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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཕི་དལི་ཡིག་སྒྱུར་ཚན་པས་བདོ་སྒྱུར་དང་པར་འགྲམེས་ཞུས།

                
སྔནོ་གླངེ་།སྔནོ་གླངེ་།

        
༄༅། །ཉ་ིའངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཚེ་དབང་རྒལ་པ་ོཨརྱ་ལགས་ཀིས་བརྩམས་
པའ་ི(འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།)  ཅེསེ་པ་འད་ིན་ིའདས་པའ་ིམི་ལོ་ ༦༠ 
ལགྷ་རིང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་ཁརོ་ཡྲུག་
དང་བཅས་པར་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པ་དརེ་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་གནས་དསུ་དང་འཚམས་པའི་དཔྱད་
རྩམོ་དང་།  རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཐབས་ལམ་ད་ུམའ་ིཐགོ་ནས་འཁགོ་བཤད་བྱས་
དང་བྱདེ་བཞིན་པར་ལན་དབེས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།  རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱུ ས་དང་བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐད་འཛམ་གླིང་
མཉམ་འབལེ་རྒལ་ཚོགས་ཀིས་གཙོས་རྒལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་དང་སིྒག་འཛྲུགས་ཁག་
ལ་འཁགོ་བཤད་སྣ་ཚོགས་བྱས་རྐནེ་དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་དངསོ་ཡོད་
གནས་སྟངས་དང་དཀའ་ངལ་ཐད་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོཉནེ་ཆེ་བའི་
དསུ་སབྐས་འདརི།  ཨཱརྱ་ལགས་ཀི་ཕི་དལི་ལས་ཁྲུངས་དང་བདོ་གནས་སདི་བྱྱུས་
ཉམས་ཞིབ་ལས་ཡྲུན་ ༼༡༩༩༨ ནས་ ༢༠༢༠༽ སབྐས་བརྩམས་པའ་ིབདོ་དནོ་
རྩམོ་བསི་ཁག་ཕི་དལི་ལས་ཁྲུངས་ཀི་རྩམོ་སྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན་ཚན་པས་ཕགོས་
སིྒག་ཞུས་ཏ་ེདཔ་ེདབེ་འདི་འད་ཞིག་བདོ་དབིྱན་གཉསི་ནང་འདནོ་སྤལེ་ཐྲུབ་པ་ནི་
ལེགས་གསོལ་བསགྔས་བརདོ་ཀི་རྒྱུ ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད།     འད་ིལས་ཀི་དམིགས་
ཡྲུལ་ལརྟ་གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་སིྤ་བ་ོགནམ་བསྟན་ཡོངས་ལ་དབེ་འདསི་ཕན་རླབས་
རྒ་ཆེ་ཡོང་བའ་ིརེ་བ་ཞུ་རྒྱུ ་དང་།  ང་ོབའོམ་རྣམ་པ།  ཐབས་ལམ་སོགས་བྱདེ་སྒ་ོ
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མི་འད་བ་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྒ་ོནས་གཞིས་ལྲུས་བདོ་མིའི་དཀའ་སྡུག་དང་མངནོ་འདདོ་
རྣམས་རྒལ་སིྤའ་ིསྡངིས་ཆའ་ིཐགོ་བསྐྱལ་ཐྲུབ་པ་བྱ་རྒྱུ ་ད་ེང་ཚོའ་ིསབྐས་བབ་ཀི་ལས་
འགན་ཡིན།  དརེ་བརནེ་ཐངེས་འདརི་དབེ་འདསི་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་རང་འཁའི་ི
ལས་འགན་དན་སྐལུ་གཏངོ་བའ་ིསྐལུ་ལགྕ་ལ་ྟབྲུ་ཞིག་ཆགས་ཐྲུབ་པ་དང་།   ལགྷ་
པར་བདོ་ཀི་གནས་སྟངས་ཉནི་རེ་བཞིན་ཛ་དག་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་སྟབས་ང་
ཚོས་དསུ་ཚོད་ཆྱུད་ཟསོ་སྲུ ་མ་བཏང་བར་བདོ་དནོ་འཐབ་རྩོད་ལ་དངསོ་ཤུགས་
བརྒྱུད་ནས་རང་ནསུ་གང་ཡོད་འབད་བརྩནོ་ལྷདོ་མེད་བྱ་རྒྱུ ་མ་ཟད།  མདང་
སྐྱསེ་བིྱས་པ་ཚྱུན་ལའང་མི་རིགས་ཀི་ལས་འགན་དསུ་ནས་དསུ་སྲུ་དན་སྐལུ་གཏངོ་
དགོས་པ་ཀུན་གིས་བླ་ོངསེ་དགོས་པར་བརནེ་ཇི་སིད་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མ་
གསལ་བར་ད་ེསདི་གཞིས་བྱསེ་བདོ་རིགས་ཡིན་ན་ོཅགོ་གིས་བདོ་དནོ་ནམ་ཡང་མ་
བརདེ་པར་ར་ོལ་རིས་མོ་བརསོ་པ་བཞིན་ཡིད་འཇགས་དགསོ་པའ་ིགཞནེ་སྐལུ་ད།ུ  
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༼༡༽༼༡༽

བདོ་དང་བདོ་མི་སྐྱབས་བཅལོ་བ། མ་འངོས་མདནུ་ལམ།བདོ་དང་བདོ་མི་སྐྱབས་བཅལོ་བ། མ་འངོས་མདནུ་ལམ།

༡༩༦༠ ལོ་འགརོ་འབྱརོ་བའ་ིབདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ། པར་ཁྲུངས། ཕི་དལི་འགྲམེ་སྟནོ་ཁང་༡༩༦༠ ལོ་འགརོ་འབྱརོ་བའ་ིབདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ། པར་ཁྲུངས། ཕི་དལི་འགྲམེ་སྟནོ་ཁང་།།

༄༅། །འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒལ་ཚོགས་ཀིས་ལོ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་དྲུག་པའ་ིཚེས་ 
༢༠ ཉནི་འཛམ་གླངི་སྐྱབས་བཅལོ་ཉནི་མོར་སྲུང་བརིྩ་ཞུ་སལོ་ཡོད། ད་ེཉནི་འཛམ་
གླངི་ཁནོ་ད་ུསྐྱབས་བཅལོ་བ་རྣམས་ཀི་ཆེ་མཐངོ་དང་ཐབོ་ཐང་བསྐྱར་གསོ་དགསོ་
པའ་ིདན་སྐལུ་བཏང་བ་དང་སྦྲགས། ང་ཚོས་ཕར་གྲྲུ་མཉམ་འདགེས་བྱས་པ་ཡིན་
ན་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་མངནོ་འདདོ་དང་དམིགས་ཡྲུལ་སྒྲུབ་ཐྲུབ་རྒྱུ ་ཡིན་པའང་
དན་སྐལུ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད། སྐྱབས་བཅལོ་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་ན་ིགཅིག་བསྡསུ་དབང་
འཛིན་རིང་ལྲུགས་དང་། གཏུམ་དག་ཆེ་བའ་ིདཔནོ་ངན་གིི་བཙན་འགོ་ནས་བསོ་
བྱལོ་ཆེད་མི་འདདོ་བཞིན་ད་ུརང་ཡྲུལ་ནས་བལ་དགསོ་བྱྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན། རང་



2 3འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

དབང་མང་གཙོའ་ིལམ་ལྲུགས་ཚད་ལནྡ་ཞིག་བསྐྱར་གསོ་ཐྲུབ་ཚེ་སྐྱབས་བཅལོ་བའ་ི
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་རང་བཞིན་གིས་ཞི་ཐྲུབ། བདོ་ལ་མཚོན་ནའང་རྒ་ནག་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པའ་ིགཅིག་བསྡསུ་དབང་འཛིན་གི་གདགུ་རྩྱུབ་དང་གཉའ་གནནོ་བཟདོ་
ཐབས་བལ་ནས་སྐྱབས་བཅལོ་ད་ུའགྲ་ོདགསོ་ཐྲུག་ཡོད། འདས་པའ་ིམི་ལོ་བདནུ་
ཅྱུའི་རིང་གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་ཚོས་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་གཅིག་བསྡུས་
དབང་འཛིན་རིང་ལྲུགས་འགོ་དཀའ་སྡགུ་མངས་དང་མངོ་བཞིན་ཡོད། ད་ེརིང་
འཛམ་གླངི་སྐྱབས་བཅལོ་བའི་ཉནི་མོ་འདརི་བདོ་མི་སྐྱབས་བཅལོ་བ་རྣམས་ཀི་ལོ་
རྒྱུས་ང་ོསྤདོ་དང་། འཐབ་རྩདོ་ཀི་བརྒྱུད་རིམ། རེ་བ་དང་མ་འངོས་མངནོ་འདདོ་
བཅས་ཀི་སྐརོ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡིན།

ང་ོསྤདོ།ང་ོསྤདོ།

བདོ་མཐ་ོསངྒ་ན་ིགནའ་ས་ྔམོ་ནས་ཞི་བད་ེདང་རང་དབང་ལནྡ་པའ་ིརྒལ་ཁབ་གཅིག་
ཡིན་ཞིང་། ད་ེཡང་ས་བབ་ཆགས་ཚྱུལ་སྒ་ོནས་བཤད་ན་པཱ་མིར་རི་རྒྱུད་ཀི་མཐ་ོ
ཚད་དང་མཉམ་པའི་མཐ་ོསངྒ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་འཛམ་གླངི་ཡང་ཐགོ་ཅསེ་གྲགས། 
བདོ་མཐ་ོསངྒ་ན་ིལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒལ་ཁབ་ཁག་གི་གཙང་ཆྱུ་ཆེ་གྲས་ཀི་འབྱྱུང་
ཁྲུངས་ཡིན། རྒ་གར་དང་བལ་ཡྲུལ་གི་བྱང་ངསོ་དང་། རྒ་ནག་གི་ནབུ། སོག་
པའོ་ིལྷ་ོངསོ་སྲུ་ཆགས་ཡོད། རི་བ་ོཇ་ོམོ་གླང་མའི་ངསོ་གཅིག་བདོ་ནང་ཡོད་པ་
དང་། ངསོ་གཅིག་བལ་ཡྲུལ་ནང་ཡོད། རྒ་གར་གནའ་རབས་རིག་བྱདེ་ཀི་གཞུང་
ཆེན་མོ་བཞི་ལས་ངསེ་བརདོ་དང་སིད་སྲུང་ནང་བདོ་ལ་གསྲུམ་རྩེན་ཞེས་གྲགས་
ཤིང།  དབྲུས་སྲུ་གངས་ཏ་ིསེ་ཡོད་པ་རིག་བྱདེ་ཀི་གཞུང་ནང་གསལ་ཡོད། ཕི་ལོ་ 
༡༩༤༩ ལོར་རྒ་ནག་ཡོངས་རགོས་དམར་པའོ་ིདབང་འགོ་ཏུ་ཚྱུད་རསེ་བདོ་ཡྲུལ་
དའེང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཙམ་ནས་དམར་པསོ་བཙན་འཛྲུལ་བྱདེ་འག་ོབརྩམས་པར་

བརནེ། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དབྲུ་ཁདི་འགོ་བདོ་མི་
ཁནོ་ ༨༠,༠༠༠ ཙམ་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་བ་རེད། 

ལོ་རྒྱུས།ལོ་རྒྱུས།

ཆོས་དང་རིག་གནས་ཀི་ཐགོ་ནས་བཤད་ན། རྒ་གར་དང་བལ་ཡྲུལ། བདོ་བཅས་
ཡྲུལ་གྲྲུ་གསྲུམ་གི་དབར་ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་འབལེ་བ་གཏངི་ཟབ་ཡོད། བདོ་ལ་མཚོན་
ན་དསུ་རབས་བདནུ་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡྲུལ་གྲྲུའི་ནང་དམག་དནོ་
སྟབོས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཀི་རྒལ་ཁབ་ཅིག་ཆགས་ཡོད།  ཆོས་རྒལ་སངོ་བཙན་
སམྒ་པ་ོ(༥༦༩-༦༥༠)དང་ཁ་ིསངོ་ལྡ་ེབཙན། (༧༤༢-༧༩༨) ཁ་ིརལ་པ་ཅན་
(༨༠༢-༨༤༡) ལ་ྟབྲུ་བདོ་རྒལ་ད་ེདག་གི་སྐ་ུདསུ་སྲུ་བདོ་དམག་གིས་བལ་ཡྲུལ་དང་
རྒ་གར། རྒ་ནག་ལ་ྟབྲུ་དབྲུས་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིཁིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་ཀི་ས་ཁྲུལ་མང་པ་ོ
དབང་ད་ུབསྡསུ་ཡོད། དསུ་སབྐས་དའེ་ིརིང་རྒ་གར་ནས་བདོ་ད་ུནང་པ་སངས་རྒས་
པའ་ིབསྟན་པ་དར་ཁབ་བྱྱུང་བ་རེད། ཆོས་རྒལ་ཁ་ིསངོ་ལྡ་ེབཙན་གིས་རྒ་གར་ནས་
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་སླབོ་དཔནོ་པདྨ་འབྱྱུང་གནས་སོགས་གདན་དངས་ནས་
བདོ་ད་ུནང་ཆོས་དར་སྤལེ་རྒ་ཆེ་མཛད།  བདོ་ད་ུནང་པ་སངས་རྒས་པའ་ིབསྟན་
པ་དར་ཁབ་བྱྱུང་བར་བརནེ། དམག་འཐབ་ལ་དགའ་བའ་ིབདོ་མིའ་ིབསམ་བླ་ོརིམ་
བཞིན་ཞི་འཇམ་ད་ུསོང་ནས་དམག་མི་ཇ་ེཉུང་ད་ུསོང་བ་དང་། གྲྲྭ་བཙྱུན་གི་གྲངས་
འབརོ་རིམ་བཞིན་འཕར་བར་བརནེ་དམག་གི་སྟབོས་ཤུགས་རང་བཞིན་གིས་
ཉམས་གུད་ད་ུསོང་ཞིང་།  བདོ་མི་རྣམས་ཞི་བདརེ་དགའ་བའ་ིམི་རིགས་ཤིག་ཏུ་
གྱུར་ནས་ཁིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་ཚོ་དང་ལྷན་ཞི་བདའེི་ངང་མཛའ་བརྩེའི་འབལེ་
ལམ་བསྐྱངས་པ་དང་། འཛམ་གླངི་གཞན་རྣམས་ཕི་དངསོ་པའོ་ིའཛྲུགས་སྐྲུན་
གི་གསར་བར་ེཆེན་མོའི་རསེ་སྲུ ་སྙགེ་བཞིན་པའི་སྐབས་དརེ་བདོ་མི་རྣམས་ནང་



4 5འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

གི་གཤིས་རྒྱུ ད་ཡར་རྒས་གཏངོ་ཕགོས་ཐགོ་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པའི་ནང་དནོ་རིག་པའི་
གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་སྦྱང་བརྩནོ་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  བདོ་ཀི་
ཆོས་རྒལ་ཚོས་རྒ་གར་ནས་ནང་པའ་ིསླབོ་དཔནོ་དང་མཁས་པ། པཎ་ིཏ་སོགས་ད་ུ
མ་གདན་དངས་ནས་ལ་ྟབ་རནེ་འབྱྱུང་དང་། སྤདོ་པ་འཚེ་བ་མེད་པའ་ིསལོ་བཟང་
རྒྱུན་འཛིན་དར་སྤལེ་རྒ་ཆེ་མཛད་ཡོད། བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་ནས་ཀང་ངལ་བ་
ཁད་བསད་ཀིས་རིག་པའི་འབྱྱུང་གནས་རྒ་གར་འཕགས་ཡྲུལ་ད་ུཕབེས་ནས་རིག་
གནས་ཆེ་ཆྱུང་ད་ུམར་བསབླས་ནས་སངས་རྒས་ཀི་བཀའ་དང་དའེ་ིདགངོས་འགྲལེ་
བསྟན་བཅསོ་ད་ུམ་ལེགས་སྦྱར་གི་སདྐ་སོགས་ནས་བདོ་སྒྱུར་ཞུས་ཡོད།

བ་ླམས་སདི་དབང་སྒྱུར་བའ་ིལམ་ལྲུགས།  བ་ླམས་སདི་དབང་སྒྱུར་བའ་ིལམ་ལྲུགས།  

ཧརོ་གི་རྒལ་པ་ོད་ེདག་གིས་ས་སྐྱ་པཎ་ིཏ་ཀུན་དགའ་རྒ་མཚན་དང་འགྲ་ོམགོན་
ཆོས་རྒལ་འཕགས་པ་སོགས་ས་སྐྱའི་བླ་མ་ད་ུམའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཆོས་
འཆད་ཉན་དང་དབང་ལྲུང་མན་ངག་སོགས་གསན་བསམ་རྒ་ཆེ་ཞུས་འབས་སྲུ ་
རྒྱུད་དལུ་ཞིང་། ཕིའ་ིདགྲ་བ་ོལས་ནང་གི་ཆགས་སངྡ་ཉནོ་མོངས་སོགས་དགྲ་བའོ་ི
དྭངས་མར་ལ་ྟདགོས་པའི་གདམས་ངག་ད་ེདག་ཉམས་ལེན་མཐིལ་ད་ུབཟྲུང་ནས་
སགོ་གཅདོ་ལ་སོགས་པའ་ིལས་ངན་རྣམས་ལ་འཛེམ་གཟནོ་དང་། དཀར་པའོ་ིདག་ེ
བའ་ིལས་ལ་བརྩནོ་པ་ཆེར་བསྐྱདེ། དའེ་ིའབས་བྲུར་དབྲུས་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིས་ཁྲུལ་ཁནོ་
ལའང་ཞི་བད་ེབརན་ལྷངི་གི་ཁརོ་ཡྲུག་སྐྲུན་ཐྲུབ་ཡོད། ས་ཁྲུལ་ད་ེདག་ཏུ་ཞི་བད་ེ
བརན་ལྷངི་གི་ཁོར་ཡྲུག་སྐྲུན་རྒྱུར་བདོ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གི་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་ཀིས་
ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་བསྒྲུབས་ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཆོག   སིྤར་གཏུམ་
དག་ཅན་གི་ཧརོ་རྒལ་ཆིང་གི་སི་ཁཱང་གི་མི་རབས་ཚ་རྒྱུ ད་དང་བཅས་པས་གླིང་
ཆེན་ཡྲུ་རོབ་ཕདེ་ཙམ་དང་། ཨེ་ཤི་ཡའ་ིས་ཁྲུལ་ཕལ་མོ་ཆེ་དབང་འགོ་ཏུ་བསྡསུ་
ཡོད།

སོག་པ་ོཡོན་རྒལ་རབས་དང་། རྒ་ནག་མིང་རྒལ་རབས། མན་ཇྲུ་ཆིང་རྒལ་རབས་
ཀི་གོང་མ་རྣམས་དང་བདོ་ཀི་བླ་སྤྲུལ་དབར་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་རྒ་ཆེ་བྱྱུང་
ཡོད།  ལགྷ་པར་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསྐ་ུཕྲངེ་རིམ་བྱནོ་དང་འབལེ་བ་ཤུགས་
ཆེ་བྱྱུང་ཡོད། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསྐ་ུཕྲངེ་རིམ་བྱནོ་ན་ིབདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད། 
ཁིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་ཁག་གི་རྒལ་བླནོ་འབངས་དང་བཅས་པས་གུས་འདདུ་དང་
བརིྩ་བཀུར་རྒ་ཆེ་ཞུ་ཡྲུལ་ཞིག་ཡིན། 

༸རྒལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་དང་པ་ོདག་ེའདནུ་གྲྲུབ་པ་ན་ིཕི་ལོ་ ༡༣༩༡ ལོར་སྐ་ུའཁྲུངས་
ཤིང་། སིྤར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཞསེ་༸རྒལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་རིམ་བྱནོ་ལ་མཚན་བསྟདོ་ཞུ་
སལོ་ད་ེན་ིཧརོ་བདོ་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་ལས་བྱྱུང་ཡོད། ད་ེཡང་ཏཱ་ལ་ཞསེ་པ་
སོག་སདྐ་ཡིན་པ་དང་། དའེ་ིག་ོདནོ་ན་ི (རྒ་མཚོ་) ཞསེ་པའ་ིདནོ་ཡིན། 

ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའམ་རྒ་མཚོའ་ིབ་ླམ་ཞསེ་པའ་ིག་ོདནོ་ན།ི ཐྲུགས་རྒྱུད་ཀི་མཁནེ་པའ་ི
ཡོན་ཏན་རྒ་མཚོའི་གཏངི་ལརྟ་དཔག་པར་དཀའ་ཞིང་ཕགོས་མཐའ་མྲུ་མེད་པར་
ཁབ་པའ་ིདནོ་དང་།  བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསྤྲུལ་སྲུ་རྲུང་དགངོས་པ་གཞན་
ད་ུགཤེགས་རསེ་དའེ་ིཡང་སདི་རྩད་གཅདོ་ཞུ་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ི
ཡང་སྤྲུལ་ཡང་སལོ་རྒྱུ ན་༸རྒལ་བའི་ཡང་སིད་རྩད་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ འི་ལམ་ལྲུགས་
ལརྟ་ཞུ་དགསོ། 

༸རྒལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་ལ་ྔཔ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་རྒ་མཚོའ་ི (༡༦༡༧-༡༦༨༢) སྐ་ུ
དསུ་ནས་བཟྲུང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་སྐུ་ཕྲངེ་རིམ་བྱནོ་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་སིད་
གཉསི་ཀི་དབྲུ་འཁདི་ཀི་ཐྲུགས་འགན་བཞསེ་རྒྱུའ་ིསལོ་བཟང་གཏདོ། དསུ་སབྐས་
ད་ེནས་རྒ་ནག་དམར་པསོ་བདོ་ས་བཙན་བཟྲུང་མ་བྱས་ཀི་བར་ད་ུ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་སིད་ལྲུགས་གཉསི་ཀི་ཐྲུགས་འགན་བཞསེ་གནང་
མཛད། 
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རྒ་དམར་གིས་བཙན་འཛྲུལ།རྒ་དམར་གིས་བཙན་འཛྲུལ།

མའ་ོཙེ་ཏུང་གི་འག་ོཁདི་འགོ་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒ་ནག་ཡོངས་རགོས་དམར་པའོ་ི
དབང་འགོ་ཏུ་བསྡུས་ནས་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཟརེ་བ་གསར་
འཛྲུགས་བྱས་པ་དང་། རིང་པརོ་མི་ཐགོས་པར་བདོ་ད་ེགནའ་ས་ྔམོ་ནས་རྒ་ཁངོས་
ཡིན་ཚྱུལ་དང་། ད་ཆ་མེས་རྒལ་ཁིམ་ཚང་ཆེན་མོའ་ིཔང་ད་ུཕིར་ལོག་དགསོ་ཚྱུལ་
དང་། བདོ་ནང་ནབུ་ཕགོས་བཙན་རྒལ་རིང་ལྲུགས་ཀི་ཤུགས་རྐནེ་མེད་པ་བཟསོ་
ནས་བདོ་ད་ེཞི་བའི་བཅིངས་བཀལོ་གཏངོ་རྒྱུ ་ཡིན་ཚྱུལ་གི་དལི་བསྒགས་ལོག་པ་སྣ་
ཚོགས་སྤལེ་མཐར་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་
བདོ་མིའ་ིཐགོ་བཙན་ཤེད་ཀིས་མིང་རགས་བཀདོ་བཅྱུག་མཚམས་ཤོག་བྲུ་སྣམུ་ཟསོ་
ལརྟ་རིམ་པས་བདོ་སར་དབང་སྒྱུར་བྱས། ཞི་བདརེ་དགའ་བའ་ིབདོ་ཡྲུལ་ལ་མཚོན་
ན།  རང་ས་རང་སྲུང་ཐྲུབ་པའ་ིདམག་གི་སྟབོས་ཤུགས་དངེ་དསུ་དང་འཚམས་པ་
ཞིག་མེད་ཁར་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ན་ིཧ་ཅང་སྟབོས་ཤུགས་ཆེ་བར་བརནེ། 
རྒ་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་བཀལོ་དམག་མིར་ཁ་གཏད་གཅོག་ཐབས་བལ་
ཞིང་། ལགྷ་པར་བདོ་དང་ཁིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་རྒ་གར་དང་རྒལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ནས་ཀང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱདེ་ཙམ་ལས་བདོ་ལ་དངསོ་སྲུ་དམག་རོགས་བྱདེ་
ཐྲུབ་པ་གང་ཡང་བྱྱུང་མེད།

སྐབས་དརེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་བཅྱུ་
བཞི་ལས་སོན་མེད་ཀང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་རྒལ་སདི་ཆོས་སདི་ཀི་ཐྲུགས་འགན་
བདག་གིར་བཞསེ་གནང་མཛད། ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
དབྲུ་ཁདི་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་རྒ་ནག་ལ་བསྟནུ་མཁས་ཇི་ཙམ་མཛད་ཀང་རྒ་ནག་
གཞུང་ཕགོས་ནས་བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་སྒྲུབ་རྒྱུས་མཚོན་མི་མང་གི་བད་ེསྡུག་
ལ་བསམ་ཤེས་རྩ་བ་ནས་མ་བྱདེ་སྟབས། མཐར་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༡༠ ཉནི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་མ་གྲསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐྲུན་གིས་རྒལ་ས་ལ་ྷསར་
འཛོམས་ནས་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་ཞི་བའི་གནེ་ལངས་ཆེན་མོ་ད་ེབྱྱུང་བ་
རེད། 

རྒ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཞི་རལོ་བའི་ཐགོ་ཡ་ང་སྙངི་ར་ེསྤྲུ་ཙམ་
མེད་པར་མེ་སྒགོས་དང་མེ་མདའ་སོགས་ཀི་ཆར་ཕབ་པར་བརནེ་ཉསེ་མེད་བདོ་མི་
སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོད་ེམྲུར་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད།  ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབྲུ་ཁིད་པའི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་ལྷ་ས་ནས་ཉནེ་གཡོལ་ཆེད་
བསོ་བྱལོ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་རསེ་རིམ་བཞིན་རྒ་གར་ས་ཐགོ་ཏུ་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ། ཁངོ་གི་རསེ་སྲུ་སྙགེས་པའ་ིབདོ་མི་ཁ་ིབརྒད་ཙམ་རྒ་བལ་འབྲུག་སོགས་ཀི་
ནང་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ།   

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་སར་དབང་སྒྱུར་བྱས་པའ་ིའབས་བྲུར་ད་བར་བདོ་མི་ས་ཡ་
གཅིག་དང་འབྲུམ་གཉསི་ལགྷ་དསུ་མིན་རྐནེ་འདས་སྲུ་བཏང་བ་དང་། བདོ་ནང་
དགནོ་པ་དྲུག་སྟངོ་ཙམ་རྩ་མེད་བཏང། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཡྲུལ་རྒ་ཡྲུལ་ད་ུ
བསྒྱུར་ཆེད་བདོ་ཀི་ཐྲུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། མི་རིགས། སདྐ་ཡིག་བཅས་
པ་རྩ་མེད་ད་ུགཏངོ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། གཞིས་བཞུགས་བདོ་མིར་མཚོན་
ན། རྒ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ་གཞི་རྩའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་
དབང་། སདྐ་ཡིག་གི་ཐབོ་ཐང་སོགས་ལ་རྩ་བ་ནས་ལོངས་སྲུ་སྤདོ་མ་བཅྱུག་པར་
དག་གནནོ་ཁ་ོནས་དབང་སྒྱུར་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། 

ད་ལའྟི་དསུ་སབྐས་འདརི་ཡང་བདོ་ནང་རྒལ་སིྤའི་གཞུང་འབལེ་མི་སྣ་དང་གསར་
འགདོ་པ། འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒལ་ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཁ་ེལས་མི་སྣ་
སོགས་རགོ་ཞིབ་ཆེད་རྩ་བ་ནས་འགྲ་ོརྲུ་འཇྲུག་གི་མེད། བདོ་མི་རྣམས་ཕིའ་ིརྒལ་
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ཁབ་ཁག་ཏུ་འགྲ་ོརྒྱུར་ཡང་དམ་བསྒགས་བཀག་བསྡམོས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་བཞིན་
ཡོད། འནོ་ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་འབལེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ད་ུ
བདོ་མི་ཚོ་དསུ་རག་ཏུ་རང་དབང་བད་ེསིྐྱད་ཀི་འཚོ་བར་རོལ་བཞིན་པ་དང་། རྒ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འཛྲུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒས་ཧ་ཅང་བཏང་ཡོད་སྐརོ་འཁགོ་
བཤད་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀང་དནོ་དངསོ་ན་ིད་ེལས་ལྡགོ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཀུན་གིས་མཐངོ་
ཆོས་སྲུ་གྱུར་ཡོད།  

བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ། བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ། 

རྒ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་ཀང་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་
བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་ལ་མཐྲུན་འགྱུར་རོགས་རམ་རྒ་ཆེ་གནང་བ་མ་ཟད། 
རྒ་གར་གི་སིད་བླནོ་ན་ེརྲུ་མཆོག་གིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིར་སླབོ་གྲྲྭ་དང་གཞིས་
ཆགས་གསར་འཛྲུགས་སོགས་ལ་རྒབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འབས་སྲུ ་ད་ཆ་རྒ་
གར་ནང་གཙོ་ཆེར་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབྲུ་འཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབྲུ་ཁདི་ལམ་སྟནོ་འགོ  བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ས་
བརན་ཐགོ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།  སདྐ་ཡིག ཡྲུལ་གམོས་གཤིས་ལྲུགས་
དང་བཅས་པ་ཉམས་པ་སརླ་གསོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཐྲུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད། ལགྷ་
པར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་ཆགས་པའི་ར་ས་གངས་ཅན་སིྐྱད་གཤོང་ད་ུབདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཆགས་ཡོད། སིྒག་འཛྲུགས་ཀི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོན་ིགཞིས་
བཞུགས་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ང་ོཚབ་བྱདེ་ཅིང་།  བདོ་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའ་ི
རང་སྐྱངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ ་དང་།  བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའ་ིཤེས་ཡོན་དང་འཕྲདོ་བསྟནེ། འཚོ་བའ་ིགནས་སྟངས་ལ་གཟགིས་སྐྱངོ་གནང་
རྒྱུ ་སོགས་ཡིན། 

རྒ་གར་དང་རྒལ་སིྤའི་རྒབ་སྐྱརོ་དང་མཐྲུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ལ་བརནེ་ནས་རྒ་
གར་བྱང་ཕགོས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་དང་ཀརཱྣ་ཊ་ཀཱ། ཨྲུཏྟར་ཁན།ྜ ནབུ་སྦངེ་གལ། ཆ་ཏྟཱིས་
གར། མ་ཧཱ་རཱཤཀ། ཨོ་ཌི་ཤཱ། ཨ་རྲུ་ཎ་ཅལ་པྲདཤེ། མེ་གྷཱ ་ལ་ཡ། འབས་ལྗངོས། 
ལྡ་ིལི། ལ་དགྭས་བཅས་མངའ་སྡ་ེབཅྱུ་གཉསི་ཙམ་ནང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་བཞི་བཅྱུ་ཙམ་ཡོད་ཅིང་། ས་ཁྲུལ་ད་ེདག་ནང་ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་མི་བཙན་
བྱལོ་བ་ཁ་ིདགུ་ཙམ་ཡོད། ལས་ལ་བརྩནོ་ཞིང་དཔའ་ངར་ལནྡ་པའ་ིབདོ་མི་རིགས་
ན་ིཡྲུལ་དསུ་གནས་སབྐས་ཇི་འད་ཞིག་འགོ་གནས་ཀང་རང་གི་འབད་བརྩནོ་དང་
རྣམ་དཔྱདོ་ལ་བརནེ་ནས་བྱས་རསེ་འབྲུར་ཐནོ་ཡོད་མཁན་གི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་
པ་ལོ་རྒྱུས་ལས་ཁྲུངས་སྐྱལེ་ཐྲུབ་པ་ལརྟ། བཙན་བྱལོ་བའ་ིགནས་སབྐས་སྲུའང་བདོ་
མི་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཡང་དག་པའི་དབྲུ་ཁིད་ལམ་
སྟནོ་འགོ་བངླ་དརོ་འཇྲུག་སྒ་ོམ་ནརོ་བར་ཤར་སྐྱདོ་བྱས་འབས་སྲུ་འཛམ་གླངི་ནང་
བཙན་བྱལོ་བ་འད་འདའི་ནང་ནས་མི་འད་ཙམ་ཆགས་ཐྲུབ་ཡོད་པ་ནི་ལོང་བས་
བལསྟ་ཀང་རྒལ་ཁམས་ཀི་དཔ་ེལརྟ་ཡིན།

དངེ་སབྐས་གཙོ་ཆེར་ཨ་རི་དང་ཁ་ེན་ཌ། ཨོ་གླངི་། སྲུད་སི། ཡྲུ་རོབ་སོགས་ནང་
བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་ཁ་ིལ་ྔཙམ་ཡོད་ཅིང། བལ་ཡྲུལ་ནང་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་
ཁ་ིགཅིག་ཙམ་ཡོད། ཕི་རྒལ་ད་ུབདོ་རིགས་ཚོགས་པ་གྲངས་དྲུག་ཅྱུ་རེ་བཞི་ཙམ་
ཡོད། བཙན་བྱལོ་ནང་ཁནོ་བདོ་མི་གྲངས་ཆིག་འབྲུམ་ལ་ྔཁ་ིཙམ་ཡོད། བདོ་ནང་
ད་ུབདོ་མི་ས་ཡ་བདནུ་ཙམ་ཡོད་པར་བརདོ། བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིཁདོ་བལ་ཡྲུལ་
ནང་གནས་སྡདོ་བྱདེ་བཞིན་པའི་བདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ན་ཕི་རྒལ་ཡྲུལ་གྲྲུ་གཞན་ལརྟ་
རང་དབང་མེད་ཅིང་།  ཆབ་སདི་ལས་དནོ་སོགས་སྤལེ་རྒྱུར་བལ་པའོ་ིགཞུང་གིས་
དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། ད་ེན་ིགཙོ་ཆེར་རྒ་ནག་གཞུང་གི་གནནོ་
ཤུགས་ལ་བརནེ་ནས་བྱྱུང་བ་རེད། 



10 11འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ། བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ། 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དབྲུ་ཁདི་ལམ་སྟནོ་འགོ་བདོ་མི་
ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་
ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།  རྒ་གར་དང་རྒལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནས་ཀང་བདོ་མིའ་ི
འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་ལ་རྒབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་མྲུས་ཡིན། 
སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚེ་བ་མེད་པའ་ིལ་ྟསྤདོ་གངོ་
འཕལེ་གཏངོ་གནང་མཛད་པའི་མཛད་རསེ་ལ་རྒལ་སིྤའི་གདངེ་འཇགོ་དང་ངསོ་
འཛིན་ཞུ་སདླ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ལ་ཆེས་སནྙ་གྲགས་ཆེ་བའ་ིན་ོ
སྦལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་འབྲུལ་བཞསེ་མཛད་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༢ ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དབྲུ་ཁདི་ལམ་སྟནོ་འགོ་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིལམ་བཟང་གསར་གཏདོ་མཛད།  མི་མང་གིས་
ཐད་ཀར་འསོ་འདམེས་བྱས་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་གསར་འཛྲུགས་
བསྐྱངས།  

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་མི་མང་གིས་འསོ་འདམེས་བྱས་
བའི་བཀའ་བླནོ་ཁི་པར་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རོགས་གསོལ་སྩལ་མཛད།  
གཞིས་ལྲུས་བདོ་རིགས་སྤྲུན་ཟླ་ཚོར་རྒ་ནག་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་འགོ་མང་
གཙོ་དང་རང་དབང་བལ་ཡང་བྱསེ་འཁདོ་བདོ་མི་རྣམས་རང་དབང་མང་གཙོའི་
ལམ་ལྲུགས་ལ་ལོངས་སྲུ ་སྤོད་ཐྲུབ་པ་ནི་གཙོ་ཆེར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐྲུགས་རའེི་བཀའ་དནི་ཉག་ཅིག་ལ་བརནེ་ནས་བྱྱུང་ཐྲུབ་
ཡོད། བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་ལ་མཚོན་ན། ཕི་རྒལ་དང་རྒ་གར་ནང་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོ
བཞིན་ཡོད། ད་ེཡང་རྒ་གར་ནང་ལ་མཚོན་ན་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་ཨ་མ་
དང་ཡན་ལག་བཅས་ཁནོ་གྲངས་ ༤༥༠ ལགྷ་ཡོད། ཚོགས་པ་ད་ེདག་ཁོདོ་ཧནི་

བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་དང་། འཕགས་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ། ཧ་ིམཱ་ལ་
ཡའ་ིཁིམ་ཚང་སོགས་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་རྒལ་སིྤའ་ིཐགོ་ལ་མཚོན་ནའང་བདོ་
དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་གྲངས་ ༢༡༠ ཙམ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒལ་སིྤའ་ིཁནོ་ད་ུ
གྲསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའང་ཇི་སྙདེ་ཅིག་ཡོད།   

རྒ་བལ་འབྲུག་གསྲུམ་ད་ུཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་
ནང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གི་ལས་ཁྲུངས་ཁག་བཙྱུགས་ཏ་ེད་ེདག་གིས། གནས་
ཡྲུལ་རྒལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིནང་གི་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་དང་དགནོ་སྡ་ེཁག འཕྲདོ་བསྟནེ་
དང་འབལེ་བའི་སནྨ་ཁང་སོགས་ཀི་བརྒྱུད་བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གཟིགས་
སྐྱངོ་གནང་ཐྲུབ་ཅིང་།  ལྷག་པར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་སོགས་ལ་སངྡ་ཟྲུག་ཆེན་པསོ་རྩ་མེད་བཟ་ོཐབས་ཇི་ཙམ་
བྱས་ཀང་བྱས་ཀང་། བཙན་བྱལོ་ནང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སརླ་
གསོའ་ིཐགོ་འབད་བརྩནོ་བྱས་དང་བྱདེ་མྲུས་ཡིན། ད་བར་གཙོ་ཆེར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐྲུགས་རའེི་བཀའ་དནི་ཉག་ཅིག་ལ་
བརནེ་ནས་བདོ་ཀི་ཐྲུན་མིན་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐྱངོ་སྤལེ་གསྲུམ་གི་ལས་གཞི་ད་ེདག་
ཧ་ཅང་ཚགས་ཚྱུད་བྱྱུང་ཐྲུབ་ཡོད་པ་དང་།  ལགྷ་པར་རྒལ་སིྤའ་ིཁནོ་ད་ུབདོ་མི་
བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་ཀིས་སྤལེ་བཞིན་པའི་མི་རིགས་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ལས་འགུལ་ལ་
བསགྔས་བརདོ་རྒ་ཆེ་འཐབོ་བཞིན་ཡོད། 

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབྲུ་ཁིད་པའི་བདོ་ཀི་ཆོས་
བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་གཡྲུང་དྲུང་བནོ་དང་བཅས་པའི་བསྟན་བདག་བ་ླཆེན་དང་སྐྱསེ་
ཆེན་ད་ུམ་ཞིག་རྒ་གར་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་ཐྲུབ་པའ་ིདནི་ལས་རྒ་གར་ནང་བདོ་
བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཙམ་མ་ཟད།  སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཚད་མ་རིག་པའ་ིལ་ྟ
གྲྲུབ་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའི་རྒ་གར་གནའ་རབས་ཀི་སལོ་རྒྱུན་རིག་གནས་ད་ུམ་སརླ་



12 13འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

གསོ་ཐྲུབ་པའ་ིརླབས་ཆེན་གི་དསུ་སབྐས་མིག་གི་སྤདོ་ཡྲུལ་ད་ུགྱུར་ཡོད། སིྤར་རྒ་
གར་ལ་མཚོན་ན། ནང་པ་སངས་རྒས་པའ་ིབསྟན་པའ་ིའབྱྱུང་ཁྲུངས་ཡིན་ཞིང་། 
འནོ་ཀང་དསུ་འགྱུར་དང་ཕི་ནང་འགལ་རྐནེ་ད་ུམར་བརནེ་སངས་རྒས་ཀི་བསྟན་
པར་འཕལེ་འགྲབི་སྣ་ཚོགས་བྱྱུང་ཡོད།

བདོ་མི་རྣམས་རྒ་གར་ད་ུབཙན་བྱལོ་ལ་འབྱརོ་རསེ་གདན་ས་ཁག་གིས་གཙོས་
བཤད་སྒ་དང་སྒྲུབ་གྲྲྭ་སོགས་ཀི་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡྲུང་དྲུང་བནོ་
གི་གཞུང་ཆེན་གསན་བསམ་སླབོ་གཉརེ་རིམ་བཞིན་དར་རྒས་བྱྱུང་ཞིང་།  ད་ཆ་
མད་ོསྔགས་ཡོངས་རོགས་ཆ་ལག་ཚང་བའི་སངས་རྒས་ཀི་བསྟན་པ་སྔར་བཞིན་
དར་འཕལེ་བྱྱུང་སྟ ེ་ེརྒལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་རྒ་གར་གི་ཆེ་མཐངོ་ལ་ཕན་རླབས་ཧ་
ཅང་བྱྱུངབ་མ་ཟད། རྒལ་སིྤའ་ིསྟངེ་རྒ་གར་གི་འཇམ་པའོ་ིསྟབོས་ཤུགས་ལའང་
ངསོ་འཛིན་ཆེན་པ་ོཐབོ་ཡོད།  

བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་མཚོན་ན།  ལྲུང་ཙམ་དང་དད་པ་ཙམ་གི་རསེ་སྲུ་མི་
འབང་བར་རྒྱུ ་མཚན་དང་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ཆོས་
རྣམས་ཀི་གནད་ལྲུགས་གཏན་ལ་འབབེས་མཁན་གི་ཆོས་ལྲུགས་གཞན་དང་མི་
འད་བར་བརིྩས་ནས་ད་ོསྣང་དང་སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་ཡོད། 
རྒ་གར་ལྷ ་ོཕོགས་གཙོ་བ ོར་གྱུར་པའི ་བཙན་བྱོལ་བ ོད་མིའི ་གཞིས་ཆགས་
ཁག་དང་། བལ་ཡྲུལ་སོགས་སྲུ ་བདོ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གི་དགོན་སྡ་ེགསར་
འཛྲུགས་དང་། དགནོ་པ་ད་ེདག་ནང་སླབོ་གཉརེ་གནང་མཁན་བདོ་མི་ཙམ་མ་
ཟད། ད་ཆ་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའི་ིརི་རྒྱུད་ནས་ཀང་འཛྲུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུ
འགྲ་ོབཞིན་ཡོད། 

དགོན་སྡ་ེད་ེདག་ཏུ་གཙོ་ཆེར་རྒལ་བའི་བཀའ་དང་དའེི་དགོངས་འགྲལེ་བསྟན་

བཅསོ་ཀི་དནོ་རྣམས་ལེགས་པར་བཀལ་བའི་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལ་ྔསོགས་ལ་
སླབོ་གཉརེ་གནང་བའ་ིཕག་སལོ་བཟང་པ་ོརྒྱུན་སྐྱངོ་གནང་བཞིན་ཡོད། ལགྷ་པར་
དངེ་སྐབས་དགོན་སྡ་ེད་ེདག་ཏུ་བདོ་རིགས་དང་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་མི་རིགས་ཙམ་མ་
ཟད། ནབུ་ཕགོས་པ་དང་ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་སོགས་ནས་ཀང་སླབོ་གཉརེ་བ་ཡོང་གི་
ཡོད། སིྤར་རྒ་གར་འཕགས་ཡྲུལ་ན་ིཆྱུ་མག་ོགངས་ལ་ཐྲུག་པ་བཞིན་སངས་རྒས་
ཀི་བསྟན་པ་རིན་པ་ོཆེ་འད་ིཉདི་ཀིི་འབྱྱུང་ཁྲུངས་ཡིན།  འནོ་ཀང་བར་སབྐས་ལྡགོ་
ཏུ་མེད་པའ་ིལོ་རྒྱུས་ཀི་འཕལེ་རིམ་ཁདོ་སངས་རྒས་ཀི་བསྟན་པར་ཡང་ཉམས་ཆག་
ཧ་ཅང་བྱྱུང་ཡོད།  བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་ཀིས་མད་ོསགྔས་ཀི་གནད་ཡོངས་
སྲུ་བསྡསུ་པའི་རྒལ་བའི་བསྟན་པ་འད་ིཉདི་འཛིན་སྐྱངོ་སྤལེ་གསྲུམ་ཐྲུབ་པ་ན་ིདགའ་
སྤབོས་ཀི་གནས་ཡིན།  ད་ེས་ྔལེགས་སྦྱར་སདྐ་ཐགོ་བཞུགས་པའ་ིཆོས་ཚན་གྲངས་ 
༢༠༠ ཙམ་བར་ལམ་བརོ་བརླགས་ཕིན་ཡང་ཝ་ཱཎ་དབྲུས་བདོ་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ི
གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་ནས་བདོ་སདྐ་ནང་ཡོད་པ་ནས་ལེགས་སྦྱར་སདྐ་ཐགོ་བསྐྱར་
གསོ་ཐྲུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།  ད་ེཡང་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་
ཀང་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་དནོ་ད།ུ ད་ེས་ྔབདོ་མི་ཚོས་རྒ་གར་འཕགས་ཡྲུལ་གི་ལོ་པཎ་
ད་ུམའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཐགེ་པ་ཆེ་ཆྱུང་སགྔས་དང་བཅས་པར་ཐསོ་བསམ་
སླབོ་གཉརེ་མཐིལ་ཕིན་པ་བྱས་འབས་སྲུ ་ད་ཆ་རྒ་གར་ནང་རིག་གཞུང་ད་ེདག་
བསྐྱར་གསོའ་ིལས་རིམ་ལ་བདོ་མིས་ཞབས་འདགེས་ཞུས་ཐྲུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད། ཅསེ་
དབྲུགས་དབྱྱུང་མཛད།  ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོམཆོག་གིས་ རྒ་གར་ན་ིང་ཚོའ་ིདག་ེ
རན་དང་། ང་ཚོ་རྒ་གར་གི་སླབོ་མ་ཡིན། འནོ་ཀང་ང་ཚོ་རྒ་གར་གནའ་རབས་
དཔལ་ནཱ་ལེནའྜི་རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་ཚད་ལནྡ་བྱདེ་ཐྲུབ་མཁན་གི་སླབོ་མ་ཚད་
ལནྡ་ཞིག་ཡིན་”ཞསེ་བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་བསྩལ་ཡོད། 



14 15འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

རྒ་ནག་དང་གྲསོ་མོལ། རྒ་ནག་དང་གྲསོ་མོལ། 

ཕི་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་མའ་ོཙེ་ཏུང་གྲངོས་རསེ་རྒ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཏངི་ཞའ་ོཔངི་
གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་རང་བཙན་མ་གཏགོས་པའ་ིགནད་དནོ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་
ཡང་གྲསོ་མོལ་བྱ་རྒྱུར་གྲ་སིྒག་ཨང་གསར་ཡོད་སྐརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་གཅེན་པ་ོརྒ་ལོ་དནོ་གྲྲུབ་མཆོག་ལ་བརདོ་པ་ལརྟ།  
སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༡༩༧༤ ཙམ་
ནས་འབལེ་ཡོད་རང་གཞུང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་བཀའ་བསྡུར་རིམ་མཛད་ཀིས་
ས་ྔཕི་མ་གཏགོས་རྒ་ནག་གཞུང་དང་གྲསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་མིའི་དཀའ་ངལ་
སེལ་དགསོ་སྟབས་གྲསོ་མོལ་བྱ་རྒྱུར་གྲ་སིྒག་མཛད་ཟནི་ཡོད། དརེ་བརནེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགོངས་བཞེས་ལམ་སྟནོ་ཐགོ་བདོ་
མི་ཚོས་ཤར་སྐྱདོ་ཀིས་གཉསི་སནྨ་དབྲུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱྱུས་གཞིར་བཟྲུང་བདོ་
རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་སྐྱངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་
ཐབོ་ཆེད་རྒ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་གྲསོ་མོལ་འག་ོའཛྲུགས་བྱྱུང་ཐྲུབ་ཡོད།  ད་ེ
ཡང་དབྲུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱྱུས་འགོ་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་རྩ་
ཁིམས་ནང་གསལ་བ་ལརྟ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གི་
གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་སྤདོ་དགསོ་པ་དང་།  ལགྷ་པར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
སར་དབང་སྒྱུར་བྱས་རསེ་བདོ་ཀི་ཐྲུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ལེགས་བྱང་། 
ཡྲུལ་གམོས་གཤིས་ལྲུགས་ཁརོ་ཡྲུག་དང་བཅས་པར་ཆགས་འཇིག་གི་མཚམས་སྲུ་
སླབེས་ཡོད་སྟབས་ད་ེདག་སརླ་གསོ་དང་།  རང་དབང་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་ནས་ལོངས་
སྲུ ་སྤདོ་རྒྱུའི་རང་སྐྱངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་དགོས་པ་ན་ིདབྲུ་མའི་ལམ་གི་
སདི་བྱྱུས་ཀི་དགངོས་དནོ་ཡིན།

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ བར་བདོ་རྒ་གྲསོ་མོལ་ཐངེས་དགུ་བྱྱུང་

བ་དང་།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་གྲསོ་མོོལ་ཐངེས་བརྒད་པའ་ིསབྐས་རང་ཕགོས་
ནས་རྒ་ནག་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་ཚོར་ ༼བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་
པའ་ིརང་སྐྱངོ་ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་༽ ཞསེ་པ་ཕྲུལ་ཡོད།  འནོ་
ཀང་བདོ་མིས་བཏནོ་པའི་དབྲུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱྱུས་ལ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བཟང་
ཕགོས་ཀི་བར་ལན་རྩ་བ་ནས་མ་སྤད་པའི་ཁར་འཁགོ་བཤད་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ངན་
ཁག་དཀསི་ནས་དསུ་ཚོད་འཁལོ་ཐབས་བྱས་དང་བྱདེ་མྲུས་ཡིན། བྱདེ་བབ་ད་ེན་ི
རྒ་ནག་རང་གི་རྩ་ཁམིས་ནང་འཁདོ་པའ་ིམི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གི་ཐབོ་ཐང་
ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

འཕགས་བདོ་གཉསི།འཕགས་བདོ་གཉསི།

འཕགས་བདོ་གཉསི་ན་ིལོ་རྒྱུས་ཁདོ་གནའ་ས་ྔམོ་ནས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡིག་སོགས་ཀི་ཐགོ་ནས་ཡྲུན་རིང་ནས་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད། བདོ་མི་ཚོས་རྒ་
གར་འཕགས་ཡྲུལ་ཞསེ་སྟནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་འཁྲུངས་ཡྲུལ་གི་གནས་ཁད་པར་
ཅན་ཞིག་ཏུ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  སྟནོ་པ་མངནོ་པར་རགོས་པ་
འཚང་རྒ་བའ་ིགནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་དང་།  བཀའ་དང་པ་ོབདནེ་བཞི་ཆོས་
འཁོར་སྐརོ་བའི་གནས་མཆོག་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་སོགས་སྲུ ་མཆོད་མཇལ་ད་ུའགྲ་ོརྒྱུ འི་
གམོས་གཤིས་བཟང་པ་ོརྒྱུན་ཆགས་སྲུ་ཡོད།  ཕགོས་མཚྱུངས་རྒ་གར་ཧནི་དའུ་ི
ཆོས་ལྲུགས་རསེ་འབང་པ་ཚོས་བདོ་ནང་ཆགས་པའ་ིགངས་ཏ་ིསེ་དང་མཚོ་མ་ཕམ་
སོགས་ལ་དབང་ཕྱུག་དང་ལ་ྷམོ་ཨྲུ་མ་སོགས་ཀི་གནས་སྲུ་ངསོ་འཛིན་གིས་མཆོད་
མཇལ་ད་ུཡོང་སལོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྲུལ་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་སྲུ་ལོ་ང་ོབརྒ་ཕྲག་
རིང་དམ་བསྒགས་དང་ཉནེ་སྲུང་དགསོ་པ་ད་ེའད་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་བརནེ་ཕགོས་
གཉསི་ཀི་ཡྲུལ་མི་རྣམས་རང་དབང་ཐགོ་ནས་ཕར་ཚྱུར་འགྲྲུལ་བཞུད་བྱདེ་སལོ་
ཡོད་པ་རེད། 
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སིྤར་རྒ་གར་གི་རིག་བྱདེ་གཏམ་རྒྱུ ད་ནང་དའུང་བདོ་ལ་ཏ་ིཝིཤ་ཊབ་ཅེས་སྲུམ་
རྩནེ་ད་ུགྲགས། གནས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་སལོ་ཡོད་པ་
ལརྟ་བདོ་མི་ཚོས་ཀང་རྒ་གར་གི་ཡྲུལ་ལ་འཕགས་ཡྲུལ་ཞསེ་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོདང་
དད་གུས་ཧ་ཅང་ཞུ་ཡྲུལ་ཞིག་ཡིན།  དརེ་བརནེ་ཡྲུལ་གཉསི་ཀི་དད་ལནྡ་མང་
ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ཕི་ནང་གི་གནས་ཆེན་ད་ེདག་མཆོད་མཇལ་ཞུ་རྒྱུ ་ནི་མི་ཚེའི་
ནང་གི་ལས་དནོ་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  འནོ་
ཀང་བླ་ོཕམ་པ་ཞིག་ལ་ད་ཆ་བདོ་ཡྲུལ་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀིས་
དབང་སྒྱུར་ལ་བརནེ་ནས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་ཞི་བད་ེལནྡ་པ་ད་ེམེད་
པར་གྱུར་ནས་ཉནི་མཚན་དསུ་དྲུག་ཏུ་ས་སྲུང་དམག་མི་གང་སར་འགྲམེས་འཇགོ་
གིས་སོ་ལ་ྟབྱདེ་དགསོ་པ་དང་།  དམག་དཔྲུང་ཕནོ་ཆེ་བཞག་ནས་དམ་བསྒགས་ཧ་
ཅང་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིས་ཁྲུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད།  ས་མཚམས་སྲུ་དམག་མི་དང་
ལག་ཆ་ཕནོ་ཆེ་གསོག་འཇགོ་བྱདེ་དགོས་སྟབས་དནོ་མེད་འགྲ་ོགྲནོ་ཕནོ་ཆེ་གཏངོ་
དགསོ་པ་རེད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་རྒ་ནག་གིས་རྒ་གར་ས་ཐགོ་ཏུ་བཙན་འཛྲུལ་
བྱས་རསེ་ད་ཆ་ལ་དགྭས་དང་ཨ་རྲུ་ན་ཅལ། འབས་ལྗངོས་ཀི་ས་མཚམས་སོགས་
སྲུ་རྒ་མིའ་ིདམག་མིས་མྲུ་མཐྲུད་སྲུན་གཙེར་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།  

རྒ་གར་ལ་མཚོན་ནའང་བདོ་རྒ་འགོ་ཏུ་ཤོར་རསེ་རྒ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་བར་
ཞུགས་རྒལ་ཁབ་ད་ེམེད་པར་གྱུར་ནས་སྟབོས་ཆེན་རྒལ་ཁབ་གཉིས་ཐད་ཀར་
གདངོ་ཐྲུག་ཆགས་ཡོད།  ཧནི་དའུ་ིདད་ལནྡ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀང་བདོ་ནང་
གངས་ཏི་སེ་དང་མཚོ་མ་ཕམ་སོགས་སྲུ ་ད་ེས་ྔལརྟ་བག་ཕབེས་ངང་གནས་མཇལ་
མ་ཐྲུབ་ཅིང་། ད་ེས་ྔརྒ་གར་གི་སདི་བླནོ་ཟྲུར་པ་སྐ་ུགཤེགས་ཨ་ཊལ་བྷ་ིཧ་རི་བ་ྷཇི་
པ་ཡེ་མཆོག་གིས་གསྲུང་དནོ་  ༼རྒ་གར་གི་ཁ་ེཕན་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན། 
རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟྲུང་བྱས་པ་ད་ེཕྲུགས་རྒང་རིང་པརོ་རྒ་གར་ལ་
ཡག་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་བྱྱུང་མེད།༽ ཅསེ་གསྲུངས། 

ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡྲུལ་གྲྲུ་མང་པ་ོཞིག་གི་གཙང་ཆྱུ་དང་རྒྱུག་ཆྱུ་སོགས་ཀི་འབྱྱུང་
ཁྲུངས་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་སདི་པའ་ིགངས་རི་ད་ེདག་ཡིན། དཔརེ་ན། སེང་ེགཙང་
པ་ོ Indus དང་། གངླ་ཆེན་ཁ་བབ།  Sutlej  ར་ཆྱུ། Mekong  འབ་ིཆྱུ།  
Yangtze   ར་ཆྱུ། Yellow river  རྒལ་མོ་དངྲུལ་ཆྱུ།  Salween  ཡར་
ཀླྲུངས་གཙང་པ་ོ Brahmaputra སོགས་ཀི་ཆྱུ་ཆེན་ད་ེདག་ཐགོ་མ་བདོ་ནས་རྒྱུག་
བཞིན་ཡོད། གཙང་ཆྱུ་ད་ེདག་རྒ་གར་དང་རྒ་ནག  ལའ་ོསི། ཝི་ཐི་ནམ། ཀམེ་བྷ་ོ
ཌི་ཡ་སོགས་ཀི་ནང་རྒྱུག་བཞིན་ཡོད།  

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་གོང་གི་གཙང་ཆྱུ་ད་ེདག་ཐགོ་ཆྱུ་མཛོད་ཚད་མེད་བརྒབ་དང་
རྒག་བཞིན་ཡོད། ལགྷ་པར་ཡར་ཀླྲུངས་གཙང་པའོ་ིཐགོ་ཆྱུ་མཛོད་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོ
བརྒབ་པར་བརནེ་རྒ་གར་གི་ཡྲུལ་མི་མང་པའོ་ིའཚོ་རནེ་ལ་ཉནེ་ཚབས་ཧ་ཅང་ཆེན་
པ་ོབཟ་ོབཞིན་ཡོད།  བདོ་ད་ེབདོ་མིས་དབང་སྒྱུར་ཐྲུབ་པ་བྱྱུང་ན་བདོ་མི་ཙམ་མ་
ཟད། རྒ་གར་དང་ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིམི་མང་ཚོ་ལའང་ཁ་ེཕན་ཆེན་པ་ོཡོད། དརེ་
བརནེ་གཟྲུ ་བརོ་གནས་པའི་རྒ་ཆེ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་བདོ་མིའི་རང་དབང་གི་
འཐབ་རྩདོ་ལ་ངསེ་པར་རྒབ་སྐྱརོ་གནང་གལ་ཆེ་བར་མ་ཟད། ལགྷ་པར་གངོ་སྨྲསོ་
ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁྲུལ་མང་ཚོགས་ཀིས་ངསེ་པར་ད་ུབདོ་དནོ་ལ་རྒབ་སྐྱརོ་གནང་གལ་
ཆེ།

མ་འངོས་ཁ་ཕགོས།མ་འངོས་ཁ་ཕགོས།

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ད་ེརྒ་ཁངོས་ཡིན་པ་བརདོ་ནས་བདོ་དནོ་ལ་སྲུས་ཐ་ེབྱྱུས་
བྱདེ་ཀང་རྒ་ནག་རྒལ་ནང་གི་གནད་དནོ་ལ་ཇྲུས་གཏགོས་བྱས་པར་ངསོ་འཛིན་
བྱདེ་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ཆ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེརྒལ་སིྤའ་ིགནད་དནོ་ཞིག་
ཏུ་གྱུར་ཟནི་པ་དང་། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་ཧམ་བཟྲུང་བྱས་པ་ད་ེཞི་བད་ེ
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ལནྡ་པའི་རྒལ་ཁབ་གཅིག་ལ་རྒལ་ཁབ་གཞན་གིས་ཁིམས་འགལ་ཐགོ་ནས་བཙན་
འཛྲུལ་བྱས་པ་ཞིག་དང་། འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བརལ་བཤིག་བཏང་བ། ཆོས་
དད་རང་དབང་བཙན་འཕྲགོ་བྱས་པ། མང་གཙོར་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་
བ། ཁམིས་ཀི་ལམ་ལྲུགས་རྩ་མེད་བཟསོ་པའ་ིགནད་དནོ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད། འད་ིན་ིབདོ་མིར་མཚོན་ན་བཟང་ཕགོས་ཤིག་ཡིན། 

བདོ་མིས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་རྒ་ནག་ལ་ྟབྲུ་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་རིང་
ལྲུགས་ལ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་བཞིན་པ་ད་ེན་ིརྒལ་སིྤའི་ཁནོ་ད་ུདབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་
རིང་ལྲུགས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུ ར་སྙངི་སྟབོས་འཕལེ་གཞིར་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་
ཀི་ཡོད།  སིྤར་རྒ་ནག་ད་ེབཞིན་རྒ་ནག་མི་དམངས་ཚོར་བདག་པ་ལས་རྒ་ནག་
དམར་ཤོག་གཅིག་བསྡསུ་དབང་འཛིན་པ་ཚོར་བདག་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན། ད་
ཡོད་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པའི་དབང་སྒྱུར་འགོ་རྒ་ནག་
མི་དམངས་ལ་བད་ེབ་མེད། ལམ་ལྲུགས་དའེ་ིའགོ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དང་རང་
དབང་མེད་པ། མང་གཙོའ་ིལམ་ལྲུགས་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ཞིང་། དསུ་
རག་ཏུ་གཞུང་གིས་མི་དམངས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་དང་། མི་དམངས་ཚོས་ཀང་
སིད་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་འགོ་དསུ་རག་ཏུ་དགོས་ཟནོ་ཁོ་ན་བྱས་ནས་བསྡད་
དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད།

ཕི་གསལ་ནང་གསལ་མེད་པའ་ིརྐནེ་གིས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་བཅྱུ་དགུ་པའ་ི
འབྱྱུང་རྐནེ་ང་ོམ་ཇི་ཡིན་ཐགོ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱས་པར་
བརནེ། འཛམ་གླངི་ཁནོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཇི་འད་བཟསོ་པ་ཀུན་གིས་མཐངོ་ཆོས་
ཡིན། ཐགོ་མར་ནད་གཞི་ད་ེནད་ཡམས་ཀི་ང་ོབརོ་ཐནོ་པའ་ིགནས་སབྐས་ནས་རྒ་
ནག་གཞུང་གིས་ཝྲུ་ཧན་སནྨ་པས་ཉནེ་བར་བཏང་བ་ད་ེདག་བརིྩ་འཇགོ་གིས་ཁ་ལ་
ཉན་འཇགོ་བྱས་ཡོད་ན་རྒ་ནག་ཙམ་མ་ཟད།  རྒལ་སིྤའ་ིཁནོ་དའུང་ནད་ཡམས་

ཁབ་བརལ་འད་ིལརྟ་ཤུགས་ཆེ་འགྲ་ོརྒྱུར་སྔནོ་འགགོ་་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞིག་བྱདེ་ཐྲུབ་
རྒྱུར་ཐ་ེཚོམ་མེད། འནོ་ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་གནས་ཚྱུལ་རྣམས་ཕི་གསལ་
ནང་གསལ་རྩ་བ་ནས་བྱདེ་མ་བཅྱུག་པར་ཡོད་ཚད་རྒལ་ཁབ་ཀི་གསང་བ་ཡིན་ཟརེ་
བའི་བྱདེ་བབ་སྐྱྱུག་བ་ོབ་ོད་ེལ་བརནེ་ནས་ནད་ཡམས་ད་ེའཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་ཁབ་
བརལ་ཧ་ཅང་བྱྱུང་རྐནེ་མི་གྲངས་ས་ཡ་མང་པའོ་ིཚེ་སགོ་ཤོར་ཡོད། 

ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནག་ཉསེ་ཡོངས་རགོས་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་སིད་གཞུང་ལ་ཕགོ་རྒྱུ ་ཡིན་
པ་སྨྲསོ་ཅི་དགསོ། ད་ེཡང་རྒ་ནག་ཙིང་ཧ་ྭམཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོསྐ་ུཞབས་
ཀྲུ་རྲུང་གིས་བརདོ་དནོ། ༼རྒ་ནག་ད་ཆ་གཡང་གཟར་ད་ུལྷུང་རྒྱུའ་ིམཚམས་ལ་
སླབེས་ཡོད། གཡང་གཟར་ལས་སྐྱབོ་དགསོ་ན་གདམ་ཀ་གཅིག་རང་ཡིན། མང་
གཙོའ་ིརིང་ལྲུགས་ཐགོ་བསྐྱདོ་རྒྱུ ་རེད། ད་ེལས་གཞན་པའ་ིགདམ་ག་གང་ཡང་
མེད།༽ ཅསེ་བརདོ། སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོཁངོ་ད་ལ་ྟརྒ་ནག་གཞུང་གིས་བཟང་བཙོན་
ད་ུབཅྱུག་པ་དང་། དྲྭ་རྒའ་ིའབལེ་ལམ་ཡོངས་རགོས་བཀག་ནས་འཛམ་གླངི་ཕི་
ལ་འབལེ་བ་བྱདེ་མ་བཅྱུག་པ་རེད།  ད་ེལརྟ་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་རིང་ལྲུགས་ལ་
ཕྲུགས་འདནུ་མེད་པ་ན།ི ད་ེས་ྔརྒ་གར་གི་དབྲུ་འཁདི་སྐ་ུཞབས་ཇ་ཱཡཱ་པཱྲ་ཀཤ་ན་ར་
ཡན་ཞིང་གཤེགས་མཆོག་གིས་ ༼གཞན་གི་བན་གཡོག་ཏུ་སྡདོ་རྒྱུ ་ན་ིམིའ་ིལནྷ་
སྐྱསེ་ཀི་བསམ་བླ་ོདང་འགལ་བ་ལགྟ་སྤདོ་ཡིན་སྟབས་དམར་ཤོག་རིང་ལྲུགས་ལ་
མདནུ་ལམ་མེད།༽ ཅསེ་གསྲུངས། འཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་ལ་གཟགིས་དང་། ད་
ཆ་དམར་པའོི་རིང་ལྲུགས་གཅིག་མཇྲུག་གཉསི་མཐྲུད་ཀིས་སྦ་ོལྲུག་ནས་ཧ་ལམ་
མཇྲུག་བསིྒལ་ཟནི་ཡོད། ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་འཇར་མན་ཤར་ནབུ་ཏུ་དབྱ་ེ
བའི་གང་གགོ་ད་ེཡང་བཤིག་ནས་ཡྲུ་རོབ་ནང་དམར་པའོི་རིང་ལྲུགས་སྣམུ་ཟད་ཀི་
མར་མེ་ལརྟ་ཉམས་ནས་རྩ་མེད་ཕིན་ཡོད།  ས་ྔཕི་མ་གཏགོས་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་
རིང་ལྲུགས་ཀང་ད་ེམཚྱུངས་རྩ་མེད་ད་ུའགྲ་ོངསེ་ཡིན། བཟང་ཕགོས་ཀི་འགྱུར་
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བ་ད་ེདག་རྒལ་སིྤའ་ིམིག་ལམ་ད་ུཁ་ལམྷ་མེར་ཤར་བར་ངསེ།  རྒ་ནག་མང་གཙོ་
ཅན་ད་ུབསྒྱུར་བ་དང་དསུ་མཚྱུངས་བདོ་ལའང་རང་དབང་གི་ཉ་ིམ་ཤར་རྒྱུ ་རེད། 
ནམ་ཞིག་བདོ་ལ་རང་དབང་གི་ཉནི་མ་ཤར་བ་ན། བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
ལ་བརནེ་ནས་འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུཞི་བད་ེདང་འཆམ་མཐྲུན་གི་ཁརོ་ཡྲུག་སྐྲུན་རྒྱུར་
ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་བསྒྲུབ་ཐྲུབ་རྒྱུར་ང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད།།  །། 

དཔྱད་གཞིའ་ིདཔ་ེདབེ་དང་ཡིག་ཆ།དཔྱད་གཞིའ་ིདཔ་ེདབེ་དང་ཡིག་ཆ།
• Indian leaders on Tibet, DIIR publications, 1998,  Dharamsala
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• The Dalai Lama, www.dalailama.com

• The impassioned words of  Xu Zhangrun 14/02/2010: https://www.
washingtonpost.com/opinions/global-opinions/the-impassioned-words-of-xu-
zhangrun/2020/02/14/12 a8bd7518-4dcd-11ea-bf44-f5043eb3918a_story.html

• Chinese activist detained after calling Xi Jinping ‘clueless’ on coronavirus 
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གི་༸སྐའུ་ིཡང་སདི་ལ་ཐ་ེབྱྱུས་བྱ་རྒྱུར་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྒབ་རནེ་དང་།  ཆོས་གི་༸སྐའུ་ིཡང་སདི་ལ་ཐ་ེབྱྱུས་བྱ་རྒྱུར་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྒབ་རནེ་དང་།  ཆོས་
ཕགོས་ཀི་དབང་ལྲུང་། སདི་ཀི་བདག་དབང་སོགས་གང་ཡང་མེད།ཕགོས་ཀི་དབང་ལྲུང་། སདི་ཀི་བདག་དབང་སོགས་གང་ཡང་མེད།

༸རྒལ་མཆོག་༸སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་བཞི་ཆེན་པ་ོམཆོག་གསེར་ཁརི་མངའ་གསོལ་སབྐས། ལ་ྷས། ༡༩༤༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢། (པར་ཁྲུངས། ཕི་དལི་༸རྒལ་མཆོག་༸སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་བཞི་ཆེན་པ་ོམཆོག་གསེར་ཁརི་མངའ་གསོལ་སབྐས། ལ་ྷས། ༡༩༤༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢། (པར་ཁྲུངས། ཕི་དལི་
འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་།འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་།))

༄༅། །ཉ་ེཆར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་ལི་ཡྲུལ་༼ཡྲུ་གུར་༽ས་གནས་སྲུ་
དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱས་པ་དང་།  ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་གིས་སདི་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་
རྔམ་སྟནོ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་རྐནེ་རྒལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀིས་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་དརེ་སྣང་བ་ཙམ་ཡང་མ་བཏང་བར་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ནང་རྒ་གར་ནས་གསར་འགདོ་པ་ཁག་གཅིག་ཆེད་མངགས་
རྒ་ནག་ཏུ་གཞུང་འབལེ་མགྲནོ་འབདོ་བྱས་པ་དང་། གསར་འགདོ་པ་ཚོར་རྒ་ནག་



22 23འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་སདི་ཀི་གནད་དནོ་དང་།  རྒ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རྲུ་
ན་ཅལ་ས་ཁྲུལ་གི་བདག་དབང་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ། ས་ཁྲུལ་ད་ེདག་ཐགོ་རྒ་
གར་གཞུང་གིས་ཐ་ེཇྲུས་སམ་ཐ་ོའཚམ་པ་སོགས་བྱས་ཚེ་དརེ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་
བཟདོ་སྒམོ་བྱ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་དང་སྦྲགས། རྒ་གར་གཞུང་
ལ་སྡགིས་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་བཏང་ཡོད།  ལགྷ་པར་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམ་སྐ་ུཕྲངེ་ ༡༤ ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐའུ་ིཡང་སདི་ཀི་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་ཞུ་
རྒྱུ འི་ཐབོ་ཐང་ནི་རྒ་ནག་གཞུང་ཁོ་ནར་མ་གཏགོས་གཞན་སྲུ ་ལའང་མེད་ཚྱུལ་
དང་།  ཅི་སྟ་ེརྒ་གར་གཞུང་གིས་མ་འངོས་པར་༸རྒལ་བའ་ིཡང་སདི་ཀི་གནད་
དནོ་ཐད་ཐ་ེབྱྱུས་བྱས་ཚེ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་དརེ་བཟདོ་བསན་བྱ་ཐབས་ཡེ་ནས་
མེད་ཚྱུལ་གསར་འགདོ་པ་ཚོར་གསལ་འདནོ་བྱས་ཡོད། 

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ལངས་ཕགོས་ད་ེལརྟ་འཛིན་དགོས་པའི་རྒབ་ལྗངོས་ཀི་གནས་
སྟངས་ལ་དཔྱད་ན། ད་ེལ་ྟབྲུའ་ིབླ་ོསྤབོས་དང་གདངེ་སྤབོས་ད་ེཡང་རྒ་ནག་གི་ལོ་
རྒྱུས་ཁདོ་དམག་བྱྱུས་ཐགོ་མཁས་པར་གྲགས་པ་ཞནོ་ཛྲུ་ Sun Tzu ཟརེ་བ་དསེ་
བཏནོ་པའི་དམག་འཐབ་བྱདེ་སྟངས་ཀི་སིད་བྱྱུས་གྲགས་ཆེ་བ་གཉསི་ལས་བྱྱུང་བ་
བརདོ་ཐྲུབ། ད་ེཡང་འཐབ་བྱྱུས་གཉསི་ན་ི ༡། རང་ཉདི་ཀིས་ཇི་ཙམ་དགྲ་བའོ་ི
ས་ཆ་བཟྲུང་ཐྲུབ་པ་ད་ེཚོད་ཀིས་རང་ཕགོས་ཀི་དམག་མིའི་ནང་ཁྲུལ་ཆིག་སིྒལ་གི་
ནསུ་པ་འཕལེ་ཞིང་།  དསེ་དགྲ་བའོ་ིཚྱུར་རལོ་གི་ནསུ་པ་ཉམ་དམས་སྲུ་གཏང་
ཐྲུབ། ༢། ཉ་ེའཁརོ་ད་ུཡོད་པའ་ིདགྲ་བའོ་ིའག་ོགཙོའ་ིནསུ་པ་ཉམ་དམས་སྲུ་གཏངོ་
ཆེད་རག་ཏུ་སྲུན་གཙེར་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་།  སླྲུ་ཁདི་བྱ་རྒྱུའ་ིག་ོསབྐས་བཙལ་
དགསོ། ཞསེ་པ་ད་ེགཉསི་རེད། 

ཐངེས་འདིར་རྒ་ནག་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་རྒ་གར་གསར་འགོད་པ་ཚོ་དང་ཐྲུག་
འཕྲད་བྱདེ་མཁན་རྒ་རིགས་འག་ོགཙོ་རྣམས་ན།ི བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའ་ི

འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་དང་།  ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སདི་གཞུང་གསར་འགྱུར་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཝང་ནནེ་ཤང་ཟརེ་བ། རྒ་ནག་གཞུང་གི་བླ་ོསྟནོ་ལྟ་ེགནས་ཁང་
གཙོ་གྲས་སྲུ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་བཞིན་པ། (ཀྲུང་གའོ་ིབདོ་རིག་པའ་ིཞིབ་འཇྲུག་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་) ཟརེ་བའ་ིའགན་འཛིན་ཀའ་ོལྲུ་ Zha Luo ཁ་ོཔ་དང་།  ད་ེབཞིན་
ཞའ་ོཇ་ེ Xiao Jie ཟརེ་བ་བཅས་ཡིན་འདགུ

སབྐས་དརེ་རྒ་གར་གི་གསར་འགདོ་པ་ཚོར། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་སདི་ཐག་གཅདོ་
ཞུ་རྒྱུའ་ིགནད་དནོ་ཐད་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ང་ོ ༢༠༠ ལོ་རྒྱུས་གཞིར་བཟྲུང་
ཐག་གཅདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཚྱུལ་དང་། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ངསོ་འཛིན་འགོ་ད་ལའྟ་ི
༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་༸སྐ་ུཕྲངེ་ ༡༤ ཆེན་པ་ོམཆོག་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཆགས་ཐྲུབ་
ཚྱུལ་དང་།  ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་སདི་ཐག་གཅདོ་ཞུ་བར་རྒ་ནག་གཞུང་ནས་ཆོག་
མཆན་ཞུ་དགསོ་སྐརོ་སོགས་འཁགོ་བཤད་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡོད། ད་ེདག་དངསོ་
བདནེ་རྩ་བ་ནས་མིན།  ཞསེ་ང་ཚོས་གངོ་གི་རྒ་ནག་གཞུང་གི་འག་ོགཙོ་གསྲུམ་ལ་
གདངེ་སྤབོས་མཐནོ་པསོ་གུས་ཞབས་དང་བཅས་བརདོ་རྒྱུ ་ཡིན།   རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་བཤད་པ་ད་ེདག་མངནོ་སྲུམ་ལ་བསྙནོ་ཞིང་བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དང་།  ལགྷ་པར་
བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བྱྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཆེད་མངགས་གུས་བཀུར་མ་བྱས་
པ་དང་། མཐངོ་ཆྱུང་ཁད་གསོད་བྱས་པ་ཞིག་རེད། 

གངོ་ད་ུརྒ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ང་ོ ༢༠༠ ལོ་རྒྱུས་གཞི་རྩར་བཟྲུང་བ་ཡིན་ན་ཕི་ལོ་ 
༡༨༡༩ ཙམ་ནང་འཁལེ་དགསོ་ཤིང་།  དསུ་སབྐས་དརེ་རྒ་ནག་ལ་མཚོན་ན་ཆིང་
རྒལ་བརྒྱུད་སབྐས་ཡིན།  ཆིང་རྒལ་པ་ོཇི་ཡ་ཅིང་ Jiaqing ཟརེ་བའ་ིརྒལ་དསུ་
སྲུ་འཁལེ་ཡོད། རྒལ་བརྒྱུད་ད་ེན་ིཕི་ལོ་ (༡༧༩༦། ༡༨༢༠ ) བར་ཡིན།   འནོ་
ཀང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིལོ་རྒྱུས་ན་ིདསུ་ཡྲུན་ལོ་ང་ོ ༥༠༠ ལགྷ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་
རེད།  ད་ེཡང་༸རྒལ་དབང་༸སྐ་ུཕྲངེ་དང་པ་ོར་ེདག་ེའདནུ་གྲྲུབ་པ་མཆོག་ཕི་ལོ་ 
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༡༣༩༡ ལོར་འཁྲུངས་པ་དང་། སབྐས་དརེ་རྒ་ནག་ནང་ལ་མཚོན་ན་ཆིང་རྒལ་
བརྒྱུད་ཀི་དསུ་སབྐས་ (༡༦༤༤།༡༩༡༡) འག་ོམ་འཛྲུགས་གངོ་ནས་༸རྒལ་དབང་
གི་ཡང་སདི་ལམ་ལྲུགས་འག་ོཚྱུགས་ཟནི་པ་རེད།  དརེ་བརནེ་ཆིང་རྒལ་རབས་
གོང་མས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཐག་གཅདོ་ཞུས་ཚྱུལ་ཟརེ་བ་
དརེ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་གཞི་རནེ་དང་ཁྲུངས་ལྲུང་རྩ་བ་ནས་མེད་པའ་ིབབ་ཅལོ་ཁ་ོནར་ཟད།  
མཚམས་འདརི་ང་ཚོས་༸རྒལ་དབང་༸སྐ་ུཕྲངེ་རིམ་བྱནོ་གི་རྣམ་ཐར་ལ་ཡྲུད་ཙམ་
དཔྱད་ན།   ད་ེཡང་༸རྒལ་དབང་༸སྐ་ུཕྲངེ་དང་པ་ོདག་ེའདནུ་གྲྲུབ་པ་མཆོག་
ན་ིཕི་ལོ་ ༡༣༩༡ ལོར་འཁྲུངས་པ་དང་། ༸སྐ་ུཕྲངེ་གཉསི་པ་དག་ེའདནུ་རྒ་མཚོ་
མཆོག་ཕི་ལོ་ ༡༤༧༥ ལོར་འཁྲུངས། ༸སྐ་ུཕྲངེ་གསྲུམ་པ་བསོད་ནམས་རྒ་མཚོ་
མཆོག་ཕི་ལོ་ ༡༥༤༣ ལོར་འཁྲུངས་ཤིང་། ༼སབྐས་དརེ་སོག་པའོ་ིརྒལ་པ་ོཨལ་
ཏཱན་ཁང་གིས་གུས་འདདུ་དང་ཆེ་བསྟདོ་ཀི་ཚྱུལ་ད་ུཏཱ་ལ་ཞེས་པའི་མཚན་གནས་
ཕྲུལ།༽ ཕི་ལོ་  ༡༥༨༩ ལོར་༸རྒལ་དབང་༸སྐ་ུཕྲངེ་བཞི་པ་ཡོན་ཏན་རྒ་མཚོ་
མཆོག་སོག་ཡྲུལ་ད་ུསྐ་ུའཁྲུངས་པ་དང་།  

༸རྒལ་མཆོག་༸སྐ་ུཕྲངེ་ལ་ྔཔ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་རྒ་མཚོ་མཆོག་ (༡༦༡༧།༡༦༨༢) 
ལ་སོག་པའོི་རྒལ་པ་ོགོ་ཤི་ཁང་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་སིད་གཉསི་ཀི་བདག་པརོ་མངའ་
གསོལ།   ༸རྒལ་མཆོག་༸སྐ་ུཕྲངེ་དྲུག་པ་ཚངས་དབྱངས་རྒ་མཚོ་མཆོག་ཕི་ལོ་ 
༡༦༨༢ ལོར་འཁྲུངས་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༧༠༨ ལོར་༸རྒལ་དབང་༸སྐ་ུཕྲངེ་བདནུ་
པ་བསལྐ་བཟང་རྒ་མཚོ་མཆོག་འཁྲུངས་ཤིང་།  ཕི་ལོ་ ༡༧༥༨ ལོར་༸སྐ་ུཕྲངེ་
བརྒད་པ་འཇམ་དཔལ་རྒ་མཚོ་མཆོག་སྐ་ུའཁྲུངས། ཕི་ལོ་ ༡༨༠༥ ལོར་༸སྐ་ུཕྲངེ་
དགུ་པ་ལྲུང་རགོས་རྒ་མཚོ་མཆོག་༸སྐ་ུབལམྟས་པ་དང་།  ད་ེཡན་གི་༸རྒལ་བའ་ི
ཡང་སིད་རྣམས་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསྤྲུལ་ཡང་སིད་བརྩད་གཅོད་ཞུ་བའི་
སལོ་རྒྱུན་གི་ལམ་ལྲུགས་ཁ་ོནར་གཞི་བཅལོ་ནས་ཡང་སདི་འཁྲུལ་བལ་ངསོ་འཛིན་
ཞུས་ཡོད།  

ཕི་ལོ་ ༡༧༩༡ ནས་ ༡༧༩༣ བར་གརོ་བདོ་དམག་འཁྲུག་བྱྱུང་ཡོད། སབྐས་དརེ་
བདོ་གཞུང་གིས་མན་ཇྲུ་གངོ་མ་ཆིང་ལོང་ (༡༧༣༦།༡༧༩༥) གི་དམག་རོགས་
གཉརེ་དགསོ་བྱྱུང་ཡོད། འད་ིའདའ་ིདམག་རོགས་ཞུས་པ་ཚར་བཞི་ལ་སོང་།  གརོ་
དམག་བདོ་ནས་མཐར་སྐོད་བཏང་རསེ་མན་ཇྲུའི་དཔནོ་རིགས་རྣམས་ཀིས་བདོ་
གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱངོ་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་ཐབས་ལ་བསྙད་པའི་གྲསོ་འདབེས་དནོ་
ཚན་ ༢༩ ཟརེ་བ་ལམ་སྟནོ་ཚྱུལ་ད་ུགནང་བའ་ིནང་དནོ་གཅིག་ལ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
དང་། པཎ་ཆེན་བ་ླམ་རྣམས་ཀི་ཡང་སདི་གསེར་བྲུམ་དཀྲུགས་ཏ་ེཐག་གཅདོ་
དགསོ་པའ་ིའདནུ་གྲསོ་བཏནོ་ཡོད། སབྐས་དརེ་བདོ་དང་མན་ཇྲུ་གངོ་མའ་ིདབར་
མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་ལས་བདོ་དབང་བསྒྱུར་བྱ་དང་རྒ་ནག་གོང་མ་དབང་
སྒྱུར་བྱདེ་མཁན་གི་ང་ོབའོ་ིཐགོ་ནས་གྲསོ་འདབེས་དནོ་ཚན་ ༢༩ བཏནོ་པ་ཞིག་
རྩ་བ་ཉདི་ནས་ཆགས་མེད། ༸རྒལ་དབང་༸སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་པའ་ིསབྐས་ལའང་ཡང་
སདི་ངསེ་རྙདེ་ཟནི་སྟབས་དངསོ་དནོ་ད་ུགསེར་བྲུམ་དཀྲུགས་མེད། སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་
གཉསི་པར་མཚོན་ན་གསེར་བྲུམ་མ་དཀྲུག་གངོ་ནས་ཡང་སིད་ངསེ་རྙདེ་ཟིན་ཡོད་
སྟབས་དངསོ་དནོ་ད་ུགསེར་བྲུམ་དཀྲུགས་མེད།   འནོ་ཀང༌སབྐས་དརེ་མན་ཇྲུའ་ི
གཡར་ང་ོམ་ལྡགོ་པར་གསེར་བྲུམ་དཀྲུགས་ཚྱུལ་གསལ་བསྒགས་ཙམ་བྱས་པ་རེད། 
དངསོ་སྲུ ་གསེར་བྲུམ་དཀྲུགས་འདནོ་བྱས་པ་༸རྒལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་
ཁ་ོན་ལས་བྱྱུང་མེད།  

༸རྒལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་གསྲུམ་པ་དང་བཅྱུ་བཞི་པ་གསེར་བྲུམ་དཀྲུགས་འདནོ་
བྱས་མེད།  དརེ་བརནེ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་སདི་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རྒྱུ ་ད་ེན་ིབདོ་བརྒྱུད་
ནང་བསྟན་གི་བ་ླསྤྲུལ་ཡང་སིད་རྩད་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ འི་སལོ་རྒྱུ ན་ལམ་ལྲུགས་གཞིར་
བ་བཟྲུང་བྱདེ་ནས་ཕབེས་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༤༠ ལོར་༸རྒལ་དབང་༸སྐ་ུཕྲངེ་
བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་གསེར་ཁི་མངའ་གསོལ་མཛད་སྒརོ་བདོ་ཀི་ཁིམ་



26 27འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

མཚེས་རྒལ་ཁབ་ཁག་དང་མཚྱུངས་པར་རྒ་ནག་གོ་མིང་ཏང་གཞུང་ནས་ཁི་སྐྱསེ་
ལེགས་འབྲུལ་ཞུ་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་ཙམ་བཏང་བ་ལས།  རྒ་ནག་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་ནས་
གསེར་ཁ་ིམངའ་གསོལ་གི་མཛད་སྒ་ོགཙོ་སྐྱངོ་བྱས་པ་དང་། རྒ་ནག་ག་ོམིང་ཏང་
ནས་ཆོག་མཆན་ཞུས་ཚྱུལ་ཟརེ་བ་ད་ེའད་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་བསྙནོ་ནས་མི་
བདནེ་རྲུན་སིྒག་བྱས་པ་ཁ་ོན་ལས་དང་བདནེ་གི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་
ལ།  ད་ེརིགས་ནམ་ཡང་བྱྱུང་མངོ་མེད།    

ད་ེཡང་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའ་ིའགན་འཛིན་གཞནོ་པ་དང་།  ཀྲུང་དབྱང་
མི་དམངས་སདི་གཞུང་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཝང་ Wang དང་།  
ཀྲུང་གའོ་ིབདོ་རིག་པའ་ིཞིབ་འཇྲུག་ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་ཞའ་ོཇསེ་ Xiao བཤད་དནོ། 
(ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སདི་གཞུང་གིས་ངསོ་འཛིན་འགོ ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་
བཞི་པ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་སདི་ད་ུབདམས་པ་རེད།) ཟརེ་བ་ད་ེན་ིགཞན་མག་ོབ་ོ
རངོས་སྲུ་འཇྲུག་རྒྱུ ་དང་། བླ་ོཕམ་སྐྱ་ེགཞི་ཁ་ོན་ཡིན།  གངོ་ད་ུརྒ་ནག་འག་ོགཙོ་
གསྲུམ་པསོ་རྒ་ནག་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་འགོ་གསེར་བྲུམ་དཀྲུག་འདནོ་གི་ལམ་
ནས་༸རྒལ་བའི་ཡང་སདི་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་དགསོ་ཚྱུལ་ཟརེ་བ་ད་ེདག་གཞི་རྩ་གང་
ཡང་མེད་པའ་ིའཆལ་གཏམ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད། ལགྷ་པར་རྲུན་གཏམ་བདནེ་ཁྲུལ་
གི་སྨ་ོཧམ་ད་ེདག་ན་ིརྒ་ནག་རང་ཉདི་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་དགསོ་མཁ་ོཁ་ོན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་
དམིགས་ནས་བདོ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གི་སལོ་རྒྱུ ན་ལམ་ལྲུགས་ལ་ཆེད་མངགས་
མཐངོ་ཆྱུང་ཁད་གསོད་དང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་བཏང་བ་ཞིག་རེད།   

ད་ེས་ྔབདོ་དང་མན་ཇྲུ ་གངོ་མའི་དབར་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་ཡོད་པ་དརེ་བསདྙ་
ནས་ད་ཆ་རྒ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་བདོ་ད་ེརྒ་ཁོངས་རེད་ཟརེ་ན།  
སོག་པ་ོདང་བདོ་དབར་ད་ེས་ྔམཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་ད་ེབས་གཏིང་ཟབ་པ་ཡོད། 
ད་ེལརྟ་ན་ད་ཆ་བདོ་ད་ེསོག་པའོི་མངའ་ཁངོས་ཡིན་ཟརེ་ན་རྒྱུ ་མཚན་ད་ེབས་ཆེ་བ་
ཡོད་དགསོ།   

རྒ་ནག་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་སལོ་གཏདོ་མཁན་སྲུན་ཀྲུན་ཧྲན་ Sun Yatsen གིས་
ལོ་རྒྱུས་ཐགོ  རྒ་ནག་ནང་ད་ུཕིའ་ིདབང་ཤུགས་ཐངེས་གཉསི་སླབེས་སྐརོ་བཤད་
སབྐས། རྒ་ནག་ནང་ད་ུཕིའ་ིདབང་སྒྱུར་བྱས་པ་ཐགོ་མ་ད་ེན།ི ཕི་ལོ་ ༡༢༧༡ ནས་
ཕི་ལོ་ ༡༣༦༨ བར་སོག་པ་ོཡོན་རྒལ་རབས་སབྐས་ཡིན་ཞིང་། ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་ 
༡༦༤༤ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༡ བར་མན་ཇྲུ་གངོ་མས་རྒ་ནག་དབང་སྒྱུར་བྱས་པའ་ི
གནས་སྟངས་ད་ེགཉསི་ཁ་ོནར་ངསོ་འཛིན་བྱས་ཡོད།    ད་ེལརྟ་ན་གངོ་ད་ུརྒ་ནག་
འག་ོགཙོ་ཝང་ Wang དང་ཞའ་ོཇ་ེ Xiao ཡིས་ ༼རྒ་ནག་དང་།  ཀྲུང་དབྱང་
མི་དམངས་སདི་གཞུང་ཟརེ་བ་དང་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསྤྲུལ་ཡང་སདི་རྩད་
གཅདོ་ཀི་ལམ་ལྲུགས་དབར་ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་ནས་འབལེ་བ་ཡོད།༽ ཟརེ་བ་ད་ེརིག་
པས་ཇི་ལརྟ་བསྒྲུབ་ཐྲུབ་རྒྱུ ་ཡིན་ནམ།  རྒ་ནག་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ལ་མཚོན་ན་
ཕི་ལོ་ ༡༩༡༡ ལོར་གསར་འཛྲུགས་བྱས་པ་ཞིག་དང་།  རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་
མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཟརེ་བ་ད་ེན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ ༡༠ ནང་གསར་འཛྲུགས་བྱས་པ་
ཞིག་ཡིན།   

སིྤར་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབྲུ ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸སྐུ་
ཕྲངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སིད་
ཀི་གནད་དནོ་ཐད་བཞེངས་ཕོགས་ཇི་ཡིན་བཀའ་སླབོ་ཐེངས་མང་ཕབེས་ཟིན།  
འདརི་མགནོ་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ནང་བ་ླསྤྲུལ་ཡང་སདི་ཐད་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ཞིག་ལྲུང་འདནེ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ༼ཇི་ལརྟ་གངོ་ད་ུབརདོ་ཟནི་
པ་བཞིན་སརླ་ཡང་ཡང་སྤྲུལ་སདི་པ་གཟྲུང་རྒྱུ ་ན་ིགངོ་མ་རང་ཉདི་ཀིས་རང་དབང་
གིས་སམ་མཐའ་མར་ཡང་ལས་བསོད་སྨནོ་ལམ་གི་དབང་གིས་སྐྱ་ེབ་བངླ་དགོས་
པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ད་ེགང་ད་ུཇི་ལརྟ་སྐྱ་ེབ་དང༌། ཐབས་ཚྱུལ་ཇི་ལ་ྟབྲུས་ངསོ་
འཛིན་བྱདེ་པ་བཅས་ན་ིཡང་སིད་སྐྱ་ེབ་འཛིན་མཁན་གི་གང་ཟག་ཉདི་ལ་ཐྲུན་མིན་
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ད་ུདབང་བ་ཞིག་ལས། གཞན་སྲུས་ཀང་བཙན་དབང་དང༌། གནནོ་ཤུགས། རང་
འདདོ་ལརྟ་གང་བྱྱུང་བྱདེ་ས་མེད་པ་ན་ིབདནེ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཡིན། ལགྷ་པར་ད་ུ
ཡང་སྤྲུལ་གི་རྣམ་གཞག་ལ་ྟཞགོ སྐྱ་ེབ་ས་ྔཕི་ཙམ་ཡང་བསམ་བཞིན་ཁས་ལེན་མི་
བྱདེ་པའ་ིཆབ་སདི་དབང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་བ་ླམའ་ིཡང་སྤྲུལ་སིྤ་དང༌། ཁད་
པར་རྒལ་བ་ཡབ་སས་ཀི་ཡང་སྤྲུལ་ངསོ་འཛིན་ལ་དབང་ཤུགས་ཁོ་ནས་ཐ་ེཇྲུས་
བྱདེ་པ་ན་ིཆེས་མ་འཚམས་ཤིང༌། སོ་སོའ་ིཆབ་སདི་ཀི་ལ་ྟགྲྲུབ་དང་ཡང་རྒབ་
འགལ་ད་ུསོང་བའི་རྲུན་སྤདོ་ངན་གཡོ་ང་ོཚ་བལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཀུན་གི་མཐངོ་
ཆོས་སྲུ་གྲྲུབ་གཤིས། ད་ེརིགས་བྱྱུང་ཚེ་ད་ེལ་བདོ་མི་རིགས་དང༌། བདོ་བརྒྱུད་
ནང་བསྟན་རསེ་འཇྲུག་གི་རྒལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཡོངས་ནས་ནམ་ཡང་ངསོ་ལེན་དང༌། 
མོས་མཐྲུན་བྱདེ་ཐབས་མེད།༽ ཅསེ་དང་། ཡང་མྲུ་མཐྲུད་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་
དནོ། ༼ངསོ་རང་ར་ེདག་ེའདནུ་གྲྲུབ་ཀི་དགུང་གྲངས་ཙམ་ད་ུསོན་སབྐས་ཆོས་
བརྒྱུད་བ་ླཆེན་ཁག་དང༌། བདོ་མིས་མཚོན་འབལེ་ཡོད་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ལ་ག་ོ
བསྡརུ་གིས་རྒལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་རྒྱུན་མཐྲུད་དགསོ་མིན་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཐག་གཅདོ་
བྱདེ་འཆར་ཡིན། གལ་ཏ་ེརྒལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་རྒྱུན་མཐྲུད་དགསོ་པ་དང༌། སྐ་ུཕྲངེ་
བཅ་ོལ་ྔཔ་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་བྱ་དགསོ་ཀི་དསུ་སབྐས་ཤིག་ཤར་ཚེ་དའེི་བྱདེ་སྒའོི་
འགན་ཁྲུར་གཙོ་བ་ོཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་བ་ླབང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་
དབང་ལནྡ་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་དང༌། ཁ་ོཚོས་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་
ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབྲུ་འཁདི་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང༌། རྒལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་ན་རིམ་
དང་ལྲུས་དང་གྲབི་མ་བཞིན་འགྲགོས་པའ་ིདམ་ལནྡ་ཆོས་སྲུང་ཁག་ལ་སབྐས་བསྟནུ་
ལམ་སྟནོ་ཞུས་ཏ་ེཡང་སྤྲུལ་རྩད་གཅདོ་ངསོ་འཛིན་སྔནོ་སལོ་བཞིན་བྱདེ་དགོས་པ་
དང༌། ངསོ་ནས་ཀང་བྱདེ་ཕགོས་ད་ེདག་ལམ་སྟནོ་གསལ་བཀདོ་ཀི་ཡིག་འཇགོ་བྱ་
རྒྱུ ་ཡིན་ཞིང༌། ད་ེལརྟ་ཚྱུལ་མཐྲུན་རྩད་གཅདོ་ངསོ་འཛིན་བྱྱུང་བའ་ིཡང་སྤྲུལ་ཞིག་

ལས་གཞན་ད་ུསིད་དནོ་གི་དགསོ་མཁ་ོལ་བརནེ་ནས་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་
རྒལ་ཁབ་ཀི་ཆབ་སདི་དབང་འཛིན་པས་མཚོན། སདི་དབང་འཛིན་པ་སྲུ་ཞིག་གིས་
ཡང་སྤྲུལ་འདམེས་སྒྲུག་བྱས་པ་བྱྱུང་ཚེ་ད་ེལ་སྲུས་ཀང་རྒལ་བའ་ིཡང་སྤྲུལ་ད་ུངསོ་
འཛིན་དང་དད་མོས་བྱདེ་མི་དགསོ་པ་ཡིད་འཇགས་དགསོ།༽ ཞསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད། 

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་འཚེ་མེད་
ཞི་བ་གངོ་སྤལེ་གི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་བཟང་ལ་རྒལ་སིྤའ་ིངསོ་འཛིན་ཐགོ ཕི་ལོ་ 
༡༩༨༩ ལོར་འཛམ་གླངི་ནང་ཆེས་སནྙ་པར་གྲགས་པ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་
རགས་འབྲུལ་བཞསེ་མཛད་ཀང་། རྒ་ནག་དམར་པའོ་ིའག་ོཁདི་ཚོས་༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ན།ི བདདུ་ཡིན་པ་དང་། འཇིགས་སྐལུ་རིང་ལྲུགས་ཡིན་པ། ཁ་
བལ་བ་ཡིན་པ། ལྲུག་ལགྤས་གནོ་པའ་ིསྤང་ཁི་རེད་ཟརེ་བ་སོགས་བླ་ོཡྲུལ་ད་ུཤོང་
དཀའ་བའ་ིམཚན་སདྨ་དང་སྒ་ོསྐརུ་སྣ་ཚོགས་ཞུས་དང་ཞུ་མྲུས་ཡིན།  ད་ེལརྟ་
རྒ་ནག་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་༸སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ན་ིབདདུ་ཡིན་པ་དང་། རྒལ་ཁབ་ཁ་བལ་གཏངོ་མཁན་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་
བྱདེ་བཞིན་ད་ུཁོང་གི་མ་འངོས་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་སེམས་ཁྲུར་
ཆེ་མདགོ་དང་། རྔམ་སེམས་ད་ེཙམ་བྱདེ་དགསོ་དནོ་ཅི་ཡིན། སིྤར་ཡང་སདི་ཀི་
གནད་དནོ་ད་ེནི་ནང་པ་དང་རྒ་གར་ཧིནུ་གདདོ་མའི་ཆོས་ལྲུགས་ཀི་ལྟ་གྲྲུབ་ནས་
གསྲུངས་པའི་སྐྱ་ེབ་ས་ྔཕི་གཞི་རྩར་བཟྲུང་ནས་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད། 
དརེ་བརནེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་སྐརོ་སདྐ་ཆ་བཤད་པར་དང་ཐགོ་ཆོས་མེད་སྨྲ་བའི་
རྒ་ནག་གུང་བན་སདི་གཞུང་གིས་སྐྱ་ེབ་ས་ྔཕི་ངསེ་པར་ཁས་ལེན་བྱདེ་དགསོ། ད་ེ
ནས་བདོ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སིད་སྐརོ་ཐ་ེཇྲུས་བྱས་ན་ཅྱུང་འསོ་
འཚམས་ལནྡ་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་ཆ་འཛིན་བྱདེ་ཆོག ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་རྒ་གཞུང་



30 31འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

གི་ཆོས་ལྲུགས་ལས་དནོ་ཨྲུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་གིས་བཀའ་བརྒ་ཨང་ ༥ ཟརེ་བ་ཞིག་
བསྒགས་ཡོད། བཀའ་བརྒ་ཨང་ ༥ ཟརེ་བ་ད་ེངསེ་པར་ད་ུཕིར་བསྡ་ུབྱདེ་དགསོ། 
རྒ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་ད་ེལ་ྟབྲུའི་ནང་པ་སངས་རྒས་པའི་བསྟན་པར་
ཚད་ལས་བརལ་བའི་དམའ་འབབེས་དང་སྐརུ་འདབེས་བྱ་རྒྱུ ་མཚམས་འཇགོ་བྱདེ་
དགསོ། བྱདེ་བབ་དརེ་རྒ་རིགས་ནང་པས་གཙོས་འཛམ་གླངི་ཁནོ་གི་ནང་པ་ཚོས་
བཟདོ་བསན་བྱདེ་ཐྲུབ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད། 

དརེ་བརནེ་འཛམ་གླངི་རང་དབང་ལྲུང་པའ་ིདབྲུ་འཁདི་ཚོ་དང་།  ད་ེབཞིན་
རང་དབང་དང་དང་བདནེ། མང་གཙོའ་ིརིང་ལྲུགས་ལ་རྒབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་
གི་གཟྲུར་གནས་བླ་ོལནྡ་ཀུན་གིས་བདོ་ཀི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་
མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་རྩད་གཅོད་དང་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ འི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་
ཕོགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་ད་ེདག་ད་ལྟའི་༸རྒལ་དབང་༸སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཁོང་ཉག་ཅིག་ལ་མ་གཏགོས་གཞན་སྲུ ་ལའང་མེད་པར་ངསོ་འཛིན་ཐགོ  
རྒ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་ལ་ནང་པ་སངས་རྒས་པའི་བསྟན་པར་ར་འབིྱན་
པའི་ལས་ངན་ཚབས་པ་ོཆེ་ད་ེལརྟ་གསོག་མི་རྲུང་བ་ཚང་མས་དགེ་སྐུལ་ངསེ་པར་
ད་ུགནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ ་ཡིན།  དནོ་དངསོ་ན།ི རྒ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་ལ་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ འི་ཐད་ཆོས་
སིད་གང་ཐད་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དན་རགས་ཤིག་རྩ་བ་ནས་ཡོང་ཤེས་ཐབས་མེད།།  
།།

དཔྱད་གཞིའ་ིདཔ་ེདབེ་དང་ཡིག་ཆ།དཔྱད་གཞིའ་ིདཔ་ེདབེ་དང་ཡིག་ཆ།     
• China May Reject Dalai Lama Chosen Abroad, by Rezaul H Laskar, Hindustan 

Times: https://www.hindustantimes. com/india-news/china-may - reject - dalai-
lama -chosen-abroad/stor y-iTFUbCTATHD8KKJKnwGj7I.html

• Disregard for China’s Dalai Lama Could Affect Ties, by Sachin Parashar, Times 
of  India, July 14, 2019: https:// timesofindia.indiatimes.com/world/china/ 
disregard-for-chinas-dalai-lama-could-affect-ties-beijing/ articleshow/70216747.
cms

• India Must Approve Next China Dalai For Better Ties, by Sridhar Kumaraswami, 
July 15, 2019: https://www.asianage.com/india/all-india/150719/india-must-
approve-next-china-dalai-for-better-ties.html

• My land and My People, by His Holiness the Dalai Lama, Timeless Book, New 
Delhi 2016 edition

• Manash Pratim Bhuyan, PTI, 14 July 2019: https:// economictimes. indiatimes.
com/news/politics-and-nation/next-dalai-lama-must-be-chosen-within-china-
india-should-not-intervene-chinese-authorities/ articleshow/70215668. cms

• Reincarnation: https://www.dalailama.com/the-dalai-lama/biography-and-daily-
life/reincarnation

• Short Biographies of  the Previous Dalai Lamas: https://www. dalailama.com/
the-dalai-lama/previous-dalai-lamas/ previous-dalai-lama

• Selection of  the Next Dalai Lama May test New Delhi-Beijing Ties by Elizabeth 
Roche, Teh Mint, 15 July 2019: https://www.livemint.com/news/world/-beijing-
will-reject-dalai-lama-s-successor-chosen-by-tibetan-govt-1563108350468.html

• Tibet and Manchu: An Assessment of  Tibet-Manchu Relations in Five Phases of 
Historical Development, DIIR Publications, India, 2001

• Tibet was Never a Part of  China but the Middle Way Approach Remains a Viable 
Solution, DIIR Publications, Indian, Reprint 2019

• The Religious Rituals and Historical Convention of  Living Buddha Reincarnation: 
http://eng.tibet.cn/eng/index/Archive/201901/t20190124_6488493. html

• Why did Emperor Qianlong adopt the reincarnation system: http://eng.tibet.cn/
eng/index/Archive/201903/t20190304_6516972. html 

རྩམོ་ཡིག་འད་ིདབིྱན་ཡིག་ཐགོ་ཐནོ་པ། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠། རྩམོ་ཡིག་འད་ིདབིྱན་ཡིག་ཐགོ་ཐནོ་པ། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠། 
• https://tibet.net/china-has-no-historical-religious-and-political-rights-to-

interfere- in-dalai-lamas-reincarnation-issues/) 
• https:// timesofindia.indiatimes.com/readersblog/ khawaripa-speaks/china-has-

no-historical-religious-political-rights-to-interfere-in-dalai-lamas-reincarnation-
issue-4723/)

*******



32 33འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

              

༼༣༽༼༣༽

སོག་པ་ོཡོན་རྒལ་རབས་ཀིས་རྒ་ནག་མངའ་འགོ་ཏུ་བསྡུས་པར་བརནེ་སོག་པ་ོཡོན་རྒལ་རབས་ཀིས་རྒ་ནག་མངའ་འགོ་ཏུ་བསྡུས་པར་བརནེ་
ཡོན་རྒལ་རབས་ཀི་ཆབ་སིད་མངའ་དབང་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་ཟརེ་ཡོན་རྒལ་རབས་ཀི་ཆབ་སིད་མངའ་དབང་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་ཟརེ་

བ་ན་ིཁྲུངས་ལྲུང་བ་ན་ིཁྲུངས་ལྲུང་གཞི་མེད་ཡིན། གཞི་མེད་ཡིན། 

༄༅། །རྒ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནང་བདོ་ས་བཙན་བཟྲུང་མ་
བྱས་གངོ་བདོ་ན་ིརྒལ་རབས་དང་ཆབ་སིད་གང་གི་ཆ་ནས་རང་དབང་རང་བཙན་
གཙང་མ་ཡོད་པའ་ིརྒལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན། རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་
ཀིས་གཞི་རནེ་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འད་མིན་ལ་བསདྙ་ནས་བདོ་ད་ེགནའ་ས་ྔམོ་ནས་
རྒ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཚྱུལ་འཁགོ་བཤད་བྱདེ་ཀི་ཡོད། ལགྷ་པར་ཡོངས་གྲགས་
སྲུ ་སོག་པའོི་ཤར་ཕགོས་ཀི་ས་ཁྲུལ་ད་ུདབང་སྒྱུར་བྱདེ་མཁན་ཡོན་རྒལ་རབས་
(༡༢༧༡-༡༣༦༨) སབྐས་ནས་བདོ་ད་ེརྒ་ཁངོས་ཡིན་པ་བཤད།  ཕི་ལོ་ ༡༣༦༨ 
ལོར་རྒ་ནག་ཐགོ་ཡོན་རྒལ་རབས་ཀི་དབང་ཤུགས་མཇྲུག་བསིྒལ་ནས་མིང་རྒལ་
རབས་ཀི་དབང་ཤུགས་འགོ་བཙྱུགས་ཡོད་ཀང་བདོ་ཀི་བདག་ཐབོ་ལ་རྩདོ་སབྐས་
ཡོན་རྒལ་རབས་ལྲུང་འདནེ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།  རྩམོ་ཡིག་འདིསེ་ཧརོ་བདོ་འབལེ་ལམ་
ལ་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་ད་ལའྟི་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་བདོ་རྒ་ཁངོས་རེད་
ཟརེ་བ་དརེ་རྒྱུ ་མཚན་ཡོད་མེད་དང་།  ཡང་ན་ཆབ་སདི་ཀི་དམིགས་ཡྲུལ་ངསེ་
ཅན་བསྒྲུབ་ཆེད་ད་ེལརྟ་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་ཐད་བལ་ྟརྒྱུ ་ཡིན། 

ཧརོ་གི་ཡྲུལ་ནི་འབགོ་རིགས་ཚོ་ཁག་འད་མིན་གནས་སྡདོ་བྱེད་ས་ཞིག་ཡིན་
ཞིང་། འབགོ་རིགས་མི་འད་བ་ཕན་ཚྱུན་དམག་འཐབ་བྱདེ་ཅིང་། མཐར་ཆིང་

གེ་སི་ཁཱང་གིས་ཧརོ་ཡོངས་རགོས་དབང་སྒྱུར་བྱས་ནས་ཧརོ་གི་རྒལ་ཁམས་ཞེས་
འཇིག་རནེ་ཡོངས་ལ་གྲགས། ཆིང་ག་ེསེ་ཁཱང་གི་དསུ་སབྐས་སྲུ་ཧརོ་རིགས་ཚོགས་
ཁག་ཆེ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་ན།ི ཤར་ཕགོས་སྲུ་ Tartars དང་། དབྲུས་སྲུ་ 
Keraits  བྱང་ད་ུ Merkits དང་ Ongut ནབུ་ཏུ་ Naimans ད་ེབཞིན་ 
Olkhunut, Bayud, Khongirad, Kirghiz, Oirats བཅས་ཡོད།1  ཕི་
ལོ་ ༡༡༦༢ ལོར་ཐ་ེམྲུ་ཇནེ་ཞསེ་འཁྲུངས་པའ་ིསས་ད་ེཕིས་སྲུ་ཆིང་ག་ེསེ་ཁཱང་ཞསེ་
སནྙ་གྲགས་ཡོངས་སྲུ་ཁབ། བགོ་ཏ་ཆིང་ག་ེསི་ཁཱང་གི་དག་པའོ་ིསྟབོས་ཤུགས་ཇ་ེ
རྒས་སྲུ་སོང་སྟ་ེརྒལ་ཁབ་རྒ་བསྐྱདེ་པ་སྟ།ེ ནབུ་ཕགོས་སྲུ་ཀ་སྤྲུལ་དང་། པར་ཤི་ཡ། 
ཏུར་ཀི། བྱང་ཕགོས་སྲུ་ན།ི ཨྲུ་རྲུ་སྲུའ་ིས་ཆ་མང་པརོ་དབང་བསྒྱུར་བྱས། ཤར་
ཕགོས་མན་ཇྲུ་རི་ཡ་དང་། ལྷ་ོཕགོས་ཤིའ་ིརྔན་དང་། ཟ་ིཁནོ་ལ་སོགས་པ་རིམ་
བཟསོ་ཀིས་མཐར་རྒ་ནག་ཡོངས་རགོས་ལ་མངའ་དབང་སྒྱུར་པས་མ་ཚད། བདོ་
ཀང་སོག་པའོ་ིདབང་ཤུགས་འགོ་ཚྱུད་ཡོད། 
                  
གཤམ་གི་ས་ཁར་གཟགིས་རོགསགཤམ་གི་ས་ཁར་གཟགིས་རོགས།།

                                                                                        སོག་པའོ་ིདབང་ལྲུང་གིས་ཁབ་པའ་ིརྒལ་ཁབ་ཁག ཕི་དལི་ལས་ཁྲུངས་ས་ཁ་ཨང་ ༤སོག་པའོ་ིདབང་ལྲུང་གིས་ཁབ་པའ་ིརྒལ་ཁབ་ཁག ཕི་དལི་ལས་ཁྲུངས་ས་ཁ་ཨང་ ༤

1    David Morgan, The Mongols, p-56 
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ད་ེལ་ྟནའང་། བདོ་སོག་གཉསི་ཀི་འབལེ་བ་ད་ེམཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་ལས་དབང་
སྒྱུར་བྱ་དང་སྒྱུར་བྱདེ་ལ་ྟབྲུ་ཞིག་མིན། འབལེ་ལམ་དསེ་ཆོས་ཕགོས་དང་ཆབ་སདི་
ཀི་ཐགོ་ནས་བརདོ་ན་ཕགོས་གཉསི་ཀར་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་བྱྱུང་ཡོད། ཡོན་བདག་
གིས་རང་གི་བ་ླམར་དད་འདནུ་དང་ཕག་མཆོད་ཞུ་རྒྱུ ་མ་ཟད།   བ་ླམར་སྲུང་སྐྱབོ་
ཞུ་ཞིང་། བ་ླམས་ཡོན་བདག་ལ་ཆོས་ཕགོས་ཀི་སླབོ་སྟནོ་དང་ཐྲུགས་སྨནོ་གནང་
བ་རེད། བ་ླམས་བདོ་ཀི་སདི་དབང་སྐྱངོ་བ་ད་ེཡོན་བདག་ལ་བརནེ་པ་དང་། ཡོན་
བདག་སོག་པ་ོགོང་མས་སིད་དབང་སྐྱངོ་བ་ཁིམས་མཐྲུན་ཆགས་པ་ད་ེན་ིབདོ་པའི་
བ་ླམའ་ིབཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་བྱྱུང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༢༠༩ ནས་བདོ་ཀི་བྱང་
ཕགོས་སྲུ་ཡོད་པའི་མི་ཉག་གི་མངའ་ཁྲུལ་རྣམས་སོག་པའོི་རྒལ་ཕྲན་ད་ུབསྒྱུར་ཟནི་
ཡང་སབྐས་རེ་ཧརོ་ལ་ང་ོལོག་ཕྲན་བྲུ་བྱྱུང་བར་བརནེ། ཕི་ལོ་ ༡༢༢༦ ལོར་བགོ་
ཏ་ཆིང་ག་ེསི་ཁཱང་གིས་མི་ཉག་ལ་དམག་དངས། ཕི་ལོ་ ༡༢༢༧ ལོར་མི་ཉག་རྒལ་
པསོ་མག་ོའབྲུལ་ཞུས་ཏ་ེཧརོ་དམག་གིས་མི་ཉག་ཡོངས་སྲུ་བཅམོ། ཆེན་པ་ོཧརོ་གི་
རྒལ་ཁམས་ཀི་རགོས་པ་བརདོ་པའི་བསྟན་བཅོས་ནང་བདོ་སོག་པའོི་ཆབ་འགོ་ཏུ་
ཞུགས་པ་དང་། ད་ེརསེ་ནང་ཆོས་བདག་ཉར་བྱས་ཡོད་ཅསེ་བཀདོ་ཡོད། མཁས་པ་
འགའ་ཤས་ཀིས་མི་ཉག་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་དསེ་བདོ་དབང་སྒྱུར་བྱས་པར་བརིྩས་
ན་ད་ེན་ིནརོ་འཁྲུལ་ཅན་ཞིག་རེད་ཅསེ་ཤོད་ཀི་ཡོད།2  ཨྲུ་ག་ེཏའ་ི ༼ཆིང་ག་ེསེ་
ཁཱང་གི་སས་གསྲུམ་པ།༽ སས་གཉསི་པ་ག་ོདན་ཁཱང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༢༤༠ ལོར་བདོ་
ལ་དམག་དངས་ཏ་ེརྲྭ་སྒངེ་དགནོ་དང་།  རྒལ་ལ་ྷཁང་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་མ་
ཟད། བཙྱུན་པ་ལ་ྔབརྒ་ལགྷ་བསད་ཡོད།3 ག་ོདན་ཁཱང་གིས་སོག་པ་ོསྟབོས་ཤུགས་
ཅན་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཁ་ོཚོར་བདོ་ལ་ྟབྲུའི་བཟང་སྤདོ་དང་ཆོས་ཀི་ཕགོས་ཀི་དཔལ་

2.  Kwanten Luc Herman, Tibetan-Mongol Relations during the Yuan dynasty, p-50,     
     52, and 57, Phd thesis, 1972
3.  Shakabpa, Tibet, a Political History, p-61

ཡོན་ཕངོས་པ་ཤེས་རསེ།    ག་ོདན་ཁཱང་གིས་ས་སྐྱ་པཎཏི་ཀུན་དགའ་རྒལ་མཚན་ 
(༡༡༨༢-༡༢༥༡) སོག་ཡྲུལ་ད་ུགདན་ཞུ་གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༢༤༧ ལོར་ག་ོདན་
ཁཱང་དང་ས་སྐྱ་པཎཏི་ཀུན་དགའ་རྒལ་མཚན་གཉསི་ལན་འཇྲུར་ ༼Liangzhou༽ 
མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། ལན་འཇྲུ་ན་ིདངེ་གི་ཆར་ཨ་མད་ོདཔའ་རིས་མངའ་
ཁྲུལ་ཡིན།4 འནོ་ཀང་ས་ཆ་འད་ིན་ིདངེ་ཨ་མད་ོས་ཁྲུལ་གི་ཐདོ་ན་ཡོད་པའ་ིཀན་
སྲུའྲུ་ཞིང་ཆེན་གི་བའོྲུ་བ་ེགྲངོ་ཁརེ་ཡང་ཡིན་སདི། ཆོས་རེ་ས་པཎ་གིས་གོ་དན་
ཁཱང་ལ་ནང་པ་སངས་རྒས་པའི་སྐྱབས་འགྲའོི་སྐརོ་དང་། ལས་འབས་ཀི་
བངླ་དརོ། ཐགེ་པ་ཆེན་པའོ་ིསེམས་བསྐྱདེ་སོགས་གསྲུངས་ཤིང་། ལགྷ་པར་ཐགེ་
པ་ཆེན་པའོི་སེམས་བསྐྱདེ་ཀི་བསྟན་དནོ་ལ་རྒལ་པ་ོག་ོདན་ཁཱང་བག་ཆགས་གཏངི་
ཟབ་པ་ོབྱྱུང་སྟ།ེ ནང་ཆོས་ད་ེརྒལ་ཁབ་ཀི་ཆོས་ལྲུགས་སྲུ་གྱུར། དའེ་ིསབྐས་བདོ་
སོག་པའོི་དབང་ཤུགས་འགོ་ཡོད་པས་ག་ོདན་ཁཱང་གིས་བདོ་ཁ་ིསྐརོ་བཅྱུ་གསྲུམ་གི་
སདི་ཀི་དབང་ཆ་ས་སྐྱ་པཎཏི་ལ་ཕྲུལ།5

ས་སྐྱ་པཎ་ིཏས་སོག་ཡྲུལ་ནས་བདོ་ཀི་དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉནེ་དང་། ཡོན་མཆོད་
རྣམས་ལ་འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་སྩལ་བའི་ནང་ཚང་མས་སོག་པའོི་དབང་ཤུགས་ལ་
བསྟནུ་མཁས་བྱདེ་དགསོ་པ་དང་། ཕན་ཚྱུན་གཉསི་ཀར་ཁ་ེཕན་མེད་པའ་ིདག་སྤདོ་
མི་སྤལེ་བའ་ིབསབླ་བྱ་གནང་ཡོད། འཕྲནི་ཡིག་གི་མཐའ་མར་ས་སྐྱ་པཎ་ིཏས་བདོ་
དང་། རྒ་ནག སོག་པ།ོ མི་ཉག་སོགས་ཀི་དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉནེ་དང་། དབང་
ཤུགས་མི་སྣ་འད་མིན་གིས་གུས་པའི་སླབོ ་ཁིད་ལ་དད་གུས་ཆེན་པ ོས་ཉན་
པ་དང་། ལགྷ་པར་ཁངོ་ཚོས་ ༼སོག་པ།ོ༽ གུས་པར་ཧ་ཅང་བརིྩ་འཇགོ་བྱདེ་ཀི་
འདགུ་པས། སོག་པསོ་འད་ིཕགོས་སྲུ་ང་ཚོར་ལ་ྟསྐྱངོ་ཇི་ལརྟ་བྱ་མིན་ཐད་སེམས་

4.  DIIR, The Mongols and Tibet, p-11.  ཞ་ས་ྒཔའ་ིསདི་དནོ་རྒལ་རབས་ནང་  Lan-chou, the                                       
     capital city of  Kansu, གསྲུངས་ཡོད། p-63
5.  Shakabpa, p-63



36 37འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

ཁལ་མ་བྱདེ། ད་ེལས་ཚང་མས་གུས་པའ་ིསདྐ་ཆ་ད་ེདག་ཐྲུགས་ལ་བཞག་སྟ་ེཞི་བད་ེ
བག་ཕབེས་ངང་བཞུགས། ཞསེ་བསི་ཡོད།6 འཕྲནི་ཡིག་དསེ་རྒ་ནག་དང་། བདོ། 
སོག་པ།ོ མི་ཉག་སོགས་ན་ིང་ོབ་ོཐ་དད་ཡིན་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་ཐྲུབ། རྒལ་ཁབ་
ད་ེདག་གི་མི་མང་ནས་གུས་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པའ་ིས་སྐྱ་པཎ་ིཏས་སེམས་ཁྲུར་ཐགོ་ནས་
ཀུན་ལ་བསབླ་བྱ་གནང་ཡོད། འནོ་ཀང་དངེ་སབྐས་རྒ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་
གིས་ས་སྐྱ་པཎཏི་དང་ག་ོདན་ཁཱང་གཉསི་མཇལ་འཕྲད་དང་། ས་སྐྱ་པཎ་ིཏའ་ིའཕྲནི་
ཡིག་ཕྲུལ་བ་ད་ེདག་ལྲུང་འདནེ་བྱས་ནས་བདོ་ད་ེགནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒ་ནག་གི་ཆ་
ཤས་ཡིན་ཚྱུལ་འཁགོ་བཤད་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། 

རྒ་ནག་གཞུང་གིས། ས་སྐྱ་པཎ་ིཏ་དང་ག་ོདན་ཁཱང་ཐྲུག་འཕྲད་མཛད་པའ་ིདནོ་
གནད་དརེ་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལན་འཇྲུའ་ིགཏམ་གླངེ་ ༼Liangzhou Talk༽ ཞསེ་
འབདོ།7 ཐྲུག་འཕྲད་རསེ་ས་སྐྱ་པཎ་ིཏས་བདོ་ལ་འཕྲནི་ཡིག་ཅིག་སྩལ་བ་བརྒྱུད་
བདོ་ད་ེརྒ་ནག་གི་མངའ་ཁངོས་སྲུ་ཟླ་སིྒལ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ཡོན་རྒལ་རབས་
ཀི་དབྲུས་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱངོ་ས་ཁྲུལ་འགོ་བཅྱུག་ཡོད་ཅསེ་དང་། ལོ་རྒྱུས་རང་
བཞིན་ལནྡ་པའི་ལན་འཇྲུའི་གཏམ་གླངེ་ན་ིབདོ་དང་རྒ་ནག་དབྲུས་གཞུང་གི་འཕལེ་
རིམ་གི་དསུ་སབྐས་ཁདོ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་མཚམས་རགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། སོག་རིགས་
དང་བདོ་རིགས་མི་མང་གིས་ཞི་བའ་ིཐགོ་མེས་རྒལ་གངོ་བྲུ་གཅིག་གྱུར་དང་། མི་
རིགས་ཀི་མཐྲུན་སིྒལ་ལ་ལེགས་སྐྱསེ་ཆེན་པ་ོཕྲུལ་ཡོད། ཅསེ་བཤད་ཀི་ཡོད།8 
གོང་ད་ུབརདོ་ཟིན་པའི་གནད་དནོ་ད་ེལ་གཞིགས་ཏ་ེརྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རྒ་
ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཚྱུལ་བརདོ་པ་ན་ིཁྲུངས་ལྲུང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། སབྐས་དའེ་ི
འབལེ་བ་ད་ེདག་བདོ་དང་སོག་པའོི་དབར་གི་འབལེ་ལམ་ཡིན་པ་ལས་རྒ་ནག་དང་
འབལེ་བ་བྱྱུང་བ་ཞིག་མིན། རྒ་ནག་ལ་མཚོན་ན་སབྐས་དརེ་ཕི་མི་ལ་ྟབྲུ་ཞིག་ཡིན་

6    DIIR, The Mongols and Tibet, p-14

7   The Liangzhou Talk between Godan and Sakya Pandita, http://eng.tibet.cn/eng/         
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ཞིང་། ཕི་ལོ་ ༡༢༧༩ ལོར་རྒ་ནག་སོག་པའོ་ིདབང་སྒྱུར་འགོ་གནས་ཡོད། སོག་
པསོ་རྒ་ནག་ལྷ་ོཕགོས་སྲུ་ཡོད་པའ་ིསྲུང་རྒལ་ཁམས་དབང་འཛིན་མ་བྱས་གངོ་ནས་
སོག་པའོ་ིརྒལ་པ་ོཀུབ་ལེ་ཁཱང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༢༧༡ ལོར་ཡོན་རྒལ་རབས་བཙྱུགས་
པའ་ིགསལ་བསྒགས་བྱས་ཟནི། དརེ་བརནེ་རྒ་ནག་གིས་ཡོན་རྒལ་རབས་ཤུལ་
འཛིན་བྱདེ་རྒྱུར་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་བྱས་པ་དརེ་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མེད། ས་སྐྱ་པཎ་ི
ཏས་ཆོས་ཕགོས་ཀི་འགན་དབང་ཡོངས་རགོས་ཁོང་གི་ཚ་བ་ོའཕགས་པ་བླ་ོགྲསོ་
རྒལ་མཚན་ལ་རིྩས་སྤདོ་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༢༥༡ ལོར་ས་སྐྱ་པཎཏི་ལན་འཇྲུར་སྐ་ུ
གཤེགས་ཤིང་། མི་རིང་བར་རྒལ་པོ་ོག་ོདན་ཁཱང་ཡང་གཤེགས་པ་རེད། ཆིང་ག་ེ
སེ་ཁཱང་གི་ཚ་བ་ོདང་ Tolui སས་རན་ཤོས་མྲུང་ཁ་ེཁཱང་གིས་སོག་པའོ་ིསདི་དབང་
བཟྲུང་། རྒལ་པ་ོདའེ་ིསབྐས་སོག་པའོ་ིདབང་ཤུགས་ཤར་ཕགོས་དང་། ད་ེབཞིན་
བྱང་ཕགོས་སྲུ་རྒ་སྐྱདེ་ཆེན་པ་ོབཏང་ཡོད། Tolui ཡི་སས་གཉསི་པ་ཀུབ་ལའ་ིཁཱང་
གིས་འཕགས་པ་བླ་ོགྲསོ་རྒལ་མཚན་རང་གི་རྒལ་སར་གདན་དངས། དང་ཐགོ་
ཕན་ཚྱུན་བླ་ོམི་མཐྲུན་པ་བྱྱུང་ཡོད་ནའང་། རིམ་པས་ཀུབ་ལེ་ཁཱང་དང་བཙྱུན་མོ། 
ད་ེབཞིན་བླནོ་ཆེན་དང་དཔནོ་རིགས་སོགས་ནང་ཆོས་ལ་དད་གུས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་བ་
དང་། ནང་ཆོས་སོག་ཡྲུལ་ཡོངས་སྲུ་སརྔ་ལས་ལགྷ་ཁབ་གདལ་བྱྱུང་ཡོད། ཀུབ་ལེ་
ཁཱང་གིས་འགྲ་ོམགོན་ཆོས་རྒལ་འཕགས་པ་ལ་བཀའ་དནི་གསོབ་ཕིར་དབང་ཡོན་
ད་ུབདོ་ཆོལ་ཁ་གསྲུམ་གི་ཆོས་སདི་ཀི་བདག་དབང་ཆ་ཚང་ཕྲུལ་བ་དང་། ཕི་ལོ་ 
༡༢༥༤ ལོ་ནས་ས་སྐྱའ་ིབ་ླམས་བདོ་ཀི་སདི་དབང་བཟྲུང་འག་ོའཛྲུགས། ཀུབ་ལེ་
ཁཱང་གིས་རྒའ་ིརིགས་ཀི་མི་འབརོ་དམ་འཛིན་སདླ་རྒ་རིགས་མང་པ་ོལོ་ལརྟ་ཆྱུ་ནང་
ད་ུབསྐྱྱུར་སལོ་ཡོད་པ་དརེ་ས་སྐྱ་པཎ་ིཏས་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཏ་ེལམ་སལོ་ད་ེམཚམས་
འཇགོ་ཐྲུབ་པའ་ིསྐརོ་ཡིག་ཆ་ཁག་ནང་གསལ་ཡོད།9   བྱྱུང་རབས་འད་ིདག་ཀུབ་
ལེ་ཁཱང་རྒལ་པ་ོདང་ཁཱང་མ་ཆགས་གངོ་ཡིན། 

9  Shakabpa, p-65	རྒྱ་མེ་གཡུར་ཆེན་པོ་ཞེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་འདུག



38 39འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

དསུ་རབས་བཅྱུ་གསྲུམ་ཡས་མས་སྲུ་བྱང་ཕགོས་སྲུ་ Jin Empire དང་། ལྷ་ོ
ཕགོས་སྲུ་ ༼Sung༽ སྲུང་རྒལ་ཁམས་ཡོད་ཅིང་། ཁངོ་གཉསི་དབར་མངའ་
དབང་དནོ་ད་ུདམག་འཐབ་ཡང་ཡང་བྱྱུང་ཡོད། ཆིང་ག་ེསེ་ཁཱང་གི་སས་གསྲུམ་པ་
ཨྲུ་ག་ེཏའ་ིཡིས་ཕི་ལོ་༡༢༣༤ ལོར་ Jin Empire དབང་སྒྱུར་བྱས་ཏ་ེལྷ་ོཕགོས་
སྲུ་ཡོད་པའ་ིསྲུང་རྒལ་ཁམས་ལ་བཙན་འཛྲུལ་བྱདེ་འག་ོབརྩམས། མཐར་ཕི་ལོ་ 
༡༢༧༩ ལོར་སྲུང་རྒལ་ཁམས་ཡོངས་རགོས་ཀུབ་ལེ་ཁཱང་གི་མངའ་འགོ་ཏུ་བསྡསུ་
ཡོད། དའེ་ིསྔནོ་ནས་ཀུབ་ལེ་ཁཱང་གིས་སོག་པའོ་ིརྒལ་ཁམས་ཀི་ཤར་ཕགོས་སྲུ་ཡོད་
པའ་ིམངའ་ཁངོས་རྣམས་དབང་སྒྱུར་སྟངས་འཛིན་བྱ་ཆེད་ཕི་ལོ་ ༡༢༧༡ ལོར་
ཡོན་རྒལ་རབས་གསལ་བསྒགས་དང་ཡོན་གི་ག་ོས་བཟྲུང་ཡོད་པ་དང་། གངོ་མའ་ི
རྒལ་ས་ད་ེཔ་ེཅིང་བཟསོ་ཡོད། དསུ་སབྐས་དརེ་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དང་། བདོ། 
མི་ཉག་ Dali, Jin སྲུང་། ཀ་ོརི་ཡ། འབར་མ། ཝི་ཏ་ིནམ་བཅས་སོག་པ་ོཡོན་
རྒལ་རབས་ཀི་མངའ་ཁངོས་ཡིན། གཤམ་གི་ས་ཁ་ལས་སབྐས་དརེ་རྒ་ནག་གི་
རྒལ་ཕྲན་ཇི་འད་ཡོད་མེད་གསལ་རགོས་ཐྲུབ།

         སོག་པའོ་ིམངའ་ཐང་། ཕི་དལི་ལས་ཁྲུངས་ས་ཁ་ཨང་ ༣།         སོག་པའོ་ིམངའ་ཐང་། ཕི་དལི་ལས་ཁྲུངས་ས་ཁ་ཨང་ ༣།

ལོ་རྒྱུས་ཀི་དསུ་སབྐས་འད་མིན་ནང་སོག་པའོི་དབང་ཤུགས་བདོ་ནང་སླབེས་པ་ན་ི

དངསོ་ཡོད་ཡིན། འནོ་ཀང་ག་ོདན་ཁཱང་དང་ཀུབ་ལེ་ཁཱང་གི་དསུ་སབྐས་སྲུ་བདོ་
སོག་གི་འབལེ་བ་ནི་ཐྲུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་ཞིག་ཆགས་
ཀི་ཡོད་ཅིང་། སོག་པསོ་བདོ་ནང་ཐད་ཀར་སདི་དབང་འཛིན་པ་བྱྱུང་མེད། དསུ་
སབྐས་ད་ེདག་ཏུ་བདོ་ཀི་སིད་དབང་ད་ེབདོ་མི་རང་གིས་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱངོ་བྱས་
ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༢༧༡ ལོར་ཀུབ་ལེ་ཁཱང་གིས་ཡོན་རྒལ་རབས་གསར་འཛྲུགས་མ་
བྱས་གངོ་ནས་བྱྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། རྒ་ནག་ལྷ་ོཕགོས་ཀི་སྲུང་རྒལ་རབས་མཐའ་མ་
ཕི་ལོ་ ༡༢༧༩ ལོར་སོག་པའོ་ིམངའ་ཁངོས་སྲུ་ཚྱུད་ཡོད། ད་ེལ་བརནེ་ནས་རྒ་ནག་
ན་ིཡོན་རྒལ་རབས་ཀི་དབང་བསྒྱུར་འགོ་ཡོད་པའི་མངའ་ཁངོས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་
ཡིན་པ་གསལ་པརོ་བསྟན།

གལ་འགངས་ཆེ་བའི་གནད་དནོ་ཅིག་ནི་ཀུབ་ལེ་ཁཱང་དང་ཁོང་གི་རྒྱུ ད་འཛིན་པ་
རྣམས་ཀིས་ཡོན་རྒལ་རབས་འགོ་ཡོད་པའི་མངའ་ཁངོས་ད་ེདག་ཚོ་ཁག་འད་མིན་
ལ་བགོ་བཤའ་རྒག་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་བྱས་མཐར་ཡོན་རྒལ་རབས་ཀི་གོང་མ་ལ་ྔ
པ་ Shidebala (༡༣༢༡-༡༣༢༣) སབྐས་བསྒྲུབས།  དའེ་ིསབྐས་ཆབ་སདི་དང་
འཛིན་སྐྱངོ་སྟབས་བད་ེསོགས་ལ་གཞིགས་ཏ་ེཡོན་རྒལ་ཁམས་ཚོ་ཁག་བཅྱུ་གཉསི་
སྲུ་བགསོ།10 ཆ་བགསོ་བྱས་པའ་ིཚོ་ཁག་གི་ས་ཁ་ད་ེརྒ་ནག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༤ 
ལོར་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་པར་འགྲམེས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ས་ཁ་དའེ་ིནང་སོག་པའོ་ི
ཐད་ཀར་དབང་སྒྱུར་འགོ་ཡོད་པའ་ིམངའ་ཁངོས་རྣམས་ཚྱུད་ཡོད། འནོ་ཀང་ས་
ཁ་དའེ་ིནང་བདོ་ཚྱུད་མེད། དསེ་བདོ་ད་ེཡོན་རྒལ་རབས་ཀི་ཆ་ཤས་སྲུ་བརིྩས་མེད་
པ་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ལས་དཔང་རགས་ར་སྤདོ་ཁ་གསལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། དསེ་ན་
ད་ལའྟ་ིརྒ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་བདོ་ད་ེགནའ་ས་ྔམོ་ནས་རྒ་ཁངོས་ཡིན་ཚྱུལ་འཁགོ་
བཤད་བྱས་པར་རྒྱུ ་མཚན་དང་ཁྲུངས་ལྲུང་གང་ཡང་མེད།

10     DIIR, The Mongols and Tibet, p-21
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            སོག་པ་ོཡོན་རྒལ་ཁམས་ཚོ་ཁག་ ༡༢། ཕི་དལི་ལས་ཁྲུངས་ས་ཁ་ཨང་ ༥། སོག་པ་ོཡོན་རྒལ་ཁམས་ཚོ་ཁག་ ༡༢། ཕི་དལི་ལས་ཁྲུངས་ས་ཁ་ཨང་ ༥། 

ཕག་གྲྲུ་བྱང་ཆྱུབ་རྒལ་མཚན་གིས་(༡༣༥༠-༡༣༦༤)ས་སྐྱའི་སིད་དབང་བཟྲུང་སྟ་ེ
བདོ་ཁམས་ཡོངས་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱདེ་སབྐས་བདོ་ད་ེསོག་པའོི་དབང་ཤུགས་འགོ་
མེད་པར་བདོ་ན་ིརང་དབང་ལནྡ་པའི་མངའ་དབང་ཞིག་ཡིན་པ་ཁབ་བསྒགས་བྱས་
རསེ། སོག་པསོ་བདོ་ཐགོ་དབང་ཤུགས་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཕི་ལོ་ ༡༣༥༠ ལོར་
མཇྲུག་སིྒལ་ཟནི་ཡོད། བདོ་སོག་པའོ་ིདབང་འགོ་ནས་ཐར་ནས་ལོ་བཅ་ོབརྒད་རསེ་
ཏ་ེཕི་ལོ་ ༡༣༦༨ ལོར་རྒ་ནག་གཞི་ནས་སོག་པའོ་ིདབང་འགོ་ནས་ཐར་བ་རེད། 
དརེ་བརནེ་ཡོན་རྒལ་རབས་རྒྱུ ་མཚན་ད་ུབགྲངས་ནས་བདོ་ད་ེལོ་རྒྱུས་ཐགོ་རྒ་ནག་
གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཟརེ་བ་ད་ེན་ིབཞད་གད་སླངོ་བའ་ིརྒྱུ ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད།  ཡོན་
རྒལ་རབས་ན་ིསོག་པའོ་ིརྒལ་རབས་ཡིན། བདོ་ཙམ་མ་ཟད། རྒ་ནག་དང་ཨེ་ཤི་
ཡའ་ིས་ཁྲུལ་མང་པ་ོཞིག་སོག་པ་ོཡོན་རྒལ་རབས་ཀི་དབང་ཤུགས་འགོ་ཚྱུད་ཡོད།།  
།།
        

 

དཔྱད་གཞིའ་ིདཔ་ེདབེ་དང་ཡིག་ཆ།དཔྱད་གཞིའ་ིདཔ་ེདབེ་དང་ཡིག་ཆ།     
 
• David Morgan, The Mongols, Basil Blackwell Inc., 1987, New York, USA
• Department of  Information & International Relations, The Mongols and Tibet, 

Reprint 2009, Dharamshala, India
• Jigme Rigpai Dorje (‘Jig med rig pai’ rdo rje), Hor gyi chos ‘byung bzhugs so, 

mTso sngo mi rigs dpe skrun khang, 1993, Tibet
• Kwanten Luc Herman, Tibetan-Mongol Relations During the Yuan Dynasty 

(1207-1368), Ph. D thesis, University of  South Carolina, 1972, USA
• Shakabpa Tsepon W.D., Tibet A Political History, Potala Publications, 1984, New 

York, USA
• The Liangzhou Talk between Godan and Sakya Pandita: http://eng.tibet.cn/eng/

index/Archives/201907/ t20190712_6635163.html   
 

རྩམོ་ཡིག་འད་ིདབིྱན་ཡིག་ནང་ཐནོ་པ། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨། རྩམོ་ཡིག་འད་ིདབིྱན་ཡིག་ནང་ཐནོ་པ། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨། 
• https://tibet.net/china-was-only-a-part-of-the-mongol-yuan-dynasty-it-was-

neither-the-authority-nor-the-inheritor-of-the-dynasty/)

*******
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༼༤༽༼༤༽

གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་ལརྟ་ཁ་དན་ཚིག་ལ་གནས་མིན་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་ལརྟ་ཁ་དན་ཚིག་ལ་གནས་མིན་
དང་འབྱྱུང་འགྱུར་གི་མདནུ་ལམ།དང་འབྱྱུང་འགྱུར་གི་མདནུ་ལམ།

བདོ་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བར་མཚན་རགས་འགདོ་བཞིན་པ། ༼པར་བདོ་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བར་མཚན་རགས་འགདོ་བཞིན་པ། ༼པར་
ཁྲུངས། ཕི་དལི་འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་།༽ཁྲུངས། ཕི་དལི་འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་།༽

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་ན་ིད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༢༣ ཉནི་བདོ་མི་ཚོས་རྒ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་དབང་འགོ  གྲསོ་མཐྲུན་
དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བར་མིང་རགས་བཀདོ་ནས་མི་ལོ་ ༦༨ འཁརོ་བའ་ི
ཉནི་མོར་འཁང་ར་དང་བཅས་རསེ་དན་བྱས་ཤིང་། འནོ་ཀང་གཡོ་བྱྱུས་ལ་ཧ་
ཅང་མཁས་པའི་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་ཉནི་མོ་ད་ེན་ིབདོ་ལ་ཞིང་བན་ཁི་ཚོ་བརྒ་
བཅིངས་བཀལོ་བཏང་ཡོད་ཚྱུལ་སྦརི་བསྒགས་རྒ་ཆེ་བྱས་པ་དང་། བདོ་ད་ེམེས་
རྒལ་གི་ཁིམ་ཚང་ཆེན་མོའི་པང་ད་ུལོག་ཚྱུལ་སོགས་འཁགོ་བཤད་སྣ་ཚོགས་བྱས་

དང་བྱདེ་མྲུས་རེད།  དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་འདརི་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་
ཟརེ་བ་དརེ་ལོ་རྒྱུས་གཞིར་བཟྲུང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཇི་ཡིན་ཐགོ་དཔྱད་ཞིབ་
དགསོ་པ་ཆེར་མཐངོ་།   རྒ་ནག་གཞུང་ལ་མཚོན་ནའང་དསུ་རག་ཏུ་བདོ་ཀི་
དངསོ་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁགོ་བཤད་བྱདེ་མཚམས་བཞག་སྟ།ེ ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་
བདོ་མིའི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་རྣམས་ཇི་ལརྟ་སེལ་ཐབས་བྱདེ་དགོས་པའི་ཐགོ་
རྒྱུ ་མཚན་དང་མཐྲུན་པའ་ིཐབས་ལམ་འཚོལ་ཐབས་བྱདེ་དགསོ་པ་ལས། ལོ་ལརྟ་
ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་མོ་ད་ེཆབ་སདི་ཀི་ལག་ཆར་བཀལོ་ནས་ཉནི་མོ་ད་ེན་ི
བདོ་མི་ཚོར་ཕན་རླབས་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་དནོ་སྙངི་ལནྡ་པ་ལ་ྟབྲུ་ཞིག་ཡིན་ཚྱུལ་གི་རྣམ་
པ་ཆེད་མངགས་འདནོ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ལས་རིང་
ད་ུསོང་བར་བརནེ་འགྲགི་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད།  

གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་དསེ་ལོ་རྒྱུ ས་ཐོག་བདོ་ཀི་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་རང་བཙན་ཡིན་པ་གསལ་འདནོ་བྱདེ་ཐྲུབ་ཅིང་། དསུ་སབྐས་ད་ེ
ནས་བཟྲུང་བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱུ ས་ད་ེདཀགོ་མཚམས་གསར་པ་ཞིག་ལ་སླབེས་ཡོད་པ་
མཚོན།  སིྤར་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་ད་ེན་ིརྒ་ནག་དམར་ཤོག་
སདི་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཐགོ་བཙན་འགལེ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།  གྲསོ་མཐྲུན་
ད་ེམ་བཞག་བར་ད།ུ  བདོ་ན་ིནམ་ཡང་རྒ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་པར་རང་དབང་
རང་བཙན་གཙང་མ་ཡོད་པའི་རྒལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་ཡིག་ཆ་ད་ེག་རང་གིས་ཁ་
གྲག་པ་རེད།  རྒ་ནག་དམར་ཤོག་སདི་གཞུང་གིས་བདོ་ད་ེགནའ་ས་ྔམོ་ནས་རྒ་
ནག་གི་མངའ་ཁངོས་ཡིན་ཞསེ་ཧམ་བཤད་བྱདེ་ཀི་ཡོད།11 ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་
རྒ་ནག་ཡོངས་རོགས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབང་སྒྱུར་འགོ་ཚྱུད་ནས་རྒ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་བཙྱུགས་པའི་གསལ་བསྒགས་བྱས་རསེ་མི་རིང་

11    White paper 1992: Tibet - its ownership and human rights situation 
http://www.china-un.org/eng/gyzg/Xizang/t418894.htm
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བར་བདོ་ད་ེབཞིན་རྒ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཚྱུལ་འཁགོ་བཤད་མ་བྱས་བར་ད་ུབདོ་
ད་ེརང་བཙན་གི་ང་ོབརོ་གནས་ཡོད་པ་ལས་དསུ་ནམ་ཡང་རྒ་ནག་གི་མངའ་ཁངོས་
འགོ་ཚྱུད་མངོ་མེད།12  དངསོ་ཡོད་རྒབ་ལྗངོས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་གནས་བབ་ད་ེདག་
གསལ་འདནོ་བྱ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད།  བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་འཕལེ་
རིམ་ནང་སོག་པ་ོདང་བལ་པ།ོ རྒ་ནག  དབིྱན་ཇི་བཅས་ཀིས་དཔྲུང་དམག་བདོ་
ནང་བཙན་འཛྲུལ་བྱས་ནས་དསུ་ཡྲུན་ཐྲུང་ངྲུའི་རིང་མིང་ཙམ་གི་བདག་དབང་
གཉརེ་བ་ད་ེའད་བྱྱུང་ཡོད།  

ཕིའི་སྟབོས་ཤུགས་བདོ་ནང་ཡོད་ད་ུམཆིས་ཀང་བདོ་མི་ཚོས་ཡྲུལ་དསུ་གནས་
སྟངས་ལ་གཞིགས་ཏ་ེསབྐས་རེ་ཆེད་མངགས་འབདོ་པའམ། སབྐས་རེ་ཕིའ་ིསྟབོས་
ཤུགས་ཀིས་གནས་དསུ་ཚོད་རིྩས་ཐགོ་ནས་བདོ་ལ་དཔྲུང་འཇྲུག་བྱས་པ་ད་ེའད་
བྱྱུང་བ་ནི་བདོ་ཙམ་མ་ཟད་རྒལ་ཁབ་གཞན་གི་ལོ་རྒྱུ ས་ལའང་ད་ེརིགས་གཅིག་
མཚྱུངས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་ན་ིལོ་རྒྱུས་ཀི་འཕལེ་རིམ་གི་ཆོས་ཉདི་ཡིན།  ཕིའ་ི
སྟབོས་ཤུགས་ད་ེདག་གིས་བདོ་ནང་དཔྲུང་འཇྲུག་བྱས་ཀང་ནམ་ཞིག་ལས་དནོ་གྲྲུབ་
མཚམས་བདོ་ནས་ཕིར་ལོག་བྱས་པ་ལས་གཏན་འཇག་དབང་སྒྱུར་བྱདེ་མཁན་རྩ་
བས་ནས་བྱྱུང་མངོ་མེད། དརེ་བརནེ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དནོ་རྐནེ་ད་ེདག་ལྲུང་འདནེ་བྱས་
ནས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ས་ྔཕི་བར་གསྲུམ་ད་ུབདོ་ད་ེརྒ་ནག་དང་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་
པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད་ཟརེ་བ་ཙམ་གིས་དངསོ་ཡོད་བདནེ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཏུ་འགྱུར་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད། འནོ་ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ད་དངུ་ཨྲུ་ཚྱུགས་
བརྒབ་པ་ཡིན་ན། རྒ་ནག་དའེང་བདོ་ཀི་མངའ་ཁངོས་ཡིན་དགསོ། གང་ལགས་ཤེ་
ན། བདོ་བཙན་པའོ་ིདསུ་སབྐས་སྲུ་རྒ་ནག་ནང་བདོ་དམག་གིས་དཔྲུང་འཇྲུག་བྱས་
མངོ་ཡོད་པའ་ིཕིར། 

12  TG Arya, https://tibet.net/2019/03/tibet-has-never-been-a-part-of-
china-anywhere-in-its-pre-1949-history/

རྒ་ནག་གུང་བན་ཏང་གིས།  ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཁྲུངས་སྐྱལེ་དཔང་རགས་ཁ་གསལ་གང་
ཡང་མེད་པར་ན་ཡམ་གིས་རྒྱུ ་མཚན་འད་མིན་ལ་བསདྙ་ནས་བདོ་ད་ེརྒ་ཁངོས་ཡིན་
པ་སྒྲུབ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།  རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ད་ེརྒ་ནག་གི་ཁངོས་
གཏགོས་ཡིན་པ་སྒྲུབ་སབྐས་དསུ་རབས་བདནུ་པ་ཆོས་རྒལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་
རྒ་ནག་ཐང་རྒལ་པའོི་སས་མོ་ཀངོ་ཇ་ོབཙྱུན་མོར་བཞསེ་པར་བརནེ་བདོ་རྒ་ཁངོས་
ཡིན་ཟརེ་བ་དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་བཏནོ་པའ་ིརྒབ་
ཤ་དཀར་པ་ོཟརེ་བའ་ིནང་།13  དསུ་རབས་ ༡༤ སབྐས་སོག་པ་ོཡོན་རྒལ་རབས་ 
(༡༢༧༡ ། ༡༣༦༨) ནས་བཟྲུང་བདོ་ཀི་བདག་དབང་ད་ེརྒ་ནག་ལ་ཐབོ་ཚྱུལ་བཤད་
པ་མ་ཟད།   ཡང་སབྐས་རེ་མིང་རྒལ་རབས་(༡༣༦༩།༡༦༤༤)ནས་བཟྲུང་བདོ་རྒ་
ཁངོས་རེད་ཟརེ་བ།  སབྐས་རེ་ཆིང་རྒལ་རབས་(༡༦༤༤།༡༩༡༢)སབྐས་ནས་བདོ་
རྒ་ཁངོས་ཡིན་ཟརེ་བ་སོགས་གང་ལརྟ་རང་ཚྱུགས་མ་ཟནི་པའི་སྨནོ་པའི་ཅི་བརལོ་
དང་མཚྱུངས། ད་ེདག་བདོ་མི་ལ་ྟཅི་རྒ་རིགས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའ་ིམཁས་པའ་ིམདནུ་
སར་བཞད་གད་སླངོ་བའ་ིརྒྱུ ་རྲུ་ཟད།14 

དནོ་དངསོ་ན།ི  ལོ་ང་ོ ༦༠ རིང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟྲུང་བྱས་
ནས་མྲུ་མཐྲུད་དབང་སྒྱུར་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་ད་བར་བདོ་མིའི་བླ་ོཁ་ནམ་ཡང་
འགུགས་ཐྲུབ་མེད། ལགྷ་པར་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་ཚོས་ཞུམ་པ་མེད་པའ་ིསྙངི་
སྟབོས་མྲུ་མཐྲུད་རྒྱུན་སྐྱངོ་གནང་བཞིན་ཡོད།  ལོ་རྒྱུས་དང་དངསོ་ཡོད་གནས་
ཚྱུལ་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ད་ེརྒ་ནག་གི་ཁངོས་གཏགོས་ཡིན་
པ་ནམ་ཡང་སྒྲུབ་ཐྲུབ་མེད་སྟབས། ད་ཆ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་(ཡར་ལངས་ཞིང་བན་
ཁི་ཚོ་བརྒ་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་བ་)ཟརེ་བ་སོགས་ད་ེས་ྔབདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་རྙིང་པ་

13  White paper 1992: Tibet - its ownership and human rights situation 
http://www.china-un.org/eng/gyzg/Xizang/t418894.htm

14  DIIR, Chinese Voices for Tibet དཔེ་དེབ་འདྱིའྱི་རོམ་ཡྱིག་ཁག་ནང་གསལ།
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ན་ིཆེས་གདགུ་རྩྱུབ་ཅན་དང་། ཆེས་མྲུན་ནག  ཆེས་རསེ་ལྲུས་ཟརེ་བ་སོགས་མི་
བདནེ་རྲུན་སིྒག་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་བདོ་ས་བཙན་བཟྲུང་བྱས་པ་དརེ་ཁིམས་མཐྲུན་
ཡོང་ཐབས་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་པ་དང་། བདོ་མིའ་ིབླ་ོབབ་རྩ་བ་ནས་མེད་པའ་ི
འཛྲུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་ཆེད་མངགས་རྒ་ཆེ་སྤལེ་བ་དང་། ད་ེདག་ཁ་ལ་འཁརེ་
ནས་སྡགུ་ཡྲུས་བཤད་པ་དང་། ངན་བྱས་ང་ོའཁརེ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། གྲསོ་མཐྲུན་
དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་བཞག་པ་ལ་བརནེ་ནས། ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་བདོ་རང་བཙན་ཡིན་
པའི་ཁིམས་མཐྲུན་གི་བདག་དབང་དའེང་རྩ་མེད་ཕིན་པར་ཡིད་ཆེས་བྱདེ་མཁན་
གང་འཚམ་ཡོད།  འནོ་ཀང་དནོ་དངསོ་ན་ིད་ེལས་ཆེས་ཆེར་ལྡགོ་སྟ།ེ གྲསོ་མཐྲུན་
དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བའི་ཡིག་ཆ་དསེ་ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་བདོ་རང་བཙན་ཡིན་པ་
སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་ནས་ལ་ྟསབྐས་ཡིག་ཆ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།  ལགྷ་པར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་ཧངོ་ཀངོ་
ནང་ (རྒལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལྲུགས་གཉསི་) ཟརེ་བའ་ིསདི་བྱྱུས་ལག་བསྟར་
བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པའ་ིསདྐ་ཆ་དརེ་བདནེ་པའ་ིཆ་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ལ་ྟདགསོ་ན། ད་
ལའྟི་བདོ་ནང་ད་ུརྒ་ནག་གཞུང་གིས་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞིན་པའི་སིད་བྱྱུས་ད་ེདག་
ལ་གཞི་བཅལོ་དགསོ། གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བའ་ིཡིག་ཆའ་ིནང་
བདོ་ནང་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་སྐྱངོ་གི་གནས་བབ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ ་ཡིན་པ་
བཤད་ཡོད།   གྲསོ་མཐྲུན་དའེ་ིང་ོབ་ོདང་མཇྲུག་འབས་ལ་དཔྱད་སབྐས་རྒ་ནག་
གུང་བན་ཏང་གི་མི་སེར་སྤལེ་བའི་རྒ་སྐྱདེ་རིང་ལྲུགས་ཀི་གདངོ་རིས་ང་ོམ་དམར་
རནེ་ད་ུབསྟན་ཡོད། 

སིྤར་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་ད་ེརྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་
བཙན་དབང་ཁ་ོནའ་ིའགོ་ནས་བཞག་བཅྱུག་ཡོད་པ་ད་ེལརྟ་ཡང་།  སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་གཞུང་གིས་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་

བདནུ་གི་འབྲུ་དནོ་རྣམས་བདོ་མིའི་ཐགོ་ཚྱུལ་མཐྲུན་ལག་བསྟར་ཡོང་སདླ་ཐྲུགས་
བརྩནོ་དང་སྐུ་ངལ་ཚད་མེད་བསྐྱནོ་ཏ་ེརྒ་ནག་གཞུང་དང་བསྟནུ་མཁས་གང་ཐྲུབ་
མཛད་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒ་ནག་བཅིངས་བཀལོ་དམག་གིས་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་
དབང་སྒྱུར་བྱས་པའ་ིགདངེ་སྤབོས་རྙདེ་མཚམས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཆེད་མངགས་
གྲསོ་མཐྲུན་གི་འབྲུ་དནོ་རྣམས་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ་རེད།  འད་ིན་ི
གུང་བན་རིང་ལྲུགས་ཀི་བྱདེ་བབ་ཞིག་ཡིན། ཧངོ་ཀངོ་དང་ཐ་ེཝན་ནས་ཀང་བདོ་
ལ་གང་བྱྱུང་བའི་ཉམས་མངོ་ད་ེདག་ལས་ངསེ་པར་བླ་ོསྐྱདེ་ལེན་ནས་དསུ་རག་ཏུ་
གཟབ་གྲྲུང་བྱདེ་དགསོ།15  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ི
ཐགོ་མངནོ་སྲུམ་འཛེམ་མེད་ཀིས་དག་གནནོ་བྱས་རྐནེ་མཐར་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
གྲསོ་མཐྲུན་དརེ་ངསོ་ལེན་མེད་པའ་ིགསལ་བསྒགས་བྱས་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒ་ནག་
གཞུང་གིས་ད་དངུ་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་བཞག་པའི་ཉནི་མོ་ད་ེ
ལོ་རྒྱུས་ཀི་དསུ་ཚིགས་གལ་འགངས་ཆེ་མདགོ་བྱས་ནས་ཆབ་སདི་ཀི་ཕྲུགས་འདནུ་
སྒྲུབ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་དརེ་ལམ་ལྷངོས་ནམ་ཡང་ཡོང་མི་ཐྲུབ། གྲསོ་
མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་བཞག་ནས་ད་ཆ་ལོ་ང་ོ ༦༨  འཁརོ་བཞིན་
ཡོད། ཐངེས་འདརི་ཡང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒས་སྤདོ་ཀི་རྣམ་པ་ཚད་མེད་ཐགོ་
ནས་(ཞིང་བན་ཁ་ིཚོ་བརྒ་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་བའ་ིཉནི་མོ་) ཞསེ་དསུ་ཆེན་གི་ང་ོ
བརོ་སྲུང་བརིྩ་བྱ་རྒྱུར་གདནོ་མི་ཟ། བྱདེ་བབ་དརེ་གཟྲུར་གནས་སྐྱ་ེབ་ོསྲུ་ཞིག་གིས་
བལསྟ་ཀང་སྐྱྱུག་བ་ོདང་ཞ་ེམེར་ལངས་རྒྱུ ་ཡིན་པ་བརདོ་ག་ལ་དགསོ།  

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛྲུགས་ཀིས་
བདོ་རྒའ་ིགནད་དནོ་གསལ་ཆེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་
འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆྱུང་ནང་ཞི་བའ་ིདནོ་ཚན་ལ་ྔགསལ་བསྒགས་བསྐྱངས་

15  ibid, p-61, Tang Huiyun, Why are people in Hong Kong are concerned 
about the Tibetan problem? 



48 49འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

པ་དང་། ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་སི་ཊར་སི་བགྷ་ཏུ་གྲསོ་འཆར་འདནོ་གནང་
མཛད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའ་ི
རང་སྐྱངོ་ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་སྤད་པ་བཅས་
དནོ་གནད་ད་ེགསྲུམ་པ་ོནི་བདོ་མིའི་ངསོ་ནས་བདོ་རྒའི་གནད་དནོ་གསལ་ཐབས་
ཆེད་འབད་བརྩནོ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  གངོ་ད་ུབདོ་
མིས་བཏནོ་པའི་གྲསོ་ཆོད་གསྲུམ་པའོི་ནང་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་གི་
འབྲུ་དནོ་དང་།16  རྒ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཏངེ་ཞའ་ོཔངི་གི་བསམ་འཆར།17 ད་ེ
བཞིན་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་18ནང་གསལ་བའི་འབྲུ་
དནོ་བཅས་དང་མཐྲུན་པའ་ིཆ་མང་པ་ོཞིག་གསལ་ཡོད། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་གྲསོ་
མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ལ་བསདྙ་ནས་བདོ་ནང་བཙན་འཛྲུལ་བྱས་ཡོད།  ཕི་
ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ནང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒ་
གར་ཨ་སཱམ་གི་གྲངོ་ཁརེ་ཏ་ེཛི་པྲུར་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་འཕྲལ།  གྲསོ་མཐྲུན་
དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བར་ངསོ་ལེན་མེད་པའི་གཞུང་འབལེ་གསལ་བསྒགས་
བསྐྱངས་ཡོད།19 དརེ་བརནེ་རྒལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་ད་ེརྒ་ནག་དམར་པའོ་ི
སིད་གཞུང་གིས་ཧམ་བཟྲུང་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་དབང་
སྒྱུར་བྱ་རྒྱུར་ཁམིས་མཐྲུན་གི་བདག་དབང་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ད་གཟདོ་གསལ་
རགོས་ཐྲུབ་ཡོད།20  རྒལ་སིྤའ་ིཁམིས་ཀི་ཐགོ་ནས་བཤད་ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་ད་ེཁམིས་འགལ་ཆགས་ཡོད། རྒ་ནག་ད་ེབཞིན་སྟབོས་ཆེན་

16 	གྲསོ་མཐྲུན་ཡིག་ཆའ་ིདནོ་ཚན་ ༣ དང་ ༤ དང་ ༧ དང་ ༡༡ ལ་གཟགིས།
17  ཏངི་ཞ་ོཕངི་ནས། རང་བཙན་མིན་པ་དནོ་གནད་གང་གི་ཐགོ་ལའང་སདྐ་ཆ་བྱདེ་ན་འགྲགི
18  རྒ་ནག་རྩ་ཁམིས་དནོ་ཚན་ ༤ དང་། རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀི་ཁམིས་ཡིག་དནོ་ཚན་ ༢ དང་ ༤ དང་ ༡༡ ལ་
གཟགིས།
19  Facts about the 17-point agreement between Tibet and China, p-137, 
DIIR, 2001

20  The legal Status of  Tibet - Three Studies by Leading Jurists, p-93, DIIR, 
1989

རྒལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང་།  འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
གཙོ་གྲས་ཤིག་ཀང་ཆགས་ཡོད། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དབང་བསྒྱུར་བྱ་འགྱུར་
རྒལ་སིྤའ་ིཐགོ་ཁམིས་མཐྲུན་གི་བདག་དབང་ཐབོ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། ད་ེལརྟ་
རྒལ་སིྤའ་ིཁམིས་མཐྲུན་གི་བདག་དབང་ཞིག་ཐབོ་དགསོ་ན། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་
ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་ནརོ་འཁྲུལ་བྱས་པ་ད་ེདག་ཡོ་བསང་བྱདེ་དགསོ།  གལ་ཏ་ེརྒ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་རྒྱུར་དནོ་དམ་སེམས་ཁྲུར་དང་ཆོད་སེམས་
ཡོད་ཚེ་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ནང་འཁོད་པའི་འབྲུ ་དནོ་ད་བར་ལག་
བསྟར་མ་བྱས་པ་ད་ེདག་ངསེ་པར་ལག་བསྟར་དནོ་འཁལོ་བྱདེ་དགསོ།

དཔརེ་ན། གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་གི་དནོ་ཚན་གསྲུམ་པའི་ནང་ད།ུ 
༼དབྲུས་མི་དམངས་སདི་གཞུང་གི་འག་ོཁདི་གཅིག་གྱུར་འགོ བདོ་མི་ཚོར་མི་
རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད།༽ ཅསེ་འཁདོ་ཡོད། དནོ་ཚན་བཞི་
པར། ༼ཀྲུང་དབྱང་སདི་གཞུང་གིས་ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་ཆབ་སདི་གནས་སྟངས་ལ་
ཐ་ེཇྲུས་བྱ་རྒྱུ ་མིན་པ། དབྲུས་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིག་ོགནས་དང་སྐ་ུདབང་ལ་
ཐ་ེཇྲུས་བྱ་རྒྱུ ་མིན་པ། གཞུང་ཞབས་དཔནོ་རིགས་ཆེ་ཕྲའ་ིག་ོགནས་རྣམས་འགྱུར་
མེད་རང་འཇགས་གནས་རྒྱུ །༽ ཞསེ་དང་།

དནོ་ཚན་བདནུ་པར། ༼བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་དང་ཡྲུལ་གམོས་གཤིས་ལྲུགས་ལ་བརིྩ་
བཀུར་བྱ་རྒྱུ ། བདོ་མིའ་ིདགནོ་སྡ་ེཁག་ལ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱ་རྒྱུ །༽ ཞསེ་དང་།   དནོ་
ཚན་བཅྱུ་གཅིག་པའ་ིནང་ད།ུ ༼བདོ་ས་གནས་གཞུང་གིས་རང་མོས་ལརྟ་བཅསོ་
སྒྱུར་གཏང་ཆོག་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཀིས་རེ་འདནུ་ལརྟ་བཅསོ་སྒྱུར་དགསོ་པ་
རྣམས་བདོ་མིའ་ིདབྲུ་ཁདི་ཚོ་དང་བཀའ་བསྡརུ་ཞུས་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ །༽ ཞསེ་
འཁདོ་ཡོད།  དནོ་དངསོ་དནོ་ཚན་ད་ེདག་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ ་ལ་ྟཞགོ་ཆེད་མངགས་
གནས་དསུ་ཚོད་རིྩས་ཀིས་བརལ་བཤིག་བཏང་ཡོད།     



50 51འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་གངོ་གི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ི ༼བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་
མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར།༽ ཡིག་ཆ་ད་ེརྒ་
ནག་གི་འགོ་འཁིད་ཚོར་ཕྲུལ་ཡོད་པས་ད ེར་གཟིགས་ཞིབ་གནང་གལ་ཆེ་
ཞིང་།  བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་ཡོང་ཐབས་ཀི་
བསམ་འཆར་དའེ་ིནང་འཁདོ་པའ་ིའབྲུ་དནོ་གང་ཞིག་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་
རྒལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་དང་འགལ་མིན། བསམ་འཆར་གི་འབྲུ་དནོ་གང་ཞིག་རྒ་
ནག་གི་སདི་འཛིན་ཏངི་ཞའ་ོཔངི་གིས་བཏནོ་པའ་ིབསམ་ཚྱུལ་དང་འགལ་མིན། ད་ེ
བཞིན་བསམ་འཆར་གི་འབྲུ་དནོ་གང་ཞིག་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་
བའ་ིའབྲུ་དནོ་གང་ཞིག་དང་འགལ་མིན་སོགས་ལ་དཔྱད་དགསོ། ལགྷ་པར་(བདོ་
རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་སྐྱངོ་ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར།)
ཞསེ་པ་ད་ེརྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་ཀི་སྒམོ་གཞིའི་འགོ་
ཚྱུད་མིན་ལ་ྟདགསོ། མ་ཚྱུད་པའ་ིཆ་ཡོད་མཆིས་ཚེ་དརེ་དཔྱད་པ་བྱདེ་དགསོ། 
གནད་དནོ་འད་ིན་ིབདོ་རྒ་མི་རིགས་གཉསི་ཐྲུན་མོང་གི་གཞི་རནེ་འཚོལ་བའ་ིགནད་
དནོ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཐྲུན་མོང་གི་སྡངིས་ཆ་ཞིག་གི་ཐགོ་ལ་འབབ་ཐྲུབ་པ་དགསོ།

སིྤར་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་གིས་བདོ་ད་ེརང་བཙན་ཡིན་པ་བསྒྲུབ་ཐྲུབ་
ཀང་བདོ་མི་ཚོས་ལོ་རྒྱུ ས་ཀི་ཐོབ་ཐང་མ་རྩོད་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛྲུགས་ཀིས་འདནོ་གནང་མཛད་པའི་
གཉསི་སནྨ་དབྲུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱྱུས་རྒྱུན་སྐྱངོས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་སྟབས། བདོ་
རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་སྐྱངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་གི་
འགོ་ནས་རྒ་ནག་དང་མཉམ་སྡདོ་བྱ་རྒྱུར་མོས་མཐྲུན་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་
གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བའི་ཡིག་ཆ་དསེ་བདོ་རྒ་གཉསི་སནྨ་གི་སིད་
བྱྱུས་ཤིག་དང་། སདི་བྱྱུས་འདའི་ིའགོ་ནས་བདོ་རྒ་མི་རིགས་ཐྲུན་མོང་གི་གཞི་རནེ་
འཚོལ་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ངསེ་ཅན་ཞིག་ཡོད།།  །།
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23  https://www.xinhuanet.com/English/2020-01/29/c_138741913.htm

24  https//www.globaltimes.com/content/1177961.shtml

བྱས་སོང་། ཟརེ་ནས་སྡགུ་སདྐ་དང་སྐྱནོ་བརདོ་བྱས་འདགུ  ད་ེཡང་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་ཀི་ཐག་གཅདོ་དསེ་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་ཚོས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་
རང་དབང་ཆེད་དང་བདནེ་གི་འཐབ་རྩདོ་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་རྒབ་
སྐྱརོ་ཡོད།  ཅསེ་རྒ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་ལ་བར་ལན་ཤུགས་ཆེ་བཏང་བ་
ཞིག་མཚོན་ཐྲུབ།  གྲསོ་ཆོད་དསེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀིས་དབྲུ་མའ་ིལམ་གི་
སིད་བྱྱུས་བརྒྱུད་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་སྐྱངོ་གི་གནས་
བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་པ་དང་། བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡྲུག་སྲུང་
སྐྱབོ་ཀི་ལས་དནོ་ལ་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་དང་རྒབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།  
ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གིས་གཙོས་བདོ་
བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསྤྲུལ་རྩད་འཚོལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལམ་ལྲུགས་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུས་ཏ་ེ
འབྱྱུང་འགྱུར་༸རྒལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུར་བདོ་མི་ཚོ་ལ་རང་དབང་
ཆ་ཚང་སྤདོ་དགསོ་པའ་ིདགསོ་འདནུ་ཡང་འཁདོ་པ་མ་ཟད། ཅི་སྟ་ེརྒ་ནག་གཞུང་
གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཐ་ེཇྲུས་བྱས་ཚེ་
ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་འབལེ་ཡོད་ལས་ཀི་སྣ་ེམོར་གཏགོས་པ་སྲུ་ཡིན་རྲུང་ཉསེ་ཆད་
འགལེ་རྒྱུ ་ཡིན། ཞསེ་ཁ་ཚོན་བཅད་ཟནི། 

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ངསེ་པར་ད་ུཤེས་དགསོ་པ་ཞིག་ལ།  བདོ་ད་ེལོ་རྒྱུས་ཐགོ་དསུ་
ནམ་ཡང་རྒ་ནག་རྒལ་ནང་གི་གནད་དནོ་ཞིག་ཆགས་མངོ་མེད་ཅིང་། བདོ་རང་
བཙན་ཡིན་བཞིན་ད་ུརྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཁིམས་འགལ་ཐགོ་ནས་ཧམ་བཟྲུང་བྱས་
ཏ་ེབདོ་མིའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ་དང་། བདོ་མིའ་ི
ཆོས་དད་རང་དབང་འཕྲགོ་པ། བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡྲུག་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་སོགས་
ལ་བརནེ་ད་ཆ་བདོ་ད་ེགཅིག་སྡདུ་དབང་འཛིན་གི་དམར་པའོ་ིརིང་ལྲུགས་ལ་གདངོ་
ལེན་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།  རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་པའ་ིམཚོན་རགས་



54 55འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

ཤིག་ཀང་ཆགས་ཡོད། ད་ེཡང་རྒ་ནག་གཞུང་འབལེ་ད་རྒ་ག་ོལའ་ིབརྙན་འཕྲནི་
འབལེ་ལམ་གསར་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ Liu Xin ཟརེ་བ་ཁ་ོཔས་བཤད་
དནོ། (བདོ་ཀི་ཐགོ་ལ་ཁདེ་ཚོས་ནང་སྦྱངོ་ཡག་པ་ོབྱསོ།)25 ཅསེ་བཤད་ཡོད། 
གཞན་ཡང་རྒ་རིགས་ཉམས་ཞིབ་པ་ལེན་ཤེ་ཡང་མིང་ Lian Xiangmin ཟརེ་
བ་དསེ།  ༼བདོ་ས་གནས་སདི་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་སདི་འདམེ་པར་
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མཚོར་(༡༥༤༣།༡༥༨༨) སོག་པའོ་ིརྒལ་པ་ོཨལ་ཐན་ཁཱང་གིས་ཆེ་བསྟདོ་ཀི་ཚྱུལ་ད་ུ
ཕྲུལ་བ་ཞིག་རེད། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་བཛྲ་ད་ྷར། ཞསེ་རྒ་མཚོའ་ིབ་ླམ་ཁབ་བདག་ར་ོར་ེ
འཆང་། ཞསེ་མཚན་བསྟདོ་ཕྲུལ་ཞིང་།  ཏཱ་ལ། ཞསེ་པ་སོག་སདྐ་དང་།  དའེ་ི
ག་ོདནོ་ན་ིཤེས་རབ་རྒ་མཚོ་ལརྟ་ཟབ་ཅིང་བརླངི་བའ་ིདནོ་ཡིན།  ༸རྒལ་དབང་
མཆོག་ནས་ཀང་སོག་པའོི་རྒལ་པ་ོཨལ་ཐན་ཁཱང་ལ་ཆོས་ཀི་རྒལ་པ་ོལྷའི་ཚངས་
པ།  ཞསེ་པའ་ིམཚན་གནས་བསྩལ་ཡོད།  ད་ེན་ིམངའ་དབང་ལནྡ་པའ་ིརྒལ་
ཁབ་ཀི་དབྲུ་འཁདི་རྣམ་གཉསི་དབར་མཚན་གནས་འབྲུལ་བཞསེ་མཛད་སལོ་ཡོད།  
སབྐས་དརེ་བདོ་ལ་རྒ་ནག་མིང་གངོ་མའ་ིད་ིམ་ཙམ་ཡང་སླབེས་མེད།

ད་ེལརྟ་ན། རྒ་ཡི་སྐྱསེ་མ་ལིའྲུ་ཟརེ་བའ་ིདསེ།  ༼༸རྒལ་དབང་བསོད་ནམས་རྒ་
མཚོ་མཆོག་གིས་རྒ་ནག་མིང་གངོ་མའ་ིཕ་ོབང་ད་ུབཅར་ནས་གངོ་མར། ཏཱ་ལའ།ི  
ཞསེ་པའ་ིམཚན་གནས་སྐྱབས་འཇྲུག་ཞུས་༽ ཟརེ་བ་ད་ེན་ིནམ་མཁར་མི་ཤོང་
བའ་ིརྲུན་གཏམ་ཁ་ོན་ཡིན་པ་ལས། བདནེ་པའ་ིཆ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད།  དངསོ་

25  https://news.cgtn.com/news/2020-01-31/U-S-lawmakers-please-do-
your-homework-on-tibet-NHLbxmuHQI/index.html

26  https//www.globaltimes.com/content/1177961.shtml

ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ན་ི༸རྒལ་དབང་བསོད་ནམས་རྒ་མཚོ་མཆོག་སོག་ཡྲུལ་ནས་ཕིར་
ལ་ྷལནྡ་ད་ུཆིབས་༸ཞལ་སྒྱུར་སབྐས།  རྒ་ནག་མིང་གངོ་མས་ཕ་ོབང་ད་ུགདན་
ཞུའི་མི་སྣའི་ཐགོ་འབྲུལ་རནེ་རྒ་ཆེན་པ་ོའབྱརོ་ཡང་ཞལ་བཞེས་ཙམ་མཛད་པ་མ་
གཏགོས་དངསོ་སྲུ་རྒ་ནག་རྒལ་སར་ཕབེས་མེད།  ལགྷ་པར་ལིའྲུ་ཟརེ་བའ་ིརྒ་ཡི་
སྐྱསེ་མ་དསེ། རྒ་ནག་དབྲུས་གཞུང་ལ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམཚན་གནས་ཕིར་བསྡ་ུཞུ་
རྒྱུའ་ིབདག་ཐབོ་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལོ་རྒྱུས་ཁདོ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མའི་མཚན་གནས་ཕིར་བསྡུ་ཐངེས་གསྲུམ་ཞུས་ཟིན་སྐརོ་བཤད་པ་ན་ིད་ེབས་ཧམ་
བཤད་དང་ལོ་རྒྱུས་དང་རྩ་བ་ནས་མི་མཐྲུན་པའ་ིའཁགོ་བཤད་ཁ་ོན་ཡིན། 

ལིའྲུ་ཟརེ་བ་རྒ་ཡི་སྐྱསེ་མ་དསེ།  ལྲུས་ལ་ཤིག་བརྒབ་དགས་ན། ཟ་འཕྲྲུག་མ་ཚོར། 
ཟརེ་བ་ལརྟ།  འཁགོ་བཤད་མང་དགས་ན་རང་སྐྱནོ་རང་གིས་མི་མཐངོ་ཞིང་། མི་
གཞན་སྲུས་ཀང་ཡིད་ཆེས་བྱདེ་དཀའ།   ལིའྲུ་རང་ཉདི་རྒ་ནག་གུང་ཁན་རིང་
ལྲུགས་ཀི་སདི་བྱྱུས་འགོ་འཚར་ལོངས་བྱྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་རང་ཉདི་ཀི་རྣ་བར་
གུང་ཁན་ཏང་གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསྤྲུལ་
ཡང་སིད་ཐགོ་འཁགོ་བཤད་དལི་བསྒགས་གང་བྱས་པ་དརེ་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་
བྱདེ་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟནི་པ་རིག་པས་སྒྲུབ་ཐྲུབ།  འནོ་ཀང་བབ་ཅལོ་ད་ུསྨྲ་བ་
ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོས་བསམ་ཤེས་ཐྲུབ་ཅིང་།  དསེ་ན་བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་
བཤད་པར་ཐགོ་མར་ཉམས་ཞིབ་མཐིལ་ཕིན་གནང་དགོས་སྟབས་ཁདེ་ནས་ཀང་
ད་ེལརྟ་བྱསོ། ཞསེ་རྒ་རིགས་བྲུད་མེད་ལིའྲུ་ཁ་ོཔར་ཤ་ཚའ་ིགཏམ་ད་ེརྣ་བར་མི་
འཇབེས་ཀང་ལན་གཅིག་ཞུ་ཐལ་སོང་བས་ཡིད་འཇགས་དགསོ།    

རྒ་ནག་རྒལ་སིྤའ་ིཉམས་ཞིབ་ལྟ་ེགནས་ཁང་ Chinese Institute of International 
Studies གི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྒ་མི་ཀང་ཏནེ་ཇྲུང་Zhang Tengjun ཟརེ་བ་དསེ་རྩམོ་
ཡིག་ཞིག་སྤལེ་བའ་ིནང་།27 “ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་རྒ་ནག་དང་འགལ་ཟླ་འགྲ་ོརྒྱུའ་ི

27  https://www.globaltimes.com/content/1178365.shtml



56 57འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

ཁིམས་འཆར་བཏནོ་པ་ད་ེནི་རང་ཉདི་ལ་དང་བདནེ་གི་གདངེ་སྤབོས་མེད་པའི་
རགས་རེད།” ཅསེ་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་བྱས་འདགུ  གཞན་ཡང་
ཁ་ོཔས་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་ད་ཐངེས་གྲསོ་འཆར་ད་ེན།ི རྒ་ནག་རྒལ་ནང་གི་གནད་
དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིབདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།  ཧངོ་ཀངོ་། ཐ་ེཝན་བཅས་ལ་
དམིགས་འཛྲུགས་བྱས་ནས་སིད་བྱྱུས་གཏན་འབབེས་བྱདེ་ལྲུགས་སྐྱནོ་བརདོ་ཀང་
བྱས་ཡོད།  

འནོ་ཀང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡིན་ཀུན་གིས་ཤེས་གསལ་རེད། ཤར་
ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ལ་མཚོན་ན། ཁ་ཆེ་མི་གྲངས་ས་ཡ་གཅིག་ལགྷ་རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་བཙོན་འཇྲུ ག་ལྟར་ར་བསྐརོ ་བརྒབ་ནས་ཕི ་རྲུ ་འགྲོ་རྒྱུ འི ་རང་དབང་
འཁགོ་པ་དང་། འཇིགས་སྐལུ་རིང་ལྲུགས་སྔནོ་འགགོ་ཆེད་ལས་གཞི་ད་ེལརྟ་མ་
སྤལེ་ཐབས་མེད་ཆགས་ཚྱུལ་འཁགོ་བཤད་བྱས་པ་ཙམ་ལས། དནོ་དངསོ་ཉསེ་
མེད་ཁ་ཆེ་བ་ད་ེདག་གི་རང་དབང་ཡོངས་སྲུ་འཁགོ་པ་རེད།28 ཕགོས་མཚྱུངས་
བདོ་ནང་དའུང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ང་གྲངས་ཙམ་ནས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་སར་
བཙན་འཛྲུལ་བྱས་རསེ་བདོ་མིའ་ིཐགོ་ད་བར་དམ་བསྒགས་ལས་འགུལ་བསྟདུ་མར་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད།29  གཞན་ཡང་ཧངོ་ཀངོ་ནང་ལ་མཚོན་ན། ཡྲུལ་མི་ས་ཡ་མང་
པསོ་རྒལ་སའི་གཞུང་ལམ་ད་ུདངསོ་སྲུ ་ཐནོ་ནས་རྒ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་
ཅན་གི་སིད་བྱྱུས་ལ་ཞི་རལོ་རྔམ་སྟནོ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད། ཐ་ེཝན་ནང་ལ་མཚོན་ནའང་ཉ་ེལམ་རྒལ་ཡོངས་
སིད་འཛིན་འསོ་བསྡུའི་སབྐས་ཐ་ེཝན་རང་བཙན་འདདོ་མཁན་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པར་རྒལ་ཁ་ཆེན་པ་ོཐབོ་ཡོད། རྒལ་ཁ་དསེ་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་བར་ལན་གང་འད་

28 https://www.nytimes.com/2019/12/30/world/asia/china-xinjiang-
muslims-labor.html

29  https://www.economist.com/asia/2019/12/10/chinas-successful-
repression-in-tibet-provides-a-model-for-xinjiang

ཞིག་བཏང་བ་རེད་ཟརེ་ན། ཐ་ེཝན་མི་མང་གིས་རྒ་ནག་གུན་ཁན་གཅིག་བསྡསུ་
དབང་འཛིན་འགོ་སྡདོ་འདདོ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་གསལ་འདནོ་བྱས་ཡོད། ཕི་ནང་
ཡྲུལ་མི་ཀུན་གིས་རྒ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བྱྱུས་ལ་མི་དགའ་
བ་བྱདེ་བཞིན་པ་ད་ེརྒ་ནག་གུང་བན་ཏང་གིས་མཁགེས་འཛིན་ཅན་གི་འག་ོགཙོ་ད་ེ
དག་གིས་བཟསོ་པ་ཞིག་ལས་ཨ་རིའ་ིསདི་གཞུང་གིས་བཟསོ་པ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན།  

རྒ་གར་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིརྒ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་སྲུན་ཝ་ེཌངོ་ Sun Weidong 
ཟརེ་བ་དསེ་རྒ་གར་གི་གསར་ཤོག་ Indian Express ནང་བརདོ་དནོ།30  ༼རྒ་
ནག་གཞུང་གིས་ཞི་བད་ེརང་གཞིར་བཟྲུང་ནས་འཛྲུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒས་ཀི་ལམ་
བྲུར་སྐྱདོ་བཞིན་པ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བད་ེགོང་སྤལེ་གི་ཆོད་སེམས་རྒྱུ ན་སྐྱངོ་
བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་༽ཟརེ་བ་ད་ེན་ིལྲུག་ལགྤས་གནོ་པའི་སྤང་ཀིའི་བྱདེ་བབ་ཅིིག་རེད། 
ད་དངུ་ཁ་ོཔས། ༼ཞི་བད་ེདང་འཆམ་མཐྲུན་ན་ིརྒ་ནག་གི་སིྤ་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་
ནང་ཆོས་ལྲུགས་ཀི་གམོས་གཤིས་གཏངི་ཚྱུགས་པ་ཞིག་ཡིན།༽ ཞསེ་བཤད་པ་
དརེ་ཞིབ་ཙམ་དཔྱད་ན།  ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་
ཁབ་ཟརེ་བ་ཐགོ་མར་འགོ་ཚྱུགས་པ་ནས་བཟྲུང་རྒ་ནག་རྒལ་ཡོངས་ཙམ་མ་ཟད།  
རྒ་ནག་གུང་བན་སིད་གཞུང་གིས་ཁིམས་འགལ་བཙན་བཟྲུང་འགོ་བདོ་ཀི་ས་ཁྲུལ་
བཅས་སྲུ་ནང་པ་དང་། ཡེ་ཤུ། ཁ་ཆེ། རྩ་རླྲུང་སྒམོ་སྒྲུབ་ Falun Gong སོགས་
རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེདང་དགནོ་པ། ལ་ྷཁང་སོགས་གྲངས་ལས་འདས་པ་གཏརོ་བཤིག་
ཚབས་ཆེ་བཏང་ཡོད།  བདོ་གཅིག་པྲུར་མཚོན་ནའང་ལོ་རྒྱུས་ཡྲུན་རིང་ལནྡ་པའ་ི
བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་དགནོ་པ་ ༦༠༠༠ ཙམ་ཤུལ་མེད་ད་ུབཏང་བ་མ་ཟད། 
བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་ལ་དམ་བསྒགས་སྲུན་གཙེར་བཟསོ་དང་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།31 རྒ་

30 https://indianexpress.com/article/opinion/columns/peaceful-
development-is-chinas-strategic-choice-6240073/

31  https://nypost.com/2020/02/01/how-chinas-xi-jinping-destroyed-
religion-and-made-himself-god?utm_source=facebook_sitebutton&amp;utm_
medium=site+ buttons&amp;utm_campaign=site+buttons
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ནག་རྒལ་ནང་ལ་མཚོན་ནའང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས། རྩ་རླྲུང་སྒམོ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་
པ་ཚོ་འཛིན་བཟྲུང་བཙོན་འཇྲུག་བྱདེ་མཐར་བཙོན་པ་ད་ེདག་གི་ལྲུས་ཀི་ནང་ཁལོ་
བཏནོ་ནས་མཛེས་བཟའོི་བཟ་ོལས་ཁང་ཆེན་པ་ོད་ེའདར་ཚོང་འགྲམེས་བྱདེ་པའི་
གནས་ཚྱུལ་ཡོངས་གྲགས་རེད།32   

ཆོས་དགུ་ཏུ་བལ་ྟབའི་རྒ་ནག་གུང་ཁན་སིད་གཞུང་གིས་བདོ་པའི་དགོན་པ་སྡ་ེཁག་
གི་ཕི་ནང་ད་ུདམག་མི་ཕནོ་ཆེ་འགྲམེས་འཇགོ་བྱས་ནས་དསུ་རག་ཏུ་ཆོས་བྱདེ་དག་ེ
བཙྱུན་རྣམས་ཀི་ཆོས་ལྲུགས་ཀི་བྱདེ་སྒརོ་ཐ་ེཇྲུས་བྱས་པ་དང་། དམ་བསྒགས་
སྲུན་གཙེར་ཚབས་ཆེ་བཟ་ོབཞིན་ཡོད། ལགྷ་པར་བདོ་མི་དག་ེབཙྱུན་རྣམས་ལ་རྒ་
ནག་གཞུང་གིས་སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཟརེ་བ་ཆེད་མངགས་བཙན་བསྐུལ་
བྱེད་ཅིང་།  བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་མགནོ་སྐྱབས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལའང་མཚན་སདྨ་ཞུ་རྲུ་བཅྱུག་པ་སོགས་བདོ་མིའི་སེམས་ཁམས་
ལ་ཆེད་མངགས་ར་ཁ་བཟ་ོགཞིའ་ིལས་ངན་སྤལེ་བ་ལས། ཆོས་དད་དང་འཆམ་
མཐྲུན་གི་ད་ིཙམ་ཡང་མེད་པའི་བྱདེ་བབ་སྐྱྱུག་བ་ོཔ་ོད་ེདག་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞིན་
ད་ུགངོ་གི་རྒ་མིའ་ིགཞུང་ཚབ་པས་དསེ། ༼རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཞི་བད་ེདང་འཆམ་
མཐྲུན་གངོ་སྤལེ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།༽ ཟརེ་བ་ཧམ་བཤད་བྱས་པ་ཞིག་མིན་ན་གང་
རེད།33   ད་དངུ་གངོ་གི་གཞུང་ཚབ་པ་དསེ། ༼རྒ་ནག་གཞུང་གིས་དསུ་ནམ་ཡང་
རྒལ་ཁབ་གཞན་གི་ས་མཚམས་སྲུ་དཔྲུང་འཇྲུག་རྒ་སྐྱདེ་བྱདེ་མངོ་མེད་ཅིང་།  སྟབོས་
ཤུགས་ངམོས་ནས་དབང་ཆ་བདག་ཐབོ་བྱདེ་ཐབས་རྩ་བ་ཉདི་ནས་བྱདེ་ཀི་མ་རེད།༽ ཅསེ་
བཤད། ད་ེལརྟ་ན། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་སར་དབང་སྒྱུར་བྱདེ་པ་ད་ེཁམིས་
འགལ་གིས་དབང་སྒྱུར་བྱདེ་པ་ཞིག་མིན་ནམ། རྒ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ་བདོ་མི་

32  https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/surgeon-who-harvested-
organs-slaughtered-21040274

33  https://www.rfa.org/English/news/tibet/loyalty-09262019160150.html

ས་ཡ་གཅིག་ལགྷ་གི་ཚེ་སགོ་ཤོར་དགསོ་དནོ་གང་ཡིན། ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་རྒ་གར་ནང་བསོ་བྱལོ་ད་ུཕབེས་དགསོ་དནོ་གང་ཡིན།  བདོ་
ཙམ་མ་ཟད་རྒ་གར་གི་ས་ཐགོ་ཏུའང་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་
བཙན་འཛྲུལ་བྱས་ཡོད། དསུ་སབྐས་ད་ེནས་བཟྲུང་ད་བར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒ་
གར་ས་ཐགོ་ཏུ་ཡང་ཡང་དཔྲུང་འཇྲུག་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ལ་ཁདེ་ལརྟ་
ན་འགྲལེ་བརདོ་ཇི་ལརྟ་བྱ་རྒྱུ ་ཡིན།34  

ལྷ་ོརྒ་ནག་རྒ་མཚོ་ཟརེ་བར་ད་ཆ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འཁགོ་བཤད་སྣ་ཚོགས་འགོ་
ཤོག་བྲུ་སྣམུ་ཟསོ་ཀི་བྱདེ་བབ་ད་ེདག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒལ་སིྤའི་ཁམིས་དང་འགལ་
ཡོད། ཁདོ་ལ་ཤོད་རྒྱུ ་ཅི་ཞིག་ཡོད།35  ལགྷ་པར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཉ་ེལམ་ནས་
བཟྲུང་། ༼རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག༽ ཟརེ་བའ་ིཕི་ཚྱུལ་ད་ུདཔལ་འབྱརོ་འབལེ་
ལམ་ཡར་རྒས་ཀི་སདི་བྱྱུས་ལརྟ་སྣང་ཡང་།  དནོ་དངསོ་ལྷ་ོཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨ་ཕ་ི
རི་ཁའི་རྒལ་ཁབ་ད་ེདག་བྲུ་ལོན་འགོ་བཅྱུག་ནས་རྒལ་ཁབ་ད་ེདག་ཐགོ་དབང་སྒྱུར་
བྱདེ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། སདི་བྱྱུས་ད་ེདག་གཡོ་སྒྱུས་དངས་པའ་ིརྙི་ིཞིག་མིན་
ན་གང་རེད།36 ཕགོས་མཚྱུངས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རང་དནོ་ཁགོ་བཅྱུག་གིས་
རྒལ་སིྤའ་ིས་གནས་གང་སར་ ༼ཁྲུང་ཙི་ལྟ་ེགནས་ཁང་།༽ ཟརེ་བ་བཙྱུགས་ནས་
རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒལ་སིྤའི་སྟངེ་ཁ་འཇམ་ཞ་ེགནག་གི་སིད་བྱྱུས་ད་ེདག་ལ་རིག་
གནས་དང་སལོ་རྒྱུན་གཅསེ་འཛིན་གི་མིང་བཏགས་ནས་སསྦ་སྐངུ་བྱདེ་ཐབས་བྱདེ་
ཀང་རྲུན་གི་མཐའ་མ་ལགྕས་ཡིན་ཀང་རལོ། ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེལརྟ་ད་ཆ་རྒལ་སིྤའ་ི
སིྤ་ཚོགས་གཉདི་ལས་བསད་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཁྲུང་ཙི་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཟརེ་བའ་ིམིང་

34 https://www.theweek.in/news/world/2020/01/06/chnaspla-begins-
major-military-exercises-in-tibet.html

35  https://foreignpolicy.com/2019/08/19/chinas-south-china-sea-
militarization-has-peaked/

36  https://qz.com/1223768/china-debt-trap-these-eight-countries-are-in-
danger-of-debt-overloads-from-chinas-belt-and-road-plans/
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སནྙ་མདགོ་ཁ་པ་ོད་ེདག་རྒ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་འད་ེལག་བརྐང་སའི་
སྡངིས་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ནས་གཅིག་མཇྲུག་གཉསི་མཐྲུད་ཀི་སྒ་ོབརྒབ་དང་རྒག་
བཞིན་ཡོད།37 

ཁདེ་ལ་རྒྱུ ་མཚན་གཞན་ཞིག་ཤོད་རྒྱུ ་ཨེ་ཡོད།  མིག་སརྔ་བལ་ཡྲུལ་ནང་ད་ུརྒ་ནག་
གཞུང་གི་བྱདེ་བབ་ད་ེདག་ལ་ཤོད་རྒྱུ ་ཅི་ཡོད།38 བལ་ཡྲུལ་སདི་གཞུང་དང་རྒ་ནག་
གཞུང་གཉསི་དབར་ཡྲུལ་གཉསི་ནང་ཁམིས་འགལ་ཉསེ་ཅན་པ་འཛིན་བཟྲུང་བྱས་
མི་རྒལ་ཁབ་ཕན་ཚྱུན་རིྩས་སྤདོ་བྱ་འཐྲུས་ཀི་ཁམིས་ཡིག་གཏན་འབབེས་བྱས་ཡོད། 
སབྐས་དརེ་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིང་པངི་གིས་བཤད་དནོ།  ༼རྒ་ནག་ཁ་བལ་གཏངོ་
མཁན་སྲུ ་ཡིན་རྲུང་ལྲུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཚལ་པར་བཏང་ནས་རྲུས་ཐལ་ད་ུབསྒྱུར་རྒྱུ ་
ཡིན།༽ ཞསེ་སྡགིས་མོ་བྱདེ་བབ་ད་ེདག་39 གཉསི་སནྨ་ཞིག་རེད་དམ། ཞི་བདའེ་ི
ལམ་བྲུར་སྐྱདོ་རྒྱུར་ཡར་རྒས་ཀི་གམོ་སྟབས་ཞིག་ཡིན་ནམ། རྒ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་
ཚ་དགསོ་གཏུགས་ཀི་ལས་འགན་ལྕ་ིམོ་ཞིག་ཡོད་པ་ན།ི རང་ཉདི་ཀིས་བྱདེ་འཛོལ་
ལ་བརནེ་ནས་ཁབ་བརལ་བྱྱུང་བའི་ཏགོ་དབིྱབས་ནད་ཡམས་འགོག་ཐབས་ཀི་
ལས་ལ་འབད་དགསོ་པ་ལས། སནྨ་པ་དང་ནད་པ་ཁ་བཀག་པ་ཙམ་གིས་ནམ་རིང་
སྒྲུང་གིས་འཁལོ་ཐབས་མེད་པའི་དཔ་ེལྟར་ནད་ཡམས་ཀི་འབྱྱུང་རྩ་རྒ་ནག་མིན་
པ་ནམ་ཡང་སྒྲུབ་མི་ཐྲུབ།   ད་ེབས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒལ་སིྤའ་ིའཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁྲུངས་དང་འབལེ་བ་བྱས་ནས་ནད་ཡམས་ཞི་ཐབས་བྱདེ་དགསོ།40  ཏགོ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་འདི་བཞིན་ད་ཆ་རྒལ་སིྤའི་ནད་ཡམས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན་
སྟབས།  ནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་སོགས་ཀི་ལས་དནོ་ད་ེདག་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་

37  https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49511231

38 https://English.khabarhub.com/2020/21/70076/?fbcl
id=IwAR0nSL-SPtO_Ewm0KaI QwSrAxZQHOfdJ6Z0b60G
KAsTHscmHVYIv1N-touBbQ
39  ibid

40  https://gnews.org/99872/

དང་དང་པ་ོདང་བཞག་ཐགོ་ནས་བྱདེ་དགོས་པ་ལས་རྒ་ནག་རྒལ་ནང་གི་གནད་
དནོ་ཡིན་ཟརེ་ནས་ཞི་མིས་སྐྱག་གཅིན་ས་ྦབ་ལརྟ་བྱདེ་ས་མེད། །།  །།

རོམ་ཡྱིག་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།རོམ་ཡྱིག་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།  ༢༠༢༠༢༠༢༠  ཟླ་ཟླ་  ༢༢  ཚེས་ཚེས་  ༥།༥།

• https://tibet.net/tibet-has-never-been-an-internal-affair-of-china-information-
secretary-tg-arya/

*******
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༼༦༽༼༦༽

ལ་ྷསར་ལྷངི་འཇགས་ཡོད་ཟརེ་བ་བདནེ་ན་དམ་བསྒགས་འད་ིལརྟ་བྱདེ་ལ་ྷསར་ལྷངི་འཇགས་ཡོད་ཟརེ་བ་བདནེ་ན་དམ་བསྒགས་འད་ིལརྟ་བྱདེ་
དནོ་ཅི།དནོ་ཅི།

ལ་ྷསའ་ིཇ་ོཁང་ལ་དསུ་རག་ཏུ་ཉནེ་རགོ་པས་བྱ་ར་བྱདེ་བཞིན་པ། Photo fileལ་ྷསའ་ིཇ་ོཁང་ལ་དསུ་རག་ཏུ་ཉནེ་རགོ་པས་བྱ་ར་བྱདེ་བཞིན་པ། Photo file

༄༅། །ཉ་ེལམ་རྒ་ནག་གཞུང་འབལེ་གསར་ཁང་ ༼ག་ོལའ་ིདསུ་བབ་༽ The 
Global Times ཟརེ་བའ་ིནང་ད་ུགནས་ཚྱུལ་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།  བདོ་ཀི་རྒལ་ས་
ལྷ་སའི་ནང་གི་བད་ེའཇགས་གནས་སྟངས་ཡག་ཤོས་ཡིན་སྟབས་སེམས་འཚབ་
དགསོ་པ་རྩ་བ་ནས་མེད། ཅསེ་སྤབོས་པ་ཆེན་པསོ་བསྒགས་འདགུ་པ་མ་ཟད། ད་ེ
ལྟར་ཡོང་བ་དའེང་གཙོ་ཆེར་འཛིན་སྐྱངོ་གི་ལམ་ལྲུགས་གསར་གཏདོ་ལ་བརནེ་
ནས་བྱྱུང་ཚྱུལ་བསྙནོ་ཞིང་།  བདོ་ལྗངོས་ཉནི་རེའ་ིགསར་ཤོག་ལྲུང་འདནེ་བྱས་ཏ།ེ  
རྒ་ནག་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་སྡ་ེཚན་ Chinese Academy of Social Sciences 
ཟརེ་བས་རྒ་ནག་ནང་གི་གྲངོ་ཁརེ་ ༣༨ ལ་བད་ེའཇགས་ཀི་གནས་སྟངས་རགོ་

ཞིབ་བྱས་ནས་སནྙ་ཐ་ོཞིག་བཏནོ་པའ་ིནང་།  བད་ེའཇགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཡག་
ཤོས་ཡོད་པའི་གྲངོ་ཁརེ་བདོ་ཀི་རྒལ་ས་ལ་ྷས་ཡིན་པ་བཀདོ་ཚྱུལ་ག་ོལའི་དསུ་བབ་
ནང་ལྲུང་འདནེ་བྱས་འདགུ  

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་དམངས་ཀི་བད་ེའཇགས་རྩ་ེཕྲུད་ཡོད་པ་ད་ེ
བདོ་ཀི་རྒལ་ས་ལ་ྷས་རེད། ཅསེ་མིང་འདནོ་བྱས་འདགུ ༼མང་ཚོགས་ཀིས་ལ་ྷསའ་ི
བད་ེའཇགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐད་བརྒ་ཆ་དགུ་བཅྱུ་གོ་དགུ་ཡིད་ཆེས་བླ་ོའགེལ་
བྱས་ཡོད།༽ ཅསེ་ག་ོལའ་ིདསུ་བབ་ཀིས་བཤད། སིྤར་གནས་ཚྱུལ་ད་ེལརྟ་དངསོ་
འབལེ་ད་ུམཆིས་ཚེ་གཏམ་བཟང་ཞིག་ཏུ་བརིྩས་ཆོག་ཅིང་། ལགྷ་པར་བདོ་ནང་གི་
གནས་སྟངས་ང་ོམ་རྒྱུས་མངའ་མེད་མཁན་ཞིག་གིས་ཕི་ཚྱུལ་ཙམ་ལ་ལ་ྟསབྐས་ད་ེ
ལརྟ་དངསོ་བདནེ་ད་ུབསམ་སདི།  འནོ་ཀང་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ད་ེལས་ལྡགོ་
སྟ་ེསྣང་གནས་མི་མཐྲུན་པ་ཞིག་ཡིན།  དཔརེ་ན། ཕི་ཟླ་ ༢ ཟླ་འག་ོཙམ་ནས་
རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོས་ལོ་གསར་དང་གསྲུམ་བཅྱུའ་ིདསུ་དན། ད་ེབཞིན་
ཆོ་འཕྲྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་སོགས་མི་མང་འད་ུའཛོམས་ཀིས་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱུར་
དགོས་ནས་བདོ་ནང་ཕི་མི་སྲུ་ཡང་མ་བཏང་བ་མ་ཟད། བདོ་ནས་ཕི་ལ་འགྲ་ོམཁན་
བདོ་མིར་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་འག་ོབཙྱུགས་ཡོད། 

ད་ེཡང་གསར་འགདོ་མཐྲུན་ཚོགས་ AP News ཀིས་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་བ་ལརྟ་
ན། ཕི་ཟླ་ ༤ མ་ཟནི་བར་བདོ་ནང་ད་ུཕི་རྒལ་ཡྲུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་སྲུ་གཅིག་
ཀང་འགྲ་ོམི་ཆོག་པ་རེད།  སིྤར་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་དམ་བསྒགས་ཀི་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་མེད་ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲམི་འགྲྲུལ་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཕི་
རྒལ་ཡྲུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་ཚོར་དམ་བསྒགས་བྱས་ཡོད།  གལ་ཏ་ེལ་ྷསའ་ིནང་གི་
བད་ེའཇགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཡག་ཤོས་ཡོད་ཚེ་དམ་བསྒགས་ད་ེལརྟ་བྱདེ་དགོས་
དནོ་གང་ཡིན་ནམ། 



64 65འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

བདོ་ཀི་རྒལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་ཉནེ་རགོ་མི་སྣ་དང་རྒ་ནག་གཞུང་གི་སོ་ཉུལ་བས་
ཁངེས་ཤིང་།  གཞུང་ལམ་དང་སང་ལམ་ཁག་ཏུ་བཅིངས་བཀལོ་དམག་མིས་ལག་
ཏུ་མེ་མདའ་ཐགོས་ནས་གམོ་བགྲདོ་བྱདེ་པ་དང་།  ཁང་པའ་ིཐགོ་དང་རིྩག་གང་
གང་སར་མངནོ་གསལ་དདོ་མ་དདོ་ཅི་རིགས་སྒ་ོནས་སོ་ལའྟ་ིཔར་ཆས་བཙྱུགས་པ། 
གཞུང་ལམ་ཐགོ་ཕར་རྒྱུག་ཚྱུར་རྒྱུག་བྱདེ་བཞིན་པའི་ལགྕས་ཁབ་འཁརོ་ལོའི་སྦརི་
སྒ་གང་སར་ཐསོ་ཐྲུབ་པ་སོགས་ལ་གཞིགས་ཚེ། ལ་ྷས་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་གི་བད་ེ
འཇགས་གནས་སྟངས་ཡག་ཤོས་ཡིན་ཟརེ་རྒྱུའ་ིཚབ་ཏུ་ཆེས་ཛ་དག་དང་ཆེས་དམ་
བསྒགས་ཆེ ་ཤོས་ཀི ་གྲོང་ཁེར་ཞིག་རེད་ཟེར་ན་མིང་ད ོན་མཚྱུངས་པར་
སྣང་། ད་ེཡང་ཉ་ེལམ་བདོ་ནང་ལ་ྟསྐརོ་སྐྱདོ་མཁན་ཡྲུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་ཞིག་
གིས་བརདོ་གསལ། ༼བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་
ཇི་ཡིན་སྐརོ་ལ་གླངེ་སླངོ་བྱ་རྒྱུ ་ན་ིཧ་ཅང་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད་འདགུ  རྒ་མིས་
ང་ཚོའ་ིསིྤ་སྤདོ་རླངས་འཁརོ་ལ་སོ་ལའྟ་ིཔར་ཆས་བཙྱུགས་པ་དང་།  ས་ཚིགས་
རསེ་འདདེ་འཕྲྲུལ་ཆས་བསརྒ་བ།  ད་ེབཞིན་སྒ་འཛིན་འཕྲྲུལ་ཆས་བཙྱུགས་ནས་
ང་ཚོའི་འགྲ་ོའདགུ་སྤདོ་གསྲུམ་ལ་ཉནི་མཚན་དསུ་དྲུག་སོ་ཉུལ་བྱས་པ་ང་ཚོས་ས་ྔ
ས་ནས་ཤེས་རགོས་བྱྱུང་། བདོ་ཀི་ས་གནས་ས་ཐགོ་ཏུ་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱདེ་
ཀི་འདགུ ཕི་རྒལ་གསར་འགདོ་པ་དང་གཞུང་འབལེ་མི་སྣ་བདོ་ནང་གཏངོ་གི་
མི་འདགུ  དམ་བསྒགས་ཀི་གནས་སྟངས་ད་ེའདའ་ིའགོ་བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་
གནས་སྟངས་ཤེས་རགོས་ཐྲུབ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད།༽ ཅསེ་བརདོ། 

དམག་ཁམིས་བསམྡས་པ་བཞིན་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་གནས་སྟངས་ད་ེའདའི་འགོ་
སྲུ་ཞིག་གིས་རང་དབང་ལ་ལོངས་སྲུ་སྤདོ་ཐྲུབ་བམ།  བདོ་མི་ཚོར་ལོ་གསར་གི་
དསུ་ཆེན་སྲུང་བརིྩ་ཞུུ་རྒྱུ འི་རང་དབང་ཡང་མ་སྤད་པར་དམ་བསྒགས་བྱས་ཡོད། 
འནོ་ཀང་ལོ་གསར་སྐབས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་བྱས་

པའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་གཞི་ནས་འཛམ་གླིང་ཕི་ལ་ཤེས་རགོས་ཐྲུབ་བཞིན་ཡོད། 
རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་གནས་ཚྱུལ་རྩ་བ་ནས་ཕི་ལ་འགྲ་ོམ་བཅྱུག་པར་
བརནེ་ད་བར་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་ཤེས་རགོས་མ་ཐྲུབ་པ་རེད། གཞུང་གི་ལས་བྱདེ་
པ་ཚོར་ཡང་ལོ་གསར་གི་གུང་སེང་མ་སྤད་པ་མ་ཟད། དགནོ་པ་སོགས་སྲུ་མཆོད་
མཇལ་ཞུ་བར་འགྲ་ོམ་ཆོག་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད། བྱདེ་བབ་ད་ེན་ིརྒལ་
སིྤའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་ཁམིས་སིྒག་དང་ཡོངས་སྲུ་འགལ་བ་དང་། རྒ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་དནོ་ཚན་ ༤ ༼དནོ་ཚན་དའེ་ིནང་
ད་ུགྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་ཆོས་དད་དང་། རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱབོ་ཀི་རང་དབང་
ཡོད་པ་གསལ་ཡོད་༽  དང་ཡང་འགལ་བ་ཆགས་ཡོད།  

སིྤར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ལརྟ་གསྲུམ་བཅྱུའི་དསུ་དན་བསླབེ་ལ་ཉ་ེབའི་མཚམས་
དརེ་བདོ་མིའ་ིཐགོ་དམ་བསྒགས་བྱདེ་སལོ་ཡོད། གསྲུམ་བཅྱུའ་ིདསུ་དན་ན།ི ད་ེས་ྔ
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་བདོ་མི་ཚོས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་གདགུ་
རྩྱུབ་ཅན་གི་སིད་བྱྱུས་ལ་ཞི་རལོ་རྔམ་སྟནོ་བྱས་པའི་དན་རནེ་གི་ཉནི་མོ་ཞིག་ཡིན། 
སྐབས་དརེ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཞི་རོལ་བའི་ཐགོ་མེ་མདའ་བརྒབ་སྟ་ེབདོ་
མི་མང་པ་ོདམར་བསད་བཏང་བ་དང་། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཀང་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་ཉནེ་གཡོལ་ཆེད་ཕ་ོབང་པ་ོཏཱ་ལ་ནས་
༸ཞལ་གསེ་ཏ་ེབསོ་བྱལོ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་དགསོ་བྱྱུང་ཡོད།  ད་ཆ་རྒ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟྲུང་བྱས་ནས་ལོ་ང་ོ ༦༠ འཁརོ་བཞིན་ཡོད། ད་བར་
རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཞི་བའ་ིབཅིངས་བཀལོ་བཏང་ཚྱུལ་དང་། བདོ་མི་ཚོ་རྒ་
ནག་དམར་ཤོག་དབང་སྒྱུར་འགོ་བད་ེསིྐྱད་ཀི་འཚོ་བར་རོལ་བཞིན་ཡོད་པ་འཁགོ་
བཤད་སྣ་ཚོགས་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།  འནོ་ཀང་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་
ན་ིརྒ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ་བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་ལགྷ་གི་ཚེ་སགོ་ཤོར་ཡོད་ཅིང་། 
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བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་དགནོ་པ་ ༦༠༠༠ ཙམ་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་མ་ཟད།  
རྒལ་བའི་གསྲུང་རབ་ཀི་གླགེས་བམ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོམེར་སགེ་ཆྱུར་བསྐྱྱུར་སོགས་
བྱས་ཡོད། 

དངེ་སབྐས་ལ་མཚོན་ན། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་སལོ་རྒྱུན་རིག་གནས་ལ་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། བདོ་མི་དག་ེའདནུ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་བདོ་
པའི་སླབོ་ཕྲྲུག་ཚོར་སླབོ་གྲྲྭའི་གུང་སེང་སབྐས་བདོ་ཡིག་སླབོ་ཁིད་བྱདེ་སལོ་ཡོད་པ་
ད་ེདག་བཀག་སྡམོ་བྱདེ་ཅིང་། སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་པངི་གི་འད་པར་ཆེད་མངགས་
མཆོད་གཤོམ་ཡོད་སར་བསིྒགས་ནས་དརེ་ཕག་འཚལ་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་
བཏང་བ། བདོ་ཕྲྲུག་ཚོར་བདོ་ཡིག་ལས་རྒ་ཡིག་གཙོར་བཟྲུང་གིས་སླབོ་ཁདི་བྱདེ་
ཀི་ཡོད། བདོ་ནང་གི་དམ་བསྒགས་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་
པའི་ཐགོ་རྒལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་དང་རྒ་ནག་འགོ་འཁིད་ཚོས་ད་ོསྣང་བསླབེ་ཆེད་ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་གྲངས་ ༡༥༣ གིས་རང་ལྲུས་མེར་
སགེ་བཏང་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིདངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་ལ་
བསམ་ཤེས་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པ་མ་ཟད། རང་སགེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཚོའ་ི
ཤུལ་ལྲུས་ནང་མི་སྤྲུན་མཆེད་རྣམས་ལའང་དམ་བསྒགས་སྲུན་གཙེར་བྱདེ་བཞིན་
ཡོད། 

ལགྷ་པར་བདོ་ནང་ད་ུངལ་རྩལོ་སྒྱུར་བཀདོ་ལ་ྟབྲུའ་ིགནས་སྟངས་འགོ་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་སྡུག་ལས་སྐུལ་བཞིན་པ་དསེ་དམ་བསྒགས་སྔར་བས་ཆེ་རྲུ་གཏངོ་རྒྱུ འི་སྔནོ་
རགས་ཤིག་ཡིན། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ེས་ྔབདོ་ནང་ལག་བསྟར་བྱས་པའ་ིདམ་
བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བྱྱུས་ད་ེདག་ད་ཆ་ལི་ཡྲུལ་ལམ་ཡྲུ ་གུར་ནང་ད་ུལག་བསྟར་
བྱདེ་བཞིན་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་ཁྲུལ་དརེ་དམ་བསྒགས་ཀི་ལས་གཞི་གསར་
པའ་ིརིགས་ཚོད་ལ་ྟཡག་པ་ོབྱྱུང་ཚེ་བདོ་ད་ུལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་གདནོ་མི་ཟ། 

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མི་ཚོས་རྒ་ནག་དང་ཁ་
བལ་གི་རང་བཙན་མ་རྩདོ་པར། རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་རྩ་
ཁིམས་ཀི་སྒམོ་གཞིར་གསལ་བའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའི་
རང་སྐྱངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ཡང་ཡང་
བཀའ་སླབོ་བསྩལ་ཡོད། རྒལ་སིྤའ་ིདབྲུ་འཁདི་དང་རྒ་ནག་མི་མང་ཚོས་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གིས་འདནོ་གནང་མཛད་པའི་དབྲུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བྱྱུས་ལ་རྒབ་སྐྱརོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།  རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་
འཁིད་མཁེགས་འཛིན་པ་ཚོས་དབྲུ ་མའི ་ལམ་གི་སིད་བྱྱུས་ལ་སྐྱོན་བརོད་
དང་། བདོ་མིའ་ིཐགོ་མྲུ་མཐྲུད་དམ་བསྒགས་བྱ་རྒྱུ ་ཡིན་པ་ན་ིའད་ིལོའ་ིབདོ་མིའ་ི
སྒརེ་ལངས་ཐངེས་ ༦༠ སླབེ་ལ་ཉ་ེབའ་ིསབྐས་དང་བསྟནུ། བདོ་མིའ་ིཐགོ་དམག་
ཁིམས་བསྡམས་པ་ལྟ་བྲུའི་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ལས་ཤེས་རགོས་
ཐྲུབ། གལ་ཏ་ེརྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ད་ེརྒ་ནག་དང་ཁ་བལ་མ་ཡིན་པར་རྒ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་ས་ཁནོ་ཆིག་སིྒལ་གི་ཁོངས་སྲུ ་གནས་དགོས་
ན། བདོ་ཀི་ས་ཆ་ཁ་ོནར་མ་ཆགས་པར་བདོ་མིའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལའང་བརིྩ་
བཀུར་ཞུས་ཏ་ེབདོ་མི་ཚོར་རང་གི་ཐྲུན་མིན་སདྐ་ཡིག་དང་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐྱངོ་
སྤལེ་གསྲུམ་བྱདེ་རྒྱུར་རང་དབང་སྤདོ་དགསོ་པ་དང་། བདོ་ད་ེའཛམ་གླངི་ཕི་ལ་སྒ་ོ
རྒག་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་དམ་བསྒགས་མེད་པར་བདོ་མིའི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་རྣམས་
ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུས་ཏ་ེསེལ་ཐབས་བྱདེ་དགསོ། ད་ེའད་བྱས་ཚེ་བདོ་མི་ཚོས་པ་ེཅིང་
གཞུང་ལ་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོབྱདེ་རྒྱུ ་དང་། རྒ་ནག་འག་ོའཁདི་ཚོས་ཀང་བདོ་ནང་གི་
དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་དསུ་རག་ཏུ་འཁགོ་བཤད་བྱདེ་མ་དགསོ་པ། འཛམ་
གླངི་ནང་དནོ་དམ་གི་བད་ེའཇགས་གནས་སྟངས་ཡག་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཐྲུབ།།   །། 
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དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁགདཔྱད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག

• Global Times: h t t p : // www.globaltimes.cn/content/1138347.shtml
• h t tp s ://www. j apan t imes. co. j p/news/2019/02/20/as i a -pac ific/

china-closes-tibet-foreigners-60th-anniversary-uprising-day-marking- 
riots/#XG53KKDhXIU

• https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/asia/tibet/articles/tour-of-
tibet-china-cctv/

• https://www.japantimes.co.jp/news/2019/02/20/asia-pacific/china-
closes-tibet-foreigners-60th-anniversary-uprising-day-marking-riots/#.
XG53KKDhXIU

• https:// w w w. r f  a . o r g / e n g l i s h / n e w s / t i b e t / restrictions-02082019173856.
html

• http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=41148
• http://www.phayul.com/news/article

རྩམོ་ཡིག་འད་ིདབིྱན་ཡིག་ནང་ཐནོ་པ། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧།རྩམོ་ཡིག་འད་ིདབིྱན་ཡིག་ནང་ཐནོ་པ། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧།
• https://tibet.net/a-real-tibet-behind-the-safest-chinese-city-lhasa-a-rebuttal/

*******

༼༧༽༼༧༽

ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ གངོ་གི་རྒ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་གང་དའུང་བདོ་རྒ་ནག་གི་ཆ་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ གངོ་གི་རྒ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་གང་དའུང་བདོ་རྒ་ནག་གི་ཆ་
ཤས་ཡིན་པ་གསལ་མེད།ཤས་ཡིན་པ་གསལ་མེད།

	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	

རེ་ཕོ་བྲང་མདུན་དུ་བཅྱིངས་བཀོལ་དམག་མྱིའྱི་རུ་སྒྱིག།	པར་ཁུངས།རེ་ཕོ་བྲང་མདུན་དུ་བཅྱིངས་བཀོལ་དམག་མྱིའྱི་རུ་སྒྱིག།	པར་ཁུངས། Asia News Asia News

༄༅། །ཉ་ེལམ་རྒ་ནག་གཞུང་འབལེ་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་ག་ོལའ་ིདསུ་བབ་ 
Global Times ཟརེ་བའ་ིནང་རྒ་རིགས་ Xu Hailin ཟརེ་བས་ ༼ནབུ་ཕགོས་
པས་བདོ་ཐགོ་བཏནོ་པའ་ིསནྙ་ཐ་ོན་ིཕགོས་ལྷུང་ཡིན།༽ ཞསེ་པའ་ིཆེད་རྩམོ་ཞིག་
སྤལེ་ཡོད། རྩམོ་པ་པསོ་ནབུ་ཕགོས་པར་ཁ་རངུ་དག་པ་ོབཏང་ཡོད་ཀང་རང་ཉདི་
ཀིས་ཡིག་འབེབས་དང་པ ོ་ད ེ་རང་དུ་འཁོག་བཤད་སྤལེ ་ནས་གཞན་ལོག་
འཁིད་དང་། མག་ོབ་ོརངོས་སྲུ་འཇྲུག་ཐབས་བྱས་ཡོད། ཁ་ོཔས་བསི་དནོ། བདོ་
ན་ིགནའ་ས་ྔམོ་ནས་རྒ་ནག་དང་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་པའ་ིཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། བདོ་



70 71འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

ཐགོ་གྲསོ་མོལ་ཇི་འད་ཞིག་བྱདེ་དགོས་ཀང་གནས་བབ་ད་ེསྔནོ་འགྲའོི་ཆ་རྐེན་ད་ུ
ཁས་ལེན་བྱདེ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་དརེ་ཁས་ལེན་མ་བྱདེ་པར་སྐྱནོ་བརདོ་བྱདེ་མཁན་
ད་ེདག་ན་ིརང་དནོ་ཁགོ་བཅྱུག་དང་། བདོ་ནང་གི་ད་ལའྟ་ིདངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་
ཐད་རྒྱུས་མངའ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་མཚོན།41 ཞསེ་བསྙནོ་པ་ན་ིད་ེབས་འཁགོ་བཤད་
དང་། གཞན་བསླྲུ་བདི་བྱདེ་ཐབས་ཤིག་མིན་ན་གང་རེད།   

བདོ་ན་ིགནའ་ས་ྔམོ་ནས་རང་བཙན་གཙང་མའ་ིརྒལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། རྒ་
ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་གང་དའུང་བདོ་རྒ་ཁངོས་ཡིན་པ་རྩ་བ་ཉདི་ནས་གསལ་མེད། ཕི་
ལོ་ ༡༩༤༩ ལོ་ནས་བཟྲུང་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ་ནང་ཁམིས་འགལ་
བཙན་འཛྲུལ་གིས་ད་བར་བཙན་བཟྲུང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་གཞི་རྩར་བཟྲུང་
བའ་ིབདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་སྔནོ་འགྲའོ་ིཆ་རྐནེ་ད་ུའཇགོ་དགསོ་ན། ད་
ལའྟི་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་དབང་ལྲུང་ཁབ་ཚད་ས་ཁ་ད་ེདག་
བྱ་ེམའ་ིཁང་བྲུ་བཞིན་འཐརོ་ཞིག་ཏུ་འགྲ་ོངསེ་རེད། བདོ་ར་ེཐགོ་མ་གཉའ་ཁ་ིབཙན་
པ་ོ(ཕི་ལོ་ ༤༠༠ ཡས་མས།)42  ནས་བཟྲུང་དསུ་རབས་དགུ་པའ་ིདཀིལ་བར་
བདོ་ཀི་རྒལ་པ་ོ ༤༣ གིས་བདོ་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཡོད་ཅིང་།  ད་ེནས་རྒ་ནག་
གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་བཙན་བཟྲུང་མ་བྱས་གངོ་བདོ་ལ་
ས་སྐྱ་དང་ཕག་གྲྲུ། རིན་སྤྲུངས་པ་དང་སྡ་ེཔ་གཙང་པ། ༸རྒལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་རིམ་
བྱནོ་གིས་སདི་དབང་བསྐྱངས་ནས་བདོ་མི་རྣམས་རང་དབང་བད་ེསིྐྱད་ཀི་དཔལ་ལ་
ལོངས་སྲུ་སྤདོ་ཐྲུབ་ཡོད། དསུ་སབྐས་ད་ེདག་རིང་བདོ་དང་ཁིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་
རྒ་གར་དང་། རྒ་ནག སོག་པ།ོ བལ་ཡྲུལ་བཅས་ལ་མཚོན་ན། དམག་འཁྲུག་
ཐངེས་འགའ་བྱྱུང་བ་ཕྲུད་དསུ་ཚོད་ཕལ་མོ་ཆེ་ཚོང་འབལེ་དང་། སདྐ་ཡིག་རིག་
གནས། གཞན་ཡང་ཆོས་ཕགོས་སོགས་ཀི་འབལེ་ལམ་རྒྱུན་སྐྱངོ་བྱས་ཡོད།  དསུ་

41  http://www.globaltimes.cn/content/1141702.shtml

42  འབྲྱིས་གུང་སྐབས་མགོན། བོད་བཙན་པོའྱི་རྒྱལ་རབས། ཤོག ༧༣

རབས་བདནུ་པའི་ནང་དཔའ་མཛངས་སྙངི་སྟབོས་ལནྡ་པའི་བདོ་ར་ེཆོས་རྒལ་སངོ་
བཙན་སམྒ་པའོི་སབྐས་རྒ་ནག་ཐང་གོང་མས་གུས་འདདུ་མཚོན་ཆེད་ཕག་འབྲུལ་
ཞུས་པ་མ་ཟད། རང་གི་སས་མོ་ཀངོ་ཇ་ོཡང་རྒལ་པའོ་ིམནའ་མར་ཕྲུལ་བ་རེད། 

ཕི་ལོ་ ༧༦༣ ལོར་བདོ་ཀི་རྒལ་པ་ོཁ་ིསངོ་ལྡའེྲུ་བཙན་གི་སབྐས་སྲུ་བདོ་དམག་གིས་
རྒ་ནག་གི་རྒལ་ས་ཁང་ཨན་༼དངེ་གི་དསུ་ཤི་ཨན་གྲངོ་ཁརེ།༽ བར་བཙན་བཟྲུང་
བྱས་ཏ་ེམཐྲུན་ཕགོས་རྒལ་སས་ཆིང་ཧུང་རྒ་ནག་གོང་མ་བསྐ་ོགཞག་བྱས་ཡོད། 
བདོ་ར་ེམངའ་བདག་ཁི་རལ་པ་ཅན་གི་སབྐས་སྲུ ་རྒ་བདོ་གཉསི་དབར་ཕི་ལོ་༨༢༡ 
ལོར་ཞི་ཆིངས་འགོ་དབནོ་ཞང་ར་ོརིང་བཙྱུགས་ཏ།ེ ༼བདོ་བདོ་ཡྲུལ་ན་སིྐྱད། རྒ་
རྒ་ཡྲུལ་ན་སིྐྱདེ། ཕགོས་གཉསི་ཀས་གཞན་གི་མངའ་ཁངོས་བཙན་བཟྲུང་བྱདེ་མི་
ཆོག༽ ཅསེ་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས། ཆིངས་ཡིག་ད་ེརྣམས་རྒ་བདོ་གཉསི་ཀའ་ི
ཡི་གེའི་ཐགོ་ར་ོརིང་ལ་བརོས་ཏ་ེརྒ་བདོ་ས་མཚམས་གུ་གུ་ར་ེརྲུར་ར་ོརིང་གཅིག་
དང་། བདོ་ཀི་རྒལ་ས་ལ་ྷསའ་ིགཙྱུག་ལག་ཁང་གི་མདནུ་ད་ུར་ོརིང་གཅིག རྒའ་ི
རྒལ་ས་ཁང་ཨན་གི་ཕ་ོབང་མདནུ་ད་ུར་ོརིང་གཅིག་བཅས་ཁནོ་ར་ོརིང་གསྲུམ་
བཙྱུགས་ཡོད། ལ་ྷསའ་ིར་ོརིང་ད་ེདསུ་ད་ལའྟང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་བདནེ་དཔང་ད་ུགནས་
ཡོད། 

དསུ་རབས་ ༡༣ ནང་བདོ་དང་རྒ་ནག་གཉསི་ཀར་སོག་པའོ་ིདབང་འགོ་ཏུ་ཚྱུད།  
ད་ེལརྟ་ནའང་རྒ་ནག་ལ་མཚོན་ན། ཕི་ལོ་ ༡༢༧༩-༡༣༦༨ བར་སོག་པ་ོཡོན་
རྒལ་རབས་ཀིས་ཐད་ཀར་དབང་སྒྱུར་འགོ་ཚྱུད་པ་རེད། འནོ་ཀང་བདོ་ལ་མཚོན་
ན་ས་སྐྱའི་བླ་མ་རིམ་བྱནོ་དང་སོག་པ་ོགོང་མའི་དབར་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་
བྱྱུང་ནས་སོག་པསོ་བདོ་ལ་ཐད་ཀར་དབང་སྒྱུར་མ་བྱས་པར་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསྲུམ་
གི་དབང་ལྲུང་ད་ེདག་ས་སྐྱའ་ིབ་ླམར་དབང་ཡོན་གི་ཚྱུལ་ད་ུཕྲུལ་བ་རེད།  བདོ་
ལ་སོག་པའོ་ིདབང་ཤུགས་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཡོངས་རགོས་ཕི་ལོ་ ༡༣༥༠ ལོར་
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མཇྲུག་སིྒལ་ཟནི། དསུ་སབྐས་དརེ་རྒ་ནག་མྲུ་མཐྲུད་སོག་པའོ་ིདབང་འགོ་ཏུ་གནས་
ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༣༦༨ ལོར་རྒ་ནག་སོག་པའོི་དབང་འོག་ནས་ཐར་ཙམ་
བྱྱུང་བ་དང་། སོ་སོ་རང་མག་ོམི་ཐནོ་པའ་ིགནས་སྟངས་ད་ེགཏངི་བརདེ་ད་ུབཏང་
ནས་ད་དངུ་གོང་མ་ཡོན་གི་དབང་འགོ་ཏུ་ཚྱུད་པ་ད་ེརྒྱུ ་མཚན་ད་ུབགྲངས་ཏ་ེབདོ་
རྒ་ཁངོས་ཡིན་ཚྱུལ་ཧམ་བཤད་བྱདེ་བཞིན་པ་དསེ། ཆོས་སྐྱངོ་རང་མག་ོམི་ཐནོ། 
མག་ོནག་མིའ་ིསགོ་སྐྱབོ། ཟརེ་བའི་དཔ་ེཡིད་ངོར་དབང་མེད་ད་ུདན་དགོས་
པ་བཟསོ་བྱྱུང་། སབྐས་དརེ་རྒ་ནག་རང་ཉདི་སོག་པ་ོཡོན་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ་
ཚྱུད་པ་ད་ེགཏིང་བརདེ་ད་ུབཏང་ནས་སོག་པ་ོཡོན་གི་དབང་ལྲུང་ཡོད་པར་བསདྙ་
ནས་བདོ་རྒ་ཁངོས་རེད་ཟརེ་བ་ན་ིཁྲུངས་ལྲུང་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་པ་རྣལ་ད་ུ
མི་གནས་པའ་ིགཏམ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད།  

དསུ་རབས་ ༡༧ པའ་ིདསུ་དཀིལ་ནས་བཟྲུང་༸རྒལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་རིམ་བྱནོ་གིས་
བདོ་ཀི་སདི་དབང་བསྐྱངས་པ་དང་། དསུ་སབྐས་ད་ེདག་རིང་སོག་པ་ོདང་། རྒ་ནག 
བལ་ཡྲུལ་བཅས་ཁིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་ད་ེདག་དང་ལནྷ་སབྐས་རེ་འཁྲུག་རྩདོ་ཕྲན་
བྲུ་བྱྱུང་བ་མ་གཏགོས་བདོ་ཀི་ས་ཁནོ་ཆིག་སིྒལ་གི་བདག་དབང་དང་། ཆབ་སདི་ཀི་
དབང་ལྲུང་ཁིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་སྲུ ་གཅིག་ལའང་ཤོར་བ་རིགས་རྩ་བ་ནས་བྱྱུང་
མངོ་མེད། སིྤ་ནརོ་༸གངོས་༸སྐྱབས་མགནོ་སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་གསྲུམ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་བདོ་རང་བཙན་གཙང་མའ་ིརྒལ་ཁབ་
ཡིན་པའ་ིབསྒགས་གཏམ་སྤལེ།  དསུ་སབྐས་དརེ་དབིྱན་ཇི་དང་ཨྲུ་རྲུ་སྲུའ་ིདབར་
བདོ་ཐགོ་ཆབ་སདི་ཀི་དབང་ཆ་རྒ་བསྐྱདེ་གཏངོ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་པ་ཡོངས་གྲགས་
སྲུ་རྩདེ་འགྲན་ཆེན་མོའ་ིདསུ་སབྐས་ཟརེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒ་ནག་མི་དམངས་
སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཟརེ་བ་གསར་འཛྲུགས་བྱས་པ་དང་། བདོ་ས་ཧམ་བཟྲུང་བྱ་
རྒྱུའི་འདདོ་རྔམ་དང་ཧམ་སེམས་འགོག་མེད་འཕྱུར་བཞིན་པ་ད་ེདག་དནོ་འཁལོ་

ཡོང་སདླ་བདོ་རྒ་ཁངོས་ཡིན་ཚྱུལ་འཁགོ་བཤད་ཀི་བསྒགས་གཏམ་དང་ཡིག་ཆ་སྣ་
ཚོགས་སྤལེ་བ་མ་གཏགོས། དའེ་ིསྔནོ་གི་རྒ་ནག་གཞུང་འབལེ་ཡིག་ཆ་གང་དའུང་
བདོ་རྒ་ཁངོས་ཡིན་པ་རྩ་བ་ནས་གསལ་མེད།43 ད་ལའྟ་ིརྒ་ནག་དམར་ཤོག་འག་ོ
འཁདི་ཚོས་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་འད་ིངསེ་པར་ཤེས་པར་བྱསོ།   རྒ་ནག་
གི་ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་ལ་མཁས་པ་རྒ་རིགས་དག་ེརན་ཆེན་མོ་ཧན་ཧྲངི་ལིག་ལགས་ཀིས་
མིང་རྒལ་རབས་(༡༣༦༨-༡༦༤༤) དང་། ཆིང་རྒལ་རབས་(༡༦༤༤-༡༩༡༢)
ཀི་གཞུང་འབལེ་ཡིག་ཆ་རྙངི་པའ་ིནང་། བདོ་ན་ིཡོན་གངོ་མ་དང་། རྒ་ནག་གངོ་
མ་རིམ་བྱནོ་གིས་དབང་ལྲུང་ཁབ་པའི་རྒ་ནག་གི་ས་ཁངོས་ཤིག་ལ་ངསོ་འཛིན་མ་
བྱས་པར། བདོ་ད་ེགངོ་མའ་ིདབང་སྒྱུར་བྱས་པའ་ིས་མཚམས་ཀི་ཕི་རོལ་ད་ུཆགས་
པའ་ིཕིའ་ིརྒལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་བརིྩས་པ་ར་སྤདོ་གནང་ཡོད། རྒ་རིགས་མཁས་དབང་
ཁངོ་གིས་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་སྤལེ་སབྐས། རྒའ་ིལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚགས་གང་
དའུང་བདོ་རྒ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སྲུ་ནམ་ཡང་བརིྩ་མངོ་མེད་ཅིང་། འནོ་ཀང་ཕི་ལོ་ 
༡༩༤༩ ནས་བཟྲུང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རྒ་ཁངོས་ཡིན་ཚྱུལ་སྙནོ་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་གསྲུངས་མངོ་ཡོད།44

དརེ་བརནེ་ Xu Hailin གིས་བདོ་ན་ིགནའ་ས་ྔམོ་ནས་རྒ་ནག་དང་ཁ་བལ་ཐབས་
མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཟརེ་བ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁགོ་བཤད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་
སྟབས་ནརོ་འཁྲུལ་ཡིན་པ་དང་།  དརེ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྒབ་རནེ་གང་ཡང་མེད་པ་
བརདོ། རྒ་ནག་དམར་ཤོག་སདི་གཞུང་གིས། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ 
ཉནི་བདོ་མིའི་ཐགོ་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་བཙན་འགལེ་བྱས་རསེ་
ཞིང་བན་ཁ་ིཚོ་བརྒ་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་ཚྱུལ་བསྒགས་པ་མ་ཟད།  བདོ་མིར་

43  https://www.icsin.org/activity/show/what-do-chinas-pre-1949-
officialauthoritative-documents-say-about-beijings-claims-of-sovereignty-over-tibet

44  http://www.thetibetpost.com/en/features/education-and-society/6142-
tibet-has-never-been-a-part-of-china-chinese-professor
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མང་གཙོ་དང་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྤད་པ། བདོ་ཀི་སདྐ་ཡོག་སོགས་དར་སྤལེ་
གཏངོ་རྒྱུ ་ཡིན་སྐརོ་ཁབ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད། དནོ་དངསོ་ད་ེལརྟ་ལག་
བསྟར་དནོ་འཁལོ་བྱས་ཡོད་ཚེ་ཕི་མི་བདོ་ནང་འགྲ་ོརྲུ་མ་བཅྱུག་པར་དམ་བསྒགས་
ད་ེལརྟ་བྱདེ་དནོ་ཅི་ཡིན་ནམ། བདོ་ད་ེམྲུ་མཐྲུད་འཛམ་གླངི་ཕི་ལ་སྟནོ་མི་ཕདོ་པ་ད་ེ
གང་བྱདེ་པ་རེད་དམ། བདོ་ཀི་ས་ཁྲུལ་ཁག་ཏུ་ཉནེ་རགོ་པ་དང་། དམག་མིའ་ིཐང་
ག་རི། སོ་ལའྟ་ིཔར་ཆས། ད་ེབཞིན་དམ་བསྒགས་དང་འཛིན་བཟྲུང་སོགས་མང་
ད་ུགཏངོ་དགསོ་དནོ་ཅི་ཡིན་ནམ། བདོ་ནང་ངལ་རྩལོ་བཙོན་ར་གསར་རྒག་བྱདེ་
དནོ་གང་ཡིན།45 ཉ་ེལམ་མཉམ་སྦྲལེ་རྒལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་
ཚོགས་ཐགོ་རྒ་ནག་གི་ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་ལེ་ཡྲུ་ཁངེ་ཟརེ་བ་ཁ་ོཔས། ༼བདོ་
ལ་རང་དབང་ཡོད། བདོ་མི་ཚོ་བད་ེསིྐྱད་ཀི་འཚོ་བར་རོལ་བཞིན་ཡོད། རྒ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་གཞིར་བཟྲུང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མིའ་ིསྨྲ་བརདོ་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་སྲུང་སྐྱབོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།༽46 ཅསེ་
བཤད་པ་ད་ེདག་དངསོ་བདནེ་ཡིན་ན། འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒལ་ཚོགས་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་ནང་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་རགོ་ཞིབ་སདླ་
འགྲ་ོརྲུ་བཅྱུག་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ངསོ་ལེན་མ་
གནང་བའ་ིརྒྱུ ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། ད་ིབ་འདརི་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བཟང་སྤདོ་
ཀི་འགན་ཁྲུར་ལནྡ་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་མི་དང་རྒལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་ལན་འདབེས་
ངསེ་པར་བྱདེ་དགསོ། །།

45  https://theprint.in/defence/china-claims-it-has-no-gulags-but-satelite-
imagery-shows-3-new-ones-coming-up-in-tibet/190940

46  https://tibet.net/2019/03/chinas-deputy-foreign-minister-to-the-un-
human-rights-council-tibetans-enjoy-a-free-and-happy-life/

རྩམོ་ཡིག་འད་ིདབིྱན་ཡིག་ནང་ཐནོ་པ། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠།རྩམོ་ཡིག་འད་ིདབིྱན་ཡིག་ནང་ཐནོ་པ། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠།

• https://tibet.net/tibet-has-never-been-a-part-of-china-anywhere-in-its-pre-
1949-history/

*******
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༼༨༽༼༨༽

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་
མཚན་སདྨ་ཞུ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ།མཚན་སདྨ་ཞུ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ།

༄༅། །རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ིའག་ོའཁདི་ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཁ་བལ་བ་ཞེས་ཡང་ཡང་སྙནོ་འཛྲུགས་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད།  གལ་ཏ་ེང་ཚོས་རྒ་ནག་འག་ོའཁདི་ཚོའ་ིབྱདེ་བབ་དང་སདྐ་ཆ་ཤོད་
སྟངས་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཡག་པ་ོགནང་བ་ཡིན་ན། ཁ་བལ་བ་ང་ོམ་ན་ིརྒ་ནག་འག་ོ
འཁདི་ཁ་ོཔ་ཚོ་ཡིན་པ་ཤེས་རགོས་ཐྲུབ་རྒྱུར་དཀའ་ཚེགས་གང་ཡང་མེད།  ད་ེ
ཡང་རྒ་ནག་གཞུང་འབལེ་གི་ག་ོལའ་ིདསུ་བབ་ Global Times ཟརེ་བའ་ིགསར་
ལས་ཁང་གིས། ༼ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཁ་བལ་གི་དམིགས་ཡྲུལ་ལ་པ་ེཅིང་སདི་གཞུང་
གིས་གདངོ་ལེན་མྲུ་མཐྲུད་བྱ་རྒྱུ ་རེད།༽47 ཅསེ་འག་ོབརདོ་ད་ུབཀདོ་པའ་ིདཔྱད་

47  http://www.globaltimes.cn/content/1142114.shtml

རྩོམ་སྤལེ་བ་ད་ེནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐད་ཀར་
མཚན་སདྨ་དང་སྐྱནོ་བརདོ་ཞུས་པ་ཞིག་རེད།  

སྐབས་བཅྱུ་གསྲུམ་པའི་རྒ་ནག་རྒལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐྲུས་མི་ཚོགས་ཆེན། 
ཟརེ་བ་འཚོགས་སྐབས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་ཝྲུ་
ཡིང་ཇ་ེཟརེ་བ་དསེ་ ༼ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་བདོ་མིར་ཕན་པའ་ིལས་དནོ་སྣ་གཅིག་བྱས་
མེད།༽ ཟརེ་བ་མ་ཟད།  ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིརྒལ་ཁབ་
ཁ་བལ་གཏངོ་མཁན་ཉནེ་ཚབས་ཅན་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་བཤད་ཡོད།  ཚོགས་ཆེན་
ད་ེའདའི་ཐགོ་རྒ་ནག་འགོ་འཁིད་ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ད་ེལ་ྟབྲུའ་ིམཚན་སདྨ་ཞུས་པ་དསེ་གཞིས་བྱསེ་བདོ་མིའ་ིསེམས་ཁམས་ལ་
ར་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབཟསོ་ཡོད། བདོ་མི་ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། མགནོ་པ་ོམཆོག་
གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལ་ྟགྲྲུབ་གཞི་རྩར་བཟྲུང་སྟ་ེའགྲ་ོབ་མིའི་བཟང་སྤདོ་དང་ཆོས་
ལྲུགས་མཐྲུན་སིྒལ་གངོ་སྤལེ། བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཁརོ་ཡྲུག་དང་བཅས་
པ་གཅསེ་འཛིན། རྒ་གར་ནང་དཔལ་ནཱལེནྡྲའ་ིསལོ་རྒྱུན་རིག་གནས་སརླ་གསོ་
བཅས་ཀི་མཛད་བཟང་ལ་རྒལ་སིྤའི་ཁནོ་ཡོངས་ནས་གཟྲུར་གནས་བླ་ོལནྡ་རྣམས་
ཀིས་བསགྔས་བརདོ་ཀི་མེ་ཏགོ་ལན་བརྒར་འཐརོ་བཞིན། འཛམ་གླངི་ནང་ཆེས་
སནྙ་གྲགས་ཆེ་བའི་གཟངེས་རགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའབྲུལ་བཞསེ་མཛད་བཞིན་པའི་
སྐབས་འདིར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་ལ་མཚན་སྨད་དང་དམའ་
འབབེས། སྒ་ོསྐརུ་ཞུས་པ་ན་ིགླནེ་རགས་བསྟན་པ་ཞིག་ལོས་ཡིན། ཉ་ིཤར་སརྦ་མོས་
མི་ཁབེས་པའི་དཔ་ེལརྟ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་
མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་དང་སྒ་ོསྐུར་ཇི་ཙམ་ཞུས་ཀང་ལསྟ་ངན་འྲུག་པ་སྒགོ་པ་ལརྟ་
སྲུ་གཅིག་གིས་སྣང་བ་གཏད་རྒྱུ ་མིན་པར་ཐ་ེཚོམ་སོམ་ཉ་ིམ་མཆིས། འནོ་ཀང་ཆེད་

བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ཀྱི་་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའྱི་དྲུང་ཆེ་ཝུ་ཡྱིང་ཇེ།	༢༠༡༩བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ཀྱི་་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའྱི་དྲུང་ཆེ་ཝུ་ཡྱིང་ཇེ།	༢༠༡༩  པར་ཁུངས།པར་ཁུངས། File photo File photo
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མངགས་བྱ་སྤདོ་ངན་པ་སྤལེ་བ་ན།ི ཕལ་ཆེར་བདོ་རྒ་འབལེ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་
རྒྱུར་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་འདདོ་པ་མེད་ཅསེ་པའི་རྣམ་འགྱུར་གི་སྔནོ་བར་ཞིག་ཡིན་ད་ུ
ཆོག། 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༣ ཙམ་ནས་རྒ་
ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་ས་ྔཕི་མ་གཏགོས་གྲསོ་མོལ་བརྒྱུད་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་
དགསོ་པ་གཟགིས་ཏ།ེ དབྲུ་མའ་ིལམ་གི་ཐགོ་ཕབེས་རྒྱུའ་ིདཀལེ་ཆེའ་ིདགངོས་
བཞསེ་མཛད་ཡོད། ད་ལའྟ་ིཆར་སདི་བྱྱུས་དརེ་དབྲུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱྱུས། ཞསེ་
རྒལ་སིྤའ་ིཐགོ་ཡོང་གྲགས་ཆགས་པ་དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་
ནས་ཀང་སིད་བྱྱུས་དརེ་སིྤ་མོས་རྒབ་སྐྱརོ་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛྲུགས་ཀི་སིད་
བྱྱུས་ལ་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་བཀའ་
ཤག་ནས་ཀང་བདོ་རྒའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཆེད་སིད་བྱྱུས་ད་ེམྲུ་མཐྲུད་མཇྲུག་སྐྱངོ་
གནང་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་རྒ་འབལེ་མོལ་ཐངེས་བརྒད་པའ་ི
སབྐས་རང་ཕགོས་ནས་རྒ་ནག་འག་ོའཁདི་ཚོར། བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་
མཚྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་ཕྲུལ་ཡོད། སདི་བྱྱུས་
འདའི་ིའགོ་བདོ་མི་ཚོས་རྒ་ནག་དང་ཁ་བལ་གི་རང་བཙན་མ་རྩདོ་པར། རྒ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་ཀི་སྒམོ་གཞིའ་ིའགོ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་
པའ་ིརང་སྐྱངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།48 

བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་དའེ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ༼གཉསི་སནྨ་དབྲུ་མའ་ིལམ་གི་
དགངོས་དནོ་ན།ི བདོ་མི་རིགས་ལ་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་རྩ་
ཁིམས་སྙངི་དནོ་དང་མི་འགལ་བའི་ཐགོ་ནས་རང་སིད་རང་སྐྱངོ་གི་གནས་བབ་
མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ ་ད་ེཡིན་ཞིང་། ད་ེན་ིབདོ་རྒ་གཉསི་ཀའ་ི

48  རྒྱ་ནག་མྱི་མང་དམངས་ར་ཁྱིམས། དོན་ཚན་ ༤། https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/
laws/en/cn147en.pdf

འཕྲལ་ཕྲུགས་ཀི་ཁ་ེཕན་ལ་གཞི་བཅལོ་བ་ཞིག་ཡིན།༽ ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།   ང་
ཚོས་རྒ་ནག་དང་ཁ་བལ་གི་རང་བཙན་རྩོད་རྒྱུ ་མིན་པའི་ཆོད་སེམས་རྒྱུ ན་སྐྱངོ་
བྱདེ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་རང་སྐྱངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་ཆེད་
འབད་བརྩོན་བྱདེ་བཞིན་པ་ད་ེནི་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་རྩ་
ཁིམས་ཀི་སྒམོ་གཞི་དང་མཐྲུན་པ་ཞིག་ལས་དའེི་རྒ་ལས་བརལ་བ་ཞིག་ཆགས་
མེད།49 བསམ་འཆར་ཡིག་ཆའ་ིནང་བདོ་མིའ་ིམངནོ་འདདོ་དང་གཞི་རྩའ་ིདགསོ་
མཁ་ོད་ེདག་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ནང་གསལ་བའི་
མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གི་ཆ་རྐནེ་དང་མཐྲུན་པ་ཞིག་ཡིན།50  རྒྱུ ་མཚན་
ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛྲུགས་ཀིས་རྒ་ནག་དང་ཁ་བལ་གིས་བདོ་རང་བཙན་རྩོད་ཀི་འདགུ  
ད་ེལྟར་བདོ་རང་བཙན་རྩོད་པ་ཡིན་ན་རྒ་ནག་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་ས་ཁནོ་གི་བཞི་ཆ་
གཅིག་ཙམ་དགསོ་ཟརེ་གི་ཡོད་རེད། ཅསེ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འཁགོ་བཤད་བྱས་
དང་བྱདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་དང་བདནེ་རྩ་བ་ནས་མིན།  

རྒ་རིགས་མཁས་དབང་དང་ཤེས་ལནྡ་མི་སྣ། གསར་འགདོ་པ། མང་ཚོགས། རྩམོ་
པ་པའོ་ིཁདོ། བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་ཡོང་ཐབས་
ཀི་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་ལ་ྟཀླགོ་བྱདེ་མངོ་མཁན་ཚོས། སདི་བྱྱུས་དརེ་ཡིད་སྨནོ་
དང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡིན་པ་ན།ི ད་བར་རྒ་རིགས་མཁས་པས་དབྲུ་མའ་ིལམ་
གི་སདི་བྱྱུས་ལ་རྒབ་སྐྱརོ་གི་རྩམོ་ཡིག་ ༩༠༠ ལགྷ་སྤལེ་ཟནི་པ་མཟད། ལགྷ་
པར་རྒ་རིགས་མང་དག་ཅིག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆེད་མངགས་མཇལ་བཅར་ཞུས་ཏ་ེདབྲུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱྱུས་ལ་

49  Middle Way Policy and All Related Documents, p-20, DIIR, India

50  Law on Regional National Autonomy: http://www.china.org.cn/English/
government/207138.htm



80 81འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

རྒབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་འདནོ་བྱས་དང་བྱདེ་མྲུས་རེད།51 
སདི་གཞུང་ཁག་གི་དབྲུ་འཁདི་དང་རྒལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནས་ཀང་དབྲུ་མའ་ིལམ་གི་
སདི་བྱྱུས་ལ་རྒབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་བླ་ོཕམ་པ་ཞིག་ལ་རྒ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིབསམ་འཆར་དརེ་བསམ་ཤེས་བྱ་རྒྱུ ་ལས་ལྡགོ་སྟ།ེ བདོ་
མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབྲུ ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ ༼ཁ་བལ་བ་༽ ཞསེ་མྲུ་མཐྲུད་མཚན་སདྨ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མིས་བཏནོ་པའི་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་དརེ་ཆེད་མངགས་འཁགོ་བཤད་དང་
སྐྱནོ་བརདོ།  ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མྲུ་མཐྲུད་མཚན་སདྨ་
ཞུ་བཞིན་པའ་ིབྱདེ་བབ་ན།ི བདོ་རྒའ་ིམི་རིགས་གཉསི་དབར་མི་མཐྲུན་པའ་ིའགལ་
ཟླ་ཆེ་རྲུ་བཏང་བ་ལས་གཞན་དག་ེམཚན་གང་ཡང་མེད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་
ངསོ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་རྒ་ནག་གཞུང་དང་བཟང་ཕགོས་ཀི་ཁརོ་
ཡྲུག་སྐྲུན་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒ་ནག་འག་ོའཁདི་མཁགེས་འཛིན་པ་
ཚོས་ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེབདོ་མིའི་སེམས་ཁམས་ལ་ཆེད་མངགས་ར་ཁ་བཟོ་རྒྱུ ་
དང་། ད་ོཕགོ་འགྲ་ོགཞིའ་ིལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་སྟབས་ཁ་བལ་བ་
ང་ོམ་ད་ེད་ལའྟི་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འག་ོའཁིད་མཁགེས་བཟྲུང་ཅན་ད་ེ
དག་ཡིན་པ་ལས་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཁངོ་གི་རསེ་འཇྲུག་
པ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་དབྲུ་འཁདི་རྣམས་མིན།  བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟརེ་
བའ་ིདམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་ཝྲུ་ཡིང་ཇ་ེཁ་ོཔས། ༼ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་ད་བར་བདོ་མིར་ཕན་
པའ་ིལས་དནོ་སྣ་གཅིག་ཀང་བྱས་མེད།༽ ཅསེ་སྙནོ་འཛྲུགས་བྱས་པ་དརེ་བསམ་
གཞིགས་ནན་པ་ོཞིག་བྱདེ་ན།  གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་རྒ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཐགོ་བཙན་འགལེ་བྱས་ཡོད། ད་ེལརྟ་ནའང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
དསུ་འགྱུར་མ་བྱྱུང་བར་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
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གྲསོ་མཐྲུན་གི་འབྲུ་དནོ་ལྟར་བདོ་མིའི་ཐགོ་ལག་བསྟར་ཡོང་སླད་རྒ་ནག་གཞུང་
དང་དསུ་རག་ཏུ་བསྟནུ་མཁས་གང་ཐྲུབ་མཛད་ཡོད།  འནོ་ཀང་རྲུན་གི་མཐའ་མ་
ལགྕས་ཡིན་ཡང་རལོ། ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེལརྟ། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་
ཚན་བཅྱུ་བདནུ་གི་འབྲུ་དནོ་ཡོངས་རགོས་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ནས་རྒ་ནག་
དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་གིས་གདངོ་རིས་ང་ོམ་དམར་རནེ་ད་ུབཏནོ་ཏ།ེ བདོ་མིའ་ི
ཐགོ་དངསོ་སྲུ་དག་གནནོ་ཚབས་ཆེ་བྱས་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀི་དགནོ་པ་དང་ལ་ྷཁང་
སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོགཏརོ་བཤིག་དང་། སྐ་ུགསྲུང་ཐྲུགས་རནེ་ཁ་ིཕྲག་མང་པ་ོམེར་
སགེ་ཆྱུར་སྐྱྱུར་བྱས་ཤིང་། དག་ེབཙྱུན་སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོདམར་གསོད་བཏང་བ་
དང་སྐྱ་སར་ཕབ་པ། ངསེ་མེད་བདོ་མི་ཁ་ིཚོ་མང་པརོ་བཙོན་འཇྲུག་འགོ་རངུ་རགེ་
ཕགོ་པ་སོགས་དམལ་བ་མི་ཡྲུལ་ད་ུམངས་པ་ལྟ་བྲུའི་དཀའ་སྡུག་གི་ལོ་ཟླ་མིག་ཆྱུ་
དང་ངྲུ་འབདོ་ཀིས་བསྐྱལ་ཡོད། 

ད་བར་ལོ་ང་ོ ༦༠ རིང་རྒ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཐྲུན་མིན་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་དང་བཅས་པར་མིང་གི་ལགྷ་མར་གཏངོ་ཐབས་
བྱས་ཀང་བདོ་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ད་ེདག་མྲུ་མཐྲུད་རྒྱུན་འཛིན་དར་འཕལེ་
ཐྲུབ་པ་ན་ིགཙོ་ཆེར་གཞིས་ལྲུས་བདོ་མིའ་ིསྙངི་སྟབོས་དང་། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཙན་བྱལོ་ད་ུངལ་བ་ད་ུམ་ཁད་གསོད་ཀིས་
ཉནི་མཚན་དསུ་དྲུག་ཏུ་༸སྐ་ུངལ་འཛེམ་མེད་བསྐྱནོ་པར། བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ི
མི་རབས་རན་པ་ཚོས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལྲུགས་ཀི་དབྱེ་བ་མ་འབྱེད་པར་དམ་
ཚིག་ཟངོ་ཁ་ཆིག་སིྒལ་འགོ་གངོ་བྲུའི་ནསུ་པ་མཉམ་སྤྲུངས་ཐྲུབ་པ་བཅས་ལ་བརནེ་
ནས། བླ་ོཡྲུལ་ད་ུམི་ཤོང་བའ་ིགྲྲུབ་འབས་མི་སྨནོ་རང་སིྐྱད་འད་ིའད་ཞིག་ལོངས་སྲུ་
སྤདོ་ཐྲུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད། བྱསེ་འཁདོ་བདོ་མི་ཚོས་བཙན་བྱལོ་བའ་ིགནས་བབ་འགོ་
ལའང་རང་དབང་དང་ཡང་དག་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་ལ་ལོངས་སྲུ ་
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སྤོད་ཐྲུབ་ཅིང་། རྒ་ནག་སྟབོས་ཆེན་རྒལ་ཁབ་ཏུ་བརླམས་ཀང་མི་དམངས་ལ་
རང་དབང་དང་མང་གཙོ་མེད།  རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ིའག་ོའཁདི་ཚོར་
བདོ་རྒའ་ིདཀའ་རྙགོ་སེལ་རྒྱུར་དནོ་དམ་ཆོད་སེམས་ཡོད་ཚེ། ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ། ཁ་དན་ཚིག་
གནས་ཤིག་མ་བྱདེ་ཚེ། ཕིའ་ིརྣམ་འགྱུར་བཟང་པ་ོཇི་ཙམ་འདནོ་ཁྲུལ་བྱས་ཀང་
དནོ་དངསོ་བསྟན་དགྲ་རྒ་དམར་ཟརེ་བ་ད་ེདངསོ་གནས་རེད་འདགུ་བསམ་པའི་
བདོ་མིའ་ིསེམས་ཁམས་ལ་ཡིད་ཆེས་སརྔ་བས་བརན་ད་ུའགྲ་ོངསེ་རེད། ། 

རོམ་ཡྱིག་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།རོམ་ཡྱིག་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།  ༢༠༡༩༢༠༡༩  ཟླ་ཟླ་  ༣༣  ཚེས་ཚེས་  ༢༥།༢༥།

• https://tibet.net/chinese-communist-leadership-should-stop-its-tirade-against-
his-holiness-the་dalai-lama/

*******

༼༩༽༼༩༽

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་འབལེ་མོལ་ལ་གཡོ་ཟལོ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་འབལེ་མོལ་ལ་གཡོ་ཟལོ་
བྱདེ་དནོ་ཅི།བྱདེ་དནོ་ཅི།

འཐབ་ཕགོས་གཅིག་གྱུར་གི་འག་ོགཙོ་གཞནོ་པ་ཟྲུར་པ་ཀྲུའྲུ་ཝ་ེཆོན། པར་ཁྲུངས། ཤིང་ཧཱ་གསར་འགྱུར། ། Rex Featuresའཐབ་ཕགོས་གཅིག་གྱུར་གི་འག་ོགཙོ་གཞནོ་པ་ཟྲུར་པ་ཀྲུའྲུ་ཝ་ེཆོན། པར་ཁྲུངས། ཤིང་ཧཱ་གསར་འགྱུར། ། Rex Features

༄༅།  །ད་ེསའྔ་ིརྒ་ནག་གུང་བན་ཏང་གི་འཐབ་ཕགོས་གཅིག་གྱུར་གི་འགན་
འཛིན་གཞནོ་པ་དང་། རྒལ་ཡོངས་མི་རིགས་ཆོས་ལྲུགས་ལས་དནོ་ཨྲུ་ཡོན་ལནྷ་
ཁང་གི་འག་ོགཙོ་གཞནོ་པ་ཟྲུར་པ་ཀྲུའྲུ་ཝ་ེཆོན་ཟརེ་བ་ཁ་ོཔས། ཉ་ེལམ་རྒ་ནག་
གཞུང་འབལེ་གསར་ལས་ཁང་ག་ོལའི་དསུ་བབ་ཟརེ་བའི་ནང་རྩམོ་ཡིག་ཅིག་སྤལེ་
བ་དའེ་ིནང་འཁདོ་དནོ། 

 ༼ཆ་རྐནེ་མ་བཞག་པར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་དང་ལནྷ་འབལེ་མོལ་ཟརེ་བ་ཡོང་ཐབས་
མེད།༽ ཅསེ་འཁདོ་པ་མ་ཟད། རྒ་ནག་ནང་གི་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་པ་སྐ་ུཞབས་ཊེ་
རི་བྷྲན་སི་ཊཌ་ Terry Branstad མཆོག་གིས་རྒ་ནག་རྒལ་ནང་གི་སདི་བྱྱུས་ཐགོ་
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ཐ་ེབྱྱུས་བྱདེ་པའ་ིསྐྱནོ་བརདོ་བྱས་འདགུ ད་ེན་ིགཞུང་ཚབ་པ་ཁངོ་གིས་འད་ིལོའ་ིཕི་
ཟླ་ ༥ ནང་བདོ་ནང་འཚམས་གཟགིས་སྲུ་ཕབེས་སབྐས། རྒ་ནག་དཔནོ་རིགས་
ཚོར་བདོ་ཀི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་དང་ལནྷ་ཆ་རྐནེ་མེད་
པར་འབལེ་མོལ་ཞུ་དགསོ་པའི་དགསོ་འདནུ་བཏནོ་པར་བརནེ་ཁངོ་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་
ད་ེལརྟ་བྱས་པ་ཞིག་རེད། 

ཀྲུའྲུ་ཝ་ེཆོན་ཁ་ོཔ་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༡༠ བར་བདོ་རྒ་འབལེ་མོལ་
གནང་སབྐས་འག་ོགཙོའ་ིགྲས་ཤིག་རེད། བདོ་རྒ་འབལེ་མོལ་ཐངེས་དགུ་ཙམ་
བྱས་ཀང་བདོ་མིའ་ིམངནོ་འདདོ་སྒྲུབ་ཐྲུབ་མེད། འདརི་ཀྲུའྲུ་ཝ་ེཆོན་དང་རྒ་ནག་
འགོ་ཁིད་ཚོས་ཆ་རྐནེ་དགོས་ཚྱུལ་ཨྲུ་ཚྱུགས་མཐར་སྐྱལེ་བྱདེ་པ་དརེ་རྒབ་ལྗངོས་
དམིགས་ཡྲུལ་ངསེ་ཅན་ཇི་འད་ཞིག་ཡོད་མེད་ཐད་ང་ཚོས་དཔྱད་པ་ཞིག་ངསེ་པར་
ད་ུབྱདེ་དགསོ།  བདོ་རྒ་འབལེ་མོལ་ཐངེས་དགུ་ཙམ་བྱྱུང་བ་དསེ་བདོ་མིའ་ིམངནོ་
འདདོ་མ་སྒྲུབ་ཀང་རྒ་ནག་ལ་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་བྱྱུང་ཡོད།  རྒ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་སིད་བྱྱུས་ལ་རྒལ་སིྤའི་ཐགོ་སྐྱནོ་བརདོ་བྱདེ་མཁན་ཉུང་ད་ུ
ཕིན་པ་དང་།  ཕགོས་མཚྱུངས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་པ་ེཅིང་ད་ུཨོ་རྩདེ་འགྲན་
བསྡརུ་ཆེན་མོ་ག་ོསིྒག་བྱདེ་ཐྲུབ་པ།  གཞན་ཡང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ི
མངནོ་འདདོ་གཙོ་བ་ོགང་ཡིན་ཤེས་རགོས་ཐྲུབ་པ། བཅས་གསྲུམ་ན་ིཁ་ེཕན་བྱྱུང་
བའ་ིཁདོ་གནད་དནོ་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་གསྲུམ་རེད།    རྒ་ནག་འག་ོའཁདི་
ཚོས་གནད་དནོ་གསྲུམ་པ་རགོས་རསེ་བསམ་བླ་ོབག་མི་ཕབེས་པ་གྱུར་ནས་ཤེས་
པ་རྣལ་ད་ུམི་གནས་པ་ལ་ྟབྲུས། ༼བདོ་མི་ཚོས་མངནོ་པར་མི་གསལ་བའ་ིརང་
བཙན་རྩདོ་པ་དང་། ཕེདེ་རང་བཙན་རྩདོ་པ། རྣམ་པར་འགྱུར་བའ་ིརང་བཙན་
རྩདོ་པ། བདོ་ཆེན་པ་ོརྩདོ་ཀི་འདགུ  བདོ་ནས་རྒ་མི་རིགས་ཕིར་འབྲུད་གཏངོ་
ཐབས་བྱདེ་ཀི་འདགུ༽ ཅསེ་ང་ཚོའ་ིབསམ་ཡྲུལ་ལ་རྩ་བ་ནས་མེད་པའ་ིའཁགོ་

བཤད་ནམ་མཁར་མི་གཤོང་བ་ད་ེའད་བྱས་ནས་གྲསོ་མོལ་བསྐྱར་གསོའི་ལས་དནོ་
ཡོངས་རགོས་བདག་སྤདོ་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པར་གནས་དསུ་ཚོད་རིྩས་ཀིས་ད་བར་
དསུ་ཚོད་འཁལོ་ཐབས་ཁ་ོན་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། སིྤར་རྒ་ནག་འག་ོའཁདི་དང་རྒ་མི་
རིགས་དཀྱུས་མའ་ིཁདོ་ ༼བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་
ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་༽ ཞསེ་པ་གང་ཡིན་མི་ཤེས་མཁན་མང་པ་ོཡོད།  

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ད་བར་བདོ་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་འབལེ་
མོལ་ཐངེས་དགུ་བྱས་རསེ།  ད་གཟདོ་བདོ་མིའ་ིམངནོ་འདདོ་ལ་རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་ཁམིས་མཐྲུན་གིས་བདག་སྤདོ་མ་བྱདེ་པར་འགྲ་ོས་མེད་པ་ཤེས་སྟབས། བདོ་
མིས་བཏནོ་པའི་དབྲུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱྱུས་གཞིར་བཟྲུང་འབལེ་མོལ་བྱས་པ་ཡིན་
ན། རྒ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་ེལས་གངོ་ཆེ་བ་འདགུ་བསམས་ནས་ད་བར་འབལེ་མོལ་
ལས་གཡོལ་ཐབས་ཁ་ོན་བྱས་པ་མ་གཏགོས།  ཁམིས་ཀི་ཐགོ་ནས་རྒ་ནག་གཞུང་
ལ་འབལེ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱདེ་མི་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ ་མཚན་འགྲལེ་བརདོ་བྱ་རྒྱུ ་གཞན་
གང་ཡང་མ་ལགྷ་པ་རེད།  བདོ་ད་ེརྒ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་བཟྲུང་བྱས་པ་ཞིག་
དང་།  གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་བཙན་དབང་འགོ་བཞག་བཅྱུག་
པ་ད་ེརྒ་ནག་གཞུང་གིས་གསལ་པརོ་ཤེས་ཀི་ཡོད།  ད་ཆ་བདོ་མིས་རྩདོ་བཞིན་པ་
ན་ིརྒ་ནག་རང་གི་རྩ་ཁམིས་ནང་གསལ་བའ་ིཆ་རྐནེ་ཞིག་དང་། གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་
ཚན་བཅྱུ་བདནུ་གི་འབྲུ་དནོ་ལརྟ་ཡིན་པ་ལས་དའེི་རྒ་ལས་འགལ་བ་ཞིག་གང་ཡང་
རྩདོ་ཀི་མེད། ད་ེལརྟ་ན་བདོ་མིའ་ིམངནོ་འདདོ་ལ་བདནེ་པ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྒབ་
རནེ་ཡོད། རྒྱུ ་མཚན་ད་ེལ་བརནེ་ནས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཨྲུ་ཚྱུགས་མཐར་སྐྱལེ་
གིས་བདོ་རྒ་འབལེ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་བར་སྔནོ་འགྲའོ་ིཆ་རྐནེ་དགསོ་ཚྱུལ་གིས།  
ཆེད་མངགས་ཁྲུངས་ལྲུང་མི་ལྡན་པའི་ཆ་རྐེན་མ་བཏནོ་དཀའ་མེད་ཆགས་ཡོད།  
ད་ེཡང་ཀྲུའྲུ་ཝ་ེཆྱུན་གིས་ཆ་རྐནེ་གཉསི་བཏནོ་པ་ན།ི ༼འབལེ་མོལ་ད་ེརྒ་ནག་
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དབྲུས་གཞུང་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛྲུགས་སམ་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་ཟརེ་བའི་
དབར་མིན་པ་དང་།  འབལེ་མོལ་ད་ེབདོ་མི་དང་རྒ་ནག་ཧན་མི་རིགས་དབར་མིན་
ཞིང་། བདོ་མི་དང་རྒ་ནག་གི་འབལེ་མོལ་མིན་པ། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
གིས་བདོ་དང་ཐ་ེཝན་གཉསི་རྒ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་ངསོ་ལེན་ཞུ་དགསོ་པ། ཁ་
བལ་དང་གཏརོ་བཤིག་གི་ལས་འགུལ་ཡོངས་རགོས་མཚམས་འཇགོ་དགོས་པ།༽ 
ཟརེ་བའི་ཆ་རྐནེ་ད་ེགཉསི་བཏནོ་པ་ན་ིཆེད་མངགས་འབལེ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་
རྒྱུར་འགགོ་རྐནེ་བཟ་ོརྒྱུ ་དང་། གཡོལ་ཐབས་ཁ་ོནའ་ིཆེད་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོརེད། 
རྒ་ནག་འགོ་འཁིད་ཚོར་འབལེ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་མེད་སྟབས་
ཐངེས་འདརི་ཀྲུའྲུ་ཝ་ེཆོན་ཁ་ོཔས། ༼ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་དང་ལནྷ་ཆ་རྐནེ་མེད་པར་
འབལེ་མོལ་ཡོང་མི་སདི།༽ ཅསེ་བཤད་པ་རེད། 

དང་བདནེ་གི་ལམ་ནས་འབལེ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱདེ་ཚེ། བདོ་མིར་ཁ་ེཕན་ཡོང་
རྒྱུར་ཤེས་ནས་ཆེད་མངགས་འབལེ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་རྒྱུར་འགགོ་རྐནེ་བཟསོ་
པ་ཞིག་རེད། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
༸སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་མ་མཛད་པ་ཡིན་ན། བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེའཇའ་ཡལ་བ་ལརྟ་
རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲ་ོརྒྱུའ་ིརེ་སྟངོ་འཆང་བཞིན་ཡོད། རེ་བ་ད་ེནམ་ཡང་སྒྲུབ་མི་སདི། 
ཉ་ེལམ་འཛམ་གླིང་ན་གཞོན་རང་རྩེད་སྤ་ོལོའི་རྩེད་འགྲན་ཆེན་མོ་རྒ་ནག་ནང་
ཚོགས་པ་དང་། སབྐས་དརེ་ཕ་མ་གང་རྲུང་ཞིག་བདོ་རིགས་ཡིན་པ་ནའིྲུ་ཛི་ལེནྜའི་ི
རྩདེ་འགྲན་པ་རང་ལོ་ ༡༤ སོན་པ་ཞིག་རྩདེ་འགྲན་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་
རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འགགོ་རྐནེ་བཟསོ་ཡོད། ཅལོ་ཆྱུང་གི་བྱདེ་བབ་དསེ་ཡེ་ཤུའ་ི
གསྲུང་རབ་ནང་གི་སྒྲུང་ཞིག་དན་སྐལུ་བཏང་བྱྱུང་། སྒྲུང་ད་ེན།ི ཌ་ེཝིཌ་ David 
ཞསེ་པའ་ིགཞནོ་ན་ུཞིག་ལ། གྷ་ོལ་ཡི་ཏ་ི Goliath ཞསེ་པ་མི་གཟྲུགས་སྟབོས་ཧ་
ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་ཅ་ོའད་ིབྱས་རྐནེ་འཐབ་རལོ་བྱས་མཐར་གཞོན་ན་ུདརེ་རྒལ་

ཁ་ཐབོ་པ་དང་མཚྱུངས་པར་། རྒལ་སིྤའ་ིནང་དཔལ་འབྱརོ་དང་དམག་གི་སྟབོས་
ཤུགས་ཧ་ཅང་ཡོད་པར་རླམོ་བཞིན་པའི་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་པའི་ན་གཞོན་
རང་ལོ་ ༡༤ ལོན་པ་ད་ེགགླས་མ་ཁལེ་བ་རེད། 

ཐངེས་འདརི་ཀྲུའྲུ་ཝ་ེཆོན་ཟརེ་བ་ཁ་ོཔས་ ༼བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཟརེ་བ་མེད་༽ 
ཅསེ་བཤད་ཡོད། ད་ེན་ིམཐའ་གཅིག་ཏུ་ནརོ་འཁྲུལ་རེད། བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཡོད་
པ་མ་ཟད། ཇི་སདི་བདོ་མི་རྩ་སྟངོ་མ་ཕིན་བར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་མྲུ་མཐྲུད་གནས་
རྒྱུར་ངསེ།   དརེ་བརནེ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁགོ་བཤད་
བྱ་རྒྱུ ་དང་།  སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་
རྒྱུ ་མཚམས་བཞག་ནས་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ནང་
གསལ་ལརྟ།  བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་གི་གནས་
བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ངསེ་པར་སྤདོ་དགསོ།།  །།

དཔྱད་གཞིའ་ིཡིག་ཆ་ཁགདཔྱད་གཞིའ་ིཡིག་ཆ་ཁག
• http://www.globaltimes.cn/content/1153589.shtml
• https://tibet.net/2019/05/tibet-us-ambassador-concerned-about-chinese-

governments-interference-in-freedom-of-religion/
• https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_ id=1&objectid=12244492

རྩམོ་འད་ིདབིྱན་ཡིག་ནང་ཐནོ་པ། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥།རྩམོ་འད་ིདབིྱན་ཡིག་ནང་ཐནོ་པ། ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥།
• https://tibet.net/why-chinese-leadership-is-avoiding talks-with-the-tibetan-

representatives/

*******
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༼༡༠༽༼༡༠༽

རྒལ་སྲུང་སིད་བྱྱུས་ཐགོ་བཏནོ་པའི་རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོཟརེ་བ་ད་ེན་ིསྦྲང་རྒལ་སྲུང་སིད་བྱྱུས་ཐགོ་བཏནོ་པའི་རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོཟརེ་བ་ད་ེན་ིསྦྲང་
རིྩ་བྱྱུགས་པའ་ིརལ་གྲའི་ིསོ་ཁ་དང་གཉསི་སྲུ་མེད།རིྩ་བྱྱུགས་པའ་ིརལ་གྲའི་ིསོ་ཁ་དང་གཉསི་སྲུ་མེད།

རྒ་ནག་གི་རྒལ་སྲུང་སདི་བྱྱུས་ཐགོ་རྒབ་ཤ་དཀར་པ།ོ པར་ཁྲུངས། Global timesརྒ་ནག་གི་རྒལ་སྲུང་སདི་བྱྱུས་ཐགོ་རྒབ་ཤ་དཀར་པ།ོ པར་ཁྲུངས། Global times

༄༅།།  །ཉ་ེལམ་ཧངོ་ཀངོ་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ས་ཡ་མང་པསོ་རྒ་ནག་
གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཆེ་རྲུ ་གཏོང་བཞིན་པའི ་སིད་བྱྱུས་ལ་ཞི་རོལ་རྔམ་
སྟནོ་བྱེད་པ་དང་། ཐ་ེཝན་རྒ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་པར་རང་བཙན་གི་རྒལ་ཁབ་
གཅིག་ཡིན་པའ་ིའབདོ་སྒ་རྦ་རླབས་ལརྟ་འཕ་ོབཞིན་པ། ད་ེབཞིན་རྒ་ནག་གཞུང་
གིས། བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སེ་ཐན་ ༼ལི་ཡྲུལ་ཡྲུ་གུར་༽ ནང་དག་གནནོ་ཚབས་
ཆེ་འགོ ཐྲུན་མིན་རིག་གཞུང་སོགས་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་བཞིན་པ། ཨ་རི་དང་རྒ་
ནག་ཡྲུལ་གཉསི་ཀི་ཚོང་འབལེ་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་པའི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་

ད་ེའད་ཞིག་ཡོད་བཞིན་ད།ུ  རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་ 
༼དསུ་རབས་གསར་པའ་ིརྒལ་སྲུང་སདི་བྱྱུས་༽ ཟརེ་བའ་ིརྒབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིཡིག་
ཆ་ཞིག་ཆེད་མངགས་བཏནོ་པ་རེད། ཡིག་ཆ་ད་ེབཏནོ་འཕྲལ་རུན་རྒབ་ཇག་ལངས་
ཀིས་རྒ་ནག་གཞུང་འབལེ་གི་ཤིང་ཧ་ྭད་རྒ་དང་། ག་ོལའ་ིདསུ་བབ་ཟརེ་བའ་ིད་རྒ་
བཅས་ཀི་ནང་ད།ུ ༼རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོ༽ ད་ེཚད་ལནྡ་ཡིད་ཆེས་འཕརེ་ངསེ་ཞིག་
ཡིན་ཚྱུལ་འཁགོ་བཤད་སྣ་ཚོགས་བྱདེ་ཅིང་། བདནེ་པ་དག་འབྲུད་བྱདེ་ཐབས་ཀང་
བྱས་ཡོད། 

རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོཟརེ་བ་ལེ་ཚན་དྲུག་ཅན་གི་ཡིག་ཆ་ད་ེདབིྱན་ཡིག་ནང་ཤོག་
གྲངས་ལ་ྔབཅྱུ་ང་གཅིག་འདགུ ལེ་ཚན་ད་ེདག་ནང་རྒ་ནག་རྒལ་ནང་གི་ས་ཁནོ་
ཆིག་སིྒལ་གི་བདག་དབང་སྲུང་སྐྱབོ་ས་བརན་བཟ་ོརྒྱུ ་ན།ི རྒལ་ཁབ་ཀི་གནད་དནོ་
གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་སྟབས་རྒལ་སྲུང་ས་བརན་དགསོ་པ་དང་། དའེ་ི
ཆེད་དམག་དནོ་རྒ་སྐྱདེ་དང་མཐའ་མཚམས་སྲུང་སྐྱབོ་དགསོ་པ་ན་ིམེད་ད་ུམི་རྲུང་
བའ་ིལས་དནོ་ཞིག་ཡིན་ཚྱུལ་བསྒགས།    ད་དངུ་ ༼རྒབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིཡིག་
ཆ་༽  ཟརེ་བ་ད་ེལརྟ་འདནོ་སྤལེ་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ ་མཚན་བགྲང་སབྐས།  རྒ་
ནག་གི་རྒལ་སྲུང་སདི་བྱྱུས་སྐརོ་ཞིབ་རྒས་བཀདོ་པ་དང་འབལེ། རྒ་ནག་རྒལ་སྲུང་
ས་བརན་དང་། དམག་ཤུགས་ས་བརན་ལ་དམིགས་པའ་ིལས་གཞི་ཁག་སྤལེ་དགསོ་
པའ་ིདགསོ་པ་དང་དམིགས་ཡྲུལ། རྒལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ལའང་རྒ་ནག་གི་རྒལ་
སྲུང་འཐབ་བྱྱུས་རྒ་བསྐྱདེ་ཐགོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་ཆེད་ཡིན་ཚྱུལ་བཤད། ད་ེབཞིན་
ཡིག་ཆ་དའེ་ིནང་། ཞི་བད་ེན་ིའཛམ་གླངི་མི་མང་ཡོངས་ཀི་ཐྲུན་མིན་གི་མངནོ་
འདདོ་ཡིན་ཞིང་། ཞི་བད་ེདང་། མཉམ་རྲུབ། ཡར་རྒས་བཅས་ན་ིམེད་ད་ུམི་རྲུང་
བའི་སབྐས་བབ་ཀི་དགོས་མཁ་ོཞིག་ཆགས་སྐརོ་སོགས་མང་པ་ོབཤད་ནས་ད་ལའྟི་
རྒ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་དམག་དནོ་རྒ་བསྐྱདེ་ཤུགས་ཆེ་བཏང་དང་



90 91འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

གཏངོ་བཞིན་པ་ད་ེདག་རྒྱུ ་མཚན་ཡང་དག་ཡིན་པ་སྒྲུབ་ཐབས་བྱས་ཡོད། ཕགོས་
མཚྱུངས་རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོཟརེ་བ་དའེི་ནང་ཐ་ེཝན་ལ་ཉནེ་བར་ནན་པ་ོབཏང་བ་
དང་། བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གཉསི་ན་ིརྒ་ནག་གི་བད་ེའཇགས་སྲུང་སྐྱབོ་
ཐགོ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ་བར་བརནེ་ས་ཁྲུལ་ད་ེདག་ནང་བརན་ལྷངི་སྲུང་སྐྱབོ་མ་
ཐྲུབ་ཚེ་རྒ་ནག་གི་ས་ཁནོ་ཆིག་སིྒལ་གི་ནསུ་པ་ཉམས་དམས་སྲུ་འགྲ་ོརྒྱུ ་དང་། རིམ་
བཞིན་རྒལ་ཁབ་ཁ་བལ་འགྲ་ོརྒྱུ འི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་ཚྱུལ་འཁགོ་བརདོ་སྣ་ཚོགས་བྱས་
ཡོད། སབྐས་འདརི་དངསོ་སྲུ་ཧངོ་ཀངོ་མིང་སྨསོ་བྱདེ་མེད། 

ཧངོ་ཀངོ་ལ་མཚོན་ན། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྲུལ་དརེ་རྒལ་ཁབ་གཅིག་དང་ལམ་
ལྲུགས་གཉསི་ཀི་སིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ ་ཡིན་ཞེས་དབིྱན་གཞུང་ལ་ཁས་ལེན་
བྱས་ཡོད། ད་ེལརྟ་ནའང་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅྱུ་མ་སོང་གངོ་ནས་ཁྲུལ་དརེ་མང་གཙོའ་ིལམ་
ལྲུགས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ནས་ཤོག་བྲུ ་སྣམུ་ཟསོ་ལྟར་
ད་ཆ་དམར་པའོི་དབང་སྒྱུར་གི་ལགྕས་སྒགོ་ཉནི་རེ་བཞིན་ཇ་ེདམ་ད་ུགཏངོ་བཞིན་
ཡོད། བྱདེ་བབ་ད་ེན་ིརྒ་ནག་གཞུང་གིས་གནས་དསུ་ཚོད་རིྩས་ཀི་བྱདེ་སྟངས་དཔ་ེ
མཚོན་ཡག་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་བརདོ་ཆོག ད་ཆ་ཧངོ་ཀངོ་ད་ེབཞིན་རྒ་ནག་གི་གྲངོ་
ཁརེ་གཞན་དང་ཁད་པར་མེད། དབིྱན་གཞུང་ལ་ཁས་ལེན་བྱས་པའ་ིརྒལ་ཁབ་
གཅིག་དང་ལམ་ལྲུགས་གཉསི་ཀི་སིད་བྱྱུས་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་རྒྱུ འི་
གདངེ་སྤབོས་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་ཇི་ལརྟ་རྙདེ་དམ་ཞ་ེན། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒལ་
སིྤའི་ཁིམས་ལ་བརིྩ་བཀུར་མ་བྱས་པར་ཁིམས་འགལ་གི་སིད་བྱྱུས་སྣ་ཚོགས་འགོ་
ནས་གཞན་ས་ཧམ་བཟྲུང་དང་གཞན་རྒྱུ ་གཡོ་སྒྱུས་བསླྲུས་ཏ་ེརྒལ་ཁབ་ཀི་དཔལ་
འབྱརོ་འཛྲུགས་སྐྲུན་དང་། དམག་དནོ་རྒ་བསྐྱདེ་སོགས་ལ་བརནེ་དབིྱན་གཞུང་ལ་
ཧངོ་ཀངོ་ཐགོ་རྒལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལྲུགས་གཉསི་ཀི་སིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱ་
རྒྱུ ་ཡིན་ཞསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ད་ེདག་ལག་བསྟར་དནོ་འཁལོ་

མ་བྱས་པར་རྩབ་ཧྲལ་ད་ུབཏང་བ་ཞིག་རེད། 

རྒབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིནང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས། ༼རྒལ་ཁབ་གཞན་ལ་འཇིགས་སྐལུ་
དང་། བཙན་འཛྲུལ། བཙན་བཟྲུང་།  དབང་བསྒྱུར། དཔྲུང་འཇྲུག་སོགས་བྱ་
རྒྱུ ་མིན་༽ ཚྱུལ་བཤད་ཡོད། ད་ེདག་དངསོ་འབལེ་ཁ་དན་ཚིག་གནས་མཆིས་
ཚེ་དགའ་བསྲུ་ཞུ་རྒྱུ ་ལས་མ་འདས། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ད་བར་བདོ་ཐགོ་རྒབ་ཤ་
དཀར་པ་ོཟརེ་བའ་ིཡིག་ཆ་བཅྱུ་ལགྷ་བཏནོ་པ་ད་ེདག་ཏུ་འཁགོ་བརདོ་དང་། ལོ་
རྒྱུས་རྲུན་བཟ།ོ ནརོ་འཁྲུལ་འགབེ་སྲུང་ཤ་སྟག་བྱས་རྐནེ་ཐངེས་འདརི་ཡང་བདོ་
ཐོག་བཏནོ་པའི་རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོཟརེ་བར་གཟྲུ ་བརོ་གནས་པའི་རྒལ་སིྤའི་སིྤ་
ཚོགས་དང་ཚོགས་སྡ།ེ སིྒག་འཛྲུགས་སོགས་ཀིས་དསུ་ནམ་ཡང་ཡིད་ཆེས་བྱ་མི་
སདི། རྒལ་ཁབ་གཞན་ལ་བཙན་བཟྲུང་བྱ་རྒྱུ ་མིན་ཟརེ་ན་ད་ལ་ྟབདོ་ཐགོ་ཁམིས་
འགལ་བཙན་བཟྲུང་མྲུ་མཐྲུད་བྱདེ་བཞིན་པ་དརེ་འགྲལེ་བརདོ་ཇི་ལརྟ་བྱདེ་དམ། 

༼རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་༽ ཟརེ་བའ་ིརྒ་ནག་གཞུང་གིས་དཔལ་འབྱརོ་ཐགོ་
འཛིན་བཞིན་པའ་ིསདི་བྱྱུས་གཡོ་ཅན་དའེ་ིའགོ ཡར་རྒས་་འགྲ་ོབཞིན་པའ་ིརྒལ་
ཁབ་ད་ེདག་བྲུ་ལོན་གི་ད་བའི་ནང་བཙྱུད་ནས་རིམ་པས་དམར་པའོི་སྟབོས་ཤུགས་
འགོ་འཇྲུག་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། སདི་བྱྱུས་དའེ་ིའགོ་ནས་ད་ཆ་རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨ་ཕ་ིརི་ཀ་ཙམ་མ་ཟད། ཡྲུ་རོབ་ཀི་རྒལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་གི་
ནང་དའུང་གནམ་ཐང་དང་ཟམ་པ། གཞུང་ལམ། སནྨ་ཁང་དང་སླབོ་གྲྲྭ་སོགས་
གསར་རྒག་ལས་གཞི་ཙམ་མ་ཟད། གཏརེ་ལས་དང་འཛྲུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི། 
ཚོང་འབལེ་ཡར་རྒས་ལ་བསྙད་ད་ེསྔ་འཕྲསོ་འགྲ་ོསོང་ཕངས་མེད་བཏང་མཐར་
རྒལ་ཁབ་ད་ེདག་གིས་བྲུ་ལོན་དསུ་ཐགོ་སླགོ་མ་ཐྲུབ་པའི་གནས་བབ་ཆགས་སབྐས། 
རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རང་འདདོ་གང་ཡོད་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་ཡྲུལ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་
པ་ད་ེདག་ལ་འགྲལེ་བརདོ་ཇི་ལརྟ་བྱ་རྒྱུ ་ཡིན་ནམ།  
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གཞན་ཡང་རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོཟརེ་བ་དའེ་ིནང་ད་ུ ༼རྒ་ནག་ཡར་རྒས་ཇི་ཙམ་སོང་
ཡང་རྒལ་ཁབ་གཞན་ལ་གནནོ་ཤུགས་དང་སྡགིས་སྐུལ་ནམ་ཡང་བྱདེ་མི་སིད་༽ 
ཅསེ་བཀདོ་ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བལ་ཡྲུལ་ནང་གི་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བའི་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་དགོས་ཚྱུལ་བལ་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་བསྟདུ་མར་
སྤད་བཞིན་པའ་ིབྱདེ་བབ་ལ་ལྟསོ་དང་། བལ་གཞུང་གིས་རྒ་ནག་གི་གནནོ་ཤུགས་
འགོ་ནས་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བའི་ཐགོ་སྨྲ་བརདོ་དང་འད་ུའཛོམས་ཀི་རང་དབང་
སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་སརྔ་ལས་ཆེ་རྲུ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད། དཔརེ་ན་ལོ་གཉསི་
ཙམ་གངོ་ཨ་རིར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ཞུ་བ་ཞིག་བལ་ཡྲུལ་ད་ུའབྱརོ་
སབྐས་སིྤ་འཐྲུས་ཚོགས་ཟྲུར་རེད་བསམས་ནས་ཨ་རིར་ཕིར་སླགོ་བྱས་ཡོད། བལ་
ཡྲུལ་གཞུང་གིས་ད་ེལརྟ་བྱདེ་དགསོ་པ་ད་ེརྒ་ནག་གཞུང་གི་གནནོ་ཤུགས་ལ་བརནེ་
ནས་བྱྱུང་བ་རེད། གཞན་ཡང་རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོཟརེ་བའ་ིནང་ ༼རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་རྒལ་ཁབ་གཞན་ལ་འཇིགས་སྐལུ་ནམ་ཡང་བྱདེ་མི་སདི་༽ ཅསེ་བཤད་པ་
དརེ་དཔྱད་ན། ཉ་ེལམ་རྒ་གར་གཞུང་ལ། ༼འབྱྱུང་འགྱུར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
གི་སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རྒྱུ ་ད་ེརྒ་ནག་དམར་ཤོག་ལ་ཡོད་པ་
ལས་གཞན་སྲུ་གང་ལའང་མེད།༽ ཅསེ་སྡགིས་ར་བཏང་ཡོད། 

ད་དངུ་རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོཟརེ་བའ་ིནང་། ༼རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་
བཙྱུགས་ནས་ད་བར་ང་ོ ༧༠ རིང་རྒལ་ཁབ་སྲུ་ལའང་དམག་འཁྲུག་བསངླས་མངོ་
མེད།༽ ཅསེ་བཤད་པ་ད་ེབདནེ་ད་ུམཆིས་ཚེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་ཆབ་མདརོ་
དམག་དངས་པ་ད་ེརང་བཙན་ཡོད་པའ་ིརྒལ་ཁབ་གཅིག་ལ་དམག་འཁྲུག་བསངླས་
པ་མ་རེད་དམ། ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ང་གྲངས་ནས་ད་བར་བདོ་སར་བཙན་
འཛྲུལ་གིས་བདོ་མི་རྣམས་རྒའ་ིབཙན་བཟྲུང་འགོ་ཏུ་དཀའ་སྡགུ་ཚད་མེད་མངས་པ་
མ་ཟད། ད་བར་བདོ་མི་གྲངས་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབྲུམ་གཉསི་ལགྷ་དསུ་མིན་རྐནེ་

འདས་སྲུ་གཏངོ་པ་དང་། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
དབྲུ ་ཁིད་པའི་བདོ་མི་འབྲུམ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རྒ་བལ་འབྲུག་གསྲུམ་སོགས་ནང་
བཙན་བྱལོ་ད་ུགར་དགསོ་བྱྱུང་བ་ད་ེརྒ་ནག་གཞུང་གིས་རང་བཙན་ཡོད་པའི་རྒལ་
ཁབ་གཅིག་ལ་དམག་འཁྲུག་བརྒབ་པའ་ིརསེ་འབས་ཤིག་མིན་ན་གང་རེད། ལགྷ་
པར་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་རྒ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་གིས་རྒ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་
རྲུ་ན་ཅལ་སོགས་ཀི་ས་མཚམས་ནང་དམག་མི་བཏང་ནས་རྒ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་
དམག་འཁྲུག་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཟྲུབ་ཏུ་མེད་པའ་ིནག་ཉསེ་བསགས་པའ་ིའགན་ད་ེརྒ་ནག་
དམར་ཤོག་སདི་གཞུང་ལ་མེད་ན་སྲུ་ལ་ཡོད་དམ། ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་
རྒ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་རྒ་གར་ས་ཁངོས་ནང་ཚྱུད་པའི་འབགོ་ལམ་
ས་ཁྲུལ་ད་ུསྙད་བརོ་མཁན་མེད་པར་རྒ་ནག་བཅིངས་བཀལོ་དམག་མིས་ཁིམས་
འགལ་གི་རྒ་གར་ས་ཐོག་ཏུ་སིམ་འཛྲུལ་བྱས་མཐར་རྒ་དཀར་ནག་གི་མཐའ་
མཚམས་དམག་མིའི་དབར་འཁྲུག་རྩོད་ཤོར་ནས་དམག་མི་མང་པ་ོགསོད་རེས་
བྱས་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཐབས་རགུས་དརེ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲལེ་བརདོ་
གང་འད་བྱ་རྒྱུ ་ཡིན་ནམ། 

༼རྒལ་སྲུང་སདི་བྱྱུས་ཐགོ་རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོ༽ ཟརེ་བ་ད་ལའྟ་ིདསུ་འདརི་འདནོ་
དགསོ་དནོ་གང་ཡིན་ནམ།  ཧངོ་ཀངོ་དང་ཐ་ེཝན། ཤར་ཏུར་ཀ་ེསི་ཐན། བདོ་
བཅས་ཀི་གནས་སྟངས་ལྷངི་འཇགས་མེད་པ་ད་ེདག་མངནོ་ཆྱུང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་
བྱས་པ་ཞིག་རེད། ལགྷ་པར་ཧངོ་ཀངོ་ནང་ལ་མཚོན་ན། ༼རྒལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་
ཀི་ཁམིས།༽ ཟརེ་བར་བསདྙ་ད་ེསརྔ་ལས་དམ་བསྒགས་ཆེ་རྲུ་གཏངོ་རྒྱུའ་ིརྣམ་
འགྱུར་ཞིག་ཕགོས་གང་ས་ནས་འཐནོ་བཞིན་ཡོད་སྟབས་ཧངོ་ཀོང་མི་མང་ཚོས་
ངསེ་པར་དགོས་ཟནོ་གནང་དགསོ། ཕགོས་མཚྱུངས་ཐ་ེཝན་རང་བཙན་རྒལ་ཁབ་
ལ་ངསོ་ལེན་མ་བྱས་པར་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་ཁ་བལ་ཐབས་
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མེད་པའ་ིཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། མགགོས་མྱུར་ཟླ་སིྒལ་གཏངོ་རྒྱུའ་ིསྡགིས་སྐལུ་
ལན་མང་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒལ་ཁབ་བརན་ལྷངི་
ཡོང་བར་མཐའ་མཚམས་ཀི་ས་ཁྲུལ་བརན་ལྷངི་རྒྱུན་སྐྱངོ་དགསོ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གནད་
འགག་ཆེ་ཚྱུལ་བཤད་ནས། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀ་ེསི་ཐན་
གཉསི་ནང་བརན་ལྷངི་སྲུང་སྐྱབོ་ལ་བསདྙ་ནས་ཡྲུལ་ད་ེགཉསི་ཀི་མི་མང་ཐགོ་དམ་
བསྒགས་ཚབས་ཆེ་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། 

ལྷག་པར་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་དངེ་སྐབས་ལྷ་ོརྒ་ནག་རྒ་མཚོའི་ནང་རྒ་ནག་མི་
དམངས་བཅིངས་བཀལོ་དམག་མིས་དམག་དནོ་རྒ་བསྐྱདེ་ཀི་ལས་གཞིར་སྐྱནོ་
བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་བཞིན་པ་དང་། ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་རྒ་ནག་ཐགོ་འཛིན་
བཞིན་པའི་སིད་འཛིན་ཊམ་གི་སིད་བྱྱུས་ལ་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་
གསལ་འདནོ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། ད་ེས་ྔཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ཡོད་པའ་ིལྷ་ོརྒ་ནག་རྒ་
མཚོ་ཟརེ་བའི་ས་ཁྲུལ་ད་ེད་ཆ་རྒལ་སིྤའི་ནང་རྩདོ་གླངེ་ཆེ་ཤོས་ཀི་ས་ཁྲུལ་ཞིག་ཇི་
ལརྟ་ཆགས་པ་རེད། དའེ་ིརྒྱུ ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོན་ིརྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་
ཀི་རྒ་ནག་ལྷ་ོརྒ་ནག་རྒ་མཚོའི་མངའ་ཁྲུལ་ནང་དཔྲུང་འཇྲུག་གིས་དམག་དནོ་ཉནི་
རེ་བཞིན་རྒ་སྐྱདེ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་རྒལ་ཁབ་མང་པརོ་བརབ་ཟངི་ཚད་
མེད་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།  རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོཟརེ་བ་དའེ་ིནང་རྒ་ནག་བཅིངས་བཀལོ་
དམག་མིའ་ིལས་འགན་དང་དམིགས་ཡྲུལ་ན།ི རྒ་ནག་དམར་ཤོག་སདི་གཞུང་དང་
འག་ོའཁདི་ཀི་ལམ་སྟནོ་འགོ་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལྲུགས་ཀི་ལམ་ལྲུགས་ས་བརན་གི་སདི་
བྱྱུས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒབ་སྐྱརོ་དང་། རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་
ཀི་ས་ཁནོ་གཅིག་སིྒལ་གི་བདག་དབང་སྲུང་སྐྱབོ་དང་།  རྒ་ནག་ཕི་ཕགོས་ཀི་ཁ་ེ
ཕན་ལ་སྲུང་སྐྱབོ། ད་ེབཞིན་རྒལ་སིྤའ་ིཞི་བད་ེདང་འཕལེ་རྒས་ལ་གཞགོས་འདགེས་
བྱ་རྒྱུ ་སོགས་ཡིན་པ་བཤད་ཡོད། 

ཐངེས་འདརི་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒབ་ཤ་དཀར་པའོི་དམིགས་འབནེ་གཙོ་བ་ོཧངོ་
ཀངོ་དང་ཐ་ེཝན་གཉསི་བཞག་དགསོ་པའ་ིདམིགས་ཡྲུལ་ན།ི ས་ཁྲུལ་ད་ེགཉསི་ནང་
སརྔ་མེད་དམ་བསྒགས་དང་དཔྲུང་འཇྲུག་ཐགོ་རྒ་སྐྱདེ་ཀི་སདི་བྱྱུས་མངནོ་མེད་དནོ་
འཁལོ་ཡོང་ཐབས་ཆེད་ཡིན་སྟབས། ཧངོ་ཀངོ་དང་ཐ་ེཝན་མི་མང་རྣམས་གཟབ་
གྲྲུང་དགསོ་པའ་ིཉནེ་བར་བཏང་བ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།། །།  

རོམ་འདྱིརོམ་འདྱི་དབྱིན་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།    ༢༠༡༩༢༠༡༩  ཟླ་ཟླ་  ༧༧  ཚེས་ཚེས་  ༢༦།༢༦།

• https://tibet.net/chinas-white-paper-on-national-defense-a-sugar-coated-sabre/ 
• https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/khawaripa-speaks/chinas-

white-paper-on-national-defense-a-sugar-coated-sabre-4784/
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༼༡༡༽༼༡༡༽

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཐགོ་ “རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཐགོ་ “‘‘‘‘རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོརྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོ’’’’” ” 
ཟརེ་བའ་ིསནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ་ད་ེན་ིའཁབ་སྟནོ་ཁ་ོན་རེད།ཟརེ་བའ་ིསནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ་ད་ེན་ིའཁབ་སྟནོ་ཁ་ོན་རེད།

                

ཀྲུང་ག་ོགསར་པའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བྱ་གཞག་གངོ་འཕལེ་གི་ལོ་ ༧༠ ཞསེ་པའ་ིརྒབ་ཤ་དཀར་པ།ོཀྲུང་ག་ོགསར་པའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བྱ་གཞག་གངོ་འཕལེ་གི་ལོ་ ༧༠ ཞསེ་པའ་ིརྒབ་ཤ་དཀར་པ།ོ  

པར་ཁྲུངས། CCTVཔར་ཁྲུངས། CCTV

༄༅། །རྒ་ནག་རྒལ་སདི་སིྤ་ཁབ་ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་ཟརེ་བས།   
༼མི་དམངས་ཀི་ཆེད་ད་ུབད་ེསིྐྱད་སྐྲུན་ཞསེ་པ་སྟ།ེ ཀྲུང་ག་ོགསར་པའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་བྱ་གཞག་གངོ་འཕལེ་གི་ལོ་ ༧༠ ཞསེ་པའ་ིརྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོ༽ ཟརེ་བ་
ད།ེ  ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་བཏནོ་ཡོད།52  བྱདེ་བབ་ད་ེན་ིའཆར་ལ་ཉ་ེབའ་ིཕི་
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉནི་མོར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། གངོ་
ཚེས་ན་ིརྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཟརེ་བ་བཙྱུགས་ནས་མི་ལོ་ ༧༠ 

52  Seeking Happiness for people: 70 Years of  Progress on Human Rights in 
China, http://www.xinhuanet.com/English/2019-09/22/c_138412720.htm

འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་ཞིག་འཁལེ་ཡོད།   དསུ་ཆེན་ད་ེཆེད་མངགས་རྒས་སྤསོ་གཟ་ི
བརིད་ལནྡ་པ་ཞིག་བཟ་ོརྒྱུར་དམིགས་ནས་ལས་དནོ་ད་ེལརྟ་སྤལེ་བ་ཞིག་རེད།    

ད་ཐངེས་རྒབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིནང་ལེ་ཚན་བརྒད་འདགུ་ཅིང་།  ལེ་ཚན་དང་པ་ོ
བཞིའི་ནང་དསུ་སབྐས་གསྲུམ་ད་ུཆ་བགོས་ཀིས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་འཕལེ་རིམ་ལ་དཔྱད་
འདགུ  ད་ེདག་ན་ིམའ་ོཙེ་ཏུང་གི་དསུ་སབྐས་ནས་ཏངེ་ཞའ་ོཔངི་དང་ད་ལའྟ་ིཞི་ཅིང་
པངི་གི་དསུ་སབྐས་བར་རེད།  དཔྱད་པ་བྱདེ་སྟངས་དརེ་གཞིགས་སབྐས། རྒལ་སིྤ་
ཁ་ཆག་སྣ་རལ། རྒལ་ནང་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས། ཟརེ་བ་ལརྟ་དསུ་སབྐས་ད་ེདག་
རིང་རྒ་ནག་ནང་ལ་བཀ་ཤིས་ལོ་ལེགས་ཤ་སྟག་མ་གཏགོས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དངསོ་ཡོད་
གནས་སྟངས་བཟང་ངན་གི་ཆ་གཉསི་ཡོང་ཆོག་ཀང་ད་ེདག་རྩ་བ་ནས་བཀདོ་མེད། 
ལེ་ཚན་ལ་ྔཔའ་ིནང་བདོ་ཀིས་གཙོས་ ༼གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ས་ཁྲུལ་༽ ཟརེ་
བའི་ཚན་པ་དའེི་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་ཡར་རྒས་ཇི་ཙམ་བཏང་བ་དང་། གྲྲུབ་འབས་ཇི་ཙམ་ཐནོ་པའ་ིསྐརོ་ལ་རྒས་
བཤད་ནམ་མཁར་མི་ཤོང་བའ་ིཧམ་བཤད་བྱས་འདགུ  ལེ་ཚན་ལགྷ་མ་གསྲུམ་
པའོི་ནང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འགན་ཁྲུར་ལནྡ་པའི་ཐགོ་ནས་རྒལ་སིྤའི་ཐགོ་འགྲ་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་གངོ་འཕལེ་ཆེད་འབད་བརྩནོ་ཇི་ཙམ་བྱས་པའ་ིསྐརོ་བསི་འདགུ 

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ ༼རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོ༽ ནང་གང་བཤད་པ་ད་ེདག་དངསོ་ཡོད་
དང་བདནེ་གི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་མཆིས་ཚེ། རྒ་ནག་དཔནོ་རིགས་ཚོར་འཛམ་གླངི་
ནང་ཆེས་སནྙ་གྲགས་ཆེ་བའི་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་འབྲུལ་འཐྲུས་ཆོག་
ཀང་། ད་ེའད་རྩ་བ་ནས་མིན། ༼རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོ༽ ཟརེ་བའ་ིནང་བདནེ་པའ་ིཆ་
ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་ཅིང་།  རྒ་ནག་གཞུང་གིས་མ་ཡིན་ཡིན་ཁྲུལ་གིས་གཡོ་ཇྲུས་
འགོ་ནས་དབེ་ད་ེབཏནོ་པ་ན་ིགནས་དསུ་ཚོད་རིྩས་ཀིས་འཁབ་སྟནོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་
ཟད།  དརེ་བརནེ་བསམ་ཤེས་ཅན་གི་སྐྱ་ེབ་ོམཆོག་དམན་སྲུ་ཞིག་གིས་དབེ་ད་ེཀླགོ་
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སབྐས།  ༼ཨ་ཙི། རྒབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིགཏམ་ད་ེདངསོ་བདནེ་ཡིན་ན་ཅི་མ་རྲུང་༽ 
སམྙ་པའ་ིཕངས་སེམས་སྐྱ་ེརྒྱུ ་ཙམ་ལས་བྱ་ཐབས་གཞན་ཟད།  རྒབ་ཤ་དཀར་པའོ་ི
ནང་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཟརེ་བ་བཙྱུགས་
པ་ནས་བཟྲུང་ད་བར་རྒ་ནག་གི་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་འཕལེ་རིམ་ལ་མཚོན་ན། ཡར་
རྒས་དང་བཟང་ཕགོས་འབའ་ཞིག་བྱྱུང་ཡོད་པ་བཤད་པ་མ་གཏགོས། གྲངས་ཉུང་
མི་རིགས་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་བཞིན་པའ་ིམི་མང་ཚོར་མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་ ༼མདནུ་
མཆོངས་ཆེན་མོ་༽ ཟརེ་བའ་ིསདི་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱདེ་སབྐས་མྲུ་ག་ེཐབེས་ནས་ཤི་
བ་དང་། ངལ་རྩལོ་བསྒྱུར་བཀདོ་འགོ་དཀའ་སྡགུ་ཇི་ཙམ་མངས་པ། ལགྷ་པར་རིག་
གནས་གསར་བརའེི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས་མི་མང་ལ་གཉའ་གནནོ་བཤུ་གཞོག་
དང་གདགུ་རྩྱུབ་མནར་གཅདོ་ཇི་ཙམ་བཏང་བ། ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་རྒ་
ནག་རྒལ་ས་པ་ེཅིང་གནམ་སྡ་ེསྒ་ོམོའི་ཐང་ཆེན་ད་ུརྒ་ནག་གཞུང་གིས་མང་གཙོ་
དནོ་གཉརེ་བ་སླབོ་ཕྲྲུག་དང་དག་ེརན། ཕ་མ། མི་མང་བཅས་ཀི་ཐགོ་སྡགི་པ་མིག་
བཙྱུམས་ཀིས་ལགྕས་ཁབ་འཁརོ་ལོ་བཏང་ནས་བརིས་པ་དང་། མེ་མདའ་བརྒབ་
ནས་དམར་གསོད་བཏང་བ། འཛིན་བཟྲུང་བཙོན་འཇྲུག་བྱས་པ། སོགས་རང་གི་
མི་མང་ཐགོ་སིྐྱ་གཡའ་དགོས་པའི་མི་གསོད་ལག་དམར་བའི་བྱདེ་སྟངས་ད་ེདག་
སནྙ་ཐའོི་ནང་ཟྲུར་ཙམ་ཡང་མ་བཀོད་ཀང་ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་ཇི་ཙམ་འབད་ཀང་ནམ་
ཡང་ཟྲུབ་ཐབས་མེད། གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་སནྙ་ཐརོ་མ་བཀདོ་པ་ན་ིངའ་ིབསམ་ངརོ་
གོང་མའི་གནའ་རས་ཤུལ་བཞག་གི་ཕྲུང་པའོི་གསེབ་ཏུ་གསོག་འཇགོ་བྱས་ནས་
ཉར་ཡོད་ཚོད་འདགུ

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒབ་ཤ་དཀར་པའོི་ནང་རྒ་ནག་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་
ས་ཁྲུལ་ད་ུམི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གི་ཐབོ་ཐང་སྤད་ཚྱུལ་ཆེར་རླམོ་ཞིང་། 
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་གནས་ཀི་དཔནོ་རིགས་ད་ེདག་ས་གནས་མང་ཚོགས་རང་
གིས་བདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བའ་ིདམངས་ཀི་དབྲུ་འཁདི་ཡིན་ཚྱུལ་འཁགོ་བཤད་བྱས་པ་

མ་ཟད།  རྒ་ནག་གཞུང་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ས་ཁྲུལ་ད་ེདག་ནང་ཤེས་
ཡོན་ཡར་རྒས་དང་སདྐ་ཡིག་སྲུང་སྐྱབོ་ཐད་འབད་བརྩནོ་ཧ་ཅང་བྱས་སྐརོ་བཤད།  
འནོ་ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུ་བརིྩ་བཞིན་པའི་བདོ་མི་ཚོས་
དངསོ་མངོ་བདནེ་པའ་ིཐ་ཚིག་བསྒགས་པ་ལརྟ་ན།  འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༦༠ རིང་
རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟྲུང་བྱདེ་པའ་ིདསུ་ཡྲུན་རིང་། བདོ་རང་སྐྱངོ་
ལྗངོས་ཟརེ་བའ་ིནང་ཏང་གི་དྲུང་ཆེ་ ༡༤ བྱྱུང་ཡོད། ད་ེཁངོས་ནས་ཚོགས་མི་
ཡོངས་རགོས་རྒ་ནག་ཧན་མི་རིགས་ཡིན་པ་རེད། ཏང་གི་དམའ་རིམ་ཏང་གི་འག་ོ
འཁདི་རིམ་པའ་ིཁདོ་བདོ་མི་ཁག་ཅིག་སླབེས་ཡོད། འནོ་ཀང་ཚོགས་འདའུ་ིའགྲ་ོ
ལྲུགས་དང་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས། ཐག་གཅདོ་ཡོངས་རགོས་རྒ་རིགས་ཏང་ཡོན་
ལས་བྱདེ་པ་ཁ་ོནས་བྱས་པ་མ་གཏགོས་བདོ་མི་ཏང་ཡོན་ཚོར་དབང་ཆ་རྩ་བ་ནས་
མེད་པ་རེད། རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོཟརེ་བའ་ིད་ཐངེས་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ་དའེ་ིནང་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱབོ་དགོས་གལ་སྐརོ་འགྲལེ་བཤད་བྱས་ཡོད། 
དནོ་དངསོ་ནི་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའི་ལོ་ང་ོདྲུག་ཅྱུའི་རིང་སིད་བྱྱུས་འད་
མིན་ལ་བསདྙ་ནས་ཐབས་བརྒ་བྱྱུས་སྟངོ་འགོ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ད་ེགྲལ་རིམ་གཉསི་
པའ་ིམི་སེར་གི་སདྐ་ཡིག་ཅིིག་ཏུ་གྱུར་ཟནི་པ་རེད།  དཔརེ་ན་ཚོང་ལས་གཉརེ་
དགསོ་བྱྱུང་ནའང་འད།  གཞུང་གི་ལས་ཀའ་ིག་ོསབྐས་བཙལ་དགསོ་བྱྱུང་ནའང་
འད།  ག་ླཕགོས་ཆེ་གྲས་ཀི་ལས་རིགས་ཐབོ་དགསོ་ན། ངསེ་པར་རྒ་སདྐ་མ་ཤེས་
པར་འགྲ་ོས་རྩ་བ་ནས་མེད་པའ་ིལམ་ལྲུགས་གཏན་ལ་ཕབ་ཟནི།  དརེ་བརནེ་བདོ་
མི་ཚོས་རྒ་སདྐ་མ་ཤེས་པར་བདོ་སདྐ་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་འཚོ་བ་འཁལོ་ཐབས་དཀའ་
བའ་ིགནས་སྲུ་ལྷུང་ཡོད།  ཕགོས་མཚྱུངས་བདོ་མི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ཏུ་སླབོ་གྲྲྭའ་ིགུང་
སེང་དང་བསྟནུ་བདོ་ཕྲྲུག་ཚོར་དང་བངླས་ཀིས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་ཁདི་བྱདེ་སལོ་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་བྱས་ནས་ད་ཆ་ད་ེརིགས་རྩ་བ་
ནས་མི་ཆོག    
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ད་ེཡང་རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོཟརེ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ༼གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་
ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱབོ་བྱས་ཡོད། བ་ླསྤྲུལ་ཡང་སདི་རྩད་གཅདོ་ཀི་ལམ་
ལྲུགས་ད་ེབདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་ཐྲུན་མིན་ཉམས་བཞསེ་ཡིན་སྟབས།  དབྲུས་
དང་ས་གནས་སདི་གཞུང་གིས།  རང་སྐྱངོ་ས་ཁྲུལ་སོ་སོའ་ིནང་ལམ་ལྲུགས་ད་ེ
དག་སྲུང་སྐྱབོ་བྱས་ཡོད།༽ ཅསེ་བཤད།   ད་ེན་ིབདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་
གི་རང་དབང་ལ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱུ ་
མཚན་ན།ི བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསྤྲུལ་ཡང་སདི་རྩད་གཅདོ་ཞུ་རྒྱུའ་ིལམ་
སལོ་ད་ེན་ིབདོ་མིའ་ིཐྲུན་མིན་ནང་ཆོས་ཉམས་བཞསེ་དང་འབལེ་བ་ཡོད།  དརེ་
བརནེ་བ་ླསྤྲུལ་ཡང་སདི་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་༸རྒལ་བའ་ིཡང་སདི་ཐག་གཅདོ་ཞུ་
རྒྱུ ་ཟརེ་བ་ན།ི སལོ་རྒྱུན་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བསྟན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པས་
དབྲུ་ཁདི་པའ་ིབདོ་མི་ནང་པ་ཚོ་དང་། འབལེ་ཡོད་སོག་པ་ོདང་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིནང་
པའ་ིདད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ཀིས་བ་ླལའྷ་ིལྲུང་བསྟན་དང་། གངོ་མའ་ིའདའ་ཁའ་ིཞལ་
ཆེམས་སོགས་གཞི་རྩར་འཛིན་ནས་༸རྒལ་བའི་ཡང་སིད་འཁྲུལ་བལ་ཡིན་མིན་
ཐག་གཅདོ་ཞུ་དགསོ་པ་མ་གཏགོས་རང་སྣང་གང་དན་གིས་༸རྒལ་བའི་ཡང་སིད་
ཐག་གཅདོ་ཞུ་རྒྱུའ་ིབདག་དབང་སྲུ་ལའང་མེད་ཅིང།  ལགྷ་པར་ཆོས་དགུ་ཏུ་ལ་ྟ
བའི་རྒ་ནག་གུང་བན་རིང་ལྲུགས་ཀི་འགོ་གཙོར་རླམོ་བཞིན་པའི་ད་ལྟའི་རྒ་ནག་
དམར་པའོ་ིདབང་འཛིན་པ་ཚོར་ད་ེབས་ཡོང་ཤེས་ཐབས་བལ། རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་བ་ླསྤྲུལ་གི་ཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་ད་ོདམ་བྱདེ་ཐབས་དང་
རྒལ་ཁབ་ཀི་ཆོས་ལྲུགས་ལས་དནོ་ཆེད་ཀི་༼བཀའ་ཁབ་ཨང་ལ་ྔཔ་༽ ཟརེ་བ་ཕིར་
བསྒགས་བྱས་ཏ་ེབླ་སྤྲུལ་ངསོ་འཛིན་གཏན་འབབེས་བྱས་པའི་བྱ་སྤདོ་ད་ེདག་ལ་
བརནེ་ནས་བདོ་མི་ནང་པ་ཚོའ་ིསེམས་ཁམས་ལ་ར་ཁ་ཆེན་པ་ོབཟ་ོབཞིན་ཡོད། རྒ་
ནག་དཔནོ་རིགས་ཚོས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་༸སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་

གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ལ་ཐ་ེཇྲུས་བྱ་རྒྱུའི་སིད་བྱྱུས་འདིང་བཞིན་པ་ད་ེ
དག་ངསེ་པར་མཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ། 

ཟླ་བ་སྔནོ་མར་རྒལ་ས་ལྷ་སར་རྒ་ནག་གཞུང་འབལེ་གིས་བདོ་མི་དགེ་འདནུ་པ་
བརྒ་ཙམ་ལ་སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཟརེ་བ་སྤལེ་ནས་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླ
སྤྲུལ་ཡང་སིད་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཡོངས་རགོས་རྒ་ནག་གཞུང་ཁ་ོནར་
ཡོད་ཚྱུལ་དང་། ལགྷ་པར་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་ད་ེལརྟ་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རྒྱུའ་ིདབང་ཆ་
ད་ེསལོ་རྒྱུན་གི་བདག་དབང་ཡིན་ཚྱུལ་འཁགོ་བཤད་སྣ་ཚོགས་བྱས་མཐར། དག་ེ
འདནུ་པ་ཚོས་ཀང་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསྤྲུལ་ཡང་སདི་དང་འབལེ་བའ་ིཏང་
གི་ཐག་གཅོད་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་དརེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརིྩ་བཀུར་དང་རྒབ་
སྐྱརོ་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིསྡགིས་སྐལུ་ཡང་བྱས་ཡོད།

ད་ེལ་ྟབྲུའ་ིབྱདེ་བབ་སྐྱྱུག་བ་ོཅན་ན་ིབདོ་མིའ་ིབླ་ོདགུག་རྒྱུའ་ིཚབ་ཏུ་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་
ཞནེ་པ་གཏངི་ནས་ལོག་རྒྱུ ་རེད། རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོདའེ་ིལེ་ཚན་མཐའ་མ་གསྲུམ་གི་
ནང་ད་ུརྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒལ་ཁབ་ཀི་ཁམིས་སིྒག་ས་བརན་བཟསོ་པ་དང་། རྒལ་
སིྤའི་ཐགོ་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སྲུང་སྐྱབོ་ཀི་ལས་འགུལ་ནང་འགན་ཁྲུར་ལནྡ་པའི་
ཆ་ཤས་བངླས་ཚྱུལ། ད་ེཙམ་མ་ཟད་རྒལ་སིྤའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་བབ་
ཡར་རྒས་ཆེད་ཞབས་འདགེས་རྒ་ཆེ་བསྒྲུབས་ཚྱུལ་བཀདོ་པ་དརེ་རྒལ་སིྤའི་འགྲ་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྲུང་སྐྱབོ་པ་ཚད་ལནྡ་ཚོས་ཁལེ་དགདོ་ཤོར་ངསེ་ཡིན།   རྒ་ནག་
གཞུང་གིས་མ་ཡིན་ཡིན་ཁྲུལ་གི་གཡོ་ཇྲུས་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀང་བདནེ་པའི་གནས་
ལྲུགས་གང་ཡིན་པ་ན་ིལོང་བའི་བལསྟ་ཀང་རྒལ་ཁམས་ཟརེ་བའི་དཔ་ེལརྟ་གནས་
རྒྱུ ་ན་ིཟླགོ་ཏུ་མེད་པའ་ིདངསོ་པའོ་ིགཤིས་ལྲུགས་ཡིན། 

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཕགོས་གཅིག་ནས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སྲུང་སྐྱབོ་བྱདེ་ཚྱུལ་
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བཤད་ཀང་།  བདོ་མི་ཚོས་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒལ་ཚོགས་སྲུ་འགྲ་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་ཆེད་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས་དསུ་རག་ཏུ་དརེ་འགོག་རྐནེ་བཟ་ོ
བཞིན་ཡོད། དཔརེ་ན།  འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༢ ནང་སྲུད་སི་གྲངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝར་
རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིརྒ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁྲུངས་ཀིས་རྒལ་ཚོགས་ལ་སནྙ་ཞུ་ཞིག་
ཕྲུལ་བ་བརྒྱུད། བདོ་མིས་གཙོས་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལས་འགུལ་བ་མི་གྲངས་ 
༡༥ ཡོད་པ་ད་ེདག་རྒལ་ཚོགས་ནང་ཞུ་གཏུག་སྤལེ་རྒྱུར་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡམོ་
བྱདེ་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད།53 ཕགོས་མཚྱུངས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་
གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པའི་སིད་གཞུང་གཞན་དང་ངན་པ་ལག་སྦྲལེ་གིས།  
ལི་ཡྲུལ་ཡྲུ་གུར་་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སྲུང་སྐྱབོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་
ལའང་འགགོ་རྐནེ་བཟ་ོཐབས་སྣ་ཚོགས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།  རྒལ་སིྤའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་སྲུང་སྐྱབོ་ཚན་པའ་ིནང་ལ་མཚོན་ན། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒལ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་གཞན་ཙམ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་རྒ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་
ཟརེ་བའི་དཔལ་འབྱརོ་སིད་བྱྱུས་གསར་པ་དརེ་མོས་མཐྲུན་བྱདེ་མཁན་རྒལ་ཁབ་
ཚོར་ལགྷ་པར་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་བཞིན་འདགུ ད་ེཡང་ལོ་ལ་ྔརེའ་ིམཚམས་སྲུ་
རྒལ་ཚོགས་ཀིས་དསུ་བཀག་རྒས་བཅད་ཐགོ་རྒལ་ཁབ་སོ་སོའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ། སྔ་ྔལོར་རྒ་ནག་
ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་རྒལ་སིྤའི་ཚོགས་མིའི་རྒལ་
ཁབ་ཚོས་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒལ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མིའི་རྒལ་ཁབ་གཞན་ཚོ་ལ་རྒ་ནག་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་སྐརོ་ལ་སདྐ་ཆ་བཤད་སབྐས་བཟང་ཕགོས་རྐང་རྐང་མ་གཏགོས་སྐྱནོ་བརདོ་
བྱདེ་མི་ཆོག་པའ་ིཉནེ་བར་བཏང་བ་མ་ཟད།  གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིའགྲ་ོབ་

53  China, Saudi Arabia, Venezuela in hot seat at U.N. rights forum, https://
www.reuters.com/article/us-un-rights/china-saudi-arabia-venezuela-in-hot-seat-at-
un-rights-forum-idUSKCN1QB1S8

མིའི་ཐབོ་ཐང་སྲུང་སྐྱབོ་ཚོགས་པར་རྒལ་ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་འགགོ་
རྐནེ་བཟསོ་པ་དང་དསུ་མཚྱུངས་རྒ་ནག་གཞུང་འབལེ་གི་ཚོགས་པ་གང་མང་རྒལ་
ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་བཅྱུག་པ་བརྒྱུད།  ཁི་སྤང་ལག་སྦྲལེ་གི་ཚོགས་པ་
ད་ེདག་གིས་རྒལ་ཚོགས་ནང་ཆེད་མངགས་སདྐ་གསང་མཐནོ་པསོ་རྒ་ནག་ལ་རྒབ་
སྐྱརོ་གི་ལས་འགུལ་རྒ་ཆེ་སྤལེ་འདགུ54  

མདརོ་ན། རྒ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་གིས་བདོ་གཙོ་གྱུར་རྒ་ནག་ནང་གི་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་བཏང་བའི་བྱ་ངན་ད་ེདག་འགབེ་
སྲུང་ཆེད་ཐངེས་འདིར་རྒ་ནག་རྒལ་སིད་སིྤ་ཁབ་ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་
ཁང་ཟརེ་བས། ༼མི་དམངས་ཀི་ཆེད་ད་ུབད་ེསིྐྱད་སྐྲུན་ཞསེ་པ་སྟ།ེ ཀྲུང་ག་ོགསར་
པའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བྱ་གཞག་གངོ་འཕལེ་གི་ལོ་ ༧༠ ཞསེ་པའ་ིརྒབ་ཤ་
དཀར་པ།ོ༽ ཟརེ་བ་ད་ེབཏནོ་པ་ཞིག་རེད།  རྒ་གཞུང་གིས་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
སྲུང་སྐྱབོ་ཐད་ཀྲུང་གའོ་ིཕྲུལ་བྱྱུང་གི་བྱས་རསེ། ཟརེ་བ་དང་། བདོ་ནང་སིྤ་ཚོགས་
རིང་ལྲུགས་ཀི་ལ་ྷཡྲུལ་སྐྲུན་པ་ཟརེ་བ་ད་ེདག་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་ཡིན་ཚེ་འཛམ་གླངི་
མཉམ་འབལེ་རྒལ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་དང་། གཞུང་འབལེ་མི་སྣ། གསར་འགདོ་པ། 
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛྲུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་བདོ་ནང་འགྲ་ོའཇྲུག་དགོས་པ་མ་ཟད།  
རང་དབང་ཐགོ་ནས་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་རགོ་ཞིབ་བྱདེ་འཇྲུག་དགསོ།   ད་ེ
ལརྟ་བྱདེ་མི་ཕདོ་ཚེ་ཐངེས་འདརི་རྒལ་ཁབ་དབྲུ་བརྙསེ་པའི་དསུ་ཆེན་དང་བསྟནུ། 
༼རྒབ་ཤ་དཀར་པ་ོ༽ ཟརེ་བའ་ིསནྙ་ཐ་ོའད་ཆགས་པ་ོབཏནོ་པ་ད་ེན།ི ལོ་ང་ོ ༧༠ 
རིང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་ཇི་ཙམ་བཏང་
བའ་ིཔར་རིས་ང་ོམ་འགབེ་སྲུང་བྱདེ་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། སྟབོས་ཆེན་རྒལ་ཁབ་

54  Council on Foreign Relations, Is China Undermining 
Human Rights at the UN? https://www.cfr.org/in-brief/china-
undermining-human-rights-united-nations
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ཞིག་གི་བྱ་སྤདོ་དང་ཡོངས་སྲུ ་རྒབ་འགལ་འགྲ་ོངསེ་ཡིན་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དཔང་པ་ོ
བྱདེ་ངསེ།།  །།

རོམ་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།རོམ་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།    ༢༠༡༩༢༠༡༩  ཟླ་ཟླ་  ༩༩  ཚེས་ཚེས་  ༢༤།༢༤།

• https://tibet.net/chinas-white-paper-on-human-rights-a-blatant-farce/

*******

༼༡༢༽༼༡༢༽

རྒ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀིས་བཤད་པ་ད་ེའཁགོ་བཤད་རེད།རྒ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀིས་བཤད་པ་ད་ེའཁགོ་བཤད་རེད།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་ ༩༦ འཁོར་བའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུས་སབས་ཀྱི་འད་པར། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡། པར་
ཁུངས། He Penglei via Reuters/File photo

༄༅། །རྒ་གར་ནང་ཡོད་པའ་ིརྒ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་སྲུན་ཝ་ེཌནོ་ Sun 
Weidong ཟརེ་བ་ཁ་ོཔས་ ༼ཡར་རྒས་ཀི་ཕགོས་སྲུ་སྙགེ་བཞིན་པའ་ིཀྲུང་གའོ་ི
བདོ་ལྗངོས་ཀི་ལོ་རྒྱུས།༽ ཞསེ་འཁགོ་བཤད་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསདླ་པའ་ིདཔྱད་རྩམོ་
ཞིག་རྒ་གར་གི་གསར་ཤོག་ཧནི་ད་ུསི་ཐན་དསུ་བབ་ Hindustan Times ནང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉནི་འདནོ་སྤལེ་བྱས་ཀང་ནང་དནོ་ལ་བདནེ་པའ་ི
ཆ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་ཅིང་། གཞན་མག་ོབ་ོརངོས་སྲུ་འཇྲུག་རྒྱུ ་ཁ་ོནའ་ིབྱདེ་བབ་
ད་ེན།ི རྒ་ནག་གཞུང་གིས་གང་བཤད་ལ་འཛམ་གླངི་གིས་ཆ་འཇགོ་དང་ཡིད་ཆེས་
བྱ་རྒྱུ ་རེད་བསམ་པའ་ིརེ་སྟངོ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པརོ་མཚོན། གསར་ཤོག་
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ནང་གནས་ཚྱུལ་ད་ེཐནོ་པའི་ཕི་ཉནི་དརེ་རྒ་ནག་གཞུང་འབལེ་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པའི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཤིང་ཧྭ་གསར་ལས་ཁང་གིས་གཡམ་རྒྱུགས་ཀིས་དཔྱད་རྩམོ་
ད་ེབཞིན་འདནོ་སྤལེ་བྱས་ཡོད། བྱདེ་བབ་དརེ་ཧང་སང་དགསོ་པ་དང་ཡ་མཚན་
སྐྱ་ེདགསོ་པ་ག་ལ་ཡོད། བདོ་མིར་མཚོན་ན་རྒ་ནག་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ་མི་
ལོ་ ༦༠ རིང་དཀའ་སྡགུ་སྣ་ཚོགས་མངས་དང་མངོ་བཞིན་པ་མ་གཏགོས། རྒ་ནག་
གཞུང་གིས་བཤད་པ་ལརྟ་རྒ་ནག་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ བདོ་མིའ་ིའཚོ་བར་
ཡར་རྒས་བཏང་རབས་དང་ཆོས་དད་རང་མོས་ཐབོ་ཡོད་རབས་བཤད་པ་ད་ེདག་
སྐྱག་རྲུན་ཁ་ོན་རེད། དནོ་དངསོ་ན།ི ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེབདོ་མི་རྣམས་རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་བཙན་བཟྲུང་འགོ་འདས་པའ་ིམི་ལོ་ ༦༠ རིང་སྡགུ་སྦྱངོ་མནར་གཅདོ་ཚད་
མེད་མངས་དང་མངོ་བཞིན་པ་དང་། གཉའ་གནནོ་བཤུ་གཞགོ་དང་སྲུན་གཙེར་སྣ་
ཚོགས་བྱས་ནས་བདོ་མི་རྣམས་ལྲུས་སེམས་གཉསི་ཀ་སྡགུ་ལ་སྦྱརོ་བཞིན་ཡོད། ད་ེ
ལརྟ་ནའང་རྒ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་སྲུན་ཝ་ེཌནོ་ Sun Weidong ཟརེ་བ་ཁ་ོཔས། 
༼བདོ་ན་ིགནའ་ས་ྔམོ་ནས་རྒ་ནག་གི་ཆ་ཤས་རེད་་་ད་ལ་ྟབདོ་ན་ིཡར་རྒས་ཀི་ཕགོས་
སྲུ་གམོ་པ་མདནུ་སྤ་ོབྱདེ་བཞིན་ཡོད།༽ ཅསེ་བཤད་པ་མ་ཟད་བཤད་ས་དའེང་རྒ་
གར་གི་ས་ཐགོ་ཏུ་བཤད་པ་རེད། ད་ེལརྟ་ངན་བྱས་ང་ོལ་འཁརེ་ནས་ཧམ་པ་རི་
ཙམ་བཤད་ཕདོ་པ་ན་ིཧང་སང་དགསོ་པ་ཞིག་རེད། གང་ཡིན་བརདོ་ན། རྒ་ནག་གི་
བཙན་བཟྲུང་འགོ་བདོ་མི་ཚོས་དཀའ་སྡུག་ཇི་ཙམ་མངས་པའི་གནས་ཚྱུལ་གསལ་
རགོས་ཡག་ཤོས་ཡོད་མཁན་ད་ེརྒ་གར་བ་ཆགས་ཡོད། འདརི་ཕྲན་ནས་ལོ་རྒྱུས་
ལ་གཞི་བཅལོ་ཏ་ེརྒ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པ་དང་རྒ་རིགས་འགོ་འཁིད་ཚོར་གསལ་
བཤད་ཚིག་འགའ་ཞུ་རྒྱུར། 

དསུ་རབས་བདནུ་པའི་ནང་བདོ་ར་ེཆོས་རྒལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་དཔའ་མཛངས་
སྙངི་སྟབོས་ཆེན་པསོ་རྒ་དམག་དང་འཐབ་ནས་གཡྲུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒལ་རསེ། 

གངོ་མ་ཐང་གི་སས་མོ་ཀངོ་ཇ་ོབཙྱུན་མོར་བསངླས། ཀངོ་ཇ་ོན་ིསངོ་བཙན་སམྒ་
པའོ་ིབཙྱུན་མོ་ལ་ྔཔ་ཡིན་པ་ལས་བཙྱུན་མོ་རན་ཤོས་མིན། ཕགོས་མཚྱུངས་བདོ་
བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་ལ་མཚོན་ནའང་མཁན་སླབོ་ཆོས་གསྲུམ་སྐབས་ནས་བདོ་ད་ུ
སངས་རྒས་ཀི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒས་པ་མ་གཏགོས་བདོ་ད་ུརྒ་ནག་ནས་ནང་ཆོས་
དར་བ་རེད་ཟརེ་བ་ན་ིལོ་རྒྱུས་ལ་རྒྱུས་མངའ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་བིྱས་པའི་སྣང་ཚྱུལ་
ཙམ་ད་ུཟད། ལོ་རྒྱུས་གཞིར་བཅས་ཏ་ེབཤད་ན། རྒ་གར་འཕགས་པའ་ིཡྲུལ་ནས་
ལོ་པཎ་ད་ུམ་བདོ་ད་ུབྱནོ་ནས་བཀའ་བསྟན་རྣམས་བདོ་སྒྱུར་ཞུས་ཏ་ེམད་ོསྔགས་
ཀི་ཟབ་ཆོས་རྣམས་ཉམས་བཞེས་རྒྱུ ན་འཛིན་དར་སྤ ེལེ་ཆེས་ཆེར་མཛད་པ་དང་། 
བདོ་མིའི་བསམ་བླའོི་བག་ཆགས་ནང་རྒ་གར་འཕགས་པའི་ཡྲུལ་ཞསེ་བརདོ་སབྐས་
སངས་རྒས་བཅོམ་ལནྡ་འདས་ཀི་ཆོས་ཀི་འབྱྱུང་ཁྲུངས་རྩདོ་མེད་ཡོང་གྲགས་སྲུ ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་བ་དང་། ལགྷ་པར་སྟནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་འཁྲུངས་གནས་
ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ལ་བརིྩས་ནས་རྒ་གར་ད་ུནང་ཆོས་དནོ་གཉརེ་བྱས་ནས་ཕབེས་
མཁན་བདོ་མི་མང་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།  རྒ་ནག་ལ་མཚོན་ན་བདོ་མིས་ནང་ཆོས་སླབོ་
ཁདི་བྱདེ་ཡྲུལ་ཞིག་མ་གཏགོས། རྒ་མིའ་ིབ་ླམའ་ིསར་ནས་བདོ་མིས་ནང་ཆོས་
ཞུས་ཟརེ་བ་ལོ་རྒྱུས་ནང་ད་བར་མིག་ལནྡ་སྐྱསེ་བྲུ་སྲུས་ཀང་མཐངོ་མངོ་མེད། དརེ་
བརནེ་རྒ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་དསེ་བདོ་ད་ུསངས་རྒས་ཀི་བསྟན་པ་ད་ེརྒ་ནག་ནས་
དར་ཚྱུལ་བཤད་པ་ན་ིལོ་རྒྱུས་ལ་འཁགོ་བཤད་བྱས་པ་ཁ་ོནར་ཟད།  སོག་པ་ོ
ཀུབ་ལེ་ཁང་གིས་ (༡༢༦༠- ༩༤) སོག་པའོ་ིཤར་ཕགོས་ཀི་ས་ཁྲུལ་ཁག་དབང་ད་ུ
བསྡསུ་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༢༧༡ ལོར་ཡོན་རྒལ་རབས་གཏདོ།  འནོ་ཀང་ཡོན་རྒལ་
རབས་འག་ོམ་ཚྱུགས་གངོ་ནས་སོག་པའོ་ིརྒལ་པ་ོག་ོདན་ཁང་དང་། ཀུབ་ལེ་ཁང་
གི་དསུ་སབྐས་ནས་བདོ་སོག་ཆོས་ཡོན་གི་འབལེ་བ་ཚྱུགས་ཟནི་པ་རེད། ཕི་ལོ་ 
༡༢༧༩ ལོར་སོག་པའོ་ིརྒལ་པ་ོཀུབ་ལེ་ཁང་གིས་རྒ་ནག་སྲུང་རྒལ་བརྒྱུད་ཀི་ལྷ་ོ
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ཕགོས་ས་ཁྲུལ་མངའ་དབང་ད་ུབསྡསུ་ནས་རིམ་བཞིན་རྒ་ནག་ད་ེསོག་པ་ོཡོན་རྒལ་
རབས་ཀིས་དབང་སྒྱུར་འགོ་བཙྱུད་ཡོད། དརེ་བརནེ་རྒ་ནག་ན་ིསབྐས་དརེ་སོག་
པ་ོཡོན་རྒལ་རབས་ཀིས་དབང་བསྒྱུར་བྱ་ཁ་ོན་མ་གཏགོས་དབང་སྒྱུར་བྱདེ་རྩ་བ་
ནས་ཆགས་མེད། སོག་པསོ་བདོ་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་དསེ་བདོ་རྒ་ཁངོས་ཡིན་པ་
བསྒྲུབ་ཐྲུབ་ཟརེ་ན། བདོ་དང་རྒ་ནག་གཉསི་ཀར་སོག་པསོ་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཡོད་
སྟབས་བདོ་དང་རྒ་ནག་གཉསི་ད་ལའྟ་ིཆར་སོག་པའོ་ིམངའ་ཁངོས་རེད་ཟརེ་དགསོ་
པ་ན་ིརིགས་འགྲ་ེམཚྱུངས་པའ་ིཕིར།  

ཕི་ལོ་ ༡༣༦༨ ལོར་རྒ་ནག་སོག་པའོ་ིདབང་འགོ་ནས་ཐར་སབྐས་བདོ་ལ་མཚོན་ན་
ལོ་བཅ་ོབརྒད་གངོ་ཙམ་ནས་སོག་པའོ་ིདབང་འགོ་ནས་ཐར་ཟནི། རྒ་ནག་སོག་པའོ་ི
དབང་འགོ་ནས་ཐར་རསེ་ཕི་ལོ་ (༡༣༦༨ – ༡༦༤༤) ལོར་རྒ་ནག་མིང་རྒལ་
རབས་འག་ོཚྱུགས་པ་དང་། ཡོན་དང་མིང་རྒལ་རབས་ཀི་ས་ཁ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་
ཆ་ཁག་ཏུ་བདོ་རྒ་ཁངོས་ཡིན་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉདི་ནས་གསལ་མེད། ཡིག་རྙངི་ད་ེདག་
ནང་བདོ་ཟརེ་བ་ད་ེརྒ་ནག་གི་ཕི་ལ་ཡོད་པའ་ིརང་བཙན་གཙང་མའ་ིརྒལ་ཁབ་ཅིག་
ལ་ངསོ་འཛིན་བྱས་ཡོད། 

ཡོན་རྒལ་རབས་ཀི་མངའ་འགོ་ཏུ་སོག་པ་ོཚོ་ཁག་བཅྱུ་གཉསི་ཡོད། དའེ་ིཁངོས་
སྲུ་བདོ་ད་ེཚྱུད་མེད། ད་ེན་ིབདོ་ནང་སིྤར་སོག་པའོ་ིདབང་ཤུགས་སླབེས་ཡོད་ཀང་
ཕི་ལོ་ ༡༢༥༣ ཙམ་ནས་བདོ་ནང་ས་སྐྱའ་ིབ་ླམ་རིམ་བྱནོ་གིས་བདོ་ཀི་སདི་དབང་
འཛིན་པ་མ་གཏགོས་སོག་པསོ་ཐད་ཀར་བདོ་ཀི་སདི་དབང་བཟྲུང་བ་མེད། ཕི་ལོ་ 
༡༥༩༤ ལོར་མིང་རྒལ་རབས་ཀིས་རྒ་ནག་དབང་སྒྱུར་བྱས་པའ་ིདསུ་སབྐས་སྲུ་རྒ་
མི་ཁམིས་ཀི་སླབོ་སྟནོ་པ་ཝང་ཟརེ་བས་རྒ་ནག་གི་ས་ཁ་ཞིག་བསི་འདགུ ས་ཁ་དའེ་ི
ནང་དའུང་བདོ་ད་ེརྒ་ནག་གི་ཕི་རོལ་ད་ུཡོད་པའི་ས་ཁྲུལ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱས་
པ་མ་གཏགོས་རྒ་ནག་གི་ས་ཁངོས་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་དསུ་ནམ་ཡང་ངསོ་འཛིན་བྱས་

མེད་པ་མ་ཟད། བདོ་ད་ེཡོན་དང་མིང་རྒལ་རབས་གཉསི་ཀའ་ིམངའ་ཁངོས་ཤིག་
ཡིན་པར་ཡང་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་གསར་རྩམོ་བྱས་ན་མ་གཏགོས་
དངསོ་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་གང་དའུང་གསལ་མེད། 

ཆིང་རྒལ་རབས་དང་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསྤྲུལ་ཡང་སིད་ལམ་ལྲུགས་ཀི་
འབལེ་བར་མཚོན་ནའང། ཐགོ་མར་ང་ཚོས་ཤེས་དགསོ་པ་ན།ི ཆིང་རྒལ་རབས་
ད་ེམན་ཇྲུའ་ིམི་རིགས་ཡིན་པ་ལས་རྒ་མི་རིགས་མིན། མན་ཇྲུའ་ིཆིང་རྒལ་བརྒྱུད་
ད་ེཕི་ལོ་ ༡༦༤༤ ལོར་ཐགོ་མར་བྱྱུང་ཞིང་། རྒལ་མཆོག་༸སྐ་ུཕྲངེ་དང་པ་ོ༸རྒལ་
དབང་དག་ེའདནུ་གྲྲུབ་པ་མཆོག་ན་ིད་ེསྔནོ་ཏ་ེཕི་ལོ་ ༡༣༩༡ ལོར་སྐ་ུའཁྲུངས་ཟནི་
པ་ཞིག་རེད། དག་ེའདནུ་གྲྲུབ་པའ་ིཡང་སདི་དག་ེའདནུ་རྒ་མཚོ་མཆོག་ཕི་ལོ་ 
༡༤༧༥ ལོར་སྐ་ུའཁྲུངས་པ་དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་༸རྒལ་དབང་༸སྐ་ུཕྲངེ་གསྲུམ་
པ་བསོད་ནམས་རྒ་མཚོ་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༡༥༤༣ ལོར་སྐ་ུའཁྲུངས། དརེ་བརནེ་ཆིང་
རྒལ་བརྒྱུད་མ་དར་བའ་ིལོ་ང་ོ ༢༥༣ གངོ་ཙམ་ནས་བདོ་ད་ུ༸རྒལ་བའ་ིཡང་སདི་
རྩད་འཚོལ་གི་ལམ་ལྲུགས་དར་ཟནི་པ་རེད། 

ཕི་ལོ་ ༡༧༩༡ ནས་ ༡༧༩༣ བར་བདོ་དང་གརོ་ཁ་དམག་འཁྲུག་སབྐས། བདོ་
གཞུང་གིས་མན་ཇྲུ་གངོ་མ་ཆིང་ལོང་ (༡༧༣༦།༡༧༩༥) གི་དམག་རོགས་གཉརེ་
དགསོ་བྱྱུང་ཡོད། འད་ིའདའ་ིདམག་རོགས་ཞུས་པ་ཚར་བཞི་ལ་སོང་། གརོ་
དམག་བདོ་ནས་མཐར་སྐོད་བཏང་རསེ་མན་ཇྲུའི་དཔནོ་རིགས་རྣམས་ཀིས་བདོ་
གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱངོ་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་ཐབས་ལ་བསྙད་པའི་གྲསོ་འདབེས་དནོ་
ཚན་ ༢༩ ཟརེ་བ་ལམ་སྟནོ་ཚྱུལ་ད་ུགནང་བའ་ིནང་དནོ་གཅིག་ལ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
དང་། པཎ་ཆེན་བ་ླམའ་ིཡང་སདི་གསེར་བྲུམ་དཀྲུགས་ཏ་ེཐག་གཅདོ་དགསོ་པའ་ི
གྲསོ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད། འནོ་ཀང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་༸སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་ (༡༨༣༨-
༡༨༥༦) མཆོག་ཁ་ོན་མ་གཏགོས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ི༸སྐ་ུཕྲངེ་གཞན་གཅིག་ཀང་
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གསེར་བྲུམ་དཀྲུགས་ནས་ཐག་གཅདོ་ཞུས་པ་བྱྱུང་མེད། ༸རྒལ་བའ་ིཡང་སྤྲུལ་ད་ེ
དག་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་འགྲ་ོསྟངས་ལརྟ། ལ་ྷམོའ་ིབ་ླམཚོ་དང་། ལ་ྷབའླ་ིལྲུང་
བསྟན་སོགས་ལ་བརག་པ་བྱས་ནས་ཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ཡོད། དརེ་བརནེ་རྒ་
ནག་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཡང་སིད་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུར་ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་བདག་
དབང་ཡོད་ཚྱུལ་བཤད་པ་ད་ེདག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཁགོ་བཤད་དང་ཧམ་བཤད་ཁ་ོ
ན་རེད། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཕི་ཟླ་ ༨ ནང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བཀའ་ཁབ་ཨང་ ༥ ཟརེ་
བ་བསྒགས་ནས་བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་སྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད། 
བཀའ་ཁབ་དའེི་འགོ་བདོ་མིའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་འསོ་མི་སྲུ ་འད་ཞིག་ཡིན་
རྲུང་སྤྲུལ་སྐརུ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བར་ཐགོ་མར་རྒ་ནག་གཞུང་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་
འཁལོ་ཞུ་དགསོ།  ཆོས་དགུ་ཏུ་ལ་ྟམཁན་རྒ་ནག་གུང་ཁན་གིས་ཆོས་ལ་ཡིད་
ཆེས་དང་དད་གུས་བྱས་ཟརེ་བ་ཡོང་ཤེས་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད། དརེ་བརནེ་རྒ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསྤྲུལ་ཡང་སདི་ལ་ཐ་ེཇྲུས་བྱས་པ་ད་ེན་ི
བཟང་སྤདོ་དང་འགལ་ཞིང་། ཟྲུར་གནས་སྐྱསེ་བྲུས་འཕ་སྨདོ་བྱ་བའ་ིགནས་འབའ་
ཞིག་ཏུ་ཟད། བདོ་མི་ཚོས་ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་གི་སདི་བྱྱུས་དརེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོ
རལོ་དང་དགག་བྱ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱས་པའ་ི
བདོ་པའི་དགནོ་པ་ཁག་ཏུ་བདོ་རིགས་ཏང་ཡོན་ལས་བྱདེ་དང་བདོ་མི་མང་ཚོགས། 
མཐའ་ན་བདོ་པའི་ཕྲྲུ་གུ་ཚྱུན་ཆད་ལའང་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞིན་པ་ན་ིཡ་མཚན་
སྐྱ་ེདགསོ་པ་རེད། དགནོ་པའ་ིནང་སོ་ལའྟ་ིདཔར་ཆས་གང་སར་བཙྱུགས་ནས་དམ་
བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱདེ་བཞིན་པ་མ་ཟད། གསེར་ར་བ་ླརྲུང་སརྒ་དང་ཡ་ཆེན་ཆོས་
སརྒ་ལ་ྟབྲུ་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་ཡྲུལ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ཆེ་ཤོས་ད་ེ
དག་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་སངྡ་ཟྲུག་ཆེན་པསོ་གཏརོ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་

ཡོད། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོད་བཞིན་ད་ུགཞུང་ཚབ་པས། བདོ་མིར་ཆོས་དད་
རང་དབང་ཡོད་ཟརེ་བ་ན་ིབཞད་གད་སླངོ་བའ་ིགཏམ་མིན་ན་གང་རེད། 

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བཏནོ་པའི་བདོ་ཀི་ལོ་འཁོར་ཕགོས་སྡམོས་ཡར་རྒས་སནྙ་ཐ་ོ
ཟརེ་བ་ལརྟ་ནའང་བདོ་ནང་དཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒས་བཏང་བའི་འབས་བྲུ་ད་ེདག་
བདོ་མིས་ལོངས་སྲུ་སྤདོ་རྒྱུར་སལྐ་བས་དབནེ།   སནྙ་ཐའོ་ིནང་ཡར་རྒས་བཏང་
བ་དམག་དཔྲུང་རྒ་སྐྱདེ་དང་། གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ། ཆྱུ་མཛོད་རྒ་སྐྱདེ་ལས་གཞི། 
རི་ཕྲུག་འགྲ་ོལམ་རྒ་སྐྱདེ། བདོ་ནང་རྒ་རིགས་ལས་མི་གནས་སྤ་ོསོགས་ལས་གཞི་
ད་ེདག་ཡར་རྒས་ཆེད་འགྲ་ོསོང་བཏང་བའི་སྐརོ་གཙོ་འདནོ་བྱས་ནས་བསི་ཡོད་
སྟབས།  སདི་བྱྱུས་ད་ེདག་གི་དགསོ་དམིགས་ན་ིབདོ་ཡྲུལ་རྒ་ཡྲུལ་ད་ུའགྱུར་རྒྱུ ་
དང་། བདོ་མི་ཚོ་རང་ཡྲུལ་ད་ུགྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུ་འགྱུར་རྒྱུ ། ད་ེབཞིན་སདི་
བྱྱུས་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁོར་ཡྲུག་ཉམས་དམས་སྲུ ་བཏང་བ་
དང་། དའེ་ིརསེ་འབས་སྲུ་བདོ་ཙམ་མ་ཟད་བདོ་ཀི་ཁིམ་མཚེས་ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ི
རྒལ་ཁབ་ཀི་གནམ་གཤིས་ལའང་ད་ོཕགོ་ཚབས་ཆེ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པ་
རེད། 

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒ་གར་གི་ས་མཚམས་ནང་ད་ུདསུ་ནས་དསུ་སྲུ ་གནས་དསུ་
ཚོད་རིྩས་ཀིས་ཁིམས་འགལ་སིམ་འཛྲུལ་ཐངེས་མང་བྱས་པ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་དནོ་
གསལ་རེད། ད་ེལརྟ་ནའང་གངོ་ད་ུབརདོ་ཟནི་པའ་ིརྒ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་དའེ་ི
དཔྱད་རྩམོ་གི་མཇྲུག་ཏུ། ༼རྒ་གར་ན་ིའགན་ཁྲུར་ལནྡ་པའ་ིརྒལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཡིན་སྟབས། ང་ཚོའ་ིརེ་བར། རྒ་དཀར་ནག་གཉསི་ས་མཚམས་སྲུ་བཅད་པའ་ི
ཚངས་ཐིག་གི་རྒ་ལས་རྒ་གར་གིས་མི་འགལ་ཞིང་། རང་མཚམས་བཟྲུང་རྒྱུའ་ི
ཁས་ལེན་བྱས་པའ་ིའབྲུ་དནོ་ལག་བསྟར་ཚྱུལ་བཞིན་རྒྱུན་སྐྱངོ་བྱ་རྒྱུ ་དང་། བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ལ་ཐ་ེཇྲུས་བྱ་རྒྱུ ་མིན་པའི་ཁས་ལེན་ད་ེདག་རྒ་གར་ནས་མཇྲུག་སྣནོ་
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བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།༽  ཅསེ་བཤད་ཡོད། ཤོད་སྟངས་དརེ་ཞིབ་
ཚགས་བལསྟ་པ་ཡིན་ན། རང་གིས་ཁམིས་འགལ་ནག་ཉསེ་བསགས་པ་ད་ེགཞན་
ལ་ངན་ཁག་དཀ་ིཐབས་བྱས་པ་ཞིག་མིན་ན་གང་རེད། ད་ེལརྟ་ཅ་ོའད་ིབར་བརནེ་
ས་མཚམས་སྲུ་འཁྲུག་རྐནེ་སླངོ་བཞིན་ཡོད། རྒ་གར་ཡྲུལ་འཁརོ་ཆེན་པའོ་ིས་ཁནོ་
ཆིག་སིྒལ་གི་བདག་དབང་དང་། ཁམིས་མག་ོརང་བཙན་གཙང་མའ་ིརྒལ་ཁབ་
ཀི་ང་ོབརོ་གཞིགས་པའི་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒ་གར་ལ་འསོ་འཚམས་ཀི་ཆེ་མཐངོ་
དང་བརིྩ་བཀུར་ངསེ་པར་ཞུ་དགསོ་པ་མ་ཟད། འགན་ཁྲུར་ལནྡ་པའ་ིཁིམ་མཚེས་
རྒལ་ཁབ་རྒ་གར་གིས་ད་བར་རྒ་ནག་གི་ཅལོ་ཆྱུང་གི་བྱདེ་བབ་ད་ེརིགས་ལ་བཟདོ་
བསན་ཇི་ཙམ་བྱདེ་བཞིན་པ་དའེང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ངསེ་པར་ད་ུཤེས་ཚོར་ཐྲུབ་
དགསོ།  རྒ་དཀར་ནག་གཉསི་འབལེ་བ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་བར་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ད་ེངསེ་པར་བསལ་དགསོ། བདོ་ཀི་གནད་དནོ་བསལ་བར་བདོ་རྒ་འབལེ་མོལ་
གི་ལམ་ནས་བདོ་མིར་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་སྐྱངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་
ཞིག་སྤདོ་དགསོ་སོ།།   །།

རོམ་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།རོམ་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།  ༢༠༡༩༢༠༡༩  ཟླ་ཟླ་  ༡༡༡༡  ཚེས་ཚེས་  ༡༤།༡༤།

• https://tibet.net/chinese-ambassadors-statement-on-tibet-misleading-and-not-
true/

*******

༼༡༣༽༼༡༣༽

རྒ་གར་གི་གསར་འགོད་པ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འཁགོ་བཤད་ཀི་ལག་རྒ་གར་གི་གསར་འགོད་པ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འཁགོ་བཤད་ཀི་ལག་
ཆར་བཀལོ་བ།ཆར་བཀལོ་བ།

པར་ཁུངས།པར་ཁུངས། Getty images Getty images

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་རྒ་
རིགས་ཡོན་ཧྲནེ་ཀའ་ོ Yuan Shenggao ཟརེ་བ་དསེ་ཀྲུན་གའོ་ིཉནི་རེའ་ིགསར་
འགྱུར་ China Watch Daily ཟརེ་བའ་ིམཐྲུན་འགྱུར་འགོ རྒ་གར་གི་གསར་
ཤོག་ཧནི་ུསི་ཐན་དསུ་བབ་ Hindustan Times ནང་ད་ུཆེད་རྩམོ་གཉསི་འདནོ་
སྤལེ་བྱས་འདགུ  གསར་ཤོག་དའེ་ིཤོག་ངསོ་གཉསི་ཡོངས་རགོས་རྒ་ནག་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ང་གྲངས་ནང་བདོ་ཞི་བའ་ིབཅིངས་བཀལོ་ཟརེ་བ་
བཏང་རསེ་བདོ་མི་རྣམས་ཞིང་བན་ལམ་ལྲུགས་འགོ་ནས་རང་དབང་ཐབོ་སྟ།ེ ད་ཆ་
ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕྲག་མང་པའོ་ིརིང་དཔལ་འབྱརོ་དང་སིྤ་ཚོགས།55 ཁརོ་ཡྲུག ནང་ཁྲུལ་

55  https://www.pressreader.com/india/Hindustan-times-
delhi/20191213/281762746141711
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མཐྲུན་སིྒལ་གངོ་བྲུ་གཅིག་གྱུར། ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་
ཡར་རྒས་དང་བད་ེསིྐྱད་ཀི་དཔལ་ཡོན་ཕྲུན་སྲུམ་ཚོགས་པར་ལོངས་སྲུ་སྤདོ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་འཁགོ་བཤད་སྣ་ཚོགས་བྱས་འདགུ56 

བདོ་ནང་དཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒས་ཚད་གཞི་ཇ་ེམཐ་ོདང་། ཡྲུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་གི་
ཚོང་དནོ་ཡར་རྒས་གངོ་འཕལེ།  དབྲུལ་ཕངོས་གཙང་སེལ་སོགས་རང་འཚམ་
གིས་འཁགོ་བཤད་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡོད། གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་གཞན་མག་ོབ་ོརངོས་
སྲུ ་འཇྲུག་རྒྱུ འི་འཆལ་གཏམ་འབའ་ཞིག་ལས་དངསོ་བདནེ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན།  
བྱདེ་བབ་ད་ེནི་རྒ་ནག་དམར་པའོི་འགོ་འཁིད་ཚོས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་
བཙན་འཛྲུལ་བྱས་པ་དརེ་ཁིམས་མཐྲུན་ངསོ་འཛིན་དང་རྒབ་སྐྱརོ་ཐབོ་ཆེད་རྒ་
གར་དང་རྒལ་སིྤའ་ིམི་མང་མག་ོསྐརོ་བསླྲུ་བདི་བྱདེ་ཐབས་ཁ་ོན་ཡིན།   བདོ་རང་
སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀི་འག་ོགཙོ་མཐ་ོཤོས་གྲས་ཡིན་པ་ཝྲུ་ཡིང་ཇ་ེ Wu Yingjie ཟརེ་བ་
དང་ཆེ་དགྲ་ལ་ྷ Qizhala ཟརེ་བ་གཉསི་ཀི་བཤད་པའ་ིསདྐ་ཆ་ཆེད་རྩམོ་དའེ་ིནང་
ལྲུང་འདནེ་བྱས་ནས་བཀདོ་འདགུ  ད་ེཡང་ཝྲུ་ཡིང་ཇ་ེཟརེ་བ་ཁ་ོཔ་ན་ིབདོ་རང་
སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀི་ཏང་ཡོན་དྲུང་ཆེ་ཡིན་ཞིང་།  ཆེ་དགྲ་ལ་ྷཁ་ོཔ་ན་ིབདོ་རང་སྐྱངོ་
ལྗངོས་མི་དམངས་སདི་གཞུང་ཟརེ་བའ་ིའག་ོའཁདི་གཙོ་བ་ོཡིན་འདགུ  ཆེད་རྩམོ་
དང་པ་ོད་ེན་ིའག་ོགཙོ་ད་ེགཉསི་ཀིས་ད་ེས་ྔཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་གསར་འགདོ་
ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་བཤད་པའ་ིསདྐ་ཆ་དརེ་གཞི་བཅལོ་ནས་བསི་པ་ཞིག་རེད།  

གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་དའེང་རྒ་ནག་རྒལ་སིད་སིྤ་ཁབ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་
གིས་ག་ོསིྒག་བྱས་པ་དང་།  དནོ་དངསོ་ན་ིརྒ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ང་ོབདནུ་ཅྱུའ་ི
རིང་བདོ་ས་དབང་སྒྱུར་བྱས་ནས་བདོ་མི་ཚོར་སྡུག་སྦྱངོ་མནར་གཅོད་དང་དམ་
བསྒགས་སྲུན་གཙེར་སྣ་ཚོགས་འགོ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མངས་དང་མངོ་བཞིན་
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ཡོད།  རྒ་ནག་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ་ད་བར་བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབྲུམ་
ཉ་ིཤུ་ལགྷ་གི་ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་དང་། བདོ་ཀི་དགནོ་པ་དྲུག་སྟངོ་ལགྷ་རྩ་མེད་བཟསོ་
པ།   ལགྷ་པར་རྒལ་བའ་ིགསྲུང་རབ་མེར་སགེ་བཏང་བ་དང་ཐྲུབ་པའ་ིསྐ་ུབརྙན་
སོགས་བདོ་མི་ནང་པ་ཚོས་ཕག་བྱ་བའི་རནེ་གཙོ་གྲངས་ལས་འདས་པ་སངྡ་ཟྲུག་
ཆེན་པསོ་ཆྱུར་སྐྱྱུར་མེར་སགེ་ལམ་ནས་གཏརོ་བཤིག་བཏང་ཡོད།  ད་དངུ་རྒ་
ནག་གཞུང་གིས་སྡགི་པ་མིག་བཙྱུམས་ཀིས་བདོ་ནང་འཛྲུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒས་བཏང་
ཚྱུལ་བཤད་པ་དརེ་ག་ོདནོ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།  དམག་དནོ་རྒ་སྐྱདེ་ལ་ག་ོདགསོ་
སམ། གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་པར་ག་ོདགསོ། ཡང་ན་གཞུང་
དམག་འགྲ་ོལམ་གསར་རྒག་ལས་གཞི་དང་རི་ཁོག་བྲུས་ནས་གཞུང་ལམ་བཟ་ོ
བཞིན་པ་ད་ེདག་ལ་ག་ོདགསོ་པ་རེད་དམ།  རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་གཙང་པ་ོ
ཁག་ལ་ཆྱུ་མཛོད་ཚད་མེད་བརྒབ་པ་མ་ཟད། གཙང་པ་ོཁ་སྒྱུར་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། 
ད་ེདག་ལ་ཡར་རྒས་ཟརེ་དགསོ་སམ།  ལགྷ་པར་རྒ་ནག་ནས་བདོ་ནང་ད་ུརྒ་མི་
རིགས་ཧ་ཅང་ཕནོ་ཆེ་གནས་སྤ་ོབྱས་བཅྱུག་པ་ད་ེདག་ལ་ཡར་རྒས་ཟརེ་དགོས་
སམ།  ད་ེདག་ལས་གཞན་པའ་ིབདོ་མིར་སནྨ་པའ་ིཡར་རྒས་བཏང་བ་ཞིག་སྟནོ་
ཟརེ་ན། ཧ་ཅང་རྙདེ་དཀའ་བ་ཞིག་རེད།  སོ་ནམ་པའ་ིཐནོ་སྐྱདེ་ལ་འཕལེ་འགྲབི་
ཡོང་བ་ན་ིརང་འབྱྱུང་ཁམས་ཀི་འགྱུར་འགྲསོ་ལ་རག་ལས་པ་རེད།   རྒ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་འཁིད་ཚོས་འཛེམ་ཟནོ་སངྤས་ཏ་ེདསུ་རག་ཏུ་འཛམ་
གླིང་ཕི་ལ་སྤབོས་པ་མཐནོ་པའོི་སྒ་ོནས་བདོ་མཐ་ོསྒང་ད་ུདཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒས་
བཏང་ཚྱུལ་དང་།  འཛྲུགས་སྐྲུན་རྒ་སྐྱདེ་བྱས་ཚྱུལ་རྐང་རྐང་བཤད་པ་ད་ེལརྟ་
ནའང་། གཟྲུ་བའོ་ིབླསོ་དཔྱད་པ་ཡིན་ན། ཡར་རྒས་བཏང་བའ་ིལས་དནོ་ད་ེདག་
གིས་བདོ་མི་རིགས་ལས་ལགྷ་པ་རྒ་མི་རིགས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆེ་བ་བྱྱུང་བ་ར་སྤདོ་
གསལ་པ་ོབྱདེ་ཐྲུབ།  དརེ་བརནེ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འཛྲུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒས་ལ་
སདྙ་ནས་བདོ་མིར་དག་གནནོ་དབང་སྒྱུར་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་པ་ད་ེཁམིས་མཐྲུན་
ནམ་ཡང་ཆགས་ཐྲུབ་ཐབས་མེད། 
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ཆེད་རྩམོ་དའེ་ིནང་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་སྐརོ་བཤད་འདགུ  དངསོ་
ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཚེ་བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཕལ་མོ་ཆེར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་
སོ་ལའྟི་པར་ཆས་བཙྱུགས་ནས་དགེ་བཙྱུན་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བྱདེ་སྒརོ་རྒ་
ནག་ཏང་ཡོན་ལས་བྱདེ་ཚོས་དམ་བསྒགས་སྲུན་གཙེར་ཧ་ཅང་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།  
བདོ་མི་ཏང་ཡོན་ཚོས་ཀང་རང་གི་ཕྲྲུ་གུ་དགོན་པའི་ནང་མཆོད་མཇལ་ད་ུཁིད་མི་
ཆོག་པ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བཀའ་བཏང་ཡོད།  ལགྷ་པར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཡ་
ཆེན་ཆོས་སརྒ་དང་གསེར་ར་བ་ླརྲུང་སརྒ་གཏརོ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པ་
དསེ་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་ཐྲུབ།  ཆོས་མེད་
སྨྲ་བར་རླམོ་བཞིན་ད་ུརྒ་ནག་གུན་བན་སིད་གཞུང་གིས་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཇི་ལརྟ་
བྱདེ་ཐྲུབ་བམ། ནང་འགལ་ཡིན་པའ་ིཕིར། འནོ་ཀང་ཆབ་སདི་ཀི་དགསོ་མཁ་ོཁ་ོ
ནའ་ིདབང་གིས་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསྤྲུལ་མཐ་ོགྲས་སིྤ་དང་།  ལགྷ་པར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་རྩད་གཅོད་ཞུ་
རྒྱུར་ཁམིས་མཐྲུན་གི་བདག་དབང་ཡོད་ཚྱུལ་ཧམ་བཤད་བྱདེ་ཀི་ཡོད།  

འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ར་རམ་ས་ལར་བདོ་མིའ་ིདམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་
དང་རྒལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་ལནྷ་ཚོགས་ཚོགས་པ་རེད།  ཕགོས་མཚྱུངས་ཕི་
ཟླ་ ༡༡ ནང་བདོ་མིའ་ིཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་བཞི་པར་དམིགས་བསལ་གྲསོ་ཆོད་
གཏན་འབབེས་བྱྱུང་བའ་ིདནོ་ཚན་གཉསི་པའ་ིནང་གསལ་བ་ལརྟ་ན། ༸རྒལ་དབང་
སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཡང་སིད་ཕབེས་ཕགོས་ཐག་གཅོད་གནང་
རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡོངས་རགོས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རང་ཉདི་གཅིག་པྲུར་ཡོད་པ་ལས། གཞན་སདི་གཞུང་སོགས་
སྲུ་ལའང་མེད།  གལ་སདི་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་སདི་གཞུང་
གིས་སིད་དནོ་གི་དགསོ་མཁ་ོལ་བརནེ་ནས་༸རྒལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་ངསོ་འཛིན་དང་

འདམེས་སྒྲུག་བྱས་པ་བྱྱུང་ཚེ། ཡང་སྤྲུལ་དརེ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་ངསོ་འཛིན་དང་
དད་མོས་བྱ་རྒྱུ ་མིན། ཞསེ་སིྤ་མོས་ཐགོ་གཏན་འབབེས་ཞུས་ཟནི་པ་རེད།  

ཆེད་རྩམོ་གཉསི་པའ་ིནང་ད།ུ  རྒ་ནག་གཞུང་གིས།  བདོ་ནང་ད་ུམི་རབས་
གཅིག་གི་རིང་ལ་གནམ་ས་བླ་འགོ་གི་ཡར་རྒས་བཏང་བ་ད་ེདག་ལོ་རྒྱུ ས་ཁདོ་
འགྲན་ཟླ་བལ་བའ་ིབྱས་རསེ་ཤིག་ཡིན་ཟརེ་ནས་རླམོ་བཞིན་པ་མ་ཟད།  ད་ེདག་
བདནེ་པ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱདེ་ད་ུབདོ་མི་གསྲུམ་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྦྱར་ནས་བསི་ཡོད།  
རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ་ས་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་རསེ་བདོ་མིའི་འཚོ་
བར་སརྔ་མ་གྲགས་པའི་ཡར་རྒས་བཏང་ཚྱུལ་འཁགོ་བཤད་སྣ་ཚོགས་བྱས་འདགུ 
སིྤར་བདོ་མི་ད་ེགསྲུམ་ཁདོ་ནས་སལྐ་བཟང་སྒལོ་དཀར་ལ་མཚོན་ན།  ལ་ྷས་གྲངོ་
ཁརེ་རྔ་ཆེན་ཤང་དར་དམར་གྲངོ་ཚོའི་ཏང་ཀ་ིཔྲུའི་ཧྲྲུའྲུ་ཅི་དང་པ་ོཞིག་ཆགས་པ་
དང་།  རྒ་ནག་མི་དམངས་རྒལ་ཡོངས་འཐྲུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ནང་ཐངེས་གསྲུམ་
ཞུགས་མངོ་འདགུ དརེ་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡིན།  ཕགོས་མཚྱུངས་ལགྷ་པ་
ཕན་ཐགོས་ཟརེ་བ་ཁོ་པ་ནི་ལམ་ལྷངོས་ལྡན་པའི་སྒརེ་གི་ཚོང་ལས་གཉརེ་མཁན་
ཞིག་རེད་འདགུ ཉ་ིམ་བཀ་ཤིས་ཟརེ་བ་ཁ་ོཔ་ན་ིབདོ་ལྗངོས་སླབོ་གྲྲྭ་ཆེན་མོའ་ིརིག་
གསར་འཕྲྲུལ་རིག་སྦྱངོ་བརར་ཁང་གི་སླབོ་དག་ེཞིག་རེད་འདགུ  འདརི་ད་ིབ་
ཞིག་ཡོད་པ་ན།ི  བདོ་མི་ད་ེགསྲུམ་གིས་བཤད་པ་ད་ེདག་སོ་སོ་སྒརེ་གི་བསམ་བླའོ་ི
རང་དབང་ཚྱུལ་བཞིན་ལོངས་སྲུ་སྤད་ནས་བཤད་པའ་ིསདྐ་ཆ་ཞིག་རེད་དམ། ཞསེ་
པའ་ིད་ིབ་ད་ེདག་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། སལྐ་བཟང་སྒལོ་དཀར་ལ་དགནོ་པ་
མཆོད་མཇལ་འགྲ་ོརྒྱུའ་ིརང་དབང་ཡོད་དམ།  ལགྷ་པ་ཕན་ཐགོས་ཀིས་རང་གི་
ཕྲྲུ་གུ་དགནོ་པར་མཆོད་མཇལ་ད་ུཁདི་ཆོག་གམ། རང་ཉདི་ཚོང་འབལེ་ཆེད་བདོ་
ཀི་ས་གནས་གང་དའུང་རང་དབང་ཐགོ་ནས་འགྲྲུལ་བཞུད་བྱདེ་ཆོག་གམ། ཉ་ིམ་
བཀ་ཤིས་ལ་རང་གི་སླབོ་མ་ཚོར་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་ཁདི་བྱ་རྒྱུའ་ིརང་དབང་ཡོད་
དམ། ད་ིབ་འད་ིརྣམས་གནད་འགག་ཆེ།  
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རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གནམ་ཐང་ལ་ྔདང་གནམ་གྲྲུའ་ིའགྲྲུལ་ལམ་ ༩༢ 
གསར་སྐྲུན་བྱས་ཚྱུལ་བཤད་ཅིང་།   མཁའ་དབིྱངས་འགྲྲུལ་ལམ་ད་ེདག་ཐགོ་
རྒལ་ཁབ་ནང་ཁྲུལ་ཙམ་མ་ཟད། ཕི་རྒལ་ཡྲུལ་གྲྲུར་འགྲ་ོསྐྱདོ་ཆོག་སྐརོ་དང་།  
ཕགོས་མཚྱུངས་གཞུང་ལམ་དང་མེ་འཁརོ་འབབ་ཚྱུགས་སོགས་གསར་རྒག་བྱས་
ཚྱུལ་བཤད་ཡོད། འནོ་ཀང་བདོ་མིར་ཐབོ་ཐང་ད་ེདག་ལ་ལོངས་སྲུ་སྤདོ་རྒྱུ ་ཡོད་
དམ།  གཞི་རྩའ་ིད་ིབ་ད་ེདག་ལ་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ་མི་དང་རྒལ་
སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་འགན་ཁྲུར་ལནྡ་པའ་ིལན་འདབེས་ངསེ་པར་རྒག་དགསོ། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༤ པ་ཡོལ་
ཙམ་ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་བ་རའེྲུ་རྲུ་མ་ཡྲུལ་ཚོ་དང་ཐག་ཉའེི་གྲངོ་བར་ནས་རང་ལོ་ 
༢༤ ཙམ་ལ་སོན་པའ་ིབདོ་མི་ཡོན་ཏན་ལགས་ཀིས་རྒ་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་
པའ་ིསདི་བྱྱུས་ལ་ང་ོརལོ་གིས་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།  བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
སྲུང་སྐྱབོ་ལས་འགུལ་བ་བདོ་མི་བཀ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ད་དངུ་ཡང་རྒའི་བཙོན་ཁང་
ནང་ཡོད།  ཉ་ེཆར་ཀིར་ིདགནོ་པའ་ིགྲྲྭ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལནྡ་ལགས་བདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་སྲུང་སྐྱབོ་དགསོ་པའ་ིལས་འགུལ་བརྩམས་པར་བརནེ་འཛིན་བཟྲུང་བཙོན་
འཇྲུག་བྱས་ཡོད།  བདོ་མི་བ་ླསྤྲུལ་མཐ་ོགྲས་མཁན་པ་ོའཇིགས་མེད་ཕྲུན་ཚོགས་
དམ་པ་མཆོག་དང་།  སྤྲུལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་མཆོག་
ལྟ་བྲུ ་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་གུས་བཀུར་དང་དད་མོས་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་ཡྲུལ་གི་བླ་
སྤྲུལ་ད་ེདག་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟྲུང་བཀག་ཉར་འགོ་མནར་གཅདོ་བཏང་
མཐར་འདས་གྲངོས་སྲུ ་གྱུར་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་རྒ་གཞུང་གི་གསལ་བཤད་ཇི་འད་
བྱདེ་དམ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་ ༡༥༤ རང་ལྲུས་མེར་
སགེ་བཏང་ནས་རྒ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བྱྱུས་ལ་ཞི་རལོ་རྔམ་
སྟནོ་བྱས་ཡོད།  གནས་སྟངས་ཛ་དག་པ་ོད་ེའད་ཞིག་ཡོད་བཞིན་ད་ུབདོ་རང་སྐྱངོ་

ལྗངོས་ཀི་འག་ོགཙོ་མཐ་ོཤོས་གྲས་ཡིན་པ་ཝྲུ་ཡིང་ཇ་ེ Wu Yingjie དང་ཆེ་དགྲ་ལ་ྷ
Qizhala ཟརེ་བ་ཁ་ོཔས་བདོ་ནང་བད་ེསིྐྱད་ཡོད་ཚྱུལ་ལ་ྷསྒྲུང་བཤད་ཡོད། ཁ་ོཔར་
ལ་ྷསྒྲུང་ད་ེའད་ཤོད་རྒྱུའ་ིསྤབོས་པ་གང་འད་སེ་སླབེས་པ་རེད། ད་ེའད་བཤད་ཕདོ་པ་
ཙམ་གི་ཧ་ལས་པའ་ིབླ་ོཁགོ་མ་རེད་དམ།  

ད་ེལརྟ་དངསོ་འབལེ་ཡིན་ན་རྒ་ནག་འགོ་འཁིད་ཚོས་བདོ་ནང་ད་ུརང་དབང་ཐགོ་
ནས་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒལ་ཚོགས་ཀི་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་པ་དང་། རྒལ་སིྤའ་ི
གསར་འགདོ་པ། གཞུང་འབལེ་སྐ་ུཚབ་འཐྲུས་མི་སོགས་བཏང་ནས་དངསོ་ཐགོ་
བདནེ་འཚོལ་བྱདེ་བཅྱུག་དགསོ་ཀང་ད་ེལརྟ་བྱས་མ་བཅྱུག་པའི་རྒྱུ ་མཚན་གང་ལ་
ཐྲུག་པ་རེད། རང་དབང་ཁང་པའ་ིསནྙ་ཐའོ་ིནང་འཛམ་གླངི་ནང་ད་ུདམ་བསྒགས་
ཆེ་ཤོས་ཀི་ས་ཁྲུལ་ད་ེབདོ་ཡིན་པ་བཀདོ་ཡོད། ཝྲུ་ཡིང་ཇ་ེ Wu Yingjie དང་
ཆེ་དགྲ་ལ་ྷ Qizhala ཁདེ་རང་གཉསི་ལརྟ་ན་གངོ་གི་སནྙ་ཐ་ོདང་ཁདེ་རང་གཉསི་
ཀིས་བཤད་པའ་ིབདོ་ནང་འཛྲུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒས་དང་། བདོ་མི་ཚོར་རང་དབང་
དང་ཡར་རྒས་ཧ་ཅང་ཡོད་ཚྱུལ་བཤད་པ་ད་ེགཉསི་སྒ་ོམཚྱུངས་ཇི་ལརྟ་བཟ་ོརྒྱུ ་ཡིན་
ནམ།   

མཐའ་དནོ། རྒ་གར་གསར་ལས་ཁང་ནས་མ་འངོས་པར་བདོ་ནང་གི་གནས་ཚྱུལ་
ཇི་འད་ཞིག་སྤལེ་ཡང་རྒ་ནག་གཞུང་ཕགོས་གཅིག་གིས་བཤད་པའི་གནས་ཚྱུལ་
བདནེ་པར་འཛིན་ནས་མ་བཀདོ་པར། བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ིདངསོ་ཡོད་གནས་
སྟངས་ལ་རགོ་ཞིབ་མཐིལ་ཕིན་གནང་རསེ་ད་གཟདོ་གནས་ཚྱུལ་འདནོ་སྤལེ་གནང་
དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ། ལགྷ་པར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒ་གར་གི་ས་
མཚམས་སྲུ་ས་ྔཕི་རིམ་པའི་དཔྲུང་འཇྲུག་བྱདེ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་པ་ཡོངས་གྲགས་
རེད། ད་ེལརྟ་རང་ཡྲུལ་ད་ུཁམིས་འགལ་བཙན་འཛྲུལ་བྱདེ་མཁན་གི་རྒལ་ཁབ་
སྣང་མེད་ད་ུབཞག་ནས་འཕྲལ་སེལ་གླ་རྔན་ཕྲན་བྲུར་རྔམས་ནས་རྒ་གཞུང་གིས་
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མཛྲུབ་མོ་གང་བསྟན་ཤར་ཡིན་པར་གཡམ་རྒྱུགས་བྱས་ཚེ་མི་རིང་བར་རང་ཉདི་
དགྲ་བའོ་ིམགྲནི་ཚབ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་མི་སདི་པའ་ིངསེ་པ་གང་ཡང་མེད།།   །།

རོམ་འདྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།རོམ་འདྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ། ༢༠༡༩ ༢༠༡༩  ཟླ་ཟླ་  ༡༢༡༢  ཚེས་ཚེས་  ༡༦།༡༦།

• https://tibet.net/china-buying-indian-media-for-propaganda-gimmick/

*******

༼༡༤༽༼༡༤༽

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཏགོ་དབིྱབས་ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་འགྲ་ོབཞིན་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཏགོ་དབིྱབས་ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་འགྲ་ོབཞིན་
པར་སྣང་མེད་པར་སྣང་མེད་ཐགོ་བདོ་ད་ུཞིང་བན་ཁི་ཚོ་བརྒ་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་ཐགོ་བདོ་ད་ུཞིང་བན་ཁི་ཚོ་བརྒ་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་

བའ་ིའཁབ་སྟནོ་བྱས་པ།བའ་ིའཁབ་སྟནོ་བྱས་པ།

བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའ་ིཚོགས་གཙོ་ཆེ་དགྲ་ལ་ྷབན་གཡོག་བཅིང་བཀལོ་ཉནི་མོར་གསྲུང་བཤད་གནང་བཞིན་པ། ༢༠༢༠ ཟླ ༣ ཚེས་ བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའ་ིཚོགས་གཙོ་ཆེ་དགྲ་ལ་ྷབན་གཡོག་བཅིང་བཀལོ་ཉནི་མོར་གསྲུང་བཤད་གནང་བཞིན་པ། ༢༠༢༠ ཟླ ༣ ཚེས་ 
༢༨། པར་ཁྲུངས། Global times༢༨། པར་ཁྲུངས། Global times

༄༅། །རྒ་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་ས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་དརེ་བདོ་མི་སྟངོ་ཕྲག་
མང་པསོ་མ་གྲསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐྲུན་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ 
ཉནི་བདོ་ཀི་རྒལ་ས་ལ་ྷསར་ཞི་བའ་ིགནེ་ལངས་བྱས་པ་ནས་བཟྲུང་།  ལོ་ལརྟ་ད་ེ
ཉནི་འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་གང་སར་གནས་པའི་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་
བ་ཚོས་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་རྔམ་སྟནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་དང་སྤལེ་མྲུས་རེད།  
དང་བདནེ་ལ་དགའ་བའ་ིརྒལ་སིྤའ་ིམི་མང་ཚོས་བདོ་དང་བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཐད་
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བདོ་ལ་རྒབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེར་གནང་བཞིན་པ་དསེ་རྒ་ནག་གཞུང་ཧ་ཅང་ང་ོཚ་ཁ་
སྐྱངེས་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་སྟབས།  བདོ་མིའ་ིགསྲུམ་བཅྱུའ་ིདསུ་དན་གི་ལས་འགུལ་
ནསུ་མེད་ད་ུགཏངོ་ཆེད་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བསམ་བཏང་དན་སྐྱེད་ཀིས་ལས་
འགུལ་འད་མིན་སྤལེ་བཞིན་པའ་ིཁདོ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡ ནང་། ཞིང་
བན་ཁི་ཚོ་བརྒར་བཅིངས་འགྲལོ་ཐབོ་པའི་དན་གསོའི་ཉནི་མོ་ཟརེ་བ་ཞིག་ཆེད་
མངགས་བཟསོ་ནས་ལོ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་སྲུང་བརིྩ་བྱདེ་དགསོ་
པ་བཙན་བཀའ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།  ལས་འགུལ་ད་ེལརྟ་སྤལེ་རྒྱུའ་ི
དམིགས་ཡྲུལ་ནི་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་སར་ཁིམས་འགལ་བཙན་འཛྲུལ་བྱས་
པ་དརེ་རྒལ་སིྤའི་ཐགོ་ཁིམས་མཐྲུན་གི་བདག་དབང་འཐབོ་ཐབས་ཆེད་ཡིན་ཞིང་།  
ཞིང་བན་ཁི་ཚོ་བརྒ་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་ཚྱུལ་ཟརེ་བའི་སིད་བྱྱུས་ནི་དང་
བདནེ་རྩ་བ་ནས་མིན་ཞིང་། ད་ེལརྟ་བདནེ་པའ་ིཆ་ད་ིཙམ་མེད་པར་ཆབ་སདི་ཀི་
གཡོ་བྱྱུས་ཁ་ོནའི་འགོ་དམར་པའོི་ཕྲུགས་མདནུ་སྒྲུབ་ཆེད་སྐྱག་རྲུན་ནམ་མཁར་མི་
གཤོང་བ་བཤད་ནས་འཁབ་སྟནོ་བྱདེ་ད་ུབཅྱུག་པ་ན་ིམགནོ་སྐྱབས་བལ་བའ་ིགཞིས་
ལྲུས་བདོ་མི་ཚོར་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་སིད་གཞུང་བཀའ་དནི་ཆེ་ཚྱུལ་རྣམ་པ་འདནོ་
ཆེད་ཡིན། འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་མོར་མཚོན་ན། རྒ་ནག་གི་གྲངོ་
ཁརེ་ཝྲུ་ཧན་ནས་ཁབ་གདལ་བྱྱུང་བའི་ཏགོ་དབིྱབས་ནད་ཡམས་ཀི་གོད་ཆགས་
འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་བྱྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།  མི་གྲངས་ས་ཡ་མང་པའོ་ི
ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་སོགས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་འགོ་གནས་དགསོ་བྱྱུང་དང་
འབྱྱུང་བཞིན་མཆིས། འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་གདོ་ཆགས་ད་ེལརྟ་བཟསོ་ནས་ཕམ་ཁ་
བྱྱུང་བའ་ིདསུ་དརེ་བདོ་ལ་རྒལ་ཁའ་ིབ་དན་བསྒངེས་སྲུ་བཅྱུག་པ་ན།ི ཞིང་བན་ཁ་ི
ཚོ་བརྒ་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་ཡིན་ཟརེ་ནས་བླ་ོཡྲུལ་ལས་འདས་པའ་ིའཁགོ་བཤད་
ཀི་དལི་བསྒགས་སྤལེ་ཞིང་། དཀའ་སྡགུ་འགོ་ཡིད་སྲུན་སྐྱ་ེཡང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་
བཙན་བཀའ་ིའགོ་ནས་བདོ་མི་ཚོས་ ༼ཞིང་བན་ཁ་ིཚོ་བརྒ་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་

བའ་ིཉནི་མོ་༽ ཟརེ་བ་ལ་ྷསར་བཅསོ་མའ་ིའཛྲུམ་མདངས་ཀིས་སྲུང་བརིྩ་མ་ཞུ་
མཐྲུ་མེད་ད་ུགྱུར་བ་རེད། 

སབྐས་དརེ་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའི་ཀྲུའྲུ་ཞི་ཆེ་དགྲ་ལ་ྷཁ་ོཔས་གཏམ་བཤད་
བྱདེ་དནོ། ༼རྒ་ནག་བཅིངས་བཀལོ་དམག་མིས་བདོ་ཞི་བའ་ིབཅིངས་བཀལོ་བཏང་
ནས་ལོ་ང་ོ ༦༠ རིང་དརེ་བདོ་མི་བན་གཡོག་རྣམས་གཞན་གི་དབང་འགོ་ལས་
བསྒལ་ཏ་ེརང་ཉདི་བདག་པརོ་འགྱུར་ཐྲུབ་པ་མ་ཟད།  དམངས་གཙོའ་ིབཅསོ་
སྒྱུར་དང་དཔལ་འབྱརོ་འཛྲུགས་སྐྲུན་གི་འཕལེ་རྒས་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད།༽  ཅསེ་
བཤད་པ་མ་ཟད། ད་དངུ་ཁ་ོཔས་ཆོས་དད་རང་མོས་ཡིན་པ་དང་།  ཆོས་ལྲུགས་
དང་འབལེ་བའ་ིལས་དནོ་ན།ི མི་སོ་སོའ་ིསྒརེ་གི་རང་དབང་ཡིན་སྟབས།  བདོ་མི་
ཚོས་ཀང་ལོ་ང་ོ ༦༡ དསུ་སབྐས་དའེ་ིརིང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལོངས་སྲུ་སྤདོ་ཐྲུབ་
ཚྱུལ་རྲུན་གི་ཕྲུང་པ་ོརི་ལརྟ་བརིྩགས་ནས་ང་ོསོ་བྱས་ཡོད་ཀང་རྒལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་
མག་ོསྐརོ་བསླྲུ་བདི་བྱདེ་མི་ཐྲུབ།   

བདོ་མིར་མཚོན་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ད་བར་ལོ་ང་ོ ༦༡ ལགྷ་གི་དསུ་སབྐས་རིང་
རྒ་ནག་དམར་པའོི་དབང་སྒྱུར་སྡུག་སྦྱངོ་མནར་གཅདོ་ཚད་ལས་བརལ་བ་མངས་
དང་མངོ་བཞིན་ཡོད།   རྒ་ནག་རང་གི་ནང་ལ་མང་གཙོའ་ིད་ིཙམ་ཡང་མེད་
བཞིན་ད་ུབདོ་ནང་མང་གཙོ་ཡོད་ཟརེ་བ་ད་ེནི་ཆེ་དགྲ་ལྷ་ཁོ་པ་སེམས་རྣལ་ད་ུམ་
གནས་པར་སྨ་ོཧམ་བཤད་པ་མིན་ན་གང་རེད། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་དལི་བསྒགས་
ད་ེལརྟ་བྱས་པ་ན་ིརྒྱུན་ལནྡ་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་གི་བྱདེ་སྟངས་ཤིག་རེད། བདོ་
ལ་མཚོན་ན། རྒ་ནག་དམར་པསོ་དབང་སྒྱུར་མ་བྱས་གངོ་བདོ་མི་རྣམས་འཚོ་བའ་ི
ཐགོ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། ཞི་དལུ་བག་ཡོད་ཀི་མི་ཚེ་སྐྱལེ་བཞིན་ཡོད།  
ལགྷ་པར་རྒ་མི་བདོ་ལ་སླབེས་རསེ་མྲུ་ག་ེཆེས་ཐགོ་མ་བྱྱུང་བ་མ་གཏགོས་བདོ་ཀི་ལོ་
རྒྱུས་ཁདོ་མྲུ་ག་ེབྱྱུང་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་ག་ོརྒྱུ ་མེད། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བཏནོ་པའ་ི
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ཁནོ་ཡོངས་ཀི་རྒལ་ཁབ་ཀི་དཔལ་འབྱརོ་ཐནོ་སྐྱདེ་ཡར་རྒས་སནྙ་ཐ་ོཟརེ་བ་ལརྟ་
ན། རྒ་སྒརོ་ཐརེ་འབྲུམ་ ༡༦༠ ས་གནས་ཀི་ཐནོ་སྐྱདེ་ལས་བྱྱུང་ཚྱུལ་བཤད་ཡོད། 
ད་ེབདནེ་ད་ུམཆིས་ཚེ་ང་ོམཚར་ལནྡ་པ་རེད། འནོ་ཀང་དངྲུལ་འབརོ་ད་ེདག་མཐར་
འགྲ་ོགྲནོ་གང་འད་ཞིག་གི་ཐགོ་ལ་བཏང་ཡོད་མེད་ཐད་ང་ཚོས་ཞིབ་ཚགས་དཔྱད་
ནས་བལསྟ་པ་ཡིན་ན། ༡།  བདོ་ནང་དམག་དནོ་རྒ་སྐྱདེ། ༢།  རྒ་མིའ་ིདམག་
མི་དང་། ཉནེ་རགོ་མི་སྣ།  གཞུང་གི་ལས་བྱདེ་ཕནོ་ཆེ་བདོ་ནང་གསོག་འཇགོ་
བྱདེ་ཆེད་དང་།   ༣། བདོ་ཀི་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་བྱས་རསེ་རྒ་ནག་ནང་ད་ུའརོ་
འདནེ་བྱདེ་ཆེད་གཞུང་ལམ་དང་། མེ་འཁརོ་ལགྕས་ལམ། གནམ་ཐང་ལས་གཞི་
རྒ་སྐྱདེ་བཏང་བ།  ༤། བདོ་ཀི་གཙང་ཆྱུ་ཁག་ལ་ཆྱུ་མཛོད་ཚད་མེད་བརྒབ་ནས་
གཙང་ཆྱུ་རྒ་ནག་ཕགོས་སྲུ་ཁ་སྒྱུར་བྱས་པ་དང་།  ༥། བདོ་ནང་རྒ་རིགས་ཕནོ་ཆེ་
འརོ་འདནེ་བྱས་པ་སོགས་ཀི་ཆེད་ད་ུའགྲ་ོགྲནོ་ད་ེདག་བཏང་ཡོད།

བདོ་མིར་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་ཚྱུལ་ཧམ་བཤད་བྱས་པ་དརེ་དཔྱད་ན། བདོ་
བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་སྲུ ་གྲགས་པ་གསེར་ར་བ་ླརྲུང་སརྒ་དང་ཡ་
ཆེན་སརྒ་གཉསི་ཀི་གྲ་ཤག་དང་བཙྱུན་མའི་སྡདོ་གནས་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་མ་
ཟད། གྲྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་དགནོ་པ་ནས་གནས་དབྱྱུང་བཏང་ཞིང་། གནས་དབྱྱུང་
བཏང་ཟིན་པའི་གྲྲྭ་བཙྱུན་ཁག་གཅིག་ལ་རྒལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀི་སླབོ་གསོའི་
ལས་འགུལ་ཟརེ་བ་སྤལེ་བ་མ་ཟད། འདལུ་ཁམིས་དང་ཡོངས་སྲུ་བརལ་བའ་ིགྲྲྭ་
བཙྱུན་རྣམས་ལ་གཞས་དང་ཞབས་བ་ོའཁབ་ཏུ་བཅྱུག་པ་དང། གླྲུ་ལེན་ད་ུབཅྱུག་པ་
སོགས་ཧ་ཅང་མི་འསོ་པའ་ིལས་ལ་བཙན་བསྐལུ་བྱས་ཡོད།  མཆོད་པའ་ིརནེ་ད་ུསིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སིྒག་གཤོམ་བྱདེ་ད་ུ
མ་བཅྱུག་པར་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འག་ོགཙོའི་དཔར་སིྒག་གཤོམ་བྱདེ་
དགསོ་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་ཡོད། ཉ་ེལམ་གནས་ཚྱུལ་ག་ོ

ཐསོ་བྱྱུང་བ་ལརྟ་ན།  སིྤ་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ བའ་ིཟླ་མཇྲུག་སྟ་ེདགའ་ལནྡ་
ལ་ྔམཆོད་ཆེན་མོའ་ིདསུ་ཆེན་འཆར་ཉའེ་ིསབྐས་སྲུ། ཆབ་མདའོ་ིས་ཁྲུལ་ཚ་བ་མཛོ་
སངྒ་རངོ་སྟངོ་འབར་ཡྲུལ་ཚོ་ཅནོ་བ་གྲངོ་ཚོའ་ིབརོ་ཆྱུང་ཚང་གི་ཕ་རན་ལོ་ན་ ༧༥ 
ཡིན་པ། འཇམ་དཔལ་ར་ོརའེམ་ཡྲུལ་མི་ཚོས་བརོ་ཆྱུང་འཇམ་དཔལ་ཞསེ་འབདོ་
པ་ཁངོ་གིས། ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་གསྲུང་ཆོས་ལག་ཐགོས་
ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། རྒ་གར་ད་ུཡོད་པའ་ིརང་ཉདི་ཀི་བྲུ་མོ་དང་
འབལེ་བ་བྱས་པའི་དགོས་གཞིར་བསདྙ་ནས་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་བྲུ་ཚེ་དབང་འགྱུར་
མེད་གཉསི་མཛོ་སངྒ་རོང་གི་རྒ་ནག་གི་ཉནེ་རགོ་པས་རང་ཁིམ་ནས་བཙན་ཁིད་
ཀིས་མཛོ་སངྒ་རངོ་ད་ུད་ོདམ་བཀག་ཉར་འགོ་འད་ིརྩད་བྱས་ཡོད་པ་ཤེས་རགོས་
བྱྱུང་ཡོད། 

ཉ་ེཆར་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་སྤྲུལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་
དམ་པ་མཆོག་གིས་བཙྱུགས་པའི་ཁམས་ནཱ་ལེན་ད་ཐགེ་ཆེན་བྱང་ཆྱུབ་ཆོས་གླིང་
གི་དགནོ་པའི་དག་ེབསྐསོ་ཡིན་པ་བཀ་ཤིས་ཕྲུན་ཚོགས་ལགས་ཞུ་བ་ཁངོ་ལ་རྒ་ནག་
གཞུང་གིས་སྡུག་སྦྱངོ་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་རྐེན་ནད་གཅོང་ད་ུགྱུར་ཏ་ེ
མཐར་འདས་གྲངོས་སྲུ་གྱུར་འདགུ།   དརེ་བརནེ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིར་
ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་ཚྱུལ་བཤད་པའི་སདྐ་ཆ་དརེ་རྒྱུ ་མཚན་ཁྲུངས་ལྲུང་ཞིག་
འདགུ་གམ།  རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ ༼བདོ་མི་བན་གཡོག་ཚོར་བཅིངས་བཀལོ་
བཏང་ཡིན་༽ ཟརེ་བ་ད་ེམཐའ་གཅིག་ཏུ་སྐྱག་རྲུན་རེད། བདོ་མིར་མཚོན་ན། རྒ་
ནག་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ་ནས་ད་བར་བཅིངས་བཀལོ་ནམ་ཡང་ཐབོ་མངོ་མེད། རྒ་
ནག་གཞུང་གིས་བཙན་བཟྲུང་འགོ་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ན་ིདསུ་རག་ཏུ་འཚེ་མེད་
ཞི་བར་ཡིད་ཆེས་བྱདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དག་པའོ་ིམཚོན་ཆ་བཀལོ་སྤདོ་
རིགས་ལ་ྟཞགོ མཐའ་ན་རང་ཁིམ་དའུང་ཉནེ་སྲུང་ཁ་ོནའ་ིདནོ་ད་ུལ་ལས་གྲ་ིདང་
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མེ་མདའ་སོགས་ཉར་བ་མ་གཏགོས་བདོ་མི་སིྤ་བིྱངས་ཀིས་ག་ོམཚོན་ལ་དང་འདདོ་
རྩ་བ་ནས་བྱདེ་སལོ་མེད། ད་ེན་ིབདོ་མི་རྣམས་ནང་ཆོས་ནས་གསྲུངས་པའ་ིལ་ྟབ་
རནེ་འབྱྱུང་དང་སྤདོ་པ་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལྟ་སྤདོ་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་དད་གུས་
དང་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པས་ཡིན། འནོ་ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཉསེ་མེད་
བདོ་མིའ་ིཐགོ་མེ་སྒགོས་དང་མེ་མདའ་སགྦ་སགྦ། སརྦ་རས། ལགྕས་ཁབ་འཁརོ་ལོ་
སོགས་དངེ་དསུ་འཕྲྲུལ་ཆས་ཡར་རྒས་ཅན་ད་ེའད་བག་ཚ་སྤྲུ་ཙམ་མེད་པར་བཀལོ་
སྤདོ་བྱས་ཡོད། ད་དངུ་བྱདེ་བབ་དརེ་ ༼བཅིངས་བཀལོ་༽ ཟརེ་ནས་མིང་སནྙ་
མདགོ་ཁ་པ་ོབཏགས་ནས་དནོ་སྙངི་མི་གསོད་ཁག་སྦྱརོ་གི་བྱ་ངན་ཐ་ཤལ་ནར་མར་
སྤལེ་དང་སྤལེ་མྲུས་རེད། ཉསེ་མེད་མི་སེར་སྙམོ་ཆྱུང་ཐགོ་དག་པའོ་ིམཚོན་ཆ་བདེ་
སྤདོ་བྱས་ནས་ས་ཆ་བཙན་འཕྲགོ་བྱས་པ་དརེ་བཅིངས་བཀལོ་ཞསེ་པའི་ཐ་སདྙ་ཇི་
ལརྟ་འཇྲུག་གམ 57 གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་བཞག་རསེ་དརེ་གཞི་བཅལོ་
ནས་མི་མང་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་པ་ཡིན་ཟརེ་ན་སྲུའི་རྣ་བར་འགྲ་ོརྒྱུ ་རེད་དམ།58  
དནོ་དངསོ་ན།ི རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒལ་སིྤའ་ིཁམིས་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་
ནས་ད་བར་མི་ལོ་ ༦༠ ལགྷ་རིང་བདོ་ས་བཙན་བཟྲུང་གིས་བདོ་མིར་སྡགུ་སྦྱངོ་
མནར་གཅདོ་ཚད་མེད་བཏང་དང་གཏངོ་མྲུས་ཡིན།  འནོ་ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་རྒལ་སིྤའ་ིསྟངེ་བདོ་ནང་རང་དབང་ཡོད་ཚྱུལ་དང་། མང་གཙོའ་ིབཅསོ་སྒྱུར་
དང་དཔལ་འབྱརོ་འཛྲུགས་སྐྲུན་བྱདེ་ཚྱུལ་སོགས་འཁགོ་བཤད་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཀང་
གཟྲུར་གནས་བླ་ོལནྡ་སྲུ ་ཞིག་གིས་སྐྱག་རྲུན་ད་ེདག་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱ་ེཐབས་ཡེ་ནས་
མེད།།   །།

57 	༡༩༥༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡	ལ་བཅྱིངས་བཀོལ་དམག་མྱི་གྲངས་	༤༠༠༠༠	ཆབ་མདོར་བཙན་བཟུང་རེས་བོད་
ས་དབང་སྒྱུར་བས་ཡོད།

58 	༡༩༥༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༣	གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་ཐོག་བཙན་འདེད་
བས་ནས་འཇྱིགས་སྐུལ་འོག་མྱིང་རྟགས་འགོད་དུ་བཅུག་ཡོད།

རོམ་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།རོམ་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།    ༢༠༢༠༢༠༢༠  ཟླ་ཟླ་  ༣༣  ཚེས་ཚེས་  ༣༡།༣༡།

• https://tibet.net/serfs-emancipation-day-a-chinese-drama-to-mislead-the-
international-community/

*******
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༼༡༥༽༼༡༥༽

ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ནི་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཆེད་མངགས་གོ་ལ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ནི་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཆེད་མངགས་གོ་ལ་

དབང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་དནོ་ད་ུབཟསོ་པའི་སྒ་ིརིག་གཏམ་རྒྱུད་ད་ུགྲགས་པའི་དབང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་དནོ་ད་ུབཟསོ་པའི་སྒ་ིརིག་གཏམ་རྒྱུད་ད་ུགྲགས་པའི་

ཏ་ོཇན་ཟརེ་བའ་ིཤིང་ར་ད་ེདང་འད།ཏ་ོཇན་ཟརེ་བའ་ིཤིང་ར་ད་ེདང་འད།

                                                                                                                                                                                                                                          རྒ་ནག་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་པངི་། པར་ཁྲུངས། Xie Huanchi Xinhua/རྒ་ནག་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་པངི་། པར་ཁྲུངས། Xie Huanchi Xinhua/

༄༅། །ས་ྔལོར་རྒ་ནག་ཝྲུ་ཧན་གྲངོ་ཁརེ་ནས་ཐགོ་མར་འག་ོབཙྱུགས་ཏ་ེའཛམ་
གླིང་ཡོངས་ལ་ནགས་ལ་མེ་མཆེད་པ་ལྟར་ཁབ་བརལ་བྱྱུང་བའི་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་ལ་བརནེ་ནས་མི་གྲངས་ས་ཡ་མང་པའོ་ིཚེ་སགོ་ཤོར་བ་དང་། སྒ་ོརྒ་
བསམྡས་དགསོ་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་དང་བརབ་གསིག་ཧ་ཅང་འགོ་འཛམ་གླངི་མི་
མང་ཚོ་དཀའ་སྡགུ་མངས་དང་མངོ་མྲུས་ཡིན། ལགྷ་པར་རྒལ་སིྤའ་ིའཕྲདོ་བསྟནེ་
དང་དཔལ་འབྱརོ། ཆབ་སདི་དང་རྒལ་སིྤའ་ིའབལེ་ལམ་སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་

ཆེས་ཛ་དག་ཅན་ད་ུགྱུར་ནས་དམག་འཁྲུག་དསུ་སབྐས་ལ་ྟབྲུའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་
ཡོད། སིྤར་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཐགོ་མའ་ིའབྱྱུང་རྐནེ་ཐགོ་བསམ་ཚྱུལ་
འད་མིན་ཡོད། ལ་ལས་རྒ་ནག་གི་གྲངོ་ཁརེ་ཝྲུ་ཧན་ཤའ་ིའཚོང་ཁམོ་རྲྭ་ཁང་ནས་
ཁབ་བརལ་བྱྱུང་བ་དང་།  ལ་ལས་ཕྲ་ཕྲུང་ནད་འབྲུ་སྦྱརོ་བ་བྱདེ་པའ་ིམཚོན་ཆ་ 
(Bio-warfare) ཚོད་ལ་ྟཁང་ནས་ནད་འབྲུ་ཕི་ལ་ཤོར་འཛོལ་བྱྱུང་བར་བརནེ་
ནད་ཡམས་ད་ེལ་ྟབྲུ་ཞིག་ཁབ་བརལ་བཏང་བའ་ིརྒབ་ལྗངོས་དམིགས་ཡྲུལ་ངསེ་ཅན་
ཞིག་འཛིན་མེད་དམ་སམྙ་པའ་ིདགོས་སླངོ་བྱདེ་མཁན་ཡང་མང་པ་ོཡོད།  ནད་
ཡམས་སྔནོ་འགགོ་མ་ཐྲུབ་པའ་ིརྒྱུ ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོན་ིརྒ་ནག་གཞུང་གིས་ནད་ཡམས་ད་ེ
ཐགོ་མར་རྒ་ནག་གི་གྲངོ་ཁརེ་ཝྲུ་ཧན་ནས་མཆེད་སབྐས་གསང་རྒའི་དམ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་བྱས་རྐནེ་ད་ལའྟི་ཆར་འཛམ་གླངི་ཡོངས་རགོས་བཟདོ་གླགས་མེད་པའི་
དཀའ་སྡགུ་འགོ་མནར་བཞིན་ཡོད། 

རྒལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ནས་ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད་ཚོའི་བྱ་སྤདོ་ལ་བརནེ་
ནས་ཆག་སྒ་ོའད་ིལརྟ་བྱྱུང་ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀི་ཡོད། གལ་ཏ་ེརྒ་ནག་སདི་
གཞུང་གིས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཐགོ་མར་མཆེད་སབྐས་འཕྲལ་མར་ཛ་དག་
ཏུ་བརིྩས་ནས་ཉནེ་བར་ཐོག་མར་གཏངོ་མཁན་རྒ་མི་ཨེམ་ཆི་ལཱི ་ཝེན་ལི་ཡན་
དང་།59 འབལེ་ཡོད་གཞན་ཁག་གཅིག་60  གིས་བཤད་པར་ད་ོསྣང་དང་བརིྩ་
འཇགོ་གིས་དསུ་ཐགོ་སྔནོ་འགགོ་བྱདེ་སྒ་ོཁག་ཀར་ཀརོ་མེད་པར་སྤལེ་ཐྲུབ་ཡོད་ཚེ་
ད་ཆ་གཉན་རིམས་ཁབ་བརལ་འགྲ་ོརྒྱུར་ཏན་ཏན་སྔནོ་འགགོ་ཚགས་ཚྱུད་སྤལེ་ཐྲུབ་
པ་བྱྱུང་ཡོད།  འནོ་ཀང་བླ་ོཕམ་པ་ཞིག་ལ་ད་ེལརྟ་བྱྱུང་མ་ཐྲུབ་པ་རེད། དའེ་ིརྒྱུ ་
མཚན་ན།ི གཙོ་ཆེར་རྒ་ནག་སདི་གཞུང་གིས་ནད་ནམས་ཁབ་བརལ་འགྲ་ོབཞིན་པ་

59  https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51403795

60  https://theconversation.com/chinas-coronavirus-cover-up-how-
censorship-and-propaganda-obstructed-the-truth-133095
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དརེ་སྔནོ་འགགོ་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་གཉན་རིམས་ཁབ་བརལ་ཕིན་པའི་ཉནེ་བར་གཏངོ་
མཁན་རྒ་རིགས་སནྨ་པ་དང་འབལེ་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ལ་དནོ་མེད་དཀགོ་རྐནེ་བངླས་
ནས་སིྤ་ཚོགས་བརབ་གསིག་གཏངོ་མཁན་ཡིན་པའ་ིཉསེ་མིང་སྣ་ཚོགས་བཀལ་ནས་
ཁངོ་ཚོའ་ིཁ་བཀག61 པ་མ་ཟད། ལ་ལར་བཙོན་ད་ུའཇྲུག་རྒྱུའ་ིསྡགིས་སྐལུ་ཡང་
བྱས་ཡོད། ཕྲ་ཕྲུང་ནད་འབྲུ་སྦྱརོ་བའ་ིམཚོན་ཆའ་ི Bio-warfare ཐགོ་མཁས་
པ་ཡིན་པ་རྒ་རིགས་དམག་དཔནོ་ཆེན་ཝཡིེ་ཟརེ་བ་དསེ་རྒ་ནག་གི་ཚན་རིག་པ་རྲུ་
ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ། གྲངོ་ཁརེ་ཝྲུ་ཧན་གི་ཕྲ་ཕྲུང་ནད་འབྲུ་སྦྱརོ་བའ་ིམཚོན་ཆ་ 
(Bio-warfare) ཚོད་ལ་ྟཁང་ད་ུཕི་ཟླ་དང་པའོ་ིཟླ་མཇྲུག་ཙམ་ལ་སླབེས་ཡོད་པ་
ཤེས་ཚོར་བྱྱུང་ཡོད། དསུ་ཚིགས་དརེ་ང་ཚོས་ངསེ་པར་དགོས་ཟནོ་གིས་ལ་ྟདགསོ།  
གང་ཡིན་བརདོ་ན། རྒ་ནག་ཝྲུ་ཧན་གྲངོ་ཁརེ་གི་ཕྲ་ཕྲུང་ནད་འབྲུ་ཉམས་ཞིབ་ཚོད་
ལ་ྟཁང་ (Wuhan Institute of Virology)62  ད་ེརྒ་ནག་ནང་གི་ཚོད་ལ་ྟཁང་
གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དང་།  ནད་ཡམས་ཐགོ་མ་ཁབ་བརལ་བྱྱུང་བའ་ིདགོས་
གཞི་ཆེ་ཤོས་བྱདེ་སའི་ཤའིཁམོ་ར་ཁང་དང་ཐག་ཉསེ་པ་ོཡོད་སྟབས་ནད་འབྲུ་ད་ེ
ཤའ་ིཁམོ་ར་ཁང་ནས་ཕིར་གར་བྱྱུང་སྐརོ་བཤད་པའང་བྱྱུང་ཡོད། རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་ནད་འབྲུ་ད་ེཕྲ་ཕྲུང་བརག་དཔྱད་ཁང་ནས་ཕིར་གར་ནརོ་འཛོལ་བྱྱུང་ཚྱུལ་
ཁས་ལེན་ཇི་ལརྟ་བྱདེ་ཕདོ། འནོ་ཀང་ཡོངས་གྲགས་འགྲལེ་བཤད་རྒག་སྟངས་ལ་
ཕྲ་ཕྲུང་ནད་འབྲུ་སྦྱརོ་བའི་མཚོན་ཆ་བཟ་ོལས་ཁང་དང་ཉ་ེཔ་ོཡོད་པའི་ཝྲུ་ཧན་ཤའི་
ཁམོ་ར་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད་ེལས་མཆེད་ཚྱུལ་གཞུང་འབལེ་བརྒྱུད་ལམ་སོགས་
ནས་བསྒགས་ཡོད། ནད་ཡམས་ད་ེལརྟ་ཁབ་བརལ་བྱྱུང་བའ་ིཉནེ་བར་ཐགོ་མར་

61  https://www.jpost.com/international/chinese-dissident-journalist-
disappears-after-reporting-on-coronavirus-617014

62  https://nypost.com/2020/02/22/dont-buy-chinas-story-the-coronavirus-
may-have-leaked-from-a-lab/

གཏངོ་མཁན་མཁས་དབང་རན་ཛཱུ་ཞང་གྲྲུན་63 ལ་སོགས་པ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་
འཛིན་བཟྲུང་བྱས་ཏ་ེགར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་ཡོད།  ༼ཝྲུ་ཧན་ཉནི་དབེ་༽ ཅསེ་
པའི་དཔ་ེདབེ་རྩོམ་པ་པ་ོཕཱན་ཕཱན་ལ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་སགོ་ཁིམས་གཅོད་རྒྱུ འི་
སྡགིས་ར་ཚྱུན་བཏང་བ་རེད།64     

ནད་ཡམས་ཁབ་བརལ་བྱྱུང་སྟངས་འད་ིལས་ང་ཚོས་རྒ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་
པིང་གིས་གཙོས་དམར་པའོི་འགོ་ཁིད་ཚོས་རྒ་ནག་མི་དམངས་ཚོར་གནས་ཚྱུལ་
ཕི་གསལ་ནང་གསལ་མེད་པ་དང་། མི་མང་གི་བསམ་ཚྱུལ་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་
བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོཐྲུབ་པ་མ་ཟད།  ལགྷ་པར་རྒལ་
སིྤའ་ིཁནོ་ད་ུརྒ་ནག་གཞུང་གི་གཅིག་བསྡསུ་ལམ་ལྲུགས་དང་། རྒ་སྐྱདེ་ཀི་ཀུན་སླངོ་
ངན་པ་རྒྱུན་སྐྱངོ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དངསོ་སྲུ་ར་སྤདོ་ཐྲུབ་ཡོད།  དརེ་བརནེ་རྒལ་
སིྤའ་ིདབྲུ་འཁདི་དང་ལགྷ་པར་རྒ་ནག་གི་ཁིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་ཚོས་རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་མ་རྲུངས་ཁོག་བཅྱུག་གི་སིད་བྱྱུས་དརེ་ང་ོརོལ་དང་སྐྱནོ་བརདོ་བྱདེ་བཞིན་
ཡོད། ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ལ་བརནེ་ནས་ད་བར་འཛམ་གླངི་ནང་མི་གྲངས་
འབྲུམ་གཉསི་ལགྷ་འདས་གྲངོས་སྲུ་གྱུར་བ་དང་། མི་གྲངས་ས་ཡ་གསྲུམ་ལགྷ་ལ་
གཉན་རིམས་འགོས་པ་མ་ཟད་ད་དངུ་ནད་པ་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་པའི་གནས་
སྟངས་ཧ་ཅང་ཐབས་རགུས་ངང་ཡོད་མྲུས་ཡིན། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ེལ་ྟབྲུ་ཆག་
སྒ་ོཆེན་པ་ོཞིག་བཟསོ་ཡོད་སྟབས། རྒ་ནག་སདི་གཞུང་གིས་རྒལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་
རང་སྐྱནོ་ངསོ་ལེན་ཐགོ་ནརོ་འཛོལ་བྱྱུང་བའི་འགན་ཁྲུར་དང་ལེན་གིས་དགོངས་
སེལ་ཞུ་དགསོ། འནོ་ཀང་ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེནད་ཡམས་ཀི་འབྱྱུང་རྩ་ཨ་རིའ་ིདམག་

63  https://www.chinafile.com/reporting-opinion/viewpoint/viral-alarm-
when-fury-overcomes-fear

64 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/10/chinese-writer-fang-
fang-faces-online-backlash-wuhan-lockdown-diary
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ཁང་ནས་ཡིན་སྐརོ་གཞན་ལ་ངན་ཁག་དཀ་ིཐབས་བྱས་ཡོད།65  ད་ེནས་ཨི་ཊ་
ལི་66དང་ཀཱ་ཛ་ཁི་སི་ཐན། ཉ་ེཆར་མི་རིགས་ནག་པ་ོ67སོགས་ལའང་ནད་ཡམས་
ཀི་འབྱྱུང་རྩ་ཡིན་པ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་མྲུ་མཐྲུད་ངན་ཁག་དཀ་ིཐབས་བྱདེ་བཞིན་
ཡོད།  

ཨ་རི་དང་ཨི་ཊ་ལིར་མཚོན་ན། གཉན་རིམས་དའེ་ིའགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་
ཤོས་དང་གདོ་ཆགས་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཕགོ་ཡོད།  གྲངས་ཐརོ་མཚོན་ནའང་ནད་
ཡམས་དའེ་ིའགོ་འདས་གྲངོས་སྲུ་གྱུར་པའ་ིམི་གྲངས་མང་ཤོས་རེད།  རྒ་ནག་
གཞུང་གིས་ད་དངུ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་ལ་བརིྩ་མེད་བཏང་ནས་འཛེམ་
ཟནོ་སངྤས་ཏ་ེནད་ཡམས་ཁབ་བརལ་གི་གདོ་ཆགས་ད་ེཆབ་སིད་ལག་ཆར་བཀལོ་
བ་དང་སྦྲགས། ནད་ཡམས་ཀི་འབྱྱུང་རྩ་དང་འབལེ་བའ་ིརྙགོ་གླངེ་ལ་བསདྙ་ད་ེ
ལོ་རྒྱུ ས་ཐགོ་ཀཱ་ཛ་ཁི་སི་ཐན་ཡང་རྒ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཚྱུལ་ཧམ་བཤད་བྱདེ་
ཀི་ཡོད།68   ད་ེས་ྔདང་མི་འད་བར་ད་ཆ་རྒ་ནག་ལ་མཚོན་ན། རྒལ་སིྤའ་ིཁདོ་
དཔལ་འབྱརོ་དང་དམག་དནོ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐགོ་ནས་སྟབོས་ཆེན་རྒལ་ཁབ་
ཅིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། རང་གི་ཁིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་ཀི་གནམ་ས་མཚོ་གསྲུམ་
གི་ས་མཚམས་ཁག་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ནས་དག་པའོི་དཔྲུང་འཇྲུག་བྱས་
དང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་སྟབས། རྒ་བལ་འབྲུག་གསྲུམ་ས་མཚམས་སྲུ་དསུ་རག་ཏུ་
དགོས་ཟནོ་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ལྷ་ོརྒ་ནག་
རྒ་མཚོའ་ིམངའ་ཁྲུལ་ད་ུཉ་ིའངོ་དང་ཐ་ེཝན། ཝི་ཏ་ིནམ། མ་ལེ་ཤི་ཡ། ཕ་ིལི་པནི། 

65  https://www.the-scientist.com/news-opinion/chinese-officials-blame-us-
army-for-coronavirus-67267

66  https://www.foxnews.com/world/china-coronavirus-propaganda-
campaign-italy

67  https://www.okayafrica.com/africans-in-china-guangzhou-evicted-left-
homeless-blamed-for-coronavirus/

68  https://bitterwinter.org/coronavirus-the-ccps-accusation-that-it-was-
created-in-kazakhstan/

ཨིན་ཌ་ོན་ེཤི་ཡ།  སྦྲུར་ན་ིསོགས་ཀིས་དསུ་རག་ཏུ་འཛེམ་ཟནོ་དང་དགོས་གཟནོ་
ཁ་ོན་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བཟསོ་ཡོད།  ཕགོས་
མཚྱུངས་རྒ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་ཚོང་འབལེ་སདི་བྱྱུས་ལའང་
ད་ཆ་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཡྲུ་རོབ། ཨ་ཕ་ིརི་ཀ་སོགས་ནང་རྒལ་ཁབ་མང་པསོ་དགོས་
ཟནོ་བྱདེ་དགསོ་པ་དང་།  རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་ཟརེ་བའ་ི
སིད་བྱྱུས་འགོ་འཛམ་གླངི་ནང་ཡར་རྒས་འགྲ་ོབཞིན་པའི་རྒལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་བྲུ་
ལོན་ནང་བཙྱུད་ཡོད།   རྒལ་ཁབ་ད་ེདག་གིས་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་ས་ཆ་དང་ཁར་
དབང་སོགས་གཏའ་མར་བཞག་པ་ལརྟ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ས་ཆ་དང་ཁར་དབང་
བྲུ་ལོན་གཡར་བའ་ིསིྐྱན་ཚབ་ཏུ་བངླས་ཡོད།69   

གླངི་ཆེན་ཨ་ཕ་ིརི་ཀར་མཚོན་ནའང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ ༼རྒྱུ ད་གཅིག་ལམ་
གཅིག༽ ཟརེ་བའི་དཔལ་འབྱརོ་སིད་བྱྱུས་གསར་པ་དའེི་འགོ་གླངི་ཆེན་དའེི་ནང་
ཚོང་འབལེ་དང་འཛྲུགས་སྐྲུ ན་ལས་གཞི་ཧ་ཅང་རྒ་སྐྱདེ་གཏངོ་སྐབས་ཡྲུལ་མི་
ཚོས་རྒ་རིགས་ཚོར་ཕབེས་བསྲུའི་སྣ་ེལེན་དང་མཐྲུན་འགྱུར་སོགས་གང་ས་ཅི་ཐད་
ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཞུས་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ཆ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བཀའ་དནི་ལ་
བསམ་ཤེས་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་འབྱྱུང་རྩ་མི་རིགས་ནག་
པ་ོརེད། ཅསེ་ཁངོ་ཚོར་ངན་ཁག་དཀ་ིབཞིན་ཡོད། ལགྷ་པར་དངེ་སབྐས་ད་ལམ་
བརྒྱུད་རྒ་ནག་གི་གྲངོ་ཁརེ་གྷུན་ཛཱོའི་ནང་ཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་མི་རིགས་ཚོར་མཐངོ་ཆྱུང་
ཁད་གསོད་དང་བརྙས་བཅོས་བྱདེ་སྟངས་ལ་ལ་ྟསབྐས་སེམས་ནང་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་
སྐྱ་ེགཞིར་གྱུར་ཡོད།70   རྒ་ནག་གཞུང་གི་ཚྱུལ་མིན་གི་བྱདེ་བབ་དའེ་ིའགོ་བདོ་
དང་ཤར་ཏུར་ཀིས་ཏན། ལྷ་ོསོག་མི་རིགས་ཀིས་ལོ་མང་དཀའ་སྡགུ་མངས་དང་

69  https://qz.com/1223768/china-debt-trap-these-eight-countries-are-in-
danger-of-debt-overloads-from-chinas-belt-and-road-plans/

70  https://hongkongfp.com/2020/04/12/coronavirus-africans-in-china-
subjected-to-forced-evictions-arbitrary-quarantines-and-mass-testing/
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མངོ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེརྒལ་སིྤའི་གཟྲུར་གནས་བླ་ོལནྡ་རྣམས་ཀིས་ངསེ་པར་མཁནེ་
དགསོ།71   གཞན་ཡང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྲུང་ཙི་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཟརེ་བ་ཕི་ཚྱུལ་
ལ་རྒ་ནག་གི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱབོ་དང་སདྐ་ཡིག་དར་སྤལེ་རྒྱུན་འཛིན་བྱདེ་མཁན་
ལརྟ་སྣང་ཡང་། དནོ་དངསོ་རྒ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་བྱྱུས་གཏངི་གནག་ད་ེདག་ལག་
བསྟར་དནོ་འཁལོ་ཡོང་ཐབས་ཁོ་ནར་འབད་བརྩནོ་བྱདེ་མཁན་གི་ལྟ་ེགནས་ཁང་
དརེ་འཛམ་གླངི་རྒ་ཁབ་ཏུ་ ༼ཁྲུང་ཙི་ལྟ་ེགནས་ཁང་༽ ཟརེ་སབྐས་ཚང་མས་ཡིད་
ཆེས་བརླགས་པའམ་ཡང་ན་དགོས་གཞི་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད། ལགྷ་པར་ཨ་རིས་གཙོས་རྒལ་ཁབ་མང་པའོ་ིནང་ཁྲུང་རིྩ་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཟརེ་
བ་ད་ེདག་སྒ་ོརྒག་ཏུ་བཅྱུག་པ་དང་། དགོས་གཞི་ཆེན་པསོ་ལ་ྟཞིབ་བྱདེ་དགསོ་པའ་ི
གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད།72 

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་འཛམ་གླངི་ཨོ་ལེམ་པཀི་རྩདེ་འགྲན་རྒ་ནག་ལ་ཚོགས་པ་
རེད། རྩདེ་འགྲན་ག་ོསིྒག་ཞུ་མཁན་ཆགས་རྒྱུར་བརྔམས་ནས་སབྐས་དརེ་རྒ་ནག་
གཞུང་གིས་རྒལ་སིྤའི་ཨོ་རྩདེ་ལནྷ་ཚོགས་ལ་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་
རང་དབང་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ ་དང་།  གསར་འགདོ་རང་དབང་ཐགོ་སདི་བྱྱུས་གུ་
ཡངས་དང་ལེགས་བཅསོ་བྱ་རྒྱུའ་ིཁས་ལེན་འཐྲུས་ཚང་བྱས་ཡོད། རྒལ་སིྤའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ནས་ཀང་ད་ེལརྟ་ལག་བསྟར་དནོ་འཁལོ་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡང་ཆེན་པ་ོབྱས་
ཡོད།  འནོ་ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་དག་པའོ་ིསྟབོས་ཤུགས་དང་དཔལ་འབྱརོ་གི་
ནསུ་པར་བརནེ་ནས་ཨོ་རྩདེ་འགྲན་བསྡུར་གི་མགྲནོ་གཉརེ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སབྐས་ཐབོ་
པར་ཁངེས་དགེས་བྱས་ཡོད། བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་མཚོན་ནའང་ཨོ་རྩདེ་
འགྲན་བསྡུར་མཇྲུག་བསིྒལ་མཚམས་བཟང་ད་ུའགྲ་ོརྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་དམ་བསྒགས་ཧ་

71  “Chinese brutality in Tibet exposed” https://www.youtube.com/
watch?v=cdTlIP5qsCw&has_verified=1

72  http://www.westphsea.com/articles/world-leaders-in-unity-to-investigate-
china-we-demand-answers/

ཅང་ཆེ་རྲུ་བཏང་བ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ིའགྲ་ོའདགུ་སྤདོ་གསྲུམ་ཐགོ་སརྔ་
དང་མི་འད་བའ་ིསོ་ཉུལ་སོགས་བྱདེ་ཤུགས་ཆེ་རྲུ་བཏང་ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་ནས་
རྒ་བལ་འབྲུག་གསྲུམ་སོགས་སྲུ་བདོ་མི་བསོ་བྱལོ་ད་ུཡོང་མཁན་གྲངས་འབརོ་རྦད་
ད་ེཆག་ནས་ད་སབྐས་ལོ་གཅིག་ནང་བདོ་མི་རེ་ཟྲུང་ལས་སླབེ་ཐྲུབ་ཀི་མེད།  སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ཨ་
རིའི་གྲསོ་ཚོགས་སྲུ ་ཞི་བའི་དནོ་ཚན་ལྔ་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་གནང་
མཛད་པའ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ། མཐ་ོསངྒ་བདོ་ད་ེག་ོམཚོན་སངྤས་པའ་ིའཚེ་མེད་ཞི་
བའ་ིབསྟ་ིགནས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའ་ིཐྲུགས་རེ་མཛད་ཡོད་ཀང་།73  དངེ་སབྐས་རྒ་
ནག་གཞུང་གིས་ད་ེལས་ཆེ་ཆེར་ལྡགོ་སྟ་ེམཐ་ོསངྒ་བདོ་ད་ེདམག་དནོ་རྒ་སྐྱདེ་ཀི་ས་
ཁྲུལ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོད། 

འཛམ་གླངི་ཡོངས་རགོས་ནད་ཡམས་ཀི་སགྨ་རྲུམ་སྟགུ་པའོི་འགོ་དཀའ་སྡུག་ཟད་
མི་ཤེས་པ་མངས་ནས་ནད་ཡམས་ལ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་པའི་དསུ་སབྐས་འད་ིརྒ་ནག་
གཞུང་གིས་ག་ོསབྐས་སྲུ་སྤད་ནས་རང་ཁ་ེསྒྲུབ་ཐབས་བྱས་པ་མ་ཟད། ནད་ཡམས་
ལ་བརནེ་ནས་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་ཇི་ལརྟ་འཕྲད་བཞིན་པའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་
ཆེད་མངགས་ས་ྦགསང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ན་ིདཔརེ་ན། འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་ ༣ ནས་
ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་པའ་ིནད་པའ་ིགྲངས་འབརོ་ ༨༢༠༠༠ ཙམ་
དང ་ ། འདས་གྲངོས་ཕིན་པ་མི་གྲངས་ ༤༠༠༠ ཙམ་ལས་མེད་ཁྲུལ་གིས་གཞུང་
འབལེ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད། འནོ་ཀང་དནོ་དངསོ་ཀི་ནད་པའ་ིགྲངས་འབརོ་
དང་རྐནེ་འདས་སོང་བའི་གྲངས་འབརོ་ད་ེལས་ལབྡ་ཀིས་མང་བ་ཡོད་པ་ཀུན་གིས་
ཤེས་གསལ་རེད།74  ལགྷ་པར་ནད་ཡམས་ཁབ་བརལ་འད་ིརྒ་ནག་གཞུང་གིས་

73  https://www.dalailama.com/messages/tibet/five-point-peace-plan

74 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/17/china-denies-cover-
up-as-wuhan-coronavirus-deaths-revised-up-50
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རྐེན་ངན་གྲགོས་ཤར་ལ་བརིྩས་ཏ་ེཉནེ་སྲུང་སནྨ་ཆས་ཁ་རས་དང་ལག་ཤུབས།  
སནྨ་ཁབ་སོགས་ཨ་རི་དང་ཀ་ེན་ཌ། ཨི་ཊ་ལི། རྒ་གར། བལ་ཡྲུལ་སོགས་སྲུ་ཁ་ེ
བཟང་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་མང་པའོ་ིཐགོ་ཚོང་འགྲམེས་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་པ་ན་ིམ་རྲུང་
ཐ་ཤལ་གི་བྱདེ་སྟངས་ཤིག་རེད། ཚོང་ཁ་ེཁ་ོནར་དམིགས་ནས་བཏནོ་པའ་ིརྒ་ནག་
གཞུང་གི་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་གི་སནྨ་ཆས་ད་ེདག་རྒྱུ ་ཆ་ཞན་ལ་ཆྱུད་ཟསོ་འགྲ་ོ
ས་ླཞིང་། རྒྱུ ་ཆ་སྐྱནོ་ཅན་མང་པ་ོཐནོ་སྟབས་རྒལ་ཁབ་ཁག་གིས་དངསོ་ཟགོ་ད་ེ
དག་ཕིར་སླགོ་བྱས་རྐནེ་རྒ་ནག་གཞུང་ང་ོཚ་ཁ་སྐྱངེས་བྱྱུང་ཡོད།75  སྔནོ་ལ་ནད་
ཡམས་ཁབ་བརལ་བཏང་།  རསེ་སོར་སྔནོ་འགགོ་དང་ནད་ཡམས་བཅསོ་ཐབས་
ཀི་སནྨ་ཆས་སོགས་ཚོང་འགྲམེས་བྱས་པ་ན་ིགནས་དསུ་ཚོད་རིྩས་ཀི་བྱདེ་བབ་གཏ་ི
ཐྲུག་ཅིག་མིན་ན་གང་རེད།76   

སིྤར་ན་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརབ་གསིག་འདི་ལྟ་བྲུ ་ཞིག་
བཟསོ་པ་དརེ་རང་སྐྱནོ་ངསོ་ལེན་གིས།  སྔནོ་བྱས་ལ་འགདོ་སེམས་དང་ཕིན་ཆད་
སངྤས་བངླ་འཇྲུག་ལྡགོ་མ་ནརོ་བའི་སྒ་ོནས་དགངོས་སེལ་ཞུ་དགསོ་ཀང་ད་ེལརྟ་མ་
བྱས་པར།  ངན་བྱས་ང་ོསོར་འཁརེ་ནས་ནད་ཡམས་བཅསོ་ཐབས་ཀི་ལས་ལ་
བརྩནོ་ཁྲུལ་བྱས་པ་ན་ིསྤང་ཀིས་ལྲུག་རི་བྱས་པ་དང་གཉསི་སྲུ་མེད། གཉན་རིམས་
ཀིས་སིྤ་ཚོགས་དཀྲུག་རྐནེ་ལྷངི་འཇགས་ཡོང་ཐབས་སདླ་ཕགོས་ཚང་མས་འབད་
བརྩནོ་ད་ེལརྟ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འཛེམ་ཟནོ་སངྤས་ཏ་ེ
ཉ་ིའངོ་གི་སེང་ཀ་ཀུ་གླངི་ཕྲན་དང་ལྷ་ོརྒ་ནག་རྒ་མཚོའ་ིབདག་དབང།77  གཞན་

75  https://www.indiatoday.in/india/story/chinese-testing-kits-now-hamper-
india-fight-against-covid-19-1669786-2020-04-22

76 https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/04/18/watch-out-for-
china-buying-spree-nato-warns/#33ba87311758

77 https://www.scmp.com/news/china/military/article/3079546/taiwan-
scrambles-warships-pla-navy-aircraft-carrier-strike

ཡང་རྒ་གར་མཚོ་གླངི་78 བཅས་སྲུ་དམག་གི་མཚོ་གྲྲུ་བཏང་ནས་དཔྲུང་འཇྲུག་
བྱདེ་ཐབས་བྱས་ཡོད། ད་ེའད་བྱདེ་ཐྲུབ་པའ་ིགདངེ་ཚོད་དང་བླ་ོཁགོ་རྒ་ནག་གཞུང་
ལ་ཇི་ལརྟ་བ྄ཡྲུང་བ་རེད་དམ།  ཧངོ་ཀངོ་ནང་ལ་མཚོན་ནའང་རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་སྐུ་ཞབས་མཱར་ཊིན་ལི་དང་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་མི་སྣ་བཅྱུ་བཞི་འཛིན་ཟྲུང་
བྱས་པ་མ་ཟད།79  ཐ་ེཝན་ལའང་དམག་དང་རྒྱུའ་ིསྡགིས་ར་ལན་མང་བཏང་
ཡོད།80  བྱདེ་བབ་ད་ེདག་རྒ་ནག་གཞུང་འབལེ་གིས་བད་ེསྲུང་ཐགོ་རྒབ་ཤ་དཀར་
པ་ོབཏནོ་པའ་ིནང་། ༼རྒ་ནག་གིས་དསུ་ནམ་ཡང་རྒལ་ཁབ་གཞན་ལ་བཙན་
འཛྲུལ་དང་དཔྲུང་འཇྲུག་མི་བྱདེ།༽81 ཅསེ་འཁདོ་པ་དང་ཡོངས་སྲུ་འགལ་ཡོད། 
གཞན་ཡང་རྒ་གར་ནང་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་རྒ་ནག་གཞུང་ཚབ་པས་ཀང་གཞུང་
འབལེ་འཁགོ་བཤད་བྱས་པ་ད་ེདག་བསྐྱར་ཟླསོ་བྱདེ་བཞིན་82 ད་ུརྒ་ནག་གི་ས་
ཁར་བསྒྱུར་བཅསོ་ཀིས་རྒ་གར་གི་ས་ཆ་གང་འཚམས་ཤིག་རྒ་ནག་གི་ས་ཁངོས་སྲུ་
བཙྱུད་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།83  

བདོ་མི་དང་ལི་ཡྲུལ་ཡྲུ ་གུར་མི་རིགས་ལ་ྟཅི་རྒ་མི་ནག་ལའང་རྒ་ནག་དམར་པའོི་
སདི་གཞུང་གིས་གལ་ཏ་ེཆབ་སདི་ཀི་དགསོ་དབང་བྱྱུང་ཚེ་ཐ་ེཚོམ་སྤྲུ་ཙམ་མེད་པར་
རངུ་རགེ་ཚ་ནན་བཏང་ཤག་དང་འཛིན་བཟྲུང་བཀག་ཉར་བྱདེ་ཤག་མ་ཟད།   ཐ་
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79 https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/21/i-was-arrested-
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80  https://nationalinterest.org/blog/buzz/china-threatening-bomb-taiwan-
submission-132432

81  https://tibet.net/chinas-white-paper-on-national-defense-a-sugar-coated-
sabre/

82 https://indianexpress.com/article/opinion/columns/peaceful-
development-is-chinas-strategic-choice-6240073/

83  https://www.businessinsider.in/india/news/china-includes-parts-of-
arunachal-pradesh-in-its-updated-map/articleshow/75268415.cms
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ན་དམར་གསོད་ཚྱུན་གཏངོ་རྐྱྱང་བྱདེ་ཀི་ཡོད། ད་དངུ་རྒལ་སིྤའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་སྲུང་སྐྱབོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མིའ་ིགྲས་སྲུ་རྒ་ནག་ཚྱུད་ཡོད། གཡོ་ཁམ་
ལ་མཁས་པའི་དམར་པའོི་འགོ་འཁིད་ཀི་སིད་བྱྱུས་ལ་རྒལ་ཚོགས་མགོ་བ་ོའཁརོ་
བ་མིན་ནམ་སམྙ་པའི་དགོས་སླངོ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཡོང་བ་ན་ིཆོས་ཉདི་ཡིན།84 
འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒལ་ཚོགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཊེ་
ཌ་ོརོསྲུ་ཨ་དམྷ་ནམོ་གྷ་ེབ་ེསྲུས་ལགས་ལ་མཚོན་ན། ཁ་ོཔ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་གང་
བཤད་ལ་ྟབྲུ་ཆགས་པ་དའེང་བླ་ོཕམ་གི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས།85  ཉ་ེཆར་རྒ་
ནག་གིས་ཡྲུ ་རོབ་སིྤ་མཐྲུན་ཚོགས་པར་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྐྱ་ོགནས་
འཁདོ་པའི་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ་དརེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་སདྐ་ངན་ཤོར་ནས་དརེ་
ངསེ་པར་འགྱུར་བཅསོ་བཏང་ནས་གནས་ཚྱུལ་ཕྲན་བྲུ་བཟང་ཕགོས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་
ལནྡ་པ་ཞིག་བཟ་ོདགསོ་པའ་ིགནནོ་ཤུགས་སྤད་ཡོད།86  

རྒལ་སིྤའི་དཔནོ་རིགས་ཚོས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་འབྱྱུང་རྐེན་ལ་རྩད་
ཞིབ་བྱས་མཐར་འགན་ད་ེརྒ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་ཐག་གཅདོ་གནང་བ་མ་ཟད།87  
ནད་ཡམས་དསེ་རྐནེ་པའི་དཔལ་འབྱརོ་གི་གངོ་གུན་ཧ་ཅང་ཕགོ་པ་ད་ེདག་གསོབ་
ཕིར་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་ཨ་སྒརོ་ཁག་ཁགི་ཆེན་པ་ོཉ་ིཤུ་ལགྷ་གི་ཉསེ་ཆད་བཀལ་ཡོད།   
ད་ེགནད་དནོ་གཅིག་རེད།88   འནོ་ཀང་ད་ེབས་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ན།ི རང་
དབང་ལ་དགའ་བའི་རྒལ་སིྤའི་མི་མང་ཚོས་དསུ་སབྐས་འད་ིདམ་འཛིན་གིས་ཚང་

84  https://thefederalist.com/2020/04/07/united-nations-discredits-itself-by-
awarding-china-a-seat-on-its-human-rights-council/

85  https://www.cfr.org/blog/who-and-china-dereliction-duty

86 https://www.nytimes.com/2020/04/24/world/europe/disinformation-
china-eu-coronavirus.html?smid=fb-share

87  http://www.westphsea.com/articles/world-leaders-in-unity-to-investigate-
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མས་ནསུ་པ་གཅིག་ཏུ་བསིྒལ་ནས་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་
གི་འཆིང་ཐག་ལས་བསྒལ་ཆེད། འཛམ་གླངི་གི་མི་མང་ཚང་མས་ཞི་བདེ་ེདང་
དང་བདནེ། ཡང་དག་པའ་ིམང་གཙོའ་ིརིང་ལྲུགས་ཀི་དཔལ་ལ་རོལ་ཐྲུབ་པའ་ིདནོ་
ད་ུསརྔ་ལགྷ་འབད་བརྩནོ་བྱ་རྒྱུ ་ད་ེཡིན།  ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་འབྱྱུང་
རྐནེ་ང་ོམ་ཇི་ལརྟ་ཡང་། ནད་ཡམས་ཁབ་བརལ་ལ་བརནེ་ནས་འཛམ་གླངི་ཡོངས་
རོགས་དཀའ་ངལ་མངས་དང་མངོ་བཞིན་པའི་དསུ་སབྐས་འདིར་རྒ་ནག་དམར་
ཤོག་སིད་གཞུང་གིས་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོཞིག་ལ་བརིྩས་ནས་ཆབ་དཔལ་རིག་
གསྲུམ་ཐགོ་གམོ་པ་མདནུ་སྐྱདོ་གང་ཐྲུབ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།  ད་ེས་ྔགྷ་ིརིག་
ཡྲུལ་གི་གཏམ་རྒྱུད་ད་ུགྲགས་ཆེ་བའ་ིསྒྱུ ་མའ་ིར་ཏ་ོཇན་ ༼Trojan horse༽ དང་
འད་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ཁག་ཅིག་གིས་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེབདནེ་པར་
སྣང།  འགྲ་ོབ་མི་རིགས་ཡོངས་རགོས་ཕྲུང་སྦྱརོ་གི་གཡོ་བྱྱུས་ངན་པ་དའེ་ིའགན་
ཁྲུར་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་ཤེས་ནས་ང་ཚོས་ཞལ་གཅིག་གྲགས་ཐགོ་སྐྱནོ་བརདོ་
བསྟདུ་མར་བྱདེ་དགསོ།།   །། 

རོམ་ཡྱིག་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།རོམ་ཡྱིག་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།  ༢༠༢༠༢༠༢༠  ཟླ་ཟླ་  ༤༤  ཚེས་ཚེས་  ༢༧།༢༧།

• https://tibet.net/coronavirus-pandemic-a-chinese-trojan-horse-to-global-
hegemony/

• https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/khawaripa-speaks/
coronavirus-a-chinese-trojan-horse-14691/

*******
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༼༡༦༽༼༡༦༽

བདོ་ད་ུཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྨན་བཅོས་བཟང་བར་བརནེ་བདོ་ད་ུཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྨན་བཅོས་བཟང་བར་བརནེ་

བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་རྒ་གར་ནས་ཕིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་རེ་འདནུ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་རྒ་གར་ནས་ཕིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་རེ་འདནུ་

འཆང་བཞིན་ཡོད་ཚྱུལ་གི་འཁགོ་བཤད་ལ་ལན་འདབེས།འཆང་བཞིན་ཡོད་ཚྱུལ་གི་འཁགོ་བཤད་ལ་ལན་འདབེས།

  	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	པར་ཁུངས།པར་ཁུངས། Global times Global times

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་ག་ོལའ་ིདསུ་བབ་ཟརེ་བའ་ིརྒ་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ིམགྲནི་ཚབ་བརྒྱུད་ལམ་དའེ་ིནང་རྒ་མི་ཤན་ཇ་ེ Shan 
Jie ཟརེ་བ་དང་། ཧུ་ཡྲུ་ཝི་ Hu Yuwei ཟརེ་བ་གཉསི་ཀིས་ཆེད་རྩམོ་ཞིག་སྤལེ་
བ་དའེ་ིའག་ོབརདོ་ད་ུ ༼ཏགོ་དབིྱབས་ནད་ཡམས་ཀི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱབོ་ཕིར་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མིས་རྒ་ནག་ལ་རེ་ལྟསོ་འཆའ་བ།༽89   ཞསེ་པའ་ིནང་དངེ་སབྐས་

89  https://www.globaltimes.cn/content/1186932.shtml

ཏགོ་དབིྱབས་ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་འགྲ་ོབཞིན་པའ་ིསབྐས་འདརི། རྒ་གར་སིྤ་
དང་ལྷག་པར་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལར་རིམས་ནད་བཅོས་ཐབས་དང་སྔནོ་
འགགོ་སོགས་ཀི་སནྨ་བཅསོ་མཐྲུན་རྐནེ་ཧ་ཅང་ཞན་པར་བརནེ། བཙན་བྱལོ་བདོ་
མི་རྣམས་ཀིས་ཏགོ་དབིྱབས་ནད་ཡམས་ཀི་འཇིགས་པ་ལས་བལ་ཆེད་བདོ་ནང་
ཕིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་འདནུ་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སྐརོ་འཁགོ་བཤད་སྣ་ཚོགས་འཁདོ་པའི་
གནས་ཚྱུལ་དལི་བསྒགས་བྱས་འདགུ 

གོང་འཁོད་བདོ་མི་འད་ུསྡདོ་ཀི་ས་གནས་སྲུ ་སྨན་བཅོས་ཀི་མཐྲུན་རྐེན་ཞན་ཅིང་
སནྨ་ཁང་ཉུང་ངྲུ་ལས་མེད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ཏགོ་དབིྱབས་ནད་ཡམས་ལ་ྟབྲུའ་ིཛ་
དག་ནད་རིམས་ཁབ་གདལ་གི་དསུ་སབྐས་སྲུ་གདངོ་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་མཐྲུན་རྐནེ་དང་
གྲ་སིྒག་རྩ་བ་ནས་མེད་སྟབས། བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་ཚོས་ནད་ཡམས་ཀི་འཇིགས་
པ་ལས་སྐྱབོ་ཕིར་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་བ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཆེད་
མངགས་རྲུན་བཟ་ོབྱས་ནས་དལི་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད་པ་རེད།   རྩམོ་ཡིག་ནང་། 
གསོ་བ་རིག་པའ་ིགཞུང་ལ་སྦྱངས་པའ་ིརྒ་མི་ལིའྲུ་ཡིང་ཧུ་ Liu Yinghua ཟརེ་
བ་དསེ། རྒ་གར་ལྷ་ོབྱང་ཁྲུལ་གི་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་ལ་རང་རང་ཚྱུགས་
པའི་འཚོ་རནེ་མེད་ཁར་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་འགོ་རྒ་གར་ས་གནས་གཞུང་གིས་
གཟགིས་རགོ་དང་བསམ་ཤེས་བྱདེ་ཀི་མེད་པ་ལ་ྟབྲུ་བསི་པ་ན་ིགཞན་མག་ོབ་ོརངོས་
སྲུ་འཇྲུག་རྒྱུའ་ིདནོ་ད་ུབསི་པ་ཞིག་ལས་བདནེ་ཆ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད། ཅསེ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛྲུགས་ཀིས་ཚོར་ཤུགས་དང་གདངེ་སྤབོས་ཆེན་པསོ་གསལ་བཤད་བྱ་
རྒྱུ ་ཡིན། 

ད་ལྟ་ཏགོ་དབིྱབས་ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་ཤུགས་ཆེ་འགྲ་ོབཞིན་པའི་ཛ་དག་གི་
གནས་སྟངས་འགོ འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་དཀའ་སྡགུ་ཟད་མི་ཤེས་པ་
མངས་དང་མངོ་མྲུས་ཡིན།    ཏགོ་དབིྱབས་ནད་ཡམས་ཁབ་བརལ་བྱྱུང་བའ་ི
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འགན་ད་ེརྒ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་ཅིང་།90   སནྨ་བཅསོ་བརག་དཔྱད་ཀི་ཡོ་་བྱད་
ཀང་ཚོང་ཁ་ེཁ་ོནར་དམིགས་ནས་བཟསོ་པར་བརནེ་སྐྱནོ་ཅན་དང་སྤྲུས་ཀ་ཞན་པའ་ི
ཉརེ་ལེན་ལ་བརནེ་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་ལྟ་ཅི་ཉནེ་ཚབས་ད་ེབས་ཆེ་རྲུ་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་པ་རྒལ་སིྤའི་མི་མང་ཀིས་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད།91 རྒ་གར་ནང་ལ་མཚོན་ན། ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་
ཆེད་དབྲུས་སའི་གཞུང་གི་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་བསྒསོ་ལརྟ་མི་མང་ཡོངས་ནས་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་བཀའ་སྲུང་དང་ལེན་ཞུས་དང་ཞུ་མྲུས་ལ་བརནེ་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་
ཧ་ཅང་ཚགས་ཚྱུད་ངང་སྤལེ་ཐྲུབ་བཞིན་ཡོད།  ར་སའ་ིས་ཁྲུལ་གི་གནས་སྟངས་ལ་
མཚོན་ནའང་། ད་བར་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིནང་ཏགོ་དབིྱབས་ནད་ཡམས་ཕགོ་
མཁན་མི་གྲངས་ ༤༠ ཙམ་བྱྱུང་ཡོད། ནད་ཡམས་འགོ་མི་གཅིག་འདས་གྲངོས་
སྲུ་གྱུར་བ་མ་གཏགོས་གཞན་སིྤ་ཡོངས་ནས་ལ་ྟསབྐས་གནས་སྟངས་ཡག་ཐག་ཆོད་
ཡོད། དརེ་བརནེ་གངོ་ད་ུརྒ་རིགས་ལིའྲུ་ཡིང་ཧུ་ Liu Yinghua ཁ་ོཔས་རྒ་གར་
བྱང་ཕགོས་ས་ཁྲུལ་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཚ་མདགོ་བཤད་པ་ད་ེདག་བདནེ་པ་རྩ་
བ་ནས་མིན། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ལ་མཚོན་ནའང་རྒ་གར་གི་ས་གནས་རངོ་
དང་གྲངོ་སྡ།ེ ད་ེབཞིན་ཉནེ་རགོ་ལས་ཁྲུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་དཔནོ་རིགས་ཚོ་དང་
འབལེ་ལམ་ཉ་ེཔའོ་ིསྒ་ོནས་ལས་དནོ་ཆེ་ཕྲ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད། ལགྷ་པར་ཐམེ་སངྤ་
བཀའ་རྒར་བརིྩ་བཀུར་དམ་དནོ་ཐགོ ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ཆེད་
ལམ་སྟནོ་ཇི་ཕབེས་ལ་བཀའ་བརིྩ་དང་ལེན་དང་།  ནད་ཡམས་དང་འབལེ་བའ་ི
གནས་ཚྱུལ་དསུ་ཐགོ་སནྙ་གསེང་ཞུ་སྒ་ོཁག་འཚེམས་ལྲུས་མེད་པར་གངོ་རིམ་ལ་ཞུ་
མྲུས་ཡིན། རྒ་གར་ས་གནས་ཉནེ་རགོ་མི་སྣར་མཚོན་ནའང་། ངལ་བ་ཁད་བསད་
ཀིས་ནད་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ཆེད་ཉནི་མཚན་དསུ་དྲུག་ཏུ་མི་མང་གི་འགྲ་ོའདགུ་ལ་
དམ་བསྒགས་བཀག་སྡམོ་བྱ་རྒྱུས་མཚོན།  སབྐས་སོ་སོར་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་
90  http://www.westphsea.com/articles/world-leaders-in-unity-to-investigate-
china-we-demand-answers/

91  https://www.bbc.com/news/world-europe-52092395

དང་འབལེ་བའ་ིལས་དནོ་རྣམས་ཁམིས་མཐྲུན་མཇྲུག་སྐྱངོ་ཚགས་ཚྱུད་སྤལེ་བཞིན་
པར་བརནེ།  བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛྲུ གས་ཀིས་རྒ་གར་དབྲུས་སའི ་གཞུང་
དང་། ལྷག་པར་འབལེ་ཡོད་ར་སའི་ས་གནས་རོང་ལས་ཁྲུངས་དང་ཉནེ་རགོ་
ལས་ཁྲུངས་སོགས་ལ་བཅོས་མིན་ཡི་རང་བསྔགས་བརོད་དང་སྦྲགས་ཐྲུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ ་དང་།  ས་གནས་རྒ་གར་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁྲུངས་དང་དཔནོ་རིགས་
ཚོས་ཀང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་ཆེད་ཐམེ་སྤང་
བཀའ་རྒས་མཚོན་དསུ་ཐགོ་ལམ་སྟནོ་ཇི་ཕབེས་རྣམས་ལ་ཀར་ཀརོ་གཡོ་ཟལོ་རྩ་བ་
ནས་མེད་པར་ཡ་རབས་ཚྱུལ་མཐྲུན་སྒ་ོནས་ཡྲུལ་ཁིམས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརིྩ་
བཀུར་དང་ལེན་གནང་སོང་ཞེས་བདོ་མི་ཚོར་བསྔགས་བརདོ་ཀང་གནང་བཞིན་
མཆིས།92 

ད་ེཡང་བཞུགས་སརྒ་ར་རམ་ས་ལ་ན་ིཀང་ར་རངོ་ཁངོས་སྲུ་གཏགོས་པ་དང་། ས་
གནས་སནྨ་བཅསོ་ཀི་མཐྲུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ལགྷ་པར་བདོ་མི་རྣམས་
ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་གི་མཐྲུན་རྐནེ་ལ་མཚོན་ན། གངས་སིྐྱད་ཁྲུལ་ད་ུབད་ེལེགས་སནྨ་
ཁང་ཡོད་པ་མ་ཟད།  བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ཡང་ཁ་སྒརོ་རེར་ཡོད།  ཕགོས་
མཚྱུངས་ས་གནས་སྨན་ཁང་ལ་མཚོན་ན་ར་སའི་ཁམོ་གཞུང་གི་ཉ་ེའདབས་སྲུ ་ 
Civil hospital ཞསེ་གཞུང་གི་སནྨ་ཁང་ཆེ་ཐག་ཆོད་གཅིག་དང་།  སྣམུ་འཁརོ་
ནང་བསྐྱདོ་ན་སརྐ་མ་བཞི་བཅྱུ་ཙམ་འགརོ་བའ་ིརྒང་ཐག་སར་ཏན་ཌ་ Tanda 
hospital དང་ Zonal hospital སནྨ་ཁང་ཞསེ་ནད་རིགས་འད་མིན་བཅསོ་ཐྲུབ་
པའ་ིསནྨ་ཁང་ཕྲུན་སྲུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཀང་ཡོད།  ད་ེབཞིན་སྒརེ་གི་སནྨ་ཁང་ལ་
མཚོན་ནའང་ཀང་རའ་ིནང་དངེ་དསུ་སནྨ་བཅསོ་ཀི་མཐྲུན་རྐནེ་ཚད་དང་ལནྡ་པ་ཕ་ོ
ཊི་སི་ Fortis སནྨ་ཁང་སོགས་ཡོད།      

92  https://tibet.net/cta-contributes-rs-3-lakh-to-district-covid-19-fund/



144 145འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

དརེ་བརནེ་གངོ་ད་ུརྒ་རིགས་ལིའྲུ་ཡིང་ཧུ་ Liu Yinghua ཁ་ོཔའ་ིརྩམོ་ཡིག་དའེ་ི
ནང་ད་ུར་སར་སནྨ་བཅོས་ཀི་མཐྲུན་རྐེན་ཞན་པས་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་ད་ེདག་

བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་བྱ་རྒྱུར་འདནུ་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་ཚྱུལ་དང་།  ད་ཆ་བདོ་མི་ད་ེ
དག་གིས་རེ་ལྟསོ་བྱ་ཡྲུལ་རྒ་ནག་ཡིན་པ་ལ་ྟབྲུའ་ིརྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་ན་ིདངསོ་ཡོད་
དང་བདནེ་རྩ་བ་ནས་མིན་ཞསེ་ང་ཚོས་གདངེ་སྤབོས་ཆེན་པསོ་བརདོ་ཆོག ལགྷ་
པར་མཚན་དཀིལ་ད་ུསིན་བྱ་འྲུག་པས་བཙལ་ཀང་རྙདེ་དཀའ་བའི་རྒ་གར་ནང་གི་
འཕྲདོ་བསྟནེ་གི་གནས་སྟངས་སྐྱ་ོཔ་ོཡོད་ཚྱུལ་གི་གཏམ་ད་ེདང་།  ལགྷ་པར་༸རྒལ་
བའི་བཞུགས་སརྒ་དང་འདབས་ཆགས་པའི་བདོ་མིའི་འཕྲདོ་བསྟནེ་གི་སྐྱ་ོགནས་ད་ེ
དག་ལ་གཟྲུར་གནས་བླ་ོལནྡ་སྲུ་ཅིག་གིས་ཡིད་ཆེས་ནམ་ཡང་བྱདེ་ཀི་མ་རེད། ད་ེ
ལས་ལྡགོ་སྟ་ེརྒ་ནག་གཞུང་དང་དམར་ཤོག་སདི་གཞུང་གི་ཧ་ཅང་གཡོ་ཅན་གི་སདི་
བྱྱུས་ད་ེདག་དནོ་འཁལོ་ཡོང་ཐབས་བྱདེ་མཁན་སིྤ་སྒརེ་སྲུ ་ཡིན་རྲུང་རྒལ་སིྤའི་སིྤ་
ཚོགས་ཀི་ཆེ་མཐངོ་དང་ཡིད་ཆེས་བརླག་ངསེ་ཤིང་། འབྱྱུང་འགྱུར་གདངེ་འཇགོ་
བྱདེ་མི་རིགས་པའ་ིམི་སྣའ་ིཁངོས་སྲུ་ཚྱུད་རྒྱུ ་དང་།  མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་གྲལ་མཐའ་
ནས་འབྲུད་ངསེ་ཡིན་པས་བླ་ོལནྡ་རྣམས་ཀིས་བག་ཡོད་མཛོད་ཅིག བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛྲུགས་ལ་མཚོན་ནའང་། ནད་ཡམས་ཁབ་བརལ་སབྐས་ནང་ས྄རིད་ལས་ཁྲུངས་
དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁྲུངས། འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁྲུངས་བཅས་གསྲུམ་གིས་གཙོས་
འབལེ་ཡོད་ལས་ཁྲུངས་ཡོངས་ཀིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་དང་། ལགྷ་པར་འཕྲདོ་བསྟནེ་གཟགིས་སྐྱངོ་ཚགས་ཚྱུད་སྤལེ་དང་སྤལེ་
བཞིན་ཡོད། ཕྲྲུ་གུའ་ིཤེས་ཡོན་ཐགོ་ལ་མཚོན་ནའང་ཤེས་རིག་ལས་ཁྲུངས་ཀིས་ཛ་
དག་དསུ་སབྐས་སྲུའང་ད་ལམ་སླབོ་འཁདི་ག་ོསིྒག་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་ཡྲུལ་དསུ་གནས་
སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་ཕྲྲུ་གུའི་ཤེས་ཡོན་འཐྲུས་ཤོར་མ་སོང་བའི་ཐབས་ཤེས་གང་
འསོ་དསུ་ཐགོ་ལག་བསྟར་གནང་དང་གནང་མྲུས་ཡིན། གཙོ་ཆེར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ྟབྲུའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབྲུ་འཁིད་ལམ་སྟནོ་འགོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛྲུགས་ཀིས་སྣ་ེཁིད་ད་ེས་ྔཕི་བར་གསྲུམ་ད་ུའབད་བརྩནོ་བྱས་པར་
བརནེ། རྒ་གར་ནང་གི་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་དང་། ཕི་རྒལ་ཁག་ཏུ་གནས་སྡདོ་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིགནས་སྟངས་ལ་མཚོན་ན། འཛམ་གླངི་ནང་གི་སྐྱབས་བཅལོ་
བ་འད་འདའ་ིནང་ནས་མི་འད་ཙམ་ཡོད།  

གོང་ད་ུརྒ་རིགས་རྩམོ་པ་པ་ོགཉསི་ཀིས་གོ་ལའི་དསུ་བབ་ནང་འཁགོ་བཤད་སྤལེ་
བའི་གཏམ་ད་ེགཙོ་བ་ོབལ་ཡྲུལ་ནང་ད་ུགནས་སྡདོ་བདོ་མི་དབྱངས་འཛོམས་ཟརེ་
བའི་སྐད་ཆར་གཞི་འཛིན་ནས་བརྒ་ཁ་གཅིག་གཅོད་ཀིས་རྩོམ་ཡིག་ད་ེའད་ཞིག་
སྤལེ་བ་རེད་འདགུ སིྤར་བྲུད་མེད་དབྱངས་འཛོམས་ཟརེ་བའ་ིསདྐ་ཆ་ལྲུང་འདནེ་
བྱས་ཀང་ཁ་ོམོས་སདྐ་ཆ་ད་ེལརྟ་བཤད་ཡོད་མེད་དགོས་གཞི་རེད། ཅི་སྟ་ེད་ེལརྟ་
བཤད་པའི་དབང་ད་ུབཏང་ཡང་རྒ་གར་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་འབལེ་བ་རྩ་བ་
ནས་མེད། ལགྷ་པར་བདོ་མི་གཅིག་གིས་ད་ེལརྟ་བཤད་ཀང་དརེ་བསདྙ་ནས་བདོ་མི་
བཙན་བྱལོ་བ་སིྤ་བིྱངས་ཀི་བསམ་ཚྱུལ་ད་ེའད་རེད་འདགུ་ཟརེ་ན་ཧ་ཅང་མ་རབས་
ཐ་ཤལ་གི་བྱདེ་སྟངས་གཏ་ིཐྲུག་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། གཅིག་སྡདུ་ལམ་ལྲུགས་ཀི་
བྱདེ་སྟངས་ཐྲུན་མིན་ཞིག་ཀང་རེད།   ད་ེཡང་འཁགོ་བརདོ་ཀི་རྩམོ་ཡིག་དའེ་ི
ནང་ད།ུ བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའ་ིགཞུང་ལྲུགས་ལ་ཐསོ་བསམ་བྱས་པར་རླམོ་
པའ་ིརྒ་མི་ལིའྲུ་ཡིང་ཧུ་ Liu Yinghua ཟརེ་བ་དསེ། རང་ཉདི་རྒ་གར་ད་ུབདོ་
ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུགསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལ་བསབླས་ཚྱུལ་བཤད་པ་དརེ་ང་ཚོས་
འབད་པ་ཆེན་པསོ་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁྲུངས་དང་ལས་ཀི་སྣ་ེམོར་གཏགོས་པ་རྣམས་
ལ་འད་ིབརྩད་དང་འཚོལ་སྒྲུབ་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀང་འབད་པ་ཆྱུད་ཟསོ་སྲུ་སོང་། རྒྱུ ་
མཚན་ན།ི ར་སའ་ིསནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུགསོ་རིག་སནྨ་གཞུང་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་དང་
གནང་མྲུས་ཀི་སླབོ་ཕྲྲུག་གྲངས་ཐ་ོས་ྔཕི་གང་ད་ུབཙལ་ཡང་རྒ་མི་ལིའྲུ་ཡིང་ཧུ་ Liu 
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Yinghua ཟརེ་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མཐངོ་རྒྱུ ་མི་འདགུ   དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་རྒ་
ནག་གཞུང་ལ་ད་ེལ་ྟབྲུའི་འཁགོ་བཤད་དང་རྲུན་གཏམ་རིགས་མ་སྤལེ་རོགས་ཞུ་རྒྱུ ་
ཡིན།  ད་ལ་ྟའཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་ཛ་དག་ཆེ་བའ་ིནད་ཡམས་ཀིས་མནར་བཞིན་
ཡོད། ཛ་དག་ཆེ་བའ་ིདསུ་སབྐས་འདརི་སབྐས་འཚོལ་རིང་ལྲུགས་པའ་ིབྱདེ་བབ་ད་ེ
རིགས་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇགོ་གིས་ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེརྒ་གར་གཙོས་རྒལ་སིྤའི་
སིྤ་ཚོགས་ལ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འགན་ཁྲུར་ལྡན་པའི་ཐགོ་ནས་ནད་ཡམས་སྔནོ་
འགགོ་ལས་དནོ་འཐྲུས་ཤོར་བཏང་བར་དགངོས་སེལ་ཞུ་དགསོ་སོ།།  །།

རྩམོ་ཡིག་འད་ིདབིྱན་ཡིག་ནང་ཐནོ་པ། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩།རྩམོ་ཡིག་འད་ིདབིྱན་ཡིག་ནང་ཐནོ་པ། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩།  
• https://tibet.net/chinas-global-times-article-false-incorrect-and-misleading-a-

rebuttal/

*******

༼༡༧༽༼༡༧༽

འཕགས་བདོ་གཉསི་བ་ླསླབོ་ཀི་འབལེ་བ་རགེ་མེད་ད་ུགཏངོ་ཐབས་བྱས་འཕགས་བདོ་གཉསི་བ་ླསླབོ་ཀི་འབལེ་བ་རགེ་མེད་ད་ུགཏངོ་ཐབས་བྱས་

པར་ལན་འདབེས།པར་ལན་འདབེས།

༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ Aaj Tak screen shot༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ Aaj Tak screen shot

༄༅།   །ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་རྒ་གར་གསར་ལས་ཁང་ཞིག་གིས་རྒ་
དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་ཀི་རྩོད་རྙགོ་སྐརོ་ལ་རྒལ་ཡོངས་བརྙན་འཕྲནི་
བགྲ་ོགླངེ་ལས་རིམ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་བའ་ིཐགོ  ད་ེས་ྔཀིར་གྷ་ིསི་ཐན་ནང་རྒ་གར་
གི་གཞུང་ཚབ་བྱས་མངོ་ཡོད་མཁན་ཕྲུན་ཚོགས་སྟབོས་ལནྡ་གིས།  སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཚན་གནས་དང་རྩ་བ་ནས་མི་འཚམས་པའི་
ཟྲུར་ཟ་དང་ཉནེ་ཁག་དཀ་ིཐབས་བྱས་པའི་ཐ་ཤལ་གི་བྱ་སྤདོ་སྤལེ་བ་དརེ་གཟྲུར་
གནས་བླ་ོལནྡ་རྣམས་ཀི་རྣ་བ་ཧ་ཅང་བསྲུན་ཞིང་།  ལགྷ་པར་ས་སྟངེ་རྒལ་བསྟན་
ཡོངས་རགོས་ཀི་མངའ་བདག་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་རྩ་ེགཅིག་ཏུ་ཞུ་མཁན་
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གཞིས་བྱསེ་བདོ་མིས་ལ་ྟཅི། འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུགནས་པའ་ིནང་པའ་ིརསེ་འབང་པ་
ཚོ་དང་།  ལ་དགྭས་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ཁདོ་དའུང་བླ་ོཕམ་ཚད་མེད་བྱྱུང་ཡོད། 
ཐངེས་འདརི་ཕྲུན་ཚོགས་སྟབོས་ལནྡ་ཁ་ོཔས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་ཉནེ་ཁག་དཀ་ིཐབས་བྱས་པའི་བྱ་སྤདོ་ད་ེནི་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་གི་རང་
བཞིན་ཡིན་པ་སིད་སྐྱངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སྐྱནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
ཡོད།93 

ལ་དྭགས་དད་ལྡན་པ་མང་པསོ་ཕྲུན་ཚོགས་སྟབོས་ལྡན་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་གི་ང་ོརོལ་
རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་བྱས་པ་མ་ཟད། ལ་དགྭས་དགནོ་པ་ཚོགས་པ་དང་། ལ་དགྭས་
ནང་པ་ཚོགས་པ། ལ་དགྭས་ནང་པའ་ིགཞནོ་ན་ུཚོགས་པ་དང་།  ཨ་མ་ཚོགས་པ།  
སླ་ེཚོང་པའ་ིཚོགས་པ། ལ་དགྭས་ཁགི་རྩ་ེདགནོ་པ། སླ་ེཁ་ཆེའ་ིམཐྲུན་ཚོགས། ཀླྲུ་
འཁིལ་དགནོ་པ།  བད་ེསིྐྱད་དགནོ་པ།  མངའ་རིས་ནང་ཆོས་རིགས་ལམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་སོགས་ཀིས་ཕྲུན་ཚོགས་སྟབོས་ལནྡ་ཁ་ོཔས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འགན་ཁྲུར་དང་བརིྩ་བཀུར་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་རྣམ་
འགྱུར་འགོ ད་རྒའ་ིནང་ཉསེ་མེད་སྨནོ་འཛྲུགས་ཀི་བྱདེ་བབ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོ
རལོ་ཡོད་པའ་ིསྐྱནོ་བརདོ་ཀི་བསྒགས་གཏམ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་ཡོད། ལགྷ་པར་ཕྲུན་
ཚོགས་སྟབོས་ལནྡ་ལ་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དགངོས་སེལ་ཞུ་དགསོ་པའ་ིདགསོ་འདནུ་ཡང་བཏནོ་ཡོད།94  

སིྤ་སྒརེ་གཉསི་ཀི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་མཐར་ཁོ་པས་ནངོས་འགདོ་དང་བཅས་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་ཁྲུལ་གི་བརྙན་
ཐྲུང་ཞིག་ཆེད་བསིྒགས་བྱས་ནས་བཏནོ་པ་དའེ་ིནང་།95 ༼འད་ིལོའ་ིཟླ་འགརོ་ལ་

93  https://tibet.net/152359-2

94  ibid

95  https://theprint.in/diplomacy/stobdan-sorry-for-remarks-on-dalai-lama-
but-says-spiritual-leaders-also-a-geopolitical-entity/433499/

དྭགས་ཤར་ཕགོས་ས་མཚམས་སྲུ ་རྒ་མིའི་དམག་མིས་དཔྲུང་འཇྲུག་བྱས་རྐེན་
རྒལ་སིྤ་དང་རྒལ་ནང་གི་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ས་བབ་ཆབ་སིད་
ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་མཁས་པ་ཞིག་གི་ང་ོབའོི་ཐགོ་ནས་ང་ལ་བསམ་ཚྱུལ་དསི་པར་
ངས་དརེ་ལན་འདབེས་བྱས་པ་ཡིན།  རྒ་གར་རྒལ་སྲུང་བད་ེའཇགས་ལ་དགྭས་
ཀི་ས་མཚམས་སྲུང་སྐྱབོ་ཐད་ངས་འགན་ཁྲུར་ལནྡ་པའ་ིསདྐ་ཆ་ཐངེས་འགའ་བཤད་
མངོ་ཡོད།  བསམ་ཚྱུལ་ད་ེདག་ང་རང་སྒརེ་གི་བསམ་ཚྱུལ་ཁ་ོན་ལས་ཚོགས་པ་
སིྒག་འཛྲུགས་གང་ཡང་མཚོན་གི་མེད།  སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ན་ིང་ཚོས་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཞུ་ཡྲུལ་གི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབྲུ་འཁདི་
ཅིག་ཡིན།  ངས་ཁངོ་གི་དྲུང་ནས་གསྲུང་ཆོས་ཐངེས་འགའ་ཞུས་མངོ་ཡོད་པ་
མ་ཟད། དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ཡང་ཞུས་མངོ་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཆོས་ཕགོས་ཀི་
ཐགོ་ནས་ངས་ཁངོ་ལ་མཚན་སདྨ་རྩ་བ་ནས་ཞུས་མེད། ངས་གང་བཤད་པ་ད་ེདག་
ས་བབ་ཆགས་ཚྱུལ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་གི་ལ་ྟསྟངས་གང་ཡིན་པ་ད་ེདག་གསལ་འདནོ་
བྱས་པ་ཙམ་རེད། ཐངེས་འདརི་མཚོན་ན་རྒ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་ཀི་
རྩདོ་རྙགོ་སྐརོ་ཆགས་ཡོད།  འནོ་ཀང་ངས་བཤད་པའ་ིསདྐ་ཆ་དསེ་མི་འགའ་ཤས་
ཀི་སེམས་ལ་ཕགོ་ཐྲུག་བྱྱུང་ཡོད་ན་ངས་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡིན།༽ ཞསེ་བཤད་
ཡོད།96  

ད་ེལརྟ་ནའང་ཁ་ོཔས་རྒལ་ཡོངས་བརྙན་འཕྲནི་གི་བགྲ་ོགླངེ་སབྐས་ཀི་ཤོད་སྟངས་
ད་ེན་ིམཁས་པ་རྣམ་དཔྱདོ་ཅན་ཞིག་གི་ལྲུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་སྒ་ོཀུན་ནས་
མི་མཚྱུངས་ཤིང་།  ཁ་ོབའོ་ིརྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ངག་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཚིག་རྩྱུབ་ཀིས་དམས།  ནང་ཆོས་ནས་གནདོ་
བྱདེ་ལ་ཇི་མི་མཉམ་པའི་བཟདོ་པ་བསྒམོ་དགོས་པ་གསྲུངས་ཡོད་སྟབས་བཏང་
སྙམོས་ངང་གནས་པ་རིགས་སོ།  འདརི་རྩདོ་གཞི་ན་ིས་མཚམས་སྐརོ་ཡིན།  རྒ་

96  https://www.tribuneindia.com/news/j-k/leh-shuts-over-p-stobdans-
statement-on-the-dalai-lama-92920



150 151འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

དམར་གིས་བདོ་ས་ཧམ་བཟྲུང་བྱས་པ་མ་ཟད།  ད་ཆ་རྒ་གར་གི་ས་མཚམས་ས་
ཁྲུལ་ཁག་གཅིག་གི་ནང་དའུང་སིམ་འཛྲུལ་གིས་སྙད་བརོ་སྲུན་གཙེར་ཡང་ཡང་
བྱས་དང་བྱདེ་མྲུས་རེད། དརེ་བརནེ་རྒ་གར་དང་ང་ཚོ་བདོ་མིའ་ིཁ་གཏད་གཅགོ་
ཡྲུལ་ན་ིརྒ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་ཡིན་པ་མཚྱུངས། ཕྲུན་ཚོགས་སྟབོས་ལནྡ་
ཁ་ོཔས་དགངོས་སེལ་ད་ེལརྟ་ཞུས་ཡོད་ཀང་།  ཉནི་ཤས་རསེ་རྒ་གར་གི་ད་ལམ་
གསར་འགྱུར་ཚན་པ་ The Print ཞསེ་པའ་ིགསར་འགདོ་པའ་ིད་ིབར་ལན་
འདབེས་བྱདེ་སབྐས་གོང་ད་ུདད་པ་ཆེ་མདགོ་གི་དགོངས་སེལ་ཞུ་ཁྲུལ་བྱས་པ་ད་ེ
དག་ཁ་ཞ་ེམི་མཚྱུངས་པ་ཡིན་པ་ར་འཕྲདོ་ཐྲུབ་ཡོད། ཕྲུན་ཚོགས་སྟབོས་ལནྡ་གིས་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་ཚོར་སངྡ་
ཟྲུག་ཆེན་པ་ོབྱས་པ་ན།ི   ཁ་ོཔས་བཏནོ་པའ་ིདབེ།  ༼རྒ་དཀར་ནག་གཉསི་
ཀིས་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་ནང་པའི་ས་ཁྲུལ་ཐགོ་དབང་ཤུགས་ཁབ་བསྒྱུར་གི་རྩདེ་འགྲན་
ཆེན་མོ།༽ ཟརེ་བའ་ིནང་གསལ་པརོ་བཀདོ་ཡོད།  ཁ་ོཔས་གསར་འགདོ་པ་དརེ་
བཤད་དནོ། ལ་དགྭས་ཀི་ས་ཆ་ད་ེབདོ་དང་རྒ་ནག་གི་མ་རེད། རྒ་གར་གི་རེད། 
ཅསེ་དང་།  ཡང་ད་ེས་ྔསདི་སྐྱངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་དགྭས་སྲུ་ཕབེས་སབྐས་
ཀི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་ནས། ཁ་ོཔས་ལ་དགྭས་ས་ཁྲུལ་ད་ེརྒ་གར་གི་ས་ཆ་རེད།  
བདོ་དང་རྒ་མིའ་ིམ་རེད།  ལ་དགྭས་ས་ཆ་འད་ིལ་དགྭས་ཡྲུལ་མི་དང་རྒ་གར་ལ་
བདག་ཡོད། བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་འདརི་ལ་དགྭས་སྲུ་ཅིའ་ིཕིར་ཡོང་
བ་རེད།97  ཅསེ་སྐྱནོ་བརདོ་བྱས་པ་ད་ེདག་མང་ཚོགས་ཁདོ་ག་ོབར་ལོག་པ་འགྲ་ོ
རྒྱུའི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ལ་བདོ་མང་ཚོགས་ཁདོ་དམ་ཚིག་འ་ོཆྱུ་གཅིག་འདསེ་
ངང་གནས་པར་ཆེད་མངགས་དབྱནེ་དཀྲུག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་བླ་ོཕམ་གི་
རང་བཞིན་ཡིན་པ་སྨྲསོ་མེད་ཐགོ་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ལ་དགསོ་རྒྱུའང་ད་ེརང་རེད། 
དབྱནེ་སྦྱརོ་དཀྲུག་ཤིང་གི་ལམ་ནས་ནང་ཁྲུལ་མི་མཐྲུན་པ་བཟསོ་ཏ་ེཆབ་སིད་ཀི་

97  https://theprint.in/diplomacy/stobdan-sorry-for-remarks-on-dalai-lama-
but-says-spiritual-leaders-also-a-geopolitical-entity/433499/

ཁ་ེཕན་ཐབོ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ ་ད་ེན་ིདསུ་རག་ཏུ་རྒ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གི་སིད་
བྱྱུས་གཙོ་བ་ོཞིག་རེད། དང་ཐགོ་ནང་ཁྲུལ་མི་མཐྲུན་པ་བཟསོ་ནས་ཆིག་སིྒལ་གི་
ནསུ་པ་ཉམ་དམས་སྲུ་བཏང་། ད་ེརསེ་ནང་ཁྲུལ་འཁྲུགས་ནས་སྡདོ་སབྐས་དགྲ་བསོ་
མཚམས་སྲུ་བཙན་འཛྲུལ་བྱདེ་ཀི་ཡོད། རྒ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་གིས་བདོ་
སར་ཡང་བཙན་འཛྲུལ་ད་ེལརྟ་བྱས་པ་རེད། ད་ཆ་ལ་དགྭས་ཀིས་གཙོས་རྒ་གར་
གི་ས་མཚམས་ས་ཁྲུལ་ཁག་གཅིག་ནང་བཙན་འཛྲུལ་ད་ེལྟར་བྱདེ་འགོ་བརྩམས་
ཟནི། ཕྲུན་ཚོགས་སྟབོས་ལནྡ་ཁ་ོཔའ་ིབརདོ་བབ་ལ་བལསྟ་ན། བདོ་མིས་ལ་དགྭས་
པའ་ིས་ཆའ་ིབདག་དབང་ལ་རྩདོ་པ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་སདྐ། ཀ་ེམ། རྒྱུ ་མཚན་དང་
ཁྲུངས་ལྲུང་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་གཏི་ཐྲུག་གི་བསམ་བླ་ོད་ེའད་ཞིག་ཇི་ལརྟ་འཁོར་
ནསུ་སམ། དགོས་ཟནོ་བྱདེ་དགསོ་ན་རྒ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་གིས་རྒ་
དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་སོ་སོར་རྒས་བཅད་ཀི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་
བར་སྲུང་སྡམོ་བྱ་རྒྱུའི་གྲསོ་ཆོད་ལ་ས་ྔཕི་བར་གསྲུམ་ད་ུབརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་
དང་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིབྱདེ་བབ་ད་ེདག་ལ་དགོས་ཟནོ་བྱདེ་དགསོ། ད་ེལརྟ་བྱདེ་
ཚེ་དངསོ་ཡོད་ས་བབ་ཆགས་ཚྱུལ་གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའི་
མཁས་གྲལ་ད་ུཚྱུད་ཀང་ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེབཙན་བྱལོ་བདོ་མི་སརྦ་མོ་གང་ལས་མེད་
པ་ད་ེདག་གིས་བཙྱུགས་པའི་སིྒག་འཛྲུགས་ལ་དགོས་ཟནོ་བྱས་པ་ན་ིརི་བངོ་གནམ་
རབི་ཀི་སེམས་ཁལ་རང་རེད། རྒལ་སྲུང་ཉམས་ཞིབ་ཐགོ་ལ་མཁས་པར་རླམོ་ཡང་
བསམ་ཚྱུལ་ཡ་མ་ཟྲུང་ད་ེལྟར་འཛིན་པ་ནི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚད་ལྡན་གི་བརདོ་བབ་
དང་སྒ་ོཀུན་ནས་མི་མཚྱུངས་པར་བརནེ་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་སྐྱ་ེགཞི་ཞིག་རེད། 

ད་ལ་ྟའཛམ་གླིང་གང་སར་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཁབ་གདལ་ལ་བརནེ་ནས་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། དསུ་སབྐས་འདརི་ང་ཚོ་ཚང་མས་རགོ་
རྩ་གཅིག་ཏུ་བསིྒལ་ཏ་ེརྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒ་གར་ས་ཐགོ་ཏུ་ཆེད་མངགས་དཔྲུང་
འཇྲུག་བྱདེ་བཞིན་པར་གདངོ་ལེན་བྱདེ་དགསོ། རྒ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་



152 153འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

གིས་ཁིམས་འགལ་དཔྲུང་འཇྲུག་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ཡལ་བར་དརོ་
ནས། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གཞི་མེད་སདྙ་འདགོས་
ཀིས་མཚན་སདྨ་ཞུས་པ་མ་ཟད། རྒ་གར་གི་ས་མཚམས་བར་རྒ་མི་སླབེས་པའ་ི
རྒྱུ ་རྐནེ་ད་ེདག་ཀང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ཡིན་པ་
ལ་ྟབྲུ་སྨནོ་པ་ན་ིགཞི་རྩ་བལ་ཞིང་། དཔའ་མཛངས་སྙངི་སྟབོས་ཅན་གི་སྐྱསེ་བྲུ་སྲུ་
ཞིག་ལ་བསམ་ཚྱུལ་ད་ེལརྟ་ན་ིརི་ལམ་ཚྱུན་ལའང་འཁརོ་མི་སདི། ད་ེལརྟ་དགྲ་བརོ་
གདངོ་ལེན་བྱ་རྒྱུའ་ིགདངེ་སྤབོས་དང་དཔའ་ངར་སྙངི་སྟབོས་མེད་སྟབས། ཁ་ནང་
ད་ུཕགོས་ནས་སྡགིས་མོ་བྱདེ་པའི་སྤདོ་ཚྱུལ་ན་ིསརྡ་མའི་རང་ཚྱུགས་མངནོ་པ་ཞིག་
ལས་མཁས་གྲལ་ད་ུགཏགོས་པ་སྲུས་ཀང་བདག་སྤདོ་བྱ་མི་རིགས་སོ། 

གཞན་ཡང་ཕྲུན་ཚོགས་སྟབོས་ལནྡ་ཁ་ོཔས་རྒ་གར་གི་ The Tribune ཞསེ་པའ་ི
གསར་ཤོག་ནང་ད།ུ ལ་དགྭས་ས་ཁྲུལ་ན་ིརྒ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་ས་
ཐིག་ LAC ལས་ཆེས་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་གི་ཆེད་རྩམོ་ཞིག་སྤལེ་
བའ་ིནང་ད།ུ ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ (༡༦༡༧།༡༦༨༢) གི་མཚན་ཆེད་
མངགས་དྲུད་ནས་མཚན་ཤས་ཞུ་ཐབས་བྱས་པ་དང་།98  ཁ་ོཔའ་ིདཔ་ེདབེ་དའེ་ི
ནང་ད་ལྟ་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་ས་ཁྲུལ་ད་ུབདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་ད་ེདག་ཆབ་སིད་ཀི་སྟསེ་
དབང་ཙམ་ཞིག་གི་འགོ་ནས་འབྱརོ་བ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་པར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་
ཆེད་མངགས་སདི་བྱྱུས་ངསེ་ཅན་ཞིག་གི་འགོ་ནས་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་ད་ེདག་རྒ་
གར་ས་ཐགོ་ཏུ་འབྱརོ་བ་ཡིན་ཚྱུལ་བཤད་ཡོད།99    རྒ་གར་གི་ས་མཚམས་བར་

ད་ུརྒ་མི་སླབེས་པ་ད་ེན་ིརྒ་མིས་བདོ་ས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱྱུང་བ་མ་གཏགོས་
བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་ཚོས་རྒ་མི་ཆེད་མངགས་ཁིད་པ་ཞིག་མིན་པ་ནི་ལོང་བས་

98 https://www.tribuneindia.com/news/comment/ladakh-concern-over-
rides-lac-dispute-90880

99  Phutsok Stopdan, The Great Game in the Buddhist Himalayas, p-xii

བལསྟ་ཀང་རྒལ་ཁམས་ཀི་དཔ་ེལརྟ་གྱུར་ཡོད། ད་ེལརྟ་མིན་པ་དའེང་ངས་ལོ་རྒྱུས་
ཁྲུངས་སྲུ་བཅལོ་ནས་འདརི་མདརོ་ཙམ་གླངེ་བར་བྱའ།ོ   

བདོ་ན་ིགནའ་ས་ྔམོ་ནས་རང་བཙན་གཙང་མའ་ིརྒལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང། ལོ་རྒྱུས་
ཐགོ་འཕགས་བདོ་ཡྲུལ་གཉསི་དབར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་སོགས་ཀི་
འབལེ་བ་ཧ་ཅང་གཏངི་ཟབ་པ་ོཡོད། འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་ལ་མཚོན་
ནའང།  འཛམ་གླངི་ནང་ཆེས་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ཀི་ས་ཁྲུལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  ལོ་
ང་ོསྟངོ་ཕྲག་རིང་ནས་ས་མཚམས་ཀི་རྩདོ་གཞི་ཟརེ་བ་ད་ེའད་ཧ་ལམ་བྱྱུང་མ་མངོ་
ཞསེ་བརདོ་ཆོག་ལ། ཡྲུལ་མི་ཕན་ཚྱུན་ས་མཚམས་བརལ་ནས་འགྲྲུལ་བཞུད་སྟབས་
བདའེ་ིངང་བྱདེ་ཐྲུབ་ཀི་ཡོད།  ད་ེཡང་རྒ་གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་བྱདེ་གཏམ་
རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ལས་ངསེ་བརདོ་དང་སདི་སྲུང་གི་རིག་བྱདེ་ནང་བདོ་ལ་ Trivistapa 
ཅསེ་ལ་ྷདབང་ཕྱུག་ཆེན་པ་ོསོགས་ཀི་གནས་སྲུ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་སལོ་ཡོད།100  བདོ་
ནང་མ་ཕམ་གཡྲུ་མཚོ་དང་གངས་ཏ་ིསེ་ཆགས་ཡོད། གནས་ས་ད་ེདག་ནང་པ་
ཙམ་མ་ཟད། རྒ་གར་ཧནི་ད་ུཆོས་ལྲུགས་རསེ་འབང་པ་ས་ཡ་མང་པསོ་གངས་
ཏི་སེ་ནི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པ་ོདང་ལྷ་མོ་ཨྲུ ་མའི་གནས་སྲུ ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
མཆིས།  བདོ་མིར་མཚོན་ནའང་རྒ་གར་འཕགས་ཡྲུལ་ཞསེ་མིང་ཐསོ་པ་ཙམ་
གིས་བསམ་བླའོ་ིབག་ཆགས་སྲུ་སྟནོ་པ་སངས་རྒས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་སྐ་ུབལམྟས་པ་
སོགས་མཛད་པ་བཅྱུ་གཉསི་མཛད་སའ་ིགནས་ཡིན་པ་མ་ཟད། མགནོ་པ་ོཀླྲུ་སྒྲུབ་
ཡབ་སས་དང་ཐགོས་མེད་སྐ་ུམཆེད། ཕགོས་གངླ་ཆོས་གྲགས། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོ་དང་སླབོ་དཔནོ་པདྨ་འབྱྱུང་གནས་སོགས་ཀི་འཁྲུངས་ཡྲུལ་དང་མཛད་པ་སྐྱངོ་
ཡྲུལ་གི་གནས་ས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གིས་ལོ་ལརྟ་རྒ་གར་གི་གནས་
མཆོག་ར་ོར་ེགདན་གིས་གཙོས་གནས་ཆེན་བརྒད་ལ་སོགས་པར་གནས་སྐརོ་ད་ུ

100  Mathan, Journal of  Social & Academic Activism, Jan-March 2020 issue, 
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154 155འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

སོང་ནས་རང་གི་འཁསོ་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་ཕག་མཆོད་རྒ་ཆེ་ཆྱུང་ཞུ་སལོ་ཡོད་
ཅིང་། ད་ེལ་ྟབྲུའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་འབལེ་བ་ལས་བྱྱུང་བའ་ིདད་དམ་བརྩ་ེ
གཅིག་པའ་ིའད་ུཤེས་གཏངི་ཚྱུགས་པ་ཞིག་འཕགས་བདོ་མི་རིགས་གཉསི་ཀི་བསམ་
བླའོི་འད་ུཤེས་སྲུ་ཡོད་སྟབས་ཅལོ་ཆྱུང་རེ་གཉསི་ཀིས་བབ་ཅལོ་སྨྲ་བ་ཙམ་ལ་སྲུས་
ཀང་ཡིད་རནོ་མི་རྲུང་ང།ོ ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་
གིས་རྒ་ནག་ཡོངས་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་ནས་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་
ཁབ་གསར་འཛྲུགས་བྱས་རསེ་བདོ་སར་བདག་དབང་ཡོད་ཚྱུལ་བཤད་ནས་བདོ་
ནང་བཙན་འཛྲུལ་བྱདེ་འག་ོབཙྱུགས་པ་དང་། བདོ་མིས་རྒ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་
གདངོ་ལེན་བྱདེ་སབྐས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ ༡༩༥༠ ལོར་བདོ་ནང་རྒ་དམག་ཁ་ི
བཞི་ལགྷ་བཏང་ནས་བདོ་ཤར་ཕགོས་ནས་ཐགོ་མར་འགོ་བརྩམས་ཏ་ེརིམ་བཞིན་
ལྷ་སར་དག་པའོི་སྟབོས་འཇྲུག་གིས་མཐར་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་ཁིམས་འགལ་
བཙན་བཟྲུང་བྱདེ་མྲུས་ཡིན།  བདོ་ན་ིཆོས་ལནྡ་རྒལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་སྟབས་ལ་ྟབ་
རནེ་འབྱྱུང་དང་སྤདོ་པ་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་བྲུར་སྐྱདོ་བཞིན་ཡོད་སྟབས་དམག་
དང་ག་ོམཚོན་ལ་དང་དདོ་བྱདེ་སལོ་མེད། དརེ་བརནེ་རྒ་དམག་བདོ་སར་བཙན་
འཛྲུལ་བྱདེ་སབྐས་བདོ་མི་ཚོར་རྒ་མིའི་དམག་མིར་གདངོ་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་གོ་མཚོན་
འདངེ་ངསེ་མེད།  སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སབྐས་དརེ་
སྐ་ུན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་ཡང་ཆོས་སདི་ཀི་བདག་པརོ་མངའ་གསོལ་ནས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
ཀི་དབྲུ་ཁདི་འགོ བདོ་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་རྒ་ནག་གི་བཙན་འཛྲུལ་ཟླགོ་སདླ་རྒ་
གར་དང་རྒལ་སིྤར་རོགས་རམ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐལུ་བསྟདུ་མར་ཞུས་ཀང་ཡ་ལན་
བྱདེ་མཁན་མ་བྱྱུང་། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་
ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་བདོ་མིའི་ཐགོ་བཙན་འགེལ་བྱས་རསེ་བདོ་ས་དབང་སྒྱུར་
བྱས་ཀང་རྒལ་སིྤའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀིས་ཅི་ཡང་མི་སྨྲ་བའ་ིབརུལ་ཞུགས་འཛིན་ནས་
བསྡད་པ་མ་གཏགོས་བདོ་མིའི་དང་བདནེ་ལ་རྒབ་རནེ་དཔྲུང་རོགས་བྱདེ་མཁན་

བྱྱུང་མེད།   རྒལ་སིྤའ་ིབྱདེ་བབ་རྐནེ་པས་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་གདངེ་སྤབོས་རྙདེ་
ད་ེགྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བའི་འབྲུ་དནོ་རེ་རེ་བཞིན་བརལ་བཤིག་
བཏང་མཐར་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་བདོ་མི་རྣམས་འྲུ་ཐྲུག་
ཐབས་ཟད་ཀིས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་གདགུ་རྩྱུབ་ཅན་གི་སིད་བྱྱུས་སྤལེ་བཞིན་པར་
མ་གྲསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐྲུན་གིས་ཞི་རལོ་རྔམ་སྟནོ་གི་ལས་འགུལ་ལོ་རྒྱུས་རང་
བཞིན་ལནྡ་པ་ད་ེབྱྱུང་ཡོད།  སབྐས་དརེ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཞི་རལོ་བའ་ི
ཁདོ་ཡ་ང་སྙངི་ར་ེདང་འཛེམ་ཟནོ་སྤྲུ་ཙམ་མེད་པར་མེ་མདའ་སགྦ་སགྦ་སོགས་དངེ་
དསུ་ག་ོམཚོན་སྤད་ད་ེབདོ་མི་སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོད་ེམྲུར་དམར་གསོད་དང་རངུ་རགེ། 
རས་སྐྱནོ་སོགས་བདོ་མིའ་ིཐགོ་གདོ་ཆག་ཚབས་ཆེ་བཟསོ་ཡོད། 

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཀང་བཙན་བྱལོ་ད་ུཉནེ་གཡོལ་
ཆེད་ཆིབས་སྒྱུར་མ་བསྐྱང་མཐྲུ་མེད་ད་ུགྱུར་པ་རེད།  ཁངོ་གི་རསེ་སྲུ་འབངས་
ཏ་ེབདོ་མི་ཁ་ིབརྒད་ཙམ་བཙན་བྱལོ་ད་ུགར་བ་རེད། བདོ་མི་རྣམས་བཙན་བྱལོ་
ད་ུགར་དགོས་པའི་བརྒྱུ ད་རིམ་འདི་ལྟར་ཡིན་པ་མ་གཏགོས་རྒ་ནག་གཞུང་གི་
ལག་ཆར་བཀལོ་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་པ་ག་ལ་ཡིན། ཅི་སྟ་ེཕྲུན་ཚོགས་
སྟབོས་ལནྡ་ཁདེ་ཀིས་བཤད་པ་ད་ེབདནེ་ད་ུམཆིས་ཚེ་སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ད་ུངསོ་
བཞསེ་གནང་མཁན་རྒ་གར་གཞུང་གི་སིད་བླནོ་གིས་གཙོས་གྲསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མི་
དང་། བསམ་ཤེས་ཅན་གི་རྒ་གར་མི་མང་རྣམས་ཀི་སདི་བྱྱུས་ད་ེདག་ནརོ་འཛོལ་
བྱྱུང་བ་རེད་ཅསེ་བརདོ་ཕདོ་པ་འདགུ་གམ།

སབྐས་དརེ་རྒ་གར་གི་སདི་བླནོ་ན་ེརྲུ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་རྒ་གར་གི་དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲནོ་གི་ང་ོབརོ་ས་མཚམས་
ནས་ཕབེས་བསྲུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒས་ཞུས་པ་མ་ཟད། ད་བར་རྒ་གར་གཞུང་མང་
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གཉསི་ཀིས་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་ལ་སྔ་ཕིར་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲདོ་བསྟནེ། 
འཚོ་རནེ་སོགས་ཕགོས་གང་ས་ནས་སྐྱབས་བཅལོ་བ་གཞན་ལས་ལགྷ་པའི་མཐྲུན་
འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་ད་ེདག་ལ་ཁདེ་ལརྟ་ན་གསལ་བཤད་
ཇི་ལརྟ་བྱ་རྒྱུ ་ཡིན་ནམ། ད་དངུ་ལྐགུས་པའ་ིཨྲུ་ཚྱུགས་ཀིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་ད་ེ
དག་རྒ་ནག་གཞུང་དང་ལྐགོ་ཏུ་ཁ་མཐྲུན་ནས་རྒ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་གནདོ་
པའི་ཆབ་སིད་ཀི་དམིགས་ཡྲུལ་བསྒྲུབ་ཆེད་འདིར་ཡོང་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་མཐའ་
སྐྱལེ་བྱ་རྒྱུ ་ཡིན་ནམ།    

མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་ད་ེསྔ་བདོ་ད་ེལག་མཐིལ་ལ་དཔ་ེབཞག་ནས་བལ་ཡྲུལ་དང་ལ་
དགྭས། ཨ་རྲུ་ནཱ་ཅལ། འབྲུག་ཡྲུལ། འབས་ལྗངོས་ད་ེདག་མཛྲུབ་མོ་ལ་ྔཡིན་པ་
དཔ་ེམཚོན་ད་ུབཀདོ་ནས་བདོ་ངསེ་པར་ད་ུདབང་སྒྱུར་བྱདེ་དགསོ་པ་དང་།  བདོ་
ཀི་ས་བབ་ཆགས་སྟངས་ད་ེཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པརོ་བརིྩས་ནས་ལག་མཐིལ་ལ་ྟ
བྲུའ་ིབདོ་ད་ེདབང་སྒྱུར་བྱདེ་ཐྲུབ་པ་ཡིན་ན་མཛྲུབ་མོ་ལ་ྔཔརོ་དབང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུ ་ལས་
ས་ླཚྱུལ་བཤད་ཡོད། དརེ་བརནེ་ད་ཆ་ང་ཚོའ་ིམིག་གི་མདནུ་ད་ུརྒ་ནག་དམར་པའོ་ི
སིད་གཞུང་གིས་མའ་ོཙེ་ཏུང་གི་དམིགས་ཡྲུལ་སྒྲུབ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་པ་མཐངོ་
ཆོས་སྲུ་ཡོད་པ་འད་ིརེད། 

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་རག་ཏུ་རྒ་གར་ང་ཚོའི་
དག་ེརན་ཡིན་ཞིང་བདོ་མི་ཚོ་རྒ་གར་གི་སླབོ་མ་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ཚད་ཐྲུབ་ཀི་སླབོ་
མ་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་བ་དང་།  རྒལ་སིྤའ་ིསྡངིས་ཆའ་ིསྟངེ་མང་ཚོགས་
ཁི་ཕྲག་མང་པརོ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་སབྐས་རྒ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་བཀའ་དནི་
རསེ་དན་ཡང་ཡང་ཞུས་དང་ཞུ་མྲུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་རྒ་གར་
གི་བྲུ་ཞིག་ཡིན། ཞསེ་ཐྲུགས་སྤབོས་ཆེན་པསོ་དབྲུགས་དབྱྱུང་ལན་གཅིག་མིན་པར་
ཡང་ཡང་མཛད་པ་ད་ེལརྟ་ཡིན། ལགྷ་པར་༸སྐའུ་ིརླབས་ཆེན་གི་མཛད་འགན་གཙོ་

བ་ོབཞིའ་ིཁངོས་ནས་བཞི་པ་སྟ།ེ  དངེ་རྒ་གར་གི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ།  རྒ་གར་གནའ་
རབས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་པའ་ིརྣམ་གཞག་དང་།  ཡང་སྒསོ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི
པཎ་གྲྲུབ་རྣམས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིསེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་། ཚད་མ་རིག་
པའི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་ཐབས་མཛད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
བསྩལ་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཕྲུན་ཚོགས་སྟབོས་ལནྡ་ཁ་ོཔས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་ཀི་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩདོ་ལས་གཞན་པའི་ཆབ་སིད་
ཀི་དམིགས་ཡྲུལ་ཡོད་མདགོ་གིས་འཁགོ་བཤད་བྱས་པ་དང་། དམིགས་ཡྲུལ་ད་ེ
བསྒྲུབ་ཆེད་རྒ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་ད་ུལག་སྦྲལེ་གིས་ངན་བྱྱུས་གཤོམ་བཞིན་
ཡོད་མདགོ་གི་ཤོད་སྟངས་ད་ེན་ིབསམ་ཡྲུལ་ལས་འདས་པའ་ིབྱ་སྤདོ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆ་
ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  བྱདེ་བབ་ད་ེརིགས་ན་ིའཕགས་བདོ་གཉསི་དབར་ལོ་ང་ོསྟངོ་
ཕྲག་རིང་ནས་བ་ླསླབོ་ཀི་འབལེ་བ་ཟབ་མོ་ཡོད་པ་ད་ེདག་རགེ་མེད་ད་ུགཏངོ་ཐབས་
བྱས་པ་ཞིག་མིན་ན་གང་རེད། འནོ་ཀང་ཕྲུན་སྟབོས་ཀིས་འཕགས་བདོ་དམ་ཚིག་འ་ོ
མཚོ་དཀར་པ་ོཁག་གིས་དཀྲུག་ཐབས་བྱས་ཀང་དགྲ་དགའ་གཉནེ་སྡུག་ཁ་ོན་ལས་
མི་སྨནོ་རང་སིྐྱད་ཡོང་ཐབས་ཟརེ་བ་གཏན་ནས་ཡོང་མི་སདི་པས་སདླ་ད་ེརིགས་མི་
ཡོང་བར་དམ་དནོ་ངསེ་པར་མཛོད་ཅིག 

སིད་སྐྱངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཉ་ེལམ་རྒ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་
རྩོད་རྙགོ་དང་འབལེ་ནས་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་
སབྐས།  ལ་དགྭས་དང་ཨ་རྲུ་ནཱ་ཅལ། འབས་ལྗངོས་ས་ཁྲུལ་ད་ེདག་ཡོངས་རགོས་
རྒ་གར་དང་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་གསྲུངས་པ་ད་ེཕྲུན་སྟབོས་ཁདེ་
ཀིས་མ་ཐསོ་སམ།   རྒ་གར་གི་ས་མཚམས་སྲུ་རྒ་མིས་དཔྲུང་འཇྲུག་བྱདེ་བཞིན་
པར་རྒ་གར་གཞུང་མང་གིས་སེམས་འཚབ་བྱདེ་བཞིན་པ་ལརྟ་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་
བ་ཚོས་ཀང་དསུ་རག་ཏུ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱདེ་ཞུས་དང་ཞུ་མྲུས་ཡིན། ང་ཚོས་
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རྒ་དམར་དང་གདངོ་ཐྲུག་བྱདེ་སབྐས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ངསེ་པར་ནསུ་པ་མཉམ་
སྤྲུངས་བྱདེ་དགསོ། ནསུ་པ་མཉམ་སྤྲུངས་ཡོང་བར་ཡིད་ཆེས་དགསོ། ཡིད་ཆེས་
ཡོང་བར་མཐྲུན་ལམ་དགསོ། མཐྲུན་ལམ་ཡོད་ན་རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་གིས་ནསུ་པ་
མཉམ་སྤྲུངས་ཐྲུབ་རྒྱུ ་ཡིན་སྟབས་ཕ་རོལ་དགྲ་བ་ོརྒ་དམར་གི་ངན་གཡོའི་སདི་བྱྱུས་
ཇི་འད་ཞིག་བཤམས་ཀང་གདངོ་ལེན་བྱདེ་ཐྲུབ་ངསེ་ཡིན།101 

མཐའ་དནོ་འདིར་རྒ་གར་གི་རྩ་ཁིམས་ཟིན་བིས་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་བྷམི་རའ་ོཨེམ་བྷཌེ་ཀར་མཆོག་གིས་གསྲུངས་པ་ཞིག་ལྲུང་འདནེ་ཞུ་རྒྱུར། 
༼རྒ་གར་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་
ཟརེ་བ་དརེ་ངསོ་ལེན་གནང་ཡོད། གལ་ཏ་ེརྒ་གར་གཞུང་གིས་དའེ་ིཚབ་ཏུ་བདོ་
ད་ེརང་བཙན་རྒལ་ཁབ་ཅིག་ལ་ངསོ་ལེན་གནང་ཡོད་ཚེ་ད་ལ་ྟའཕྲད་བཞིན་པའི་ས་
མཚམས་ཀི་རྩདོ་རྙགོ་ད་ེདག་ཡོང་རྒྱུ ་མ་རེད། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་སར་བཙན་
འཛྲུལ་བྱདེ་སབྐས་ཀང་ང་ཚོས་བཏང་སྙམོས་སྲུ་བསདྡ་པ་རེད། ད་ེན་ིཆེད་མངགས་
རང་གི་སྒ་ོཁར་རྒ་མི་འབདོ་པ་དང་གཉསི་སྲུ་མེད།༽ ཅསེ་གསྲུངས།།   །།

རོམ་ཡྱིག་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།རོམ་ཡྱིག་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།  ༢༠༢༠༢༠༢༠  ཟླ་ཟླ་  ༦༦  ཚེས་ཚེས་  ༥།༥།  

• https://tibet.net/phunchok-stobdans-televised-attack-is-misleading-divisive-
and-dangerous/

*******
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བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐགོ་རྒལ་སིྤའ་ིད་ཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་། ཟརེ་བ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐགོ་རྒལ་སིྤའ་ིད་ཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་། ཟརེ་བ་

ན་ིརྒ་ནག་རང་ཉདི་ང་ོསྲུང་ཁ་ོནའི་དནོ་ད་ུའཁབ་སྟནོ་བྱས་པ་ཞིག་ལས་ན་ིརྒ་ནག་རང་ཉདི་ང་ོསྲུང་ཁ་ོནའི་དནོ་ད་ུའཁབ་སྟནོ་བྱས་པ་ཞིག་ལས་

བདནེ་ཆ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད།བདནེ་ཆ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད།

༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐགོ་རྒལ་སིྤའ་ིད་ཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་། CGTN༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐགོ་རྒལ་སིྤའ་ིད་ཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་། CGTN

༄༅། །རྒ་ནག་གཞུང་གི་མགྲནི་ཚབ་བྱདེ་མཁན་རྒ་ནག་ག་ོལའ་ིབརྙན་འཕྲནི་
འབལེ་ཐག་ཟརེ་བའི་གཞུང་འབལེ་ཨིན་ཡིག་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་་་་China 
Global Television Network བརྒྱུད་སྤལེ་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་ནང། ཉ་ེཆར་ཕི་
ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༤ ཉནི་ ༼བདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་འཕལེ་རྒས་དང་འགྲ་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒས། བདོ་མིའ་ིཁདོ་དབྲུལ་ཕངོས་ངལ་སེལ་
གི་གྲྲུབ་འབས་གཟངེས་ཐནོ། འབྱྱུང་འགྱུར་གི་རེ་བ།༽ ཟརེ་བའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི



160 161འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

ཐགོ་རྒ་ནག་གི་ཁྲུན་ཆིན་གྲངོ་ཁརེ་ད་ུབགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་ཡོད་སྐརོ་
དང་།  ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་རྒ་ནག་གི་རྒལ་ས་པ་ེཅིང་ད་ུབདོ་
ཀི་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཆོས་ལྲུགས་དད་མོས་ཞསེ་པའི་སྐརོ་རྒལ་སིྤའི་བགྲ་ོ
གླངེ་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཀང་ཚོགས་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་བཀདོ་ཡོད། ཚོགས་འད་ུ
ད་ེདག་ན་ིབདོ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ིདངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་རྣམས་འགབེ་སྲུང་ཆེད་ཆེད་
མངགས་གནས་ཚྱུལ་རྲུན་བཟ་ོབྱས་ནས་བགྲ་ོགླངེ་ཁྲུལ་བྱས་ཏ་ེཚོགས་འད་ུརིམ་
པ་འཚོགས་པ་ད་ེདག་གི་དམིགས་ས་གཙོ་བ་ོགཅིག་ན།ི སབྐས་དརེ་སྲུད་སིའ་ིཇི་ན་ི
ཝའི་གྲངོ་ཁརེ་ནང་མཉམ་སྦྲལེ་རྒལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་ ༤༤ ཚོགས་ཡོད་ཅིང། ཚོགས་འདའུ་ིསབྐས་རྒལ་སིྤའ་ིཁནོ་
ནས་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་བྱ་རྒྱུ ་ཡིན་པ་ཤེས་སྟབས་རང་གི་ང་ོགདངོ་སྲུང་
སྐྱབོ་སདླ་འཁབ་སྟནོ་ད་ེའད་ཞིག་ག་ོསིྒག་མ་བྱདེ་མཐྲུ་མེད་ཆགས་པ་རེད།   

དརེ་བརནེ་ཁྲུན་ཆིན་གྲངོ་ཁརེ་ད་ུཚོགས་པའི་ལནྷ་ཚོགས་ད་ེན་ིརྒ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའ་ིདབང་སྒྱུར་འགོ་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༦༠ རིང་བདོ་དང་བདོ་མིའ་ིསིྤ་
ཚོགས་འཕལེ་རྒས་དང་། འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྲུང་སྐྱབོ་ཀི་གནས་སྟངས་ཡར་
རྒས་གཏངོ་ཚྱུལ། དབྲུལ་ཕངོས་ངལ་སེལ་ཐགོ་གཟངེས་སྲུ་ཐནོ་པའ་ིགྲྲུབ་འབས་
ཐནོ་པ་བཅས་སྐྱག་རྲུན་བསྐྱར་སྐརོ་ཡང་སྐརོ་བྱས་པ་མ་གཏགོས་དངསོ་ཡོད་བདོ་
ནང་གི་བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག ཁརོ་ཡྲུག་དང་བཅས་པར་
དམ་བསྒགས་སྲུན་གཙེར་དང་བརལ་བཤིག་ཇི་ལརྟ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའི་
ཐགོ་རང་སྐྱནོ་ངསོ་ལེན་གིས་བགྲ་ོགླངེ་དང་པ་ོདང་གཞག་དང་། སྐྱནོ་གནས་ཐད་
ཀར་ཡར་ཞུ་ས་ཡོད་པ་དང་། མར་དཀའ་སེལ་ལམ་སྟནོ་འད་ིབྱདེ་འད་ིམིན་གི་
བསམ་ཚྱུལ་སྤྲུང་ས་ཡོད་པའི་བགྲ་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་རྩ་བ་ནས་ཆགས་མེད། 
ཚོགས་འད་ུདརེ་རྒ་ནག་ས་མཚམས་ཞིབ་འཇྲུག་ལྟ་ེགནས་ཁང་ China Border 

Research Institute གི་སྲུན་ཧནོ་ཉངི་ (Sun Hongnian) ཟརེ་བ་ད་ེདང་། ཆབ་
སིད་དང་ཁིམས་ལྲུགས་ཀི་ལྷ་ོནབུ་མཐ་ོསླབོ་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྟ་ེགནས་ཁང་ 
Institute of Human Rights of Southwest University of Political 
Science and Law གི་གཙོ་འཛིན་ཀང་ཡྲུན་ལེ་ (Zhang Yongle) ཟརེ་བ་
སོགས་འཛོམས་ཏ།ེ བདོ་ནང་བྱས་རབས་བཏང་རབས་བཅ་ོབརྒད་བསྒགས་པ་
དང་ལནྷ་ད་ུརྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཆབ་དཔལ་རིག་གསྲུམ་ཐགོ་རྒ་སྒརོ་ས་ཡ་
མང་པ་ོའགྲ་ོསོང་བཏང་རབས་ན་ེཙོས་མ་ཎི་བགྲངས་པ་ལརྟ་བགྲངས་ཡོད། གཡོ་
ཁམ་ལ་བྱང་ཆྱུབ་པའ་ིརྒ་རིགས་ད་ེཚོས་བགྲ་ོགླངེ་སབྐས་དརེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནས་ 
༢༠༢༠ བར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་དཔལ་འབྱརོ་གི་རོགས་དངྲུལ་སྔནོ་རིྩས་རྒ་སྒརོ་
དངུ་ཕྱུར་ཆིག་ཁ་ིདང་གྲངས་ཆྱུང་ཉརེ་བཞི་ 1.24 trillion yuan བཏང་ཡོད་པ་ན་ི
བདོ་ནང་གི་སིྤ་ཡོངས་འགྲ་ོགྲནོ་གི་བརྒ་ཆ་ ༩༡ ཟནི་གི་ཡོད་རབས་བཤད་ནས་ང་ོ
མཚར་ཆེ་མདགོ་གི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཡོད། 

འནོ་ཀང་དནོ་དངསོ་ན།ི དཔལ་འབྱརོ་གི་རོགས་དངྲུལ་ད་ེདག་རྒ་ནག་མི་དམངས་
བཅིངས་བཀལོ་དམག་མི་གསོ་སྐྱངོ་བྱས་ནས་བདོ་ཡྲུལ་རྒ་ཡྲུལ་ད་ུསྒྱུར་ཐབས་ཆེད་
འགྲ་ོགྲནོ་བཏང་བ་དང་། ལགྷ་པར་རྒ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་བྱྱུས་གཙོ་བ་ོགཅིག་ན་ི
རྒལ་ནང་ད་ུབརན་ལྷངི་དགསོ་ན་མཐའ་མཚམས་བརན་ལྷངི་དགསོ་པའི་ལ་ྟཚྱུལ་ད་ེ
ཡིན་སྟབས། བདོ་ནང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་དམག་དནོ་རྒ་བསྐྱདེ་ཀི་ལས་གཞི་སརྔ་
ལས་རྒ་ཆེ་རྲུ་བཏང་བ་མ་ཟད། གཞུང་ལམ་གསར་བཟ་ོདང་གནམ་ཐང་གསར་
རྒག་སོགས་ལས་གཞི་ད་ེདག་མྱུར་ལ་སྤྲུས་ཀ་དག་པ། ཚད་ལནྡ་ཐགོ་ནས་སྤལེ་བ་
མ་གཏགོས། བདོ་མིར་སནྨ་པའ་ིལས་དནོ་གཟངེས་སྲུ་ཐནོ་པ་ཞིག་སྟནོ་ཤོག་ཟརེ་
ན་ཉ་ིམོའ་ིསརྐ་མ་ཙམ་རེད། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་དམིགས་ཡྲུལ་ངསེ་ཅན་ཞིག་
བཟྲུང་ནས་རྒ་གར་གི་ས་མཚམས་སྲུ་ཡང་ཡང་སྲུན་གཙེར་བཟསོ་དང་བཟ་ོབཞིན་
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པ་ད་ེན་ིང་ཚོས་བསམ་བཏང་དན་སྐྱསེ་ཀིས་བཤད་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་པར་རྒ་
གར་གཞུང་གིས་ཉམས་མངོ་ཐབས་རགུས་མང་པ་ོབསགས་དང་གསོག་མྲུས་ལས་
གསལ་པརོ་ར་སྤདོ་ཐྲུབ། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རོགས་དངྲུལ་ད་ེདག་བདོ་ཀི་གཏརེ་
ཁ་གང་བྱྱུང་སྔགོ་འདནོ་དང་གཙང་ཆྱུ་ཁག་རྒ་ནག་ཏུ་ཁ་སྒྱུར་སདླ་འགྲ་ོགྲནོ་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  

དབྲུལ་ཕངོས་ངལ་སེལ་སྐརོ་བཤད་ཀང་བདོ་ན་ིལོ་རྒྱུས་ཐགོ་ནས་ལ་ྟསབྐས་དབྲུལ་
ཞིང་ཕངོས་པའ་ིརྒལ་ཁབ་ཅིིག་ཆགས་མངོ་མེད། བདོ་མི་ཚོར་དསུ་ནམ་ཡང་ཟ་
རྒྱུ ་འཐྲུང་རྒྱུ ་མ་རག་པར་ལྟགོས་ཤི་ཐབེས་པའ་ིགནས་སྟངས་ལོ་རྒྱུས་ཁདོ་བྱྱུང་མངོ་
མེད། རང་ཁ་རང་གསོའ་ིའཚོ་བར་ལོངས་སྲུ་སྤད་ད་ེལོ་ང་ོབརྒ་ཕྲག་རིང་ནང་དནོ་
རིག་པ་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའི་རིག་གནས་ཆེ་ཆྱུང་ལ་སོགས་པར་སྦྱངས་པ་བྱས་ནས་
ནང་གི་རགོས་པའ་ིནསུ་པ་ཡར་རྒས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐནོ་པརོ་སོན་ཐྲུབ་ཡོད། རྒ་མི་
བདོ་ནང་སླབེས་རསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ ནས་ ༡༩༦༤ བར་མྲུ་ག་ེཆེས་ཐགོ་མ་ད་ེབྱྱུང་
བ་མ་ཟད། ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༨ ནས་ ༡༩༧༣ བར་སརླ་ཡང་མྲུ་ག་ེབྱྱུང་བ་
བཅས་ཁནོ་རྒ་མི་བདོ་སར་བཙན་འཛྲུལ་བྱས་རསེ་མྲུ་ག་ེཐངེས་གཉསི་བྱྱུང་སྟ་ེབདོ་
མི་མང་པའོ་ིཚེ་སགོ་ཤོར་ཡོད། ད་དངུ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ོཚ་ཁལེ་གཞུང་སངྤས་
ཏ་ེབདོ་མི་རྣམས་དབྲུལ་ཕངོས་ཀི་ངལ་དབུ་ལས་བསྒལ་ཚྱུལ་བཤད་པ་ན་ིརྒལ་སིྤའི་
སིྤ་ཚོགས་མག་ོསྐརོ་བསླྲུ་བདི་བྱདེ་ཐབས་ཤིག་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནང་རྒ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་དགོན་སྡ་ེགནད་འགག་ཆེ་ཁག་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་
ཉམས་གསོའི་སདླ་རྒ་སྒརོ་ཐརེ་འབྲུམ་གཅིག་དང་གྲངས་ཆྱུང་བཞི་མ་དངྲུལ་ནས་
བཏང་སྐརོ་སནྙ་ཐརོ་བཀདོ་འདགུ ད་ེའདའ་ིཉམས་གསོ་གང་དང་གང་བྱས་པ་དང་
དསུ་ནམ་གི་ཚེ་བྱས་པ། ཚྱུལ་ཇི་ལརྟ་བྱས་པའ་ིདངསོ་ཡོད་སྟནོ་རྒྱུ ་ཡོད་ན། རྒལ་
སིྤའ་ིཚོགས་སྡ་ེདང་བདོ་མི་ཚོས་དརེ་རསེ་སྲུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ ་ལས་མ་འདས། 

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཉམས་ལེན་བྱདེ་སའི་བསྟ་ིགནས་གྲངས་ 
༡༧༨༧ ཙམ་དང་། གྲྲྭ་བཙྱུན་གྲངས་ ༤༦༠༠༠ ལགྷ་གི་གྲྲྭ་ཤག་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
བ་ླསྤྲུལ་གྲངས་ ༣༥༨ ལགྷ་ཡོད་སྐརོ་རྲུན་ནམ་མཁར་མི་ཤོང་བ་ད་ེའད་བཤད་
ཡོད། དནོ་དངསོ་ན།ི རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་སར་དབང་སྒྱུར་མ་བྱས་གངོ་བདོ་
ནང་བདོ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་བསྟི་གནས་ཁང་ཚད་ལྡན ་ ཉུང་མཐར་གྲངས་ 
༦༢༥༩ ཡོད་ཅིང་།  གྲྲྭ་བཙྱུན་གྲངས་ ༥༩༢༥༥༨ ཙམ་ཡོད། ད་ཆ་གྲངས་
ཚད་ཉུང་ད་ུཕིན་ཡོད་སྟབས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་གྲངས་ཚད་ལྷག་མ་ད་ེདག་གང་
ད་ུཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ངསེ་པར་བྱདེ་དགསོ། ༼བདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་འཕལེ་རྒས་
དང་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒས། བདོ་མིའ་ིཁདོ་དབྲུལ་ཕངོས་
ངལ་སེལ་གི་གྲྲུབ་འབས་གཟངེས་ཐནོ། འབྱྱུང་འགྱུར་གི་རེ་བ།༽ ཟརེ་བའ་ིབརདོ་
གཞིའི་ཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འདའིུ་སབྐས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་
ལ་ཁམིས་ཀི་སྲུང་སྐྱབོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་ནན་བརདོ་བྱས་ཡོད། ཆོས་དགུ་ལ་བརིྩ་
མཁན་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཏང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་ཆོས་ལྲུགས་
ཉམས་ལེན་རྩ་ནས་བྱདེ་མི་ཆོག་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་བ་མ་ཟད། མི་མང་གི་
ཆོས་དད་རང་དབང་ལའང་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་གིས་ཆོས་ལྲུགས་བྱདེ་སྒའོི་ཐགོ་
རང་སྣང་གང་དན་གི་ཁིམས་ལྲུགས་གཏན་འབབེས་བྱས་ཏ་ེམི་མང་གི་ཆོས་དད་
རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་སྲུན་གཙེར་བྱདེ་ཀི་ཡོད། ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ 
ལོར་ ༼བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤྲུལ་སྐའུ་ིཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་ད་ོདམ་བྱདེ་ཐབས་
རྒལ་ཁབ་ཆོས་ལྲུགས་ལས་དནོ་ཅྱུས་ཀི་བཀའ་རྩ་ཨང་ལ་ྔཔ་༽ ཟརེ་བ་བསྒགས་
ནས་བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་
༸རྒལ་བའ་ིཡང་སདི་ཀིས་གཙོས་བ་ླསྤྲུལ་ཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་རྩད་འཚོལ་ཞུ་ཆོག་
གི་སལོ་རྒྱུ ན་ལམ་ལྲུགས་གཏིང་ཚྱུགས་པ་ཞིག་ཡོད་བཞིན་ད་ུཆབ་སིད་ཀི་དགོས་
དབང་ཁོ་ནར་བརནེ་ནས་བ་ླསྤྲུལ་ཡང་སིད་རྩད་འཚོལ་ཞུ་རྒྱུ འི་ལམ་ལྲུགས་ལག་
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ཆར་བཀོལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ འི་མ་རྲུངས་ཁོག་བཅྱུག་གི་རྣམ་འགྱུར་འཛེམ་ཟནོ་མེད་
པར་ཕི་ལ་མངནོ་ཡོད། བྱདེ་བབ་ད་ེརིགས་ལ་བདོ་མི་ལ་ྟཅི། འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུ
གནས་པའི་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་དད་ལནྡ་རསེ་འབང་པ་ས་ཡ་མང་པསོ་ཀང་
ས་ྔཕི་བར་གསྲུམ་ད་ུང་ོརལོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱ་རྒྱུར་ཐ་ེཚོམ་ནམེ་ནརུ་རྩ་བ་ནས་མི་
དགསོ་སོ། 

བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུདརེ་རྒལ་སིྤའི་ཆེད་མཁས་པ་ཡིན་ཟརེ་མཁན་ཁག་གཅིག་
གིས་རྒ་ནག་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལྲུགས་སིད་བྱྱུས་བཅས་ཀི་གྲྲུབ་
འབས་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་བྱས་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་རྒ་ནག་སྐརོ་ག་ོརགོས་
ཡོང་སདླ་སྒའེྲུ་ཁྲུང་གསར་པ་ཞིག་ཕ་ེཡོད། ཅསེ་སདྐ་གསང་མཐནོ་པསོ་བསྒགས་
ཡོད། ཅི་སྟ་ེརྒ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པ་ལརྟ་བདོ་ཀི་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་
ཆོས་ལྲུགས་དད་མོས་རང་དབང་ཐགོ་དནོ་དམ་གི་སེམས་འཚབ་ཡོད་ཚེ། རྒ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ས་ཁྲུལ་ཁག་ཏུ་བདོ་ཡིག་གཞི་རྩར་བཟྲུང་སྟ་ེསདྐ་ཡིག་སླབོ་ཁདི་
བྱདེ་དགསོ་པ་དང་། བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་དགནོ་སྡ་ེཁག་གིས་གཙོས་ཆོས་
ལྲུགས་ཁག་གི་གྲྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསྲུམ་ལ་རང་དབང་ཐགོ་ནས་སོ་སོའི་ཆོས་ཕགོས་
ཀི་བྱདེ་སྒ་ོཚྱུལ་བཞིན་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའ་ིརང་དབང་སྤདོ་དགསོ་པ་མ་ཟད། སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབྲུས་བདོ་ཀི་བ་ླཆེན་རྣམ་པའི་
ཡང་སིད་འདམེས་སྒྲུག་ཐད་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཐ་ེཇྲུས་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་སལོ་
རྒྱུན་གི་བྱདེ་སྒ་ོཁག་ལ་བརིྩ་བཀུར་དམ་དནོ་ངསེ་པར་ཞུ་དགསོ། 

སྲུད་སིའི་ཇི་ནི་ཝའི་གྲངོ་ཁེར་ནང་ད་ལྟ་འཚོག་བཞིན་པའི་མཉམ་འབལེ་རྒལ་
ཚོགས་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ ༤༤ པའ་ིཐགོ་རྒལ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཚོས་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་བྱདེ་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒ་
ནག་གཞུང་གིས་རྒལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀིས་སྐྱནོ་བརདོ་བྱས་པ་ད་ེདག་ངསོ་ལེན་

བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཁྲུན་ཆིན་གྲངོ་ཁརེ་དང་པ་ེཅིང་ད་ུཆེད་མངགས་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་
འད་ུཐངེས་གཉསི་བསྐངོ་ཚོགས་བྱས་ནས་བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སིྤ་
ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་དར་རྒས་ཕྲུན་སྲུམ་ཚོགས་པ་ོཡོད་མདགོ་གི་འཁགོ་བཤད་
དལི་བསྒགས་ཆེད་འཁབ་སྟནོ་བྱས་ཡོད།   རྒལ་ཚོགས་ཀི་རང་དབང་ལནྡ་པའ་ི
ཆེད་ལས་མི་སྣ་གྲངས་ལ་ྔབཅྱུ་ཙམ་དང་། རྒལ་ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཆེད་ལས་མི་སྣ་གྲངས་སྲུམ་ཅྱུ་བཅས་ཀིས་མཉམ་འབལེ་རྒལ་
ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཁང་ལ་རྒ་ནག་དང་འབལེ་བའི་གནད་དནོ་
གལ་ཆེ་ཁག་གཅིག་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཀི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་དང་སྦྲགས་རེ་འདནུ་
ཞིག་བཏནོ་པ་ད་ེན།ི རྒ་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པ་ོདང་། ཧངོ་ཀངོ་། བདོ། ཤར་ཏུར་ཀི་
སི་ཐན་བཅས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་དམ་བསྒགས་དང་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པར་
བརནེ། ས་ཁྲུལ་ད་ེདག་ནང་ད་ུཛ་དག་རགོ་ཞིབ་བྱདེ་དགསོ་སྟབས་རང་དབང་
ཐགོ་ནས་འགྲ་ོསྐྱདོ་ཆོག་པ་དང་། རགོ་ཞིབ་བྱདེ་རིང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རགོ་ཞིབ་
པ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་སྲུན་གཙེར་རིགས་གཏན་ནས་མི་ཆོག་པའི་རེ་འདནུ་
ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་ཡོད། 

རྒ་ནག་གཞུང་གི་མགྲིན་ཚབ་བྱདེ་མཁན་རྒ་ནག་ག་ོལའི་བརྙན་འཕྲནི་འབལེ་ཐག་
ཟརེ་བའ་ིགཞུང་འབལེ་དབིྱན་ཡིག་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ China Global 
Television Network དསེ། ཁྲུན་ཆིན་གྲངོ་ཁརེ་ད་ུབགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་
པ་ད་ེརྒལ་སིྤའ་ིརང་བཞིན་ཡིན་པར་རླམོ་ཞིང་། ད་ེལརྟ་སྒྲུབ་སདླ་པ་ཀི་སི་ཐན་དང་
བལ་ཡྲུལ་གི་སྐ་ུཚབ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཚྱུལ་བཤད། འནོ་ཀང་དངསོ་ཡོད་གནས་
སྟངས་ལ་གཞིགས་ཚེ་པ་ཀི་སི་ཐན་དང་བལ་ཡྲུལ་གཉསི་ན་ིརྒ་ནག་གི་རྒྱུད་གཅིག་
ལམ་གཅིག་ཟརེ་བའི་དཔལ་འབྱརོ་གི་སིད་བྱྱུས་ཁ་འཇམ་གཏངི་གནག་འགོ་ཚྱུད་
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ཟིན་སྟབས་ཧ་ལམ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་མཛྲུབ་མོ་གང་བསྟན་ཤར་ཟརེ་བའི་གནས་
སྟངས་འགོ་ཡོད་པ་ལ་ྟབྲུར་མངནོ། རྒལ་ཚོགས་ཀི་རང་དབང་ལནྡ་པའ་ིཆེད་ལས་
མི་སྣ་གྲངས་ ༥༠ ཙམ་ནས་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ་དརེ་མཉམ་འབལེ་རྒལ་ཚོགས་འགྲ་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གིས་བདག་སྤདོ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ ་དང་། འགྲ་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་དང་རྒལ་སིྤའི་ཁིམས་ལྲུགས་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་སདླ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་
གཞན་མགོ་བ་ོརངོས་སྲུ ་འཇྲུག་རྒྱུ འི་མི་བདནེ་རྲུན་སིྒག་གི་འཁབ་སྟནོ་ད་ེརིགས་
མཚམས་འཇགོ་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་རོགས། ཞསེ་ང་ཚོས་རྒལ་ཚོགས་ཀི་
འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ལ་རེ་སྐལུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།།   །།

རོམ་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།རོམ་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།    ༢༠༢༠༢༠༢༠  ཟླ་ཟླ་  ༧༧  ཚེས་ཚེས་  ༡༧།༡༧།

• https://tibet.net/chinas-ostentatious-seminars-on-tibet-an-attempt-to-save-its-
face-at-unhrc/

*******

༼༡༩༽༼༡༩༽

ཞི་ཅིང་པནི་གི་གཏམ་བཤད་ལས་བདོ་ནང་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞིན་པའི་ཞི་ཅིང་པནི་གི་གཏམ་བཤད་ལས་བདོ་ནང་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞིན་པའི་

དམར་པའོ་ིསདི་བྱྱུས་ལམ་ལྷངོས་མེད་པའ་ིརྣམ་པ་དམར་རནེ་ད་ུཐནོ་པ།དམར་པའོ་ིསདི་བྱྱུས་ལམ་ལྷངོས་མེད་པའ་ིརྣམ་པ་དམར་རནེ་ད་ུཐནོ་པ།

པ་ེཅིང་ལ་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིང་པངི་དང་དཔནོ་རིགས་ཆེ་ཁག་བདོ་དནོ་སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་བྱདེ་པ། པ་ེཅིང་ལ་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིང་པངི་དང་དཔནོ་རིགས་ཆེ་ཁག་བདོ་དནོ་སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་བྱདེ་པ། 
པར་ཁྲུངས། Xinhuaཔར་ཁྲུངས། Xinhua

༄༅།  །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༢༩ བར་ཉནི་གྲངས་
གཉསི་རིང་བདོ་ལྗངོས་ལས་དནོ་སྐརོ་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་བདནུ་པ་
ཟརེ་བ་རྒ་ནག་གི་རྒལ་ས་པ་ེཅིང་ད་ུཚོགས་ཡོད་ཅིང་། སབྐས་དརེ་སདི་འཛིན་ཞི་
ཅིང་པངི་གིས་བཤད་དནོ། ༼དསུ་རབས་གསར་པའ་ིནང་ངསེ་པར་ད་ུམེས་རྒལ་
གངོ་བྲུ་གཅིག་གྱུར་སྲུང་སྐྱབོ་བྱདེ་དགསོ་པ་དང་། མཐའ་མཚམས་སྐྱངོ་བར་སྔནོ་
ལ་བདོ་བརན་ལྷངི་ཡོང་བ་བྱདེ་དགསོ་པ། མི་རིགས་མཐྲུན་སིྒལ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་
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རྒག་དགསོ་པ། མང་ཚོགས་ལ་སླབོ་གསོ་དང་ཁདི་སྟནོ་བྱདེ་དགསོ་པ། ཁ་བལ་ལ་
ང་ོརལོ་བྱདེ་དགསོ་པ། བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ད་ེཀྲུང་ག་ོཅན་ད་ུའགྱུར་བར་སྐལུ་
འདདེ་གཏངོ་དགསོ་ ༽ ཞསེ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པསོ་བཤད། 

སྔནོ་མ་དང་མི་འད་བར་ད་ཐེངས་ཚོགས་འདའིུ་ནང་སྤལེ་བའི་ཞི་ཅིང་པིང་གི་
གཏམ་བཤད་ད་ེརྒལ་ནང་ཙམ་མ་ཟད། རྒལ་སིྤའ་ིགསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
གི་ནང་དའུང་བཀདོ་འདགུ ལགྷ་པར་རྒ་ནག་གི་གཞུང་འབལེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
ལམ་ནང་། ༼དསུ་རབས་གསར་པའ་ིཏང་གི་བདོ་སྐྱངོ་འཐབ་ཇྲུས་༽ ཞསེ་བཀདོ་
ཡོད། གཞན་ཡང་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ིགཞུང་འབལེ་གསར་འགྱུར་ཤིན་
ཧཱ་ད་ཚིགས་ Xinhua News སྟངེ་ ༼མཐྲུན་སིྒལ་དང་། འབྱརོ་ཕྱུག ཤེས་
དཔལ། ཞི་མཐྲུན། མཛེས་སྡགུ་བཅས་ཀིས་ཕྱུག་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་རིང་ལྲུགས་དངེ་
རབས་ཅན་གི་བདོ་ལྗངོས་གསར་པ་ཞིག་འབད་པ་ཆེན་པསོ་འཛྲུགས་སྐྲུན་བྱདེ་
དགསོ་༽ ཞསེ་དང་། ༼བདོ་ལྗངོས་ཀི་ལས་དནོ་གིས་ངསེ་པར་ད་ུམེས་རྒལ་གངོ་
བྲུ་གཅིག་གྱུར་ལ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། མི་རིགས་མཐྲུན་སིྒལ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་རྒག་རྒྱུ ་ད་ེ
གཞི་འཛིན་ས་དང་ཤུགས་འདནོ་སར་བརིྩ་དགསོ། མང་ཚོགས་ལ་སླབོ་གསོ་དང་
ཁདི་སྟནོ་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣནོ་རྒག་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཁ་བལ་ལ་ང་ོརལོ་བྱདེ་
པའ་ིའཐབ་རྩདོ་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་སྐལུ་སླངོ་རྒ་ཁབ་བྱས་ནས། བརན་ལྷངི་ལ་སྲུང་
སྐྱངོ་བྱདེ་པའ་ིས་བརན་མཁར་གང་ཆགས་པ་བྱ་དགསོ།༽ ཞསེ་ཞི་ཅིང་པངི་གིས་
གཏམ་བཤད་སྤལེ་བ་ད་ེལྲུང་འདནེ་བྱས་ནས་བཀདོ་ཡོད། 

ཞི་ཅིང་པིང་གིས་གཏམ་བཤད་སྤལེ་བ་དའེི་བརདོ་བྱ་དང་ཚིག་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་
སྟངས་ད་ེདག་གིས་བདོ་ནང་བརན་ལྷངི་མེད་པ་དང་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པས་ད་བར་བདོ་ནང་མག་ོསྐརོ་བསླྲུ་བདི་ཀི་སདི་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཁག་ལམ་
ལྷངོས་བྱྱུང་མེད་པ་གསལ་པརོ་བསྟན་ཡོད། གཏམ་བཤད་ད་ེལས་འདས་པའ་ིལོ་

ང་ོབདནུ་ཅྱུའི་རིང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཏ་ེབདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག ཁརོ་ཡྲུག་དང་བཅས་པར་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ནས་
མི་རིགས་དབྱ་ེའབྱདེ་དང་དཔལ་འབྱརོ་ཟྲུ ུར་འབྲུད། བདོ་ཀི་གཏརེ་ཁ་ཚད་མེད་
ཤུ་གཞོག་བཏང་བ་སོགས་བྱས་པ་མ་གཏགོས་བདོ་མིར་ཕྲུགས་ཕན་གི་ལས་དནོ་
སྣ་གཅིག་སྒྲུབ་མེད།  དརེ་བརནེ་ད་གཟདོ་བདོ་མི་རྣམས་རྒ་ནག་གཞུང་གི་ཁ་
དན་ཚིག་ལ་མི་གནས་པའི་གཡོ་ཁམ་གི་སིད་བྱྱུས་ཁ་འཇམ་ཞ་ེགནག་གི་སྤདོ་ཚྱུལ་
ལ་ཡིད་ཆེས་རྩ་བ་ནས་བརླགས་པ་མ་ཟད། ཆབ་སདི་ཀི་ཁ་ེཕན་སྒྲུབ་སདླ་བདོ་ཞི་
བའ་ིབཅིངས་བཀལོ་བཏང་ཟརེ་བ་དང་། བདོ་ནང་མང་གཙོའ་ིབཅསོ་སྒྱུར་བཏང་
ཟརེ་བ་ད་ེདག་ཐ་སདྙ་ཙམ་ལ་བལསྟ་ཚེ་མི་སེམས་དབང་མེད་ད་ུའགུག་རྒྱུ ་ལ་ྟབྲུར་
མངནོ་ཡང་། དནོ་དམ་ལག་ལེན་བསྟར་སབྐས་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོ་དང་རང་དབང་
ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ་རེད།  བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་
དབང་ཡར་རྒས་བཏང་ཚྱུལ་བཤད་ཀང་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ནི་ད་ེལས་ཧ་
ཅང་རྒབ་འགལ་ཆགས་ཡོད། 

བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་སྲུ ་སལོ་རྒྱུ ན་ནང་བསྟན་རིག་གནས་དང་ཕ་མེས་ཡང་
མེས་ནས་བརྒྱུད་པའི་གཡྲུང་དྲུང་བནོ་གི་ཆོས་ལྲུགས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་དར་སའི་
ཡྲུལ་ཞིག་ཡིན། དརེ་བརནེ་བདོ་མི་རྣམས་ན་ིཆོས་ལ་རང་བཞིན་གིས་དད་སེམས་
ཆེ་ཞིང་། སེམས་ཅན་ལ་བྱམས་སྙངི་ར་ེལནྡ་པ།  རང་གི་རྩ་བའ་ིབ་ླམར་ཧ་ཅང་
དད་གུས་ཆེན་པ་ོཞུ་མཁན་གི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན། ལོ་ང་ོབརྒ་ཕྲག་རིང་ནས་རང་
ཁ་རང་གསོའ་ིའཚོ་བ་བསྐྱལ་བ་དང་། སྙམོས་ཆྱུང་ཚྱུལ་ལནྡ་གི་མི་ཚེའ་ིལམ་བྲུར་
དལ་ལྷདོ་ངང་བསྐྱལ་དང་སྐྱལེ་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་གཞན་
ས་བཙན་འཕྲགོ་བྱ་རྒྱུའ་ིམ་རྲུང་ཁགོ་བཅྱུག་གི་སདི་བྱྱུས་ངན་པ་ད་ེདག་ཡང་དག་པ་
ཞིག་སྒྲུབ་སདླ་བདོ་ཞི་བའ་ིབཅིངས་བཀལོ་བཏང་ཡིན་ཟརེ་བ་དང་། ཞིང་བན་ལམ་
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ལྲུགས་ནས་བདོ་མི་རྣམས་བསྒལ་ཏ་ེབད་ེསིྐྱད་ལནྡ་པའི་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལྲུགས་ཀི་
ཕགོས་སྲུ་ཁདི་ཚྱུལ་སོགས་བཤད་བཞིན་ཡོད། ད་ེལརྟ་བཤད་བཞིན་ད་ུད་ཆ་སརླ་
ཡང་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལྲུགས་དངེ་རབས་ཅན་གི་བདོ་ལྗངོས་གསར་པ་ཞིག་འབད་པ་
ཆེན་པསོ་འཛྲུགས་སྐྲུན་བྱདེ་དགསོ་ཞསེ་བཤད་པ་རེད།  འདས་པའ་ིལོ་ང་ོབཅྱུན་
ཅྱུའི་རིང་སྐྲུན་ཟིན་ཚྱུལ་བཤད་ཀང་སརླ་ཡང་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ ་ཡིན་ཟརེ་བ་ད་ེ
གཉསི་སྒ་ོཀུན་ནས་འགལ་འད་ུཡིན།  

ཕགོས་གཅིག་ནས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ང་ོབདནུ་ཅྱུའི་རིང་བདོ་ལྗངོས་འཛྲུགས་
སྐྲུན་དང་སིྤ་ཚོགས་བརན་ལྷངི་ཐགོ་གཟངེས་སྲུ་ཐནོ་པའི་གྲྲུབ་འབས་ཡིན་ཁྲུལ་གི་
གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཧ་ཅང་གྲ་རྒས་ཤིག་གོ་སིྒག་བྱས་ནས་འཛམ་གླིང་ཕི་ལ་
ངམོ་ཁྲུལ་བྱས་ཡོད།  ཡང་ཕགོས་གཞན་ནས་ ༼མེས་རྒལ་གངོ་བྲུ་གཅིག་གྱུར་
ལ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། མི་རིགས་མཐྲུན་སིྒལ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་རྒག་རྒྱུ ་ད་ེགཞི་འཛིན་
ས་དང་ཤུགས་འདནོ་སར་བརིྩ་དགསོ། མང་ཚོགས་ཁ་བལ་ལ་ང་ོརལོ་བྱདེ་པའ་ི
འཐབ་རྩདོ་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་སྐལུ་སླངོ་རྒ་ཁབ་བྱས་ནས། བརན་ལྷངི་ལ་སྲུང་སྐྱངོ་
བྱདེ་པའ་ིས་བརན་མཁར་གང་ཆགས་པ་བྱ་དགསོ།༽  ཞསེ་ནན་ཏན་གིས་བཤད་
ཀི་ཡོད། ཡང་སྙངི་ལོ་ང་ོབདནུ་ཅྱུའ་ིརིང་འབད་བརྩནོ་བྱས་པའ་ིསདི་བྱྱུས་ད་ེདག་
ལ་གྲྲུབ་འབས་ཤིག་ཐནོ་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ཚེ་སརླ་ཡང་ ༼མེས་རྒལ་གངོ་བྲུ་
གཅིག་གྱུར་ལ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་། མི་རིགས་མཐྲུན་སིྒལ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་རྒག་རྒྱུ ་ད་ེ
གཞི་འཛིན་ས་དང་ཤུགས་འདནོ་སར་བརིྩ་དགསོ། མང་ཚོགས་ཁ་བལ་ལ་ང་ོརལོ་
བྱདེ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་སྐལུ་སླངོ་རྒ་ཁབ་བྱས་ནས། བརན་ལྷངི་ལ་
སྲུང་སྐྱངོ་བྱདེ་པའ་ིས་བརན་མཁར་གང་ཆགས་པ་བྱ་དགསོ།༽ ཞསེ་མ་ཎི་བཏནོ་
པ་ལརྟ་འདནོ་དགསོ་དནོ་ཅི་ཡིན།  

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་དནོ་དངསོ་ནི་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་

མྲུ་མཐྲུད་རྒལ་སིྤའ་ིཐགོ་གནས་ཡོད་ཅིང་། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་དསུ་རག་ཏུ་ཕིའ་ི
ཐ་ེཇྲུས་བྱདེ་དགོས་བྱས་ནས་སེམས་དངངས་ནས་བསདྡ་དགསོ་པའི་གནས་སྟངས་
ཆགས་པ་ནི་གཞིས་ལྲུས་རྒ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀི་དཔའ་མཛངས་སྙངི་སྟབོས་ཞུམ་པ་
མེད་པའ་ིལག་རསེ་དང་། བཙན་བྱལོ་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་བཟང་གི་ནསུ་མཐྲུ་ལས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ཁྱུར་མིད་བཏང་ཡང་མིད་པར་འཁོན་ནས་གྲདོ་ཁོག་ནང་ད་ུམར་འབྲུད་མ་ཐྲུབ། 
མགྲནི་པ་ནས་ཕིར་སྐྱྱུག་མ་ཐྲུབ་པའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་བཟསོ་ཡོད།  གྷ་ིརིའ་སི་
ཡྲུལ་གི་གཏམ་རྒྱུད་ད་ུགྲགས་ཆེ་བའ་ིལ་ྷསྒྲུང་ནང་ཨེ་ཀི་ལི་སི་ཞསེ་ལའྷ་ིབྲུ་ཞིག་ཡོད་
པ་དསེ་གཡྲུལ་ངརོ་འཐབ་འཛིང་བྱདེ་སྐབས་དགྲ་ཟླས་རང་མཐིལ་མ་ཡིན་པའི་
ལྲུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཇི་འད་ཞིག་ལ་མཚོན་གིས་ཇི་ཙམ་བསྣནུ་ཡང་སགོ་དང་ནམ་ཡང་
བསྒལ་མི་ཐྲུབ། ཕགོས་མཚྱུངས་དག་གནནོ་དང་གདགུ་རྩྱུབ་ཁ་ོནར་སྐྱབས་བཅལོ་
ནས་མིའ་ིརིགས་ལ་དཀའ་སྡགུ་ཚད་མེད་སྦྱརོ་མཁན་གི་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པ་ད་ེཉདི་ཉམས་རུད་དང་ཕམ་ཉསེ་སྲུ ་གཏངོ་དགོས་ན་ཞན་ཆ་ངསོ་འཛིན་གིས་
དརེ་ཤུགས་ཡོད་ཚད་ཀིས་བསྣནུ་དགསོ་པ་ལརྟ། རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ི
ཞནེ་ཆ་ད་ེབདོ་ལ་ཁམིས་འགལ་གིས་བཙན་བཟྲུང་བྱདེ་བཞིན་པའ་ིབྱ་སྤདོ་ད་ེཡིན། 

དརེ་བརནེ་རྒལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ལ་ཇི་ཙམ་རྒབ་སྐྱརོ་ཤུགས་
ཆེ་བ་གནང་བ་ད་ེཚོད་ཀིས་དང་བདནེ་དང་ཞི་བད།ེ    འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ཀི་རིན་ཐང་ལ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་གངོ་སྤལེ་ཐྲུབ་
རྒྱུར་མཐྲུན་རྐནེ་ད་ུའགྱུར་ངསེ་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སི་ཊས་སི་སགྦ་ཏུ་ཡོ་རོབ་གྲསོ་
ཚོགས་སྲུ་སྩལ་བའ་ིགསྲུང་འཕྲནི་ནང་། ༼རྒ་ནག་གི་འག་ོའཁདི་ཚན་པ་ཁག་གིས་
ཁ་ོཚོས་བཙན་བཟྲུང་བྱས་པའ་ིས་སྡ་ེཁག་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱདེ་པའ་ིམི་སེར་སྤལེ་ཡྲུལ་
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གི་རིང་ལྲུགས་ད་ེན་ིད་ཆ་ཁིམས་མེད་ལྲུགས་མེད་ཞིག་ཡིན་པ་ངསོ་འཛིན་ཐྲུབ་པ་
བྱ་གལ་དང་། དནོ་དམ་པའ་ིམཉམ་སྦྲལེ་ལམ། མཉམ་མཐྲུན་ན་ིདང་བངླས་ཁ་ོ
ནའ་ིཐགོ་ནས་ཡོང་ཐྲུབ་ཅིང་། ཕགོས་ཁག་ཚང་མའ་ིའདདོ་བླ་ོཁངེས་པའ་ིཁ་ེཕན་
ཞིག་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་ཐྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། ཡོ་རོབ་དཔལ་འབྱརོ་མཐྲུན་ཚོགས་
ན་ིད་ེལརྟ་ཡོང་ཐྲུབ་པའ་ིདཔ་ེགཞི་གསལ་པ་ོཞིག་ཡིན། ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་
བཤད་ན་དག་ཤུགས་ད་ེདབང་སྒྱུར་གི་གཞི་རྩའ་ིཐབས་ལམ་ད་ུསྤདོ་པ་དང་། ཕན་
ཚྱུན་དབར་ཡིད་ཆེས་དང་ཁ་ེཕན་མེད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱྱུང་ན་རྒལ་ཁབ་བམ། མི་
རིགས་གཅིག་ཡིན་རྲུང་དམུ་བྲུ་གཉསི་སམ་ད་ེལས་མང་བར་གསེ་སདི།༽ ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་བསྩལ། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟྲུང་ད་བར་བདོ་མི་ ༡༥༦ ཙམ་གིས་རྒ་ནག་གི་གཞུང་
གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བྱྱུས་ལ་ང་ོརལོ་གིས་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་གནང་ཡོད། 
རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༧༠ རིང་བདོ་མི་ཚོར་དག་གནནོ་དང་མི་
རིགས་དབྱ་ེའབྱདེ་ཀི་སདི་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་མ་ཟད། ད་ཆ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་
ཁག་ཏུ་སླབོ་ཁདི་བརྒྱུད་ལམ་བདོ་སདྐ་ཚབ་ཏུ་རྒ་ཡིག་བཟསོ་ཡོད། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཔར་མཆོད་གཤོམ་སྟངེ་སིྒག་གཤོམ་མི་ཆོག་
ཅིང་། དའེ་ིཚབ་ཏུ་རྒ་ནག་དམར་པའོ་ིའག་ོའཁདི་མའ་ོཙེ་ཏུང་དང་། སདི་འཛིན་
ཞི་ཅིང་པངི་སོགས་ཀི་པར་དད་པ་བྱདེ་སའ་ིཡྲུལ་གི་གཙོ་བརོ་བསིྒགས་ནས་མཆོད་
གཤོམ་གི་ག་ོས་བཙན་གིས་བཟྲུང་། སླབོ་གྲྲྭའ་ིགུང་སེང་དང་བསྟནུ་དག་ེའདནུ་པས་
བདོ་ཕྲྲུག་ཚོར་བདོ་ཡིག་སླབོ་ཁིད་ཀི་སལོ་བཟང་དར་བ་ད་ེདག་ལ་རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡམོ་བྱས་ཡོད།  

རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་
སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དང་ཡབ་ཡྲུམ་བཅས་བཙན་

ཁདི་བྱས་ཏ་ེད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་ཡོད། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རང་མོས་
པཎ་ཆེན་བསྐ་ོགཞག་བྱས་ཏ་ེབདོ་མི་ཚོར་ཁོ་པར་ལ་བརིྩ་བཀུར་བྱདེ་དགོས་པའི་
བཙན་བཀའ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞིག་ཆེད་མངགས་བཟསོ་
རསེ་བདོ་མི་ཚོས་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་བརིྩ་བཀུར་བྱ་རྒྱུ ་རེད་བསམས་
པའ་ིརེ་སྟངོ་འཆང་བཞིན་པ་ད་ེན་ིགླནེ་པའ་ིབྱདེ་སྟངས་ཤིག་རེད། སིྤ་ཚོགས་བརན་
ལྷངི་དང་མི་རིགས་མཐྲུན་སིྒལ་ཟརེ་བ་མེ་མདའ་དང་དག་གནནོ་འགོ་ནས་ཡོང་
ཤེས་ཐབས་མེད།  སིྤ་ཚོགས་བརན་ལྷངི་དང་མི་རིགས་མཐྲུན་སིྒལ་ཡོང་དགསོ་
ན་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་བརིྩ་བཀུར་ངསེ་པར་ཞུ་
དགསོ། རྒ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིང་པངི་གི་སདི་བྱྱུས་ལརྟ་ན། བདོ་བརྒྱུད་ནང་
བསྟན་ཀྲུང་ག་ོཅན་ད་ུབསྒྱུར་བ་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀྲུན་གའོ་ིཁད་ཆོས་ལནྡ་
པའ་ིསིྤ་ཚོགས་རིང་ལྲུགས་སྲུ་བསྒྱུར་བར་སྐལུ་འདདེ་གཏངོ་རྒྱུ ་རེད། ཞི་ཅིང་པངི་
གི་སདི་བྱྱུས་དསེ་བདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད། བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རསེ་འབང་པ་ཧ་ིམཱ་
ལ་ཡའི་རི་རྒྱུ ད་ཀི་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་སྟངོ་ཕྲག་མང་པའོི་སེམས་ཁམས་ལའང་
དངངས་འཚབ་དང་ཕགོ་ཐྲུག་ཧ་ཅང་བཟསོ་ཡོད།  རྒལ་སིྤའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག་གིས་
ཀང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོས་ཕགོས་ཀི་ལམ་ལྲུགས་ཆབ་སིད་ཀི་ལག་ཆར་བཀལོ་
སྤདོ་བྱས་པ་དརེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། སདི་བྱྱུས་
དསེ་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་རྒ་ནག་གི་རྩ་ཁམིས་གཉསི་ཀར་བརིྩ་མེད་
རགོ་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན།།  །།

རོམ་ཡྱིག་འདྱིརོམ་ཡྱིག་འདྱི་དབྱིན་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།  ༢༠༢༠༢༠༢༠  ཟླ་ཟླ་  ༩༩  ཚེས་ཚེས་  ༡།༡།

• https://www.tibet.net/xi-jinpings-speech-at-tibet-work-forum-betrays-ccps-
policy-failure/
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༼༢༠༽༼༢༠༽

བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ངོ་སྤོད་སྱིང་བསྡུས།བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ངོ་སྤོད་སྱིང་བསྡུས།

                ༢༠༢༠ ལོའ་ིཕི་དལི་ལས་ཁྲུངས་ཀི་ལོ་གསར་མཆོད་གཤོམ་གི་རྣམ་པ། པར་ཁྲུངས། ཕི་དལི།༢༠༢༠ ལོའ་ིཕི་དལི་ལས་ཁྲུངས་ཀི་ལོ་གསར་མཆོད་གཤོམ་གི་རྣམ་པ། པར་ཁྲུངས། ཕི་དལི།

༄༅།  །བདོ་ཟླ་དང་པའོ་ིཚེས་གཅིག་ཉནི་ལོ་གསར་ཞསེ་བདོ་མི་ཚོས་ལོ་གསར་
པ་ཤར་བའ་ིདགའ་སྟནོ་རནེ་འབལེ་སྲུང་བརིྩ་བྱདེ་སལོ་ཡོད།  འད་ིལོའ་ིབདོ་ཀི་ལོ་
སར་ན་ིཕི་ལོ་༢༠༢༠ ཕི་ཟླ་ ༢ པའ་ིཚེས་ ༢༤ ལ་འཁལེ་ཞིང་། ལོ་ཁམས་ལགྕས་
བིྱ་རེད། ལོ་གསར་དགའ་སྟནོ་ན་ིབདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ལོ་འཁརོ་གཅིག་གི་ནང་
སྲུང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱུའ་ིདགའ་སྟནོ་གི་དསུ་ཆེན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། སབྐས་དརེ་
བདོ་མི་ཚོས་རྣམ་དཀར་དག་ེསྦྱརོ་གི་ལས་ལ་བརྩནོ་པ་མ་ཟད། སལོ་རྒྱུན་གཞས་
དང་ཞབས་བ་ོའཁབ་པ་དང་།     རོ་བཅྱུད་ལྡན་པའི ་ཤ་མར་ཐྲུ ད་གསྲུམ་
དང་། གཞན་ཡང་སལོ་རྒྱུན་ཁ་ཟས་དང་བཏུང་བ་སྣ་ཚོགས་ལ་ལོངས་སྲུ་སྤདོ་

རྒྱུའ་ིག་ོསབྐས་བཟང་ཤོས་ཤིག་ཀང་ཡིན། བདོ་མི་ཕ་ོམོ་རན་གཞནོ་ཚང་མས་ད་ེ
ཉནི་སལོ་རྒྱུན་རྒན་གསོ་གཟབ་མཆོར་ལེགས་པར་སྤས་པ་དང་། ཁང་ཐགོ་དང་རི་
རྩརེ་རླྲུང་ར་དར་འཛྲུགས་དང་བསངས་གསོལ་གཏངོ་བ་སོགས་བྱདེ་ཀི་ཡོད།  བླ་ོ
ཕམ་པ་ཞིག་ལ་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་ཚོར་ད་ེལ་ྟབྲུའི་རང་དབང་སྒ་ོནས་བདོ་ཀི་
ལོ་གསར་སྲུང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱུའ་ིག་ོསབྐས་ཀིས་དབནེ། རྒ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་
ལོ་གསར་སྐབས་བདོ་མི་མང་པ་ོའད་ུའཛོམས་བྱདེ་པ་དརེ་ཉནེ་ཁར་བརིྩས་ནས་
ལོ་གསར་སྲུང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱུར་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། རྒྱུ ་མཚན་ན།ི བདོ་
མི་ཚོས་རྒ་ནག་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པས་བདོ་མིའི་ཐགོ་དསུ་རག་ཏུ་དམ་
བསྒགས་སྲུན་གཙེར་དང་གཉའ་གནནོ་བྱདེ་པར་བདོ་མིས་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུ ད་
ནས་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་རྔམ་སྟནོ་དང་། གདངོ་ལེན་སདྐ་འབདོ་སོགས་བྱདེ་
མི་ཡོང་ངམ་སམྙ་པའི་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་ཡོད་པར་བརནེ་ནས་ལོ་གསར་ཚྱུན་ལ་
དམ་བསྒགས་བྱདེ་དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད།  

ལོ ་གསར་མ་སླབེས་པའི ་ཉིན ་གཉིས་གོང ་གི ་ཉིན ་དང་པོ་ད ེར་ཉི་ ཤུ ་དགུ ་
ཟརེ་ཞིང་། ཉནི་གཉསི་པ་དརེ་གནམ་གང་ཞུ་བ་རེད། འདས་མ་ཐག་པའ་ིལོའ་ི
ཉནི་མཐའ་མའམ། འཆར་ལ་ཉ་ེབའ་ིལོ་གསར་བསྲུ་བའ་ིཉནི་མོར་ཡང་བརིྩ་སལོ་
ཡོད། ད་ེཡང་ཉ་ིཤུ་དགུའ་ིདགངོ་མོར་ནང་མི་དང་ལནྷ་ད་ུའཛོམས་ནས་དགུ་ཐྲུག་
འཐྲུང་སལོ་ཡོད། དགུ་ཐྲུག་ནང་ཟས་སྣ་འད་མིན་དགུ་བླྲུགས་པ་དང་། ཐྲུག་པ་
བཏུངས་རསེ་ཐྲུག་ལགྷ་གཞག་དགསོ། བག་རིལ་བཟསོ་ནས་ཐདོ་པ་ལས་གཞན་
པའི་ལྲུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཡོངས་ལ་འཕྲུར་འཕྲུར་བྱས་རསེ་ཐྲུག་ལགྷ་ནང་བླྲུགས་ཏ་ེགླྲུད་
དང་མཉམ་ད་ུལམ་གསྲུམ་མདརོ་བརངས། ཚེས་ ༣༠ གནམ་གང་ཉནི་རང་ཁིམ་
ཕི་ནང་ཚང་མར་བིྱ་དརོ་བྱས་པ་དང་།  མཆོད་གཤོམ་སྟངེ ་གྲོ་ སོ ་ཕེ་མར་
དང་། ལོ་ཕྲུད། ཤིང་ཏགོ ཞལ་ཏགོ བངོ་བྲུའ་ིཨ་མཆོག་སོགས་སིྒག་གཤོམ་
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བྱདེ་སལོ་ཡོད། ལོ་རྙངི་པ་ནས་གསར་པར་འཕསོ་པའམ་འགྲམིས་པའ་ིརནེ་འབལེ་
མཚོན་ཆེད་ད་ུསྐྱསེ་པ་ཚོས་ཉ་ིཤུ་དགུ་དང་སྐྱསེ་མ་ཚོས་གནམ་གང་ཉནི་ལྲུས་པ་ོ
འཁྲུད་པ་རེད།

ལོ་གསར་ཚེས་པ་གཅིག་གི་ས་ྔད་ོཚེ་གཏརོ་སབྐས་རྣམ་གྲྲྭ་དག་ེའདནུ་པས་དངུ་རྒ་འབྲུད་བཞིན་པ།  པར་པ། བསྟན་ཕན། ཕི་དལི་ལས་ཁྲུངས།ལོ་གསར་ཚེས་པ་གཅིག་གི་ས་ྔད་ོཚེ་གཏརོ་སབྐས་རྣམ་གྲྲྭ་དག་ེའདནུ་པས་དངུ་རྒ་འབྲུད་བཞིན་པ།  པར་པ། བསྟན་ཕན། ཕི་དལི་ལས་ཁྲུངས།

ལོ་གསར་སྲུང་བརིྩ་ཞུ་སྟངས་དརེ་བདོ་ས་སྟདོ་སདྨ་བར་གསྲུམ་ད་ུམི་འད་བ་ཕྲན་བྲུ་
ཡོད་ཀང་ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ནས་གསྲུམ་བར་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ཉནི་མོར་
ཡོངས་གྲགས་སྲུང་བརིྩ་བྱདེ་སལོ་ཡོད། ད་ེཡང་ཚེས་གཅིག་ལ་བ་ླམའ་ིལོ་གསར་
ཞུ་བ་དང་། ད་ེཉནི་བ་ླམར་མཇལ་ཁ་དང་དགནོ་པར་མཆོད་མཇལ་འགྲ་ོསལོ་
ཡོད། ནང་མི་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་དགའ་སྟནོ་རནེ་འབལེ་བྱདེ་སལོ་ཡོད་པ་ལས་ཕི་
ནས་མགྲནོ་འབདོ་བྱདེ་པའང་རང་ཉདི་གཞན་གི་ཁིམ་ད་ུམགྲནོ་པརོ་འགྲ་ོསལོ་ཕལ་
ཆེར་མེད། ལོ་གསར་ཚེས་པ་གཉསི་ལ་རྒལ་པའོ་ིལོ་གསར་ཞསེ་ད་ེས་ྔབདོ་ལ་ཡིན་
ན། ད་ེཉནི་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ་དང་། ཚེས་གསྲུམ་ཉནི་ཆོས་སྐྱངོ་ལོ་
གསར་ཞུ་བ་རེད།  ཉནི་དརེ་གཙོ་ཆེར་སྲུང་མ་དམར་ནག་གཉསི་ཀིས་མཚོན་བདོ་
སྐྱངོ་ལ་ྷསྲུང་ཡྲུལ་ལ་ྷགཞི་བདག་བཅས་པར་དཀར་སྤ་ོདང་། ཇ་ཆང་འ་ོཕྲུད་ཕྲུལ་ཏ་ེ

གཟབ་གསོལ་ཞུ་སལོ་ཡོད། ལོ་གསར་སབྐས་སྡརེ་ཁ་དང་ཡོན་ཆབ། ལོ་ཕྲུད་དང་
ལྲུགས་མག ོ  གྲ་ོསོ་ཕ་ེམར་བཅས་བདོ་མི་ཚོའ་ིཁིམ་ཚང་ནང་གི་མཆོད་གཤོམ་
སྟངེ་སིྒག་གཤོམ་བྱདེ་པ་ན་ིཡོངས་གྲགས་ཡིན།

མཆོད་གཤོམ་འད་པར།མཆོད་གཤོམ་འད་པར།  ཕྱི་དྱིལ་པར་པ།ཕྱི་དྱིལ་པར་པ།

སྡརེ་ཁར་མཚོན་ན། བངོ་བྲུའ་ིཨ་མཆོག་གཙོ་བ་ོབྱས་ནས་སིྒག་གཤོམ་བྱདེ་སྟངས་
དང་། དའེ་ིསྟངེ་ཁ་ཟས་གཞན་དང་མངར་ཟས་སོགས་བརིྩགས། སྡརེ་ཁ་ཞསེ་
བརདོ་དགསོ་དནོ་ན།ི སྡརེ་མ་ཆེན་པ་ོཞིག་གི་ནང་ཁ་ཟས་སྣ་ཚོགས་བླྲུགས་ནས་
བསིྒགས་པར་བརནེ་ད་ེལརྟ་འབདོ་པ་རེད།  ཁ་ཟས་རིགས་འད་མིན་ཡོད། བངོ་
བྲུའ་ིཨ་མཆོག་དང་ཀངོ་ཆས། འབ་ོལྲུག་འཁརོ་ལོ། ཉ་གཤག སྤནི་སྤནི་རགོ་རགོ 
བཀ་ཤིས་སྨྲུག་དངུ་བཅས་ཡོད། ད་ེཡང་བངོ་བྲུའ་ིཨ་མཆོག་ཅསེ་ལབ་དགསོ་པའ་ི
རྒྱུ ་མཚན་གསལ་ཁ་མེད་ནའང་དབིྱབས་ད་ེབངོ་བྲུའ་ིཨ་མཆོག་དང་འད་བར་བརནེ་
ད་ེལརྟ་བརདོ་པར་འཁྲུམས།  བངོ་བྲུའ་ིཨ་མཆོག་ཁ་ཟས་ཀི་དབིྱབས་ལ་མཚོན་ན། 
རིང་ཚད་ཕ་ིཊི་གཅིག་དང་། ཕྲདེ་ཞངེ་ཨིན་ཅི་ལ་ྔཡོད། སྦམོ་ཚད་ཨིན་ཅི་གསྲུམ་
མམ་བཞི་ཙམ་ཡོད་ཆོག། སྣམུ་བསགེས་ཡིན་སྟབས་མཁགེས་པ་ོཡོད། མཆོད་
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གཤོམ་སྟངེ་སྡརེ་ཁ་སིྒག་སྐབས་བངོ་བྲུའི་ཨ་མཆོག་གྲངས་ཚད་བརྒད་དང་བཅྱུ། 
ཡང་ན་བཅྱུ་གཉསི་སོགས་ཆ་གྲངས་སྲུ་བརིྩས་པའམ།  གལ་ཏ་ེགྲངས་ཀ་ཡར་
བརིྩས་ན་ཐགོ་མར་ཨ་མཆོག་གསྲུམ་རང་གཞིར་བརིྩགས། སྡརེ་ཁ་ན་ིབཀ་ཤིས་
རགས་བརྒད་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པའ་ིདབིྱབས་ལརྟ་སིྒག་གཤོམ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།  བངོ་
བྲུའ་ིཨ་མཆོག་གི་སྡརེ་ཁའ་ིསྟངེ་དང་པ་ོཉ་གཤག་གཉསི་དང་། ད་ེནས་བཀ་ཤིས་
སྨྲུག་དངུ་གཉསི། དའེ་ིཐགོ་ཀངོ་ཆས་དང་འབ་ོལྲུག་འཁརོ་ལོ། རྩ་ེཐགོ་ལ་སྤནི་སྤནི་
རགོ་རགོ་བརིྩགས།

གངས་སྐྱིད་སྤྱི་ཐབ་ཀྱི་་བོང་བུའྱི་ཨ་མཆོགགངས་སྐྱིད་སྤྱི་ཐབ་ཀྱི་་བོང་བུའྱི་ཨ་མཆོག  ཕྱི་དྱིལ་པར་པ་བསན་ཕན།ཕྱི་དྱིལ་པར་པ་བསན་ཕན།

གཞུང་འབེལ་དང་དགོན་པ་ཁག་གིས་བ ོང་བྲུའི ་ཨ་མཆོག་ཁ་སྦྲུ བས་ནས་
བསིྒགས། མི་སྒརེ་སོ་སོའ་ིཁིམ་ཚང་གི་སྡརེ་ཁ་སིྒག་སབྐས་བྲུང་བྲུའ་ིཨ་མཆོག་
ཁ་ཡར་བསླགོས། ད་ེན་ིཁ་ཟས་དང་མངར་ཟས་འད་མིན་བླྲུག་དགསོ་པར་བརནེ་
ཁ་ཡར་སླགོས་པར་ཡིན་སདྐ། གཞུང་འབལེ་སྡརེ་ཁ་སིྒག་སབྐས་བངོ་བྲུའ་ིཨ་
མཆོག་བསིྒགས་པའ་ིནང་མངར་ཟས་སོགས་བླྲུག་སལོ་མེད། ཡང་བཤད་སལོ་
གཞན་ཞིག་ལ། གཞུང་འབལེ་སྡརེ་ཁ་ཁ་སྦྲུབས་པ་དང་། དམངས་ཀི་སྡརེ་ཁ་

ཡར་བངླས་པ་གཉསི་ཕན་ཚྱུན་གའྲུ་ཁ་སྦྱར་མཚོན་ཞིང་། ད་ེན་ིགཞུང་གི་བཀའ་
ལ་དམངས་ཀིས་བཀའ་བརིྩ་དང་ལེན་ཞུ་རྒྱུ འི་རནེ་འབལེ་མཚོན་པར་གྲགས།  

གངས་སིྐྱད་སིྤ་ཐབ་ཀི་ཉ་གཤག་ཁ་ཟས། ཕི་དལི་པར་པ་བསྟན་ཕན།གངས་སིྐྱད་སིྤ་ཐབ་ཀི་ཉ་གཤག་ཁ་ཟས། ཕི་དལི་པར་པ་བསྟན་ཕན།

བཤད་སལོ་གཞན་ཞིག་ན།ི བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ཁིམ་གི་ཟས་སྣདོ་ཧ་ཡང་དང་
ཆྱུ་ཟངས། ཕརོ་པ་སྟངོ་པ་སོགས་ཕལ་ཆེ་བ་ཁ་སྦྲུབས་ཏ་ེབཞག་པ་རེད། གལ་ཏ་ེ
ཟས་སྣདོ་བཀྲུས་རསེ་ཁ་ཡར་བསླགོས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཁ་སྦྲུབས་ཤིག་ཅསེ་
བཀའ་བཀནོ་ཡང་གཏངོ་སལོ་ཡོད། བདོ་མི་ཚོས་ལ་ྷཀླྲུ་གཞིས་བདག་དང་འད་ེ
སིན་སོགས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་གྲགོས་འཕྲནི་ལས་བཅལོ་བའམ་གགེས་སྐདོ་སོགས་
བྱདེ་སལོ་ཡོད་ཅིང་། གགེས་སྐདོ་སབྐས་གདནོ་འད་ེསོགས་ཁིམ་གི་ཟས་སྣདོ་ནང་
འཛྲུལ་ནས་གབ་ཀི་ཡོད་པར་ལ་ལས་ཡིད་ཆེས་བྱས་ཤིང། མིའ་ིཟས་སྣདོ་ལ་ལ་ྷ
སྲུང་རྣམས་ཀིས་མི་གཙང་བར་བརིྩ་བཞིན་ཡོད་སྟབས་གདནོ་འད་ེད་ེདག་གབ་སའ་ི
གནས་གཙོ་བ་ོཞིག་མིའ་ིཁ་ཕརོ་རེད་ཅསེ་ལ་ལས་ད་ེལརྟ་ངསོ་འཛིན་བྱས་པ་རེད། 

ཡོན་ཆབ་ན་ིདཀནོ་མཆོག་གསྲུམ་ལ་མཆོད་པ་འབྲུལ་བ་མཚོན། མཆོད་པ་རྣམ་པ་
བདནུ་ཡོད་པ་ན།ི  མཆོད་ཡོན།  ཞབས་བསིལ།  མེ་ཏགོ  བ དུ ག ་ སྤ ོ ས ་
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དང་། སྣང་གསལ། ད་ིཆབ། ཞལ་ཟས་བཅས་ཡིན། ཆོས་ལ་མཆོད་ཡོན་
དང་། ཞབས་སིལ་ད་ུཆྱུ། རྒན་ད་ུམེ་ཏགོ རླྲུང་བསང་ད་ུབདགུ་སྤསོ།  སྣང་བ་
གསལ་བར་མར་མེ། ད་ིཞིམ་ད་ུད་ིཆབ། ཞལ་ཟས་བཅས་མཚོན་གི་ཡོད། ལོ་ཕྲུད་
དང་ལངྗ་ཕྲུད་གཅིག་པ་ཡིན།  ད་ེན་ིནས་འབྲུ་ཡི་མྱུ་གུ་དང་གསར་སྐྱསེ་ལངྗ་བྲུ་ལོ་
ཏགོ་ལེགས་པ་ོཡོང་རྒྱུའ་ིརནེ་འབལེ་ཡིན།  ཆང་ཕྲུད་ན་ིལོའ་ིཆང་དང་པའོ་ིཕྲུད་
ལ་ྷསྲུང་ལ་མཆོད་པས་ཡིན། ལྲུག་མག་ོན་ིའབྲུ་ཞིབ་དང་མར་གིས་བཟསོ་པའ་ིལྲུག་
གི་མག་ོཡིན།  ད་ེན་ིགཡང་དཀར་ལྲུག་ཅསེ་ནང་གི་བསོད་ནམས་གཡང་འགུག་
མཚོན་གི་ཡོད།  འབ་ོན་ིཕ་ེམར་བླྲུག་སྣདོ་ཡིན།  ད་ེལ་སྣདོ་གཉསི་ཡོད། གཡས་
ཕགོས་སྲུ་ནས་འབྲུ་དང་གཡོན་ཕགོས་སྲུ་རྩམ་པ་བླྲུག་གི་ཡོད། ད་ེགཉསི་ཟླྲུམ་པ་ོ
རྩ་ེསྙུང་བཟསོ་པ་དང་རྩརེ་རྩ་ེསྒསོ་བརྒན།  བཀ་ཤིས་མཚོན་བྱདེ་དང་མགྲནོ་པ་ོ
ཕབེས་སབྐས་ཕ་ེམར་མཆོད་ཅསེ་འཚམས་འད་ིསྣ་ེལེན་ཞུ་སལོ་ཡོད།  

      

ལོ་ཕྲུད་དམ་ལངྗ་ཕྲུད།ལོ་ཕྲུད་དམ་ལངྗ་ཕྲུད།

ལོ་གསར་སབྐས་མཆོད་གཤོམ་སྟངེ་བསིྒག་བྱའི་མཆོད་རས་གོང་ད་ུའགྲལེ་བརདོ་
ཞུས་པ་གལ་ཆེ་ཁག་གཅིག་ཡིན།  སིྤར་སལོ་རྒྱུན་བདོ་ཀི་གླྲུ་གར་གི་རིག་གཞུང་
ན་ིཧ་ཅང་རྒ་ཆེ་ལ་རྣམ་པ་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཕྱུག ད་ེཡང་སལོ་རྒྱུན་བདོ་ཀི་

ལ་ྷམོའ་ིའཁབ་གཞུང་ལ་མཚོན་ནའང་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ་ོཡོད། ལོ་གསར་སབྐས་ཉནི་
མཚན་སྦྲལེ་ཏ་ེསལོ་རྒྱུན་གཞས་དང་ཞབས་བསོ་དསུ་འདའ།  བླ་ོཕམ་པ་ཞིག་ལ། 
ད་ཆ་རྒ་ནག་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ་བདོ་མི་ཚོར་ད་ེལ་ྟབྲུའི་ལོ་གསར་གི་དགའ་
སྟནོ་ལ་འད་ུའཛོམས་བྱས་ནས་གཞས་དང་ཞབ་བ་ོའཁབས་པ་དང་། རྩདེ་རིགས་སྣ་
ཚོགས་རྩསེ་པ་སོགས་ལོ་གཅིག་ནང་གི་དགའ་སིྐྱད་ཀི་འཚོ་བར་རོལ་རྒྱུའ་ིདསུ་ཚོད་
བཟང་ཤོས་ད་ེལོངས་སྲུ་སྤདོ་རྒྱུར་སལྐ་བས་དབནེ། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་སར་
བཙན་འཛྲུལ་བྱས་པ་ནས་བཟྲུང་སལོ་རྒྱུན་དསུ་ཆེན་ཤར་ལ་ཉ་ེསབྐས་དསུ་རག་ཏུ་
དགོས་ཟནོ་ཆེན་པསོ་དམ་བསྒགས་བྱདེ་དགསོ་པ་དང་། དརེ་བརནེ་སལོ་རྒྱུན་ལོ་
གསར་སབྐས་སྲུའང་བདོ་མིའི་བསམ་བླའོི་ནང་རང་བཞིན་གིས་བླ་ོབག་མི་ཕབེས་
ཤིང་། གཡའ་ང་བྱས་ནས་བསདྡ་དགསོ་པའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། འནོ་ཏང་
ང་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་རེ་བ་བཟང་ས་ནས་རྒག་བཞིན་ཡོད་སྟབས་བདོ་ལ་སིྐྱད་པའི་
ཉ་ིམ་འཆར་རྒྱུ ་ངསེ་ཤིང་། དསུ་སབྐས་དརེ་གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་མཉམ་འཛོམས་
ཡོང་བ་དང་། སལོ་རྒྱུན་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་ཡང་ད་ེས་ྔརྒ་མི་བདོ་ནང་མ་སླབེས་གངོ་
གི་ལྲུགས་སལོ་ལརྟ་དགའ་སིྐྱད་ཀི་དཔལ་ཕྲུན་སྲུམ་ཚོགས་པར་རོལ་ཐྲུབ་རྒྱུར་ཡིད་
ཆེས་བརན་པ་ོཡོད།།  །།

	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 ་ཀྱི་	་	 	 	 	 		 	 	 	 ་ཀྱི་	་	 	 	 	 	གངས་སྐྱིད་སྤྱི་ཐབ་ཀྱི་འབོ་ལུག་འཁོར་ལོ།	ཕྱི་དྱིལ་པར་པ་བསན་ཕན།གངས་སྐྱིད་སྤྱི་ཐབ་ཀྱི་འབོ་ལུག་འཁོར་ལོ།	ཕྱི་དྱིལ་པར་པ་བསན་ཕན།
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རོམ་ཡྱིག་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།རོམ་ཡྱིག་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།  ༢༠༢༠༢༠༢༠  ཟླ་ཟླ་  ༢༢  ཚེས་ཚེས་  ༢༡།༢༡།

• (21/02/2020: https://tibet.net/a-brief-introduction-to-losar-tibetan-new-year/)

********

༼༢༡༽༼༢༡༽

རླྲུང་རའ་ིབྱྱུང་བ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ།རླྲུང་རའ་ིབྱྱུང་བ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ།

མ་སྲུ་རིའ་ིལ་ྷརྒལ་རི། པར་ཁྲུངས། TGA མ་སྲུ་རིའ་ིལ་ྷརྒལ་རི། པར་ཁྲུངས། TGA 

༄༅།  །རླྲུང་ར་ན་ིའབྱྱུང་བ་རླྲུང་དང་ལོ་རགས་ར་གཉསི་མཉམ་ད་ུཡོད་པ་ལ་
རླྲུང་ར་ཟརེ།  དསེ་ཚེ་བསོད་དབང་ཐང་རྒས་པར་མཚོན།  བདོ་མིའ་ིགཞིས་
སརྒ་ཁག་ཏུ་སྐྱདོ་སབྐས་ཁང་ཐགོ་དང་ཤིང་སྡངོ་། གཞན་ཡང་རི་མག་ོསོགས་ལ་
བདོ་མིའ་ིཐྲུན་མིན་རླྲུང་ར་དར་འཛྲུགས་མཐངོ་རྒྱུ ་ཡོད།    བདོ་ཙམ་མ་ཟད་
བདོ་དང་འདབས་སྦྲལེ་བའི་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་མི་རིགས་ཀི་ས་ཁྲུལ་དའུང་རླྲུང་ར་དར་
འཛྲུགས་བྱདེ་པ་མཐངོ་རྒྱུ ་ཡོད།  རླྲུང་ར་དར་ལྕགོ་གི་མཚོན་དནོ་གང་ཡིན་ཞ་ེ
ན། བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་གཞུང་ལྲུགས་ལརྟ་ན། མིའ་ིལྲུས་གཞིའ་ིསིྤ་ཡོངས་ཀི་འཕྲདོ་
བསྟནེ་གང་ཟག་དའེ་ིགནས་སྟངས་ལ་ྔལ་རག་ལྲུས་ཡོད་ཟརེ། གནས་ལ་ྔན།ི ལྲུས་
དང་བ།ླ  སགོ་དང་དབང་ཐང་། རླྲུང་ར་སྟ།ེ102 མཐའ་མ་རླྲུང་རས་བསོད་ནམས་

102  ངག་རྒྱུན་དུ་སག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད།	སྨན་རྱིས་ལོ་ཐོའྱི་ནང་གྱི་བར་རྱིམ་ནང་།	དང་པོ་སོག་
རེལ་དང་དེ་ནས་ལུས་རེལ་	དབང་རེལ།	ཀླུང་རེལ།	བླ་རེལ་ཞེས་འཁོད་འདུག	།
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དང་ལོངས་སྤདོ་མཚོན།  མི་དའེ་ིསིྤ་ཡོངས་ཀི་ལྲུས་སེམས་གཉསི་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་
རླྲུང་རར་བརནེ་ཡོད་ཟརེ། འདརི་བསོད་ནམས་དང་ལོངས་སྤདོ་ཟརེ་བ་ད་ེརྒྱུ ་ནརོ་
ལོངས་སྤདོ་གཅིག་པྲུར་མ་ཡིན་པར།  མི་ད་ེཡི་སིྤ་ཡོངས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་བ་ླསགོ་
གི་གནས་སྟངས་ལ་ཟརེ།  མི་ཚེའ་ིནང་བྱ་བ་ལམ་འགྲ་ོཡག་པ་ོའགྲ་ོམིན་ད་ེརླྲུང་
ར་དར་གུད་ལ་རག་ལྲུས་ཡོད།  རླྲུང་ར་མཐནོ་པ་ོཡོད་ན་བྱ་བ་ལམ་འགྲ་ོཆེ་ཞིང་
བསམ་དནོ་བད་ེབགླ་ཏུ་འགྲྲུབ་པ་དང་རླྲུང་ར་གུད་ཚེ་ལམ་ལྷངོས་མི་ཡོང་བར་ངསོ་
འཛིན་བྱདེ་སལོ་ཡོད། 

མ་སུ་རྱིའྱི་ལྷ་རྒྱལ་རྱི།མ་སུ་རྱིའྱི་ལྷ་རྒྱལ་རྱི།  པར་ཁུངས།	པར་ཁུངས།	TGATGA

ས་ྔམོ་ཀླྲུང་ར་ཞསེ་འབ་ིསལོ་ཡོད་པ་ད་ེརསེ་སྲུ་རླྲུང་ར་ཞསེ་བསི། རླྲུང་ར་དར་
འཛྲུགས་བྱས་པ་དསེ་ང་ཚོའ་ིཚེ་བསོད་དབང་ཐང་རྒས་པར་བྱས། ནམ་རྒྱུན་
འཇིག་རནེ་ཟརེ་སྒསོ་སྲུ་ཇི་ཙམ་རླྲུང་ར་འཕར་བ་ད་ེཚོད་ཀིས་བསམ་དནོ་འགྲྲུབ་པ་
དང་། འཚོ་བ་བད་ེཞིང་ལམ་འགྲ་ོཡོང་བར་བརིྩས། དཔརེ་ན། ལས་དནོ་ཡག་
པ་ོཞིག་འགྲྲུབ་པ་ཡིན་ན་ད་ེརིང་ང་རླྲུང་ར་ཡག་པ་ོརྒྱུ གས་སོང་ཞེས་བརདོ་སལོ་
ཡོད།  རླྲུང་ར་རྒྱུགས་པ་དང་རླྲུང་ར་འཕར་བ།  རླྲུང་ར་འབར་བ། རླྲུང་ར་རྒས་པ་

བཅས་དནོ་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན།    དའེ་ིལྡགོ་ཕགོས་སྲུ། རླྲུང་ར་ཆག་
པའམ་རླྲུང་ར་ཉམས་པ། རླྲུང་ར་གུད་པ། རླྲུང་ར་ཤོར་བ་སོགས་ཟརེ་སལོ་ཡོད། ད་ེ
ཡང་ཡོངས་གྲགས་བདོ་ཀི་གཏམ་དཔརེ། རྒག་དང་མི་རྒག་ཐ་ེཚོམ་སོམ་ཉ་ིམེད།  
ཐབེས་དང་མི་ཐབེས་རླྲུང་རའ་ིསྟངེ་ཤོད་རེད། ཅསེ་ཟརེ།103 

དེ་ལྟར་དུས་རག་ཏུ་རླྲུང་ར་འཕར་བའི་ད ོན་དུ་བ ོད་མི་ཚོས་སྨནོ ་ལམ་རྒག་
པ་དང་། དཀནོ་མཆོག་མཆོད་ཅིང་ངན་སླངོ་ལ་སིྦྱན་པ་བཏང་བ། ལ་ྷཆོས་སྐྱངོ་
སྲུང་མའ་ིཚོགས་ལ་གྲགོས་འཕྲནི་ལས་བཅལོ་བ་སོགས་བྱདེ་སལོ་ཡོད། ད་ེཡང་
བདོ་མི་ཚོས་ལོ་ཐའོ་ིནང་གསལ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་དང་། ཚེས་བཟང་
འཁལེ་བའ་ིཉནི། ལགྷ་པར་ལོ་གསར་གི་དསུ་ཆེན་འཁལེ་སབྐས་རླྲུང་ར་དར་
འཛྲུགས་བཟང་ངན་ལ་བརག་རསེ་ཚེས་བྱ་བཟང་ངན་ངསོ་འཛིན་བྱས་ནས་རླྲུང་ར་
དར་འཛྲུགས་དང་། རི་མགརོ་བསངས་གསོལ་གཏངོ་སལོ་ཡོད།

རླྲུང་ར་དར་ལྕགོ་གི་རྣམ་པ་དང་། དར་ལྕགོ་སྟངེ་བཀདོ་པའ་ིཡི་ག་ེད་ེདག་གི་མཚོན་
དནོ་ལ་དཔྱད་ན།  རླྲུང་ར་དར་ལྕགོ་ལ་མཚོན་མདགོ་ལ་ྔཡོད་ཅིང་། སེར་པ་ོདང་
ལངྗ་གུ  དམར་པ།ོ  དཀར་པ།ོ  སྔནོ་པ་ོབཅས་ད་ེལ་ྔཔསོ་ས་ཆྱུ་མེ་རླྲུང་ནམ་
མཁའ་བཅས་འབྱྱུང་བ་ལ་ྔམཚོན་པར་བྱདེ།  དར་ལྕགོ་གི་ཟྲུར་བཞི་ལས་འགོ་གི་
གཡས་ཕགོས་སྲུ་སེམས་ཅན་སྟག་གི་རི་མོ་ཡོད། འགོ་གི་གཡོན་ཕགོས་སྲུ་སེང་ག་ེ
དང། སྟངེ་གི་གཡོན་ཕགོས་སྲུ་བྱ་ཁྱུང་གི་རི་མོ་ཡོད། སྟངེ་གི་གཡས་ཕགོས་སྲུ་
འབྲུག་དང་། ད་ེདག་མཐའ་བསྐརོ་བའ་ིདབྲུས་སྲུ་ནརོ་བྲུ་དགསོ་འདདོ་ཀུན་འབྱྱུང་
རྒབ་ཏུ་འཁརེ་བའ་ིརླྲུང་རའ་ིར་ཞིག་ཡོད།  རི་མོའ་ིབར་མཚམས་སྲུ་སྨནོ་ལམ་གི་
ཚིགས་བཅད་བཀདོ་ཡོད།

103 	བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།	ཤོག	༢༧༣༧



186 187འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད། འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།འབྲུག་གི་དགུ་རླངས་ལ་ཁ་གཏད།

རླུང་རྟ་དར་ལོག	སག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་དང་རྟའྱི་རྱི་མོ།	པར་ཁུངས།	TGAརླུང་རྟ་དར་ལོག	སག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་དང་རྟའྱི་རྱི་མོ།	པར་ཁུངས།	TGA

ར་ཡིས་རླྲུང་ར་མཚོན་གི་ཡོད་པ་གངོ་ད་ུཞུས་ཟནི།  བདོ་ཀི་འབྱྱུང་རིྩས་ལ་གཞིགས་
ཚེ།  ནགས་སྲུ་གནས་པ་གཅན་གཟན་སྟག་གིས་ལྲུས་མཚོན་པ་དང་།  གངས་
རིའ་ིསེང་གསེ་བ་ླམཚོན་ཞིང་།  ནམ་མཁའ་ིཁྱུང་གིས་སགོ་མཚོན་པ་དང་།  ཆྱུ་
འབྲུག་གིས་དབང་ཐང་མཚོན་པར་བྱདེ།  སིྤན་ར་ཡིས་རླྲུང་ར་མཚོན་གི་ཡོད་ཟརེ།  
མཁས་དབང་བསམ་གཏན་སརྐ་རའེྲུ་ལགས་ཀིས་ཡིག་ཆ་རྙིང་པའི་ནང་སེང་གེས་
རླྲུང་ར་དང་། ར་ཡིས་བ་ླམཚོན་པ་འཁདོ་ཡོད་སྐརོ་གསྲུངས།104   སིྤ་ཡོངས་སྲུ་
སྟག་གིས་ལྲུས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་དང་།  སེངསེ་བ།ླ  ཁྱུང་གིས་སགོ  འབྲུག་གིས་
དབང་ཐང་།  ར་ཡིས་བསོད་བད་ེམཚོན་པར་ངསོ་འཛིན་བྱས།105   རླྲུང་རའ་ི
དར་ལྕགོ་བཙྱུགས་པ་དསེ་ཚེ་བསོད་དབང་ཐང་རྒས་པ་གངོ་ཞུས་ལརྟ་ཡིན།  ལྲུས་
ལ་མཚོན་ནའང་འབྱྱུང་བཞི་ཆ་སྙམོས་པས་ལྲུས་ཁམས་བད་ེཞིང་སྟབོས་རྒས་པ་
ཡོང་། འདརི་དཔྱད་པར་བྱ་བའ་ིགནད་དནོ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡོད་པ་ན།ི རླྲུང་རའ་ི
འབྱྱུང་ཁྲུངས་ཡིན།  དསེ་ན་རླྲུང་ར་དར་ལྕགོ་འཛྲུགས་སལོ་ད་ེནང་ཆོས་ནས་དར་
བ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་བདོ་ཀི་གདདོ་མའ་ིཆོས་བནོ་ནས་དར་བ་ཞིག་ཡིན།  ཞསེ་
པ་འད་ིན་ིའདརི་སབྐས་སྲུ་བབ་པའ་ིད་ིབ་ཡིན།        ད་ེཡང་མཁས་དབང་
104  Samten Karmay,The Arrow and the Spindle, p-419

105  སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་རླྲུང་ར་དར། ལྲུས་བ་ླསགོ་དབང་རླྲུང་ར་རྒས།

བསམ་གཏན་སརྐ་རའེྲུ་ལགས་ཀིས་ཕགོས་སིྒག་ཞུས་པའ་ིཡིག་རྙངི་ ༼དབྲུ་ནག་
མིའྲུ་འད་ཆག༽106 ཅསེ་པའ་ིཡིག་ཆའ་ིནང་རླྲུང་རའ་ིའབྱྱུང་ཁྲུངས་ཕྲན་བྲུ་བཀདོ་
འདགུ   བསམ་གཏན་སརྐ་རའེྲུ་ལགས་ཀིས་ ༼ཡིག་རྙངི་འད་ིརྒལ་པ་ོཁ་ིསངོ་
ལྡའེྲུ་བཙན་ལ་ཁྲུངས་གཏུགས་ཡོད་ནའང་གཤམ་ད་ུསོག་པ་ོཧརོ་སེ་ཆེན་རྒལ་པའོི་
སྐརོ་ཡང་བཀདོ་ཡོད་པར་བརག་ན།  ཡིག་ཆ་ད་ེདསུ་རབ་བཅྱུ་གསྲུམ་སྔནོ་ལ་ཡོང་
མི་སདི་༽ ཅསེ་ཁངོ་གིས་གསྲུངས། 

ཡིག་ཆ་འདསི་གླྲུ་གཞས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་ཕི་སྣདོ་ཀི་འཇིག་རནེ་དང་། ནང་བཅྱུད་ཀི་
འགྲ་ོབའ་ིའབྱྱུང་ཁྲུངས་གླངེ་ཡོད།  སདི་པའ་ིསྒ་ོང་ལས་སདི་པ་བཟང་པ་ོཁའིམ་
ཡེ་སྨནོ་རྒལ་པ་ོབྱྱུང་བ་དང་།  ཁངོ་ནས་ལ་ྷམི་འད་ེསོགས་ཕྱྭ་དམྲུ་གཙྱུག་གཉན་
ཡེ་ངམ་དྲུག་ལས་བྱྱུང་བ་བཤད་ཡོད། ཕྱྭ་ལ་ྷཡབ་ལ་ྷདལ་དྲུག་གི་བྲུ་ཕྲྲུག་སྲུམ་ཅྱུ་སོ་
གཅིག་ནས་ཆྱུང་ཤོས་སདི་པ་སྣ་ེཕྲམོ་ད་ེའཛམ་བྲུ་གླངི་ལ་མིའ་ིའགྲ་ོབ་གྲལོ་ད་ུབཏང་
རེད་ཟརེ།     སིད ་པ ་སྣ ེ་ཕྲ ོམ ་ཕྱྭ ་ མོ ་ ཞིག ་དང ་འཚོས ་པ ་ལས།     སས་
ཐིང་པ་ོབྱྱུང་། སས་ཐིང་པའོ་ིབརྒྱུད་ཕྲམོ་དང་རྒ།  ཧརོ། ཇང་། མོན་སོགས་ཀི་མི་
རིགས་མཆེད་ཡོད་པ་འཁདོ་ཡོད།107 ཕ་ཨ་མསེ་ཁ་ིཐགོ་ཆེན་པ་ོལ་བཟའ་ཟླ་གཉན་
བཟའ་དང་དམྲུ་བཟའ། སནི་བཟའ་གསྲུམ་ཡོད། གཉན་བཟའ་ལ་སས་གསྲུམ་བྱྱུང་
བ་ལྡངོ་དང་དབ་དང་འདྲུ། དམྲུ་བཟའ་ལ་ས་ྒདང་།  སནི་བཟའ་ལ་དབའ་དང་ལ་ྡ
གཉསི་བྱྱུང་།  ཕ་ཨ་མསེ་ལ་ྷརི་ལ་མཛོ་མོ་འཚོ་བཞིན་པའ་ིསབྐས།  བདདུ་ཇག་པ་
རྐ་བདནུ་གིས་མཛོ་སནྨ་གཉསི་དདེ་ནས་སོང་བར།  ཨ་མསེ་ཀིས་ར་མདའ་བྱས་
པ་དང་།  མ་གཉན་བཟའ་རང་གི་ཁ་ོབ་ོཇག་པས་རས་ཡོང་བསམས་ནས་སལྦ་པ་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་ཨ་མསེ་ཀི་ལམ་བཀག་པར།  ཨ་མསེ་ཐྲུགས་ཁསོ་ནས་
སལྦ་པ་ད་ེབསད།  གཉན་བཟའ་ིཟྲུག་གི་སྨྲ་ེངག་གསེ་པ་ོགཉན་རན་དྷ་ེབས་ཐསོ་པ་
དང་། 

106  Samten Karmay, The Arrow and the Spindle, p-245

107  ཕྲམོ། རྒ། ཧརོ། བདོ། འཇང་། མོན།
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གཉནེ་གིས་གཟརེ་མདའ་ནག་པ་ོའཕངས་ཏ་ེཕ་ཨ་མསེ་བཀངོས།  ཨ་མསེ་ཀི་
གདངུ་རྲུས་བྲུ་དྲུག་གིས་དགྲ་ཤ་ལེན་རྒྱུའ་ིདམ་བཅའ་བཞག  གཉན་རན་དྷ་ེབས་
དགངོས་སེལ་དང་སེམས་གསོ་ལ་ྟབྲུར་སྟངོ་སལྐ་ད་ུལྡངོ་ལ་གཡྲུ་འབྲུག་ཟངས་ཀི་ཟ་ེ
བ་ཅན་དང་། དབ་ལ་བྱ་ཁྱུང་ལགྕ་གི་མཆྱུ་སྡརེ་ཅན།  འདྲུ་ལ་ལ་ྷགཡག་དཔལ་གི་
རྲྭ་ཅ་ོཅན།  ས་ྒལ་གསེར་སྟག་མཚལ་གི་རི་མོ་ཅན།  དབལ་ཟླ་གཉསི་ལ་ཤེར་གི་
ར་སྐྱསེ་ཁམ་པ་དང་། དངུ་གི་ཁི་མོ་དཀར་མོ་བིྱན།  མཐའ་ཆྱུང་དབལ་ཟླ་གཉསི་
དརེ་འདདོ་པ་མ་ཚིམས་པར་ས་མཐར་ཕིན་པ་རེད་ཟརེ།  བྲུ་སྤྲུན་དྲུག་འད་ིབདོ་
ཀི་མིའྲུ་གདངུ་དྲུག་སེ་དམྲུ་ལྡངོ་སྟངོ་དབ་འདྲུ་ཡིན་ཞསེ་ཟརེ་གི་ཡོད།108 བྲུ་སྤྲུན་
བཞི་ཡིས་སྟངོ་སལྐ་སེམས་ཅན་བཞི་ད་ེརང་སོ་སོའི་དགྲ་བརླ་ངསོ་འཛིན་གིས་ཕ་
ཡི་དགྲ་ཤ་ལེན་ད་ུབདདུ་ཡྲུལ་ད་ུཆས་པ་དང་།  ད་ེནས་བདདུ་རྒལ་ཁབ་པ་ལག་
རིང་བཏུལ་བ་སོགས་ཡིག་ཆ་དའེ་ིནང་ཡོད།  ད་ེལརྟ་སེམས་ཅན་བཞི་ད་ེབདོ་ཀི་
མིའྲུ་གདངུ་དྲུག་གི་ལྡངོ་དབ་འདྲུ་ས་ྒབཞིའི་མཚོན་རགས་ལ་ྟབྲུར་ངསོ་འཛིན་དང་།  
ཕིས་སྲུ་རླྲུང་རའི་དར་ལྕགོ་ཐགོ་བཀདོ་ད་ེབདོ་མི་ཡོངས་ཀི་བསོད་ནམས་དང་བད་ེ
འཇགས་སྲུ་སྔ་ོབ་ཡིན་འདགུ  བསམ་གཏན་སརྐ་རའེྲུ་ལགས་ཀིས།  སེང་ག་ེབདོ་
རྒལ་ཁབ་མཚོན་བྱདེ་ད་ུབདེ་སྤདོ་བྱདེ་འགོ་འཛྲུགས་པའི་སབྐས་གཡག་གི་ཚབ་ཏུ་
སེང་ག་ེབཞག་པ་ཡིན་སདི་གསྲུངས་ཡོད།109   

རྒ་ནག་ལ་ལྲུང་མ་ཟརེ་བ་ཞིག་ཡོད།  ལྲུང་ན་ིརྒ་སདྐ་ད་ུའབྲུག་དང་།  མ་ན་ིར་སྟ།ེ 
འབྲུག་ར་ཟརེ་གི་ཡོད་འདགུ  མཁས་པ་འགས་རླྲུང་ར་ད་ེལྲུང་མ་ནས་ཟྲུར་ཆགས་
པ་རེད་ཟརེ་གི་ཡོད།  ད་ེལ་ྟན།  འབྲུག་ར་ཡིན་དགསོ་ལས་རླྲུང་ར་ཡོང་དནོ་མེད།  
བདོ་པས་ལྲུང་ད་ེསྒ་སྒྱུར་དང་མ་ད་ེདནོ་སྒྱུར་བྱདེ་དགསོ་དནོ་མ་མཐངོ་། འབྲུག་ན་ི

108  མྱིའུ་གདུང་དྲུག སེ་རྨུ་ལོང་སོང་དབྲ་འབྲུ། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའྱི་སོབ་དེབ། རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་བྱུང་། ཤོག་
གྲངས། ༣།༤ དེབ་གཉྱིས་པ། ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་། 

109  Samten Karmay, The Arrow and the Spindle, p-418

རྒ་ནག་རིག་གཞུང་ནང་དབང་ཐང་དང་། ལོངས་སྤདོ་ཚེ་བསོད་རྒས་པའ་ིམཚོན་
དནོ་ད་ུབརིྩས། ཉ་ིའངོ་ནང་རླྲུང་ར་དང་འད་བ་ཨེ་མ་ཞསེ་པ་ཞིག་ཡོད།  ཨེ་ན་ི
རི་མོ་དང་མ་ན་ིར་ལ་ཟརེ།  ཤིང་ལེབ་གཙང་མ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞིག་གི་ཐགོ་རའ་ིརི་མོ་
ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།  ད་ེཉི་འོང་གི་གདདོ་མའི་ཆོས་ཤིན་ཏ་ོནས་བྱྱུང་བ་ཡིན་
ནའང་།  དངེ་སང་ཤིན་ཏ་ོདང་ནང་པའ་ིདགནོ་པ་གཉསི་ཀར་ཨེ་མ་སྲུང་བརིྩ་
ཞུ་ཡི་འདགུ  ཀུན་ནས་རང་གི་རེ་བ་དང་སྨནོ་ལམ་ཨེ་མ་ཤིང་ལེབ་ཐགོ་བསི་ཏ་ེ
དགནོ་པར་འཕང་བ་དང་།   ར་དསེ་མིའ་ིརེ་བ་དང་སྨནོ་ལམ་ད་ེདག་ལ་ྷསྲུང་མའ་ི
གམ་ད་ུལན་སྤདོ་པར་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀི་ཡོད་འདགུ   ཉ་ིའངོ་བ་ཚོས་ཤིན་ཏའོ་ི
ཆོས་ལྲུགས་ལརྟ་ཚེས་བཟང་དསུ་བཟང་ཉནི་དགནོ་པས་ཨེ་མ་ཤིང་ལེབ་དག་མེར་
སགེ་ཅིང་དའེ་ིག་ོདནོ་ན།ི དད་ལནྡ་པ་ཚོའ་ིརེ་བ་དང་སྨནོ་ལམ་ཡོངས་སྲུ་ལེགས་
གྲྲུབ་བྱྱུང་བར་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་པ་མཚོན།

ཉ་ིའངོ་གི་ཨེ་མ་ཟརེ་བའ་ིཤིང་ལེབ་ཐགོ་རའ་ིརི་མོ་ཅན། པར་ཁྲུངས། TGAཉ་ིའངོ་གི་ཨེ་མ་ཟརེ་བའ་ིཤིང་ལེབ་ཐགོ་རའ་ིརི་མོ་ཅན། པར་ཁྲུངས། TGA
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ར་ས་ལ་ྷརྒལ་རི། པར་ཁྲུངས། TGAར་ས་ལ་ྷརྒལ་རི། པར་ཁྲུངས། TGA

རླྲུང་རའ་ིདར་ལྕགོ་ན་ིལ་ྷདང་མི། དདུ་འགྲ་ོསེམས་ཅན། འབྱྱུང་བ་སོགས་ཀི་རང་
དབང་དང་འཆམ་མཐྲུན་མཚོན་བྱདེ་ད་ུཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།  
འདསི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ནང་སྟངེ་གི་ལ་ྷསྲུང་དང་།  བར་གི་འབྱྱུང་བ་དང་དདུ་
འགྲ་ོསེམས་ཅན་གི་ཚེ་སགོ་ལ་བརིྩ་སྲུང་དང་ཁོར་ཡྲུག་དང་གྲགོས་འདསི་བཟང་
བའ་ིཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ཀི་འཚོ་བར་ཅི་གར་རོལ་བཞིན་པ་མཚོན།  གཞན་ཡང་
འཛམ་གླངི་སིྤ་བསངས་ལ་མཚོན་ནའང་ཆོས་རྒལ་ཁི་སངོ་ལྡ་ེབཙན་སབྐས་བསམ་
ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གིས་གྲྲུབ་པའི་གཙྱུག་ལག་ཁང་རནེ་དང་བརནེ་པར་བཅས་པ་
ལེགས་པར་གྲྲུབ་མཚམས་འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་དམག་འཁྲུག་མྲུ་ག་ེམེད་ཅིང་། ཞི་བད་ེ
དང་འཆམ་མཐྲུན་ཆེད་གཙོ་བརོ་དམིགས་ནས་བསངས་གསོལ་རྒ་ཆེ་གཏངོ་སལོ་
ད་བར་ཉམས་མེད་གནས་ཡོད།110  དརེ་བརནེ་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཤེས་རགོས་
དང་སྲུང་སྐྱབོ་བྱ་རྒྱུ ་ནི་འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེདང་འཆམ་མཐྲུན་སདླ་མེད་ད་ུམི་རྲུང་

110   				དསུ་རབས་བརྒད་པ་ཆོས་རྒལ་ཁ་ིསངོ་སབྐས་བསམ་ཡས་གཙྱུག་ལག་ཁང་བཞངེ་གྲྲུབ་སབྐས་ནས་དར་བ། 
མཆོད་པ་ཆེན་པ་ོབཞིའ་ིཡ་རྒལ། ལ་ྷསར་བདོ་ཟླ་ལ་ྔཔའ་ིཚེས་བཅ་ོལའྔ་ིཉནི་གཏངོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཞིག བདོ་རྒ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་
མོ། ཤོག་གྲངས། ༢༣༤༢

བའི་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་འཛམ་གླིང་གི་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་མཁས་དབང་
མང་པསོ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེལརྟ་ལགས་སོ།།  །།

རོམ་ཡྱིག་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།རོམ་ཡྱིག་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།  ༢༠༢༡༢༠༢༡  ཟླ་ཟླ་  ༡༡  ཚེས་ཚེས་  ༡༠།༡༠།

• (10/01/2021: https://tibetpolicy.net/a-short-note-on-lungta-a-tibetan-prayer-
flag-and-its-origin/)

*******
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༼༢༢༽༼༢༢༽

ཆོ་འཕྲྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའ་ིང་ོསྤདོ།ཆོ་འཕྲྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའ་ིང་ོསྤདོ།

སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའ་ིཞལ་ཐང་། པར་ཁྲུངས། ཕི་དལི། སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའ་ིཞལ་ཐང་། པར་ཁྲུངས། ཕི་དལི། 

༄༅། །ཆོ་འཕྲྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའ་ིདསུ་ཆེན་ན་ིསྔནོ་རྒ་གར་འཕགས་པའ་ིཡྲུལ་
གི་གྲངོ་ཁརེ་མཉན་ཡོད་ (Shravasti) ད།ུ བདག་ཅག་གི་སྟནོ་པ་ཐྲུགས་ར་ེཅན་
གིས་མྲུ་སྟགེས་པའི་སྟནོ་པ་དྲུག་རསེ་འབངས་དང་བཅས་པ་ཆོ་འཕྲྲུལ་གིས་ཕམ་
པར་མཛད་པའི་དགའ་སྟནོ་བཤམས་པའི་ཉནི་མོར་ཆོ་འཕྲྲུལ་དསུ་ཆེན་ད་ུགྲགས་
པ་ད་ེཉདི།  བདོ་ཡྲུལ་ད་ུལོ་ལརྟ་བདོ་ཟླ་དང་པའོ་ིནང་ལོ་གསར་དགའ་སྟནོ་རསེ་
སྲུ་བདོ་མི་ཚོས་སྲུང་རིྩ་ཞུ་སལོ་ཡོད་ཅིང་། ད་ེཉིན་བདོ་མི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་
དང་། ས་ིཞུ་བ། གཞན་ཡང་དད་ལནྡ་རྣམས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་འདོནོ་པ་དང་། 
བསངས་གཏངོ་བ།   ཕག་འཚལ་སྐརོ་སྦྱངོ་བྱས་པ། ལ་ྷསའ་ིགཙྱུག་ལག་ཁང་
ད་ུ༸ཇ་ོབ་ོརིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་རནེ་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའི་རནེ་གཙོ་ཁག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་

བ་དང་། དབྲུལ་ཕངོས་ལ་སིྦྱན་པ་བཏང་བ་སོགས་རྣམ་དཀར་དག་ེསྦྱརོ་གི་ལས་
ལ་བརྩནོ་པ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན།  སིྤར་དསུ་ཆེན་ད་ེན་ིས་ྔམོ་རྒ་གར་ནང་དའུང་
ཆོས་རྒལ་རིམ་བྱནོ་གིས་བཀ་ཤིས་པའི་དསུ་ཆེན་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་སལོ་བྱྱུང་
ཡོད་ཀང་ཡོངས་གྲགས་སྲུང་བརིྩ་ཞུ་སལོ་ན་ིཕི་ལོ་ ༡༤༠༩ ལོར་འཇམ་མགནོ་བ་ླ
མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་དབྲུ་འཛྲུགས་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་ར་ེརིན་པ་ོ
ཆེས་ལ་ྷལནྡ་ར་ས་འཕྲྲུལ་སྣང་གི་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་རནེ་གཙོ་བ་ོཇ་ོབ་ོཤཱཀ་མྲུ་ནརི་
གསེར་སྦྱངས་ཀི་དབྲུ་རྒན་རིན་པ་ོཆེའ་ིཕྲ་ཚོམ་འབྲུལ་གནང་བ་མཚོན། རནེ་གཙོ་
ཁག་ལའང་སྐ་ུརྒན་དང་ན་བཟའ་གསོལ་བ། དང་པ་ོདགེ་ལྲུགས་པའི་གདན་
ས་སེ ་ར་དང་འབས་སྤྲུངས་ཀི ་བླ་གྲྲྭ ་རྣམ་པས་སྲུང་བརིྩ་གནང་སོལ་བྱྱུང་
བ་དང་། རིམ་པས་དགནོ་སྡ་ེགཞན་རྣམས་ནས་ཀང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ 
བདོ་ད་ུདསུ་འགྱུར་མ་བྱྱུང་གངོ་ཆོ་འཕྲྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའི་སབྐས་གདན་ས་སེར་
འབས་དགའ་གསྲུམ་གི་དགེ་འདནུ་ཁི་ཕྲག་འད་ུའཛོམས་ཀིས་ཉནི་བཅོ་ལའྔི་རིང་
སྨནོ་ལམ་དང་མཆོད་པ་རྒ་ཆེར་མཛད་ད་ེབསྟན་པ་ཡྲུན་རིང་གནས་པ་དང་། སྐྱ་ེ
འགྲ་ོཡོངས་ཀི་ཕན་བདའེི་སདླ་ཐྲུགས་སྨནོ་སྐྱབས་འཇྲུག་རྒ་ཆེ་གནང་སལོ་བྱྱུང་བ་
ད་ེལརྟ་ཡིན།    

ཕི་ལོ་ ༡༦༡༤ ལོར་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཞི་པ་བླ་ོབཟང་ཆོས་རྒན་མཆོག་གིས་ཆོ་
འཕྲྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་གདན་ས་སེར་འབས་དགའ་གསྲུམ་གི་མཁས་
པ་རྣམས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་དམ་བཅའ་འཇོག་ལམ་གསར་གཏོད་
གནང་། མཁས་པ་ཚོས་རགས་གསལ་གཏངོ་བ་དང་། རྒྱུགས་སྤདོ་མཐར་སོན་
རསེ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཁི་ཕྲག་བརལ་བའི་དབྲུས་སྲུ ་དགེ་བཤེས་ལ་ྷརམས་པའི་
དམ་འཇགོ་དང་། མཚན་གནས་འབྲུལ་བཞསེ་ཀི་ཕག་སལོ་རྒྱུན་འཇགས་སྲུ་བྱྱུང་
བ་ད་ེལརྟ་ཡིན།  དགནོ་སྡ་ེཁག་ནས་འཆམ་འཁབ་པ་དང་སངས་རྒས་ཀི་ཞལ་
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ཐང་ཆེན་མོ་ཕ་ོབང་པ་ོཏཱ་ལའི་རིྩག་ངསོ་སྲུ་ཞལ་དབྱ་ེགནང་ནས་ཕག་མཆོད་རྒ་ཆེ་
འབྲུལ་སལོ་ཡོད་པ་རེད། དསུ་ཆེན་དརེ་ལ་ྷལནྡ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ཞསེ་ཡོངས་སྲུ་
གྲགས། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒ་མིའ་ིབཙན་འཛྲུལ་མ་བྱས་བར་དསུ་སབྐས་རེ་
ཟྲུང་ཕྲུད་གཞན་ལོ་སྟར་ཆགས་སྲུ་ཚོགས་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ས་མོ་ཕག་གི་ལོར་
༸རྒལ་དབང་༸སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ལྗངོས་ཆོས་སིད་ལྲུགས་
གཉསི་ཀི་བདག་པརོ་མངའ་གསོལ་བ་དང། དསུ་སབྐས་དརེ་ཉནི་རེ་བཞིན་རྒ་
མིས་བཙན་འཛྲུལ་ཤུགས་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞིན་པར་བརནེ་དསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་གཉན་
འཕྲང་ཆེ་ཡང་། ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉནི་སྐྱ་ེའགྲ་ོསིྤའ་ིབད་ེརྩར་དམིགས་ཏ་ེ༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཞུང་ལྲུགས་རབ་འབྱམས་ལ་ཐསོ་བསམ་ཕ་
མཐར་སོན་པའི་ལ་ྷལནྡ་ཆོ་འཕྲྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའི་གྲྲྭ་སྐརོ་དམ་འཇགོ་གིས་དག་ེ
བཤེས་ལ་ྷརམས་པའ་ིམཚན་གནས་དགསེ་བཞསེ་མཛད།  བཙན་བྱལོ་ད་ུཞབས་
སོར་འཁདོ་བསྟནུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དབྲུ་ཁིད་ལམ་སྟནོ་
འགོ བྱསེ་འཁདོ་བདོ་མི་བ་ླསྤྲུལ་དང་དག་ེའདནུ་པ་སྟངོ་ཕྲག་ལགྷ་ཙམ་ནབུ་བྷངེ་
གཱལ་མངའ་སྡའེི་ས་གནས་སགྦ་སར་ཆོས་སརྒ་བཏབ་པ་དརེ་གནས་སྤསོ་གནང་བ་
དང་། ད་ེནས་རིམ་པས་རྒ་གར་ལྷ་ོཕགོས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གདན་ས་གསྲུམ་
གིས་གཙོས་བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་གཡྲུང་དྲུང་བནོ་དང་བཅས་པའ་ིགདན་
ས་ཁག་གསར་འཛྲུགས་མཛད་ནས་བསྟན་པའ་ིམེ་རོ་གསོ་བར་མཛད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོར་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་གསར་བཞངེས་
ལེགས་གྲྲུབ་བྱྱུང་མཚམས་ལོ་ལརྟ་ཆོ་འཕྲྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་སྲུང་བརིྩ་ཞུས་དང་
ཞུ་མྲུས་ཡིན། ད་ེཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཉུག་མར་
གནས་པ་དང་གླ་ོབྲུར་ད་ུལགྷས་པའི་དད་ལནྡ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྐྱསེ་
རབས་བཀའ་ཆོས་མཛད་དང་མཛད་མྲུས་ཡིན། སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའ་ིསབྐས་བཅ་ོལ་ྔ

མཆོད་པར་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་དམིགས་བསལ་དད་མོས་ཞུ་ཡྲུལ་སྒྱུ ་
རྩལ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན། མཆོད་པ་འད་ིརྒྱུད་གྲྲྭ་སྟདོ་སདྨ་གཉསི་རེ་མོས་ཐགོ་
བཤམ་སལོ་ཡོད་ཅིང་། དཀར་རྒན་གི་མཆོད་པ་མཛེས་སྡགུ་ལནྡ་པ་འད་ིན་ིབདོ་ཀི་
ཐྲུན་མིན་རིག་གནས་ཀི་ཕག་བཞསེ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡིན།  

འད་ིལོའ་ིསྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ན་ིད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་གདན་ས་སེར་འབས་དགའ་
གསྲུམ་གི་མཁས་མང་འདསུ་པ་རྒ་མཚོའི་དབྲུས་སྲུ ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགེ་བཤེས་ལ་ྷརམས་པའི་མཚན་བཞེས་མཛད་ནས་ད་
བར་མི་ལོ་དྲུག་ཅྱུ་འཁརོ་བ་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ས་ཡོངས་རགོས་དབང་སྒྱུར་བྱས་རསེ་ཆོ་འཕྲྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོར་དམ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་བྱས་ནས་བཀག་སྡམོ་བྱས་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་སརླ་ཡང་ཆོ་འཕྲྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ཚོགས་བཅྱུག་ཡོད། ད་ེརསེ་ལོ་གཉསི་
ཙམ་རིང་དམ་བསྒགས་ལྷདོ་ཡངས་ཀིས་ཆོ་འཕྲྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་འཚོགས་ཐྲུབ་
པ་བྱྱུང་ཡང་རིང་པརོ་མི་ཐགོས་པར་དམ་བསྒགས་མྲུ་མཐྲུད་ལག་བསྟར་བྱས་རྐནེ་
ཆོ་འཕྲྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ཚོགས་མ་ཐྲུབ།  

ད་ེལརྟ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྒལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་མག་ོསྐརོ་བསླྲུ་བདི་ཆེད་སབྐས་ཤིག་
ཆོ་འཕྲྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ཚོགས་བཅྱུག་ནས་བདོ་མི་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཡོད་མདགོ་གི་འཁབ་སྟནོ་བྱས་ཡོད།  རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོ་འཕྲྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་
མོ་ཚྱུགས་རྒྱུར་ད་ེལརྟ་ཞདེ་སྣང་དང་དགོས་ཟནོ་བྱདེ་དནོ་གང་ཡིན་ནམ། ཞསེ་
བསམ་བླའོ་ིནང་རང་བཞིན་གིས་ད་ིབ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོང་བ་ན་ིཆོས་ཉདི་ཡིན།  དའེ་ི
རྒྱུ ་མཚན་གང་ཡིན་བརདོ་ན། ཆོ་འཕྲྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའ་ིསབྐས་བདོ་ཀི་རྒལ་ས་
ལྷ་སར་གྲྲྭ་ས་སེར་འབས་དགའ་གསྲུམ་གི་དགེ་འདནུ་ཁི་ཕྲག་འདསུ་ནས་གཞུང་
ཆེན་བཀའ་པདོ་ལརྔ་བགྲ་ོགླངེ་ཆེད་རགས་གསལ་གཏངོ་སལོ་ཡོད། སབྐས་དརེ་
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མད་ོདབྲུས་ཁམས་གསྲུམ་ནས་དད་ལནྡ་བདོ་མི་སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོལ་ྷལནྡ་སྨནོ་ལམ་
ཆེན་མོར་མཆོད་མཇལ་དང་ཚོགས་བསགས་སིྒབ་སྦྱངོ་ཆེད་འད་ུའཛོམས་རྒ་ཆེན་
པ་ོབྱདེ་སལོ་ཡོད་སྟབས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིས་ང་ོརལོ་རྔམ་སྟནོ་བྱདེ་མི་འངོ་
ངམ་སམྙ་པའ་ིདགོས་ཟནོ་ཆེན་པ་ོབྱདེ་ཀི་ཡོད།།   །།     

དཔྱད་གཞྱིའྱི་དཔེ་དེབ།དཔྱད་གཞྱིའྱི་དཔེ་དེབ།

•	 ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀྱི་མྱི་མང་། ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག
•	 ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ། ༡༩༨༣ 
•	 གདུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

•	 བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས།
•	 བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས། ཞ་སྒ་པ། 
•	 བཅར་འདྱི་ལམ་སོན་ཞུས་པ།

རོམ་ཡྱིག་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།རོམ་ཡྱིག་འདྱི་དབྱིན་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ།  ༢༠༡༩༢༠༡༩  ཟླ་ཟླ་  ༢༢  ཚེས་ཚེས་  ༡༩།༡༩།

• https://tibet.net/chotrul-duschen-the-great-prayer-festival-of-tibet/

****************

ཁ་སྐངོ་ཡིག་ཆ། ༡༽ཁ་སྐངོ་ཡིག་ཆ། ༡༽

ཆྱུ་གངླ་རྩ་ཚིག (༡༩༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢)ཆྱུ་གངླ་རྩ་ཚིག (༡༩༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢)  

༄༅།།  འཕགས་པའ་ིཡྲུལ་ནས་སངས་རྒས་ཀི་བཀའ་ལྲུང་། ༸རྒལ་དབང་
འཇིག་རནེ་གསྲུམ་མགོན་དསུ་ཀུན་ས་སྟངེ་ཡོངས་རགོས་ཀི་བདག་པ་ོཐམས་ཅད་
མཁནེ་པ་ར་ོར་ེའཆང་རྒ་མཚོའ་ིབ་ླམར་འབདོ་པའ་ིགཏམ།

བསིལ་ལྡན་ར་བ་དཀར་པསོ་ཁོར་ཡྲུག་ཏུ་བསྐརོ་བའི་སྨན་ལྗངོས་ཆེན་པ་ོའདིའི་
ཁངོས་སྲུ་གཏགོས་པའ་ིསྐྱ་ེབ་ོསེར་སྐྱ་དག་ཞན་བར་མ་བཅས་དང༌། བྱ་བ་ཞི་དག་
གི་སྣ་ེམོར་མངགས་སླབེས་མཐའ་དག་ལ་བཟླ་ོབ། འཕགས་པའ་ིཡྲུལ་ནས་བདག་
ཅག་གི་སྟནོ་པ་ཐྲུགས་ར་ེཅན་གིས་ཇི་ལརྟ་ལྲུང་ད་ུབསྟན་པ་ལརྟ། བསིལ་ལནྡ་སཱ་
ལའི་སྨན་ལྗངོས་འདི་བཞིན་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རནེ་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྱུ ་འཕྲྲུལ་
ཆོས་རྒལ་མེས་དབནོ་རྣམ་གསྲུམ་ནས་བཟྲུང་ད་ལའྟི་བར་སྐྱ་ེཕྲངེ་ཟམ་མི་ཆད་པ་
བྱནོ་ནས་ལྗངོས་འདི་ཕག་མཚན་ད་ུབདག་གིར་བཞེས་ཏ་ེའགྲ་ོབ་རྣམས་གང་ལ་
གང་འདལུ་གི་ཐབས་དང་།

ཐྲུ གས་རེ་ ཆེན་པ ོས་རག་ཏུ ་སྐྱོང་ཞིང་།    སྔ ར ་ ཇི ང ་ གེ ་ སི ་ ཁཱ ན ་
དང་། ཨལ་ཐན་རྒལ་པ་ོསོགས་སོག་དསུ་དང༌། མིང་སོགས་རྒ་རྒལ་རིམ་
བྱནོ། ༸རྒལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པའོི་སྐུ ་དསུ་ནས་མན་ཇྲུ ་གོང་མ་དང་
མཆོད ་ ཡོན ་དུ་འབ ེལ ་ཏ ེ་ཕན ་ཚྱུ ན ་སྐྱོང ་ རེས ་ ཀི ་གནས་བཅས་དེ་ལྟར ་
ཡང་། བར་ལམ་ཟ་ིཁནོ་དང་། ཡྲུན་ནན་གི་རྒའ་ིདཔནོ་རིགས་འགའ་ཞིག་ནས་
བདོ་ས་ཟ་སེམས་ཀིས་དབང་ཤུགས་བརབ་མནར་ཚོད་མེད་བྱས་པས་མ་ཚད། 
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ཆིངས་གསལ་ཚོང་ར་ཁག་གི་ཁིམས་སྲུང་ཡིན་ཚྱུལ་རྒ་དམག་ཁནོ་ཆེ་རྒལ་ས་ལ་ྷ
ལནྡ་ད་ུལགྷས་འབྱརོ་བྱྱུང་བ་བཅས་ལ་བརནེ། རྒ་བདོ་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་
ཙམ་ལས། གཅིག་འགོ་ཏུ་གཅིག་མིན་པའ་ིགནས་ལྲུགས་ཡོང་རྐནེ་གསལ་བཤད་
བྱདེ་པར་ངསོ་རྒལ་བླནོ་རྣམས་ས་མཚམས་སྲུ ་བསྐྱདོ་ད་ེཔ་ེཅིང་རང་ལ་ལགྕ་སྐུས་
ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རིྩས་ད་ེལརྟ་ཡང༌། ངསོ་ཐནོ་པའ་ིརསེ་སྲུ་གསོད་བཟྲུང་
གང་ཐྲུབ་བྱདེ་པར་གོ་མཚོན་ལནྡ་པའི་རྒ་དམག་གཅིག་རྒབ་གཉསི་སྣནོ་ད་ུབཏང་
རྐནེ་རེ་ཞིག་རང་ས་བརལ་ཏ་ེམི་འགྲ་ོམཐྲུ་མེད་བྱྱུང་བ་དང༌། རྒ་གར་ད་ུའབྱརོ་
མཚམས་རྒ་ཕགོས་སྲུ ་ལགྕས་འཕྲནི་ཐགོ་ནས་གནས་ལྲུགས་ས་ྔརསེ་ཇི་ལརྟ་ཞུས་
ཀང༌། གནད་ཡོད་བླནོ་ཆེན་འགའ་ཤས་ཀིས་རྒྱུ ་རྔན་གི་རསེ་སྲུ་འབངས་ཏ་ེའད་ི
བྱདེ་གནས་ལན་སྣ་ེགཅིག་མེད་མྲུར། ལས་འབས་མི་བསླྲུ་བའ་ིམཐྲུ་ལས་མན་ཇྲུ་
གངོ་མའ་ིཆབ་སདི་མི་བརན་པའ་ིདསུ་འགྱུར་མི་བཟད་པ་བྱྱུང་ཐགོ །བདོ་འབངས་
སྐྱ་ེབ་ོམཆོག་དམན་ཚང་མས་ཀང་རང་ནསུ་གང་ཤར་གི་རྒ་དམག་དང་འཐབ་
འཛིང་མྲུ་མཐྲུད་བྱས་པ་བཅས་ལ་བརནེ། དབྲུས་གཙང་ཁྲུལ་ད་ུཡོད་པའ་ིརྒ་དམག་
ཚང་མ་མཐར་སྐདོ་བཏང་ཟནི་ཏ།ེ ངསོ་ཀང་རང་གི་སྐྱངོ་ཡྲུལ་ཆོས་ལནྡ་གི་ཞིང་
ད་ུབད་ེའབྱརོ་ཐགོ །ཁམས་ཕགོས་སྲུ་ཡོད་པའ་ིརྒ་དམག་འཕྲསོ་ལགྷ་རྣམས་ཀང་
རིམ་བཞིན་མཐར་སྐདོ་གཏངོ་རྒྱུ ་བཅས། ད་ཆ་བདོ་ཡྲུལ་འད་ིབཞིན་རྒ་ཕགོས་
ནས་མཆོད་ཡོན་ཁ་ལ་ཁརེ་ཏ་ེདནོ་དམ་བན་གཡོག་ཏུ་བཀལོ་རྒྱུའ་ིབསམ་སྦྱརོ་ངན་
གཤོམ་ད་ེདག་བྱ་ེམའ་ིཆངས་བྲུའམ། ནམ་མཁའ་ིའཇའ་ཚོན་ལརྟ་ཅིག་ཅར་ད་ུཞི་
ནས་འགྲ་ོརྣམས་ཆོས་དང་འབྱརོ་པས་བད་ེསིྐྱད་རགོས་ལནྡ་གསར་པའི་དགའ་སྟནོ་
ཉམས་སྲུ་མངོ་བའ་ིསལྐ་བཟང་ཐབོ་པ་འད་ིནས་བཟྲུང༌། ཁདོ་རང་གངོ་འཁདོ་སེར་
སྐྱ་དག་ཞན་ཚང་མས་ཉམས་སྲུ་ལེན་རྒྱུའ་ིདནོ་ཚན་དང་པ།ོ 

འཇིག་རནེ་གི་ཁམས་འདིར་ཕན་བད་ེམ་ལྲུས་པ་གང་ལས་བྱྱུང་བའི་གཞི་རྩ་རྒལ་

བའི་བསྟན་པ་རིན་པ་ོཆེ་འད་ིཉདི་རྙདེ་དང་བཀུར་སྟ་ིབཅས་ཏ་ེཡྲུན་ད་ུགནས་པ་ལ་
རག་ལས་པས་ན། ལ་ྷལནྡ་ར་ས་འཕྲྲུལ་སྣང་དང༌། རྒས་བཏབ་ར་མོ་ཆེ། ཁ་བསམ་
སོགས་གནས་ཆེན་ཁག་དང༌། གདན་ས་གསྲུམ་སོགས་རིས་མེད་དག་ེའདནུ་གི་སྡ་ེ
མཆིས་སོ་ཅགོ་ཚང་མའ་ིམཆོད་རྒྱུན་དང་། འཛིན་སྤས་ལ་ད་ོདམ་ལྷདོ་མེད་དགསོ་
རྒྱུ ། 

དནོ་ཚན་གཉསི་པ།དནོ་ཚན་གཉསི་པ། རིས་མེད་དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་མཁན་སླབོ་དག་ེའདནུ་རྣམས་ནས་
རང་ལྲུགས་མད་ོསགྔས་གསར་རྙིང་གི་དམ་པའི་ཕག་བཞེས་གཙང་མ་རྣམས་མི་
ཉམས་གངོ་འཕལེ་དང༌། ཉམས་པ་སོར་ཆྱུད་ཐགོ །ཆོ་ག་འཆད་ཉན། ཐསོ་བསམ་
སྒམོ་གསྲུམ་ལ་བརྩནོ་ཞིང༌། ཁས་བངླས་པའ་ིབཅའ་ཁམིས་སོགས་སྲུང་བརིྩ་གང་
ཆེ་དགསོ་རྒྱུ ། 

དནོ་ཚན་གསྲུམ་པ།དནོ་ཚན་གསྲུམ་པ། སྣ་ེམོ་ལས་འཛིན་པ་མཆིས་སོ་ཅགོ་ནས་ཁལ་བསྡ་ུཁམིས་
གནནོ་གི་བྱདེ་སྒ་ོཅི་མཆིས་དང་པསོ་གཞུང་བསང་གིས་གཞུང་འབངས་གཉསི་
སནྨ་ཐབས་ཚྱུལ་ལྷདོ་མེད་དགསོ་རྒྱུ ་ལས། མངའ་རིས་སྐརོ་གསྲུམ་དང༌། མད་ོ
སྨད་ཕགོས་སོགས་འདི་ནས་ས་ཐག་གིས་བརལ་བ་རྣམས་ལ་ལས་བྱདེ་བསམ་
མེད་རེ་ཟྲུང་ནས་འབམ་ཚོང་སྤྲུས་སྒྱུར། དཔྱད་མཚམས་ལས་བརལ་བའ་ིར་ཁལ་
མི་གསྲུམ་གྲངས་མེད་བསྐུལ་འདདེ་སོགས་ཆབ་འབངས་ཆགས་ཐབས་བལ་བའི་
བརབ་མནར་དང༌། ལེ་ཐགོས་ཕྲན་བྲུར་བསདྙ་ད་ེས་ཁང་གཞུང་ལེན་དང་། དབང་
པ་ོཡན་ལག་གཅདོ་འབགེ་སོགས་འད་ིཕི་ལས་འབས་དང༌། གཏམ་དནོ་གང་ལའང་
མི་བཏུབ་པའ་ིབྱ་ངན་འད་ིརིགས་མིང་ཙམ་མེད་པ་དགསོ་རྒྱུ །

དནོ་ཚན་བཞི་པ།དནོ་ཚན་བཞི་པ། བདོ་འད་ིརྒལ་ཁབ་གཞན་དག་ལ་ྟབྲུའ་ིསྟབོས་འབྱརོ་འཕྲྲུལ་
ཆས་དང་མི་ལནྡ་རྲུང་། ཆོས་མཐྲུན་ཞི་བདརེ་གནས་པའ་ིརྒལ་ཁབ་རང་དབང་
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ལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དངེ་དསུ་ཞི་དག་གི་ལས་དནོ་གང་ཅིར་ད་ོདམ་ཆེ་བསྐྱདེ་
ཀིས་རང་ས་བརན་སྲུང་ཐྲུབ་པའི་དག་པའོི་འད་ུའགདོ་བརྒ་ཆ་གནང་མྲུས་ཡིན་ན། 
འཕྲལ་སངྒ་དམག་འཁདི་དང་། ཁམས་ཕགོས་ལམ་འཁལོ་ཁག་ལ་དཀའ་ཚེགས་
ཕྲན་བྲུ་ཡོང་བ་གཞིར་བཅས་གཤིས། རྒ་ནག་ནས་མ་བདག་བདག་བཟྲུང་ས་ྔཕིར་
བྱྱུང་བའི་རྒྱུ ་མཚན་སྔནོ་བྱྱུང་ལ་བསམ་ཞིབ་ཀིས་ཚང་མས་མ་བསྐུལ་དང་བངླས་
ཐགོ་ནས་རང་ས་རང་སྐྱངོ་དང་། རང་སྡ་ེརང་སྲུང་བྱ་རྒྱུའ་ིཐབས་ཚྱུལ་ལ་ལགྷ་
བསམ་འཁྲུར་ལེན་ཆེ་བསྐྱདེ་དགསོ་རྒྱུ ་མ་ཟད། སྟདོ་སདྨ་ལྷ་ོབྱང་གི་ས་མཚམས་
ཁག་ལ་སོ་སྲུང་ལྷདོ་མེད་ཀིས་ཕི་མིའི་སོ་ཉུལ་ནང་ལགྷས་མི་འབྱྱུང་བའི་དམ་པསོ་
དམ་བཅིངས་དང༌། གལ་ཏ་ེདགོས་གླངེ་ཕྲ་མོ་ཙམ་བྱྱུང་རྲུང་འཕྲལ་འཕྲལ་རངོ་
གཞིས་ར་ཤད་བརྒྱུད་ནམ་ཉནི་ཤད་རྩལོ་གིས་རྒལ་ཁབ་ཏུ་༸སནྙ་གསན་དགསོ་རྒྱུ ་
ལས། རང་བཞིན་ལྷདོ་ཡངས་དང་། ཡང་དནོ་མེད་རྒྱུ ་ཆྱུང་རྐནེ་ཆེའ་ིདཀགོ་རྐནེ་
ཆེད་བཟའོ་ིརིགས་ནམ་ཡང་མི་ཆོག།

དནོ་ཚན་ལ་ྔཔ།  དནོ་ཚན་ལ་ྔཔ།  བདོ་འད་ིམི་འབརོ་ཉུང་ཞིང༌། ས་སྟངོ་བདེ་མེད་ཤིན་ཏུ་མང་པ་ོ
ཡོད་རྲུང༌། འབད་རྩལོ་ཅན་འགའ་ཤས་ནས་ཕྲྲུ་འདལུ་བྱདེ་བླ་ོཤར་ཡང་། སྣ་ེམོ་
བ་ནས་བཟའ་འདདོ་སདྙ་འཚོལ་དང་། ས་བདག་རྣམས་ནས་རང་རང་གིས་ཕྲྲུ་
འདལུ་ལག་ལེན་གང་ཡང་བྱདེ་མ་ཐྲུབ་པར། གཞན་གིས་བྱདེ་པར་མི་བཟདོ་པའ་ི
ཕྲག་དགོ་གིས་རྒྱུ ་མཚན་ཅི་རིགས་ཀི་སྒ་ོནས་ཡྲུལ་ལྲུང་ཡར་རྒས་ཀི་གཞི་རྩ་གཏན་
བརླག་གཏངོ་སལོ་འདི་དག་རང་གཞན་གཉསི་མེད་ཀི་རྒྱུ ་ལས་དགེ་མཚན་གང་
ཡང་མ་མཆིས་པས། ད་ནས་བཟྲུང་སིྤ་ས་རི་ཀླྲུང་བདེ་མེད་སྟངོ་ལྲུས་ཇི་ཡོད་ལ་
ཁིམ་པ་ཉམས་ཅན་རྩལོ་ལནྡ་ནས་ས་ཞིང་གདལུ་བ་དང་། སྦྱར་ལངྕ་སྐྱ་ེཚེར་ཡན་གི་
ཕན་བད་ེསྤལེ་བའི་འདབེས་འཁལོ་གང་ཐྲུབ་བྱདེ་པར་གཞུང་སྒརེ་ཆོས་བཅས་སྲུས་
ཀང་བཀག་འགགོ་ནམ་ཡང་མི་ཆོག་ཅིང༌། ད་ེདག་དག་ེབདེ་ལོ་གསྲུམ་ཁལ་མེད་

ད་ུསྤད་རསེ་རྒ་ཁནོ་དང་། དག་ེབདེ་ལ་གཞིགས་པས་གཞུང་དང༌། ས་བདག་གི་
ཁལ་བགོས་གཉསི་ལོ་འགལེ་འསོ་ཐགོ །འཛིན་བདག་གཏན་འཇགས་སྲུ་སྤད་པས་
གཞུང་འབངས་གཉསི་སླབེས་ཡོང་བ་བྱདེ་རྒྱུ ་བཅས་གོང་ད་ུཇི་ལརྟ་སྨྲསོ་པ་བཞིན་
ཚང་མས་ཉམས་སྲུ ་བངླས་ན་གཞུང་སའི་བཀའ་དནི་གསོ་བའི་ཞབས་འདགེས་སྲུ ་
འགྱུར་ཞིང་། རང་གཞན་ཡྲུལ་གྲྲུ་ཀུན་ཏུ་བད་ེསིྐྱད་ཀི་དག་ེམཚན་རླབས་པ་ོཆེ་ངམ་
ངམ་ཤུགས་ཀིས་འཕལེ་ངསེ་པས། ཁ་ེཉནེ་ལ་བསམ་ཞིབ་ཀིས་ལ་ྷཆོས་དང་། མི་ཆོས་
ཀི་བངླ་དརོ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དྭང་ལེན་རྒྱུན་འཁངོས་དགོས་རྒྱུའི་རྩ་ཚིགས་འད་ི
བཞིན་མངའ་ཁྲུལ་ཚང་མར་མ་ག་ོམ་ཐསོ་མེད་པའ་ིདལི་བསྒགས་ཐགོ །འད་རེ་
འད་ུགནས་ཆེ་སའ་ིས་གནས་སྲུ་སྦྱར་འགྲམེས་དང༌། ང་ོམ་རངོ་གཞིས་སྤདོ་ཁངོས་
ཡིག་རིགས་དཀར་ཆག་ཏུ་བཀདོ་ངསོ། ལས་བྱདེ་རིམ་འབྱརོ་ནས་རྩ་འཛིན་
མཇྲུག་གནནོ་རྒྱུན་འཁངོས་ཚྱུལ་བཞིན་སྤདོ་པ་གིས། ཞསེ་ག་ོབར་བྱ་བའ་ིཡི་ག་ེཆྱུ་
མོ་གངླ་ལོའ་ིཆོ་འཕྲྲུལ་ཟླ་བའ་ིགྲལ་ཚེས་ ༨ དག་ེབར་གྲྲུ་འཛིན་གཉསི་པའ་ིགཞལ་
མེད་ཁང་ཕ་ོབང་ཆེན་པ་ོཔ་ོཏ་ལ་ནས་བསི།
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ཁ་སྐངོ་ཡིག་ཆ། ༢༽ཁ་སྐངོ་ཡིག་ཆ། ༢༽
༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣། གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ།༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣། གྲསོ་མཐྲུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ།

དང་པ།ོདང་པ།ོ བདོ་ཀི་མི་དམངས་རྣམས་མཐྲུན་སིྒལ་བྱས་ཏ་ེཕི་ལ་བཙན་དབང་རྒལ་
ཁབ་ཀི་བཙན་ཤུགས་བདོ་ནས་མཐར་སྐདོ་གཏངོ་དགསོ། བདོ་ཀི་མི་དམངས་ཀྲུང་
ཧྭ་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་མེས་པའོི་རྒལ་ཁབ་ཁིམ་ཚང་ཆེན་པའོི་ནང་ད་ུ
ལོག་དགསོ།

གཉསི་པ།གཉསི་པ། མི་དམངས་བཅིངས་བཀལོ་དམག་བདོ་ད་ུབསྐྱདོ་ད་ེརྒལ་ཁབ་བརན་
པརོ་སྲུང་རྒྱུ ་ལ་བདོ་ཀི་ས་གནས་སདི་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་ལྷུར་ལེན་བྱདེ་རྒྱུ །

གསྲུམ་པ།གསྲུམ་པ། ཀྲུང་ག་ོམི་དམངས་ཆབ་སདི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་གུང་ཐྲུང་ཀང་ལིང་གི་མི་
རིགས་སདི་བྱྱུས་གཞིར་བཟྲུང་སྟ།ེ ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སདི་གཞུང་ནས་གཅིག་
སིྒལ་གི་འགོ་འཁིད་འགོ་བདོ་ཀི་མི་དམངས་ལ་མི་རིགས་ཀི་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་
ལག་ལེན་བྱདེ་རྒྱུའ་ིདབང་ཆའ།ོ

བཞི་པ།བཞི་པ། བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་ལམ་ལྲུགས་ད་མྲུས་ལ་ཀྲུང་དབྱང་གིས་བསྒྱུར་བཅསོ་མི་
བྱདེ་པར། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསརྔ་ཡོད་ག་ོགནས་དང་དབང་ཆ་ཡང་ཀྲུང་དབྱང་ནས་
བསྒྱུར་བཅསོ་མི་བྱདེ། དཔནོ་རིགས་མཐ་ོདམན་རྣམས་ཀང་སརྔ་བཞིན་གནས་རྒྱུ །

ལ་ྔཔ།ལ་ྔཔ། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏ་ིནའི་ིསརྔ་ཡོད་ག་ོགནས་དང་དབང་ཆ་རང་འཇགས་གནས་
དགསོ།

དྲུག་པ།དྲུག་པ། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་དང༌། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏ་ིནའི་ིསརྔ་ཡོད་ག་ོགནས་དང་དབང་
ཆ་ཞསེ་པ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་གསྲུམ་པ་དང༌། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏ་ིན་ིསྐ་ུཕྲངེ་
དགུ་པ་མཐྲུན་པའོ་ིསབྐས་ཀི་ག་ོགནས་དང་དབང་ཆ།

བདནུ་པ།བདནུ་པ། ཀྲུང་ག་ོམི་དམངས་ཆབ་སདི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་གུང་ཐྲུང་ཀང་ལིང་ནང་
ཐག་བཅད་པའི་ཆོས་ལྲུགས་ལ་དད་པ་རང་མོས་བྱས་ཆོག་པའི་སིད་བྱྱུས་ལ་ལག་
ལེན་བྱས་ཏ།ེ བདོ་ཀི་མི་དམངས་ཀི་ཆོས་ལྲུགས་ལ་དད་པ་དང་ཡྲུལ་གི་གམོས་
པའ་ིགཤིས་ལྲུགས་སོགས་ལ་བརིྩ་འཛིན་བྱདེ་རྒྱུ ་དང༌། དགནོ་པ་གྲྲྭ་ཚང་ལ་སྲུང་
སྐྱབོ་བྱདེ་རྒྱུ ། དགནོ་པ་གྲྲྭ་ཚང་གི་ཡོང་སྒརོ་ཀྲུང་དབྱང་ནས་བསྒྱུར་བཅསོ་མི་བྱདེ།

བརྒད་པ།བརྒད་པ། བདོ་ཀི་དམག་སརྒ་རིམ་གིས་བཅིངས་བཀལོ་དམག་ལ་ཚྱུར་བསྒྱུར་
ནས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་རྒལ་ཁབ་སྲུང་བའ་ིདག་ཤུགས་ཁག་
གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ །

དགུ་པ།དགུ་པ། བདོ་ཀི་གནས་ཚྱུལ་དངསོ་ཡོད་གཞིར་བཟྲུང་སྟ།ེ རིམ་གིས་བདོ་རིགས་ཀི་
སདྐ་ཆ་དང༌། ཡི་ག ེསླབོ་གྲྲྭའ་ིསླབོ་སྦྱངོ་བཅས་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་རྒྱུ །

བཅྱུ་པ།བཅྱུ་པ། བདོ་ཀི་གནས་ཚྱུལ་དངསོ་ཡོད་གཞིར་བཟྲུང་སྟ།ེ རིམ་གིས་བདོ་ཀི་སོ་
ནམ་དང༌། འབགོ་ལས། བཟ་ོརིག ཚོང་ལས་རྣམས་གངོ་འཕལེ་ད་ུབཏང་ནས་མི་
དམངས་ཀི་ལྟ་ོགསོ་སོགས་ཇ་ེལེགས་སྲུ་གཏངོ་རྒྱུ །

བཅྱུ་གཅིག་པ།བཅྱུ་གཅིག་པ། བདོ་ཀི་ལམ་ལྲུགས་སྣ་ཚོགས་ལེགས་བཅསོ་བྱདེ་རྒྱུའ་ིསྐརོ་ལ་ཀྲུང་
དབྱང་ནས་བཙན་ཤེད་ཀིས་མི་བྱདེ་པར། བདོ་ཀི་ས་གནས་སདི་གཞུང་རང་ནས་
ལེགས་བཅསོ་བྱདེ་རྒྱུ ་དང༌། མི་དམངས་ནས་ལེགས་བཅསོ་བྱདེ་དགསོ་ཞུ་དསུ། 
བདོ་ཀི་འག་ོའཁདི་རྣམས་དང་གྲསོ་བསྡརུ་གི་ཐབས་ཤེས་ལ་བརནེ་ནས་ཐག་གཅདོ་
རྒྱུ །
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བཅྱུ་གཉསི་པ།བཅྱུ་གཉསི་པ། སརྔ་ཕན་ཕི་རྒལ་བཙན་དབང་རྒལ་ཁབ་དང་ག་ོམིན་ཏང་ལ་ཉ་ེ
འབལེ་བྱདེ་པའ་ིདཔནོ་རིགས་ནས། ཕི་རྒལ་བཙན་དབང་རྒལ་ཁབ་དང་ག་ོམིན་
ཏང་ལ་འབལེ་ཐག་མཐར་ཕིན་པ་བཅད་ད།ེ ད་ཕིན་ང་ོལོག་དང་སྐྱནོ་གནདོ་མ་
བྱས་ན་ལས་ཚན་རང་འཇགས་བྱདེ་པར་སརྔ་བྱས་ལ་རྩད་གཅདོ་མི་བྱདེ།

བཅྱུ་གསྲུམ་པ།བཅྱུ་གསྲུམ་པ། བདོ་བསྐྱདོ་ཀི་མི་དམངས་བཅིངས་བཀལོ་དམག་གིས་གངོ་
གསལ་དནོ་ཚན་རྣམས་ཀི་སདི་བྱྱུས་ལ་སྲུང་བརིྩ་བྱདེ་རྒྱུ ་མ་ཟད། ཉ་ོཚོང་
དང ་ བཞག ་ མི ་ དམངས ་ ཀི ་ ཁ བ ་ སྐུ ད ་ ཙམ ་ཡང ་ གང ་བྱྱུ ང ་ མི ་ ལེ ན ། 
བཅྱུ་བཞི་པ།བཅྱུ་བཞི་པ། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སདི་གཞུང་ནས་བདོ་ཀི་ས་གནས་སྲུ་བྱྱུང་
བའི་ཕི་འབལེ་གི་ལས་དནོ་མཐའ་དག་གཅིག་བསིྒལ་གི་སྒ་ོནས་བྱེད་རྒྱུ ་དང༌། 
འད་མཉམ་གཉསི་ཕན། ཕན་ཚྱུན་གི་མངའ་ཁྲུལ་དང་རང་བཙན་གི་དབང་ཆ་ལ་
བརིྩ་འཇགོ་ཐགོ་ཉ་ེའདབས་རྒལ་ཁབ་དང་ཞི་མཐྲུན་གིས་གནས་རྒྱུ ་མ་ཟད། དང་    
འབལེ་གི་ཚོང་ལས་འཛྲུགས་རྒྱུ ་དང་གངོ་འཕལེ་ད་ུགཏངོ་རྒྱུ །

བཅ་ོལ་ྔཔ།བཅ་ོལ་ྔཔ། གྲསོ་མཐྲུན་འད་ིཉདི་ལག་ལེན་ད་ུབསྟར་བའ་ིའགན་ལེན་ཕིར། ཀྲུང་
དབྱང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ནས་བདོ་ལ་དམག་སིད་ཨྲུ ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་ས་
གནས་དམག་སརྒ་གི་དམག་སིྤ་ཁང་འཛྲུགས་རྒྱུ ་དང་། ཀྲུང་དབྱང་ནས་བཏང་བའ་ི
ལས་བྱདེ་མ་ཚད། བདོ་ཁྲུལ་གི་ལས་བྱདེ་ཡང་ (ཀང་) གང་མང་རྲུག་སྟ་ེལས་ཀ་
བྱདེ་རྒྱུ ། དམག་སདི་ཨྲུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་ནང་འགྲ་ོམི་རྣམས་བདོ་ཀི་ས་གནས་སདི་
གཞུང་དང༌། ཡྲུལ་ཕགོས་སོ་སོ། དགནོ་པ་གཙོ་ཆེ་བཅས་ནས་རྒལ་ཁབ་ལ་ཤ་
ཞེན་ཡོད་པ་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ནས་བསྐསོ་པའི་འཐྲུས་མི་དང་། 
གནད་ཡོད་ཀི་ཕགོས་ཚང་མ་མཉམ་གྲསོ་ཐགོ་ནས་མིང་ཐ་ོཕྲུལ་ཏ་ེཀྲུང་དབྱང་མི་
དམངས་སདི་གཞུང་ལ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ཞུ་རྒྱུ །

བཅྱུ་དྲུག་པ།བཅྱུ་དྲུག་པ། དམག་སདི་ཨྲུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་དང་། ས ་གནས་དམག་ སིྤ ་
ཁང ་ ། བདོ་བསྐྱདོ་ཀི་མི་དམངས་བཅིངས་བཀལོ་དམག་བཅས་ཀི་འགྲ་ོསོང་
ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སདི་གཞུང་ནས་གཏངོ་རྒྱུ ། བོད ་ ཀི ་ ས ་ ག ནས ་
སི ད ་ ག ཞུ ང ་ ན ས ་ མི ་ ད མ ང ས ་ བ ཅི ང ས ་ བ ཀོལ ་ ད མ ག ་ ལ ་ འ བྲུ ་                                                                               
དང་། གཞན་ཡང་ཉརེ་མཁ་ོསྒྲུབ་རྒྱུ ། སྐྱལེ་འདནེ་བཅས་ལ་རོགས་རམ་བྱདེ་རྒྱུ ། 
བཅྱུ་བདནུ་པ།བཅྱུ་བདནུ་པ། གྲསོ་མཐྲུན་འད་ིཉདི་མིང་རགས་བཀདོ་འཕྲལ་རྩ་བར་བཟྲུང་སྟ་ེ
ལག་ལེན་བྱདེ་རྒྱུ །
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ཁ་སྐངོ་ཡིག་ཆ། ༣༽ཁ་སྐངོ་ཡིག་ཆ། ༣༽

ཞི་བདའེ་ིསྔནོ་འགྲའོ་ིགྲསོ་འཆར་དནོ་ཚན་ལ།ྔཞི་བདའེ་ིསྔནོ་འགྲའོ་ིགྲསོ་འཆར་དནོ་ཚན་ལ།ྔ

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐགོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ནས་བསྩལ་

བའ་ིབཀའ་རྩ་ཁབ་བསྒགས།

༄༅། །འཛམ་གླངི་འདའི་ིསྟངེ་ཚང་མ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་གི་འབལེ་བ་ཇ་ེ
ཆེར་འགྲ་ོབཞིན་པར་བརནེ། རྒལ་ཁབ་གཅིག་གམ། མངའ་ཁྲུལ། ཡང་ན་འཛམ་
གླངི་ཁནོ་ཡོངས་ལ་ཞི་བད་ེཡྲུན་གནས་ཡོང་བར་ང་ཚོས་འཕྲལ་སངྒ་གི་དགསོ་མཁ་ོ
ཙམ་ལ་མ་བལསྟ་པར། རྒ་ཆེའ་ིཁ་ེཕན་གཞི་རྩར་བཟྲུང་བའ་ིཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགསོ་པ་ཡིན། ད་ལའྟ་ིདསུ་སབྐས་འད་ིཉདི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་
པས། ང་ཚོ་སྟབོས་ཤུགས་ཆེ་ཆྱུང་གང་འད་ཞིག་ཡིན་རྲུང་རང་རང་འཁསོ་དཔག་
གི་ནསུ་པ་རེ་འདནོ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ ་ཤིན་ཏུ་འགག་རྩ་ཆེ་བའ་ིདནོ་གནད་ཅིག་ཡིན། ད་ེ
རིང་འདརི་ངསོ་ནས་བདོ་མི་དམངས་ཀི་འག་ོའཁདི་ཡིན་པ་དང་། བྱམས་དང་
སྙངི་རའེི་རྩ་བ་ཅན་གི་ཆོས་ལ་དད་མོས་བྱདེ་མཁན་གི་དགེ་སླངོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་ཁདེ་རྣམ་པར་གཏམ་བཤད་བྱདེ་ཀི་ཡོད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་སྲུ། ད་ེརིང་འདརི་
ཁདེ་རྣམ་པ་དང་། སྤྲུན་ཟླ་གཞན་ཚང་མ་དང་ལནྷ་ཅིག་ཏུ་སའ་ིག་ོལར་ཐྲུན་མོང་
ད་ུསྤདོ་མཁན་འགྲ་ོབ་མི་འད་མཚྱུངས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁདེ་རྣམ་པའི་ཁདོ་
འདརི་སླབེས་ཡོད། འཛམ་གླངི་འད་ིཉདི་ཇ་ེཆྱུང་ཇ་ེཆྱུང་ད་ུའགྲ་ོབ་དང་ཆབས་ཅིག་
ང་ཚོ་ཕན་ཚྱུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་གི་དགོས་པ་སརྔ་ལས་ཆེ་རྲུ་འགྲ་ོབཞིན་པ་
ཡིན། འད་ིན་ིངསོ་རང་གང་ནས་ཡོང་སའ་ིགླངི་ཆེན་ད་ེཉདི་ཐ་ེབས་འཛམ་གླངི་གི་

ཆ་ཤས་ཚང་མར་གནས་སྟངས་གཅིག་གྱུར་ཡིན།

ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་འདིར་ས་གནས་གཞན་དག་དང་འད་བར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་
གླངི་ཆེན་ནང་ད་ུཛ་དག་གི་ཚོར་བ་ཚད་མཐརོ་སླབེས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཤར་
དབྲུས་ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་། ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤེ་ཡ། ངསོ་ཀི་ཕ་ཡྲུལ་བདོ་བཅས་པའ་ིནང་
འཐབ་རྩདོ་དངསོ་སྲུ་བྱདེ་བཞིན་པ་ཡིན། འཐབ་རྩདོ་འད་ིདག་ན།ི གཙོ་ཆེ་
བ་ཁྲུལ་དའེི་སྟབོས་ཆེན་རྒལ་ཁབ་ཕན་ཚྱུན་དབར་ལ་མངོན་མེད་བག་ལ་ཉལ་
བའ་ིཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ད་ེདག་གི་མཚན་མ་ཕིར་ཐནོ་པ་ཞིག་ཡིན། དརེ་
བརནེ་མངའ་ཁྲུལ་ད ེ་དག་གི ་དཀའ་རྙ ོག་སེལ་བའི ་ཆེད་ས་གནས་དེ་གའི ་
འབལེ་ཐགོས་ཡྲུལ་གྲྲུ་ཆེ་ཆྱུང་དང་། ཁནོ་འབརོ་ལ་མ་ལྟསོ་པའ་ིམི་རིགས་
ཚང་མའི་ཁེ་ཕན་གཞི་རྩར་བཟྲུང་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ལ་བརནེ་དགོས་པ་
ཡིན། གལ་ཏ་ེཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པའ་ིམི་དམངས་ཀི་བསམ་འདནུ་གཞི་
རྩར་བཞག་སྟ་ེདཀའ་ངལ་ད་ེདག་ཁབ་ཆེ་ས་ནས་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་མ་
བརནེ་པར། ད་ེདག་གི་ཆ་ཤས་ཙམ་མམ། ཡང་ན་འཕྲལ་སངྒ་གི་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐྲུབ་ཙམ་བྱས་ཚེ། ད་ེན་ིགསར་ད་ུདཀའ་རྙགོ་བཟ་ོརྒྱུ ་ཙམ་ལས་མ་འདས། 
བདོ་མི་ཚོས་ས་ཁྲུལ་ཞི་བད་ེདང་། འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིདནོ་ད་ུམཐྲུན་འགྱུར་གི་
ལེགས་སྐྱསེ་འབྲུལ་འདདོ་ཡོད་ཅིང་། ད་ེལརྟ་ཐྲུབ་རྒྱུར་བདོ་མི་ཚོར་ཐྲུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ཁད་ཆོས་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་ཡོད་པར་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད། 
རྒྱུན་སལོ་གི་ཆ་ནས་བདོ་མི་རྣམས་ན་ིཞི་བདརེ་དགའ་ཞིང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ི
ལམ་བཟང་ལ་གཅསེ་འཛིན་བྱདེ་མཁན་གི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན། མི་ལོ་སྟངོ་ཕྲག་
གི་གངོ་བདོ་ད་ུནང་ཆོས་དར་བ་ནས་བཟྲུང་བདོ་མི་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་
འཚེ་བ་སྤངོ་བའ་ིལམ་ལ་འཇྲུག་པ་དང་། ཀུན་སླངོ་འད་ིབཞིན་བདོ་རྒལ་ཁབ་ཀིས་
རྒལ་སིྤར་འབལེ་ལམ་བྱདེ་ཕགོས་ལའང་ཁབ་ཡོད། ཨེ་ཤེ་ཡའ་ིསྙངི་དབྲུས་སྲུ་
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གནས་པའ་ིདམག་བྱྱུས་གནས་བབ་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའ་ིབདོ་འད་ིཤར་གླངི་ཨེ་ཤ་
ཡའི་སྟབོས་ཆེན་རྒལ་ཁབ་རྒ་དཀར་ནག་ཨྲུ་རྲུ་སྲུ ་གསྲུམ་གི་དབྲུས་སྲུ་གནས་ཡོད་
པར་བརནེ་གླངི་ཆེན་འདའི་ིབྱྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐགོ་མཐའ་བར་གསྲུམ་ནང་གླངི་
འདརི་ཞི་བད་ེདང་ལྷངི་འཇགས་སྤལེ་བའ་ིགལ་ཆེའ་ིབྱདེ་སྒའོ་ིའགན་ཁྲུར་ཁག་ཡོད། 
རྒྱུ ་མཚན་ད་ེལ་བརནེ་ནས་ད་ེསྔནོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒལ་ཁམས་ཀི་མངའ་བདག་གངོ་མ་
ཚོས་བདོ་ནང་ཕན་ཚྱུན་སྲུ ་ཞིག་གི་སྟབོས་ཤུགས་མ་སླབེས་པའི་ཆེད་ད་ུཕན་ཚྱུན་
གཅིག་ལས་གཅིག་གིས་ཐབས་ཤེས་འབད་བརྩནོ་རྒ་ཆེ་བ་བྱས་ཡོད། བདོ་ད་ེབར་
གནས་རང་བཙན་རྒལ་ཁབ་ཀི་ང་ོབརོ་གནས་པའི་རིན་ཐང་ད་ེགླངི་ཆེན་འདའིི་ཞི་
བད་ེལྷངི་འཇགས་ཀི་དནོ་གནད་དང་ཁ་འབལ་ད་ུམི་རྲུང་བ་ཞིག་ཡིན།

ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩།༥༠ ནང་གསར་ད་ུབྱྱུང་བའ་ིརྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་
ཁབ་ཀིས་བདོ་ད་ུབཙན་འཛྲུལ་བྱས་སྟབས་སརྔ་མེད་འཁྲུག་རྩདོ་ཀི་རྐནེ་རྩ་གསར་
པ་ཞིག་བྱྱུང་ཡོད། གནས་སྟངས་འད་ིདག་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་རྒལ་ཡོངས་
སྲུ་རྒ་མིར་ང་ོརལོ་སྒརེ་ལངས་བྱས་ཏ་ེངསོ་རྒ་གར་ད་ུབཙན་བྱལོ་ལ་ཡོང་རསེ་རྒ་
དཀར་ནག་དབར་གི་ཉནེ་ཚབས་ཆེ་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད་ེཇ་ེསྡགུ་ཇ་ེཞན་ད་ུསོང་སྟ་ེཕི་
ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་ས་མཚམས་སྲུ་དམག་འཁྲུག་བྱྱུང་བ་བཅས་ཀིས་གནས་སྟངས་
ཇ་ེགསལ་ད་ུཕིན་པ་དང་། དངེ་སབྐས་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིས་མཚམས་ཀི་ཕགོས་གཉསི་
ཀར་དག་པའོི་དཔྲུང་དམག་ཁོན་ཆེ་བསྡུ་གསོག་གིས་སླར་ཡང་ཛ་དག་གི་ཉནེ་
ཚབས་ཇ་ེཆེར་གྱུར་ཡོད།

རྩདོ་གཞིའ་ིདནོ་གནད་ང་ོམ་ད་ེན་ིརྒ་གར་དང་། བདོ་ཀི་ས་མཚམས་རགས་འགདོ་
ཀི་གནད་དནོ་མིན་པར། ད་ེན་ིརྒ་ནག་གིས་བདོ་ལ་ཁམིས་འགལ་དབང་སྒྱུར་
བྱས་པ་དང་། དསེ་རྐནེ་པས་རྒ་གར་གི་ཕདེ་གླངི་ཕྲན་ལ་ཐད་ཀར་འཛྲུལ་ཞུགས་
བྱདེ་བད་ེཡོད་པ་བཅས་ཡིན། རྒ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ལས་ཁྲུངས་ཀིས་བདོ་ད་ེསྔནོ་

ནས་རྒ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ལྲུགས་བཤད་ད་ེཕི་མི་རྣམས་མགོ་བ་ོརངོས་ཐབས་
བྱས་ཡོད་ཀང་། ད་ེན་ིདང་བདནེ་ཞིག་མིན། བདོ་ད་ེཕི་ལོ་ ༡༩༤༩།༥༠ ལོར་
མི་དམངས་བཅིངས་འགྲལོ་དམག་གིས་བཙན་འཛྲུལ་བྱེད་སྐབས་རང་བཙན་
གཙང་མའ་ིརྒལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན། མི་ལོ་སྟངོ་ཕྲག་ཁ་ཤས་གངོ་བདོ་ཀི་བཙན་པ་ོ
གོང་མ་ཚོས་བདོ་ཀི་མངའ་རིས་རྣམས་རྒལ་ཁབ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནས་བཟྲུང་
དསུ་རབས་འདིའི་དཀིལ་བར་ང་ཚོའི་རྒལ་ཁབ་ད་ེརང་བཙན་གཙང་མའི་རྒལ་
ཁབ་ཅིག་ཏུ་གནས་ཡོད། སབྐས་འགར་ཁིམ་མཚེས་ཡྲུལ་གྲྲུ་ཁག་དང་། ད་ེདག་
གི་མང་ཚོགས་ཀི་ཁདོ་ད་ུབདོ་ཀི་ཤུགས་རྐནེ་ཁབ་ཡོད་ལ། སབྐས་འགར་བདོ་རང་
ཉདི་སོག་པ་ོདང་། གརོ་ཥ། མན་ཇྲུ་གངོ་མ། ད་ེབཞིན་རྒ་གར་དབིྱན་ཇིའ་ིགཞུང་
བཅས་ཀི་ཤུགས་རྐནེ་འགོ་ཚྱུད་པའང་བྱྱུང་ཡོད།

སིྤར་རྒལ་ཁབ་རྣམས་ཕིའ་ིརྒལ་ཁབ་གཞན་གི་ཤུགས་རྐནེ་དང་། ཐ་ེགཏགོས་
འགོ་གནས་དགསོ་བྱྱུང་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་འད་ིན་ིསིྤར་བཏང་ཞིག་ཡིན། འདའི་ིཐད་
སྟབོས་ཆེན་རྒལ་ཁབ་དང་། དའེ་ིཤུགས་རྐནེ་འགོ་གནས་པའ་ིའདབས་གནས་རྒལ་
ཕྲན་དབར་གི ་འབ ེལ་ལམ་ཟེར་བ་ད ེ་དཔེ་མཚོན་གསལ་ཤོས་ལྟ ་བྲུ ་ ཡིན་
ཡང་། སིྤར་སྟབོས་ཆེན་རྒལ་ཁབ་མང་ཆེ་བས་རང་ཉདི་ལས་སྟབོས་ཤུགས་ཞན་
པའ་ིམཐྲུན་ཕགོས་དང་། ཁིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་ཁག་གི་ཐགོ་ཤུགས་རྐནེ་སྤལེ་གི་
ཡོད། བདོ་ཐད་ཁྲུངས་ལནྡ་ཁམིས་ལྲུགས་ཀི་དཔྱད་ཞིབ་ཡིག་ཆ་ཁག་ནང་གསལ་
བ་ལརྟ། བདོ་ཀི་རྒལ་ཁབ་ད་ེབཞིན་སབྐས་འགར་ཕིའ་ིརྒལ་ཁབ་གཞན་གི་ཤུགས་
རྐནེ་འགོ་ཚྱུད་པ་ཙམ་གིས་རང་བཙན་གི་ཐབོ་ཐང་རྩ་བརླག་ཏུ་ཕིན་མེད་པ་གསལ་
པརོ་བསྟན་ཡོད། ད་ེའབལེ་དམར་དམག་བདོ་ད་ུབཙན་འཛྲུལ་བྱདེ་པའ་ིསབྐས་དརེ་
བདོ་ད་ེགནས་སྟངས་གང་ཅིའི་ཆ་ནས་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན་པར་ཐ་ེཚོམ་མི་
དགསོ་པ་ཞིག་རེད།
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རྒ་ནག་གིས་བདོ་སར་བཙན་འཛྲུལ་བྱས་པ་ད་ེའཛམ་གླངི་རྒལ་སིྤའི་ཁམིས་ལྲུགས་
དང་ཡོངས་སྲུ་འགལ་བ་མ་ཟད། བྱ་སྤདོ་ད་ེལ་དནོ་དམ་ད་ུའཛམ་གླངི་རང་དབང་
གི་རྒལ་ཁབ་ཚང་མས་རལོ་གླངེ་བཏང་ཡོད། འཛམ་གླངི་རྒལ་ཁབ་རྣམས་ཀིས་
དན་དགོས་པ་ཞིག་ན་ིབདོ་འད་ིརྒ་མིའི་དག་པའོི་བཙན་བཟྲུང་འགོ་གནས་མྲུས་ལ་
སོང་གནས་སྐབས་རིང་བ ོད་མི་ཚོའི ་རང་དབང་གི་གོ ་སྐབས་ཤོར་ཡོད་ན་
ཡང་། འཛམ་གླངི་རྒལ་སིྤའ་ིཁམིས་ལྲུགས་ལརྟ་བྱས་ན་བདོ་ད་ེཁམིས་འགལ་གི་
བཙན་བཟྲུང་འགོ་གནས་ཡོད་སྟབས། ད་ལ་ྟཡང་རྒལ་ཁབ་རང་བཙན་གི་ང་ོབ་ོམ་
བརླགས་པར་རང་སོར་གནས་ཡོད། གཞན་གི་ཁམིས་ལྲུགས་སམ། ཆབ་སདི་
ཀི་ང་ོབའོི་ཆ་ནས་བདོ་ཀི་གནས་བབ་ཐད་ལ་འདིར་གླངེ་སླངོ་བྱ་རྒྱུ ་སྐབས་འདིའི་
ངསོ་ཀི་དམིགས་ཡྲུལ་མིན་ན་ཡང་། ང་ཚོ་བདོ་པ་རྣམས་ན་ིརང་གི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་། སདྐ་ཡིག རྒལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སོགས་གང་གི་ཆ་ནས་ཀང་ཐྲུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ཐ་དད་ཀི་རྣམ་པ་གསལ་པ་ོཡོད་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པའི་བསྙནོ་མེད་
ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པར་བརནེ་ངསོ་ནས་གནད་དནོ་ད་ེདག་སྐརོ་
ལ་དམིགས་བཀར་ནན་བརདོ་བྱ་འདནུ་བྱྱུང་། རྒ་ནག་གིས་བདོ་འད་ིབཙན་བཟྲུང་
བྱས་མེད་ཚེ་དསུ་ད་ལ་ྟཡང་བར་གནས་རྒལ་ཁབ་ཀི་ང་ོབའོ་ིཆ་ནས་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིགླངི་
ཆེན་ནང་ཞི་བདརེ་སྐུལ་མ་བྱདེ་པ་དང་ཞི་བད་ེཡྲུན་གནས་ཡོང་ཐབས་བྱདེ་པའི་
རང་བཞིན་གི་འགན་འཁ་ིསརྔ་བཞིན་ལེགས་སྒྲུབ་ཐྲུབ་པ་ཡོང་གི་རེད།

ངསོ་དང་། བདོ་མི་དམངས་ཡོངས་རགོས་ཀི་བཅསོ་མིན་རེ་འདནུ་ན་ིདབྲུས་གཙང་
དང་། ཁམས། ཨ་མད་ོབཅས་ཆོལ་ཁ་གསྲུམ་ལས་གྲྲུབ་པའ་ིབདོ་རྒལ་ཁབ་ཡོངས་
རགོས་སརླ་ཡང་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ཀི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏ་ེསརྔ་གི་རིན་ཐང་
བལ་བའ་ིབྱདེ་སྒའོ་ིའགན་འཁ་ིད་ེབསྐྱར་གསོ་ཐྲུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ ་ད་ེཡིན། ནང་པའ་ི
ཆོས་ཀི་སལོ་རྒྱུན་བཟང་པ་ོགཞི་རྩར་བཟྲུང་སྟ་ེའཛམ་གླངི་གི་ཞི་བད་ེདང་། འགྲ་ོབ་

མིའ་ིབད་ེསིྐྱད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐྲུན་མོང་ད་ུསྤདོ་པའ་ིཁརོ་ཡྲུག་བད་ེལེགས་སྲུ་སྤལེ་
བའ་ིལས་འགུལ་བྱདེ་མཁན་ཚང་མར་བདོ་ཀིས་མཐྲུན་འགྱུར་ཞབས་འདགེས་སྒྲུབ་
ཐྲུབ་ཀི་རེད།

ང་ཚོའི་མི་དམངས་རྣམས་འདས་པའི་ལོ་བཅྱུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་རིང་གཞན་གི་
བཙན་བཟྲུང་འགོ་རྐནེ་ངན་གདོ་ཆག་ཚབས་ཆེ་འབྱྱུང་བཞིན་པ་ཡིན་ནའང་། ངསོ་
ནས་བར་ལམ་རྒ་མི་དང་ཐད་ཀའི་འབལེ་ལམ་འགོ་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གི་ལམ་
ནས་ཕན་ཚྱུན་གོ་བསྡུར་གིས་དཀའ་རྙགོ་རྣམས་སེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་རྒྱུ ན་བསྟདུ་
བྱས་ཤིང་། རྒ་ནག་གི་འག་ོའཁདི་ཚན་ཁག་ལ་འཕ་ོའགྱུར་བྱྱུང་བ་དང་བསྟནུ་ནས་
པ་ེཅིང་སདི་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་ལམ་བཙྱུགས་ཏ་ེཕི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་ངསོ་
ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་པ་ེཅིང་ད་ུབཏང་ནས་ངསོ་ཀི་ཡྲུལ་དང་། མི་དམངས་ཀི་
མ་འངོས་པའ་ིདནོ་གནད་སྐརོ་ལ་གྲསོ་མོལ་འག་ོའཛྲུགས་བྱས་པ་ཡིན།

ང་ཚོས་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་དང་། ཞི་མཐྲུན་ཡོང་ཐབས་ཀི་ཀུན་སླངོ་ཞིག་ཁརེ་ཏ་ེ
རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་འསོ་ཤིང་འཚམ་པའ་ིདགསོ་མཁ་ོརྣམས་
ལའང་བསམ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའ་ིའདནུ་པ་དང་བཅས་ཞི་མོལ་ནང་ཞུགས་པ་ཡིན། ངསོ་
ཀི་རེ་བར་རྒ་ཕགོས་ནས་ཀང་ད་ེབསྟནུ་ལན་ཆ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ ་དང་མཐའ་དནོ་ཕན་
ཚྱུན་གཉསི་ཀའ་ིརེ་འདདོ་སྐངོ་ཐྲུབ་པ་དང་། ཁ་ེཕན་ལ་སྲུང་སྐྱབོ་ཡོང་བའ་ིདཀའ་
སེལ་ཐབས་ལམ་ཞིག་རྙདེ་རེ་བྱྱུང་ཡང་། སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། ང་ཚོས་
ཐབས་ཤེས་གང་བྱས་པ་རྣམས་ལ་རྒ་ཕགོས་ནས་རྒྱུ ན་བསྟདུ་རང་སྐྱནོ་འགེབས་
སྲུང་གི་རྣམ་པ་ཁ་ོནས་ལན་འདབེས་བྱས་ཏ།ེ ར་ོདནོ་ང་ཚོས་བདོ་ཀི་དངསོ་འབལེ་
དཀའ་ངལ་ཞིབ་ཆ་བཤད་པ་རྣམས་ཁངོ་ཚོར་སྐྱནོ་བརདོ་ཁ་ོནའི་ཆེད་ད་ུདམིགས་
པ་ལ་ྟབྲུར་ངསོ་འཛིན་བྱས་ཡོད།
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ལགྷ་པར་བླ་ོཕམ་སྐྱ་ེའསོ་པ་ཞིག་ལ། རྒ་ནག་གཞུང་ནས་ཕན་ཚྱུན་དནོ་དམ་གི་གྲསོ་
མོལ་བྱ་རྒྱུའ་ིག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོད་ེབདེ་སྤདོ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཏང་ཡོད། བདོ་མི་ས་
ཡ་དྲུག་གི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་གནད་སྐརོ་མ་གླངེ་བར་ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེངསོ་སྒརེ་གི་ག་ོ
བབ་སྐརོ་ལ་གྲསོ་བསྡརུ་བྱདེ་པའ་ིཚད་གཞིར་འབབེས་ཐབས་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།

གཞི་རྩའ་ིགནས་སྟངས་ཀི་རང་གཞི་ད་ེའད་ཞིག་ཡིན་བཞིན་པའ་ིཐགོ་ལ། ད་རེས་
ངསོ་འད་ིགར་འབྱརོ་སབྐས་ང་ོམཇལ་བྱྱུང་བ་ཁདེ་རྣམ་པ་དང་། གཞན་ཡང་མི་
སྣ་མང་པའོ་ིཤུགས་ཆེའ་ིརྒབ་སྐྱརོ་དང་། སེམས་སྐལུ་རྒ་ཆེ་ཐབོ་བྱྱུང་བར་བརནེ་
ངསོ་ནས་ད་ེརིང་དནོ་གནད་གཙོ་བ་ོརྣམས་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་ཁ་ཞེ་གཉསི་
མེད་ཀི་སྒ་ོནས་འགྲགིས་འཇགས་ཡོང་རྒྱུའ་ིབསམ་པ་བཅངས་ཏ་ེཡྲུན་གནས་ཕྲུགས་
འཕརེ་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཐནོ་ཐབས་སྲུ་གམོ་བགྲདོ་དང་པ་ོད་ེརྒག་རྒྱུའི་བླ་ོའདདོ་
ཡོད། གམོ་བགྲདོ་འདསི་མ་འངོས་པར་རྒ་ནག་མི་དམངས་ཐ་ེབའ་ིཁིམ་མཚེས་
རྒལ་ཁབ་ཚང་མ་དང་མཉམ་ད་ུཕན་ཚྱུན་མཛའ་མཐྲུན་དང་། མཐྲུན་འགྱུར་
རོགས་རེས་ཀི་འབལེ་ལམ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་རྒྱུའ་ིཕན་གྲགོས་སྲུ་འགྲ་ོཐྲུབ་པའ་ིརེ་
འདནུ་ཡོད།

ཞི་བདའེ་ིསྔནོ་འགྲའོ་ིགྲསོ་འཆར་འདརི་གཞི་རྩའ་ིདནོ་ཚན་ལ་ྔཡོད་པ་ན།ིཞི་བདའེ་ིསྔནོ་འགྲའོ་ིགྲསོ་འཆར་འདརི་གཞི་རྩའ་ིདནོ་ཚན་ལ་ྔཡོད་པ་ན།ི
༡་༡་  བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་ཞི་བའ་ིབསྟ་ིགནས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ ། 
༢་༢་  རྒ་མི་འབརོ་ཆེན་བདོ་ནང་གནས་སྤ་ོབྱདེ་པའི་རྒ་ནག་གི་སིད་བྱྱུས་དསེ་རྐེན་པས་བདོ་  
   མིའ་ིང་ོབ་ོརྩ་བརླག་ཏུ་འགྲ་ོརྒྱུའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་ད་ེདག་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་རྒྱུ ། 
༣་༣་  བདོ་མི་དམངས་ཀི་གཞི་རྩའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་། དམངས་གཙོའི་རང་དབང་ 
   རྣམས་ལ་བརིྩ་བཀུར་དགསོ་རྒྱུ ། 
༤་༤་  བདོ་ཀི་རང་བཞིན་འབྱྱུང་ཁམས་ཀི་ཁོར་ཡྲུག་བཟང་པའོི་གནས་སྟངས་སྔར་སོར་ཆྱུད་ 
   ཐབས་དང་།   སྲུང་སྐྱབོ་བྱ་དགོས་པའི་ཐགོ་བདོ་ནང་རྒ་ནག་གི་རལུ་ཕྲན་  
   མཚོན་ཆ་བཟ་ོསྐྲུན་བྱདེ་པ་དང་། རལུ་ཕྲན་གི་སྙགིས་རོ་རྣམས་ཕྲུང་གསོག་བྱདེ་  
   འཆར་བཅས་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་རྒྱུ ། 
༥་༥་  བདོ་ཀི་མ་འངོས་པའ་ིགནས་བབ་དང་། བདོ་དང་རྒ་ནག་དབར་གི་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་ལ་ལགྷ་ 
  བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒ་ོནས་གྲསོ་མོལ་འག་ོའཛྲུགས་དགསོ་རྒྱུ །

*******
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ཁ་སྐངོ་ཡིག་ཆ། ༤༽ཁ་སྐངོ་ཡིག་ཆ། ༤༽

སི་ཊས་སི་སགྦ་གི་གྲསོ་འཆར།སི་ཊས་སི་སགྦ་གི་གྲསོ་འཆར།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
ནས་སི་ཊས་སི་སགྦ་ཏུ་ཚོགས་པའ་ིཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ལ་གནང་བའ་ིགསྲུང་འཕྲནི། 
༄༅། །དངེ་སབྐས་ང་ཚོ་ཕན་ཚྱུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་གི་འཛམ་གླངི་ཞིག་
ཏུ་གནས་ཡོད་ཅིང་། རྒལ་ཁབ་གཅིག་གི་དཀའ་རྙགོ་ད་ེརྒལ་ཁབ་ད་ེཉདི་ཀིས་
སེལ་ཐབས་མེད་པའ་ིདསུ་སབྐས་ཤིག་ཏུ་སླབེས་ཡོད། སིྤ་ལ་སནྨ་པའ་ིའགན་ཁྲུར་
གི་བསམ་བླ་ོཞིག་མེད་ན་ང་ཚོ་འཚོ་ཞིང་གནས་ཐྲུབ་པ་བྱ་རྒྱུ ་ད་ེའཇིག་ཉནེ་ཡོད་པ་
ཞིག་རེད། དརེ་བརནེ་འཛམ་གླངི་ཐགོ་གི་རྒལ་ཁབ་འད་མིན་དབར་སརྔ་ལས་ལགྷ་
པའ་ིག་ོཤེས་དང་། བརིྩ་བཀུར། མཉམ་སྦྲལེ་དམ་ཟབ་བྱ་རྒྱུ ་བཅས་ཀི་དགསོ་པ་
དརེ་ངསོ་ནས་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། ཡོ་རོབ་གྲསོ་
ཚོགས་ན་ིདའེ་ིཕགོས་ལ་སྐལུ་མ་བྱདེ་པའ་ིམིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་ཡིན། མི་རབས་
གཅིག་གི་དསུ་ཡྲུན་ནང་ད་ེསྔནོ་དགྲ་བ་ོཡིན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དམག་འཁྲུག་གི་
ཟང་ཟངི་གི་ཁདོ་ནས་ད་ཆ་མཉམ་གནས་དང་། མཉམ་སྦྲལེ་བྱདེ་དགསོ་པ་ད་ེཤེས་
ཀི་ཡོད། ད་ལམ་ཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འད་ུའདའི་ིཐགོ་ངསོ་ནས་གཏམ་
བཤད་བྱདེ་པར་དམིགས་བསལ་གི་སྤ་ོབ་འཕལེ་ཞིང་། ད་ེན་ིགཟ་ིབརིད་དང་ལནྡ་པ་
ཞིག་ཡིན་པར་སམྙ།

ཁདེ་རྣམ་པས་མཁནེ་གསལ་ལརྟ། ངསོ་རང་གི་ཡྲུལ་བདོ་ན་ིདཀའ་ངལ་ཅན་གི་
དསུ་སབྐས་ཤིག་ཏུ་གནས་ཡོད་ཅིང་། སིྤར་བདོ་མི་ཡོངས་དང་། ལགྷ་པར་རྒ་མིའ་ི
བཙན་བཟྲུང་འགོ་གནས་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ནས་རང་ཉདི་ཀི་ཐྲུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ི
ཁད་ཆོས་ཚང་མ་སྲུང་སྐྱབོ་དང་ཁིམ་མཚེས་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུཞི་བདརེ་གནས་རྒྱུ ་

ཡོང་ཆེད་རང་དབང་དང་། དང་བདནེ། མདནུ་ལམ་རང་ཐག་རང་གཅདོ་བྱ་རྒྱུ ་
བཅས་ཡོང་བར་སྐམོ་པ་ཆྱུ་འདདོ་ལ་ྟབྲུའ་ིརེ་སྒགུ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།

ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕྲག་ལགྷ་ཙམ་རིང་ནང་བསམ་བླ་ོདང་། ཕི་རང་
བྱྱུང་གི་བཀོད་པའི་རིན་ཐང་ཁག་ལ་སོར་གནས་དམ་འཛིན་བྱས་པ་ད་ེཉིད་
སྣ ོད ་ བཅྱུ ད ་ བ ཏང ་ སྙ ོམས ་ སྲུ ་ ག ནས ་ ཐྲུ བ ་ པ འི ་ མཐྲུ ན ་ རྐེ ན ་ དུ ་ གྱུ ར ་
ཡོད ་ ཅིང ་ ། འཚེ་བ་སྤངོ་བ་དང་། གཞན་ཕན་སྙངི་རསེ་ཀུན་ནས་བསངླས་
པའ་ིབདག་ཅག་གི་སྟནོ་པ་ཤཱཀ་ཐྲུབ་པའ་ིབསབླ་བྱ་དང་། ངདེ་ཅག་གི་ཡྲུལ་ལྲུང་
འདའིི་མཐའ་སྐརོ་ད་ུགངས་རིའི་ར་བས་བསྐརོ་ནས་སྲུང་སྐྱབོ་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་
ཀིས་རྐནེ་པས་སྐྱ་ེའགྲ་ོཀུན་གཅསེ་པར་བཟྲུང་ནས། དག་པའོ་ིགཡྲུལ་འཐབ་
ད་ེརྒལ་ཁབ་ཀི་སིད་བྱྱུས་ཡོ་བྱད་ད་ུསྤོད་པ་ད་ེརིགས་སྤངོ་ཐྲུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད། 
ལོ་ང་ོཉསི་སྟངོ་ལགྷ་ཙམ་སོང་བའི་ང་ཚོའི་རྒལ་རབས་ནི་རང་བཙན་ད་ུགནས་པ་
ཞིག་ཡིན། ཕི་ལོའ་ིགངོ་གི་ལོ་ ༡༢༧ སབྐས་ང་ཚོའ་ིརྒལ་ཁབ་དབྲུ་བརྙསེ་པ་ནས་
བཟྲུང་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་ཕི་རྒལ་གི་སྟབོས་ཤུགས་ཇི་འད་ཞིག་ལ་ཡང་ང་ཚོའི་
བདག་དབང་སྤདོ་རྒྱུའ་ིཁས་ལེན་དསུ་ནམ་ཡང་བྱདེ་མངོ་མེད།

རྒལ་ཁབ་ཚང་མ་དང་འད་བར། ང་ཚོའ་ིཁིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་སོག་པ་ོདང་། མན་
ཇྲུ། རྒ་ནག དབིྱན་ཇི། བལ་ཡྲུལ་གི་གརོ་ཥ་བཅས་ཀིས་ང་ཚོའ་ིཐགོ་དབང་ཤུགས་
སྤལེ་ཐབས་བྱས་ཡོད་ཀང་། ད་ེན་ིདསུ་ཡྲུན་ཐྲུང་ངྲུ་ཞིག་ཡིན་ལ་ད་ེདག་གིས་རྐནེ་
པས་ང་ཚོའི་རྒལ་ཁབ་ཀི་བདག་དབང་ཤོར་བ་ཞིག་མཚོན་པར་བདོ་མི་དམངས་
ཀིས་ཁས་ལེན་གཏན་ནས་བྱདེ་མངོ་མེད་ལ། འདས་པའ་ིདསུ་སྲུ་བདོ་ཀི་བཙན་
པ་ོཚོས་ཀང་རྒ་ནག་གི་ས་ཁནོ་ཆེན་པ་ོདང་། ཁིམ་མཚེས་ཀི་ས་ཁྲུལ་ཁག་དབང་
ད་ུབསྡུས་མངོ་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་ས་སྡ་ེད་ེཚོར་བདག་ཐབོ་ཡོད་
ལྲུགས་ཀི་རྩདོ་གླངེ་བྱདེ་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་ཐྲུབ།
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ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནང་རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་ཀིས་དག་པའོ་ིཐགོ་
ནས་བདོ་ཡྲུལ་བཙན་བཟྲུང་བྱས་པ་ནས་བཟྲུང་བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་ཆེས་མྲུན་ནག་
གི་དསུ་རབས་ཤིག་བརྒྱུད་དགསོ་བྱྱུང་ཡོད། བཙན་བཟྲུང་བྱས་པའི་ིངན་འབས་
ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་ལགྷ་ཙམ་འཆི་སྐྱནོ་བྱྱུང་བ་དང་། དགནོ་སྡ་ེ
སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོགང་ཧྲྲུལ་ད་ུབཏང་བ། སླབོ་གཉརེ་དང་། དཔལ་འབྱརོ་གི་ག་ོ
སབྐས་ཕྲགོས་པ་མ་ཟད། སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ཀི་ང་ོབའོ་ིའད་ུཤེས་ཀང་ཕྲགོས་པའ་ིམི་
རབས་གཅིག་འཚར་ལོངས་བྱྱུང་ཡོད། གཞི་རང་ད་ལ་ྟརྒ་ནག་གི་འག་ོའཁདི་ཚན་
ཁག་གིས་བཅསོ་སྒྱུར་འགའ་ཤས་གཏངོ་གི་ཡོད་ཀང་། ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་བདོ་ས་
མཐརོ་རྒའི་མི་འབརོ་ཁནོ་ཆེ་གནས་སྤ་ོབྱདེ་པའི་སིད་བྱྱུས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱས་
ཏ་ེབདོ་མི་ས་ཡ་དྲུག་པ་ོརྣམས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱདེ་ཀི་
ཡོད། ངསོ་ནས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་བྱས་ཏ་ེཡིད་སྐྱ་ོབའ་ིངང་ཁདེ་རྣམ་པར་ཞུ་
རྒྱུར། ང་ཚོའ་ིཡ་ང་ཐབས་རགུས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེད་དངུ་མྲུ་མཐྲུད་ནས་གནས་
ཡོད།

ངས་ཐགོ་མཐའ་བར་གསྲུམ་ད་ུངསོ་ཀི་མི་དམངས་ཚོར། ཁངོ་ཚོས་སྡགུ་བསལྔ་
སེལ་ཐབས་སྲུ་དག་རྩབ་ཀི་ཐབས་ཚྱུལ་མི་སྤདོ་རྒྱུར་ནན་བཤད་བྱས་ཡོད། འནོ་
ཀང་། ཞི་བའ་ིསྒ་ོནས་དང་བདནེ་མིན་པའ་ིབྱ་སྤདོ་ལ་ང་ོརལོ་བྱདེ་པའ་ིདང་བདནེ་
གི་ཐབོ་ཐང་ད་ེམི་ཚང་མར་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད། སྟབས་མི་
ལེགས་པ་ཞིག་ལ་བདོ་ད་ུརྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་ཁག་བྱདེ་མཁན་ཚོར་རྒ་མིའ་ིསྐརོ་སྲུང་
དམག་དང་། དམག་མི་ཚོས་གདགུ་རྩབ་ཀི་དག་གནནོ་བྱས་འདགུ ངས་མྲུ་མཐྲུད་
ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལམ་ད་ུའཇྲུག་དགསོ་པའ་ིསླབོ་སྟནོ་བྱ་རྒྱུ ་ཡིན་ན་ཡང་། རྒ་
ནག་གིས་གདགུ་རྩབ་ཀི་བྱ་ཐབས་སྤདོ་རྒྱུ ་ད་ེམཚམས་འཇགོ་མ་བྱས་ཕིན་ད་དངུ་
དསུ་བབ་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འགྲ་ོབའ་ིའགན་ད་ེབདོ་མི་ཚོས་འཁྲུར་མི་ཐྲུབ།

བདོ་མི་ཡོངས་ནས་ང་ཚོའ་ིརྒལ་ཁབ་ཀི་རང་བཙན་སརླ་གསོའ་ིཆེད་ད་ུརེ་སྨནོ་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད་ཅིང་། འཐབ་རྩདོ་དའེ་ིནང་ང་ཚོའ་ིམི་དམངས་ཁ་ིཕྲག་མང་པསོ་རང་
སགོ་བླསོ་གཏངོ་བྱས་པ་མ་ཟད། བདོ་རྒལ་ཁབ་ཡོངས་སྲུ་སྡགུ་བསལྔ་ཚབས་ཆེན་
མངོ་དགསོ་པ་བྱྱུང་ཡོད། ཉ་ེབའ་ིཟླ་ཤས་ནང་དའུང་བདོ་མི་མང་པསོ་རྩ་འགངས་
ཆེ་བའ་ིདམིགས་ཡྲུལ་འད་ིབསྒྲུབ་ཆེད་དཔའ་ངར་ལནྡ་པའ་ིངང་ནས་རང་སགོ་བླསོ་
གཏངོ་བྱས་ཡོད། ཡིན་ནའང་། རྒ་མིའ་ིངསོ་ནས་བདོ་མིའ་ིའདདོ་བླརོ་བརིྩ་སྲུང་
གཏན་ནས་མ་བྱས་པའི་ཐགོ་ཆེས་གདགུ་རྩྱུབ་ཀི་བཙན་གནནོ་སིད་བྱྱུས་མྲུ་མཐྲུད་
ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། ངསོ་ནས་ངསོ་ཀི་རྒལ་ཁབ་ཀི་གནས་སྟངས་སྐརོ་
དནོ་དངསོ་དང་མཐྲུན་པའི་སྒ་ོནས་རྩདོ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་ཇི་འགབ་བསམ་བླ་ོཡྲུན་
རིང་བཏང་བ་ཡིན་ལ། ངསོ་ཀི་བླནོ་ཆེན་ལནྷ་ཚོགས་དང་ངསོ་ནས། གྲོ ག ས ་ པ་ོ
དང་། སེམས་ཁྲུར་ལནྡ་པའ་ིམི་སྣ་མང་པའོ་ིབསམ་འཆར་འད་ིཞིབ་བྱས་ཏ།ེ ཕི་ལོ་ 
༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་ཝ་ཤིང་ཀནོ་ད་ུཚོགས་པའ་ིཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་བདོ་ཀི་ཆེད་ད་ུདནོ་ཚན་ལ་ྔལནྡ་གི་
ཞི་བདའེ་ིགྲསོ་འཆར་ཞིག་བཏནོ་ཡོད། དའེ་ིནང་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་ཞི་བདའེ་ི
བསྟ་ིགནས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ ་སྟ།ེ ཕི་སྣདོ་རང་བྱྱུང་གི་བཀདོ་པ་དང་། ནང་བཅྱུད་
སྐྱ་ེའགྲ་ོཐམས་ཅད་ཞི་མཐྲུན་ད་ུགནས་པའི་གནས་མཆོག་ཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ ་ད་ེཡིན་
ཞསེ་དང་། ད་དངུ་ངསོ་ནས་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་། མང་གཙོའ་ིམདནུ་ལམ་
ལ་སྲུང་བརིྩ། ཁརོ་ཡྲུག་ལ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱ་རྒྱུ ། རྒ་ཕགོས་ནས་བདོ་ད་ུམི་འབརོ་གནས་
སྤ་ོབྱ་རྒྱུ ་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་བ་བཅས་ཀི་རེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད།

གྲསོ་འཆར་གི་དནོ་ཚན་ལ་ྔཔ་དསེ་རྒ་ཕགོས་དང་ང་ཚོའི་དབར་ལགྷ་བསམ་རྣམ་
དག་གི་གྲསོ་མོལ་ཞིག་བྱ་དགསོ་པའ་ིསྐལུ་མ་བྱས་ཡོད། དརེ་བརནེ་ངའ་ིངསོ་
ནས་རྒ་ཕགོས་ལ་སྤདོ་རྒྱུའི་བསམ་གཞི་ཁག་གཅིག་གོ་སིྒག་བྱས་ཡོད་པ་དསེ་བདོ་
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ཀི་རྩདོ་གཞིའི་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་པའི་རང་གཞིར་འགྱུར་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། 
ངསོ་ནས་གོ་སབྐས་འད་ིདང་བསྟནུ་ནས་འདརི་ཚོགས་གྲགས་ཅན་མི་སྣ་རྣམས་ལ་
བསམ་གཞི་འདའི་ིགཙོ་གནད་རྣམས་སནྙ་སྒནོ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡིན།

བདོ་ཆོལ་ཁ་གསྲུམ་དབྲུས་གཙང་དང་། ཁམས། ཨ་མད།ོ ཡོངས་རགོས་སིྤའ་ིབད་ེ
རྩ་དང་། མི་དམངས་དང་དའེ་ིཁརོ་ཡྲུག་རྣམས་སྲུང་སྐྱབོ་བྱདེ་ཆེད་མི་དམངས་
ཀི་འདདོ་བླ་ོགཙོ་བཟྲུང་གིས་ཁིམས་ལྲུགས་གཞིར་བཟྲུང་བཙྱུགས་པའི་རང་སིད་
རང་འཛིན་གི་དམངས་གཙོའ་ིཆབ་སདི་ཀི་གངོ་བྲུ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ ་དསེ་རྒ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་དང་མཉམ་མཐྲུན་བྱ་རྒྱུ ་ཡིན། རྒ་ནག་མི་དམངས་
སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་སདི་གཞུང་ནས་བདོ་ཀི་ཕི་འབལེ་སདི་བྱྱུས་ཀི་འགན་ཁྲུར་རང་
འཇགས་ལེན་ཆོག་རྒྱུ ་དང་། བདོ་གཞུང་ནས་རང་ཉདི་ཀི་ཕི་ཕགོས་འབལེ་མཐྲུད་
ལས་ཁྲུངས་བརྒྱུད་ནརོ་སདི་དང་། ཤེས་རིག་སླབོ་གསོ། ཆོས། རིག་གཞུང་། 
ཡྲུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ། ཚན་རིག ལྲུས་རྩལ། ད་ེམིན་སདི་དནོ་མ་ཡིན་པའ་ིའབལེ་བ་
བཅས་ཡར་རྒས་གཏངོ་རྒྱུ ་དང་། རྒྱུན་འཁངོས་ཡོང་བ་བྱདེ་དགསོ། བདོ་ཀི་ལས་
དནོ་ད་ེརིགས་དང་འབལེ་ཡོད་ཀི་རྒལ་སིྤའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཁག་ནང་ཞུགས་རྒྱུ །

བདོ་གཞུང་ན་ིརྩ་ཁམིས་སམ། གཞི་རྩའ་ིཁམིས་ལྲུགས་ཤིག་གི་ཐགོ་འཛྲུགས་
དགསོ་པའ་ིསྐལུ་མ་བྱདེ་ཀི་ཡོད། གཞི་རྩའ་ིཁམིས་ལྲུགས་ད་ེདམངས་གཙོའ་ིལམ་
ལྲུགས་ལནྡ་པའ་ིསདི་གཞུང་ཞིག་ལ་དཔལ་འབྱརོ་གི་ཁ་ེཕན་འད་མཉམ་དང་། སིྤ་
ཚོགས་ཀི་དང་བདནེ། ཁརོ་ཡྲུག་སྲུང་སྐྱབོ་བཅས་ཀི་འགན་ཁྲུར་སྤད་ཡོད། དའེ་ི
ག་ོདནོ་ན་ིབདོ་གཞུང་ལ་བདོ་དང་བདོ་མིར་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་བྱ་གཞག་ཚང་མའི་
འགན་ཁྲུར་ཚང་མ་ཡོད་དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན།

སྐྱ་ེབ་ོབྱ་ེབག་སོ་སོའི་རང་དབང་ནི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཡར་རྒས་དང་ནསུ་པའི་འབྱྱུང་

ཁྲུངས་ཡིན་པ་ལརྟ་བདོ་གཞུང་ནས་གཏམ་བརདོ་དང་། ཚོགས་འཛོམས། ཆོས་
དད་བཅས་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཁག་ཚྱུད་པའ་ིམཉམ་སྦྲལེ་རྒལ་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབབེས་
ཟིན་པའི་ཡོངས་ཁབ་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་རྩ་ཚིག་ལ་སྲུང་བརིྩ་བྱས་པའི་ཐགོ་
ནས་རང་དབང་འད་ིརིགས་ཡོང་ཐབས་སྲུ་འབད་བརྩནོ་བྱ་རྒྱུ ། བདོ་རྒལ་ཁབ་
ཀི་ང་ོབའོ་ིའབྱྱུང་ཁྲུངས་ད་ེཆོས་ལ་ཐྲུག་ཡོད་ཅིང་། ཆོས་ཀི་རིན་ཐང་ད་ེརབ་ཏུ་
ཕྱུག་པའི ་བ ོད ་ཀི ་ རིག་གཞུང་གི ་སྙིང ་ཁམས་སྲུ ་གནས་ཡོད་པས་ཆོས་ལ་
སྲུང་སྐྱོབ་དང་། ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ ། དར་ཁབ་གཏངོ་རྒྱུ ་བཅས་ན་ིབདོ་གཞུང་གི་
དམིགས་བསལ་ཅན་གི་འགན་འཁ་ིཞིག་ཡིན།

སདི་གཞུང་ད་ེཉདི་མང་མོས་བདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བའ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་དང་། གྲསོ་
ཚོགས་རིམ་པ་གངོ་འགོ་གཉསི། ཁམིས་འཛིན་ཚན་ཁག་ནས་བཏནོ་པའ་ིརང་
ཚྱུགས་ཐྲུབ་པའ་ིཁམིས་ལྲུགས་ཤིག་བཅས་ལས་གྲྲུབ་དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན། བདོ་
གཞུང་གི་བསྟ་ིགནས་ན་ིལ་ྷས་ཡིན།

བདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་དང་། དཔལ་འབྱརོ་གི་ལམ་ལྲུགས་ད་ེམི་དམངས་ཡོངས་ཀི་
འཚོ་བའི་གནས་ཚད་གོང་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱུའི་དགོས་མཁ་ོགཙོ་བཟྲུང་གིས་བདོ་མི་
དམངས་ཀི་འདདོ་བླ་ོགཞིར་བཟྲུང་གཏན་འབབེས་བྱདེ་དགསོ་པ་ཡིན།

བདོ་གཞུང་ནས་རི་དགྭས་དང་། སྐྱ་ེདངསོ་རིྩ་ཤིང་ལ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱདེ་པའ་ིདམ་
བསྒགས་ལནྡ་པའ་ིཁམིས་ལྲུགས་ཁག་གཏན་འབབེས་བྱ་རྒྱུ ་དང་། རང་བྱྱུང་ཐནོ་
ཁྲུངས་བཤུ་གཞགོ་བྱདེ་པའ་ིརིགས་ལ་སྟངས་འཛིན་ནན་པ་ོབྱ་རྒྱུ ། རལུ་ཕྲན་
མཚོན་ཆ་དང་། ད་ེམིན་གི་མཚོན་ཆའ་ིརིགས་བཟ་ོབསྐྲུན་དང་ཚོད་ལ།ྟ གསོག་
འཇགོ གནདོ་ཚབས་ཆེ་བའ་ིསྙགིས་རོ་འདནོ་རྒྱུ ་ཡོད་པའ་ིརལུ་ཕྲན་གི་ནསུ་
ཤུགས་དང་། བཟ་ོརྩལ་གི་རྣམ་གྲངས་བདེ་སྤདོ་བྱ་རྒྱུ ་བཅས་ལ་དགག་བྱ་ནན་པ་ོ
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བྱ་རྒྱུ ། བདོ་འད་ིབཞིན་སའ་ིག་ོལའ་ིཐགོ་རང་བྱྱུང་ཁརོ་ཡྲུག་སྲུང་སྐྱབོ་བྱ་ཡྲུལ་
ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ ་ནི་སིད་གཞུང་གི་མཐར་ཐྲུག་གི་དམིགས་ཡྲུལ་ཡིན། 
བདོ་ནང་དམག་དཔྲུང་དང་། དམག་མཁའོ་ིསིྒག་ཆས་ཕིར་འཐནེ་བྱདེ་པར་བརནེ་
ནས་དནོ་དམ་པའི་ཞི་བདའེི་གནས་མཆོག་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུར་འགན་སྲུང་ཡོང་
ཆེད་ཁིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་མངའ་ཁྲུལ་གི་ཞི་བདའེི་ཚོགས་འད་ུསྐངོ་འཚོགས་བྱདེ་
དགསོ་ཤིང་། ཚོགས་འད་ུད་ེའད་ཞིག་སྐངོ་འཚོགས་མ་བྱས་བར་དང་། བདོ་ནས་
དམག་དཔྲུང་དང་དམག་མཁོའི་སིྒག་ཆས་ཕིར་འཐནེ་བྱས་ཏ་ེབར་གནས་ཀི་ས་
ཁྲུལ་ཞིག་ཏུ་མ་བསྒྱུར་བར་རྒ་ནག་གིས་བདོ་ད་ུགྲངས་ཚད་ངསེ་ཅན་ལྡན་པའི་
དམག་དཔྲུང་བཞག་ཆོག་རྒྱུ ་ད་ེན་ིསྲུང་སྐྱབོ་ཁ་ོནའ་ིཆེད་ད་ུཡིན།

གྲསོ་མོལ་ལ་གྲྲུབ་འབས་ཕྲུན་སྲུམ་ཚོགས་པ་འཐབོ་རྒྱུའི་མཐྲུན་རྐནེ་ད་ུའགྱུར་ཐྲུབ་
པའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་གཞི་རྩ་ཞིག་གསར་གཏདོ་བྱ་ཆེད་རྒ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་
འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཁག་ལ་རྩ་འགལ་བྱདེ་པ་ད་ེདང་། རྒ་ཡི་མི་འབརོ་གནས་སྤ་ོ
བྱདེ་པའ་ིསདི་བྱྱུས་ད་ེམཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ།

གངོ་གསལ་ད་ེདག་ན་ིང་ཚོའ་ིབསམ་གཞི་རྣམས་ཡིན། བསམ་གཞི་འད་ིཐགོ་ནས་
མཐའ་གཉསི་སྲུ་མ་ལྷུང་བའི་ལངས་ཕགོས་ཤིག་མཚོན་པ་དརེ་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་
གི་འདདོ་བླ་ོམ་ཁངེས་པ་ཡོང་རྒྱུ ་དང་། མ་འངོས་པའ་ིཟླ་ཤས་ནང་བདོ་ནང་ཁྲུལ་
དང་། བཙན་བྱལོ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་ནང་ད་ུགྲསོ་བསྡརུ་མང་
པ་ོཞིག་ཡོང་རྒྱུར་ཡང་ཐ་ེཚོམ་མེད། འནོ་ཀང་ད་ེན་ིའགྱུར་ལྡགོ་ཅིག་ཡོང་བའ་ི
བྱ་རིམ་ནང་དགསོ་ངསེ་དང་། རྩ་འགངས་ཆེ་བའ་ིཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། བསམ་
གཞི་འད་ིདག་གིས་བདོ་མིའ་ིརྣམ་པ་ཐ་དད་ཡིན་པའ་ིང་ོབ་ོདང་། གཞི་རྩའ་ིཐབོ་
ཐང་རྣམས་སརྔ་སོར་ཆྱུད་ཐབས་དང་། རྒ་ནག་རང་ཉདི་ཀི་ཁ་ེཕན་ལ་ཡང་འསོ་
འཚམས་ཀི་མཐྲུན་འགྲིག་བྱདེ་པའི་དནོ་དངསོ་དང་མཐྲུན་ཤོས་ཡིན་པའི་ཐབས་

ལམ་ཞིག་མཚོན་ཐྲུབ་རྒྱུའ་ིཡིད་ཆེས་ཡོད།

ཡིན་ནའང་འདརི་ནན་བཤད་བྱ་རྒྱུར། རྒ་ནག་དང་གྲསོ་མོལ་བྱས་པར་འབས་བྲུ་
གང་འད་ཞིག་ཡོང་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་
ད་ེབདོ་མི་དམངས་རང་ལ་ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསྲུམ་ཁནོ་ཡོངས་སྲུ་སིྤ་
དམངས་འསོ་ཤོག་འཕནེ་པའ་ིནང་བདོ་མི་དམངས་ཀི་འདདོ་བླ་ོང་ོམ་ད་ེཤེས་རགོས་
ཡོང་ཆེད་གྲསོ་འཆར་གང་འད་ཞིག་གི་ནང་ད་ུཡང་འཆར་གཞིའི་གོ་རིམ་ཞིབ་ཕྲ་
འཁདོ་རྒྱུ ་ཡིན།

ངས་ག་ོསབྐས་འད་ིདང་བསྟནུ་ནས་གསལ་བསྒགས་བྱ་རྒྱུར། ངསོ་ནས་བདོ་གཞུང་
གི་ནང་ད་ུའགན་ཁྲུར་རང་ལེན་གི་ལས་གནས་གང་ཡང་འཛིན་འདདོ་མེད། འནོ་
ཀང་ངསོ་ནས་བདོ་མི་དམངས་ཀི་ཁེ་ཕན་དང་བད་ེསིྐྱད་ཀི་ཆེད་ད་ུདགོས་པ་ནམ་
བྱྱུང་བར་འབད་བརྩནོ་ཡོད་རུ་རྩལ་སྤྲུགས་ཀིས་མྲུ་མཐྲུད་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ ་ཡིན། རྒ་
ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐྲུན་རྒལ་ཁབ་སིད་གཞུང་ལའང་ངསོ་ཀི་བསམ་གཞི་ད་ེདག་
རང་གཞིར་བཞག་ནས་གྲསོ་འཆར་ཞིག་སྤད་ཆོག་ཡིན། བདོ་གཞུང་གི་ཚབ་བྱདེ་
པའ་ིགྲསོ་མོལ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཀང་འདམེས་སྒྲུག་བྱས་ཟནི་ཅིང་། ང་ཚོས་ཕན་ཚྱུན་
འད་མཉམ་གི་ཐགོ་ནས་རྩདོ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་ཀི་དམིགས་ཡྲུལ་བཟྲུང་སྟ་ེརྒ་མི་དང་
ང་ོགཏུགས་བྱས་ནས་གྲསོ་འཆར་གི་ནང་དནོ་རྣམས་ལ་གྲསོ་བསྡརུ་བྱ་རྒྱུའ་ིགྲ་སིྒག་
ཡོད།

ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟྲུར་པ་སྐ་ུཞབས་འཇི་མི་ཀ་ཊར་ཚྱུད་པའ་ིགྲངས་འབརོ་ཇ་ེམང་
ད་ུའགྲ་ོབའ་ིསདི་གཞུང་དང་། ཆབ་སདི་ཀི་དབྲུ་འཁདི་ཚོས་ང་ཚོའ་ིགནས་བབ་
ཐགོ་ཐྲུགས་ཁྲུར་ཟབ་མོ་གནང་བ་དང་། ཉ་ེཆར་རྒ་ནག་ནང་བྱྱུང་བའ་ིའགྱུར་ལྡགོ་
ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་སརྔ་བས་དངསོ་ཐགོ་བདནེ་འཚོལ་དང་། བླ་ོཁ་ཡངས་པའ་ི
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འག་ོའཁདི་ཚན་ཁག་གསར་པ་ཞིག་ཐནོ་པ་བཅས་ཀིས་ང་ཚོའ་ིབླ་ོསྐྱདེ་འཕལེ་བྱྱུང་།

རྒ་ནག་གཞུང་དང་འགོ་འཁིད་ཚན་ཁག་གིས་ང་ཚོས་བཏནོ་པའི་གཙོ་གནད་རེ་
རེར་ནན་ཏན་གིས་བསམ་ཞིབ་གཏངི་ཟབ་བྱ་དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ནན་པ་ོབྱ་རྒྱུ ་ཡིན། 
ལག་ལེན་ད་ུའགལེ་ཐྲུབ་ངསེ་ཀི་རྩདོ་རྙགོ་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་འབའ་ཞིག་ན་ིགྲསོ་
མོལ་བྱ་རྒྱུ ་དང་། ལགྷ་བསམ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཁགོ་ཡངས་དཀལེ་ཆེའ་ིཐགོ་
ནས་བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་མཐངོ་བ་བྱ་རྒྱུ ་ད་ེཡིན། ང་ཚོས་མི་ཡི་རིགས་
ཀི་ཁེ་ཕན་ཆེ་ས་ཞིག་ལ་བསམ་གཞིགས་ཀིས་རྒ་ནག་གཞུང་དང་གྲསོ་བསྡུར་བྱ་
རྒྱུའ་ིའདདོ་པ་ཡོད། ང་ཚོའ་ིགྲསོ་འཆར་གི་ནང་འགྲགིས་འཇགས་ཡོང་ཐབས་ཀི་
སེམས་ཁྲུར་བྱས་པ་ལརྟ་ད་ུརྒ་ཕགོས་ནས་ཀང་ད་ེདང་མཚྱུངས་པའི་སེམས་ཁྲུར་
བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོས་རེ་བ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།

ངསོ་ཀི་ཡྲུལ་གི་ཐྲུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིརྒལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་། རབ་ཏུ་ཕྱུག་པའ་ི
ཆོས་ཀི་སལོ་རྒྱུན་གིས་རྐནེ་པས་བདོ་འད་ིཨེ་ཤི་ཡའི་སྙངི་ཁམས་སྲུ་གནས་པའི་ཞི་
བདའེི་བསྟ་ིགནས་ཀི་ལས་འགན་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་རྒྱུ ་འསོ་ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་
ཡིན།

གླངི་ཆེན་ཁནོ་ཡོངས་ལ་ལྷངི་འཇགས་ཡོང་རྒྱུར་མཐྲུན་རྐནེ་བསྐྲུན་ཐྲུབ་པའི་བདོ་
ད་ེརྒལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་པའི་བར་གནས་རྒལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པའི་གནས་
སྟངས་སརྔ་སོར་ཆྱུད་པ་ཡོང་རྒྱུ ་དང་། ཨེ་ཤ་ཡའ་ིགླངི་ཆེན་དང་། འཛམ་གླངི་
ཡོངས་ཀི་ཞི་བད་ེདང་སྲུང་སྐྱབོ་ཀི་གནས་སྟངས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐྲུབ། མ་འངོས་
པར་བདོ་འད་ིབཙན་བཟྲུང་བྱདེ་པའ་ིཡྲུལ་ལྲུང་ཞིག་དང་། བཙན་ཤུགས་ཀིས་
གནནོ་པ། ཐནོ་སྐྱདེ་ཀི་ནསུ་ཤུགས་འདནོ་མི་ཐྲུབ་པ། སྔྲུག་བསལྔ་གིས་མནར་བ་
བཅས་ཀི་ཡྲུལ་ལྲུང་ཞིག་ཏུ་གནས་དགསོ་དནོ་མེད་པར་ཕི་སྣདོ་རང་བྱྱུང་གི་བཀདོ་

པ་དང་། ནང་བཅྱུད་སྐྱ་ེའགྲ་ོཐམས་ཅད་ཞི་མཐྲུན་བཏང་སྙམོས་སྲུ་གནས་པའ་ིརང་
དབང་ཅན་གི་གནས་མཆོག་ཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ ་ད་ེན་ིའཛམ་གླངི་ཡོངས་ཀི་ས་ཁྲུལ་
མང་པའོ་ིཉནེ་ཚབས་སེལ་བའ་ིདཔ་ེམཚོན་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐྲུབ།

རྒ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་ཚན་ཁག་གིས་ཁོང་ཚོས་བཙན་བཟྲུང་བྱས་པའི་ས་སྡ་ེཁག་
ཏུ་ལག་བསྟར་བྱདེ་པའི་མི་སེར་སྤལེ་བྱདེ་ཀི་རིང་ལྲུགས་ད་ེན་ིད་ཆ་དསུ་ལས་ཡོལ་
ཟནི་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ངསོ་འཛིན་ཐྲུབ་པ་བྱ་གལ་དང་། དནོ་དམ་པའ་ིམཉམ་སྦྲལེ་
ལམ། མཉམ་མཐྲུན་ན་ིདངྭ་བངླས་ཁ་ོནའ་ིཐགོ་ནས་ཡོང་ཐྲུབ་ཅིང་། ཕགོས་ཁག་
ཚང་མའི་འདདོ་བླ་ོཁེངས་པའི་ཁེ་ཕན་ཞིག་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་ཐྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། 
ཡོ་རོབ་དཔལ་འབྱརོ་མཐྲུན་ཚོགས་ནི་ད་ེལྟར་ཡོང་ཐྲུབ་པའི་དཔ་ེགཞི་གསལ་པ་ོ
ཞིག་ཡིན། ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན་དག་ཤུགས་ད་ེདབང་སྒྱུར་གི་གཞི་
རྩའ་ིཐབས་ལམ་ད་ུསྤདོ་པ་དང་། ཕན་ཚྱུན་དབར་ཡིད་ཆེས་དང་ཁ་ེཕན་མེད་པའ་ི
གནས་ཚྱུལ་བྱྱུང་ན་རྒལ་ཁབ་བམ། མི་རིགས་གཅིག་ཡིན་རྲུང་དམུ་བྲུ་གཉསི་སམ་
ད་ེལས་མང་བར་གསེ་སདི།

ངསོ་ནས་གཏམ་བཤད་འད་ིམཇྲུག་བསིྒལ་བ་དང་བསྟནུ་ནས་གུས་བཀུར་འསོ་པའི་
ཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཁངོས་མི་རྣམས་དང་། ཁངོ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་
རྣམས་ལ་ང་ཚོའི་འབད་རྩལོ་འད་ིརིགས་ལ་ཁདེ་ཚོས་རྒབ་སྐྱརོ་ཡོང་བའི་དམིགས་
བསལ་གི་རེ་འབདོ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡིན།

ང་ཚོས་གྲསོ་འཆར་གི་སྒམོ་གཞི་བཏནོ་པ་གཞིར་བཟྲུང་བདོ་ཀི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་
རྒྱུ ་ད་ེན་ིབདོ་རྒ་མི་དམངས་གཉསི་པའོ་ིཐྲུན་མོང་གི་ཁ་ེཕན་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། དསེ་
མངའ་ཁྲུལ་དང་། འཛམ་གླངི་གི་ཞི་བད་ེདང་བརན་གནས་ལ་ཡང་ལེགས་སྐྱསེ་
འབྲུལ་ཐྲུབ། ངསོ་ནས་ཁདེ་ཚོར་བསམ་ཚྱུལ་ཞུ་བའ་ིག་ོསབྐས་གནང་བར་ཐྲུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡིན།། །།
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ཕི་དལི་ལས་ཁྲུངས་ཀིས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པའ་ིདཔ་ེདབེ་ཆེ་ཁག །ཕི་དལི་ལས་ཁྲུངས་ཀིས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པའ་ིདཔ་ེདབེ་ཆེ་ཁག །

༡༡.. ་ བཙན་གནནོ་འགོ་ཏུ་མི་ལོ་བདནུ་ཅྱུའ་ིརིང་དཀའ་སྡགུ་མངས་པའ་ིབདོ། ༢༠༢༡
༢.༢.  ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་བདོ་ད་ེརྒ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མིན།  འནོ་ཀང་དབྲུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱྱུས་ན་ིབདོ་རྒའ་ི  
    དཀའ་རྙགོ་སེལ་རྒྱུའ་ིཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན། ༢༠༡༩
༣.༣. ་ དབྲུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱྱུས་དང་བྱྱུང་རིམ་གྲྲུབ་འབས་བཅས་ཀི་ང་ོསྤདོ། ༢༠༡༦
༤.༤.  དསུ་རབས་ ༢༡ སྟདོ་ད་ུརྒ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་གིས་བདོ་དནོ་ལ་ལ་ྟསྟངས། ༢༠༡༨
༥.༥.་་་ ཆོལ་གསྲུམ་ཆིག་སིྒལ་ན་ིབདོ་མིའ་ིབ་ླསགོ་ཡིན། ༸གསོ་ས་མཆོག་གིས། ༢༠༢༠
༦.༦.་་ ་གྲགས་ཅན་མི་སྣས་བདོ་དནོ་གླངེ་བ། ༢༠༡༢
༧.༧.་་་་ བདོ་དང་མན་ཇྲུའ་ིལོ་རྒྱུས།
༨.༨.་་་ བདོ་དང་སོག་པའ་ིལོ་རྒྱུས།

སླབོ་གྲྲྭ་དང་མཐ་ོསླབོ། དཔ་ེམཛོད་ཁང་། དགནོ་སྡ་ེདང་ལས་ཁྲུངས་ཁག ཚོགས་
པ་སིྐྱད་སྡགུ་དང་སྒརེ་ཁག་ནས་གངོ་གསལ་དཔ་ེདབེ་དགསོ་མཁ་ོམཆིས་ཚེ་ཕི་དལི་
ལས་ཁྲུངས་ནས་བཞསེ་གནང་ཡོང་བ་དང་། ས་གནས་ཕི་ཁག་ནས་ diir@tibet.
net ལ་འབལེ་བ་གནང་སྐྱངོ་ཡོང་བ་ཞུ། དཔ་ེདབེ་ཁག་རིན་མེད་ཡིནའང་། སྦྲག་
ག་ླཞལ་འདབེས་ཀི་ཚྱུལ་ད་ུའབྲུལ་མཁན་ཡོད་ཚེ་དགའ་བསྲུ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡིན།

*******

རོམ་པ་པོའྱི་ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས།རོམ་པ་པོའྱི་ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས།

ཚེ་དབང་རྒལ་པ་ོཨརྱ་ལགས་སྔ་མོ་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁྲུངས་ཁབ་ཁོངས་ལྡ་ིལི་
ཕི་ཚོང་ཁང་དང་། དཔལ་འབྱརོ་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན། ཡིད་ཆེས་
དག་ེརྩའ་ིསིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན། དཔལ་འབྱརོ་དཔར་སྐྲུན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
གནང་། ༢༠༠༠ ལོར་དཔལ་འབྱརོ་དྲུང་གཞནོ་དང་། ༢༠༠༥ ལ་ཉ་ིའངོ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཀི་དྲུང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག ༢༠༡༣ ལོར་ལྡ་ིལི་དནོ་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་དང་། 
༢༠༡༨ དབྲུས་ནང་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་དྲུང་འཕར།  ༢༠༡༩ ཕི་དལི་དྲུང་ཆེ་དང་
སདི་བྱྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བྱྱུང་། ༢༠༢༡ ལོར་ཉ་ི
འངོ་དནོ་ཁང་གི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག  

ཚེ་དབང་རྒལ་པ་ོཨརྱ་ལགས་ན་ིམ་སྲུ་རི་གཏན་སླབོ་ཐནོ་རསེ། ཉ་ིའངོ་ད་ུདཔལ་
འབྱརོ་རིག་པའ་ིསླབོ་སྦྱངོ་གནང་། ཅན་དྷ་ིགརྷ་མཐ་ོསླབོ་ནས་རིག་གནས་རབ་
འབྱམས་དང་།  ཨཱ་ཎ་མ་ལའ་ིམཐ་ོསླབོ་ནས་དཔལ་འབྱརོ་རིག་པའ་ིགཙྱུག་ལག་
རབ་འབྱམས།  ལྡ་ིལི་མཐ་ོསླབོ་ནས་ཉ་ིའངོ་རིག་པའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་འབྱམས་
དང་།  བདོ་རིག་པའ་ིའབྲུམ་རམས་པའ་ིསླབོ་པ་མཐར་སོན་བྱྱུང་། བདོ་དང་ཉ་ི
འངོ་གི་སདྐ་ཡིག་དཔ་ེདབེ་དང་གནའ་སྒྲུང་དཔ་ེདབེ་འགའ་བསི་རྩམོ་དང་ཡིག་སྒྱུར་
ཞུས།  བདོ་གནའ་རབས་ཀི་དཔལ་ཡོན་ཞསེ་དཔ་ེདབེ་ར་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་དང་།  བདོ་དནོ་ཐགོ་རྩམོ་བསི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཚགས་པར་
དང་དསུ་དབེ། དྲྭ་གནས་ཁག་ནང་སྤལེ་དང་སྤལེ་མྲུས་ཡིན།། 


