དང་བྱེད་བཞི ན་ད་ུ ཡོ ད།

བོད་ནང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པོ་དེ་ཚོ ར་བལྟས་པ་ཡི ན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ སྐ་ུ དྲག་དང་བླ་

མ་ཆེ་ཁག་མི ན་ཁར། ད་དངུ ་བཙན་བྱོལ་ནང་གི ་བོད་མི ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ རྒྱ་མི ས་

བཤད་པའི་བྲན་གཡོ ག་ཟེར་བའི་གྲས་ཡི ན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་མི ་མང་སྒརེ ་ལངས་འབྱུང་གཞི །
བོད་མི ་མང་གི ས་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་སྒརེ ་ལངས་བྱེད་པའི་འབྱུང་རྐནྱེ ་

གཙོ་གནད་སྙངི ་བསྡས
ུ ་ནི།

རྒྱ་མི འ་ི དཔུང་དམག་ལྷ་སར་འཛུལ་མ་ཐག་ཏུ ་བོད་

གཞུ ང་གི ་ཆབ་སྲིད་བདག་དབང་རགྡོ ་རོ ལ་ད་ུ གཏོང་རྒྱུ འི་ཐབས་ཚུ ལ་གསུམ་

ཐབས་ཤེས་ཡོ ད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགས་ཀྱི་སྒ་ོ ནས་ལག་ལེན་བསྟར་ཡོ ད། དང་པོ། ཁ་

བྲལ་བཏང་ས་ྟེ དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་མི ་ནང་ཁུལ་སྲིད་དོན་
དང་ལུང་ཚན་མི ་མཐུ ན་པ་བཟོ་པ་དང་། གཉིས་པ། བོད་མི འ་ི འདོད་བླརོ ་མེད་

པའི་སྤྱི་ཚོ གས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་བཅོས་སྒྱུར་མང་པོ་བཏང་ས་ྟེ བོད་པའི་སྤྱི་
ཚོ གས་ཀྱི་རྨང་གཞི ་གཏོར་བཤི ག་བཏང་བ། གསུམ་པ། པེ་ཅིང་གཞུང་གི ་སྒྲིག་

འཛུགས་སྡ་ེ ཚན་སྣ་ཚོ གས་དང་། དེའི་སྟངས་འཛི ན་འོག་གི ་སྡ་ེ ཚན་གསར་པ་
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ཁག་ལ་དོན་དམ་གྱི་དབང་ཆ་སྤྲད་དེ། བོད་ནང་ཡོ ད་བཞི ན་པའི་བོད་གཞུང་གི ་

སྒྲིག་འཛུགས་སྡ་ེ ཚན་ཁག་དང་མཉམ་གནས་བྱེད་ད་ུ བཅུག་ནས་བོད་གཞུང་གི ་

དངོས་ཡོ ད་དབང་ཆ་རྣམས་ནསུ ་མེད་བཟོས་པ་དང་། བོད་མི འ་ི བཙན་རྒོལ་གྱི་

ུ ་ཤུ གས་གཅོག་ཐབས་སུ་བོད་ཡུལ་འཛི ན་སྐྱོང་གི ་ས་ཁུལ་ཟར
ནས
ེ ་བ་དབྱེ་བགོས་
ུ ་བུར་བཏང་བ་རེད། དེ་ཡང་།
ཀྱིས་བོད་ཡུལ་དམ

*

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༤ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༩

བར་རྒྱ་ནག་གི ས་ཁམས་ཀྱི་ས་ཁནྱོ ་རྒྱ་ཆེ་ཞི ག་རྒྱ་ནག་ཟི་ཁནྲོ ་ཞི ང་ཆེན་གྱི་

ཁོངས་སུ་ཟླ་བསྒྲིལ་བཏང་བ་དང་། དེ་དག་བོད་རི གས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཟེར་
ུ ་བུར་བཏང་ཡོ ད།
བ་དང་། བོད་རི གས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཟེར་བ་གཉིས་སུ་དམ
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་གཞན་ཁག་གཅིག་

རྒྱ་ནག་ཡུ་ནན་ཞི ང་ཆེན་གྱི་ཁོངས་སུ་ཟླ་བསྒྲིལ་བཏང་སྟེ་བདེ་ཆེན་བོད་རང་

སྐྱོང་ཁུལ་ཟེར་བའི་མི ང་བཏགས་ཡོ ད།
*

དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ནས་མདོ་སྨད་ཨ་མདོའི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བ་དང་
ཁམས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅི ག་བཅས་ཞི ང་ཆེ ན་གྱི་གནས་བབས་ཡོ ད་པའི་

མཚོ ་སྔནོ ་ཞི ང་ཆེན་ཟེར་བ་བཟོས་པ་དང་།

ཨ་མདོའ་ི ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་

ཤས་ཁག་གཅིག་རྒྱ་ནག་གི ་ཀན་སུའུ་ཞི ང་ཆེན་ཁོངས་སུ་ཟླ་བསྒྲིལ་བཏང་བ་

དང་། ས་ཁུལ་དེ་དག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་ཐན་ཀྲའོ་བོད་

རི གས་རང་སྐྱོང་རྫོང་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་ཀན་ལྷ་ོ

བོད་རི གས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཟེར་བ་བཅས་སྡ་ེ ཁག་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཡོ ད་པ་རེད།

ཨ་མདོའ་ི ལྷ་ོ ཕྱོགས་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡

ཉིན་ཟི་ཁྲོན་ཞི ང་ཆེན་ནང་ཁུལ་བཅུག་ས་ྟེ རྔ་པ་བོད་རི གས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
ཟེར་བ་བཟོས་ཡོ ད་པ་རེད།
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*

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་ “བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་སྲིད་
གཞུང་” དངོས་སུ་བཙུགས་པ་དེའ་ི ནང་དབུས་གཙང་གི ་ས་ཁུལ་ཡོ ངས་
དང་ཁམས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ཡོ ད།

*

ད་ེ བཞི ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་ནང་ནས་ཁག་གཅི ག་ཆེད་
མངགས་དབྱེ་སྟེ། ཤར་པ་དང་། མོན་པ། ལྷ་ོ པ། སྟེང་པ། བྱང་པ་སོགས་

ཡུ ལ ་གྱི ་ ཐ་སྙད ་མི ་རི ག ས་དབྱེ་བའི ་ ཐ་སྙད ་ལ་སྤྱད་ནས་ཁོང ་ཚོ ་ བོད ་མི ་
རི གས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལས་ལོ གས་སུ་བཀར་ཏ་ེ རྒྱ་ནག་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི་

ཁོངས་སུ་བཞག་ཡོ ད་པ་རེད།		

བཅི ང ས་བཀ ལ
ྲོ ་དམག་མི ར ་བཟའ་འབྲུ ་ ཀ ནྲོ ་སྟོང ་ཕྲག་མང་པོ་ སྤྲོད ་

དགོས་བྱུང་བ་དས
ེ ་རྐནྱེ ་པས་བོད་ནང་ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོག་གི ་མུ ་གེ་ཐང
ེ ས་དང་པོ་ཡོ ང་
རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ལྷག་སྐབས།

ལྷ་སར་མི ་མང་གི ས་ངོ་རྒོལ་ཚོ གས་འད་ུ འཚོ གས་ཏེ་

མི ་མང་ཚོ གས་འདའུ ི་མི ང་ཐོག་ནས་རྒྱ་མི འི་དམག་སྤྱི་ཁང་ལ་བཅི ངས་བཀལ
ྲོ ་
དམག་མི ་བོད་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་།

བོད་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་རྒྱ་

མི ས་ཐེ་བྱུས་བྱེད་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཚི ག་ཐོ་ཞི ག་སྤྲད་ཡོ ད། རྒྱ་གཞུང་

གི ས་དའེ ི་ལན་ད་ུ ཁོ་པ་ཚོ ས་དབང་སྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་སྲིད་ཚབ་ཀླུ་
ཁང་པ་དང་སྲིད་ཚབ་བླ་ོ བཟང་བཀྲ་ཤི ས་རྣམ་གཉིས་ལ་མི ་མང་བརྒྱུད་སྐལ
ུ ་བྱེད་

མཁན་རེད་ཅས
ེ ་སྐྱོན་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱག་ལས་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་བཅུག་པ་

མ་ཟད། མི ་མང་གི ་ཚོ གས་འདའུ ་ི འགོ་འཛི ན་ལྔ་པོའང་བཙོན་འཇུག་དོ་དམ་བྱེད་

ད་ུ བཅུག་པ་ད་ེ ནས་བཟུང་ཚོ གས་པ་ད་ེ དག་གསང་བའི་ངོ་བོར་མི ་གནས་ཀ་མེད་
བྱུང་བ་རེད།

ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༤

ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གདན་ཞུས་ལྟར་༸གོང་
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ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་པེ་ཅིང་ད་ུ ཞབས་སོར་འཁོད།

སྐབས་དེར་

འཚོ ག ས་པའི་ རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོ ང ས་མི ་དམངས་འཐུ ས ་མི འི་ ཚོ ག ས་ཆེ ན ་གྱི ས ་
རྒྱ་ནག་གི ་རྩ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེས་ “གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ་
བདནུ ་” ཟེར་བའི་ནང་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་དམི གས་བསལ་ཅན་གྱི་རང་

སྐྱོང་གི ་གནས་བབས་དེ་རང་བཞི ན་བརྩི་མེད་བཏང་བ་རེད།

རྩ་ཁྲིམས་གསར་

པའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོའ་ི གྲོས་མཐུ ན་གྱི་འབྲུ་དོན་རྣམས་བརྩི་མེད་ཀྱི་བརྗོད་
ཚི ག་འཁོད་མེད་ཀྱང་།

དེའ་ི བྱེད་ལས་ནི་བོད་ཀྱི་འཛི ན་སྐྱོང་ལས་དོན་ཁག་རྒྱ་

ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཛི ན་སྐྱོང་དང་ཟླ་བསྒྲིལ་གཏོང་ཐབས་
སུ། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི ས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ “བོད་རང་སྐྱོང་

ལྗངོ ས་”

པ་དེ་རེད།

ཟེར་བའི་གྲ་སྒྲིག་འཐུ ས་མི ་ལྷན་ཁང་འཛུགས་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐ་ུ དབང་མེད་པའི་འཐུ ས་མི འ་ི ལྷན་ཁང་དེའ་ི

ཚོ གས་གཙོའ་ི མཚན་གནས་ཕུལ་ཞི ང་། དེའ་ི སྐརོ ་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་མཛད་
རྣམ་ནང་། “ལྷན་ཚོ གས་དེར་དབང་ཚད་གང་ཡང་མེད། ལྷན་ཚོ གས་དེར་བོད་

མི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་ཡི ན་པའི་མཐོང་སྣང་ཙམ་ལས། དོན་ད་ུ དབང་ནསུ ་ཚང་མ་རྒྱ་མི ས་

བཟུང་ཡོ ད།

གཞི ་རྩའི་སྲིད་བྱུས་ཚང་མ་རྒྱ་དམར་བོད་ལས་དོན་ལྷན་ཚོ གས་

ཁང་ད་ུ གྲགས་པ་ནས་བཀོད་བྱུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་ཅིང་། ཚོ གས་པ་དེར་བོད་མི ་ཡོ ད་
23
པ་མ་རེད།” ཅེས་གསལ་ཡོ ད།

བོད་གཞུ ང་གི ་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་ཉམས་དམས་གཏོང་ཐབས་སུ ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་གྲ་སྒྲིག་ལྷན་ཚོ གས་ཟེར་བ་བཙུགས་
རྗེས་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོ་བླ་བྲང་གི ་ཁོངས་དང་། བོད་ཤར་ཕྱོགས་མདོ་སྤྱིའ་ི ཁོངས་

བཅས་བོད་གཞུང་གི ་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ལོ གས་སུ་ཕདྱེ ་སྟེ་བོད་གཞུང་དང་གནས་
23 ངོས་ཀྱི་ཡུ ལ་དང་ངོས་ཀྱི་མི ་མང་། ནིའུ་ཡོ ག

༡༩༩༢ ཤོག་གྲངས་ ༡༣༣ ནང་གསལ།
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བབས་འདྲ་མཉམ་ཡོ ད་པའི་འཛི ན་སྐྱོང་སྡ་ེ ཚན་གསར་ད་ུ བཙུགས་པ་རེད།
ཁམས་དང་ཨ་མདོ་ཁུལ་ད་ུ སྤྱི་ཚོ གས་དང་། སྲིད་དོན། ས་ཞི ང་བཅས་

བཅོས་སྒྱུར་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ཁག་རྒྱ་མི ས་བཙན་འགེལ་བྱས་པ་དང་ཆབས་
ཅིག་ཆོས་བྱེད་བླ་མ་ལས་སྣེ་དང་།

དགོན་སྡ་ེ ཁག་བཅས་ལ་ཡང་སྐྱོན་འཛུགས་

བྱས་པར་བརྟེན ་བོད ་མི འི ་ ངོས ་ནས་དྲག་པོའི ་ རྣམ་འགྱུ ར ་གྱི ་ ལན་བརྡ་སྤ ྲོད ་
ཤུ གས་ཇེ་ཆེར་སོང་ཞི ང་། “གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ་བདནུ ་” ཟེར་བའི་ནང་
བོད་མི ར་བཙན་དབང་གི ་བཅོས་སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུ་མི ན་ལུགས་འཁོད་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་

བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁུལ་ད་ུ བཙན་ཤེད་ཀྱིས་བཅོས་སྒྱུར་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ནས་རྒྱ་

ུ ་རྩུབ་བྱས་པར་བརནྟེ ་བོད་མི ་རྣམས་བཟོད་ཐབས་བྲལ་ནས་
དམག་ཚོ ས་གདག
དྲག་པོའ་ི རྒོལ་འཛི ང་མི ་བྱ་ཐབས་མེད་ད་ུ གྱུར་ཏེ།

ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་དང་ཨ་

མདོའ་ི ནང་བཙན་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་ཁྱབ་གདལ་བྱུང་བ་རེད།

ུ ་སུ་བོད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་གང་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོའ་ི དབྱར་དས

སར་འཇབ་དམག་ཆ་ཚང་བ་ཞི ག་ལངས་གཤི ས།

བོད་ཤར་ཕྱོགས་དང་བྱང་

ཤར་ནས་ལྷ་སར་བཙན་བྱོལ་བ་མང་པོ་རི མ་འབྱོར་གྱིས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་ཛ་

དྲག་ཇེ་ཆེར་གྱུར་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་ལྷ་ོ ཁར་བསྟན་སྲུང་དྭང་བླངས་

དམག་སྒར་བཙུགས་ཏ་ེ རྒྱ་མི ར་རལ
ྒོ ་འཛི ང་གི ་ལས་འགུ ལ་བོད་དབུས་ཁུལ་ལ་
ཁྱབ་སྤལེ ་བྱུང་ཞི ང་།

ལོ་དེའ་ི སྟོན་ཁ་ཙམ་ལ་དམག་ཤུ གས་མི ་འབོར་བརྒྱད་ཁྲི་

ཙམ་ཟིན་པ་དེ་དག་བོད་ཀྱི་ལྷ་ོ ཁའི་རྫོང་ཁག་ཕལ་ཆེ་བ་དང་། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་

ཤས་ཁག་བཅས་མི ་མང་དམག་དཔུང་གི ་དབང་འཛི ན་འོག་གནས་ཐུ བ་ཡོ ད།

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བོད་ནང་མི ་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་ཚབས་ཆེའ་ི རི གས་

ི ་འཇགས་ཡོ ང་བའི་འབད་བརནྩོ ་
མི ་འབྱུང་བའི་ཐུ གས་ཁུར་ཆེ་བསྐྱེད་ཀྱིས་ལྷང
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ུ ་གདན་ཞུ་གནང་བ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦
གནང་ཡོ ད། རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་ནེ་རས

ུ ་༸གོང་ས་མཆོ ག་རྒྱ་གར་ད་ུ སནྟོ ་པ་སངས་རྒྱས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་
ལོ འི་དགུ ན་དས

ུ ་དྲན་གྱི ་མཛད་སྒར
འདས་ནས་ལོ ་ཉིས་སངྟོ ་ལྔ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དས
ོ ་ཕེབས་ཏེ་
ལྡ་ི ལི ར་སྲིད་བླནོ ་ནེ་ར་ུ དང་།

རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བླནོ ་ཀྲའི་ཨན་ལན་གཉིས་མཇལ་

འཕྲད་ཐོག་གང་ཉིད་བོད་ནང་མ་བཞུ གས་པའི་རི ང་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་

ཇེ་ཞན་ད་ུ འགྲོ་བཞི ན་པའི་གནས་ལུགས་དང་འབྲེལ་༸གོང་ས་མཆོ ག་རྒྱ་གར་
ནང་སྲིད་དོན་གྱི་བཙན་བྱོལ་ད་ུ བཞུགས་རྒྱུའི་དགོངས་འདནུ ་ཡོ ད་ལུགས་འདོན་

གནང་མཛད་པར།

ུ ་ད་རེས་བོད་ད་ུ ཕྱིར་ཕེབས་མཛད་གལ་
སྲིད་བླནོ ་ནེ་རས

ཆེ་བའི་སླབོ ་སྟོན་ནན་ཏན་ཕུལ་བ་དང་།

ཀྲའི་ཨན་ལན་ནས་ཀྱང་བོད་ནང་གི ་

གནས་སྟངས་ལེ གས་སུ་གཏོང་རྒྱུ འི་ཁས་ལེ ན་ཞུས་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་
ད་ུ ཕྱིར་ཕེབས་གནང་བ་རེད། ད་དངུ ་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ད་ུ ཕྱིར་ཕེབས་ཡོ ང་
སླད་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་ལམ་འཕྲལ་བོད་ནང་བཅོས་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུ ་གནས་སྐབས་

ཕྱིར་འགྱངས་དང་། རྒྱ་མི འ་ི ཞི ་བའི་ལས་བྱེད་ཉུ ང་ཏུ ་གཏོང་རྒྱུ། བོད་རང་སྐྱོང་

ལྗངོ ས་གྲ་སྒྲིག་ལྷན་ཚོ གས་ཟར
ེ ་བའི་སྡ་ེ ཚན་ཉུ ང་ད་ུ གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན་ལུགས་བཅས་
ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།

དའེ ི་ལོ ་རས
ྗེ ་མར་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་མི འི་ཐོག་སྤྱི ་ཚོ གས་རི ང་ལུགས་

དང་། དམངས་གཙོའ་ི བཅོས་སྒྱུར་གྱི་ལས་འགུལ་ཁག་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ བཏང་བ་མ་
ཟད། བོད་ནང་རྒྱ་དམག་ཁ་སྣོན་འཕར་མ་བཏང་སྟེ། ཁོང་ཚོ ས་ཁས་ལེན་བྱས་

པའི་ལས་བྱེད་ཉུ ང་ད་ུ གཏོང་རྒྱུ ་དང་བཅོས་སྒྱུར་ཕྱིར་འགྱངས་བྱ་རྒྱུ ་ཟེར་བ་དེ་

དག་དོན་ལ་གནས་མེད།
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རྒྱལ་ཡོ ངས་ནང་སྒརེ ་ལངས།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ པར་བཟློག་ཏུ ་མེད་པའི་མཐར་ཐུ ག་གི་དོན་

རྐནྱེ ་དེ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ཡང་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་བླ་ཆེན་དང་། དཔོན་

རི གས་རྣམས་རྒྱ་མི ས་འཁྲབ་སྟོན་དང་།

ཚོ གས་འད།ུ

གསོལ་སྟོན་སོགས་ལ་

མགནྲོ ་འབོད་བྱས་ཏ་ེ མཐར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ གྱུར་པའི་གནས་ཚུ ལ་ཇི ་སྙདེ ་

བྱུང་བ་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་གསལ་བོར་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།

༸གོང་ས་མཆོག་

ཀྱང་རྒྱ་ནག་པ་ེ ཅི ང་ད་ུ དེ་ལྟའི་བཙན་འཁྲིད་ཞུས་མི ་ཡོ ང་ངམ་སྙམ་པའི་དྭག
ོ ས་

གཞི་ཡོ ད་མུས་ཁུར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་

མི འི་དམག་སྒར་ད་ུ ཟློས་གར་གཟིགས་མོ ར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏ་ེ རྣམ་ཀུན་ཕྱིར་

ཕབེ ས་དང་མི ་འདྲ་བར་དེ་སྐབས་གོ་མཚོ ན་ལྡན་པའི་སྐུ་སྲུང་གཅི ག་ཀྱང་ཁྲིད་མི ་

ཆོག་ཅེས་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་བཅས་ཀྱིས་མི ་མང་ཚོ ་དེ་བས་དྭགོ ས་གཞི ་ཆེ་ར་ུ
སོང་བ་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་མི ་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་

ནོར་གླིང་ཕོ་བྲང་གི ་མཐའ་བསྐར
ོ ་ཏེ་རྒྱ་མི འི་དམག་སྒར་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་ཕབེ ས་
བཀག་ཞུས་པ་དང་།

དེ་ནས་ཉིན་བསདྟུ ་མར་ལྷ་སར་མི ་མང་ཚོ ས་ཚོ གས་འད་ུ

འཚོ གས་པ་དང་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐརོ ་སོགས་བྱས་ཏེ་རྒྱ་མི ་བོད་ནས་ཕྱིར་ལོག་འགྲོ་
དགོས་པ་དང་། བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་སླར་གསོ་དགོས་ལུགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་

བྱས་པ་རེད།

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཕག
ྱོ ས་གཉིས་ཀའི་ཁོང་ཁྲོ་རི མ་ཞི ར་འགྲོ་ཐབས་

དང་མི ་མང་ཞི ་འཇམ་ཡོ ང་ཐབས་བཅས་སུ།

ི ་ཕོ་བྲང་མཐའ་སྐརོ ་གྱི་
ནོར་གླང

མི ་མང་འད་ུ ཚོ གས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་ཁར།

དམག་

དཔོན་ཐན་ཀོན་སན་ལ་ཕྱག་བྲིསཐེངས་གསུམ་གནང་མཛད་ཡོ ད། སྐབས་དེར་
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གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་ཞི ག་གི ་འོག་བཀའ་ཡི ག་ད་ེ རྣམས་གནང་ཡོ ད་མེད་༸གོང་
ུ ་ཚོ ད་ནར་འགྱངས་ཤི ག་ཐུ བ་ན། དེས་
ས་མཆོག་གི ་མཛད་རྣམ་ནང་། “དས
ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་ཁོང་ཁྲོ་རི མ་ཞི ར་འགྲོ་ཐབས་དང་། ལྷ་སའི་མི ་མང་ཞི ་འཇམ་

ད་ུ གནས་པ་ཞི ག་ཡོ ང་རེས་ཁོང་གི ་ཡི ་གེ་ཚང་མར་ཡི ག་ལན་བཏང་བ་ཡི ན། རྒྱ་

མི འ་ི དྲག་དཔུང་འོག་ཁོང་ཚོ ་གཏོར་བཅོམ་ཐབས་སྡག
ུ ་འགྲོ་རྒྱུ་འགོག་ཐབས་གང་
ཡོ ང་བྱེད་འོས་ཤི ང་དགོས་པའི་རྒྱུ ་མཚན་འདི་འདྲར་བརནྟེ ་ངས་ཁོང་ཚོ ར་ཞི ་

འཇམ་དགོས་པའི་སླབོ ་སྟོན་བྱས་པ་དང་། དམག་དཔོན་དེར་ཡི ་གེའ་ི ལན་ད་ུ ངེད་

ྲི ས་བྱུང་ཡོ ད་པ་
རང་གི ་བསམ་ཚུལ་གནད་དོན་ངོ་མ་མ་བརྗོད་པ་དེ་འཐུ ས་འགག
24
ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།” ཅེས་གསལ་ཡོ ད།
ད་ེ ནས་མི ་རི ང་བར་ལྷ་སར་དམག་འཁྲུག་དངོས་སུ་ལངས་ནས་བོད་

མི ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བསད་པ་དང་། ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་བཙོན་བཅུག་བྱས་ཏེ་བོད་མི ་
རྣམས་ཤི ན་ཏུ ་ཐབས་སྐྱོ་བའི་གནས་ཚུལ་ནང་ལྷུང་བ་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་དང་མཉམ་ད་ུ ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གནང་ས་ྟེ མི ་གསོད་

ཁྲག་སྦྱོར་འགོག་ཐབས་དང་། བཙན་གནོན་ཆུང་ད་ུ འག་ྲོ བའི་མཛད་ཐབས་རྣམས་

དོན་ཕན་མ་བྱུང་སྟབས།

བོད་མི ་མང་རྣམས་ཛ་དྲག་གི ་ཉེན་ཁའི་གནས་ལས་

སྐྱོབ་ཐབས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་སླད། ༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩
ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་ད་ུ ཆི བས་ཞལ་བསྒྱུར་བ་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བླནོ ་ཀྲའོ་

ཨན་ལན་ནས་བོད་གཞུང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱ་གཞུང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་
ཁང་གི ་བཀའ་རྒྱ་ཟེར་བ་དེ་སྤལེ ་བ་རེད།

མཆོག་དང་།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

བཀའ་ཤག་བཅས་བཙན་བྱོལ་ད་ུ ཕེབས་བཞི ན་པའི་སྐབས་དེར་

24 གོང་མཚུངས། ཤོག་གྲངས་ ༡༨༧ ནང་གསལ།
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ལྷ་སར་གསར་ད་ུ བཙུགས་པའི་སྲིད་གཞུང་ནི་རྒྱ་ནག་གི ས་དབང་འཛི ན་བྱས་པ་

ཞི ང་ཡི ན་སྟབས་ད་ེ དག་བོད་མི ་མང་གི ས་ངོས་ལེན་རྩ་བ་ནས་བྱ་ཐབས་མེད་ཅེས་
གསལ་བསྒྲགས་མཛད་པ་དེས། རྒྱ་ནག་གི ་བཀའ་རྒྱ་ཟེར་བ་དེར་སྐབས་འཕྲལ་

ལན་འདེབས་བྱུང་ཡོ ད། ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུ ཞབས་སོར་འཁོད་མ་ཐག་
བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་གཞུང་གི ་སྒྲིག་འཛུགས་བསྐྱར་འཛུགས་མཛད་དེ་། “ངོས་

གང་ད་ུ ཡོ ད་སའི་གཞུང་དར
ེ ་བོད་མི ་མང་གི ས་བོད་ཀྱི་གཞུང་ངོ་མར་ངོས་ལེ ན་

བྱེད་ཀྱི་རེད།” ཅེས་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་མཛད་ཡོ ད། དེ་རྗེས་ཟླ་བ་ཁ་

ཤས་ནང་བོད་མི ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཞི ག་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག
འབྲས་ལྗངོ ས་བཅས་ནང་བཙན་བྱོལ་ད་ུ ཡོ ང་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཞི ང་། འོན་ཀྱང་བཙན་

བྱོལ་བ་དེ་ལས་མང་བ་ཞི ག་ས་མཚམས་ནས་ཐར་ཐུ བ་མེད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གི ་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའི་ནང་གནས་ཚུ ལ་དེ་སྐརོ ་རྫུན་བཟོ་བྱས་

ཏེ་བོད་མི ་ལོག་སྤྱོད་པ་ཉུ ང་ཤས་ཀྱིས་ཨ་རི འ་ི གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ (སི ་ ཨའི་
ཨེ ) ནས་རོགས་རམ་བླངས་ཏེ་གོ་མཚོ ན་གྱི་ “གྱེན་ལོག” བྱས་པར་མང་
ཚོ གས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ལུགས་དང་། དེ་བཞི ན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ “བཙན་ཤེད”

འོག་རྒྱ་གར་ད་ུ གདན་ཞུ་བྱས་ལུགས་བཅས་བཤད་འདགུ ཁོང་ཚོ ས་ “གྱེན་
ལོག་པ་” མི ་གྲངས་ ༧༠༠༠ ལས་མེད་སྟབས་དེ་དག་ཁོང་ཚོ ས་ཉིན་གཉིས་

ནང་ལས་སླ་པོར་འགོག་ཐུ བ་ངེས་ཡི ན་ཞེས་བཤད་ཡོ ད་པ་རེད།

གནས་ཚུ ལ་འདིའི་ཐད་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་ཁག་གི ་བཤད་ཚུ ལ་གཅི ག་
གྱུར་མི ན་པ་སྟེ། རྒྱ་ནག་གི ་གསང་བའི་དམག་དཔུང་གི ་སྙན་ཐོའ་ི ནང་། “ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ནས་ ༡༠ བར་བོད་མི ་གྱེན་ལོག་པ་ ༨༧༠༠༠ རྩ་མེད་
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བཏང་ལུགས་”

25

འཁོད་ཡོ ད་པ་རེད། བོད་མི ་རྒོལ་འཛི ང་པ་ཚོ ར་ཨ་མེ་རི ་

ཀའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་རམ་ཕྲན་བུ་ཐོབ་པ་དེ་ནི་བོད་ནང་སྒརེ ་

ལངས་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་ཡི ན་པ་དང་། དེས་ཕན་ནསུ ་དེ་ཙམ་བྱུང་མེད་ཀྱང་བོད་

མི ་ཚོ ས་དེར་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོ ད། བོད་ནང་བོད་མི ་ཚོ ས་སྒརེ ་ལངས་བྱས་པ་དེ་

ནི་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྒརེ ་ལངས་ལས་འགུལ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་དཔང་རྟགས་ད་ུ མ་ཡོ ད།
སྐབས་དར
ེ ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་ཆེས་གདགུ ་རྩུབ་ཀྱི་མནར་གཅོད་བཏང་བ་
དེས་ཀྱང་གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

25 བཅིངས་འགྲོལ་ཡན་ལག་དམག་སྒར་གྱི་ཆབ་སྲིད་སྙན་ཐོ། ༡༩༦༠
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༄༅། །དེ་སྔའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་དང་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་མང་གཙོའ་ི སྒྲོམ་
གཞི །
ངོ་སྤྲོད།
ུ ་རྟག་ཏུ ་ཁོང་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་ཐོག་འཛི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་
རྒྱ་ནག་གི ས་དས

དྲང་བདེན་ད་ུ མངོན་ཆེད་སྔནོ ་མའི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ལམ་ལུགས་ཆེས་མུ ན་ནག་
ཅན་ཞི ག་ཡི ན་པ་སྟོན་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ་དང་།

ཁོ་ཚོ ས་བོད་ནང་དྲག་

ུ ་རབས་
པོའི་བཙན་འཛུལ་དང་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ད་ེ བོད་མི ་མང་རྣམས་དས
བར་མའི་བཀས་བཀོད་རྒྱུ ད་འཛི ན་ཞི ང་བྲན་ལམ་ལུགས་དང་བྲན་གཡོ ག་ནས་

བཅིངས་བཀྲོལ་བཏང་ལུགས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད།

དེང་སྐབས་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིི འ་ི

ཐོབ་ཐང་རགྡོ ་རོལ་གཏོང་བཞི ན་པ་དས
ེ ་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནོན་ཤུ གས་དང་

སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་འཕོག་གི ་ཡོ ད་སྟབས། དེ་ལས་གཡོ ལ་ཆེད་སྔནོ ་མའི་བོད་
ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་རྙིང་པའི་གནས་སྟངས་སྡུག་པོ་ཡོ ད་གནས་སྐྱར་བཤད་ཡང་བཤད་
བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

བོད་ཀྱི ་སྔནོ ་མའི་སྤྱི ་ཚོ གས་དེ་ཕུ ན་སུ མ་ཚོ གས་པ་ཞི ག་མི ན་གཤི ས་

སྒྱུ ར་བཅོས ་འག ་ྲོ དགོས ་པ་ཞི ག ་ཡི ན་པ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོས ་
དབུས་པའི་བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཚོ ས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་༸གོང་ས་

སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་ནས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཐུ གས་འགན་བསྐྱེད་བཞེས་
མཛད་རས
ྗེ ་བོད་ནང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་མཛད་ཕྱོགས་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་སྔནོ ་མའི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་དེ་རྒྱ་མི ས་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་

སྡག
ུ ་པོ་ཞི ག་མ་རེད།

དོན་གནད་མང་པོའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བཤད་པ་ད་ེ ཁུངས་
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འབྲེལ་ཞི ག་མི ་འདགུ དང་པོ། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་

ུ ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞི ག་གི ་སྤྱི་
ཁས་ལེན་གྱི་མ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞི ག་ཡི ན་རང

ཚོ གས་ཀྱི་ལམ་སལ
ྲོ ་མི ་འདོད་པར་བསྙད་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དར
ེ ་བཙན་འཛུལ་དང་།
བཙན་བཟུང་། མི ་སེར་སྤལེ ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤལེ ་ཆོག་གི ་མེད། གཉིས་པ།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་དང་ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གི ་ཡི ན་བརདྗོ ་
མཁན་གྱི་རྒྱ་མི ་ཚོ ས་གནས་སྟངས་སྡག
ུ ་ཏུ ་བཏང་བ་རེད། གསུམ་པ། དགོས་

ངེས་ཀྱི་བཅོས་སྒྱུར་བྱེད་སྒ་ོ ཁག་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཟིན་པ་དང་།

དེ་དག་ལས་

མཇུག་བསྒྲིལ་ཐུ བ་པ་ཞི ག་བྱེད་ཐུ བ་པའི་ནསུ ་མཐུ ་བོད་མི ་ཚོ ར་ལྡན་ཡོ ད་པ་ཡི ན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་དོན་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོ གས་

ཀྱི ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པའི་སྙན་ཐོའི་ནང་།
རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་གོང་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་

ཡོ ད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གཞི ་རྩ་མེད་པ་ཞི ག་དང་འཁྱོག་བཤད་ཅི ག་
ཡི ན་པ་མ་ཟད།
འདགུ །

བོད་མི འ་ི འཚོ ་བའི་གནས་སྟངས་ལ་ཧམ་བཤད་ཁོ་ན་བྱས་

བོད་མི ་གྱེན་ལོག་པ་ཚོ ས་བཙན་གཡེ མ་དང་ཇག་བཅོམ།

ཉེས་རྡུང་

བཏང་བ་སོ གས་བྱས་ལུགས་བཤད་པ་ནི་ཆེ ད་མངགས་དོན་དངོས་ལ་འཁག
ྱོ ་

བཤད་བྱས་པ་ཞི ག་ཡོ ན་པར་བརྟེན་གནས་ཚུ ལ་གཞན་རྣམས་ལའང་ཡི ད་ཆེ ས་

བྱེད་ཐབས་མེད་པ་ཞི ག་རེད་འདགུ ” ཅེས་བཀོད་ཡོ ད་པ་རེད།
དེ་སྔའ་ི སྤྱི་ཚོ གས།
བོད་ནང་རྒྱུ་ནོར་འཁོད་སྙམོ ས་དང་།

སྤྱི་ཚོ གས་གུ་ཡངས་ཡོ ད་པ་ནི་

སྐབས་དེའ་ི ཨེ ་ཤ་ཡའི་ཡུལ་ཁག་མང་ཆེ་བ་དང་འགྲན་ཐུ བ་པ་ཞི ག་ཡོ ད། ༸རྒྱལ་

བ་སྐ་ུ ཕྲེང་རི མ་བྱོན་རྣམས་ཡང་སྲིད་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བའི་
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ལམ་སྲོལ་དེས་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་ནི་རྒྱུ ད་འཛི ན་བྱེད་པའི་སྲིད་དབང་ཞི ན་མི ན་

པ་གསལ་པོ་ཡི ན་པ་མ་ཟད། ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་དང་བཅུ་བཞི ་པས་
དབུས་པའི་སྐུ་ཕྲེང་མང་པོ་ཞི ག་གི ་འཁྲུངས་ཁང་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་དཀྱུས་མ་དང་།

ཞི ང་པ། ས་ཁུག་ལུང་ཀྱོག་བཅས་ནས་ཡི ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི ་གཤམ་འོག་

ཆབ་སྲིད་འཛི ན་སྐྱོང་གི ་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ ་བ་སེར་སྐྱ་གྲངས་ཚད་འདྲ་མཚུ ངས་ཤི ག་

ཡོ ད་ཅིང་།

སྐྱ་བོའ་ི སྲི་ཞུ་བ་མང་ཆེ་བ་རྒྱུད་འཛི ན་གྱི་ཁོངས་ནས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་

ཀྱང་ལས་འགན་དང་གོ་གནས་སོགས་རྒྱུད་འཛི ན་མ་ཡི ན། སེར་མོ་བའི་སྲི་ཞུ་བ་

ནི་རི གས་ཚང་མ་ནས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། མང་ཆེ་བ་དཀྱུས་མ་དང་། ཞི ང་
འབྲོག་ཁྱིམ་ཚང་གི ་ཁོངས་ནས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

ད་ེ མཚུ ངས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་ལམ་ལུགས་ནང་འདྲ་མཉམ་གྱི་

མདནུ ་ལམ་ཆེན་པོ་ཞི ག་སྤྲད་ཡོ ད་པ་དང་། གྲྭ་པ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཕྲུ་གུ་ཡོ ད་
དོ་ཅོག་ལ་ཡོ ད། དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་ནང་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་འཛི ན་མཁན་མང་ཆེ་

བ་ནི་མི ་མང་མཉམ་ཆུང་དཀྱུས་མའི་ཁྱིམ་ཚང་དང་མདོ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ས་མཐའ་
ཁག་ནས་ཕེབས་པ་ཤ་སྟག་ཡི ན།

དེ་དག་ལ་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་

སྤྲད་ཡོ ད་པས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གོང་ད་ུ ཕུད་ད་ེ འོག་ཆོ ས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་ལས་
གནས་ཐོག་འགྲོ་ཆོག་གི ་ཡོ ད། དེའ་ི ཐད་བོད་ཀྱི་ཁ་རྒྱུན་གཏམ་དཔེར། ཨ་མའི་

བུ་ལ་ཡོ ན་ཏན་ཡོ ད་ན། དགའ་ལྡན་ཁྲི་ལ་བདག་པོ་མེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད།

དོན་འགྲུབ་ཆོ ས་སྒྲོན་ནི་བོད་རང་བཙན་ཡོ ད་པའི་སྐབས་ཁྱིམ་ཚང་སྐྱོ་

ཤོས་ཀྱི་གྲས་ཤི ག་ཡི ན། མོ་རང་གི ས་བྲིས་པའི་དར་དམར་མི ་མང་སྤྱི་ཁང་ནང་

གི ་མི ་ཚེ ་ཞེས་པའི་དེབ་སྟེ་རྒྱ་མི ས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་གོང་གི ་མོ་རང་
“ང་ནི་དེང་སྐབས་རྒྱ་མི ས་བཤད་པའི་ཞི ང་
གི ་མི ་ཚེ འ་ི སྐརོ ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་།
བྲན་ཟེར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཡི ན་ཞི ང་། ང་ཚོ འ་ི ཁྱིམ་ཚང་ལ་ནང་མི ་དྲུག་དང་།
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ཐོག་བརྩེགས་གཉིས་ཅན་གྱི་ཁང་པ་ལྕགས་རི ས་བསྐརོ ་བ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་འོག་ཤོད་

ད་ུ སྒ་ོ ཕྱུགས་སེམས་ཅན་འཇོག་གི ་ཡོ ད། སྒ་ོ ཕྱུགས་གཡག་བཞི ་དང་ར་ལུག་ཉི་ཤུ ་
རྩ་བདནུ ། བོང་བུ་གཉིས། སོན་ཁལ་བཞི ་དང་ཕྱེད་འགྲོ་བའི་ས་ཞི ང་བཅས་ཡོ ད་

པས། ནང་མི ར་ལྟ་ོ གོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོ འ་ི ས་ཁུལ་
ལ་ལྟ་ོ སླངོ ་མཁན་གྱི་སྤྲང་པོ་གཅིག་ཀྱང་མེད།” ཅེས་བྲིས་ཡོ ད།
ུ ་རྩུ བ ་དང་
བོད ་ནང་ཞི ང ་པ་ཚོ ར ་གཞི ས ་ཀའི ་ བདག་པོ་ ཚོ ས ་གད ག

མནར་གཅོད་གཏོང་མི ་ཆོག་པ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བཀག་རྒྱ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
ཚོ གས་ཀྱི་གོམས་གཤི ས་དང་ཡང་མི ་མཐུ ན་པ་ཡི ན།

སྤྱི་

ུ ་རབས་བདནུ ་པར་
དས

ཆོ ས་རྒྱལ་སངྲོ ་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི ་སྲིད་སྐྱོང་མང་པོས་

དགེ་བ་བཅུའི་ནང་པའི་ཆོ ས་ཀྱི་ལྟ་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁྲིམས་གཏན་འབབེ ས་

གནང་ཡོ ད།

རྒྱལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྙངི ་དོན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་ཚོ ས་རང་ཉིད་

མི ་སེར་གྱི ་ཕ་མ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏ་ེ ད་ེ ཚོ ར་བྱམས་སྐྱོང་གི ་ལྟ་ལྟགོ ་དགོས་པ་ད་ེ ཡི ན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༩ ལོར་རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་རྫོང་གཞི ས་
སྣེ་སྡདོ ་ཀྱིས་གཙོ ས་འགོ་ཡོ ད་རྣམས་ནས་མི ་སེར་ལ་གཉིས་བླ་ོ དྲང་བཞག་གི ས་

ཁྲལ་སྐལ
ུ ་ཁྲིམས་གནོན་བྱེ་པ་ལས་ཉེ་སྐྱོར་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་།

ཤར།

རང་སྣང་གང་

མི ང་འདོགས་ཅི་རི གས་ཀྱི་ཁྲལ་གསར་བཀལ་སུན་གཙེར་སོགས་ཆབ་

འབངས་མནར་གཅོད་འགྲོ་རི གས་བྱེད་མི ་ཆོག་ཅེས་དང་། འཕར་སྐལ
ུ ། དངོས་

དོད་ཤུ གས་མ་ཐུ བ་དང་བརྡུང་རྫོགས་སོགས་རྐྱེན་ནད་མི ་ཐག
ེ ་པ་བྱུང་ན་འཕྲལ་
འཕྲལ་སྙན་ཞུ་གསལ་རྗེན་དགོས་རྒྱུ ་ཡི ན་ཞེས་རྩ་ཚི ག་འགྲེམས་བསྒྲགས་གནང་
ཡོ ད།

སྤྱིར་བཏང་བོད་མི ་ཚོ འ་ི རྒྱུན་གཤི ས་ལ་སྙངི ་རྗེ་མེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ནི་མ་

རབས་ཐ་ཤལ་ད་ུ བརྩི་བ་དང་།

ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྙངི ་པོ་བྱམས་བརྩེ་ཞེས་པ་

འདིས་མི ་ལྟ་ཅི་སྲོག་ཆགས་ཀུན་ལ་སྡག
ུ ་སྦྱོང་གཏོང་རྒྱུ་བཀག་ཡོ ད་པ་རེད།
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བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་སྲོག་ཐོག་དང་།

དབང་པོ་ཡན་ལག་གཅོད་

འབྲེག ་གི ་ ཁྲིམ ས་གཅོད ་དེ་ རི ག ས་བྱེད་པའི ་ དབང་ཆ་ལྷ་ སར་ཡོ ད ་པའི ་ བོད ་
གཞུང་རང་ལ་མགཏོགས་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༩༨ ལོར་རྒྱལ་ཚོ ང་པ་དང་། རྒྱལ་
ཁབ་ལ་ངན་གཤོ མ ་བྱེད་མཁན་གྱི ་ སྐྱེ་བོ་ ཕུ ད ་ད ་ེ མི ན་སྐྱ་བོ་ སུ ་ ལའང་ཁྲིམ ས་

གཅོད་དེ་རི གས་བྱེད་མི ་ཆོག་པའི་བཀའ་རྩ་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།
ས་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡོ ད།

དེ་དག་ནས་དགོན་

སྡ་ེ ཁག་ལ་ཆོས་གཞི ་དང་གཞུང་ཞབས་སྐྱ་བོར་ཞབས་རྟེན་ཕ་གཞི ས། དེ་བཞི ན་

ཆོ ས་སྲིད་ཀྱི་ཞབས་འདགེ ས་ཞུ་སྒ་ོ གཟངེ ས་ཐོན་ཁག་ལ་གཟིགས་གཟོས་བདག་

རྒྱན་བཅས་སུ་སྤྲད་ཡོ ད།

རྒྱ་ཁབ་ཀྱིས་དེ་དག་ནས་ཁྲལ་བསྡ་ུ ལེན་བྱེད་ཅིང་།

སྒརེ ་པ་ཁག་ནས་ས་ཁནྱོ ་ལ་གཞི ས་པའི་རྐང་འག་ྲོ ལག་འདོན་གྱི་ཁྲལ་དང་མི ་ངོ་
གཅིག་གཞུང་ཞབས་སུ་བཅར་དགོས་པ་ཡི ན། དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ས་༸རྒྱལ་བསྟན་

འཛི ན་སྐྱོང་སྤལེ ་གསུམ་དང་། བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རྩལ་སླབོ ་ཡུལ་གྱི་མཐོ་
ུ ་ཀྱི་སླབོ ་སྦྱོང་
རི མ་སླབོ ་གྲའི་འགན་འཁུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་སྔ་བོད་ནང་དེང་དས

ལམ་སལ
ྲོ ་དར་མེད་སྟབས་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ནི་བོད་ཀྱི ་རི ག་གཞུ ང་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་བྱེད་
སའི་བསྟི་གནས་ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་སྨསོ ་མ་དགོས།

གྲྭ་པ་ཚོ འ་ི སླབོ ་

གཉར
ེ ་མཐུ ན་རྐནྱེ ་གྱི་དགོས་མཁོར་དགོན་པས་འག་ྲོ སོང་མང་པོ་གཏོང་དགོས་

ཤི ང་། དེ་དག་གི ་ཡོ ང་ཁུངས་ནི་ཆོས་གཞི ས་དང་། གཞུང་སྒརེ ་ཀྱིས་བཞག་པའི་

མ་དངུལ་ཐེབས་རྩའི་སྐྱེད་འབབ། མང་ཚོ གས་ཀྱི་དད་འབུལ་བཅས་ཡི ན། འོན་

ུ ་པའི་སྐབས་དཔལ་
ཀྱང་གྲྭ་གྲངས་རི མ་འཕར་དབང་གི ས་བྱུང་སོང་ཁ་མ་འདམ

འབྱོར་གྱི་ལས་བྱེད་མཁན་ནས་ཚོ ང་འཁོས་བྱེད་དགོས་པའང་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།

སྤྱིར་བཏང་ས་ཆ་ཁྱོན་ཆེ ་བ་ནི་ཞི ང་པ་ཚོ ས་འཛི ན་སྐྱོང་བྱས་ཏ་ེ རྒྱལ་

ཁབ་ལ་ཐོན་འབབ་གཞི ར་བཟུང་ཁྲལ་འབབ་ཐད་ཀར་སྒྲུབ་དགོས། འགའ་ཤས་
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ནས་ས་ཞི ང་ཐོན་འབབ་དང་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཚད་གཞི ་ལ་དཔགས་པའི་ཁྲལ་སྒྲུབ་
དགོས་ཤི ང་།

ཁྲལ་འབབ་དེ་དག་གཞུང་གི ་མཛོ ད་ཁང་ནང་བཅུག་སྟེ་གཞུང་

ནས་དགོན་ཁག་ཚོ འ་ི ཆོས་ཕོགས་དང་། ཡུལ་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན། དམག་ཕོགས།
གཞི ས་ཀ་མེད་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཕོགས་སོགས་སུ་གཏོང་གི ་ཡོ ད། འགའ་ཤས་
ལས་རྩོལ་རྒྱུགས་ནས་ཁྲལ་འཇལ་དགོས་པ་དང་། འགའ་ཤས་ནས་རྐང་འགྲོའ་ོ
ཁྲ་རི གས་ཏེ་གཟུང་གི ་མི ་སྣ་འགྲིམས་འགྲུལ་ལ་རྟ་ཁལ་གཏོང་དགོས།

ཞི ང་པ་

ཚོ ས ་བདག་བཟུ ང ་བྱས་པའི་ ས་ཆ་རྣམས་ཁོང ་ཚོ འི་ མི ་ རབས་ནས་མི ་ རབས་
རྒྱུན་འཇགས་སུ་ཡོ ད་པའི་ཕ་གཞི ས་ཡི ན།

དང་གཡར་གཏོང་བཅས་བྱེད་ཐུ བ།

དང་།

ཁོང་ཚོ ས་ས་ཞི ང་རྣམས་བོགས་མ་

སོ་ནམ་པ་ཚོ ས་ཁྲལ་བོགས་སྒྲུབ་འབོར་

ལས་རྩོལ་བྱེད་དགོས་པ་ནི་ཉུ ང་ངུ་ཞི ག་ལས་མེད་ཅིང་།

གལ་ཏེ་དེ་

དག་ཇི ་བཞི ན་སྒྲུབ་ཐུ བ་ན་ས་ཞི ག་འཛི ན་སྐྱོང་གི ་ཐོབ་ཐང་ཕྱིར་ལེན་བྱེད་ཐུ བ།

འོན་ཀྱང་གནས་ཚུ ལ་ངོ་མར་ས་ཞི ང་རྣམས་སྒར
ེ ་བདག་ལྟ་བུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད།

གཞུང་ཁྲལ་ནི་འབྲུ་རི གས་ཐོག་ནས་སྤྱོད་དགོས། དེ་ནི་ས་ཁྲལ་ལས་ཁང་གླ་དང་
ས་གླ་ལྟ་བུ་མི ན།

སྤྱི ར ་བཏང་བོད ་ཀྱི ་ མི ་འབོར ་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ ་ ཙམ་བོག ས་

ཞི ང་འདེབས་མཁན་ཡི ན་ཞི ང་།

དེ་ཡང་ཕལ་ཆེ་བ་དབུས་གཙང་ཁུལ་ད་ུ ཡི ན།

བོགས་ཞི ང་ནི་སྒརེ ་པ་དང་ཆོས་གཞི ས་ཁག་གི ་ཡི ན།

སྒརེ ་པ་དང་ཆོས་གཞི ས་

ཁག་ལ་ཁོང་ཚོ ས་བོགས་ཁྲལ་སྤྲོད་དགོས་ཤི ང་། དེ་ཡང་འབྲུ་རི གས་སྤྲོད་དགོས་

པའམ།

ཡང་ན་ཁྱིམ་མི ་གཅིག་ཞི ང་ལས་དང་ནང་ལས་གང་ཡི ན་ད་ུ ངེས་སྐྱོད་

བྱེད་དགོས། དེའ་ི ནང་ནས་མི ་ཁ་ཤས་གཞི ས་ཀའི་སྡ་ེ པ་དང་གཞི ས་ཀའི་གཉེར་

པའི་ལས་འགན་འཁྱེར་མཁན་ཡོ ད་པ་དེ་ཚོ ར་རྒྱ་མི ས་ “མངའ་བདག་གི ་ཚབ་
བྱེད་མི ་སྣ་” ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། བོགས་ཞི ང་འདེབས་མཁན་གྱི་མི ་
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གཞན་ཚོ ་ཚོ ང་རྒྱག་པའམ། གྲྭ་པ་བྱེད་པ། ལས་རི གས་འདྲ་མི ན་ལ་ཞུགས་པ།
ས་ཞི ང་འདེབས་ལས་བྱེད་པ་སོགས་ཅི་བྱེད་ཀྱི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོ ད།

ཁོང་

ཚོ ་བོགས་ཞི ང་འདབེ ས་མཁན་ཡི ན་ཀྱང་ས་བདག་ཚོ ས་རང་སྣང་གང་ཤར་གྱིས་

ཁོང་ཚོ ་ས་ཁང་དེ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་ཆོག་གི ་ཡོ ད། ཁོ་ཚོ ་འབྱོར་ལྡན་ཆགས་
པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་མི ས་ནག་ཉེས་བཀལ་ཏེ་མངའ་བདག་གྲལ་རི མ་ནང་བཅུག་

ཡོ ད་པ་རེད།

༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་སྐུ་ ཕྲེང ་བཅུ ་ བཞི ་ པ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ནས་

འཛི ན་སྐྱོང་དང་ས་ཞི ང་གི ་བཅོས་སྒྱུར་མང་པོ་ཞི ག་མཛད་བཞེད་ཀྱིས་ཐབས་
ཤེས་གནང་སྟེ།

དགོན་པ་དང་སྒརེ ་པའི་གཞི ས་ཀ་རྣམས་གཞུང་གི ས་བཞེས་ཏེ་

ཞི ང་པ་ཚོ ས་བགོ་འགྲེམས་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་འཆར་གནང་བ་མ་ཟད།

དེའ་ི

ཆེད་ད་ུ ལེགས་བཅོས་ལས་ཁུངས་ཤི ག་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོ ད། ལས་ཁུངས་
དེས་ཞི ང་པ་ཚོ ར་ཁྲལ་འབབ་ཉུ ང་ད་ུ བཏང་བ་དང་། རྫོང་གཞི ས་སྣེ་སྡདོ ་ཀྱི་དཔོན་
རི གས་ཚོ ས་མི ་སེར་ཐོག་ཚུལ་མི ན་ཉེས་སྤྱོད་བྱུང་རི གས་མི ་སེར་སོ་སོས་ལེགས་

བཅོས་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་གཏུ གས་བྱེད་ཆོག་པ་དང་། ལེགས་བཅོས་ལས་ཁུངས་

ལ་དེར་ཞི བ་འཇུག་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་གནང་ཡོ ད། ལེགས་

བཅོས་ལས་ཁུངས་ནས་མི ་སེར་ལ་ཁྲལ་ཆག་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་འབུལ་ཞུས་པར་
༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཆོག་མཆན་སྩལ་བ་དང་།

ལེགས་བཅོས་ལས་ཁུངས་

ནས་བུ་ལོན་ཡོ ད་པའི་མི ་སེར་ཚོ ་རི གས་གསུམ་ལ་དབྱེ་སྟེ། སྐྱེད་ཀ་རི མ་གསོག་
གི ས་མ་རྩ་དང་བཅས་པ་གཏན་ནས་སྤྲོད་འཇལ་མི ་ཐུ བ་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐྱེད་རྩ་

ཡང་གི ས་སྤྲོད་འཇལ་མ་དགོས་པ་དང་།

ཡང་འགའ་ཤས་ལོ་རེའ་ི ཡོ ང་འབབ་

ནས་སྐྱེད་ཀ་སྤྲོད་འཇལ་མི ་ཐུ བ་ཀྱང་། ངོ་བོ་རི མ་པས་སྤྲོད་ཐུ བ་རི གས་ལ་སྐྱེད་
ུ ་རི མ་སྤདྲོ ་བྱ་རྒྱུ །
ཀ་ཆག་ཡང་གི ས་ངོ་བོ་རྣམས་སྡབེ ་སྤྲོད་མ་དགོས་པར་ལོ ་དས
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འགའ་ཤས་བུ་ལོ ན་གྱིས་འཁོས་འབྱོར་བཟང་པོར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནས་ངོ་སྐྱེད་

ུ ་རི མ་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོ ད།
རྣམས་ལོ་དས

ད་དངུ ་༸གོང་

ས་མཆོ ག་ནས་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གི ་ལག་འཁར
ྱེ ་དམི གས་བསལ་མེ ད་
པར་རྟ་ཁལ་གང་བྱུང་སྐལ
ུ ་འདེད་མི ་ཆོག་པ་དང་།

སྤར་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་བཀའ་ཁྱབ་སྩལ་ཡོ ད།

རྟ་ཁལ་གྱི་གླ་ཆ་ཡང་སྐྱར་

བོད་རང་བཙན་ཡི ན་པའི་སྐབས་སུ་མུ ་གེ་དང་ལྟགོ ས་ཤི ་ཐེབས་པའི་

གནས་ཚུལ་གོ་མྱོང་མེད། སྟོན་ཐོག་ལོ་ཉེས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་ཀྱང་། མི ་མང་ཚོ ས་
གཞུང་དང་། དགོན་པ། སྐ་ུ དྲག ཞི ང་པ་ཕྱུག་པོ་བཅས་ཀྱི་ས་ནས་ལས་སླ་པོར་

བུ་ལོན་གཡར་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།
ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༠

ནས་བཟུང་རྒྱ་མི འ་ི ཞི ་དྲག་གི ་མི ་སྣ་ཚོ ས་གཞུང་གི ་

འབྲུ་རི གས་གསོག་འཇོག་ཡོ ད་པ་དེ་ཚོ ་ཟ་བེད་སྤྱད་པ་དང་།
བོད་མི ་སྒརེ ་གྱི་
འབྲུ་རི གས་གསོག་འཇོག་རྣམས་རི ན་གོང་ཆུང་ངུའི་ཐོག་འཚོ ང་འཇུག་གི ་ཡོ ད་
པ་རེད། བཅིངས་བཀྲོལ་ཟེར་བ་ནི་དོན་དངོས་ཚང་མ་དབུལ་ཕོངས་འདྲ་མཉམ་

གྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་རེད། རྒྱ་མི འ་ི བཙོན་ཁང་དང་ངལ་རྩོལ་སྒྱུར་བཀོད་ནང་ལོ་ ༣༣

བསྡད་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་ད་ུ འབྱོར་བ་རང་ལོ་ ༦༢

ལ་སོན་པའི་གྲྭ་པ་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ ས་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ནང་ཕྱུག་པོ་ཚོ ་སྐྱོ་པོ་

བཟོ་ཐུ བ་པ་ལས། སྐྱོ་པོ་ཚོ ར་རོགས་ཕན་མ་བྱས་པར་བརྟེན་ཁོང་ཚོ ་དེ་བས་སྐྱོ་
ར་ུ སོང་ནས་རྩམ་པ་སླངོ ་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་གྱུར་ཡོ ད་ཅེས་བཤད་ཡོ ད།
ཧུ འི་

རི ་ཅ་ཀྲི་སོན་གྱིས་བྲིས་པའི་བོད་དང་དེའ་ི རྒྱལ་རབས་ནང་

དམར་པོའི་རྩོམ་བྲིས་པས་ཀྱང་བོད་ནང་དབུལ་ཕྱུག་གི ་བར་ཁྱད་ཆེན་པོ་མེད་
གནས་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོ ད་པ་བཤད་ཡོ ད། དོན་དམ་ད་ུ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་
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ཧུ འུ་ཡའོ་པང་བོད་ནང་ཡོ ང་སྐབས་བོད་ནང་གི ་འཚོ ་བའི་གནས་སྟངས་ཤི ན་ཏུ ་སྐྱོ་

པོ་མཐོང་ནས་འཚོ ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ི གོང་གི ་འཚོ ་བའི་
གནས་སྟངས་ཐོག་སྐྱར་གསོ་ངེས་པར་ཡོ ང་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཚུལ་བཤད་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཙན་

བྱོལ་ད་ུ ༸ཞབས་སོར་འཁོད་མ་ཐག་བོད་གཞུང་གི ་སྒྲིག་སལ
ྲོ ་གང་ཐུ བ་མང་གཙོ ་

ཅན་ལ་འགྱུར་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞི ག་ཕྱག་ལེན་བསྟར་ཏེ། མི ་མང་གི ས་
འོས་འདེམས་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུ ས་དང་།
སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་བཅས་གསར་
འཛུགས་བསྐྱངས། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་མ་

འོངས་བོད་ཀྱི་མང་གཙོ འི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་འཆར་ཟིན་ཞི ག་འདོན་གནང་མཛད་པ་
དེའ་ི ཐོག་མང་ཚོ གས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཇི་ཡོ ད་བསྡ་ུ ལེན་གནང་བ་དང་།
༡༩༦༣

ཕྱི་ལོ་

ལོར་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་དངོས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་

བསྐྱངས་ཤི ང་། དེའ་ི ནང་མི ་མང་གི ་འདོད་མོས་མེད་པའི་དོན་ཚན་གཅིག་འཁོད་

ཡོ ད་པ་ནི། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་དོན་ད་ུ རྒྱལ་

ཡོ ངས་ཚོ གས་ཆེན་ནས་འཐུ ས་མི འ་ི རྩ་འབོར་སུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་མོས་མཐུ ན་ཐོག་

ཁྲིམས་ཁང་མཐོ་ཤོ ས་ལ་གོ་བསྡུར་དང་འབྲེལ་༸གོང་ས༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
པོ་མཆོ ག་གི ་འགན་འཛི ན་མཛད་ཁུར་རྣམས་སྡ་ེ སྲིད་ལྷན་ཚོ གས་ནས་ཕྱག་ལེན་

བསྟར་རྒྱུ་ཞེས་འཁོད་ཡོ ད་པ་འདི་ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་དོན། བོད་འཛི ན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་གོ་

སྐབས་བོད་མི ་ཚོ ར་བྱུང་བའི་ཉིན་བོད་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་ཇི་འདྲ་ཞི ག་འཛུགས་མི ན་

བོད་མི ་ཚོ ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་བོད་མི ་མང་

སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་དང་དབང་ཆའི་ཐད་ལེ གས་བཅོས་གནང་སྟེ་

སྤྱི་འཐུ ས་གྲངས་ཚད་ ༡༢ ནས་ ༤༦ བར་མང་ད་ུ གཏོང་གནང་མཛད་པ་དང་།
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བཀའ་བླནོ ་རྣམས་ཀྱང་སྔར་བཞི ན་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་ཐད་བསྐསོ ་མ་ཡི ན་པར་
སྤྱི་འཐུ ས་རྣམས་ལ་འདེམས་རྒྱུའི་དབང་ཆ་གནང་བ་དང་། དེ་བཞི ན་མི ་མང་གི ་

བདེ་སྡག
ུ ་ཆེད་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ཡང་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ པར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་

ཆབ་སྲིད་ལམ་སྟོན་དང་རྩ་ཁྲིམས་སྙངི ་དོན་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཞི ང་། དེའ་ི
ནང་འཁོད་དོན “མ་འོངས་པར་ངོས་ནས་བོད་གཞུང་གི ་འགན་འཁུར་དང་།

ལམ་ལུགས་རྗེས་འབྲེལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་གང་ཡང་ལེན་རྒྱུ་མི ན།” ཞེས་
གསལ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། “མ་འོངས་པའི་བོད་གཞུང་དེ་བོད་མི ས་འདེམས་བསྐ་ོ
བྱས་པ་ཞི ག་དགོས་པ་དང་།

རྒྱ་མི འ་ི བཙན་ཤུ གས་བོད་ནས་ཕྱིར་འཐེན་གྱིས་

བོད་གངས་ཅན་པའི་རང་དབང་སྐྱར་གསོ་བྱུང་མཚམས་ནས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ུ ་ཡུན་རི ང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་
གཏན་འབབེ ས་མ་ཟིན་བར་གྱི ་བར་བརྒལ་གྱི ་དས

ཀྱི་འགན་ཁུར་ད་ལྟ་བོད་ནང་ལས་དོན་བྱེད་བཞི ན་པའི་བོད་མི ་ལས་བྱེད་ལྷག་

བསམ་ཅན་རྣམས་ནས་འགན་ཁུར་ལེན་དགོས།

ུ ་ཡུན་རི ང་
བར་བརྒལ་གྱི་དས

ཆབ་སྲིད་དབང་འཛི ན་བྱེད་པོ་སྲིད་འཛི ན་ཞི ག་གི ་བསྐ་ོ བཞག་བྱ་རྒྱུ།

དེ་དང་

ཆབས་ཅི ག་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་རང་བཞི ན་གྱིས་ཕྱིེ་བསྡུ་ཟིན་པར་ཆ་འཇོག་
བྱ་རྒྱུ་ཡི ན།” ཞེས་དང་། ཡང་། “མ་འོངས་པའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ནི་འཚེ ་

མེད་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་ཞི ་བའི་བསྟི་གནས་དང་།

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལྟ་ེ

གནས་ཤི ག་ཏུ ་བསྒྱུར་ཐོག་བར་གནས་ཀྱི་ངོ་བོར་གནས་ཏ་ེ དོན་གནད་གང་ཅི འི་
ཐོག་དམག་འཐབ་སྤངོ ་རྒྱུ།” ཞེས་གསལ་ཡོ ད།
ད་ེ དག་གི ་ཐོག་ནས་བོད་མི འི་འཐབ་རདྩོ ་འདི་རྒྱ་མི ས་བཤད་པ་ལྟར་ད་ེ

ི ་པ་སྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་ཞི ག་གཏན་ནས་མི ན་པ་མ་ཟད།
སྔའ་ི ལམ་ལུགས་རྙང
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ལྷག་

པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་མུ ་མཐུ ད་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་༸གོང་ས་མཆོག་

སྐུ་སྒར
ེ ་གྱི་གནད་དོན་ཞི ག་ལ་འགྱུར་ཐབས་བྱེད་པ་ནི་བོད་རྒྱ་ཆེ འི་མི ་མང་གི ་
འཐབ་རྩོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ངོ་མ་དེ་གཡོ ་འགབེ ས་བྱེད་པའི་ངན་བྱུས་
ཤི ག་ཡི ན་པ་གསལ་པོ་རེད།
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༄༅། །འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་བབས།
ངོ་སྤྲོད།
རྒྱ་མི ས་བོད་ད་ུ བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་རྐནྱེ ་གྱིས་བོད་མི ་ས་ཡ་གཅི ག་

ུ ་མི ན་རྐྱེན་འདས་སོང་ཡོ ད་པ་དང་། ཉུ ང་མཐར་
དང་འབུམ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་དས
ཁྱིམ་མི ་རེ་རེ་བཙོ ན་ད་ུ མ་བཅུག་པ་དང་འཆི ་སྐྱོན་མ་བྱུང་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ཧ་ལམ་

གཅིག་ཀྱང་མེད།

ང་ཕོད་འཇིགས་མེད་

(རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོ ངས་མི ་དམངས་

འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཞོན་ཟུར་པ་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱི་སྲས་)

ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོ་སོ་སོར་བོད་ལ་དྲག་གནོན་

བྱེད་སྐབས་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོའི་ནང་རངྡུ ་རགྡེ ་མ་ཕོག་མཁན་མི ་གཅི ག་ཀྱང་མེད་
ཅེས་བཤད་ཡོ ད་པ་དེས་རྒྱ་མི ས་ཆེས་གདགུ ་རྩུབ་དང་། ཆེས་ཀླ་ཀླ།ོ ཆེས་མུན་

ནག་ཅེས་ཤོད་པའི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་དེར་དམངས་གཙོ འི་བཅོས་སྒྱུར་བྱས་ཡོ ད་
ཟེར་བའི་རྫུན་གཏམ་གྱི་མཐིལ་བརྟོལ་བ་རེད།

བོད ་རང་བཙན་སྐབ ས་ཀྱི ་ བོད ་ཀྱི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ད ་ེ བད ་ེ བ་ཅན་གྱི ་ ཞི ང ་

ཁམས་ལྟ་བུ་ཞི ག་མི ན་ཀྱང་།

ད་ལྟ་ནང་བཞི ན་གྱི་ཡ་ང་བའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཞི ག་མ་

རེད། དཔེར་ན། སྔནོ ་མ་བཙོན་ཁང་ཆེ་ཤོས་གཉིས་སུ་བརྩི་བའི་ལྷ་སའི་སྣང་རྩེ་

ཤག་དང་། ཞོལ་བཙོན་ཁང་སོ་སོར་བཙོན་པ་མང་ཤོས་སྐབས་མི ་གྲངས་ ༣༠
སྐརོ ་ལས་མེད།

འོན་ཀྱང་རྒྱ་མི ས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་རྗེས་བོད་འདི་

བཙོན་ཁང་དང་། ངལ་རྩོལ་སྒྱུར་བཀོད་ཀྱི་ར་བ་ཞུག་ཏུ ་གྱུར་པ་རེད། སྐབས་

ུ ་པར་དོ་དམ་བྱེད་བདེ་ཡོ ང་ཆེ ད་
རེ་བཙོ ན་པ་མང་དྲགས་པས་འ་འུབ་མ་འདས

བཙོན་པ་སྡབེ ་གསོད་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡང་བྱུང་ཡོ ད།

རྒྱ་མི ས་བོད་

བཅི ངས་བཀལ
ྲོ ་བཏང་རྗེས་བོད་མི ་མང་ལ་སྔར་ཐོབ་མ་མང
ྱོ ་བའི་བད་ེ སྐྱིད་ཀྱི་
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འཚོ ་བ་ལོ ངས་སྤྱོད་རྒྱུ ་བྱུང་བ་རེད་ཅས
ེ ་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ད་ེ དོན་དངོས་ཡི ན་མི ན་
དབྱེ་ཞི བ་བྱེད་རྒྱུ་ཡི ན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་ ༡༩༧༩ བར་གྱི་མི ་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་དང་། གཏོར་བཤི ག་
གི ་སྐརོ །

བོད་ལྗངོ ས་སྤྱི་བཤད་ཟེར་བའི་རྒྱ་ཡི ག་དེབ་ཤོག་གྲངས་ ༥༦༥ ནང་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧ ནས་ ༢༥ བར་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་ཁག་

ཏུ ་རྒྱ་དམག་གི ས་བོད་དམག་ ༥༧༠༠ ལྷག་ཙམ་རྩ་མེད་བཏང་བ་དང་། ༢༠༠༠

ལྷག་འཛི ན་བཟུང་བྱས་པ་རེད་ཅེས་འཁོད་ཡོ ད་པ་དང་།

བོད་མི ་སྡབེ ་གསོད་

བཏང་བའམ། ཡང་ན་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་བ། མེ་སྒྱོགས་དང་འབར་
མདེལ་གཡུགས་པ་བཅས་བྱས་ནས་དགོན་སྡ་ེ ཁག་རྩ་གཏོར་དང་། འབྲོག་ས་རྩ་

མེ ད་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུ ལ་རྣམས་ཡི ག་ཆ་མང་པོའི་ནང་གསལ་ཡོ ད།

དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་དོན་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོ གས་

ནས་བཏོན་པའི་བོད་དང་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པའི་སྙན་
དེབ་ནང་གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་གང་ལ་གང་འཚམས་འཁོད་ཡོ ད།

རྒྱ་མི འ་ི དམག་གི ་གསང་བའི་ཡི ག་ཆ་ཧྲི་ཨང་ ༡༡ པའི་སྤྱི་བསྡམོ ས་

ཞེས་པའི་ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ནས་ ༡༩༥༨ བར་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་ད་ུ ཟིང་

འཁྲུག་ཞོད་འཇགས་ཐེངས་ ༩༩༦ བཏང་ནས་བོད་མི ་ ༡༠༠༠༠ ལྷག་རྩ་མེད་
བཏང་ཡོ ད་ལུགས་འཁོད་ཡོ ད། ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་

ཁུལ་ད་ུ བོད་མི ་ ༡༣༠༠༠༠ ཡོ ད་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་བོད་མི ་ ༦༠༠༠༠
ལས་ལྷག་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༦ པའི་ཀྲུང་གོའ་ི དཔྱིད་ཀ་
ུ ་དེབ་ཐོག་འཁོད་ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་
ཞེས་པའི་རྒྱ་ཡི ག་དས
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༢༨

ཉིན་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་པེ་ཅིང་ད་ུ རྒྱལ་ཡོ ངས་

མི ་དམངས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་འད་ུ ཞི ག་གི ་ཐོག་བོད་དོན་སྐར
ོ ་གསུངས་
དོན། “མགོ་ལོག་ཁུལ་ད་ུ མི ་མང་པོ་བསད་དེ་ཕུང་པོ་རྣམས་རི ་སྟེང་ནས་རྦབ་
རི ལ་བཏང་སྟེ་རི ་གཤམ་ད་ུ བྲུས་པའི་ས་དོང་ནང་སྦས་པ་དང་།

ད་དངུ ་དམག་

མི ་ཚོ ས་ཁོང་ཚོ འི་ནང་མི ་གཉནེ ་ཚན་རྣམས་ལ་ངོ་ལོ ག་པ་རྩ་མེད་བཟོས་པ་དར
ེ ་

རྟེན་འབྲེལ་ཞུ ་དགོས་ཟེར་ནས་ཕུང་པོའི་སྟེང་ད་ུ ཞབས་བ་ྲོ རྒྱག་ཏུ ་བཅུག་པ་མ་

ཟད། དེ་རྗེས་ནང་མི ་གཉེན་ཚན་རྣམས་ཀྱང་མེ་མདའ་སྦག་སྦག་བརྒྱབ་ནས་སྡབེ ་
གསོད་བཏང་བ་རེད།” ཅེས་དང་། “ཁམས་དང་། ཨ་མདོ་ཁུལ་གྱི་མི ་རྣམས་
ལ་སྔར་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་སྡག
ུ ་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་བ་དང་།

མི ་

བཅུའམ་ཉི་ཤུ ་ཙམ་སྡབེ ་གསོད་བཏང་བ་བཅས་ཀྱི་འཁོན་འཛི ན་བོད་མི འི་སེམས་
ནང་བརྗེད་མེད་བརྟན་པོར་གནས་ཡོ ད་པ་རེད།” ཅེས་གསུངས་ཡོ ད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་ལྷ་སར་བོད་མི འ་ི རང་དབང་

ུ ་ཐུ ང་ཉིན་གསུམ་ནང་
སྒར
ེ ་ལངས་ཀྱི་ལས་འགུ ལ་ལ་རྡུང་རྡེག་བཏང་ནས་དས

བོད་མི ་ ༡༠༠༠༠ ནས་ ༡༥༠༠༠ བར་བསད་པ་རེད། བོད་དམག་ཁུལ་ཁང་

གི ་ཆབ་སྲིད་པུའུ་ཟེར་བའི་གསང་བའི་ཡི ག་ཆ་ཞི ག་གི ་ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་

༣ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༡༠ བར་བོད་དབུས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་པུར་བོད་མི ་

༨༧༠༠༠ རྩ་མེད་བཏང་ལུགས་འཁོད་ཡོ ད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི ས་ཕྱི་ལོ་

༡༩༤༩ ནས་ ༡༩༧༩ བར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡམོ ས་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་མི འ་ི
མནར་གཅོད་སྡུག་སྦྱོང་ཚད་མེ ད་འོག་བོད་མི ་ས་ཡ་གཅི ག་དང་འབུམ་གཉིས་

ལྷག་ཙམ་འཆི ་སྐྱོན་བྱུང་འདགུ
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ཤི་རྐྱེན།

བཙོན་དུ་མནར་གཅོད་འོག་
བསད་པ།

དམར་གསོད་བཏང་བ།
དམག་སར་བསད་པ།

འཐབ་འཛིང་འོག་བསད་པ།
ཁྱོན་བསྡོམས།

བཙོན་ཁང་དང་།
བ།

༩༣༥༦༠

ཁམས།

༦༤༨༧༧

ཨ་མདོ།

༡༤༧༨༤

༡༧༣༢༢༡

༢༨༢༦༧

༣༢༢༦༦

༩༦༢༢༥

༡༥༦༧༥༨

༨༩༩༡༦

༡༢༡༩༨༢

༤༨༨༤༠

༡༥༩༤༠

༡༤༣༢༥༣

༢༤༠༤༡༠

༣༣༧༥

༣༩༥༢

༡༣༡༠༧༢

ལྟོགས་ཤི་ཐེབས་པ།
རང་ཤི་བརྒྱབ་པ།

དབུས་གཙང་།

༢༧༩༥༡

༤༢༧༤༧༨

༤༨༠༢༦༡

བསྡོམས།

༤༩༠༤༢

༤༣༢༧༠༥

༡༦༧༥

༩༠༠༢

༢༩༩༦༤༨

༣༤༢༩༧༠
༩༢༧༣༡

༡༢༠༧༣༨༧

ངལ་རྩོལ་སྒྱུར་བཀོད་ར་བ་སོགས་སུ་བོད་མི ་འཆི ་སྐྱོན་བྱུང་

བཙོ ན་ཁང་དང་ངལ་རལ
ྩོ ་སྒྱུར་བཀོད་ཁང་ནས་ཐར་བའི་བོད་མི ་ཚོ འི་

ཚི ག་ཐོར་གཞི གས་སྐབས། བོད་ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱི་བཙོན་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཙམ་

འདས་གྲོངས་སོང་གནས་འཁོད་འདགུ དཔེར་ན། བྱང་ཚ་ལ་ཁ་སྟེ། བོད་ཀྱི་བྱང་

ཐང་མི ་མེད་ལུང་སྟོང་ཁུལ་ད་ུ བཙོན་ཁང་ཁག་ལྔ་བཟོས་ནས་བཙོན་པ་ ༡༠༠༠༠

ལྷག་ཙམ་ཚ་ལ་དཀར་པོ་སྔགོ ་འདོན་བྱེད་པར་བཏང་འདགུ

སྐབས་དེར་སྟབས་

ལེ ག ས་ཀྱི ས ་མ་ཤི ་བར་ལྷག ་པའི ་ བཙོ ན ་པ་ཁ་ཤས་ཀྱི ས ་བར ྗོད ་དོན ་ལྟར ་ན།
བཀྲེས་ལྟགོ ས་དང་། ངལ་རྩོལ་ལྕ་ི བ། ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་བ་བཅས་ཀྱི་སྡག
ུ ་
སྦྱོང་མཉར་གཅོད་འོག་ཉིན་ལྟར་མི ་ ༡༠ ནས་ ༣༠ བར་ཤི ་སྟེ། ལོ་གཅིག་ནང་
བཙོན་པ་ ༨༠༠༠ ལྷག་ཤི ་འདགུ དེ་བཞི ན་བོད་མི ར་ངལ་རྩོལ་བཙན་སྐལ
ུ ་གྱིས་

བསྐྲུན་ཞི ང་། རྒྱ་མི ས་བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་གི ས་བརྒྱབ་པ་ཡི ན་ཞེས་ཤོད་པའི་

78

རྔ་ཆེན་གླགོ ་ཁང་ལ་ཆ་བཞག་ན། སྐབས་དེར་ཉིན་ལྟར་བཙོན་པའི་ཕུང་པོ་གསུམ་

བཞི ་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་པའམ། ཕྱོགས་མཚུངས་དར་རྩེ་མདོ་ཞ་ཉེའ་ི གཏེར་ཁའི་ལས་

མི ་ཉག་རོང་ཨ་མ་ཨ་བདེ་ནས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༦༢
བར་བོད་མི ་བཙོན་པ་ ༡༢༠༡༩ ཞ་ཉེའ་ི གཏེར་ཁ་སྔགོ ་འདོན་བྱེད་སར་ཤི ་འདགུ
དེང་སང་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་སྐརོ །
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༩ པར་མའོ་ཙེ་ཏུ ང་འདས་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་

བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་སོང་ནས་དཔལ་འབྱོར་གུ ་ཡངས་དང་དཔལ་འབྱོར་སྒ་ོ དབྱེ་
བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བཙོན་པ་རྣམས་ལའང་གུ་ཡངས་ཕྲན་བུ་
བྱུང་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གུ་ཡངས་དང་སྒ་ོ ཕྱེ་བ་དེས་བོད་ནང་གི ་

ཆབ་སྲིད་རང་དབང་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བྱུང་མེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༥ པར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་མཁན་བོད་

མི ་ ༡༡༥ ལ་ནག་ཚོ ང་དང་ཉེས་དོན་ཉེས་གསོག་གི ་ཉེས་མི ང་བཏགས་ཏེ་འཛི ན་

བཟུང་བྱས་པ་དང་། ཡོ ངས་བསྒྲགས་ཁྲིམས་གཅོད་ཀྱི་ཚོ གས་ཆེན་བསྐངོ ས་ཏེ་

སྲོག་ཐོག་བཏང་བ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༡༡ པའི་ཟླ་མཇུག་ལ་ལྷ་ས་ཁུལ་

ད་ུ ཡོ ད་པའི་བཙོན་ཁང་གཅིག་པུར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བཙོན་པ་ ༧༥༠ བཙོན་བཅུག་

བྱས་ཡོ ད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་ལྷ་སར་བོད་མི ་ ༢༠༠
ལྷག་ཙམ་གྱིས་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐརོ ་བྱས་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡

དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༥ བཅས་སོ་སོར་ཁྲོམ་སྐརོ ་བསདྟུ ་མར་

བྱེད་སྐབས་ཉནེ ་རགྟོ ་པས་དྲག་གནོན་གྱི་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་རྔམ་སྟོན་པ་མི ་ཉུ ང་
བ་ཞི ག་བསད་རྨས་བཏང་བ་མ་ཟད། བོད་མི ་ ༢༥༠༠ ལྷག་བཙོན་བཅུག་བྱས་
པ་རེད།
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ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་ཡུ་ པི་ ཨཡི ་གསར་

འགྱུར་ལས་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་སྤལེ ་བར། རྒྱ་མི འ་ི དཔོན་རི གས་ཇོའ་ོ ཧྲི་ཕྱི་ལོ་
༡༩༨༨ ཟླ་ ༧ པར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་ནང་ལྟ་སྐརོ ་བྱེད་སྐབས་བོད་

ི ་རྗེ་མེ ད་པའི་
ནང་རྒྱ་ནག་གི ་དབང་འཛི ན་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་བྱེད་མཁན་ཚོ ར་ཡ་ང་སྙང
སྡག
ུ ་སྦྱོང་གཏོང་དགོས་ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ལྟར།

སྲིད་བྱུས་དེ་ལམ་

འཕྲལ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་

ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི ་མདནུ ་ཐང་ད་ུ བོད་མི འི་ཞི ་རྒོལ་ལས་འགུ ལ་ལ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ས་དྲག་གནོན་བྱེད་སྐབས་དེ་གར་ཡོ ད་པའི་ཧོ་ལན་ཌའི་གཞོན་ན་ུ
མ་ཁི་རི ་སི ་ཀྲར་གྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་དོན། སྐབས་དེར་

ཉནེ ་རགྟོ ་པས་ཉནེ ་བརྡ་མ་བཏང་བར་མི ་ཚོ གས་ཀྱི་དཀྱིལ་ད་ུ མེ་མདའ་གང་བྱུང་

འཕེན་པ་དང་།

ང་རང་བྲོས་གྲབས་བྱེད་སྐབས་དཔུང་པར་མེ་མདའ་ཕོག་བྱུང་

ཞེས་བརྗོད་པ་དང་། ནབུ ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡི ན་པའི་གསར་འགོད་པ་ཞི ག་

གི ས་རྒྱ་མི འི་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་མི ་གསོད་དགོས་ཞེས་བཀའ་བཏང་བ་དངོས་ད་ུ
ཐོས་ཡོ ད། གང་ལྟར་སྐབས་དེའ་ི དྲག་གནོན་འོག་ཉུ ང་མཐར་བོད་མི ་ ༡༥ བསད་

པ་དང་། ༡༥༠ ལྷག་ཙམ་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་བཏང་བ། མང་པོ་ཞི ག་འཛི ན་

བཟུང་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༥ ནས་བཟུང་ཉིན་

གསུམ་བསདྟུ ་མར་ལྷ་སར་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐརོ ་བྱས་པ་དང་།

རྔམ་སྟོན་པ་ཚོ ས་

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཕྱར་ནས་བོད་རང་བཙན་ཡི ན་ཞེས་སྐད་འབོད་བྱེད་སྐབས་

རྒྱ་མི ས་སླར་ཡང་དྲག་གནོན་བྱས་ཏ་ེ བོད་མི འི་སྡདོ ་ཁྱིམ་ནང་མེ ་མདའ་བརྒྱབ་
ཡོ ད་པ་རེད། མི ་ཚོ ས་ཚོ ད་དཔག་བྱས་པ་གཞི གས་ན།

སྐབས་དེར་མི ་གྲངས་

༨༠ ནས་ ༤༠༠ བར་ཞི ག་ལ་སྲོག་སྐྱོན་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་

ུ ་དེར་
གི ས་མི ་གྲངས་ ༡༡ མ་གཏོགས་ཤི ་མེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། དས

བོད་ད་ུ ཡོ ད་པའི་རྒྱ་མི འི་གསར་འགོད་པ་ཐང་རྡ་ཞན་གྱིས་བརདྗོ ་དོན་ལྟར་ན།
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སྐབས་དེའ་ི དྲག་གནོན་འོག་བོད་མི ་ ༤༠༠ སྡབེ ་གསོད་བཏང་བ་དང་། སྟོང་ཕྲག་
ཁ་ཤས་ལ་རྨས་སྐྱོན་བཏང་བ། ༣༠༠༠ ལྷག་ཙམ་བཙོན་བཅུག་བཅས་བྱས་ཡོ ད་
འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་༧ གྱི་མཚན་མོ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཟེར་

བས་ལྷ་སར་དྲག་པོའ་ི ཁྲིམས་གཞི ་བསྡམ་རྒྱུའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་བ་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་དྲག་པོའ་ི ཁྲིམས་གཞི ་ཕྱིར་

འཐེན་བྱ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཏེ། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ནས་དྲག་པོའ་ི ཁྲིམས་གཞི ་

ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༧

པའི་ནང་ཨོ ་སི ་ཀྲ་ལི ་ཡའི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་

གཞུང་འབྲེལ་སྐ་ུ ཚབ་ལྷ་སར་ལྟ་སྐརོ ་ད་ུ ཕབེ ས་མཁན་ཚོ ས་མཛུབ་སྟོན་གནང་བའི་

ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོའ་ི དྲག་པོའ་ི ཁྲིམས་གཞི ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་དེ་
ནི་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པའི་མི ང་ཙམ་ལས་དོན་ད་ུ དྲག་པོའི་ཁྲིམས་གཞི ་ལག་ལེན་

བསྟར་བཞི ན་པ་རེད་ཅེས་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནག་ཉེས་

གུ་ཡངས་ཚོ གས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོའ་ི ལོ་འཁོར་ལས་བསྡམོ ས་ནང་དའུ ང་
གོང་དང་འདྲ་བའི་གནས་ཚུལ་འཁོད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

དྲག་པོའ་ི ཉེན་རྟོག་པས་

ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀྱི་སྒ་ོ ནས་བོད་མི ་འཛི ན་བཟུང་དང་། བཀག་ཉར་བྱེད་

པའི་དབང་ཆ་ཆེན་པོ་འཛི ན་བཞི ན་པ་རེད་ཅེས་འཁོད་ཡོ ད་པ་རེད།

བོད་ཞི ་བས་བཅིངས་བཀྲོལ་བཏང་ནས་ལོ་ ༤༠ འཁོར་བ་ཟེར་བའི་

ུ ་དྲན་བྱེད་སྒ་ོ ལམ་ལྷངོ ་ཡོ ང་ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་བོད་
དས
མི ་ ༡༤༦ ལ་ཉེས་མི ང་འདྲ་མི ན་སྣ་ཚོ གས་བཏགས་ཏེ་འཛི ན་བཟུང་བྱས་པ་དང་།

དེའི་ རྗེས ་སུ འ ང་མང་ཚོ ག ས་བསྡུ་ བསྐངོ ་གི ས ་ཡོ ང ས་བསྒྲགས་ཁྲིམ ས་གཅོད ་

ཚོ གས་ཆེ ན་ཟེར་བ་ཚོ གས་ནས་འཛི ན་བཟུང་བྱ་རྒྱུ འི་སྐརོ ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་

ུ ་ཆེན་ཉིན་ལྷ་ས་ཡོ ངས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤི ན་ཏུ ་ཆེན་པོ་
ཤི ང་། དངོས་གཞི འ་ི དས
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བྱས་ཡོ ད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ པར་གླ་ོ བུར་ད་ུ དྲག་གནོན་བྱེད་འགོ་

བཙུགས་ནས་ཉེན་རྟོག་པ་མི ་བཅུ་རེ་ར་ུ ཁག་བྱས་ཏེ་ལྷ་སའི་བོད་མི འ་ི སྡདོ ་ཁང་ད་ུ

འཛུལ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ དཔར་དང་། བཀའ་སླབོ ་དང་གསུང་ཆོས་ཀྱི་
སྒྲ་ཕབ་འཁོར་ཐག

དཔེ་དེབ་སོགས་ནི་རྒྱལ་ཁབ་མགོ་རྟིང་སླགོ ་རྒྱུའི་ཅ་དངོས་

ཡི ན་ལུགས་བརྗོད་དེ་བོད་མི ་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་འཛི ན་བཟུང་བྱས་པ་རེད།

རྒྱ་ཕ ྱོག ས་ནས་དྲག་གནོན ་དམ་བསྒྲགས་རྒྱུ ན་ཆད་མེ ད ་པར་བྱས་

ཀྱང་། བོད་མི འ་ི ཕྱོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ནས་བཟུང་ཞི ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་
སྤལེ ་མཚམས་གཏན་ནས་ཆད་མྱོང་མེད། སྔ་ཕྱིའ་ི གནས་ཚུལ་ལ་གཞི གས་ན་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོ་མཇུག་བར་བོད་ས་ཁྱོན་ཡོ ངས་
ནང་ཞི ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཁྱོན་བསྡམོ ས་ ༡༥༠ ལྷག་ཙམ་སྤལེ ་ཡོ ད་པ་རེད། ལྟ་
བ་ཐ་དད་འཛི ན་མཁན་རྣམས་ལ་ཁྲིམ ས་དང་ལུ ག ས་མཐུ ན ་གྱི ་ བྱ་ཐབས་མ་

བཟུང་བར་གང་བྱུང་བཀག་ཉར་འཛི ན་བཟུང་བཙོ ན་བཅུག་ཐོག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

བཙོན་པ་རྣམས་ལ་མནར་གཅོད་སྣ་ཚོ གས་གཏོང་བ་དང་། སྲོག་ཐོག་ཏུ ་གཏོང་

བ། ཁྲིམས་མཐུ ན་མི ན་པར་དམར་གསོད་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡོ ད་

བཞི ན་པ་དེ་དག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནག་ཉས
ེ ་གུ ་ཡངས་ཚོ གས་པས་རྒྱུ ན་ད་ུ བོད་ནང་གི ་
འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གནད་དོན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་རྣམ་གྲངས་ནང་ཚུ ད་ཡོ ད།

བོད་ད་ུ ལག་ལེན་བྱེད་པའི་རྒྱ་ནག་གི ་རྩ་ཁྲིམས་དང་།

ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་བརྗོད་

དོན་ནང་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱལ་

སྤྱི འི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མཐུ ན་པའི་སྒ་ོ ནས་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་

བྱས་མེད་སྐརོ ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནག་ཉེས་གུ་ཡངས་ཚོ གས་པས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡
པོར་བཏོན་པའི་སྙན་ཞུའ་ི
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ནང་འཁོད་ཡོ ད། ཡང་ཨ་མེ་རི ་ཀར་ཡོ ད་པའི་ཨེ ་

26 རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་སྟེ། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཉེས་ཡངས་ཚོ གས་པས་བོདནང་བླ་ོ འཚབ་བྱེད་གཞི འ་ི
དོན་གནད་སྐརོ ། ལོན་ཌོན། ༡༩༩༢
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ཤ་ཡ་ལྟ་ཞི བ་ཚོ གས་པས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༥ པར་བཏོན་པའི་སྙན་ཞུའ་ི ནང་།
“བོད་མི ས་ཞི ་བའི་ཁྲོམ་སྐརོ ་བྱེད་པ་དང་། ལྟ་བ་ཐ་དད་འཛི ན་པ་སོགས་བྱས་

ནས་རྒྱ་མི འི་དབང་སྒྱུར་ལ་མི ་འདོད་པའི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་དེ་དག་རྒྱའི་དབང་

འཛི ན་པ་ཚོ ས་ཁྲིམས་འགལ་དང་།

ཁ་བྲལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བར་ངོས་

འཛི ན་བྱས་ནས་དྲག་གནོན་བྱེད་ཤུ གས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བ་དང་།

ཡ་ང་སྙངི ་རྗེ་

ུ ་རྒྱུན་ད་ུ ལག་ལེན་
སྤུ་ཙམ་མེད་པར་དྲག་གནོན་བྱེད་པ་དེ་ཁོང་ཚོ ས་བོད་ནང་དས
27
བསྟར་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་རེད།” ཅེས་འཁོད་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གི ས་བོད ་ཀྱི ་ ས་ཁུ ལ་གཅི ག་ཀྱང་མ་ལུ ས་པར་ཡོ ངས་

རྫོགས་ནང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་ཅིང་།

ང་ཚོ ར་

ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་རག་སོན་བྱུང་བར་གཞི གས་ན།
རྒྱ་ནག་གི ས་རྒྱལ་
སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་ལུགས་སྤྱི་དང་།
ལྷག་པར་དེའ་ི ནང་ནས་མད་པོ་ཞི ག་ལ་རྒྱ་ནག་

རང་ངོས ་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ འི་ ཁས་ལེ ན ་ས་རྟགས་བཀོད ་ཡོ ད ་པ་རེ ད །
དཔེར་ན།

མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་སྡག
ུ ་སྦྱོང་མནར་གཅོད་བཏང་མི ་ཆོག་

པའི་ཁྲིམས་ཡི ག་དང་། ཡོ ངས་ཁྱབ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གསལ་བསྒྲགས་ལྟ་

བུ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དང་ཡོ ངས་སུ་རྒྱབ་
འགལ་གྱི་བྱེད་སྤྱོད་རང་དགར་སྤལེ ་གྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

གང་བྱུང་འཛི ན་བཟུང་དང་།

ཕྱི་མི ་ཐུ ག་མ་བཅུག་པར་བཀག་ཉར་བྱས་པ།

གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ གྱུར་པ། ཁྲིམས་ཞི བ་མ་བྱས་པར་འཕྲལ་མར་དམར་གསོད་
བཏང་བ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ །

གང་བྱུང་འཛི ན་བཟུང་དང་།

ཕྱི་མི ་ཐུ ག་མ་བཅུག་པར་བཀག་ཉར་

27 ཡ་ང་སྙངི ་རྗེ་མེད་པའི་དྲག་གནོན་ཏེ། བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་སྐརོ ། ཨ་རི ། ༡༩༩༠ ཤོག་གྲངས་
༣ ནང་གསལ།
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བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་མི ་མང་པོ་ཞི ག་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་པ་དང་། འཕྲལ་

མར་དམར་གསོད་བཏང་བ་བཅས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་མང་པོ་ཞི ག་ཕྱི་ལོ་

༡༩༩༠

ལོ འི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནག་ཉེས་གུ ་ཡངས་ཚོ གས་པའི་ལས་བསྡམ
ོ ས་ནང་གསལ་ཡོ ད།
ལས་བསྡམོ ས་དེའ་ི ནང་། “ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ པར་ལྷ་སར་དྲག་པོའ་ི ཁྲིམས་
གཞི ་བསྡམས་རས
ྗེ ་རྒྱ་མི ་དང་ལྟ་བ་ཐ་དད་འཛི ན་མཁན་གཙོ ་བོར་གྱུར་པའི་བོད་

མི ་ ༡༠༠༠ ལྷག་འཛི ན་བཟུང་བྱས་པ་དང་། དེ་དག་གི ་ནང་ནས་མི ་ཁ་ཤས་

ལ་ཁྲིམས་ཞི བ་གཏན་ནས་མ་བྱས་པར་འཕྲལ་ད་ུ དམར་གསོ ད་བཏང་ཡོ ད་པ་

རེད།” ཅེས་དང་། “ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོ་གཅིག་པུའ་ི ནང་གང་བྱུང་འཛི ན་
བཟུང་བྱས་པ་དང་།

ནག་ཉེས་ཇི་ཡི ན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་མ་བཅད་པར་ཡུན་རི ང་

བཀག་ཉར་བྱས་པ་སོ གས་འགྲོ་མི འི་ཐོབ་ཐང་བརྩི ་མེ ད་རགྡོ ་རོ ལ་བཏང་བའི་
གནས་ཚུལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱུང་ཡོ ད།” ཅེས་འཁོད་ཡོ ད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་

གི ་དབང་སྒྱུར་འོག་གནས་པའི་བོད་ནང་བཙོ ན་པ་སུ་ཞི ག་ལའང་སོ ་སོ ་འཛི ན་
བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡི ན་དང་། ཁྲིམས་ཀྱི་མདནུ ་སར་ཁྲིམས་

ལུགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཇི་ཡོ ད་དྲི་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་གཏན་ནས་མེད་ལ། འཛི ན་བཟུང་
བྱེད་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གི ་ཡི ་གེ་ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་ཉུ ང་ཉུ ང་ཡི ན། གལ་སྲིད་ཡི ་

གེ་ཡོ ད་ནའང་མི ག་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

བོད ་མི ་ཚོ ས ་ལས་དོན ་གང་བྱས་ཀྱང་ད ་ེ འཛི ན་བཟུ ང ་དང་བཙོ ན ་

འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ད་ུ མཐོང་གི ་ཡོ ད། བོད་མི ་ཚོ ས་ཕྱི་རྒྱལ་མི ་སྣ་དང་མཉམ་
ད་ུ སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་། སྦྱར་ཡི ག་སྦྱར་བ། རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་གླུ་ལེན་པ། ༸གོང་ས་

མཆོ ག་གི ་མཛད་རྣམ་དང་གསུང་ཆོ ས་བཀའ་སླབོ ་བཅུག་པའི་བརྙན་ཕབ་དང་།

སྒྲ་ཕབ་འཁོར ་ཐག་བལྟ་ ཉན་བྱས་པ།ཞི ་ རྒོལ ་སྐབ ས་རྨས་སྐྱོན་ཕོག ་པའི་ རང་

ུ ་ཆེན་ཏེ། ཕྱི་ཟླ་
རི གས་སྤུན་ཟླའི་མི ང་ཐོ་ཉར་བ། རྒྱ་ནག་གི ་རྒྱལ་འཛུགས་དས
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༡༠ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་སོ་སོའ་ི གྲོགས་པོར་བོད་ལུགས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་གྱོན་དགོས་པའི་
“ངན་གཤོམ” མམ་ཁ་ཏ་སླབོ ་གསོ་བྱས་པ་མཐའ་དག་ནག་ཉེས་སུ་བརྩིས་ནས་
འཛི ན་བཟུང་བཙོན་བཅུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

ཨེ ་ཤ་ཡའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚོ གས་པ་དང་། བོད་གནས་ཁྱབ་སྤལེ ་ལས་
ཀང་ཐུ ན་མོང་ནས་འདོན་སྤལེ ་བྱས་པའི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་། “བོད་མི ་གཞན་དང་
འབྲེལ ་བ་བྱེད་ད ་ུ མ་བཅུ ག ་པར་བཀག་ཉར་བྱེད་པ་ནི་ འཆར་ཅན་ཞི ག ་རེ ད །

བཀག་ཉར་བྱས་པའི་མི ་ད་ེ གང་ད་ུ ཡོ ད་བརྩད་གཅོད་བྱ་རྒྱུ ་ནི་གཉནེ ་ཚན་ཚོ ར་
28
འཁྲི་བ་ཞི ག་རེད།” ཅེས་འཁོད་ཡོ ད།

དོ་དམ་འོག་ཡོ ད་པའི་མི ་དེ་ཉིན་ཤས་སམ། ཟླ་ཤས། ཐ་ན་ལོ་ཤས་

སོང་བའི་རྗེས་ལ་མ་གཏོགས་འཛི ན་བཟུང་བྱས་སྐརོ ་ཤོད་ཀྱི་མེད། དེ་ནི་ཁྲིམས་

ུ ་ཡུན་རི ང་ནང་མི ་སྤུན་མཆེ ད་
མཐུ ན་གྱིས་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་འགོ་སདྟོ ་ཀྱི་དས
ལ་བཀག་ཉར་བྱས་སྐརོ ་གཏན་ནས་ཤོད་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

སྡག
ུ ་སྦྱོང་མནར་གཅོད།
བཙོ ན ་པར་འད ་ྲི ཞི བ ་བྱེད་སྐབ ས་སྡུག ་སྦ ང
ྱོ ་མནར་གཅོད ་ཚད་མེ ད ་

གཏོང་གི ་ཡོ ད་པ་དེ་ནི་བརྒྱུ ད་རི མ་ལྡན་ལ་ཡོ ངས་གྲགས་ཀྱི་གནས་ཚུ ལ་ཞི ག་

རེད། རྒྱ་ནག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་སྡག
ུ ་སྦྱོང་མནར་
གཅོད ་བཏང་མི ་ ཆོ ག ་པའི་ རྒྱལ་སྤྱི འི་ མོ ས ་མཐུ ན ་ཁྲིམ ས་ཡི ག་ལ་མི ང ་རྟགས་

བཀོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོའ་ི ལོ་མཇུག་ནས་ཁྲིམས་ཡི ག་དེ་རྒྱ་ནག་དང་
དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་ཁུལ་ཡང་།

བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་བརྩི་མེད་

28 འབྲུག་ལ་རྒོལ་བ་སྟེ། རྒྱ་ནག་དང་། དེ་བཞི ན་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་སྐརོ ། ལོན་ཌོན། ༡༩༩༡།༣
ཤོག་གྲངས་ ༣༣ ནང་གསལ།
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རྡོག་རོལ་གཏོང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་སྤུ་ཙམ་བྱུང་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

བཙོ ན་ཁང་ནང་དངོས་སུ་དཀའ་སྡག
ུ ་མྱོང་མཁན་ཚོ ས་བརདྗོ ་དོན་ལྟར་

ན། གླགོ ་རྒྱུག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་། རྡོག་རྒྱག་དང་ཁུར་ཚུར་བཞུ་བ། མེ་
མདའི་གུང་ཤི ང་གཞུ་བ།

ལྕགས་ཧྲེང་གཞུ་བ་སོགས་མདོར་ན་ལག་ཏུ ་གང་

ཐེབས་དང་། ལག་ཆ་འདྲ་མི ན་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་མནར་གཅོད་གཏོང་གི ་ཡོ ད་

པ་མ་ཟད། ཐ་མག་གི ་མེ་བཙུགས་པ་དང་། མི འ་ི ལུས་པོར་གླགོ ་གཏོང་བ། ཁྱི་

གླདོ ་པ། ལྷག་པར་བུད་མེད་ཀྱི་མཚན་མའི་ནང་གླགོ ་རྒྱུག་བཙུགས་པ་སོགས་མི ་

སྤདྱོ ་ལས་འདས་པའི་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་ནས་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ནག་
ཉེས་ངོས་ལེན་བྱེད་ད་ུ འཇུག་གི ་ཡོ ད། ཉེ་ཆར་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ནས་བཙན་བྱོལ་

ད་ུ འབྱོར་ཞི ང་། བོད་ད་ུ སྡདོ ་སྐབས་སྤྱི་བདེའ་ི ལས་ཀ་བྱེད་མྱོང་མཁན་ཞི ག་གི ས་

བོད་ད་ུ རྒྱ་མི ས་མནར་གཅོད་གཏོང་སྟངས་སྣ་ཁ་མི ་འདྲ་བ་ ༣༣ ཡོ ད་གནས་
བཤད་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༩ པར་བཏོན་པའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་དམར་

ཤོག་ཚོ གས་པའི་ནང་ཁུལ་ཡི ག་ཆ་འདོན་ཐེངས་ ༢ པའི་ཤོག་གྲངས་ ༣༡ ནང་
གསལ “གཞན་གཅུན་འདོད་ན། ཐོག་མར་རང་ཉིད་གཅུན་དགོས།” ཞེས་པའི་

ནང་རྒྱ་མི ས་བོད་མི ར་མནར་གཅོད་འདྲ་མི ན་བཏང་བའི་སྐར
ོ ་ངོས་ལེ ན་བྱས་
ཡོ ད་པ་རེད།

ཁྲིམས་ལུགས་ཇི་བཞི ན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ།
ྲི ས་ཐོག་ནས་
ནག་འཛུགས་བྱས་པའི་མི ་དའེ ི་གཞི ་རྩའི་སྲུང་སྐྱོབ་ནི་ཁམ

ནག་ཉེས་ཁུངས་སྐྱེལ་མ་བྱུང་བར་མི ་དེར་ནག་ཉེས་མེད་པ་ཡི ན།

ནག་གི ་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་དེ་དོན་གསལ་མེད།

འོན་ཀྱང་རྒྱ་

ཆབ་སྲིད ་ཀྱི ་ བཙོ ན ་པ་ཚོ ར ་ནག་ཉེས ་ལ་དཔགས་པའི ་ ཉེས ་ཆད་མ་

86

བཏང་བར་ཤི ན་ཏུ ་ལྕ་ི བའི་ཉེས་པ་གཏོང་བ་དང་།

ལ་ལར་ནག་ཉེས་གང་ཡང་

ུ ་ཡུན་འཕར་འགྱངས་ཀྱིས་བཀག་ཉར་བྱེད་པ།
མེད་པར་དས

བཀག་ཉར་བྱས་

པའི་ཁོངས་ནས་རེ་གཉིས་ཙམ་ལས་དེ་མི ན་ཁྲིམས་ཀྱི་མདནུ ་སར་སླབེ ས་ཀྱི་མེད།

རང་དབང་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གི ་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་

ཉེན་རགྟོ ་པའམ། ཡང་ན་ས་གནས་དབང་འཛི ན་པས་རང་དགར་ཁྲིམས་ཐག་
བཅད་པ་དང་། ཁྲིམས་ཁང་གི ས་ཞི བ་དཔྱོད་མ་བྱས་པར་ཉེན་རྟོག་པས་བཙོན་

ུ ་ཡུན་རི ང་པོར་བཀག་ཉར་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ཆེ ན་པོ་བཟུང་བ་བཅས་
པ་དས

ྲི ས་ཡི ག་
བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི ས་ཉེ་ཆར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁམ

ཅིག་གི ་བརྗོད་དོན་ལ་བལྟས་ན། ཁྲིམས་ཁང་ད་ུ ཞུ་གཏུ གས་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་
སྤྲད་ཡོ ད་ཀྱང་། དོན་དངོས་ཞུ་གཏུ གས་བྱེད་པར་འགྲོ་དགོས་བྱུང་ན་ཐོབ་ཐང་

དེ་ལེན་ཐབས་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞི ག་བཟོས་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གི ་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་གྱོད་ཡ་སོ་དོར་ནག་ཉེས་མེ ད་

ུ ་ཚོ ད་འདང་ངེས་སྤྲད་མེད་པ་དང་། སྤྱིར་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུའི་དས

བཏང་ཁྲིམས་ཞི བ་དྲང་པོ་ཡོ ངས་ཐབས་སུ་མི ་སུ་ཡང་ཁྲིམས་ཁང་ད་ུ འགྲོ་ཆོ ག་
གི ་ཡོ ད་ཀྱང་།

རྒྱ་ནག་གི ་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་དེ་ལྟར་འགྲོ་ཆོག་གི ་མེད་པ་དང་།

ཉས
ེ ་པ་ཆུ ང་ད་ུ གཏོང་རྒྱུ ར་ཞུ ་གཏུ གས་བྱེད་ཆོ ག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་པ་ལས།

ཉསེ ་པ་བསགས་མེ ད་པའི་རྒྱུ ་མཚན་ཞུ་གཏུ གས་བྱེད་རྒྱུ འི་ཐོབ་ཐང་གཏན་ནས་

མེད།

ཁྲིམས་དཔོན་རྣམས་ལའང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་འཛི ན་པས་ཐག་གཅོད་

ཇི་ལྟར་བྱས་པ་དེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ལས་མེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་
བརྟེན་ནས་བོད་མི ་ཚོ ས་ཁྲིམས་དཔོན་རྣམས་ལ་ “དབང་འཛི ན་པའི་ཐག་གཅོད་
ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་མི ་རེད”

མེད།

ཅེས་བརྗོད་པ་དེར་ཡ་མཚན་དགོས་དོན་ང་ཡང་
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འགྲོ་བསྐྱོད་རང་དབང་།
བོད་མི ་རྣམས་བོད་ནང་ཁུལ་ད་ུ ཕར་འག་ྲོ ཚུ ར་འོང་བྱེད་རྒྱུ ར་བཀག་

འགོག་བྱེད་པ་ནི་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་

ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༡༣ པ་དང་ཡོ ངས་སུ་འགལ་བ་ཞི ག་

རེད། བོད་མི ་ཚོ ་རང་རང་ས་ནས་གཅིག་རང་ད་ུ སྡདོ ་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་བྱས་
པ་དེས་ས་ཆ་གཞན་ད་ུ ཕྱི ན་ན་ཐེམ་ཐོ་མེ ད་སྟབས་བཟའ་འབྲུ་མི ་ཐོབ་པ་དང་།

སྲིད་གཞུང་གི ་ཆོ ག་མཆན་མེད་ན་ས་གནས་གཅི ག་ནས་གཅི ག་ཏུ ་རྒྱུ ་མཚན་ཆེ ་

ཆུང་གང་ཡོ ད་ཀྱང་འགྲོ་བསྐྱོད་ཆོག་གི ་ཡོ ད་པ་མ་རེད། ལྷ་ས་ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན།
ཐེམ་ཐོ་མེད་པའམ། གཞུང་གི ་ཆོག་མཆན་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསྙད་དེ་བོད་

མི ་རང་གནས་གངྲོ ་གསེབ་ཏུ ་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐེངས་མང་བྱུང་

ཡོ ད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་བོད་ཞི ་བས་བཅིངས་
ུ ་དྲན་གྲ་སྒྲིག་སྐབས་དང་། ཕྱི་
བཀྲོལ་བཏང་ནས་ལོ་ ༤༠ འཁོར་བ་ཟེར་བའི་དས

ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༥ ཉིན་གྱི་ཞི ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ལ་དྲག་གནོན་བྱས་རྗེས་
ལྷ་ས་ནས་བོད་མི ་ ༤༠༠༠༠ ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨

པར་ལྷ་སའི་ཤར་ངོས་སྨན་ཁང་རྒྱབ་ཀྱི་ཐང་ཆེན་ད་ུ སྡདོ ་པའི་གནས་སྐརོ ་བ་དང་།

སྡདོ ་ཁང་མེད་པའི་བོད་མི ་ ༦༠༠༠ ཙམ་ཕྱིར་འབུད་བྱས་ནས་དེང་སང་ཐང་

ཆེན་དེར་རྒྱ་མི འ་ི ལས་ཁུངས་དང་། ཚོ ང་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད།

བོད་མི འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་རགྡོ ་རོལ་བཏང་བར་རྒྱལ་སྤྱིས་དོ་
སྣང་བྱས་སྐརོ །

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་མི ་དམངས་བཅི ངས་བཀྲོལ་དམག་གི ས་བོད་ལ་
“བཅིངས་བཀྲོལ་”
བཏང་བ་ཡི ན་ཞེས་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེ་དག་རྫུན་གཏམ་
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ཡི ན་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་དོན་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་

བོད་དོན་སྐར
ོ ་སྙན་ཞུ ་ཞི ག་བྲིས་ཡོ ད་པ་དའེ ི་ནང་ར་སྤདྲོ ་གསལ་པོ་བྱས་ཡོ ད།
སྙན་ཞུ འི་ནང་རྒྱ་མི ས་བོད་ནང་འཆར་གཞི ་དང་ལྡན་པའི་སྒ་ོ ནས་འགྲོ་བ་མི འི་
ཐོབ་ཐང་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བ་དང་།

མི ་རི གས་རྩ་མེད་གཏོང་བའི་བྱ་

སྤྱོད་སྣ་ཚོ གས་སྤལེ ་གྱི་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུལ་འཁོད་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ི
གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༡༣༥༧ དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོའ་ི གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༡༧༢༣ ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༦༥ ལོའ་ི གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༧༩ བཅས་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱིས་

རྒྱ་ནག་ནས་བོད་མི འ་ི རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་

ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་བྱེད་དགོས་པའི་སྐརོ ་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཐེངས་གསུམ་བཞག་ཡོ ད་པ་
དེས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་དོན་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་བྲིས་
པའི་བོད་དོན་སྐརོ ་གྱི་སྙན་ཞུ་དེ་བདེན་པ་ཡི ན་པའི་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་བྱས་པ་རེད།

གཞུང་དང་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།
ཉ་ེ བའི་ལོ་ཤས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞི ག་གི ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་

གཞུ ང་ནས་བོད་མི འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་བརྩི ་བྱེད་དགོས་པའི་སྐར
ོ ་གྱི ་
གྲོས་ཆོད་མང་པོ་བཞག་ཡོ ད། དེ་དག་གི ་ཁོངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

༡༤ ཉིན་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༥། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༤

ཚེ ས་ ༢༥ དང་ ༢༦ བཅས་སོ་སོར་ཡོ ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱིས་གྲོས་ཆོད་བཞག་

ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་ནབུ ་འཇར་མན་དང་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་ཨི ་ཌ་ལི འ་ི གྲོས་ཚོ གས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠

ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༦ དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་ཨོ ་སི ་ཀྲ་ལི ་ཡའི་
གྲོས་ཚོ གས་བཅས་ཀྱིས་ཁག་སོ་སོར་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོ ད།

ལྷག་པར་ཨ་རིི འ་ི

གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་མི འ་ི ཆབ་སྲིད་ཁེ་དབང་དང་།
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འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་བྱེད་དགོས་པའི་སྐརོ ་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཐེངས་ ༡༠

ལྷག་ཙམ་བཞག་ཡོ ད་པ་དང་། ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་འདི་

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དང་།

བོད་མི འ་ི ངོས་ལེན་ཡོ ད་པའི་སྐ་ུ

ཚབ་ངོ་མ་ནི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཡི ན་

སྐརོ ་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པར་སྲིད་འཛི ན་སྦུ་ཤུ ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་

༡༠ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་མཚན་རྟགས་བཀོད་ནས་གྲོས་ཆོད་དེ་ཁྲིམས་ཡི ག་ཏུ ་གཏན་

འབེབས་གནང་བ་རེད། ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་རྒྱ་གཞུང་ལ་བོད་

སྐརོ ་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་ལུགས་ཐད་ཀར་གསུངས་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱ་གར་དང་། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་ཨོ ་སི ་ཀྲི་རི ་ཡ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་

༣ ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་སུད་སི ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་ཨོ ་སི ་ཀྲོ་
ལི ་ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ས་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོ གས་པ་བཙུགས་ནས་བཙན་འོག་ཏུ ་གནས་པའི་བོད་མི འ་ི གནས་སྟངས་ལ་

སེམས་ཁུར་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་གྲོས་ཚོ གས་ཐོག་བོད་དོན་གླངེ ་སླངོ ་བྱས་ཡོ ད་
པ་རེད།

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཐོག་བོད་དོན་སྐརོ ་གླངེ ་བ།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་

སྐརོ ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ནང་སླར་ཡང་གླངེ ་སླངོ ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་གཞུང་

འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་མང་པོས་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་

མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ལ་བོད་ནང་གི ་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གནད་དོན་ཐོག་
དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་བྱས་ཡོ ད།

ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་དང་།
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དེ་ནས་བཟུང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་
དེའ་ི ཚོ གས་ཆུང་འདྲ་མི ན་

ཐོག་བོད་དོན་སྐརོ ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་གླངེ ་སླངོ ་བྱུང་ཡོ ད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༢ པའི་ནང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་

མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་འད་ུ ཐེངས་ ༤༦ པ་ཚོ གས་སྐབས་ཡོ ་རོབ་

མཐུ ན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་། ཨ་རི ། ཁེ་ན་ཌ། སུད་ཌན། ཨོ ་སི ་ཀྲ་ལི ་
ཡ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ས་བོད་དོན་སྐརོ ་གླངེ ་མོལ་བྱས་པ་དང་། སྐབས་དེར་

གོང་གསལ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ནང་

མི ་རི གས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་དང་། དྲག་པོའ་ི ཁྲིམས་གཞི ་བསྡམས་པ། རང་

ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པ་བཅས་བོད་དོན་སྐརོ ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་
རྣམས་ཡི ག་ཐོག་ཏུ ་འགྲེམས་སྤལེ ་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད།

མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚོ གས་ཆུང་ཁག་གི ས་བོད་ནང་

གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་སྐརོ ་དཔང་རྟགས་འཕེར་བའི་ཚོ གས་འད་ུ

ཆེ ་ ཆུ ང ་འདྲ་མི ན ་འཚོ ག ་སྐབ ས་རྒྱ་མི འི་ སྐུ་ ཚབ་ཀྱི ས ་དོན ་དངོས ་ལས་གཡོ ལ ་
ུ ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་།
ཐབས་བྱས་པར་ཚོ གས་འདས

ལྷག་

པར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༤ པར་ཚོ གས་པའི་སྡག
ུ ་སྦྱོང་མནར་གཅོད་གཏོང་མི ་

ཆོ ག་པའི་སྐར
ོ ་གྱི་ཚོ གས་འདའུ ི་ཐོག་རྒྱ་མི འི་སྐུ་ཚབ་ལ་དམི གས་བསལ་གྱི་སྐྱོན་

བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་
གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། མི ་རི གས་དབྱེ་འབྱེད་བཀག་འགོག་ཅེས་

པའི་མཉམསྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཆུང་དས
ེ ་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ཐད་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོའ་ི གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༡༠ པ་བཞག་པའི་ནང་། བོད་ནང་གཞི ་

རྩའི་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་རགྡོ ་རོལ་བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་

ཀྱི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་ཆོས་དང་། རི ག་གཞུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་བོ་བཅས་རྩ་
མེད་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་སླབེ ས་པར་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་ལུགས་འཁོད་ཡོ ད་པ་རེད།

91

གོང་གསལ་གནས་ཚ�ཱུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དྲང་བདནེ ་ཞི ག་ཡི ན་ཕྱིན་དེར་མི ་

ུ ་བུ་འདི་དངོས་
ཚང་མའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཀྱི་རེད་ཟར
ེ ་མའོ་ཙེ་ཏུ ང་གི ་སྐད་ཆའི་དམ

ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ལ་གྱུར་པ་རེད།

སྲིད་དབང་མི ་མང་གི ་ལག་ཏུ ་ཡོ ད་ཟེར་བ་ནི་རྫུན་མ་རེད།
རྒྱ་ནག་གི ་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ནང་ “བོད་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་
དམངས་གཙོ་བཅོས་སྒྱུར་” གྱིས་ “མི ་དམངས་དམངས་གཙོའ་ི ཆབ་སྲིད་
ལག་བསྟར་” དང་། བོད་མི ་རྣམས་ “རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར” གནས་
འཁོད་འདགུ དེ་ནི་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ལ་བདེན་པ་གཏན་ནས་མི ན། “བོད་

རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་” ཟེར་བ་ནི་ “རང་སྐྱོང་” གི ་ཁེ་དབང་ཡོ ད་པའི་དོན་ཡི ན་

ཀྱང་།

དོན་དངོས་ཐོག་བོད་མི ་མང་ལ་བོད་འཛི ན་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་ཁེ་དབང་

ལྟ་ཅི ་སོ་སོའི་བསམ་ཚུ ལ་ཡང་ལྷུག་པོར་བརདྗོ ་རྒྱུུའི་སྨྲ་བརདྗོ ་ཀྱི་རང་དབང་སྤུ་
ུ ་། མཐའ་མའི་
གནད་དོན་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་རང
ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ “བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་” ཟེར་བའི་དམར་ཤོག་
ཙམ་མེད་ཅིང་།

ཚོ གས་པའི་དྲུང་ཆེའ་ི ལག་ཏུ ་ཡོ ད་པ་ལས། བོད་མི འ་ི ལག་ཏུ ་མེད། དམར་ཤོག་
ཚོ གས་པའི་དྲུང་ཆེ་དང་པོའི་ནང་ནས་ཝུའུ་ཅི ན་ཧྭ་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཡི ན་པ་

ཕུད་དེ་བྱིངས་རྒྱ་མི ་ཤ་སྟག་རེད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ནས་བཟུང་ཀྲང་གོ་
ུ ་། དབྱིན་ཕ་ཐང་། ཧུ འུ་ཅིང་ཐའོ། ཁྲེན་ཁུའ་ོ
ཧྭ་དང་། ཙང་ཡུང་ཡཱ། རན་རང
ཡོ ན་བཅས་ཀྱིས་དམར་ཤོ ག་ཚོ གས་པའི་དྲུང་ཆེ འི་ལས་འགན་འཁར
ྱེ ་ཡོ ད་པ་

རེད། བོད་མི ་དཔོན་རི གས་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་མི ང་ཡོ ད་པ་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་

མེད་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཁོང་གི ་གོ་གནས་ལས་དམའ་བའི་རྒྱ་མི ་དཔོན་རི གས་ཤི ག་
གི ་མོས་མཐུ ན་མེད་པར་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་མེད།
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ང་

ཕོད་ལྟ་བུའི་གོ་གནས་མཐོ་པོ་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་ལས་བྱེད་ཚོ ་རྒྱ་མི འི་བཀའ་ལྟར་

བོད་ད་ུ ལྟ་སྐརོ ་ལ་བསྐྱོད་རྒྱུ་ལས། བོད་ད་ུ སྡདོ ་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

ད་ེ ལྟ་བུའ་ི འགྲོ་སྡདོ ་རང་དབང་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེས་རི ན་
པོ་ཆེའ་ི ཐོག་ཏུ འང་ཚབས་ཆེ་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད།

དམང་གཙོ འ་ི ཚོ གས་འད་ུ འཚོ ག་གི ་ཡོ ད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང་དམར་

ཤོ ག་ཚོ གས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་སྔནོ ་ཚུ ད་ནས་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་ཟིན་
པའི་གྲོས་གཞི ་ཁག་ལ་ལག་པ་བརྐྱངས་ནས་དགའ་པོ་ཡོ ད་ཁུལ་གྱིས་མོས་མཐུ ན་

བྱ་རྒྱུ་ལས།

སྐྱོན་བརྗོད་དང་སྒྱུར་བཅོས་བྱེད་པའི་བསམ་འཆར་ཤོད་ཆོག་གི ་
མེད་པ་རེད། དེ་ལྟར་བྱས་ནས་ཐོན་པའི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་ལ་ “མི ་མང་དམངས་
གཙོའ་ི ཐོག་ནས་གྲོས་འཆམས་”
བྱས་པའི་གྲོས་ཆོད་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་
པ་རེད།

བོད་མི ་ལས་བྱེད་པར་གོ་གནས་དང་དབང་ཆ་ཆེན་པོ་སྤྲོད་ཁུལ་ཙམ་

ལས། དབང་ཆ་དངོས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ནི་བོད་མི ་ལས་བྱེད་པ་དེ་དག་གི ་
“གཤམ་འོག་” གི ་རྒྱ་མི ་ལས་བྱེད་པ་རེད། བོད་མི ་ལས་བྱེད་པར་གོ་གནས་

“བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་དཔལ་
དང་དབང་ཆ་སྤྲད་པ་ནི་ལྟར་སྣང་ཙམ་རེད།
འབྱོར་འཆར་གཞི ་ཨུ་ཡོ ན་ལྷན་ཁང་” ཟེར་བ་དང་། “བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་མི ་

དོན་ཅུས” ཟེར་བ་ལྟ་བུའ་ི གལ་ཆེའ་ི ལས་ཁུངས་ཁག་གི ་ལས་སྣེ་ཆེ་ཆུང་གི ་ནང་
བོད་མི ་ལས་བྱེད་པ་ལས་རྒྱ་མི ་ལས་བྱེད་པ་མང་བ་ཡོ ད་པ་རེད།

འཐུ ས་ཚོ གས་ཞེས་པའི་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ཀྱི་འོས་གཞི ་དང་།

མི ་དམངས་

དེ་དག་ལ་འཐུ ས་

མི འི་འོས་ཤོག་ཐོབ་པ་ནི་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པའི་རྒྱ་མི འི་དཔོན་རོགས་ཚོ ས་སྔནོ ་

ཚུད་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཞི ག་རེད། བོད་མི ་མི ་འབོར་ཆེ་ཙམ་ཟིན་པའི་བོད་

ཀྱི་ས་ཁུལ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི ་ཞི ང་ཆེན་ཁག་ནང་ཟླ་བསྒྲིལ་གྱིས་བོད་མི འི་ཆབ་
སྲིད་ཀྱི་ངོ་བོ་རྩ་མེད་བཏང་བར་བརྟེན།

93

དེའ་ི འབྲས་བུར་བོད་མི ་རྣམས་རང་

གི ་ལུང་པའི་ནང་ཐོབ་དབང་བྲལ་བའི་མངོན་མེད་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཤི ག་ཏུ ་
གྱུར་ཡོ ད་པ་རེད།།
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༄༅། །སྤྱི་ཚོ གས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་མི ་སེར་
སྤལེ ་བའི་རི ང་ལུགས།
ངོ་སྤྲོད།
ཀུ ན ་གཟིག ས་པཎ་ཆེ ན ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་

བོད་ལོ ་སུམ་ཅུ་ཙམ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་རི ང་བོད་མི ་མང་ལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་བའི་

ཁེ་ཕན་ལས་གྱོང་གུ ན་ཕོག་པ་ཚབས་ཆེ་བ་བྱུང་ཡོ ད་ཅེས་མཐའ་མའི་མཇུག་
བསྡམོ ས་གནང་ཡོ ད།

རྒྱ་གཞུ ང་གི ས་ལོ ་ནས་ལོ ་བསདྟུ ་སྟོན་འབྲས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕལ
ེ ་

ཕྱིན་པ་དང་། བཟོ་ལས་ཡར་རྒྱས། དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྨང་གཞི ་ཡར་རྒྱས་བཅས་

བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་པ་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་

རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ནས་ ༡༩༦༤ བར་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ནས་ ༡༩༧༣
བར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མུ་གེ་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་སྐབས་དང་། ཐོན་སྐྱེད་ཡར་

ུ ་སྐབས་བཅས་སུའང་
རྒྱས་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་རི ག་གནས་གསར་བརའྗེ ི་དས
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དྲིལ་བསྒྲགས་དེ་རང་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད།

རྗེས་སུ་ཁོང་ཚོ ས་

དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མ་འཚམས་པ་ཞི ག་བཙན་འགེལ་

བྱས་པའི་རྐནྱེ ་གྱིས་བོད་ནང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་
བྱུང་ཡོ ད།

ཁོང་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོ ས་ཡར་རྒྱས་པྱི་ན་ཡོ ད་

ཅེས་བཤད་པ་ད་ེ བདེན་དོན་ཡི ན་མི ན་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་ཆེད་དོན་གནས་གཉིས་ཀྱི་
ཐོག་བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན། གཅིག་ནི་ཁོང་ཚོ ས་བཤད་པ་དེ་ཡི ད་

ཅེས་ཐུ བ་པ་ཞི ག་མེད། གང་ལགས་ཤེ་ན།

ཁོང་ཚོ འ་ི དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་

ཀྱི་བསྡམ
ོ ས་གྲངས་རྣམས་ཆབ་སྲིདཀྱི་དགོས་མཁོར་བསནྟུ ་ནས་བཤད་པ་ཞི ག་
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ལས། གཟུ་བོའ་ི ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཞི ག་མ་རེད། གཅིག་ཤོས་ནི་བོད་ནང་དཔལ་
འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་ཁེ་ཕན་གཙོ ་བོ་བོད་མི ་མང་ལ་ཐོབ་མེད་པར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་། རྒྱ་དམག བོད་སྡདོ ་རྒྱ་མི ་བཅས་ལ་ཐོབ་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ལ་འཛི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་དས
ེ ་བོད་མི འི་འཚོ ་

ི ་སབྟོ ས་
བའི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་མེད་པ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཕོད་པའི་སྙང

ཡོ ད་མཁན་རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་ནང་ནས་དམར་ཤོ ག་ཚོ གས་པའི་དྲུང་ཆེ ་ཧུ འུ་
ཡའོ་པང་རེད། ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༦ པར་བོད་ད་ུ ལྟ་སྐརོ ་ལ་ཡོ ང་སྐབས་རྒྱ་

ནག་གི ས་བོད་ལ་རོགས་རམ་བྱས་པ་བོད་མི ར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་མེད་པའི་གནས་
ཚུལ་མི ་མང་པོའ་ི མདནུ ་ལ་ངོས་ལེན་བྱས་པ་དང་། ཁོང་གི ས་ལྷ་སའི་ཉེ་འཁོར་

བཙན་རྒོལ་མི ་དམངས་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི ས་བཙོ ས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཁ་ཤས་ནང་ལྟ་

སྐརོ ་བྱེད་སྐབས་བོད་མི འ་ི གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་བོ་མཐོང་སྟེ་ཧང་སངས་
ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་མཐོ་རི མ་ལས་བྱེད་ཚོ གས་འད་ུ བསྐངོ ་པ་

དེའི་ཐོག་ཁོང་གི ས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་ཆེད་ད་ུ བཏང་བའི་རོགས་
དངུལ་རྣམས་ཁྱོད་ཚོ ས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ནང་གཡུག་པ་ཡི ན་ནམ་ཞེས་ད་ྲི
བརྩད་བྱས་ཡོ ད།

ད་དངུ ་དྲུང་ཆེ་ཧུ འུ་ནས་རྒྱ་ནག་གི ་རྒྱུན་ལྡན་དྲིལ་བསྒྲགས་

བྱེད་སྲོལ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་བོད་མི འ་ི འཚོ ་བའི་གནས་སྟངས་ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༩

ལོའ་ི

སྐབས་ལས་སྐྱོ་ར་ུ ཕྱིན་ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ལས་བྱེད་པས་གཙོས་རྒྱ་
མི ་མང་པོ་བོད་ད་ུ བསྡད་པ་འདིས་བོད་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ལ་འགོག་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་འདགུ

ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་བོད་མི འ་ི འཚོ ་བའི་གནས་སྟངས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ི སྐབས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཐོག་སླབེ ས་ཐུ བ་པ་བཟོ་དགོས་པ་དང་། བོད་ནས་རྒྱ་རི གས་ལས་

བྱེད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་ཞེས་བརྗོད་ཡོ ད་པ་རེད། ཕྱི་

ུ ་དེབ་བརྒྱད་པའི་ཐོག་སྐབས་དེའ་ི བོད་རང་སྐྱོང་
ལོ་ ༡༩༨༣ ལོའ་ི དར་དམར་དས
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ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་དབྱིན་ཕ་ཐང་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༥

པར་བླ་ོ མཐུ ན་ཧུ འུ་ཡའོ་པང་གི ས་བོད་ལྗངོ ས་ཀྱི་ལས་ཀར་གཟིགས་ཞི བ་མཛད་
ུ ་བོད་ལྗངོ ས་ཀྱི་སྐབས་དའེ ་ི གནས་ཚུལ་ལ་དམི གས་ནས་བོད་ལྗངོ ས་ཀྱི་དངོས་
དས

ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་ནང་གི ་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ནི་དབུལ་ཕོངས་དང་རྗེས་ལུས་
དེ་རེད་ཅེས་བསྟན་གནང་ཡོ ད་ཅེས་བཤད་ཡོ ད།

ྲི ་བསྒྲགས་ད་ེ དང་དངོས་
བོད་ནང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི ་དལ

ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་གཉིས་ཀྱིི་འགལ་བ་ལས་སླ་པོར་རགྟོ ས་ཆེད་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་

དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་དེའི་ངོ་བོ་མི ་སེར་སྤལ
ེ ་བའི་ལམ་ལུགས་ཡི ན་པ་འདི་རགྟོ ས་
ུ ་རབས་སྐབས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་བྱེད་སྟངས་
ཐུ བ་པ་དགོས། མི ་སེར་སྤལེ ་ཡུལ་དས
ནི།

མི ་སེར་སྤལེ ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མི ་སེར་སྤལེ ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་རྗེས་

ལུས་ཡི ན་པ་དང་། དེར་ཁོང་ཚོ ས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཆ་

རྐྱེན་བསྐྲུན་་ཡོ ད་ལུགས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ་དེ་ཡི ན། དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་

མང་ཆེ་བར་མི ་སེར་སྤལ
ེ ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་འག་ྲོ བ་

བདེན་ན་ཡང་། མི ་སེར་སྤལེ ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མི ་སེར་སྤལེ ་མཁན་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ལ་ཤོར་བའི་དཔལ་འབྱོར་ནི་གོང་གསལ་ལས་མང་བ་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱུ་

མཚན་ནི་ལམ་ལུགས་དའེ ི་ཁྱད་ཆོ ས་གཙོ ་བོ་མི ་སེར་སྤལ
ེ ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

རང་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གཙོ ་བོར་དམི གས་ཏེ་མི ་སེར་སྤལ
ེ ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བཤུ ་
གཞོག་གཏོང་གི ་ཡོ ད་པས་རེད།

རང་འཁྲུལ་མེད་ཆགས་ཡོ ད།

དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ཀྱང་དེ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་བཟུང་སྤྱི་ཚོ གས་དང་དཔལ་འབྱོར་བཅོས་བསྒྱུར།

བཙན་འཛུལ་བྱས་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི ས་དེ་སྔའི་བོད་ཀྱི ་སྤྱི ་ཚོ གས་ལམ་
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ལུགས་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྨང་གཞི ་བཅས་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འགུལ་

མང་པོ་ཞི ག་སྤལེ ་ཡོ ད།

མི ་དམངས་སྤྱི ་ཁང་ངམ་མཉམ་ལས་ཟེར་བ་མེ ད་པ་བཟོ་རྒྱུ འི་ཁྱབ་

བསྒྲགས་མ་བྱས་གོང་ཞི ང་འབྲོག་མི ་མང་གི ་ས་ཞི ང་དང་།

སྒ་ོ ཕྱུགས་སེམས་

ཅན་སོགས་གཞུང་གི ས་བསྡས
ུ ་ཏ་ེ སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་དང་མཉམ་ལས་ལ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་

ཁག་སོ་སོར་ཐུ ན་མོང་བདག་གཉེར་བྱེད་ད་ུ བཅུག་ནས་མི ་མང་རྣམས་ལ་རང་གི ་
ས་ཞི ང་དང་། སྒ་ོ ཕྱུགས་ཀྱི་བདག་དབང་མེད་པ་མ་ཟད། རང་གི ས་ངལ་རྩོལ་

བྱས་པའི་འབྲས་བུ་རང་ཉིད་ལ་ལོ ངས་སྤདྱོ ་པའི་རང་དབང་མེ ད་པར་ལོ ་རེར་

བོད་མི ་རེེེར་ཆ་སྙམོ ས་མར་སྤྱི་རྒྱ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་དང་། ཤ་སྤྱི་རྒྱ་ལྔ། འབྲུ་
རི གས་ཁལ་བཞི ་ནས་ལྔ་བར་ལས་ཐོབ་ཐང་མེད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡
ནས་ ༡༩༦༤ བར་དང་། ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ནས་ ༡༩༧༣ བར་བོད་ཀྱི་
ཞི ང་འབྲོག་ས་ཁུལ་མང་པོར་མུ་གེ་བྱུང་ཡོ ད། བོད་མི ་ཚོ ས་རྟ་ཤ་དང་། བོང་

ུ ་པའི་རི གས། ས་འོག་གི ་འབུ་རི གས་སོགས་གང་
ཤ། ཁྱི་ཤ། ཞི ་མི འ་ི ཤ། རས

རྙདེ ་ཟ་དགོས་བྱུང་བ་མ་ཟད། མི ་རོ་ཡང་ཟ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་

ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོ ས་གུ་ཡངས་ཀྱི་སྲིད་
བྱུས་ཤི ག་འགོ་བཙུགས་ནས་སྤྱི་ཁང་དང་། མཉམ་ལས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མེད་པ་

བཟོས་པ་དེ་ནས་བཟུང་བོད་མི འ་ི གནས་སྟངས་ཕྲན་བུ་བཟང་ད་ུ སོང་ཡོ ད།

ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་ནང་ཆ་སྙམོ ས་མི ་རེའ་ི ལོ་འཁོར་
ཡོ ང་འབབ་ཨ་སྒརོ ་ ༨༠ དང་།

ཡི ་གེ་ཤེས་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༡་༧ དང་། མི འ་ི

ཚེ ་ཚད་སྤྱི་སྙམོ ས་ལོ་ ༤༠ ཡི ན་པ་འདི་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་

ི ་རྒྱལ་ཁབ་
ལས་གཞི འ་ི སྡ་ེ ཚན་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བཏོན་པའི་འཛམ་གླང
ཁག་གི ་འཛུགས་སྐྲུན་གནས་བབས་རེའུ་མི ག་ (UNDP’s Human De-

98

velopment Index) ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༠་༠༨༧ ཡི ན་པ་རེད། དེ་ནི་སྐབས་

ི ་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་
དེར་འཛམ་གླང

༡༦༠

ཡོ ད་པའི་ཁོངས་ནས་བོད་ཀྱི་གནས་

སྟངས་འདི་ཨང་ ༡༥༣ པར་སླབེ ས་ཏེ་ཨ་ཕེ་རི ་ཀའི་ཅ་ཌ་དང་། ཛི ་སྦུ་ཀྲིའ་ི ཡུལ་
གཉིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་བར་ན་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་ཀྱང་གནས་སྟངས་སྐྱོ་པོ་ཡོ ད་པ་འདི་ངོས་

ལེན་བྱས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༣ པར་སྐངོ ་ཚོ གས་བྱས་པའི་སྐབས་བདནུ ་

པའི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོ ངས་མི ་དམངས་འཐུ ས་མི འ་ི ཚོ གས་ཆེན་གྱི་ཚོ གས་ཐེངས་ ༣
པའི་ཐོག་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་འགོ་འཛི ན་རྡོ་རྗེ་ཚེ ་རི ང་ནས་བརྗོད་དོན།
“བོད་ (རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ལ་ཟེར་) ནི་ས་ཁུལ་ད་དངུ ་ཆེས་དབུལ་པོ་ཡི ན་པ་དང་།

སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཡོ ང་འབབ་རྒྱ་སྒརོ ་ ༢༠༠ ལས་མེད།” ཅེས་བརྗོད་ཡོ ད།

བོད་ནང་ལྟ་ོ སླངོ ་མཁན་གྱི་སྤྲང་པོའི་གྲངས་འབོར་མང་ད་ུ ཕྱིན་པ་དས
ེ ་བོད་མི ར་

དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོའ་ི

ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་སོག་རྫོང་ནས་ཡི ན་པའི་བུ་མོ་འབྲོག་སྐྱིད་ཀྱི་ཕས་ལྷ་
སའི་སྤྲང་པོར་རྒྱ་དངུལ་སྐར་ལྔ་ (སྐར་ ༡༠༠ ལ་རྒྱ་སྒརོ ་གཅིག་) རེ་སྦྱིན་པ་
གཏོང་སྐབས་སྒརོ ་ལྔ་བརྒྱས་སྤྲང་པོ་ཕྱེད་ཙམ་ལས་ཁེབས་མེད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གི ་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ནང་ཁོང་ཚོ ས་དབང་སྒྱུར་འོག་བོད་ནང་

མི ་མང་གི ་འཚོ ་བ་དང་། སྤྱི་ཚོ གས། ཆབ་སྲིད། རི ག་གཞུང་བཅས་ཐོག་ཕན་
ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་བྱུང་གནས་དང་།

ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མི ་

མང་ནས་ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤདྲོ ་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་སྐད་ཅོར་རྒྱག་གི ་ཡོ ད་

པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བཏོན་པའི་སྤྱི་བསྡམོ ས་གྲངས་ཚད་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་

༡༩༨༠ ལོའ་ི ལོ་མཇུག་ཏུ ་ཁོང་ཚོ ས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ལ་སྤྲད་པའི་ལོ་འཁོར་
ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་རྒྱ་སྒརོ ་དངུ ་ཕྱིར་ ༡༠ ཡི ན་ལུགས་གསལ་ཡོ ད། འོན་
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ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ལ་ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་སྤྲད་ཚུལ་བཤད་པ་ལས།

བོད་ནས་ཁོང་ཚོ ར་ད་ེ ལས་མང་བའི་དངུལ་འབབ་ཐོབ་པའི་སྐར
ོ ་འགྲེལ་བརདྗོ ་

བྱས་མེད། དངུལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། བོད་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཤི ང་ཆ་

དབོར་འདྲེན་བྱས་པ་གཅི ག་པུའི་རི ན་ཐང་ཡང་ཁོང་ཚོ ས་བོད་ལ་རོགས་དངུལ་
སྤྲད་པའི་དངུལ་འབོར་ལས་མང་བ་ཡོ ད་པ་རེད།

ཁོ་ཚོ ས་བོད་ནང་ནས་རྡུལ་

སྙངི ་དང་། གསེར། དངུལ། ཟངས། ལྕགས། ཚ་ལ་དཀར་པོ་སོགས་གཏེར་

ཁའི་རི གས་འདྲ་མི ན་སྔགོ ་འདོན་དང་། རི ན་ཐང་བྲལ་བའི་སྐ་ུ གསུང་ཐུ གས་རྟེན་

གྱིས་གཙོ ས་པའི་རྒྱུ ་དངོས་མང་པོ་དབོར་དང་དབོར་བཞི ན་ཡོ ད་པ་རྣམས་དེའི་

ཁོངས་སུ་ཚུད་མེད། ཁ་གསབ་ཀྱི་རོགས་དངུལ་མང་ཆེ་བ་བོད་ནང་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་
རི གས་ལས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་དང་།

དེ་མཚུངས་གཞི ས་ཆགས་ལ་འབྱོར་བའི་

རྒྱ་མི ་རྣམས་ལ་ཁ་གསབ་ཏུ ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་གྱི་ཆ་བགོས་ཐད་གྲོང་ཁྱེར་དང་། གྲོང་གསེབ་

དབར་འབྱེད་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་རེད། ལོ་རབས་བདནུ ་ཅུ་པའི་མཇུག་དང་།
བརྒྱད་ཅུ་པའི་འགོ་སྟོད་ད་ུ གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི ་མི ་གཅི ག་ལ་ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་

ཨ་སྒརོ ་ ༡༢༨ ཡོ ད་པ་དང་། གྲོང་གསེབ་ནང་གི ་མི ་གཅིག་ལ་ཨ་སྒརོ ་ ༤་༥༠
ལས་མེད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་གྲོང་ཁྱེར་མང་ཆེ་བའི་ནང་གཏན་སྡདོ ་

བྱེད་མཁན་རྒྱ་མི ས་ཁེངས་ཡོ ད། རྒྱ་མི ་མི ་འབོར་མང་ཤོས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ལྷ་ས་

དང་། གཞི ས་ཀ་རྩེ། མངའ་རི ས། རྒྱལ་རྩེ། རྩེད་ཐང་། ནག་ཆུ། ཀོང་པོ།

ཉིང་ཁྲི། ཆབ་མདོ་སོགས་རེད། བོད་མི ་མི ་འབོར་མང་ཆེ་བ་ནི་གྲོང་གསེབ་ཁུལ་

ད་ུ འཚོ ་གནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། མཐའ་བསྡམོ ས་ནས་བཤད་ན། ཁ་གསབ་ཀྱི་རོགས་
དངུལ་མང་ཆེ་བ་རྒྱུན་ད་ུ གྲོང་ཁྱེར་ནང་སྡདོ ་མཁན་རྒྱ་མི ་ཚོ ་དང་།

ཁོང་ཚོ འ་ི

འཚོ ་བའི་རྟེན་གཞི ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་ཁག་ལ་གཏོང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།
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བཟའ་འབྲུའ་ི ཐོག་ནས་བཤད་ན།
ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་དེ་རྒྱ་
རི གས་ཀྱིས་གཙོ ་བོ་སྤདྱོ ་པའི་འབྲུ་རི གས་ལ་སྤདྲོ ་པ་ལས་བོད་རི གས་ཀྱིས་གཙོ ་
བོ་སྤྱོད་པའི་འབྲུ་རི གས་ལ་སྤྲོད་ཀྱི་མེད། དཔེར་ན། གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི ་བོད་མི ་

ཕྱུག་པོ་ཁག་གཅིག་གི ས་འབྲས་དང་གྲོ་ཞི བ་རེས་མོས་སུ་སྤྱོད་པ་ཕུད་དེ་མི ན་བོད་
མི ་མང་ཆེ་བའི་རྒྱུན་ཟས་གཙོ་བོ་རྩམ་པ་ཡི ན། རྒྱ་མི ས་གུན་གསབ་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་
འབྲུ་རི གས་ནི་གྲོ་དང་འབྲས་གཉིས་ཡི ན་ཞི ང་། དེ་ནི་རྒྱ་མི ་ཚོ འ་ི རྒྱུན་གཏན་གྱི་
ཟ་མ་རེད། མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི འ་ི སྡ་ེ ཚན་གྱིས་

བཏོན་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོའ་ི ལོ་དེབ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཙམ་ནས་ནས་

ཀྱི ་རི ན་གོང་ཁྲོམ་གྱི ་འཕར་ཚད་ཐོག་བཞག་སྟེ་ནས་སྤྱི ་རྒྱ་གཅི ག་ལ་སྒར
ོ ་ཟུར་

༧ དང་སྐར་ ༦ ཡི ན་པ་དང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞི ག་ལ་གཞུང་ནས་འབྲས་སྤྱི་

རྒྱ་གཅིག་ལ་སྒརོ ་ཟུར་ ༩ སྤྲད་དེ་ཚུར་ཉོས་ནས་མང་ཚོ གས་ལ་སྒརོ ་ཟུར་ ༤

བྱས་ཏེ་འཚོ ང་བ་དང་། དེ་མཚུངས་གྲོ་སྤྱི་རྒྱ་རེེར་སྒརོ ་ ༡ སྒརོ ་ཟུར་ ༡ སྐར་

༢ ནས་སྒརོ ་ ༡ དང་སྒརོ ་ཟུར་ ༢ བར་སྤྲད་དེ་ཉོས་ནས་མ་ཕར་འཚོ ང་སྐབས་

སྒརོ ་ཟུར་ ༤ དང་སྐར་ ༤ ནས་སྒརོ ་ ༤ དང་སྐར་ ༨ བར་བྱས་ཏེ་འཚོ ང་

གི ་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའ་ི ཁ་གསབ་སྤྲོད་སྟངས་ཀྱི་དབྱེ་འབྱེད་སྲིད་བྱུས་དེ་བོད་
ི ་འདོད་པ་ཞི ག་བཟོ་ཐུ བ་
རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ནང་གི ་གཏན་སྡདོ ་རྒྱ་མི ་ཚོ ་སྡདོ ་སྙང

ཡོ ད་ཀྱང་། བོད་མི ་ཚོ ་རང་གི ་གོམས་གཤི ས་ལྟར་འཚོ ་བ་སྐྱེལ་རྒྱུའི་ཐད་དཀའ་
ངལ་བཟོས་ཡོ ད་པ་རེད།

ཤི ང་ནགས་དང་།

གཏེར་ཁའི་བཟོ་གྲྭ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དཔལ་

འབྱོར་རོགས་རམ་ཆེ་ཤོས་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དེ་དག་རྒྱ་མི ་
མང་པོ་འབྱོར་བ་ཚོ ར་ལས་ཀ་སྤྲོད་ས་བྱེད་པ་དང་། ཐོན་སྐྱེད་རྣམས་རྒྱ་ནག་ཏུ ་

དབོར་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།
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བོད ་ཀྱི ་ རང་བྱུང་ཐོན ་ཁུ ང ས་རྣམས་ལ་བོད ་མི ས ་ཐེ་ བྱུས་བྱེད་པའི་

དབང་ཆ་མེད་ཅིང་། འཁོར་ལམ་མཚོ ན་ན། བོད་ནང་འཁོར་ལམ་གསར་བཟོ་

བྱེད་པའི་ དམི ག ས་ཡུ ལ ་གཅི ག ་པུ ་ ནི་ རྒྱ་དམག་དང་དམག་དོན ་ཡོ ་ ཆས་འོར ་

འདྲེན་དང་།

རྒྱའི་མི ་འབོར་གནས་སྤརོ །

བོད་ཀྱི་ཤི ང་ནགས་དང་རང་བྱུང་

གཏེར་རྫས་སྔགོ ་འདོན་དང་རྒྱ་ནག་ནང་འོར་འདྲེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། བོད་མི ་ཕལ་

ུ ་སུའང་རྒྱ་མི འི་འགྲུལ་འཁོར་གྱིས་
མོ ་ཆེ ་བར་ལོ ་སུམ་ཅུའི་རས
ྗེ ་ཀྱི་དངེ ་གི ་དས
ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་ཐུ བ་ཀྱི་མེད།

གྲོང་གསེབ་ཁ་ཤས་ནང་དམངས་སྤྱོད་འགྲུལ་

འཁོར་ཡོ ད་ཀྱང་བདནུ ་ཕྲག་རེའ་ི ནང་ཐེངས་ར་ལས་འགྲོ་གི ་མེད་ཅིང་།

དེའ་ི

ནང་གི ་འགྲུལ་མི ་ཕལ་ཆེ་བ་་ནི་ལས་བྱེད་པ་རེད། གཡག བོང་བུ། ལུག་སོགས་

ཀྱིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། བོད་མི ་ཚོ ར་འཁོར་ལོའ་ི འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་གོ་སྐབས་མང་ཆེ་བ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དངོས་པོ་འོར་འདྲེན་བྱེད་ཞོར་ད་ུ འཐོབ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས ་ཁ་གསབ་རོ གས་དངུལ་སྤྲད་པ་དེ་ ནི་ ཁོང ་ཚོ ས་

བོད་ཀྱི ་དཔལ་འབྱོར་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་བདེའི་ཆེ ད་སྤྲད་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ལས་
བོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་དམི གས་ཡུལ་བཟུང་བ་ཞི ག་མ་རེད། བོད་ཀྱི་དགོས་

མཁོའི་བཅའ་དངོས་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི ་བཟོ་གྲྭ་ཁག་ནས་བཏོན་ཏེ་བོད་ནང་ཚོ ང་

བསྒྱུར་བྱས་པའི་ཁེ་འབབ་ལ་གུ ན་གསབ་མ་དངུལ་ཟར
ེ ་བའི་མི ང་བཏགས་ཏེ་
བོད་ལ་སྤྲད་ནས་ངོ་སོ་གཏོང་གི ་ཡོ ད། དོན་དངོས་ཐོག་ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་
དེ་དག་ནི་རྒྱ་ནག་རང་གི ་དགོས་མཁོ་ས་ྟེ བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཐོན་རྫས་རྣམས་སྔགོ ་

འདོན་གྱི་ཆེད་ད་ུ སྤྱོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

ཉམས་མྱོང་དེ་དག་གི ་ཐོག་ནས་ང་ཚོ ས་

མཐོང་ཐུ བ་པར། དེང་སང་བོད་ནང་མ་རྩ་འཛུགས་འཇོག་གི ་གི ་སྒ་ོ ཕྱེ་བ་ནི་བོད་

ནང་རྒྱའི་མི ་འབོར་སྤ་ོ ཞུ གས་ཀྱི་ལས་འགུ ལ་མགག
ྱོ ས་སུ་གཏོང་རྒྱུ ར་གཙོ ་བོ་

དམི གས་པ་ཞི ག་དང་། དེ་བཞི ན་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་རྣམས་སྔགོ ་འདོན་
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བཅས་རྒྱ་ནག་རང་གི ་ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་ད་ུ རེད།
མདོར་བསྡས
ུ ་ན།

གནད་དོན་གཙོ་བོ་ནི་སུ་ཞི ག་གི ས་བཟོ་གྲྭ་མང་བ་

གསར་བསྐྲུན་བྱེད་ཐུ བ་མི ན་དང་། རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ཡོ ངས་ལ་ཐོན་འབབ་ཇི་ཙམ་
བཟོས་ཡོ ད་མེད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞི ག་མི ན་པར།
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་དབང་

སྒྱུར་བྱེད་པའི་བདག་དབང་ཡོ ད་མེད་དེ་ཡི ན།
ཕྱིའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི ་དབང་
ཤུ གས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞི ག་ལ་བཙན་འགེལ་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་སུ་ལའང་མེད།
མི ་མང་གི ་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དབྱེ་འབྱེད།
འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་བྱ་གཞག་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་གྲོང་ཁྱེར་དང་།

དཔལ་

འབྱོར་འཁོས་ཀ་བཟང་བོ་ཚོ འི་ཆེད་ད་ུ དམི གས་པ་ལས་བོད་མི ་དཀྱུས་མ་རྣམས་
ལ་དམི གས་པ་ཞི ག་མ་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་འཔྲོད་བསྟེན་ཐད་མི ་

རི གས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཤི ག་འཛི ན་ཡོ ད།

འཕྲོད་བསྟེན་འགྲོ་སོང་བརྒྱ་

ཆ་ ༩༠ ཙམ་རྒྱ་མི ་ཕོན་ཆེ་གནས་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ལ་གཏོང་གི ་ཡོ ད་པ་དང་།

བོད་མི ་གནས་སྡདོ ་བྱེད་སའི་གྲོང་གསེབ་ཁག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཙམ་ལས་གཏོང་
གི ་མེད།

སྨན་ཁང་མང་ཆེ་བ་ཡང་རྒྱ་མི ་ཕོན་ཆེ་གནས་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་

བཙུགས་ཡོ ད་པ་དང་།

གལ་ཏེ་སྨན་ཁང་གི ་མཐུ ན་རྐྱེན་ཡོ ད་ཀྱང་འགྲོ་སོང་ཆེ་

རྐྱེན་བོད་མི ་ཕལ་ཆེ་བས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།
བོད་མི ་ཞི ག་སྨན་ཁང་ནང་སྡདོ ་དགོས་བྱུང་ཚེ །

ཐོག་མར་དམི གས་

རྟེན་ད་ུ རྒྱ་སྒརོ ་ ༣༠༠ ནས་ ༥༠༠ བར་སྔ་འདོན་འཇོག་དགོས། དེ་ནི་ལོ་རེ་མི ་

རེེར་ཆ་སྙམོ ས་ཡོ ང་འབབ་རྒྱ་སྒརོ ་ ༢༠༠ ལས་མེད་པའི་ལུང་པ་ཞི ག་ལ་མཚོ ན་
ན་དངུལ་འབོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད།

དེ་བཞི ན་གཤག་བཅོས་ཀྱི་གླ་ཆ་དང་།

ཁྲག་རི ན་སོ གས་སྤྲོབ་ཐུ བ་མཁན་ལ་མ་གཏོགས་དེ་ལྟའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི ་མཐུ ན་
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རྐྱེན་འཐོབ་ཀྱི་མེད། དེས་ན་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་མི ་ཚོ ་ལས་བོད་མི ་ཚོ ་གནས་
སྟངས་སྐྱོ་བ་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟར
ེ ་བའི་ནང་སྨན་པ་དང་འཕྲོད་

བསྟེན་མི ་སྣ་གྲངས་འབོར་ ༣༧༠༠ ཙམ་ཡོ ད་ཅེས་བཤད་པ་དེར་དཔྱད་པ་ཕྲན་

ཙམ་བྱས་ཚེ ། སྨན་པ་མང་ཆེ་བ་ནི་ཆ་རྐྱེན་མི ་ཚང་བ་སྟེ། ཁོང་ཚོ ་རྒྱ་ནག་ནང་
ཡི ག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའམ།

ཡང་ན་དེར་ལས་ཀ་འཐོབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱིས་

དབེན་པ་དེ་འདྲ་དང་། ཁག་གཅིག་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་གཞི ་རི མ་

ུ ་ཡུན་ལོ ་གསུམ་རི ང་སླབོ ་སྦྱོང་
འཕྲོད་བསནྟེ ་གྱི་སྦང
ྱོ ་བརྡར་ཁང་ཁག་ནས་དས
བྱེད་མྱོང་བ་དེ་འདྲ་ཡི ན་འདགུ རྫོང་ཁག་གི ་སྨན་ཁང་ནང་གི ་འཕྲོད་བསྟེན་མི ་སྣ་

ནི་སྨན་པ་རྐང་རནྗེ ་མ་ཞེས་ལས་བྱེད་པའི་ནང་མི ་བུ་ཕྲུག་སོགས་ལ་ལས་ཀ་སྤྲོད་
བདེའ་ི ཆེད་ལོ་ཕྱེད་དང་གཉིས་རི ང་སྨན་ཁང་ནང་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་པ་དེ་ཚོ ་རེད།
དེ་བས་ཚབས་ཆེ་བ་ཞི ག་ལ།

རྒྱ་ནག་གི ་སྨན་པ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་མི ་

སྣ་ད་ེ ཚོ ས་བོད་མི འི་ལུས་སག
ྲོ ་འཕངས་མེད་ཀྱིས་རང་གི ་སྨན་བཅོས་ལག་རྩལ་

དང་ཉམས་མྱོང་གསོག་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་ནང་སྨན་སླབོ ་ཐོན་

ཏེ་བོད་ནང་སྨན་པའི་ལག་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར་ཉམས་མྱོང་ཆེད་བཏང་བ་དེ་ཚོ ར་བོད་

མི ་ནད་པའི་ཐོག་སོ་སོའི་འདོད་མོ ས་ལྟར་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཆོ ག་པའི་རང་དབང་
སྤྲད་ཡོ ད་པ་དང་།

སྨན་པ་དེ་ཚོ ས་ནད་པའི་ནད་གཞི ་དངོས་ལ་སྨན་བཅོས་མ་

བྱས་པར་ནད་གཞི ་གཞན་ཡོ ད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་ཀླན་ཀ་ཡོ ད་
པ་རེད། ལྷག་པར་ད་ུ ཁོ་པ་ཚོ ས་དགོས་གལ་ཡོ ད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་རང་སྣང་
གང་དྲན་གྱིས་གཤག་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ལྷ་སར་སྨར་ཁམས་

པ་སྐལ་བཟང་དང་བཟའ་ཟླ་གཡུ་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་ལོ་ ༢༡ སོན་པ་ཞི ག་ལ་
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ཕྲུ་གུ་འཁོར་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་སོང་མཚམས་བཟོ་པའི་སྨན་ཁང་ (དེང་རང་སྐྱོང་

ལྗངོ ས་མི ་དམངས་སྨན་ཁང་གཉིས་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡི ན་)

ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་

པར་བསྐྱོད་སྐབས་རྒྱ་མི ་སྨན་པས་གཤག་བཅོས་བྱས་ཏ་ེ བུ་མོ ་ད་ེ ཆུ་ཚོ ད་གཉིས་

ཙམ་གྱི་རི ང་ན་ཟུག་དྲག་པོ་མྱངས་ནས་མཐར་འདས་གྲོངས་སོང་བ་རེད།
༢༥

ཡང་དེ་རྗེས་ལྷ་ས་གླག
ོ ་ཁང་གི ་ལས་བཟོ་མི ག་དམར་གྱི་བཟའ་ཟླ་ལོ ་

སོན་པ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་མི ་ཐུ བ་པར་སྨན་ཁང་ད་ུ བསྐྱལ་རྗེས་གཤག་བཅོས་བྱས་

ནས་མ་བུ་གཉིས་ཀ་འདས་གྲོངས་སོང་ཡོ ད།

ུ ་ཁྲོད་ད་ུ བརྟག་དཔྱད་སྐབས་
དར

རོའི་ཁོག་པའི་ནང་སྨན་པའི་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལག་ཆ་འཇམ
ེ ་ར་ྩེ ཞི ག་ཐོན་ཡོ ད་པ་
རེད།

བཙོ ན་ཁང་ཁག་ནང་རྐནྱེ ་ད་ེ འདྲའི་དབང་གི ས་བོད་མི ་འདས་གངྲོ ས་

སོང་བ་མང་པོ་ཡོ ད། གསང་ཡི བ་བཙོན་ཁང་ནང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་

ཆེའ་ི ཡོ ངས་འཛི ན་དངུལ་ཆུ་རི ན་པོ་ཆེ་དང་། བཀྲས་མཐོང་ཅིས་འཇིགས་མེད་
གཉིས་ལ་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཉེས་ཀྱིས་ནད་གཞི ་ཇེ་ལོད་ད་ུ སོང་ནས་སྔ་རས
ྗེ ་སུ་འདས་
གྲྭ་བཞི ་བཙོན་ཁང་ནང་བཙོན་པ་བསོད་ནམས་བག་གྲོ་ཞེས་པ་ལུས་

པ་དང་།

ཁམས་བདེ་ཐང་སྐབས་ཉེས་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་རྗེས་སྨན་ཁབ་ཅི ག་བརྒྱབ་པ་དེས་
རྐྱེན་བྱས་ཏེ་འདས་གྲོངས་སོང་བ། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོའ་ི རྗེས་སུ་ལྷག་

པ་ཚེ ་རི ང་དང་། མཚམས་ལགས། མེ་ཏོག་ཆོས་མཛད་སོགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་
བཙོ ན་པ་མང་པོ་ཞི ག་སྨན་བཅོས་བྱེད་སྟངས་དེ་འདྲའི་འོག་འདས་གྲོངས་སོང་

ཡོ ད་པ་རེད།

བོད་ནང་འཕྲོད་བསནྟེ ་གྱི་མཐུ ན་རྐནྱེ ་ཞན་པའི་དབང་གི ས་མི ་ཤི ་ཚད་

ི ་དངུལ་ཁང་གི ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོའ་ི སྙན་ཐོ་དང་། མཉམ་
མཐོ་པོ་རེད། འཛམ་གླང

སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི འ་ི སྡ་ེ ཚན་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོའ་ི སྙན་
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ཞུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ནང་མི ་ཤི ་ཚད་སྟོང་

ཆ་ ༧་༤༨ ཟིན་པ་དང་། ཨ་མདོ་ཁུལ་ད་ུ མི ་ཤི ་ཚད་སྟོང་ཆ་ ༩་༩༢ ཟིན་པ་དང་།
རྒྱ་ནག་གི ་ཆ་སྙམོ ས་མི ་ཤི ་ཚད་ནི་སྟོང་ཆ་ ༦་༦ ལས་ཟིན་མེད་པ་དང་། དེ་

བཞི ན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ནང་གི ་ཕྲུ་གུ་ཤི ་ཚད་སྟོང་ཆ་ ༡༥༠ ཟིན་པ་དང་།

ི ་དངུལ་
རྒྱ་ནག་ནང་སྟོང་ཆ་ ༤༣ ལས་ཟིན་མེད་གནས་གསལ་ཡོ ད། འཛམ་གླང

ཁང་གི ་སྙན་ཐོ་ལྟར་ན། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ནང་ད་དངུ ་གླ་ོ ནད་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་

མི ་ཤི ་ཙད་སྟོང་ཆ་ ༡༢༠་༢ ཟིན་པ་དང་། ཨ་མདོ་ཁུལ་ད་ུ སྟོང་ཆ་ ༦༤༧ ཟིན་

ཡོ ད་སྐརོ ་འཁོད་འདགུ

བོད་མི འི་ཚེ་ཚད་ཇི ་ཙམ་ཡི ན་མི ན་ཐད་ཡོ ངས་ཁྱབ་གཏན་འཁེལ་གྱི་

ི ་དངུལ་ཁང་གི ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོའ་ི
གནས་ཚུལ་བརྗོད་དཀའ་ཡང་། འཛམ་གླང

སྙན་ཐོའི་ནང་སྤྱིར་བཏང་དབུས་གཙང་དང་མདོ་ཁུལ་བོད་མི འི་ཚེ ་ཚད་ནི་ལོ ་

༦༡ ཡི ན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ནང་གི ་མི འ་ི ཚེ ་ཚད་ནི་ལོ་ ༧༠ རེད། འོན་ཏེ་མཉམ་
སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི འ་ི སྡ་ེ ཚན་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོའ་ི

སྙན་ཐོའ་ི ནང་ལོ་རབས་དྲུག་ཅུ་བར་བོད་ནང་གི ་མི འ་ི ཚེ ་ཚད་ནི་ལོ་ ༤༧ ལས་
ཟིན་གྱི་མེད།

ཡང་རང་དབང་ལྡན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོ ང་ཁུངས་ནས་བོད་མི འ་ི

ཚེ ་ཚད་ལོ་ ༤༠ ཡི ན་པ་རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁས་ལེན་བྱས་གནས་བཤད་ཡོ ད།

བོད་ནང་གི ་ཤེས་ཡོ ན་ལ་དབྱེ་འབྱེད།
འདས་པའི་ ལོ ་ སུ མ ་ཅུ འི་ རི ང ་རྒྱ་ནག་གི ས ་བོད ་ནང་ཤེ ས ་རི ག ་ཐད་

སྲིད་བྱུས་ཅི ་འདྲ་ཞི ག་འཛི ན་ཡོ ད་མེད་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་རྒྱ་ནག་གི ་བོད་རི ག་པའི་ཞི བ་འཇུག་ལྟ་ེ གནས་ཀྱི་ལས་
འཛི ན་ཚོ གས་འད་ུ རྒྱས་འཛོ མས་ཐེངས་དང་པོའི་ཐོག་སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ ་ནས་
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གསལ་པོ་རྟོགས་ཐུ བ། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས། “མི ་ལོ་
༡༣༠༠ རི ང་བོད་ཡི ག་བེད་སྤྱད་དེ་ཁུངས་འཁྱོལ་བའི་ས་ཁུལ་ཞི ག་ལ་བཅིངས་

བཀྲོལ་བཏང་རྗེས་གུང་ཁྲན་ཏང་གི ་འགོ་ཁྲིད་འོག་ལོ་ངོ་ ༢༠ ནང་བོད་ཡི ག་རྦད་
དེ་བརླག་པ་རེད།” ཅེས་དང་། ཡང་། “ང་ཚོ ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོ ད་ནའང་
འདྲ། རྗེས་ལུས་ཐེབས་ཡོ ད་ནའང་འདྲ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ བར་ང་ཚོ ས་བོད་ཡི ག་

ི ་ས་མཐོའ་ི ཐོག་མི ་ཚེ ་བསྐྱལ་ནས་བསྡད་པ་རེད། ཆོས་ཀྱི་
བེད་སྤྱད་དེ་འཛམ་གླང
རི ག་པ་ཡི ན་ནའང་འདྲ།། ཚན་རི ག་ཡི ན་ནའང་འདྲ། བཟོ་ལས་ཡི ན་ནའང་འདྲ།

གནམ་གཤི ས་དང་སྐར་རྩིས་རི ག་པ་ཡི ན་ནའང་འདྲ། སྲིད་འཛི ན་གྱི་རི ག་པ་ཡི ན་

ནའང་འདྲ། སྙན་ངག་རི ག་པ་དང་གཏན་ཚི གས་རི ག་པ་ཡི ན་ནའང་འདྲ། ཚང་
མ་བོད་ཡི ག་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་ཡི ་གེ་གཞན་གྱི་ཐོག་བྲིས་པ་ཡོ ད་པ་མ་རེད། ངས་

ཀྲུང་གོའི་བོད་རི ག་པའི་ལྟ་ེ གནས་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་སྐབས་མི ་རི གས་ཕོ་
བྲང་ད་ུ བོད་ཀྱི་རི ག་པ་ཟེར་བ་འདི་ལ་རྨང་གཞི ་ཞི ག་དགོས་ཀྱི་རེད། རྨང་གཞི ་ནི་

བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གནས་ཞེས་པ་འདི་རེད། དེ་གཉིས་ལ་ད་བར་མཐོང་ཆུང་
བྱས་པ་ལས་མཐོང་ཆེན་གཏན་ནས་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་རེད་བཤད་ཡོ ད།” ཅེས་
དང་། ཡང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེས བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་བོད་ཀྱི་
སྐད་ཡི ག་ཤི ་གསོན་གྱི་སྐརོ ་ལ་བཀའ་ནན་པོ་གནང་སྟེ་གསུངས་དོན། “བོད་ཀྱི་

རི ག་གཞུང་རྩ་བརླག་ཏུ ་གཏོང་རྒྱུ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི ་དགོངས་གཞི ་ཡི ན་གྱི་མ་རེད་

ཀྱང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་འདི་གསོན་པོར་གནས་ཀྱི་ཡོ ད་དང་། ཡང་ན་རྩ་བརླག་
ཏུ ་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་དེའ་ི ཐད་ང་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོ ང་གི ་འདགུ ” ཅེས་བཀའ་གནང་
ཡོ ད།

སྔནོ ་མ་བོད་རང་བཙན་ད་ུ གནས་སྐབས་བོད་མི འི་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་དགོས་

མཁོ་བསྐངོ ་བའི་དགོན་སྡ་ེ ༦༠༠༠ ལྷག་ཙམ་དང་། གཞུང་སྒརེ ་གྱིས་གཉེར་
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བའི་སླབོ ་ག་ྲྭ མང་པོ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་རྒྱ་མི ས་རྨོངས་དད་དང་མངའ་བདག་

ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་མི ་སྣ་བསྐྱེད་བསྲིངས་བྱ་ཡུལ་རེད་ཅེས་བཤད་ནས་སྒ་ོ བརྒྱབ་

སྟེ་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་དང་བྱེད་ཡུལ་གཉིས་ཀ་མེ ད་པ་བཟོས་ནས་དེའི་ཚབ་
ཏུ ་ཞི ང་འབྲོག་མི ་མང་ལ་འགྲོ་སོང་གཏོང་ད་ུ བཅུག་སྟེ་དམངས་བཙུགས་སླབོ ་གྲྭ་

ཟར
ེ ་བ་ཞི ག་བཙུགས་ཡོ ད་པ་ད་ེ ལ་གཞུང་གི ས་གནྲོ ་དངུལ་སྐར་ཅི ག་སྤྲད་མེད།

དམངས་བཙུགས་སླབོ ་གྲྭ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ ་རྒྱའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཐད་སླབོ ་གྲྭའི་གྲངས་

འབོར་བརྗོད་རྒྱུར་ཕན་པ་ཙམ་ལས་བོད་མི འི་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་ཕན་ཐོགས་ད་ེ ཙམ་
བྱུང་མེད། ཁོང་ཚོ ས་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་ནང་དམའ་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་ ༢༥༠༠
བཙུགས་ཡོ ད་ལུགས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང་དེ་ཚོ ་ནི་སླབོ ་གྲྭའ་ི མི ང་ཙམ་ཞི ག་རེད།

ུ ་དེབ་ཨང་གཉིས་པའི་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོའ་ི བོད་ལྗངོ ས་ཞི བ་འཇུག་དས

ནང་རྒྱ་རི གས་སྤྱི་ཚོ གས་རི ག་པའི་ཞི བ་འཇུག་པ་གསུམ་ནས་བྲིས་པའི་རྩོམ་ཡི ག་
ནང་འཁོད་གསལ། “བོད་ད་ུ སླབོ ་འབྲིང་སྤྱིར་བཏང་བ་ ༥༨ ལས་མེད་པའི་ཁྲོད་

ད་ུ ཆ་ཚང་བའི་སླབོ ་འབྲིང་ ༡༣ ལས་མེད། བོད་ད་ུ སླབོ ་ཆུང་ ༢༤༥༠ ལྷག་ཙམ་

ཡོ ད་པའི་ཁྲོད་ད་ུ གཞུང་བཙུགས་སླབོ ་ཆུང་ ༤༥༡ ལས་མེད་ཅིང་། དམངས་
བཙུགས་སླབོ ་ཆུང་ ༢༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོ ད་པ་དེ་རྣམས་སྲ་བརྟན་ཞི ག་མེད་པའི་

ཐོག་འཐུ ས་སྒ་ོ ཚང་བ་ཞི ག་ཀྱང་མེད། ཞི ང་འབྲོག་གི ་རི ག་གནས་ཆུ་ཚད་ཤི ན་ར་ུ
དམའ་བའམ།

ཡང་ན་རི ག་གནས་ཅི་ཡང་མི ་ཤེས་སྟབས་ཚན་རི ག་ལག་རྩལ་

གྱི་ཤེས་ཡོ ན་ཁོང་ད་ུ ཆུད་པ་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པ་ཤོད་ཐབས་བྲལ་ཡོ ད། ད་ལྟའང་ཞི ང་

འབྲོག་ཁུལ་ད་ུ བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཡས་མས་ཀྱི་ཞི ང་འབྲོག་མང་ཚོ གས་ཀྱི་བུ་ཕྲུགལ་

མཐོ་རི མ་སླབོ ་ཆུང་ཡན་གྱི་རི ག་གནས་སླབོ ་གསོ་ཐོབ་ཀྱ་མེད་པ་རེད།

གནས་

ཚུལ་ད་ེ རི གས་བྱུང་བའི་རྒྱི་རྐྱེན་ནི་བོད་ཀྱི་དམའ་རི མ་སླབོ ་གསོ་ཧ་ཅང་ཞན་པའི་
རྐྱེན་གྱི་རེད།” ཅེས་དང་། ཡང་། “སླབོ ་གྲྭ་ཆུང་བར་ཡོ ད་པའི་སླབོ ་མ་ཡོ ངས་
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ཀྱིས་ལོ་ཚད་ལོན་པའི་བྱིས་པ་ཚོ འ་ི བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ཟིན་གྱི་ཡོ ད་པ་དང་། མཐོ་
རི མ་སླབོ ་ཆུང་གི ་སླབོ ་མས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠་༦ ལས་ཟིན་གྱི་མེད་པ་རེད། དེའང་

གསལ་པོ་བཤད་ན། ད་དངུ ་སླབོ ་ལོ་སོན་པའི་བྱིས་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལ་སླབོ ་ཆུང་

གི ་སླབོ ་གསོ་ཐོབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་། སླབོ ་གྲྭར་འགྲོ་མཁན་བྱིས་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༩་༤

ལ་མཐོ་རི མ་སླབོ ་ཆུང་གི ་སླབོ ་གསོ་ཐོབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

གྲངས་ཚད་དེ་དག་ནི་

མི ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞི ག་རེད། ལྗངོ ས་ཡོ ངས་ལ་

རི མ་པ་འདྲ་མི ན་དང་རི གས་སྣ་ཚོ གས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཁྱོན་བསྡམོ ས་ ༩༠༠༠ ལྷག་

ཙམ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་གི ས་སླབོ ་འཁྲིད་ཀྱི་ལས་ཀའི་དགོས་མཁོ་གཏན་ནས་བསྐངོ ་
མི ་ཐུ བ་པ་མ་ཟད། དགེ་རྒན་གྱི་མི ང་ཙམ་ལས་སླབོ ་འཁྲིད་ཀྱི་ལས་འགན་འཁུར་

མི ་ཐུ བ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་ཡོ ད་ཅིང་། ཞི ང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་དགེ་རྒན་

འགའ་ཞི ག་གི ས་སླབོ ་ཆུང་ལོ ་རི མ་གསུམ་པ་བར་སླབོ ་ཁྲིད་བྱེད་ཐུ བ་པ་ལས་ད་ེ
ལས་མཐོ་བའི་ལོ་རི མ་ལ་སླབོ ་ཁྲིད་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། མཐར་མི ་རི གས་

དབར་གནས་པའི་དོན་དངོས་ཐོག་གི ་འདྲ་མཉམ་མེ ད་པའི་གནས་ཚུ ལ་མེད་པ་
མ་བཟོས་པར་སླབོ ་གསོའ་ི སྐརོ ་ལེགས་བཅོས་ཡོ ང་ཐུ བ་ཡས་མེད་པ་རེད།” ཅེས་
བཤད་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༦༦ བར་བོད་འདི་རྒྱའི་མངའ་འོག་ཏུ ་གཏན་

འཇུག་བྱེད་པའི་ངན་གཤོམས་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་བའི་ནང་ནས་ཆེས་
གནག་སེམས་ཆེ་བ་གཅི ག་ནི་ཤེས་ཡོ ན་དང་ཤེས་ཡོ ན་ཅན་རྩ་མེད་བཟོས་པ་
དེ་ཡི ན། བོད་ཀྱི་བླ་མ་དང་། མཁན་པོ། དགེ་བཤེས། མཁས་པ། ཤེས་ཡོ ན་

ཅན། སྐ་ུ དྲག སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་མི ་སྣ་བསམ་ཤེས་ཅན་སོགས་ཡོ ན་ཏན་ཅན་མང་པོ་

ཡོ ད་པའི་ཁོངས་ནས་རྒྱ་མི ས་ཡར་ཐོན་ཟར
ེ ་བའི་མི ང་བཏགས་པ་ཉུ ང་ཤས་ཕུད་

དེ་བྱིངས་ཚང་མར་ཉེས་མི ང་སྣ་ཚོ གས་བཏགས་ཏེ་འཛི ན་བཟུང་གི ས་བཙོ ན་ཁང་
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དང་། ངལ་རྩོལ་སྒྱུར་བཀོད་ར་བར་བཏང་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་སླབོ ་གྲྭ་ནི་ཤེས་

ཡོ ན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་མེད་པའི་དགེ་རྒན་རེ་ཟུང་གི ས་འཛི ན་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཐངེ ས་གསུམ་པ་བོད་ནང་ལ་ཕབེ ས་སྐབས་རྒྱ་མི འི་

འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་བོད་ནང་ལ་སླབོ ་གྲྭ་ ༢༥༡༡ ཡོ ད་གནས་ཞུས་ཡོ ད། དེ་སྐརོ ་སྐ་ུ
ཚབ་ཚོ གས་གཙོ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་ནས་གསུངས་དོན། “ང་ཚོ ་གང་ད་ུ ཕྱིན་

ཀྱང་སླབོ ་གར
ྲྭ ་ལྟ་སྐརོ ་གྱི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་འདི་ཁོང་ཚོ ས་དཀའ་ངལ་ཆེ ་ཤོས་བྱེད་

ུ ་འཁེལ་ནས་སྒ་ོ བརྒྱབ་ཡོ ད་
ཀྱི་འདགུ སླབོ ་གྲྭར་དབྱར་ཁའི་གུང་གསེང་དང་དས
པ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཡང་ན་དགེ་ཆེ་བསྡད་མེད་ལུགས་བརྗོད་པ། ཐ་ན་ཞོགས་

པའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠་ ཙམ་ལའང་སླགོ ་ཕྲུག་ཚོ ་ཉིན་གུང་ཁ་ལག་ཟ་བར་ཕྱིན་པ་རེད་
ཟེར་བ་སོགས་ཁག་འདོགས་སྣ་ཚོ གས་བྱེད་ཀྱི་འདགུ ཉིན་གཅིག་ང་ཚོ ་འཛི ན་གྲྭ་

ཚོ གས་ཡུལ་ཁང་པ་ཞི ག་ལ་ལྟ་བར་སྐྱོད་པ་ཡི ན། ཁང་པའི་ནང་ཤི ང་བཅུག་ནས་

ུ ་ཚོ ད་གཞན་ཞི ག་ལ་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་འཛི ན་གྲྭ་ཚོ གས་ཡུལ་
བཞག་འདགུ ཡང་དས
གུར་ཞི ག་ལ་ལྟ་སྐརོ ་བྱེད་པར་འཁྲིད་བྱུང་།

སླབོ ་ཕྲུག་སྡད་སའི་གདན་གྱི་འོག་

ལ་རྩྭ ་བཏང་འདགུ ་པ་དར
ེ ་ལྟ་སྐབས་རྩྭ ་ད་ེ དག་ཁ་དོག་མ་ཉམས་པར་གསོས་པར་
བསྡད་འདགུ

གང་ལྟར་ང་ཚོ ས་བོད་ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱི་སླབོ ་གྲྭའ་ི ནང་ནས་སླབོ ་གྲྭ་
༩༢ ལ་མ་གཏོགས་ལྟ་སྐརོ ་བྱེད་ཐུ བ་མ་སོང་།” ཞེས་གསུངས་ཡོ ད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་དབྱིན་ཡུལ་རེབ་ཀྲོན་སླབོ ་གྲྭའ་ི གཙོ་འཛི ན་འཇོན་

སྦ་ི ལི ང་ཀྲོན་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞི ག་ལ་ལྟ་སྐརོ ་ད་ུ བསྐྱོད་ད་ེ ཕྱིར་འཁོར་ནས་
སྙན་ཐོ་བྲིས་པའི་ནང་། “དམི གས་བསལ་བོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ས་ཁུལ་ད་ུ ཕྲུ་གུ་
མང་པོ་ཞི ག་ཞི ང་ལས་དང་། རྩྭ ་བརྔ་བ། སྒ་ོ ཕྱུགས་འཚོ ་བ། ལྕ་ི བ་སྒྲུག་པ། ཚོ ང་
ཁང་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་པ་བཅས་མཐོང་རྒྱུ་འདགུ རྩད་གཅོད་བྱེད་སྐབས་ས་ཁུལ་

ུ ་སེམས་པ་
མང་ཆེ་བར་སླབོ ་གྲྭ་མེད་པ་དང་། མི ་རྒན་པ་ཚོ ས་དེའ་ི སྐརོ ་ཤོད་དས
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སྐྱོ་བ་ཞི ག་ལ། སྔནོ ་མ་ཡི ན་ན་དགོན་པ་དང་མཉམ་ད་ུ སླབོ ་གྲྭ་ཡོ ད། དགོན་པ་

རྩ་གཏོར་བཏང་བར་བརྟེན་སླབོ ་གྲྭ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་ད་ལྟ་བསྐྱར་གསོ་བྱས་
མེད་པ་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་འདགུ

ང་ལ་ལུང་ཁུག་གི ་ཡི ་གེ་འབྲི་ཀླགོ ་ཤེས་པའི་

རྒྱ་མི འ་ི གདགུ ་རྩུབ་ཀྱི་བྱེད་ཚུལ་ངེས་
ཁོ་ཚོ འ་ི བུ་ཚ་ཚོ ས་ཡི ་གེ་འབྲི་ཀླགོ ་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་རེད”

འབྲོག་པ་རྒན་གྲས་ཁ་ཤས་ཐུ ག་བྱུང་།

དགོས་པ་ཞི ག་ལ།
ཅེས་འཁོད་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གི ་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ནང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བ་གཅི ག་

པུའ་ི ནང་ལོ་བཞི ་བཅུའ་ི རི ང་སླབོ ་གྲོན་རྒྱ་སྒརོ ་དངུ ་ཕྱུར་ ༡༡ བཏང་ཡོ ད་ཅེས་
བཤད་འདགུ

དངུལ་འབོར་དེ་འདྲ་བཏང་ཡོ ད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་

མཐུ ན་རྐནྱེ ་དང་ཁེ་ཕན་ཆེ ་ཤོ ས་འཐོབ་མཁན་ནི་བོད་ནང་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ཕྲུག་ཚོ ་

རེད། དཔེར་ན། བོད་ཀྱི་སླབོ ་གསོའ་ི གྲོན་དངུལ་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ནས་
༥༠

བར་གཏོང་ཡུལ་ནི་རྒྱ་ནག་གི ་ཞན་ཡང་གྲོང་ཁྱེར་ད་ུ ཡོ ད་པའི་བོད་ལྗངོ ས་

མི ་རི གས་སླབོ ་གྲྭ་ཆེ་མོ་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་སླབོ ་གྲྭའ་ི ནང་ནས་རྒྱ་ཁྱོན་

དང་། ཆ་རྐྱེན་ཨང་དང་པོ་དེ་རེད་ལ། དེའ་ི ནང་གི ་རྒྱ་རི གས་དགེ་ལས་མང་

ཆེ་བ་ཡང་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་ཐོག་མར་བྱེད་མཁན་དམག་སྡ་ེ ཨང་བཅོ་བརྒྱད་
པའི་ཁོངས་མི ་ཡི ན་ཞི ང་།

གང་ལྟར་སླབོ ་གསོའ་ི ཁེ་ཕན་ཆེ་ཤོས་ལེན་མཁན་ནི་

བོད་སྡདོ ་རྒྱ་མི ་དང་། ཁོ་ཚོ འ་ི ཉེ་འབྲེལ་གྱི་བུ་ཕྲུག ལྷག་པར་འགོ་ཁྲིད་མི ་སྣའི་བུ་
ཕྲུག་བཅས་རེད། བོད་ནང་གི ་སླབོ ་གྲྭ་ཡག་ཤོས་ནི་ལྷ་ས་དང་། གཞི ་ཀ་རྩེ། རྒྱལ་

རྩེ། ལྷ་ོ ཁ་རྩེད་ཐང་། ཟི་ལི ང་། དར་རྩེ་མདོ། བདེ་ཆེན་སོགས་ལ་ཡོ ད་ཅིང་དེ་

དག་ནི་གཙོ ་བོ་རྒྱའི་ལས་བྱེད་པའི་ཕྲུ་གུའི་ཆེད་ད་ུ དམི གས་ནས་བཙུགས་པ་ཞི ག་

ཡི ན་ཞི ང་།

གཞུང་བཙུགས་སླབོ ་གྲྭ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ འ་ི ནང་བོད་ཕྲུག་དང་རྒྱ་ཕྲུག་

གཉིས་འཛི ན་གྲྭ་ལོགས་སུ་དབྱེ་ཡོ ད་པ་དང་། དགེ་རྒན་ཤེས་ཚད་མཐོ་བ་རྣམས་
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རྒྱ་ཕྲུག་འཛི ན་གྲྭའ་ི དགེ་རྒན་ད་ུ གཏོང་གི ་ཡོ ད། འཚོ ་བའི་ཐད་ཀྱང་ཐོབ་ཐང་ཆེ་
ཆུང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། འགའ་ཞི ག་ལ་ “འབྲས་ཟ་མཁན་” དང་ “རྩམ་པ་ཟ་

མཁན” ཞེས་སྤྱི་ཐབ་ཀྱང་ལོགས་སུ་ཡོ ད་ཅིང་། འབྲས་ཟ་མཁན་སྤྱི་ཐབ་ཀྱི་ཆ་
རྐྱེན་ཧ་ཅང་བཟང་བ་ཡོ ད་པ་རེད།

ལོ ་རེ་མཐོ་སླབོ ་ཁག་ནང་བོད་ཀྱི་སླབོ ་ཕྲུག་གི ་ཆེད་ད་ུ དམི གས་བཀར་

རྐུབ་སྟེགས་དང་གྲོན་དངུལ་འཇོག་གི ་ཡོ ད་ཀྱང་།

བོད་ཕྲུག་ཚོ ་ཐོག་མར་གཞི ་

རི མ་སླབོ ་གྲྭ་ནས་བཟུང་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་རྨང་གཞི འ་ི ཆ་རྐྱེན་ཞན་པ་དང་།

ཡི ག་

རྒྱུགས་གཙོ་བོ་རྒྱ་ཡི ག་ཡི ན་པ། བོད་ཡི ག་གི ་ཤེས་ཚད་ངེས་ཅན་ཡོ ད་ཀྱང་རྩིས་

འག་ྲོ མེད་པ་བཅས་ཀྱི ས་ཡི ག་རྒྱུ གས་འཕྲོད་མཁན་བོད་ཕྲུག་ཉུ ང་ཞི ང་རྒྱ་ཕྲུག་
མང་བ་ཡོ ད་པ་སྨསོ ་མེད་དང་། དེའ་ི ཐོག་རྒྱ་ནག་ནང་ཡི ག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའི་
རྒྱ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞི ག་གཉེན་ཉེ་སོགས་མགོ་འདྲེན་བརྒྱུད་ནས་བོད་ད་ུ ཡོ ང་སྟེ། དེ་

གར་རྒྱ་ནག་ལས་ཡི ག་རྒྱུ གས་ཅུང་ལྷདོ ་པའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ཡི ག་རྒྱུ གས་སྤྲད་དེ་

མཐོ་སླབོ ་ཁག་ནང་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་ཅིང་། དེ་ཚོ འ་ི སླབོ ་ཡོ ན་གྱི་མཚོ ན་པའི་འགྲོ་སོང་
ཁག་ཀྱང་བོད་ཀྱི་སླབོ ་གསོའ་ི འགྲོ་གྲོན་ཁོངས་ནས་གཏོང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

ཨོ ་སི ་ཀྲ་ལི ་ཡ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ ་

ཐང
ེ ས་དང་པོ་ཕབེ ས་སྐབས་ཀྱི་སྙན་ཐོའི་ནང་སྐུ་ཚབ་ཚོ འི་གཟིགས་ཚུ ལ་འཁོད་
པར། “བོད་ནང་ཤེས་ཡོ ན་གནས་ཚུལ་མཐོ་ར་ུ གཏོང་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སེམས་འགུལ་དང་དོ་སྣང་ཡོ ད་བཟོ་འདགུ ་ཀྱང་།

བོད་པའི་ཕྲུ་གི ་མང་པོ་ཞི ག་

ལ་སླབོ ་སྦྱོང་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་། ལྷ་ས་ཁུལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ ར་སླབོ ་ཚན་ཉུ ང་ངུ་
ྲི ་རི མ་གྱི་སླབོ ་སྦྱོང་ཐོབ་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་
ཞི ག་གི ་ཐོག་ནས་དམའ་རི མ་དང་འབང
ལས་མེད་པ་མཐོང་བྱུང་།

པ་དང་།

ཕྲུ་གུ་གཅིག་ནི་སླབོ ་གྲྭར་རྩ་བ་ནས་འགྲོ་མྱོང་མེད་

ཁག་གཅིག་ནི་འཚོ ་བའི་དཀའ་ངལ་གྱིས་རྐྱེན་པས་རང་ལོ་བཅུ་མ་
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སོན་གོང་སླབོ ་ག་ྲྭ ནས་ཕྱིར་ཐོན་བྱེད་དགོས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་བཤད་བྱུང་།”
ཞེས་གསལ་འདགུ

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་བོད་ལྗངོ ས་སླབོ ་གྲྭ་ཆེན་པོའ་ི

དབྱིན་ཡི ག་དགེ་རྒན་བཀྲ་ཤི ས་ཚེ ་རི ང་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ར་
ཕུལ་བའི་སྙན་ཞུའ་ི ནང་འཁོད་པར། “ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་བོད་ལྗངོ ས་ཡོ ངས་

ནས་མེས་རྒྱལ་སླབོ ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་དང་།
བསྡམོ ས་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་

༦༠༠

ལྗངོ ས་ས་ཁུལ་སླབོ ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ལ་ཁྱོན་

བཏང་ཡོ ད་པའི་ནང་བོད་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་

༦༠ ལས་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་བོད་ཀྱི་སླབོ ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་གསུམ་གྱི་སླབོ ་ཕྲུག་

བསྡམོ ས་གྲངས་ ༡༩༨༤ ཡོ ད་པའི་ནང་བོད་རི གས་སླབོ ་མ་ ༦༦༦ ལས་མེད།

ལོ་དེ་གའི་ནང་བོད་ནས་མེས་རྒྱལ་སླབོ ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ལ་སླབོ ་ཕྲུག་ ༢༥༠ བཏང་
ུ ་བོད་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་ ༦༠ ནས་ ༧༠ བར་ལས་མེད། བོད་ཀྱི་སླབོ ་
ཡོ ད་རང

གསོ འི་ཐོག་གི ་འག་ྲོ སོ ང་ཤུ གས་ཆེ ་བ་ནི་རྒྱ་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་ཐོག་ལ་བེད་སྤྱོད་
གཏོང་གི ་ཡོ ད། དེང་གི ་སྐབས་སུའང་བོད་མི ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡི ག་རྨོངས་པ་རེད།”
ཅེས་དང་།

“ལྷ་ས་སླབོ ་འབྲིང་དང་པོར་འཛི ན་གྲྭ་ ༢༨ ཡོ ད་པའི་ནང་འཛི ན་གྲྭ་

༡༢ བོད་ཕྲུག་གི ་ཆེད་ད་ུ རེད། ་་་་་་་སླབོ ་ཕྲུག་བསྡམོ ས་གྲངས་ ༡༤༥༡ ཡོ ད་པའི་
ནང་རྒྱ་མ་བོད་ཐེ་བས་རོད་རི གས་ ༩༣༣ དང་།

རྒྱ་རི གས་ ༥༡༨ ཡོ ད།

རྒྱ་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་གི ས་བོད་ཡི ག་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་མི ་བྱེད་པ་མ་ཟད་རྒྱ་རི གས་འཛི ན་

གྲྭར་འགྲོ་མཁན་བོད་རི གས་ ༣༨༧ (ལས་བྱེད་པའི་བུ་ཕྲུག་) གྱིས་ཀྱང་བོད་

ཡི ག་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཙང་སླབོ ་གྲྭ་དེར་བོད་ཡི ག་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་བོད་

རི གས་ ༥༤༦ ལས་མེད། སླབོ ་གྲྭ་འདིའ་ི ནང་ཁྱོན་བསྡམོ ས་དགེ་རྒན་ ༡༡༡ ཡོ ད་
པའི་ནང་བོད་རི གས་དགེ་རྒན་ ༣༠ ཙམ་ཡོ ད་ན་ཡང་། བོད་ཡི ག་སླབོ ་མཁན་
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༧ ལས་མེད། གོ་ཐོས་ལ་དགེ་རྒན་གནས་ཚད་ཡག་ཤོས་ཀྱིས་རྒྱ་རི གས་འཛི ན་
གྲྭར་སླབོ ་ཁྲིད་བྱེད་པ་དང་།

དགེ་རྒན་གྱི་གནས་ཚད་མ་ལོན་པས་བོད་རི གས་
འཛི ན་གྲྭར་སླབོ ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་ཤོད་སྲོལ་འདགུ ” ཅེས་དང་།
“ལྷ་ས་སླབོ ་ཆུང་དང་པོའ་ི ནང་འཛི ན་གྲྭ་ ༣༤ ནང་བོད་རི གས་འཛི ན་

གྲྭ་ ༡༧ རྒྱ་རི གས་འཛི ན་གྲྭ་ ༡༧ ཡོ ད་ཅིང་། སླབོ ་ཕྲུག་གི ་གྲངས་འབོར་ ༡༩༠༠
ཡོ ད་པ་ནས་ ༡༠༠༠ བོད་རི གས་ཡི ན་པ་དང་། རྒྱ་རི གས་ ༩༠༠ རེད། བོད་

རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་ ༢༠༠ ཐམ་པ་རྒྱ་རི གས་འཛི ན་གྲྭར་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་ཅིང་། ཁོང་
ཚོ ས་བོད་ཡི ག་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་མེད། སླབོ ་གྲྭ་འདིར་དགེ་རྒན་ ༡༣༦ ཡོ ད་པའི་

ནང་བོད་ཡི ག་དགེ་རྒན་ ༡༨ ལས་མེད། ཞི ང་འབྲོག་ས་ཁུལ་ལ་ཐོན་སྐྱེད་འགན་

གཙང་ལམ་ལུགས་ལག་ལེ ན་བསྟར་རྗེས་སླབོ ་གྲྭ་མང་པོ་སྒ་ོ བརྒྱབ་པར་བརྟེན།
དགེ་རྒན་་དང་སླབོ ་ཕྲུག་གཉིས་ཀ་མེད་པར་གྱུར་ཡོ ད་།” ཅེས་དང་།
ཡང་། “བོད་ལྗངོ ས་སླབོ ་གྲྭ་ཆེན་མོར་མཚོ ན་ན། བོད་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་

༤༡༣ དང་། རྒྱ་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་ ༢༥༨ ཡོ ད། བོད་ཕྲུག་དེ་དག་གི ་ནང་ནས་

༢༥༡ བོད་ཡི ག་ཚན་ཁག་དང་། ༢༧ བོད་སྨན་གསོ་རི ག་ཚན་ཁག་གི ་སླབོ ་ཕྲུག་
ཡི ན་སྟབས། ཚན་པ་གཞན་དག་ནང་བོད་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་ ༡༣༥ ལས་མེད་པ་
རེད། ་་་་་་་དེར་བརྟེན་མི ་རྣམས་ཀྱི་བོད་ཡི ག་ཚན་ཁག་ལ་ “སྲིད་བྱུས་ཚན་ཁག་

” ཆེས་མི ང་འདོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་ནི་སླབོ ་ཕྲུག་བསྡ་ུ སྐབས་གོང་ནས་

གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་བོད་རི གས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ དང་། རྒྱ་རི གས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠

ཟེར་བའི་བོད་རྒྱའི་སླབོ ་ཕྲུག་བསྡུར་ཚད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་བོད་རི གས་མང་ཆེ་

བ་གོང་གསལ་བོད་ཡི ག་ཚན་ཁག་གཉིས་ནང་ཡོ ད་པའི་ཆ་ནས་དེང་རབས་ཤེས་

ཡོ ན་ཚན་ཁག་གི ་རྐུ བ་སྟེགས་མང་ཆེ ་བ་རྒྱ་རི གས་ཚོ ར་འཐོབ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།
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སླབོ ་ཆེན་འདིའ་ི དབྱིན་ཇིའ་ི སྐད་ཡི ག་འཛི ན་གྲྭའ་ི ནང་རྒྱ་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་
དང་། བོད་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་ ༢ ཡོ ད།” ཅེས་གསལ་འདགུ

༡༤

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ནས་བཟུང་བོད་མི ་རྒྱ་མི ར་བསྒྱུར་རྒྱུ་འདི་དོན་གནད་

གལ་ཆེ་ཤོས་ལ་བརྩིས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་རེད་ཅེས་

བསླབ་མི ་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོ ད།
དགེ་རྒན་གྲྭ་བཙུན་དང་།

ལོ་རབས་དྲུག་ཅུ་པ་ནས་བཟུང་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་

བོད་མི ་ཡོ ན་ཏན་ཕལ་མོ་ཆེ་ཕྱིར་འབུད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་

སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་གྱི་སླབོ ་གཞི ་ཚུ ན་ཆད་ཆོ ས་ལུགས་རྨོངས་དད་ཀྱི་དཔེ་

ཆར་བརྩིས་ནས་སླབོ ་མ་བཅུག་པ་དང་། དེའ་ི ཚབ་ཏུ ་ཚགས་པར་དང་། མའོ་
ཙེ་ཏུ ང་གི ་རྩོམ་ཡི ག་ཁག་ཅིག་སླབོ ་གཞི ར་སྤྲད་ནས། སླབོ ་ཕྲུག་བྱིས་པ་ཚོ ར་བོད་

ཀྱི་ནང་ཆོས་ནི་རྨོངས་དད་ཀྱི་ནང་དོན་ཡི ན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཡུལ་གོམས་གཤི ས་

ི ་པའི་མངོན་ཚུལ་ཡི ན་པ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་གི ་རྗེས་ལུས་
ལུགས་ནི་བསམ་བླ་ོ རྙང

ཕན་མེད་ཡི ན་པ། བོད་ཀྱི་དེ་སྔའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ནི་ཆེས་མུན་ནག་དང་། ཆེས་ཀླ་ཀླ།ོ

ཆེས་གདགུ ་རྩུབ་བཅས་ཡི ན་པའི་སླབོ ་གསོ་གཏོང་གི ་ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་རྒྱ་མི ས་

གང་བཤད་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་མཁན་རྣམས་གསར་བརྗེ་པ་དང་། མི ་རི གས་རང་ཉིད་
ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་མཁན་ནི་གསར་བརྗེ་ངོ་ལོག་པ་དང་།

ལོག་སྤྱོད་

པ། གྲལ་རི མ་དགྲ་བོ་སོགས་ཀྱི་མི ང་འདོགས་སྣ་ཚོ གས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་

ལྟ་བུའ་ི གནས་སྟངས་འོག་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་དང་། ལོ་རྒྱུས། འཚོ ་བའི་གོམས་
སྲོལ་སོ གས་གང་ལའང་ཆ་རྒྱུ ས་མེད ་པའི་རང་རི གས་མི ་ ཐོག་གཅི ག་འཚར་

ལོངས་བྱུང་ཡོ ད།

བོད་ཀྱི་གལ་ཆེའ་ི ས་ཆ་དང་། ཁང་པ། གཞུང་ལམ། མི འ་ི མི ང་བཅས་

བརྗེ་ བསྒྱུ ར་གྱི ས ་དམར་པོའི ་ ལྟ་ བའི ་ ནང་དོན ་ཡོ ད ་པའི ་ རྒྱའི ་ ཐ་སྙད ་ཀྱི ་ མི ང་

གསར་པ་མང་པོ་ཞི ག་བཏགས་པ་དང་།
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བོད་མི ་མང་པོ་ཞི ག་གི ་མི ང་ཡང་རྒྱ་

མི ང་ད་ུ བསྒྱུར་དགོས་བྱུང་ཡོ ད། ༸གོང་ས་མཆོག་དབྱར་ཁའི་བཞུགས་གནས་
ི ་ཕོ་བྲང་ལ་ “མི ་དམངས་སྤྱི་གླང
ི ་” ཞེས་མི ང་བཏགས་པ་དང་། བོད་
ནོར་གླང
སྐད་ནང་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་མི ང་ཚི ག་ཆེད་ད་ུ བསྲེས་པ་སོགས་བྱས་ཡོ ད།

བོད་མི ་རི གས་སྐརོ ་གྱི་ཆེད་རྩོམ་འདེམས་སྒྲིག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ནས་

༡༩༨༥ བར་ཞེས་པའི་ནང་རྒྱ་དཔོན་ཤི ་བིང་གི ས་བྲིས་པའི་རྩོམ་ཡི ག་འགོ་བརྗོད་

ད་ུ ཏང་གི ་མི ་རི གས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་གི ་སྲིད་བྱུས་ཞེས་འཁོད་པ་ཞི ག་བཏོན་
འདགུ དེའ་ི ནང་། “བོད་ཡི ག་གི ་དགེ་རྒན་དང་། ཡི ག་སྒྱུར་མི ་སྣ་ཤི ན་ཏུ ་དཀོན་
ཞི ང་། སླབོ ་ཁྲིད་བྱེད་སྒ་ོ དང་། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡི ག་ཆ་འགྲེམས་སྤལེ ་ཐད་བོད་
ུ ་གཅི ག་ཏུ ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཤི ན་ཏུ ་ཁག་པོར་གྱུར་ཡོ ད།
རྒྱ་ཡི ག་རི གས་གཉིས་དས

བོད་རི གས་ལས་བྱེད་པ་མི ་ཉུ ང་བ་ཞི ག་གི ས་བོད་ཡི ག་འབ་ྲོ ཀླགོ ་ཡག་པོ་མི ་ཐུ བ་

པ་མ་ཟད། བོད་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོ གས་ལ་ཏང་གི སདྲི ་བྱུས་དྲིལ་བསྒྲགས་
ཀྱང་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་མེད།” ཅེས་འཁོད་ཡོ ད།
ད་ེ མཚུངས་ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རི ག་ཞི བ་འཇུག་ལྟ་ེ གནས་ཁང་ཟར
ེ ་

བས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བཏོན་པའི་དཔར་སྐྲུན་ཞི ག་གི ་ནང་མཚོ ་སྔནོ ་མི ་རི གས་
སླབོ ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི དགེ་རྒན་གཞོན་པ་སངས་རྒྱས་ནས། “མི ་ཁག་གཅིག་གི ་བོད་

ཡི ག་བཀོལ་སྤདྱོ ་བྱས་ན་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ལ་བགེགས་བྱེད་པའི་ལྟ་ཚུ ལ་
འཛི ན་གྱི་ཡོ ད།

་་་་་་་ས་གནས་ཀྱི་དབང་འཛི ན་པ་ཚོ ས་རྒྱ་ཡི ག་སླབོ ་ཁྲིད་དང་

བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུའི་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཡོ ད།

་་་་་སྲིད་བྱུས་འདི་དག་ལོ་མང་

རི ང་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་མཐའ་མཇུག་གི ་འབྲས་བུ་ནི་རྒྱ་ཡི ག་མིི ་ཤེས་ལ་བོད་
ཡི ག་ཀྱང་མི ་ཤེས་པ་དེ་ཡི ན། ད་དངུ ་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་

སྔར་སོར་གནས་ཡོ ད།” ཅེས་བྲིས་ཡོ ད།

116

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཙམ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ཕྲུག་ཚོ ར་སླབོ ་སྦྱོང་

སྤདྲོ ་རྒྱུ འི་འགན་ཁུར་ཅུང་ཟད་བླངས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ནང་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་དང་སླབོ ་

གྲྭ་གཞན་ཁག་སོ གས་ནང་སླབོ ་ཕྲུག་གཏོང་རྒྱུ ་ཕྲན་བུ་མང་ད་ུ སོ ང་ཡོ ད་ཀྱང་།

བོད་ཕྲུག་རི ག་སྟོབས་ཆེ་ཞི ང་ཤེས་ཡོ ན་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་ལེགས་པ་ཉུ ང་ཤས་བདམས་
ནས་གཏོང་བ་ལས་དེ་མི ན་གཞན་དག་ལ་གོ་སྐབས་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་ལ། བོད་མི ་ཚོ ས་

ཀྱང་ད་ེ ནི་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་ཉམས་དམས་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས་ཤི ག་ལ་ངོས་

འཛི ན་བྱས་ཏེ་འདོད་མོས་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་རེད། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་

ཆེ ་མཆོ ག་ནས་ཀྱང་བོད་ཕྲུག་རྒྱ་ནག་ཏུ ་གཏོང་བ་ད་ེ ནི་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་དང་
རྒྱང་ཐག་རི ང་ད་ུ བཏང་བ་ཞི ག་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོ ད།

དེ་སྐརོ ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ལྷ་སར་དབྱིན་ཇིའ་ི དགེ་རྒན་གནང་མྱོང་
མཁན་ཀ་ཀྲི་ཨོ ་ན་བྷ་སི ས་བྲིས་པའི་དེབ་ནང་། “ད་སྐབས་བོད་ཕྲུག་ ༤༠༠༠
སྐརོ ་རྒྱ་ནག་ནང་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ནས་ཁེ་ཕན་ཡོ ད་པར་ཐེ་ཚོ མ་མེད།

ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ ར་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་ཐོག་

བོད་ནང་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞན་པར་

ུ ་ཐུ ང་གི ་བྱེད་
བརྟེན་དེ་དག་བོད་ཕྲུག་ཚོ ར་ཤེ ས་ཡོ ན་སླབོ ་རྒྱུ འི་འཕྲལ་སེལ་དས
ཐབས་ཕན་ནསུ ་འབྲེལ་བ་ཞི ག་ཡི ན་སྲིད་མོད་ཀྱང་།

སྲིད་བྱུས་འདི་ལོ་རབས་

ུ ་སྐབས་ནང་བཟུང་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་ཆ་ནས་ད་ཆ་
ལྔ་བཅུའི་དས

བོད་ཕྲུག་རྒྱ་ནག་ལ་གཏོང་རྒྱུ ་ཉུ ང་ད་ུ བཏང་ནས་བོད་ནང་ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི་མཐུ ན་
ུ ་།
རྐྱེན་བཟང་ད་ུ དགོས་པ་ཞི ག་ཡི ན་རང

དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༣ བར་བོད་ཕྲུག་ ༡༠༠༠༠ ཙམ་རྒྱ་ནག་ལ་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི ་
གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད།” ཅེས་དང་། “ང་ཚོ ས་ཐུ ག་འཕྲད་བྱས་པའི་བོད་
མི ་མང་པོ་ཞི ག་ལྟར་ན།

སྲིད་བྱུས་འདིས་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་ཐོག་ཉེན་ཚབས་

ཆེ་ཤོས་བཟོ་གི ་ཡོ ད། འབྱུང་འགྱུར་རང་གི ་རི ག་གཞུང་དང་གོམས་གཤི ས་གང་
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ལའང་ཆ་རྒྱུས་མེད་པའམ། དེ་དག་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱེད་མཁན་བོད་མི ་གཞོན་ན་ུ

མང་པོ་ཞི ག་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་ཡོ ང་རྒྱུར་བརནྟེ ་མི ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སདྲི ་བྱུས་ད་ེ དག་

བོད་མི འ་ི རི ག་གཞུང་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ངན་བྱུས་ཤི ག་
ཡི ན་པའི་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།” ཅེས་བརྗོད་འདགུ
བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་མི འ་ི གྲུབ་འབྲས།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཁོང་ཚོ ས་བོད་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པ་འདི།

དཔལ་

འབྱོར་དང་སྤྱི ་ཚོ གས་ཀྱི ་ལམ་ལུགས་རྗེས་ལུས་ཐེབས་པའི་བོད་ད་ེ ཡར་རྒྱས་

གཏོང་རྒྱུ ར་རོགས་རམ་བྱེད་པར་ཡོ ང་བ་ཡི ན་ཞས
ེ ་རྒྱུ ན་ད་ུ ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོ ད། འོན་ཀྱང་བཅོས་སྒྱུར་དེ་ནི་ཕྱིའ་ི རྒྱལ་ཁབ་གི ས་བཙན་འགེལ་བྱས་པ་ལས་

བྱུང་བ་ཞི ག་ཡི ན།

བོད་མི ་ཚོ ར་སོ་སོའ་ི ལས་དོན་སོ་སོར་བསྒྲུབ་ཏུ ་བཅུག་ན་

ལེགས་སྒྲུབ་ཐུ བ་པའི་ནསུ ་པ་ལྡན་ཡོ ད། དེའ་ི དཔེ་མཚོ ན་ཡག་ཤོས་ནི། བཙན་

བྱོལ་ནང་གི ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་འདི་ཡི ན།

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དང་། གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

རོ གས་ཚོ གས་ཁག་བཅས་ནས་བཙན་བྱོལ་ད་ུ འཁོད་པའི་བོད་ཕྲུག་ཚོ འི་ཤེས་
ཡོ ན་གྱི་ཆེད་ད་ུ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ད་བར་རྒྱ་གར་སྒརོ ་མོ་དངུ ་ཕྱུར་ ༡༥ ལྷག་
བཏང་ཡོ ད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི ་ལོ་རེའ་ི སྔནོ ་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ཤེས་

ཡོ ན་གྱི་ཆེད་ད་ུ གཏོང་གི ་ཡོ ད་པ་དང་། དངུལ་འབོར་དེའ་ི ནང་དགོན་པ་ཁག་གི ་
ཆོས་ཀྱི་སླབོ ་གྲོན་རྣམས་ཚུད་མེད།

དངེ ་བཙན་བྱོལ་ནང་གསར་ད་ུ བསྐྲུན་པའི་བོད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་དགོན་སྡ་ེ

ཁག་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་བཅས་སུ་ཡོ ད་པ་དེད་དག་གི ་ནང་ནང་
ཆོས་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་མཁན་གྲྭ་བཙུན་ ༡༡༠༠༠ ཙམ་ཡོ ད། བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ི
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རི ག་གཞུང་བོན་ཆོ ས་ཀྱི་བས་ྟི གནས་དང་ཡན་ལག་ཁག་ཀྱང་གསར་སྐྲུན་བྱས་
ཡོ ད།

བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་གི ་རྣམ་གྲངས་མི ་འདྲ་བ་ཁག་མི ་ཉམས་གོང་འཕེལ་

དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཡོ ང་སླད་ཅུག་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་བའི་སླབོ ་གཉརེ ་གྱིབས་ྟི གནས་

ཁག་གསར་ད་ུ བཙུགས་ཡོ ད།

ཝ་ར་ཎ་སི ་བོད་ཀྱི་ཆོས་མཐོའ་ི གཙུག་ལག་སླབོ ་

ུ ་ཀྱི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་གཉིས ་ཟུ ང ་
གཉ ར
ྲོ ་དང་ད ངེ ་ད ས
ེ ་ཁང་ནས་བོད ་ཀྱི ་ གོམ ས་ས ལ
འབྲེལ་གྱིས་བོད་མི ་དང་།
སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད་ཅིང་།

སླབ་གྲྭ་གཞན་ཁག

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི ་རྒྱུད་ཀྱི་མི ་མང་བཅས་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་

དེ་ནས་སླབོ ་གཉེར་བ་ཚོ ས་བོད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་དང་མཐོ་རི མ་

ི ་ཐོག་ཡོ ད་པའི་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་
དེ་བཞི ན་་འཛམ་གླང

གཞུང་གི ་བསྟི་གནས་ ༧༠༠ ལྷག་ཙམ་བཅས་ནང་ལས་དོན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་ནང་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་བོན་ཆོ ས་ཀྱི་བས་ྟི གནས་
སླར་གསོ་བྱས་ཡོ ད།

རྡ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཀྱི ་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི ་བོད་ཀྱི ་སྨན་གཞུ ང་གི ་ལམ་

ི ་ཁྱོན་གྱི་སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་ལ་ཞབས་འདེགས་
ནས་འཛམ་གླང
ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་སྨན་དང་རྩིས་ཀྱི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གཉིས་གཉེར་སྐྱོང་

བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

དེ་དག་ནས་ཐོན་པའི་སྨན་པ་ཚོ ས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་

ནང་ཡོ ད་པའི་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ས་གཙོ ས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་ཁག་

གཞན་ལའང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའ་ི ལས་འགན་འཁུར་བཞི ན་ཡོ ད།
རྡ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་དང་།

ལྡ་ི ལི ་བོད་ཀྱི་ཁང་པ་

ི ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་མི ་མང་ཁྲོད་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་
གཉིས་ནས་འཛམ་གླང

དང་། ནང་ཆོས། སྐད་ཡི ག རི ག་གཞུང་བཅས་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་ཚོ ར་

མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་འདི་

ི ་ཐོག་ངོས་ལེན་ཡོ ད་པའི་དཔ་ེ མཛོ ད་ཁང་གི ་གྲས་ཤི ས་ཡི ན་ཞི ང་།
ནི་འཛམ་གླང
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ི ་ཐོག་
དཔེ་མཛོ ད་ཁང་འདི་བཙུགས་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ བར་འཛམ་གླང

གི ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་ ༣༠ བརྒལ་བའི་སླབོ ་གཉེར་བ་དང་ཞི བ་འཇུག་པ་
༥༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་གི ་ཕན་གྲོགས་བྱས་ཡོ ད།

རྡ་ས་བོད་ཀྱི ་ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་བོད་ཀྱི ་ལྷ་མོ ་དང་རི ག་གཞས་སྣ་

རོལ་དབྱངས་སོགས་ཀྱི་རི ག་གཞུང་ཉམས་མེད་བརྒྱུད་འཛི ན་བྱས་ཐོག འཛམ་
གླིང་གི ་ས་ཁུལ་མང་པོར་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞི ན་པར་འཛམ་གླིང་མི ་

མང་གི ་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཡོ ད། ཟློས་གར་ཚོ གས་པ་ནས་ཐོན་པའི་སྒྱུ་རྩལ་པ་མང་

པོས་རྒྱ་གར་དང་། འབྲུག བལ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་སླབོ ་གྲྭའ་ི ནང་ཟློས་གར་སྦྱོང་
བརྡར་གྱི་སླབོ ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད།
བོད་ཀྱི་ཤེས་རི ག་དཔར་ཁང་གི ས་མཚོ ན་པའི་བོད་ཀྱི་དཔར་ཁང་ཁག་

གི ས་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་གྱིས་གཙོ ས་པའི་གསུང་རབས་ཕྱག་དཔེ་ཁག་
ུ ་ཀྱི་ཤེས་བྱས་རི ག་པ། གསར་འགྱུར་
དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས། དེང་དས
སོགས་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

དེང་གི ་ཆར་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་བཅས་སུ་མཐོ་རི མ་སླབོ ་
འབྲིང་དང་། འབྲིང་རི མ་སླབོ ་འབྲིང་བསྡམོ ས་ ༨༤ ཡོ ད་པའི་ནང་སླབོ ་ཕྲུག་ཁྱོན་

བསྡམོ ས་གྲངས་ ༢༦༠༠༠ ཡོ ད། དེའ་ི ཁོངས་གཏན་སླབོ ་ ༡༧ དང་། ཉལ་

ཁང་གི ་མཐུ ན་རྐྱེན་ཡོ ད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ ༧ ཡོ ད། གཞི ་རི མ་སྔནོ ་འགྲོའ་ི སླབོ ་གྲྭ་
བསྡམོ ས་ ༥༥ ཡོ ད། བོད་གཞུང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གི ་ཕྱོགས་བསྡམོ ས་ལྟར་

ན། བཙན་བྱོལ་ནང་གི ་བོད་ཕྲུག་ལོ་ ༦ ནས་ ༡༧ བར་སླབེ ས་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༢
སླབོ ་གྲྭར་སྐྱོད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དེའ་ི ཁོངས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ བོད་གཞུང་སླབོ ་གྲྭ་

ཀག་ནང་སླབོ ་སྐྱོད་བྱེད་མུས་ཡི ན། སླབོ ་གྲྭ་དེ་ཚོ འ་ི ནང་དགེ་རྒན་ ༡༢༨༠ ཡོ ད་

པ་དེ་དག་སླབོ ་ཕྲུག་ཐོག་ཆ་བགོས་བྱས་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་ ༢༠ རེ་ལ་དགེ་རྒན་རེ་
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ཐོབ་ཀྱི་ཡོ ད། ད་དངུ ་སྦྱང་འབྲས་ལེགས་པ་རྣམས་ལ་ཆེས་མཐོའ་ི བཟོ་སྐྲུན་རི ག་

པ་དང་། ལས་རི གས་སྣ་ཚོ གས་ཀྱི་སླབོ ་སྦྱོང་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱར
ྲོ ་བཞི ནཡོ ད། ཕྱི་ལོ་

༡༩༩༢ མཐོ་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་ཐོན་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་ ༣༠༠༠ སྐརོ ་བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་།

ལོ་རེ་མཐོ་རི མ་སླབོ ་འབྲིང་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་ ༤༠༠ ནས་ ༥༠༠ བར་འཐོན་བཞི ན་
པ་ཡི ན། དེ་དག་གི ་ཁྲོད་ནས་ཕྲུ་གུ་ ༢༠༠-༢༥༠ བར་རྒྱ་གར་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་

ཡུལ་ཁག་གི ་མཐོ་སླབོ ་ཁག་ཏུ ་སླབོ ་སྦྱོངོ ་ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡོ ད།

ད་བར་བཙན་བྱོལ་

ནང་ཚད་ལྡན་ཤེསཡོ ན་ཅན་གྱི་སྨན་པ་དང་། རི ག་གཅིག་རྐང་འཛི ན་པ། ཆེས་

མཐོའ་ི བཟོ་སྐྲུན་རི ག་པ། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ། གསར་འགོད་པ། སྤྱི་ཚོ གས་ཞབས་

ཞུ་བ། ཁྲིམས་རྩོད་པ་སོགས་མང་པོ་ཐོན་ཡོ ད། ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི ་

སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་སླབོ ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་ཐོན་
པའི་མི ་རབས་གསར་པ་ཤ་སྟག་ཡི ན་ལ་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་སྒྲིག་འཛུགས་

ཁག་གི ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཡང་མི ་རབས་གསར་བ་ཤ་སྟག་ཡི ན།
མཐའ་བསྡམོ ས།

འདས་པའི་ ལོ ་ ཤས་ནང་བོད ་ཀྱི ་ གཞོན ་ན ་ུ ཕོ་ མོ ་ སྟོང ་ཕྲག་མང་པོས ་

ཆོ ས་དང་རི ག་གནས་ཀྱི་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་དོན་ད་ུ གཉར
ེ ་སླད་མཐའ་སྲུང་དམག་དཔུང་

གི ་རྩུབ་སྤྱོད་དང་། དེ་བཞི ན་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི ་རྒྱུད་ཀྱི་ལ་འཕྲང་གངས་འཁྱགས་

སོགས་ཀྱི་ཚ་གྲང་ངལ་དབུ ་ཁྱད་ད་ུ བསད་ནས་ཉིན་ལམ་མང་པོ་རྐང་བགདྲོ ་ཀྱིས་

བཙན་བྱོལ་ད་ུ ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། ཨོ ་སི ་ཀྲ་ལི ་ཡའི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་སྐ་ུ

ཚབ་ཐངེ ས་དང་པོས་རྒྱ་ནག་ལ་གཟིགས་སྐརོ ་ཕབེ ས་རས
ྗེ ་ཀྱི་ལས་བསྡམ
ོ ས་སྙན་
ཞུར། “ན་གཞོན་ཚོ ས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་འདནུ ་པ་ཡོ ད་གནས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་
དང་། ཁོང་ཚོ ས་འདེམས་ཁ་གཅིག་པུ་ནི་རྒྱ་གར་ནང་གི ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་

སླབེ ས་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཁོང་ཚོ ས་བརྗོད་གསལ་ད་ུ དཀའ་སྡག
ུ ་ཇི་ལྟར་འཕྲད་
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མི ན་ལ་མ་ལྟས
ོ ་པར་རྒྱ་གར་ནང་སོ ་སོ འི་འདོད་མོ ས་ལྟར་སླབོ ་ཡོ ན་མ་དགོས་
པར་སླབོ ་སྦྱོང་རག་གི ་ཡོ ད་པ་དེ་རེད།” ཅེས་གསལ་ཡོ ད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་གྲྭ་བཙུན་ ༥༠༠༠ ཙམ་རྒྱ་གར་ད་ུ ཆོས་ཀྱི་

སླབོ ་གཉེར་གྱི་ཆེད་བྲོལ་བྱོལ་ད་ུ སླབེ ས་ཡོ ད་པ་དང་། ད་བར་བོད་ནས་གསར་ད་ུ

འབྱོར་བའི་སླབོ ་ཕྲུག་ལོ་ ༥ ནས་ ༡༤ བར་སོན་པ་གྲངས་ ༣༠༠༠ ལྷག་ཙམ་

དང་། ལོ་ ༡༥ ནས་ ༢༥ བར་སོན་པ་གྲངས་ ༡༠༠༠ བརྒལ་བ་རྒྱ་གར་ནང་
བོད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ཏུ ་སླབོ ་འཇུག་བྱས་ཡོ ད།

གལ་ཏེ་གོང་ད་ུ རྒྱ་ནག་གི ས་བཤད་པ་དེ་དངོས་བདེན་ཡི ན་ཚེ །

ན་

གཞོན་ད་ེ དག་སོ་སོའ་ི ཕ་ཡུལ་དང་ཕ་མ་བཞག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ང་དགོས་དོན་

མེད།
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༄༅། །ཆོས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་བོ།
ངོ་སྤྲོད།
བོད ་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་ཞང་ཞུ ང ་ད ་ུ བོད ་སྟོན ་གཤས་རབ་ཀྱི ས ་སྲོལ ་གཏོད ་

མཛད་པའི་བོན་ནི་བོད་ནང་དར་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་མ་དེ་ཡི ན་ཞི ང་།

ནང་ཆོས་

བོད་ད་ུ དར་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་བོན་ཆོས་ཉམས་རྒུད་འག་ྲོ རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་ནའང་།

ད་བར་སྲོལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གཅེ་འཛི ན་བྱེད་ཐུ བ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བཙན་བྱོལ་
ནང་བོན ་ཆོ ས ་ཉམས་ལེ ན ་དང་སླབོ ་གཉེར ་གྱི ་ ལྟ་ེ གནས་རྒྱ་བལ་སོ ག ས་ནང་

གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོ ད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱུད་འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། བོད་
ི ་། དཀར་ན་དགོན་
ནང་བཀྲ་ཤི ས་སྨན་རི ་དགོན་དང་། ར་ལག་གཡུང་དྲུང་གླང
བཅས་ནི་བོན་གྱི་གདན་ས་གཙོ་བོ་ཡི ན།

ནང་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མང་པོས་བོན་

ཆོས་ལ་ཤུ གས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་བཞི ན་བོད་ནང་དར་བའི་ནང་ཆོས་

ཀྱི་ཆོ་གའི་རི གས་འགའ་ཤས་ནང་བོན་ཆོས་ཀྱི་ཤུ གས་རྐྱེན་བྱུང་བའང་ཡོ ད།

ུ ་པ་སླབེ ས་
ུ ་རབས་བདནུ ་པའི་ནང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལ་ཆོས་ཀྱི་ནས
དས

ུ ་མཉམ་ད་ུ ནང་ཆོས་དར་འཕེལ་བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༦༤༢
པ་དང་དས
ལོ ར་༧གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་བ་ཆེ ན་པོས་བོད་ཀྱི ་ཆོ ས་སྲིད་བདག་དབང་བཞེས་པ་
ནས་ “ལུགས་གཉིས་ཆོས་སྲིད་སྲུང་འབྲེལ་” གྱི་གཞུང་དབུ་བརྙས
ེ ། དེ་ནས་

བཟུང་ལོ་ ༣༠༠ ལྷག་གི ་རི ང་༸གོང་ས་སྐ་ུ ཕྲེང་རི མ་བྱོན་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་
གཉིས་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་ཡོ ད།

ུ ་
ཆོ ས་རྒྱལ་རི མ་བྱོན་དང་བླ་མ་རྣམ་པས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའི་དས

ཡུན་ནང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི ་མང་བཅས་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེ་ཤོས་བྱུང་ཡོ ད།

ནང་

ཆོས་ནི་བོད་མི ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཙམ་མི ན་པར། རི ག་གཞུང་དང་། མི ་རི གས་ཀྱི་
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ཁྱད་ཆོས། འཚོ ་བ་བཅས་ཀྱི་རྩ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་མ་ཟད། བོད་མི འ་ི ཉིན་རེའ་ི མི ་

ཚེ ་སྐྱེལ་སྟངས་ལ་ནང་ཆོ ས་ཀྱི་ཤུ ས་རྐནྱེ ་ཧ་ཅང་ཅ་ེ བས་ཆོ ས་ནི་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་རྩ་
བ་ལྟ་བུའང་ཡི ན།

བོད ་མི ་ རྣམས་མི ་ རི ག ས་ཤི ག ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཅི ག ་ཡི ན་པའི་ འགྲེལ ་

ུ ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ ཤོ ས ་ཡི ན་པར་ཐ ེ་ ཚོ མ ་མི ་ དགོས །
བཤད་བྱ་རྒྱུ འི་ ཐད་ཆོ ས ་ནི་ ན ས

ུ ་རབས་མང་པོའི ་ རི ང ་བོད ་མི ས་ནང་ཆོ ས ་ཉམས་ལེ ན ་དང་སླབོ ་གཉེར །
དས

གཅེས་འཛི ན་དར་སྤལེ ་བཅས་བྱས་ཤི ང་།

ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་པ་སྤྱོད་བཟང་

བསླབས་ཡོ ད་པ་དང་། སོག་པོ་ཚུད་པའི་ཨེ ་ཤ་ཡའི་མངའ་ཁུལ་ནང་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་

མོང་མ་ཡི ན་པའི་རི ག་གཞུང་རྣམས་མཉམ་སྤྱོད་བྱས་ཡོ ད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་མཆོག་ནས་། “གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་གནས་རྩ་བར་

བྱས་པའི་རི ག་གཞུང་རྩ་ཆེ་ཞི ག་ཏུ ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་ཐུ བ་ཡོ ད། མཁས་པ་དེ་དག་
ུ ་རབས་མང་པོའི་རི ང་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་ལས་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་
གི ས་དས

པའི་རམ
ྩོ ་རི ག་སྒྱུ་རྩལ་དང་རི ག་གཞུང་འཕལ
ེ ་རྒྱས་བཅས་ལ་ལེ གས་སྐྱེས་ཕུལ་

ི ་ནང་ངོམས་ཆོག་པའི་མཛད་རྗེས་བཞག་ཡོ ད།” ཅེས་
བ་རྣམས་ད་ཆ་འཛམ་གླང
བཀའ་བསྩལ་ཡོ ད།

བོད ་རྒྱལ་ཡོ ང ས་ནང་ག ང
ྲོ ་དང་ག ང
ྲོ ་གསེ བ ་གང་སར་གྲྭ་ བཙུ ན ་གྱི ་

དགོན་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་། མཆོད་རྟེན། སྒྲུབ་ཁང་། ལྷ་ཁང་། ཚ་ཁང་
སོགས་ཆེས་མང་པོ་ཡོ ད་ཅིང་། བོད་མི འ་ི ཁྱིམ་ཚང་དབུལ་ཕྱུག་ཚང་མའི་ནང་སྐ་ུ
གསུང་ཐུ གས་རྟེན་མང་ཉུ ང་ལ་མ་ལྟསོ ་མེད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། དབུས་གཙང་

ནང་གདན་ས་འབྲས་སྤུངས་དང་། སེ་ར། དགའ་ལྡན། རྒྱུད་གྲྭ་སྟོད་སྨད། གཞི ས་
ི ་སོགས་དང་།
རྩེ་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོ། ས་སྐྱ་དགོན་ཆེན། མཚུར་ཕུ། སྨནི ་གྲོལ་གླང

ཨ་མདོར་སྐ་ུ འབུམ་དང་། བླ་བྲང་བཀྲ་ཤི ས་འཁྱིལ་སོགས། ཁམས་ལ་ཆབ་མདོ་
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ི ་དང་།
བྱམས་པ་གླང

ི ་སོགས་དགོན་པ་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་བུ་
ལི ་ཐང་ཆོས་འཁོར་གླང

ཤི ན་ཏུ ་རྒྱ་ཆེ་བ་མང་པོ་ཡོ ད་པ་རྣམས་ཆོས་སླབོ ་གཉརེ ་བྱེད་སའི་བསྟི་གནས་གཙོ ་
བོར་གྱུར་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ བར་བོད་ནང་དགོན་པ་གྲངས་ ༦༢༥༩ ལྷག་

ཙམ་ཡོ ད་པའི་ནང་དགེ་འདནུ ་དང་བཙུན་མ་ ༥༩༢༥༥༨ ཡོ ད། དགོན་པ་དེ་

དག་ནང་རི ན་ཐང་བྲལ་བའི་ལྷ་སྐུ་རྟེན་གསུམ་དང་གསེར་དངུལ་སོ གས་རི ན་

པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་པའི་ཡོ ་བྱད་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་དང་། དེ་བཞི ན་གསེར་

ཟངས་ལ་སོགས་རི ན་པོ་ཆེའི་ཁྲ་སྣ་ཚོ གས་པས་བརྒྱན་པའི་མཆོ ད་རྟེན་སྟོང་ཕྲག་
མང་པོ་བཞུགས་ཡོ ད། ཆོས་ཀྱི་བསྟི་གནས་དེ་དག་གི ་ནང་ནང་པའི་གསུང་རབ་

ཀྱི་གླགེ ས་བམ་ཙམ་མི ན་པར་བོད་ཀྱི་གསོ་རི ག་དང་། རྩིས། སྒྱུ་རྩལ།ཆབ་སྲིད།
རྩོམ་རི ག་སྒྱུ་རྩལ་སོགས་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་གྲངས་ལས་འདས་པ་བཞུགས་ཡོ ད་པས་
བོད་དང་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་རི ག་གནས་གཏེར་མཛོ ད་ཀྱང་ཡི ན།

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ཆོ ས་དང་ངོ་བོ་གཉིས་ནི་ལོ གས་སུ་ཕྱེས་ཐབས་

ུ ་སྟོན། ལས་རི གས། ཡང་
མེད་པ་ཞི ག་ཡི ན། བོད་མི འ་ི ཉིན་རེའ་ི མི ་ཚེ ་ད་། དས
ན་མི ་ཚང་ཞི ག་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་དོན་བཅས་གང་ཅི ་ནང་ཆོ ས་ཀྱི་བསལབ་

བྱ་དང་དེའ་ི ལོ་རྒྱུས་དང་མ་འབྲེལ་བ་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གི ས་

བོད་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་གོང་བོད་འདི་རང་བཙན་ལྡན་པའི་ནང་པའི་རྒམྱལ་

ཁབ་ཅིག་ཡི ན། བོད་ནང་ཁ་ཆེའ་ི ཆོས་ལུགས་ལ་དད་མོས་བྱེད་མཁན་གང་ཙམ་
ཡོ ད་པ་དང་ཁ་ཆེ འི་ལྷ་ཁང་མང་པོ་ཡོ ད་པ་དེ་ཚོ ར་ནང་ཆོ ས་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གི ས་

གནོད་སྐྱོན་ཤུ གས་ཆེ་བཏང་ཡོ ད། བོད་ནང་ཡེ ་ཤུ ་དང་། ཁ་ཆེ། ཧིན་རྡུ་བཅས་

ཀྱི་ཆོ ས་ལུགས་ལ་དད་པོས་བྱེད་མཁན་ཡོ ད་པ་དེ་ཚོ ར་དེ་སྔ་ནང་པ་དང་འདྲ་
མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་ཡོ ད་པ་རེད།
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ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་ ༡༩༧༩ བར་ཆོས་དད་རང་དབང་བརྩིི་མེད་བཏང་བ།
རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་ཐོ ག ་མར་བོ ད ་བཙན་བཟུ ང་གི ་བྱ་སྤྱོ ད ་

སྤ ལ
ེ ་སྐ བ ས་ཆོ ས ་དད་རང་དབང་ལ་བཀག་འདོམ ས་མི ་བྱེད་པ་བཤད་
ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༡

ལོའ་ི གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་བཅུ་བདནུ ་ཟེར་

བའི་ནང་དའུ ང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཀྱི་ཆོ ས་ལ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་རྒྱུ འི་ཁས་ལེན་བྱས་

ཡོ ད་ལ་གས
ྲོ ་མཐུ ན་དེའི་ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་དབང་དང་གནས་བབས་ལ་སྒྱུར་

བཅོས་མེད་པར་སྔར་སོར་གནས་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོ ངས་མི ་དམངས་ཆབ་

སྲིད་གྲོས་ཚོ གས་ནས་གཏན་འབབེ ས་བྱས་པའི་ཐུ ན་མོ ང་རྩ་འཛི ན་ནང་གསལ་
བའི་ཆོ ས་དང་རང་དབང་གི ་སྲིད་བྱུས་རྣམས་ཀྱང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ འི་ཁས་ལེན་
བྱས་ཡོ ད།

ུ ་ཡུན་རི ང་པོ་མ་སོང་བར་རྒྱ་
འོན་ཀྱང་གས
ྲོ ་མཐུ ན་ད་ེ བཞག་ནས་དས

ནག་གི ས་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ཆོ ས་ལ་
དམའ་འབེབས་བྱས་པ་མ་ཟད།

མི ་མང་ལ་ཆོས་ན་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་དགྲ་ཟླ་

དང་། ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་པ་ནི་རྨོངས་དད་བྱེད་པ་ཞི ག་ཡི ན་པས། ཁྱེད་ཚོ ས་

ཆོས་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པ་མ་ཟད། ཆོས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་ཞེས་སྐལ
ུ ་

སླངོ ་བྱས་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་རྩ་ཁྲིམས་དང་ཐོག་མའི་ཁས་ལེན་ནང་ཆོས་དད་རང་

དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོ ད་པའི་རྣམ་པ་བསྟན་ཡོ ད་ཀྱང་། དོན་ད་ུ ཁོ་པ་ཚོ ས་ཆོས་རྩ་
མེད་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི ་སྔནོ ་ཚུད་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཟིན་ཡོ ད།
རྒྱ་ནག་གི ་ཡི ག་ཆ་ཞི ག་གི ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་དོན། “རྒྱ་ནག་དམར་

ཤོག་ཚོ གས་པས་ཁོང་ཚོ འི་ལྟ་བ་དང་ཆོས་གཉིས་ནམ་ཡང་མཉམ་ད་ུ གནས་ཐུ བ་
ཐབས་མེད་པར་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་གཉིས་ (ཆོས་དང་ཚན་རི ག) ཀྱི་
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ཁྱད་པར་ནི་མུན་པ་དང་སྣང་བ་དང་། བེདན་པ་དང་རྫུན་མ་ལྟར་ཡི ན། ཆོས་

ུ ་ནམ་ཡང་
དང་ཚན་རི ག་གཉིས་འགལ་ཟླ་ཡི ན་པའི་འཛམ་གླིང་གི ་ལྟ་བ་དེ་དས
མཐུ ན་འགྲིག་ཡོ ང་ཐུ བ་ཐབས་མེད།” ཅེས་འཁོད་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གི ་ལྟ་བ་འདི་

ཡོ ངས་སུ་ཐག་གཅོད་ཟིན་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད། མའི་ཙེ་ཏུ ང་གུ་གཏམ་མཤད་ནང་།
“ཆོས་ནི་དགུ ་རེད། དེ་ལ་སྐྱོན་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོ ད། མི ་རི གས་འཕེལ་རྒྱས་དང་།
ཡུལ་གྱི་ཡར་རྒྱས་ལ་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རེད། བོད་དང་། སོག་པོ་གཉིས་ཀར་
ཆོས་ཀྱི་དགུ ་དེ་འབྱམས་པ་རེད།” ཅེས་བཤད་ཡོ ད།

ུ ་དཀྱིལ་ད་ུ རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་བོད་ལ་
ལོ ་རབས་ལྔ་བཅུ་པའི་དས

དབང་སྒྱུར་བྱེད་པར་ཆོས་ནི་འགོག་རྐྱེན་ལྟ་ེ བ་དེ་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཡོ ད།
དེར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ “དམངས་གཙོའ་ི མཅོས་སྒྱུར་” ཟེར་བ་

ཐོག་མར་ཁམས་དང་ཨ་མདོ་ས་ཁུལ་དང་། དེ་ནས་རི མ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩
ལོར་བོད་དབུས་ནང་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ དང་། ལྷ་ཁང་། རི ག་

གཞུང་ལྟ་ེ གནས་བཅས་ནས་རི ན་ཐང་ཅན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུ གས་རནྟེ ་དང་དངོས་

རྫས་རྣམས་འཆར་གཞི ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་འཕྲོག་བཅོམ་བྱས་ཏ་ེ ཁོང་ཚོ ར་ཕན་
མེད་རྣམས་རྩ་གཏོར་བཏང་བ་རེད།

བྱེད་སྟངས་ནི་ཐོག་མར་གཏར
ེ ་རྫས་དཔྱད་ཞི བ་ཚོ གས་པ་བཏང་ནས་

དགོན་པ་ཁག་གི ་ནང་རྩ་ཆེཌྷ་�ི དངོས་རི གས་གང་ན་ཅི་ཡོ ད་རྩད་གཅོད་བྱས། དེ་

རྗེས་ལྕགས་རི གས་ལ་མཁས་པའི་ཚོ གས་ཆུང་བཏང་ནས་ཞི བ་དཔྱོད་བྱས་རས
ྗེ ་

རྩ་ཆེའི་ལྕགས་རི གས་རྣམས་དམག་མི འི་རླངས་འཁོར་མང་པོས་རྒྱ་ནག་ཏུ ་འོར་
འདྲེན་བྱེད་པ་དང་།

གཏོར་ཏེ་གདངུ ་མ་དང།

ཐ་ན་དགོན་པའི་གྱང་རྩིག་རྣམས་ཀྱང་འབར་རྫས་ཀྱིས་
ཀ་བ་སོགས་འཁྱེར།

འཇིམ་སྐ་ུ རྣམས་བཤི གས་ཏེ་ནང་གཟུགས་བསྔགོ ས།
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རྩ་ཅེའ་ི དངོས་རྫས་ཐོབ་རེ་

དགོན་པ་གཏོར་ཤུ ལ་གྱི་

ཤི ང་དང་རྡོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་འཁྱེར། བོད་ནས་ཤི ན་ཏུ ་རྩ་ཆེའ་ི རི ན་ཐང་བྲལ་

བའི་སྐ་ུ བརྙན་དང་། ཐང་སྐ།ུ གསེར་ཟངས་ལས་སྒྲུབ་པའི་དངོས་རྫས་སོགས་

ཀནྲོ ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་རྒྱ་ནག་ཏུ ་དབོར་རས
ྗེ ་རྒྱལ་སཔྱིའི་དངོས་རྫས་རྙིང་པའི་
ཁྲོམ་རར་བཙོང་པའམ།

ཡང་ན་རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུག་རྒྱག་ར་གྲྭར་བཞུར་

བ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ དང་ ༡༩༨༣ ལོར་རྒྱ་ནག་ནང་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ བརྙན་ལྷག་ལུས་

རྣམས་ཕྱི ར་ལེ ན་གྱི ་ཆེད་ད་ུ བསྐྱོད་པའི་ཚོ གས་ཆུང་ལ་པ་ེ ཅི ང་ད་ུ རྒྱ་མི འི་ལས་

བྱེད་པ་ཞི ག་གི ས་བརྗོད་དོན། “རྒྱ་ནག་ཏུ ་འོར་འདྲེན་བྱས་པའི་རི ག་གཞུང་གི ་
དངོས་རྫས་རྣམས་རྩ་མེད་བཏང་ཟིན་པ་རེད།

གསེར་དང་དངུལ་གྱི་སྐ་ུ བརྙན་

དང་མཆོད་རྫས་རི གས་མཐོང་རྒྱུ་མེད། ཟངས་དང་ལི ། རག་སོགས་རྒྱ་ནག་

ལུའུ་ཡང་ད་ུ དབོར་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ཧྲང་ཧའི་དང་། ཟི་ཁྲོན། ཐའི་ཡུན། པེ་ཅིང་།

ཐན་ཅིང་བཅས་ཀྱི་ལུག་རྒྱག་བཟོ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཚོ ང་འགྲེམས་བྱས་པ་རེད།

པེ་

ཅི ང་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཤར་ཕག
ྱོ ས་སུ་ཀི ་ལོ ་མི ་ཀྲར་ལྔའི་སར་ཡོ ད་པའི་ཞི ་ཡོ ་དང་།

ཅིང་ཧྲུ། ཐི་བཅས་ཀྱི་བཟོ་གྲྭས་བོད་ཀྱི་དངོས་རི གས་ཀྲོན་ ༦༠༠ ཙམ་ཉོ་སྒྲུབ་
བྱས་ཡོ ད།” ཅེས་བཤད་པ་རེད། ཚོ གས་ཆུང་དེས་ལུག་རྒྱག་བཟོ་གྲྭ་གཞན་

གྱི ས ་ཉོས ་པའི་ བོད ་ཀྱི ་ དངོས ་རྫས་ཕལ་ཆེ ་ བ་བཞུ ར ་ཟིན ་པ་ཤེས ་ར ག
ྟོ ས་བྱུང་

ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གི ས་ཆོས་རྩ་མེད་བཟོ་བ་དང་སྦྲགས། བཀའ་བསྟན་སོགས་ཀྱི་
ཕྱག་དཔེ་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་ས་ལུད་དང་མཉམ་བསྲེས་བྱས་པ་དང་། མཎ་ཐང་

གི ་རྡོ་རྣམས་གསང་སྤྱོད་དང་ལམ་བཟོ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ། གྼྭ་བཙུན་རྣམས་བཙན་

དབང་གི ས་སྐྱ་སར་ཕབ་ནས་ཁོང་ཚོ ར་རྫུ་འཕྲུལ་སནྟོ ་དགོས་ཞས
ེ ་མནར་གཅོད་
བཏང་བ། དགོན་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་བཤས་རྭ་དང་། ཕག་ཚང་།

བཙོན་ཁང་། དོས་ཁང་བཅས་བཟོས་པ། ལྟགོ ས་སྐམོ ་གྱིས་གདངུ ་བའི་གྲྭ་བཙུན་

རྣམས་ལ་ཁྱེད་ཚོ འི་སནྟོ ་པས་ཁ་ཟས་སྤདྲོ ་ཀྱི་རེད་ཅས
ེ ་ཉིན་མང་པོ་ཟ་བཏུ ང་མ་
སྤྲད་པར་མནར་གཅོད་གཏོང་བ་དང་།
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མང་ཚོ གས་འད་ུ སར་ཆོས་ལ་དམའ་

འབེབས་འཕྱ་སྨདོ ་བཅས་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད།
གཏོར་བཤི ག་གི ་ལས་དོན་ཕལ་ཆེ་བ་རི ག་གནས་གསར་བར་ྗེ ཆེན་མོའི་གོང་ནས་
བྱུང་བ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རི ག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་དང་

རི ག་གཞུང་ལ་གཏོར་སྐྱོན་བྱུང་ལུགས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང་། དོན་དམ་ད་ུ བོད་ཀྱི་

ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་གི ་གཏོར་སྐྱོན་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ནས་ ༡༩༦༡
ུ ་ཡུན་ནང་བྱུང་ཡོ ད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་མི ་དམངས་སྲིད་གཞུང་
བར་གྱི་དས

ཟེར་བའི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་བུ་ཆུང་གཞོན་པ་བུ་ཆུང་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༧

ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་ཤི ག་གི ་ཐོག་རི ག་གནས་གསར་བརྗེའ་ི
ི ་བཞི ་རྩ་གཏོར་” ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་ནང་དེ་སྔནོ ་རྩ་གཏོར་
སྐབས་ “རྙང

བཏང་མ་ཐུ བ་པའི་ལྷག་ལུས་རྣམས་གཏོར་བཅོམ་བྱས་པ་རེད་ཅས
ེ ་བཤད་ཡོ ད།
སྐབས་དེར་ཡ་ང་སྙངི ་ར་ྗེ མེད་པར་ཆོས་རྩ་མེད་གཏོང་བའི་གདགུ ་རྩུབ་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་

ཡོ ད་རྒུ་བྱས་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༦ བར་

གྲྭ་བཙུན་གྱི་དགོན་པ་གྲངས་ ༦༢༥༩ ཡོ ད་པའི་ཁོངས་ནས་ ༨ ཙམ་ལས་དེ་
ི ་ཤོས་
དེའ་ི ཁོངས་བོད་ཀྱི་དགོན་པ་རྙང

མི ན་ཚང་མ་རྩ་གཏོར་བཏང་བ་རེད།

བསམ་ཡས་དང་དགེ་ལུགས་ཀྱི་དགོན་པའི་ཐོག་མ་དང་རྩ་ཆེ་ཤོ ས་གདན་ས་

ི ་མའི་
དགའ་ལྡན། ས་སྐྱ་དགོན་ཆེན། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་མཚུར་ཕུ། རྙང

ི ་དང་རྫོགས་ཆེན་དགོན།
སྨནི ་གྲོལ་གླང

བོན་ཀྱི་གདན་སའི་ཐོག་མ་དང་རྩ་ཆེ་

ཤོས་སྨན་རི ་སོགས་ཚུད་ཡོ ད། གྲྭ་བཙུན་དང་སྔགས་འཆང་གྲངས་ ༥༩༢༥༥༨

ནང་ནས་ ༡༡༠༠༠༠ སྐརོ ་ལ་སྡག
ུ ་སྦྱོང་སྣ་ཚོ གས་བཏང་སྟེ་དམར་གསོད་བཏང་
བ་དང། ༢༥༠༠༠༠ སྐརོ ་བཙན་དབང་གི ས་སྐྱ་བབ་ཏུ ་བཅུག་ཡོ ད་པ་རེད།
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རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་རི ག་རྩ་གཏོར་བཏང་བའི་གནས་ཚུ ལ་ཞི བ་

ཕྲ་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་

པ་ེ ཅི ང་བོད་རི ག་པའི་ཞི བ་འཇུག་ལྟ་ེ གནས་ཀྱི་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་དང་པོའི་ཐོག་
བཀའ་གནང་དོན།

“བོད་མི ་གནས་སྡདོ ་ས་ཁུལ་ནང་དགོན་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱར་

གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོ ད་པ་དང། དེའ་ི ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ རྩ་གཏོར་བཏང་ཡོ ད།
འཕྲོས་ལྷག་བདནུ ་བརྒྱད་ཙམ་ཞི ག་ཡོ ད། དེ་ཚོ ར་ཡང་ཉམས་ཆག་རྩ་བ་ནས་མ་

ཤོར་བའི་དགོན་པ་གཅིག་ཀྱང་ཡོ ད་པ་མ་རེད། ལྷག་པའི་ནང་ནས་དྲག་ཤོས་པོ་
ཏ་ལ་རེད། པོ་ཏ་ལའི་ནང་དའུ ང་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ངས་བརྒྱ་
ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གཏོར་སྐྱོན་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་བརྗོད་དགོས་དོན་འདི་ཡི ན།” ཞེས་

མཛུབ་སྟོན་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ནས་ ༡༩༩༢ བར་གྱི་མི ང་ཙམ་གྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ནང་འུད་ཆེའ་ི གུ་ཡངས་ཀྱི་སྲིད་

བྱུས་ཟར
ེ ་བ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་བཅོས་མའི་ཆོས་དད་ཀྱི་རང་དབང་ཕྲན་བུ་སྤྲད་
དེ།

གྲངས་ཚད་ངེས་ཅན་གྱི་དགོན་པ་ཁ་ཤས་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ནས་ཉམས་

གསོ་བྱེད་ད་ུ བཅུག་པ་དང་། མང་ཚོ གས་ལའང་ཆོ་གའི་རང་དབང་ཙམ་སྤྲད་དེ་
ཕྱག་འཚལ་བསྐརོ ་གསོག་དང་། ཁ་འདོན་བྱེད་པ། མ་ཎི་ལག་འཁོར་བསྐརོ ་བ།

བསངས་གསོལ་དང་རླུང་དར་འཛུགས་པ། མཆོ ད་མེ་འབུལ་བ་སོགས་ཕྱི་ཚུ ལ་
ད་ུ ཆོས་བྱེད་ཆོག་པའི་རྣམས་པ་སྟོན་ད་ུ བཅུག་ཡོ ད།

ུ ་ཕྱིར་ཆོ ས་ཀྱི་ནང་དོན་ཆ་
ནང་པའི་ཆོ ས་ནི་གཙོ ་བོ་སེམས་རྒྱུ ད་འདལ

ཚང་བ་སླབོ ་གཉེར་དང་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡི ན།

འོན་ཀྱང་རྒྱ་

ནག་གི ས་བོད་ཀྱི ་ནང་ཆོ ས་འདི་ཚན་རི ག་དང་མཐུ ན་པའི་མཚན་ཉིད་རི ག་པ་
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ལས་ལྡགོ ་ས་ྟེ ད་ེ དག་རྣམ་རགྟོ ་དང་རྨོངས་དད་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་ཐབས་ཁོ་ན་བྱེད་

ཀྱི་ཡོ ད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོའ་ི
ུ ་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲིན་ནང་། “ཆོས་དད་རང་མོས་ཟེར་བ་ནི་
གསུམ་བཅུའ་ི དས

གོམས་སྲོལ་དང་། དད་པའི་རྣམ་པ་ཙམ་བྱེད་ཆོག་པ་ལས། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་

བའི་ཆོས་ཚུལ་འཆད་ཉན་སླབོ ་སྤལེ ་བྱ་རྒྱུ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་དགག་

ཆ་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་རི མ་པས་རྒྱ་མི ་གུང་ཁྲན་གྱིས་ཆོས་ལུགས་མཐའ་དག་རྨོངས་

དད་ལ་བརྩིས་ནས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་གི ་ཡོ ད་པ་ལྟར་ནང་ཆོ ས་དེ་ཡང་རྨོངས་

དད་ཙམ་ཞིག་ཏུ ་སྒྱུར་གྱི་འདགུ ” ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བྱུས་
ནི།

བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་རི མ་བཞིན་རྩ་མེད་བཏང་ནས་བོད་མི ་རྣམས་

རི ག་གཞུང་མེད་པའི་རྨོངས་དད་ཅན་དང་། རྗེས་ལུས་ཀྱི་མི ་སྡ་ེ ཞིག་བཟོས་ཏེ་ཁོ་

པ་ཚོ ར་རང་འདོད་ལྟར་བཅོས་སྒྱུར་དང་དབང་སྒྱུར་བྱེད་བདེ་ཡོ ང་བ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་
རེད།

བསྐྱར་གསོ་དང་ཉམས་གསོ།
རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ཆེ ད ་གཉ ར
ེ ་བྱས་པའི ་ བོད ་ཀྱི ་ དགོན ་པ་ཉམས་

གསོའ་ི ལས་དོན་ནི་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པ་ཞི ག་དང་། ལྷག་པར་ཁོ་ཚོ འ་ི ཆབ་སྲིད་
དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དམི གས་ཡུལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཁོ་ན་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

ཉམས་གསོ་བྱས་པའི་དགོན་པ་དེ་དག་ནི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་སྐརོ ་སྤྲོ་འཆམ་པ་འགུགས་
བྱེད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལྟ་བུ་ཞི ག་ལས།
བསྟི་གནས་ཡི ན་པའི་ངོ་བོ་མཚོ ན་གྱི་མེད།

བོད་མི འ་ི ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་གི ་
དེ་བཞི ན་ “རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཆེད་

ད་ུ གཉེར་བའི་དགོན་པ་ཉམས་གསོ་”ཟར
ེ ་བ་ད་ེ དོན་དམ་ད་ུ བོད་མི ་རང་གི ས་

ུ ་ཤུ གས་ཞལ་
འགན་འཁུར་དང་ལེ ན་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་དང་ལས་ཀའི་ནས
འདེབས་ཕུལལ་ནས་དགོན་པ་ཉམས་གསོ་དང་སྐྱར་གསོ་བྱས་པ་ཞི ག་ལས། རྒྱ་
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ནག་གི ས་དགོན་པ་ཉམས་གསོར་སྤྲད་པའི་རོགས་དངུལ་གྱིས་ཉམས་གསོའ་ི སྤྱིའ་ི
འགྲོ་གྲོན་གྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་ལས་ཟིན་གྱི་མེད།

དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་དགོན་པར་མཆོད་

མཇལ་ཞུ་མཁན་གྱིས་ཕུལ་བའི་དངུལ་འབབ་བཅས་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

དགོན་པ་ཉམས་གསོ་དང་སྐྱར་གསོའ་ི ལས་དོན་ཡང་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཆོ ས་དོན་འཐུ ས་མི ་ལྷན་ཁང་ཟེར་བའི་བཀའ་འཁལ
ྲོ ་མེད་
པར་བྱེད་ཆོག་གི ་མེད་ཅིང་། དེ་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་

ཡོ ད།

དགོན་པར་ཚད་བཀག་ལྟར་གྲྭ་པ་ཉུ ང་ཤས་སྡདོ ་ཆོག་པ་དེ་དག་ནི་ཕྱི་ལོ་

སནྟོ ་རྒྱུ ་དང་དགོན་པ་བདག་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཙམ་ལས་ཁོང་ཚོ ར་ཆོ ས་སླབོ ་
གཉེར་དང་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་མེད།

ུ ་སྐབ ས་སུ ་ དགོན ་པ་ད ་ེ དག་ནང་ཨེ ་ཤ་ཡའི་
བོད ་རང་བཙན་གྱི ་ ད ས

རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་མོ ་ཆེ ་ནས་ནང་པའི་ཆོ ས་དང་རི ག་གནས་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་པར་

ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་ཅིང་། དགོན་སྡ་ེ དེ་དག་ནང་དགེ་འདནུ ་གྲངས་ ༣༠༠༠ ནས་

༡༠༠༠༠ བར་ཡོ ད་ཅིང་། ཆོས་སླབོ ་ཁྲིད་ཀྱི་ལས་རི མ་ལོ་བཅུ་བཞི ་ཙམ་ནས་

འགོ་བཙུགས་ཏེ་ལོ་བཞི ་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ཙམ་བར་སླབོ ་གཉེར་ལ་ཧ་ཅང་བཙུན་པོ་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། དགོན་པའི་སླབོ ་གཉེར་ནི་གྲྭ་ཚང་སོ་སོས་སྤྲོད་པ་དང་། དགོན་
པ་རེར་ཉུ ང་མཐར་གྲྭ་ཚང་གཉིས་རེ་ཡོ ད།

གྲྭ་ཚང་དེ་དག་ནི་སླབོ ་གཉེར་བྱ་

ཡུལ་གྱི་རྨང་གཞི ་ཡི ན་ལ། གྲྭ་ཚང་སོ་སོར་དཔེ་རྒྱུན་དང་། དགེ་རྒན། འཛི ན་

སྐྱོང་སོགས་ཆ་ཚང་ཡོ ད།

དགོན་པ་དེ་དག་གི ས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའ་ི རི ང་

ུ ་པ་ལྡན་པའི་ལྟ་བ་དང་རི གས་ལམ་མང་
དཔྱད་པ་བྱས་ནས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ནས

པོ་ཞི ག་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ཡོ ད།
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ཆོས་ཀྱི་བསྟི་གནས་ཁག་ལ་གཞུང་གི ་སྟངས་འཛི ན།
ཀྱང་།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་བོད་ནང་གི ་དགོན་པ་རྣམས་ཕྱི ་ཚུ ལ་ད་ུ སྒ་ོ ཕྱེ་ཡོ ད་
བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་ཆོས་རི ག་སླབོ ་གཉེར་བྱ་ཡུལ་གྱི་གྲྭ་ཚང་

རྣམས་སྒ་ོ ཕྱེ་བཅུག་མེད།

དགོན་པར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲྭ་པར་

གྲྭངས་ཚད་གཏན་འབེབས་བཟོས་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་

གོང་སེ་རར་དགེ་འདནུ ་གྲངས་ ༧༩༩༧ ཡོ ད་ཀྱང་། ད་ཆ་ ༣༠༠ ཙམ་ལས་

མེད། འབྲས་སྤུངས་ལ་དེ་སྔནོ ་དགེ་འདནུ ་གྲངས་ ༡༠༠༠༠ ཙམ་ཡོ ད་ཀྱང་ད་ཆ་
༤༠༠ ཙམ་ལས་མེད། དགའ་ལྡན་ལ་དེ་སྔནོ ་དགེ་འདནུ ་གྲངས་ ༥༦༠༠ ཙམ་

ཡོ ད་ཀྱང་ད་ཆ་ ༡༥༠ ཙམ་ལས་མེད། དགོན་པ་དེ་དག་གི ་ཉིན་རེའ་ི ལས་རི མ་

འཛི ན་སྐྱོང་གཞུ ང་གི ་ཡན་ལག་འཐབ་ཕག
ྱོ ས་གཅི ག་གྱུར་ལས་ཁུངས་ཟར
ེ ་བ་
དང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་དང་། བོད་ནང་བསྟན་མཐུ ན་

ཚོ གས།

དགོན་པའི་དམངས་གཙོ་བདག་གཉེར་ཁང་། སྤྱི་ཚོ གས་རི ང་ལུགས་

ཀྱི་སླབོ ་གསོའ་ི ལས་རི མ་ཚོ གས་ཆུང་།
ཀྱིས་སྟངས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

བདེ་འཇགས་ཡན་ལག་ཟེར་བ་སོགས་

གཤམ་གསལ་ནི་དགོན་པར་འཛུལ་ཞུ གས་བྱེད་པའི་ཆ་རྐྱེན་འགའ་

ཞི ག་ཡི ན། དགོན་པར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པར་རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལོན་ཞི ང་། ཕ་

མས་མོས་མཐུ ན་ཡོ ད་དགོས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དང་དམར་ཤོག་ཚོ གས་
པར་དགའ་ཞེན་ཡོ ད་དགོས་པ། དམངས་གཙོ་བདག་གཉེར་ཁང་གི ་སྔནོ ་འགྲོའ་ི
ཆོ ག་མཆན་ཐོག་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ས་ྟེ རང
ྫོ ་ངམ་ཞི ང་ཆེན་གྱི་འགོ་བྱེད་དང་།

འབྲེལ་ཡོ ད་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་ཡོ ད་དགོས།

དོ་བདག་

ཆོ ས་ཞུ གས་པ་དང་དེའི་ཕ་མ་བཅས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་ལོ ་རྒྱུ ས་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་
དང་། དགོན་པ་ཆགས་ཡུལ་ས་གནས་ཀྱི་མི ་ཡི ན་པ། མཀ་སེ་རི ང་ལུགས་ལ་
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སླབོ ་སྦྱོང་དང་། དངོས་གཙོ་དང་སེམས་གཙོ་གཉིས་ཕྱོགས་འགལ་ཡི ན་པ་ཤེས་

མཁན་ཡི ན་དགོས་པ་སོགས་རེད།

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གཙང་མ་ཡི ན་པ་ཁོ་ན་དགོན་པར་ཞུགས་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན།
དགོན་པར་འཛུལ་ཞུ གས་བྱ་རྒྱུ འི་ཐག་གཅོད་ཀྱི ་རྩ་འཛི ན་ལམ་སྟོན་

ནི། “ང་ཚོ ས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་ནང་སྤྱི་ཚོ གས་རི ང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་སྲ་བརྟན་ཡོ ད་པ་དང། སྲིད་གཞུང་དང་ཏང་གི ་འགོ་ཁྲིད་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་
མཁན།

རྒྱལ་ཁབ་དང་མི ་རི གས་ཀྱི་མཐུ ན་ལམ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བདམ་བླ་ོ ཡོ ད་

པའི་རྒྱལ་ཞེན་པ་གང་མང་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས།

དེ་ཡང་གསར་ཞུགས་བྱེད་

མཁན་ཚོ ར་ཡི ག་རྒྱུ ས་ལེ ན་ཏེ་རྒྱལ་ཞེ་པ་དང་རི ག་གཞུ ང་གི ་ཚད་གཞི ་ལོ ན་པ་
རྣམས་གསར་འཇུག་བྱེད་དགོས།” ཞེས་པ་དེ་ཡི ན་ཞི ང་། གཞི ་རི མ་གྱི་རྩ་དོན་

ུ ་ཡུན་གྱི་ཆོ ས་ཀྱི་གནད་
ད་ེ དག་རྒྱ་ནག་གི ་རང་རྒྱལ་སྤྱི་ཚོ གས་རི ང་ལུགས་དས

དོན་ཐད་ཀྱི་གཞི ་རྩའི་བསམ་ཚུལ་དང་སྲིད་བྱུས་ཟེར་བ་དང་།

ལྷ་ཁང་འཛི ན་

སྐྱོང་དམངས་གཙོ ་བདག་གཉེར་འཐུ ས་མི ་ལྷན་ཁང་གི ་སྒྲིག་གཞི ་སོགས་ཀྱི་ནང་

གསལ་པོ་འཁོད་ཡོ ད། དེས་མ་ཚད་བོད་ (བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་) དང་། མཚོ ་
སྔནོ ། ཀན་སུའུ། ཟི་ཁྲོན། ཡུ་ནན་ (རྒྱ་ནག་གི ་ཞི ང་ཆེན་ཁ་ཤས་ནང་ཟླ་སྒྲིལ་

བཏང་བའི་ཨ་མདོ་དང་།

ཁམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་)

བཅས་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་

བྱེད་ཕག
ྱོ ས་ལ་རགྟོ ས་ཞི བ་བྱེད་མཁན་ནང་ཆོ ས་རྒྱུ ས་སནྟོ ་གྱི་འཐུ ས་མི འི་ལྷན་

ཁང་ཟར
ེ ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་ཞི ག་ཀྱང་ཆེ ད་འཛུགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་
རེད།

དེའ་ི ལས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་།

གྲྭ་བཙུན་ཚོ ར་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དགའ་ཞེན་དགོས་པའི་སླབོ ་གསོ་གཏོང་རྒྱུ། དགོན་པ་
འཛི ན་སྐྱོང་ལ་ལྟ་སྐལ
ུ ་དོ་དམ་བྱ་རྒྱུ་བཅས་རེད།
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གོང་གསལ་ཕུད་ད་དངུ ་ཆོ ས་འཆད་ཉན་དར་འཕེལ་བཀག་འདོམས་

ཀྱི་ལས་ཀ་གཞན་བྱེད་པ་ནི་ཆོ ས་ལ་དགག་པ་ཡོ ད་པའི་དཔ་ེ དབེ ་འགྲེམས་སྤལ
ེ ་

དང་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པ། ཆོས་འཆད་ཉན་བཀག་པ། བོད་མི ་ན་གཞོན་ཚོ ར་མཀ་

སེའི་རི ང་ལུགས་སླབོ ་འཁྲིད་བྱས་ནས་ཁོང་ཚོ འི་ཆོ ས་ཀྱི་དད་ཞེན་མེད་པ་བཟོ་

བ། དགོན་པར་རྒྱུན་གཏན་ཆོས་འཆད་ཉན་གྱི་ལས་རི མ་མེད་པ། ཕྱག་དཔེ་
དང་དགེ་རྒན་གྱི་མཐུ ན་རྐྱེན་ཞན་པ།

ལ་འཁྲབ་སྟོན་ལྟ་བུ་བྱེད་ད་ུ འཇུག་པ།

བཞག་པ།

གྲྭ་པ་ཚོ ་ཡུལ་སྐརོ ་སྤྲོ་འཆམ་པའི་མདནུ ་
དགོན་པར་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི ་

རང་དབང་རྩོད་ལེན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོ ད་པ་ཚོ ར་ཉེས་བརྡུང་གཏོང་

བ་དང་འཛི ན་བཟུང་བྱེད་པ། དགོན་པའི་ནང་ལྐགོ ་ལྟ་བྱེད་མཁན་གྱི་གསང་མྱུལ་

འཇོག་པ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སླབོ ་གསོ་སྤྲོད་པ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི ་ལྗགས་རྩོམ་ཞལ་

འདོན་སོགས་བཀག་འགོག་བྱེད་པ་བཅས་རེད།

དེ་ལྟའ་ི དམ་བསྒྲགས་ཆེ་བའི་

རྐྱེན་གྱིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༢
ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན། “བོད་དང་བོད་མི ་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་གི ་ཆོས་ཕྱོགས་

ལས་དོན་འཛི ན་སྐྱོང་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ཐེ་བྱུས་ཉུ ང་ད་ུ གཏོང་དགོས་པ་དང་།
ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒའོ ་ི དབང་ཆ་བོད་མི ་རང་ཉིད་ལ་སྤྲོད་དགོས”
ཞེས་

གསུངས་ཡོ ད།

མཐའ་བསྡམོ ས།
དང
ེ ་སྐབ ས་རྒྱ་ནག་གི ་ དགོ ན ་པ་རྩ་གཏོར ་གཏོང ་ཆེ ད ་དམར་སྲུ ང ་

དམག་གཏོང་བ་དང་འབར་རྫས་བེད་སྤྱོད་སོགས་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཀྱང་།

བོད་ཀྱི་

ཆོ ས ་དང་རི ག ་གཞུ ང ་རྨེག་མེ ད ་གཏོང ་རྒྱུ འི ་ དམི གས་ཡུ ལ ་ངན་པ་མུ ་ མཐུ ད ་
འཆང་བཞི ན་པ་རེད། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི ་གཞུང་འབྲེལ་ཡི ག་ཆ་དཀར་མཛེ ས་བོད་

རི གས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༢ པའི་ནང་
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བཏོན་པའི་ “ཆོས་དད་རང་དབང་གི ་སྲིད་བྱུས་” ཞེས་པ་ནས་གསལ་པོ་ཤེས་
ཐུ བ། ཡི ག་ཆ་དེའ་ི ནང་། “སྤྱི་ཚོ གས་རི ང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་རྩ་འཛུགས་ཟིན་

པར་བརྟེན་ཆོས་ཟེར་བ་རང་བཞི ན་རྩ་མེད་འགྲོ་རྒྱུ་ངེས་པ་ཡི ན་”

ཞེས་དང་།

ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བཏོན་པའི་ “མི ་རི གས་དང་ཆོས་ཕྱོགས་ལ་འཛི ན་
པའི་སྲིད་བྱུས་” ཟེར་བའི་ནང་བཤད་པར། “ཆོས་ལུགས་དང་། མི ་རི གས་

ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་མེས་རྒྱལ་ཁ་བྲལ་གཏོང་བའི་བྱ་སྤདྱོ ་སྤལ
ེ ་མཁན་ཡོ ད་ཚད་

ལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་དགོས་ཤི ང་། ས་གནས་གང་ཞི ག་ཏུ ་མི ་རི གས་ཀྱི་གནད་དོན་

དང་ཆོ ས་ལུགས་ཀྱི ་གནད་དོན་ཐོག་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཟིང་ཆ་བསླངས་པ་ཡི ན་

ན་དེ་ལ་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་བྱེད་རྒྱུར་ཐེ་ཚོ མ་བྱེད་མི ་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་

སྲིད་སྟོབས་ཤུ གས་དང་། ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་སཏོབས་ཤུ གས། ཐ་ན་དྲག་ཆས་

ཀྱི་སྟོབས་ཤུ གས་བཅས་སྤྱད་དེ་ཞི ་འཇགས་བཟོ་དགོས། ཕྱོགས་གང་ད་ུ ངོ་རྒོལ་

གྱི་མེ་ལྕ་ེ མཆེད་ན་ཕག
ྱོ ས་ཏེ་ཉིད་ད་ུ མགྱོགས་མྱུར་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུར་ཐ་ེ ཚོ མ་རྩ་བ་
ནས་བྱེད་མི ་དགོས།” ཞེས་བཀོད་ཡོ ད།
རྒྱ་ནག་གི ས ་བོད ་ནང་རྒྱལ་སྤྱི འི་ ཡོ ང ས་ཁྱབ་འག ་ྲོ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་

གསལ་བསྒྲགས་དང་རྩ་འགལ་བྱས་པ་མ་ཟད།

ཆོས་ལུགས་དང་དད་མོས་

ལ་བཟོད་བསྲན་མི ་བྱེད་པའི་བྱ་སྤདྱོ ་རི གས་རྩ་མེད་བཟོ་དགོས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་
གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་ཡོ ངས་རྫོགས་བརྩི ་མེད་དང་འབྲེལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྩ་

མེད་གཏོང་བའི་གདགུ ་རྩུབ་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་སྣ་ཚོ གས་ཤི ག་སྤལེ ་བཞི ན་པ་རེད། རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཁྲིམས་དོན་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཁྲིམས་ལུགས་ཞི བ་འཇུག་ཚོ གས་

ཆུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་།
༡༩༦༠ ལོ་སོ་སོར་བཏོན་པའི་སྙན་ཐོའ་ི
“ཚོ གས་ཆུང་གི ་མཐོང་ཚུལ་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་
ནང་འཁོད་དོན།

མི ་རྣམས་ཆོ ས་ལུགས་གང་ཞི ག་ལ་བརནྟེ ་པའི་མི ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཚོ གས་ཤི ག་གི ་ངོ་བོར་
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གནས་མི ་ཐུ བ་པ་བཟོ་ཐབས་སུ་བོད་ནང་མི ་རི གས་རྩ་མེ ད་གཏོང་བའིི་བྱ་སྤྱོད་

བརྩམས་འདགུ ་པ་དེ་ནི་ཁྲིམས་ལུགས་གང་ལའང་མ་ལྟསོ ་པའི་མི ་རི གས་རྩ་མེད་
གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་རེད།” ཞེས་གསལ་ཡོ ད།།
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༄༅། །བོད་ནང་རྒྱ་མི ་ཕོན་ཆེ་གནས་སྤ་ོ དང་བོད་མི འ་ི མི ་འབོར་
བཀག་སྡམོ །
ངོ་སྤྲོད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོའ་ི འཇི་ནི་ཝའི་ཚོ གས་ཆེན་བཞི ་པའི་ཡི ག་ཆ་ལྟར་

ན། བཙན་འཛུལབྱེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

མངའ་ཁོངས་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་མི ་མང་གཞི ས་ཆགས་གནས་སྤ་ོ བྱེད་པ་ད་ེ རྒྱལ་
སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་ལུགས་དང་ཡོ ངས་སུ་འགལ་བ་ཡི ན།

འོན་ཀྱང་ཕྱིའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ལ་

བཙན་འཛུལ་བྱེད་མཁན་དང་། མི ་སེར་སྤལེ ་བྱེད་རི ང་ལུགས་པ། བཀས་བཀོད་

རྒྱུད་འཛི ན་པ་སོགས་མང་པོས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་དབང་ཤུ གས་སྲ་

ྲི ས་ལུགས་ལ་བརྩི་འཇོག་མེ ད་པར་མུ ་མཐུ ད་
བརྟན་བཟོ་ཐབས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁམ

ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་རེད། ཧིཌ་ལར་གྱིས་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་བའི་མི ་སེར་གནས་སྤསོ ་

ཀྱི་འཆར་གཞི ་བཏོན་ཡོ ད་པ་དང།

སི ་ཏ་ལི ན་གྱིས་དེ་སྔའ་ི ཨུ་ར་ུ སུའ་ི ནང་དེ་

ལྟའ་ི མི ་སེར་གནས་སྤསོ ་བྱས་པའི་ཉེར་ལེན་གྱིས་གནས་ཚུལ་གང་ཞི ག་བྱུང་བ་ང་

ཚོ ས་མཐོང་གསལ་ཡི ན།

དེང་སང་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་སྲིད་བྱུས་ད་ེ ལག་བསྟར་བྱེད་

བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་སར་བཙན་འཛུལ་བྱེད་
འགོ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་སདྲི ་བྱུས་འདིས་བོད་

རྒྱལ་ཁབ་དང་། མི ་རི གས་བཅས་འཚོ ་གནས་ཐུ བ་རྒྱུར་འཇིག་ཉེན་ཆེ་ཤོས་བཟོ་

གི ་ཡོ ད། དེ་དང་བོད་ནང་རྒྱ་མི ་ཕོན་ཆེ་གཞི ས་ཆགས་གནས་སྤ་ོ བྱེད་བཞི ན་པའི་
ཁར་བཙན་ཤེད་དང་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་བའི་བོད་མི འི་སྐྱེ་སྒ་ོ འགོག་པའི་སྲིད་བྱུས་འདྲ་

མི ན་ཞི ག་ལག་བསྟར་ཏེ་བོད་མི འི་མི ་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་བཀག་སྡམ
ོ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།
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ད་ེ ལྟར་བོད་ནང་རྒྱ་མི ་རི གས་གནས་སྤས
ོ ་དང་བོད་མི འི་མི ་འབོར་བཀག་སྡམ
ོ ་

བྱེད་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ནི་བོད་མི ་རྣམས་རང་གི ་ལུང་པའི་ནང་མངོན་མེད་གྲངས་

ཉུ ང་མི ་རི གས་ཤི ག་ཏུ ་བསྒྱུར་ཏ་ེ བོད་མི འི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ལས་འགུལ་གྱི་

ནསུ ་ཤུ གས་གཅོག་ཐབས་བྱེད་པའི་ཕུགས་གནོད་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་ཤི ག་རེད། དོ་
སྣང་ཅན་མང་པོས་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ཅེས་པ་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་ “ཐབས་ལམ་

མཐའ་མ” དེ་རེད་ཅེས་བརྗོད་པ་འདི་བདེན་པ་ཆགས་ཡོ ད།

བོད་ནང་རྒྱ་མི ་སྤ་ོ ཞུགས་བྱེད་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བྱུས་ཤི ག་རེད།
རྒྱ་ནག་གི ་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའ་ི ནང་། “དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་གསལ་

རྟོགས་མེ ད་མཁན་ལ་མགོ་སྐརོ ་གཏོང་ཤུ གས་ཆེ་བའི་དཀྲོགས་གཏམ་ཞི ག་བཟོ་
པ་ད་ེ ནི་རྒྱ་མི ་འབོར་ཆེན་བོད་ལྗངོ ས་སུ་གནས་སྤསོ ་པས་བོད་རི གས་གྲངས་ཉུ ང་
མི ་རི གས་ཆགས་ཡོ ད་ཅེས་པ་དེ་རེད།” ཅེས་གསལ་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་བོད་ནང་རྒྱ་མི ་ཕོན་ཆེ་གནས་སྤ་ོ བྱས་ཏེ་བོད་མི ་རྣམས་རང་

གི ་ལུང་པའི་ནང་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ལ་སྒྱུར་བ་ནི་ཁུངས་སྐྱེལ་མང་པོ་ཡོ ད་

པའི་དོན་དངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་མའོ་ཙེ་ཏུ ང་གི ས་
བྲིས་པའི་ “བོད་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་ད་ུ འགྲོ་བའི་རྒྱུས་སྟོན” ཟེར་བའི་སྲིད་བྱུས་
འོག་རྒྱ་མི ་བོད་ནང་གཞི ས་སྤསོ ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་མ་དེ་བྱུང་ཡོ ད།

བོད་རང་

སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟར
ེ ་བའི་ནང་མི ་འབོར་འཕལ
ེ ་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞི ་དོན་ཚན་ལྔ་ཟེར་
བའི་ནང་མའོ་ཙེ་ཏུ ང་གི ས་བརྗོད་དོན། “བོད་ནི་ས་ཁྱོན་ཆེ་ལ་མི ་འབོར་ཉུ ང་བའི་
ས་ཁུལ་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས་དེའ་ི ནང་མི ་འབོར་སྤར་དགོས་པ་ཡི ན། ད་སྤར་ཐབས་
29
བྱེད་དགོས།” ཞེས་བཤད་ཡོ ད།

29 ༡༩༥༢།༡༡།༢༢ ཉིན་གྱི་མི ་དམངས་ཉིན་རེའ་ི གསར་ཤོག་ཐོག་གསལ།
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ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱལ་

སྤྱི འི་ཁྲིམས་དོན་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་བཀའ་འད་ྲི ཞུ ་སྐབས་སྩལ་བའི་
བཀའ་ལན་ནང་། “ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོར་ངོས་རྣམས་ (པེ་ཅིང་ནས་) ལྷ་སར་

ཕྱིར་ལོག་མ་བྱས་གོང་ལི འུ་ཧྲའོ་ཅི་ཐུ ག་འཕྲད་ད་ུ སོང་བ་ཡི ན། ཁོང་གི ས་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེར་བོད་ནི་མི ་འབོར་ཉུ ང་ཞི ང་ས་ཁནྱོ ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་

ཞི ག་ཡི ན་སྟབས་རྒྱ་རི གས་ཕོན་ཆེ་གནས་སྡདོ ་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་རེད་ཅས
ེ ་ཞུས་སོང་།
” ཞེས་གསུངས་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་ཟིན་མ་ཐག་སྲིད་བླནོ ་ཀྲའོ་ཨན་
ལན་གྱིས། “རྒྱ་ནག་ནི་མི ་འབོར་དང་། དཔལ་འབྱོར། རི ག་གཞུང་བཅས་ཡར་

རྒྱས་ཆེ་བ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་། རྒྱ་མི ་གནས་སྡདོ ་བྱེད་པའི་ས་ཆ་རྣམས་ལ་སྤུན་ཟླ་

མི ་རི གས་གཞན་གནས་སྡདོ ་བྱེད་པའི་ས་ཁུལ་ལྟར་ས་ཞི ང་འདབེ ས་ལས་བྱེད་
ཡུལ་གྱི་ས་སྟོང་ལྷག་མེད་ལ། ས་འོག་གི ་ནསུ ་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱང་སྤུན་ཟླ་མི ་
རི གས་གཞན་དག་གནས་ཡུལ་ལྟར་གྱི་ཕུན་སུམ་ཚོ གས་པོ་མེད།” ཅེས་བཤད་

ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ལྡ་ི ལི ར་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ནག་གི ་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་པེ་

ཅི ང་གཞུང་གི ས་བོད་ཙམ་མ་ཡི ན་པར་མི ་འབོར་ཆེན་པོ་མེ ད་པའི་ས་ཁུལ་ནང་
སྐྱེ་དངོས་ཆ་སྙམ
ོ ས་པ་དང་མི ་འབོར་ཉུ ང་བའི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་

རྒྱུ་ཡི ན་ན། ས་གནས་ཀྱི་མི ་མང་ཚོ ས་རྒྱ་མི ་གཞི ས་ཆགས་ལ་ཡོ ང་མཁན་ཚོ ར་
དགའ་བསུ་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད།

ལོ་སུམ་ཅུ་ཚུན་ལ་ས་ཁུལ་དེ་དག་གི ་མི ་

འབོར་ས་ཡ་དྲུག་ཅུ་ཟིན་པ་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་སྐར
ོ ་གསལ་
བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། ད་དངུ ་གསལ་བསྒྲགས་དེའ་ི ནང་། “དེ་ནི་ཚོ ད་དཔག་
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ཆུང་ཆུང་ཞི ག་ཡི ན། ལོ་སུམ་ཅུའ་ི ནང་ས་ཡ་བརྒྱ་ལས་མི ་ཉུ ང་བ་འཕར་དགོས་
པ་ཡི ན།”30 ཞེས་གསལ་ཡོ ད།
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་

༡༩༨༧

ཟླ་ ༦ པར་བོད་

ནང་རྒྱ་མི ་གནས་སྤ་ོ བྱ་རྒྱུའི་ཐང་ཏེང་ཞའོ་ཕིང་གི ་ངན་སེམས་གསལ་པོ་ར་འཕྲོད་

བྱུང་ཡོ ད། ཁོང་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༩ ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་ཟུར་
པ་འཇི་མི ་ ཀ་ཀྲར་མཇལ་འཕྲད་སྐབས། “བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཀྱི་རང་བྱུང་

ཐོན་རྫས་རྣམས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེ ད་མི ་ས་ཡ་གཉིས་ཉུ ང་དྲགས་ཡོ ད་སྟབས་
31
རྒྱ་མི ་མང་པོ་གཏོང་དགོས་པ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི ་འདགུ ” ཅེས་བཤད་
ཡོ ད།

“བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་” ཟེར་བའི་ནང་གི ་རྒྱ་མི འ་ི མི ་འབོར།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ནས་བོད་དབུས་ཁུལ་ནང་རྒྱ་མི ་གནས་སྤ་ོ བྱེད་པའི་

ཚད་གཞི ་འཕར་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་པེ་ཅིང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་རྒྱང་བསྲིངས་

གནས་ཚུལ་ནང་།

“བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཀྱི་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐན་གྱི་ལས་
ྲུ
དོན་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཆེད་གདོང་ལེན་ར་ུ ཁག་ཁོངས་ཀྱི་མི ་ ༦༠༠༠༠ ཉིན་རེ་

བཞི ན་བོད་ནང་འབྱོར་གྱི་ཡོ ད་པ་དང་།

ཁོང་ཚོ ས་གཞི ་རི མ་གྱི་ལས་ཀ་འགོ་

བཙུགས་ཟིན་ཡོ ད་པ་རེད། རི མ་བཞི ན་གླགོ ་ཁང་དང་། སླབོ ་གྲྭ ཟ་ཁང་། རི ག་
གཞུང་གི ་བསྟི་གནས། བཟོ་གྲྭ་གསར་རྒྱག་སོགས་ཀྱི་ཨར་ལས་ནང་ཞུགས་རྒྱུ་
32
རེད།” ཅེས་བཤད་ཡོ ད།

30 ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ། ༡༩༨༥།༢།༤ ཉིན་འདོདན་སྤལེ ་བྱས་པའི་ལྡ་ི ལི ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་དཔྱད་
གཞི འ་ི ཡི ག་ཆ་ཨང་ ༢ ནང་གསལ།
31 ར་ུ ཀྲར་གསར་ཁང་གི ས ༡༩༨༧།༦།༣༠ ཉིན་བཏོན་པའི་གསར་གནས་ནང་གསལ།
32 ༡༩༨༤།༥།༡༤ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའ་ི ཕྱག་ཚོ ད་ ༥ ཐོག་རྒྱང་བསྲིངས་བྱས།
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ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་པེ་ཅིང་ནས་བཏོན་པའི་རྒྱ་ནག་གི ་མི ་འབོར་ཞེས་

ུ ་ཟི་ཁྲོན་ཞི ང་ཆེན་ནས་ཡི ན་པའི་རྒྱ་མི ་
པའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོའ་ི དབྱར་དས
བཟོ་པ་ ༦༠༠༠༠ སྐརོ ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ནང་འབྱོར་གནས་གསལ་བ་དང་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་གསལ། “རྒྱ་
ནག་ཁནྱོ ་ཡོ ངས་ཀྱི་ལག་རྩལ་མི ་སྣའི་རི གས་བོད་ནང་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་

གྱི ་ ལས་ཀ་བྱེད་པར་འག་ྲོ དགོས ་ལུ གས་བཤད་རས
ྗེ ་བཟོ་ པ་སོ ག ས་མི ་ གྲངས་
33
༣༠༠༠༠༠
སྐརོ ་ལས་འཆར་དེའ་ི ནང་ཡོ ང་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་མུས་རེད།”
ཅེས་བཤད་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༩

ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་ཉིན་རེའ་ི གསར་

ཤོག་ཀྲཨི མསེ་ ཨོ ཕ་ ཨི ན་ཌི ་ཡའི་ཐོག་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་སྲིད་

གཞུང་གི ་ཚོ གས་གཙོ་གཞོན་པ་མའོ་རོ་པིས་བོད་ལྗངོ ས་ནང་རྒྱ་རི གས་ (དམག་
མི ་མ་ཡི ན་པ་)

གྲངས་འབོར་ས་ཡ་གཅིག་ཙམ་ཡོ ད་སྐརོ ་བཤད་པ་རེད་ཅེས་

བཀོད་འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ལྷ་ས་གཅིག་པུའ་ི ནང་རྒྱ་མི ་ཞི ་བའི་མི ་མང་
གཏན་སྡདོ ་བྱེད་མཁན་ ༥༠༠༠༠ ནས་ ༦༠༠༠༠ བར་ཡོ ད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་
༡༩༨༥ ནས་ ༡༩༨༨ བར་ལྷ་སའི་ནང་རྒྱ་མི ་གཏན་སྡདོ ་བྱེད་མཁན་ལྡབ་གཉིས་

ཙམ་འཕར་ཡོ ད། འགྱུར་བ་གསར་པ་དེས་བོད་མི ར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོ ད་
པ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་གཞུང་གི ས་ཀྱང་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་

༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ པའི་ནང་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་འཐུ ས་མི འ་ི ཚོ གས་ཆེན་གྱི་ཚོ གས་
“ད་ཆ་རྒྱ་རི གས་ཚོ ང་
གཙོ་གཞོན་པ་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས།
པ་དང་གཞི ས་ཆགས་བྱེད་མཁན་མང་པོ་

གཅིག་ཙམ་ཡོ ད་)

(ལྷ་ས་ཁོ་ནའི་ནང་རྒྱ་རི གས་འབུམ་

བོད་ནང་འབྱོར་བ་དེས་མི ་མང་གི ་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་

33 ༡༩༩༡།༡།༢༡ ནས་ ༢༧ བར་གྱི་པེ་ཅིང་སྐྱར་ཞི བ་ནང་གསལ།

142

སྐྱོན་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོ ད།” ཅེས་གསུངས་ཡོ ད་པ་རེད།
ཁམས་དང་ཨ་མདོའ་ི ནང་རྒྱ་མི འ་ི གྲངས་འབོར།
“བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་” ཟེར་བའི་ཁོངས་སུ་མེད་པའི་བོད་ས་གཞན་

ུ ་བུར་བཏང་ནས་ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ཞི ང་ཆེན་ཀན་སུའུ་དང་།
ཏེ། དེང་རྒྱ་ནག་གི ས་དམ

ཡུ་ནན།

ཟི་ཁྲོན་བཅས་ཀྱི་ནང་ཟླ་བསྒྲིལ་བཏང་བའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དང་།

གསར་ད་ུ ཞི ང་ཆེན་ད་ུ མི ང་སྒྱུར་བྱས་པ་མཚོ ་སྔནོ ་པོ་ཁུལ་བཅས་ཡི ན། ས་ཁུལ་
དེ་དག་ནི་རྒྱ་མི ་ཕོན་ཆེ་གནས་སྤ་ོ བྱ་ཡུལ་དེ་གྱུར་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་

བཅི ངས་བཀལ
ྲོ ་དམག་མི ་ཟར
ེ ་བས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པའི་

རྗེས་སུ་ས་ཁུལ་དེ་ཚོ འ་ི ནང་རྒྱ་མི ་གཞི ས་ཆགས་བྱེད་མཁན་སླབེ ས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་
༡༩༥༩ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་མོས་ལྟར་གཞུང་

གསར་འཛུགས་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཤར་ཕག
ྱོ ས་ས་ཁུལ་ཁག་གི ་གནས་སྟངས་ནི་ཛ་
དྲག་ཅན་ཞི ག་ཏུ ་གྱུར་ཟིན་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ནས་བཟུང་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་

ཕོངས་པའི་རྒྱ་མི ་ལག་རྩལ་པ་དང་། ཁང་བཟོ་པ། བཟོ་པ་སོགས་ཡི ན་ཚུལ་ལ་

བསྙད་ད་ེ རྒྱ་མི ་སངྟོ ་ཚོ ་མང་པོ་བོད་ནང་གནས་སྤ་ོ བྱེད་བཅུག་ནས་ཁོ་པ་ཚོ འ་ི སདྲི ་
བྱུས་དེ་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ བཏང་ཡོ ད།

རྒྱ་མི ་ཕོན་ཆེ་བོད་ནང་བཏང་བ་དེ་དག་བོད་

མི ་ཚོ ས་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ འི་སྲིད་བྱུས་ཤི ག་དང་བོད་མི ར་དཔལ་

འབྱོར་ཐོག་རྡབ་གསི ག་བཟོས་པ་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་པ་ལས་ཕན་ཐོགས་
ཡོ ད་པ་ཞི ག་ལ་རྩི་གི ་མེད།

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་གསུངས་དོན།

“བོད་

ནང་རྒྱ་མི ་གཅིག་གི ་འགྲོ་སོང་དེ་རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱ་མི ་བཞི འ་ི འགྲོ་སོང་ཡི ན། ཁོང་

ཚོ ་གསོ ་སྐྱོང་གི ་ཆེ ད་ད་ུ བོད་ཀྱི ས་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་དགོས་དོན་གང་ཡི ན་ནམ།
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བོད་ནང་ཕན་ཐོགས་མེ ད་པའི་རྒྱ་མི ་མང་པོ་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས་དས
ེ ་བོད་ལ་

གནོད་སྐྱོན་བཏང་ཡོ ད། ཐོག་མར་རྒྱ་མི ་སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་གཏོང་འགོ་ཚུགས་པ་
ནས་ད་ཆ་ལྡབ་འཕར་མང་པོ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།” ཅེས་གསུངས་ཡོ ད།
ཕྱི་ལོ་

༡༩༩༠

ལོར་རྒྱ་ནག་གི ་མི ་འབོར་གྲངས་ཐོ་ཞི བ་བཤེར་

ཐང
ེ ས་བཞི ་པ་བྱེད་སྐབས་མདོ་ཁམས་ཀྱི ་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་རྒྱ་མི འི་མི ་གྲངས་

༤༩༢༧༣༦༩ (སོག་པོའ་ི མི ་རི གས་ཁ་ཤས་ཚུད་ཡོ ད་) ཡོ ད་སྐརོ ་གསལ་ཡོ ད།
ཡི ན་ནའང་ཟེར་སྐད་ད་ུ གྲངས་ཐོར་འཁོད་པའི་མི ་གཉིས་རེ་ཡོ ད་སར་ཐོར་མ་

འཁོད་པའི་མི ་རེ་ཡོ ད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་རྒྱ་མི ་དངོས་ཡོ ད་
ཀྱི་གྲངས་འབོར་ནི་ཐོར་འཁོད་པ་དང་མ་འཁོད་གཉིས་ཀ་བརྩིས་པའི་ས་ཡ་ ༧་༤

ཡས་མས་ཤི ག་ཡོ ད་པ་རེད།

བོད་ནང་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་མི འ་ི ལས་བྱེད་ཚོ ར་ལྟ་སྐྱོང་།
རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ནང་རྒྱ་མི ་སྤ་ོ ཞུ གས་བྱ་རྒྱུ ་སྐུལ་སླངོ ་ཆེད་རྒྱ་

རི གས་ལས་བྱེད་དང་།
མང་པོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཞི ་བའི་མི ་མང་ཡོ ངས་ལ་དམི གས་བསལ་གྱི་ཁེ་ཕན་

གཤམ་གསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ནས་བོད་མི ར་ཐོབ་པའི་ཁེ་

ཕན་ལས་རྒྱ་མི ར་སྤྲད་པའི་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་ཡོ ད་པ་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུ བ། རྒྱ་ནག་གི ས་

རྒྱ་མི ་བོད་ནང་འག་ྲོ མཁན་ཚོ ར་ལས་ཀའི་ཆ་རྐྱེན་དང་ཐོབ་ཐང་བོད་མི ་ལས་
བཟང་བ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ནང་།

“ཡར་རྒྱས་སོང་བའི་ས་

ཁུལ་ (རྒྱ་ནག་) ནས་ཡོ ང་བའི་ལས་བྱེད་ཚོ ས་ས་གནས་དེ་གར་སྤྱོད་པའི་རྩམ་
པ་དང་ཤ་རྗེན་པར་བརྟེན་མི ་ཐུ བ།

ཁོང་ཚོ ར་སྡདོ ་ཁང་དང་སྨན་ཁང་། གླགོ ་
34
བརྙན་ཁང་། ཕྲུ་གུའ་ི ཆེད་སླབོ ་གྲྭ་སོགས་དགོས་ངེས་ཡི ན།” ཞེས་བཤད་ཡོ ད།

34 ཝང་དང་པའི་གཉིས་ནས་བྲིས་པའི་སྐྱ་ནམ་རྒྱས་པོའ་ི ནང་གི ་དབུལ་ཕོངས། ལོན་ཌོན། ༡༩༩༡ ཤོག་གྲངས
༡༤༨ ནང་གསལ།
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བོད་སྡདོ ་རྒྱ་མི འི་ལས་བྱེད་ཚོ ་འཚོ ་སྐྱོང་བྱེད་སླད་འག་ྲོ གནྲོ ་ཁནྱོ ་ཆེ་

བཏང་བའི་ཁོངས་ནས་ཆ་ཤས་ཤི ག་སྡདོ ་ཁང་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་། རི ག་
གཞུང་སླབོ ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་མཐུ ན་རྐྱེན་ལ་གཏོང་གི ་ཡོ ད་པ་དང་།

གསབ་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཤུ གས་ཆེ་བ་ས་བབས་མཐོ་བའི་གུན་གསབ་དང་།

དེ་མི ་ཁ་
གྲོ་ཞི བ་

དང་འབྲས་བོད་ནང་འོར་འདྲེན་བྱས་པའི་བདལ་གླའི་ཁ་གསབ་བཅས་ལ་སྤདྱོ ་

ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། བོད་ནང་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་མི ་ལས་བྱེད་ཚོ འ་ི གླ་ཕོགས་རྒྱ་ནག་གི ་གླ་

ུ ་ཡུན་ཇི་ཙམ་
ཕོགས་ལས་བརྒྱ་ ༨༧ གྱི་མཐོ་བ་ཡོ ད། ལྷག་པར་བོད་ནང་དས

རི ང་བ་བསྡད་ན་དེ་ཙམ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ལོ་འཁོར་གུང་

ུ ་ཡུན་རི ང་བ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད། བོད་ནང་ལོ་གཅིག་དང་
གསེང་ཡང་རྒྱ་ནག་ལས་དས

ཟླ་བ་དྲུག་ལས་ཀ་བྱས་ན་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཟླ་བ་གསུམ་གུང་གསེང་ལ་འག་ྲོ ཆོ ག་ཅི ང་།
ལམ་གྲོན་ཆ་ཚང་བོད་ཀྱི་གྲོན་དངུལ་ནས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་བཞི ན་བོད་

ནང་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་མི ་ཚོ ང་པ་ཚོ ར་དམི གས་བསལ་ཁྲལ་ཆག་ཐོག་སྐྱེད་ཀ་ཆུ ང་

བའི་བུ་ལོན་ཡང་གཏོང་གི ་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་བོད་མི ་ཚོ ར་དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་ཚོ ང་ལས་
བྱེད་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡང་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་མི ་ཕོན་ཆེ་གནས་སྤའོ ་ི ཆེད་ད་ུ བོད་སྒ་ོ མོ་ཕྱེ་བ།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོའ་ི ལོ་མཇུག་ཏུ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་དཔལ་
འབྱོར་ “ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མ་འཛུགས་བདག་པོ་ཚོ ར་སྒ་ོ མོ་ཕྱེ་བ་ཡི ན་” ཞེས་གསལ་

བསྒྲགས་བྱས་པ་འདི་ནི་དོན་དངོས་རྒྱ་མི ་བོད་ནང་གཞི ས་ཆགས་བྱ་རྒྱུར་སྐལ
ུ ་མ་

གཏོང་བའི་དོན་ད་ུ བྱས་པ་ཁོ་ན་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ལས་བྱེད་འཁྱམ་པོ་ཕོན་ཆེན་
པོ་ཡོ ད་པ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ “བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་” ཟེར་བའི་ནང་
སྤ་ོ ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་སྐལ
ུ ་མ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་གྲོ་མོ་དང་། ཨེ ་མ་

སྒང་། འཕན་པོ། ལྷ་ོ ཁ་རྩེད་ཐང་། སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན། སྙ་ེ མོ། ཀོང་པོ་ཉིང་
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ཁྲི།

མལ་གྲོ་རྒྱ་མ་སོགས་ནང་གྲོང་སྡ་ེ གསར་པ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་

གཞི ་འགོད་བཞི ན་པ་རེད།

དེང་སང་རྒྱ་ནག་ནང་གསར་རྒྱག་བྱེད་བཞི ན་པའི་

གྲོག་རོང་གསུམ་གྱི་ཆུ་རགས་འཆར་གཞི ་རྐནྱེ ་པས་རྒྱ་མི ་མང་པོའི་སྡདོ ་གནས་

ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པར་བརྟེན་ཁོང་ཚོ ་གོང་གསལ་ས་གནས་དེ་དག་ནང་སྤ་ོ
ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་རེད།

དེ་ནི་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་རྒྱའི་ས་མཚམས་སུ་

ཡོ ད་པའི་འགག་སྒ་ོ ཁག་ཕྱིར་བསྡ་ུ བྱས་པ་དེ་ནས་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་ཡོ ད།
བཙན་ཤེད་ཀྱིས་སྐྱེ་སྒ་ོ བཀག་པ་དང་སྦྲུམ་མའི་མངལ་བཏོན་པའི་སྐརོ །

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་མི ་བཟའ་ཚང་གཅིག་ལ་

ཕྲུ་གུ་གཉིས་ལས་སྐྱེས་མི ་ཆོག་པའི་སྲིད་བྱུས་བཙན་འགེལ་བྱས་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་

གི ས་སྲིད་བྱུས་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུ བ་ཚེ ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟར
ེ ་བའི་ཁནྱོ ་
ཡོ ངས་ཀྱི་མི ་འབོར་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ ཙམ་ཉུ ང་ད་ུ གཏོང་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན་གནས་

གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད། ཞི ང་འབྲོག་མི ་མང་ལ་འཆར་ལྡན་སྐྱེ་སྒ་ོ འགོག་པའི་
སྲིད་བྱུས་ནས་ཆག་ཡང་བཏང་ལུགས་བཤད་ཀྱང་། དོན་དངོས་ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་

པ་སྐྱེས་པ་ཚོ ར་ཉེས་པ་ (རྒྱ་སྒརོ ་ ༡༥༠༠ ནས་ ༣༠༠༠ བར་) སྒྲུབ་ཏུ ་འཇུག་
གི ་ཡོ ད། ཕྲུ་གུ་གཉིས་ལས་བརྒལ་ཏེ་སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུར་བཟའ་འབྲུའ་ི ལག་འཁྱེར་
སྤྲོད་ཀྱི་མེད་ལ། ཕ་མ་ལས་བཟོ་ཡི ན་ན་གླ་ཕོགས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གཅོག་ཆ་

བྱེད་པ་དང་། རེ་འགར་ཟླ་བ་གསུམ་ནས་དྲུག་བར་གླ་ཕོགས་མ་སྤྲད་པའང་བྱུང་
འདགུ

ད་ལྟའ ང་བཙན་དབང་གི ་ ཐབས་བྱུས་སྣ་ཚོ ག ས་ལ་བརྟེན ་ནས་དེ་

རི གས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ གཏོང་མུས་སུ་ཡོ ད་པ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧
ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༥ ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་གསོ་སྐྱོང་དོན་
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གཅོད་ཁང་གི ་འགོ་འཛི ན་ཚེ ་རི ང་སྒྲོལ་དཀར་གྱི ས་ཚོ གས་འདའུ ི་ཐོག་གཏམ་

བཤད་བྱས་པའི་ཡི ག་ཆའི་ནང་། “ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བའི་ལོ་ན་སོན་མཁན་བུ་མོ་གྲངས་

༡༠༤༠༢༤ ནང་གཉེན་སྒྲིག་ཟིན་པའི་བུ་མོ་གྲངས་ ༧༦༢༢༠ ཡོ ད་པའི་ཁོངས་
ནས་བུ་མོ་ ༢༢༦༣༤ ཙམ་གྱི་སྐྱེ་སྒ་ོ བཀག་ཟིན་པ་རེད། དེ་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་

ལྗངོ ས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཆགས་པའི་ལོ་ན་སོན་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཟིན་གྱི་

ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ནས་ཞི ང་འབྲོག་ཁུལ་ད་ུ འཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་གསོ་སྐྱོང་
བྱེད་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་སྐྱེ་སྒ་ོ འགོག་པའི་ཚན་རི ག་གི ་ཤེས་བྱ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་

རྗེས།

ཞི ང་འབྲོག་མི ་མང་གི ་བསམ་བླའོ ་ི འཁྱེར་ཕྱོགས་དང་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ཚད་ལ་

འགྱུར་ལྡགོ ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་བྱུང་ཡོ ད་ཅིང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་ཉིང་ཁྲི་
དང་། ལྷ་ོ ཁ། གཞི ས་ཀ་རྩེ་བཅས་ས་ཁུལ་གསུམ་གྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ལོ་སོན་པའི་

བུ་མེད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༩ ལ་སྐྱེ་སྒ་ོ རྩ་འགོག་གི ་གཤག་བཅོས་བྱས་ཡོ ད།” ཅེས་
བཤད་འདགུ

གཞི ས་ཀ་རྩེ་དམངས་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བརྗོད་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༧ པར་གཞི ས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྐྱེས་མ་དང་ཕྲུ་གུའ་ི སྨན་

ཁང་གི ་ལས་བྱེད་ཁག་གཅི ག་བུ་ཆུང་རང
ྫོ ་གི ་ལུང་ཁུག་ས་གནས་ཁག་ལ་བརྟག་

ཞི བ་ཆེད་བསྐྱོད་པར་བུད་མེད་གྲངས་

༣༨༧

བཅོས་བྱས་ཡོ ད་པའི་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་དང་།

ལ་སྐྱེ་སྒ་ོ རྩ་འགོག་གི ་གཤག་

ཁོང་ཚོ ས་རྫོང་བཅུའ་ི ནང་བུ་

བཙའ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་སླབོ ་གསོ་བྱས་པའི་འབྲས་བུར་ཕྲུ་

གུ་སྐྱེ་རྒྱུའི་ནསུ ་པ་ཡོ ད་པའི་བུད་མེད་གྲངས་ ༢༤༡༩ ཡོ ད་ཁོངས་ནས་བུད་མེད་
གྲངས་ ༡༠༩༢ ལ་སྐྱེ་སྒ་ོ རྩ་འགོག་གི ་གཤག་བཅོས་བྱས་ཡོ ད་འདགུ

ད་ེ མཚུངས་ལྷ་ོ ཁ་རྒྱ་ཚ་རྫོང་གི ་སྐྱེས་མ་དང་ཕྲུ་གུའ་ི སྨན་ཁང་གི ་སྨན་པ་

ཚེ ་རི ང་གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན། རྫོང་གི ་ནང་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུའི་ལོ་ན་སོན་
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པའི་བུད་མེད་གྲངས་ ༤༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོ ད་པའི་ནང་ནས་བུད་མེད་ ༡༠༠༠
ཙམ་ལ་སྐྱེ་སྒ་ོ འགོག་ཐབས་བྱས་པ་དང་།
གཤག་བཅོས་བྱས་འདགུ

༧༠༠

ཙམ་ལ་སྐྱེ་སྒ་ོ རྩ་འགོག་གི ་

ུ ་རྩུབ་ཆེ ་བའི་ལས་འགུ ལ་
ཁམས་དང་ཨ་མདོའི་ནང་ད་ུ དེ་བས་གདག
རྒྱ་ནག་ཀན་སུའུ་ཞི ང་ཆེན་ཁོངས་སུ་བཅུག་པའི་དཔའ་རི ས་བོད་

སྤལེ ་ཡོ ད།

རི གས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་སྐྱེ་སྒ་ོ འགོག་པའི་གཤག་བཅོས་

བྱས་པའི་བུད་མེད་གྲངས་ ༢༤༡༥ ཡོ ད་པའི་ནང་བོད་རི གས་མི ་འབོར་གྱིས་
བརྒྱ་ཆ་ ༨༢ ཟིན་པ་དང་། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་དཀར་མཛེ ས་བོད་

རི གས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་རྫ་ཆུ་རང
ྫོ ་གི ་ཕྲུ་གུ ་སྐྱེ་བའི་ལོ ་ཚད་ལ་སླབེ ས་པའི་བུད་
མེད་གྲངས་ ༧༦༤ ལ་སྐྱེ་འགོག་གཤག་བཅོས་བྱས་ཁོངས་ནས་ ༦༦༠ བོད་

རི གས་ཡི ན།

རྒྱ་མི འ་ི སྐརོ ་བསྐྱོད་སྨན་པ་ཁག་གཅིག་གི ས་བོད་ཀྱི་ཞི ང་འབྲོག་

ཁུལ་ད་ུ བསྐྱོད་དེ་ཕྲུ་གུ ་སྐྱེ་རྒྱུ འི་ན་ཚོ ད་ལ་སླབེ ས་པའི་བུད་མེ ད་ཚོ ་འཕྲལ་མར་
བསྡ་ུ རབུ ་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་སྒ་ོ འགོག་པའི་བྱ་ཐབས་སྤྱད་པ་དང་། ལྷག་པར་སྦྲུམ་ལྡན་

བུད་མེད་ཚོ འི་མངལ་ནས་ཕྲུ་གུ་བཏོན་པ་དང་ཆབས་ཅི ག་སྐྱེ་སྒ་ོ རྩ་འགོག་གཤག་

བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

བོད་ནང་སྐྱེ་སྒ་ོ འགོག་པའི་ལས་གཞི ་འདི་ས་ཁུལ་སོ་སོའ་ི

འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་ཀྱི་འགན་འཁུར་བྱེད་སྟངས་ལ་གཞི གས་ནས་ཚབས་ཆེ་ཆུང་

སྣ་ཚོ གས་ཤི ག་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གི ་ ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའི་ ནང་ད ་ེ སྐར
ོ ་འགྲེལ ་བཤད་བྱས་དོན །

“འཆར་ཡོ ད་བུ་བཙའ་བྱེད་མཁན་གྱིས་བོད་ལྗངོ ས་མི ་གྲངས་བསྡམ
ོ ས་འབོར་གྱི་

བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ ཙམ་ལས་ཟིན་མེད། འཆར་ཡོ ད་བུ་བཙའ་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་
རི ང་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུ ‘དྲིལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་དང་། རང་འདོད་བྱ་རྒྱུ།
ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་གཙོ་བོ་འཛི ན་པའི་’ རྩ་དོན་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་

148

ུ ་ལ་བརྟེན་ནས་བཙན་སྐལ
བྱེད་ཐབས་གང་རང
ུ ་གྱིས་མངལ་སྦྲུམ་གཏོར་པ་གཏན་
འགོག་བྱས་ཡོ ད།” ཅེས་གསལ་འདགུ དེ་ནི་དོན་དངོས་གནས་ཚུལ་ལས་ལྡགོ ་

པའི་འགྲེལ་བརྗོད་ཅིག་ཡི ན་པ་གསལ་པོ་རེད།
བོད་ཀྱི་མི ་འབོར་སྐརོ །

བོད་མི འི་གྲངས་འབོར་ས་ཡ་དྲུག་ཡི ན་ཞེས་བརདྗོ ་པ་འདིར་རྒྱ་ནག་

གི ས་མ་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་ཡང་བསྟན་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་མི ་རི གས་ལས་

དོན་ལྷན་ཁང་གི ་སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་བཟོའ་ི འགན་འཛི ན་ཡང་ ཧའོ་དིས་བཤད་
དོན། “ས་ཡ་དྲུག་ཟེར་བ་དེ་ས་ནས་སྐྱེས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་གནས་ནས་

བཟགས་པ་རེད།” ཅེས་བཤད་འདགུ རྒྱ་མི ་བོད་ནང་མ་སླབེ ས་གོང་བོད་ནང་

རང་དབང་ལྡན་པའི་མི ་འབོར་ཞི བ་བཤེར་བྱེད་མཁན་མེ ད་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ཉེ་བའི་

རྒྱལ་རབས་ལོ ་ རྒྱུ ས་ནང་བོད ་ཀྱི ་ མི ་འབོར ་ཉུ ང་མཐར་ཡང་ས་ཡ་དྲུ ག ་ཡོ ད ་
པ་གསལ་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་མི ་འབོར་འཕར་ཆ་བྱུང་སྟེ་ས་ཡ་

བཞི ་ལྷག་ཙམ་ཡོ ད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང་།

དེ་སྔནོ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་གི ས་

གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་མི ་འབོར་བསྡམོ ས་ཐོའ་ི ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་

རྒྱ་ནག་གི ་བཙན་བཟུང་འོག་ཚུ ད་པའི་བོད་ཆོ ལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་སྡ་ེ ཡོ ངས་ལ་མི ་
འབོར་ས་ཡ་དྲུག་ལྷག་ཡོ ད་པ་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོ ད། དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་

༡༡

པར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་བསྡམོ ས་རྩིས་ལས་ཁང་གི ས་རྒྱལ་ཡོ ངས་མི ་འབོར་

ཞི བ་བཤེར་ཐངེ ས་དང་པོ་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ནང་།
“བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཀྱི་མི ་འབོར་ནི་ ༡༢༧༣༩༦༩ དང་། ཤི ས་ཁང་ཞི ང་

ཆེན་ཟེར་བའི་ཁོངས་མདོ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་མི ་འབོར་ནི་

༣༣༨༡༠༦༤ དང་།

མཚོ ་སྔནོ ་དང་ཀན་སུའུ་ཞི ང་ཆེན་ཟར
ེ ་བའི་ཁོངས་མདོ་སྨད་ཤ་མདོའི་མི ་འབོར་
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ནི་

༡༦༧༥༥༣༤

བཅས་ཡོ ད་པ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་གྲངས་འབོར་ཁག་

གསུ མ ་ཕྱོག ས་བསྡམ
ོ ས་བྱས་ན་བོད ་ཆོ ལ ་ཁ་གསུ མ ་གྱི ་ མི ་ འབོར ་སྐབ ས་ད ར
ེ ་
35
༦༣༣༠༥༦༧ ཟིན་གྱི་ཡོ ད།”

པར་པེ་ཅིང་ད་ུ རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི ་
རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རི ག་པའི་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ཧོན་ ཟིང་གི ས། “བོད་མི ་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༢

ས་ཡ་དྲུག་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ནང་བོད་མི ་ས་ཡ་གཉིས་ལས་གནས་སྡདོ ་
36
བྱེད་ཀྱི་མེད། དེའ་ི ལྷག་མ་ས་ཡ་བཞི ་རྒྱ་ནག་གི ་ཞི ང་ཆེན་ཁག་ཏུ ་སྡདོ ་ཀྱི་ཡོ ད།”
ཅེས་བཤད་ཡོ ད།

མཐའ་བསྡམོ ས།
རྒྱ་མི ་ཕོན་ཆེ ་བོད་ནང་གནས་སྤ་ོ གཞི ས་ཆགས་བྱས་པ་ད ས
ེ ་བོད་མི ་

རྣམས་དཔལ་འབྱོར་དང་། ཆབ་སྲིད། ཤེས་ཡོ ན། སྤྱི་ཚོ གས་སོགས་གང་སའི་

ནང་གྲངས་ཉུ ང་ཅན་ད་ུ གྱུར་ཡོ ད། ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པའི་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་

གཞུང་ནས་བོད་ཁནྱོ ་ཡོ ངས་སུ་རྒྱའི་མི ་འབོར་ནི་ས་ཡ་བདནུ ་དང་ཕདྱེ ་སྐརོ ་ཡོ ད་

པའི་རོལ་རྩིས་བྱས་ཡོ ད། དེང་སང་བོད་ནང་རྒྱ་མི ་གནས་སྤ་ོ བྱེད་མཁན་མང་ད་ུ
སོང་བར་བརྟེན་གོང་གསལ་གྲངས་འབོར་ནས་འཕར་ཡོ ད་ངེས་ཡི ན།

ཁམས་དང་ཨ་མདོའི་ས་ཁུལ་ནང་ཞི ང་ཁ་འདབེ ས་ལས་ཀྱི་ས་ཞི ང་

ལེགས་ཤོས་རྣམས་རྒྱ་མི ་གཞི ས་ཆགས་པ་ཚོ ར་སྤྲད་དེ་བོད་མི ་རྣམས་སྟོན་ཐོག་

སྨནི ་མི ་ཐུ བ་པའི་ས་ཆ་ཞན་སར་གནས་སྡདོ ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། འཛི ན་སྐྱོང་སྡ་ེ
35 ༡༩༥༩།༡༡།༡༠ ཉིན་གྱི་མི ་དམངས་ཉིན་རེའ་ི གསར་ཤོག་ཐོག་གསལ།
36 པེ་ཅིང་སྐྱར་ཞི བ། བམ་པོ ༣༡ ཨང་ ༧ དང་ ༨ ནང་གསལ།
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ཚན་ཁག་ནང་གི ་གལ་ཆེའི་གོ་གནས་ཚང་མ་རྒྱ་མི ས་གཞི ས་ཆགས་པ་ཚོ ར་སྤདྲོ ་
རྒྱུ་དགའ་འདེམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། བོད་ནང་རྒྱ་མི ་ཕོན་ཆེ་གནས་སྤ་ོ བྱས་པ་

དེས་བོད་མི འི་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་གནོད་སྐྱོན་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་གཤམ་གསལ་དཔ་ེ
མཚོ ན་གྱིས་ཁོངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུ བ་པ་སྟེ།

ལྷ་སའི་བར་སྐརོ ་ནང་གི ་ཚོ ང་

ཁང་མ་བརྩིས་པའི་ཚོ ང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་བསྡམོ ས་ ༡༢༨༢༧ ཡོ ད་པའི་ཁོངས་

ནས་ ༣༠༠ ཙམ་ལས་དེ་མི ན་ཚང་མ་རྒྱ་མི ས་བདག་བཟུང་བྱས་ཡོ ད། ཁམས་

ཀྱི་ཚ་བ་དཔའ་ཤོད་ནང་རྒྱ་མི འ་ི ཚོ ང་པ་ ༡༣༣ ཡོ ད་པ་དང་། བོད་མི འ་ི ཚོ ང་པ་

༡༥ ལས་མེད། བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་གཞན་དག་ནང་ཚོ ང་ཁང་སོགས་བདག་བཟུང་

བྱེད་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་བསྡར
ུ ་ཚད་ནི་ཆབ་མདོར་རྒྱ་མི འ་ི ཚོ ང་ཁང་ ༧༤༨

ཡོ ད་པ་དང་། བོད་མི འ་ི ཚོ ང་ཁང་ ༣ ལས་མེད། དེ་བཞི ན་ཨ་མདོའ་ི གྲོང་ཁྱེར་

ཁག་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ནི་དེ་བས་ཆེས་སྡག
ུ ་པ་ཡོ ད། དབྱིན་ཇིའ་ི གསར་འགོད་

པ་ཞི ག་གི ས་ས་གནས་ད་ེ ཚོ འི་ནང་བོད་མི ་རྣམས་ཡུལ་སྐརོ ་སྤྲོ་འཆམ་པ་ཚོ ས་དོ་
སྣང་བྱེད་ཡུལ་ཡ་མཚན་གྱི་དངོས་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་འདགུ ་ཅེས་བཤད་ཡོ ད།།
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༄༅། །བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས།
ངོ་སྤྲོད།
བོད་ནི་ཨེ ་ཤ་ཡའི་ཆུ་ཆེན་ཁག་གི ་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་དང་། འཛམ་

ི ་གི ་རོ་བོ་མཐོ་ཤོས་དང་། ཡངས་ཞི ང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ས་མཐོའ་ི ཐང་ཆེན། མི འ་ི
གླང

རི གས་ཀྱི ་ གནོད ་འཚེ ་ ཕོག ་མ་མ ྱོང ་བའི ་ གདོད ་མའི ་ ནགས་ཚལ་དང་ལུ ང ་
གཤོངས་མང་པོ་བཅས་ཡོ ད་པའི་ཡུལ་ལུང་ཞི ག་ཡི ན།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསླབ་བྱའི་སྙངི ་པོ་དང་།

སྔནོ ་མའི་

དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བཅས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་
སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་རང་བཞི ན་ངང་གོང་འཕེལ་བྱུང་ཡོ ད།

བོད་མི ས་གཏེར་

ཁ་སོ ག ས་ཡུ ལ ་གྱི ་ ཐོན ་ཁུ ང ས་སྔག
ོ ་འདོན ་བེད ་སྤྱོད ་བྱས་ཚེ ་ ཁོར ་ཡུ ག ་གི ་ སྐྱེ་

དངོས་གནས་སྟངས་ལ་དོ་ཕོག་འགྲོ་རྒྱུ་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་བྱེད་པ་དང་། ནང་

ི ་རྗེས་ཀུ ན་ནས་
པའི་ཆོ ས་ནས་ཀྱང་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་དང་སྙང

བསླངས་ཏེ་དེ་དག་གི ་གནས་གཞི ་བཅས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཡང་དག་པའི་བསླབ་བྱ་འདི་དག་འཚོ ་བའི་སྙངི ་པོ་ཡི ན་པར་བརྟེན་ཡུལ་གྱི་

གོམས་པའི་གཤི ས་ལུགས་སུ་འཇགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༩༢ ལོར་༸གོང་ས་ལྔ་པ་

ཆེན་པོས་རི ་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསྡམས་པའི་སྦུག་དམ་རྩ་ཚི ག་ཆེད་སྤལ
ེ ་མཛད་པ་ནས་
བཟུང་ལོ་ལྟར་སྦུག་དམ་རྩ་ཚི ག་ཆེད་སྤལེ ་གནང་མུས་སུ་ཡོ ད་པ་རེད།

བོད་འདི་རྒྱ་ནག་གི ་མི ་སེར་སྤལ
ེ ་ཡུལ་ད་ུ གྱུར་པ་དང་ཆབས་ཅི ག་ཁོར་

ཡུག་ཡོ ངས་ལའང་གཏོར་བཤི ག་ཚབས་ཆེ་ཕོག་ནས་རྩ་ཐང་དང་།

ས་ཞི ང་།

གདོད་མའི་ནགས་ཚལ། ཆུ་རྩ་འབྱུང་ཁུངས། སྐམ་གཤེར་གྱི་སྲོག་ཆགས་བཅས་
ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོ ད།
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རྩྭ ་ཐང་དང་། ས་ཞི ང་། རྒྱ་ནག་གི ་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་སྲིད་བྱུས།
བོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཙམ་རྩྭ ་ཐང་ཡི ན་ཞི ང་། དེ་དག་ནི་

འབགྲོ ་ལས་གཙོ ་བོར་བྱེད་པའི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ཞི ང་འབགྲོ ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་

རྨང་གཞི ་ཡི ན་པ་མ་ཟད། སྒ་ོ ཕྱུགས་སེམས་ཅན་ས་ཡ་ ༧༠ ཙམ་དང་། འབྲོག་
པ་མང་ཚོ གས་ས་ཡ་གཅིག་ཙམ་གྱི་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེའ་ི འཚོ ་རྟེན་ཡང་ཡི ན། རྩྭ ་
ཐང་ད་ེ དག་གི ་རང་བྱུང་ཆ་རྐྱེན་དེ་ཙམ་བརྟན་པོ་མེད་ཀྱང་འབྲོག་པ་མང་ཚོ གས་

ཚོ ས་ལོ ་སངྟོ ་ཕྲག་མང་པོའི་ཉམས་མྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་རྩ་ཐང་བདེ ་སྤདྱོ ་གནས་
ཚུལ་དངོས་དང་བསནྟུ ་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

པ་དང་།

རྩྭ ་ཁར་གཞི གས་ནས་སྐྱས་སྤ་ོ བྱེད་

རྩྭ ་ཐང་གི ་སྐྱེ་འཚར་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུ བ་ཐབས་སུ་སྤྱི་སྒརེ ་གཉིས་ཀས་

འགན་ཁུར་ལེན་པ་སོགས་ནི་བོད་མི འ་ི རྒྱུན་གྱི་གོམས་གཤི ས་ཡི ན།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་བཞི འི་རི ང་རྩྭ ་ཐང་ད་ེ ཚོ ར་གནོད་སྐྱོན་ཆེན་

པོ་བཏང་ཡོ ད་པ་ནི།

རྒྱ་མི ་གཞི ས་ཆགས་པ་ཚོ འ་ི ཆེད་ད་ུ རྩྭ ་ཐང་གསར་སྦལོ ་

བྱས་པ་དེས་རྩྭ ་ཐང་ལ་གནོད་འཚེ ་ཚབ་ཆེ་ཕོག་སྟེ། ས་ཆ་མང་པོ་ཞི ག་རྩྭ ་ར་དང་

ཞི ང་ལས་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་མེད་པའི་བྱེ་ཐང་ད་ུ གྱུར་ཡོ ད། དེས་རྐྱེན་པས་

བོད་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་མདོ་སྨད་ཨ་མདོའ་ི ཁུལ་གྱི་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྩྭ ་ཐང་བེད་

མེད་ད་ུ གྱུར་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གི ས་འབྲོག་པའི་སྒ་ོ ཕྱུགས་སེམས་ཅན་འཚོ ་སྐྱོང་བྱེད་

ཡུལ་རྩྭ ་ཐང་གི ་ས་གཤི ས་ལ་བསམ་བླ་ོ མ་བཏང་བར་འབྲོག་པའི་ས་ནས་བཙན་
འཕྲོག་བྱས་ཏེ་རྒྱ་མི ་གཞི ས་ཆགས་པ་ཚོ ར་སྤྲད་པར་བརྟེན།

བོད་ཀྱི་འབྲོག་པ་

རྣམས་ཀྱི་སྔར་སྲོལ་སྐྱས་སྤ་ོ བའི་ས་རྒྱ་ཆུང་ད་ུ སོང་བ་དང་། རྩྭ ་ཐང་ལའང་སླར་

གསོ་ཐུ བ་ཐབས་མེད་པའི་གནོད་འཚེ ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

ཨ་མདོ་ཁུལ་གྱི་རྨ་

ཆུ་རྫོང་ནང་ས་ཁྱོན་ཀི་ལོ་མི ་ཀྲར་གྲུ་བཞི ་མ་ ༡༠༠༠༠ ཡོ ད་པ་ནས་སུམ་ཆ་

གཅི ག་རྒྱ་དམག་གི ་རྟ་ལུགས་སོགས་སྒ་ོ ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ཡུལ་
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གྱི་ཕྱུགས་ར་བཟོས་པ་དང་། དེ་བཞི ན་རྔ་པ་དང་མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱི་རྩྭ ་ལེགས་པ་

ཚང་མ་རྒྱ་མི འ་ི དགོས་མཁོར་སྤྱད་ཡོ ད།

སྤྱིར་བཏང་དབུས་ཁུལ་གྱི་གཙང་ཆུའ་ི ཉེ་འགྲམ་ས་ཁུལ་དང་།

དེ་

བཞི ན ་ཨ་མདོ་ ཁུ ལ ་གྱི ་ རྨ་ཆུ འི ་ ཉ ་ེ འགྲམ་ས་ཁུ ལ ་བཅས་ནི་ བོད ་ཀྱི ་ ཞི ང ་ལས་
བྱེད་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཡི ན་པ་ལྟར་ནས་དང་། སྲན་མ་སོགས་འབྲུ་རི གས་སྣ་ཚོ གས་

འདེབས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

མཐོའ་ི ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ཡོ ད་པ།

སྔར་གྱི་ས་ཞི ང་འདེབས་སྲོལ་ལ་རང་བཞི ན་ས་
དཔེར་ན།

འབྲུ་རི གས་རེས་བསྐརོ ་གྱིས་
འདེབས་པ་དང་། འབྲུ་སྣ་རི གས་གཉིས་ད་ུ འདེབས་པ་སོགས་ཡི ན། སྐབས་རེ་

རང་བྱུང་གནོད་འཚེ ་ལོ ་ཉེས་བྱུང་ཡང་ཚབས་ཆེ འི་ཤུ གས་རྐྱེན་ཡོ ང་གི ་མེད།

གོང་གསལ་འབྱུང་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་དབུས་ཁུལ་གྱི་ལོ་རེའི་འབྲུ་
རི གས་ཐོན་འབབ་ཆ་སྙམོ ས་བྱས་ན་ཧེག་ཀྲར་རེ་ནས་ཀི་ལོ་

༣༠༠༠

དང་།

ཁམས་དང་ཨ་མདོའ་ི ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ལ་དེ་ལས་མང་བ་ཐོན་གྱི་ཡོ ད། བོད་

ཀྱི་གནམ་གཤི ས་ཁྱད་ཆོས་དང་མཚུངས་པའི་ས་ཁུལ་ཨུ་ར་ུ སུ་

(ཧེག་ཀྲར་རེ་

ནས་ཀི་ལོ་ ༡༧༠༠) དང་། ཁེ་ཎ་ཌ་ (ཧེག་ཀྲར་རེ་ནས་ཀི་ལོ་ ༡༨༠༠) གཉིས་

ལས་ཐོན་སྐྱེད་བཟང་པ་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་ནས་ཞི ་དྲག་གི ་རྒྱ་མི ་མང་པོ་བོད་ནས་གནས་སྤ་ོ བྱས་པ་ད་ེ ཚོ འ་ི

འཚོ ་རྟེན་དང་།

ཐོན་སྐྱེད་རྣམས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ ་ཕྱིར་ཚོ ང་བྱེད་ཆེད་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ས་བོད་ནང་ས་ཞི ང་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱས་ནས་གཡང་གཟར་གྲོག་རོང་རྣམས་

ཀྱང་ཞི ང་ཁ་བཟོས་པ་མ་ཟད། རྫས་ལུད་དང་། འབུ་སྨན། འདྲེས་སྦྱོར་བྱས་པའི་
ས་བོན་བཅས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཐོག བོད་པས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ནས་འདེབས་རྒྱུ་

ལས་རྒྱ་མི ས་བདེ ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་གྲོ་འདེབས་རྒྱུ ་དགའ་བ་བྱས་ཏེ་གནོན་ཤུ གས་

སྤྲད་ནས་གྲོ་འདེབས་ཡུལ་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་ར་ུ བཏང་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་འདྲེས་སྦྱོར་བྱས་
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པའི་ས་བོན་ལ་ནད་གཞི ་མུ་མཐུ ད་ཕོག་པའི་དབང་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་གྲོ་

གལ་ཏེ་བོད་ད་ུ རྒྱ་མི ་ས་ཡ་མང་པོ་གནས་

ཞི ང་ཡོ ངས་ལ་ལོ་ཉེས་བྱུང་བ་རེད།

སྤསོ ་གཞི ས་ཆགས་མ་བྱས་པ་ཡི ན་ན་བོད་ནང་ཞི ང་ཁ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད་དགོས་དོན་

གང་ཡང་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

གདོད་མའི་ནགས་ཚལ་དང་། ནགས་ཚལ་གཅོད་འབྲེག
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་བོད་ཀྱི་གདོད་མའི་ནགས་ཚལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་

བཞི ་མ་ ༢༢༡༨༠༠ ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ནགས་ཚལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་

སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི ་མ་ ༡༣༤༠༠༠ ལས་མེད་པ་ཧ་ལམ་ཕྱེད་ཙམ་ཉུ ང་ད་ུ ཕྱིན་ཡོ ད།

བོད་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ཕལ་ཆེ ་བ་ས་བབས་དམའ་བའི་ལྷ་ོ ཤར་མཐའ་མཚམས་ས་

ཁུལ་དང་གཙང་པོའ་ི གཡས་གཡོ ན་རི ་འདབས་བཅས་སུ་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་དག་

མང་ཆེ་བ་ལོ་ཉིས་བརྒྱའི་སྔནོ ་ནས་སྐྱེས་པ་ཤ་སྟག་ཡི ན། ཤི ང་རི གས་གཙོ་བོ་ནི་

ས་མཐོའ་ི སྟེང་ད་ུ སྐྱེ་བའི་ཐང་ཤི ང་དང་། ཤུ ག་པ་སོགས་ཤི ང་སྣ་རི གས་འདྲ་མི ན་
མང་པོ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལྷ་ོ ཕྱོགས་རླན་གཤེར་ཁུལ་གྱི་མི ་ཀྲར་ ༤༣༠༠ བར་གྱི་

ས་ཁུལ་ད་ུ སྐྱེ་འཚར་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད། ཤི ང་ནགས་ཀྱི་ཆ་སྙམོ ས་མཐུ ག་ཚད་ནི་ཧེག་
ཀྲར་རེར་མི ་ཀྲར་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི ་མ་ ༧༢༧ རེ་ཟིན་གྱི་ཡོ ད། བོད་དབུས་

ཁུལ་གྱི་ཐང་ཤི ང་སོགས་ཤི ང་རི གས་ཀྱི་ཆ་སྙམ
ོ ས་མཐུ ག་ཚད་ད་ེ ཧགེ ་ཀྲར་རེར་
ི ་གི ་
མི ་ཀྲར་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི ་མ་ ༢༣༠༠ ཙམ་ཟིན་གྱི་ཡོ ད་པ་དེ་ནི་འཛམ་གླང
མཐུ ག་ཚད་ཆེ་ཤོས་ལ་སླབེ ས་ཀྱི་ཡོ ད།

བོད་ཀྱི ་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་འཁོར་ལམ་ཇི ་ཙམ་གསར་

སྐྲུན་བྱས་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ནགས་ཚལ་མང་ད་ུ ཕྱིན་ཡོ ད། འཁོར་ལམ་རྣམས་ནི་
རྒྱ་དམག་དང་།
ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱིས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པ་དང་།
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དེ་དག་གི ་ཆེ ད་ད་ུ བཏང་བའི་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ འི་འག་ྲོ གནྲོ ་

གྱི་ཁོངས་ནས་བཏང་ཡོ ད།

དེ་སྔ་གཅོད་འབྲེག་གཏན་ནས་བྱེད་མྱོང་མེད་པའི་

ནགས་ཚལ་ཁག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཡུག་གཅི ག་ཏུ ་བཅད་ད་ེ རི ་ཀླུང་ཐམས་ཅད་

སྐྱ་ཐེར་བཟོས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ཤི ང་ཆ་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་ཚད་ནི་མི ་

ཀྲར་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི ་མ་ས་ཡ་ ༢༤༤༢ ཡི ན་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོའ་ི ནགས་
ཚལ་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཙམ་ཟིན་པ་དང་། དེ་དག་གི ་རི ན་ཐང་ནི་ཨ་རི འ་ི

སྒརོ ་མོ་དངུ ་ཕྱུར་ ༤༥ ཙམ་ཟིན་གྱི་ཡོ ད། ཤི ང་ནགས་གཅོད་འབྲེག་ནི་བོད་

ནང་ལས་ཀ་སྤྲོད་ཡུལ་ཆེ་ཤོས་གྲས་ཤི ག་ཡི ན། དཔེར་ན། ཀོང་པོ་ཁུལ་གཅིག་

པུར་དམག་མི ་དང་། བོད་མི ་བཙོན་པ་ ༢༠༠༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་ཤི ང་ནགས་

གཅོད་འབྲེག་དང་དབོར་འདྲེན་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་ཨ་
མདོ་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱོན་ནི་ཧེག་ཀྲར་ས་ཡ་ ༢་༢༠ དང་། ཤི ང་
ཆ་གསོག་ཚད་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི ་མ་ས་ཡ་ ༣༤༠ ཡོ ད། “ ལོ་རབས་བརྒྱད་

ཅུའ་ི ནང་ནགས་ཚལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཧེག་ཀྲར་ས་ཡ་ ༡་༡༧ དང་། ཤི ང་ཆ་གསོག་
37
ཚད་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི ་མ་ས་ཡ་ ༡༨༠ ཉུ ང་ད་ུ སོང་ཡོ ད།” དེ་མཚུངས་རྒྱ་
ནག་གི ས་ “ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ བར་ལོ་སུམ་ཅུའ་ི རི ང་ཀན་ལྷ་ོ བོད་རི གས་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་ནས་ཤི ང་རྒྱ་ཆ་དཔངས་གྲུ་བཞི ་མ་ས་ཡ་ ༦་༤༤ གཅོད་འབྲེག་བྱས་ཡོ ད་

པ་རེད། ཤི ང་ཆ་དེ་དག་རི ང་ཚད་མི ་ཀྲར་ ༣ དང་། ཞེང་ཚད་སན་ཌི ་མི ་ཀྲར་

ུ ་བུར་གཏུ བས་ནས་དེ་དག་མཐུ ད་བརྒྱབ་པ་ཡི ན་ན། འཛམ་
༣༠ བྱས་པའི་དམ
38
ི ་གི ་སའི་གོ་ལར་བསྐརོ ་བ་གཉིས་འཁོར་ཐུ བ་ངེས་ཡོ ད་པ་རེད།”
གླང

37 རྔ་པ་བོད་རི གས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། ཟི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༥ ཤོག་གྲངས་ ༡༤༩ ནས་ ༡༥༤ བར་
གསལ།
38 ཀན་ལྷ་ོ བོད་རི གས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། ཀན་སུ འུ་མི ་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༧ ཤོག་གྲངས་ ༡༤༥ ནང་
གསལ།
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བོད ་ས་མཐོའི་ཐང་ཆེ ན ་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་གཞི ་ རྒྱ་ཆེ ་ ལ་དམི ག ས་

བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོ ས་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡི ན་རུང་རྒྱ་ནག་གི ས་མུ ་མཐུ ད་ཉམས་ཆག་
གཏོང་བཞི ན་པ་རེད།

བོད་ཀྱི་ས་མཐོའ་ི ཐང་ཆེན་གྱིས་ཨེ ་ཤ་ཡའི་མཁའ་རླུང་

རྒྱུགས་ཚད་དང་གནམ་གཤི ས་ལ་ཤུ གས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ནི་ཚན་རི ག་པས་

བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་སའི་གོ་ལའི་ཕདྱེ ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལ་གནམ་

གཤི ས་འགྱུར་ལྡགོ ་ཆེན་པོ་ཡོ ང་བ་ནི་དེས་རྐྱེན་པས་ཡི ན་ལུགས་བཤད་ཡོ ད། ས་
ཆའི་གྱེན་ཐུ ར་དང་། རླན་གཤེར། ཚ་གྲང་མི ་སྙམོ ས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ཀྱིས་རྐྱེན་པས་ཤི ང་ནགས་གསར་སྐྱེ་དང་། བསྐྱར་འཛུགས་བྱེད་ཡུལ་ཆེས་ཉུ ང་
ད་ུ སོང་བ་བཅས་ཤི ང་ནགས་ཡུག་གཅི ག་ཏུ ་བཅད་པ་དེས་བོད་ཀྱི་ནགས་ཚལ་

ཐོན་ཁུངས་ལ་སླར་གསོ ་བྱེད་ཐབས་བྲལ་བའི་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་བཟོས་
ཡོ ད།

ཆུའ་ི ཐོན་ཁུངས་དང་ཆུ་ཤུ གས་གླགོ ་འདོན།
བོད་ནི་ཨེ ་ཤ་ཡའི་ཆུ་འབྱེད་མཚམས་ཀྱི་རི ་བོ་ལྟ་བུ་དང་། ཨེ ་ཤ་ཡའི་

ཆུ་བོའ་ི འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཞི ག་ཡི ན། ཆུ་བོ་མང་ཆེ་བའི་ཆུ་རྩ་གངས་རི ་དང་།

འཁྱག་ཀླུང་། ས་འོག་གི ་ཆུ་གཏེར་བཅས་ལ་ཐུ ག་པར་བརྟེན་ཆུ་རྩ་ཧ་ཅང་བརྟན་

པོ་ཡོ ད། བོད་ཀྱི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱིས་ཨེ ་ཤ་ཡའི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥་༥

ཟིན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཆུའ་ི རྒྱུགས་ཚད་ཀྱིས་ཨེ ་ཤ་ཡའི་ལོ་རེའ་ི ཆུ་རྒྱུགས་ཚད་ཀྱི་

བརྒྱ་ཆ་ ༦ དང་། ལོ་རེར་ཆུ་བརྟན་པོ་རྒྱུགས་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༡ ནས་ ༡༤

བར་ཟིན་གྱི་ཡོ ད།

བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའ་ི རྒྱུགས་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཕྱི་རོལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ ་འགྲོ་

གི ་ཡོ ད་ཅིང་། བོད་ནང་སྤྱིའ་ི རྒྱུགས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་མི ན་ཙམ་ལས་བེད་སྤྱོད་
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བྱེད་ཀྱི་མེད། ཆུ་བོ་ཁག་ལ་བྱེ་འདམ་འདྲེས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་ཡོ ད་ཅིང་། རྨ་

ི ་
ཆུ་དང་། དབུས་ཀྱི་གཙང་པོ། འབྲི་ཆུ། སེང་གེ་ཁ་འབབ་བཅས་ནི་འཛམ་གླང
ནང་བྱེ་འདམ་འདྲེས་ཚད་མཐོ་ཤོས་སུ་བརྩི་བའི་ཆུ་བོ་ལྔའི་ཁོངས་སུ་ཚུ ད་ཡོ ད།

ཤར་གྱི་རྨ་ཆུ་ནས་ནབུ ་ཀྱི་སེང་གེ་ཁ་འབབ་བར་གྱི་ཆུ་བོ་ཁག་གི ས་འཛམ་གླིང་

མི ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༧ ཙམ་ལ་ཞི ང་ལས་སོགས་ཀྱི་ཆུའ་ི མཐུ ན་རྐྱེན་སྐྲུན་གྱི་
ཡོ ད། བོད་ནང་རང་བྱུང་གི ་མཚོ ་དང་མཚེ འུ་ ༢༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་

གི ་རྒྱ་ཁྱོན་ཀི་ལོ་མི ་ཀྲར་གྲུ་བཞི ་མ་ ༣༥༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཟིན་ཞི ང་། དེ་དག་གི ་
ཁྲོད་ད་ུ བོད་མི ་ཚོ ས་ཤི ན་ཏུ ་རྩ་ཆེར་བརྩི་བའི་མཚོ ་དང་མཚེ འུ་ཡང་མང་པོ་ཡོ ད།
གྱེན་ཐུ ར་གཟར་བའི་ས་བབས་དང་།

གཙང་ཆུ་ཕུན་སུམ་ཚོ གས་པོ་

ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལ་ཆུ་ཤུ གས་ཀྱི་གླགོ ་མཱེ་གྷ� ཝ་ཀྲི ༢༥༠༠༠ ལྷག་ཙམ་འདོན་ཐུ བ་

པའི་ནསུ ་པ་ལྡན་ཡོ ད།

ི ་ཐོག་གི ་ཆུ་ཤུ གས་ཀྱི་གླགོ ་འདོན་ཚད་
དེ་ནི་འཛམ་གླང

མཐོ་ཤོས་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཆོག་པ་ཡི ན། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་གཅིག་པུར་ཆ་

བཞག་ནའང་། ཆུ་ཤུ གས་ཀྱི་གླགོ ་མེ་གྷ� ཝ་ཀྲི ༢༠༠༠༠༠ མཁོ་འདོན་བྱེད་ཐུ བ་

པའི་ནསུ ་པ་ཡོ ད་པ་རེད།

ུ ་ཤུ གས་ནི་ས་ཧ་ར་ཕུ ད་པའི་འཛམ་གླིང་གི ་ཚད་
བོད་ཀྱི ་ཉི་འོད་ནས

མཐོ་ཤོས་སུ་སླབེ ས་ཀྱི་ཡོ ད། ཆ་སྙམོ ས་བྱས་ན་ལོ་རེར་ཉི་འོད་ནསུ ་ཚད་སན་ཌི ་

མི ་ཀྲར་གཅིག་གི ་ནང་ཉི་འོད་ཀྱི་ཚ་ཤུ གས་ཀི་ལོ་ཁེ་ལོ་རི ་ ༢༠༠ (Kilocalories per cm) ཟིན་གྱི་ཡོ ད། ས་འོག་ཚ་ནས
ུ ་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱང་དེ་མཚུངས་

ཕུན་སུམ་ཚོ གས་པོ་ཡོ ད་པ་དང་།

ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་འཚེ ་མེད་པའི་ནསུ ་པའི་

འབྱུང་ཁུངས་ཤི ན་ཏུ ་ཕུན་སུམ་ཚོ གས་པོ་ཡོ ད་བཞི ན་ད་ུ རྒྱ་ནག་གི ས་ལུང་དབྱང་
ཞ་ལྟ་བུའ་ི ཆུ་རགས་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་དང་། ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ འ་ི ཆུ་ཤུ གས་
གླགོ ་ཁང་ལྟ་བུའ་ི གླགོ ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་དང་བྱེད་བཞི ན་པ་རེད།
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འཛུགས་སྐྲུན་ད་ེ དག་གི ་དམི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་ནི་རྒྱ་མི ་གཞི ས་ཆགས་
པ་ཚོ ་དང་།
དེ་བཞི ན་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་བཟོ་གྲཱ་ཁག་གི ་ཆེད་ད་ུ
དམི གས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ལས། བོད་མི ར་ཕན་ཐོགས་དེ་ཙམ་ཡོ ང་གི ་མེད། ཆུ་

ཤུ གས་གླགོ ་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པ་དེས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་དང་།
མི ་མང་ལ་གནོད་འཚེ །

རི ག་གཞུང་ལ་བརྩི་མེད་བྱས་པ་བཅས་ཀྱི་གྱོང་གུན་

རྣམས་བོད་མི ་མང་ལ་ཕོག་ཡོ ད་པ་རེད། དཔེར་ན། བོད་མི ་རྣམས་རང་གི ་སྡདོ ་

ཡུལ་ནས་བཙན་དབང་གི ས་སྤ་ོ རུ་བཅུག་ས་ྟེ དའེ ི་ཚབ་ཏུ ་རྒྱ་ནག་ནས་ཡོ ང་བའི་
གླགོ ་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་གྱི་མི ་ལས་བཟོ་དང་འཛི ན་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་
ཡི ན་ཟེར་བའི་རྒྱ་མི ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བཞག་ཡོ ད།

རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་གླགོ ་ཁང་དེ་

རི གས་ཀྱིས་བོད་མི ་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་ཚུ ལ་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད་
ཀྱང་། དོན་དངོས་ཐོག་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་ཕན་གྱི་མེད་པ་མ་ཟད། དེར་ཐེ་བྱུས་

བྱེད་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ནི་དེ་བས་ག་ལ་ཡོ ད།

བོད་མི ་ཚོ ས་རྩ་ཆེར་བརྩི་བའི་ཡར་

འབྲོག་གཡུ་མཚོ འ་ི ཆུ་ཤུ གས་གླགོ ་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཆ་བཞག་ན།

བོད་མི ་

མང་དང་། ལྷག་པར་ད་ུ པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ང་ཕོད་རྣམ་གཉིས་

ཀྱི་གླགོ ་ཁང་རྒྱག་རྒྱུར་ངོ་རལ
ྒོ ་གནང་སྟབས་རེ་ཞི ག་འཛུགས་སྐྲུན་ཕྱིར་འགྱངས་
བྱས་ཀྱང་། དེང་སྐབས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་བཞི ན་པ་རེད། ལས་གྲྭ་དེའ་ི ནང་རྒྱ་

དམག་ ༡༥༠༠ ལྷག་ཙམ་ཆེད་ད་ུ བཙུགས་ནས་བོད་མི ་ཚོ ་དེའ་ི ཉེ་འཁྲིས་ལ་འགྲོ་
བསྐྱོད་མི ་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོ ད་པ་རེད།

གཏེར་དངོས་དང་། གཏེར་དངོས་སྔགོ ་འདོན།
རྒྱ་མི འ་ི གཞུང་འབྲེལ་ཡི ག་ཆར་གསལ་བར་གཞི གས་ན།

བོད་ད་ུ

གཏེར་དངོས་རི གས་མི ་འདྲ་བ་ ༡༢༦ ཙམ་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་དག་གི ་ནང་ནས་

ཡུ་རེ་ནི་ཡམ་དང་། ལི ་ཐི་ཡམ། ཟངས། ཀོ་ལྕགས། ཚ་ལ་དཀར་པོ། ལྕགས་
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ི ་ནང་གི ་མཐོ་གྲས་སུ་སླབེ ས་ཡོ ད།
སོགས་ཀྱི་གཏེར་ཁའི་གསོག་ཚད་ནི་འཛམ་གླང
ཨ་མདོ་ཁུལ་ད་ུ ཡོ ད་པའི་ར་ྡོ རྣུམ་གྱི་གཏར
ེ ་ཁ་ནས་ལོ་རེེར་མ་བཅོས་ར་ྡོ སྣུམ་ཀནྲོ ་

ས་ཡ་རེ་སྔགོ ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

བོད་ནང་གི ་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་

གཏེར་དངོས་དང་། ཤི ང་ནགས་སོགས་ཀྱི་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ས་གནས་གང་

ད་ུ བཟང་བ་ཡོ ད་མེད་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུ བ། ཐོན་ཁུངས་དེ་དག་རྒྱའི་ཁེ་ཕན་

ུ ་
ཆེད་ད་ུ རྒྱ་ནག་ལ་དབོར་འདྲེན་བྱེད་བཞི ན་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་མེད་ད་ུ མི ་རང

བའི་གཏེར་དངོས་ ༡༥ ཡོ ད་པའི་ཁོངས་ནས་གཏེར་དངོས་ ༧ ལོ་བཅུ་ཕྲག་
འདིའ་ི ནང་ཕལ་ཆེར་རྫོགས་ཉེར་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་བཞི ན་ལྕགས་རི གས་མི ན་པའི་

གཏེར་དངོས་རྣམས་ཕལ་ཆེ ར་རྫོགས་ཟིན་པར་བརྟེན་བོད་ནང་གཏེར་དངོས་

སྔགོ ་འདོན་བྱ་རྒྱུའི་ལས་རི གས་ཤུ གས་ཆེར་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།

ུ ་
དས

ུ ་མཇུག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་གཏར
རབས་འདིའི་དས
ེ ་དངོས་སྔགོ ་འདོན་གྱི་ལས་
གཞི ་གཙོ་བོ་རྣམས་བོད་ད་ུ སྤ་ོ རྒྱུའི་འཆར་གཞི ་ཡོ ད་འདགུ

ལྷག་པར་གཏར
ེ ་ཁ་ཐོན་ཡུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་འགན་སྲུང་གཏན་ནས་

མེད་པ་དས
ེ ་གཡང་གཟར་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་རྣམས་ད་ེ བས་མི ་བརྟན་པ་བཟོས་པ་
དང་། ས་གཤི ས་ཀྱང་ཞན་ད་ུ སོང་ནས་མི འ་ི འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཚེ ་སྲོག་ལ་གནོད་

འཚེ ་ཚབས་ཆེ་བཟོ་གི ་ཡོ ད།
རི ་དྭགས།

རྒྱ་མི ས་བོད་ཀྱི་རི ་དྭགས་དང་།

བྱ་རི གས་སྣ་ཚོ གས་གནས་ཡུལ་ལ་

གཏོར་བཤི ག་བཏང་ནས་གང་བྱུང་བསད་བཟུང་བྱས་པར་བརནྟེ ་སག
ྲོ ་ཆགས་

མང་པོ་ཞི ག་རྩ་མེད་ད་ུ སོང་བ་དང་།

རྒྱ་དམག་གི ས་རང་འགུལ་མེ་མདའ་
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སོ ག ས་མཚོ ན ་ཆ་བ དེ ་སྤྱད་ནས་འབ ངྲོ ་དང་རྐྱ་མང་པོ་ རྩེད ་མོ འི ་ ངང་སྡབེ ས་
གསོད་བཏང་བ་ནི་ཚང་མས་མཐོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་ཡི ན།
ཁོ་པ་ཚོ ས་རི ་དྭགས་གང་བྱུང་བརྒྱབ་པས་མ་ཚད།

ད་དངུ ་རྩ་མེད་

ད ་ུ འག ་ྲོ ལ་ཉ ་ེ བའི་ རི ་ དྭག ས་ད ་ེ ཚོ ་ ཕྱི ་ རྒྱལ་འབྱོར་ལྡན ་པ་ཚོ ར ་རི ་ དྭག ས་རྒྱག་

ཆོག་པའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ། ཨ་རི ་དང་། ཡོ ་རོབ་ནབུ ་

མའི་འབྱོར་ལྡན་ཚོ འི་ཆེ ད་ད་ུ རི ་དྭགས་རྒྱག་པའི་སྤྲོ་འཆམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་གོ་སྒྲིག་
བྱེད་བཞི ན་པ་རེད།

རི གས་རྒྱུད་རྩ་བརླག་ཏུ ་འགྲོ་ཉེན་ཡོ ད་པའི་རི ་དྭགས་ཀྱི་

ཁོངས་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེ་ཤོས་བྱས་ཡོ ད་ཟར
ེ ་བའི་གཙོ ད་དང་གཉན་གཉིས་ཀྱང་

ཁོང་ཚོ ར་རྔོན་ཆོག་པའི་གོ་སྐབས་སྤྲད་ཡོ ད། ཁྱི་ར་བ་དེ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

གཙོད་རེེར་ཨ་སྒརོ ་ ༣༥༠༠༠ དང་། གཉན་རེར་ཨ་སྒརོ ་ ༢༣༠༠༠ ཤ་བ་

མཆུ་དཀར་རེར་ཨ་སྒརོ ་ ༡༣༠༠༠ གནའ་བ་རེར་ཨ་སྒརོ ་ ༧༩༠༠ ཤ་བ་སྨུག་
པོ་རེར་ཨ་སྒརོ ་ ༣༥༠༠ བཅས་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། གོང་གསལ་གྱི་རི ་དྭགས་
རྣམས་ནི་རྩ་མེད་ད་ུ འགྲོ་ཉེན་ཡོ ད་པ་ཤ་སྟག་ཡི ན།

ི ་
དེས་རྐྱེན་པས་འཛམ་གླང

གི ་ཞི བ་འཇུག་པ་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་རི ་དྭགས་དང་སག
ྲོ ་ཆགས་འགའ་ཤས་སྐར
ོ ་ཤེས་
རྟོགས་བྱུང་མེད་ལ། འགའ་ཤས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡང་ཉམས་ཞི བ་མ་བྱས་གོང་

དེ་དག་རྩ་མེད་ད་ུ འགྲོ་རྒྱུ་ཉེན་ཁ་སླབེ ས་པ་མ་ཟད།

བོད་མི ས་རྩ་ཆེར་བརྩི་ཞི ང་

ི ་ནང་རི ན་ཐང་ཆེ་བའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རི གས་མང་པོ་ཞི ག་འཚོ ་གནས་
འཛམ་གླང

མ་ཐུ བ་པའི་ཉེན་ཁ་སླབེ ས་ཡོ ད། གལ་ཆེའ་ི ཁོར་ཡུག་མང་པོ་ཞི ག་དང་།

དྭགས་སེམས་ཅན་གནས་ཡུལ་གལ་ཆེ་ཁག་ལ་ཁ་ཙམ་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱང་མེད།

རི ་

རྒྱ་ནག་གི ་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོའི་ནང་བོད་ནང་གི ་རི ་དྭགས་འགའ་ཞི ག་

རྩ་བརླག་ཏུ ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་སྐརོ ་ཁས་ལེན་བྱས་འདགུ
༡༩༩༠

དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་

ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རང་བྱུང་གཅེས་སྲུང་ཚོ གས་སྡ་ེ བཏོན་པའི་ཡི ག་ཆའི་
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ནང་བོད་ཀྱི་རི ་དྭགས་ཀྱི་ཁོངས་ནས་རི གས་ ༣༠ ཙམ་རྩ་བརླག་ཏུ ་འགྲོ་རྒྱུའི་

ཉེན་ཁ་ཡོ ད་སྐརོ ་འཁོད་འདགུ

བོད ་ནང་ཁོར ་ཡུ ག ་སྲུ ང ་སྐྱོབ་ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་ད ་ེ རྒྱ་ནག་ནང་འགོ ་

འཛུགས་བྱས་ནས་ལོ་མང་པོ་སོང་རྗེས་སུ་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་ཞི ག་རེད། དེའ་ི
ནང་རྒྱ་ནག་གི ་ཞི ང་ཆེན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བཅུག་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་རྣམས་
ཚུད་མེད།

བོད་ནང་རི ་དྭགས་གནས་ཡུལ་གྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཁུལ་ཡི ན་ཞེས་གཞུང་

འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ས་ཁྱོན་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོའ་ི ལོ་མཇུག་བར་
སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི ་མ་ ༣༡༠༠༠༠ ཡི ན་ཞི ང་། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་

༡༢ ཙམ་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཆོག

ི ས་རོ།
རྡུལ་ཕྲན་གྱིས་གཙོས་པའི་དགུ ་ནསུ ་ཅན་གྱི་སྙག
རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་མེ ་ ཤུ ག ས་འཕུ ར ་མདེལ ་གྱི ་ རྩེ་ མོ ར ་བསྒར ་བའི་

རྡུལ་ཕྲན་གྱི་འབར་མདེལ་

པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོ ད།

༩༠

སྐརོ ་ཞི ག་བོད་ནང་གཏན་འཇོག་བྱས་ཡོ ད་

ཨ་མདོར་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ནག་ནབུ ་བྱང་གི ་རྡུལ་ཕྲན་

མཚོ ན་ཆ་ཉམས་ཞི བ་དང་གོ་ལག་བཟོ་བཀོད་ཁང་སྟེ། བསྟི་གནས་དགུ་པ་ཞེས་

པས་རལ
ྡུ ་ཕྲན་གྱི་སྙགོ ས་རོ་ཁནྱོ ་ཆེ་ཞི ག་བོད་ནང་སྦས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཐོན་
ཡོ ད།

ཝ་ཤི ན་ཌོན་ད་ུ ཡོ ད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཁང་གི ས་བཏོན་

པའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་བོད་ཅེས་པའི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་འཁོད་པ་ལྟར་ན།

ི ས་རོ་སྣང་མེད་ཀྱི་དོར་བ་དང་།
སྙག
སྦས་ཡོ ད་པ་རེད།

རྡུལ་ཕྲན་གྱི་

དེ་དག་ས་དོང་གཏིང་ཟབ་མེད་པའི་ནང་

ི ས་
འོན་ཀྱང་བསྟི་གནས་དགུ་པས་སྦས་པའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་སྙག

རོ་དེ་དག་གི ་རྣམ་པ་དང་མང་ཉུ ང་ཇི་ཙམ་སྦས་ཡོ ད་པ་ད་ལྟ་ཆ་ཚང་བ་ཞི ག་ཤེས་

རྟོགས་ཐུ བ་མེད།
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ི ་གསོ ག་ཚད་
རྒྱ་ནག་གཞུ ང་འབྲེལ་ཡི ག་ཆའི་ནག་བོད་ནང་རྡུལ་སྙང

མཐོ་ཤོས་ཡི ན་ཞེས་གསལ་ཡོ ད།

རྡུལ་སྙངི ་དེ་དག་བཅོས་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་རི མ་

རྔ་པ་ཁུལ་ད་ུ རྡུལ་སྙངི ་གི ་བཟོ་ལས་ཁང་ཞི ག་
ཡོ ད་པ་དེའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཆུ་བདེ ་སྤདྱོ ་བྱས་ཏ་ེ ཡུལ་མི ་མང་པོར་འཆི ་སྐྱོན་བྱུང་
ལས་ཀ་བོད་ནང་བྱེད་པ་དང་།

ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་ཕྲུ་གུ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་མང་པོ་སྐྱེ་བ་སོགས་

ཡུལ་མི ་ཚོ ར་བརྗོད་རྒྱུ་ཡོ ད།

ུ ་བའི་ས་འོག་
ཨ་མདོའ་ི ནང་འཐུ ང་ཆུར་སྤྱད་རང

གི ་ཆུ་ཉུ ང་ཉུ ང་ལས་མེ ད་པ་དེ་དག་ལ་ས་སྟེང་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་སྦགས་བཙོ ག་འཕོག་

རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་པ་མཐོང་གསལ་ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་ཤར་བ་ནས་བཟུང་

ཨ་མདོ་ཏེ་པོ་དང་མཛོ ད་དགེ་གཉིས་ནང་རྡུལ་སྙངི ་སྔགོ ་འདོན་བྱས་ནས་གཙང་

བཟོའ་ི ལས་ཀ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ཨ་རི འ་ི གྲོང་ཁྱེར་

ི ས་རི གས་རྫས་ལུ ད་ཡི ན་ཁུ ལ་གྱི ས་རྒྱ་ནག་
གྱི ་གནོད་འཚེ ་ཅན་གྱི ་བཙོ ག་སྙག

བརྒྱུད་བོད་ནང་གསོག་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ འི་འཆར་གཞི ་ཡོ ད་སྐརོ ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞི ་བའི་

ི ས་རོ་དེ་རི གས་ཨ་རི འ་ི ནང་
ཁོར་ཡུག་ཚོ གས་པས་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད། སྙག

རྫས་ལུད་བདེ ་སྤདྱོ ་བྱས་རྐྱེན་ནད་གཞི ་འདྲ་མི ན་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོ ད་
པ་རེད།

མཐའ་བསྡམོ ས།
བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གི ་དཀའ་ངལ་ནི་རྙག
ོ ་གི ་རང་བཞི ན་ཅན་ཞི ག་ཡི ན་

པས་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཞི ག་བཏང་བ་ཙམ་གྱིས་དཀའ་ངལ་ད་ེ སེལ་ཐུ བ་པ་ཞི ག་
མི ན། ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་གཏོང་མཁན་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་ཡི ན་
པས་མི ་མང་ལ་ཁྲིམས་སདོམ་བྱེད་པའམ།

ཡང་ན་ས་ཁུལ་འགའ་ཞི ག་སྲུང་

སྐྱོབ་ས་ཁུལ་ད་ུ གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་་ཐོག་ཡོ ང་མི ་ཐུ བ། གཙོ་
བོ་རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ར་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གི ་ཐོབ་ཐང་བོད་མི ར་ཚོ ར་སྤྲད་
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ནས་ཁོང་ཚོ ར་ད་ེ སྔའི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཅེས་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས་རྣམས་ལག་ལེན་
བསྟར་ད་ུ འཇུག་རྒྱུའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྙངི ་སྟོབས་ཤི ག་ཡོ ད་དགོས་པ་དེ་ཡི ན།

༸གོང ་ས་མཆོ ག ་ནས་བོད ་ས་ཡོ ང ས་རྫོག ས་ཞི ་ བའི་ བས ་ྟི གནས་སུ ་

བསྒྱུར་ཏེ་རང་བྱུང་ཁམས་དང་མི ་རྣམས་མཉམ་གནས་ཐུ བ་པའི་ཞི ་བདེའི་བསྟི་
གནས་ཤི ག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་ལྟ་བུའ་ི བོད་ནི་དྲག་པོའ་ི

གོ་མཚོ ན་སོགས་གཏན་ནས་མེད་པར་མང་གཙོ འ་ི གཞུང་གི ས་སདྲི ་དབང་འཛི ན་
ཞི ང་།

དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བྱུང་གཏེར་དངོས་

བཅས་པ་གསོན་གནས་ཐུ བ་པའི་ལུགས་མཐུ ན་བེད་སྤྱད་ད་ེ མི ་མང་གི ་འཚོ ་བར་
ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་པ་ཞི ག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡི ན།

དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ཉེ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག བྷང་ལ་དེ་ཤི །

པ་ཀི ་སི ་ཐན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་འཕྲལ་ཕུགས་ཁེ་ཕན་ཡོ ད་པའི་

བྱ་བ་ཞི ག་ཡི ན། གང་ལགས་ཤེ་ན། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་རྒྱལ་མཚམས་ལས་

བརྒལ་པའི་ཕན་ནསུ ་ལྡན་ཡོ ད་པས་ཡི ན། གོང་གསལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཞི ས་གཙོས་

པའི་འཛམ་གླིང་མི ་འབོར་གྱི་ཕདྱེ ་ཀ་ཙམ་ཞི ག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་

བརྟེན་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། ཉེ་བའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ནང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ལ་ཆི ་ལོག་ཆེན་

པོ་བྱུང་བ་ནི་བོད་ནང་ཤི ང་སྣ་གཅོད་འབྲེག་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་པའི་ཉར
ེ ་ལེན་ལས་
བྱུང་བ་ཞི ག་ཡི ན། རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ནང་ཤི ང་ནགས་གཅོད་འབྲེག་དང་རྡུལ་སྙངི ་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་ལས་ཀ་མུ ་མཐུ ད་བྱས་པ་ཡི ན་ན་ཆུ་བོ་ད་ེ དག་གི ་གནོད་
འཚེ ་དེ་བས་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་རྒྱུ་རེད།

རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ཀྱི་ཆུ་ཕྲན་མང་པོ་སྦགས་བཙོ ག་བཟོས་པ་ངོས་ལེན་

བྱས་ཡོ ད།

ཁོང་ཚོ ས་ཆུ་བོའ་ི རྒྱུགས་སྟངས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི ་གང་ལའང་བརྩི་མེད་

བྱེད་པ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི ་ཁྱི མ་མཚེ ས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བླ་ོ འཚབ་བྱེད་དགོས་པ་ཞི ག་
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ཡི ན་ལ།

རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོ འ་ི ནང་རྒྱུགས་པའི་ཆུ་བོ་གང་ཞི ག་ལ་སྦགས་བཙོག་ཅི་

འདྲ་བཟོ་གི ་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་བརྩད་གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེ དག་ལ་

ཡོ ད། གལ་ཏེ་ཛ་དྲག་གི ་ཐོག་ནས་སྦགས་བཙོག་གི ་རི གས་འགོག་ཐབས་མ་བྱས་

ཚེ་འག་ྲོ བ་མི འི་བད་ེ སྐྱིད་ཀྱི་གཞི ་རྩ་ཡི ན་པའི་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོ་དེ་དག་ལ་གནོད་སྐྱོན་
ཚབས་ཆེ་ཕོག་ནས་དེའ་ི ཕན་ནསུ ་ཀྱི་རང་བཞི ན་མེད་པར་གྱུར་སྲིད་པ་ཡི ན།།
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༄༅། །དྲག་པོའ་ི རྟེན་གཞི ་དང་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཞི ་བདེ།
ངོ་སྤྲོད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་མི འ་ི མདནུ ་སྐྱོད་དཔུང་སྡ་ེ

ུ ་
བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ད་ུ སླབེ ས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོའ་ི དཔྱིད་དས
དམག་སྡ་ེ ཨང་བཅོ་བརྒྱད་པ་བོད་ཤར་ཕྱོགས་དར་རྩེ་མདོ་དང་བོད་བྱང་ཤར་ཨ་

མདོ་ཁུལ་དང་།

དམག་སྡ་ེ ཨང་བཅུ་བཞི ་པ་བོད་ལྷ་ོ ཤར་བདེ་ཆེན་ཁུལ་བཅས་

ཁག་སོ་སོར་སླབེ ས་ནས་ཁམས་དང་ཨ་མདོར་བཙན་འཛུལ་བྱས་རྗེས།

ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་དམག་སྡ་ེ ཨང་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མདནུ ་སྐྱོད་དམག་

མི ་ལྷ་སར་འབྱོར་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་དམག་

མི ་བྱིངས་ལྷ་སར་འབྱོར་བ་བཅས་ད་ེ དག་ནི་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི ་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་བའི་
དམག་དོན་ལས་གཞི ་འགོ་འཛུགས་སྐརོ ་ཡི ན།
དྲག་པོའ་ི རྟེན་གཞི ་འཛུགས་སྐྲུན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ བར་རྒྱ་ནག་གི ་དབང་སྒྱུར་འོག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་ས་ཁུལ་

རྣམས་དམག་ཁུ ལ ་ཁང་བཅུ ་ གཅི ག ་ལ་ཆ་བགོས ་བྱས་ཡོ ད ་པ་ལྟར ་བོད ་འདི་
དམག་ཁུལ་ཁང་གསུམ་གྱི་འོག་ཏུ ་བཅུག་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་དམག་
ཁུལ་ཁང་བཅུ་གཅིག་དེ་དག་བདནུ ་ལ་བཅོས་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་བོད་ཡོ ངས་རྫོགས་
དམག་ཁུལ་ཁང་གཉིས་ཏེ་དྲིན་ད་ུ ལྷ་ོ ནབུ ་དམག་ཁུལ་ཁང་དང་། ལན་ཀྲུ་དམག་

ཁུལ་ཁང་གཉིས་ཀྱི་འོག་ཏུ ་བཅུག་ཡོ ད།

དེ་ཡང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་དང་།

དཀར་མཛེ ས་བོད་རང་སྐྱོང་ཁུལ། རྔ་པ་བོད་རི གས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། བདེ་ཆེན་
བོད་རི གས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།

རྨི་ལི ་བོད་རི གས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཟེར་བ་བཅས་ལྷ་ོ

ནབུ ་དམག་ཁུལ་ཁང་གི ་འོག་དང་། དེ་བྱིངས་མཚོ ་སྔནོ ་སོགས་ཨ་མདོའ་ི ས་ཁུལ་
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རྣམས་ལན་ཀྲུ་དམག་ཁུལ་ཁང་གི ་འོག་ཏུ ་བཅུག་ཡོ ད་པ་རེད།
དམག་དོན་ཉམས་ཞི བ་པ་ཚོ ས་བོད་ནང་རྒྱ་དམག་གི ་གྲངས་འབོར་

༥༠༠༠༠༠

སྐརོ ་ཡོ ད་པར་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་

འབྲེལ་ཡི ག་ཆའི་ནང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་སུ་བཅི ངས་བཀྲོལ་དམག་མི ་གྲངས་

༤༠༣༩༤ ཡོ ད་གནས་བརྗོད་པ་དེ་ནི་དངོས་འབྲེལ་ཞི ག་མ་རེད། ང་ཚོ ས་ཤེས་

རྟོགས་བྱུང་བར་གཞི གས་ན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟར
ེ ་བ་གཅི ག་པུའི་ནང་རྒྱ་
དམག་གྲངས་འབོར་ ༢༥༠༠༠༠ ཡོ ད་པ་རེད། དེའ་ི ཁོངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣

ལོར་གསར་ད་ུ བཙུགས་པའི་ཡུལ་དམག་རྣམས་ཚུད་མེད།

ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་ནང་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་ཁང་དྲུག་ཡོ ད་པ་དང་།

བོད་རང་སྐྱོང་

དེ་དག་གི ་

ཁོངས་སུ་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྐང་དམག་སྡ་ེ ཚན་གཉིས་དང་། ས་མཚམས་སྲུང་
སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་གྱི་དམག་སྒར་དྲུག རང་དབང་ཅན་གྱི་ས་སྲུང་དམག་སྒར་ལྔ།
མེ་སྒྱོགས་དམག་སྒར་གསུམ།

བཟོ་བསྐྲུན་ཆེན་མོའ་ི དམག་སྒར་གསུམ། བརྡ་

གཏོང་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་གཅི ག་དང་ཡན་ལག་བརྡ་གཏོང་དམག་སྒར་གཉིས།

སྐྱེལ་འདྲེན་དམག་སྒར་གསུམ་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་དམག་སྒར་
གསུམ། གནམ་དམག་བབས་ཚུགས་བཞི ། བར་སྣང་གི ་དངོས་གཟུགས་གནམ་

གྲུ་སོ གས་གསལ་ཐུ བ་པའི་བརྡ་གཏོང་སྒྲི ག་ཆས་ལྡན་པའི་Radarདམག་སྒར་
གཉིས། ས་གནས་དཔུང་སྡ་ེ གཉིས་དང་ཡན་ལག་དཔུང་སྡ་ེ གཅིག རང་དབང་
ཅན་གྱི་མི ་དམངས་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་སྒར་གཅི ག་དང་ཡན་ལག་དམག་

སྒར་དྲུག དེ་མི ན་གོ་མཚོ ན་ནམ་སྒྱོགས་མདེལ་དམག་སྡ་ེ ཨང་ ༢ པར་གྲགས་

པའི་ཡན་ལག་སྡ་ེ ཚན་བཅུ་གཉིས་བཅས་ཡོ ད།

སྤྱིར་བཏང་གནམ་ཐང་མང་པོ་

ཡོ ད་ཀྱང་ད་ལྟ་དངོས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མུས་བཞི ་ཡོ ད་པ་དང་།

གོ་མཚོ ན་ལྡན་

ུ ་བཅི ངས་བཀྲོལ་དམག་མི འི་ཁོངས་
པའི་དྲག་ཆས་ཉེན་རགྟོ ་དམག་མི ་ནི་ཉ་ེ དས
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ནས་བཟོས་པ་ཞི ག་རེད།
རྒྱ་ནག་གི ་བཅི ངས་བཀྲོལ་དམག་གི ་མཐའ་སྲུང་མདནུ ་མའི་དམག་

དཔུང་རྣམས་ར་ུ ཐོག་དང་། རྒྱ་རྨུག འབྲོང་པ། ས་ག དྲང་སོ་ (དིང་རི ་) གམ་
པ། གྲོ་མོ། མཚོ ་སྣ། ལྷུན་རྩེ། རྫ་ཡུལ་སོགས་ལ་ཡོ ད། རྒྱབ་ཕྱོགས་ས་སྲུང་
དམག་དཔུང་རྣམས་གཞི ས་ཀ་རྩེ་དང་། ལྷ་ས། ནག་ཆུ། རྩེད་ཐང་། སྣ་དཀར་

ི ་། སྤ་ོ བོ་སྤྲ་རྨོག ཚ་བ་སྤམོ ་མདའ། ཆབ་མདོ་
རྩེ། རྒྱ་མདའ། ཉིང་ཁྲི། སྨནི ་གླང

སོགས་ལ་ཡོ ད།

ཟི་ཁྲོན་ད་ུ ཡོ ད་པའི་ཛ་དྲག་ཆེ་སར་གཏོང་བའི་གནམ་དམག་

དཔུང་སྡ་ེ ཨང་ ༡༤༩ པ་དེ་དག་ཡང་ཡང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། དཔེར་ན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ལྷ་སར་ཞི ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐརོ ་བྱེད་མཁན་ཐོག་བེད་

སྤྱོད་བྱས་པ་ལྟ་བུ་རེད།

ུ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ལྟར་ན།
ཉེ་དས

བོད་

དམག་ཁུལ་ཁང་གི ་ལྟ་ེ གནས་ད་ེ ཟི་ཁནྲོ ་ཞི ང་ཆེན་གྱི་གངྲོ ་ཁྱེར་དྲིན་དའུ ་ི ཉེ་འགྲམ་
ནས་ད་ཆ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནས་བར་ཐག་ཀི་ལོ་མི ་ཀྲར་ ༡༠ ཡོ ད་པའི་ནབུ ་ངོས་
སུ་སྤ་ོ རྒྱུ་དང་།

གོང་དཀར་གནམ་ཐང་གི ་ལམ་ཆེན་ཉེ་འཁྲིས་ལ་ཆགས་པའི་

དམག་ཁུལ་ཁང་གསར་པ་དེའ་ི རི ང་ཚད་སྤྱི་ལེ་གཅིག་ཡི ན་པ་དང་།

ཁང་སྟར་

རེར་ཁང་མི ག་ ༤༠ རེ་ཡོ ད་པ་བཅས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༡༥༠༠༠ སྐརོ ་སྡདོ ་ཐུ བ་

པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཡོ ད་པ་རེད། ད་དངུ ་དྲིན་ད་ུ དམག་ཁུལ་ཁང་ (ལྷ་ོ ནབུ ་དམག་ཁུལ་
ཁང་) གི ་ཆ་ཤས་གཅིག་ཀྱང་དེར་སྤ་ོ གི ་ཡོ ད་གནས་བཤད་ཡོ ད་པ་རེད།
ཆབ་ཆ།

ཨ་མདོ་ ཁུ ལ ་གྱི ་ རྒྱ་མི འི ་ དམག་སྒར ་ཆེ ་ ཤོ ས ་ཁག་ནི་ ཟི ་ ལི ང་དང་།
དཀར་མུ་བཅས་སུ་ཡོ ད་ཅིང་།

དམག་སྒར་གསུམ་པོ་དེའ་ི ནང་

དམག་དཔུང་རྒྱ་ཆེ་ཡོ ད་པའི་ཐོག་གནམ་དམག་གི ་ཆ་རྐྱེན་ཡང་ཡོ ད།

དཀར་

མུ ་ནི་སྐབས་ཤི ག་རི ང་ས་སངྟོ ་བདེ ་མེད་ཡི ན་ཡང་ད་ཆ་དམག་སྒར་ཧ་ཅང་ཆེ ན་
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པོ་ཆགས་ཡུལ་ཞི ག་ཏུ ་གྱུར་ཡོ ད།

ས་ཆ་དེ་ནི་བོད་དང་།

ཐན་གཉིས་ཀའི་དམག་བྱུས་ཐད་གལ་གནད་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཡི ན།

ལ་བརྟེན་ནས་ས་གནས་དེར་སྣུམ་འཁོར་དང་།

ཤར་ཏུ ར་ཀར་སི ་
རྒྱུ་མཚན་དེ་

མེ་འཁོར་གཉིས་ཀའི་འགྲིམ་

འགྲུལ་གྱི་མཐུ ན་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད་གནམ་ཐང་ཞི ག་ཀྱང་བཟོས་ཡོ ད།
ཁམས་དང་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ས་ཁུལ་ད་ུ ཡོ ད་པའི་རྒྱ་མི འ་ི དམག་སྒར་ནི་ལི ་ཐང་དང་།
དཀར་མཛེ ས། རྟའུ། དར་རྩེ་མདོ། འབའ་ཁམས་སོགས་ལ་ཡོ ད། དམག་བྱུས་

ཐད་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཁམས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་བརྡ་གཏོང་སྒྲིག་ཆས་ལྡན་པའི་
དམག་སྒར་དང་། མངོན་ཆུང་ངང་བཞག་པའི་གནམ་ཐང་རི གས་ཡོ ད་པ་རེད།
རྡུལ་ཕྲན་མཚོ ན་ཆའི་ལྟ་ེ གནས།
བོད་ནང་རྡུལ་ཕྲན་དང་།

རྡུལ་ཕྲན་མཚོ ན་ཆའི་ལྟ་ེ གནས་ཡོ ད་སྐརོ ་

ཕྱོགས་གང་ས་ནས་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡང་ཐོན་ཡོ ད།

དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་ས་གནས་

དགྲ་ཤུ ་དང་། སྟོང་འཁོར་གཉིས་ནང་རྒྱ་མི འ་ི རྡུལ་ཕྲན་མཚོ ན་ཆའི་བཟོ་གྲྭ་ཡོ ད་
གནས་བརདྗོ ་པ་ལྟར་ས་གནས་འདི་གཉིས་ནི་བོད་བྱང་ཤར་ཨ་མདོའི་ཁུལ་ད་ུ

ཡོ ད། དགྲ་ཤུ ར་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ནག་གི ་གོ་མཚོ ན་བརྟག་ཞི བ་དང་བཟོ་བཀོད་ཁང་

གཙོ ་བོ་འདི་ནི་ལོ ་རབས་དྲུག་ཅུ་པའི་འགོ་སདྟོ ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པ་ཞི ག་རེད།

ཨ་མེ་རི ་ཀའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ན་ཌོན་ནང་ཡོ ད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ལས་འགུ ལ་
ཁང་གི ས་བཏོན་པའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་བོད་ཅེས་པའི་ནང་བཤད་པར་གཞི གས་ན།

གོ་ལག་བཟོ་བཀོད་ཁང་དེ་མཚོ ་སྔནོ ་ཉེ་འགྲམ་ད་ུ ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་ལ་ནབུ ་བྱང་

རྡུལ་ཕྲན་གོ་མཚོ ན་བརྟག་ཞི བ་དང་བཟོ་བཀོད་ཁང་ངམ། “བསྟི་གནས་དགུ་པ་

” ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད་འདགུ དེ་ལྟར་བརྗོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་དག་

དམག་སྡ་ེ ཨང་དགུ་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོ ད་པས་རེད་འདགུ
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བས་ྟི གནས་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་གཞི འི་ཁོངས་

ཀྱི་གསང་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤི ག་ཡི ན་པ་དང་། ད་ཆ་དམག་
དཔུང་གི ་གོ་ལག་ཀྱང་བཟོ་བསྐྲུན་བྱས་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་གལ་གནད་ཆེ་ཤོ ས་

སུ་གྱུར་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ལོ་རབས་བདནུ ་ཅུ་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གི ་རྡུལ་ཕྲན་

འབར་རྫས་རི གས་བཟོ་བསྐྲུན་བྱུས་བཀོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་ལྟ་ེ བ་ཞི ག་ཏུ ་གྱུར་ནས་རྡུལ་

ཕྲན་འབར་མདེལ་ཡར་རྒྱས་དང་། རྡུལ་ཕྲན་འོད་བཀྱེའ་ི རྫས་སྦྱོར་སོགས་རྡུལ་
ཕྲན་གོ་མཚོ ན་དང་འབྲེལ་ཆགས་ལས་དོན་ཐད་ཉམས་ཞི བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

མེ ་ཤུ གས་འཕུར་མདེལ་གྱི་ལྟ་ེ གནས་རྣམས་ནི་ཨ་མདོ་མཚོ ་སྔནོ ་ཁུལ་

གྱི་ལྷ་ོ ཕྱོགས་དང་། ནག་ཆུ་ཁའི་ནབུ ་བྱང་ཁུལ་ད་ུ ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ ལོར་བོད་

ནང་རལ
ྡུ ་ཕྲན་མཚོ ན་ཆ་དང་པོ་དབོར་འདྲེན་གྱིས་ཨ་མདོའི་བྱང་རྒྱུད་ས་གནས་

ཚྭ་འདམ་ད་ུ རྩ་འཛུགས་བྱས་སྐར
ྡུ ་ཕྲན་གྱི་བོད་ཅེས་པའི་ནང་
ོ ་གོང་གསལ་རལ

གསལ་ཡོ ད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གལ་མེ་ཤུ གས་འཕུར་མདེལ་རྩེ་མོར་བསྒར་བའི་རྡུལ་

ཕྲན་འབར་མདེལ་གྲངས་ ༣༠༠ ནས་ ༤༠༠ བར་ཞི ག་ཡོ ད་པའི་ཁོངས་ནས་
བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཞི ག་བོད་ནང་བཞག་ཡོ ད་པར་ཡི ད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

བོད་

ཀྱི་ས་ཐོག་ལ་བཞག་པའི་རྒྱ་ནག་གི ་མེ་ཤུ གས་འཕུར་མདལ
ེ ་ཁག་འདྲུད་འཐནེ ་

རླངས་འཁོར་ཐོག་དབོར་འདྲེན་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་།

གྲངས་འབོར་དང་ས་གནས་

གང་ད་ུ ཡོ ད་ད་དངུ ་ཞི བ་ཕྲ་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

ལོ་རབས་བདནུ ་ཅུ་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི ས་དགྲ་ཤུ འི་ནབུ ་ངོས་ཚྭ་འདམ་
DF-4 ཞེས་པའི་རྡུལ་ཕྲན་མེ་ཤུ གས་འཕུར་མདེལ་འགྲེམས་
གཤོང་སར་
འཇོག་དང་།

འཕེན་གཏོང་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ས་ཚུགས་ཤི ག་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་ཡོ ད།

གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་གཞི གས་ན། ཚྭ་འདམ་ཆེ་བའི་རྡུལ་ཕྲན་མེ་ཤུ གས་འཕུར་

མདལ
ྱོ ས་མདལ
ེ ་འཕནེ ་གཏོང་བྱེད་ཡུལ་ས་ཚུགས་ཀྱི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་སྒག
ེ ་གཉིས་ས་
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འོག་གི ་གོ་མཛོ ད་ནང་ཉར་འཇོག་བྱས་ཡོ ད་འདགུ ་ལ། ཚྭ་འདམ་ཆུང་བའི་ནང་
དའུ ང་མེ་ཤུ གས་འཕུར་མདེལ་འགྲེམས་འཇོག་དང་འཕེན་གཏོང་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ས་

ཚུགས་བཟོས་ཡོ ད་འདགུ

བོད ་ནང་ཡོ ད ་པའི ་ རྡུལ ་ཕྲན་མེ ་ ཤུ ག ས་འཕུ ར ་མདེལ ་གྱི ་ རྟེན ་གཞི ་

གཞན་ཞི ག་ནི་ཚྭ་འདམ་ཆེ་བ་ནས་བར་ཐག་ཀི་ལོ་མི ་ཀྲར་ ༢༠༠ ཙམ་ཆོད་
ི ་ཁར་ཡོ ད། དེར་ DF-4 ཞེས་པའི་མེ་ཤུ གས་
པའི་ལྷ་ོ ཤར་ད་ུ ཡོ ད་པའི་བདེ་གླང

འཕུར་མདེལ་དང་། དེ་དག་འཕེན་གཏོང་བྱ་ཡུལ་ཁག་བཞི ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཨ་

མདོའི་ནང་གི ་མེ ་ཤུ གས་འཕུར་མདེལ་རུ་ཤོག་གི ་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ཀྱང་དེར་

ཡོ ད། དེས་མ་ཚད་ཨ་མདོའ་ི ནང་རྡུལ་ཕྲན་གོ་མཚོ ན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་གསར་པ་ཞི ག་

ཆེད་འཛུགས་བྱས་ཡོ ད་པ་དེའ་ི ནང་ཨ་མེ་རི ་ཀ་དང་། ཡོ ་རོབ། ཨེ ་ཤ་ཡ་ཆ་

ཚང་བཅས་རྒྱང་ཐག་མེ་ལི ་ ༨༠༠༠ (ཀེ་ལོ་མི ་ཀྲར་ ༡༢༨༧༤) ཙམ་བར་
འཕེན་གཏོང་ཐུ བ་པའི་མེ་ཤུ གས་འཕུར་མདེལ་ CSS-4 ཞེས་པ་བཞི ་ཡོ ད་
པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་ “བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་གི ་

གསར་ཤོག་” ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལ། ལོ་དེར་རྒྱ་མི ས་གསར་བསྐྲུན་

ུ ་རྫས་
བྱས་པའི་གོ་མཚོ ན་ཞི ག་ཚོ ད་ལྟའི་ཆེད་ས་མཐོའི་བོད་ཀྱི ་ས་ཁུལ་ད་ུ དག

དམག་གི ་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་ཡོ ད་འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་ཨུ་
ར་ུ སུའ་ི TASS གསར་ཤོག་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤལེ ་གསལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་
གི ས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞི ག་ནང་གནས་སྡདོ ་ཚོ ར་རལ
ྡུ ་ཕྲན་འོད་དདྲོ ་ཤུ གས་

ཚད་ཀྱི་གནོད་སྐྱོན་ཇི་ཙམ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་མེ ད་སྐརོ ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་ཆེ ད་བོད་ཀྱི་

ས་ཁུལ་དེ་ཚོ འི་ནང་རྡུལ་ཕྲན་གོ་མཚོ ན་གྱི་ཚོ ད་ལྟ་བྱས་པ་དང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་
པ་རེད།
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མཐའ་བསྡམོ ས།
རལ
ྡུ ་ཕྲན་གོ་མཚོ ན་ལག་ལེ ན་དང་ཚོ ད་བལྟ་བྱེད་པ་ནི་བོད་མི འི་རི ག་

གཞུང་དང་། ཡུལ་གོམས་གཤི ས་ལུགས། འདོད་ཚུལ་སོགས་གང་དང་ཡང་མི ་

མཐུ ན་པ་ཞི ག་ཡི ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

༡༥ ཉིན་ཡོ ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་སུ་བོད་དོན་སྐརོ ་གྲོས་འཆར་ཞི ག་སྩལ་བའི་ནང་།
“ངོས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་།
རབ་ཏུ ་

ི ་ཁམས་སུ་
ཕྱུག་པའི་ཆོ ས་ཀྱི་སལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་གྱིས་རྐནྱེ ་པས་བོད་འདི་ཨེ་ཤ་ཡའི་སྙང
གནས་པའི་ཞི ་བདེའི་བསྟི་གནས་ཀྱི་ལས་འགན་ལེ གས་པར་བསྒྲུབ་རྒྱུ ་འོས་ཤི ང་

ི ་ཆེན་ཁྱོན་ཡོ ངས་ལ་ལྷངི ་འཇགས་ཡོ ང་རྒྱུར་མཐུ ན་
འཚམས་པ་ཞི ག་ཡི ན། གླང

རྐནྱེ ་བསྐྲུན་ཐུ བ་པའི་བོད་དེ་རྒྱལ་རབས་ལོ ་རྒྱུས་དང་ལྡན་པའི་བར་གནས་རྒྱལ་
ཁབ་ཅིག་ཡི ན་པའི་གནས་སྟངས་སྔར་སོར་འཆུད་པ་ཡོ ང་རྒྱུ་དང་།

ཨེ ་ཤ་ཡའི་

ི ་ཕྲན་དང་། བཙན་ཤུ གས་ཀྱིས་གནོན་པ། ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ནསུ ་ཤུ གས་འདོན་
གླང

མི ་ཐུ བ་པ། སྡག
ུ ་བསྔལ་གྱིས་མནར་བ་བཅས་ཀྱི་ཡུལ་ལུང་ཞི ག་ཏུ ་གནས་དགོས་

དོན་མེད་པར་ཕྱི་སྣོད་རང་བྱུང་གི ་བཀོད་པ་དང་།

ནང་བཅུད་སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་

ཅད་ཞི ་ མཐུ ན ་བཏང་སྙམ
ོ ས་སུ ་ གནས་པའ་རང་དབང་དབང་ཅན་གྱི་ གནས་

ི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོའ་ི ཉེན་ཚབས་
མཆོག་ཅིག་ཏུ ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ་ནི་འཛམ་གླང
སེལ་བའི་དཔེ་མཚོ ན་གསར་པ་ཞི ག་ཏུ ་བསྒྱུར་ཐུ བ།” ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོ ད།།
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༄༅། །ཞི ་མོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་འཚོ ལ་བ།
༈ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༧༩ བར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དང་

ུ ་ཚོ ད་དེའ་ི རི ང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉིས་དབར་འབྲེལ་བ་བྱུང་མེད། ཡི ན་ནའང་དས
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ ་ད་ེ ཞི ་བའི་ལམ་

ནས་སེལ་རྒྱུའི་ཐུ གས་འདནུ ་གནང་ཡོ ད། རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩

ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་མ་སུ་རི ར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒྲགས་ཤི ག་སྤལེ ་གནང་མཛད་པའི་ནང་། “གཞི ་རྩ་བོད་ནང་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ནག་

གི ་འགོ་ཁྲིད་ཚོ འི་ཉེ་ཆར་གྱི་བྱ་སྤདྱོ ་དག་ལ་བརནྟེ ་ནས་བླ་ོ ཕམ་དང་ཁོང་ཁ་ྲོ ཆེན་

པོ་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་ང་ཚོ འི་བོད་མི ་སེར་སྐྱ་མི ་མང་ནས་རྒྱ་མི ་ལ་འཁོན་འཛི ན་དང་
དགྲ་འཛི ན་གྱི་བསམ་ཚུལ་བཅངས་མེད།” ཅེས་དང་། “ཞི ་བའི་གྲོས་མོལ་ཡོ ང་

ཆེད་སྔནོ ་འགའྲོ ་ི ཆ་རྐྱེན་དགོས་ངེས་རྣམས་ལམ་སེང་བསྐྲུན་དགོས་པ་ནན་བཤད་
བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།” ཅེས་གསུངས་ཡོ ད།
རྒྱ་ནག་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་༸གོང་ས་མཆོ ག་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་གསུམ་བཅུའ་ི དྲུས་དྲན་མཛད་སྒའོ ་ི

གསུང་འཕྲིན་ནང་། “བོད་ནང་ནས་བོད་མི ་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུ ཡོ ང་འདོད་ཡོ ད་མཁན་
རྣམས་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུ ཡོ ང་། རང་གི ་ཕ་མ་སྤུན་གྲོགས་འདྲ་ཡོ ད་ན་ཐུ ག་འཕྲད་བྱས།

ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུ ཡོ ད་པའི་བོད་མི འ་ི གནས་སྟངས་ལ་བལྟས། དེ་ནས་བོད་ད་ུ ཕྱིར་ལོག་
བྱེད་རྒྱུ་དང་།

དེ་བཞི ན་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུ ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་ནང་ལྟ་སྐརོ ་ད་ུ འགྲོ་འདོད་

ཡོ ད་མཁན་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་གོ་སྐབས་ཤི ག་བྱུང་ན་ད་ེ མཚམས་བོད་ནང་

གི ་གནས་ཚུལ་དོན་དམ་གསལ་རྟོགས་ཡི ད་ཆེས་ངེས་རྙདེ ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན།” ཞེས་

བཀའ་གནང་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོའ་ི ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ་ཤི ན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་

173

ཁང་གི ་འགོ་འཛི ན་ལི ས་ ཅུའ་ེ སན་ནས་ཁོང་གི ་གྲོགས་པོ་ཞི ག་བརྒྱུད་

དེ་སྐའ
ུ ི་གཅནེ ་པོ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ལ་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ ་སེལ་ཐབས་སྐརོ ་པ་ེ ཅི ང་

ད་ུ ཕེབས་དགོས་པའི་ཏེང་ཞའོ་ཕིང་གི ་མགྲོན་བརྡ་དེ་ཕུལ་བ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩
ཟླ་ ༢ པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ ་སྐ་ུ ཞབས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་བཀའ་

འཁྲོལ་དང་བཅས་པེ་ཅིང་ད་ུ སྐ་ུ སྒརེ ་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་ཏུ ་སྐུ་ ཞབས་རྒྱལ་ལོ ་ དོན ་གྲུ བ ་ནས་རྒྱའི་ དཔོན ་རོ ག ས་མཐོ་

རི མ་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཞི ང་། ཁོང་ཚོ ས་སྐ་ུ ཞབས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་

ུ ་བད་ེ ཞི ་འཇགས་ལ་
ལ་མི ་བཞི ་ཤོ ག་ཁག་གི ་དབང་འཛི ན་འོག་རྒྱ་ནག་གི ་དས

གཏོར་སྐྱོན་བྱས་རྐནྱེ ་བཟོ་ལས་དང་ཞི ང་ལས་གཉིས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ལ་གནོད་སྐྱོན་
བྱུང་བ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་དའུ ང་སྡག
ུ ་བསྔལ་གྱིས་མནར་བ་བྱུང་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ི བོད་ཀྱི་སྒརེ ་ལངས་དེ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོར་བརྟེན་ནས་བྱུང་

བ་ཞི ག་ཡི ན་པས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བོད་མི ་མང་ལ་ལེ་ཁག་གང་ཡང་མེད་ལུགས་
བཅས་ཞུས་པ་རེད།

ཏངེ ་ཞའོ་ཕིང་དང་སྐ་ུ ཞབས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཇའ་འཕྲད་སྐབས་ཏེང་

ི ་
ཞའོ་ཕིང་ནས་རྣ་ཤོས་བརྒྱ་ལས་མི ག་མཐོང་གཅི ག་ལྷག་ཅེས་པ་ལྟར་འཛམ་གླང
ཡུལ་ཕག
ྱོ ས་གང་སར་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྒན་གཞོན་སུ་ཡི ན་རུང་

བོད་ནང་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་ཤེས་རགྟོ ས་ཆེད་ཕབེ ས་ན་མགནྲོ ་འབོད་བྱ་རྒྱུ ་
ཡི ན་གནས་དང་། ཡང་ཁོང་ནས་བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཞེས་པའི་གནད་དོན་

ཕུད།

ུ ་
དེ་མི ན་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་གནད་གཞན་གང་འདྲ་ཞི ན་ཡི ན་རང

གྲོས་མོལ་བྱས་ཏེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་འདོད་པ་ཡོ ད་ཚུལ་བཅས་བཤད་ཡོ ད།

དར
ེ ་བརནྟེ ་༸གོང་ས་མཆོ ག་དང་བོད་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི ་དངོས་

ཡོ ད་གནས་སྟངས་རྟོག་ཞི བ་ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ དང་ ༡༩༨༠ ལོ་སོ་སོར་
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གཟིགས་སྐརོ ་སྐ་ུ ཚབ་ཐེངས་གསུམ་གཏོང་གནང་མཛད་ཡོ ད། དེ་མཇག་སྐ་ུ ཚབ་

ཐེངས་བཞི ་པ་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་ལུགས་ཁག་དང་ས་ཁུལ་ཁག་མི ་སྣ་ལས་གྲུབ་པའི་མི ་

གྲངས་བཅུ་དྲུག་ཡོ ད་པའི་གཟིགས་སྐརོ ་ཚོ གས་ཆུང་ཞི ག་ཕེབས་རྒྱུ་གནང་ཡང་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་བོད་ནང་གནམ་གཤི ས་

གྲང་བའི་སྐབས་འཁེལ་ཐོག་ཡར་རྒྱས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི ་ལས་དོན་འགའ་བྱེད་
སྒང་ཡི ན་པས་གཟིགས་སྐརོ ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་འོས་འཚམས་ཀྱི་སྣེ་ལེ ན་ཞུ་རྒྱུ ་གོ་

སྒྲིག་ཐུ བ་མི ན་བཤད་དེ་ཁས་ལེན་ཞུས་མེད། ཏེང་ཞའི་ཕིང་གི ས་ཐོག་མར་བོད་

མི ་མགྲོན་འབོད་བྱས་པའི་གནས་ཚུ ལ་སྐརོ ་ང་ཚོ ས་ཡང་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

ི ་
དྲན་སྐལ
ུ ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༧ པར་བཀའ་ཟུར་ཀུན་བདེ་གླང
འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན་དབུ་ཁྲིད་པའི་གཟིགས་སྐརོ ་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་བཞི ་པ་བོད་ཀྱི་

ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་མེད། སྐ་ུ ཚབ་ཚོ ས་བོད་ནང་གི ་
གནས་སྟངས་དངོས་སུ་གཟིགས་རས
ྗེ ་དངོས་ཡོ ད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་བསམ་ཞི བ་དགོས་པའི་གནས་ལུགས་དང་སྦྲགས་འབོད་སྐུལ་ཆ་ཚང་
གནང་ཡོ ད།

༸གོང་ས་མཆོ ག་དང་བོད་གཞུ ང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་དང་མཉམ་ད་ུ

འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་དང་།

ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་གསལ་པོ་ཡོ ང་ཆེད་ཐབས་ལམ་

འབད་བརྩོན་གང་ཐུ བ་གནང་སྟེ། ད་བར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ནས་ཕན་ཚུལ་

ཡི ད་ཆེས་ཐབས་ལམ་འགའ་ཤས་བཏོན་པ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་
༢༡

ཉིན་བོད་མི ་ཕན་ཚུན་ལྟ་སྐརོ ་གཉེན་འཕྲད་འགྲོ་འོང་གི ་ཁྲིམས་སྲོལ་ཅུང་

ཟད་ལྷདོ ་ད་ུ གཏོང་དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་པ་ཁས་ལེན་བྱས་མེད་པའི་ཐོག བོད་
ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཉེན་འཕྲད་ཡོ ང་མཁན་ཚོ འི་ལོ ་རྒྱུ ས་ཞི བ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་།

ུ ་ཞི ག་གཏའ་མར་སྡདོ ་དགོས་པ། དེ་མཚུངས་བཙན་
ཁོང་ཚོ འ་ི ནང་མི ་གང་རང
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བྱོལ་བོད་མི ་གཉནེ ་འཕྲད་ད་ུ བསྐྱོད་མཁན་རྣམས་ཕྱིར་སྡདོ ་རྒྱ་མི ་ཟེར་བའི་ལག་
འཁྱེར་མ་བླངས་ཐབས་མེད་བཅས་བཟོས་པ་རེད།

སྐབ ས་དེ་ དག་ཏུ ་བོད ་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་རྒྱའི ་ འབྲེལ ་བ་ཉེ་ རུ ་ གཏོང ་

ཐབས་སུ་པ་ེ ཅི ང་ད་ུ བོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཤི ག་འཛུགས་རྒྱུ འི་རེ་བ་བཏོན་པ་དར
ེ ་

ཡང་རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་མེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༩ པར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་

རོགས་རམ་གྱི་ཆེད་དྭང་བླངས་སླབོ ་དགེ་ལྔ་བཅུ་སྐར
ོ ་ཡོ ང་ཆོ ག་པ་ཞེས་རེ་སྐུལ་
བྱས་པའི་ལན་ད།ུ རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་བོད་རི གས་གཞོན་སྐྱེས་དེ་རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་

ྲི ་བྱ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་ཡོ ང་
མཐུ ན་རྐནྱེ ་གནས་སྟངས་ཞན་པོ་ཡོ ད་པར་གོམས་འདས
རྒྱུར་བརནྟེ ་བོད་མི ་དགེ་རྒན་ན་གཞོན་དེ་རྣམས་རྒྱ་ནག་ཁུལ་གྱི་མི ་རི གས་སླབོ ་གྲྭ་

ཁག་ཏུ ་བཏང་ན་ལེགས་གནས་ཞེས་བཤད་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་བོད་མི ་སླབོ ་དགེ་དྭང་
བླངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི ་འཚོ ་བའི་གནས་སྟངས་ཉམ་ཐག་པོ་ཡོ ད་པ་

གསལ་པོ་ཤེས་ནས་དྭང་བླངས་བྱས་ལུགས་བཤད་པར། རྒྱ་ཕྱོགས་ལ་སླབོ ་དགེ་

རྣམས་བོད་ནང་འགྲོ་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་བཀག་འགོག་བྱེད་པའི་ལག་ཆ་གཞན་གང་ཡང་

མ་རྙདེ ་སྟབས། མཐར་ཁོང་ཚོ ས་བོད་རི གས་ན་གཞོན་དེ་རྣམས་སྔནོ ་ད་ུ རྒྱ་མི འ་ི
མི ་སེར་ཡི ན་པ་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས་ལུགས་བཤད་པ་རེད།

དེ་ནི་ཁས་ལེན་རྩ་

བ་ནས་བྱེད་མི ་ཐུ བ་པའི་གནད་དོན་ཞི ན་ཡི ན་པར་བརནྟེ ་དྭངབླངས་དགེ་རྒན་
རྣམས་བོད་ད་ུ འགྲོ་བསྐྱོད་ཐུ བ་མེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་ང་ཚོ ས་རྒྱ་མི འ་ི དཔོན་རི གས་

ཚོ ར། བོད་གཞི ས་བྱེས་གཉིས་དབར་འབྲེལ་ལམ་ཉེ་ར་ུ གཏོང་ཆེད་བོད་ནང་ཡོ ད་

པའི་བོད་མི ་མཁས་པ་མི ་གྲངས་ ༡༡ འདི་ཕྱོགས་བོད་རི ག་པའི་བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་

འད་ུ ཞི ག་ལ་ཡོ ང་ཆོ ག་པའི་ཆོ ག་མཆན་དགོས་ལུགས་འབོད་སྐུལ་བྱས་ཀྱང་རྒྱ་
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ཕྱོགས་ནས་ཁས་ལེན་རྩ་བ་ནས་བྱས་མེད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཏེང་

ཞའོ་ཕིང་ལ་ཕྱག་བྲིས་ཤི ག་གནང་བའི་ནང་།

“བོད་མི ་མང་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཁ་

ཡོ ད་ལས་ཡོ ད་ཅི ག་ཡོ ང་བའི་དོན་ད་ུ ཕན་ཚུ ན་གཉིས་ཕྱོགས་ནས་བཟོད་བསྲན་

ཁོག་ཡངས་དང་འབྲེལ་བླ་ོ གྲོས་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་སྒ་ོ ནས་ཛ་དྲག་གི ས་འབད་བརྩོན་
ུ ་ལ་བབས་ཡོ ད། རང་ངོས་ནས་རྒྱལ་མཚམས་རི ས་མེད་ཀྱི་
བྱེད་དགོས་པའི་དས
འགྲོ་བ་མི འ་ི རི གས་སྤྱི་དང་།

ལྷག་པར་ཉམ་ཏག་མི ་མང་གི ་བདེ་དོན་སྒྲུབ་སྒྱུར་

ུ ་ཚོ ད་ཀྱི ་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ འི་བསམ་ཚུ ལ་རྒྱུ ན་བཅངས་ཡོ ད་
ཤེས་ཚོ ད་ནས

མུས། གོང་གསལ་དོན་གནད་ཁག་གི ་སྐརོ ་ཁྱེད་རྣམ་པའི་དགོངས་འཆར་ཇི་ཡོ ད་

གསལ་པོ་ཤེས་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོ ད།” ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོ ད་ཀྱང་། དེར་ལན་གང་

ཡང་མ་ཕུལ་བའི་ཐོག་དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་

ཧུ འུ་ཡའོ་པང་ནས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ལ་ཏཱ་འི་བླ་མར་འཛི ན་པའི་བྱེད་ཕག
ྱོ ས་དོན་
ཚན་ལྔ་ཟར
ེ ་བའི་ཡི ག་ཆ་ཞི ག་སྤྲད་པའི་ནང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

སྐ་ུ སྒརེ ་གྱི་གནད་དོན་ཞི ག་བཟོ་ཐབས་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད། དངོས་ཡོ ད་གནད་དོན་

ནི་མ་འོངས་བོད་མི འ་ི བདེ་རྩར་ཐུ བ་སྟབས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢
ཟླ་ ༤ པར་ཆེས་མཐོའ་ི སྐ་ུ ཚབ་མི ་གསུམ་པེ་ཅིང་ད་ུ རྒྱའི་དཔོན་རི གས་ཚོ ་དང་

མཉམ་ད་ུ གནས་ཚུ ལ་རགྟོ ་ཞི བ་ཀྱི་བཀའ་མོ ལ་གནང་བར་ཆེད་གཏོང་གནང་

ཡོ ད། སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་པས་རྒྱའི་དཔོན་རི གས་ཚོ ར་བསམ་བླའོ ་ི དཔྱད་གཞི ར་ཕན་
པའི་གྲོས་འཆར་མང་པོ་བཏོན་ཡོ ད།
༡༩༨༥

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༢ པར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་གང་ཉིད་ཕྱི་ལོ་
ལོ་ཙམ་ལ་བོད་ད་ུ གཟིགས་སྐརོ ་ཞི ག་ལ་ཕེབས་འདོད་ཡོ ད་ཅེས་བཀའ་

གནང་ཡོ ད། སྐབས་དེར་བོད་ནང་བསམ་པའི་སྦགས་བཙོག་མེད་པ་བཟོ་བ་ཟེར་
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བའི་ ཆབ་སྲིད ་ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་གསར་པ་ཞི ག ་སྤལ
ེ ་ནས་བོད ་མི ་ མང་པོ་ འཛི ན་

བཟུང་གི ས་བཙོན་བཅུག་བྱས་པ་རེད།

ཆབ་སྲིད་རྡུང་རྡེག་གི ་ལས་འགུ ལ་གསར་པ་ད་ེ དག་མཚམས་འཇོག་

ཡོ ང་ཐབས་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ནང་ཆི བས་སྒྱུར་གནང་རྒྱུའི་སྐརོ ། བོད་

རྒྱ་དབར་མུ ་མཐུ ད་གས
ྲོ ་མོ ལ་གྱི་ཐབས་ལམ་འཚོ ལ་རྒྱུ ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུ ཕྱི་ལོ ་
༡༩༨༤ ཟླ་ ༡༠ པར་མི ་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཆེས་མཐོའ་ི སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་པ་

ཞི ག་པེ་ཅིང་ད་ུ གཏོང་གནང་མཛད་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་གྲོས་འཆར་དེ་དག་ལ་རྒྱ་

ཕྱོགས་ནས་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པ་མ་ཟད། སྐབས་དེར་ཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་བྱུང་

བ་རྣམས་གསང་རྒྱ་བྱེད་དགོས་པབཤད་ཡོ ད་ནའང་།

དེ་ལས་ལྡགོ ་ཏེ་ཁོ་རང་

ཚོ འི་ངོས་ནས་ང་ཚོ ས་བཏོན་པའི་གས
ྲོ ་འཆར་རྣམས་ལ་འཁྱོག་བཤད་བྱས་ནས་
གསར་ཤོག་ཐོག་ཡོ ངས་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།

གོང་ད་ུ གསལ་བ་ལྟར་༸གོང་ས་མཆོ ག་དང་བོད་གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་དང་ཐད་ཀར་གྲོས་མོལ་ཡོ ང་བའི་ཐབས་ལམ་གང་ཡོ ང་གནང་ཡོ ད་ཀྱང་།
དེ་དག་ལམ་ལྷངོ ་མ་བྱུང་བར་བརནྟེ ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་གང་གི ་དགོངས་གཞི ་

རྣམས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ས་ྟེ རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མི ་འཚོ ལ་
མཐུ ་མེད་བྱུང་བ་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་

བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ས་ཞི ་
བའི་གྲོས་འཆར་དོན་ཚན་ལྔ་འདོན་གནང་མཛད་པ་གཤམ་གསལ།

༡༽ བོད་ས་ཡོ ངས་རྫོགས་ཞི ་བའི་བསྟི་གནས་ཤི ག་ཏུ ་བསྒྱུར་རྒྱུ།

༢༽ རྒྱ་མི ་འབོར་ཅནེ ་བོད་ནང་གནས་སྤ་ོ བྱེད་པའི་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བྱུས་ད་ེ དག་
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མཚམས་འཇོག་དགོས་རྒྱུ།
༣༽ བོད་མི ་དམངས་ཀྱི་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ འི་
རང་དབང་རྣམས་ལ་བརྩི་བཀུར་དགོས་རྒྱུ།

༤༽ བོད་ཀྱི་རང་བཞི ན་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོའི་གནས་སྟངས་

སྔར་སོར་ཆུད་ཐབས་དང་། སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས་པའི་ ཐོ ག ་བོད ་ནང་རྒྱ་
ི ས་རོ་
ནག་གི ས་རྡུལ་ཕྲན་མཚོ ན་ཆ་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པ་དང་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་སྙག
རྣམས་ཕུང་གསོག་བྱེད་འཆར་བཅས་འཚམས་འཇོག་དགོས་རྒྱུ།

༥༽ བོད་ཀྱི་མའོངས་པའི་གནས་བབས་དང་།

བོད་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་

འབྲེལ་བའི་སྐརོ ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི ་སྒ་ོ ནས་གྲོས་ མོ ལ་འགོ་འཛུགས་
དགོས་རྒྱུ་བཅས་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་

གོང་གི ་གྲོས་འཆར་དེ་དག་ཁས་ལེན་མེད་ཚུལ་བཤད་པ་མ་ཟད།

དེ་ནི་༸གོང་

ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་རྒྱང་ཐག་རི ང་ད་ུ བཏང་བ་རེད་ཅས
ེ ་

སྐྱོན་འཛུགས་ཀྱང་བྱེད་ཡོ ད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྩུབ་པོའ་ི ལན་འདེབས་
བྱས་པར་མ་ལྟསོ ་པར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་

ནས་བོད་མི འ་ི ལངས་ཕག
ྱོ ས་གསལ་པོར་མཚོ ན་པའི་འགྲེལ་བཤད་དོན་ཚན་བཅུ་

བཞི ་འཁོད་པ་ཞི ག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནང་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

༡༥ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སི ་ཏྲིས་སི ་སྦག་ཏུ ་ཡོ ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཐོག་གྲོས་

འཆར་གཞན་ཞི ག་འདོན་གནང་མཛད་པའི་ནང་གོང་གསལ་ཞི ་གྲོས་ཀྱི་དོན་ཚན་

ལྔ་པའི་གྲོས་མོལ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་སྒའོ ་ི སྐརོ ་རྒྱས་བཤད་གནང་ཡོ ད།

གོང་གསལ་གྲོས་འཆར་གྱི་བརྗོད་དོན་གསལ་བསྒྲགས་མ་གནང་གོང་
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ཡི ག་ཆ་ལྡ་ི ལི ར་བཅའ་སྡདོ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་གནང་ཡོ ད།

དེ་རྗེས་ལྡ་ི

ལི ར་ཡོ ད་པའི་བོད་གཞུང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༢ དང་

ཚེ ས་ ༢༩ སོ་སོར་དོན་གནད་དེའ་ི ཐོག་ལྡ་ི ལི ར་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ངོ་

ཚབ་པ་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྤལ
ེ ་བའི་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་ཁག་གི ་དྭགོ ས་གཞི འི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་ཞི ང་།
གསལ་བཤད་གནང་བའི་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ཚན་གཅི ག་ནི་སི ་ཏྲས་སི ་སྦག་གི ་གྲོས་
འཆར་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་ཏེང་ཞའོ་པིང་གི ས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་

ལ་གསུངས་པའི་རང་བཙན་གཙང་མ་མ་གཏོགས་གནས་ཚུ ལ་གཞན་ཚང་མར་

གྲོས་བསྡུར་བྱེད་ཆོ ག་ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་གནད་དང་མཐུ ན་གྱི ་ཡོ ད་པ་དེ་
ཡི ན།

སི ་ཏྲས་སི ་སྦག་གི ་གྲོས་འཆར་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་དང་

མཉམ་མཐུ ན་བྱེད་པ་ལས་ཁ་བྲལ་བྱེད་རྒྱུ འི་དགོངས་ཚུ ལ་འདོན་གནང་མེ ད་
ལུགས་གསུངས་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་ལྡ་ི ལི ེ་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཚབས་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ མཐོ་ རི མ ་དཔོན ་རི ག ས་ཤི ག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་

ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཚབ་དང་མཉམ་ད་ུ བཀའ་མོ ལ་གནང་འདོད་ཡོ ད་པ་མ་
ུ ་ཚོ ད་བཅས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་
ཟད། བཀའ་མོལ་གནང་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་དང་དས
འདེམས་པ་གནང་ན་འགྲིགས་གནས་བཤད་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས ་གསལ་བསྒྲགས་ད ་ེ འདྲ་ཞི ག ་བྱས་པར་ང་ཚོ ས ་

དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༩
ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན། “ང་ཚོ ས་བཏོན་པའི་གྲོས་འཆར་ལ་དང་ལེན་བྱས་པ་འདི་རྒྱ་

ནག་ཕྱོགས་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་འདོད་ཡོ ད་པའི་བཅོས་མི ན་གྱི་
རྟགས་མཚན་ཞི ག་ཡི ན་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།” ཅེས་གསུངས་ཡོ ད།
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ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་ལྡ་ི ལི ར་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ནག་

གཞུ ང་ཚབ་བརྒྱུ ད་བཀའ་མོ ལ་གནང་ཡུལ་སུད་སི འི་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་འཇི ་ནི་ཝ་ཡི ན་
ུ ་ཚོ ད་
ཞི ང་། དེ་ནི་སྟབས་བདེ་ལ་བར་གནས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་། དས

ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༡ པོའ་ི ནང་གནང་རྒྱུའི་ལན་གསལ་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེ ས་ཤར་ལ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོ ངས་འཐབ་

ཕྱོགས་གཅི ག་གྱུར་ལས་ཁུངས་གི ་འགོ་འཛི ན་ཡན་མི ན་ཕུ་ནས་སྐ་ུ ཞབས་རྒྱལ་ལོ་

དོན་གྲུབ་ལ་སི ་ཏྲས་སི ་སབག་གྲོས་འཅར་གྱི་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཐོག་བསམ་
ཚུལ་མི ་མཐུ ན་པ་ཡོ ད་ཀྱང་དཀའ་ངལ་དེ་དག་གྲོས་བསྡར
ུ ་བརྒྱུད་ད་ེ སེལ་ཐུ བ་ཀྱི་

རེད་ཅེས་བཤད་ཡོ ད། ཡི ན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ས་ལྡ་ི ལི ར་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་བརྒྱུ ད་བཀའ་མོ ལ་གནང་
རྒྱུའི་སྔནོ ་འགྲོའ་ི ཆ་རྐྱེན་ཁག་བཏོན་པ་གཤམ་གསལ།

ུ ་ཚོ ད་གཉིས་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པ་ད་ེ རྒྱ་
༡༽ བཀའ་མོལ་གནང་ཡུལ་དང་དས
ནག་གཞུང་ལ་འདོད་མོས་མེད། བཀའ་མོལ་གནང་ཡུལ་ལེགས་ཤོས་ནི་

པེ་ཅིང་ཡི ན།

༢༽ ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བའི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་མི ་དྲུག་ཡོ ད་པ་ད་ེ
དག་རྒྱུན་གཏན་ཁ་བྲལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤལ
ེ ་མཁན་ཡི ན་སྟབས་ད་ེ ང་ཚོ ས་ཁས་
ལེན་བྱེད་ཐུ བ་ཐབས་མེད། ནང་ཁུལ་གྱི་གྲོས་མོལ་བྱེད་པའི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་

ཧོ་ ལན་ཌ་ནས་ཡི ན་པའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དེ་ཞུ གས་རྒྱུ ་ད་ེ བས་ཀྱང་ཁས་

ལེན་མེད།

༣༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ཐད་ཀར་བཀའ་མོལ་ཞུ་འདོད་ཡོ ད།
ཡི ན་ནའང་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཡི ད་ཆེས་བླསོ ་འགེལ་གནང་སའི་མི ་རྒྱ་ལོ་དོན་
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གྲུབ་ལྟ་བུ་ཞི ག་མངགས་གཏོང་གནང་ན་ང་ཚོ ས་ཁས་ལེན་བྱས་ཆོག།
༤༽ སི ་ ཏྲས་སི ་ སྦག་གི ་ག ས
ྲོ ་འཆར་ད ་ེ བཀའ་མོ ལ་གནང་རྒྱུ འི་ གཞི ་ རྩ་ཡོ ང ་
ཐབས་མེད། བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་སྔནོ ་འགྲོའ་ི ཆ་རྐྱེན་ནི་མེས་རྒྱལ་གོང་
བུ་གཅིག་གྱུར་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དེ་ཡི ན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བཏོན་པའི་སྔནོ ་འགྲོའ་ི ཆ་རྐྱེན་དེ་དག་ནི།

དེ་སྔ་

ཁས་ལེ ན་བྱས་པ་དང་རྒྱབ་འགལ་ཆགས་པར་བརནྟེ ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་བླ་ོ
ཕམ་བྱུང་ཞི ང་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༥ ཉིན་གོང་གསལ་དོན་

གནད་ཁག་ལ་ལན་གསལ་གནང་བ་གཤམ་གསལ།

ུ ་ཚོ ད་གཉིས་༸གོང་
༡༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བཀའ་མོ ལ་གནང་ཡུལ་དང་དས
ས་མཆོག་ལ་འདེམས་པ་གནང་རྒྱུར་ཕུལ་ བར་བརྟེན ་གང་ཉི ད ་ནས་

ཞལ་ཞ་ེ གཉིས་མེད་ཀྱི་ཐུ གས་ཁུར་བཞས
ེ ་ཏ་ེ བཀའ་མོལ་གནང་ཡུལ་སུད་

ུ ་ཚོ ད་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༡
སི འ་ི གྲོང་ཁྱེར་འཇི་ནི་ཝ་དང་། དས
བཅས་ལ་གཏན་འཁེལ་གནང་ཡོ ད།

༢༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་སྤལེ ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་དང་། བཙན་
བྱོལ་བོད་གཞུ ང་ལ་ལན་ཐེངས་མང་བསྐུར་བ་བཅས་ཀྱི ་ནང་༸གོང་ས་

མཆོ ག ་ནས་སྩལ་བའི་ སྐུ་ ཚབ་དང་ཐུ ག ་འཕྲད་བཀའ་མོ ལ ་བྱེད་འདོད ་

ཡོ ད་ཅེས་བརྗོད་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ད་རེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་༸གོང་ས་
མཆོ ག་ནས་བསྐ་ོ བཞག་སྩལ་བའི་ཐང
ེ ས་འདིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ངོས་ལེ ན་

ི ་དེ་ནས་གང་ཤོ ད་ཀྱི་ཡོ ད་མེ ད་ང་ཚོ ས་
མེད་ཅེས་བཤད་པ་འདི་ཡང་སྙང

སྐ་ུ ཚབ་སུ་ཞི ག་བསྐ་ོ བཞག་གནང་མི ན་ནི་༸གོང་ས་
མཆོག་གི ་ཐུ གས་འདོད་ཡི ན། ཌོག་ཀྲར་མ་ཡེ ་ཁལ་ སི ཱ་ ཝན་ ཝལཊ་

ཤེས་ཀྱི་མི ་འདགུ
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ཝན་ པ་རག་ནི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་མི ་ཞི ག་མ་ཡི ན་པར་ཁོང་ནི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་

པའི་ཚོ གས་མི ་ཞི ག་ཡི ན་པར་ཁོང་ནི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སླབོ ་
སྟོན་པ་རེད།

༣༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དགོངས་འཆར་བཏོན་པ་བཞི ན།

རྒྱ་ལོ་དོན་གྲུབ་

མཆོག་བོད་མི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་ཀྱི་སླབོ ་སྟོན་པའི་གྲས་སུ་བསྐསོ ་ཡོ ད།

༤༽ མ་འོངས་བོད་ཀྱི་དོན་གནད་སྐརོ ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། ཕྱོགས་ཕན་

ཚུ ན་གཉིས་ཀས་སྔནོ ་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མ་བཏོན་པར་གྲོས་མོ ལ་
གནང་ཚེ ་དོན་སྙངི ་ལྡན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཐུ བ། སི ་ཏྲས་སི ་སྦག་གི ་གྲོས་

འཆར་ནི་བོད་རྒྱ་གཉིས་དབར་གྲོས་མོ ལ་གནང་རྒྱུ འི་གཞི ་རྩ་རྒྱུ ་མཚན་
ལྡན་ཤོས་དེ་ཡི ན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་

མཆོག་དགོངས་པ་ཚོ ས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་ཕག
ྱོ ས་

ལ་རེ་སྐུལ་གནང་དོན་སྔར་སལ
ྲོ ་གཞི ར་བཟུང་དགོངས་རྫོགས་མཆོ ད་འབུལ་ཞུ་

བར་མི ་བཅུ་སྐརོ ་ཡོ ད་པའི་ཚོ གས་ཆུང་ཞི ག་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོ་དང་། ལྷ་ས། རྗེ་

སྐ་ུ འབུམ། བླ་བྲང་བཀྲ་ཤི ས་འཁྱིལ་བཅངས་པར་མཆོད་འབུལ་ཆེད་འགྲོ་བསྐྱོད་

ཆོག་པའི་རེ་སྐལ
ུ ་མཛད་ཡོ ད། རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་དེའ་ི མདནུ ་ལམ་ད་ུ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩
ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་བོད་ནང་དེ་འདྲའི་མཆོད་འབུལ་གཞི ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱ་རྒྱུར་སྔར་

མེད་གསར་སྤྲོས་ཡི ན་གནས་དང་།

མཆོད་འབུལ་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་གི ་འགོ་

ཁདྲི ་གཉིས་བཀའ་ཤག་གི ་དཔོན་རི གས་རེད་འདགུ ་པས་དེ་གཉིས་ཁས་ལེན་མེད་
ཅེས་བཤད་ཡོ ད།

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ནས་ཚོ གས་མི ་དེ་གཉིས་ཕྱིར་འཐེན་

གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞས
ེ ་དང་སྦྲགས་སླར་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་
བར་རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་དེར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་ལན་བྱས་གསལ།
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༸གོང་ས་མཆོ ག་ནས་དམི གས་འཛུགས་གནང་བའི་བླ་མ་གཉིས་གསུམ་གང་
འོས་ཤི ག་པ་ེ ཅི ང་བརྒྱུ ད་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོར་ཕབེ ས་ཏ་ེ མཆོ ད་འབུལ་གནང་རྗེས་

ལམ་འཕྲལ་རྒྱ་གར་ད་ུ ཕྱི ར་ལོ ག་གནང་དགོས་ཚེ ས་བཤད་པ་དང་ཆབས་ཅི ག

ལྷ་སར་ཟིང་ཆ་བྱུང་བ་དེ་དག་སླངོ ་མཁན་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཡི ད་ཚུལ་དང་།

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བོད་ནང་གི ་དྲག་པོའི་ཁྲིམས་གཞི ་དེ་དག་ཕྱིར་འཐེན་ཡོ ང་

ཐབས་སྐར
ོ ་འཛམ་གླིང ་གི ་ དབུ་ ཁྲིད ་རྣམ་པར་འབོད ་སྐུལ ་གནང་བ་དེར ་སྐྱོན་

འཛུགས་བཅས་བྱས་པ་རེད།

དེ་སྐརོ ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་བོད་གཞུང་ནས་ལྡ་ི ལི ར་

ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་བརྒྱུད་ལན་འདེབས་གནང་བ་གཤམ་གསལ།

༡༽ པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི དགོངས་རག
ྫོ ས་མཆོད་འབུལ་ཞུ་ཕྱོགས་སྐརོ ་སྔནོ ་ད་ུ
ུ ་
ལན་མང་ཞུས་དོན་བཞི ན་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་རི མ་བྱོན་ནས་དས
འཁོར་ཕྱག་བཞེས་དམི གས་བསལ་མཛད་པར་བརནྟེ ་མཆོ ད་འབུལ་བར་

དགེ་འདནུ ་ཕེབས་དགོས་པའི་ཞལ་གྲངས་བཅས་གསལ་པོ་ཞི ས་ཡོ ད། དེ་

རས
ྗེ ་ད་རེས་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གཏོང་གི ་ཡོ ད་སྟབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་རེ ་ འད ནུ ་གནང་བ་ལྟར ་མཆོ ད ་འབུ ལ ་འཐུ ས ་ཚབ་ཀྱི ་ ཁོང ས་ནས་

ལས་བྱེད་མི ་གཉིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ཡི ན། ད་ཆ་བླ་མ་

གཉིས་གསུམ་ཕེབས་འཐུ ས་དེ་ཡང་པེ་ཅི ང་བརྒྱུད་བཀྲས་ལྷུན་དགོན་པར་

ཐད་བསྐྱོད་དགོས་རྒྱུ ་གསུངས་པ་འདི་ནི་ང་ཚོ ་སླར་ཡང་བླ་ོ ཕམ་སྐྱེ་གཞི ་
ཞི ག་ལས། བླ་མ་གསུམ་བཏང་བས་ཕན་ཐོགས་མི ་འདགུ

༢༽ རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ནང་བར་སྐབས་ཞི ་རལ
ྒོ ་གྱི་ལས་འགུལ་བྱུང་བ་ད་ེ དག་
ང་ཚོ ས་བཟོས་པ་དང་། གཏོར་བཤི ག་པ་ཆེད་རྫོང་དང་གོ་ལག་སྤྲད་ཚུལ་

སོགས་ང་ཚོ ར་ཆེས་ཚབས་ཆེའི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པ་ད་ེ དག་ཁུངས་སྐྱེལ་
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བྱེད་དགོས། བོད་ནང་རྙགོ ་དྲ་ཆགས་གཞི འ་ི རྒྱུ་མཚན་ངོ་མ་ཇི་ཡི ན་ཞི བ་

འཇུག་བྱེད་སླད་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཉམས་ཞི བ་ཚོ གས་སྡ་ེ ཞི ག་
བོད་ནང་ཡོ ང་ཆོག་པ་དགོས།
		 ཡི ག་ཐོག་མ་ཡི ན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་སྟེ། ཉེ་ལམ་གསར་ཤོག་ཐོག་
གནས་ཚུ ལ་ཐོན་པར་གཞི གས་ན་ཡན་མི ན་ཕུས་རྒྱལ་ཡོ ངས་མི ་དམངས་

འཐུ ས་ཚོ གས་ཐོག་ང་ཚོ འི་ཕྱོགས་ཀྱིས་བོད་ནང་རྙག
ོ ་དྲ་བཟོ་ཆེད་གོ་ལག་

ུ ་པ་དར
སྤྲད་ད་ེ མི ་བཏང་ལུགས་གསུངས་འདག
ེ ་བླ་ོ ཕམ་ཧ་ཅང་ཆེ ན་པོ་
བྱུང་། གང་ཡི ན་ཟེར་ན། ང་ཚོ ས་ཁོང་ནི་རྒྱ་གཞུང་གི ་དབུ་ཁྲིད་གསར་

པའི ་ ནང་ནས་དངོས ་ཡོ ད ་གནས་ཚུ ལ ་གཟིག ས་ཐུ བ ་མཁན་ཞི ག ་དང་

དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་བཞེས་ཐུ བ་མཁན་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

༣༽ ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བོད་ནང་གི ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུ རྒྱལ་
ཁབ་གི ་དབུ་ཁྲིད་ཚོ ར་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་ནི་མི ་སུ་ཞི ག་ཡི ན་རུང་དཀའ་

ངལ་འཕྲད་སྐབས་རོགས་རམ་འབོད་སྐལ
ུ ་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་པ་ཞི ག་

ཡི ན། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ག་དབུ་ཁྲིད་ཙམ་མ་ཟད་ཏེང་ཞའོ་ཕིང་ལའང་འབོད་
ུ ་རྟག་ད་ུ བོད་
སྐལ
ུ ་ཕྱོགས་མཚུངས་གནང་ཡོ ད། ༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་དས

ཀྱི་གནད་དོན་འདི་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུ ཞི ་བའི་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་བཀའ་
མོ ལ་གནང་ས་ྟེ སེལ་ཐབས་མཛད་རྒྱུ འི་དགོངས་བཞེས་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་
ཡོ ངས་གྲགས་ཡི ན།

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་གཟུང་དང་མཉམ་

ད་ུ འབྲེལ་བ་གནང་ཐབས་རྒྱུ ན་མཐུ ན་གནང་བ་ད་ེ ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

གལ་ཆེར་བརྩིས་མེད་པ་རེད།

༤༽ ང་ཚོ ས ་རྒྱ་གཞུ ང ་ལ་བསྐྱར་བསྐུལ ་ཞུ ་ རྒྱུ ར་བོད ་རྒྱ་དབར་བཀའ་མོ ལ ་
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མགྱོགས་ཙམ་གནང་དགོས་པ་ལས། གནས་ཚུལ་གཞན་ཐོག་ཁག་དཀྲིས་

ུ ་ཚོ ད་འགྱངས་ཐབས་གནང་ན་ཕན་ཐོགས་མེད། ༸གོང་ས་མཆོག་
ཏེ་དས

ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་འཆར་སྔ་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པར་གནང་

ཡོ ད་ལ། བཀའ་མོལ་དབུ་འཛུགས་ཀྱང་འདི་ལོའ་ི ཟླ་ ༡ པོར་གནང་རྒྱུའི་

རེ་འདནུ ་འདོན་གནང་མཛད་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༥

ནས་བཟུང་ང་ཚོ འི་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཡི ག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི ་བླ་ོ
དྭགོ ས་དང་དགག་ཆ་གནང་བའི་དོན་གནད་ཁག་ལ་གཞུང་ཚབ་པ་བརྒྱུད་

འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཡོ ད།

ཉེ་ཆར་ཁོར་ཡུག་བཙོག་པ་བཟོས་པའི་རྐྱེན་

གྱིས་གས
ྲོ ་མོལ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུར་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཞས
ེ ་ང་ཚོ ར་ཁག་དཀ་ྲི
བ་འདི་ནི་དྲང་བདེན་ཞི ག་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།

ད་བར་གྱི་ང་ཚོ འ་ི ཉམས་

མྱོང ་གནས་ཚུ ལ ་ལ་གཞི ག ས་ན་རྒྱ་གཞུ ང ་གི ་ བཙན་ཤུ ག ས་དང་དྲག་

གནོན་བྱེད་རྒྱུའི་དགོངས་པ་དེར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་མི ་འདགུ ་སྙམ། ཅི་སྟེ་རྒྱ་

གཞུ ང་ནས་བས་ལམ་ད་ེ མུ ་མཐུ ད་ཕྱག་བཞེས་གནང་ཚེ་མ་འོངས་པར་

བཀའ་མོ ལ་གནང་སྐབས་ཁུངས་མེ ད་ཀྱི་སྐྱོན་འཛུགས་དང་བཙན་ཤུ གས་
ུ ་
མི ་འབྱུང་ཆེ ད་ང་ཚོ འི་དབར་བར་དཔང་ཞི ག་དགོས་གལ་ཆགས་འདག

སྙམ།

བོད ་ནང་དྲག་པོའི་ཁྲིམ ས་གཞི ་བསྡམ ས་པའི་ རྗེས་སུ འང་༸གོང ་ས་

མཆོ ག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་དང་བཀའ་མོ ལ་གནང་ཆེ ད་ཧོང་ཀོང་ད་ུ སྟ་གོན་གྱི་

གྲོས་མོ ལ་གནང་མཁན་སྐུ་ཚབ་ཚོ ་ཚུ ང་ཞི ག་གཏོང་རྒྱུ འི་ཐུ གས་འདནུ ་གནང་བ་
དང་། བཀའ་མོལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཆེད་བོད་ནང་གི ་དྲག་པོའ་ི ཁྲིམས་གཞི ་ཕྱིར་

འཐེན་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་སྐལ
ུ ་ཡང་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ལྡ་ི ལི ར་
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ཡོ ད་པའི་གཞུང་ཚབ་པ་བརྒྱུད་ང་ཚོ ར་ལན་འདེབས་གནང་བའི་ནང་རྡུང་འཕྲོག་

གཅོག་གསུམ་བྱེད་མཁན་ཉས
ེ ་ཅན་ཉུ ང་ཤས་ལ་རངྡུ ་རགྡེ ་གཏོང་ཆེ ད་དྲག་པོའི་
ཁྲིམས་གཞི ་བསྡམས་པ་ནི་དགོས་ངེས་ཡི ན་པས།

དྲག་པོའ་ི ཁྲིམས་གཞི ་ཕྱིར་

འཐེན་དགོས་ལུགས་བརྗོད་པ་ནི་ཉེས་ཅན་པ་དེ་ཚོ ར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཞི ག་རེད།

དེ་ དང་ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་ནས་བོད ་ས་ཡོ ང ས་རྫོག ས་ཞི ་ བའི་

གནས་ཤི ག་ཏུ ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་གས
ྲོ ་འཆར་གནང་བ་ད་ེ དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ངོས་
ལེ ན་བྱེད་ཐབས་མེད་ལུགས་སོགས་བཤད་པ་ལས་ཧོང་ཀོང་ད་ུ སྔནོ ་འགའྲོ ི་གས
ྲོ ་

མོལ་བྱེད་རྒྱུའི་སྐརོ ་གྱི་ང་ཚོ འ་ི གྲོས་འཆར་ལ་ལན་འདེབས་གང་ཡང་བྱས་མེད།

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཞི ་མོལ་གྱི་ཆེད་ད་ུ འདོན་གནང་མཛད་པའི་གས
ྲོ ་

འཆར་ད་ེ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་ལོ་གཉིས་རི ང་བཟོད་བསྲན་གྱིས་
ངང་སྒག
ུ ་གནང་ཡོ ད། དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

ུ ་དྲན་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་གང་ཉིད་ནས་འདོན་གནང་
གསུམ་བཅུའ་ི དས
མཛད་པའི་གྲོས་འཆར་ལ་ “མི ་རི ང་བར་རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་འཁུར་ལེན་གསར་
༡༠

པའི་རི གས་མ་བྱུང་ཚེ ་ངོས་ནས་སི ་ཏྲས་སི ་སྦག་ཏུ ་བཏོན་པའི་གས
ྲོ ་འཆར་འདི་
དག་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པའི་འགན་ཁུར་གང་ཡང་མེ ད་པར་བརྩི ་རྒྱུ ་ཡི ན་”
གནས་གསུངས་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་ལྡ་ི ལི ར་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ནག་

གཞུ ང་ཚབ་པ་བརྒྱུ ད་༸གོང་ས་མཆོ ག་ནས་ཀུ ན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་

ཞི ་བར་གཤེ གས་པའི་ཡང་སྲིད་མཆོ ག་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བྲལ་རྩད་གཅོད་ཡོ ང་ཆེ ད་
རོགས་རམ་གནང་འདོད་ཡོ ད་པ་དང་།

དེའ་ི ཆེད་ད་ུ ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བླ་

སྤྲུལ་མཁན་པོ་མཐོ་གྲས་འདེམས་བསྐ་ོ གནང་བའི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་པ་ཞི ག་ལྷ་སའི་
ཉ ་ེ འགྲམ་ད ་ུ ཡོ ད ་པའི ་ ལྷ་ མོ འི ་ བླ་ མཚོ ར ་གསོ ལ ་འད བེ ས་སྨནོ ་ལམ་དང་མཚོ ་
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མཇལ་བརྟག་པ་ཞུ་བར་གཏོང་འདོད་ཡོ ད་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོ ད། དེ་ནས་ཟླ་བ་
གསུམ་ཙམ་གྱི་རས
ྗེ ་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དོན་གནད་ད་ེ སྐརོ ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཐ་ེ བྱུས་

དགོས་དོན་མེད།

པཎ་ཆེན་གྱི་ཡང་སྲིད་བཀྲས་ལྷུན་དགོན་པའི་འབྲེལ་ཡོ ད་མི ་

སྣས་འཚོ ལ་ཞི བ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཡོ ད། དེ་ལྟ་བུའ་ི གེགས་བར་དང་ཡི ད་

ཐང་ཆད་དགོས་པའི་གནས་ཚུ ལ་བྱུང་ནའང་༸གོང་ས་མཆོ ག་ནས་གནས་ཚུ ལ་

དེ་མུར་སྐྱུར་འཇོག་མ་གནང་བར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡༠ པར་ཨ་རི འ་ི ཡེ ལ་

གཙུག་ལག་སླབོ ་གྲྭ་ཆེ ན་མོ ར་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་

འགའ་ཤས་དང་མཉམ་ད་ུ བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་རྣམས་གང་ཉིད་སྐུ་

ངོ་མས་གཟིགས་ཆེ ད་བོད་ནང་ཕབེ ས་འདོད་ཡོ ད་པའི་གྲོས་གཞི ་གསར་པ་ཞི ག་
འདོན་གནང་མཛད་ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡༢ པར་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བླནོ ན་ལི ་ཕང་

ལྡ་ི ལི ར་ཕབེ ས་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདོད་ཡོ ད་པའི་
དགོངས་འཆར་འདོན་པ་གནང་ཡོ ད།

དོན་འབྲས་ཡག་པོ་ཞི ག་སོན་ཆེད་ཀུན་

སླངོ ་བཟང་པོས་གྲོས་འཆར་བཏོན་པ་དེ་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཁས་ལེན་ཞུས་

མེད།

ད་ེ ལྟར་སྔ་ཕྱིའ་ི རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་གྲོས་ཆོ ད་ཅི ག་སྣོན་འཇོག་གནང་ཞི ང་།

དེའི་ནང་རྒྱའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ འི་ཕྱོགས་ནས་དོན་ཕན་སོ ན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞི ག་

མེ ད ་ཕྱི ན ་བོད ་གཞུ ང ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད ་ུ ག ས
ྲོ ་མོ ལ ་གནང་རྒྱུ འི་ གོམ ་
བགྲོད་གསར་པ་ཞི ག་སྤསོ ་ན་མི ་འགྲིགས་ཞེས་དང་།

གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཕག
ྱོ ས་ནས་ཐད་ཀར་རམ་ད་ེ མི ན་ཕག
ྱོ ས་གསུམ་པ་ཞི ག་བརྒྱུད་དེ་ཞི ་མོལ་གནང་
རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་བྱུང་ན་དེ་ལ་དགག་ཆ་མེད་ཅེས་འཁོད་ཡོ ད།
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ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༤ པར་ལྡ་ི ལི ར་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ནག་གི ་གཞུང་ཚབ་

ཆེན་མོ ས་སྐུ་ཞབས་རྒྱ་ལོ ་དོན་གྲུབ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་དེ་སྔནོ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་

ི ་ཞེན་བག་ཁུམས་ཀྱིས་མཁྲེགས་བཟུང་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་།
ལངས་ཕག
ྱོ ས་རྣམས་རྙང

བོད་མི འ་ི ངོས་ནས་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་ཞི བ་བྱས་ཚེ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་གུ་བཤངས་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་གནས་བཤད་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་སྐ་ུ ཞབས་རྒྱ་ལོ་དོནན་

གྲུབ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ ་མགྲོན་འབོད་ཞུས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བཙན་བྱོལ་
བོད་གཞུང་གི ་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་སྟེ་ཟླ་ ༦ པར་པེ་ཅིང་ད་ུ ཕེབས་པ་རེད།
སྐུ་ཞབས་རྒྱ་ལོ ་དོན་གྲུབ་མཆོ ག་ཕྱིར་ལོ ག་ཕབེ ས་རས
ྗེ ་རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་

ཁྲིད་དང་མཉམ་ད་ུ བཀའ་མོ ལ་བྱུང་བ་རྣམས་༸གོང་ས་མཆོ ག་དང་བཀའ་ཤག་
ལ་སྙན་སེང་གནང་བ་དང་།

དེ་རྗེས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་

གསུ མ ་པའི་ ཐོག ་སྙན ་སེ ང ་གནང་བའི་ དོན ་གནད་ཁག་ལ་ག ས
ྲོ ་བསྡུར ་གནང་
ཞི ང་།

ུ ་ལོ་དོན་གྲུབ་ལྡ་ི ལི ར་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་བས་
སྔནོ ་དརྒྱ

གུ་བཤངས་བྱ་རྒྱུའི་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཁོང་ཚོ འ་ི

ལངས་ཕྱོགས་ཐོག་ནས་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུའི་རྟགས་མཚན་གང་ཡང་གཟིགས་མེད་པ་
མ་ཟད། ད་དངུ ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་

ཚབས་ཆེ་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གཞུང་གི ས་གླངེ ་སླངོ ་བྱས་པའི་དོན་
གནད་ཁག་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུ ང་གི ་དགོངས་གཞི ་ཇི ་ཡོ ད་འགྲེལ་བརདྗོ ་

གསལ་བཤད་བྱེད་ཆེ ད་འཐུ ས་མི ་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་པ་ཞི ག་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༦ པར་རྒྱ་ནག་ཏུ ་མངགས་གཏོང་གནང་ཡོ ད། སྐ་ུ ཚབ་

ཚོ གས་པ་དས
ེ ་རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་ཏེང་ཞའོ་ཕིང་དང་ཅང་ཙེ་མི ན་གཉིས་སྐ་ུ སྒར་

ྲི ་དང་ལྷན་ད་ུ བརདྗེ ་ཐོ་རྒྱས་པ་ཞི ག་
ལ་འབུལ་རྒྱུ འི་༸གོང་ས་ཆེན་པོའི་ཕྱག་བས
ཀྱང་བསྣམས་ཡོ ད་པ་དེའ་ི ནང་འཁོད་དོན། “རྒྱ་མི ར་བོད་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་
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ད་ུ སྡདོ ་དགོས་པའི་འདོད་པ་ཡོ ད་ན།

མཉམ་ད་ུ སྡདོ ་ཐུ བ་པའི་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་རྒྱ་

མི ས་སྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། བོད་མི ར་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འདོད་ཁེངས་བྱུང་

ན། རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུ བསྡད་ན་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་ཡོ ང་སྲིད་པ་ང་ཚོ ས་ཤེས་ཐུ བ་པ་

མེད། ད་ཆ་རྒྱ་མི འ་ི ཕྱོགས་ནས་བོད་རྒྱ་མཉམ་སྡདོ ་ཐུ བ་པའི་ཐབས་ལམ་འདོན་
ུ ་ལ་བབས་ཡོ ད་པས།
པའི་དས

བོད་རྒྱ་མཛའ་མཐུ ན་མཉམ་གནས་ཆེད་བོད་

ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་བྱེད་རྒྱུ ་ཡི ན་ཞེས་རྩ་དོན་རགས་རི མ་ཞི ག་
གསལ་པོར་བརྗོད་ཚེ་ཕན་ཚུ ན་འགྲིགས་ཐབས་ཡོ ད་མེད་བསམ་གཞི གས་ཐག་
གཅོད་བྱེད་བདེ་ཡོ ང་ངེས་ཡི ན།” ཞེས་གསལ་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ནས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་དགོངས་འཆར་འདི་བདག་

སྤྲོད ་ཞུ ་ རྒྱུ འི་ ཚབ་ཏུ ་ཁས་ལེ ན ་ཐུ བ ་ཐབས་མེ ད ་པའི་ སྔནོ ་འག འྲོ ི་ ཆ་རྐྱེན ་ཁག་

བཏོན་པ་མ་ཟད། བོད་རྒྱ་ཞི ་འགྲིགས་ཡོ ང་བར་འཕྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་

ད་ེ ༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱིར་ལོག་མཛད་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཙམ་ད་ུ འགྱུར་བ་བྱས་ཡོ ད་
པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གི ་དབུ་ཁྲིད་ཚོ ས་དེ་ལྟར་ལངས་ཕྱོགས་མཁྲེགས་བཟུང་བྱས་

ུ ་
པའི་གནས་སྟངས་འོག་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོའ་ི གསུམ་དས
གསུང་འཕྲིན་ནང་། “ད་ཆ་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ལྟར་གྲོས་མོལ་དོན་

དང་ལྡན་པའི་གྲུབ་འདྲས་ཤི ག་མ་བྱུང་བའི་ཁར། བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ཀྱང་

ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་མེད་པར་ངོས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན། ངོས་ནས་རྒྱ་མི ར་བསནྟུ ་མཁས་

ཀྱིས་བོད་རང་བཙན་རདྩོ ་ལེན་མ་བྱས་སྟབས་བོད་ཕྱི་ནང་ད་ུ བླ་ོ ཕམ་བྱེད་མཁན་
བོད་མི ་ཇེ་མང་ད་ུ འགྲོ་བཞི ན་འདགུ ” ཅེས་བཀའ་གནང་དགོས་བྱུང་ཡོ ད།
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་།

བོད་གཞུང་གི ས་

ཡི ད་ཆེས་བརྟེན་པོ་བྱེད་གཞི ་ཞི ག་ལ། བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ ་ཐད་ཞི ་མཐུ ན་གྱི་ཐག་

གཅོད་ཅི ག་ཡོ ང་བ་བྱེད་པར་ཕྱོགས་ཕན་ཚུ ན་གཉིས་ཀས་སྔནོ ་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་
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གང་ཡང་མེ ད་པའི་ཐོག་ནས་གྲོས་མོ ལ་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ ་འདི་ལས་ད་ེ མི ན་
གྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་མེད་པར་གཟིགས་ཀྱི་ཡོ ད།

རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ང་ཚོ འ་ི

ི ་གི ་སྲིད་གཞུང་དང་འགོ་ཁདྲི ་ཚོ ས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་
གས
ྲོ ་འཆར་འདི་ལ་འཛམ་གླང
ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ནི་བླ་ོ སྤབོ ས་སྐྱེ་འོས་པ་ཞི ག་ཡི ན།།
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