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ངོ་སྤོད་སིང་བསྡུས།

ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ནང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁྱབ་ཁང་གིས་ “ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ནས་

བོད་ལོངས་སུ་གུ་ཡངས་དང་འཛུགས་སྐྲུན་འཕྲེལ་རྒྱས་”ཟྲེར་བའི་བོད་ཐོག་རྒྱབ་

ཤ་དཀར་པོ་ཟྲེར་བ་བཏོན་པ་དྲེར།  ཐྲེངས་འདིར་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་ལན་

འདྲེབས་བྱས་ཡོད།  རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་(འདིར་རྒྱ་ནག་ཅྲེས་

ཀང་བིས་) ཀིས་བོད་སར་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་གི་གནས་སྟངས་

ལ་དཔྱད་སྐབས་གུང་བན་ཏང་གིས་བོད་ནང་དམ་བསྒགས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆྲེ་སྲེལ་

ཞིང་།  བོད་མི་ཚོ་དུས་རག་ཏུ་འཇིགས་སྣང་འོག་བསྡད་དགོས་པ་དང་། བོད་མིའི་འགོ་

འདུག་སྤོད་གསུམ་ཐོག་དམ་བསྒགས་བྱྲེད་པ་དང་། ཉྲེན་སྲུང་བྱ་ར་ཤུགས་ཆྲེ་བྱྲེད་པ།  

བོད་ནང་དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པ་དྲེ་དག་ཆབ་སིད་ཀི་ལག་ཆར་བཀོལ་ནས་

བོད་དྲེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་ཐབས་མྲེད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་འདོན་ཐབས་

བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།   བོད་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་དྲེ་ལྟར་གཏོང་དགོས་པའི་དམིག་

ཡུལ་ནི། བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། དམག་དོན་རྒྱ་སྐྲེད་ཀིས་མཚོན་བོད་

མཐོ་སྒང་གི་ས་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་འཐབ་བྱུས་དྲེ་དག་སྒྲུབ་ཆྲེད་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་ཡིན། 

རྒྱ་མིས་བོད་སར་དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་བཞིན་པ་དྲེར་ངོ་བོ་དང་བྱྲེད་ལས་སོགས་གང་གི་

ཆ་ནས་མི་སྲེར་སྲེལ་བའི་རིང་ལུགས་ཀི་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོངས་རོགས་ལྡན་ཡོད། 

ངོ་བོའི་ཆ་ནས་ཕིའི་སྟོབས་ཤུགས་ཡིན་པ། བྱྲེད་ལས་ཆ་ནས་དག་ལས་ཁོ་ནར་བརྲེན་

ནས་མི་མང་བཤུ་གཞོག་བཏང་བ་དང་།  ས་ཆ་བཙན་བཟུང་བྱས་པ།  མི་སྲེར་སྲེལ་

བའི་རིང་ལུགས་ཀི་སྤི་སོལ་ནི་དབང་སྒྱུར་བྱྲེད་པོས་དབང་སྒྱུར་བྱ་ཡུལ་སྤི་ཚོགས་

དྲེར་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་དང་།  སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་ཆྲེས་རྲེས་ལུས་ཡིན་པ་

དྲེ་དག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆྲེད་དུ་ཡོང་བའི་ཤོད་སྟངས་ཤིག་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

ཀང་བོད་དྲེ་བཞིན་ཆྲེས་མུན་ནག་དང་རྲེས་ལུས་ཀི་སྤི་ཚོགས་ཤིག་ལ་བརྩིས་ནས་
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བོད་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་དྲེར་བོད་མི་ཚོས་བཀའ་དིན་བསམ་ཤྲེས་

བྱྲེད་དགོས་པ་ཤོད་ཀི་ཡོད།  རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བོད་མིའི་ཐོག་བཙན་

བཀའ་བཏང་ནས་དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་ཅིང་། ངོ་རོལ་དང་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་འདོན་

ཚེ་དག་གནོན་ཁོ་ནས་ཚར་བཅད།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་། ས་ཁུལ་གཞན་དུ་

འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆྲེ་ཇི་ལྟར་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐོར་ལ་

རྒྱལ་སྤིའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐོབ་ཚན་པ་ཁག་གི་ཉམས་

ཞིབ་སན་ཐོ་དྲེ་དག་ལ་གཞིགས་སྐབས།  དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་རྣམ་པ་དྲེ་དམར་

རྲེན་དུ་མཐོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གུང་བན་ཚོགས་པར་བོད་ཐོག་དབང་

བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་ཁིམས་མཐུན་གི་བདག་དབང་དང་གདྲེང་སོབས་གཉིས་ཀ་མྲེད་བཞིན་

དུ།   རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ལྷག་

པར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་སོལ་རྒྱུན་ལམ་ལུགས་ཐོག་ཆྲེད་མངགས་དམ་བསྒགས་

ཆྲེན་པོ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པ་ལས་ལྡོག་སྟྲེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་

བོད་དྲེ་ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་མིན། འོན་ཀང་མི་དམངས་བཅིངས་བཀོལ་

དམག་ཟྲེར་བས་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ བར་བོད་དུ་དག་པོས་བཙན་

འཛུལ་བྱས་པ་རྲེད། དྲེ་ལྟར་ཁིམས་འགལ་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དྲེར་བོད་ལ་

”བཅིངས་བཀོལ་”  གཏོང་ཚུལ་བཤད་ནས་ཁིམས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་བྱྲེད་བཞིན་

ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟྲེར་བ་བོད་མིར་བཙན་

འགྲེལ་བྱས་པ་དང་།  དྲེ་ནི་དབང་ཡོད་དང་སྡིགས་སྐུལ་ཁོ་ནའི་འོག་བཞག་བཅུག་པ་

ཡིན་སྟབས་གོས་མཐུན་དྲེ་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཁིམས་མཐུན་ཞིག་

རྩ་བ་ནས་མིན།  ལྷག་པར་བོད་གཞུང་གི་ཐྲེལ་ཙེ་རྫུན་བཟོ་བྱས་ནས་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་

ཚོར་གོས་མཐུན་གི་ཡིག་ཆའི་སྟྲེང་བོད་གཞུང་གིས་གོས་མཐུན་དྲེར་མོས་མཐུན་ཁུལ་

བྱས་ནས་ཕབ་ཏུ་བཅུག་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་རྩོད་ལྷན་ཚོགས་
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ཀིས། (བོད་ཀི་གནད་དོན་དང་ཁིམས་ཀི་དབང་སྒྱུར།) ཞྲེས་པའི་ཞིབ་འཇུག་སན་ཐོ་

ཞིག་འཛམ་གིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དྲུང་ཆྲེར་ཕུལ་ཡོད། སན་ཐོ་དྲེའི་ནང་། 

”རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་དྲེར་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་ཐོག་ནས་ལྟ་

སྐབས། བོད་མིའི་ཐུན་མིན་ངོ་བོ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མྲེད་བཏང་བ་དང་། བོད་མི་

རིགས་སྡྲེབས་གསོད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ར་སྤོད་གསལ་པོ་བྱྲེད་ཐུབ།” ཅྲེས་དང་། 

གཞན་ཡང་སན་ཐོའི་ནང་མུ་མཐུད་འཁོད་དོན།  “རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་རྩོད་ལྷན་ཚོགས་

ཀི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟྲེར་བ་

དྲེ་བཞག་ཡོད། སྐབས་དྲེའི་བོད་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པ་ཡིན་ན། 

བོད་དྲེ་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངོ་བོར་གནས་ཡོད་པ་དྲེ་གསལ་པོ་རྲེད། 

ལྷག་པར་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་གཞུང་གིས་གོས་མཐུན་དྲེར་ངོས་ལྲེན་མྲེད་པའི་

གསལ་བཤད་གནང་བ་དྲེ་ཡང་ཁིམས་ཐོག་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་

ཞིག་ཡིན། “ཅྲེས་འཁོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཡོ་བྱུས་འོག་ནས་བོད་སར་བཙན་

འཛུལ་བྱས་ཡོད། བོད་སར་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་སྐབས་བོད་ནང་ཕི་རྒྱལ་བ་མི་དྲུག་མ་

གཏོགས་མྲེད།  འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བོད་སར་བཙན་

འཛུལ་བྱས་པ་དྲེ་ཕི་རྒྱལ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་བོད་ནས་མཐར་བསྐོད་གཏོང་ཆྲེད་

ཡིན་ཚུལ་བཤད་པ་རྦད་དྲེ་རྫུན་རྐུབ་བརོལ་བ་རྲེད།  བོད་སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ནི་

རྒྱ་སྐྲེད་རིང་ལུགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དང་། དམག་དོན་འཐབ་བྱུས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་

སྒྲུབ་ཆྲེད་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་རྲེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་

སྲེལ་ཡང་དབང་འཛིན་པས་འདོད་དབང་ལྟར་ལས་མི་མང་ཚོར་བསམ་ཚུལ་འདོན་

རྒྱུ་དང་། ལྲེགས་སྲེལ་ཉྲེས་འགོག་བྱ་རྒྱུའི་རང་དབང་མྲེད། དྲེ་ལྟ་བུའི་དཔལ་འབྱོར་

གི་གནས་སྟངས་ནི་རྒྱ་ནག་གི་འཚོ་སྣོན་ལ་མ་བརྲེན་མཐུ་མྲེད་རྲེད།

དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཁ་འཁྱྲེར་བྱས་ནས་དོན་དངོས་བོད་མིའི་ཐོག་མུ་མཐུད་དབང་
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བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་འཛིན་བཞིན་ཡོད། དབུལ་ཕོངས་དཀའ་ངལ་ལས་གཞིར་

བསད་ནས་དོན་དུ་བོད་ཀི་འབོག་པ་རྩྭ་ཐང་ནས་གནས་སོ་བྱྲེད་བཅུག་པ་དང་། གཏྲེར་

ཁ་རྒྱ་ཆྲེ་སོག་འདོན་བྱས་པ་སོགས་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ཐོག་རྩ་བ་ནས་

བསམ་ཤྲེས་བྱྲེད་ཀི་མྲེད། པྲེ་ཅིང་སིད་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་

པའི་ཤྲེས་ཡོན་སིད་བྱུས་འོག་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་། རིག་གཞུང་། སྐད་

ཡིག་གང་གི་ཆ་ནས་བོད་རིགས་རྣམས་རྒྱ་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོར་འགྱུར་བཞིན་ཡོད། 

སྐད་རིགས་གཉིས་ཀི་སོབ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཟྲེར་བའི་སིད་བྱུས་འོག་རྒྱ་ནག་གི་

སྐད་ཡིག་གཙོ་འདོན་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། ཆྲེད་མངགས་རྒྱ་ཡིག་དང་རྒྱ་སྐད་སོབ་གསོའི་

ཐོག་གཞུང་གིས་རོགས་རམ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་རང་བཞིན་གི་

ཟུར་འབུད་བྲེད་མྲེད་དུ་ལུས་ནས་བོད་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་མི་སྲེར་གཉིས་པ་བཟོ་

བཞིན་ཡོད།  ལྷག་པར་གཞི་རིམ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སོབ་ཁིད་ཀི་ལས་

འགུལ་སྲེལ་མཁན་ཚོ་ཁིམས་འགལ་དུ་རྩི་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་གཞི་རྩའི་བོད་མིའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་སུ་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་

གཏོང་བཞིན་པ་དྲེ་དག་འཛམ་གིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་སྒིག་དང་ཡོངས་

སུ་འགལ་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་དང་ཡོངས་

སུ་འགལ་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་

བོད་མིའི་ཐོག་ཁིམས་བརལ་གི་བྱ་སྤོད་དྲེ་མུ་མཐུད་སྲེལ་བཞིན་ཡོད། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཉྲེན་སྲུང་བྱ་རའི་འཕྲུལ་ཆས་གང་སར་བཙུགས་ནས་བོད་མིའི་འགོ་འདུག་

སྤོད་གསུམ་ཐོག་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆྲེ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྲེན་འཛམ་གིང་ནང་

བོད་ནི་དམ་བསྒགས་ཆྲེ་ཤོས་ཀི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།  ལྷག་པར་ཉྲེན་སྲུང་བྱ་རའི་

དཔར་ཆས་གསར་བཟོ་བྱས་མཚམས་ཐོག་མར་བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་

ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚོད་ལྟ་བྱས་ནས་དཔར་ཆས་དྲེ་དག་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་ཚེ་
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ཡོ་བསང་གིས་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བཞིན་ཡོད། དམ་བསྒགས་དྲེ་ལྟར་ཡོད་བཞིན་

དུ་བོད་མི་ཚོས་ཆོད་སྲེམས་བརན་པོས་འཚེ་མྲེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་འབའ་ཞིག་རྒྱུན་

སྐོང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་གདོང་ལྲེན་མུ་མཐུད་བྱྲེད་

བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་སར་ཐོག་མར་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་འགོ་བརྩམས་

པ་ནས་བཟུང་བོད་མི་ཚོས་རང་དབང་གི་དོན་དུ་ངོ་རོལ་བྱས་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ 

ལོར་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་

པའི་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་ཤུགས་ཆྲེ་སྲེལ་བར་བརྲེན། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་འཛུགས་

སྐྲུན་ལས་གཞི་ཕྲན་བུ་སྲེལ་བ་དྲེས་བོད་མི་རྣམས་བློ་ཡིད་ཚིམས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྲེ་སྟོང་

དྲེ་དག་ཆུ་བུར་བཞིན་བརྡོལ་བ་རྲེད།  བོད་མིའི་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་གི་ལས་གཞི་དྲེ་དག་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དག་གནོན་ཁོ་ནས་འབུར་འཇོམས་བྱས་ནས་བོད་

དྲེ་བཞིན་ད་ཆ་བཙོན་དོང་ཆྲེན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།  དམ་བསྒགས་དྲེ་ལྟར་ལག་

བསྟར་བྱས་རྐྲེན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ ༡༥༥ རང་ལུས་མྲེར་

སྲེག་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་

གི་ལས་འགུལ་བསྟུད་མར་སྲེལ་ཡོད། 

འདིར་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་བསྐར་དུ་ཕི་

མིག་ཞིབ་ལྟ་ཞིག་བྱས་ཡོད། ཞིབ་ལྟ་བྱ་ཡུལ་གི་གནད་དོན་རྣམས་ནི། བོད་ཀི་རྒྱལ་

རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་། རྒྱ་མིས་བོད་སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་མིའི་ཐོག་གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟྲེར་བ་བཙན་འགྲེལ་བྱས་པ། བོད་

ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་ཉྲེན་སྲུང་བྱ་ར་དང་སོ་ལྟའི་ལས་གཞི་རྒྱ་སྐྲེད་བཏང་བ་བརྒྱུད་བོད་མིའི་འགོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྡལ་བཤིག་ཚབས་ཆྲེ་བཏང་བ་དང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་ཆོས་

ལུགས་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་ཤུགས་རྐྲེན་སྤོད་ཐབས་བྱས་པ། བོད་ཀི་རང་བྱུང་སྐྲེ་
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ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་བག་ཚ་མྲེད་པའི་ཐོག་ནས་གཏོར་རོལ་ཤུགས་ཆྲེ་བཏང་བ་དང་། 

བོད་ཀི་གཏྲེར་ཁ་གང་བྱུང་སོག་འདོན་བྱས་པ་སོགས་ཀི་སྐོར་ཡིན། དྲེབ་འདིའི་མཇུག་

སྡོམ་གི་ཚུལ་དུ་མ་འོངས་མངོན་ཕོགས་ཀི་ལམ་སྟོན་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་འཚེ་མྲེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་ཡུན་རིང་ལུས་པའི་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སྲེལ་

ཐབས་གནང་དགོས་པའི་རྲེ་འདུན་ཡང་བཏོན་ཡོད།  
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ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་ཀི་གནས་བབ།  

རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀོལ་དམག་མིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་

སར་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་སྐབས་བོད་དྲེ་རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་

གཅིག་ཡིན། དྲེར་བརྲེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དྲེ་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་

དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་མ་ཟད།   བཅིངས་བཀོལ་དམག་མི་འབུམ་ཕྲག་འགའ་ཤས་

ཀིས་མུ་མཐུད་བོད་སར་དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་བཞིན་པ་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱལ་སྤིའི་

ཁིམས་ལུགས་ལ་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་དང་བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་འགོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤིག་བཏང་བ་ཁོ་ན་ཡིན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་དབང་

བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་བདག་དབང་ཡོད་ཚུལ་བཤད་པ་དྲེ་དག་གཞི་འཛིན་ས་གཙོ་བོ་ནི་དྲེ་ས་

རྒྱ་ནག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་མཁན་སོག་པོ་དང་མན་ཇུ་གོང་མས་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་ཀི་བླ་ཆྲེན་ཚོའི་དབར་བྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་བཅས་ལ་

བསད་ནས་བཤད་པ་ཞིག་རྲེད།   དྲེ་ཡང་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་གོང་སྟྲེ་དུས་རབས་

བཅུ་གསུམ་དང་བཅུ་བཞིའི་འགོ་སྟོད་དུ་ཧོར་གི་སྟོབས་ཤུགས་དང་མངའ་ཐང་རྒྱས་

པའི་དུས་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་གཙོས་ཡོ་རོབ་དང་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡའི་ཡུལ་ཁག་ཕལ་ཆྲེ་བ་

སོག་པོའི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ཚུད་ཡོད།  རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་

ལུང་འདྲེན་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི་དྲེ་ས་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་མན་ཇུས་དབང་

བསྒྱུར་བྱྲེད་སྐབས་ཡིན། འོན་ཀང་དུས་སྐབས་དྲེར་རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་མན་ཇུའི་དབང་

འོག་ཏུ་ཡོད་པ་རྲེད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དྲེ་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཙོ་

བོ་གཅིག་ནི། བོད་དྲེ་གནའ་ས་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་དང་། ད་ཆ་བོད་མི་

རྣམས་མྲེས་རྒྱལ་ཁྱིམ་ཚང་ཆྲེན་པོ་སྟྲེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

དུ་ཚུར་ལོག་ཚུལ་བཤད་ཡོད།   འོན་ཀང་ཉྲེ་ལམ་རྒྱ་རིགས་གཙུག་ལག་སོབ་དཔོན་

སྐུ་ཞབས་ཧོང་ཤྲེང་ལའོ་ཡིས་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག་མང་པོར་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་
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པ་ལྟར། ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་མཁས་དབང་མང་པོས་ཡོན་དང་མིང་རྒྱལ་རབས། དྲེ་བཞིན་

ཆིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་དབང་ཤུགས་ཁྱབ་ཚད་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་དུ་

ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་དྲེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ནམ་ཡང་མིན་པ་དང་། གོང་གི་

རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱོན་སྐབས་ཀི་ཁུངས་འཕྲེར་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་སོགས་གང་ལའང་

དཔྱད་ཀང་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཅིག་ཀང་དགོད་རྒྱུ་མྲེད་པ་མ་ཟད། 

དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་སྣ་གཅིག་ཀང་ལག་སོན་བྱུང་བ་མྲེད། ལྷག་པར་རྒྱལ་རབས་དྲེ་

དག་གིས་སིད་དབང་སྐོང་སྐབས་བོད་དྲེ་ཡོན་རྒྱལ་རབས་དང་། མིང་རྒྱལ་རབས། དྲེ་

བཞིན་ཆིང་རྒྱལ་རབས་སོགས་ཀི་མངའ་ཁོངས་ཀི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པ་ཁས་ལྲེན་རྩ་

བ་ནས་བྱྲེད་མྱོང་མྲེད་པ་ར་སྤོད་གསལ་པོ་ཐུབ།  རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་ལུགས་རིག་པ་སྨྲ་

བ་དང་། “བོད་ཀི་གནས་བབ།“ ཅྲེས་པའི་དཔྲེ་དྲེབ་རྩོམ་པ་པོ་སྐུ་ཞབས་མྲེ་ཁལ་ཝོན་

ཝོལྜ་ཝོན་པྲག་ལགས་ཀིས་བརྩམས་པའི་དྲེབ་ནང་འཁོད་དོན། 

“རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་ལ་བདག་དབང་

ཡོད་ཚུལ་བཤད་པ་དྲེར་ཁིམས་ཐོག་ནས་དཔྱད་པ་ཡིན་ན་གཞི་རིམ་རྨང་གཞི་རང་གི་

ཐོག་ནས་སྐོན་གནས་ཧ་ཅང་མཐོང་ཐུབ།

དང་ཐོག་རྒྱ་ནག་དྲེ་ཨྲེ་ཤི་ཡའི་མངའ་དབང་བསྒྱུར་མཁན་གི་སྟོབས་ཆྲེན་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་ཡིན་པ་རྣམ་པ་ཐོན་ཞིང་། དྲེ་ལྟ་བུའི་རྒྱ་ནག་གི་དབང་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་

ཁབ་དྲེ་དག་བོད་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་དྲེ་དག་ལུང་འདྲེན་བྱས་ནས་བོད་

རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པ་ཁུངས་སྐྲེལ་བྱ་ཐབས་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། ཧོར་དང་མན་ཇུ་གོང་མས་

རྒྱ་ནག་མངའ་འོག་ཏུ་བཅུག་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་

འགྲེལ་བརོད་བྱྲེད་སྟངས་ལྟར་ན། ཨྲེ་ཤི་ཡ་ནང་མའི་སྟོབས་ཆྲེན་རྒྱལ་ཁབ་དྲེ་དག་ལ་

རྒྱ་ནག་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ལྟ་བུ་དབང་བསྒྱུར་བྱ་དང་། སྒྱུར་བྱྲེད་གོ་ལྡོག་ནས་

བཤད་པ་མ་ཟད། ཨྲེ་ཤི་ཡ་ནང་མའི་སྟོབས་ཤུགས་དྲེ་དག་གི་དབང་བསྒྱུར་ཁྱབ་ཚད་
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ཀི་ས་ཁུལ་དྲེ་དག་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་པར་བསྒྲུབ་ཐབས་བྱྲེད་

བཞིན་ཡོད།  བོད་ཐོག་ཁིམས་དོན་མཁས་པས་སན་ཐོ་བཏོན་པ་ཆྲེས་ཐོག་མ་མིན། དྲེ་

ས་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་དོན་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ཁིམས་ཐོག་

བོད་ཀི་གནས་བབ་ཇི་ཡིན་སན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་པའི་ནང་།  

  “ཕི་ལོ་ ༡༩༡༣ ནས་ ༡༩༥༠ བར་བོད་དྲེ་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་ཐོག་ནས་རང་བཙན་

གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ངོ་བོར་གནས་འདུག།

ཕི་ལོ་  ༡༩༥༠  ལོར་བོད་ལ་མཚོན་ན་མི་འབོར་དང་ས་ཆ།  སིད་གཞུང་བཅས་ཡོད་

ཅིང་། གཞུང་དྲེའང་ཕིའི་དབང་ཤུགས་སུ་ལའང་ལྟོས་མི་དགོས་པར་རང་ཐག་རང་གཅོད་

ཐོག་ནས་སིད་གཞུང་བསྐངས་པ་གསལ་པོ་རྲེད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༡༣ ནས་ ༡༩༥༠ བར་

བོད་ཀི་ཕི་འབྲེལ་ལས་དོན་རྣམས་བོད་གཞུང་རང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་ཅིང་། 

འབྲེལ་བ་བྱྲེད་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཀང་ལག་ལྲེན་དངོས་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་དྲེ་

བཞིན་རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་བརྩིས་ཡོད་པ་

གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཁག་ནས་རྲེད་རོགས་ཐུབ།”ཅྲེས་འཁོད།

ས་རབས་ལོ་རྒྱུས།

བོད་རྲེ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁི་བཙན་པོ་ཕི་ལོའི་སོན་གི་ལོ་  ༡༢༧  ལོར་རྒྱལ་ཁིར་འཁོད།   

ཕི་ལོའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་དུས་(r.617-649)

སུ་བོད་ཀི་རྒྱལ་ཕྲན་ཚོ་པ་ཁག་གཅིག་གྱུར་གི་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས། སོང་བཙན་སྒམ་

པོའི་དུས་རབས་ནས་འགོ་ཚུགས་ཏྲེ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གསུམ་རིང་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་དང་

དག་པོའི་སྟོབས་ཤུགས་འཕྲེལ་རྒྱས་དང་། མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྲེད་བྱུང་བ་རྲེད།  བལ་ཡུལ་

རྒྱལ་པོ་དང་། རྒྱ་ནག་གོང་མ་སོགས་ཉྲེ་འཁོར་གི་རྒྱལ་པོ་ཚོས་རང་གི་བུ་མོ་སོང་བཙན་

སྒམ་པོའི་བཙུན་མོར་ཕུལ་ཡོད།  བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སས་མོ་བཙུན་མོར་བཞྲེས་
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པ་དྲེས་ནང་ཆོས་བོད་ལ་དར་ཁྱབ་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པར་བརྲེན་བོད་ཀི་རྒྱལ་

རབས་ནང་དམིགས་བསལ་གི་གལ་ཆྲེན་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་རྲེད།  རྒྱ་ནག་མི་དམངས་

སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་དུས་རག་ཏུ་ཆབ་སིད་དིལ་བསྒགས་བྱྲེད་སྐབས་འཁྱོག་བཤད་

བྱས་དོན་ལྟར་ན།  སོང་བཙན་སྒམ་པོས་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་བཙུན་མོར་བཞྲེས་པ་དྲེ་ཆབ་

སིད་ཐོག་བྲེད་སྤོད་བྱས་ཏྲེ་བལ་བཟས་གཙོས་པའི་བཙུན་མོ་གཞན་རྣམས་ཀི་སྐོར་

གཡོལ་ཏྲེ་གྲེང་གི་མྲེད་པ་རྲེད།   འོན་ཀང་བལ་བཟའི་དབང་ཤུགས་ནི་རྒྱ་བཟའ་ལས་

ཆྲེ་བ་མ་གཏོགས་ཆུང་བ་མྲེད།  བོད་ཀི་རྒྱལ་པོོ་ཁི་སོང་ལྡྲེའུ་བཙན་(r.755-797) 

གིས་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་བོད་ཀི་མངའ་ཐང་རྒྱ་བསྐྲེད།  

ཕི་ལོ་  ༧༦༣  ལོར་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་ཤི་རྔན་ལ་བོད་དམག་གིས་བཙན་འཛུལ་

བྱས་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་ནས་ལོ་ལྟར་བོད་ལ་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཆོད་གན་བླངས་

ཡོད།  ཕི་ལོ་  ༧༨༣  ལོར་བོད་རྒྱའི་དབར་ཆིངས་ཡིག་བཞག་སྟྲེ་ཕོགས་གཉིས་

ཀི་ས་མཚམས་དབྱྲེ་འབྱྲེད་བྱས་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱ་བསྐྲེད་ཇི་ལྟར་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ཁ་ཤས་པོ་ཏཱ་ལའི་ཞོལ་གི་རྡོ་རིང་ཐོག་གསལ་ཡོད།   བོད་རྒྱའི་དབར་ཕི་ལོ་ ༨༢༣ 

ལོར་ཞི་བའི་ཆིངས་ཡིག་གསར་པ་ཞིག་བཞག་ནས་བོད་རྒྱའི་ས་མཚམས་སོ་སོར་

ཕྲེ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་གི་རྡོ་རིང་སྟྲེང་བཀོད་ཡོད།  དུས་སྐབས་དྲེར་ཨྲེ་ཤྲེ་

ཡའི་སྟོབས་ཆྲེན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དབར་འབྲེལ་བ་ཇི་ལྟར་བྱུང་མིན་གསལ་འདོན་བྱས་

ཤིང་།  ཆིངས་ཡིག་གི་བརོད་དོན་རྣམས་བོད་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཐོག་བརོས་པའི་

རྡོ་རིང་གསུམ་བཙུགས་ཡོད།    རྡོ་རིང་གཅིག་བོད་རྒྱའི་ས་མཚམས་དང་།  གཅིག་

བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཡོད་པ་ད་ལྟའང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད།  གཅིག་སྐབས་དྲེའི་རྒྱ་ནག་

གི་རྒྱལ་ས་ཁང་ཨན་ལ་བཙུགས་པ་རྲེད།  ཆིངས་ཡིག་གི་འབྲུ་དོན་ནང་།  “བོད་རྒྱ་

གཉིས་ད་ལྟར་དུ་མངའ་བའི་ཡུལ་དང་མཚམས་སྲུང་ཞིང་།  དྲེའི་ཤར་ཕོགས་ཐམས་

ཅད་ནི་རྒྱ་ཆྲེན་པོའི་ཡུལ།  ནུབ་ཕོགས་ནི་ཡང་དག་པར་བོད་ཆྲེན་པོའི་ཡུལ་ཏྲེ།  དྲེ་
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ལས་ཕན་ཚུན་དགར་མ་འཐབ།  དམག་མ་དང་།”  ཞྲེས་གསལ།  རྒྱ་ནག་མི་དམངས་

སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས། “བོད་རྒྱ་ཕོགས་གཉིས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཚང་གིས་གཉྲེན་སྒིག་

དང་མནའ་འབྲེལ་བྱྲེད་པའི་ཐབས་ལ་བརྲེན་ནས་ཆབ་སིད་ཐོག་མཐུན་སྒིལ་དང་མཛའ་

གཅུགས་ལྡན་པའི་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་།  དཔལ་འབྱོར་དང་རིག་གནས་

ཐད་འབྲེལ་བ་དམ་པོོ་བཙུགས་ནས་མཐར་གཅིག་གྱུར་གི་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་རྒྱུར་

རྨང་གཞི་གཏིང་ཟབ་པོ་བཏིང་ཡོད།” ཅྲེས་བརོད། དོན་དངོས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

གོང་གསལ་འགྲེལ་བཤད་དྲེ་དག་ནི་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀའི་རྒྱལ་རབས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་

གཉིས་ཐ་དད་དང་སྟོབས་ཆྲེན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཡིན་པར་བཤད་པའི་བརོད་དོན་དང་

ཡོངས་སུ་ལྡོག་པ་ཞིག་རྲེད།  

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རན་གས།  དྲེ་སའི་བོད་ཀི་བཀའ་ཟུར་གིས་

དྲེ་ས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་བྱས་ནས་པྲེ་

ཅིང་དུ་བསྐོད་མྱོང་མཁན།  མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆྲེན་གི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་

པ་སྐུ་གཤྲེགས་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མྲེད་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའི་གཏམ་བཤད་

ཅིག་ནང་”ལོ་རྒྱུས་མཁས་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་བོད་ནི་གནའ་ས་མོ་ནས་ཀྲུང་གོའི་ཆ་ཤས་

གཅིག་རྲེད་ཟྲེར་བ་དང་།  ཡང་ཁ་ཤས་ཀིས་སོང་བཙན་སྒམ་པོས་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་

བཙུན་མོར་བཞྲེས་པ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྲུང་གོའི་ཆ་ཤས་ཤིག་རྲེད་ཅྲེས་ཤོད་ཀི་ཡོད།  

ཤོད་ཚུལ་དྲེ་གཉིས་ཀར་ངས་ས་ཕི་བར་གསུམ་དུ་མོས་མཐུན་བྱྲེད་ཀི་མྲེད།  གང་ཡིན་

ཟྲེར་ན།  གནའ་ས་མོ་ནས་ཞྲེས་པ་དྲེ་ནི་དུས་ཚོད་ངྲེས་གཏན་མྲེད་པའི་ཚིག་ཅིག་ཡིན་

པས་ཡང་སིང་དུས་ཚོད་ག་དུས་ནས་ཡིན་པ་གསལ་པོ་མྲེད།  སོང་བཙན་སྒམ་པོས་

ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་བཙུན་མོར་བཞྲེས་རྲེས་བོད་ཀྲུང་གོའི་ཆ་ཤས་སུ་

གྱུར་པ་རྲེད་ཟྲེར་བ་དྲེའི་ཐད་ཚང་མས་མཁྱྲེན་གསལ་ལྟར་སྐབས་དྲེར་སོང་བཙན་སྒམ་

པོའི་བཙུན་མོ་དང་པོ་དྲེ་ནི་བལ་པོའི་བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་རྲེད། གལ་ཏྲེ་གོང་གི་ཤོད་
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ཚུལ་ལྟར་ཡིན་ན་བོད་འདི་བལ་པོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་པས་འདི་ལ་འགྲེལ་

བཤད་གང་འད་རྒྱག་དགོས་སམ་”ཞྲེས་གསུངས་ཡོད།

དུས་རབས་དགུ་པར་བོད་ཀི་རྒྱལ་ཁམས་དྲེ་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་བུར་ཐོར་ཞིང་།  སྐབས་

དྲེར་བོད་ཀི་དོ་སྣང་བྱ་ཡུལ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཆགས་ནས་བོད་ཀི་ནང་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང་ཉམས་པ་སར་གསོ་བྱུང་བ་རྲེད།

བོད་དང་ཆྲེན་པོ་ཧོར་གི་འབྲེལ་བ། (༡༢༤༠ - ༡༣༥༠) 

ཧོར་རྒྱལ་པོ་བོག་ཏ་ཆིང་གྲེ་སྲེ་ཁང་དང་ཁོང་གི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཚོས་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡ་དང་།  ཡུ་

རོབ་ཀི་ས་ཆ་མང་པོ་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏྲེ་འཛམ་གིང་ནང་ད་ལྟའི་བར་མངའ་དབང་ཆྲེ་

ཤོས་ཀི་གོང་མ་གཅིག་བྱུང་བ་རྲེད།  དྲེའི་སྐབས་ཀི་ཧོར་གོང་མའི་མངའ་དབང་ནི་ཞི་

བདྲེ་རྒྱ་མཚོ་ནས་ཤར་ཡུ་རོབ་དང་། དཀིལ་ཤར་ཨྲེ་ཤི་ཡ་བར་ཁྱབ་ཡོད་པ་དང་།  ཕི་

ལོ་  ༡༢༠༧  ལོར་བོད་ཀི་བྱང་ཕོགས་སུ་ཡོད་པའི་མི་ཉག་གི་མངའ་ཁུལ་རྣམས་ཧོར་

ལ་ཤོར། ཕི་ལོ་ ༡༢༧༡ ལོར་ཧོར་གིས་ཤར་ཕོགས་ཀི་མངའ་ཁུལ་རྣམས་དབང་འཛིན་

བྱྲེད་ཆྲེད་ཡོན་རྒྱལ་རབས་བཙུགས་པའི་གསལ་བསྒགས་བྱས།  ཕི་ལོ་ ༡༢༧༩ ལོར་

ཧོར་གིས་རྒྱ་ནག་སུང་རྒྱལ་རབས་ཀི་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་མངའ་ཁུལ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས་

ཏྲེ་རྒྱ་ནག་ཡོངས་རོགས་ལ་ཧོར་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་རྲེད།  དྲེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཡོན་རྒྱལ་རབས་དྲེ་རྒྱ་ནག་རང་གི་རྒྱལ་རབས་ཡིན་པར་བཤད་ནས་ཧོར་

གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་མྱོང་བའི་ཤར་ཨྲེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་དང་དྲེའི་མཐའ་མཚམས་

ལས་བརལ་བའི་ཧོར་གི་དབང་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་ས་ཁུལ་རྣམས་ཀང་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་

པར་བཤད།  ཕི་ལོ་ ༡༢༤༠ ལོར་ཧོར་གི་རྒྱལ་པོ་ཆིང་གྲེ་སྲེ་ཁང་གི་ཚ་བོ་གོ་དན་

ཁང་གིས་བོད་ལ་དམག་དཔུང་དངས་ཏྲེ་སྐབས་དྲེའི་བོད་ཀི་བླ་ཆྲེན་གས་ནས་མཚན་

སན་ཆྲེ་བ་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གདན་འདྲེན་ཞུས།(༡༡༨༢།༡༢༥༡) དྲེ་ནས་
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བོད་དང་སོག་པོའི་དབར་འབྲེལ་བ་འགོ་ཚུགས།   ཕི་ལོ་ ༡༢༦༠ ལོར་ཀུབ་ལའི་ཁང་

ཧོར་གི་མངའ་དབང་ཡོངས་རོགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ནས་ས་པཎ་གི་སྐུ་ཚ་འགོ་

མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བླ་མར་བསྟྲེན། དྲེ་ནས་བོད་ཧོར་དབར་ཐུན་མིན་མཆོད་

ཡོན་གི་འབྲེལ་བ་འགོ་ཚུགས་པ་མ་ཟད།  བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་ས་སྐས་དབང་བསྒྱུར།  

ཧོར་གི་རྒྱལ་པོ་དང་།  བོད་ཀི་བླ་ཆྲེན་དང་སྡྲེ་དཔོན་ཆྲེ་ཁག་དབར་མཆོད་ཡོན་གི་

འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆྲེ་བྱུང་བར་བརྲེན་དུས་ཕིས་སུ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲྲེང་རིམ་བྱོན་དང་

མན་ཇུ་གོང་མའི་དབར་གི་འབྲེལ་ལམ་གི་གཞི་རྩའང་ཆགས་པ་དང་།  མཆོད་ཡོན་

གི་འབྲེལ་བ་ནི་སྒྲེར་གི་འབྲེལ་བ་སྟྲེ་སྦིན་བདག་གིས་བླ་མར་ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་དད་པ་

ཞུ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  སྦིན་བདག་གི་སིད་དབང་ལ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ནའང་དད་པ་དྲེ་

རྒྱུན་མཐུད་ནས་གནས་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད།  མཆོད་ཡོན་འབྲེལ་བར་མྲེད་དུ་མི་རུང་བའི་

ཆ་རྐྲེན་ནི་ཡོན་བདག་གིས་རང་གི་བླ་མ་ལ་དད་འདུན་དང་ཕག་མཆོད་ཞུ་དགོས་པ་དྲེ་

ཡིན།  དྲེ་ཙམ་མ་ཟད་ཡོན་བདག་གིས་བླ་མར་སྲུང་སྐོབ་ཞུ་བ་དྲེ་བླ་མས་ཡོན་བདག་

ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ལ་ཞྲེན་ཐོག་ནས་མ་ཡིན་པར་ཆོས་ཕོགས་ལམ་སྟོན་དང་། སོབ་སྟོན་

པ། དྲེ་བཞིན་ཐུགས་སོན་གནང་བ་ལ་བརྲེན་ནས་ཞུས་པ་ཞིག་རྲེད།  ཤར་ཕོགས་ཀི་

ཧོར་གི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་སུ་ནང་ཆོས་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆོས་ལུགས་སུ་གྱུར་ཏྲེ་ས་

སྐའི་བླ་མ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་དབང་ཆ་མཐོ་ཤོས་སུ་གྱུར་པའི་སྐབས་དྲེའི་བོད་ཧོར་གཉིས་

ཀི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྲེན་གི་

འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བརོད་ཆོག  འཇིག་རྲེན་མི་ཆོས་ཀི་གོང་མ་དང་ཆོས་ཕོགས་

ཀི་བླ་མ་གཉིས་སོ་སོར་ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ཡོད་ཀང་དྲེ་ནི་འད་

མཉམ་དང་། ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟོས།  བརྩི་བཀུར།  དད་གུས་བཅས་གཞི་

རྩར་བཟུང་བ་ཞིག་ཡིན།  བླ་མས་བོད་ཀི་སིད་དབང་སྐོང་བ་དྲེ་ཡོན་བདག་གི་རྒྱབ་

སྐོར་ལ་བརྲེན་པ་དང་། ཧོར་གོང་མས་སིད་དབང་སྐོང་བ་ཁིམས་མཐུན་ཆགས་པ་དྲེ་
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ནི་བླ་མའི་བཀའ་དིན་ལ་བརྲེན་ནས་ཡིན།  ཧོར་གོང་མ་ཚོའི་དབང་ཤུགས་བོད་ནང་

སྲེབས་པ་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྲེད།  འོན་ཀང་ཧོར་གོང་མ་གཅིག་གིས་ཀང་

བོད་ནང་ཐད་ཀར་སིད་དབང་འཛིན་པ་བྱུང་མྲེད་ལ།    ཧོར་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བོད་ཀིས་

ཁལ་འཇལ་དགོས་པའང་བྱུང་མྲེད།  ཧོར་གོང་མ་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་བོད་དྲེ་སོག་པོའི་

མངའ་ཁོངས་སུ་བརྩི་མྱོང་མྲེད།  ལྷག་པར་བོད་དྲེ་ཧོར་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ཡོད་པའི་

རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་དྲེ་བས་བརྩི་མྱོང་མྲེད། དྲེ་ལྟར་ཡིན་པ་ནི་མིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་

ཕོགས་སྒིག་བྱས་པའི་ཡོན་རྒྱལ་རབས་སྐོར་གི་ལོ་རྒྱུས་ལས་གསལ་རོགས་ཐུབ།  

ཕི་ལོ་ ༡༣༥༠ ལོར་ཕག་གྲུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ས་སྐའི་སིད་དབང་འཕྲོག་སྟྲེ་

བོད་དང་སོག་པོའི་དབར་གི་ཆབ་སིད་ཀི་འབྲེལ་བ་བཅད་པ་རྲེད།  བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་

མཚན་གིས་བོད་ཀི་འཛིན་སྐོང་ལམ་སོལ་ལ་ཧོར་ལུགས་ཀི་ཤན་ཞུགས་པ་རྣམས་

མྲེད་པ་བཟོས་ཏྲེ་བོད་མི་རང་ཉིད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཛིན་སྐོང་གི་ལམ་ལུགས་

གསར་གཏོད་བྱས་པ་དང་།  དྲེ་མཚུངས་ཁིམས་ཡིག་ཞལ་ལྲེ་བཅོ་ལྔ་ཞྲེས་པའི་ཁིམས་

ལུགས་གསར་བཟོ་བྱས་ཡོད།  དྲེ་ནས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་སོང་རྲེས་རྒྱ་ནག་ཧོར་གི་འོག་

ནས་རང་བཙན་ཐོབ་སྟྲེ་རྒྱ་ནག་མིང་རྒྱལ་རབས་འགོ་ཚུགས་པ་རྲེད།  ཧོར་གི་དབང་

ཤུགས་དབུས་ཨྲེ་ཤི་ཡའི་ཕོགས་སུ་ཁྱབ་ནས་ཁུལ་དྲེར་ལོ་ངོ་གསུམ་བརྒྱའི་རིང་དབང་

བསྒྱུར་བྱས།  ཧོར་གིས་རྒྱ་ནག་དབང་བསྒྱུར་མ་བྱས་གོང་ནས་ཧོར་གི་རྒྱལ་པོ་གོང་

མ་ཁང་དང་བོད་ཀི་བླ་ཆྲེན་དབར་འབྲེལ་བ་ཚུགས་ཟིན། ཕོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་ཧོར་

གི་དབང་འོག་ནས་རང་བཙན་མ་ཐོབ་གོང་ནས་བོད་དྲེ་བཞིན་ཧོར་གི་དབང་འོག་ནས་

ཐར་ཏྲེ་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན། དྲེར་བརྲེན་མན་ཇུའི་སྐབས་

དྲེ་ས་བོད་དྲེ་ཧོར་གི་དབང་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་བདག་དབང་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་ཐབས་མྲེད། 
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བོད་དང་མིང་རྒྱལ་རབས་དབར་འབྲེལ་བ།(༡༣༦༨ - ༡༦༤༤)

བོད་དང་མིང་རྒྱལ་རབས་དབར་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན་ཞིང་། འབྲེལ་བ་ཕྲན་བུ་

བྱུང་བ་དྲེ་ཚོ་ཕལ་མོ་ཆྲེ་དགོན་པ་འད་མིན་ནས་བླ་མ་འགའ་རྲེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྲེབས་པ་དང་། 

ཁོང་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གོང་མས་ཆོ་ལོ་སོགས་ཕུལ་བ་བཅས་བྱུང་ཡོད།  འབྲེལ་བ་

ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་དྲེ་ཚོ་དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་ནས་བཅུ་བདུན་བར་གི་བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་

ནང་གསལ་ཡོད། རྒྱལ་རབས་དྲེ་དག་ནང་བོད་འདི་མིང་གོང་མའི་ཆབ་སིད་མངའ་

ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་གང་ཡང་འཁོད་མྲེད།   དྲེ་ཡང་ཨིན་ཌི་ཡ་ན་གཙུག་ལག་

སོབ་གྲྭ་ཆྲེན་མོའི་དབུས་ཡུ་རོ་ཤི་ཡ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་དགྲེ་རན་ཆྲེ་མོ་ཨི་ལི་ཨོ་ཊི་སི་

པཱར་ལིང་  (Prof. Elliot Sperling)  གིས་ “རྒྱ་ནག་གོང་མས་བོད་ཀི་སྐྲེས་

ཆྲེན་ཚོར་མཚན་བསྟོད་དྲེ་ཚོ་སྤད་པའི་ས་རྲེས་ཀི་གལ་ཆྲེའི་བྱུང་བ་ཁག་གཅིག་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བྱས་ན་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་མཚན་བསྟོད་མ་ཐོབ་གོང་ནས་བོད་ཀི་སྐྲེས་ཆྲེན་ཚོར་

བོད་ནང་དབང་ཚད་དང་ཤུགས་རྐྲེན་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྲེད།   

དྲེར་བརྲེན།  མཚན་བསྟོད་དྲེ་ཚོས་བོད་ཀི་སྐྲེས་ཆྲེན་ཚོར་དབང་ཆ་སྤད་པ་ཞིག་མ་

ཡིན་པར།   དྲེ་ལས་ལྡོག་སྟྲེ་ཁོ་ཚོའི་དབང་ཆར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད།  རྒྱ་

ནག་གོང་མས་བོད་ཀི་སྐྲེས་ཆྲེན་ཚོར་མཚན་བསྟོད་སྤད་པ་ནི་རྒྱལ་སྤིའི་ཐོག་ཡང་ཡང་

མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་གི་མི་ལ་ཆྲེ་བསྟོད་

དམ། ཡང་ན་མཚན་བསྟོད།  ཡང་ན་བྱ་དགའ་སྤད་པ་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་དགོས་

” ཞྲེས་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

 ཕི་ལོ་  ༡༣༥༠  ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ཀི་སིད་དབང་དྲེ་ཕག་གྲུ་དང་།   དྲེ་རྲེས་ཕི་ལོ་  

༡༤༨༡  ལོ་ནས་རིན་སྤུངས་པས་བཟུང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༤༠༦ ལོར་ཕག་གྲུ་གགས་

པ་རྒྱལ་མཚན་རྒྱ་ནག་མིང་གོང་མས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་ཞུ་ཕུལ་ཡང་ཞལ་བཞྲེས་མ་
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གནང་བ་དྲེས་བོད་རྒྱ་ནག་གི་སིད་དབང་འོག་ཏུ་མྲེད་པ་གསལ་པོ་བསྟན་ཡོད།  ཕི་

ལོ་ ༡༥༦༥ ནས་༡༦༤༢ ལོ་བར་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོས་སིད་དབང་མ་བཞྲེས་

པའི་བར་དྲེར་སྡྲེ་སིད་གཙང་པས་བོད་ཀི་སིད་དབང་བསྐངས་རིང་མིང་རྒྱལ་རབས་

དང་སྐབས་རྲེ་འབྲེལ་བ་ཕྲན་བུ་རྲེ་བྱུང་ཡོད་ཀང་དྲེ་སྐབས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི་དབང་

ཤུགས་སྲེབས་པའི་རིགས་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མྲེད།  ཕི་ལོ་ ༡༦༤༤ ལོར་ཕི་རྒྱལ་བཙན་

འཛུལ་པས་(མན་ཇུ་)ཡང་བསྐར་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་སིད་དབང་འཕྲོག་པ་རྲེད།  སྐབས་

དྲེར་མན་ཇུས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའི་ནང་ནས་ས་ཆ་གལ་ཆྲེ་ཤོས་དྲེ་རྒྱ་ནག་ཆགས་

ཡོད།  རྒྱལ་རབས་དྲེར་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཞྲེས་མིང་བཏགས།

བོད་དང་མན་ཇུ་དབར་གི་འབྲེལ་བ། (༡༦༣༩ - ༡༩༡༡)

ཕི་ལོ་ ༡༦༤༢ ལོར་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲྲེང་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོར་ཡོན་བདག་སོག་པོ་གུ་

ཤི་ཁང་གིས་ཕག་རོགས་ཞུས་ཏྲེ་ཁོང་བོད་གཅིག་གྱུར་གི་ཆོས་སིད་ཀི་མངའ་བདག་

ཆགས་པ་རྲེད།  དྲེ་ནས་བཟུང་བོད་མི་ཚོས་ཁོང་ལ་༸གོང་ས་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་བླ་ན་མྲེད་

པའི་དབུ་ཁིད་ཀི་མཚན་བསྟོད་ཞུ་ཡི་ཡོད། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོའི་མཚན་སན་ནི་

བོད་ནང་ཙམ་མིན་པར་ཕི་རོལ་དུའང་ཡོངས་སུ་གགས། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོས་

ཧོར་ཙམ་མ་ཟད་མན་ཇུ་ལའང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་གནང་ཞིང་། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོ་

བོད་ཁམས་ཡོངས་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་མ་མཛད་པའི་སོན་དང་།  

མན་ཇུས་རྒྱ་ནག་མངའ་འོག་ཏུ་བསྡུ་རྒྱུའི་དུས་སྐབས་ཏྲེ།   ཕི་ལོ་ ༡༦༣༩ ལོར་མན་

ཇུ་གོང་མ་ཐྲེ་ཙུང་ནས་རང་ཉིད་ཀི་རྒྱལ་ས་མུག་དཱན་(ཧྲེན་ཡང་)དུ་༸གོང་ས་མཆོག་

གདན་ཞུའི་མགོན་བརྡ་ཕུལ་བ་ནས་བཟུང་བོད་དང་མན་ཇུ་དབར་གི་གཞུང་འབྲེལ་གི་

འབྲེལ་ལམ་ཐོག་མ་དྲེ་འགོ་ཚུགས།  སྐབས་དྲེར་༸གོང་ས་མཆོག་ངོ་ཕྲེབས་མ་གནང་

ཡང་མན་ཇུ་གོང་མའི་རྒྱལ་སར་སྐུ་ཚབ་གཏོང་གནང་གིས་གོང་མ་ཐྲེ་ཙུང་ནས་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་དང་ཁོང་གི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་ཡོན་བདག་དང་ལྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཞལ་བཞྲེས་གནང་། 
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དུས་སྐབས་དྲེ་ནས་བཟུང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་མན་ཇུའི་དབར་མཆོད་ཡོན་གི་འབྲེལ་བ་

ས་བརན་ཐུབ་པ་བྱུང་།   མན་ཇུ་དང་བོད་ཀི་འབྲེལ་བ་དྲེ་ཡང་སོག་པོ་དང་བོད་ཀི་

འབྲེལ་བ་ལྟར་ལས་དྲེར་རྒྱ་ནག་འདྲེས་བསད་གང་ཡང་མྲེད།  ཆིང་རྒྱལ་རབས་སྐོར་

ཕི་རྒྱལ་རྒྱལ་རབས་མཁས་དབང་ཨོ་ཝིན་ལ་ཀི་མོར་ Owen Lattimore ནས། 

“ཆིང་ནི་མན་ཇུའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་རྒྱ་ནག་ནི་དྲེའི་ཆ་ཤས་གཅིག་རྲེད།” 

ཅྲེས་གསུངས་ཡོད།  དུས་སྐབས་དྲེའི་རིང་བོད་དང་མན་ཇུ་གོང་མའི་དབར་འབྲེལ་བ་

བྱུང་བ་མ་གཏོགས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་མྲེད།  རྒྱ་ནག་དབང་བསྒྱུར་རྲེས་ཕི་ལོ་ 

༡༦༥༣ ལོར་མན་ཇུ་ཆིང་གོང་མ་རྒྱལ་ཐོག་གསུམ་པ་ཤུན་ཙིས་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྲེན་

པོ་མཆོག་པྲེ་ཅིང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཤིང་།  ༸གོང་ས་མཆོག་དངོས་གཞིའི་ཆིབས་

སྒྱུར་སྐབས་གོང་མ་རང་ཉིད་ཀིས་བློན་པོའི་བསམ་ཚུལ་ལ་གསན་འཇོག་མ་གནང་བར་

རྒྱལ་ས་ནས་ཉིན་བཞིའི་སར་ཕྲེབས་ནས་ཕྲེབས་བསུ་ཞུས་པ་དྲེ་ནི་དྲེ་ས་བྱུང་མྱོང་མྲེད་

པའི་ཆྲེ་བསྟོད་དང་གུས་བཀུར་མཚོན།  དྲེ་སྐོར་རྒྱ་ནག་ནང་བཅའ་བཞུགས་ཨ་མྲེ་

རི་ཀའི་ཕི་འབྲེལ་མི་སྣ་མཁས་དབང་ཌབ་ལུ་ཌབ་ལུ་རོག་ཧིལ་ནས་ཕོགས་བསྡོམས་

གནང་དོན། “ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ཆྲེ་བསྟོད་ཀི་མཛད་སྒོ་ཞུ་སྟངས་ནི་རང་དབང་རང་བཙན་

གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ལ་ཇི་ལྟར་ཞུ་དགོས་པའི་ཆྲེ་བསྟོད་ཆ་ཚང་ཞུས་

ཡོད་པ་རྲེད།  རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ནང་དུའང་དྲེ་ལས་སྤོས་པའི་ཁོང་

ལ་ལྟ་སྟངས་མི་འད་བ་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་ལུགས་གསལ་མྲེད་ཅིང་། རྒྱ་བོད་དབར་

གི་འབྲེལ་ལམ་ནི་དྲེའི་དུས་སུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སིད་ཕོགས་ཀི་དབང་ཤུགས་ལ་གུ་ཤི་

ཁང་གི་དག་པོའི་རྒྱབ་གཉྲེར་ཡོད་པ་དང་། སོག་ཡུལ་ཡོངས་ཀིས་ཁོང་ལ་དད་གུས་

ཞུ་བཞིན་པ་བཅས་ལ་བརྲེན་དྲེ་ལ་མན་ཇུ་གོང་མས་འགན་རྩོད་བྱྲེད་ཐབས་བལ་བའི་

གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།”  ཅྲེས་གསུངས་ཡོད།  སྐབས་དྲེར་མན་ཇུ་གོང་མ་དང་། 

༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་སར་ན་མ་གགས་པའི་ཆྲེས་མཐོའི་མཚན་
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བསྟོད་འབུལ་རྲེས་གནང་བ་དྲེས་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གོང་དུ་བཙུགས་པའི་མཆོད་ཡོན་

གི་འབྲེལ་བ་དྲེ་སར་ཡང་ས་བརན་དུ་གྱུར་བ་རྲེད།  མང་ཇུ་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་

བོད་དང་མན་ཇུ་དབར་གི་འབྲེལ་བ་ནི་མཆོད་ཡོན་གི་འབྲེལ་བ་རྨང་གཞིར་བྱས་པའི་

འབྲེལ་བ་ཞིག་རྲེད།  བོད་པས་མན་ཇུ་གོང་མར་རོགས་རམ་འབོད་བསྐུལ་བྱས་པ་ལྟར་

སོག་པོ་ཇུན་གར་བོད་ནས་མཐར་བསྐོད་གཏང་རྒྱུ་དང་།  ཕི་ལོ་ ༡༧༢༠ ལོར་༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲྲེང་བདུན་པ་མཆོག་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་

རོགས་རམ་བྱས་ཡོད།  དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་མན་ཇུའི་དཔུང་དམག་བོད་

དུ་ཡང་བསྐར་ཐྲེངས་གསུམ་སྲེབས་ཤིང་། དང་པོ་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༧༩༢ ལོར་གོར་ཥའི་

བཙན་འཛུལ་འགོག་ཆྲེད་དང་།  དྲེ་མིན་ཕི་ལོ་ ༡༧༢༨ དང་ ༡༧༥༡ ལོ་སོ་སོར་ནང་

འཁྲུག་གི་དུས་སྐབས་གཉིས་སུ་ལྷིང་འཇགས་ཡོང་ཆྲེད་རོགས་རམ་བྱྲེད་པར་ཡོང་བ་

ཞིག་རྲེད།  དྲེ་ཡང་བོད་ཀི་འགོ་ཁིད་ཚོས་རྲེ་སྐུལ་བྱས་པ་ལྟར་ཡོང་བ་ཞིག་དང་མཆོད་

ཡོན་གི་འབྲེལ་བར་བརྲེན་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་རྲེད།  བོད་ནང་དཀའ་རོག་ཡོད་པའི་དུས་

སྐབས་ལ་མན་ཇུའི་ཤུགས་རྐྲེན་ཡང་གང་འཚམས་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀང་དུས་ཡུན་རིང་

པོར་གནས་ཐུབ་མྲེད། བོད་ནང་ཌོག་ར་(འཇམ་མུ་) (༡༨༤༡-༡༨༤༢) དང་། བལ་

ཡུལ། (༡༨༥༥-༡༨༥༦) རྒྱ་གར་ཨིན་གཞུང་(༡༩༠༣-༡༩༠༤) བཅས་ཀིས་བཙན་

འཛུལ་བྱྲེད་སྐབས་མན་ཇུས་འགན་ཁུར་གང་ཡང་བླངས་མྲེད།  ཨམ་བན་གི་དབང་

ཤུགས་ཐོག་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བཤད་པ་ལྟར་ན།  བོད་ནང་

ཨམ་བན་བསྐོ་གཏོང་བྱས་པ་དྲེས་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀིས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་

བདག་དབང་ཡོད་པ་ར་སྤོད་ཐུབ་སྐོར་བཤད།  ཨམ་བན་ནི་བོད་ཀི་འཛིན་སྐོང་བྱྲེད་པོ་

མིན་པར། མན་ཇུའི་ཁྲེ་ཕན་ལ་ལྟ་རོག་དང་གོང་མའི་ཚབ་བྱས་ཏྲེ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆྲེན་པོའི་༸སྐུའི་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ལས་ཀ་བྱྲེད་མཁན་ཞིག་རྲེད།

ཨམ་བན་གི་གནས་སྟངས་ནི་ཨམ་བན་ཡུ་ཏའི་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༠༣ ལོར་རྒྱ་གར་ཨིན་
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ཇི་ཕི་སིད་དྲུང་ཆྲེ་མོར་ཀི་མར་ཏའི་མར་ཌུ་རན་ཌི་ (Mortimer Durand) ལགས་

ཀིས་གསུངས་པའི་ཚིག་ཐོའི་ནང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་སྟྲེ།”ཁོང་ནི་ལྷ་སར་སྐུ་མགོན་ཞིག་

ཡིན་པ་ལས་སྦིན་བདག་མིན། སྦིན་བདག་ངོ་མ་ཟུར་དུ་བཞག་ནས་ཁོ་ལ་ནུས་པ་གང་

ཡང་མྲེད།” ཅྲེས་བརོད་གནས་འཁོད་ཡོད།

དྲེ་མཚུངས་ཕི་ལོ་ ༡༨༤༦ ལོ་ལྷ་སར་ཡོད་པའི་ཡི་ཤུའི་ཆོས་སྲེལ་མཁན་ཧག་དང་། 

སྒ་བྲེཀ་གཉིས་ཀིས།

 “བོད་གཞུང་གི་གནས་སྟངས་དྲེ་ཡྲེ་ཤུའི་བླ་ཆྲེན་པོབ་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་

དྲེ་རོམ་དུ་ཡོད་པའི་ཨོསྟི་ཡཱའི་གཞུང་ཚབ་ལྟ་བུ་ཞིག་རྲེད།” ཅྲེས་བཤད་ཡོད།

 དྲེའི་སྐོར་ཨིན་ཇིའི་དམག་དཔོན་ཨོ་ཀོ་ནར་གིས་ཉིན་རྲེའི་ཐོ་དྲེབ་ནང་པཎ་ཆྲེན་སྐུ་

ཕྲྲེང་དགུ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གིས་གསུང་པ་ཞིག་ལུང་འདྲེན་བྱྲེད་དོན། 

“རྒྱ་མིའི་(sic)སིད་བྱུས་གང་ཞིག་བོད་རང་ཉིད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་དང་མཐུན་ན་ཨམ་བན་གི་

སོབ་སྟོན་ལ་ཉན་རྒྱུ་ཨང་གསར་ཡོད་ཀང་། གལ་ཏྲེ་སོབ་སྟོན་དྲེ་ཉིད་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

ཁྲེ་ཕན་དང་འགལ་ཟླར་གྱུར་ཚེ་རྒྱ་ནག་(sic) གོང་མ་སྐུ་ངོ་མས་ཀང་ཁོང་ཚོར་ཤུགས་

རྐྲེན་སྲེལ་བའི་ནུས་མཐུ་བལ་བ་ཡིན།”  ཞྲེས་གསུངས་ཡོད།

“རྒྱ་ནག་གོང་མའམ་” “རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་” ཅྲེས་པའི་ཐ་སད་བཀོལ་སྤོད་བྱྲེད་

བཞིན་པ་འདི་མི་མང་ཆྲེ་བའི་ངོས་འཛིན་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ས་ཞིག་རྲེད། ལྷག་པར་ཡུ་

རོབ་དང་ཨི་རི་བའི་ཁོད་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ས་ཞིག་རྲེད།  གང་ཡིན་བརོད་ན་དུས་སྐབས་

དྲེར་མན་ཇུ་གོང་མ་དང་ཨམ་བན་དྲེ་དག་རྒྱ་མི་མ་རྲེད། རྒྱ་ནག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་

མཁན་དྲེ་མན་ཇུ་གོང་མ་ཡིན་ཡང་བོད་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་དྲེར་ལྟ་

སྐབས་རྒྱ་ནག་དབུས་སུ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ལྟ་རྒྱུ་མྲེད།  བོད་དང་མཆོད་ཡོན་གི་
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འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་དྲེའི་འོག་ནས་ལྟ་དགོས།  དོན་དུ་མན་ཇུ་གོང་མས་བོད་ནང་ཨམ་བན་

བསྐོ་སྐབས་དོ་སྣང་ཆྲེན་པོས་སོག་པོ་དང་མན་ཇུ་མི་རིགས་ལས་རྒྱ་མི་བསྐོ་བཞག་མི་

བྱྲེད་ཅིང་།  དྲེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  ཨམ་བན་བསྐོ་གཏོང་བྱྲེད་པ་ནི་མཆོད་ཡོན་གི་འབྲེལ་

བའི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དྲེ་ནི་བོད་དང་སོག་པོ། མན་ཇུ་བཅས་བར་གི་

འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་རྒྱ་མི་དང་འདྲེས་བསད་མྲེད་པས་རྲེད།   ཕི་ལོ་ ༡༩༠༨ 

ལོར་མན་ཇུས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དྲེ་བོད་དང་མན་ཇུ་གོང་མ་གཉིས་དབར་

གི་འབྲེལ་ལམ་ལ་འཕོ་འགྱུར་འགོ་བའི་དུས་མཚམས་ཤིག་ཡིན།  དྲེའི་གོང་དུ་མན་

ཇུ་བོད་ལ་ཡོང་བ་དྲེ་དག་ནི་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་དང་

བོད་གཞུང་གིས་རྲེ་སྐུལ་གནང་བ་ལྟར་རོགས་བྱྲེད་པར་ཡོང་བ་ཞིག་རྲེད།  བོད་ནང་

ཨིན་ཇིའི་ཤུགས་རྐྲེན་འགོག་ཆྲེད་མན་ཇུས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་ཀང་དུས་ཚོད་

ཐུང་ཐུང་ལས་བཟུང་ཐུབ་མྲེད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༠༩ ལོར་མན་ཇུས་༸གོང་ས་མཆོག་

སིད་ཁི་ལས་ཕབ་རྩིས་ཀི་སྤོད་ངན་བརྩམས་པ་དང་།  སྐབས་དྲེར་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ནས་མན་ཇུ་དང་མཆོད་ཡོན་གི་འབྲེལ་བ་བཅད་པ་

ཡིན་ཞྲེས་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།  འོན་ཀང་བོད་ལ་མན་ཇུས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་

ལས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་མྲེད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༡༡ ལོར་རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་གསར་

འཛུགས་བྱས་པར་བརྲེན་མན་ཇུ་གོང་མ་ཁི་ལས་ཕབ།  བོད་ནང་མན་ཇུའི་དམག་མི་

དང་ལས་བྱྲེད་པ་ཁག་གཅིག་ཡོད་པ་དྲེ་དག་བོད་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་མཐར་བསྐོད་བཏང་

བ་རྲེད།  སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག་

རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྲེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༤ 

ཉིན་བོད་འདི་བཞིན་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་སར་ཡང་དག་སྐྲེལ་

གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།
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བོད་དང་རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་དབར་གི་འབྲེལ་བ།(༡༩༡༡ - ༡༩༤༩)

ཕི་ལོ་ ༡༩༡༢ ནས་ ༡༩༤༩ བར་རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་དབང་

སྒྱུར་བྱྲེད་སྐབས་ཁོང་ཚོའི་གཞུང་གིས་བོད་ལ་འཛིན་པའི་ལངས་ཕོགས་དྲེ་དངོས་

འགལ་ཡིན།  ཕོགས་གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁིམས་ནང་དང་ཕི་རྒྱལ་དང་ཡིག་འབྲེལ་

བྱས་པའི་ནང་བོད་དྲེ་རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཞིང་ཆྲེན་གཅིག་དང་རྒྱ་ནག་གི་མི་

རིགས་ལྔའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན་ཚུལ་བཤད་ཡོད་པ་དང་།  ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་གོ་

མིན་ཏང་གཞུང་གིས་བོད་གཞུང་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུ་

སྐབས་བོད་དྲེ་རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁོངས་གཏོགས་ཤིག་མིན་པ་ཁས་ལྲེན་

བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད།  རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་

ལ་ཡིག་ཐོག་དང་སྐུ་ཚབ་ཀི་གདོང་བཅས་སུ་བོད་དྲེ་རྒྱ་ནག་གི་མཐུན་ཕོགས་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་ནས་ཤྲེས་ཐུབ་ཅིང་།  དྲེ་

མཚུངས་བལ་ཡུལ་ལའང་འབོད་སྐུལ་བྱས་ཡོད་པ་རྲེད།  འོན་ཀང་བོད་གཞུང་གིས་

རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་དྲེའི་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་

རྒྱུར་ངོས་ལྲེན་རྩ་བ་ནས་བྱས་མྲེད།  རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཡོན་ཧི་ཁད་ཀིས་༸གོང་

ས་མཆོག་ལ་བོད་རྒྱ་ནག་གི་མཐུན་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཡོང་བའི་ཡི་

གྲེ་དང་པོ་ཕུལ་བ་དྲེ་ལ་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་མཁས་

མཛངས་ཀི་ཐོག་ནས་ལན་གསལ་བཀའ་ཡིག་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། “མི་སྲེར་

རྒྱལ་ཁབ་ད་ལྟ་ཚུགས་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྨང་གཞི་བརན་པོ་ཚུགས་

ཐུབ་མྲེད་པར་བརྲེན།  སིད་འཛིན་གི་ནུས་ཤུགས་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་བདྲེ་འཇགས་

ཡོང་ཐབས་སུ་བྲེད་སྤོད་གནང་དགོས་ཤིང་།  ང་ཚོ་བོད་ཀི་ཐད་བོད་མི་ཚོས་རང་

ཉིད་སྲུང་སྐོབ་ཐུབ་ངྲེས་ཡིན་པར་བརྲེན། སིད་འཛིན་གིས་ཐག་རིང་ནས་འདི་ཕོགས་

ལ་བློ་གཡྲེང་སྲེམས་འཚབ་ནམ་ཡང་གནང་མི་དགོས།” ཞྲེས་གསལ་ཡོད།  བོད་ལ་
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མཚོན་ན་དྲེ་ས་ཆིང་རྒྱལ་རབས་མཇུག་མ་སྒིལ་ཙམ་ཀི་དུས་སྐབས་སུ་བོད་ས་ཧམ་

བཟུང་བྱས་པ་དྲེ་དག་ཕིར་སོག་དགོས་པ་དང་།  དྲེ་ཡང་གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

གིས་བོད་རང་བཙན་དང་ས་མཚམས་ས་ཁུལ་ཕིར་སོག་དགོས་པའི་སྐོར་གསུང་དོན། 

“ད་ཕིན་རྒྱ་བོད་མཆོད་ཡོན་དམ་གཙང་དང་འབྲེལ་བས་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་

བདྲེ་ཐབས་ཀི་དབང་བྱུས་རྒྱ་ཆྲེ་ད་མུས་ཐོག་བོད་ཁོངས་བསོན་མྲེད་ཡས་མས་ས་

མཚམས་བར་ལམ་ཕི་ཤོར་རྣམས་སར་རྒྱུན་རང་ས་རང་བདག་བྱུང་ན་ཕུགས་ཕན་

བཟང་བ་ཡོང་རྒྱུ།”ཞྲེས་གསུངས།   དྲེ་རྲེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༤ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་

དམག་དཔོན་ཧོང་མུའུ་སུང་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༤༠ ལོར་ཝུའུ་ཀྲུང་ཞིན་བོད་དུ་ཡོང་

སྐབས་ཁོང་ཚོར་བོད་གཞུང་ནས་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་པ་དང་། མུ་མཐུད་

རང་དབང་རང་བཙན་དུ་གནས་རྒྱུའི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་པ་གསལ་པོར་གསུངས་ཡོད།  

ཧོང་མུའུ་སུང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༡ ལོའི་རྲེས་བོད་གཞུང་ནས་རྒྱ་མི་ཞིག་གཞུང་འབྲེལ་

སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཡོང་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ཐོག་མ་དྲེ་རྲེད།  དྲེ་ཡང་༸གོང་ས་

སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་དགོངས་རོགས་ (༡༩༣༣) མཆོད་འབུལ་ཆྲེད་བཅར་བར་

བརྲེན་ཆོག་མཆན་གནང་བ་ཞིག་རྲེད།  གནས་སྟངས་དྲེ་ལྟ་བུའི་འོག་བོད་མི་སུ་ཞིག་

གིས་བཀག་འགོག་བྱྲེད་རྒྱུ་མ་རྲེད།  འདིར་བརོད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ༸གོང་ས་༸སྐུ་

ཕྲྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤྲེགས་རྲེས་རྒྱ་ནག་

མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་གཞུང་ངམ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་”དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་”ཧོང་མུའུ་སུང་སོགས་སུ་ལའང་རྭ་སྒྲེང་རིན་

པོ་ཆྲེ་བོད་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་རྒྱུའི་འགན་དབང་གང་ཡང་མྲེད་པ་རྲེད།   དྲེ་ཡང་ཕི་

ལོ་ ༡༩༣༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆྲེས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་འགན་དབང་

བཞྲེས་པ་དང་།  དྲེ་ནས་ཟླ་བ་ལྔ་ལྷག་སོང་རྲེས་ཏྲེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༤ ཟླ་ ༧ པར་ཧོང་

མུའུ་སུང་ལྷ་སར་འབྱོར་བ་རྲེད།  རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཕི་
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ལོ་ ༡༩༣༡ དང་ ༡༩༤༦ ལོ་སོ་སོར་ནན་ཅིང་དུ་རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་ཆྲེན་ལ་བོད་གཞུང་ནས་སྐུ་ཚབ་བཏང་གནས་བརོད་ཀང་།  དྲེ་སྐོར་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ནི།  སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ནས་

མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ནན་ཅིང་དུ་འཕྲལ་སྲེལ་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་

ཤིག་འཛུགས་ཆྲེད་དང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་གཏུགས་བྱྲེད་པར་བཏང་གནང་

བ་ལས་རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆྲེན་ལ་བཅར་ཆྲེད་བཏང་

བ་ཞིག་མིན།  དྲེ་མཚུངས་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༦ ལོར་ཨིན་ཇི་དང་ཨ་རིའི་མནའ་འབྲེལ་

ཚོགས་པར་འཛམ་གིང་དམག་ཆྲེན་གཉིས་པའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་བརྲེན།  བོད་

གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དིལླི་དང་དང་རྒྱ་ནག་ནན་ཅིང་གོང་ཁྱྲེར་དུ་གཡུལ་རྒྱལ་

བཀ་ཤིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་བར་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཆྲེད་གཏོང་གནང་ཞིང་།  ཁོང་ཚོར་

རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆྲེན་ཟྲེར་བ་དྲེར་ཞུགས་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་

མྲེད་ལ་ཞུགས་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཡང་སྤད་ཡོད་པ་མ་རྲེད།  རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་དོན་

ཚོགས་པས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་དྲེ་སྐོར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་

འདི་ཞུས་པའི་བཀའ་ལན་དུ།” ཁོང་ཚོ་གཞུང་འབྲེལ་གི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཞུགས་

བྱས་པ་མྲེད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དིལ་བསྒགས་བྱས་པ་དྲེ་ང་ཚོའི་གཞུང་གིས་ཤྲེས་

རོགས་བྱུང་འཕྲལ་ཏར་འཕྲིན་ཐོག་ཁོང་ཚོར་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་

བཏང་བ་རྲེད” ཅྲེས་གསུངས་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༤༠ ལོར་བོད་གཞུང་གིས་ལྷ་སར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་འཛུགས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་སྤད། དྲེ་ནི་དྲེ་ས་ཨིན་ཇིའི་གཞུང་

ཚབ་ཁང་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།  དྲེ་ས་རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བོད་སྡོད་སྐུ་

ཚབ་མཐའ་མ་ཤན་ཙུང་ལན་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་བོད་ནས་ཐོན་རྲེས་ཁོང་གིས། ”ཕི་

ལོ་ ༡༩༡༡ ནས་བཟུང་ལྷ་སར་རྲེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་གཞུང་གིས་དོན་དམ་པའི་རང་

བཙན་གཙང་མའི་ཁྲེ་དབང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་ཡོད་པ་རྲེད།”  ཅྲེས་བིས་ཡོད།
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བོད་དང་རྒྱ་གར་ཨིན་གཞུང་དབར་གི་འབྲེལ་ལམ། (༡༨༥༧ - ༡༩༤༧)

དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་མཇུག་ནས་ཨིན་ཇིས་བོད་ནང་ཚོང་འབྲེལ་བྱྲེད་རྒྱུའི་

ཐད་དོ་སྣང་ཆྲེན་པོ་བྱས་པ་དང་། ཨིན་ཇི་དྲེ་ས་བོད་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་

པའི་བལ་འབྲུག་འབས་གསུམ་དང་རིམ་བཞིན་ཆིངས་ཡིག་དང་གོས་མཐུན་བཞག་

པ་བརྒྱུད་བོད་དུ་ཡོང་རྩིས་བྱས་པ་དྲེར་གདོང་ལྲེན་མ་བྱས་ན་བོད་རང་བཙན་ཤོར་

ཉྲེན་གི་འཇིགས་སྣང་བྱུང་བ་རྲེད།  ༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པོས་བོད་

ཀི་རང་བཙན་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཐབས་ཤྲེས་གནང་བ་དྲེས་ཨིན་ཇི་འུ་ཐུག་པ་དང་། ཡང་

ཨུ་རུ་སུས་བོད་ནང་འཛུལ་ཏྲེ་དབུས་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡའི་དབང་ཚད་ཆ་སོམས་ཡོད་པ་དྲེར་

ཡོ་འཁྱོམས་ཡོང་རྒྱུར་ཨིན་ཇིར་སྲེམས་འཚབ་ཡོད་པ་རྲེད།  དྲེར་བརྲེན་ཨིན་ཇིས་

བོད་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་ཐབས་ཤྲེས་རིམ་པ་བྱས་ཀང་གོས་མོལ་བྱྲེད་མ་ཐུབ་སྟབས། 

ཁོང་ཚོས་མན་ཇུ་ལ་བརྲེན་ནས་བོད་ཀིས་ཁོང་ཚོར་མཉམ་རོགས་ཡོང་ཐབས་བྱས་པ་

རྲེད།  དྲེའི་འབས་བུ་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༨༩༠ དང་ ༡༨༩༣ ལོ་སོ་སོར་ཨིན་ཇི་དང་མན་ཇུ་

དབར་ཆིངས་ཡིག་ཁག་གཉིས་བཞག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  ཆིངས་ཡིག་དྲེའི་ནང་བོད་

ནང་ལས་དོན་བྱྲེད་ཕོགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་འཁོད་ཡོད་ཀང་།  ཆིངས་ཡིག་འཇོག་སྐབས་

བོད་ཀིས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་མྲེད་སྟབས།  བོད་གཞུང་གིས་ཆིངས་ཡིག་དྲེར་ཁིམས་

འགལ་དུ་བརྩིས་ནས་ངོས་ལྲེན་གནང་མྲེད།  དྲེས་རྐྲེན་པས་ཕི་ལོ་ ༡༩༠༣ ལོར་རྒྱ་

གར་ཨིན་གཞུང་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཤིང་།  དྲེྲེ་སྐབས་མན་ཇུས་བོད་ལ་

རོགས་པ་བྱས་མྲེད་པ་མ་ཟད།  ཨིན་ཇིའི་དམག་གིས་བོད་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་ཆིངས་

ཡིག་བཞག་སྟྲེ་ལོ་གཅིག་ནང་ལྷ་ས་ནས་ཕིར་ལོག་བྱས་པ་རྲེད། 

 ལྷ་སའི་ཆིངས་ཡིག་ཏུ་གགས་པ་དྲེའི་ནང་བོད་དང་མན་ཇུའི་དབར་དམིགས་བསལ་

གི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཁས་ལྲེན་བྱས་མྲེད་ཅིང་།  ཨིན་ཇིས་བོད་དང་མཉམ་དུ་ཆིངས་

ཡིག་བཞག་པ་དྲེས་ཁོང་ཚོས་བོད་ལ་ཕིའི་སྟོབས་ཤུགས་གང་ལའང་ལྟོས་མ་དགོས་
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པར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ལྷན་ཆིངས་ཡིག་རིགས་འཇོག་པའི་དབང་ཚད་ཡོད་པར་

ཤུགས་ཀིིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་མཚོན་གི་ཡོད།  

དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དཀིལ་ཙམ་ནང་ཨིན་ཇིའི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ཡོད་པའི་རྒྱ་

གར་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་བར་ཚོང་འབྲེལ་ཡག་པོ་ཡོད། ཕོགས་གཉིས་བར་གོས་མོལ་

སྐབས་རྒྱ་མིས་རྒྱ་གར་ཨིན་གཞུང་ལ་དོན་ཚན་གཅིག་ཁ་སྣོན་བརྒྱག་དགོས་པའི་

དགོས་འདུན་བཏོན་པ་ནི་རྒྱ་ནག་ཆིང་གོང་མར་བོད་ཐོག་མིང་ཙམ་གི་བདག་དབང་

ཡོད་པ་དྲེ་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་འཇུག་རྒྱུ་དྲེ་རྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༨༧༦ ལོར་ཨིན་རྒྱ་གཉིས་ཆི་

ཕུ་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨིན་གཞུང་

ལ་བོད་ནང་དོན་གཅོད་མངགས་གཏོང་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་སྤད་ཡོད།  འོན་ཀང་

ཕིས་སུ་བོད་མིས་གོས་མཐུན་གི་འབྲུ་དོན་ལ་ནམ་ཡང་ངོས་ལྲེན་མ་བྱས་པར་བོད་

ནང་ཨིན་ཇིའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་འཛུལ་མ་བཅུག་པ་རྲེད། དྲེས་རྒྱ་ནག་ཆིང་གོང་མར་

བོད་ནང་གི་གནད་དོན་ལ་ཐྲེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ལུང་མྲེད་པ་ར་སྤོད་གསལ་པོ་བྱུང་

ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༨༨༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་པྲེ་ཅིང་ལྷན་ཚོགས་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༨༩༠ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཀལ་ཀ་ཏའི་ལྷན་ཚོགས་བཅས་སུ་རྒྱ་གར་ཨིན་གཞུང་གིས་

མན་ཇུ་ཆིང་གོང་མ་དང་ལྷན་དུ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྲེ་དག་ལ་བོད་གཞུང་གིས་འཕྲལ་

མར་ངོས་ལྲེན་མ་བྱས་པ་རྲེད། 

དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཨིན་ཇིས་བོད་བརྒྱུད་བཙན་འཛུལ་བྱ་རྒྱུར་དོགས་ནས་

མན་ཇུ་གོང་མར་སྲེམས་འཚབ་བྱུང་ཡོད།  ལྷ་སའི་ཆིངས་ཡིག་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་

མན་ཇུའི་མཉམ་རུབ་ཡོང་ཐབས་སུ་ཨིན་ཇིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༠༦ ལོར་བོད་ཀི་མཉམ་

ཞུགས་དང་ཤྲེས་རོགས་གང་ཡང་མྲེད་པར་ཁོང་ཚོའི་མཉམ་རྩ་འཛིན་གོས་མཐུན་

ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་དྲེས་བོད་དྲེ་ཨིན་ཇིའི་ཤུགས་རྐྲེན་ཁྱབ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་

བྱས་པ་དང་འབྲེལ་བོད་ཐོག་མན་ཇུའི་ “མིང་ཙམ་གི་དབང་བསྒྱུར” ཟྲེར་བ་དྲེ་ཡང་
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གཞི་ནས་གསར་གཏོད་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད།  དྲེ་སྐོར་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་ཨིན་ཇིའི་

རྒྱལ་ཚབ་ལོར་ཌ་ཀར་ཛོན་ནས་དྲེ་ནི་རྩ་ཁིམས་ཀི་རོག་འཆར་ཞིག་དང་།  སིད་དོན་

གི་རྫུན་བག་ཅིག་ཡིན་ཞིང་།  དྲེ་ཡང་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་སྟབས་བདྲེའི་རྒྱུ་མཚན་

ཁོ་ན་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད།  དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་ལྷ་སྡོད་རྒྱ་

མིའི་(མན་ཇུ)ཨམ་བན་ནི་རྒྱལ་ཚབ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་གཞུང་ཚབ་ཀི་ཚུལ་དུ་གནས་

ཡོད་པ་རྲེད།” (69) ཅྲེས་གསུངས་ཡོད།

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་བོད་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ལྷན་ཆིངས་ཡིག་མང་པོ་

བཞག་མྱོང་ཡོད་སྟབས་བོད་ནི་མངའ་དབང་ཡོད་པའི་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཅིག་ཡིན། དྲེ་དག་ལས་ཆིངས་ཡིག་གཅིག་ནི་དུས་སྐབས་དྲེར་རང་བཙན་ཐོབ་

མཚམས་ཡིན་པའི་སོག་ཡུལ་དང་ལྷན་དུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༣ ཟླ་ ༡ ནག་བཞག་ཡོད། 

ཆིངས་ཡིག་དྲེའི་ནང་བོད་སོག་ཡུལ་གཉིས་ཀིས་ཕན་ཚུན་མངའ་དབང་ལྡན་པའི་རང་

བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པ་ཁས་ལྲེན་རྒྱབ་སྐོར་བྱས་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༡༤ ལོར་ཤིང་སྟག་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་ཡོད། སྐབས་དྲེར་བོད་

དང་རྒྱ་གར་ཨིན་གཞུང་། རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་དབར་ཆིངས་ཡིག་བཞག་

པ་རྲེད། ཆིངས་ཡིག་མ་བཞག་གོང་ཨིན་གཞུང་གིས་བོད་རང་བཙན་ཁས་ལྲེན་བྱ་རྒྱུ་

ཡིན་སྐོར་རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྐུ་ཚབ་ལ་གསུང་འདུག དྲེར་བརྲེན་སྐབས་དྲེར་

བོད་དྲེ་རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་

ཆིངས་ཡིག་དྲེ་བཞག་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེར་བརྲེན་དྲེ་ས་རྒྱ་གར་ཨིན་གཞུང་དང་མན་ཇུ་

ཆིང་གོང་མིའི་སིད་གཞུང་བར་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཆིངས་ཡིག་ཇི་ཙམ་བཞག་ཀང་

ཐམས་ཅད་ནུས་མྲེད་དུ་ཕིན་པ་མ་ཟད། བོད་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མིང་ཙམ་གི་བདག་

དབང་ཡོད་ཚུལ་ཟྲེར་བ་དྲེའང་བརྩི་མྲེད་ཆགས་པ་རྲེད། 
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རྒྱ་གར་གི་ངོས་འཛིན།

ཕི་ལོ་ ༡༩༤༧ ལོར་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་རྲེས་ལྷ་སར་ཡོད་པའི་ཨིན་ཇིའི་གཞུང་

ཚབ་དང་། བོད་ཨིན་དབར་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་གི་བདག་དབང་བཅས་རྒྱ་གར་

གིས་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་པ་རྲེད།  སྐབས་དྲེར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་གཞུང་ཕི་སིད་

ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་བའི་ཡི་གྲེའི་བརོད་ཚིག་ལས་བོད་འདི་རང་བཙན་གཙང་མའི་

རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྲེད།  ཡི་གྲེ་དྲེའི་ནང་

”ཕོགས་གཉིས་ཀར་ཁྲེ་ཕན་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གསར་པའི་ཐོག་གཉིས་མོས་ཀི་ཆོད་

གན་མ་གཞག་པ་དྲེ་སིད་དུ།  ད་ལྟའི་འབྲེལ་ལམ་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐོང་གནང་རྒྱུར་

བོད་གཞུང་གིས་འགན་ལྲེན་གནང་ཐུབ་ཚེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ལམ་ལུགས་འདི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གིས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་གར་ལ་

མཚོན་ན་དྲེ་ས་ཨིན་ཇི་གོང་མ་ཆྲེན་པོའི་གཞུང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ལྷན་ཆིངས་

ཡིག་གི་འབྲེལ་ལམ་དྲེ་དག་ད་ཆ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།” 

ཅྲེས་འཁོད་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༤༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་རྒྱ་གར་ནང་ཨྲེ་ཤི་ཡའི་ལྷན་

ཚོགས་ཐྲེངས་དང་པོའི་སྐབས་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་མགོན་འབོད་ལྟར་རང་བཙན་གཙང་

མ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། སྡིངས་ཆའི་སྟྲེང་

བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་བཅངས་བ་མ་ཟད། བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་བཞུགས་སའི་མདུན་དུ་བོད་

ཀི་རྒྱལ་དར་མཚོན་རགས་ཀང་བསྒིགས་ཡོད་པ་རྲེད། བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་བསམ་ཕོ་ཐྲེ་

ཇི་ཡིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གསུང་བཤད་གནང་དོན། “ཨྲེ་ཤི་

ཡའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་ཆྲེད་ང་ཚོ་བོད་གཞུང་ལ་མགོན་བརྡ་འབྱོར་བྱུང་། 

འབངས་རྣམས་ཆོས་བཞིན་བསྐངས་པའི་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ནི་ཆོས་ལྡན་གི་

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་འདི་ཉིད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་

པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན། འཕགས་བོད་གཉིས་གནའ་ས་མོ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་འབྲེལ་བ་
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དམ་ཟབ་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས་ང་ཚོའི་སིད་གཞུང་གིས་ང་ཚོ་དྲེ་རིང་

འདིར་ལྷན་ཚོགས་ཆྲེན་པོ་འདིར་མཉམ་ཞུགས་ཆྲེད་བཏང་བ་རྲེད། དྲེའི་དམིགས་ཡུལ་

ནི་འཕགས་བོད་ཡུལ་གཉིས་དབར་ཆོས་ཕོགས་ཀི་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་དྲེ་རྒྱུན་

སྐོངས་ཐུབ་སད་ཡིན།

ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་མྲེས་པོ་དམ་པ་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོ་གྷན་དི་མཆོག་དང་། ནྲེ་རུ་མཆོག 

ལམ་སྐུ་ས་རོ་ཇི་ནི་ནྲེ་དུ་མཆོག་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའི་ཐུསག་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱུ་

མ་ཟད། འདིར་ཨྲེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་དང་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་

ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། བྱུང་འགྱུར་ཨྲེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་འཆམ་མཐུན་

དང་མཐུན་ལམ་རྒྱུན་སྐོངས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

དྲེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཨྲེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་དུ་ཞི་བདྲེ་བརན་ལྷིང་གི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཞིག་

རྒྱུན་སྐོངས་ཐུབ་རྒྱུ་རྲེད།

”ཅྲེས་གསུངས།
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ཞི་བའི་བཅིངས་བཀོལ་གི་གདོང་འབག་གོན་ནས་དམག་དཔུང་
གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ།

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་དག་པོའི་བཙན་འཛུལ་གིས་བོད་ས་དབང་

བསྒྱུར་བྱས་ཡོོད། དྲེ་ནས་བོད་དམག་རྣམས་ཕམ་རྲེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་

ཐོག་ ”ཞི་བའི་བཅིང་བཀོལ་” ཟྲེར་བའི་ཐ་སད་སན་མོ་དྲེ་འད་བཟོས་ནས་བོད་མིར་

བཙན་ཤྲེད་ཀིས་ཆ་རྐྲེན་མང་པོ་བཏོན་ནས་དྲེ་དག་ལ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ཁས་ལྲེན་

བྱྲེད་དུ་བཅུག་ཡོད།  རྒྱ་མིས་བོད་སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དྲེ་ནི་དུས་ནམ་ཡང་ཞི་

བ་མིན་ལ། བཅིངས་བཀོལ་བཏང་བ་ཞིག་ཀང་རྩ་བ་ནས་མ་རྲེད། དོན་དངོས་ནི། རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རང་བཙན་ཡོད་པའི་རང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་

རྒྱལ་ཁབ་བོད་དྲེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་སྒིག་ཡོངས་སུ་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་གིས་

དག་པོས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།  བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་དང་

དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སིད་བྱུས་བཙན་འགྲེལ་ལ་ངོ་རོལ་རྔམ་སྟོན་གི་ལས་འགུལ་

སྲེལ་མཐར། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཞྲེས་ལོ་

རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ལས་འགུལ་དྲེ་ལྟར་སྲེལ་བ་དང་། སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ཀང་ཟླ་བ་དྲེའི་ཚེས་ ༡༧ མཚན་མོར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐངས། ལྷ་སའི་གྲེན་ལངས་སྐབས་བོད་མི་ ༩༠༠༠༠ རྒྱ་མིས་དམར་གསོད་བཏང་

ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁས་ལྲེན་བྱས་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་སར་བཙན་

འཛུལ་བྱྲེད་སྐབས་བོད་ས་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་བརྡབ་གསིག་ཇི་ཙམ་བཟོས་ཡོད་མྲེད་ཁ་

ཚོན་གཅོད་དཀའ་ཡང་བོད་མི་ས་ཡ་བརལ་བ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་དང་།  བོད་

ཀི་དགོན་སྡྲེ་དང་ལྷ་ཁང་། རིག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་སོགས་གངས་ལས་འདས་པ་

རྩ་མྲེད་བཏང་ཡོད་སྟབས་བོད་མི་ཚོར་གསབ་ཏུ་མྲེད་པའི་གོང་གུན་ཕོག་ཡོད།   
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བཙན་འཛུལ་གི་མཐར་ཐུག་དམིགས་ཡུལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་” བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་བཀོལ་བཏང་” ཟྲེར་བའི་མིང་ཚིག་སན་

པོ་དྲེ་འད་ཆྲེད་མངགས་བཟོས་ནས་དོན་དངོས་བོད་ས་ཧམ་བཟུང་བྱ་རྒྱུའི་དམིགས་

ཡུལ་ངན་པ་དྲེ་དག་སྦས་བསྐུངས་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དྲེ་བཞིན་རྒྱབ་སྒོ་ལྟ་བུར་བརྩི་བཞིན་ཡོད་སྟབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

བོད་ས་ཧམ་བཟུང་བྱ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ས་མོ་ནས་ཡོད།   ཕི་ལོ་ ༡༩༠༤ ལོར་

ཨིན་ཇིའི་དམག་དཔོན་ཡང་ཧ་སི་བྲེན་གིས་སྣྲེ་ཁིད་པའི་ཨིན་ཇིའི་དཔུང་དམག་གིས་

བོད་ནང་གོ་བུར་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དྲེས་རྒྱ་ནག་གི་དོགས་པ་དྲེ་བས་ཆྲེ་རུ་བཏང་བ་

དང་།  མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་དྲེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ 

ཟླ་ ༡༢ ནང་བྱས་པ་རྲེད།  གང་ཡིན་བརོད་ན་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ ༡༢ ནང་དང་། དྲེའི་

རྲེས་ཀི་དུས་སྐབས་དྲེ་དག་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སིད་གཞུང་ལ་མཚོན་ན་ཕོགས་མང་པོ་

ཞིག་ནས་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྲེ་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།   ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ 

ཟླ་ ༡༢ ནང་མའོ་ཙེ་ཏུང་ཨུ་རུ་སུར་མ་བསྐོད་གོང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་བོ་སྦྲེ་དང་

གོང་ཤི་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་ཞྲེན་རིང་ལུགས་ཤོག་ཁག་དང་འཐབ་འཛིང་བྱས་ནས་རྒྱལ་

ཁ་གང་འཚམ་བླངས་ཟིན་པ་དང་།  ས་ཁུལ་དྲེ་གཉིས་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་དྲེས་དམར་

ཤོག་ཚོགས་པར་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་སྒོ་མོ་ཡངས་པོར་ཕྲེ་བ་

རྲེད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོ་མཇུག་ཙམ་ནང་རྒྱ་ནག་ཡོངས་རོགས་དམར་པོའི་དབང་

འོག་ཏུ་ཚུད་ཟིན། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རྒྱལ་སྤིའི་ངོས་འཛོན་

ཐོབ་ཐབས་བྱྲེད་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན།  མའོ་ཙེ་ཏུང་ལ་མཚོན་ནའང་སི་

ཏ་ལིང་གི་རྒྱབ་སྐོར་དང་ཡིད་ཆྲེད་ཐོབ་ཡོད། 

དྲེར་བརྲེན་མའོ་ཙེ་ཏུང་ཁོ་པར་གདྲེང་སོབས་གང་ཙམ་རྲེད་རྲེས་ཁོ་པས་ཨུ་རུ་ས་ནས་ཕི་
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ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་པྲེ་ཅིང་ལ་ཏར་འཕྲིན་བཏང་བ་བརྒྱུད།  འཕྲལ་

མར་ལིའུ་བོ་ཁན་ Liu Bocheng དང་ཏྲེང་ཞའོ་པིང་གི་འཆར་གཞི་ལྟར་བོད་ནང་

དཔུང་དམག་གཏང་རྒྱུ་དྲེར་མའོ་ཡིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐོར་ཡོད་པ་བཤད་དོན། 

“ད་ཆ་ཨིན་གཞུང་དང་།  རྒྱ་གར།  པ་ཀི་སི་ཐན་བཅས་ཀིས་ང་ཚོར་ངོས་འཛིན་བྱས་

ཟིན་སྟབས་བོད་ནང་དཔུང་དམག་གཏང་རྒྱུར་དུས་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན།” ཞྲེས་

དང་ཡང་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་བིས་དོན། ”དམག་དཔོན་པྲེན་དུ་ཧྲེ་ Peng Dehuai ལྟར་

ན།  བོད་ནང་དམག་མི་གཏང་རྒྱུར་ཟླ་བ་བཞི་ཙམ་འགོར་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཤད་ཡོད།(ངས་

ཏར་འཕྲིན་སོན་མའི་ནང་ཟླ་བ་གསུམ་འགོར་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནོར་འདུག ཅྲེས་བིས་ཡོད་) 

གོང་གི་ཏར་འཕྲིན་དྲེ་དག་ལ་གཞིགས་སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བོད་

ནང་བཙན་འཛུལ་བྱ་རྒྱུར་དུས་སྐབས་རན་པོ་ཞིག་ངང་སྒུག་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་

པོར་མངོན་ཐུབ།  རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་”བོད་ཞི་བའི་

བཅིངས་བཀོལ་གཏང་རྒྱུ་ཡིན།” ཞྲེས་བསྒགས་ཟིན་ཡང་དངོས་སུ་བོད་ནང་དམག་

དཔུང་གཏང་རྒྱུར་ལོ་གཅིག་ཙམ་འགོར་ཡོད། རྒྱལ་སྤིའི་དོ་སྣང་ཡོངས་རོགས་ལྷོ་བྱང་

ཀོ་རི་ཡའི་དམག་འཁྲུག་ཐོག་ཡོད་སྐབས་རྒྱ་མིས་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་རྒྱ་དམག་ཁི་

བཞིས་བོད་དབུས་སུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བཙན་འཛུལ་ཐོག་ལོག་འགྲེལ་བྱས་པ།

རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སིད་གཞུང་གིས་བོད་ལ་ཞི་བའི་བཅིངས་བཀོལ་ཟྲེར་བ་གཏོང་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི། བོད་ནང་ཕི་རྒྱལ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཡོད་

ལུགས་བཤད་པ་དྲེ་རྲེད། སྐབས་དྲེར་བོད་ས་ཡོངས་སུ་ཕི་རྒྱལ་བཙན་རྒྱལ་སྟོབས་

ཤུགས་རྩ་བ་ནས་མྲེད་པ་ནི་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་

རྣམ་ཕག་དྲེབ་ནང་ “ཕི་རྒྱལ་ནས་དམག་རོགས་བླང་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག་བོད་ནང་སྐབས་དྲེར་
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ངོས་ཀི་ཤྲེས་ཚོད་བྱས་ན་ཕི་རྒྱལ་བ་མི་དྲུག་ལས་མྲེད། གསུམ་ནི་ཨིན་ཇིའི་མི་སྲེར་

ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གསུམ་པོ་ནས་གཅིག་ཡྲེ་ཤུའི་ཆོས་སྲེལ་མཁན་དང་། གཉིས་རླུང་

འཕྲིན་བཟོ་མཁན་རྲེད།  གཞན་གསུམ་པོ་ནས་ཨོསྟིཡཱའི་མི་སྲེར་གཉིས་དང་གཅིག་

ཨུ་རུ་སུ་མི་རིགས་དཀར་པོ་རྲེད། ཁོང་ཚོ་གསུམ་ག་རྒྱ་གར་ཨིན་གཞུང་གི་བཙོན་

ཁང་ནས་བོས་བྱོལ་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་བོད་གཞུང་གི་དམག་རོགས་དང་

འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མྲེད་་་་” ཅྲེས་འཁོད་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ ”ཕི་རྒྱལ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པ་” འདུག་ཟྲེར་བ་

དོན་དངོས་ཕི་རྒྱལ་བ་རྲེ་ཟུང་ལས་མྲེད།  དྲེ་དག་བོད་ནས་མཐར་བསྐོད་གཏོང་ཆྲེད་

བཅིངས་བཀོལ་དམག་མི་གངས་ ༣༠༠༠༠༠ དང་། ཡུལ་དམག། ངལ་རྩོལ་ལས་མི། 

ཨུ་རུ་སུས་བཟོས་པའི་ཟོག་འདྲེན་གནམ་གྲུ་གངས་ ༣༠ བཅས་ལ་བརྲེན་དགོས་པ་

དྲེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོག་འགྲེལ་བྱས་པ་དྲེ་དག་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་གིས་བདྲེན་རྫུན་ལྲེགས་པར་ཕྲེ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀིས་བོད་སར་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་ལ་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་

བཏང་བ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དྲེ་ནི་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་

དང་ཡོངས་སུ་འགལ་ཡོད། དྲེ་ཡང་འཛམ་གིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་

སྒིག་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་གསྲེས་ (༤) དགོངས་དོན། “ཚོགས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་

སུ་རུང་གིས་རང་བཙན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སུ་འད་ཞིག་གི་ས་ཁྱོན་ཆིག་སྒིལ་གི་

བདག་དབང་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་རང་དབང་ལ་དག་པོས་དཔུང་འཇུག་བྱ་རྒྱུར་སྡིགས་

ར་བཏང་བའམ། དངོས་སུ་དག་པོས་བཙན་འཇུག་རིགས་རྩ་བ་ནས་བྱྲེད་མི་ཆོག་་ ” 

ཅྲེས་གསལ་ཡོད།  བོད་ས་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་སྐབས་ཁིམས་དྲེ་ནུས་ལྡན་ཞིག་ཡིན། 

རྒྱ་མིས་བོད་སར་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་སྐབས་བོད་དྲེ་མངའ་དབང་ལྡན་པའི་རང་བཙན་

གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་སྟབས་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་ཐོག་ནས་ལྟ་སྐབས། རྒྱལ་
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ཁབ་གཅིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་དག་པོས་དཔུང་འཇུག་བྱས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

དྲེར་བརྲེན་རྒྱ་མིས་བོད་དམག་ཕམ་ཉྲེས་སུ་བཏང་ནས་ཆབ་མདོར་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་

རྲེས་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དྲེ་དག་ཁིམས་མཐུན་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་

ནས་ཆགས་མྲེད། བོད་ཀི་ས་ཁྱོན་ཆིག་སྒིལ་གི་བདག་དབང་ལ་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་

གིས་ཧམ་བཟུང་བྱས་པ་དྲེར་ཁིམས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་ནམ་ཡང་མྲེད། དྲེ་ནི་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་ལུགས་ལ་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་དང་། འགོ་བ་མི་སྡྲེའི་

སྤོ་ཚོགས་ཐོག་ཁིམས་འགལ་གི་བྱ་སྤོད་སྲེལ་བ་ཞིག་ཀང་ཡིན།  

རྒྱ་ནག་གིས་འཐབ་བྱུས་རྒྱ་སྐྲེད་གཏོང་ཆྲེད་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ།

རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན།  བོད་དྲེ་རྒྱ་ནག་གི་བརན་ལྷིང་སྲུང་སྐོབ་ལ་གལ་འགངས་ཆྲེ་བའི་

རྒྱབ་སྒོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  དྲེ་ཡང་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་དྲེང་རབས་བོད་

རིག་པའི་ཐོག་ལ་ཚད་ལྡན་གི་མཁས་དབང་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་པ་སྐུ་གཤྲེགས་

སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་ནོར་བུ་ལགས་ཀིས་གསུང་དོན། “རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དྲེ་བཞིན་

ཁང་པའི་རྒྱབ་སྒོ་ལྟ་བུར་བརྩི་བཞིན་ཡོད།  དཔྲེར་ན་ང་རང་ཚོའི་ཁ་ལ་མཚོན་ན་ཁའི་

ནང་འཛུལ་བར་མཆུ་ཏོ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགོས།  གལ་སིད་རྒྱབ་སྒོ་དྲེ་ཕྲེ་བ་ཡིན་ན་

ཕིའི་སྟོབས་ཤུགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་སྟབས་བདྲེ་བར་བརྲེན་རྒྱབ་

སྒོ་མ་སྲུང་བར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་བརན་ལྷིང་དང་སྲུང་སྐོབ་ཡོང་ཐབས་མྲེད། དྲེར་བརྲེན་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྒོ་དྲེ་ངྲེས་པར་སྲུང་སྐོབ་བྱ་རྒྱུར་གལ་ཆྲེར་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་

བཞིན་ཡོད།”ཅྲེས་གསུངས།  རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་ཡོངས་རོགས་

དབང་བསྒྱུར་བྱས་མཚམས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་རྲེད། 

བྱྲེད་བབ་དྲེ་ལས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སིད་གཞུང་གིས་བོད་ས་ཧམ་

བཟའ་བྱྲེད་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་ཡོད་པ་ང་ཚོས་གསལ་རོགས་ཐུབ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟྲེར་བ་བོད་མིའི་ཐོག་བཙན་འགྲེལ་
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བྱས་མཚམས་དུས་འགངས་ཀར་ཀོར་མྲེད་པར་བོད་དང་རྒྱ་ནག་དབར་འགྲུལ་བཞུད་

སྟབས་བདྲེ་ཡོང་སད་གཞུང་ལམ་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་སྲེལ་འགོ་བཙུགས་པ་དྲེ་ནི་

ལོ་རྒྱུས་ནང་ཆྲེས་ཐོག་མ་ཡིན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞུང་ལམ་རྒྱ་སྐྲེད་དང་འབྲེལ་

མཐུད་ཀི་གཞུང་ལམ་གསར་རྒྱག  ལྷག་པར་རྒྱ་གར་སོགས་བོད་དང་ས་འབྲེལ་གི་

མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་དུ་བསབ་ཐུབ་པའི་གཞུང་ལམ་ལས་གཞི་རྒྱ་སྐྲེད་ཆྲེས་མྱུར་

པོའི་ཐོག་ནས་སྲེལ་བཞིན་ཡོད།  ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དང་བོད་དབར་གི་གཞུང་ལམ་

དྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོར་ལྲེགས་གྲུབ་ཟིན་པ་རྲེད།  གཞུང་ལམ་དྲེ་

ཨག་སའི་ཅིན་བརྒྱུད་ནས་མཐུད་ཡོད་སྟབས་དམག་བྱུས་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཧི་མ་ལ་

ཡ་རི་རྒྱུད་ཀི་ཕ་རོལ་ན་ཡོད་པའི་ལྷོ་ཨྲེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་ལས་རྒྱ་ནག་ལ་གང་ཅིའི་

ཁྲེ་ཕན་ཆྲེ་བ་ཡོད། “རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་དྲེ་རྒྱལ་ནང་བདྲེ་

འཇགས་ཀི་འཐབ་བྱུས་ཤིག་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པ་དང་།  དམར་

པོའི་རིང་ལུགས་སྲེལ་རྒྱུར་གཙོ་བོར་དམིགས་ནས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཞིག་

མ་རྲེད།” ཅྲེས་ཟླ་བ་ནོར་བུས་བརོད་པ་དྲེ་དོན་སིང་ལྡན་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རྲེད།  བོད་

ས་བཙན་བཟུང་བྱས་རྐྲེན་ས་བབ་འཐབ་བྱུས་ཀི་འགྲེན་རྩོད་ཆྲེན་མོའི་ཁོད་རྒྱ་ནག་ལ་

རྔན་པ་ཆྲེན་པོ་ཞིག་ཐོབ་པ་དང་དུས་མཚུངས་རྒྱབ་སྒོ་ཡང་བསྲུངས་ཐུབ་པར་བརྲེན་

རྒྱལ་ནང་གི་བདྲེ་འཇགས་ཀང་བཙན་དུ་ཕིན་ཡོད།  བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དང་དུས་

མཚུངས་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད།  བོད་ལ་མཚོན་ན་རང་

བྱུང་ཁམས་ལ་བརྲེན་པའི་ནུས་ཤུགས་ཀི་ཐོན་ཁུངས་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་ཡོད་སྟབས་དཔལ་

འབྱོར་ལ་རྔམས་སྲེམས་ཆྲེ་བའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འདོད་དོན་ཡང་ཡང་བསྒྲུབས་ཡོད།   

རྒྱ་རིགས་ས་གཤིས་དཔྱད་རིག་པ་ཚོས་བོད་ནང་བརག་དཔྱད་བྱས་རྲེས་བོད་ནང་ཡུ་

རྲེ་ནི་ཡམ་ཏི་ཚ། ཚ་ལ་དཀར་ནག།ལི་ཐི་ཡམ་སོགས་གཏྲེར་དངོས་རིགས་མི་འད་བ་ 

༡༣༠ ལྷག་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་ནས་རྲེད་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་བཤད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༦༤ ཙམ་
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ནས་སྐུ་ཞབས་ཇོརཇི་སྒིན་སི་བག་ George Ginsburgs དང་མྲེ་ཁལ་མ་ཐོ་སི་ 

Michael Mathos གཉིས་ཀིས་་་ ”རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་དང་བོད། ལོ་

ངོ་བཅུ་གཉིས་དང་པོ་” ཞྲེས་པའི་དྲེབ་ནང་། བོད་ཀི་ས་ཆ་དྲེ་བཞིན་དམག་དོན་འཐབ་

བྱུས་ཐོག་ནས་མཐོ་སྒང་ཡིན་སྟབས་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྲེན་པོར་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་དོན། 

“བོད་གཟུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་གཤམ་འོག་ཧི་མ་ལ་ཡ་ས་ཁུལ་ལ་སྟབས་བདྲེའི་ལམ་ནས་

དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་ཐུབ་ཅིང་། ཧི་མ་ལ་ཡའི་ས་ཁུལ་དབང་དུ་བསྡུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་

གར་དང་འདབས་འབྲེལ་བའི་གིང་ཆྲེན་གི་ས་ཁུལ་ཁག་ལས་ས་པོར་དབང་སྒྱུར་བྱྲེད་

ཐུབ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ལྷོ་ཨྲེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རོགས་ལ་སྟབས་བདྲེའི་ལམ་

ནས་བསབ་ཐུབ་ཅིང་། དྲེས་ཨྲེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རོགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱ་

རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད།” མདོར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་

དྲེ་དམག་དོན་འཐབ་བྱུས་ཀི་སིད་བྱུས་ཁོ་ནར་དམིགས་པ་ཞིག་ལས་སྤི་ཚོགས་རིང་

ལུགས་སམ་ལྟ་གྲུབ་གཞན་གང་གི་འོག་ནས་བོད་བཅིངས་བཀོལ་བཏང་བའམ། བོད་

ནང་ཕི་རྒྱལ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཡོད་ཚུལ་བཤད་ཀང་དོན་དངོས་ནི་མི་རྲེ་ཟུང་

ལས་མྲེད་སྟབས་དྲེ་དག་མཐར་བསྐོད་གཏོང་ཆྲེད་བོད་སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ཞིག་

དྲེ་བས་ཀང་ཡོང་ཤྲེས་ཐབས་མྲེད། དྲེར་བརྲེན་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་སྐྲེད་རིང་

ལུགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་ཆྲེད་བོད་སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད།

ཞི་བའི་བཅིངས་བཀོལ་གཏན་ནས་མིན་སྟབས་ཞི་བ་ཟྲེར་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཏོན་པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི་ནང་དུའང་།  ཆབ་མདོར་དམག་

བརྒྱབ་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་དྲེས་བོད་ཡོངས་རོགས་ཞི་བའི་བཅིངས་བཀོལ་གཏོང་

རྒྱུའི་སྒོ་མོ་ཕྲེ་ཡོད་སྐོར་བཤད་པ་མ་ཟད།  ཡིག་ཆ་དྲེའི་ནང་ད་དུང་“ཀྲུང་གོའི་སིད་

གཞུང་གི་ཡང་དག་པའི་འཐབ་བྱུས་ལ་བརྲེན་ནས་ཕོགས་མང་པོ་ནས་ང་ཚོས་དག་

བོ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ་ཅིང་།  མི་དམངས་བཅིངས་བཀོལ་དམག་སྡྲེ་ཨང་བཅོ་
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བརྒྱད་ཀིས་ཕོགས་བཞི་ནས་བོད་སར་དཔུང་འཇུག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༠ ནང་

ཆབ་མདོའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  ཅྲེས་སོབས་པ་ཆྲེན་པོས་

བཤད།  བསྒགས་གཏམ་དྲེ་དག་ས་ཕི་འགལ་བ་རྲེད།  དག་པོའི་དཔུང་དམག་བཏང་

ནས་ཞི་བའི་བཅིང་བཀོལ་ཇི་ལྟར་བྱྲེད་དམ།  དམག་ལ་ཞི་དག་གི་དབྱྲེ་འབྱྲེད་ཇི་ལྟར་

བྱྲེད་ཐུབ་བམ།  ཕོགས་མཚུངས་གོང་གི་བསྒགས་གཏམ་དྲེའི་ནང་་་ ”དག་བོར་ཕོགས་

མང་པོ་ནས་མཐའ་བསྐོར་བྱས་ཏྲེ་བཅིངས་བཀོལ་དམག་གི་དཔུང་སྡྲེ་བཅོ་བརྒྱད་བོད་

ཕོགས་སུ་བསྐོད་་་”ཅྲེས་བིས་འདུག  རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་འཁྱོག་བཤད་བྱྲེད་དོན་ལྟར་

ན།  རྒྱ་མིས་བོད་དང་བོད་མི་རྣམས་ཕི་རྒྱལ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀི་དབང་བསྒྱུར་

འོག་ནས་བསྒལ་ཆྲེད་བོད་དུ་ཞི་བའི་བཅིང་བཀོལ་གཏོང་ཚུལ་བཤད་ཅིང་།  ཕོགས་

གཞན་ཞིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དྲེ་བཞིན་མྲེས་རྒྱལ་ཁྱིམ་ཚང་ཆྲེན་མོའི་ཆ་

ཤས་ཡིན་ཟྲེར་བ་དྲེ་གཉིས་འགལ་བ་ལྟག་སྤོད་མིན་ན་གང་རྲེད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ 

༡༠ ནང་ཟི་ལིང་དང་པྲེ་ཅིང་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་དྲེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་

པ་དང་།  བོད་དྲེ་ཕི་རྒྱལ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀི་བཙན་འོག་ནས་བཅིངས་བཀོལ་

གཏོང་ཆྲེད་རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀོལ་དམག་མི་བོད་ནང་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་རླུང་འཕྲིན་

ཁང་ནས་བསྒགས་པ་རྲེད།  དཔྲེར་ན། དམག་སྡྲེ་ཨང་བཅོ་བརྒྱད་པའི་འགོ་གཙོ་ཀང་གོ་

ཧ་ཁོ་པས་དམག་མི་རན་གས་ཚོར་གཏམ་བཤད་སྐབས་ “ང་ཚོས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་

ཚོར་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ལས་ཐར་བ་བྱས་ནས་མྲེས་རྒྱལ་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཆྲེན་པོའི་

དཔང་དུ་ཕིར་ལོག་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱྲེྲེད་དགོས།”ཞྲེས་བཤད། འོན་ཀང་གོང་གི་

རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི་ནང་གསལ་ལྟར་ན་བོད་མི་ཚོར་”དག་བོ་“ཞྲེས་འབོད་འདུག  དྲེར་

བརྲེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་རྒྱལ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ལས་བོད་བཅིངས་བཀོལ་

བཏང་ཡིན་ཟྲེར་བ་དྲེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དང་། དམག་

དོན་འཐབ་བྱུས་ཀི་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་བསྒྲུབ་སད་ཆྲེད་མངགས་རྫུན་བཟོ་བྱས་པ་ཁོ་ན་
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ཡིན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དག་པོའི་ལམ་ནས་ཆབ་མདོར་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དྲེར་

ཞི་བའི་ཐ་སད་ནམ་ཡང་འཇུག་མི་སིད། དྲེ་ནི་དམག་འཐབ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་

མིའི་དཔུང་དམག་ལ་མཚོན་ན་དམག་ནང་དངོས་སུ་སྦོང་བརྡར་ཡོད་མཁན་དམག་

མི་ཧ་ཏག་ཏག་གངས་བཞི་ཁི་ཡོད་པ་དང་། གོ་མཚོན་ཞན་པའི་བོད་པའི་དམག་དཔུང་

གངས་བདུན་སྟོང་ནས་བརྒྱད་སྟོང་ཙམ་ལས་མྲེད་པའི་དབར་དམག་འཐབ་པ་རྲེད། རྒྱ་

མིས་ས་ས་ནས་ག་སྒིག་འཐུས་ཚང་བྱས་ཟིན་ཡོད། དྲེར་བརྲེན་གངས་འབོར་གི་ཆ་

ནས་བོད་དམག་དང་རྒྱ་དམག་གཉིས་དབར་ཧ་ཅང་ཁོད་མི་སོམས་པའི་ཁྱད་པར་ཆྲེན་

པོ་ཡོད་པ་རྲེད།  རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་རྒྱའི་དམག་བྱུས་སོབ་སྟོན་པ་སུན་

རྩིའི་དམག་བྱུས་ལས་བློ་སྐྲེད་བླངས་ཡོད།  དྲེ་ཡང་སུན་རྩིའི་དམག་དོན་བསྟན་བཅོས་

ཟྲེར་བའི་དྲེབ་ཀི་ནང་དུ། “དག་ཕོགས་ཀི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་མྲེད་པ་དང་། ཕར་

རོལ་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རན་པོ་ཞིག་མ་ཤྲེས་བར་དམག་ཐག་ཆོད་རྒྱུར་ཉིན་གངས་མང་

པོ་འགོར་ངྲེས་ཡིན།  དག་ཕོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཤྲེས་པར་སོ་པ་བཏང་ནས་གསང་

ཉུལ་བྱྲེད་དགོས།”ཞྲེས་བིས་པ་དྲེ་དག་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་

ནི།  སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ངོས་ཀི་ཡུལ་

དང་ངོས་ཀི་མི་མང་ནང་གསལ་དོན། ”ཕི་ལོ་ ༡༩༤༨ ལོར་ངོས་རང་ཆུང་དུས་བོད་

ནང་རྒྱ་མི་དམར་པོའི་གསང་ཉུལ་བཏང་བ་བོད་གཞུང་གིས་ཤྲེས་རོགས་བྱུང་ཡོད། 

གསང་ཉུལ་བ་དྲེ་དག་གིས་བོད་གཞུང་གི་དམག་མིའི་སྟོབས་ཤུགས་དང་ཕིའི་སྟོབས་

ཆྲེན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་དམག་རོགས་ཡོད་མྲེད་རྩད་གཅོད་བྱྲེད་ཆྲེད་རྲེད།”ཅྲེས་གསལ།  

དྲེ་ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་དཔར་པ་དང་།  དིལ་བསྒགས་ལས་འགུལ་བ། བོད་ཀི་ས་

ཁུལ་ནང་རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀོལ་དམག་གི་གཞོན་ནུའི་རུ་ཁག་གི་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་

དང་།  བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ཟྲེར་བའི་སྟག་རྩྲེ་རོང་ནང་གི་དྲུང་ཆྲེ་བྱྲེད་མྱོང་ཡོད་པ་ཝྲེ་

ཀི་ Wei Ke ཟྲེར་བ་དྲེའི་ཉིན་ཐོའི་ནང། དུས་སྐབས་དྲེར་བོད་གཞུང་གི་དམག་མིའི་
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གནས་སྟངས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་བཀོད་དོན། ”ང་

ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་སན་ཐོ་ལྟར་ན།  བོད་པའི་དམག་མིའི་གངས་འབོར་ ༦༠༠༠ 

ནས་ ༨༠༠༠ འདུག  དྲེའི་ཁར་ཡུལ་དམག་ཕན་ཐོགས་པ་ཡོངས་རོགས་བསྡོམས་པ་

ཡིན་ནའང་དམག་མིའི་གངས་ ༣༠༠༠༠ བརལ་གི་མྲེད།

ཁོང་ཚོར་མྲེ་སྒོགས་རིང་པ་དུས་ཚོད་ཡོལ་ཟིན་པ་གངས་ ༢༠ དང་མྲེ་མདའ་སྦག་

སྦག་གངས་ ༥༠ ལས་མྲེད་སྟབས་ང་ཚོས་ལས་ས་པོའི་ཐོག་ནས་ཕམ་ཉྲེས་གཏང་

ཐུབ།”ཅྲེས་བཀོད་ཡོད།  ཉིན་ཐོ་དྲེའི་ནང་བཀོད་པའི་སྐད་ཆ་དྲེ་ལས་ང་ཚོས་སྐབས་

དྲེའི་བོད་དམག་དྲེ་དག་རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀོལ་དམག་སྡྲེ་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་བསྡུར་

ཐབས་རྩ་བ་ནས་མྲེད་པ་གསལ་པོར་རོགས་ཐུབ།  དམག་སྡྲེ་ཨང་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་

རུ་ཁག་ ༥༢ ཅན་དང་ ༥༣ ཅན། ༥༤ ཅན་སོགས་འད་མིན་ཡོད།  འབའ་པ་ཕུན་

ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གིས་ཀང་བོད་གཞུང་གི་དམག་མིིར་དཔའ་ངར་སིང་སྟོབས་ལྡན་

ཡང་གོ་མཚོན་ཞན་པ་དང་དམག་གངས་ཀི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀོལ་དམག་མིའི་

གངས་འབོར་དང་གོ་མཚོན་ལ་བསྡུར་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མྲེད།  དྲེ་ཡང་ཁོང་གིས་བརོད་

དོན།”བོད་དམག་གིས་དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་དམག་འཐབ་བྱས་ཡོད་ཀང་དམག་

གངས་དང་།  དམག་སྦོང་།  གོ་མཚོན་སོགས་གང་གི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀོལ་

དམག་དང་བསྡུར་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མྲེད།” ཅྲེས་བཀོད།  མདོ་སྤི་ཞབས་པད་ལྷ་ཀླུ་བའི་

ཚབ་ཏུ་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མྲེད་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད།  རྒྱ་མིའི་དམག་མིས་

གོ་བུར་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ལས་མ་འགོར་བར་སྤི་ཁྱབ་གསར་

པ་ཞབས་པད་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མྲེད་དང་བོད་དམག་རྣམས་བཅིངས་བཀོལ་

དམག་མིས་འཇུ་བཟུང་བྱས་མཐར་མགོ་བཏགས་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཡོད།  རང་དབང་ཅན་

གི་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཉམས་ཞིབ་པ།  ལྷག་པར་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ རྲེས་

ཀི་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དང་།  བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བའི་གནས་སྟངས་ཐོག་དམིགས་བསལ་
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མཁས་པ།”ཟུག་གཟྲེར་གིས་མནར་བའི་བོད། ལྷ་ས་ ༡༩༥༩ ” Tibet in Agony: 

Lhasa 1959 ཞྲེས་པའི་དྲེབ་དྲེའི་རྩོམ་པ་པོ་ཅང་ལིན་ལིས་ Jianglin Li བརོད་

དོན། “དམག་འཐབ་བྱུང་བ་དྲེ་དག་རྣམ་གངས་མི་འད་བར་སོ་སོར་ཆ་བགོས་བྱས་ནས་

བརྩིས་བརྒྱབ་པ་དང་། སི་ཁོན་དམག་མིའི་དུས་དྲེབ་ནང་དམག་འཐབ་རྲེ་རྲེ་བཞིན་

བཀོད་ནས་ཁྱོན་དམག་འཐབ་ཆྲེ་ཆུང་གངས་ ༡༠༠༠༠ ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་གསལ་ཡང་། 

ད་དུང་གངས་ཐོ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བཀོད་མྲེད་སྟབས་ཚོད་དཔག་བྱས་ན་ལོ་ངོ་དྲུག་དང་

ཕྲེད་ཀའི་རིང་ཉུང་མཐར་དམག་འཐབ་ ༡༥༠༠༠ བྱུང་ཡོད་པ་ཤོད་ཐུབ་” ཅྲེས་བརོད།  

“ལགས་ཀི་བྱིའུ་འཕུར་བའི་དུས། ༡༩༥༦ ནས་ ༡༩༦༢ བར་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་གསང་

བའི་དམག་དངས་པ།” ཞྲེས་པའི་དྲེབ་ཀི་སིང་དོན་བསྒྱུར་བ་པོ་མྲེ་ཐིའུ་ཨྲེ་ཀྲེ་སི་ཊར་ 

Matthew Akester ལགས་ཀིས་དུས་སྐབས་དྲེའི་རིང་བོད་ཀི་དངོས་ཡོད་ལོ་

རྒྱུས་ཤྲེས་རོགས་ཐུབ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ཚེགས་ཆྲེ་སྐོར་བརོད་དོན།“ དུས་སྐབས་

དྲེའི་རིང་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་ཕྲ་འདོད་བློ་ཁྲེངས་པ་ཞིག་ཐོབ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་

དཀའ་ཚེགས་ཆྲེ་ཞིང་།  ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་འོག་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་གསང་རྒྱ་བྱས་པར་བརྲེན།  གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཁུངས་འཕྲེར་ཡིག་ཆ་

ཧ་ལམ་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག  འདིར་བཀོད་པའི་གངས་ཐོ་དྲེ་དག་ཀང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་

མྲེད།  འོན་ཀང་གང་ཡོད་པ་དྲེ་ལས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་བཀོལ་དམག་གིས་

དུས་སྐབས་དྲེར་བོད་ནང་དག་པོའི་དཔུང་འཇུག་བྱས་པ་གསལ་རོགས་ཐུབ་ཅིང་།  གོ་

མཚོན་མ་ཐོགས་པའི་བོད་མིའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམག་དངས་པ་རྲེད།  ཅྲེས་

རྩོམ་པ་པོས་བརོད་པ་དྲེའང་བདྲེན་པར་སྒྲུབ་ཐུབ།” ཅྲེས་གསུངས།  འབའ་པ་ཕུན་

ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་འགྲེལ་དོན། “འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་ང་

རང་གིས་བསམ་པ་ལྟར་བྱུང་ཡོད་ཀང་ཆབ་མདོར་བོད་མི་མང་པོ་དམར་གསོད་བཏང་

བའམ་རྨས་པ་དྲེ་དག་མཐོང་སྐབས་ང་རང་བློ་ཕམ་ཧ་ཅང་བྱུང་” ཞྲེས་བཤད་།  གོང་
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དུ་བརོད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དྲེ་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་

རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སིད་གཞུང་གིས་བོད་ནང་” ཞི་བའི་བཅིངས་བཀོལ་”བཏང་བ་

ཡིན་ཟྲེར་བའི་ཚིག་སན་མདོག་ཁ་པོ་དྲེ་དོན་དངོས་བོད་ནང་དག་པོའི་དཔུང་འཇུག་

འོག་བཙན་འཛུལ་བྱས་སྟབས་ཞི་བའི་བཅིངས་བཀོལ་ཟྲེར་བའི་ཐ་སད་འཇུག་མིན་

རྩོད་གཞི་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།  

བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་བཀོལ་བཏང་ཟྲེར་བའི་སྐད་ཆ་དྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆྲེད་མངགས་

འཁྱོག་བཤད་ཀི་དིལ་བསྒགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་དྲེ་བཞིན་

དམར་པོས་སིད་དབང་བཟུང་རྲེས་”ཞི་བའི་ལམ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་

ཡོད་”  སྐོར་བསྒགས་ཏྲེ་མི་དམངས་ཀི་བསམ་བློ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱྲེད་བཞིན་

ཡོད།  དོན་དངོས་སུ་དམར་པོའི་དབང་བསྒྱུར་འོག་རྒྱ་ནག་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད་ཀང་

ཞི་བའི་ལམ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་པར་བོད་དང་། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན། ལྷོ་

སོག   ད་ཆ་ཧོང་ཀོང་བཅས་ཀི་ནང་ལ་དག་གནོན་དང་གདུག་རྩུབ་ཆྲེན་པོས་དབང་

བསྒྱུར་བྱས་རྐྲེན་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད།  
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བཙན་འོག་ནས་བཞག་པའི་གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན།

གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་མྲེ་མདའི་འོག་ནས་བཙན་འགྲེལ་བྱས་པར་བརྲེན་ཁིམས་མཐུན་

ཡོངས་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མྲེད།  འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་

གོས་མཐུན་དྲེ་ཡང་ཡང་ལུང་འདྲེན་བྱྲེད་དགོས་དོན་ནི། བོད་ནང་དབང་བསྒྱུར་བྱ་

རྒྱུའི་ཁིམས་མཐུན་གི་བདག་དབང་ཕྲན་བུ་ཞིག་ཐོབ་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་གོས་མཐུན་

དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་སྟབས་དྲེ་ལྟར་འཁབ་སྟོན་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༤ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་གཞུང་ལ་པྲེ་ཅིང་དུ་

བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་གཏོང་དགོས་པའི་སྡིགས་སྐུལ་བྱས་ཡོད།  སྐབས་དྲེར་བོད་གཞུང་

གིས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གནང་མུས་རྩིས་དཔོན་དབང་ཕྱུག་བདྲེ་ལྡན་ཞྭ་སྒབ་པ་

མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་བཏང་གནང་བ་རྲེད།  ཁོང་གིས་ལྡི་ལིར་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་པ་ཡོན་

ཀོང་ཤིང་ཟྲེར་བ་དྲེ་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཞིང་།  ཞྭ་སྒབ་པ་མཆོག་དང་ལྷན་ཚོགས་

ཤིག་སྐབས་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་པ་དྲེས་འཛེམས་ཟོན་སངས་ཏྲེ་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་

དངོས་སུ་སྡིགས་སྐུལ་བྱས་པ་ཞྭ་སྒབ་པས་བརྩམས་པའི་བོད་ཀི་སིད་དོན་རྒྱལ་རབས་

ནང་འཁོད་དོན། “འཛམ་གིང་མི་དམངས་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་ཇི་ཡིན་ལ་རྩ་བ་ནས་ལྟོས་

མྲེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐྲེ་ཝན་དང་བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་བཀོལ་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་

བཅད་ཟིན། དུས་སྐབས་འདིར་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པར་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་དགོས། ཅི་སྟྲེ་

བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་པྲེ་ཅིང་དུ་གོས་མོལ་ཆྲེད་བཏང་བ་ཡིན་ན་གནོད་པ་མི་ཡོང་།” ཞྲེས་

འཁོད། དྲེ་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པས་གནོན་ཤུགས་སྤད་པའི་སྐོར་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ནང་འཁོད་དོན།“ང་ཚོའི་

བསམ་ཚོད་ལ་ལྷ་སའམ།  རྒྱ་ནག་གི་དམག་མི་ཡོད་ས་ཆབ་མདོར་འཕྲོས་མོལ་བྱ་

རྒྱུ་ཡིན་ཡང༌། རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་མིའི་སྐུ་ཚབ་ནས་འཕྲོས་མོལ་བྱྲེད་པར་པྲེ་
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ཅིང་དུ་འགོ་དགོས་བརོད་སྟབས། ང་ཕོད་ཀི་རོགས་སུ་མི་སྣ་བཞི་བསྐོ་བཞག་བྱས་

ཤིང༌།  ཁོང་ཚོ་པྲེ་ཅིང་དུ་ ༡༩༥༡ གི་ལོ་འགོར་འབྱོར་པ་རྲེད།”  ཅྲེས་འཁོད།  རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ཚུལ་ཙམ་ལ་རྒྱ་བོད་ཕོགས་གཉིས་ཀས་གོས་མཐུན་དྲེར་མོས་

མཐུན་གིས་མིང་རགས་བཀོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཆྲེད་མངགས་

བཟོས་པ་མ་གཏོགས་དོན་དངོས་ནི། གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟྲེར་བ་དྲེར་

བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་མོས་མཐུན་རྩ་བ་ནས་བྱས་མྲེད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་

དབང་ཁོ་ནའི་འོག་ནས་དྲེར་མོས་མཐུན་མ་བྱས་ཐབས་མྲེད་བཟོས་ཡོད། དྲེ་ཡང་སྤི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀང་མཛད་རྣམ་ནང་གནད་དོན་

དྲེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཞལ་གསལ་པོར་བཀའ་སོབ་སྩལ་དོན། 

“མཐའ་མར་རྒྱ་མིས་བཟོ་བཅོས་ཀིས་གོས་མཐུན་ཟིན་བིས་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཡོད་

པ་ཞིག་བཏོན་ཏྲེ་དྲེ་ལྷག་བྱྲེད་ཐབས་མྲེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཅིང༌།  དྲེ་ལ་ང་ཚོའི་

སྐུ་ཚབ་ཚོས་བསམ་འཆར་འདོན་པ་དང༌།  བཟོ་བཅོས་བྱྲེད་མ་བཅུག་པའི་ཐོག  ཁོང་

ཚོར་དམའ་འབྲེབས་དང༌།  ཚིག་རྩུབ་བརོད།  ཁོང་ཚོའི་ལུས་སོག་ལའང་འཇིགས་

སྣང་བསྐུལ།  བོད་མི་མང་ཐོག་ཏུ་ཡང་དག་ཤུགས་ཆྲེ་རུ་གཏང་རྒྱུའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་

ཏྲེ་ང་དང༌།  བོད་གཞུང་ལ་དི་སྐོར་བྱྲེད་དུ་བཅུག་མི་འདུག  བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་

ཡིན་པ་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་བཞག་པའི་གོས་མཐུན་དྲེ་ནི་བདྲེན་འབྲེལ་ནམ་ཡང་མིན།  

ཁོང་ཚོ་གཞན་གི་དབང་འཛིན་འོག་མ་ཚུད་ན་ང་དང༌།  ངའི་གཞུང་ལ་དི་བསྡུར་མ་བྱས་

པར་ཁས་ལྲེན་འདི་ལྟར་བྱྲེད་མི་སིད།  ང་ཕོད་ནི་རྒྱ་མིའི་བཙོན་པ་བྱས་ཏྲེ་ཡུན་རིང་

སོང་ཞིང༌།  སྐུ་ཚབ་གཞན་ཚོ་ཡང་བཙོན་པ་དང་ཆ་མཐུན་ཡིན།  ཁོང་ཚོར་སོབ་སྟོན་

བྱྲེད་མཁན་མ་བྱུང་སྟབས་མཐར་དབང་མྲེད་དུ་གོས་མཐུན་དྲེར་མིང་ཡིག་བཀོད་འདུག  

ཡིག་ཆ་ཁུངས་ལྡན་ཡོང་ཆྲེད་དམ་ཕྲུག་རྒྱག་དགོས་པར་ཁོང་ཚོས་ཀ་ཀོར་བརོད་སྟབས་

རྒྱ་མིས་པི་ཅིང་དུ་བོད་ཀི་རགས་ཐྲེལ་འད་བརྫུས་བཟོས་ཏྲེ་ང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་ཡིག་
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ཆའི་ཐོག་ཕབ་བཅུག་པ་རྲེད།  ང་དང༌།  ངའི་གཞུང་ལ་གོས་མཐུན་མིང་རགས་བཀོད་

ཚུལ་མ་བརོད་ཀང༌།  པི་ཅིང་རླུང་འཕྲིན་ནང་ང་ཕོད་ཀིས་དིལ་བསྒགས་བྱས་པ་ཞིག་

ནས་ང་ཚོར་ཐོག་མར་གོ་ཐོས་དང་ཤྲེས་རོགས་བྱུང་།” ཞྲེས་བཀའ་སོབ་སྩལ།

སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་སྟོན་འཁོར་དང་བཅས་ཕི་ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བོད་ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་ཉྲེ་འཁིས་སུ་ཡོད་པའི་ལྷུན་རྩྲེ་

རོང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་དྲེར་ངོས་ལྲེན་

མྲེད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བསྒགས་ཆྲེས་ཐོག་མ་བསྐངས་གནང་མཛད་པ་མ་ཟད། 

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ནང་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་སྟོན་འཁོར་དང་

བཅས་རྒྱ་གར་ནང་༸ཞབས་སོར་བདྲེ་བར་འཁོད་མཚམས་སར་ཡང་གོས་མཐུན་དོན་

ཚན་བཅུ་བདུན་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནི་བོད་མིའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་འགྲེལ་བྱས་པ་

ལས་བོད་མི་ཚོས་དྲེར་ངོས་ལྲེན་རྩ་བ་ནས་མྲེད་པའི་གསལ་བསྒགས་བསྐངས་ཡོད། 

རྒྱུ་མཚན་ནི། གོས་མཐུན་གི་འབྲུ་དོན་ལ་ཕོགས་གཅིག་གིས་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་བཏང་

བར་བརྲེན། ཕོགས་གཞན་དྲེས་ཀང་རྒྱུན་སྐོངས་བྱྲེད་དགོས་པ་གང་ཡང་མྲེད་སྟབས་

ཁིམས་ཐོག་ནས་རང་བཞིན་གིས་ནུས་མྲེད་ཆགས་ཟིན་པ་རྲེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་དྲེ་དག་ང་ཚོས་གསལ་

འདོན་བྱྲེད་ཆོག  ད་ཆ་བོད་ཀི་གནས་བབ་ཀང་དྲེ་ས་གོས་མཐུན་དྲེ་མ་བཞག་གོང་

བོད་རང་བཙན་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་དྲེ་མུར་གནས་རྒྱུ་རྲེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་སར་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བོད་ནང་

ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་པའི་སྤི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར། ཆོས་ལུགས་ཀི་སིད་བྱུས་

དྲེ་དག་གཙོ་ཆྲེར་བོད་མིའི་ངོ་བོ་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏོང་ཆྲེད་དང་།  བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་

བསྒྱུར་རྒྱུར་དམིགས་པ་ཞིག་རྲེད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་

བདུན་ནང་འཁོད་པ་ལྟར་བོད་མིར་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐོང་གི་ཐོབ་ཐང་མ་སྤད་
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པར་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་མིའི་ཐོག་སར་མ་གགས་པའི་དག་གནོན་ཅན་གི་སིད་

བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརྲེན་གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གི་འབྲུ་དོན་ལ་བརྩི་

མྲེད་རྡོག་རོལ་བཏང་ཟིན་པ་རྲེད།  དྲེ་ཡང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་རྩོད་

མཁས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཡིག་ཆ་དང་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཅར་འདི་སོགས་ཞིབ་

འཇུག་མཐིལ་ཕིན་བྱས་འབས་སུ་་་བོད་དོན་དི་བ་དང་ཁིམས་ལུགས་དབང་བསྒྱུར། 

ཞྲེས་པའི་སན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད།   སན་ཐོའི་མཇུག་སྡོམ་དུ་འཁོད་དོན། “དཔང་

རགས་དྲེ་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ལྟ་སྐབས་་་

(ཀ)ཕི་ལོ་ ༡༩༤༨ ལོར་ཇི་ནི་ཝ་ལྷན་ཚོགས་སུ་གཏན་འབྲེབས་གནང་བའི་གོས་ཆོད་

ཀི་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་གསྲེས་(ཀ)དང་(ཅ)གཉིས་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའི་

གནད་དོན་ཁག་གཅིག་དང་། 

(ཁ)རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆྲེད་དུ་མངགས་ནས་བོད་དྲེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཐ་དད་ཀི་ངོ་

བོར་གནས་རྒྱུའི་ཆ་རྐྲེན་ཡོངས་རོགས་སམ་ཆ་ཤས་རྩ་མྲེད་བཏང་ཞིང་།  བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་རྩ་མྲེད་བཟོ་ཐབས་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྲེན་འགལ་འཛོལ་བྱུང་ཡོད་བའི་

གནས་ཚུལ་ར་སྤོད་བྱུང་ཐུབ་ཡོད།” ཅྲེས་གསལ། 

ཡར་རྒྱས་ལ་བསད་ནས་གཞན་བརྲེན་གི་འཚོ་བ་ཁོ་ནར་བརྲེན་དགོས་པའི་སིད་བྱུས་

འོག་བོད་མིར་མུ་མཐུད་གཉའ་གནོན་བྱྲེད་བཞིན་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་“ཞི་བའི་བཅིངས་བཀོལ་”དང་

”དྲེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་”ཟྲེར་བའི་ཐ་སད་དྲེ་གཉིས་དུས་རག་ཏུ་གཙོ་འདོན་བྱྲེད་

ཀི་ཡོད།  དྲེ་ནི་ཁིམས་འགལ་གིས་བོད་སར་དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་བཞིན་པ་དྲེ་ཁིམས་

མཐུན་ཡོང་ཐབས་བྱས་པ་ཞིག་དང་།  དྲེ་ཡང་བཅིངས་བཀོལ་དམག་མིས་བོད་ནང་

དག་པོའི་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དྲེ་དག་འགྲེབ་སྲུང་ཆྲེད་“ཞི་བའི་བཅིངས་བཀོལ་”ཟྲེར་
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ཞིང་།  གུང་བན་ཏང་གི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཆྲེད་བོད་མིའི་ཆབ་སིད་དང་དཔལ་འབྱོར།  

སྤི་ཚོགས་བཅོས་བསྒྱུར་བཏང་བ་དྲེ་དག་འགྲེབ་སྲུང་ཆྲེད་”བོད་དྲེ་བཞིན་དྲེང་རབས་

ཅན་དུ་སྒྱུར་བ་”ཞྲེས་ཆྲེད་མངགས་ཚིག་སན་མོ་དྲེ་འད་བཀོལ་སྤོད་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།  འོན་

ཀང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ནི།” ཞི་བའི་བཅིངས་བཀོལ་” དྲེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་

བ་” ཟྲེར་བའི་ཐ་སད་དྲེ་གཉིས་མིང་ཙམ་ལས་ནང་དོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་

ཐོག་དག་པོའི་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་དང་།  ས་ཆ་བཙན་འཁོག་བྱས་པ།  བོད་མི་རྣམས་

རང་ས་ནས་བཙན་དབང་ཐོག་ནས་གཞི་སོས་བྱྲེད་བཅུག་པ་སོགས་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  

བོད་ནང་རང་དབང་ཅན་གི་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་དང་།  སྨྲ་བརོད་རང་དབང་མྲེད་པར་

བརྲེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་སྲེལ་ཚུལ་སན་ཐོ་

རིག་པོ་ཇི་ཙམ་བཏོན་ན་ཡང་ཕ་རོལ་པོ་སུ་གང་ལའང་བསྟུན་ནས་བདྲེན་གཏམ་བཤད་

དགོས་པ་མྲེད་སྟབས་ཁོ་པས་གང་བཤད་དང་གང་བྱས་རང་རྲེད།   དངོས་ཡོད་གནས་

སྟངས་ནི་དྲེ་དག་ལས་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་རྲེད།  དྲེ་ཡང་བོད་ནང་ལ་མཚོན་ན།  རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤིག་ཚབས་ཆྲེ་བཏང་དང་

གཏོང་མུས་ཡིན་ཞིང་། དྲེ་དག་འགྲེབ་སྲུང་ཆྲེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆྲེས་མངགས་

དིལ་བསྒགས་ལོག་པ་སྲེལ་བཞིན་ཡོད།

བཅིངས་བཀོལ་དང་ཡར་རྒྱས་ཟྲེར་བའི་རོག་སྒྲུང་། 

ཡར་རྒྱས་དང་དྲེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཡོད་ན་སྒྱུར་ལུགས་སྒྱུར་སྟངས་གང་འད་རྲེད། 

སུའི་དོན་དུ་ཡིན་ནམ། ཐབས་ལམ་ཇི་འད་ཞིག་འོག་ནས་བྱས་མིན་སོགས་ལ་ང་ཚོས་

ཕོགས་ལྷུང་སངས་ཏྲེ་དཔྱད་དགོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེ་ཞིང་། ལྷག་པར་བོད་ནང་ལ་

མཚོན་ན་དི་བ་དྲེ་དག་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྲེན་པོ་ཆགས་ཡོད། བོད་མིར་མཚོན་

ན་དབང་ཆ་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་གཙོ་དང་ལས་བྱྲེད་པ་ཚོར་ཡོད་

སྟབས།  ཁོ་པ་ཚོས་བོད་མིའི་ཐོག་རང་གི་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་བཙན་འགྲེལ་བྱས་ནས་
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ཐག་གཅོད་བྱས་པ་མ་གཏོགས་བོད་མི་ཚོར་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་ལ་འཁྱོག་པོ་ཡོ་བསང་

བྱ་རྒྱུའི་བསམ་འཆར་འདོན་པའི་ཐོབ་དབང་སྤུ་ཙམ་མྲེད་ཅིང་། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དྲེ་ཆབ་སིད་ཀི་དགོས་

མཁོ་ངྲེས་ཅན་ཞིག་དང་། དམག་དོན་འཐབ་བྱུས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ངྲེས་ཅན་ཞིག་སྒྲུབ་

ཐབས་ཆྲེད་བོད་ནང་མུ་མཐུད་དབང་ཆ་ས་བརན་བྱས་ཤིང་།  རང་བྱུང་གཏྲེར་དངོས་

ཀི་ཕྱུག་པའི་ཐོན་སྐྲེད་དྲེ་དག་སོག་འདོན་བྱ་རྒྱུ་ལས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་ཆྲེད་

བོད་སར་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན། དྲེ་སོན་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི་ནང་

གསལ་ལྟར་ཐྲེངས་འདིར་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་བཏོན་པ་དྲེའི་

ནང་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུའི་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་

གི་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་སྲེལ་ཚུལ་བིས་འདུག ཡར་རྒྱས་ཀི་ཚད་གཞིར་བཟུང་

བའི་ཨང་གངས་ནི་ཚད་མཐོ་ཞིང་གཞུང་ལམ་དང་ལགས་ལམ། གནམ་ཐང་སོགས་

ཇི་ཙམ་གསར་བཟོ་བྱས་པའི་གངས་ཐོ་ཚུན་ཁ་གསལ་བཀོད་ནས་བོད་ནང་འཛུགས་

སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི་མྱུར་པོའི་ཐོག་ནས་སྲེལ་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་བཀོད་བྱས་

ཡོད། འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཏོན་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་འཁོད་པའི་གངས་ཐོ་

ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་དྲེར་དོགས་ཟོན་ཆྲེན་པོས་དཔྱད་དགོས་པ་རྲེད། དཔལ་འབྱོར་

ཡར་རྒྱས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དྲེར་ཡིད་ཆྲེས་བྱ་ཐབས་

དཀའ་བའི་གནས་སུ་གར་ཡོད། རྒྱ་མིས་བོད་སར་དབང་བསྒྱུར་བྱས་མ་ཐག་འཕྲལ་

མར་གཞུང་ལམ་རྒྱ་སྐྲེད་གཏོང་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་གལ་འགངས་ཆྲེན་པོར་བརྩིས་ནས་

ལག་བསྟར་བྱས་པ་རྲེད། དྲེ་ནི་དམག་དཔུང་དང་གོ་མཚོན་ཁྱོན་ཆྲེ་བོད་ནང་སྟབས་

བདྲེའི་ལམ་ནས་འོར་འདྲེན་བྱས་ཏྲེ་བོད་ནང་ལ་དབང་ཆ་ས་བརན་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་

པར་བོད་སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་རྲེས་ཐོག་མའི་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུའི་རིང་དམག་དོན་རྒྱ་སྐྲེད་

སིད་བྱུས་ཁོ་ན་གཙོ་བཟུང་ཐོག་གཞུང་ལམ་དང་ཟམ་པ། བོད་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ཐད་
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ཀར་རླངས་འཁོར་དང་སྣུམ་འཁོར་འགོ་ལམ་སྟབས་བདྲེ་བཟོ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱས་

ཡོད། ཕོགས་མཚུངས་བོད་དང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་འབྲུག་དང་རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ་

བཅས་ཀི་ས་མཚམས་སུ་ཆྲེད་མངགས་དམག་དོན་རྒྱ་སྐྲེད་ཐབས་བྱུས་གཞིར་བཟུང་

ནས་མཐའ་མཚམས་སྲུང་དམག་གི་གངས་འབོར་དང་གོ་མཚོན་འོར་འདྲེན་ཤུགས་ཆྲེ་

བྱས་པ་སོགས་ལག་བསྟར་རྒྱ་ཆྲེ་བྱས་ཡོད། བོད་ནང་གི་གནམ་ཐང་ཕལ་མོ་ཆྲེ་རྒྱ་

མིའི་དམག་སྒར་གི་ཉྲེ་འགམ་མམ་ཡང་ན་འཕགས་བོད་ས་མཚམས་སུ་བརྒྱབ་ཡོད། 

འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་དང་ས་འབྲེལ་བོད་ལྷོ་ཁ་

དང་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གི་ས་མཚམས་སུ་གནམ་ཐང་བརྒྱབ་པ་དྲེ་ནི་ཡུན་རིང་དམག་

དོན་རྒྱ་སྐྲེད་ཀི་ཐབས་བྱུས་ལག་བསྟར་རྒྱུན་སྐོང་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། ས་མཚམས་དྲེ་

དག་གི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་རྩོད་གཞི་ཅན་གི་ས་ཁུལ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་བཞིན་

ཡོད། ཕོགས་མཚུངས་རླངས་འཁོར་རྒྱ་སྐྲེད་ལས་གཞིར་མཚོན་ནའང་འགོ་སྟངས་

གཅིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་ཡོད།

འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིའི་འོག་ནས་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཐབས་བྱུས་

ལག་བསྟར་བྱས་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་རླངས་འཁོར་ལགས་ལམ་གསར་གཟོ་དང་རྒྱ་སྐྲེད་བཏང་

བ་བརྒྱུད་བོད་ནང་རྒྱ་རིགས་ཕོན་ཆྲེ་གཞིས་སོ་བྱ་སྟབས་བདྲེ་ཞིང་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་

དུ་བསྒྱུར་ས་རུ་བཏང་བ་རྲེད།  དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་བོད་ནང་བོད་རིགས་ལས་རྒྱ་རིགས་

མི་འབོར་གངས་མང་བར་བརྲེན་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།  སྐད་ཡིག་སོགས་ཐུན་

མིན་བོད་མིའི་ལྲེགས་བྱང་དྲེ་དག་རིམ་བཞིན་རྩ་མྲེད་དུ་གཏང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་རྒྱུན་

སྐོང་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  བོད་ནས་གཏྲེར་ཁ་ཕོན་ཆྲེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འོར་འདྲེན་བྱྲེད་

སྟབས་བདྲེ་པོ་ཆགས་ཡོད།  ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔྱད་ནའང་རྒྱ་སྐྲེད་རིང་ལུགས་ཀི་དམིགས་

ཡུལ་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི་དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་སའི་ལུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་རྣམས་དབང་བསྒྱུར་
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བྱྲེད་པོས་འཕྲོག་བཅོམ་བྱྲེད་སྟབས་བདྲེ་ཤོས་ནི་རླངས་འཁོར་བརྒྱུད་བྱ་རྒྱུ་དྲེ་ཡིན་པ་

གསལ་པོ་རྲེད།  མི་ཟོག་གཉིས་ཆ་མྲེ་འཁོར་བརྒྱུད་ས་གནས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་

ཀར་ཀོར་གང་ཡང་མྲེད་པར་དུས་ཐུང་ནང་ལྡྲེབ་འདྲེན་བྱྲེད་ཐུབ།  བོད་ནང་དུ་མཚོན་

ནའང་དྲེ་མཚུངས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད།  དཔྲེར་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལྷོ་ཁ་དང་

།  གཞིས་ཀ་རྩྲེ།  ཉིང་ཁི་བཅས་སུ་ལགས་ལམ་གསར་རྒྱག་བྱས་པ་དང་།  ས་ཁུལ་

དྲེ་དག་ཏུ་གཏྲེར་ཁ་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆྲེན་པོ་སོག་འདོན་ལས་གཞི་འགོ་མུས་རྲེད།   ལྷག་

པར་རྒྱ་མ་གཏྲེར་ལས་ཁང་དང་།  བཞད་མཐོང་སོན་རོང་དང་།  མལ་གོ་གོང་དཀར་

རོང་གི་རྒྱ་མའི་ནང་དུ་གསྲེར་དང་ཟངས་ཀི་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་ལས་གཞི་དྲེ་བཞིན་

ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ དོན་གངས་ནས་འགོ་བཙུགས་ཟིན་པ་དང་།  གཞན་ཡང་ནོར་བུ་ས་

(ཀོ་ལགས་དང་ལགས་རིགས་)དང་། བག་ཡྲེར་ཚྭ་ཁ་(ལི་ཐི་ཡམ) གཏྲེར་ཁ་སོག་

འདོན་གི་ས་གནས་བར་གཞུང་ལམ་དང་མྲེ་འཁོར་ལགས་ལམ་མཐུད་ཟིན་ནས་ད་ཆ་

གཏྲེར་སོག་ལས་གཞི་སར་བས་རྒྱ་ཆྲེ་རུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་འདུག   རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་དྲེ་དག་རང་དོན་ཁོག་བཅུག་གི་

སིད་བྱུས་ཧ་ཅང་གཏིང་གནག་རྒྱུན་སྐོང་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་ཀང་།  ཕི་ཚུལ་

དུ་བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ལ་ལྲེགས་སྐྲེས་འབུལ་ཚུལ་འཁབ་

སྟོན་ཚད་མྲེད་བྱས་པ་མ་ཟད།   བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཀའ་དིན་ལ་བསམ་

ཤྲེས་བྱྲེད་དགོས་པའི་སྡུག་ཡུས་ཤོད་བཞིན་ཡོད།   བོད་མིའི་དགོས་མཁོར་བསམ་

བློ་རྩ་བ་ནས་མ་བཏང་བར་རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀིས་བོད་ནང་ཆབ་སིད་དང་དཔལ་འབྱོར་

གི་ནུས་པ་དང་དབང་ཆ་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་ཁོ་ནར་དམིགས་པའི་འཛུག་སྐྲུན་ལས་

གཞི་དྲེ་དག་འགོ་ཁིད་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཐག་གཅོད་གཏན་འབྲེབ་བྱས་ནས་ལག་

བསྟར་བྱྲེད་ཀང་བྱས་པ་མ་གཏོགས་བོད་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདྲེ་སྡུག་ཡར་ཞུ་

བྱྲེད་ས་རྩ་བ་ནས་མྲེད་ཅིང་།  གལ་ཏྲེ་ཞུས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་དཀའ་
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སྡུག་ལ་བསམ་ཤྲེས་དང་ཉན་འཇོག་རྩ་བ་ནས་བྱྲེད་ཀི་མྲེད།  སིད་བྱུས་དྲེ་དག་གི་

མཇུག་འབས་ནི་བོད་མི་རྣམས་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དུས་རག་ཏུ་

བརྲེན་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་འོག་ཚུད་འགོ་བ་དྲེ་ཡིན།
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བོད་མིའི་དཔལ་འབྱོར་གི་གནས་སྟངས་རྒྱ་ནག་གི་འཚོ་སྣོན་ལ་མ་
བརྲེན་མཐུ་མྲེད་བཟོས་པ།

འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་དྲེ་དག་ཆྲེད་དངུལ་གི་འགོ་གོན་བཏང་བ་དྲེ་དག་བོད་དང་བོད་

མིར་རོགས་རམ་ཆྲེད་ཡིན་ཚུལ་འཁྱོག་བཤད་ཀི་དིལ་བསྒགས་སྣ་ཚོགས་སྲེལ་བཞིན་

ཡོད།   དོན་དངོས་ནི་བོད་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཆྲེད་དུ་བཏང་བའི་འགོ་གོན་

ཇི་ཙམ་ཕོན་ཆྲེ་ཡང་དྲེའི་ཆ་ཤས་མང་བ་དྲེ་རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀིས་བོད་ནང་འཛིན་པའི་

དམིགས་ཡུལ་དྲེ་དག་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་ཆྲེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  

རྒྱ་རིགས་བཟོ་ལས་པ་ཚོའི་ག་ཆ་དང་།  རྒྱ་ནག་ནས་འོར་འདྲེན་བྱས་པའི་འཛུགས་

སྐྲུན་ཡོ་བྱས་ཚུན་ལའང་འགོ་སོང་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རྲེད།  མདོར་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་དང་བོད་མིའི་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཆྲེད་དུ་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྲེ་གཏོང་ཚུལ་གི་དིལ་

བསྒགས་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀང་དོན་དངོས་གཞུང་དངུལ་ཕོན་ཆྲེ་དྲེ་དག་བོད་མིར་ཤ་ཁུ་ཤ་

ཐིམ་དུ་མ་སོང་བར་རྒྱ་མི་རིགས་དང་མཐར་རྒྱ་ནག་གི་ནང་དུ་རང་འཇགས་ཕིར་ལོག་

བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགོ་གོན་ཕོན་ཆྲེ་བཏང་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་

རྒྱས་ལས་གཞི་ཟྲེར་བ་དྲེའི་ཆ་ཤས་སུ་བོད་མིར་ཁྲེ་ཕན་ཆུང་ངུ་ཐོབ་ཀང་དྲེས་འཕྲལ་

ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཇི་ཙམ་ཕན་འབས་སོན་མིན་ངྲེས་བརན་གང་ཡང་མྲེད།   རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་འཚོ་སྣོན་རོགས་དངུལ་དྲེ་དག་གིས་བོད་མིའི་འཚོ་བར་ཕྲན་བུ་ཕན་པའི་

དབང་དུ་བཏང་ཡང་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་།  བོད་མིའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་མུ་མཐུད་མགོ་གནོན་ནས་དབང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ།  དྲེ་བཞིན་བོད་མི་ཚོས་ཉིན་རྲེའི་

འཚོ་བའི་ཉམས་མྱོང་ཁོད་རྒྱ་རྒྱལ་བོད་ཕམ་གི་ཚོར་བ་ཞིག་ཕོགས་གང་ས་ནས་མྱོང་

བཞིན་པར་བརྲེན་མི་རིགས་དབྱྲེ་འབྱྲེད་ཀི་ཚོར་སྣང་དྲེ་བོད་མི་ཚོས་དངོས་སུ་མྱོང་

བཞིན་ཡོད།  བོད་མིར་འཚོ་སྣོན་ཡིན་ཁུལ་བྱས་པའི་གཞུང་དངུལ་དྲེ་དག་མཐར་རྒྱ་

ནག་རང་གི་ལག་ཏུ་ཕིར་ལོག་བྱྲེད་ཅིང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་གནས་བོད་མིའི་
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ཚོང་གི་ལས་གཞི་ཆུང་ཙག་གཉྲེར་བཞིན་པ་དྲེ་དག་ལ་རོགས་རམ་བྱྲེད་དགོས་ཀང་

དྲེ་དག་ལ་རྒྱབ་སྐོར་མ་བྱས་པ་དང་།  བོད་མིའི་དཔལ་འབྱོར་གི་ཡོང་བབ་གཙོ་ཆྲེར་

རྒྱ་ནག་གི་འཚོ་སྣོན་ཡིན་ཟྲེར་བའི་དངུལ་ཕྲན་བུ་སྤད་པ་དྲེར་དུས་རག་ཏུ་བརྲེན་ནས་

བསྡད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆྲེད་མངགས་བཟོ་བཞིན་ཡོད་སྟབས་བོད་མི་ཚོ་རང་

རང་ཚུགས་པའི་དཔལ་འབྱོར་གི་གནས་བབ་གཅིག་དུས་ནམ་ཡང་ཡོང་ཐབས་བལ་

ཏྲེ་ཅི་བྱ་གཏོལ་མྲེད་ཀི་གནས་སུ་ལྷུང་།   སིད་བྱུས་དྲེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བོད་མི་

རྣམས་དུས་རག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐོབ་གསོར་བརྲེན་ནས་འཚོ་དགོས་སྟབས་བོད་

མིའི་བསམ་བློའི་བག་ཆགས་ནང་གཞན་བརྲེན་གི་བསམ་བློ་ངང་གིས་སྐྲེ་ཞིང་།   ཇི་

སིད་གཞན་ལ་བརྲེན་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འོག་རང་ཉིད་གནས་དགོས་

ཚེ་རང་གི་རང་དབང་དྲེ་གཞན་གི་དབང་འོག་ཏུ་རང་བཞིན་གིས་ཚུད་པ་ཞིག་ཆགས་

ངྲེས་ཡིན།   རྒྱུ་མཚན་དྲེ་འད་ལ་བརྲེན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་མུ་

མཐུད་དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་ཆྲེད་འཚོ་སྣོན་གི་སིད་བྱུས་ལག་ཆར་བཀོལ་བཞིན་པ་དྲེ་

ལྟར་རྲེད།  བོད་ནང་དུ་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་ཀི་སིད་བྱུས་གསར་པ་ལག་བསྟར་

བྱས་པར་བརྲེན་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སར་བས་ཤུགས་ཆྲེར་བརྲེན་དགོས་

པ་དང་། བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་

གཏང་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་མ་བྱས་པར་འཚོ་སྣོན་རོགས་རམ་ལས་གཞི་རྒྱ་ཁྱབ་

ཏུ་སྲེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་ཐབས་བྱྲེད་བཞིན་

ཡོད། མདོར་ན། བོད་ནང་སིད་གཞུང་དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་པོ་བོད་མི་མིན་སྟབས་བོད་

མིའི་མངོན་འདོད་ལྟར་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་ཀི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་

བལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དཔལ་འབྱོར་སིད་བྱུས་ཇི་འད་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱས་ཀང་

མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བོད་ནང་ཆབ་སིད་ཀི་དབང་ཆ་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་

དང་། བོད་མིའི་ཐོག་མུ་མཐུད་དབང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ།  བོད་ཀི་རང་བྱུང་ཐོན་སྐྲེད་བཤུ་
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གཞོག་གཏང་རྒྱུ་སོགས་ལ་གཙོ་ཆྲེར་དམིགས་པ་ཞིག་རྲེད། ལྷག་པར་བོད་ནང་དུ་

མཚོན་ན་ཡུལ་སྐོར་སྤོ་འཆམ་དང་།  གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་གི་ལས་གཞིས་མཚོན་

དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའི་མ་འཇོག་ལས་གཞི་གང་ཡོད་པ་དྲེ་དག་ཐོག་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་འཚོ་སྣོན་རོགས་དངུལ་ཤུགས་ཆྲེ་བཏང་ནས་རོགས་དངུལ་དྲེ་དག་

ལ་མ་བརྲེན་མཐུ་མྲེད་ཆགས་ཡོད་སྟབས།  དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ལས་གཞི་

དྲེ་དག་རང་བཞིན་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་འོག་ཏུ་ཚུད་ནས་ཡུལ་སྐོར་སྤོ་འཆམ་

དང་གཏྲེར་ལས་སོག་འདོན་གི་ལས་གཞི་སོགས་ལ་མཐར་རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་གང་བྱས་

ཆགས་ཡོད།  དྲེ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་ལས་གཞི་ཇི་འད་ཞིག་

ཡིན་ཡང་ལས་གཞི་དྲེ་ལག་བསྟར་བྱྲེད་སྐབས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རྒྱ་

ནག་རང་གི་ལྲེགས་བྱང་དང་སྐད་ཡིག  གོམས་གཤིས།  ཆབ་སིད་ཀི་ཤུགས་གནོན་

སོགས་ཆྲེ་བ་ཡོད་ཅིང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་པ་དང་ཚོང་འབྲེལ་

མི་སྣ་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཡིན་ན་དྲེ་བས་ཚོང་འབྲེལ་ལས་དོན་བྱྲེད་སྟབས་

བདྲེ་ཞིང་། བོད་མི་རྣམས་ཟུར་འབུད་བྱས་པའམ་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་དང་མི་གཤིས་

སོགས་ཀི་ཤུགས་གནོན་འོག་ནས་ཐར་དཀའ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཀི་རིག་གཏམ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་སྲེལ་བཞིན་པ་

དྲེ་དག་བོད་ལ་ལྲེགས་སྐྲེས་ཆྲེན་པོ་ཕུལ་ཚུལ་བཤད་ནས་བོད་མི་རྣམས་ནི་སྤི་ཚོགས་

དང། དཔལ་འབྱོར།  ཆབ་སིད་ཀི་ལས་དོན་གང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རོགས་

རམ་ལ་མ་བརྲེན་པར་རང་རང་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཞིག་མྲེད།   དོན་སིང་ལྡན་པའི་ལས་

གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་ནམ་ཡང་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་མཁན་གི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཆྲེད་

མངགས་བཟོས་ནས་བོད་མིའི་ཐོག་མུ་མཐུད་དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་བཞིན་པ་དྲེ་དག་བོད་

མིར་བཀའ་དིན་བསྐངས་པར་རློམ་ཞིང་།  ལྷག་པར་བོད་མི་ཚོས་དུས་ནམ་ཡང་ཀྲུང་
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གོའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་སྟབས་ཀྲུང་དབྱང་སིད་གཞུང་གིས་

བསྐངས་པའི་བཀའ་དིན་སིང་བཅང་ཞུ་དགོས་པ།  རྒྱ་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་དང་

སྤི་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་ནི་བོད་མིའི་ལྲེགས་བྱང་དང་དཔལ་ཡོན་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཡིན་

པར་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། 

བོད་མིའི་དབུལ་ཕོངས་དཀའ་སྲེལ་ལས་གཞི་ཆབ་སིད་ལག་ཆར་བཀོལ་སྤོད།

སྤིར་རྒྱལ་ཁབ་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་སིད་གཞུང་དབང་འཛིན་པས་མང་ཚོགས་ཀི་

བདྲེ་དོན་ཆྲེད་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དྲེ་ཟློག་ཏུ་མྲེད་པའི་ལས་འགན་ཞིག་

ཡིན་ནའང་།  རྒྱ་ནག་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་སིད་གཞུང་གིས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་

ནང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་དྲེ་དག་དམར་པོའི་སིད་དབང་ས་བརན་དང་། 

གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་གི་ལམ་ལུགས་ལ་ཁིམས་མཐུན་གི་བདག་དབང་ཐོབ་ཐབས་

ཁོ་ནར་དམིགས་ནས་རྒྱལ་ཞྲེན་རིང་ལུགས་དང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཉིས་མཉམ་

བསྲེས་བྱས་ནས་མི་དམངས་ཀི་བསམ་བློ་ཁ་སྒྱུར་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བཏོན་པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཟྲེར་བའི་ནང་འཁོད་པ་ལྟར་ན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་མི་རྣམས་དབུལ་ཕོངས་ཀི་གནས་ལས་བསྒལ་བར་བྱས་པ་དྲེ་ནི་བོད་ཀི་

ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བྱུང་མྱོང་མྲེད་པའི་རླབས་ཆྲེན་གི་བྱས་རྲེས་ཤིག་ཡིན་པར་བཤད་ཀང་།  

དོན་དངོས་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ནས་ ༡༩༦༠ འགོ་སྟོད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

དུ་དམངས་གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་ཟྲེར་བའི་སིད་བྱུས་བཙན་འགྲེལ་ལག་བསྟར་བྱས་

རྐྲེན་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཁོད་དྲེ་ས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གགས་མ་མྱོང་བའི་

མུ་གྲེ་ཚབས་ཆྲེ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རྲེད།  དྲེ་ལྟར་ཁ་ཞྲེ་མི་མཚུངས་པ་དང་

བརྲེད་ངྲེས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཅ་ཅོ་སྒོག་པ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་

དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་སྟངས་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་ལམ་སོལ་ཞིག་ཡིན་པ་གོར་མ་ཆག   དྲེ་ཡང་

མི་སྲེར་སྲེལ་བའི་རིང་ལུགས་ཀི་བྱུང་རིམ་ལས་ང་ཚོས་གསལ་པོར་རོགས་ཐུབ་པ་ནི།  
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དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་པོ་རྒྱལ་ཁབ་དྲེས་རང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱའི་རྒྱལ་ཁབ་དྲེ་དང་དྲེའི་

སྤི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཞན་པ་དང་། མིའི་བསམ་བློའི་

གནས་ཚད་སོགས་མི་འདྲེང་པའི་ཆ་རྣམས་ཡོད་ཚུལ་སོགས་འཁྱོག་བརོད་སྣ་ཚོགས་

ཆྲེད་མངགས་སྲེལ་ནས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དྲེར་ཁིམས་མཐུན་གི་བདག་དབང་ཐོབ་

ཐབས་བྱྲེད་པ་ནི་མི་སྲེར་སྲེལ་བའི་རིང་ལུགས་ཀི་སྤི་སོལ་ཞིག་ཡིན།  བོད་ལ་མཚོན་

ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིར་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་ཁོ་ན་བྱས་པ་དང་། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རག་ཏུ་བོད་མིར་བཀའ་དིན་སྐོང་ཚུལ་འཁྱོག་བཤད་བྱྲེད་ཀི་

ཡོད། དྲེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པ་ལྟར་ན།   གལ་ཏྲེ་རྒྱ་གུང་བན་དིན་ཆྲེན་

ཕ་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་བོད་ནང་སྲེབས་མྲེད་ཚེ་བོད་མི་རྣམས་ཆྲེས་རྲེས་ལུས་དང་མུན་ནག་

ནང་ཚུད་ནས་དུས་ནམ་ཡང་རང་རང་ཚུགས་མ་ཐུབ་པ་དང་།  རང་མགོ་མ་ཐོན་པར་

མུ་མཐུད་ཀླ་ཀློའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ངོ་བོར་གནས་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་ཡོད། ཤོད་སྟངས་

དྲེ་ནི་མི་རིགས་དབྱྲེ་འབྱྲེད་ཀི་བྱྲེད་བབ་འབའ་ཞིག་ཡིན།  དོན་དངོས་ནི།  གལ་ཏྲེ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་རང་དབང་དང་གོ་སྐབས་ཤིག་སྤད་ཡོད་ན།  བོད་ནི་ས་

ཁྱོན་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྲེ་ལ། མི་འབོར་ཉུང་བ་དང་།  རང་བྱུང་གཏྲེར་རིགས་འད་མིན་

གིས་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པར་བརྲེན།  བོད་མི་རང་ཉིད་ཀིས་བོད་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་

ཀིས་གོམ་པ་མདུན་སོ་བྱྲེད་ཐུབ་རྒྱུར་ཡིད་གཉིས་ཐྲེ་ཚོམ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱྲེད་མི་དགོས། 

འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིར་རང་དབང་མ་སྤད་པར་དག་པོའི་དབང་བསྒྱུར་

མུ་མཐུད་བྱས་རྐྲེན་བོད་མི་ཚོར་རང་ས་རང་སྲུང་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་གཏན་ནས་

མ་ཐོབ་པ་རྲེད།  བྱྲེད་བབ་དྲེས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་ནམ་ཡང་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་རྲེད།  

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་སར་དབང་བསྒྱུར་བྱས་རྲེས་བོད་ཀི་རང་བྱུང་གཏྲེར་ཁ་གང་

བྱུང་སོག་བཤྲེར་བྱས་པ་མ་ཟད།  ཤིང་ནགས་ཚོད་མྲེད་གཅོད་བྲེག་བྱས་ཤིང།  བོད་

ཀི་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་གི་ནང་རྒྱ་མིས་རི་དྭགས་
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ཚོད་མྲེད་བརྔོན་པ་དང་།  བོད་ཀི་གཙང་ཆུ་ཁག་ལ་ཆུ་མཛོད་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པོ་བརྒྱབ་པ་

སོགས་རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ལ་མ་གཏོགས་བོད་མིར་ཁྲེ་ཕན་གང་ཡང་མྲེད་པའི་ལས་གཞི་

སྲེལ་ཀང་བྱས་ཡོད།  བོད་མིའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཇྲེ་བཟང་གཏང་རྒྱུ་དང་། བོད་

མིར་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་དམིགས་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་སྲེལ་བར་

འགོག་རྐྲེན་ཆྲེ་ཤོས་བཟོ་མཁན་དྲེ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སིད་གཞུང་དྲེ་ཉིད་ཡིན།  རྒྱ་

ནག་གིས་བོད་ས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་རྲེས་བོད་ཀི་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་རྣམས་བཤུ་

གཞོག་ཚད་མྲེད་བཏང་བ་དང་།   བོད་མི་རིགས་ཀི་ཐུན་མིན་ངོ་བོ་ལྡན་པའི་དྲེང་རབས་

ཀི་སྤི་ཚོགས་ཤིག་དུས་ནམ་ཡང་ཆགས་མ་བཅུག་པ་རྲེད།  སྤིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་ནང་གཞུང་ལམ་ཆྲེ་ཆུང་དང་ལགས་ལམ་སོགས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་ཕྲན་བུ་

སྲེལ་ཡོད་ཀང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་བཏང་བའི་འགོ་གོན་ལས་བོད་ནས་བྱུང་

བའི་ཡོང་འབབ་ཀི་ཁྲེ་ཕན་ལྡབ་མང་པོས་ཆྲེ་བ་ཐོབ་ཡོད།   དྲེ་ལྟར་ཡིན་པའང་ཀུན་

གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་པ་མཆོག་གིས་གསུང་ལས།”ངས་བལྟས་ན་བོད་ནང་

ཐོབ་པ་ལས་ཤོར་བ་མང་བ་ཡོད།” ཅྲེས་གསུངས།  དྲེ་ནི་གཙོ་བོ་པྲེ་ཅིང་གཞུང་གིས་

བོད་དང་བོད་མིའི་བདྲེ་སྡུག་ལ་བསམས་ནས་བོད་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཀི་

སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་མ་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་དང་ས་བབ་འཐབ་བྱུས་

ཀི་དམིགས་ཡུལ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་ཆྲེད་ལས་གཞི་དྲེ་དག་སྲེལ་བས་ཡིན། བོད་ནང་ལག་

བསྟར་བྱས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་འགིག་ཐབས་ཡོང་ཐབས་བྱྲེད་

དགོས་ཀང་རྩ་བ་ནས་བྱྲེད་ཀི་མྲེད།  ས་ཁུལ་གཞན་དང་བོད་མིའི་ཡོང་བབ་བསྡུར་བ་

ཡིན་ན་བོད་མི་རྲེ་རྲེར་ལོ་གཅིག་ནང་ཨ་སྒོར་གཅིག་སྟོང་ལས་མྲེད་སྟབས་ཡོང་འབབ་

ཉུང་ཤོས་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་རྲེར་བོད་ནས་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་

བྱས་པ་དྲེ་དག་རིན་གོང་ཨ་སྒོར་ནང་ཕབ་སྒྱུར་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཨ་སྒོར་ཐྲེར་འབུམ་ ༡༢༨ 

ལོང་བ་རྲེད།    དྲེ་ལྟར་ཡིན་བཞིན་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ད་དུང་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པར་བོད་
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ནང་དབུལ་ཕོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ཚུལ་དང་། བོད་ནང་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་བཏང་

ཚུལ་སོགས་སྡུག་ཡུས་སྣ་ཚོགས་བཤད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོབ་གསོའི་ལས་འགུལ་

ཟྲེར་བ་དང་། དམག་ལས་སྦོང་བརྡར་ལྟ་བུ་ངལ་རྩོལ་ལས་གཞིར་བོད་མི་རྣམས་ངྲེས་

པར་མཉམ་ཞུགས་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་པའི་

སིད་བྱུས་དང་འཐབ་བྱུས་དྲེ་རིགས་ཁག་གཅིག་བོད་མིའི་དབུལ་ཕོངས་དཀའ་སྲེལ་

གི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མྲེད། འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིད་བྱུས་དྲེ་

དག་དབུལ་ཕོངས་དཀའ་སྲེལ་ལས་གཞིའི་ཁོངས་སུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད། དབུལ་ཕོངས་

དཀའ་ངལ་ལ་བསད་དྲེ་སོལ་རྒྱུན་བོད་མི་འབོག་པ་རྣམས་འབོག་པའི་རྩྭ་ཐང་ནས་བཙན་

དབང་འོག་གཞིས་སོ་བྱྲེད་བཅུག་པ་མ་ཟད། བོད་མི་སོ་ནམ་ལས་གཞི་དྲེ་དག་མཉམ་

སྦྲེལ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་ཟྲེར་བ་དྲེ་དག་ཕུགས་འཕྲེར་ཐུབ་པའི་ལས་གཞི་རྩ་བ་ནས་མིན་

བཞིན་དུ་བོད་མིའི་ཐོག་བཙན་འགྲེལ་བྱས། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབུལ་ཕོངས་

དཀའ་སྲེལ་གི་ལས་གཞིར་རློམ་བཞིན་པའི་སིད་བྱུས་དྲེ་རིགས་ལ་ཞན་ཆ་གང་ཡོད་

ཅྲེ་ན།  སིད་བྱུས་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས་བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་སྤི་ཚོགས་དང་དཔལ་

འབྱོར་གི་གནས་སྟངས་ཇྲེ་བཟང་དང་ཞི་འཇམ་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བོད་མིའི་ཐོག་

སོབ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཟྲེར་བ་དང་།  བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཀྲུང་གོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་

རྒྱུ་ཟྲེར་བ། གཙོ་འཛིན་ཞི་ཇིན་པིང་གི་གསུང་རྩོམ་ལ་སོབ་སྦོང་བྱྲེད་དགོས་པ་སོགས་

མདོར་ན་ཆབ་སིད་ཀི་དབང་ཆ་ས་བརན་བཟོས་ནས་བོད་མིའི་ཐོག་མུ་མཐུད་དབང་

བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་དང་།  སྤི་ཚོགས་ཁོད་དམར་པོའི་དབང་ཤུགས་རྒྱ་སྐྲེད་གཏོང་རྒྱུ་དྲེ་དག་

གཙོ་བོ་ཡིན་སྟབས་བོད་མིའི་སྲེམས་ཁམས་ནང་འཁོན་འཛིན་ཆྲེ་རུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་དཔལ་འབྱོར་ཡོང་འབབ་ཚད་གཏན་འབྲེབ་བྱས་ཡོད།  སྒིག་གཞི་

དྲེ་ལྟར་ན། མི་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་ཉིན་རྲེའི་དཔལ་འབྱོར་ཡོང་འབབ་ཀི་ཚད་གཞི་དྲེ་

ཨ་སྒོར་༢།༢༥(ཨ་སྒོར་༢།༢༥ལས་མ་བརལ་བ་ཡིན་དགོས་པ་དྲེ་གཏན་འབྲེབས་བྱས་
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འདུག)ལས་ཉུང་བ་ཡིན་ན་མི་དྲེའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དབུལ་ཕོངས་ཀི་གས་སུ་

བརྩི་བ་རྲེད། དྲེ་ནི་འཛམ་གིང་ནང་དཔལ་འབྱོར་གི་གནས་བབ་སྐོ་ཤོས་ཡིན་པའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཚོའི་དབུལ་ཕོངས་ཡིན་མིན་ཚད་འཛིན་སའི་ས་མཚམས་སུ་བཅད་ཡོད།   རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ཀང་ཚད་གཞི་དྲེ་གཞིར་བཟུང་ནས་མི་དམངས་ས་ཡ་མང་པོ་དབུལ་

ཕོངས་ཀི་གནས་ལས་བསྒལ་ཚུལ་སྦིར་གགས་ཧ་ཅང་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ད་ཆ་དབུལ་ཕོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་མྲེད་ཟྲེར་བཞིན་ཡོད་ཀང་སར་

ཡང་དབུལ་ཕོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཟྲེར་རྒྱུ་མིན་པ་སུས་ཀང་ཚོད་དཔག་བྱྲེད་དཀའ་

བ་ཞིག་ཡིན། གང་ཡིན་ཟྲེར་ན་དབུལ་ཕོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་མྲེད་ཟྲེར་བ་དྲེ་དམར་ཤོག་

ཚོགས་པས་རལ་གི་གནམ་གཡུག་གིས་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། 

དབུལ་ཕོངས་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཟྲེར་རྒྱུ་དྲེའང་བརྒྱ་ཁ་གཅིག་གཅོད་བྱས་ནས་དམར་

ཤོག་ཚོགས་པས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མི་དམངས་ཚོར་དབང་ཆ་གང་ཡང་

མྲེད། བོད་མིར་མཚོན་ནའང་གནས་སྟངས་དྲེ་མཚུངས་ཡིན། ལྷག་པར་བོད་ནང་ལ་

མཚོན་ན་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་གཙོ་བོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདྲེ་འཇགས་སྲུང་སྐོབ་ཟྲེར་བར་

ཕོགས་བཞིན་ཡོད། བོད་མི་འབོག་པ་དང་སོ་ནམ་པ་ཚོའི་ཡོང་འབབ་དྲེ་དག་གོང་ཁྱྲེར་

ནང་སྡོད་མཁན་ཚོའི་ཡོང་འབབ་དངུལ་གི་ཐོག་ནས་འཇལ་བ་ཡིན་ན་གོང་ཁྱྲེར་བ་ཚོའི་

ཡོང་འབབ་ཆྲེ་བར་སྣང་སིད་ཀང་། དྲེ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་བོད་མི་འབོག་པ་

དང་སོ་ནམ་པ་ཚོ་དབུལ་ཕོངས་རྲེད་ཅྲེས་བརོད་ག་ལ་ནུས། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ནང་དབུལ་ཕོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་རྩ་བཀོག་གཏོང་ཚུལ་རྒྱ་གགས་འབོད་

གགས་བྱས་པ་དྲེ་དག་ནི་ཆྲེད་མངགས་ཀྲུང་གོ་གུང་བན་ཏང་བཙུགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་

འཁོར་བ་དང་། བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་བཀོལ་ཟྲེར་བ་བཏང་ནས་ལོ་ངོ་ངོ་བདུན་ཅུ་འཁོར་

ཟྲེར་བཞིན་ཡོད་པར་བརྲེན་དུས་ཚིགས་གནད་འགག་ཆྲེན་པོ་དྲེ་དག་ལ་དམིགས་ནས་

ཆྲེད་མངགས་འཁབ་སྟོན་གི་དིལ་བསྒགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།  དིལ་བསྒགས་དྲེས་
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ཆབ་སིད་ཀི་དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་ས་བརན་ཡོང་བར་ཕན་པ་དང་། མི་དམངས་རྣམས་

མགོ་བོ་རྨོངས་ནས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབང་ཆར་གདོང་ལྲེན་མི་བྱ་རྒྱུར་ཕན་

ཐོགས་ཡོད། ལྷག་པར་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་དྲེར་ཁིམས་མཐུན་གི་

བདག་དབང་དང་།  ཆ་འཇོག བརྩི་བཀུར་སོགས་ཐོབ་ཆྲེད་བོད་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་

ཡར་རྒྱས་གནམ་ས་མགོ་རིང་སོག་པ་ལྟ་བུ་བཟོས་ཡོད་སྐོར་འཁྱོག་བཤད་བྱ་རྒྱུ་ནི་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་དྲེ་བས་གནད་འགག་ཆྲེན་པོ་ཆགས་ཡོད།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ནང་དམག་དོན་རྒྱ་སྐྲེད་ཀི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ལྟར།   དབུལ་ཕོངས་ངལ་

སྲེྲེལ་གི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་བོད་མི་འབོག་པ་དང་ཞིང་པ་

རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་ཚོད་འཛིན་བྱྲེད་སྟབས་བདྲེ་རུ་བཏང་ཞིང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་རྩྭ་ཐང་གཅྲེས་སྐོང་ལ་ཁག་དཀི་བྱས་ནས་བོད་མི་འབོག་པ་རྣམས་རང་ས་ནས་

གཏན་དུ་ཁ་བལ་བཏང་ཡོད་ཀང་བོད་མི་འབོག་པ་དང་ཞིང་པ་ཚོར་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་

ཅིང་།  ཕུགས་འཕྲེར་གི་འཚོ་རྲེན་གང་ཡང་སྦར་ཐུབ་མྲེད་སྟབས་བོད་མི་དྲེ་དག་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་འཚོ་སྣོན་ལ་མ་བརྲེན་ཐབས་མྲེད་ཆགས་པ་དང་། འཕྲལ་ཕུགས་ཀི་

མདུན་ལམ་དྲེ་གཞན་ལ་དུས་རག་ཏུ་བརྲེན་དགོས་ཚེ་གཞན་གི་དབང་འོག་ཏུ་ལས་ས་

པོར་ཚུད་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་ཆོད་ཉིད་ཡིན།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་

ད་བར་བོད་མི་འབོག་ཁྱིམ་གངས་ ༢༦༦༠༠༠ འབོག་ས་ནས་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟྲེ་

གཏན་འཇགས་གོང་ཚོ་གངས་ ༩༦༤ ཡོད་སར་གནས་སོ་བྱས་བཅུག་ཡོད་ཀང་།  

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་འབོག་ཁྱིམ་དྲེ་དག་ས་ཆ་ཐོན་ཁུངས་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་

ས་ནས་གཏན་འཇགས་གོང་ཚོར་གཞིས་སོས་བྱས་འཇུག་ཚུལ་འཁྱོག་བཤད་བྱྲེད་

བཞིན་ཡོད།  ཅི་སྟྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པ་བདྲེན་དུ་མཆིས་ཚེ།  བོད་མི་འབོག་

པ་རྣམས་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་རྩྭ་ཐང་དྲེ་དག་སྟྲེང་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

རང་བྱུང་ཁམས་དང་འགོགས་འདིས་ཧ་ཅང་བཟང་བའི་ཕུལ་བྱུང་གི་སྤི་ཚོགས་དཔལ་
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ཡོན་ཞིག་ཇི་ལྟར་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ།  ཤོད་སྟངས་དྲེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་སར་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་དྲེར་ཁིམས་མཐུན་ཞིག་དང་།  རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ཞིག་

ཡོང་ཐབས་ཆྲེད་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་བྱྲེད་བབ་ཁོ་ནར་ཟད།  གལ་ཏྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་དོན་དམ་སྲེམས་ཁུར་ཡོད་ཚེ་བོད་མི་དྲེ་དག་རང་ས་ནས་ཕིར་འབུད་མ་བཏང་བར་

དྲེ་མུར་བཞག་ནས་ས་གནས་སུ་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི་སྲེལ་དགོས་པར་སྣང་

ཡང་དྲེ་འད་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པར་བོད་མི་རྣམས་ཆྲེད་མངགས་ས་གནས་གཞན་དང་

གཞན་དུ་བཙན་ཁིད་ཀིས་གནས་སོ་བྱྲེད་དུ་བཅུག་ནས་ཟོག་ཕྱུགས་རྭའི་ནང་བླུགས་

པ་ལྟར་བྱྲེད་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་གཏན་སྡོད་བྱྲེད་འཇུག་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།  ད་

དུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་དྲེ་དག་གཞིས་སོས་བྱས་མིན་རང་མོས་ཡིན་ཚུལ་

བཤད་ཀང་དོན་དངོས་ནི་བོད་མི་དྲེ་དག་ལ་གཞིས་སོས་བྱ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གདམ་ཀ་

གཞན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མྲེད་པ་རྲེད།  གལ་ཏྲེ་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཀའ་ལ་

མ་བརྩིས་པ་ཡིན་ན།  བོད་མི་ཚོར་གཞུང་གིས་འཚོ་སྣོན་རོགས་རམ་དང་སྐོབ་གསོའི་

ཐོབ་ཐང་གཅད་རྒྱུ་མ་ཟད།  ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱྲེད་མཁན་

གི་དྭོགས་ཅན་མི་སྣའི་གས་སུ་བརྩི་རྒྱུ་དང་།  དྭོགས་ཅན་མི་སྣར་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་དོ་

བདག་རང་ཉིད་ཙམ་མ་ཟད། རང་གི་ནང་མི་བུ་ཕྲུག་དང་གཉྲེན་ཉྲེ་ཡོངས་ལའང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་སོགས་དཀའ་ངལ་ཟམ་མ་ཆད་པ་འཕྲད་རྒྱུ་ཉག་

གཅིག་ཡིན་པ་ནི་བོད་མི་ཚོས་ཉམས་མྱོང་ལས་ཤྲེས་རོགས་ཐུབ་བཞིན་ཡོད།  དཔྲེར་

ན་དྲེ་ས་བོད་མི་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཀའ་ལ་གདོང་ལྲེན་བྱས་རྐྲེན་ལོ་

བཞིའི་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་པའང་བྱུང་ཡོད་འདུག  སྤིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་གཏན་འཇགས་གོང་ཚོ་ཟྲེར་བ་སོགས་ཆྲེད་མངགས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ནས་བོད་

མི་འབོག་པ་དང་སོ་ནམ་པ་རྣམས་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དྲེ་ནི་བོད་མིའི་ཐོག་

དོ་དམ་སྟངས་འཛིན་བྱྲེད་སྟབས་བདྲེ་ཞིང་།  གནས་སོ་ཟིན་རྲེས་ས་སྟོང་ལུས་པ་དྲེ་
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དག་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་མོས་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བྱ་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ལག་

བསྟར་བྱྲེད་སྟབས་བདྲེ་བ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་པིང་གིས་

བོད་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐྲེངས་བདུན་པ་ཟྲེར་བའི་སྐབས་

བཤད་དོན།   “རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གཙོ་བོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདྲེ་འཇགས་སྲུང་

སྐོབ་དང་།  ཆབ་སིད་བརན་ལྷིང་རྒྱུན་སྐོང།  ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོབ་གསོའི་ལས་འགུལ་

ཤུགས་ཆྲེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་དང་ཀྲུང་གོ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་གཞི་རྩར་བཞག་སྟྲེ་

ལས་འགུལ་སྲེལ་བཞིན་པ་དྲེ་རྒྱུན་སྐོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།” ཞྲེས་བཤད།  དམ་བསྒགས་ཅན་

གི་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་མར་ཉམས་རྒུད་བཏང་

བ་དང་།  བོད་ནང་ལ་མཚོན་ན་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་གིས་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་

དང་།  བོད་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་རྒྱ་མི་རིགས་ཁོད་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆགས་ཏྲེ་

མི་རིགས་དབྱྲེ་འབྱྲེད་ཤུགས་ཆྲེ་དར་ཞིང་།  འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞིའི་

ཁོད་བོད་མི་ཚོར་རྒྱ་རིགས་དང་འད་མཉམ་གི་ཁྲེ་ཕན་དང་ཐོབ་ཐང་སོགས་ཀི་གོ་སྐབས་

དབྲེན་པས་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་རང་བཞིན་གིས་ཟུར་འབུད་ཆགས་ངྲེས།  བོད་

མིའི་མདུན་ལམ་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་ཆྲེན་པོ་བཟོ་སིད་པའི་སིད་བྱུས་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་རལ་གི་གནམ་གཡུག་གིས་ཐག་བཅད་པ་མ་གཏོགས་བོད་མིའི་བསམ་

ཚུལ་བསྡུ་བའམ་གོ་བསྡུར་སྦངས་བཤད་སོགས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱྲེད་ཀི་མྲེད།  དྲེར་

བརྲེན་བོད་མིའི་དོན་དམ་དངོས་ཡོད་ཀི་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ཐབས་དཀའ།  ཕུགས་རྒྱང་

རིང་པོར་བསམས་ཚེ་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རོག་དྲེ་འཚེ་མྲེད་ཞི་བ་གོས་མོལ་བརྒྱུད་ནས་སྲེལ་

བ་མ་གཏོགས་དག་གནོན་ལ་བརྲེན་ནས་དུས་ནམ་ཡང་སྲེལ་མི་ཐུབ།  རྒྱ་ནག་དཔོན་

རིགས་ཚོས་ད་ཆ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་ཤྲེས་པར་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབ་

ཡོད།  གཞིས་སོས་བྱས་པའི་བོད་མི་འབོག་པ་དང་སོ་ནམ་པ་ཚོ་སྡོད་ཁང་གསར་པའི་

ནང་མཐུན་རྐྲེན་བཟང་བ་ཡོད།  འོན་ཀང་དྲེ་ཙམ་གིས་བོད་མིར་འདོད་བློ་ཁྲེངས་པ་
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ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརོད་ག་ལ་ཐུབ། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ནི། བོད་མི་དྲེ་དག་

གཏན་འཇགས་གོང་ཚོ་ཟྲེར་བའི་ནང་སྡོད་སྐབས་བཟང་བཙོན་ནང་བསྡད་པའི་ཚོར་བ་

སྐྲེ་ཞིང་།  མདུན་ལམ་གང་ཡང་མྲེད་པ་རྲེད།  བོད་མི་དྲེ་རྣམས་ལ་རང་སྐོང་གི་ཁོར་

ཡུག་ལོངས་སུ་སྤོད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བོད་མི་དྲེ་དག་གི་འགོ་འདུག་སྤོད་གསུམ་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དུས་རག་ཏུ་སོ་ལྟ་བྱྲེད་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོད།  གཞུང་གིས་སྤད་

པའི་འཕྲལ་སྲེལ་ལག་སྟོང་གི་འཚོ་སྣོན་དང་རོགས་དངུལ་དྲེ་དག་ཡོངས་རོགས་ཟད་

ནས་ཕུགས་མདུན་མྲེད་པའི་འཚོ་བ་ཞིག་སྐྲེལ་དགོས་པ་བོད་མི་ཚོས་དངོས་མྱོང་ར་

སྤོད་བྱུང་མཚམས་སྲེམས་པ་མ་སྐིད་པ་ཆགས་པ་དང་།  དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཆང་རག་

ཚོད་མྲེད་སྤོད་རྒྱུ་མ་ཟད།  བུད་མྲེད་ཚོས་སད་ཚོང་གི་ལས་རིགས་སོགས་ལ་བརྲེན་

ནས་འཚོ་དགོས་པ་སོགས་མདོར་ན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་རིགས་ཀི་རིག་

གཞུང་དང་ཐུན་མིན་གོམས་གཤིས་ཡོད་པ་དྲེ་དག་རྩ་མྲེད་བཟོས་ནས་བཟང་སྤོད་རྩ་

བལ་གི་བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཤིག་ཆྲེད་མངགས་བཟོས་རྲེས།  ཁ་ཐབས་གང་ཡང་མྲེད་

མཁན་གི་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་མཚམས་ད་གཟོད་དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་བདྲེ་བ་ཡོང་

རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གདྲེང་ཚོད་ཡོད། 

བོད་ནང་འཕྲོད་བསྟྲེན་གི་གནས་སྟངས་ཞན་པ། བོད་ནང་གི་འཕྲོད་བསྟྲེན་གནས་སྟངས་

ལ་མཚོན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སར་ལྷག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཚུལ་འཁྱོག་བཤད་བྱྲེད་

ཅིང་། བོད་མིའི་ཚེ་ཚད་སར་བས་རིང་དུ་སོང་ཚུལ་སོགས་བཤད་ཀི་ཡོད། མིའི་ཚད་

ཚད་རིང་དུ་སོང་བ་དྲེ་ནི་བོད་མི་ཙམ་མིན་པར་འཛམ་གིང་སྤིའི་གནས་སྟངས་ཤིག་

ཡིན་པ་ནི་དཔྲེར་ན། འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པ་དང་དམག་འཁྲུག་

ནང་ཚུད་པའི་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་དྲེ་དག་གི་ནང་དུའང་མིའི་ཚེ་ཚད་དྲེ་ས་ལས་རིང་

དུ་སོང་ཡོད། ལྷག་པར་བོད་ལ་མཚོན་ན་བོད་རང་གི་སོལ་རྒྱུན་གསོ་བ་རིག་པའི་སན་

བཅོས་ལག་བསྟར་ཉམས་མྲེད་གནས་ཡོད་པ་དང་། གསོ་རིག་ཁར་ནུབ་ཕོགས་པའི་
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སན་བཅོས་ལམ་ལུགས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཐུབ་ཚེ་གནའ་དྲེང་ཟུང་འབྲེལ་ཚད་མཉམ་

པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ། བོད་དང་འད་བའི་རྒྱལ་ཁབ་བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་གི་ནང་དུའང་མིའི་

ཚེ་ཚད་རིང་དུ་སོང་ཡོད། བོད་མིའི་ཚེ་ཚད་རིང་དུ་སོང་བ་དྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ནང་འཕྲོད་བསྟྲེན་ཡར་རྒྱས་བཏང་བའི་གྲུབ་འབས་ཤིག་ལ་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་དངོས་ཡོད་

གནས་སྟངས་ཤིག་རྩ་བ་ནས་མིན། པྲེ་ཅིང་སིད་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལུས་གཅོང་གིས་

མཚོན་ནད་རིགས་མང་པོ་འཕྲོད་བསྟྲེན་ཡར་རྒྱས་ལ་བརྲེན་ནས་རྩ་མྲེད་བཏང་བ་ཤོད་

ཀི་ཡོད། འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་དང་། 

རང་བྱུང་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་ལ་བརྲེན་ནས་གཙང་ཆུ་སོགས་སྦག་བཙོག་བཟོས་ཤིང་། 

དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་བོད་མིར་ནད་གཞི་འད་མིན་ཕོག་པ་དྲེ་དག་སྐོར་ལ་ཚིག་གཅིག་ཀང་

བཤད་ཀི་མྲེད། རྒྱ་ནག་རང་གི་ནང་ལ་མཚོན་ནའང་བཟའ་འབྲུ་འཚོང་མཁན་ཚོས་བཟའ་

འབྲུའི་ནང་རས་རིགས་འད་མིན་མཉམ་བསྲེས་བྱས་རྐྲེན་དམངས་ཀི་འཕྲོད་བསྟྲེན་ཐོག་

དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། དམངས་ཀི་བསམ་བློའི་ནང་གཞུང་

ལ་འཁོན་འཛིན་སྐྲེ་བར་བརྲེན་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབང་ཆ་ས་བརན་ལའང་ཉྲེན་

ཚབས་བཟོ་སིད་སྐོར་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་པིང་གིས་གཙོས་དམར་ཤོག་འགོ་ཁིད་ཚོས་

མ་བརོད་ཐབས་མྲེད་ཆགས་པ་རྲེད།

དཔྲེར་ན་འོ་མའི་ནང་འགིགས་རས་མཉམ་བསྲེས་བྱས་པའམ་ཤན་པ་ཚོས་ཤ་རྣམས་

དཀར་མདངས་འདོན་ཆྲེད་ཀི་རས་ནང་སྦངས་ནས་མཉམ་བསྲེས་བྱས་པ། དྲེ་བཞིན་

འབས་དང་སྒོ་ང་སོགས་རྫུན་བཟོ་བྱས་ནས་བཙོང་བ་སོགས་མ་རུང་པའི་བྱ་སྤོད་གངས་

ལས་འདས་པ་ཞིག་བགང་རྒྱུ་ཡོད། བཟའ་འབྲུ་མཉམ་བསྲེས་བྱས་ནས་འཚོང་རྒྱུ་དྲེ་ཙམ་

མིན་པར་ཆང་རག་དང་། སན་སོགས་རྫུན་བཟོ་བྱས་པ། ལྷག་པར་བཟའ་སྣུམ་རྫུན་མ་

དང་ཤ།། འོ་མ་ལས་བཟོས་པའི་ཐོན་རས། ཞོ་མར་སྤི་སོགས་དང་། སོ་ཚལ་དང་ཤིང་

ཏོག་ནང་རས་དུག་ཕོན་ཆྲེ་བཏབས་པ་དྲེ་དག་གིས་མི་དམངས་ཀི་ཚེ་སོག་ལ་ཉྲེན་
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ཚབས་ཧ་ཅང་བཟོ་བཞིན་ཡོད།  ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་

ཀི་ས་ཁུལ་ལ་བརྩི་བཞིན་པའི་བོད་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དཀའ་ངལ་དྲེ་བས་ཆྲེ་བ་ཡོད། གང་

ཡིན་བརོད་ན་དྲེ་ལྟ་བུའི་བཟའ་འབྲུ་མཉམ་བསྲེས་སོགས་ཁིམས་འགལ་རིགས་བྱྲེད་

མཁན་ཚོར་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་དྲེ་ཙམ་མ་བྱས་པ་དང་། མང་ཚོགས་ལ་བདྲེ་

སྡུག་ཡར་ཞུ་བྱ་རྒྱུའི་རང་དབང་མྲེད་སྟབས་ཉྲེས་ཅན་པ་ཚོ་རྒྱ་ཡན་དུ་གཏོང་བཞིན་

ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་སན་ཁང་ཕྲན་བུ་མང་དུ་བཏང་ཡོད་ཀང་བཟའ་འབྲུ་

སོགས་ཀི་ནང་དུག་རས་རིགས་མུ་མཐུད་མཉམ་བསྲེས་བྱས་ནས་འཚོང་བཞིན་པ་

དྲེ་དག་བཀག་འགོག་མ་བྱས་བར་དུ་སན་ཁང་ཇི་ཙམ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཀང་ཕན་

ཐོགས་དྲེ་ཙམ་མྲེད། ནད་བཅོས་པ་ལས་སོན་འགོག་གལ་ཆྲེ་ཚུལ་ཤོད་སོལ་ཡོད་པ་

ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀང་སོན་འགོག་ལས་གཞིའི་ཐོག་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་

མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟྲེན་སྲུང་སྐོབ་བྱྲེད་ཐུབ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་ལམ་ལུགས་

དྲེ་འགན་ཁུར་ལྡན་པ་ཞིག་དང་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཞིག་མྲེད་པར་བརྲེན་རྒྱ་ནག་དང་

བོད་ཀི་ནང་བཟའ་འབྲུའི་འཕྲོད་བསྟྲེན་ཐོག་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་འཕྲད་རྒྱུ་རྲེད། སྤིར་

བཟའ་འབྲུ་བགོ་འགྲེམས་དང་ཉོ་ཚོང་བྱ་རྒྱུའི་སྒིག་གཞི་ཁ་གསལ་མྲེད་པ་མིན། བོད་

ནང་སན་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞིག་མྲེད་སྟབས་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་གོང་ཁྱྲེར་ཁིན་ཏུ་

དང་། ཁུན་མིང་། ལན་གྲུའུ་སོགས་ནང་སན་བཅོས་བྱྲེད་དགོས་སྟབས་ས་ཐག་རིང་

ཞིང་། སྐད་ཡིག་གི་བར་དུ་ཆོད་པ་དང་། སན་བཅོས་རིན་གོང་ཆྲེ་བ་སོགས་ལ་བརྲེན་

ནས་བོད་མི་ཚོར་མཚོན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པའི་འཕྲོད་བསྟྲེན་ཡར་རྒྱས་

ཀི་ཐོབ་ཐང་དྲེ་དག་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་རྒྱུར་འགོག་རྐྲེན་མུ་མཐུད་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།  

འོན་ཀང་ཁ་ལག་དང་བཟའ་འབྲུའི་རྒྱུ་ཆ་ཧ་ཅང་ཞན་པ་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནད་ན་ཚ་ཧ་

ཅང་མང་པོ་འཐོན་བཞིན་ཡོད།  
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཉྲེན་སྲུང་བྱ་རའི་ལས་གཞི་རྒྱ་སྐྲེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ “ཟུང་སྐར་དང་འོད་ཀི་ཐག་རན་ optical cables ལ་གཙོ་བོར་

བརྲེན་པའི་བརྡ་འབྲེལ་གི་མ་ལག་དྲེང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་

འདིར་བོད་འདི་བཞིན་བརྡ་འཕྲིན་གི་རྒྱ་ལམ་ཆྲེན་མོའི་ནང་ཚུད་ཡོད་” ཅྲེས་བཤད།  

ཡར་རྒྱས་དྲེ་འད་ཞིག་བཏང་ཡོད་ཀང་དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་སོ་ཉུལ་མང་བ་

དང་།དྲྭ་རྒྱའི་བཀོལ་སྤོད་བྱྲེད་མཁན་བོད་མི་ཚོའི་སྒྲེར་གི་མི་ཚེའི་ནང་ཐྲེ་བྱུས་བྱྲེད་

ཤུགས་སར་ལས་ཆྲེ་རུ་བཏང་ཡོད།   རྒྱ་ནག་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པས་དྲེང་

དུས་བརྡ་འཕྲིན་མ་ལག་ཐོག་གསར་གཏོད་རྒྱ་ཆྲེ་བྱས་པར་རློམ་བཞིན་ཡོད་ཀང་དོན་

དངོས་འཕྲུལ་རིག་དྲེ་དག་ལག་ཆར་བཀོལ་ནས་སྤི་ཚོགས་ཐོག་སྟངས་འཛིན་བྱ་སྟབས་

བདྲེ་རུ་བཏང་བ་དང་།  རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སོ་ཉུལ་ལས་གཞི་རྒྱ་བསྐྲེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་

འཁྱོག་བཤད་ཀི་དིལ་བསྒགས་སྣ་ཚོགས་སྲེལ་ནས་མི་དམངས་ཀི་སྲེམས་ཁམས་དང་

ཀུན་སྤོད་ལ་ཤུགས་གནོན་སྤོད་བཞིན་ཡོད།  དྲེ་ཡང་ལུས་ཀི་འགོ་འདུག་སྤོད་གསུམ་

ཐོག་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་འཕྲུལ་ཆས་ཀིས་སོ་ཉུལ་བྱས་པ་དང་།   བསམ་བློའི་ནང་

དམར་པོའི་སོབ་གསོ་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་དྲེང་དུས་འཕྲུལ་ཆས་ལམ་

ནས་འབད་བརྩོན་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུག་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།   བྱྲེད་བབ་དྲེ་ནི་སྨྲ་བརོད་

དང་འགོ་འདུག་གི་རང་དབང་སོགས་གཞི་རྩའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་ནག་ཏུ་རྲེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་

གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་ཉྲེ་ལམ་ ་་རྒྱ་ནག་གི་ཉྲེན་སྲུང་བྱ་རའི་འོག་ནས་

གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བྱས་པ་” ཞྲེས་འགོ་བརོད་དུ་འཁོད་པའི་སན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་

པའི་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་ཚོ་བོད་ནང་འགོ་རྒྱུར་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡོམ་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་པའི་ཉྲེར་ལྲེན་ལ་བརྲེན་ནས་ད་

ཆ་བོད་ནང་འགོ་རྒྱུ་དྲེ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་དུ་འགོ་བ་ལས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ཆགས་
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ཡོད་པ་མཇུག་སྡོམ་བརྒྱབ་འདུག  བོད་མི་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་བྱས་

པའི་སྐོར་གི་གནས་ཚུལ་ཕི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་དང་ལྷན་སྐད་ཆ་བཤད་པའམ་ལག་

ཐོགས་ཁ་པར་བརྒྱུད་གནས་ཚུལ་སྤད་པ་དྲེ་རིགས་བྱུང་ཚེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསང་བ་ཕིར་

གར་བྱས་པའི་ཉྲེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ལོ་མང་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་

ཐག་གཅོད་བཞིན་ཡོད།  དྲེར་བརྲེན་ཨ་རིར་རྲེན་གཞི་བྱས་པའི་རང་དབང་ཁང་པས་

ལོ་ལྔ་བསྟུད་མར་བོད་དྲེ་བཞིན་འཛམ་གིང་ནང་དམ་བསྒགས་ཆྲེ་ཤོས་ཀི་ས་ཁུལ་ཨང་

གཉིས་པར་བཞག་པ་དྲེར་ཡ་མཚན་སྐྲེས་དགོས་པ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན།   རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཚུལ་ཇི་ཙམ་བཤད་ཀང་དོན་དངོས་

བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཞན་པ་དང་།   རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་རིང་བོད་ནང་རྒྱལ་སྤིའི་གསར་འགོད་པ་དང་དང་

ཁིམས་རྩོད་པ། ཉམས་ཞིབ་པ། གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་མི་མང་སྐུ་ཚབ་སོགས་

འགོ་མ་བཅུག་པར་བོད་དྲེ་བཞིན་སྨྱུག་མའི་ཡོལ་བས་བསྒིབས་པར་བྱས།  སྐབས་རྲེ་

གཞུང་འབྲེལ་གོ་སྒིག་འོག་བོད་ནང་གསར་འགོད་པ་རྲེ་ཟུང་ཁིད་ཀང་གསར་འགོད་

པ་དྲེ་དག་རང་སྣང་གང་འདོད་ལྟར་བོད་ནང་སྐོར་སྐོད་བྱ་རྒྱུའི་རང་དབང་མ་སྤད་པར།  

ལྟ་སྐོར་བྱྲེད་སྐབས་རག་ཏུ་རྒྱ་མིའི་ལས་བྱྲེད་པས་རྲེས་སུ་སྲེགས་པའམ་ལྷན་བཅར་

བྱས་སྟབས་གསར་འགོད་པ་དྲེ་དག་གིས་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་

དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་རོག་ཞིབ་སོགས་བྱ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་རྩ་བ་ནས་

མྲེད་པར་བོད་དྲེ་བཞིན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དམ་བསྒགས་འོག་བཅུག་ཡོད།   དྲེར་བརྲེན་

བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་འགོ་འདུག་སྤོད་གསུམ་ལ་དམ་བསྒགས་ཇི་ཙམ་

བྱྲེད་མིན་ཚོད་དཔག་དཀའ་བ་ཞིག་རྲེད།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལོ་རྲེ་བཞིན་

ཉྲེན་སྲུང་བྱ་རའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་བ་དང་རྒྱ་བསྐྲེད་གཏོང་བཞིན་

ཡོད།  ལྷག་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བརན་ལྷིང་ལ་བསད་ནས་ས་ཚིགས་མང་པོར་འགག་སྒོ་
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བཙུགས་ནས་མིས་སྤད་པ་དང་མི་མྲེད་ཀང་འཕྲུལ་ཆས་རང་འགུལ་གིས་ཐོག་ནས་སོ་

ཉུལ་བྱས་པ་བརྒྱུད།  བོད་མིའི་འགོ་འདུག་སྤོད་གསུམ་ལ་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་བྱ་

ར་བྱས་ཤིང་། གཞན་ཡང་སོབ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཁང་ཟྲེར་བ་མང་པོ་བཙུགས་ནས་

སར་ལྷག་དམ་བསྒགས་ཇྲེ་ཆྲེར་གཏོང་བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རག་

ཏུ་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་ཉྲེན་སྲུང་མ་ལག་(མྲེ་སྤུངས་ཀི་ལགས་རི་ཆྲེན་མོ་)ཟྲེར་བ་དྲེའི་ཤུགས་

ཚད་གོང་མཐོར་བཏང་བ་དང་།  གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་དྲྭ་རྒྱ་བཀོལ་སྤོད་

བྱྲེད་མཁན་བོད་མི་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་མི་དམངས་ཐོག་དམ་བསྒགས་བཏང་འཛིན་

དང་སོ་ལྟ་བྱས་པ།  ད་རྒྱ་ལོངས་སུ་སྤོད་མཁན་ཚོར་རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀིས་བཟོས་

པའི་གཞུང་འབྲེལ་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་མ་གཏོགས་ཕི་རྒྱལ་གི་རང་དབང་ལྡན་པའི་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་

འཛུལ་མ་བཅུག་པར་བཀག་འགོག་བྱས་པ་དང་།  གནས་ཚུལ་གང་ཅིའི་ཐོག་འཚོལ་

ཞིབ་མ་ཐུབ་པ་བཟོ་བ།  སོག་བཤྲེར་ཙམ་ཡང་རྩ་བ་ནས་བྱྲེད་མ་བཅུག་པ་དང་།  ལྷག་

པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲྭ་འབུའི་མིང་འད་མིན་རྫུན་བཟོ་བྱས་ཏྲེ་ད་རྒྱའི་ཐོག་གོང་གི་

ཁིམས་འགལ་དུ་བརྩིས་པའི་ལས་དོན་དྲེ་དག་སུས་གཉྲེར་མིན་སོ་ཉུལ་བྱྲེད་དུ་བཅུག་

ཅིང་། ད་རྒྱའི་སོ་ཉུལ་བ་དྲེ་དག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ག་རྔན་ཆྲེན་པོ་སྤོད་བཞིན་ཡོད།  

སིད་བྱུས་དྲེ་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརྲེན་བོད་མིའི་སྨྲ་བརོད་དང་གནས་ཚུལ་མཁོ་

སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུའི་རང་དབང་ཐོག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་ཡོད།  

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ཟྲེར་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག་

མི་འད་བ་གསུམ་གིས་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་བའི་ནང་།  གལ་ཏྲེ་དྲྭ་རྒྱའི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་ལངས་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་པའི་ལས་དོན་སྲེལ་མཁན་རིགས་གཞུང་ལ་

རྩིས་སྤོད་བྱས་ཚེ་རྒྱ་སྒོར་འབུམ་གསུམ་ (ཨ་སྒོར་ ༤༢༥༨༢) རྔན་པ་སྟྲེར་རྒྱུ་ཡིན་

པ་འཁོད་ཡོད།  དྲེར་བརྲེན་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ཚུལ་སྤི་དང་ལྷག་པར་ཚོར་བ་སྐྲེན་

པའི་གནས་ཚུལ་རིགས་དྲྭ་ལམ་ནས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
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ཁིམས་འགལ་གི་ཉྲེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱ་རྒྱུ་དང་།  ཁིམས་ཆད་ཧ་

ཅང་ནན་པོ་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་མང་ཚོགས་ཀིས་ཤྲེས་ཀི་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གི་དབང་འོག་ཏུ་རང་དབང་བལ་བའི་བོད་མི།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲྭ་རྒྱའི་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒགས་ཆྲེ་རུ་གཏོང་ཆྲེད་ཐབས་ཤྲེས་

ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུག་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་

སྐོབ་ཀི་གནས་བབ་དྲེ་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་སྟབས་དྲེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་སོགས་དྲྭ་རྒྱའི་

ནང་ཡོད་པ་དྲེ་དག་ནག་སུབ་གཏོང་རྐང་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  དྲྭ་རྒྱའི་རང་དབང་ལ་དམ་

བསྒགས་མུ་མཐུད་བྱས་ཏྲེ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་མྲེད་སྟབས་དྲྭ་རྒྱ་བཀོལ་སྤོད་པ་ཚོས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གང་བཤད་པར་ཡིད་ཆྲེས་མྲེད་པར་གྱུར་ཡོད།   བོད་ནང་དུ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ཉྲེན་སྲུང་བྱ་ར་བྱྲེད་སྟངས་དྲེར་ཕི་མི་ཚོས་(ཨོར་ཝྲེ་ལིཡྲེན་་་དབང་

ཆ་གཅིག་བསྡུས་ལམ་ལུགས་ལ་གོ་) ཞྲེས་འབོད་པ་རྲེད།  ཉྲེན་སྲུང་བྱ་རའི་འཕྲུལ་

ཆས་དང་།  དམག་མི།  ཉྲེན་རོག་མི་སྣ།  གོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་སོ་ཉུལ་བྱྲེད་བཅུག་པ་

སོགས་དམ་བསྒགས་དྲེ་ཙམ་ཡོད་མུས་ཁར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲེང་རབས་འཕྲུལ་

ཆས་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐོ་ཤོས་བཏང་བ་དྲེ་དག་བོད་ནང་ཐོག་མར་ཚོད་ལྟ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་

པ་རྲེད།  ཚོད་ལྟ་བྱས་རྲེས་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་བྱུང་མཚམས་འཕྲུལ་ཆས་དྲེ་དག་བོད་

མིའི་ཐོག་དམ་བསྒགས་ཆྲེད་བཀོལ་སྤོད་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།   ད་ལྟའི་ཆར་ཤར་ཏུར་ཀི་

སི་ཐན་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉྲེན་སྲུང་བྱ་རའི་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སྤོད་བྱྲེད་བཞིན་པ་

དྲེ་དག་ཀང་ཐོག་མར་བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ཟྲེར་བའི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆྲེ་

ཁན་ཅྲེན་གོ་ཁོ་པས་བོད་མིའི་ཐོག་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན།   ཚོད་ལྟ་བྱས་ནས་

འཕྲུལ་ཆས་དྲེ་དག་ལ་ཞན་ཆ་ཡོད་ཚེ་དྲེར་བསྐར་བཅོས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།   ཁན་ཅྲེན་གོ་

ཁོ་པས་བོད་ནང་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་པའི་འབས་བུར་ཁོ་པ་ད་ལྟ་ཤར་

ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆྲེར་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཡོད།  ཁོ་པས་
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ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་མུ་མཐུད་དམ་བསྒགས་བྱྲེད་ཆྲེད་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཤོས་དྲེ་

དག་བྲེད་སྤོད་བྱས་པ་དང་། ལྷག་པར་ཁུལ་དྲེར་བཙོན་རྭ་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པོ་བརྒྱབ་ནས་

མཐའ་ཡོངས་རོགས་རྭ་བ་བཙན་པོས་བསྐོར་ནས་ཁ་ཆྲེའི་མི་དམངས་ས་ཡ་གཅིག་

ཙམ་ས་གནས་དྲེར་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉྲེན་སྲུང་བྱ་

རའི་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་བོད་ནང་བཙུགས་ཡོད།  དྲེ་ནི་གཙོ་བོ་སྤི་ཚོགས་ཀི་བདྲེ་

འཇགས་སྟངས་འཛིན་ཐུབ་ཆྲེད་ཡིན་སྐད།  དམ་བསྒགས་ཀི་སིད་བྱུས་གསར་པ་དྲེ་

ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་སད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆྲེད་མངགས་རྒྱ་མིའི་ཉྲེན་རོག་པ་

ཚོར་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མའི་ཆས་སྤས་བཅུག་ནས་བོད་ཀི་གོང་གསྲེབ་དང་དགོན་པ་

ཡོངས་ལ་ཆྲེད་གཏོང་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།  ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ་དྲེ་ལྟ་བུའི་དམ་བསྒགས་ཆྲེ་

རུ་གཏང་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་དྲེའི་མིང་ལ་དམངས་ཀི་བདྲེ་དོན།  ཞྲེས་མིང་བཏགས་པ་དང་། 

དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་གངས་ ༢༡༠༠༠ ཙམ་བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ཟྲེར་བའི་ས་ཁུལ་གི་

གོང་གསྲེབ་ལྔ་སྟོང་ཡོད་པའི་ནང་གོང་གསྲེབ་རྲེ་རྲེར་དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་ལྔ་རྲེ་བསྐོ་

གཏོང་བྱས།  དྲེ་བཞིན་གོང་ཁྱྲེར་ཆྲེ་ཁག་ནང་མཚོན་ན་ས་ཆའི་རྒྱང་ཐག་མི་ཊར་ ༢༠༠ 

ནས་ ༣༠༠ མཚམས་སུ་ཉྲེན་རོག་པའི་ས་ཚིགས་རྲེ་བཟོས་ནས་ཉྲེན་ཁ་ཇི་འད་ཞིག་བྱུང་

ཡང་ལམ་སྲེང་དྲེར་གདོང་ལྲེན་ཐུབ་ཆྲེད་ཡིན་འདུག  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་ལྷ་ས་གོང་

ཁྱྲེར་ནང་མཚོན་ན་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཉྲེན་རོག་ས་ཚིགས་ ༦༩༦ བཙུགས་ནས་དམ་བསྒགས་

ཧ་ཅང་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  བོད་མི་རྲེ་རྲེའི་ DNA རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསྡུ་གསོག་

བྱས་ནས་ལྟ་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་སར་བས་སྟབས་བདྲེ་རུ་བཏང་ཡོད།  འཕྲུལ་ཆས་ཀི་ལམ་ནས་

བོད་མི་མི་རྲེ་ངོ་རྲེའི་སྐད་གདངས་དང་ངོ་གདོང་དབྱྲེ་ཞིབ་བྱས་རྲེས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཉྲེན་

རོག་པ་ནང་ཁུལ་གནས་ཚུལ་སྲེལ་རྲེས་བྱྲེད་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཉྲེན་

རོག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་གཞིགས་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ཚུན་ལ་ད་ལྟའི་ DNA བསྡུ་གསོག་ལས་གཞི་ལྡབ་གཉིས་
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ཀི་མང་དུ་བཏང་ནས་ས་ཡ་བརྒྱ་ལོངས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག བོད་ནང་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟྲེན་ལས་གཞི་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུར་དམིགས་ནས་ 

DNA བསྡུ་གསོག་བྱྲེད་ཚུལ་སྐག་རྫུན་བཤད་ཅིང་། བོད་མི་རྣམས་ལ་ངྲེས་པར་དུ་ 

DNA  བསྡུ་གསོག་བྱྲེད་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད།  འོན་ཀང་དོན་དངོས་

ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་འགོ་འདུག་སྤོད་གསུམ་ཐོག་དམ་བསྒགས་བྱྲེད་ཐབས་

བདྲེ་རུ་གཏོང་ཆྲེད་དང་།  བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་སར་

བས་ཆྲེ་རུ་གཏོང་ཆྲེད་ཡིན་འདུག   ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་

བདྲེ་འཇགས་ཐོག་འགོ་གོན་ཤུགས་ཆྲེ་སར་ཡོད་ཅིང་།  ལྷག་པར་བོད་རང་སྐོང་ལོངས་

ཟྲེར་བའི་ས་ཁུལ་ནང་བདྲེ་འཇགས་ཀི་འགོ་སོང་དྲེ་བོད་མི་རྲེ་རྲེར་ཆ་བགོས་བྱས་པ་

ཡིན་ན་ཚད་མཐོ་ཤོས་སྲེབས་ཡོད།  བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ཟྲེར་བའི་འགོ་སོང་དྲེ་ཞིང་

ཆྲེན་དང་ས་ཁུལ་གཞན་གི་འགོ་གོན་ལས་རྦད་དྲེ་ཕོན་ཆྲེ་བ་ཡོད།  ཕོགས་མཚུངས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་སི་ཁོན་ཞིང་ཆྲེན་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་བདྲེ་འཇགས་

འགོ་སོང་ལས་བོད་པ་གནས་སྡོད་ཀི་རང་སྐོང་ཁུལ་གི་འགོ་སོང་ཧ་ལམ་ལྡབ་གསུམ་

གི་ཆྲེ་བ་བཏང་འདུག   བོད་ནང་ཉྲེན་སྲུང་བྱ་རའི་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་

ཨ་ལི་བ་བ་ Alibaba དང་།  འཚོལ་གཤྲེར་མ་ལག་བྲེ་དུ་ Baidu དང་།  ཁ་བརྡ་

མ་ལག་ཀན་སྲེན་ Tencent བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་བཅས་ཡིན་ཞིང་། སྐད་གདངས་

ངོས་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་ལས་ཁང་ iFlyTek དང་།  མིའི་ངོ་གདོང་ལས་མི་སྣ་

རྩད་ཞིབ་བྱྲེད་ཐུབ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་མ་ལག་ Sense Time བཅས་ཀིས་བཟོ་སྐྲུན་

བྱས་པའི་ཡོ་བྱད་དྲེ་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆྲེས་ཐོག་མ་བོད་མིའི་ཐོག་ཚོད་ལྟ་དང་

སྦགས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཅུག་ནས་ཉམས་མྱོང་གང་བསགས་པ་དྲེ་དག་ལས་མུ་མཐུད་

འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆྲེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་བྱྲེད་

པ་མ་ཟད།  བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་དྲེ་རིགས་བཟོ་སྐྲུན་བྱྲེད་མཁན་ཁྲེ་གཉྲེར་
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ཚོང་ལས་ཁང་ལ་གཞུང་གི་ཁལ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཡིན་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༩ ལས་སྤོད་

མི་དགོས་པའི་ཆག་ཡང་གཏོང་བཞིན་ཡོད།  དྲེར་བརྲེན་བཟོ་ལས་ཁང་གསར་པ་མང་

པོས་ཀང་བཟོ་སྐྲུན་ལས་གཞི་དྲེ་དང་འད་བའི་ཚོང་ལས་དོན་གཉྲེར་བྱ་རྒྱུར་སྤོ་བ་གཏད་

ཅིང་དོན་གཉྲེར་ཆྲེན་པོ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་གི་གོང་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གནམ་རྒྱ་ས་རི།  ཟྲེར་བའི་ཉྲེན་སྲུང་བྱ་རའི་འཕྲུལ་

ཆས་རྒྱ་བསྐྲེད་བཏང་ནས་བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་དང་འགྲུལ་སྐོད་བྱ་

རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་བཀག་འགོག་བྱས་པ་མ་ཟད།  འདུ་འཛོམ་གི་རང་དབང་སོགས་འཕྲོག་

ནས་དམ་བསྒགས་ཚད་མྲེད་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  དྲེ་དག་གཙོ་བོ་ཚད་མཐོའི་འཕྲུལ་ཆས་

ཡར་རྒྱས་ལ་བརྲེན་ནས་བྱུང་ཡོད།  གོང་ཁྱྲེར་ཆྲེ་ཁག་དང་རོང་ཕན་ཚུན།  དྲེ་བཞིན་

ཞིང་ཆྲེན་ཕན་ཚུན་དབར་གི་གཞུང་ལམ་ཐོག་བཙུགས་པའི་འགག་སྒོ་དྲེ་དག་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཚད་མཐོའི་ཉྲེན་སྲུང་བྱ་རའི་འཕྲུལ་དཔར་བཙུགས་ནས་མིའི་གདོང་རིས་

དབྱྲེ་འབྱྲེད་བྱས་ནས་མིར་རགས་བརྒྱབ་པ་དང་།  སྐད་གདངས་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་ཆྲེད་

ཀི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྲེན་ནས་མི་སྣ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུས་མཚོན་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆྲེ་

བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  རང་ཁྱིམ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ལའང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་

ནང་གི་མཉྲེན་ཆས་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་ཆྲེད་མངགས་སིམ་འཛུལ་བྱས་ནས་གསོ་ཉུལ་

བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། ཅི་སྟྲེ་བོད་མི་རྣམས་རང་ཁྱིོམ་ནས་ཕི་རོལ་དུ་ཐོན་པ་ཡིན་ནའང་དྲེ་

མ་ཐག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དུ་བཙུགས་པའི་ཉྲེན་སྲུང་

བྱ་རའི་འོག་ནས་ཐར་ཐབས་ཡྲེ་ནས་མྲེད།  བོད་ནང་ལ་མཚོན་ན།  ང་ཚོས་ཤྲེས་པ་

ལས་ལྷག་པའི་དམ་བསྒགས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་མིན་ཤྲེས་འདོད་ན་རང་དབང་ཐོག་ནས་

བོད་ནང་སྐོད་དགོས་ཀང་དྲེ་ལྟར་བྱ་ཐབས་མྲེད་པར་བརྲེན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ནང་གི་བོད་མིའི་ཐོག་དངོས་ཡོད་དམ་བསྒགས་ཇི་ཙམ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་མྲེད་ཀི་གནས་

སྟངས་ངོ་མ་ད་དུང་ཤྲེས་པ་ལས་ཤྲེས་རྒྱུ་མང་བ་ལྷག་ཡོད།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཤྲེས་ཡོན་སིད་བྱུས།བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཟུར་འབུད་
བྱྲེད་པའི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལག་བསྟར་བྱྲེད་པའི་ཤྲེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་མཐར་ཐུག་

མིགས་ཡུལ་ནི་བོད་རིགས་རྣམས་རྒྱ་མི་རིགས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དྲེ་རྲེད། དྲེ་ཡང་ཕི་ལོ་ 

༡༩༨༥ ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་དགས་འདྲེམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་

གོང་ཁྱྲེར་ཆྲེ་ཁག་འད་མིན་ནང་བཏང་ཡོད། སོབ་མཐར་མ་ཕིན་བར་དུ་བོད་པའི་སོབ་

མ་དྲེ་དག་ལ་ནང་མི་ཐུག་འཕྲད་ཀི་གོ་སྐབས་མ་སྤད་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་གུང་སྲེང་སྐབས་

སུའང་ནང་མི་ཐུག་འཕྲད་རྩ་བ་ནས་བྱྲེད་མ་བཅུག་པ་རྲེད། སིད་བྱུས་དྲེ་ལྟར་ལག་བསྟར་

བྱས་པས་བོད་མིར་གོང་གུན་ཆྲེན་པོ་ཕོག་ཡོད། དྲེར་བརྲེན་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ཀུན་

གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་པ་མཆོག་གིས་བོད་དུ་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་པའི་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཤྲེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དྲེར་ཐུགས་བློ་མ་ཁྲེངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་

སྦགས་བཀའ་ལི་འདི་ལྟར་ཕྲེབས་དོན། “སོབ་ཕྲུག་མང་ཆྲེ་བ་སོབ་ཆུང་སོབ་མ་ཡིན་

པས་བསམ་བློའི་བག་ཆགས་ཡོད་མྲེད་སྐོར་ཤོད་མི་ཐུབ་ཀང་། ལོ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་

ནས་རང་གི་ཕ་ཡུལ་དང་། ཕ་མ། སྤུན་མཆྲེད་བཅས་དང་ཁ་བལ་ནས། ཉྲེ་སར་ཁ་ཏ་

བསབ་བྱ་བྱྲེད་མཁན་མྲེད་པར་བརྲེན།  རིམ་གིས་ཕ་བུའི་འབྲེལ་ལམ་དང་། རང་ཡུལ། 

རང་མི་རིགས་བཅས་དང་བརྩྲེ་བ་རིང་དུ་འགོ་བ་དང་། དགོས་པའི་ཡོན་ཏན་མ་ཤྲེས་

པར་མི་དགོས་པའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཤྲེས་ཀི་ཡོད།” ཅྲེས་གསུངས། བོད་ཀི་སྐད་

ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐོབ་བྱ་རྒྱུ་ནི་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཙམ་གི་དོན་དུ་མིན། དྲེ་

ཡང་སྤིར་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལས་མདོ་སགས་ཡོངས་རོགས་ལ་ཐོས་བསམ་སོབ་

གཉྲེར་མཐར་ཕིན་པ་ཞིག་བྱྲེད་དགོས་ན་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་

མ་བརྲེན་པར་ཡོང་ཐབས་མྲེད། གང་ཡིན་བརོད་ན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་གཞུང་

ལུགས་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞིག་བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་ནང་བཞུགས་པ་མ་གཏོགས་སྐད་ཡིག་
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གཞན་ནང་ཧ་ལམ་མ་མཆིས།  གལ་ཏྲེ་པྲེ་ཅིང་སིད་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་

རིག་གཞུང་ཐོག་མུ་མཐུད་དམ་བསྒགས་བྱས་ཚེ་བོད་མིའི་སྲེམས་ཁམས་སུ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་དང་འགོ་ཁིད་ལ་འཁོན་འཛིན་དང་སྡང་ཟུག་ཆྲེ་རུ་འགོ་ངྲེས་ཡིན། དྲེང་སྐབས་

བོད་པའི་ཕ་མ་ཚོས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭར་གཏོང་སྐབས་བོད་སྐད་སོབ་ཁིད་བྱྲེད་ས་

དང་རྒྱ་སྐད་སོབ་ཁིད་བྱྲེད་ས་གང་དུ་གཏོང་དགོས་མིན་འདམ་ཀ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་སྐད་སོབ་ཁིད་བྱྲེད་སར་བཏང་ཚེ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་མ་འོངས་ལས་ཀའི་

གོ་སྐབས་ཡག་པ་ཞིག་ཐོབ་ཀང་བོད་ཀི་ཐུན་མིན་རིག་གནས་དང་སྐད་ཡིག་ལ་སོབ་

སྦོང་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དབྲེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་”ཤྲེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གུ་ཡངས་

” ཟྲེར་བ་ལག་བསྟར་བྱས་རྲེས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སྦོང་སྤོད་སྲེལ་གསུམ་གི་ཆྲེད་དུ་

གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་ཉུང་ཞིང་མཐུན་རྐྲེན་ཡང་ཞན། དྲེ་ལས་ལྡོག་སྟྲེ་རྒྱ་སྐད་དང་

རྒྱ་ཡིག་ཤྲེས་མཁན་ཚོར་སོབ་མཐར་ཕིན་རྲེས་ལས་ཁུངས་ཆྲེ་བ་དང་། བསྟི་གནས་

ཁང་གགས་གས་ནང་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་ཐོབ།  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཆྲེས་མུན་ནག་དང་རྲེས་ལུས་ཀི་མི་རིགས་ཀི་ཁོངས་སུ་བརྩི་བཞིན་པའི་

བོད་མི་དྲེ་དག་མུན་པ་ལས་བསྒལ་ཆྲེད་ཤྲེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གསར་པ་གཏན་འབྲེབས་

བྱས་ཡོད། སིད་བྱུས་དྲེ་ལག་བསྟར་བྱྲེད་སྐབས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་བསམ་བློའི་བག་ཆགས་ནང་དམར་པོའི་སོབ་གསོ་དང་དམར་པོའི་

འགོ་ཁིད་ཚོའི་ལྟ་བ་བླུག་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་ནང་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་དབུས་སུ་བཞག་པའི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་པ་དྲེར་

བོད་མི་ཚོས་མི་རིགས་དབྱྲེ་འབྱྲེད་ཀི་སིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པར་ཚོར་བཞིན་ཡོད། སིད་

བྱུས་དྲེ་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱས་འབས་སུ་བོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་སོབ་གྲྭ་མཐར་ཕིན་རྲེས་རྒྱ་

རིགས་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་དང་མི་འད་བར་སྐད་ཡིག་གི་བར་དུ་ཆོད་ནས་མཐོ་སོབ་ཁག་ཏུ་

འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་པ་མ་ཟད། གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་
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ཏུའང་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་ཕལ་ཆྲེ་བ་རྒྱ་རིགས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཐོབ་པར་བརྲེན་བོད་ཕྲུག་ཚོ་

རང་བཞིན་གིས་ཟུར་བུད་འགོ་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

སྐད་གཉིས་སོབ་གསོའི་ཤྲེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད། ཕི་ཚུལ་ཙམ་ལ་

སིད་བྱུས་འདིའི་འོག་ནས་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་དང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་སྲུང་

སྐོབ་གོང་འཕྲེལ་གཏོང་ཁུལ་ཡིན་ཡང་། དོན་དངོས་ལག་བསྟར་ཐོག་ལྟ་སྐབས་སིད་བྱུས་

དྲེའི་འོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་སོབ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཁོ་ནར་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་

མ་གཏོགས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལྟ་བུ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་བརྩི་བཞིན་པའི་ཡུལ་ལུང་

དྲེ་དག་གི་སྐད་ཡིག་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྣང་ཆུང་གཏོང་ཀང་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ནང་བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕྲེལ་རྒྱས་ལྟྲེ་གནས་

ཁང་གིས། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་པའི་སྐད་གཉིས་སོབ་

གསོའི་ཤྲེས་ཡོན་སིད་བྱུས་སྐོར་ལ་སན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད། སན་ཐོའི་ནང་འཁོད་དོན་

”ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྤི་སྐད་དྲེ་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་གཞིར་

བཞག་ཐོག་རྒྱ་སྐད་སོབ་གསོ་རྒྱ་སྐྲེད་གཏང་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ལ་ཤུགས་གནོན་ཧ་ཅང་

རྒྱག་བཞིན་ཡོད། བྱྲེད་བབ་དྲེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་མི་སྲེར་

སྲེལ་བའི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་པ་ཞིག་རྲེད། གངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་ངོས་འཛིན་

བྱྲེད་བཞིན་པའི་མི་རིགས་གཞན་དྲེ་དག་རིམ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སིད་

བྱུས་དྲེ་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་ཐབས་སུ། ཡར་རྒྱས་དང་འཚོ་ཐབས་བཟང་བའི་ལས་ཀའི་

གོ་སྐབས་ཐོབ་དགོས་པ་དང་། དྲེ་དག་ཡོང་བར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆིག་སྒིལ་དང་བརན་ལྷིང་

སྲུང་སྐོབ་དགོས་པ། འཆམ་མཐུན་གི་སྤི་ཚོགས་དགོས་སྐོར་བཤད་ནས་སིད་བྱུས་

དྲེ་དག་ཐོག་ཨུ་ནན་གིས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་ཐབས་འབད་རྩོལ་བྱྲེད་བཞིན་

ཡོད།” ཅྲེས་གསལ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་པའི་སྐད་གཉིས་སོབ་གསོའི་ཤྲེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཐོག་ཨ་རིར་
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རྲེན་གཞི་བྱས་པའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རོག་ཞིབ་ཚན་པས་སན་ཐོ་གཞན་ཞིག་བཏོན་

པ་དྲེའི་ནང་ཞིབ་ཕྲ་བཀོད་དོན། “སྐད་གཉིས་སོབ་གསོའི་སིད་བྱུས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ངོ་གདོང་

ཙམ་ལ་ལྟ་བ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་འད་ཆགས་པོ་ཡོད།  དྲེའི་གོ་དོན་ནི་བོད་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་

གཉིས་ཀར་སྦང་བརྩོན་བྱྲེད་ཆོག་པའི་དོན་ཡིན་ཡང་དོན་དངོས་ལག་ལྲེན་ཐོག་བོད་

ནང་གི་གོང་གསྲེབ་དང་། གོང་བརྡལ། གོང་ཁྱྲེར་བཅས་ཀི་སོབ་གྲྭ་དང་ལས་ཁུངས་

སོགས་ཀི་ནང་རྒྱ་སྐད་གཙོ་བོར་བཟུང་བ་མ་གཏོགས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་སྣང་ཆུང་

ཁྱད་གསོད་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏྲེ་སིད་བྱུས་དྲེ་ལྟར་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་བྱས་

པ་ཡིན་ན་རིམ་བཞིན་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སར་བས་ཟུར་འབུད་ཀིས་རིམ་བཞིན་ཉམས་

ཆག་བྲེད་མྲེད་དུ་འགྱུར་ངྲེས་ཡིན།” ཞྲེས་གསལ། དུས་རབས་ཉྲེར་གཅིག་ནང་ལས་

ཀའི་གོ་སྐབས་བཟང་ཤོས་སུ་བརྩི་བཞིན་པའི་སོབ་ཚན་ནི་ཚན་རིག་དང་། འཕྲུལ་རིག 

འཆར་འགོད་ལས་རིགས།  ཨང་རྩིས་བཅས་ཡིན།  འོན་ཀང་སོབ་ཚན་དྲེ་དག་ཡོངས་

རོགས་རྒྱ་སྐད་ནང་སོབ་ཁིད་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  དྲེར་བརྲེན་བོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་

ཞིག་ལ་སོབ་ཚན་དྲེ་དག་ཐོག་གོ་རོགས་ཞན་པ་དང་། གཞུང་གི་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་

ཐོབ་ཆྲེད་ཚུད་རྒྱུགས་གཏོང་སྐབས་སུའང་རྒྱ་སྐད་ཆུ་རྒྱུག་རྒྱུག་ཤྲེས་དགོས་པ་དང་། 

ཚུད་རྒྱུགས་དྲེ་དག་རྒྱ་སྐད་དང་རྒྱ་ཡིག་ལམ་ནས་གཏོང་དགོས།  བོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་

ཚོར་སོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སོབ་སྦོང་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མྲེད་སྟབས་དགུན་

ཁའི་གུང་གསྲེང་དང་སྟབས་བསྟུན།  དགོན་པའི་ནང་བོད་ཡིག་སྦོང་སོལ་ཡོད་པ་དྲེར་

ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉྲེན་ཁག་སྣ་ཚོགས་དཀིས་ནས་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡོམ་

བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  བོད་མིས་ངོ་རོལ་གི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཚེ་ལོ་མང་བཙོན་འཇུག་གི་

ཁིམས་ཆད་འགྲེལ་བཞིན་ཡོད།  དཔྲེར་ན་ཨ་རི་ནིའུ་ཡོག་དུས་བབ་གསར་ལས་ཁང་

གིས་བོད་མི་བཀ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་སྐོར་གི་གནས་ཚུལ་

ཞིག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་གསར་ཤོག་དྲེའི་ནང་འདོན་སྲེལ་བྱས་པ་རྲེད།  དྲེའི་ནང་བཀ་
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ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀིས་བོད་ནང་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སོབ་སྦོང་བྱ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྲེན་

དང་གོ་སྐབས་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་སྐོར་བཤད་སྟབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་ལ་ལོ་

ལྔའི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཆད་བཀལ་ནས་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་པ་རྲེད།  

ཕོགས་མཚུངས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་བོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་གཞུང་

ལམ་དུ་ཐོན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་པའི་ཤྲེས་ཡོན་

སིད་བྱུས་དྲེར་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆྲེ་བསྟན་ཡོད་ཅིང།  དྲེ་དག་ནི་དཔྲེ་

མཚོན་ཉུང་ཤས་ཡིན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མ་མཐར་ཡང་རྒྱ་ནག་རང་གི་རྩ་ཁིམས་

ནང་ཤྲེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཐོག་ཆ་རྐྲེན་གང་འཁོད་པ་དྲེ་དག་བོད་མིའི་ཐོག་ངྲེས་པར་དུ་

ལག་བསྟར་བྱྲེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།

སིད་བྱུས་ལ་ལྲེགས་སྲེལ་ཉྲེས་འགོག་གི་བསམ་འཆར།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕིས་མ་དགས་གོང་ནས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐོབ་བྱ་རྒྱུར་བསམ་

བློ་ངྲེས་པར་གཏོང་དགོས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་མཚོན་ན་གཙོ་བོ་བོད་ཀི་སྐད་

ཡིག་ནང་ཡོད་སྟབས་བོད་མི་ཙམ་མ་ཟདའཛམ་གིང་མི་གངས་ས་ཡ་མང་པོར་ཕན་

ཐོགས་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་བར་ལམ་ནས་བཟུང་རྒྱ་མི་རིགས་ཧ་ཅང་མང་

པོས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་དོ་སྣང་ཆྲེན་པོ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དྲེ་

ཉིད་སོལ་རྒྱུན་གི་སྐད་ཡིག་རིང་གས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། མ་མཐར་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་རྩ་ཁིམས་ནང་གསལ་ལྟར་སྐད་ཡིག་དང་ཤྲེས་ཡོན་སོབ་གསོའི་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་

ཁ་ཞྲེ་གཉིས་མྲེད་ཐོག་བོད་ནང་ལག་བསྟར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་དགོས།
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བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སིད་རྩད་འཚོལ་གི་ལམ་

ལུགས་ལ་གཞི་མྲེད་ཀི་བདག་དབང་ཡོད་ཚུལ་བཤད་ནས་སོལ་

རྒྱུན་ལམ་ལུགས་བརྡལ་བཤིག་གཏོང་ཐབས་བྱས་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཆོས་ལུགས་བྱྲེད་སྒོར་སྟངས་འཛིན་བྱྲེད་སྟངས་དྲེ་ཁིམས་

ལུགས་དང་མཐུན་ཡོད། ཅྲེས་བཤད་ཀང་དོན་དངོས་ཁིམས་དྲེ་དག་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་ལ་གཞུང་གིས་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་དང་དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་ཆྲེད་ཡིན།  རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དྲེ་བཞིན་”རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདྲེ་འཇགས་” ཟྲེར་

བ་དང་། བོད་ནང་དམར་པོའི་དབང་བསྒྱུར་ས་བརན་ཡོང་བར་ཉྲེན་ཁ་བཟོ་མཁན་ཞིག་

ལ་བརྩིས་ནས་ཁིམས་དྲེ་ཆབ་སིད་ལག་ཆར་བཀོལ་བཞིན་ཡོད། དཔྲེར་ན། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་བཀའ་རྩ་ཨང་ལྔ་པའམ་”བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་བླ་

སྤྲུལ་གི་ཡང་སིད་དོ་དམ་བྱ་ཐབས་” ཟྲེར་བ་བསྒགས་ནས་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་མྲེད་

པར་དགོན་སྡྲེ་གྲྭ་ཚང་དང་ཡང་སིད་རྩད་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ངོས་

འཛིན་རྩད་འཚོལ་ཞུ་མི་ཆོག་པ་ཁིམས་སུ་བཅད།  ཁིམས་དྲེའི་འོག་སྐྲེ་སྤྲུལ་ངོ་འད་

གང་ཡིན་བརག་དཔྱད་བྱྲེད་སྟངས་དང་།  ལྷག་པར་ཡང་སྤྲུལ་ནར་སོན་སྐབས་གཞུང་

ཆྲེན་ཁག་ལ་གསན་བཞྲེས་མཛད་ཕོགས་སོགས་ཐག་གཅོད་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བྱ་རྒྱུ་དང་། བྱྲེད་བབ་དྲེ་ནི་སོལ་རྒྱུན་བོད་མིའི་བླ་སྤྲུལ་རྩད་འཚོལ་ཞུ་རྒྱུའི་

ཐོབ་ཐབ་བཙན་འཕྲོག་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད།  ཁིམས་སྒིག་དྲེ་ལྟར་གཏན་འབྲེབས་བྱས་

པ་དྲེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོལ་རྒྱུན་བོད་མིའི་ནང་ཆོས་དང་།  ལྷག་པར་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བླ་ཆྲེན་ཁག་གི་

སྐུ་དབང་ལ་ཆྲེད་མངགས་ཁྱད་གསོད་དང་།  མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་བཏང་

བ་ཞིག་ཡིན།  བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་ལམ་ལུགས་དྲེ་ཐོག་མར་
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བོད་དུ་དུས་རབས་ ༡༣ ནང་དར་ཞིང་།  དྲེ་ནས་བཟུང་བོད་མི་ཚོས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་

རིང་ནང་ཆོས་ནས་གསུང་པའི་སྐྲེ་བ་ས་ཕིར་ཡིད་ཆྲེས་དང་དད་པ་གཙོ་བཟུང་ཐོག་

ལམ་ལུགས་དྲེ་རྒྱུན་འཁྱོང་བྱས་པ་ལས་གཞུང་གི་བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་ཡང་སིད་

ངོས་འཛིན་ཞུ་སོལ་མྲེད་པ་དྲེ་ཤྲེས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆྲེ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ འགོ་སྟོད་ནང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་བླ་སྤྲུལ་གི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་

སྐུ་དབང་གལ་ཆྲེ་ཡིན་པ་ཡོངས་གགས་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྲེ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་

པ་སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

ཀང་དྲེ་ལྟར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ཉྲེར་བརྒྱད་ཉིན་

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་པ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གོ་

བུར་དུ་གཞིས་ཀ་རྩྲེའི་བདྲེ་ཆྲེན་སྐལ་བཟང་ཕོ་བང་ནང་དོགས་གཞི་ཅན་གི་གནས་

སྟངས་འོག་སྐུ་གཤྲེགས་རྲེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་གི་ཡང་

སིད་ཡིན་ཁུལ་གིས་ཁྱྲེའུ་ཞིག་བདམས་པར་བརྲེན་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་མངོན་

གསལ་ཆགས།  ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་

ཆྲེན་སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་པའི་ཡང་སིད་འཁྲུལ་བལ་ངོས་འཛིན་མཛད་པའི་དགྲེ་འདུན་ཆོས་

ཀི་ཉི་མ་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་སོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཁིད་བྱས་རྐྲེན་

ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོ་ནས་ད་བར་གར་སོང་ཆ་མྲེད་དུ་གྱུར་བ་རྲེད།  སྐབས་དྲེར་དགྲེ་

འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་དགུང་གངས་དྲུག་ཡིན། འདི་ལོར་ཁོང་གར་སོང་ཆ་མྲེད་

དུ་གྱུར་ནས་མི་ལོ་ཧིལ་པོ་ཉྲེར་དྲུག་འཁོར་བ་རྲེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བླ་སྤྲུལ་རྩད་འཚོལ་ཞུ་རྒྱུའི་སོལ་རྒྱུན་

ལམ་ལུགས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་བཏང་ནས་ཆྲེད་མངགས་ནག་ཆུ་

ལྷ་རི་རོང་ཁོངས་གནས་སྡོད་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་ཞིག་གི་ཕྲུ་གུ་པཎ་ཆྲེན་
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ཡང་སྤྲུལ་ཡིན་ཁུལ་བྱས་ནས་བདམས་པ་རྲེད།  ཨཀྱཱ་རིན་པོ་ཆྲེས་འབི་རྩོམ་གནང་

བའི་ཕག་དྲེབ།  “རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ལོ་ངོ་བཞི་བཅུ་བསྡད་པའི་ལོ་རྒྱུས།”  

ཞྲེས་པ་དྲེའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སིད་རྩད་

འཚོལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ངན་བྱུས་ཇི་ལྟར་གཤོམ་བཞིན་ཡོད་པ་

གསལ་འདོན་གནང་ཡོད།  དྲེ་ཡང་ཨ་ཀྱཱ་རིན་པོ་ཆྲེ་མཆོག་ནི་པཎ་ཆྲེན་ཡང་སིད་རྩད་

ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཡིན་ཞིང་།  ཁོང་གིས་བིས་པའི་ཕག་དྲེབ་ནང་འཁོད་

དོན།  སྐབས་དྲེའི་རྒྱ་ནག་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་གི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཟྲེར་བའི་འགན་

འཛིན་ཡྲེ་ཤིའོ་ཝྲེན་ཟྲེར་བ་ཁོ་པས་གསང་བ་ཕིར་ཤོར་བྱས་ཡོད་པ་དྲེའི་ནང་འཁོད་པ་

ལྟར་ན། “ང་ཚོས་ཡང་སིད་འོས་མི་འདྲེམས་སྒྲུག་བྱྲེད་སྐབས་ནོར་འཕྲུལ་རྩ་བ་ནས་མ་

ཤོར་བ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། གོས་ཆྲེན་ཁུག་མའི་ནང་བ་སོ་ཡོད་པ་དྲེ་དག་ལས་གཅིག་གི་འོག་

ཏུ་སིང་བལ་བཞག་ནས་ཕྲན་བུ་གཞན་ལས་དཔངས་མཐོ་ཙམ་བཟོས་ཏྲེ་གཞན་དང་མ་

འཁྲུག་པ་བྱས་ཏྲེ་བདམས་ཡིན།”ཞྲེས་གསལ།  ཡང་སྤྲུལ་གི་རྣམ་གཞག་ལྟ་ཞོག་སྐྲེ་བ་

ས་ཕི་ཙམ་ཡང་བསམ་བཞིན་ཁས་ལྲེན་མི་བྱྲེད་པའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་༸རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་ཡང་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་

ལ་ཐྲེ་བྱུས་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་

པོ་མཆོག་ལ་ཁ་བལ་བ་རྲེད་ཟྲེར་ནས་མཚན་དམས་སྣ་ཚོགས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་དུ་

ཁ་བལ་བའི་ཡང་སིད་གདམ་རྒྱུར་ཤི་འཐམ་རོ་འཐམ་བྱས་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་སྐྲེ་

དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་མིན་ནམ། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་སོལ་རྒྱུན་ལམ་ལུགས་ལ་ཐྲེ་བྱུས་བྱས་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་དང་མན་ཇུ་གོང་མའི་བར་མཆོད་ཡོན་གི་འབྲེལ་བ་ཡོད། བོད་ཀི་བླ་

མ་ཚོས་མན་ཇུ་གོང་མར་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ལམ་སྟོན་གནང་ཞིང་། མན་ཇུ་གོང་མས་རང་

གི་བླ་མར་ཉྲེན་སྲུང་ཞུ་རོགས་གནང་ལམ་ཡོད། ཧོར་གི་རྒྱལ་པོ་ཀུབ་ལའི་ཁང་གིས་
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འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ཧོར་ཡུལ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་གོང་

མ་རིམ་བྱོན་དང་བོད་པའི་བར་མཆོད་ཡོན་གི་འབྲེལ་བ་ཐོག་མར་དབུ་བརྲེས། ལྷག་

པར་༸གོང་ས་༸སྐུ་ཕྲྲེང་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོའི་སྐབས་སུ་བོད་དང་སོག་པོའི་

བར་མཆོད་ཡོན་གི་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆྲེ་བྱུང་ཡོད། མདྲེ་དག་ནི་ཧོར་སོག་དང་བོད་

ཀི་འབྲེལ་བ་ཡིན་པ་ལས་མན་ཇུ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་ལ། རྒྱ་ནག་དང་དྲེ་བས་འབྲེ་བ་

མྲེད། ་ཆོད་ཡོན་གི་འབྲེལ་བ་དྲེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཁྱོག་བཤད་བྱས་ནས་གོ་ས་

མཐོ་དམའ་ཡོད་ཚུལ་བཤད་པ་དྲེ་དག་བདྲེན་པ་མ་རྲེད། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག་

མན་ཇུ་གོང་མས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྐབས་གོ་ས་འད་མཉམ་གིས་འཚམས་

འདི་མཛད་རྲེས་མཛད་ཡོད། འོན་ཀང་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༠ ལོར་བོད་དང་མན་ཇུའི་བར་

གི་མཆོད་ཡོན་འབྲེལ་བ་བཅད་པ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༡༩༡༡ ལོར་རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་

ཁབ་ཀིས་མན་ཇུ་གོང་མ་མགོ་རིང་བསོགས་རྲེས་བོད་དང་གོ་མིང་ཏང་བར་མཆོད་

ཡོན་གི་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མྲེད།  དྲེ་ས་མཆོད་ཡོན་འབྲེལ་བ་མ་ཆད་གོང་གི་གནས་

སྟངས་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་མཁན་ཧོར་དང་མན་ཇུ་གོང་མ་དྲེ་

དག་ནང་པ་རྲེད། ཧོར་དང་མན་ཇུ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀིས་བོད་ཀི་བླ་ཆྲེན་རིམ་

བྱོན་དང་༸གོང་ས་༸སྐུ་ཕྲྲེང་རིམ་བྱོན་ལ་བླ་མའི་འདུ་ཤྲེས་ཀིས་དད་བཀུར་ཧ་ཅང་

ཞུས་ཡོད། འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གུང་བན་ལ་མཚོན་ན་ཆོས་ཁས་མི་ལྲེན་མཁན་ཡིན་པ་

མ་ཟད། ཆོས་དུག་ཏུ་བལྟ་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན། དྲེ་ལྟར་དུག་ཏུ་ལྟ་རྒྱུའི་ཆོས་ཀི་དབུ་

ཁིད་ཅིག་གི་ཡང་སིད་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་པ་ནི་ཁ་ཞྲེ་གཏན་ནས་མི་

མཚུངས་པའི་བྱྲེད་བབ་ཞིག་རྲེད། སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་བཞི་

པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་རླབས་ཆྲེན་གི་མཛད་འཕྲིན་ལ་བརྲེན་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཚན་

གནས་ད་ཆ་འཛམ་གིང་ཀུན་དུ་ཡོངས་སུ་གགས་ཤིང་གཟི་བྱིན་གི་འོད་རླབས་ཕོགས་

བཅུར་འཕྲོ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ནི་བཟང་སྤོད་ཀི་ཕོངས་ཤིང་ཚུལ་མིན་གི་
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བྱ་སྤོད་གཉྲེར་མཁན་དྲེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་བོད་ས་ཧམ་བཟུང་བྱས་པ་མ་ཟད། གཞིས་

ལུས་བོད་མི་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཞུ་

བཞིན་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉྲེན་ཁར་བརྩི་བཞིན་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ 

ནང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་འབྱུང་འགྱུར་

༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དོན་ཐོག་ཧ་ཅང་ཞལ་གསལ་པོའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སོབ་

འདི་ལྟར་སྩལ་དོན། “ངོས་རང་རྲེ་དགྲེ་འདུན་གྲུབ་ཀི་དགུང་གངས་ཙམ་དུ་སོན་སྐབས་

ཆོས་བརྒྱུད་བླ་ཆྲེན་ཁག་དང༌། བོད་མིས་མཚོན་འབྲེལ་ཡོད་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་

ལ་གོ་བསྡུར་གིས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲྲེང་རྒྱུན་མཐུད་དགོས་མིན་བསྐར་ཞིབ་དང་ཐག་

གཅོད་བྱྲེད་འཆར་ཡིན། གལ་ཏྲེ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲྲེང་རྒྱུན་མཐུད་དགོས་པ་དང༌། སྐུ་

ཕྲྲེང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བྱ་དགོས་ཀི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཤར་ཚེ་དྲེའི་བྱྲེད་

སྒོའི་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་བང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིད་ཆྲེས་དགྲེ་རྩའི་

དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་དང༌། ཁོ་ཚོས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་

བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁིད་བླ་ཆྲེན་རྣམ་པ་དང༌། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲྲེང་ན་རིམ་དང་ལུས་

དང་གིབ་བཞིན་འགོགས་པའི་དམ་ལྡན་ཆོས་སྲུང་ཁག་ལ་སྐབས་བསྟུན་ལམ་སྟོན་ཞུས་

ཏྲེ་ཡང་སྤྲུལ་རྩད་གཅོད་ངོས་འཛིན་སོན་སོལ་བཞིན་བྱྲེད་དགོས་པ་དང༌། ངོས་ནས་

ཀང་བྱྲེད་ཕོགས་དྲེ་དག་ལམ་སྟོན་གསལ་བཀོད་ཀི་ཡིག་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང༌། དྲེ་

ལྟར་ཚུལ་མཐུན་རྩད་གཅོད་ངོས་འཛིན་བྱུང་བའི་ཡང་སྤྲུལ་ཞིག་ལས་གཞན་དུ་སིད་

དོན་གི་དགོས་མཁོ་ལ་བརྲེན་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆབ་

སིད་དབང་འཛིན་པས་མཚོན། སིད་དབང་འཛིན་པ་སུ་ཞིག་གིས་ཡང་སྤྲུལ་འདྲེམས་

སྒྲུག་བྱས་པ་བྱུང་ཚེ་དྲེ་ལ་སུས་ཀང་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་དང་དད་མོས་

བྱྲེད་མི་དགོས་པ་ཡིད་འཇགས་དགོས།” ཞྲེས་བཀའ་སོབ་སྩལ་ཟིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ནང་དུ་དགྲེ་བཙུན་གངས་ ༥༠༠༠ ཙམ་ཡོད་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་
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རིག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་ཆྲེ་ཤོས་སུ་གགས་པ་གསྲེར་ར་བླ་རུང་སྒར་གི་གྲྭ་ཤག་

སོགས་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆྲེ་བཏང་བ་དྲེ་ནི་བོད་མི་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་

ཐོབ་ཐང་སྤོད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བཤད་པ་དང་དངོས་འགལ་ཆགས་ཡོད།  ལྷག་པར་བླ་

རུང་སྒར་ལ་མཚོན་ན་དགོན་པའི་འཛིན་སྐོང་གི་རྣམ་པ་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བརྲེ་སྒྱུར་བཏང་ནས་ད་ཆ་དགོན་པ་ཡོངས་རོགས་ཐད་ཀར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་

ཚོགས་པས་དོ་དམ་སྟངས་འཛིན་འོག་ཡོད། དྲེ་ས་དགོན་པའི་སོབ་གཉྲེར་ཁང་གི་འཛིན་

སྐོང་འགན་འཛིན་དོ་དམ་བྱྲེད་པོ་ཞིང་གཤྲེགས་མཁན་པོ་འཇིགས་མྲེད་ཕུན་ཚོགས་

མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཨ་ནྲེ་མུ་མྲེད་ཡྲེ་ཤྲེས་མཚོ་མོ་ཡིན་ཡང་ད་ཆ་ཁོང་གི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ནག་

དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་དྲུག་བསྐོ་གཞག་བྱས་འདུག ད་ཆ་དགོན་པ་དྲེར་ཕི་ནས་སོབ་

གཉྲེར་བ་གསར་ཞུགས་མི་ཆོག་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་དང་། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཞྲེན་སོབ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཟྲེར་བ་སྲེལ་ནས་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་

ལ་ཆྲེད་མངགས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་བཅུག་པ་

དང་། དྲེ་ལྟར་མ་བྱས་ཚེ་དགོན་པ་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་ནས་བཙོན་དུ་བཅུག་པ་དང་། 

བཀག་བསྐིལ་འོག་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད། མཐའ་ན་གྲྭ་

བཙུན་རྣམས་ལ་རང་ཤག་ཏུ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་དཔར་

ཙམ་ཡང་སྒིག་གཤོམ་མི་ཆོག་ཅིང་དྲེའི་ཚབ་ཏུ་མའོ་ཙེ་ཏུང་སོགས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་

གི་འགོ་གཙོ་དྲེ་དག་གི་འད་དཔར་མཆོད་གཤོམ་དུ་བསྒིག་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་

བཏང་བ་རྲེད། བྱྲེད་བབ་དྲེ་ནི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

དང་དངོས་སུ་འགལ་བ་མ་ཟད། འཛམ་གིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་བསྒགས་གཏམ་ནང་གསལ་བའི་གཞི་རིམ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ལ་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན། ད་དུང་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས།“བོད་

མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁིམས་ནང་གསལ་ལྟར་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་
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སུ་སྤོད་བཞིན་ཡོད་”ཅྲེས་བཤད་པ་དྲེ་དག་དང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གཉིས་དབར་

གནམ་སའི་ཁྱད་པར་ཡོད། དྲེ་ལྟར་ཡིན་པ་ནི་ཕི་ལོ་༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་མི་

ཁྱོན་ ༡༥༥ རང་ལུས་མྲེར་སྲེག་གི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་

སིད་བྱུས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོས་ལྲེན་མྲེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་དང་། ལོ་ངོ་བཅུ་

ཕྲག་རིང་ནས་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་རྒྱ་ཆྲེ་བྱས་ཡོད་པ་དྲེ་

དག་གིས་དཔང་རགས་བྱྲེད་ཐུབ།
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བོད་ནང་གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤིག་བཏང་བ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ནང་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བའི་སྤི་ཚོགས་ཁོད་བོད་ནང་དུ་རང་ལོ་ 

༢༦ སོན་པའི་བོད་མི་ཤུར་མོ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མྲེར་སྲེག་གི་ལམ་ནས་ཞི་རོལ་

རྔམ་སྟོན་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་རྲེད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ 

ཉིན་བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཙམ་ལ་འབི་རུ་རོང་ཤག་ཆུ་ཁ་ཟྲེར་བའི་གོང་རྡལ་

དུ་སྤི་འཁོར་འབབ་ཚུགས་ཤིག་ཡོད་པ་དྲེའི་ཉྲེ་འཁིས་སུ་བོད་མི་ཤུར་མོ་ལགས་ཀིས་

རང་ལུས་མྲེར་སྲེག་བཏང་བ་རྲེད།  འོན་ཀང་གནས་ཚུལ་དྲེ་འདི་ལོ་བར་ཕིར་གགས་

བྱྲེད་མ་ཐུབ་པ་རྲེད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ པའི་ནང་འབི་རུ་རོང་གི་ས་གནས་རྒྱ་

ནག་དཔོན་རིགས་ཀིས་ཁིམས་སྒིག་གསར་པ་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་སྟྲེ་ས་ཁུལ་ཡོངས་

རོགས་ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་ཏྲེ་འགོ་སྐོད་དང་སྨྲ་བརོད།  དྲེ་བཞིན་ཆོས་

དད་ཐོག་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་ཡོད།   ཤུར་མོས་རང་ལུས་མྲེར་སྲེག་བཏང་

བར་བརྲེན་ད་ཆ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་རང་སྲེག་ལས་འགུལ་སྲེལ་མཁན་ང་ཚོས་ཤྲེས་

ཚོད་བྱས་ན་མི་གངས་ ༡༥༥ སྲེབས་ཡོད།  བོད་མི་ཚོས་གཞུང་གི་ཐལ་ཆ་ཆྲེ་བའི་

སིད་བྱུས་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གདོན་རྒྱུ་དང་། ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་རིགས་བྱས་

ཚེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚད་ལས་བརལ་བའི་དམ་བསྒགས་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས་

ད་ཆ་རང་སྲེག་ལས་འགུལ་ལྟ་བུ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ལམ་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱ་རྒྱུ་མ་

གཏོགས་འདམ་ཀ་གཞན་མྲེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ས་ཁྱོན་

དུ་ས་བྱི་ཞི་རོལ་ཆྲེན་མོ་བྱུང་རྲེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒགས་ཧ་

ཅང་བྱྲེད་འགོ་བརྩམས་པར་བརྲེན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་རང་སྲེག་

ལས་འགུལ་སྲེལ་ཡོད།  རང་སྲེག་སྲེལ་མཁན་ཁོད་བོད་མི་ ༡༣༣ འདས་གོངས་སུ་

གྱུར་བ་དང་།  གསོན་པོར་གནས་པ་རྣམས་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད་མྲེད་དང་ད་ལྟའི་གནས་

སྟངས་ཇི་ཡིན་ཤྲེས་རོགས་དཀའ།  བོད་མི་རན་གཞོན་བར་གསུམ་དང་ཕོ་མོ་དབྱྲེར་
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མྲེད།  ལས་རིགས་དང་འཚོ་ཐབས་འད་མིན་བཅས་ནས་རང་སྲེག་ལས་འགུལ་སྲེལ་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་

བཞིན་པར་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་བྱས་ཡོད།  དྲེ་ཡང་རང་སྲེག་ལས་འགུལ་སྲེལ་མཁན་

བོད་མི་ཚོ་རང་ལོ་བཅོ་ལྔ་ནས་དྲུག་ཅུ་རྲེ་བཞི་བར་ཡིན་པ་དང་།  རང་སྲེག་ལས་འགུལ་

སྲེལ་མཁན་བོད་མི་ལོ་ན་རན་ཤོས་དྲེ་ར་མགིན་ཐར་ལགས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ནི་རང་

ལོ་ ༦༤ ཡིན་ཞིང་། ཕ་ཡུལ་མདོ་སད་གཅན་ཚ་ནས་ཡིན་འདུག།  ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་དྲེ་

རང་ལོ་བཅོ་ལྔ་སོན་པའི་རྡོ་རྲེ་ལགས་ཡིན།  ཕ་ཡུལ་ཨ་མདོ་རྔ་པའི་སྒོ་མང་མཚོ་འབྲུག་

གོང་ཚོ་ནས་ཡིན་འདུག  ར་མགིན་ཐར་ལགས་དང་རྡོ་རྲེ་ལགས་ཁོང་གཉིས་ཀར་རང་

སྲེག་བཏང་རྲེས་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་འདུག  དྲེ་ཡང་ར་མགིན་ལགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་སྐུ་གོངས་པ་དང་།  རྡོ་རྲེ་ལགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ 

ཉིན་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་རྲེད།  དམ་པ་ཁོང་གཉིས་ཀས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་

པ་དང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་ཞུ་དགོས་པའི་དགོས་

འདུན་བཏོན་པ་དང་།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སྲེལ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་རང་

སྲེག་ལས་འགུལ་སྲེལ་མཁན་ཚོ་ཁིམས་འགལ་བར་བརྩིས་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་

མ་ཟད།  ལས་འགུལ་སྲེལ་སའི་ས་གནས་ཡོངས་རོགས་ལ་དམ་བསྒགས་བྱས་པ་དང་། 

རང་སྲེག་ལས་འགུལ་སྲེལ་མཁན་ཚོའི་གོགས་པོ་གོགས་མོ་དང་ནང་མི་ཚུན་འཛིན་

བཟུང་བཀག་བསྐིལ་བྱས་པ་དང་འདི་རྩད་སྣ་ཚོགས་འོག་སུན་གཙེར་བཟོ་བཞིན་ཡོད།  

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྩ་ཁིམས་ནང་གསལ་ལྟར་བོད་མི་

ཚོར་གཞི་རྩའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་།  དྲེ་བཞིན་སྤི་ཚོགས་

དང་དཔལ་འབྱོར།  ཆབ་སིད། རིག་གཞུང་གི་ཐོབ་ཐང་སྤོད་ཚུལ་ཁ་ནས་བཤད་པ་ཙམ་

མིན་པར་དོན་དངོས་ཐོབ་ཐང་དྲེ་དག་སྤོད་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་འདོན་བཞིན་ཡོད།  

ལོ་ངོ་བདུན་ཅུའི་རིང་བོད་མིར་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དག་གནོན་



85

དང་དམ་བསྒགས་འོག་དཀའ་སྡུག་གི་ལོ་ཟླ་བསྒིལ་ནས་སྡོད་དགོས་པའི་དུས་ཤིག་

དན་གསོ་བྱ་རྒྱུ་ལས་དགའ་འོས་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་རྩ་བ་ནས་མིན། “རྒྱ་ནག་

དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར་སོང་”ཞྲེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཕོ་བང་པོ་ཏཱ་ལའི་མདུན་ཐང་དུ་འཕྲྲེད་དར་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པོ་ཞིག་ཐོག་སྦར་ནས་རྒྱས་

ཉམས་ཆྲེན་པོས་མཛད་སྒོ་སྲུང་བརྩི་བྱས་ཀང་དོན་གི་བདག་པོ་བོད་མི་ཚོ་ཡིད་མུག་

ཅིང་། སྲེམས་ནང་མ་སྐིད་པ་བྱས་ནས་སྡུག་སྒོམ་བརྒྱག་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མྲེད།  

དྲེ་ཡང་མཛད་སྒོའི་སྟ་གོན་སྐབས་ཀི་བརན་ཐུང་ཞིག་ཕིར་གར་བྱུང་བའི་ནང་ལྷ་སའི་

བོད་པའི་བུད་མྲེད་གཅིག་གིས་ས་གནས་ནས་སྨྲྲེ་སགས་དང་བཅས་ཕོ་བང་པོ་ཏཱ་ལའི་

མདུན་ཐང་ནས་བརོད་དོན་ ”ཁོ་པ་ཚོར་ལྟོས་དང་། ངོ་ཚ་རྒྱུ་མྲེད་པར་དྲེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུའི་

བློ་ཁོག་གང་འད་རྲེད་པ་ཡིན་ནམ་” ཞྲེས་བརོད་ཀི་འདུག།  གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་

བདུན་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནི་ཡིག་ཆ་གལ་འགངས་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།  དྲེའི་ནང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་”ད་ཡོད་བོད་ནང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་

རྒྱུ་མིན་པ་དང་།  ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་དབང་དང་། མཚན་གནས། ཐོབ་ཐང་། 

འགན་དབང་བཅས་ལའང་དོ་ཕོག་རྩ་བ་ནས་མ་གཏང་བར་སར་རྒྱུན་ལྟར་གནས་རྒྱུ་་

”ཞྲེས་བཀོད་ཡོད།  འོན་ཀང་ལག་ལྲེན་ངོ་མའི་ཐོག་དྲེ་ལས་ཡོངས་སུ་ལྡོག་སྟྲེ་དབང་

ཆ་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཟུང་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་འགོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་རྐང་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  རྒྱལ་སྤིའི་འགོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་བསྒགས་གཏམ་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ན། བོད་མིའི་གཞི་

རྩའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངྲེས་པར་

སྲུང་སྐོབ་བྱྲེད་དགོས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་ལ་ནམ་ཡང་བརྩི་

བཀུར་ནམ་ཡང་བྱྲེད་ཀི་མྲེད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འགོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་འགྲེལ་བརོད་བྱྲེད་སྟངས་དྲེར་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་བཏང་ནས་”ཀྲུང་
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གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་”ཞྲེས་རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་དགོས་མཁོར་བསྟུན་

ནས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་འགྲེལ་བརོད་བྱྲེད་སྟངས་སར་མྲེད་གསར་

བཟོ་བྱས་པ་ནི་འོས་འཚམས་ཤིག་རྩ་བ་ནས་མ་རྲེད།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐོབ་ཀི་འགྲེལ་བརོད་གསར་པ་དྲེ་ལྟར་ན་དཔལ་འབྱོར་གི་གནས་

བབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དྲེ་གཞི་རྩའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་གལ་ཆྲེ་བར་བརྩིས་

ཡོད། བྱྲེད་བབ་དྲེ་ནི་རང་ཉིད་རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་སོལ་ལྟར་ཡོངས་ཁྱབ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་གི་ཁིམས་སྒིག་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་མ་ཐུབ་པར་བརྲེན་གཡོ་ཟོལ་བྱས་པའི་སིད་བྱུས་

ཁོ་ན་ཡིན།  བོད་མི་ཚོས་སྐབས་རྲེ་མི་སྒྲེར་དང་སྐབས་རྲེ་མི་མང་འདུ་འཛོམས་བྱས་

པ་སོགས་རྣམ་པ་འད་མིན་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་

བྱུས་ལ་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་གི་ལས་འགུལ་སྲེལ་ཏྲེ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་སྨྲ་བརོད་

རང་དབང་།  ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ།  ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་དགོས་པ།  འགོ་

འདུག་སྤོད་གསུམ་གི་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒགས་གང་ཡང་མྲེད་པར་ཅི་གར་ལོངས་

སུ་སྤོད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་སྤོད་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་འདོན་བཞིན་ཡོད།   ལས་

འགུལ་དྲེ་དག་ཡོངས་ལ་གཅིག་གྱུར་གི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་འབུར་འཐོན་འབྱུང་བཞིན་

པ་ནི་འཚེ་མྲེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་འབའ་ཞིག་ལ་བརྲེན་པ་དྲེ་ཡིན།   དུས་སྐབས་ཕལ་

མོ་ཆྲེར་བོད་མི་ཞི་རོལ་བ་དྲེ་དག་གིས་ལག་ཏུ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཐོགས་ཤིང་བོད་མིར་རང་དབང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་འབོད་སྒ་

བསྒགས་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སྲེལ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཞི་བའི་

ལམ་ནས་ངོ་རོལ་བྱྲེད་མཁན་ཚོར་བཅར་རྡུང་དང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ།  ལྷག་པར་

བཙོན་དུ་ལོ་མང་བཀག་བསྐིལ་འོག་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་ཚད་མྲེད་བཏང་དང་གཏོང་

བཞིན་ཡོད།  བོད་མི་མཁས་དབང་དང་། སྒྱུ་རྩལ་བ། ཤྲེས་ལྡན་མི་སྣ་སོགས་ཀིས་རྒྱ་

ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་སྐོན་བརོད་ཕྲན་ཚེགས་བྱས་པའམང་ཡང་ན་༸གོང་ས་
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༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ།  ཡང་ན་བོད་

མི་དྲེ་དག་གིས་རང་གི་གོང་ཚོའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་

དང་གནོད་ཚབས་ཆྲེ་བའི་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་གི་ལས་གཞི་སྲེལ་བ་དྲེ་རིགས་ལ་མི་

འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་ཚེ་དྲེ་མ་ཐག་འཇུ་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  

བོད་མི་གླུ་པ་དང་། རྩོམ་པ་པོ།  སྒྱུ་རྩལ་བ་སོགས་མང་དག་ཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདྲེ་འཇགས་དང་བརན་ལྷིང་ལ་གནོད་གཞི།   རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་

གི་ལས་འགུལ་སྲེལ་མཁན་ཡིན་པའི་མ་ཉྲེས་ཁག་གཡོགས་ཁོ་ནའི་འོག་ནས་བོད་མི་

དྲེ་དག་ལ་ལོ་མང་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད།  དཔྲེར་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ 

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྩོམ་པ་པོ་སྒོ་ཤྲེ་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རྒྱུ་རྐྲེན་གང་ཡིན་འགྲེལ་

བརོད་ཁ་གསལ་མ་བྱས་པར་སི་ཁོན་ཞིང་ཆྲེན་ཁིན་ཏུའུ་གོང་ཁྱྲེར་ནས་གོ་བུར་དུ་

འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ད་བར་དུ་གར་སོང་ཆ་མྲེད་དུ་གྱུར་ཡོད།  ཁོང་གིས་”ཁ་ཞིག་

མི་གག་ཀ་མྲེད་བྱུང་སོང་“ཞྲེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་གཅིག་སྲེལ་བ་རྲེད།  དྲེ་ནི་གཙོ་བོ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་དཔྲེ་དྲེབ་དཔར་སྐྲུན་ཐོག་ཁིམས་སྒིག་གསར་

པ་ཞིག་གཏན་འབྲེབས་བྱས་ཡོད།  ཁིམས་སྒིག་དྲེའི་དགོངས་དོན་འོག་དྲེབ་རིགས་

དཔར་སྐྲུན་དང་གསར་སྐྲུན་རིགས་ནམ་བྱྲེད་ཚེ་སད་ཕིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཤྲེས་ཡོན་

དོ་དམ་ལས་ཁུངས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་རྲེད།  སྒོ་ཤྲེས་རབ་རྒྱ་

མཚོ་ལགས་ཀི་རྩོམ་ཡིག་དྲེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁིམས་གསར་པ་དྲེར་མི་འདོད་པའི་

སྐོན་བརོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་ཁོང་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡོད།  སྤིར་ཁོང་གིས་ད་

བར་བོད་ཀི་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་སོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་སྐོར་ལ་དྲེབ་འགའ་ཤས་བིས་

མྱོང་ཡོད་འདུག   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྲེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་པདྨ་རོང་

ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཤྲེས་ཡོན་པ་བློ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་བམ་སྨྱུག་མིང་

ལ་དྷི་ལྷ་ལྡན་ལགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ནང་རྒྱ་ནག་ཁིན་ཏུའུ་གོང་ཁྱྲེར་ནས་འཛིན་



88

བཟུང་བྱས་འདུག  དྲེ་ཡང་ཁོང་ལོ་ན་ ༡༣ ཐོག་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཏྲེ་གསྲེར་ར་བླ་རུང་

སྒར་དུ་སོབ་གཉྲེར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཕིས་སུ་ལོ་ན་ ༢༧ སྟྲེང་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་

ལྷ་སའི་ཉྲེ་འདབས་སུ་ཆགས་པའི་གདན་ས་ཆྲེན་པོ་འབས་སྤུངས་དང་སྲེ་ར་གཉིས་སུ་

ནང་ཆོས་ཀི་གཞུང་ཆྲེན་མོར་སོབ་གཉྲེར་གནང་འདུག  ཁོང་གིས་རང་ཉིད་སོབ་དགྲེ་

བྱྲེད་ཡུལ་སྒྲེར་གི་སོབ་གྲྭའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་བྱས་པའི་སོབ་དྲེབ་

སོགས་བགོ་འགྲེམས་བྱས་པའི་ཉྲེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད།  

ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ཉིན་རྲེབ་གོང་རྨ་ལྷོར་རང་ལོ་ ༤༦ སོན་པའི་བོད་

ནང་གི་སན་ངག་པ་གགས་ཅན་རོང་པོ་དགྲེ་འདུན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་

གསལ་ཁ་མྲེད་པར་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ད་ཆ་གར་ཡོད་ཤྲེས་རོགས་མ་ཐུབ། ཁོང་

ནི་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།  སྐད་ཡིག་ལ་གཅྲེས་འཛིན་ཧ་

ཅང་ཡོད་པའི་སིང་སྟོབས་ཅན་གི་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་འདུག   ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ 

ནང་བོད་ནང་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆྲེ་བྱྲེད་པའི་གནས་སྟངས་ཡོད་བཞིན་དུ་”འཁོར་བ་

” ཞྲེས་པའི་སན་ངག་ཕོགས་བསྡུས་ཀི་དྲེབ་གཅིག་བཏོན་པ་དང་།  ཕོགས་མཚུངས་ 

”ཝ་སྲེང་བག་རྩོམ་རིག་ད་བ་” ཞྲེས་པའི་ནང་ཆྲེད་རྩོམ་སྲེལ་བཞིན་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁམས་འབི་རུ་རོང་ནས་ཡིན་པའི་གླུ་བ་ལྷུན་གྲུབ་གགས་པ་

ལགས་ཀིས་བོད་ལོངས་ནག་ཆུ་གོང་ཁྱྲེར་འབི་རུ་རོང་སིད་གཞུང་གི་དག་གནོན་ཅན་

གི་སིད་བྱུས་ལ་སྐོན་བརོད་ཀི་གླུ་གཞས་༼ཞྭ་མོ་ནག་པོ།༽ཞྲེས་བླངས་པར་བརྲེན་ཁོང་

ལ་མི་ལོ་དྲུག་གི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་འདུག  དྲེ་ཡང་གླུ་པ་

ཁོང་གིས་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ཞྭ་མོ་ནག་པོ་ཞྲེས་པའི་གླུ་གཞས་དྲེ་བླངས་ནས་ཟླ་གཉིས་

ཙམ་གི་རྲེས་ཏྲེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ བའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་བཀག་བསྐིལ་

བྱས་ཤིང་། འདི་ལོའི་ཕི་ཟླ་ ༦ ནང་ཁོང་ལ་ཁིམས་ཐག་བཅད་འདུག  དུས་ཡུན་མི་ལོ་

གཅིག་ལྷག་བཀག་ཉར་བྱས་ཪིང་ཁོང་ལ་ཁིམས་ཀི་འགོ་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ཁིམས་
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རྩོད་པ་ག་མ་བཅུག་པའི་ཁར་བཙོན་ཁང་དུ་བཅར་བརྡུང་བཏང་བ་དང་འདི་རྩད་ཚ་ནན་

བྱས་འདུག  ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཟླ་འགོར་མདོ་སད་རྩྲེ་ཁོག་ནས་བོད་མི་གཉིས་ལ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསང་བ་ཕིར་བསྒགས་བྱས་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གནོད་གཞིའི་ལས་

འགུལ་སྲེལ་ཚུལ་བཤད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡོད། དྲེ་ཡང་མཁའ་

འགོ་ཚེ་བརན་དང་ཚེ་རོ་གཉིས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ལ་བསྟོད་

གླུ་ཕུལ་བར་བསད་དྲེ་མཁའ་འགོ་ཚེ་བརན་ལགས་ལ་ལོ་བདུན་གི་དུས་བཀག་བཙོན་

འཇུག་བྱས་ཤིང་། ལོ་ལྔའི་ཁིམས་ཐག་བཅད་པ་དྲེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གནོད་གཞིའི་ལས་

ཀ་བྱས་པར་བརྲེན་ཡིན་ཚུལ་དང་། དྲེའི་ཁར་ལོ་གཉིས་བསྣན་པ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསང་

བ་ཕིར་བསྒགས་བྱས་པར་བརྲེན་ཡིན་ཚུལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད། བོད་མི་ཚེ་རོ་

ལགས་ལ་ལོ་གསུམ་གི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད།

བོད་ནང་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་འོག་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བའི་བོད་མི།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་འཛམ་གིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་མནར་གཅོད་དང་གདུག་

རྩུབ་ཅན་གི་ཁིམས་འགལ་ཉྲེས་ཆད་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་གོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་པ་

དྲེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀང་མིང་རགས་བཀོད་ཡོད།  གོས་ཆོད་དྲེའི་ནང་དོན་ལྟར་ན། 

གོས་ཆོད་དྲེར་མོས་མཐུན་མིང་རགས་འགོད་མཁན་གི་ཚོགས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཡིན་

རུང་ངྲེས་པར་དུ་གོས་ཆོད་ནང་གསལ་ལྟར་ཆ་རྐྲེན་ཁག་ལ་བརྩི་བཀུར་ཐོག་ལག་བསྟར་

དོན་འཁྱོལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་།  མིང་རགས་འགོད་མཁན་གི་ཚོགས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཚོས་ལོ་བཞི་རྲེའི་མཚམས་སུ་གོས་ཆོད་དྲེ་དག་ཇི་ཙམ་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་མྲེད་

ཀི་སན་ཐོ་ཞིག་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགོས་པ་དང་།  རྒྱལ་ཚོགས་ནས་ཀང་ལོ་ངོ་

བཞི་རྲེའི་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་མཚམས་སུ་ཚོགས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་དྲེ་དག་ཐོག་གོས་

ཆོད་དགོངས་དོན་འབྲུ་དོན་ཁག་ལ་ལག་བསྟར་ཇི་ཙམ་བྱས་མིན་རོག་ཞིབ་བྱྲེད་སོལ་

ཡོད་པ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལའང་རོག་ཞིབ་ཐྲེངས་ལྔ་པའམ་མཐའ་མ་དྲེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
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ལོར་གནང་ཡོད་པ་རྲེད་འདུག། རང་དབང་ཅན་གི་ཆྲེད་ལས་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་གིས་

དྲེ་ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཏོན་པའི་མནར་གཅོད་འགོག་ཐབས་དང་།  བཙོན་འཇུག་

བཀག་བསྐིལ་བྱྲེད་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་པ་དྲེ་དག་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་མ་བྱས་སྟབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བསྡོམས་ནང་

མཇུག་སྡོམ་རིང་པོ་ཞིག་བིས་པ་དྲེའི་ནང་།  རྒྱ་ནག་ལ་སྐོན་བརོད་ཤུགས་ཆྲེ་གནང་

འདུག   དྲེང་སྐབས་སུའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་ཚད་མྲེད་བཏང་

རྐྲེན་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་འཐོན་བཞིན་ཡོད། བོད་མི་དྲེ་རྣམས་བཙོན་

དུ་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་ཚད་མྲེད་ཕོག་རྐྲེན་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བའམ།  ཡང་ན་

བཙོན་གོལ་ཐོབ་ཀང་དྲེ་ས་བཅར་བརྡུང་དག་པོ་ཕོག་རྐྲེན་ལུས་ཀི་ནང་ཆར་རྨས་སྐོན་

ཚབས་ཆྲེ་ཕོག་སྟྲེ་འཆི་བར་ངྲེས་སྟབས་ཉྲེས་འཛུགས་ཡོང་བར་དོགས་ནས་རྒྱ་མི་བཙོན་

སྲུང་བས་འཕྲལ་མར་གོད་བཀོལ་བཏང་བ་དྲེ་འད་རྲེད།  དྲེར་བརྲེན་གོད་བཀོལ་བཏང་

ཡང་མི་ཚེ་ཧིལ་པོ་ནད་གཅོང་དུ་གྱུར་ནས་མལ་སར་ལྷུང་བའམ་དབང་པོ་བྲེད་མྲེད་དུ་

གྱུར་བ་རྲེད།  འདི་ལོར་མཚོན་ན།  ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མནར་གཅོད་འོག་བོད་

མི་གསུམ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། 

དྲེ་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ནང་རང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་པའི་ར་དབོན་པོ་དགོན་པའི་

དགྲེ་འདུན་པ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མའམ་ར་མྲེ་ལགས་ཀིས། བོད་རང་བཙན་གི་སྦར་ཡིག་

འགྲེམས་སྲེལ་བྱས་པར་བརྲེན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉྲེན་རོག་པས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་

གིས་རྡུང་རྡྲེག་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརལ་བ་བཏང་བའི་རྐྲེན་གིས་ཕི་ཚེས་ ༡༩ 

ཉིན་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ཉིན་བོད་མདོ་ཁམས་

ནག་ཆུ་འབི་རུ་རོང་ཆགས་རྩྲེ་ཤང་གོང་ཚོ་ལྔ་པ་ནས་ཡིན་པའི་དཀོན་མཆོག་སྦིན་པ་

ལགས་ལ་བཙོན་ཁང་དུ་རྡུང་རྡྲེག་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརལ་བ་བཏང་རྲེས་ཀླད་

པར་རྨས་སྐོན་ཚབས་ཆྲེ་ཕོག་པར་བརྲེན། ནང་མིས་ཤྲེས་རོགས་མྲེད་པར་བཙོན་
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ཁང་ནས་ལྷ་སའི་སན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཁིད་ཡོད་ཀང་དག་སྐྲེད་མ་བྱུང་བར་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ 

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ ཉིན་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད།  ཁོང་ཡུལ་སྐོར་སྤོ་འཆམ་པ་ཚོར་

སྣྲེ་ཤན་པ་ཡིན་ཞིང་ཁོང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསང་བ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་ཕིར་གགས་

བྱས་པའི་ཉྲེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ལོ་ ༢༡ བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཐག་

བཅད་ཡོད།  ལོ་ན་ ༣༦ ཙམ་སོན་པ་ནག་ཆུ་ནས་ཡིན་པའི་ནོར་བཟང་ལགས་ཀིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སོབ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཟྲེར་བ་སྲེལ་བ་དྲེར་མོས་མཐུན་མ་བྱས་

སྟབས།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་འཛིན་བཟུང་བཀག་བསྐིལ་བྱས་ནས་བཙོན་དུ་བཅར་

རྡུང་དག་པོ་བཏང་རྐྲེན་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད།  འོན་ཀང་ས་གནས་སུ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་ཚབས་ཆྲེ་བྱྲེད་བཞིན་པར་བརྲེན་ད་བར་གནས་ཚུལ་ཕིར་

བསྒགས་བྱུང་མ་ཐུབ་པར་ལུས།  ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་དྲེ་ལྟ་བུའི་དམ་བསྒགས་དང་

སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་འོག་བོད་མི་དྲུག་འདས་གོངས་ཕིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཕིར་གར་

བྱུང་ཡོད།  འབི་རུ་རོང་ནས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་གི་མ་རང་ལོ་ ༣༦ སོན་པ་ལྷ་མོ་ལགས་ལ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉྲེས་རྡུང་ཚབས་ཆྲེ་བཏང་རྐྲེན་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ནང་འདས་

གོངས་སུ་གྱུར་བ་དང་། ལྷ་མོ་ལགས་ལ་རྒྱ་གར་ནང་དངུལ་སྒོར་བཏང་བའི་ཉྲེས་མིང་

འོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་

འདུག རྒྱ་གར་སོགས་རང་གི་སྤུན་མཆྲེད་ཡོད་སར་དངུལ་གཏོང་རྒྱུ་དྲེ་བོད་མིའི་

ཁོད་སྤིར་བཏང་གི་ནང་མི་ཉྲེ་འབྲེལ་གི་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཐོག་ནས་ལྟ་དགོས་པ་ལས་དྲེར་

ཚབས་ཆྲེའི་ནག་ཉྲེས་བསགས་པའི་ལྟ་སྟངས་ཐོག་ནས་ལྟ་མི་རུང་།   ཕ་ཡུལ་འཕན་

པོ་རོང་ལང་ར་ཤང་ནས་ཡིན་པ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་བསམ་གྲུབ་བམ་ཆོས་མིང་དུ་

འཕྲིན་ལས་ཆོས་ལྡན་ལགས་དྲེ་ས་འབས་སྤུངས་དགོན་པའི་བདྲེ་དབྱངས་ཁང་ཚན་

ཀི་དགྲེ་འདུན་པ་ཡིན།  ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ལྷ་སར་དགྲེ་འདུན་པ་

བཅུ་དྲུག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་བྱྲེད་མཁན་ཁོངས་སུ་ཡོད།  ཁོང་
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་རྲེས་གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་དུ་ལོ་གསུམ་ཁིམས་

ཐག་བཅད་ཡོད།  ལོ་གསུམ་གི་དུས་བཀག་གཙང་རྲེས་གོད་བཀོལ་བཏང་ཡོད་ཀང་

སར་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་གང་ཡང་མྲེད་པར་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ལོ་བཞི་

ཡི་ཁིམས་ཐག་བཅད་འདུག   གསྲེར་ར་ནས་ཡིན་པ་དགུང་གངས་ ༤༢ སོན་པ་རྒྱལ་

གཅྲེས་པ་ཆོས་སྐིད་ལགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་བཞིའི་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་

ཐག་བཅད་ནས་དུས་ཚོད་གཙང་མཚམས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ ༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གི་མཚན་

མོའི་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་བཙོན་ཁང་ནས་གོད་བཀོལ་བཏང་ཡོད་ཀང་རང་ཁྱིམ་དུ་འབྱོར་

རྲེས་ལུས་པོ་ནད་གཅོང་ཚབས་ཆྲེ་བཟོས་པར་བརན་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པར་འདས་གོངས་

སུ་གྱུར་ཡོད།  རང་ལོ་ ༥༡ སོན་པ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཚེ་རིང་བག་གོ་ལགས་རྒྱ་

ནག་གིས་བཙོན་འཇུག་འོག་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་ཚད་མྲེད་བཏང་པར་བརྲེན།  ཕི་

ལོ་ ༢༠༠༠ ལོའི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༩ ཉིན་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ལོ་དུས་རོགས་

ཏྲེ་བཙོན་ནས་གོད་བཀོལ་ཐོབ་ཀང་ལུས་གཅོང་བཟོས་ཟིན་སྟབས།  ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ 

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་སྐུ་ཚེའི་འཕྲེན་པ་རོགས་འདུག   ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དགྲེ་

འདུན་ཤྲེས་རབ་ལགས་ལ་རྒྱ་མིའི་ཉྲེན་རོག་མི་སྣས་བཙོན་ཁང་ནང་སྡུག་སྦོང་མནར་

གཅོད་ཚད་མྲེད་བཏང་བར་བརྲེན་ལུས་ནད་གཅོང་དུ་གྱུར་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༡༨ ཉིན་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་

ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་དང་།  དྲེ་ལྟར་བྱྲེད་དགོས་དོན་ནི་ཁོང་གིས་

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སུ་རྲེན་གཞི་བྱས་པའི་སྲེར་བྱྲེས་ལྷོ་པ་ཁང་ཚན་གི་ཆོས་ལྡན་རིན་

པོ་ཆྲེའི་ཡང་སིད་སྐོར་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆྲེས་ལུང་བསྟན་བཀའ་སོབ་སྩལ་བ་ཞིག་

ཕིར་གགས་བྱས་པའི་ཉྲེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག   ཕ་ཡུལ་

ལི་ཐང་ནས་ཡིན་པའི་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་རྒྱ་

ནག་གིས་མནར་གཅོད་ཚད་མྲེད་བཏང་པར་བརྲེན་སན་ཁང་ནས་འཆི་གབས་བྱྲེད་
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སྐབས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༧ ནང་གོད་བཀོལ་བཏང་ཡོད་ཀང་མཐར་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་འདུག  ཁོང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདྲེ་

ལྲེགས་རིན་པོ་ཆྲེ་མཆོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བསད་དྲེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་འཛིན་

བཟུང་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད།

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་མུ་མཐུད་གར་སོང་ཆ་མྲེད་

དུ་གྱུར་པ།

དགྲེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་དགུང་གངས་དྲུག་ལ་སོན་སྐབས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་

ཆྲེན་སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད།  ཉིན་གསུམ་གི་རྲེས་ཏྲེ་ཕི་ལོ་ 

༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ནང་མི། དྲེ་བཞིན་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་པཎ་ཆྲེན་ཡང་སིད་རྩད་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོར་བསྐོ་

གཞག་བྱས་པ་བྱ་བལ་རིན་པོ་ཆྲེ་ཡང་བཙན་ཁིད་ཀིས་ད་བར་གར་སོང་ཆ་མྲེད་དུ་གྱུར་

ཡོད། འདི་ལོར་མཚོན་ན་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་དགྲེ་འདུན་ཆོས་

ཀི་ཉི་མ་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ནང་མི། བྱ་བལ་རིན་པོ་ཆྲེ་བཅས་པ་གར་སོང་ཆ་མྲེད་དུ་

གྱུར་ནས་མི་ལོ་ཧིལ་པོ་ ༢༦ འཁོར་བཞིན་ཡོད། འཛམ་གིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཆྲེད་ལས་མི་སྣ་དང་འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་འབྲེལ་མི་

སྣས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁོང་རྣམས་གང་དུ་ཡོད་མྲེད་ལན་འདྲེབས་ཁ་གསལ་དགོས་པའི་

འབོད་སྐུལ་བསྟུད་མར་བྱས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་རྣམས་བདྲེ་ཐང་ངང་ཡོད་

པ་ཁས་ལྲེན་ཙམ་བྱས་པ་མ་གཏོགས་འདོད་བློ་ཁྲེངས་པའི་ལན་འདྲེབས་ཁ་གསལ་

ཞིག་ད་བར་རྩ་བ་ནས་མ་སྤད་པར་གནས། དཔྲེ་མཚོན་གཅིག་འདིར་ཞུ་ན། བོད་རང་

སྐོང་ལོངས་ཟྲེར་བའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཡིན་ཁུལ་གིས་བོད་ནས་འཐུས་མི་ཁག་

གཅིག་ཁྲེ་ན་ཌར་སྲེབས་པ་རྲེད། ཚོགས་ཆུང་དྲེ་འགོ་ཁིད་མཁན་བོད་མི་པདྨ་དབང་

འདུས་ཟྲེར་བ་ཁོ་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཁྲེ་ན་ཌའི་གོས་ཚོགས་ཀི་
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ཕི་འབྲེལ་ལས་དོན་དང་། རྒྱལ་སྤིའི་ཡར་རྒྱས་ཚན་པའི་ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་ནང་

བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་བྱྲེད་སྐབས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་དང་འབྲེལ་བའི་དི་

བར་ལན་འདྲེབས་བྱྲེད་འདུག སྐབས་དྲེར་ཁོ་པས་བཤད་པ་ལྟར་ན། ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་དང་ནང་མི་སོགས་ཕིའི་ཤུགས་རྐྲེན་གིས་

སུན་གཙེར་བཟོ་བ་དྲེར་འདོད་བབ་རྩ་བ་ནས་མ་གནང་ཞིང་མི་ཚེ་བདྲེ་སྐིད་ལྡན་པའི་

ངང་སྐྲེལ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་ལན་འདྲེབས་བྱས་ཡོད། 

བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་བ། འཛམ་གིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྡུག་སྦོང་

མནར་གཅོད་འགོག་སྲུང་དང་། བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐོབ། རྒྱལ་སྤིའི་ཆོས་དད་རང་

དབང་སྲུང་སྐོབ། གར་སོང་ཆ་མྲེད་དུ་གྱུར་པའི་བྱིས་པ་རྩད་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་

གཙོས་འཛམ་གིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆྲེས་མཐོའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་

ཁང་བཅས་ཀིས་ལོ་ངོ་ ༢༥ ལྷག་རིང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་མཆོག་གང་དུ་

ཡོད་མྲེད་དང་སྐུ་གཟུགས་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་རྩད་ཞིབ་བསྟུད་མར་བྱས་ཡོད་ཀང་ད་

བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལན་འདྲེབས་ཁ་གསལ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་སྤད་མྲེད། 

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་མཆོག་ནི་འཛམ་གིང་ནང་དུས་ཡུན་རིང་ཤོས་བཀག་

བསྐིལ་བྱས་པའི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ 

ཟླ་ ༦ ནང་རྒྱལ་སྤིའི་རང་དབང་ཅན་གི་ཆྲེད་ལས་མི་སྣ་ལྔས་ཐུན་མོང་གགས་གཏམ་

ཞིག་སྲེལ་བའི་ནང་དུ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བཙན་ཁིད་བྱས་རྐྲེན་ད་བར་གར་སོང་ཆ་མྲེད་དུ་གྱུར་བའི་གནས་སྟངས་ཐོག་སྲེམས་

འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་བིས་འདུག་ཅིང་། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གི་བླ་སྤྲུལ་རྩད་འཚོལ་ཞུ་རྒྱུའི་སོལ་རྒྱུན་ལམ་ལུགས་ཐོག་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་

གིས་ཐྲེ་བྱུས་བྱས་ནས་ཁིམས་སྒིག་བསྐར་བཅོས་དང་གསར་པ་བཟོས་པ་དྲེ་དག་ལ་

བློ་འཚབ་ཆྲེན་པོ་གནང་བ་དང་སྦགས། ཁོང་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཀུན་གཟིགས་
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པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་མཆོག་གི་གནས་སྟངས་ཞིབ་ཕྲ་འགྲེལ་བརོད་དགོས་པ་མ་ཟད། 

རང་དབང་ལྡན་པའི་རོག་ཞིབ་མི་སྣ་ཆྲེད་གཏོང་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་

མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་བཅུག་དགོས་པ་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་རྒྱུས་

ལོན་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་ཡོད་འདུག།   

འགོ་འདུག་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་བྱས་པ།

ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་རྒྱས་མཚོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་རྣམས་ལ་

བཀོད་ཁྱབ་བརྡ་ཐོ་སོགས་བཀམས་ནས་ཕི་རྒྱལ་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱ་རྒྱུར་ཆྲེད་མངགས་

དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་ཤུགས་ཆྲེ་བཟོས་པ་དང་།  ཕི་རྒྱལ་ལྟ་ཞོག་བོད་རང་སྐོང་

ལོངས་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཙམ་ལའང་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་

ནས་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་པ་དང་།  ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྐབས་

གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ལ་བསད་ནས་ཕིར་སྐོད་ལག་དྲེབ་འཕྲོག་པའམ་སྐབས་རྲེ་སྡིགས་

ར་སྐུལ་བ། སྐབས་རྲེ་བོད་ཡུལ་རང་གི་ནང་དུ་གནས་མཇལ་འགོ་རྒྱུར་ཆོག་མཆན་ཞུ་

དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཅ་ཟིང་མགོ་རོག་ཆྲེན་པོ་ཆྲེད་མངགས་བཟོ་བཞིན་

ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་གསུམ་དུས་ཐྲེངས་ ༦༠ འཁོར་ལ་ཉྲེ་བའི་བདུན་ཕྲག་

གཅིག་གི་སོན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་ཡོངས་ལ་འགིམ་འགྲུལ་ཐོག་

དམ་བསྒགས་བཀག་སྡོམས་ཚབས་ཆྲེ་བྱས་ཡོད།  ལོ་དྲེར་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་

ཐྲེངས་ ༦༠ འཁྲེལ་བ་དང་།  བོད་མི་ཚོར་བོད་ཀི་ཕི་རོལ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་ནང་གི་

གོང་ཁྱྲེར་དང་གོང་རྡལ་ཕན་ཚུན་བར་རང་དབང་ཐོག་ནས་སྐོད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མ་སྤད་

པར་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་ཡོད།  བོད་མི་ཚོར་ལོ་གསར་དང་ཆོས་ཕོགས་ཀི་

དུས་དན་སྐབས་དགོན་པ་དང་གནས་སར་མཆོད་མཇལ་འགོ་རྒྱུའི་ལམ་སོལ་ཡོད་པ་

དྲེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆྲེད་མངགས་དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་བཟོས་པ་དང་།  ས་

གནས་བོད་མི་ཚོས་བརོད་པར་གཞིགས་ན།  གདན་ས་ཆྲེན་པོ་ཚོས་ཆོ་འཕྲུལ་སོན་
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ལམ་ཆྲེན་མོ་གོ་སྒིག་ཞུ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཀའ་འཁོལ་མྲེད་པར་རྩ་བ་ནས་ཞུ་

འཐུས་མི་ཆོག་ཅིང་།  ལྷག་པར་ཁམས་དང་ཨ་མདོའི་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་དགོན་པ་ཆྲེ་

ཁག་དྲེ་ཚོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༥ བཞྲེས་པའི་

༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆྲེན་ཉིན་མཆོད་མཇལ་བ་སོགས་ཕི་ནས་དགོན་པའི་ནང་མི་

སུ་གཅིག་གཏོང་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་འདུག  ཏོག་དབྱིབས་གཉན་

རིམས་ ༡༩ དམ་བསྒགས་ལྷོད་ཡངས་བཏང་རྲེས་རྒྱ་རིགས་ཡུལ་སྐོར་སྤོ་འཆམ་པ་

ཚོར་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་སོགས་ནང་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡོམ་གང་ཡང་མྲེད་པར་འགོ་

སྐོད་ཆོག་ཅིང་།   བོད་མི་ཚོའི་ལུས་པོར་སོག་བཤྲེར་ཐྲེངས་མང་བྱྲེད་དགོས་པ་དང་། 

ས་ཚིགས་མང་པོར་འགག་སྒོ་བཟོས་ནས་ཉྲེན་རོག་མི་སྣ་གངས་ཚད་སར་ནས་བོད་

མི་ཚོར་དམ་བསྒགས་ཚབས་ཆྲེ་བྱས་པ་མ་ཟད།  ལྷག་པར་གཞུང་གི་ལས་བྱྲེད་དང་

སོབ་ཕྲུག བགྲེས་ཡོལ་ལས་བྱྲེད་སོགས་ལྷ་ཁང་ནང་མཆོད་མཇལ་དང་གནས་སྐོར་

སོགས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱྲེད་དུ་མ་བཅུག་པ་རྲེད།  བོད་མིར་མཚོན་ན་རྒྱ་རིགས་དང་རྩ་

བ་ནས་མི་འད་བར་ཕིར་སྐོད་ལག་དྲེབ་འཁྱྲེར་ནས་ཕིར་སྐོད་ཆོག་པའི་མཐོངས་མཆན་

ཞུ་སྐབས་ཆྲེད་མངགས་སུན་པོ་བཟོ་བ་དང་།  འདི་རྩད་རིགས་མང་པོ་བྱས་ནས་དབྱྲེ་

འབྱྲེད་ཤུགས་ཆྲེ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས།  བོད་མི་རྣམས་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྐོད་རྒྱུར་

དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རྲེད། ཅི་སྟྲེ་བོད་མི་ཁག་གཅིག་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ནས་གནས་

མཆོག་རྡོ་རྲེ་གདན་དུ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་ཆོས་ཞུ་བར་

བཅར་ཐུབ་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་། བཀའ་ཆོས་མཇུག་མ་སྒིལ་གོང་བོད་ནང་ཕིར་

ལོག་བྱྲེད་དགོས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་བཀའ་བཏང་ཞིང་།  གལ་ཏྲེ་དུས་ཐོག་

ཕིར་ལོག་མ་བྱས་ཚེ་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆྲེད་སོགས་ཀིས་འགན་ཁུར་དགོས་

པའི་ཉྲེན་བརྡ་སྣ་ཚོགས་གཏོང་བཞིན་ཡོད།  དྲེ་ནས་བོད་མི་དྲེ་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་བོད་

དུ་འབྱོར་མཚམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་དྲེའི་ཕིར་སྐོད་ལག་ཁྱྲེར་བཙན་འཕྲོག་
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བྱས་ནས་འདི་རྩད་ཚ་ནན་བྱྲེད་པ་མ་ཟད། སྐབས་རྲེ་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་བཏང་བ་

དང་བཀག་བསྐིལ་སོགས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།  མདོར་ན་བོད་མི་ཚོས་ཕིར་སྐོད་ལག་ཁྱྲེར་

གསར་བཟོ་བྱ་རྒྱུ་དང་།  ཕིར་སྐོད་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས་བོད་མི་རྣམས་ནི་བཙོན་ཁང་ཆྲེན་པོ་ཞིག་

གི་ནང་དུ་ལུས་པ་དང་གཉིས་སུ་མྲེད།  

བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བོད་མིར་འབྲེལ་བ་བྱས་པ་དྲེ་དག་ཁིམས་འགལ་དུ་བརྩིས་པ།

ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་བརྡལ་ཆྲེ་བའི་དུས་སྐབས་འདིར་ཕན་ཚུན་ལུས་ཀི་འབྲེལ་

ལམ་ལ་རྒྱང་བགྲེད་དགོས་པ་ཁིམས་སོལ་ཡིན་ཡང་།  བརན་འཕྲིན་ལམ་ནས་འབྲེལ་

ལམ་རྒྱུན་སྐོང་དགོས་པ་ནི་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་ཆགས་ཡོད།  འོན་ཀང་བོད་ནང་ལ་

མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་བརན་ཆས་སོགས་ལ་

དོགས་གཞི་ཆྲེན་པོས་རོག་ཞིབ་ནན་པོ་བྱས་པ་སོགས་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱྲེད་པ་

དང་།  དུས་རག་ཏུ་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་དང་སྤི་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བོད་མི་ཚོས་

གང་བྱས་མིན་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོ་ཉུལ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།  དྲེ་ཡང་རྒྱལ་མཚམས་

མྲེད་པའི་གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་བཏོན་པའི་སན་ཐོའི་ནང་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ 

ལོར་བོད་ནང་ས་བྱི་ཞི་རོལ་ཆྲེན་མོ་བྱུང་རྲེས་ཉུང་མཐར་བོད་མི་ ༥༠ ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསང་བ་ཕི་སྡོད་བོད་རིགས་ཚོར་ཕིར་བསྒགས་བྱས་པའི་ཉྲེས་མིང་

འོག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་གིས་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད།  ལྷག་པར་ཉྲེ་བའི་ཆར་ནས་

བོད་ནས་ཕི་སྡོད་བོད་མིར་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་བྱས་པ་དྲེ་དག་ལ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ཉྲེས་མིང་སྣ་ཚོགས་བཏགས་ནས་བོད་མི་དྲེ་དག་འཛིན་བཟུང་བཙོན་

འཇུག་བྱྲེད་ཤུགས་ཆྲེ་རུ་བཏང་ཡོད།   བར་ལམ་ལོ་ཤས་རིང་ནས་བོད་མི་ཞི་རོལ་

བྱྲེད་མཁན་ཇྲེ་མང་དུ་ཕིན་པ་དང་།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ས་ཁྱོན་དུ་ས་བྱི་ཞི་རོལ་

ཆྲེན་མོ་བྱུང་སྐབས་ལོ་དྲེའི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་
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བོད་མི་གངས་ ༦༨༡༠ བྱུང་འདུག འདས་པའི་ལོ་བཅུའི་ནང་བོད་མི་ ༥༨༣ རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤྲེས་རོགས་ཐུབ་བྱུང་།  ཉྲེ་ལམ་ནས་

བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཁག་གཅིག་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོ་དང་འབྲེལ་

བ་བྱས་པའི་ཉྲེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་གིས་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་

བཅད་ཡོད།  བྱྲེད་བབ་དྲེ་དག་ནི་བོད་མིའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚད་ལས་བརལ་

བའི་བརས་བཅོས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།  འདིར་གནས་ཚུལ་གཅིག་དཔྲེ་མཚོན་ཙམ་དུ་

འགོད་ན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ནང་སྟྲེང་འགོ་དགོན་པའི་དགྲེ་

འདུན་པ་བཞི་ལ་ལོ་ ༥ ནས་ལོ་ ༢༠ བར་གི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་པ་དང་། 

བོད་མི་དྲེ་དག་གི་ནག་ཉྲེས་ནི་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིར་འབྲེལ་བ་བྱས་པ་

དང་།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་བལ་ཡུལ་གི་ས་འགུལ་སྐབས་བོད་མི་དྲེ་དག་གིས་བལ་

ཡུལ་ནང་བོད་མི་ཁག་གཅིག་ལ་ངལ་སྲེལ་རོགས་དངུལ་བཏང་ཡོད་ཚུལ་བཤད་ནས་

ཁིམས་ཆད་ཚད་ལས་བརལ་བ་བཀལ་འདུག 

ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒགས་ཆྲེ་རུ་བཏང་བ། 

བོད་མིའི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་བྱྲེད་སྒོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐྲེ་བྱུས་བྱྲེད་ཤུགས་ཆྲེ་རུ་

བཏང་རྐྲེན་ད་ཆ་བོད་མི་རྣམས་ལ་སུན་གཙེར་ཧ་ཅང་བཟོ་བཞིན་ཡོད། ཆོས་བྱྲེད་དགོན་

སྡྲེ་ཁག་ལ་མཚོན་ན་སོལ་རྒྱུན་ནང་ཆོས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་སོབ་གཉྲེར་

བྱྲེད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དམར་པོའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཤྲེས་ཡོན་

སོབ་གསོ་ཟྲེར་བ་སྲེལ་ནས་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་དམར་པོའི་རིང་ལུགས་སོབ་དགོས་

པའི་བཙན་བཀའ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཟླ་དཀིལ་ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ཤར་ཕོགས་ས་ཁུལ་གི་བོད་པའི་དགོན་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་རང་ལོ་ ༡༨ 

མ་སོན་པའི་བོད་པའི་གྲྭ་ཕྲུག་ ༢༠༠ ཙམ་དགོན་པ་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་ནས་གཞུང་

གི་སོབ་གྲྭར་སྒིག་ཞུགས་བྱྲེད་དུ་བཅུག་པ་མ་ཟད། ཟླ་བ་དྲེའི་ནང་དུ་བོད་ཤར་ཕོགས་
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ཇོ་བོ་དགའ་ལྡན་བཤད་གྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་དགོན་པ་ནས་བོད་པའི་གྲྭ་ཕྲུག་རང་ལོ་ ༡༥ 

མ་སོན་པ་མི་གངས་ ༢༠ དགོན་པ་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 

༦ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསྲེར་ར་བླ་རུང་སྒར་གི་དགྲེ་འདུན་པའི་གངས་འབོར་ཉུང་

འཕྲི་ཤུགས་ཆྲེ་བྱྲེད་ཆྲེད་དགྲེ་འདུན་བཙུན་གངས་ ༤༨༠༠ ཙམ་དགོན་པ་ནས་གནས་

དབྱུང་བཏང་བ་དང་། གྲྭ་བཙུན་དྲེ་དག་གི་གྲྭ་ཤག་དང་སྒོམ་ཁང་སོགས་འཕྲལ་མར་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྩ་མྲེད་བཟོས་ཡོད། དྲེར་བརྲེན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་བོད་པའི་བཙུན་

མ་གསུམ་གིས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་གནས་སུ་གར་ནས་རང་ཤི་བརྒྱབ་པ་རྲེད།  ཕོགས་

མཚུངས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཕི་ཟླ་ ༥ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡ་ཆྲེན་སྒར་ནས་གྲྭ་བཙུན་

དང་ནང་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་པ་བོད་མི་གངས་ ༣༦༠༠ ཙམ་དགོན་པ་ནས་ཕིར་འབུད་

བཏང་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་གཅྲེས་ཆོས་གཅྲེས་ཀི་སོབ་གསོ་ཟྲེར་བའི་ལས་འགུལ་ནང་

མཉམ་ཞུགས་བྱྲེད་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་དམར་པོའི་ལྟ་གྲུབ་སོབ་ཁིད་

བྱས་འདུག  ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་བོད་མི་བཙུན་མ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བར་མ་བཟོད་ནས་རང་ཤི་བརྒྱབ་

ཡོད། གནས་ཚུལ་དྲེའི་སོན་ཙམ་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྱ་མདའ་དགའ་ལྡན་མཁའ་

སྤོད་གིང་དགོན་པའི་བཙུན་མ་གངས་ ༡༠༠ དགོན་པ་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་ཡོད་

ཅིང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཁམས་འབི་རུར་བོད་ཕྲུག་ལོ་ན་ ༡༣ མ་སོན་པ་རྣམས་

དགོན་པར་སྒིག་ཞུགས་མི་ཆོག་པར་དམ་བསྒགས་བྱས་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་

རྒྱལ་གཅྲེས་སོབ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཟྲེར་བར་བསད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀིརི་

དགོན་པའི་དགྲེ་འདུན་པ་གངས་ ༣༠༠ ཙམ་བཙན་ཁིད་བྱས་འདུག  ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ 

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་མཁར་དམར་དགོན་པ་

བཙན་དབང་འོག་ནས་སྒོ་བརྒྱབ་ཏུ་བཅུག་ནས་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་རང་ཁྱིམ་དུ་བསོགས་

ནས་སྐ་སར་དབབ་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད། བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
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གི་རྒྱལ་གཅྲེས་ཆོས་གཅྲེས་ཀི་སོབ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཟྲེར་བ་སོགས་དམ་བསྒགས་

ཅན་གི་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་ལ་ངོ་རོལ་བྱྲེད་སྐབས་འཛེམས་ཟོན་སྤུ་ཙམ་མྲེད་པར་འཛིན་

བཟུང་བཀག་བསྐིལ་བྱས་པ་དང་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཆད་བཏང་བ་སོགས་བྱྲེད་

བཞིན་ཡོད།  ང་ཚོའི་གངས་ཐོར་གཞིགས་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༠༩ བར་ལོ་

གཅིག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཞི་རོལ་བ་མི་གངས་ ༤༦༥༧ འཛིན་བཟུང་

བྱས་ནས་དྲེ་དག་ཁོངས་ནས་བོད་མི་ ༣༧༡ ལ་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་ཅིང་།  བོད་

མི་ ༩༩༠ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཁིད་བྱས་རྐྲེན་གར་སོང་ཆ་མྲེད་དུ་གྱུར་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ས་བྱི་ཞི་རོལ་ཆྲེན་མོ་བྱུང་རྲེས་བོད་མི་ ༢༩༧ འདས་གོངས་སུ་གྱུར་

ཡོད།  བོད་མི་དྲེ་དག་ཁོད་ཁག་གཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐད་ཀར་མཚོན་གིས་

བསྣུན་ནས་བསད་པ་དང་། ལ་ལ་བཙོན་ཁང་ནང་སྡུག་སྦོར་མནར་གཅོད་ཚད་མྲེད་

མྱངས་ནས་ཤི་བ་སོགས་བྱུང་ཡོད། 
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུའི་རིང་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གཏོར་
བཤིག་བཏང་བ།

རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་ཆ་སོམས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་བཞི་སྟོང་གི་ཐོག་ཏུ་གནས་པའི་བོད་

མཐོ་སྒང་ལ་ས་ཁྱོན་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ས་ཡ་གཉིས་དང་ཕྲེད་ཙམ་ཡོད།  བོད་མཐོ་སྒང་ནི་

འཛམ་གིང་གི་མཐོ་སྒང་མཐོ་ཤོས་དང་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་ཤོས་དྲེ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་།  འཛམ་

གིང་གི་ཡང་ཐོག་ཅྲེས་འབོད་པ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་ཡོད།  བོད་མཐོ་སྒང་འདི་གོ་ལའི་

ལྷོ་བྱང་གི་སྣྲེ་གཉིས་ཕུད་འཛམ་གིང་ནང་འཁྱགས་རོམ་མང་ཤོས་དང་འཐུང་ཆུའི་འབྱུང་

ཁུངས་ཆྲེ་ཤོས་ཤིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།  དྲེར་བརྲེན་ཚན་རིག་པ་ཚོས་བོད་མཐོ་སྒང་འདི་

ཉིད་ལ་” འཛམ་གིང་གི་སྣྲེ་མོ་གསུམ་པ་”ཞྲེས་འབོད་བཞིན་ཡོད།  བོད་མཐོ་སྒང་དུ་

འཁྱགས་རོམ་རྒྱ་ཁྱོན་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པོ་ཡོད་པ་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས་ཨྲེ་ཤི་ཡྲེའི་གཙང་

ཆུ་ཆྲེ་ཤོས་དང་གལ་ཆྲེ་ཤོས་བཅུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།  གཙང་ཆུ་དྲེ་

དག་ལ་ལྷོ་དང་ལྷོ་ཤར་ཨྲེ་ཤི་ཡའི་མི་འབོར་ཐྲེར་འབུམ་གཅིག་དང་དུང་ཕྱུར་བརྒྱད་ཀིས་

འཚོ་རྲེན་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་འཛམ་གིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀིས་སན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་པའི་ནང་།  འཛམ་གིང་གི་མི་འབོར་ལྔ་ཆ་གཅིག་ལྷག་གི་སྤི་

ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་གི་གནས་སྟངས་ལ་བོད་ཀི་གཙང་ཆུ་དྲེ་དག་གིས་ཤུགས་

རྐྲེན་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པོ་ཐྲེབས་བཞིན་ཡོད་པ་བཀོད་འདུག།  རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་བཙན་

བཟུང་མ་བྱས་གོང་ཨིན་ཇིའི་རྩི་ཤིང་དཔྱད་རིག་གི་མཁས་དབང་དང་རྒྱལ་ཁམས་

མྱུལ་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཕརན་སི་སི་ཀིང་ཌམ་ལགས་ཀིས་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་འད་མིན་

ནང་ཕྲེབས་ནས་རོག་ཞིབ་ཐྲེངས་འགའ་ཤས་བྱས་མྱོང་ཡོད་པ་ཁོང་གིས་བོད་མཐོ་

སྒང་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཇི་འད་ཡིན་སྐོར་བརོད་པའི་ནང་། “བོད་མཐོ་སྒང་ནི་རང་བྱུང་གི་སྐྲེས་

མོས་ཚལ་ཆྲེན་པོ་ཞིག་དང་འད།“ཞྲེས་མངོན་པར་བསྟོད།  བོད་མིར་མཚོན་ན་རང་

གི་ཕ་སར་གངས་ལོངས་ལྷ་ལྡན་ཞིང་ཞྲེས་འབོད་ཅིང་། འཛམ་གིང་གི་རི་མཐོ་ཤོས་
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ཆགས་ས་དང་།  གཙང་ཆུ་རིང་ཤོས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པ་མ་ཟད།  བོད་ལྷོ་ཕོགས་

སུ་ཆགས་པའི་གདོད་མའི་ནགས་ཚལ་ཧ་ཅང་སྟུག་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་དུས་རབས་མང་

པོའི་རིང་གཅྲེས་སྲུང་བྱས་པ་དང་།  རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསྡམས་ཏྲེ་རི་དྭགས་རྔོན་མི་ཆོག་

པ།  གནས་རི་དང་གནས་མཚོར་བརྩི་བའི་སིད་པའི་རི་བོ་དང་མཚོ།  དྲེ་བཞིན་ནགས་

དང་བཅས་པར་ཡུལ་ལྷ་དང་ཀླུ།  བཙན་སོགས་ཀི་གནས་གཞིར་བརྩིས་ནས་དྲེ་དག་

ལ་གང་བྱུང་བརྡབ་གསིག་མ་བཏང་བར་རང་བྱུང་ཁམས་དང་ཞི་བདྲེ་བག་ཕྲེབས་ངང་

མཐུན་གཤིབ་ཀི་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ཡོད།   དྲེར་བརྲེན་

བོད་མི་ཚོས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་ནས་བོད་མིའི་སོལ་རྒྱུན་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་

པའི་འབས་བུར་བོད་ཀི་རང་བྱུང་སྐྲེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་དྲེ་དག་ལམ་ལྷོངས་ལྡན་པའི་

ཐོག་ནས་སྲུང་སྐོབ་ཉར་ཚགས་ཐུབ་ཡོད།  རྨ་འབི་ར་གསུམ་དང་།  རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ། 

སྲེངྲེ་ཁ་བབ། རྨ་བྱ་ཁ་བབ། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ། གང་ཆྲེན་ཁ་བབ། བུམ་ཆུ། ལྷོ་བག་

གསྲེར་ཆུ་བཅས་གིང་ཆྲེན་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡའི་གཙང་པོ་ཆྲེ་ཤོས་དང་གལ་ཆྲེ་ཤོས་དྲེ་དག་སྦག་

བཙོག་རྩ་བ་ནས་མྲེད་པ་མ་ཟད།  ཆུའི་འབབ་ཤུགས་ལའང་རང་བྱུང་གི་འཕྲེལ་གིབ་མ་

གཏོགས་མིས་དོ་ཕོག་བཏང་བ་སོགས་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མྱོང་མྲེད།  འོན་ཀང་རྒྱ་མིས་

བོད་སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་རྲེས་བོད་ཀི་རང་བྱུང་སྐྲེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་སར་མ་

གགས་པའི་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་དང་།  གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་གི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་

ཆུང་སྣ་ཚོགས་སྲེལ་ཞིང་། བོད་ཀི་གཙང་ཆུ་དང་རྒྱུག་ཆུ་སོགས་སྦག་བཙོག་བཟོ་བ།  

རི་དྭགས་སྡྲེབས་གསོད་བྱས་པ་དང་།  ལ་ལར་རྩྲེད་མོའི་འདུ་ཤྲེས་ཀིས་དོན་མྲེད་རྔོན་

པ།  ནགས་གསྲེབ་ཕོན་ཆྲེ་གཅོད་བྲེག་བྱས་པ། གཙང་ཆུ་ཆྲེ་ཁག་ཡོངས་རོགས་ཐོག་

ཆུ་རགས་བརྒྱབ་པ་སོགས་གོ་བུར་བོད་ཀི་སྣོད་བཅུད་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆྲེ་བཏང་

ནས་སོལ་རྒྱུན་བོད་མིའི་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་དྲེ་དག་རྩ་མྲེད་བཏང་ཡོད།

ས་གནས་བོད་མི་ཁོར་ཡུག་ལས་འགུལ་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་བྱས་པ།
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ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་པིང་གིས་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་དུ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དང་

ཁོར་ཡུག་ཉམས་པ་སར་གསོའི་བྱ་གཞག་ཐོག་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུར་ཁས་འཆྲེ་བཞིན་

དུ།  བོད་མི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་པ་དག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་མུ་མཐུད་

བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པ་དྲེ་ནི་ཁ་ཞྲེ་མི་མཚུངས་པའི་གནས་སྟངས་ཡ་མཚན་པོ་ཞིག་མིན་

ནམ།  གཤམ་དུ་བོད་མི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་པ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁིམས་ཆད་

ཕོག་པའི་གནས་ཚུལ་ཤྲེས་རོགས་བྱུང་བ་ཁག་གཅིག་བཀོད་ཡོད།

* ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༣ ནང་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་བཟང་དང་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་རང་

ཁྱིམ་ནས་བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ཟྲེར་བའི་ཁོངས་གཏོགས་རྒྱ་མ་གོང་ཚོའི་ཉྲེན་རོག་ལས་

ཁུངས་ཀི་ཉྲེན་རོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད། ཁོང་གཉིས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་

ལྷ་སའི་ཉྲེ་འགམ་དུ་ཆགས་པའི་རྒྱ་མའི་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་ལས་གཞིར་ངོ་རོལ་བྱས་

པར་བརྲེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད།

* རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་པ་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལགས་

སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གནའ་རས་རྐུ་འཁྱྲེར་བྱས་མྲེད་ཀང་མ་ཉྲེས་

ཁ་ཡོག་གིས་ཉྲེས་འཛུགས་བྱས་ནས་མི་ལོ་ ༡༥ བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་

པ་རྲེད།  སྤིར་ཁོང་ནི་བོད་མི་ཚོང་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  རྨ་འབི་ར་གསུམ་སྲུང་སྐོབ་

ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཐོག་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་སྲེལ་མཁན་ཞིག་

ཡིན་འདུག

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ཉིན་བོད་མི་འབོག་པ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་པ་ཨ་ཉ་

སྲེང་སྒ་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ལོ་གཅིག་གི་རྲེས་ཏྲེ། ཕི་

ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉིན་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆྲེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་འབིང་རིམ་མི་

དམངས་ཁིམས་ཁང་ཟྲེར་བས་སྤི་ཚོགས་ལ་དཀྲུག་རྐྲེན་བསངས་པ་སོགས་ཀི་ཉྲེས་མིང་
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འོག་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཐྲེར་འདོན་གནང་མཁན་ཨ་ཉ་སྲེང་སྒ་ལགས་ལ་ལོ་བདུན་གི་

བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད།  ཁོང་གིས་ས་གནས་སུ་རྒྱ་མིས་ཁིམས་འགལ་

ཐོག་ནས་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་གི་ལས་གཞི་དང་། གཞུང་གི་ལས་བྱྲེད་པ་ཚོས་ལོག་

ཟ་རུལ་སུངས་བྱས་པ།  མགོ་ལོག་ས་ཁུལ་དུ་ཁིམས་འགལ་གི་རི་དྭགས་རྔོན་པ་དང་

ཤིང་ནགས་གཅོད་བྲེག་སོགས་ལ་ངོ་རོལ་བྱས་རྐྲེན་ས་གནས་བོད་མི་ཚོས་ཁོང་ལ་ཆྲེ་

མཐོང་དང་བརྩི་བཀུར་ཆྲེན་པོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

* ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ ཉིན་དཀོན་མཆོག་སྦིན་པ་ལགས་ལ་རྒྱ་མིའི་

ཉྲེན་རོག་པས་བཙོན་ཁང་ནང་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརལ་བ་བཏང་རྐྲེན་

འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད།  སྤིར་ཁོང་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ནས་ལོ་ངོ་ 

༢༡ རིང་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད།  ཁོང་གིས་ཁམས་འབི་རུའི་ནང་གི་

ནགས་ལྷ་ཛམ་བའི་གནས་རིར་རྒྱ་མིས་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བྱས་པར་ངོ་རོལ་བྱས་

རྐྲེན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག  

* ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩོམ་པ་པོ་དང་། སོབ་

གསོ་བ།ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་པ་རུས་པའམ་སས་རྣམ་ལགས་དང་། བོད་ཀི་ཆབ་སིད་

བཙོན་ཟུར་གངས་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་ལགས། བོད་ཀི་གསྲེར་ར་རོང་ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་

རྩོམ་པ་པོ་དང་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་གངས་སྐྲེས་སྒྲུབ་པ་སྐབས་ལགས་དང་། བོད་ཀི་

ཆབ་སིད་ལས་འགུལ་བ་དང་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་གངས་བུ་གཡུ་བྷྲུམ་ལགས་འཛིན་

བཟུང་བཙན་ཁིད་བྱས་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་བོད་རང་སྐོང་ཟྲེར་བའི་མི་དམངས་བདྲེ་འཇགས་

ལས་ཁང་གིས། “ནག་སྲེལ་གཤྲེད་བཅོམ་གི་ལས་འགུལ་”ཟྲེར་བ་དྲེའི་ནང་ཁིམས་

འགལ་གི་བྱ་སྤོད་ ༢༢ བཀོད་ནས་དྲེ་དག་ལ་ཁག་དཀི་བྱས་ཏྲེ་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་
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སྐོབ་ཀི་ལས་དོན་ཡོངས་རོགས་ཁིམས་འགལ་དུ་བརྩི་བ་དང་།  འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་རྒྱ་རིགས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་གཏྲེར་ལས་བཟོ་གྲྭ་སོགས་ལ་མུ་མཐུད་བོད་ནང་

ཆུ་མཛོད་ཆྲེན་པོ་བརྒྱག་རྒྱུ་དང་།  བོད་ཀི་གནས་རིས་གཙོས་རི་འདབ་སུ་གཏྲེར་ཁ་

སོག་འདོན་ལས་གཞི་སྲེལ་ཆོག་པའི་མཆོག་མཆན་སྤོད་བཞིན་ཡོད། 

བོད་ཀི་རི་དྭགས་གངས་ཚད་གོ་བུར་དུ་ཇྲེ་ཉུང་སོང་བ།

བོད་ཀི་རི་དྭགས་ཀི་གངས་འབོར་གོ་བུར་དུ་ཇྲེ་ཉུང་དུ་སོང་བ་དྲེ་མངོན་གསལ་དོད་

པོ་ཆགས་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆྲེད་མངགས་བོད་ཀི་རི་དྭགས་རྔོན་རྒྱུར་དམ་

བསྒགས་བཀག་སྡོམ་མ་བྱས་པ་མ་ཟད།  སྐབས་རྲེ་རི་དྭགས་རྔོན་རྒྱུར་རྒྱུད་སྐུལ་བྱས་

པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་བྱུང་ཡོད།  དྲེར་བརྲེན་བར་ལམ་ནས་བོད་ཀི་རི་དྭགས་གངས་

འབོར་ཧ་ཅང་ཇྲེ་ཉུང་དུ་སོང་ཡོད།  དྲེ་ས་རྒྱ་མི་ཐོག་མར་བོད་སར་བཙན་འཛུལ་བྱས་

ནས་ཡོང་སྐབས་བཅིངས་བཀོལ་དམག་མིས་མྲེ་མདའ་སྦག་སྦག་བརྒྱབ་ནས་རི་དྭགས་

ཧ་ཅང་མང་པོ་སྡྲེབས་གསོད་བྱས་པ་ས་གནས་བོད་མི་རན་གས་ཁག་གཅིག་གིས་

དངོས་མཐོང་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད།  ཕི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་

ནང་རྒྱ་མིའི་ལས་བྱྲེད་པ་ཚོས་བོད་ཀི་རྒྱུག་ཆུའི་ནང་འབར་རས་གཡུགས་ནས་ཉ་ཧ་

ཅང་མང་པོ་སྡྲེབས་གསོད་བྱས་པའང་ས་གནས་བོད་མི་ཚོས་དངོས་མཐོང་བྱུང་ཡོད།  

བོད་མི་ཚོར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཤུགས་རྐྲེན་ཆྲེན་པོ་ཡོད་སྟབས་

སོག་གཅོད་ཀི་ལས་ལ་སྡོམ་བཞིན་ཡོད་པ་རྲེད།  རྒྱ་རིགས་ལས་བྱྲེད་ཚོར་ཡང་དྲེ་

ལྟར་ལས་ངན་གསོག་མི་རུང་བ་བརོད་ཀང་ཉན་འཇོག་རྩ་བ་ནས་བྱྲེད་ཀི་མྲེད།  འབར་

རས་ཆུར་གཡུགས་པ་དྲེས་རྒྱུག་ཆུ་རྣམས་སྦག་བཙོག་བཟོས་ནས་ས་གནས་ཡུལ་མིའི་

འཐུང་ཆུ་བརོགས་པར་བརྲེན་འཐུང་མི་རུང་བ་བཟོ་བཞིན་ཡོད།   བོད་མི་རྣམས་ནི་མི་

ཚེའི་ནང་སོལ་རྒྱུན་བོན་ཆོས་དང་ནང་ཆོས་ཀི་ཤུགས་རྐྲེན་ཧ་ཅང་ཡོད་སྟབས་ཚོང་གི་

ཁྲེ་སང་ལ་བསམས་ནས་རི་དྭགས་རྔོན་རྒྱུའི་ལུགས་སོལ་མྲེད།  བོད་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་
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སྐབས་ནས་རི་ཀླུང་རྩ་ཚིག་དང་རི་རྒྱ་རླུང་རྒྱ་སོགས་ཁིམས་སོལ་གཏན་འབྲེབས་ཀིས་

རི་དྭགས་ཀི་སོག་ལ་བག་ཚ་མྲེད་པར་རྔོན་མི་ཆོག་པར་བསྡམས་པ་དྲེ་ལྟར་རྲེད།  དྲེ་

ཡང་ཨིན་ཇིའི་དམག་དཔོན་སི་རོ་ལིང་ Captain C. Rawling ལགས་ཀིས་བིས་

པའི་ ”ཕུལ་བྱུང་གི་མཐོ་སྒང་” ཞྲེས་པའི་དྲེབ་དྲེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༠༥ ལོར་དཔར་སྐྲུན་བྱས་

པའི་ནང་འཁོད་དོན།  ང་རང་ཡོད་སའི་ས་ཆ་ནས་གོམ་འགའ་ཤས་སོས་རྲེས་ཤར་

ཕོགས་དང་བྱང་ཕོགས་ཀི་མཚམས་བར་ཤྭ་བས་ཁྲེངས་འདུག གངས་ཀ་བརྩི་བ་ཡིན་

ན་ཆིག་ཁི་ལྔ་སྟོང་ནས་ཁི་གཉིས་ལས་མི་ཉུང་བ་འདུག    ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ 

བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་རྩ་ཆྲེའི་རི་དྭགས་རྩ་སྟོང་འགོ་རྒྱུའི་ཉྲེན་ཁ་ཡོད་རིགས་

རྣམས་ལ་རྔོན་རྩྲེད་བརྩྲེད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་སྤད་པ་རྲེད།   གཞུང་གི་བྱྲེད་བབ་

དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས་ཁིམས་འགལ་ཐོག་ནས་རི་དྭགས་རྔོན་མཁན་ཇྲེ་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་

ཡིན་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་རྲེད།  དྲེར་བརྲེན་ཕི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་

ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ འགོ་སྟོད་བར་བོད་ཀི་རྩ་ཆྲེའི་རི་དྭགས་རྣམས་ཆྲེད་མངགས་ཚོང་

ཁྲེའི་དོན་དུ་རྒྱ་ཆྲེ་རྔོན་པ་མ་ཟད།  ཁིམས་འགལ་ཐོག་ནས་རི་དྭགས་རྔོན་མཁན་རྒྱ་མི་

ཞིག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་བོད་མི་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་བཀག་

སྡོམ་བྱས་རྐྲེན་རྒྱ་མི་དྲེ་རླུང་ལངས་ནས་བོད་མི་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་དམར་གསོད་

བཏང་ཡོད།  བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་དམ་པ་ཁོང་ནི་རི་དྭགས་སྲུང་སྐོབ་བྱྲེད་མཁན་ས་

གནས་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་འདུག  རྒྱ་མིས་བག་ཚ་སྤུ་ཙམ་མྲེད་པར་སྡིག་ལས་ལ་གཞོལ་

བ་དྲེས་ས་གནས་བོད་མི་རྣམས་ཀི་སྲེམས་ཁམས་ནང་འཁང་ར་དང་བློ་ཕམ།  འཇིགས་

སྣང་སོགས་མི་བདྲེ་བ་ཧ་ཅང་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་རྲེད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་གཙོ་བོར་དམིགས་ནས་

རི་དྭགས་དང་གཅན་གཟན་གི་པགས་རིགས་ཀི་ཞྭ་གོས་སོགས་བཟོས་ནས་རྒྱན་ཆ་ཧ་

ཅང་མཆོར་པོ་གོན་པའི་ལམ་སོལ་ལག་བསྟར་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་
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བཀའ་སོབ་སྩལ་བ་ལྟར།  གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོས་ཀང་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་སྲུང་དང་

ལྲེན་ཞུས་ཏྲེ་གཅན་གཟན་གི་པགས་རིགས་དྲེ་དག་ལོངས་སུ་སྤོད་རྒྱུ་འཕྲལ་མར་སང་

བླང་འཇུག་ལྡོག་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་རྲེད།   དྲེར་བརྲེན་པགས་

པའི་དོན་དུ་རི་དྭགས་རྔོན་པ་སོགས་ལས་ངན་བསག་རྒྱུའི་རིགས་ཀང་ཇྲེ་ཉུང་དུ་ཕིན་

ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ལ་ཞབས་འདྲེགས་རླབས་ཆྲེན་བསྒྲུབས་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་མི་

སྲེབས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ཞབས་འདྲེགས་ཤུགས་ཆྲེ་ཤོས་

བསྒྲུབས་པ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཐུབ་ཡོད།  འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་

གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་དང་མི་མང་འདུ་འཛོམས་སྐབས།  དྲེ་བཞིན་སྤོ་སྐིད་སོགས་

གཏོང་སྐབས་ཆྲེད་མངགས་གཅན་གཟན་པགས་རིགས་ཀིས་བཟོས་པའི་གོས་ཟོམ་

སོགས་གོན་དགོས་པ་དང་ཅི་སྟྲེ་མ་གོན་ཚེ་ཉྲེས་ཆད་ཚུན་དགལ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཉྲེན་

བརྡ་བཏང་བ་དངོས་ཡོད་རྲེད།  བྱྲེད་བབ་དྲེ་དག་ནི་ཁ་ཞྲེ་གཏན་ནས་མི་མཚུངས་པ་

ཞིག་ཡིན་པ་སོས་ཅི་དགོས།

བོད་ནང་ཤིང་སྣ་ཚོད་མྲེད་གཅོད་བྲེག་གིས་ནགས་གསྲེབ་ཉམས་རྒུད་བཏང་བ།

ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ གོང་ལ་མཚོན་ན། བོད་མདོ་སད་ཤར་ཕོགས་དང་ཁམས་ཀི་ལྷོ་ཤར།  

ཀོང་པོའི་ས་ཁུལ་བཅས་སུ་ཨྲེ་ཤི་ཡ་ནང་མའི་ནགས་གསྲེབ་རིང་ཤོས་གས་ཡོད་པ་

ཚན་རིག་པས་བཤད་ཡོད་ཅིང་།  ལྷག་པར་ཚན་རིག་པ་འགའ་ཤས་ནས་ནགས་གསྲེབ་

ཀིས་ཡོངས་སུ་དཀིགས་པའི་མཐོ་སྒང་བོད་ཀི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་གནས་སྟངས་དྲེ་ནི་

ལྷོ་ཕོགས་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཨྲེ་མྲེ་ཛོན་གདོད་མའི་ནགས་ཚལ་དང་འད་བར་གནད་འགག་

ཆྲེན་པོས་མཚུངས་བསྡུར་ཡང་བྱས་ཡོད།  རྒྱ་མིས་བོད་སར་དབང་བསྒྱུར་བྱས་རྲེས་

བོད་ཀི་གདོད་མའི་ནགས་གསྲེབ་དྲེ་དག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཤིང་སྣ་གཅོད་འབྲེག་

ཚོང་ལས་ཁང་གིས་རང་ཁྲེ་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་སྣང་བ་གང་དན་གིས་བག་མྲེད་སྤོད་ཡུལ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་བ་རྲེད། 
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རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གིང་ནང་ཤིང་ཆ་ཕོན་ཆྲེ་ཤོས་ལོངས་སུ་སྤོད་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཆགས་

ཡོད་སྟབས།  བོད་མཐོ་སྒང་ནས་ཤིང་སྣ་ཕོན་ཆྲེ་གཅོད་བྲེག་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ཉིན་

མཚན་བསྟུད་མར་འོར་འདྲེན་བྱས་དང་བྱྲེད་མུས་ཡིན་པར་བརྲེན།  བོད་ཀི་ནགས་

གསྲེབ་རྩ་མྲེད་འགོ་རྒྱུར་སར་དང་མི་འད་བའི་ཤུགས་རྐྲེན་ཆྲེན་པོ་ཞིག་ཐྲེབས་བཞིན་

ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ བར་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ནགས་གསྲེབ་བརྒྱ་

ཆ་ ༤༦ རྩ་མྲེད་བཏང་ཟིན་པ་དང་།  དྲེ་སོན་བོད་ཀི་ནགས་གསྲེབ་ཁྱབ་ཚད་ས་ཆའི་

རྒྱ་ཁྱོན་ཧྲེག་ཊར་ ༢༥:༢ ཡིན་པ་དང་།  ད་ཆ་བོད་ཀི་ནགས་གསྲེབ་ཁྱབ་ཚད་ཀི་ས་

ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཧྲེག་ཊར་ ༡༣:༥༧ མ་གཏོགས་མྲེད་པར་གྱུར།  བོད་ལྷོ་ཤར་དང་བྱང་

ཤར་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་ནགས་གསྲེབ་ཕོན་ཆྲེ་གཅོད་འབྲེག་བྱས་རྐྲེན་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༨ 

ལོར་འབི་ཆུའི་ཆུ་ལོག་གི་དོན་རྐྲེན་བྱུང་བ་མ་ཟད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་འབྲུག་ཆུའི་

ཆུ་ལོག་གི་དོན་རྐྲེན་དྲེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྲེར་ཐུག་ཡོད།  ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་

བྱུང་རྲེས་རྒྱ་མིའི་ཚན་རིག་པ་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱུ་རྐྲེན་གང་ཡིན་ཐད་ཉམས་ཞིབ་བྱས་

ཡོད།  འཛམ་གིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འབི་ཆུའི་ཆུ་ལོག་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་

ཆུང་གིས་སན་ཐོའི་ནང་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོའི་འབི་ཆུའི་ཆུ་ལོག་གི་རྐྲེན་རྩ་ལྟྲེ་བ་དྲེ་འབི་

ཆུའི་ཡུལ་གཤོང་ཁུལ་དང་།  ལྷག་པར་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་ནས་ཤིང་སྣ་ཚོད་མྲེད་གཅོད་

འབྲེག་བྱས་པ་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཆུ་ལོག་དྲེ་དག་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཚན་རིག་པས་

ར་སྤོད་བྱས་འདུག   རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཤིང་སྣ་གཅོད་འབྲེག་ཚོང་ལས་ཁང་གངས་

བདུན་ཅུས་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་ ༡༩༩༨ བར་བོད་ཀི་ཁམས་ཕོགས་ས་ཁུལ་ནས་

ཤིང་ཆ་མང་ཉུང་ཚད་གཞི་ཤོ་གཟུགས་མ་ cubic metres ས་ཡ་ ༡༢༠ གཅོད་

འབྲེག་བྱས་པ་དྲེ་དག་དངུལ་འགྱུར་བྱས་ན་ཁྲེ་བཟང་དང་ཁལ་འབབ་སོགས་ཚང་མ་

བསྡོམས་ན་རྒྱ་སྒོར་ཐྲེར་འབུམ་གཉིས་དང་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༤༡ ཡོད་འདུག   ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ནང་བྱུང་བའི་འབྲུག་ཆུའི་ཆུ་ལོག་ལ་མཚོན་ན། ས་གནས་ཡུལ་མི་ཚོས་
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ཆུ་ལོག་གི་དོན་རྐྲེན་གཙོ་བོ་ནི་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་ཁུལ་དྲེར་

ལག་བསྟར་བྱས་པའི་སིད་བྱུས་གསར་པའི་འོག་ཆུ་ཤུགས་གོག་ཁང་གསར་པ་གངས་ 

༡༥༦ བརྒྱབ་པ་དང་།  དྲེའི་ཆྲེད་ནགས་གསྲེབ་ཕོན་ཆྲེ་གཅོད་འབྲེག་བྱས་རྐྲེན་ཆུ་

ལོག་དྲེ་ལྟར་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།   ས་གཤིས་དཔྱད་

རིག་གསར་ཤོག་དུས་དྲེབ་ Journal of Geophysical Research ནང་ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ནང་འབྲུག་ཆུའི་ཆུ་ལོག་འབྱུང་རྐྲེན་གཙོ་བོ་དྲེ་ཆར་ཞོད་ཧ་ཅང་ཆྲེ་བ་དང་

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༥ ནང་ཝྲེན་ཆོན་ས་ཁུལ་དུ་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆྲེ་བརྒྱབ་པ།  ལྷག་

པར་འབྲུག་ཆུའི་ས་ཁུལ་དུ་རང་བྱུང་རྩི་ཤིང་དང་ཤིང་སྣ་ཕོན་ཆྲེ་གཅོད་འབྲེག་བྱས་རྐྲེན་

ཡིན་པ་སན་ཐོའི་ནང་གསལ་པོར་བཀོད་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་བཏོན་པའི་ཧིན་དུ་

ཀུཤི་ས་ཁུལ་རོག་ཞིབ་སན་ཐོའི་ནང་དུའང་བོད་ནང་ཤིན་སྣ་ཕོན་ཆྲེ་གཅོད་འབྲེག་བྱས་

པའི་གནས་ཚུལ་བཀོད་པར་གཞིགས་ན། ཕི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་

ཀི་ལོ་མཇུག་མཚམས་སུ་བོད་མཐོ་སྒང་ལྷོ་ཤར་ཚ་དོད་རན་པའི་ས་ཁུལ་ནང་ཤིང་སྣ་

གཅོད་འབྲེག་ལས་གཞི་སྲེལ་སྐབས་ཐང་ཤིང་ཡོད་པ་དྲེ་དག་ཡོངས་རོགས་རྩ་མྲེད་

བཏང་ཡོད་པ་སན་ཐོ་དྲེའི་ནང་གསལ་འདུག  

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་གཙང་ཆུ་ཆྲེ་ཁག་ཐོག་ཆུ་མཛོད་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པོ་དྲེ་འད་མང་

པོ་བརྒྱབ་པར་བརྲེན་ཉྲེན་ཚབས་ཆྲེ་རུ་སོང་བ། 

གོང་དུ་ལུང་འདྲེན་བྱས་པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཟྲེར་བའི་ནང་།  ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཀི་

གཙང་པོ་དང་མཚོ། དྲེ་བཞིན་མཚེའུ་སོགས་ལ་དོ་ཕོག་གང་ཡང་བཏང་མྲེད་ཅིང་ཆུའི་

སྤུས་ཀར་ཡང་ལྷད་རྩ་བ་ནས་ཞུགས་མ་བཅུག་པར་དྭངས་གཙང་གི་ཡོན་ཏན་སར་རྒྱུན་

བཞིན་ལྷུང་ལྷུང་དུ་འབབ་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་ཡོད།  འོན་ཀང་

དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ནི་དྲེ་ལས་ལྡོག་སྟྲེ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་གཙང་ཆུ་དང་རྒྱུག་ཆུ་

རྣམས་སྦག་བཙོག་བཟོས་པ་དང་ཆུ་མཛོད་བརྒྱབ་ཟིན་པའམ་རྒྱག་བཞིན་པ།  ཡང་ན་
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འབྱུང་འགྱུར་བརྒྱག་རྒྱུར་ངྲེས་པ་སོགས་ལས་འཆར་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་སྲེལ་བཞིན་

ཡོད།  ཆུ་མཛོད་དྲེ་དག་གི་འབབ་ཤུགས་ལ་བརྲེན་ནས་གོག་ཁང་མང་པོ་བཟོ་བ་དང་། 

གོག་ཤུགས་ཀི་འཐོན་སྐྲེད་གང་ཡོད་པ་དྲེ་དག་རྒྱ་ནག་གི་གོང་ཁྱྲེར་ཆྲེ་ཁག་ནང་དུ་

གོག་ཤུགས་ཀི་འཐོན་སྐྲེད་མ་ལྡྲེང་པ་རྣམས་ཁ་སྐོང་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  བོད་

ཀི་རང་བྱུང་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་གི་ལས་གཞི་ཡང་གོག་ཤུགས་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས་

རྒྱ་སྐྲེད་གཏོང་བཞིན་ཡོད།  རྒྱལ་སྤིའི་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༣༠ མཚམས་བར་མཁའ་དབྱིངས་སུ་ནག་རས་དུག་རླངས་

ཉུང་འཕྲི་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལྲེན་བྱས་པ་རྣམས་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་སད་བོད་ནང་ཆུ་མཛོད་ལ་

བརྲེན་པའི་ཆུ་ཤུགས་གོག་འཐྲེན་ལས་གཞི་རྒྱ་སྐྲེད་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་གཙང་ཆུ་སོགས་ལ་བརྲེན་པའི་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་ལས་

གཞི་དང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་གོག་ཤུགས་འཐོན་སྐྲེད་ལས་གཞི་དྲེ་དག་ཁོར་ཡུག་ལ་

གནོད་འཚེ་མྲེད་ཅྲེས་གདྲེང་སོབས་ཆྲེན་པོས་འཁྱོག་བཤད་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་ཀང་།  

ཁོར་ཡུག་དང་སྤི་ཚོགས་ལ་དོ་ཕོག་དང་གནོད་སྐོན་མྲེད་ཅྲེས་ཁ་ཚོན་གཅོད་དཀའ་

བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི་དྲེ་ས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཆུ་མཛོད་ཆྲེན་པོ་དྲེ་དག་ས་ཡོམ་གི་

རྐྲེན་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད།   རྒྱལ་སྤིའི་རོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་ 

Probe International བཏོན་པའི་སན་ཐོའི་ནང་དུ་རྒྱ་མི་ས་གཤིས་དཔྱད་རིག་

པ་སྐུ་ཞབས་ཕན་ཞའོ་ཡིས་ཆྲེད་རྩོམ་ཞིག་བིས་པའི་ནང་།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཝྲེན་

ཁོན་ (Wenchuan) དུ་བརྒྱབ་པའི་ས་ཡོམ་དྲེའི་འབྱུང་རྐྲེན་ལྟྲེ་བ་ནི།  ཉྲེ་འགམ་

དུ་ཡོད་པའི་ཛི་པིང་པུ་ཆུ་མཛོད་ (Zipingpu Dam) བརྒྱབ་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་

ཟད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆྲེན་གི་སླུ་དིན་ (Ludian) ནང་བྱུང་བའི་

ས་འགུལ་དྲེ་ཡང་ཞི་ལའོ་དུའུ་  (Xiluodu dam) ཟྲེར་བའི་ཉྲེ་འགམ་གི་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཆུ་མཛོད་བརྒྱབ་པ་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ས་ཡོམ་གི་དོན་རྐྲེན་བྱས་ཡོད་པ་
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གསལ་པོར་བཤད་ཡོད།  ད་དུང་ཁོང་གིས་ཆུ་མཛོད་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པོའི་ནང་བསགས་

པའི་ཆུའི་ལིད་ཤུགས་ལ་བརྲེན་ནས་ས་ཡོམ་ཆྲེ་ཆུང་གི་རྐྲེན་བྱས་སིད་པར་བཤད་

ཡོད།   སྟབས་མ་ལྲེགས་པ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བརྒྱབ་པའི་ཆུ་མཛོད་

ཆྲེན་པོ་དྲེ་དག་ས་ཡོམ་གི་ཉྲེན་ཁ་ཆྲེ་ཤོས་དང་འབིང་ཡོད་སའི་ས་ཁུལ་ཤ་སྟག་ཡིན་

འདུག  སྤིར་མཐོ་སྒང་བོད་ནི་ས་བབ་ཆགས་སྟངས་ཐོག་ནས་ས་འགུལ་ཡང་ཡང་འབྱུང་

ས་ཞིག་ཡིན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས། ཁོར་ཡུག་ཤུགས་རྐྲེན་རོག་ཞིབ་ཁིམས་གཞི་་་་

ཟྲེར་བ་དྲེར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་བསྐར་བཅོས་བྱས་འདུག།  དྲེའི་དགོས་དམིགས་

ནི་ཁིམས་ཀི་ནུས་པ་ཆྲེ་རུ་གཏོང་ཆྲེད་ཡིན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་

ཕོག་ཇི་ཙམ་གཏོང་མིན་རྩད་ཞིབ་དང་། ས་གནས་ཡུལ་མིར་གོ་བསྡུར་སྦངས་བཤད་

ཀིས་བསམ་ཚུལ་འདུ་ལྲེན་སོགས་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པར་མུ་མཐུད་ཆུ་མཛོད་གསར་

རྒྱག་ལས་གཞི་སྲེལ་ཀང་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་དཔྲེར་ན།  བོད་ལྷོ་ཤར་ཉག་རོང་རོང་

གི་ཉག་ཆུའི་ཆུ་ཁ་གཉིས་ཀི་ཆུ་མཛོད་ཐོག་ལྲེང་ཧྲེ་ཀོ་ (Lianghekou) ཆུ་མཛོད་

རྒྱག་སྐབས་བོད་མི་ ༦༠༠༠ ཙམ་སོ་སོའི་ཕ་མྲེས་ཡང་མྲེས་ཆགས་ཡུལ་ནས་གཞུང་

གིས་བཙན་ཤྲེད་བྱས་རྐྲེན་གནས་སོ་བྱྲེད་དུ་བཅུག་ཡོད།  སན་ཐོའི་ནང་གསལ་བ་

ལྟར་ན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གིང་ནང་ཆུ་མཛོད་མཐོ་ཤོས་ཨང་གསུམ་པ་དྲེ་

བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༣ ལོའི་བར་བསྒྲུབ་ཟིན་པ་བྱ་རྒྱུ་རྲེད་འདུག ཆུ་མཛོད་གསར་པ་

ཡོད་ས་དྲེ་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་བརྒྱ་ཙམ་གི་རྒྱང་ཐག་བར་གི་སྐམ་ས་ཡོངས་རོགས་ཆུ་

དྲེའི་འོག་ཏུ་ཚུད་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་།   སྐམ་ས་དྲེ་དག་སྟྲེང་གནའ་གོང་དང་།  དགོན་

པ།  སྟོན་འབས་ཡག་པོ་སྐྲེ་སའི་ས་ཞིང་བཟང་པོ།   དྲེ་བཞིན་གནས་རི་རྩ་ཆྲེན་ཁག་

གཅིག་བཅས་ཆུའི་ནང་འབྱིང་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ར་སྤོད་བྱུང་ཡོད་འདུག། 

གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བྱྲེད་སྐབས་སིགས་རོས་གཙང་ཆུ་སྦགས་པ།

གངས་རི་དང་གཏན་འཇགས་ཀི་འཁྱགས་རོམ་བཞུར་བ་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཀི་ཆུ་བོ་
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ཆྲེན་པོ་འབི་ཆུ་དང་རྨ་ཆུ་གཉིས་ཀི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་བརྲེན་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སྤི་ཚོགས་དཔལ་

ཡོན་དར་འཕྲེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  ཆུ་བོ་དྲེ་གཉིས་མུ་མཐུད་རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱུག་ནས་མི་

འབོར་ས་ཡ་མང་པོའི་འཚོ་རྲེན་དུ་གྱུར་བ་དང་།  རྒྱ་ནག་གི་སྤི་ཚོགས་དང་། དཔལ་

འབྱོར། ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབ་སོགས་བརན་ལྷིང་ཡོང་རྒྱུའི་ཐད་བོད་མཐོ་སྒང་གི་

ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་བཟང་པོ་དགོས་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆྲེན་པོ་ཆགས་ཡོད།  

རྒྱ་ནག་ནང་གི་གཙང་ཆུ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཙམ་ལ་སྦག་བཙོག་གི་གནོད་སྐོན་ཆྲེན་པོ་ཕོག་

ཟིན་པ་དང་།  གཙང་ཆུ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཙམ་ལ་སྦག་བཙོག་གི་གནོད་སྐོན་ཚབས་ཆྲེ་ཕོག་

པར་བརྲེན་ཆུ་བོ་དྲེ་དག་དུག་ཆུར་གྱུར་ནས་ལུས་ལ་རྲེག་པ་ཙམ་ཡང་མི་འོས་པ་ཆགས་

ཟིན།  མཚོ་དང་ཆུ་མཛོད་བཞི་ཆ་གསུམ་ཙམ་མིའི་འཐུང་ཆུ་དང་ཉ་གཟུང་རྒྱུའི་འཚོ་

ཐབས་སུ་བརྲེན་མི་རུང་བར་སྦག་བཙོག་ཏུ་གྱུར་ཟིན་པ་རྲེད།  བློ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་བོད་

མཐོ་སྒང་གི་གཙང་ཆུ་དྲེ་དག་ཀང་ད་ཆ་མྱུར་པོའི་ཐོག་ནས་སྦག་བཙོག་ཆགས་བཞིན་

ཡོད།  དྲེ་ནི་གཙོ་ཆྲེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་ལས་གཞི་རྒྱ་

སྐྲེད་དང་གོང་གསྲེབ་དྲེ་དག་གོང་ཁྱྲེར་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཟྲེར་བའི་ལས་གཞི་དྲེ་དག་ཐོག་

ཤུགས་གནོན་ཆྲེན་པོ་བརྒྱབ་པར་བརྲེན་ནས་དཀའ་ངལ་དྲེ་དག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།    

བོད་མཐོ་སྒང་གི་གཙང་ཆུ་སྦག་བཙོག་གི་གནས་སྟངས་གཉིས་དཔྲེ་མཚོན་དུ་འགོད་

ན།  བོད་ཤར་ཕོགས་དར་རྩྲེ་མདོའི་ཉྲེ་འགམ་མི་ཉག་ལྷ་སྒང་དང་།  ལྷ་སའི་ཉྲེ་འགམ་

རྡོ་དཀར་གོང་ཚོའི་གཙང་ཆུ་སྦག་བཙོག་ཚབས་ཆྲེ་བཟོས་པ་དྲེ་དག་ཡིན།  ཁམས་

མི་ཉག་ལྷ་སྒང་གི་ལི་ཆུ་ཞྲེས་པའི་རྒྱུག་ཆུའི་ནང་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བཟོ་ལས་ཁང་ 

Ronda Lithium Co.Ltd གིས་གཏྲེར་རས་སིགས་རོ་བསྐྱུར་བའི་དབང་གིས་ཉ་

ཕོན་ཆྲེ་སྡྲེབས་ཤི་ཐྲེབས་པར་བརྲེན།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ཉིན་ས་གནས་

བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་གཞུང་ལམ་དུ་ཐོན་ནས་ཞི་རོལ་ལས་འགུལ་སྲེལ་ཡོད།  

འོན་ཀང་ས་གནས་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་མི་ཞི་རོལ་བ་ཚོར་གནས་སྐབས་
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རིང་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་གི་ལས་གཞི་དྲེ་དག་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་

ནས་བོད་མི་དྲེ་དག་ཞི་འཇམ་བྱུང་མཚམས་མུ་མཐུད་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བྱས་རྐྲེན་

མང་ཚོགས་ནས་གཞུང་གིས་སྐག་རྫུན་བཤད་པ་ཤྲེས་རོགས་བྱུང་འདུག དྲེ་ལྟ་བུ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྒྱུག་ཆུ་སྦག་བཙོག་བཟོས་པ་ཐྲེངས་དང་པོ་མ་རྲེད།  དྲེ་ཡང་ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ལོར་ལི་ཆུར་སྦག་བཙོག་བཟོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་བྱུང་བ་དང་། དྲེ་ལ་

བརྲེན་ནས་ཉ་སོགས་ཆུར་གནས་པའི་སོག་ཆགས་མང་པོ་ཤི་བ་རྲེད།  ཆུ་སྦག་པར་

བརྲེན་ས་གནས་ཡུལ་མིའི་འཐུང་ཆུར་ཡང་དཀའ་ངལ་ཆྲེན་པོ་བཟོས་ཡོད།  ཕོགས་

མཚུངས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཉྲེ་འགམ་རྡོ་

དཀར་དང་། གཟིམ་ཕུག་གོང་ཚོའི་༼ལྷུན་གྲུབ་རོང་། གཞིས་རྩྲེ་ས་ཁུལ་༽ནང་དྲེ་འད་

བའི་གནས་སྟངས་དཔྲེ་མཚོན་དུ་འགོད་ཆོག   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་སའི་ཉྲེ་འགམ་

རྒྱ་མ་གོང་ཚོར་ཟངས་ཀི་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བྱས་པའི་རས་སིགས་ཀིས་རྒྱུག་ཆུ་

སྦགས་པར་བརྲེན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ས་གནས་བོད་མི་ ༡༠༠༠ 

ལྷག་ནས་ཞི་རོལ་བྱས་ཡོད།  གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བྱྲེད་ས་དྲེ་ནི་ཡར་ཀླུངས་གཙང་

པོའི་ཆུ་རྒྱུན་གི་ཉྲེ་འཁིས་སུ་ཆགས་ཡོད།  ཡུལ་མི་ཚོས་རྒྱུག་ཆུ་དྲེ་ལས་འཐུང་ཆུ་

དང་། ཞིང་ཆུ་འདྲེན་གཏོང་བྱས་པ།  དྲེ་བཞིན་སྒོ་ཕྱུགས་འཚོ་སྐོང་བྱྲེད་ཡུལ་བཅས་

ཡིན་པ་རྲེད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱྲེད་པ་ཚོས་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར།  གཙང་ཆུ་དྲེ་དག་

རང་བཞིན་གིས་འབགས་པ་ཞིག་ལས་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བྱས་ནས་མ་རྲེད་ཅྲེས་

འགན་ཁུར་རྩ་བ་ནས་མྲེད་པར་སྟབས་བདྲེའི་ལམ་ནས་གཡོལ་ཐབས་ཁོ་ན་བྱྲེད་བཞིན་

ཡོད།  འོན་ཀང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར།“རྒྱ་མི་ཚན་རིག་པ་ Xiang གིས་བིས་པའི་ནང་། 

“ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་སྲེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་བྱྲེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ནི།  གཏྲེར་ཁ་

སོག་འདོན་ལས་གཞི་མང་པོ་འགོ་བཞིན་པ་མ་ཟད།  གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བྱྲེད་སྐབས་

དྭངས་སིགས་ཕྲེ་བའི་སིགས་རོ་དཔྲེར་ན། ཞ་ཉྲེ་དང་། ཟངས། ཏི་ཚ། ལགས་རིགས་
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ནག་སྐ་ (manganese) སོགས་ཀི་སིགས་མ་ས་སྟྲེང་དུ་ལུས་པ་དྲེ་དག་རྒྱུག་ཆུ་

དང་ཆུ་ཕྲན་སོགས་ནང་ཤོར་ནས་ས་གནས་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཉྲེན་ཁ་ཚབས་ཆྲེ་བཟོས་

པ་མ་ཟད།  རྒྱུག་ཆུ་དང་གཙང་པོ་གཞན་ཡང་བཙོག་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཉྲེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆྲེན་

པོ་ཡོད།” ཅྲེས་འཁོད།  དྲེ་ཡང་རྡོ་དཀར་གོང་ཚོའི་ས་གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་

མའི་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་ལས་གཞིར་ངོ་རོལ་བྱྲེད་སྐབས་ས་གནས་ཡུལ་མི་གཅིག་

གིས་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་བརོད་དོན། “ས་མོ་ཡིན་ན་བོད་མཐོ་སྒང་

གི་གཙང་པོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་བསིལ་ལ།  མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་རི་ཀླུང་གིས་བསྐོར་

བའི་ཡུལ་ལོངས་ཀུན་གིས་ཡིད་སོན་བྱྲེད་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།  ད་ཆ་གཙང་ཆུ་དྲེ་

དག་ནང་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་བྱས་པའི་སིགས་རོ་གཡུག་སྟབས་ཡུལ་མིའི་འཚོ་རྲེན་

ལའང་ཉྲེན་ཚབས་ཆྲེན་པོ་བཟོ་བཞིན་ཡོད།”  ཅྲེས་བརོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན།

རྒྱ་ནག་གི་ས་གཤིས་དཔྱད་རིག་པ་ཚོས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཚོད་དཔག་སན་ཐོ་ཞིག་

བཏོན་པའི་ནང་འཁོད་དོན་ལྟར་ན།  མཐོ་སྒང་བོད་ཀི་ས་ཆར་ཟངས་གཏྲེར་གི་ཐོན་ཁུངས་

ཇི་ཙམ་ཡོད་མྲེད་ལིད་ཚད་ཚོད་དཔག་བྱྲེད་པ་ཡིན་ན་ཊོན་ས་ཡ་ ༣༠ ནས་ ༤༠ བར་

ཡོད་པ་དང་།  ཏི་ཚ་ཊོན་ས་ཡ་ ༤༠ ཡོད་པ། ལགས་ཊོན་ཐྲེར་འབུམ་འགའ་ཤས་ཡོད་

པ་ར་སྤོད་ཐུབ་ཡོད། གཡུ་ལུང་ཟངས་ཀི་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོན་ (Yulung Copper 

mine) བྱྲེད་སའི་ས་གནས་སུ་ཟངས་ཊོན་ས་ཡ་ ༧.༨ ས་གནས་དྲེར་ཡོད་པ་སན་

ཐོའི་ནང་གསལ་ཡོད།  དྲེ་ལྟར་ན་བོད་ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་

ཟངས་ཀི་འཐོན་འབོར་ཆྲེ་ཞིང་། བོད་མཐོ་སྒང་ནི་གིང་ཆྲེན་ཨྲེ་ཤི་ཡའི་ནང་ཟངས་གཏྲེར་

ཕོན་ཆྲེ་ཤོས་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་གཉིས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་བཀོད་འདུག  བོད་ནང་ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༥ ནས་བཟུང་སར་མ་གགས་པའི་ཆུ་ལོག་དང་ས་རུད།  ནགས་གསྲེབ་ལ་མྲེ་

ཤོར་བ་སོགས་གོད་ཆག་རིགས་ཇྲེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་པ་དང་།  སྤིར་གོ་ལའི་གནམ་
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གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཤུགས་རྐྲེན་བོད་ནང་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྲེན་པོ་ཡོད།  ལྷག་པར་

བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཏྲེར་ཁ་སོག་འདོནདང་།  ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་ལས་

གཞི།  གོང་ཁྱྲེར་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ལས་གཞི་རྒྱ་སྐྲེད་བྱྲེད་བཞིན་པ་དང་།  བོད་ནང་

ཡུལ་སྐོར་སྤོ་འཆམ་ལོ་རྲེ་ནས་ལོ་རྲེ་བཞིན་ཇྲེ་མང་དུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ལ་

བརྲེན་ནས་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་སར་བས་ཛ་དག་ཅན་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད།   

གཤམ་དུ་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔའི་ནང་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་གི་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གོད་ཆག་

ཕོག་པའི་དོན་རྐྲེན་གསལ་འདོན་བྱས་ཡོད།  དང་པོ། (ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༡༧ ཉིན་དང་།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་སོ་སོར་)མངའ་རིས་རུ་ཐོག་ས་

ཁུལ་དུ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆྲེ་བའི་གངས་རུད་ཀི་གོད་ཆག་མི་འད་བ་གཉིས་བྱུང་ནས་མི་

དགུའི་ཚེ་སོག་ཤོར་ཡོད།  དྲེ་རྲེས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ནང་བོད་ཤར་ཕོགས་ཡུལ་

ཤུལ་དང་མགོ་ལོག་ས་ཁུལ་དུ་ཁ་བ་བུ་ཡུག་ཧ་ཅང་འཚུབ་པར་བརྲེན་མི་ཆིག་འབུམ་

ཉིས་ཁི་ཙམ་གི་སྡོད་ཁང་ལ་དོ་ཕོག་བཏང་བ་མ་ཟད། སོག་ལའང་ཉྲེན་ཚབས་ཆྲེན་པོ་

བཟོས་ཡོད། དྲེ་བཞིན་ཡུལ་མིའི་ཟོག་སྲེམས་ཅན་ས་ཡ་གཅིག་ཙམ་ཤི་བའམ་རྨས་

སྐོན་བཟོས་པ་སོགས་དཀའ་སྡུག་ཚད་མྲེད་མྱངས་ཡོད།  

གཉིས་པ།  བོད་ནང་སར་མ་གགས་པའི་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་ཚབས་ཆྲེ་ཐྲེངས་གཉིས་

བྱུང་འདུག   དྲེ་ཡང་དང་པོ་དྲེ་བོད་ལྷོ་ཤར་འཇོ་མདའ་རོང་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༨ ཉིན་ཚབས་ཆྲེའི་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་འོག་གཞུང་ལམ་དང་སྡོད་ཁང་མང་

པོ་རྩ་མྲེད་བཏང་བའམ་གནོད་སྐོན་ཚབས་ཆྲེ་ཕོག་འདུག  ཐྲེངས་གཉིས་པ་ནི་ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ནང་བོད་མདོ་སད་རྔ་པའི་ས་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་གི་དོན་རྐྲེན་འོག་དབྱར་

ཀའི་རྩྭ་ཐང་རྣམས་ཆུའི་འོག་འབྱིང་ཡོད།  དྲེ་རིགས་དྲེ་ས་བོད་ནང་བྱུང་མྱོང་མྲེད།  

གསུམ་པ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ མཚན་མོར་བོད་བྱང་ཤར་མགོ་ལོག་

རྨ་ཆྲེན་རོང་དུ་རི་གཉིས་ཉིལ་བར་བརྲེན་མི་དགུ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད།  ལོ་དྲེའི་
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མཇུག་སྟྲེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ནང་བོད་ལྷོ་ཤར་ར་སྟོད་ཁུལ་གི་རི་རྩྲེ་ནས་མྲེ་རི་

ནས་ཐོན་པ་ལྟར་རྡོ་ཞུན་འཁོལ་མ་བབ་པ་བྱུང་ཡོད།  བཞི་པ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༡༡ ཉིན་དང་ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་བོད་ལྷོ་ཤར་སྦོ་ལུ་ཁུལ་དུ་

ས་རུད་གོད་ཆག་ལ་བརྲེན་ནས་ཉིན་བཅུ་གཅིག་རིང་ཨྲེ་ཤི་ཡའི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་

འབི་ཆུའི་འགོ་ལམ་འགགས་པ་དང་དུས་མཚུངས་ཀོང་པོའི་རྒྱ་ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་ས་རུད་

བྱུང་བར་བརྲེན་ཉིན་གཅིག་ཧིལ་པོར་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པོའི་འགོ་ལམ་འགགས་པར་

བརྲེན་གཤམ་འོག་གི་གོང་གསྲེབ་པ་དང་ཞིང་པ་ཚོར་ཉྲེན་ཚབས་ཧ་ཅང་བཟོ་སིད་

པ་ཞིག་ཡིན།  རྒྱུན་ལྡན་མིན་པའི་རང་བྱུང་གོད་ཆག་དྲེ་རིགས་ཡང་ཡང་བྱུང་བའི་

གནས་སྟངས་ལ་བརྲེན་ནས་ས་གནས་བོད་མི་ཚོའི་སྲེམས་ནང་དངངས་ཚབས་སྐྲེ་

གཞིར་གྱུར།  འོན་ཀང་ཚན་རིག་པ་དང་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ། ཕོགས་མཚུངས་

བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་གནས་སྟངས་དྲེ་རིགས་རྒྱུན་ལྡན་གི་གནས་སྟངས་གསར་

པ་ཞིག་ཆགས་སིད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།   རྒྱ་ནག་གི་ཚན་རིག་ཤྲེས་

ཡོན་ལྟྲེ་གནས་ཁང་ཟྲེར་བས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་སན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་པ་དྲེའི་ནང་དུ།  

བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཆར་ཞོད་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པོ་བབ་པར་བརྲེན་ས་རུད་དང་ཆུ་ལོག་གི་

གོད་ཆག་ཚབས་ཆྲེ་ཕོག་སིད་པ་མ་ཟད།  གངས་རུད་སོགས་དང་ནགས་ལ་མྲེ་ཤོར་

བ་སོགས་ཡོང་རྒྱུའི་ཉྲེན་བརྡ་ཤུགས་ཆྲེ་བཏང་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉྲེན་སྲུང་

དང་སོན་འགོག་ལས་གཞིར་དོ་སྣང་གང་ཡང་མ་བྱས་པ་དང་།  སྣང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་

བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།   སྤིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་སར་མ་གགས་པའི་རང་བྱུང་གོད་

ཆག་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་རིགས་ཇྲེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་སྟབས་མང་ཚོགས་

དང་གཞུང་གི་ལས་བྱྲེད་པ་ཚོར་སོན་འགོག་ཐབས་ལམ་དང་ཉྲེན་གཡོལ་སྦོང་བརྡར་

སོགས་སྤོད་དགོས་ཀང་།  གནས་སྟངས་གསར་པ་དང་མཚམས་པའི་བྱྲེད་ཕོགས་

ལམ་སྟོན་དང་ཉྲེན་སྐོབ་ལས་འཆར་སོགས་ཁ་གསལ་རྩ་བ་ནས་ལག་བསྟར་མ་བྱས་
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པ་དྲེ་ནི་ཧ་ཅང་སྲེམས་འཚབ་བྱྲེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན།  

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁོར་ཡུག་ཐོག་སྲེམས་ཁུར་བྱ་རྒྱུའི་ཆོད་སྲེམས་དང་ནུས་པ་ལྡྲེང་

ངྲེས་མྲེད་པ། 

བོད་ནང་དྲེ་ས་ལས་མི་ཚོགས་ཆྲེ་རུ་སོང་བ་དང་མིའི་བྱ་སྤོད་ཀི་རྐྲེན་ལས་གད་སིགས་

གསོག་འཇོག་ཀང་ཇྲེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་ལ།  དྲེར་གཞིགས་པའི་གད་སིགས་

གཙང་བཟོའི་ལས་གཞི་དྲེ་ས་ལས་རྒྱ་ཆྲེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གད་

སིགས་གཙང་བཟོའི་ལས་གཞི་སྣང་ཆུང་དུ་བཏང་ཡོད།  གཞུང་གིས་གཙང་བཟོ་དང་

གད་སིགས་གསོག་འཇོག་ཚད་ལྡན་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་མ་བྱས་སྟབས་ས་ཕོགས་

གང་སར་གད་སིགས་ཁྱབ་པ་དང་།  ལྷག་པར་ཡུལ་སྐོར་སྤོ་འཆམ་ཡོང་སའི་གནས་

རི་དང་གནས་མཚོ་སོགས་སུ་གད་སིགས་སྡྲེབས་སྤུངས་བྱས་པ་སོགས་ཇྲེ་མང་དུ་

འགོ་བཞིན་ཡོད།  གཞུང་གི་གནད་ཆྲེའི་ལས་ཁུངས་ཡོད་སའི་གོང་ཁྱྲེར་དང་ཡུལ་

སྐོར་སྤོ་འཆམ་པ་མང་པོ་འཛོམས་ས་བཅས་ཀི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་གཞུང་གིས་གཙང་

སྦ་བདག་གཅྲེས་ཀི་གད་སིགས་གཙང་བཟོའི་ལས་གཞི་སྲེལ་བཞིན་ཡོད་ཀང་། ས་

གནས་དྲེ་དག་བརལ་རྲེས་གད་སིགས་གསོག་འཇོག་དང་གཙང་སྦའི་ལས་གཞི་མྲེད་

པ་ལྟ་བུ་གད་སིགས་གང་སར་ཁྱབ་པ་མཐོང་ཐུབ་ཀི་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་

དབང་འོག་ནས་བོད་མི་ས་ཡ་གཉིས་ལྷག་གཏན་འཇགས་གོང་ཚོ་ཟྲེར་བར་གཞིས་སོ་

བྱས་བཅུག་པ་དང་།  བོད་མི་དྲེ་ཁོངས་ཕལ་ཆྲེ་བ་འབོག་པ་ཡིན་ཞིང་རང་གི་ཕ་མྲེས་

ནས་འབོག་པའི་རྩྭ་ཐང་ཐོག་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་འགོགས་འདིས་ཧ་ཅང་བཟང་བའི་

སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐོར་སོན་པ་དྲེ་དག་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བརྩི་མྲེད་རྡོག་རོལ་བཏང་ནས་བོད་མི་དྲེ་དག་གཏན་འཇགས་གོང་ཚོ་

ཟྲེར་བར་གནས་སོ་བྱྲེད་བཅུག་ཡོད།  ལྷག་པར་བོད་མི་དྲེ་དག་ལ་འབོག་ལས་ལ་བརྲེན་

པའི་འཚོ་རྲེན་མ་གཏོགས་འཚོ་རྲེན་གཞན་གི་ཐོག་ཤྲེས་མྱོང་དང་།  སྦོང་བརྡར་སོགས་
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གང་ཡང་མྲེད་སྟབས་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་སོགས་མ་ཐོབ་པར་བརྲེན་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་

འོག་གནས་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོབ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆྲེ་སྲེལ་

བར་བརྲེན་ནས་བོད་མི་དྲེ་དག་ཁོད་མི་རབས་གསར་པ་རྣམས་ཀི་བསམ་བློའི་འདུ་ཤྲེས་

དྲེ་རྒྱ་རིགས་གཤའ་མ་ཞིག་བཟོ་ཐབས་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།   གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་མི་འབོག་པ་གནས་སྡོད་བྱྲེད་སའི་རྩྭ་ཐང་གིས་གཙོས་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཡངས་

ཤིང་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་རྩྭ་ཐང་གི་ས་ཁུལ་ཁྱོན་ཆྲེ་ཞིག་ལ་ ”རྒྱལ་གཉྲེར་སྤི་གིང་” ཟྲེར་བའི་

མིང་བཏགས་ནས་འཛམ་གིང་གི་སྤི་གིང་ཆྲེ་ཤོས་དྲེ་བཟོ་འཆར་ཡོད་ཟྲེར།  ལས་གཞི་

དྲེ་ཉྲེ་ལམ་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏྲེ་ད་ཆ་ལས་མཇུག་ཚ་ཚ་འུར་འུར་སྐོང་བཞིན་མཆིས།  

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་གཉྲེར་གི་སྤི་གིང་དྲེ་ལྟར་བཟོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁོར་

ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དང་བདག་གཅྲེས་ལ་དམིགས་ནས་ཡིན་ཚུལ་བཤད་ཀང་དོན་དངོས་

རྒྱ་རིགས་ཕོན་ཆྲེ་ཡུལ་སྐོར་སྤོ་འཆམ་བྱྲེད་ས་ཞིག་དང་།  ངལ་ཞིང་དུབ་པའི་གོང་

ཁྱྲེར་ཆྲེ་ཆུང་ཁག་གི་རྒྱ་རིགས་རྣམས་དྲེ་ལྟ་བུའི་སྲེམས་ངལ་ལས་བསྒལ་ཏྲེ་སྣང་བ་

སྐིད་པོ་བྱྲེད་སའི་ཁོར་ཡུག་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུར་དམིགས་པ་རྲེད།  ལས་གཞི་དྲེར་

བསད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩྭ་ཐང་སྟྲེང་མུ་མཐུད་འཚོ་སྡོད་བྱྲེད་བཞིན་པའི་བོད་

མི་འབོག་པ་དྲེ་དག་མཐར་རྩ་མྲེད་བཟོ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཁོ་ན་འཆང་བཞིན་ཡོད་པ་

རྲེད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིར་བསད་ནས་ཁོར་ཡུག་

དོ་ཕོག་གཏང་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་འད་མིན་བག་ཚ་མྲེད་པར་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་པ་དྲེར་

གཞིས་བྱྲེས་བོད་མི་ཚོར་སྲེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་སྐྲེ་གཞིར་གྱུར་ཡོད།   ཁོར་ཡུག་སྲུང་

སྐོབ་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགན་ཁུར་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གི་

སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་དགོས་ཀང་དྲེ་འད་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པའི་ཉྲེར་ལྲེན་ལ་བརྲེན་

ནས་ས་གནས་བོད་མི་རྣམས་ཅི་བྱ་གཏོལ་མྲེད་ཀི་གནས་སུ་ལྷུང་།  དྲེ་ཡང་ས་གནས་

བོད་མི་དགྲེ་འདུན་པ་མཚན་ལ་བློ་བཟང་ཞུ་བ་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། “སིད་གཞུང་ནི་
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ཧ་ཅང་སྟོབས་ཆྲེ་ལ། ང་ཚོའི་ལུང་གཤོང་འདི་ནི་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཡིན།  ང་ཚོར་གོང་

གུན་ཚབས་ཆྲེ་ཕོག་བྱུང་།  འོན་ཀང་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁ་བལ་བ་རྲེད་

ཟྲེར་ནས་ཉྲེས་འཛུགས་བྱྲེད་ཀི་རྲེད།”ཅྲེས་གསུངས།
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བོད་མིས་འཚེ་མྲེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་རྒྱུན་སྐོངས་བྱས་པ།

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གསར་འཛུགས་བྱས་རྲེས་མི་རིང་བར་བོད་

སར་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་འགོ་བརྩམས་པ་ནས་བཟུང་། བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་

བསྒྱུར་ལ་འཚེ་མྲེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་ངོ་རོལ་རྔམ་སྟོན་བསྟུད་མར་བྱས་ཀང་རྒྱ་ནག་

གཞུག་གིས་འཁྱོག་བཤད་ཁོ་ན་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་སར་དབང་བསྒྱུར་

བྱས་ནས་འགོ་སྟོད་ཀི་དུས་སྐབས་ཏྲེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོར་བོད་ཤར་ཕོགས་ཁམས་དང་

ཨ་མདོའི་ས་ཁུལ་དུ་མང་གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་ཟྲེར་བའི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད། 

སིད་བྱུས་དྲེའི་འོག་བོད་པའི་བླ་མ་དགྲེ་བཤྲེས་དང་གྲྭ་བཙུན་སགས་གསུམ་འཛིན་

བཟུང་བཙན་ཁིད་དང་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་བཏང་བ་མ་ཟད། སོལ་རྒྱུན་བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་གི་ཆོས་བྱྲེད་དགོན་སྡྲེ་གྲྭ་ཚང་དང་ལྷ་ཁང་སོགས་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆྲེ་

བཏང་བ་རྲེད། སྐབས་དྲེར་བོད་མི་ཕོན་ཆྲེ་འཛིན་བཟུང་བཀག་བསྐིལ་བྱས་པ་དང་དམར་

གསོད་བཏང་བ། གཞན་ཡང་ཟ་རྒྱུ་མ་སྤད་པར་ལྟོགས་ཤི་ཐྲེབས་སུ་བཅུག་པའི་གནས་

སྟངས་ཛ་དག་བྱུང་མཐར་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དག་

པོའི་དབང་བསྒྱུར་ལ་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་ཆྲེན་པོ་དྲེ་བྱུང་བ་རྲེད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་བ་

གསུམ་པའི་ནང་རྒྱ་མིའི་དམག་སྒར་ཞིག་ཏུ་དམག་མིའི་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟོན་གསར་

པ་ཞིག་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་ཆྲེད། ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གདན་

ཞུའི་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞྲེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟྲེ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་

གཏན་འཁྲེལ་ཡོད་ཀང་། གནས་ཚུལ་དྲེ་བོད་མི་ཚོས་ཤྲེས་རོགས་བྱུང་མཚམས་སྲེམས་

ནང་དངངས་འཚབ་དང་འཇིགས་སྣང་ཆྲེན་པོས་མ་བཟོད་པར། བོད་མི་སྟོང་ཁག་མང་

པོས་ཟློས་གར་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་རྒྱུ་འགན་བློས་མི་བཟོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་

ཆྲེ་བསྟན་པ་དང་། ནོར་གིང་ཕོ་བང་གི་མདུན་དུ་བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་

བྱས་ནས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རྒྱ་ལག་ཏུ་མི་ཤོར་ཆྲེད་སྲུང་སྐོབ་ཞུས་ཡོད།  ཕི་ཉིན་
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ཏྲེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཕོ་བང་པོ་ཏཱ་ལའི་གཤམ་འོག་ཏུ་ཆགས་པའི་

ཞོལ་ཞྲེས་པ་དྲེར་བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་བྱས་ནས་རྒྱ་མིས་བོད་གཞུང་

གི་ལས་དོན་ཐོག་ཐྲེ་བྱུས་བྱས་པར་ངོ་རོལ་རྔམ་སྟོན་བྱས་པ་མ་ཟད། གཞུང་ཞབས་མི་

གངས་ལྔ་བཅུས་སྣྲེ་ཁིད་དྲེ་མི་མང་ཚོགས་འདུ། ཞྲེས་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ཞིག་

གསར་འཛུགས་བྱས་ནས་རྒྱ་མིས་བོད་ས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོས་

ལྲེན་མྲེད་པ་མ་ཟད། དྲེ་ས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་པྲེ་ཅིང་དུ་བཙན་འོག་གོས་མཐུན་དོན་

ཚན་བཅུ་བདུན་ཟྲེར་བར་ངོས་ལྲེན་རྩ་བ་ནས་མྲེད་པའི་བསྒགས་གཏམ་ཡང་སྲེལ་ཡོད། 

རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་རྔམ་སྟོན་གི་ལས་འགུལ་སྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་

འཕྲལ་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་གཞན་ལའང་རྒྱ་མིར་ངོ་རོལ་རྔམ་སྟོན་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་

སྲེལ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་དང་འབོད་སྒར་བསམ་ཤྲེས་

བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བོད་མིའི་ཐོག་མུ་མཐུད་དག་གནོན་ཁོ་ན་བྱས་པ་དང་། ངོ་རོལ་རྔམ་

སྟོན་དྲེ་དག་ཁོད་ད་བར་བོད་མི་ ༨༧༠༠༠ ཚེ་སོག་ཤོར་བ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོས་

ལྲེན་བྱས་ཀང་།  དོན་དངོས་བོད་མི་དམར་གསོད་བཏང་བའི་གངས་འབོར་དྲེ་བས་

མང་བ་ཡོད་པ་ར་སྤོད་ཐུབ།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོ་ནས་བཟུང་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་ལ་འཚེ་

མྲེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་ངོ་རོལ་རྔམ་སྟོན་གི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆྲེ་བསྟུད་མར་སྲེལ་

སྟབས། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དག་པོའི་དམག་ཁིམས་ཟྲེར་

བ་ཆྲེས་ཐོག་མ་བསྡམས་ཡོད་ཀང་། བོད་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་རྔམ་སྟོན་མུ་

མཐུད་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། 

སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་འགོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདྲེབས་ཞུ་དོན་ལྟར་བཀའ་

བཞྲེས་བཟང་པོ་སིན་སྩལ་གིས་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དིན་བསྐངས་ཡོད། དྲེར་རྒྱ་ནག་
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གཞུང་གིས་མ་བཟོད་ནས་གཞུང་འབྲེལ་བརན་འཕྲིན་བརྒྱུད་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ལ་

མཚན་སད་ཧ་ཅང་ཞུས་པར་འབས་སྤུངས་དགོན་པའི་དགྲེ་འདུན་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་

གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་ཤུགས་

ཆྲེ་བྱས་པ་རྲེད། དྲེ་ཡང་ཐོག་མར་དགྲེ་འདུན་པ་ཁོང་རྣམ་པས་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་ལ་སྐོར་

བ་བསྐོར་ནས་བོད་རང་བཙན་ཡིན་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁི་

ལོར་བརན་པ་ཤོག ཅྲེས་སྐད་འབོད་བྱྲེད་སྐབས་བོད་མི་གཞན་ནས་ཀང་ལས་འགུལ་

དྲེར་མཉམ་ཞུགས་བྱས་འདུག། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཞི་རོལ་བ་ཚོར་རྡུང་རྡྲེག་

ཚ་ནན་དང་འཛིན་བཟུང་བཀག་བསྐིལ་སོགས་དག་གནོན་ཁོ་ན་བྱས་པ་རྲེད། བོད་མིའི་

ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཇི་ཙམ་དམ་བསྒགས་བྱས་པ་དྲེ་ཚོད་ཀིས་བོད་མིའི་སྲེམས་

ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མི་དགའ་བའི་འཁོན་འཛིན་ཤུགས་ཆྲེར་ཕིན་ནས་ངོ་རོལ་དྲེ་བས་

ཤུགས་ཆྲེ་རུ་འགོ་བཞིན་ཡོད། དཔྲེར་ན། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་

བརྲེས་པའི་དུས་དན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་ག་སྒིག་ཚ་ཚ་འུར་འགོ་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་

དྲེར།  དྲེ་ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་འབས་སྤུངས་

དགོན་པའི་དགྲེ་འདུན་པ་གངས་ ༢༡ འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་བྱས་པ་ཁོང་རྣམས་གོད་

བཀོལ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་

ཁི་ལོར་བརན་པར་ཤོག ཅྲེས་གདན་ས་ཆྲེན་པོ་སྲེ་རའི་དགྲེ་འདུན་པ་ཁག་གཅིག་གིས་

སོན་ལམ་དང་སྦགས་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་ཁོམ་སྐོར་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་ཡོད།  སྐབས་དྲེར་

བོད་མི་སྐ་སྲེར་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པས་ཞི་རོལ་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་རྲེད། 

འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སར་ཡང་སྲེ་རའི་དགྲེ་འདུན་པ་དང་བོད་མི་ཞི་རོལ་བ་དྲེ་

དག་ཁོད་འཛེམ་ཟོན་མྲེད་པར་མྲེ་མདའ་བརྒྱབ་པར་བརྲེན་བོད་མི་དྲུག་ནས་ཉི་ཤུ་དྲེ་

མ་ཐག་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད། སྐབས་དྲེར་གནས་ཚུལ་དངོས་མཐོང་བྱུང་བའི་ཕི་

རྒྱལ་ཡུལ་སྐོར་སྤོ་འཆམ་པ་ཞིག་གིས་གསང་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྤིའི་གསར་འགྱུར་
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ཚན་པར་གནས་ཚུལ་པར་དང་བཅས་པ་མཁོ་སྤོད་བྱས་རྐྲེན་འཛམ་གིང་མི་མང་གིས་

གནས་ཚུལ་དངོས་མཐོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དག་གནོན་ཇི་ཙམ་བྱས་

ཀང་བོད་མིའི་སིང་སྟོབས་ཞུམ་པ་མྲེད་ཅིང་། མུ་མཐུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་བསྒྱུར་

ལ་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  དྲེ་ཡང་གནས་ཚུལ་ཤྲེས་རོགས་བྱུང་བ་ལྟར་

ན་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ནས་ཟླ་ ༡༢ བར་ལྷ་སའི་ནང་མི་མང་གིས་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་

ཐྲེངས་བརྒྱད་བྱས་འདུག་ཅིང་། ཕོགས་མཚུངས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་

ཐྲེངས་ ༡༧ བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡང་བྱུང་ཞིང་། ལྷག་པར་ལོ་དྲེའི་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ 

ཉིན་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀིས་རྔམ་སྟོན་ལས་འགུལ་སྲེལ་སྐབས་བོད་མི་གངས་ ༢༠༠༠ 

གིས་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་འདུག  ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་

ཐྲེངས་ ༣༤ བྱས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐབས་དྲེར་དག་པོའི་དམག་ཁིམས་

བསྡམས་ཡོད་ཀང་བོད་མི་ཚོས་མུ་མཐུད་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་གི་ལས་འགུལ་སྲེལ་ཡོད། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ནང་བོད་ས་ཁྱོན་དུ་དྲེ་ས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་སྲེལ་བའི་ངོ་རོལ་

རྔམ་སྟོན་རྲེས་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་ཤོས་ཀི་རྔམ་སྟོན་ལས་འགུལ་དྲེ་སྲེལ་ཡོད། ས་བྱི་ཞི་རོལ་

ཆྲེན་མོ་ཞྲེས་ཡོངས་གགས་རྔམ་སྟོན་ལས་གཞི་དྲེའི་འབྱུང་རྐྲེན་ནི་སྲེ་འབས་དགྲེ་འདུན་

པ་ཁག་གཅིག་གིས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་དང་། ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་

པོ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་པར་བརྲེན་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཡ་ང་སིང་རྲེ་སྤུ་ཙམ་མྲེད་པར་བོད་མི་དྲེ་དག་ལ་རྡུང་རྡྲེག་ཚ་ནན་བཏང་

བ་མ་ཟད། འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་སོགས་བྱས་པ་དྲེ་དག་བོད་མི་གཞན་གིས་མཐོང་

རྲེས་རྩ་བ་ནས་ནད་མ་ཐྲེག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གཅིག་རྲེས་གཉིས་མཐུད་ཀི་ངོ་རོལ་

རྔམ་སྟོན་བྱས་མཐར་ལས་འགུལ་དྲེ་བོད་ས་སྟོད་སད་བར་གསུམ་དུ་ཁྱབ་ནས་འཛམ་

གིང་ཀུན་གི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་རྲེད། སྐབས་དྲེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ ༢༢༠ 

དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་།  བོད་མི་ ༥༦༠༠ འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་བྱས་པ། རིམ་
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བཞིན་ལས་འགུལ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱྲེད་མཁན་བོད་མི་གངས་ ༢༩༠ འཛིན་བཟུང་

བཙན་ཁིད་བྱས་པ་དང་། ལས་འགུལ་ནང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབྲེལ་བ་

ཡོད་པར་བསད་ནས་བོད་མི་ ༡༠༠༠ ཙམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཁིད་བྱས་རྐྲེན་ད་

བར་གར་སོང་ཆ་མྲེད་ཀི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད།  དྲེ་ཡང་ས་བྱི་ཞི་རོལ་ཆྲེན་མོའི་ནང་བོད་

ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་བོད་མི་རན་བྱིས་དར་གསུམ་དང་སྐ་སྲེར་ཕོ་མོ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་ཅིང་

། ལས་རིགས་འད་མིན་ཏྲེ་སོབ་གྲྭའི་དགྲེ་རན་དང་འབོག་པ། ཞིང་པ། ཚོང་པ་སོགས་

ཀིས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་དགོས་འདུན་ལྟར། བོད་

མི་ཚོར་དབང་སྤད་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་

རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བོད་ནང་དམ་བསྒགས་སར་བས་ཆྲེ་རུ་བཏང་ཡོད་ཅིང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ 

ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཉྲེན་སྲུང་བྱ་རའི་དཔར་ཆས་སོགས་དྲེང་དུས་

འཕྲུལ་ཆས་ཚད་མཐོའི་རིགས་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ནས་བོད་མིའི་འགོ་འདུག་སྤོད་གསུམ་

ལ་སར་ལྷག་སོ་ཉུལ་བྱས་པ་དང་། ས་ཁུལ་གང་སར་འགག་སྒོ་བཙུགས་ནས་དོ་དམ་ཧ་

ཅང་ནན་མོ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ནང་

བདྲེ་འཇགས་སྲུང་སྐོབ་ཆྲེད་འགོ་གོན་ལྡབ་གསུམ་གིས་སར་ཡོད་ཅིང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ 

ལོར་འགོ་གོན་ཨ་སྒོར་ཐྲེར་འབུམ་ ༡༩༣ ཟིན་འདུག མི་རྲེ་རྲེར་འགོ་གོན་དྲེ་བགོ་བཤའ་

བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་མི་རྲེར་ཨ་སྒོར་ ༣༡༣༧ ཐོབ་པ་ནི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་བོད་རང་

སྐོང་ལོངས་ཟྲེར་བའི་ནང་གི་བདྲེ་འཇགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཡིན། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་

བདྲེ་འཇགས་ཆྲེད་ཆ་སོམས་འགོ་གོན་རྒྱ་སྒོར་ ༧༦༣ ཡིན་འདུག དྲེ་ལྟ་བུའི་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ཟྲེར་བའི་ནང་བདྲེ་འཇགས་སྲུང་སྐོབ་ཁོ་ནའི་ཆྲེད་

འགོ་གོན་ཕོན་ཆྲེ་དྲེ་ཙམ་བཏང་བ་དྲེས་གང་མཚོན་པར་བརོད་ན། བོད་ནང་བརན་ལྷིང་

མྲེད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཐོག་དབང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་ཁིམས་མཐུན་གི་བདག་

དབང་ཐོབ་མྲེད་པ་གསལ་པོར་མཚོན་ཐུབ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
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གིས་བོད་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒགས་བྱྲེད་ཤུགས་ཆྲེ་རུ་བཏང་བ་དང་སྦགས་མཉམ་རུབ་

ཀིས་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་བྱྲེད་མཁན་བོད་མི་ཚོར་དག་གནོན་བྱས་དང་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། 

དྲེ་ལྟ་བུའི་དག་གནོན་དང་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་ཁོར་ཡུག་སྐི་གཡའ་དགོས་པ་ཞིག་

ཡོད་ཀང་བོད་མི་ཚོས་ཐབས་ལམ་གསར་པ་འད་མིན་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མི་

འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་མུ་མཐུད་འདོན་བཞིན་ཡོད། དཔྲེར་ན་ལྷག་དཀར་ལས་འགུལ་

ལ་མཚོན་ན། རྲེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནི་༸རྒྱལ་བའི་བླ་གཟའ་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པ་དཀར་

པོ་ཞྲེས་དྲེ་ཉིན་བོད་མི་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་

པད་བརན་པའི་སོན་ལམ་གསུང་འདོན་དང་བསང་གཏོང་བ། བོད་ཆས་ཁྲེ་གཙང་གོན་

པ། བོད་སྐད་བརྒྱབ་པ། བོད་པའི་ཚོང་ཁང་སོགས་ནས་ཅ་དངོས་ཉོས་པ། སོལ་རྒྱུན་

བོད་ཀི་ཟ་མར་ལོངས་སུ་སྤད་པ་སོགས་བྱས་ནས་ལྷག་དཀར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སོལ་དྲེ་

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་འགོ་བརྩམས་འདུག  ལྷག་དཀར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་

དྲེ་ནི་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་སར་དབང་བསྒྱུར་བྱྲེད་བཞིན་པ་དྲེར་ཉིན་

ལྟར་གདོང་ལྲེན་བྱས་པའི་དཔྲེ་མཚོན་གཅིག་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ས་སྟོད་

སད་བར་གསུམ་དུ་ས་བྱི་ཞི་རོལ་ཆྲེན་མོ་བྱུང་རྲེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམ་

བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱས་རྐྲེན།  ད་ཆ་བོད་མི་རྣམས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་གནས་སུ་གར་ནས་

རང་ལུས་མྲེར་སྲེག་གི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་བསྒྱུར་ལ་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟོན་

བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། དྲེ་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ ༡༥༥ 

རང་ལུས་མྲེར་སྲེག་བཏང་ནས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་དང་། ༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་ཡོད།  
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མ་འོངས་མདུན་ལམ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་བདྲེ་སྡུག་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་འབྲེལ་སིད་

བྱུས་ཇི་འད་ཞིག་ཐག་གཅོད་གཏན་འབྲེབས་བྱྲེད་སྐབས། འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་བོད་

མིའི་བསམ་ཚུལ་ངྲེས་པར་བསྡུ་ལྲེན་དང་བསམ་ཚུལ་དྲེ་དག་ལ་ངྲེས་པར་བདག་སྤོད་

བྱྲེད་དགོས།   གཞིས་བྱྲེས་བོད་མི་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་

དང་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལམ་སྟོན་དབུ་ཁིད་འོག་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སྲེལ་ཐུབ་

རྒྱུར་ཆོད་སྲེམས་དང་ཡིད་ཆྲེས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངྲེས་པར་བརྩི་འཇོག་ཞུ་དགོས་

པ་ལས་སྣང་མྲེད་དུ་འཇོག་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མྲེད།   དྲེ་ཡང་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་

ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཏྲེང་ཞའོ་ཕིང་ལ་སྩལ་བའི་

བཀའ་ཡིག་ཐོག་མ་དྲེའི་ནང་འཁོད་དོན།  “ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོ་སྟོད་སྐུ་ཉིད་ནས་ཆྲེད་

འབོད་རྒྱ་ལོ་དོན་གྲུབ་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལན་གནང་སོན་དུ།  ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་བྱྲེད་དགོས་

པ་དང༌།  བོད་ནང་ལྟ་སྐོར་གི་མགོན་བརྡ་གནང་བ་ལྟར།  བོད་ནང་ལྟ་སྐོར་བ་ཐྲེངས་

གསུམ་བསྐོད་དྲེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་གཉིས་ཀ་ཞིབ་རོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་

དོན།  བོད་རྒྱ་ཆྲེའི་མི་མང་རྣམས་མི་རིགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ལ་བདྲེ་སྐིད་ཁ་ཡོད་ལག་

ཡོད་ཅིག་ཡོད་ན་རོག་གྲེང་བསམ་འཆར་ཡོང་དོན་གང་ཡང་མྲེད་ཀང༌།  དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་གོང་སྨྲོས་ལྟར་བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཡན་ལུས་སྲེམས་གཉིས་ངལ་གི་

གནས་སྟངས་འོག་བློ་ཕམ་ཤིན་ཏུ་ཆྲེན་པོའི་ངང་གནས་འདུག དཀའ་ངལ་འདི་དག་རང་

བྱུང་གནོད་འཚེས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་མིའི་བྱྲེད་སྤོད་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་སྟབས་ད་ཆ་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་ཞིང༌།  རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྲེན་

ནས་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ཐབས་བྱྲེད་དགོས་་ཞྲེས་སོགས་”ཅྲེས་འཁོད་ཡོད།  ད་ལྟའི་བོད་

ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐབས་རྡུགས་པོ་ཡོད་ཅིང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངྲེས་པར་དུ་བོད་

མིའི་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་འདུག  བོད་རྒྱའི་དཀའ་
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རོག་སྲེལ་བར་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་འདོན་གནང་

མཛད་པའི་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་གཞིར་བཞག་ཐོག་ནས་འཚེ་མྲེད་

ཞི་བ་གོས་མོལ་གི་ལམ་ནས་དཀའ་རོག་སྲེལ་ཐབས་བྱྲེད་དགོས།   སིད་བྱུས་དྲེ་ནི་

གཞིས་བྱྲེས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་མཚོན་ཞིང་། ལྷག་པར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གོས་

ཚོགས་ནང་སྤི་མོས་གཏན་འབྲེབ་བྱུང་བ་རྲེད།  རྒྱལ་སྤིའི་ཁྱོན་ནས་ཀང་སིད་བྱུས་དྲེར་

རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆྲེ་ཐོབ་ཡོད། ཕོགས་གཉིས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ཐབས་ཀི་སིད་བྱུས་

ཇི་འད་ཞིག་བཟུང་ཡང་ཕོགས་གཉིས་ཀར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་དགོས་སྟབས་དབུ་མའི་ལམ་

གི་སིད་བྱུས་ནི་བོད་རྒྱ་ཕོགས་གཉིས་ཀ་རྒྱལ་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན།  དྲེ་ལྟར་མ་

ཡིན་པར་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྩི་མྲེད་རྡོག་

རོལ་གཏོང་ཀང་བྱྲེད་པ་ཡིན་ན་འགིག་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མྲེད།  དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་

བྱུས་ནི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ནང་གསལ་བའི་ཆ་རྐྲེན་

དྲེ་དག་གཞི་རྩར་བཟུང་སྟྲེ།  རྒྱ་ནག་འགོ་ཁིད་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་གོས་མོལ་གི་ལམ་ནས་

བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་

ཐོབ་ཐབས་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  སིད་བྱུས་འདིའི་འོག་ནས་བོད་མིར་མཚོན་ན་རང་གི་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།  སྐད་ཡིག   ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པར་སྲུང་སྐོབ་ཐུབ་ཅིང་།  

རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ནའང་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་ཁིམས་མཐུན་གི་བདག་དབང་

ཐོབ་ཐབས་བྱྲེད་བཞིན་པ་དྲེ་དག་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་ཐུབ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་ས་བྱི་ཞི་རོལ་ཆྲེན་མོ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་བོད་དུ་ལག་བསྟར་

བྱས་པའི་སིད་བྱུས་ལ་ལྲེགས་བཅོས་དགོས་འདུག་ཅྲེས་རྒྱ་རིགས་སྲེམས་འཚབ་བྱྲེད་

མཁན་ཇྲེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད། དཔྲེར་ན་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉྲེར་བ་ལིཨོ་

ཞའོ་པོ་དང་། ཝང་ལི་ཞུང་། ཀང་བྷུ་ཤུ། རན་ཡོན་ཕི། ཡང་ཇྲེ་ཅི། སུ་ཤའོ་ཛི་སོགས་

མང་པོས་སྲེམས་འཚབ་ཆྲེན་པོས་པྲེ་ཅིང་སིད་གཞུང་གིས་བོད་དུ་ལག་བསྟར་བྱྲེད་
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པའི་སིད་བྱུས་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་དྲེ་དག་ལ་ལྲེགས་བཅོས་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་

ཀི་དཀའ་རོག་གོས་མོལ་བརྒྱུད་ནས་སྲེལ་དགོས་པའི་བསམ་ཆར་ཡང་བཏོན་ཡོད། 

ལྷག་པར་རྒྱ་རིགས་སྒྱུ་རྩལ་བ་གགས་ཅན་ཨྲེ་ཝྲེ་ཝྲེ་ཞུ་བ་ཁོང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་

བོད་ནང་ས་བྱི་ཞི་རོལ་ཆྲེན་མོ་བྱུང་བའི་སྐོར་བསམ་ཚུལ་བཏོན་པར། “གལ་འགངས་

ཆྲེ་ཤོས་ནི་ང་ཚོས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཁོང་

ཚོར་དང་བདྲེན་མ་བྱས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་དྲེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ངྲེས་པར་དུ་ངོས་ལྲེན་བྱྲེད་

དགོས། བོད་ནང་ཞི་རོལ་ཆྲེན་མོ་བྱུང་བ་དྲེས་ང་ཚོར་བརྡ་ལན་གང་སྤོད་བཞིན་ཡོད་

ཟྲེར་ན། གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཐོག་འཛིན་པའི་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་ནོར་འཁྲུལ་

ཡིན་པ་ར་སྤོད་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། བོད་མིའི་འཚོ་བའི་

གོམས་གཤིས་ཡོངས་རོགས་རྒྱུས་ལོན་ཐུབ་ཐབས་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀང་

ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བོད་ནང་གི་དགོན་པ་དང་སྐུ་འད་རྩ་མྲེད་བཟོས་ཡོད་པ་ནི་

དངོས་ཡོད་རང་རྲེད།“ ཅྲེས་གསུངས། ཡང་ཁོང་གིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སྲེལ་བའི་

ཐབས་ལམ་སྐོར་ལ་གསུང་དོན། ང་ཚོས་བོད་མི་ཚོར་”ཁ་བལ་བ་”རྲེད་ཅྲེས་བཤད་པ་

ཙམ་གིས་མི་འགིགས། གོས་མོལ་ལམ་ནས་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ཐབས་བྱྲེད་དགོས། ང་

ཚོས་མི་རིགས་དང་སྐད་ཡིག་འད་མིན། ཆོས་ལུགས་དང་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་

མི་འད་བ། བསམ་ཚུལ་བཅས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་དྲེ་དག་ལ་བརྩི་བཀུར་གིས་ཚང་མ་

ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་གནས་ཐུབ་ཐབས་ཐོག་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། 

དྲེ་ལྟར་ཡོང་བར་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གུས་བཀུར་དང་བཟོད་བསན་ཐུབ་

པ་དགོས་ཤིང་། གོས་མོལ་གི་ལམ་ནས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤྲེས་ཐུབ་པ་བྱྲེད་དགོས།” 

ཅྲེས་གསུངས། རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ཝང་ལི་ཞུང་ནས་ཀང་རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བོད་ས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ནས་བཟུང་

བོད་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཡོད། ཁོང་གིས་བིས་པའི་ཞུ་སན་གཅིག་
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གི་ནང་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་དུ་ས་བྱི་ཞི་རོལ་ཆྲེན་མོ་བྱུང་རྲེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་པ་དྲེ་དག་ལ་ངྲེས་པར་སྦ་

གསང་གང་ཡང་མྲེད་པའི་ཐོག་ནས་རྩད་ཞིབ་མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་བྱྲེད་དགོས་པའི་རྲེ་

འདུན་ཡང་བཏོན་ཡོད། ལྷག་པར་ཁོང་གིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་དྲེ་དག་འཚེ་མྲེད་ཞི་

བ་གོས་མོལ་བརྒྱུད་ནས་སྲེལ་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་ཡང་བཏོན་འདུག གཞན་ཡང་

རྒྱ་རིགས་ཤྲེས་ལྡན་མི་སྣ་གགས་ཅན་ཁོད་བོད་མིར་གདུང་སྲེམས་མཉམ་སྐྲེ་གནང་

མཁན་གཅིག་ནི་ནོ་བྲེལ་ཞི་བདྲེའི་གཟྲེངས་རགས་ཐོབ་མྱོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་

ཞའོ་པོ་མཆོག་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་དང་རྒྱ་རིགས་ཤྲེས་ཡོན་ཅན་མི་གངས་ ༢༩ ཡིས་

མཚན་རགས་བཀོད་པའི་བོད་དོན་ཞུ་སན་ཞིག་ཕིར་བསྒགས་བྱས་ཡོད། ཡིག་ཆ་

དྲེའི་ནང་བོད་ཀི་གནད་དོན་གསལ་ཆྲེད་བསམ་ཚུལ་བཅུ་གཉིས་བཏོན་འདུག  ཁོང་

ཚོས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་དུ་ས་བྱི་ཞི་རོལ་ཆྲེན་མོ་བྱུང་རྲེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒགས་དང་དག་གནོན་ཚབས་ཆྲེ་བྱས་པ་དྲེར་སྲེམས་འཚབ་ཀི་

རྣམ་པ་ཤུགས་ཆྲེ་བཏོན་ནས་མིང་རགས་བརྒྱབ་པའི་ཞུ་སན་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

ཕུལ་བ་བརྒྱུད་དག་གནོན་དྲེ་དག་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང་། བོད་

མིའི་བླ་ན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁིད་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་དང་ལྷན་རྒྱ་

ནག་འགོ་ཁིད་ཚོས་ཐད་ཀར་གོས་མོལ་ཞུ་དགོས་པ། རྒྱ་བོད་མི་རིགས་གཉིས་བར་

འཁོན་འཛིན་དང་དོགས་པ་རྣམ་རོག་ཡོངས་རོགས་སྲེལ་ནས་འཆམ་མཐུན་ཡོང་ཐབས་

བྱྲེད་དགོས་པའི་རྲེ་འདུན་བཏོན་འདུག  འདིར་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་

དཔོན་རིགས་ཚོར་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོས་རྒྱ་རིགས་ཤྲེས་

ལྡན་མི་སྣ་ཚོས་བཏོན་པའི་བསམ་ཚུལ་དྲེ་དག་ལ་ངྲེས་པར་གསན་འཇོག་གནང་ནས་

བོད་ནང་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་བསྐར་བཅོས་གནང་དགོས། དྲེ་ས་

རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཧུ་ཡོ་པང་གིས་བོད་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་
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ངོས་ལྲེན་བྱས་པ་རྲེད། ཁོང་གིས་བོད་མི་ཚོར་རང་སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ལ་

ལོངས་སུ་སྤོད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་གསུང་མྱོང་ཡོད། 

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་ཧུ་ཡོ་པང་ལྷ་སར་སྲེབས་སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་

བོད་མི་ཚོར་ཕན་ཐོགས་བྱྲེད་མི་འདུག ཅྲེས་སྐོན་བརོད་དང་སྦགས་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་

ལྲེན་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གུང་བན་ཏང་ཡོན་ཚོས་བོད་ནང་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུའི་རིང་དབང་

བསྒྱུར་བྱས་ཀང་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ལ་ཡར་རྒྱས་ཧ་ལམ་བྱུང་མྲེད་པ་དྲེ་དག་གི་

འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོར་མྲེད་ན་སུ་ལ་ཡོད་རྲེད་དམ། ཞྲེས་

དི་བ་ཤུགས་ཆྲེ་ཞིག་བཏོན་ཡོད། 

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ལྷ་སར་ཧུ་ཡོ་པང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་

མི་གངས་ ༥༠༠༠ ཡོད་སར་གཏམ་བཤད་ཅིག་སྲེལ་ཡོད།  སྐབས་དྲེར་བོད་ནང་ནོར་

འཁྲུལ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་དྲུག་གསལ་འདོན་བྱས་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལྲེན་བྱས་པ་མ་

ཟད།  བོད་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ནང་རང་སྐོང་

གི་གནས་བབ་ལོངས་སུ་སྤོད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར་བོད་མི་ཚོར་དྲེ་ལྟར་

རང་སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་སྤོད། ཅྲེས་གསུངས།   དུས་སྐབས་དྲེའི་ནང་རྒྱ་

ནག་དཔོན་རིགས་ཚོས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གོས་མོལ་

གི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ཀི་སྒོམ་གཞི་ལས་

མ་བརལ་བའི་ཐོག་ནས་འགིག་འཇགས་ཡོང་ཐབས་བྱས་པ་རྲེད། 

དལྟའི་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཀང་དྲེ་སའི་འགིག་འཇགས་ཡོང་ཐབས་བྱས་པའི་ལས་

དོན་ལ་ཕིར་མིག་ཞིག་བལྟས་ནས་ངྲེས་པར་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སྲེལ་ཐབས་གནང་

རོགས་ཞྲེས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བསམ་ཚུལ་འདི་

ནི་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་ཀང་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་གནས་འཁོད་
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རྒྱ་རིགས་ཕོན་ཆྲེ་ཞིག་གི་བསམ་ཚུལ་ཡང་ཡིན། ཡུན་རིང་ལུས་པའི་བོད་རྒྱའི་དཀའ་

རོག་སྲེལ་ཆྲེད་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་

གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་ངྲེས་པར་གོས་མོལ་བསྐར་གསོ་གནང་དགོས། རྒྱ་ནག་འགོ་ཁིད་

ཚོས་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ནི་འཛམ་གིང་གི་གཅྲེས་ནོར་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་

བྱྲེད་དགོས། བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་བརྲེན་ནས་མི་སྒྲེར་གི་བསམ་བློ་ཞི་འཇམ་

དང་ཇྲེ་བཟང་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཅིང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་སྤི་ཚོགས་དང་མཐར་འཛམ་གིང་ཞི་

བདྲེ་སྐྲུན་རྒྱུར་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཆྲེན་པོ་ཡོད། 

པྲེ་ཅིང་གནས་སྡོད་རྒྱ་རིགས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་

ནང་ས་བྱི་ཞི་རོལ་ཆྲེན་མོ་བྱུང་བ་དྲེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དུ་ལག་བསྟར་བྱས་

པའི་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་པ་ར་སྤོད་གསལ་རོགས་ཐུབ་སྐོར་བཤད་ཡོད།  

རྒྱ་རིགས་ཁིམས་རྩོད་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་རོག་ཞིབ་བྱས་རྲེས་གོང་མྲེང་ཞྲེས་པྲེ་ཅིང་དུ་

རྲེན་གཞི་བྱས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་བང་མཛོད་ཅིག་ཡོད་པ་དྲེས་ཀང་སན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་

ཡོད། སན་ཐོ་དྲེའི་ནང་དྲེ་ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་ས་བྱི་ཞི་རོལ་

ཆྲེན་མོ་དྲེའི་འབྱུང་རྐྲེན་ལྟྲེ་བ་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་སྐོར་བཤད་པ་དྲེ་བདྲེན་

པ་མིན་པ་དང་། ས་བྱི་ཞི་རོལ་ཆྲེན་མོའི་བྱུང་རྐྲེན་ངོ་མ་དྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དུ་

ལག་བསྟར་བྱས་པའི་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་སྐོན་གནས་ཅན་ཡིན་སྟབས་བོད་མི་ཚོས་འདོད་

བབ་མ་ཕིན་པར་མཐར་ངོ་རོལ་བྱས་སྐོར་བཀོད་ཡོད།  ལྷག་པར་སན་ཐོ་དྲེ་དག་ནང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དུ་’བརན་ལྷིང་སྲུང་སྐོབ་’ ཟྲེར་བའི་སིད་བྱུས་དྲེ་ལམ་ལྷོངས་

ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་མྲེད་པ་དང་། སིད་བྱུས་དྲེའི་འོག་ནས་སྲེལ་བའི་ལས་གཞི་དྲེ་དག་གིས་

བོད་མིའི་སྲེམས་ཁམས་ལ་ཞྲེ་འཁོན་ཆྲེན་པོ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་མི་རིགས་

གཉིས་དབར་དབྱྲེ་འབྱྲེད་ཀི་སིད་བྱུས་ཤུགས་ཆྲེ་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརྲེན་བོད་མི་

ཚོས་ངོ་རོལ་བྱས་ཡོད་པ་གསལ། 
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རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོས་ཡུན་རིང་ལུས་པའི་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་མ་སྲེལ་བར་སྣང་

མྲེད་དུ་འཇོག་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མྲེད།  ད་བར་བོད་དུ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་མཁྲེགས་

བཟུང་གི་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་གིས་ཕན་འབས་གང་ཡང་མ་སོན་པར་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་

དགོས། བོད་དོན་བདྲེན་མཐའ་མ་སྲེལ་བར་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བོད་དོན་ལས་

འགུལ་མུ་མཐུད་སྲེལ་རྒྱུར་ཆོད་སྲེམས་བརན་པོ་ཡོད་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྒིག་འཛུགས་

འདིས་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་མཚོན་ཞིང་།  བོད་མིའི་ཐོབ་ཐང་མུ་མཐུད་

རྩོད་རྒྱུ་ཡིན། བཙན་བྱོལ་དུ་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བོད་མི་མི་རྲེ་ངོ་རྲེའི་ནུས་པ་

ཡོངས་རོགས་མཉམ་སྤུངས་ཀིས་རྒྱལ་སྤིའི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སར་

ལྷག་སྲེལ་རྒྱུར་ཐབས་ཤྲེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུག་བྱ་རྒྱུ་དང་།  བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་

བོད་མིའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། བོད་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་

ཡིག ཁོར་ཡུག་བཅས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྲུང་སྐོབ་ཇི་ལྟར་བྱྲེད་

མིན་ཐད་ཟབ་ནན་ཐོག་བལྟ་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་མིའི་ཐོག་ཐལ་ཆ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་དང་། 

ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཡིན་ན་ནོར་འཁྲུལ་ཐྲེར་འདོན་བྱ་རྒྱུར་

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་སྤུ་ཙམ་མྲེད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དུ་ལག་

བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་པའི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བྱུས་དྲེ་དག་འཕྲལ་མར་མཚམས་

འཇོག་གིས་འཁྱོག་པོ་ཡོ་བསང་བྱྲེད་དགོས་པ་དང་། ནོར་བ་ལ་ནོར་བར་ངོས་ལྲེན་

གིས་འགིག་ཐབས་བྱྲེད་དགོས། །


