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དང་པོ་གཞུང་བྱིངས་ལ། “དམ་པའི་ཆོས་བསྒྱུར་བའི་ལུགས་ནི། དོན་དང་ཡང་མི་

འགལ་ལ་བོད་སྐད་ལ་ཡང་གར་བདེ་བར་གིས་ཤིག་”ཅེས་བསྒྱུར་གཞིའི་ཚིག་རིས་ཀི་རེས་

གཅོད་པའམ་ཚིག་རེས་སུ་འབང་བ་གཙོ་བོར་མི་བྱེད་པར་དོན་ལ་སེགས་པ་གལ་གནད་དུ་

བཟུང་སྟེ་རང་སྐད་དུ་གོ་བདེ་བར་བསྒྱུར་བའི་དོན་བསྒྱུར་བྱེད་ཚུལ་གསུངས།

གཉིས་པ་བར་གི་བརོད་པ་ལ། “དྷརྨ་བསྒྱུར་བ་ལ་རྒྱ་གར་གི་སྐད་ཀི་གོ་རིམས་ལས་
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མི་བསྣོར་བ་བོད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་དོན་དང་ཚིག་ཏུ་འབེལ་ཞིང་བདེ་ན་མ་བསྣོར་བར་སྒྱུར་

ཅིག་”ཅེས་བརོད་པ་སྔ་ཕི་རྣམས་བསྒྱུར་གཞིའི་གོ་རིམ་ལྟར་བསྒྱུར་ཚེ་ཚིག་དོན་འབེལ་ཞིང་

རང་སྐད་ལ་ཡང་བདེ་བར་མཐོང་ན། བསྒྱུར་གཞིའི་གོ་རིམ་རང་སོར་བཞག་སྟེ་བསྒྱུར་བའི་ཐད་

བསྒྱུར་དང་། “བསྣོར་ན་བདེ་ཞིང་གོ་བ་བསྐྱེད་པ་ཞིག་ཡོད་ན། ཚིགས་བཅད་ལ་ནི་ར་བ་བཞི་

པའམ། དྲུག་པའང་རུང་སྟེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གི་ནང་ན་གར་བདེ་བ་བསྣོར་ཞིང་སྒྱུར་

ཅིག །རྐྱང་པ་ལ་ནི་དོན་གང་སེགས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་ཚིག་དང་དོན་གཉིས་ཀ་ལ་གར་བདེ་བར་

བསྣོར་ཞིང་སྒྱུར་ཅིག་”ཅེས་བསྒྱུར་གཞིའི་གོ་རིམ་རང་སོར་བཞག་ཚེ་ཀོག་མི་བདེ་ཞིང་གོ་བ་

བསྐྱེད་དཀའ་ན། ཚིག་དོན་གཉིས་ཀའི་གོ་རིམ་བཟློག་པའམ་དཀྲུགས་ཏེ་བསྒྱུར་དགོས་པའི་

བསྣོར་བསྒྱུར་གི་གནད་དོན་གསུངས། 

བསྣོར་བསྒྱུར་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིང་གཙིགས་སུ་འཛིན་དགོས་པ་ཞིག་སྟེ་དཔེ་

ཙམ་བསྟན་ན། བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའི་རབ་བྱེད་དང་པོར། “ཆོས་རྣམས་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་ན། །འགག་

པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ཕིར་དེ་མ་ཐག་མི་རིགས། །འགགས་ན་རྐྱེན་ཡང་གང་ཞིག་

ཡིན།། དེ་ལ་ར་བ་འོག་མ་གཉིས། འགགས་ན་རྐྱེན་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན། །དེ་ཕིར་དེ་མ་ཐག་

མི་རིགས།། ཞེས་བསྣོར་བར་བལྟ་བར་བྱའོ།།”ཞེས་རོམ་བྱེད་ཀི་སྐད་རང་དུ་ཡང་རྐང་པ་ཕི་མ་

གཉིས་བཟློག་སྟེ་ཀོག་དགོས་པར་བསྟན་ཡོད། དེ་ལྟར་ན། སྐད་གཤིས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་

འགྱུར་གི་སྐད་དུ་བཟློག་དགོས་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་ནི་སྨོས་ག་ལ་དགོས། གཞན་ཡང་། དུས་

འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་དུ་ལོ་ཙཱ་བས། “འདི་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ཁྱོད་ལ་དོན་ནི་ཇི་བཞིན་

བཤད་དོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་དུས་གསུམ་ལས།།”ཞེས་ཚིག་གི་རེས་གཅོད་པ་གཙོ་བོར་མཛད་དེ་

བསྒྱུར་བ་ལ་ཆོས་རེ་བུ་སྟོན་གིས། “འདི་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ཁྱོད་ལ་དོན་ནི་ཇི་བཞིན་

བཤད་དོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་དུས་གསུམ་ལས།།”ཞེས་ཀ་ཁའི་རགས་བཀོད་དེ། “འདི་དག་ཐམས་

ཅད་བདག་གིས་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཁྱོད་ལ་དོན་ནི་ཇི་བཞིན་བཤད་དོ་དུས་གསུམ་ལས།།”ཞེས་

ཚིག་དུམ་ཕི་མ་གསུམ་པོའི་གོ་ས་བཟློག་སྟེ་ཀོག་དགོས་ཚུལ་བསྟན། དེ་ལྟར་རྒྱ་གཞུང་གི་

ཚིག་ལ་བོད་ཀི་མཁས་པ་དག་གིས་ཀ་ཁ་དང་ཨང་གྲངས་ཅི་རིགས་པར་བཀོད་དེ་གོ་རིམ་

བཟློག་དགོས་ཚུལ་བསྟན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་། 

གསུམ་པ་བརོད་པའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་ཐ་སད་དང་ཚིག་ལ། (1) “སྐད་གཅིག་
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ལ་མིང་དུ་མར་འདྲེན་པ་ནི་ལྟག་འོག་དང་བསྟུན་ལ་གར་སེགས་པ་བཞིན་དུ་མིང་ཐོགས་

ཤིག་”ཅེས་དོན་རྣམ་གྲངས་པ་དག་གོང་འོག་ལ་བརགས་ཏེ་སྐབས་དོན་གང་དུ་སེགས་པར་

གསལ་ན་དེ་ལྟར་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཆིག་བསྒྱུར་དང་། (2) “གཽཏམྱ་ལྟ་བུ་གཽའི་སྒ་ལས་ཚིག་དང་། 

ཕོགས་དང་། ་་་ རྒྱ་གར་སྐད་སོ་ན་ཞོག་ཅིག་”ཅེས་སོགས་དོན་བྱེ་བག་པར་བསྒྱུར་ན་ནོར་སོ་

ཆེ་བ་རྣམས་གང་དུ་ཡང་མ་བསྒྱུར་བར་སྤིར་འཇུག་པའི་སྒ་རང་སོར་འཇོག་པའི་སྒ་བསྒྱུར། (3) 

“གར་ཡང་དྲང་དུ་རུང་བའི་ཚིག་བྱུང་ན། ཕོགས་གཅིག་ཏུ་ཆད་པར་མི་བསྒྱུར་བར་སྤིར་སེགས་

སུ་རུང་བར་གིས་ཤིག་”ཅེས་སྤི་ལ་ཁྱབ་པའི་ཚིག་བྱུང་ན་རང་སོར་བསྒྱུར་བའི་ཚིག་ཐད་

བསྒྱུར། (4) “ཡུལ་དང་། སེམས་ཅན་དང་། མེ་ཏོག་དང་། རི་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་མིང་བསྒྱུར་

ན་ཡིད་གོལ་ཞིང་ཚིག་མི་བདེ་བ་དང་། འོལ་ཕིར་(སྤིར་)བསྒྱུར་དུ་རུང་བ་དོན་དུ་དེ་ལྟར་ཡིན་

ནམ་མ་ཡིན་གཏོལ་མེད་པ་རྣམས་ལ། མགོ་ལ་ཡུལ་ཞེའམ། མེ་ཏོག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་གང་

ལ་བྱ་བའི་མིང་གཅིག་བ་ཐབས་སུ་སྣོན་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་སོ་ན་ཞོག་ཅིག་”ཅེས་ཡུལ་དང་དངོས་

པོ་སོགས་ཀི་མིང་ལ། མེ་ཏོག་ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་དོན་གསལ་བྱེད་ཀི་ཚིག་བ་ཐབས་སུ་བསྣན་ཏེ་

མེ་ཏོག་པདྨ་ཞེས་བསྒྱུར་གཞིའི་ཚིག་དངོས་རང་སོར་འཇོག་པའི་སྒ་བསྒྱུར། (5) “གྲངས་ལ་རྒྱ་

གར་སྐད་བཞིན་དུ་བསྒྱུར་ན་”ཞེས་སོགས་ཀིས་གྲངས་སྟོན་པའི་ཚིག་རང་ལུགས་སུ་བྱས་ཏེ་

བསྒྱུར་བ། (6) “པརི་དང་། སམ། ཨུཔ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་ཏེ། ཚིག་གི་ཕད་དང་རྒྱན་ལྟ་བུར་འབྱུང་

བ་རྣམས་བསྒྱུར་ན་དོན་དང་མཐུན་ཞིང་འབྱོར་བའི་ཐབས་ནི། ཡོངས་སུ་ཞེའམ། ཡང་དག་པོ་

ཞེའམ། ཉེ་བ་ཞེས་སྒ་བཞིན་དུ་སྒྱུར་ཅིག་”ཅེས་ཚིག་གི་ཕད་དང་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་

བསྒྱུར་གཞིའི་སྒ་བཞིན་དུ་བསྒྱུར་བ། (7) “དོན་ལྷག་པར་སེགས་པ་མེད་པ་རྣམས་ནི་ཚིག་གི་

ལྷད་ཀིས་བསྣན་མི་དགོས་ཀིས་དོན་བཞིན་དུ་ཐོགས་ཤིག་”ཅེས་ཚིག་ལྷག་མའི་ལྷད་མ་བཅུག་

པར་བསྒྱུར་བ། (8) “རྣམ་གྲངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཚིག་ནི་མ་འདོམས་ན་མིང་གང་བོད་སྐད་དུ་

སྤིར་གྲགས་ཤིང་ཚིག་ཏུ་གར་བདེ་བར་གདགས་སོ།།”ཞེས་དོན་གཅིག་སྟོན་པའི་ཐ་སད་སོ་སོ་

བ་རྣམས་ལ་བོད་ཀི་སྐད་དུ་དེ་དག་དང་མཚུངས་པའི་ཐ་སད་སོ་སོ་བ་མ་རེད་ཚེ། སྤི་ལ་གྲགས་

པའི་ཚིག་སྤད་དེ་བསྒྱུར་བ། (9) “འདོམས་ན་སོ་སོར་བཏགས་པ་བཞིན་དུ་ཐོགས་ཤིག་”ཅེས་

རྣམ་གྲངས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་བོད་སྐད་དུ་ཇི་བཞིན་ཡོད་ན་དེ་བཞིན་དུ་སོ་སོར་བསྒྱུར་བ། (10) 

“སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཞེས་དང་སྐོ་ལོང་གི་ཚིག་
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གི་རིམ་པ་ནི་”ཞེས་སོགས་གང་ཟག་རྣམས་ཀི་གོ་རིམ་གང་ཞིག་རང་རང་གི་གོ་བབ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་ཞེ་ས་དང་། གཞན་རྣམས་ལ་ཚིག་འབིང་པོའམ་ངག་སྤིར་བཏང་

བ་རྣམས་སྦར་ཏེ་སྔར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལུགས་ལྟར་བསྒྱུར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་རྨང་གཞིའི་འགྱུར་

གི་རིམ་པ་གྲུབ་པ་ན། ད་གཟོད་ཞུས་པ་སྟེ་ཞུས་དག་གི་རིམ་པ་དང་། དེ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་རིམ་པ་འགྲོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།

༣། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་དོན་མཆོག་གི་སྐུ་སེར་གི་བྱུང་བ་དུ་མ་དང་འཕོས་དོན་འགའ་སྔར་

བོད་སྐད་དུ་གསུངས་པའི་བརན་འཁོར་དང་འབེལ་ཡོད་ཀིས་བིས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དག་ལས་

བངས་འདུག་པར་མངོན་པས་དེ་དག་ལ་ཡང་གཏུགས་ཤིང་། ཚིག་དོན་མང་པོ་ཞིག་དང་

འབེབས་ཆེན་པོ་དུ་མ་ཆེས་ཆེར་བསྣོར་ཅིང་དཀྲུགས་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་བོད་ཀི་བྱེད་སོ་ཁག་

གི་མིང་དང་སྐྱེས་བུའི་མཚན་ཕལ་མོ་ཆེ་བོད་ལུགས་ཉིད་གཙིགས་སུ་བཟུང་སྟེ་དབྱིན་ལུགས་

རང་སོར་བཞག་མེད། བསྒྱུར་གཞིའི་ཚིག་ཟིན་ན་མེད་པའི་ཕད་དང་རྣམ་དབྱེ་དུ་མ་ཞིག་སྐབས་

སྟོབས་ཀིས་སྦར་བ་སོགས་མདོར་ན། དོན་བསྒྱུར་ཉིད་གཙིགས་སུ་བཟུང་སྟེ་གོ་བདེ་བའི་

ལུགས་ལ་འབད་བརོན་དུ་མ་བསྟེན་ཡོད།

སྤིར་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་མཁས་པའི་སེ་ལ། གཞུང་གང་ཞིག་གི་དཀའ་གནད་

ལ་ཡིག་ཆུང་བཀོད་དེ་མཆན་འགྲེལ་འབི་བ་དང་། འགྱུར་མི་འདྲ་བ་དྲངས་ཏེ་འགྱུར་མཆན་

འགོད་པ། ཟུར་མ་ཐོན་པའམ་ཞལ་མི་གསལ་བ་ལ་སྣོན་པ་འདེབས་པ། གསལ་བྱེད་དང་ཨང་

གྲངས་བཀོད་དེ་ཚིག་དོན་གི་གོ་རིམ་བརེ་བ་སོགས་མཆན་བུ་འགོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་རིང་། 

ད་ལྟའི་ཕི་ནང་གི་ལོ་ཙཱ་བ་དག་གིས་འགོད་པའི་མཆན་བུ་ལ། མ་ཚིག་དང་སྦྲགས་ནས་དཀྱུས་

གཅིག་ཏུ་ཀོག་པ་ལ་རགས་[…]འདི་བཀོད་དེ་“དཀྱུས་མཆན་”དང་། གསལ་བར་བྱེད་པ་ལ་

རགས་(…)འདི་བཀོད་དེ་“གསལ་མཆན།” འཕོས་དོན་གསལ་བཤད་དང་སྒྲུབ་བྱེད་འབྱུང་

ཁུངས་སྟོན་པ་སོགས་ལ་“ཟུར་མཆན་”ཏེ་གཙོ་བོ་རིགས་གསུམ་དང་། ཟུར་མཆན་འགོད་

སྟངས་ལ་ཡང་ཐུང་ན་ཤོག་བུའི་ཞབས་སམ་གཤམ་དུ་འགོད་པ་དང་རིང་ན་མཇུག་ཏུ་འགོད་

པའི་སྲོལ་བྱུང་ཡོད། 

ཡིག་སྒྱུར་བས་མཆན་བུ་འདེབས་པའི་ཐད་ལ་བོད་མི་སྤི་བྱིངས་ཀིས་ཅི་ཟེར་མི་ཤེས་

ཀང་། མཆན་བུ་འདེབས་པའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ཕི་མི་རྣམས་ལ་དར་སོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དཔེར་ན། 
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འགྱུར་ལེགས་ཤོས་ཀི་བྱ་དགའ་ལན་མང་ཐོབ་མཁན་ཡིག་སྒྱུར་བ་གྲགས་ཅན་ཀན་ཏུ་རེཀ་

(Jan Kanturek)ལྟ་བུར་མཚོན་ན། བསྒྱུར་གཞིའི་དཔེ་དེབ་ཧིལ་པོར་མཆན་བུ་གྲངས་མང་

བཀོད་དེ་ཀོག་མཁན་ལ་གོ་བ་དང་སྤོ་སྣང་གསར་པ་སྦིན་པ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

དེས་བཀོད་པའི་མཆན་བུ་རྣམས་བསྡུས་ན་རིགས་བཅུ་གཉིས་སུ་འདུས་ཏེ་འགའ་རེ་ལ་ནང་

གསེས་ཀང་ཡོད། གང་ལྟར། རང་ཅག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་སྲོལ་ཡོད་མེད་མ་ཤེས་ཀང་། འདིར་

ཐོག་མའི་ཆར་དུས་ཚོད་ཅི་བས་མང་བ་ཞིག་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་སུ་བཏང་ཞིང་མཆན་བུ་རིང་

ཐུང་ ༤༣༥ ཙམ་བཀོད་དེ་རྒྱལ་དོན་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཟུར་རྒྱན་ལེགས་པོ་ཞིག་འབུལ་

ཐུབ་པའི་འབད་པ་བྱས། འོན་ཀང་། རྐྱེན་ཞིག་གི་དབང་གིས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་གནད་འདོན་པའི་

མཆན་བུ་རིང་བ་ ༢༠༠ ལྷག་ཡོངས་སུ་བསུབས་ཏེ། མཇུག་མཐར་ལྷག་མ་དག་ལས་འགའ་

ཞིག་རགས་[…]འདིའི་ནང་བཅུག་ཅིང་། སྐོར་ཞིག་རགས་(…)འདིའི་ནང་དུ་བཀོད། གཞན་མང་

པོ་ཞིག་ནི་ཞབས་མཆན་དུ་བྱས་ཏེ་བཞག་ཡོད།

༤། ལར་ནས་མཁས་པ་མཁྱེན་རྒྱ་ཅན་དག་གིས་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང་རང་གི་

མྱོང་བས་ཀང་ཡང་ཡང་གྲུབ་པ་ལྟར་རང་གིས་བིས་པའི་སྐྱོན་རྣམས་རང་གི་མིག་གིས་མཐོང་

དཀའ་བས། རོམ་པ་པོ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་དང་དཔར་ཁང་བཅས་ཀིས་རོམ་སྒིག་པ་ཚད་ལན་དག་ལ་

ཕུགས་རེ་ཟབ་མོ་བཅོལ་ཡོད་པ་དངོས་འབེལ་རེད། 

སྤིར་རོམ་སྒིག་པ་ལ་འགན་དབང་དང་དཀའ་ཚེགས་གཉིས་ཀ་ཆེ། ཤེས་མྱོང་ནི་དེ་

བས་ཀང་སྨོས་ག་ལ་དགོས། དེང་རབས་རོམ་སྒིག་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ན། བརྡ་སྤོད་ལ་མཁས་

པ་དང་། ཐ་སད་ཀིས་ཕྱུག་པ། ཚིག་ཉམས་འདོན་ཤེས་པ། བརོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ལ་རྒྱུས་ཆེ་བ། 

ཕི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཤེས་པ། དཀའ་ངལ་ལ་བསྲན་ཚུགས་པ། འཁྲུལ་བ་སེལ་བའི་སོབས་པ་

ལན་པ། དོགས་པ་སོང་བའི་སྤང་གྲུང་འཛོམས་པ། བསམ་ཚུལ་འདོན་པའི་ལྷག་བསམ་དག་པ། 

ཀོག་མཁན་ལ་དམིགས་ཐུབ་པ། སྤི་ལུགས་ལ་བསྟུན་མཁས་པ། རང་ལྟ་མཆོག་འཛིན་དང་རིང་

པ་ཁོ་ན་མཁེགས་འཛིན་མི་བྱེད་པ་བཅས་ནི་འོས་ཆོས་གཙོ་བོ་དག་རེད། འོན་ཀང་། སྐབས་

བབ་ཀི་དོན་བྱེ་བག་པ་རེ་ཟུང་ལ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འཛོམས་མི་དགོས་པ་ནི་རང་ཅག་གིས་

ལོས་ཤེས། 

རོམ་པ་པོ་དང་ལོ་ཙཱ་བས་མ་ཐོན་སར་རོམ་སྒིག་པས་སྒྲུབ་དགོས་པ་ནི། ༡། ཡིག་
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viii

ནོར་གི་རེས་བཅད་དེ་ཡོ་བསྲང་བྱེད་པ། ༢། ཡིག་འབེབས་ཀི་མཚམས་མ་ནོར་བར་ངོས་འཛིན་

པ། ༣། སྤི་དང་བྱེ་བག་གི་འགྲོ་ལུགས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་མིན་ལ་བརག་པ། ༤། བརྡ་ཆད་དམ་

ཐ་སད་ཚད་ལན་དུ་བྱེད་པ། ༥། སྐབས་དོན་དང་འཚམས་པའི་རོད་ཚིག་ནུས་པ་ཅན་འཚོལ་བ། 

༦། ཚིག་གི་ལྷག་མ་ཕྱུང་སྟེ་རོད་པ་ཚགས་དམ་པར་བྱེད་པ། ༧། ཚིག་གི་ཆད་པ་བསྐངས་ཏེ་

དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ། ༨། དགོས་པ་ལྷག་པོ་མེད་པའི་ཟློས་སྐྱོན་སོང་བ། ༩། ཚིག་གི་སྦོར་

མཚམས་དང་དོན་གི་འབབ་སོ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒིག་པ། ༡༠། ཚིག་དོན་གི་གོ་ས་བརེས་ཏེ་གོ་

བ་བདེ་བག་ཏུ་སྟེར་བར་བྱེད་པ། ༡༡། བརོད་པ་རིང་ཐུང་གི་མཚམས་རན་པར་འཛིན་པ། ༡༢། 

བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བར་སྒིག་པ། ༡༣། ཚིག་དོན་གཉིས་གཏན་ཚིགས་

དང་མི་འགལ་བར་བྱེད་པ། ༡༤། བརོད་དོན་གི་གལ་གནད་གཙོ་བོ་དཀར་ཆག་ཏུ་འདུས་པར་

བྱེད་པ། ༡༥། ཆུ་མོ་ལྷོད་ཀིས་བཞུར་བ་ལྟར་ངོས་འཇམ་ཞིང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་བའི་རྣམ་པ་

མངོན་གསལ་དུ་བྱེད་པ་བཅས་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་འབོར་དུ་མི་རུང་བའི་བྱ་བ་གལ་ཆེན་

རྣམས་རེད།

གང་ལྟར། ཕན་གིས་བྱས་པའི་ལས་འདི་ལ་ཆད་ལྷག་སོགས་ནོར་སྐྱོན་མང་དུ་བྱུང་

ཡོད་པར་གདོན་མི་ཟ་ཡང་རེ་ཞིག་བྱེད་ཐབས་གཞན་མ་བྱུང་བས། མཁྱེན་པའི་སྤན་དང་ལན་པ་

རྣམས་ལ་སིང་ནས་བཟོད་གསོལ་ཞུ་བར་འདོད་ན། ཚུལ་དེ་ཐུགས་ལ་ཅིས་ཀང་འདོགས་པར་

འཚལ་ཞུ། 

༥། སྤི་ལོ་ 2016 ལོའི་ཟླ་བ་ 6 པའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་བོད་ལོངས་མདོ་སྨད་དབུས་

སྤི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཉིད་གང་

མྱུར་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་དགོས་ཚུལ་གསུངས་པས། ཤེས་རྒྱ་དང་མྱོང་གོམས་མེད་ཀང་བཀའ་

གསུང་བཟློག་མ་ནུས་པར་ཁས་ལེན་ཞུས། དེ་ལྟར་ལས་མགོ་བརམས་ཀང་རྐྱེན་གཞན་ཞིག་

གི་དབང་གིས་ཐེངས་གཉིས་ལ་ར་དགོངས་ཞུས་ཏེ་ལས་གཞི་འདིའི་འགན་ཡོངས་རོགས་

གཞན་གིས་བངས་ན་ལེགས་པའི་བསམ་ཚུལ་སྔ་ཕིར་ཕུལ། འོན་ཀང་། བཤད་བཤད་པའི་

མཐའ་མར་ལས་འགན་ཐམས་ཅད་སར་ཡང་ཁོ་བོའི་ཕག་ཏུ་བབས་པས་སྤི་ལོ་ 2017 ཟླ་བ་ 4 

ནས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་སྲས་བ་ཀུ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་འབི་བཞིན་པའི་ལས་གཞི་ནས་རེ་ཞིག་

དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་ཁོ་བོ་གཅིག་པུས་འགན་གཙང་ལེན་ཞུས། མདོ་སྨད་དབུས་རྒྱུན་ཚོགས་
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ix

གཙོ་དགེ་བཤེས་གངས་རི་དང་། ཚོགས་གཞོན་ཆོས་འཛིན། དྲུང་ཆེ་ཆོས་འཕེལ། དངུལ་

གཉེར་ཁི་སྲོང་། བདེ་དོན་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་བཅས་སྤི་སེམས་དཀར་ཞིང་ཤེས་འཇོན་

ཟབ་པ་རྣམས་ནས་ལས་དོན་འདི་ཉིད་གཙིགས་ཆེན་དུ་བཟུང་སྟེ་སྔ་ཕིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རམ་

འདེགས་ཚད་མེད་གནང་བ་དང་། ཤེས་འཇོན་ལྷག་བསམ་ཅན་བུདྷ་སྐྱབས་ནས་ལེའུ་གསུམ་

པའི་བར་དུ་གཞི་འགྱུར་གནང་བ་བཅས་ནི་བཀའ་དྲིན་གི་གཞི་ཆེན་པོར་གྱུར། 

སྐལ་བཟང་བོད་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་ཐང་བིས་སྒྱུ་རལ་དར་སེལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷ་རིས་

སྒྱུ་རལ་བ་གྲགས་ཅན་སྐལ་བཟང་དམ་ཆོས་ལགས་ནས་ལས་གཞི་འདིར་གཙོར་དམིགས་ཀིས་

ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དཔེ་དེབ་ཅི་མང་ཉོས་ཤིང་བོད་ལོངས་མདོ་སྨད་དབུས་སྤི་ཁྱབ་རྒྱུན་

ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་བ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར། གངས་སྐྱིད་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་བོད་

ཡིག་སེ་ཚན་སོགས་སྤི་སེར་འགའ་ཡིས་ཟུར་ལྟའི་དཔེ་དེབ་ཅི་མང་ཕངས་མེད་དུ་གཡར་བ་

དྲིན་གི་ཁུར་དུ་ལི། 

ལས་གཞི་འདི་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་པའི་ཉིན་མོ་ནས་བོད་ཀི་ཤེས་རིག་ལ་དུང་ཞིང་

ཤར་ནུབ་ཀི་སྐད་དང་རིག་གཞུང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བ་ཡེ་ཤེས་སྒོལ་དཀར་

(Mariateresa Bianca)གིས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་རོགས་རམ་ཚད་མེད་གནང་། བོད་ཀི་

ཆོས་རིག་བརྡ་སྤོད་སོགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཟབ་ཅིང་ལྷག་བསམ་མཆོག་ཏུ་དཀར་བ་ཀིརིའི་བྱེས་

པ་གྲྭ་ཚང་གི་གྲོགས་ཚོང་རུ་སེངེ་དང་། གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་ཤིང་བོད་

ཀི་བརྡ་སྤོད་སོགས་ཀི་གནད་ལ་མཁས་པ་གྲོགས་མཐའ་མ་དར་རྒྱས་གཉིས་ནས་ཡིག་ཞུས་

ཀི་འགན་འཁུར་རྒྱ་ཆེར་བཞེས། ངོ་ཤེས་ལྷག་བསམ་ཅན་ཅི་མང་གིས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་

གསུམ་ནས་རིང་སྐུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་པོ་གནང་། མདོར་ན། མཐུན་པའི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་མཚན་དངོས་སུ་སྨོས་མ་སྨོས་ཀུན་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞུའོ།།

    སྤི་ལོ་ 2017 ཟླ་བ་ 12 ཚེས་ 22 ཉིན། 

          ཤེས་རབ་དར་རྒྱས་ཀིས།



སྒྱུར་བ་པོའི་གཏམ།

x
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1

སྔོན་གེང་།

ཁོ་བོ་བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་དང་ཁ་བལ་ནས་མི་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་འདས་ཤིང་། ཧི་

མ་ལ་ཡའི་རི་གྲོང་ཀ་ལིམ་པོང་(Kalimpong)1ཞེས་པར་འཚོ་སོད་བྱེད་པའི་མི་རྒན་བགྲེས་

སོང་ཞིག་ཡིན། ས་དེའི་རི་སང་དུ་ཡོད་པའི་ངའི་ས་ཁང་སྤི་ལ་སྟག་མཚེར་སྤོ་ཁང་ཞེས་

བཏགས་ཡོད། དེ་ལྟར་བཏགས་པ་ནི། རང་ཉིད་གང་དུ་སྐྱེས་ཤིང་ཡབ་མེས་རྣམས་དུས་རབས་

མང་པོར་འཚོ་སོད་བྱ་སའི་ཡུལ་གྲོང་སྟག་མཚེར་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ཕིར་དྲན་བྱ་བའི་ཆེད་དང་། དེ་

ལ་བཅངས་པའི་བརེ་ཞེན་མཚོན་པའི་སད་ཡིན། དེ་ལྟ་ནའང་། ཉེ་ལམ་2ངའི་སྤུན་མཆེད་སྤི་ནོར་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གནས་འདིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ་ནས་བཟུང་། ༸གོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྤོ་ཁང་ཞེས་ཡུལ་མི་ཀུན་ལ་གྲགས་ཡོད།  

ས་དེའི་ལེ་བརྒྱད་བགྲོད་ལམ་3ཞེས་པ་དང་བར་ཐག་མི་རིང་བའི་མཚམས་ན། ངེད་

ཚང་ལ་ལོན་ཤིང་གིས་ཁེངས་པའི་སྐྱིད་གིང་ཞིག་ཡོད། གིང་ག་དེ་ནས་འབས་ལོངས་དང་བལ་

ཡུལ། འབྲུག་བཅས་ཀི་ཕོགས་སུ་རྒྱང་ལྟ་བྱེད་པ་ནི་ངའི་གོམས་གཤིས་ཤིག་ཡིན། གནམ་ངོ་

ཧ་ཅང་དྭངས་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱིད་གིང་དེ་ནས་ཕར་བལྟས་ན། འཛམ་གིང་གི་རི་བོ་མཐོ་ཤོས་

1  Kalimpong ཞེས་པ་ལ། བཀའ་བོན་སྦུག་དང་ཀ་ལོན་སྦུག་གམ་ཀ་སྦུག་ཅེས་སོགས་ད་ལྟའི་ཡིག་ཆ་

དག་ཏུ་རྒྱུགས་ཆེ་ལ། རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་དུ་ཀ་ལིང་སྦུག་ཅེས་གསལ། ཀརྨ་དཔལ་ལན་ཆོས་

རྒྱལ་(1871-1942)གིས་ 1909 ལོར་འབས་ལོངས་ཁུལ་ལ་གནང་བའི་སོང་ཡིག་མགོ་བརོད་དུ་ཀ་ལོན་སྤུང་

ཞེས་བིས།

2   ༸གོང་ས་མཆོག་སྤི་ལོ་ 2011 ལོར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ་དེ་ཉིད་གསུངས།

3   ལེ་བརྒྱད་བགྲོད་ལམ་ཞེས་པ་ནི། བཀྲ་ཤིས་བག་གཙང་པོ་(Teesta River)ནས་བརིས་པའི་མེ་ལེ་

(mile)བརྒྱད་ཀི་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་ལམ་གནས་དེ་ལ་བཏགས་པའི་མིང་སྟེ། ཀ་ལིམ་པོང་ནི་བཀྲ་ཤིས་

བག་གཙང་པོ་ནས་བརིས་པའི་མེ་ལེ་བཅུའི་མཚམས་དང་། སྟག་མཚེར་ཚང་ནི་ཀ་ལིམ་པོང་གྲོང་བརྡལ་གི་

དཀིལ་དབུས་ནས་བརིས་པའི་མེ་ལེ་གཉིས་ཀི་མཚམས་སུ་ཡོད།
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རྣམས་ཀི་གསུམ་པར་བརིས་པའི་གངས་ཆེན་རོང་ལྔ་4ཞེས་པ་དེ་མཐོང་ལ། རི་ཆེན་དེ་ནི་རེ་མོ་

གངས་ཀིས་གཡོགས་ཤིང་མཐོ་ཚད་ལ་ཧེ་ཁི་ (feet) 28,146 ཡོད་པ་ཞིག་སྟེ། སང་པ་བོད་

ཀི་ཡུལ་ལོངས་ཆེན་པོ་དེའང་རི་བོ་དེ་ཉིད་ཀི་རྒྱབ་ཕོགས་སུ་ཡོད། དེ་ནི་དྲན་ངོགས་ཀི་སྣང་

བརན་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་སྐལ་བ་མེད། ངས་རང་གི་སོད་གནས་ཀི་ཟུར་དུ་ཐུག་པ་

ལས་བཟོ་བྱེད་སའི་གནའ་བོའི་ལུགས་ཀི་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་གཉེར་ཏེ། དེའི་ཡོང་འབབ་ལ་བརེན་ནས་

འཚོ་བ་སྤིར་བཏང་བ་ཞིག་སྐྱེལ་བཞིན་ཡོད། དེར་བརེན། ས་འདིའི་མི་རྣམས་ཀིས་ཁོ་བོར་ཀ་

ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་ཞེས་འབོད་ཅིང་ངོས་འཛིན་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་བྱེད།

དུས་རྒྱུན། ང་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཞི་པ་ཙམ་སྟེ་སྨག་མ་དྭངས་པའི་སྐབས་སུ་མལ་

ལས་ལངས་ཏེ་འཚིག་ཇ་ཕོར་པ་གང་བཟོས་རེས། བོད་དང་ངེད་སྟག་མཚེར་ཚང་གཉིས་ལ་

མགོན་སྐྱབས་གྲོགས་དན་གནང་བའི་ལྷ་སྲུང་དཔལ་ལན་འདོད་ཁམས་བདག་མོར་གསོལ་

མཆོད་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་ནི། མ་ཅིག་སྲིད་གསུམ་བདག་མོས་འདས་པའི་མི་ལོ་དེ་དག་གི་རིང་

ང་ཉེན་ཁའི་གནས་ལས་བསྐྱབས་ཤིང་མགོན་སྐྱབས་དང་སོང་གྲོགས་བར་མེད་དུ་གནང་བའི་

དབང་གིས་ཡིན། ཞོགས་པ་རེ་རེར་ནམ་མ་གསལ་གོང་གི་ལྷིང་འཇགས་ཁོད་ངས་ངང་སྒུག་

བྱེད་པ་ནི། ཤར་རིའི་རེ་ནས་ཉི་ཟེར་ལམ་ལམ་དུ་འཕོ་བ་དང་། མུན་པ་དྭངས་ནས་རི་ཚོགས་

གསལ་ལེར་མངོན་པ། ཕོ་རོག་གི་སྐད་སྒ་ལྷང་ངེར་འབྱིན་པ་བཅས་ཡིན། ངའི་དྲན་ངོགས་སུ་

ཤྭ་འོད་བརྡོལ་བ་ལྟར་འགོག་མེད་དུ་འཕོ་བ་ནི། འདས་ཟིན་པའི་ལོ་ཟླའི་ཁོད་ཀི་འབེལ་ཡོད་མི་

སྣ་དང་། ས་གནས། བྱུང་བ་བཅས་ཀི་སྣང་བརན་སྣ་ཚོགས་ད་ལྟ་མིག་ལམ་དུ་འབྱུང་བཞིན་པ་

ལྟར་འཆར་བ་དེ་རེད། དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ནི་མངོན་སུམ་པ་ལྟར་འཆར་ཤུགས་ཆེ་ལ། དུ་

མ་ཞིག་ནི་རབ་རིབ་ཙམ་ལས་མི་འཆར། ད་ལྟ་ངས་དྲན་ངོགས་ནས་མཐོང་བ་ནི། ང་སྐྱེས་སའི་

ཡུལ་གྲོང་དང་ང་འཚོ་སའི་ཁོར་ཡུག །ང་བརེ་ཞིང་འགྲོགས་སའི་གཉེན་ཉེ་དང་མཛའ་བཤེས་

ཀི་ངོ་རིས། ངས་མཐོང་བའི་རི་རྒྱུད་དང་གཙང་ཆུ། ད་དུང་ང་ཉུལ་སའི་ཁོམ་སྲང་དང་། ངའི་

4   དབྱིན་སྐད་དུ་འདི་ལ་ Kanchenjunga དང་ Kang Chen Junga ཞེས་བིས་འདུག་ཅིང་། འགྲེལ་

བཤད་རྣམས་སུ། རི་ཆེན་དེ་ལ་རེ་མོ་ལྔ་ཡོད་ཅིང་ཁ་བ་བསགས་པའི་གངས་ཀི་མཛོད་ལྟ་བུར་གྱུར་པས་དེ་

ལྟར་བརོད་པར་བཤད། དེས་ན། གངས་ཆེན་རོང་ལྔའམ་གངས་ཆེན་མཛོད་ལྔ་ཞེས་གང་བིས་ཀང་འབབ་ས་

ནི་དེ་ཉིད་དོ།།
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ཨ་མས་བཏུང་ཆུ་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ནས་བགྲོད་པའི་རྣམ་པ་བཅས་རེད། ད་དུང་། ངའི་གཅུང་པོ་ལྷ་

མོ་དོན་གྲུབ་འཁྲུངས་པའི་དུས་5ཏེ་ས་ཁུལ་ཚོང་འདུས་ཀི་ཁོམ་ཚོགས་ཚུགས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་

དང་། ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀིས་གོག་འགྲོས་ཙམ་ལས་མི་ཐུབ་པའི་སྐབས་སུ་ངེད་ཚང་ལ་ཕེབས་

པའི་མགྲོན་པོ་རྒྱུས་མེད་གཡུ་ཡི་རྣ་རྒྱན་ཅན་དེ་དག་གསལ་པོར་དྲན། དེར་མ་ཟད། ཕ་མ་སྤུན་

མཆེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཨ་མདོའི་ཡུལ་ནས་སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་ཁ་གེས་ཏེ། བོད་མཐོ་སང་གི་

བགྲོད་ལམ་རིང་མོ་བཞོན་རའི་འགྲོས་ཀིས་བཅད་ནས་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཕོགས་སུ་རྒྱང་

བཞུད་བྱས་པའི་ཟླ་ངོ་དེ་དག་ཀང་ངའི་ཡིད་ངོགས་ན་གསལ་ལེར་ཡོད། 

ངེད་ཅག་བོད་དབུས་ཁུལ་གི་ས་མཚམས་བརྒལ་མ་ཐག་6ངའི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་

དོན་གྲུབ་མཆོག་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཡིན་པའི་གཞུང་འབེལ་གསལ་

བསྒགས་བསྐྱངས་པ་ནས། སྔོན་གི་ཨ་མདོའི་ཞིང་གྲོང་གི་ཁྱིམ་ཚང་དཀྱུས་མ་དེ་ད་གཟོད་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡབ་གཞིས་སུ་གྱུར། དེ་ལྟར་ངེད་ཅག་གི་འཚོ་བའི་གནས་བབ་ལ་

ཕིར་སྣུར་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་འགྱུར་ལོག་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཏེ། ངེད་ཚང་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལའི་གཤམ་

ཕོགས་སུ་ཁང་མིག་ལྔ་བཅུ་ཅན་གི་ཁང་ཆེན་ཞིག་ཏུ་འཚོ་སོད་བྱེད་མགོ་ཚུགས། པོ་ཏ་ལ་ནི་

བོད་ཀི་ཁང་བརེགས་མཐོ་ཤོས་དེ་ཡིན་ལ། ངའི་ནུ་བོ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་པོ་ཏ་ལའི་ཡང་

ཐོག་ཏུ་བཞུགས། ཁོང་ལ་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀིས་གཟིགས་རོག་དང་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་

གི་བ་གྲྭ་སྐོར་ཞིག་ཀང་ཡོད། [རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ངའི་ཡབ་ཆེན་གཉིས་ཀིས་]

འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་ཏེ། ང་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀི་སོབ་

5  རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པའི་འཁྲུངས་ཚེས་ནི། ཤིང་ཕག་བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ དང་ཨམ་རིས་ཀི་ཟླ་བ་ ༦ 

ཚེས་ ༦ སྟེ་སྤི་ལོ་ 1935 ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 6 གཟའ་སེན་པ་ཡིན། སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་རང་རྣམ་དབྱིན་ཡིག་

མར། བོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་པ་ལྔ་དང་དྲུག་གཉིས་ནི་ཨ་མྱེས་སྐྱེས་རི་མཆོད་པའི་དུས་ཆེན་ཡིན་ཞེས་གསལ་

ཏེ་འདི་ནི་ཨམ་རིས་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ།།

6  <<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>ལས། “ལྷ་ས་ནས་ཉིན་བཅོ་ལྔ་འགངས་ཁད་ཡོད་ས་ཁ་

ཚང་ལ་བརྒྱབ་སྟེ་འབུམ་ཆེན་ཞེས་པའི་གྲོང་སེ་དེར་འབྱོར། ས་གནས་དེར་བོད་གཞུང་དཔོན་རིགས་ཤིག་ནས་

དགའ་བསུ་ཞུས་ཏེ་མཇལ་རེན་ཁ་བཏགས་དང་། མཎྜལ་རེན་གསུམ་བཅས་བཏེག་བྱུང་། སྐབས་དེར་ངའི་ཕ་

མ་གཉིས་ཀིས་ང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སྲིད་ཡིན་པའི་གནས་ལུགས་ཐོག་མར་མཁྱེན་པ་ཡིན་སྟབས་འདི་འདྲ་

དངོས་གནས་ཨེ་བདེན་ནམ་སམ་པའི་དགའ་སྤོ་ཆེན་པོ་བརོད་མི་ཤེས་པ་བྱུང་བ་རེད།”ཅེས་སོགས་གསལ།
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སྟོན་ཞབས་ཞུ་བར་གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་[སྟེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་སྦོང་ལ་གཏོང་བའི་

དུས་ཤར་]བ་ནས་བཟུང་ངའི་མི་ཚེ་ལའང་སྔ་ན་མེད་པའི་འགྱུར་ལོག་ཆེན་པོ་བྱུང་།

ཆེས་སྤོ་སྣང་ལན་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་ཁོད། ངའི་སེམས་སུ་རྐྱེན་ངན་གོད་

ཆག་དེ་དང་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་མི་འབྱུང་ངམ་སམ་པའི་བོ་དོགས་ཤིག་སྐྱེ་མ་མྱོང་། དེ་ལྟ་ནའང་། 

སྤི་ལོ་ 1950 ལོར་བོད་ཤར་ཕོགས་ཁམས་ཁུལ་གི་ས་གནས་གཙོ་བོ་ཆབ་མདོར་རྒྱ་དམར་

གུང་ཁན་གིས་ཚུར་རྒོལ་བྱས་ཤིང། ཁོ་པ་ཅག་གིས་བཤད་པའི་7གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་

བདུན་ཞེས་པ་ལ་བཙན་དབང་གིས་མིང་རགས་འགོད་དུ་བཅུག །དེ་ནས་ཀང་ཟླ་ཤས་ལས་མ་

སོང་བར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་ཟེར་བས་ལྷ་སར་དཔུང་འཇུག་བྱས་པར་

མ་ཟད། བོད་ནི་“མེས་རྒྱལ་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ”འི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཞེས་ཀང་དྲིལ་བསྒགས་བྱས། 

རྒྱ་ནག་གི་དམག་སྤི་ཀྲང་ཅིན་ཝོའུ་(Zhang Jingwu)ཟེར་བས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་

པོས་ཅོག་ཙེའི་སྟེང་ཁུ་ཚུར་གིས་གཞུ་ཞོར། བོད་ཀི་སྲིད་ཚབ་ཀླུ་ཁང་བ་དང་སྲིད་ཚབ་བ་མ་བོ་

བཟང་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ཨ་རི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀི་ལག་ཆ་ཡིན་ལུགས་ཀི་ཉེས་འཛུགས་

དང་། སྲིད་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ཀི་སྲོག་ལ་ཡང་ཉེན་ཁ་ཡོང་བའི་འཇིགས་སྐུལ་གི་རྣམ་པ་དེ་དག་

ད་དུང་ཡང་ངས་གསལ་པོར་དྲན། སྤི་ལོ་ 1952 ལོར་ངའི་རང་དབང་ལ་ཚོད་འཛིན་ཐེབས་

ཚབས་ཇེ་ཆེར་གྱུར་པ་དང་། དམངས་ཁོད་དུ་རྒྱ་ནག་གི་བྱེད་སྤོད་ལ་མ་རངས་པའི་ཁོང་ཁོའི་

རྣམ་འགྱུར་སྔར་ལྷག་འཕེལ་བའི་སྐབས་དེར། ང་རར་བཞོན་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བོས་བྱོལ་བྱས། 

རྒྱ་གར་ནས་ངས་བོད་ཀི་དཀའ་སྡུག་ཐོག་རྒྱལ་སྤིའི་དོ་སྣང་འདྲེན་ཐབས་ཀི་འབད་བརོན་དང་། 

མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པར་མ་ཟད། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ལ་ཡང་བོད་ཀི་

གནས་བབ་ཇི་བཞིན་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་རེ་ཞུའི་ཕག་བིས་རིམ་

པར་ཕུལ།

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་ལ་

7  སྤི་ལོ་ 2016 ལོར་བོད་ཀི་དུས་བབ་གསར་ཁང་གིས་དྲིས་པའི་ལན་ཞིག་གི་ཞོར་དུ། “གྲོས་མཐུན་དོན་

ཚན་བཅུ་བདུན་དེ་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་ལེའུ་ཝུའེ་ཧན་གཉིས་ཀིས་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་བིས་པ་ཞིག་ལས་བོད་པར་

གྲོས་བྱས་ནས་བཞག་པ་ཞིག་མ་རེད།”ཅེས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་གསུངས་ལ། འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་

དབང་རྒྱལ་གིས་ཀང་དེ་ལུགས་གསལ་བར་བིས།
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འགོག་རྒོལ་བྱེད་པའི་གསང་བའི་དཔུང་སེ་སྔར་ལྷག་འཕེལ་བའི་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ། ཨ་རིའི་

གསང་བའི་ལས་ཁུངས་(CIA)8ཀི་མི་སྣས་ང་བཙལ་ཏེ་དམག་སྦོང་དང་གོ་མཚོན་གི་མཐུན་

རྐྱེན་སྦར་ནས་བོད་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་འདོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོ་དང་བོད་ཀི་གསང་བའི་དཔུང་

ཁག་གི་མགོ་ཁིད་ཚོའི་བར་དུ་འབེལ་ལམ་འཛུགས་དགོས་ཚུལ་གསུངས། གནས་སྟངས་དེའི་

དབང་གིས། ངས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་མི་ཚེའམ་འཚོ་བ་གཉིས་སྐྱེལ་དགོས་བྱུང་། དེ་དག་ལས་

གཅིག་ནི་ཀུན་གི་མིག་མདུན་དུ་འཚོ་བ་སྤིར་བཏང་བ་ཞིག་བསྐྱལ་རྒྱུ་དང་། གཞན་དེ་ནི་མི་སྣ་

ཉུང་ཤས་ཙམ་ལས་གཞན་སུས་ཀང་མི་ཤེས་པའི་མི་ཚེ་ཞིག་སྐྱེལ་དགོས་བྱུང་བ་དེ་རེད།

སྤི་ལོ་ 1959 ལོར་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ལ་ཉེན་

གཡོལ་དུ་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་། བོད་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་ཉིད་འཕོ་རིམ་འཕོར་ཇེ་ཞན་ནས་ཇེ་

སྡུག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། བོད་ཁམས་ཧིལ་པོ་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའི་བཙོན་ར་ཆེན་

པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་འཇིགས་སྐྲག་དང་གཉན་འཕང་གི་གཡང་དུ་

ལྷུང་། གནས་སྟངས་དེའི་ངང་ནས་ཕལ་ཆེར་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཞིག་འདས་ཀང་། རྒྱ་ནག་དང་

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་བར་ལ་འབེལ་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། དེ་ལྟ་ནའང་། ཏིན་ཞའོ་ཕིན་

གིས་སྲིད་དབང་བཟུང་ནས་ཅང་མ་འགོར་བའི་སྐབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1979 ལོར་ང་པེ་ཅིན་དུ་འབོད་

འགུག་བྱས། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ལོ་མང་རིང་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱས་ཏེ། བོད་ཀི་དཀའ་རོག་

སེལ་བའི་ཐད་རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་མགོ་ཁིད་ཚོར་ཐུག་འཕད་ཀིས་གྲུབ་འབས་ལན་པའི་གྲོས་

བསྡུར་དང་། བོད་མིའི་མངོན་འདོད་དེ་ཉིད་ལུགས་མཐུན་གི་ཐོབ་ཐང་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་

ཡོང་ཐབས་ལ་གོ་བསྐོན་དང་གསལ་བཤད་ཞུས་ཤིང་། རྒྱ་དཔོན་ཚོས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཀིས་བོད་དུ་ཕིར་ཕེབས་ཐབས་ལ་གྲོས་བསྡུར་ཞུ་དགོས་ཚུལ་བཅས་

ནན་བརོད་བྱས། དེ་ལྟར་ཡར་སྐྱེད་ཀི་ཕན་འབས་མེད་པར་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་གྲོས་བསྡུར་

རིམ་པར་བྱས།

8  ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་གཉེར་བའི་གསང་བའི་སྒིག་འཛུགས་སམ་ལྷན་ཁང་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་

ནས་གཅིག་སྟེ་ CIA ཞེས་པ་ནི། Central Intelligence Agency ཞེས་པ་སྟེ། གསང་བའི་སོ་ནས་ཕིའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་མཁོ་བསྡུ་བྱེད་པའི་ལྷན་ཁང་ཞིག་རེད། ཨ་རིའི་གསང་བའི་སྒིག་འཛུགས་གཞན་

དེ་ནི། ཉེས་དོན་བརད་གཅོད་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཉེན་རོག་ལྷན་ཁང་ FBI ཞེས་པ་སྟེ་ Federal Bureau of 

Investigation ཞེས་ཟེར་བ་དེ་རེད།
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བོད་ནི་ད་དུང་ཡང་དཀའ་རོག་གི་གནས་ལས་ཐར་མེད། དེ་ཡང་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་། 

བོད་ཀི་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེ་ལ་བསྒོན་ཏེ་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་བཞིན་པ་དང་། བོད་ནང་ས་གནས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པ་ལ་དམ་

དྲག་ཆེ་བ། བོད་རིགས་ལ་ཕིར་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་ཅི་དགར་མི་སྤོད་པ། བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་

བོད་ནང་གཉེན་འཕད་དུ་འགྲོ་བར་ཆོག་མཆན་ཐོབ་དཀའ་བ་སོགས་དཀའ་སྡུག་གི་ན་ཟུག་

མ་སངས་པར་སྔར་བཞིན་གནས་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་། ང་ཚོས་རེ་བ་བྱེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་

པ་ག་ལ་ཡིན། དེ་ལ་ཉེ་བའི་ཆར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ནས་སྲིད་ཕོགས་ཀི་སྐུ་དབང་

རིས་སྤོད་གནང་ཞིང་། མི་རབས་གསར་པས་ངེད་ཅག་རྒན་རབས་དག་གིས་ཕག་ཏུ་བངས་

པའི་ལས་ཁུར་རྣམས་རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་ཆ་མི་དམངས་ཀིས་དམངས་

གཙོའི་ལམ་ནས་ལོ་ན་གཞོན་ཞིང་རྣམ་དཔོད་དང་ཤེས་ཡོན་གཉིས་ལན་གི་སྲིད་སྐྱོང་ཞིག་ཀང་

འོས་འདེམས་ཞུས་ཡོད། ངས་སྲིད་སྐྱོང་དང་ཁོང་གི་ཕག་རོགས་ཚོས་འདས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་

ལས་བསབ་བྱ་བངས་ཏེ་དཀའ་རོག་རིང་པ་རྣམས་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག་འཚོལ་

རེད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ངས་འདིར་༸གོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་

སྲིད་དུ་ངེས་རེད་བྱུང་བའི་སྐབས་ནས་བརམས་པའི་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མ་རྣམས་ཇི་བཞིན་

གསལ་བའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་བིས་ཏེ། རང་ཉིད་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་འཁོར་ནང་

མ་དང་ཁོང་གི་སྲིད་ཕོགས་ཀི་སོབ་སྟོན་ཞབས་ཞུ་བ། ཕིའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཕི་འབེལ་མགྲིན་

ཚབ་པ་བཅས་བྱེད་མྱོང་བའི་གཅེན་པོ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་སྔོན་གི་བྱུང་བ་རྣམས་ཇི་བཞིན་བརོད་

འདོད་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནི་བིས་ན་ན་ཟུག་སྦྲུམ་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་དང། བཤད་ན་འཁོན་འགྲས་

སོང་བའི་སྒྲུང་གཏམ་ཞིག་སྟེ། དེས་ནི་བོད་རིགས་དང་རྒྱ་རིགས། རྒྱ་གར་བ་དང་ཨ་རི་བ། ཨ་

རིའི་གསང་བའི་སྒིག་འཛུགས་བཅས་ཀུན་ལ་ཕོག་ཐུག་སྦིན་ངེས་ཡིན། 

ངེད་ཅག་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། དུས་སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེར་གཞན་གི་བསླུ་

བིད་འོག་ཚུད་མྱོང་ཡང་། བྱུང་བ་དེ་དག་ཇི་བཞིན་བརོད་ན་འབེལ་ཡོད་ཀིས་དགའ་མོས་མི་

བྱེད། ཁོ་བོ་རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ནའང་། སྐྱོན་བརོད་ཕོག་མྱོང་བའི་མི་ཞིག་སྟེ། སྐབས་རེར་

རང་ཉིད་ཀིས་བདམས་པའི་ལས་ཀ་དང་ཐབས་ཇུས་ལ་གཞན་གིས་མོས་མཐུན་མེད་པར་སྐྱོན་
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བརོད་ཞུས་ཤིང་། མཚམས་རེར་གཞི་མེད་ཀི་ཉེས་འཛུགས་ཀང་ཕོག་མྱོང་། གང་ལྟར། ངས་

དཔེ་དེབ་འདི་ལ་བརེན་ནས་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་འཁྱོག་བཤད་ལ་ཐེར་འདོན་དང་ཡོ་བསྲང་

བྱེད་འདོད་ལ། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ཚེ་ད་ལྟ་གནད་ཅན་དུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་མི་ཐོག་གསར་པ་

འདིས་ལམ་ནོར་ལོག་ཤེས་བྱེད་མི་ཐུབ། 

ཞོགས་པ་རེ་རེར། ངས་མིག་ཟུང་བཙུམས་ཏེ་ཉི་འོད་ལ་རེ་སྒུག་བྱེད་སྐབས། གཅེས་

སྲོག་ཤོར་བའི་འདས་པོ་རྣམས་དང་གཏོར་བཤིག་ཐེབས་པའི་དགོན་སེ་སྣ་ཚོགས། མེ་ལ་

བསྲེགས་པའི་ཆོས་ཀི་གེགས་བམ། བཙོན་རར་ཚུད་པའི་འབངས་མི་དཀྱུས་མ། བཙན་འཕོག་

བྱས་པའི་ར་ཆེའི་རྒྱུ་ནོར་བཅས་ངའི་སེམས་ངོར་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་འཆར་ལ། བོད་

ཀི་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཁོད་གཅེས་སྲོག་ཤོར་བའི་ཉེས་མེད་གཞུང་དྲང་ཚོའི་ངོ་རིས་རྣམས་

ཀང་ད་དུང་མིག་ལམ་དུ་གསལ་བར་འཆར། ཁོང་ཚོ་ནི་འཇིག་རེན་དང་བལ་ཟིན་ལ། ངའི་

སེམས་པ་ནི་སྐྱོ་སྡུག་གིས་ཀུན་ནས་མནར། ངས་རང་ཉིད་ཀི་སེམས་ངོར་ཤར་བའི་འདས་པོ་

རྣམས་ཀི་མིང་རྣམས་ཇི་བཞིན་དྲན་ཐབས་བྱས་ཀང་དྲན་ཤེས་ལ་རྒས་ཉམས་ཕོག་མགོ་ཚུགས་

ཟིན་པས། ན་གཞོན་སྟོབས་ཤུགས་ཅན་དེ་དག་གི་མིང་རེ་རེ་བཞིན་མི་དྲན་ཡང་། ངས་འདིར་

ལོ་རྒྱུས་འབི་བ་ནི་འདས་པོ་དེ་དག་ལ་གུས་བརི་མཚོན་ཞིང་ཕིར་དྲན་བྱ་བའི་སད་ཡིན་ནོ།།
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ལེའུ་དང་པོ།  སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོ་དང་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་།

9

ལེའུ་དང་པོ། 

སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོ་དང་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་།

ངེད་ཅག་བོད་རིགས་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆར་བཀོད་དེ་ཉར་ཚགས་ཡག་

པོ་ཞིག་གཏན་ནས་གནང་ཐུབ་མེད་ལ། ང་ཚོར་ཡོད་པའི་ཕག་དཔེ་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་ཆོས་གཞུང་དང་། གཞན་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་རིམ་བྱོན་ཐེ་བའི་

བོད་ཀི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ལ་ཚད་བརྒལ་གི་བསྟོད་པ་ཕུལ་བའི་རིགས་ཏེ། དེ་རྣམས་སུ་དག་

སྣང་དང་རྨི་ལམ་དང་ལྷ་འདྲེ་དང་གྲུབ་རགས་ཀི་ཚུལ་ཏེ་བོས་བཏགས་ཀིས་ཁེངས་ཡོད། ཆེས་

གནད་དོན་དུ་གྱུར་པ་ནི་དམངས་ཁོད་ཀི་བོད་རིགས་དཀྱུས་མ་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་འགོད་

བྱས་མེད་པ་དེ་རེད། སྤིར་བོད་ཀི་སེར་མོ་བས་ཡི་གེ་འབི་ཀོག་ཤེས་ཀང་འབངས་མི་ཕལ་པ་

རྣམས་ཡིག་རྨོངས་པ་ཡིན་པ་ལྟར་ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀང་དེ་མཚུངས་ཡིན།

ངས་ངེད་ཚང་གི་ཡབ་མེས་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་གང་ཤེས་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་རང་ཉིད་ཀི་ཡབ་

ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་གི་ཞལ་ནས་ཐོས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། ཡབ་ཆེན་གིས་གང་མཁྱེན་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀང་མི་རབས་ནས་མི་རབས་སུ་བརྒྱུད་པའི་ངག་རྒྱུན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་ལོ་

རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆར་བརེན་ནས་མཁྱེན་པ་ཞིག་མ་རེད། ཡབ་ཆེན་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ངེད་

ཅག་གི་མེས་པོ་གོང་མ་ཚོ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་གི་དཔུང་དམག་གི་རྒྱུད་པ་ཡིན་ལ། ཆོས་

རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སམ་པོ་ནི་སྤི་ལོ་ 608 ནས་ 650 བར་བོད་ལ་མངའ་དབང་སྒྱུར་མཁན་དང་། 

བོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ལམ་མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་སུ་སྟེན་

པའི་ཆོས་རྒྱལ་གི་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་དུས་སྐབས་ནི་སང་པ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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བོད་ཀི་མངའ་ཐང་དགུང་དང་མཉམ་པའི་སྐབས་ཉིད་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན།

ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སམ་པོས་ཐང་རྒྱལ་རབས་(618-907)ཀི་རྒྱ་རེ་ཐང་ཐེ་ཙུང་གི་

སྲས་མོ་ཝུན་ཤིང་ཀོང་ཇོ་དང་། བལ་བཟའ་ཁི་བཙུན་གཉིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཏེ་བོད་ཡུལ་དུ་དམ་

པའི་ཆོས་སེལ་བར་བཤད་ཅིང་།  དེང་གི་སྐབས་སུའང་བོད་རིགས་ཚོས་ཁོང་ནི་སིང་རེའི་ལྷ་

མཆོག་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དང་། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་ནི་རྒྱལ་ཡུམ་རེ་བཙུན་སྒོལ་མའི་

རྣམ་སྤྲུལ་དུ་འདོད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་ལུགས་ལ་དར་ཆེ་བའི་རེན་གཙོ་ཀུན་ལས་ཆེས་

བྱིན་རླབས་ཀི་ཚན་ཁ་འབར་ཞིང་དད་རེན་གི་མཆོག་ཏུ་བརིས་པ་ནི། བཙུན་མོ་གཉིས་ནས་

ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་ལ་རེན་སྐལ་དུ་སྤན་དྲངས་པའི་ཇོ་བོ་རྣམ་གཉིས་རེད། རེན་གཙོ་དེ་གཉིས་རྒྱ་

ནག་དམར་པོའི་དབང་སྒྱུར་འོག་ར་གཏོར་མ་ཐེབས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་ཆེས་ཉུང་ངུ་ཙམ་

ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་ཁོད་ཀི་གཅིག་སྟེ་ད་ལྟ་ཡང་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་དག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད། 

ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སམ་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དེ་ནས་མར་བརྒྱུད་པའི་རྒྱལ་པོ་དུ་

མ་ཞིག་ཀང་འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་འདོད་ལ། ཐུབ་པའི་བསྟན་

པ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་བོད་ཀི་གཞུང་ཆོས་(State religion)སུ་གྱུར། འོན་ཀང་། སྔོན་གི་བསྐལ་

བཟང་གི་དུས་སྐབས་དེ་ཉིད་ཡུན་རིང་དུ་གནས་མ་ཐུབ། དེ་ལ་དུས་རབས་རིམ་སོང་གི་བར་

སྐབས་རྣམས་སུ་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི་བར་དམག་འཁྲུག་ཡང་ཡང་བྱུང་བར་མ་ཟད། བོད་ཀིས་

སོག་དམག་ལ་གཡུལ་བཤམས་པའི་དུས་སྐབས་ཀང་མང་དུ་བྱུང་། དེ་ལྟ་བུའི་གཡུལ་འགེད་

ཁོད་བོད་དམག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ནི་ཉུང་ཉུང་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། སྤི་ལོ་ 763 ལོར་མཚོན་

ནའང་། བོད་དམག་གིས་དུས་ཐུང་ནང་དེང་སྐབས་ཀི་ཤི་ཨན་(Xi’an)གྲོང་ཁྱེར་ཆགས་ས་

དང་ཁད་ཉེ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་ཁང་ཨན་(Chang’an)བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཐང་གི་གོང་མ་

ཡང་རྒྱལ་ས་ནས་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཀང་དམག་འཐབ་

མེད་པར་ཡུལ་ཁམས་ཞི་འཇགས་སུ་གནས་པའི་དུས་སྐབས་ནི་ཆེར་མ་བྱུང་། དེའི་རེས་ཀི་

དུས་རབས་དུ་མའི་ནང་སོག་པོས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་རིམ་པར་བྱས་ཏེ། སྤི་ལོ་ 1252 ནས་

བོད་དུ་བྱུང་བའི་སོག་པོའི་ཤུགས་རྐྱེན་ནམ་དབང་ཤུགས་སུ་བརོད་ཆོག་པའི་གནས་བབ་དེ་

ཚད་མཐོར་བསེབས། འོན་ཀང་། ཆིངས་འཇོག་ཆིངས་དོན་ལྟ་བུའི་ངོ་བོའི་ཐོག་བོད་ཁམས་དེ་

ཉིད་སོག་པོ་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀི་རྒྱལ་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའི་སྐབས་ཤིག་ནི་ནམ་ཡང་བྱུང་མེད་ལ། 



ལེའུ་དང་པོ།  སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོ་དང་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་།
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སོག་པོའི་ངོས་ནས་ཀང་བོད་ལ་ཐད་ཀར་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མ་

བྱུང་། གང་ལྟར། བོད་སོག་བར་གི་ཆོས་སྲིད་ཀི་འབེལ་བ་ཟབ་མོ་དེ་ཡོན་རྒྱལ་རབས་མཇུག་

བསྒིལ་བ་ནས་ཀང་མུ་མཐུད་དུ་གནས་པར་མ་ཟད། སོག་པོའི་ཆོས་ལུགས་པས་བོད་ཀི་ཆོས་

པ་ཚོར་བཞག་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཡང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། སྤི་ལོ་ 1578 ལོར་རྒྱལ་

བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོར་“རྒྱ་མཚོའི་བ་མ”འམ་“ཏཱ་ལའི་བ་མ་”ཞེས་པའི་མཚན་བསྟོད་9ཐོག་

མར་འབུལ་མཁན་དེ་ཡང་སོག་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཨལ་ཏན་ཁཱང་(Altan Khan)རེད། 

ངའི་ཡབ་ཆེན་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ངེད་ཅག་གི་མེས་པོ་རྣམས་ནི། སྔ་མོའི་དུས་

སུ་སྦྲ་གུར་དུ་འཚོ་སོད་བྱས་ཤིང་། འབི་གཡག་སོགས་གནག་ཕྱུགས་འཚོ་སྐྱོང་བྱས་ཏེ་རྩྭ་ཆུ་

འཛོམས་སར་རང་དབང་གིས་འགྲོ་སོད་བྱེད་པའི་འབོག་པ་ཡིན་ཡང་། རིམ་གིས་ཞིང་ལས་

གཉེར་མགོ་བཙུགས་ཏེ་མཐར་བོད་ཤར་ཕོགས་ཨ་མདོའི་ཁུལ་གི་སྟག་མཚེར་ཞེས་པའི་གྲོང་

ཚོ་ཆུང་ངུ་དེར་གཞིས་ཆགས་ཏེ་ཞིང་པར་གྱུར། “སྟག་འཚེར་”10ཞེས་པ་ནི་“ངར་སྐད་འབྱིན་

པའི་སྟག་”ཅེས་པའི་དོན་རེད། སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོ་ནི་བོད་ཀི་མཐའ་མཚམས་སུ་སོག་པོ་དང་

རྒྱ་ནག །ཡུ་གུར་དང་བོད། ཁ་ཆེ་བཅས་ཀི་རིག་གཞུང་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ལྷན་དུ་འཛོམས་པའི་

འདུས་མདོ་ལྟ་བུར་ཆགས་ཡོད་ལ། རིག་གཞུང་མི་འདྲ་བའི་མི་རིགས་དེ་དག་གི་སྐད་ཀང་ཐ་

དད་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་འདས་པ་ན། རིམ་གིས་རྒྱ་རིགས་སྔར་ལས་མང་བ་ཞིག་ཡུལ་དེར་

གནས་སོ་དང་འདྲེས་སོད་བྱས་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་བོད་སྐད་དང་ཟི་ལིང་པས་བཤད་པའི་རྒྱ་སྐད་

གཉིས་མཉམ་བསྲེ་བྱེད་པའི་མགོ་བཙུགས་ཤིང་། ངའི་ཡབ་ཆེན་སྐྱེས་ཤིང་འཚར་བའི་སྐབས་

དེར་གང་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ངེད་ཅག་གི་གྲོང་ཚོ་ལ་“སྟག་འཚེར་”དུ་འབོད་པའི་སྟག་

རྣམས་ཀང་ས་དེ་ནས་ཡལ་ཏེ་ཡུན་རིང་འགོར་ཡོད་པར་བཤད།

9  རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་ལས། “ཁ་རིས་ལ་རྡོ་རེ་འཆང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཐམ་ཀ་རྒྱལ་ཞེས་ཧོར་ཡིག་གསར་དུ་

ཡོད་པ། ་་་ ཏཱ་ལའི་བ་མ་བཛྲ་དྷ་ར་ཞེས་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རེ་འཆང་གི་ལས་ཀ་ཕུལ། རྒྱལ་པོ་ལའང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

པོ་ལྷའི་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་མཚན་གནང་ངོ༌།།”ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ཡང་འདིར་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསམ་མོ།།

10 སྟག་མཚེར་ནི། ཆི་ཀྱཱ་དང་། ཕོགས་པ། ཟི་ན། ཀླུ་འབུམ། མི་ཉག །ཞིང་སྐྱོང་ཞེས་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་

གི་མཆོད་གཞིས་ཚོ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པའི་ཡ་གལ་ཆི་ཀྱཱ་ཚོ་བའི་སེ་བ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། སེ་བ་འདིའི་མིང་ལ་ད་

ལྟའི་ཆར་འབི་ཚུལ་དང་སྒ་དོན་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་འབྱུང་ཡང་། སྐུ་འབུམ་གདན་རབས་སྔ་ཕི་དང་མདོ་སྨད་ཆོས་

འབྱུང་། བསྟན་རིས་ཀུན་བཏུས་སོགས་ཀི་རེས་སུ་ཞུགས་ཤིང་བསབས་ཏེ་“སྟག་མཚེར་”ཞེས་འབིའོ།།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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སྔོན་དུས་སུ། ངེད་ཅག་གི་ཡབ་མེས་རྣམས་སྟག་མཚེར་ཁུལ་དུ་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་

བཟང་བས་འཚོ་ཞིང་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལན་ནའང་། སྤི་ལོ་ 1644 ལོར་མན་ཇུས་

རྒྱ་ནག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་11ཏེ་ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྲིད་གཞུང་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་

རེས་སུ་ཡ་ང་བའི་དོན་རྐྱེན་མང་དུ་བྱུང།  དེ་ཡང་མན་ཇུས་རྒྱ་རིགས་ལ་དཔུང་སྟོབས་ངོམ་སད་

མཐའ་འཁོབ་ཀི་བོད་རིགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ཤིང་། གོང་མ་ཡུང་ཀྲེང་(Yongzheng)12གི་

དབང་བསྒྱུར་དུས་སྐབས་(1678-1735)སུ། མན་ཇུ་སྲིད་གཞུང་གིས་དམག་སྤི་ཆེན་མོ་ཉན་

ཀེན་ཡའོ་(Nangkinyo)ཡིས་སྣེ་ཁིད་པའི་དྲག་དམག་འབུམ་གཅིག་ཡས་མས་ཙམ་མདོ་སྨད་

ཁུལ་དུ་དབང་བསྒྱུར་བྱ་བར་བཏང་སྟེ་དམར་གསོད་དང་གཏོར་བཅོམ་དྲག་པོ་བྱས། དེ་ལ་བོད་

མི་རྣམས་ནུས་སྟོབས་ཤིན་ཏུ་ཞན་པས་འགོག་རྒོལ་གི་འཐབ་ར་སྤོད་མ་ཐུབ་པས་མན་ཇུའི་

དམག་གིས་བོད་མི་སྟོང་ཕག་མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་ཕོགས་ཤིང་། དུད་འགྲོ་རྣམས་ཅི་དགར་བསད། 

སོད་ཁང་རྣམས་མེ་ལ་བསྲེགས། དེ་ལས་ཀང་ཆེས་ཡ་ང་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ནི། མན་ཇུའི་དམག་མི་

རྣམས་མི་སྲོག་འཕོག་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་བེལ་བའི་དབང་གིས་རེ་རེ་བཞིན་སྐེ་གཅོད་པའི་དུས་ཁོམ་

ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བ་ལྟ་བུར་བོད་རིགས་སྟོང་ཕག་དུ་མ་སེབ་གཅིག་ལ་སའི་འོག་ཏུ་གསོན་སྦས་

བྱས་པ་དེ་རེད།13 སྤི་ལོ་ 1710 སྟེ་གོང་མ་ཁཱང་ཞི་(Kangxi)ཡིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་སྐབས། ཨ་

11    སྤི་ལོ་ 1644 ལ། “དམག་དཔོན་ལི་ཙེ་ཁེང་གིས་ཏཱ་མིང་རྒྱལ་རབས་གཏོར། མན་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་

གོང་མ་དང་པོ་ཧྲུན་ཀྲིས་སྲིད་དབང་བཟུང་།”ཞེས་དུང་དཀར་བོ་བཟང་འཕིན་ལས་ཀིས་གསུངས་ལ། ཚེ་ཏན་

ཞབས་དྲུང་གིས། “ཤིང་སྤེལ་(1644)ལ་ཏ་ཆིན་ཤུན་ཀྲི་གོང་མའི་ཁིར་འཁོད།”ཅེས་སོ།།

12    གོང་མ་དབྱིན་ཀྲེན་ནི། གོང་མ་ཁང་ཤིའི་སྲས་བཞི་པ་དང་མན་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གོང་མ་ཁི་ཐོག་གསུམ་

པ་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1678 ལ་འཁྲུངས། སྤི་ལོ་ 1723 ནས་ལོ་བཅུ་གསུམ་རིང་སྲིད་དབང་བཟུང་། ཁི་ལོ་གཉིས་པར་

ཁི་ལོའི་མིང་ཡུང་ཀྲེང་ཞེས་མིང་བསྒྱུར་བྱས་པས་རེས་སུ་གོང་མའི་མཚན་དུ་ཆགས། མཚན་དངོས་ལ་དབྱིན་

ཀྲེན་ཟེར་ཞེས་དུང་དཀར་བོ་བཟང་འཕིན་ལས་ཀིས་གསུངས་ལ། ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་གིས། ཆུ་ཡོས་(1723)ལ། 

ཡུང་ཀྲང་ཁིར་འཁོད་ཅེས་གསུངས།

13  གོང་མ་ཡུང་ཀྲེང་“ཁི་ལ་བཀོད་པའི་ལོ་དང་པོར་མཚོ་སྔོན་གི་དབང་འཛིན་པ་ཆིང་ཝང་བོ་བཟང་བསྟན་

འཛིན་(གུ་ཤི་ཧན་གི་སྲས་ཆུང་བ་བཀྲ་ཤིས་བཱ་ཐུར་གི་བུ་ཡིན་)སོགས་མཚོ་སྔོན་གི་བོད་སོག་དཔོན་རིགས་

མང་པོ་ཞིག་གིས་མན་ཆིང་སྲིད་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གི་འཁྲུག་ཟིང་ལངས་པར་བརེན། ལོ་རེས་མ་(1724)དེར་

ཅང་ཅུན་ཉན་ཀེང་ཡའོ་སོགས་ཀིས་སྣེ་ཁིད་པའི་དམག་དཔུང་ཁི་ཕག་ཁ་ཤས་མངགས་ཏེ་ཆམ་ལ་ཕབ་ཅིང་། 

གསེར་ཁོག་དང་དགོན་ལུང་སོགས་ཟིང་འཁྲུག་དེར་ཐེ་ཇུས་ཡོད་པ་དང་དོགས་པ་ཡོད་པའི་དགོན་སེ་མང་པོ་

མེ་ལ་བསྲེགས། སྐུ་འབུམ་དགོན་གི་གྲྭ་པ་རྒན་གཞོན་བསོམས་པས་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་སྐེ་བེགས།”ཞེས་



ལེའུ་དང་པོ།  སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོ་དང་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་།

13

མདོའི་ཆ་ཤས་ཆེན་པོ་ཞིག་མན་ཇུའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཤོར་ཏེ་མཚོ་སྔོན་14དུ་གྲགས་པ་དེའི་ཆ་

ཤས་སུ་གྱུར། 

སོག་པོ་དང་མཚུངས་པར་མན་ཇུས་ཀང་ང་ཚོའི་གྲོང་སེ་རྣམས་ལ་སྟངས་འཛིན་

གཏན་ནས་བྱེད་ཐུབ་མེད། འོན་ཀང་། མན་ཇུས་བོད་ས་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཚུར་རྒོལ་མི་འབྱུང་

ཆེད། ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ལེགས་སྐྱེས་དང་སོར་མོ། ཕི་རིག་དོན་སྟོང་གི་མཚན་གནས་

བཅས་སྤད་དེ། བོད་ཀི་བ་དཔོན་རྣམས་བསླུ་ཉོ་དང་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཐབས་ཇུས་སྤད་

ཅིང་། བོད་ཀི་བ་དཔོན་ཚོས་ཀང་བོད་རིགས་མི་དམངས་དང་མན་ཇུའི་བར་དུ་འབེལ་མཐུད་

པའི་ལས་དོན་བསྒྲུབས། དེ་ལྟར་མན་ཇུ་ཡིས་ས་གནས་མི་དམངས་སྟངས་འཛིན་འོག་བཅུག་

སྟེ་ཞི་ལྷིང་འདྲ་ཆགས་ཙམ་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་རྒྱུན་བསྐྱངས། དེ་ལྟ་བུའི་བ་དཔོན་མང་པོར་

འགྲོ་གྲོན་ཆེན་པོ་བཏང་བ་ལ་གོང་མའི་ནང་བོན་ཚོར་མི་འདོད་པའི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་སྟེ་ཞུས་

པར། གོང་མས་དེ་མ་ཐག་ནང་བོན་རྣམས་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཏེ། ཀ་ཀོ་དེ་དག་

ལ་སྤོད་པའི་འགྲོ་གྲོན་ནི་ཞི་ལྷིང་རྒྱུན་གནས་ཀི་ཆེད་དུ་དམག་མི་སུམ་ཁི་ནས་བཞི་ཁིའི་བར་

འགྲེམ་འཇོག་བྱེད་པ་ལས་འགྲོ་སོང་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ཞེས་ནན་བརོད་གནང་། དེ་ལྟར་བྱས་ཀང་ཨ་

མདོའི་ཁུལ་དུ་དྲག་ཟིང་གོ་བུར་བ་དང་གེན་ལོག་མངོན་གསལ་ཅན་ལྟ་བུ་རེ་རིམ་པར་བྱུང་སྟེ་

དུས་སྐབས་མང་པོར་བརན་བརླིང་མེད་པར་གྱུར།  

ངའི་ཡབ་ཆེན་མ་འཁྲུངས་པའི་གོང་ཙམ་མམ་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སྨད་ཆར་

མན་ཇུའི་དབང་ཤུགས་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ཨ་མདོའི་ཁུལ་དུ་གེན་ལོག་

རོག་ཟིང་ཆེན་པོ་བྱུང་། སྐབས་དེར། མན་ཇུའི་དམག་དཔུང་གིས་སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོའི་སོད་

ཁང་ཐམས་ཅད་མེ་ལ་བསྲེགས་ཤིང་། ཡུལ་མི་རྣམས་གྲོང་མཐའི་རི་ངོགས་ཀི་བག་ཕུག་ཏུ་

ཡིབ་སོད་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སུ་བསྐྱལ། མན་ཇུའི་དམག་གིས་ཡུལ་མི་རྣམས་བག་ཕུག་

ལས་ཕིར་འདོན་བྱེད་ཆེད་སུར་པན་15མེ་ལ་བཏབ་སྟེ་དུ་བདུག་བྱས། འོན་ཀང་། ཕན་འབས་མ་

སོགས་དུང་དཀར་ཚང་གིས་གསུངས།

14  སྐབས་དེ་དང་ད་ལྟའི་མཚོ་སྔོན་གཉིས་ཀི་ས་ཁོངས་ལ་ཁྱད་ཆེ།

15  བོད་ཀི་ཡི་གེ་དག་ན་འདི་ལ་སུ་རུ་ཕན་ཚའམ་སུ་རུ་པན་ཚ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ཡུལ་ལ་ལར་དམར་ཁ་ཚ་

སོགས་ཀང་ཟེར།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

14

བྱུང་། གང་ལྟར། དྲག་གནོན་ཆེན་པོ་དེའི་སྐབས་སུ་ངའི་སོ་བོ་དང་རྨོ་མོའི་རྒྱུ་ནོར་ཐམས་ཅད་

ར་མེད་དུ་གྱུར་པས་ལོ་མང་རིང་བག་ཕུག་ཏུ་བསད་དེ་ཡ་ང་བའི་དབུལ་ཕོངས་ཀི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་

དགོས་བྱུང་། 

དེ་ལྟ་བུའི་དབུལ་ཕོངས་དང་རོག་ཟིང་གི་དུས་སྐབས་གཉན་འཕང་ཅན་དེ་དག་གི་

སྐབས་སུ་ཡང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མུ་མཐུད་ནས་དར་རྒྱས་སུ་གྱུར། མན་ཇུ་གོང་མའི་

ཁོད་ཀི་མཚན་སན་ཆེ་ཤོས་གོང་མ་ཁཱང་ཞི་(1654-1722)ཐེ་བའི་མན་ཇུ་གོང་མ་ཁག་ཅིག་

ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་དང་། མན་ཇུ་གོང་མ་ནང་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ནི་བོད་ཀི་དགོན་ཆེན་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཏེ་མདོ་སྨད་ཀི་དགོན་སེ་གཙོ་བོ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་

གིང་གི་སྦིན་བདག་ཆེ་གྲས་ཡིན། དེ་ནི་སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོ་ནས་བརིས་ན་མེ་ལེ་(mile)ཉི་ཤུ་

ར་ལྔ་ཡས་མས་ཀི་མཚམས་དང་། ར་འགྲུལ་གིས་ཆུ་ཚོད་བདུན་ཙམ་འགོར་བའི་གནས་སུ་

ཆགས་ཡོད། ངེད་ཚང་གི་མི་ཚེའི་འཚོ་གནས་ལ་བསམས་ན་དེ་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་དགོན་

སེ་ཞིག་ཡིན། 

སྐུ་འབུམ་དགོན་པ་ནི་ཀུན་གིས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ཞིང་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཁོད་གལ་

གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་སྐྱེས་མཆོག་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་(1357-1419)ཆེན་པོ་ཉིད་གང་དུ་སྐུ་

བལྟམས་པའི་གནས་སུ་[རྒྱལ་མཆོག་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་]སྤི་ལོ་ 1583 ལོར་

གདན་ས་བཏབ་པ་དེ་ག་ཡིན་ལ། ཤར་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ནི། ནང་བསྟན་གི་གཞུང་ལུགས་

རབ་འབྱམས་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་ཤིང་། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བའི་ཡོན་

ཏན་གིས་ཕྱུག་པ། ཀུན་གི་མོས་གུས་དབང་མེད་དུ་འདྲེན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་སྟེ། ཆོས་

ཕོགས་ཀི་བ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་དང་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོར་ངོས་འཛིན་བྱེད། འདིར་ཀུན་ལས་

ཀང་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ནི། རེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ཞྭ་སེར་བསྟན་པའི་སྲོལ་ཕེ་ཞིང་། དེ་

ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་མཆོག་དགེ་འདུན་གྲུབ་པའི་མཚན་སན་རྒྱས་པ་དང་། དེ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་

སྐུ་ཕེང་ཕི་མ་རྣམས་རིམ་པར་བྱུང་བ་དེ་རེད། གཞན་ཡང་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་གི་དགོན་

བདག་གཙོ་བོ་ཨ་ཀྱཱ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཡབ་ཀི་ཡང་སྤྲུལ་ཡིན། དུས་ཚོད་རིམ་

སོང་གིས་ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པ་དེ་ཉིད་གཞུང་ཆེན་སོབ་གཉེར་གི་ལྟེ་གནས་དང་། 

སྲིད་འབྱོར་གི་མངའ་ཐང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་དགོན་སེ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 



ལེའུ་དང་པོ།  སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོ་དང་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་།
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གསེར་མདོག་གི་རྒྱ་ཕིབས་ཀིས་བརྒྱན་ཅིང་། གང་རི་དཀར་དམར་ཅི་རིགས་པར་

བྱུགས་པའི་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་ཁང་བརེགས་ཀི་བཀོད་པ་ནི་བོད་ཡུལ་ཀུན་ལ་སན་གྲགས་

ཆེ་བ་ཞིག་རེད། གནས་དེའི་རེན་ཁང་ཆེ་ཕ་ཀུན་ལས་ར་ཆེ་ཤོས་དང་ཀུན་ལ་ཡོངས་སུ་

གྲགས་པ་ནི་སྐུ་འབུམ་གསེར་སོང་ཆེན་མོ་ཞེས་པ་དེ་རེད། གསེར་སོང་ཆེན་མོའི་ཡང་སྟེང་དུ་

ཆེས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱ་ཕིབས་དང་། དེའི་ནང་རེན་དུ་རེའི་གསེར་སྐུ་ཆེན་མོ་བཞུགས་ཡོད།16 

དགོན་པའི་ཕི་སོའི་ཕོགས་སུ་མཆོད་རེན་བརྒྱད་ཕེང་དུ་བསྟར་ཏེ་བཞེངས་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི། 

མན་ཇུའི་དྲག་དམག་གིས་དབུ་བཅད་ནས་སྐུ་སྲོག་ཤོར་བའི་བ་སྤྲུལ་བརྒྱད་ཀི་དྲན་རེན་རེད་

ལ། འགྱུར་ལོག་མེད་པར་རག་ཏུ་ཀྲོང་ངེར་འགིང་བ་ནི། མི་དམངས་རྣམས་ལ་བ་མ་ཡིན་ཡང་

མན་ཇུའི་དམག་གི་རལ་གྲི་ལ་ཡ་ང་དང་བག་ཚ་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་དྲན་སྐུལ་སོང་བའི་ཆེད་རེད།

ངེད་ཚང་དུས་ནས་དུས་སུ་སྐུ་འབུམ་དུ་བསྐྱོད་ཅིང་དགོན་པར་མཆོད་འབུལ་བྱས་

རེས་བ་མའི་དྲུང་དུ་བཅར་ནས་གྲོགས་དན་ལམ་སྟོན་གི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པ་ཡིན། དེར་མ་

ཟད། སྲུང་མར་འཕིན་ལས་བཅོལ་ཞིང་བགེགས་སྐྲོད་པ་དང་། གནོད་པ་བཟློག་ཅིང་ནད་ལས་

གྲོལ་བ། བྱིས་པའི་ཚེ་བསྲིང་ཞིང་འདས་པོར་བསྔོ་སྨོན་བྱེད་པ། འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཚེ་

དཔལ་འབྱོར་གི་རོགས་རམ་ལེན་པ་སོགས་ངེད་ཚང་ཕོགས་ཡོངས་ནས་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་ཚོར་བརེན། དེ་མཚུངས་སྤི་ལོ་ཆིག་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་རེ་གྲངས་ནང་། 

ངའི་ཡབ་ཆེན་གི་ཕོགས་ཀི་རྨོ་མོའི་སྤུན་མཆེད་རྒན་པ་དེ་ཉིད་17སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་

སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཏེ། སྐུ་ན་ཕ་མོའི་དུས་ནས་སོབ་གཉེར་དང་བདག་སྐྱོང་ལ་དམིགས་

ཏེ་དགོན་པར་གདན་འདྲེན་ཞུས། ཁོང་ནི་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་གི་དགོན་ཁོངས་སུ་བ་སྤྲུལ་

སུམ་ཅུ་ཡས་མས་ཙམ་ཡོད་པའི་གྲས་ཀི་གཅིག་རེད། དེ་ལྟར་ན། ཨ་མདོའི་མི་རྣམས་ཀི་

སེམས་སུ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པ་དེ་ཉིད་རང་ཉིད་སེར་གི་དགོན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་

16  སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་རང་རྣམ་<<Tibet is my Country>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ 223 ནའང་

འདི་ལྟར་བིས་ཡོད། 

17  དེ་ནི་སྟག་མཚེར་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་བོ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ལ། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་

མོའི་གསུང་ཤོག་ངོས་ ༥༦ ན། ཡབ་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་གི་ཡུམ་གི་སྤུན་མཆེད་ཡིན་ཞེས་གསལ། དེའི་འོག་

ཏུའང་ཡོད། སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ངེས་དོན་ཕོ་ཉར། སྟག་མཚེར་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་མཁན་ཆེན་བོ་བཟང་

ཚུལ་ཁིམས་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ། ཡབ་སྒོལ་མ་སྐྱབས་དང་ཡུམ་སྐལ་བཟང་སྐྱིད། ཅེས་གསལ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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བཟུང་ཡོད་ཀང་། ངེད་ཚང་དང་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་བར་དུ་དེ་དང་མི་འདྲ་བར་འབེལ་བ་ཟབ་

མོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

སྐུ་འབུམ་དགོན་པ་དང་སོག་ཡུལ་བར་གི་འབེལ་བ་ནི་དུས་རབས་དུ་མའི་གོང་ནས་

བྱུང་བ་ཞིག་སྟེ། སོག་པོའི་གྲྭ་རྒྱུན་གི་ཁོངས་ནས་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་སན་གྲགས་

ཅན་ཡང་དུ་མ་ཞིག་བྱུང་། རོག་ཟིང་གི་གནས་བབ་ཁོད་མན་ཇུའི་སྲིད་དབང་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་

བའི་སྐབས་སུ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འབུམ་ནས་སོག་ཡུལ་དུ་ཕེབས། སོག་ཡུལ་དུ་རི་བོ་

དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་དད་མོས་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་

མཇུག་ཙམ་ལ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་སོག་ཡུལ་དུ་མི་ལོ་བཅུ་ཕག་འགའ་བཞུགས་ཏེ་སོབ་མ་

རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། གདུལ་བྱ་གཏོང་ཕོད་ཅན་རྣམས་ཀིས་དངུལ་དང་ས་ཆ་དང་ར་དང་རྔ་མོང་

སོགས་ཟང་ཟིང་གི་འབུལ་བ་འཛད་མེད་དུ་ཕུལ་བས་ཕི་ལོངས་སྤོད་ཀི་གཏེར་དུ་གྱུར། དེ་ལྟར་

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དུས་མགོར་ཕིར་སྐུ་འབུམ་དུ་ཕེབས་སྐབས། ངའི་མེས་པོ་དམ་པ་སྟག་

མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་རྔ་མོང་ཁི་ཕག་གཅིག་གི་བདག་པོར་གྱུར་ཅེས་ཀུན་ལ་གྲགས། 

སྤིར་དགོན་པ་རྣམས་རག་ཏུ་དཔལ་འབྱོར་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་ལྟེ་གནས་སུ་གྱུར་

ཅིང་། བ་སྤྲུལ་རྣམས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཕྱུག་བདག་ཏུ་གྱུར་པའི་དུས་སྐབས་མང་། དེ་ལྟར་

ན། སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་འབྱོར་ལན་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཡ་མཚན་དགོས་དོན་མེད། 

ལར་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་བ་སྤྲུལ་ཕྱུག་པོ་དག་གི་རྒྱུ་འབྱོར་ནི་སྐུ་ཐོག་མང་པོ་སྟེ་མི་རབས་བཅུ་ནས་

བཅོ་ལྔའི་རིང་རིམ་གིས་བསགས་པ་ཞིག་རེད། བོད་ཀི་དགོན་སེ་ཁག་ཏུ་བ་སྤྲུལ་ཚོར་རང་རང་

གི་བ་བང་ཡོད་པ་རྣམས་དཔལ་འབྱོར་རང་སྐྱོང་གི་ངོ་བོར་གནས་ཡོད། དེ་དག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་

དོ་དམ་གནང་མཁན་ནི་དགེ་འདུན་པ་ཤ་སྟག་སྟེ། བ་བང་གི་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བའི་ཕག་མཛོད་

བགྲེས་པ་ཁག་དང་གཤམ་འོག་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་རེད། 

བོད་མི་ཕལ་ཆེ་བ་ནང་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཡིན་ལ། དེ་དག་སྐབས་མང་

པོར་རང་ཉིད་ཀི་དད་ཤུགས་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དཀའ་བ་ལྟ་བུའི་གནས་སུའང་འགྱུར་བ་ཡིན། 

སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་བ་བང་ཁག་ཚུད་པའི་བ་བང་ཕྱུག་པོ་དག་ལ་དད་ལན་གཏོང་ཕོད་ཅན་

གིས་ཕུལ་བའི་རྒྱུ་དངོས་མང་དུ་ཡོད་པའི་ཐོག་གཞིས་ཀ་དུ་མ་རེ་དང་། གཞིས་ཀ་རེ་རེར་ཡང་

ཐོན་སྐྱེད་ཡོང་འབབ་བསྡུ་སའི་ས་ཞིང་ཆེན་པོ་རེ་ཡོད། བ་བང་དེ་རྣམས་ཀིས་དངུལ་ཁང་ཞིག་



ལེའུ་དང་པོ།  སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོ་དང་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་།
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དང་མཚུངས་པར་བ་མའི་ཞལ་སོབ་རྣམས་ལ་བུན་སྐྱེད་གཏོང་ལེན་བྱེད་ལ། རྒྱུ་འབྱོར་གི་ཡང་

རེར་སོན་པའི་བ་བང་དག་གིས་ཚོང་ལས་ཀང་གཉེར། གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་ངང་འབྱོར་

ཕྱུག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བོད་ཀི་ཚོང་དོན་མཉམ་ལས་པ་འགའ་ཞིག་དགོན་པར་རེན་གཞི་བྱས། 

དེར་བརེན། བོད་ཡུལ་གི་རྒྱུ་ནོར་ར་ཆེན་རྣམས་དགོན་སེ་ཆེ་ཁག་གི་བ་ཆེན་ཚོའི་བ་བང་དུ་

ཡོད་པ་ལས་ནུབ་ཕོགས་ཡོ་རོབ་དང་མཚུངས་པར་སྐུ་དྲག་ཚོའི་ལག་ཏུ་མེད། བོད་ཀི་སྐུ་དྲག་

ཕྱུག་ཤོས་རྣམས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་དུ་མའི་བདག་པོ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནས་བཤད་ན། 

བ་བང་དང་དགོན་སེ་ཕྱུག་ཤོས་རྣམས་ནི་དངུལ་སོར་ཐེར་འབུམ་དུ་མའི་བདག་པོ་ཡིན་ཞེས་

བརོད་ཆོག ། 

བ་བང་ཁག་གི་རྒྱུ་ནོར་གི་སྤོད་སོ་ནི། བོད་ཀི་ལོ་སར་སྐབས་མཚན་གནས་གོ་ཐོབ་

ཀི་རིམ་པ་ལྟར་བ་གྲྭ་རྣམས་ལ་སྐུ་འགེད་དང་། གྲྭ་རྒྱུན་དཀྱུས་མའི་རིགས་ལ་འཚོ་བའི་མཐུན་

རྐྱེན། ལོ་རེའི་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་དགོན་པའི་བྱེད་སོ་ཆེ་བ་དུ་མའི་སྦིན་བདག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། 

ངའི་མེས་པོ་དམ་པ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་སྐབས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་ཡོན་

ཧི་ཁའེ་(YuanShikai)ཡི་སྲིད་དབང་གནས་པའི་དུས་སུ། སྐུ་འབུམ་དུ་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་

གྲངས་སྟོང་ཕག་གསུམ་ཡས་མས་ཙམ་ཡོད། དགེ་འདུན་པ་དེ་དག་གི་ལོ་རེའི་ཡོང་འབབ་ཆ་

སོམས་བྱས་ན་དངུལ་སོར་སྟོང་ཕག་དུ་མ་རེ་ཡིན་ཚོད་དུ་སྣང་། སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་

བ་སྤྲུལ་ཆེ་གྲས་ཁག་ལ་མཚོན་ན། བ་བང་གི་ཡོང་འབབ་ཀི་ཁར། ཡོང་འབབ་གཞན་ཡང་དགེ་

འདུན་པ་དཀྱུས་མ་དང་བསྡུར་ན་ལབ་དུ་མས་ཆེ། གཞན་ཡང་། སྐུ་འབུམ་ཐེ་བའི་དགོན་སེ་ཆེ་

ཁག་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་དགོན་ལག་ཚོར་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་ལ། ང་ཚོའི་ཁྱིམ་གཞིས་དང་

བར་ཐག་ཉེ་བའི་ཤ་རོང་རི་ཁོད་ལ་མཚོན་ན། སྟག་མཚེར་བ་བང་གི་བདག་དབང་འོག་ཡོད་

18པའི་ཆ་ནས་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་དགོན་ལག་ལྟ་བུ་ཡིན། 

18  མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་ལས། “དེང་སང་སྟག་མཚེར་དཔོན་སོབ་ཀིས་ཁ་འཛིན་མཛད་པའི་ཤ་རོང་སྒྲུབ་

སེ་ནི། ཀརྨ་རོལ་བའི་རྡོ་རེ། ཆོས་རེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན། འདུལ་བ་ཆོས་རེ་འོད་ཟེར་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ཡུན་རིང་

བཞུགས།”ཞེས་གསལ་ཞིང་། སྐུའི་གཅེན་པོ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་བོད་ཡིག་མ་ལས། “ཤ་རོང་

གནས་འདི་ནི། སྟག་མཚེར་སྐུ་གོང་མ་སྐུ་འབུམ་མཁན་ཆེན་བོ་བཟང་རྡོ་རེ་ནས་སྟག་མཚེར་སྐུ་ཕེང་གིས་

བདག་བཞེས་འཛིན་སྐྱོང་མཛད་པར་སྣང་།”ཞེས་གསལ་ལ། ཁོང་གི་རང་རྣམ་དབྱིན་ཡིག་མར་སྟག་མཚེར་བ་

བང་གི་བདག་དབང་འོག་ཡོད་པ་ཤ་རོང་རི་ཁོད་ཐེ་བའི་དགོན་པ་ལྔ་ཡོད་པར་གསུངས།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

18

འབྱོར་ལན་བ་བང་ཁག་ནས་བ་མའི་འཁྲུངས་གཞིས་ལ་ཡང་རྒྱུ་དངོས་ཀིས་གཟིགས་

རོག་གནང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་ངའི་རྨོ་མོའི་སྐུ་མཆེད་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེེར་མཚོན་ན། ཁོང་

སོག་ཡུལ་གི་ཨོ་ལན་བྷ་ཐོར་(Ulan Bator)ནས་ཕིར་སྐུ་འབུམ་དུ་ཕེབས་རེས། སོག་ཡུལ་

ནས་བསྣམས་པའི་སྐུ་རྒྱུའི་ཁོངས་ནས་དངོས་པོ་སམ་ཆེན་པོས་ངའི་སོ་བོ་དང་རྨོ་མོའི་ཁྱིམ་མི་

ཚོར་རོགས་རམ་ཆེན་པོ་གནང་བར་མ་ཟད། གེན་ལོག་དོན་རྐྱེན་སྐབས་གཞན་ལག་ཏུ་ཤོར་

བའི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་(acres)བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་པོ་ཚང་མ་ཡང་ཕིར་ཉོས། དེ་ལ་བརེན་ནས་སོ་བོ་

དང་རྨོ་མོ་གཉིས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་ཁང་པའི་བཟོ་བཀོད་ལྟར་ཁང་ཤར་གསུམ་ཡོད་པའི་གནས་

ཁང་ཐོག་གཅིག་མ་གཞི་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་གསར་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱུང་།

ངའི་མེས་པོ་དམ་པ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་སོག་ཡུལ་ནས་ཕིར་སྐུ་འབུམ་དུ་ཕེབས་

པའི་རེས་ལ། ༸གོང་ས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དང་མཇལ། 

དེ་ནི་རྒྱལ་དབང་མཆོག་སྐུ་འབུམ་དུ་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ཡུན་རིང་

བཞུགས་པའི་སྐབས་དེ་རེད། སྐབས་དེ་གཉིས་ནི། སྤི་ལོ་ 1904 ལོར་ཡཱང་ཧ་ཟི་བྷན་ཌི་(Sir 

Francis Younghusband)ཞེས་པས་སྣེ་ཁིད་པའི་དམག་དཔུང་གིས་གཡུལ་འཐབ་བྱེད་

ཞོར་ལྷ་སར་འབྱོར་ནས་བོད་གཞུང་ལ་ཚོང་དོན་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་བཤད་

སྐབས། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐོག་མར་སོག་ཡུལ་དུ་ཉེན་གཡོལ་གནང་

དགོས་བྱུང་སྟེ་དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1906 ལོར་སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་ཕེབས་པའི་སྐབས་དེ་དང་། དེའི་

རེས་སྐུ་འབུམ་ནས་པེ་ཅིན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1909 ལོར་ཕིར་ལྷ་སར་ཕེབས་

ཞོར་སྐུ་འབུམ་དུ་ཕེབས་བཞུགས་གནང་བའི་སྐབས་དེ་གཉིས་རེད། 

རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྐུ་འབུམ་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ཕོགས་

འགའ་ཞིག་ནས་དགའ་མོས་དང་དད་གུས་ཞུས་མེད། དེ་ཡང་ཁོང་གིས་སྤི་ལོ་ 1895 སྟེ་དགུང་

ལོ་བཅུ་དགུའི་སྟེང་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས། དེ་ནས་བཟུང་མ་འོངས་སྔོན་

གཟིགས་ཀིས་ལེགས་བཅོས་རིམ་པར་མཛད། ལེགས་བཅོས་ཀི་དབུ་འཛུགས་ས་ནི། དུ་ཆང་

དང་རྒྱན་རེད་བྱེད་ཅིང་ཚངས་སྤོད་ཀི་སོམ་པར་ཅི་མི་སམ་པ། དད་ལན་མི་དམངས་ལ་བུན་

སྐྱེད་གང་འདོད་དུ་གཏོང་མཁན་མང་བ་བཅས་ཁིམས་སྒིགས་ལྷོད་གཡེང་དུ་ཤོར་བའི་དགོན་

སེ་ཁག་སྟེ། སྐུ་འབུམ་དགོན་པ་ནི་བཅས་ཁིམས་ཉམས་བཞིན་པའི་དགོན་སེ་དེ་དག་ཁོད་ཀི་



ལེའུ་དང་པོ།  སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོ་དང་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་།

19

གཅིག་རེད། 

༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་འབུམ་དུ་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་ཞབས་སོར་

འཁོད་དེ་བཞུགས་རིང་། དགོན་པའི་སྒིག་ལམ་ལ་ལེགས་བཅོས་གནང་ཞིང་མང་པོ་ཞིག་ལ་

ཉེས་ཆད་བཀལ། སོམ་ཁིམས་ཚུལ་བཞིན་མི་སྲུང་ཞིང་དགོན་པའི་སྒིགས་ལམ་ལ་མ་བརིས་

པར་བག་མེད་དུ་གྱུར་པ་དག་དགོན་པ་ནས་ཕིར་འབུད་མཛད། དེ་ལྟར་རྒྱལ་དབང་མཆོག་

གིས་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁིམས་སྒིགས་ཇེ་དམ་དུ་བཏང་བ་ལ་གྲྭ་པ་མང་པོས་

མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན།  སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེས་ལེགས་བཅོས་ཐད་རམ་འདེགས་

རྒྱ་ཆེར་ཞུས་པ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་དགེས་མཉེས་མཛད་ཀང་། སྐུ་འབུམ་གི་གྲྭ་པ་མང་

པོ་ཞིག་མི་དགའ་བར་གྱུར། དེའི་སྟབས་ཀིས་སྤི་ལོ་ 1909 ལོར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་

ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་འབུམ་ནས་ལྷ་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་

སྐུ་འབུམ་དང་ཞལ་གེས་ནས་ཕེབས་ཐོན་གནང་དགོས་བྱུང་། 

ངེད་ཚང་ཐེ་བའི་ཨ་མདོའི་ཁུལ་གི་ཡུལ་མི་ཡོངས་ཀིས། དགེ་འདུན་པ་དེ་དག་དང་

མི་འདྲ་བར་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་འབུམ་དུ་ཕེབས་བཞུགས་གནང་ལ་

ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དགའ་མོས་ཞུས་ཤིང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཀང་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀར་

སྐུ་འབུམ་དུ་ཆོས་ཞུ་བ་སྟོང་ཕག་མང་པོར་བཀའ་ཆོས་སྩལ་ཅིང་རེས་འཛིན་གི་མཛད་པ་བ་

ན་མེད་པ་བསྐྱངས།19 ཕེབས་ཐེངས་དང་པོའི་སྐབས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོ་

བརྒྱུད་ནས་དེ་དང་བར་ཐག་ཉེ་བའི་ཤ་རོང་རི་ཁོད་དུ་གནས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་དུས་ངའི་ཡབ་

ཆེན་དགུང་ན་ཤིན་ཏུ་ཕ། ༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ནས་སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོའི་ཉེ་

མཐར་ཚ་ཕོག་བརྒྱབས་ཏེ་གུང་ཚིགས་ལགས་སྨིན་གནང་བར། ངའི་རྨོ་མོས་དགུང་ལོ་དྲུག་

20ལ་སོན་པའི་རང་གི་བུ་ཆུང་སྟེ་ངའི་ཡབ་ཆེན་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུ་བར་བསྐྱོད། ཞལ་

མཇལ་གྲུབ་སྟེ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཁོར་ཕེབས་རེས་རྨོ་མོས་གསོལ་ཐབ་ཀི་ཐལ་བ་བངས་ཏེ་ཁྱིམ་

19  རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་དུ།  “མདོ་སྨད་ཀི་ཕོགས་སུ་ནི་འགྱུར་ལོག་མེད་པའི་དད་ལན་

ཤིན་ཏུ་མང་བས་ཞུས་ཚད་ཀི་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐོང་བར་མཛད།”ཅེས་སོགས་གསལ།

20  <<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>ལས། “དེའི་སྐབས་ངའི་ཕ་རྒན་ཡང་མི་དམངས་དེ་ཚོ་དང་

མཉམ་དུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་ཕ་རྒན་རང་ལོ་དགུ་ཡིན་འདུག་”ཅེས་གསལ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

20

དུ་ཁྱེར། ཐལ་བའི་ཆ་གཅིག་ངེད་ཚང་གི་ར་སྐོར་ནང་ས་འོག་ཏུ་བཅུག་ཅིང་ལྷག་མ་རྣམས་དུར་

སའི་ནང་སྦས། དེ་ལྟར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསོལ་ཐབ་ཀི་ཐལ་བ་ཙམ་ལ་ཡང་བྱིན་རླབས་ཀི་

ཚན་ཁ་ཆེས་ཆེར་འབར་བར་བརིས། 

སྤི་ལོ་ 1917 ལོར། བོད་རིགས་སྤིའི་གོམས་སྲོལ་ལྟར་ཕོགས་གཉིས་ཀི་ཁྱིམ་མིས་

གོ་སྒིག་གནང་བ་བཞིན་ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་གཉེན་སྒིག་གནང་སྐབས་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་

ཕིར་སྐུ་འབུམ་དུ་ཕེབས་ཡོད། གཉེན་སྒིག་ལེགས་ལམ་དུ་འགྲོ་བར་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེས་

ཐུགས་སྨོན་རྒྱ་ཆེར་གནང་། གཉེན་སྒིག་གནང་སྐབས་ངའི་ཡབ་ཆེན་དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་དང་

ཡུམ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་ཙམ་སྟེ་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་དགུང་ན་ཧ་ཅང་གཞོན། 

ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་གཉེན་སྒིག་གནང་ནས་ལོ་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ལས་མ་སོང་

གོང་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མ་མྱ་ངན་ལས་འདས། དེ་ནས་ཅང་མ་འགོར་བར་ཕག་

མཛོད་ཀིས་བཀོད་འདོམས་གནང་སྟེ་ཡང་སྲིད་རད་འཚོལ་གི་དབུ་བཙུགས། དེ་ཡང་བ་བང་

གི་རྒྱུ་དབང་ནི་སྐུ་ཐོག་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་བརྒྱུད་པ་སྟེ། ཉིན་རེའི་བྱེད་སོ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་

ཐུགས་འགན་ཡོངས་རོགས་ཕག་མཛོད་གཙོ་བོས་བཞེས། བ་མ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ་

ན་ཡང་ཕག་མཛོད་བགྲེས་པས་གཙོ་འགན་བཞེས་ཏེ་ཡིད་རོན་རུང་བའི་ཞབས་གཡོག་ཚོ་དང་

མཉམ་རུབ་ཀིས་ཡང་སྲིད་རད་འཚོལ་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན། སྐབས་དེར། ངའི་ཡབ་ཆེན་གི་གཅེན་

པོ་[ངག་དབང་བྱང་ཆུབ་ཞུ་བ་]ཁོང་21སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་བཞུགས་ཤིང་། སྟག་

མཚེར་བ་བང་གི་ཕག་མཛོད་བགྲེས་པའི་ཕག་རོགས་ཀང་ཡིན་པས་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རུ་གྱུར། དེར་བརེན། བ་བང་གི་ཕག་མཛོད་བགྲེས་པ་དང་གཞོན་པ་

ངའི་ཨ་ཁུ་དང་ཞབས་འབིང་ནང་མ་བཅས་ཡང་སྲིད་བརད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཨ་མདོའི་

21  ཡབ་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་གི་གཅེན་པོ་ངག་དབང་བྱང་ཆུབ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་སྟག་མཚེར་སར་པའི་ཕག་

མཛོད་གཞོན་པ་ནས་རིམ་གིས་བགྲེས་པར་གྱུར། “ལུགས་གཉིས་འབྱོར་དགུའི་དཔལ་གིས་ཕྱུག་པར་གྱུར་

པས་སྟག་མཚེར་ལོ་ཡེ་ངག་དབང་བྱང་ཆུབ་ཅེས་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༣ ཡས་མས་སུ་རྒྱ་

མིས་བཙན་བཟུང་ཐོག་ཁྱོད་ཀི་བ་མ་སྟག་མཚེར་གང་དུ་ཕིན། ཅིའི་ཕིར་ཕིན་ཞེས་སོགས་བཙན་པོའི་སིགས་

ར་དང་། དགུན་ཁ་གྲང་ངར་ཆེ་བའི་སྐབས་གོན་གོས་བཤུས་ནས་འཁྱགས་རོམ་དུ་རྒྱུན་རིང་བཞག་པས་

འཁྱགས་ཤིར་ཐེབས་ནས་གྲོངས་འདུག་”ཅེས་སོགས་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ངེས་དོན་སྤིན་གི་ཕོ་

ཉར་གསལ།



ལེའུ་དང་པོ།  སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོ་དང་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་།

21

ཁུལ་དུ་འོས་སྤྲུལ་གར་ཡོད་ལ་བརད་གཅོད་ཞིབ་ཚགས་གནང་། སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་མྱ་

ངན་ལས་མ་འདས་གོང་། ཁོང་གིས་ཡང་སྤྲུལ་བརད་ཞིབ་ལ་ལམ་སྟོན་ལྟ་བུར་ཡང་སྤྲུལ་གང་

དུ་འཁྲུང་བའི་མཚན་མ་བསྟན་ཡོད་པས། སྐུ་འབུམ་མཆོད་གཞིས་ཚོ་བ་དྲུག་གི་ཁོངས་སུ་དུས་

སྐབས་ངེས་ཅན་ནང་སྐྱེས་ཤིང་མཚན་མ་དེ་དང་མཐུན་པའི་བུ་ཆུང་ཞིག་བྱུང་ན་དེ་ཉིད་ཡང་

སྤྲུལ་དུ་ཐག་གཅོད་ཞུས་ཆོག་མོད། སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་བ་མ་ཆེ་གྲས་ཀི་ཡང་སྤྲུལ་

ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་པ་ཡིན། དེར་བརེན། ཡང་སྤྲུལ་བརད་གཅོད་

ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྡུས་པའི་འོས་སྤྲུལ་གི་མཚན་ཐོ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་ནས་སུ་ཞིག་

ངོས་འཛིན་མཛད་པ་དེ་ཉིད་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངེས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན།

སྟག་མཚེར་སྐུ་གོང་མ་དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བའི་

སྐབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1920 ལོར། ངའི་ཡུམ་ཆེན་ལ་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་འཁྲུངས། རྨོ་མོས་

བྱིས་པ་དང་པོ་དེ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་འོས་སྤྲུལ་གི་ཁོངས་སུ་བཅུག་སྟེ། ཚ་བོ་དེ་ཉིད་རང་གི་

སྤུན་མཆེད་བགྲེས་པ་སྟག་མཚེར་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་འགྱུར་བའི་རེ་བ་ཆེས་ཆེར་བྱས་

ཀང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་བས་བོ་ཕམ་གི་གནས་སུ་ལྷུང་། གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་བྱིས་པ་དེ་བུ་མོ་

ཡིན་པ་ཤེས་རེས། རྨོ་མོ་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་ནས་ཟས་ཀང་མ་ཟོས་པར་རག་ཏུ་ངུས་ནས་

བསད། ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་ནད་ཀིས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་ལས་འདས།

ཨ་ཁུ་དང་ཕག་མཛོད་བགྲེས་པ་གཉིས་ཀིས་ཐོག་མར་འོས་སྤྲུལ་གི་མཚན་ཐོ་བསྡུས། 

དེ་ནས་ལྷ་སར་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བ་སོགས་ཀི་བྱུང་རིམ་རྣམས་རྨོ་མོའི་བོ་

ཡུལ་དུ་འཆར་མ་ཐུབ་པར་ཚེ་ལས་འདས་པ་ནི་སྔ་དྲགས་པའི་དོན་དག་ཅིག་རེད། དེ་ཡང་ཐོག་

མར་ངའི་ཨ་ཁུ་དང་ཕག་མཛོད་གཉིས་ཨ་མདོ་ནས་ར་འགྲུལ་གིས་ལྷ་སར་བསྐྱོད། ལམ་བར་

དུ་ཟླ་ངོ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་འགོར། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོར་མཇལ། སྟག་མཚེར་

རིན་པོ་ཆེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཚུལ་ཞུས། འོས་སྤྲུལ་གི་མཚན་ཐོ་ཕུལ། སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་

སྐུ་མ་བཞུགས་པའི་གནས་ཚུལ་གསན་པ་ན་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ། སྤྲུལ་སྐུ་

ད་དུང་འཁྲུངས་མེད་པས་ཕིར་སོང་ལ་འོས་སྤྲུལ་གི་མཚན་ཐོ་བསྐྱར་དུ་བསྡུས་ནས་ཕིར་ཤོག་

ཅེས་ལམ་སྟོན་མཛད། ལོ་གཅིག་ལྷག་གི་རེས་ནས། ཁོང་གཉིས་ཀིས་གསར་དུ་བསྡུས་པའི་

འོས་སྤྲུལ་གི་མཚན་ཐོ་ཁྱེར་ཏེ་སར་ཡང་ལྷ་སར་ཕེབས། སྐབས་དེར་ཡང་། ༸གོང་ས་བཅུ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

22

གསུམ་པ་ཆེན་པོས་སྤྲུལ་སྐུ་ད་དུང་འཁྲུངས་མེད་ཚུལ་བཀའ་སྩལ་བ་ན། ཕག་མཛོད་ཀི་ཐུགས་

ལ། རང་ཉིད་ཀི་ལོ་ན་ནི་རྒས་ཤིང་རྒས་ལ། ལྷ་སར་རྒྱང་བཞུད་རིང་མོ་ཡང་ཐེངས་གཉིས་བྱས། 

འོན་ཀང་། སྤྲུལ་སྐུ་ནི་ད་དུང་མ་རེད། ད་ནི་ཅི་བྱ་སམ་སྟེ་ངུ་སྐད་ཤོར། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་

ཕག་མཛོད་ལ་བོ་ཕམ་མི་དགོས་པའི་སེམས་གསོ་དང་མཚན་ཐོ་བསྐྱར་དུ་བསྡུ་དགོས་པའི་

བཀའ་ཕེབས། ཕིར་སྐུ་འབུམ་དུ་བསྐྱོད་པའི་ལམ་དུ་ཕག་མཛོད་ལ་སྙུང་གཞི་ཕོག་སྟེ་དགོན་

པར་འབྱོར་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་སྐུ་གཤེགས། [ཕག་མཛོད་བགྲེས་པ་མ་བཞུགས་ཚེ་

གཞོན་པས་འགན་ལེན་དགོས་པའི་]ལམ་སྲོལ་ལྟར། ངའི་ཨ་ཁུ་སྟག་མཚེར་བ་བང་གི་ཕག་

མཛོད་བགྲེས་པར་བསྐོས། འོས་སྤྲུལ་གི་མཚན་ཐོ་གསར་དུ་བསྡུ་བའི་ལས་འགན་ཁོང་གི་ཕག་

ཏུ་བབས། 

སྤི་ལོ་ 1922 ལོར་ཡུམ་ཆེན་ལ་བྱིས་པ་གཞན་ཞིག་སྐྱེས། དེ་ནི་ངའི་གཅེན་པོ་བཀྲ་

ཤིས་ཚེ་རིང་22རེད། གཅེན་པོའི་མཚན་ཡང་འོས་ཐོའི་ནང་བཀོད། དེ་ལྟར་འོས་སྤྲུལ་གི་མཚན་

ཐོ་སྐོར་ཐེངས་གསུམ་པ་ཁྱེར་ནས་[བོད་ཤིང་གང་སྤི་ལོ་ 1925 ལོར་]ངའི་ཨ་ཁུ་ལྷ་སར་འབྱོར། 

ཐོག་མར་ཇོ་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་ཇོ་བོའི་དྲུང་དུ་མཆོད་མེ་ཕུལ། མཆོད་ཀོང་མར་རིལ་ནས་ཨ་

ཁུའི་གོས་ཆེན་གི་སྟོད་འགག་སྟེང་མར་ཁུ་མང་དུ་འཐོར། ཨ་ཁུས་དེ་ཉིད་རེན་འབེལ་དུ་བརིས་

ཏེ་དེ་མུར་བལྟེབས་ནས་ཕིར་སྐུ་འབུམ་དུ་འཁྱེར་རྒྱུའི་འདུན་པ་བཅངས།  ཇོ་ཁང་ནི་བོད་ཁམས་

སུ་ར་ཆེ་ཤོས་དང་ཇོ་བོའི་སྐུ་བརན་ནི་སྤི་ལོ་ 641 ལོར་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སམ་པོས་ཝུན་

ཤིང་ཀོང་ཇོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་སྐབས་ཀོང་ཇོས་རྒྱལ་པོར་ཕུལ་བའི་རེན་སྐལ་རེད། 

༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་འོས་སྤྲུལ་གི་མཚན་ཐོར་ཞིབ་གཟིགས་གནང་

སྟེ་ཅི་ཡང་མ་གསུངས་པར་ལམ་སྟོན་གི་བཀའ་ཡིག་ཁ་སྦར་མ་ཞིག་སྩལ་ཏེ། ཕིར་སྐུ་འབུམ་

དུ་འབྱོར་མཚམས་འོས་སྤྲུལ་ཚོའི་ཁྱིམ་མི་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་མཁན་པོས་ཡིག་ཞལ་ཕེ་ནས་

ལགས་ཀོག་ཞུ་དགོས་པ་ལས་དེའི་གོང་དུ་སུས་ཀང་འབྱེད་མི་ཆོག་ཅེས་བཀའ་སྩལ།23 ཨ་ཁུ་

22  སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་སྔར་གི་མཚན་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ཞུ་ཞིང་། ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་ནོར་

བུ་ནི་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པས་ངོས་འཛིན་གནང་སྐབས་སྩལ་བའི་མཚན་ཏེ་མཆན་བུ་འོག་མར་གཟིགས།

23  སྟག་མཚེར་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་གནང་སྐབས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པས་“ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་

ནོར་བུ་”ཞེས་མཚན་སྩལ། ཐུབ་བསྟན་ནི་རྒྱལ་དབང་མཆོག་རང་གི་མཚན་ཟུར་ཡིན། གསོལ་འདེབས་བརན་



ལེའུ་དང་པོ།  སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོ་དང་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་།

23

སོགས་ཕིར་ཕ་ཡུལ་དུ་འབྱོར། སྐུ་འབུམ་མཁན་པོས་འོས་སྤྲུལ་ཚོའི་ཁྱིམ་མི་རྣམས་དགོན་པར་

བསྐོངས། བཀའ་ཡིག་ཞལ་ཕེ། ཀུན་གིས་གོ་ངེས་སུ་བཀགས། དེ་དུས་ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་

ཀང་དེ་གར་ཡོད། དེ་ལྟར་སྐུ་འབུམ་མཁན་པོས་ངའི་གཅེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆོག་སྟག་

མཚེར་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་གཏན་ཁེལ་བའི་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས།

བ་མའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཆོས་ལུགས་དང་ཡོངས་སུ་

འབེལ་བའི་ལོག་གྱུར་གི་གསང་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་

མཆོག་ནས། ངའི་རྨོ་མོར་རང་གི་ཚ་བོ་ཞིག་སྟག་འཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་དུ་གྱུར་ན་ཅི་མ་

རུང་སམ་པའི་རེ་བ་ཡོད་པ་དང་ངའི་ཡུམ་ཆེན་ལ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་ཡོད་པ་སོགས་མི་མཁྱེན་ལ། 

གཞན་སུ་ཡིས་ཀང་ངའི་གཅེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆོག་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་

དུ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡང་མི་ཤེས།

རྨོ་མོས་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་ད་དུང་འཁྲུངས་མེད་པ་ཡིད་ལ་འཁོར་

ཏེ་ལོ་ཤས་སྒུག་ཐུབ་ཡོད་ན། རང་ཉིད་ཀི་ཚ་བོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ཐོག་མར་ཤ་རོང་རི་ཁོད་དུ་

གདན་འདྲེན་ཞུས་ཤིང་། དེ་ནས་སྐུ་འབུམ་དུ་སྟག་མཚེར་སྐུ་གོང་མའི་ཁི་ལ་བཀོད་པའི་གནས་

ཚུལ་24རྣམས་མཐོང་ཐུབ་ཅིང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཡིད་ལ་འདོད་ཚིམས་དང་སྤོ་སྣང་རྒྱས་པ་ལ་

ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ།།

བཞུགས་སྨོན་ཚིག་ཚངས་དབྱངས་ང་རོ་ལགས་རོམ་མཛད་དེ་སྩལ། ཚེ་རིལ་ཚེ་བུམ་དང་རྒྱལ་དབང་རང་ཉིད་

ཀི་ན་བཟའ་སོག་ཆས། ནོར་བུ་གིང་ཁའི་གཟིམ་ཁྱིའི་ཁོད་ནས་གཟིམ་ཁྱི་བཞི་བཅས་ཀང་གསོལ་རས་སུ་སྩལ་

བ་དགོངས་གཞི་ཟབ། བྱེད་སོ་ཡོད་ཚད་ཆེ་ཤོས་ཚང་ལ་སོབ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་སྒྲུབ་དགོས་ཚུལ་གསུངས། དེ་ལྟར་

ན། རྒྱལ་དོན་གིས་སྐུ་འབུམ་མཁན་པོ་གསུངས་པ་ཨ་ལགས་ཆེ་ཤོས་ཚང་ཡིན་ངེས། ཞིབ་ཙམ་རྣམ་ཐར་ངེས་

དོན་སྤིན་གི་ཕོ་ཉར་གསལ།  

24  སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་བོད་ཡིག་མ་ལས། “དེ་ནས་སྐུ་ཕེང་རིམ་བྱོན་གི་སྒྲུབ་གནས་མདོ་

སྨད་ཀི་རོང་ཆེན་བཞིར་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་ཤ་རོང་རི་ཁོད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ། སྐུ་གོང་མའི་གསོལ་དཔོན་

ཞིག་དེར་ཡོད་པ་དང་ལྷན་བཞུགས་ཀིས་ཀོག་སོབ་པའི་དབུ་ཚུགས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་མོ་ཡོས་ཀི་ལོ་

(༡༩༢༧)ལ་གདན་སར་ཁི་འདོན་གནང་ཞིང་། དེ་ནས་བགྲང་བྱ་བརྒྱད་འདས་པ་ཤིང་ཕག་ལོར་(༡༩༣༥)ཆོས་

ཞུགས་མཛད་”ཅེས་སོགས་གསལ་ལ། ཁོང་གི་རང་རྣམ་དབྱིན་ཡིག་མར་ཤ་རོང་རི་ཁོད་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་གི་

རིང་བཞུགས་ཚུལ་གསལ། 
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ལེའུ་གཉིས་པ།  ངེད་ཚང་།
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ལེའུ་གཉིས་པ། 

ངེད་ཚང་།

ངའི་ཨ་ཞང་དམ་པ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་25མཆོག་ང་མ་སྐྱེས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་མིན་

ཙམ་གི་གོང་ནས་སྐུ་གཤེགས་ཟིན་པར་བརེན་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་བདག་ལ་མ་

བྱུང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། ཁོང་གིས་ཤུལ་དུ་བཞག་པའི་མཛད་རེས་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་བུ་ཇི་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་པ་ངས་གསལ་པོར་ཤེས་ཤིང་། ཁོང་གིས་ངའི་ཨ་ནེར་གནང་བའི་དངུལ་སོར་ལྔ་

བཅུ་མ་དེ་ཡང་ད་དུང་ངའི་ལག་ཏུ་ཡོད། སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་རོལ་གཞས་ཞབས་བོ་དང་

བཟའ་བཏུང་སོགས་ལ་རོལ་བའི་དུས་སྟོན་ཐོག་ཕེབས་ཏེ་འདུས་པ་ཀུན་ལ་སྐབས་རེར་དངུལ་

སོར་བཅུ་རེ་དང་། མཚམས་རེར་ཉི་ཤུ་རེ་གསོལ་རས་སུ་སྩལ་བའི་རྣམ་པ་དེ་དག་སྟག་མཚེར་

ཁུལ་གི་ཡུལ་མི་ཚོའི་སེམས་སུ་གསལ་ལེར་ཡོད། ངའི་མེས་པོ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་སོག་

ཡུལ་ནས་ཕིར་ཕེབས་ཏེ་ངའི་སོ་བོ་དང་རྨོ་མོ་གཉིས་ལ་བོ་ཡུལ་དུ་ཤོང་དཀའ་བའི་གཟིགས་

25  སྟག་མཚེར་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་མཁན་ཆེན་བོ་བཟང་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ 1856 ལོར་

སྟག་མཚེར་སེ་བར་ཡབ་སྒོལ་མ་སྐྱབས་དང་ཡུམ་སྐལ་བཟང་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་ ༡༣ 

དུ་ཕེབས་པ་ 1868 ལོའི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ཧོས་དམག་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་ཉེ་འཁོར་དང་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་

དགོན་པར་འབྱོར་ནས་གིང་མཐའ་མེར་བསྲེགས། ལོ་དེར་སོག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་དེ་གའི་དཔོན་འབངས་ཀུན་

གིས་བ་མར་བཀུར་ཅིང་དུས་ཐུང་ནང་བོ་ཡུལ་དུ་ཤོང་དཀའ་བའི་ལོངས་སྤོད་ཀི་གཏེར་དུ་གྱུར། 1880 ལོར་

སྐུ་འབུམ་གི་ཁི་ལ་ཕེབས་ཏེ་ 1882 ལ་ཁི་ལས་ཟུར། ལྷ་སར་ཕེབས་ནས་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོར་

མཇལ། 1892 ལ་སར་ཡང་ཁི་ལ་ཕེབས་ཏེ་ 1894 ལོར་ཁི་ལས་བཟུར། 1895 ལ་སར་ཡང་སོག་ཡུལ་དུ་

ཕེབས་ཏེ་ལོ་མང་རེས་ཕིར་སྐུ་འབུམ་དུ་ཕེབས། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པར་ཞབས་ཞུ་བ་ན་མེད་པ་བསྒྲུབས། 

1920 དང་ 1921 གང་རུང་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཞེས་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ།
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26

རོག་གནང་བར་བརེན། ཁོང་གཉིས་ཀི་འཚོ་གནས་ལ་སྔ་ན་མེད་པའི་འགྱུར་ལོག་བྱུང་སྟེ་མི་ལོ་

བཅུ་ཕག་དུ་མའི་རིང་མྱངས་པའི་དབུལ་ཕོངས་ཀི་འཚོ་བ་དེ་ཡོངས་སུ་མཇུག་བསྡུས། ཕིས་སུ་

སོ་བོ་དང་རྨོ་མོ་གཉིས་ཀིས་ངེད་གཅེན་གཅུང་རྣམས་གང་དུ་སྐྱེས་ཤིང་འཚོ་བའི་གནས་དེ་ངའི་

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་ཤུལ་བཞག་ཏུ་གནང་། ངེད་ཚང་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་འཚོ་གནས་གསར་པ་ཞིག་

བྱུང་བ་ནི་ར་བ་དེད་ན་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དྲིན་ལས་གཞན་མིན།

དུད་ཚང་བཅུ་བཞི་26ལས་གྲུབ་པའི་སྟག་མཚེར་སེ་བ་ནི། མཐོ་ཚད་ལ་མཚོ་ངོས་ལས་

ཧི་ཁི་(feet)ལྔ་སྟོང་ཙམ་ཡོད་པའི་རི་ཁུད་དུ་ཆགས་ཤིང་། ར་སྐོར་རིམ་པ་གསུམ་ཅན་གི་ངེད་

ཚང་གི་སོད་ཁང་ནི་གྲོང་སེའི་ནང་གི་ཁང་པ་ལེགས་ཤོས་ཀི་གྲས་ཡིན། ཁང་པ་ཡོངས་རོགས་

གང་ར་གཅིག་གིས་བསྐོར་ཞིང་། ཕི་ནས་ནང་དུ་འཛུལ་བ་ལ་བརྐོས་རིས་དང་ཚོན་ཁས་བརྒྱན་

པའི་རྒྱལ་སོ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་། དེའི་ནང་ལོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ལྷས་ར་དང་པོ་དེ་

ཡོད། ལྷས་རའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཁང་ཤར་དུ་མ་ཡོད་པ་ནི་ངེད་ཚང་གི་ཁང་པ་གཙོ་བོ་རྣམས་

ཏེ། གང་ངོས་སུ་དཀར་རག་བྱུགས་ཤིང་ཁང་ཐོག་ལེབ་མོ་ཡིན། ལྷས་རའི་འདབས་རོལ་ཏུ་ཁང་

ཐོག་ཏུ་འགྲོ་སའི་ཤིང་སྐས་བཙུགས་ཤིང་ཁང་ཀད་དུ་མེ་ཏོག་ཀང་བཏབ་ཡོད། ཁང་ཐོག་ནས་

ཕར་བལྟས་ན་རི་ལུང་ཀུན་མིག་ལམ་དུ་གསལ་བར་མངོན། ཐབ་ཚང་ནི་རྒྱལ་སོའི་ནང་ངོས་

གཡས་པ་ན་ཡོད་ཅིང་དེའི་ནང་ཨ་མས་ཟ་མ་གཡོ་སྦོར་བྱ་སའི་ཐབ་ཀ་དང་རོང་ཐབ་27ཡོད། 

རོང་ཐབ་ནི་ནམ་དུས་སྤི་དང་ལྷག་པར་དུ་དགུན་ཁར་དུས་ཚོད་བསྐྱལ་ས་དང་ངེད་ཅག་གིས་ཟ་

མ་བཟའ་ས་དེ་ཡིན། དེ་ལ་འཇིམ་པས་བཟོས་པའི་རོང་ཐབ་སྟེང་གདན་བཏིང་སྟེ་སྔས་མགོ་དང་

26  སྐབས་ཤིག་སྟག་མཚེར་སེ་བར་དུད་ཚང་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པ་ལ། ༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་མ་

བལྟམས་པའི་གོང་ཙམ་ལ་ནད་ཡམས་དང་ཐན་པ་བྱུང་བས་ཕལ་མོ་ཆེ་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་དུད་ཚང་བཅུ་

གསུམ་ཙམ་ལས་མ་ལྷག་ཚུལ་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་གསུང་ན་གསལ།

27  མདོ་སྨད་ཕོགས་སུ། རོང་ཐབ་ནི་དགུན་དུས་སུ་ཁང་མིག་ཕི་ངོས་ཀི་ཁུང་བུའི་ནང་མེ་གསོས་ནས་དྲོས་

པར་བྱས་ཏེ་ཉལ་སོད་བྱ་ས་དང་། ཚ་ཐབ་ནི་ཐབ་ཁུང་དུ་མེ་བུས་ནས་དྲོས་པར་བྱས་ཏེ་ཟ་འཐུང་དང་ཉལ་སོད་

བྱ་ས་དེ་ཡིན། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་བོད་ཚིག་དངོས་མ་སྤད་པར་“ཁང་”ཞེས་བིས་པའང་

འདི་རེད། <<ཀོང་རྡོལ་ངག་དབང་བོ་བཟང་གི་གསུང་འབུམ་>>སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རིང་འཚོལ་སྒིག་

ཁང་གིས་དཔར་བའི་ཤོག་ངོས་ ༥༣༥ ན། “བསྲོ་ཁང་ངམ་དུགས་ཁང་ནི་དགུན་གི་དུས་མལ་ཁིའི་འོག་ན་མེ་

འཇོག་ས་ཡོད་པ་”ཞེས་གསུངས་པའང་ཞོར་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ།།



ལེའུ་གཉིས་པ།  ངེད་ཚང་།

27

ཅོག་ཙེ་བསྒིགས་ཤིང་། རིག་རྒྱབ་ཀི་མེ་ཁུང་དུ་མེ་གསོས་ནས་དྲོས་པར་བྱས་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་

ཨ་མདོའི་ཡུལ་གི་གྲང་ངད་ཆེ་བའི་དགུན་ཟླ་རིང་མོ་དེ་དྲོད་ཀིས་བསྐྱལ། དེར་བརེན། ཐབ་ཚང་

ནི་ཁང་པ་ཀུན་གི་ནང་ནས་བྱ་བྱེད་ཀི་འདུ་ལོང་ཆེས་རྒོད་ས་དེ་རེད།

རྒྱལ་སོའི་ནང་ནས་མདུན་ཕོགས་སུ་ཡར་བལྟས་ན། འཕེད་དུ་བསྟར་བའི་ཁང་མིག་

འགའ་ཡོད་པ་ནི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀི་གཟིམ་ཁང་དང་ཕག་མཆོད་གནང་སའི་མཆོད་ཁང་ཡིན། 

གཟིམ་ཁང་གི་གཡོན་ཟུར་དུ་འགྲུལ་ཁང་དང་མཛོད་ཁང་ཡོད། ཁང་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ངོས་

རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་ཞིང་། འགའ་ཤས་ལ་ར་སྐོར་དུ་ཕིར་ཐོན་སའི་སོ་ཆུང་རེ་དང་

ཁང་ཀད་ཀི་མཐའ་ན་ཁ་ཆར་འགོག་པའི་མདའ་ཡབ་ཀང་ཡོད། ར་སྐོར་གཉིས་པའི་ནང་ལས་

ཀ་བ་སོད་སའི་ཁང་མིག་འགའ་དང་སོ་ཟོག་འཇུག་ས་བཅས་ཡོད། དེའི་རྒྱབ་ངོས་ཀི་ར་སྐོར་

གསུམ་པའི་ནང་ཁྱིམ་ཚང་གི་བཟའ་ཆས་དང་རའི་གཟན་ཆས་འཇོག་ས་བཅས་ཡོད།28  

དེ་སྔོན་མེས་པོ་དམ་པ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེས་ཉོས་པའི་ས་ཆའི་ཐོག་ངེད་ཚང་གིས་

གྲོ་དང་མོན་སྲན་ལེབ་མོ། སྲན་དཀར། ནས། ཡུག་པོ། ཞོག་ཁོག་བཅས་འདེབས་ལས་བྱས། 

ངེད་ཅག་ཡོད་སའི་ཨ་མདོའི་ཁུལ་གི་ས་དམར་འདྲེས་པའི་ཞིང་ས་དེ་ནི་ཞོག་ཁོག་ཐོན་སྐྱེད་ལ་

ཤིན་ཏུ་ཕན་པའི་ས་གཤིས་གཤིན་པ་ཞིག་ཡིན། ལོ་རེའི་ཟླ་ངོ་དུ་མའི་རིང་བཟའ་བཏུང་ལེགས་

ཉེས་ཅི་འབྱུང་ལོ་དེ་གའི་སྟོན་འབས་ལ་རག་ལས་པར་བརེན། སྟོན་ཐོག་བསྡུ་བའི་དུས་ཚོད་ནི་

ལོ་འཁོར་མོའི་ནང་གི་དུས་སྐབས་གལ་འགངས་ཅན་དེ་རེད། སྤིར་བཤད་ན། ངེད་ཚང་གི་ཞིང་

སར་སྟོན་འབས་ཡག་པོ་འབྱུང་བས་ངེད་ཅག་ལ་ཟ་མའི་དཀའ་ངལ་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། འོན་

ཀང་། སྟག་མཚེར་གྲོང་སེ་ནས་བརིས་པའི་རྒྱང་ཐག་མལ་ལེ་དུ་མ་ཡོད་སའི་མཐའ་སྐོར་དུ་

སེར་བ་འབབ་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། གལ་ཏེ་སེར་བ་དྲག་པོ་བབས་ཚེ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་ལོ་ཏོག་

28  <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོར། “རྒྱལ་དབང་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་

ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རེས་རྒྱལ་ཡབ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༥ ལོར་ཨ་ཁུ་ལགས་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལྷ་ས་

ནས་སྟག་འཚེར་འཁྲུངས་གཞིས་སུ་ཆེད་བརོང་གིས་འཁྲུངས་ཁང་སྔོན་ཡོད་དེ་དག་ར་བཤིག་གིས་འཁྲུངས་

ཁང་རྒྱ་ཆེ་སྤུས་ལེགས་ཤིག་གསར་བསྐྲུན་གནང་བ་རེད་”ཅེས་གསལ། འཁྲུངས་གཞིས་གསར་པ་དེ་ཡང་

རིག་གསར་སྐབས་ར་གཏོར་བཏང་སྟེ་ 1979 ལོར་སར་ཡང་བསྐྱར་བཞེངས་བྱས་ཚུལ་ཡང་གསལ། གང་ལྟར། 

དཔེ་དེབ་དེ་དང་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་བཅས་སུ་གསལ་བའི་འཁྲུངས་ཁང་གི་བཀོད་པ་ནི་འདི་དང་

ཅུང་མི་འདྲ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

28

རྣམས་འཇོམས་པར་ངེས་པས། ས་དེའི་ཞིང་པ་རྣམས་འཇིགས་སྐྲག་ངང་མི་གནས་ཀ་མེད་

ཡིན།  

ངེད་ཅག་གི་ཡུམ་ཆེན་ནི་གོ་རེ་དང་ཁུར་བ་བོ་བ་ཅན་བཟོ་བར་མཁས་པས་དེའི་ཐད་

གྲོང་སེའི་ནང་སན་གྲགས་ཆེ་བ་ཞིག་རེད་ལ། ང་ཆེས་དགའ་སའི་ཟ་མ་ཡང་ཨ་མས་བཟོས་པའི་

གོ་རེ་ཡིན། བོད་རིགས་སྤི་ཡོངས་ལྟར་ངེད་ཅག་གི་ནངས་ཇ་ནི་རམ་པ་སྐྱ་བརིས་སམ་མར་

རམ་ཡིན། དེ་ནི་ཉེ་འཁིས་ཀི་གྲོང་སེའི་རྒྱ་རིགས་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གི་རང་འཐག་ཏུ་བཏགས་པའི་

ནས་རམ་རེད། ཉིན་གུང་དང་དགོང་མོའི་རྒྱུན་ཟས་ལྟ་བུ་ནི་ཨ་མས་བརྡལ་བའི་ཐུག་པ་དང་སྔོ་

ཚལ་ལྷན་དུ་བསྐོལ་བའི་ཚལ་ཐུག་ཡིན། སྤིར་ངེད་ཅག་གིས་ཤ་དེ་ཙམ་མི་ཟ་ཡང་སྐབས་རེར་

ཟ་བ་ནི་སྟོན་མཇུག་དགུན་ཤར་བཤས་པའི་ལུག་ཤ་སོས་པ་བསྲེགས་མ་དང་། དུས་སྐབས་

གཞན་དུ་ཟ་བ་ནི་ཚྭ་བརྒྱབས་པའི་ཤ་སྐམ་ཡིན་ལ། རོང་ཐབ་ཀི་མེ་རོའི་ནང་བསྲེགས་པའི་ཞོག་

ཁོག་ཀང་མང་དུ་ཟ། 

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་གཉེན་སྒིག་གནང་སྟེ་ཡུམ་ཆེན་ངའི་ཡབ་ཀི་ཁྱིམ་དུ་ཕེབས་པ་ནི་

བོད་ཀི་ཡུལ་སྲོལ་ལྟར་རེད། སྐབས་དེར་ངེད་ཚང་ལ་ག་པ་མེད་པས་རྨོ་མོས་ལས་ཀ་ཚང་མ་

མནའ་མའི་ལག་ཏུ་གཡུགས། དེར་བརེན། ཡུམ་ཆེན་ནམ་མ་གསལ་གོང་ནས་བཞེངས་ཏེ་ཉིན་

དེའི་ལས་མགོ་འཛུགས་དགོས་པ་ཡིན། ཆུ་ནི་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པས། 

ནམ་མ་ལངས་གོང་ནས་ཉི་མ་མ་ཤར་གི་བར་དུ། ཆུ་ཟོམ་ཆེན་པོ་ཞིག་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ཏེ་སྤི་ལེ་

གཅིག་གི་སར་ཐེངས་བཞི་ནས་ལྔའི་བར་དུ་ཆུ་ལེན་དུ་འགྲོ་དགོས། ངའི་རྨོ་མོ་སེམས་རྒྱ་དོག་

ཅིང་ཁོ་སྐྱེན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་ངའི་ཡུམ་ཆེན་གིས་ཆུ་ལེན་པའི་ལས་ཀ་དེ་སྔ་མོ་ནས་

མ་ཚར་ན་གཅར་རྡུང་ཡང་བྱེད། ངའི་རྨོ་མོ་རླུང་ལངས་པོ་ཡིན་པ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ཤོད་དུ་ཡོད། 

དེ་ནི་སྐབས་ཤིག་སོ་བོ་དང་རྨོ་མོ་གཉིས་ཀིས་གོད་སར་གོད་དོན་ཞིག་གསལ་བཤད་བྱེད་

སྐབས། རྨོ་མོ་ཁོང་ཁོ་ཆེན་པོས་ཡར་ལངས་ཏེ་གོད་ཞིབ་པར་འགྲམ་ལག་གཞུས་པའི་གནས་

ཚུལ་དེ་རེད། སོ་བོ་ནི་དེ་ལས་ལོག་སྟེ་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་ཞིག་སྟེ་ཁ་ནས་ཚིག་ངན་ཙམ་ཡང་

བརོད་རྒྱུ་ཕར་ཟད། ཡིད་ལའང་མི་འཁོར་བ་ཞིག་རེད། རྨོ་མོས་ངའི་ཡུམ་ཆེན་ལ་གཅར་རྡུང་

བྱེད་སྐབས་སོ་བོས་དེ་མ་ཐག་ཡུམ་ཆེན་ལ་སེམས་གསོ་བྱེད། ངའི་ཡུམ་ཆེན་ཡང་སེམས་རྒྱུད་

འཇམ་ཞིང་ཀུན་ལ་བྱམས་བརེ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། སྐབས་ཤིག་རྒྱ་ནག་ཏུ་མུ་གེ་བྱུང་བའི་དབང་



ལེའུ་གཉིས་པ།  ངེད་ཚང་།
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གིས་རྒྱ་མི་མང་པོ་ནུབ་ཁུལ་དུ་གར་ནས་སོང་མོ་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་ཤིག་ཤར། དེ་དུས་ངེད་

ཚང་གི་སོ་རར་འབྱོར་བའི་རྒྱ་རིགས་སྤང་པོ་ཚོར་ཟས་མ་སྦིན་པ་ཐེངས་གཅིག་ཀང་བྱུང་མེད། 

ངའི་མེས་པོ་དམ་པ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་སོག་ཡུལ་ནས་ཕིར་ཕེབས་པར་བརེན་

ངེད་ཚང་གི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ངའི་ཡབ་ཡུམ་

གཉིས་ཀིས་རང་ཁྱིམ་དུ་རྒྱ་རིགས་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་དང་བུ་གཅིག་བཅས་གཡོག་པོ་གསུམ་གས་

ཏེ་ཡུམ་ཆེན་གི་ལས་ཁུར་ཇེ་ཡང་དུ་བཏང་། དེ་ཡང་རྒྱ་རིགས་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ལས་ཁྱོ་གས་

ཕྱུགས་ཟོག་འཚོ་སྐྱོང་དང་ར་ར་གཙང་མ་བཟོས། ཆུང་མས་ཡུམ་ཆེན་ལ་ཟས་གཡོ་སྦོར་དང་

ཞིང་ལས་ལ་རམ་འདེགས་ཞུས། བུ་ཡིས་ལུག་རི་བྱས། ངེད་ཚང་ལ་ལུག་ལྔ་བཅུ་ལྷག་དང་། 

འབི་གཡག་དང་མཛོ་དང་བ་གང་ཁ་ཤས་བཅས་ཡོད། སྐབས་དེར་ངེད་ཚང་ཞིང་གྲོང་གི་ཁྱིམ་

ཚང་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ལེགས་ལ། ང་སྐྱེས་པའི་སྐབས་དེ་ཤེད་ནས་

གྲོང་སེའི་ནང་གི་རྒྱུ་འབྱོར་ལེགས་ཤོས་ཀི་གྲས་སུ་ཚུད།

དེ་ལྟ་ནའང་། སྐབས་དེར་ངེད་ཅག་སྔར་བཞིན་གདོད་མའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བའི་

གནས་སྟངས་ལས་རིང་དུ་གེས་མེད་པས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཁང་མེད་ལ། མི་རྣམས་ཀི་ཚེ་ཚད་

ཀང་ཐུང་། རྐྱེན་ར་དཔོག་དཀའ་ཞིང་གོ་བུར་གོ་བུར་དུ་ཡང་ཡང་འབྱུང་བའི་འཆི་བའི་འཇིགས་

པ་ནི་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོའི་གྲོང་སེའི་ནང་གོག་ཕར་ཟད་ཞག་སྒོན་ཙམ་ཡང་མཐོང་

རྒྱུ་མེད་པར་མཚན་མོར་སྣུམ་སྒོན་སྦར། སོག་མའི་རྩྭ་དང་ལི་བ་སྐམ་པོ་བུས་ཏེ་ཟ་མ་གཡོ་

བསྐོལ་བྱེད། དུས་ཚོད་སྟོན་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་རིགས་དང་ནམ་དུས་སྟོན་པའི་ལོ་ཐོ་ཡང་མེད། 

ལོ་རེའི་དུས་བཞིའི་འཁོར་འགྲོས་སོགས་ནི་དགུང་གི་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་དང་གནམ་གཤིས་ཀི་

འགྱུར་བ། དགོན་པའི་དུས་ཆེན་མི་འདྲ་བ་བཅས་ལ་བརེན་ནས་ངོས་འཛིན་དང་ཤེས་རོགས་

བྱེད། ངའི་ཡུམ་ཆེན་ནི་འཚེམ་བཟོ་དང་གཙག་དྲུབ་ཀི་རིགས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པས། ངེད་ཅག་

གི་གོན་པ་རྣམས་ཀང་ཡུམ་ཆེན་གིས་ལག་བཙེམ་གནང་། ཁང་པའི་ཕི་ནང་དུ་གསང་སྤོད་བཟོ་

སྐྲུན་དང་བཀོལ་སྤོད་ཟེར་བའི་འདུ་ཤེས་ཙམ་ཡང་མེད་པས། བཤང་གཅི་འདོར་ས་ནི་སོ་ཟོག་

འཇུག་སའི་ར་སྐོར་སོགས་ཡིན། སྦུ་གུ་ནས་ཆུ་དྲངས་པའི་ལམ་སྲོལ་ཡང་དར་མེད། དབྱར་

དུས་སུ་སྐབས་མཚམས་རེར་ཉེ་འགྲམ་གི་རྒྱུགས་ཆུའི་ནང་འཛུལ་བ་ལ་ཁྲུས་བརྒྱབས་པའི་འདུ་

ཤེས་བཞག་ན་ལས། དེ་མིན་གཟུགས་པོ་བཀྲུ་བའི་ཆས་ཀ་གཞན་མེད། གཙང་སྦྲ་དང་ཁྲུས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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རས་འདག་ཆལ་ཟེར་བ་ཡང་གོ་རྒྱུ་མེད་པས། ཡུལ་གི་དགེ་འདུན་པ་འགས་རྒྱ་བཟོས་འདག་

རས་སྲ་མོ་དེ་ཉིད་ཐོག་མར་མཐོང་བ་ན་ཟས་རིགས་ཤིག་མིན་ནམ་སམ་པ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་

ཀང་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ལྟར་ངེད་ཅག་ནི་ཕི་རོལ་ཏུ་དེང་རབས་ཀི་འཇིག་རེན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་

པ་བསམ་ཡུལ་དུ་ཡང་མ་འཁོར་བའི་རེས་ལུས་ཡིན།

ང་ལོ་ན་ཧ་ཅང་གཞོན་པའི་དུས་སུ་ངེད་ཅག་གི་གྲོང་སེའི་གཤམ་དུ་རྒྱ་རིགས་ཀིས་

གསར་རྒྱག་བྱས་པའི་སོབ་གྲྭ་ཞིག་ཡོད། ངེད་ཚང་གི་ཁྱིམ་མིའི་ཁོད་ནས་སོབ་གྲྭར་འགྲོ་མཁན་

ཐོག་མ་ཁོ་བོ་ཡིན། སོབ་གྲྭ་དེ་ངེད་ཚང་ནས་བརིས་ན་སྤི་ལེ་དུ་མ་དང་རྐང་ཐང་གིས་སོང་ན་ཆུ་

ཚོད་གཉིས་ཙམ་འགོར། ང་ཉིན་ལྟར་གྲོང་སེའི་བྱིས་པ་དྲུག་བདུན་ཙམ་དང་ལྷན་དུ་སོབ་གྲྭར་

བསྐྱོད།  ངེད་ཅག་འགྲོ་སའི་རི་འདབས་སུ་རྒྱུགས་ཆུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་ཟམ་པ་མེད། གལ་ཏེ་

ཆར་ཞོད་དྲག་པོ་བབས་ན། ཆུ་གོ་བུར་དུ་རྒྱས་ཏེ་ང་ལྟ་བུའི་ལོ་ཆུང་བྱིས་པ་རྣམས་སྐད་ཅིག་

གིས་འཁྱེར་ངེས་ཡིན་པས་རྐང་ཐང་གིས་འགྲོ་འོང་བྱེད་པ་དེ་ཆེས་ཉེན་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར། 

དེར་བརེན། དྲག་ཆར་ནམ་བབས་ཀང་ཡུམ་ཆེན་ཐུགས་མ་བདེ་བར་ང་སྐྱོབ་པར་ཕེབས། ནམ་

ཟླ་བཟང་བའི་དུས་སུ་སྐབས་རེར་ང་དང་ངའི་རོགས་པ་རྣམས་སོབ་གྲྭར་མ་སོང་བར་རི་ཁུད་དུ་

རེད་མོར་གཡེང་ནས་བསད། སོབ་གྲྭར་སོང་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་དུས་ཚོད་མང་ཆེ་བ་རེད་མོར་

བཏང་སྟེ་སོབ་སྦོང་དེ་ཙམ་མ་བྱས། སྐབས་དེ་ཤེད་ཅིག་ནས། ཨ་མདོའི་རང་སྐད་ཙམ་ལས་

མི་ཤེས་པའི་བོད་རིགས་མང་པོས་ས་གནས་རྒྱ་རིགས་ཀི་ལུང་སྐད་བཤད་མགོ་བཙུགས་

ཤིང་། ཚད་གཞི་དམའ་བའི་སོབ་གྲྭ་དེར་ཡང་ཁིད་གཞི་རྣམས་མཚོ་སྔོན་གི་རྒྱ་སྐད་ཐོག་སོབ་

ཁིད་བྱས། ཁོ་བོར་སོབ་སྦོང་ནི་དེ་ཙམ་མ་ཐོབ།

ད་ལྟ་ངའི་དྲན་ངོགས་སུ་བྱིས་དུས་ཀི་གནས་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས་སྔ་ཤོས་ནི། ང་

ལོ་དྲུག་ཙམ་ལ་སོན་པའི་སྐབས་སུ་ངེད་ཚང་ལ་བསྟུད་མར་བྱུང་བའི་ཆག་སོའི་རིགས་དེ་དག་

རེད། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1935 ལོའི་མགོ་སྟོད་ཙམ་ལ་ངའི་ཡབ་ཆེན་ལ་སྙུང་གཞི་ལི་མོ་ཞིག་ཕོག་

པའི་སྐབས་དེ་ནས་མགོ་བཙུགས། དུས་དེར་ངའི་ཡབ་ཆེན་མཆོག་ཟླ་ཤས་རིང་ཉལ་སར་ལྷུང་

སྟེ་ཡར་བཞེང་རྒྱུ་ཕར་ཟད། ཐ་ན་དབུ་ཡར་དགེ་ཙམ་ཡང་གནང་མི་ཐུབ་ཅིང་ཟས་ཁམ་གང་

ཡང་མིད་པར་མི་འགྲོ་བར་གྱུར་ཏེ་འགྲམ་པ་ལོག་ཏུ་ལྷུང་། ལུས་ཀི་ཤ་ཟད། རིབ་རུས་འབུར་དུ་

ཐོན། དེ་ལྟར་ཁོང་གདོན་འདྲེ་ཞིག་དང་མཚུངས་པར་ལུས་ལ་སྐྱི་པགས་དང་རུས་པ་ཙམ་ལས་



ལེའུ་གཉིས་པ།  ངེད་ཚང་།
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མེད་པའི་ཀེང་རུས་སུ་གྱུར། ང་གདོན་འདྲེ་ལ་སྐྲག་པའི་རྐྱེན་གིས་ཡབ་ཆེན་གི་ཉེ་སར་བཅར་

མ་ཕོད། གལ་ཏེ་ཡབ་ཆེན་གིས་གཟིགས་ན་མདུན་དུ་འབོད་ངེས་ཡིན་པས། སོབ་གྲྭ་ནས་ཕིར་

ཁྱིམ་དུ་འབྱོར་ཏེ་སེའུ་ཁུང་གི་འཁིས་ནས་ཕར་འགྲོ་སྐབས། ཡབ་ཆེན་ལ་མ་བལྟས་པར་མགོ་

དང་ལུས་པོ་བསྒུར་ནས་གསང་སྟབས་ཀིས་མྱུར་དུ་སོང་སྟེ་ཁོང་ལ་གཡོལ་ཐབས་བྱས། དེ་

དུས་ངེད་ཅག་སུ་ལའང་ཁོང་གསོན་ཐུབ་སམ་པའི་རེ་བ་མེད།  

ངའི་ཡབ་ཆེན་ནད་ཀི་དབང་གིས་ཉལ་སར་ལྷུང་བའི་དུས་དེར་ཆག་སོ་གཞན་ཞིག་

བྱུང་བ་ནི། ངེད་ཚང་གི་གཡོག་པོ་ཞིག་གིས་ར་རྣམས་ཁིད་ནས་སེ་འདབས་སུ་ཆུ་ལྡུད་པར་

འགྲོ་སྐབས། ར་རྣམས་གོ་བུར་དུ་འདྲོགས་ཏེ་ཧེ་ཁི་(feet)ཆིག་སྟོང་ཅན་གི་གཡང་གཟར་དུ་

འཕོ་རིམ་འཕོར་མཆོངས་ནས་ར་ལྔ་ག་ཤི་བ་དེ་རེད། ངའི་ཕ་ཡུལ་ཨ་མདོའི་ར་ནི།29 གཟུགས་

བོངས་ཆེ་ཞིང་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་སྟེ། སྟོབས་དང་འཁྱུག་རལ་གི་ཆ་ནས་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་སྟག་ངར་

མ་དང་མཚུངས་ཞེས་བརོད་ཆོག་པ་ཡིན། ར་རྒྱུད་ཀི་ཐད་ནས་བཤད་ན། ར་དེའི་རིགས་ནི་དུས་

རབས་དུ་མའི་གོང་ཨ་ར་བྷི་ཡའི་(Arabia)དམག་ར་ནས་བྱུང་ཞིང་། ཕིས་སུ་ཆིན་རྒྱལ་རབས་

ཀི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་གོང་མའི་སྲིད་གཞུང་གིས་བསྟུད་མར་ནང་འདྲེན་བྱས་ཏེ་དམག་རར་

བཀོལ་བ་ཞིག་རེད། ར་མཆོག་དེའི་རིགས་རང་དགར་འདྲོགས་ཏེ་གཡང་ལ་མཆོངས་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ཤིག་སྔར་གཏན་ནས་བྱུང་མེད། 

ངེད་ཚང་གི་དཔལ་འབྱོར་གི་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ར་ཚོང་ཡིན་པས། ཡབ་ཆེན་ལ་ར་

མེད་ན་འགྲིག་ཐབས་མེད། ངའི་ཡབ་ཆེན་ནི་ར་ལ་ལག་པས་མྱངས་ཏེ་ར་ནད་ངོས་འཛིན་གནང་

ཐུབ་པ་སོགས་ར་ནད་བཅོས་ཐབས་ལ་རང་བཞིན་གིས་མཁས་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན། ར་རྣམས་

གཡང་ལ་མཆོངས་ཏེ་ཤི་བའི་རེས་ཐོགས་སུ། ངེད་ཚང་ལ་དྲེལ་བདུན་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་རྒྱུ་

རྐྱེན་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་པའི་ནད་ཕོག་སྟེ་འཕོ་རིམ་འཕོར་ཤི། 

29 ལ་དྭགས་རྒྱལ་སྲས་བ་ཀུ་ལ་མཆོག་གི་རང་རྣམ་དུ། “དེ་དུས་ནེཧ་རུ་མཆོག་འཆིབ་ཆེད་ང་རང་ལ་ཧོར་ར་

ཡང་ན་ཟི་ལིང་གི་ར་ལེགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཕུལ་པ་ཡིན། ཁོང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས།”ཞེས་རྒྱ་གར་གི་སྲིད་

བོན་སྐུ་ཞབས་ནེ་རུ་མཆོག་ཐོག་མར་ལ་དྭགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་ཀི་གནས་ཚུལ་གསུངས་ལ། ལ་དྭགས་སུ་དེ་

ལ་ཧོར་རའམ་ཟི་ལིང་ར་ཞེས་གྲགས་ཏེ། སྔོན་གི་ཡིག་ཆ་འགའ་ན་ཟིང་ར་ཞེས་བིས་འདུག་པའང་ཟི་ལིང་ར་ལ་

གོ་དགོས། དེས་ནི། ཤར་ཟི་ལིང་གི་ར་ཞེས་ནུབ་ལ་དྭགས་སུ་ཡང་གྲགས་ཆེ་བ་མཚོན་ཐུབ་བོ།།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དེ་ལྟར་ར་དྲེལ་རྣམས་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པར་ཤི་བ་དེ་མཚན་མ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ཡང་

ལེགས་ཉེས་ཅི་ཡིན་མ་ཤེས། དེ་ལྟ་བུའི་གོད་ཆག་ལ་བོད་རིགས་ཚོར་བཤད་པ་གཉིས་ཏེ། 

གཅིག་ནི་ཚེ་རབས་སྔ་མ་རྣམས་སུ་ལས་ངན་བསགས་པའི་འབས་བུ་དུས་སུ་སྨིན་པའི་རགས་

དང་། གཞན་དེ་ནི་བཀྲ་ཤིས་པའི་དོན་གང་ཞིག་མི་འགང་བར་འབྱུང་བར་ངེས་པའི་རགས་

མཚན་དུ་བཤད་པ་དེ་རེད། ངའི་ཡབ་ཆེན་ལ་ནད་གཞི་དྲག་པོ་ཕོག་པ་དང་ར་རྣམས་གཡང་

ལ་མཆོངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཁྱིམ་མཚེས་གཡས་གཡོན་གིས་གེང་སོང་སྣ་ཚོགས་བྱེད་མགོ་

བཙུགས། འགའ་ཞིག་གིས།  ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་ཚེ་རབས་སྔ་མ་རྣམས་སུ་ཁྱིམ་དུ་

གོད་ཆག་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་བུ་འབྱུང་བའི་ལས་ངན་ཚབས་པོ་ཆེ་ཅི་ཞིག་བསགས་པ་ཡིན་ནམ་

ཞེས་བཤད། དེར་བརེན། ཁྱིམ་མཚེས་ཀི་བཤད་ཡམས་འགོག་ཆེད། དྲེལ་རོ་རྣམས་ཀུན་གིས་

མཐོང་སའི་གྲོང་མཐར་ས་འོག་ཏུ་མ་སྦས་པར་ངེད་ཚང་གི་ར་སྐོར་ནང་ས་དོང་བྲུས་ནས་གསང་

སྟབས་ཀིས་སྦས། 

བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ལྟ་བུའི་མཚན་ལྟས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བའི་དབང་གིས། ངའི་ཡུམ་ཆེན་

གིས་རང་གི་མངལ་དུ་ཡོད་པའི་བྱིས་པའི་ཚེ་སྲོག་ལ་ཡང་ཐུགས་ཁལ་ཚད་མེད་གནང་། དེ་

ལྟར་ཐུགས་ཁལ་གནང་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ག་ལ་ཡིན། སྐབས་དེར་ངེད་ཚང་ལ་བྱིས་པ་

གསུམ་ཡོད་པ་ལས་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལ་སོན་པའི་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་སྤི་ལོ་ 1920 ལོར་

འཁྲུངས། དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1922 ལོར་གཅེན་པོ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་འཁྲུངས། དེའི་རེས་སུ་སྤི་

ལོ་ 192930 ལོའི་སྟོན་མཇུག་ཏུ་ང་སྐྱེས། གཅེན་པོ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་ངེད་གཉིས་ཀི་

བར་དུ་བུ་གསུམ་སྐྱེས་པ་རེ་རེ་བཞིན་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་འདས། དེ་ལ་བརེན་ནས་ངའི་ཡབ་

ཡུམ་གཉིས་བཟོད་དཀའ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཉམ་ང་བའི་གནས་སུ་གར། 

30  <<སྐུ་མདུན་>>ཞེས་པའི་ཡབ་གཞིས་ཚང་གི་ལོ་རྒྱུས་སུ། རྒྱལ་ཡབ་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་ 1899-1947 

དང་། རྒྱལ་ཡུམ་བདེ་སྐྱིད་ཚེ་རིང་ 1900-1982 དང་། ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་ 1919-1964 དང་། ཐུབ་བསྟན་

འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ 1922- དང་། རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ 1928- དང་། བོ་བཟང་བསམ་གཏན་ 1933-1982 

དང་། ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ 1935- དང་། རེ་བཙུན་པདྨ་ 1940- དང་། བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ 1946- ཞེས་

གསལ་ཡང་། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སུ། ཡུམ་ཆེན་རང་ཉིད་ལགས་གང་(1901)ལོར་འཁྲུངས་

པར་བིས་འདུག་པ་དང་། ཡབ་ཆེན་ནི་ཡུམ་ཆེན་ལས་ལོ་གཅིག་གིས་བགྲེས་པའང་ཡོངས་གྲགས་ཡིན། སྲས་

དང་སྲས་མོ་རྣམས་ཀི་འཁྲུངས་ལོ་ནི་གོང་དང་མཚུངས།
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ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀི་མི་ཚེ་དང་འཚོ་བར་ཆོས་ལུགས་ཀི་དབང་སྒྱུར་རམ་ཤུགས་

རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་པས། དེ་ལྟ་བུའི་ཆག་སོ་འབྱུང་སྐབས་གདོང་ལེན་བྱེད་པའི་ལག་

ཆའམ་ཐབས་ཤེས་གཅིག་ཉིད་ཡོད་པ་ནི་ཆོས་ལུགས་དང་དེའི་བྱེད་སོ་ཁག་རེད། ཆོས་ཀི་

ཆོ་ག་བཏང་ནས་གདོན་གི་གནོད་པ་ཞི་བར་བྱེད་པ་ནི་ཆག་སོ་འགོག་པའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་

སེམས་ལ། ཆོས་ལུགས་ཀི་བྱེད་སོ་བརྒྱུད་ནས་ཆག་སོའི་ངོ་བོ་དང་འབྱུང་རྐྱེན་ཅི་ཡིན་རོག་

ཅིང་དེ་དག་འགོག་ཐབས་བྱེད། ཉིན་རེ་བཞིན་ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མལ་ལས་བཞེངས་ཏེ་

ཁྱིམ་ལས་ཀི་མགོ་མ་བཙུགས་གོང་མཆོད་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་སོས་དང་མཆོད་མེ། ཡོན་ཆབ་

སོགས་ཕུལ་ཏེ་བོད་ཀི་གཞུང་བསྟེན་དང་ངེད་ཚང་གི་སེར་བསྟེན་སྲུང་མ་དཔལ་ལན་འདོད་

ཁམས་བདག་མོ་དང་། ཙོང་ཁའི་ཡུལ་གི་གཞི་བདག་ཨ་མེས་སྐྱེས་རི་གཉིས་ལ་འཕིན་ལས་

བཅོལ། ངེད་ཚང་གི་ཁང་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་ར་ཆེ་ཤོས་སུ་བརིས་པ་ནི་སྐུ་འདྲ་དང་སྐུ་

ཐང་བཤམས་པའི་མཆོད་ཁང་དེ་ཡིན་ལ། ངེད་ཚང་བགེགས་དང་བར་ཆད་ལས་སྲུང་མཁན་ནི་

དཔལ་ལན་ལྷ་མོ་དང་ཨ་མེས་སྐྱེས་རི་གཉིས་ཡིན། དུས་ད་ལྟ་ཡང་ལྷ་འདི་གཉིས་ཀིས་ངའི་མི་

ཚེའི་ལས་དབང་ལ་སྔར་བཞིན་བཀོད་སྒིག་གནང་བཞིན་ཡོད།

ངའི་ཡུམ་ཆེན་གིས་རང་གི་བྱིས་པ་དུ་མ་གསོན་མ་ཐུབ་པའི་ལེ་ཁག་འགེལ་ས་ནི། 

ངེད་ཚང་ནས་སྤི་ལེ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གི་སར་ཆགས་པའི་གྲོང་ཚོའི་ནང་ཡོད་པའི་ཐེའུ་རང་གདུག་

རྩུབ་ཅན་དེ་རེད། དེ་ནི་ས་གནས་ཀི་གདོན་རིགས་ཁོད་ཀི་གཅིག་རེད། ཡུལ་མིའི་ཤོད་རྒྱུན་ལ། 

ངེད་ཚང་ཡོད་སའི་ཨ་མདོའི་ཁུལ་གི་ཐེའུ་རང་ནི་མཐུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེས་རང་ཉིད་གང་དུ་གནས་

པའི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་ཟས་ནོར་སྒྲུབ་ཅིང་གནོད་པ་ལས་སྲུང་། ཁྱིམ་ཚང་གི་དགྲ་ལ་ཕར་རྒོལ་དང་

ཁྱིམ་མི་རྣམས་བཀྲ་ཤིས་པར་བྱེད། ཐེའུ་རང་དགའ་བའི་དུས་སུ། གང་ནས་ཁྱེར་ཡོང་བའང་མི་

ཤེས་པར་ཤ་རྡོག་ཆེན་པོ་རེ་ས་ངའི་ནང་དུ་གཡུག་ཅེས་སོགས་ཟེར། འོན་ཀང་། ཐེའུ་རང་ནི་ཕི་

མི་ལ་གཏན་ནས་མི་དགའ་བའི་གནག་སེམས་ཅན་ཞིག་སྟེ། གཡོ་སྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་དུས་དང་

འཚམས་པར་རང་གཟུགས་སྒྱུར། མཚམས་རེར་བྱིས་པ་ཆུང་ངུའི་རྣམ་པར་བརྫུས་ཏེ་གཞན་

གི་སིང་རེ་དང་ཤ་ཚ་འགུག་ཐབས་བྱེད། སྐབས་རེར་བུད་མེད་ཀི་ཁོག་ཏུ་ཞུགས་ཞེས་སོགས་

ཀང་ཟེར། ངས་དགོང་ཟས་མྱུར་དུ་མ་བཟས་པ་དང་ཡུམ་གི་ངག་ལ་མ་ཉན་ཚེ། ཡུམ་ཆེན་གིས་

ཐེའུ་རང་གིས་ཉེས་ཆད་གཅོད་ངེས་ཡིན་ཞེས་ང་ལ་འཇིགས་སྐུལ་གནང་། དེ་ནི་ཡུམ་ཆེན་ལ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ང་གཅུན་བྱེད་ཀི་ཐབས་ལམ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་རེད། ཁོ་བོས་ཐེའུ་རང་མཐོང་མ་

མྱོང་ཡང་ཡུམ་ཆེན་གིས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་འདས་པོ་རྣམས་བདག་སྐྱོང་གནང་སྐབས་དངོས་སུ་

གཟིགས་ཡོད། 

ངའི་གཅེན་པོ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དགུང་ལོ་གཅིག་ལ་སོན་པ་ན་སྟག་

མཚེར་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཟིན་པས། ང་སྐྱེས་པའི་སྐབས་དེར་ཁོང་སྐུ་

འབུམ་དགོན་པར་བཞུགས་ཡོད། ཉིན་མོ་དེར་ང་སྐྱེས་མ་ཐག་ཡབ་ཆེན་མཆོད་ཁང་དུ་ཕེབས་

ཏེ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་དང་དཔལ་ལན་ལྷ་མོའི་སྐུ་དྲུང་དུ་ཕག་འཚལ། དྲིན་

གཟོ་ཞུས། བུ་ཆུང་འདི་དགོན་པར་མི་སྐྱེལ། ཁྱིམ་གི་གཞི་འཛིན་ཐུབ་ངེས་ཀི་ཞིང་པ་ཞིག་ཏུ་

བདག་སྐྱོང་བྱ་ངེས་ཞེས་དམ་བཅའ་ཕུལ། སྤིར་ཨ་མདོའི་ཡུལ་དུ། ཁྱིམ་ཚང་མང་ཆེ་བས་ཉུང་

མཐར་ཡང་བུ་གཅིག་དགོན་པར་བསྐྱལ་ཏེ་གཞན་ཞིག་གཞི་འཛིན་དང་ཕ་མར་བདག་སྐྱོང་བྱེད་

མཁན་དུ་ཉར། དེ་ལྟར་ཁོ་བོ་ངེད་ཚང་གི་གཞི་འཛིན་དུ་གྱུར་པ་ནི་སྐྱེས་པའི་ཉིན་མོ་རང་ནས་

གཏན་འཁེལ་བ་ཞིག་རེད། ངེད་སྤུན་མཆེད་ཚོའི་ཁོད་ནས་དགོན་པར་མ་བསྐྱལ་བར་གཞི་

འཛིན་གི་དམིགས་སོར་བཟུང་བ་ནི་བདག་གཅིག་པུ་ཡིན། 

ཁོ་བོ་ཧ་ཅང་ལོ་ན་ཆུང་བའི་སྐབས་སུ་ཚ་བ་རྒྱས་ཏེ་ན། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་བུ་ཆུང་

འདི་ཡང་གསོན་མི་ཐུབ་སམ་སྟེ་ཐུགས་ཁལ་ཆེན་པོ་གནང་། ང་དགོན་པར་ཁིད། བ་མས་རིམ་

གྲོ་དང་ཐུགས་སྨོན་གནང་། དེ་ཁོ་ནར་བརེན་ནས་ང་ནད་ལས་གྲོལ། དེ་ནས་ཡབ་ཆེན་གིས་ང་

དང་ངེད་ཚང་གཉིས་གནོད་པ་ལས་སྲུང་ཆེད་རྒྱ་ཚང་གྲོང་སེའི་གཞིས་དགོན་ནས་གནས་ཆུང་

སྐུ་རེན་གདན་དྲངས། ཕིས་སུ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གིས་ཀང་བོད་ཀི་གཞུང་བསྟེན་

ལྷ་སྲུང་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་སྤན་དྲངས་ནས་གནད་དོན་ཆེ་ཁག་ཐག་གཅོད་མཛད་

ལ། གནས་ཆུང་ནི་ཨ་མདོའི་ཁུལ་གི་བཀའ་ལུང་ཞུ་ས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀང་ཡིན། གནས་ཆུང་

གི་སྐུ་རེན་ལ་བོད་ཀི་ས་གནས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་སུ་གྲྭ་པ་ཡང་ཡོད་ལ། ཞིང་པ་དཀྱུས་མ་ཡང་

ཡོད། གང་ལྟར། གནས་ཆུང་སྐུ་རེན་ངེད་ཚང་ལ་གདན་དྲངས་ཏེ་སྐུ་ཕེབས་སྐབས། ངའི་ཡབ་

ཆེན་གིས་པུས་མོ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་ཤིང་སྐུ་རེན་གི་ཞབས་ལ་འཐམས་ཏེ་ངུ་སྐད་འདོན་

བཞིན་དུ། “ངས་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་བྱས་སམ། མི་ཚེ་འདིར་མ་རུང་བའི་ལས་གཅིག་ཀང་སྒྲུབ་མ་

མྱོང་། ཅིའི་ཕིར་འདི་ལྟ་བུའི་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ། 



ལེའུ་གཉིས་པ།  ངེད་ཚང་།
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ངའི་ངོ་མཚར་བའི་བུ་ཆུང་གསུམ་གསོན་མ་ཐུབ་པའི་ཁར། ད་ལྟའི་བུ་ཆུང་འདི་ཡང་ནད་ཀིས་

ཟིན། ངས་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་མྱོང་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།” ཞེས་རང་ཁྱིམ་དུ་

བཀྲ་མི་ཤིས་པ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་ཡིན་སོགས་བཀའ་འདྲི་ཞུས། དེ་ནས་ཀང་ཡབ་ཆེན་གིས་

ཁོ་བོ་གནས་ཆུང་རང་གི་བུ་ཚབ་ཏུ་ངོས་བཞེས་གནང་སྟེ་རག་ཏུ་གནོད་པ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་

པ་དང་། ཚེ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས། 

གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་ཁོ་བོ་བུ་ཚབ་ཏུ་བཞེས་རྒྱུ་དང་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པའི་

ཞལ་བཞེས་གནང་སྟེ་ཡབ་ཆེན་ལ། “ངུ་དགོས་དོན་མེད། སེམས་སྐྱོ་མི་དགོས། ཁྱེད་ལ་ད་

དུང་བུ་དུ་མ་སྐྱེ་ཞིང་། གཞལ་དཀའ་བའི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་འཛད་མེད་དུ་

འབྱུང་”31ཞེས་གསུངས། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ང་ན་མ་མྱོང་ཞིང་ཆོས་སྐྱོང་གིས་རྒྱུན་དུ་མགོན་

སྐྱབས་མཛད། 

ང་སྐྱེས་ནས་ལོ་ཤས་ཀི་རེས་སུ་ངེད་ཚང་ལ་སར་ཡང་བུ་ཞིག་སྐྱེས། ཡབ་ཆེན་གིས་

དེ་མ་ཐག་དགོན་པར་བསྐྱལ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད། བུ་ཆུང་དེའི་མིང་ལ་ཐོག་མར་རིག་འཛིན་དོན་

གྲུབ་ཟེར། མིང་དེ་ཤ་རོང་རི་ཁོད་དུ་བཞུགས་པའི་བ་མ་ཐུབ་བསྟན་གིས་བཏགས། ཁོང་ནི་ངེད་

ཚང་གི་བྱིས་པ་ཚང་མར་མིང་འདོགས་མཁན་དེ་རེད། སྤིར་བྱིས་པ་ལ་མིང་མ་བཏགས་པར་

ཟླ་ཤས་སམ། ཐ་ན་ལོ་གཅིག་ཙམ་གི་རིང་མིང་མེད་པར་འཇོག་པ་ཡང་ཡོད། བ་མ་ཐུབ་བསྟན་

བཞུགས་སའི་ཤ་རོང་རི་ཁོད་ནི་སྒྲུབ་སེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད། དེར་དགེ་འདུན་བཞི་ལྔ་ཙམ་ལས་

མེད། དེ་དག་བསེན་མཚམས་སུ་བཞུགས་ནས་ཕི་ནང་གི་འདུ་འཛི་དང་སྨྲ་བ་སངས་ཏེ་སོམ་

སྒྲུབ་གནང་། ལོ་ངོ་དགུ་བརྒྱ་ཙམ་གི་གོང་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞིའི་ཡ་གལ་དཔལ་

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་[ཀརྨ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་རོལ་བའི་རྡོ་རེ་]ཤ་རོང་

རི་ཁོད་དུ་ཕེབས་ནས་སོམ་སྒྲུབ་ལ་བཞུགས་པའི་རྐྱེན་གིས་གནས་དེ་ཉིད་གྲགས་ཅན་དུ་གྱུར།32 

31  བཅར་འདྲིའི་སྐབས་ཤིག་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་དོན་མཆོག་གིས། འདི་ནི་གནས་ཆུང་གིས་༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་

པ་ཆེན་པོ་མཆོག་སྟག་མཚེར་དུ་འཁྲུང་བའི་ལུང་བསྟན་ཡིན་ཞེས་གསུངས། 

32  “དེང་སང་སྟག་མཚེར་དཔོན་སོབ་ཀིས་ཁ་འཛིན་མཛད་པའི་སྒྲུབ་སེ་ནི། ཀརྨ་རོལ་པའི་རྡོ་རེ། ཆོས་

རེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན། འདུལ་བ་ཆོས་རེ་འོད་ཟེར་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ཡུན་རིང་བཞུགས་”ཞེས་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་

ཆེའི་རྣམ་ཐར་ངེས་དོན་སྤིན་གི་ཕོ་ཉར་གསལ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

36

བ་མ་ཐུབ་བསྟན་ཁོང་ཤ་རོང་རི་ཁོད་དུ་དེ་གའི་ཕག་སྲོལ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་སོམ་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་ཏེ་

བསེན་མཚམས་སུ་བཞུགས་པ་ལས་ཕིར་ཕེབས་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན། བསེན་མཚམས་གྲོལ་ནས་

ཕིར་ཕེབས་སྐབས་ད་གཟོད་ས་གནས་ཀི་བྱིས་པ་ཚོར་མིང་འདོགས། 

ཤ་རོང་རི་ཁོད་ནི་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་ལྷིང་འཇགས་པའི་གནས་ཤིག་སྟེ། དབྱར་གི་དུས་

སུ་ངེད་ཅག་དེར་ཡང་ཡང་འགྲོ་ལ། རར་བཞོན་ནས་སོང་ན་ངེད་ཚང་ནས་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ལས་

མི་འགོར། རི་ཁོད་དེའི་འདབས་སུ་རི་སྐྱེས་འབི་ཏ་ས་འཛིན་དང་། ངང་ལུམ། འབྲུ་སིལ་བཅས་

ཀིས་ཁེངས་ཡོད། ནུ་བོ་རིག་འཛིན་དོན་གྲུབ་དང་ངེད་གཉིས་ཀིས་ཕགས་མས་ཤིང་ཕན་ལ་

གཞུས་ཤིང་བསྒུལ་ནས་ཤིང་འབས་སར་འཐོར་བ་ན་སེ་བོ་ཆེན་པོའི་ནང་བཏུས་ཤིང་མང་དུ་ཟ། 

རིག་འཛིན་དོན་གྲུབ་ནི་བུ་ཆུང་གཤིས་འཇམ་ཞིག་དང་། ང་ནི་དེ་ལས་ལོག་སྟེ་རང་

བཞིན་གིས་འཚུབ་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོས་ཉེན་ཁའི་གནས་གང་ཞིག་མཐོང་ཡང་དེ་མ་ཐག་

ངའི་རེས་བསེགས་ཏེ་སྐྱོབ་ཐབས་བྱེད་ཅིང་གཟབ་དགོས་པའི་ཉེན་བརྡ་ཡང་རྒྱུན་དུ་གཏོང་། 

ཉིན་ཞིག་ཡབ་ཆེན་གིས་ངེད་གཉིས་ར་ཐོག་ཏུ་བསྐྱོན་ནས་ཁིད་དེ་འགྲོ་སྐབས། ངེད་གཉིས་ཀ་

ར་ཐོག་ནས་ལྷན་དུ་ལྷུང་སྟེ་རིག་འཛིན་དོན་གྲུབ་ཕལ་ཆེར་ཉིན་གང་བོར་བརྒྱལ་ཏེ་མ་སངས། 

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་ཁོང་ཚ་ཐབ་སྟེང་བསལ་ཏེ། ཡུམ་ཆེན་གིས་ཁམ་བུའི་ནང་སིང་སྐམ་པོ་

འགའ་ཆུའི་ནང་དུ་གདུས་ནས་དྲག་སྐྱེད་འབྱུང་མིན་ལ་བརག་དཔད་གནང་། གལ་ཏེ་ཁམ་བུའི་

ནང་སིང་དེ་དག་ཆུའི་ནང་དུ་ཞུ་ནས་ལེ་གུར་གྱུར་ན་དྲག་སྐྱེད་འབྱུང་བའི་རགས་ཡིན། རིག་

འཛིན་དོན་གྲུབ་བརྒྱལ་བ་ལས་སངས་མ་ཐག་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས། ཕོ་བ་ལྟོགས་སོང་། གོ་

རེ་དགོས། ཞེས་ཡུམ་ཆེན་ལ་ཞུས། བོད་མིའི་རྒྱུན་སྲོལ་ལ། མི་སུ་ཞིག་རྨས་སྐྱོན་ནམ་ནད་

གཞི་ཅི་རིགས་ལས་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བ་ན། གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་གདོན་གི་སེམས་བསླུ་

ཞིང་རྨོངས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་སུ་སྔར་གི་མིང་བརེས་ཏེ་གསར་དུ་འདོགས་པ་བཞིན།  རིག་

འཛིན་དོན་གྲུབ་ཀི་མིང་ཡང་བརེས་ཏེ་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་ཞེས་བཏགས། 

དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་བསྐྱལ་ཏེ་

རབ་ཏུ་བྱུང་། སྐབས་དེར་ཁོང་ཧ་ཅང་ཆུང་བས་ཤིང་གིས་བཟོས་པའི་ཤག་གི་སོ་ཐེམ་དམའ་

མོ་དེ་ཡང་བརྒལ་མི་ཐུབ། སོ་ཐེམ་ནི་འདྲེ་གདོན་འགོག་བྱེད་དུ་བཟོས་པར་བཤད། བོ་བཟང་

བསམ་གཏན་གཞན་གི་རོགས་རམ་མེད་པར་སོ་ཐེམ་བརྒལ་མི་ཐུབ་པས། གྲྭ་རྒན་དག་གིས་



ལེའུ་གཉིས་པ།  ངེད་ཚང་།
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ཁོའི་གཟན་དང་སྟོད་འགག་གི་གོང་བར་འཇུས་ཤིང་ཡར་བཀགས་ནས་སོ་ཐེམ་བརྒལ་བའི་

རོགས་གནང་། 

ཡབ་ཆེན་ལ་ནད་ཕོག་སྟེ་ངའི་གཅུང་པོ་[ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་]འཁྲུངས་སྐབས་ཀང་སྔར་

བཞིན་ཉལ་སར་ལུས་ཡོད། དེ་ནི་མཚོ་སྔོན་ཁུལ་གི་ལོ་ཐོ་ལྟར་ན་ཟླ་བ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༦ དང་། 

ཕི་ལུགས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན་སྤི་ལོ་ 1935 ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 6 རེད། ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་དྲུག་ནི་

ང་ཚོའི་ས་གནས་སུ་ལོ་སྟར་འཚོགས་པའི་ཚོང་འདུས་ཀི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས་གསལ་པོར་དྲན། 

ཉིན་དེའི་ཞོགས་པར་ང་དང་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་གཉིས་ཀིས་སྒུག་མ་ཐུབ་པར་སྐྱ་རེངས་

མ་ཤར་གོང་ནས་ལངས་ཤིང་གཟབ་སྤས་བརྒྱབས་ནས་ཚོང་འདུས་སུ་འགྲོ་བའི་གྲ་སྒིག་བྱས། 

ཚོང་འདུས་དེ་འཚོགས་ས་ནི། སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོ་ནས་སྤི་ལེ་བདུན་ཡས་མས་ཀི་མཚམས་

ཏེ་རྐང་ཐང་གིས་སོང་ན་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཙམ་འགོར། དེར་འདུས་པ་ནི་ཉུང་མཐར་ཡང་གྲོང་ཚོ་

བཅུ་གཉིས་ཀི་མི་དམངས་ཡིན། མི་རྒན་པ་དག་ལ་མཚོན་ན། ཚོང་འདུས་ཀི་ཉིན་མོ་དེ་ནི་ཕན་

ཚུན་ཐུག་འཕད་དང་ཚོང་དོན་སྒྲུབ་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་རེད་ལ། བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ནི་གྲོགས་

པོ་གྲོགས་མོ་དང་ཉེ་འཁོར་གི་བྱིས་པ་ཚོར་ཐུག་སྟེ་མངར་ཟས་ཟ་བ་དང་རེད་མོར་གཡེང་བའི་

དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན། ཉིན་མོ་དེར་ངས་ན་མཉམ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱན་རེད་བྱེད་ཆེད་སོ་ང་

མཁེགས་བཙོས་མ་དྲུག་ཙམ་གྲ་སྒིག་བྱས་ཡོད། རྒྱན་འཇོག་གི་རེད་མོ་དེ་ནི། ཕྲུ་གུ་གཉིས་

རེས་ཕན་ཚུན་གི་སོ་ང་ཐུག་བརྒྱབས་ཏེ་ཁ་གཏད་ཀི་སོ་ང་གཅོག་ཐབས་བྱེད་ཅིང་། གཅོག་ཐུབ་

ན། བཅག་ཟིན་པའི་སོ་ང་དེ་གཅོག་མཁན་ལ་ཐོབ་པའི་རེད་མོ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་

ཤིན་ཏུ་ཐང་ཆད་ན་མ་གཏོགས། སོ་ང་ཚང་མ་བཅག་ནས་མ་ཚར་གི་བར་དུ་རེད་མཚམས་

འཇོག་སྲོལ་མེད། 

ཞོགས་པ་དེར་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་དང་ངེད་གཉིས་ཚོང་འདུས་སུ་འགྲོ་ལ་ཉེ་

སྐབས། ཡུམ་ཆེན་གིས་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་གྲོང་ཚོའི་ནང་བྱིས་པ་སྐྱེ་རོགས་བྱེད་མཁན་བུད་མེད་

ཅིག་ཡོད་པ་དེ་འབོད་པར་བཏང་། བུད་མེད་སྐྱེ་གཡོག་མ་དེ་ངེད་ཚང་ལ་འབྱོར་ནས་ཉིན་མོ་

དེར་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བར་གཏན་འཁེལ་བར་བརེན། ཡུམ་ཆེན་གིས་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་ཁྱིམ་དུ་བསད་

ནས་རོགས་རམ་བྱེད་དགོས་ཚུལ་གསུངས། ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕམ་ཞིང་འཚབ་

འཚུབ་ཏུ་གྱུར་ནས་ངུས་ཤིང་མགོའི་སྐྲ་ལ་སྦར་འབད་བྱེད་ཞོར་ཚོང་འདུས་སུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཐག་
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བཅད། འོན་ཀང་། བུད་མེད་སྐྱེ་གཡོག་མ་དེས་ཚེ་རིང་སྒོལ་མར་ཨུ་ཚུགས་བྱས་པར་བརེན། 

ང་གཅིག་པུ་ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་མི་འགྲོ་ཀ་མེད་བྱུང་།  

དེ་ནས་ངའི་ཡུམ་ཆེན་གིས་ཕྱུགས་ཟོག་ལྟར་གཙང་སྦྲ་འཕོད་བསྟེན་དང་འགོག་

བཅོས་ཀི་རིགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་ར་དྲེལ་འདོགས་སའི་ཁང་པའི་ནང་བྱིས་པ་བཙས། སྲོལ་

རྒྱུན་གི་འདུ་ཤེས་ལ། བྱིས་པ་བཙའ་སྐབས་བུད་མེད་དེ་ཉིད་མི་གཙང་བར་རི་ལ།33 བཙས་

པའི་རེས་ཐོགས་སུའང་ཨ་མའི་ལུས་ཁམས་གསོ་བའི་དུས་སྐབས་ཟུར་བཅད་བྱེད་སྲོལ་ཕལ་

ཆེར་མེད། ངེད་ཅག་གི་ཡུམ་ཆེན་ལ་མཚོན་ན་ཡང་། རང་ཉིད་དང་བྱིས་པ་གཉིས་ལ་གཙང་

སྦྲ་བྱས་ནས་ཅང་མ་འགོར་བར་ཐབ་ཚང་དུ་ཕེབས་ཏེ་མེ་འབུད་པ་དང་ཆུ་སྐོལ་བ། ཇ་བཟོ་བ། 

ཁྱིམ་མི་ཚོར་ཟ་མ་གཡོས་སྦོར་བྱེད་པ་སོགས་ཁྱིམ་ལས་རྣམས་སྔར་བཞིན་གནང་། སྐབས་དེ་

གའི་གནས་ཚུལ་ཕིར་དྲན་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་ཡིད་སྐྱོ་བ་ཞིག་རེད་ལ། སྐབས་དེའི་བུད་མེད་ཀིས་

འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཚུལ་དང་ཐོབ་དབང་ཕན་ཙམ་ལས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་བཅས་ནི་བསམ་ཡུལ་

དུ་མི་ཤོང་བ་ཞིག་རེད། ངེད་ཅག་གི་ཡུམ་ཆེན་ལ་བྱིས་པ་བཅུ་གཉིས་34སྐྱེས་པ་ལས་བདུན་མ་

གཏོགས་གསོན་མ་ཐུབ་པའི་ཚུལ་ལ་དཔག་སྟེ་བསམས་ན། སྐབས་དེར་བྱིས་པ་ཤི་བའི་ཚད་

གཞི་ནི་ཧ་ཅང་མཐོ་བར་མངོན། 

གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཆག་སོ་དེ་ལྟར་བྱུང་ཡང་། བྱིས་པ་དེ་སྐྱེས་པ་ནས་བཟུང་ངེད་

ཚང་གི་རླུང་ར་སར་ཡང་རྒྱས་མགོ་ཚུགས། ཡབ་ཆེན་གིས་རང་གི་བཟའ་ཟླར་བྱིས་པ་སྐྱེས་པ་

གོ་མ་ཐག་སྐྱེ་གཡོག་བུད་མེད་དེར་གསུང་སྐད་ཆེན་པོས་བུ་དང་བུ་མོ་ཅི་ཡིན་དྲིས། བུ་ཡིན་

པ་ཤེས་འཕལ་ཉལ་ས་ནས་བཞེངས་ཏེ་མཆོད་ཁང་དུ་ཕེབས། སྟོན་པའི་སྐུ་འདྲའི་མདུན་ཕག་

33  <<སེ་དཔོན་མི་དྲག་གི་སྲས་མོ་གཞོན་ནུ་མ་ཞིག་གིས་སེའུ་ཁུང་ནས་མཐོང་བའི་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་

སའི་སྣང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༠༠ ན། “ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ནས་ཉིན་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་བང་

གསོལ་ཟེར་བ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ཁང་དང་སོད་ཁང་ཚང་མར་ཁྲུས་གཏོར་དང་བསང་སྐོར་བརྒྱབ་ནས་གཙང་མ་བཟོ་

དགོས་པ་དང་”ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ན། བྱིས་པ་བཙའ་སྐབས་མི་གཙང་བར་བརིས་པ་ནི་དབུས་ཁུལ་དུ་ཡང་

ཡོངས་ཁྱབ་ཡིན་ཚོད་དུ་སྣང་། 

34 <<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>དང་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་གཉིས་སུ་སྲས་སྲོས་

བཅུ་དྲུག་འཁྲུངས་པར་གསུངས་ལ། སྲས་དང་སྲས་མོ་བཅུ་དྲུག་ལས་གཞན་བཞི་ནི་མངལ་ཤོར་ཏེ་འདས་པར་

མངོན་ཞེས་རྒྱལ་དོན་གིས་གསུངས་པ་རོམ་པ་པོའི་མཆན་བུར་གསལ།



ལེའུ་གཉིས་པ།  ངེད་ཚང་།
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ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་ཡུམ་གི་སྐུ་པང་དུ་བཟུང་བ་ནི་ཁྱེའུ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ། 

མདུན་དུ་སོད་པ་ནི་བདག་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1935 ལོར་ཨ་མདོར་རོ།།
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འཚལ། བུ་ཆུང་འདི་ཡང་དགོན་པར་བསྐྱལ་ངེས་ཡིན་ཞེས་མཆོག་གསུམ་ལ་དམ་བཅས། དུས་

དེ་ནས་བཟུང་ཡབ་ཆེན་གི་སྙུང་གཞི་སངས་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བའི་མགོ་ཚུགས། ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་

སངས་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་སྔར་བཞིན་ར་ཚོང་གི་ཕག་ལས་གཉེར། 

ངའི་གཅུང་པོ་འཁྲུངས་པའི་ཉིན་མོ་དེར་འབྲུག་གྲག་པ་དང་གོག་འཁྱུག་པ་ངའི་སྣང་

བར་མ་བྱུང་ཡང་། ཕིས་སུ་མི་རྣམས་ཀིས་ཉིན་མོ་དེ་བཀྲ་ཤིས་པའི་དུས་སྐབས་ཁྱད་པར་ཅན་

ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས། བོད་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་འདུ་ཤེས་ལ། འབྲུག་གྲགས་པ་

དང་གོག་འཁྱུག་པ་དེ་ལྷ་ཡུལ་ནས་མེ་ཏོག་གཏོར་བའི་མཚོན་བྱེད་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་

པ་ངས་གཞི་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་། དེའི་རེས་ཤ་རོང་རི་ཁོད་ཀི་གནས་བརན་འདུལ་བ་འཛིན་

པ་ཨ་ཁུ་ཐུབ་བསྟན་ཚང་35གིས་ངའི་གཅུང་པོར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཅེས་མཚན་གསོལ། 

ངའི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་འཁྲུངས་ནས་དགུང་ལོ་གཉིས་ལ་སོན་པའི་བར་གི་

གནས་ཚུལ་རྣམས་ད་ལྟ་ངས་གསལ་པོར་མི་དྲན། ཁོང་ལ་བདག་སྐྱོང་ཞུ་མཁན་ནི་གཅེན་མོ་ཚེ་

རིང་སྒོལ་མ་རེད། ད་ལྟ་ངས་གསལ་བར་དྲན་པ་ནི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་

གཅིག་ཡས་མས་འཁོར་བའི་རེས་སུ་ཡུམ་ཆེན་ལ་བུ་མོ་ཞིག་སྐྱེས་པ་དེ་རེད། བུ་མོ་དེར་དུས་

རྒྱུན་བདག་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་ཡང་ང་ཡིན། སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། བུ་མོ་དེ་སྐྱེས་ནས་ཅང་

མ་འགོར་བར་ན་བའི་མགོ་ཚུགས། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་བུ་མོའི་ཚེ་སྲོག་ལ་ཐུགས་ཁལ་དྲག་

ཏུ་གནང་། བུ་མོའི་ན་ཚ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ཤིག་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་ང་ལ། 

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་སེམས་ཅན་གཞན་ཞིག་ལྷ་ལ་དམར་མཆོད་དུ་ཕུལ་བ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་བུ་

མོ་ཚེ་སྲོག་གི་ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱོབ་ཐུབ། བྱ་ཕོ་ཞིག་གི་སྐེ་བཅད་དེ་དམར་མཆོད་བྱ་དགོས་ཞེས་

གསུངས། ཁོ་བོ་རང་ཉིད་རང་གི་སྲིང་ཆུང་མར་ཤིན་ཏུ་བརེ་བས་ནད་གཞི་ལི་མོ་ཕོག་པ་མཐོང་

སྐབས་མིག་ཆུ་དབང་མེད་དུ་ཤོར། ལར་ནས་དུད་འགྲོའི་སྐེ་གཅོད་པ་ཡིད་ལ་འཆར་སྐབས་

སེམས་ལ་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས་ཀང་། སྲིང་མོའི་ཚེ་སྲོག་སྐྱོབ་ཆེད་ཁྱིམ་བྱ་ཞིག་གསོད་མི་ཐུབ་

པ་ཅི་ལ་ཡོད། འོན་ཀང་། དེ་ནི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་ང་ལ་ཀུ་རེ་བརེས་པ་འདྲ་སྟེ་ངས་ཁྱིམ་

35 སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་དུ་ཤ་རོང་རི་ཁོད་ཀི་གནས་བརན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཨ་ཁུ་སྟོབས་

ལན་ལགས་ཞེས་གསལ་ལ། རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ལས་འཕོས་པ་ཞེས་པར་ཤ་རོང་རི་ཁོད་ཀི་གནས་བརན་

འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཨ་ཁུ་སྟོབས་རྒྱས་ཞེས་གསལ་ཏེ། ཕི་མ་ནི་བིས་ནོར་དུ་མངོན་ནོ།།
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བྱ་གསོད་པའི་ལས་དེ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། སྲིང་ཆུང་མའི་ནད་གཞི་མུ་མཐུད་

ནས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སོང་སྟེ་ཟླ་ཤས་རེས་ཚེ་ལས་འདས། སྐབས་དེར་ང་ལོ་བདུན་ཡས་མས་ཤིག་

ཡིན། སྐྱེས་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བའི་བྱིས་པ་ཚེ་ལས་འདས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བས་དེ་དག་ལ་

མྱ་ངན་གི་བྱེད་སོ་དམིགས་བསལ་བ་གང་ཡང་སེལ་སྲོལ་མེད་ཀང་། གྲོང་ཚོའི་ནང་ལོ་ན་ཡར་

སོན་པའི་སྐྱེས་པ་ཕོ་མོ་སུ་ཞིག་ཚེ་ལས་འདས་ཚེ། དགེ་འདུན་པ་གདན་དྲངས་ཏེ་དེ་དག་ལ་

འཕོ་བ་དང་བསྔོ་སྨོན་སོགས་ཆོས་ཕོགས་ཀི་བྱེད་སོ་རྒྱ་ཆེར་སེལ། འོན་ཀང་། ཚ་བ་རྒྱས་པ་

དང་ངོས་འཛིན་དཀའ་བའི་ནད་ཀི་དབང་གིས་ཚེ་ལས་འདས་པའི་བྱིས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་སྟབས་

དེ་དག་ལ་གཤིན་ཆོས་སྒྲུབ་སྲོལ་མེད། ངའི་སྲིང་ཆུང་མ་ཚེ་ལས་འདས་པ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་

ཀིས་རི་ངོགས་སུ་ས་བརྐོས་ཏེ་དུར་བྱང་ཙམ་ཡང་མ་བཙུགས་པར་དུར་སྦས་གནང་སྐབས་ང་

དུར་ཐོག་ཏུ་མ་སོང་།  ངའི་སྲིང་མོ་འདས་པའི་རེས་སུ་ད་གཟོད་ངས་རང་གི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་

དོན་གྲུབ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་ཚོར་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་གྱུར།  
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ལེའུ་གསུམ་པ། 

ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ཕེབས་འབྱོར།

བཟོ་དབྱིབས་མི་འདྲ་བའི་ལྭ་བ་གོན་ཞིང་གཡུ་དང་གསེར་གིས་བརྒྱན་པའི་སོག་བྱིལ་

བཏགས་འདུག་པར་བལྟས་ན། ངེད་ཚང་གི་ཁང་ཀད་དུ་ཆ་རྒྱུས་མེད་ཅིང་སྐུ་གཟུགས་རིང་བའི་

མི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཨ་མདོ་བ་ཞིག་མིན་པར་ཐག་ཆོད་ལ། ཕི་རོལ་ཏུ་བཞོན་ར་དུ་མ་བཏགས་

འདུག་པ་དང་ཐབ་ཚང་ནས་མཆེད་ཡོང་བའི་སྐད་སྒ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་ངེད་ཚང་ལ་མགྲོན་པོ་

སྐོར་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་པ་ཤེས་རོགས་བྱུང་། ཡུམ་ཆེན་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཁོང་ཚོ་ནི་སྐུ་

འབུམ་ལ་གནས་སྐོར་གནང་སྟེ་ཤ་རོང་རི་ཁོད་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་དུ་ངེད་ཚང་ལ་གནས་

ཚང་གཡར་ནས་ཞག་སོད་གནང་བའི་གནས་མཇལ་བ་སྐོར་ཞིག་རེད།  

སྐབས་དེ་དུས་ཨ་མདོའི་ཁུལ་དུ་དེང་དུས་དང་མཚུངས་པར་མགྲོན་ཁང་མེད་ཀང་། 

ཡུལ་མི་ཚོར་མཚོན་ན། ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་འགྲུལ་པ་ཀུན་ལ་གནས་ཚང་གཡོར་བ་དང་བཟའ་

བཏུང་བྱིན་ནས་སྣེ་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་དགའ། ངེད་ཚང་གི་ཁང་པ་ནི་གྲོང་ཚོའི་ནང་གི་ཁང་

པ་ལེགས་ཤོས་ཀི་གྲས་ཡིན་ལ། ལམ་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་གནས་ཚང་གཡར་ཏེ་སྣེ་ལེན་བྱས་པ་

ཡང་ལན་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ཞིག་མ་རེད། ཉིན་མོ་དེར་ངེད་ཚང་ལ་མགྲོན་པོ་དགུའམ་བཅུ་ཙམ་

ཞིག་འབྱོར། དེའི་ཁོད་དུ་སྐུ་ན་གཞོན་པའི་གྲྭ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གཙོ་བོ་ཡིན་སྐད་འདུག་པས་

བཞུགས་གནས་ལེགས་ཤོས་དེ་ཁོང་ལ་ཕུལ། ཁོང་ལས་བགྲེས་པའི་ཞབས་འབིང་རྣམས་ཐབ་

ཚང་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཡུམ་ཆེན་ལ་བཟའ་བཏུང་བཟོ་རོགས་དང་།36 ངའི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་

36  ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་གཡོག་ཆས་མནབས་ཤིང་། ལས་ཞབས་རེ་དྲུང་བོ་བཟང་ཚེ་དབང་གིས་བཟློག་
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དང་ངེད་གཉིས་ལ་ཡང་རེད་མོ་རེ་རོགས་གནང་། སྐབས་དེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ལོ་གཉིས་ཙམ་སྟེ་

གོག་མ་ལངས་ཀིས་འགྲོ་ཐུབ་ཙམ་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་པའི་མགོ་བཙུགས་ཙམ་ཞིག་རེད། མགྲོན་

པོ་དག་གིས་ངེད་གཉིས་ལ་མངར་ཆ་སྤད་ཅིང་། ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེས་ཆེར་

གནང་། ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀིས་ཀང་དགའ་སྣང་ཆེས་ཆེར་བསྟན། ལྷག་པར་དུ། ཞབས་གཡོག་

རྒན་ཤོས་དེས་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ལ་ཐུགས་སྣང་ཅི་ཆེ་གནང་ཞིང་པང་དུ་ཡང་ཡང་བངས། དེའི་

རེས་གནས་མཇལ་བ་རྣམས་ཤ་རོང་རི་ཁོད་དུ་ཕེབས་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་ཕིར་ངེད་

ཚང་དང་། དེ་ནས་སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་ཕེབས།

ཕེབས་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་ངེད་ཅག་གིས་གནས་མཇལ་བ་དེ་རྣམས་སྤིར་

བཏང་གི་གནས་སྐོར་བ་ཞིག་མིན་པ་ད་གཟོད་ཤེས། སྐབས་དེར་ཁོང་ཚོས། སྔར་ངེད་ཚང་

ལ་གསང་བ་གནང་སྟེ་ཇི་བཞིན་མ་གསུངས་པ་ལ་བཟོད་གསོལ་དང་སྦྲགས་རྒྱལ་དབང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ཡིན་ཚུལ་གསུངས། ༸གོང་ས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་

གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕལ་ཆེར་ལོ་བཞི་ཙམ་གི་གོང་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1933 ཟླ་བ་ 12 ཚེས་ 17 

ཉིན་མྱ་ངན་ལས་འདས། ངའི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་རྒྱལ་བའི་འོས་སྤྲུལ་དུ་གྱུར། ལྷ་

མོ་དོན་གྲུབ་ལ་དགེས་མཉེས་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་གི་ཞབས་གཡོག་སྐུ་བགྲེས་པ་དེ་དོན་དུ་

གཡོག་པོ་མ་ཡིན་པར་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རེད། ཁོང་ནི་སེ་ར་དགོན་པའི་བ་མ་ཆེ་

སྟེ་དཔོན་ཆས་སྤས། སྔར་གདན་ས་སེ་རར་བཞུགས་མྱོང་བ་སྐལ་བཟང་ཟེར་བ་གསུང་སྒྱུར་དུ་ཁིད། དཔོན་

ཆས་སྤས་པ་རེ་དྲུང་བོ་བཟང་ཚེ་དབང་ཁང་ཆུང་དུ་དཔོན་ཚུགས་ཀིས་བཞུགས། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་ཕག་

རོགས་གཞན་གཉིས་དང་ཆབས་ཅིག་གཡོག་པོའི་ཚུལ་དུ་ཐབ་ཚང་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། བུ་ཆུང་ལྷ་མོ་དོན་

གྲུབ་དལ་གིས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེའི་ཉེ་འཁིས་སུ་བཅར་ཏེ་སྤོ་ཉམས་ཀིས་བཞུགས། ཡུད་ཙམ་ནས་རིན་པོ་

ཆེའི་མགུལ་དུ་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པས་གནང་བའི་ཕག་ཕེང་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་ཕག་འཆང་སྟེ་“འདི་ང་ལ་

དགོས་”གསུངས། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས། ང་སུ་ཡིན་ཤེས་ན་སྤད་ཆོག་ཅེས་གསུངས་པར། ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་

ཀིས་“སེ་རའི་ཨ་ཀ་རེད་”གསུངས། དེས་ན་སྦུག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་སུ་རེད་ཅེས་དྲིས་པར། “རེ་དྲུང་བོ་བཟང་

རེད་”ཅེས་དང། སྐད་སྒྱུར་སྐལ་བཟང་ལ་ཡང་ནོར་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཇི་བཞིན་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་

ཧ་ལས་པར་གྱུར། དེའི་དགོང་མོར་ཡང་བུ་ཆུང་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་སྤོ་ཉམས་ཀིས་

ཡུན་རིང་བཞུགས་ཤིང། སྐུ་གོང་མའི་ཕག་ཕེང་ལ་ཡང་ཡང་གཟིགས་ཤིང་ཕག་འཆང་ཙམ་འཆང་ཙམ་སོགས་

ཀང་མཛད། ཕི་ཉིན་རད་ཞིབ་པ་རྣམས་ཕེབས་ཐོན་སྐབས་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་གཟིམ་མལ་ལས་བཞེངས་ཏེ་ཕེབས་

འདོད་ཀི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེར་བསྟན་ཅིང་བཤུམ་པའང་མཛད་དོ།།



ལེའུ་གསུམ་པ།  ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ཕེབས་འབྱོར།
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མཐོང་དང་སྐུ་ཡོན་ཆེ་བ་ཞིག་སྟེ། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་གནང་ནས་ཕེབས་པའི་

ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་གི་དབུ་ཁིད་རེད། ཕོགས་ཡོངས་ནས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་

རད་ཞིབ་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རེད།

ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་

དངོས་ཡིན་མིན་ལ་བརག་དཔད་རིམ་པར་ཞུས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཞུས། སྐབས་དེར། ངའི་

གཅེན་པོ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོག་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་

འཛིན་གནང་ཟིན་པས། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བར་བརྒྱུད་

རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་མཁྱེན་ཡོད། ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་གི་རེ་

འདོད་དེ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་དང་ལེན་ཞུས་ཡོད་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཡང་

སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་གི་བརག་དཔད་རིམ་པར་གནང་བར་ཉིན་ཤས་འགོར། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀང་

དེ་གར་བཞུགས། བརག་དཔད་གནང་སྟངས་ནི། རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མའི་སྐུ་ཆས་དངོས་མ་རེ་

དང་དེ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་བཏགས་མ་རེ་འོས་སྤྲུལ་གི་མདུན་དུ་བསྒིགས་ཏེ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་དུ་

འཇུག་རྒྱུ་དེ་རེད། གལ་ཏེ་འོས་སྤྲུལ་བྱིས་པ་དེས་རྒྱལ་བ་སྐུ་གོང་མའི་སྐུ་ཆས་དངོས་མ་རྣམས་

མུ་མཐུད་ནས་བདམས་པ་ཡིན་ན། ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཡང་སྤྲུལ་ཡིན་པའི་

བདེན་རགས་གལ་ཆེན་དུ་རི།37 

བརག་དཔད་གནང་རེས། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཚོགས་མི་ཚོས་བརགས་འབས་

ཅི་བྱུང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་མ་གསུངས་པར་བརག་དཔད་ཀི་གོ་སྐབས་སྦིན་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་

ཞེས་གསུངས། ཇ་དང་སྣམ་བུ་སོགས་ཀི་ལེགས་སྐྱེས་གནང་། དེ་ནས་ཕིར་སྐུ་འབུམ་དགོན་

37  ཐོག་མར་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་ཕག་ཕེང་ནག་པོ་དངོས་བཏགས་གཉིས་ལས་གང་དགོས་ཞེས་དྲིས་

པར། ཁྱེའུ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀིས་དེ་མ་ཐག་ངོ་མ་དེ་བཞེས་ནས་མགུལ་དུ་མནབས། ཕག་ཕེང་སེར་པོ་དངོས་

བཏགས་གཉིས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་མཛད། དེ་ནས་སྐུ་གོང་མའི་ཕག་འཁར་དང་སྐུ་གོང་མས་སྒྲུབ་ཁང་རིན་པོ་

ཆེར་གནང་ཞིང་དེས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེར་སྤད་པའི་ཕག་འཁར་གཉིས་སྤན་འབུལ་ཞུས་པར། ཐུགས་ཐག་མ་

ཆོད་པའི་རྣམ་པས་ཅུང་ཟད་ཚམ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ཀང་མཐར་སྐུ་གོང་མའི་ཕག་འཁར་དེ་བཞེས། དེ་ནས་བ་སོའི་

རྔེའུ་ཆུང་ཞིག་དང་ཌཱ་མ་རུ་སིང་རེ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་གཉིས་སྤན་འབུལ་ཞུས་པར་ཐུགས་དོགས་མེད་པར་དངོས་

མ་དེ་བཞེས་ཏེ་བཞད་མོ་དང་བཅས་ཏེ་དཀྲོལ། དེ་ལྟར་སྐུ་གོང་མའི་ཉེར་སྤད་རྣམས་ཇི་བཞིན་ངོས་འཛིན་

གནང་།  



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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པར་ཕེབས། རེས་སུ་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ནི། 

ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་མར་དབུས་ནས་ཨ་མདོར་ཕེབས་སྐབས་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པར་མཇལ་སྐབས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས། ཟླ་ཤས་གོང་

སྟག་མཚེར་གྲོང་ཚོ་དང་བར་ཐག་ཉེ་བའི་རློན་པ་གྲོང་ཚོའི་བྱིས་པ་ཞིག་ལ་སྐུ་འབུམ་དུ་མཇལ་

ཁ་གནང་བར་བྱིས་པ་དེས་ཁོང་གི་ཕག་ཕེང་ལ་འཇུས་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་

38དང་། དེ་ནས་ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ཟླ་ངོ་དུ་མའི་རིང་ཨ་མདོའི་རོང་ཁག་དྲུག་གི་

ཁྱིམ་ཚང་མང་པོར་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཏེ་རད་ཞིབ་གནང་བ་སོགས་རེད། ཡང་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་

ཆེས། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་དུ་མ་ཁག་

བགོས་ཀིས་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་མངགས་གཏོང་གནང་ཡོད་པའང་ངེད་ཅག་ལ་

གསུངས། དེ་ལྟར་རང་གི་བུ་ཆུང་ཞིག་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་གི་འོས་ཁོངས་སུ་ཚུད་པ་ལ་ཡབ་

ཡུམ་གཉིས་ཀི་ཐུགས་ལ་དགའ་སོབས་ཆེན་པོ་སྐྱེས།

ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ངེད་ཚང་ནས་ཕེབས་ཏེ་ཉིན་ཤས་འགོར་རེས། མཚོ་

སྔོན་ཀྲུའུ་ཞི་མཱ་པུའུ་ཧང་གི་གཞུང་དམག་བཅོ་ལྔ་ཡས་མས་ཤིག་གོ་བུར་དུ་ངེད་ཚང་ལ་འབྱོར། 

མཱ་པུའུ་ཧང་ནི་དབང་ཤུགས་ཆེ་བའི་དམག་ཁྱིམ་ཞིག་ནས་སྐྱེས་པའི་ཧོས་རིགས་ཤིག་རེད། སྤི་

ལོ་ 1928 ལོར་ཅང་ཅེ་ཧི་རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྲིད་འཛིན་དུ་གྱུར་རེས། མཚོ་སྔོན་ནམ་

ཨ་མདོའི་ཡུལ་ཁམས་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ཞིང་ཆེན་གི་ངོ་བོར་བསྒྱུར། དུས་དེར་མཱ་པུའུ་ཧང་

མཚོ་སྔོན་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞིར་བསྐོས། མཱ་པུའུ་ཧང་གིས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞེས་པའི་

གོ་གནས་བརིད་ཉམས་ཅན་ཞིག་བཟུང་ཡོད་ནའང་། ཁོ་པ་དོན་དམ་དུ་ཡུལ་བདག་དམག་ཤེད་

ཅན་(warlord)ཀུན་ལ་གྲགས་པ་ཞིག་རེད་ལ། ཁོའི་དཔུང་དམག་གིས་ཀང་ཇག་ཚོགས་དང་

མཚུངས་པར་གཞན་གི་རྒྱུ་དངོས་རྐུ་འཕོག་བཅོམ་སྲེག་དང་། གཞོན་ནུ་མ་རྣམས་ལ་བཙན་

གཡེམ་བྱས། གཞན་ཡང་མཱ་ཡི་དམག་དཔུང་གིས་མགོ་ལོག་ཁུལ་དུ་འཕོག་བཅོམ་དང་ཡུལ་མི་

ཉེས་མེད་སྟོང་ཕག་མང་པོར་འཇིགས་སྐུལ་སོགས་གདུག་རྩུབ་དྲག་པོས་དམག་གི་ལས་སྦོར་

ཚད་མེད་སེལ། དེའི་དབང་གིས་བོད་མིས་གཙོས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཁུལ་གི་མི་དམངས་ཕལ་མོ་

38  བྱིས་པ་དེ་ནི་སྐུ་འབུམ་ཚོ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཀླུ་འབུམ་ཚོ་བའི་རློན་པ་སེ་བར་འཁྲུངས་པའི་ཨ་ལགས་སྐེ་

ཀྱཱའམ་དགེ་ཀྱཱ་ཚང་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཡིན།



ལེའུ་གསུམ་པ།  ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ཕེབས་འབྱོར།

47

ཆེས་མཱ་པུའུ་ཧང་ལ་སང་སེམས་ཆེན་པོ་བཟུང་ཡོད། 

སྤིར་བཤད་ན། དེ་སྔའི་སོག་པོའམ་མན་ཇུ་དང་བསྡུར་ན། མཱ་པུའུ་ཧང་གི་དབང་ཤུགས་

གཞི་རིམ་སྤི་ཚོགས་སུ་དེ་ཙམ་ཁྱབ་མེད། སྟག་མཚེར་སེ་བ་དང་ཐག་མི་རིང་བའི་གྲོང་སེ་ཞིག་ན། 

ངེད་ཚང་རམ་པ་འཐག་པར་འགྲོ་སའི་རང་འཐག་གི་བདག་པོ་ཞིག་ཡོད། སྐབས་ཤིག་རྒྱ་མི་དེར་

ས་གནས་ཧོས་རིགས་ཚོས་ཁོའི་གསོས་ཕག་གིས་ཁོ་པ་ཅག་གི་སྔོ་ཚལ་ཟོས་སོང་ཞེས་གདུག་

རྩུབ་ཆེན་པོས་གྲི་བཙུགས་ཏེ་བསད། གནས་སྟངས་དེ་ལ་མཚོན་ན། མཱ་ཡི་སྲིད་གཞུང་གིས་ལག་

དམར་རྣམས་ཁིམས་ལ་སྦོར་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ཕར་ཟད། ཐེ་གཏོགས་ཙམ་ཡང་མ་བྱས། 

མཱ་པུའུ་ཧང་གིས་དཔ་ཁལ་བསྡུ་བར་བཏང་བའི་དམག་མི་ཚོས་ཐག་པ་དང་ཤིང་ཕུར་

སྤད་དེ་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོའི་ས་ཞིང་ལ་ཚད་བརྒྱབས་ནས་ས་ཁྱོན་ལ་དཔག་སྟེ་ཁལ་བསྡུ་སྐབས། 

ད་གཟོད་ཡུལ་མི་ཚོས་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་སྤི་ཁྱབ་ཀྲུའུ་ཞི་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དྲན་སོས་

པ་ལས་དེ་མིན་ཡིད་ལ་མི་དྲན། ངེད་ཚང་ལ་མཚོན་ན་ཡང་། རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་བརད་གཅོད་

ཚོགས་ཆུང་མ་ཕེབས་གོང་མཱ་པུའུ་ཧང་གི་དཔུང་དམག་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་འཇིགས་

པ་ཅན་ཞིག་བྱུང་། དེ་ནི་དཔ་ཁལ་སྡུད་མཁན་མཱ་པུའུ་ཧང་གི་དམག་མི་རྣམས་ཡོང་སྟེ་ངེད་ཚང་

ལ་འདོད་པ་མེད་བཞིན་དུ་བཙན་གིས་བསད་དེ། ས་གནས་ཡུལ་མིས་ཁལ་འབབ་ཇི་བཞིན་

སྤོད་མིན་ལ་ལྟ་རོག་བྱས་པའི་སྐབས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡ་ང་བ་དེ་རེད། ངེད་ཚང་ལྟ་བུའི་ལྟོས་

ས་ལྟོས་འཇོག་གིས་འབྱོར་པ་བཟང་བའི་ཁྱིམ་ཚང་རྣམས་ལ་དཔ་ཁལ་སྤོད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་

མེད་ཀང་། དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་མང་པོ་ཞིག་བུ་ལོན་གི་ནང་དུ་ཟུག་སྟེ་དཔ་ཁལ་

འཇལ་ཐབས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད། དེར་བརེན། དཔ་ཁལ་སྡུད་མཁན་རྣམས་འབྱོར་བ་ན། དབུལ་

ཕོངས་དེ་དག་ས་གནས་གཞན་དུ་བོས་ཏེ་གབ་ཡིབ་མི་བྱེད་ཀ་མེད་ཡིན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། དམག་

མི་དེ་ཚོས་རེས་འདེད་བཏང་སྟེ་དཔ་ཁལ་མ་སྤད་པར་བོས་བྱོལ་བྱས་པ་རྣམས་ཕིར་ཁིད། ངེད་

ཚང་གི་ར་སྐོར་ནང་དཔངས་ཐག་བཟོས་ཏེ་རྐང་པའི་སྲེ་ལོང་ལ་ཐག་པ་བརྒྱབས། མགོ་མཇུག་

བསོགས་ནས་ཐུར་དུ་དཔངས། ཡ་ང་བ་དང་སིང་རེ་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་སྨྱུག་མས་གཅར་

རྡུང་བྱས་ཏེ་ཉེས་ཆད་བཅད། ཡུལ་མི་ཚོས་མཐའ་བསྐོར་ནས་ངུ་སྐད་འདོན་ཞོར་མནར་གཅོད་

མི་གཏོང་བའི་རེ་འབོད་བྱས། ངས་ཀང་ངུ་འབོད་བྱེད་བཞིན་གྲོང་མི་ཚོའི་ཁོད་ནས་དམག་མིས་

གཅར་རྡུང་བྱེད་བཞིན་པར་བལྟས། ཡ་ང་བའི་གནས་སྟངས་དེར་མ་བཟོད་པར་ངས་སྐབས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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རེར་ལག་པས་མིག་གཉིས་བཀབ་ཅིང་། མཚམས་རེར་མཛུབ་མོའི་བར་ནས་གནས་ཚུལ་ཅི་

འབྱུང་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས། ང་ཚོའི་གྲོང་སེ་ནི་གྲོང་མི་ཕན་ཚུན་མཐུན་འབེལ་ཟབ་པའི་གྲོང་ཚོ་ཆུང་

ཆུང་ཞིག་ཡིན། གྲོང་མི་རྣམས་ནི་ནང་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཤ་སྟག་རེད། མང་པོ་

ཞིག་ཕན་ཚུན་གཉེན་ཚན་ཡིན་ཞིང་མཐུན་ལམ་ཤིན་ཏུ་བཟང་། བཙས་མ་རྔ་སྐབས་གཅིག་ཕན་

གཅིག་གྲོགས་དང་དུས་ཆེན་ཁག་མཉམ་རོལ་བྱེད།

མཱ་ཡི་དམག་མི་སྐོར་ཞིག་ངེད་ཚང་ལ་སར་ཡང་ཡོང་སྟབས་འཇིགས་སྣང་ཆེན་པོ་

བྱུང་། དེ་དག་གིས་ཁོ་པ་ཅག་མཱ་པུའུ་ཧང་གི་སྐུ་སྲུང་དམག་མི་དང་། མཱ་ཡི་བཀའ་འབེལ་ལྟར་

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་བཅས་མཱ་ཡི་ལས་སྒྲུབ་ཁང་ཡོད་ས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

གི་ལྟེ་གནས་ཟི་ལིང་དུ་འཁིད་པར་ཡོང་བ་ཡིན་ཟེར། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་འཕལ་དུ་ཟི་ལིང་ལ་

འགྲོ་བའི་གྲ་སྒིག་བྱོས་ཞེས་བཀའ་བཏང་། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་བསམ་བོ་ཙམ་ཡང་གཏོང་ཁོམ་

མ་བྱུང་། མཱ་པུའུ་ཧང་གི་དམག་མིས་དེ་ལྟར་ཞིང་གྲོང་ཡུལ་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་རང་ཁྱིམ་ནས་

ཟི་ལིང་དུ་འཁིད་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། ཁོང་ཚོ་འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། དེ་ནས་ངའི་

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་གཅུང་པོ་བཅས་མཱ་ཡི་དམག་དཔུང་དང་འགྲོགས་ཏེ་རང་ཁྱིམ་ནས་ཐོན། 

སྐབས་དེར་ངའི་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་གཉེན་སྒིག་བྱས་ཟིན་པས་ང་གཅིག་པུ་ཁྱིམ་གཡོག་

རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ལུས། ཉིན་རེ་བཞིན་ངུས་ནས་བསད། དུས་དེར་ཁོང་ཚོ་འཁིད་དགོས་དོན་

ཅི་ཡིན་ཤོད་མཁན་མ་བྱུང་ཡང་། ཟི་ལིང་དུ་འབྱོར་སྐབས་གཞུང་གི་མགྲོན་ཁང་ཡག་པོ་ཞིག་ཏུ་

བཞག་སྟེ་བཟའ་བཏུང་གང་ལེགས་སྤད་པ་རེས་སུ་ཤེས་རོགས་བྱུང་། 

ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་བཀག་བསྐྱིལ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་

སྐུ་འབུམ་དུ་འབྱོར་བ་ན། ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་གི་དབུ་ཁིད་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་

མྱུར་སྟབས་ཀིས་ཟི་ལིང་དུ་ཕེབས་ཏེ་མཱ་པུའུ་ཧང་ལ་ཐུག་འཕད་གནང་། མཱ་པུའུ་ཧང་གིས་ལྷ་

མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སྤྲུལ་ཡིན་མིན་གི་གནས་ཚུལ་འདྲི་རོག་བྱས། 

དེ་ལ་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས། ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་འོས་སྤྲུལ་གསུམ་གི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན། གཞན་

གཉིས་ནི་ཁམས་དང་དབུས་ནས་རེད། འོས་སྤྲུལ་གསུམ་པོ་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་གི་ཇོ་བོའི་དྲུང་དུ་

འཛོམས་ན་མ་གཏོགས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་མི་ཐུབ་ཅེས་གསལ་བཤད་གནང་སྟེ། ཡབ་

ཡུམ་གཉིས་དང་གཅུང་པོ་བཅས་ཕིར་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ཆོག་པའི་རེ་འདུན་བཏོན། འོན་ཀང་། 



ལེའུ་གསུམ་པ།  ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ཕེབས་འབྱོར།
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མཱ་པུའུ་ཧང་ཡིད་མ་ཆེས་པར་དོན་ངོ་མ་ཇི་བཞིན་བཤད་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ནན་པོ་བཏོན། 

ཡང་ཁོས། ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་ཡིན་མིན་གསལ་བཤད་མ་བྱས་ན་གོད་གྲོལ་མི་

གཏོང་ཞེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་བཤད། དེ་ལ་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་སྔར་བཞིན་ནན་ཏན་གི་

སོ་ནས། རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་བྱེད་བཞིན་པའི་སང་ཡིན་པས་ད་དུང་མཐའ་མའི་ཐག་

གཅོད་གྲུབ་མེད་ཚུལ་གསུངས།  

མཐར་མཱ་པུའུ་ཧང་གིས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་གཅུང་པོ་བཅས་ཕིར་སྟག་མཚེར་རང་

ཁྱིམ་དུ་ལོག་མ་བཅུག་ཀང་སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་སོས་ནས་བཞུགས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་

སྤད། ཁོང་རྣམས་སྐུ་འབུམ་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་ཡབ་ཆེན་གང་མྱུར་གིས་ཁྱིམ་དུ་ཡོང་སྟེ་ང་ཡང་སྐུ་

འབུམ་དུ་ཁིད། སྐུ་འབུམ་དགོན་པ་དང་མཱ་པུའུ་ཧང་གི་སྲིད་གཞུང་བར་གི་འབེལ་བ་ནི་ཧ་ཅང་

ཛ་དྲག་ཡིན། མཱ་པུའུ་ཧང་གིས་ཁིམས་ལ་མ་བསྟུན་པར་རང་འདོད་ཀིས་དགོན་པ་ནས་དཔ་

ཁལ་བསྡུས་ཤིང་། རྒྱུན་དུ་ར་དང་གོས་ཆེན། ཁ་གདན་སོགས་རྒྱུ་བརྔན་ར་ཆེན་རིགས་ལེན་

བཞིན་ཡོད། མཱ་ཡིས་ངེད་ཚང་གི་བཟའ་མི་རྣམས་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ལྟ་

རོག་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ། ངེད་ཚང་དང་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་

མི་སུ་ཡང་མཱ་ཡི་ཆོག་མཆན་མེད་པར་དགོན་པ་ནས་ཕེབས་མི་ཆོག་པ་དང་། [གལ་ཏེ་ལྷ་སར་

གཏོང་དགོས་ན་]དངུལ་སོར་འབུམ་གཅིག་སྤོད་དགོས་ཚུལ་བཤད། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་

ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ལྷ་སར་ལོག་རེས་སྐྱིན་ཚབ་སྤོད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་སྟེ་ཟི་

ལིང་གི་ཚོང་པ་འགའི་ལག་ནས་དངུལ་སོར་སྔ་གཡར་གནང་། 

གཟའ་འཁོར་དུ་མ་འདས་ནས་ཟླ་ཁ་གང་ཞིང་། ཟླ་ངོ་བརེགས་ནས་ཡུན་རིང་འགོར་

ནའང་། ངེད་ཅག་ད་དུང་སྐུ་འབུམ་དུ་ལུས། ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལྷ་སར་

རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་བཀའ་འདྲི་དགོངས་སྐོར་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཡང་། ཟི་ལིང་ནས་རྒྱ་

གར་བརྒྱུད་ལྷ་སར་ཏར་འཕིན་བཏང་ན། མཱ་པུའུ་ཧང་གིས་འཕིན་གི་ནང་དོན་རྣམས་ཤེས་པར་

དོགས། དེར་བརེན། ཡིད་ཆེས་རུང་བའི་ར་ཤད་བང་ཆེན་འགའ་ལྷ་སར་ཆེད་གཏོང་གནང་དགོས་

བྱུང་། བང་ཆེན་གིས་མེ་ལེ་ཉེར་ལྔ་རེའི་མཚམས་སུ་ར་རེ་བརེས་ཏེ་ཉེན་ཁར་འཛེམ་མེད་ཀིས་ཇི་

ལྟར་བང་གིས་བརྒྱུགས་ཀང་ལྷ་སའི་བར་དུ་ཉུང་མཐར་ཡང་ཉི་མ་ཉི་ཤུ་དགོས། སྤིར་བཏང་གི་

ཚོང་འགྲུལ་རྒྱང་བཞུད་པ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། ཟླ་བ་གསུམ་མམ་དེ་ལས་ལྷག་འགོར་བ་ཡིན། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཕར་ལམ་དང་ཚུར་ལམ་གཉིས་ཀའི་ཐད་ནས་བཤད་ན། འཕིན་སྐྱེལ་བ་སུ་ཞིག་ཆེས་མགོགས་

མྱུར་གིས་བསྐྱོད་ཀང་ཟླ་བ་རེ་གཉིས་འགོར་སྲིད། སྐབས་དེར། ཚང་མས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་སུ་

ཡིན་མིན་ལ་ཚོད་དཔག་བྱས་ཤིང་བཤད་ཡམས་སྣ་ཚོགས་ཁྱབ། མང་པོ་ཞིག་གིས་ངའི་གཅུང་

པོ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཡིན་ཚུལ་བཤད། དུས་རྒྱུན་འདི་ལྟ་བུའི་བཤད་ཡམས་འབྱུང་ས་ནི་སྐུ་འབུམ་

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་རེད། མཱ་པུའུ་ཧང་གིས་ཀང་སྐད་ཆ་དེ་གོ་ཡོད་པར་བསམས་ན། 

དགེ་འདུན་པ་དེ་དག་གི་ཁོད་དུ་མཱ་ཡིས་བཀོད་སྒིག་བྱས་པའི་ཉན་རྣ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་

མེད། 

མཐར་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་ངེད་ཚང་ལྷ་སར་འཁིད་པའི་དུས་ཚོད་ཐག་གཅོད་གནང་

བའི་ཐོག་འགྲུལ་བཞུད་ཀི་གོ་སྒིག་ཀང་ཁོང་གིས་མཛད། ལམ་གི་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་མཁན་ནི་

བོད་གཞུང་རེད། དེ་ལྟ་ནའང་། མཱ་པུའུ་ཧང་གི་ཆོག་མཆན་མེད་པར་འགྲུལ་བཞུད་གནང་མི་

ཐུབ། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་འོས་སྤྲུལ་རྣམས་ལྷ་སར་འཛོམས་ན་མ་གཏོགས་ཐག་མི་ཆོད་པས་

ཡང་སྤྲུལ་སུ་ཡིན་ད་ལྟ་མི་ཤེས་ཞེས་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་གནང་ཡང་གནད་དོན་ཐག་མ་ཆོད་

པར་ཟླ་ཤས་འགངས། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་ངེད་ཚང་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་གསུངས་ཏེ། ངེད་ཚང་

ལྷ་སར་སོང་ནས་ཁྱེའུ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་མིན་པར་ཐག་ཆོད་ན། དེ་ལ་གུན་

ངའི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པར་ངོས་འཛིན་མ་ཞུས་གོང་

སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་དུའོ།།



ལེའུ་གསུམ་པ།  ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ཕེབས་འབྱོར།
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གསབ་ག་ནོམ་པ་གནང་ངེས་ཞེས་གསུངས། མཱ་པུའུ་ཧང་ཟེར་བའི་མི་དེ་སྤང་གྲུང་དང་འདོད་

རྔམ་གཉིས་ཀ་ཇི་ལྟར་ཆེ་ཡང་། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་ནི་དེ་ལ་དཔག་པའི་གྲོས་མོལ་གནང་ཐུབ་

མཁན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། འདོད་རྔམ་ཆེ་བའི་ཡུལ་བདག་དམག་ཤེད་ཅན་མཱ་པུའུ་ཧང་ལ་

དགོས་པ་ནི་དངུལ་དང་། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་འདུན་ནི་གང་ཐུབ་ཀིས་མཱ་ཡི་ཟ་འདོད་

ཆུང་དུ་བཏང་ནས་ངེད་ཚང་ལྷ་སར་འཁིད་རྒྱུ་དེ་རེད། 

མཇུག་མཐར་མཱ་པུའུ་ཧང་གིས། ངེད་ཚང་དང་ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་

གཉིས་ལྷ་སར་གཏོང་དགོས་ན། སྔར་གི་དངུལ་སོར་འབུམ་གཅིག་གི་སྟེང་ད་དུང་འབུམ་

གསུམ་སྣོན་དགོས་ཞེས་ཁྱོན་བསོམས་དངུལ་སོར་འབུམ་བཞི་ལ་སར། དེར་བརེན། ཟི་ལིང་

ནས་བོད་39དུ་འགྲོ་བའི་ཚོང་པ་དག་གི་ལག་ནས་སར་ཡང་དངུལ་སོར་དེ་དག་སྔ་གཡར་གནང་

དགོས་བྱུང་། དེ་ལྟར་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་སུ་ཡིན་གསལ་བསྒགས་གནང་

མ་དགོས་པར་ངེད་ཅག་ཚང་མ་བདེ་འཇགས་ངང་འགྲོ་ཐུབ་པར་མཛད། འོན་ཀང་། མཱ་ཡིས་

བོད་ཀི་ཕོགས་ནས་ཁ་དན་ཚིག་ལ་གནས་ཐབས་སུ་ཚོགས་མི་ཞིག་གཏའ་མར་འཇོག་དགོས་

པའི་རེ་འདུན་བཏོན། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་

གཞོན་པ་ཞིག་སྐུ་འབུམ་དུ་གཏའ་མར་མི་འཇོག་ཀ་མེད་བྱུང་།40 དེ་ནས་མཱ་པུའུ་ཧང་གིས་ཁོའི་

39 མདོ་སྟོད་སྨད་ཀི་ས་ཁུལ་མང་པོར། དབུས་སུ་འགྲོ་བར་བོད་ལ་འགྲོ་ཞེས་ཟུར་དུ་འབྱེད་པ་ནི་དངོས་བྱུང་གི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། དེ་ལ་དེང་དུས་སྲིད་ལུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ཡིད་མི་བདེ་བ་བྱེད་དགོས་

དོན་མེད། དེ་ཡང་བོད་ཅེས་པ་ནི། “རྒྱལ་བ་འབོམ་གིས་དེ་སྐད་གསུངས་པས། ད་ལྟ་བོད་དང་བོད་ཆེན་པོ་ཟེར་

ཞིང་། བོད་ཆེན་པོ་ལ་མདོ་སྟོད་མདོ་སྨད་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་མདོ་སྟོད་ནི་བར་ཁམས་པ་རྣམས་དང་། མདོ་སྨད་

ནི་ཨ་མདོའི་ཡུལ་ལ་བྱེད་དོ། །བོད་ནི་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་ལ་ཟེར་རོ།།”ཞེས་སོགས་སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་

དཔེ་རིང་ཕོགས་སྒིག་ཁང་ནས་དཔར་བའི་<<ཀོང་རྡོལ་ངག་དབང་བོ་བཟང་གི་གསུང་འབུམ་>>སྨད་ཆའི་ཤོག་

ངོས་ ༣༥༥ ན་གསལ་བ་ལྟར་སྔོན་གི་གཏམ་དག་ཤེས་དགོས།

40 མཱ་ཡིས་གཏའ་མར་བཟུང་བ་དེ་ནི་རེ་དྲུང་བོ་བཟང་ཚེ་དབང་ཞེས་པ་དེ་རེད། ཁོང་གིས་སྟོང་སྐོར་དགོན་

པའི་བར་དུ་འགྲུལ་བཞུད་པ་རྣམས་ལ་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས་ཏེ་དེ་ནས་ཕིར་སྐུ་འབུམ་དུ་ཕེབས། “དེ་རེས་གྲྭ་རྒྱུན་

གནས་སྐོར་བར་བརྫུས་ཏེ་ཌ་རུ་རྐང་གིང་ཁྱེར་ཐོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གསར་ཏར་འབྱོར་འཕལ་

ནག་ཆུ་ནས་ར་ཁལ་གདོང་བསུ་ཆེད་སྩལ་དང་བཅས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༠ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༦༧ ལགས་

འབྲུག་ལོར་ལྷ་སར་བདེ་འབྱོར་ཐུབ་པ་རེད།”ཅེས་ཁེ་སྨད་ཛ་སག་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀི་<<རང་མྱོང་

མ་བཅོས་ལྷུག་པར་བཀོད་པའི་བདེན་གཏམ་རྣ་བའི་བདུད་རི་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་དྲུག་པའི་མཇུག་ཏུ་གསལ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

52

ལས་བྱེད་གསུམ་དང་དེ་དག་གི་སྲུང་དམག་བཅས་ངེད་ཅག་གི་ལམ་རོགས་སུ་བཏང་། དེ་ལྟར་

སྤི་ལོ་ 1939 ཟླ་བ་ 7 པའི་ནང་ངེད་ཅག་རྒྱང་འགྲུལ་གི་ལམ་དུ་དངོས་སུ་ཞུགས། དེ་ནི་ཡང་

སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ངེད་ཚང་ལ་ཐོག་མར་འབྱོར་བ་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་གཉིས་འགོར་བ་

དང་ངའི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་དགུང་ལོ་བཞི་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་དེ་རེད།  



ལེའུ་བཞི་པ།  ངའི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པར་ངོས་འཛིན།
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ལེའུ་བཞི་པ། 

ངའི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པར་ངོས་འཛིན།

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་འབུམ་དུ་བཞུགས་ཡོད་ཤས་ཆེ་ཞེས་པའི་སྐད་ཆ་

དེ་དགོན་པའི་ཕི་རོལ་ཏུ་ཁྱབ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་ལྷན་དུ། རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་ལ་ཉེ་ཞེས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀང་གང་སར་ཁྱབ། དེར་

བརེན། སྐུ་འབུམ་དུ་བ་སྤྲུལ་དང་གྲྭ་དམངས། དེ་བཞིན་བོད་མི་དཀྱུས་མ་བཅས་མི་སྟོང་ཕག་

དུ་མ་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུ་བར་འཛོམས། ངེད་ཅག་དགོན་པ་ནས་ཐོན་སྐབས་ཕེབས་ལམ་ཀུན་ཏུ་

མི་ཚོགས་ཀིས་ཁེངས་ཏེ་ཕེང་སྟར་བསྒིགས། དེ་ནས་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཕོགས་སུ་བསྐྱོད་པར་ཨ་

མདོ་དང་ཤིན་ཅང་དང་སོག་རིགས་འབོག་པ་བཅས་ཀིས་མར་ཆུར་ཞོ་གསུམ་དང་ཤ་བཅས་

འབུལ་དངོས་ཁྱེར་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲིར་འབྱོར། ཚང་མས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་

ཡང་སྤྲུལ་དུ་འདོད་ཅིང་སྨོན་པའི་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་དེར་གུས་འདུད་དང་མཇལ་ཁ་ཞུས། འོན་

ཀང་། ངའི་སེམས་ངོར་འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་ཀི་འདས་དོན་ཞིག་ཨ་འཐས་སུ་འབྱར་བ་ནི་བོད་

མི་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུ་བར་ཡོང་བ་དེ་དག་གི་བརེ་སེམས་དང་གཏོང་ཕོད་རེད། 

[ས་ཡོས་ཟླ་བ་ ༦ ཚེས་ ༡ སྤི་ལོ་ 1939 ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 17 ཉིན་]ངེད་ཅག་སྐུ་འབུམ་

བྱམས་པ་གིང་ནས་ཐོན་པའི་ཉིན་མོ་དེར། ངའི་སྤུན་མཆེད་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་དང་ལྷ་མོ་

དོན་གྲུབ་གཉིས་ཕེབས་བྱམས་གཅིག་གི་ནང་བཞུགས། ང་ཡུམ་ཆེན་དང་ལྷན་དུ་དྲེལ་བྱམས་

གཞན་ཞིག་ཏུ་བསད། དྲེལ་བྱམས་ནི། ཀ་རྒྱུགས་གཉིས་འཕེད་གཤིབས་བྱས་པའི་སྟེང་ཕི་

སྒོམ་ཅན་གི་ཁྱོགས་བསར་ཏེ་ར་གཉིས་ཀི་དབར་དབག་ཏུ་བསམས་པ་ཞིག་རེད། མི་ཕལ་མོ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཆེ་ར་ཐོག་ནས་ཕེབས་པས་ང་ཡང་ར་ལ་ཞོན་འདོད་སྐྱེས། སྔར་ཕ་ཡུལ་དུ་སོད་དུས་ཡབ་ཆེན་

མཆོག་ལས་དོན་དུ་ཕེབས་སྐབས་ང་རའི་རྒྱབ་ཏུ་ལན་མང་ཞོན་མྱོང་ཡང་། རག་ཏུ་ཁོང་གི་རྒྱབ་

ལ་འབྱར་ཏེ་ཞོན་པ་ལས་ཁེར་རྐྱང་དུ་ཞོན་མ་མྱོང་། སྐབས་དེར་ཡབ་ཆེན་གིས་ང་གཅིག་པུར་

ཞོན་རྒྱུར་མོས་མཐུན་གནང་སོང་བས་དེ་མ་ཐག་གོམས་ལོབས་སུ་གྱུར་ཏེ། ལྷ་སར་མ་འབྱོར་

གི་བར་དུ་སྤེའུའི་ཞོན་སྟབས་བྱས་ཤིང་སྒུར་སྟབས་སུ་རའི་རྒྱབ་ཏུ་འབྱར་ཏེ་སྲབ་མདར་ལག་

པས་འཇུས་ནས་སོང་།  

ངེད་ཅག་གི་ཚོ་ཁག་དེ་ནི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚོང་འགྲུལ་དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད། ཚོང་

འགྲུལ་ཆེན་པོ་དེར་ཚོང་སེ་འདྲ་མིན་གི་ཚོ་ཁག་རྣམས་ཡོངས་སུ་འདུས་སྐབས། ཚོང་སེ་ 

༡༥༠༠ ཡས་མས་ཀི་ཁོངས་མི་ ༥༠༠༠ ལྷག་དང་། ར་གཡག་ ༥༠༠༠ ཡས་མས། དོ་པོ་ཆེན་

པོ་བཀལ་བའི་དོས་དྲེལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཅས་ཡོད། ཚོང་ལས་ནི་བོད་རིགས་ཀི་འཚོ་ལས་

གཙོ་བོ་ཞིག་རེད་ལ། འགའ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། ཕྱུག་བདག་ཏུ་འགྱུར་བའི་སོ་ཡང་རེད། མདོ་

སྨད་དང་ལྷ་སའི་བར་གི་ཚོང་ཟོག་བིན་ཤོས་དེ་ཨ་མདོའི་ར་དྲེལ་གཉིས་ཡིན་ལ། དཀར་ཡོལ་

ཡང་བིན་ཆེ། དེ་བཞིན་དུ་ཆང་དང་སྐྱུར་ཁུ་དང་རས་ཆ་དང་དར་གོས་བཅས་ཀང་ཚོང་བསྒྱུར་

མང་དུ་བྱེད། སྤིར་ན་ཚོང་འགྲུལ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ལོ་རེའི་ནང་དབྱར་ཁར་དབྱར་འགྲུལ་གཅིག་

དང་དགུན་ཁར་སར་ཡང་དགུན་འགྲུལ་གཅིག་བཅས་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་བྱེད། ཚོང་འགྲུལ་ཆེན་

པོ་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྷན་དུ་བསྐྱོད་པ་ལ་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་ནི་ཇག་བཅོམ་མི་

ཐེབས་པ་དེ་རེད། ཇག་པ་རྣམས་ཀིས་འཕོག་བཅོམ་བྱེད་སའི་དམིགས་འབེན་ར་ཆེ་ཤོས་དེ་

ཚོང་པ་ཡིན། གཉིས་པ་ནི་འགྲུལ་བཞུད་པ་གསར་ཞུགས་རྣམས་ར་ཐོག་ནས་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ལ་

དང་གཙང་པོ་བརྒལ་སྐབས་མྱོང་གོམས་ཅན་གི་དྲེལ་པ་དག་གིས་རམ་འདེགས་གནང་བ་དེ་

རེད།

དེ་ལྟ་བུའི་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པ་ལ་གྲ་སྒིག་ཞིབ་ཚགས་བྱེད་དགོས་པ་སྨོས་མེད་ཡིན། 

དེ་ཡང་ངེད་ཅག་ལ་མཚོན་ན། ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཕེད་ཀའི་རིང་འདང་ངེས་ཀི་ཟ་མ་དང་མཁོ་

ཆས་འཁྱེར་དགོས་པས། དྲེལ་རྣམས་ལ་བོད་ཀི་རྒྱུན་ཟས་རམ་པ་དང་གོ་རེ། ཤ་སྐམ། གྲོ་ཕེ་

སོགས་བཀལ་ཞིང་། ཡུམ་ཆེན་གིས་གཟབ་ནན་ཆེན་པོས་གྲ་སྒིག་གནང་བའི་ཇ་ཡི་རིགས་

འདྲ་མིན་དང་། སིལ་ཏོག་ཨ་མ་འབ་གོ་དང་ཤིང་འབས་ཁ་སུར་སོགས་ཀང་ཁྱེར། ང་ཚོའི་



ལེའུ་བཞི་པ།  ངའི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པར་ངོས་འཛིན།
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རྒྱང་བཞུད་ཚོང་འགྲུལ་ཆེན་པོ་དེ་སེ་ཁག་གཉིས་སུ་བགོས། སེ་ཁག་གཅིག་གིས་ཁལ་ལིད་ཆེ་

བ་རྣམས་གཡག་ལ་བཀལ་ཞིང་མཁོ་དངོས་ཕལ་མོ་ཆེ་ཁྱེར་ནས་སྔོན་ལ་ཆས། སྐབས་ཕལ་

མོ་ཆེར་སེ་ཁག་དང་པོས་ཉིན་བཅུ་ཡས་མས་ཀི་གོང་རྡོག་ཐོན་བྱས་ཏེ་སོད་སར་བཏབ་ནས་

སེ་ཁག་གཉིས་པ་མ་འབྱོར་གོང་དེ་ལ་མཁོ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་གྲ་སྒིག་བྱས་ནས་བསད། སེ་

ཁག་གཉིས་པས་སོད་སར་ཕི་མའི་བར་དུ་འདང་ཙམ་གི་བཟའ་ཆས་ཁྱེར་ཅིང་དོས་ཁལ་རྣམས་

ར་དྲེལ་གཉིས་ལ་བཀལ་ནས་སོང་། སྤིར་བཤད་ན། ངེད་ཅག་གིས་སོད་སར་རེ་རེར་ངལ་གསོ་

རྒྱག་པ་དང་གོན་གོས་འཁྲུད་པ། འགྲུལ་མཚམས་ཕི་མར་དགོས་པའི་མཁོ་དངོས་གྲ་སྒིག་

སོགས་བྱས་ཏེ་ཉིན་དུ་མའི་རིང་སོད་པ་ཡིན། བགྲོད་ལམ་ནི། ཟི་ལིང་ནས་ལྷ་སའི་བར་དུ་འགྲོ་

བའི་ཚོང་པ་དང་གནས་སྐོར་བ་རྣམས་དུས་རབས་དུ་མའི་རིང་བགྲོད་མྱོང་བའི་ལམ་ཁ་དེ་རེད། 

བགྲོད་ལམ་དེ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཁོད་སོམས་པ་དང་ལམ་རགས་སྐྱ་ཤུ་རེར་འཐེན་ཡོད་པས་ལམ་ནོར་

ཐེབས་པའི་ཉེན་ཁ་མེད། མཚན་མོར་གནམ་གཤིས་བསིལ་ཞིང་ར་རྣམས་ངར་ཤུགས་ཀིས་

མྱུར་བགྲོད་བྱེད་པར་བརེན། དུས་སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེར་ནམ་ཕེད་ཡོལ་མཚམས་སྨག་ཁོད་ནས་

ལམ་ལ་ཆས། ཉིན་མོར་མཐོ་སང་གི་ཉི་མའི་འོད་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཚ་ཞིང་དུད་འགྲོའི་མིག་ལ་

གཟན་པས་སྔ་དྲོར་འགྲོ་མཚམས་བཞག་སྟེ་བསད། ནམ་མཁའ་ནི་སྔོ་ཞིང་དྭངས། ཆར་སྤིན་

གི་རེས་མི་མཐོང་། ཉི་འོད་ཀང་ལམ་ལམ་དུ་འཕོ། དེ་ལྟ་བུའི་དབྱར་གི་ནམ་ཟླ་ནི་ཧ་ཅང་མཛེས་

སྡུག་ལན་པ་ཞིག་སྟེ། མཚན་མོའི་སྐར་ཚོགས་ཀིས་ཀང་རང་འོད་ཆེམ་ཆེམ་དུ་སྤོ་ཞིང་བགྲོད་

ལམ་གི་ཁ་ཕོགས་སྟོན། ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་ན་མཚན་གང་པོ་བཀྲག་མདངས་ཀིས་ཁྱབ། ངེད་ཅག་

འགྲོ་སའི་ལྷ་ལན་ནི་ནུབ་ཀི་ཕོགས་སུ་ཡོད།

ཞོགས་པ་རེ་རེར་ས་གནས་མི་འདྲ་བ་རེར་འབྱོར་སྐབས། ར་དྲེལ་གི་ཁལ་ཕོག་ཅིང་

རས་གུར་དཀར་པོ་ཕུབ། ར་དྲེལ་རྣམས་ལ་སུམ་སྒོག་དམ་པོར་བརྒྱབས། དེ་ནི་བཞོན་ར་དང་

ཁལ་མ་རྣམས་ཐག་རིང་དུ་མི་འགྲོ་བ་དང་། མགོགས་སྟབས་སུ་འགྲོ་མི་ཐུབ་པ། མཚན་མོར་

ལམ་ལ་ཆས་སྐབས་ཉེ་འཁིས་ནས་རེད་བདེ་བ་སོགས་ཀི་སད་རེད། དེ་ནས་ས་ཐོག་ཏུ་གདན་

བཏིང་སྟེ་ཉལ། ཕི་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཞག་སོད་ས་ཚིགས་སུ་འབྱོར་བ་ན་ཞོགས་ཟས་སུ་ཇ་དང་རམ་

པ། དགོང་ཟས་སུ་ཡུམ་ཆེན་གིས་བཟོས་པའི་ཐུག་པ་དང་། སྐབས་རེར་ཤ་སྐམ་ཉུང་ངུ་རེ་ཡང་

ཟོས། ཕལ་ཆེར་གཟའ་འཁོར་རེའི་མཚམས་སུ་ལུག་གམ་གཡག་རེ་བཤས་ཏེ་རོགས་པ་རྣམས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ལ་ཡང་ཤ་སྤད། རྒྱང་འགྲུལ་ཆེན་པོ་དེའི་ཁོངས་སུ་བོད་མི་དང་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་གཉིས་ཀ་

ཡོད། ཁ་ཆེ་རྣམས་ཀིས་མགོ་ལ་ཞྭ་མོ་དཀར་པོ་གོན་ཡོད་པས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ས། བོད་རིགས་

ཚོ་བཤའ་ཟོག་རྣམས་རང་ཉིད་ཀིས་གསོད་རྒྱུར་མི་དགའ་བས། ལས་ཀ་དེ་ཁ་ཆེ་རྣམས་ལ་

བཅོལ། འོན་ཀང་། བཤའ་ག་ནི་སྟེར་མི་དགོས། 

ངེད་ཅག་ར་ཐོག་ནས་བསྐྱོད་པའི་འགྲུལ་བཞུད་དེ་ནི་སྐྱེ་དངོས་དང་སྲོག་ཆགས་

རྣམས་ཆེད་དུ་གཅེས་ཉར་བྱ་སའི་ས་ཁུལ་ཉུལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ང་ཕ་ཡུལ་དུ་སོད་དུས། 

མཚམས་རེར་ཝ་མོ་དང་སྤང་ཀི་འགའ་ཞིག་མཐོང་ཡང་ལྷ་སར་བགྲོད་པའི་ལམ་དུ་མཐོང་བ་ལྟ་

བུ་ཞིག་མཐོང་མ་མྱོང་། ལམ་ཁ་ཀུན་ཏུ་རི་དྭགས་དང་བྱ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཁེངས། མཚོ་

སྔོན་པོའི་འགྲམ་དུ་ཞག་སོད་བྱེད་སྐབས། ཁྲུང་ཁྲུང་མགོ་དམར་དང་ངང་པ་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ཁྱུ་

དང་ཁྱུ་བྱས་ནས་རྒྱུ། ང་དང་ངའི་གཅུང་པོ་ཚོས་རེས་བསེགས་ནས་འཛིན་རིས་བྱས་ཀང་ཁྲུང་

ཁྲུང་རྣམས་ཐག་རིང་དུ་བོས་པས་འཛིན་མ་ཐུབ། འོན་ཀང་། སྐྲག་སྣང་གི་རྣམ་འགྱུར་ནི་གཏན་

ནས་མི་སྟོན། མཚོ་སྔོན་པོ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་ཧེ་ཁི་སྟོང་ཕག་བཅུ་ཡས་མས་ཀི་མཚམས་

སུ་ཆགས་ཤིང་། རྒྱ་ནག་གམ་བོད་ཁམས་ཀུན་གི་མཚོ་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། དེ་ལ་སོག་སྐད་དུ་ཀོ་

ཀོ་ནོར་དང་། རྒྱ་སྐད་དུ་ཆིན་ཧའི་ཟེར། དེའི་མཚོ་སིང་དུ་དགོན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཀང་ཆགས་

ཡོད། དགུན་དུས་དར་ཆགས་ནས་མཚོ་ཁ་རུབ་པ་ན་ད་གཟོད་གནས་མཇལ་དུ་འགྲོ་ཐུབ། ལར་

ནས་བསོད་ནམས་གསོག་པ་སོགས་ཕི་མའི་དགེ་རར་དམིགས་ཏེ་བོད་མི་རྣམས་མཚོ་སྐོར་དུ་

འགྲོ་སྲོལ་ཡོད་ལ། མཚོ་དར་ཆགས་པ་ན་དད་ལན་སྟོང་ཕག་མང་པོས་མཚོ་སྐོར་བྱེད།

དེའི་རེས་སུ་ངེད་ཅག་ས་ཁྱོན་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་བྱང་ཐང་བརྒལ་ནས་སོང་བར། གཙོད་

དང་འབོང་། ག་བ་དང་དགོ་བ། གནའ་བ་དང་རྐྱང་སོགས་སྲོག་ཆགས་འདྲ་མིན་གིས་ཁེངས་

ནས་འདུག་ལ། མཚམས་རེར་རྒྱང་རིང་གི་རི་ངོགས་སུ། ལང་མདོག་གི་གཞི་ལ་ནག་ཚོན་ཅན་

གི་ཕ་བཏབ་པ་ལྟར་འབོང་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ཡོད་པའང་མཐོང་། སྐབས་རེར་རྐྱང་སྟོང་ཕག་དུ་

མ་འདུས་པའི་ཁྱུ་ཆེན་པོ་རེ་ཡང་འཇིགས་སྣང་མེད་པར་ངེད་ཅག་གི་འཁིས་ནས་བརྒྱུགས། ད་

ལྟའི་བྱང་ཐང་ནི་སྔར་གི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་མང་དུ་བསད་ཅིང་ཁིམས་དང་ཡ་ང་མེད་པར་དུད་

འགྲོའི་ཚེ་སྲོག་འཕོག་སའི་ཡུལ་ཁམས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

ཚྭ་འདམ་གཞུང་བརྒལ་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་ལྷག་གི་རིང་མེ་ལེ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མར་འགྲུལ་



ལེའུ་བཞི་པ།  ངའི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པར་ངོས་འཛིན།
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བཞུད་བྱེད་སྐབས། ངེད་ཅག་འགྲུལ་བཞུད་པ་ལས་གཞན་མི་གཅིག་ཀང་མིག་ལམ་དུ་མ་མངོན། 

དེ་ལྟར་ན། གྲོང་སེ་ནི་དེ་བས་ཀང་ག་ལ་ཡོད། བོད་དབུས་ཁུལ་གི་ས་མཚམས་མ་བརྒལ་གོང་

ས་གནས་ཤིག་ཏུ་གཞུང་ཞབས་སེར་མོ་བ་ཕ་ལྷ་མཆོག་གིས་ངའི་གཅུང་པོ་བོ་བཟང་བསམ་

གཏན་དང་ངེད་གཉིས་ལ་སྤོ་སྐྱིད་ཅིག་བཀོད་སྒིག་གནང་། ཕ་ལྷ་ནི་སྐུ་དྲག་གི་ཁྱིམ་རྒྱུད་དུ་

འཁྲུངས་ཤིང་། སྐབས་དེར་གཞུང་ཞབས་ཀི་གོ་གནས་འཕར་བཞིན་པའི་སྐབས་རེད། རེས་སུ་

ཁོང་གིས་ངའི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀི་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་གནང་སྟེ་བོད་ནང་གི་སྐུ་དབང་

མཐོ་གྲས་སུ་གྱུར། ས་གནས་དེའི་དེའུ་འབུར་ཞིག་གི་སྟེང་ཆགས་པའི་སྐུ་ངོ་ཕ་ལྷའི་དགོན་པའི་

ནང་ཞིམ་མངར་ལན་པའི་ཐང་འབས་ཀི་བོ་བ་ཐོག་མར་མྱངས། ཟས་རིགས་རྣམས་ལགས་ཀྲིན་

ནང་ཡུན་རིང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡང་དེ་ནས་ཤེས། ངེད་ཅག་གདང་ལ་རི་རྒྱུད་དང་བོད་

དབུས་ཁུལ་གི་ས་མཚམས་བརྒལ་དུས་བོད་དམག་བརྒྱ་ཕག་གཅིག་ཙམ་ཡོད་པའི་དམག་སེ་

ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་ཕེབས་བསུར་འབྱོར།41 ཐམས་ཅད་ཀིས་ལུས་ལ་ཚོན་མདངས་བཀྲ་བའི་

སྒིག་ཆས་དང་མགོ་རུ་པགས་ཞྭ་གོན། ཕག་ཏུ་མེ་མདའ་ཁུར། དེ་ནི་ཡ་མ་ཟུང་དུ་གྱུར་པའི་མཱ་

པུའུ་ཧང་གི་མཚོ་སྔོན་དམག་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་མངོན་གསལ་ཅན་དེ་རེད། བོད་དམག་

དེ་དག་གིས་ལྷ་སའི་བར་དུ་ངེད་ཅག་ལ་ལྷན་བཅར་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས། འགྲུལ་བཞུད་ཀི་རྣམ་

པར་འགྱུར་ལོག་བྱུང་སྟེ། བོད་དམག་དེ་དག་དང་ལྷན་དུ་ཕེབས་པའི་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་

སྐུ་འཁོར་ནང་མ་རྣམས་ཀིས་ངའི་གཅུང་པོར་གཟིགས་རོག་ཞུ་རྒྱུའི་འགན་བཞེས། ཁོང་ཚོས་

ཆེད་དུ་བསྣམས་ཡོད་པ་ནི། རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་བསྒོན་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་

རྒྱལ་བའི་དབུ་གུར་སེར་པོ་ཆེ་ཚད་ཁང་པ་དང་མཚུངས་པ་དེ་དང་། གསོལ་ཐབ་ཀི་ཡོ་ཆས་

དང་ལགས་སྨིན་སོགས་རེད། དེར་མ་ཟད། མི་འགང་བར་ཆུ་བོ་དུ་མར་བརྒལ་དགོས་པས་

གཡག་གི་ཀོ་བའམ་ལུག་ལྤགས་ཀིས་བཟོས་པའི་ཀོ་གྲུ་ཡང་བསྣམས་ཡོད། དུས་སྐབས་དེ་ནི་

41  ཛ་སག་ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀི་<<རང་མྱོང་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་བཀོད་པའི་བདེན་གཏམ་

རྣ་བའི་བདུད་རི་>>ཞེས་པ་ལས། “ལུང་ཆུང་སྐྱིད་པོ་ཟེར་བར་ནག་ཆུའི་ས་སྲུང་ར་དམག་རྣམས་དང་འཕད་

པས་ངེད་ཚོ་ཚང་མར་རང་ཡུལ་དུ་སེབས་སོང་སམ་པའི་དགའ་སྤོའི་སྣང་བ་འཆར་ཞིང་། ར་དམག་རྣམས་ནས་

བསང་དུད་ཀི་མཆོད་པ་དང་འབེལ་ཕེབས་བསུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་རེས། ར་མཆོག་གི་བཞོན་པའི་རལ་འགྲན་

ལ་ཞུགས་ཏེ་ཀི་སྒ་དང་བཅས་ལུས་ཀི་ལེམ་འགྱུར་དང་། གོ་བུར་འབབ་ཞོན་སོགས་རལ་འདོན་བྱེད་འདུག་པར་

འོས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དགེས་ཉམས་ཆེན་པོ་མཛད་”ཅེས་གསལ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ངེད་ཅག་ཕ་ཡུལ་དང་ཁ་བལ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་མིན་ཙམ་འགོར་བའི་སྐབས་ཏེ་སྤི་ཟླ་ 9 པའི་

ཟླ་དཀིལ་ཙམ་རེད། དེ་ནས་ཉིན་གཉིས་ཀི་ནང་ནག་ཆུ་ཁར་འབྱོར། ནག་ཆུ་ནས་ལྷ་སའི་བར་

དུ་མེ་ལེ་བརྒྱ་ཕག་གཅིག་ཡས་མས་ཙམ་ལས་མེད།

ངེད་ཅག་བོད་དབུས་ཁུལ་གི་ས་མཚམས་བརྒལ་མ་ཐག་པའི་ས་གནས་ནག་ཆུ་ཁར་

འབྱོར་བ་ན། ད་གཟོད་ལྷ་སར་བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོས་ཨ་མདོ་ཙོང་ཁ་སྐུ་འབུམ་

སྟག་མཚེར་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཁྱེའུ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་

མེད་དུ་ངེས་གཏན་འཁེལ་བའི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས།42 དེ་ནི་ངེད་ཅག་བདེ་

འཇགས་ངང་མཚོ་སྔོན་གི་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་དབུས་ཁུལ་གི་ས་ཐོག་ཏུ་འབྱོར་ཏེ་བོད་

དམག་གིས་སྲུང་སྐྱོབ་རིས་ལེན་མ་ཞུས་ཀི་བར་དུ་བསྒུགས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་ངའི་གཅུང་

པོ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་སྔར་ནས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་དུ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་ནས་ལྷ་སའི་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འོས་སྤྲུལ་གཞན་གདན་ཞུས་ཀིས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཞུ་མི་དགོས་པ་

ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་མཁྱེན་ཡོད། གནས་ཚུལ་དེ་ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་

ཀང་མཁྱེན་ཡོད་པ་འདྲ་ཡང་ང་ལ་ཅི་ཡང་མ་གསུངས། མཱ་པུའུ་ཧང་གིས་ཁྱེའུ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་

རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་ཡིན་པར་ཤེས་ཡོད་ན། ཕལ་ཆེར་ཁོ་པས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་དུ་མ་ཞིག་སྤོད་

དགོས་པའི་ཧམ་ཤེད་བྱེད་ངེས་ཡིན། མཱ་པུའུ་ཧང་གིས་རང་ཉིད་མི་གྲུང་ཤ་ཅན་ཞིག་ཏུ་རློམ་ན་

ཡང་། ཁོ་པ་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེའི་སྤང་གྲུང་གི་རི་ལས་ཐར་མ་ཐུབ། མཱ་ཡིས་ཆེད་གཏོང་བྱས་

པའི་ཧོས་རིགས་དེ་དག་གི་མགོ་གཙོ་མཱ་སི་ཀྲང་(Ma Sizhang)ང་ཚོ་དང་ཁ་མ་བལ་བར་

ལྷ་སའི་བར་དུ་ཡོང་ཡང་། བོད་དབུས་ཁུལ་གི་ས་མཚམས་བརྒལ་བ་ནས་ཡུལ་བདག་དམག་

ཤེད་ཅན་མཱ་པུའུ་ཧྤང་གི་དབང་ཆ་ཡོངས་སུ་མཇུག་རོགས་པ་ཡིན་པས། བོད་ནས་དངུལ་སོར་

རྡོག་གཅིག་ཀང་ཐོབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་ས་མེད། མཱ་སི་ཀྲང་གིས་ངའི་མིང་གི་སྒ་ཇི་བཞིན་ངག་

42  རེ་གཟིམ་ཆུང་བདེ་ལན་འཁྱིལ་དུ་བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་སྟེང་། ཁྱེའུ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་

མཆོག་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བལ་དུ་གཞུང་འབེལ་གིས་ཐག་གཅོད་གནང་བའི་ཉིན་མོ་ནི། ས་ཡོས་ཟླ་བ་ 

༦ ཚེས་ ༢༨ སྤི་ལོ་ 1939 ཟླ་བ་ 8 ཚེས་ 13 ཡིན་ལ། ས་ཡོས་ཟླ་བ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ སྤི་ལོ་ 1939 ཟླ་བ་ 9 ཚེས་ 

23 ཉིན་དགའ་བཞི་ན་མོ་ཆེའམ་དགའ་བཞི་ན་ཁ་ཞེས་པར་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་ཁིའི་སྟེང་གདན་འདྲེན་

དང་སྔོན་དུ་ཞུ་འོས་རིགས་གྲུབ་མཚམས་མཎྜལ་རེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་གིས་ཐོག་དྲངས་ཏེ། གོང་གསལ་

བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་སྟེང་བཞག་པའི་ཚིག་ཐོ་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་ཡིན་ནོ།།



ལེའུ་བཞི་པ།  ངའི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པར་ངོས་འཛིན།
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ནས་མ་ཐོན་པར་ཅ་ལེ་དུན་གྲུ་(Jiale Dunzhu)ཞེས་ཟེར་ཞིང་བིས། 

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ནག་ཆུ་ཁར་སྐུ་དངོས་ཕེབས་ཏེ་ངེད་ཅག་ལ་ལེགས་སྐྱེས་

གསོལ་རས་དང་དགེས་སྟོན་རྒྱ་ཆེར་བཤམས་ནས་ཕེབས་བསུ་སྣེ་ལེན་གནང་། རྭ་སྒེང་རིན་

པོ་ཆེ་ནི། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནས་རྒྱལ་བའི་ཡང་

སྤྲུལ་དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་སོན་ཏེ་ལུགས་གཉིས་ཀི་མཛད་འགན་མ་བཞེས་ཀི་བར་དུ་གཞན་

དང་མི་འདྲ་བའི་སྐུ་དབང་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་སྔ་ཕིའི་མཚམས་ཀི་བར་

བརྒལ་གི་དུས་སྐབས་དེར། རྒྱལ་ཚབ་ནས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་བརད་གཅོད་ཀི་ཐུགས་འགན་

དང་ཡང་སྤྲུལ་གི་གསན་བསམ་སོབ་གཉེར་ལ་གཟིགས་རོག །གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་བཅས་

གནང་དགོས་པ་ཡིན། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ནས་ཡུན་

རིང་མ་སོང་བའི་སྐབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1934 ལོར། རྭ་སྒེང་དགོན་པའི་དགོན་བདག་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་

ཆེ་དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་ཙམ་ལས་ཕེབས་མེད་ཀང་། བཀའ་ཤག་དང་གདན་སའི་བ་ཆེན་རྣམ་

པ། དེ་བཞིན་མི་སེར་དཀྱུས་མ་བཅས་ཚང་མས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཐུགས་མོས་ཆེན་པོ་གནང་བར་

བརེན། བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ཀིས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་བཞག་ཞུས།43 རྭ་སྒེང་

སྐུ་གོང་མ་ཡང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབེལ་བ་ཟབ་མོ་

ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས། སྤི་ལོ་ 1904 ལོར། ཡང་ཧ་ཟི་བྷན་ཌིའི་ཆེད་བསྐྱོད་དཔུང་སེས་

ལྷ་སར་ཁ་ཕོགས་ཏེ་དཔུང་འཇུག་བྱས་པ་ལ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཉེན་གཡོལ་

གནང་དགོས་བྱུང་སྟེ་ར་ལམ་གཅིག་ཡས་མས་ཀི་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་རྭ་སྒེང་དགོན་པར་

43  རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ཆུ་བྱ་ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ སྤི་ལོ་ 1933 ཟླ་བ་ 12 ཚེས་ 17 

ཉིན་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས། རྒྱལ་ཚབ་གསར་བསྐོའི་ཐད་དཔོན་རིགས་ནང་ཁུལ་མ་མཐུན་པར་

སྣ་ཚོགས་བྱུང་། ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་སྟེང་འགའ་ཞིག་གིས། སྲིད་བོན་གང་མདུན་གུང་རྒྱལ་ཚབ་དང་

སྤན་བསལ་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཕག་རོགས་སུ་བསྐོས་ན་ལེགས་ཚུལ་དང།  ཡང་དུ་མས་ཐུབ་

བསྟན་ཀུན་འཕེལ་ལགས་རྒྱལ་ཚབ་རང་དུ་བསྐོ་བཞག་དགོས་ཚུལ་གསུངས། མཐར། རྭ་སྒེང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་འཇམ་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའིི་རྒྱལ་མཚན་དང། དགའ་ཁི་ལས་ཐོག་ཡེ་ཤེས་དབང་ལན། ཕུར་ལོག་ཡོངས་སྤྲུལ་

ཐུབ་བསྟན་བྱམས་ཚུལ་གསུམ་འོས་གཞིར་བདམས་ཏེ་རེ་འཕགས་མཆོག་ལོ་ཀི་ཤྭ་རའི་སྤན་སྔར་ཟན་བརག་

བསྒིལ་བར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རེར་ཐོན་བྱུང། སྤི་ལོ་ 1934 ཟླ་བ་ 1 ཚེས་ 10 ཉིན་རྭ་སྒེང་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་རྒྱལ་ཚབ་དང་།  ཕག་རོགས་སུ་ཡབ་གཞིས་གང་མདུན་

ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གཏན་འཁེལ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཕེབས་ཡོད།

ནག་ཆུ་ནས་མགོ་བཙུགས་ཏེ། རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཐུགས་གཏན་

འཁེལ་བའི་དགེས་སྟོན་ལ་དཔོན་རིགས་མཐོ་གྲས་དང་རེ་ཤོད་ཀི་དྲུང་རིགས། ཆུ་ཚོད་དུ་མར་

གྲལ་དུ་བསྟར་བའི་མཇལ་དམངས་དང་ཟས་རིགས། གསོལ་ཇ་དང་བསང་གསོལ། རྔ་དང་རྒྱ་

གིང་། སྦུག་ཆལ་དང་འབག་ཆེན། བཀྲག་མདངས་འཚེར་བའི་གོན་ཆས། ཞབས་བོ་དང་འཁྲུག་

ཆ་དོད་པའི་ཟློས་གར་སོགས་སྔར་མཐོང་མ་མྱོང་ཞིང་ཡ་མཚན་པའི་མཛད་རིམ་མང་དུ་བྱུང་། 

དེ་ལྟར་མཛད་སོ་རྣམས་ཉིན་དུ་མའི་རིང་མུ་མཐུད་ནས་སེལ། དེ་ནས་ཀང་ས་གནས་ཀི་འབོག་

པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་བའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་གསར་ཕེབས་ལ་དགའ་སྟོན་རེན་འབེལ་དང་

མཇལ་ཁ་ཞུས། ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་པའི་མཛད་རེས་ལ་ཀུན་གིས་དགའ་སྤོ་དང་

བསྟོད་བསྔགས་ཚད་མེད་ཕུལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཉི་མ་རེ་རེ་ནི་ཆེས་སྤོ་སྣང་ལན་པའི་ཁོམ་འདུས་ཀི་

ཉིན་མོ་རེ་རེ་ལྟ་བུ་སྟེ། རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངོ་མཚར་ཅན་གི་རྣམ་པ་རེ་རེ་བར་མ་ཆད་

པར་བྱུང་། 

ནག་ཆུ་ནས་རིམ་གིས་བསྐྱོད་དེ་རྭ་སྒེང་དགོན་པར་འབྱོར། རྭ་སྒེང་དགོན་པ་ནི་ལྷ་

ས་ནས་མེ་ལེ་བདུན་ཅུའི་མཚམས་སུ་ཤུག་པ་དང་ཐང་ཤིང་གིས་ཁེངས་པའི་ནགས་གཤམ་གི་

དེའུ་འབུར་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཆགས་པ་དང་། མདུན་ཤོད་དུ་སྐྱིད་ཆུ་བཞུར་བའི་དགོན་ཆུང་ཉམས་

སྤོ་ལ་བྱིན་ཆགས་པ་ཞིག་རེད། རྭ་སྒེང་བ་བང་ནི་བོད་ཀི་འབྱོར་པ་ཆེ་ཤོས་ཀི་གྲས་ཤིག་དང་། 

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ངའི་ཡབ་ཆེན་དང་མཚུངས་པར་ར་ཚོང་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་

པ་ཞིག་སྟེ། བ་བང་གི་ར་རའི་ནང་ཆེས་བརིད་ཉམས་ཆེ་བའི་ར་བཅུ་ཕག་དུ་མ་བཅུག་ཡོད། ང་

ཚོ་ལྷ་སར་གཞི་ཕབ་པའི་རེས་སུ། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་ངའི་ཡབ་ཆེན་ཡང་ཡང་ཐུགས་སྤོར་

མགྲོན་འབོད་གནང་སྟེ་དགོན་པའི་སང་ཐང་དུ་ཞབས་གཡོག་ཚོས་ར་རྒྱུགས་འགྲན་བསྡུར་བྱས་

པའི་ལྟད་མོར་ལྷན་དུ་རོལ། དེ་ལྟར་ངའི་ཡབ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཡང་ཡང་

བཅར། ཡབ་ཆེན་གི་ངོས་ནས་ཀང་། མངགས་བཅོལ་ལྟར་ཚོང་འགྲུལ་ཚོས་ཨ་མདོ་ནས་ར་

དེད་དེ་དབུས་སུ་འབྱོར་རིམ་བཞིན་ལམ་བར་ནས་ཐོག་མར་རྭ་སྒེང་དགོན་པར་བསྐྱོད་ཏེ་ར་

ལེགས་ཤོས་དེ་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་ལ་ཕུལ། 



ལེའུ་བཞི་པ།  ངའི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པར་ངོས་འཛིན།
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དེ་ནས་ངེད་ཅག་ལྷ་ས་ནས་ལེ་དབར་(kilometer)ལྔའི་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་དགོན་

ཆུང་རི་རྒྱ་བསམ་གཏན་གིང་དུ་བསྐྱོད། ས་ཁུལ་དེ་ནི་ངེད་ཅག་གིས་ཞག་སོད་མཐའ་མ་བྱེད་ས་

དེ་རེད། དེ་གར་མི་སྟོང་ཕག་དུ་མ་སྔར་ནས་འདུས་ཏེ། རིམ་པ་ལྟར་[དབུས་སུ་མཛོད་གོས་

སེར་པོ་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་བའི་དབུ་གུར་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའམ་མཇལ་གུར་དང་། དེའི་མཐའ་སྐོར་

དུ་བཀའ་བོན་ཚོའི་དབུ་གུར་ལིང་གུར་ཆེ་བ་རྣམས། དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཛ་ཐའི་དང་རིམ་བཞི་

ཡན་གི་དབུ་གུར་ལིང་གུར་ར་གཟུགས་མ། དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་བྱིངས་རྣམས་ཀི་གུར་རྒྱ་གུར་

ར་གཟུགས་མ་བཅས་བརྒྱབས་ཏེ་]དཀར་མདོག་གི་ཕ་ཚོམ་ས་ལ་བཏབ་པ་ལྟ་བུའི་གྲོང་ཁྱེར་

ཆུང་ངུའི་ནང་། གདན་ས་ཆེན་པོ་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་དང་ཉེ་ཁུལ་གི་དགོན་སེ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་

ཅུ་ཙམ་གི་བ་གྲྭ་རྣམས་དང་། ལྷ་སའི་ཁུལ་གི་མི་སེར་དཀྱུས་མ་བཅས་ཀིས་རྒྱལ་བའི་མཆོག་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་ཕེབས་སྒུག་ཞུས་ཡོད། རྒྱལ་བའི་དབུ་གུར་ནང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་

མཇལ་བཅར་ཞུས་པ་ཚོས་ཕུལ་བའི་འབུལ་དངོས་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་བཞེས་ཤིང་ཐམས་ཅད་

ལ་ཕག་དབང་གནང་། 

ངས་ཐོག་མར་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལ་རྒྱང་ནས་མཇལ་ས་ནི་རི་རྒྱ་ཡིན། རི་རྒྱ་ནས་

ཕར་བལྟས་པ་ན་བསམ་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་ཞིག་གོ་བུར་དུ་མིག་ལམ་དུ་ཤར། དེ་ནི་རྒྱང་ཐག་

ཅུང་རིང་བའི་སར་རི་ཆུང་དམར་པོ་ཞིག་གི་རེ་མོར། ཐད་ཀའི་སྔོ་སངས་ནམ་མཁའི་གཞི་ལ་

འབུར་དོད་དུ་འབྱར་བ་ལྟ་བུ་བོངས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་ལ། དཀར་ཞིང་དམར་བའི་མདངས་འཚེར་བ། 

བསམ་བརོད་ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་བརིད་ཉམས་དང་མཛེས་སྡུག་གི་དཔལ་འབར་བ་ཞིག་

རེད། ཕོ་བང་དེ་ཉིད་མ་བཞེངས་གོང་ས་དེར་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སམ་པོས་སོམ་སྒྲུབ་ཉམས་

བཞེས་གནང་མྱོང་བར་བཤད། ངེད་ཚང་གི་ཡབ་མེས་གོང་མ་ཚོ་ནི་སྲོང་བཙན་གི་དྲག་དམག་

རེད། སྔར་བོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཚོས་རིའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་ཁང་འདྲ་མིན་བཞེངས་ཡོད་ཀང་། ད་ལྟ་

མཇལ་དུ་ཡོད་པའི་ཕོ་བང་འདི་ནི་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་བོད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བཞིན་

པའི་སྐབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1645 ལོར་བཞེངས་མགོ་ཚུགས་པ་ཞིག་ལས་དེའི་གོང་དུ་མེད། ཕོ་བང་

གི་འཛུགས་བསྐྲུན་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་གོང་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཀང་། 

འཛུགས་སྐྲུན་ལོ་ཤས་རིང་རྒྱུན་བསྲིང་གནང་། ངའི་སེམས་སུ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཇི་ལྟར་བཞེངས་

ཐུབ་པ་ཡིན་ནམ་སམ་སྟེ་ཡ་མཚན་པའི་སྣང་བ་ཞིག་ད་ལྟ་ཡང་རག་ཏུ་འབྱུང་། པོ་ཏ་ལ་དང་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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བསྡུར་ན། པེ་ཅིན་གི་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་ཕོ་བང་ཡང་དེ་ཙམ་དུ་ཟད། བོད་རིགས་རྣམས་ལ་

མཚོན་ན་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལ་ནི། བོད་ཁམས་ཀི་མཚོན་རགས་དང་ལོ་རྒྱུས་གི་སྣང་བརན་

ཡིན་པར་མ་ཟད། བོད་དང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་གནས་པའི་དཔང་

རགས་ཀང་ཡིན། ངེད་ཅག་རི་རྒྱར་འབྱོར་བའི་དུས་དེ་ནི་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལ་ངའི་གཅུང་

པོའི་དགུན་དུས་ཀི་བཞུགས་གནས་སུ་འགྱུར་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་དེ་རེད།   

རི་རྒྱ་ནས་འགྲུལ་བཞུད་ཀི་སྐབས་མཐའ་མ་དེ་མགོ་བཙུགས། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་ཕེབས། དེ་ལྟར་སྤི་ལོ་ 1939 ཟླ་

བ་ 10 ཚེས་ 8 ཉིན་ལྷ་སའི་ནང་འཛུལ་སྐབས། ཕེབས་ལམ་གཡས་གཡོན་དུ་མི་སྟོང་ཕག་

མང་པོས་ལུས་ལ་མཐོང་མ་མྱོང་བའི་གོན་ཆས་སྣ་ཚོགས་དང་། མགོ་ལ་སྤོས་པ་ཆེ་བའི་ས་

ལོག་བརྒྱབས་ཏེ་གྲལ་བསྒིགས། འགའ་ཞིག་གིས་བོད་ལུགས་དང་། དུ་མ་ཞིག་གིས་སོག་

ལུགས། ཡང་ལ་ལས་མན་ཇུའི་སྲོལ་ལ་ལད་མོ་བྱས་ཏེ་གཟབ་མཆོར་སྤས། དེ་ནས་ངེད་ཅག་

ཐད་ཀར་ཇོ་ཁང་ངམ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྐྱོད། གཞུང་གི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ཡོད་ཚད་

དེ་རུ་འདུས། ཇོ་ཁང་ནི་སྔར་མི་ལོ་བཅུ་ཕག་གཅིག་ལྷག་གི་གོང་ལ། ངའི་ཨ་ཁུས་ཇོ་བོའི་སྐུ་

ཕོ་བང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལ།



ལེའུ་བཞི་པ།  ངའི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པར་ངོས་འཛིན།

63

མདུན་དུ་མཆོད་མེ་འབུལ་སྐབས་མཆོད་ཀོང་མར་རིལ་ནས་གོས་ཆེན་སྟོད་འགག་སྟེང་མར་ཁུ་

མང་དུ་འཐོར་བ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རགས་མཚན་དུ་མཐོང་ས་དེ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་སར་ཡང་ཉིན་

རག་པར་མཛད་སོ་དང་དགེས་སྟོན། ཚོགས་འཚོགས་པ་སོགས་བྱེད་སོ་སྣ་ཚོགས་མཚམས་

མ་ཆད་པར་སེལ། ངེད་ཅག་ར་མོ་ཆེ་དང་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་སོགས་སུ་ཡང་གནས་མཇལ་

དུ་རིམ་གིས་བསྐྱོད། 

ལྷ་སར་འབྱོར་བའི་རེས་སུ་ད་གཟོད་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་ངེད་ཚང་ལ། ཇི་ལྟར་

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་ཚུལ་དང་། ངའི་གཅུང་པོས་ཚུལ་

ཅི་ལྟ་བུས་གཞན་གི་དང་བ་འདྲེན་པའི་མཛད་པ་མཛད་ཚུལ། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་གོང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་ཡང་སྤྲུལ་བོད་ཤར་ཕོགས་སུ་

འཁྲུང་རྒྱུའི་བཀའ་སྩལ་ཚུལ་བཅས་གསལ་བཤད་གནང་། འདིར་བོད་ཤར་ཕོགས་ཞེས་པ་ནི་

དོན་ལ་ངེད་ཚང་ཡོད་སའི་ཨ་མདོའི་ས་ཕོགས་དེ་རེད། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་

བཞག་ཞུས་པའི་རེས་སུ།  རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་གི་འཁྲུང་གནས་སོགས་འཚོལ་ཞིང་བརག་པའི་

སད་དུ། རྒྱལ་ཚབ་རང་ཉིད་བ་ཆེན་གཞན་དང་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དཔོན་རིགས་དུ་མ་འདུས་

པའི་སྐུ་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་དང་ལྷན་ཅིག་བྱིན་རླབས་ཀི་ཚན་ཁ་འབར་བ། དྭངས་ཤིང་སྔོ་

ལམ་མེར་འཁྱིལ་བའི་ལྷ་མོའི་བ་མཚོར་མཚོ་གཟིགས་སུ་ཕེབས། མཚོ་གཟིགས་སུ་ཕེབས་པ་

དེ་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་འཚོལ་བ་ལ་ཐོག་མར་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་པའི་མཛད་རིམ་དུ་མ་

ཡོད་པའི་གཅིག་རེད། ལྷ་མོའི་བ་མཚོ་ནི་དཔལ་ལན་ལྷ་མོའི་ཕོ་བང་དུ་གྲགས་ལ། དཔལ་ལན་

ལྷ་མོ་ནི་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་ན་རིམ་གི་སོས་ཀི་སྲུང་མ་དང་བོད་ཀི་སྤི་སྲུང་རེད། བ་མཚོ་དེ་ལྷ་

ས་ནས་ལྷོ་ཤར་དུ་བརིས་ན་མེ་ལེ་བརྒྱ་ཕག་གཅིག་ཡས་མས་ཀི་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་ཆོས་

འཁོར་རྒྱལ་དགོན་པའི་ཉེ་འཁིས་སུ་ཡོད་ཅིང་། ས་དེའི་མཐོ་ཚད་ལ་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་ཧེ་

ཁི་ཆིག་ཁི་བདུན་སྟོང་ཡོད། རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་རད་ཞིབ་པས་སྔོ་ལམ་མེར་འཁྱིལ་བའི་མཚོ་

ཞལ་དུ་བལྟས་ན། ཡང་སྤྲུལ་དང་འབེལ་བའི་འབྱུང་འགྱུར་གི་གནད་དོན་རྣམས་སྣང་བརན་གི་

གཟུགས་སུ་འཆར་བ་སོགས་ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་གི་ལྷ་མོའི་བ་མཚོ་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གི་གནས་

ལུགས་གསལ་རེན་དུ་སྟོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ངོ་མཚར་བ་ཡོད། 

ལྷ་མོའི་བ་མཚོ་ནས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་མ་མཐར་ཡང་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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འཚོལ་ཞིབ་ལ་ཕན་ངེས་ཀི་གཟིགས་སྣང་མི་འདྲ་བ་བཞི་བྱུང་ཡོད། དེ་དག་ནི། ཨ་དང་ཀ་དང་

མ་བཅས་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་དང་། གྲོང་སེ་ཞིག་གི་ནང་ཁྱིམ་དུ་ཁྱི་དཀར་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་དང་སོ་

རའི་ནང་མཆོད་རེན་ཡོད་པའི་གྲོང་གསེབ་ཀི་ཁང་པ་ཞིག་གཟིགས་པ་བཅས་བཞི་རེད། རྒྱལ་

ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་ཡི་གེ་“ཨ་”ཡིས་ཨ་མདོ་དང་། “ཀ་”ཡིས་སྐུ་འབུམ་དགོན་པ། “མ་”ཡིས་

ངེད་ཚང་ལ་འབེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཀརྨ་རོལ་བའི་རྡོ་རེའི་སྒྲུབ་གནས་ཀརྨ་ཤ་རོང་ངམ་ཤ་

རོང་རི་ཁོད་ཅེས་པ་དེ་མཚོན་པར་དགོངས། 

སྔོན་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ངེད་ཚང་ཡོད་སའི་གྲོང་སེའི་ཉེ་ཁུལ་

བརྒྱུད་ནས་ཀརྨ་ཤ་རོང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས། ངའི་ཡབ་ཆེན་གིས་རང་གི་ཨ་མའི་

ཕག་ནས་ཞལ་མཇལ་ཞུས། ངའི་རྨོ་མོས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཕེབས་ཤུལ་ནས་

གསོལ་ཐབ་ཀི་ཐལ་བ་བངས་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་ཁྱེར། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1906 ལོ་རེད། སྐབས་དེར་རྒྱལ་

དབང་མཆོག་ནས་ངེད་ཚང་གི་ཁང་ཁྱིམ་གཟིགས་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཕིས་སུ་ཡང་སྤྲུལ་

རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་སྐུ་འབུམ་དུ་འབྱོར་ནས། ངེད་ཚང་གི་སོ་རའི་ནང་གི་མཆོད་རེན་དང་

བཅས་པ་སྐྱ་རིས་སུ་ཕབ་སྟེ་ལྷ་སར་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་ཆེད་གཏོང་ཞུས། རྭ་སྒེང་

རིན་པོ་ཆེས་ལྷ་མོའི་བ་མཚོའི་ནང་གཟིགས་པ་དེ་དང་ངེད་ཚང་གི་ཁང་བཀོད་ངོ་མ་གཉིས་

ཕོགས་ཡོངས་ནས་གཅིག་མཚུངས་སུ་གྱུར། ངེད་ཚང་ལ་ཁྱི་དཀར་པོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་

ནི་ང་ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་ལྷ་སའི་ཨབ་སོག་དེ་རེད། 

གཞན་ཡང་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་ངེད་ཅག་ལ། ངའི་གཅུང་པོས་ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་

པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་ཕག་ཕེང་དང་གསུང་བརྡ་

གནང་བྱེད་ཀི་བ་སོའི་རྔེའུ་ཆུང་། ཕག་རེན་སྦ་འཁར་དང་བཅས་པ་ངོས་འཛིན་ཇི་བཞིན་གནང་

བས། ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐུགས་ལ་དགའ་སྣང་ཚད་མེད་བྱུང་ཚུལ་གསུངས། 

གཞན་ཡང་། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་མནབས་པའི་སྟོད་འགག་དེ་ཉིད་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་

ཀི་མིན་པ་ཁྱེའུ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀིས་མཁྱེན་ཏེ། “ཁྱེད་ཀིས་ཅིའི་ཕིར་གཞན་གི་སྟོད་འགག་

གོན་པ་ཡིན་”ཞེས་དྲིས་ཤིང་། “དེ་ངའི་རེད་”ཅེས་གསུངས་པའི་ཚུལ་ཞིག་ཀང་གསལ་བཤད་

གནང་། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་མནབས་པའི་སྟོད་འགག་དེ་ནི་དོན་ལ་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་

པའི་སྐུ་འགག་རེད། ཡང་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀིས་ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ལ་ད་ལྟའི་བར་



ལེའུ་བཞི་པ།  ངའི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པར་ངོས་འཛིན།
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དུ་མ་ཡོང་བ་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཁོང་ཚོ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྔར་ནས་མཁྱེན་ཏེ་ངང་སྒུག་གནང་

བའི་རྣམ་པ་གསལ་སྟོན་མཛད་པ་ཡང་ངེད་ཅག་ལ་གསུངས།

ལྷ་སར་འབྱོར་རེས་ཀི་ཐོག་མའི་དུས་སྐབས་རྣམས་མཛད་སོ་ཁོ་ནའི་ངང་ནས་བསྐྱལ། 

དེ་ཡང་ཉིན་རེ་བཞིན་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་ཁིའི་སྟེང་ཆུ་ཚོད་དུ་མའི་རིང་

བཞུགས་ཏེ་ཕེང་དུ་བསྟར་བའི་མཇལ་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཕག་དབང་དང་དེ་དག་གིས་ཕུལ་བའི་

མཇལ་དར་བཞེས། ཁ་བཏགས་ནི་ལྷག་བསམ་དཀར་པོ་མཚོན་བྱེད་རེད། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་

དང་ཚེ་སྨོན་གིང་། ཀུན་བདེ་གིང་། ས་སྐྱ་གོང་མ་སོགས་བ་ཆེན་རྣམས་དང་གཞུང་གི་མཛད་

གཙོ་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་རྒྱང་ཐག་མེ་ལེ་དུ་མའི་མཚམས་ནས་ཕེབས་པའི་དགོན་སེ་ཁག་གི་བ་

གྲྭ་རྣམས་ཀང་དེ་རུ་འདུས། སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བཀའ་བོན་དང་གཞུང་ཞབས་རྣམས་ལྷ་ས་དང་

ཡུལ་མཐའི་གྲོང་སེ་ཁག་ནས་ཡོང་བའི་མི་སེར་དཀྱུས་མ་རྣམས་ཀིས་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་སྐུ་

ཕག་ཕུལ་ཅིང་དངོས་སྐྱེས་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པར་གཟིགས་ཏེ་བཞུགས། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་

ནས་ཡོང་བའི་རྒྱ་མི་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིན་(Wu Zhongxin)དང་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་བྷ་སིལ་གོལ་ཌི་

(Basil Gould)དང་། འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ་གི་ཕི་འབེལ་མི་སྣ་སོགས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་དུ་མའི་

སྐུ་ཚབ་ཀང་དེ་གར་འདུས། ང་དང་ངེད་ཚང་གི་ཁྱིམ་མི་རྣམས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་

ཁིའི་འགྲམ་དུ་བསད། ངའི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་མཇུག་བསྒིལ་རྒྱུ་མེད་པའི་མཛད་

སོའི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་འགྱུར་ལོག་མེད་པར་ཞི་ཞིང་དུལ་ལ་སམ་ཚུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཆེ་

བ་དང་། གཡོ་འགུལ་མེད་ཅིང་ཐུགས་སྣང་ལྷོད་པ་མེད་པའི་ངང་དུ་བཞུགས། གནང་སྟངས་དེ་

ལ་དཔག་ན། མི་འགང་བར་ཡོངས་འཛིན་དུ་ཕེབས་ངེས་ཀི་བ་ཆེན་རྣམ་པས་མཛད་ཕོགས་ཀི་

ལམ་སྟོན་དབུ་ཚུགས་ཟིན་པར་ངེས། 

མི་ལོ་དེ་དག་འདས་པའི་རེས་སུ་ཡང་སྐབས་དེའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ངའི་སེམས་སུ་

ལྷང་ངེར་དྲན། དེ་དུས་ང་ཧ་ཅང་སྐྱིད་ལ། སྐྱིད་པ་ལ་ཚོད་མ་བྱུང་བར་སྤོ་ཤུགས་ཀིས་ར་བཟི་

བ་ལྟ་བུར་གྱུར། [སྟག་མཚེར་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཕལ་པ་ཞིག་གི་འཚོ་བ་ནས་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལའི་རེ་

མོའི་བར་གི་]འགྲུལ་བཞུད་ཡོངས་རོགས་ལ་བསམས་ན་ཧ་ལས་པ་ཞིག་སྟེ། འགྲུལ་བཞུད་ཀི་

དུས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་རྣམས་གནོན་དཀའ་བའི་སྤོ་ཤུགས་ཅན་

དུ་གྱུར་ཅིང་། ང་ལྟ་བུ་གྲོང་གསེབ་ཏུ་སྐྱེས་ཤིང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་ལས་མ་སོན་པའི་བུ་ཆུང་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཞིག་ལ་མཚོན་ན། ངེད་ཚང་གི་འཚོ་བ་དེ་འདྲའི་སྤོ་ཤུགས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ནི་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་

མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་ལོ་ཤས་གོང་བྱུང་བའི་གོད་ཆག་འགལ་རྐྱེན་གི་རྣམ་པ་དེ་དག་གོ་

བུར་ཐོད་རྒལ་གི་ཚུལ་དུ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་གི་ངོ་བོར་འཕོས་ཏེ། ངེད་

སྟག་མཚེར་ཚང་བདེ་སྐྱིད་ཀི་དཔལ་འབར་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ་བསྐྱལ།44 དུས་དེ་ནས་བཟུང་

ངེད་ཚང་གི་འཚོ་བ་ལ་ཕིར་བསྣུར་མེད་པའི་འགྱུར་ལོག་ཆེན་པོ་བྱུང་། 

44  འདི་ནི། ཁྱེའུ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་འཁྲུངས་ལ་ཉེ་བའི་དུས་སུ། ཡབ་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་ཚང་ལ་གོད་

ཆག་ཆེན་པོ་སྟེ། ཁྱིམ་གི་ར་དྲེལ་རྣམས་ཤི་ཞིང་ཡབ་ཆེན་ནད་ཀིས་མནར། སྟག་མཚེར་ཁུལ་དུ་ཐན་པ་བྱུང་བ་

སོགས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་སུ་ཞིག་རིང་མིན་འཁྲུང་བའི་མཚན་མ་བྱུང་། དེ་ནས་ཁྱེའུ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་སྐུ་བལྟམས་

པ་དང་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལའི་ཡང་རེར་ཞབས་སོར་འཁོད་དེ། 

སྟག་མཚེར་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཕལ་པ་ཞིག་རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཞིས་སུ་གྱུར་ཚུལ་བསྡུས་དོན་མཐའ་སོམ་གི་ཚུལ་དུ་

བཀོད་པ་ཞིག་རེད།



ལེའུ་ལྔ་པ།  རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་འཚོ་བ་གསར་པ།
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ལེའུ་ལྔ་པ། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་འཚོ་བ་གསར་པ།

ངའི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལའི་ནང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་

ཏེ་གཟིགས་རོག་ཞུས་ཤིང་། ངེད་ཚང་གི་ཁྱིམ་མི་གཞན་རྣམས་ཕོ་བང་གི་རྒྱལ་སོའི་ཕི་རོལ་ཏུ་

ཁང་ཆེན་ཞིག་གི་ནང་བཀོད་སྒིག་མཛད། ངེད་ཚང་གི་སོད་གནས་ནས་ཡར་བལྟས་ན་ཕོ་བང་

མཇལ་ཞིང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཀང་མར་ང་ཚོར་གཟིགས་ཐུབ། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་

པའི་རྒྱལ་བའི་སྐུ་བཅར་ནང་མ་རྣམས་ཀིས། སྐུ་ན་ཆེས་ཕ་བའི་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་ལ་ཡབ་

གཞིས་དང་ཞལ་བལ་བའི་ཐུགས་ཀི་གདུང་བ་ཆེས་ཆེར་མི་འབྱུང་སད་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་

འབད་བརོན་གནང་། ཐོག་མའི་སྐབས་སུ། ཕལ་ཆེར་ཉིན་རེ་བཞིན་ངེད་ཅག་མཇལ་འཕད་དུ་

བསྐྱོད་ཅིང་། ཁོང་ཡང་ཐུགས་འདུན་ནམ་བྱུང་ལ་ངེད་ཅག་གི་སར་མཇལ་འཕད་དུ་ཕེབས། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་གཟིགས་རོག་ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན་རྣམས་དགུང་ལོ་བགྲེས། དུས་རྒྱུན་གི་

སྐུ་རེད་རེ་རོགས་སུ་ཁོང་དང་ཕལ་ཆེར་དགུང་ན་མཉམ་པ་ཞིག་དགོས་ངེས་ཡིན། དེར་བརེན། 

ངེད་ཅག་གི་སྐུ་མཆེད་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བང་ནང་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་བཞག །བོ་

བཟང་བསམ་གཏན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ལོ་གཉིས་ཀིས་ན་སོ་བགྲེས། དེ་ལྟར་ཁོང་གཅེན་

གཅུང་གཉིས་ལ་སོབ་ཁིད་མཉམ་དུ་ཕུལ། སོབ་གཉེར་དུས་གཅིག་ལ་གནང་། སྐུ་རེད་ལྷན་དུ་

བརེས། ལྷན་དུ་འཁྲུག་འཛིང་ཤོར་བའི་སྐབས་ཀང་བྱུང་། དུས་རྒྱུན། ཡུམ་ཆེན་ནས་ཁྱིམ་དུ་

བཟོས་པའི་གོ་རེ་དང་ཁུར་བ་བསྣམས་ཏེ། གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་གུང་གི་གསོལ་ཚིགས་ལྷན་དུ་

བཞེས་ཤིང་རང་གི་བུ་ཆུང་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་ཡུད་ཙམ་རེ་བཞུགས། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ངའི་གཅུང་པོའི་བཞུགས་གནས་ནི། རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མ་ཕལ་མོ་ཆེ་བཞུགས་

མྱོང་བའི་གཟིམ་ཁང་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལའི་ཤར་རྒྱུད་ཀི་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡོད། 

བཞུགས་གནས་ལ་མཚན་གཟིམ་གཟིམ་ཆུང་དང་སྐུ་སེར་གི་ཞལ་འདོན་ཁང་། གཞན་ཡང་

གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁང་པ་དུ་མ་བཅས་ཡོད། ཁང་ཆེན་དེ་དག་གི་ནང་ལྷ་ཁང་ཞིག་དང་མཚུངས་

པར་མཛེས་རྒྱན་སྤས་ཤིང་སྐུ་ཐང་སོགས་མང་དུ་བཤམས་ཡོད། གཟིགས་རོག་ཞབས་ཕི་སྒྲུབ་

མཁན་གསོལ་གཟིམ་མཆོད་གསུམ་གི་ཕག་ལས་གནང་ས་དང་གཟིམ་ཁང་དག་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེའི་མཚན་གཟིམ་གཟིམ་ཆུང་གི་ཕི་རོལ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡོད། 

ངའི་གཅུང་པོར་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་རྣམས་བསྐོ་བཞག་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་

རིན་པོ་ཆེ་རེད། ཁོང་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཞུང་བསྐོས་སྐུ་ཚབ་སྟེ། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་

ཀི་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་དང་སྐུ་དབང་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། སྐུ་བཅར་སྲི་ཞུ་བའི་ཁོད་ནས་གཅིག་

ནི་གསོལ་དཔོན་མཁན་པོ་སྟེ། དེས་ནི་གཟིམ་ཆུང་དང་ལགས་སྨིན་གིས་མཚོན་པའི་སྐུའི་བདེ་

དོན་སྤིའི་ཐུགས་འགན་བཞེས། གསོལ་ཐབ་ཁང་ནི་ཟུར་དུ་ཡོད་པའི་ཁང་པ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་

སྟེ་དེ་ལ་གསོལ་ཐབ་པ་བཞི་བཅུ་བརྒལ་བ་ཡོད། གསོལ་ཐབ་ཁང་དེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ནའི་

ཆེད་མ་ཡིན་པར་སྐུ་སེར་གི་སྲི་ཞུ་བ་དང་གཞུང་ཞབས་རྣམས་ཀི་ཆེད་ཀང་རེད། སྐུ་བཅར་

ཞབས་ཕི་གཉིས་པ་ནི་གཟིམ་དཔོན་མཁན་པོ་སྟེ། དེས་ནི་སྐུའི་ན་བཟའ་ཉེར་ཆས་ལ་སོགས་

སྟག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཀི་ཁང་ཀད་དུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་དང་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལ།



ལེའུ་ལྔ་པ།  རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་འཚོ་བ་གསར་པ།

69

པའི་ཐད་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས། དུས་རྒྱུན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་གྲྭ་ཆས་དཀྱུས་མ་མནབས་

ཀང་། ལོ་རེའི་ནང་ཆོས་ཕོགས་ཀི་མཛད་སོ་མང་པོ་ཡོད་པ་ལྟར་དེ་དག་གི་ཚོགས་མགོན་དུ་

ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཚེ། མཛད་སོ་རེ་རེར་སྐབས་བསྟུན་གིས་ན་བཟའ་མི་འདྲ་བ་རེ་དང་། 

མཛད་སོ་ཕལ་མོ་ཆེར་གཟབ་མཆོར་གི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་ན་བཟའ་མནབ་སྲོལ་ཡོད། སྐུ་

བཅར་ཞབས་ཕི་གསུམ་པ་ནི་མཆོད་དཔོན་མཁན་པོ་སྟེ། དེས་ནི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་སོབ་གཉེར་

དང་འདོན་ཆོག་གི་ཐད་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས། སྐུ་བཅར་ཞབས་ཕི་བ་ཀུན་ལ་འཛིན་སྐྱོང་

གཟིགས་རོག་གནང་མཁན་ནི་སྤི་ཁྱབ་མཁན་པོ་རེད། དེ་ནི་གཞུང་ཞབས་སེར་མོ་བ་དང་སྐུ་

སེར་གི་སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་ཀི་སྤི་ཁྱབ་དང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་སེར་གི་མཛོད་སྦུག་དང་མཛོད་

ཆུང་གི་གཙོ་འགན་པ་ཡིན། སྲི་ཞུ་བའི་ཁོངས་སུ་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཡང་འདུས་ལ། དེ་ནི་

སྲིད་ཕོགས་ཀི་ཞབས་ཞུ་གཙོ་བོར་བསྒྲུབས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཞུང་གཉིས་བར་གི་

ཟམ་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། གསོལ་གཟིམ་མཆོད་གསུམ་དང་སྤི་མགྲོན་གཉིས་བཅས་ལྔ་ནི། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉིན་རེའི་ཆོས་སྲིད་ཀི་མཛད་པ་དང་སྐུའི་འཕོད་བཞེས་བདེ་དོན་བཅས་ཀི་

ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་དེ་རེད། དེ་ལྟར་མི་ལྔ་པོ་དེས། སྐུ་གམ་དུ་བཅར་ཅིང་བཞུགས་ཏེ་

རང་དོན་དོར་ནས་བོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་རྒྱལ་བའི་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེར་གཟིགས་རོག་

དང་གསོ་སྐྱོང་རྒྱུན་མར་ཞུས།  

སྤི་ཁྱབ་མཁན་པོ་ནི་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འཁིས་སུ་བཅར་

མཁན་ཉེ་ཤོས་དེ་རེད་ལ། སྲི་ཞུ་བའི་ཁོངས་ནས་དེ་ནི་གནས་རིམ་མཐོ་ཤོས་དང་སྐུ་དབང་

ཆེ་ཤོས་ཀང་ཡིན། སྤིར་བཤད་ན། དགུང་ན་མཐོ་ཤོས་དེ་ཡང་རེད། སྤི་ཁྱབ་མཁན་པོ་གནང་

མཁན་དེ་ཇི་ལྟར་དགུང་ན་གཞོན་ཡང་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུར་ཕེབས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་འཚར་ལོངས་འབྱུང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། སྤི་མཁན་རྒན་གྲས་དུ་མ་གཤེགས་ནས་

གསར་པ་འགའ་ཞིག་ཕེབས་པ་ཡང་བྱུང་། 

ངའི་གཅུང་པོའི་གཟིམ་ཆུང་ཁག་གི་བཅད་རྒྱའི་ཕི་རོལ་རྣམས་སུ། ཕོ་བང་གི་ཁང་པ་

བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་དང་ལྷ་ཁང་། ཚོགས་ཁང་བཅས་ཡོད། དེ་དག་གི་ནང་དུ་ལེབས་རིས་ ༦༩༨ 

ཡས་མས་དང་། སྐུ་འདྲ་དང་ཞལ་ཐང་ ༡༠༠༠༠ དང་། རིན་ཐང་བལ་བའི་གཡང་ཊི་དང་དངུལ་

ཆས་འདྲ་མིན། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དང་ཡི་དམ་སོགས་ཀི་སྐུ་འདྲ་ ༣༠༠༠ བཅས་དང་། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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གསེར་དངུལ་གཡུ་གསུམ་ལེ་གུར་ཕབ་སྟེ་བིས་པའི་དཔེ་རིང་ར་ཆེན་སོགས་བོད་གངས་ཅན་

ལོངས་ཀི་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་རིག་དངོས་ཀིས་ཁེངས། རིག་ངོས་རྣམས་སུ་སྟོན་པའི་

སྐྱེས་རབས་དང་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས། གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་དག་གི་རྣམ་ཐར། རྒྱལ་

བ་སྐུ་ཕེང་ན་རིམ་གི་མཛད་པ་རི་མོར་ཕབ་པའི་མཛད་ཐང་སོགས་ཐང་ག་སྣ་ཚོགས་བཤམས། 

གཞན་ཡང་རེ་ཕོ་བང་དུ་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ནས་བརིས་པའི་རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མ་དག་གི་སྐུ་

གདུང་མཆོད་རེན་རྣམས་བཞུགས། རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རེན་གཅིག་

པུར་མཚོན་ན་ཡང་། དེའི་མཐོ་ཚད་ལ་ཧེ་ཁི་ ༥༠ དང་། གསེར་བཙོ་མ་ཕ་འོང་ཌི་(pound)45 

༧༥༠༠ ལྷག་གིས་བྱས་པའི་གསེར་གི་ཕི་ཐུམ་གིས་མཆོད་རེན་ཡོངས་སུ་གཡོགས་ཏེ། རིན་

ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་ཕ་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་མཛེས་པར་བརྒྱན། ཡང་ཕོ་བང་ནང་རྒྱལ་ཚབ་

དང་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ། སྤི་ཁྱབ་མཁན་པོ། ཡོངས་འཛིན་རྣམ་པ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་

སེར་གི་དགོན་པ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་ ༢༥༠ ཡས་མས་སོགས་རྒྱལ་བའི་གཤམ་

45  Pound གཅིག་ལ་རྒྱ་མ་གང་ཡས་མས་ཙམ་ཡིན། 

སྐུ་བཅར་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་བའི་དབུས་ཀི་དགུང་ན་ཕ་བ་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། 

ཆེ་བ་ནི་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་ཏེ་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལ་རུའོ།།



ལེའུ་ལྔ་པ།  རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་འཚོ་བ་གསར་པ།
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འོག་གི་དཔོན་རིགས་གཙོ་བོ་ཁག་དང་སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་བཞུགས་པར་མ་ཟད། བོད་གཞུང་གི་

ལས་ཁུངས་རྣམས་ཀང་ཡོད། 

ཕོ་བང་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་བརིད་ཆགས་ཤིང་གཟི་དཔལ་འབར་བ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། 

དགུང་ལོ་བཞི་ཙམ་ལས་མ་སོན་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། དེར་བཞུགས་རྒྱུ་ནི་ལས་ས་

པོ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། ཕོ་བང་ནང་དེང་དུས་ཀི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་ཅིང་འགྲོ་སོད་ལ་དཀའ་ཁག་ཆེ། 

གོག་མེད་པས་མཆོད་མེ་སྟོང་ཕག་མང་པོ་སྦར་ཏེ་དེའི་འོད་ལ་བརེན་དགོས། འོན་ཀང་། གསལ་

ཆ་དེ་ཙམ་མེད། ཁང་པའི་ནང་མི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོའི་རིང་མར་རིང་མཆོད་མེར་སྦར་བའི་

དྲི་མས་ཁྱབ། མཆོད་སྟེགས་གྲངས་མེད་པ་ཡོད་པའི་སྟེང་ཞལ་ཟས་ཀི་མཆོད་པ་ཕུལ། ལྷ་ལ་

ཕུལ་བའི་ཞལ་ཟས་རྣམས་ཙི་ཙིའི་ཁ་ཟས་སུ་གྱུར། ཕོ་བང་ནང་མི་གྲངས་ལས་ལབ་སྟོང་ཕག་དུ་

མས་ཙི་ཙི་མང་། ཚ་དྲོད་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་ཡོ་ཆས་མེད། དགུན་དུས་སུ་ལུས་པོར་དྲོད་བསྐྱེད་པ་ལ་

གོས་མཐུག་པོ་འགའ་བརེགས་དགོས། ཁོ་བོ་གཅེན་གཅུང་གཉིས་ལ་མཇལ་འཕད་དུ་ཡང་ཡང་

བསྐྱོད་དེ་ངེད་གསུམ་ལྷན་དུ་གྲངས་ལས་འདས་པའི་ཁང་པ་རེ་རེའི་ནང་འཛུལ། ཁང་བརེགས་

རེའི་མཚམས་སུ་བཙུགས་པའི་སྐས་འཛེགས་གཡས་གཡོན་གི་ལག་རེན་ཤིང་རྒྱུགས་སྟེང་

བཞོན་ཏེ་རེད་མོ་མང་དུ་བརེས། འོན་ཀང་། ཁོ་བོ་དེ་ལྟ་བུའི་ཕོ་བང་ནང་འཚོ་སོད་བྱེད་པར་

འཇིགས་སྣང་སྐྱེས། གལ་ཏེ་ང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་ཚེ་དེ་

མ་ཐག་བོས་བྱོལ་བྱས་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ང་ནི་རང་ཉིད་ཀི་ཁང་པའི་ནང་སོད་འདོད་ཅིང་

རང་གི་ཕ་མ་དང་ལྷན་དུ་འཚོ་འདོད། ངེད་ཅག་ལ་མ་མཐར་ཡང་ཁང་པའི་ནང་དྲོད་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་

ཐབ་ཀ་ཡོད།

གང་ལྟར་ཡང་། ངེད་ཅག་གི་འཚོ་བའི་གནས་བབ་ནི་གཏན་ནས་མི་འདྲ་བ་ཞིག་སྟེ། 

ངའི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་ཡིན་པས། གཟབ་ནན་ཆེན་པོས་གསན་བསམ་སོབ་གཉེར་

སོགས་གནང་སྟེ་རྒྱལ་དབང་གོང་མ་རྣམས་ཀི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་བདག་གིར་བཞེས་དགོས། 

དེར་བརེན། སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕ་ཡང་ཉིན་རེའི་མཛད་རིམ་ལ་དམ་དྲག་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་ཡང་ཞོགས་

པའི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པའི་སྟེང་ཡར་བཞེངས་ནས་ཞལ་འདོན་ཉམས་བཞེས་གནང་སྟེ་ཉིན་མོ་དེའི་

མཛད་རིམ་དབུ་འཛུགས་གནང་། དེ་ནས་སྐུ་བཅར་ཞབས་ཕི་བ་ཚོས་གསོལ་ཇ་དང་གསོལ་

ཞིབ། སྦྲང་རི་བཅས་དྲངས་ཏེ་ཕུལ་བ་ན་གཟིམ་ཆུང་དུ་ཞོགས་པའི་ལགས་སྨིན་བཞེས། དེ་དང་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དུས་མཚུངས་པར་གཟིམ་ཆུང་གི་ཉེ་འཁིས་ཀི་བཞུགས་ཁང་ཆེན་པོའི་ནང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་

དང་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ། བཀའ་བོན་བཞི་བཅས་ཀང་ལྷན་དུ་འཛོམས་ཏེ་ཞོགས་པའི་གསོལ་

ཇ་བཞེས། དེའི་ཕི་རོལ་གི་ཚོམས་ཆེན་ནང་གཞུང་ཞབས་སེར་མོ་བ་དང་སྐྱ་བོའི་རིགས་སྐོར་

ཞིག་ལ་དྲུང་ཇ་འདྲེན། གོ་གནས་ལ་ལྟོས་མེད་ཀིས་ཚང་མས་རང་རང་གི་གསོལ་ཕོར་བསྣམས་

ནས་ཞལ་བའི་སྟེང་བཏིང་བའི་འབོལ་གདན་སྟེང་བཞུགས། མི་རེ་རེའི་མདུན་དུ་ཤིང་གི་ཅོག་ཙེ་

དམའ་པོ་རེ་ཡང་བསྒིགས་ཡོད། དྲུང་ཇ་ལ། ཐོག་མར་གསོལ་ཐབ་ནས་དགེ་འདུན་པ་བཞི་ལྔ་

ཙམ་གིས་བོད་ཇ་རིགས་གསུམ་དང་། དེའི་རེས་ཐོགས་སུ་འབས་སིལ་དང་གསོལ་ཞོ། དེའི་

རེས་སུ་ཞལ་ཏོག་བཅས་འདྲེན། དེ་ལྟར་ཁང་ཆེན་དེ་དག་གི་ནང་ཉིན་རེ་བཞིན་གཞུང་ཞབས་

སེར་སྐྱ་ཞལ་གྲངས་ ༡༥༠ ཡས་མས་རེ་དྲུང་ཇར་ཕེབས། དྲུང་ཇ་གྲོལ་བ་ན། གཞུང་ཞབས་

རྣམས་ལ་ཉིན་རེའི་ལས་དོན་ལམ་སྟོན་གྲུབ་པ་དང་བཀའ་བོན་རྣམས་ཀིས་གཟིམ་ཆུང་དུ་རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཏེ་རང་རང་གི་ལས་གནས་སུ་ཕེབས།46

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིན་སྟར་གཟིམ་ཆུང་ཁག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་དཔེ་ཁིད་དང་དཔེ་

གཟིགས། སྐུ་རེད་དང་ཞལ་འདོན། ཕག་དཔེ་ཐུགས་འཛིན་དང་ལགས་སྨིན། གསོལ་ཇའི་

མཛད་རིམ་སོགས་ཀིས་ཉིན་ནས་ཉིན་བསྟུད་མར་སྦྲེལ། ལགས་སྨིན་ནི་དུས་རག་ཏུ་སྟབས་

བདེ་ཞིག་ལས་གཞན་མིན། དེ་ཡང་གསོལ་ཇ་དང་བཞེས་ཐུག་དང་གསོལ་ཞོ་སོགས་ཏེ་སྐབས་

རེར་བཞེས་ཐུག་ནང་གསོལ་ཀྲུམ་ཡང་ཅུང་ཟད་རེ་འབུལ་ལ། ཡུམ་ཆེན་གིས་བཟོས་པའི་

བཞེས་བག་ཀང་དུས་ནས་དུས་སུ་འབུལ། ཕག་དཔེ་དཔེ་ཁིད་དང་ཞལ་འདོན། སྐུ་རེད་སོགས་

46  དྲུང་ཇ་ཞེས་པ་ལ། <<མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆེན་སིང་རེའི་རོལ་མཚོ་>>ལས། “ྋགོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་

གདན་ས་འབས་སེ་དགའ་གསུམ་སོགས་དགོན་ཁག་ནས་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ཞིག་གཞུང་ཞབས་སྐྱ་

བོ་རྣམས་དང་ཟུང་སྦྲེལ་གི་ཐོག་ནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང༌། རོང་གཞིས་ཁག་བཅས་པར་གཞུང་

དོན་ལས་ཁུར་མཉམ་ལེན་ཞུ་བའི་ལམ་སྲོལ་གསར་གཏོད་བསྐྱངས། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ལྷ་སར་གནས་འཁོད་

གཞུང་ཞབས་སེར་མོ་བ་རྣམས་ཉིན་རེ་འཆར་ཅན་ཞོགས་པ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་སྐུའི་ཉེ་དྲུང་

ངམ། ཉེ་འབེལ་ཚོམས་ཆེན་གི་མདོ་སྦུག་ཏུ་ཚོགས་ཚུགས་ཐོག རེ་གསོལ་ཐབ་ནས་ཚོགས་ཞུགས་ཡོངས་ལ་

གསོལ་ཇ་བཏེགས། ཚོགས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གི་རིང་དེར་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་མཇལ་ཁ་བསྩལ་དགོས་

རིགས་དང༌། བཀའ་འབེལ་གཞུང་གི་ལས་དོན་དང༌། གཞུང་ཞབས་ཀི་ལས་ཁུར་བསྐོ་གཞག་སོགས་མགྲོན་

བརྒྱུད་བཀའ་སྒྱུར་བསྩལ། ཚོགས་(དྲུང་ཇ་)གྲོལ་རེས་རང་རང་གི་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཉིན་རེའི་ལས་ཁུར་ཞུ་

བར་བསྐྱོད་དགོས་པ་བཅས་སོ།།”ཞེས་གསལ།
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ཀི་ཞོར་དུ་སྐབས་ལ་ལར་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོར་ཡང་མཇལ་འཕད་གནང་། མགྲོན་གཉེར་ཆེན་

མོ་ནི། རྒྱལ་བའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་ཆབ་སྲིད་ཀི་གནས་ལུགས་ངོ་སྤོད་དང་། གཞུང་གི་

དཔོན་རིགས་དང་ཕི་རྒྱལ་གི་མི་སྣར་འབེལ་བ་གནང་སྟངས་ལམ་སྟོན་ཞུ་མཁན་དེ་རེད། 

ལོ་རེ་བཞིན། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དགུན་བཞུགས་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལ་ནས་བཞུགས་

གནས་སོས་ཏེ་དབྱར་ཁའི་ཟླ་ངོ་དུ་མའི་རིང་ནོར་བུ་གིང་ཁར་བཞུགས། དབྱར་བཞུགས་ཕོ་

བང་ནོར་བུ་གིང་ཁ་ནི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་བཞེངས་ཤིང་པོ་ཏ་ལ་ནས་བརིས་ན་

ལེ་དབར་བཞི་ཙམ་གི་མཚམས་སུ་ཡོད། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་པོ་ཏ་ལ་ནས་ནོར་བུ་གིང་ཁར་

ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས། རེ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཤུལ་དུ་བཞུགས་པ་

ལས་དེ་མིན་བོད་གཞུང་གི་མ་ལག་ཐམས་ཅད་ཀང་དེར་སོས་ཏེ། པོ་ཏ་ལའི་ནང་ཇི་ལྟར་ཡོད་

པ་དང་མཚུངས་པར་ཉིན་རེའི་གནང་སོ་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་བཅས་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒིག་

གནང་། དེ་ལྟར་ནོར་གིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ་ནི་མཛད་ཆེན་གི་གྲས་ཤིག་རེད། དེ་ལ་

དཔོན་རིགས་མཐོ་གྲས་དང་བ་ཆེན་རྣམ་པ། སྐུ་སྲུང་དམག་མི། གཞུང་དམག་དཔུང་སེ་བཅས་

ཀིས་རུ་སྒིག་ཕེབས་སྐྱེལ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་ལ། ང་དང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་བཅས་ཀང་ཕེབས་སྐྱེལ་

རུ་སྒིག་གི་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེབས་བྱམས་ཀི་ཉེ་ས་ནས་རར་བཞོན་

ཏེ་འགྲོ། མི་སེར་སྟོང་ཕག་མང་པོས་ཕེབས་ལམ་གི་གཡས་གཡོན་དུ་ཕེང་བསྒིགས་ཏེ་ཞལ་

མཇལ་ཐོབ་ཐབས་བྱེད། འོན་ཀང་། རི་མོའི་མཛེས་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་སྤས་པའི་ཕེབས་བྱམས་ཀི་

ཕི་སྒོམ་ཤིན་ཏུ་ཚགས་དམ་པས་ཕལ་ཆེར་སུས་ཀང་ནང་ལོགས་མཇལ་མི་ཐུབ། 

ནོར་བུ་གིང་ཁའི་ལགས་རི་སེར་པོའི་ནང་ལོགས་སུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྐུ་བཅར་

ཞབས་ཕི་བ་རྣམས་ལས་གཞན་བཞུགས་མེད།47 ངེད་ཚང་སོད་ས་ནི་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་ལགས་

རི་སེར་པོའི་ཕི་རོལ་དེ་མ་ཐག་ཡིན། ནོར་བུ་གིང་ཁ་ནི། རྩྭ་ལང་ཚང་ཚིང་དུ་སྐྱེས་ཤིང་མེ་ཏོག་

གི་འདབ་ལག་གྲོལ་བའི་ལྡུམ་ར་དང་སྲོག་ཆགས་གཅེས་ཉར་བྱས་པའི་ར་བ་ཆུང་ངུ་སོགས་

47  <<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་>>ཞེས་པའི་རང་རྣམ་གི་ཤོག་ངོས་ ༣༥ ན། “དེ་རུ་ལགས་རི་སེར་པོ་

ཞེས་པའི་ལགས་རི་ནང་མ་ཞིག་ཀང་ཡོད་ལ། དེའི་ནང་དུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཡབ་གཞིས་གི་ཁྱིམ་མི་དང་

དགེ་འདུན་པ་དུ་མ་བཅས་ལས་གཞན་སུ་ཡང་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་མི་ཆོག་”ཅེས་ཀང་གསུངས་ཏེ། གནས་ཚུལ་ཁ་

སྣོན་ཙམ་མོ།།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཀིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཡོད། ཕོ་བང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལ་དང་བསྡུར་ན། བརིད་ཉམས་ཆུང་ཞིང་

འཚོ་སོད་ཀི་མཐུན་རྐྱེན་མང་བ་ཞིག་རེད། དེ་རུ་བུ་ཆུང་བྱིས་པ་རྣམས་བག་ཡངས་ཀི་ངང་ནས་

འཕག་འཚག་བྱེད་ས་དང་རེད་མོ་རེ་སའི་ཁོར་ཡུག་མང་། ངེད་ཚང་གི་ཁྱིམ་མི་རྣམས་མཇལ་

འཕད་དུ་བཅར་བ་ལ་ཡང་པོ་ཏ་ལ་དང་བསྡུར་ན་སྟབས་ཤིན་ཏུ་བདེ་ཞིང་། མཇལ་བའི་གོ་

སྐབས་ཀང་མང་དུ་ཐོབ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་སྐུ་བཅར་ཞབས་ཕི་བའི་ས་ནས་གསང་སྟངས་

ཀིས་བོས་ཤིང་ངེད་ཅག་ལ་ཅི་ཡང་མ་གསུངས་པར་མཇལ་འཕད་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་དུ་མ་

བྱུང་། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉིན་རེའི་གནང་སོ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ནི་གསན་བསམ་སོབ་

གཉེར་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། ཡོངས་འཛིན་ནི་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་མཁས་ཤིང་སན་

པའི་གྲགས་པ་འབར་བའི་བ་སྤྲུལ་དག་རེད། དེ་དག་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་མཁན་

ནི་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན། ཁོང་རྣམ་པའི་མཛད་འགན་ནི་རང་གི་ཞལ་སོབ་དེ་ཉིད་

སིང་རེའི་ལྷ་མཆོག་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་འདོད་པ་ལྟར་དེ་དང་མཐུན་

པའི་རྣམ་ཐར་བདག་གིར་བཞེས་ངེས་པ་ཞིག་ཏུ་བསྐྱེད་བསྲིང་གནང་སྟེ་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོར་ཡོངས་

འཛིན་དུ་བཞུགས་རྒྱུ་དེ་རེད། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་ཡོངས་

འཛིན་ཐོག་མ་ནི་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན། དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་གིང་རིན་པོ་ཆེ་

ཡོངས་འཛིན་སྐུ་བགྲེས་པ་དང་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་ཡོངས་འཛིན་སྐུ་གཞོན་པར་གྱུར། གིང་རིན་

པོ་ཆེ་ནི་མཁས་པའི་ཡང་རེར་སོན་པའི་བ་མ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་སྟེ། ཀུན་གིས་བཀུར་ཞིང་

མཇལ་ཚད་ཀིས་དད་མོས་ཞུ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཆོས་ཕོགས་ཀི་སོབ་གཉེར་ལམ་སྟོན་ཕལ་

མོ་ཆེ་དངོས་སུ་འབུལ་མཁན་ཡང་ཁོང་རེད། གིང་རིན་པོ་ཆེ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ་ནས་སྐུ་མ་

གཤེགས་ཀི་བར་དུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོགས་སུ་རྒྱག་གཅིག་མཆོངས་གཅིག་གིས་བཞེངས་

ཏེ་གེང་ཕོགས་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བར་བཞུགས། ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྟག་བག་རིན་པོ་

ཆེ་གཉིས་ལ་མཚོན་ན། ཐོག་མའི་ཆར་གེང་ཕོགས་ཅི་ཡང་མེད་ཀང་རེས་སུ་རོད་གཞི་དང་གེང་

རོག་ཅན་དུ་གྱུར། དེ་ཡང་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་སྲིད་སྐྱོང་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཆབ་སྲིད་ཀི་རོག་

གེང་ནང་ཚུད་ཅིང་། ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་རོད་པ་ཅན་གི་དྲེགས་པ་དོལ་རྒྱལ་ཟེར་བ་བསྟེན་གསོལ་

དང་འབེལ་བའི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་རོག་གེང་དང་འབེལ་བ་ཅན་དུ་གྱུར།



ལེའུ་ལྔ་པ།  རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་འཚོ་བ་གསར་པ།
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༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ནས་ཐོག་མར་ཡི་གེ་འབི་ཀོག་དང་ཡིག་གཟུགས་

མཛེས་སྦོང་། ཕག་དཔེ་ཐུགས་འཛིན་སོགས་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་དང་། དེ་ནས་ཞིབ་ཆ་དང་

གོ་རིམ་ལན་པའི་བསབ་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཏེ་སྐུ་གོང་མ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ཚད་མ་རིག་པ་

དང་བཟོ་རིག་པ། སྒ་རིག་པ་དང་གསོ་བ་རིག་པ། ནང་དོན་རིག་པ་བཅས་ལ་གསན་བསམ་

དང་། གནས་ལུགས་ལ་བརྡར་ཤ་གཅོད་པའི་དགག་སྒྲུབ་རོད་རིག་ལ་སྦངས་ཏེ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་

ལ་ཕ་ཞིང་འཛིངས་པའི་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཁྱེན་རོགས་རྒྱས་པར་མཛད། དེ་

ལྟར་གོ་རིམ་ལན་པའི་སོ་ནས་གསན་བསམ་མཛད་མཐར་གནང་སོ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་དགེ་

བཤེས་དམ་འཇོག་མཛད་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ནི་གདན་ས་ཆེན་པོ་གསུམ་ནས་ཕེབས་པའི་བོད་ཀི་

མཁས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བའི་ལུང་རིགས་ཀི་སོ་ནས་དྲི་བ་དྲིས་

ལན་གི་ཚུལ་དུ་ཆོས་ཀི་བགྲོ་གེང་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། 

རིམ་གིས་ངའི་སེམས་སུ་རང་གི་གཅུང་པོས་སོབ་གཉེར་གནང་སྟངས་ལ་གུས་བརི་

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ། གལ་ཏེ་ཁོང་གིས་སྒིགས་ལམ་དམ་པོའི་སོ་ནས་སོབ་གཉེར་དང་སོམ་

སྒྲུབ་ཡུན་རིང་གནང་སྟེ་ཐུགས་རྒྱུད་འདུལ་བའི་ཐབས་བསྟེན་མེད་ན། རེས་སུ་ངས་ཤུགས་ཆེར་

མཇལ་བའི་ཁོང་གི་མཁྱེན་རྒྱ་དང་བྱམས་སིང་རེ་བཏང་སོམས་སོགས་ཀི་འདུ་ཤེས་བརན་པོ་དེ་

ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོང་ག་ལ་ཐུབ། འཁོན་འཛིན་ཡོངས་སུ་སངས་པའི་དྲང་ཚུགས་དང་། ཀུན་ལ་ཁྱད་

མེད་དུ་མཛད་པའི་གུ་ཡངས། ལོག་སྒྲུབ་ཞུ་མཁན་ཚུན་ཆད་ལ་བཅངས་པའི་སིང་རེ། ཞེ་སང་

ར་བལ་དུ་གྱུར་པ་སོགས་ནང་གི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ལོ་མང་རིང་གསན་བསམ་སོམ་སྒྲུབ་མཛད་

པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། རིམ་གིས་ངའི་གཅུང་པོས་ཡུལ་དང་སེ་ཁག་གི་དབྱེ་བ་མེད་པར་སྐྱེ་བོ་

བགྲང་ལས་འདས་པས་གུས་ཤིང་བཀུར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་གི་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ་ཡང་། མཁྱེན་རྒྱ་

དང་བྱམས་སིང་རེ་སོགས་ནང་གི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངའ་བའི་སྟབས་ཀིས་རེད།
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ལེའུ་དྲུག་པ།

ངེད་ཚང་གི་འཚོ་བ་གསར་པ།

ངའི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་[ལགས་འབྲུག་ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ སྤི་ལོ་ 1940 

ཟླ་བ་ 2 ཚེས་ 21 ཉིན་ནོར་གིང་ནས་པོ་ཏ་ལའི་ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་བོད་ཚེས་ ༡༤ 

སྤི་ཚེས་ 22 ནས་ཉིན་གསུམ་རིང་མཛད་ཆེན་བསྐྱངས་ཏེ་]གསེར་ཁི་མངའ་གསོལ་ཞུས་པ་

དང་ཆབས་ཅིག་ངེད་ཚང་གཞུང་འབེལ་གིས་ངོས་ལེན་གནང་བའི་སྐུ་དྲག་གི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་གྱུར་

ཅིང་། སྟག་མཚེར་ཞེས་པའི་ངེད་ཚང་གི་ཐོག་མའི་མིང་དེ་སྟག་ལྷ་ཞེས་པར་བསྒྱུར།48 ངའི་ཡབ་

ཆེན་ལ་ཡང་ཡབ་གཞིས་གུང་49གི་མཚན་གནས་སྩལ། དེ་ནི་སྔར་རྒྱལ་བའི་ཡབ་ཆེན་རིམ་བྱོན་

48  ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ཡིག་ཆ་འགའ་ན་“ཡབ་གཞིས་སྟག་ལྷ་”ཞེས་གསལ་བའང་སྟག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་

ཡིན་ལ། སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དང་བསྟན་འཛིན་སྟག་ལྷ་ཞེས་མཚན་གི་སྔ་གཞུག་ཏུ་བཀོད་པའི་སྟག་

ལྷ་ཡང་སྟག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་གི་ཁྱིམ་མིང་ཡིན།

49  སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས། གུང་ཞེས་པ་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པ་ནས་མི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་

གཅིག་ཙམ་གི་རིང་མན་ཇུའི་གཞུང་གིས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཐབས་ཀི་འབད་པ་བསྟེན་རིང་། བོད་ཀི་བ་

དཔོན་རྣམས་ལ་སྤད་པའི་གོ་མིང་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་ནི་གུང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པར་<<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་

བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༢༩༤ ན་གསལ། དུང་དཀར་ཚང་གིས། “སྔར་མིང་རྒྱལ་རབས་

ཀི་སྐབས་སུ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་རོལ་པའི་རྡོ་རེ་དང་། ཕག་གྲུ་སེ་སྲིད་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ལ་མིང་

རྒྱལ་རབས་ཀི་གོང་མ་དང་པོ་མིང་ཧུང་ཝུས་ཀིས་སྤི་ལོ་ ༡༣༧༢ ལོར་ཆིང་གུའི་གུང་གི་གོ་གནས་ཕུལ་བ་

དང་། དེའི་རེས་ཙམ་དུ་བྱང་པ་བདག་པོ་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་ལ་ཆིང་གུའི་གུང་གི་གོ་གནས་ཕུལ་ཡོད་

ཅིང་། ཆིང་རྒྱལ་རབས་དཔོན་རིགས་སྐྱ་བོའི་གྲས་ལ་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ནི་ཝང་དང་། དེ་འོག་རིམ་པ་གཉིས་

པ་ནི་གུང་། གུང་གི་འོག་ཏུ་བཀའ་བོན་ཡིན་”ཞེས་གསུངས། 
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ལ་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་མཚན་གནས་ཤིག་རེད། ངའི་ཡབ་ཆེན་ལ་གཞུང་གི་དཔོན་གནས་

མེད་ཀང་གཞུང་ཞབས་རྣམས་ལས་གནས་བབ་མཐོ། དེར་བརེན། ཡབ་ཆེན་མཆོག་གཞུང་གི་

དཔོན་རིགས་གོ་ཐོབ་ཅན་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་དྲུང་ཇ་ལ་རག་ཏུ་བཅར། བརི་མཐོང་ཡང་ཤིན་ཏུ་

ཆེ། དུས་ཚོད་རིམ་གིས་འདས་པ་དང་བསྟུན་ནས་ངེད་ཚང་གི་ཁྱིམ་མི་གཞན་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེར་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་ཇེ་ཉུང་ནས་ཇེ་ཕར་གྱུར་ཀང་ཡབ་ཆེན་གིས་ཕལ་ཆེར་ཉིན་སྟར་

མཇལ། 

ཡུམ་ཆེན་གིས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཞེས་པའི་མཚན་གནས་བཞེས་པ་དང་ལྷན་དུ་སྔར་

གི་བདེ་སྐྱིད་ཚེ་རིང་50ཞེས་པའང་ལྷ་མོ་མཚོ་རུ་བསྒྱུར། དེ་ལྟར་ཕལ་ཆེར་ཡི་གེ་འབི་ཀོག་ཙམ་

ཡང་མི་ཤེས་པའི་ཞིང་གྲོང་གི་བུད་མེད་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཉིན་གཅིག་གི་ནང་གོ་བུར་དུ་རྒྱལ་ཡུམ་

ཆེན་མོར་གྱུར་ཅིང་། གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་དང་། སྐུ་དྲག་དང་སྐུ་ལམ་རྣམ་པ། མཐོ་

རིམ་དང་འབིང་རིམ་གི་གོ་གནས་བཟུང་བའི་དགེ་འདུན་པ་སོགས་མི་སྣ་ཅི་རིགས་པར་མགྲོན་

བསུ་གང་ལེགས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཁོང་གི་ལས་འགན་ལྟ་བུར་གྱུར། 

རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ངེད་ཚང་ལ་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་མཐོ་རིམ་སྐུ་

དྲག་གི་གོ་བབ་དང་མཐུན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་སད་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་ཐུགས་ཁུར་གང་

ལོགས་བཞེས། དེ་ཡང་ངེད་ཚང་ལྷ་སར་ཐོག་མར་འབྱོར་སྐབས་བོད་གཞུང་གིས་སོད་ཁང་

གནང་ཞིང་། བཟའ་བ་དང་གོན་ཆས། གོས་ཆེན་གི་རིགས་དང་དངུལ་སོགས་མཁོ་དངོས་ཡོད་

ཚད་མཛོད་ཁང་ནས་བཏོན་ཏེ་གནང་། དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་

ཆེ་ནས་གཞིས་ཀ་ལྔ་ཙམ་གནང་རྒྱུའི་བཀའ་མངགས་མཛད། དེ་དག་ནི་ལྷ་སའི་ཉེ་འགྲམ་གི་

སྐྱིད་ཆུ་གཙང་པོའི་ཕར་ངོས་ནས་གཞིས་ཀ་གཉིས་དང་། རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་དང་ཉེ་བའི་

ལྷོ་ཁུལ་ནས་གཞིས་ཀ་གཉིས། གཞན་ཡང་གཞིས་ཀ་རེ་དང་རྒྱང་རེའི་བར་ནས་མི་དྲག་ཕ་ལྷའི་

ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀིས་གནང་བའི་གཞིས་ཀ་གཅིག་བཅས་རེད། 

སྤིར་བོད་ཀི་གཞིས་ཀ་ལ་རིགས་གསུམ་ཡོད། དེ་དག་ནི་གཞུང་སེར་ཆོས་གསུམ་སྟེ་

50  རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་ཐོག་མའི་མཚན་ལ་བསོད་ནམས་མཚོ་མོ་ཞེས་འབོད་ཀང། གཉེན་སྒིག་གནང་བའི་

ཉིན་མོར་བདེ་སྐྱིད་ཚེ་རིང་ཞེས་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མས་མཚན་བསྒྱུར་མཛད་པ་རྒྱལ་ཡུམ་མཆོག་

གི་གསུང་ན་གསལ།
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གཞུང་དང་མི་དྲག་དང་དགོན་པ་བཅས་ལ་དབང་བའི་གཞིས་ཀ་རྣམས་རེད། གཞིས་ཀ་མང་ཆེ་

བ་གཞུང་ལ་དབང་། གཞིས་ཀར་སོད་པའི་ཁལ་པ་མི་སེར་རྣམས་ཀིས་གཞིས་ཀའི་བདག་པོར་

ལོ་རེ་བཞིན་ཁལ་འབབ་སྒྲུབ་དགོས་ཀང་། དངུལ་ཁལ་འབུལ་མི་དགོས། དེའི་ཚབ་ཏུ་འུ་ལག་

རྒྱུག་པ་དང་། ཐོན་དངོས་འབུལ་བ། གཞིས་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་ཞུ་བ་བཅས་བྱེད་དགོས། ངེད་

ཚང་ལ་མཚོན་ན། གཞིས་ཀ་རྣམས་ཕག་མཛོད་བགྲེས་པ་ངོ་ལས་རེ་དང་ཁྱིམ་གཡོག་ལས་ཀ་

བ་སོགས་ཀིས་བཟུང་ཡོད། དེའི་ཁོངས་སུ་ངེད་ཚང་གི་ལྷ་སའི་མ་ཁང་རང་དུ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་

མཁན་དག་ཀང་ཡོད། ཞབས་ཞུ་བ་དེ་དག་གི་ཡོང་ཁུངས་ཀང་གཞིས་ཀའི་སྟེང་འཚོ་སོད་བྱེད་

པའི་ཁལ་པ་ཁྱིམ་ཚང་རྣམས་ཡིན། སྤིར་བཤད་ན། དེ་དག་ལ་ངེད་ཚང་གིས་ཟླ་རེར་རམ་པ་རྒྱ་

མ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཙམ་དང་ལོ་རེར་གོན་ཆས་ཆ་ཚང་རེ་སྤོད། ཁྱིམ་གཡོག་ལས་ཀ་བ་རྣམས་ལ་

སོད་གནས་སྤད་དེ་ཉིན་རེའི་ཟ་མ་ཡང་སྤི་ཐབ་ཏུ་ཁྱིམ་མི་དང་ལས་བྱེད་ལ་གཡོས་སྦོར་བྱས་པ་

དེ་ཉིད་ཡིན།51  

གཞིས་ཀ་དེ་དག་དབང་བ་ནས་བཟུང་བོད་གཞུང་གིས་ངེད་ཚང་ལ་དཔལ་འབྱོར་གི་

རོགས་རམ་གནང་མེད། གཞིས་ཀ་ཁག་ནས་བྱུང་བའི་ནས་འབྲུ་བཙོང་བའི་ངེད་ཚང་གི་ལོ་རེའི་

འབབ་ནི་རྒྱ་གར་གི་སོར་མོར་བརིས་ན་ཧིན་སོར་ ༣༥༠༠༠ ཡས་མས་དང་སྐབས་དེའི་འཛའ་

ལ་དཔག་ན་ཨ་སོར་ ༡༥༠༠༠ རེད། དེའི་ཁར་ངེད་ཚང་ལ་ས་ཁལ་དང་གཞིས་ཀ་ནས་བྱུང་བའི་

ཡོང་འབབ་གཞན་ཡང་ཡོད། ངའི་ཡབ་ཆེན་གིས་མུ་མཐུད་ནས་སྟག་མཚེར་དུ་ཡོད་སྐབས་ཀི་

ངེད་ཚང་གི་ར་དང་མཚུངས་པའི་བཞོན་ར་འགྲོས་མ་ཤེད་ཅན་རྣམས་ཉོས་ཤིང་བཙོང་སྟེ་ཚོང་

ལས་གཉེར། ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ། ངའི་ཡབ་ཆེན་ལ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཁང་ནས་དངུལ་

བུན་ལེན་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་སྟབས་ཚོང་ལས་ཀི་རྒྱ་ཁྱོན་སྔར་ལས་ཆེ་རུ་གྱུར། སྤིར་དངུལ་

བུན་ལེན་ཚད་ནི་རྒྱ་གར་གི་སོར་མོར་བརིས་ན་ཧིན་སོར་ ༡༥༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༠༠ བར་ཏེ་ཨ་

སོར་ལ་ཕབ་ན་ ༨༠༠༠ ཡས་མས་རེད། སྐྱེད་ཀ་ནི་ལོ་རེར་བརྒྱ་ཆའི་བདུན་ནས་བརྒྱད་ཀི་བར་

51  ཁྱིམ་ཚང་འགས་རང་གི་མི་སེར་ལས་ཀ་བར་མཐོང་ཆུང་བྱེད་པ་དེར་ཡུམ་ཆེན་གཏན་ནས་མི་དགའ་

བ་དང་། ཡབ་གཞིས་ཀི་ཕག་མཛོད་དང་གཉེར་པས་མི་སེར་ལ་སྐད་ཆ་མི་བཤད་ཅིང་ཡ་མེད་བྱས་པ་ལ་རྒྱལ་

ཡུམ་མཆོག་གིས་བཀའ་བཀོན་ལན་དུ་མར་གནང་བ། མི་སེར་དེ་དག་གི་མིང་ནས་འབོད་པ་ལས་བརས་པའི་

ཚིག་བེད་སྤོད་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་ཁིམས་བསམས་པ་སོགས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསུངས།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དང་། བུན་སྐྱེད་ཕིར་སྤོད་པའི་དུས་ཡུན་ནི་ལོ་གཅིག་ནས་གཉིས་ཀི་ནང་ཚུན་ཡིན། སུ་ཞིག་ལ་

དངུལ་བུན་གི་འབབ་དང་མཚུངས་པའི་གཏའ་མ་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་ན་དེས་བུ་ལོན་ལེན་ཆོག་ལ། 

དངུལ་བུན་ལེན་མཁན་ཕལ་མོ་ཆེས་ཁྱིམ་ཚང་གི་རྒྱན་ཆ་གང་ཞིག་བུ་ལོན་ཕིར་མ་ཕུལ་གི་

བར་དུ་གཏའ་མར་འཇོག་པ་ཡིན། 

བར་སྐབས་ཤིག་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་རྡོ་གང་བརིགས་པའི་བོད་

བཟོས་སྤོ་ཁང་སུམ་ཐོག་ཅན་ཁང་མིག་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ་ཞིག་ངེད་ཚང་ལ་གནང་། སྤོ་ཁང་གསར་

པ་དེ་སྔར་གི་སོད་ཁང་དང་མཚུངས་པར་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལའི་ཉེ་འཁིས་སུ་ཡོད་ཅིང་དུས་རབས་དུ་

མའི་རིང་ཞིག་རལ་དུ་མི་འགྲོ་བའི་ཁང་པ་བརན་པོ་ཞིག་རེད། ངེད་ཚང་སོད་ས་ཡང་སྤོ་ཁང་དེ་

ཉིད་ཡིན། དེ་ལ་ར་སྐོར་ཆེན་པོ་འགའ་དང་ཡིག་ཚང་། མཛོད་ཁང་དང་མཆོད་ཁང་། ཐབ་ཚང་

ཆེན་པོ་གཉིས། ངེད་ཚང་གི་ཁྱིམ་མི་དང་གཡོག་པོ་བཅུ་གཉིས་ཡས་མས་ཡོད་པ་རྣམས་སོད་

སའི་ཁང་པ། ཟ་མ་བཟའ་སའི་ཚོམས་ཁང་། མགྲོན་པོ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཤོང་བའི་མཇལ་འཕད་

ཁང་བཅས་ཡོད། 

སྤོ་ཁང་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ང་ཆེས་དགའ་ས་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། བཅགས་ལེགས་པར་ཐེབས་

པའི་ས་བཟོས་ཁང་ཀད་ཆེན་པོ་དེ་རེད། དེར་སྔོ་ཚལ་དང་མེ་ཏོག་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཆོག་

མདུན་གྲལ་གི་དཀིལ་དུ་བཞུགས་པ་ནི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་། ཡབ་ཀི་གཡས་སུ་ཡོད་པ་ནི་བདག་རྒྱལ་ལོ་

དོན་གྲུབ། ཡུམ་གི་སྐུ་པང་དུ་ཡོད་པ་རེ་བཙུན་པདྨ། གཡོན་དུ་འགྲེང་ནས་ཡོད་པ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ། རྒྱབ་གྲལ་

དུ་ཡོད་པ་དག་ནི་ངེད་ཡབ་གཞིས་ཚང་གི་ལས་མི་རྣམས་ཏེ་ལྷ་སའི་སྟག་མཚེར་གཞིས་ཀ་རུའོ།།



ལེའུ་དྲུག་པ།  ངེད་ཚང་གི་འཚོ་བ་གསར་པ།
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པར་མ་ཟད། སྐབས་དང་དུས་སུ་རི་བོང་ཡང་བག་ཡངས་སུ་གོད་དེ་བཞག་ཆོག་པ་ཡིན། དེ་

ཡང་ངེད་ཚང་ལ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་གསོལ་རས་སུ་སྩལ་བའི་རི་བོང་དུ་མ་ཡོད་

ལ། དེ་དག་ནི་ཧ་ཅང་བདེ་ཐང་ཡིན། ཉིན་ཞིག་རི་བོང་རྣམས་དྲ་སྒོམ་ནས་ཁང་ཀད་དུ་གོད་དེ་

ང་ཕི་རོལ་ཏུ་སོང་། ཕིར་ཁྱིམ་དུ་འབྱོར་བ་ན། ཕོ་རོག་ཁྱུ་གཅིག་གིས་རི་བོང་རྣམས་ལ་དྲག་

རྒོལ་བྱས་ཏེ་རི་བོང་གཉིས་བསད་ཟིན། གཞན་རྣམས་ཤི་མེད་ཀང་མིག་འབས་བཏོན་ཡོད་པ་

མཐོང་། ང་དེ་མ་ཐག་མེ་མདའ་ལེན་དུ་སོང་སྟེ་ཕོ་རོག་ལ་མེ་མདས་བརྒྱབས། སྐབས་དེར་ཆེས་

འཇིགས་སུ་རུང་ཞིང་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ནི། ཕོ་རོག་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་གར་ཡོང་མི་ཤེས་

པར་གོ་བུར་དུ་འདུས་ཤིང་མགོ་སྟེང་དུ་ལིང་སྐོར་བརྒྱབས་པ་དང་སྐད་ངན་བསྒགས་ཏེ། ངས་

ཕོ་རོག་གཞན་རྣམས་གསོད་ཐབས་བྱས་པ་ལ་རྒོལ་ལན་གི་རྣམ་འགྱུར་དྲག་པོ་བསྟན་པ་དེེ་

རེད། དེ་ལྟར་ངས་ཕོ་རོག་ཚང་མ་གསོད་ཐབས་བལ་ཞིང་། རི་བོང་རྣམས་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་

པར་ཤི།  

ངེད་ཚང་ལ་མེ་མདའ་ཡོད་པ་ཤེས་པ་ན་འགའ་ཞིག་གིས་ཡ་མཚན་པའི་རྣམ་འགྱུར་

བསྟན་པ་ལན་དུ་མར་བྱུང་ཡང་། དུས་སྐབས་དེར་བོད་ཀི་དུད་ཁྱིམ་ཕལ་མོ་ཆེར་མེ་མདའ་ཡོད་

པར་མ་ཟད། དེ་དག་གིས་མེ་མདའ་བཀོལ་སྤོད་ཀང་བྱེད་ཤེས། ངེད་ཚང་ལ་མེ་མདའ་སུམ་ཅུ་

ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་པའི་ཁོད་ནས་འགའ་ཤས་ནི་མེ་མདའ་སྦག་སྦག་སྟབས་བདེའི་གྲས་རེད། 

ང་ནར་སོན་པ་དང་བསྟུན་ནས་མེ་མདའ་དེ་དག་བདག་ཉར་བྱེད་པ་སོགས་ཀི་ལས་འགན་རང་

ཉིད་ཀི་ཕག་ཏུ་བངས་ཤིང་། གཟའ་འཁོར་རེར་མེ་འཕེན་སྦོང་བརྡར་ཡང་ཐེངས་རེར་བྱས། ངའི་

མི་ཚེའི་ནང་འགྲོ་བ་གཞན་ལ་ཁ་གཏད་དེ་མེ་མདའ་བཀོལ་སྤོད་བྱས་པ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་

ལྟར་ཕོ་རོག་རྣམས་གསོད་ཐབས་བྱས་ཀང་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་བའི་དུས་དེ་ཉིད་ཡིན། 

དེ་ལྟར་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་ངེད་ཚང་གོ་བུར་ངང་གང་འཚམས་ཀིས་ཕྱུག་པོར་གྱུར། སྤིར་

མཐོ་རིམ་མི་དྲག་གི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཕལ་མོ་ཆེའི་རྒྱུ་དངོས་ལ་མཚོན་ན། བ་སྤྲུལ་ཁག་དང་དེ་དག་

བཞུགས་སའི་བ་བང་དང་མཚུངས་པར་དུས་རབས་དུ་མའི་རིང་གསོག་སྒྲུབ་བྱས་པ་ཞིག་རེད། 

ངེད་ཚང་ལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་འབྱོར་པ་མེད་ཀང་། དུས་ཐུང་ནང་བྱུང་བའི་རྒྱུ་དངོས་དེ་དག་

གཙོ་བོ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་གནང་སྦིན་དང་གཟིགས་རོག་ཟབ་མོ་གནང་

བའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། སྐུ་དྲག་གི་ཁྱིམ་ཚང་གཞན་དང་བསྡུར་ན། ངེད་ཚང་གིས་རྒྱུ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

82

དངོས་གསོག་སྒྲུབ་མང་དུ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་ཀང་། ནུབ་ཕོགས་ཡོ་རོབ་ཀི་སྐུ་དྲག་དང་བོད་ཀི་མཐོ་

རིམ་བ་བང་གི་རྒྱུ་འབྱོར་ལ་དཔག་ན། གསར་དུ་གསོག་སྒྲུབ་བྱས་པའི་ངེད་ཚང་གི་འབྱོར་པ་

ནི་ཅི་ཡང་མ་རེད། ངེད་ཚང་ལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་གཞིས་ཀ་དང་སྤོ་ཁང་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀང་། སྐུད་

ལམ་བརྒྱུད་པའི་གོག་དང་ཡུར་སྦུག་ཏུ་དྲངས་པའི་ཆུ་སོགས་གསར་སྤོས་ཀི་རིགས་ཅི་ཡང་

མེད། ངེད་ཚང་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་སྟབས་བདེའི་འཚོ་བ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་བསྐྱལ། 

ངའི་ཡུམ་ཆེན་གིས་ཆེ་མཐོང་དང་གཟི་བརིད་ལན་པའི་ངང་ནས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་

ཞེས་པའི་མཚན་གནས་བཞེས་ཏེ། ལྷ་སའི་མཐོ་རིམ་སྤི་ཚོགས་དང་བོད་རིགས་སྐུ་དྲག་གི་

ཆེས་རོག་འཛིང་ཆེ་ཞིང་རྒྱས་སྤོས་ཅན་གི་གནས་བབ་ལ་གདོང་ལེན་གནང་སྟངས་རྣམས་

རིམ་གིས་སྦངས། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་འཁྲུངས་སྐར་དང་ལོ་སར་ནི། ལྷ་སའི་མཐོ་རིམ་

སྤི་ཚོགས་དང་མཐོ་རིམ་སེར་སྐྱའི་སེ་ཁག་ཕལ་མོ་ཆེར་མགྲོན་བསུ་སྣེ་ལེན་གནང་དགོས་

པའི་དུས་སྐབས་དེ་རེད། ལོ་སར་གི་སྐབས་སུ་གཟའ་འཁོར་གཅིག་ཙམ་གི་རིང་ཉིན་རེ་བཞིན་

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ནས་མཚན་མོའི་བར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་སྐུ་མགྲོན་ལྔ་བཅུ་ཙམ་རེར་

མགྲོན་བསུ་གནང་དགོས། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཞོགས་ཇ་གྲུབ་པ་དང་ལྷན་དུ་མ་ཅཱང་སྟེ་རྒྱན་པོ་

འགེད་པའི་རེད་མོ་དང་། དེའི་འཕོར་གྲ་རྒྱས་སྣ་འཛོམས་ཀི་གུང་ཚིགས། དེ་ནས་ལྡུམ་རའི་

ནང་དལ་བགྲོད་ལྷོད་བཞུགས་གནང་སྟེ་སར་ཡང་མ་ཅཱང་རྒྱག་སྐོར་གཅིག་གི་རེད་མོར་རོལ། 

དགོང་མོར་ཧ་ཅང་རྒྱས་སྤོས་ཆེ་བའི་རྒྱ་ཟས་དྲངས་ཏེ་ཐུགས་སྤོ་མཇུག་བསྡུ་བ་ཡིན། རྒྱ་ཟས་

དེ་ནི་པེ་ཅིན་གི་གོང་མའི་ཕོ་བང་གི་གསོལ་ཚིགས་དཔེར་ལེན་ཁུལ་བྱས་པ་ཙམ་ཞིག་རེད། 

ངེད་ཚང་ལྷ་སར་འབྱོར་ཏེ་ལོ་ངོ་དུ་མའི་རིང་དེ་ལྟ་བུའི་གཟབ་ནན་ཅན་གི་མགྲོན་བསུ་སྣེ་ལེན་

བྱེད་སྐབས། ངོ་ཤེས་ཁྱིམ་ཚང་དང་ཁྱིམ་མཚེས་ཀི་ས་ནས་དཀར་ཡོལ་དང་སེར་མ་ཡང་ཡང་

གཡར་དགོས་བྱུང་། འོན་ཀང་། སྤི་ལོ་ 1946 ལོར་ང་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིན་དུ་ཐོག་མར་སོང་སྐབས་

གཞི་ནས་ཟས་རིགས་དེ་ཉིད་འགྲེམ་འབུལ་བྱེད་པ་ལ་ངེས་པར་མཁོ་བའི་དཀར་སེར་གྲི་ཐུར་

ཁེམ་བུ་སོགས་ཆ་མང་ཙམ་ཉོ་ཐུབ་པ་བྱུང་།52 ངས་ཉོས་པ་དེ་དག་ལས་མང་པོ་ཞིག་ནི་གོང་

52  <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་དང་པོ་ལས། “རྒྱ་སོར་ཁི་ ༢༠ སྔ་གཡར་གིས་པེ་ཅིང་དུ་སྐུའི་

གཅེན་པོ་རྒྱལ་དོན་མཆོག་ལ་དངུལ་བརེས་ཕུལ་བ་ལྟར་ཁོང་གིས་དཀར་ཡོལ་རིང་མ་ཆེ་ཆུང་(ཆ་)བརྒྱ་མ་ཟིན་

ཙམ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་སྟེ་རེས་སུ་ཕན་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་ལ་ཕིར་སོག་སྐབས་ཁྱེར་ཡོང་བ་ཡིན།”ཞེས་སོ།།



ལེའུ་དྲུག་པ།  ངེད་ཚང་གི་འཚོ་བ་གསར་པ།
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མ་ཁཱང་ཞི་དང་ཆན་ལུང་གི་སྐབས་ཏེ། ཆིན་གོང་མའི་གསོལ་ཅོག་སྟེང་བེད་སྤོད་གནང་མྱོང་བ་

དག་རེད། སེར་མ་དང་ཕོར་པ་དེ་དག་དོ་ནན་ཆེན་པོས་སྲིང་བལ་གིས་བཏུམས་ཤིང་སྨྱུག་མས་

སྐྱོར་མ་བརྒྱབས། དེ་ནས་ཤིང་སམ་ཆེན་པོ་བདུན་གི་ནང་བླུག་ཏུ་བཅུག་སྟེ་པེ་ཅིན་ནས་མཚོ་

སྔོན་བར་དུ་དོ་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་ནང་ཆེད་གཏོང་བྱས། མཚོ་སྔོན་ནས་ལྷ་སའི་བར་དུ་རྒྱང་

བཞུད་ཚོང་འགྲུལ་གི་དྲེལ་རྒྱབ་ཏུ་བཀལ་ཏེ་དབོར་འདྲེན་བྱེད་དུ་བཅུག །རྒྱང་བཞུད་ཚོང་འགྲུལ་

གི་དུས་སྐབས་ནི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་ལས་མེད། རེས་སུ་ངས་དེ་དག་གི་ཁོད་

ནས་ཅོག་ཙེའི་སྟེང་བསྒིག་རྒྱུའི་སེར་ཆས་འགའ་ཤས་ཅ་དངོས་རིན་ཐང་ཅན་འཚོང་བསྒྱུར་བྱེད་

སའི་ལྟེ་གནས་ཁི་རིས་སི་ཊི་སི་(Christie’s)53ཞེས་པར་སར་འཚོང་(auction)བྱེད་སྐབས་ད་

གཟོད་ཅ་དངོས་དེ་དག་གི་རིན་ཐང་ཡོངས་སུ་རོགས། དེ་ཡང་སྔར་པེ་ཅིན་དུ་སེར་མ་སོགས་ཆ་

ཤས་སམ་རྐང་ ༣༠༠༠ ལ་ཨ་སོར་ ༣༠༠༠༠ ཡས་མས་ཤིག་སྤད་དེ་ཉོས་ཀང་། འཚོང་བསྒྱུར་

ལྟེ་གནས་དེར་སར་འཚོང་བྱེད་སྐབས་རྐང་ ༥༠ ལ་ཨ་སོར་ ༥༠༠༠༠ བྱས་ཏེ་བཙོང་། 

མཐོ་རིམ་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁོངས་སུ་ཚུད་མ་ཐག་པའི་ངེད་ཚང་གི་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་

ཇི་ལྟར་འཕེལ་ཡང་། ངའི་ཡུམ་ཆེན་གི་ཐུགས་གཤིས་ཀུན་སྤོད་ལ་འགྱུར་ལོག་གཏན་ནས་མ་

བྱུང་། དེ་ཡང་ཡུམ་ཆེན་གིས། མི་ཚོགས་འདུས་པའི་མཛད་སོ་དང་མགྲོན་བསུ་སྣེ་ལེན་གནང་

དགོས་པའི་དུས་སྐབས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་སུ་ལྷ་ལམ་ལ་འོས་པའི་གོས་ཆེན་ན་བཟའ་གོན་

པ་ཙམ་ལས། དུས་རྒྱུན་སྟག་མཚེར་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཀི་ཨ་མདོའི་ཕྱུ་པ་སྤིར་བཏང་བའམ་

མོ་ལྭ་ཤམ་རིང་ཅན་དེ་ཁོ་ན་གོན། ཁོང་ནི་བཟོད་བསྲན་ཆེ་ཞིང་ཐུགས་གཤིས་བཟང་ལ། ཞི་

འཇམ་གི་ངང་ནས་མི་ཚེ་ལ་གདོང་ལེན་གནང་མཁན་གི་བུད་མེད་ཅིག་སྟེ། ཆེས་དཀའ་ཁག་

ཅན་གི་གནས་སྟངས་ལ་འཕད་ཀང་དེ་མཚུངས་ཡིན། ངེད་མིང་སྲིང་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། ཁྱད་

དུ་འཕགས་པའི་བུད་མེད་ཅིག་དང་འགྲན་ཟླ་བལ་བའི་ཡུམ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 

ངའི་ཡབ་ཆེན་ནི། ཡི་གེ་འབི་ཀོག་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པའི་ཞིང་པ་ཞིག་སྟེ། གནས་

སྟངས་ཀི་དབང་གིས་ཆེས་མཐོ་བའི་གོ་བབ་གོ་བུར་དུ་ཐོབ་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་ལ་ལྷ་སའི་ཁུལ་

53  Christie’s ཞེས་པ་ནི་ཅ་དངོས་རིན་ཐང་ཅན་འཚོང་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་ལྟེ་གནས་ཤིག་སྟེ། སྤི་ལོ་ 1766 

ལོར་ James Christie ཞེས་པས་གསར་འཛུགས་གནང་། སྔར་དེའི་ལས་ཁུངས་གཙོ་བོ་དབྱིན་ཇི་དང་ཨ་

རིར་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་བཞི་བཅུ་ལྷག་གི་ནང་ལས་ཁུངས་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ཡོད་པར་བཤད། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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གི་མི་མང་པོས་ང་རྒྱལ་ཆེ་ཞིང་ཁོ་སྐྱེན་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ངན་སྨྲས་བྱས། སྐྱོན་བརོད་འགའ་

ཞིག་ནི་དོན་ལ་ཡང་གནས། ཡབ་གཞིས་གུང་གི་མཚན་གནས་ཀི་ཆ་ནས་གུས་བརི་ཆེན་པོ་

ཕུལ་བ་དེས་ཡབ་ཆེན་ཁོང་ཕལ་ཆེར་ངན་ལང་དུ་བཏང་བ་འདྲ། ཁོང་གིས་བོད་ཀི་མཐོ་རིམ་

དཔོན་རིགས་ཀིས་མནབ་རྒྱུའི་གོས་ཆེན་གི་ན་བཟའ་གོན་ཞིང་། ཞབས་གཡོག་ལྔ་དྲུག་རེ་ཁིད་

དེ་འགྲུལ་བཞུད་གནང་། མཐོ་རིམ་མི་སྣའི་ཞབས་གཡོག་རྣམས་ཀི་ལས་ཀ་གཅིག་ནི་བདག་

པོའི་ཕེབས་ལམ་བཤང་རྒྱུ་དེ་རེད། ངའི་ཡབ་ཆེན་གིས་ཕོགས་འགྲུལ་གནང་སྐབས་ཞབས་

གཡོག་ཚོས་ཕེབས་ལམ་བཤང་བའི་སད་དུ་ལམ་འགྲོ་བ་གཞན་ར་ཐོག་ནས་མར་ཕབ་པ་དང་

ལམ་ཟུར་དུ་ཕུད་པར་མ་ཟད། སྐབས་ལ་ལར་ཕེབས་ལམ་མགོགས་པོར་མི་གཏོང་བའི་མི་དང་

ར་ལ་ལག་གིས་ཀང་བབས་པ་རེད་ཟེར། དེ་བདེན་ཤས་ཆེ་སམ། 

རྒྱབ་གྲལ་དུ་བཞུགས་པ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་གཉིས། 

མདུན་གྲལ་གི་དཀིལ་དུ་བཞུགས་པ་ངའི་ཡུམ་ཆེན། ཕག་གཡས་ཕོགས་ཀི་ཆུང་བ་ངའི་གཅུང་པོ་བསྟན་

འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་དང་ཆེ་བ་སྟག་ཕུན་དང་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་གཉིས་ཀི་སྲས་བསྟན་འཛིན་ངག་དབང་། 

ཕག་གཡོན་ཕོགས་ཀི་ཆུང་བ་ངའི་གཅུང་མོ་རེ་བཙུན་པདྨ་དང་ཆེ་བ་སྟག་ཕུན་དང་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་

གཉིས་ཀི་སྲས་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་བཅས་སོ།།
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ངའི་ཡབ་ཆེན་ནི་སྐུ་རླུང་ཚ་པོ་ཀུན་ལ་གྲགས་པ་ཞིག་རེད། ཚོང་ལས་གཉེར་བའི་

བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་སྐབས་ལ་ལར་རང་ཉིད་ཀི་གོ་བབ་སྤད་དེ་གཞན་ལ་དོན་མེད་དུ་སིགས་དམོད་

དམ། ཡང་ན་རང་གི་ཚོང་རས་ལ་ཁོམ་རའི་རིན་གོང་ལས་ལྷག་པའི་གོང་ཚད་བརྒྱབས་པའི་

གནས་ཚུལ་ཡང་བྱུང་ཡོད། ངེད་ཚང་གི་སེམས་གཤིས་དེ་ཕལ་ཆེར་ངའི་རྨོ་མོའི་རིགས་རྒྱུད་

ཀི་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བར་མངོན། ངའི་གཅེན་པོ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་

མ། ང་རང་ཉིད་བཅས་ངའི་མི་ཐོག་གི་ཁྱིམ་མི་ཕལ་མོ་ཆེར་གཤིས་ཀ་དེ་ཡོད་ལ། ༸གོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ནས་ཀང་དེ་ལ་གཉེན་པོ་བསྟེན་དགོས་བྱུང་ཡོད། དངོས་གནས་བྱས་ན། 

ང་སྐྱེས་སའི་གྲོང་ཚོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཨ་མདོ་བ་ཡོངས་རོགས་ཀང་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་དང་རླུང་ཚ་

པོ་ཡིན་པ་ཡོངས་གྲགས་རེད། ངེད་ཅག་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་ངེད་ཚང་གི་སྐྱེས་ལྷའི་

ཤུགས་རྐྱེན་ཡིད་སྲིད། འོན་ཀང་། ངེད་ཅག་གི་ཁོང་ཁོ་ནི་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་ལས་མི་

གནས་པར་འཕལ་དུ་རང་སར་ཞི་འགྲོ་བ་ཞིག་ཡིན།

ངའི་ཡབ་ཆེན་སྐུ་རླུང་ལངས་སའི་མི་ཡོངས་གྲགས་སུ་གྱུར་པ་ནི་ང་ཕོད་ངག་དབང་

འཇིགས་མེད་ལགས་རེད། དེ་ཡང་གཞུང་གིས་ལྷའུ་ར་ར་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར་དང་ཕག་

རོགས་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་རྣམ་གཉིས་ལྷ་སའི་ལང་གསེབ་ཤར་གི་ཡབ་གཞིས་

སྟག་མཚེར་མ་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་དོ་དམ་པར་བསྐོས་ཏེ་གཙོ་འགན་བཞེས་སྐབས། ང་ཕོད་

ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀིས་ངེད་ཚང་གི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་གི་རྡོ་ཤིང་སོགས་ང་ཕོད་རིང་

པ་གསར་རྒྱག་གི་མཐུན་རྐྱེན་དུ་ལོག་ཁྱེར་གནང་བའི་གེང་ཕོགས་ཤིག་ངའི་ཡབ་ཆེན་གིས་

གསན། གེང་ཕོགས་དེ་ཕལ་ཆེར་དཀྲོག་གཏམ་ཙམ་ལས་དོན་དངོས་མིན། ང་ཕོད་ལ་རང་

ཉིད་ཀི་སྤོ་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱེད་པར་དངུལ་གི་ལག་ཐོགས་དགོས་དོན་མེད། འོན་ཀང་། དོན་

མེད་ཀི་ལབ་གེང་བྱེད་ཅིང་དཀྲོག་གཏམ་སེལ་བ་ནི་ལྷ་སའི་ཁུལ་ལ་མཚོན་ན་འཚོ་བའི་གྲུབ་

ཆ་གཙོ་བོ་ཞིག་དང་།54 ངའི་ཡབ་ཆེན་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་གང་གོ་བ་དེར་འཕལ་མ་ཉིད་དུ་ཡིད་

54  ལྷ་སའི་ཁུལ་གི་དཀྲོག་གཏམ་གི་ཐད་ལ། མཆོད་རེན་བ་མ་ཐུབ་བསྟན་སན་གྲགས་ཀིས་<<རྒྱལ་ཚབ་

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྭ་སྒེང་དགོན་གྲོང་གི་ལོ་རྒྱུས་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༩༧ ན། “ལྷ་ས་བ་ཟེར་མཁན་དེ་

གང་ཅིའི་ཐད་བཤད་པ་རྒྱག་ཆོག་ཆོག་ཁ་བདེ་པོ་ཞེ་དྲག་དང་། སྤི་ཚོགས་རང་བཞིན་གི་གེང་ཕོགས་བཟོ་རྒྱུར་

གགས་འཁེལ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་རེད། ་་་ ལྷ་ས་བ་ཚོས་ཏོག་ཙམ་མ་འགྲིག་ན་ལམ་སང་དེ་ལྟར་ལབ་ནས་མིང་

བཏགས་རྐྱང་བྱེད་པ་རེད།”ཅེས་གསུངས།
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ཆེས་གནང་བའི་ཞིང་པ་དཀྱུས་མ་ཞིག་རེད། ཉིན་ཞིག་ང་ཕི་ནས་ཁྱིམ་དུ་འབྱོར་སྐབས་ཡབ་

ཆེན་གིས་ཕག་ཏུ་དབྱུག་པ་བཟུང་སྟེ་ང་ཕོད་ཕིར་འབུད་གནང་བཞིན་པ་དངོས་སུ་མཐོང་། འོན་

ཀང་། ཡབ་ཆེན་དེ་མ་ཐག་སྐུ་རླུང་ཞི་ནས་ང་ཕོད་ངེད་ཚང་གི་གྲོགས་པོ་བཟང་པོར་གྱུར། རྒྱ་

དམར་གིས་བོད་ལ་དྲག་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་ང་ཕོད་མདོ་སྨད་སྤི་ཁྱབ་ཡིན་ལ། དེའི་རེས་བོད་ཀི་

ལོ་རྒྱུས་ཁོད་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་མི་སྣ་གལ་གནད་ཅན་ཞིག་ཏུ་གྱུར།

ངའི་ཡབ་ཆེན་ནི་སྐུ་རླུང་བཞེངས་པོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་མི་ངན་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ཆོས་

དད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། དུས་རྒྱུན་ཁོང་གིས་ངེད་ཚང་ལ་ནད་ན་ཚ་སོགས་བྱུང་སྐབས་ལྷ་

སའི་ཁུལ་གི་བ་ཆེན་རྣམས་གདན་དྲངས་ཤིང་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་སྨོན་ཞུ། ཡབ་ཆེན་

མཆོག་ཁོ་བོར་ཤིན་ཏུ་བརེ་བར་མ་ཟད། བདག་གཅེས་ཀང་གང་ལེགས་གནང་། ང་ནར་མ་

སོན་པའི་སྐབས་ནས་གཞན་གིས་མི་རུང་བའི་ལས་བསྒྲུབས་པ་ན་དེ་ལ་འཁོན་འཛིན་མེད་པར་

གུ་ཡངས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀི་ཁོང་ཁོ་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ། གཞན་གི་

ལོག་སྒྲུབ་ལ་ཞི་འཇམ་གིས་བཟོད་སོམ་བྱེད་པ། བརས་བཅོས་ལ་རྒོལ་ལན་མི་སོག་པར་ཁུ་

སིམ་པོར་སོད་དགོས་པ་བཅས་བསབ་སྟོན་ཡང་ཡང་གནང་བ་བདག་ལ་ཕན་ཐོགས་བ་ན་མེད་

པ་བྱུང་། བསབ་བྱ་དེ་དག་ངས་ལག་བསྟར་བྱས་ན་ཁེ་ཕན་འབྱུང་བ་ཡབ་ཆེན་གིས་སྔར་ནས་

མཁྱེན་ཡོད། ང་ཡབ་ཆེན་ལ་འགྲོགས་ཏེ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་དྲན་ཚོར་ལ་སྐྱིད་སྣང་ཙམ་

ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀར་ཤིན་ཏུ་དགའ་ཞིང་བརེ་བ་ཟབ། 
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ལེའུ་བདུན་པ།

ངའི་མི་ཚེའི་འགྱུར་ལོག །

ངའི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པར་མངའ་གསོལ་

ཞུས་པ་དང་ལྷན་དུ་ངའི་གནས་བབ་ལ་ཡང་འགྱུར་ལོག་བྱུང་སྟེ། ང་ངེད་ཚང་གི་གཞི་འཛིན་དུ་

གསོ་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་གཅུང་པོའི་སྲི་ཞུ་བར་གསོ་སྐྱོང་གནང་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་ནས་

ཏར་ཁང་སོབ་གྲྭར་55བསྐྱོད། སེར་བཙུགས་སོབ་གྲྭ་དེ་ནི་སྐུ་དྲག་དང་ཁྱིམ་ཚང་ཕལ་པའི་བུ་

ཕྲུག་འགའ་གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བའི་དམིགས་སོར་བཟུང་སྟེ་སོབ་སྦོང་སྤོད་ས་ཞིག་དང་། དེར་སོབ་

ཁིད་བྱེད་པ་ཡང་སྲོལ་རྒྱུན་གི་སོབ་ཚན་ཁོ་ན་རེད། སྐབས་དེར་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་དེང་དུས་ཀི་

ཤེས་ཡོན་ཟེར་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་ལ། ཡོད་བཞིན་པའི་ཤེས་ཡོན་ལམ་སྲོལ་དེ་ཡང་རེ་བ་

བལ་བའི་རེས་ལུས་ཤིག་རེད། དབྱིན་ལུགས་ཀི་དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་སྤོད་ཐབས་ལ་འབད་

པ་སྟེན་མཁན་ལན་དུ་མར་བྱུང་ཡང་། གནའ་སྲོལ་ཁོ་ནར་ཞེན་པའི་དགོན་སེའི་དབུ་ཁིད་དག་

གིས་ངོ་རྒོལ་གནང་བ་ལ་བརེན་ནས་གཅིག་ཀང་ལམ་དུ་མ་སོང་། དེ་ནི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་

55  “ཏར་ཁང་སོབ་གྲྭ་ཞེས་པ་ནི་དེ་སྔ་རེ་དྲུང་རོང་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལམ་ཆོས་ལན་

བསྟན་དར་ཞེས་བགི་བ་ཁོང་སེར་གིས་བཙུགས་པའི་བོད་ཡིག་སོབ་གྲྭ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་

ལགས་སྤེལ་(༡༩༢༠)ལོ་ཙམ་ལ་ལྷ་ས་བསྟན་རྒྱས་གིང་གི་མདུན་ཕོགས་ཏར་འཕིན་དང་། ཡིག་ཟམ་གཏོང་

ཡུལ་ལས་ཁུངས་ཤིག་གསར་འཛུགས་བགིས་པའི་ཁང་ཁུངས་ནང་སོབ་གྲྭ་ཚུགས་སྟབས་‘ཏར་ཁང་’སོབ་གྲྭ་

ཞེས་མིང་ཐོགས།”ཞེས་དགེ་རྒྱས་པ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རེས་བརམས་པའི་<<ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དེ་སྔ་སེར་

བཙུགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་འགའ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ཚན་ཏར་ཁང་སོབ་གྲྭའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།>>ཞེས་པར་

གསལ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ལ་གསར་བཅོས་བྱུང་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དང་བོད་མིའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས། ཁོང་རྣམ་

པའི་དབང་ཤུགས་བཅས་ལ་དོ་ཕོག་དང་འགྲན་སོང་བར་འཇིགས་པའི་དབང་གིས་རེད། 

སྔར་རྒྱ་གར་ཤེས་ཡོན་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཕག་ལས་གནང་ཞིང་། ཕིས་སུ་ 

1942 སམ་ 1943 ཙམ་ནས་ལྷ་སར་དབྱིན་གཞུང་གི་ལས་ཚབ་ཏུ་སོད་མྱོང་བ་དབྱིན་གཞུང་

ལས་བྱེད་ཧི་རན་ཁི་ལ་ཌི་ལོའོ་(Frank Ludlow)ཡིས་ཐོག་མར་བོད་དུ་དེང་རབས་ཀི་སོབ་གྲྭ་

འཛུགས་ཐབས་གནང་སྟེ། སྤི་ལོ་ 1923 ལོར་རྒྱང་རེའི་ཁུལ་དུ་དབྱིན་ལུགས་དང་བོད་ལུགས་

ཀི་ཤེས་ཡོན་གཉིས་ཀ་སྤོད་སའི་སོབ་གྲྭ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཡང་། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་

མནར་གཅོད་ཕོག་སྟེ་མི་ལོ་གསུམ་ཡས་མས་ལས་མ་སོང་བར་སོ་མི་རྒྱག་ཀ་མེད་བྱུང་། ཡང་

སྤི་ལོ་ 1944 ལོར་འབད་བརོན་བསྐྱར་མ་བསྟེན་ཏེ་རྒྱང་རེའི་སོབ་གྲྭ་དང་མཚུངས་ཤིང་དེང་

རབས་དབྱིན་ལུགས་ཀི་རྣམ་པ་མངོན་པའི་སོབ་གྲྭ་ཞིག་ལྷ་སར་གསར་འཛུགས་གནང་། རོ་

ནཱལ་ཌི་ཕར་ཀིར་(Ronald Parker)གིས་དེའི་སོབ་སྤི་གནང་སྟེ་བོད་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་

གཉིས་ཀའི་སོབ་སྦོང་སྤད། ཡུལ་མི་མང་པོས་ཤེས་ཡོན་ལམ་སྲོལ་གསར་པ་དེའི་འབྱུང་ལ་

ཉེ་བའི་གྲུབ་འབས་ཡིད་ལ་ཤར་ཏེ་དགའ་ཚོར་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེར་བསྟན་ཀང་། རིང་ཞེན་

མཁེགས་འཛིན་པ་རྣམས་[ཀིས་ལྷ་ས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས། །མ་དག་དབྱིན་ཇིའི་སོབ་གྲྭ །ཞེས་

སོགས་ཟུར་ཟ་དང་ངོ་རྒོལ་ཅི་རིགས་པ་བསྟུད་མར་བྱས་པ་]ལ་སར་ཡང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ། སོབ་

མགོ་བཙུགས་ནས་ཟླ་ཤས་ལས་མ་སོང་བར་སོ་རྒྱག་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་འབྱོར།56 

56  སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སུ། “ཆུ་ཕག་ ༡༩༢༣ ལོར་རྒྱལ་རེར་དབྱིན་ཡིག་སོབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་ཀིས་

རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་རོགས་ཞུས་ལྟར་དགེ་རྒན་དུ་ཕེ་རན་ཀ་ལེ་ཀྲ་ལའོ་(Frank Ludlow)གཏོང་གནང་བྱུང་

བས་གཞུང་ཞབས་དང་། མི་དྲག་གི་བུ་ཕྲུག་ཤེས་རིག་བཀྲ་བ་སུམ་ཅུ་སྐོར་འདེམས་བསྒྲུགས་ཀིས་སོབ་གྲྭ་

ཚུགས་ཏེ་ལོ་འཁོར་གསུམ་ཙམ་སོང་མཚམས་གདན་ས་གསུམ་གི་སོབ་དཔོན་ལས་སྣེས་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་

ཡིག་གི་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ན་ནང་པའི་ཆོས་ལ་འགལ་རྐྱེན་ཡོད་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་རྐྱེན་སོབ་གྲྭ་ཕིར་འཐེན་མི་

གནང་མཐུ་མེད་བྱུང་ཞིང། བར་ལམ་ཡང་རྒྱ་གར་ཕོགས་སྲིད་དོན་གི་འབེལ་བ་ལོ་རེ་བཞིན་ཇེ་རྒྱས་ལ་བརེན་

ལས་བྱེད་ཁོངས་དབྱིན་ཡིག་ཤེས་པ་མ་བྱུང་མཐུ་མེད་སྟབས། ཤིང་བྱ་ 1945 ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དགེ་

རྒན་འོས་པ་ཞིག་རོགས་ཞུས་ལྟར་སར་དཀར་(Richard Parker)ཞེས་པ་གཏོང་གནང་བྱུང་བ་ལྟར་གཞུང་

ཞབས་དང་མི་དམངས་ཁོངས་ནས་སོབ་ཕྲུག་བདུན་ཅུ་སྐོར་འདེམས་བསྒྲུགས་ཀིས་ལྷ་ལན་དྲུང་སྤིའི་གིང་གར་

སོབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་ཀིས། ་་་ ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀི་རེས་སུ་གདན་སའི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ནས་སྔར་ལྟར་ལྟ་སྤོད་

ལ་འགལ་རྐྱེན་འགྲོ་ཚུལ་ངོ་རྒོལ་མཐའ་བཀག་བྱས་རྐྱེན།”ཞེས་སོགས་གསལ།



ལེའུ་བདུན་པ།  ངའི་མི་ཚེའི་འགྱུར་ལོག །
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ང་འགྲོ་སའི་ཏར་ཁང་སོབ་གྲྭ་ལ་སོབ་ཕྲུག་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡོད། དེ་ཡང་ཞོགས་པའི་

ཆུ་ཚོད་དྲུག་པ་ཙམ་ལ་ཚང་མ་འཛོམས་ཏེ་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་འདོན་པ་

བསྐྱོར། དེ་ནས་ཡི་གེ་འབི་སྦོང་དང་བརྡ་སྤོད་འཁིད་པའི་མགོ་འཛུགས། སྦང་ཤིང་སྟེང་ཐལ་

བ་དཀར་པོ་བཀྲམ་སྟེ་སྨྱུ་གུ་སྐམ་པོས་ཡི་གེ་འབི་བ་ནི་ཡིག་གཟུགས་སྦོང་ཚུལ་ཡིན། དེ་ལྟར་

བིས་ཏེ་ཟླ་ཤས་རེས་ཡིག་གཟུགས་ལ་ལེགས་སྐྱེད་བྱུང་བ་ན་ད་གཟོད་ཤོག་བུའི་སྟེང་འབི། 

ཏར་ཁང་སོབ་གྲྭའི་ནང་། རེད་མོ་གཞན་ཕར་ཟད། ཐ་ན་ང་ཆེས་དགའ་སའི་རྐང་རེད་སོ་ལོ་ཡང་

རེ་མི་ཆོག་པ་སྨོས་མེད་རེད། དེ་ཡང་གཞུང་གི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ཚོས། རེད་མོ་དེའི་གྲུབ་

ཆ་གཙོ་བོ་སོ་ལོ་ཡིས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་དབུ་མཚོན་ལ། དེར་རྐང་པས་གཞུས་པ་ནི་[སྟོན་

པའི་དབུ་ལ་རྡོག་ཐོས་གཞུས་པ་དང་མཚུངས་པས་]ཆེས་མ་གུས་པ་དང་ཞབས་འདྲེན་ཆེན་པོ་

རེད་ཅེས་སོམ་ཚིག་བཀོད། ང་ཚོའི་སོབ་སྤི་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་མཆོག་ནི་སྔར་རྒྱ་གར་

དུ་ཏར་འཕིན་སོབ་སྦོང་གནང་མྱོང་ཞིང་གཞན་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་བསྡུར་ན་དེང་རབས་ལ་ཐུགས་

མཉེས་པའི་རེ་དྲུང་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་སོབ་གྲྭར་ཕག་ལས་གནང་བའི་མུར་[ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕོགས་བཞིའི་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་ཁུངས་བཞིའི་ཡ་གལ་ནུབ་ཀི་

དབང་གི་ལས་ཁུངས་]བ་ཕག་གམ་བ་བང་ཕག་མཛོད་ཀི་ཐུགས་འགན་དང་གཞུང་གི་ཏར་ཁང་

ལས་ཁུངས་ཀི་གཙོ་འགན་ཡང་བཞེས། ཁོང་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ངེད་ཅག་ལ་རྐང་རེད་སོ་

ལོ་རེ་རུ་མ་བཅུག །

ང་དང་ངའི་སོབ་གྲོགས་རྣམས་རེད་མོར་ཤིན་ཏུ་དགའ་བས་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་

གསང་སྟབས་ཀིས་རེད་མོར་རོལ། དེ་ལྟར་མང་དུ་བྱས་མཐར། ཉིན་ཞིག་ཚོ་ཁག་རེར་བྱིས་པ་

བཅུ་གཅིག་རེ་ཡོད་པའི་ཚོ་ཁག་གཉིས་ཀི་བྱིས་པ་ཉེར་གཉིས་པོ་གཞན་གི་ལག་འོག་ཏུ་ཐེབས། 

སོབ་སྤི་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་གིས་ངེད་ཅག་གི་རྐུབ་དམར་ཧེང་ལ་སྙུག་གཤག་གིས་ཐེངས་

ཉེར་ལྔ་རེ་གཞུས་ཏེ་ཉེས་ཆད་གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་ཕབ། ངེད་ཅག་ཁང་པའི་ཕི་རོལ་ཏུ་ཁིད་

དེ་རེ་རེ་བཞིན་སར་བསལ། མི་བཞིས་མགོ་དང་རྐང་ལག་ནས་བཟུང་སྟེ་རྐུབ་ལ་སྙུག་མས་

གཞུས། དེ་ལྟར་སྐར་མ་ལྔ་རེའི་རིང་ན་ཟུག་ཆེ་ཞིང་ཁག་ཐོན་པའི་ཉེས་ཆད་བཟོད་དཀའ་བ་རེ་

བཅད། ངེད་ཅག་གིས་དུས་མཉམ་དུ་སྐད་ཅོར་བརྒྱབས་ཤིང་ངུ་འབོད་བྱས། ང་ཁོང་ཁོས་རབ་

ཏུ་འབར་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་བརྒྱུགས། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་ཞུ་གཏུག་ཞུས། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མས་ཀང་དོན་རྐྱེན་དེ་བྱུང་བ་གསན་ཏེ་

ནོར་གིང་དུ་ཕེབས་ནས་ངའི་ལུས་སྟེང་གི་རྨ་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ནན་མོ་མཛད། དགུང་ལོ་བདུན་

བརྒྱད་ཙམ་ལས་ཕེབས་མེད་ཀང་ང་དང་མཚུངས་པར་སྐུ་རླུང་བཞེངས་ཏེ་སོབ་སྤི་ཁྱིམ་དུ་

བོས་ནས་ཁོ་ལ་ཡང་ཉེས་ཆད་གཏོང་དགོས་གསུངས། ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་ཐུབ་བསྟན་

བསམ་འཕེལ་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་སྟེ་

ཐེ་གཏོགས་གང་ཡང་མ་གནང་། སྔོན་གི་སྐབས་དེར། སྒིགས་ལམ་མི་བརི་བའི་སོབ་ཕྲུག་ལ་

སྙུག་ལག་གིས་གཞུས་ཏེ་ཉེས་ཆད་གཏོང་བ་ནི་རྒྱུན་མཐོང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། རེས་སུ་

སོབ་སྤི་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་མཆོག་ངེད་ཚང་ལ་རང་འགུལ་གིས་ཕེབས་ཏེ་སོབ་མ་རྣམས་

ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུངས། ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀས་ཁོང་གི་ཕོགས་

བཟུང་ཞིང་ཆེ་མཐོང་སྔར་བཞིན་གནང་། གཅར་རྡུང་བྱེད་པའི་ཉེས་ཆད་མཚམས་འཇོག་མ་

བྱུང་། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ངེད་ཅག་གིས་རྐང་རེད་སོ་ལོའི་རེད་མོ་རེ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱས། 

ཕིས་སུ་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀི་དབང་གིས་གཞི་ནས་རེད་མོ་དེ་ཡོངས་གྲགས་དང་རེ་རུང་བ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར།

བོད་མི་ཚོར་དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་ཕི་

རྒྱལ་དུ་སོབ་སྦོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེར་བརེན། སྤི་ལོ་ 1912 ཙམ་ནས་གསར་བཅོས་ཀི་ཐུགས་

གཤིས་རང་ཆས་སུ་མངའ་བའི་བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་༸གོང་ས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་

པོ་མཆོག་ནས། བོད་དུ་དེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་རིག་ངེས་པར་དུ་དར་དགོས་ཤིང་། དེ་དར་བ་

ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་སོགས་ལ་མཁས་པར་སྦང་

དགོས་པར་གཟིགས་ཏེ་བོད་ཕྲུག་བཞི་དབྱིན་ཇི་ལུང་པའི་རག་སྦི་(Rugby)སོབ་གྲྭར་སོབ་

སྦོང་དུ་བཏང་།57 དེ་དག་གི་སྣེ་ཁིད་མགོ་བདག་ཏུ་ནུས་འཇོན་ཆེ་ཞིང་ཐུགས་བོ་འགེལ་ཡུལ་

གཙོ་གྲས་སུ་གྱུར་པ་ལུང་ཤར་རྡོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་ཆེད་གཏོང་མཛད། ལུང་ཤར་ནས་ཀང་སྐབས་

57  ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་ན། སོབ་སྦོང་དུ་བཏང་བའི་སོབ་མ་བཞི་ལས་སྨོན་གྲོང་མཁྱེན་རབ་ཀུན་

བཟང་གིས་ས་གཏེར་འདོན་ལས་བྱེད་ཚུལ་དང་། སོ་མཁར་བ་བསོད་ནམས་མགོན་པོས་དྲག་པོའི་དམག་སྦོང་། 

བྱང་ངོས་པའམ་རིན་སང་པ་རིག་འཛིན་རྡོ་རེས་གོག་གི་ལས་གཞི། སྐྱིད་སྦུག་པ་དབང་འདུས་ནོར་བུས་ས་ཚད་

ལེན་ཚུལ་དང་ཏར་འཕིན་གཏོང་ལེན་བྱེད་ཚུལ་སོབ་སྦོང་བྱས་པར་མ་ཟད། བོད་དུ་ཕིར་ལོག་སྟེ་ལས་དོན་ཡང་

མང་ཙམ་བསྒྲུབས་སོ།།



ལེའུ་བདུན་པ།  ངའི་མི་ཚེའི་འགྱུར་ལོག །
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དེར་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་དབྱིན་སྐད་སྦངས་ཤིང་། ཡོ་རོབ་ཀི་ས་ཁུལ་གང་

སར་ལྟ་སྐོར་དང་། ནུབ་ཕོགས་ཀི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་དངོས་སུ་རྒྱུས་ལོན་གནང་

སྟེ་བོད་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀི་བཅོས་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཅིས་ཀང་མཁོ་བར་བསམས། དེ་ལྟར་ལུང་

ཤར་དབྱིན་ལན་ནས་བོད་དུ་ཕིར་འབྱོར་མཚམས་བཅོས་བསྒྱུར་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་

ཤུགས་ཆེར་བཏོན། ལུང་ཤར་གིས་རིས་དཔོན་དང་གཞིས་འཕར་འབབ་ཞིབ། དྲག་པོའི་ལས་

ཁུངས་ཀི་འཚོ་འཛིན་བཅས་གནང་བའི་ཁར། རེ་དྲུང་དང་ཤོད་དྲུང་ཁག་ཅིག་འདུས་པའི་“སྐྱིད་

ཕོགས་ཀུན་མཐུན་”ཞེས་པའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཀང་གནང་། ༸གོང་ས་རྒྱལ་མཆོག་

བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་སྐབས། ལུང་ཤར་གིས་གཞུང་སྲིད་ལེགས་

བཅོས་ཀི་ཐད་ལ་ཞབས་འདེགས་བ་ན་མེད་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་བཀུར་ཞིང་སན་གྲགས་རྒྱས་པའི་

བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་གལ་གནད་ཅན་ཞིག་ཏུ་གྱུར།

དེ་ནས་སྤི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་གྲངས་ཀི་མགོ་སྟོད་དུ། ཕེང་རིང་དང་ཚ་

རོང་སོགས་སྐུ་དྲག་གི་གཟིམ་ཤག་དུ་མས་རང་རང་གི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ཕི་རྒྱལ་དུ་སོབ་སྦོང་ལ་

གཏོང་མགོ་བརམས། གཏོང་ཡུལ་གི་སོབ་གྲྭ་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་གར་རྡོར་གིང་དུ་ཡོད་པའི་དབྱིན་

ཇིའི་སོབ་གྲྭ་སེན་འཇོ་སེབ་(St. Joseph’s North Point)དང་ལོ་རེ་ཊོ་ཁོན་ཝན་ཌི་(Lore-

to Convent)ཞེས་པ་གཉིས་རེད། སྐུ་སྲས་དེ་དག་གིས་དབྱིན་སྐད་ཕུལ་དུ་ཕིན་པར་ཤེས་

ཤིང་དབྱིན་ལུགས་ཀང་ཇི་བཞིན་ཤེས་པར་བརེན། བོད་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་སུ་སོད་པའི་དབྱིན་

གཞུང་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་སྟབས་བདེའི་ངང་འབེལ་འདྲིས་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་། དེའི་སྟབས་

ཀིས་དབྱིན་ཇིས་བཟུང་བའི་རྒྱ་གར་ནས་བོད་དུ་ཚོང་ཟོག་ནང་འདྲེན་བྱེད་ཆོག་པའི་དམིགས་

བསལ་ཡིག་ཆ་གསོལ་རས་སུ་ཐོབ། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཕེང་རིང་དང་ཚ་རོང་གཟིམ་ཤག་གི་

ཚོང་སེའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་ལྟར་དབང་ཤུགས་ཅན་གི་གཟིམ་ཤག་

དེ་གཉིས་དབྱིན་ཇིར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཤོག་ཁག་གི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་གྱུར། 

རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་རོགས་ནས་ངའི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་དོན་

གྲུབ་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་མ་ཞུས་པའི་སྐབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1934 ལོར་ལུང་ཤར་ལ་

ཉེས་པ་ཕོག །བོད་གཞུང་གིས་སྐབས་དེ་ནས་བརིས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕག་ལྷག་གི་གོང་དུ་སོག་

པོས་ཨུ་རུ་སུ་ལ་བབ་བསྟུན་བྱེད་དགོས་བྱུང་སྟེ་སོག་ཡུལ་དུ་དམར་པོའི་ལམ་ལུགས་བཙུགས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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པ་ལྟར། བོད་དུ་དམར་ལུགས་འཛུགས་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་བཅངས་ཏེ་གཞུང་སྲིད་མགོ་རིང་

སོག་པའི་ཇུས་ངན་བཏོན་པ་རེད་ཅེས་ལུང་ཤར་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་གནང་། དེ་ནི་དགོད་བོ་བའི་

ཉེས་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་ནའང་། ལུང་ཤར་སྲིད་དོན་གི་གཡུལ་ས་ནས་རྒྱལ་མ་ཐུབ་པར་ཐ་ན་

རང་གི་ཚེ་སྲོག་ཀང་འཆོར་ལ་ཉེ་བའི་ཚད་དུ་གྱུར། དུས་དེར་མ་མཐར་ཡང་མི་བཅུ་ཙམ་འཛིན་

བཟུང་བྱས། དེའི་གྲས་སུ་ཁོང་དང་ཁོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་

པའི་ཐུགས་བོ་འགེལ་ཡུལ་ཞབས་ཕི་ནང་མ་གཉིས་ཀང་ཡོད། ཞིབ་གཅོད་པ་རྣམས་ཀིས་

ལུང་ཤར་གི་མིག་འབས་གཉིས་བཏོན་ཏེ་ཚེ་བཙོན་གི་ཉེས་ཆད་གཅོད་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་

གནང་། དེ་ནི་ཚད་ལས་བརྒལ་ཞིང་བོད་དུ་མཐོང་དཀོན་པའི་ཉེས་ཆད་ཅིག་རེད། བཀའ་དྲིན་

ཟླ་མེད་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཆོས་སྲིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་

སྐབས་ལམ་ལུགས་མང་པོར་ལེགས་བཅོས་གནང་ཐབས་མཛད་པའི་ཁོད་ཀི་གཅིག་ནི་ནག་

ཅན་ལ་ཉེས་ཡང་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རེད། ཡང་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་

ཉེས་པ་བསགས་ཏེ་མི་བྱ་ཀ་མེད་དུ་གྱུར་ན་མ་གཏོགས་ཉེས་ཅན་ལ་སྲོག་ཆད་དང་དབང་པོ་

གཅོད་འབེག་གི་ཁིམས་ཆད་གཅོད་མི་ཆོག་པར་མཛད་ཡོད། དོན་དམ་དུ། སེམས་ཅན་གཞན་

ལ་གནོད་པ་མི་སྐྱེལ་བ་དེ་ནང་པའི་ཆོས་ཀི་འདུ་ཤེས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་ལུང་ཤར་ལ་

ཁིམས་ཆད་དེ་ཉིད་ལག་བསྟར་གནང་ཡོད། གནས་སྟངས་དེའི་འོག་ནས་ལུང་ཤར་རང་ཉིད་

དང་ཁོང་གིས་བརམས་པའི་སྲིད་དོན་གསར་བཅོས་གཉིས་ཀར་ལམ་ལྷོངས་དེ་ཙམ་མ་བྱུང་། 

 ལུང་ཤར་གི་མིག་འབས་འདོན་སྟངས་ལ། ཐོག་མར་སྦྲིད་སྨན་གི་དོད་དུ་རྩྭ་སྨན་དང་

ཆང་སྤད་དེ་ན་ཟུག་མི་ཚོར་བར་བྱས། དེ་ནས་གཡག་གི་ཚིགས་རུས་གཉིས་མུར་གོང་གཡས་

གཡོན་གཉིས་སུ་སྦར་ཞིང་འབེང་ཐག་གིས་བསམས་པ་རིམ་གིས་ཇེ་དམ་དུ་བཏང་། དེ་ནི་མིག་

རིལ་གཉིས་བཙན་གིས་ཕིར་འདོན་ཐབས་རེད། མིག་རིལ་གཉིས་ཕིར་བཏོན་པ་ན་མིག་ཀོང་

གཉིས་སུ་ཁོལ་བཞིན་པའི་སྣུམ་ཚ་པོ་བླུག་དགོས་པ་ཡིན། འོན་ཀང་། ཐབས་དེ་ཇི་བཞིན་ལམ་

དུ་མ་སོང་བས། ལུང་ཤར་གི་མིག་རིལ་གཅིག་ཙམ་ལས་གཞན་དེ་ཕིར་འདོན་མ་ཐུབ། དེ་ནས་

མིག་ཀོང་དུ་གྲི་བཙུགས་ནས་མིག་འབས་ཡ་གཅིག་དེ་འདོན་དགོས་བྱུང་།   

ཧ་ཅང་ཡིད་སྐྱོ་བའི་ལུང་ཤར་གི་དོན་རྐྱེན་དེ་ནི། བོད་དུ་དེང་རབས་དང་བཅོས་

བསྒྱུར་ཡོང་ཐབས་གནང་བ་ཕལ་མོ་ཆེར་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་རིང་ཞེན་ཅན་ཚོས་དྲག་པོའི་



ལེའུ་བདུན་པ།  ངའི་མི་ཚེའི་འགྱུར་ལོག །
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ངོ་རྒོལ་གནང་སྟངས་ཀི་དཔེ་མཚོན་ཡ་ང་བ་ཞིག་རེད། ང་ཧ་ཅང་ལོ་ན་གཞོན་པའི་སྐབས་སུ་

ཡང་ལུང་ཤར་ལ་བཀལ་བའི་ཉེས་ཆད་དེ་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་འཁོར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་གདུག་རྩུབ་

ཅན་གི་ཐག་གཅོད་ནང་། རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་ཀི་གཙོ་འགན་བཞེས་ཤིང་ངེད་ཚང་

ལ་ཕག་རོགས་རྒྱ་ཆེར་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་

མེད་དམ་སམ་པའི་བོ་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཕིས་སུ་ལུང་ཤར་གི་བུ་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རྡོ་རེ་དང་

ལྷན་དུ་གེང་མོལ་བྱེད་སྐབས། ད་གཟོད་ངས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཉེས་ཆད་ཐག་གཅོད་དེའི་ནང་

མཉམ་ཞུགས་གནང་མེད་པར་མ་ཟད། ཐག་གཅོད་དེ་གསན་མ་ཐག་ནས་ཐུགས་ཕམ་ཚད་མེད་

གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རོགས་བྱུང་། དེ་ནི་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐོས་

མ་ཐག་པ་སྟེ་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་གནང་མགོ་ཙམ་ཡང་མ་བཙུགས་

པའི་སྐབས་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུའི་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཉེས་ཆད་ཐག་གཅོད་ནང་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ག་ལ་འདོད། ཇི་ལྟར་ཡང་། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགེ་སོང་ཡིན་པས་གདུག་རྩུབ་

ཅན་གི་མནར་གཅོད་དེ་ལྟ་བུ་ཞལ་བཞེས་མི་གནང་། ལུང་ཤར་གོ་གནས་ནས་ཕིར་འབུད་

དང་མིག་འབས་འདོན་པའི་ཐག་གཅོད་དེ་བཀའ་ཤག་གི་སྣེ་འཁིད་གཙོ་བོ་རིང་ཞེན་མཁེགས་

འཛིན་ཅན་གི་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།58 ཁི་སྨོན་ནི་ལུང་

ཤར་གི་ཁ་གཏད་གཙོ་བོ་སྟེ། ལུང་ཤར་གི་གསར་བཅོས་ལས་འགུལ་རྣམས་ཉེན་ཁ་ཅན་དུ་

མཐོང་མཁན་དེ་རེད། ཁི་སྨོན་གིས་སྲིད་ཀི་དོ་ར་ནས་ལུང་ཤར་ར་མེད་བཟོ་བར་འདོད་ན་ཡང་

སྲོག་ཆད་གཅོད་འདོད་མ་བྱུང་། དེ་ལྟར་གསོན་ཉར་བྱེད་པ་ནི། ཡུན་རིང་མནར་གཅོད་མྱོང་དུ་

འཇུག་པ་དང་གཤིན་འདྲེར་གྱུར་ནས་སད་ཕིན་ཕིར་རང་ཉིད་ལ་གནོད་པ་བྱེད་སྲིད་པ་འགོག་

པའི་ཆེད་གཉིས་ཀ་རེད། དེ་ལྟར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁི་སྨོན་གཉིས་ཆེས་ཐོག་མའི་སྐབས་

ནས་དགྲ་ཟླར་གྱུར།59  

58  འདིའི་དོན་ནི་ཉེས་ཆད་ཐག་གཅོད་དེར་བོ་འདོན་སྐུལ་འདེད་གནང་མཁན་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་རེད་ཅེས་

པའི་དོན་རེད། ཁི་སྨོན་ནི་ཞྭ་སབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལན་གི་ཁུ་བོ་དང་། ཁིམས་ཆད་བཅད་ཁ་ལ་མཚན་རགས་

འགོད་མཁན་སྲིད་བོན་གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ཡིན་པ་ཡིག་ཆ་དག་ན་གསལ་བ་ལྟར་ཡོངས་གྲགས་

ཡིན། སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སྨད་ཆའི་ཤོག་ངོས་ ༣༣༧ ན། “ཁུ་བོ་ཁི་སྨོན་མཆོག་ནས་ཁོ་བོར་གསུངས་

རིགས་སུ་”ཞེས་ཞྭ་སབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལན་རང་ཉིད་ཀི་ཁུ་བོ་ཡིན་པར་གསུངས་པའང་ཞོར་དུའོ།།

59  <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་བཅུ་བཞི་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ངས་ཏར་ཁང་སོབ་གྲྭར་སོབ་སྦོང་བྱས་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བའི་སྐབས་དེར། རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་སྦོང་ལ་གཏོང་དགོས་

པའི་དགོངས་ཚུལ་བཏོན། ངའི་ཡབ་ཆེན་ནི་ཤེས་ཡོན་མེད་པའི་ཞིང་གྲོང་གི་མི་ཞིག་ཡིན། 

ཁོང་གིས་ངས་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་སྦོང་བྱས་ན་དེ་དང་འབེལ་བའི་འབས་བུ་དང་ཤུགས་རྐྱེན་ཅི་

འབྱུང་ཡོངས་སུ་རོགས་མ་ཐུབ་ཀང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་ཚུལ་དེ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཞལ་

བཞེས་གནང་། 

སྐུ་དྲག་གི་བུ་ཕྲུག་དུ་མས་རྒྱ་གར་དུ་དབྱིན་ཇིའི་སོབ་གྲྭར་སོབ་སྦོང་བྱེད་པ་ལས་རྒྱ་

ནག་ཏུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་པ་ནི་སྲིད་མཐའ་ཙམ་རེད། ལྷ་སའི་ཁུལ་ལ་མཚོན་ན། ཨ་མདོར་རྒྱ་སྐད་

སྦོང་མྱོང་བའི་ངེད་ཚང་གི་མག་པ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་སོགས་མི་ཉུང་ཙམ་གིས་རྒྱ་

སྐད་ཤེས་པ་ལས་བོད་མི་བྱིངས་ཀིས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་རིགས་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཙམ་ཡང་ཕལ་

ཆེར་མི་ཤེས། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་འོག་བོད་མི་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་པའི་

བསམ་ཚུལ་དེ་གནས་ཚུལ་སྤིར་བཏང་བ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། 

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་ཚུལ་དེ་ལ་གནས་ལུགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱལ་

མཆོག་བཅུ་གསུམ་པས་ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་སུ་གལ་ཏེ་བོད་ཀིས་རང་ས་རང་སྲུང་གི་ཐབས་

ལམ་མ་རེད་ཚེ། ཨུ་རུ་སུའི་དམར་ཤོག་དབང་འཛིན་པའི་ལག་འོག་ཏུ་ཅི་བྱེད་རང་དབང་བལ་

བའི་སོག་ཡུལ་གི་གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུའང་འབྱུང་ཉེན་ཆེ་བའི་

ཉེན་བརྡ་དང་ལུང་བསྟན་གནང་བ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་དབུས་སུ་བཅངས་ཡོད། སོག་

ཡུལ་དུ་ཨུ་རུ་སུས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའི་སྲིད་གཞུང་ཚུགས་པ་ནས་བ་མའི་ཡང་སྲིད་འཚོལ་བ་

དང་ཆོས་ཀི་ཉམས་ལེན་ར་འགོག །ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་གི་སེ་འཕོག་བཅོམ་དང་དགོན་པའི་

མཆོད་རྒྱུན་གཞུང་བཞེས་བཅས་བྱས་ཡོད།60 

པའི་ཤོག་ངོས་ ༧༠ ན། “ཐའི་ཇི་ཁི་སྨོན་ནོར་བུ་དབང་ཆེན་(རྒྱལ་)ནི་ཞྭ་སབ་པའི་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཁི་སྨོན་དུ་གོ་

མག་ལ་ཕེབས་པ་ཞིག་རེད། ་་་ ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་སྐུ་གཤེགས་རེས་སུའང་ཁོང་བཀའ་ཤག་

ནང་དབང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། གསེར་སོང་དགེ་ལེགས་འདོད་འཇོའི་གཙུག་ལག་ཁང་རེན་དང་

བརེན་པ་གསར་བཞེངས་ལས་གྲྭའི་སྤི་ཁྱབ་དང་། ལུང་ཤར་ལས་འགུལ་ཕམ་ཉེས་གཏོང་མཁན་གི་ཁ་གཏད་

གཙོ་བོ་ཡིན།”ཞེས་གསལ།

60  ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་སུ་གསལ་བ་ནི། “ཡང་སོས་དམར་པོའི་ལས་ལུགས་ཆེས་ཆེར་བདོ་བས་རེ་



ལེའུ་བདུན་པ།  ངའི་མི་ཚེའི་འགྱུར་ལོག །
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རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས། “ད་ལྟ་ཁད་ཉེའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་

རྒྱ་གཞུང་གཉིས་ཕོགས་སུ་དཔུང་སྟོབས་བཙན་པས་མཐུན་ལམ་གང་གཟབ་”བྱེད་དགོས་པའི་

སྐུལ་ལག་གི་ཞལ་གདམས་གསུངས་པ་དེ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ནན་ཏན་

ཆེན་པོས་ཐུགས་ལ་བཅངས་ཡོད། འགའ་ཞིག་གིས། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་མིར་ཆེས་ཆེར་

དགའ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་མཐུན་ཕོགས་པ་ཞིག་རེད་ཟེར་ཡང། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་

དབྱིན་གཞུང་གཉིས་ལ་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་འབེལ་ལམ་སོམས་པོ་ཞིག་འཛུགས་ཐབས་

གནང་བ་ལས་རྒྱ་ཕོགས་ལ་དགའ་ཟེར་བ་བདེན་པ་མིན། རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་གི་ཐུགས་ལ། 

དབྱིན་ཇིས་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་ཀི་སོ་ནས་བོད་དུ་ཚོང་སོ་ཕེ་བ་དང་། སྔར་བོད་སར་གཏོགས་

པ་ལ་དྭགས་དང་འབས་ལོངས། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དབྱིན་ཇི་གོང་མའི་བདག་དབང་འོག་

བཅུག་པ་61སོགས་དབྱིན་ཇིའི་དབང་ཤུགས་ཐལ་དྲགས་པར་དགོངས་ཤིང་། བོད་མི་མང་པོས་

ཀང་། དབྱིན་ཇིས་བོད་ཀི་ས་ཁྱོན་གི་བདག་དབང་62མུ་མཐུད་རྒྱུན་གནས་ཡོང་བ་དང་། ཕིའི་

བཙུན་དམ་པའི་སྐྱེ་སྲིད་རད་གཅོད་མི་ཆོག་པ་དང་། ཆོས་བྱེད་དགོན་སེ་ཁག་གི་མཆོད་རྒྱུན་ར་ཕོགས་ཀིས་

དགེ་འདུན་པ་དམག་མིར་བཅུག་པས་མཚོན་རྒྱལ་བསྟན་མིང་མེད་དུ་བཅོམ་པ་རྡཱ་ཁུ་རལ་གི་ལས་ལུགས་ཇི་

བྱུང་གོ་ཐོས་བྱུང་དང་འབྱུང་མུས་ཀི་སྲོལ་ལྟར་འབྱུང་འགྱུར་བོད་ལོངས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལན་གི་ཞིང་འདིར་

ཡང་ཕི་ནང་གང་ས་ནས་ལྷགས་པར་ངེས་པས་”ཞེས་སོགས་གསལ་བ་འདི་ཡིན།

61  དགེ་ཆོས་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང་ལས། “དུས་ཕིས་ཕི་གིང་བྷི་རེ་ཊེ་ཞེས་(BRITISH)རྒྱ་གར་

བཟུང་བ་ཚུན་ཀ་པི་ལ་དང་། ཨོཊིཡནིཡ་སོགས་འོག་ཏུ་མ་ཚུད་པ་རྣམས་ཕི་ལ་བཏོན། བ་དྭགས་འབས་ལོངས་

སོགས་བོད་ཀི་ས་ཆ་འགའ་འབངས་སུ་བྱས་པ་རྣམས་ཀང་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་ཕེས་

སོ།། དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་ཕན་ཚུན་གི་དཔུང་ཐོབ་ཤོར་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཡུལ་གི་ས་མཚམས་རག་ཏུ་བརེས་

པར་འགྱུར་ཞིང་།”ཞེས་དང་། <<སྦས་ཡུལ་འབས་མོ་ལོངས་ཀི་ཆོས་སྲིད་དང་འབེལ་བའི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་

བདེན་དོན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་>>གི་ཤོག་ངོས་༦༠ ན། “མདོར་ན། བལ་ཡུལ་དང་མོན་འབྲུག་གི་ཡུལ་ལོངས། 

དེ་བཞིན་སྦས་ཡུལ་འབས་མོ་ལོངས་ཀི་ཡུལ་འདི་དག་ནི་བརྒྱ་ཕག་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་ནས་བོད་ཆོས་ལན་གི་

ཞིང་ཁམས་དང་། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གི་སྐུ་དུས་ནས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་སོ་ནས་འབེལ་

བ་དམ་ཟབ་ཏུ་གནས་ཡོད་པ་ནི་སུས་ཀང་བསོན་འདོར་དུ་མེད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན།”ཞེས་

སྐབས་བསྟུན་གིས་བིས་སོ།།

62  དབྱིན་སྐད་ཀི་ territorial integrity ཞེས་པ་“ས་ཁྱོན་གི་བདག་དབང་”ཞེས་ཟེར་ཚུལ་སོགས་

གནད་འགག་ཅི་མང་སུད་སི་དང་ལི་ཀ་ཏེན་སིཊ་བོད་རིགས་མི་མང་གསར་འཕིན་དྲ་རྒྱ་ཚོགས་ཆུང་ཞེས་པས་

པར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་དུ་གསལ་བས་ཐུགས་སྣང་ཅན་ཚོས་

དེར་གཟིགས།  



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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བཙན་འཛུལ་བཀག་འགོག་བྱེད་པ་ལ་རྒྱབ་རོགས་བྱེད་ཡོང་སམ་པའི་བོ་གཏད་བྱ་མི་རུང་ཞེས་

དོགས་ཟོན་བྱས། 

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས། དབྱིན་ཇིའི་འདོད་རྔམ་མར་བཅག་སྟེ་འབེལ་བ་སོམས་ཤིང་

རན་པ་ཞིག་འཛིན་པ་ལ་བོད་རྒྱའི་འབེལ་ལམ་ཇེ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་དགོས་པར་གཟིགས། [སྤི་ལོ་ 

1934 ཟླ་བ་ 7 ནང་]རྒྱ་དཔོན་ཧོང་མོ་སུང་(Huang Musong)གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་རྒྱ་ནག་

གོ་མིན་ཏང་གི་སྐུ་ཚབ་ཡོང་སྟེ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་དགོངས་རོགས་མཆོད་འབུལ་

དུ་མཉམ་ཞུགས་དང་། བོད་གཞུང་ལ་རླུང་འཕིན་ཡོ་ཆས་གསར་པ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་བའི་

སྐབས་དེར། ལས་བྱེད་གཉིས་རླུང་འཕིན་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་སད་ལྷ་སར་བསད་

ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གནང་། དེའི་རེས་སུ་ཅང་ཅེ་ཧེ་ཡིས་༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའི་

གསེར་ཁི་མངའ་གསོལ་གི་མཛད་སོར་མཉམ་ཞུགས་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མར་མཇལ་དར་

འབུལ་སད་རྒྱ་ནག་བོད་སོག་ལས་ཁུངས་ཀི་མགོ་གཙོ་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིན་གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་སྐུ་ཚབ་

གཞན་ཞིག་ཆེད་གཏོང་གནང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་རིགས་རླུང་འཕིན་ལས་བྱེད་དེ་གཉིས་ཐོན་ཟིན་

ཏེ་ལྷ་སར་བསད་མེད་ཀང་། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཀའ་ཤག་གིས་གོ་མིན་ཏང་ལ་ལྷ་སར་སྐུ་

ཚབ་ལས་ཁུངས་ཆུང་བ་ཞིག་སོ་ཕེ་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གནང་། རེས་སུ་ལས་ཁུངས་དེ་ཉིད་

དབྱིན་ཇི་དང་བལ་པོའི་གཞུང་གིས་གཉེར་བའི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་དང་མཚུངས་པར་གཞུང་

འབེལ་མིན་པའི་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་གྱུར། དེ་དང་མཚུངས་པར་བོད་གཞུང་ནས་ཀང་བོད་ཀི་

ལས་ཁུངས་ཤིག་ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་དམག་འཁྲུག་ལངས་སྐབས་ཀི་རྒྱལ་ས་

ཁྲུང་ཆིན་དང་དེའི་རེས་སུ་ནན་ཅིན་དུ་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས། ཕིའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཡང་

ངེས་པ་དོན་ལ་ལས་ཁུངས་དེ་གཉིས་ཀས་ཀང་དོན་གཅོད་ཁང་གི་བྱེད་སོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ལས་

དོན་བསྒྲུབས། 

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས། མུ་མཐུད་བོད་རང་བཙན་དུ་གནས་དགོས་པའི་བཞེངས་ཕོགས་

བརན་པོར་བཟུང་སྟེ། བོད་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ལ་བཟུང་བའི་འབེལ་བ་དེ་ཐལ་ཆ་

མེད་ཅིང་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་རན་པོ་ཞིག་ཏུ་གནས་པ་ལ་ཇེ་ལེགས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་བོད་

རྒྱའི་འབེལ་བ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོར་གཟིགས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་ནས་ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་

སོབ་སྦོང་ལ་གཏོང་དགོས་པའི་ཐུགས་འདུན་འཁྲུངས། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས། ཡག་སྡུག་ལེགས་



ལེའུ་བདུན་པ།  ངའི་མི་ཚེའི་འགྱུར་ལོག །
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ཉེས་ཇི་ལྟར་ཡིན་རུང་ནམ་ཞིག་བོད་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་སེབ་ངེས་ཡིན་པར་མཁྱེན་ཏེ། 

ང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་[སྲིད་ཕོགས་ཀི་]སོབ་སྟོན་སྲི་ཞུ་བར་གསོ་སྐྱོང་གནང་། གལ་ཏེ་བོད་

གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བར་ཆེད་དུ་བདམས་པའི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྱིམ་མི་དེས་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་

དང་རིག་གཞུང། ཆབ་སྲིད་དང་སྐད་ཡིག་བཅས་ལེགས་པར་སྦངས་ཏེ། རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚུལ་

ལ་གོ་རོགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ནག་རང་གིས་རང་ཉིད་མཐོང་བ་ལྟ་བུའི་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་ན། བོད་རྒྱའི་འབེལ་བའི་ཐད་ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ལ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

དང་ཁོང་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་བོད་གཞུང་གིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ལ་འབེལ་བ་གནང་སྐབས་

ཕན་ཐོགས་ཅན་དུ་འགྱུར་སྲིད་པ་ཡིན།

དེ་སྔོན་ངས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ་སྐད་ཀི་གསུང་སྒྱུར་ཁ་ཆེ་མཱ་བྷོ་ཞུན་(Ma Baox-

un)གི་དྲུང་ནས་རྒྱ་སྐད་སྦོང་མགོ་བཙུགས་ཏེ་ལོ་བཞི་ཙམ་འདས་པ་ན། ཟ་སྐད་འཐུང་སྐད་ཙམ་

གི་རྒྱ་སྐད་བཤད་ཤེས་པའི་སྟེང་རྒྱ་ཡིག་འབི་ཀོག་གི་རྨང་གཞིའང་བརན་པོ་འཇོག་ཐུབ་ཡོད། 

དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1945 ལོའི་སྟོན་ཁར་ང་རྒྱ་ནག་ནན་ཅིན་དུ་འགྲོ་བའི་གྲ་སྒིག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་

བྱས།

ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྡོག་ཐོན་མ་བྱས་པའི་གོང་ཙམ་ལ། རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་གིས་རྭ་སྒེང་

དགོན་དུ་མགྲོན་འབོད་གནང་བ་ལྟར་ང་དེ་གར་བསྐྱོད། ངའི་ཡབ་ཆེན་རྭ་སྒེང་དགོན་པར་ཡང་

ནས་བསྐྱར་དུ་ཕེབས་ཏེ་མཛེས་སྡུག་ལན་པའི་སང་ལོངས་སྟེང་ཐུགས་སྤོ་དང་ཆིབས་རལ་དང་

འབེན་རལ་སོགས་ལ་རོལ་ཡང་། ང་རྭ་སྒེང་དུ་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་ལས་ཡང་ཡང་འགྲོ་བའི་སྐལ་

བ་མ་བྱུང་། སྐབས་དེར་ལྷ་སའི་ནང་སྲིད་དོན་གི་འཕོ་འགྱུར་ཧ་ཅང་དྲག་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད། དེ་

ཡང་བར་སྐབས་ཤིག་གལ་ཏེ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་ཚབ་ནས་རེ་ཞིག་དགོངས་ཞུ་མཛད་

དེ་ཞབས་རིམ་མ་བསྒྲུབས་ཚེ། འབྱུང་ལ་ཉེ་བའི་ཆག་སོ་སྟེ་ཐ་ན་ཁོང་གི་སྐུ་སྲོག་ལ་ཡང་ཉེན་

ཁ་ཡོང་ངེས་ཀི་རགས་མཚན་བྱུང་བའི་བཤད་ཡམས་ཤིག་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་ཁྱབ། རྭ་སྒེང་རིན་

པོ་ཆེ་ནས་ཀང་རགས་མཚན་དེ་དག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེས་ཆེར་མཛད། དེ་ནི་གནས་སྐབས་

ཙམ་དགོངས་ཞུ་སྟེ་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ནང་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་ཕིར་ཕེབས་ངེས་ཡིན་ཞེས་ངེད་ཅག་ལ་ཞལ་

བཞེས་ཁག་ཐེག་གནང་། དེ་ལྟ་བུའི་དགོངས་འཆར་གསུང་སྐབས་ཀི་འདུ་འཛོམས་དེ་ད་དུང་

ཡང་ངས་གསལ་པོར་དྲན། དེ་ནས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་ཚབ་ནས་དགོངས་ཞུ་མཛད་དེ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་པའི་རིང་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཐུབ་པའི་བ་མ་སྤང་གྲུང་འཛོམས་

པ་ཞིག་རད་འཚོལ་གནང་། མཇུག་མཐར་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་གནས་སྐབས་ཀི་སྲིད་སྐྱོང་དུ་

གཏན་འཁེལ་བར་མཛད་དེ་ལགས་འབྲུག་ལོའི་ལོ་སར་གི་གོང་ཙམ་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1941 ཟླ་བ་ 2 

ནང་རྒྱལ་ཚབ་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་། དེ་ནི་ངེད་ཚང་ཧོན་འཐོར་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་

རེད། སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡོངས་འཛིན་དང་སྐུ་ན་བགྲེས་པ། སྲིད་དོན་

ལ་ཐུགས་སྣང་མེད་ཅིང་སྐུ་དབང་ལ་མི་རྔམ་པའི་དགེ་སོང་ཞིག་ཡིན་པར་བརེན། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་གནང་ཡོད། 

ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ནས། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་ཞབས་རིམ་མི་སྒྲུབ་ཀ་མེད་ཡིན་

ཡང་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་བསྣམས་ཏེ་ལྷ་སར་བཞུགས་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་ཞིང་། གནས་

སྐབས་ཙམ་ལ་ཡང་དགོངས་ཞུ་མི་མཛད་པའི་གཞེན་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཞུས། ངེད་ཅག་

ཚང་མས་ཀང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ནར་མ་སོན་པའི་རིང་མུ་མཐུད་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་

རེ་བ་ཆེས་ཆེར་ཞུས། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་དགོངས་ཞུ་མཛད་པའི་སྐབས་དེར་

ཡང་ངེད་ཅག་གིས། ཟླ་བ་དྲུག་གི་རེས་བསེན་མཚམས་གྲུབ་པ་ན་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེས་སྲིད་

སྐྱོང་གི་མཚན་གནས་ཕིར་རིས་འབུལ་དང་། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ཐུགས་འགན་

ཕིར་རིས་བཞེས་གནང་བའི་རེ་བ་བཅངས། འོན་ཀང་། ཟླ་བ་དྲུག་གི་བསེན་མཚམས་དེ་ཕལ་

ཆེར་ལོ་བཞི་ཙམ་དུ་འགོར་ཏེ་དེའི་རིང་རྭ་སྒེང་ནས་ཕིར་ཕེབས་མ་མཛད། སྤི་ལོ་ 1944 ཟླ་

བ་ 12 ནང་གཞི་ནས་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ཐུགས་འགན་རིས་བཞེས་

ཀི་བཀའ་མོལ་མཛད་སད་རང་དགོན་དང་ཞལ་གེས་ནས་ལྷ་སའི་སྤོ་ཁང་དུ་ཕེབས།63 རྭ་སྒེང་

63  སྤི་ལོ་ 1944 ཟླ་བ་ 12 ཚེས་ 3 ཉིན་རྒྱལ་ཟུར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཕིར་ལྷ་སར་འབྱོར་ཅིང། དེ་ནས་རིང་

མིན་རྒྱལ་བའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྲིད་སྐྱོང་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་། སྲིད་

སྐྱོང་ལ་ཟུར་མཇལ་ཐོག་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ཐུགས་འགན་ཕིར་རིས་བཞེས་མཛད་བཞེད་ཀི་གནས་ལུགས་ཞུས་ཀང། 

ཐུགས་འདུན་ལྟར་གི་གསུང་ལན་ཅི་ཡང་མ་ཕེབས་པའི་ཁར། ཀ་ཀོར་དུ་མ་མཛད་པས་རྒྱལ་ཟུར་མཆོག་ཐུགས་

ཕམ་དང་བཅས་ཕིར་ཕེབས་དགོས་བྱུང། སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་སྲིད་སྐྱོང་དུ་བཞེངས་ནས་ལོ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་

སྐབས་སུ་སྔར་གི་ཞལ་དན་ཐག་གཅོད་བཞིན་གཞུང་གནས་ཀི་ཕག་ལས་ཆེ་ཁག་རོག་འཛིང་ཅན་རྣམས་ཕག་

བིས་ཀི་ལམ་ནས་རྒྱལ་ཟུར་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་ཐུགས་ཐག་གཅོད་པར་མཛད། དེ་ནས་ཡིག་འགྲུལ་ཆད་པར་

མ་ཟད། བཤད་ཡམས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཀང་རིམ་པར་བྱུང་།



ལེའུ་བདུན་པ།  ངའི་མི་ཚེའི་འགྱུར་ལོག །
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ནས་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྐུ་འཁོར་དུ་དགེ་འདུན་པ་དང་གཞུང་ཞབས་བརྒྱ་ཕག་

དུ་མས་གཟབ་མཆོར་སྤས་ཤིང་། ཟིལ་ཤུགས་ཅན་གི་ཆིབས་པར་བཅིབས་ཏེ་རྒྱས་སྤོས་དང་

ལྟ་བཟོ་ཤིན་ཏུ་དོད་པོ་མཛད། སྐབས་དེར་ངའི་ཡབ་ཆེན་གིས་ཀང་བཀའ་བོན་རྣམས་དང་ལྷན་

དུ་ལྷ་སའི་ཉེ་འཁིས་སུ་ཕེབས་བསུ་དང་། ངས་ཀང་ལམ་འགྲམ་གི་མི་ཚོགས་ཁོད་ནས་ཞལ་

མཇལ་ཞུས། དེ་ལྟ་ནའང་། སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྲིད་ཕོགས་ནས་ཐུགས་རྔམ་ཅན་དུ་

གྱུར་ཟིན་སྟབས། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་མཇལ་འཕད་གནང་སྟེ་སྐུ་དབང་རིས་བཞེས་ཀི་བཀའ་

མོལ་གནང་ཡང་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་དབང་རིས་སྤོད་ཀི་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་། དེ་ལྟར་

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་ལམ་དུ་མ་སོང་བས། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ཉིད་སྨོས་མེད་

ཐོག་ངེད་ཚང་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཧ་ལས་པར་གྱུར།

དུས་ད་ལྟ་ཡང་། རྒྱལ་ཚབ་ནས་དགོངས་ཞུ་མཛད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཅི་ཡིན་

དང་། ཡུན་རིང་བསེན་མཚམས་སུ་མ་བཞུགས་ན་སྐུ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་འབྱུང་བའི་རགས་མཚན་

བྱུང་ཟེར་བ་ལ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་ཡིད་ཆེས་གནང་དགོས་དོན་ངས་མི་ཤེས། དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་

ཕག་ལས་ལ་ཐུགས་བསུན་ཏེ་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་རིང་སྐུ་ངལ་གསོ་བར་བཞེད་པས་ཡིན་

པ་འདྲ། རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞུགས་ནས་བོད་གཞུང་གི་དབུ་འཁིད་རྒྱུ་ནི་རོག་འཛིང་ཆེ་ཞིང་དཀའ་

ཁག་མང་བའི་ལས་དོན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཁར། སྲིད་དོན་གིས་བསྐྱེད་པའི་གནོན་བཙིར་ཡང་ཤིན་

ཏུ་ཆེ། 

སྤིར་བཤད་ན། རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མ་གང་ཞིག་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་སྐུ་སྐྱེ་ཕི་

མས་མཛད་འགན་མ་བཞེས་ཀི་བར་དེ་ནི་རོག་དྲས་ཁེངས་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་རེད། རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཐོག་དུ་མ་ཞིག་རྒྱུ་རྐྱེན་གསལ་འདོན་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་དོགས་པ་ཅན་གི་སྙུང་གཞི་

ཕོག་སྟེ་སྐུ་ན་ཕ་དུས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་སྐུ་དབང་བཞེས་ཐུབ་མེད། སྐུ་ན་ཡར་སོན་ནས་

ཆོས་སྲིད་ཀི་མཛད་འགན་བཞེས་ཀང་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་གནས་སྟངས་དོགས་གཞི་ཅན་

གི་འོག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་བྱུང་ཡོད། སྐུ་ན་གཞོན་དུས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱལ་

ཐོག་དེ་དག་གཞན་གིས་བཀྲོངས་ཚུལ་གི་གཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆ་མེད། ཐོག་མར་གསོལ་གྲོད་

བསྙུངས་ཏེ་མཐར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྐྱེན་ར་ངོ་མ་དེ་སྐུ་སྲོག་དལ་གིས་འཕོག་བྱེད་ཀི་

དུག་ཡིན་ཡང་། དུས་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་དངོས་ར་འཕོད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ག་ལ་ཐུབ། སིག་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

100

ལས་དེ་ལྟ་བུ་ཤེས་མཁན་མང་དུ་ཡོད་སྲིད་ཀང་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་ཐེར་འདོན་ཞུ་ཕོད་

མཁན་ཞིག་གང་དུ་ཡོད། གལ་ཏེ་ཐེར་འདོན་ཞུ་མཁན་བྱུང་ན་དེའི་ལེ་བཅད་དེ་མིད་པ་གཞུང་

གཤག་གཏོང་སྲིད། དབང་ཆ་འཕོག་རོད་ཀི་རྣམ་པ་དེ་བོད་ཀི་ཆོས་སྲིད་ཀི་ལམ་ལུགས་གཉིས་

ཀའི་ནང་རང་བཞིན་གིས་གནས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་རེད། རྭ་སྒེང་རྒྱལ་ཐོག་ལ་མཚོན་ན་

ཡང་། གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་ནང་དམིགས་བསལ་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། 

ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་མ་སོང་གོང་གི་གཟའ་འཁོར་གསུམ་གི་རིང་རྭ་སྒེང་དུ་བསད། སྐབས་

དེར་ངེད་ཅག་གིས་ཉིན་རེ་བཞིན་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབེལ་བའི་དཀའ་རོག་གེང་སྟེ། ཅིའི་

ཕིར་སྔར་གི་ཞལ་དན་ལྟར་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་ཕིར་རིས་སྤོད་མ་གནང་བ་དང་། སྲིད་

ལ་མྱོང་གོམས་མེད་པའི་བ་མ་གྲྭ་རྐྱང་སྐུ་ན་བགྲེས་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་སྐུ་དབང་མུ་མཐུད་

བདག་བཟུང་གནང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་ཡིན་སོགས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱས། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རང་

ཉིད་ལ་བསླུ་བིད་གནང་སོང་སམ་དུ་དགོངས་ཏེ་དྲང་པོ་མིན་པའི་ལོག་སྒྲུབ་ལ་སྐུ་རླུང་བཞེངས་

ཤིང་། དུས་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་འཆར་བ་ལ་ཐུགས་རེ་གནང་སྟེ་མཚན་གནས་རིས་སྤོད་ཡོང་

ཐབས་ལ་དགོངས་བཞེས་བསྟུད་མར་མཛད།

ཁོ་བོར་མཚོན་ན། སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་དབང་རིས་སྤོད་མ་གནང་བའི་རྒྱབ་ཏུ་

དབྱིན་ཇི་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ཡོད། རེ་ཆར་ཌི་སོན་(Hugh Richardson)ནི་ལྷ་སོད་དབྱིན་

གཞུང་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཀི་མགོ་གཙོ་རེད། ཁོ་པས་དབྱིན་ཇི་བ་རྣམས་རྒྱལ་སྤིའི་སྟེང་སྔར་

བཞིན་གལ་གནད་ཆེ་བའི་སྲིད་དོན་གི་འཁབ་སྟོན་པ་གཙོ་བོར་གནས་ཐུབ་པའི་འབད་པ་བསྟེན་

ཏེ། བོད་ཐོག་ཤུགས་ཆེར་འབྱུང་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་

དོགས་ཟོན་བྱས། ཁོ་པ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཆེས་མཉེས་པོ་གནང་མཁན་

དང་བསླུ་བིད་བོ་འགུག་ཞུ་དཀའ་བར་མཐོང་བའི་གྲས་ཀི་གཅིག་རེད། ངས་ཚོད་དཔག་བྱ་

ཐུབ་པ་ཞིག་ནི། རེ་ཆར་ཌི་སོན་གིས་གཞུང་ཞབས་དཔོན་རིགས་ཚོར་འབེལ་འདྲིས་དང་སྐུ་

དྲག་རྣམས་ལ་ལག་འབེལ་བྱས་ཏེ་མངོན་ཆུང་དང་སྤང་གྲུང་ལན་པའི་སོ་ནས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་

ཆེའི་འགལ་ཟླར་ལངས་དགོས་པར་བསྐུལ་ཞིང་། སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འཁོར་ཕག་མཛོད་

རྣམས་ཀང་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུས་བོ་འགུག་བྱས་ཏེ་རྭ་སྒེང་ཕོགས་གཏོགས་རྣམས་ལས་གནས་

ནས་ཕིར་འབུད་དང་། དེ་དག་གི་ཚབ་ཏུ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་མི་དགའ་ཞིང་ཤེས་འཇོན་དེ་ཙམ་



ལེའུ་བདུན་པ།  ངའི་མི་ཚེའི་འགྱུར་ལོག །
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མེད་པའི་གཞོན་གྲས་རྣམས་བསྐོ་བཞག་བྱེད་པར་བསྐུལ་བ་བཅས་ལྷ་སའི་འདུ་འཛོམས་ཁག་

གི་སྐབས་སུ་ལོག་ལས་གཡོ་ཇུས་བརམས་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེར་མ་ཟད། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་

དགོངས་ཞུ་མ་མཛད་ཚེ་སྐུ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་རགས་མཚན་བྱུང་ཚུལ་གི་བཤད་ཡམས་

སེལ་རྒྱུར་ཡང་དབྱིན་ཇིས་སྐུལ་སོང་བྱས་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ཆེ། སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་རང་

ངོས་ནས་འཆལ་གཏམ་དེ་ལྟ་བུ་སེལ་མི་སྲིད་ཀང་། ཁོང་རང་ཉིད་དང་སྐུ་འཁོར་ཕག་མཛོད་

རྣམས་དབྱིན་ཇིའི་ཕོགས་གཏོགས་སུ་གྱུར་པའི་སྐུ་དྲག་ཚོའི་ལག་ཆར་འགྱུར་དུ་བཅུག་ཡོད།  

རྭ་སྒེང་ནས་ཐོན་རན་ཏེ་གེས་ཕག་ཕུལ་སྐབས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་ཁོ་བོར་ངག་ཐོག་

ནས། རྒྱ་ནག་ཏུ་འབྱོར་མཚམས་རྒྱལ་ཚབ་རིས་བཞེས་ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་པ་གནང་བཞིན་

པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། ངོ་ཆེན་རྒྱབ་རོགས་གནང་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་རིས་སྤོད་

སྐུལ་འདེད་གནང་བའི་ཐུགས་རེ་ཡོད་ཚུལ་གཙོ་འཛིན་64ཅང་ཅེ་ཧི་ལ་ཞུ་རོགས་ཞེས་གསུང་

འཕིན་བསྐུར། དེ་དུས་ང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སོན་པ་ཙམ་ཡིན་པས། ཅང་གི་ངོ་ཆེན་ཞེས་པ་དང་

དེ་ལ་ནུས་པ་ཅི་ཡོད་གཏན་ནས་མི་ཤེས། གང་ལྟར། ངས་གསུང་འཕིན་དེ་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་

འཛིན་ཅང་ལ་གཏན་ནས་མ་ཕུལ། གསུང་འཕིན་འབུལ་བའི་གོ་སྐབས་འཚམས་པོ་ཞིག་མ་རེད་

གོང་། ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་དབང་ཆ་འཕོག་རོད་ཀི་ཡོ་ལང་བསྟུད་མར་འཕེལ་ནས་ངའི་ཡབ་ཆེན་

དང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཀར་གནོད་འཚེ་ཕོག་སྟེ་འཇིག་རེན་འདི་དང་ཁ་བལ། མཐོ་རིམ་

དཔོན་རིགས་རིང་ཞེན་ཅན་ཉི་ཤུ་ཡས་མས་འདུས་པའི་སྟག་བག་ཕོགས་གཏོགས་ཀིས། རང་

གི་ཁ་གཏད་དུ་གཏོགས་པའི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀི་གོ་གནས་བངས་ཏེ། ངའི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་

དོན་གྲུབ་མཆོག་ལུགས་མཐུན་གི་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་མིན་ཚུལ་བཤད་དེ་མཐར་གནས་དབྱུང་

གཏོང་རྒྱུར་ཐག་བཅད། དེ་དག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི། ཁོང་ཚོས་བདམས་པའི་རྒྱལ་བའི་འོས་

སྤྲུལ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་བའི་ཁི་ལ་བཀོད་དེ་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོགས་གཏོགས་ཀི་བདག་སྐྱོང་

འོག་བསྐྱེད་བསྲིང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད་ལ། ངའི་ཡབ་ཆེན་དང་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ནི་

64  འདིར་གཙོ་འཛིན་ཞེས་བིས་པ་ནི་ president ཞེས་བིས་འདུག་པས་ཡིན། སྟག་ཕུན་གི་<<མི་ཚེའི་

བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༢༢༤ ན། “སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་རྣམས་ཀིས་ཅང་ཅའི་

ཧེ་ལ་ཅང་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་ཞེས་པའི་མཚན་གནས་བསྟོད་ཀི་ཡོད་པ་དེའི་དོན་ནི། རྒྱ་ནག་དང་ཉི་ཧོང་གཉིས་དམག་

འཁྲུག་གི་དུས་སུ་ཁོང་གིས་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་ཀི་མཚན་གནས་དང་། གོ་མིན་ཏང་གི་

འགོ་ཁིད་སྤི་འདོམས་ཀི་མཚན་གནས་ཤིག་རེད་འདུག་”ཅེས་གསལ། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཁོང་ཚོའི་འདོད་པ་ལམ་དུ་མི་གཏོང་བའི་བཀག་རྡོ་རེད། འོ་ན། ཁོང་ཚོས་འདོད་པའི་རྒྱལ་བའི་

ཡང་སྤྲུལ་དེ་སུ་ཡིན་སམ་ན། དེ་ནི་འོས་སྤྲུལ་གསུམ་གི་ནང་གི་གཅིག་སྟེ་ངའི་གཅུང་པོ་དང་

ཕལ་ཆེར་དགུང་ན་མཉམ་པའི་སེ་དྲུག་རིན་པོ་ཆེ་རེད། 

ཁོང་ཚོའི་ཕམ་ཉེས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་དམིགས་འབེན་དང་པོ་དེ་ངའི་ཡབ་ཆེན་རེད། དེ་

ཡང་ང་ནན་ཅིན་དུ་འབྱོར་ནས་ཅང་མ་འགོར་བའི་སྐབས་སུ་ཡབ་ཆེན་གཤེགས་པའི་གནས་

ཚུལ་མི་སན་པ་དེ་ཐོས། ཁོང་ནི་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བའི་ཁོད་ཀི་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་ཀི་

གྲས་དང་། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ངེད་ཚང་ལ་རོགས་རམ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་གནང་མཁན་གི་

བ་མ་སྐུ་དྲིན་ཅན་དེ་རེད། གལ་ཏེ་ངའི་ཡབ་ཆེན་འཚོ་བཞུགས་བྱུང་ན། ཇི་སྲིད་འཚོ་བའི་བར་

དུ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་བསྟུད་མར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ཏེ་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་རིས་བཞེས་

ཡོང་ཐབས་སུ་རམ་འདེགས་ཞུ་ངེས་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད། 

ངའི་ཡབ་ཆེན་གི་གཤེགས་རྐྱེན་ཐད་ནས་བཤད་ན། ངའི་ཡབ་ཆེན་གིས་ཐོག་མར་ལྷ་

སའི་ལྷོ་ངོས་ཀི་སྐྱིད་ཆུའི་ཕར་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་ངེད་ཚང་གི་གཞིས་ཀ་ར་མ་སང་དུ་ཕེབས་

ཏེ་དགོང་མོའི་གསོལ་ཚིགས་བཞེས་ནས་ཅང་མ་འགོར་བར་སྐུ་སྙུང་བཞེས་ཤིང་། དེ་ནས་

ཉིན་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་ཙམ་གི་རིང་ནད་ཀིས་མནར་ཏེ་བཞུགས། ཐོག་མའི་དུས་སུ་ཡབ་ཆེན་

གིས་བཞེས་ཐུག་དང་ཁུ་ཐང་བཞེས་ཐུབ་ཀང་། དེའི་རེས་ནས་བཟའ་བཏུང་གང་ཡང་བཞེས་མི་

ཐུབ་པར་གྱུར། སྐབས་དེར། བོད་དུ་དེང་རབས་ཀི་སྨན་སོགས་ཁོང་གི་སྐུ་སྲོག་སྐྱོབ་ཐུབ་པའི་

ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མེད། ངའི་ཡབ་ཆེན་སྐུ་གཤེགས་སྐབས་ང་ཐུགས་ལ་འཁོར་ཏེ་གསུང་

སྐད་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་པ་དང་། ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་རུ་བཅུག་པ་ལ་ཡང་ཐུགས་འགོད་དྲག་པོ་སྐྱེས་

ཚུལ་ཡུམ་ཆེན་ལ་གསུངས་པ་རེས་སོར་ཡུམ་གིས་བདག་ལ་གསུངས། ངའི་ཡིད་ལ་རྒྱུན་དུ་

འཁོར་བ་ཡང་གལ་ཏེ་ང་ནན་ཅིན་དུ་མ་སོང་བར་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་བསད་ཡོད་ན། ངས་ཁོང་རྒྱ་

གར་དུ་ཁིད་དེ་སྨན་བཅོས་ཀིས་སྐྱོབ་ཐུབ་ཡོད་སམ་པ་དེ་ཡིན། ཁོང་སྐུ་གཤེགས་སྐབས་[ཕི་

ལུགས་ལྟར་ན་]དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བདུན་ཙམ་རེད། 

གཞུང་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་ངའི་ཡབ་ཆེན་གཞན་གིས་བཀྲོངས་པའི་ངོས་འཛིན་དང་

ཐག་གཅོད་གཏན་ནས་མ་གནང་བར་རང་བཞིན་འབྱུང་རྐྱེན་གི་དབང་གིས་གཤེགས་ཚུལ་

བཀོད་དེ་བཅད་ཁ་ར་ཚིག་བཟོས། འོན་ཀང་། ང་དང་ངའི་ཡུམ་ཆེན་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་



ལེའུ་བདུན་པ།  ངའི་མི་ཚེའི་འགྱུར་ལོག །
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རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་བདེན་དཔང་ལ་བརེན་ནས། གཞུང་གི་བཀོད་མངགས་ལམ་སྟོན་འོག་ངེད་

ཚང་གི་ཕག་མཛོད་གཞོན་པ་ཞིག་གིས་གང་ཆེན་སྨོན་པ་ཞེས་པའི་དུག་དྲངས་ཏེ་བཀྲོངས་

པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད། གང་ཆེན་སྨོན་པ་ནི་བོད་ཀི་གངས་རི་མཐོ་ས་ལས་གཞན་དུ་མི་སྐྱེ་བའི་

རྩྭ་དུག་དཀོན་པོ་ཞིག་རེད། དེས་ཕོ་བའི་འཇུ་བྱེད་ཀི་མ་ལག་རྣམས་ནུས་མེད་དུ་བཏང་སྟེ་ཟ་

འཐུང་ཡོངས་སུ་བཀག་ནས་རིམ་གིས་ལྟོགས་སྐོམ་གིས་འཆི་རུ་འཇུག །ཕག་མཛོད་དེས་དུག་

ཕུལ་བ་ནི། ཁོང་གཡོ་ཇུས་ཆེན་པོ་དེའི་ལག་ཆ་ཙམ་དུ་གྱུར་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པ་ལས་རང་

འགུལ་གིས་བྱས་པ་ཞིག་མ་རེད། 

དེའི་རེས་ཀི་གྲངས་ཐོའི་ནང་གི་རྒོལ་རྡུང་གཏོང་ཡུལ་ནི་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རེད། རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དགྲོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་རིས་བཞེས་ཀི་

འཐབ་རོད་ལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་བ་དེ་རེད། དེ་ལ་གཞུང་ཕོགས་ནས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་

འཁོར་ཞིག་གིས་ལག་བཟོས་འགད་རས་བཞག་སྟེ་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་དགྲོང་རིས་བྱས་པ་

དང་ལོག་ཇུས་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཡོད་ཅེས་ཉེས་འཛུགས་ཞུས། དོན་ངོ་མར་འགད་

རས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཞག་ཡོད་མེད་ཀང་ངས་མི་ཤེས་ལ། བཞག་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མེད་ཀང་ངས་མི་ཤེས། གཞུང་ཕོགས་ཀི་དོན་རྐྱེན་སན་

ཐོར་ཡང་འགད་རས་ཤིག་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་འབྱོར་བའམ་འབར་གས་བྱུང་ཚུལ་

ཞིག་གསལ་མེད། གང་ལྟར་ཡང་། རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཞིག་གི་དབང་གིས་ཉེས་འཛུགས་དེ་སྟག་བག་

རིན་པོ་ཆེ་དགྲོང་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་ཡོད་ཚུལ་བཤད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་དུ་བགྲངས་པ་རེད།  

སྤི་ལོ་ 1947 ལོའི་ཟླ་བ་ 4 ནང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་བཟུང་ཞུས།65 དེ་ཡང་རྒྱལ་

65  སྐབས་དེར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་བཟུང་དང་དགོན་པ་གཏོར་བཤིག་བཏང་ཚུལ། གཞུང་དགོན་

གཉིས་དམག་ལ་ཞུགས་ཚུལ། གཞན་གིས་སེལ་བའི་དཀྲོག་གཏམ། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཕི་མིའི་འབེལ་བ། 

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་གཤིས་དང་མཛད་པ། དགོངས་པ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་

རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མ་ཐག་རྭ་སྒེང་དགོན་པ་ཉམས་གསོ་དང་རབ་གནས་གནང་བ་

སོགས་ཞིབ་ཏུ་མཁྱེན་འདོད་ན། <<རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྭ་སྒེང་དགོན་གྲོང་གི་ལོ་རྒྱུས་>>ཞེས་

པར་གཟིགས་དང་མཁྱེན་རྒྱུ་མང་དུ་སྣང་ལ། དགེ་སོང་བོ་བཟང་དོན་ལན་གི་<<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་

ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཞེས་པ་སོགས་སུ་གཟིགས་ནའང་མཁྱེན་

རྒྱུ་མང་དུ་སྣང་ངོ་།།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་སར་གདན་འདྲེན་ཞུ་སད། སྟག་བག་ཕོགས་གཏོགས་ཀི་དབྱིན་ཇི་ལ་དགའ་

བའི་ཁོངས་མི་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་དང་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རྡོ་རེ་གཉིས་ཀིས་དམག་

མི་བརྒྱ་ཕག་གཉིས་ཡས་མས་ཁིད་དེ་རྭ་སྒེང་དགོན་པར་བསྐྱོད། དེའི་གོང་ཙམ་ལ་དམག་

མི་དེ་དག་ལམ་དུ་ཞུགས་ཟིན་པའི་ཉེན་བརྡ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་འབྱོར་བ་ན། སྐུ་སྲུང་བ་དང་

རེས་འཇུག་ཚོས་ཕིར་རྒོལ་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་མདོ་སྨད་ཕོགས་སུ་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་

པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས། དེ་ལྟ་ཡང་། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རང་ཉིད་ཀིས་ཉེས་སྐྱོན་གང་

ཡང་བསྒྲུབས་མེད་པས་ཉེས་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ལ་ཐད་ཀར་གདོང་ལེན་གནང་དགོས་པར་

དགོངས་ཏེ་དང་ལེན་མ་མཛད། དེ་ལྟར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རེ་ཤར་ཆེན་ལོག་ཏུ་བཙོན་འཇུག་

ཞུས། དེ་ནས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེར་ཞལ་དང་ཞལ་

གཏུགས་ཏེ་སྦ་གསང་མེད་པར་རང་ཉིད་ལ་བཀལ་བའི་ཉེས་འཛུགས་ལ་དག་སེལ་གནང་རྒྱུའི་

ཐུགས་རེ་བཏོན་ཡང་། སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེས་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་རྒྱུ་དང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་

དངོས་སུ་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱུ་གཉིས་ཀ་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་། 

བཙོན་དུ་ཚུད་ནས་ཉིན་གསུམ་གི་རེས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1947 ཟླ་བ་ 5 ཚེས་ 8 ཉིན་རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མྱ་ངན་ལས་འདས། དེ་ལ་གཞུང་འབེལ་གིས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རང་བཞིན་

འབྱུང་རྐྱེན་གི་དབང་གིས་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་བསྒགས་ཀང་དེར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་

མཁན་སྔོན་ཡང་མེད་ལ་ད་ལྟ་ཡང་མེད། རེས་སུ་རྒྱ་གར་དུ། སྐབས་དེར་སྐུ་ཕུང་གདན་འདྲེན་

ཞུ་མཁན་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་བཅར་ཞབས་ཕི་བ་ཞིག་གིས་ང་ལ། རྡུང་རྡེག་དྲག་པོ་ཞུས་ཏེ་

སྐུ་ཕུང་སྟེང་རྨ་ཁས་ཁེངས་ནས་ཕལ་ཆེར་ངོས་མི་ཟིན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་ལ། ཤངས་དང་

ཞལ་དང་སན་ཁུང་བཅས་ནས་སྐུ་ཁག་མང་དུ་བཞུར་བ་ཡང་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞེས་གསུངས། དེ་

ལྟར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་མནར་གནོད་དྲག་པོ་བཏང་བར་མ་ཟད། དུག་ཕུལ་བར་ཡང་སྐུ་བཅར་

ཞབས་ཕི་བ་དེས་དོགས་པ་གནང་།

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་རེས་གཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆ་བཟོས་ཏེ་ཁོང་རྒྱ་

ནག་གོ་མིན་ཏང་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་བྱས། ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་། ང་རྒྱལ་

ལོ་དོན་གྲུབ་ཀི་མིང་ཡང་བིས་ཏེ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་འབེལ་ཐག་ཉེ་བ་དང་། ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོང་

བ་དེ་ཡང་ཁོང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ཚུལ་གསལ་ཡོད། ཁོང་ཚོས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་མནར་
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གཅོད་དྲག་པོ་བཏང་སྟེ། ཐོག་མར་ཁོང་གིས་ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་སྦོང་ལ་གཏོང་དགོས་པའི་

དགོངས་ཚུལ་གནང་བ་ནས་བརམས་ཏེ། མཐར་ང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་ཅང་ཅེ་

ཧི་ལ་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་ཕིར་རིས་བཞེས་ཡོང་ཐབས་སུ་ངོ་ཆེན་རྒྱབ་རོགས་གནང་

དགོས་པའི་གསུང་འཕིན་བསྐུར་བའི་བར་གི་གནས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ངོས་ལེན་གནང་དུ་བཅུག་

ཡོད་པར་གདོན་མི་ཟ། འོན་ཀང་། གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་གསུང་འཕིན་དེ་ངས་གཙོ་འཛིན་

ཅང་ལ་གཏན་ནས་ཕུལ་མེད།

ངའི་ཡབ་ཆེན་དང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་སྐུ་གཤེགས་དུས་ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། 

དེ་ནས་མ་ཐོན་གོང་ངས་ཁོང་གཉིས་ཇི་ལྟར་གཤེགས་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་མ་ཤེས། ངེད་ཅག་གི་ཡབ་

ཆེན་གཞན་གིས་བཀྲོངས་པའི་དགོངས་ཚུལ་ང་ལ་ཐོག་མར་གསུང་མཁན་ནི་གཅེན་པོ་སྟག་

མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ཡིན། དེ་ནི་ཡབ་ཆེན་གི་རུས་ཐལ་ཁྱེར་ཏེ་ངེད་ཚང་

གི་དུར་སར་ས་སྦས་བྱ་སད་ཁོང་ནན་ཅིན་བརྒྱུད་ནས་མཚོ་སྔོན་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་དེ་རེད། 

དེའི་རེས་སུ་ངའི་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་ནན་ཅིན་དུ་འབྱོར་བའི་སྐབས་ཀང་དེ་དང་གཅིག་

མཚུངས་གསུངས། འོན་ཀང་། ཁོང་གཉིས་ཀས་ཀང་བདེན་དཔང་རེད་མེད། 

སྤི་ལོ་ 1945 ཟླ་བ་ 11 ནང་ངེད་ཚང་གི་མག་པ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དང་

ལམ་པ་གཅིག །ར་ལ་བདག་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གཞན་དུ་མ་དང་བཅས་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་རྒྱ་གར་

དུ་བསྐྱོད། དེ་དུས་རར་བཞོན་ནས་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པ་ལས་གནམ་གྲུ་ལྟ་ཅི། ཐ་ན་བོད་དང་རྒྱ་

ནག་གཉིས་ཁད་རྒྱང་དུ་བཅད་པའི་རི་བོ་དེ་དག་བརྒལ་ནས་ཤར་ཕོགས་སུ་འགྲོ་སའི་བགྲོད་

ལམ་ཡང་མེད། རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་བ་ན་ད་གཟོད་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་བའི་གནམ་གྲུ་དང་གྲུ་གཟིངས་

གཉིས་ཀ་ཡོད། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ནི་རྒྱ་ནག་ཤར་ཕོགས་སུ་འགྲོ་བའི་བརྒྱུད་ལམ་མགོགས་

ཤོས་ཡིན་པར་མ་ཟད། ནང་པའི་ཆོས་ཀི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀང་རེད། ང་སྟོན་པ་བཅོམ་

ལན་འདས་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་རྡོ་རེ་གདན་དང་། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོག་མར་དར་བའི་གནས་གངྒཱའི་རྒྱུད་ཀི་ཝཱ་རཱ་ཎ་སི་སོགས་གནས་

ཆེན་ཁག་ལ་མཇལ་སྐོར་དུ་འགྲོ་འདོད་སྐྱེས། དེ་ལྟར་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་ཉིན་བཅུ་བདུན་སོང་

རེས་ད་གཟོད་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་འཇིག་རེན་གཞན་ཞིག་ཏུ་འབྱོར། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

106



ལེའུ་བརྒྱད་པ།  ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས།

107

ལེའུ་བརྒྱད་པ།

ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས།

རྒྱ་གར་གི་སྐད་དང་གོམས་གཤིས། ཟ་མ་དང་གོན་ཆས། ཤ་མདོག་དང་གདོང་

དབྱིབས། སྐྲ་བཅས་ཡོད་དོ་ཅོག་ནི་ངའི་སེམས་ལ་སྤོ་ཤུགས་སྦིན་ཞིང་སྔར་མཐོང་མ་མྱོང་

བ་ཤ་སྟག་ཏུ་སྣང་ལ། མི་ཀུན་གིས་གོན་པ་ནི་གོས་དཀར་པོ་རེད། ཀལ་ཀ་ཏ་(Calcutta)ནི་

དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་གིས་འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་པར་བྱས་པའི་དེང་རབས་ཀི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་སྟེ་དེ་

ལྟ་བུ་ཞིག་སྔར་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་མ་མྱོང་། བགྲོད་ལམ་ནི་གཅལ་མར་བྱས་ཤིང་། མེ་འཁོར་

ནི་ཤིན་ཏུ་མགོགས། སྔར་མགྲོན་ཁང་དུ་སོད་མ་མྱོང་བར་ད་ལྟ་གོ་བུར་དུ་བསད་པ་ནི་གི་རན་

ཌི་ཧོ་ཊེལ་(Grand Hotel)ཞེས་པའི་སྐར་མ་ལྔ་ཅན་གི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་ཆེན་མོ་དེ་རེད། 

ང་སྲང་ལམ་དུ་འཁྱམས་ཤིང་སྐྱིད་གིང་ཉུལ། དབྱིན་ཇིས་བདག་ཉར་དང་འཛིན་སྐྱོང་བྱས་པའི་

སྣ་འཛོམས་ཚོང་ཁང་དུ་ཡང་ལྟ་བར་བསྐྱོད། དེར་མ་ཟད། མེ་ཏོ་སི་ནི་མ་(Metro Cinema)

ཞེས་པའི་གོག་བརན་ཁང་དུའང་ཡང་ཡང་བསྐྱོད་དེ་སྐྲ་སེར་མིག་ལང་ཅན་གི་གོག་བརན་འཁབ་

སྟོན་མ་སན་གྲགས་ཅན་ལ་ན་ཊུར་ནིར་(Lana Turner)གིས་གཙོ་འཁབ་བྱས་པའི་གོག་བརན་

དང་། ཆར་ལེ་ཆབ་ལིན་(Charlie Chaplin)གི་སྐད་མེད་གོག་བརན་ལ་བལྟས། གཞན་ཡང་

དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཨ་རིའི་ནུབ་རྒྱུད་ཀི་འཚོ་བ་གཙོ་བོར་སྟོན་ཞིང་བོད་ཀི་འབོག་པའི་

འཚོ་བར་དྲན་གསོ་སོང་བའི་ཨ་རིའི་གོག་བརན་ནུབ་གིང་(Western)ཞེས་པ་དག་ལ་བལྟས་

ཏེ་བརེ་བ་ཟབ་མོ་ཆགས། ཨ་རིའི་དམག་སྤི་ཁ་སི་ཊིར་གི་མཇུག་མཐའི་རང་སྲུང་འགོག་རྒོལ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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(Custer’s Last Stand)ཞེས་པའི་གོག་བརན་66དེ་ང་ཆེས་དགའ་སའི་གྲས་ཀི་གཅིག་ཡིན་

པས། དེར་བལྟས་པ་ནི་ཐེངས་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ཞིག་མིན། རེས་སུ་ངའི་སེམས་ངོར། ཨ་རིའི་

དམག་སྤི་ཁ་སི་ཊིར་དང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གཉིས་གཅིག་ཏུ་སོང་སྟེ། 

རྒྱ་དམག་གིས་བོད་ཀི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པ་རྣམས་སེབ་གསོད་བཏང་བའི་རྣམ་པ་དེ་ཡིད་

ལ་འཆར། 

རྒྱ་གར་བ་དང་དབྱིན་ཇིའི་ངོས་ནས་ཀང་། ང་ལྟ་བུ་ཞིག་མཐོང་མ་མྱོང་བར་འདྲ་

སྟེ། དེ་ཡང་ངས་ཕྱུ་པ་གོན་ཞིང་གཡུ་དང་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་རྣ་རྒྱན་རིང་མོ་སྟེ་སོག་བྱིལ་

བཏགས་ཡོད་ལ། སྐྲ་ནི་འབེག་མྱོང་མེད་པར་ཕལ་ཆེར་སྐེད་པའི་མཚམས་སུ་བསེབས་ཡོད། 

ང་མགྲོན་ཁང་གི་སྣེ་ལེན་ཚོམས་ཆེན་དུ་འགྲོ་ཐེངས་རེ་རེར་མི་རྣམས་ཀིས་མགོ་བོ་གཅུས་ནས་

ཅེར་ཏེ་བལྟས། ཅང་མ་འགོར་བར་རྣ་རྒྱན་འདོགས་མཚམས་བཞག་ཅིང་སྐྲ་ཡང་བཞར། དེ་ནི་

ངའི་སྐྲ་གཞར་བ་ཐོག་མ་ཡིན་ལ། སྐྲ་གཞར་བུད་མེད་དེས་ང་ཕོ་མོ་ཅི་ཡིན་ཐག་མ་ཆོད་པར་ཐེ་

ཚོམ་དུ་གྱུར། དེའི་རེས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འབྱོར་ནས་བོད་ཆས་ཕུད་དེ་ནུབ་ལུགས་ཀི་ལྭ་བ་གོན། 

སྤི་ལོ་ 1946 ཟླ་བ་ 4 མགོ་སྟོད་ཙམ་ལ་ཀལ་ཀ་ཏ་ནས་ C-46 རགས་ཅན་གི་ཨ་

རིའི་དོས་སྐྱེལ་གནམ་གྲུར་བསད་དེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐྱོད། གནམ་གྲུའི་ཁ་ལོ་བ་ནི་རྒྱ་རིགས་ཤིག་

རེད། ངའི་འགྲོ་རོགས་སུ་“བོད་གཞུང་གི་གཡུལ་རྒྱལ་ལེགས་འབུལ་སྐུ་ཚབ་”རྣམས་ཀང་

ཡོད། ཁོང་ཚོ་ནི་དེའི་གོང་ཙམ་ལ་ཅང་ཅེ་ཧིའི་དམག་དཔུང་གིས་ཉི་ཧོང་དམག་འཐབ་ལས་

རྒྱལ་ཁ་བངས་པར་གཙོ་འཛིན་ཅང་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་སད་རྒྱལ་ས་ནན་ཅིན་དུ་བཏང་བའི་

བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་རེད།  སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་དེའི་སྣེ་འཁིད་པ་ནི་སྔར་ང་སོབ་སྦོང་དུ་འགྲོ་སའི་

ཏར་ཁང་སོབ་གྲྭའི་སོབ་སྤི་ཛ་སག་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་དང་ཛ་སག་ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་

དབང་འདུས་གཉིས་ཡིན། དེ་དག་དང་ལྷན་དུ་ལྷ་སོད་གོ་མིན་ཏང་གི་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་ཀྲང་

གསར་པ་ཧེན་ཙུང་ལན་(Shen Tsung-lien)ཡང་ཡོད། ཧེན་ཙུང་ལན་ནི་གཙོ་འཛིན་ཅང་ཅེ་

66  གོག་བརན་དེའི་ནང་དུ། ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་དང་ཕི་ཡོང་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀི་མི་རིགས་དཀར་པོ་

གཉིས་འཐབ་སྟེ་མི་རིགས་དཀར་པོའི་དམག་སྤི་ཁ་སི་ཊིར་གིས་འབད་བརོན་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀང་མཐར་གདོད་

མའི་མི་རིགས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཚུལ་གཙོ་བོར་བསྟན་ཡོད་ལ། ཚིག་དུམ་འདི་ལས་སྐུ་ན་གཞོན་ཞིང་གཟིགས་

རྒྱང་རིང་བའི་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་དོན་གི་ཕུགས་བསམ་དང་ཆོད་སེམས་སོགས་གསལ་པོར་མཚོན་ཡོད། 



ལེའུ་བརྒྱད་པ།  ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས།
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ཧིའི་དྲུང་ཡིག་བྱེད་མྱོང་ཞིང་། ནང་པའི་ཆོས་ལ་དད་ཞེན་དང་། བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

ལ་གུས་བརི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་ཀང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཚུངས་པར་བོད་

རྒྱའི་འབེལ་ཐག་ཉེ་རུ་གཏོང་བ་ལ་དགའ་མོས་དང་། ངས་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་སྦོང་བྱས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་

འབེལ་བ་ཡར་བསྐྱེད་ཡོང་བ་ལ་ཕན་ནུས་ཐོན་པའི་ཡིད་ཆེས་གནང་། དེར་མ་ཟད། ནན་ཅིན་

ཆབ་སྲིད་སོབ་ཆེན་དུ་ཁོ་བོར་དམིགས་བསལ་སོབ་མའི་གོ་བབ་བཀོད་སྒིག་ཀང་གནང་། ཁོ་

བོའི་སྦིན་བདག་ནི་གཙོ་འཛིན་ཅང་རེད།  

ང་ཚོ་ནན་ཅིན་དུ་བགྲོད་པའི་མཁའ་ལམ་ནི། ཁུན་མིང་(Kunming)67བར་དུ་འཕུར་

ལམ་མི་སོམས་པར་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་བརྒལ་དགོས་པ་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་ཉི་ཧོང་གིས་འབར་

མའི་བགྲོད་ལམ་བཀག་རེས་ཨ་རིའི་དམག་གིས་ཅང་ཅེ་ཧིའི་དཔུང་དམག་ལ་མཁོ་དངོས་སྐྱེལ་

འདྲེན་བྱེད་སའི་མཁའ་ལམ་དེ་རེད། མཁའ་ལམ་དེར་རླུང་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་གནམ་གཤིས་ཀི་

འགྱུར་ལོག་ལ་སྔོན་དཔག་བྱེད་མི་ཐུབ་པ། རླུང་འཕིན་གི་འབེལ་མཐུད་རང་དབང་དུ་མི་ཡོང་བ་

བཅས་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཡིན།

འཕུར་བསྐྱོད་དེ་ནི་མཐོ་རྒྱག་དམའ་རྒྱག་ཆེ་བ་ཞིག་སྟེ། ངེད་ཅག་ཧེ་ཁི་ཆིག་སྟོང་ཡས་

མས་ཀི་མཐོ་ཚད་ནས་གངས་རིའི་བར་གསེང་བརྒྱུད་དེ་འཕུར། གནམ་གྲུའི་ནང་རླུང་དབུགས་

སྟངས་འཛིན་ཀི་མཁོ་ཆས་དང་དྲོད་སྐྱེད་ཡོ་ཆས་མེད། ལུས་པོར་དྲོད་བསྐྱེད་པ་ལ་རང་ཉིད་

ཉལ་ཆས་ཀིས་བཏུམ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མ་བྱུང་། གནམ་གྲུའི་ནང་ང་དང་ལྷན་དུ་བོད་གཞུང་

གི་གཡུལ་རྒྱལ་ལེགས་འབུལ་སྐུ་ཚབ་དང་ནན་ཅིན་བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

གསར་པ་ཐུབ་བསྟན་བཟང་པོ། དེ་དག་གི་ལས་ཞབས་དང་ངའི་རོགས་པ་བཅས་བོད་རིགས་ཉི་

ཤུ་ལྷག་ཡོད།68 ངེད་ཅག་གི་སྐད་སྒྱུར་ཡེ་ཤེས་དར་རྒྱས་ནི། པེ་ཅིན་དུ་བཞུགས་པའི་༸གོང་ས་

67  རྒྱ་ནག་ལྷོ་ནུབ་ཁུལ་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁུན་མིང་ཞེས་སྟག་ཕུན་གི་<<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་

པོའི་ཤོག་ངོས་ ༢༢༡ ཏུ་གསལ།

68  སྟག་ཕུན་གི་<<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༢༢༢ ན། “ཛ་སག་རྣམ་གཉིས་

དང་། ལས་བྱ་རིམ་བཞི་ཁེ་སྨད་ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ། ལོ་ཙཱ་བ་ཡེ་ཤེས་དར་རྒྱས། ལས་ཚན་བྱང་དངོས་རྡོ་རེ་

དངོས་གྲུབ། ནན་ཅིང་དུ་བཅའ་བཞུགས་བོད་གཞུང་གི་དོན་གཅོད་གསར་པ་མཁན་ཆུང་ཐུབ་བསྟན་བཟང་པོ། 

རེ་མགྲོན་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་བརན། ལོ་ཙཱ་བ་བྱམས་པ་ངག་དབང་། ཛ་སག་ཁེ་སྨད་ཀི་ལམ་བདེ་དབྱངས་ལགས། 

དབྱིན་ཇིའི་སྐད་སྒྱུར་ས་འདུ་རིན་ཆེན། ཛ་སག་ཁེ་སྨད་ཀི་སྐུ་སེར་དྲུང་ཡིག་ཕ་ལྷ་དབང་ཕྱུག །སྐུའི་གཅེན་པོ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

110

དཀིལ་དུ་སྐྲ་རིང་བཞག་ཅིང་རྣ་རྒྱན་སོག་བྱིལ་བཏགས་པ་ནི་བདག་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་། ངའི་གཡས་སུ་

བཞེངས་པ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས། གཡོན་དུ་བཞེངས་པ་རྭ་སྒེང་བ་བང་གི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་སྟེ་

སྤི་ལོ་ 1945 ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་སྐབས་རྒྱ་གར་ཀ་ལིམ་པོང་དུའོ།།



ལེའུ་བརྒྱད་པ།  ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས།

111

བཅུ་གསུམ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཀི་ཚ་བོ་སྟེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལོ་མང་རིང་སོད་མྱོང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་པེ་ཅིན་

གི་རྒྱ་སྐད་ལ་བྱང་ཆ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པའི་ཁོངས་མི་རྒན་པ་རྣམས་ལ་འཕུར་ལམ་

དུ་མི་བདེ་བ་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་ཡང་། ང་ལ་མཚོན་ན། ན་སོ་གཞོན་ཞིང་འགྲུལ་བཞུད་པའི་ཁོད་

ཀི་ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་ཡིན་པས། སྤོ་སྣང་དང་ཤེས་འདོད་ཀི་ངར་ཤུགས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མ་

ཐུབ་པར་སེའུ་ཁུང་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་བརྒྱུགས་ཤིང་ཕི་རོལ་ཏུ་བལྟས་ནས་ཐམས་ཅད་དུས་

གཅིག་ལ་མིག་འོག་ཏུ་ལེན་འདོད་སྐྱེས། 

ཁུན་མིང་གི་གནམ་གཤིས་ལ་མཚོན་ན། ཚ་རླངས་འཕྱུར་བ་ལྟ་བུའི་ཀལ་ཀ་ཏའི་

གནམ་གཤིས་དང་མི་འདྲ་བར་སྤོ་སྣང་སྦིན་ཞིང་ཚ་གྲང་སོམས་པ་ཞིག་དང་། མི་རྣམས་ཀིས་

གོན་པ་ནི་གོན་ཆས་སྔོན་པོ་རེད། གནམ་ཐང་དུ་བབས་མ་ཐག་སྣེ་ལེན་པས་ངེད་ཅག་མིང་ངན་

ཀུན་ལ་གྲགས་པའི་ཡུ་ནན་གི་ཀྲུའུ་ཞི་ལུང་ཡུན་(Long Yun)གི་མགྲོན་ཁང་དུ་ཐད་ཀར་ཁིད། 

ཁོའི་གཞུང་འབེལ་གི་མིང་གནས་ནི་མཱ་པུའུ་ཧང་དང་མཚུངས་པར་ཀྲུའུ་ཞི་ཡིན་པ་ལས་ཡུལ་

བདག་དམག་སྤི་མ་རེད། མགྲོན་ཁང་དེར་འབྱོར་སྐབས་མགྲོན་བསུའི་གསོལ་ཚིགས་ནི་གྲ་

རྒྱས་ཤིང་། ཕེབས་བསུའི་གཏམ་བཤད་ནི་མཇུག་རོགས་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་། ཀལ་ཀ་ཏ་དང་

བསྡུར་ན་ཁུན་མིང་ལ་དེང་རབས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་ཙམ་མི་ཆེ་ཞིང་ཁང་བརེགས་མཐོན་པོ་ཡང་དེ་

ཙམ་མི་མང་། དམག་འཁྲུག་སྐབས་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ཟུར་འགའ་ཞིག་ལ་གཏོར་བཅོམ་ཡང་ཚབས་

ཆེན་ཕོག་འདུག་པ་མཐོང་། ཁོམ་སྲང་དུ་ཨ་རིའི་དམག་མི་མང་དུ་ཡོད་པ་མཐོང་བ་ལ་བརེན་

ནས། ས་གནས་དེ་ཉིད་སྔར་ཨ་རིའི་མཁོ་དངོས་དབོར་འདྲེན་གི་ས་ཚིགས་ཡིན་པར་གྲགས་པ་

དེ་དངོས་སུ་ར་འཕོད་པ་བྱུང་། 

ཟླ་བ་ 4 ཚེས་ 7 ཉིན་ངེད་ཅག་ནན་ཅིན་དུ་འབྱོར་སྐབས། གཙོ་འཛིན་ཅང་ཅེ་ཧི་དང་

ཁོང་གི་སྐུ་ལམ་གཉིས་དམག་འཁྲུག་སྐབས་ཀི་རྒྱལ་ས་ཁྲུང་ཆིན་དུ་བཞུགས་ཏེ་མུ་མཐུད་ཞི་

འཇགས་ཡོང་ཐབས་སུ་གྲོས་མོལ་གནང་བཞིན་ཡོད། དམག་འཁྲུག་མཇུག་རོགས་ནས་ཉི་ཧོང་

གི་དམག་དཔུང་ཕིར་འཐེན་བྱས་འཕལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་མན་ཇུའི་ས་གནས་མང་པོ་

ཞིག་བཙན་བཟུང་བྱས་ཤིང་། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བར་འདུམ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་དམར་

རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ། ཕན་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་བཅས་མི་ ༡༣ དང་ཛ་སག་རྣམ་གཉིས་ལ་གཡོག་གཉིས་རེ་

དང་། དེ་མིན་ཚང་མར་གཡོག་པོ་རེ་འཁིད་རྒྱུ་ཡོད་པས་ཁྱོན་བསོམས་མི་གྲངས་ ༢༨ ཡོད།”ཅེས་གསལ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

112

ནག་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཞི་འགྲིག་གྲོས་མོལ་ཡོང་བའི་སྐུལ་འདེད་བྱས། དམར་པོའི་ཕོགས་ཀི་

གྲོས་མོལ་མགོ་གཙོ་ནི་ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི་རེད། དེ་ནི་ངས་ཁོང་གི་མཚན་ཐོས་པ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། 

རེས་སུ་ཁོང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བོན་དང་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་ཡིད་ཆེས་གཙང་འགེལ་བྱ་སའི་རེས་

འཇུག་པར་གྱུར། 

ང་ཚོར་འཕལ་སེལ་གི་སྣེ་ལེན་གནང་མཁན་ནི་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་

ནན་ཅིན་གི་སྤི་ཁྱབ་གཉིས་རེད། ངེད་ཅག་གཞུང་གི་མགྲོན་ཁང་དུ་བཞག་ནས་གསོལ་ཚིགས་

གཟབ་རྒྱས་བཤམས་ཏེ། དམག་འཁྲུག་མཇུག་བསྡུས་རེས་ཀི་གནས་བབ་ངོ་སྤོད་དང་སྦྲགས་

གོ་མིན་ཏང་གཞུང་གིས་ཇི་ལྟར་གྲོང་ཁྱེར་གི་བདག་དབང་ཕིར་བངས་པའི་གནས་ཚུལ་འགྲེལ་

བཤད་གནང་། དུས་དེར་རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་གཏོང་བྱེད་རྒྱུར་ངང་སྒུག་བྱས་ནས་སོད་པའི་ཉི་ཧོང་

གི་དམག་མི་སྟོང་ཕག་དུ་མ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལམ་བཟོ་དང་གནམ་ཐང་བསྐྱར་བཟོའི་ལས་གནས་

སུ་བཏང་ཡོད།

ནན་ཅིན་ནི་མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཐོག་མའི་དུས་སྐབས་ཀི་རྒྱལ་ས་རེད་ལ། སྐབས་དེར་

ཡང་སྔོན་གི་གོང་མའི་རེས་ཤུལ་ཅུང་ཙམ་ལྷག་ཡོད། དེ་ཡང་རིག་གང་མཐུག་པའི་གྲོང་ཁྱེར་

གི་ལགས་རི་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་གཞུང་ལམ། བརེགས་རིམ་གཉིས་གསུམ་ཅན་གི་ཁང་པ་བཅས་

ནི་ཧ་ཅང་ཡིད་འགྲོ་བ་ཞིག་རེད། ནན་ཅིན་དུ་དབྱར་གཞུང་ཚ་བ་ཆེ་ཡང་དཔིད་དུས་ཀི་གནམ་

གཤིས་ནི་ཤིན་ཏུ་ལེགས། ངེད་ཅག་གིས་དེའུ་འབུར་སྟེང་བཞེངས་པའི་སུན་ཡ་ཞན་(Sun 

Yat-sen)69གི་དྲན་རེན་རྡོ་རིང་ལ་ལྟ་སྐོར་དང་ཉེ་ཁུལ་གི་དགོན་པར་གནས་མཇལ་ཞུས། དེ་

དང་མཚུངས་པར་ཧང་ཧའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡང་ལྟ་སྐོར་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ནང་པའི་གནས་རི་བཞིའི་

70ཡ་གལ་ཧང་ཀྲུའུ་ནན་ཧའི་ཕུ་ཐུའོ་ཧན་(Putuoshan)ལ་རི་འཛེགས་ཀང་བྱས། དེ་གའི་

དགོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་རྣམས་བདག་མེད་རིང་གོག་ཏུ་ལུས་ཏེ་ཉམ་ང་བར་གྱུར་ཡོད་ཀང་། དེ་

69  འདི་ནི་སུན་ཀྲུང་ཧན་གི་མིང་གཞན་ཏེ། ཁོང་གིས་ལོ་བཅུ་བདུན་ཐོག་ཧོང་ཀོང་དུ་ཨ་རིའི་མི་སེར་

ཞིའུ་ཅཱ་ལིའུ་ཞེས་པའི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་དེའི་དྲུང་ནས་དབྱིན་སྐད་སྦངས་སྐབས་མིང་དེ་ལྟར་དུ་འབོད་མགོ་

བཙུགས་པར་བཤད། 

70  གནས་ཆེན་བཞི་ནི། ཝུ་ཐའི་ཧན་ཏེ་རི་བོ་རེ་ལྔ་དང་། ཕུ་ཐའོ་ཧན་ཏེ་པོ་ཏ་ལ། ཨོ་མེ་ཧན་ཏེ་གང་ཆེན་

འགིང་རི། ཅུའུ་ཧྭ་ཧན་བཅས་སོ།།



ལེའུ་བརྒྱད་པ།  ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས།
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གའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཆེད་གཏོང་གནང་བའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་

ལ་དགའ་སྤོས་འཚམས་འདྲི་གནང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡང་བྱ་དངོས་ཡོད་ཚད་སྔར་མཐོང་མ་མྱོང་ཞིང་

མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཏུ་སྣང་བར་བརེན། ང་སར་ཡང་དགའ་སྣང་དང་ངར་སེམས་ཀི་ཚོར་བའི་ཀོང་དུ་

ཁིད། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་བོད་དང་མི་འདྲ་ཞིང་དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་ཕན་ཚུན་མི་མཚུངས། འོན་

ཀང་ང་ལ་མཚོན་ན། རྒྱ་ནག་ནི་གོམས་ས་བ་ཞིག་རེད། ངས་རྒྱ་སྐད་ཤེས་ཤིང་ང་རྒྱ་ཟས་ལ་

ཡང་དགའ་བས། ནན་ཅིན་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་ནས་སྐྱིད་སྣང་བྱུང་ལ། མི་ཚེ་ཧིལ་པོར་རྒྱ་ཟས་ལ་

ཧ་ཅང་དགའ་བའི་མགོ་འཛུགས་ས་ཡང་ནན་ཅིན་རེད། ངས་རྒྱ་སྐད་བཤད་ཤེས་པ་དེས་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་སྲིད་འཛིན་ནས་ཚོང་ཁང་གི་བདག་པོ་དང་སྲང་ལམ་གི་མི་ཕལ་པའི་བར་གི་སྐྱེ་བོ་དྲག་

ཞན་བར་མ་མཐའ་དག་ལ་འབེལ་འདྲིས་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཆེན་པོ་བསྐྲུན། ཁོ་བོ་གྲལ་རིམ་

གི་གནས་བབ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྒྱ་རིགས་ཀུན་ལ་མཐུན་ལམ་ལེགས་པར་མ་ཟད། དེ་དག་གིས་

ཀང་ངའི་སེམས་སུ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་བཞག་ཡོད།  

ངས་གཙོ་འཛིན་ཅང་ཅེ་ཧི་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ལམ་གཉིས་ལ་ཐོག་མར་མཇལ་འཕད་ཞུས་

པ་ནི། སྤི་ལོ་ 1946 ཟླ་བ་ 5 པའི་ཚེས་ཤར་ལ་ནན་ཅིན་དུ་ཕིར་ཕེབས་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་

བར་བོད་གཞུང་གི་གཡུལ་རྒྱལ་ལེགས་འབུལ་སྐུ་ཚབ་ལ་གསོལ་ཚིགས་དྲངས་པའི་སྐབས་དེ་

རེད། གསོལ་མགྲོན་དུ་ཕེབས་པའི་ཁོད་ནས་ང་ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་ཡིན་པའི་ཁར། བོད་གཞུང་སྐུ་

ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁོངས་མི་ཙམ་ཡང་མིན་ན་ཡང་། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་མཆེད་ཡིན་

སྟབས་ཆེ་མཐོང་གནང་སྟེ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོའི་གོ་བབ་ཐོབ། དུས་ཚོད་རིམ་སོང་གིས་རྒྱ་ནག་

གི་གཙོ་འཛིན་ཅང་སྟེང་ཞལ་གཉིས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བར་གྱུར་ཅིང་དེ་དག་གིས་ཀང་རང་གི་

བུ་ཕྲུག་ལྟར་ང་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་། དེ་ལྟར་ང་ཡང་ཡང་གཙོ་འཛིན་ཅང་གི་གཟིམ་ཤག་

ཏུ་བསྐྱོད་དེ་གཟའ་མཇུག་གི་དུས་སྐབས་སུ་དགོང་ཟས་ལ་ལྷན་དུ་རོལ། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀིས་

འགྱུར་ལོག་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་རག་ཏུ་ང་ལ་ཤ་ཚ་དང་བརེ་བ་ཆེན་པོས་སྣེ་ལེན་གནང་། ཅང་

སྟེང་ཞལ་གཉིས་ཀིས་གཤམ་འོག་གི་ལས་བྱེད་ལ་གཟིགས་རོག་གང་ལེགས་གནང་བ་དེར་ང་

རག་ཏུ་ཧང་སངས་པར་གྱུར། ཁོང་གཉིས་ཀིས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ནི་རྒྱས་སྤོས་གཏན་ནས་

མེད་པ་ཞིག་སྟེ། དགོང་ཟས་ལ་མཚོན་ནའང་། ཟས་སྣ་གཅིག་གམ་གཉིས་ཙམ་ལས་མེད་པའི་

ཆེས་སྟབས་བདེ་ཞིག་རེད། ཅང་སྐུ་ལམ་ནི། སེག་ཉམས་ཆེ་ཞིང་རང་ཚུགས་ཐུབ་པ་དང་། རག་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཏུ་ཉམས་བཟོ་དོད་པའི་ན་བཟའ་གོན་མཁན་གི་བུད་མེད་ཅིག་རེད། ཁོང་ལ་ཨ་རིའི་སོབ་སྦོང་

ཐོབ་ཡོད་པར་བརེན། རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་ངོ་བོའི་ཐོག་ཨ་རིར་ཕེབས་ཏེ་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་

གཏུགས་དང་། དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་བོན་ཆུར་ཆིའིལ་(Churchill)དང་ཨུ་རུ་སུའི་སི་ཏ་ལིན་(Sta-

lin)སོགས་འཛམ་གིང་གི་དབུ་ཁིད་གཞན་དང་མཇལ་འཕད་གནང་སྟེ། རང་གི་སྐུ་ཟླ་ཅང་ཅེ་ཧི་

ལ་ཕག་རོགས་བ་ན་མེད་པ་ཞུས།

གཙོ་འཛིན་ཅང་ནི་ངའི་སྦིན་བདག་གཏོང་ཕོད་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་ང་རྒྱ་ནག་

ཏུ་སོད་པའི་དམིགས་དོན་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པ་ལ་རྒྱུན་ལན་གི་གནང་སོ་ལས་བརྒལ་བའི་ཕག་

རོགས་དམིགས་བསལ་གནང་། ཁོང་གིས་ངའི་འཚོ་སོད་ཀི་འགྲོ་གྲོན་ཡོད་ཚད་ནར་གཏོང་

གནང་བའི་ཁར། ཟླ་རེར་ལག་དངུལ་སྣོན་མ་གནང་སྟེ་རྒྱས་སྤོས་ཆེ་བའི་འཚོ་བ་ཡང་སྐྱེལ་

དུ་བཅུག །དེ་ལ་ཁོང་གིས་ཐོག་མར་ཞབས་གཡོག་ཚོར་མངགས་བཅོལ་གནང་སྟེ་ཉལ་ཁང་

ཅང་ཅེ་ཧི་སྟེང་ཞལ་གཉིས་ནས་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་གསོལ་སྟོན་བཤམས་པ་སྟེ། 

ཞལ་མར་འཁོར་བའི་དཀིལ་དུ་བཞུགས་པ་ཅང་སྟེང་ཞལ་གཉིས་དང་། 

ཅང་གི་གཡོན་གི་མཐར་ཡོད་པ་ནི་བདག་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་བོ།།



ལེའུ་བརྒྱད་པ།  ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས།
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གསུམ་ཡོད་པའི་སྤོ་སྣང་ཅན་གི་སོད་ཁང་དང་། ཟ་མ་གཡོས་སྦོར་བྱེད་མཁན་གི་མ་བྱན། 

ཁྱིམ་གི་ལས་གཡོག་པ། འགྲོ་འོང་སྟབས་བདེ་ཡོང་སད་རླངས་འཁོར་སོགས་གནང་བར་མ་

ཟད། ངས་རླངས་འཁོར་སྐོར་གཏོང་མ་ཤེས་ཀི་བར་དུ་སེར་སྤོད་ཁ་ལོ་བ་ཞིག་ཀང་བཀོད་སྒིག་

གནང་། གཞན་ཡང་གཙོ་འཛིན་ཅང་གིས། ནན་ཅིན་ཆབ་སྲིད་སོབ་ཆེན་གི་འགན་འཛིན་འབུམ་

རམས་པ་གུ་ཡུ་ཞིའུ་(Gu Yuxiu)ངའི་སོབ་སྦོང་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་མཁན་དུ་ཆེད་བསྐོས་

གནང་། འབུམ་རམས་པ་གུ་ནི། ཨ་རིའི་མངའ་སེ་མ་སེ་ཆོ་སེ་ཚི་འཕྲུལ་རིག་སོབ་གིང་(Mas-

sachusetts Institute of Technology)ནས་བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས་ལ་ཆེད་སྦོང་གནང་བ་

ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་གཙུག་ལག་སེ་ཁོངས་ནས་ང་སེར་ལ་སོབ་ཚན་དྲུག་ཆེད་འཁིད་གནང་

མཁན་གི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་དྲུག་ཆེད་འཛུགས་ཀིས་བདག་སྐྱོང་གནང་། སོབ་ཚན་དེ་དག་ནི་

རྒྱ་ནག་ལོ་རྒྱུས་དང་འཛམ་གིང་ལོ་རྒྱུས། རོམ་རིག་དང་ས་རྒྱུས། རིས་རིག་དང་རོལ་དབྱངས་

བཅས་རེད། དེ་ལྟར་ཉིན་རེ་བཞིན་དགོང་ཞོགས་གཉིས་ལ། ང་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཟུར་

འཛུགས་གནང་བའི་འཛིན་ཁང་དུ་སོང་སྟེ་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་དེ་དག་གི་དྲུང་ནས་སོབ་ཁིད་ཞུས། 

དེར་མ་ཟད། དུས་རྒྱུན་སོབ་ཆེན་གི་སོབ་མ་གཞན་དང་ལྷན་དུ་ཡང་སོབ་ཁིད་ལ་ཉན།71 སོབ་མ་

དེ་དག་གི་ཁོད་ནས་མང་ཙམ་ཞིག་ནི་ངའི་གྲོགས་པོ་བཟང་པོར་གྱུར། 

དམག་སྤི་ཆེན་མོ་ཅང་སྟེང་ཞལ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་ང་རང་སེར་གི་སོབ་སྦོང་དང་

འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་བོད་ཀི་མ་འོངས་པའི་ཐད་ལ་གེང་མོལ་ཞུས་པ་ཙམ་ལས་སྲིད་དོན་

གི་གྲོས་མོལ་གཏན་ནས་མ་ཞུས། ཁོང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་ནི་ཕིས་སུ་དམར་ཤོག་

པ་ཚོས་བཤད་པའི་བཅོས་སྒྲུང་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་དམར་ཤོག་པ་ཚོས་བོད་ནི་

ཡོན་རྒྱལ་རབས་(Yuan dynasty)ཀི་སྐབས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་པ་

ཅག་ནི་བོད་ལོངས་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པའི་འོག་ནས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་མཁན་ཙམ་

ཞིག་ལས་གཞན་མིན་ཚུལ་གི་རོད་གེང་བྱེད། འོན་ཀང་། ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་བོད་ཁམས་དེ་ཉིད་

71  དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གིས་<<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>ཏུ། “ལྷ་སྲས་མཆོག་སྐུ་གཟུགས་རིང་ལ་གྲུང་

ཤ་དོད་ཅིང་བརིད་ཉམས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་མངོན་བཞིན་”ཞེས་དང། “སོབ་ཚན་གཙོ་ཆེ་རྒྱ་ཡིག་དང། དེ་ནས་

རིམ་བཞིན་ཆབ་སྲིད། ལོ་རྒྱུས། དཔལ་འབྱོར། སྤི་ཚོགས་རིག་པ། དངོས་ཁམས་རྒྱུན་ཤེས། རིས་རིག །རྒྱུན་

མཁོའི་ཤེས་རིག །དབྱིན་ཇི་སོགས་ཀི་སོབ་གཉེར་སྣེ་མང་གནང་བཞེས་མཛད་པ་རེད་”ཅེས་སོབ་ཚན་སྤིའི་

ཚུལ་ལུགས་གསུངས།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར་མྱོང་ཚུལ་ཞིག་གཏན་ནས་མི་གསུང་། བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་ཅང་

གི་ལྟ་ཚུལ་ནི་སུན་ཡ་ཞན་ནམ་སུན་ཀྲུང་ཧན་གི་མི་རིགས་རིང་ལུགས་དང་དམངས་དབང་རིང་

ལུགས་དང་དམངས་འཚོ་རིང་ལུགས་ཏེ་“དམངས་གསུམ་རིང་ལུགས་”དང་། རྒྱ་དང་ཁ་ཆེ་

དང་མན་ཇུ་དང་སོག་པོ་དང་བོད་པ་བཅས་མི་རིགས་ལྔ་ག་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་འོག་

ཏུ་འཛུད་ཐབས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཏེ་“རིགས་ལྔའི་སྤི་མཐུན་”72ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དེ་

ཡང་མི་རིགས་ལྔ་པོ་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་ཐོབ་ཐང་དང་ཁེ་དབང་འདྲ་

མཚུངས་འོག་མཉམ་གནས་བྱེད་མིན་རང་དབང་ཡིན་དགོས་པ་ནི་སྐུ་ཞབས་སུན་ཀྲུང་ཧན་གི་

ལྟ་ཚུལ་རེད།

ཅང་ཅེ་ཧི་ཡང་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་མུ་མཐུད་རང་བཙན་དུ་གནས་པ་ལ་མ་སྐུལ་

དང་བངས་ཀིས་ཐུགས་འདོད་གནང་མཁན་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་ཁོང་གིས་གལ་ཏེ་བོད་ཀིས། ཕན་

གི་སྲི་ཞུ་རམ་འདེགས་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འོག་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

ཐེ་གཏོགས་བཤུ་གཞོགས་མེད་པར་མུ་མཐུད་རང་བཙན་དུ་གནས་པར་འདོད་ན་དེ་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་ངེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས། ཡང་ཁོང་གིས། བོད་རྒྱ་གཉིས་དུས་རག་ཏུ་འབེལ་ལམ་

ཟབ་མོའི་ངང་གནས་ཤིང་བོད་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ལྟག་སོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང་། ངའི་གཅུང་པོ་༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་དང་ངེད་གཉིས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཚུལ་སོགས་ཀང་གསུངས། དེ་དང་

ཆབས་ཅིག་གཙོ་འཛིན་ཅང་གིས། དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་གཞུང་ཨ་མ་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ཐེ་བའི་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གིས་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་བོད་ལ་བཤུ་གཞོགས་གཏོང་སྲིད་སམ་སྟེ་ཐུགས་

ཁལ་དང་། བོད་ཀི་སྐུ་དྲག་འགའ་ཞིག་དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་འཕྲུལ་གི་འོག་ཏུ་ཚུད་ཟིན་པའི་ཐུགས་

72  “རིགས་ལྔའི་སྤི་མཐུན་”ཞེས་པ་དེ་སུན་ཡ་ཞན་ནམ་སུན་ཀྲུང་ཧན་གིས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་

འཛུགས་སྐབས་ཀི་ཐོག་མའི་ཆབ་སྲིད་ཀི་འབོད་སྒ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་ལ། དེའི་དོན་ནི་ཀྲུང་གོའི་མི་

རིགས་ཆེན་པོ་ལྔ་པོ་དེ་འདྲ་མཉམ་ཐོབ་དབང་གཅིག་མཚུངས་འོག་འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ར་

དོན་ནམ་འབོད་སྒ་དེ་ལ་གཞིར་བཞག་གིས་རྒྱ་རིགས་མཚོན་བྱེད་དུ་མདོག་དམར་པོ་དང་། མན་ཇུའི་མི་རིགས་

མཚོན་བྱེད་དུ་མདོག་སེར་པོ། སོག་རིགས་མཚོན་བྱེད་དུ་མདོག་སྔོན་པོ། ཁ་ཆེ་མི་རིགས་མཚོན་བྱེད་དུ་

མདོག་དཀར་པོ། བོད་རིགས་མཚོན་བྱེད་དུ་མདོག་ནག་པོ་བཅས་བཀོད་དེ་རྒྱལ་དར་ཞིག་བཟོས་ཤིང་། ས་

གནས་གང་ཞིག་ཏུ་ཆབ་སྲིད་ཀི་གནད་དོན་བྱུང་ཚེ་ཕིའི་ཐེ་གཏོགས་དང་ལེན་མི་བྱེད་པར་ནང་ཁུལ་ནས་ཐག་

གཅོད་བྱེད་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་ཡོད་པར་བཤད།



ལེའུ་བརྒྱད་པ།  ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས།
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དོགས་ཀང་གནང་།

ཡང་གཙོ་འཛིན་ཅང་གིས། ང་བོད་དུ་ཕིར་ལོག་སྐབས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་ངེས་

སམ་སྟེ། རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཟབ་ནན་ཆེན་པོས་ཆེད་སྦོང་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་དྲག་པོ་

གནང་། དེར་བརེན། ངས་གནའ་བོའི་ཞ་དང་ཀྲོའུ་རྒྱལ་རབས་ནས། ཆིང་རྒྱལ་རབས་མཇུག་

བསྒིལ་ཏེ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་མགོ་སྟོད་དུ་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གསར་འཛུགས་མ་བྱས་པའི་

བར་གི་རྒྱ་ནག་གི་གནའ་དེང་གཉིས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སོབ་སྦོང་ཞིབ་ཚགས་བྱས། སྐབས་དེར། 

གལ་ཆེ་ཞིང་སུས་ཀང་གསུབ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ངས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ནི། མི་

ལོ་སྟོང་ཕག་ལྔ་ཙམ་གི་རིང་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་གཏན་ནས་འགྱུར་མ་མྱོང་བ་དེ་རེད། 

དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར་མྱོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་

བཀོད་མེད་ལ། རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་རིག་པ་བ་སུས་ཀང་དེ་ལ་རོད་ལེན་བྱས་མེད། དེའི་རེས་

ནས་ཀང་དེ་ལས་གཞན་གནད་དོན་གང་ཡང་ངས་ཤེས་རོགས་མ་བྱུང་།   

ངས་འཛམ་གིང་ལོ་རྒྱུས་ལ་སོབ་གཉེར་བྱས་པ་དེས། རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལྟ་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ་ཞིག་བསྐྱེད་པར་མ་ཟད། ལེགས་བཅོས་བྱེད་ཚུལ་ལ་བསམ་གཞིག་བྱེད་པར་ཡང་

སྐུལ་འདེད་དྲག་པོ་བྱས། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ལིན་ཁོན་(Lincoln)གིས་ཨ་རིའི་

ནང་ཁུལ་གི་དམག་འཁྲུག་སྐབས་73བན་གཡོག་ལ་རང་དབང་སྤད་པ་དེར་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་

བྱུང་། དེ་ལ་བརེན་ནས། བོད་ཀི་གཞིས་ཀའི་གནས་སྟངས་ཐོག་བསམ་གཞིག་མི་བྱ་ཀ་མེད་

དུ་གྱུར། དེ་ཡང་བོད་ཀི་གཞིས་ཀ་རྣམས་བན་གཡོག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གཏན་ནས་མ་མཐོང་

ཡང་དེ་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་ཞིག་ངེས་པར་མཁོ་བ་ངས་ཤེས། གཞན་ཡང་ངས་ཧ་རན་

སིའི་གསར་བརེ་སྣེ་འཁིད་པ་ན་པོ་ལེའོན་(Napoleon)དང་ཧ་རན་སིའི་གསར་བརེ་ཆེན་མོ། 

འཇར་མན་གི་མེ་ཊིར་ནིས་ཁི་(Metternich)དང་ཁོང་གི་ཕི་འབེལ་ལས་དོན། ཨི་ཊ་ལིའི་ག་རི་

བྷལ་ཌི་(Garibaldi)དང་ཁོང་གི་སྟོད་གོས་དམར་པོའི་ལས་འགུལ། དབྱིན་ཇིའི་གྲོས་ཚོགས་

73  ཨ་རིའི་ནང་ཁུལ་དམག་འཁྲུག་ནི། སྤི་ལོ་ 1861 ནས་ 1865 བར་ཨ་རིའི་བྱང་དང་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་

མངའ་སེ་དག་གི་བར་དུ་བན་གཡོག་ལམ་ལུགས་ར་མེད་བཟོ་མིན་སོགས་ཀི་ཐད་མི་མཐུན་པ་བྱུང་སྟེ་གཡུལ་

བཤམས་པ་ཞིག་སྟེ། སྲིད་འཛིན་ལིན་ཁོན་(1809-1865)གིས་སྤི་ལོ་ 1863 ལོར་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་

གནང་བ་སོགས་ལ་བརེན་ནས་བན་གཡོག་ས་ཡ་བཞི་ཙམ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་བྱས། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཀི་འཕེལ་རིམ་སོགས་ཡོ་རོབ་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀང་ཅུང་ཟད་སྦངས། ཉི་ཧོང་གི་མེའི་ཇི་བསྐྱར་གསོ་

(Meiji restoration)ཡིས་ངའི་སེམས་དྲངས་ཤིང་། ཉི་ཧོང་གོང་མས་ཨ་རིའི་མཚོ་དམག་

སྤི་ཁྱབ་ཕེའེ་རེ་(Admiral Perry)རང་གི་སོ་རར་འབྱོར་ཏེ་སོ་བརྡུངས་པ་ལ་ཐོག་མར་འགོག་

རྒོལ་དང་། མཇུག་མཐར་ཕི་ཕོགས་སུ་ཚོང་སོ་ཕེ་སྟེ་དེང་སྲོལ་དང་ཡར་རྒྱས་ཀི་དུས་སྐབས་

གསར་པ་ཞིག་མགོ་འཛུགས་གནང་བའི་ཚུལ་དེར་ང་ཤིན་ཏུ་དགའ། གཞན་ཡང་འཛམ་གིང་

དམག་ཆེན་དང་པོ་དང་ཨུ་རུ་སུའི་གསར་བརེ། འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ། བདག་ཉིད་

ཆེན་པོ་གཱན་དྷི་དང་ཁོང་གི་འཚེ་བ་མེད་པའི་འགོག་རྒོལ་ལས་འགུལ་བཅས་ལ་ཡང་ངས་སོབ་

སྦོང་བྱས། 

ངས་རྒྱ་གར་གི་ས་ཐོག་ཏུ་གོམ་པ་དང་པོ་སོས་མ་ཐག་པ་ནས་རང་ཡུལ་བོད་ཁམས་

དེ་རེས་ལུས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་ཤེས་ལ། རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་སྦོང་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་རང་ཉིད་

ཀི་བསམ་ཚུལ་དེར་ངེས་ཤེས་གཏིང་ནས་རེད། ངས་རྒྱལ་ཁབ་ཤིན་ཏུ་མང་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་

བོད་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་གཉིས་བསྡུར་ཏེ་བལྟས་པ་ན། ད་གཟོད་བོད་ཀི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་དེ་

མི་རིགས་གཞན་དང་གཏན་ནས་མཉམ་གཤིབ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་འགྲོ་ལུགས་ཐབས་སྡུག་ཅིག་

ཏུ་མཐོང་། དེ་ཡང་བོད་ཀི་གཞུང་སྲོལ་དང་ས་བདག་གི་རྣམ་པ། ཁིམས་དང་འཛིན་སྐྱོང་། སོ་

ནམ་དང་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་བཅས་ཐམས་ཅད་གནའ་སྲོལ་ཙམ་དུ་ལུས་ཡོད་ལ། རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་དུ་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀི་ལམ་ལུགས་རིང་པ་རྣམས་འཐོར་ཞིག་ཏུ་སོང་སྟེ་གཞུང་སྲོལ་

གསར་པ་བཙུགས་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་། བོད་མིས་ཕན་ནུས་བལ་བའི་ལམ་ལུགས་རིང་པ་དེ་

ཉིད་མཁེགས་འཛིན་བྱས་ཏེ་བསད་ཡོད། ངེད་ཅག་ལ་གཞུང་ལམ་དང་ཁ་པར་དང་ཚགས་ཤོག་

མེད་ལ། ཕི་འབེལ་ཡང་གཏན་ནས་མེད་པས་ཕི་ཕོགས་སུ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་ཤེས་ཐབས་

ག་ལ་ཡོད། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཚང་མས་འདྲ་མཉམ་དང་ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་དང་འབངས་ཀི་ཐོབ་ཐང་

བཅས་གེང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། བོད་དུ་ནི་གཱན་དྷིའི་ལུགས་ཀི་འཚེ་བ་བལ་བའི་འགོག་རྒོལ་

ལས་འགུལ་ལྟ་བུ་གོ་རྒྱུ་མེད་ལ། སྨྲ་བརོད་རང་དབང་དང་འགྲོ་སྐྱོད་རང་དབང་། བསམ་བོ་རང་

དབང་། དེ་བཞིན་སུན་ཡ་ཞན་གི་“དམངས་གསུམ་རིང་ལུགས་”སོགས་ལ་གེང་སོང་ཙམ་ཡང་

བྱེད་མཁན་མེད།  

ང་འབུམ་རམས་པ་འདས་པོ་སུན་ཡ་ཞན་གི་“དམངས་གསུམ་རིང་ལུགས་”ལ་མོས་
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པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། འདུ་ཤེས་དེ་དག་བོད་དུ་གོ་རྒྱུ་མེད་ལ། བཀའ་ཤག་གིས་གནང་བ་ནི་མི་དམངས་

ལ་བཙན་བཀའ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། མི་དམངས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ནི་མགོ་བོ་རྨོངས་ཏེ་སྔར་བཞིན་ཅི་

གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། ངའི་སེམས་སུ་བཟློག་མེད་དུ་ཤར་བ་ནི། བོད་དང་བོད་མི་

རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་འཚོ་གནས་བྱེད་དགོས་ན་བཅོས་བསྒྱུར་དང་དེང་རབས་ཀི་སྲོལ་གཉིས་

ཏེ། སྔར་གི་སྲིད་ལུགས་རིང་པ་དོར་ཏེ་དམངས་གཙོའི་རྣམ་པ་ཆེ་བའི་གཞུང་གསར་པ་ཞིག་

འཛུགས་དགོས་པ་དེ་རེད། ངས་མཐོང་འདོད་པ་ནི་ཕ་ཤུལ་བུ་འཇགས་ཀི་སྐུ་དྲག་ལམ་ལུགས་

ར་མེད་དུ་བཏང་སྟེ་དེ་དག་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་གཞིས་ཀ་རྣམས་སོ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། ངས་

རེ་སྒུག་བྱས་པ་ནི་གཞིས་ཀའི་ཁེ་འབབ་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་སྲོལ་རིང་པ་དེ་

ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་ནས་གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ལས་ཕོགས་སྤོད་པའི་ལམ་སྲོལ་གསར་པ་

ཞིག་རྒྱུན་འཇགས་སུ་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

གཞན་ཡང་ངས། བོད་ཀི་ཤེས་ཡོན་ལམ་སྲོལ་ལ་གཞི་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་བཅོས་

སྒིག་བྱས་ཏེ། བོད་རིགས་སེར་སྐྱ་དབྱེར་མེད་ཀིས་རང་བྱུང་འབྱུང་ཁམས་དང་སྤི་ཚོགས་

བདག་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་ངའི་འཇིབ་འཁོར་ཏེ་རྒྱ་ནག་ནན་ཅིན་དུའོ།།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཚན་རིག །འཛམ་གིང་ལོ་རྒྱུས། ཕི་རྒྱལ་གི་སྐད་ཡིག་སོགས་ལ་སོབ་སྦོང་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏུ་

བསྒྱུར་དགོས་པར་མཐོང་། དེ་ལྟ་བུའི་འགྱུར་བ་ཞིག་མ་བྱུང་ཕིན། བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་

འདི་མུ་མཐུད་དུ་གནས་ཐབས་མེད་སམ། [ངས་དེ་ལྟར་དབྱེ་ཞིབ་དང་བསམ་གཞིག་]བྱས་ན་

ཡང་། ཁོ་བོ་རང་ཉིད་ནི་གཟབ་ནན་ཅན་གི་སོབ་མ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། ངས་གཟའ་མཇུག་

དང་གུང་གསེང་གི་སྐབས་རྣམས་སུ་སོབ་གྲོགས་ཚོ་ཟ་ཁང་ཇ་ཁང་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲོལ་རྒྱུན་

ཟློས་གར་ཁང་སོགས་སུ་ཁིད་དེ་རང་སྣང་གང་སྐྱིད་དང་། གཙོ་འཛིན་ཅང་གིས་གཏོང་ཕོད་

ཆེན་པོས་གནང་བའི་ལག་དངུལ་ཚང་མ་ཕངས་མེད་དུ་བཏང་ནས་རྒྱས་སྤོས་ཅན་གི་འཚོ་བར་

རོལ། གལ་ཏེ་སོབ་སྦོང་ལ་འབད་པ་མང་ཙམ་བསྟེན་ཡོད་ན། ཕལ་ཆེར་ངས་འབུམ་རམས་པའི་

ལག་འཁྱེར་བངས་ནས་མཁས་གྲས་ཀི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དེ་ལྟར་མ་བྱས་

པས། ད་ལྟ་ངས་རང་ཉིད་ཕེད་ཙམ་ལས་མ་སྨིན་པའི་ཤེས་ཡོན་པ་ཉི་ཚེ་བ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། དེ་

ལྟ་ན་ཡང་། ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་སྦོང་ལ་མ་སོང་བར་བོད་དུ་བསད་ཡོད་ན། མུ་མཐུད་གཞིས་

ཀའི་ཡོང་འབབ་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བའི་སྐུ་དྲག་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀི་བུ་ཕྲུག་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་

མཚུངས་པར་བག་མེད་ཀི་འཚོ་བར་རོལ་ཅིང་ལོག་རྔན་ལ་རྔམ་པའི་གཞུང་ཞབས་ཕན་ཐོགས་

བལ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ངེས་ཡིན།

ངས་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་པའི་ཤེས་ཡོན་ལ་བསམས་ནས། གཙོ་བོ་གཙོ་འཛིན་ཅང་གིས་

ང་ལྟ་བུ་རྒོད་ལ་ཤོར་བའི་བོད་ཕྲུག་ཅིག་འདུལ་སྦོང་བྱེད་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆེས་གནང་བའི་བཀའ་

དྲིན་རག་ཏུ་ཚོར་བཞིན་ཡོད་ལ། དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་པར། ལྷག་བསམ་ཆེ་ཞིང་རང་གཅེས་

ཀི་འདུ་ཤེས་བལ་བའི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀིས་ང་ལྟ་བུའི་དམུ་རྒོད་ཅིག་ལ་སོབ་ཁིད་གནང་བའི་

བཀའ་དྲིན་ཡང་སེམས་གཏིང་ནས་ཚོར། ཁོང་ཚོས་བདག་ལ། མི་ལ་ཆོད་སེམས་ལན་གྱུར་

ན། །མི་འགྲུབ་བྱ་བ་གཅིག་ཀང་མེད།། ཅེས་བསབ་བྱ་དང་། སེམས་ཤུགས་མ་དོར་བར་མུ་

མཐུད་བརོན་འགྲུས་བྱེད་དགོས་ཞེས་ལམ་སྟོན་གནང་སྟེ་སོབ་ཁིད་གནང་བ་དེས་ངའི་སེམས་

སུ་ཡལ་དུ་མེད་པའི་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་བཞག་ཡོད། ད་ལྟ་ལེགས་ཉེས་འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔོད་

ཕན་ཙམ་ཡོད་པ་འདི་སོབ་དཔོན་དེ་དག་གི་དྲུང་ནས་སྦངས་པའི་ཤེས་ཡོན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་

བ་ཡིན་པས། དེ་དག་གི་སྐུ་དྲིན་ནི་བསྟོད་བསྔགས་ཙམ་དང་བཀའ་དྲིན་ཚོར་བ་ཙམ་གིས་

འཇལ་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན། 
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ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་མ་སོང་གོང་། དམར་པོའི་ལམ་ལུགས་ཞེས་པ་ཞིག་གཏན་ནས་གོ་མ་

མྱོང་ཡང་ནན་ཅིན་དུ་འབྱོར་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་རིམ་གིས་རྒྱུས་ལོན་བྱས། རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་ལ་མཚོན་ན། མི་ལོ་བརྒྱད་ཀི་རིང་རི་པིན་གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དེས་བསམ་ཡུལ་

ལས་འདས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་ཅིང་། ཁྱིམ་ཚང་གི་འཚོ་བ་དང་མི་སེར་གི་མི་ཚེ་གཉིས་

ཀར་གནམ་ས་གོ་ལོག་པ་ལྟ་བུའི་འཕོ་འགྱུར་ཆེན་པོ་ཐེབས། མི་མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་སར་

གསོ་དཀའ་བའི་དབུལ་ཕོངས་ཀི་གནས་སུ་ལུས། དམག་འཐབ་མཇུག་རོགས་རེས། གོ་མིན་

ཏང་གིས་ཟིང་ཆ་ཞོད་འཇགས་བྱས་ཏེ་སྔར་གི་སྒིག་སྲོལ་སར་གསོ་དང་། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་

གཙང་བཟོ་བྱས་ནས་རྒྱུ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་ཐུབ་སམ་སྟེ་མི་དམངས་ཀིས་ཅང་ཅེ་ཧི་

ལ་རེ་བ་ཆེས་ཆེར་ཞུས། དེ་ལྟར་མི་དམངས་བྱིངས་ཀིས་དྲང་ཚུགས་ལན་པའི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་

བྱུང་ན་སམ་པའི་རེ་བ་བྱས་ཀང་། མང་པོ་ཞིག་ལ་བོ་ཕམ་ཡང་བྱུང་ཡོད། 

སྐབས་དེར་མི་རྣམས་ཀིས། ཅང་ཚང་དང་ཅན་ཚང་། དེ་བཞིན་དུ་སུའུན་ཚང་དང་

ཀོང་ཚང་བཅས་བཞི་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་སུ་གྱུར་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་བཞི་ཞེས་གེང་སོང་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀང་ངའི་བསམ་ངོར། དོན་ངོ་མར་ལོག་ཟ་ལ་རྔམ་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་

ཙམ་ལས་མེད་སམ། དེ་ཡང་ང་གཙོ་འཛིན་ཅང་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཟབ་མོ་ཡོད། ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་

ལོག་ཟ་གཏན་ནས་མི་གནང་། ཁོང་ལ་དངུལ་མེད་ཅིང་འཚོ་བ་སྟབས་བདེའི་ངང་བསྐྱལ། དེར་

མ་ཟད། ཁོང་གི་བུ་རྣམས་ཀི་འཚོ་བའང་སྐྱོ་བོ་ཡིན། འོན་ཀང་། ཅང་གི་གཤམ་འོག་གི་ལས་

བྱེད་མང་པོ་ཞིག་ཁིམས་འགལ་གིས་ས་གཞི་བདག་བཟུང་སོགས་མ་རབས་ཀི་ལས་མཐའ་

དག་ལ་ལག་འབེལ་བྱེད་མཁན་རེད། ངས་ཅན་ཚང་གི་བུ་སྤུན་ཅན་གོ་ཧོ་དང་ཅན་ལི་ཧོ་གཉིས་

ཀི་གནས་ཚུལ་ཡང་གསལ་པོར་ཤེས། ཁོང་ཚོ་ནི་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་རིག་གཞུང་གིས་

རྒྱུད་ཕྱུག་ཅིང་ཤེས་ཡོན་གི་ཚད་གཞི་མཐོ་བ་ཞིག་སྟེ། དེ་དག་གིས་ཀང་འཚོ་བ་སྟབས་བདེའི་

ངང་བསྐྱལ་ཏེ་ལོག་ཟ་མི་གནང་། འོན་ཀང་། ཅང་ཅེ་ཧིའི་སྐུ་ལམ་གི་གཉེན་ཉེ་སུའུན་ཚང་ནི་རྒྱུ་

འབྱོར་ལ་མངའ་བརེས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུག་པོ་ཞིག་སྟེ་ལོག་ཟ་བྱེད་མཁན་དུ་ཀུན་གིས་འདོད་

ལ། སྐབས་དེའི་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱུག་བདག་གཙོ་བོ་ཀོང་ཚང་ལ་མཚོན་ན་ཡང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་

སུ་གྱུར་པ་ཞིག་རེད། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ནི་རྒྱ་ནག་གི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་སྨོས་

ག་ལ་དགོས།  



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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སྤི་ལོ་ 1947 ལོའི་མགོ་སྟོད་ཙམ་ལ། མི་དམངས་ཀིས་ནན་ཅིན་སྲང་ལམ་དུ་ངོ་

རྒོལ་ཁོམ་སྐོར་བྱེད་པའི་མགོ་བཙུགས། དེའི་ཁོད་དུ་གཡས་ཕོགས་པ་དང་གཡོན་ཕོགས་

པ་གཉིས་ཀ་ཡོད། དམག་འཁྲུག་མཇུག་བསྒིལ་རེས་རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་བསོགས་པའི་དམག་

ཞབས་རྣམས་སུན་ཡ་ཞན་གི་དྲན་རེན་རྡོ་རིང་མདུན་འདུས་ཏེ་འཁང་རའི་ངུ་སྐད་དྲག་ཏུ་བཏོན། 

དེ་ནི་གཙོ་འཛིན་ཅང་གིས་དེ་དག་གི་དམག་སེ་རྣམས་སོ་བརྒྱབས་ཏེ་ལས་ཀ་དང་ལས་ག་མེད་

པར་གནང་བའི་དབང་གིས་རེད། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀིས་ནི་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་འདུ་

འཛོམས་བྱས་ཏེ་དམར་ཤོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས། གོ་མིན་ཏང་གི་ཁོངས་གཏོགས་ཀི་གཡོན་

ཕོགས་ལ་དགའ་བའི་ཤེས་ཡོན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཁོམ་སྲང་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཚགས་ཤོག་དང་

དུས་དེབ་ཁག་ཏུ་ཡང་མངོན་གསལ་དོད་པོས་གཙོ་འཛིན་ཅང་ལ་སྐྱོན་བརོད་ཞུས། ཅང་སྐུ་ལམ་

གི་ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད་དང་འདས་པོ་སུན་ཡ་ཞན་གི་སྐུ་ལམ་ཡིན་པ་ལམ་སུའུན་ཆིན་

ལིན་ནི་དམར་ཤོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་མགོ་གཙོ་རེད། 

ངའི་ངོ་ཤེས་གྲོགས་པོ་འགས། གོ་མིན་ཏང་དང་དམར་ཤོག་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་དེ་

ཙམ་མ་མཐོང་བར་ཤོག་ཁག་དེ་གཉིས་ལས་སུ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཀང་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མེད་ཟེར། 

ཁོང་ཚོས་འདོད་པ་ནི་སྤི་ཚོགས་ཞི་ལྷིང་ཙམ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མ་རེད། དེ་ནི་དམག་འཁྲུག་

དང་རོག་ཟིང་ལ་ཡུན་རིང་ཞེ་བསུན་པའི་དབང་གིས་རེད། ངའི་སོད་ཁང་གི་མདུན་དུ་ལྷམ་

བཟོས་ནས་ཁེ་ལས་གཉེར་མཁན་ཞིག་ཡོད། ཁོང་དང་ཁོང་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀིས་འཕལ་མ་ཉིད་དུ་

དམར་ཤོག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ན་སམ་སྟེ་རེ་སྒུག་བྱས། ལྷམ་བཟོ་བ་དེ་ཅང་གི་སྲིད་གཞུང་ལ་ཡིད་

ཐང་ཆད་ཅིང་དམར་ཤོག་གིས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་ངེས་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་ཞིག་རེད། 

མཇུག་མཐར། དམར་ཤོག་གིས་སེལ་བའི་བཅིངས་འགྲོལ་བསྒགས་གཏམ་དང་དྲིལ་

བསྒགས་ཀིས་མི་སེར་རྣམས་ཀི་ཡིད་དབང་ཕོགས། ནང་ཁུལ་དམར་གསོད་ཀི་དམག་འཁྲུག་

ཅི་ཙམ་བརྒྱབས་ཀང་མཐའ་མཇུག་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་གོ་མིན་ཏང་ཕམ་པར་བྱས། དེ་ནི་དམངས་

སེམས་འགུག་པའི་སེམས་ཁམས་གཡུལ་འཁྲུག་གི་དམག་ཇུས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ཙམ་ལས་

གོ་མཚོན་གི་སྟོབས་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་མ་རེད། [དེས་ན། བཅིངས་འགྲོལ་

བསྒགས་གཏམ་མམ་སེམས་ཁམས་གཡུལ་འཁྲུག་གི་དམག་ཇུས་ཟེར་བ་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་

སམ་ན།] དེ་ནི་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ར་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ས་ཁང་མེད་པ་



ལེའུ་བརྒྱད་པ།  ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས།
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ལ་ས་ཁང་དང་དབུལ་པོ་ལ་ལས་ཀ་སྤོད་རྒྱུ་སོགས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་

འབྱོར་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་ངེས་ཡིན་ཚུལ་བསྒགས་པ་དེ་རེད། དེ་ལ་ངའི་ཁང་པའི་མདུན་གི་ལྷམ་

བཟོ་བ་ལྟ་བུའི་མི་དམངས་ཀིས་ཡིད་ཆེས་བྱས་ཤིང་། ཐ་ན་ཨོ་ཝིན་ལ་ཊི་མོར་(Owen Latti-

more)དང་འཇོན་ཁིའིན་ཧིའེར་བྷན་ཁི་(John King Fairbank)གཉིས་ཀིས་མཚོན་པའི་

ཨ་རིའི་མཁས་པ་རྣམས་དང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་བཅའ་སོད་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་འཇོན་ལེའེ་ཊོན་སི་

ཁྲུའར་ཁི་(John Leighton Stuart)དང་འཇོར་རི་མཱར་ཞོལ་(George Marshall)སོགས་

ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀིས་ཀང་མའོ་ཙེ་ཏུང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་

བྱེད་མཁན་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་ཚོད་དཔག་བྱ་ཐུབ་མེད། 

རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་འཁྲུག་བསྟུད་མར་འཕེལ་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1948 ལོའི་ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ། 

དམར་དམག་རྣམས་ནན་ཅིན་བརྒྱུད་ནས་བཞུར་བའི་འབི་ཆུ་ཡི་(རྨ་འབིའི་ཆུ་བོ་འདྲེས་རྒྱུན་

གི་)བྱང་ཕོགས་སུ་འབྱོར་ཅིང་མྱུར་སྟབས་ཀིས་ཉེ་སར་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། དམག་

འཁྲུག་རིམ་པར་གོ་མིན་ཏང་གིས་གཡུལ་ས་འཆོར་བཞིན་ཡོད་པས་དམར་ཤོག་ལ་རྒྱལ་ཁ་

ཐོབ་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད། 

མཇུག་མཐར། གཙོ་འཛིན་ཅང་གིས་རང་ཉིད་ནན་ཅིན་ནས་ཕེབས་ཐོན་གནང་དགོས་

པ་དང་ང་ཕིར་བོད་དུ་ལོག་དགོས་པའི་དུས་ཤར་བ་མཁྱེན་ཏེ། འབལ་ཁའི་གེས་ཕག་འབུལ་

བའི་གོ་སྐབས་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བར་ཕེབས་ཐོན་གནང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཛ་དྲག་གི་དུས་སྐབས་དེར་

ཡང་གཤམ་འོག་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ། ཁོ་བོར་ཕིར་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་ལམ་གྲོན་འདང་

ངེས་ཡོད་མེད་འདྲི་རད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་མེད་ན་གྲོན་དངུལ་འདང་ངེས་གྲ་སྒིག་བྱེད་

དགོས་པའི་མངགས་བཅོལ་གནང་། དེ་ལྟར་གཙོ་འཛིན་ཅང་གིས་ཁོ་བོར་ཆེས་མཐའ་མཇུག་

གི་དུས་སྐབས་བར་དུ་བྱམས་སྐྱོང་བ་ན་མེད་པ་གནང་།

སྤི་ལོ་ 1949 ཟླ་བ་ 1 ནང་སྐུ་ཞབས་ཅང་གིས་གཙོ་འཛིན་གི་མཚན་གནས་ནས་

དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་ཐོག་མར་ཀྲེ་ཅང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་རང་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་དང་དེ་

ནས་ཐའི་ཝན་དུ་བོས་བྱོལ་གནང་། དེའི་རེས་ཁོ་བོ་སྤི་ཟླ་ 3 ནང་ནན་ཅིན་ནས་ཐོན་སྐབས། 

ནན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཟང་ཟིང་དུ་གྱུར་ཅིང་། གཞུང་ལམ་ཁག་ནི་རྐང་ཐང་དུ་འགྲོ་བའི་མི་དང་

སྐྱེལ་འདྲེན་འཁོར་ལོ་སྣ་ཚོགས་ཀི་འཚང་ཁས་འགགས། མེ་འཁོར་ནང་སོད་ས་མེད་པར་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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མང་པོ་ཞིག་སེའུ་ཁུང་ཕི་ངོས་ནས་ཐུར་དུ་དཔངས་ཤིང་ཀད་ཐོག་ཀང་མི་ཚོགས་ཀིས་ཁེངས། 

དངོས་ཟོག་གི་གོང་ཚད་ནི་བར་མཚམས་མེད་པར་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་འཕར། དེ་ལྟར་

མི་ཐམས་ཅད་དམར་ཤོག་ལ་འཇིགས་ཏེ་བོས་ཤིང་། ང་ཡང་གཉེན་སྒིག་བྱས་མ་ཐག་པའི་རང་

གི་ལམ་ཆུང་ཀྲུའུ་ཏན་དང་ལྷན་དུ་བོས་བྱོལ་བྱས། 

ཀྲུའུ་ཏན་དང་ངེད་གཉིས་སྤི་ལོ་ 1946 ལོར་ཐུག་ནས་ལོ་གཉིས་སོང་མཚམས། 

[གཉེན་སྒིག་བྱ་འཆར་གི་གནས་ཚུལ་ཡུམ་ཆེན་ལ་སན་འབུལ་བཀའ་འཁོལ་དང་། གཉེན་སྟོན་

གི་གྲོན་དངུལ་མང་ཙམ་ཆེད་གཏོང་གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར། དབྱིན་ཇིའི་སོར་

མོ་ ༤༠༠༠༠ ལེགས་འབྱོར་བྱུང་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1948 ལོར།]74 ཧང་ཧའི་གྲོང་ཁྱེར་གི་རྒྱལ་སྤིའི་

སྐུ་ུམགྲོན་ཁང་ཆེན་མོ་ཞེས་པའི་ནང་སྟོན་མོ་བཤམས་ཏེ་གཉེན་སྒིག་བྱས། [གཉེན་སྟོན་གི་

སྐུ་མགྲོན་གི་གཙོ་བོ་ནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་སུའུ་ཧི་ཡུའུ་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་

གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཆེན་མོ་སར་དར་པཱ་ནི་ཀྐར་(Sardar K. M. Panikkar)གཉིས་ཡིན།]75 

ངེད་གཉིས་ཐོག་མར་ངོ་སྤོད་གནང་མཁན་ནི་ཀྲུའུ་ཏན་གི་བུ་སྤུན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ནི་མཚོ་

དམག་གི་དཔོན་པོ་ཞིག་སྟེ་གོ་མིན་ཏང་གཞུང་གིས་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཊོན་དུ་དམག་སྦོང་

དུ་བཏང་བའི་ཁོད་ཀི་གཅིག་རེད། སྐབས་དེར། ནན་ཅིན་དུ་གཞུང་དང་དམག་སེ་ཁག་གི་དཔོན་

རིགས་ཤིན་ཏུ་མང་། ངོ་ཤེས་དག་གིས་ཁོང་ཚོའི་འདུ་འཛོམས་སྟེང་ཡང་ཡང་མགྲོན་འབོད་

གནང་བ་ལྟར་སོང་བས་ཀྲུའུ་ཏན་གི་སྤུན་མཆེད་དེ་དང་ངེད་གཉིས་ངོ་ཤེས་སུ་གྱུར། དེ་ལྟར་

ཡུན་རིང་སོང་མཚམས་ཉིན་ཞིག་ཁོང་གིས་རང་ཁྱིམ་དུ་འདུ་འཛོམས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཀོད་སྒིག་

ཞུས་ཏེ་ང་ཡང་དེར་མགྲོན་འབོད་གནང་། སྐབས་དེར་ཁོང་གི་ཕ་མ་གཉིས་དང་སྲིང་མོ་གཉིས་

བཅས་ལ་ཡང་ཐུག་སྟེ་ངོ་ཤེས་སུ་གྱུར། དེ་ནས་ཀྲུའུ་ཏན་དང་ངེད་གཉིས་ཀིས་འཁྱམ་ཉུལ་དང་

འགྲུལ་བཞུད་སོགས་ལྷན་དུ་བྱེད་མགོ་བཙུགས། མཐར་ངས་ཀྲུའུ་ཏན་ལ་གཉེན་སྒིག་གི་བསམ་

ཚུལ་བཏོན། བོད་མི་མང་པོའི་རེ་བ་ནི་ང་བོད་ཀི་བུད་མེད་ཅིག་གམ། ཡང་ན་འབྲུག་རྒྱལ་པོ་

དང་འབས་ལོངས་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་ཞིག་ལ་གཉེན་སྒིག་བྱུང་ན་སམ་པ་དེ་རེད། འོན་ཀང་། 

ངས་ཀྲུའུ་ཏན་ལ་གཉེན་སྒིག་བྱས་པ་ནི་བརེ་བ་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཡིན་པ་ལས་གཞན་གང་གི་དོན་དུ་

74  <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠ པར་གཟིགས།

75  <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་ཕེང་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༥༡ པར་གཟིགས།



ལེའུ་བརྒྱད་པ།  ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས།
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ཡང་མིན། ཀྲུའུ་ཏན་ཚང་ནི། [རྒྱའི་གཏམ་དཔེར། དགུང་སྔོན་ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་དང་། །དོག་

མོ་ས་ཡི་སུའུ་ཧང་གཉིས། །ཞེས་མཛེས་མ་སྐྱེ་ཡུལ་གྲགས་ཅན་སུའུ་ཀྲོའུ་དང་གོས་ཆེན་སྤུས་

ལེགས་ཐོན་ས་ཧང་ཀྲོའུ་ཞེས་བསྔགས་པ་ལྟར།]76 མཛེས་མ་འབྱུང་བའི་ཡུལ་ཁམས་སུ་རྒྱ་

ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་གྲགས་པའི་སུའུ་ཀྲོའུ་(Suzhou)ནས་རེད། ཉི་ཧོང་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་

པའི་རེས་སུ་ཀྲུའུ་ཏན་གིས་ལོ་ཤས་རིང་ཡུན་ནན་གི་ལྷོ་ནུབ་སོབ་ཆེན་དུ་སོབ་སྦོང་གནང་ཞིང་། 

དེ་ནས་ཕིར་ནན་ཅིན་དུ་ལོག་ཅིང་ཇི་ལིན་སོབ་ཆེན་ལ་ཞུགས་ནས་སྤི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་

རིགས་ཐོག་སོབ་མཐར་ཕིན་ཏེ་ཕག་འཁྱེར་བཞེས། ཀྲུའུ་ཏན་ནི་ང་ལས་ཅུང་ཙམ་རྒན་ཞིང་ངེད་

གཉིས་གཉེན་སྒིག་བྱེད་པའི་སྐབས་དེར། ཀྲུའུ་ཏན་གིས་ཉི་ཧོང་དམག་འཁྲུག་གིས་བཟོས་པའི་

བྱིས་པ་དཀའ་ངལ་ཅན་དང་ཉེན་གཡོལ་བ་རྣམས་ལ་བདག་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཡེ་ཤུའི་སྨན་ཁང་དུ་

འཛིན་སྐྱོང་སྤི་ཁྱབ་ཀི་ཕག་ལས་མགོ་བཙུགས་ཡོད། སྨན་ཁང་དེར་སོད་པ་ཕལ་མོ་ཆེར་གྲོད་

པ་འགྲང་ཙམ་གི་ཟ་མ་ཡང་བཟའ་རྒྱུ་མེད། 

ཀྲུའུ་ཏན་གི་ཡབ་ཀི་མཚན་ལ་ཀྲུའུ་ཧེ་ཀུས་(Zhu Shigui)ཟེར་ཞིང་། ཁོང་གིས་

གོ་མིན་ཏང་གི་དམག་སེའི་ནང་དམག་སྤི་ཆེན་མོའི་ཕག་ལས་གནང་མྱོང་བར་མ་ཟད། དམར་

ཤོག་དང་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཡུན་ནན་ཅང་ཝུའུ་ཏང་དམག་སོབ་(Ji-

angwutang Military Academy)ཏུ་ཞུགས་སྐབས། སྤི་ལོ་ 1927 ལོར་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་

ལྷན་དུ་དམར་ཤོག་དམག་སེ་ར་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ཀྲུའུ་ཏེ་(Zhu De)དང་ཉལ་ཁང་གཅིག་ཏུ་

བཞུགས། སྐབས་དེར་ཀྲང་གོ་ཏའོ་(Zhang Guotao)ཡིས་ཀང་དེ་གར་སོབ་སྦོང་བྱེད་བཞིན་

ཡོད། ཀྲང་གོ་ཏའོ་ནི། ངའི་སྒྱུག་པོའི་གྲོགས་པོ་སྟེ། ཁོང་ནི་དམར་ཤོག་ཏང་ར་འཛུགས་བྱེད་

མཁན་གི་གྲས་སུ་ཞུགས་ཏེ་མཐར་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་ཁ་བལ་དུ་སོང་བ་དེ་རེད། ནང་ཁུལ་དམག་

འཐབ་ཆེན་མོའི་མགོ་སྟོད་ཀི་གནད་འགག་གི་སྐབས་སུ། ཀྲུའུ་ཏེ་དང་ཀྲུའུ་ཧེ་ཀུས་གཉིས་ཀིས་

ཕོགས་སོ་སོ་ནས་གཡུལ་བཤམས་ཏེ་དགྲ་ཁ་གཏད་དུ་ལངས། སྐབས་དེར་ངའི་སྒྱུག་པོ་ལ་

ཀྲུའུ་ཏེའི་དཔུང་ཁག་ར་མེད་བཟོ་ཐུབ་པའི་དམག་དཔུང་དང་གོ་མཚོན་གི་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་ཀ་

འདང་ངེས་སུ་ཡོད་པའི་ཁར། གོང་རིམ་ནས་ཀང་ར་མེད་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་འབྱོར་

ཡོད་ཀང་། རང་གི་གྲོགས་པོ་རིང་པར་གཏོར་རྒོལ་གཏོང་མ་འདོད་པར་ཀྲུའུ་ཏེ་དང་ཁོའི་དཔུང་

76  <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་ཕེང་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༥༢ ལ་གཟིགས།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དམག་རྣམས་གཡུལ་ས་ནས་འབོ་རུ་བཅུག ། 

ནན་ཅིན་དམར་ཤོག་གི་ལག་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་སྐབས་དེར་ང་དང་ངའི་ལམ་ཆུང་

གཉིས་ལ་ལམ་འགྲོ་བྱུང་སྟེ། ཧང་ཧའི་ནས་ཧོང་ཀོང་དུ་འཕུར་བའི་གནམ་གྲུའི་འཛིན་བྱང་ཉོས་

ཤིང་སྤི་ཟླ་ 4 ནང་དབྱིན་ཇིས་བཟུང་བའི་ས་གནས་ཧོང་ཀོང་དུ་འབྱོར་ཐུབ་པ་བྱུང་། སྔར་ང་རྒྱ་

ནག་ཏུ་འགྲོ་སྐབས་ཕི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་མེད་ཀང་། ཧང་ཧའི་ནས་ཧོང་ཀོང་དུ་འཕུར་སྐབས་ང་

དང་ངའི་ལམ་ཆུང་གཉིས་ཀས་གོ་མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་གིས་སྤད་པའི་རྒྱ་མིའི་ས་སི་ཁྱེར་ནས་

འགྲུལ་བཞུད་བྱས། སྤི་ཟླ་ 5 ནང་ངེད་གཉིས་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར། ཟླ་བ་དེ་གའི་ནང་དམར་ཤོག་

གིས་གནའ་བོའི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་བངས་ཏེ་གཞུང་གསར་པའི་རེན་གཞིར་བཟུང་། 

བདག་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་ལམ་ཀྲུའུ་ཏན་གཉིས་གཉེན་སྒིག་གི་སྐབས་སོ།།



ལེའུ་དགུ་པ།  རྒྱ་གར་དུ་ལུས་པའི་གནད་དོན།
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ལེའུ་དགུ་པ།

རྒྱ་གར་དུ་ལུས་པའི་གནད་དོན།

སྤིར་རྒྱ་ནག་གི་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་བོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སེལ་མི་བྱེད་ལ། བོད་

མིས་རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚུལ་མི་ཤེས་པ་དང་ཕལ་ཆེར་མཚུངས་པར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀིས་

ཀང་བོད་ཀི་གནས་ཚུལ་མི་ཤེས། དེར་བརེན། ངས་བོད་དུ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པའི་གནས་

ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་མི་ཤེས། ཅུང་ཟད་ཤེས་པའི་གནས་ཚུལ་གི་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ནི་

ནན་ཅིན་བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་ཐུབ་བསྟན་བཟང་པོ་ལགས་དང་ཁོང་གི་ལས་ཞབས་རྣམ་པ། 

དེ་བཞིན་གོ་མིན་ཏང་གིས་གཉེར་བའི་བོད་སོག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་བཅས་རེད། དེ་དག་

ལས་ངས་གང་ཐོས་པ་ནི་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་ཡིད་ཆེས་བོ་འགེལ་ཞུ་མཁན་དང་སྟག་བག་རིན་

པོ་ཆེའི་སྐུ་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཞུ་མཁན་གཉིས་ཀི་བར་དུ་དབང་ཆའི་འཐབ་རོད་བསྟུད་མར་འབྱུང་

བཞིན་པ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་བསྐོ་བཞག་མཛད་པའི་གཞུང་ཞབས་རྣམས་

གཙང་སེལ་གནས་དབྱུང་གཏོང་བཞིན་པ་སོགས་ཉན་མི་སྤོ་བའི་གནས་ཚུལ་ཤ་སྟག་སྟེ། བོད་

དུ་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་གནས་ཚུལ་ངན་པ་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་ནི་གསལ་པོ་རེད། གནས་སྟངས་

དེའི་འོག་ནས་ང་ཕིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་ཐད་ལ་བོ་དོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། 

ཕལ་ཆེར་ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འབྱོར་མ་ཐག་ནས་བོད་གཞུང་གིས་ལྷ་སར་ཕིར་འགུག་ཐབས་

ཀི་འབད་བརོན་ལན་དུ་མར་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་འགུག་ཐབས་དང་པོ་ནི། ཐུབ་བསྟན་བསམ་

འཕེལ་ལགས་ཀིས་ངའི་ཡབ་ཆེན་སྐུ་གཤེགས་པའི་གནས་ཚུལ་བདག་ལ་གསུངས་པའི་དུས་

དེ་ཉིད་རེད། ཁོང་ནི་བོད་གཞུང་གི་གཡུལ་རྒྱལ་ལེགས་འབུལ་སྐུ་ཚབ་ཀི་སྣེ་འཁིད་པ་གཉིས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཀི་གཅིག་སྟེ་ཏར་ཁང་སོབ་གྲྭའི་སོབ་སྤི་ཟུར་པ་རེད། ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ལ་སྟག་

བག་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཀའ་ཤག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་ཏར་འཕིན་བཏང་སྟེ། ང་མེད་ན་ཡུམ་ཆེན་

གིས་མགོ་འདོན་འཚོ་འཛིན་གནང་མི་ཐུབ་པ་དང་། བདག་ཕིར་ལྷ་སར་འབྱོར་མཚམས། ངའི་

ཡབ་ཆེན་ལ་ཡོད་པའི་ཡབ་གཞིས་གུང་དང་གཞུང་སའི་ཆེ་མཐོང་གི་མཚན་གནས་གཉིས་ཀ་

སྩལ་ངེས་ཡིན་ཞེས་ཁོ་བོ་ལྷ་སར་ཕིར་གཏོང་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད། དེ་

ལྟ་བུའི་གོ་གནས་མཐོན་པོ་གནང་བ་དེ་ཕིར་འགུག་ཐབས་ཡིན་ཡང་བཀོད་ཁྱབ་གནང་སྟངས་

ནི་བཀའ་བཏང་བ་རང་རེད། 

ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀིས་གཞུང་དོན་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ངའི་ཡབ་

ཆེན་སྐུ་གཤེགས་ཟིན་པ་དང་ང་ཕིར་ལྷ་སར་ལོག་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཡོད་ཚུལ་

གསུངས་རེས། ཟུར་དུ་ཁིད་ནས་ཁོང་བཞུགས་སའི་མགྲོན་ཁང་དུ་སེར་མཇལ་བྱེད་པར་ཤོག་

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སོང་། དེ་ལ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀིས་ཁོང་རང་ཉིད་གཞུང་

གི་སྲི་ཞུ་བ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་གི་བཀོད་ཁྱབ་བཤད་དགོས་པ་ལས་འགན་རེད་ཅེས་

གསུངས། འོན་ཀང་། ཁོང་སེར་གི་དགོངས་ཚུལ་ནི་ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསད་དེ་མུ་མཐུད་སོབ་སྦོང་

བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། ད་དུང་ཁོང་གིས་“བོད་གཞུང་གིས་ཁྱེད་ལ་དོགས་པ་གནང་བཞིན་ཡོད་”པས་

གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཀང་གསུངས། དེ་ལྟར་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀིས་

སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་བཀོད་ཁྱབ་ལམ་སྟོན་ལ་མོས་མཐུན་མ་ཞུས། 

ངའི་ཡབ་ཆེན་གོ་བུར་དུ་གཤེགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་འཕལ་ང་ཧ་ལས་ཤིང་སྡུག་

བསྔལ་གིས་མནར་ན་ཡང་། ནན་ཅིན་ནས་ཕིར་ལོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་བར་ཐུབ་

བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀི་དགོངས་ཚུལ་ལ་མོས་མཐུན་ཞུས་ཏེ་བསད། ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་

གཏོང་གནང་མཛད་པ་ཡང་སོབ་སྦོང་གི་ཆེད་ཡིན་སྟབས། སོབ་མཐར་མ་ཕིན་བར་དུ་ཕིར་ལོག་

བྱེད་མི་རུང་བ་ངས་ཤེས། འོན་ཀང་། བོད་གཞུང་གིས་བདག་ལ་དོགས་ཟོན་གནང་དགོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ངས་མ་ཤེས།

དེའི་རེས་ལྷ་སོད་གོ་མིན་ཏང་གི་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་ཀྲང་ཧེན་ཙུང་ལན་(T. L. 

Shen)གིས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་པའི་གནས་ཚུལ་མི་སན་པ་དེ་བདག་ལ་གསུངས། 

ཁོང་ནི་བོད་གཞུང་གི་གཡུལ་རྒྱལ་ལེགས་འབུལ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་ནན་ཅིན་ལ་ཡོང་མཁན་



ལེའུ་དགུ་པ།  རྒྱ་གར་དུ་ལུས་པའི་གནད་དོན།
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དེ་རེད། གནས་ཚུལ་ངན་པ་དེ་ཐོས་འཕལ་ངའི་ཡིད་ལ་ཐོག་མར་འཁོར་བ་ནི། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་

ཆེས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་རིས་བཞེས་ཡོང་ཐབས་ཀི་གསུང་འཕིན་ཞིག་བདག་ལ་བསྐུར་

བ་དེ་གཙོ་འཛིན་ཅང་གི་སན་ལམ་དུ་ངེས་པར་འབུལ་དགོས་སམ་པ་དེ་རེད་ལ། སྔ་ས་ནས་མ་

ཞུས་པ་ལ་ཡང་འགོད་པ་དྲག་པོ་སྐྱེས། ངས་གཙོ་འཛིན་ཅང་ལ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་གནང་བའི་

གསུང་འཕིན་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་ནི། ཐོག་མར་གཙོ་འཛིན་ཅང་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་ཡུན་

རིང་མ་སོང་བར་བོད་གཞུང་གི་གཡུལ་རྒྱལ་ལེགས་འབུལ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་ཟླ་བ་གཉིས་

ཀི་རིང་པེ་ཅིན་དང་རྒྱ་ནག་ཤར་ཁུལ་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱས། དེ་ནས་ཕིར་འཁོར་མཚམས་སོབ་

སྦོང་གི་བེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེའི་རེས་ཁོང་གཅིག་པུ་ཁེར་རྐྱང་དུ་བཞུགས་པའི་གོ་སྐབས་བཙལ་

ཏེ་གསུང་འཕིན་འབུལ་དགོས་སམ་ཡང་གཙོ་འཛིན་ཅང་ནམ་མཇལ་ཡང་གཞན་དང་ལྷན་དུ་

བཞུགས། དེ་ནས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས། དེའི་རེས་སུ་ཧེན་ཙུང་ལན་གིས། གནས་

སྟངས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ལ་འགྱུར་ལོག་བྱུང་ཟིན་པས་ད་ནི་ཕུལ་ཡང་འཕི་དྲགས་པ་དང་། 

གལ་ཏེ་གསུང་འཕིན་ཕུལ་ནས་གསང་བ་ཕིར་གར་ན། ཡབ་གཞིས་ཚང་རོག་དྲའི་ནང་ཚུད་དེ་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་དང་ཡུམ་ཆེན་གཉིས་ཀ་ཡང་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོའི་ནང་ལྷུང་སྲིད་

ཅེས་ལམ་སྟོན་དང་ཉེན་བརྡ་གནང་བ་བཅས་ཀི་དབང་གིས་རེད། རེས་སུ་ང་ཧེན་ཙུང་ལན་ལ་

ཡང་དོགས་པ་སྐྱེས། ཁོང་གིས་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེར་བྱས་

པ་དང་། གོ་བུར་དུ་ཕྱུག་པོར་གྱུར་པ། ཧང་ཧའི་ཡི་སྤི་ཁྱབ་ཀྲུའུ་ཞིའི་གོ་གནས་འཛིན་པའི་ཆ་

རྐྱེན་མེད་ཀང་དེར་གནས་སར་བྱུང་བ་བཅས་ལ་བསམས་ན། ཕལ་ཆེར་ཁོང་ལ་ལོག་རྔན་སྤད་

ཡོད་པ་འདྲ། 

ང་ཕིར་འགུག་ཐབས་ཀི་བསླུ་བིད་གཉིས་པ་དེ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་

པ་རོགས་པའི་རེས་ཐོགས་སུ་བྱུང་། བཀོད་ཁྱབ་དེ་གཏོང་ཡུལ་ནི་ནན་ཅིན་བོད་གཞུང་དོན་

གཅོད་རེ་དྲུང་ཐུབ་བསྟན་བཟང་པོ་ལགས་རེད། དུས་རྒྱུན་གཟའ་མཇུག་གུང་གསེང་གི་

སྐབས་སུ་ང་བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ཕག་རོགས་ཚོར་ཁ་བརྡ་བྱེད་དུ་

སོང་། གཟའ་སེན་པ་ཞིག་གི་ཞོགས་པར་ངས་བརྡ་ཙམ་ཡང་མ་ཕུལ་བར་མཇལ་འཕད་དུ་སོང་

བར་ཐུབ་བསྟན་བཟང་པོ་དང་ཁོང་གི་ཕག་རོགས་ཚོས་སྟེང་ཐོག་གི་ཁང་པའི་ནང་མཱ་ཅང་རྒྱག་

བཞིན་འདུག་ལ། འོག་ཤོད་ཀི་ཁང་པའི་ནང་མི་གཅིག་ཀང་མེད་པར་ཅོག་ཙེའི་སྟེང་ཏར་འཕིན་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཞིག་ཁ་ཕེ་ནས་བཞག་ཡོད་པ་མཐོང་། ངས་རང་ཉིད་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་ཏར་འཕིན་

ཡི་གེ་དེ་བཀགས། དེ་ནི་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཀའ་ཤག་གིས་ཐུབ་བསྟན་བཟང་པོར་ང་

ཕིར་རང་ཡུལ་དུ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཚུལ་གསུངས་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཡི་གེ་ཞིག་རེད། བཀའ་

ཡིག་དེའི་ནང་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེས་ཐུབ་བསྟན་བཟང་པོ་ལ། རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོད་

པ་དེ་བོད་གཞུང་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བས། ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གིས་འགྲོ་སོང་ལ་མ་འཛེམས་

པར་ཕིར་གཏོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཞེས་བིས་འདུག་པ་མཇལ། 

ངས་ཏར་འཕིན་ཡི་གེ་དེ་བལྟེབས་བརེགས་བརྒྱབས་ཤིང་ཨམ་ཕག་ཏུ་བླུགས་ནས་

སྟེང་ཐོག་ཏུ་སོང་། མཱ་ཅང་རྒྱག་མཁན་ཚོས་ང་མཐོང་མ་ཐག་ཧ་ཅང་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་

བསྟན་ཏེ་ངའི་སར་མཇལ་འཕད་དུ་ཡོང་རིས་ཡོད་ཚུལ་གསུངས། ངས་ཁོང་ཚོའི་རེད་མོར་བར་

ཆད་བྱས་སོང་བར་དགོངས་སེལ་དང་འབེལ་མུ་མཐུད་རེ་རོགས་ཞེས་ཞུས། འོན་ཀང་། ཁོང་

ཚོས་སྐད་སྒྱུར་བ་ཕི་རོལ་ཏུ་བཏང་སྟེ་སོ་བརྒྱབས་ཤིང་། ངེད་ཅག་གི་གེང་མོལ་ཛ་དྲག་ཅན་

དུ་གྱུར་ཏེ་བདག་ལ། ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡུན་རིང་སོད་པ་ལ་སྲིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་གཉིས་ཀིས་

ཐུགས་ཁལ་གནང་བཞིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ནང་འཁྲུག་གང་སར་ཁྱབ་སྟེ་གནས་སྟངས་ཉེན་

ཁ་ཅན་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པས། བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ངོ་ཚོས་ངའི་བདེ་འཇགས་ལ་ཐུགས་

འཚབ་གནང་བཞིན་པའི་ཁར། ཡུམ་ཆེན་གི་དགུང་ན་ཡང་མཐོ་ནས་མཐོ་རུ་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་

པས་ངའི་རོགས་རམ་མཁོ། ཕིར་ལོག་པ་ལ་ལམ་གྲོན་ཅི་ཙམ་དགོས་ཀང་ཡོད་ཚད་རང་གཞུང་

ནས་ནར་གཏོང་གནང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཨུ་ཚུགས་ཀི་སོ་ནས་ང་ཕིར་བོད་དུ་ལོག་དགོས་པའི་སྐུལ་

འདེད་གནང་། 

དེ་ནས་ངས། ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསད་ན་བོད་གཞུང་ལ་གནོད་ཚུལ་བཤད་པའི་བསོན་

འཛུགས་ཏར་འཕིན་དེར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་རྫུན་གཏམ་ཐེར་འདོན་བྱེད་སྐབས། ཁོང་ཚོ་ངོ་

གནོངས་ནས་གཞུང་གིས་ཀུན་སོང་ངན་པ་བཅངས་པ་མ་རེད་ཅེས་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་བརོད། དེ་

ནས་ངས་ཁོང་ཚོར་ཁྱེད་ཅག་གིས་ངའི་ཚབ་གནང་སྟེ་བོད་གཞུང་ལ། ང་ཕིར་མི་ཡོང་ལ། ང་

རྒྱ་ནག་ཏུ་སོད་པ་དེས་ཀང་བོད་གཞུང་ལ་མི་གནོད། སྲིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་གཉིས་ཀིས་དེ་

ལ་ཐུགས་ཁལ་གནང་དགོས་དོན་མེད། སོབ་མཐར་ནམ་ཕིན་ན་དེ་དུས་ང་ཕིར་ཡོང་ངེས་ཡིན། 

ང་ལ་ཐུགས་ཁལ་གནང་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཆིག་སྒིལ་གནང་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་བོད་མི་



ལེའུ་དགུ་པ།  རྒྱ་གར་དུ་ལུས་པའི་གནད་དོན།
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རིགས་ཀི་དོན་དུ་ཕག་ལས་གནང་ན་ལེགས་ཞེས་ཞུ་རོགས་ཞེས་བཤད། དེ་ནས་ངས་སར་

ཡང་། གལ་ཏེ་ངས་ད་ལྟ་བཤད་པའི་ངག་འཕིན་འདི་བཀའ་ཤག་དང་སྲིད་སྐྱོང་ལ་འབུལ་འདོད་

མེད་པའམ་ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་གསན་འདོད་མེད་ན། སྲིད་བཀའ་གཉིས་ལ་ཞལ་བཙུམས་ནས་

བཞུགས་ཤིག་ཅེས་ཞུས་ན་འགྲིག་ཅེས་ཚིག་རྩུབ་ཅིག་ངག་ནས་ཐལ། 

དེའི་འཕོར་ང་ཕིར་འགུག་ཐབས་བྱེད་མཁན་ནི། སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕི་འབེལ་

ལས་དོན་གི་སོབ་སྟོན་པ་གཙོ་བོ་སྟེ་ཕི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ལྟ་བུའི་རིས་དཔོན་ཞྭ་སབ་པ་རེད། ཁོང་

ནི་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་དྲག་དབང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་དང་། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡུན་

རིང་གི་དགྲ་ཟླ། སྲིད་སྐྱོང་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེར་སྐུ་འཁོར་ནང་མ་ཉུང་ཤས་ཡོད་པའི་ཁོད་ཀི་

གཅིག་བཅས་རེད་ལ། ངའི་ཡབ་ཆེན་དང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་སྐུ་བཀྲོངས་པའི་ལོག་ཇུས་

ཀི་རྒྱབ་ཏུ་དཔོན་རིགས་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཁོད་ཀི་གཅིག་ཡིན་པར་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མེད།

ཞྭ་སབ་པ་སྤི་ལོ་ 1948 ལོའི་མགོ་སྟོད་ཙམ་ལ་ནན་ཅིན་དུ་འབྱོར། དེའི་གོང་དུ་ཁོང་

གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་བོད་ཀི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དེ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཤིང་། རེས་སུ་ཨ་

རི་དང་དབྱིན་ཇི་ལུང་པར་ཡང་ཕེབས་འཆར་ཡོད། ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་དེ་ནི་ཚོང་དོན་དུ་བསྐྱོད་

པའི་ཆེས་ཐོག་མའི་སྐུ་ཚབ་དང་། བོད་མིས་བོད་རང་གི་ཕི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་བཟུང་སྟེ་འགྲུལ་

བཞུད་བྱས་པ་ཐོག་མ་དེ་ཡང་རེད། མི་མང་པོས་དབྱིན་ཇི་དང་ཨ་རི་གཉིས་ཀིས་བོད་ཀི་ཕི་

བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་སྟེང་ཐམ་ག་བཀོད་དེ་ཚོང་འབེལ་སྐུ་ཚབ་ལ་ཐོངས་མཆན་སྤད་པ་དེ། ནུབ་

ཕོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་བོ་གཉིས་ཀིས་བོད་རང་བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་འདོད་པའི་བདེན་

དཔང་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད།

ཞྭ་སབ་པས་ང་ཕིར་བོད་དུ་འགུག་ཐབས་གནང་ཚུལ་ནི། ཐོག་མར་ང་ཚོང་དོན་སྐུ་

ཚབ་ཀི་ཁོངས་སུ་བཅུག་སྟེ་ཨ་རི་དང་དབྱིན་ཇིར་ཁིད། དེ་ནས་ཁོང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཕིར་བོད་

དུ་འཁིད་རིས་གནང་བ་དེ་རེད། ངས་ཁོང་གི་རེ་སྐུལ་དང་ལེན་མ་བྱས་ཀང་། ཐུབ་བསྟན་བཟང་

པོར་ལན་བསོགས་པ་དང་བསྡུར་ན། ཞྭ་སབ་པར་ལན་སོག་ཚུལ་ནི་གང་འཚམས་ཀིས་འགྲོ་

ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན། 

དེ་ལྟར་བོད་གཞུང་གིས་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བ་ངས་དང་ལེན་མ་ཞུས་ཀང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ནང་འཁྲུག་བྱུང་བའི་དབང་གིས་མཇུག་མཐར་ང་རྒྱ་ནག་ནས་མི་ཐོན་ཀ་མེད་བྱུང་། ང་རྒྱ་ནག་

ཏུ་བསད་པའི་མི་ལོ་གསུམ་པོ་དེའི་རིང་། ནན་ཅིན་དང་ལྷ་སའི་བར་དུ་ཁ་པར་གི་བརྒྱུད་ལམ་

མེད་པས་ཡུམ་ཆེན་ལ་བཀའ་མོལ་དངོས་སུ་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། སྐབས་

རེར་ངེད་ཅག་གིས་འཕིན་ཡིག་ཕར་གཏོང་ཚུར་གཏོང་བྱས་ཀང་འབྱོར་བ་ལ་ཟླ་ཤས་འགོར་

བའི་ཁར། མི་ལག་མང་པོ་ཞིག་ཀང་བརྒྱུད་དགོས་སྟབས། གཞན་གིས་གོ་མི་རུང་བའི་གནས་

ཚུལ་ཞིག་ཡུམ་ཆེན་གིས་གསུང་ག་ལ་ཕོད། དེར་བརེན། ངས་གཅེན་པོ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་

དང་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་གཉིས་ནན་ཅིན་དུ་ཕེབས་ཏེ་གསུངས་པའི་གནས་ཚུལ་དང་། དེ་

མིན་ངེད་ཚང་ལ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཆེས་རགས་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཅི་

ཡང་མི་ཤེས། 

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་ངོགས་ཀི་ཁོམ་འདུས་ཀ་ལིམ་པོང་ནི་ངེད་ཅག་བོད་དུ་ཕིར་ལོག་

བྱེད་སའི་ས་ཚིགས་མཐའ་མ་དེ་རེད། དེ་ནི་བོད་ནས་ཡོང་བའི་ཚོང་འགྲུལ་བགྲོད་ལམ་གི་

ལམ་སྣེ་ཞིག་སྟེ་ཆེས་འཁྲུག་ཆ་དོད་ཅིང་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་བཀྲ་བ། བོད་དང་རྒྱ་གར་གི་ཚོང་

པ་དང་། དྲེལ་གཡག་སོགས་ཁལ་མ་དང་ཁལ་ར་སྟོང་ཕག་དུ་མས་ཁེངས་པའི་ས་གནས་ཤིག་

རེད། ངས་ཐོག་མར་ཡུམ་ཆེན་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཡང་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ཁ་པར་གཏོང་

ས་མེད། དེ་ལྟ་ནའང་། དེ་ནས་བརིས་པའི་ལེ་དབར་བརྒྱ་ཐམ་པའི་སར་ཡོད་པའི་འབས་ལོངས་

རྒྱལ་ས་སང་ཏོག་ཏུ་དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་འབེལ་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་རེ་ཆར་ཌི་སོན་དང་འབེལ་བ་

མཐུད་ཐུབ་པའི་རླུང་འཕིན་ཁ་པར་ཞིག་ཡོད། རེ་ཆར་ཌི་སོན་སྤི་ལོ་ 1947 ལོར་རྒྱ་གར་ལ་

རང་བཙན་ཐོབ་པའི་རེས་སུའང་རྒྱ་གར་གི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་ལྷ་སར་མུ་མཐུད་བསད་ཡོད། 

དེར་བརེན། སང་ཏོག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་དཔོན་རིགས་ཧ་རི་ཤྭར་ད་

ཡལ་(Harishwar Dayal)གིས་རེ་ཆར་ཌི་སོན་ལ་འབེལ་བ་གནང་སྟེ་ཡུམ་ཆེན་དང་ངེད་

གཉིས་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན།

རླུང་འཕིན་ཁ་པར་དེའི་བརྒྱུད་ལམ་ནི་ཧ་ཅང་ཡིད་ཐང་ཆད་པ་ཞིག་སྟེ། ཡུམ་ཆེན་

གིས་ཅི་ཞིག་གསུངས་པ་ཕོགས་ཙམ་ཞིག་ལས་གསལ་པོར་མ་གོ། དེ་ལྟ་ནའང་། ཅི་ཞིག་

འགྲིག་གིན་མེད་པ་ནི་ངས་གསལ་པོར་ཤེས། ངེད་གཉིས་ཀིས་ཡུམ་ཆེན་རང་ཉིད་ཀི་སྐུའི་

འཕོད་བཞེས་དང་། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་དང་ངའི་སྤུན་མཆེད་གཞན་རྣམས་ཀི་གནས་



ལེའུ་དགུ་པ།  རྒྱ་གར་དུ་ལུས་པའི་གནད་དོན།
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སྟངས་ཐད་བཀའ་མོལ་ཞུས། ཡུམ་ཆེན་གིས་ངའི་ལམ་ཆུང་གི་གནས་ཚུལ་དང་ངེད་གཉིས་གང་

དུ་བསད་ཡོད་མེད་ཐད་བཀའ་འདྲི་གནང་ཡང་། ང་ཕིར་བོད་དུ་ཡོང་མི་ཡོང་དང་། ཡོང་ན་ནམ་

ཞིག་ལ་ཡོང་རིས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀི་ཐད་བཀའ་འདྲི་གཏན་ནས་མ་གནང་། དེ་ནས་ཡུམ་ཆེན་

གིས། ཀ་ལིམ་པོང་དུ་བསྒུགས་ནས་སོད་དང་། མི་འགང་བར་ངའི་ཨ་ཞང་སྟེ་ཡུམ་ཆེན་རང་གི་

གཅུང་པོ་ཁོང་གསུང་འཕིན་གལ་ཆེན་ཞིག་སྐྱེལ་བར་ཡོང་ངེས་ཞེས་གསུངས། 

ངའི་ཨ་ཞང་གིས་བསྣམས་ཕེབས་པའི་ཡུམ་ཆེན་གི་གསུང་འཕིན་ནང་། ང་ཕ་ཡུལ་དུ་

ཕིར་ལོག་མི་རུང་བ་དང་། གལ་ཏེ་ཕིར་ལོག་བྱས་ན། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཉེན་ཁ་

འབྱུང་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་གནང་འདུག་པས་ང་ཧ་ལས་པར་གྱུར། 

སྐབས་དེར། ངས་ཞང་པོའི་དྲུང་ནས་རང་གི་ཡབ་ཆེན་དང་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་

ཆེ་གཉིས་ཇི་ལྟར་བཀྲོངས་པའི་བྱུང་བ་ཆ་ཚང་དང་། ཅིའི་ཕིར་བོད་གཞུང་གིས་ཐབས་ཤེས་སྣ་

ཚོགས་སྤད་དེ་ང་ཕིར་འགུག་ཐབས་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་བཅས་གཞི་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་། 

ང་འགུག་ཐབས་གནང་བ་ནི། ཡབ་ཆེན་གི་འདས་རྐྱེན་ལ་འཁོན་ལན་སོག་མི་ཡོང་ངམ་སམ་སྟེ་

ང་ཡང་མེད་པར་བཟོ་འདོད་པའི་དབང་གིས་རེད། དེར་མ་ཟད། གལ་ཏེ་ངའི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་

དོན་གྲུབ་མཆོག་རྒྱལ་བའི་གོ་ས་ནས་མར་མ་ཕབ་ཚེ། ལུགས་གཉིས་ཀི་མཛད་འགན་བཞེས་

སྐབས་ཡབ་ཆེན་དང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་དགྲོང་མཁན་རྣམས་ལ་ཁིམས་ཆད་གཅོད་སྲིད་

སམ་པའི་བོ་འཚབ་ཀང་སྐྱེས་ཡོད། ངས་བསམས་ན། ཁོང་ཚོའི་སེམས་སུ། ང་མེད་པར་མ་

བཟོས་གོང་ངའི་གཅུང་པོ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་རྒྱལ་བའི་གོ་ས་ནས་མར་ཕབ་ན། 

འབྱུང་འགྱུར་ང་ཕིར་ལོག་སྟེ་ཡབ་ཆེན་གི་གཤེགས་རྐྱེན་དང་གཅུང་པོ་རྒྱལ་བའི་ཁི་ལས་ཕབ་

པ་གཉིས་ལ་འཁོན་ལན་སོག་ཐབས་བྱེད་ཡོང་སམ་པའི་བོ་འཚབ་སྐྱེས་ཡོད། ང་ཕིར་ཕ་ཡུལ་དུ་

མ་ལོག་པར་ཕི་ཕོགས་སུ་བསད་པ་དེས། འཆར་གཞི་དེ་དག་གང་འདོད་ཀིས་ལག་བསྟར་བྱེད་

མི་ཐུབ་པའི་འཇིགས་སྣང་གང་འཚམས་ཤིག་ཁོང་ཚོར་སྦིན་ཡོད་སམ། 

གདུག་རྩུབ་ཆེ་ཞིང་ཀ་ཀོའི་སྤོད་ཚུལ་ཅན་གི་དབང་ཆ་འཕོག་རོད་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་། མི་ཇི་འདྲ་བ་དག་གིས་བོད་ཀི་སྲིད་དབང་བསྐྱངས་པ་ནི་བརོད་པའི་ཡུལ་ལས་

འདས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་ཁོར་ཡུག་ན་བདེན་རྫུན་སྲང་ལ་འཇལ་བའི་ཁིམས་ལུགས་དང་

ལས་འབས་མིག་བཞིན་སྲུང་བའི་དྲང་བདེན་ཟེར་བ་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། ང་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་སོད་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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པའི་སྐབས་སུ་ཡང་། བསྟུད་མར་འཛིན་བཟུང་དང་སྲོག་ཆད་གཅོད་པ། ས་ཁང་བཙན་འཕོག་

བྱེད་ཚབས་སྔར་བས་ཆེ་བ། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ངེད་ཚང་ལ་འབེལ་ཐག་ཉེ་བ་རྣམས་མུ་

མཐུད་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་བཞིན་པ་བཅས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གོ་ཞིང་། བོད་ཀི་གནས་བབ་ནི་

རེ་བ་བལ་བ་ཞིག་དང་། རང་ཉིད་ནི་ནུས་མེད་ཅིག་ཏུ་མཐོང་། གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་ཁོར་

ཡུག་ནང་ཁོ་བོ་རང་གི་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕིར་ལོག་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་རེ་ཞིག་རྒྱ་གར་དུ་ལུས། 



ལེའུ་བཅུ་པ།  བང་ཆེན་འཕིན་གཏོང་བར་གྱུར་པ།
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ལེའུ་བཅུ་པ།

བང་ཆེན་འཕིན་གཏོང་བར་གྱུར་པ།

ངེད་ཅག་གི་གནས་གཞི་ཀལ་ཀ་ཏར་སོས་ཏེ། གཞུང་དོན་མི་སྣ་སོད་སའི་སྤི་གིང་

ཁོམ་གཞུང་འགྲམ་གི་རོ་བྷིན་སོན་བགྲོད་ལམ་ལྔ་པའི་ནང་ཁང་ཆུང་ཞིག་གས་ནས་བསད། 

དུས་དེར་ངའི་ལམ་ཆུང་གིས་བྱིས་པ་དང་པོ་དེ་སྦྲུམ་ཡོད་ཅིང་ཀལ་ཀ་ཏའི་སྨན་ཁང་གི་མཐུན་

རྐྱེན་ནི་གཞན་ལས་བཟང་། ངེད་ཅག་གི་འཚོ་བ་ནི་ཧ་ལམ་ཡུམ་ཆེན་གི་རོགས་དངུལ་ཁོ་ནར་

བརེན་ཡོད། གལ་ཏེ་ཡུམ་ཆེན་གི་རོགས་སྐྱོར་མེད་ན་ཟླ་རེའི་ཁང་ག་ཧིན་སོར་ ༢༥༠ དེ་ཡང་

སྤོད་རྒྱུ་དཀའ། 

དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་རྒྱ་གར་དང་དབྱིན་ཇི། ཨ་རིའི་གཞུང་བཅས་ཀིས། པེ་

ཅིན་དུ་དམར་ཤོག་སྲིད་གཞུང་གསར་འཛུགས་བྱེད་ལ་ཉེ་བ་དེར་བོད་གཞུང་ནས་རྣམ་འགྱུར་

ཅི་ཞིག་སྟོན་རིས་ཡོད་མེད་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་། དེའི་ཐད་ནས་བོད་ལ་ལམ་སྟོན་དང་རོགས་

རམ་བྱེད་འདོད་གནང་། འོན་ཀང་། རྒྱ་གར་དུ་བོད་ལ་གཞུང་འབེལ་སྐུ་ཚབ་མེད་ལ། བོད་

གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོར་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་བ་ཡང་མེད། དེར་བརེན། 

ཁོ་བོ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་མཆེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཁོང་ཚོས་ང་བརྒྱུད་ནས་བཏང་

ན། གཞན་མ་བྱུང་ཡང་གསུང་འཕིན་རྣམས་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ཚོར་འབྱོར་བའི་གོ་སྐབས་

ཤིག་ཡོད་པར་གཟིགས། དེ་ལྟར་ང་བོད་དུ་གནས་ཚུལ་ཆེད་གཏོང་བྱེད་སའི་བརྒྱུད་ལམ་དུ་

གྱུར།  

བདག་ལ་ཐོག་མར་འབེལ་བ་བྱེད་མཁན་ནི་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་རེད། དེ་ཡང་ང་རྒྱ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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གར་དུ་བསད་ཡོད་པ་འབས་ལོངས་ཀི་རྒྱ་གར་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་དཔོན་རིགས་ཧ་རི་ཤྭར་

ད་ཡལ་གིས་གོང་རིམ་དཔོན་རིགས་ལ་ཞུས་ཡོད་ངེས་རེད། ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར། སྤི་ལོ་ 

1947 ཟླ་བ་ 8 ནང་རང་བཙན་ཐོབ་སྐབས་ཀི་སྲིད་བོན་ཐོག་མ་ཇ་ཝ་ཧར་ལལ་ནེཧ་རུ་མཆོག་

གིས་ང་དང་ངའི་ལམ་ཆུང་གཉིས་མགྲོན་འབོད་གནང་བ་ལྟར་ལི་ལི་གསར་པར་བསྐྱོད་དེ་ནེཧ་

རུའི་བཀོད་སྒིག་བཞིན། རྒྱ་གར་དབྱིན་ལུགས་ཀི་ཁང་བཟོ་དོད་ཅིང་བརིད་ཉམས་ཆེ་བའི་གོང་

མའི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་(Imperial Hotel)ཞེས་པའི་ནང་གཟའ་འཁོར་གཅིག་ཙམ་བསད། 

སྐབས་དེར་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཆེ་མཐོང་སྣེ་ལེན་མཚོན་སད་དགོང་དྲོའི་

གསོལ་སྟོན་ཞིག་བཤམས། གསོལ་སྟོན་དེར་ཁོང་གི་སྲས་མོ་ཨིནི་ར་གཱན་དྷི་(Indira Gan-

dhi)མཆོག་ཕེབས་ཡོད་ལ། མི་འགང་བར་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཅའ་བཞུགས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་དང་

པོར་བསྐོ་བཞག་བྱ་གཏན་འཁེལ་བའི་སྐུ་ཞབས་སར་དར་པཱ་ནི་ཀྐར་(Sardar K. M. Panik-

kar)ཞེས་པ་ནེཧ་རུའི་ཕི་འབེལ་སོབ་སྟོན་པ་གཙོ་བོ་ཁོང་དང་། སྔར་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཞུགས་མྱོང་

ཞིང་ལྷ་སར་རྒྱ་གར་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཕེབས་ལ་ཉེ་བའི་སྐུ་ཞབས་སི་ནཱ་(S. N. Sinha)གཉིས་ཀང་

ཕེབས། སྐུ་ཞབས་སི་ནཱ་དང་ངའི་ལམ་ཆུང་ཀྲུའུ་ཏན་གཉིས་ཀིས་ལྷན་དུ་སྐད་སྒྱུར་གནང་། ངའི་

ལམ་ཆུང་ནི་དབྱིན་སྐད་ལ་བྱང་ཆ་ལན་པ་ཞིག་ཡིན།  

སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ནི་འདྲ་མཉམ་གི་འདུ་ཤེས་ཆེ་ཞིང་བྱམས་བརེ་ལན་པ་དང་། ཡོན་

ཏན་གིས་ཕྱུག་ཅིང་ཁིམས་ལུགས་དབང་བསྒྱུར་ལ་ཡིད་ཆེས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཁར། 

གཞན་གིས་སྐྱོན་བརོད་ཞུས་པ་ལ་ཡང་བཟོད་སོམ་དང་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཞིག་

རེད། རེས་སུ་ངས་ནེཧ་རུའི་དྲངས་ཚུགས་དང་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་ཡ་ང་སིང་རེ་བལ་བའི་གཤིས་

ཀ་གཉིས་བསྡུར་ཏེ་བལྟས་པ་ན། མའོ་ཙེ་ཏུང་ནི་སྐྱོན་བརོད་ཀི་རྣམ་པ་ཕ་མོ་ཙམ་ལ་ཡང་བཟོད་

སོམ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་ཏང་གི་མགོ་གཙོ་མའོ་ཡིས་སྤི་ལོ་ 1956 ལོའི་མེ་ཏོག་མཉམ་

བཞད་77ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་སྐབས། ཐོག་མར་འཇམ་མཁས་བསླུ་ཐབས་ཀི་སྐད་ཆ་གང་མང་

བཤད་ནས་སྦ་གསང་མེད་པར་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ། མཇུག་མཐར་རྒྱ་རིགས་མཁས་

པ་རྣམས་ཀིས་སྐྱོན་བརོད་གནང་བ་ན། མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་རང་མདོག་ངོ་མ་བསྟན་ཏེ་གདུག་རྩུབ་

77  དམར་ཤོག་ལས་འགུལ་ལ། “མེ་ཏོག་མཉམ་བཞད་དང་མཁས་བརྒྱ་འགྲན་གེང་།”ཞེས་པའམ། “མེ་

ཏོག་མཉམ་བཞད་དང་རིང་འབུད་གསར་འདོན་”ཞེས་པ་སོགས་ཡོད།



ལེའུ་བཅུ་པ།  བང་ཆེན་འཕིན་གཏོང་བར་གྱུར་པ།
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ཆེན་པོས་ཤེས་ཡོན་པ་འབུམ་ཕག་དུ་མ་མི་ལོ་བཅུ་ཕག་དུ་མའི་རིང་བཙོན་འཇུག་དང་ངལ་

རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་དུ་བརངས་ཡོད། 

སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ནི་བལྟས་ཚོད་ཀིས་བོད་ལ་ཤ་ཚ་ཆེ་ཞིང་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་རྒྱུས་

མངའ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། འོན་ཀང་། ང་མིན་པའི་བོད་མི་གཞན་སུ་ཞིག་ལ་ཡང་དངོས་

སུ་མཇལ་འཕད་གནང་མྱོང་མེད། ང་ནི་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་རེད། ཁོང་ལ་མཚོན་ན། དགོང་དྲོའི་

གསོལ་སྟོན་དེ་ནི། ང་མི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་མིན་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཤིག་སྟེ། ཁོང་

གིས་རྒྱ་མིའི་ནང་འཁྲུག་དང་དམར་ཤོག་ཏང་། བོད་དུ་འབྱུང་བཞིན་པའི་གནས་བབ་བཅས་ལ་

ངས་ལྟ་ཚུལ་ཅི་ཞིག་བཟུང་ཡོད་མིན་ཐད་བཀའ་འདྲི་གནང་ཞིང་། ངའི་མ་འོངས་པའི་འཆར་

གཞི་དྲིས་ཏེ་རྡེ་ར་ལྡུན་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་དམག་སྦོང་ལྟེ་གནས་སུ་ཞུགས་ན། དམག་དོན་

སོབ་སྦོང་དང་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ལ་མཁོ་བའི་སོབ་སྦོང་གཉིས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པས། དེར་བཀོད་

སྒིག་གནང་ཆོག་ཅེས་སྐུལ་མ་གནང་། 

ངས་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་གར་ལི་ལིའི་

གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པར་བརེན་ང་རྒྱལ་ས་ལི་ལིར་ཡོད་པ་ཀུན་གིས་ཤེས་ཏེ། རྒྱ་གར་

དུ་བཅའ་བཞུགས་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ལོའེ་ཧན་ཌིར་སོན་(Loy Henderson)ནས་

ཀང་གཟའ་འཁོར་དེ་གའི་ནང་ང་གུང་ཚིགས་སུ་མགྲོན་འབོད་གནང་སྟེ། བོད་གཞུང་ལ་གསུང་

འཕིན་ཞིག་འབུལ་དགོས་ཚུལ་གསུངས། གསུང་འཕིན་གི་ནང་དོན་ནི། བོད་གཞུང་ནས་དཔོན་

རིགས་གཉིས་ཆེད་གཏོང་གིས་ཐོག་མར་ཀལ་ཀ་ཏར་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ཆེན་མོར་

གསང་སྟབས་ཀིས་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་བསྟུན་ནས་ལི་ལིར་ཕེབས་ཏེ་གཞུང་

ཚབ་མོ་ཧན་ཌིར་སོན་ཁོང་རང་ཉིད་ལ་གཞུང་འབེལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་མཇལ་འཕད་གནང་

རྒྱུ་དེ་རེད།  ཧན་ཌིར་སོན་ཡང་རྒྱ་ནག་ཏུ་དམར་ཤོག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ན། དེའི་རེས་འབེལ་དུ་

བོད་ལ་ཕན་གནོད་ཅི་ཞིག་འབྱུང་མིན་ཐད་ཐུགས་འཁུར་གནང་མཁན་ཞིག་རེད། མཐར་ཁོང་

གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་ཐབས་ཤེས་ཅི་ཡོད་ཀིས་རོགས་རམ་བྱ་འདོད་ཡོད་པ་བོད་གཞུང་ལ་

ཞུ་དགོས་ཚུལ་གསུངས། 

དེའི་རེས་ཐོགས་སུ། རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་པཱ་ནི་ཀྐར་གིས་རྒྱ་གར་སྲིད་བོན་གི་

གསུང་འཕིན་བསྣམས་ནས་ཕེབས་ཏེ། ནེཧ་རུ་ཡིས་ང་ནེཧ་རུ་རང་ཉིད་དང་བོད་གཞུང་གཉིས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཀི་བར་དུ་བང་ཆེན་ཕོ་ཉ་ལྟ་བུ་བྱེད་དགོས་པའི་ཐུགས་རེ་གནང་བཞིན་པ་དང་། ནེཧ་རུ་མཆོག་

ད་དུང་ང་མིན་པའི་བོད་མི་གཞན་ལ་མ་ཕད་པ། དམར་ཤོག་ལ་དོགས་པ་ཟ་བཞིན་པ། དམར་

ཤོག་གིས་བོད་ལ་དྲག་རྒོལ་བྱེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་པོ་མ་བསྟན་ཀང་བོད་གཞུང་གིས་དེ་

ལ་ལྟོས་མེད་ཀིས་དོགས་ཟོན་གནང་དགོས་པ། དྲག་རྒོལ་གཏན་ནས་མི་འབྱུང་བའི་དབང་དུ་

བཏང་ཡང་དམག་གྲ་མ་བསྒིགས་པར་སོད་པ་གེན་རགས་ཡིན་པ། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བོད་ལ་

མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཀིས་གོ་དམག་གཉིས་ཐད་ནས་རོགས་རམ་གནང་བཞེད་ཡོད་པ་སོགས་

ནེཧ་རུའི་སྐུལ་འདེད་དང་དགོངས་ཚུལ་གཉིས་ཀ་གསུངས། 

སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ཡིས། ཁོང་གི་གསུང་འཕིན་རྣམས་ང་དང་འབེལ་བའི་འཕིན་ལམ་

བརྒྱུད་ནས་བོད་དུ་གཏོང་བ་ལས། དབྱིན་ཇི་རེ་ཆར་ཌི་སོན་བརྒྱུད་དགོས་པའི་འཕིན་ལམ་བེད་

སྤོད་གཏོང་འདོད་མ་གནང་། རེ་ཆར་ཌི་སོན་གིས་སྐབས་དེར་ཡང་ལྷ་ས་རུ་མུ་མཐུད་ནས་

རྒྱ་གར་གི་སྐུ་ཚབ་གནང་བཞིན་ཡོད། དེའི་གོང་ཙམ་ཞིག་ལ། རེ་ཆར་སོན་ཀལ་ཀ་ཏར་གུང་

གསེང་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ཤིག་ཐུག་འཕད་བྱུང་བར་ཁོང་གིས། བོད་དང་བོད་གཞུང་གཉིས་

ལ་བསྟོད་བསྔགས་ཁོ་ན་གནང་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གང་ལ་ཡང་འབུར་དུ་ཐོན་ཞིང་ཁྱད་དུ་

འཕགས་པའི་བོད་ཀི་ལམ་ལུགས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་མེད་པས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་གང་ཡང་

མེད་ཅེས་གསུངས། ང་ནན་ཅིན་དུ་འགྲོ་ཁར་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་ཆེན་

པོ་ཞིག་མ་བྱས་ན་བོད་རང་ཉིད་སྐྱོབ་ཐབས་མེད་པའི་ཡིད་ཆེས་རེད་ཅིང་། དེ་ནས་ནང་ཁུལ་

སྲིད་དོན་གི་རོག་ཟིང་གིས་བོད་འཐོར་ཞིག་ཏུ་གཏོང་བཞིན་པའང་ཅུང་ཟད་ཤེས་པས། རེ་ཆར་

ཌི་སོན་གི་ལྟ་ཚུལ་དེས་ང་འཇིགས་སྐྲག་གི་ནང་དུ་གཡུགས་ཤིང་། ངས་ཁོང་མྱོང་རྒྱུས་དང་

གོ་རོགས་མེད་པའི་བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ལ་བོ་སྒྱུར་ངན་སྐུལ་བྱེད་མཁན་གི་དབྱིན་ཇིའི་

གསང་ལས་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། དེར་བརེན། ངས་རྒྱ་གར་སྲིད་བོན་ལ་ཕོ་ཉའི་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས་ཏེ། 

ནེཧ་རུའི་གསུང་འཕིན་རྣམས་རེ་ཆར་ཌི་སོན་ལ་མ་བརེན་པར་བོད་དུ་འབྱོར་བར་བྱ་རྒྱུ་ལ་སྤོ་

སྣང་ཆེན་པོ་སྐྱེས།

སྐབས་དེར། རྒྱ་གར་དུ་བོད་ལ་གཞུང་འབེལ་སྐུ་ཚབ་མེད་ཀང་། རེ་དྲུང་ཐུབ་བསྟན་

བཟང་པོས་ནན་ཅིན་དུ་བེད་སྤོད་གནང་བའི་ཏར་ཡིག་དེ་ཉིད་ཐོག་བོད་དུ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་

བྱེད་ཐུབ་པའི་ཏར་འཕིན་གཏོང་ས་ཞིག་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་བཙུགས་ཡོད། ཁོང་ནི་དེ་སྔོན་ནན་ཅིན་



ལེའུ་བཅུ་པ།  བང་ཆེན་འཕིན་གཏོང་བར་གྱུར་པ།
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དུ་བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་གནང་སྟེ་ང་ཕིར་བོད་དུ་གཏོང་ཐབས་གནང་སྐབས་ངས་རྣམ་འགྱུར་

རྩུབ་པོ་བསྟན་ས་དེ་རེད། ཁོང་གིས་ངས་སྤད་པའི་གསུང་འཕིན་རྣམས་བོད་དུ་ཐད་གཏོང་

གནང་རྒྱུར་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་གནང་། དེའི་རེས་ཀི་ཟླ་ཤས་རིང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཀལ་ཀ་ཏ་

ནས་ཆུ་ཚོད་དྲུག་རིང་གི་མེ་འཁོར་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་ཏེ་སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་དང་ཨ་རི། རྒྱ་ནག་

བཅས་ནས་གསང་སྟབས་ཀིས་གནང་བའི་གསུང་འཕིན་རྣམས་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་བསྐྱལ་ཅིང་། 

ཐུབ་བསྟན་བཟང་པོས་བཀའ་ཤག་དང་སྲིད་སྐྱོང་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ།  

སྔ་ཕིའི་གསུང་འཕིན་དེ་དག་ལས་གཅིག་ནི་ངའི་གོས་པོ་ཀྲུའུ་ཧེ་ཀུས་ལགས་ཀིས་

ཧོང་ཀོང་ནས་བཏང་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་རེད། དེའི་ནང་དུ། ངའི་གོས་པོ་ཁོང་སྔར་དམག་སོབ་

ཏུ་བཞུགས་སྐབས་ཀི་ཉལ་ཁང་གཅིག་པ་དང་སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གསར་

པའི་རྒྱལ་སྲུང་གཙོ་འཛིན་དུ་བསྐོས་མ་ཐག་པ་ཀྲུའུ་ཏེ་ཡིས་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གསར་པ་དང་བོད་ཀི་འབེལ་བའི་ཐད་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པར་བོད་གཞུང་གིས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་

པ་ཞིག་པེ་ཅིན་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། གོ་མིན་ཏང་གི་སྐབས་ཀི་བོད་ཀི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་ལོག་

མི་འབྱུང་བའི་ཁས་ལེན་བྱས་པ། གཞུང་གསར་པའི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་བོད་

ཀི་གནས་བབ་གང་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་གཏོང་འདོད་མེད་པ་བཅས་གསལ་ཡོད། མཚམས་དེ་ལ་

ཐུག་གི་བར་དུ། བོད་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་བར་ལ་འབེལ་བ་ཐད་ཀ་བ་ཞིག་གཏན་ནས་

བྱུང་མེད། གསུང་འཕིན་དེ་འབྱོར་སྐབས་ང་དེ་མ་ཐག་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་བསྐྱོད་ནས་བོད་དུ་བཏང་། 

དེ་ལྟར་ང་དམར་ཤོག་པའི་བར་མི་འཕིན་སྐྱེལ་བ་ཞིག་ཏུ་ཡང་གྱུར། དེ་ལྟ་ནའང་། ངས་བཏང་

བའི་གསུང་འཕིན་དེ་དག་ལ་སུས་ཀང་བཀའ་ལན་མ་གནང་། 

ཟླ་བ་ 8 པའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ། སར་དར་པཱ་ནི་ཀྐར་ཐུག་འཕད་དུ་འབྱོར་ཏེ། སྲིད་

བོན་ནེཧ་རུས་རོགས་རམ་གནང་འདོད་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་པ་ལ་བཀའ་ལན་མེད་པ་ཅི་ཡིན་

དྲིས་ཏེ། སྲིད་བོན་ནས་དེ་ལས་དོ་གལ་ཆེ་བའི་གསུང་འཕིན་གཞན་ཞིག་གནང་སོང་གསུངས། 

གསུང་འཕིན་ནང་ནེཧ་རུ་ཡིས། རྒྱ་ཕོགས་ནས་བརམ་ལ་ཉེ་བའི་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་

བྱེད་ཆེད་བོད་མིས་ངེས་པར་དུ་དམག་གྲ་བསྒིག་དགོས་པ་དང་། རྒྱ་གར་གིས་དམག་སྦོང་

དང་མཚོན་ཆ་གཉིས་ཀ་མཁོ་སྤོད་གནང་སྟེ་བོད་ཀི་དམག་དོན་གྲ་སྒིག་ལ་རམ་འདེགས་གནང་

འདོད་ཡོད་པ། གལ་ཏེ་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱུང་ན། རྒྱ་གར་རང་ཉིད་བོད་ལུང་པའི་རྒྱབ་བསེ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ས་ལྟ་བུའི་རོགས་རམ་གི་རེན་གཞི་བྱེད་ཆོག་པ། གཞན་ཡང་ཨ་མདོ་དང་ཁམས་གི་དགོན་

པ་རྣམས་སུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་ཕྱུར་བུར་གཏམས་པ་ལས་འགའ་ཞིག་ལ་མི་ལོ་སྟོང་ཕག་

བརྒལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་སྟབས། བཙན་འཛུལ་དམག་གི་ལག་ཏུ་ཤོར་ན་གོང་གུན་ཆེ་བས། དེ་

དག་བདག་གཅེས་བྱ་སད་བོད་ཤར་ཕོགས་ཀི་རེན་དང་ཕག་དཔེ་རྣམས་དབུས་སུ་གདན་འདྲེན་

ཞུ་མགོ་འཛུགས་དགོས་པ་བཅས་ཀི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས། དེ་ལྟར་སྐུ་ཞབས་པཱ་ནི་ཀྐར་གིས་

ནེཧ་རུའི་ལམ་སྟོན་གསུང་འཕིན་དེ་ཉིད་གང་མྱུར་བོད་དུ་གཏོང་དགོས་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་

ང་སར་ཡང་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་སོང་།

དེའི་རེས་སུ་སར་ཡང་ངའི་གོས་པོས་བཏང་བའི་གསུང་འཕིན་གཞན་ཞིག་འབྱོར། 

དེའི་ནང་སྔར་ཀྲུའུ་ཏེ་ཡིས་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་གདན་ཞུ་གནང་བ་དེ་ཉིད་དྲན་གསོའི་སད་བསྐྱར་

ཟློས་དང་སྦྲགས་དེ་ལ་བཀའ་ལན་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་དྲིས་ཏེ། བོད་གཞུང་གིས་རང་གི་

སྐུ་ཚབ་པེ་ཅིན་དུ་གང་མགོགས་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ཀྲུའུ་ཏེ་ཡིས་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་

པས་བོད་རྒྱའི་བར་དུ་མི་མཐུན་པའི་ས་བོན་འདེབས་བཞིན་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་གནང་བ། དེ་

དག་གིས་དམར་ཤོག་གི་སྐོར་ལ་སེལ་བའི་དྲིལ་བསྒགས་ལ་བོད་ཀིས་ཉན་མི་རུང་བའི་ཉེན་

བརྡ་གནང་བ། རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ཀི་གནས་བབ་འགྱུར་ལོག་གཏོང་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་མེད་པའི་ཁས་

ལེན་སར་ཡང་གནང་བ་བཅས་གསལ། དེ་ནས་གསུང་འཕིན་དེ་ཉིད་བོད་དུ་གཏོང་སད་ང་སར་

ཡང་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་སོང་། 

སྐབས་མཚམས་འདིའི་བར་དུ། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བོད་གཞུང་ལ་གསུང་འཕིན་

གཅིག་དང་། སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ཡིས་གསུང་འཕིན་གཉིས། དམར་ཤོག་ཏང་གི་དམག་དཔོན་

མཐོ་ཤོས་ཀྲུའུ་ཏེ་ཡིས་གསུང་འཕིན་གཉིས་བཅས་བསོམས་པས་གསུང་འཕིན་ལྔ་གནང་བ་

རྣམས་ཕུལ་ཀང་། བོད་གཞུང་ནས་ཕིར་ང་ལ་བཀའ་ལན་གཅིག་ཀང་མ་གནང་། དེ་ལྟར་ཨ་རི་

དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ཀིས་བོད་ལ་རོགས་རམ་གནང་འདོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་གྲོས་

མོལ་བྱེད་འདོད་ན་ཡང་། བོད་གཞུང་གིས་བཀའ་ལན་གཅིག་ཀང་མ་གནང་བ་ཅི་ཡིན་ནམ། ཅི་

ཞིག་ལ་དབུ་འཁོར་ནས་བཞུགས་ཡོད་དམ། གཟིམ་མལ་དུ་རྨི་ལམ་རྨིས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་

ཡིན་ནམ། 

རང་ཉིད་ནང་ཁུལ་གི་དབང་ཆ་འཕོག་རོད་ལ་བརེན་ནས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་



ལེའུ་བཅུ་པ།  བང་ཆེན་འཕིན་གཏོང་བར་གྱུར་པ།
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འཐོར་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཁར། དཔོན་རིགས་ཚོ་རྨོངས་ཤིང་གཏི་མུག་པར་གྱུར་ཏེ། རྒྱ་

ནག་ཏུ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་དང། རྒྱ་གཞུང་གི་འགྱུར་ལོག་ལ་བརེན་ནས་བོད་ལ་ཤུགས་

རྐྱེན་ཅི་འབྱུང་སོགས་མ་མཁྱེན་པར་རྒྱ་མིར་དོགས་ཟོན་ཙམ་ཡང་མ་གནང་། རྒྱ་གར་དུ་ང་

ཚོས་གཅིག་ལ་གཉིས་བརྒྱུད་ཀིས་གོ་བ་ནི། སྟག་བག་སྲིད་གཞུང་གི་སྣེ་འཁིད་དཔོན་རིགས་

ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གནས་དབྱུང་དང་ང་གསོད་ཐབས་ཀི་ཇུས་ངན་རོམ་

བཞིན་པ་དེ་རེད། ཁོང་ཚོར་ཕི་འབེལ་གནང་ས་གཅིག་ཉིད་ཡོད་ངེས་པ་ནི་དབྱིན་ཇི་དང་། 

དངོས་སུ་ཐུག་ས་ནི་དབྱིན་ཇི་བ་རེ་ཆར་ཌི་སོན་རེད།78 ཁོང་ནི་བོད་གཞུང་དེ་ཉིད་གཞན་དང་

མི་འདྲ་བའི་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་བསྒྱུར་བཅོས་གང་ཡང་གཏོང་མི་དགོས་པར་

འདོད་མཁན་དེ་རེད། སྐབས་དེར་བོད་གཞུང་གིས་ནི་ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་

བཅས་ལ་བཀའ་ལན་ཇི་ལྟར་གནང་དགོས་པ་མ་མཁྱེན་ཅིང་། མྱོང་གོམས་མེད་པའི་བ་མ་དག་

གིས་ནི་རྒྱ་དམར་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་མེད་པའི་ཡིད་ཆེས་གནང་། ཁོ་བོ་

ནི་སེམས་ངལ་གི་ཀོང་དུ་ཚུད་ཅིང་ཨ་ཐང་ཆད། ཁོང་ཁོ་སྐྱེས་ཤིང་ཡིད་ཀང་བསུན་ཏེ་དགོད་

དགོས་པའམ་ངུ་དགོས་པ་ཡང་མི་ཤེས་པར་གྱུར། དེ་ལྟ་བུའི་བོད་གཞུང་གི་ཐབས་ཞན་གི་ཁ་

སྟབས་དང་གཞན་ལ་ལན་འདེབས་ཙམ་ཡང་གནང་མི་ཐུབ་པའི་ལ་ཉེ་ཡིད་ལ་འཁོར་ན། ད་དུང་

ཡང་ཁོང་ཁོ་འཇགས་མི་ཐུབ། 

དེ་ནས་བོད་གཞུང་གིས་གོ་བུར་དུ་སྤི་ལོ་ 1949 ལོར། རྒྱ་རིགས་ཡོད་ཚད་ལྷ་ས་

ནས་ཕིར་འབུད་བྱེད་པའི་བཀའ་རྒྱ་བསྒགས། དེ་ལ་བོད་གཞུང་གིས་དམར་ཤོག་གི་གསང་

མྱུལ་བར་དོགས་ཏེ་དེ་ལྟར་གནང་བ་ཡིན་གསུངས་ཀང་། ཕིར་འབུད་གནང་བ་ནི་གོ་མིན་ཏང་

གི་ལས་བྱེད་དང་རྒྱ་རིགས་ཚོང་གཉེར་བ་སོགས་སྐབས་དེར་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྒྱུན་སོད་

བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱ་རིགས་ཡོད་ཚད་རེད།  དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་ལྷ་སོད་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ངོ་ལོག་སྟེ་

དམར་ཤོག་ལ་མགོ་འདོགས་པར་དོགས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པ་འདྲ། དེ་དག་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་

པར་གཟའ་འཁོར་གཅིག་ལྷག་ཙམ་གི་དུས་ཡུན་ལས་སྤད་མེད། ང་དེ་ལ་ཧ་ལས་པར་གྱུར། དེ་

ནས་ལྷ་སོད་གོ་མིན་ཏང་གི་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་ཀྲང་ཁན་ཞི་ཀྲང་(Chen Xizhang)རྒྱ་གར་བརྒྱུད་

78  སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕེང་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༤༡༦ ཏུའང་། “དངོས་གནས་བྱས་ན། བོད་ནང་ཕི་

རྒྱལ་མི་རིགས་རི་ཅར་སན་ཙམ་ལས་མེད།”ཞེས་གསལ། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ནས་ཕིར་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་སྐབས་ཐུག་འཕད་བྱུང་བར་ཁོང་གིས་ང་ལ། རེ་ཆར་ཌི་སོན་གིས་རྒྱ་

རིགས་རྣམས་ཕིར་འབུད་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཕུལ་བ་ལྟར། བོད་གཞུང་གིས་དེ་ལྟར་བྱ་

རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་རེད་ཟེར།79  

རྒྱ་མི་ཕིར་འབུད་ཀི་ལས་དོན་དེར་གོ་མིན་ཏང་དང་དམར་ཤོག་གཉིས་ཀིས་གཅིག་

མཚུངས་སུ་སྐྱོན་བརོད་དྲག་པོ་བྱས་ཤིང་། པེ་ཅིན་རླུང་འཕིན་ཁང་ནས་སེལ་བའི་དྲིལ་

བསྒགས་ལ་ཡང་གོ་བུར་དུ་འགྱུར་ལོག་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་དམར་ཤོག་གིས། ལས་དོན་དེ་དབྱིན་

ཇི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པས་ངན་སྐུལ་བྱས་པ་ལྟར་བོད་གཞུང་གིས་ལག་བསྟར་གནང་བའི་

ངན་ཇུས་ཤིག་དང་། སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ཡང་དབྱིན་ཇི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པའི་གཡོག་ལས་

སྒྲུབ་མཁན་ཡིན་པ། དབྱིན་ཇི་རེ་ཆར་ཌི་སོན་རྒྱ་གར་གི་ལྷ་སོད་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པས། ཁོ་པས་

བོད་གཞུང་ལ་ངན་སྐུལ་བྱས་པ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀང་རྒྱ་གར་གིས་མི་ཤེས་པ་མེད་པ། གལ་ཏེ་

མ་ཤེས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་དོགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བ་ཡིན་མི་སྲིད་པ། བོད་ནས་རྒྱ་

རིགས་ཕིར་འབུད་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དངོས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གིས་

བོད་བཅིངས་འགྲོལ་བྱེད་པ་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བའི་ཆེད་ཡིན་པ་བཅས་དྲིལ་སྒོག་བྱས། 

གོང་གི་སྐད་ཆ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གིས་བོད་“བཅིངས་

འགྲོལ་”གཏོང་སྲིད་པར་སྟོན་པའི་བསྒགས་གཏམ་ཐོག་མ་དེ་རེད། དེའི་བར་དུ་དམར་པོའི་

ཤོག་ཁག་གིས་ཐའི་ཝན་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུ་ཙམ་ལས་གཞན་མ་བཤད་ཀང་། ད་ལྟ་བོད་

ལ། དབྱིན་ཇི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀི་ལག་ཆར་གྱུར་ཡོད་ཚུལ་གི་སྐྱོན་བརོད་བྱས་ཤིང་། དེ་

དང་ཆབས་ཅིག་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པའི་ཁ་གཡར་ས་ཞིག་རེད་པ་རེད། 

དེ་ནས་སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ཡིས་གཞུང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཆེད་གཏོང་གནང་བའི་གཞུང་

ཚབ་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་པཱ་ནི་ཀྐར་ངའི་སར་མཇལ་འཕད་དུ་ཕེབས། དེ་ནི་ཕེབས་ཐེངས་གསུམ་

པ་དེ་རེད། སྐབས་དེར་ཁོང་གིས། ད་ནི་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་དང་ཁོང་གཉིས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གིས་

79  སྐབས་དེའི་བཀའ་བོན་ཀ་ཤོད་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མས་ཀང་། “ལྷ་སོད་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་(དབྱིན་མི་)

རི་ཅར་སན་གིས་བོད་ཀི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་ཇུས་ངན་བསྐུལ་བྱས་པའི་འོག །སྤི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོའི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་

བོད་ནས་‘རྒྱ་མི་ཕིར་འབུད་’ཅེས་པའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་སྐབས་ངོས་རང་བཀའ་བོན་ཡིན།”ཞེས་བིས་པ་<<བོད་ཀི་

ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>སུ་གསལ།



ལེའུ་བཅུ་པ།  བང་ཆེན་འཕིན་གཏོང་བར་གྱུར་པ།
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མི་འགང་བར་བོད་ལ་དྲག་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཐག་བཅད་ནས་བརོད་ཐུབ་ཅེས་གསུངས་ཏེ། 

བོད་དུ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་གིན་ཡོད་མེད་དང་ཕར་བཏང་བའི་གསུང་འཕིན་ཁག་ལ་བོད་གཞུང་ནས་

བཀའ་ལན་གནང་ཡོད་མེད་བཅས་བཀའ་འདྲི་གནང་། དེ་ནས་ཁོང་གིས། བོད་མིས་འཕལ་དུ་

དམག་གྲ་སྒིག་དགོས་པའི་གནས་བབ་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ཚུལ་དང་། བོད་གཞུང་གིས་སྐུ་འདྲ་

རེན་རས་དང་ཕག་དཔེ་ར་ཆེན་རྣམས་བདག་གཅེས་གནང་སད་དབོར་འདྲེན་གནང་དགོས་

པ། ཐག་གཅོད་གང་ཡིན་ཡང་དངངས་སྐྲག་དང་འཚུབ་ཆའི་ངང་མི་གནང་བར་ཕོགས་ཡོངས་

མཁྱེན་པར་གནང་སྟེ་ངེས་པར་མདུན་སྐྱོད་གནང་དགོས་ཚུལ་བཅས་གསུངས། གཞན་ཡང་

ཁོང་གིས། ལྷ་སའི་འཁིས་ཀི་སེ་ར་དང་འབས་སྤུངས་ཀི་ཉེ་འདབས་སུ་གནམ་གྲུ་འབབ་ས་

ཞིག་བཟོ་བའི་དུས་ཚོད་ད་དུང་ཡོད་པས། གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཚེ་རྒྱ་གར་

གིས་མཚོན་ཆ་དང་དྲག་དམག་ཆེད་གཏོང་བྱས་ཏེ་བོད་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆོག་ཅིང་། གལ་ཏེ་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ན་ཡང་། གནམ་གྲུའི་ནང་བདེ་

འཇགས་ཀི་ས་གནས་རྒྱ་གར་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཆོག །དེ་ལྟ་ནའང་། ཐོག་མར་བོད་གཞུང་

གི་ངོས་ནས་གང་མྱུར་གིས་འགུལ་སྐྱོད་གནང་དགོས་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟར་ངེད་གཉིས་ཀིས་

སྔར་དང་མཚུངས་པའི་བཀའ་མོལ་བསྐྱར་དུ་གེང་།  

ངས་སྔར་བཞིན་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་ལན་ཞིག་གཏན་ནས་མ་གོ་ཞིང་། འབད་བརོན་

ཞུས་པ་རྣམས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་རྡོ་གཡུགས་པ་ལྟར་འབས་མེད་དུ་གྱུར། སྐབས་དེ་ཤེད་དུ། ཨ་

རིའི་གཞུང་ཚབ་མི་སྣ་སར་ཡང་ཕེབས་ཏེ། སྔར་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་

དགོས་པའི་གདན་ཞུ་ཕུལ་བ་ལ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་ལན་འབྱོར་ཡོད་མེད་དྲིས། དེ་ལ་སར་

ཡང་འབྱོར་མ་སོང་ཞེས་མི་ཞུ་ཀ་མེད་རེད། དེ་ནས་ང་སར་ཡང་ཀལ་ཀ་ཏ་ནས་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་

ཐེངས་གཅིག་བསྐྱོད་དེ། གསར་དུ་འབྱོར་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཐུབ་བསྟན་བཟང་པོ་བརྒྱུད་

དེ་གྲག་འགུལ་མེད་པར་བཞུགས་པའི་བོད་གཞུང་ལ་བཏང་། སྐབས་དེར་ཐུབ་བསྟན་བཟང་པོ་

ལགས་ཀང་ཡིད་ཐང་ཆད་ནས་བཞུགས་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་མཆོག་ཀང་ཡིད་

ཐང་ཆད་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་ག་ལ་ཡོད། 

བོད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་དམར་ཤོག་གཞུང་གསར་པས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གནས་

བབ་ཅི་ཞིག་བཟུང་ཡོད་པ་མི་ཤེས་ཤིང་། དམར་ཤོག་གི་ངན་འབས་བོད་དུ་ཅི་འབྱུང་ལ་ཡང་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཚོར་སྣང་མེད། ཐ་ན་རྒྱ་གར་གིས་དབྱིན་ཇིའི་ལག་ནས་རང་བཙན་བངས་ཡོད་པ་ཙམ་ཡང་

ཤེས་མེད་ཚོད་དུ་སྣང་། ང་རང་ཉིད་ཀི་གཞུང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཤིན་ཏུ་ངོ་གནོངས། དམག་

ཆེན་གཉིས་པའི་མཇུག་ཏུ་དབྱིན་ཇི་གཞུང་འཆི་ལ་ཁད་པའི་མཚམས་སུ་ལྷུང་ཡང་། བོད་

གཞུང་གིས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་རེ་ཆར་ཌི་སོན་གི་ལམ་སྟོན་ལ་ཉན། རིས་དཔོན་ཞྭ་སབ་

པས་ནི་དབྱིན་ཇི་ལ་མཉམ་ལས་བྱེད་རྒྱུ་ཙམ་ཞིག་ཐར་ལམ་དུ་གཟིགས་པ་འདྲ། རེ་ཆར་ཌི་སོན་

གིས་ནི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཏང་གིས་བོད་ལ་ནམ་ཡང་བཙན་འཛུལ་མི་བྱེད་སམ་དུ་བསམས་

ཡོད་ངེས། རྒྱ་ནག་གང་སར་མི་དམངས་ཀིས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་གུང་ཁན་ཏང་ལ་དགའ་

ཞེན་བྱ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞིན་ཡོད། རེ་ཆར་ཌི་སོན་ལ་དངོས་གནས་བོད་དུ་ཡོད་པའི་

རྒྱ་རིགས་ཁོད་དམར་ཤོག་ཏང་གི་གསང་མྱུལ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ངེས་སམ་པའི་བོ་འཚབ་

བྱུང་ཡོད་སྲིད། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། རྒྱ་རིགས་རྣམས་བོད་ནས་ཕིར་

འབུད་བཏང་བའི་ཤུལ་དུ་མྱོང་རྒྱུས་བལ་བའི་བོད་མི་རྣམས་བསླུ་བིད་བོ་འགུག་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་

ཚེགས་མེད་སམ་པ་བྱུང་བ་ནི་སྨོས་མེད་རེད། བོད་མི་རྣམས་ཀིས་ནི་རང་གི་གནས་བབ་ངོ་མ་

དེ་ཇི་བཞིན་ངོས་འཛིན་གནང་ཐུབ་མེད།  

རང་གི་གཅུང་པོ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་དང་མི་དམངས་ལ་ཅི་ནུས་ཀིས་སྲི་

ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་བཟང་སྤོད་ལ་འཁི་བའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་པས་ངའི་སེམས་ཀི་ཁུར་པོ་ནི་ཧ་

ཅང་ལི་ལ། རྒྱ་དམར་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཚེ་བོད་དུ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་ངམ་སམ་པའི་བོ་འཚབ་

ཀང་ཤིན་ཏུ་ཆེ། འོན་ཀང་། སྐུ་དབང་ཡོད་ཚད་སྲིད་སྐྱོང་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཀའ་བོན་

ཚོའི་ཕག་ཏུ་ཡོད་པས་ང་ལ་བཅོས་ཐབས་གང་ཡང་མེད། ང་དེ་ལྟར་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་དུ་གྱུར། 

དེ་ནས་ངའི་བསམ་པར་པེ་ཅིན་དུ་སོང་ན། དེ་རུ་རང་མི་རིགས་ལ་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་

ལམ་བུ་ཞིག་རེད་སྲིད་པས་ཅིས་ཀང་འགྲོ་དགོས་སམ་སྟེ་བསམ་གཞིག་བྱས། རྒྱ་དམར་གིས་

བསམ་བོ་ཅི་ཞིག་གཏོང་བཞིན་པ་ངས་ཟུར་ཙམ་ཤེས་ཀང་། པེ་ཅིན་དུ་འབྱོར་ན་ཅི་ཞིག་བྱེད་

དགོས་པ་དང་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་འཆར་གཞི་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ང་ལ་མེད། དེ་

ལྟར་གནས་སྟངས་ཐམས་ཅད་ལོག་གྱུར་ཏུ་གནས། འོན་ཀང་། ང་རྒྱ་གར་དུ་བསད་པས་ནི་ཕན་

ཅི་ཡང་མི་ཐོགས། 

རྒྱ་གར་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་བ་ལ་དབྱིན་ཇིས་བཟུང་བའི་ཧོང་ཀོང་བརྒྱུད་དགོས་པས་



ལེའུ་བཅུ་པ།  བང་ཆེན་འཕིན་གཏོང་བར་གྱུར་པ།
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དེར་བརྒྱུད་འགྲུལ་བྱེད་ཆོག་པའི་ཐོངས་མཆན་ལེན་དགོས། དེར་བརེན། ངས་ཀལ་ཀ་ཏར་ཡོད་

པའི་དབྱིན་ཇིའི་མཐོ་རིམ་སྐུ་ཚབ་(High commissioner)ལ་སན་ཞུ་ཕུལ། ཁོང་ཚོས་སན་ཞུ་

དེ་ཉིད་ཆེས་མཐོའི་དཔོན་རིགས་ལ་བཏང་སྟེ་ལམ་སྟོན་འཕར་མ་ཞུས། དེ་ལྟར་འགོར་འགངས་

སུ་བཏང་། མཐར་དབྱིན་ཇིའི་ཆེས་མཐོའི་དཔོན་རིགས་ནས་ང་ལ་ཐོངས་མཆན་མི་སྤོད་རྒྱུའི་

ལམ་སྟོན་གནང་སྟེ་ཐོངས་མཆན་མ་སྤད། དེ་ནི་བོད་པས་རྒྱ་མིར་བཀའ་མོལ་ཐད་ཀར་གནང་

བ་ལ་དབྱིན་གཞུང་གིས་དགའ་མོས་མ་གནང་བའི་དབང་གིས་ཡིན་པ་འདྲ། 

ང་ཕིར་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་བའི་འཆར་གཞི་དེ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་ལས་ཀ་ཞིག་རེད། དེ་

ནི་དོན་ལ་འགྲུབ་ཐབས་མེད་པའི་རེ་བ་དང་མངོན་འདོད་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ང་དེ་ལྟར་རེ་

བའི་རེས་སུ་བསེགས། ད་ལྟ་ཕིར་འདང་ཞིག་བརྒྱབས་ན། དེ་མིན་པའི་གཞན་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་

ཡོད་པ་ཡང་ངས་མི་ཤེས། དེ་དུས་བསམ་བོར་འཁོར་བ་ནི། རྒྱ་ནག་གིས་ཆེས་རེས་ལུས་སུ་

གྱུར་ཅིང་འཇོན་ནུས་བལ་བའི་བོད་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞིག་བྱེད་ཡོང་ངམ་སམ་པ་དེ་རེད། དབྱིན་

ཇིས་ཐོངས་མཆན་མ་སྤད་པའི་རེས་ལ། ང་ཐོག་མར་མ་ནེ་ལ་(Manila)ལ་སོང་སྟེ། དེ་ནས་

ཕོར་ཊུ་གེ་ཞི་(Portuguese)ཡིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའི་ས་གནས་མ་ཀའོ་(Macao)དང་། 

དེ་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་དགོས་སམ་པའི་འཆར་གཞི་བསྒིགས་ནས་མཐར་སྤི་ལོ་ 1950 ཟླ་བ་ 3 

ནང་ཧེ་ལེ་པིན་སི་(Philippines)ལ་འགྲོ་ཆོག་པའི་ཐོངས་མཆན་ཐོབ། 

སྐབས་དེ་ཤེད་དུ་བོད་གཞུང་གཞི་ནས་གཉིད་སད་པ་འདྲ་སྟེ།80 དེ་ཡང་ང་ཀལ་ཀ་ཏ་

ནས་མ་ཐོན་པའི་ཉིན་ཤས་གོང་། ཀྲུའུ་ཏེ་ཡིས་གདན་ཞུ་གནང་བར་ངོས་ལེན་ཞུས་ཏེ་སྲིད་སྐྱོང་

སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆེད་གཏོང་གནང་བའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དེ་ལམ་ཞོར་ངའི་

སར་ཕེབས་ཏེ་ལམ་སྟོན་བྱེད་རོགས་གསུངས། དེའི་དབུ་ཁིད་ནི་རིས་དཔོན་ཞྭ་སབ་པ་རེད། 

དེའི་གོང་དུ་ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་རིང་། ངས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ། ཀྲུའུ་ཏེ་

80  སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕེང་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༤༠༨ དུ། “ས་གང་ ༡༩༤༩ སྤི་ཟླ་ ༡༠ ནང་རྒྱ་

དམར་གུང་བན་ཏང་ནས་རྒྱ་ནག་ཡོངས་རོགས་བངས་རེས། པེ་ཅིང་དང་། མཚོ་སྔོན་ཁུལ་ཟི་ལིང་ནས་ཡོངས་

གྲགས་རླུང་འཕིན་ཐོག་བརོད་གསལ། བོད་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་པས་ཕི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་འོག་ནས་བཅིངས་བཀྲོལ་གཏོང་བར་རྒྱ་དམར་གི་བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་མི་བོད་ནང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་

ཚུལ་དང་།”ཞེས་སོགས་གསལ་བ་ལྟར་གཉིད་ལས་སད་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པ་ནི་དེ་ཡིན་པར་མངོན་ནོ།།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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བཅས་ཀི་གསུང་འཕིན་རྣམས་བཏང་སྟེ་བོད་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ཀང་བཀའ་ལན་ཞིག་

གཏན་ནས་མ་གནང་། ད་ལྟ་གོ་བུར་དུ་ལམ་སྟོན་བྱེད་རོགས་གསུངས་པ་ལ་ཡིད་ཐང་ཆད་པའི་

སྣང་བ་ཙམ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་།

ཀྲུའུ་ཏེ་ཡིས་བོད་ཀི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་ལོག་མི་གཏོང་བའི་ཁས་ལེན་གནང་སྟེ་

བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་ཞུ་བྱས། རྒྱ་གར་གིས་དམག་དོན་གི་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་

ཞལ་བཞེས་མཛད། ཨ་རི་ཡིས་རོགས་སྐྱོར་ཅི་རིགས་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་། བོད་

གཞུང་གིས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྣང་མེད་དུ་བསྐྱུར། སྤི་ལོ་ 1949 ཟླ་བ་ 10 ཚེས་ 1 ཉིན་གནམ་

བདེ་སོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་དུ་མའོ་ཙེ་ཏུང་སོབས་ཉམས་ཀིས་ལངས་ཏེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས་པའི་ཁྱབ་བསྒགས་སེལ། དམར་པོའི་ཤོག་ཁག་གིས་བཙན་རྒྱལ་

རིང་ལུགས་ཀི་ལག་འོག་ནས་བོད་ལོངས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་བའི་གེང་སོང་བྱས། དབྱིན་

ཇིའི་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་རྣམས་ཧོང་ཀོང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་ཆོག་པའི་ཐོངས་

མཆན་མ་སྤད། གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཀིས་གོ་བུར་དུ་ངས་ལམ་

སྟོན་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་གནང་། ད་ནི་ངས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས་སམ། དེ་ལྟར་བོད་གཞུང་

ལ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་ཞེན་པ་ལོག་སྟེ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་མུ་མཐུད་བཀའ་མོལ་ཞུ་

འདོད་མ་བྱུང་། 

དེའི་རེས་གནས་སྟངས་དང་བསམ་བོའི་ཁ་ཕོགས་ཅི་མང་ལ་འགྱུར་ལོག་བྱུང་སྟེ་རྒྱ་

གར་གིས་སྤི་ལོ་ 1950 ཟླ་བ་ 4 ཚེས་ 1 ཉིན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འབེལ་

ལམ་གསར་འཛུགས་གནང་། དེ་ནས་རེ་ཆར་ཌི་སོན་ལྷ་སོད་རྒྱ་གར་སྐུ་ཚབ་ཀི་གོ་གནས་ནས་

ཕིར་འཐེན་བྱས་ཏེ། དེའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་གར་གི་རང་མི་སྐུ་ཞབས་སི་ནཱ་མཆོག་སྤི་ཁྱབ་དོན་གཅོད་

དུ་བསྐོ་བཞག་གནང། དེ་ལྟར་སྐུ་ཞབས་སི་ནཱ་ལྷ་སར་བཞུགས་ཡོད་པར་བརེན། སྔར་རྒྱ་གར་

གཞུང་གིས་འབད་བརོན་ཆེན་པོས་ཏར་འཕིན་བརྒྱུད་ནས་བཏང་བའི་གསུང་འཕིན་རྣམས་ད་

གཟོད་བོད་གཞུང་ལ་དངོས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། འབས་བུ་སྔར་བཞིན་མ་

ཐོན། ལོ་དེའི་དབྱར་ཁར། སྐུ་ཞབས་སི་ནཱ་མཆོག་གིས། བོད་གཞུང་གི་ཕི་འབེལ་དོ་དམ་པ་

ཞབས་པད་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་དང་ཛ་སག་བ་མ་སྣེའུ་ཤར་ཐུབ་བསྟན་ཐར་པ་

གཉིས་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་སྐབས། འབྱུང་ལ་ཉེ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་རྒོལ་ལ་གདོང་ལེན་ཆེད་
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བོད་ཀིས་དམག་གྲ་བསྒིག་དགོས་པའི་གལ་ཆེའི་གནད་དོན་དང་། བོད་གཞུང་གིས་གནམ་གྲུ་

འབབ་ཐང་གསར་རྒྱག་བྱེད་དགོས་པར་ནན་སྐུལ་གནང་སྟེ། རྒྱ་གར་གིས་བོད་ལ་རོགས་རམ་

གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་སྔར་ལྟར་གནང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་གསུངས། ཕི་འབེལ་དོ་དམ་པ་

གཉིས་ནས་སྐུ་ཞབས་སི་ནཱ་ལ། ཐུགས་ཁལ་གནང་མི་དགོས། བོད་ནི་གངས་རིས་བསྐོར་བའི་

ཞིང་ཁམས་ཡིན་པས་ཉེན་ཁ་མེད་ཅེས་ཁག་ཐེག་ཞུས། གཞན་ཡང་ཟུར་ཁང་གིས་སྐུ་ཞབས་སི་

ནཱ་ལ། རྒྱ་ནག་གམ་མཱ་པུའུ་ཧང་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྲིད་ཅེས་པའི་ལྷ་མོའི་རོག་སྒྲུང་

ལྟ་བུའི་བཤད་ཡམས་དེ་སྔར་ནས་གྲགས་ཏེ་ཡུན་རིང་འགོར་ཡོད་ཅེས་གསུངས། དེ་ལྟར་རྒྱ་

ནག་གིས་བོད་ལ་དྲག་རྒོལ་བྱེད་མི་སྲིད་སམ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀིས་ཁེངས་ནས་བཞུགས།

རྒྱ་ཕོགས་ནས་འབྱུང་བའི་དཀའ་རོག་ལ་འགོག་རྒོལ་གི་གྲ་སྒིག་མི་བྱེད་པའི་བོད་

གཞུང་གི་གེན་རགས་དེ་ཐད་ཀར་སྲིད་སྐྱོང་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་སན་སེང་ཞུ་

སའི་བརྒྱུད་ལམ་དང་འབེལ་བ་གཞན་སྐུ་ཞབས་སི་ནཱ་ལ་མེད། ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་ཕི་འབེལ་ལྷན་

ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཡིན་པས་གཞུང་འབེལ་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཁོ་ནར་བརེན་པ་ལས་གང་བྱུང་གནང་

མི་ཆོག་པ་ཡིན། སྐབས་དེར་ཁོང་ཡང་ཕལ་ཆེར་ང་དང་མཚུངས་པར་བོད་གཞུང་གི་ལོག་ཟ་

རུལ་སུངས་དང་ཁུར་མེད་སྣང་མེད་དུ་སོད་པའི་གནས་བབ་ལ་ཞེན་ལོག་བྱུང་ཡོད་ངེས།

བོད་རང་ཉིད་གཞན་གི་རོགས་རམ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་གནས་སུ་གར་ཡང་གཞན་

ལ་རེ་སྐུལ་གཏན་ནས་མ་ཞུས་པར་བཞུགས་ཀང་། རྒྱ་གར་དང་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་མ་བསྐུལ་

དང་བངས་ཀིས་ཚུར་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་། བོད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་

ནི་སྤི་མཚུངས་ཀི་འཇོན་ཐང་མེད་པ་ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་མི་འཇོན་པའི་མཐའ་ལ་ལྷུང་ཡོད། 

དེ་དག་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆག་སོ་ཡིན། ཁོང་ཚོ་ཁ་སྟབས་སྐྱོ་ཞིང་ཆིག་སྒིལ་མེད་པའི་གནས་

བབ་དེས་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་བཙན་འཛུལ་གི་བྱ་བ་སྟབས་ཇེ་བདེར་བཏང་ཡོད། དེ་ལྟར་དམར་ཤོག་

གིས་བདེ་བག་ངང་དཔུང་འཇུག་བྱས་ཏེ་ང་ཚོར་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་། གལ་ཏེ་བོད་

གཞུང་གིས་ནེཧ་རུ་དང་ཨ་རིའི་གོ་བསྐོན་གསུང་འཕིན་རྣམས་དང་། ཐ་ན་དམར་ཤོག་གིས་

གྲོས་མགོ་བཏོན་པ་བཅས་ལ་བཀའ་ལན་ཚུལ་བཞིན་དུ་གནང་ཡོད་ན་གྲུབ་འབས་ཆེན་པོ་མ་

བྱུང་ཡང་། མ་མཐར་ཡང་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འདི་ལས་ཡག་ཙམ་ཞིག་ང་ཚོར་བྱུང་ཡོད་པར་

ངས་ད་དུང་ཡང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
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དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་གིས་ཁོ་བོར་ཐོངས་མཆན་མ་སྤད་པ་ལྟར་ཞྭ་སབ་པས་སྣེ་ཁིད་པའི་

སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡང་སྤད་མེད། རྒྱ་དམར་གིས་ཆབ་མདོར་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྐབས། 

བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ད་དུང་ཡང་ལི་ལིར་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་གསར་དུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་

ནས་རྒྱ་གར་དུ་བཏང་བའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཡོན་ཀྲོང་ཞན་(Yuan Zhongxian)81ལ་ཐུག་

འཕད་གནང་སྟེ་བཞུགས། དེ་ལྟར་ཞྭ་སབ་པས་སྣེ་ཁིད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་རྒྱ་ནག་ཏུ་

གཏན་ནས་ཕེབས་མ་ཐུབ། 

81  སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༡༩ ན། “བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥(Septem-

ber 16, 1950)ཉིན་རྒྱ་དམར་གུང་བན་ཏང་གི་གཞུང་ཚབ། ཡོན་ཅུང་ཤིན་(General Yuan Chun-

Hsien)ཐོག་མའི་མཇལ་འཕད་དང་། དེའི་རེས་ཐེངས་གཉིས་མཇལ་འཕད་བྱས་ཏེ་བོད་རང་བཙན་དུ་མུ་བཞིན་

བཞུགས་རྒྱུ་དང་།”ཞེས་སོགས་གསལ།
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ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།

རྒྱ་དམར་གི་བཙན་འཛུལ།

སྤི་ལོ་ 1950 ཟླ་བ་ 10 ཚེས་ 7 ཉིན་རྒྱ་དམར་གིས་ས་གནས་ཁག་དུ་མ་ནས་དྲག་

རྒོལ་བྱེད་མགོ་བཙུགས།82 དེའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། སྔོན་ལ་ཁམས་ཀི་ལྟེ་གནས་ཆབ་

མདོ་བཟུང་སྟེ་དེ་ནས་ལྷ་སར་བོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་སའི་བགྲོད་ལམ་ཐམས་ཅད་འགོག་རྒྱུ་དེ་རེད། 

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གི་གདོང་བསྐྱོད་དཔུང་སེ་གཉིས་པའི་ཅུན་ཤོག་ཨང་

བཅོ་བརྒྱད་པའི་དམར་དམག་ཁི་གཉིས་ཡས་མས་ཤིག་སྐབས་དེའི་དམག་འཐབ་ཏུ་ཞུགས། དེ་

ལ་ཀྲང་གོ་ཧྭ་(Zhang Guohua)ཡིས་དམག་དཔོན་གི་འགན་བངས་ཤིང་། ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན་

གཞོན་པ་ཝང་ཆི་མེའི་(Wang Qimei)ཡིས་དམག་སྣེ་ཁིད་དེ་འབི་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་དུ་དམག་

དྲངས། དམར་དམག་གི་དམག་དོན་ཐབས་ཇུས་གཙོ་འདོན་པ་ལེའུ་པོ་ཁེན་(Liu Bocheng)

གིས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་དང་ལྷན་དུ་དམག་ཇུས་བཏོན། རེས་སུ་རྒྱ་ནག་ལྷོ་ནུབ་དམག་ཁུལ་གི་ཏང་

ཤོག་དཔོན་རིགས་ལེའུ་པོ་ཁེན་དང་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གཉིས་ཀ་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་དམར་

གཞུང་གསར་པའི་མགོ་གཙོ་དབང་ཆ་ཅན་དུ་གྱུར།

སྐབས་དེར་མདོ་སྨད་སྤི་ཁྱབ་དང་ཆབ་མདོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀི་འགན་ཡོད་པ་ནི། དེ་སྔོན་ལྷ་

སར་ངེད་ཚང་གི་མ་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་མགོ་འདོན་གནང་སྐབས་ངའི་ཡབ་ཆེན་ལ་ཁོང་ཁོ་སོང་

82  ཅུན་ཀྲང་ཀྲང་གོ་ཧཱ་ཡིས་བོད་བསྐྱོད་དམག་གི་ལོ་རྒྱུས་བིས་པའི་ནང་། “ཆབ་མདོའི་གཡུལ་འགེད་དེ་

ཟླ་ 10 ཚེས་ 7 ནས་དངོས་སུ་མགོ་ཚུགས་ཏེ་དམག་འཐབ་ཆེ་ཆུང་ཐེངས་གྲངས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་བརྒྱབ་པ་

བརྒྱུད་དགྲ་བོ་ལྔ་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ར་མེད་བཏང་བ་རེད་”ཅེས་སོ།།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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མཁན་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་མཆོག་རེད། དེ་དུས་ཁོང་གིས་མདོ་སྤི་གསར་པའི་གོ་

གནས་རིས་བཞེས་གནང་ནས་ཟླ་གཅིག་ཀང་འགོར་ཡོད་མེད་ཙམ་ཡིན། ཁོང་ནི་གུ་ཡངས་དང་

དེང་རབས་ཀི་བསམ་བོ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པའི་གཞུང་ཞབས་ལོ་གཞོན་སྐོར་ཞིག་ལ་འབེལ་འདྲིས་

གནང་མཁན་ཞིག་རེད། གཞུང་ཞབས་དེ་དག་གིས་སྲིད་སྐྱོང་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འཁོར་

རིང་ཞེན་ཅན་རྣམས་ལ་མོས་མཐུན་ཆེས་ཆེར་མི་བྱེད། ང་ཕོད་གཞུང་ཞབས་སུ་ཚུད་ནས་ཡུན་

རིང་མ་སོང་བའི་སྐབས་དེར་ཁམས་ཁུལ་དུ་བསྐྱོད་དེ་ཕག་ལས་གནང་མྱོང་ཞིང་། མདོ་སྨད་

སྤི་ཁྱབ་ཏུ་མ་ཕེབས་གོང་ལྷ་སར་གཞུང་དམག་ལ་མཁོ་དངོས་བཀོད་སྒིག་ནས་བཟུང་དམག་

ཕོགས་རྒྱག་པའི་བར་གི་དམག་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཕག་ལས་སྣ་ཚོགས་གནང་སྟེ་ཟུར་ཁང་ལ་

ཕག་རོགས་ཞུས། ཁོང་རིས་དཔོན་ནས་ཞབས་པད་དུ་ལས་སར་གནང་ནས་མདོ་སྨད་སྤི་ཁྱབ་

ཏུ་བསྐོ་བཞག་གནང་བ་ནི་བེལ་སྟབས་ཀིས་བསྒྲུབས་པའི་དོན་དག་གོ་བུར་བ་ཞིག་རེད། རེས་

སུ་ང་ཕོད་རང་ཉིད་ནས་ཀང་བདག་ལ། མདོ་སྤིའི་ལས་འགན་གསར་པ་དེར་བཀོད་སྒིག་འཐུས་

ཚང་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་ཞེས་སྡུག་སྐད་བསྐྱོན་ཏེ་གསུངས། 

ང་ཕོད་ཀིས་མདོ་སྤིའི་ཐུགས་འགན་རིས་བཞེས་གནང་ས་ནི་ལུང་ཤར་གི་བུ་ལྷ་ཀླུ་

ཚེ་དབང་རྡོ་རེ་རེད། དེ་ཡང་ལྷ་ཀླུ་དང་ཟུར་ཁང་གཉིས་ཀིས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་

བཟུང་ཞུས་ནས་ཟླ་ཤས་ལས་མ་འགོར་བའི་སྐབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1947 ལོར་ལྷ་ཀླུ་མདོ་སྨད་སྤི་

ཁྱབ་ཏུ་བསྐོ་བཞག་གནང་། རྒྱ་དམར་གིས་པེ་ཅིན་དུ་དམར་ཤོག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་དྲིལ་

བསྒགས་སེལ་ནས་ཅང་མ་འགོར་བར་ལྷ་ཀླུ་སོགས་སྟག་བག་ཕོགས་གཏོགས་ཀི་དཔུང་ཁག་

གཞི་ནས་གཉིད་སད་དེ། ཅི་བྱས་ཀང་རྒྱ་ནག་གིས་དྲག་རྒོལ་བྱེད་པར་མཐོང་སྟེ་དེའི་ཁ་གཏད་

དུ་ཧགས་དམག་བསྡུ་བསྐོང་བྱེད་པའི་འབད་པ་བསྟེན། དེ་ནི་ཆེས་གཞི་རྒྱ་ཆུང་ཞིང་ཧ་ཅང་

འཕི་དྲགས་པ་ཞིག་རེད། སྤི་ལོ་ 1949 ཟླ་བ་ 11 ནང་བོད་གཞུང་གིས་སྔར་ལས་གཟབ་ནན་

གི་སོ་ནས་དུས་བསྟུན་འབད་བརོན་གནང་མགོ་འཛུགས་དུས། བོད་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་དམག་མི་

བསོམས་ན་ཡང་ཆིག་ཁི་སུམ་སྟོང་ཙམ་དང་། རྒྱ་མིས་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྐབས་ཁམས་ཁུལ་

དུ་བོད་དམག་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ལས་འགྲེམ་འཇོག་བྱས་མེད། སྦོང་བརྡར་དང་གོ་མཚོན་

ཞན་པའི་བོད་ཀི་དམག་དཔུང་ཆུང་ངུ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་དཔུང་མཐུག་ཅིང་བཀོད་ཇུས་ལེགས་

ལ། སྦོང་བརྡར་དང་གོ་ལག་འཛོམས་པ། གཡུལ་འཁྲུག་གི་མྱོང་བ་ཆེ་ཞིང་དམག་འཐབ་ཀིས་



ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།  རྒྱ་དམར་གི་བཙན་འཛུལ།

151

ངར་བསངས་ཡོད་པའི་རྒྱ་དམག་གི་ཁ་གཏད་གཅོག་མི་ཐུབ་པ་སུས་ཀང་ཤེས། གནས་སྟངས་

དེ་ལྟ་བུའི་འོག་བཟློག་མེད་དུ་འབྱུང་བའི་དམག་འཐབ་ཀི་ཉེས་འགན་དེ་བོད་གཞུང་གིས་འཁུར་

མ་འདོད་པའི་དབང་གིས་ང་ཕོད་མདོ་སྤིར་བསྐོ་བཞག་གནང་། ང་ཕོད་རང་ཉིད་ནས་ཀང་། དེ་

ནི་ལྷ་ཀླུ་དང་སྲིད་སྐྱོང་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་དང་ཁོང་ཚོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་ཕམ་ཉེས་

ཀི་མིང་ངན་དེ་ཁོང་གི་སྟེང་འགེལ་ཐབས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་གཟིགས་ཚུལ་གསུངས།83 དེ་

ལྟར་ང་ཕོད་ལ་མདོ་སྨད་སྤི་ཁྱབ་ཀི་འགན་དབང་ཡོད་པས་དམག་ཤོར་བའི་ཉེས་མིང་དེ་ཁོང་གི་

སྟེང་ལྷུང་སྟེ་ལུས།  

འོན་ཀང་། ང་ཕོད་ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕིར་རྒོལ་ངོ་མ་ཞིག་བྱེད་པའི་དགོངས་པ་གཏན་

ནས་བཞེས་མེད། དེ་ཡང་ཁོང་གིས། རང་ཕོགས་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བ་དང་། 

ཕན་མེད་ཀི་དམར་གསོད་འབྱུང་དུ་འཇུག་མི་འདོད་པ། གྲོས་མོལ་གི་ཐོག་ནས་ཞི་འཇགས་སུ་

གཏོང་བ་ལས་བོད་ལ་རེ་བ་གཞན་མེད་པར་གཟིགས་པ་བཅས་ལ་བརེན་ནས། ལྷ་ཀླུའི་སྐབས་

ནས་ཡོད་པའི་གོ་མཛོད་དེ་མེད་པར་བཟོས། ང་ཕོད་ཀིས་གོ་མཛོད་མེད་པར་བཟོས་པ་ནི་རྒྱ་

མིར་དྲག་རྒོལ་སོང་རྐྱེན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཆེད་ཡིན་ཡང་། དམར་དམག་གིས་འཁྲུག་རྐྱེན་ལ་

ངང་སྒུག་མ་བྱས་པར་སྤི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 12 ཙམ་ལ་འབི་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་བརྒལ་ཏེ་ཆབ་མདོའི་

ཕོགས་སུ་བསྐྱོད། དེ་ལ་རྒྱ་སྐད་དུ་ཅིན་ཧ་(Jinsha)ཞེས་དང་དབྱིན་སྐད་དུ་ Upper Yang-

tze ཞེས་ཟེར། སྐབས་དེར། ང་ཕོད་ཀི་ཕག་རོགས་རྣམས་འཚབ་འཚུབ་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ལྷ་སར་ཏར་

འཕིན་ཕུལ་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཀང་བཀའ་ལན་མ་འབྱོར། དེ་ལྟར་ཉིན་གསུམ་གི་རིང་ཏར་

འཕིན་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་བཏང་བ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ལྷ་སར་འབྱོར་ཡོད་ཀང་ཕིར་བཀའ་ལན་

ཞིག་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། སྐབས་དེ་ནི་བོད་གཞུང་གིས་མགོ་རུལ་བ་སྣ་ཡིས་མ་ཚོར་བར་ཉིན་

ཤས་རིང་གཏོང་སྲོལ་ཡོད་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་སྤོ་དགེས་སྟོན་ལ་རོལ་བའི་སང་རེད། 

ཐུགས་སྤོ་མ་གྲོལ་གི་བར་དུ་བཀའ་ལན་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་རེ་བ་མེད། ཐུགས་སྤོ་དེ་ནི་ལོ་

རེའི་ནང་གིང་ཁར་ཕེབས་ཏེ་ཉིན་ཤས་རིང་རྒྱས་སྤོས་ངང་གཏོང་སྲོལ་ཡོད་པའི་གྲས་ཀི་གཅིག་

རེད། དེ་ནས་ང་ཕོད་དང་ཁོང་གི་ལས་ཞབས་ཚོས་ཆབ་མདོར་བཞུགས་ནས་ཕིར་རྒོལ་གི་སྣེ་

83  བསྒྱུར་གཞི་དབྱིན་དེབ་ཀི་མཆན་བུར་གསལ་བ་ལྟར་སྤི་ལོ་ 1952 ལོར་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་དོན་དང་ང་ཕོད་

ངག་དབང་འཇིགས་མེད་གཉིས་ལྷ་སར་མཇལ་འཕད་བྱུང་བའི་སྐབས་ཀི་བཀའ་མོལ་རེད།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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འཁིད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ར་རྣམས་ཁིད་84དེ་མཚན་མོར་གསང་སྟབས་ཀིས་བོས། དེ་ལྟར་ས་གནས་

ཀི་ཁམས་པ་རྣམས་མགོན་མེད་གྲོགས་མེད་དུ་ལུས། 

འགའ་ཞིག་གིས། ང་ཕོད་ལ་རང་ཉིད་རྒྱ་མིས་བསད་ཡོང་སམ་སྟེ་འཇིགས་སྐྲག་བྱུང་

བར་མ་ཟད། ཁམས་པས་ཀང་བསད་ཡོང་སམ་པའི་སྐྲག་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཟེར། ཁམས་པ་རྣམས་

ནི་དཔོན་མགོ་མི་གཅིག་པའི་ཚོ་བ་འདྲ་མིན་ལས་གྲུབ་པའི་སེ་ཁག་སེར་ཚུགས་ཅན་ཁོ་ཞིང་

གཏུམ་པ་ཞིག་སྟེ། དམག་འཐབ་ལ་བཟང་བའི་བོད་ཀི་དཔའ་རྟུལ་ཆེན་པོར་གྲགས་པ་ཞིག་

རེད། ཚོ་བ་དེ་དག་གི་བར་དུ་དམར་འཛིང་ཡང་ཡང་བྱུང་ཞིང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཞེ་འཁོན་

ནི་དུས་རབས་དུ་མའི་རིང་མི་ཐོག་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། ཁམས་པ་

རྣམས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མར་ཤིན་ཏུ་དད་གུས་ཆེ་ཞིང་ལར་ཞེན་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དཀའ་

བ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ལྷ་སའི་བོད་གཞུང་དང་ཁོང་ཚོའི་བར་དུ་འབེལ་བ་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་

ཤིན་ཏུ་དཀོན། འབེལ་བ་ཡག་པོར་བརིས་ཆོག་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་། ཁམས་པ་མི་དམངས་

ཀིས་ལྷ་སའི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཁམས་པ་རང་ཉིད་ལ་སྣང་མེད་དང་མཐོང་ཆུང་བྱས་སོང་སམ་

པ་དང་། མང་པོ་ཞིག་གིས་ནི་ལྷ་ས་ནས་ཕིར་འཐོབ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མེད་ཀང་ཚ་འདེད་གནང་སྟེ་

དཔ་ཁལ་བསྡུས་པ་ལ་མི་དགའ་བའི་བསམ་ཚུལ་བཟུང་། འདི་ནི་ཁམས་པས་ལྷ་སར་བཟུང་

བའི་བསམ་ཚུལ་ལེགས་ཤོས་སུ་བརིས་ཆོག་པ་དེ་རེད། ལྟ་ཚུལ་སྡུག་ཤོས་ནི། ཁམས་ཁུལ་དུ་

ལས་ཞབས་སུ་སོད་པའི་བོད་དམག་ཚོས་རྒྱུ་དངོས་ལོག་ལེན་དང་བུད་མེད་ལ་བཙན་གཡེམ་

བྱས་པའི་ངན་གྲགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། ཁམས་པ་མི་དམངས་ཀིས་བོད་དམག་རྣམས་དགྲ་བོའི་

དཔུང་ཁག་ཏུ་བརིས་པ་དེ་རེད། 

སྔར་ཁམས་ཀི་ས་ཁུལ་འགའ་ཞིག་མན་ཇུའི་སྲིད་གཞུང་གི་འོག་ཏུ་ཚུད་དེ། དེ་ནས་

ཕི་ཚུལ་དུ་གོ་མིན་ཏང་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ཤོར་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་དབང་གིས། ཁམས་པའི་

84  <<མི་ཚེའི་མྱོང་གཏམ་ལོ་རྒྱུས་ཁག་གཅིག་>>ཅེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༦༢ ན་ཚ་སྤྲུལ་ཚང་རེ་མགྲོན་བོ་

བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས། “ར་དྲེལ་དང་རྒྱབ་ཆ་ཡོད་རིགས་མཚོན་ན། ང་ཕོད་ལ་དྲེལ་ལག་ ༣ དང་། 

མཁན་ཆེ་ཟླ་བར་ར་དྲེལ་ ༥༦ ཉ་མདའ་བ་ཡ་བྱ་རིགས་པར་ར་དྲེལ་ ༥༣ མདོ་ཕོགས་མཁན་ཆུང་བོ་སྐལ་ལ་

ར་དྲེལ་ ༥༤ བསམ་མཁར་མཁན་ཆུང་ཐུབ་དོན་ལ་དྲེལ་ལག་ ༢ བཅས་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་ཞོགས་པ་ནམ་ལངས་

སྐབས་ནས་རྡོག་ཐོན། དེ་བྱིངས་ར་དྲེལ་འགའ་ཤས་ཡོད་རིགས་རྣམས་ཀང་ཉི་མ་མ་ཤར་གོང་ནས་ཐོན་ཟིན་

འདུག་”ཅེས་གསལ། 



ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།  རྒྱ་དམར་གི་བཙན་འཛུལ།
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རྒྱལ་ཞེན་དེ་སྔར་བས་ཀང་ཚོད་ཐིག་དཀའ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ཡང་ཐོག་མར་མན་ཇུ་དང་དེ་

ནས་རྒྱ་རིགས་ཀིས་ཁམས་པའི་ནང་ཁུལ་དུ་དབྱེན་དཀྲུག་གིས་དུམ་བུར་བཏང་སྟེ་དབང་སྒྱུར་

བྱེད་པའི་“དབྱེན་སྦོར་དབང་སྒྱུར་གི་སྲིད་ཇུས་”སེལ་བ་ལ་བརེན་ནས་ཕན་ཚུན་བར་ཡིད་ཆེས་

མི་ཐུབ་པའི་བོ་འཚབ་དང་སེམས་ཁལ་སྣོན་མ་བསངས། སྤི་ལོ་ 1939 ལོར་གོ་མིན་ཏང་གིས་

ཤི་ཁང་85ཞེས་པའི་ཞིང་ཆེན་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་དབང་གིས། ཁམས་པ་རྣམས་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ཆ་ནས་སྔར་བས་ཀང་ཁ་འཐོར་དུ་གྱུར། ཞིང་ཆེན་དེའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་ཕལ་

མོ་ཆེ་ནི་ཁམས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དང་ས་འདྲེས་སུ་གྱུར་པའི་ཕོགས་གཅིག་ནི་བོད་སེ་པ་གཞུང་

གི་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཁམས་ཀི་ས་ཁུལ་རེད། འོན་ཀང་། བོ་སོབས་དང་སེར་ཚུགས་བརན་པའི་

ཁམས་ཀི་སེ་ཁག་དེར་བོད་སེ་པ་གཞུང་དང་རྒྱ་གཞུང་གཉིས་གང་གིས་ཀང་དབང་སྒྱུར་ངོ་མ་

ཞིག་ནམ་ཡང་བྱེད་ཐུབ་མེད། 

རྒྱ་མིས་དྲག་རྒོལ་མ་བྱས་པའི་སྔ་ལོགས་དེར་ཁམས་པའི་ལར་ཞེན་ད་དུང་ཕོགས་

གཉིས་སུ་ཆད་དེ། འགའ་ཞིག་གིས་བོད་གཞུང་ལ་ཁོང་ཁོ་ཟོས་ཏེ་ལྷ་སའི་དབང་ཤུགས་མར་

གཅོག་ཆེད་ཏང་ཁག་གང་ཡིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྒྱ་མིའི་ཕོགས་སུ་ལངས། ང་ཕོད་ཀིས་རང་

ཉིད་ཐར་ཐབས་སུ་ཆབ་མདོའི་ར་རྣམས་ཁིད་དེ་ཁམས་པ་རྣམས་ལག་སྟོང་དུ་བསྐྱུར་བ་དེས་

སང་སེམས་སྔར་བས་ཆེ་བ་བསངས་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། དེ་ནས་ཁམས་པ་འགའ་ཞིག་

གིས་དམར་ཤོག་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་རིས་བྱས། གཞན་རྣམས་ཀིས་རང་ངོས་ནས་རྒྱ་མིར་དམག་

རྒྱག་པའི་གྲ་སྒིག་བྱས། དེ་ལས་ཀང་རོག་འཛིང་ཆེ་བ་ཞིག་ནི། ཤི་ཁང་ནས་ཆབ་མདོར་གདོང་

མཆོངས་སུ་ཡོང་བའི་ཁོད་དུ་དམར་ཤོག་གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་ཁམས་པའི་ཡུལ་དམག་སྐོར་ཞིག་

85  འབི་སྲོལ་ལ་ཤིས་ཁམས་དང་ཤི་ཀང་སོགས་ཡོད། སྤི་ལོ་ 1723 ལོར་བྱུང་བའི་མཚོ་སྔོན་དུས་འཁྲུག་

གམ་ཆུ་ཡོས་དུས་འཁྲུག་ཆེན་མོ་བྱུང་བ་ནས་མདོ་སྨད་དང་ཁམས་ཀི་ཡུལ་སྨད་ཕལ་མོ་ཆེར་མན་ཇུས་དབང་

བསྒྱུར། དེ་ནས་བཟུང་བོད་ཕི་ནང་ཟེར་བ་དང་མདོ་སྨད་ཡོངས་རོགས་དང་ཁམས་ཀི་ཆབ་མདོ་མན་ཆད་རྒྱ་

ཁོངས་ཡིན་པའི་གེང་རོག་སོགས་བར་མེད་དུ་བྱུང་། སྤི་ལོ་ 1918 ལོར་དབྱིན་ཇི་བར་གནས་ཀིས་བོད་རྒྱ་

གཉིས་བར། “འབི་ཆུའི་ཆུ་རྒྱུད་ཀིས་བཅད་པ་སེ་དགེ་དང་། དཔལ་ཡུལ་མ་གཏོགས་ཤར་ཕོགས་རྣམས་

གནས་སྐབས་རྒྱ་ཕོགས་ནས་ཉར་རྒྱུ་དང་།”ཞེས་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སུ་གསལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ལོ་

རྒྱུས་ཀི་གཞུང་སྐུད་གཅིག་གིས་སྦྲེལ་ཡོད་པ་སྨོས་མེད་རེད། སྤི་ལོ་ 1939 ནས་ 1950 བར་གི་ཤིས་ཁང་གི་

སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་ལྟེ་བ་ནི་དར་རེ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དང་དེ་ནས་འགྱུར་ལོག་བྱུང་།
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ཡོད་ཟེར་བ་དེ་རེད། 

དྲག་འཐབ་མགོ་བཙུགས་ནས་གཟའ་འཁོར་གཉིས་ཙམ་ཡང་མ་འགོར་བར་དམག་

འཛིང་མཇུག་རོགས་ཏེ་སྤི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 19 ཙམ་ལ་ཆབ་མདོ་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར། མགོགས་

སྟབས་སུ་སྐྱོད་པའི་རྒྱ་ཡི་སྐྱ་དམག་གིས་དེ་མ་ཐག་ང་ཕོད་ཁོང་ཉིད་དང་། ཁོང་དང་ལྷན་དུ་

བོས་བྱོལ་དུ་སོང་བའི་དམག་མི་རྣམས་ཐོ་གྲུ་གུ་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་

དགོན་པའི་ནང་བཀག་ཉར་བྱས། དགོན་པ་དེ་གའི་ནང་། ང་ཕོད་ཀིས་མགོ་འདོགས་ཞུས་པའི་

ཡི་གེར་རགས་ཐེལ་བརྒྱབས། སྐབས་དེར་ཤི་རྨས་བྱུང་བའི་གྲངས་ཚད་ནི་དེ་ཙམ་མི་མཐོ། 

རྒྱ་དམར་གཞུང་འབེལ་གི་སན་ཐོའི་ནང་བོད་མི་ ༡༨༠ ལ་ཤི་རྨས་བྱུང་ཞེས་བིས་ཡོད། བོད་

རིགས་སྟོང་ཕག་དུ་མ་འཛིན་བཟུང་ཐེབས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་དམག་གིས་ཟ་མ་ཡིད་ཚིམས་པ་

རེ་སྤད་དེ། སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ལ་བསྟོད་བསྔགས་ཀི་གཏམ་བཤད་སེལ་ཅིང་འབྱུང་འགྱུར་

ཡག་པོ་ཡོང་བའི་ཁས་ལེན་བྱས། དེ་ནས་མི་རེ་རེར་སོར་མོ་ཉུང་ཙམ་རེ་སྤད་དེ་ཕིར་རང་རང་

གི་ཡུལ་དུ་བཏང་།

ཆབ་མདོ་ཤོར་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ལྷ་སར་དེ་མ་ཐག་འབྱོར་མེད། དེ་ཡང་རླུང་འཕིན་

གཏོང་མཁན་དབྱིན་ཇི་རོ་བྷིར་ཊི་ཧོར་ཌི་(Robert Ford)འཛིན་བཟུང་བྱས་ཤིང་། ཁོང་གིས་

བཀོལ་སྤོད་བྱས་པའི་སྐུད་མེད་རླུང་འཕིན་འཕྲུལ་ཆས་དེ་ར་མེད་བཟོས་ཟིན་པས་ཆབ་མདོ་

ནས་ལྷ་སར་རླུང་འཕིན་གཏོང་ཐབས་བལ། ཧོར་ཌི་ནི་རྒྱ་གར་བྷོམ་བྷེ་རུ་དབྱིན་ཇིའི་མཁའ་

དམག་གི་རླུང་འཕིན་གཏོང་མཁན་གནས་རིམ་འབིང་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་རེ་ཆར་ཌི་སོན་

གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཀི་རླུང་འཕིན་གཏོང་ལེན་པ་རེ་རི་ནལ་ཌི་ཧོ་ཀི་

སི་(Reginald Fox)ཡི་འཕལ་སེལ་ལས་ཚབ་ཏུ་བོད་ལ་འབྱོར་ཡང་། བོད་ལ་སེམས་ཤོར་

ཏེ་དེར་སོད་འདོད་པ་དང་། སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་ཆབ་མདོའི་སྤི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་སུ་བཏང་བའི་ཨ་

རིའི་རླུང་འཕིན་གསར་པ་དེ་ཉིད་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་མཁན་བོད་རིགས་ཤིག་མ་རེད་པ་བཅས་ཀི་

དབང་གིས། ཁོང་གིས་དང་བངས་ཀིས་རླུང་འཕིན་ཁང་དུ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་

གནང་སྟེ་བཞུགས། ཆབ་མདོར་ཁོང་འཛིན་བཟུང་ཐེབས་པ་ནས་ཕལ་ཆེར་མི་ལོ་ལྔ་ཙམ་གི་

རིང་བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་དགོས་བྱུང་། དེའི་རེས་སུ་ཆབ་མདོར་དྲག་རྒོལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང་

རྒྱའི་བཙོན་ཁང་དུ་མྱོང་ཚོར་ཅི་བྱུང་བཅས་གསལ་བའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཀང་བིས་ཡོད། 
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གནས་སྟངས་དེ་དག་གི་དབང་གིས་ཆབ་མདོ་ནས་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་མ་འབྱོར་བར་

གོ་མེད་དུ་གྱུར་པར་བརེན། བོད་གཞུང་གིས་དེ་གར་ཅི་བྱུང་ལ་མཐའ་སོམ་བཀོད། དེ་ནི་ཀུན་

གིས་དཀའ་བ་མེད་པར་ཤེས་ནུས་པ་ལྟར་ཆབ་མདོ་ཤོར་ཟིན་པ་ལས་གཞན་ཅི་ཡིན། དེའི་

དབང་གིས་ལྷ་ས་གོ་བུར་དུ་ཟང་ཟིང་དང་སྲིད་བཀའ་གཉིས་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར། འགའ་

ཞིག་གིས་དེ་མ་ཐག་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ལྷ་ས་ནས་བོས་བྱོལ་

དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་དགོངས་པ་བཞེས། དུས་དེར། སྔར་བོད་གཞུང་ལ་དྲག་རྒོལ་དེ་ལྟ་བུར་

གདོང་ལེན་གི་གྲ་སྒིག་གནང་དགོས་ཞེས་ཡུན་རིང་སྐུལ་མ་ཞུ་མཁན་ལྷ་སོད་རྒྱ་གར་སྐུ་ཚབ་

སི་ནཱ་ཡིས། བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ལ་ཐུགས་འཚབ་འཚུབ་ཏུ་འགྱུར་མི་རུང་བའི་འབོད་

སྐུལ་དང་སྦྲགས། བོད་མི་དམངས་ལ་རང་གི་གཞུང་ཤིན་ཏུ་མཁོ་བའི་དུས་སུ། གཞུང་ཞབས་

དཔོན་རིགས་ཚོ་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་མ་བཞུགས་པར་བོས་བྱོལ་གནང་ཚེ། ཡུལ་ཁམས་ལ་

སྣེ་འཁིད་མཁན་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། མི་དམངས་ཀིས་གཞུང་ལ་བཅངས་པའི་ཡིད་ཆེས་

ཀང་བརླགས་ཏེ་ལྷ་ས་ཟང་ཟིང་དུ་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཞེས་རིང་སྐུལ་དང་གསལ་འདེབས་

གནང་། ཡང་ཁོང་གིས། རྒྱ་དམར་གི་དཔུང་དམག་ད་དུང་མེ་ལེ་ལྔ་བརྒྱའི་མཚམས་སུ་ཡོད་

པས་གྲ་སྒིག་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་གང་འདོད་དུ་ཡོད་ལ། རྒྱ་གར་ནས་ཀང་ད་དུང་བོད་ལ་གོ་

མཚོན་མཁོ་སྤོད་སོགས་ཀིས་རོགས་རམ་བྱེད་ཆོག་པར་མ་ཟད། ཐ་ན་གནམ་གྲུ་འབབ་ཐང་

གསར་བཟོ་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཀང་ཡོད་པས། བརྒྱ་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་

ཕྱྭར་ཉེན་ཁ་བྱུང་ན། མཁའ་ལམ་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་ཅེས་མཛུབ་སྟོན་གནང་། འོན་ཀང་། 

བཀའ་ཤག་གིས་དེ་ལ་གསན་འཇོག་མ་གནང་།

རྒྱ་དམར་གིས་བོད་གཞུང་ལ། བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་བྱེད་

དགོས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་བོད་དུ་འགྲེམ་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་

ཚུལ་གི་དགོས་འདུན་འདོན་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་འགུལ་མེད་

དུ་གྱུར། བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ་མིའི་དགོས་འདུན་ཞལ་བཞེས་གནང་མ་ཐུབ་པར་ད་དུང་ཡང་

འདུམ་འགྲིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་སྲིད་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་རང་གི་

དགོངས་ཚུལ་ལ་འགྱུར་ལོག་བཏང་སྟེ་མུ་མཐུད་རྒྱ་གར་དུ་བསྒུགས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཞྭ་

སབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་པེ་ཅིན་དུ་ཞི་འགྲིག་གྲོས་མོལ་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རེ་གནང་ཞིང་། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མཚན་གནས་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་སྔར་

བཞིན་གནས་པར་ཁས་བངས་ན། རང་ཕོགས་ནས་བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་ཞལ་

བཞེས་གནང་ཆོག་པའི་བཀའ་ཕེབས།86 དེ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་སར་ཡང་སྔར་གི་ཐག་གཅོད་

དེ་ཉིད་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཞྭ་སབ་པ་ལ། རྒྱ་ནག་གི་དགོས་འདུན་གང་ལ་ཡང་ཞལ་བཞེས་

གནང་མི་རུང་བའི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་། ཞྭ་སབ་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་རྒྱུར་འཇིགས་སྣང་སྐྱེས་

ཏེ་བཞུགས།87 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཀང་ཞྭ་སབ་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་མ་ཕེབས་པར་ལི་ལིར་རྒྱ་ནག་

གི་གཞུང་ཚབ་གསར་པ་ཡོན་ཀྲོང་ཞན་དང་ལྷན་དུ་མུ་མཐུད་གྲོས་མོལ་གནང་ན་ལེགས་ཚུལ་

གསུངས། 

མཐར་བཀའ་ཤག་འུ་ཐུག་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཕོགས་སུ་ཞལ་འཁོར་

ཏེ་རོགས་རམ་ཐོབ་ཐབས་གནང་། དེ་ལ་ཞྭ་སབ་པས་ཀ་ལིང་པོང་དུ་བོད་ཀི་སྡུག་གཏམ་གདུང་

འབོད་ཀི་སན་ཞུ་བིས་ཏེ་ཏར་འཕིན་བརྒྱུད་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྤི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའི་

མཚན་ཐོག་ཏུ་ཕུལ། དེའི་ནང་དུ། བོད་རང་བཙན་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། བོད་རང་ཉིད་ལ་

རྒྱ་དམར་གི་དམག་དཔུང་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ནུས་པ་བལ་བ། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་འགོག་ཐབས་གནང་དགོས་པར་བསྐུལ་བ་སོགས་གསལ་ཡོད། 

འོན་ཀང་། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་ཅི་ཡང་མ་བསྒྲུབས་པར་འགུལ་མེད་དུ་བསད། རྒྱ་

གར་དང་དབྱིན་ཇི། ཨ་རི་བཅས་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་བོ་གསུམ་

ཡིན་ཡང་སུས་ཀང་བོད་ཀི་རེ་འདོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་གནང་། སྐབས་དེར་ཨ་རི་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་

86  ཞྭ་སབ་པའི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕེང་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༤༢༥ ན། “དོན་ཚན་དང་པོ། བོད་རྒྱ་

ཁོངས་ཁས་ལེན་དགོས་རྒྱུ་གསལ་སྐོར་གཙོ་བོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་མཚན་བྱུས་དབང་ལུང་

དང་། བོད་ལོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྲིད་ད་མུས་རང་དབང་རང་བཙན་གི་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་མཛད་སོར་

འགལ་རྐྱེན་ཉམས་དམས་མི་བྱེད་པའི་ཁས་ལེན་གཙང་མ་བྱུང་ཚེ། ཕི་རྒྱ་ཁོངས་ཙམ་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་

དགོས་བྱུང་རུང་གནས་སྐབས་དུས་བསྟུན་དགོངས་བཞེས་མི་མཛད་མཐུ་མེད་ཡོང་རྒྱུ་”ཞེས་སོགས་གསལ། 

87  ཤན་ཁ་བའི་<<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༩ ནས་ ༢༩༥ བར་དུ། 

བོད་གཞུང་གིས་ཐོག་མར་ཟན་བརག་བསྒིལ་ཏེ་ཞྭ་སབ་པ་གྲོས་མོལ་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་སྐབས་

ནས། ཞྭ་སབ་པས་སྐབས་སུ་མ་བབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་མ་དག་པ་མང་དུ་དྲངས་ཏེ་གཡོལ་ཐབས་གནང་

ཚུལ་སོགས་གནས་ཚུལ་རྒྱས་ཙམ་གསལ་བར་འཁོད་འདུག་པས་མཁྱེན་འདོད་ན་དེར་གཟིགས།



ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།  རྒྱ་དམར་གི་བཙན་འཛུལ།

157

དམག་འཐབ་དང་འབེལ་ཏེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོའི་ནང་ལྷུང་ཞིང་། དབྱིན་ཇིས་རྒྱ་གར་ལ་རང་

བཙན་ཕིར་སྤད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་ཀང་བོས་བཏང་སྟེ་ཁེ་ཐོབ་དང་འབེལ་ལམ་བཅས་རྒྱ་

གར་ལ་སྤད་ཡོད། རྒྱ་གར་གིས་སྔར་གི་བསམ་བོ་ཡོངས་སུ་བརེས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ནས་རང་ལ་

མཇུག་འབས་ངན་པ་སོང་སྲིད་པའི་ཕག་ལས་གང་ཡང་སྒྲུབ་འདོད་མ་གནང་། 

ཨེལ་སཱལ་བ་དྷོར་(El Salvador)གིས་བོད་དོན་ལ་རོགས་སྐྱོར་བརྒྱུད་སྐུལ་གནང་

ཞིང་། སྤི་ཟླ་ 11 ཚེས་ 14 ཉིན་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་བྱེད་སྟངས་ལ་སྐྱོན་

བརོད་དང་དེས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པར་དབྱེ་ཞིབ་མཐིལ་ཕིན་པ་གནང་དགོས་པའི་གྲོས་

འཆར་བཏོན། དེ་ལྟར་ཉིན་བཅུ་ཙམ་འདས་རེས། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་

སྟེང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ད་དུང་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཞི་འགྲིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད་པར་འདོད་དེ་བོད་

ཀི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་སྤི་མོས་ཀིས་དུས་འགང་གནང་།

སྐབས་དེར་ལྷ་སའི་ནང་། མི་དམངས་ཀིས་མངོན་གསལ་དོད་པོའི་ཐོག་སྐྱོན་བརོད་

ཞུས་པ་དང་བསྟུན་ནས་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་མཐོང་ཡང་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་ཇེ་སྡུག་

ཏུ་གྱུར། དེ་ཡང་མི་དམངས་ཀིས་སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེས་སྣེ་ཁིད་པའི་གཞུང་གི་ཁ་སྟབས་ཤིན་

ཏུ་སྐྱོ་བ་དང་། རྒྱ་ཕོགས་ནས་འབྱུང་བཞིན་པའི་འཇིགས་སྐུལ་ལ་གདོང་ལེན་གང་ཡང་གནང་

མ་ཐུབ་པ། རྒྱུན་མ་ཆད་པར་དབང་ཆ་འཕོག་རོད་བྱས་ཏེ་བོད་གཞུང་དམངས་གཉིས་ཆག་སོ་

ལ་སྦར་ཟེར་བ་སོགས་འཕ་དམོད་ཞུས་ཏེ། སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེས་སྲིད་སྐྱོང་ནས་དགོངས་ཞུ་

གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན། སྟག་བག་རིན་པོ་ཆེ་ནས་མུ་མཐུད་གདོང་ལེན་གནང་མ་

ཐུབ་པར་སྲིད་སྐྱོང་ནས་དགོངས་ཞུ་མི་གནང་ཀ་མེད་བྱུང་སྟེ་སྲིད་ཁི་ནས་མར་ཕེབས།

བོད་འཇིག་ལ་ཉེ་བའི་གཉན་འཕང་གི་དུས་སྐབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1950 ཟླ་བ་ 11 ཚེས་ 17 

ཉིན། ཕོ་བང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་དང་འབས་ལོངས་བཅས་

ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་གདན་དྲངས་ཏེ་མཛད་སོ་སྟབས་བདེ་ཞིག་ཚོགས། དེ་ནི་ངའི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔར་སོན་ཙམ་དང་མཛད་འགན་བཞེས་པའི་ན་ཚོད་དུ་ཕེབས་པ་ལ་

ད་དུང་མི་ལོ་གསུམ་ཙམ་ཡོད་པའི་སྐབས་དེ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེས་བོད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་མཛད་འགན་བཞེས། རེས་སུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་གཞུང་

སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕག་རོགས་སུ་དམིགས་ཏེ་ཀླུ་ཁང་བ་དང་བོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་སྲིད་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཚབ་ཏུ་བསྐོ་བཞག་མཛད། དེ་དག་ནི་གཞུང་ཞབས་བགྲེས་གྲས་དང་ཀུན་གིས་བཀུར་ཞིང་

དགའ་མོས་ཞུ་ས་གཉིས་ཏེ། ཐུགས་རྒྱུད་དྲང་ཞིང་ངོ་ལོག་མི་གནང་བ་དང་། རང་ཚུགས་ལན་

ཞིང་རྒྱལ་ཞེན་ཆེ་བ། ཡུན་རིང་བོད་གཞུང་དཀའ་སྡུག་ལ་སྦོར་བའི་ལས་རོམ་མཁན་གི་སྲིད་

དོན་ཤོག་ཁག་དང་ངན་ཇུས་གང་ལ་ཡང་འབེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁོང་

གཉིས་ཀི་འོག་ཏུ་ལོག་ཇུས་དང་གཡོ་འཕྲུལ་གང་ཡང་བྱུང་མེད།  

དེ་ནས་ཅང་མ་འགོར་བར་བོད་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བཏོན་པའི་དགོས་འདུན་ཐད་

འདི་བྱེད་འདི་མིན་གི་རོད་གེང་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། ངའི་གཅེན་པོ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་

ཆེ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོག་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་ནས་ལྷ་སར་འབྱོར། འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ཁོང་

རང་ཉིད་ལ་རྒྱ་དམར་དང་འབེལ་བའི་མྱོང་བ་དངོས་སུ་བྱུང་ཡོད་སྟབས། དམར་ཤོག་ལྷ་སར་

འབྱོར་ན་བོད་ལ་གནས་སྟངས་ཅི་ཡོང་ཐད་སྔོན་དཔག་ལེགས་པོ་གནང་ཐུབ། 

འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་སྔར་ཡབ་ཆེན་གི་སྐུ་ཐལ་བསྣམས་ཏེ་ཕིར་ཕ་ཡུལ་དུ་འབྱོར་

རེས་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་མཁན་པོར་བསྐོ་བཞག་ཞུས། སྤི་ལོ་ 1949 ལོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་

བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གིས་ཁོ་པ་ཅག་མཚོ་སྔོན་“བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་མཁན་”ཡིན་ཞེས་

བརོད་དེ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་སྐབས་ད་དུང་དེ་གར་བཞུགས་ཡོད། དུས་དེར་ཡུལ་བདག་དམག་

ཤེད་ཅན་མཱ་པུའུ་ཧང་གིས་དེ་མ་ཐག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཁི་ལེའེར་ཞེ་ནོལ་(Claire Chen-

nault)གི་སེར་ཚོགས་གྲགས་ཅན་མཁའ་སྐྱོད་སྟག་ཚོགས་(Flying Tigers)ཞེས་པ་ནས་

གནམ་གྲུ་ལྔ་ཙམ་གས་ཏེ་སའོ་དྷི་ཨ་ར་བྷི་ཡ་(Saudi Arabia)ལ་བོས་བྱོལ་བྱས། སེར་

ཚོགས་དེ་ནི་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་ཉི་ཧོང་ལ་དམག་འཐབ་གནང་སྐབས་སྲི་ཞུ་གང་ལེགས་སྒྲུབ་

མྱོང་མཁན་ཞིག་རེད། མཱ་པུའུ་ཧང་གིས་གནམ་གྲུ་བཞིའི་ནང་གསེར་བླུགས་ཏེ་བོས་བྱོལ་དུ་

འགྲོ་སྐབས། གནམ་གྲུ་གཅིག་ལིད་ཤུགས་ཀིས་མནན་དེ་བརྡབ་སྐྱོན་གི་ཉེན་ཁར་འཕད་པའི་

སྐད་ཆ་ཞིག་ཀང་ཡོད། མཚོ་སྔོན་དུ་དམར་ཤོག་མི་དམངས་ཚོགས་པས་འཕོག་བཅོམ་ལས་

འགུལ་གི་མགོ་བཙུགས་ཏེ། དུས་སྐབས་གཞན་ཕར་ཟད། ཐ་ན་དམར་ཤོག་དཔོན་རིགས་

ཚོས་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ལ་བོད་རིགས་རྣམས་ཀིས་མུ་མཐུད་ནས་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་

ཆོག་ཅེས་ཁས་ལེན་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུའང་། ངེད་ཚང་གི་ཉེ་འཁིས་ཀི་ཡིད་དུ་འོང་བའི་

ཤ་རོང་རི་ཁོད་ལ་ཡང་འཕོག་བཅོམ་བྱས་ཤིང་མེ་བརྒྱབས་ཏེ་གཞི་མེད་དུ་བཏང་། སྐུ་འབུམ་



ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།  རྒྱ་དམར་གི་བཙན་འཛུལ།
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དགོན་པར་དམར་ཤོག་སོ་མྱུལ་གིས་ཁེངས་ཤིང་དགོན་པའི་ཕི་ནང་གི་འགྲོ་ལུགས་རྣམས་

མེད་པར་བྱས། འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་རང་དགོན་དུ་བཙོན་པར་གྱུར་ཅིང་དམར་ཤོག་དཔོན་

རིགས་ཚོས་འདྲི་གཅོད་བར་མེད་དུ་བྱས། གུང་ཁན་ཏང་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་དང་མའོ་ཙེ་ཏུང་ཁྱད་

དུ་འཕགས་པའི་མགོ་ཁིད་ཡིན་ཚུལ་བཤད་དེ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་ཀད་པ་བཀྲུས་ཏེ་ལྟ་སྤོད་

བསྒྱུར་ཐབས་བྱས། དེའི་རེས་སུ་ལྷ་སར་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཁོ་པ་ཅག་དང་ལྷན་དུ་

མཉམ་ལས་གནང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཤད། ཁོ་ཚོས་འདོད་པ་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་དང་བོད་མི་དམངས་ཀིས་དམར་ཤོག་པ་རྣམས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་མཁན་དུ་ངོས་

ལེན་དགའ་བསུ་གནང་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀི་ལྟ་སྤོད་དང་ཡོངས་སུ་མི་མཐུན་པའི་དམར་པོའི་རིང་

ལུགས་ཁས་ལེན་གནང་རྒྱུ། བོད་དུ་ཡུན་རིང་གཏིང་ཚུགས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་

དོར་ནས་དེའི་ཚབ་ཏུ་སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་སེལ་རྒྱུ། དེ་ལ་བརེན་ནས། དགོན་པ་

རྣམས་ནས་བ་བང་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུ་དང་ཆོས་གཞིས་རྣམས་བོས་བཏང་སྟེ་མི་སེར་ཡོད་ཚད་

བཙན་དབང་གིས་མཉམ་ལས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་རེད། དེའི་ཐད་ལོ་ཤས་རེས་འཇིགས་མེད་ནོར་

བུ་རང་ཉིད་ཀིས་བིས་པའི་དཔེ་དེབ་ནང་། རྒྱ་དཔོན་དེ་དག་གིས་ཁོང་ལ་གལ་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེས་ཁོ་པ་ཅག་གི་རེ་འདོད་ལྟར་མ་གནང་ཚེ། “ར་མེད་དུ་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་

དགོས། ་་་ དགོས་མཁོ་བྱུང་ན། རང་ཉིད་ཀི་གཅུང་པོ་ཡིན་ཡང་གསོད་འོས་ཚུལ་གི་བརྡ་ཡང་

གསལ་པོར་བསྟན་སོང་”ཞེས་རྒྱ་དམར་གིས་ཐ་ན་ཆེས་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་བསམ་ཚུལ་དེ་

ལྟ་བུ་ཡང་བཏོན་ཚུལ་བིས་ཡོད། དེ་ལྟར་རྒྱ་དམར་གིས་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ལ་སྲིད་ཕོགས་

ཀི་གོ་གནས་མཐོན་པོ་ཞིག་སྤོད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཏེ། ངེད་ཅག་གི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེར་དབུ་སྐོར་བསླུ་བིད་ཞུ་དགོས་པ་དང་། མ་བྱུང་ན་སྐུ་སྲོག་འཕོག་པ་ཚུན་ཆད་ཀི་ལས་ཀང་

སྒྲུབ་དགོས་པར་བསྐུལ། དེ་ནས་རྒྱ་དམར་གིས་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ལ་ལས་དོན་ཇི་བཞིན་

བསྒྲུབས་ན་ཁོ་ཚོས་བཤད་པའི་གོ་གནས་དེ་སྤོད་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། དེའི་གོང་དུ་མི་འགའ་

ཞིག་གིས་རང་རང་གི་སྤུན་མཆེད་དང་དགའ་ཉེ་དག་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་ལ་བརེན་ནས་གོ་

གནས་ཆེན་པོ་རེ་ཐོབ་ཡོད་པའི་དོན་རྐྱེན་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་བགྲངས། 

རྒྱ་མིས་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ལ་ཚུར་བསླུ་ཐབས་བྱས་ཀང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་

ཁོ་པ་ཅག་ལ་ཕར་མགོ་སྐོར་བཏང་སྟེ། སྤི་ལོ་ 1950 ལོའི་དབྱར་ཁའི་ཚོང་འགྲུལ་དང་འགྲོགས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཏེ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པ་ནས་ཕེབས་ཐོན་གནང་། [རིམ་གིས་མཚོ་སྔོན་པོའི་རིག་སྨོན་གཞུང་

དུ་ཕེབས་ཏེ་ཉིན་ཤས་བཞུགས། དེར་རེབ་གོང་ནས་ཤར་སྐལ་ལན་རྒྱ་མཚོ་ཚང་དང་གསེར་

ཁོག་ནས་ཞྭ་ལུ་པ་ཚང་གཉིས་སྔ་ཕིར་ཕེབས། དེ་ནས་]88དམར་ཤོག་མགོ་གཙོ་དག་གིས་ཆེད་

གཏོང་བྱས་པའི་རྒྱ་རིགས་བཟའ་ཟླ་གཉིས་དང་རླུང་འཕིན་གཏོང་མཁན་རྒྱ་རིགས་གཅིག་སྟེ་

ཕག་རོགས་གཙོ་བོ་བོད་རིགས་གཉིས་དང་རྒྱ་རིགས་གསུམ་བཅས་ལྷ་སའི་ཕོགས་སུ་ཕེབས། 

རྒྱ་དཔོན་ཚོའི་བསམ་པར། འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་ཁོ་པ་ཅག་ལ་བསྟོད་གླུ་ལེན་ཞོར་རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེར་དམར་ཤོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་ངེས་

སམ་ཡང་། སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཚོ་སྔོན་དང་བོད་དབུས་ཕོགས་ཀི་ས་མཚམས་ནག་ཆུ་

ཁར་འབྱོར་བ་ན། བོད་ཀི་མཐའ་སྲུང་དམག་གིས་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་ལྷན་དུ་ཡོང་བའི་རྒྱ་

མི་གསུམ་པོ་ས་མཚམས་ནས་ཡར་མ་བཏང་བར་འཛིན་བཟུང་གནང་། འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་

མགོ་སྐོར་བཏང་བ་ལ་རྒྱ་མི་དེ་དག་ཁོང་ཁོས་མི་བཟོད་པར་གྱུར། འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་སོགས་

ཀིས་རྒྱང་འགྲུལ་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་དམག་གིས་ཆབ་མདོ་བཙན་བཟུང་བྱེད་མགོ་

བཙུགས་ཏེ་ཁམས་ཀི་བདག་དབང་ཤོར་ཀང་བོད་དབུས་ཁུལ་གི་བདག་དབང་ད་དུང་ཤོར་

མེད། དེ་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་སྲིད་དབང་བཞེས་མ་ཐག་པའི་སྐབས་དེ་རེད། 

འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ལྷ་སར་འབྱོར་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་གང་ཞུས་པ་ནི་རྒྱ་མིས་

གཡོ་ཐབས་ཀིས་བཀོད་སྒིག་བྱས་པའི་མངགས་བཅོལ་དེ་མ་རེད། ཁོང་གིས་དེ་ལས་ལོག་སྟེ་སྐུ་

འབུམ་དགོན་པར་བྱུང་བའི་ཟིང་ཆ་དང་དམར་ཤོག་གིས་སེལ་བའི་དྲིལ་བསྒགས་རྫུན་མ་སོགས་

ཐུགས་ཀི་གཏིང་དུ་སྦས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ལྷུག་པོར་ཞུས་ཏེ། རྒྱ་ནག་གི་འདོད་འདུན་དང་

ལེན་གནང་མི་རུང་བའི་ཁར། ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀང་ཞུས། 

འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་དམར་ཤོག་གིས་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་ལ་ཉེ་

བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་དང་རྒྱ་མིས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ཕིན། རྒྱ་དམར་གི་འོག་ཏུ་བཞུགས་

ཐབས་མེད་པར་མཁྱེན་ནས་ལྷ་སར་ཡུན་རིང་བཞུགས་འདོད་མ་གནང་། དེ་ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་མིའི་

འདོད་འདུན་ལ་རྒྱབ་འགལ་གནང་ཡོད་པས་ནམ་ཞིག་ཁོ་པ་ཅག་ལ་བསྐྱར་དུ་ཐུག་ཚེ་སྐུ་སྲོག་ལ་

88  སྐབས་འདིའི་སྔ་ཕིའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་ཙམ་མཁྱེན་འདོད་ན་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ལ་

གཟིགས། 



ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།  རྒྱ་དམར་གི་བཙན་འཛུལ།
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ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་པར་དགོངས་ཏེ། རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་བོས་བྱོལ་

གནང་། དེ་ནས་རིམ་གིས་ཨ་རིར་ཕེབས། རེས་སུ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་སྔར་རང་དབང་གིས་

འཚོ་མྱོང་བའི་མི་ཞིག་གོ་བུར་དུ་གཞན་དབང་གི་སྒོག་ཏུ་ཚུད་ན། དེ་ལ་མི་བདེ་བ་དང་བསུན་པའི་

སྣང་བ་ཅི་འབྱུང་ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་དངོས་སུ་མྱངས་ཟིན་པས་རང་དབང་བལ་བའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་

ཏུ་འཚོ་ཐབས་བལ་བ་གསལ་པོར་ཤེས་ཞེས་[ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་དབྱིན་ཡིག་མར་]བིས་ཡོད།

དེ་ནས་གཟའ་འཁོར་དུ་མ་འདས་པའི་རེས་སུ། བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

དང་གཞུང་གི་མི་སྣ་ཕལ་ཆེ་བ་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་པར་བརེན། རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེས་སྐྱ་ཆས་མནབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1950 ཟླ་བ་ 12 ཚེས་ 16 ཉིན་ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་

ཐོན་གནང་། གསར་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་མ་ཐག་པའི་སྲིད་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ལྷ་སར་འཕལ་

སེལ་གི་གཞུང་འཛིན་དུ་བསྐོ་འཇོག་མཛད། དེ་ལྟར་ཆེས་མཐོའི་དཔོན་རིགས་ཕལ་མོ་ཆེ་རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་ཆིབས་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་ནུབ་ཁུལ་དུ་ཞལ་ཕོགས་ཏེ་རྒྱང་རེ་བརྒྱུད་

གྲོ་མོའི་བར་ཏེ་མེ་ལེ་ ༡༥༠ ཙམ་གི་མཚམས་སུ་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས། གྲོ་མོ་ནི་འབས་ལོངས་

དང་ས་འདྲེས་སུ་གྱུར་པའི་བོད་ཀི་ས་མཚམས་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་

བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ན། འབས་ལོངས་ཀི་ས་མཚམས་བརྒལ་བར་ཆིབས་ཐོག་

ནས་ཆུ་ཚོད་དུ་མ་ལས་མི་དགོས། གྲོ་མོ་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཀའ་ཤག་གིས་ཞིབ་

གྲོས་མཛད་བཞིན་ལྷ་ས་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ལ་རླུང་འཕིན་ཐོག་འབེལ་ལམ་གནང་།  

རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་རྒྱའི་བར་གྲོས་མོལ་བྱ་དགོས་ཚུལ་གི་ཨུ་ཚུགས་བསྟུད་

མར་བྱས་པའི་ཁར། གྲོས་མོལ་བྱ་ཡུལ་དེ་ཡང་ལྷ་ས་དང་ཆབ་མདོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པར་པེ་

ཅིན་ཡིན་དགོས་ཚུལ་ཡང་ཡང་བཤད་པས། བཀའ་ཤག་འུ་ཐུག་ནས་མོས་མཐུན་གནང་དགོས་

བྱུང་། དེར་བརེན། ཆབ་མདོར་བཟང་བཙོན་དུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་

མཆོག་བོད་ཀི་གྲོས་མོལ་སྐུ་ཚབ་ཀི་སྣེ་ཁིད་པ་དང་། ལྷ་ས་ནས་རིམ་བཞི་བསམ་ཕོ་སྲས་

བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་དང་མཁན་ཆུང་ཐུབ་བསྟན་ལེགས་སྨོན་གཉིས་ཕག་རོགས་སུ་བསྐོས་

ཏེ་ཆབ་མདོར་མངགས་གཏོང་གནང་བའི་སྟེང་། གྲོ་མོ་ནས་ཕག་རོགས་གཞན་གཉིས་ཏེ་ལྷའུ་

ར་ར་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར་དང་ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་གཉིས་ཀང་གྲོས་མོལ་སྐུ་

ཚབ་ཏུ་བསྐོ་བཞག་གནང་སྟེ། སྐུ་ཚབ་རྣམས་སྐོར་ཁག་གཉིས་སུ་བྱས་ཏེ་ཕོགས་སོ་སོ་ནས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་སར་མངགས་གཏོང་གནང་། དེ་ཡང་ང་ཕོད་ཀིས་སྣེ་ཁིད་པའི་ཚོགས་ཆུང་དེ་

ཆབ་མདོ་ནས་ཤར་ཕོགས་སུ་ས་ཐོག་འགྲུལ་བཞུད་དང་། ལྷ་སར་བཞུགས་པའི་ཚོགས་ཆུང་

དེ་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ནས་པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས། དེ་ལ་ངེད་ཚང་གི་མག་པ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་

ཤིས་ནི་རྒྱ་སྐད་ཀི་སྐད་སྒྱུར་དང་། རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་པའི་ཚོགས་ཆུང་ལ་དབྱིན་སྐད་

ཀི་སྐད་སྒྱུར་དགོས་པས་དེ་ལ་ས་འདུ་བོ་བཟང་རིན་ཆེན་བསྐོ་བཞག་གནང་། དེ་ལྟར་སྤི་ཟླ་ 4 

མགོ་སྟོད་ཙམ་ལ་བོད་ཀི་གྲོས་མོལ་སྐུ་ཚབ་སྐོར་ཁག་གཉིས་ཀ་པེ་ཅིན་དུ་འབྱོར་ཏེ་གྲ་སྒིག་

གྲུབ་པར་གནང་།

འོན་ཀང་། རྒྱ་མིའི་ཕོགས་ནས་སྔོན་དུ་སེལ་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་

བཏོན། དེ་ནི་བོད་རྒྱའི་བར་གི་གྲོས་མོལ་མགོ་འཛུགས་མ་བྱས་གོང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་

བོད་གཞུང་གིས་ཁོ་པ་ཅག་གིས་ངོས་ལེན་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་གཞུང་འབེལ་

གིས་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་འཛིན་མ་གནང་བར་གྲོས་

མོལ་མགོ་འཛུགས་བྱེད་ཐབས་མེད་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་པ་དེ་རེད། སྐབས་དེར། པཎ་ཆེན་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་ཡིན་དགོས་པར་བཤད་པའི་ཁྱེའུ་དེ་དང་ཁོང་གི་སྐུ་འཁོར་

རྣམས་དམར་ཤོག་གི་བཀའ་བཀོད་ལྟར་དེའི་ཕོགས་སུ་བསེས་ཏེ་པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གྲུབ་

ཡོད། དེ་དུས་རྒྱ་དམར་གིས་དགུང་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ལ་ཕེབས་པའི་ཨ་མདོའི་ཁྱེའུ་དེ་ཉིད་སྤི་

ལོ་ 1937 ལོར་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་ལུགས་མཐུན་

གི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་ལེན་བྱས་ཀང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་བོད་གཞུང་གིས་ནི་དེ་ལྟར་གནང་

མེད། དེ་ལྟར་ཐོག་མ་ཉིད་ནས། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་ཡང་སྲིད་

དེ་ཉིད་རོད་གེང་ཅན་དུ་གྱུར། 

ལར་ནས་མན་ཇུའི་སྐུ་འཁོར་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ཆོས་ཕོགས་

ཀི་དབུ་ཁིད་ཙམ་དུ་མི་བཞུགས་པར་སྔོན་གི་སྲོལ་ཀ་ལས་བརྒལ་ཏེ་སྲིད་ཕོགས་ཀི་ཐུགས་

འགན་ཡང་བཞེས་དགོས་པའི་སྐུལ་སོང་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་

དབྱེན་སྦོར་གི་ས་བོན་ཡུན་རིང་བཏབ་ཡོད།89 གཞན་ཡང་སྤི་ལོ་ 1903 ལོའི་ནང་། ཡང་ཧ་

89  རྒྱ་ནག་གིས་དབུས་གཙང་གཉིས་ལ་དབྱེན་སྦོར་བྱས་འབས་ནི། གྲ་མ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་

རྒྱུས་<<མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྲོང་པོར་བཤད་པ་སྒྱུ་མའི་རོལ་རེད་>>ཅེས་པ་ལས། “རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕེང་ ༡༣ པ་



ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།  རྒྱ་དམར་གི་བཙན་འཛུལ།
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ཟི་བྷན་ཌིའི་དཔུང་སེ་བོད་དུ་འབྱོར་བའི་དུས་སུ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་

ནག་ལ་ཕེབས་ཤུལ་དུ། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་སྐུ་འཁོར་འགས་གམ་པ་རོང་དུ་དབྱིན་ཇི་

བ་ཡང་ཧ་ཟི་བྷན་ཌི་དང་ལྷན་དུ་གྲོས་མོལ་བྱས་ཏེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གཞིས་ཀ་རེ་ནས་ལྷ་

སར་སོས་ཤིང་། དེ་ནས་དབྱིན་ཇིས་སྤི་ལོ་ 1905 ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་གདན་

ཞུ་ཕུལ་བ་ཡང་ཞལ་བཞེས་མཛད། དེ་ལ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་གནང་སྟངས་དེ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་འགན་དབང་གི་མཚམས་ལས་བརྒལ་

བར་གཟིགས། མཇུག་མཐར་མན་ཇུའི་སྲིད་གཞུང་འཐོར་ཞིག་ཏུ་སོང་བའི་རེས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1913 

ལོར་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕིར་ལྷ་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་གྲུབ་སྐབས། ཕོགས་

གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་ནི་ཐུགས་འཚབ་སྐྱེ་གཞི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན། 

༸གོང་ས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་ལེགས་བཅོས་ཡར་རྒྱས་ལ་

མཉེས་པའི་ཐུགས་གཤིས་རང་ཆས་སུ་མངའ་བ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་བོད་རང་

བཙན་དུ་གནས་དགོས་པའི་ཐུགས་ཐག་གཙང་མར་བཅད་ཅིང་། ཆོས་དང་སྲིད་ཀི་སེ་གཉིས་

ཀར་དབང་ལུང་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ཆོད་སེམས་བརན་པོ་བཞེས་ཏེ། སྤི་ལོ་ 1923 ལོར་དེང་

དུས་དང་མཐུན་པའི་དམག་དོན་དང་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་གསར་འཛུགས་ཀི་མ་རར་ཕན་

པའི་ཁལ་གི་ལམ་སྲོལ་གསར་པ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་འབད་བརོན་གནང་། སྐབས་དེར། གཞིས་

རེའི་བཀྲས་ལྷུན་པཎ་ཆེན་བ་བང་གིས་གཞུང་ལ་འབབ་ཁལ་མ་ཕུལ་བར་དབྱིན་ཇི་ལ་ཞལ་

ཕོགས་ནས་བར་འདུམ་བྱེད་དགོས་པར་བསྐུལ། འོན་ཀང་། དབྱིན་ཇིས་ཁས་ལེན་མ་བྱས། དེ་

ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བོད་ཤར་ཕོགས་སུ་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྐུ་འབུམ་དང་སྐྱེ་

རྒུ་མདོ་གཉིས་ཀར་ཡུན་རིང་བཞུགས། དུས་དེར། རྒྱ་མི་རྣམས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཉེ་སར་

བཅར་ཏེ། དམག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བཅས་ཕིར་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ལོ་མང་

རིང་བཙལ་ཀང་བོད་གཞུང་གིས་དེ་མཚུངས་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་། དེ་ལྟར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་

ཆེན་པོའི་སྐུ་དུས་སུ། བོད་སོད་ཨམ་བན་ལཱན་ཟེར་བས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གཞུང་དགའ་ལན་ཕོ་བང་དང་

བ་བང་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོ་གཉིས་དབར་དང་། དབུས་གཙང་དབར་གཞི་མེད་དབྱེན་སྦོར་གིས་དབུས་དང་

གཙང་ཞེས་ནང་ཁུལ་འཐེན་འཁྱེར་བཟོ་རེས་ངང་། གཙང་ལ་བྱམས་པ་བཞེངས་ཏེ། །དབུས་པ་སིང་རླུང་ལངས་

སོང་། །དབུས་པ་ཞེད་པོ་ཡོད་ན། །བྱམས་པ་སལ་པར་འཁྱོག་དང་།། ཞེས་ཟུར་ཟའི་དཔད་གཏམ་བཏང་རེས་

བྱུང་ཡོད།”ཅེས་གསལ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། འདིས་ཀང་ལོ་རྒྱུས་ཧིལ་པོ་མཐོང་ཐུབ་སམ་མོ།།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་ཕེབས་བཞུད་ཀི་ངང་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཕིར་བོད་དབུས་སུ་

གཏན་ནས་ཆིབས་སྒྱུར་མ་གནང་། 

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཡང་སྤྲུལ་འཚོལ་

ཞིབ་ཀི་ལས་དོན་དུས་ཐོག་དབུ་འཛུགས་གནང་མེད་ལ། ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ལ་དེ་

བས་ཀང་དུས་འགངས་བྱུང་། དོན་དམ་པ་བཤད་ན། ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཚོ་

ཁག་གཉིས་བྱུང་ཡོད། གཅིག་ནི། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་

ལྷ་སྨོན་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་སྣེ་ཁིད་པའི་ཚོགས་ཆུང་སྟེ། ལྷ་སྨོན་ནི་ཡང་སྤྲུལ་བརད་

ཞིབ་ཞུ་བར་འོས་བབ་དང་འགན་དབང་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་མི་སྣ་བགྲེས་

པ་ཞིག་རེད།90 གཞན་དེ་ནི་ཅེ་འཇིགས་མེད་91ཀིས་སྣེ་ཁིད་པའི་ཚོགས་ཆུང་དེ་རེད། ཁོང་

གིས་ནན་ཅིན་དུ་པཎ་ཆེན་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་ཀྲང་གནང་སྐབས་ངས་ངོ་ཤེས། ཚོ་ཁག་

དེའི་ལམ་སྟོན་འོག་ངའི་སྐྱེས་ཡུལ་ཨ་མདོའི་ཁུལ་གི་ཁྱེའུ་[མགོན་པོ་ཚེ་བརན་ཞུ་བ་]ཞིག་པཎ་

ཆེན་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་གཏན་འཁེལ་བར་གནང་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1949 ལོའི་ཟླ་བ་ 8 ནང་

སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་ཁི་གསོལ་མཛད་སོ་གནང་། དེ་ནི་དམར་དམག་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ནས་

མཚོ་སྔོན་དུ་བསྐྱོད་དེ་གཏོར་རྒོལ་མཐའ་མའི་ལས་མགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་དེ་རེད། ནན་ཅིན་

གོ་མིན་ཏང་བོད་སོག་ལས་ཁུངས་ཀི་མགོ་གཙོ་ཀྲོའུ་ཧོ་ཀའི་(Zhou Fukai)ཞེས་པ་ཁི་འདོན་

མཛད་སོར་མཉམ་ཞུགས་བྱས། དེ་ལྟར་རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཅེ་འཇིགས་མེད་ཀིས་

བདམས་པའི་ཡང་སྤྲུལ་ལ་ཆོག་མཆན་གནང་བའི་རྣམ་པ་བསྟན། 

90  བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་དེབ་ཕེང་བཅུ་དགུ་པ་ལས། “ལྷ་སྨོན་ཞེས་པ་ནི་ཡུལ་མིང་ལ་

ལྷ་རེ་དང་ཁྱིམ་ཚང་ལ་སྨོན་སྐྱིད་པ་ཞེས་པའི་བསྡུས་མིང་ཡིན་”ཞེས་དང་། ལྷ་སྨོན་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་

ཁྱིམ་བཟུང་བ་དང་། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པར་སྲི་ཞུ་ཅི་སྒྲུབ་རགས་ཙམ་ཡང་དེར་གསལ། 

91  མིག་བྱང་དུ་གྱུར་པ་ལྟར་ཅེ་འཇིགས་མེད་ཅེས་བིས་ཀང་། ལེ་བདེ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་<<མེ་ལེ་དྲག་

པོའི་ནང་གི་པུ་རྒྱལ་བོད་དང་ངའི་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༤ ན། “པཎ་ཆེན་ནང་མ་

སང་གི་ལས་ཀི་སྣེ་མོར་སོད་མཁན་མང་ཆེ་བས་སོ་སོའི་བོད་མིང་གི་སྟེང་ལ་རྒྱ་མིའི་རུས་མིང་རེ་བཞག་ཡོད་

པ་ནི། ་་་ དཔེར་ན་པཎ་ཆེན་ནང་མ་སང་གི་གཙོ་བོའི་མི་སྣ་ཛ་སག་ཅིས་འཇིགས་མེད་ཟེར་བའི་ཅིས་ཟེར་བ་དེ་

ནི་རྒྱ་མིའི་མིང་ཡིན་པ་དང་། ལྷ་སྨོན་ཛ་སག་གི་མིང་གི་གོང་དེར་རྒྱ་མིང་ཝང་ཡོད། ད་དུང་ཀྲང་ཟེར་བ་སོགས་

རྒྱ་མིའི་རུས་མིང་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཁོང་ཚོའི་བོད་མིང་གི་སང་ལ་བསྣན་ཡོད་པ་རེད།” ཅེས་གསལ། 



ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།  རྒྱ་དམར་གི་བཙན་འཛུལ།
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ལོ་དེ་གའི་དབྱར་སྨད་ཙམ་ལ་དམར་ཤོག་གིས་མཚོ་སྔོན་དུ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་

སྐབས། ཀྲོའུ་ཧོ་ཀའི་ཡིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་མཚོ་སྔོན་[ཏུའུ་ལན་རོང་ཁོངས་]

ཤང་སེ་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་ཉེན་གཡོལ་དུ་བཞག་སྟེ་ཁོ་པ་བོས་བྱོལ་དུ་སོང་། དེ་ནས་དམར་

ཤོག་གིས་སྐུ་འབུམ་བཟུང་རེས་དམར་ཤོག་གིས་པཎ་ཆེན་ཡང་སྤྲུལ་ཕིར་གདན་འདྲེན་ཞུས་

པར་ལྷ་སྨོན་དང་ཅེ་འཇིགས་མེད་གཉིས་ཀིས་མོས་མཐུན་གནང་། དེ་ལྟར་ཀུན་གཟིགས་སྐུ་

ཕེང་བཅུ་པའི་སྲིད་དབང་གི་ཡོལ་བའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡིབ་པའི་སྐབས་འཚོལ་དཔུང་ཁག་དང་དམར་

ཤོག་གུང་ཁན་ཏང་གཉིས་ཀིས་ཡུན་རིང་ལག་འབེལ་བྱེད་པའི་མགོ་བཙུགས། 

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་གུང་ཁན་ཏང་ལ་དགའ་ཞེན་གི་རྣམ་

པ་ཐོག་མར་སྟོན་པར་མཛད་པའི་དུས་ནི། སྤི་ལོ་ 1949 ཟླ་བ་ 10 ཚེས་ 1 ཉིན་མའོ་ཙེ་ཏུང་

གིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས་པའི་དྲིལ་བསྒགས་བྱས་པའི་ཉིན་མོ་

དེ་རེད། དུས་དེར། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཐོག་ནས་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་ཀྲུའུ་

ཏེ་གཉིས་ལ་གསུང་འཕིན་གནང་སྟེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ལ་དགའ་བསུའི་རེན་འབེལ་ཞུས་ཤིང་། 

བོད་ལ་མྱུར་དུ་“བཅིངས་འགྲོལ་”གཏོང་དགོས་པའི་གཞེན་སྐུལ་གནང་། ཕག་བིས་དེའི་ནང་། 

“སད་ཕིན་མི་དམངས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང་། མི་འགང་བར་རྒྱལ་ཁབ་དར་རྒྱས་ཡོང་བ། བོད་

བཅིངས་འགྲོལ་མྱུར་ཐོབ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་ལ་བརེན། ངས་བོད་མི་དམངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་

ནས་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ལ་བ་ན་མེད་པའི་གུས་འདུད་དང་བརི་སྲུང་དགའ་གུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།”92 

ཞེས་བིས་ཡོད། དེའི་རེས་སུ་སྤི་ལོ་ 1950 ཟླ་བ་ 1 ནང་། རྒྱ་མིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སན་

92  མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་ཀྲུའུ་ཏེ་ལ་བཏང་བའི་ནང་། “སད་ཕིན་མི་དམངས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་

དར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་པ། བོད་བཅིངས་འགྲོལ་མྱུར་ཐོབ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་ལ་བརེན་པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེས་མི་དམངས་ཡོངས་ཀི་ཚབ་གནང་ནས་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ལ་བ་ན་མེད་པའི་གུས་འདུད་དང་བརི་

སྲུང་དགའ་གུས་ཚད་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནིས། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉིན།”ཞེས་གསལ་ལ། ཕེང་

ཏེ་ཧའོ་ལ་བཏང་བའི་ནང་། “སད་ཕིན་མི་དམངས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་

ཡོད། ཡུན་རིང་སྣང་མེད་དུ་ལུས་པའི་བོད་མི་དམངས་ཀི་རེ་བ་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་དམག་དཔུང་སྣེ་

ཁིད་ཀིས་བོད་ལ་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་མཁན་གཙང་སེལ་ཐོག་བོད་མི་

དམངས་བསྐྱབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཟབ་མོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་པཎ་ཆེན་གིས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྐུ་ཉིད་

ལ་བ་ན་མེད་པའི་གུས་འདུད་དང་བརི་སྲུང་དགའ་གུས་ཚད་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནིས་ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༡ ཉིན།”ཞེས་གསལ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཞུ་གཞན་ཞིག་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་ནང་། སར་ཡང་བོད་མི་དམངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པའི་ཟོལ་

གིས་གུང་ཁན་ཏང་ལ། དམར་དམག་བཏང་སྟེ་“ལོག་སྤོད་པ་གཙང་སེལ་དང་། བཙན་རྒྱལ་རིང་

ལུགས་པ་ཕིར་འབུད། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྲུང་སྐྱོབ་སྲ་བརན། བོད་མི་རིགས་བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་

བར་བྱ་རྒྱུ།” ཞེས་རེ་འབོད་གནང་ཡོད།

དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལས་མ་སོན་ཞིང་ཤེས་ཡོན་གི་སོབ་གསོ་མ་ཐོབ་པའི་ཁྱེའུ་

དེས་རང་ཉིད་བོད་མི་དམངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་ཞེས་ཡི་གེ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་འབི་མི་ཐུབ་ལ། རང་

གི་མཚན་ཐོག་ནས་དམར་ཤོག་ལ་སྤད་པའི་སན་ཞུའི་ནང་ཐབས་ཞན་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་

ཞིག་བིས་ཡོད་པའང་ཁོང་གིས་མི་མཁྱེན། དེར་བརེན། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་བཅིངས་འགྲོལ་

གཏོང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་པར་མཛད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ནི་ཟོག་རྫུ་དགོད་བོ་བོ་ཞིག་སྟེ། 

དེ་ནི་ལྷ་སྨོན་དང་ཅེ་འཇིགས་མེད་གཉིས་སན་ཞུ་ཡི་གེ་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡིབ་སྟེ་བོ་ན་མ་སྨིན་པའི་

ཁྱེའུ་དེ་དམར་ཤོག་ལ་བཙོང་བའི་བྱ་བ་ཞིག་རེད།93 དུས་སྐབས་དེར། བོད་གཞུང་དང་རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ། དེ་བཞིན་བོད་མི་དམངས་བཅས་སུས་ཀང་ཁྱེའུ་དེ་ཉིད་ལུགས་མཐུན་གི་པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེར་ངོས་བཞེས་གནང་མེད། 

གྲོས་མོལ་མགོ་འཛུགས་མ་བྱས་གོང་། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་གཞུང་ལ་ཁོ་པ་ཅག་གིས་

བདམས་པའི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཉིད་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་པའི་བཙན་གཏམ་

བཤད་ཀང་། ང་ཕོད་ལ་དེར་མོས་མཐུན་གནང་བའི་དབང་ཚད་མེད། དེ་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

དང་བོད་ཀི་ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་རྣམས་ཀིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་

93  ཀྲུང་གུང་བོད་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་ཧྤན་མིང་གིས་བིས་པའི་<<ཅུན་བཅོ་བརྒྱད་

པའི་རང་ཚུགས་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་བོད་དུ་དཔུང་སྐྱོད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་>>ཞེས་པར། “པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེའི་འདོད་པ་ལྟར་ཏར་ཡིག་གི་ཐོག་མའི་མ་ཡིག་ཅིས་འཇིགས་མེད་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ་ཡིག་དྲུང་

ཡིག་སྐུ་ཞབས་སུང་ཀྲི་ཧྲུའུ་གཉིས་ཀིས་ཐུན་མོང་གྲོས་མོལ་བྱས་ནས་བིས་ཤིང་། སྐུ་ཞབས་སུང་ཀྲི་ཧྲུའུ་ནི་

ཡིག་རིང་གི་ཐད་བྱང་མ་ཡིན་པ་དང་རོམ་ཡིག་འབི་སྐབས་ཧ་ཅང་ནན་ཏན་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་སྤི་ཚོགས་

གསར་པའི་ཏར་ཡིག་ཇི་ལྟར་འབི་རྒྱུའི་ཐད་ཁོང་ལ་རྒྱུས་མངའ་དེ་ཙམ་མེད་སྟབས་ཟིན་བིས་བཀོད་རེས་ཧ་ཅང་

ཁེངས་བསྐྱུངས་ཀི་ཐོག་ནས་སར་ཡང་འབེལ་གཏུག་པུའུ་ལ་བསམ་འཆར་འདྲི་རད་བྱེད་པར་ཕེབས་པས། ངས་

ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཡིག་འབྲུ་རེ་དང་ཚིག་གྲུབ་རེ་རེ་བཞིན་གྲོས་བསྡུར་བྱས་རེས་སར་ཡང་བོ་མཐུན་ཀྲང་ཏེ་

ཧེང་ལ་བསྟན་པ་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ཞིབ་བཤེར་གཏན་འཁེལ་གནང་བ་རེད།”ཅེས་གསལ།
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རེད་ལ། བོད་གཞུང་ལ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་འོས་སྤྲུལ་གཞན་ཞིག་ཀང་ཡོད། ཞི་འགྲིག་གྲོས་

མོལ་གི་སྣེ་འཁིད་ཡིན་པ་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་གི་སྤི་ཁྱབ་རླིས་ཝི་ཧན་(Li Weihan)དང་

ང་ཕོད་གཉིས་ཀི་བར་ཁ་རོད་ཤོར་ཏེ། ང་ཕོད་ཀིས་གྲོས་མཐུན་ལ་མཚན་རགས་མ་བཀོད་

པར་ཕིར་ལྷ་སར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སིགས་ར་བསྐུལ། ལྷ་ས་དང་གྲོ་མོར་ཡོད་པའི་བོད་

གཞུང་དང་པེ་ཅིན་དུ་བཞུགས་པའི་བོད་ཀི་གྲོས་མོལ་འཐུས་ཚབ་བཅས་ཀི་བར་དུ་ཉིན་ཤས་

རིང་ཏར་འཕིན་ཕར་གཏོང་ཚུར་གཏོང་གནང་། མཐར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཆོས་ཕོགས་ཀི་

འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ཐུགས་བརག་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་སྩལ། དེ་ལ་སྤི་ལོ་ 1950(1951) ཟླ་

བ་ 4 ནང་ལྷ་སར་ཆོས་སྐྱོང་གིས་ངོས་བཞེས་གནང་བའི་བཀའ་ལུང་ཕེབས་ཤིང་། [༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་དམ་ཕག་རགས་མཛད།]94 དེ་ལྟར་པེ་ཅིན་དུ་བཞུགས་པའི་པཎ་ཆེན་སྐུ་

ཕེང་བཅུ་པ་དེ་ཉིད་ལུགས་མཐུན་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་ཅིང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་བོད་རྒྱའི་གྲོས་

མོལ་མགོ་འཛུགས་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་།

གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལོ་ཤས་རིང་

རྒྱ་དམར་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་བཞུགས་དགོས་བྱུང་། དེ་ནས་དུས་ཡུན་རིང་ཙམ་འདས་པ་ན། 

ད་གཟོད་བོད་གཞུང་དང་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ། དེ་བཞིན་བོད་མི་དམངས་བྱིངས་བཅས་

ཀིས་ཁོང་ལ་ཆེ་མཐོང་གུས་བརི་འབུལ་གནང་མཛད། འོན་ཀང་། མང་པོ་ཞིག་གིས་ནི་རྒྱ་མིས་

ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་བ་མར་ངོས་འཛིན་ཞུས། 

ང་ཕོད་ལ་གྲོས་མོལ་གནང་བའི་དབང་ཚད་ཡོད་ཀང་། དོན་དག་གལ་ཆེན་རྣམས་

ཐོག་མར་གྲོ་མོར་གར་བའི་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་སྐོར་མ་ཞུས་པར་རང་ངོས་ནས་ཐག་

94  དགའ་ལན་ཕོ་བང་ནས་འགྱུར་འདིར་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་སྟེ་ཕེབས་པའི་ཤོག་བྱང་དུ། གནས་ཚུལ་ངོ་

མར་“༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་དམ་ཕག་རགས་མཛད།” ཅེས་གསལ་བ་ལྟར་བསྣན་ཏོ། །དེ་ཡང་ལྷ་སྲས་

རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཉིད་བོད་བསྒྱུར་གྲུབ་མཚམས་དགའ་ལན་ཕོ་བང་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཏུ་

ཕུལ་བ་ལྟར་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་ནས་ཞིབ་ཀོག་མཛད་དེ་དགོངས་འཆར་གསལ་བའི་གསལ་བཤད་ཤོག་གཅིག་མ་

ཞིག་སྤི་ལོ་ 2018  ཟླ་བ་ 5 ཚེས་ 14 ཉིན་བདག་ལ་འབྱོར་བའི་ནང་། ཡིག་ནོར་གཉིས་དང་གདམ་ངའི་འབི་

ལུགས་གཅིག །ཡི་གེ་ཆད་པ་གཅིག །ལོ་རྒྱུས་ཀི་དོན་གནས་གསལ་བཤད་ལྔ་བཅས་གནང་ཡོད། དེ་ལྟ་ན། 

དགའ་ལན་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་འགྱུར་འདི་ཞིབ་ཀོག་དང་དགོངས་འཆར་ལྷུག་

པོར་གནང་སྟེ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་པ་ནི་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའོ།། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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གཅོད་གནང་བའི་དབང་ཚད་མེད་པས་ཁོང་ཧ་ཅང་སྒྲུབ་དཀའ་བའི་ངལ་དུབ་ཀི་ནང་དུ་ལྷུང་། 

བོད་གཞུང་ནས་ཁོང་ལ་གནང་བའི་ལམ་སྟོན་ནི། རྒྱ་མིས་བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་བརོད་པ་

ལ་ཁས་ལེན་མི་གནང་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་དམག་བོད་དུ་འགྲེམ་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་པར་མོས་མཐུན་

མི་གནང་རྒྱུ། བོད་ཀིས་ཕི་འབེལ་སྤི་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀི་ས་འབེལ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་

ལ་རང་དབང་གི་སོ་ནས་འབེལ་ལམ་གནང་ཆོག་པར་ནན་བརོད་མཐར་སྐྱེལ་གནང་དགོས་པ་

བཅས་རེད། ཡིན་ནའང་། འདི་དག་ནི་རྒྱ་ནག་གི་གྲོས་མོལ་འཐུས་གཙོ་ཡིས་མོས་མཐུན་དང་

ཁས་ལེན་མི་བྱེད་པའི་གནད་དོན་རྣམས་རེད། དོན་དངོས་བཤད་ན། ཕན་ཚུན་བར་གྲོས་མོལ་

ངོ་མ་མ་བྱས་པར་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་བཀོད་སྒིག་དངོས་སུ་བྱས་པའི་འོག་གྲོས་མོལ་སྣེ་འཁིད་

པ་རླིས་ཝི་ཧན་གིས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གི་ཡིག་ཆ་བཟོས་ཤིང་། དོན་ཚན་རེ་

རེ་བཞིན་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་བཀགས་ཏེ་མཚན་རགས་འགོད་དུ་བཅུག །རྒྱ་མིའི་ཁ་

ནས་གུས་ལུགས་ཀི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀང་དོན་ལ་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཁོང་ཚོས་བཟུང་། དེར་མ་

ཟད། རླིས་ཝི་ཧན་གི་གོ་གནས་དེས་ཀང་དབང་ཤུགས་ཆ་ཚང་ཁོ་ཚོའི་ལག་ཏུ་ཡོད་པའི་བརྡ་

བསྟན། འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་ཟེར་བ་དེ་ཡང་། དམར་ཤོག་ཏང་ཁག་མིན་པའི་མཐུན་

ཚོགས་གཞན་ལ་འབེལ་ལམ་བྱེད་པའི་དམར་ཤོག་ཏང་གི་སེ་ཚན་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་རང་མིན། གྲོས་མོལ་གི་རྣམ་པའམ་ཁོར་ཡུག་དེ་ལྟ་བུའི་ནང་གཉིས་མོས་འགྲིག་

འཇགས་བྱེད་ས་ཞིག་གང་དུ་ཡོད། 

ང་ཕོད་ཀིས་བོད་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་གནང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་ཏར་འཕིན་བརྒྱུད་

ནས་གནང་དགོས་སྟབས། གནས་སྟངས་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་ལྷ་སའམ་གྲོ་མོར་གསལ་པོར་

ཞུ་ཐབས་མེད། ང་ཕོད་ཀིས་ཐོག་མར་ཐབས་ནུས་གང་ཡོད་ཀིས་གདོང་ལེན་གནང་སྟེ་གྲོས་

མཐུན་ལ་མཚན་རགས་མ་བཀོད། དེ་ལ་བརེན་ནས་གནས་སྐབས་རིང་གྲོས་མོལ་གི་ལས་རིམ་

མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་བྱུང་། དེ་ནས་རླིས་ཝི་ཧན་གིས་ང་ཕོད་ལ། གལ་ཏེ་མཚན་རགས་

མ་བཀོད་ན་རྒྱ་དམག་གིས་ལྷ་སར་དཔུང་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འཇིགས་སྐུལ་དང་སྦྲགས་

མཚན་རགས་འགོད་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་། སྐབས་དེར། རྒྱ་དམག་གིས་ཆབ་མདོ་

བངས་ཏེ་ཁོ་པ་ཅག་བོད་ཀི་ས་ཐོག་ཏུ་བསད་ཡོད་པས་དེ་ནི་འཇིགས་སྐུལ་ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་

པར་དཔུང་འཇུག་དངོས་སུ་བྱེད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ང་ཕོད་ཀིས་མདོ་སྨད་སྤི་ཁྱབ་ཀི་ལས་ཐམ་
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བཀོལ་སྤོད་གནང་མ་འདོད་པར་རང་ཉིད་ལ་ཡིག་ཆའི་སྟེང་འགོད་རྒྱུའི་གཞུང་ཐམ་མེད་ཅེས་

འགོར་འགང་གནང་། རྒྱ་མིས་ཐམ་ཀ་གསར་པ་བཟོས་ནས་སྤད་95དེ་བཙན་དབང་གིས་མཚན་

རགས་འགོད་དགོས་ཞེས་བཤད། དེ་ལྟར་སྤི་ལོ་ 1951 ཟླ་བ་ 5 ཚེས་ 23 ཉིན་པེ་ཅིན་དུ་ང་

ཕོད་ཀིས་རྒྱ་མིས་བཟོས་པའི་ཐམ་ཀ་སྤད་དེ་“ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་བོད་ས་

གནས་སྲིད་གཞུང་དབར་གི་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་གི་གྲོས་མཐུན་དོན་

ཚན་བཅུ་བདུན་”ཞེས་པ་སྟེ། ཕིས་སུ་“གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་”དུ་གྲགས་པའི་ཆིངས་

ཡིག་ལ་མཚན་རགས་བཀོད་དེ་བཙན་དབང་གིས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་ཁས་ལེན་དུ་བཅུག ། 

གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆར་མཚན་རགས་འགོད་སྐབས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ད་དུང་གྲོ་མོར་

བཞུགས་ཡོད། ཁོང་གིས་པེ་ཅིན་ནས་བསྒགས་པའི་རླུང་འཕིན་གསན་སྐབས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་

95  <<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས།>>ལས། “ང་ཕོད་ནི་རྒྱ་མིའི་བཙོན་པ་བྱས་ཏེ་ཡུན་རིང་སོང་

ཞིང། སྐུ་ཚབ་གཞན་ཚོ་ཡང་བཙོན་པ་དང་ཆ་མཐུན་ཡིན། ཁོང་ཚོར་སོབ་སྟོན་བྱེད་མཁན་མ་བྱུང་སྟབས་མཐར་

དབང་མེད་དུ་གྲོས་མཐུན་དེར་མིང་རགས་བཀོད་འདུག །ཡིག་ཆ་ཁུངས་གཏན་ཡོང་ཆེད་དམ་ཕྲུག་རྒྱག་དགོས་

པར་ཁོང་ཚོས་ཀ་ཀོར་བརོད་སྟབས་རྒྱ་མིས་པེ་ཅིང་དུ་བོད་ཀི་རགས་ཐེལ་འདྲ་བརྫུས་བཟོས་ཏེ་ང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་

ཚོར་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ཕབ་བཅུག་པ་རེད།”ཅེས་བཀའ་སྩལ།

སྤི་ལོ་ 1951 ཟླ་བ་ 5 ཚེས་ 23 ཉིན་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་མཚན་རགས་འགོད་བཞིན་པ་སྟེ། 

རྒྱབ་གྲལ་གི་གསུམ་པ་ནི་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཡིན།
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ཧ་ལས་པར་གྱུར།96 དེ་ལ་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ནས། “་་་་ཧ་ལས་བྱུང་། གྲོས་

མཐུན་དེའི་ནང་རྒྱ་མི་གུང་བན་གི་དྲིལ་བསྒགས་མང་པོ་བཅུག་པ་དང་། དོན་གནད་འགའ་ཞིག་

ར་བ་ནས་མི་བདེན་པ་དང་འགའ་ཤས་ཆ་ཚང་བདེན་འབེལ་མིན་པ་བཀོད་ཡོད་པར་མ་ཟད། 

དོན་ཚན་དེ་ཚོའི་ནང་ང་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་ལས་སྡུག་པ་དང་། བཙན་གནོན་ཆེ་བ་འདུག་”97ཅེས་

ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་ཞེས་པར་བིས་ཡོད། 

ང་ཕོད་ཀིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཞུང་གི་ལམ་སྟོན་ཡིན་པ་

ལྟ་བུས་གྲོས་མཐུན་ལ་མཚན་རགས་བཀོད་པ་དེར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀིས་དོ་སྣང་ཆེན་པོས་

རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེར་བསྟན་ནའང་། ང་ཕོད་ཀི་ཐམ་ཀ་གཅིག་པུས་འགྲིག་ཐབས་མེད། གལ་

ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་བཞེས་མ་གནང་ཚེ། བོད་གཞུང་དམངས་གཉིས་དང་ཕི་རྒྱལ་མི་

རིགས་ཁྱོན་ཆེས་གྲོས་མཐུན་དེ་ཉིད་ལུགས་མཐུན་དུ་མི་བརི་བ་རྒྱ་མིས་ཤེས་ཡོད། 

ཡིན་ནའང་། བོད་གཞུང་ད་དུང་སེ་ཁག་ཏུ་ཆད་དེ་གནས་ཡོད། དེ་ཡང་གདན་ས་ཆེན་

པོ་ཁག་གི་བ་མ་སྐུ་དབང་ཅན་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་མི་རྣམས་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཡིན་སམ་སྟེ། 

སྔར་ཡོད་༸གོང་ས་རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐུ་དབང་མཚན་གནས་དང་བོད་ཀི་ཆོས་སྲིད་

གཉིས་ཀི་ལམ་ལུགས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་མི་བྱེད་ཅེས་པའི་ཁས་ལེན་98དེར་ཅི་མི་སམ་པར་ཡིད་

ཆེས་གནང་། ཁོང་ཚོར་མཚོན་ན། གྲོས་མཐུན་ནང་གི་ཆེས་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་གནད་དོན་

ཡང་འདི་གཉིས་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀི་ཕི་འབེལ་ལ་སྟངས་འཛིན་བཀོད་སྒིག་བྱེད་པའི་

གནད་དོན་དེ་ཁོང་ཚོར་གནད་འགག་ཏུ་གྱུར་མེད། དགེ་འདུན་པའི་སེ་ཡིས་བོད་ཀི་ཕི་འབེལ་

དེ་ནམ་དུ་ཡང་གལ་གནད་ཅན་དུ་གཟིགས་མ་མྱོང་ལ། རྒྱ་མིས་ཆབ་མདོར་དྲག་རྒོལ་བྱས་ནས་

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རེས་སུའང་རྒྱ་མིས་དམག་མི་བཏང་སྟེ་ལྷ་ས་བཙན་བཟུང་བྱེད་ཡོང་སམ་པའི་

96  ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་<<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་།>>ལས། “ངོས་ཀིས་རང་གི་རྣ་བ་གཉིས་ལའང་

ཡིད་ཆེས་བྱེད་མ་ཐུབ། ཕིར་བརྒྱུགས་ཏེ་ཚང་མ་འབོད་འགུག་བྱེད་སམ་ཡང་གཡོ་འགུལ་ཙམ་ཡང་བྱེད་དཀའ་

བར་གྱུར།”ཅེས་སོགས་བཀའ་སྩལ། 

97  <<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>ཞེས་པའི་ཕག་དེབ་པར་རིང་གི་ཤོག་ངོས་ ༩༩ ན་གསལ།

98  དོན་ཚན་བཞི་པར། “བོད་ཀི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ད་མུས་ལ་ཀྲུང་དབྱང་གིས་བསྒྱུར་བཅོས་མི་བྱེད་

པར། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྔར་ཡོད་གོ་གནས་དང་དབང་ཆ་ཡང་ཀྲུང་དབྱང་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་མི་བྱེད། དཔོན་

རིགས་མཐོ་དམན་རྣམས་ཀང་སྔར་བཞིན་གནས་རྒྱུ།”ཞེས་གསལ།
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ཐུགས་འཚབ་སྐྱེས་མཁན་ཉུང་ཤས་ལས་བྱུང་མེད། གལ་ཏེ་བོད་ལ་རང་ཉིད་ཀི་ཤེས་རིག་དང་

གོམས་སྲོལ་གཉིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་རང་དབང་སྔར་བཞིན་ཡོད་ན། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་རྒྱ་

ཁོངས་ཡིན་ཟེར་བ་སོགས་བོད་ལ་མིང་ཅི་ཞིག་བཏགས་ཀང་དགེ་འདུན་པ་དེ་དག་ལ་ཐུགས་

སྣང་དེ་ཙམ་མེད། 

གང་ལྟར། གཞན་རྣམས་ཀིས་ནི། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་དེ་རྒྱ་དམར་གིས་

བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པའི་ཆེས་ཐོག་མའི་གོམ་སྟབས་ངན་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ཞིང་། གྲོ་མོར་

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་མི་སྣ་འགས་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ནས་ཕི་ཕོགས་

སུ་གདན་ཞུས་ཀིས་སྲིད་དོན་སྐྱབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་བཞེས་ན་ལེགས་པའི་དགོངས་ཚུལ་

གསུངས། དེ་ནི་སྡུག་ས་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་སྟེ་སྐུ་ཕྱྭར་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་

གྲོས་མཐུན་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡོང་བ་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ན་སམ་པས་རེད། དེའི་ཁོད་དུ་

འབས་ལོངས་ཀི་ས་འདྲེས་སུ་གྱུར་པའི་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་བཞུགས་པའི་ངའི་གཅེན་པོ་སྟག་མཚེར་

འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་ཞྭ་སབ་པ་གཉིས་ཀང་ཡོད། དེ་ནས་བོད་ཀི་ཕི་འབེལ་དོན་གཅོད་

སྣེའུ་ཤར་ཐུབ་བསྟན་ཐར་པ་མཆོག་གྲོ་མོ་ནས་འབས་ལོངས་ཀི་རྒྱལ་ས་སང་ཏོག་ཏུ་ཕེབས་

ཏེ། རྒྱ་གར་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཧ་རི་ཤྭར་ད་ཡལ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་འབུལ་ཐུབ་མིན་རད་གཅོད་

ཞུས། 

ཐག་གཅོད་གང་ཞིག་གཏན་འབེབ་གནང་མིན་དེ་ལས་ས་པོ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད། 

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་ཁར། སྐུའི་ཕག་ཏུ་བཙན་འགེལ་ཞུས་པའི་

ཆབ་སྲིད་ཀི་ཐུགས་འགན་དེ་ཡང་ཆེས་གོ་བུར་བ་ཞིག་རེད། སྐུ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་མཐོ་རིམ་

དཔོན་རིགས་འགའ་ནི་སྐབས་འཚོལ་བ་དང་། གཞན་རྣམས་ནི་ཕི་ཕོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་

རྒྱུས་མངའ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་བ་མ་སྐུ་བགྲེས་དག་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་འོག་

སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ནས་ཐག་གཅོད་གང་ཞིག་ཇི་ལྟར་གནང་ཐུབ་བམ། 

ངས་བསམས་ན། གལ་ཏེ་སྐྱབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་ཕུལ་ཡོད་ན། རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཡོད་སམ། གལ་ཏེ་ཕེབས་འདོད་མེད་པ་ཡིན་ན། སྣེའུ་ཤར་གྲོ་མོ་ནས་

སང་ཏོག་ཏུ་ཧ་རི་ཤྭར་ད་ཡལ་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུ་བར་ཆེད་གཏོང་གནང་དགོས་དོན་མེད། གང་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ལྟར། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་འཛེམ་དོགས་གནང་སྟེ་སྐྱབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་མ་ཕུལ། དེ་ནི་

སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་མི་གནང་ཀ་མེད་ཀི་ཐག་གཅོད་རེད། ཅིའི་ཕིར་རྒྱ་གར་གིས་གོ་བུར་དུ་

རོགས་རམ་གནང་འདོད་ཀི་བསམ་བོར་འགྱུར་བ་བཏང་བར་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ན། རྒྱ་གར་གིས་

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་བོད་ལ་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུའི་འབད་བརོན་གནང་ཞིང་། ནེཧ་

རུ་ཡིས་བོད་དེ་རྒྱ་གར་ལ་གལ་གནད་ཆེ་བར་མཁྱེན་ཏེ་བོད་ཀི་གནད་དོན་ཐོག་ཐུགས་སྣང་

མཛད། དེ་ལྟ་ནའང་། བོད་ལ་རོགས་རམ་གནང་བཞེད་ཀི་ནེཧ་རུའི་ལས་དོན་ལ་བོད་ཀིས་སྣང་

མེད་བྱས། དེར་བརེན། སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་མཆོག་བོད་ཀི་སྲིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་གི་གནང་

སྟངས་ལ་ཡིད་ཐང་ཆད་ཅིང་། དེ་གཉིས་འཇོན་ཐང་བལ་ཞིང་དངོས་ཡོད་མི་མཐོང་བ་ཞིག་ཏུ་

གཟིགས་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། སྲིད་བཀའ་གཉིས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གིས་བསངས་པའི་ཉེན་ཁ་

གཟིགས་མེད་ལ། རྒྱ་གར་གིས་རོགས་རམ་གནང་བཞེད་ཀི་གནད་འགག་ཀང་མཁྱེན་མེད། 

དེར་བརེན། ནེཧ་རུ་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་དགོངས་ཚུལ་ལ་འགྱུར་ལོག་བཏང་སྟེ། རྒྱ་

ནག་དང་ལྷན་དུ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པའི་ངེས་ཤེས་རེད། མཐར་ནེཧ་རུ་ཡིས། རྒྱ་ནག་ལ་

འབེལ་ལམ་བཟང་པོ་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་གར་རང་ཉིད་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བའི་གནད་དོན་གལ་

ཆེན་དུ་གཟིགས། 

མཇུག་མཐར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གདམ་ག་གཞན་དང་ཕེབས་ས་གཞན་མེད་པར་

ཕིར་ལྷ་སར་ཕེབས་ཏེ་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཞལ་བཞེས་གནང་དགོས་བྱུང་། དེ་དག་

ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་རང་དབང་གིས་བདམས་པ་མིན་པར་མི་འདོད་བཞིན་དུ་དང་

ལེན་མཛད་དགོས་པའི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་རྣམས་རེད། 

སྤི་ཟླ་ 7 པའི་ཟླ་དཀིལ་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕིར་ལྷ་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་མ་གནང་

བའི་གོང་ཙམ་ལ། ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་ཡིས་གྲོ་མོར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ་གྲོས་

མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གི་འདྲ་བཤུས་ཕུལ། ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་ནི། བོད་སོད་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་སྐུ་

ཚབ་ཏུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་མ་ཐག་པ་དང་མི་འགང་བར་བོད་སོད་རྒྱ་དཔོན་མཐོ་ཤོས་སུ་འགྱུར་

རྒྱུ་དེ་རེད། སྤི་ཟླ་ 9 པའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ། ལྷ་སར་ཚོགས་མི་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་འདུས་པའི་

བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ཞེས་པ་བསྡུས་ཏེ་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གི་

ཐད་གྲོས་མོལ་གནང་།  ཚོགས་འདུ་དེ་ནི་ཛ་དྲག་གི་དུས་སྐབས་སུ་དོ་གལ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་



ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།  རྒྱ་དམར་གི་བཙན་འཛུལ།
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ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་ཁོ་ནར་འཛོམས་དགོས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་རེད། དེ་དུས་ང་ཕོད་པེ་ཅིན་

ནས་ཕིར་ཕེབས་མ་ཐག་པ་ཡིན་ལ། ཚོགས་ཆེན་སྟེང་གསུང་བཤད་ཀི་ཐོག་མ་ཡང་ཁོང་གིས་

གནང་། དེ་ཡང་ང་ཕོད་ཀིས། གྲོས་མཐུན་གི་ཐོག་མའི་ཡོང་རྐྱེན་དང་བརྒྱུད་རིམ་འགྲེལ་བཤད་

གནང་ཞིང་། གྲོས་མཐུན་དེ་ཉིད་ངོས་ལེན་གནང་ན་ལེགས་ཚུལ་གི་ཤད་སྦངས་དང་གསལ་

བཤད་གནང་སྟེ། གལ་ཏེ་གྲོས་མཐུན་དེར་མོས་མཐུན་གཏན་འབེབ་གནང་འདོད་མེད་ན། ཁོང་

ལ་སྲོག་ཆད་སོགས་ཉེས་ཁིམས་ཅི་ཞིག་བཅད་ཀང་ངོས་ལེན་ཞུ་ངེས་ཡིན་ཚུལ་གསུངས། ང་

ཕོད་རང་ཉིད་ཀིས་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་སུ་གཟིགས་ཤིང་གྲོས་མཐུན་ལ་ངོས་ལེན་གནང་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གི་མཚན་གནས་དང་བོད་ཀི་ཆོས་སྲིད་ཀི་ལམ་

ལུགས་གཉིས་ཀར་བསྒྱུར་བཅོས་མ་བཏང་བར་རང་འཇགས་སུ་འཇོག་པ་དེ་རེད།

མཇུག་མཐར། བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ཀིས་ང་ཕོད་དང་གྲོས་མཐུན་

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་ངོས་ལེན་གནང་། ངོས་ལེན་གནང་བའི་ར་བ་ནི་བོད་ཀི་ཆོས་སྲིད་ཀི་

ལམ་ལུགས་གཉིས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་མི་གཏོང་བར་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་དེ་རེད་ལ། ངོས་

ལེན་གནང་དགོས་པར་ཤུགས་ཆེར་སྐུལ་མཁན་ཆོས་ལུགས་ཀི་དབུ་ཁིད་རྣམས་རེད། ཁོང་

ཚོས་དེ་ལྟར་གནང་བ་ཡང་རྒྱ་མིས་བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་བསྒྱུར་རེས་གནས་བབ་གང་ལ་

ཡང་བཅོས་བསྒྱུར་མི་གཏོང་ཞེས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་གནང་བའི་རྐྱེན་གིས་རེད། 

ཚོགས་འདུའི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་གྲོས་མཐུན་གི་ནང་དོན་རྣམས་ཁས་ལེན་

གནང་རྒྱུའི་མོས་མཐུན་བྱུང་རེས་མཐའ་མའི་གཏན་འབེབ་ཏུ་ཟན་བརག་བསྒིལ། དེ་ལ་ཐོག་

མར་ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་རྣམས་ཀིས་ཤོག་ལྷེའི་སྟེང་གྲོས་མཐུན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཅེས་པ་

ཞིག་དང་མི་བྱེད་ཅེས་པ་ཞིག་བཅས་གཉིས་སོ་སོར་བིས་ནས་སགས་རིལ་གཉིས་ཀི་དབུས་

སུ་བཅུག་སྟེ་སྣོད་དུ་བླུགས། དེ་ནས་སགས་རིལ་གང་ཞིག་ཕིར་མ་ཐོན་གི་བར་དུ་ཡང་ཡང་

བསྐོར། མཐར་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པའི་སགས་རིལ་དེ་བླུག་སྣོད་ནས་ཕིར་

ཐོན། དེ་ལྟར་བོད་གཞུང་གིས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་ཁས་ལེན་གནང་།

དེ་ནས་ད་དུང་ལས་དོན་གཞན་ཞིག་ལྷག་ཡོད་པ་ནི། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་ཀིས་

དམར་ཤོག་ཏང་གི་མགོ་གཙོ་མའོ་ཙེ་ཏུང་ལ་གནས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ལ་ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་

ཡིས་སྐུལ་འདེད་དང་ལམ་སྟོན་ཕུལ་བ་ལྟར་ཕག་བིས་གྲ་སྒིག་གནང་སྟེ། བོད་“ས་གནས་སྲིད་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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གཞུང་”གིས་གྲོས་མཐུན་ལ་སྲུང་བརི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དང་། “མའོ་ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཀྲུང་དབྱང་མི་

དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་འོག་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་བོད་སྐྱོད་དཔུང་སེར་

རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུར་འབད་པ་ལྷོད་མེད་ཀིས་རྒྱལ་སྲུང་སྲ་བརན་དང་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་

ཀི་སྟོབས་ཤུགས་བོད་ནས་ཕིར་འབུད་བྱས་ཏེ་མེས་རྒྱལ་གི་ས་ཁོངས་དབང་ཆ་གཅིག་གྱུར་

ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་”99ཞེས་བིས། དེ་ལྟར་གཞན་ཕར་ཟད། ཐ་ན་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཕག་

བིས་ཀང་རྒྱ་མི་ལ་འབི་རུ་འཇུག་དགོས་བྱུང་ཡོད། དོན་དངོས་བཤད་ན། བོད་པས་སྔ་ཕི་བར་

གསུམ་དུ་རྒྱ་ནག་དེ་རང་གི་མེས་རྒྱལ་དུ་རི་མྱོང་མེད་ལ། བོད་དུ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པ་

མེད་པས་བོད་པས་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པ་ཕིར་འབུད་བྱེད་དགོས་དོན་མེད་ལ། ང་ཚོའི་

མེས་རྒྱལ་ནི་བོད་ཉིད་ལས་གཞན་མིན་ཞིང་། བོད་པ་ནི་བོད་རིགས་ཉིད་ནས་རྒྱ་མི་མིན། ང་

ཚོས་འདོད་པ་ནི་བོད་རང་བཙན་ཡིན་པ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་གནས་གཅིག་གྱུར་

བྱ་རྒྱུ་དེ་མིན། རྒྱ་མིས་བོད་རིགས་ཀིས་ཉན་མི་འདོད་ཅིང་སིང་ལ་ཟུག་གཟེར་རྒྱག་པའི་སྐད་ཆ་

རྣམས་ངེད་ཅག་གི་ཁའི་ནང་དུ་བླུགས་ཏེ་བཤད་དུ་བཅུག །གང་ལྟར་ཡང་། ༸གོང་ས་མཆོག་

ནས་གྲོས་མཐུན་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་ཚུལ་གི་ཕག་བིས་དེ་ངེད་ཚང་གི་མག་པ་སྟག་ལྷ་ཕུན་

ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ། སྤི་ལོ་ 1951 ཟླ་བ་ 10 ཚེས་ 24 ཉིན་མའོ་ཙེ་

ཏུང་ལ་ཏར་འཕིན་བརྒྱུད་ཆེད་གཏོང་མཛད། 

དེང་སྐབས་ཀང་། བོད་མི་འགའ་ཞིག་གིས་ང་ཕོད་རྒྱལ་འཚོང་བ་དང་རྒྱ་མིའི་རྒྱུག་

ཁྱི་རེད་ཟེར་ཡང་། དེ་ནི་བདེན་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མ་རེད། རྒྱ་མིར་ལག་འབེལ་བྱེད་པ་ཐམས་

ཅད་བཙན་དབང་གིས་བྱུང་བ་ལྟར་ང་ཕོད་ལ་ཡང་རང་དབང་བྱུང་མེད། སྤིར་བོད་མིའི་ཁོད་དུ། 

གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་རོགས་པར་རྒྱ་མིར་ལག་འབེལ་བྱེད་མཁན་དང་ཡང་ན་སེམས་གཏིང་

ནས་སམ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་མཁན་ནི་ཆེས་ཉུང་ངུ་ཙམ་ལས་བྱུང་མེད། གལ་ཏེ་ང་ཕོད་ལ་

ལམ་བུ་གཞན་ཞིག་འདེམས་པའི་རང་དབང་ཡོད་ན་ཁོང་གིས་འདོད་པ་ནི་གཞན་དེ་ཡིན་ངེས། 

99  ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གིས་མའོ་ཀྲུའུ་ཞི་ལ་ཕུལ་བའི་<<བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་

གི་གྲོས་མཐུན་>>ལ་བརི་བཀུར་ཞུ་བའི་གོག་འཕིན་ཞེས་པ་དེ་ཕག་བིས་ཇི་བཞིན་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་ཀང་། 

<<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༩ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༤༨ ན་གསལ།
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ཡིན་ན་ཡང། ཁོང་ལ་རང་དབང་མེད། ང་ཕོད་ནི་རྒྱལ་འཚོང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་འཇིག་རེན་

འདིར་མུ་མཐུད་དུ་འཚོ་འདོད་དེ་གོ་སྐབས་རོད་ལེན་གནང་མཁན་ཞིག་སྟེ། ཁོང་གིས་རང་གི་

མཇིང་པ་གཞན་ལག་ཏུ་འཇོག་མ་འདོད་པར་དགོས་དབང་གིས་ཕིའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་ཙམ་

རེད། 

ང་ཕོད་ནི་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གི་ཁོངས་མི་གཡོ་ཁམ་ཅན་གཞན་མང་པོ་ཞིག་དང་

མི་འདྲ་བར་དྲང་ཚུགས་ལན་ཞིང་ཁ་ཞེ་མཚུངས་ལ་ཆོད་སེམས་བརན་པའི་མི་ཡག་པོ་ཞིག་སྟེ། 

དེ་ཡང་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་མཚན་རགས་བཀོད་པའི་ཕི་ལོ་དེར་ང་ཁོང་ལ་ཐུག་

སྐབས། ཁོང་གིས་ལྷ་སའི་གནས་སྟངས་འགྱུར་བཞིན་པ་ལ་ཐུགས་ཕམ་དང་། བཀའ་བོན་དུ་

མས་བོད་གཞུང་གི་ཚོགས་འདུའི་ནང་དོན་རྣམས་རྒྱ་མིར་རིས་སྤོད་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་

འཚབ། བོད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་རྒྱུ་དངོས་ལོག་ལེན་བྱེད་བཞིན་པར་ཞལ་གསལ་

པོས་སྐྱོན་བརོད་བཅས་གནང་། 

ང་ཕོད་ལྷ་ས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་ནག་དབུས་རིམ་པའི་གོ་གནས་སུ་མཐོ་བར་སར་

ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གི་ཚོགས་གཞོན་དུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་པས་

པེ་ཅིན་དུ་བཅའ་བཞུགས་གནང་། ངས་ཁོང་མ་མཇལ་བར་ཕལ་ཆེར་མི་ལོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་འདས་

རེས་སྤི་ལོ་ 1979 ལོར་པེ་ཅིན་དུ་སར་ཡང་མཇལ་ཞིང་། དེ་ནས་ཀང་ལན་མང་མཇལ། མཐོ་

རིམ་དཔོན་རིགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བཀའ་མོལ་ཅི་གནང་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱས་

ཡོད་ཀང་། ཁོང་ལ་དོན་དག་མང་པོ་གསུང་རྒྱུ་འདུག་ཅིང་གང་གསུངས་པ་དེས་ངའི་སེམས་

སུ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་བཞག །ཕི་ཚུལ་ནས་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ཞིག་བསྟན་ན་ཡང་། ཐུགས་གཏིང་

ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་བཟུང་བའི་ལྟ་ཚུལ་དེར་ཡིད་ཆེས་གཏན་ནས་མི་གནང་། དེ་ཡང་ཁོང་

གིས་མན་ཇུ་དང་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་སྐབས་སམ་གོ་མིན་ཏང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའི་སྐབས་

སོགས་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཧིལ་པོའི་ནང་བོད་ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་དཔ་ཁལ་ར་བ་ཉིད་ནས་འཇལ་

མྱོང་མེད་ཅེས་ང་ལ་དྲན་གསོ་ཡང་ཡང་བཏང་། ཁོང་ལ་མཚོན་ན། དེ་ནི་བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་

ཤས་མིན་པའི་མཚོན་བྱེད་རེད། གལ་ཏེ་བོད་ཀིས་ཁལ་རིགས་གང་ཡང་འཇལ་མ་མྱོང་ན་བོད་

རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར་མི་ཐུབ་གསུངས། 

ཡང་བོད་པས་རང་བཙན་བཤད་པ་དེ་སྔར་མ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད་ཅེས་རྒྱ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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མིས་རོད་གེང་བྱས་པ་ལ་ང་ཕོད་ཀིས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཆེས་ཆེར་བསྟན་ཏེ། དེ་ནི་སྔར་

མ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་བོད་པས་རང་བཙན་གི་སྐོར་བཤད་

ནས་ཡུན་རིང་འགོར་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དུས་སུ་བོད་

པས་རག་ཏུ་རང་བཙན་གི་བསྒགས་གཏམ་སེལ་ཡོད་ཚུལ་གསུངས།

༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གོ་མིན་ཏང་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ངོས་འཛིན་

དང་བཀའ་ཡིག་གནང་ཞེས་རྒྱ་ནག་གིས་བསོན་འདིང་བ་ལ་ཡང་ང་ཕོད་ཀིས་ཡིད་ཆེས་གཏན་

ནས་མི་གནང་། ཁོང་གིས་ནན་ཅིན་དུ་ཟླ་བ་དུ་མའི་རིང་གོ་མིན་ཏང་གི་ཡིག་ཚགས་བསྔོགས་

ཏེ་ཇི་ལྟར་བཙལ་ཡང་། དམར་ཤོག་གཞུང་གི་སྐད་ཆ་དེའི་བདེན་དཔང་དུ་འགྱུར་བའི་ཡིག་ཆ་

ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད་པས་100སྐད་ཆ་དེ་སྐྱག་རྫུན་ཡིན་ཚུལ་དང་། དེ་ལྟར་རྫུན་གཏམ་བཙན་

བསྒིགས་བྱས་པ་ནི་སྔར་སྲོལ་ལུགས་མཐུན་གིས་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་

གནས་བབ་ངོ་མ་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་ཐབས་དང་གོ་མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརོད་

ཀན་ཀ་འཚོལ་འདོད་ཙམ་ལས་གཞན་མིན་ཚུལ་གསུངས། དེར་བརེན། ངས་ང་ཕོད་ཁོང་དོན་

ལ་བོད་ཀི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།   འོན་ཀང་། གནས་སྟངས་

གཞན་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བལྟས་ན། ཁོང་འགིག་ཐམ་101ལྟ་བུ་ཞིག་ཀང་རེད་ཅེས་བརོད་ཆོག་སྟེ། 

དེ་ཡང་དམར་ཤོག་གཞུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མྱོང་བའི་བོད་རིགས་གཞན་རྣམས་ལ་འཐབ་རོད་

དང་བཙོན་འཇུག་ཕོག་སྐབས་ཀང་ཁོང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོར་འཕད་མེད། དེ་ནི་རྒྱ་མིའི་ངོས་

ནས་འགིག་ཐམ་དུ་བེད་སྤོད་བྱེད་འདོད་དེ་ཁོང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་པ་ཞིག་རེད། སྐབས་ཤིག་

ངས། ཁྱེད་རང་རྒྱ་མི་ལ་ཞེད་དྲགས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་གཏད་དུ་བཞེངས་མ་ཐུབ་པ་རེད་ཅེས་

ཀུ་རེ་དང་སྦྲགས་ནས་བཤད་པར་ཁོང་གིས། སྐྱེ་ཐེངས་གཅིག་ལ་འཆི་ཐེངས་གཅིག་ཟེར་བའི་

100  ང་ཕོད་ཀིས་སྤི་ལོ་ 1985 ལོར་རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཚགས་བསྔོགས་ཏེ་བདེན་པ་བཙལ་བ་ཞིབ་ཏུ་མཁྱེན་

འདོད་ན། སྤི་ལོ་ 1989 ཟླ་ 7 ཚེས་ 31 ཉིན་ལྷ་སར་གནང་བའི་གསུང་བཤད་<<སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་མཛད་རིམ་>>ཞེས་པའི་

དེབ་ཆུང་སོགས་སུ་བཀོད་པར་གཟིགས།

101  འདིར་འགིག་ཐམ་མམ་འགིག་གིས་བཟོས་པའི་ཐམ་ཀ་(Rubber stamp)ནི། གཞན་གི་བྱ་བྱེད་

དང་བསམ་ཚུལ་ལམ་ཐག་གཅོད་སོགས་ལ་འགྲིག་མིན་རུང་མིན་གི་བསམ་གཞིག་དང་གེང་སོང་མེད་པར་

ཆོག་མཆན་འགོད་རྐྱང་བྱེད་མཁན་ལ་ཟེར། 
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བོད་ཀི་གཏམ་དཔེ་དྲངས་ཏེ། “ང་ལ་སྐྱེ་བ་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད། དེ་ཡང་བོད་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་

ཤིང་འཚོ་ཡོད། དེས་ན། འཆི་བར་འཇིགས་རྒྱུ་ཅི་ཡོད།” ཅེས་གསུངས། 

ང་ཕོད་སྐུ་གཤེགས་དུས་རྒྱ་མིས་གཞུང་འབེལ་གིས་མྱ་ངན་ཞུས་ཡོད། ལར་ནས་

འགིག་ཐམ་རྣམས་གསོན་པའི་ཚེ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བར་མ་ཟད། ཤི་བའི་ཚེ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཤིན་

ཏུ་ཆེ། དེ་དག་ནི་དྲིལ་བསྒགས་ཀི་ལག་ཆ་ཡག་པོ་ཞིག་རེད། པེ་ཅིན་དུ་དཔོན་རིགས་མཐོ་གྲས་

རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བསྡུས་པའི་མྱ་ངན་འདུ་འཛོམས་ཆེན་པོ་དག་ལ་ཞུགས་ཏེ། འདས་པོ་

འདས་མོ་དེ་དག་ཇི་ལྟ་བུའི་གུས་བརི་ཞུ་ཡུལ་གི་མི་སྣ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་དང་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་

ལ་སེམས་གསོ་མཚོན་ཐབས་བྱེད་ལ། མིག་ཆུ་བཏང་ནས་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་ཚུལ་ཡང་

སྟོན་ཐབས་བྱེད། དེ་ནི་ཁོ་པ་ཅག་གིས་འདས་པོ་འདས་མོ་དེ་དག་ལ་གུས་བརི་བྱེད་པ་འཛམ་

གིང་ཡོངས་ལ་སྟོན་པའི་བརྡ་ཐབས་ཤིག་རེད།  གཅིག་བྱས་ན། དྲིལ་བསྒགས་ཙམ་གི་ཆེད་མ་

ཡིན་པར་སེམས་གཏིང་ནས་གུས་བརི་དང་མྱ་ངན་ཞུས་པ་ཡིན་སྲིད་ལ། ང་ཕོད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་

ཀིས་མྱ་ངན་འདུ་འཛོམས་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྐོངས་པ་དེ་ཡང་་དྲིལ་བསྒགས་ཙམ་གི་ཆེད་མ་ཡིན་

པར་རྒྱ་དཔོན་ཚོས་གུས་བརི་དངོས་གནས་ཞུས་པ་ཡིན་སྲིད། འོན་ཀང་། ངས་བྱས་ན། དེ་མ་

རེད། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།

རང་ཡུལ་བསེགས་པའི་འགྲུལ་བཞུད་རིང་མོ།

རྒྱ་མིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱེད་དུས་ང་ཐའི་ཝན་དུ་ཡོད། དེ་ཡང་ང་ཐའི་པེ་རུ་སོད་

བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་བོད་ལ་ཕམ་ཉེས་བྱུང་བ་དང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གྲོ་མོར་ཉེན་གཡོལ་དུ་

ཕེབས་པ། རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་གསེབ་ཁག་ཏུ་ས་ཞིང་བསྒྱུར་བཀོད་བྱེད་བཞིན་པ། བུ་ལོན་གཙང་

བཟོ་དང་ས་བདག་དམར་གསོད་གཏོང་བཞིན་པ་བཅས་གོ་མིན་ཏང་གི་གསར་ལམ་བརྒྱུད་ནས་

ཕོགས་ཙམ་ཞིག་ཤེས་རོགས་བྱུང་།

སྤི་ལོ་ 1950 ཟླ་བ་ 4 ནང་ངའི་ལམ་ཆུང་དང་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་ལ་སོན་པའི་བུ་མོ་

བཅས་ངེད་གསུམ་རྒྱ་གར་ནས་ཐོན་ཏེ། ཧེ་ལེ་པིན་སི་དང་མ་ཀའོ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འབྱོར་

ཐབས་བྱས། འོན་ཀང་། འབད་བརོན་ལམ་དུ་མ་སོང་བར་གོམ་པ་རེ་རེ་མདུན་དུ་སོ་སྐབས་བར་

ཆད་རེ་རེར་འཕད། དེ་ཡང་ཀལ་ཀ་ཏ་ནས་ངེད་ཅག་གི་གནམ་གྲུ་མ་ནེ་ལ་རུ་འཕུར་ལ་ཉེ་བའི་ཚེ། 

རྒྱ་གར་གི་ཕི་མི་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀི་མི་སྣ་བཞི་ཙམ་གནམ་གྲུའི་ནང་འབྱོར་ཏེ་གནམ་

གྲུ་ནས་མར་འབབ་དགོས་ཟེར། དེ་དག་ནི་ཕལ་ཆེར་དབྱིན་ཇིས་གསང་བརྡ་བཏང་སྟེ་ཡོང་བ་འདྲ། 

ངེད་ཅག་གི་གནམ་གྲུ་ས་སི་ལ་སྐྱོན་གནས་མེད་པར་གནམ་ཐང་གི་ཕི་མི་གཞིས་ཆགས་ལས་

ཁུངས་བརྒྱུད་ཟིན་པས་གནམ་གྲུ་ནས་མར་འབབ་ཏུ་འཇུག་དགོས་དོན་མེད་སྟབས། ངེད་ཅག་

གིས་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པར་ཡུད་ཙམ་རིང་ཁ་རོད་བརྒྱབས་རེས་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀིས་ང་ཚོ་

བཞག་སྟེ་ཕེབས། དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་འགའ་ཤས་རིང་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་མཐར་མ་ནེ་ལ་རུ་འབྱོར། 

དེ་གར་ཕོར་ཊུ་གེ་ཞི་ཡིས་མ་ཀའ་ོལ་འགྲོ་བའི་ཐོངས་མཆན་མ་སྤད་པས་དེ་རུ་ལུས། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་གོ་མིན་ཏང་གིས་ཐའི་ཝན་དུ་གཉེར་བའི་རྒྱ་ནག་དབུས་

གསར་ལས་ཁང་གི་ཚགས་ཤོག་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་ལ་ཕད་པ་ཤེས་

རོགས་བྱུང་སྟེ་ཁོང་གི་ཁྱིམ་དུ་བསུས་ཏེ་སོད་དུ་བཅུག་ཅིང་། དེ་ནས་ཧེ་ལེ་པིན་སི་རུ་བཅའ་

བཞུགས་རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཧེན་ཅན་(Shen Jian)ལ་ངོ་སྤོད་གནང་། སྐུ་

ཞབས་ཧེན་གིས། ཐའི་ཝན་དུ་འགྲོ་བའི་ཐོངས་མཆན་འཐོབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མེད་པས་ཅང་ཅེ་

ཧིར་མཇལ་འཕད་དུ་སོང་ན་ལེགས་ཚུལ་གསུངས། ཧེ་ལེ་པིན་སི་དང་རྒྱ་ནག་མི་སེར་སྲིད་

གཞུང་གཉིས་བར་མུ་མཐུད་ཕི་འབེལ་ཡོད་པས་སྔར་གོ་མིན་ཏང་གིས་སྤད་པའི་ཕི་བསྐྱོད་ལག་

འཁྱེར་དེ་ཉིད་ཁྱེར་ནས་འགྲུལ་བཞུད་བྱས། 

ངེད་ཅག་ཐའི་ཝན་དུ་འབྱོར་སྐབས་གཙོ་འཛིན་ཅང་གི་ལས་ཞབས་ཚོ་ཐའི་པེའི་གནང་

ཐང་དུ་ཕེབས་ནས་བསུ་མ་དང་འབེལ་ཐའི་པེ་མགྲོན་ཁང་དུ་སྣེ་ལེན་གནང་། མགྲོན་ཁང་དེར་

བཞུགས་མཁན་ཕལ་མོ་ཆེ་ཐའི་པེ་རུ་ཕེབས་པའི་གོ་མིན་ཏང་གི་དམག་སེའི་དཔོན་རིགས་དང་

གཞུང་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་རེད། གཙོ་འཛིན་ཅང་སྟེང་ཞལ་གཉིས་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་ནི་

ཧ་ཅང་སྤོ་སྣང་ལན་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ནས་ངེད་ཅག་ཐའི་ཝན་དུ་བསད་ན་ལེགས་

ཚུལ་གསུངས། གཙོ་འཛིན་ཅང་གིས་བདག་ལ་བོད་སོག་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་གི་གོ་

བདག་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་ལམ་ཀྲུའུ་ཏན་གཉིས་སྤི་ལོ་ 1951 ལོར་ཐའི་ཝན་གི་ཐའི་པེའི་གནམ་ཐང་དུའོ།།
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གནས་ཀང་གནང་། འོན་ཀང་། ངས་ད་དུང་སོབ་སྦོང་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཚུལ་གི་འགྲེལ་བཤད་

དང་སྦྲགས་ཁས་ལེན་མ་ཞུས། སྐབས་དེར་ང་ལོ་ཉེར་གཉིས་ཙམ་ཡིན། དེ་ནས་གོ་མིན་ཏང་

སྲིད་གཞུང་གིས་ངེད་ཅག་ལ་ཐའི་ཝན་ནས་ཕིར་ཐོན་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་མ་གནང་བས་དེ་

གར་མི་སོད་ཀ་མེད་བྱུང་། ང་ཚོ་ཐའི་ཝན་གིང་ཕན་ནས་ཕིར་འགྲོ་མི་ཆོག་ཀང་བཟང་བཙོན་དུ་

ཚུད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ནང་ཁུལ་དུ་གང་སར་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་པའི་ཁར། གཟིགས་རོག་ཀང་

གང་ལེགས་གནང་།

ངས་བསམས་ན། ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་ང་ལོ་ན་གཞོན་པས་གཞན་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་

ས་བ་དང་། དམར་ཤོག་གི་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་མི་ཡོང་ངམ་དགོངས་ཏེ་ཐུགས་འཚབ་གནང་བ་

འདྲ། ངས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ལས་ཞབས་རྣམས་ལ་ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་ཐབས་བྱས་ཚུལ་མ་ཞུས་

ཀང་ཁོང་གི་སྲིད་གཞུང་གིས་གནས་ཚུལ་དེ་ཤེས་རོགས་བྱུང་ཡོད་པར་མ་ཟད། དམག་སྤི་ཀྲུའུ་

ཏེ་ཡིས་ངའི་གོས་པོ་བརྒྱུད་ནས་བཏང་བའི་ཡི་གེ་དེའི་སྐོར་ཡང་མཁྱེན་ཡོད། ཡི་གེ་དེའི་ནང་། 

དམར་ཤོག་གིས་དབང་ཆ་བཟུང་བའི་རེས་སུ་བོད་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གང་ཡང་མི་བྱེད་པའི་ཁས་

ལེན་དང་། སྲིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་གཉིས་ལ་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་པེ་ཅིན་དུ་གཏོང་

དགོས་ཚུལ་བཅས་བིས་ཡོད། ཐའི་ཝན་གི་དཔོན་རིགས་དུ་མས་སེར་ཐོག་ནས་བདག་ལ་ཁོང་

ཐའི་པེ་མགྲོན་ཁང་།
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ཚོར་ཡི་གེ་དེ་པར་བརྒྱབས་པའི་འདྲ་བཤུས་ཤིག་ཀང་ཡོད་ཚུལ་གསུངས། དེ་ཡང་ངའི་གོས་

པོ་ཧོང་ཀོང་དུ་ཡི་གེ་གཏོང་བར་ཕེབས་ནས་ངའི་ལམ་ཆུང་གི་ཨ་ནེའི་ཁྱིམ་དུ་བཞུགས་སྐབས་

ཨ་ནེའི་བཟའ་ཟླ་ལཱོ་གན་(Luo Gan)གིས་ཡི་གེ་དེ་མཐོང་བ་འདྲ། ལཱོ་གན་ནི་ཧོང་ཀོང་དུ་ཡོད་

པའི་གོ་མིན་ཏང་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་མགོ་གཙོ་དབང་ཤུགས་ཅན་ཞིག་དང་། ཐའི་ཝན་

གསང་ལས་ཁང་གི་མགོ་གཙོ་ཏའི་ལི་(Dai Li)དང་འབེལ་བ་ཉེ་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཕལ་

ཆེར་ངའི་གོས་པོས་གཟབ་ནན་མ་གནང་བར་ཡི་གེ་དེ་ཉིད་མདུན་ཅོག་སྟེང་ལུས་པ་ཡིན་ནམ། 

ཡང་ན་ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་ལཱོ་གན་ལ་དེའི་སྐོར་གསུངས་པ་གང་ཡིན་ཇི་བཞིན་མི་ཤེས། སྐབས་

དེར་ང་ཚོ་ལ་གསང་བ་དམ་སྲུང་བྱེད་པའི་གོམས་གཤིས་མེད། གང་ལྟར། གཙོ་འཛིན་ཅང་དང་

ཁོང་གི་ལས་ཞབས་ཚོས་ང་ལོ་ན་གཞོན་པས་གཞན་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ས་བ་དང་། དམར་

ཤོག་གི་དྲིལ་བསྒགས་ལ་མགོ་འཁོར་ནས་དེའི་རི་རུ་མི་ཚུད་ཆེད་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་བར་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་དགག་པ་གནང་སྟེ་ང་ཐའི་ཝན་དུ་བཀག །

ཐའི་ཝན་དུ་མི་ཚང་མས་དམར་ཤོག་ལ་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེར་བཟུང་

ཞིང་། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པ་རྣམས་ཀང་དམར་ཤོག་ལ་མི་དགའ་བའི་

བསྒགས་གཏམ་ཞེ་གཅིག་རེད། ཁེན་ཀོ་ཧོ་(Chen Guofu)ཡིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་

ནུས་པ་ཡོད་རྒུ་བཏོན་ནས་བདག་ལ་དམར་ཤོག་གི་གཡོ་འཕྲུལ་རྣམས་རྫུན་མ་ཡིན་པའི་ར་

སྤོད་དང་གསལ་འདེབས་གནང་། ཁོང་ནི་གོ་མིན་ཏང་ར་འཛུགས་ལྷན་ཁང་གི་མགོ་ཁིད་ཟུར་པ་

དང་། སྔོན་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡི་ཕག་གཡས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་གོ་མིན་ཏང་གི་དཔོན་རིགས་དབང་ཆ་

ཆེ་གྲས་ཤིག་རེད། སྐུ་ཞབས་ཁེན་ཀོ་ཧོ་ཡིས་དམར་ཤོག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་སང་ཟུག་གི་རྣམ་འགྱུར་

བསྟན་པའི་ར་བ་ཡར་དེད་ན་སྤི་ལོ་ 1926 ལོར་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོད། དེ་ཡང་

སྐབས་དེར་གཡོན་ཕོགས་ཤོག་ཁག་ལ་མོས་ཤིང་གོ་མིན་ཏང་གི་དབང་འཛིན་ཁོད་ཅང་ཅེ་ཧི་

ཡི་འགྲན་ཡ་གཙོ་བོ་ཝང་ཅིན་ཝེ་(Wang Jingwei)ཡིས་ཅང་གི་དབང་ཆ་གཡོ་ལེན་བྱེད་པའི་

ངན་ཇུས་བརམས་ཀང་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་། དེའི་གོང་དུ། ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་རང་ཉིད་ཝང་ཅིན་ཝེ་

ཡི་བསླུ་བིད་འོག་ཚུད་ལ་ཉེ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡང་ཤེས་རོགས་བྱུང་། དེ་ནས་ཅང་གིས་ཝང་

ཅིན་ཝེ་ཡི་ངན་ཇུས་དེར་ཁ་གཡར་ནས་ཀོང་ཀྲོའུ་(Guangzhou)ཁུལ་དུ་དྲག་པོའི་ཁིམས་

གཞི་བསམས་ནས་ཆད་ལ་ཉེ་བའི་གོ་མིན་ཏང་དང་གུང་ཁན་བར་གི་འབེལ་བ་ཕ་མོ་དེ་ཡང་



ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།  རང་ཡུལ་བསེགས་པའི་འགྲུལ་བཞུད་རིང་མོ།
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མེད་པར་བྱས། ཝང་ཅིན་ཝེ་ཡིས་ཅང་ལ་བསླུ་བིད་བྱས་པའི་རེས་སུ། ཁེན་ཀོ་ཧོ་དང་ཁོང་གི་

ནུ་བོ་ཁེན་ལི་ཧོ་(Chen Lifu)གཉིས་ཀིས་མཉམ་དུ་“ཁེན་གཉིས་ཤོག་ཁག་”(CC Clique)

ཅེས་པའི་ཚོགས་པ་སྐད་གྲགས་ཅན་དེ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཤིང་། གོ་མིན་ཏང་གི་ཁོངས་སུ་

ཞུགས་པའི་དམར་པོའི་ཕོགས་གཏོགས་རྣམས་བཙན་གིས་ཕིར་འབུད་བྱེད་པའི་འགན་བངས་

ཏེ་དམར་ཤོག་གི་ལྟ་བ་ཅན་བཅུ་ཕག་དུ་མ་འཛིན་བཟུང་བྱས། དེ་ལྟར་“ཁེན་གཉིས་ཤོག་

ཁག་”གིས་ཡ་ང་སིང་རེ་བལ་བའི་སོ་ནས་དགྲ་བོ་དམར་ཤོག་ཕམ་ཉེས་སུ་བཏང་བ་ལ་བརེན་

ནས་དེའི་གྲགས་པ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གྱུར། 

ངས་ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་སྐབས་ཁེན་ཀོ་ཧོར་ཐུག་མྱོང་། ངས་ཁོང་ངོ་ཤེས་པ་ནི་

ཁོང་གི་ཡ་ང་མེད་པའི་དྲག་སྤོད་ཀི་དབང་གིས་མ་ཡིན་པར། ཁོང་ཨ་རིར་སོབ་སྦོང་བྱེད་མྱོང་

བའི་ཤེས་ལན་པ་ཞིག་དང་རིག་གཞུང་གིས་ཤེས་རྒྱུད་ཕྱུག་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རེད། 

ངེད་གཉིས་ཐའི་ཝན་དུ་ཐུག་དུས་ཁོང་ཊི་བི་གོ་ནད་ཀིས་ཟིན་ཏེ་ཉལ་སར་ལྷུང་ཡོད་ཀང་། ཐུག་

འཕད་དུ་འགྲོ་ཐེངས་རེ་རེར་ཁོང་གིས་མ་བྱན་ལ་མངགས་བཅོལ་གིས་ཁྱིམ་དུ་གཡོས་སྦོར་

བྱས་པའི་ཟས་རིགས་ཞིམ་པོས་ང་ཚིམས་པར་བྱས། སྐབས་དེར་མཚོན་ནའང་། ཁོང་གིས་ཉེན་

ཁའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་དེ་ངའི་ཀད་པ་ཡོངས་སུ་ཁེངས་པར་བྱས། དེ་ཡང་སྐུ་

ཞབས་ཁེན་གིས། དྲིལ་བསྒགས་རྫུན་མ་སེལ་ཞིང་ཁ་དན་ཚིག་ལ་མི་གནས་པའི་དམར་ཤོག་

དང་། སེག་ཉམས་དོད་ཅིང་འཁྱམ་ཉུལ་བྱེད་པའི་གཞོན་ནུ་མ་འགོས་ནད་ཅན་གཉིས་དཔེ་དོན་

དུ་སྦར་ཏེ་དུག་ཅན་གི་བུད་མེད་མཛེས་མ་དེར་དོགས་ཟོན་བྱ་དགོས་ཞེས་ཉེན་བརྡ་ཡང་བཏང་། 

སྔར་མ་ཤེས་ཀང་ཕིས་སུ་ཉམས་མྱོང་དངོས་སུ་བྱུང་བ་ན། ད་གཟོད་ངས་ཁོང་གི་དོགས་ཟོན་

གནང་བ་ལ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཡི་རངས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

ངེད་ཁྱིམ་མི་གསུམ་ཐའི་ཝན་དུ་ལུས་ནས་སོད་པའི་སྐབས་དེ་ནི་སྤོ་སྣང་ལན་པ་ཞིག་

རེད། དེ་ཡང་སྐབས་དང་དུས་ལ་ཐའི་ཝན་གིང་ཕན་དུ་ཡོད་པའི་སོག་རིགས་དང་བོད་རིགས། 

རྒྱ་རིགས་བཅས་རང་གི་གྲོགས་པོ་འགར་ཐུག་འཕད་དུ་འགྲོ་བ་ལས་བདག་ལ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གཞན་

དེ་ཙམ་མེད། དེར་མ་ཟད། དུས་ཚོད་ལྷོད་དལ་དུ་སྐྱེལ་སད་ཉ་འཛིན་པའི་མགོ་ཡང་བཙུགས། 

དེ་ཡང་ངེད་ཅག་སོད་སའི་མགྲོན་ཁང་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཏཱན་ཧོས་གཙང་པོ་(Danshui)ཡོད་ལ། དེའི་

འགྲམ་དུ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཕེབས་པའི་ཉ་པ་ཉམས་མྱོང་ཅན་ཞིག་ཀང་ཡོད། ངས་ཉ་འཛིན་གཟེར་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དབྱུག་ཉོས་ཏེ་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་ཉ་འཛིན་ཐུབ་མིན་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱས། ཁོང་གིས་ཉ་རྒྱ་སྤད་དེ་ཆུ་

འབུ་གོ་ཉལ་(shrimp)མང་དུ་བཟུང་ཞིང་། ཉ་འཛིན་གཟེར་དབྱུག་དང་དེའི་སྐུད་སྒིལ་འཁོར་

ལོ་སྤད་དེ་ཉ་ཇི་ལྟར་འཛིན་དགོས་པའི་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་རྣམས་བདག་ལ་ཁིད་སྟོན་བྱས། 

སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། ཆེས་ཐོག་མར་ཁོང་གི་རོགས་རམ་འོག་ངས་སྐུད་སྒིལ་འཁོར་ལོ་

ནང་དུ་གཅུ་སྐབས་སྦྲུལ་གཟུགས་ཉ་མོ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱུང་། དང་པོ་ངས་སྦྲུལ་ཞིག་

བཟུང་འདུག་སམ་སྟེ་ཅི་བྱེད་དགོས་པའང་མ་ཤེས་ཀང་། ཡིན་རྒྱུ་ནི་སྦྲུལ་གཟུགས་ཉ་མོ་རེད། 

དེ་ལ་ཉ་པ་རྒན་པོས་ཕི་མདོག་ཆུང་བའི་སྦྲུལ་གཟུགས་ཉ་མོ་ནི་ཞིམ་ཟས་བཅུད་ཅན་ཞིག་ཡིན་

གསུངས། ངས་ཕི་མདོག་མི་སྡུག་པའི་སྦྲུལ་གཟུགས་ཉ་མོ་དེ་ཁོང་ལ་སྤད་ནས་ཆུ་འབུ་གོ་ཉལ་

ཚུར་བངས། དེ་ལྟར་ཟླ་ཤས་རིང་ངས་ཉ་འཛིན་ལགས་ཀྱུས་ཉ་རིགས་འདྲ་མིན་འཛིན་ཐུབ་པ་

བྱུང་ཡང་། ཉ་པ་རྒན་པོ་ངེད་གཉིས་ཀིས་དངོས་པོ་བརེ་བསྒྱུར་གི་ཚོང་ལས་ལ་འགྱུར་བ་མ་

བཏང་།

ངེད་ཅག་ཐའི་ཝན་དུ་ཟླ་བ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ལུས་པའི་རིང་ཟས་ཁམ་གང་ཟོས་པ་ཚུན་

ཆད་ཀི་གྲོན་དངུལ་སོགས་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རོགས་དམག་སྤི་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་ནར་གཏོང་

གནང་། ཉིན་ཞིག་ང་དང་འདྲིས་ལོབས་སུ་གྱུར་པའི་ངོ་ཤེས་ཨ་རི་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ཨ་རིའི་

སྲིད་འཛིན་གིས་ཁྱེད་ཐའི་ཝན་ནས་ཕིར་ཐོན་པར་ཕག་རོགས་གནང་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ཨ་རིར་

སོབ་སྦོང་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀང་ཐོབ་སྲིད། ཡི་གེ་ཞིག་ཕིས་དང་། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཁི་རོ་

མན་(Truman)ལ་ཕུལ་ཆོག་གསུངས། དེར་བརེན། ངས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཁི་རོ་མན་དང་

ཕི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཌེའེན་ཨ་ཆི་སོན་(Dean Acheson)གཉིས་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཡི་གེ་ཞིག་བིས་ཏེ་

ཕུལ། དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་ཡིག་ལན་འབྱོར། གཟའ་འཁོར་གསུམ་ཙམ་འདས་རེས། 

ཐའི་ཝན་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཕི་འབེལ་བོན་ཆེན་འཇོར་རི་ཡེ་(George Yeh)མཆོག་གོ་བུར་

དུ་ངའི་སོད་སར་ཕེབས་ཏེ། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཁྱེད་རང་བརད་ཞིབ་གནང་བའི་ཕག་བིས་

ཤིག་ཐའི་ཝན་མི་སེར་རྒྱལ་གཞུང་ལ་བཏང་བ་འབྱོར་འདུག་པས། མི་སེར་རྒྱལ་གཞུང་གིས་

ཁྱེད་ཐའི་ཝན་ནས་ཕིར་ཐོན་ཆོག་པའི་མོས་མཐུན་གནང་སོང་གསུངས། ཕི་འབེལ་བོན་ཆེན་

འཇོར་རི་ཡེ་ནི་མི་སེམས་འགུག་པའི་གཤིས་སྤོད་དང་ཤེས་ཡོན་གཉིས་འཛོམས་ཤིག་ཡིན་ལ། 

ང་ཐའི་ཝན་དུ་བསད་པའི་རིང་ཡང་ཡང་ཞོགས་ཟས་ཟ་བར་མགྲོན་འབོད་གནང་།



ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།  རང་ཡུལ་བསེགས་པའི་འགྲུལ་བཞུད་རིང་མོ།
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ཐའི་ཝན་ནས་ཕིར་མ་ཐོན་གོང་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་འགྲོ་ལུགས་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པར་

བརེན་ངེད་ཅག་འཕལ་དུ་ཐོན་མ་ཐུབ། དེ་ནས་ཐའི་པེར་བཞུགས་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་སྐུ་

ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཨརམ་སི་ཊི་རོང་(Armstrong)ནས་ངེད་བཟའ་ཟླ་གཉིས་ཀི་ཕི་བསྐྱོད་ལག་

འཁྱེར་སྟེང་ཐོངས་མཆན་སྤད། དེ་ནི་གོ་མིན་ཏང་གིས་སྤད་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡིན། དེ་ནས་ངའི་

ལམ་ཆུང་དང་བུ་མོ་གཉིས་ཧོང་ཀོང་དུ་ཁྱིམ་མིར་གེས་ཕག་འབུལ་བར་ཕེབས། དེའི་ཤུལ་དུ་ང་

ཅང་སྐུ་ལམ་གིས་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་ལུགས་ཀི་ཁང་བཟོ་ལྟར་ཇུས་འགོད་གནང་སྟེ་གསར་རྒྱག་

གྲུབ་མ་ཐག་པའི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་ཆེན་མོར་སོས། དེ་ནི་མིང་དོན་གཉིས་མཚུངས་ཀི་གསོལ་

མགྲོན་ཁང་ཞིག་རེད། ང་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དེའི་མགྲོན་པོ་དང་པོར་གྱུར།

ངེད་ཅག་ཐའི་ཝན་ནས་ཐོན་ཁར། གཙོ་འཛིན་ཅང་སྟེང་ཞལ་གཉིས་ཀིས་གསོལ་སྟོན་

བཤམས་ནས་སོབ་སྦོང་ལ་བརོན་དགོས་པའི་སོབ་སྟོན་གནང་ཞིང་། སྐྱེལ་མའི་ཚུལ་དུ་ཨ་སོར་

ལྔ་ཁི་ཡི་དངུལ་འཛིན་ཞིག་ཀང་ངའི་ལག་ཏུ་གཏད་དེ་ངེད་ཅག་ཨ་རིར་འགྲོ་གཏན་འཁེལ་བ་

ལ་དགེས་མཉེས་ཆེན་པོ་མཛད། དེ་ནི་སྔར་ངེད་ཅག་ནན་ཅིན་དུ་ཡོད་སྐབས་ཁོང་གིས་བདག་

ལ་འགྲོ་གྲོན་སོགས་ཚང་མ་བཀོད་སྒིག་གནང་སྟེ་ང་ཨ་རིར་སོབ་སྦོང་དུ་གཏོང་རིས་གནང་བ་

གཞི་ནས་དུས་སུ་བབས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད།

དེ་ལྟར་སྤི་ལོ་ 1951 ཟླ་བ་ 10 པའི་ཟླ་གཞུག་ཙམ་ལ་ངེད་ཁྱིམ་མི་གསུམ་པོ་ཨ་རིའི་

རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་འབྱོར་ཏེ་གཅེན་པོ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་བཞུགས་གནས་སུ་བསད། 

དེ་དུས་ཁོང་“ཨ་རིའི་ཤར་ཕོགས་རང་དབང་མཐུན་ཚོགས་”(American Committee for 

a Free Asia)ཀི་སྐུ་མགྲོན་གི་ངོ་བོའི་ཐོག་ཨ་རིར་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་དུ་མ་འགོར་ཡོད་ལ། 

བཞུགས་གནས་ནི་བིར་རི་ནི་ཡ་(Virginia)མངའ་ཁུལ་གི་ཧེའེར་ཧ་ཀི་སི་(Fairfax)ཞེས་

པའི་ས་གནས་སུ་ཡོད། གཟིམ་ཁང་ནི་གྲོང་ཁུལ་གི་ཁང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྟེ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་

ལིན་ཁོན་གི་ཤིང་ཁང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྣང་། དེ་དུས་ངས་མ་ཤེས་ཀང་ཕིས་སུ་ཤེས་རོགས་བྱུང་

བ་ལྟར་ན། “ཨ་རིའི་ཤར་ཕོགས་རང་དབང་མཐུན་ཚོགས་”ཞེས་པ་དེ་[སྤི་ལོ་ 1951 ལོར་

གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་]ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། དེའི་རེས་

[སྤི་ལོ་ 1954 ལོར་]ཤར་ཕོགས་ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་(Asia Foundation)ཞེས་མིང་བསྒྱུར་

བྱས་པ་ཞིག་རེད། སྔོན་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་མཇལ་འཕད་གནང་སའི་ཨ་རི་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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བ་མང་པོ་ཞིག་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ཚོད་དུ་སྣང་ལ། ཁོང་དེ་དག་

གི་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་ཡོད།  

འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ཨ་རིར་འབྱོར་འཕལ་ཕེབས་བཞུགས་ཀི་བཀོད་སྒིག་ཞུ་

མཁན་ནི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་སེལ་བ་བཟའ་ཚོ་གཉིས་ཀི་བུ་ཨ་རི་བ་རོ་བྷིར་ཊི་ཨེ་ཁི་ཝལ་(Rob-

ert Ekvall)ཞེས་པ་དེ་རེད། ཁོང་སྔོན་ཆད་ཕ་མ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་ཨ་མདོའི་ཁུལ་དུ་ཡུན་

རིང་བཞུགས་མྱོང་བས་ཨམ་སྐད་ལ་བྱང་ཆ་ལན། ཡང་སྔོན་ཆད་སི་ཁོན་བོད་ཀི་ས་གནས་

སུ་བཞུགས་མྱོང་བའི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་སེལ་བ་སྐུ་ཞབས་ཌང་ཁན་(Duncan)བཟའ་ཚོ་གཉིས་

འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་ལྷན་དུ་བཞུགས་ཏེ་བདག་སྐྱོང་དང་བཞེས་པ་གཡོས་སྦོར་སོགས་

གནང་བཞིན་འདུག་ལ། ཕག་རོགས་ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན་ནི་བོད་ནས་ལྷན་དུ་ཕེབས་པའི་དོན་

གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་རེད། འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ལ་སེར་སྤོད་རླངས་འཁོར་དང་ཁ་ལོ་བ་ཡོད་པའི་

ཁར། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་གཟིགས་སྐྱོང་གང་ལེགས་གནང་། 

ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་ང་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་ས་ཕལ་མོ་ཆེ་ཨ་རིའི་ཕི་སྲིད་

ལྷན་ཁང་གི་རྒྱ་ནག་སེ་ཚན་གི་ལས་བྱེད་རེད། དེ་དག་གིས་ང་ལ་ལོ་བཞིའི་རིང་སི་ཊན་ཧོར་

ཌི་སོབ་ཆེན་(Stanford University)དུ་སོབ་སྦོང་བྱ་བའི་སོབ་ཡོན་ཆ་ཚང་གནང་འདོད་

ཡོད་ཚུལ་གསུངས། དེ་ནི་ཧ་ལས་པའི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་རེད། དེ་ནས་ངེད་ཅག་བཟའ་

མི་གསུམ་མེ་འཁོར་ལ་བསད་དེ་སན་ཧི་རན་སེ་སི་ཀོ་(San Francisco)རུ་སོང་སྟེ། བྷོ་ཤི་

ཁོམ་ལམ་(Bush Street)དུ་ཉིན་རེར་ཨ་སོར་ལྔ་རེ་སྤོད་དགོས་པའི་མགྲོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཟླ་

ཤས་བསད། ཁུལ་དེའི་རྒྱ་གྲོང་དུ་སོང་སྟེ་རྒྱ་ཟས་ལ་རོལ་ཅིང་ཤིང་དམར་ནགས་ཚལ་དུའང་

འཁྱམ་ཉུལ་བྱས། དེ་ནས་སན་ཧི་རན་སེ་སི་ཀོར་རེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་རིའི་ཤར་ཕོགས་རང་

དབང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་འཇེམ་སི་ཨ་ཡི་ཝེ་(James Ivy)ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ། པ་

ལོ་ཨལ་ཊོ་(Palo Alto)རུ་ཡོད་པའི་སི་ཊན་ཧོར་ཌི་སོབ་ཆེན་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་མཇལ་

འཕད་དུ་སོང་། ལས་བྱེད་དེ་དག་གིས་སོབ་ཆེན་དེར་སོབ་ཞུགས་བྱས་ན་ལེགས་པའི་སྐུལ་

མ་གནང་། འོན་ཀང་། ངས་མུ་མཐུད་སོབ་སྦོང་བྱས་ཏེ་སོད་མ་འདོད་པར་སི་ཊན་ཧོར་ཌི་སོབ་

ཆེན་དུ་འཛུལ་ཞུགས་མི་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད། སེམས་རྒྱུད་བཟང་ཞིང་ལྷག་བསམ་ཆེ་བ་མང་

པོས་རོགས་རམ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་སིང་ནས་ཚོར་ཀང་ང་ཕིར་བོད་དུ་མི་འགྲོ་ཀ་མེད་ཡིན། 
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བདག་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་བཟའ་མི་གསུམ་སོད་གནས་སན་ཧི་རན་སེ་སི་ཀོའི་མགྲོན་ཁང་གི་མདུན་དུའོ།།
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ངས་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་སྦོང་བྱས་པའང་རང་གི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རང་གི་ཁྱིམ་མི། 

རང་གི་ཕ་ཡུལ་བཅས་ལ་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་ཡིན་པས་ཕིར་བོད་དུ་ལོག་རྒྱུའི་བོ་ཐག་གཙང་

མར་བཅད།

སྐབས་དེར། ངོ་ཤེས་ཨ་རི་བ་འགས་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་འོག་ཤོར་བའི་བོད་དུ་

ཕིར་ལོག་བྱས་ཀང་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ཐབས་མེད་པའི་ཁར། ཉེན་ཚབས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

ཞེས་ཉེན་བརྡ་དང་གོ་བསྐོན་གཉིས་ཀ་གནང་སྟེ་ངེད་ཅག་ཨ་རིར་སོད་དུ་འཇུག་པའི་ཐབས་

ཤེས་ཅི་མང་བསྟེན། འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་ཀང་ང་ཕིར་ལོག་བྱེད་པ་ལ་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་གནང་། དེ་ནི་རྒྱ་དམར་སྐུ་འབུམ་དུ་འབྱོར་ནས་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་རང་ཉིད་རང་གི་ས་

ཐོག་ཏུ་བཙོན་པ་ལྟར་གྱུར་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུ་ངའི་ཐོག་ཏུ་མ་བྱུང་ན་སམ་པ་ལས་གཞན་

མ་རེད། འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་ང་འགོག་ཐབས་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་གཏན་

ནས་མ་བཏང་ཡང་། ཕིར་བོད་དུ་སོང་སྟེ་གང་ནུས་ཀིས་རམ་འདེགས་མ་བསྒྲུབས་ཚེ་ནམ་དུ་

ཡང་རང་ཉིད་བོ་ཁ་བདེ་པོ་ཞིག་འབྱུང་ཐབས་མེད་པ་ངས་ཤེས། 

གཅེན་པོ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་བཞུགས་གནས་དང་ངེད་བཟའ་མི་རྣམས་སྤི་ལོ་ 1951 ལོར་

སོད་མྱོང་བའི་ཨ་རིའི་བིར་རི་ནི་ཡ་མངའ་ཁུལ་གི་ཤིང་ཁང་།
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ཨ་རིའི་ནང་གི་འགྲུལ་བཞུད་གྲུབ་མཚམས། ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་གནང་བའི་ཨ་སོར་ལྔ་

ཁི་ལས་གང་ལྷག་མར་གྱུར་པ་རྣམས་ཝལ་སི་ཧར་གོ་(Wells Fargo)ཞེས་པའི་དངུལ་ཁང་

དུ་བཅོལ་ཏེ། ལམ་ཀྲུའུ་ཏན་མ་སྨད་གཉིས་དང་ངེད་གསུམ་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དང་། 

དེ་ནས་ཀལ་ཀ་དང་དེའི་རེས་རྡོ་རེ་གིང་དུ་སོང་། རྡོར་གིང་དུ་ངའི་ཡུམ་ཆེན་གིས་ངེད་ཅག་ལ་

བསྒུགས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གྲོ་མོ་ནས་ཕིར་ལྷ་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་

གནང་སྐབས་ཡུམ་ཆེན་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་གནས་སྐོར་ལ་ཕེབས་ཤིང་། གནས་སྐོར་གྲུབ་ནས་

རྡོ་རེ་གིང་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཀད་རའི་སྙུང་གཞི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་བས་ངེད་ཚང་གི་ཁྱིམ་མི་

འགའ་དང་ལྷན་དུ་བཞུགས་ཏེ་སྨན་བཅོས་གནང་བཞིན་ཡོད། མི་ལོ་བདུན་ལྷག་གི་རེས་སུ་

ཡུམ་ཆེན་ཐོག་མར་མཇལ་བ་ནི་བརོད་དཀའ་ཞིང་ཡིད་ཀི་དྲན་གདུང་ཡལ་བའི་དུས་སྐབས་

ཁྱད་པར་བ་ཞིག་རེད། ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་སྐབས་ལོ་བཅོ་ལྔ་དང་སྐབས་དེར་ནི་རང་ལོ་ཉེར་

གཉིས་ཡིན། གཉེན་སྒིག་བྱས་ཏེ་ལོ་གཉིས་ཅན་གི་བུ་མོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་བྱིས་པ་གཞན་ཞིག་

ཀང་སྐྱེ་ལ་ཉེ། ང་རྒྱ་ནག་ལ་སོང་ཤུལ་དུ་ལྷ་སར་འཁྲུངས་པའི་སྤུན་མཆེད་ཆུང་ཤོས་གཅུང་པོ་

བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ཡང་རྡོར་གིང་དུ་ཡོད། དེ་ནི་མི་ཚེའི་ནང་ངེད་གཉིས་དངོས་སུ་མཇལ་

འཕད་བྱུང་བ་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། 

ངེད་བཟའ་མི་གསུམ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུའོ།།
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ངེད་ཚང་གི་ཁྱིམ་མིར་གཏོགས་པའི་བྱིས་པ་ཆུང་བ་ཚང་མ་རྡོར་གིང་དུ་སོབ་གྲྭར་

ཞུགས་ཡོད། དེའི་ཁོད་ནས་བུ་མོ་རྣམས་ཀིས་ཨ་ཡི་རེ་ཤིའི་(Irish)བཙུན་མ་དག་གིས་འཛིན་

སྐྱོང་བྱས་པའི་ལོ་རེ་ཊོ་ཁོན་ཝན་ཌི་ཞེས་པ་དང་། བུ་རྣམས་ཀིས་ཁ་ན་ཊ་ནས་ཕེབས་པའི་ཇེ་

སུའི་ཊི་(Jesuit)ཡེ་ཤུའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་བཙུན་པ་དག་གིས་བདག་གཉེར་བྱས་པའི་སེན་འཇོ་

སེབ་ཅེས་པའི་སོབ་གྲྭར་སོབ་སྦོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ལམ་ཀྲུའུ་ཏན་གིས་མངལ་སྦྲུམ་ཡོད་པའི་

ཁར། རྡོ་རེ་གིང་དུ་ངའི་གཅུང་མོ་རེ་བཙུན་པདྨ་དང་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མའི་སྲས་སྲོས་

བཅས་ལ་གཟིགས་རོག་གནང་དགོས་པས་དེ་གར་བུ་མོ་དང་ལྷན་དུ་བཞུགས་རྒྱུ་དང་། མངལ་

དུ་སྦྲུམ་པའི་བྱིས་པ་བཙས་པ་ན་ལྷ་སར་ཕེབས་རྒྱུར་ཐག་བཅད་དེ། ཡུམ་ཆེན་ངེད་གཉིས་

གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་དང་གཅུང་པོ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་དང་ལྷན་དུ་ལྷ་སར་ཕིར་ལོག་

བྱས། དེ་ཡང་ངེད་ཅག་སྔར་ཁོ་བོ་སྤི་ལོ་ 1945 ལོར་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་པ་ཇི་བཞིན་ར་ཐོག་ནས་

སྤི་ལོ་ 1903 ལོ་དང་ 1904 ལོའི་བར་དུ་ཡང་ཧ་ཟི་བྷན་ཌི་དང་ཁོའི་དམག་དཔུང་ལྷ་སར་

གདོང་མཆོངས་བྱས་པའི་ལམ་བུ་དེ་དེད་ནས་སོང་། 

ངེད་ཅག་[སྤི་ལོ་ 1952 ལོའི་བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ཤར་ལ་]རྡོ་རེ་གིང་ནས་ཐོན་ཏེ་

འབས་ལོངས་བརྒྱུད་རྣ་ཐོད་ལ་བརྒལ་ཏེ་སོང་། དེ་ནི་བོད་ཀི་ས་མཚམས་སུ་འཁེལ་ཞིང་མཐོ་

ཚད་ལ་ཧེ་ཁི་ 14,140 ཡོད་པའི་ལ་ཞིག་རེད། ས་མཚམས་བརྒལ་རེས་ཐོག་མར་ཐུག་པའི་

བོད་སའི་གྲོང་བརྡལ་དང་པོ་ནི་གྲོ་མོ་རེད། ངེད་ཅག་རྣ་ཐོད་ལ་བརྒལ་དུས་ཁ་བ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་

འབབ་ཅིང་གྲང་ངར་ནི་རུས་གཏིང་དུ་ཟུག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། འོན་ཀང་། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་དང་

རྒྱལ་བའི་སྐུ་མཆེད་བཅས་ཐེ་བའི་འགྲུལ་བཞུད་སེ་ཁག་ཅིག་འབྱོར་ལ་ཉེ་ཞེས་པའི་གནས་ཚུལ་

དེ་ངེད་ཅག་མ་འབྱོར་གོང་ནས་གྲོ་མོའི་ཁུལ་དུ་ཁྱབ་ཟིན་པས། མི་དམངས་ཀིས་བཟོད་དཀའ་

བའི་གྲང་ངར་ལ་ཡང་མ་འཛེམས་པར་སྔ་ས་ནས་ཕིར་ཐོན་ཏེ་འཚམས་འདྲི་དང་དགའ་བསུ་

ཞུས། དེ་ནི་ལོ་སར་དུས་སྟོན་གི་བྱེད་སོ་མཇུག་མ་རོགས་ཤིང་དགའ་སྟོན་གི་ཚོར་བ་མ་ཡལ་

བ་དང་། རྒྱ་མིས་ད་དུང་ཞི་བདེ་བག་ལྷོད་ཀི་འཚོ་བ་དཀྲོགས་མེད་པའི་དུས་སྐབས་དེ་རེད། 

ངེད་ཅག་བོད་ཀི་ས་ཐོག་ཏུ་ཕིར་འབྱོར་བ་ན་གནོན་དཀའ་བའི་དགའ་ཚོར་སྐྱེས། དེ་

ཡང་རྒྱང་ཁད་དུ་གནས་པའི་གྲོང་སེ་རྣམས་ཁ་བའི་ཡོལ་བ་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པའི་ངོས་སུ་ཕ་

ཚོམ་བཏབ་པ་བཞིན་སྣང་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་དགུན་དུས་ཀི་ཡུལ་ལོངས་ནི་ཤིན་ཏུ་མཛེས། ཕག་



ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།  རང་ཡུལ་བསེགས་པའི་འགྲུལ་བཞུད་རིང་མོ།
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རིར་འབྱོར་བའི་ཚེ་ས་གནས་ཀི་དཔོན་རིགས་དང་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཕེབས་བསུར་འབྱོར། 

ཕག་རི་ནི་མཐོ་ཚད་ལ་ཧེ་ཁི་ 15,000 ཡོད་པའི་གནས་སུ་ཆགས་ཤིང་འཛམ་གིང་སྟེང་མི་འཚོ་

སོད་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་མཐོ་ཤོས་སུ་གྲགས་པ་དེ་རེད། མཐོ་སང་བོད་ཀི་ཡུལ་ཁམས་ཆེན་པོ་དེ་

ཉིད་སྲུང་བ་ལྟར་དབུ་རེ་མཁའ་དབྱིངས་སུ་བཏེགས་ཏེ་འགིང་སྟབས་ཀིས་ཀྲོང་ངེར་བཞེངས་

པའི་ཇོ་མོ་བ་རིའི་བརིད་ཉམས་ནི་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་རེད། 

དེ་ལྟར་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་སིམ་མེ་བ་ཞིག་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་མུར་རིམ་པར་

བསྐྱོད་ཏེ་རྒུ་རུ་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་འབྱོར་བ་ན། ད་གཟོད་ཁག་དྲི་བོ་བའི་དམར་གསོད་

ཆེན་མོ་སྟེ་བོད་དམག་བརྒྱ་ཕག་ལྔ་བརྒལ་བ་སེབ་གསོད་བྱས་པའི་རྣམ་པ་ཡ་ང་བ་དེ་ཡིད་ལ་

ཤར། དེ་ནི་སང་པ་བོད་ཀི་དམག་དཔུང་གིས་སྤི་ལོ་ 1904 ཟླ་བ་ 3 པའི་ནང་ཆེས་ཐོག་མར་

ཡང་ཧ་ཟི་བྷན་ཌི་ཡི་དམག་དཔུང་ལ་དམར་འཛིང་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འཇིགས་ཡེར་བ་དེ་རེད། 

དམག་འཐབ་དེར་ཞུགས་པའི་བོད་ཀི་དྲག་པོའི་དཔུང་ཁག་ལ་གནའ་དུས་ཀི་རས་མདའ་ཙམ་

ལས་གཡུལ་སར་མཁོ་བའི་གོ་མཚོན་དང་། གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་ཕན་པའི་དམག་ཇུས་དང་

སྤི་ལོ་ 1952 ལོར་ངེད་བཟའ་མི་གཉིས་རྡོ་རེ་གིང་དུའོ།།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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སྦོང་བརྡར་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་མེད།

དེ་ནས་ཀ་ལ་ཞེས་པའི་ཕོགས་སུ་བསྐྱོད་པ་ན། སྤུ་རིས་བཀྲ་བའི་འདབ་ཆགས་

རྣམས་འཁྱག་པས་བསམས་པའི་ཀ་ལ་མཚོ་སྟེང་དུ་འཕུར་ཏེ་ལིང་སྐོར་བརྒྱབས་ཤིང་། བཞིན་

རས་སྨག་གིས་བཟུང་བའི་མཚན་མོའི་མཁའ་ངོགས་ནས་ལྷ་ཟླ་གོར་མོས་འཛུམ་ཞལ་མངོན་ཏེ་

འོད་སྣང་སྦིན།102 དེའི་ཕི་ཉིན་ཀ་ལ་ནས་ཐོན་ཏེ་མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་སྐབས། སྔ་ཙམ་ནས་རྒྱང་

རེར་འདྲེ་ལག་བསྲིངས་ཏེ་བོད་ཀི་ནུབ་ཁུལ་དུ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་བཞིན་པའི་དམར་དམག་ཁྱུ་

གཅིག་མིག་ལམ་དུ་མངོན། དེར་བརེན། ཡུན་རིང་སེམས་ངོར་དྲོད་ཆིལ་ལེར་འཁྱིལ་བའི་ཞི་

བདེ་བག་ཕེབས་ཀི་ཚོར་སྣང་སྐྱིད་པོ་དེ་ད་གཟོད་གཞི་མེད་དུ་ཡལ། རྒུ་རུའི་ཕོགས་སུ་སྐྱོད་

པའི་དམག་ཁྱུ་དེར་རྒྱ་དམག་ 150 ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་ཡོད་འདྲ་ཞིང་། ཐམས་ཅད་གྲལ་ཤར་

གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་ཤིང་ལག་ཏུ་སྐར་ལྔའི་དར་དམར་བཟུང་བའི་རུ་འདྲེན་པས་སྣེ་ཁིད་ནས་ཅི་

ཡང་མི་སྨྲ་བར་མིག་གཉིས་མདུན་དུ་ཅེར་ནས་བསྐྱོད། དམག་ཁྱུ་དེ་མཐོང་མ་ཐག་ངེད་ཅག་གི་

སེམས་སུ་དངངས་འཚབ་སྐྱེས་ཤིང་། འདས་པའི་བྱུང་བ་རིང་མོའི་ནང་བོད་ཀི་ནུབ་ཁུལ་དུ་དེ་

ལྟ་བུར་རྒྱང་བསྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྒྱའི་དམག་དཔུང་ཞིག་གཏན་ནས་མ་བྱུང་ཡང་། ད་ལྟ་བོད་

ཁམས་ཧིལ་པོ་རྒྱ་མིའི་བཙན་འཛུལ་འོག་ཚུད་པ་ཅི་ཡིན་སམ་སྟེ་ཁུ་སིམ་མེར་ཅེར་ཏེ་བལྟས། 

རྒྱང་རེར་འབྱོར་བ་ན། དེ་གར་ཡང་ས་གནས་མི་དམངས་ལམ་ཁའི་གཡས་གཡོན་དུ་

གྲལ་བསྒིགས་ཤིང་། བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་ཚོ་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀིས་

ཕེབས་བསུ་དང་འབེལ་ངེད་ཅག་བོད་རིགས་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་སྣེ་ལེན་ཞུས། རྒྱང་རེ་ནི་དམག་

དོན་དང་དཔལ་འབྱོར་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་བོད་ཀི་གྲོང་ཁྱེར་གལ་གནད་ཅན་གཉིས་པ་དེ་རེད། 

དེ་གའི་དེའུ་འབུར་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་བོད་ཀི་ནུབ་ཁུལ་སྲུང་བའི་བཙན་རོང་བརིད་ཆེ་བ་ཞིག་

བཞེངས་ཡོད། རྒྱང་རེའི་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཚོང་ལམ་གི་ཚིགས་མལ་ལྟེ་བ་ཞིག་སྟེ་དེའི་གྲུམ་གདན་

ནི་སྤུས་ཀའི་ཆ་ནས་དམིགས་བསལ་གིས་སན་གྲགས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཡང་རྒྱང་རེ་ནི་སྔར་

དབྱིན་དམག་གིས་འབར་མདེལ་སྤད་ནས་བཙན་རོང་གི་རིག་གང་གཏོར་ཅིང་། དེ་ནས་བོད་ཀི་

ཡུལ་དམག་ལ་མགོ་བཏགས་ཞུ་རུ་བཅུག་ནས་ལྷ་སར་དཔུང་འཇུག་གི་འགག་སོ་ཕེ་སྟེ་ཡང་

102  ཕེབས་ལམ་འདི་དག་གི་གནས་སྟངས་ཕོགས་ཙམ་<<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་ཕེང་དང་པོའི་

ཤོག་ ༩༥ ནས་རིམ་པར་གསལ།



ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།  རང་ཡུལ་བསེགས་པའི་འགྲུལ་བཞུད་རིང་མོ།
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ཧ་ཟི་བྷན་ཌིའི་ཆེད་བསྐྱོད་དཔུང་སེས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕམ་ཉེས་ཐེངས་གཉིས་པ་གཏོང་ས་དེ་

རེད། ངེད་ཅག་རྒྱང་རེར་འབྱོར་སྐབས། རྒྱ་མིས་དེ་རུ་དམག་གི་རེན་གཞི་བཙུགས་ཟིན་པས་

དེའི་ཁོངས་ནས་ཀང་དམག་སེའི་ལས་བྱེད་སྐོར་ཞིག་ཕེབས་བསུ་སྣེ་ལེན་ཞུ་བར་འབྱོར། 

དེའི་རེས་ཐོགས་ནས་ལམ་བར་དུ་ཐུག་པའི་རྒྱ་དམག་དེ་དག་ནི་སྔར་བས་ཀང་གདུག་

རྩུབ་ཆེ་བ་ཞེ་གཅིག་རེད། དེ་ཡང་ངེད་ཅག་ར་ལུང་ཞེས་པའི་གྲོང་སེ་ཆུང་ངུ་དེར་སོད་སྐབས་

མཚན་དཀིལ་ཙམ་ལ། གོ་མཚོན་ཐོགས་པའི་རྒྱ་དམག་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་ཞིག་ཡོང་སྟེ་ངེད་

ཅག་སོད་སའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོར་རྡོག་ཐོས་གཞུས། ནང་དུ་འཛུལ་ནས་རྩུབ་སྤོད་ཀིས་ངེད་ཅག་

གཉིད་ལས་བསངས་ཤིང་ཁང་པའི་ནང་བསྔོག་བཤེར་བྱས། དེ་ལྟ་བུའི་རྩུབ་སྤོད་ལ་ངེད་རྣམས་

ཧ་ལས། ངས་རྒྱ་སྐད་བརྒྱབས་ཏེ་ཅི་ཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་དྲིས་པར་ཁོ་པ་ཅག་ཀང་ཚུར་

ཧ་ལས་ནས་གོང་རིམ་གི་བཀོད་མངགས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཟེར། དེ་ལ་ངས་བདག་

བོད་རིགས་ཤིག་ཡིན། བུད་མེད་བགྲེས་སོང་འདི་ངའི་ཨ་མ་ཡིན། ངེད་ཅག་རྒྱ་གར་ནས་རང་

ཁྱིམ་དུ་ཕིར་ལོག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བཤད། ཁོ་ཚོ་གོ་བུར་དུ་ངོ་གནོངས་ཏེ་བོད་མཐོ་སང་

གི་འབྱུང་ཁམས་ལ་ད་དུང་མ་གོམས་པས། མགོ་བོ་ཡང་ཡང་ན་ཞིང་གཉིད་མི་འབབ་པ་སོགས་

དཀའ་ཚེགས་ཆེ་ཚུལ་གི་འཁང་ར་བཤད་དེ་མི་འགང་བར་ཕིར་ཐོན།

ཅི་ཙམ་ལྷ་ས་དང་ཐག་ཉེ་རུ་གྱུར་པའི་ཚོད་ཀིས། ངེད་ཅག་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་

ཡང་མང་ནས་མང་དུ་གྱུར། ལྷ་ས་ནས་ཉིན་ལམ་གཉིས་ཀི་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་སེ་ཐང་དུ་

འབྱོར་སྐབས། བོད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་དུ་མ་དང་ལྷ་སའི་ཡུལ་མི་བརྒྱ་ཕག་འགའ་ཕེབས་

བསུར་འབྱོར། ཕིའི་རྣམ་པའི་ཆ་ནས་སྤི་ལོ་ 1945 ལོར་ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཐོན་པའི་སྐབས་དང་། སྤི་

ལོ་ 1939 ལོར་རྒྱང་འགྲུལ་ཚོ་ཁག་དང་ལྷན་དུ་ཐོག་མར་འབྱོར་དུས་ཀི་ལྷ་སའི་གནས་བབ་

ལ་འགྱུར་ལོག་གང་ཡང་ཐེབས་མེད་པར་མངོན་ཞིང་ཁོམ་སྲང་དུ་རྒྱུ་བའི་མི་རྣམས་ཀང་སྔར་

བཞིན་དུ་སྣང་མོད། འགྱུར་ལོག་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ད་དུང་ཡང་མིག་ལམ་དུ་མི་མངོན་པར་བྱས་

ཡོད་པ་འདྲ། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།  རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་འབྱོར་བ།
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ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་འབྱོར་བ།

ང་ཕིར་ལྷ་སར་སོང་བ་ནི་བོད་ལ་སྲི་ཞུ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་སམ་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ལ། 

བོད་ཀི་མ་འོངས་པར་བཅངས་པའི་རེ་བ་ཡང་ད་དུང་བརླགས་མེད། མི་ལོ་དུ་མའི་རིང་ངས་བོད་

ལ་བཅོས་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་ཞིག་མེད་ཐབས་མེད་པར་མཐོང་ཞིང་། ལེགས་བཅོས་འབྱུང་ཐབས་ཀི་

བསམ་ཚུལ་འགའ་ཞིག་ཀང་ངའི་སེམས་ངོ་ན་ཡོད། དེ་ཡང་མི་ལོ་སྟོང་ཕག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་

པའི་བོད་ཀི་ས་བདག་ལམ་ལུགས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་

ཡོངས་སུ་སྨིན་ཟིན་པས། ཐོག་མར་དགོན་སེ་དང་འབྱོར་ལན་སྐུ་དྲག་ཚོས། མི་སེར་དག་གིས་

གང་དུ་སོ་ནམ་བྱེད་སའི་ས་ཞིང་རྣམས་མི་སེར་དེ་དག་ལ་སོ་སོར་དབང་བར་བྱས་ཏེ་གཞིས་

ཀ་རྣམས་བགོ་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུ་དང་། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་འཇལ་མ་ཐུབ་པར་ལུས་

པའི་མི་སེར་གི་བུ་ལོན་ཡང་མེད་པར་བཟོ་དགོས་པར་མཐོང་། དེ་ལྟར་ས་ཞིང་བགོ་འགྲེམ་དང་

བུ་ལོན་ར་མེད་དུ་བཏང་ན། མི་སེར་དཀྱུས་མའི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་དང་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆིག་

སྒིལ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐུབ། ལེགས་བཅོས་དེ་ལྟ་བུ་ཡོང་བ་ལ་ངས་རང་ཉིད་ཀི་ཁྱིམ་ཚང་མིག་

དཔེ་སྟོན་བྱེད་དུ་བེད་སྤོད་བྱེད་འདོད་བྱུང་། ངེད་ཚང་ལ་གཞིས་ཀ་ལྔ་ཡོད་ཅིང་།103 ཁྱིམ་ཚང་

གཅིག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ས་ཆ་དང་ཁང་ཁུངས་ཆེན་པོ་ཞིག་དགོས་དོན་མེད། དེར་བརེན། ངས་མི་

103  ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྒྱ་མཚོ་གཞིས་ཀ་དང་། སྐྱིད་ཆུའི་ལྷོ་ངོས་སུ་ར་མ་སང་། བྱང་ངོས་སུ་སྟོད་ལུང་

ཟས་ཞིམ། གཙང་ཁུལ་དུ་འབོང་རེ། ལྷོ་ངོས་སུ་བྱ་ཡུལ་དང་གཉལ་སྦོར་ར་བཅས་ཡོད་ཚུལ་དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་

རིང་གི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཏུ་གསལ། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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སེར་གིས་སོ་ནམ་བྱེད་སའི་ས་ཞིང་རྣམས་མི་སེར་དེ་དག་ལ་བྱིན་ཏེ། ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་

ངེད་ཚང་གི་[ལང་གསེབ་ཤར་གཞིས་ཀའི་]ཁང་ཁུངས་དེ་སོབ་གྲྭ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་འདོད་བྱུང་། 

ང་ཐའི་ཝན་དུ་སོད་སྐབས། དམར་ཤོག་གིས་དབང་ཆ་བཟུང་མ་ཐག་ས་ཞིང་བཅོས་

བསྒྱུར་གི་ལས་མགོ་བཙུགས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་མཐོང་སྟེ་བཀགས། དེ་ཡང་ཁོ་ཚོས། གྲོང་

སེའི་ཁྱིམ་ཚང་ཡོངས་རོགས་ལ་སེ་ཚན་ཕེ་སྟེ། ཡུལ་མི་དབུལ་པོ་དང་ས་ཁང་གཡར་ནས་

སོད་པའི་ཞིང་པ་གཉིས་གྲལ་རིམ་གི་སྐྱོ་མཐའ་དང་། ཡུལ་མི་ཕྱུག་པོ་དང་ས་བདག་རྣམས་

གྲལ་རིམ་གི་ཕྱུག་མཐར་བརིས། ས་བདག་གི་ལག་ནས་ས་ཆ་དང་ཞིང་ལས་ཀི་ཡོ་ཆས་ཆ་

ཚང་གཞུང་བཞེས་བཏང་སྟེ་དབུལ་པོ་དང་ས་ཞིང་མེད་པའི་ཡུལ་མི་ལ་བགོ་འགྲེམ་བྱས། དུས་

སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེར་གྲལ་རིམ་འབྱེད་པའི་ལས་འགུལ་དེ་དྲག་སྤོད་ཀིས་སེལ་ནས་ས་བདག་ཏུ་

གཏོགས་པ་འབུམ་ཕག་དུ་མ་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་ལ། གཅིག་བྱས་ན། ས་ཡ་དུ་མ་དམར་

གསོད་བཏང་ཡོད་ཀང་སྲིད།  འོན་ཀང་། ཐའི་ཝན་དུ་སུན་ཡ་ཞན་ནམ་སུན་ཀྲུང་ཧན་གི་ས་

ཞིང་རྨོ་ལས་པར་གཞི་བཅོལ་བའི་ར་དོན་ལྟར་ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་གི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་

ལག་བསྟར་བྱས། དེའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི་ཞི་བདེ་དང་གོ་རིམ་ལན་པ་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་གཞུང་གིས་

བདག་ལ་ས་ཆ་བཙོང་སྟེ་ས་བདག་གི་ཡོང་འབབ་དེ་ཙམ་ཇེ་ཆུང་དུ་མ་བཏང་ཞིང་། ས་ཁང་

གཡར་ནས་འཚོ་མཁན་རྣམས་ཀི་གཡར་ག་རིམ་གིས་མར་བཅག་སྟེ་ཞིང་པ་དབུལ་པོར་ཁེ་

འབབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་རེད། དེ་ལྟར་ཞིང་གྲོང་དུ་འཚོ་མཁན་ཀུན་

ལ་ཁེ་ཕན་བསྐྲུན་ཡོད། 

ང་ཐའི་ཝན་གི་ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་སྟངས་དེར་ཤིན་ཏུ་དགའ། གལ་ཏེ་བོད་

ཀིས་སྔ་ས་ནས་རང་ཉིད་དང་འཚམས་པའི་ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་གི་ལས་མགོ་མ་བཙུགས་ཚེ། 

རེས་སུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་རང་ཅག་གི་འདོད་བབ་ལ་མ་བསྟུན་པར་ཁོ་ཚོའི་འདོད་པ་

ལྟར་བྱེད་ངེས་ཡིན་པ་ངས་ཤེས། ང་ཚོས་ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་གི་ལས་དོན་དེ་དམར་ཤོག་གི་

ལག་ཏུ་འཇོག་པ་ལས་རང་ཉིད་ཀིས་ལག་བསྟར་བྱས་ན་བཟང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། དེ་ལྟར་བྱས་

ཏེ་བོད་རིགས་དཀྱུས་མ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དགའ་བསུ་བྱེད་ངེས་ཡིན་པས། ཟིང་འཁྲུག་ཆེ་ཞིང་

ཞིང་པས་ས་བདག་གསོད་པ་དང་། ས་བདག་གིས་རང་སྲུང་གི་དོན་དུ་གོ་མཚོན་ལག་ཏུ་ལེན་

པ་སོགས་མདོར་ན་དཀའ་རོག་དང་དྲག་སྤོད་ཀིས་སེལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་



ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།  རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་འབྱོར་བ།
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དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་རང་ཅག་ལ་མི་འབྱུང་། 

ངས་ཐོག་མར་རྒྱ་མི་རྣམས་བོད་ཀི་ལེགས་བཅོས་ལས་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཉམ་ལས་

བྱེད་མཁན་དུ་མཐོང་བ་ནི་ཁོ་པ་ཅག་དམར་ཤོག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་མི་

ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པར་ཁེར་རྐྱང་དུ་ལུས་པའི་བོད་

དང་བསྡུར་ན་རྒྱ་ནག་ནི་དེང་རབས་སུ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་བའི་སྟབས་ཀིས་རེད་ལ། རང་ཅག་ལ་

དགོས་ཤིང་མཁོ་བ་ཡང་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་རིགས་ཀི་སེ་ཁག་ཏུ་ཚན་རིག་གི་བྱེད་ཐབས་གསར་

པ་འདྲ་མིན་ཁ་སྣོན་ལག་བསྟར་དང་། འཇིག་རེན་མི་ཆོས་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་བའི་ཤེས་ཡོན་

ལམ་སྲོལ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀིས་སོབ་ཚན་རྣམས་དེང་རབས་ཀི་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་འཚོ་བའི་གནས་

ཚད་མཐོར་འདེགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཆོས་ཀི་སོབ་གསོ་ཁོ་ནར་དམིགས་པའི་དགོན་པའི་ཤེས་

ཡོན་ནི་དར་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཟིན་པས་དེ་ནི་ཁ་རར་གཏུགས་པའི་གནད་དོན་མིན། དེར་བརེན། 

ངའི་སེམས་སུ་རྒྱ་མིས་བོད་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་ཐུབ་སམ་པའི་སྣང་བ་བྱུང་ལ། མའོ་ཙེ་ཏུང་

གིས་ཀང་དབུལ་པོར་རོགས་རམ་དང་བོད་མི་དམངས་རེས་ལུས་ཀི་གནས་སྟངས་ལས་ཐར་

བར་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་ངས་ཁོང་ད་དུང་ཡང་རླབས་ཆེན་གི་མི་སྣ་ཞིག་

ཏུ་མཐོང་ཞིང་། ཁོང་གི་དྲིལ་བསྒགས་ལ་ཡང་ཡིད་ཆེས་བྱས། 

ཡང་ངའི་སེམས་སུ། རྒྱ་མི་རྣམས་བོད་དུ་འབྱོར་བ་ནི་བོད་རིགས་ལ་མཚོན་ན་གནས་

སྟངས་ཆེས་གསར་པ་ཞིག་རེད། བོད་རྒྱ་གཉིས་རིགས་རུས་དང་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་

སོགས་ཕོགས་གང་ནས་བསམས་ཀང་ཐ་དད་ཅིང་ཕན་ཚུན་ལ་རྒྱུས་མངའ་མེད་པའི་མི་རིགས་

གཉིས་ཡིན། ཕོགས་གཉིས་ཀར་ཕན་ཚུན་ལ་རྒྱུས་ལོན་དང་གོ་བརྡ་སྤོད་པའི་ཐབས་ལམ་མེད། 

མང་པོ་ཞིག་གིས་འབེལ་བ་བྱེད་འདོད་ཙམ་ཡང་མི་བྱེད། སྐབས་དེར་བོད་དུ་སོད་པའི་རྒྱ་དཔོན་

ཚོས་བོད་སྐད་ཚིག་གཅིག་ཀང་མི་ཤེས་ལ། རྒྱ་སྐད་ཤེས་པའི་བོད་པ་ཡང་ངེད་ཚང་གི་མག་པ་

སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་སོགས་དཔོན་རིགས་གཞོན་གྲས་ཆེས་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་མེད། 

རྒྱ་མིས་ཨ་མདོ་དང་ཁམས་ཁུལ་ནས་སྐད་སྒྱུར་བ་རེ་གཉིས་ཁིད་ཡོད་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཉུང་། དེར་

བརེན། ངས་རང་ཉིད་ཀིས་རྒྱ་སྐད་ཤེས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་

ཀི་བར་དུ་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་དཔོན་རིགས་ཕན་ཚུན་བར་གི་འབེལ་ལམ་དང་གོ་རོགས་ཡར་

རྒྱས་སུ་གཏོང་བར་རམ་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་སམ་པའི་བསམ་བོ་འཁོར། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

198

ང་ལྷ་སར་འབྱོར་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་འཕད་ཐོག་མ་ཞུ་སྐབས་ཉིན་གང་

བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ་བཞུགས། བཀའ་མོལ་དབུ་བཙུགས་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་བོད་ལ་

བཅོས་སྒྱུར་ཇི་ལྟར་བྱེད་མིན་ཐད་གེང་སོང་གནང་བར་དགའ་སྣང་མི་ཟད་པ་བྱུང་། དེ་ཡང་རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེས་དེ་མ་ཐག་ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཐུགས་མོས་གནང་བར་མ་ཟད། བཅོས་བསྒྱུར་

གི་འཆར་གཞི་དེ་དག་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོར་ཞུས་ཏེ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་

ཡང་སྩལ། ང་དེ་སྔོན་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་སྐབས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་བཅུ་ཙམ་ལས་མ་སོན་

པའི་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་དུས་དགུང་གྲངས་བཅུ་བདུན་དུ་ཕེབས་ཤིང་ཆོས་

སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀི་མཛད་འགན་ཡོངས་སུ་བཞེས་པའི་ན་གཞོན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཁོང་

ཐུགས་རིག་བཀྲ་ཞིང་ཀུན་ལ་སྤོ་ཤུགས་དང་མཁྱེན་འདོད་ཆེ་བ། ཆོས་ཕོགས་ཀི་གསན་གཉེར་

རྣམས་གཟབ་ནན་དང་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོས་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་གསལ། ངས་ཁོང་

ལ་བཅངས་པ་ནི་དད་གུས་དང་བརེ་བ་གཉིས་འདྲེས་ཤིག་ཡིན། དེ་ཡང་ཁོང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དད་གུས་ཡོད་ཅིང་རང་ཉིད་ཀི་གཅུང་པོ་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་བརེ་བ་ཤིན་

ཏུ་ཆེ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ངེད་གཉིས་ཀིས་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་གཅུང་པོ་བོ་བཟང་

བསམ་གཏན་ཡང་ལྷན་དུ་ཡོད། ཁོང་ནི་སྔར་གི་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་དང་མཚུངས་པར་

ཐུགས་གཤིས་འཇམ་ཞིང་སྤོ་སྣང་ལན་ལ། ཁེངས་དྲེགས་ཀི་གཤིས་ཀ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་པ་

ཞིག་ཡིན། སྐབས་དེར་ཁོང་དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་ཙམ་ལས་སོན་མེད་ཀང་། དགུང་ལོའི་བབ་དང་

མི་འཚམ་པའི་སྤི་ཁྱབ་མཁན་པོའི་མཚན་གནས་བཞེས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སེར་གི་ཕག་

རས་ལ་དོ་དམ་དང་གཞུང་ཞབས་སེར་མོ་བ་རྣམས་ཀི་མགོ་འདོམས་གནང་བཞིན་ཡོད། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ངའི་སྤུན་མཆེད་ཡིན་ཡང།   དུས་དེ་ནས་བཟུང་ངེད་གཉིས་ཀི་

འབེལ་བའི་གནས་བབ་གཏན་དུ་འགྱུར་ཏེ་ངེད་གཉིས་སེར་དང་ངེད་ཚང་གི་གནད་དོན་ཐོག་

གེང་སོང་གཏན་ནས་མ་གནང་། སྐབས་རེར་ཡུམ་ཆེན་དང་ངེད་སྤུན་མཆེད་རྣམས་དགོང་

མོའི་གསོལ་ཚིགས་ཐོག་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་འཛོམས་ཀང་། ངེད་ཡབ་གཞིས་ཚང་

གི་གནད་དོན་མ་གེང་བར་བོད་ཀི་དཀའ་གནད་ཁོ་ནའི་ཐོག་བགྲོ་གེང་གནང། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེས་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོ་བོད་མི་རིགས་ཀི་བདེ་དོན་ཐོག་བསྒིལ་བ་ལས་ཁོང་ལ་སྐུ་སེར་གི་འཚོ་

བ་ཞེས་ཟུར་དུ་བཅད་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད། ཁོང་ནི་ཆོས་ཀི་ཉམས་བཞེས་ལ་བརེན་ནས་



ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།  རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་འབྱོར་བ།
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ཐུགས་རྒྱུད་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་དང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་བག་ཡོད་ཚུལ་ལན་གི་རྣམ་ཐར་བདག་

གིར་བཞེས་པ་ཞིག་ཡིན། ད་ལ་ཐུག་གི་བར་གི་སྐུ་ཚེ་ལ་བསམས་ན། ཁོང་ལ་ཐུགས་ཐག་ཉེ་བ་

མང་པོ་ཞིག་ཕི་མའི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ཟིན། ཡུམ་ཆེན་སྐུ་གཤེགས་སྐབས་ཐུགས་སྨོན་གནད་

དུ་སྨིན་པ་ཞིག་གནང་ཡོད་པར་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མེད་ལ། ཐུགས་ཐག་ཉེ་ཤོས་ཀི་སྲི་ཞུ་བ་དང་སྐུ་

འཁོར་དུ་མ་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་སྐུ་གཤེགས་པར་ཡང་ཐུགས་ཚོར་དྲག་པོ་རེ་བྱུང་

ཡོད་པར་གདོན་མི་ཟ། འོན་ཀང་། ཁོང་ནི་སོ་གསུམ་གི་མཛད་སྤོད་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྟངས་

འཛིན་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཐུགས་ཚོར་དྲག་པོ་ཕིར་མངོན་པའི་རྣམ་

པ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་བཞེས། ངས་རང་ཉིད་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཁིད་འོག་ཧུར་བརོན་དང་

ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཞུ་བའི་བོད་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཏུ་བསམས་ཡོད་ལ། ངའི་ལས་འགན་ནི་

ཁོང་གི་བཀའ་གསུང་དང་ལེན་གིས་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་གི་བཞེད་དོན་ནི་རང་སྟེང་དུ་

བབས་པའི་བཟློག་མེད་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་ཡིན།  

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་སྟོན་ལྟར། ངས་སྲིད་ཚབ་ཀླུ་ཁང་བ་དང་སྲིད་ཚབ་བ་མ་

བོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ནས་མགོ་བརམས་ཏེ་བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་གཙོ་བོ་ཚོའི་མདུན་དུ་

བཅར་ཏེ་བོད་ལ་ལེགས་བཅོས་གནང་དགོས་ཚུལ་ཞུས། སྲིད་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ནས་གུས་ཚུལ་

གིས་ངའི་སྐད་ཆར་གསན་འཇོག་གནང་ཡང་ལེགས་བཅོས་ལ་མོས་མཐུན་མ་གནང་། ཁོང་

རྣམ་གཉིས་ཀིས་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀིས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བརྒྱུད་སྤོད་བྱ་རྒྱུའི་ས་ཆ་རྣམས་

གཞན་ལ་སྤད་ན་བུ་ཕྲུག་ཚོས་ཅི་ཞིག་བསམ་ཡོང་། ཁྱེད་ཀི་བུ་ཕྲུག་ཚོར་ཡང་ཁོང་ཚོ་རང་ཉིད་

ལ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ས་ཞིག་དང་དེ་དག་གི་མི་ཐོག་ཕི་མ་རྣམས་ལ་བརྒྱུད་སྤོད་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་དགོས་པ་

ངེས་གཏན་རེད་ཅེས་གསུངས། དེ་ལྟར་སྲིད་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ནས་དམར་ཤོག་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་

ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་རྒྱ་མིས་བོད་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་མི་བྱེད་པའི་ཡིད་

ཆེས་གནང་། སྲིད་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ནི་དཔོན་ས་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ཚང་དགོས་པའི་དྲང་པོ་

དྲང་བཞག་དང་ངོ་ལོག་མེད། དོན་དམ་པའི་རྒྱལ་ཞེན་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། དེར་བརེན། ཁོང་གཉིས་

ཀིས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ངོ་རྒོལ་གནང་བར་མ་ཟད། བོད་

ལོངས་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་སྟེང་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་མོས་མཐུན་ཡིག་འཇོག་གནང་

ཟིན་པའི་རེས་སུའང་ངོ་རྒོལ་བསྟུད་མར་གནང་། དེ་ནས་ཀང་། རྒྱ་མི་ལ་བདེན་གཏམ་ཐད་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཀར་བརོད་ཅིང་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ལོག་ཟླར་ལངས་ཏེ་རྒྱ་ཡི་བཙན་བཀའ་ཡང་ཡང་སྣང་

མེད་དུ་བསྐྱུར། དེ་ལྟ་ནའང་། བོད་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་གི་ཁོར་ཡུག་ནས་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ་ཐོབ་

ཅིང་རིང་ཞེན་བཟློག་མ་ཐུབ་པས་བཅོས་བསྒྱུར་ཆེན་པོའི་རིགས་གང་དང་ཅི་ལ་ཡང་ངོ་རྒོལ་

གནང་། སྐབས་དེར་སྲིད་ཚབ་ཀླུ་ཁང་བ་དབུ་སྐྲ་དཀར་ཞིང་སྐུ་ལུས་རིད་པ་དང་ཨོག་ཚོམ་

དཀར་པོ་ཐར་ཐོར་དུ་དཔངས་པའི་རྒས་འཁོགས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཁོང་གིས་བོ་ཐག་ཆེན་པོ་ཞིག་

གཙང་བཅད་གནང་ཡོད་ཀང་བོད་ལ་ལེགས་བཅོས་གནང་རྒྱུ་དེ་མ་རེད། དེ་ལྟར་སྲིད་ཚབ་རྣམ་

གཉིས་ནས་ངས་བསམས་པའི་ལེགས་བཅོས་ཀི་འཆར་གཞི་དེར་ཞལ་བཞེས་གནང་རྒྱུའི་རྣམ་

པ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་མངོན། 

རྒྱུ་མཚན་བགྲངས་ཏེ་གོ་བསྐོན་མ་ཞུས་ཚེ་དགོན་པའི་སེར་མོ་བ་དང་སྐྱ་བོ་སྐུ་དྲག་

རྣམས་ཀིས་ལེགས་བཅོས་སྤི་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཞིས་ཀའི་ས་ཞིང་བགོ་འགྲེམ་དང་འབེལ་

བའི་བཅོས་བསྒྱུར་གི་རིགས་གང་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པ་ངས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཤེས། དེར་

བརེན། ངས་ཐོག་མར་ས་ཆའི་གུན་གསབ་ཏུ་ཕག་དངུལ་ཕུལ་ནས་ཁས་ལེན་དུ་འཇུག་དགོས་

བསམས་ཀང་། རྒྱ་མི་བོད་དུ་འབྱོར་བ་ནས་བཟུང་སྐུ་དྲག་དང་གཞུང་ཞབས་ཚོའི་འཚོ་བའི་

གནས་བབ་ཧ་ཅང་ཇེ་ལེགས་སུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས་དེ་ཡང་ཞལ་བཞེས་མི་གནང་། སྐབས་

དེར། རྒྱ་མིས་བོད་ཀི་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་རྣམས་ལ་ལག་འབེལ་བྱེད་ཞོར་གསར་འཛུགས་བྱེད་

བཞིན་པའི་ཚོགས་སེ་ཁག་ཏུ་ལས་གནས་སྤད་དེ་འགུག་ཐབས་བྱེད་ཀིན་ཡོད། རྒྱ་མིས་ག་

ཕོགས་སྤོད་སའི་ཐོ་གཞུང་དུ་མཚན་འཁོད་པ་ཡང་བོད་ཀི་སྐུ་དྲག་དང་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་

ཀི་བརྒྱ་ཆའི་ ༥༠ ནས་ ༨༠ བར་ཟིན་ཡོད། ངའི་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་ཡང་གསར་འཛུགས་

བྱས་མ་ཐག་པའི་བོད་ཀི་བུད་མེད་སྒིག་འཛུགས་ཀི་གཙོ་འཛིན་དུ་བསྐོས་ཤིང་། ག་ཕོགས་ལ་

རོགས་དངུལ་ཞེས་བཏགས་ཏེ་ཟླ་རེར་དངུལ་སོར་བདུན་བརྒྱ་རེ་སྤད་ཡོད་ལ།104 ཚེ་རིང་སྒོལ་

104  གྲ་མ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གིས་<<མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྲོང་པོར་བཤད་པ་སྒྱུ་མའི་རོལ་རེད་>>ཅེས་པའི་ཤོག་

ངོས་ ༡༧༤ ན། སྐུ་ངོ་ཟུར་ཁང་གིས་རྒྱ་མིའི་ལག་ནས་ཟླ་རེར་དངུལ་སོར་སྟོང་ཕག་རེ་བཞེས་ཚུལ་གསལ་བ་

དང་། སྟག་ཕུན་གི་<<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་༢༤༢ ན། “ཁྱེད་གཉིས་ལ་

རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀིན་ཡོད། དགོས་མཁོ་གང་ཡོད་ང་ལ་ཐད་ཀར་ཤོད་རོགས། ཁྱེད་ཀིས་ཤེས་གསལ་ལྟར་ང་

ཕོད་ལ་ཁང་པ་གསར་པ་ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཁྱེད་གཉིས་ལ་རྒྱག་གི་ཡིན།”ཞེས་གསལ་བ་

ལྟར་ན། རྒྱ་མིས་ང་ཕོད་ལ་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱས་ཤིང་། སྟག་ཕུན་སྟེང་ཞལ་གཉིས་ལ་ཡང་དེ་ལུགས་བྱས་



ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།  རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་འབྱོར་བ།
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མའི་སྐུ་ཟླ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀང་དེ་མཚུངས་རེད།

རྒྱ་མི་བོད་དུ་འབྱོར་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ལྷ་སའི་མི་འབོར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཆེ་

རུ་གྱུར། དེ་ཡང་རྒྱ་མིས་གོ་བུར་དུ་དམར་དམག་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཡས་མས་ཤིག་ར་དྲེལ་དང་

བཅས་ཏེ་ལྷ་སའི་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་འགྲེམ་འཇོག་བྱས། དམག་མི་དེ་དག་དང་ར་དྲེལ་ཀུན་ལ་

སོད་གནས་དང་བཟའ་བཏུང་མང་པོ་སྤོད་དགོས། དེ་དག་གི་བཟའ་ཆས་དང་མེ་ཤིང་སོགས་

ཀང་རྒྱ་ནག་ནས་ཁྱེར་ཡོང་མི་ཐུབ། དེར་བརེན། སོད་གནས་སོགས་མཁོ་དངོས་ཡོད་ཚད་ས་

གནས་ཀི་ཐོན་ཁུངས་ནས་མ་བྱུང་བ་གཅིག་ཀང་མེད། དེ་ལ་བརེན་ནས་དངུལ་བཟོ་བའི་གོ་

སྐབས་བྱུང་སྟེ་གཡུ་ཐོག་དང་ས་འདུ་ཚང་ལྟ་བུའི་ལྷ་སའི་སྐུ་དྲག་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་དམག་གི་མཐོ་

རིམ་མི་སྣར་སོད་ཁང་གཡར་ནས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཁང་ག་བངས། འབྲུ་རིགས་གསོག་

ཉར་བྱས་ཡོད་པའི་གཞིས་ཀ་དག་གིས་རང་རང་གི་འབྲུ་མཛོད་སོ་ཕེ་ནས་འབྲུ་ལྷག་བཙོང་

སྟེ་ཁེ་འབབ་བསྒྲུབས། ཁེ་ལས་ལ་འཇོན་པ་རྣམས་ཀིས་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ཚོང་ལས་གཉེར་ཏེ་

གྲངས་འབོར་འཕེལ་བཞིན་པའི་རྒྱ་མི་ལ་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱས། ཉོ་ཚོང་གི་ལས་ལ་བེལ་

བ་རྣམས་ཀིས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གིས་ཕི་དངོས་ནང་འདྲེན་བྱས་ནས་རྒྱ་མིའི་ས་ནས་ཚོང་ཁེ་ཆེན་

པོ་ཐོབ། དེ་ལྟར་རྒྱ་མི་བོད་དུ་འབྱོར་བ་དེས་བོད་ཀི་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་མང་པོར་དཔལ་འབྱོར་གི་

གནས་བབ་མཐོ་རུ་གཏོང་བའི་གོ་སྐབས་གསར་པ་བསྐྲུན།

དེ་ལྟ་ནའང་། ལྷ་སའི་མི་སེར་དཀྱུས་མ་རྣམས་སྔར་བཞིན་དཀའ་སྡུག་གི་གནས་

ལས་ཐར་མ་ཐུབ། གྲངས་འབོར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རྒྱ་དམག་དང་དེ་དག་གི་ར་དྲེལ་གིས་བོད་ས་

གནས་ཀི་དཔལ་འབྱོར་ལ་ཡ་ང་བའི་དཀའ་ངལ་སྤད། རྒྱ་མི་མ་ཡོང་གོང་གི་ལྷ་སའི་མི་འབོར་

ནི་ཆིག་ཁི་ལྔ་སྟོང་ནས་ཉིས་ཁི་ལྔ་སྟོང་གི་བར་ཡིན་པར་བཤད། ལོ་སར་དང་སྨོན་ལམ་སོགས་

དུས་ཆེན་གི་སྐབས་སུ་བོད་ཡུལ་གང་ས་ནས་མི་མང་པོ་འཛོམས་ཏེ་མི་གྲངས་ཉིས་ཁི་ལྔ་སྟོང་

འཛོམས་པའི་སྐབས་བྱུང་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དེ་ལྟ་བུའི་ཕི་དམག་མང་པོས་བོད་

ས་བཟུང་ནས་བསད་པ་བྱུང་མེད། ཡང་ཧ་ཟི་བྷན་ཌིའི་ཆེད་བསྐྱོད་དཔུང་སེ་བོད་དུ་འབྱོར་བའི་

སྐབས་ཀང་དམག་མི་བཞི་སྟོང་ཙམ་ལས་མེད་ལ། བོད་དུ་ཡོང་བ་ཡང་ཚོང་ལས་ལ་དམིགས་

ཏེ་བོ་འགུག་ཐབས་བྱས་པ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་བསྔོགས་ན་ཐོན་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་མང་། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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པ་ལས་དམག་དོན་དབང་སྒྱུར་གི་སད་མིན་པས་བོད་དུ་གཏན་སོད་བྱས་མེད། ལོ་རྒྱུས་ཀི་

ངོས་ནས་བཤད་ན། སྔར་རྒྱ་མིས་བོད་སར་རྐང་རེས་ཙམ་ཞིག་འཇོག་ཐུབ་པ་ལས་གཞན་གང་

ཡང་བྱུང་མེད། མན་ཇུའི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཨམ་བན་དུ་མ་དང་དམག་མི་ཉིས་སྟོང་ཙམ་ལྷ་སར་

བཏང་ཡང་བོད་ཀིས་དེ་མ་ཐག་ཕིར་འབུད་བྱས་ཡོད། དེ་དག་གིས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་

པའི་ཐབས་མ་བསྟེན་པའམ་གང་ལྟར་ཡང་བོད་ས་གཏན་ནས་བཟུང་མེད། 

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གིས་སྔར་མ་བྱུང་བའི་རྒྱ་མིའི་དགོས་མཁོ་དེ་ལྟ་བུ་རྣམས་སྒྲུབ་མ་

ཐུབ་པས་དངོས་པོའི་ཡུལ་ཐང་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་འཕར་ཏེ་ཟས་གོང་བརྒྱ་ཆའི་ ༢༠༠ ནས་ 

༣༠༠ བར་གོ་བུར་དུ་འཕར། དེ་ལྟར་བཙོང་ཡང་ད་དུང་བཟའ་ཆས་ཀིས་མ་འདང་བའི་དཀའ་

ངལ་མུ་མཐུད་ནས་བྱུང་། ཟས་གོང་འཕར་བ་དེ་མི་དམངས་དཀྱུས་མ་རྣམས་ཀི་ཐེག་དཀའ་

བའི་དཀའ་ངལ་དུ་གྱུར་ཏེ་མང་པོ་ཞིག་ལ་འདང་ངེས་ཀི་བཟའ་ཆས་མེད་པར་གྱུར། དེ་ལྟར་མི་

དམངས་ཀི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བར་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་བསྟུད་མར་བྱུང་བའི་དབང་གིས་མི་རྣམས་

མ་སྐྱིད་ཅིང་འཇིགས་སྐྲག་གིས་འཚོ་དགོས་བྱུང་། གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་དངོས་པོའི་

རིན་གོང་གོ་བུར་དུ་འཕར་རྒྱུ་སྨོས་མེད་ཡིན་པས། ཡུལ་ཐང་འཕར་བ་དང་དངོས་ཟོག་ཇེ་དཀོན་

དུ་སོང་བའི་ལན་པ་ངོ་མ་དེ་རྒྱ་དམག་དཀྱུས་མའི་ཐོག་འགེལ་མི་རུང་། 

ལར་ནས་བོད་ཀི་དཔལ་འབྱོར་ལས་རིགས་དེ་དེང་རབས་ཀི་རྣམ་པར་ཁ་ཐག་རིང་

ནའང་། རང་ལ་གང་ཡོད་རྣམས་ཐབས་མཁས་ཀིས་སྤད་དེ་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་མེད། འོན་

ཀང་། རྒྱ་དམག་རྣམས་འབྱོར་བ་ནས་མུ་གེ་བྱུང་བ་ལྟ་བུའི་བཀྲེས་སྐོམ་གི་གནས་སུ་ལྷུང་བར་

བརེན་རྒྱ་མི་བོད་དུ་སོད་པ་ལ་ཞེ་འཁོན་ཟབ་མོ་བཟུང་། 

ལྷ་སའི་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་ནས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་དུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་སྐབས་

དེར། ཡུལ་མི་རྣམས་ཡི་མ་རངས་པར་“མི་དམངས་ཚོགས་པ་”105ཞེས་པ་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་

105  རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀོད་སྒིག་འོག་“ངལ་རོལ་བཅོས་སྒྱུར་བ་”ཟེར་བའི་རྒྱ་རིགས་ཕོན་ཆེ་བསྟུད་མར་

འབྱོར་ཏེ་ལྷ་ས་མཐིལ་སོགས་སུ་མི་འབོར་གོ་བུར་དུ་འཕར་བས་བཟའ་བཅའ་མཁོ་དངོས་མི་འདང་བ་སོགས་

དཀའ་ངལ་ཅི་ཆེ་བྱུང། སྐབས་དེར། “རྒྱ་དམར་གིས་བོད་མི་མང་གི་འཚོ་བའི་ཐོག་ཆེད་བཟོ་བྱས་པའི་དཀའ་

སྡུག་དེ་རིགས་ལ་འཕལ་སེལ་ཡོང་ཐབས་ཀི་རེ་འདུན་བྱས་ནས་རང་རེའི་མི་མང་ལ་ཤ་ཚ་དང། གཅེས་

པའི་སྲོག་འདོར་ནུས་པའི་རྒྱལ་ཞེན་མི་སྣ་སེར་སྨད་ཕག་ཟུར་དམ་ཆོས་བསོད་ནམས་ནས་དང་བངས་དབུ་



ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།  རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་འབྱོར་བ།
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ལྷན་དུ་རྒྱ་དམག་རྣམས་ལྷ་ས་ནས་ཕིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་པའི་སན་ཞུ་བིས་ཤིང་མིང་རགས་

བཀོད། “བོད་ཀི་བདག་པོ་བོད་མི་ཡིན། རྒྱ་མི་བོད་ནས་ཕིར་རྒྱུགས་ཤིག །རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

སྐུ་ཚེ་བརན་པར་ཤོག་”ཅེས་པའི་སྦར་ཡིག་བིས་ཏེ་ཚོང་ཁང་དང་ཇ་ཁང་གི་རིག་ངོས་སུ་སྦར། 

བོད་རིགས་འགའ་ཞིག་ཁོམ་གཞུང་དུ་ཐོན་ཏེ་སྐད་འབོད་ཀང་གནང་མགོ་བཙུགས། 

གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ལ་ལྷ་སོད་རྒྱ་དཔོན་ཚོས་ཁོང་ཁོའི་རྣམ་འགྱུར་དྲག་

པོ་བསྟན། དེ་དག་ལས་གཙོ་བོ་ནི་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་སྐུ་ཚབ་ལྷ་སོད་དམག་དཔོན་མཐོ་ཤོས་ཀྲང་

ཅིན་ཝུའུ་རེད། དམག་སྤི་ཀྲང་དང་ངེད་གཉིས་ཐོག་མར་ཐུག་པའི་སྐབས་རྣམས་སུ་ཞི་འཇམ་སྤོ་

སྣང་ལྟ་བུ་བྱུང་། སྐབས་དེར། རྒྱལ་ཞེན་ཅན་གི་རྒྱ་རིགས་སོབ་མ་མང་པོ་ཕི་རྒྱལ་དུ་མ་བསད་

པར་གསར་དུ་བཙུགས་པའི་དམར་ཤོག་གཞུང་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བར་ཕིར་ལོག་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་པ་དང་ང་ཡང་ཨ་རི་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་ལོག་བྱས་མ་ཐག་ཡིན་པས། དམག་སྤི་

ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་དང་ཁོའི་ལས་རོགས་ཀྲང་གོ་ཧྭ། ཐན་ཀོན་སན་(Tan Guansan)བཅས་ཀིས་

ང་ཡང་རྒྱ་རིགས་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་དམར་ཤོག་ལ་དགའ་བའི་གཡོན་ཕོགས་པ་ཞིག་

ཏུ་བསམས་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་ལྟར་ཁོ་པ་ཅག་གིས་ང་འགུག་ཐབས་བྱས་ཏེ། གྲོང་སེའི་ས་ཞིང་

བསྒྱུར་བཅོས་དང་འབེལ་བའི་ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཅང་མི་སྨྲ་བར་མགོ་བོ་ལོག་ལོག་བྱེད་ཞོར་

བཟོད་སེམས་ཆེན་པོས་ཉན། སྐབས་དེར་ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་ཡིས་གནོན་མི་ཐུབ་པའི་སེམས་ཁལ་

བྱ་ཡུལ་ནི་བསྒྱུར་བཅོས་ཀི་བྱ་བ་མ་ཡིན་པར་ལྷ་སའི་ཁོམ་གཞུང་དུ་འབྱུང་བཞིན་པའི་སྐད་

འབོད་ཁོམ་སྐོར་རེད། དེ་ལ་ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་ཡིས་ཨ་རི་དང་གོ་མིན་ཏང་ངམ། ཡང་ན་རྒྱལ་གར་

བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཚོས་བཀོད་སྒིག་བྱས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་

ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་བྱས། ཁོ་པས་སྐད་ཅོར་རྒྱག་སྐབས་ངས་ཁུ་སིམ་མེར་ཉན་ཏེ་བསད། 

བོད་མིས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་གེན་ལོག་བྱས་པར་རྒྱ་མིས་བོད་མི་ངོ་རྒོལ་བའི་དགོས་

འདུན་ལྟར་རྒྱ་དམག་ཕིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བོ་འཚབ་ཆེན་པོས་དམག་སྣོན་བཏང་སྟེ་སྤི་ལོ་ 

1952 ལོའི་མགོ་སྟོད་ལ་རྒྱ་དམག་བརྒྱད་སྟོང་ཙམ་ལྷ་སར་འབྱོར། དེ་ནི་ང་ལྷ་སར་འབྱོར་ནས་

ཁིད་འགན་བཞེས་གནང་སྟེ། ཆུ་འབྲུག་ལྷ་ས་མི་མང་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་ཆེད་བཙུགས་ཀིས་བཙན་དབང་

མནར་གཅོད་ཅན་གི་དྲག་གནོན་བཙན་བཟུང་ལ་ཞི་རྒོལ་རེ་སྐུལ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་དབུ་བཙུགས་གནང་བ་

རེད།”ཅེས་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཏུ་གསལ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཡུན་རིང་མ་སོང་བའི་སྐབས་དེ་རེད། དེ་ལྟར་སྔར་གི་དམག་འབོར་ལས་རྒྱ་དམག་ལབ་གཉིས་

ཀིས་འཕར་ཏེ། དཔལ་འབྱོར་གི་དཀའ་ངལ་དང་སྲང་ལམ་དུ་རྒྱུ་བའི་རྒྱ་མིའི་གྲངས་འབོར་

གཉིས་ཀ་སྔར་ལས་ཆེ་བར་གྱུར། གནས་སྟངས་དེའི་སྟབས་ཀིས་ས་གནས་བོད་མིའི་སེམས་

སུ་ཁོང་ཁོ་སྣོན་མ་སྐྱེས་ཤིང་ཁོམ་གཞུང་གི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའི་མགོ་བཙུགས། ལྷ་

སའི་མི་དམངས་ཀིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གྱུར་པ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔོན་

རྣམས་ལ་སྔར་ལྷག་བོ་འཚབ་སྐྱེས་ཏེ་ལྷ་སའི་མི་དམངས་ཚོགས་པ་ལ་“ལོག་སྤོད་གེན་ལོག་

ཚོགས་པ་”ཞེས་མིང་ངན་བཏགས། དེ་དང་ལྷན་དུ་ངོ་རྒོལ་ཁོམ་སྐོར་དང་རེ་འབོད་སན་ཞུ་དེར་

ངན་སྐུལ་བྱེད་མཁན་ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་ཡིན་པ་དང་། བོད་པར་དེ་ལྟ་བུ་བཀོད་སྒིག་གི་ནུས་པ་

མེད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀང་བྱས་ཡོད་པ་འདྲ། ངོ་རྒོལ་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་ཡོང་སད་རྒྱ་མིས་

དམག་ཤུགས་བེད་སྤོད་ཀིས་ངོ་རྒོལ་བའི་ཁོད་དུ་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་

པའི་མགོ་བཙུགས་ཤིང་། ཁོམ་གཞུང་གི་གཞོགས་གཡས་གཡོན་དུ་གཟེར་མ་ར་མགོ་ཅན་གི་

ལགས་སྐུད་འཐེན་ཏེ་ནུས་ཤུགས་ཅན་གི་སྦག་སྦག་མེ་མདའ་ཐོགས་པའི་དྲག་དམག་རྣམས་

སྲང་བར་དུ་བཀྲམ། 

ངས་ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་དང་ཁོའི་གཤམ་འོག་གི་དམག་དཔོན་རྣམས་ལ། ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐད་

ནས་བཤད་ན། བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ལ། ཞི་མཐུན་ངང་གནས་ཏེ་མི་ལོ་

སྟོང་ཕག་ཕིན་ཡོད། ང་ཚོས་སུ་ཞིག་ཕི་མི་ཡིན་ན་དེ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་ལས་རྒྱ་མི་ཡིན་པའི་

ཐད་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀིན་མེད། ཨ་རི་བ་དང་རྒྱ་གར་བ། དབྱིན་ཇི་བཅས་ལ་ང་ཚོས་ཀང་

ཁྱེད་ཅག་གི་བསམ་ཚུལ་དང་གཅིག་མཚུངས་བཟུང་ཡོད་ཅེས་རྒྱུ་མཚན་བགྲངས་ཏེ།  གང་

ནུས་ཀིས་བོད་རིགས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཕི་རྒྱལ་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་བྱ་འགུལ་

སེལ་མཁན་མིན་ཚུལ་འགྲེལ་བརོད་བྱས། དེ་ནས་ཀང་། བོད་རིགས་རྣམས་ལ་རང་གི་སྤུན་ལྟ་

བུའི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་སྟེ་བཟོད་སོམ་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་དང་འབེལ། ལས་དོན་གང་ཞིག་

འགྲུབ་དགོས་ཀང་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་བསྟེན་དགོས་པ་ལས་དྲག་སྤོད་སེལ་ན་བོད་རྒྱའི་བར་གི་

མཐུན་ལམ་ར་བརླགས་སུ་འགྲོ་ངེས་ཡིན། དེ་ལྟར་གྱུར་ན་མཛའ་འབེལ་བཟང་པོ་དེ་སར་གསོ་

བྱེད་དཀའ་ཞེས་གོ་བསྐོན་ཡང་བྱས། 

དེ་ནས་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔོན་ཚོས་གོ་བུར་དུ་བོད་རིགས་ངོ་རྒོལ་བ་རྣམས་བཞག་



ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།  རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་འབྱོར་བ།
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ནས་སྲིད་ཚབ་ཀླུ་ཁང་པ་དང་བོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ཨ་རིའི་གསང་ལས་པ་རེད་ཅེས་ཉེས་

འཛུགས་བྱས་ཏེ་འཐབ་རྒོལ་གི་དམིགས་འབེན་བསྒྱུར། སྲིད་ཚབ་གཉིས་གཏོར་རྒོལ་གཏོང་

སའི་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་། ཉེས་འཛུགས་དེ་ནི་ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་དང་བཀའ་བོན་ཟུར་ཁང་

གཉིས་ཐུག་འཕད་བྱས་པ་ཞིག་ལས་བྱུང་བ་རེད། ཟུར་ཁང་སྔ་ཙམ་ཞིག་ནས་གནས་ཚུལ་སྐྱེལ་

མཁན་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ་རྒྱ་མི་ལ་ངོ་དགའ་སྤེལ་ལད་འཁབ་ནས་རང་ཉིད་བེད་སྤོད་བྱེད་དུ་བཅུག་

ཡོད། དེ་ཡང་ཟུར་ཁང་གིས་ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་ལ་བོད་མི་དམངས་དང་མི་དམངས་ཚོགས་པ་ལ་

འཚིག་པ་ཟོས་ནས་ཆོ་ཅི་ཡོད། “ཁྱེད་ཀིས་གོག་བརན་འཁབ་སྟོན་པ་ལ་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་དམ། 

ཡང་ན། འཁབ་འཁིད་པ་ལ་སྐྱོན་བརོད་བྱེད། གོག་བརན་འཁབ་སྟོན་པ་ལ་ཁོང་ཁོ་ཟ་དགོས་

དོན་ཅི་ཡོད། གོག་བརན་འཁབ་འཁིད་པ་སུ་ཡིན་ཤེས་དགོས་པ་རེད་”ཅེས་ཁོམ་སྲང་གི་ངོ་

རྒོལ་སྐད་འབོད་དང་གོག་བརན་འཁབ་སྟོན་གཉིས་དཔེ་དོན་དུ་སྦར་ཏེ། སྲིད་ཚབ་ཀླུ་ཁང་བ་

དང་སྲིད་ཚབ་བ་མ་བོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་བོད་མིའི་ངོ་རྒོལ་ཁོམ་སྐོར་གི་ཕོགས་སྟོན་སྣེ་

འཁིད་གནང་མཁན་ཡིན་པའི་ཉེས་འཛུགས་གནང་།106 ཟུར་ཁང་ལྟར་ན། ངོ་རྒོལ་ཁོམ་སྐོར་གི་

ལོག་ཇུས་འདིང་མཁན་དེ་སྲིད་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ཡིན་པ་རེད། 

ངས་ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་ལ་སྲིད་ཚབ་གཉིས་ལས་སུ་ཞིག་ཀང་ཨ་རིར་ཕེབས་མྱོང་མེད། ཐ་

ན་ཨ་རི་ཟེར་བ་ཞིག་འཇིག་རེན་འདིའི་གང་དུ་ཡོད་མེད་དམ་བོད་ཀི་ཕོགས་གང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་

མེད་ཙམ་ཡང་མི་མཁྱེན་པས། སྲིད་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ཨ་རིའི་གསང་ལས་པ་དང་ངོ་རྒོལ་ཁོམ་

106  བར་ཞི་ངག་དབང་བསྟན་སྐྱོང་གི་<<མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་བྱུང་བདེན་པའི་རང་སྒ་>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༢༢༦ ན། “ཟུར་ཁང་དང་རྒྱུགས་ཁྱི་ཁག་གཅིག་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ་བརེན་ནས་”ཞེས་དང་ཡང་“ཟུར་

ཁང་གིས་ཀང་མི་མང་མགོ་བསྐོར་ནང་ཁུལ་འཁྲུལ་གཞི་འདྲ་མིན་བཟོས་ཏེ།”ཞེས་སོགས་གཡོ་འཕྲུལ་ཆེ་ཚུལ་

བིས་འདུག་ལ། ཤན་ཁ་བའི་<<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཞེས་པར། “ཟུར་ཁང་ས་ཆེ་མཁྱེན་

རླབས་གཡོ་མཛངས་ཆེ་བས།”ཞེས་སོགས་ཐབས་མཁས་ཀིས་སྐྱོན་འདོན་གནང་། ཡང་རྒྱུ་ཆ་བདམགས་

བསྒིགས་དེབ་ཕེང་ ༡༧ པའི་ནང་ཆབ་སེལ་ཚེ་བརན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བིས་པའི་<<ངས་ཟུར་ཁང་གི་འགག་

པ་བྱེད་སྐབས་སེར་ཟུར་ཁང་པ་དང་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ་མཐོང་ཐོས་བྱུང་

རིགས་འགའ་ཞིག་>>ཅེས་པ་ལས། “ཟུར་ཁང་ནི་འཇིག་རེན་ཚུལ་འཆོས་ཀི་སྦོར་བར་བྱང་ཆུབ་པ་ཞིག་རེད་

འདུག་”ཅེས་སོགས་བིས། དེ་བཞིན་དུ་གྲ་མ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་<<མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྲོང་པོར་བཤད་པ་སྒྱུ་མའི་

རོལ་རེད།>>སོགས་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་སེལ་བའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་བཀགས་ན་ཟུར་ཞྭ་གཉིས་ལ་སྐྱོན་

བརོད་མང་དུ་སྣང་།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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སྐོར་བྱེད་མཁན་གི་གསང་བའི་ཇུས་འགོད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྲིད་ཅེས་ནན་བཤད་དང་། ཡིད་

གཟབ་བྱེད་དགོས་པའི་གོ་བསྐོན་དང་འབེལ་སེམས་པ་ཞི་འཇགས་སུ་གནས་དགོས་པའི་རེ་

འབོད་བྱས། དེ་ལྟར་ངས་ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་ལ་བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་མགོ་གཉིས་མ་དེར་ཡིད་ཆེས་

བྱེད་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནན་བཤད་བྱས། ཡིན་ནའང་། ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་ཡི་འཚབ་འཚུབ་ཀི་

རྣམ་འགྱུར་དེ་ད་དུང་མར་མ་འཇགས། ཁོ་ནི་གཤིས་སྤོད་རྩུབ་ཅིང་ཤེས་ཡོན་མེད་པ་ཞིག་དང་

གོ་བུར་གོ་བུར་དུ་འཕར་ཡོང་མཁན་ཞིག་རེད། སྐབས་རེར་ཁོ་པས་རང་ཉིད་ཀི་ཚོར་ཤུགས་

ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་དྲག་སྤོད་ཀི་སོ་ནས་འཕར་མཆོངས་བྱེད་པ་དང་། ལག་པ་

གཉིས་ཤེད་ཀིས་གཡུགས་ཏེ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད་པ། ཁུ་ཚུར་གིས་ཅོག་ཙེའི་སྟེང་སྣུན་པ་

སོགས་བྱས། ཡང་ཁོས། བོད་པའི་དཔོན་རིགས་ཚང་མ་ལོག་སྤོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་གཅིག་

ཀང་མ་ལུས་པར་ར་རོགས་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཟེར་བར་མ་ཟད། ངེད་གཉིས་ཀི་བསམ་ཚུལ་མི་

མཐུན་པས་ང་ལ་ཡང་ཁོང་ཁོའི་རྣམ་འགྱུར་རྩུབ་པོ་བསྟན། 

ཡང་ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་དང་ཁོའི་གཤམ་འོག་གི་དམག་སྤི་ཚོས་སྲིད་ཚབ་རྣམ་གཉིས་

ལས་གནས་ནས་ངེས་པར་དུ་ཐོན་དགོས། གལ་ཏེ་མ་ཐོན་ན་གསོད་དུ་འཇུག་ངེས་ཡིན་ཞེས་

འཇིགས་སྐུལ་བྱས། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ནང་བོད་ཀི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ལ་

འགྱུར་བ་མི་གཏོང་བ་དང་བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་བསྐོ་འཇོག་ཀང་སྔར་བཞིན་གནས་པར་བྱ་རྒྱུ་

གཙོ་འདོན་བྱས་ཡོད།107 གྲོས་མཐུན་དེ་ཉིད་འབི་མཁན་ནི་རྒྱ་མི་ཁོ་པ་ཅག་རེད། མོས་མཐུན་

བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་དག་གིས་བསམ་འཆར་བཏོན་ཡང་སྣང་མེད་བྱས་

ཏེ་བཙན་དབང་གིས་ཁས་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག །དེ་ལྟ་ནའང་ད་ལྟ། རྒྱ་མིས་རང་གིས་བཟོས་

པའི་གྲོས་མཐུན་གི་ར་དོན་རྣམས་བརྡལ་བཤིག་གཏོང་བའི་རྣམ་འགྱུར་དྲག་པོ་བསྟན་ཏེ་མངོན་

གསལ་དོད་པོས་བོད་ཀི་ལས་དོན་ལ་ཇུས་གཏོགས་བྱས། དེ་ནི་གོ་མཚོན་འོག་གི་བཙན་

འཛུལ་རང་རེད།

དེ་ལྟར་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་བོད་ཡུལ་སྐྱོང་བའི་སྐུ་དབང་མེད་པར་

107  “བཞི་པ། བོད་ཀི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ད་མུས་ལ་ཀྲུང་དབྱང་གིས་བསྒྱུར་བཅོས་མི་བྱེད་པར། ཏཱ་

ལའི་བ་མའི་སྔར་ཡོད་གོ་གནས་དང་དབང་ཆ་ཡང་ཀྲུང་དབྱང་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་མི་བྱེད། དཔོན་རིགས་མཐོ་

དམན་རྣམས་ཀང་སྔར་བཞིན་གནས་རྒྱུ།”ཞེས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་དུ་གསལ།
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ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལར་བཞུགས་ཤིང་བོད་ཀི་སྲིད་ཚབ་གཉིས་ལ་ཡང་དབང་ཆ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་

གནང་ཐུབ་པ་དེ་ཙམ་མ་ལྷག་ཅིང་། དངོས་ཟོག་གི་ཡུལ་ཐང་འཕར་བ་དང་རྒྱ་མིས་དབང་ཡོད་

བྱས་པ་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་བོད་རིགས་རྒྱལ་ཞེན་པ་རྣམས་ཀང་དཀའ་ངལ་གི་ནང་དུ་ལྷུང་། 

ཀུང་ཐོ་ཐིན་(Gun-toting)གི་དམར་དམག་རྣམས་གང་སར་ཁྱབ། ལྷ་སའི་མི་དམངས་ཀིས་

རྒྱ་དམག་ཕིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་གྲོས་མོལ་བསྐྱར་

དུ་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེར་བཏོན། 

ངས་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀའི་སྐད་ཆར་ཉན་ཡང་རྒྱའི་བསམ་ཚུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མ་ཐུབ་

ཅིང་། བོད་མི་དམངས་དང་འགྲོགས་ཏེ་རྒྱ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ལ་ཡང་ཞུགས་མ་ཐུབ། སྲིད་ཚབ་

གཉིས་ལ་ཨ་རིའི་གསང་མྱུལ་བའི་ཉེས་འཛུགས་ཕོག་པ་དང་བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་བརྒྱ་ཆའི་ 

༨༠ ཙམ་གིས་རྒྱ་མིར་ལག་འབེལ་གནང་སྟེ་ཕོ་བང་ནང་ཅི་མཛད་གཏོལ་མེད་ཀིས་ཁེར་རྐྱང་དུ་

ལུས་པའི་ངའི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་བོད་མི་དམངས་ལ་ཤ་ཚའི་གདུང་སེམས་དྲག་

པོ་སྐྱེས། འོན་ཀང་། ངས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་བོད་མིའི་ངོ་རྒོལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཚེ་རྒྱལ་

སྤི་ལོ་ 1952 ལོར་བདག་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་དུའོ།།
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བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་སྐུ་ཕྱྭ་སོགས་ལ་ཕན་མེད་གནོད་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་སྲིད། སྔར་ཕན་སུས་

ཀང་བདག་ལ་འདྲི་རད་མ་གནང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་དེ་ལྟར་སོང་ན། ཉིན་ཞིག་ངས་རང་ཉིད་

བོད་རྒྱ་གཉིས་ལས་སུ་ཞིག་གི་ཕོགས་སུ་ལངས་ཡོད་མེད་དང་། བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀའི་ཕོགས་

སུ་འབྱར་བའི་ངོ་གཉིས་མ་ངོ་མ་ཞིག་ཡིན་མིན་བཅས་གསལ་བཤད་མི་ཞུ་ཀ་མེད་ཡིན། 

རྒྱ་མིས་ང་ཁོ་པ་ཅག་གི་ལག་ཆ་དང་ཐག་སྒུལ་འདྲ་གཟུགས་108སུ་འགྱུར་བའི་རེ་བ་

བྱས། ཁོ་པ་ཅག་གི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་ནི་ཐོག་མར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་དང་དེ་

ནས་མཐར་བོད་རིགས་ཡོངས་རོགས་ཐག་སྒུལ་འདྲ་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ། ཁོ་ཚོས་རྔ་ཇི་

ལྟར་བརྡུངས་ན་བོད་མི་ལ་འཆམ་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་འཁབ་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་རེད། ཡང་རྒྱ་མིས་ང་

ལ་གོ་རྒྱུ་བཏང་སྟེ་གལ་ཏེ་ངས་ཁོ་པ་ཅག་གིས་འགལ་ཟླའམ་ལོག་སྤོད་པར་འབོད་པའི་སྐུ་དྲག་

རྣམས་ར་མེད་བཟོ་བའི་ལས་དོན་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱས་ཚེ། བདག་ལ་སྲིད་དོན་གི་ཐད་ནས་རམ་

འདེགས་བྱ་རྒྱུར་མ་ཟད། ཐ་ན་དམག་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཐད་ནས་ཀང་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་

ཚུལ་བཤད་ཅིང་། ངས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་ཞུས་ཏེ་ཁོ་ཚོའི་ལས་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་དུ་འཇུག་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡང་བྱས། རྒྱ་མིའི་འདོད་ཚུལ་དེ་ལས་ཁོ་ཚོར་བོད་ཀི་མཐོ་རིམ་

གཞུང་འཛིན་པ་རྣམས་ར་མེད་དུ་བཟོ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ་ལ། དེ་དང་ཆབས་

ཅིག་གནག་སེམས་གཞན་ཞིག་ཀང་ཁོ་ཚོས་ཞེ་ཕུགས་སུ་བཟུང་ཡོད་པ་ནི་གལ་ཏེ་ངས་ཁོ་པ་

ཅག་གི་འདོད་པ་ལྟར་མ་བསྒྲུབས་ཚེ་ང་ཡང་ར་མེད་དུ་གཏོང་རིས་ཡོད་པ་དེ་རེད།

རྒྱ་མིས་བཙན་ཤེད་ཀིས་བཀའ་ཤག་དང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་བོད་ཀི་སྲིད་ཚབ་རྣམ་

108  འདིར་ཐག་སྒུལ་འདྲ་གཟུགས་ཞེས་པ་ནི་ “puppet” ཞེས་བིས་པ་དེ་རེད། འདི་ལ་ཡུལ་ལུང་འགར་

“རེད་སྤད་”དམ་“རེད་ཆས་”ཞེས་ཟེར་ལ། ལ་ལས་“རྒྱུག་ཁྱི་”ཞེས་ཀང་ཟེར། མདོར་ན། <<མི་ཚེའི་བྱུང་

བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་གསུམ་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༡ ན། “ཁོང་གཉིས་ཐག་སྒུལ་འདྲ་གཟུགས་ལྟ་བུར་ལས་

ཁུངས་དེའི་གཙོ་འཛིན་གི་མིང་བཏགས་ནས་བེད་སྤོད་བྱས་པའི་ཐོག་”ཅེས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་གར་ཆས་སུ་གོ་

དགོས། རེད་ཆས་དེ་ཆེས་ཐོག་མར་དར་ས་ནི་ནུབ་ཕོགས་ཡིན་པར་བཤད། དེ་ཡང་ཤིང་དང་རས་སོགས་

ཀིས་ལྷ་ལྷ་མོ་དང་མི་མི་མོ། དུད་འགྲོ་སོགས་ཀི་གཟུགས་བརན་བཟོས་ཏེ། ཟློས་གར་ཁང་སོགས་སུ་འཁབ་

སྟོན་ཇུས་འགོད་པ་རང་ཉིད་ལྟད་མོ་བས་མི་མཐོང་སར་སྦས་ཏེ་རོལ་གཞས་དང་གེང་མོལ་བརྒྱུད་གཏོང་དང་

འབེལ་འཁབ་སྟོན་བྱེད་པ་ཞིག་རེད། ཐ་སད་དེའི་བསྟན་དོན་ནི། དཔོན་རིགས་སམ་ལས་བྱེད་རང་ཉིད་གཞན་

གི་བཀོད་ཇུས་ཁོ་ནའི་འོག་འགྲོ་བ་ལས་རང་དབང་གིས་སྒྲུབ་པའི་དབང་ཆ་ཅི་ཡང་མེད་པ་དེ་རེད།
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གཉིས་ཀི་གོ་གནས་ལེན་དགོས་པར་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བས་སྲིད་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ནས་དགོངས་

ཞུ་མི་གནང་ཀ་མེད་བྱུང་། དེར་བརེན། སྲིད་ཚབ་ཀླུ་ཁང་བ་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ཡུལ་བྱོལ་དུ་ཕེབས་

ཤིང་སྲིད་ཚབ་བ་མ་བོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཟུར་དུ་བཞུགས།109 དེ་ལྟར་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་

ཟང་ཟིང་དང་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་བོད་མི་རྣམས་ཆག་སོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ཁ་ཕོགས་

ཏེ་གནས་ཡོད། གལ་ཏེ་གནས་སྟངས་དེར་འགྱུར་ལོག་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་ཚེ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཐེ་

བའི་བོད་མི་རིགས་དང་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔུང་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཁག་དྲི་བོ་བའི་འཁྲུག་རོད་ཆེན་

པོ་ཞིག་འབྱུང་ངེས་ལ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་ཡང་ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་ལྷུང་སྲིད། གལ་ཏེ་

ཆག་སོ་བྱུང་ན། ཕི་ཕོགས་ལ་འབེལ་ལམ་ཅི་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་བོད་དུ་བཀག་བསྐྱིལ་ཐེབས་

རྒྱུར་གདོན་མི་ཟ། ང་ཚོར་གཞན་ཕར་ཟད། ཐ་ན་རང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ལ་ཡང་

དོན་དམ་གི་འབེལ་བ་ངོ་མ་ཞིག་མེད་པས། ང་ཚོར་ཕིའི་རོགས་རམ་གང་ཡང་མ་ཐོབ་པར་གོ་

མེད་ཚོར་མེད་ཀི་ངང་ནས་རྒྱ་མིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་དམར་གསོད་གཏོང་སྲིད།

ངའི་གནས་བབ་ནི་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་[དགྲ་གྲོགས་གཉིས་ཀའི་དོགས་གནས་སུ་

གྱུར་ཏེ་]སྐྱོན་བརོད་ཀི་ཡུལ་ལས་གཡོལ་དཀའ་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་། བོད་དེ་དོན་དམ་པའི་རེས་

ལུས་དང་རིང་ཞེན་ཆེ་བའི་ཡུལ་ཁམས་ཤིག་ཡིན། ང་ཨ་རི་ནས་བོད་དུ་ཕིར་ཡོང་སྐབས། རྒྱ་

དམར་གིས་བཟོད་སོམ་དང་བསམ་ཤེས། ངང་རྒྱུད་རིང་པོ་བཅས་ཀི་ཐབས་ལམ་སྤད་དེ་བོད་

ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་བར་ཕན་གྲོགས་བྱེད་ཐུབ་སམ་པའི་རེ་བ་བྱས། འོན་ཀང་། དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་ནི་དེ་ལས་ཡོངས་སུ་ལོག་སྟེ། རྒྱ་དམག་ནི་གཞན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་མཁན་གི་

དཔུང་ཁག་ཅིག་སྟེ། དེ་དག་གིས་བོད་ཀི་འབངས་མི་རྣམས་དགྲ་རུ་བརིས་ཤིང་མི་སེར་སེལ་

བའི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀིས་སྒྲུབ་པའི་དབྱེན་སྦོར་དབང་བསྒྱུར་གི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་

བྱས། ངས་རྒྱ་མིའི་སྐད་ཆར་ཉན་ནས་ཟླ་ངོ་དྲུག་ཙམ་འདས་རེས། རླུང་བུ་སེའུ་ཁུང་ནས་ཕིར་

ཐོན་པ་ལྟར་ཡིད་ཀི་རེ་བ་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་ཟད་དེ་ཁོ་པ་ཅག་ལ་མཉམ་ལས་བྱེད་འདོད་མ་

བྱུང་། འོན་ཀང་། ངས་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཤེས། 

109  བསྒྱུར་གཞིར། སྲིད་ཚབ་བོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་ཕིར་རང་དགོན་དུ་ཕེབས་ཚུལ་བིས་འདུག་ཀང་། དགའ་

ལན་ཕོ་བང་ནས་འགྱུར་འདིར་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་སྟེ་ཕེབས་པའི་ཤོག་བྱང་དུ། “སྲིད་ཟུར་དུ་བཞུགས་”ཞེས་

འཁོད་འདུག་པ་ལྟར་བཅོས།
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ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ།

བོད་ཡུལ་བསྐྱུར་བའི་བོས་བྱོལ།

སྐབས་དེར། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཏང་གི་མགོ་གཙོ་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་བདག་ལ་བོ་

ཡུལ་དུ་མ་ཤར་བའི་མགྲོན་བརྡ་ཞིག་གནང་། དེ་ལ་མའོ་ཡིས་འདོད་པ་ནི་ངས་བོད་རིགས་

འཐུས་མིའི་སྣེ་ཁིད་དེ་པེ་ཅིན་དུ་འཚོགས་ལ་ཉེ་བའི་དམར་ཤོག་གཞོན་ནུའི་མཐུན་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་འདུར་འགྲོ་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མི་དང་ལྷན་དུ་ཨོ་སི་ཁི་

རི་ཡའི་(Austria)རྒྱལ་ས་ཝིའེ་ན་(Vienna)རུ་འཚོགས་འཆར་ཡོད་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་གཞོན་

ནུའི་ཚོགས་ཆེན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་དེ་རེད། དེ་ནས་ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་དང་ཁོའི་ལས་རོགས་དམག་

དཔོན་ཚོས་ཀང་ང་དེར་འགྲོ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བྱས། དོན་ངོ་མར་དེ་ནི་འདྲ་ཆགས་ཆགས་

ཀིས་མགྲོན་བརྡའི་ཟོལ་དུ་བྱས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གཞན་ཞིག་གམ་ཁོ་པ་ཅག་དང་ལྷན་དུ་མཉམ་

ལས་ལག་འབེལ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་གཡོ་ཐབས་ཤིག་རེད། ང་དེ་ལ་འདོད་པ་མེད་ཀང་སྣང་

མེད་ཅམ་འཇོག་བྱེད་ཐབས་མེད་པས་ཐག་གཅོད་ཆེན་པོ་ཞིག་མི་བྱེད་ཀ་མེད་བྱུང་།

ངས་རང་ཉིད་དེ་ལྟ་བུའི་བསླུ་བིད་ཀི་གཞན་དབང་འོག་འཆོར་དུ་འཇུག་མ་འདོད་ལ། 

ལྷ་སར་ཡོད་པའི་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔོན་ཚོར་གདོང་ལེན་བསྟུད་མར་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་

བབ་འོག་ཀང་སོད་མ་འདོད། གལ་ཏེ་ང་བོད་དུ་བསད་ནས་རྒྱ་མིར་ཕིར་རྒོལ་བྱས་ན། ༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གི་གནས་བབ་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་མཛད་དཀའ་དང་སྐུ་ཕྱྭར་གནོད་

འཚེ་སོང་བའི་རྐྱེན་དུ་ཡང་འགྱུར་ཉེན་ཆེ། དེ་ལས་བོད་ཀི་ཕི་ཕོགས་སུ་བསད་ན་༸གོང་ས་

མཆོག་དང་བོད་མི་རིགས་ལ་ཕན་གྲོགས་སྲི་ཞུ་ཆེ་ཙམ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ངེས་ཤེས་རེད། དེ་ལྟར་
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མའོ་ཡི་མགྲོན་འབོད་དེས་ང་བོས་བྱོལ་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་ཀི་གནས་སུ་བསྐྱལ། དེ་ནས་ངས་

རྒྱ་གར་དུ་བོས་བྱོལ་བྱས་ནས་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་ཕག་རོགས་གནང་མིན་ལ་བལྟ་རྒྱུ་དང་། 

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཏེ་བོད་ཀི་དཀའ་རོག་སེལ་བར་མཉམ་རོགས་ཡོང་

ཐབས་ཞུ་རིས་ཡོད་པ་སོགས་ཡུམ་ཆེན་དང་གཅུང་པོ་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་གཉིས་ལ་ཞུས། 

ཁོང་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀང་ང་བོས་བྱོལ་དུ་སོང་ན་ལེགས་པའི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཏེ་ངའི་

ཐག་གཅོད་ལ་མོས་མཐུན་གནང་།110

དེ་ནས་ངས་ལྷ་སོད་རྒྱ་གར་སྐུ་ཚབ་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་པ་སི་ནཱ་མཆོག་ལ་རང་ཉིད་ཅི་

བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སན་གསེང་ཞུས་ཏེ། རྒྱ་གར་དུ་བོས་བྱོལ་ལ་

སོང་ནས་རྡོ་རེ་གིང་དུ་རང་གི་བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག་དང་ལྷན་དུ་བསད་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བོད་ཀི་

གནད་དོན་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་གཅིག་བྱས་ན། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་སྐུ་ཚབ་དག་ལ་

ཡང་འབེལ་བ་ཞུས་ན་སམ་ཞེས་འཆར་གཞི་རྣམས་ཞུས། སྐུ་ཞབས་སི་ནཱ་ནི་འབྱུང་ལ་ཉེ་བའི་

རྒྱ་མིའི་དྲག་རྒོལ་ལ་གདོང་ལེན་གི་གྲ་སྒིག་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་ཉེན་བརྡ་དང་ལམ་སྟོན་གང་

ལེགས་གནང་ཡང་བོད་གཞུང་གིས་སྣང་མེད་ཅམ་འཇོག་བྱས་པའི་དབང་གིས་ཐུགས་ཕམ་

ཚད་མེད་བྱུང་ཡོད་པའི་མི་དེ་རེད། སྐུ་ཞབས་སི་ནཱ་ཡིས་དེ་མ་ཐག་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་མཆོག་ལ་

སེར་འབེལ་གནང་སྟེ་ངའི་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བཤད་དང་། ང་ལ་སྲིད་དོན་སྐྱབས་བཅོལ་གི་

གནས་བབ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས། དེའི་བཀའ་ལན་ཕི་ཉིན་དགོང་མོར་འབྱོར་བའི་

ནང་ནེཧ་རུ་ཡིས། ང་རྡོ་རེ་གིང་དུ་གཏན་སོད་བྱས་ནས་གང་འདོད་སྒྲུབ་ཆོག་པའི་ཞལ་བཞེས་

དང་། རྒྱ་གར་ནང་འཛུལ་སའི་ས་མཚམས་དང་དུས་ཚོད་གསལ་བར་བཤད་དགོས་པ། དེ་

ཤེས་ན་རྒྱ་གར་གི་མཐའ་སྲུང་དམག་ལ་སྔོན་བརྡ་གནང་སྟེ་སྒུག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བཅས་

110  འདིར་རྒྱ་གར་ལ་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་མ་བིས་པར་ལུས་པ་ནི། སྤི་ལོ་ 

2017 ལོར་ཁོ་བོ་ལྷ་སྲས་མཆོག་ལ་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་སྐབས་དང་། སྤི་ལོ་ 1991 ལོའི་བཅར་འདྲི་རིང་

མོར་གསལ་བར་གསུངས་པ་གཉིས་ཀ་ལྟར། ཐབས་རལ་ཡོད་རྒུ་གནང་ཡང་བོད་ཀི་གནས་བབ་ཐབས་སྡུག་

དང་སྐྱོབ་ཐབས་མེད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་བོད་གཞུང་འབངས་མི་དང་བཅས་པ་བཙན་

བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ན་ཕེབས་ས་ཞིག་ངེས་པར་དུ་གྲ་སྒིག་གནང་དགོས་པར་གཟིགས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1952 

ལོར་བོས་བྱོལ་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད། འདི་ནི་སྐབས་དེའི་འཆར་གཞི་དུ་མའི་ནང་གི་གལ་གནད་ཆེ་བ་

ཞིག་ཡིན།



ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ།  བོད་ཡུལ་བསྐྱུར་བའི་བོས་བྱོལ།
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གསུངས། ས་མཚམས་བརྒལ་བའི་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཅིག་བཤད་མི་ཐུབ་ཀང་། འབར་མ་དང་

ཨ་སམ་ལ་ཉེ་བའི་ར་དབང་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་ངས་ཤེས། དེ་ནི་སྔར་ཚོང་པ་མང་པོ་

བརྒྱུད་མྱོང་སའི་ཚོང་ལམ་ཞིག་ལ་འཁེལ་ཡོད། 

ངས་དམག་སྤི་ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་ལ་ང་པེ་ཅིན་དུ་ཚོགས་འདུར་འགྲོ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་

ཡོད་པ་དང་བོས་བྱོལ་ལ་ལམ་ལྷོངས་འབྱུང་དགོས་སྟབས། རྒྱ་མིར་དོགས་པ་མ་བསངས་པར་

ལྷ་ས་ནས་རྡོག་ཐོན་བྱེད་པར་ཁ་གཡོར་ས་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས། དེར་བརེན་ངས་དམག་སྤི་

ཀྲང་ལ། ཐོག་མར་ངེད་ཚང་གི་གཞིས་ཀ་ཚང་མའི་ནང་བཅོས་བསྒྱུར་ལག་བསྟར་གི་ལས་དོན་

རྣམས་གྲུབ་པར་བྱས་ཏེ་དུས་ཐོག་ཕིར་ཡོང་ངེས་ཡིན་ཞེས་བཤད་པར་ཁོ་པ་དགའ་སྤོ་སྐྱེས། 

ངས་རྒྱ་མི་ལ་གོ་བསྡུར་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར་རང་འགུལ་གིས་བཅོས་བསྒྱུར་ལག་བསྟར་བྱས་

ཟིན་པ་ནི་ལྷ་སའི་སྐྱིད་ཆུའི་ཕར་ངོས་ཀི་གཞིས་ཀ་ར་མ་སང་དང་སྟོད་ལུང་ཟས་ཞིམ་གཉིས་

རེད། དེ་གཉིས་དང་མཚུངས་པར་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་འདོད་དེ་ལུས་ཡོད་པ་ནི་ལྷོ་རྒྱུད་ཀི་བྱ་

ཡུལ་དང་སྦོར་ར་གཉིས་ཡིན།

ང་བོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་བའི་གསང་བ་དེ་ངའི་ཡུམ་ཆེན་དང་གཅུང་པོ་བོ་བཟང་བསམ་

གཏན། རྒྱ་གར་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་སི་ནཱ། ང་དང་ལྷན་དུ་བོས་བྱོལ་གནང་མཁན་ངའི་ཡུན་རིང་

གི་བོས་ཐུབ་ལས་རོགས་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་བཅས་མི་བཞི་ལས་གཞན་སུས་ཀང་མི་ཤེས་ལ། ཐ་ན་

ངེད་ཅག་དང་ལྷན་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་མཁན་ངེད་ཚང་གི་ལས་གཡོག་པ་གཉིས་དང་སྐུ་འབུམ་

བ་མ་བཅས་གསུམ་པོས་ཀང་མི་མཁྱེན། ངེད་ཅག་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་གསང་བ་ཞུས་པ་

ནི། ང་བོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཁོང་གིས་མ་མཁྱེན་ན། རེས་སུ་སུས་ཀང་དེའི་ཐད་

སྐྱོན་བརོད་ཞུ་མི་ཐུབ་ལ། ཁོང་གིས་ཀང་གཏན་ནས་མི་མཁྱེན་ཞེས་དྲང་པོར་གསུང་ཆོག་པས་

ཡིན། 

དེ་ནས་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔོན་གིས་ང་ལ་གསོལ་ཚིགས་བཤམས་ཏེ་སྐབས་འཕལ་གི་

གེས་ཕག་ཞུས་ནས་གང་མགོགས་ཕིར་ཡོང་དགོས་པའི་དྲན་སྐུལ་བྱས། ངས་ཀང་ཕིར་འབྱོར་

མ་ཐག་བོད་ཀི་འཐུས་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་པེ་ཅིན་དུ་ཚོགས་འདུར་འགྲོ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས། དེ་

ནི་མགོ་སྐོར་རང་ཡིན། ངས་བཅོས་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ལྟར་ཐོག་མར་བྱ་ཡུལ་དུ་

སོང་། དེ་གར་གན་རྒྱའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་མེར་བསྲེགས། མི་ཐོག་དུ་མའི་རིང་འཇལ་མ་ཐུབ་པར་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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བསགས་པའི་བུན་སྐྱེད་གཉིས་ཀ་མེད་པར་བྱས། གཞིས་ཀའི་སྟེང་འཚོ་ལས་གཉེར་བཞིན་

པའི་མི་སེར་ཁྱིམ་ཚང་བཞི་བརྒྱའི་ས་ཁལ་ར་མེད་དུ་བཏང་། ས་ཞིང་རྣམས་མི་སེར་ལ་སྤད། 

འབྲུ་མཛོད་ཀི་སོ་ཕེ་སྟེ་ངེད་ཚང་གིས་བསགས་པའི་འབྲུ་རིགས་ཡོངས་རོགས་རིན་མེད་དུ་

བགོ་འགྲེམ་བྱས། དེ་ནས་ཨ་སམ་གི་ས་མཚམས་ལ་ཉེ་བའི་སྦོར་ར་གཞིས་ཀར་སོང་། དེར་

ཡང་གོང་དང་མཚུངས་པར་གན་རྒྱའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་མེར་བསྲེགས། མི་སེར་ཁྱིམ་ཚང་ཉིས་

བརྒྱ་ཡས་མས་ཀི་ས་ཁལ་མེད་པར་བཟོས། འབྲུ་རིགས་ཡོངས་རོགས་བགོ་འགྲེམ་བྱས། དེ་

ལྟར་ངས་མི་སེར་རྣམས་ལ་རང་དབང་གི་འཚོ་བ་སྦིན། དེར་བརེན། སྦོར་ར་གཞིས་ཀའི་མི་

སེར་རྣམས་ཀིས་ཕག་ལུག་བཤས་ཏེ་དགའ་སྟོན་གི་སྟ་གོན་བྱས། ངས་མི་སེར་དེ་དག་ལ་རྫུན་

གཏམ་བཤད་མ་འདོད་ཀང་། ངེད་ཅག་བརྒྱུད་དགོས་སའི་མཚོ་སྣ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་དམག་གིས་རྒྱང་

སོ་བཙུགས་ཡོད་པས་ཀ་ཀོར་ལབ་གེང་མང་དུ་བྱེད་པའི་ཁོམ་ལོང་མེད་པ་དང་། རྒྱ་དམག་

ལ་གདོང་ཐུག་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་ཀང་སོ་གང་ས་ནས་བསྟེན་དགོས་སྟབས། གཟའ་འཁོར་

གཅིག་གི་ནང་ཕིར་ཡོང་ངེས་ཡིན་ཞེས་བཤད་དེ་ང་དང་ངའི་རོགས་པ་རྣམས་ཁུ་སིམ་མེར་

སྦོར་ར་ནས་ཐོན། དེ་ནས་ངེད་ཅག་གིས་མཚན་མོར་མུན་ཁོད་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱས། ཉིན་མོར་

ཡིབས་ཏེ་བསད། དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་ཡས་མས་རིང་གཉིད་མ་ཁུག་པར་འགྲུལ་བཞུད་

བྱས་མཐར། གཞི་ནས་དེང་སྐབས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སེ་རུ་འབོད་པའི་བྱང་ཤར་མཐའ་ཁུལ་

གི་ས་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་གི་ས་སྲུང་ཞིབ་བཤེར་ཁང་དུ་འབྱོར། 

རྒྱ་གར་གི་མཐའ་སྲུང་དམག་མིས་ངེད་ཅག་མཐོང་བ་ན། ཁོང་ཚོ་ཧང་སངས་པར་མ་

ཟད། འཇིགས་སྣང་ཡང་སྐྱེས། དེ་ནི་གྲུང་ཤ་དང་འཁྱུག་ཉམས་དོད་པའི་ཨ་མདོའི་ར་ལ་བཞོན་

ཅིང་རྒྱབ་ཏུ་མེ་མདའ་ཁུར། སྐེ་རུ་རྒྱང་ཤེལ་བཏགས། ལག་ཏུ་ས་ཁ་དང་ཕོགས་སྟོན་འཁོར་ལོ་

བཟུང་བའི་ནུས་སྟོབས་ཅན་གི་ན་གཞོན་དྲུག་གོ་བུར་དུ་ཁོང་ཚོའི་མིག་མདུན་དུ་བསེབས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་རེད། དེ་ཙ་ན་ངེད་ཅག་གིས་ཀང་རང་ཉིད་དྲག་དམག་ཁྱུ་གཅིག་ལྟ་བུར་མཐོང་། 

ཁོ་བོས་ངེད་ཅག་གི་མེ་མདའ་རྣམས་ཕར་སྤད་པ་ན་དམག་མི་དེ་དག་གི་སེམས་པ་གཞི་ནས་

ལྷོད་ལ་བབས་ཏེ་དབུགས་རིང་ཞིག་བཏང་། འོན་ཀང་། ངེད་ཅག་བོད་ནས་ས་མཚམས་བརྒལ་

ཏེ་ཡོང་གིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཁོང་ཚོར་འབྱོར་མེད་སྟབས་དམག་མི་དེ་དག་ཅི་བྱ་གཏོལ་

མེད་དུ་གྱུར་ཅིང་། མཐའ་སྲུང་དམག་མིའི་མགོ་དཔོན་དེ་ཡང་ཉེ་འཁིས་ཀི་དགོན་པ་ཞིག་ཏུ་



ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ།  བོད་ཡུལ་བསྐྱུར་བའི་བོས་བྱོལ།
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དགོང་མོའི་གསོལ་སྟོན་ལ་ཕེབས་ཏེ་འཕལ་དུ་ཕིར་ཕེབས་འཆར་མེད་པས་མི་སྒུག་ཀ་མེད་

བྱུང་། 

ང་ཚོས་དགོང་ཟས་ཟོས་ཏེ་ཉལ་གྲབས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། མགོ་དཔོན་དེ་

བེལ་སྟབས་ཀིས་ཕེབས་ནས་སེམས་འཚུབ་ཅིང་གུས་མེད་གདུག་རྩུབ་ཀིས་ཁྱེད་ཅག་སུ་ཡིན། 

གང་དུ་འགྲོ་རིས་ཡོད་ཅེས་འདྲི་རད་གནང་། ངས་ལྷ་ས་ནས་འོངས་ཏེ་རྡོ་རེ་གིང་ལ་འགྲོ་བའི་

སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པར་ཁོང་གིས་རྒྱ་མིའི་སོ་མྱུལ་ཡིན་ཚུལ་གི་སྐྱོན་འཛུགས་

གནང་། ངས་དེ་མ་ཐག་སྨྱུ་གུ་བངས་ཏེ་ང་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཡིན་ཞེས་བིས་ནས་དག་སེལ་དང་། 

རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཁྱེད་ལ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་འབེལ་བའི་ལམ་སྟོན་གང་ཡང་བཏང་འབྱོར་

བྱུང་མ་སོང་ངམ་ཞེས་དྲིས། ད་དུང་ཁོང་གིས་ངས་རྫུན་བཤད་པར་དགོངས་ཏེ་གནས་ཚུལ་གང་

འདྲ་ཞིག་ང་ལ་འབྱོར་དགོས་པ་རེད་གསུངས། དེ་ནས་ངས་ཁོང་ལ་ད་ཕེབས་རོགས་གནོངས། 

ང་ཚོ་ཡུན་རིང་གཉིད་མ་ལོག་ཅིང་ཐང་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆད་པས་སང་ཞོགས་སྐད་ཆ་བཤད་ཆོག་

ཅེས་བཤད། ཁོང་ཕེབས་སྐབས་ཁོང་ཁོ་ད་དུང་ཞི་མེད་ཀང་། ངེད་ཅག་ནི་དེ་མ་ཐག་གཉིད་དུ་

ཡུར། 

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་ཙམ་ལ། མགོ་དཔོན་དང་དམག་མི་དུ་མ་བེལ་འཚུབ་

ཀིས་ཡོང་སྟེ་ང་བསྒུལ་ནས་གཉིད་དཀྲོགས། ཡིག་སྣོད་ཚང་མ་བསྔོགས་ཏེ་བཙལ་བར་ཟླ་བ་

གཅིག་ལྷག་གི་གོང་ནས་འབྱོར་བའི་གཞུང་འབེལ་ལམ་སྟོན་དེ་གཞི་ནས་རེད་སོང་ཞེས་ལུས་

པོ་འདར་ཕིལ་ཕིལ་གིས་བཟོད་གསོལ་ཞུས་ཏེ། འཕལ་དུ་དམག་མིའི་མགྲོན་ཁང་དུ་ཕེབས་

རོགས་གནོངས། བཞུགས་གནས་ལེགས་པ་ཞིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར། དེ་ནས་ཀང་དགོངས་

སེལ་དང་གུ་ཡངས་གཏོང་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་བར་མཚམས་མེད་པར་གནང་། ངས་ཁོང་ལ་

ཐུགས་ལྷོད་ལྷོད་གནང་རོགས། འཇིགས་སྐྲག་གནང་དགོས་དོན་མེད། ང་ཚོ་འདི་གར་ཉལ་རྒྱུ་

ཡིན། ད་ལྟ་ཐང་ཤིན་ཏུ་ཆད། ཁྱེད་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་མི་ཞུ། མགྲོན་ཁང་དུ་སང་ཞོགས་འགྲོ་ཆོག་

ཅེས་བཤད།  

ཕི་ཉིན་ཞོགས་པར་རྒྱ་གར་གི་མགོ་དཔོན་དེས་ངེད་ཅག་ལ་གསོལ་ཇ་དང་སོ་ང་

བརྔོས་མ་སོགས་ཞོགས་ཟས་གཟབ་རྒྱས་བཤམས། དེ་ལ་ང་བོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་བའི་གནས་

ཚུལ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པའི་ལམ་རོགས་ཚོས་མདང་ནུབ་ཉལ་ཁར་བཙོན་ཁང་དུ་འགྲོ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དགོས་པ་ཉག་གཅིག་པར་བསམས་ཀང་། ད་ནི་གོ་བུར་དུ་གུས་བརི་ཐོབ་པའི་མགྲོན་པོར་གྱུར་

པ་ཅི་ཡིན་ནམ་སམ་ནས་ཧ་ལས།  

དེའི་རེས་སུ། མཐའ་སྲུང་དམག་སར་ནས་དམག་མི་བཅུ་ཡིས་སྐྱེལ་མ་བྱས་ཏེ་ངེད་

ཅག་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ལྷོ་ངོས་ཀི་རི་འདབས་སུ་ཆགས་པའི་ར་དབང་གྲོང་སེར་བསྐྱལ། གནའ་བོའི་

དགོན་རིང་མ་འཇིག་པར་བརིད་ཆགས་ཀེར་ཡོད་པའི་ས་ཆ་མོན་ར་དབང་ཞེས་པ་ནི། དྲི་ཞིམ་

འཐུལ་བའི་སྣ་མའི་མེ་ཏོག་དང་ཚོན་མདངས་བཀྲ་བའི་སྟག་མའི་ལོན་ཤིང་གིས་ཁེངས་པའི་ས་

ཆ་མཛེས་སྡུག་ལན་པ་ཞིག་དང་། དེར་འཚོ་སོད་བྱེད་པའི་དུད་ཁྱིམ་སུམ་བརྒྱ་ནས་བཞི་བརྒྱའི་

བར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བོད་རིགས་རེད། ས་ཁུལ་དེ་མེག་མ་ཧོན་ས་ཐིག་(McMahon 

Line)ཏུ་གྲགས་པའི་ལྷོ་ངོས་སུ་ཆགས་ཡོད་པས། བོད་གཞུང་གིས་སྤི་ལོ་ 1914 ལོའི་སིམ་

ལའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ར་དོན་ལྟར་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ལ་སྤད་ཡོད། སིམ་ལ་མངའ་ཁུལ་དུ་བོད་

རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་གྲོས་མོལ་གནང་སྐབས་གྲོས་ཆོད་ཆིངས་ཡིག་

དེར་བོད་དབྱིན་གཉིས་ལས་རྒྱ་ནག་གིས་མིང་རགས་བཀོད་མེད། ཆིངས་དོན་གྲོས་མོལ་གི་སྣེ་

འཁིད་མཁན་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་མེག་མ་ཧོན་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པས། གྲོས་མཐུན་ཆིངས་ཡིག་

དེས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་བོད་ལྷོ་ཕོགས་དང་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་བར་གི་ས་མཚམས་ལ་

མེག་མ་ཧོན་ས་ཐིག་ཅེས་འབོད། དེ་ལྟ་ནའང་། དབྱིན་གཞུང་གིས་ར་དབང་ལ་དབང་བསྒྱུར་

གཏན་ནས་མ་བྱས་ཤིང་། དེའི་སྤི་ཁྱབ་ཀང་རག་ཏུ་བོད་རིགས་ཀིས་གནང་། སྤི་ལོ་ 1947 

ལོར་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྔར་དབྱིན་ཇིས་བཟུང་

བའི་ས་ཁུལ་རྣམས་རིས་ལེན་གནང་ཡང་ར་དབང་དེ་མུར་བཞག་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1951 ལོའི་ཟླ་བ་ 

2 བར་དུ་བདག་བཟུང་མ་གནང་། དེ་ནས་རྒྱ་གར་གིས་ར་དབང་གི་བོད་རིགས་སྤི་ཁྱབ་དེ་ཉིད་

ཕིར་འབུད་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་དར་བཙུགས། 

དེ་དུས་ར་དབང་གི་ཡུལ་མི་ཚོས་ད་དུང་རྒྱ་གར་གི་དབང་བསྒྱུར་ལ་དོགས་པ་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། ར་དབང་མི་དམངས་ཀིས། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་གཅེན་པོ་ཞིག་གྲོང་སེའི་ནང་

འབྱོར་ཡོད་པ་གོ་མ་ཐག་སྔར་བོད་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ས་ཆ་དེ་ཉིད་ཕིར་རིས་ལེན་དུ་

ཡོང་བར་བསམས། སེ་དཔོན་རྣམས་ཀིས་ངེད་ཅག་ལ་སོ་ང་དང་ཤ་ཆུར། སྐད་གྲགས་ཡོད་

པའི་ར་དབང་གི་ཤིང་ཕོར་སོགས་ལེགས་སྐྱེས་རྒྱ་ཆེར་གནང་སྟེ་མཐར་སོ་ང་ཆིག་སྟོང་ལྷག་



ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ།  བོད་ཡུལ་བསྐྱུར་བའི་བོས་བྱོལ།
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འདུས། ངས་རང་ཉིད་བོད་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱ་མིའི་བཙན་འཛུལ་ལ་གཡོལ་ཏེ་བོས་པ་ལས་ར་དབང་

མི་དམངས་རྒྱ་གར་གི་དབང་བསྒྱུར་ལས་གྲོལ་བའི་ཆེད་ཡོང་བ་མིན་ཚུལ་གསལ་བཤད་བྱས། 

དེ་ནས་ད་དུང་ཚ་ཡུལ་ཨ་སམ་གི་ནགས་ཀོང་བརྒྱུད་དེ་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་རིང་འགྲུལ་

བཞུད་བྱེད་དགོས་པས། འགྲུལ་བཞུད་མ་བྱས་གོང་ར་དབང་དུ་ཨ་མདོའི་ཚོང་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་

ཁྱིམ་དུ་ཉིན་བཅུ་ཙམ་བསད་ནས་ངལ་གསོ་གང་ལེགས་བྱས། 

ར་དབང་ནས་དམག་མིའི་སྐྱེལ་མ་གཞན་ཞིག་བཀོད་སྒིག་བྱུང་སྟེ། ཨ་སམ་བརྒྱུད་

ནས་ས་མཚམས་ནང་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་གི་གྲོང་སེ་འཇའ་སྭན་ཊི་གར་(Jaswant 

Garh)ཞེས་པར་བསྐྱལ། དེ་ནི་མེ་འཁོར་ཡོད་སའི་གྲོང་སེ་ཐོག་མ་དེ་རེད། ས་དེ་ནས་ངེད་ཅག་

གི་རོགས་པ་གཉིས་ར་དང་ཅ་ལག་བཅས་ལྷ་སར་ཕིར་བཏང་། ངའི་བོས་བྱོལ་གི་གནས་ཚུལ་

རྣམས་ཡུམ་ཆེན་གིས་སྔར་ནས་མཁྱེན་ཡོད་པ་ཁོང་གཉིས་ཀིས་མི་ཤེས་པས་གནས་ཚུལ་འདི་

ཡུམ་ཆེན་ལ་ཇི་ལྟར་ཞུ་དགོས་སམ་ཟེར། ངས་ཁོང་ཚོར་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་རེད་ཅེས་ཤོད་

ཅེས་བཤད། དེ་ལྟར་ཞུས་ན་ཡུམ་ཆེན་གིས་མ་མཁྱེན་པའི་ཁུལ་གནང་སྟེ། སྐུ་རླུང་བཞེངས་

ཚུལ་དང་ཐུགས་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་རྣམ་པ་སྟོན་ངེས་ཡིན། 

གྲོང་སེ་འཇའ་སྭན་ཊི་གར་དུ་ཉིན་གཉིས་ཀི་རིང་རྒྱ་གར་གི་དཔོན་རིགས་དུ་མར་

མཇལ་འཕད་སོགས་བྱས་ཏེ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་དང་སྐུ་འབུམ་བ་མ་ངེད་གསུམ་མེ་འཁོར་དུ་བསད་

དེ་ཤི་ལི་གྷུ་རི་(Siliguri)དང་། དེ་ནས་ག་འཁོར་ཁིད་དེ་རྡོ་རེ་གིང་དུ་སོང་།111 ཞོགས་པ་སྔ་

མོར་རྡོར་གིང་དུ་འབྱོར་སྐབས་ངའི་གཅུང་མོ་ཆུང་ཆུང་རེ་བཙུན་པདྨ་ད་དུང་ཡང་གཉིད་མ་སད་

པར་གཟིམས་ནས་འདུག་ཀང་། ངའི་ལམ་ཆུང་ཀལ་ཀ་ཏར་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བར་ཕེབས་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་མི་

བཞུགས། ཀལ་ཀ་ཏའི་སྨན་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ནི་གཞན་ལས་བཟང་། 

ང་དེ་མ་ཐག་དོས་སྐྱེལ་གནམ་གྲུ་ཞིག་གི་ནང་བསད་དེ་ལམ་ཆུང་ལ་མཇལ་འཕད་བྱེད་

དུ་སོང་། ལམ་གིས་དགོང་ཟས་གཡོས་སྦོར་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་ང་དེ་རུ་འབྱོར། དེ་

ནི་བྱིས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བའི་སྐབས་རེད། ང་གཟིགས་མ་ཐག་ལམ་ཆུང་གིས་གཉིད་ལམ་

ཡིན་ནམ་སམ་ཞིང་ཡིད་ཆེས་གནང་མ་ཐུབ་པར་ཧ་ལས། ང་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་ཡོང་སམ་པ་ཞིག་

111  སྤི་ལོ་ 1952 ཟླ་བ་ 5 ཚེས་ 28 ཉིན་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1952 ཟླ་བ་ 6 ཚེས་ 19 ཉིན་རྡོ་རེ་

གིང་དུ་འབྱོར་ཞེས་རོམ་པ་པོའི་མཆན་བུར་གསལ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཀྲུའུ་ཏན་གི་ཐུགས་ལ་གཏན་ནས་འཁོར་མེད། ཉིན་དུ་མའི་རིང་ང་ཕིར་འབྱོར་བའི་དགའ་སྟོན་

ལ་རོལ། མཐར་བྱིས་པ་བཙའ་བའི་རགས་ཐོན་པ་ན་ལམ་ཆུང་བེལ་འཚུབ་ཀིས་སྨན་ཁང་དུ་

ཕེབས། དེའི་ཕི་ཉིན་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1952 ཟླ་བ་ 6 ཚེས་ 24 ཉིན་ངེད་གཉིས་ཀི་བྱིས་པ་གཉིས་པ་

བུ་མཁས་གྲུབ་སྐྱེས། 

ཨ་སམ་གི་ནགས་ཚལ་བརྒྱུད་སྐབས། ངས་རི་ངོས་ཀི་འབབ་ཆུ་བཏུང་བས་རྒྱུ་ཚད་

ཀི་རིམས་ནད་བྱུང་ཞིང་ལམ་བར་དུ་དུག་སྦྲང་གི་ན་ཚ་ཡང་འགོས་ཡོད་པས། ལམ་ཀྲུའུ་ཏན་

དང་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་བུ་ཆུང་གཉིས་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་ཏེ་ཉིན་ཤས་སོང་རེས་ང་སྨན་ཁང་དུ་

སོད་དགོས་བྱུང་། ངའི་ལུས་པོར་ཚ་བ་འཕར་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཚ་བ་གཅོག་ཐབས་སུ་

སྨན་པས་ང་འཁྱག་རོམ་ནང་བཞག་ཅིང་། ཉིན་ཤས་རེའི་ནང་བག་ལེབ་བསྲེགས་མ་དུམ་བུ་རེ་

དང་འཁྱགས་ཞོ་ཁེམ་བུ་གང་རེ་མ་གཏོགས་ཅི་ཡང་ཟ་རུ་མ་བཅུག །དེ་ལྟར་ཟླ་བ་གཉིས་དང་

ཕེད་ཀའི་རིང་བསད་དེ་ཕིར་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་སྐབས་ངའི་གཟུགས་པོའི་ལིད་ཚད་ལས་རྒྱ་མ་

བཞི་བཅུ་ཙམ་ཞིག་མར་ཆག །



ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ།  རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱལ་བའི་ཐོག་མའི་མི་ཚེ།
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ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ།

རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱལ་བའི་ཐོག་མའི་མི་ཚེ།

དམག་སྤི་ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་དང་ཐན་ཀོན་སན་གཉིས་ཀིས་ང་བོས་བྱོལ་དུ་སོང་བ་ཤེས་

ནས་ཧ་ལས་ཏེ་ང་ཕིར་འགུག་ཐབས་སུ་དམིགས་བསལ་བང་ཆེན་གཉིས་རྡོ་རེ་གིང་དུ་ཆེད་

གཏོང་བྱས། ཁོ་ཚོས་ངས་བོད་ཀི་ན་གཞོན་སྐུ་ཚབ་པེ་ཅིན་དུ་འཁིད་རྒྱུ་དང་། ཁོ་པ་ཅག་ལ་

ལག་འབེལ་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ་བན་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་རྒྱུའི་རེ་བ་སྔར་བཞིན་བཅངས། ངས་ཁོ་

པ་ཅག་གི་རེ་འདོད་དེ་དག་དང་ལེན་མ་བྱས་སྟབས། ང་ཨ་རི་ནས་ཕིར་བོད་དུ་ཡོང་བ་དང་དེ་

ནས་ཕིར་རྒྱ་གར་དུ་བོས་བྱོལ་བྱས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཟུང་སྟེ། ཨ་རི་ནས་ཕིར་ཡོང་བ་དེ་“མེས་

རྒྱལ་”ལ་རྒྱལ་ཞེན་དང་དུང་བ་ཆེ་བའི་རགས་མ་ཡིན་པར་ཨ་རིའི་གསང་མྱུལ་ཡིན་པའི་དན་

རགས་ཡིན་ཚུལ་གི་མཐའ་སོམ་བཀོད་པར་སྣང་། དེ་ནས་ཁོ་ཚོས་རྒྱ་བསྒགས་བོད་བསྒགས་

ཀིས་ང་ལ་རྒྱལ་འཚོང་བའི་ཉེས་མིང་བཏགས་ཤིང་མི་སེར་གི་ཐོབ་ཐང་ཕོགས། དེ་ལྟར་ང་

“ལོག་སྤོད་ངོ་རྒོལ་བ་”ཟེར་བ་ལས་ཀང་ངན་པར་བསྒྱུར། 

ངས་རང་ཉིད་ལ་བོས་བྱོལ་གི་ལམ་དུ་ཕོག་པའི་ན་ཚ་དེ་སངས་དྲག་ཏུ་མ་གྱུར་པའི་

སྐབས་ནས་བོད་ཀི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱལ་སྤིའི་དོ་སྣང་ཡོང་ཐབས་ཀི་འབད་བརོན་བྱེད་མགོ་

བཙུགས། དེ་ལ་ངའི་ལམ་ཆུང་གིས་རོགས་རམ་གནང་སྟེ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཁི་རོ་མན་ལ་

ཤོག་ངོས་གཉིས་གསུམ་ལས་མེད་པའི་ཞུ་འབོད་ཡི་གེ་ཐུང་ངུ་ཞིག་བིས། སན་ཞུའི་ནང་བོད་

ནང་གི་སྲིད་དོན་དང་འབེལ་བའི་གནས་སྟངས་དང་བོད་མི་དམངས་ཀིས་མྱོང་བཞིན་པའི་སྡུག་

བསྔལ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་འཕད་པའི་སྐུ་ངལ་བཅས་བིས་ཏེ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རོགས་རམ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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གནང་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་བོད་ནང་དུ་གོ་མཚོན་ཐོགས་

པའི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ལས་འགུལ་ད་དུང་མགོ་བཙུགས་མེད་པས། རྒྱ་དམག་བོད་ནས་

ཕིར་འཐེན་ཡོང་ཐབས་ལ་ངོ་ཆེན་རྒྱབ་རོགས་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཞུས་པ་ལས་གོ་

མཚོན་ནམ་དམག་རོགས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་མེད། དུས་དེ་ཤེད་དུ། ང་དང་ང་

ལྟ་བུ་དག་གིས་ཨ་རི་ནི་ལས་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཡང་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ཆེས་རླབས་ཆེན་ཞིག་དང་

སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་བསམས་ཡོད། 

དེ་ནས་གོང་དང་མཚུངས་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་རང་གི་ངོ་ཤེས་རིང་པ་གཙོ་འཛིན་ཅང་ཅེ་

ཧི་ལ་ཡང་ཕུལ། དེ་ལ་ཁོང་གིས་ཡུལ་སྐོར་བར་བརྫུས་པའི་བུད་མེད་ཅིག་ཆེད་གཏོང་གནང་སྟེ། 

བོད་ཀི་གནད་དོན་ཐོག་གོ་མཚོན་དང་སོར་མོ་སོགས་ཅི་ཞིག་དགོས་ཀང་ཐའི་ཝན་སྤི་མཐུན་

སྲིད་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་གནང་ཆོག་ཅེས་གསུངས། ཁོང་ནི་ངའི་རེ་སྐུལ་སན་ཞུ་ལ་བཀའ་

ལན་ཐོག་མར་གནང་མཁན་དེ་རེད། འོན་ཀང་། བོད་ཀི་གནད་དོན་དང་ཐའི་ཝན་མི་སེར་སྲིད་

གཞུང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཉིས་ཐ་དད་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོས་འདོད་པ་ནི་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་བོད་

རང་དབང་རང་བཙན་གི་འཐབ་རོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་དང་། ངེད་ཅག་གིས་མཐོང་བ་ནི་

བོད་རང་བཙན་གི་དམིགས་འདུན་འགྲུབ་དགོས་ན་རྒྱ་དམག་བོད་ནས་ཕིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་

པ་དེ་རེད། ཅང་ཅེ་ཧི་དང་མི་སེར་སྲིད་གཞུང་གིས་འདོད་པ་ནི་བོད་པས་འཐབ་འཛིང་བྱས་ཏེ་

རྒྱ་དམར་མཐར་སྐྲོད་དང་མི་སེར་སྲིད་གཞུང་གི་དབང་ཤུགས་ཕིར་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། 

དམར་ཤོག་གིས་ནི་བོད་མི་རྣམས་ཐའི་ཝན་མི་སེར་སྲིད་གཞུང་གི་ལག་ཆ་ཡིན་ཚུལ་གི་དྲིལ་

བསྒགས་སྔར་ནས་སེལ་བཞིན་ཡོད། དེ་ལྟར་ཐའི་ཝན་གི་ཆ་རྐྱེན་དེ་ང་ཚོས་ཁས་ལེན་བྱེད་

ཐབས་མེད་པས་ལན་གང་ཡང་མ་ཕུལ་བར་དེ་མུར་བཞག་སྟེ་རོགས་རམ་ཞུ་འདོད་མེད་པའི་

རྣམ་འགྱུར་འཕལ་དུ་གསལ་པོར་མ་བསྟན།

ངས་ཐའི་ཝན་དང་ཨ་རི་ལ་ཡི་གེ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་གར་གིས་མཁྱེན་

དགོས་པ་མེད་ཀང་རྐྱེན་གང་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་མཁྱེན་ཏེ། བོད་འབྲུག་གཉིས་དང་འབེལ་

བའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་གསར་པ་བྷལ་ར་ཇི་

ཀ་པུའུར་(Balraj Kapoor)རྡོ་རེ་གིང་དུ་ཕེབས། དེ་ལ་ཁོང་གིས་ལི་ལིར་བཅའ་བཞུགས་ཨ་

རིའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་གནང་སྟེ། ངས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཁི་རོ་



ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ།  རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱལ་བའི་ཐོག་མའི་མི་ཚེ།

221

མན་ལ་ཕུལ་བའི་སན་ཞུ་དེའི་ཐད་ང་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ཆོག་པའི་གཞུང་འབེལ་ཆོག་

མཆན་ཞུ་བཞིན་འདུག་ཅིང་། སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་ཀང་ངས་ཅང་ཅེ་ཧི་དང་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་

ལ་ཕུལ་བའི་ཡི་གེ་གཉིས་ཀི་འདྲ་བཤུས་རེ་སྤོད་དགོས་པ་དང་དེང་ཕིན་རྒྱ་གར་དུ་སྲིད་དོན་གི་

ལས་སོ་གང་ཡང་སྒྲུབ་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་བྱུང་གསུངས། དེ་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་

ངས་ཕུལ་བའི་སན་ཞུ་ལ་ཨ་རིས་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ཞིག་བསྟན་ཡོད་མེད་ཀི་གོ་རྒྱུ་ཐོག་མ་དེ་བདག་

ལ་གནང་།

སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ཡིས་ངས་སྲིད་དོན་དང་འབེལ་བའི་ལས་དོན་གང་ཡང་སྒྲུབ་མི་

ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་བ་ལ་ང་ཧ་མི་ལས་ཀ་མེད་རེད། དེ་ཡང་ཁོ་བོ་རྒྱ་གར་དུ་མ་ཡོང་

གོང་། སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་ངས་རྒྱ་གར་དུ་ལས་དོན་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་འདོད་ཀང་སྒྲུབ་ཆོག་པའི་

ཆོག་མཆན་གནང་ཡོད་པ་ལྷ་སོད་སྐུ་ཚབ་སི་ནཱ་ནས་ང་ལ་ཁག་ཐེག་དོ་ནན་གིས་གསུངས་ཡོད་

ལ། ང་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་དོན་ཡང་སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ཡིས་གསལ་པོར་མཁྱེན་ཡོད། དེ་ནས་ངས་

སྐུ་ཞབས་ཀ་པུའུར་ལ་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་བསམ་བོ་བསྒྱུར་ཏེ་བཀོད་ཁྱབ་གསར་པ་དེ་ལྟ་བུ་

ཞིག་གནང་དགོས་དོན་ཅི་རེད་ཅེས་རྣམ་འགྱུར་དྲག་པོ་བསྟན་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱས། དེ་ནས་ངས་

གུས་ཉམས་ལྷུར་བངས་ཤིང་དགོངས་སེལ་དང་འབེལ་ཡི་གེ་གཉིས་ཀི་འདྲ་བཤུས་གཏན་ནས་

མ་ཕུལ། 

སྐུ་ཞབས་ཀ་པུའུར་ནི་གུས་ལུགས་ཀི་སྤོད་ལམ་ལ་འགྱུར་ལོག་མེད་པའི་མི་ཞིག་

རེད། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཅི་ཞིག་མཁོ་ཡང་ཕག་རོགས་གནང་ཆོག་གསུངས། ངའི་འཚོ་

བའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐད་ནས་བཤད་ན། རང་གི་ལམ་ཀྲུའུ་ཏན་དང་བྱིས་པ་གཉིས་གསོ་

དགོས་པའི་ཁར། རྡོ་རེ་གིང་དུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་བཞིན་པའི་གཅུང་མོ་རེ་བཙུན་པདྨ་དང་གཅེན་མོ་

ཚེ་རིང་སྒོལ་མའི་བྱིས་པ་གཉིས་ལ་ཡང་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས། ཡུམ་ཆེན་གིས་ཀ་ལིམ་པོང་གི་

ཚོང་པ་དུ་མ་བརྒྱུད་ང་ལ་ཕག་དངུལ་བསྐུར་ཡང་། ངེད་བཟའ་མི་གཉིས་ལ་གསོག་དངུལ་ཕན་

ཙམ་ལས་མེད། དེར་མ་ཟད། བདག་ལ་ཡོང་འབབ་བརན་པོ་ཞིག་ཀང་མེད། དེར་བརེན། ངས་

ཡོང་འབབ་གཞན་ཞིག་མི་འཚོལ་ཀ་མེད་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་འཚོ་བའི་གནས་བབ་དེ་སྐུ་ཞབས་

ཀ་པུའུར་གིས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་སྟབས། ཅ་དངོས་ཕིར་གཏོང་ནང་འདྲེན་གི་ཚོང་ལས་གཉེར་

ན་ལེགས་པའི་དགོངས་འཆར་གནང་སྟེ་དགོས་ངེས་ཀི་ཆོག་མཆན་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཀང་ཁོང་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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གི་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཐོབ་ཐབས་གནང་ཆོག་གསུངས། དེ་ལྟར་ཁོང་གིས་འཕལ་དུ་ངས་རེ་བ་

བྱས་པ་ལས་ལྷག་པའི་ཕག་རོགས་གནང་། དེ་ནས་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ཚོང་ལས་གཉེར་བའི་རྒྱ་

གར་བ་དུ་མས་ཡོ་རོབ་ནས་ཨ་རག་བངས་ཏེ་ལྷ་སར་བཙོང་ན་ལེགས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་

ལྟར། ངས་འཕལ་དུ་སི་ཀོ་ཊི་ལན་ཌི་(Scotland)ནས་ར་མཆོག་དཀར་པོ་(White Horse)

ཞེས་པ་དང་ཚོང་བྱང་དམར་པོ་རགས་ཅན་(Johnny Walker Red Label)གི་ཨ་རག་ཝི་

སི་ཀེ་དང་། ཧ་རན་སི་(France)ནས་སྐར་གསུམ་རགས་ཅན་གི་ཧེ་ནེ་སེ་(Hennessey)དང་

མར་ཊེལ་(Martel)ཞེས་པའི་ཨ་རག་བྷི་རན་ཌེ་(brandy)བཅས་ནང་འདྲེན་གིས་ཀ་ལིམ་པོང་

གི་ཚོང་པ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་ལྷ་སར་ཆེད་གཏོང་བྱས། བདག་ལ་ཡུན་ནན་(Yunnan)ནས་ཇ་

ནང་འདྲེན་བྱ་ཆོག་པའི་ཡིག་ཆའང་ཡོད་པས་བོད་རིགས་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་ཁེར་ཚོང་བྱས་ཏེ་ཇ་

འཚོང་གི་ཁེ་ལས་ཀང་གཉེར། 

ངས་ཨ་རག་ཤེལ་དམ་རེ་ལ་རྒྱ་གར་གི་སོར་མོ་ ༣༢ སྤད་དེ་ལྷ་སར་ཧིན་སོར་བརྒྱ་

ཐམ་པའམ་དེ་ལས་མང་བར་བཙོང་། ལྷ་སའི་རྒྱ་དམག་གི་མགོ་གཙོ་རྣམས་ནི་ངའི་ཚོང་རས་

ཉོ་མཁན་ཡག་ཤོས་དེ་རེད། ཁོ་ཚོས་ངས་བཙོང་བའི་ཨ་རག་རྣམས་ཅི་འདོད་དུ་བསྒིགས་ཏེ་

བོད་ཀི་སྐུ་དྲག་ཚོར་ཐུགས་སྤོ་ཡང་ཡང་བཏང་། ཨ་རག་སྐྱེལ་འདྲེན་པ་ཚོས་རང་སྐྱོན་ངོས་

ལེན་གིས་བརོད་པ་ལྟར་ན། ཁོང་ཚོས་སྐབས་རེར་ལམ་བར་དུ་དོས་བསྒིལ་ནས་ཨ་རག་ཕིར་

བཏོན་ཏེ་བཏུང་བ་དང་། མཚམས་རེར་ཁ་བ་འབབ་ཤུགས་ཆེ་བའི་མཚན་མོར་རི་ཀླུང་བརྒལ་

སྐབས་ཤེལ་དམ་རེ་རེ་ནས་ཨ་རག་ཧུབ་གང་དོ་རེ་བཏུང་སྟེ་ཕིར་གཅིན་པ་བླུགས་ནས་ཤེལ་

དམ་སར་ཡང་གང་བར་བྱས། དེ་ལྟ་ནའང་། རྒྱ་དཔོན་ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་གཏན་ནས་མ་ཤེས་

སྟབས་ངའི་ཚོང་ལ་དོ་ཕོག་ར་ནས་མ་བྱུང་། དེ་ལྟར་ངའི་ཨ་རག་གི་ཚོང་ལས་ལ་གྲུབ་འབས་

རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཐོབ།

ང་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མི་ཆོག་པའི་བཀག་སོམ་གནང་བ་དེ་ཡུན་རིང་མ་

གནས། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1953 ལོའི་ཟླ་བ་ 4 པའི་ནང་སྐུ་ཞབས་ཀོ་མར་(V. Kumar)ངའི་སར་

ཐུག་འཕད་དུ་འབྱོར། ཁོང་ནི་ཀལ་ཀ་ཏའི་རྒྱལ་ཡོངས་བདེ་སྲུང་ལས་དོན་ཚན་པའི་ནང་ཀ་

ལིམ་པོང་དང་རྡོ་རེ་གིང་ཡོད་སའི་མངའ་སེ་ནུབ་བྷན་གལ་ཁུལ་གི་ཕི་མི་རད་ཞིབ་ཀི་ལས་དོན་

སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་རེད། ཁོང་སྔོན་མ་ནན་ཅིན་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་རིམ་པ་གསུམ་པའི་



ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ།  རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱལ་བའི་ཐོག་མའི་མི་ཚེ།
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དྲུང་ཡིག་གི་ཕག་ལས་གནང་སྟེ་བཞུགས་སྐབས་ངེད་གཉིས་ཀིས་ཕན་ཚུན་ངོ་ཤེས། ཁོང་ངའི་

སར་ཕེབས་པ་ནི་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་མཆོག་གིས་བཀའ་མངགས་ལྟར་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་

ཁུངས་ཀི་དབུ་ཁིད་བྷོ་ལ་ནཱ་ཐ་མུལིཀ་(Bhola Nath Mullik)དང་ངེད་གཉིས་མཇལ་འཕད་

བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་ཆེད་རེད། དེ་ལྟར་སྐུ་ཞབས་མུལིཀ་དང་ངེད་གཉིས་མཇལ་འཕད་སྐབས་སུ་

མུལིཀ་གིས། སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་སྔར་ཁྱེད་ལ་སྲིད་དོན་གི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་མི་ཆོག་པའི་བཀག་

སོམ་གནང་ཡང་ད་ནས་བཟུང་གང་འདོད་ལྟར་སྒྲུབ་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གནང་ཡོད། དེའི་

ལན་དུ་ཁྱེད་ཀིས་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་ལམ་དམ་པོ་བྱེད་དགོས། བོད་ཀི་

གནད་དོན་ཐོག་རོགས་རམ་བྱེད་དགོས་བྱུང་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྲ་སྒིག་ཨང་གསར་ངང་གནས་

ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཀལ་ཀ་ཏའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་མགོ་ཁིད་གཞོན་པ་དེ་ཁོ་བོར་

རོགས་རམ་གང་མཁོ་སྒྲུབ་མཁན་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་། སྐབས་དེར་ང་ལ་འདི་དགོས་ཞེས་རེ་

སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའི་དོན་གནད་བྱེ་བག་པ་གང་ཡང་མེད་ཀང་། རེས་སུ་བོད་ནང་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་

ཀི་ལས་འགུལ་གཟབ་ནན་གིས་མགོ་འཛུགས་བྱེད་སྐབས་རླུང་འཕིན་དང་གོ་མཚོན་དགོས་

པས། དེ་དུས་ང་སྐུ་ཞབས་མུལིཀ་གི་མདུན་དུ་ཐད་ཀར་རོགས་རམ་ཞུ་བར་བཅར། གང་ལྟར། 

ངས་སྐུ་ཞབས་མུལིཀ་དང་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ལ་ཡུན་རིང་འབེལ་ལམ་དམ་པོར་

ཞུས་པའི་ལས་ཀའི་མགོ་ནི་དུས་སྐབས་དེ་ནས་བཙུགས་པ་ཡིན། 

སྤི་ལོ་ 1954 ལོར་སྐུ་ཞབས་ཀ་པུའུར་མཆོག་འབས་ལོངས་སྤི་ཁྱབ་བོན་ཆེན་ནས་

ལས་འཁྱུར་གནང་སྟེ། དེའི་ཚབ་ཏུ་བཀའ་མོལ་སྦ་གསང་མེད་པར་གནང་ཞིང་འཇོན་ཐང་དང་

ཆབ་སྲིད་ཀི་ལངས་ཕོགས་བརན་པོ་བཅས་ཡོད་པའི་ཕི་འབེལ་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་ཨ་པ་པནྟ་

(Apa Pant)བསྐོ་བཞག་གནང་། སྐུ་ཞབས་པནྟ་ནི་རྒྱག་གཅིག་མཆོངས་གཅིག་གིས་བདག་

ཉིད་ཆེན་པོ་གཱན་དྷིའི་རེས་སུ་འབང་མཁན་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས། རྒྱ་གར་གིས་དབྱིན་ཇི་ལ་

འཐབ་རོད་བྱས་པ་ཇི་བཞིན་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་ནས་རྒྱ་མིར་འཐབ་རོད་བྱས་ན་བོད་ལ་རྒྱལ་

ཁ་ཐོབ་ཐུབ་ཚུལ་གོ་བསྐོན་གནང་། དེར་བརེན། ངས་མི་ལོ་དུ་མའི་རིང་རྡོ་རེ་གིང་ནས་རང་གི་

མོ་ཊོར་བཏང་སྟེ་འབས་ལོངས་ཀི་རྒྱལ་ས་སང་ཏོག་ཏུ་སོང་ཞིང་། ཁོང་གི་བཞུགས་གནས་ཀི་

སོ་རའི་ནང་དྲ་གྲུག་རེ་ཞོར་ཇི་ལྟར་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་ནས་བོད་རང་བཙན་ལེན་ཚུལ་གི་

བསབ་བྱར་ཉན། དེ་ལྟར་གཟའ་མཇུག་གི་དུས་ཚོད་ཕལ་མོ་ཆེ་དེ་གར་བསྐྱལ། མཇུག་མཐར་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ང་དྲ་གྲུག་རེད་མོར་བྱང་ཆ་ལན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནའང་། ཁོང་གི་སྲིད་དོན་གི་དགོངས་ཚུལ་དེ་

དོན་ལ་གེན་ཞད་ཆེ་ཞིང་ཆོ་བཟོ་མེད་པ་དང་དངོས་ཡོད་ལས་རིང་དུ་གེས་ཏེ་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ་

དཀའ་བ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། དེ་ཡང་བོད་ཁམས་ཧིལ་པོ་རྒྱའི་དྲག་དམག་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ཚུད་

ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་དམག་གིས་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ལ་མེ་མདས་དྲག་

གནོད་བྱ་རྒྱུར་འཛེམ་དོགས་མི་བྱེད་པས། རྒྱ་གར་དུ་དབྱིན་ཇི་ལ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་གྲུབ་

འབས་ཐོན་པའི་ཐབས་ཚུལ་དེ་བོད་དུ་རྒྱ་མི་ལ་ལག་བསྟར་བྱས་ན་དགོས་འདུན་འགྲུབ་པའི་རེ་

བ་གཏན་ནས་མེད། གང་ལྟར། ང་ལ་དགོས་པ་ནི་རྒྱ་གར་གིས་བོད་དོན་འཐབ་རོད་ལ་མཉམ་

རོགས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ལ། ཨ་པ་པནྟ་ཡིས་དེའི་ཐད་ཕག་རོགས་གནང་ཐུབ།

སྐབས་དེ་དུས། སྔར་བོད་གཞུང་གི་དཔོན་གནས་མཐོན་པོ་འཛིན་མྱོང་མཁན་དུ་མ་ཐེ་

བའི་བོད་རིགས་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་ངོགས་ཀི་ཀ་ལིམ་པོང་དང་རྡོ་རེ་གིང་དུ་བཅའ་

བཞུགས་གནང་ཡོད། དེའི་ཁོད་ཀི་གཅིག་ནི་རིས་དཔོན་ཞྭ་སབ་པ་རེད། གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་

ལྟར་ཁོང་གིས་རིས་དཔོན་གནང་མྱོང་ཞིང་ངས་ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་སྐབས་བོད་ཀི་ཚོང་

དོན་སྐུ་ཚབ་ཀི་ཁོངས་སུ་བོས་ཏེ་ང་ཕིར་ལྷ་སར་འགུག་ཐབས་གནང་། དེའི་རེས་སུ་རྒྱ་ནག་

གིས་བོད་ལ་དྲག་རྒོལ་གི་གྲ་སྒིག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་གནང་ནས་པེ་ཅིན་

དུ་གྲོས་མོལ་ལ་ཕེབས་རིས་གནང་ཡང་རྒྱ་ནག་ཏུ་མ་ཐར་བར་སྤི་ལོ་ 1950 ལོ་ནས་ཀ་ལིམ་

པོང་དུ་བཞུགས། ཁོང་ཕིར་བོད་དུ་མ་ཕེབས་པ་ནི་བོད་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཡོད་

པས་སྐུ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པར་གཟིགས་པའི་སྟབས་ཀིས་རེད། ཞྭ་སབ་པ་ནི་ཚོར་ཤུགས་

དྲག་པོས་བོད་རང་བཙན་རོད་ལེན་གནང་མཁན་གི་མི་སྣ་ཡོངས་གྲགས་ཤིག་རེད། 

ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ཡོད་པའི་དཔོན་རིགས་མཐོ་གྲས་གཞན་ཞིག་ནི་མཁན་ཆུང་བོ་བཟང་

རྒྱལ་མཚན་ལགས་རེད། ཁོང་གིས་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་བོད་ཀི་ཚོང་དོན་

སྐུ་ཚབ་གནང་ཞིང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་འབས་ལོངས་ཆོས་རྒྱལ་གི་རྒྱབ་རོགས་ལ་བརེན་

ནས་འབས་ལོངས་སུ་བཞག་ཡོད་པའི་གསེར་ཀིག་112བདག་གཉེར་གི་དོ་དམ་པ་ཡང་གནང་། 

112  “Gold bullion” ཞེས་པ་འདི་ལ་གསེར་ཀིག་གམ་གསེར་གི་ཀིག་རེ་དང་གསེར་ས་ཕག་གམ་

གསེར་ཕེ་ལེབ་ཅེས་ཟེར་ལ། ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་ཏུ་གསེར་ལྕུག་གམ་གསེར་ལྕུག་ལེབ་ཅེས་ཀང་བིས་ཡོད། 

འདི་འབེལ་ཞིབ་ཙམ་ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པར་གསལ་བས་དེར་གཟིགས།



ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ།  རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱལ་བའི་ཐོག་མའི་མི་ཚེ།
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གསེར་ཀིག་དེ་དག་ནི་བོད་གཞུང་གི་ལམ་སྟོན་འོག་ཞྭ་སབ་པས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སེར་

གི་མཛོད་སྦུག་ནས་ཕག་དངུལ་ཁྱེར་ཏེ་ཨ་རིར་ཕེབས་སྐབས་ཉོས་པའི་གསེར་དེ་རྣམས་རེད། 

དེ་དུས་ཞྭ་སབ་པས་གསེར་ལིད་ཚད་ཨའོང་སི་(ounce)113རེ་ལ་ཨ་སོར་བཞི་བཅུ་རེ་སྤད་དེ་

ཨ་སོར་ས་ཡ་གཅིག་ཡས་མས་ཀིས་ཉོས་ཡོད། གསེར་དེ་དག་འབས་ལོངས་སུ་བདག་ཉར་

གནང་བ་ནི་གལ་ཏེ་བོད་གཞུང་ལ་ཛ་དྲག་གི་དགོས་མཁོ་བྱུང་ན་ལག་མ་ཐོགས་པར་བཀོལ་

སྤོད་གནང་རྒྱུ་ཞིག་དགོས་པའི་སྟབས་ཀིས་རེད། གསེར་དེ་དག་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པ་རྒྱ་མིས་

ཤེས་རོགས་བྱུང་ནས་མཁན་ཆུང་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསེར་རྣམས་ཕིར་ལྷ་སར་གཏོང་

དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱས། ངའི་གཅུང་པོ་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་གིས་སྤི་ཁྱབ་མཁན་པོ་

གསར་པའི་མཚན་ཐོག་ནས་གསེར་དེ་དག་འབས་ལོངས་སུ་ཉར་ན་རྒྱ་མིའི་ལག་ཏུ་མི་འཆོར་

བས་དེ་མུར་བཞག་ན་ལེགས་པའི་དགོངས་ཚུལ་གནང་། དེར་བརེན། རྒྱ་གར་ནང་གི་ངའི་ལས་

འགན་གཅིག་ནི་མཁན་ཆུང་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་རྒྱ་མིའི་འདོད་དབང་འོག་མི་ཚུད་པར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་

ཡིན།

རྡོ་རེ་གིང་དང་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་བོད་རིགས་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་སོང་བ་དང་བསྟུན་

ཚོགས་པའམ་སེ་ཁག་འདྲ་མིན་ཡང་གོ་བུར་ནས་གོ་བུར་དུ་གསར་འཛུགས་བྱས། ཞྭ་སབ་པ་

དང་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ངེད་གསུམ་ཡང་ཡང་ཐུག་སྟེ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་ཅི་འགབ་

གང་ཕན་གི་བགྲོ་གེང་དང་དཔུང་རོགས་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་མིན་ལ་དཔད་བསྡུར་བྱས། དེ་ནས་

ངེད་ཅག་གིས་བོད་ཀི་རིགས་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་པ་བྷ་བྷུ་མཐར་ཕིན་

ལ་“ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་”དུ་འབོད་པའི་ཟླ་རེའི་གསར་ཤོག་དེ་བདུན་

རེའི་གསར་ཤོག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐུབ་ན། ད་གཟོད་རྒྱ་གར་དུ་སོད་པའི་བོད་རིགས་རྣམས་ཀིས་བོད་

ནང་དུ་ཡང་ཡང་འབྱུང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་རོགས་ཐུབ་པ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་

དགེ་ཕན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་འདོན་ཐབས་གནང་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས། སྤི་ལོ་ 1954 ལོའི་

ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 16 [དང་བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ]ཉིན་རྒྱང་རེའི་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་ཡ་ང་བ་ཞིག་

བརྒྱུགས་ཏེ་སྐྱེ་བོ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་ཅིང་ཁྱིམ་ཚང་སྟོང་ཕག་དུ་མ་སོད་གནས་མེད་

པར་གྱུར། དེ་ལ་སྤི་ཟླ་ 8 ཚེས་ 5 ཉིན་ངེད་ཅག་གིས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ཚེས་ 6 ཉིན་ཀ་

113  Ounce ནི་རྒྱ་མ་གང་གི་བཅུ་དྲུག་ཆ་(28.34 grams, 1/16 of lb.)ལ་ཟེར།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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སྦུག་ཏུ་བོད་སྐྱོབ་ཚོགས་པ་114གསར་འཛུགས་ཀིས་སྐྱོབ་གསོ་རོགས་དངུལ་བསྡུས། དེ་དང་

མཚུངས་པར་ངེད་ཅག་བོད་རིགས་རྣམས་ལྷན་དུ་འཛོམས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་

དང་ལོ་སར་གིས་གཙོས་པའི་དུས་ཆེན་ཁག་ཀང་སྲུང་བརི་བྱས། བོད་ཀི་ལོ་སར་ནི་ལྷ་སའི་

ཁུལ་ལ་མཚོན་ན། ཚེས་པ་གཅིག་ལ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་གཞུང་བསྟེན་ལྷ་སྲུང་དཔལ་ལན་

འདོད་ཁམས་བདག་མོར་ཚེས་གཏོར་ཕུལ་ཅིང་མི་དམངས་ལ་ལོ་སར་གི་བཀྲ་ཤིས་འཚམ་འདྲི་

གནང་སྟེ་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཉིན་དུ་མའི་རིང་ཆོས་དང་འཇིག་རེན་གི་ལུགས་གཉིས་ཀ་འདྲེས་

མར་སྤོད་པའི་དུས་སྟོན་ཞིག་རེད།  

འགའ་ཞིག་གིས་བདག་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་། བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། ཞྭ་སབ་པ་

དབང་ཕྱུག་བདེ་ལན་བཅས་ལ་གཅེན་མཁན་རིས་གསུམ་ཞེས་འབོད། གཅེན་ཞེས་པ་ནི་ང་

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུའི་གཅེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། མཁན་ཞེས་པ་ནི་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་རིམ་

བཞི་མཁན་ཆུང་ཡིན་པ། རིས་ཞེས་པ་ནི་ཞྭ་སབ་པས་རིས་དཔོན་གནང་བའི་སྟབས་ཀིས་

རེད། ངེད་གསུམ་གིས་གཞུང་གི་བཀའ་འབེལ་མིན་པར་རང་ངོས་ནས་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་

སྣེ་འཁིད་བྱས། ངེད་ཅག་གིས་རང་ཉིད་ཚོགས་སེ་ངོ་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་བསམ་བོ་གཏན་ནས་

འཁོར་མ་མྱོང་ཡང་། སྐབས་རེར་ལས་དོན་འགའ་ཞིག་བདེ་དོན་ཚོགས་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཐོག་

ནས་བསྒྲུབས། ཚོགས་པའི་མིང་དེ་ནི་དམངས་ཁོད་དུ་རིམ་གིས་འཇགས་པ་རེད།

ཞྭ་སབ་པས་སྟག་བག་རྒྱལ་ཐོག་སྐབས་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ངས་

ཁོང་གི་གནང་ཕོགས་ལ་མོས་མཐུན་མ་བྱས། ཁོང་གིས་ཕག་ལས་ཤུགས་ཆེར་གནང་སྟེ་རྒྱལ་

ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་ཁ་གཏད་ཞུས་ཡོད། ངའི་ཡབ་ཆེན་དང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་མེད་

པར་བཟོ་བའི་དོན་རྐྱེན་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཞྭ་སབ་པ་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་པའི་

བོད་རིགས་མང་པོས་སྔོན་གི་སྐབས་སུ་ཞྭ་སབ་པས་དབང་ཡོད་གནང་བ་ཡིད་ལ་ཤར་ཏེ་ངས་

ཁོང་དང་ལྷན་དུ་ལས་དོན་སྒྲུབ་མི་རུང་བའི་ཉེན་བརྡ་གནང་། གཡུ་ཐོག་དང་སོམ་མདའ་རབ་

114  བོད་སྐྱོབ་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་འདི་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད་པའི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར། ཚོགས་མིའི་

ལས་དོན་དང་མགོ་ལས་ཀི་གནས་རིམ་དབང་ཆ་སོགས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་མིན་པར་

སྣང་ལ། འདི་དང་བོད་ཀི་བདེ་དོན་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པ་<<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་

ཕེང་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༡༧༣ ན་གསལ། 



ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ།  རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱལ་བའི་ཐོག་མའི་མི་ཚེ།
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དགའ་སོགས་གནད་ཡོད་དུ་མས་ཀང་ཞལ་སངས་པོས་ཞྭ་སབ་པ་ང་ཚོའི་ཚོགས་ཁོངས་ནས་

ཕིར་འབུད་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་། འོན་ཀང་ངའི་བསམ་བོར། བོད་དོན་འཐབ་རོད་

ལ་འབད་དགོས་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་སེར་གི་མི་མཐུན་པའི་ཆ་རྣམས་བོས་གཏོང་དགོས་

པར་བསམས་ལ། བོད་རང་དབང་རང་བཙན་རོད་ལེན་བྱེད་པའི་སྲིད་དོན་གི་དམིགས་ཡུལ་

ཐད་ནས་ངེད་ཅག་ལ་མི་མཐུན་པ་མེད། ངེད་ཅག་གིས་འདོད་པ་ནི་༸གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་

བུ་མཆོག་བོད་ནས་ཕི་ཕོགས་སུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བསྒྲུབ་དགོས་པ་ནི་བོད་མིའི་དཀའ་

ངལ་རྣམས་ཕི་ཕོགས་སུ་ཁྱབ་བསྒགས་བྱས་ཏེ་འཛམ་གིང་རྒྱལ་སྤིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པར་བྱ་རྒྱུ་

དེ་རེད། ངའི་བསམ་པར་གལ་ཏེ་འཛམ་གིང་མི་དམངས་ཀིས་བོད་དུ་རྐྱེན་ངན་ཅི་ཞིག་འབྱུང་

བཞིན་པ་ཤེས་རོགས་བྱུང་ན་མཐར་བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་ངེས་པ་དང་། ནང་ཁུལ་གི་རོད་

རོག་ཟུར་དུ་བཞག་སྟེ་ཆིག་སྒིལ་གི་སོ་ནས་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ན་སྤི་དོན་ལ་ནུས་ཤུགས་འདོན་

ཐུབ་པར་སམ། སེར་གི་དགའ་མིན་དགའ་སྡུག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་བོད་དོན་འཐབ་རོད་ཁོད་

དོ་གལ་མི་ཆེ་ཞིང་། གལ་གནད་དུ་གྱུར་པ་ནི་ཐུན་མོང་གིས་མོས་མཐུན་གནང་སའི་གནད་དོན་

ཐོག་མཉམ་རུབ་ཀིས་ནུས་ཤུགས་བསྒིལ་ཏེ་ལས་དོན་མཐར་སྐྱེལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀི་

ནང་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ནི་ཚང་མས་བོད་དོན་ཕག་ཏུ་ལེན་རྒྱུ་དེ་རེད།

སྤི་ལོ་ 1954 ལོའི་ཟླ་བ་ 9 པའི་ནང་ཨ་པ་པནྟ་ཡིས་ངེད་ཅག་ལ་བོད་ཀི་གནད་དོན་

རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་དང་པོ་དེ་གནང་། དེ་ཡང་ཁོང་གིས་ངེད་

ཅག་གཅེན་མཁན་རིས་གསུམ་རྒྱལ་ས་ལི་ལིར་བསྐྱོད་དེ་ཐོག་མར་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་དང་། དེ་

ནས་ཕི་འབེལ་དྲུང་ཆེ་དྷུཏྟ་(S. Dutt)དང་ནང་སྲིད་བོན་ཆེན་པཎྜིཏ་པནྟ་(Pandit Pant)གཉིས། 

དེ་ནས་ཀང་རིམ་པར་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སོགས་རྒྱ་གར་གི་དཔོན་རིགས་དང་སྲིད་དོན་

པ་རྣམས་ལ་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤོད་བྱེད་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་བཀོད་སྒིག་གནང་། དེ་ལ་ང་ཚོས་

གཞུང་འཛིན་ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་པ་དང་། ཁ་གཏད་དམར་ཤོག་དང་སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་

པའི་སེ་ཁག །གཞན་ཡང་དེ་དག་གང་དུ་ཡང་མི་གཏོགས་པའི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་སྟེ་རྒྱ་གར་གི་

སྲིད་དོན་ཤོག་ཁག་ཐམས་ཅད་ཀི་སྲིད་དོན་མི་སྣ་རྣམས་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས། དེ་དག་ཀུན་

ལ་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་ར་བའི་གནད་དོན་ནི་གཅིག་རང་ཡིན། དེ་ནི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

མཆོག་དང་བོད་མི་དམངས་གཉིས་རྒྱ་མིའི་བཙན་འཛུལ་འོག་གནས་ཡོད་པ་དང་རྒྱ་དམར་གི་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཇེ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད། 

གཞན་ཡང་ངེད་ཅག་གིས་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་དང་ཁོང་གི་གཤམ་འོག་གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་

ལ། གལ་ཏེ་དེ་རིང་བོད་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དམིགས་ཡུལ་ལམ་དུ་སོང་ན་སང་ཉིན་རྒྱ་གར་དུ་རྒྱ་ནག་

དང་འབེལ་བའི་རོག་དྲ་འབྱུང་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་། དེ་ནས་ཀང་སྐུ་ཞབས་

ནེཧ་རུ་ལ་རྒྱ་མིར་ངོ་ཆེན་བཙོང་སྟེ། བྱུང་ན་རྒྱ་དམག་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པར་ཡོངས་རོགས་

དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཡང་རྒྱ་དམག་གང་མང་ཕིར་འཐེན་བྱེད་པ་ལ་སྐུལ་འདེད་གནང་བའི་རེ་བ་

ཡོད་ཅེས་བོད་ཀི་ཕོགས་སུ་བཞུགས་ཏེ་བར་འདུམ་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་ཞུས། དེ་ལ་སྐུ་

ཞབས་ནེཧ་རུ་ཡིས་སྔར་ང་ནན་ཅིན་ནས་ཕིར་ལོག་སྟེ་མཇལ་འཕལ་ཐོག་མ་ཞུས་པའི་སྐབས་

དང་མཚུངས་པར་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོས་གསན་འཇོག་གནང་ནས་བཀའ་འདྲི་གནང་ན་ཡང་

ཁོང་རང་ཉིད་ཀི་དགོངས་ཚུལ་ནི་གཏན་ནས་མ་གསུངས།  

རྒྱ་གར་གི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་མཁས་དབང་ཨ་ཤོ་ཀ་མེ་ཏ་(Ashoka Me-

hta)སོགས་མི་སྣ་སུ་ལ་ཐུག་ཀང་ཚང་མས་ངེད་ཅག་ལ་སྣེ་ལེན་གང་ལེགས་གནང་

ཞིང་། ང་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་ལ་གཟབ་ནན་གིས་གསན་ཏེ་བོད་ཀི་དཀའ་ངལ་ལ་ཐུགས་འཁུར་

ཆེན་པོ་གནང་། ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་འགྲེལ་བརོད་ཞུས་པ་ལྟར་རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གི་

བདེ་འཇགས་གཏོར་མཁན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཆ་ཚང་གནང་མཁན་འགའ་ཞིག་

ལས་མ་བྱུང་། དེ་ནས་བརིས་པའི་ཟླ་ཤས་ཀི་གོང་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1954 ལོར་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་

ཀི་བར་དུ། ༡. རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གི་ས་ཁྱོན་བདག་དབང་ལ་གཉིས་ཀས་བརི་བཀུར་བྱེད་པ་

དང་། ༢. ཕན་ཚུན་ལ་དྲག་རྒོལ་མི་བྱེད་པ། ༣. ཕན་ཚུན་གི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་གཏོགས་མི་བྱེད་པ། 

༤. ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་དང་གཉིས་ཕན་ར་འཛིན་བྱེད་པ། ༥. ཕན་ཚུན་ཞི་བདེ་མཉམ་གནས་

བྱེད་པ་སྟེ་“ར་འཛིན་གྲོས་དོན་ལྔ་”(Panchsheel Agreement)115ཞེས་པའི་ཆིངས་ཡིག་ལ་

115  འདི་ལ་ཞི་བདེ་མཉམ་གནས་ཀི་ར་དོན་ལྔ་ཞེས་ཀང་ཟེར་ལ། སྟག་ཕུན་གི་<<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་

པ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༦༩ ན། “གེང་བརོད་ནང་དུ་ཀྲུང་གོའི་བོད་ས་གནས་ཞེས་འཁོད་

འདུག །གྲོས་ཆོད་དེའི་ནང་ཞི་མཐུན་མཉམ་གནས་ཀི་བསབ་པ་ལྔའམ། པན་ཅ་ཤིལ་ཞེས་པ་དེ་གཞི་བཟུང་ནས་

གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་པ་རེད། དང་པོ། ཕན་ཚུན་བདག་དབང་དང་མངའ་ཁོངས་ཆ་ཚང་ལ་བརི་འཇོག །གཉིས་

པ། ཕན་ཚུན་བཙན་གནོན་མི་བྱེད་པ། གསུམ་པ། ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་ཇུས་མི་བྱེད་པ། བཞི་པ། འདྲ་མཉམ་གཉིས་

ཕན། ལྔ་པ། ཞི་བདེ་མཉམ་གནས་བཅས་རེད།”ཅེས་གསལ། 



ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ།  རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱལ་བའི་ཐོག་མའི་མི་ཚེ།
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མཚན་རགས་བཀོད་ཡོད། དེ་ལ་ཨ་ཙརྱ་ཀྲི་པ་ལ་ནི་(Acharya Kripalani)ལྟ་བུ་ཆབ་སྲིད་

ཀི་སེ་ཁག་གང་དུ་ཡང་མི་གཏོགས་པའི་སྲིད་དོན་པ་ཆེས་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་མངོན་གསལ་

དོད་པོས། ར་འཛིན་དེར་མཚན་རགས་བཀོད་པ་ནི། “བསམ་ངན་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་

ཏེ་གནའ་བོའི་མི་རིགས་ཤིག་ར་མེད་དུ་གཏོང་བ་ལ་མོས་མཐུན་གི་རགས་ཐེལ་བརྒྱབས་པ་

རེད་”ཅེས་ཆིངས་ཡིག་དེར་སྐྱོན་བརོད་གནང་། དུས་སྐབས་དེ་ནི་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་སྤུན་ཟླ་

(Chini-Hindi Bhai Bhai)ཡིན་ཞེས་པའི་འབོད་ཚིག་དེ་ཁྱབ་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་སྐབས་

རེད། ནེཧ་རུས་དབུ་ཁིད་པའི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་རང་ཉིད་ཀི་སྤུན་ཟླ་གསར་པ་དེར་མངོན་

གསལ་དོད་པོས་སྐྱོན་བརོད་གནང་བའི་ཐུགས་འདུན་མེད། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ  ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར།

ངེད་ཅག་རྒྱལ་ས་ལི་ལིར་བསད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་ཁའི་ཐད་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་

ཉེན་བརྡ་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་མགྲོན་འབོད་

ཞུས་པ་ལྟར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བོད་ཀི་འཐུས་མིའི་དབུ་ཁིད་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་

བཞུགས་གནང་། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་སྐབས་དང་པོའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་

ཆེན་ཞེས་པ་འཚོགས་ལ་ཉེ་བའི་དུས་དེ་རེད། སྐབས་དེར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡུམ་ཆེན་

དང་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ། བོ་བཟང་བསམ་གཏན་དང་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གཅེན་

གཅུང་གཉིས། ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས། དེ་བཞིན་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁོར་

དང་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ། ཆེས་མཐོའི་དཔོན་རིགས་གཞན་སོགས་འཁོར་ཚོགས་

ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲུལ་བཞུད་གནང་། ཕེབས་ལམ་ཀུན་ཏུ་དམག་སྤི་ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་

ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འཁིས་སུ་འབྱར་ཏེ་སྐད་ཅིག་ཀང་མ་བལ་བར་བསྐྱོད། 

ཆིབས་བསྒྱུར་ཆེན་མོ་དེར་བོད་མི་མང་པོས་མོས་མཐུན་མ་ཞུས་པར་མ་ཟད། རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེར་ཐུགས་འདོད་མེད་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་བཀག་བསྐྱིལ་ཞུ་

འཆར་ཡོད་པའི་སེམས་འཚབ་ལངས་ཏེ། དེ་ནི་བཙན་ཁིད་ཞུས་པ་རང་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བརོད་

གནང་མཁན་ཡང་བྱུང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་བྱམས་ནང་ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་བཞུད་གནང་

སྐབས། ད་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སར་ཡང་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་ཟད་སོང་སམ་པའི་བོ་འཚབ་

སྐྱེས་ཏེ་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུ་མཁན་ཚོས་ཁོམ་གཞུང་ནས་མིག་ཆུ་བཏང་།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དེ་ལྟར་༸གོང་ས་རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་རིམ་བཞིན་ཆིབས་པ་དང་ཕེབས་

ཊོར། གནམ་གྲུ་དང་མེ་འཁོར་བཅས་སུ་བཞུགས་ཏེ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་མཐར་སྤི་ལོ་ 1954 

ལོའི་ཟླ་བ་ 9 ཚེས་ 4 ཉིན་པེ་ཅིན་གི་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་སུ་ཞབས་སོར་འཁོད། དེ་ལ་རྒྱ་

ནག་གི་སྲིད་བོན་ཀྲོའུ་ཨེན་ལེ་དང་དམག་དཔོན་ཀྲུའུ་ཏེ་ཡིས་མི་ཚོགས་དཀྱུས་མའི་ཐལ་མོ་

རྡེབ་སྒའི་ཁོད་སྤོ་སེམས་འཁོལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གིས་ཕེབས་བསུ་ཞུས། དམར་ཤོག་ཏང་གི་

མགོ་གཙོ་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་གུས་བརིའི་སྣེ་ལེན་དང་མཛའ་

བརེའི་རྣམ་པ་མངོན་པའི་དགའ་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་། མའོ་ཙེ་ཏུང་ནི་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་

མགྲོན་བདག་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ་མངོན་ཏེ། ངའི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་པེ་ཅིན་དུ་བཞུགས་

གདན་འཇགས་རིང་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ཀྲུང་ནན་ཧའི་(Zhongnanhai)རུ་ཡོད་པའི་མའོ་རང་གི་

བཞུགས་གནས་སུ་སེར་མཇལ་དང་། མི་དམངས་འདུས་འཛོམས་སར་མཇལ་འཕད་གནང་བ་

སོགས་ཁྱོན་བསོམས་མཇལ་ཐེངས་བཅུ་ཕག་བརྒལ་བ་བྱུང་ཡོད། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀིས་བོད་

ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་སྐོར་ནས་བརམས་ཏེ་ལྷ་སོད་རྒྱ་དམག་གིས་སྤད་པའི་དཀའ་རོག་

གི་བར་ཏེ་གནད་དོན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐད་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་། ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གིས་

གསུང་སྒྱུར་གི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས། ཕུན་དབང་ནི་ཁམས་འབའ་ཐང་གི་མི་སྟེ་བོད་རིགས་དམར་

ཤོག་ཚོགས་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་སེམས་ཤུགས་ཅན་གི་ཁོངས་མི་ཐོག་མའི་གྲས་རེད། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ད་ལྟ་ཡང་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་ལ་ཐུགས་མཉེས་མཉེས་མཛད་དེ་སྐུ་

ཉིད་ཀི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ཏུ་བརིས་ཡོད། 

གཟིགས་སྐོར་དེའི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས། བོད་དུ་རྒྱ་དམག་

བཞག་པ་རོགས་རམ་གི་ཆེད་ལས་དབང་བསྒྱུར་གི་ཆེད་མིན་ཚུལ་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་དམག་

མི་དེ་དག་གིས་ཕན་མེད་གནོད་འགྱུར་གི་རིགས་བྱས་ཚེ་ཕིར་འཐེན་བྱ་ངེས་ཡིན་པ་དང་། བོད་

དེ་བཞིན་རང་སྐྱོང་ལོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལས་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་དུ་མི་བསྒྱུར་བའི་ཁས་ལེན་

ཡང་ཡང་གནང་། བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་ཐད་ལ་ཡང་མའོ་ཡིས་“བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་གྲ་སྒིག་

ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་”ཞེས་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་བཅོས་བསྒྱུར་གི་

མྱུར་བུལ་ཡང་ལྷན་ཁང་དེའི་ལྟ་སྐྱོང་འོག་བོད་པ་རང་ཉིད་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ལས་རྒྱ་

མིར་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་པའི་འགན་དབང་ལེན་དགོས་ཚུལ་གསུངས། དེ་ལྟར་རྒྱ་མིའི་མགོ་གཙོ་
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མའོ་ཡིས་འགན་ལེན་ཁག་ཐེག་ཆ་ཚང་གནང་། 

གཞན་ཡང་རྒྱ་མིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་དང་བོད་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་

བྱུང་མ་ཐག་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ་ངོ་སྤོད་ཞུ་སད། རྒྱ་ནག་བྱང་

ཤར་གི་མན་ཇུའི་ས་ཁུལ་དུ་གསར་རྒྱག་བྱས་པའི་ཆུ་ཤུགས་གོག་འདོན་ལས་གཞི་དང་། ཨུ་

རུ་སུའི་དངུལ་བུན་དང་ལག་རལ་བར་བརེན་ནས་བཙུགས་པའི་བཟོ་གྲྭ་སྣ་ཚོགས་ལ་གདན་

འདྲེན་ཞུས། དེར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་མི་རིགས་དང་ཅ་དངོས་

སྣ་མང་འཛོམས་ཤིང་དེང་རབས་ཀི་རྣམ་པ་ཆེ་བའི་ཧང་ཧའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡང་གཟིགས་སྐོར་

གནང་། དེ་ལྟར་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤི་ལོ་ 1955 ལོའི་བོད་ཀི་ལོ་སར་

བར་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཞུགས།

༸གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་མའོ་ཙེ་ཏུང་།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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༸གོང་ས་མཆོག་པེ་ཅིན་ནས་ཕིར་ཕེབས་པའི་སྔ་ལོགས་དེ་མ་ཐག་གཞི་ནས་

གཟིགས་སྐོར་དེ་ཉིད་ཐུགས་ཕམ་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་གྱུར། དེ་ཡང་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེར་གུས་ཉམས་དང་ནང་པའི་ཆོས་ལ་དགའ་མོས་ཆེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་ཡང་བསྟན་

ཅིང་། བོད་ལ་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་སྤོད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་གནང་བའི་མཐར་

སེམས་ཁམས་འགྱུར་ནས་ཆེས་མཐའ་མའི་མཇལ་འཕད་སྐབས་གོ་བུར་དུ། “དང་པོ། གྲྭ་བཙུན་

རྣམས་ཚངས་སྤོད་ལ་གནས་དགོས་པས་ཆོས་ལུགས་ཀིས་མི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གནོད། 

གཉིས་པ། ཆོས་ལུགས་ཀིས་ཕིའི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ལ་སྣང་ཆུང་བྱེད་”116པས་བོད་ཀི་ཆོས་

ལུགས་ནི་དུག་རེད་ཅེས་བཤད་པར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཧ་ལས། རེས་སུ་དེའི་ཐད་༸གོང་ས་

མཆོག་ནས། མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་སྐད་ཆ་དེ་དག་གསན་སྐབས་ཐུགས་ལ་གོ་བུར་དུ་འཇིགས་ཡེར་

བའི་སྣང་བ་ཞིག་དང་ཞལ་ལ་ཚ་བེར་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་ཚུལ་གསུངས་ཤིང་། “མའོ་ཙེ་ཏུང་

ནི། གང་བྱས་ཀང་མཐར་གཏུགས་ན་ནང་པའི་བསྟན་པ་བཤིག་མཁན་དེ་རེད།” ཅེས་ཀང་

བཀའ་སྩལ། ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ནས། མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་རྒྱུས་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་བངས་ཏེ། ནང་བསམ་བོའི་ཡོན་ཏན་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཉམས་བཞེས་གཉིས་ཁོང་

འཚོ་བཞུགས་ཀི་དགོས་དོན་དང་དོན་དུ་གཉེར་བྱ་ཡིན་པའི་གནས་ལུགས་ངོ་མ་དེ་རོགས་ཐུབ་

མེད། མའོ་ནི་དོན་ལ་ཆོས་ལུགས་གཏོར་བཤིག་བྱེད་མཁན་ཞིག་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་

ཞིག་མ་རེད་ཅེས་མཐའ་སོམ་མཛད།

ལྷ་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་ཕེབས་ལམ་དུ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ངེད་

ཚང་གི་ཁྱིམ་མི་རྣམས་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་དང་ངེད་ཚང་གི་ཡབ་མེས་ཀི་འཚོ་གནས་

སྟག་མཚེར་སེ་བར་ཕེབས། སྐབས་དེར་ཡང་མི་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཡས་མས་ཀི་གོང་ངེད་ཚང་སྐུ་

འབུམ་ནས་ལྷ་སར་ཐོན་པའི་སྐབས་དང་མཚུངས་པར་སྐྱ་སེར་སྟོང་ཕག་མང་པོ་མཇལ་ཁ་ཞུ་

བར་བཅར། དུས་དེར་ཨ་མདོའི་གྲོང་གསེབ་ཁུལ་དུ་ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་གི་ལས་གཞི་དང་

མི་དམངས་མཉམ་ལས་ཀི་མགོ་བཙུགས་ཟིན་ཡོད། དེ་ནི་དམར་ཤོག་གིས་དབང་ཆ་ཟིན་མ་

ཐག་རྒྱ་ནག་གི་ས་གནས་ཕལ་མོ་ཆེ་ནས་མགོ་འཛུགས་བྱས་པ་དེ་རེད། འོན་ཀང་། དབུས་

116  འདི་དང་གཤམ་དུ་དྲངས་པ་གཉིས་ཀ་<<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་>>ཞེས་པའི་རང་རྣམ་གི་གསུང་

ཡིན།
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གཙང་ཁུལ་དུ་ད་དུང་ལག་བསྟར་བྱས་མེད། ཨ་མདོའི་ཁུལ་ལ་མཚོན་ན། ས་བདག་ཏུ་འབོད་

པ་རྣམས་ཀི་ལག་ནས་ས་ཆ་དང་རྒྱུ་དངོས་གཞུང་བཞེས་བཏང་སྟེ་མི་དབུལ་པོ་རྣམས་ལ་བགོ་

འགྲེམ་བྱས། ས་བདག་མང་པོ་ཞིག་མི་དམངས་ཀི་མདུན་སར་ཁིད་དེ་ཁིམས་གཅོད་དང་འཐབ་

རོད་དྲག་པོ་བྱས་པར་མ་ཟད། འགའ་ཞིག་དམར་གསོད་ཀང་བཏང་ཡོད། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ངེད་ཚང་གི་ཁྱིམ་མི་རྣམས་ཨ་མདོའི་ས་གནས་གང་དུ་ཕེབས་

ཀང་རྒྱ་དཔོན་འགའ་ལྷན་དུ་སོང་སྟེ། བོད་རིགས་མི་དམངས་སྤི་ཕར་ཟད། ཐ་ན་ངེད་ཚང་གི་ཉེ་

འབེལ་ངོ་ཤེས་ཚོར་ཡང་ཟུར་དུ་སེར་མཇལ་གནང་བའི་གོ་སྐབས་མ་ཕུལ་ལ། མི་དམངས་ཚོར་

ཡང་རང་གི་མྱོང་བ་ངོ་མ་ཇི་བཞིན་ཞུ་བའི་སོབས་པ་མེད། སྟག་མཚེར་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཡུམ་

ཆེན་གིས་ཉེ་འབེལ་ཚོར་ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་པའི་རེས་ཀི་འཚོ་བའི་གནས་བབ་ཐད་

བཀའ་འདྲི་གནང་བར་ཚང་མས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་གིས་ཧ་ཅང་སྐྱིད་ལ། མའོ་ཀྲུའུ་

ཞི་དང་གུང་ཁན་ཏང་གཉིས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་རོད་བཞིན་མིག་ནས་མཆི་མ་བཏང་། རྒྱ་དམར་

གིས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་ལྷ་ཡུལ་དུ་འཚོ་བ་ལྟ་བུའི་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་པར་བསྒགས་ཀང་། ཡུལ་མི་

ཚོས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཉག་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་མིག་ཆུ་གཏོང་རྒྱུ་ལས་གཞན་མ་རེད། ཁོང་ཚོ་མནར་

གཅོད་འོག་གནས་ཡོད་པས་བདེན་པ་བརོད་པའི་སོབས་པ་ག་ལ་ཡོད།
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ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར།

ཨ་པ་པནྟ་ཡིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པའི་གོ་སྐབས་ཡོང་

སྲིད་ཅེས་ཁོ་བོར་གསུངས་པའི་སྐབས་དེར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ད་དུང་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད། 

༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡང་དེ་གར་ཕེབས་ཡོད་པས་

ཁོང་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕད་གནང་། དེ་ནི་མཇལ་འཕད་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་རེད། དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 

1956 ལོའི་སྟོན་ཁར་རྒྱ་གར་གིས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་མཛད་

པའི་གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་དུ་སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་མི་ལོ་ ༢༥༠༠ འཁོར་བའི་

མྱང་འདས་དུས་ཆེན་117སྲུང་བརི་གནང་། དེ་ནི་འཛམ་གིང་གི་ཡུལ་ཕོགས་གང་ས་ནས་ནང་

པ་སྟོང་ཕག་མང་པོ་མཛའ་བརེའི་ངང་ལྷན་དུ་འཛོམས་པའི་དུས་སྐབས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་རེད། 

རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རེ་

གནང་བ་ལྟར་རྒྱ་གར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཚོགས་ཀི་མཚན་ཐོག་ནས་མགྲོན་བརྡ་ཕུལ། 

མགྲོན་བརྡ་དངོས་སུ་འབུལ་བར་ཆོས་ཚོགས་དེ་ཉིད་ཀི་ཚོགས་གཙོ་འབས་ལོངས་རྒྱལ་སྲས་

117  Buddha Jayanti ཞེས་སམ་བུདྡྷ་ཇ་ཡནྟི་ཞེས་པ་ལ། ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་ཏུ། སྟོན་པ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་ནས་ཞེས་དང་། གཞན་དུ་འཁྲུངས་ནས་ཞེས་དང་། ཡང་དུ་མ་ཞིག་ཏུ་སྐུ་བལྟམས་པ་དང་མངོན་

པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་བཅས་མཛད་ནས་མི་ལོ་ ༢༥༠༠ འཁོར་

བའི་ཞེས་གསལ་ཡང་། མཛད་པ་རེ་རེར་གཙོ་འདོན་བྱས་པ་དང་། དུས་ཆེན་སུམ་འཛོམས་ལ་བྱས་པའི་ཁྱད་

པར་ཙམ་ལས་འགལ་བ་ལྟག་སྤོད་མིན་ལ། བོད་ཀི་ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་མྱང་འདས་དུས་ཆེན་ཞེས་གསལ་བས་

དེ་ལྟར་དུ་བྱས། 
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དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ལྷ་སར་ཕེབས།118 དུས་དྲན་དེ་ཉིད་ཆོས་ཕོགས་ཀི་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་

པས་༸གོང་ས་མཆོག་ཕེབས་རྒྱུ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནས་ལུགས་ལན་པའི་ཐོག་ནས་

བཀག་འགོག་ཞུ་མི་ཐུབ།

ཨ་པ་པནྟ་ཡིས་ངེད་ཅག་གཅེན་མཁན་རིས་གསུམ་ལ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་

གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་གསང་བའི་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པས་བོད་དང་རྒྱ་གར་གི་བར་ལ་ངེད་

ཅག་གིས་འབེལ་མཐུད་ཀི་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་དགོས་ཚུལ་གསུངས། དེ་ལ་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གིས་ཁས་

ལེན་གནང་དགོས་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་བཏོན། དེའི་དང་པོར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་

གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྲུབ་མཚམས་སྲིད་དོན་སྐྱབས་བཅོལ་ཀི་གནས་བབ་འབུལ་དགོས་པ་

དང་། གཉིས་པར་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་ཆེན་བཙོང་སྟེ། རབ་བྱུང་ན་རྒྱ་

དམག་ཡོངས་རོགས་དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཡང་རྒྱ་དམག་གང་མང་བོད་ནས་ཕིར་འཐེན་བྱེད་

པར་སྐུལ་འདེད་བྱ་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་དགོས་ཚུལ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་གསལ་པོར་ཞུས། དོན་

གནད་འདི་གཉིས་ཀི་ཐད་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྲིད་དོན་སྲི་ཞུ་བ་སྐུ་ངོ་ཕ་ལྷ་དང་ངེད་གཉིས་ཀི་

དགོངས་ཚུལ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་སོང་ཞིང་། གལ་ཏེ་རྒྱ་གར་གིས་གནད་དོན་འདི་གཉིས་ཞལ་

བཞེས་མ་གནང་ཚེ་༸མགྲོན་བརྡ་མི་འབུལ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་། 

དེ་ནས་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ཡོད་པའི་བོས་ཐུབ་འབེལ་མཐུད་པ་རྣམས་བརྒྱུད་དེ་མགྲོན་

གཉེར་ཆེན་མོ་ཕ་ལྷས་གཙོས་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བའི་སྐུ་འཁོར་ནང་མ་དག་ལ་ལོ་གཅིག་ལྷག་

གི་རིང་གསུང་འཕིན་ཕར་གཏོང་ཚུར་གཏོང་གནང་། ངེད་ཅག་གཅེན་མཁན་རིས་གསུམ་ལས་

118  ༸གོང་ས་མཆོག་སྟོན་འཁོར་བོད་ཤིང་ར་ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ སྤི་ལོ་ 1954 ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 11 ཉིན་

ནོར་གིང་ཕོ་བང་ནས་ཕེབས་ཐོན་གནང་སྟེ་ཚལ་གུང་ཐང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས། རྒྱ་གར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་

ཆོས་ཚོགས་ཀི་དབུ་འཛིན་འབས་ལོངས་རྒྱལ་སྲས་ཀིས་གདན་ཞུའི་སན་བསྒོན་ཕུལ། ཡང་ལ་དྭགས་རྒྱལ་

སྲས་བ་ཀུ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཀང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་ངོ་བོའི་ཐོག་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1956 ཟླ་

བ་ 1 ཚེས་ 30 ཉིན་མགྲོན་བརྡ་ཞིབ་གསལ་ཅན་ཕག་ཏུ་ཕུལ། དེ་ནས་“བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཚོགས་ཀིས་

ཕུལ་བའི་མགྲོན་བརྡའི་སྟེང་། སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་ཀང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས་

ནས་མི་ལོ་བདུན་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་གི་ཉིན་མོ་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1956 ཟླ་བ་ 10 ཚེས་ 1 འཁོད་པའི་གཞུང་འབེལ་

མགྲོན་ཤོག་གནང་། ཕག་བིས་དེའི་ནང་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས། གལ་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་སུ་

མ་བཅུག་ན། རྒྱ་ནག་ལ་དཀའ་རོག་འབྱུང་སྲིད་པའི་གོ་རྒྱུ་བཏང་ཡོད་”ཅེས་བསྒྱུར་གཞིའི་མཆན་བུར་གསལ། 



ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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སུས་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཞུས་མེད་ཅིང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཀང་

ངེད་ཅག་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གནང་མེད། ང་ཡབ་གཞིས་ཀི་ཁྱིམ་མི་དང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེའི་སྐུ་མཆེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འབེལ་བ་ཐད་ཀར་ཞུས་མི་ཆོག་པ་མེད་ཀང་། ཕོགས་གཅིག་

ནས་བོད་གཞུང་གི་སྔར་སྲོལ་འགྲོ་ལུགས་ལ་སུ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ལས་དོན་སན་

གསེང་ཞུ་དགོས་ཚེ་སྐུ་འཁོར་གཙོ་བོ་བརྒྱུད་དགོས་པ་དང་། ཕོགས་གཞན་ནས་རྒྱ་གར་དུ་

གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ལས་དོན་དེ་གཞུང་དོན་ཡིན་པ་ལས་ངེད་ཡབ་གཞིས་ཚང་གི་སེར་དོན་

མིན། 

གདན་ཞུའི་གྲོས་མོལ་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་ཡང་བོད་ནང་གི་སྲིད་དོན་གི་

གནས་བབ་ནི་སྔར་ལས་ཀང་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1955 ལོའི་

ལོ་མགོར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་ཀི་འཁྲུངས་ཡུལ་སྟག་མཚེར་ཁུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་

བསྐྱངས་པའི་རེས་ནས་ཨ་མདོ་དང་ཁམས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་དམར་གི་དབང་བསྒྱུར་ལ་བཙན་རྒོལ་

བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བའི་མགོ་བཙུགས། དེ་ནི་རྒྱ་མིས་ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་དུ་བསད་པའི་

ལས་དོན་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སང་རེད། དེ་ལ་རྒྱ་མིས་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་ཏེ་ཞིང་

པ་རྣམས་ལ་ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་གི་དགེ་མཚན་བཤད་ནས་མི་དམངས་འགུག་ཐབས་བྱས། 

འོན་ཀང་། ཡུལ་མི་མང་པོས་དེ་ལྟ་བུ་དགོས་དོན་མེད་ཅེས་རྒོལ་ལན་བསོགས་ཏེ་མོས་མཐུན་

མ་བྱས། རྒྱ་རིགས་ཧུར་བརོན་དཔུང་སེ་དང་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་མིས་བཙན་

ཚུགས་ཀིས་བཅོས་བསྒྱུར་ལས་དོན་ལག་བསྟར་བྱས་པར་ཞིང་པ་འགའ་ཁོང་ཁོས་མ་བཟོད་

པར་བཅིངས་འགྲོལ་བྱེད་མཁན་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་དག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པར་མ་ཟད། ཐ་ན་དམར་

གསོད་ཀང་བྱས་ཡོད། ཞིང་པའི་ལག་ནས་ས་ཞིང་གཞུང་བཞེས་ཀིས་ཞིང་གྲོང་རྣམས་མཉམ་

ལས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་གནས་སྟངས་ཤིན་ཏུ་ཐབས་སྡུག་བྱུང་བའི་ཁར། དགོན་པ་ཁག་ལ་ཡང་

དྲག་རྒོལ་བཙན་དབང་བྱས་ཏེ་དགོན་པའི་རྒྱུན་འཇགས་ཀི་ས་ཞིང་ཡོངས་རོགས་ཕོགས་ནས་

དབུལ་ཕོངས་ལ་བགོ་འགྲེམ་དང་། བ་གྲྭ་རྣམས་སྲིད་གཞུང་གི་དགྲ་བོ་ཡིན་པའི་དྲིལ་བསྒགས་

བྱས་ཏེ་འཐབ་རོད་དང་དགོན་པ་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་བར་མ་ཟད། སྐབས་ལ་ལར་བཙོན་

འཇུག་དང་དམར་གསོད་ཀང་ལག་བསྟར་བྱས། དེ་ལ་མི་དམངས་ནས་རང་གིས་དད་པ་བྱ་

སའི་བ་གྲྭ་རྣམས་ལ་རྒྱ་མིས་དེ་ལྟ་བུ་བྱེད་དགོས་པ་ཅི་ཡིན་སམ་སྟེ་ཧ་ལས་ཤིང་བོ་ཕམ་ཚད་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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མེད་བྱུང་། དེ་ལྟར་སྔར་ནས་འཇགས་པའི་བོད་མིའི་འཚོ་བའི་ལམ་སྲོལ་དེ་ཉིད་དྲག་རྒོལ་གི་

དམིགས་འབེན་དུ་གྱུར།  

ཅི་ཙམ་གིས་རྒྱ་མིའི་“ལེགས་བཅོས་”ལ་མི་དགའ་བའི་ཚད་གཞི་མཐོ་རུ་གྱུར་པའི་

ཚོད་ཀིས་དེ་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱེད་པའི་དོན་རྐྱེན་ཡང་མང་ནས་མང་དུ་གྱུར་ཏེ། ས་གནས་མི་

དམངས་ཀིས་འཇབ་དམག་གི་དཔུང་ཁག་འདྲ་མིན་གསར་འཛུགས་བྱེད་མགོ་བཙུགས་ཤིང་། 

སྤི་ལོ་ 1955 ལོར་ཨ་མདོའི་མགོ་ལོག་མི་དམངས་ཀིས་རྒྱ་མིའི་ཡུལ་སྲུང་དམག་སེ་ལ་གཏོར་

རྒོལ་བཏང་། སྤི་ལོ་ 1956 ལོར་ཁམས་ལི་ཐང་མི་དམངས་ཀིས་རྒྱ་མི་ལ་ཕིར་རྒོལ་བྱས། ངོ་

རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཕལ་མོ་ཆེ་དགེ་འདུན་པ་ཡིན། འགའ་ཞིག་ལ་མེ་མདའ་ཡང་ཡོད། བོད་མིའི་

མཚོན་ཆ་ནི་རྒྱ་མིའི་གོ་མཚོན་དང་བསྡུར་ན་ཆེས་རིང་གོག་དང་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཤ་སྟག་

ཡིན། གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་འཐབ་འཛིང་གི་གནས་བབ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གྱུར་པ་ན། ཡུལ་མི་

རྣམས་གསང་སྟབས་ཀིས་དགོན་པར་བོས་ཏེ་རང་ཉིད་དང་དགོན་པ་གཉིས་ཀ་རྒྱ་མིའི་དྲག་

རྒོལ་ལས་སྲུང་ཐབས་བྱས།

དགོན་པ་རྣམས་ནི་རྒྱ་དམག་གིས་དམིགས་འབེན་དུ་འཛིན་བདེ་ས་དེ་རེད། དེ་ཡང་

ཁམས་ཆ་ཕེང་བསམ་འཕེལ་གིང་དགོན་པ་ནི་རྒྱ་མིས་འགད་རས་གཡུགས་ཏེ་ཐོག་མར་གཏོར་

རྒོལ་བཏང་བའི་གྲས་དང་། དེའི་བ་མ་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱལ་བའི་ཡོངས་འཛིན་སྐུ་གཞོན་པ་ཁི་བྱང་

རིན་པོ་ཆེ་རེད། དེའི་རེས་ཐོགས་སུ་འགད་རས་ཀིས་གཏོར་རྒོལ་བྱས་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་བརྒྱ་

ཕག་དུ་མ་དམར་གསོད་གཏོང་ས་ནི་ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་རེད། དེ་ལྟར་རྒྱ་མིས་གནག་སེམས་

ཀིས་བྱས་པའི་དྲག་རྒོལ་རེ་རེས་མེ་ཐོག་ཏུ་སྣུམ་བླུགས་ནས་གོ་བུར་དུ་མེ་དཔུང་མཆེད་པ་ཇི་

བཞིན་བོད་མིར་ཞེ་སང་བསངས་ཏེ་དྲག་སྤོད་དུ་འཇུག་པའི་རྐྱེན་བྱས། འཐབ་འཛིང་དྲག་སྤོད་

ཀི་དབང་གིས་ཡུལ་ཁམས་ཟང་ཟིང་དུ་གྱུར་པ་ན་ཨ་མདོ་བ་དང་ཁམས་པ་རྣམས་བོས་བྱོལ་

བྱས་ཤིང་མང་པོ་ཞིག་ནུབ་རྒྱུད་བསེགས་ཏེ་ལྷ་སར་བོས།

ལྷ་སར། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ནས་ཕིར་ཕེབས་རེས་གཞུང་འབེལ་གིས་བཙུགས་

119པའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་གྲ་སྒིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཞེས་པ་དེ་མི་འགང་བར་ཟོག་རྫུ་སྐྱུག་བོ་

119  སྤི་ལོ་ 1956 ཟླ་བ་ 4 ཚེས་ 17 ཉིན། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བོན་གཞོན་པ་དང་ཕི་སྲིད་བོན་ཆེན་གཅིག་

ལོགས་ཁེན་དབྱིས་ཀིས་སྣེ་ཁིད་པའི་རྒྱའི་ངོ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་གྲ་སྒིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་



ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ཡང་ལྷན་ཁང་དེའི་གཙོ་འཛིན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁོངས་མི་ཕལ་མོ་ཆེ་

བོད་རིགས་ཡིན་ཡང་། མི་ཕལ་མོ་ཆེ་བསྐོ་བཞག་བྱེད་མཁན་དང་དབང་ཆ་འཛིན་མཁན་རྒྱ་

མི་ཡིན་པ་ཀུན་གསལ་རེད། ལྷན་ཁང་རང་ཉིད་ལ་དབང་ཆ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཐག་གཅོད་ཚང་

མ་བོད་སོད་དམར་ཤོག་ཏང་གི་རྒྱ་དཔོན་ཚོས་བྱས། རྒྱ་དཔོན་ཚོས་ཐག་གཅོད་གང་བྱས་པ་

རྣམས་གྲ་སྒིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་དུ་བཏང་སྟེ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་ཚོས་གེང་སོང་སོགས་བྱེད་

དབང་མེད་པར་མོས་མཐུན་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན། 

རྒྱ་མིར་བཙན་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གི་བོད་རིགས་དུ་མ་རྒྱ་གར་ལ་བོས་བྱོལ་དུ་འབྱོར་

བར་བརེན། ཨ་མདོ་དང་ཁམས་ཁུལ་དུ་བོད་མིས་བཙན་རྒོལ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་

པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རིམ་གིས་ཀ་ལིམ་པོང་དང་རྡོ་རེ་གིང་དུ་ཁྱབ། ང་ཚོས་གཅིག་རེས་

གཉིས་མཐུད་དུ་གོ་བའི་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་མི་སན་པ་རྣམས་ཡོང་ཁུངས་ནི་ཀ་རྡོར་ཁུལ་

ལ་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་བཙན་རྒོལ་བ་དེ་དག་རེད། སྐབས་དེར། [གོང་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་

སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་པ་ལྟར་]སྲིད་དོན་སྐྱབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་འབུལ་རྒྱུའི་ཞལ་

བཞེས་གཙང་མའི་ཐོག་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་འཇགས་ངང་རྒྱ་གར་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་

ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཆེས་ཛ་དྲག་ཅན་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད།

ང་ཚོས་ཟླ་ངོ་དུ་མའི་རིང་གྲོས་མོལ་ཞུས་མཐར། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཨ་པ་པནྟ་

དང་ལྷན་དུ་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་ཀའི་ཐོག་གྲོས་མཐུན་བྱུང་། དེ་དག་ནི་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྲུབ་མ་ཐག་སྲིད་དོན་སྐྱབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་

འབུལ་རྒྱུ་དང་། སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་རྒྱ་མི་ལ་གྲོས་མོལ་གནང་སྟེ་རྒྱ་དམག་བོད་ནས་ཕིར་

ཁང་དངོས་གཞི་གསར་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་དང་མཛད་སོའི་དགའ་སྟོན་ཆེད་བོད་དུ་འབྱོར། སྤི་ལོ་ 1956 

ཟླ་བ་ 4 ཚེས་ 22 ཉིན་ནས་མགོ་འཛུགས་ཀིས་ཉིན་ལྔའི་རིང་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་གྲ་སྒིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་

ཁང་གི་འཐུས་མི་བསྐོ་གཞག་སོགས་གྲུབ་པར་བྱས། འཐུས་མིར། ༸གོང་ས་མཆོག་གཙོ་འཛིན་དང་། ཀུན་

གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱ་རིགས་དམག་དཔོན་ཀྲང་གོ་ཧྭ་གཉིས་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ། ང་ཕོད་དྲུང་

ཆེར་བདམས་པ་སོགས་མི་སྣ་ ༥༡ ཙམ་སྟེ། བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ཟེར་བ་ནས་འཐུས་མི་ ༢༠ དང་། པཎ་

ཆེན་ནང་མ་སང་ནས་ ༡༠ ཆབ་མདོ་བཅིངས་འགྲོལ་ལྷན་ཁང་ཁོངས་ནས་ ༡༠ མི་དམངས་ཀི་འཐུས་མི་ ༦ རྒྱ་

རིགས་ ༥ བཅས་བསྐོ་གཞག་བྱས། ཞིབ་ཙམ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པའི་མཛད་རྣམ་གྲུ་འཛིན་ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་

དུ་བིས་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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འཐེན་ཡོང་ཐབས་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ལྟར་གནད་དོན་ཚང་མ་བསམ་དོན་ལྟར་འགྲུབ་བཞིན་

པར་སྣང་བའི་མུར་རང་ཉིད་ཀི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པར་རེ་འདུན་དྲག་

པོས་ངང་སྒུག་ཞུས་ནས་བསད། 

སྤི་ལོ་ 1956 ཟླ་བ་ 11 ཚེས་ 24 ཉིན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་

འབས་ལོངས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ཁོ་བོ་ཕེབས་བསུར་བཅར་ཏེ་ཨ་པ་པནྟ་དང་

འབས་ལོངས་ཆོས་རྒྱལ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོག་མར་ལྷ་ས་

ནས་གྲོ་མོའི་བར་དུ་ཕེབས་ཊོར་ནང་ཕེབས། གྲོ་མོ་བརྒལ་ནས་རླངས་འཁོར་གི་བགྲོད་ལམ་

མེད་པས་ཆིབས་པར་བཅིབས་ཏེ་རྣ་ཐོད་ལ་བརྒལ། དེའི་ཕི་ཉིན་རྒྱ་གར་གི་དམག་མིའི་གནམ་

གྲུའི་ནང་ཤི་ལི་གྷུ་རི་ནས་ཐད་ཀར་ལི་ལིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས། རྒྱལ་ས་ལི་ལིར་སྲིད་

བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་འདུ་འཛི་ཆུང་ཞིང་གཟབ་ནན་དང་གཟི་བརིད་ལན་པའི་ཕེབས་བསུ་སྣེ་ལེན་

གནང་། ངེད་ཅག་གི་ཡུམ་ཆེན་དང་ང་། གཅུང་པོ་བོ་བཟང་བསམ་གཏན། དགུང་ལོ་བཅུ་ལ་

ཕེབས་པའི་གཅུང་པོ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ། གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་དང་གཅུང་མོ་རེ་བཙུན་

པདྨ་བཅས་ངེད་ཅག་གནམ་གྲུའི་ནང་ཀལ་ཀ་ཏ་བརྒྱུད་ལི་ལིར་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར། གཅེན་

པོ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད། སྐབས་དེ་ནི་མི་ཚེའི་ནང་ཡུམ་ཆེན་དང་

ངེད་སྤུན་མཆེད་ཡོངས་རོགས་དུས་གཅིག་ལ་ལྷན་དུ་འཛོམས་པ་དང་པོ་དེ་རེད། དེ་ཡང་སྤུན་

མཆེད་བགྲེས་ཤོས་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་སྤི་ལོ་ 1919 ལོར་འཁྲུངས་པ་དང་ཆུང་ཤོས་བསྟན་འཛིན་

ཆོས་རྒྱལ་སྤི་ལོ་ 1946 ལོར་འཁྲུངས་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གཉིས་ཀི་བར་དུ་མི་ལོ་ཉེར་བདུན་གི་

ཁྱད་པར་ཡོད། གཅུང་མོ་རེ་བཙུན་པདྨ་ 1940 ལོར་འཁྲུངས་ཤིང་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མའི་

བྱིས་པ་དང་ལྷན་དུ་སོབ་གྲྭར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ང་མིན་པའི་བུ་སྤུན་གཞན་ཚང་མ་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་

ཕ་བའི་དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ཁྱིམ་ཚང་དང་ཁ་བལ། དེར་བརེན། ངེད་ཚང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། 

ཁྱིམ་མི་ཡོངས་རོགས་ལྷན་དུ་འཛོམས་རྒྱུའི་དུས་སྐབས་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀོན། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་ཐོན་མ་གནང་གོང་། ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་ཡིས་གཟབ་

ནན་ཆེན་པོས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་བཀའ་མོལ་ཅི་ཞིག་གནང་དགོས་པ་དང་ཅི་ཞིག་གནང་མི་

རུང་བའི་གསལ་འདེབས་སན་གསེང་ཞུས་ཤིང་། རྒྱ་དཔོན་གཞན་དག་གིས་ཀང་གང་སར་

ཁྱབ་པའི་ཕི་རྒྱལ་ལོག་སྤོད་པ་དག་གིས་ཁ་བསླུས་རྒྱག་སྲིད་པས་དོགས་ཟོན་གནང་དགོས་



ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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ཞེས་ཉེན་བརྡ་ཕུལ། གཞན་ཡང་ཁོ་པ་ཅག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མི་དམངས་ཀི་འཚོ་བ་

གོང་མཐོར་སེལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་མོར་བསྔགས་བརོད་དང་། བོད་དུ་ཆོས་དད་

རང་མོས་ཡོད་པའི་ཐོག་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་འགྲེལ་བརོད་གནང་སྟེ་གཞན་གི་དོགས་

པ་སེལ་དགོས་ཚུལ་ཞུས།120 མྱང་འདས་དུས་དྲན་སྟེང་སྩལ་རྒྱུའི་གསུང་བཤད་ཀི་མ་ཟིན་ཡང་

ང་ཕོད་ནས་རྒྱ་མི་ལ་གོ་བསྡུར་གནང་སྟེ་གྲ་སྒིག་ཞུས། འོན་ཀང་། རེས་སུ་མྱང་འདས་དུས་དྲན་

སྟེང་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་མ་ཟིན་དེ་ཉིད་རིས་མེད་མཛད་དེ།121 དེའི་ཚབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བྱུང་རབས། དེ་ཉིད་རྒྱ་གར་ནས་བོད་དུ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་ཚུལ། འཕགས་

བོད་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལན་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ། 

ལྷག་པར་དུ་རྣམ་འདྲེན་བདེ་བར་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་ཞི་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ཆོས་

ཚུལ་ཟབ་མོ་འདི་ཉིད་ཤར་ཕོགས་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ནུབ་ཕོགས་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དར་ཞིང་

120  <<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༧༧ ལ་གཟིགས། 

121  <<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༧༤ ལ་གཟིགས།  

དང་པོ་ངེད་ཅག་གི་ཡུམ་ཆེན། གཉིས་པ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ། གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ། བཞི་པ་བདག་

རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ། ལྔ་པ་བོ་བཟང་བསམ་གཏན། དྲུག་པ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ། བདུན་པ་རེ་བཙུན་པདྨ། 

བརྒྱད་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ཏེ་ཁྱིམ་མི་ཡོངས་ཆེ་རིམ་ནས་བསྒིགས་ཏེ་བཞུགས་པའོ།།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཉམས་སུ་བངས་ན། དེའི་འབས་བུར་ད་ལྟའི་དུས་སུ་ཡུལ་ཕོགས་ཕན་ཚུན་བར་ཆགས་སང་

དང་འཁྲུག་རོད་ཀི་འཇིགས་སྐྲག་འབྱུང་བཞིན་པ་རང་ཞིར་སོང་སྟེ་ཞི་བདེ་མཉམ་གནས་དང་

དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཀི་དུས་རབས་ཤིག་ངེས་པར་ཡོང་སྲིད་པ་སོགས་གསུང་བཤད་ཟབ་

མོ་སྩལ།122 

རེས་སུ་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་སན་ཅི་དང་ཨ་ཇན་ཏ། ཝཱ་

ར་ཎཱ་སི་སོགས་རྒྱ་གར་གི་ནང་པའི་གནས་ཆེན་ཁག་ཏུ་གནས་གཟིགས་སུ་ཕེབས། སན་ཅི་ནི་

སྤི་ལོ་སྔོན་གི་དུས་རབས་གསུམ་པའི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀིས་ཐུགས་བཀོད་ལྟར་རྡོ་ཡི་

མཆོད་རེན་ཆེན་པོའི་ནང་སྟོན་པའི་རིང་བསྲེལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་བཞེངས་ཡོད་པའི་གནས་

དེ་རེད། ཨ་ཇན་ཏ་ནི་སྤི་ལོ་སྔོན་གི་དུས་རབས་གཉིས་པའི་ནང་བཞེངས་ཤིང་བག་ཕུག་ནང་ནང་

པའི་སྐུ་འདྲ་དང་ལེབས་རིས་རྣམས་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པའི་གནས་དེ་ཡིན། ཝཱ་ར་ཎཱ་སི་ནི་ཆུ་

བོ་གཱངའི་འགྲམ་དུ་ཆགས་པའི་གནའ་བོའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་སྟེ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་ཆོས་

122  སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕེང་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༤༩༥ ལ་གཟིགས། 

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་དུ་སྟོན་པ་མྱང་འདས་དུས་དྲན་སྟེང་གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་པ།



ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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ཀི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་བསྐོར་བར་མཛད་པའི་གནས་དེ་དང་མི་རིང་བའི་ས་རུ་ཡོད། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་གཉིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་མཇལ་འཕད་གནང་སྐབས་

ནེཧ་རུའི་དྲང་ཚུགས་དང་ལྷག་བསམ་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་

མོ་བསྐྲུན་ཡོད་ལ། སྐབས་འདིར་རྒྱ་གར་དུ་ཡང་སེམས་སྦུག་དོག་ཅིང་གཞན་ལ་དོགས་ཟོན་

ཁོ་ནའི་ངང་གནས་པའི་རྒྱ་ནག་དང་། དམངས་གཙོ་དང་ཞི་བདེ་གུ་ཡངས་ལན་པའི་རྒྱ་གར་

གཉིས་ཀི་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་དེ་སྔར་ལས་ཀང་གསལ་བར་གཟིགས། དུས་དེར། རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེས་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་མཆོག་ལ་སྦ་གསང་མེད་པར་ནང་མོལ་མཛད་དེ། བར་ལམ་བོད་

ཤར་ཕོགས་སུ་འུ་ཐུག་པའི་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་123དང་། ད་དུང་ས་གནས་གཞན་ཏུ་ཁྱབ་འཕེལ་

ཇི་ཡོང་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆེ་ཚུལ། རྒྱ་མིས་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ར་མེད་དུ་གཏོང་རིས་

བྱེད་བཞིན་པ། ད་ཕིན་བོད་མི་དམངས་དཀའ་སྡུག་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཕན་གྲོགས་སྒྲུབ་པ་དང་འུ་

ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀིས་དྲག་འཛིང་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་བཀག་འགོག་གནང་དཀའ་བ་སོགས་

འགྲེལ་བརོད་གནང་སྟེ། ཞི་བའི་ལམ་ནས་བོད་ཀི་རང་དབང་ཕིར་མ་ལོན་གི་བར་དུ་རྒྱ་གར་དུ་

བཞུགས་འདོད་ཡོད་པའི་དགོངས་འཆར་གསུངས། དེ་ལྟར་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ལ་ཕག་རོགས་

གནང་རྒྱུ་དང་སྲིད་དོན་སྐྱབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་ཞལ་བཞེས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་མཛད།124 

འོན་ཀང་། ང་ཚོའི་གསང་བའི་འཆར་གཞི་དེ་རྒྱ་མིས་ཤེས་རོགས་བྱུང་སྟེ། ༸གོང་

ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་དུ་གཟིགས་སྐོར་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་

ནག་གི་སྲིད་བོན་ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི་(Premier Zhou Enlai)ཡང་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ནས་བོད་དུ་ཕིར་ཕེབས་སུ་འཇུག་ཐབས་ཀི་ལས་མགོ་བརམས། དེ་ཡང་

123  འདི་ནི་<<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>སུ་བིས་པ་ལྟར་ཏེ། འབི་མཁན་ཚད་ལན་གིས་“ཇི་

བྱུང་”ཞེས་བིས་ཡོད་ན་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཞེས་པའི་བསྡུས་ཚིག་དང་། “ཅི་བྱུང་”ཞེས་བིས་ཡོད་ན་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་

ཞེས་པའི་བསྡུས་ཚིག་ཏུ་གོ་དགོས།  

124  <<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་དམངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༨༤ ན། “ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་སྐོར་

སྲིད་ཇུས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ངེས་བརན་ཞིག་མ་བྱུང་བར་རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་ལོག་མི་བྱེད་པར་རྒྱ་གར་དུ་སོད་རྒྱུའི་

ཐག་གཅོད་གསར་པ་ཞིག་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་བྱུང་། དེ་ནི་མཧཱ་ཏ་མ་གན་དྷི་དང་ཉེ་བར་གནས་པའི་སྣང་བ་བྱུང་

བ་དང་། ཤ་ཚ་ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་མི་སྣ་མང་པོར་ཐུག་འཕད་བྱུང་བ་དེས་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་ཡིན་སྲིད།”ཅེས་

གསལ། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི་ཡིས་འཇམ་མཁས་ཀི་སོ་ནས་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུར། ཀྲུའུ་ཞི་མའོ་ཙེ་ཏུང་ལ་སན་

གསེང་ཞུས་ཏེ་མི་དམངས་ལ་བསུན་གཙེར་བཟོ་བའི་རྒྱ་དམག་རྣམས་ལྷ་ས་ནས་ཕིར་འཐེན་

དང་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་བརི་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུས་ཤིང་། རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེར་ཡང་མཇལ་ནས་བོད་མིས་འདོད་མོས་མ་གནང་གི་བར་དུ་བོད་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་

གསར་པའི་རིགས་གང་ཡང་ལག་བསྟར་མི་བྱེད་པའི་ཁས་ལེན་དང་། བོད་དང་བོད་མི་རྣམས་

ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ཤིན་ཏུ་མཁོ་ཆེ་བ་སོགས་ཕིར་བོད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་དགོས་པའི་

འབོད་སྐུལ་དྲག་ཏུ་ཞུས་ཤིང་། བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སོང་འདུག་པས་གལ་ཏེ་མི་

དམངས་ཀིས་སེལ་བའི་བཙན་རྒོལ་ལས་འགུལ་དེ་མུ་མཐུད་དུ་བྱུང་ན། དེ་ལ་དྲག་གནོན་བྱ་

རྒྱུའི་གྲ་སྒིག་དང་འཆར་གཞི་ཡོད་ཅེས་འཇིགས་སྐུལ་ཡང་ཞུས། 

སྤི་ལོ་ 1957 ཟླ་བ་ 1 མགོ་སྟོད་ཙམ་ལ་ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི་ཡིས་ངའི་སྤུན་མཆེད་སྟག་

མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ངེད་གཉིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་དགོང་མོའི་

གསོལ་སྟོན་ལ་མགྲོན་འབོད་གནང་། དེར་དམག་སྤི་ཧོ་ལུང་དང་རྒྱ་གར་དུ་སོད་པའི་རྒྱ་ནག་

སྤི་ལོ་ 1956 ལོར་རྒྱ་གར་དུ་སྐུ་འཁོར་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་བསྒོན་པའི་སྐུ་པར་ཏེ། དེ་ཡང་མདུན་གྲལ་གི་དང་པོ་

ཡོངས་འཛིན་གིང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གཉིས་པ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ། གསུམ་པ་ཡོངས་འཛིན་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ།

 གཞན་རྣམས་ཡུམ་ཆེན་སོགས་ལྷ་སར་གཏན་བཞུགས་ཡབ་གཞིས་ཀི་ཁྱིམ་མི་བཅས་སོ།།



ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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གཞུང་ཚབ་ཡོན་ཀྲོང་ཞན་གཉིས་ཀང་ཡོད། དེ་ལ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་ངེད་གཉིས་ཀིས། 

རྒྱ་མིས་ལྷ་སར་དགོས་གལ་མེད་པའི་དམག་མི་འབོར་ཆེན་ཉར་གསོག་བྱས་པ་ལ་བརེན་

ནས་བཟའ་བཅས་མི་འདང་བ་དང་རིན་གོང་འཕར་ཚབས་ཆེ་བས་བོད་མི་མང་པོ་ལྟོགས་གྲིས་

འཆི་བའི་དཀའ་ངལ་ནང་ལྷུང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ཡི་དམག་དཔོན་ཚོས་བོད་ཀི་བདེ་དོན་ལ་སྐུ་

ངལ་བསྐྱོན་པའི་ཡ་རབས་ལྷག་བསམ་ཅན་རྣམས་དགྲ་རུ་ལྟ་བ། མ་རབས་ཐ་ཤལ་དག་ལ་གོ་

གནས་མཐོན་པོ་སྤོད་པ། བོད་མིའི་ནང་ཁུལ་དུ་ཕུང་ཀྲོལ་དབྱེན་དཀྲུག་རྒྱག་པ། པཎ་ཆེན་རིན་

པོ་ཆེར་ངན་སྐུལ་ཞུས་ཏེ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཁ་གཏད་དུ་སོང་བ་སོགས་རྒྱ་མི་བོད་དུ་སོད་

པ་དང་གཏོར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་གཏོང་བཞིན་པ་གཉིས་ལ་འཛེམ་ཟོན་མེད་པར་སྐྱོན་བརོད་དྲག་

པོ་དང་འབེལ་བོད་མིའི་གཞི་རའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱ་མིས་གུས་བརི་དང་འདྲ་མཉམ་དུ་བལྟ་དགོས་

ཚུལ་བཤད། 

ངས་ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི་ཡི་སྐོར་ལ་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་ནི་འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་

མཇུག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གོ་མིན་ཏང་དང་གུང་ཁན་ཏང་གཉིས་ཀིས་གྲོས་མོལ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་

དེ་རེད། དུས་དེར་ཁོང་ནི་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པར་མ་

ཟད། མའོ་ཡི་རེས་སུ་འབངས་ན་རང་གི་སེམས་ཐག་ཉེ་བའི་འཐབ་གྲོགས་ལ་མགོ་སྐོར་བོས་

གཏོང་བྱེད་དགོས་པའི་སྐབས་དེ་ལྟ་བུར་ཡང་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་རེས་སུ་འབངས་ཡོད། ཀྲོའུ་ཨེན་

ལའི་ནི་མྱོང་རྒྱུས་དང་ཤེས་རོགས་ཟབ་ཅིང་འཇམ་མཁས་ཀི་རྣམ་པ་མངོན་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་

གིས་ངེད་སྤུན་མཆེད་གཉིས་ལ་བོད་སོད་རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་སྐོར་ཞིག་གིས་ཕལ་ཆེར་བོད་

ཀི་གནས་བབ་ཆ་ཚང་བར་མ་རོགས་པ་ཡིན་སྲིད་པའི་ཚུལ་གསུངས་ཏེ། དཔོན་རིགས་དེ་

དག་གིས་བོད་ཀི་སྐད་དང་རིག་གཞུང་མི་ཤེས་པའི་ཁར། དེ་དག་སྦོང་བའི་འབད་བརོན་ཡང་

ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་བསྟེན་མེད་པ་ངོས་ལེན་དང་ངེད་ཅག་གིས་སེམས་ཁུར་བྱེད་ས་རྣམས་མའོ་

ཙེ་ཏུང་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་། དེར་མ་ཟད། རྒྱ་མིའི་སེམས་སུ་བོད་ཀི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་

གཏོགས་དང་ས་གནས་ཀི་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་བའི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་འདོད་མེད་པས། 

མའོ་ཙེ་ཏུང་ལ་བོད་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་དམག་ཕིར་འཐེན་གནང་བར་སྐུལ་འདེད་བྱ་ངེས་ཡིན་ཞེས་

ཀང་གསུངས། ད་དུང་ཁོང་གིས། མའོ་ཙེ་ཏུང་ལ་རྒྱ་དམག་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་འབོད་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་

ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་རྫུན་མ་ཞིག་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་བཟླས་ཏེ། ངེད་སྤུན་མཆེད་གཉིས་ཀིས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་ཕིར་ལྷ་སར་ཕེབས་དགོས་པའི་སན་སྐུལ་ཞུ་དགོས་ཚུལ་

གསུངས། ཐ་ན་ཁོང་གིས་ཁོ་པ་ཅག་ཁོང་ཁ་དན་ཚིག་ལ་མ་གནས་ན་འཛེམ་དོགས་མེད་པར་

ཡོངས་བསྒགས་ཀིས་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་ཆོག་ཅེས་ཀང་གསུངས། དེ་ལ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་

དང་ངེད་གཉིས་སུས་ཀང་ཡིད་ཆེས་མ་བྱས། ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི་ནི་ཁ་ནས་གཏམ་སན་དང་རྫུན་

ཚིག་གཉིས་ཀ་བར་མཚམས་མེད་པར་བཞུར་འོང་བའི་མི་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ཞིག་རེད། ངས་ཁོང་ལ་

“བུ་ཆུང་ངོ་དཀར་”125ཟེར་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་ཕི་ཚུལ་དུ་གཞན་ལ་བསམ་ཤེས་དང་དྲང་ཚུགས་

ཀི་རྣམ་པ་ལན་ཡང་། དོན་ལ་གཡོ་སྒྱུ་ཁམ་གསུམ་འཛོམས་པའི་མི་ལ་བེད་སྤོད་བྱེད་པའི་རྒྱ་

མིའི་ཐ་སད་ཅིག་རེད། 

དེ་ནས་བོ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དོན་དག་ཅིག་བྱུང་། དེ་ནི་སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ཡིས་

ཁོང་རང་ཉིད་ཀི་དགོངས་ཚུལ་བསྒྱུར་བ་དེ་རེད། དེ་ཡང་ངེད་ཅག་གིས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་

སོ་ནས་རེ་བ་ཆེས་ཆེར་བྱས་ཤིང་གྲོས་མོལ་ཡུན་རིང་ཞུས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་སྲིད་དོན་

སྐྱབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་འབུལ་རྒྱུར་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ཡོད་ཀང་། དུས་དེར་སྐུ་ཞབས་ནེཧ་

རུ་མཆོག་ཁ་དན་ཚིག་ལ་མ་གནས་པར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཕིར་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྔར་བཞིན་

ཞི་བའི་ལམ་ནས་ཐབས་ཤེས་ཀིས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ནས་རང་ཁེ་ཅི་ལོན་གི་

ཕག་ལེན་འཁེལ་ཐབས་གནང་དགོས་ཞེས་ལམ་སྟོན་ཕུལ་126བར་མ་ཟད། ང་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་

ཀང་ཡིད་རོན་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་རང་གི་སྐུ་མཆེད་ལ་ཡང་ཡིད་ཆེས་གནང་མི་རུང་བའི་

ཉེན་བརྡ་ཕུལ་ཏེ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀིས་ཅི་བཤད་ལ་གསན་འཇོག་མ་གནང་127ཞེས་ཞུས། དེ་

ལྟར་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་ཕིར་ཕེབས་གནང་བ་ལ་སྐུལ་འདེད་ཞུས། 

༸གོང་ས་མཆོག་ཕིར་བོད་དུ་ཕེབས་གཏན་འཁེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ང་ལ་གསུང་

125  རྒྱ་སྐད་དུ་ xiao bailian དང་དབྱིན་སྐད་དུ་ little White face ཞེས་བིས་འདུག་ཅིང་བོད་སྐད་

དུ་དོན་ལ་གསར་བུ་ཕོ་སོ་ཅན་ཟེར་བ་དང་། དེ་ལ་དེང་སྐབས་ཡག་ཕོགས་དང་སྡུག་ཕོགས་ཀི་གོ་བ་གཉིས་ཀ་

ཡོད་ཅེས་ཟེར།

126  <<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་>>དང་<<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>གཉིས་ལ་གཟིགས།

127  གནས་ཚུལ་འདི་ནི། སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གཉིས་ལ་གསུང་སྒྱུར་

ཞུ་མཁན་ཀ་ཛི་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་གི་དྲུང་ནས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་རང་ཉིད་ཀིས་གསན་ཚུལ་དཔེ་དེབ་ཀི་

མཆན་བུར་གསལ།



ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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མཁན་ནི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་དབུ་ཁིད་མུལིཀ་དང་འབས་སྤི་ཨ་པ་པནྟ་གཉིས་རེད། 

ཁོང་གཉིས་ཀིས་ཅི་བྱས་ཀང་ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི་ཡིས་འགན་ལེན་གནང་ཡོད་པས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེ་བོད་དུ་ཕེབས་ཀང་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་ཅེས་ཁག་ཐེག་གནང་། 

ཁོང་གཉིས་ནི་མྱོང་རྒྱུས་ཞན་ཞིང་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་ས་བ་ཞིག་རེད། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་མངོན་གསལ་དོད་པོའི་ཐོག་ཡོངས་བསྒགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐུགས་

ཡིད་མ་ཚིམས་པ་དང་། རང་གི་ས་ཐོག་ཏུ་རང་ཉིད་ལ་རང་དབང་མེད་པ། རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་

འདོད་ཡོད་པ་བཅས་གསལ་བར་གསུངས་ཡོད་པས། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ངའི་གཅུང་པོའི་

སྐུ་ཕྱྭར་ཉེན་ཁ་མི་འབྱུང་བའི་ཡིད་ཆེས་ཇི་ལྟར་གནང་ཐུབ་བམ། དེ་ལ་ངས་རྒྱ་གར་གི་དཔོན་

རིགས་ཚོར་ཁྱེད་ཅག་གིས་ངའི་གཅུང་པོ་མུན་དོང་དུ་གཡུགས་སོང་། བཤན་པའི་ལག་ཏུ་

བརངས་སོང་། མེ་དཔུང་གི་དཀིལ་དུ་དེད་སོང་། འདི་ནི་ལག་དམར་གི་བྱེད་སྟངས་རང་རེད་

ཅེས་སྐྱོན་བརོད་ཞུ་ཞོར་ངའི་མིག་ཟུང་ནས་མཆི་མ་ཡང་རང་དབང་མེད་པར་ཤོར། ཁོང་ཚོའི་

བྱམས་བརེ་དང་བཟང་སྤོད། ཡ་རབས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཟེར་བ་རྣམས་གང་དུ་ཡོད་དམ། ང་གེན་

པར་གྱུར་ནས་ནེཧ་རུའི་ཞལ་བཞེས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱས། རྒྱ་གར་གི་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་མཆོག་

ཀང་བོ་ཆུང་དུ་གྱུར་ནས་ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི་ལ་ཡིད་ཆེས་གནང་། གཅིག་བྱས་ན། ནེཧ་རུ་མཆོག་

གིས་རྒྱ་མིའི་སྲིད་བོན་གི་ཟིལ་ཤུགས་ལ་མ་བཟོད་པ་ཡང་ཡིན་སྲིད། ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི་ཡི་ཁས་

ལེན་དེ་ཁ་སྟོང་ནང་གི་ཚིག་སྟོང་ཡིན་ལ། རྒྱ་མིས་ནི་ནམ་དུ་ཡང་ཁོ་ཚོའི་དྲག་དམག་ཕིར་

འཐེན་མི་བྱེད། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་ཕེབས་ན་ཅི་ཞིག་འབྱུང་ཡོང་སམ་ནས་དངངས་སྐྲག་བཟོད་

དཀའ་བ་སྐྱེས་ཏེ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ངེད་གཉིས་ཀིས་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་དགོས་པའི་ཞུ་

སྐུལ་ཕུལ། དེ་ནི་ཚང་མའི་རེ་བ་ཡང་རེད། འོན་ཀང་། ནེཧ་རུ་ཡིས་སྐྱབས་བཅོལ་གི་གནས་

བབ་མ་གནང་བས་ཁོང་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་པའི་རང་དབང་ག་ལ་ཡོད། དེ་ལྟར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེ་ཕིར་ལྷ་སར་ཕེབས་དགོས་བྱུང་། 

སྐབས་དེའི་རྒྱ་གར་ནང་གི་འགྲུལ་བཞུད་མཐའ་མ་སྟེ་སང་ཏོག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མ་

གནང་གོང་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་དེ། འབྲུག་ཡུལ་གི་སྤོ་ཁང་ཞེས་པར་གཟའ་

འཁོར་གཅིག་གི་རིང་བཞུགས་གདན་འཇགས། སྐབས་དེར་ངེད་ཅག་གཅེན་མཁན་རིས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

250

གསུམ་ཡང་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར། རྒྱ་མིའི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ནས་བོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་བའི་

བོད་རིགས་མང་པོ་ཀ་ལིམ་པོང་དང་དེའི་ཉེ་འཁིས་རྡོ་རེ་གིང་དུ་འཛོམས་ཡོད་པ་རྒྱ་མིས་ཤེས་

ཡོད་པས་ཀ་ལིམ་པོང་གི་གཟིགས་སྐོར་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་ཐབས་བྱས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་

བོ་ནི། བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་དགོས་པའི་

གསོལ་འདེབས་འབུལ་ངེས་སམ་པ་དང་། ནེཧ་རུ་ཡིས་ཀང་ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི་ལ་མཇལ་འཕད་

ཅིག་གི་སྐབས་སུ་ཀ་ལིམ་པོང་ནི་གསང་མྱུལ་བའི་ཚང་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པས་རེད།128 

ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མ་གནང་གོང་། ཐོག་མར། ནེཧ་རུ་ཡིས་རྒྱ་ནག་གི་

འདོད་པ་ལ་གུས་བརི་གནང་སྟེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ས་ཆ་དེ་ལྟ་བུར་གཟིགས་སྐོར་མི་གནང་བའི་

ཐག་གཅོད་གནང་། འོན་ཀང་། ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་ནེཧ་རུ་ཡིས་རང་གི་དགོངས་ཚུལ་ལ་

འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ། རྒྱ་གར་ནི་ཅི་བྱས་ཀང་དམངས་ལ་རང་དབང་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་

པར་བརེན། [ཀ་ལིམ་པོང་གི་མི་དམངས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ལ་སུས་ཀང་བཀག་འགོག་བྱེད་མི་

ཐུབ། གལ་ཏེ་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ཕེབས་འདོད་ཡོད་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྐུ་སྲུང་ལྟ་རོག་སོགས་

གྲ་སྒིག་འཐུས་ཚང་བྱ་ངེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཤིང་།] གཤམ་འོག་གི་ལས་བྱེད་ཚོས་ཀ་རྡོར་

ཁུལ་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་གཟིགས་སྐོར་ལ་གྲ་སྒིག་གནང་།129

སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྟོན་འཁོར་ཀ་

ལིམ་པོང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས། ཕེབས་ལམ་གཡས་གཡོན་དུ་དད་ལན་སྟོང་ཕག་མང་

པོ་ཕེང་བསྒིགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། གྲོང་བརྡལ་ཉེ་འདབས་ཀི་ཌོཀ་ཊར་གི་རམ་

གི་སོབ་གྲྭའི་(Dr. Graham’s school)མདུན་ཐང་དུ་མི་ཚོགས་ཆེན་པོ་འཛོམས་པ་ལ་བཀའ་

ཆོས་ཟབ་མོ་སྩལ་ཏེ་ཉིན་ཤས་བཞུགས། དེ་ནས་ཉེ་ཁུལ་འབས་ལོངས་ཀི་རྒྱལ་ས་སང་ཏོག་ཏུ་

ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་བཀའ་ཆོས་སྩལ། དེ་རུ་ཡང་ཀ་ལིམ་པོང་དང་མཚུངས་པའི་འདུ་ཚོགས་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བྱུང་། 

128  མ་དཔེའི་མཆན་བུར་ཡང་། ནེཧ་རུ་ཡིས་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་སོ་ཉུལ་བ་མང་ཚུལ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བོན་ལ་

དངོས་སུ་གསུངས་པ་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་སྐད་ཆ་དྲངས་ཏེ་བིས་འདུག  །དེ་ལྟར་ན། རྒྱ་མི་ལ་ནང་གཏམ་ཤོད་མཁན་

སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་རང་ཉིད་ཡིན་པར་མངོན་ནོ།།

129  <<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༤ ལ་གཟིགས།



ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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ང་འབས་ལོངས་ཀི་ས་མཚམས་སུ་རང་གི་གཅུང་པོ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཕེབས་

སྐྱེལ་ཞུ་བར་བཅར་སྐབས་སེམས་སུ། ད་ལྟ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཉེན་ཁ་སྐྱི་གཡའ་བ་ཞིག་ལ་

ཞལ་ཕོགས་ཏེ་ཕེབས་བཞིན་པ་གདོན་མི་ཟ་བས། སད་ཕིན་བསྐྱར་དུ་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་ཞིག་

གཏན་དུ་ཡོང་མི་སྲིད་སམ་པའི་སེམས་ཚོར་དྲག་པོ་བྱུང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། ཁོང་གིས། “ངའི་

སྐྱོང་ཡུལ་བོད་མི་རམ་གཟན་རྣམས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་ཡོད་པས། བོད་མི་རིགས་ཀི་

དོན་དུ་ངས་བདེན་པ་དཔང་པོར་བཅོལ་ཞིང་མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་སུ་བསྟེན་ནས་འགྲོ་བཞིན་

ཡོད་པས། ངའི་སེམས་སུ་འཇིགས་སྣང་དང་དངངས་སྐྲག་ཅི་ཡང་མེད། ཁྱེད་ཅག་བོ་བདེ་པོ་

གིས།” ཞེས་ཐུགས་བག་ཤིན་ཏུ་ཕེབས་ཤིང་སྣང་དོགས་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ངེད་ཅག་ལ་

སེམས་གསོ་དང་འབེལ་གེས་ཕག་གནང་སྟེ་ཕེབས་སོང་བས་ང་ཡ་མཚན་ཞིང་མོས་གུས་ཀང་

བ་ན་མེད་པ་སྐྱེས།

དུས་དེར། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་བསམ་བརོད་ལས་འདས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་ཞིག་དང་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་ལ། སེམས་

ཚོར་དེ་ལྟ་བུ་ཐོག་མར་བྱུང་བ་ནི་ལོ་མང་རིང་ང་བོད་ཀི་ཕི་ལོགས་སུ་བསད་དེ་[སྤི་ལོ་ 1952 

ལོར་]ཕིར་ལྷ་སར་འབྱོར་བའི་སྐབས་དེ་རེད།130 རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་མི་སྤིར་བཏང་བ་ཞིག་

གཏན་ནས་མ་རེད། ཁོང་གནས་སྟངས་གང་ལ་འཕད་ཀང་ཐུགས་ལ་གཡོ་འགུལ་དང་འགྱུར་

ལོག་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཞི་ལྷིང་དུ་གནས། ངས་བསམས་ན། དེའི་ར་བ་ནང་ཆོས་ཉམས་

བཞེས་དང་དད་སྟོབས་ལ་ཐུག་ཡོད་པར་གདོན་མི་ཟ། 

དེ་ནས་མི་ལོ་གཉིས་འདས་པའི་རེས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1959 ལོར་ཁོང་གིས་དགོངས་ཚུལ་

བསྒྱུར་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕིར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པ་ལ་དགའ་བསུ་སྣེ་ལེན་གནང་ཞིང་། བོད་

མི་རྣམས་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་དང་འཚོ་གནས་ལ་རམ་འདེགས་གནང་བར་ཁོང་

130  མདོ་སྨད་དབུས་རྒྱུན་གིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་དོན་གིས། ཁོང་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་མཛད་པ་ལ་ཧང་སངས་པའི་དུས་སྐབས་གཙོ་བོ་གཉིས་ཏེ། གཅིག་ནི། སྤི་ལོ་ 1952 ལོར་ཕིར་བོད་

དུ་ཕེབས་ཏེ་ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་གི་དགོངས་འཆར་ཕུལ་བ་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་མ་གཏོགས་བོད་གཞུང་གི་

དཔོན་རིགས་སུས་ཀང་ཞལ་བཞེས་གནང་མ་ཐུབ་པའི་སྐབས་དེ་དང་། གཞན་དེ་ནི་སྟོན་པ་མྱང་འདས་ཀི་དུས་

དྲན་དུ་ཕེབས་ནས་ཕིར་ཕེབས་གནང་བའི་སྐབས་དེ་ཡིན་ཚུལ་གསུངས།
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དང་རྒྱ་གར་མི་དམངས་གཉིས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་ཏེ་མཐར་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་མཆོག་རླབས་

ཆེན་གི་དབུ་ཁིད་ཅིག་ཏུ་བརིས་ཀང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་བསླུ་བིད་གནང་སོང་སམ་པའི་ཚོར་

བ་ཡང་གནོན་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་། 



ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ།  ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་རམ།
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ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་རམ།

སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ཕིར་བོད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་བདུན་

ཕག་དུ་མ་འདས་པའི་རེས་ཙམ་ལ། ངས་བོད་རིགས་ན་གཞོན་དྲུག་ལས་གྲུབ་པའི་བཙན་རྒོལ་

རྒྱལ་སྲུང་བའི་རུ་ཁག་དང་པོ་131དེ་ཆུ་བོ་མ་ཧཱ་ནནི་(Mahamandi)ཞེས་པའི་འགྲམ་དུ་བསྐྱལ། 

དེ་ནི་རྒྱ་གར་དང་བྷང་ལ་དྷེ་ཤི་(Bangladesh)གཉིས་ཀི་བར་དུ་བཞུར་བའི་ཆུ་བོ་དེ་རེད། བྷང་

ལ་དྷེ་ཤི་ལ་སྐབས་དེར་ཤར་པ་ཀི་སི་ཐན་(East Pakistan)ཞེས་འབོད། ཤར་པ་ཀི་སི་ཐན་གི་

ས་ཐོག་ཏུ་འབྱོར་བ་ན། པ་ཀི་སི་ཐན་དང་ཨ་རིའི་དཔོན་རིགས་ཚོས་སྣེ་ལེན་གནང་སྟེ་གནམ་

གྲུའི་ནང་སའི་པན་གིང་ཕན་(island of Saipan)དུ་བསྐྱལ། གིང་ཕན་དེར་འབྱོར་རེས་ཨ་རིའི་

གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་རིས་བཞེས་གནང་། ཟླ་བ་བཞིའི་རེས་སུ། འཇབ་རྒོལ་གི་སོབ་

སྦོང་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་བོད་རིགས་ན་གཞོན་དེ་དག་དང་དེ་དག་ལ་མཁོ་བའི་ཡོ་ཆས་བཅས་ངོ་

རགས་མི་ཆོད་པའི་གནམ་གྲུ་ཞིག་གི་ནང་བཞག་སྟེ་ཕིར་བོད་ཀི་ས་ཐོག་ཏུ་གཡུགས། 

[དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1950 ལོའི་ཟླ་བ་ 9 ཚེས་ 21 ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་

ཟེར་བས་དཔུང་འཇུག་བྱེད་མགོ་བརམས། ཟླ་བ་ 10 ཚེས་ 7 ཉིན་ཁམས་ཁུལ་གི་ས་གནས་

དུ་མ་ནས་དུས་གཅིག་ལ་ཚུར་རྒོལ་བྱས་ཏེ་ཡུན་ཐུང་ནང་བོད་དམག་སྟོང་ཕག་དུ་མ་ར་མེད་དུ་

བཏང་། བོད་ས་རིམ་ཟོས་ཀིས་མཐར་བཀའ་བོན་ང་ཕོད་ངོ་ལས་དང་དམག་སར་མགོ་དམག་

བཅས་འཛིན་བཟུང་བྱས། ཆབ་མདོ་ནས་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་བཞིན་པའི་རླུང་འཕིན་དེ་ཟླ་བ་ 10 

131  འདི་ལ་ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་“གོག་འཕིན་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ།” ཞེས་ཟེར།
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ཚེས་ 18 ཉིན་ནས་ཆད། གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་ཟླ་བ་ 11 ཚེས་ 17 ཉིན་༸གོང་ས་

མཆོག་ནས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ཟླ་བ་ 12 ཚེས་ 19 ཉིན་ལྷ་ས་ནས་

ཆེད་ཐོན་གནང་སྟེ་གྲོ་མོར་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས། གྲོ་མོར་སྐུའི་གཅེན་པོ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་

དང་། ཡོངས་འཛིན་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ།  མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཕ་ལྷ་བཅས་གསུམ་ལྷན་འཛོམས་

ཀིས་གཞན་སུས་ཀང་གོ་མི་ཐུབ་པའི་གསང་བའི་སྲིད་དོན་གི་ཐ་སད་ཅི་མང་གསར་བཟོ་གནང་

སྟེ་དེབ་ཆུང་ཞིག་བསྒིགས། དེ་ནས་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་རིར་ཕེབས་འཆར་གིས་རྒྱ་གར་

དུ་ཐོན། སྤི་ལོ་ 1951 ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 20 ཉིན་རྒྱལ་མཆོག་སྟོན་འཁོར་གྲོ་མོ་དང་གེས་ཏེ་ཕིར་

ལྷ་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར། ཡུམ་ཆེན་གྲོ་མོ་ནས་ཕིར་ལྷ་སར་མ་ཕེབས་པར་རྒྱ་

གར་དུ་གནས་གཟིགས་སུ་ཕེབས། དུས་དེར་ཁལ་མུག་དགེ་བཤེས་དབང་རྒྱལ་ཡང་ཀ་ལིམ་

པོང་དུ་བཞུགས། ཡུམ་ཆེན་གིས་དགེ་བཤེས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

སྐུ་ཕྱྭར་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བས་རམ་འདེགས་གང་ནུས་ཞུ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་། དགེ་

བཤེས་ལགས་ཀལ་ཀ་ཏར་རེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་ཁང་དུ་ཕེབས་ཏེ་

ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་རོ་བྷིར་ཊི་ལིན་(Robert Linn)དང་མཇལ། དེར་

རོ་བྷིར་ཊི་ལིན་དང་དགེ་བཤེས་ལགས་གཉིས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་

དུ་ཕེབས་ཐབས་ཐད་བཀའ་མོལ་གནང་། སྤི་ལོ་ 1951 ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 12 ཉིན་གཅེན་པོ་སྟག་

མཚེར་རིན་པོ་ཆེས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་དང་གསང་བའི་ལས་

ཁུངས་ཀི་མི་སྣར་མཇལ་འཕད་གནང་། བདག་སྤི་ལོ་ 1951 ཟླ་བ་ 10 པའི་ཟླ་གཞུག་ཙམ་ལ་

ང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་འབྱོར་ཏེ་གཅེན་པོ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་གནས་

སུ་བསད། དེ་ནས་རིམ་པས་ཨ་རིའི་མི་སྣ་གལ་ཆེན་ཁག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས། དེ་ནས་ཕིར་

རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1952 ལོའི་བོད་ཟླ་དང་པོའི་ནང་ཡུམ་ཆེན་སོགས་དང་ལྷན་ཅིག་བོད་

དུ་བསྐྱོད་ཀང་། གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་དུས་གཅིག་ལ་འཛོམས་པའི་དབང་

གིས་མུ་མཐུད་སོད་ཐབས་བལ་ནས་ཕིར་རྒྱ་གར་དུ་བོས་བྱོལ་བྱས།]132 

132  ཞིབ་ཏུ་མཁྱེན་འདོད་ན། <<Freeing Tibet: 50 Years of Struggle, Resilience, and 

Hope>>ཞེས་པ་དང་། སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས། མཛད་རྣམ་

གྲུ་འཛིན་ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་སོགས་སུ་གཟིགས་འཚལ།



ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ།  ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་རམ།
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ང་དང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་གཉིས་ལ་ཆེས་ཐོག་མའི་འབེལ་མཐུད་

མཚམས་སྦོར་གནང་མཁན་ནི་ངའི་གཅེན་པོ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་

མཆོག་ཡིན། དེ་ཡང་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁོང་གི་སྦིན་བདག་ཨ་རི་བ་ཚོའི་བར་དུ་གེང་

གཞི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་བའི་རེས་སུ་ཁོང་ཉི་ཧོང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཧོང་གུན་ཇི་(Hongunji)ཞེས་པའི་

དགོན་པར་བཞུགས།133 ཁོང་ཉི་ཧོང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་སྤི་ལོ་ 1954 ལོར་ཨ་རིའི་

གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་འབེལ་བ་གནང་སྟེ། རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གསང་ལས་

པ་དང་བདག་གི་བར་དུ་མཚམས་སྦོར་ཞིག་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས། དེའི་གོང་དུ་

མིང་ངོ་མ་སྦས་གསང་བྱས་པའི་ཨ་རི་བ་སྐོར་ཞིག་སྐབས་དང་དུས་སུ་ཀ་ལིམ་པོང་དང་རྡོ་

རེ་གིང་དུ་ངའི་སར་ཕེབས་ཏེ། བོད་དུ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་མེད་རད་ཞིབ་དང་། བོད་ལ་

སེམས་ཁུར་ཆེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཏེ་རོགས་རམ་གནང་འདོད་ཡོད་ཚུལ་གསུངས། འོན་

ཀང་། རོགས་རམ་འདི་ཡིན་ཟེར་བ་དངོས་སུ་གནང་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། དུས་སྐབས་

དེར་སུས་ཀང་རང་གི་མིང་བྱང་བཀོལ་སྤོད་མི་བྱེད་པའི་ཁར། སྐོར་ཞིག་གིས་ནི་རང་ཉིད་ཀི་

དངོས་མིང་ཡང་བེད་སྤོད་མི་བྱེད། དེར་བརེན། ངས་རང་ཉིད་ལ་ཐུག་འཕད་བྱེད་མཁན་རྣམས་

སུ་ཡིན་རེ་རེ་བཞིན་ནམ་ཡང་ཤེས་མི་ཐུབ། ཕིར་འདང་ཞིག་བརྒྱབས་ན། སྔར་སྲིད་བོན་ནེཧ་

རུ་ཡིས་ཀ་ལིམ་པོང་སོ་མྱུལ་གསང་ལས་པའི་ཚང་ཡིན་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་དོན་ལ་གནས་པ་

འདྲ་སྟེ། དེ་གར་ང་ཨ་རི་བ་སྐོར་ཞིག་ལ་ཐུག་པ་དེ་དག་ཀང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་

མི་སྣ་ཡིན་ངེས། 

སྐབས་དེའི་ཀ་ལིམ་པོང་ནི་ཕི་རྒྱལ་གི་མི་སྣ་དམིགས་བསལ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་

ཁེངས་པའི་ས་གནས་ཤིག་རེད། རིག་པའི་གནས་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་ཤིང་ཤེས་རིག་སྲུང་

སྐྱོབ་དང་དམག་འཐབ་ལ་རྒོལ་བའི་ལས་འགུལ་རོམ་མཁན་ཨུ་རུ་སུའི་རི་མོ་བ་རོ་རིཀ་(Dr. 

Nicholas Roerich)དང་ཁོང་གི་སྐུ་ལམ་ཨེ་ལེ་ན་(Helena)གཉིས་ཀང་དེ་གའི་རི་ངོགས་

སུ་ཁི་རོ་ཁི་ཊེ་སྤོ་ཁང་(Crookety House)ཞེས་པར་བཞུགས་ཡོད། མཛེས་ཉམས་རང་ཆས་

སུ་མངའ་བའི་ལམ་ཨེ་ལེ་ན་ནི་མི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་སྤོད་པ་མངའ་བ་ཞིག་སྟེ། རང་གི་སྐུ་

133  སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་རི་ནས་སྤི་ལོ་ 1952 ཟླ་བ་ 10 ནང་ཉི་ཧོང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལོ་གསུམ་བཞུགས་

ཚུལ་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

256

ཟླ་རོ་རིཀ་ཚེ་ལས་འདས་པའི་རེས་སུ་ཡང་དེ་གར་བཞུགས་ཏེ་ཨགེ་ཡོ་ག་(Agni Yoga)

ཞེས་པའི་ཆོས་སྐོར་གི་དཔེ་དེབ་འབི་རོམ་གནང་ཞིང་། དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1955 ལོར་ཚེ་ལས་

འདས། མི་རྒྱུད་ཞིབ་དཔོད་རིག་པ་བ་(anthropologist)གི་རི་སི་(Greece)དང་ཌན་མར་ཁི་

(Denmark)ཡི་134རྒྱལ་སྲས་ཕེ་ཊིར་(Prince Peter)ཡང་དེ་རུ་བཞུགས། ཁོང་ནི་མི་རྒྱུད་ཞིབ་

དཔོད་རིག་པ་བ་སན་གྲགས་ཅན་མ་ལི་ནོ་སི་ཀི་(Branislow Malinowski)དང་ཧིར་ཐི་

(Sir Raymond Firth)གཉིས་ཀི་སོབ་མ་ཡིན། ཁོང་བོད་དུ་ཕེབས་འདོད་གནང་ཡང་རྒྱ་མིས་

བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་དབང་གིས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་བཞུགས། དེ་གར་

ཁོང་གིས་བོད་མི་སྟོང་ཕག་དུ་མ་དཔད་གཞིར་བཟུང་སྟེ་འདྲ་པར་བངས་ཤིང་མགོ་བོར་ཚད་

བརྒྱབས། ཁྱོ་ག་དུ་མ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་བུད་མེད་རྣམས་ལ་བཅར་འདྲི་གནང་བ་སོགས་

བོད་མིའི་རིགས་རྒྱུད་ལ་ཞིབ་དཔོད་གནང་། རེས་སུ་རྒྱལ་སྲས་ཕེ་ཊིར་མཆོག་རྒྱ་གར་གཞུང་

གིས་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་བཞུགས་སུ་མ་བཅུག་པའི་ཁར། རྒྱ་གར་ནས་ཀང་ཕིར་འབུད་བྱས། དེ་ནི་

ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི་ཡིས་རྒྱལ་སྲས་ཁོང་སོ་མྱུལ་ཡིན་ཚུལ་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ལ་འགྲེལ་བརོད་བྱས་

པའི་རྐྱེན་གིས་ཡིན་པ་འདྲ། སོག་པོའི་གྲྭ་རིགས་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཡང་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ཡང་ཡང་

ཕེབས། སྐབས་དེར་སུས་ཀང་ཁོང་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་དོགས་པ་མ་བྱས་ཀང་། རེས་སུ་

ཁོང་གིས་བིས་པའི་དཔེ་དེབ་ནང་ཁོང་རང་ཉིད་ཉི་ཧོང་གི་སོ་མྱུལ་བ་ཡིན་པ་དང་མཚན་དངོས་

ལ་ཧི་སའོ་ཀི་མུ་ར་ཟེར་ཚུལ་ད་གཟོད་གསལ་འདོན་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་དབྱིན་ཇིའི་མཁས་

པ་མར་ཀོ་པ་ལི་སི་(Marco Pallis)ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད། ཁོང་གསར་དངོས་འཚོལ་ཞིབ་པ་དང་

གནས་སྐོར་བ། མཁས་དབང་བཅས་ཀི་རྣམ་པའི་ཐོག་བོད་དུ་ཕེབས་ཤིང་། བོད་ཆས་གོན་

ནས་རང་ཉིད་བོད་ཀི་ཤེས་རིག་དང་ནང་ཆོས་ཀི་གཏིང་རིམ་དུ་འཛུལ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་བྱེད། སྤི་

ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་རེ་གྲངས་ཀི་མགོ་སྟོད་ཙམ་ལ་ཁོང་གིས་ང་དབྱིན་ཇིའི་གསང་

བའི་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་རམ་ཞུ་ཆེད་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་རེན་གཞི་བྱས་པའི་

ཨེམ་ཨང་༡༦པ་(M16)ཞེས་པའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་དབུ་ཁིད་ལ་ཐུག་འཕད་དུ་ཁིད། 

དབུ་ཁིད་དེས་དེ་མ་ཐག་“ང་ཚོ་ཨེ་ལིབ་ཀི་ཆུ་ཡུར་ཆེན་མོའི་(Suez Canal)ཤར་ཕོགས་ས་

134  ཁོང་གི་རི་སི་ཡི་རྒྱལ་སྲས་ཡིན་ཡང་། དེའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཌན་མར་ཁི་ནས་མཆེད་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་དུ་

འབོད་པར་བཤད།
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ཁུལ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕིར་འཐེན་བྱས་ཟིན་པ་ཡིན།”135 ཞེས་དབྱིན་ཇི་ལ་རེ་བ་རྒྱག་ས་གང་

ཡང་མེད་པའི་གོ་བསྐོན་དང་འབེལ་དབྱིན་ཇིས་རོགས་རམ་བྱེད་སྲིད་སམ་མཁན་དག་ལ་ཡིད་

ཆེས་བྱ་མི་རུང་། དེ་ལས་ཨ་རི་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ན་ལེགས་ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་བརེན་ནས་མར་

ཀོ་པ་ལི་སི་ལ་ང་རང་ཉིད་ཀི་མཐོང་ཚུལ་གཞན་ཞིག་བྱུང་། 

[སྤི་ལོ་ 1955 ལོར།] ལམ་ཁེ་རེ་(Miss Terry)དང་ངེད་གཉིས་ཐུག་འཕད་ངོ་སྦོར་

གནང་སད་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་ཀལ་ཀ་ཏར་ཕེབས། དེའི་གོང་དུ་ལམ་ཁེ་རེ་ལ་ཐུག་མ་མྱོང་

ཡང་ངས་མོའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕར་ཤེས། སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུས་ང་

ལམ་ཁེ་རེ་ཡི་བཞུགས་གནས་ཝི་ཁི་ཁོ་རི་ཡ་ཁེ་ར་སི་(Victoria Terrace)ཞེས་པའི་ཁོམ་

གཞུང་གི་སོ་རགས་ཨང་གཉིས་པའི་ནང་ཁིད། མཇལ་འཕད་སྐབས་ལམ་ཁེ་རེ་ཡིས་ངས་ཨ་

རིའི་སྲིད་འཛིན་ཁི་རོ་མན་ལ་ཕག་བིས་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཡིག་ལན་ད་དུང་འབྱོར་མེད་པ། 

ངེད་གཉིས་ཀི་མཇལ་འཕད་དེ་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཡིན་པ། བོད་དོན་ལ་རོགས་

རམ་ཅི་ཞིག་མཁོ་ཡང་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་གནང་འདོད་ཡོད་ཚུལ་བཅས་གསུངས། དེ་ནས་

བཟུང་ངེད་གཉིས་ཡང་ཡང་ཐུག་པར་མ་ཟད། ཁོང་གི་ཕག་རོགས་ཚོར་ཡང་ངོ་སྤོད་གནང་། 

འོན་ཀང་། འཇོན་ཧོ་སི་ཀིན་སི་(John Hoskins)ཕེབས་ཏེ་ལམ་ཁེ་རེ་ཡི་ལས་གནས་རིས་

བཞེས་མ་གནང་བར་དུ་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་རོགས་རམ་གང་ཡང་ལག་བསྟར་

མ་གནང་།

གོང་གསལ་ལམ་ཁེ་རེ་དང་ངེད་གཉིས་ཐུག་འཕད་བྱེད་འཆར་ཡོད་པ་དེ་རྒྱ་གར་

གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ཧ་གོ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། དེ་ཡང་དགོང་མོ་ས་རུབ་ལ་

ཉེ་ཙམ་ཞིག་ལ་ངེད་ཅག་ལམ་ཁེ་རེ་ཡི་བཞུགས་གནས་ནས་ཕིར་ཐོན་དུས། རྒྱ་གར་གསང་

བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་སྐུ་ཞབས་ཀོ་མར་དང་གཞན་དུ་མ་ཞིག་གཞུང་ལམ་གི་ཕར་ངོས་

སུ་རླངས་འཁོར་ནང་བསད་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་། ཁོང་གིས་ང་མཐོང་མ་ཐག་མགོ་བོ་སྨད་ནས་

ཡིབ་ཐབས་བྱས་ཀང་ངས་མཐོང་ཟིན་པས་སྦས་པས་ཅི་ཕན། དེ་ནི་རྒྱ་གར་གསང་ལས་པས་

ངའི་གསང་བའི་ཐུག་འཕད་ལ་རེས་འདེད་ལོག་ལྟ་བྱེད་བཞིན་པ་ང་རང་ཉིད་ནས་ཤེས་རོགས་

135  དཀིལ་ཤར་ཁུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་དང་བོད་སོགས་ཆུ་ཡུར་ཆེན་མོ་དེའི་

ཤར་ཕོགས་སུ་ཡོད།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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བྱུང་བ་མཐའ་མ་དེ་མ་རེད། 

སྤི་ལོ་ 1956 ཟླ་བ་ 9 པའི་ནང་། འཇོན་ཧོ་སི་ཀིན་སི་ཡིས་ལམ་ཁེ་རེ་ཡི་ལས་

གནས་རིས་བཞེས་གནང་སྐབས། བོད་སྤི་དང་ལྷག་པར་དུ་ཁམས་ཁུལ་དུ་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་

སྐྱོབ་ཀི་ལས་འགུལ་མགོ་བཙུགས་ནས་གང་འཚམས་ཕིན་ཡོད། སྐབས་དེར་འཇོན་ཧོ་སི་ཀིན་

སི་ཡིས་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀི་རང་དབང་འཐབ་རོད་པ་སྐོར་ཞིག་ལ་རླུང་

འཕིན་གཏོང་ཉན་དང་འཇབ་དམག་གི་སོབ་སྦོང་སྤོད་འདོད་ཡོད་ཚུལ་དང་། བོད་ཀི་རང་དབང་

འཐབ་རོད་པ་སྐོར་ཞིག་ཁོང་ལ་ངོ་སྤོད་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་། ང་ཡང་ལས་དོན་

དེ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་སྤོ་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེས། 

ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་དེ་ལྟ་བུའི་ངེས་གཏན་ཅན་གི་རོགས་རམ་གནང་

མགོ་མ་བཙུགས་གོང་ཀ་རྡོར་ཁུལ་དུ་བཞུགས་པའི་བོད་མི་བཙན་རྒོལ་བ་སྐོར་ཞིག་ངའི་སར་

ཕེབས་ཏེ། བཙན་རྒོལ་ལས་དོན་ཐད་རོགས་རམ་ཞུ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་། འོན་ཀང་། 

ངས་ཁོང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་ཙམ་ལས་ལག་ལེན་དངོས་ཀི་ཐོག་གང་ཡང་ཞུ་མ་ཐུབ་

པར་ལུས་ཡོད། དེར་བརེན། གཞོན་སྐྱེས་སྦོང་བརྡར་བ་འཚོལ་སྡུད་བྱ་བར་ང་བོད་གངས་ཅན་

ལོངས་སུ་འགྲོ་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད།

རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཁམས་ལི་ཐང་ནས་ཡིན་

པའི་རྒྱལ་ཞེན་ཅན་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལན་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལ་བོ་དཀར་བའི་མི་

རེད། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གིས་བཅོས་བསྒྱུར་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་དང་བསྟུན་ནས་ལི་ཐང་

དུ་ཡུལ་མི་ཚོས་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ལས་འགུལ་མགོ་བཙུགས། [སྤི་ལོ་ 1956 ལོའི་ཟླ་

བ་ ༢ ནང་]136རྒྱ་མིས་ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་དུ་འབར་རས་གཡུགས་ཏེ་གཏོར་རྒོལ་དང་དམར་

གསོད་ཚབས་ཆེན་བྱས་པ་དེས་མི་དམངས་ཀི་སེམས་སུ་མེ་ཐོག་ཏུ་སྣུམ་བླུགས་པ་ལྟར་སྔར་

བས་ཀང་གནོན་དཀའ་བའི་ཁོང་ཁོ་ཆེས་ཆེར་བསངས། མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་ཆུ་བཞི་སང་

དྲུག་ཅེས་པའི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ཚོགས་སེ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་། ཆུ་བཞི་སང་

136  སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༡༠ ལ་གཟིགས།



ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ།  ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་རམ།
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དྲུག་ཅེས་པ་ནི་གནའ་བོའི་མདོ་ཁམས་ཁུལ་གི་མིང་རེད།137 མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་རང་

དབང་འཐབ་རོད་པ་ཅི་མང་ལ་གྲོན་དངུལ་གི་རོགས་རམ་གནང་ཞིང་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་

ཀུན་གིས་ཁས་ལེན་པའི་དབུ་ཁིད་དུ་གྱུར། བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ཚོགས་སེ་གཞན་ཞིག་ཀ་

ལིམ་པོང་དུ་འབྱོར་བ་ནི་ཨ་མདོ་བ་བང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་སྟེ། ཁོང་ཚོའི་དབུ་

ཁིད་ནི་དོན་ལན་རིན་པོ་ཆེ་དང་དབུ་ཁིད་གཞོན་པ་ནི་དོན་ལན་རིན་པོ་ཆེའི་བ་བང་ཕག་མཛོད་

ཀི་འགན་ལེན་མཁན་གུང་ཐང་ཚུལ་ཁིམས་རེད། ཚོ་ཁག་དེའི་དབུ་ཁིད་གཙོ་གཞོན་གཉིས་ཀ་

བཙན་རྒོལ་གི་ལས་འགུལ་ལ་ཧུར་བརོན་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན།

བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པ་ཚོའི་འདོད་པ་ཆེ་ཤོས་ནི་གོ་ལག་དང་དམག་སྦོང་ཐོབ་རྒྱུ་དེ་

རེད་ལ། འཇོན་ཧོ་སི་ཀིན་སི་དང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་ལས་འཆར་བསྒིགས་པ་

ནི་རིམ་པ་གསུམ་སྟེ་དང་པོ་ནི། བོད་ཀི་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ནས་བོད་ལ་ཨ་རིའི་

རོགས་རམ་མཁོ་ཞིང་ཨ་རིས་རོགས་རམ་གནང་བར་དགའ་བསུ་ཡོད་ཅེས་པའི་བཀའ་འཁོལ་

དངོས་སུ་གནང་བ་ཞིག་ཐོབ་པར་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ལྟར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱུང་

ན། ད་གཟོད་གོམ་སྟབས་གཉིས་པ་དེ་སོ་འཆར་གནང་། རིམ་པ་གཉིས་པ་ནི། བཙན་རྒོལ་བྱེད་

མཁན་གི་རུ་ཁག་ཅིག་ལ་གོག་འཕིན་དང་རླུང་འཕིན་གཏོང་ཉན་གི་སྦོང་བརྡར་སྤད་དེ། ཨ་རིའི་

གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཁོ་སྤོད་གནང་བའི་ཅ་ལག་དང་བཅས་པ་གནམ་ཐོག་ནས་བོད་

ནང་དུ་གཡུག་རྒྱུ་དང་། དེ་དག་བོད་ནང་དུ་འབྱོར་མཚམས་བོད་ནང་གི་བཙན་རྒོལ་བ་ཚོ་གང་

དུ་ཡོད་མེད་དང་། མི་གྲངས་ཅི་ཡོད། གོ་མཚོན་གི་རིགས་དང་གྲངས་འབོར་ཅི་ཡོད་བཅས་

བརད་ཞིབ་གནང་སྟེ། ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་རེན་གཞི་བྱས་པའི་གསང་བའི་ལས་

137  དབ་ཕྲུག་ངག་དབང་གི་<<མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཟོལ་མེད་སྲོང་པོའི་གཏམ་གི་རོལ་མོ་>>སྟོད་ཆའི་ཤོག་

ངོས་ ༡༦༨ ནས། “༸སྐྱབས་རེ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་དགོངས་པ་གང་འཚམས་ཤིག་བཞེས་ནས་ད་རེས་རང་མོས་

ཀིས་ལས་འགུལ་དེ་དག་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་མདོ་ཁམས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པར་སོང་། མདོ་ཁམས་པ་གནས་

པའི་ཡུལ་ཁམས་དེ་དག་ལ་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་ཟེར་བ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་གི་ནང་ལ་འདུག །དེ་བཏགས་

ན་ཡག་པོ་མིན་འགྲོ་གསུངས་ནས་ཕག་མོ་ཞིག་གནང་སོང་། ངའི་མོ་ལ་བལྟས་ན་ཤིན་ཏུ་བཟང་པོ་བབས་

ཀང་། ཡང་བསྐྱར་༸སྐྱབས་རེ་ཡོངས་འཛིན་སྐུ་བགྲེས་གིང་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཞན་ཡང་ལྷ་དང་བ་མ་རྣམས་ལ་

ཞུ་དགོས་གསུངས་ཏེ་བཀའ་གནང་སོང་།”ཞེས་སོགས་ཆུ་སང་དམག་སེའི་མིང་ཇི་ལྟར་བཏགས་ཚུལ་དང་དབུ་

བརེས་པའི་གསལ་བསྒགས། དེ་ནས་ལྷོ་ཁར་སོས་ཚུལ་སོགས་གསལ། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤོད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་བྱུང་མཚམས་ལས་རིམ་ཕི་མ་ལག་

བསྟར་བྱ་འཆར་གནང་། ལས་རིམ་གསུམ་པ་ནི། སྔར་ལས་མང་བའི་བཙན་རྒོལ་བར་འཇབ་

རྒོལ་གི་སྦོང་བརྡར་སྤད་དེ་གོ་མཚོན་དང་མདེའུ། མཁོ་དངོས་གཞན་བཅས་འདོན་སྤོད་གནང་

རྒྱུ་དེ་རེད།

དེ་ནས་ས་གནས་ཁུག་ཀོག་ཅིག་ཏུ་སྦོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་དམག་སྦོང་སྤད་དེ་

གསང་སྟབས་ཀིས་རླུང་འཕིན་ཡོ་ཆས་དང་གོ་མཚོན་བཅས་ཕིར་བོད་ནང་དུ་མཆོངས་འབབ་

བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དང་། དེའི་རེས་ཐོགས་སུ་སར་ཡང་དེ་ལས་མང་བའི་གོ་མཚོན་དང་ཅ་ལག་

གཡུག་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བསྒིགས། གལ་ཏེ་ལས་དོན་དེ་དག་འཆར་གཞི་ལྟར་ལམ་དུ་སོང་ན། 

སྦོང་བརྡར་ཐོབ་ཟིན་པ་རྣམས་ཀིས་བོད་སར་གནས་པའི་བཙན་རྒོལ་བ་གཞན་ལ་སྦོང་བརྡར་

དང་མཁོ་དངོས་འདོན་སྤོད། རླུང་འཕིན་བརྒྱུད་བོད་ས་ཡོངས་སུ་འབེལ་མཐུད་མཉམ་ལས་

བཅས་བྱེད་ཐུབ་ལ། བོད་ནང་གི་བཙན་རྒོལ་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་

པའི་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་མཁོ་སྤོད་ཀང་བྱེད་ཐུབ། 

འོན་ཀང་། ཨ་རི་བ་དེ་དག་གིས་གོང་གསལ་ལས་འཆར་རིམ་པ་དང་པོ་སྟེ་རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེས་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ལ་རོགས་རམ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་དངོས་སུ་

གནང་མི་སྲིད་པ་མ་ཤེས་པར་ཡུན་རིང་འགོར། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ནས་རེ་སྐུལ་

དང་མོས་མཐུན་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་འབྱོར་མེད་པར་མ་ཟད། ཨ་

རིའི་གསང་ལས་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ནས་བོད་དོན་འཐབ་རོད་བྱེད་པའི་ཐག་གཅོད་ཀི་རིགས་

གང་ལ་ཡང་འབེལ་བ་གཏན་ནས་མེད། ཆོས་ལུགས་ཉམས་བཞེས་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་

ཡང་། ཁོང་གིས་དྲག་སྤོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མོས་མཐུན་གཏན་ནས་གནང་མི་ཆོག་པའི་ཁར། 

སྐབས་དེར་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གི་ར་དོན་གཞིར་བཟུང་གིས་གཞུང་འབེལ་ཕག་

ལས་ཀང་མུ་མཐུད་གནང་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་གྲོས་མཐུན་གི་ར་དོན་དང་འགལ་བའི་རིགས་

གང་ཞིག་བསྒྲུབས་ན། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་བོད་གཞུང་ལ་དཀའ་རོག་ཚབས་ཆེན་འབྱུང་སྲིད་

པས་བོད་གཞུང་གི་ལས་ཀི་སྣེ་མོར་གཏོགས་པ་སུས་ཀང་བཙན་རྒོལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་

སོགས་རྒྱ་མིར་ཁོང་ཁོ་སོང་བའི་ཉེན་ཁ་དང་ལེན་གནང་མི་ཐུབ། སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ཡིས་སྲིད་

དོན་སྐྱབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་མ་ཕུལ་བའི་རེས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་གནས་བབ་སྔར་



ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ།  ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་རམ།
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བས་ཀང་ཉེན་ཚབས་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད་ལ། སྔར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཆེས་མངོན་གསལ་

དོད་པོས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརོད་གནང་ཡོད་པས། ཨ་རི་བར་འབེལ་བ་ལེགས་ཉེས་གང་ཞིག་

གནང་ཡང་དེ་ཉིད་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ལ་ལག་འབེལ་གནང་བའི་ཉེས་འཛུགས་ཀི་སོང་

རྐྱེན་དུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན། དེར་མ་ཟད། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འཁོར་སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རེ་ཡིག་ཚང་། ཡང་ན། བཀའ་ཤག་བཅས་སུས་ཀང་མི་དམངས་ཀིས་སེལ་

བའི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་རམ། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ལ་མཉམ་ལས་

བྱེད་ཀིན་འདུག་ཟེར་བའི་རྒྱ་མིའི་ཉེས་འཛུགས་མི་ཕོག་པའི་ཆེད་ཕོགས་མཐའ་དག་ནས་གཟབ་

ནན་ཤུགས་ཆེར་གནང་ཡོད། 

བོད་མིའི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ལས་འགུལ་དེ་ནི། རེན་འབེལ་ཆོས་ཉིད་ཀིས་

བྱུང་བའི་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྟེ། ལྷ་སའི་བོད་གཞུང་དང་ཕི་མིའི་དབང་ཤུགས་

གཉིས་གང་ལ་ཡང་མ་བརེན་པའི་སེར་ཚུགས་ཅན་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀང་། ༸གོང་ས་མཆོག་

གི་སྐུ་འཁོར་ནང་མ་འགའ་ཐེ་བའི་བོད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་མཐོ་གྲས་དུ་མས་ཐོག་མ་ཉིད་

ནས་མཁྱེན་ཏེ་དེ་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་གནང་། དེ་ཡང་སྔར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ནས་

ཨ་མདོ་བརྒྱུད་ལྷ་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས། ཁམས་ཁུལ་གི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པ་

ཚོས་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཕ་ལྷ་དང་རེ་ཡིག་ཚང་གི་ཁོངས་མི་གཞན། དེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་

བཅས་ལ་འབེལ་བ་ཞུ་ཐུབ་ཡོད། དེ་ལ་སྐུ་ངོ་ཕ་ལྷ་དང་བོད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་གཞན་དུ་

མས་དང་པོ་ཉིད་ནས་སེར་འབེལ་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཞིང་དེའི་འཕེལ་རིམ་བཞིན་རྒྱུས་ལོན་

ཡང་བསྟུད་མར་བྱུང་ཡོད་ལ། སྐུ་ངོ་ཕ་ལྷས་ལས་འགུལ་དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་དགོས་ཚུལ་གི་འབོད་

སྐུལ་ཡང་གནང་། 

ཡིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་དང་རེ་ཡིག་ཚང་གཉིས་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ལས་

འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་དངོས་སུ་གནང་མེད་ལ། བོད་གཞུང་རང་གིས་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་

པ་རྣམས་ལ་དཔལ་འབྱོར་དང་ལམ་སྟོན་གི་རོགས་རམ་གང་ཡང་གནང་མེད། རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེའི་སྐུ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་དཔོན་རིགས་ཚོས་བཙན་རྒོལ་ལས་འགུལ་གི་གནས་ཚུལ་གང་

ཡང་ཁོང་གི་སན་དུ་མི་འཁྱོལ་བའི་ཐབས་ཤེས་བསྟེན་ཏེ། མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་ལ་བརག་དཔད་

ཞིབ་ཚགས་གནང་ནས་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་དང་དངོས་སུ་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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སྣ་གཅིག་ཀང་མཇལ་ཁར་བཏང་མེད། སྐབས་དེར། སུ་ཞིག་མཇལ་ཁར་གཏོང་མིན་གི་མཐའ་

མའི་ཐག་གཅོད་གནང་མཁན་ནི་སྤི་ཁྱབ་མཁན་པོ་དགའ་བང་བོ་བཟང་རིག་འཛིན་ཡིན་པས། 

ཐ་ན་སྐུ་འཁོར་ནང་མ་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཕ་ལྷས་ཀང་དགའ་བང་མ་བརྒྱུད་པར་མཇལ་ཁ་ཞུ་

ཐབས་མེད། གལ་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཨ་རིའི་གསང་ལས་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གང་

ཞིག་མཁྱེན་རོགས་བྱུང་ཡོད་ན། དེ་ཞུ་མཁན་ནི་གཙོ་བོ་སྐུ་ངོ་ཕ་ལྷ་དང་དགའ་བང་གཉིས་ལས་

གཞན་མིན།138 

མཇུག་མཐར། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གི་ངོས་བཞེས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་

ནས་མ་ཐོབ་ཀང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་འགུལ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་

བཅད་དེ། ཁོ་བོར་བོད་མི་ཕོ་གཞོན་དྲུག་ལས་གྲུབ་པའི་དམག་སྦོང་སྤོད་སའི་རུ་ཁག་དང་པོ་དེ་

འདེམ་སྒྲུག་བྱེད་དགོས་ཚུལ་གསུངས། དུས་དེར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ད་དུང་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་

གདན་འཇགས་ཡོད། ངས་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་དང་ངའི་ལས་རོགས་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་

གཉིས་ལ་དེའི་ཐད་རོགས་རམ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས། མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་དང་

ཁོང་གི་ཚ་བོ་རྒྱ་རྡོ་ཚང་དབང་འདུས་གཉིས་ཀིས་བོད་མི་དང་བངས་པ་རྣམས་འདེམ་སྒྲུག་

གནང་། རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་ནི་རྒྱུ་འབྱོར་ཅན་ལི་ཐང་རྒྱ་རྡོ་ཚང་ལ་བུ་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་གི་

གཅིག་སྟེ། སྔར་གྲྭ་པ་བྱེད་མྱོང་ཞིང་ཕིས་སུ་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ཁོངས་སུ་ཞུགས། དེ་

ནས་རྒྱ་དམར་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་མ་ཐག་རང་གི་བུ་སྤུན་གསུམ་པོ་ཁིད་དེ་གསེར་དངུལ་

སོགས་ཁྱིམ་ཚང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཅི་མང་དང་གོ་ལག་ཅི་ཡོད་ར་དྲེལ་ལ་བཀལ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་

བོས་བྱོལ་གནང་། ཁོང་ཕིར་རང་ཡུལ་ལི་ཐང་དུ་རྒྱ་རྒོལ་འཐབ་འཛིང་བྱེད་པར་འགྲོ་འདོད་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀིས་སྦོང་བརྡར་སྤོད་སའི་རུ་ཁག་དང་པོའི་མགོ་ཁིད་དུ་

བསྐོས། རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་ཀིས་སྣེ་ཁིད་པའི་རུ་ཁག་དེའི་ཁོངས་མི་ལྔ་ནི་ལི་ཐང་ཨ་ཐར་དང་། 

བོ་ཚེ། དར་བོ།139 ཚེ་དབང་རྡོ་རེ། འབའ་པ་ལང་ར་བཀྲ་ཤིས་བཅས་ཡིན།

138  <<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་>>དབྱིན་དེབ་ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༡ དང་ ༡༢༢ ན། ཨ་རིས་བོད་ལ་

རོགས་རམ་གནང་བ་དེ་བོད་ལ་ཕན་སེམས་ཀིས་བོད་རང་བཙན་ཕིར་ལེན་ཐབས་སུ་བྱས་པ་མིན་པ་སོགས་

དང་། སྐུའི་གཅེན་པོ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་གཉིས་ཀིས་ཨ་རིའི་གསང་ལས་དང་འབེལ་

བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་གསང་བ་གནང་ཚུལ་སོགས་གསལ།

139  <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༣༡ ན། “ཁམས་ལི་ཐང་ཨ་ཐར་ནོར་བུ་དང་། 



ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ།  ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་རམ།
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དེ་ནས་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གིས་འདེམ་སྒྲུག་བྱས་མ་ཐག་པའི་རུ་ཁག་དང་པོའི་ཁོངས་མི་

རྣམས་འཇོན་ཧོ་སི་ཀིན་སི་ལ་ངོ་སྤོད་དང་སྐད་སྒྱུར་གནང་། མཁན་ཆུང་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་

དང་ངེད་གཉིས་ཀིས་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་བོད་མི་ན་གཞོན་དྲུག་པོར་མཇལ་འཕད་བྱས་ཏེ་ལས་

འགན་འགྲེལ་བཤད་དང་སྦྲགས་མི་འགང་བར་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ངེས་པའི་འཆར་གཞི་གང་ཡང་རང་

གི་ཁྱིམ་མི་ལ་ཡང་བཤད་མི་རུང་བ་སོགས་གསང་བ་ཕིར་གར་མི་བྱེད་པའི་མནའ་སྐྱེལ་དམ་

འཇོག་བྱེད་དུ་བཅུག །ངས་དེ་སྔོན་བྷོ་ལ་ནཱ་ཐ་མུལིཀ་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀི་ལས་དོན་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་

ཀང་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ལ་སན་གསེང་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུས་ཡོད་ཀང་། ལས་

དོན་དེ་ཉིད་ཆེས་གསང་རྒྱ་དམ་པོས་སྒྲུབ་དགོས་སྟབས། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་ས་ཆ་བེད་སྤད་

ནས་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་ལས་དོན་རུ་ཁག་ར་འཛུགས་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་

གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ལ་ནམ་ཡང་ཞུ་མི་ཐུབ། 

ང་རྒྱ་གར་དུ་བོས་བྱོལ་བྱས་པའི་རེས་ནས་རྒྱ་མིས་རླུང་འཕིན་ནང་ཁོ་བོར་སྐྱོན་

བརོད་ཡང་ཡང་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཅེན་པོ་རྒྱ་གར་དུ་བསད་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་

བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་གི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེར་སེལ་བཞིན་པ་བོད་རིགས་མང་པོར་ཤེས་སུ་

བཅུག་པ་དེས། མ་བསམས་ས་ནས་ངེད་ཅག་གིས་བཙན་རྒོལ་ལས་འགུལ་བ་བསྡུ་སྐོང་བྱེད་

པའི་ལས་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་ཡོད། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་རྒྱ་གར་

ནས་ཕིར་ལྷ་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་རེས་ཐོགས་སུ། རྒྱ་མིས་ང་རྒྱལ་འཚོང་བ་ཡིན་

པར་ཡོངས་བསྒགས་བྱས་ཤིང་། ངའི་མི་སེར་གི་ཐོབ་དབང་བངས་ཏེ་བོད་མིའི་ཁོངས་ནས་

ཕིར་འབུད་བྱས་ཚུལ་ཟེར། དེར་མ་ཟད། ཨ་རི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ལ་ལག་འབེལ་བྱས་ཏེ་

བོད་ནང་དུ་རོག་ཟིང་སོང་གིན་ཡོད་པའི་ཁྱབ་བསྒགས་ཀང་བྱས།140 དེ་ལྟར་རྒྱ་མིས་རླུང་འཕིན་

བོ་ཚེ། རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས། ཚེ་དབང་རྡོ་རེ། ཆོས་བུ་ལུད། འབའ་པ་ལང་ར་བཀྲ་ཤིས་བཅས་མི་དྲུག་དང་། ལམ་

སྟོན་ཨ་མདོ་བོ་བཟང་གྲགས་པ་བཅས།”ཞེས་གསལ་ལ། ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་འདི་གཉིས་དང་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ཡང་

མཐོང་།

140  སྤི་ལོ་ 1957 ནས་རྒྱ་དམར་གིས་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ཟེར་བའི་ནང་དམངས་

གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་བསྒགས་ཏེ། གསང་སྟབས་ཀིས་དྲག་དམག་དང་གོ་ལག་དབོར་འདྲེན་བྱས། 

རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐ་ཚིག་བསྒགས་ཏེ་ངོ་རྒོལ་དང་། བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ལ་བཙན་དབང་གིས་སྐུའི་གཅེན་པོ་

རྣམ་གཉིས་སོགས་བོད་རིགས་དགུ་ཙམ་བོད་མིའི་ཁོངས་ནས་ཕིར་འབུད་བྱས་པའི་གསལ་བསྒགས་སེལ་དུ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ནང་ང་ལ་སྐྱོན་བརོད་ཡང་ཡང་བྱས་པའི་དབང་གིས་བོད་རིགས་བཙན་རྒོལ་བ་མང་པོས་ང་རྡོ་

རེ་གིང་དུ་ཡོད་པ་ཤེས་རོགས་བྱུང་སྟེ། འགའ་ཞིག་དངོས་སུ་ཕེབས་ནས་བོད་དོན་ཐད་བྱ་བ་

བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་།  

སྤི་ལོ་ 1955 ཟླ་བ་ 4 ནང་རྒྱ་གར་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་མཆོག་ཨིན་དྷོ་ནེ་ཤི་ཡ་(In-

donesia)ཡི་ས་ཆ་བྷན་དྷུང་(Bandung)དུ་བསྐོངས་པའི་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཏེ། ཨེ་ལིབ་

(Egypt)ཀི་དབུ་ཁིད་ཨབ་དྷུལ་ན་སར་(Abdul Nassar)དང་། ཨིན་དྷོ་ནེ་ཤི་ཡ་(Indone-

sia)ཡི་དབུ་ཁིད་སུ་ཀར་ནོ(Sukarno)། ཡུ་གོ་ས་ལ་བི་ཡ་(Yugoslavia)ཡི་སྲིད་འཛིན་ཏི་

ཏོ་(Tito)སོགས་དབུ་ཁིད་འདྲ་མིན་དང་ལྷན་དུ། གཞན་ལ་ཕོགས་སྒིལ་མི་བྱེད་པ་(nona-

lignment)དང་། བར་མར་གནས་པ(Neutrality)། གཞན་གི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་ཇུས་མི་བྱེད་

པ་(noninterference)གསུམ་གི་ལངས་ཕོགས་རྨང་གཞིར་བཞག་སྟེ་རྒྱལ་སྤིའི་ར་དོན་སྐོར་

ཞིག་ཡོངས་བསྒགས་གནང་། གྲང་དམག་གི་ཡོ་ལང་འཚུབ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་གཞན་ལ་

ཕོགས་སྒིལ་མི་བྱེད་པ་དང་བར་མར་གནས་པའི་ནེཧ་རུ་ཡི་ལངས་ཕོགས་དེར་ཨ་རིའི་གཞུང་

གིས་འདོད་མོས་མ་གནང་། སྤི་ལོ་ 1956 ཟླ་བ་ 6 ནང་ཨ་རིའི་ཕི་འབེལ་དྲུང་ཆེ་འཇོན་ཧོ་སི་

ཊིར་སྒ་ལི་སི་(John Foster Dulles)ཡིས་ནེཧ་རུའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་མ་རབས་ཀི་ལངས་ཕོགས་

ཤིག་རེད་ཅེས་ཡོངས་བསྒགས་གནང་། དེ་ལྟར་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་གཉིས་ཀི་བར་དུ་རོག་དྲ་མང་

པོ་ཡོད། འོན་ཀང་། བོད་མི་སྦོང་བརྡར་བ་རྣམས་རྒྱ་གར་གི་ས་ཐོག་ནས་གསང་སྟབས་ཁིམས་

འགལ་གིས་ཕིར་བསྐྱལ་རྒྱུ་ནི་དེ་ཙམ་ཁག་པོ་མིན།   

ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་པ་ཀི་སི་ཐན་དང་ཨ་རི་གཉིས་ཀི་འབེལ་

ལམ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལེགས། ཀ་ལིམ་པོང་ནས་མོ་ཊའི་ནང་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཙམ་སོང་ན་ཤི་ལི་གྷུ་

རི་ལ་སེབ། དེའི་ཉེ་འཁིས་སུ་བྷག་དྷོག་ར་གནམ་ཐང་(Bagdogra Airport)དང་། དེའི་རྒྱབ་

ངོས་སུ་ཆུ་བོ་མ་ཧཱ་ནནི་ཞེས་པ་དེ་ཡོད། དེ་ནི་རྒྱ་གར་དང་ཤར་པ་ཀི་སི་ཐན་གི་ས་མཚམས་

རེད། པ་ཀི་སི་ཐན་གཞུང་གིས་ཨ་རི་ལ་བོད་མི་དམག་སྦོང་བ་རྣམས་བེད་སྤོད་མེད་པར་བཞག་

པའི་གནམ་ཐང་ཞིག་ནས་འཕུར་སྐྱོད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གནང་ཡོད། གལ་ཏེ་བོད་མི་བཙན་

བཅུག་པ་སོགས། སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀི་<<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་

ངོས་ ༢༡༧ དང་ ༢༡༨ ན་གསལ།



ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ།  ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་རམ།

265

རྒོལ་བ་དེ་དག་ཆུ་བོ་མ་ཧཱ་ནནི་བརྒལ་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་ན། ཆུ་བོའི་ཕར་འགྲམ་ནས་པ་ཀི་སི་ཐན་

གི་དཔོན་རིགས་དང་དམག་མིས་རིས་བངས་ཏེ་ཨ་རིའི་དོས་སྐྱེལ་གནམ་གྲུ་ཡོད་སའི་གསང་

བའི་གནམ་ཐང་དང་དེ་ནས་སྦོང་བརྡར་བྱ་ཡུལ་དུ་སྐྱེལ་ཐུབ། 

ང་ཚོས་སྤི་ལོ་ 1957 ལོའི་ཟླ་བ་ 3 ཚེས་ 20 ཉིན་ཏེ་ཟླ་བའི་ཉ་མ་འགྲིབ་པའི་མཚན་

མོ་དེར་བོད་མི་སྦོང་བརྡར་བ་རྣམས་ས་མཚམས་བརྒལ་རྒྱུར་ཐག་བཅད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་

སྦོང་བརྡར་བ་རྣམས་ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཁོམ་གཞུང་གཙོ་བོའི་གཞོགས་གཅིག་ནས་ཐར་ཐོར་དུ་

ཡོང་སྟེ་དང་པོ་ངས་རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་རླངས་འཁོར་ནང་བསུས། ཁོང་གིས་སྦོང་བརྡར་བ་

གཞན་རྣམས་ངོ་ཤེས་པས་རླངས་འཁོར་བཏང་ནས་འགྲོ་ཞོར་རེ་རེ་བཞིན་ང་ལ་བསྟན་ཏེ་ངས་

དེ་དག་རླངས་འཁོར་ནང་བསུས། དེ་ལྟར་རེད་མཚར་དང་བཞད་སྒའི་ཁོད་ནས་ངེད་ཅག་ཤི་ལི་

གྷུ་རིའི་ཕོགས་སུ་བསྐྱོད། ལོ་ན་གཞོན་པའི་བོད་རིགས་དེ་དག་ནི་སྤང་གྲུང་འཛོམས་ཤིང་དྲང་

ཚུགས་ལན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། དྲག་རྩུབ་དང་འཁྲུག་ཆ་ཆེ་བའི་ལས་གཞི་དེར་ཚང་མས་དགའ་

མོས་ཆེན་པོ་གནང་། ངས་ཁོང་ཚོར་གཙང་པོའི་ནང་ཆུ་སྲིན་ལ་ཐུག་སྲིད་ཅེས་ཀུ་རེ་བརེས་ཀང་

ཁོང་ཚོའི་ཁོད་དུ་འཆི་རྒྱུར་སྐྲག་མཁན་ཞིག་གཏན་ནས་མེད། 

དེ་ནས་ངས་ཁོང་ཚོ་དགེ་སོང་[བོ་བཟང་གྲགས་པ་]དང་ལྷན་དུ་ཆུ་བོ་མ་ཧཱ་ནནིའི་

འགྲམ་དུ་བསྐྱལ། དགེ་སོང་ལགས་ནི་ངེད་ཚང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གི་གྲས་ཏེ་རྒྱ་གར་གི་

སྐད་ཤེས་ཤིང་དེའི་ས་བབ་ལ་ཡང་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་དུས་ཆུ་བོ་ད་དུང་རྒྱས་

མེད་པས་གཙང་པོར་བརྒལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མེད། དེ་ནས་དགེ་སོང་གིས་ཁོང་ཚོ་མཚན་གང་

གོམ་བགྲོད་ཀིས་ཁིད་དེ་སོང་མཐར་ནམ་ལངས་ཙམ་ཞིག་ལ་ཤར་པ་ཀི་སི་ཐན་གི་དཔོན་

རིགས་གཅིག་དང་དམག་མི་འགའ། གཞན་ཡང་ཨ་རིའི་གསང་ལས་པ་གཅིག་དང་དོན་གྲུབ་

རྒྱལ་མཚན་བཅས་ལ་ཐུག །དོན་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ནི་ངའི་གཅེན་པོ་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་

ཞབས་ཕི་སྟེ་གོག་འཕིན་སྦོང་བརྡར་སྐབས་ཀི་སྐད་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་དེ་ཡིན། ཉི་མ་མ་ཤར་གོང་

ང་ཕིར་རྡོ་རེ་གིང་དུ་འབྱོར། དགེ་སོང་གིས་སྦོང་བརྡར་བ་རྣམས་ཕར་བསྐྱལ་ཏེ་དེའི་ཕི་ཉིན་ག་

འཁོར་ནང་ཕིར་འབྱོར། 

པ་ཀི་སི་ཐན་ནས་ལས་རགས་སོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་གནམ་གྲུའི་ནང་[ཐའི་ལན་

ཌིར་འཕུར་ཏེ་གནམ་གྲུའི་ནང་སྣུམ་བླུགས། དེ་ནས་འཇའ་པན་གི་ཨོ་ཀི་ན་ཝ་(Okinawa)



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཞེས་པའི་གིང་ཕན་གི་ས་གནས་ཀ་དྷེ་ན་(Kadena)ཞེས་པའི་ས་ཁུལ་དུ་བསྐྱོད། དེ་གར་ཨ་

རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་རེན་གཞི་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཀང་ཡོད། དེར་སྨན་པས་བོད་རིགས་

སྦོང་བརྡར་བ་རྣམས་ཀི་ལུས་པོའི་བདེ་ཐང་ལ་བརག་དཔད་བྱས། སྐབས་དེར་སྟག་མཚེར་རིན་

པོ་ཆེ་ཡང་ཨ་རིའི་ཁོམ་ལུམ་བྷི་ཡ་སོབ་ཆེན་གི་སོབ་ཁིད་རེ་ཞིག་བར་མཚམས་བཞག་སྟེ་སྐད་

སྒྱུར་གནང་སད་ཀ་དྷེ་ན་རུ་ཕེབས་ཡོད།141 དེ་ནས་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེས་གོག་འཕིན་སྦོང་

བརྡར་བ་རྣམས་]སའི་པན་གིང་ཕན་དུ་བསྐྱལ། དེ་ནི་ནུབ་ཕོགས་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་ཨ་

རིའི་བདག་དབང་འོག་ཡོད་པའི་གིང་ཕན་ཞིག་དང་། འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་

ཁག་དྲི་བོ་བའི་དམག་འཁྲུག་ཐེངས་མང་རྒྱག་སའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་རུ་དམར་གསོད་

ཐེབས་པའི་དམག་མིའི་རུས་སྒོམ་དང། མེ་མདའ་དང་མེ་སྒོགས། འབར་གས་མ་བྱས་པར་ལུས་

པའི་འགད་རས་སོགས་དམག་འཁྲུག་སྐབས་བྱུང་བའི་ལྷག་རོ་རྣམས་དེ་མུར་བཞག་ཡོད། [ས་

ཆ་དེར་བོད་རིགས་སྦོང་བརྡར་བ་རྣམས་ཀིས་དུར་ས་ཞེས་འབོད།] དེར་ཨ་རིའི་གསང་བའི་

ལས་ཁུངས་ཀིས་བཀོད་སྒིག་བྱས་པའི་སྦོང་བརྡར་དགེ་རྒན་བཅུ་ཡིས་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་བོད་

མི་དྲུག་པོར་རླུང་འཕིན་དང་གོག་འཕིན་གཏོང་ཉན་བྱེད་ཚུལ་གི་སྦོང་བརྡར་དང་། ས་ཁར་ལྟ་

སྟངས་དང་ས་ཁ་འབི་ཚུལ་གི་སོབ་ཁིད། གསང་བའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་དང་དེ་དག་ཡར་ཞུ་

བྱེད་ཚུལ་གི་གནད་འགག་གཙོ་བོ་ཁག །འཇབ་རྒོལ་བྱེད་ཚུལ། གོ་མཚོན་དང་འབར་རས་སྣ་

ཚོགས་བེད་སྤོད་བྱེད་སྟངས་བཅས་ངོ་སྤོད་གནང་། [གསང་བའི་གོག་འཕིན་གཏོང་བ་ལ། བོད་

མི་སྦོང་བརྡར་བ་རྣམས་ཀིས་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ས་བའི་གསང་བའི་བརྡ་རགས་ཤིག་མེད་ཐབས་

མེད་པར་བརེན། སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེས་དགོངས་ཚུལ་ལྟར་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་

ཀིས་དགེ་བཤེས་དབང་རྒྱལ་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས། དགེ་བཤེས་དབང་རྒྱལ་གིས་ཨ་རིའི་

ཁོམ་ལུམ་བྷི་ཡ་སོབ་ཆེན་གི་སོབ་ཁིད་བར་མཚམས་བཞག་སྟེ་སའི་པན་དུ་ཕེབས་ནས་བོད་

སྐད་ཀི་གསང་བའི་བརྡ་རགས་གསར་བཟོ་གནང་།]142

141  <<འདི་ལ་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༡ ན། སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་

ཐའི་ལན་ཌིར་ཕེབས་ཏེ་དེ་ནས་སྐད་སྒྱུར་སོགས་གནང་ཚུལ་གསལ།

142  གོང་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས། <<Freeing Tibet: 50 Years of Struggle, Resil-

ience, and Hope>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ 28 དང་དེའི་གོང་འོག་ཏུ་ཞིབ་པར་གསལ་ལ། <<བཙན་རྒོལ་

རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༢ ནས་ཀང་། སྦོང་བརྡར་གི་ལས་རིམ་དང་གནམ་མཆོངས་ཀི་



ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ།  ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་རམ།
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[སའི་པན་གིང་ཕན་དུ་གཞི་རའི་སྦོང་བརྡར་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་མཚམས་

མཆོངས་འབབ་དངོས་ལ་ཞུགས་ཏེ་སྦོང་བརྡར་གནང་དགོས་པས། ཕིར་འཇའ་པན་གི་ཨོ་ཀི་

ན་ཝ་གིང་ཕན་དུ་ཁིད་དེ་མི་རེས་གནམ་གྲུ་ནས་མཆོངས་འབབ་ལན་གསུམ་རེ་གནང་།]143 དེ་

ལྟར་སྤི་ཟླ་ 7 ནང་བོད་མི་སྦོང་བརྡར་བ་རྣམས་ཕིར་བོད་དུ་མཆོངས་འབབ་བྱེད་པའི་གྲ་སྒིག་

ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ན་རུ་ཁག་གཉིས་སུ་བགོས་ཏེ། གཅིག་གནམ་ཐོག་ནས་ལྷ་སའི་ཉེ་འགྲམ་

དང་གཞན་དེ་ཁམས་ཁུལ་དུ་མཆོངས་འབབ་གནང་རྒྱུ་བྱས།144 དེ་ལ་ཨ་རིའི་དགེ་རྒན་ཚོས་

ཁོམ་(Tom)145དུ་འབོད་པའི་ཨ་ཐར་ནོར་བུ་དང་བོ་(Lou)རུ་འབོད་པའི་བོ་ཚེ་གཉིས་ལྷ་སའི་

མཆོངས་འབབ་རུ་ཁག་ཏུ་བྱས་ཏེ་རླུང་འཕིན་ཡོ་ཆས་དང་། རྒྱང་ཤེལ། ཐུང་མདའ་དང་རིང་

མདའ། མདེའུ་སོགས་ཁྱེར་ཏེ་[འཇའ་པན་གི་ཨོ་ཀི་ན་ཝ་གིང་ཕན་གི་ཀ་དྷེ་ནའི་གནམ་གྲུ་འབབ་

ཚུགས་ནས་]གནམ་གྲུའི་ནང་འཕུར་ཐོན་གིས་[ད་ལྟའི་བྷང་ལ་དྷེ་ཤིའི་རྒྱལ་ས་དྷ་ཀ་(Dacca)

གྲོང་ཁྱེར་གི་ཉེ་འཁིས་ཀུར་མི་ཏོ་ལ་(Kurmitola)ཞེས་པར་བབས། དེ་ནས་འཕུར་ཐོན་གིས་]

ཟླ་བ་ཉ་གང་བའི་དུས་སུ་ལྷ་ས་ནས་མེ་ལེ་བརྒྱད་ཅུའི་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་ལྷོ་ཁ་བསམ་ཡས་

སུ་མཆོངས་འབབ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་། བསམ་ཡས་ནི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་དང་ཁད་ཉེ་སར་

ཆགས་པའི་གནའ་བོའི་དགོན་རིང་ཞིག་སྟེ། གཙང་པོ་དེ་ལ་རྒྱ་གར་དུ་བྲཱཧྨ་པུཏ་(Brahmapu-

tra)སྟེ་ཚངས་བུའམ་ཚངས་པའི་བུ་ཞེས་ཟེར། གཞན་བཞི་ཁམས་ཀི་མཆོངས་འབབ་རུ་ཁག་

ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁམས་ཁུལ་དུ་མཆོངས་འབབ་བྱ་རྒྱུ་བྱས་ཀང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ཏེ་སྨུག་སྤིན་

འཐིབས་པའི་སྟབས་ཀིས་དུས་བཅད་ལྟར་མཆོངས་འབབ་གནང་མ་ཐུབ། དེ་ནས་སྤི་ཟླ་ 9 ནང་

རིམ་པ་སོགས་ཞིབ་ཙམ་གསལ།

143  <<Freeing Tibet: 50 Years of Struggle, Resilience, and Hope>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ 31 སོགས་ཡིག་ཆ་མང་པོར་གསལ།

144  <<Tibet in Agony>> By Jianglin Li ཞེས་པས། ཚེ་དབང་རྡོ་རེའམ་ཨ་རི་བས་ Sam 

དུ་འབོད་པ་ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་རང་གི་རྐང་པར་མེ་མདའི་ཁ་ཤོར་ཏེ་རྨས་ཡོད་པས་ཨོ་ཀི་ན་ཝ་རུ་བཞུགས་

དགོས་བྱུང་སྟེ། གནམ་གྲུའི་ནང་བོད་མི་སྦོང་བརྡར་བ་ལྔ་དང་། སྦོང་བརྡར་དགེ་རྒན་ཨ་རི་བ་གཉིས། ཧིན་སྐད་

སྐད་སྒྱུར་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཕི་དོན་འགྲུབ་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ཨོ་ཀི་ན་ཝ་ནས་འཕུར་ཚུལ་བཤད། 

145  ཨ་རིའི་སྦོང་བརྡར་དགེ་རྒན་ཚོས་རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་ལ་ Walt དང་། ལི་ཐང་ཨ་ཐར་ལ་ Tom ། 

བོ་ཚེ་ལ་ Lou ། དར་བོ་ལ་ Dan ། ཚེ་དབང་རྡོ་རེ་ལ་ Sam ། འབའ་པ་ལང་ར་བཀྲ་ཤིས་ལ་ Dick ཞེས་

བཏགས་སོ།། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

268

ཟླ་བ་ཉ་གང་བའི་དུས་སུ་མཆོངས་འབབ་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བསྒིགས་ཏེ་ཕིར་གནམ་གྲུར་

བསད་ནས་[འཇའ་པན་གི་ཨོ་ཀི་ན་ཝ་གིང་ཕན་དུ་]འཕུར།146 

ཨར་ཐར་དང་བོ་ཚེ་གཉིས་ཀིས་རླུང་འཕིན་བརྒྱུད་འབེལ་བ་གནང་མ་ཐུབ་པར་ཉིན་

ཤས་སོང་ཡང་། བདེ་འཇགས་ཐོག་མཆོངས་འབབ་གནང་ཐུབ་པར་མ་ཟད། རླུང་འཕིན་ཡོ་

ཆས་ལ་ཡང་སྐྱོན་ཆག་མ་བྱུང་། ཨ་བོ་གཉིས་ཀིས་རྒྱ་གར་དུ་རེན་གཞི་བྱས་པའི་འབེལ་མཐུད་

ས་ཚིགས་བརྒྱུད་ནས་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ལ་བོད་སྐད་

བརྡ་རགས་ཐོག་གོག་འཕིན་བཏང་། སོག་པོའི་དགེ་བཤེས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་བོད་སྐད་

ཀི་གོག་འཕིན་བརྡ་རགས་རྣམས་བོད་ཡིག་ཏུ་ཕབ་སྟེ་དབྱིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར། དགེ་བཤེས་དབང་

རྒྱལ་ལགས་ནི་ཨུ་རུ་སུའི་ཁོངས་གཏོགས་ཁལ་མུཀ་ཏུ་འཁྲུངས་ཤིང་ལྷ་སའི་འབས་སྤུངས་

དགོན་པར་ལོ་མང་རིང་སོབ་གཉེར་གནང་བའི་དགེ་བཤེས་རེ་གྲས་དབྱིན་སྐད་མཁྱེན་པ་ཞིག་

ཡིན། ཁོང་དགུང་གྲངས་ང་བཞིའི་ཐོག་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1955 ལོར་ཨ་རིར་ཕེབས་ནས་ནེའུ་འཇེར་

སི་(New Jersey)ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་ཆོས་ཚོགས་བཙུགས་ཏེ་བཞུགས། ཆོས་ཚོགས་སུ་

དཔེ་ཁིད་གནང་སྟེ་སོབ་མ་བསྐྱངས་པའི་ཁོད་ནས་མཁས་པར་གྱུར་པ་ནི། གཙོ་བོ་རོ་བྷིར་ཊི་

ཐིར་མན་(Robert Thurman)དང་འཇེ་ཧི་རེ་ཧོ་པི་ཀིན་སི་(Jeffrey Hopkins)སོགས་ཡིན། 

དགེ་བཤེས་དབང་རྒྱལ་ཁོང་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ལ་རམ་འདེགས་

གནང་མཁན་གི་མི་སྣ་གནད་འགག་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད། ཁོང་གིས་སྐད་སྒྱུར་གནང་བའི་སྟེང་བོད་

རིགས་སྦོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་ཡི་གེ་འབི་ཀོག་དང་བོད་སྐད་ཀི་གོག་འཕིན་བརྡ་རགས་ཀང་

གསར་ཁིད་གནང་། དགེ་བཤེས་དབང་རྒྱལ་གིས་དབྱིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་རླུང་འཕིན་གི་ནང་

དོན་རྣམས་རྒྱ་གར་ཀལ་ཀ་ཏར་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་འཇོན་ཧོ་སི་ཀིན་སི་ལ་

བཏང་། འཇོན་གིས་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་དང་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་གི་ཁོངས་མི་གཞན་

ལ་འབེལ་བ་གནང་སྟེ་བོད་ཀི་ས་གནས་ས་ཐོག་གི་གནས་ཚུལ་དང་འཆར་གཞི་གཞན་ཅི་ཞིག་

བསྒིག་དགོས་མིན་ཐད་བརག་དཔད་གནང་། 

ཨ་ཐར་དང་བོ་ཚེ་གཉིས་ཀིས་བསམ་ཡས་ཀི་ཉེ་འཁིས་སུ་གནམ་མཆོངས་བརྒྱབས་

146  <<Buddha’s Warriors>>ཞེས་པར་གསལ། 



ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ།  ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་རམ།
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ཏེ་གནས་སྐོར་བར་བརྫུས་ནས་རིམ་གིས་ལྷ་སར་ཕེབས། ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལ་

མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ་ཁོང་གཉིས་ཀི་ལས་དོན་ཅི་ཡིན་དང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་དགོས་

པའི་གནས་ཚུལ་ཞུས། དེ་ལ་ཨ་བོ་གཉིས་ཀི་ལས་འགན་དང་པོ་ནི། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་

ནས་ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་རོགས་རམ་རེ་སྐུལ་གནང་བའི་བཀའ་ཡིག་ངོ་མ་ཞིག་ཞུས་ཏེ་ཕིར་

ཕེབས་རྒྱུ་དེ་རེད། འོན་ཀང་། སྐུ་ངོ་ཕ་ལྷ་ཡིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འགེབ་སྲུང་དམ་པོ་ཞུས་

ཏེ་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་སམ། ཡང་ན། གོ་མཚོན་གཡུལ་འཁྲུག་སོགས་དང་འབེལ་

བའི་ལས་གཞི་ཆེ་ཕ་གང་ཡིན་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འབེལ་བ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མི་འབྱུང་བར་

ཞུ་བཞིན་ཡོད་པས་ཨ་བོ་གཉིས་ལ་མཇལ་ཁ་མ་ཐོབ། དེར་བརེན། ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀིས་

བསྐུལ་བའི་ལས་འགན་དེ་འགྲུབ་ཐབས་མ་བྱུང་། 

དེ་ལྟར་ཨ་ཐར་དང་བོ་ཚེ་གཉིས་ལ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཇལ་ཁ་དང་བོད་གཞུང་

ནས་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཡིག་གང་ཡང་མ་ཐོབ་པར་བརེན། བཙན་རྒོལ་འཐབ་འཛིང་བ་གཞན་དང་

མཉམ་ལས་བྱ་སད་ལྷ་ས་ནས་ལྷོ་ཁར་ཐོན་ཏེ་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཀི་དམག་ཁོངས་

སུ་ཞུགས།147 དུས་དེ་ནི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀིས་ལས་དོན་གི་འཕེལ་རིམ་གསར་

པ་ཞིག་ལ་གྲ་སྒིག་བྱེད་བཞིན་པའི་སང་རེད། [དེ་ནི་ལྷོ་ཁར་བསྟན་སྲུང་དང་བངས་དམག་སར་

གསར་འཛུགས་བྱེད་པའི་ལས་དོན་རེད། དེའི་འཕེལ་རིམ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན།] དེའི་གོང་རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་ཉེར་གཉིས་ལ་ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དང་བསྟུན་ནས་བརན་

བཞུགས་རྒྱས་འབུལ་དང་འབེལ་གསེར་ཁི་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་གསར་བཞེང་ཞུ་གཏན་

འཁེལ་བས། ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་རྣམས་སུ་ཞལ་འདེབས་

བསྡུ་བར་ཕེབས་ཏེ་བོད་རིགས་ཚོས་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོས་གསེར་དང་རྒྱན་ཆ་དང་སོར་མོ་

སོགས་ཕུལ། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་འཇོན་ཁེན་ནེ་ཐི་ཁི་ནའོ་སི་(John 

147  <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༦ ན། “ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་གི་ཁོངས་

ཁམས་པ་དང་ཨ་མདོ་བཅས་ནས་ལྷོ་ཁ་ལ་དངོས་སུ་ཐོན་ནས་དམག་འཐབ་ཀིས་རྒྱ་མིར་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའི་

གྲ་སྒིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་བརེན། འབེལ་ཡོད་ནས་གོ་ལག་གི་རོགས་རམ་གནང་ཐབས་ཡོང་བ་ཞེས་ཨ་

འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ནས་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པར་མ་ཟད། བོད་གཞུང་གི་མཐོ་རིམ་ཁག་ནས་ང་གཉིས་

ལ་ལས་དོན་བྱེད་སོའི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གང་ཡང་མ་གནང་བར་བརེན། ངོས་གཉིས་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་

དང་མཉམ་དུ་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་དུ་ཡོང་བ་ཡིན།”ཞེས་གསལ། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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Kenneth Knaus)ཡིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན།148 གསེར་ཁི་ཆེན་མོ་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་

གསར་བཞེངས་ལ། གསེར་མགར་ ༤༩ དང་དངུལ་མགར་ ༥ རྐོས་རྒྱག་མཁན་ ༡༩ ཚེམས་

བཟོ་བ་ ༨ ལྷ་བིས་པ་ ༦ ལགས་མགར་ ༣ ཚ་ལ་རྒྱག་མཁན་ ༣ རམ་འདེགས་ཞུ་མཁན་ ༣༠ 

བཅས་ཡོད། 

དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1957 ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 4 ཉིན་བོད་མི་སྟོང་ཕག་མང་པོ་རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེའི་དབྱར་བཞུགས་ཕོ་བང་ནོར་བུ་གིང་ཁར་འཛོམས་ཏེ། གསེར་ཁི་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་

གནོན་འབུལ་བའི་མཛད་སོ་དང་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀི་བརན་བཞུགས་

བསྟར་འབུལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་། དེ་ལ་བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀིས་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་

གིས་ཞལ་འདེབས་བྱུར་བུར་སྤུངས་པ་དང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་མཛད་སོའི་གཟི་ཉམས་ཀིས། 

བོད་རིགས་མི་དམངས་སྤི་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ནུས་སྟོབས་བཟུང་བའི་

ཁམས་རིགས་ཚོའི་སེམས་ཁོང་དུ་ཆིག་སྒིལ་གི་སྣང་བ་དང་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀི་དབུ་ཁིད་

༸གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་ལ་དད་གུས། རྒྱ་མིར་བཙན་རྒོལ་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་

བཅས་ལ་སྔ་ན་མ་བྱུང་བའི་ནུས་ཤུགས་གསར་པ་བསྐྱེད་ཅིང་། གསེར་ཁི་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་

གནོན་གསར་བཞེངས་ཀི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བཞེས་པ་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་

ཁམས་རིགས་ཀུན་གི་དབུ་ཁིད་རོད་མེད་དུ་གྱུར། 

[ད་ནི། གནམ་མཆོངས་དངོས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞུགས་ན།] སྔར་གནམ་གཤིས་ཀི་རྐྱེན་

པས་དུས་བཅད་ལྟར་མཆོངས་འབབ་གནང་མ་ཐུབ་པའི་སྦོང་བརྡར་བ་བཞི་པོ་སྤི་ལོ་ 1957 

ཟླ་བ་ 9 ཚེས་ 13 ཉིན་སར་ཡང་གནམ་གྲུའི་ནང་འཕུར་ཏེ་བཙན་རྒོལ་བའི་ལྟེ་གནས་ཁམས་

ལི་ཐང་ཁུལ་དུ་མཆོངས་འབབ་གནང་། དེ་ལ་རྒྱ་རྡོ་ཚང་དབང་འདུས་སམ་དབྱིན་མིང་དུ་ཝོལ་

ཊི་(Walt)ཞེས་འབོད་པ་དང་ཚེ་དབང་རྡོ་རེ། དར་བོ་བཅས་གསུམ་གནམ་མཆོངས་རྒྱག་ཐུབ་

ཀང་། རླུང་འཕིན་བཀོལ་སྤོད་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་གཅིག་སྟེ་འབའ་པ་ལང་ར་བཀྲ་ཤིས་སམ་

དབྱིན་མིང་དུ་སྒི་ཁི་(Dick)ཞེས་འབོད་པ་ཁོང་གནམ་མཆོངས་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་འཇིགས་

དངངས་ཀིས་མཆོངས་མ་ཐུབ་པས་གནམ་གྲུའི་ནང་ཕིར་ལོག་སྟེ་རེས་སུ་རྐང་ཐང་གིས་ལི་ཐང་

148  John Kennet Knaus ཡི་དཔེ་དེབ་<<Orphans of the Cold War: America and 

the Tibetan Struggle for Survival >>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ 144 ན་ཡོད། 
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དུ་བསྐྱོད། 

རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་ཀིས་སྣེ་ཁིད་པའི་ཚོགས་ཆུང་དེ་སར་བབས་མ་ཐག་འཕལ་མར་

ལི་ཐང་དུ་ཡོད་པའི་བཙན་རྒོལ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁིད་རྣམས་དང་མཇལ། དེའི་ཕི་ཉིན་རླུང་

འཕིན་གཏོང་ཉན་པ་ཚེ་དབང་རྡོ་རེ་ཡིས་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་

ཁུངས་ལ་རླུང་འཕིན་མཐུད་དེ། དབང་འདུས་ཀིས་ལི་ཐང་ཁུལ་དུ་བོད་མི་བཙན་རྒོལ་བ་སུམ་

ཁི་ཟིན་མ་ཟིན་གིས་མེ་མདའ་རིང་པ་དང་གྲི་མདུང་སོགས་ལག་ཏུ་གང་ཡོང་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་མི་ལ་

དྲག་རྒོལ་གདོང་གཏུག་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། རྒྱ་དམག་གི་གོ་མཚོན་དང་དམག་སྦོང་སོགས་

གང་ཐད་ནས་ཚད་གཞི་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བ། ལི་ཐང་ཁུལ་གི་བཙན་རྒོལ་བ་རྣམས་ལ་མཚོན་ཆ་

ཧ་ཅང་མཁོ་ཆེ་བ། ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀིས་གནམ་ཐོག་ནས་གོ་ལག་གང་མང་འཕལ་མར་

གཡུག་དགོས་པ། གོ་མཚོན་འདང་ངེས་བྱུང་ན་དེ་དང་མཐུན་པའི་བོད་རིགས་དྲག་རྒོལ་བའི་

གྲངས་འབོར་ཡང་མུ་མཐུད་འཕར་བའི་རེ་བ་ཆེ་ཚུལ་བཅས་སན་གསེང་ཞུས། 

ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་དབང་འདུས་ཀིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་

གནམ་ཐོག་ནས་གོ་ལག་གཡུག་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ། བོད་ཀི་འཇབ་དམག་གི་གྲངས་འབོར་དང་། དེ་

དག་གར་ཡོད། དབུ་ཁིད་སུ་ཡིན། མཚོན་ཆ་དང་མདེའུ་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་བཅས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་

ཕ་དགོས་ཚུལ་གསུངས། དེ་ནི་ཁོང་ཚོས་ལི་ཐང་ཁུལ་དུ་བོད་མི་འཇབ་རྒོལ་བ་སུམ་ཁིས་རྒྱ་མི་

ལ་དྲག་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་གནང་བར་མངོན། 

རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་གནམ་ཐོག་ནས་ཕིར་ལི་ཐང་དུ་མཆོངས་འབབ་གནང་ཡོད་པ་རྒྱ་

དམག་གིས་འཕལ་དུ་ཤེས་རོགས་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་ཁོ་ཚོས་མཚན་མོར་གནམ་གྲུ་ཡོང་བ་དེ་

རྒྱ་མིའི་གནམ་གྲུ་མིན་པ་ཤེས་ཡོད་པར་མ་ཟད། དབང་འདུས་ལ་ཨ་རིའི་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད་

པའང་ཕལ་ཆེར་ཤེས་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་ལ་རྒྱ་དམག་གིས་དབང་འདུས་ཀིས་སྣེ་ཁིད་པའི་ཚོགས་

ཆུང་གི་མཐའ་བཞི་ནས་བསྐོར་ཏེ། [བང་མི་ཆེད་གཏོང་གིས། རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་ཁྱེད་གནམ་

ཐོག་ནས་ཡོང་སྟེ་ཕིར་གནམ་ཐོག་ནས་ལོག་ཐུབ་ན་བརོད་མེད་ཡིན། དེ་མིན་མགོ་འདོགས་

ཞུ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད། གལ་སྲིད་མགོ་འདོགས་ཞུས་ན། ཚེ་སྲོག་ལ་སྐྱོན་ཆ་མི་ཡོང་

བར་མ་ཟད། མ་འོངས་པའི་མདུན་ལམ་ཡང་འོད་སྟོང་ལན་པ་ཞིག་ཡོང་ཚུལ་སོགས་བཤད་དེ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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]149མགོ་འདོགས་ཞུ་བར་བསྐུལ། འོན་ཀང་། དབང་འདུས་ཀིས་སྣེ་ཁིད་པའི་དམག་སེ་ཡིས་

མགོ་འདོགས་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བདུན་ཕག་གསུམ་ཙམ་གི་རིང་ཡིབ་གཡོལ་ཐབས་མཁས་གནང་

མཐར། བོད་མི་འཇབ་རྒོལ་བ་བཞི་བརྒྱ་ཡས་མས་ཙམ་རྒྱ་དམག་གི་སྒུག་ར་ནས་ཐར། དེ་ནས་

ཀང་དབང་འདུས་ཀིས་སྣེ་ཁིད་པའི་དམག་དཔུང་ཆུང་ངུ་དེས་ཟླ་ཤས་རིང་རྒྱ་དམག་ལ་རྒོལ་

འཛིང་ལན་མང་གནང་། དེ་ལྟ་ནའང་། རེ་སྒུག་གནང་བའི་ཨ་རིའི་རོགས་རམ་དེ་གཏན་ནས་མ་

འབྱོར། 

བོད་མི་བཙན་རྒོལ་བས་དྲག་རྒོལ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། མདོ་

སྟོད་སྨད་གཉིས་ཀི་ས་ཁུལ་འགའ་ཞིག་ཟང་ཟིང་ལང་ལོང་དུ་གྱུར་ཏེ་གནས་བབ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སོང་

བ་དང་ལྷན་དུ། ཁམས་རིགས་སྟོང་ཕག་མང་པོ་བོད་ཀི་ནུབ་ངོས་སུ་ཕོགས་ཏེ་ལྷ་སའི་བར་དུ་

བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས། བོས་བྱོལ་བ་རྣམས་ཀིས་བོད་གཞུང་གིས་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་ཡོང་སམ་པའི་

རེ་བ་ཆེན་པོས་ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་སུ་གུར་བརྒྱབས་ཏེ་བཞུགས། བོས་བྱོལ་བ་དེ་དག་སོད་

སར་ནས་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཡང་ཡང་བསྐྱོད་ཅིང་། སྐྱབས་བཅོལ་བ་གཞན་སྟོང་ཕག་དུ་མ་

ལྷོ་ཁའི་ཕོགས་སུ་སོས། སྤི་ལོ་ 1958 ལོའི་མགོ་སྟོད་ཙམ་ལ་ལྷ་ས་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་དུ་མདོ་

སྟོད་སྨད་ཀི་བོས་བྱོལ་བ་ཆིག་ཁི་ལྔ་སྟོང་ཡས་མས་ཤིག་དང་དེ་དང་གྲངས་འབོར་མཚུངས་པ་

ཞིག་ལྷོ་ཁའི་ཁུལ་དུ་སོས།150  སྤི་ལོ་ 1958 ཟླ་བ་ 6 ཚེས་ 16 ཉིན་ལྷོ་ཁར། ཨ་འབྲུག་མགོན་

པོ་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་གིས་བསང་གསོལ་གཟབ་རྒྱས་དང་དམག་དར་གསར་པ་སྒེང་འཛུགས་

ཀིས་“ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་”ཅེས་པ་དེ་“རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཀི་བསྟན་སྲུང་དང་བངས་དམག་”ཅེས་

པར་གཞུང་འབེལ་གིས་མཚན་བསྒྱུར་གནང་བའི་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས། དམག་དཔུང་གི་

མཚན་གནས་གསར་པ་དེས་བཙན་རྒོལ་གི་ལས་འགུལ་དེ་ཁམས་རིགས་ཁོ་ན་མིན་པར་བོད་

149  ཙོང་ཁ་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གི་<<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༨༤ ན་ཡོད་པ་

བསྣན་ཏེ་ཇེ་གསལ་དུ་བཏང་།

150  སྟག་ཕུན་གི་<<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༢༣ ན། “༡༩༥༨ ལོ་

འགོ་ཙམ་ལ་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་སྣེ་ཁིད་འོག་མདོ་སྟོད་སྨད་གཉིས་ཀི་བོད་མི་བསམ་ཡོད་ཚང་

མ་བསམ་གྲོས་བྱས་མཐར་བསྟན་དོན་རྡོག་ར་གཅིག་སྒིལ་ཐོག་རྒྱ་དམར་ལ་དྲག་པོའི་ཐོག་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་

སྒིག་འཛུགས་ཤིག་མ་བྱུང་མཐུ་མེད་ཀིས་བསྟན་སྲུང་དང་བངས་དམག་གི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་འཛུགས་རྒྱུའི་

མནའ་གན་བཞག་”ཅེས་གསལ།



ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ།  ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་རམ།
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རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་ལས་འགུལ་མཚོན་པར་གནང་། ང་སོགས་བཙན་རྒོལ་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་མཁན་

ཕལ་མོ་ཆེས་མུ་མཐུད་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་ཅེས་བོས། མཚན་གནས་དང་ཁོངས་མི་ཅི་དང་སུ་

ཡིན་རུང་དྲག་པོའི་སྒིག་འཛུགས་གསར་པ་དེ་དུས་སྐབས་དེར་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ལས་

འགུལ་སེལ་བའི་དམག་དཔུང་གཙོ་བོ་དང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱབ་སྐྱོར་མང་

ཤོས་ཐོབ་མཁན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་ཡོད།  

བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ལས་འགུལ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་

ཀ་ལིམ་པོང་དང་རྡོ་རེ་གིང་དུ་ཁྱབ་པའི་ཚེ། ཁམས་ཁུལ་གི་ཟིང་འཁྲུག་གི་རྐྱེན་པས་རྒྱ་གར་

དུ་བོས་བྱོལ་ལ་ཡོང་བའི་མི་སྟོང་ཕག་དུ་མ་ཕིར་ལྷོ་ཁར་ཕེབས་ཏེ་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་གི་དམག་

ཁོངས་སུ་ཞུགས།151 དེ་ལྟར་མི་ཚང་མ་གོ་བུར་དུ་ཆུ་སང་གི་སྒིག་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་

བཞིན་པའི་རྣམ་པ་མངོན། ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཀི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ལུང་ཚན་གཞིར་

བཞག་གིས་ཤོག་ཁག་ཉེར་གསུམ་དུ་བགོས་ཏེ། སྔར་སྒིག་སྲོལ་དང་འགྲོ་ལུགས་མི་ཤེས་པའི་

རང་དབང་འཐབ་རོད་པ་རྣམས་ལ་སྦོང་བརྡར་གང་ལེགས་ཐོབ་སྟེ་སྒིག་ལམ་བརི་སྲུང་གནང་

མཁན་དུ་གྱུར། སྤི་ལོ་ 1958 ལོའི་ལོ་དཀིལ་ཙམ་ལ་བསྟན་སྲུང་དང་བངས་དམག་གིས་བོད་

ལྷོ་རྒྱུད་ཀི་ཡུལ་ལུང་ཕལ་མོ་ཆེར་ཡོད་པའི་རྒྱ་དམག་རྣམས་ཕིར་འབུད་བཏང་སྟེ་ལྷོ་ཁའི་ས་

ཆ་ཡོངས་རོགས་ཕིར་བངས། ཆེས་མང་ན་དམག་མི་སྟོང་ཕག་དུ་མ་ལས་མེད་པའི་རེད་ཐང་

གི་དམག་སར་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མུ་མཐུད་རྒྱ་མིའི་དབང་ཤུགས་འོག་གནས། དེ་ནས་བཙན་རྒོལ་

གི་ལས་གཞི་ཕིར་ཤར་རྒྱུད་དུ་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་སྟེ་བོད་གཞུང་དང་རྒྱ་དམག་གཉིས་སུས་ཀང་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུར་གྱུར།  

དེ་ལྟ་ནའང་། ཁམས་དམག་ལ་གོ་ལག་དང་མདེའུ་ཡི་དགོས་མཁོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་

ཡང་བོད་ཀི་བསྟན་སྲུང་དང་བངས་དམག་དབུ་བརེས་པའི་རེས་ཐོགས་སུ་སྤི་ཟླ་ 7 ནང་ཨ་ཐར་

151  དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གི་<<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༣ ན། 

“སྤིར་བཏང་ཕི་གར་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་བསྒགས་བྱུང་བའི་ནང་ལྷོ་ཁ་དང་མཚོ་སྣ་ཁུལ་དུ་ཆུ་སང་དམག་སར་

ཆགས་འདུག་ཅེས་སྐད་གྲགས་གང་ཆེ་ཡོད་ཚོད་ལ་བརེན། རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་ཁམས་རིགས་དང་། ཨ་མདོ་གང་

འཚམས་ཤིག་རྒྱ་གར་ནས་ཐད་ཀར་ལྷོ་ཁར་འབྱོར་བ་དང་། དེ་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་རེས་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་གང་

ས་ནས་དམག་མི་མང་པོ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ངང་པའི་ཁྱུ་ཚོགས་འདུ་བ་བཞིན་དུ་འདུས་ཏེ་བསོམས་ན་དམག་

གྲངས་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་བྱུང་བ་རེད།” ཅེས་གསལ། འདི་ནི་ཐོག་མའི་དུས་སྐབས་ཀི་དམག་གྲངས་རེད།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ནོར་བུ་ལྷོ་ཁར་ཡོད་པའི་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་དང་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཀི་སྐུ་ཚབ་གནང་སྟེ་གསང་

སྟབས་ཀིས་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་དང་ངེད་གཉིས་ཀི་སར་འབྱོར་ནས་གོ་མཚོན་གི་

དགོས་མཁོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཚུལ་གསུངས། 

ཨ་ཐར་ཐུག་འཕད་དུ་འབྱོར་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་

ཁུངས་ཀིས་ད་གཟོད་རོགས་སྐྱོར་གནང་བར་འདོད་དེ། ཐོག་མའི་རོགས་རམ་དུ་[རྒྱང་ཤེལ་

རང་འགྲིག་དང་མདེལ་དོ་གྲངས་ ༡༥ ཡོད་པའི་ནང་བསོམས་མདེའུ་ངོ་གྲངས་ ༤༨ རིང་མདའ་

བཀྲ་ཤིས་ཁ་རིང་ངོ་གྲངས་ ༣༠༣ དབྱིན་ཇིའི་རིང་མདའ་ངོ་གྲངས་ ༡༠༠ ཕི་བྱེད་དང་སྣུམ་

བཅས་རང་འགྲིག །མདེའུ་ངོ་གྲངས་ ༣༠༠༠ ལག་འབམ་ངོ་གྲངས་ ༦༠ གྲོ་འབམ་ངོ་གྲངས་ 

༦༠ སབ་མེ་ཤིན་གན་ངོ་གྲངས་ ༢༠ མདེའུ་ངོ་གྲངས་ ༣༠༠༠ ལྷག་ཙམ། ཐག་འབམ་ཐག་རས་

བསྒིལ་ཁག་ངོ་གྲངས་ ༡༠ འབམ་ཁ་གཅོད་རྒྱག་ཆེད་སྐོ་བ་ ༤ འབམ་གི་འཁེབ་ངོ་གྲངས་ ༩༠ 

བུ་ར་མེ་མདའི་མདེའུ་གྲངས་ ༡༠༠༠༠ ལྷག་ཙམ། ས་མདའི་མདེའུ་གྲངས་ ༡༠༠༠༠ སྨན་ཆས་

དང་སྨན་ཁུག་ཆ་ཚང་གྲངས་ ༣༠ ཧིན་སོར་ ༡༠༠༠༠༠ ཆུ་ཚོད་རོ་ལེག་སེ་གྲངས་ ༢ རྒྱང་

ཤེལ་ཆེ་བ་ངོ་གྲངས་ ༣ གོག་འཕིན་གི་ཡོ་བྱད་དགོས་མཁོ་དངོས་ཆས་བཅས་]152གནམ་ཐོག་

ནས་ལྷོ་ཁ་གྲི་གུ་ཐང་དུ་གཡུགས་ཤིང་། དེ་ནས་ཅང་མ་འགོར་བར་རོགས་སྐྱོར་གཉིས་པ་དེ་

ཡང་གནམ་གྲུ་ནས་གཡུགས། 

སྤི་ལོ་ 1957 ལོར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་ཕེབས་སྐབས་

བཞུགས་ཞག་མཛད་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཉེ་འཁིས་སུ་ཡོད་པའི་ཤངས་དགའ་ལན་ཆོས་

འཁོར་དུ་བོད་གཞུང་གིས་གོ་ལག་མང་པོ་སེབ་སྤུངས་སྦས་འཇོག་གནང་བའི་གོ་མཛོད་ཅིག་

ཡོད་པ་དེ་སྤི་ལོ་ 1958 ཟླ་བ་ 9 པའི་ནང་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་གིས་བངས། དེ་ཡང་བསྟན་སྲུང་

དང་བངས་དམག་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་གིས་དགོན་པར་དཔུང་འཇུག་བྱས་ཏེ་གོ་ལག་ལེན་སྐབས། 

མཁན་པོས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཆོག་མཆན་གནང་དཀའ་ཡང་ལོག་ནས་མོས་མཐུན་རམ་

འདེགས་གང་ལེགས་གནང་། 

152  དབྱིན་དེབ་ཀི་མཆན་བུར་ཁ་འཕངས་པ་ལྟར་<<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་

ངོས་ ༥༩ ནས་གསལ་བ་འདིར་བིས་ལ། གོ་མཚོན་རོགས་རམ་ཐེངས་གཉིས་པ་འབྱོར་བའི་དངོས་གྲངས་

སོགས་ཀང་དེ་གའི་ཤོག་ངོས་ ༦༢ ནས་གསལ།



ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ།  ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་རམ།
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དེ་ལྟར་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་གནམ་གྲུ་ནས་གཡུགས་པ་དང་དགོན་

པ་ནས་བྱུང་བའི་གོ་མཚོན་གཉིས་ཀ་གྲངས་སྤུས་གང་གི་ཆ་ནས་ཀང་བཙན་རྒོལ་འཐབ་འཛིང་

བ་ལ་མཁོ་ངེས་འདང་ངེས་ཀི་ཚད་དུ་སེབ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་། འོན་ཀང་། ལྷ་སར་ཡོད་པའི་རྒྱ་

མིའི་དམག་སྤི་རྣམས་ཀིས་གནས་སྟངས་དེ་ཉིད་ཇི་བཞིན་མ་ཤེས་པར་དབང་ཤུགས་འཆོར་

བའི་བོ་འཚབ་དང་། བོད་ཁམས་སུ་མི་འགང་བར་དམག་འཁྲུག་ལངས་ངེས་སམ་ནས་སེམས་

ཁལ་བྱས། སྤི་ལོ་ 1958 ལོའི་ཟླ་བ་ 8 པའི་ནང་ཀྲང་ཅིན་ཝུའུ་ཡིས་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ལ་

བོད་ཀི་གཞུང་དམག་བཏང་སྟེ་གེན་ལངས་ཟིང་ཆ་ར་མེད་དང་། བར་མཚམས་མེད་པར་འབྱོར་

བཞིན་པའི་ཁམས་རིགས་རྣམས་ལྷ་ས་ནས་ཕིར་འབུད་གནང་དགོས་པའི་བཙན་སྐུལ་བྱས། 

དེ་ནི་ཁམས་རིགས་སྐོར་ཞིག་ལ་གོ་མཚོན་ཡོད་པས། རྒྱ་དམག་ཁོ་པ་ཚོས་ལྷ་སར་གསར་

དུ་འབྱོར་བ་རྣམས་འཛིན་བཟུང་དང་བཙན་དབང་གིས་ཕིར་འབུད་བྱེད་མ་སོབས་པར་བོད་ཀི་

གཞུང་དམག་བཏང་ནས་བཙན་རྒོལ་བ་རྣམས་དྲག་པོས་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་། ཁམས་རིགས་

རྣམས་ལྷ་ས་ནས་ཕིར་འབུད་བྱེད་དུ་འཇུག་འདོད་པས་རེད། 

བོད་གཞུང་གིས་གཞུང་དམག་བཏང་སྟེ་བོད་རིགས་བཙན་རྒོལ་བའི་ལག་ནས་གོ་

མཚོན་འཕོག་ལེན་གནང་བ་དང་རང་གི་དམག་དཔུང་རང་གི་མི་དམངས་ཀི་ཁ་གཏད་དུ་བསྒྱུར་

མི་ཐུབ་པས་རྒྱ་མིའི་བཙན་སྐུལ་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་ཞིང་། བོད་མིས་གནས་མཆོག་ཏུ་བརིས་

པའི་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས་རང་གི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཕིར་འབུད་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

མ་གཟིགས་པར་བརེན། བཀའ་ཤག་གིས་བསྟུད་མར་འབྱོར་བཞིན་པའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་

བ་རྣམས་ཕིར་འབུད་གནང་འདོད་མ་བྱུང་། 

དོན་དངོས་བཤད་ན། ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་བོད་གཞུང་ལ་དམག་མི་ངོ་གྲངས་ ༢༠༠༠ ལས་

ལྷག་མེད། དེའི་སྟེང་དུ་སྐུ་སྲུང་དམག་སར་གི་དམག་མི་བསྣན་ན་ཡང་དམག་གྲངས་ ༢༥༠༠ 

ལས་ལྷག་མི་འབྱུང་། སྐབས་དེའི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པ་རྣམས་བསོམས་ན་ ༣༥༠༠༠ ནས་ 

༤༠༠༠༠ ཙམ་ཡོད། དེར་མ་ཟད། ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་གིས་ལྷོ་ཁའི་ས་ཁུལ་ཕལ་མོ་ཆེ་ནས་རྒྱ་མི་

རྣམས་ཕིར་འབུད་བཏང་སྟེ་ས་ཁུལ་དེ་དག་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པས་བཟུང་ཡོད། དེར་བརེན། 

བོད་ཀི་གཞུང་དམག་གིས་རང་དབང་འཐབ་རོད་པའི་ཁ་གཏད་གཅོག་མི་ཐུབ། དེ་དག་ལས་

ཀང་གནད་འགག་ཆེ་བ་ནི། གལ་ཏེ་གཞུང་དམག་རྣམས་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པར་དྲག་རྒོལ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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བྱེད་དུ་བཏང་ན། གཞུང་དམག་སྤི་བྱིངས་ཀིས་བོད་ཀི་བཙན་རྒོལ་བར་ནང་ཁུལ་དྲག་རྒོལ་བྱ་

རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པའི་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ངེས་པ་དེ་རེད། གལ་ཏེ་བོད་གཞུང་

གིས་རྒྱ་མིའི་རེ་འདུན་ལ་མོས་མཐུན་གནང་སྟེ་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པ་ར་མེད་དུ་གཏོང་ཐབས་

གནང་བའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་བོད་གཞུང་ལ་མི་ཤུགས་དང་གོ་མཚོན་མེད་ལ། ཆོད་སེམས་

ཀང་མེད། འདི་ནི་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ་མིའི་རེ་འདོད་དང་ལེན་མ་གནང་བའི་དངོས་ཡོད་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་གཞན་ཞིག་རེད།

སྐབས་དེར། ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་འགྲེམ་འཇོག་བྱས་པའི་རྒྱ་མིའི་དམག་གྲངས་ནི་སྟོང་

ཕག་ ༢༠ ཡས་མས་ཙམ་རེད་ལ། ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་གི་མི་འབོར་ནི་མུ་མཐུད་ནས་འཕེལ་

བཞིན་ཡོད། དེ་ལ་བརེན་ནས། རྒྱ་མིས་ཕི་ནས་ཡོང་བའི་བོད་རིགས་ཀི་གྲངས་འབོར་དེ་རྒྱ་

མིའི་དམག་གྲངས་ལས་ཆེས་ཆེར་མང་བའི་ཚོད་དཔག་བྱས། ཁོ་ཚོས་དེ་ལས་མང་བའི་རྒྱ་

དམག་མཁོ་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་ཡང་གནམ་གྲུའི་ནང་དམག་སྣོན་འཕལ་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ཡོང་

ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད་ལ། ཁམས་ནས་ཡར་རླངས་འཁོར་ནང་གཏོང་བའམ་ཡང་ན་རྐང་ཐང་

དུ་ཡོང་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཡང་དུས་ཡུན་རིང་དུ་འགོར། དེར་བརེན། རྒྱ་མིས་དངོས་ཡོད་

གྲངས་འབོར་ལས་མང་བའི་རྒྱ་དམག་ཡོད་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་བསྟན་ཏེ་ལྷ་སའི་མི་དམངས་ལ་

མགོ་སྐོར་གཏོང་ཐབས་བྱས། དེ་ཡང་ཁོ་ཚོས་མཚན་མོར་མི་རྣམས་གཉིད་དུ་ཡུར་བའི་དུས་

སུ། རྒྱ་དམག་རྣམས་རླངས་འཁོར་ཆེ་བ་དུ་མའི་ནང་བླུགས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གི་ཕིར་བསྐྱལ། ཉིན་

མོར་དམག་མི་དེ་རྣམས་རླངས་འཁོར་དེ་དག་གི་ནང་ཕིར་བླུགས་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་བསྐྱལ། དེ་

ལྟར་རྒྱ་མིས་རྒྱ་དམག་གི་གྲངས་འབོར་འཕེལ་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རྫུན་བཟོ་ཡང་ཡང་བྱས།

སྤི་ལོ་ 1959 ལོའི་མགོ་སྟོད་ཙམ་ལ་བོད་ཀི་ཡུལ་ལུང་གང་ས་ནས་ཡོང་བའི་གསར་

འབྱོར་གི་རྦ་རླབས་གཞན་ཞིག་ལྷ་སའི་ནང་འཕྱུར་མགོ་ཚུགས། དེ་དུས་ལྷ་སའི་སྨོན་ལམ་

ཆེན་མོ་འཚོགས་ལ་ཉེ། སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་གི་སྦིན་བདག་ནི་བོད་གཞུང་ཡིན། སྨོན་ལམ་

འཚོགས་པའི་གཟའ་འཁོར་གསུམ་རིང་གི་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་དབང་འབས་

སྤུངས་པར་153རིས་འབུལ་གནང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྨོན་ལམ་གི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཕེབས། 

153  བསྒྱུར་གཞིར། སེ་འབས་དགའ་གསུམ་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་རིས་འབུལ་གནང་ཚུལ་གསལ་

ཡང་། དགའ་ལན་ཕོ་བང་ནས་འགྱུར་འདིར་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་སྟེ་ཕེབས་པའི་ཤོག་བྱང་དུ་“འབས་སྤུངས་པར་
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སྨོན་ལམ་སྐབས་སུ་དགེ་འདུན་པ་དང་མི་སེར་དཀྱུས་མ་རྣམས་གང་ས་ནས་འཛོམས་ཏེ་ལྷ་

སའི་མི་འབོར་སྔར་ལས་འཕེལ་བ་ནི་རྒྱུན་ལན་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན།  

སྤི་ལོ་ 1959 ལོའི་ལྷ་སའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ནི་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་དུས་སྐབས་

དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡིན། སྐབས་དེར་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་དམ་འཇོག་གི་མཛད་ཆེན་བསྐྱངས། ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ནི་བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་ལམ་སྲོལ་ཁོད་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་གསན་བསམ་མཐར་ཕིན་

གནང་བའི་བསབ་པ་མཐར་སོན་གི་མཚན་གནས་མཐོ་ཤོས་དེ་རེད། གལ་ཏེ་ནམ་རྒྱུན་མཐའ་

སྐོར་གི་དགོན་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཐེ་བའི་ལྷ་སའི་མི་འབོར་གི་གྲངས་

ཚད་ ༥༠༠༠༠ ཡིན་ན། ལོ་དེའི་སྨོན་ལམ་སྐབས་ཀི་ལྷ་སའི་མི་འབོར་ནི་ཕལ་ཆེར་ལབ་གཉིས་

ཀིས་འཕར་ཡོད། དེ་ཡང་གོན་ཆས་འདྲ་མིན་གོན་ཏེ་ཡུལ་ལུང་གང་ས་ནས་ཡོང་བའི་མཇལ་

སྐོར་བ་དང་སེར་མོ་བའི་ཚོགས་ཀིས་སྲང་ལམ་ཡོངས་ཁེངས་ཏེ། ལག་གིས་མ་ཎིའི་འཁོར་ལོ་

བསྐོར་ཅིང་ངག་ནས་གཟུངས་སྔགས་ཡི་གེ་དྲུག་མ་བཟླས་ནས་བར་སྐོར་དུ་སྐོར་བར་འགྲོ་བ་

སོགས་ཟང་ཟིང་ལང་ལོང་དུ་གྱུར། མི་ཚོགས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྔར་ལྷ་སའི་ནང་འཛོམ་མ་མྱོང་།154  

དུས་དེར་རྒྱ་མིའི་སེམས་སུ་རང་ཉིད་ལ་དྲག་རྒོལ་ཕོག་མི་ཡོང་ངམ་སམ་སྟེ་འཇིགས་

སྐྲག་སྐྱེས། དེ་ལ་ཁོ་ཚོས་རྒྱ་དམག་རྣམས་གྲོང་ཁྱེར་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་བཟོས་པའི་བཙན་ས་

ཁག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ལོག་ནས་ནུས་ཤུགས་གཅིག་བསྒིལ་བྱེད་མགོ་བཙུགས།155  རེས་སུ་༸གོང་

རིས་འབུལ་གནང་”ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་བཅོས།

154  <<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༢༡༩ ན། “སྐབས་དེར་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྣམ་

ཀུན་དང་མི་འདྲ་བའི་མི་མང་པོ་ཡོད། སྨོན་ལམ་གྲོལ་ཏེ་དགེ་འདུན་བྱིངས་ཕིར་ཕེབས་ཟིན་ཀང་། སྟོང་ཕག་རེ་

ཟུང་ཡོད་པ་དང་། ཁམས་རིགས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་བ་སྟོང་ཕག་འགའ་ཤས་ཡོད། རགས་རིས་བྱས་ན་སྐབས་

དེར་ལྷ་སའི་ནང་མི་གྲངས་སྟོང་ཕག་བརྒྱ་སྐོར་ཡོད་ཅིང་། འབོར་ཚད་དེ་དག་གྲོང་ཁྱེར་དེར་བྱུང་བ་མཐོ་ཤོས་

ཡིན་སྲིད།”ཅེས་གསུངས། 

155  སྟག་ཕུན་གི་<<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༤ ན། “སྐབས་དེར་

ལྷ་ཁུལ་གནས་སོད་རྒྱ་མིའི་ཞི་དྲག་ལས་བྱེད་རྣམས་དམག་སར་སེབས་པ་ནང་བཞིན་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་

དྲག་ཆས་སྤས་ནས་སོད་པ་དང་། ཕོགས་མཚུངས་ཕན་ཚུན་དམག་སྣོན་ཡང་ཡང་འབྱོར་བ་བཅས་བྱེད་པར་

མ་ཟད། ལྷག་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་རིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འཁོར་ལྷོ་ངོས་

རྒྱ་མིའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཡང་ཐོག་དང་། སེའུ་ཁུང་བཅས་སུ་ཕད་ཁོག་ནང་བྱེ་མ་བླུགས་ཏེ་འཛིང་རགས་
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ས་མཆོག་ནས་<<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་>>ཞེས་པའི་རང་རྣམ་དུ་“གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་

འབྱུང་ལ་ཉེ་བ་ཀུན་གིས་ཚོར་ཡོད་”ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཉེན་

ཁའི་རེ་མོར་སོན་ནས་འཐོར་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་ལ་ཉེ་བའི་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཞི་ལྷིང་དེ་མེ་སྟག་ལྟ་བུའི་

རྐྱེན་ཕ་མོ་ཞིག་གིས་ཀང་ཡོངས་སུ་གཏོར་ཐུབ་པའི་ཚད་དུ་བསེབས། དེ་ལྟར་མི་ཐམས་ཅད་

འཚབ་འཚུབ་དང་གནས་སྟངས་ཀུན་གཅུན་དཀའ་བའི་ཛ་དྲག་ཅན་དུ་གྱུར། 

བརིགས་ནས་དེའི་ཨི་ཁུང་ནང་ནས་མེ་མདའི་ཁ་གཙུག་ལག་ཁུང་དུ་བསིགས་ར་སྤད་ཀི་ཡོད་པར་བརེན།”ཞེས་

སོགས་གསལ།
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ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བོས་བྱོལ་ཆིབས་བསྒྱུར།

གོང་དུ་མེ་སྟག་ལྟ་བུའི་འཕལ་རྐྱེན་ཟེར་བ་ནི་རྒྱ་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན་དམག་སྤི་ཐན་

ཀོན་སན་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱ་མིའི་དམག་ཁུལ་ཁང་དུ་ཟློས་གར་གཟིགས་མོར་གདན་

ཞུ་ཕུལ་བ་དེ་རེད། ཁོང་ནི་དུས་རྒྱུན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོ་བང་དུ་བཅར་ཏེ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བ་མ་མཆོག་ལ་ལན་དུ་མར་མཇལ་མྱོང་མཁན་ཞིག་རེད། ཉེན་ཚབས་ཅན་གི་དཀའ་རོག་

རྣམས་མངོན་གསལ་གིས་ཁྱབ་བཞིན་པའི་དུས་དེར་དམག་སྤི་ཐན་ཀོན་སན་རག་ཏུ་༸གོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ། ཁོང་ཁོའི་ངང་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་དང་འབེལ་བའི་གནས་

ཚུལ་དང་བོད་དམག་བསྡུས་ཏེ་གེན་ལོག་པར་རྒོལ་རྡུང་གཏོང་དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་ཞུས། དེ་

ལ་བརེན་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་ལ་གཤིས་ངན་རྩུབ་སྤོད་ཅན་གི་མི་དེར་མཇལ་

འཕད་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་འཚབ་དང་ཞེན་ལོག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཁྲུངས།156 

156  <<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་>>དབྱིན་དེབ་ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༧ ན། “སྔོན་དམག་སྤི་ཐན་ཀོན་སན་

དང་ངེད་གཉིས་ཟླ་རེའི་ནང་ལན་རེ་ལས་ལྷག་ཐུག་པ་ཕལ་ཆེར་མེད་ཀང་། སྐབས་དེ་ཤེད་ནས། རིམ་གིས་ངས་

ཁོང་ལ་མཇལ་འཕད་མང་ནས་མང་དུ་བྱས། ཁོང་ནི་སྐྲ་ཐུང་ལ་སོ་རྣམས་སེར་པོར་གྱུར་པའི་ཞིང་གྲོང་གི་མི་ལྟ་

བུ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་ཆེ་མདོག་དང་རིག་ཉམས་སྟོན་པར་དགའ་བའི་སྐད་སྒྱུར་བ་རྣམས་ཁིད་དེ་གཟའ་འཁོར་

རེ་རེའི་ནང་ཐུག་འཕད་དུ་ཡོང་སྟེ་ང་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་། བསླུ་བིད། བཙན་ཤེད་བཅས་བྱས། དེ་ལ་བརེན་ནས། 

ངའི་སེམས་སུ་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་མཇལ་འཕད་ཁང་གསར་པ་དེར་ཞེན་ལོག་འབྱུང་བའི་མགོ་ཚུགས། ཆེས་

དངངས་འཚབ་སོང་བའི་གེང་མོལ་གི་རྣམ་པ་དེས་མཇལ་འཕད་ཁང་གི་རྣམ་པ་ཉིད་ཀང་ཆེས་མི་སྡུག་པར་

བསྒྱུར་བའི་དབང་གིས། དེར་འགྲོ་བར་དངངས་འཚབ་སྐྱེ་མགོ་ཚུགས།”ཞེས་གསལ།
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དམངས་ཁོད་དུ་རྒྱ་མིར་ཡིད་ཆེས་བྱ་མི་རུང་བའི་བསམ་ཚུལ་ཆེ་རུ་སོང་བ་དང་ལྷན་

དུ། ལྷ་སའི་ཁུལ་གི་མི་མང་པོས་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔོན་གིས་ཕུལ་བའི་གདན་ཞུ་དེ་བསླུ་བིད་

ཀི་གཡོ་ཐབས་ཤིག་ཏུ་མཐོང་། རྒྱ་མིས་ངེད་ཚང་གི་མག་པ་སྐུ་སྲུང་མདའ་དཔོན་སྟག་ལྷ་ཕུན་

ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ལ་ད་ལན་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་དུས་རྒྱུན་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་བའི་སྐུ་

སྲུང་དམག་མི་རྣམས་མཉམ་འཁིད་གནང་མི་དགོས་ཞེས་བཤད།157 རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གང་དུ་

ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡང་གཟབ་མཆོར་རྒྱས་སྤོས་ཀི་ལམ་ནས་ཕེབས་པ་ལས་ཆིབས་ཞབས་

སུ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་དང་སྐུ་སྲུང་མེད་པར་ཕི་རོལ་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྲོལ་གཏན་

ནས་མེད་པས།158 མི་དམངས་ཀི་དོགས་པ་དེ་བདེན་ཐོག་ཏུ་དངོས་ར་འཕོད་པར་གྱུར། བོད་མི་

མང་པོ་ཞིག་གི་བསམ་པར། སྐུ་སྲུང་འཁིད་མི་ཆོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། རྒྱ་མིས་༸གོང་

ས་མཆོག་བཙན་འཁིད་བཀག་བསྐྱིལ་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་མིའི་དམག་སར་དུ་བཞུགས་ན། བོད་རིགས་

བཙན་རྒོལ་བ་སུས་ཀང་གཏོར་རྒོལ་གཏན་ནས་བྱེད་མི་ཕོད། དེ་ནི་རྒྱ་དམག་རང་ཉིད་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ལས་མ་འདས་སམ་དུ་བསམས། 

རྒྱ་མིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དམག་སར་དུ་གདན་ཞུ་བྱས་པ་དང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་

སྐུ་སྲུང་འཁིད་མི་ཆོག་པར་བཤད་པའི་བཙན་གཏམ་དེ་ཅང་མ་འགོར་བར་གང་སར་ཁྱབ་ཅིང་། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ད་དུང་ནོར་གིང་ཕོ་བང་དུ་བཞུགས་གདན་འཇགས་ཡོད་པ་ཤེས་ཏེ། རྒྱ་མིའི་

དམག་ཁུལ་ཁང་དུ་ཟློས་གར་འཁབ་སྟོན་གི་གཟིགས་མོ་འབུལ་རྒྱུའི་ཉིན་མོ་སྟེ་[སྤི་ལོ་ 1959 

ལོའི་]ཟླ་བ་ 3 ཚེས་ 10 ཉིན་གི་ཞོགས་པ་སྔ་པོར་མི་རྣམས་ནོར་གིང་ཕོ་བང་གི་ཕི་རུ་འཛོམས་

157  སྟག་ཕུན་གི་<<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༧ ན། “འདི་ཅུན་

ཆུས་རེད། བོད་དམག་ཁུལ་ཁང་དུ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་ཁོང་གི་ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན་འགའ་ཤས་མ་གཏོགས་སྐུ་

སྲུང་དམག་མཉམ་དུ་འཁིད་དགོས་དོན་མི་འདུག་པས་འཁིད་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད། སྲུང་བྱ་ང་ཚོས་ཞུ་གི་ཡིན། 

དེ་ཚོ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རེད། དེ་བཞིན་ཕེབས་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁྱེད་རང་ཚོའི་སྲུང་བྱ་འཇོག་མི་དགོས། གལ་སྲིད་

འཇོག་དགོས་ན་ང་ཚོས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་མི་འཇོག་གི་ཡིན་ཟེར་བྱུང་།”ཞེས་སོགས་གསལ། འདི་ནི་རྒྱ་

མིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་རེད།

158  <<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༢༡༨ ན། “ལུགས་སྲོལ་ལྟར་བྱས་ན། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གང་དུ་ཕེབས་ཀང་སྐུ་སྲུང་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ལྷན་བཅར་ཐོག་ཕེབས་ལམ་འཁེལ་ཡུལ་དུ་དམག་མི་

འགྲེམ་འཛུགས་བྱེད་དགོས།”ཞེས་གསལ། 



ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བོས་བྱོལ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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པའི་མགོ་བཙུགས། དེ་ནས་མི་དམངས་རྣམས་རང་འགུལ་གིས་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་

འཛོམས་ཏེ་དེ་མ་ཐག་ནོར་གིང་ཕོ་བང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་མི་གྲངས་སྟོང་ཕག་དུ་མ་ནས་ཁི་ཕག་

དུ་མའི་བར་འཕར་ཅིང་། དེ་ནས་ཀང་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་གི་བོད་རིགས་

ཡོད་དོ་ཅོག་ནོར་གིང་ཕོ་བང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་འཛོམས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་སྟེ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་

རྒྱ་མིའི་དྲག་རྒོལ་མི་འབྱུང་བ་དང་རྒྱ་དཔོན་ཚོར་མཇལ་འཕད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མི་གནང་བ་

གཉིས་ཀའི་ཐད་འབད་པ་དུས་གཅིག་ལ་བསྟེན། 

དེ་ལྟར་མི་དམངས་ཀིས་བཀག་སྟེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕོ་བང་གི་ཕི་རོལ་ཏུ་ཆིབས་

བསྒྱུར་གནང་མ་ཐུབ་པར་བརེན། ཕོ་བང་དང་རྒྱ་མིའི་དམག་སར་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཕོ་ཉ་འགྲོ་

འོང་གི་རྒྱུན་མ་ཆད། ཐན་ཀོན་སན་གི་ཕོགས་ནས་བཏང་བའི་འཕིན་སྐྱེལ་བ་མཁན་ཆུང་བསོད་

ནམས་རྒྱལ་མཚན་ནོར་གིང་ཕོ་བང་གི་རྒྱལ་སོའི་མདུན་ཐད་དུ་འབྱོར་བའི་ཚེ་མི་དམངས་ཀིས་

རྡོ་རུབ་བརྒྱབས་ནས་བསད། ཁོང་ནི་འཕགས་པ་ལྷའི་སྐུ་མཆེད་དང་སྐབས་དེའི་ལྷ་སའི་དཔོན་

རིགས་མཐོ་ཤོས་གཉིས་པའི་གྲས་ཏེ་རྒྱ་མི་ལ་ལག་འབེལ་གནང་མཁན་ཡོངས་གྲགས་ཤིག་

རེད། སྐབས་དེའི་ལྷ་སའི་ཆེས་མཐོའི་དཔོན་རིགས་ང་ཕོད་སོགས་རྒྱ་མིར་ལག་འབེལ་གནང་

མཁན་གཞན་རྣམས་མང་ཚོགས་ཀི་ཁོང་ཁོའི་དྲག་རྒོལ་ལ་གཡོལ་ཆེད་ལོག་ཏུ་སྦས། གྲོས་

མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་མཚན་རགས་བཀོད་རེས་ང་ཕོད་བཀའ་ཤག་གི་ཁོངས་མིར་གྱུར་

ཅིང་། མི་མང་པོས་ཁོང་ཡང་རྒྱ་མིར་དགའ་མོས་བོ་དཀར་གནང་མཁན་དུ་མཐོང་། སྐབས་དེར་

ང་ཕོད་ཀིས་རྒྱ་མིའི་དམག་ཁུལ་ཁང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ཏེ་དམག་སར་དུ་བཞུགས། 

མང་ཚོགས་ཀིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་མིའི་ཟློས་གར་གཟིགས་མོར་ཆིབས་བསྒྱུར་

མི་གནང་བའི་འགན་ལེན་ཁག་ཐེག་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པར། གཞུང་ཞབས་ཚོས་

ཆིབས་བསྒྱུར་མི་གནང་བའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་ཀང་མང་ཚོགས་ད་དུང་བོ་

བདེ་བག་ཕེབས་སུ་མ་གྱུར། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་བོན་[ཟུར་ཁང་དང་། ཤན་

ཁ་བ། སྣེའུ་ཤར་]གསུམ་ཐན་ཀོན་སན་ལ་གནས་སྟངས་ངོ་མ་གསལ་བཤད་གནང་བར་ཆེད་

གཏོང་མཛད་ཀང་། རྒྱ་མིའི་དམག་སྤིས་བཀའ་བོན་གསུམ་ལ། བོད་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་

“ལོག་སྤོད་པའི་”ལག་ནས་གོ་མཚོན་བསྡུ་ལེན་མ་བྱས་པའི་ཁར། བཙན་རྒོལ་བ་རྒྱ་བསྐྱེད་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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བྱས་པ་རེད་ཅེས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས།159 ད་དུང་ཐན་ཀོན་སན་གིས། དྲག་ཤུགས་སྤད་དེ་རྒྱ་

མིའི་དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་ལོག་བྱེད་མཁན་རྣམས་ར་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འཇིགས་སྐུལ་

ཡང་བྱས།160 དེ་ནས་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་དམའ་རིམ་གཞོན་གྲས་འགའ་དང་གསར་དུ་

བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི་མང་ཚོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཚོས་མི་དམངས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཡི་གེར་བིས་

ཏེ། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་སྐྱོན་བརོད་དང་དེ་ཉིད་ནུས་མེད་ཡིན་པའི་གསལ་

བསྒགས་གནང་། སྤི་ཟླ་ 3 ཚེས་ 12 ཉིན་སྔར་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སུ་མ་གྲགས་པའི་ལས་འགུལ་

ཞིག་སྟེ་ལྷ་སའི་བུད་མེད་རྣམས་ཁོམ་གཞུང་དུ་དཔའ་ངར་ཆེན་པོས་ཐོན་ཏེ་ངོ་རྒོལ་ཁོམ་སྐོར་

གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་གནང་། 

མི་དམངས་ཀི་འདུ་འཛོམས་ཉིན་རེ་བཞིན་བསྟུད་མར་འཕེལ་ཞིང་ཁོང་ཁོའི་རྣམ་

འགྱུར་ཡང་དྲག་ནས་དྲག་ཏུ་གྱུར། གནས་སྟངས་དེ་གའི་མུར་དོན་དག་གང་ཡང་ཐག་མ་ཆོད་

པར་ཉིན་ཤས་འགོར། དེ་ལྟར་མི་དམངས་ཀིས་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་པའི་སྐད་

འབོད་གནང་ཞིང་། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་རིས་མེད་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་

རྒྱ་མི་བོད་ནས་ཕིར་ལོག་བྱེད་དགོས་པ་བཅས་ཀི་དགོས་འདུན་ཤུགས་ཆེར་བཏོན། ༸གོང་

ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མི་དམངས་ཀི་དབུ་ཁིད་བདུན་ཅུ་སྐོར་ཡོད་པ་ལ་དངོས་

སུ་མཇལ་ཁ་གནང་སྟེ། མི་དམངས་རྣམས་རང་རང་སར་ཕིར་ལོག་མ་བྱས་ཚེ་རྒྱ་མིས་དྲག་

ཤུགས་སྤོད་ངེས་པའི་ཉེན་བརྡ་སྩལ་བས་རང་དབང་སེར་ལངས་པ་སྐོར་ཞིག་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལའི་

ཞོལ་དུ་སོས་ཏེ་མུ་མཐུད་ངོ་རྒོལ་གནང་། འོན་ཀང་། ནོར་བུ་གིང་ཁའི་ཕི་ལོགས་སུ་ད་དུང་ཡང་

མི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། སྤི་ཟླ་ 3 ཚེས་ 16 ཙམ་ལ་རྒྱ་དམག་རྣམས་ལྷ་སའི་ནང་དང་མཐའ་

159  <<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༢༣༢ ན། “བོད་གཞུང་ནས་ལོག་ཏུ་མི་

དམངས་སྒིག་འཛུགས་བཟོས་ཏེ་རྒྱ་མིའི་འགོ་བྱེད་ཚོར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཅུག་པ་དང་། ཁམས་པའི་ངོ་ལོག་པར་

ཡང་རོགས་རམ་བྱས་ལུགས། བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ལྷ་ཡོད་ཁམས་པའི་མཚོན་ཆ་བསྡུ་འགོག་རྒྱ་མིའི་

ངག་བཀོད་དང་ལེན་གིས་མ་བྱས་པར་ད་ཆ་རྒྱ་མིའི་དབང་བསྒྱུར་གནོན་རྒྱུའི་འཆར་རིས་སྡུག་པོ་རྒྱག་གི་ཡོད་

ལུགས་སོགས་བརོད་”ཅེས་གསལ།

160  <<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༢༣༢ ན། ཐན་ཀོན་སན་གིས་“ད་ཆ་རྒྱ་

མིའི་དབང་བསྒྱུར་གནོན་རྒྱུའི་འཆར་རིས་སྡུག་པོ་རྒྱག་གི་ཡོད་ལུགས་སོགས་བརོད།”ཅེས་གསལ་ལ། དེའི་

དབྱིན་འགྱུར་ཕག་དཔེའི་ཤོག་ངོས་ 175 ན་ཡོད།



ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བོས་བྱོལ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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སྐོར་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་ཚབས་སྔར་ལས་ཆེ་རུ་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་རྒྱ་མིས་

རང་དབང་སེར་ལངས་པ་རྣམས་དང་ནོར་གིང་ཕོ་བང་གཉིས་ལ་གཏོར་རྒོལ་བྱེད་ལ་ཉེ་བའི་

མངོན་རགས་སུ་གཟིགས། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་ད་དུང་ནོར་གིང་དུ་བཞུགས་ཡོད། དེ་

ནས་[ཚེས་ 17 ཉིན་གི་ཕི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་བཞི་པ་ཙམ་ལ་]རྒྱ་མིས་འཕངས་པའི་སྒོགས་མདེལ་

ཆེན་པོ་གཉིས་ནོར་གིང་བྱང་ངོས་ཀི་ལགས་རིའི་ཕི་རོལ་གི་འདམ་རབ་ཏུ་ལྷུང་སྐབས། མི་རྒྱུ་

གཉིས་ལ་གནོད་འཚེ་མ་བྱུང་ཡང་། རྒྱ་མིས་དྲག་རྒོལ་བྱེད་ལ་ཉེ་མིན་གི་ཐེ་ཚོམ་ཡོངས་སུ་

བསལ།

[ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཇེ་སྡུག་ཇེ་ཞན་དུ་གྱུར་པའི་སྐབས་དེར། བཀའ་བོན་ང་ཕོད་

ཀིས་ནོར་གིང་དུ་བཞུགས་པའི་བཀའ་བོན་གཞན་རྣམས་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་བཏང་འབྱོར་དུ། 

རྒྱ་མིས་ནོར་གིང་དུ་ཡོད་པའི་ལོག་སྤོད་པ་ཚོ་ར་བརླག་གཏོར་བཤིག་གཏོང་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་

ཡིན་ཚུལ་དང་། བཀའ་བོན་རྣམས་ཀིས་ལོག་སྤོད་པ་དང་འབེལ་བ་གཙང་བཅད་དགོས་རྒྱུ། 

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཞུགས་ཡུལ་གི་ས་ཁ་ཞིག་འཕལ་དུ་གཏོང་དགོས་ལུགས་དང་། ཕི་རྒྱལ་

ལ་ཕེབས་རིས་ཡོད་དོགས་མེད་ཀང་། གལ་སྲིད་གདན་ཞུ་གནང་ན་མཐའ་འཁོར་དུ་བཅིངས་

འགྲོལ་དམག་དཔུང་གིས་བསྐོར་ཡོད་གཤིས་ཐར་ཐབས་མེད་ལུགས། གལ་ཏེ་གསང་བོས་

ཐུབ་སྲིད་ན་ཡང་ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྟོབས་ཤུགས་དང་། རྒྱལ་སྤིའི་གནས་བབ་ཀིས་སར་

ཡང་ཕིར་ཕེབས་ནམ་ཡང་མི་ཐུབ་ཚུལ་སོགས་གསལ། ང་ཕོད་ཀིས་བཏང་བའི་ཡི་གེའི་བརོད་

བྱའི་ནང་རྒྱ་མིས་ནོར་གིང་ཕོ་བང་དང་། ལགས་རི་ཕི་ནང་དུ་སོད་པའི་མི་དམངས་དང་བངས་

སྲུང་སྐྱོབ་དམག་རྣམས་ར་གཏོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭར་ཉེན་

ཁ་ཡོད་ལུགས་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་པར་མངོན། ཟིང་འཁྲུག་ལངས་ནས་བཟུང་རྒྱ་མིས་ལྷ་སའི་

ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་ཞི་དྲག་ལས་བྱེད་ཡོངས་རོགས་ལ་བོད་མིར་དྲག་གནོན་བྱ་དགོས་པའི་

བཀའ་བཏང་སྟེ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་རྒྱ་མིའི་དམག་སར་དང་། ལས་ཁུངས། སོད་ཁང་བཅས་

སུ་རྒྱ་མིའི་དཔུང་ཤུགས་གཅིག་སྡུད་ཀིས་དམག་འཐབ་གྲ་སྒིག་ཛ་དྲག་གིས་བྱས་པར་མ་ཟད། 

ལྷ་སའི་ཤར་ངོས་ཀི་མེ་ལེ་བཅུ་ཙམ་གི་སར་དཔལ་སིང་ཞེས་པའི་ས་ཁུལ་ལ་རྒྱུན་དུ་བཞག་

པའི་དཔུང་དམག་རྣམས་དང་དེང་རབས་ཅན་གི་གོ་མཚོན་ལི་བ་བཅས་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གི་ནུབ་

མོར་ལྷ་སར་གསང་ཐབས་ཀིས་དབོར་འདྲེན་བྱས། ནོར་གིང་ཕོ་བང་གི་ནུབ་རྒྱུད་ནོར་སྟོད་གིང་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཁའི་ཕོགས་སུ་རྒྱུན་གནས་རྒྱ་མིའི་ཞི་དྲག་ར་དམག་རྣམས་ཀིས་ཀང་དམག་འཐབ་ཀི་གྲ་སྒིག་

བྱས་འདུག །དེ་བཞིན་“མཚོ་བོད་ལམ་ཆེན་”དང་། “ཁམས་བོད་ལམ་ཆེན་”གཉིས་ནས་རྒྱ་

དམག་གྲངས་ལས་འདས་པ་ལྷ་ས་ཕོགས་སུ་འབྱོར་དང་འབྱོར་བཞིན་པར་བརེན། རྒྱལ་བསྟན་

ཆབ་སྲིད་ལ་ཆགས་འཇིག་ཅི་ཡོང་དང་། ལྷག་པར་༸རྒྱལ་བ་དོན་གི་བདག་པོའི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཉེན་ཁ་

ཚབས་ཆེན་བཟོད་བལ་དངངས་སྐྲག་གི་ངང་ནས་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གནས།]161

སྐབས་དེའི་གནས་བབ་ནི་འབར་ལ་ཁད་པའི་མེ་རི་ལྟ་བུར་གྱུར་ཀང་མི་དམངས་ཀི་ངོ་

རྒོལ་ནི་རི་ངོགས་ནས་དྲག་ཏུ་འབབ་པའི་རྦབ་ཆུ་ལྟར་འགོག་ཐབས་བལ།162 ཅི་འགྱུར་ཚོད་མི་

ཐིག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་འདམ་ག་གསུམ་

ཙམ་ལས་མེད། དང་པོ་ནི་རང་གི་མི་དམངས་དང་ལྷན་དུ་བཞུགས་ཏེ་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱ་

མིའི་དྲག་རྒོལ་འོག་སྐུ་སྲོག་འདོར་རྒྱུ་དང་། གཉིས་པ་ནི་རྒྱ་མིའི་དམག་སར་དུ་ཕེབས་ཏེ་འཛིན་

བཟུང་བཀག་བསྐྱིལ་གི་ཉེན་ཁ་དང་ལེན་གནང་རྒྱུ། གསུམ་པ་ནི་ནོར་བུ་གིང་ཁ་ནས་སྐྱིད་ཆུ་

བརྒལ་ཏེ་བོད་ཀི་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་བོས་བྱོལ་ལ་ཕེབས་ཐབས་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། 

དེ་ལྟར་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོའི་ངང་གང་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ནི་བོས་བྱོལ་མཛད་རྒྱུ་དེ་རེད། 

ཐག་གཅོད་དེ་ལ་དངོས་སུ་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་ནི། སྐུ་བཅར་སྤི་ཁྱབ་མཁན་ཚབ་དགའ་བང་

བོ་བཟང་རིག་འཛིན་དང་། བཀའ་བོན་ཟུར་ཁང་དང་བཤད་ཟུར། སྣེའུ་ཤར་དང་མགྲོན་གཉེར་

161  ལོ་རྒྱུས་ཀི་བྱུང་བ་གསལ་ཆེད་སྐུ་སྲུང་མདའ་དཔོན་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀི་<<མི་ཚེའི་བྱུང་

བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༤ དང་ ༢༨༥ གཉིས་སུ་གསལ་བ་འདིར་བཀོད།

162  སྐབས་དེ་ཤེད་ཀི་གནས་སྟངས་ཐད། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་<<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་

དམངས་>>སུ། “ཕན་ནི་འབར་ལ་ཁད་པའི་མེ་རི་གཉིས་ཀི་བར་ན་གནས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིང། ཕོགས་གཅིག་

ན་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སོ་ཀུན་ནས་བྱེད་པའི་མི་མང་གི་སྐད་སྒ་ཞིག་ཡོད་པ་དང། ཕོགས་གཅིག་ན་མཚོན་

ཆའི་དཔུང་སྟོབས་ཆེ་བའི་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔུང་རྣམས་ཡོད། གལ་སྲིད་དེ་གཉིས་རེ་ཐུག་ཏུ་གྱུར་ན་འབས་བུ་

ཇི་འབྱུང་ཚང་མས་ཤེས་ཚོད་ལྟར། བོད་མི་མང་སྟོང་ཕག་མང་པོ་བསད་རྨས་ཡོང་རྒྱུ་དང། དབུས་གཙང་། ལྷོ་

དྭགས་རྒྱ་ཁྱབ་ཚང་མར་བཙན་གནོན་དང། མནར་གཅོད་བཟོད་ཐབས་དཀའ་བའི་དྲག་པོའི་དབང་བསྒྱུར་ཆ་

ཚང་བ་ཞིག་མཐོང་གི་རེད། དེ་འདྲའི་འཕལ་རྐྱེན་ནི་ངོས་རྒྱ་མིའི་དམག་སར་དུ་འགྲོ་དགོས་མིན་དེ་ཡིན་ཅིང། 

དེའི་ནང་ཞི་བདེར་བསྒྱུར་བའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཡང་ངོས་རང་གཅིག་པུའི་ཐོག་ཏུ་བབས་ཏེ། ངས་མི་མང་གི་ཞེ་

སང་ཆུང་དུ་གཏོང་བ་དང། རྒྱ་མི་ཁོང་ཁོ་ཆེ་རུ་མི་འགྲོ་བའི་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་བྱེད་དགོས་པ་བྱུང་།”ཞེས་

བཀའ་སྩལ།



ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བོས་བྱོལ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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ཆེན་མོ་ཕ་ལྷ། སྐུ་སྲུང་མདའ་དཔོན་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་བཅས་མི་སྣ་ཉུང་ཤས་ཤིག་

ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀུན་གི་གཙོ་བོའམ་བ་ན་བཞུགས་པ་ནི་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་

ནོར་བུ་མཆོག་རེད། གཞན་ཡང་གཟིམ་དཔོན་མཁན་པོ་དང་། མཆོད་དཔོན་མཁན་པོ། གསོལ་

དཔོན་མཁན་པོ་བཅས་སྐུ་བཅར་ནང་མ་གསུམ་གི་ངོ་མཚར་བའི་སྲི་ཞུའི་རམ་འདེགས་ཀི་སྣོན་

པ་མེད་ན་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་འབྱུང་མི་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་དག་ནི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བ་མ་མཆོག་གི་ཉིན་རེའི་མཛད་པའི་ཁོད་མེད་དུ་མི་རུང་ཞིང་འབེལ་ཐག་ཉེ་ཤོས་ཀི་མི་སྣ་

གལ་ཆེན་གསུམ་ཡིན་པས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་རེ་རེ་སྟེ་ཐག་གཅོད་ཆེ་ཕ་གང་ཞིག་

གནང་ཡང་གསོལ་གཟིམ་མཆོད་གསུམ་དང་མ་འབེལ་བ་གཏན་ནས་མེད། 

དེ་ལྟར་བོས་བྱོལ་མཛད་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་ཆོད་ནས་སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་བ་ 3 ཚེས་ 17 

ཉིན་སྐོར་ཁག་གསུམ་དུ་བགོས་ཏེ་ནོར་བུ་གིང་ཁ་ནས་ཕེབས་ཐོན་གནང་། དེ་ལ་ཐོན་རིམ་

དང་པོར་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་འཁོར་སམ་རས་ཀིས་གཡོགས་

པའི་དོས་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་ནང་ཐོག་མར་ཕེབས། དེ་ནས་ངའི་ཡུམ་ཆེན་དང་གཅུང་པོ་བསྟན་

འཛིན་ཆོས་རྒྱལ། གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་བཅས་ཀིས་ཁམས་ཆས་མནབས་ཏེ་གསང་སྟབས་

ཀིས་ཕེབས། མཚན་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ སྟེང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བོད་དམག་དཀྱུས་

མའི་སྒིག་ཆས་མནབས། སྤན་ཤེལ་ཕུད། སྐུ་ཕག་ཏུ་མེ་མདའ་བསྣམས། སྤི་ཁྱབ་མཁན་ཚབ་

དགའ་བང་དང་སྐུ་སྲུང་མདའ་དཔོན་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་དང་མགྲོན་ཆེ་ཕ་ལྷ་

བཅས་གསུམ་མདུན་དུ་ཕེབས། དེ་དག་གི་རྒྱབ་ཏུ། སྐུ་སྲུང་དམག་མི་གཉིས་གཞོགས་གཡས་

གཡོན་ནས་འོངས། དེ་ལྟར་གསང་སྟབས་ཀིས་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་། རྒྱལ་སོའི་འགག་ཏུ་

མི་ཚོགས་ཀི་མདུན་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ཕར་གཟིགས་ཀང་ཚུར་སུས་ཀང་ངོས་

འཛིན་མ་ཐུབ། 

ལྷ་སའི་ལྷོ་ངོས་ནས་བཞུར་བའི་སྐྱིད་ཆུ་ནི་ནོར་གིང་ནས་ལེ་དབར་གཉིས་མིན་ཙམ་

གི་མཚམས་སུ་ཡོད། སྐྱིད་ཆུའི་ཚུར་འགྲམ་དུ་ཀོ་གྲུ་དང་ཕར་འགྲམ་དུ་ཀུན་བདེ་གིང་བ་བང་

གི་ར་དྲེལ་ལ་ས་ཆས་བརྒྱབས་ཏེ་ཕེབས་སྒུག་ཞུས། ཡོངས་འཛིན་རྣམ་པ་དང་ཡུམ་ཆེན་སྐུ་

འཁོར་སོགས་ཕེབས་སྐོར་གཉིས་སྐྱིད་ཆུའི་ཕར་འགྲམ་དུ་འབྱོར་ཏེ་ཕེབས་སྒུག་ཞུ་མཁན་བོད་

དམག་རྣམས་དང་མཇལ། དེ་ལྟར་མཚན་གང་ཆིབས་ཐོག་ནས་འགྲུལ་བཞུད་གནང་སྟེ་[ཕི་ཉིན་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཚེས་ 18 ཉིན་གི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་]བྱེ་ལའི་རི་གཤམ་དུ་འབྱོར། [བྱེ་ལ་བརྒལ་ན་

ཕེབས་ལམ་བདེ་ཡང་། དེར་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་མཁན་མང་བས་དེ་ནས་མ་ཕེབས་པར་ལུམ་པ་

ལ་བརྒྱུད་དེ་ཕེབས།]163 དེ་ནས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་བརྒལ་ནས་དེའི་ཕི་ཉིན་ཉིན་གུང་ཙམ་ལ་ལྷོ་

ཁར་ཕེབས་འབྱོར་ཐུབ་པ་བྱུང་། བསྟན་སྲུང་དང་བངས་དམག་གིས་ལྷོ་ཁར་ཡོད་པའི་རྒྱ་དམག་

རྣམས་སྔར་ནས་མཐར་སྐྲོད་བཏང་སྟེ། ས་ཁུལ་དེ་ནས་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་བར་མེ་ལེ་གྲུ་

བཞི་མ་སུམ་བརྒྱ་ནས་བཞི་བརྒྱའི་བར་གི་ས་གནས་ཚང་མ་རང་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་བཅུག་

ཡོད་པས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁོར་ད་གཟོད་ཐུགས་བག་ལྷོད་པོར་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་། 

ས་ཁུལ་དེ་ནས་བོས་བྱོལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་ཁོངས་སུ་མི་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་ཡོད། དེའི་

ཁོད་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་དང་ངེད་ཚང་གི་ཁྱིམ་མི་རྣམས་མ་ཐེ་བའི་གཞན་ཕལ་

མོ་ཆེ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་རེད། བོས་བྱོལ་བ་དེ་དག་ལ་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་གོན་རྒྱུའི་ན་བཟའ་ཙམ་

ལས་གཞན་ཕར་ཟད། ཐ་ན་རང་རང་གི་ཁྱིམ་མི་ཚོར་གེས་ཕག་ཙམ་ཡང་ཞུ་མ་ཐུབ་པར་ཤུལ་

དུ་བསྐྱུར་ཡོད། སྐུའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཏུ་ལྷན་བཅར་ཞུ་མཁན་བོད་དམག་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡས་མས་

དང་འཇབ་དམག་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ཞིག་ལས་མེད་ཀང་། བོས་བྱོལ་ཚོ་ཁག་གིས་མི་མཐོང་བའི་ས་

ན་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་སྣེ་ཁིད་པའི་བསྟན་སྲུང་དང་བངས་དམག་མི་སྟོང་ཕག་

དུ་མ་རི་རེའི་ལ་རེ་རེར་ཁ་བཀྲམ་ནས་ཕན་ཚུན་བར་གསང་བརྡ་གཏོང་རེས་དང་རང་སྲོག་བོས་

གཏོང་གིས་སྐུའི་ཉེན་སྲུང་དྲག་པོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་། རྒྱ་དམག་རྣམས་མཐའ་དང་ཟུར་

ནས་གསང་སྟབས་ཀིས་ཡོང་སྟེ་དྲག་རྒོལ་བྱེད་པའི་ཉེན་ཁ་ད་དུང་མེད་པ་མིན།  

163  <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ 297 ན། “བྱེ་ལ་བརྒལ་རིས་བྱེད་

སྐབས། ཆིབས་པ་འབུལ་མཁན་བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུས་བྱེ་ལར་ཕེབས་ལམ་བདེ་པོ་ཡོད་ཀང་ལོ་སྟར་ལྷ་སའི་

ཚོགས་མཆོད་གྲོལ་སྐབས་བསམ་ཡས་སུ་གླུད་འགོང་གཏོང་སྐབས་བྱེ་ལ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་གི་ཡོད་པས་དེ་

ནས་ཕེབས་རྒྱུ་མི་འདུག །དེའི་ཤར་ངོས་ལུམ་པ་ལ་བརྒྱུད་ཕེབས་ན་ཕེབས་ལམ་ཅུང་ཟད་རྩུབ་པ་ཡོད་ན་ཡང་། 

དེར་ཕེབས་ན་ལེགས་ཞེས་ཞུས་པར་བརེན། མི་རྒན་དེའི་ཁ་ལ་ཉན་ནས་ལུམ་པ་ལ་བརྒྱུད་ནས་གདན་འདྲེན་

ཞུས།”ཞེས་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་བྱེ་ལ་མ་བརྒལ་བར་ལུམ་པ་ལ་བརྒྱུད་དེ་ཕེབས་ཚུལ་དང་། 

སྐབས་དེར་ཆིབས་ཞབས་སུ་ཡོད་པ་གྲྭ་བཞི་བརྒྱ་དཔོན་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གི་<<ཞི་དྲག་གི་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས་

པའི་བརེད་བྱང་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༣ ན། “དེ་ནས་ལུམ་པ་ལ་རེར་མ་ཕེབས་ཙམ་དུ་”ཞེས་དང་། “ལུམ་པའི་

ལ་རེ་ནས་མར་ཙམ་དེར་གསོལ་ཐབ་པས་གསོལ་དམ་ནང་གསོལ་ཇ་བསྣམས་འདུག་པ་གསོལ་ཇ་ཞལ་ཏོག་

འབུལ་བཞེས་དང་”ཞེས་སོགས་ལུམ་པ་ལ་བརྒྱུད་ཚུལ་གསལ།



ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བོས་བྱོལ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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དེའི་གོང་དུ་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཕ་ལྷ་ཡིས་བང་མི་ཆེད་གཏོང་གིས་ཆུ་བཞི་སང་

དྲུག་ལ། ༸གོང་ས་མཆོག་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་སྲིད་པའི་གནས་ཚུལ་བཏང་། གནས་ཚུལ་

དེ་འབྱོར་མ་ཐག །ཨ་ཐར་གིས་ཆུ་སང་གི་འཇབ་དམག་ལེགས་གྲས་དམག་ར་དང་བཅས་པ་

བརྒྱ་ཕག་གཅིག་ཙམ་བསྡུས་ཏེ་བོ་ཚེ་དང་ལྷན་ཅིག་རླུང་འཕིན་ཁྱེར་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་

ཆིབས་ཞབས་བསེགས། ཆུ་སང་གི་ཧགས་དམག་ཚོ་ཁག་དེ་[ཨེ་ཆུ་མདོ་གང་ཞེས་པའི་ཕོགས་

སུ་བསྐྱོད་དེ་ཉིན་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་]ངའི་ཡུམ་ཆེན་དང་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་སོགས་སྔོན་

དུ་ཕེབས་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་ཐོག་མར་མཇལ། ངའི་ཡུམ་ཆེན་སོགས་མགོགས་ལམ་གཞན་

བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་སྟབས་སྐུ་འཁོར་བྱིངས་ལས་གང་འཚམས་ཀིས་སྔོན་དུ་བསེབས་ཡོད། 

སྐབས་དེར་བོད་ནས་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་

ལ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོས་བྱོལ་གནང་སྟེ་བདེ་འཇགས་ངང་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་བརྒལ་ཟིན་པའི་

གནས་ཚུལ་ཐོག་མར་གཏོང་མཁན་ནི་ཨ་ཐར་རེད།164 

ནོར་བུ་གིང་ཁའི་གཡས་གཡོན་དུ་མི་དམངས་ཀིས་འདུ་འཛོམས་བྱེད་མགོ་བཙུགས་

པའི་སྐབས་དེར་ང་རྡོ་རེ་གིང་དུ་བསད་ཡོད་པས་དེར་གནས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་གིན་ཡོད་མེད་

ངས་གཏན་ནས་མ་ཤེས། ཨ་ཐར་གིས་བཏང་བའི་གསང་ཏར་ཐོག་མ་དེ་འབྱོར་བ་ན་ད་གཟོད་

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་བཞིན་པ་ངས་ཤེས་རོགས་བྱུང་། དེ་ཡང་ཨ་ཐར་གིས་

བཏང་བའི་བོད་སྐད་ཏར་འཕིན་བརྡ་ཡིག་དེ་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་འབྱོར་སྐབས། དགེ་བཤེས་དབང་

རྒྱལ་ལགས་ཀིས་དབྱིན་སྐད་དུ་ཕབ་ནས་ཕིར་ཀལ་ཀ་ཏའི་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་ལས་བྱེད་

འཇོན་ཧོ་སི་ཀིན་སི་ལ་བཏང་། འཇོན་ཧོ་སི་ཀིན་སི་ཀལ་ཀ་ཏ་ནས་བྷག་དྷོག་ར་བར་གནམ་གྲུ་

དང་དེ་ནས་ག་འཁོར་ནང་རྡོ་རེ་གིང་དུ་ཕེབས་ཏེ་གསང་ཏར་དེ་ང་ལ་སྤད། དེ་ནས་བཟུང་ཕལ་

ཆེར་ཉིན་སྟར་ཕེབས་ལམ་གི་གནས་ཚུལ་མུ་མཐུད་ནས་འབྱོར། དེ་ཡང་རླུང་འཕིན་བརྒྱུད་

གནས་ཚུལ་བཏང་བ་དང་ཁོ་བོར་འབྱོར་བ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཆུ་ཚོད་དུ་མའི་ཁྱད་པར་ལས་མེད། 

གནས་ཚུལ་ཕལ་མོ་ཆེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གང་དུ་ཕེབས་ཟིན་པ་དང་

164  <<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་>>ཞེས་པའི་རང་རྣམ་གི་ཤོག་ངོས་ ༡༤༠ ན། བོས་བྱོལ་གི་ཕེབས་ལམ་

དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལགས་སྨིན་གྲ་སྒིག་ཞུ་མཁན་དེ་ཉིད་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་འཇབ་དམག་

གི་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་བིས་ཡོད།  



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ཡིན་པས། བསྒུགས་ནས་སོད་པ་ལས་རྒྱ་གར་དུ་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་གཞན་ཅི་ཡང་མེད། ངེད་ཅག་ལ་གནས་ཚུལ་ཚུར་འབྱོར་བ་ལས་ཕར་གཏོང་མི་ཐུབ།

 ཐོག་མའི་དགོངས་འཆར་དང་ཐུགས་རེ་ནི། བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པའི་རེན་

གཞི་གཙོ་བོ་སྟེ་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་བར་མེ་ལེ་དྲུག་ཅུ་ལས་མེད་པའི་བོད་ས་ལྷུན་རེ་རོང་དུ་

རེ་ཞིག་བཞུགས་ཏེ། རྒྱ་མིར་གྲོས་མོལ་གི་ལམ་ནས་རྒྱ་དམག་བོད་ནས་ཕིར་འཐེན་དང་། རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་འཇགས་ངང་ཕིར་ལྷ་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་སྔར་ལྟར་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀི་

དབུ་ཁིད་དུ་བཞུགས་རྒྱུ་དེ་རེད། འོན་ཀང་། སྟོན་འཁོར་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་རེར་མ་འབྱོར་གོང་

[ཚེས་ 22 ཉིན་འཕོངས་རྒྱས་རོང་ཁོངས་རི་བོ་བདེ་ཆེན་དུ་བཞུགས་ཞག་མཛད་པར། མཁན་

ཆུང་ར་ར་བ་མདོ་སྔགས་མཐར་ཕིན་གིས་སྐྱིད་གཤོངས་ནས་ཕུལ་བའི་སན་གསེང་འབྱོར་བ་

སོགས་ཀིས་]ནོར་གིང་ནས་ཕེབས་ཐོན་གནང་རེས་སུ་ལྷ་སར་ཅི་བྱུང་རྣམས་རིམ་གིས་མཁྱེན་

རོགས་བྱུང་ཞིང་། བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ཀང་རྒྱ་མིའི་བཙན་འཛུལ་གི་དབང་གིས་གནས་མ་ཐུབ་

པར་བོས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིབས་རེས་འབང་བའི་ཚོ་ཁག་རྣམས་དང་མཉམ་བསྲེས་

བྱས། དེ་ལྟར་ཡིད་མུག་ཅིང་བོ་ཕམ་ཚད་མེད་སྐྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་མི་སན་པ་རྣམས་གཅིག་

རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་འབྱོར། 

 རྒྱ་མིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ་ཤེས་རོགས་

བྱུང་བ་ནི་ཉིན་གཉིས་ཀི་རེས་ཙམ་རེད།165 ཁོ་ཚོས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ནོར་གིང་ཕོ་བང་དུ་སྔར་

བཞིན་བཞུགས་གདན་འཇགས་ཡོད་ཤག་བྱས་ཏེ། ནོར་བུ་གིང་ཁར་མེ་སྒོགས་སོགས་དྲག་

མཚོན་འཕེན་མགོ་བཙུགས་ཤིང་ལྷ་སའི་ཁུལ་མི་གསོད་ཁག་སྦོར་གི་གཡུལ་སར་བསྒྱུར། 

སྐབས་དེར་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་མཐའ་འཁོར་དུ་བོད་མི་ཁི་ཕག་དུ་མ་འཛོམས་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་མིར་

ཕིར་རྒོལ་རང་སྲུང་གི་བཀོད་སྒིག་དང་མཚོན་ཆ་སོགས་ཆ་རྐྱེན་མེད། དེ་ནི་མི་སེར་དཀྱུས་

མ་དང་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལྷན་དུ་འདུས་ཏེ་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དྲག་པོ་སྟོན་པའི་འདུ་

ཚོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མ་རེད།  དེའི་ཁོད་དུ་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ལས་

165  <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༡༨ ན། “རེས་སུ་གོ་ཐོས་བྱུང་དོན། 

༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གྲུབ་རེས་རྒྱ་དམར་གིས་ཕི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བར་ཤེས་རོགས་བྱུང་མེད་ལུགས་

དང་”ཞེས་སོགས་གསལ།



ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བོས་བྱོལ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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ལ་ཞུགས་པའི་ཁམས་རིགས་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། དེ་དག་གི་མཚོན་ཆ་ཡང་ཆེས་རིང་གོག་དང་

ཕན་མེད་དུ་གྱུར་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། བོད་མི་དེ་དག་གིས་སྔོན་ཙམ་ལ་མཁན་ཆུང་བསོད་ནམས་

རྒྱལ་མཚན་ལ་རྡོ་རྡུང་བྱས་ཏེ་འཆི་ལམ་དུ་དེད་པ་ལྟར། འགའ་ཞིག་གིས་མུ་མཐུད་རྡོ་བཟུང་སྟེ་

རྒྱ་དམག་ལ་ཕིར་རྒོལ་བྱས། རྒྱ་དམག་གིས་སྦག་སྦག་མེ་མདའ་དང་མེ་སྒོགས། མེ་ཤུགས་

འཕུར་མདའ་སོགས་སྤད་དེ་དྲག་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་བོད་རིགས་རྣམས་དངངས་འཚབ་ཀིས་

གང་སར་འཐོར་གར་མི་བྱེད་ཀ་མེད་ཡིན། དེ་ལྟར་རྒྱ་མིས་བོད་མི་སྟོང་ཕག་མང་པོ་ནོར་གིང་

གཡས་གཡོན་དང་ལྷ་སའི་ཁོམ་གཞུང་། སྐྱིད་ཆུ་བརྒལ་མཚམས་སོགས་སུ་དམར་གསོད་

བཏང་ཞིང་སྲང་ལམ་ཐམས་ཅད་མི་རོས་ཁེངས་པར་བྱས། གསོན་པོར་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་

ངུ་སྐད་འདོན་ཞོར་གང་སར་བརྒྱུགས་ཤིང་ཤི་བོ་ཤི་མོ་རྣམས་ཀི་གདོང་པ་ཡར་བསོགས་ཏེ་

བོར་བརླགས་སུ་གྱུར་པའི་རང་རང་གི་གཉེན་ཚན་རྣམས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས། ལྷ་ས་ཧིལ་པོ་ཟང་

ཟིང་དུ་གྱུར། ཡུལ་མི་སྟོང་ཕག་མང་པོ་བཙོན་དུ་ཚུད། རྒྱ་མིས་བོད་མི་ངོ་རྒོལ་བ་རྣམས་ར་མེད་

དུ་བཏང་ཡོང་སམ་པ་ཞིག་སུའི་སེམས་སུའང་མ་འཁོར། དེ་ལྟར་ལྷ་སའི་ཕིར་རྒོལ་གི་ལས་

འགུལ་དེ་འཕལ་མ་ཉིད་དུ་ཞོད་འཇགས་སུ་བཏང་སྟེ་ཉིན་ཤས་ལས་མ་སོང་བར་གྲོང་ཁྱེར་ཧིལ་

པོ་ཕིར་རྒྱ་མིའི་ལག་ཏུ་ཤོར། 

 རེས་སུ་ངས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། རྒྱ་མིས་དྲག་གནོན་བྱེད་མགོ་

བཙུགས་ཟིན་པའི་རེས་ལ། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་སྲུང་བོན་ཆེན་ཕིན་ཏེ་ཧུའི་(Peng Dehuai)ཡིས་

སྐབས་དེའི་དྲག་གནོན་ལས་འགུལ་གི་མགོ་གཙོ་ཐན་ཀོན་སན་ལ་ཏར་འཕིན་བཏང་ནས་

“འགུལ་སྐྱོད་མ་བྱེད་”ཅེས་བཤད། འོན་ཀང་། དེའི་གོང་ནས་དྲག་གནོན་གི་མགོ་བཙུགས་ཟིན་

པས་འཕི་དྲགས། ཐན་ཀོན་སན་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དམག་ཁུལ་ཁང་དུ་གཟིགས་མོར་

གདན་ཞུ་ཕུལ་ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བོད་མིའི་གེན་ལངས་སོང་མཁན་དེ་རེད། ཕིན་ཏེ་ཧུའི་ཡིས་

དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་རྒྱ་མིའི་དམག་འབོར་ལས་བོད་མི་ངོ་རྒོལ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་

བས་བོད་མིས་རྒྱ་དམག་རྣམས་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་ཕམ་ཉེས་སུ་བཏང་ཡོང་སམ་པས་རེད། 

གང་ལྟར། གོ་མཚོན་མེད་པའི་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་ཇི་ལྟར་ཆེ་ཡང་རྒྱ་མིའི་མེ་སྒོགས་ཀི་ཁ་

གཏད་དུ་ལངས་ཐབས་མེད་པས། རྒྱ་མིས་བོད་མི་གེན་ལངས་པ་རྣམས་ཕམ་ཉེས་སུ་བཏང་སྟེ། 

མང་པོ་ཞིག་གི་ཚེ་སྲོག་ཤོར། གཞན་རྣམས་ཀིས་མགོ་འདོགས་ཞུས་པའམ་བོས་བྱོལ་བྱས། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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སྤི་ལོ་ 1962 ལོར། ལྷ་སར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་

སྤི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམག་སེ་ཨང་བཅོ་བརྒྱད་པའི་དམག་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་པར་སྐྲུན་

བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་[གོ་སྒིག་འཛུགས་ཀི་]བོད་ཀི་འཇབ་དམག་གིས་བཙན་འཕོག་བྱས་

པའི་ནང་། སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་བ་ 3 ནང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ་ནས་སྤི་ལོ་ 

1960 ཟླ་བ་ 10 བར་དུ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གིས་བོད་དབུས་ཁུལ་

གཅིག་པུར་བོད་ཀི་“འཇབ་ཇག་” ༨༧༠༠༠ ར་མེད་དུ་བཏང་ཟིན་ཞེས་འཁོད་ཡོད། དེ་ནི་རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་རང་ཉིད་ཀིས་བཤད་པའི་གྲངས་འབོར་རེད། དེའི་ནང་

དུ་ཁམས་དང་ཨ་མདོའི་ཁུལ་དུ་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་མིའི་གྲངས་ཀ་ཚུད་མེད། བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་

སྐྱོབ་ཀི་ལས་འགུལ་དྲག་ཤོས་དེ་མདོ་ཁམས་གཉིས་སུ་བྱུང་ཡོད་པས། ཡུལ་ཁམས་དེ་གཉིས་

སུ་བོད་མི་བཙན་རྒོལ་བ་དེ་ལས་མང་བ་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཞིག་སྟེ། 

སྤི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ནང་ལོ་མང་རིང་དམར་གསོད་བསྟུད་མར་བཏང་

ཡོད། བསམ་བོ་ཞིག་ཐོངས་དང་། གལ་ཏེ་ཁམས་དང་ཨ་མདོ་གཉིས་སུ་ཤི་སྐྱོན་བྱུང་བའི་མིའི་

གྲངས་ཀ་བསྣན་ན། ངེས་པ་དོན་ལ་བོད་རིགས་ཅི་ཙམ་ཞིག་གི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་ཡོད་དམ།  

རྒྱལ་མཆོག་སྟོན་འཁོར་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་རེར་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་རྒྱ་མིས་བོད་

གཞུང་མེད་པར་བྱས་ཚུལ་གི་ཁྱབ་བསྒགས་སེལ་ཟིན་པར་བརེན།166 རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་

ཁོང་གི་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་བའི་དཔོན་རིགས་སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་མི་དང་ལྷན་དུ་གྲོས་

མོལ་གནང་རྒྱུའི་ལམ་བུ་ཞིག་ལྷག་མེད་པ་གསལ་པོར་མཁྱེན། དེ་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་སྟོན་འཁོར་གིས་[གཉལ་གི་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་རེ་ཞེས་ཕོགས་དུ་མ་ནས་རེ་ཕོ་བང་པོ་ཏ་

ལ་དང་མཚུངས་ཤིང་བརིད་ཉམས་ཆེ་བའི་བཙན་མཁར་དེ་ཉིད་ཀི་ཚོམས་ཆེན་བདུད་འདུལ་

166  དགའ་ལན་ཕོ་བང་ནས་འགྱུར་འདིར་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་སྟེ་ཕེབས་པའི་ཤོག་བྱང་དུ་“ལྷུན་རེར་བྱེས་

གཞུང་དབུ་བརེས་ཚེས་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ དང་། རྒྱ་མིས་ཁྱབ་བསྒགས་བྱས་ཚེས་ཚེས་ ༢༨ རེད་”ཅེས་

གསལ། <<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༢༧༣ ན། “རྒྱ་མིས་བོད་གཞུང་མེད་པའི་

ཁྱབ་བསྒགས་བྱས་པ་དེས་ཐག་རིང་ས་ཁུལ་གི་བོད་མི་ཚོའི་བསམ་པར་ངའི་འདོད་མོས་ལྟར་བྱས་པ་མིན་ནམ་

སམ་པའི་བོ་དོགས་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་སྟབས་ང་ཚོ་ལྷུན་རེ་རོང་དུ་འབྱོར་འཕལ་བོད་ཀི་གནས་སྐབས་གཞུང་ཞིག་

གསར་འཛུགས་བྱས་ན་ལེགས་གནས་སམ་བྱུང་། དེ་བར་ད་དུང་ཉིན་ཚུགས་གཉིས་ཙམ་ཡོད།” ཅེས་གསལ།



ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བོས་བྱོལ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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རབ་བརན་དུ།] འཕལ་སེལ་བོད་གཞུང་དགའ་ལན་ཕོ་བང་གི་སྲིད་གཞུང་གསར་འཛུགས་

དང་། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཞེས་པར་ཁས་ལེན་མེད་ཚུལ་གཞུང་འབེལ་གིས་

གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས། བོད་ཀི་གཞུང་དམག་དང་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་གི་དམག་མི་རྣམས་

དམག་དཔུང་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ། ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལ་ཛ་སག་གི་མཚན་གནས་

སྩལ་ཏེ་བོད་གཞུང་གསར་པའི་ཞབས་གྲས་སུ་ཚུད་པར་མཛད། ང་ལ་ལྷུན་རེ་རོང་ནས་རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་སྟོན་འཁོར་རྒྱ་གར་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་བར་ཕེབས་བཞེད་ཡོད་པས་

ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས་ཞེས་པའི་གནས་འཕིན་སྔར་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་འབྱོར། གནས་འཕིན་

དེ་འབྱོར་མ་ཐག་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕལ་ཞུ་སད་བྷག་དྷོག་ར་ནས་གནམ་

གྲུའི་ནང་ལི་ལིར་བསྐྱོད། རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་དབུ་ཁིད་སྐུ་ཞབས་མུལིཀ་མཆོག་

ནས་བཀོད་སྒིག་གནང་བ་ལྟར་གྲོས་ཚོགས་ཁང་གི་སྲིད་བོན་ལས་ཁུངས་སུ་ནེཧ་རུ་མཆོག་ལ་

མཇལ་འཕད་ཞུས། 

སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་མཆོག་གི་ལས་ཁུངས་ནང་འཛུལ་སྐབས། “༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

མཆོག་སྐུ་ཁམས་བདེའམ། ད་ལྟ་གང་དུ་བཞུགས། སྐུ་ཕྱྭའི་བདེ་འཇགས་ཅི་འདྲ་རེད།” ཅེས་

ནེཧ་རུས་བཀའ་འདྲི་གནང་། དེ་ལ་ངས་༸གོང་ས་མཆོག་བདེ་འཇགས་ངང་ལྷུན་རེ་རོང་དུ་

ཕེབས་འབྱོར་གྲུབ་ཟིན་པ་དང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ངས་སྲིད་བོན་མཆོག་ལ་

མཇལ་འཕད་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཚུལ། ཡང་ངས་སྐུད་མེད་གནས་འཕིན་ཞིག་འབྱོར་བའི་

ནང་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་གཉིས་ཀིས་ལྷུན་རེ་རོང་དུ་དེ་མུར་གནས་ཐབས་མེད་

པར་མཁྱེན་ཏེ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་བཞེད་ཡོད་པ་དང་། སྲིད་བོན་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་

ཞུས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྲིད་དོན་སྐྱབས་བཅོལ་ཀི་གནས་བབ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་

སྐུལ་ཞུ་དགོས་ཚུལ་འཁོད་ཡོད་ཚུལ་ཞུས།167 དེ་ལ་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་མཆོག་ནས་“དེ་ལྟ་སྨོས་

167  རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀིས་འབད་པ་རིམ་པར་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ། <<Freeing Tibet: 50 

Years of Struggle, Resilience, and Hope>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ 58 ན། “སྤི་ཟླ་ 3 ཚེས་ 10 

ཉིན་གི་གེན་ལངས་བྱུང་ནས་ཉིན་དུ་མའི་རེས་ཙམ་ལ། རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀིས་ལི་ལི་གསར་པར་སྲིད་བོན་ནེཧ་

རུ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་པར། སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་

མཚམས་སྐྱབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་འབུལ་ངེས་ཡིན་ཡང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཚུར་རེ་སྐུལ་མ་ཞུས་པར་

རྒྱ་གར་གི་ངོས་ནས་ཕར་ཕུལ་ན། དེ་ཉིད་རྒྱ་མི་ལ་ཁོང་ཁོ་སོང་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་ངེས་པས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཅི་དགོས་”ཞེས་འཕལ་མ་ཉིད་དུ་བཀའ་ལན་གནང་སྟེ་ས་མཚམས་བརྒལ་སའི་གནས་དང་

དུས་ནམ་རེད་ཅེས་སྐབས་བབས་ཀི་གནད་དོན་བཀའ་འདྲི་གནང་། དེ་ནས་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་

ངེད་གཉིས་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་ཀི་ཐད་ཀང་བཀའ་བསྡུར་གནང་། 

སྤི་ལོ་ 1952 ལོར་ང་བོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་སྐབས་ངེད་ཚང་གི་གཞིས་ཀར་ས་ཞིང་

བཅོས་བསྒྱུར་གི་བྱ་བ་ལག་བསྟར་བྱེད་ས་སྦོར་ར་ཁུལ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བོད་

སའི་འགྲུལ་བཞུད་ཀི་ཆ་མཐའ་མ་དེ་བསྐྱངས། ཡུམ་ཆེན་གིས་སྦོར་རར་ཉིན་ཤས་རིང་ངལ་

གསོ་བསྐྱོན། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་ཞག་མཐའ་མ་གནང་ས་ནི་[གྲོག་རོང་རྒོད་ཅིང་ཆར་

ཆུ་མོད་ལ་བརླན་གཤེར་ཆེ་བའི་ས་གནས་]ཀི་མང་མང་ཞེས་པའི་གྲོང་སེ་ཆུང་ཆུང་དེ་རེད། དེ་

གར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱུ་ཚད་ཀི་སྙུང་གཞི་ཕོག་སྟབས་ཉིན་གཉིས་ཙམ་བཞུགས་དགོས་

བྱུང་། སྐབས་དེར། སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་མཆོག་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁོང་གི་ཞབས་འབིང་

ཀུན་ལ་སྲིད་དོན་སྐྱབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་འབུལ་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གྲུབ་ཟིན་པའི་སན་

གསེང་འབྱོར། 

མང་མང་ནས་ཨ་ཐར་དང་བོ་ཚེ་གཉིས་ཀིས་ཕིར་ལྷོ་ཁར་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་

ཤིས་དང་ཁོང་གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་བཙན་རྒོལ་བའི་དཔུང་ཁག་ནང་སར་ཡང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་

དུ་འགྲོ་བའི་སྟ་གོན་བྱས། དེ་དུས་བོད་མི་གཞན་ཁི་ཕག་གཅིག་ཙམ་བོས་བྱོལ་གིས་ལྷོ་ཁར་

བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པའི་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་

ཁུངས་ཀིས་གནམ་གྲུ་ནས་གོ་མཚོན་གཞན་སྐོར་ཞིག་གཡུག་འཆར་ཡོད་པ་ཡང་ཨ་བོ་གཉིས་

ཀིས་མཁྱེན་ཡོད།168 བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་

ངེས་པར་དུ་རླུང་འཕིན་བརྒྱུད་ཚུར་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུས་ན་མ་གཏོགས་ཕར་འབུལ་མི་ཐུབ་ཅེས་གསུངས། དེ་ལ་

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་རེ་སྐུལ་གནང་སྟེ་རླུང་འཕིན་ལས་བྱེད་ཀིས་རྒྱང་བསྲིངས་བྱས་པ་སྤི་ཟླ་ 

3 ཚེས་ 28 ཉིན་གི་ནམ་ཕེད་ཡོལ་ཙམ་ལ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་འབྱོར།”ཞེས་གསལ།

168  <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༦༦ ན། “འབེལ་ཡོད་དང་དབུ་ཁིད་

རྣམས་ནས་གོག་འཕིན་འབྱོར་དོན། གལ་སྲིད་༸གོང་ས་མཆོག་ས་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་རྒྱ་གར་ཕོགས་སུ་

ཕེབས་ཀི་ཡོད་ནའང་། ཁྱེད་གཉིས་བོད་ནང་གཏན་འཇགས་སོད་དགོས་པ་ལས་ས་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་ཡོང་མི་

ཆོག་ཅེས་དང་། ད་དུང་བོད་ནང་གནམ་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་འཕར་མ་གཏང་རིས་ཡོད་པས། དེ་ལུགས་ཀིས་

བོད་ནང་རོགས་རམ་དབྱུགས་སའི་ས་ཁུལ་རྣམས་ཁྱེད་གཉིས་ནས་སྔོན་ཚུན་གྲ་སྒིག་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་



ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བོས་བྱོལ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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ཕེབས་པའི་རེས་ནས་ཀང་ལས་འགུལ་རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་། རྒྱ་གར་གི་སོར་མོ་རྣམས་༸གོང་ས་

མཆོག་དང་ཁོང་གི་སྐུ་འཁོར་རྣམས་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ཏུ་འབྱོར་མཚམས་ཕན་པ་ལས་བོད་ས་

གང་དུ་སོང་ཡང་བཙན་རྒོལ་བ་ཚོར་མི་ཕན་པར་མཐོང་སྟེ། ཨ་ཐར་དང་བོ་ཚེ་གཉིས་ལྷོ་ཁར་

ཕིར་མ་ལོག་གོང་སྐུ་ངོ་ཕ་ལྷ་མཆོག་ལ་སར་ཡང་མཇལ་འཕད་ཐེངས་གཅིག་ཞུས་ཏེ། སྔར་

གནམ་གྲུ་ནས་གཡུག་ཐེངས་དང་པོའི་སྐབས་བྱུང་བའི་ཧིན་སོར་འབུམ་གསུམ་(༣༠༠,༠༠༠)

ཡོད་ཁོངས་ནས་ཧིན་སོར་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་བརྒྱད་(༡༨༠,༠༠༠)ཕུལ། སྐུ་ངོ་ཕ་ལྷས་དེའི་

ཐོབ་ཆ་བོད་དངུལ་སྲང་ས་ཡ་བཅུ་དང་འབུམ་བརྒྱད་(༡༠.༨)ཁོང་གཉིས་ལ་གནང་། ཧིན་སོར་

འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་གཉིས་(༡༢༠,༠༠༠)བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པར་དགོས་མཁོ་བྱུང་ན་གཏོང་

དམིགས་སུ་དགོས་སམ་སྟེ་ཉར་ཚགས་གནང་། 

ཕིས་སུ་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་འགས་ཧིན་སོར་དེ་དག་ངས་ཁྱེར་ཚུལ་གི་

དཀྲོག་གཏམ་སེལ་མགོ་བཙུགས་ཀང་། དུས་དེར་ང་རྡོ་རེ་གིང་དུ་ཡོད་པ་ལས་བོད་དུ་བསད་

མེད་ལ། སོར་མོ་དེ་དག་མིག་གིས་ཀང་མ་མཐོང་། སོར་མོ་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་དེ་དག་ཤར་

པ་ཀི་སི་ཐན་ནས་ཁྱེར་ཏེ་གནམ་ཐོག་ནས་བོད་དུ་གཡུགས་པ་ཡིན་པས་ང་དེ་དག་ལ་འབེལ་

བ་གཏན་ནས་མེད། དེའི་རེས་སུ་དཀྲོག་གཏམ་སེལ་མཁན་གི་མི་བཞི་པོ་དེ་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་

འབུད་བཏང་། དེ་ནི་ཁོང་ཚོས་ཉེས་འཛུགས་རྫུན་མ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གིས་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་དམར་

གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་སོ་པ་ཡིན་པའི་སྟབས་ཀིས་རེད། སྐབས་དེར། ཡུལ་ལུང་ཚང་མའི་

སོ་མྱུལ་ཚོས་དཀྲོག་གཏམ་སེལ་ཏེ་དབྱེན་སྦོར་ཤུགས་ཆེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་འགྲུལ་བཞུད་ཀི་མཇུག་གྲུབ་ལ་ཉེ་བའི་མཚམས་སུ་བསྟན་

སྲུང་འཇབ་དམག་སྐོར་ཞིག་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་<<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་

ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>སུ། “ཁོང་ཚོས་རྒྱལ་བསྟན། ཆབ་སྲིད། སྐྱེ་འགྲོའི་རང་དབང་གི་དོན་

དུ་རང་སྲོག་འདོར་ནུས་ཀི་དྲག་པོའི་ངོ་རྒོལ་མུ་མཐུད་ཀིས་བྱེད་པའི་སིང་སྟོབས་ལ་བསྔགས་

བརོད་བྱེད་འོས་པར་མཐོང་ཞིང་། ཁོང་ཚོའི་དཔའ་ངར་དང་། སིང་སྟོབས། ངོས་རང་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱས་པ་བཅས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་བརོད། ་་་ དེ་སྐབས་ཁོང་ཚོས་རང་གི་ཕ་ཁྱིམ་དང་། ཞི་དུལ་

དོན་རྣམས་སྐུ་ངོ་ཕ་ལྷ་མཆོག་ལ་ཞུས་པའི་ལན་གནང་གསལ་”ཞེས་སོགས་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དལ་སྐྱིད་ཀི་འཚོ་བ་སོགས་ཞི་བདེར་སྤོད་པའི་ཁེ་ཕན་ཚང་མ་རྒྱ་མིར་ངོ་རྒོལ་གི་ཆེད་དུ་བོས་

བཏང་ཟིན་པར་བརེན་ཁོ་བོས་ངོ་རྒོལ་ཟིང་འཁྲུག་མ་བྱེད་ཅེས་སོབ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་དུས་ལས་ཡོལ་

ཞིང་། ཁོང་རང་ཚོས་ཀང་མུ་མཐུད་དུ་དམག་འཐབ་བྱ་རྒྱུ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་ཐབས་གཞན་མེད་

པར་མཐོང་”169ཞེས་མཇལ་འཕད་གནང་ས་རྣམས་ཀི་མིང་གསལ་ཁ་མ་བཏོན་པར་གསུངས་

ཡོད། 

ལྷ་ས་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་གཟའ་འཁོར་གཉིས་མིན་ཙམ་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1959 

ཟླ་བ་ 3 ཚེས་ 30 ཉིན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྟོན་འཁོར་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀིས་ཟེ་ལ་(Se La)

ཞེས་འབོད་པའི་ལ་བརྒལ་ནས་ར་དབང་དུ་ཕེབས། ར་དབང་ནི་170སྔར་བྱང་ཤར་མཐའ་ཁུལ་

གི་ས་མཚམས་དང་ཕིས་སུ་ཨ་རུ་ན་ཅལ་དུ་འབོད་པའི་རྒྱ་གར་གི་མངའ་སེའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་

པ་དེ་རེད། དུས་སྐབས་དེ་ནས་བརིས་པའི་ལོ་བདུན་ཡས་མས་ཀི་གོང་ཁོ་བོ་བོས་བྱོལ་དུ་

ཡོང་སྐབས་ས་གནས་དེར་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ར་དབང་

དུ་རྒྱ་གར་ཕི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་དཔོན་རིགས་མེ་ནོན་(P. N. Menon)གིས་༸གོང་ས་མཆོག་

ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུས། མེ་ནོན་ནི་སྔར་ལྷ་སར་རྒྱ་གར་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྤི་ཁྱབ་གནང་

མྱོང་ཞིང་། ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གྲུབ་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་རྒྱ་གར་

གཞུང་དང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བར་དུ་གཞུང་འབེལ་གི་འབེལ་མཐུད་པ་གཙོ་བོར་བསྐོ་བཞག་

གནང་བ་དེ་རེད། མེ་ནོན་གིས་གཞུང་སྲོལ་ལྟར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྲིད་དོན་སྐྱབས་བཅོལ་གི་

གནས་བབ་ཕུལ་ཏེ ཏེ་ཙི་པུར་(Tezpur)ལ་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར། ཞྭ་སབ་པ་དང་བོ་བཟང་

རྒྱལ་མཚན་ངེད་གསུམ་ཡང་ཏེ་ཙི་པུར་དུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ངེད་ཚང་གི་ཁྱིམ་མི་གཞན་

རྣམས་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བར་བཅར། 

ལོ་ངོ་འདི་འདྲའི་མང་པོ་ཞིག་འདས་པའི་རེས་སུ་ཡང་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་རྣམ་

169  <<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༢༧༠ དང་ ༢༧༡ ན་གསལ། 

170  <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༢༨ ན། “སྔ་རབས་སུ་ར་དབང་

གི་ཡུལ་ལ་ཡུལ་མཎྜལ་སང་ཡང་ཟེར་ཞིང་། རེས་སུ་ཨོ་རྒྱན་བཟང་པོས་མོན་པ་རྣམས་ལ་ར་མགྲིན་གི་དབང་

བསྐུར་ས་ཡིན་པས་ན་ཡུལ་དེར་ར་དབང་ཞེས་པའི་མིང་དུ་ཐོགས་པ་རེད་ཟེར།”ཞེས་གསལ་ལ། དེའི་ཤོག་

ངོས་ ༣༢༤ ནས་ ༣༣༠ བར་དུ་ར་དབང་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་འགའ་གསལ་བས་དེར་

གཟིགས། 



ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བོས་བྱོལ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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པ་དེ་ཡིད་ལ་འཆར་སྐབས་ང་སྔར་བཞིན་ཧ་ལས། རྨོངས་དད་ཅན་གི་མི་ཞིག་ཡིན་ན། བསམ་

གཞིག་མི་བྱེད་པར་དེ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་བསམ་ངེས་ཀང་དེ་ལྟ་ནི་ག་ལ་ཡིན། དེ་ནི་མིའི་རོལ་བ་

ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཞབས་བཅར་སྲི་ཞུ་བ་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཕ་ལྷ་དང་བཀའ་

བོན་དུ་མ། སྐུ་བཅར་ནང་མ་རྣམས་དང་ལམ་སྟོན་ཞུ་མཁན། སྐུ་སྲུང་དང་བསྟན་སྲུང་དང་

བངས་དམག་བཅས་ཀི་འབད་བརོན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། ཁོང་ཚོས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་

སྲུང་སྐྱོབ་ཞུ་སད། མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཀིས་རང་རང་གི་ཚེ་སྲོག་དང་ཁྱིམ་མི་སོགས་ཡོད་

ཚད་བོས་བཏང་སྟེ། ཐ་ན་རང་གི་ཁྱིམ་མིར་གེས་ཁའི་བདེ་མོ་ཙམ་ཡང་འཇོག་ལོང་མེད་པར་

གསང་རྒྱ་དམ་པོ་གནང་ཞིང་། ཕིའི་རོགས་རམ་གང་ཡང་མེད་པར་རང་ངོས་ནས་བཀོད་སྒིག་

ཆ་ཚང་གནང་སྟེ་ཕེབས། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་དེ་ལ་རོགས་རམ་ལྟ་ཅི། ༸གོང་

ས་མཆོག་ནོར་གིང་ནས་ཕེབས་ཏེ་ཉིན་ཤས་མ་སོང་བར་དུ་བོས་བྱོལ་མཛད་པའི་གནས་ཚུལ་

ཙམ་ཡང་ཤེས་རོགས་བྱུང་མེད། ང་ལ་མཚོན་ནའང་དེ་མཚུངས་ཡིན། དེས་ན། ༸གོང་ས་

མཆོག་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ་ནི་ང་དང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་གཉིས་ལ་འབེལ་བ་

མེད་པ་ཞིག་ཡིན། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

296



ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ།  མ་སུ་རི་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སོ།
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ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ།

མ་སུ་རི་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སོ།

སྤི་ནོར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་

གར་གི་ས་མཚམས་མ་བརྒལ་གོང་ནས་ཀང་རྒྱལ་སྤིའི་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་ཤུགས་ཆེན་

པོ་སྟེ། ཏེ་ཙི་པུར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་གསར་འགོད་པ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་བསྒུགས་

ནས་བསད་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་འདོད་པ་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཉིད་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཏེ་གནས་

ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྒོ་སྐུར་གི་བག་ཆགས་ལ་རྣམ་རོག་གིས་གསོས་བཏབ་པའི་

བཅོས་སྒྲུང་མང་དུ་བཟོས་ཏེ། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ་ནི་ཁོང་

རང་ཉིད་ཀི་ཐུགས་འདུན་ལྟར་མ་ཡིན་པར་ལོག་སྤོད་ཇག་རྐུན་གིས་རྐུན་འཁྱེར་དང་བཙན་

ཁིད་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་དང་། སྐུ་དྲག་དང་མི་སེར་གི་བདག་པོ་རྣམས་ལ་“མཐོ་རིམ་ལོག་སྤོད་

པ་”ཞེས་མིང་བཏགས་ཏེ་དེ་དག་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བཙན་ཁིད་ཞུས་ཚུལ་གི་བསོན་

འཛུགས་བྱས། ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི་ཡིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་རིས་

མེད་བཏང་བ་དང་བོད་གཞུང་མེད་པར་བཟོས་ཚུལ་དང་། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་གྲ་སྒིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་དུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཚུལ་

འཛམ་གིང་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་བསྒགས།171 

171  བོད་ཀི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བཅུའི་སྐོར་གི་ངག་བརོད་ལོ་རྒྱུས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ནང་འཁོད་པའི་<<ང་

ཕོད་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀི་བྱུང་འཕེལ་>>ཞེས་པ་ང་ཕོད་དབྱངས་ཅན་པདྨའི་ངག་བརོད་ཟིན་ཐོ་ལས། “སྤི་ལོ་ 1959 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

298

 རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བཙན་ཁིད་ཞུས་པ་རེད་ཟེར་བའི་རྒྱ་ནག་གི་ཁུངས་སྐྱེལ་

ནི། རང་དབང་སེར་ལངས་པ་རྣམས་ཀིས་ནོར་གིང་ཕོ་བང་བསྐོར་བའི་སྐབས་དེར་༸གོང་ས་

མཆོག་ནས་ཐན་ཀོན་སན་ལ་བཀའ་ལན་དུ་སྩལ་བའི་ཕག་བིས་དེ་དག་རེད། དེ་ཡང་འགྱུར་

ལོག་དང་གོ་སྐབས་འབྱུང་བར་ཐུགས་རེ་གནང་སྟེ་དུས་ཚོད་ནར་འགང་དང་མི་གསོད་ཁག་

སྦོར་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་སུ་རྒྱ་མིའི་དམག་སྤི་ལ་སྩལ་བའི་གསུང་འཕིན་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་

ནས་ཕི་རོལ་གི་“ལོག་སྤོད་པའི་”གེན་ལངས་ལ་བརེན་ནས་དམག་ཁུལ་ཁང་གི་གཟིགས་མོར་

ཕེབས་མ་ཐུབ་པའི་ཚུལ་དང་། གཟིགས་མོ་དེར་གཟིགས་འདོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཡང་ཆིབས་བསྒྱུར་

གནང་མ་ཐུབ་པ་ལ་ཐུགས་ཕམ་ཆེ་ཚུལ་གསུངས་ཡོད། ཡིག་འབེལ་དེ་དག་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་ལ་ཐུགས་འདོད་མེད་བཞིན་དུ་བཙན་གིས་རྒྱ་

གར་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཚུལ་ཡོངས་བསྒགས་བྱས།

དེ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀི་སྐུ་དྲག་ཚོས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་བཙན་ཁིད་

བྱས་པ་རེད་ཅེས་བདེན་རྫུན་གོ་ལོག་གིས་ལོ་རྒྱུས་རྫུན་བཟོ་བྱས་ཀང་། ངེས་པ་དོན་ལ་ནི་སྤི་

ལོ་ 1951 ལོར་རྒྱ་དམག་ལྷ་སར་དཔུང་འཇུག་བྱས་པའི་དུས་ནས་སྤི་ལོ་ 1959 ལོར་རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མ་བསྐྱངས་པའི་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལག་འབེལ་

གནང་མཁན་གི་ཁོད་ནས་རྒྱ་མིར་བོ་དཀར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེ་ཤོས་གནང་མཁན་ནི་བོད་ཀི་སྐུ་དྲག་

གི་གྲས་རེད། དེ་དག་གི་ཁོད་ནས་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་མིའི་ས་ནས་ཟླ་རེར་དངུལ་སོར་བརྒྱ་ཕག་དུ་

མ་རེ་ག་ཕོགས་སུ་ཐོབ་པའི་མཚན་གཞུང་དུ་འཁོད་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་གི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་མཁན་ངོ་མ་ནི་བོད་རིགས་དཀྱུས་མ་

རྣམས་ཡིན་པ་ལས་སྐུ་དྲག་ཚོ་མ་རེད། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་བ་ 3 ནང་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་

ལོའི་ཟླ་བ་ 3 པའི་ཚེས་ 28 ཉིན་རྒྱལ་སྲིད་སྤི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་ཀྲོའུ་ཨེན་ལའེ་ཡིས་བཀའ་ཤག་མེད་པར་

བཟོས་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཀི་གྲ་སྒིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་

ཁག་གི་འགན་འཁུར་དགོས་པའི་བཀའ་ཕབ་ཅིང་། ང་ཚོའི་པཱ་ལགས་ཀིས་གྲ་སྒིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་

གཞོན་པ་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་བ་གཅིག་ལོགས་གནང་བ་རེད། སྤི་ལོ་ 1964 ལོར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གོ་

གནས་གནས་དབྱུང་བཏང་རེས། པཱ་ལགས་ཁོང་གྲ་སྒིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་ཨུ་ཡོན་གི་ལས་ཚབ་ཏུ་

བསྐོ་གཞག་གནང་བ་རེད།”ཅེས་གསལ་བ་ལྟར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལྷན་ཁང་དེའི་གཙོ་

འཛིན་དུ་བསྐོ་བཞག་ཞུས་པ་ནི་སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་བ་ 3 ཚེས་ 28 ཉིན་ནོ།། 



ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ།  མ་སུ་རི་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སོ།
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མཐའ་སྐོར་དུ་མི་ཁི་ཕག་དུ་མ་འཛོམས་པ་དེ་དག་ནི་ཞིང་པ་དང་། འབོག་པ། ཚོང་པ་སོགས་མི་

དམངས་དཀྱུས་མ་རྣམས་ཡིན་ལ། བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་དྲག་འཐབ་ཏུ་ཞུགས་མཁན་ཡང་

མིང་གནས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་བོད་རིགས་དཀྱུས་མ་རྣམས་རེད། དེ་དག་གིས་བོད་དོན་དུ་འཐབ་

འཛིང་དང་རང་སྲོག་འདོར་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། སྐུ་དྲག་རྣམས་རང་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་སྦས་ཏེ་

བཞུགས་པའམ། ཡང་ན། རྒྱ་མིའི་དམག་སར་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུས་ནས་བཞུགས། དེང་སང་

རྒྱ་མིའི་འོག་ཏུ་སོབ་སྦོང་ཐོབ་པའི་བོད་རིགས་ན་གཞོན་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་ཏེ་ང་ལ་ཐུག་

འཕད་གནང་སྐབས། སྐབས་ལ་ལར་འགའ་ཞིག་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་དེ་འདྲའི་སྟབས་བདེའི་ངང་

བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། ང་ཚོ་བོད་རིགས་རྣམས་གེན་པ་

མ་རེད། ང་ཚོས་ཇི་ལྟར་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་དུ་བཅུག་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར། དེའི་ལན་དུ་ངས་སྐུ་

དྲག་ཚོ་དང་བ་མ་རྣམས་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རོགས། དེའི་ཉེས་འགན་ཡོད་པ་ནི་ཁོང་ཚོ་རེད་ཅེས་

བཤད། 

རྒྱ་མིས་རླུང་འཕིན་ནང་ཉིན་བསྟུད་ནས་ལོག་སྤོད་པས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་

བཙན་ཁིད་ཞུས་ཚུལ་རྫུན་གཏམ་དྲིལ་བསྒགས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུའང་། རྒྱ་གར་གཞུང་

ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཅིའི་ཕིར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དངོས་སུ་འགྲེལ་བརོད་

གནང་དུ་མ་བཅུག །དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ཏེ་ཙི་པུར་དུ་མ་འབྱོར་གོང་ནས་རྒྱ་གར་ཕི་སྲིད་

ལྷན་ཁང་གིས་ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་ལ་གཟབ་ནན་གིས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒགས་ཀི་བསྒགས་ཡིག་བཟོས་ཟིན་ཡོད། གསར་འགོད་བསྒགས་ཡིག་དེ་ནེཧ་རུ་རང་ཉིད་

ཀིས་དངོས་སུ་བིས་པ་ཡིན་མིན་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་བཤད་མི་ཐུབ་ཀང་། ཁོང་གིས་ངོས་ལེན་

བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། བསྒགས་ཡིག་དེ་ཕིར་བསྒགས་མ་གནང་གོང་རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེར་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ཡོད་པར་དོགས་པ་མེད་ཀང་། སྐྱེས་བུ་གསུམ་པ་ཞིག་གི་

མཚན་ཐོག་ནས་བིས་ཏེ་རྒྱ་གར་དཔོན་རིགས་ཀིས་བཀགས་པ་རེད།172 

172  སྤི་ལོ་ 2012 ལོར་དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་དཔར་འགྲེམས་གནང་བའི་<<སྤི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོང་ཁྱེར་མི་ལཱན་དང་། ལ་དྭགས་བཅས་སུ་སྩལ་བའི་

གལ་ཆེའི་བཀའ་སོབ་>>ཏུ། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས། “ང་ཚོ་མ་སུ་རིར་སེབས་ནས་ལྷིང་འཇགས་པའི་རེས་

སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༦ ནང་རྒྱལ་སྤིའི་གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཐུག་པ་དང་། དེའི་གོང་དུ་

གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་ཚོར་མགྲིན་ཚབ་པ་(third person)བརྒྱུད་ནས་གསལ་བསྒགས་བྱས་པ་ལས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཏེ་ཙི་པུར་དུ་སེལ་བའི་གསར་འགོད་བསྒགས་ཡིག་ནང་། བོད་དེ་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་ཀི་

ཐོག་ནས་རག་ཏུ་རང་སྐྱོང་དུ་གནས་པ་དང་། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཙན་དབང་

གིས་འཇོག་ཏུ་བཅུག་པ། གྲོས་མཐུན་ནང་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་ཀང་

དེ་ལ་མིང་རགས་བཀོད་པ་ནས་བཟུང་བོད་ནང་གི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཚུལ། ཁམས་ཁུལ་དུ་འཁྲུག་ཟིང་བྱུང་བའི་རེས་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀི་

དགོན་སེ་མང་པོ་གཏོར་བཤིག་བཏང་ཞིང་བ་གྲྭ་ཅི་མང་བསད་རྨས་དང་བཙོན་འཇུག་བྱས་

ཚུལ་བཅས་དང་། ཡང་ལྷ་སར་བྱུང་བའི་གེན་ལངས་ཟིང་འཁྲུག་དང་འབེལ་ཏེ་བཙན་བྱོལ་དུ་

ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཚུལ་སོགས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་དེ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས། ༸གོང་ས་

མཆོག་“ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་ཏེ་མཐར་བོད་ས་དང་ཞལ་གེས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པ་ནི་ཁོང་

རང་ཉིད་ཀི་ཐུགས་བཞེད་ཡིན་པ་ལས་གཞན་གིས་བཙན་ཤེད་ཀིས་བྱས་པ་མིན་”ཞེས་གསལ་

བར་འཁོད་ཡོད། ཡང་དེའི་ནང་དུ། ལྷ་སར་མི་གསོད་ཁག་སྦོར་གི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་བ་ལ་ཐུགས་

ཕམ་ཆེ་ཚུལ་དང་། གང་ས་ནས་ཐུགས་གསོའི་འཚམ་འཕིན་འབྱོར་བ་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་

དགའ་བསུའི་སྣེ་ལེན་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་གནས་ཚུལ་ཡང་འཁོད་ཡོད། 

སྐབས་དེ་དུས། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་ཚབ་ལྟར་བཀའ་

མོལ་གནང་བ་ལ་ངེད་ཅག་ཁོང་ཁོ་ལངས་ཀང་། ད་ལྟ་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་འདས་པའི་རེས་སུ་

ཏེ་ཙི་པུར་གི་གསར་འགོད་བསྒགས་ཡིག་དེ་སར་ཡང་ཀོག་སྐབས། དེ་ནི་ཚུལ་དང་མཐུན་

ཞིང་འཛེམ་ཟོན་གི་རང་བཞིན་ལན་པའི་བསྒགས་ཡིག་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། སྐུ་

ཞབས་ནེཧ་རུའི་ཕོགས་ནས་རྒྱ་མི་ལ་འབེལ་ཐག་གཅོད་མི་འདོད་ཅིང་ཕོག་ཐུག་ཀང་འབྱིན་མི་

འདོད། རྒྱ་མིའི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་སྐྱབས་བཅོལ་ཕུལ་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་

ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱས་པའི་གནད་དོན་དུ་བལྟས་ཏེ། སྤི་ལོ་ 1954 ལོོར་བཞག་པའི་ར་འཛིན་

གྲོས་དོན་ལྔའི་ནང་གསལ་བའི་ཕན་ཚུན་ཞི་བདེ་མཉམ་གནས་བྱེད་པ་ཞེས་པའི་ར་དོན་བརྡལ་

བཤིག་ཏུ་བཏང་ཚུལ་བཤད་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་མགོ་བཙུགས། དེ་ལྟར་ནེཧ་

ངོས་ནས་ཁོང་ཚོར་ཐུག་མེད།”ཅེས་བཀའ་སྩལ་ལ། སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་བ་ 6 ཚེས་ 20 ཉིན་གཞི་ནས་གསར་

འགོད་པ་རྣམས་ལ་དངོས་སུ་བཀའ་མོལ་གནང་ཚུལ་<<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་>>དང་<<སྲིད་དོན་རྒྱལ་

རབས་>>སོགས་སུ་ཡང་གསལ་ལོ།།



ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ།  མ་སུ་རི་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སོ།
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རུ་ཡིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱ་ནག་བར་གི་མི་མཐུན་པ་རྣམས་བསལ་ཏེ་ཞི་འཇགས་ཀི་

རྣམ་པ་ཞིག་འབྱུང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་མུ་མཐུད་བཅངས་ཏེ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་ཚུལ་ངོ་

མ་གསལ་རོགས་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཀིས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་

འདོད་མ་གནང་།173 ད་ལྟ་ཕིར་བལྟས་ཤིག་བྱས་ན། ཏེ་ཙི་པུར་གི་གསར་འགོད་བསྒགས་ཡིག་

དེ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཕི་འབེལ་སྐྱོང་སྟངས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་རེད། ནེཧ་རུ་ཡིས་དེ་ལྟར་རྒྱ་

ནག་དང་ལྷན་དུ་འགྲིག་འཇགས་ཡོང་བའི་ཐུགས་རེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་།  

དེ་ལྟ་ན་ཡང་། ཕོགས་གཞན་ནས་རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ནས་སྐུ་ན་གཞོན་ཞིང་ཡིད་

འགུག་གི་ནུས་པ་རང་ཆས་སུ་མངའ་བའི་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་དོ་ཁུར་

རྒྱ་ཆེར་ཞུས་པ་དང་ཀུན་གིས་མཇལ་འདོད་གནང་བ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཐུགས་འཚབ་

གནང་། དེ་ལ་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་གསུང་ཅི་ཞིག་སྩལ་ཡོང་

སམ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གསར་འཛུགས་བསྐྱང་རྒྱུའི་ཐུགས་

འདུན་དང་འཛམ་གིང་རྒྱལ་སྤིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བཙལ་ཏེ་བོད་ཀི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་

རོད་ལེན་གནང་འཆར་ཡོད་ཚུལ་གསུང་མི་ཡོང་ངམ་སམ་སྟེ་ཐུགས་འཚབ་བསྟུད་མར་གནང་། 

སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ཡིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གུས་བརི་ཆེ་མཐོང་འོས་པའི་སྐུ་མགྲོན་ཡིན་

ཞེས་འགྲེལ་བརོད་གནང་ན་ཡང་། ཆེ་མཐོང་ཅན་གི་སྐུ་མགྲོན་དེ་ཉིད་སྲིད་དོན་སྐྱབས་བཅོལ་

བའི་ངོ་བོར་མ་བཞག་པར་སྤི་ཚོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་ཡུལ་བྱོལ་བའི་ངོ་བོར་འཇོག་

རྒྱུའི་དགོངས་ཚུལ་བཅངས།

དེའི་རེས་སུ་སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ཡིས་༸གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མངོན་ཆུང་

173  མ་སུ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་ཡང་། <<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་>>ལས་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས། “[ནེཧ་རུ་ཡིས་]བོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་སད་རྒྱ་གར་གཞུང་ད་དུང་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་འགལ་ཟླར་ལངས་མི་

ཐུབ་པ་དང། ད་ནི། གང་མགོགས་ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་མིན་ཐད་ཀི་འཆར་གཞི་མ་བཏིང་བར་རེ་ཞིག་ངལ་གསོ་

བརྒྱབས་ན་ལེགས་ཤིང། འདིའི་ཐོག་གོ་བསྡུར་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས་གཞན་ཞིག་ཡོང་ངེས་ཡིན་ཞེས་བཀའ་

མོལ་གནང་བ་གོ་མ་ཐག །གཞི་ནས་ངོས་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་ཀི་མ་འོངས་པའི་གནད་དོན་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་

ཏུ་གྱུར་མིན་ཤེས་རོགས་བྱུང། དེ་ནི་ངོས་ཀི་སེམས་སུ་ཤར་བ་ལས་ཀང་ཆེས་ངེས་གཏན་མེད་པར་གྱུར་པའི་

གནས་སྟངས་དེ་རེད། ངེད་ཅག་གི་མཇལ་འཕད་དེ་ཅུང་ཟད་མཛའ་མཐུན་གི་ངང་ནས་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་

ཁོང་ཕེབས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ངོས་རང་ལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་བོ་ཕམ་བྱུང།”ཞེས་བཀའ་སྩལ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

302

གིས་བཞུགས་སུ་བཅུག་སྟེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དོ་སྣང་མི་འབྱུང་བར་བྱེད་དགོས་

པའི་དགོངས་ཚུལ་འཁོར།174 དེའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མ་སུ་རི་

ནས་གཞན་ལ་ས་རྒྱུས་མེད་ཅིང་རྒྱལ་སྤིའི་གསར་ལམ་ཁག་གིས་སོབ་དཀའ་བའི་ས་ཁུག་ཅིག་

ཏུ་གནས་སོ་གནང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་རེད། ངའི་ཐོག་མའི་རེ་བ་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྔར་

རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་བཞུགས་མྱོང་ཞིང་སྐབས་དེར་བོད་རིགས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་

ཅི་མང་བསད་ཡོད་པའི་ས་གནས་རྡོ་རེ་གིང་དུ་བཞུགས་ཐུབ་ན་སམ་པ་དེ་ཡིན། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་

མ་བྱུང་ཚེ། གོ་བ་ཧ་ཏིའི་(Gowahatti)ཉེ་འཁིས་སུ་ཡོད་པའི་ཨ་སམ་མངའ་སེའི་རྒྱལ་ས་ཤི་

ལོང་(Shilong)དུ་བཞུགས་ན་ཡང་མི་ཆོག་པ་མེད་སམ། ཨ་རི་བ་རྣམས་ཀིས་ནི་རྒྱ་གར་མིན་

པའི་ས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་ཚེ། ཐའི་ལན་ཌི་(Thailand)དང་སུད་སི་(Switzer-

land)གང་རུང་དུ་བཞུགས་ན་ལེགས་པའི་དགོངས་འཆར་གནང་སྟེ་དེའི་འགྲོ་གྲོན་ཡང་ཁོང་

ཚོས་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་གསུངས། འོན་ཀང་། ངའི་སེམས་སུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དང་ས་

ཁད་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བའི་རྒྱ་གར་གི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་བཞུགས་དགོས་པའི་སེམས་ཚོར་དྲག་པོ་

བྱུང་། གནས་བབ་ཅི་ཙམ་ཞན་ན་ཡང་རང་ས་བརྒལ་མ་ཐག་པའི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་བཞུགས་

ན་སམ་པ་ནི་ངའི་རེ་བ་རེད། ས་གནས་གཞན་དུ་བཞུགས་ན་ཕིའི་མཐུན་རྐྱེན་གི་ཆ་ནས་

བཟང་སྲིད་ཀང་། རང་ཡུལ་བོད་དང་ཁ་ཐག་ཉེ་ས་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་ན་ཤུལ་ལུས་སེར་སྐྱ་མི་

དམངས་རྣམས་ཉེ་འཁིས་སུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་ཚོར་འབྱུང་བས་སེམས་ཁམས་ཀི་ཆ་ནས་

ཐུགས་བག་ལྷོད་པོ་ཡོང་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བར་སམ། དེར་མ་ཟད། བཟང་སྤོད་ཁེལ་ཡོད་

ཀི་མཛད་པའི་ཐད་ནས་གེང་ན་ཡང་། སྐྱབས་བཅོལ་བ་སྟོང་ཕག་དུ་མས་ཁོང་གི་སྐུ་འཁིས་སུ་

འཚོ་གནས་ཐུབ་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པའི་རེ་བ་ཆེན་པོས་རྒྱུ་དངོས་ལོངས་སྤོད་སོགས་ཡོད་ཚད་

བོས་བཏང་སྟེ་འབྲུག་དང་། འབས་ལོངས། ཨ་སམ་བཅས་ཀི་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་གཅིག་

རེས་གཉིས་མཐུད་ཀིས་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་བཞིན་ཡོད་པས། རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་ཏེ་རང་གི་མི་

དམངས་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་འགན་བཟློག་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད།  

174  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་རང་རྣམ་<<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་>>ལས། “རྒྱ་གར་གཞུང་གིས། ད་ནི་བོད་

མི་རྣམས་འཛམ་གིང་ཕི་མིའི་མིག་ལམ་ནས་ཡལ་བར་འགྱུར་བའི་རེ་བ་བཅངས་ཏེ། ངེད་ཅག་གཞན་ལ་འབེལ་

མཐུད་དཀའ་བའི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་སྦ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པའི་དོགས་པ་སྐྱེ་མགོ་ཚུགས།”ཞེས་གསུངས།



ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ།  མ་སུ་རི་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སོ།
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 [གང་ལྟར། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་མ་འབྱོར་གོང་] ངས་སྲིད་བོན་ནེཧ་

རུ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་བའི་བཞུགས་གནས་བཀོད་སྒིག་གནང་

ཕོགས་ཐད་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པར་སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ཡིས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་ངོགས་སུ་ཡོད་པའི་

ས་གནས་མ་སུ་རིར་བཞུགས་ན་ལེགས་པའི་དགོངས་འཆར་གནང་། དེ་ནི་ལི་ལི་ནས་མེ་ལེ་

ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་དང་། བོད་དང་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་ནས་མེ་ལེ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པའི་བོད་

ཀི་ལྷོ་ཕོགས་སུ་འཁེལ་ཡོད། ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་གིས་བཤད་ན། མ་སུ་རིར་བཞུགས་ཚེ་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འབེལ་ལམ་ཞུ་དཀའ་ན་ཡང་། སྐབས་

དང་དུས་སུ་ལི་ལི་ནས་རྒྱ་གར་གི་དཔོན་རིགས་ཚོ་མཇལ་འཕད་ཞུ་བར་བཅར་དགོས་བྱུང་ན་

བར་ཐག་དེ་ཙམ་མི་རིང་། 

༸གོང་ས་མཆོག་ཏེ་ཙི་པུར་ནས་མེ་འཁོར་ནང་བཞུགས་ཏེ་མ་སུ་རིར་ཆིབས་

བསྒྱུར་བསྐྱངས་པར་ཕེབས་ལམ་དུ་ཉིན་ཤས་འགོར། མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་རྣམས་སུ་རྒྱ་

གར་གི་ཡུལ་མི་ཕོན་ཆེན་ཉེ་འཁིས་སུ་འཛོམས་ཏེ་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་ཞུས། མ་སུ་རིར་

ཕེབས་འབྱོར་གྲུབ་མཚམས་ཁང་བཟོ་མཛེས་ཤིང་སྐྱིད་ཉམས་དོད་པའི་བྷིར་ལ་སྤོ་ཁང་(Birla 

House)ཞེས་པ་བཞུགས་གནས་སུ་བཀོད་སྒིག་ཞུས། སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་བ་ 4 ཚེས་ 24 ཉིན་

སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་མཆོག་ཆེས་ཐོག་མའི་མཇལ་འཕད་དུ་ཕེབས། 

མ་སུ་རིར་ཡང་། ༸གོང་ས་མཆོག་སྔར་བཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་

གསར་འགོད་པར་མཇལ་འཕད་གནང་མ་ཐུབ་པར་བཞུགས། ངེད་ཅག་གིས་ཐོག་མར་རྒྱ་

གར་གཞུང་གི་ཐུགས་འདུན་ལ་མོས་མཐུན་ཞུས་ན་ཡང་གཟའ་འཁོར་རེ་རེ་འདས་རིམ་བཞིན་

བོད་མི་སྟོང་ཕག་དུ་མ་རེ་ལག་སྟོང་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབྱོར་ཏེ། ཕ་ཡུལ་དུ་རྒྱ་མིས་དྲག་

གནོན་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཕིར་བསྒགས་བྱེད་དགོས་ཞེས་ངེད་ཅག་ལ་སྐུལ་

མ་གནང་། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་འཇིག་ལ་ཉེ་བའི་མཚམས་སུ་གར་བ་ལ་བོད་མི་སྐྱབས་

བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་དངངས་འཚབ་བཅོས་མིན་དུ་སྐྱེས་ཤིང་བདེན་པའི་གནས་ལུགས་ཕིར་

སྒོག་གནང་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་བཟློག་མེད་དུ་འཁོར། དེར་བརེན། ངེད་ཅག་སྔར་བཞིན་

ཁུ་སིམ་མེར་གནས་ཐབས་མ་བྱུང་། མཐར་སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ལ་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་ཤིང་ཁོང་

གིས་རྣམ་འགྱུར་ཅི་སྟོན་ལ་ཡང་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མ་ཞུས་པར་སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་བ་ 6 ཚེས་ 20 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཉིན་མ་སུ་རིའི་བྷིར་ལ་སྤོ་ཁང་གི་སོ་མཆོར་འོག་རྒྱལ་སྤིའི་གསར་ལམ་ཁག་གི་གསར་འགོད་

པ་རྣམས་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས།

གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ནི་བོད་གཞུང་ལ་མཚོན་ན་སྔར་གནང་མ་མྱོང་བའི་

ལས་དོན་གསར་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརེན། ངེད་ཅག་གིས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱན་དྷི་ཡི་དྲུང་

ཡིག་གནང་མྱོང་མཁན་པུ་རུ་ཤོ་ཏམ་ཏི་ཀམ་དྷ་སི་(Purushottam Trikamdas)དང་། སྐུ་

ཞབས་སེན་(D. K. Sen)རྣམ་གཉིས་175ཁིམས་དོན་ལམ་སྟོན་པར་གདན་ཞུས་ཀིས་ང་ཚོས་

གང་བཤད་འདོད་པ་རྣམས་གཞིར་བཞག་སྟེ་དབྱིན་སྐད་ཐོག་གསར་འགོད་བསྒགས་ཡིག་

བཟོས། མ་སུ་རིའི་གསར་འགོད་བསྒགས་གཏམ་དེ་ཉིད་འཛམ་གིང་གི་ཡུལ་ཕོགས་གང་ས་

ནས་ཕེབས་པའི་གསར་འགོད་པ་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་ཤག་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་

པ། གཞན་ཡང་བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་མཐོ་གྲས་རྣམས་གདན་འཛོམས་པའི་སར། རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེའི་ཉེ་འཁིས་ནས་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་གཞོན་གྲས་ཤིག་གིས་ལགས་ཀོག་ཞུས། 

ང་དེའི་གོང་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ཕི་འབེལ་བཀའ་བོན་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོད་པས་

གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཀི་མཇུག་ཐོགས་སུ་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བ་བྱུང་ན་དེ་ལ་ལན་

འདེབས་ཀི་འགན་ལེན་དགོས་པའི་གྲས་ཡིན། 

སྤི་ཟླ་ 6 ཚེས་ 20 ཉིན་གི་གསར་འགོད་བསྒགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

ལོག་སྤོད་ངོ་རྒོལ་ཤོག་ཁག་གིས་བཙན་ཁིད་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བའི་རྒྱ་ནག་གི་དྲིལ་བསྒགས་

ལ་ཐེར་འདོན་ཚ་ནན་གནང་ཞིང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོ་པ་ཅག་གི་འདོད་པ་ལྟར་བཟོས་པའི་གྲོས་

མཐུན་གི་ར་དོན་རྣམས་བརྡལ་བཤིག་བཏང་ཟིན་པས་བོད་གཞུང་ཡང་སད་ཕིན་གྲོས་མཐུན་

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གི་ར་དོན་ལ་མི་གནས་པ་དང་། བོད་དེ་ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་

མ་གྱུར་པའི་རང་དབང་རང་བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ། མེ་མདའི་རེ་གྲིས་བསིགས་ཏེ་

བོད་གཞུང་ལ་དབང་མེད་དུ་གྲོས་མཐུན་ལ་མིང་རགས་འགོད་དུ་བཅུག་ཚུལ་བཅས་གསལ་

བསྒགས་བསྐྱངས། གཞན་ཡང་། རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀིས་བཙན་དབང་གིས་སྲིད་

175  ཁིམས་དོན་ལམ་སྟོན་པ་དེ་གཉིས་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་དོན་མཆོག་གིས་སྤི་ལོ་ 1957 ལོ་ནས་ཞལ་ཚོར་བར་

མ་ཟད། ཁོང་གཉིས་ཀིས་རྒྱལ་དོན་མཆོག་གི་ཁིམས་དོན་ལམ་སྟོན་པ་ཡང་གནང་ཡོད་ཚུལ་སོགས་བསྒྱུར་

གཞིའི་མཆན་བུར་གསལ།



ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ།  མ་སུ་རི་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སོ།
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ཚབ་རྣམ་གཉིས་ལ་དགོངས་པ་ཞུ་རུ་འཇུག་དགོས་པ་དང་། དགོངས་པ་མ་ཞུས་ཚེ་ཞིབ་དཔོད་

མེད་པར་སྲོག་ཐོག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་དེ། རང་གིས་བཟོས་པའི་གྲོས་མཐུན་དེ་ཉིད་

ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་འདུན་མེད་པར་དེ་དང་འགལ་བར་བྱས་ཡོད་ཚུལ་ཡང་ཡོངས་

བསྒགས་གནང་། དེར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གིས་ཡ་ང་སིང་རེ་མེད་པར་མནར་གཅོད་དང་འཕོག་

བཅོམ་སོགས་བྱས་ཏེ་བོད་དུ་འཇིགས་སྐྲག་གི་དུས་ངན་བསངས་པའི་སྐྱོན་བརོད་གནང་ཞིང་། 

ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི་ཡིས་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་དང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ལ་བོད་ནས་རྒྱ་དམག་

གང་མང་ཕིར་འཐེན་བྱས་ཏེ་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་དཔལ་འབྱོར་གི་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་སུ་

གཏོང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་སྤི་ལོ་ 1956 ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་

ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཅི་བྱུང་རྣམས་བསྐྱར་དུ་འགྲེལ་བཤད་གནང་། དེ་

བཞིན་དུ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་ནས་སྲིད་ཀི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་བསྒྱུར་བཅོས་དང་། 

ཆོས་སེར་གཉིས་ཀི་ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་གིས་མཚོན་པའི་བོད་ཀི་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་

ལ་ལེགས་བཅོས་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་བཞེད་ཡོད་ཚུལ་སར་ཡང་ནན་བརོད་ཀིས་རྒྱ་མིས་ཆེད་

དུ་བཀག་འགོག་བྱས་ཏེ་ཕག་བསྟར་གནང་དུ་མ་བཅུག་པའི་སྐྱོན་བརོད་ཀང་གནང་། དེ་ནས་

འཛམ་གིང་རྒྱལ་སྤིའི་ཚོགས་སེ་རྣམས་ཀིས་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་སོ་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་མིའི་

ཉེས་པ་བརོད་པ་རྣམས་དོན་དངོས་ཡིན་མིན་དང་། བོད་ནང་འབྱུང་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ལ་

བརད་ཞིབ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་༸གོང་ས་ཡིད་བཞིན་

ནོར་བུ་མཆོག་ནས་ངེད་ཅག་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ལ་སང་སེམས་དང་འཁོན་འཛིན་

བྱེད་ཀིན་མེད་པའང་ཡོངས་བསྒགས་གནང་། 

གསར་འགོད་བསྒགས་གཏམ་དེ་ཉིད་གསལ་བསྒགས་གནང་བའི་རེས་ཐོགས་སུ་དྲི་

བ་དྲིས་ལན་བསྐྱངས་པར་དྲི་བ་ཞིག་གི་བཀའ་ལན་དུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས། “ང་དང༌ངའི་གཞུང་

གང་དུ་ཡོད་ན། དེ་ལ་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་བོད་གཞུང་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན།”176 ཞེས་

176  བཀའ་ལན་འདིའི་ཐད་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་ནི། སྤི་ལོ་ 2012 ཟླ་ 6 ཚེས་ 28 ཉིན་ལ་དྭགས་དང་སྤི་ལོ་ 

2012 ཟླ་ 8 ཚེས་ 3 ཉིན་ཨི་ཊ་ལིར་ལ་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སོབ་ཕོགས་བསྒིགས་ལས། 

“སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་བ་ 6 ཚེས་ 20 ཉིན། མ་སུ་རིར་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དང་པོ་དེ་ཚོགས་པ་རེད། དེའི་

གོང་ལ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་མི་གསུམ་པ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་བྱས་

པ་ལས་ངོས་ནས་ཐད་ཀར་ཐུག་འཕད་བྱས་མེད། ཐད་ཀར་ཐུག་འཕད་བྱས་པ་དེ་ཉིན་དང་པོ་ཡིན། སྐབས་དེར་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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བཀའ་སྩལ། དེ་ལྟར་གཞུང་འབེལ་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་གི་སྤོས་པ་དོར་ཅིང་མངོན་གསལ་དོད་པོ་

མིན་པའི་སོ་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པའི་ཁར། བོད་ཀི་མངོན་

འདོད་ཀང་འཛམ་གིང་ཁྱོན་ལ་ཡོངས་བསྒགས་མཛད། དེར་མ་ཟད། རྒྱ་མིས་རྫུན་བསྒིགས་

བྱས་པའི་དྲིལ་བསྒགས་ལ་ཐེར་འདོན་ཡང་འབས་བུ་དང་ལན་པ་གནང་། དེ་ནས་སྐུ་ཞབས་

སེན་མཆོག་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ཡིད་ཆེས་བོ་འགེལ་ཆོག་པའི་སོབ་སྟོན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ཅིང་། དེའི་རེས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་<<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>ཞེས་པའི་

ཕག་དེབ་དང་པོ་དེ་ཉིད་ལགས་རོམ་གནང་བར་སྲི་ཞུ་ཡང་བསྒྲུབས། ཁོང་ནི་དབྱིན་སྐད་ལ་བྱང་

ཆུབ་པ་ཞིག་རེད། 

སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་ངེད་ཅག་ལ་ཡོངས་བསྒགས་ཀི་གཏམ་བཤད་མ་སེལ་ཞེས་གོ་

བསྐོན་གནང་ཡོད་ཀང་ངེད་ཅག་གིས་མ་ཉན་པར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས་པའི་

རྐྱེན་གིས་ཁོང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ངེད་གཉིས་ཀའི་སྟེང་སྐུ་རླུང་བཞེངས་ཤིང་། ང་དང་ངའི་

ལས་རོགས་ཞྭ་སབ་པ་དང་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ངེད་གསུམ་རོག་དྲ་བཟོ་མཁན་དུ་ངོས་

འཛིན་གནང་། རྒྱ་མི་ཡང་ཁོང་ཁོས་འབར་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཡོངས་བསྒགས་ཀིས་སྐྱོན་

བརོད་དང་བསོན་འཛུགས་བྱེད་མགོ་བཙུགས། ང་ཚོས་རང་གི་ལྟ་ཚུལ་ཅི་ཡིན་འཛམ་གིང་སྟེང་

ཁྱབ་བསྒགས་གནང་བ་ལ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀིས་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དྲག་པོ་བསྟན་

ཀང་། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལ་མཚོན་ན། གསལ་བསྒགས་དེར་དགེ་མཚན་ཅི་ཆེ་གསལ་པོ་

རེད། དུས་དེར་༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་འདི་པ་རྒྱལ་མཆོག་ན་རིམ་གི་གྲས་ནས་མཐོང་

ཐོས་དྲན་རེག་གང་གི་ཆ་ནས་ཀང་དམངས་ཁོད་དུ་མཚན་གི་སན་པ་རྒྱས་ཤོས་དང་འབེལ་

ལམ་ཞུ་བདེ་ཤོས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་ཡོད་ལ། ཁོང་གི་ཞབས་རེས་སུ་བསེགས་

པའི་བོད་རིགས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཅི་མང་རྒྱ་གར་དུ་བར་མཚམས་མེད་པར་འབྱོར་རིམ་བཞིན་

ཚང་མར་མཇལ་ཁ་དངོས་སུ་སྩལ། 

གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས། བོད་གཞུང་གང་དུ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་བྱུང་བར། ངོས་ཀིས། ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་ཏཱ་

ལའི་བ་མའི་བཀའ་ཤག །བཀའ་བོན་བཅས་གང་དུ་ཡོད་པ་དེར་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་བོད་གཞུང་ཡོད་པར་ངོས་

འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན། ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཉིན་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལི་ལི་ནས་དབུས་

རྒྱལ་སྲུང་ལས་ཁུངས་(Defence Ministry)ཀི་ལས་བྱེད་ཅིག་གིས་ཆེད་མངགས་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒགས་ཤིག་སེལ་ཏེ་བོད་གཞུང་ཞེས་པ་མེད་ཅེས་བཤད་ཡོད།”ཅེས་བཀའ་སྩལ།



ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ།  མ་སུ་རི་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སོ།
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སྐབས་དེའི་དོན་དག་གཞན་ཞིག་ནི། ཕི་ཕོགས་ནས་ང་ཚོར་རོགས་སྐྱོར་གནང་འདོད་

ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བཞིན་པ་དེ་རེད། དེ་ལ་དམག་སྤི་ཆེན་མོ་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཡོད་ཚུལ་དང་། དམར་ཤོག་ཏང་གིས་བོད་དུ་བཙན་

གནོན་མནར་གཅོད་བཏང་བར་སྐྱོན་བརོད། གོ་མིན་ཏང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་ཆ་ཕིར་ལོན་

སྐབས་བོད་ཀི་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀི་བདག་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ངེས་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་

ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་སེལ་ཅིང་། དེ་ནས་ཕག་རོགས་གནང་འདོད་ཡོད་ཚུལ་གི་ཕག་

བིས་ཤིག་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ། འོན་ཀང་། ངེད་ཅག་གིས་དེ་ལ་བཀའ་ལན་གང་ཡང་མ་

ཕུལ། ཅང་ཅེ་ཧི་སྐུ་སེར་གིས་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་ལ་སྐྱོན་ཆ་དེ་ཙམ་མེད་ཀང་། གནད་

དོན་ངོ་མ་ནི་གོ་མིན་ཏང་གཞུང་ཕོགས་ནས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ཏེ་གོ་མིན་ཏང་ཕིར་རྒྱ་ནག་

སྐམ་ས་ཆེན་པོར་བསྐྱར་ལོག་བྱ་ཆེད་བོད་པས་འཐབ་རོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཀི་

བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ལས་འགུལ་ལ་ཐའི་ཝན་གིས་རོགས་རམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་གི་

རྫུན་གཏམ་མུ་མཐུད་ནས་སེལ་བ་དེ་རེད། དེ་དང་དུས་མཚུངས་པར་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་

ནས་དམར་ཤོག་གིས་ཀང་ཐའི་ཝན་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་དགོས་ཚུལ་བསྟུད་མར་གེང་བཞིན་

པའི་ཁར། ཐའི་ཝན་གི་དྲིལ་བསྒགས་རྫུན་མ་དེ་ཉིད་བེད་སྤད་ནས་གོ་མིན་ཏང་གིས་བོད་ཀི་

བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ལ་རྒྱབ་རོགས་དང་སྣེ་ཁིད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། ངས་འདོད་པ་ནི་རྒྱ་དམར་ནག་གང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་གིས་ཀང་མ་སྦགས་པའི་བོད་

མི་རང་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་གསལ་ཐིང་ངེ་བ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། གོ་མིན་ཏང་གི་དྲིལ་བསྒགས་

ལ་འགྱུར་བ་གསལ་པོ་ཞིག་མ་སོང་གི་བར་དུ་ཁོ་པ་ཅག་གི་རོགས་རམ་ལེན་མི་རུང་བ་དེ་ཡིན། 

 ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྤི་ཚེས་ 20 ཉིན་མ་སུ་རིར་འཛམ་གིང་

རྒྱལ་སྤིའི་ཚོགས་སེ་ཁག་གིས་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་སོ་ནས་བོད་ནང་འབྱུང་བཞིན་པའི་གནད་

དོན་ལ་བརད་ཞིབ་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་། དེ་ལ་འཛམ་གིང་གི་ཁིམས་དོན་མཁས་

པ་སན་གྲགས་ཅན་དག་གིས་གྲུབ་ཅིང་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་འཇི་ནི་ཝ་(Geneva)རུ་རེན་གཞི་

བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་དོན་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོགས་(International Commission 

of Jurists)177ནས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་སྟེ་པུ་རུ་ཤོ་ཏམ་ཏི་ཀམ་དྷ་སི་ཡིས་སྣེ་ཁིད་པའི་

177  རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་དོན་མཁས་པའི་ཚོགས་པ་དེ་ནི་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པའི་ཁིམས་དོན་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཟུར་འཛུགས་གནང་།178 ཚོགས་ཆུང་དེས་བཏོན་པའི་ཉམས་ཞིབ་གྲུབ་དོན་གི་

སན་ཐོའི་ནང་། རྒྱ་ནག་གིས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གི་ར་དོན་ཁག་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་

རྒྱབ་འགལ་བརྡལ་བཤིག་བཏང་བ་དེས་ར་དོན་དེར་གནས་དགོས་པའི་བོད་ཀི་འགན་འཁུར་

ཡང་མེད་པར་བྱས་ཡོད་གསུངས་ཤིང་། ཆོས་ལུགས་སེ་ཁག་གི་ཐོབ་དབང་སྲུང་བའི་ཁིམས་

ལུགས་གཞིར་བཞག་གིས་བརགས་ཏེ། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་མིའི་ཆོས་ལུགས་ཉམས་ལེན་ལ་

བཀག་སོམ་དང་བོད་ཀི་བ་གྲྭ་རྣམས་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་དམར་གསོད་བཏང་བ་དེ་བོད་མི་རིགས་ར་མེད་

དུ་གཏོང་བའི་བྱ་སྤོད་དུ་ངོས་འཛིན་ར་སྤོད་གནང་།179 གཞན་ཡང་ཁིམས་དོན་མཁས་པ་དེ་དག་

ནས་རྒྱ་ནག་གིས་མནར་གཅོད་དྲག་པོའི་སོ་ནས་བོད་མི་དཀྱུས་མ་རྣམས་དམར་གསོད་བཏང་

བ་སོགས་བོད་མི་རིགས་ཀི་གཞི་རའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་ལ་འགལ་ཚབས་ཆེན་པོ་བྱས་

པའི་སྐྱོན་བརོད་ཀང་དྲག་པོ་གནང་། དེ་ལྟར་སན་ཐོའི་ནང་གསལ་ཞིང་ཞིབ་ཆ་ལན་ལ། གལ་

གནད་ཆེ་བའི་གནས་ལུགས་མང་དུ་བཀོད་ནས་དེ་དག་གི་མཐའ་སོམ་དུ། བོད་ནང་མུ་མཐུད་

དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་འགྲེལ་བརོད་གནང་།

ངེད་ཅག་གིས་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་དོན་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བཏོན་པའི་སན་ཐོ་

དེ་ཉིད་ཁུངས་སྐྱེལ་བདེན་དཔང་དུ་བྱས་ནས་འཛམ་གིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་སན་ཞུ་

རིམ་པར་ཕུལ་ཏེ། རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་དབང་གིས་བོད་ས་བདག་བཟུང་བྱས་པར་སྐྱོན་བརོད་

དང་། བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར་མ་མྱོང་བ་ནན་བཤད། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་མི་རིགས་

མཁས་པ་སྟོང་ཕག་སུམ་ཅུ་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷན་ཚོགས་སན་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད།

178  ཚོགས་པ་དེ་སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་ 11 ནང་མ་སུ་རིར་ཚོགས་ཏེ། ཞིབ་འཇུག་དང་གཏན་འབེབས་སོགས་

མདོར་ན། རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྟོན་འཁོར་གིས་བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་དེ་ཉིད་ཁིམས་ཐོག་ནས་སྔར་ལས་

ཀང་རྒྱལ་སྤི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་མཛད་པ་ཆེན་པོ་བསྐྱངས།

179  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་<<ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༢༩༤ ན། “རྒྱལ་

སྤིའི་ཁིམས་དོན་མཁས་པའི་ཚོགས་པ་ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་མང་པོ་བསྡུ་གསོག་བྱས་པའི་དོན་འབས་སུ། མིའམ། 

རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་ནས་མི་རིགས་ར་མེད་ཅེས་པའི་ཁིམས་འགལ་སྡུག་ཤོས་ཤིག་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་

འདུག །མི་རིགས་ར་མེད་ཅེས་པ་ནི། རྒྱལ་ཁབ་བམ། མི་རིགས། ཆོས་ལུགས་གང་རུང་གི་ཚོགས་པ་ཡོངས་

རོགས་སམ། ཆ་ཤས་ཤིག་ར་བསྟོར་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་དོན་ལ་ཟེར། རྒྱ་མིས་བོད་ནང་སངས་རྒྱས་ཀི་རེས་

འཇུག་པ་ཚོ་ར་མེད་བཟོ་ཐབས་བྱས་ངེས་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཚོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་གཙང་ཆོད་བྱུང་འདུག་”ཅེས་

གསལ།



ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ།  མ་སུ་རི་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སོ།
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ཀི་གཞི་རའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བའི་སྐྱོན་བརོད་བཅས་བྱས། དེ་ནས་ཨ་

རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཁིམས་རོད་པ་ཨེར་ནེ་སི་ཁི་གི་རོ་སི་(Ernest Gross)ཞེས་

པ་ང་ལ་ངོ་སྤོད་གནང་ཞིང་ལས་ག་སྤད་དེ་བོད་ཀི་གནད་དོན་སེལ་བའི་རོགས་རམ་གནང་དུ་

བཅུག །སྤི་ལོ་ 1959 ལོའི་སྟོན་ཁར་ང་དང་རིས་དཔོན་ཟུར་པ་ཞྭ་སབ་པ། སྐུ་སེར་ཡིག་ཚང་

གི་དྲུང་ཆེ་ས་འདུ་རིན་ཆེན། ངེད་ཅག་གི་སོབ་སྟོན་པ་རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་རོད་པ་དང་རོམ་པ་པོ་

སྐུ་ཞབས་སེན་བཅས་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོཀ་ཏུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པར་སོང་། 

སྤི་ལོ་ 1959 ལོར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁོངས་མི་ཨར་ལན་ཌི་(Ireland)

དང་མ་ལ་ཡ་(Malaya/Malaysia)གཉིས་ཀིས་ཞུ་བསྐུལ་བརྒྱུད་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ནང་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་དུ་བཏང་བར་ཞི་འཇམ་གི་ལམ་ནས་

སྐྱོན་བརོད་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ ༤༥ དང་། 

འགལ་ཟླར་ལངས་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ ༩ བར་གནས་སུ་བཞུགས་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༩ བཅས་

བྱུང་། དེའི་ཕི་ལོ་སྤི་ལོ་ 1960 ལོར་འོས་ཤོག་བླུག་ཆོག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཀིས་མཉམ་

འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གེང་སོང་བྱེད་རྒྱུར་མོས་མཐུན་གནང་། འོན་ཀང་། ཨུ་རུ་སུའི་

མཁའ་དབྱིངས་སུ་ཨ་རིའི་ U2 རགས་ཅན་གི་སོ་པའི་གནམ་གྲུ་འཕུར་བསྐྱོད་བྱེད་སྐབས་ཨུ་

རུ་སུས་གཏོར་རྒོལ་གིས་སར་གཡུགས་པར་བརེན་རྒྱལ་སྤིའི་སྟེང་མེ་དཔུང་འཕྱུར་བ་ལྟ་བུའི་

རོད་རོག་བྱུང་སྟེ། བོད་དོན་ཐོག་བཟུང་བའི་སེམས་ཚོར་གི་ཁ་ཕོགས་དེ་གོ་བུར་དུ་འགྱུར་ནས་

འཕེལ་ཤུགས་ཆེ་བའི་གྲང་དམག་གི་ཕོགས་སུ་བསྒྱུར་ཡོད་པས། རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་

ཨ་མའི་ནང་ཨུ་རུ་སུའི་དབུ་ཁིད་ནེ་ཀེ་ཏ་ཁི་རོ་ཞོ་ཧྥུའུ་(Nikita Kruschev)ཡིས་ལྷམ་ཕུད་

དེ་མདུན་ཅོག་སྟེང་གཞུས་ཤིང་ཨ་རི་ལ་སྐྱོན་བརོད་དྲག་པོ་བྱས་པའི་འཁབ་སྟོན་འཁྲུག་ཆ་ཅན་

དེ་བྱུང་། ངས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ཀི་བྱ་བ་མ་བསྒྲུབས་པར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་ཁང་གི་མགྲོན་པོའི་སོད་གནས་སུ་བསད་དེ་འཁབ་སྟོན་དེར་བལྟས། སྤི་ལོ་ 1961 ལོར་

ཁེ་ནི་ཌེ་(Kennedy)ཡིས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གི་གོ་གནས་བཞེས་པ་དང་། རྒྱལ་སྤིའི་སྟེང་

དམར་ཤོག་ལ་མི་དགའ་བའི་ཚ་རླབས་གསར་པ་ཞིག་འཕྱུར་མགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ། 

ཐའི་ལན་ཌི་དང་མ་ལ་ཡ་གཉིས་ཀིས་ཞུ་བསྐུལ་གནང་བ་བརྒྱུད་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་

སྔར་ལས་སྐད་ཤུགས་ཆེ་བའི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། བོད་ནང་གི་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཐབས་སྐྱོའི་གནས་སྟངས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ངོ་མ་ཅི་ཡང་མ་ཐེབས། དེ་ལྟར་ངེད་ཅག་གིས་འབད་

བརོན་བྱས་པ་ལ་གྲུབ་འབས་དེ་ཙམ་མ་ཐོན།

འཛམ་གིང་རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ཀིས་ཕོགས་གང་ས་ནས་བོད་ལ་གདུང་སེམས་

མཉམ་བསྐྱེད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཀང་དེའི་ཚོད་ཀིས་ལག་བསྟར་མ་གནང་། ཐ་ན་རྒྱ་གར་

གིས་ཀང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་ཕུལ་ན་ཡང་མཉམ་

འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གྲོས་ཆོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་གནང་། ཨ་རི་ཡིས་ཀང་ལོག་ནས་

བོད་ཀི་འཇབ་དམག་ལ་སྦོང་བརྡར་དང་གོ་མཚོན་གི་རོགས་རམ་གནང་ཡང་མི་ཚོགས་ཀི་

མདུན་དུ་བོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་པོར་མ་བསྟན། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་

རང་ཉིད་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུའི་ཆེ་མཐོང་ཞུ་འོས་ཀི་སྐུ་མགྲོན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་གི་མགྲོན་

བདག་གི་ཐུགས་རེ་ལ་བརི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པར་བརེན། རྒྱ་གར་དེ་ཉིད་རྒྱལ་སྤིའི་སྟེང་བོད་

རང་དབང་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་སའི་སིངས་ཆར་བེད་སྤོད་གནང་

མི་ཐུབ། དེ་ལྟར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགེ་སྒུར་གང་ཡང་གནང་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་

དཀའ་ངལ་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་ལྷུང་། 

སྤི་ལོ་ 1960 ནང་སྐབས་ཤིག་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཧི་མ་ལ་

ཡའི་རི་ངོགས་ཀི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་གནས་སོ་གནང་དགོས་པའི་དགོངས་འཆར་བཏོན། དེ་ནི་

ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སེའི་ཁོངས་གཏོགས་རྡ་རམ་ས་ལ་སྟེ་ལི་ལི་ནས་བརིས་ན་མེ་ལེ་ལྔ་བརྒྱ་ཡས་

མས་ཀི་མཚམས་སུ་ཡོད། ངས་དེ་ལ་མོས་མཐུན་ཞུ་འདོད་དེ་ཙམ་མ་བྱུང་། རྡ་རམ་ས་ལའི་

ཡུལ་ལོངས་དང་དེའི་གཤམ་གི་ཀང་རའི་ལུང་གཤོངས་གཉིས་མ་སུ་རི་དང་བསྡུར་ན་ཆེས་

མཛེས་སྡུག་ལན་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། གྲོང་ཁྱེར་ཐམས་ཅད་དང་ཁ་ཐག་རིང་ཞིང་མི་ཉུང་ཤས་

ལས་མེད་པའི་ས་གནས་ཤིག་ཡིན་པས་འགྲུལ་བཞུད་གནང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། དེའི་བགྲོད་

ལམ་ཤིན་ཏུ་ཞན་ཅིང་སོད་ཁང་ནི་གཏན་ནས་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཆར་ཞོད་ཀི་ནམ་ཟླ་ནི་ཟླ་བ་

དུ་མའི་རིང་གནས་ལ། ཆར་པ་འབབ་ཚད་ནི་སྤིར་བཏང་དང་མི་མཚུངས་པར་ནམ་མཁའ་ནས་

ཟོམ་ཆུ་གཤོ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། ང་ཐོག་མར་རྡ་རམ་ས་ལར་འབྱོར་དུས་དེ་ནི་འདྲེ་གདོན་གནས་

པའི་ས་ཆ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། ཁང་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་རིང་གོག་དང་ཐིགས་ཆུ་འཛག་པ་

ཤ་སྟག་རེད། ཐ་ན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོ་བང་དུ་ཡང་ཐིགས་ཆུ་འཛག །དེར་མགྲོན་ཁང་ཞིག་



ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ།  མ་སུ་རི་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་སོ།
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ཕར་ཟད། མགྲོན་པོ་སྣེ་ལེན་ཞུ་རུང་བའི་ཁང་པ་ཞིག་ཀང་རེད་དུ་མེད། 

དེ་ལྟ་ན་ཡང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་[སྤི་ལོ་ 1960 ཟླ་བ་ 4 ཚེས་ 30 ཉིན་མ་སུ་རི་ནས་

ཕེབས་ཐོན་གིས་ཟླ་བ་ 5 ཚེས་ 1 ཉིན་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་འབྱོར་གྲུབ་སྟེ་]བཞུགས་སར་

སོས་རེས། བོད་རིགས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སྟོང་ཕག་མང་པོ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་འཁིས་

སུ་འཚོ་གནས་འདོད་པ་དང་། རྒྱ་མིས་མུ་མཐུད་ནས་དམར་གསོད་དང་བཙོན་འཇུག་མནར་

གཅོད་གཏོང་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཁོང་ལ་ཡར་ཞུ་བྱེད་འདོད་དེ་མཚམས་མ་

ཆད་པར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ལམ་སྣེ་བཙལ་ཏེ་ཞབས་རེས་བསེགས།   

སྐབས་དེར། བོད་ནང་དུ་ཉིན་རེ་བཞིན་བོད་མི་བརྒྱ་ཕག་མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་འཆོར་

བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱ་མིས་བོད་མི་རྣམས་རི་དྭགས་ལྟར་རྔོན་འདེད་བྱས་ཤིང་མནར་གཅོད་

བཏང་། མང་པོ་ཞིག་བཙོན་དུ་བཅུག་ཅིང་བཙན་དབང་གིས་ལས་བན་དུ་བཀོལ། འགའ་ཞིག་

གིས་རང་སྲོག་བཅད། ཁྱིམ་ཚང་བསྔོག་བཤེར་བྱས་ཏེ་རྒྱན་ཆ་དང་ཐབ་ཆས་དང་མཆོད་ཆས་

སོགས་མདོར་ན་རྒྱུ་དངོས་ཡོད་ཚད་གཞུང་བཞེས་སམ་ར་གཏོར་དུ་བཏང་། ཐ་ན་འབོག་ཁྱིམ་

དབུལ་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་འཕོག་བཅོམ་བྱས། འབྲུ་ཁང་རྣམས་རྒྱ་མིས་བཟུང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེའི་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལ་དང་ནོར་བུ་གིང་ཁ་གཉིས་སུ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱས། ལྷ་སའི་ཕི་ལོགས་སུ་

ཡོད་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་བོད་ཡུལ་ཁྱོན་གི་དགོན་

སེ་ཆེ་ཕ་སྟོང་ཕག་མང་པོའི་ནང་རྒྱ་དམག་རྣམས་བཅའ་སོད་བྱས། ལྷ་རེན་ཆོས་གསུམ་ཡོད་

ཚད་བཙན་འཕོག་གམ་མེར་བསྲེགས་བཏང་། བྱིན་རླབས་ཅན་གི་ཕག་དཔེ་རྣམས་ས་ཐོག་

ཏུ་གཡུགས་ཏེ་བཙོག་དྲི་ཁ་བའི་རྡོག་པས་བརིས། མང་ཇ་བསྐོལ་སའི་ཚོགས་ཟངས་རྣམས་

དམག་རའི་གཟན་ཆས་ཀི་སྣོད་དུ་སྤད། དགོན་པའི་འབྲུ་རིགས་དང་མཆོད་མར་ཚང་མ་ཁོ་

པ་ཅག་གིས་གསོས་པའི་དུད་འགྲོ་ལ་ཟས་སུ་སྦིན། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དགོན་པ་ནས་ཕིར་

འབུད་དང་བཙོན་འཇུག་བྱས། དེ་ལྟར་བོད་ཁམས་ཡོངས་རོགས་བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་ཀི་

ཞིང་ཁམས་སུ་བསྒྱུར། བོད་རིགས་དྲག་འཛིང་བ་རྣམས་ཀིས་ནི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ལས་

འགུལ་མཚམས་འཇོག་མ་གནང་། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པ།  གོ་བོ་སྨོན་ཐང་།

313

ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པ།

གོ་བོ་སྨོན་ཐང་།180

ལྷ་སའི་སེར་ལངས་ཆེན་མོ་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་དྲག་གནོན་བྱས་ཏེ་ཉིན་ཤས་

ནང་བོད་མིའི་ཕིར་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཞོད་འཇགས་སུ་བཏང་། དེ་ནི་ལས་འགུལ་ལ་བཀོད་སྒིག་

འཐུས་ཚང་མེད་པར་ལག་སྟོང་གིས་ཕིར་རྒོལ་གནང་བའི་སྟབས་ཀིས་རེད། རྒྱ་དམག་རྣམས་

བོད་དུ་རྒྱུན་སོད་བྱས་ཤིང་བོད་ཀི་འཚོ་བའི་ལམ་སྲོལ་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་ལ་ལྷ་སའི་

མཐིལ་དང་བོད་དབུས་ཁུལ་གི་མི་དམངས་གཞན་ཚོས་འཁོན་འཛིན་དྲག་པོ་བྱས་ཀང་། མདོ་

ཁམས་གཉིས་སུ་བྱུང་བའི་གེན་ལོག་དང་བཀོད་སྒིག་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་མེད། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་རེས་ནས་ཀང་ལྷ་ས་མིན་པའི་བོད་ཀི་ས་གནས་གཞན་དུ་ཡུན་རིང་

དྲག་རྒོལ་བྱས་ཤིང་། དེ་དང་མཚུངས་པར་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་རྒྱབ་སྐྱོར་

བསྟུད་མར་གནང་། 

དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1957 ཟླ་བ་ 3 པའི་ནང་གི་མཚན་མོ་དེར་ངས་[རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་

སོགས་]ཆེས་ཐོག་མའི་བཙན་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཆུ་བོ་མ་ཧཱ་ནནི་ཕར་འགྲམ་དུ་

བཏང་བ་ནས་སྤི་ལོ་ 1963 ལོའི་བར་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ལ་ཨ་རིའི་

གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྤད་པའི་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་ཡོད། སྦོང་བརྡར་དང་པོ་དེ་སའི་པན་

གིང་ཕན་དང་དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1958 ལོ་ནས་མགོ་བཙུགས་ཏེ། ཨ་རིའི་ཁོ་ལོ་ར་བྷོ་(Colora-

do)མངའ་ཁུལ་གི་བག་རིའི་རི་རྒྱུད་(Rocky Mountains)ཀི་མཐོ་སར་ཆགས་པའི་ཁེམ་ཕི་

180  ཡི་གེ་དག་ན། “གོ་སྨོན་ཐང་”ངམ་“གོ་མོན་ཐང་”དང་“གོ་པོ་སྨན་ཐང་”སོགས་འབི་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

314

ཧལ་(Camp Hale)ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་སྦོང་བརྡར་སྤད། དེ་ནི་ཆེས་གསང་རྒྱ་དམ་པོའི་

ངང་བཞག་པའི་དམག་སྦོང་སྤོད་སའི་ས་སྟོང་ཆེན་པོ་ཞིག་སྟེ། དེའི་མཐོ་ཚད་དང་ས་གཤིས་ཀི་

ཆ་ནས་བོད་ཀི་གནམ་གཤིས་དང་ས་བབ་གཉིས་ལ་མཐུན་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ཁེམ་ཕི་ཧལ་དུ་

འཇབ་དམག་སྦོང་བརྡར་བའི་རུ་ཁག་དང་པོ་དེ་བཏང་བའི་རེས་སུ་དེའི་མིང་ལ་“ལྡུམ་ར་”ཞེས་

བཏགས་ཏེ་སྦོང་བརྡར་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གསང་རྒྱའི་ངང་གནས་པར་བྱས།

བོད་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་བཙན་རྒོལ་གི་ལས་འགུལ་རིམ་པར་སེལ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་

ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པའི་བཙན་རྒོལ་ཚོ་ཁག་བརྒྱད་གནམ་

གྲུ་ནས་དྲག་འཛིང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་བའི་བོད་ཀི་ས་གནས་རྣམས་སུ་མཆོངས་འབབ་བྱས། 

མཆོངས་འབབ་ཕལ་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་ཐོག་མར་འཇབ་རྒོལ་བ་ཚོས་གནམ་མཆོངས་བརྒྱབས་

ཏེ། དེའི་རེས་ཐོགས་སུ་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཁོ་སྤོད་གནང་བའི་མཚོན་

ཆ་དང་། མདེའུ། རླུང་འཕིན་ཡོ་ཆས། དམག་གི་ཅ་ལག་གཞན་བཅས་གནམ་གྲུ་ནས་མར་

གཡུགས། ཡིན་ནའང་། རྒྱ་མིའི་གོ་མཚོན་གི་གྲངས་ཚད་དང་བསྡུར་ན་ཨ་རིའི་གསང་ལས་

ཀིས་སྤད་པའི་མེ་མདའ་དེ་དག་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་ཆུ་ཐིགས་གཅིག་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་

མིན་པས་དེ་ཙམ་ཞིག་གིས་འདང་ཐབས་མ་བྱུང་། ངའི་ལས་རོགས་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གིས་ཨ་རིའི་

གསང་ལས་ཀིས་མཁོ་སྤོད་གནང་བའི་མེ་མདའ་དང་། མདེའུ། ལག་འབམ། རླུང་འཕིན་ཡོ་

ཆས་སོགས་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པར་རེ་རེ་བཞིན་ཐོ་གཞུང་དུ་བཀོད། དེ་ལ་ལྷོ་ཁའི་ཁུལ་གི་

བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པ་ཉིས་ཁི་ལྔ་སྟོང་ལ་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀིས་མེ་མདའ་བདུན་བརྒྱ་ཡས་

མས་ཙམ་དང་། ཨ་མདོའི་ཁུལ་གི་འཐབ་འཛིང་གི་ལས་དོན་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་པ་ལྔ་སྟོང་ལ་

མེ་མདའ་རིང་མདའ་ལྔ་བརྒྱའམ་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ། འཐབ་འཛིང་བ་ཉིས་སྟོང་ཡོད་པའི་ས་གནས་

གཞན་ཞིག་ཏུ་མེ་མདའ་སུམ་བརྒྱའམ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་བཅས་གཡུགས་ཡོད། དེའི་ཁོད་ཀི་མེ་

མདའ་རིང་མདའ་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་ཀི་གོ་མཚོན་ལྷག་

མ་ཕན་མེད་རིང་གོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཤ་སྟག་སྟེ། དེ་དག་ལས་མང་པོ་ཞིག་ནི་རྒྱ་མིའི་ལག་ནས་

ཕོགས་པའི་མེ་མདའ་རེད། ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀིས་མཁོ་སྤོད་གནང་བའི་མཚོན་ཆའི་ཁོད་

ཨ་རི་རང་གིས་བཟོས་པ་གཅིག་ཀང་མེད། དེ་ནི་ཁོང་ཚོས་ཨ་རིས་བོད་དོན་ལ་མཉམ་འབེལ་

གནང་བཞིན་པའི་དཔང་རགས་ཅི་ཡང་གཞན་ལག་ལ་འཆོར་དུ་འཇུག་མི་འདོད་པའི་རྐྱེན་གིས་
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རེད། གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་དབང་གིས་དམག་དོན་གི་ཆ་ནས་བོད་ཀི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་

པ་རྣམས་ལ་དམིགས་དོན་འགྲུབ་པའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཡོང་ཐབས་གཏན་ནས་མེད།

ངས་ད་དུང་ཡང་། གལ་ཏེ་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀིས་ང་ཚོར་སྤུས་ཀ་དང་གྲངས་འབོར་

གཉིས་ཐད་ནས་འདང་ངེས་ཀི་གོ་ལག་མཁོ་སྤོད་གནང་ཡོད་ན་བོད་ཀི་བཙན་རྒོལ་བ་རྣམས་ལ་

གོ་སྐབས་ཤིག་ངེས་པར་དུ་ཐོབ་ཡོད་སམ་ལ། ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀིས་རོགས་སྐྱོར་དེ་ཙམ་

ཞིག་ལས་མི་གནང་བ་ངས་ཤེས་ཡོད་ན་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་དེ་དག་ཀང་སྦོང་བརྡར་དུ་

གཏན་ནས་བཏང་མེད། བོད་མིར་མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན་ནི་མའོ་ཙེ་ཏུང་གཅིག་པུ་ག་ལ་ཡིན་

ཏེ། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ང་ཚོར་མགོ་སྐོར་བཏང་།

ཐབས་ཇུས་བཀོད་སྒིག་གི་ཐད་ནས་གེང་ན། བོད་ཀི་བཙན་རྒོལ་བས་གདོང་ལེན་

གནང་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་། སྐབས་དེ་དག་ཏུ་བོད་ས་ཕལ་མོ་ཆེ་ཟང་ཟིང་

དུ་གྱུར་ཅིང་། སྔར་གི་གནས་སྟངས་རྣམས་ཡོངས་སུ་འཐོར་ཏེ་ཡུལ་མི་ཁི་ཕག་མང་པོ་བོས་

བྱོལ་དུ་སྐྱོད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་དམག་རྣམས་གང་སར་འཛུལ་ཏེ་འཇབ་ཇག་ར་མེད་དང་བོད་སར་

དབང་བསྒྱུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརེན། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་བོད་མི་འཐབ་

འཛིང་བར་འཇབ་དམག་གི་སྦོང་བརྡར་སྤད་ཀང་དེ་དང་བོད་དུ་རྒྱལ་ཁ་ལོན་པའི་འཇབ་རྒོལ་བ་

ངོ་མ་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་གཉིས་རྦད་དེ་ཐ་དད་དུ་གྱུར། 

རྒྱ་དམག་ལ་རླུང་འཕིན་ཡོ་ཆས་གང་འདོད་དུ་ཡོད་ཅིང་གསང་བའི་ལས་དོན་གི་དྲ་བ་

གང་སར་འཐེན། དེ་ལྟར་རྒྱ་དམག་གིས་བར་མཚམས་མེད་པར་ནང་ཁུལ་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་

སྤོད་དང་གོ་བུར་གི་འཇབ་རྒོལ་མི་ཕོག་པའི་རང་སྲུང་བྱས། སྔར་ཡོད་བགྲོད་ལམ་རྣམས་ཚོད་

འཛིན་འོག་བཅུག་ཅིང་མེད་སར་གསར་དུ་བསྐྲུན། དེར་མ་ཟད། རྒྱ་དམག་ལ་མཁའ་དབྱིངས་

ནས་ས་ཐོག་ཏུ་སོ་ལྟ་བྱས་ཏེ་གནམ་ས་གཉིས་མཉམ་རུབ་ཀིས་གཏོར་རྒོལ་བྱེད་པའི་ཆ་རྐྱེན་

ཡང་ཡོད། གང་སར་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་པའི་བོད་ཀི་འཇབ་དམག་ཁི་ཕག་དུ་མ་ཡོད་པ་རྣམས་

ལ་མཚོན་ན། ཨ་རིའི་གསང་ལས་ནས་མཁོ་སྤོད་གནང་བའི་རླུང་འཕིན་ཡོ་ཆས་ཉུང་ཤས་ཤིག་

ལས་མེད་པས་ཕན་ཚུན་འབེལ་མཐུད་དམ་པོའི་ངང་གནས་ཐབས་ག་ལ་ཡོད། དེར་བརེན། དུས་

རག་ཏུ་དོགས་ཟོན་གཟབ་ནན་དང་འཐབ་འཛིང་གྲ་སྒིག་ཨང་གསར་གི་ངང་གནས་དགོས་པས། 

ངལ་གསོ་གཉིད་ཉལ་གི་གོ་སྐབས་མེད་པར་ཉིན་མཚན་དབྱེར་མེད་དུ་ངལ་དུབ་ཀིས་མནན་ཏེ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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གནས་དགོས་བྱུང་། 

ད་དུང་དཀའ་ངལ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། འཇབ་རྒོལ་བ་དང་མི་དམངས་གཉིས་ཀས་

བཟའ་བཏུང་རེད་དཀའ་བ་དེ་རེད། རྒྱ་དམག་གིས་བོད་ཀི་བཙན་རྒོལ་བ་རྣམས་ལྟོགས་གྲིས་

གསོད་པའི་དམག་ཇུས་སྤད་དེ་ཟས་རིགས་ཐམས་ཅད་བཙན་འཕོག་བྱས། ཟས་རིགས་རྐུན་

མར་ཤོར་བ་ནི་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་གྱུར་ཡོད། བོད་ཀི་འཇབ་རྒོལ་བས་ཀང་ལན་དུ་མར་རྒྱ་དམག་གི་

ཟས་མཛོད་དུ་དཔུང་འཇུག་བྱས། རྐུན་ཇག་བྱུང་ཚེ་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་རང་ངོས་ནས་རེས་

འདེད་དང་ར་མདའ་བྱེད་པ་ལས་ཡར་ཞུ་བྱ་ས་མེད། འཁྲུག་འཛིང་དང་དམར་གསོད་ནི་རྒྱུན་

ལན་གི་གནས་ཚུལ་དུ་གྱུར། རང་ཡུལ་ཤོར་བའི་མི་དམངས་རྣམས་འཇབ་རྒོལ་འཐབ་འཛིང་

བའི་ཕོགས་སུ་སོང་སྟེ་རྒྱ་དམག་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་རེ་འབོད་ཞུས། རང་གི་ཉེ་སར་

འཇབ་དམག་རྣམས་གཞི་ཕབ་སྟེ་བཞུགས་ཡོད་པར་ཤེས་ན། ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་རང་རང་

གི་ཁྱིམ་མི་རྒྱུ་དངོས་སོ་ཟོག་དང་བཅས་པ་མཉམ་ཁིད་མཉམ་ཁྱེར་གིས་དེ་གར་སོང་སྟེ་གུར་

ཕུབ་ནས་ལྷན་དུ་བསད། དེའི་རྐྱེན་གིས། བུད་མེད་དང་། བྱིས་པ། སོ་ཟོག་བཅས་ཡོད་ས་ཉིད་

དུ་བོད་རྒྱའི་དམག་འཁྲུག་གི་གཡུལ་བཤམས་དགོས་པའང་བྱུང་ཡོད། སྐབས་གཞན་དུ། མི་

དམངས་དང་། ཐ་ན་གྲོགས་པོ་ངོ་ཤེས་དང་གཉེན་ཚན་གིས་ཀང་། རང་དབང་འཐབ་རོད་པ་

འགའ་རེ་རྒྱ་མིར་རིས་སྤད་པའང་བྱུང་ཡོད། དེ་ནི་རང་དབང་འཐབ་རོད་པ་རྣམས་གནས་དེར་

ཡོད་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་རིས་སྤོད་མ་བྱས་ན་རང་སྲོག་འཆོར་དགོས་པའི་རྒྱ་ཁིམས་ངན་པ་ཞིག་

ཡོད་པའི་སྟབས་ཀིས་རེད། རྒྱ་མིས་ས་ཐོག་ནས་དྲིལ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེར་བྱས་པར་མ་ཟད། 

གནམ་ཐོག་ནས་ཀང་ཤོག་དྲིལ་སྟོང་ཕག་མང་པོ་གང་སར་གཡུགས་ཏེ་“འཇབ་ཇག་”རྣམས་

ར་མེད་དུ་གཏོང་ལ་ཉེ་བ་དང་། གལ་ཏེ་མགོ་འདོགས་ཞུ་མཁན་ཡོད་ན་གུ་ཡངས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་

ཚུལ་བརོད་དེ། བོད་མི་དྲག་རྒོལ་བ་རྣམས་མགོ་སྐོར་གི་རི་རུ་ཚུད་ཐབས་ཀི་གཡོ་སྒྱུའི་བསླུ་

བིད་གང་ཐུབ་ཀིས་སེལ། 

འོན་ཀང་། བསྟན་སྲུང་བཙན་རྒོལ་བ་མང་པོས་མུ་མཐུད་ནས་འཐབ་འཛིང་བྱས་

ཤིང་། འགའ་ཞིག་གིས་གྲི་དང་རྡོ་ལག་ཏུ་བངས་ཏེ་མཚོན་ཆར་བྱས། གཞན་དག་གིས་ནི་

གཡུལ་འཁྲུག་རེ་རེའི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བོད་རང་དབང་རང་

བཙན། རྒྱལ་བ་དོན་གི་བདག་པོའི་སྐུ་ཕྱྭ་བཅས་ཀི་ཆེད་རང་སྲོག་མ་ཤོར་བར་དུ་དྲག་འཛིང་
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317

བྱ་རྒྱུའི་མནའ་སྐྱེལ་དམ་འཇོག་བྱས་ཏེ་གཡུལ་ལ་ཞུགས། ཁམས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཁམས་

རིགས་ཐམས་ཅད་ར་མེད་དུ་མ་སོང་བར་དུ་འཐབ་འཛིང་བྱ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བཞག །མང་པོ་

ཞིག་གིས་དུག་སྨན་སྐེ་ལ་བཏགས་ཏེ་གོ་ལག་ཟད་ནས་ཕམ་ཉེས་སུ་འགྲོ་ཐག་ཆོད་མཚམས་

རང་ཤི་བརྒྱབས་ཏེ་རྒྱ་ལག་ཏུ་མི་འཆོར་བར་བྱ་རྒྱུའི་དམ་བཅས། བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པ་མང་

པོས་རང་ཕོགས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཐབས་མེད་པ་ཤེས་ན་ཡང་། དམག་འཐབ་མ་བྱས་པ་ལས་

བྱས་ནས་ཤི་བ་བཟང་བའི་བསམ་ཚུལ་བཟུང་། ཚེ་འདིར་གནས་ལུགས་ཡང་དག་པ་དང་དྲང་

བདེན་གི་སད་དུ་འཐབ་ཅིང་རང་སྲོག་དོར་ན་ཕི་མར་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་མི་དགོས་པ་ཁོང་ཚོས་

ཤེས།181 

དེ་ལྟར་བསྟན་སྲུང་བཙན་རྒོལ་བ་མང་པོ་རྒྱ་མིའི་ལག་པར་ཐེབས་ཏེ་བཙོན་དུ་ཚུད་

ཅིང་གཞན་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་སྲོག་ཤོར། ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་ཁོད་ནས་འགའ་ཞིག་གཡུལ་

སར་ཤི་ཞིང་། དུ་མ་ཞིག་གིས་ནི་དམག་ས་ནས་རྒྱལ་ཁ་འཆོར་ངེས་སུ་མཐོང་ཞིང་ཕིར་འཐེན་

བོས་བྱོལ་གི་ལམ་བུ་མ་རེད་པའི་མཚམས་སུ་དུག་སྨན་རིལ་བུ་ཟོས་ནས་རང་སྲོག་བཅད། 

གཞན་རྣམས་ནི་བཙོན་ཁང་དུ་མནར་གཅོད་ཀིས་ཤི། རྒྱ་མིའི་བཙོན་ཁང་གི་གནས་སྟངས་ནི་

བཟོད་པར་དཀའ་ཞིང་ཡ་ང་བའི་ཁར། བཙོན་རོགས་ལ་ཕན་གྲོགས་ཙམ་ཞིག་བྱས་ན་ཡང་

ནག་ཉེས་སུ་བརིས། བཙོན་ཁང་དུ་མནར་གཅོད་དྲག་པོ་བསྟུད་མར་བཏང་བའི་དབང་གིས་ཨ་

རིའི་གསང་ལས་ནས་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པའི་འཇབ་དམག་དུ་མ་ཐེ་བའི་བཙོན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་

ཁོང་ཚོར་ཨ་རི་ནས་རོགས་རམ་ཐོབ་པ་དང་། བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ལས་འགུལ་དེ་ལྟ་བུ་

བཀོད་སྒིག་བྱེད་མཁན་ང་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཡིན་པའི་ངོས་ལེན་མི་གནང་ཀ་མེད་བྱུང་། བཙོན་

པ་འགའ་ཞིག་ལ་གུ་ཡངས་ངོ་མ་སྤད་དེ་ཁིམས་ཆད་ཀི་དུས་ཡུན་མ་རོགས་གོང་གོད་གྲོལ་ཐོབ་

པ་དང་། གཞན་འགའ་ཞིག་བཙོན་ཁང་ནས་གོད་དེ་ངལ་རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་དུ་བཏང་། མང་པོ་

ཞིག་གིས་ནི་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་གི་རིང་ཡ་ང་བའི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཆད་མྱངས། 

181  སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དང་ཆོས་ལན་གི་ཞིང་ཁམས་སྲུང་བའི་དོན་དུ། དམག་འཐབ་དང་བསྟན་

དགྲ་གསོད་པ་སོགས་ལ་སིག་པ་མེད་པར་འདོད་པ་ནི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པ་མང་པོའི་འདོད་ཚུལ་ཡིན་ལ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེར་དགྲ་བྱུང་ན་དགེ་འདུན་པ་ཡིན་ཡང་དམག་འཐབ་ཏུ་ཞུགས་ཆོག་པ་ལ། 

དམངས་ཁོད་དུ་ཁ་དཔེ་ལྟ་བུར། “བསྟན་པར་དགྲ་བྱུང་ན། ཉན་ཐོས་ལ་གོ་ཆ།”ཞེས་གྲགས་ཡོད། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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 བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པ་རྣམས་ན་སོ་གཞོན་ཞིང་དཔའ་རལ་དང་སིང་

སྟོབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ན་ཡང་། གདོང་ལེན་གནང་དགོས་པའི་དཀའ་ཁག་ནི་རང་དབང་དུ་ཡོང་བ་

ཞིག་གམ་ཚེགས་མེད་དུ་སེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད། དེ་ལྟ་ནའང་། ཁོང་ཚོས་རང་

ནུས་ཅི་ལོགས་ཀིས་གཡུལ་ས་བརན་སྲུང་གིས་རྒྱལ་ཁ་ཐེངས་མང་བངས་ཏེ། རྒྱ་མི་སྟོང་ཕག་

དུ་མ་དམར་གསོད་དང་སྟོང་ཕག་གཞན་འགའ་ཕིར་འབུད་གནང་ཐུབ་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ནི་བོད་

རིགས་རྒྱལ་གཅེས་པ་ངོ་མ་དང་ངེས་པ་དོན་གི་དཔའ་བོ་ཞེས་པའི་མཚན་སན་ཐོབ་འོས་པ་ཤ་

སྟག་ཡིན། དེ་ལྟར་རྒྱ་དམག་གིས་བོད་སར་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་མགོ་འཛུགས་པ་ལ་ལོ་གཅིག་

ལྷག་ཙམ་འགོར་དགོས་བྱུང་ཡོད། མཇུག་མཐར། གོ་མཚོན་སོགས་གཡུལ་འཐབ་ཀི་དཔུང་

སྟོབས་ཞན་པའི་དབང་གིས་སྤི་ལོ་ 1960 ལོར་བོད་ནང་ལོགས་ཀི་བཙན་རྒོལ་ལས་འགུལ་ལ་

ཕམ་ཉེས་འབྱུང་བའི་མགོ་བཙུགས། 

དེ་ནས་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པའི་ཁོངས་ནས་ཚེ་སྲོག་མ་ཤོར་བ་

རྣམས་ཀིས་རང་ཉིད་ལ་ཕམ་ཉེས་བྱུང་བ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་རེ་རེ་བཞིན་

བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས། ཆེས་ཐོག་མར་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་སྦོང་བརྡར་དུ་ཞུགས་པའི་འཇབ་

རྒོལ་བ་དྲུག་གི་ཁོད་ནས་སྤི་ལོ་ 1960 ལོའི་བར་དུ་ཚེ་སྲོག་མ་ཤོར་བར་གསོན་གནས་ཐུབ་

པ་ནི་གསུམ་ཙམ་རེད། དེ་ཡང་ཨ་ཐར་དང་བོ་ཚེ་གཉིས་ཀིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་གེས་ཁའི་

མཇལ་ཕག་ཞུས་ཏེ་ལྷོ་ཁར་ཕིར་འབྱོར། སྐབས་དེར་བསྟན་སྲུང་དང་བངས་དམག་སར་དུ་རྒྱ་

དམག་གིས་དཔུང་འཇུག་བྱེད་བཞིན་པ་ཤེས་རོགས་བྱུང་ཡང་། ལྷོ་ཁའི་བསྟན་སྲུང་དམག་ལ་

འགོག་རྒོལ་བྱེད་པར་མཁོ་བའི་གོ་མཚོན་འདང་ངེས་མེད། མང་པོ་ཞིག་གིས་ནི་རྒྱལ་ཁ་མི་ཐོབ་

པའི་དམག་འཐབ་བྱེད་པ་ལས་བོས་བྱོལ་བྱེད་པ་ལེགས་པར་མཐོང་སྟེ་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་

རྒྱ་གར་དུ་བོས། ཨ་ཐར་དང་བོ་ཚེ་གཉིས་ཀིས་ཀང་རྒྱལ་ཁ་མི་ཐོབ་པར་ཐག་བཅད་ནས་རླུང་

འཕིན་ཡོ་ཆས་རྣམས་རི་རེར་ས་འོག་ཏུ་སྦས་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་། ལམ་བར་དུ་ཨ་འབྲུག་མགོན་

པོ་བཀྲ་ཤིས་ལ་ཐུག་སྟེ་ལྷན་དུ་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་བརྒལ། མཇུག་མཐར་ལྷག་ལུས་སུ་

གྱུར་པའི་ཧིན་སོར་དེ་དག་ཀང་བེད་སྤོད་ཅན་དུ་གྱུར་པར་གདོན་མི་ཟ། 

ལི་ཐང་དུ་མཆོངས་འབབ་གནང་བའི་རང་དབང་འཐབ་རོད་པ་བཞིའི་ཁོད་ནས་ཚོ་

ཁག་གི་མགོ་དཔོན་དབང་འདུས་ཁོ་ན་ཚེ་སྲོག་མ་ཤོར་བར་ལུས། དེ་དག་ལས་ཚེ་དབང་རྡོ་



ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པ།  གོ་བོ་སྨོན་ཐང་།
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རེ་ནི་མཆོངས་འབབ་བྱས་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ་གོ་རྒྱུ་མ་

བྱུང་། དར་བོ་ནི་འཐབ་འཛིང་གི་ཁོད་ནས་ཚེ་སྲོག་ཤོར། འབའ་པ་ལང་ར་བཀྲ་ཤིས་འཇིགས་

སྐྲག་གིས་གནམ་མཆོངས་རྒྱག་མ་ཐུབ་པར་རྐང་ཐང་གིས་ལི་ཐང་དུ་བསྐྱོད་དེ་དབང་འདུས་

བཙལ་ཀང་མ་རེད། དེའི་རེས་ཇ་ཡུན་ཙམ་གི་དམག་འཐབ་ནང་རྒྱ་དམག་གཉིས་ལ་ཕར་མེ་

མདའ་བརྒྱབས་ནས་བསད་རེས་རྒྱ་དམག་གཞན་ཞིག་གིས་ཚུར་ལག་འབམ་གཡུགས་ཏེ་

བསད།182 དབང་འདུས་ལི་ཐང་དུ་བསད་དེ་རང་རིགས་བཙན་རྒོལ་བ་གཞན་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་

དམག་ལ་ཕར་རྒོལ་ཚུར་རྒོལ་ལན་མང་བྱས་རེས། སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་བ་ 4 པའི་ནང་ལི་ཐང་

ནས་རང་གི་ཕུ་བོ་དང་རོགས་པ་གཞན་དུ་མ་ཁིད་དེ་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་དང་བྱང་ཐང་བརྒྱུད་ནས་ལྷོ་

ཁར་འབྱོར། དེ་ནས་ས་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས།

སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་བ་ 9 ཚེས་ 19 ཉིན་གོག་འཕིན་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པས་བྱང་གནམ་

མཚོ་དང་བར་ཐག་མི་རིང་བའི་བོད་བྱང་རྒྱུད་ཀི་འབོག་པའི་ས་ཁུལ་ཤན་ར་(ནིས་ར་མཚོ་

རྒན་)ཞེས་པར་གནམ་གྲུ་ནས་མཆོངས་འབབ་གནང་། དེའི་འབོག་པ་རྣམས་ནས་རང་འགུལ་

གིས་སིང་སྟོབས་ཆེར་བསྐྱེད་བྱས་ཏེ་རྒྱ་དམར་ལ་དྲག་འཛིང་བྱས། དེ་ལྟར་མགོ་ཁིད་འགའ་

ཞིག་གིས་རང་གི་གཅེས་སྲོག་དོར་བའི་གནས་ཚུལ་གང་སར་ཁྱབ་སྟེ་མི་རིགས་ཀི་དཔའ་

བོར་གྲགས། ཨ་རིའི་གསང་ལས་ནས་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀིས་ཤན་རའི་ཁུལ་གི་ལས་

འགུལ་ལ་ཁ་ཕོགས་གསར་པ་དང་གོ་མཚོན་སྣོན་མ་སྟེར་འདོད་ཀི་རེ་བ་བཅངས་ཏེ་གནམ་

མཆོངས་བརྒྱབས་ཀང་། སྐབས་དེར་འབོག་པའི་རྒྱ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ལ་ཕམ་ཉེས་བྱུང་ཟིན། རྒྱ་

མིས་ཐམས་ཅད་སྟངས་འཛིན་འོག་བཅུག་སྟེ་བོད་མིའི་ལས་འགུལ་གཙང་བཟོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

པས་དྲག་པོའི་དཔུང་ཁག་གཅིག་ཀང་ལྷག་མེད་ལ། འབོག་པ་ཚོར་མཉམ་འབེལ་དང་དཔུང་སེ་

བསྐྱར་གསོ་ཡང་བྱ་ཐབས་མ་བྱུང་། གོག་འཕིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁོངས་མི་སུས་ཀང་ཤན་རའི་

ཁུལ་དང་དེའི་ཡུལ་མི་གཉིས་ཀའི་གནས་སྟངས་མི་མཁྱེན། ཡུལ་མི་ཚོས་ཀང་ཚུར་དགའ་

བསུའི་སྣེ་ལེན་མ་གནང་། བཟའ་བཏུང་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀོན། ཅི་ཙམ་གིས་མི་གསར་པ་རེ་འབྱོར་

ན་འབོག་པ་རྣམས་ཀི་བཟའ་བཏུང་གི་དཀའ་ངལ་ནི་དེ་ཙམ་གིས་ཆེ་རུ་འགྲོ། གནས་སྟངས་དེ་

182  <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༩༢ ན་འབའ་པ་ལང་ར་བཀྲ་ཤིས་ཀི་ལོ་

རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འཁོད།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ལྟ་བུའི་འོག་ཉིན་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གི་རིང་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པའི་བོད་མི་བཙན་རྒོལ་བ་རྣམས་རི་སུལ་

དུ་ཡིབ་ནས་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་བཞིན་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ནས་བཞུགས། མཐར་ལས་དོན་འགྲུབ་

ཐབས་མེད་པ་མཁྱེན་ཏེ་བོད་ཀི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཞལ་ཕོགས་ནས་རྒྱང་བསྐྱོད་མི་གནང་ཐབས་མེད་

དུ་གྱུར། མཐར་ཁོང་རྣམས་སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་བ་ 11 པའི་ཚེས་ཤར་ཙམ་ལ་གོ་བོ་སྨོན་ཐང་དུ་

འབྱོར།

གོ་བོ་སྨོན་ཐང་ནི་ལྷ་ས་ནས་མེ་ལེ་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པའི་ལྷོ་ནུབ་དུ་ཆགས་ཤིང་

རྒྱ་ཁྱོན་ལ་མེ་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་ཡོད། དེ་ནི་ས་རོང་རྩུབ་ཅིང་མཐུན་རྐྱེན་དཀོན་པ་

དང་འཚོ་སོད་བྱེད་མཁན་ཆེས་ཉུང་བའི་ས་ཁུལ་ཞིག་རེད། ཡུལ་དེ་སྔར་བོད་ཀི་ས་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་183ཀང་ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་གི་མངའ་དབང་འོག་ཤོར་ཡོད། དེའི་ས་བབ་ནི་བྱང་རྒྱུད་ནས་

ཐད་དུ་བརྐྱངས་ཏེ་བོད་སར་ཟུག་ཅིང་རི་ཚོགས་ཀིས་ཁེངས་པ་ཞིག་རེད། ཡོངས་གྲགས་སུ་

དེའི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་པའི་ཁེར་ཆད་ཀི་ས་གནས་ཐམས་ཅད་འཚོ་གནས་བྱེད་དཀའ་བའི་

གནས་སུ་བརིས་པར་གཞིགས་ན། གོ་བོ་སྨོན་ཐང་ནི་དེ་བས་ཀང་ཆེས་ས་ཁུག་དང་འཚོ་སོད་

བྱེད་དཀའ་བའི་ལུང་སྟོང་ཞིག་ཡིན། དེའི་མཐོ་ཚད་ལ་ཧེ་ཁི་ཆིག་ཁི་སུམ་སྟོང་ཡས་མས་ཡོད་

ཅིང་ལྷོ་ངོས་སུ་འཛམ་གིང་སྟེང་ཆེས་མཐོ་ཤོས་སུ་བརིས་པའི་རི་ཆེན་དུ་མས་བཅད་ཡོད། སྤི་

ལོ་ 1959 ལོར་ས་གནས་དེ་མིང་ཙམ་གིས་བལ་ཡུལ་གཞུང་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་བཅུག་ཀང་། 

བལ་གཞུང་གིས་དེའི་མཐོ་རིམ་ཁྱིམ་ཚང་ནས་གཞུང་ཁལ་ཕན་བུ་བསྡུས་པ་ལས་དབང་བསྒྱུར་

གི་རྣམ་པ་གཞན་ཅི་ཡང་མེད། གནས་བབ་གཞན་གི་ཐད་ནས་བསམས་ནའང་། གནས་དེར་

བལ་ཡུལ་ལས་བོད་ཀི་ཕོགས་ནས་འགྲོ་སྐྱོད་སྟབས་ཅུང་བདེ་ལ། དེ་དང་བོད་ཀི་ས་མཚམས་

སུ་རྒྱ་དམག་ཀང་ད་དུང་ནང་འཛུལ་བྱས་མེད། དེའི་ཡུལ་མི་ཉུང་ཙམ་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་རྒྱ་མི་

ལ་ངོ་རྒོལ་གི་བསམ་བོ་ཤུགས་ཆེར་བཟུང་ཡོད། མདོར་ན། དེའི་གནམ་གཤིས་དང་ས་བབ་

གཉིས་ཐད་ནས་འཇབ་དམག་ལ་འཕོད་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་དམག་སར་འཛིན་ས་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བ་ཞིག་རེད། གོ་བོ་སྨོན་ཐང་གི་ས་བབ་ཀིས་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་དང་བོད་ཀི་

བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པ་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་གསར་པ་ཞིག་སྦིན། དེ་ལྟར་བོད་ཀི་བཙན་རྒོལ་

183  <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་གསུམ་པའི་ཤོག་ངོས་ ༨༤ ན་ས་ཁུལ་འདིའི་འགྲེལ་བཤད་

མདོ་ཙམ་གསལ། 



ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པ།  གོ་བོ་སྨོན་ཐང་།
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ལས་འགུལ་ཁོད་ཀི་ཆེས་འཁྲུག་ཆ་ཆེ་བའི་ལེའུ་གཞན་ཞིག་མགོ་འཛུགས་ལ་ཉེ་བར་གྱུར།  

དེ་དུས་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་གར་དུ་སྔར་བཞིན་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་གི་དབུ་

ཁིད་གནང་སྟེ་བཞུགས་ཡོད། སྤི་ལོ་ 1960 ལོར་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་

དུ་མས་ཁོང་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་སྟེ། རྒྱ་ཕོགས་ཀི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་

འཇབ་རྒོལ་གི་གཡུལ་ས་རད་གཅོད་བྱེད་པའི་གསང་བའི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་གོ་བོ་སྨོན་ཐང་

དུ་འཛུགས་ཐུབ་མིན་ཐད་བགྲོ་གེང་གནང་། དེ་ནས་ཀང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་

གསང་བའི་སོ་ནས་བལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པོ་མ་ཧེནྡྲ་(Mahendra)མཆོག་ལ་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤོད་

ཞུས་ཤིང་། རྒྱལ་པོས་ཀང་ངོས་ལེན་བཀའ་འཁོལ་གནང་། དེ་ལ་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ནས་

ཐོག་མར་མི་ཆིག་སྟོང་ལས་གྲུབ་པའི་གསང་བའི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་འཛུགས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་

བཀོད་དེ། མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་དང་ངེད་གཉིས་ལ་འཇབ་དམག་ཁོངས་སུ་འཛུལ་མི་འཚོལ་ཞིབ་

བྱེད་དགོས་ཚུལ་གསུངས། ངའི་ལས་རོགས་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གིས་གོ་གསང་བའི་སྒིག་འཛུགས་

ཀི་ཉིན་རེའི་བྱེད་སོ་ཁག་ལ་ལྟ་ཞིབ་གནང་བའི་འགན་བཞེས། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་ནི། ཨ་རིའི་གསང་

ལས་ཀིས་སྦོང་བརྡར་སྤད་པའི་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པའི་ནང་ཞུགས་184ཤིང་། བོ་སེམས་གཅིག་

བསྒིལ་དང་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་ཀིས་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གི་གནང་ཕོགས་

ལ་ང་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པར་མ་ཟད། ངས་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་འགན་འཁུར་གཙང་

འགེལ་བྱས་ཏེ་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཏུ་བཅུག ། 

སྐབས་དེར། རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་གི་རྐྱེན་པས་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་བསྟན་

སྲུང་བཙན་རྒོལ་བ་མང་པོ་ཞིག་འབས་ལོངས་ཁུལ་དུ་ལམ་བཟོའི་སེ་ཁག་ཏུ་ཞུགས་ཡོད། 

ངེད་ཅག་གིས་དེ་གར་རད་ཞིབ་པ་བཏང་སྟེ་བལ་ཡུལ་དུ་འཛུགས་རྒྱུའི་བཙན་རྒོལ་ཚོགས་སེ་

གསར་པའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་འདོད་ཡོད་མེད་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱས། དེ་ལ་བོ་དོགས་དང་ཀ་

ཀོར་མེད་པར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་འདོད་མཁན་ནི་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་བོད་

རིགས་ན་གཞོན་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་འབས་ལོངས་ནས་རྡོ་རེ་གིང་བརྒྱུད་བལ་ཡུལ་དུ་སྐྱོད་མགོ་

བཙུགས། དེ་ནས་གཟའ་འཁོར་དུ་མའི་རིང་ཉིན་རེ་བཞིན་ཉུང་མཐར་ཡང་ཉིས་བརྒྱ་རེ་རྡོ་རེ་

184  སའི་པན་གིང་ཕན་དུ་བསྐྱོད་པའི་ཨ་ཐར་དང་བོ་ཚེ་གཉིས་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ་དང་རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་

ཅན་ཨང་གཉིས་པ། ཨ་རིའི་སོབ་སྦོང་ལྡུམ་རར་བསྐྱོད་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཨང་གསུམ་པར་བརིས་པ་རེད། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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གིང་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས། བོད་རིགས་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་གོ་བུར་དུ་སེབ་ཐོན་བྱེད་བཞིན་པ་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་ཤེས་ཏེ་གསར་འགྱུར་དུ་ཐོན། རྒྱ་གར་དང་འབས་ལོངས་གཞུང་

གཉིས་ཀས་དོགས་པ་ཆེན་པོ་གནང་། ང་ཚོར་ཡང་དེ་མཚུངས་སེམས་ཁལ་བྱུང་། ལས་གཞི་དེ་

གསང་ཉར་བྱ་དགོས་པར་བརེན། ངེད་ཅག་གིས་ཚིག་ར་བརན་པོའི་སོ་ནས་དེ་དག་ལ་འབེལ་

བ་ཡོད་པའི་ལས་སོ་གང་ཡང་ཁས་ལེན་མ་ཞུས། ང་ཚོས་འབད་པ་བསྟེན་ཏེ་འཇབ་དམག་ཏུ་

ཞུགས་མཁན་མཚམས་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་པའི་སྐབས་དེར་གོ་བོ་སྨོན་ཐང་དུ་བོད་མི་སྟོང་ཕག་

གཉིས་ཙམ་འབྱོར་ཡོད། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་བོད་མི་སྟོང་ཕག་གཅིག་གི་འགྲོ་

གྲོན་ལ་དམིགས་པའི་མ་ར་ལས་གནང་མེད་པས་དེ་ལས་མང་བ་བསྡུ་སྐོང་བྱ་ཐབས་མ་བྱུང་།

གོ་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་གཞི་དེ་ཆེས་གསང་བའི་ངང་སྒྲུབ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་

ནའང་གསང་བ་བྱ་ཐབས་མ་བྱུང་། ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་རྒྱ་གར་དང་འབས་ལོངས་གཞུང་

གཉིས་ཀས་ཅིའི་ཕིར་བོད་རིགས་མང་པོ་འབས་ལོངས་ནས་ཐོན་སྐྱོད་བྱས་པའི་གསང་བ་དེ་

ཤེས་རོགས་བྱུང། དེ་ནས་འབས་ལོངས་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ལ་རོག་དྲ་བཤད་ཅིང་ནེཧ་རུ་དང་

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ང་ལ་རོག་དྲ་བཤད་དེ། ང་ཊེ་སི་ཊ་གཙང་པོ་(Teesta River)བརྒལ་ནས་

འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་མི་ཆོག་པ་དང་། ལོ་བཅུ་ཕག་གཅིག་གི་རིང་ཀ་ལིམ་པོང་དང་འབས་ལོངས་སུ་

འགྲོ་སོད་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་བཀག་རྒྱ་བསམས། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་བོད་ནས་བོས་བྱོལ་དུ་

འབྱོར་བའི་གཞུང་དམག་དང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སྲུང་དམག་མི་ཟུར་པ་བསོམས་ ༢༥༠༠ 

ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་གོའི་འཇབ་དམག་གི་སྒིག་ཁོངས་སུ་འཛུལ་འདོད་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་

ཏེ་ང་ལ་ཁོང་ཁོའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། ཁོང་ཚོར་འཇབ་དམག་བསྡུ་བའི་གནས་

ཚུལ་འབྱོར་བ་འཕི་དྲགས་པའི་དབང་གིས་གོའི་སྒིག་ཁོངས་སུ་གཏོང་ཐབས་མ་བྱུང་། ངས་

འཛུལ་ཞུགས་ཀི་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ན་དེ་དུས་བརྡ་ལན་འབུལ་ངེས་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་ཞུས། 

གསར་ཞུགས་འཇབ་དམག་ ༢༠༠༠ ལ་དེའི་ཕེད་ཀའི་འགྲོ་གྲོན་གི་མ་ར་ཙམ་ལས་

ཐོབ་མེད་པར་བརེན། འཇབ་རྒོལ་བ་རྣམས་ཀིས་ལྟོགས་སྐོམ་དང་གྲང་ངད་བསྟུད་མར་མྱངས་

ཤིང་། དངོས་པོའི་མཐུན་རྐྱེན་འདང་ངེས་མ་ཐོབ་པ་སོགས་ཀི་ངང་ནས་ཆེས་ཡ་ང་བའི་དགུན་

དུས་དང་པོ་དེ་སྐྱེལ་དགོས་བྱུང་། གོ་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་གཞི་དེ་དེ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་

པོའི་ངང་མགོ་བཙུགས། དེ་ལྟ་ནའང་། གོ་སྒིག་གི་ལས་དོན་ལ་འཕོ་རིམ་འཕོར་གྲུབ་འབས་



ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པ།  གོ་བོ་སྨོན་ཐང་།
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མི་དམན་པ་བྱུང་། དེ་ཡང་བོད་ཀི་བཙན་རྒོལ་འཇབ་དམག་རྣམས་གསང་སྟབས་ཀིས་ས་

མཚམས་བརྒལ་ནས་བོད་དུ་བསྐྱོད་དེ། བོད་དང་ཤིན་ཅང་བར་གི་གཞུང་ལམ་སྟེང་འགྲོ་སྐྱོད་

བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱ་མིའི་དོས་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་རྣམས་བཀག་སོམ་དང་གསང་བའི་གནས་

ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའི་ལས་དོན་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད། གསང་བའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་

བྱེད་ཚུལ་ནི། ཏར་འཕིན་དང་ཁ་པར་གི་སྐུད་པའི་སྟེང་ཉན་ཆས་བསར་བ་དང་། ཁ་པར་སྟེང་

ཉན་ཆས་འཛུགས་པ། རྒྱང་བསྲིངས་རླུང་འཕིན་ལ་ལོག་ཉན་བྱེད་པ་བཅས་རེད། དེར་མ་ཟད། 

མི་ལོ་དེ་དག་གི་རིང་། ང་ཚོས་རྒྱ་དམག་གི་ནང་ཁུལ་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ཀང་

འཕོག་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་། གོ་བོ་སྨོན་ཐང་གི་འཇམ་རྒོལ་དཔུང་འཇུག་སྐབས་ལག་སོན་

བྱུང་བའི་ལྷ་སའི་དམག་ཁུལ་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས། སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་བ་ 3 པ་

ནས་སྤི་ལོ་ 1960 ཟླ་བ་ 10 པའི་བར་དུ་བོད་དབུས་ཁུལ་དུ་བོད་རིགས་ ༨༧༠༠༠ གི་ཚེ་སྲོག་

ཤོར་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་རོགས་བྱུང་། སྤི་ལོ་ 1961 ལོར་བོད་ནུབ་ཁུལ་ནས་

ཤིན་ཅང་ལ་འགྲོ་བའི་དོས་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་ཞིག་ལ་འཇབ་རྒོལ་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་

བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གི་གསང་བའི་ལས་དོན་གི་སན་ཐོ་ཡིག་ཚགས་ལས་ཡིག་ཆ་མང་པོ་

ཞིག་འཕོག་ལེན་བྱས། དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་མིའི་ལག་ནས་འཕོག་ལེན་བྱས་པའི་ཁོད་ནས་གཞི་

རྒྱ་ཆེ་ཤོས་དང་གསང་བའི་ཡིག་སྣ་འཛོམས་ཤོས་དེ་རེད། སན་ཐོ་ཡིག་ཚགས་དེ་རྒྱ་དམག་གི་

དཔོན་རིགས་མཐོ་གྲས་ཀིས་བཀག་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་རེད། དེའི་ནང་དུ་སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱུང་

བའི་མུ་གེ་ཆེན་པོ་ལ་བརེན་ནས་དམག་མི་དང་མི་སེར་དཀྱུས་མ་གཉིས་ཀར་ཚབས་ཆེ་བའི་

དཀའ་ངལ་ཅི་འཕད་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་། རྒྱ་དམག་ནང་ཁུལ་མ་མཐུན་པའི་རོག་ཟིང་། གཞུང་

དམག་དང་ཡུལ་དམག་བར་གི་དཀའ་རོག་བཅས་ཞིབ་ཏུ་བཀོད་པར་མ་ཟད། ཨུ་རུ་སུ་དང་

འབེལ་བའི་རོད་རོག་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་རགས་ཙམ་བཀོད་ཡོད། གཞན་

ཡང་། དེའི་ཁོད་དུ་རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཨ་རི་དང་ཐའི་ཝན་གཉིས་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཅི་ཡིན་གི་

སན་ཐོ་ཡང་ཡོད། ཡིག་ཆ་དེ་དག་ང་ཚོས་ཉར་ཚགས་མ་བྱས་པར་འཕལ་དུ་ཝ་ཤིན་ཊོན་ལ་

ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་ཡོད་པས། ད་ལྟ་ངའི་ལག་ཏུ་༸གོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་རེས་ཐོགས་སུ་བོད་མི་ཅི་ཙམ་དམར་གསོད་བཏང་

བའི་གྲངས་འབོར་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ང་ཚོས་གསང་དོན་མྱུལ་ཞིབ་དང་རླངས་འཁོར་བཀག་སོམ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་

དེར་ཡང་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་མུ་མཐུད་ནས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་

ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ཀི་མགོ་སྟོད་ཙམ་ལ། རྒྱ་མིས་མི་དམངས་མཉམ་ལས་

ཁང་ཞེས་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ་བོད་དུ་གྲོ་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་དཀའ་ན་ཡང་བོད་མི་ཚོར་ནས་

ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་དུ་མ་བཅུག་པར་གྲོ་ཁོ་ན་འདེབས་ལས་བྱེད་དུ་བཅུག་པས། སྟོན་ཐོག་བསྡུ་བའི་

སྐབས་སུ་བཟའ་འབྲུ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་བར་ལྷ་སའི་མི་དམངས་ཀིས་རྒྱ་མིས་ས་འོག་ཏུ་སྦས་

པའི་ར་རོ་དང་ས་འབུ་སོགས་ཟ་དགོས་བྱུང་ཞིང་། འགའ་ཞིག་བཀྲེས་ལྟོགས་ཀིས་མ་བཟོད་

པར་ལྷམ་གི་ཀོ་བ་དང་ཤིང་ཤུན་ཆུར་བཙོས་ཏེ་བཟའ་དགོས་པའང་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་ཟ་མི་

རུང་བ་རྣམས་ཁ་ཟས་སུ་བསྟེན་པའི་དབང་གིས་མི་རྣམས་ཀི་གདོང་པ་དང་གྲོད་པ་ཆེས་ཆེར་

སྐྲངས་ཏེ་ལྟོགས་གྲིས་ཤི། དེ་ལྟར་བོད་མི་ཁི་ཕག་དུ་མ་བཀྲེས་ལྟོགས་ཀིས་ཤི་བའི་གནས་

སྟངས་ཡ་ང་བ་དེ་བྱུང་། སྔར་གི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བསམས་ན། བོད་ཀི་གྲོང་གསེབ་ཁུལ་དུ་མི་མང་

པོ་ཆེས་དབུལ་ཞིང་། འགའ་ཞིག་ལ་བཟའ་བཏུང་འགྲིག་ཙམ་ཞིག་ལས་ཡོང་འབབ་གཞན་ཅི་

ཡང་མེད་པ་སོགས་བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་ནང་འདྲ་མཉམ་མིན་པའི་གནད་དོན་ཤིན་ཏུ་མང་། དེ་ལྟ་

ན་ཡང་། བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བོད་མིས་མུ་གེའི་དཀའ་ངལ་མྱངས་པ་དང་། འདས་པའི་མི་ལོ་

སྟོང་ཕག་དུ་མའི་རིང་བོད་མི་དམངས་བཀྲེས་ལྟོགས་ཀིས་ཤི་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་གཏན་ནས་

བྱུང་མེད། 

ཆེས་ཡ་ང་བའི་གནས་སྟངས་དེ་ངས་ཐོག་མར་གོ་སྐབས། སྒོ་བཏགས་ཙམ་རེད་སམ་

སྟེ་ཡིད་ཆེས་མ་བྱས་ཀང་རེས་སུ་དོན་དངོས་ཡིན་པ་ཤེས་རོགས་བྱུང་སྟེ། དམྱལ་བའི་ཁམས་

སུ་ཡང་སྐབས་དེའི་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་མྱངས་པ་ལས་ལྷག་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་

མྱང་རྒྱུ་མེད་ལ། གཅིག་བྱས་ན། དམྱལ་ཁམས་ནི་དེ་ལས་ལེགས་ཙམ་ཡིན་སྲིད་སམ་པའི་ཚོར་

སྣང་ཡང་བྱུང་།   

རྒྱ་མིས་བོད་དུ་བྱུང་བའི་གདུག་རྩུབ་ཀི་ལེ་ལན་ཐམས་ཅད་རིག་གནས་གསར་བརེར་

གཡོགས་ཀང་གཏོར་བཅོམ་གི་ལས་ངན་མང་ཆེ་བ་རིག་གནས་གསར་བརེ་མ་བྱུང་གོང་ནས་

བརམས་ཡོད་པས་དེ་ནི་བདེན་པ་གཏན་ནས་མིན། དེ་དུས་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་མི་རབས་ནས་

མི་རབས་བར་དུ་བསགས་པའི་རྒྱུ་ནོར་ཐམས་ཅད་ར་མེད་དུ་བཏང་ཟིན། སྤི་ལོ་ 1959 རེས་སུ་



ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པ།  གོ་བོ་སྨོན་ཐང་།

325

རྒྱ་དམར་གིས་དགོན་པའི་ནང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་སོགས་ཡོད་ཚད་གཏོར་བཤིག་བཏང་། 

བོད་དུ་དགོན་པ་སྟོང་ཕག་དྲུག་ཙམ་ཡོད་པ་ལས་འགའ་ཞིག་ལ་མི་ལོ་ཆིག་སྟོང་ནས་ཆིག་སྟོང་

ལྔ་བརྒྱའི་བར་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པར་མ་ཟད། དགོན་པ་གསར་ཤོས་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ཡང་། 

མ་མཐར་མི་ལོ་སུམ་བརྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། དགོན་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་འདས་པའི་དུས་རབས་དེ་

དག་གི་རིང་བལ་ཡུལ་དང་། རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་བཅས་ནས་རིན་ཐང་བལ་བའི་གནའ་རས་དང་། 

སྐུ་ཐང་། སྐུ་འདྲ་བཅས་ནང་འདྲེན་གནང་ཡོད་ལ། བོད་ཀི་རིན་ཐང་བལ་བའི་རྒྱུ་དངོས་ར་ཆེན་

གཞན་རྣམས་ཀང་དགོན་པ་དེ་དག་ཏུ་ཡོད། རིག་གནས་གསར་བརེ་མགོ་མ་བཙུགས་གོང་

དགོན་པ་དེ་དག་གི་རེན་དང་རྒྱུ་དངོས་རྣམས་འཕོག་འཁྱེར་བྱས་ཏེ་སྟོང་པར་བསྒྱུར་ཡོད། དེ་

ནས་སྤི་ལོ་ 1966 ལོར་རིག་གནས་གསར་བརེ་མགོ་འཛུགས་བྱེད་སྐབས། རྐུ་འདོད་པ་རྣམས་

བརྐུས་ཟིན་ཅིང་གསོད་འདོད་པ་རྣམས་བསད་ཟིན་པས་དགོན་པ་རྣམས་སུ་ཁང་སྟོང་གང་རོ་

ཙམ་ལས་ལྷག་མེད། རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་ལས་འགུལ་དེ་ཉིད་ཚ་ཚ་འུར་

འུར་གིས་སེལ་སྐབས། དགོན་པའི་རིག་གང་རྣམས་ཀང་བཤིག་སྟེ་ཕིའི་སྒོམ་གཞི་ཙམ་པོ་བ་

དེ་ཡང་མེད་པར་བྱས། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཏང་གི་མགོ་གཙོ་རྣམས་ཀིས་མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་

རིང་བཏིང་བའི་ངན་ཇུས་ཀི་བྱ་བ་ཐབས་སྡུག་ཅིག་ཡིན་པ་ལས། ད་ལྟ་རྒྱ་མིས་བཤད་པ་ལྟར་

གི་“གོ་བུར་འཕལ་རྐྱེན་གིས་བྱུང་བ་”ཞིག་ག་ལ་ཡིན། 

ལས་ངན་དེ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་མཁན་རྒྱ་རིགས་དཀྱུས་མ་རྣམས་ག་ལ་ཡིན་ཏེ་རྒྱ་མི་བྱིངས་

ནི་མི་སེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་དག་གིས་བོད་དུ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་ཤེས་ཚོར་

གཏན་ནས་མ་བྱུང་བར་ཁོང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་བོ་དེའི་རིང་དཀའ་སྡུག་ཚད་

མེད་མྱངས། སྐབས་དེར་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ནི་ཁི་འདུ་དམག་ཁུལ་གི་མགོ་གཙོ་ཡིན་ལ། ཐན་

ཀོན་སན་དང་ཀྲང་གོ་ཧྭ་གཉིས་ཀིས་ཁོང་ལ་ནང་སྟོང་དུ་གྱུར་ཟིན་པའི་དགོན་པ་རྣམས་ཅི་

ཞིག་བྱ་དགོས་ཞེས་བོ་འདྲི་ཞུས་པར་ཏིན་གིས། བོད་ནང་དུ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པའི་གནས་

ཚུལ་རྣམས་ཕིའི་མི་རིགས་གཞན་ལ་ཤེས་སུ་འཇུག་མི་རུང་བས། རྒྱ་གར་རམ་བལ་ཡུལ་གི་

ས་མཚམས་སུ་འཁེལ་བའི་བོད་ཀི་ས་གནས་རྣམས་སུ་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས། དེ་མིན་ས་

མཚམས་སུ་མ་འཁེལ་བའི་ནང་ལོགས་ལྷ་ས་དང་གཞིས་ཀ་རེའི་གཡས་གཡོན། ཁམས་དང་

ཨ་མདོའི་ཁུལ་བཅས་སུ་ན་ཆུང་གཞོན་ནུ་རྣམས་བཏང་སྟེ་དགོན་པ་དེ་དག་ར་གཏོར་བྱེད་
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ཆོག །གལ་ཏེ་དགོན་པ་ར་མེད་དུ་མ་བཏང་ཚེ། དགོན་པ་སྟོང་པར་ལྷག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་

མི་དམངས་ཀིས་འདྲི་སྲིད་པས། ས་མཚམས་སུ་མ་འཁེལ་བའི་བོད་ཀི་དཀིལ་ཁུལ་དུ་ཅི་ཞིག་

བྱེད་འདོད་ཀང་དམར་སྲུང་དམག་གིས་བྱེད་ཆོག་ཅེས་ལམ་སྟོན་བྱས། དེར་བརེན། རྒྱ་ནག་

ནས་དམར་སྲུང་དམག་བོད་དུ་ཡོང་སྟེ་བོད་རིགས་དམར་སྲུང་དམག་བསྡུ་བསྐོང་བྱས་ཏེ། དེ་

དག་དང་ལྷན་དུ་དགོན་སེ་རྣམས་ར་མེད་དུ་བཏང་། 
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ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ།

རྒྱ་གར་དུ་གཞིས་ཆགས་པ།

ཆེས་འཇོན་ནུས་དང་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བའི་དཔོན་རིགས་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་སྤི་ནོར་

༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་གཞུང་གི་སྒོམ་གཞི་ཕལ་མོ་ཆེ་ཉམས་མེད་ཐོག་

རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ནའང་། བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་བརྒྱད་ཁི་ལྔ་སྟོང་ཙམ་རྒྱུས་

མངའ་མེད་པའི་ཡུལ་དུ་འབྱོར་ཏེ་འཚོ་གནས་མགོ་འཛུགས་དགོས་སྟབས། གསར་དུ་བཙུགས་

པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ཕག་ཏུ་སྔར་འཕད་མ་མྱོང་བའི་ཐུགས་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་

བབས། དེ་ནི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཀི་འཚོ་གནས་ལ་ཕན་ངེས་ཀི་རམ་འདེགས་གང་

ནུས་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། གསར་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་ཕི་ལུས་

པོ་དང་ནང་སེམས་ཁམས་གཉིས་ཐད་ནས་ཕད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ས་བའི་གནད་དོན་

ཞིག་མ་རེད། བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ལ་རང་རང་འཚོ་སོད་བྱེད་ས་དང་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་ས་ཆ་

དགོས་ལ། བྱིས་པ་རྣམས་སོབ་སྦོང་དུ་གཏོང་སའི་སོབ་གྲྭ་ཡང་དགོས་ངེས་ཡིན། དེར་མ་ཟད། 

བ་གྲྭ་རྣམས་ལ་དགོན་པ་བསྐྱར་བཞེངས་དང་། རྒས་འཁོགས་རྣམས་ལ་རྒན་གསོ་ཁང་། སེར་

སྐྱ་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་སྤི་ལ་སྨན་ཁང་ཆེ་ཆུང་ཅི་རིགས་དགོས་ངེས་ཡིན། འཛམ་གིང་གང་

སའི་སྲིད་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྤིའི་རོགས་ཚོགས་ཁག་གིས་རོགས་རམ་གནང་འདོད་ཀི་གནས་

ཚུལ་བསྟུད་མར་འབྱོར་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རོགས་སྐྱོར་མེད་པར་འཚོ་ཐབས་

མེད། 

ངེད་ཅག་གིས་གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་ཅི་རིགས་པ་བསྒྲུབ་སད། བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་
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ལ་སོད་གནས་དང་ལས་ཀ་འཚོལ་བར་ནང་སྲིད་ལྷན་ཁང་དང་། དགེ་རྒན་འོས་སྦོང་དང་སོབ་

གྲྭ་གསར་འཛུགས་ལ་དམིགས་ཏེ་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁང་། བ་གྲྭ་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་

བའི་རམ་འདེགས་དང་དགོན་པ་གསར་བཞེངས་ཀི་དོན་དུ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་། སྨན་ཁང་ཆེ་

ཆུང་གསར་རྒྱག་དང་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་གསོ་སྐྱོང་བྱ་བར་འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་། ཕིའི་

ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་དྲིལ་སྒོག་བྱ་བ་གཙོ་བོར་དམིགས་ཏེ་དྲིལ་བསྒགས་

ལྷན་ཁང་བཅས་གསར་འཛུགས་གནང་། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའམ་བོད་ཀི་གནས་

ཚུལ་ངོ་མ་ཅུང་ཟད་ཤེས་མཁན་གི་སྲིད་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྤིའི་སྒིག་འཛུགས་ནི་ཆེས་ཉུང་ཤས་

ཙམ་ལས་མེད་ལ། རྒྱ་ནག་གི་དྲིལ་བསྒགས་ཁོ་ནར་ཉན་མཁན་དག་ལ་གོ་ལོག་བྱུང་བའི་ཚད་

ནི་ཤིན་ཏུ་མཐོ། དེར་བརེན། ང་ཚོས་དྲིལ་བསྒགས་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་རང་ཉིད་ཀི་གནས་

བབ་ངོ་མ་རྒྱལ་སྤིའི་སྟེང་སྐྱེལ་ཐབས་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གིས་བསྐྲུན་པའི་བོད་ཀི་སྣང་བརན་ངན་

པ་ལ་ཡོ་བསྲང་དང་། རྒྱ་མིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་མུ་མཐུད་ནས་མནར་གཅོད་དང་

བོད་མིའི་གཞི་རའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་དུ་གཏོང་བཞིན་པ། བོད་ཀི་རིག་གཞུང་

དང་། ཆོས། སྐད་ཡིག་བཅས་ར་མེད་དུ་གཏོང་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཕིན་ཅི་

མ་ལོག་པར་འཛམ་གིང་མི་དམངས་ལ་གསལ་བཤད་བྱས།

ངའི་ལས་འགན་གཅིག་ནི་ཕིའི་སྲིད་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྤིའི་སྒིག་འཛུགས་ཁག་ལ་

འབེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། ༸གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་མ་ཕེབས་གོང་ཁོ་

བོར་གཞུང་གི་གོ་གནས་དང་འགན་དབང་ཅི་ཡང་མེད། ཐ་ན་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་

དང་མཉམ་ལས་བྱས་པ་དེ་ཡང་ང་རང་སེར་གི་ཐོག་ནས་བྱས། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གསར་

འཛུགས་བསྐྱངས་པ་དང་ལྷན་དུ་ང་ཕི་འབེལ་ལས་དོན་གི་གཙོ་འགན་པར་བསྐོ་བཞག་གནང་། 

དེ་ནས་ལོ་ཤས་རིང་ཞྭ་སབ་པ་ངེད་གཉིས་ཀིས་ལས་རོགས་གཞན་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་མཉམ་

འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བཅར་ཏེ་བོད་དོན་སན་ཞུ་བྱས་ཤིང་། བོད་ཀི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་

སྐྱོབ་དང་བོད་རང་བཙན་རང་སོར་ཆུད་ཐབས་སུ་རྒྱལ་སྤིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བཙལ། གཞན་ཡང་། ཁོ་

བོ་སུད་སི་དང་། དབྱིན་ཡུལ། ཉི་ཧོང་བཅས་སུ་བསྐྱོད་ཅིང་། སུད་སི་རུ་རྒྱལ་སྤིའི་རྒྱ་གྲམ་

དམར་པོའི་ཚོགས་པ་དང་། ཀུན་ཁྱབ་རོགས་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོགས།185 ཡེ་ཤུའི་གནམ་བདག་ཆོས་

185  CARE=Cooperative for Assistance and Relief Everywhere ཀུན་ཁྱབ་རོགས་
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བརྒྱུད་ཀི་རོགས་སྐྱོར་ཚོགས་པ། ཨོ་ཀི་སི་ཧམ་(Oxfam)186ཞེས་པའི་མུག་སྐྱོབ་ཚོགས་པ་

སོགས་རྒྱལ་སྤིའི་ཚོགས་སེ་ཁག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས། དེ་ནས་ཁོ་བོ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

མཆོག་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་རིགས་རྣམས་ཀི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་དོན་གི་གཙོ་འགན་

པར་བསྐོ་བཞག་གནང་ཞིང་། མུ་མཐུད་ནས་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་གར་གི་

གསང་ལས་སེ་ཚན་འདྲ་མིན་ལ་འབེལ་ལམ་ཞུས་ཏེ། དེ་དག་དང་ལྷན་དུ་བོད་དང་འབེལ་བའི་

གསང་བའི་ལས་དོན་ཁག་དང་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ལས་འགུལ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བྱས། ངའི་

ལས་དོན་ཕལ་མོ་ཆེ་གསང་རྒྱ་ཆེས་དམ་པོའི་ངང་བཞག་ཀང་། དེ་དག་ཇི་སྲིད་བར་དུ་གསང་

གནས་སུ་ཉར་རྒྱུ་ནི་ལས་ས་པོ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད།  

ངས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་འགེབ་སྲུང་ཞུ་བའི་ཆེད་དུ། ཨ་རིའི་གསང་

བའི་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་ལས་དོན་སོགས་གསང་བའི་བྱ་འགུལ་གང་ཡང་སན་དུ་མ་

གསོལ། ལས་འགན་གི་ཆ་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཀའ་ཤག་གཉིས་ལ་དུས་རྒྱུན་སྤིར་

བཏང་གི་ལས་དོན་རྣམས་སན་གསེང་ཞུ་དགོས་ཀང་། ངས་གཞུང་གི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་

དང་གསང་བའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གཉིས་ཀི་དབྱེ་མཚམས་གསལ་པོར་ཕེ་སྟེ། རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེར་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཀི་ཐད་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་མ་གཏོགས་ངའི་

ལས་ཀའི་ཕོགས་གཞན་ཏེ་གསང་གནས་མྱུལ་ཞིབ་ཀི་བྱ་འགུལ་དང་། རྒྱ་རྒོལ་འཐབ་འཛིང་

གི་གནས་ཚུལ་ལམ་གཡུལ་སའི་འཆི་སྐྱོན་སོགས་གསང་བའི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་རྣམས་

སན་གསེང་གཏན་ནས་མ་ཞུས། ཐ་ན་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་མིང་ཙམ་ཡང་ཁ་ནས་

མི་ཐོན་པའི་འབད་པ་བསྟེན། ངས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ནི་གསང་བའི་ལས་དོན་དེ་དག་ཡ་རབས་ཀི་

ལས་ཀ་མིན་སྟབས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའམ་བཀའ་ཤག་སུ་ཡིན་ཡང་དེ་དང་འབེལ་བ་བྱུང་ཚེ་

ཆེ་མཐོང་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བར་མཐོང་བའི་དབང་གིས་ཡིན། ངས་དེ་ལྟར་ལས་འགན་ཐམས་

ཅད་རང་སྟེང་དུ་བངས་ནས་བསྒྲུབས། བར་སྐབས་ཤིག་ནས། ངེད་ཅག་གིས་ལོག་ནས་སྒྲུབ་

བཞིན་པའི་གསང་བའི་བྱ་འགུལ་གི་ཕོགས་དེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་མཁྱེན་རོགས་བྱུང་ཡོད་

རམ་དང་སྐྱོབ་གསོ་ལྷན་ཚོགས།

186  Oxfam=Oxford Committee for Famine Relief ཨོ་ཀི་སི་ཧོར་ཌི་མུག་སྐྱོབ་ཚོགས་

པ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཀང་། ངེད་གཅེན་གཅུང་གཉིས་ཀིས་མཉམ་གཅིག་ཏུ་དེའི་ཐད་གེང་སོང་གནང་བ་ཞིག་གཏན་

ནས་མ་བྱུང་།

བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བའི་ཐོག་མའི་མི་ལོ་དེ་དག་ནི་དཀའ་ཁག་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་

ཤིག་རེད་ལ། རོད་རོག་དུ་མ་ཞིག་ལ་ཡང་ངེད་ཅག་གིས་གདོང་ལེན་མི་བྱེད་ཀ་མེད་བྱུང་། དེ་

དག་ལས་འགའ་ཞིག་ནི་དཔལ་འབྱོར་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་རེད། དེ་ཡང་མ་སུ་རིར་

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གསར་འཛུགས་གནང་འཕལ་བཀའ་ཤག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ། 

སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ལ་གསུངས་ཏེ་གཞུང་གི་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་དམིགས་སུ་ཧིན་སོར་ས་ཡ་ཉིས་

བརྒྱ་ཐམ་པ་(༢༠༠,༠༠༠,༠༠༠)བུན་གཡར་ཞུ་དགོས་པའི་དགོངས་འཆར་ཕུལ། ཞྭ་སབ་པ་དང་

མཁན་ཆུང་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ངེད་གསུམ་ཡང་ཚོགས་ཐོག་དེར་ཡོད། དངུལ་འབོར་དེ་ལྟ་བུ་

ནི་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་རེད། དངུལ་འབོར་དེ་ལས་ལྷ་སའི་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་དྲག་ཕྱུག་པོ་

འགས་སྐྱེལ་མྱོང་བའི་རྒྱས་སྤོས་ཅན་གི་འཚོ་བའི་རྣམ་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་མཐོང་ཐུབ། དེ་ནས་ངས་

སེར་ཐོག་ནས་སྐུ་ཞབས་མེ་ནོན་ལ་དངུལ་བུན་གཡོར་ལེན་དེའི་ཐད་བཀའ་མོལ་ཞུས། ཁོང་ནི་

སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་འབེལ་ལམ་ཞུ་མཁན་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་

བའི་གཞུང་འབེལ་འབེལ་མཐུད་པ་ཡིན། སྐུ་ཞབས་མེ་ནོན་གིས་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུ་

ཞིག་ནེཧ་རུས་བུན་གཏོང་གནང་དཀའ་བར་དགོངས་ཏེ། དེ་ལས་ལོ་རེའི་འགྲོ་གྲོན་ལ་སྔོན་

དཔག་ཇི་བཞིན་གནང་སྟེ་དགོས་ངེས་ཙམ་ཞིག་གཡར་པོ་ཞུས་ན་ལེགས་པའི་དགོངས་འཆར་

གནང་ཞིང་། ཟླ་བ་གཅིག་གི་འགྲོ་གྲོན་ཧིན་སོར་འབུམ་བརྒྱད་ཡས་མས་སམ། ལོ་གཅིག་གི་

འགྲོ་གྲོན་ཧིན་སོར་ས་ཡ་བཅུ་ཡས་མས་སུ་བརིས་ཏེ་བུན་ལོན་གཡར་ན་གང་ཅིར་འཚམས་

ཚུལ་གསུངས། 

སྐུ་ཞབས་མེ་ནོན་དང་ལྷན་དུ་གེང་མོལ་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ངས་བཀའ་ཤག་ལ་

ཡར་ཞུ་ཕུལ་བ་ན། བཀའ་ཤག་གི་ཁོངས་མིའི་ཁོད་ནས་གཙོ་བོ་སྐུ་དྲག་ཕྱུག་པོ་གཉིས་ཏེ་ཟུར་

ཁང་[དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་]དང་གཡུ་ཐོག་[བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་]གཉིས་ནས་ཁས་ལེན་མ་

གནང་བར་དངུལ་བུན་ས་ཡ་ཉིས་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཐོབ་ཐབས་གནང་དགོས་ཚུལ་གསུངས། དེ་ནས་

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཟུར་གཡུ་གཉིས་ཀི་དགོངས་ཚུལ་ལྟར་ནེཧ་རུ་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་། དེ་

ལ་ནེཧ་རུ་ཡིས་ཐད་ཀར་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སོར་མོ་ས་ཡ་ཉིས་བརྒྱ་གཡར་



ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ།  རྒྱ་གར་དུ་གཞིས་ཆགས་པ།
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རྒྱུ་མེད་ཚུལ་གསུངས་ཏེ་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་བར་མ་ཟད། བཀའ་བོན་ཚོའི་དགོངས་ཚུལ་དེ་

ལྟ་བུ་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་སྟེ་གསན་འཇོག་གནང་མི་རུང་བའི་ཉེན་བརྡ་ཡང་ཕུལ།

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ནེཧ་རུར་མཇལ་སྐབས་ཀི་བཀའ་མོལ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་

གསུངས་སྐབས་ཟུར་ཁང་དང་གཡུ་ཐོག་གཉིས་ཧ་ཅང་ངོ་གནོངས་ཏེ་བཞུགས་སར་གསར་པ་

མ་སུ་རི་ནས་བོས་ཐོན་གནང་སྟེ་ཕིར་མ་ཕེབས། དེ་ནི་ཁོང་གཉིས་ཀིས་ཨུ་ཚུགས་ཆེན་པོས་

དགོངས་ཚུལ་བཏོན་པ་ལ་ནེཧ་རུ་ཡིས་ཀ་ཀོར་མེད་པར་ཁ་ཐུག་རང་ལ་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་

སྟབས་ད་ནི་སར་གསོ་བྱ་ཐབས་མེད་པའི་ཞབས་འདྲེན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཞུས་སོང་སམ་དུ་དགོངས་

པས་ཡིན་འདྲ་ལ། དངུལ་བུན་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་བྱུང་ཚེ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་བརན་པོར་

གནས་མི་ཐུབ་པར་ནམ་ཞིག་ཁ་འཐོར་དུ་འགྲོ་ངེས་སུ་དགོངས་པས་ཀང་ཡིན་འདྲ། གང་ལྟར། 

དུས་དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་ཟུར་གཡུ་གཉིས་རྒྱ་གར་(མ་སུ་རི་)ནས་བོས་ཕེབས་

གནང་ཞིང་། རེས་སུ་གོ་མིན་ཏང་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་འདྲིས་གནང་སྟེ་ཐའི་ཝན་དུ་

སོས་ནས་བཀའ་ཤག་ལས་ཁུངས་ཟེར་བ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་། ལས་ཁུངས་དེ་ལུགས་

མཐུན་མིན་སྟབས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་མ་གནང་། མ་སུ་

རི་ནས་བོས་ཕེབས་གནང་རེས་ཟུར་གཡུ་གཉིས་དང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའམ་བཀའ་ཤག་གི་བར་

དུ་འབེལ་བ་བྱུང་མེད་པས་ཁོང་གཉིས་ལ་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་ཚུལ་སྟོན་པའི་ཐོབ་དབང་

མེད་ལ། གསར་དུ་བཙུགས་པའི་ལས་ཁུངས་དེ་ཡང་རིང་དུ་མ་བརན། 

ཟུར་གཡུ་གཉིས་ཀིས་རང་སེ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནས་གཞན་སེར་ལག་འབེལ་གནང་བ་

དེས་བོད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་འགའ་ཞིག་གི་བར་དུ་འགལ་བ་བྱུང་བ་སོགས་བཙན་བྱོལ་བོད་

གཞུང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་སྤད། གོ་མིན་ཏང་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་ཀང་བོད་

མིའི་ཆིག་སྒིལ་གི་ནུས་པ་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་བའི་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་བྱས། རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཐའི་ཝན་གི་རོགས་རམ་མ་བཞེས་པའི་ཁར། བོད་མིས་འཐབ་རོད་གནང་བ་

བོད་རང་བཙན་གི་དོན་དུ་ཡིན་པ་ལས་གོ་མིན་ཏང་གིས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཕིར་ལེན་པའི་ཆེད་

མིན་ཚུལ་ནན་གསུང་གསལ་སྟོན་གནང་བ་ལ་ཁོ་པ་ཅག་མུ་མཐུད་ནས་ཁོང་ཁོ་ལངས།

བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བའི་ཐོག་མའི་དུས་སྐབས་ཀི་གེང་རོག་ཆེ་ཤོས་ནི་གསེར་ཀིག་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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187ཚོང་བསྒྱུར་གི་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་དེ་རེད། དེ་ཡང་སྔར་ཞྭ་སབ་པ་ཨ་མེ་རི་ཀ་ནས་ཕིར་ཕེབས་

པའི་རེས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1950 ལོར་ང་ཚོས་ཁོང་གིས་ཨ་རི་ནས་ཉོས་པའི་གསེར་དེ་དག་འབས་

ལོངས་ཆོས་རྒྱལ་གི་སྲུང་སྐྱོབ་མཐུན་འགྱུར་འོག་སང་ཏོག་ཏུ་ཚོང་ཟོང་དོས་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཉར་

འཇོག་བྱས་ཡོད། དེའི་ཁར་སྔོན་རྒྱ་མིས་ཆབ་མདོ་བཙན་བཟུང་བྱས་མ་ཐག་༸གོང་ས་མཆོག་

གྲོ་མོར་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་རེས་རྒྱལ་བའི་གན་མཛོད་ནས་དབོར་འདྲེན་བྱས་པའི་གསེར་དེ་

དག་ཀང་འབས་ལོངས་སུ་བདག་ཉར་བྱས་ཡོད།188 དེ་དག་ནི་ཛ་དྲག་གི་དགོས་མཁོ་བྱུང་ན་

དེའི་གཏོང་དམིགས་སུ་དགོས་པར་བསམས་ཏེ་བཞག་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1959 ལོར་

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་པ་དང་ནེཧ་རུས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་

ལ་དངུལ་བུན་མ་གཡར་བའི་དབང་གིས། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་

གཞུང་གཉིས་ཀི་གནང་སོ་ཁག་ལ་གྲོན་དངུལ་དགོས་པའི་ཁར། བོད་རིགས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་

རྣམས་ལ་ཡང་ལྟ་སྐྱོང་མི་གནང་ཐབས་མེད་ལ་བརེན་དམིགས་དོན་ལྟར་གསེར་ཀིག་དེ་དག་

བཀོལ་སྤོད་བྱེད་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་དུས་སྐབས་དེ་ད་གཟོད་མངོན་དུ་གྱུར།

གསེར་ཀིག་དེ་དག་ཚོང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྐབས་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་

ཡིས་ཚང་མ་སེབ་ཉོ་གནང་འདོད་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་ཀང་། སྐབས་དེར་ཁོམ་རའི་ནང་ང་ཚོས་

187  ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པར་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར། “Gold bullion” ཞེས་པ་འདི་ལ་གསེར་ཀིག་

གམ་གསེར་གི་ཀིག་རེ་དང་། གསེར་ས་ཕག་གམ། གསེར་ཕེ་ལེབ། གསེར་ལྕུག་གམ་གསེར་ལྕུག་ལེབ་ཅེས་

སོགས་འབི་ཚུལ་མང་ལ། ལེའུ་དེའི་ནང་། གསེར་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡོད་པས་དེ་རུ་ལྟག་

ལོག་བསྐྱོན་ཏེ་གཟིགས་པར་འཚལ།

188  <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༠༩ ནས། སྐབས་དེའི་གསེར་དངུལ་གི་འབོར་དང་སྐབས་འབེལ་ལས་བྱེད་སོགས་གསལ་

བའི་གཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་དང་། དེ་དག་གི་གསལ་བཤད་བཅས་རྒྱས་པར་གསལ་ཞིང་། བཀའ་

ཟུར་ས་འདུ་རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ་ཀི་<<བརོད་པར་དཀའ་བའི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༦ ནས། ཡིད་

ཆེས་མ་ར་དང་དགེ་བདེ་བཟོ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཏེ། “ད་བར་གསེར་དངུལ་གི་རིན་འབབ་རྣམས་ཚ་

རོང་ནས་འགན་བཞེས་ཡོད་པ་ད་ཆ་ཡིད་ཆེས་མ་རར་རིས་སྤོད་གནང་དགོས་བཀའ་ཁྱབ་སྩལ་”ཅེས་སོགས་

འགན་བཞེས་མི་སྔ་ཕི་དང་། སོར་གྲངས། དངུལ་བུན་སྤོད་ལེན་ལས་བྱུང་བའི་གོང་གུན་སོགས་ཞིབ་གསལ་

བིས་འདུག་པས་མཁྱེན་འདོད་པ་ཚོས་དེར་གཟིགས།



ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ།  རྒྱ་གར་དུ་གཞིས་ཆགས་པ།
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སྔར་ཨའོང་སི་(ounce)189རེ་ལ་ཨ་སོར་ ༤༠ རེ་སྤད་དེ་ཉོས་པ་ལས་ཆེས་ཆེར་ལྷག་པའི་རིན་

གོང་སྤོད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ཁོམ་རའི་ནང་ཚོང་བསྒྱུར་བྱས་ནས་རིན་གོང་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་རེ་

བ་བཅངས།

དེ་ནས་སྤི་ཁྱབ་མཁན་ཚབ་རེ་མགྲོན་དགའ་བང་བོ་བཟང་རིག་འཛིན་དང་། ཀ་ལིམ་

པོང་ནས་གསེར་ཀིག་དོ་དམ་བདག་གཉེར་གི་གཙོ་འགན་བཞེས་མཁན་མཁན་ཆུང་བོ་བཟང་

རྒྱལ་མཚན། གཟིམ་དཔོན་མཁན་པོ་དང་ང་བཅས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཤམ་འོག་གི་ལས་

བྱེད་གཙོ་བོ་བཞི་ཡིས་གཙོ་འགན་བངས་ཏེ་གསེར་དེ་དག་འབས་ལོངས་ནས་ཀལ་ཀ་ཏར་

དབོར་འདྲེན་གནང་། དེ་ཡང་ཐོག་མར་འབས་ལོངས་ནས་བྷག་དྷོག་ར་གནམ་ཐང་བར་དུ་དོས་

སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་ནང་བླུགས་ཏེ་དབོར། དེ་ནས་རྒྱ་གར་གནམ་གྲུ་ཚོགས་པའི་(Indian Air-

lines)གནམ་གྲུ་གས་ཏེ་ཀལ་ཀ་ཏར་འཕུར་ནས་དངུལ་ཁང་དུ་བཅོལ་འཇོག་བྱས། 

གསེར་ཀིག་དེ་རྣམས་དངོས་སུ་ཚོང་བསྒྱུར་བྱེད་མཁན་ལ་ཚོང་པ་བརི་མཐོང་ཅན་

ཞིག་དགོས་པར་བརེན། འཇོར་ལི་ཚ་རོང་དང་སོམ་མདའ་ཚང་གཉིས་དེའི་འོས་དམིགས་ཡག་

ཤོས་སུ་མཐོང་སྟེ་མཐར་ཚ་རོང་བདམས་ཐོན་བྱུང་། ཁོང་གཉིས་ནི་བོད་ཀི་ཚོང་ལས་སེ་ཁག་

ཆེ་ཤོས་གཉིས་ཀི་ཚོང་དཔོན་ནམ་བོད་རིགས་ཕྱུག་ཤོས་གཉིས་ཡིན། རིམ་བཞི་ཚ་རོང་ནི་

སྔར་རྡོར་གིང་སེན་འཇོ་སེབ་སོབ་གྲྭ་ནས་མཐར་ཕིན་ཅིང་སོམ་མདའ་ཚང་དང་མི་འདྲ་བར་

དབྱིན་སྐད་ལ་བྱང་ཆུབ་པ་ཞིག་རེད། འཇོར་ལི་ཚ་རོང་ལ་སེར་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་། ཚོང་ལས་ཀི་

ཉམས་མྱོང་། དབྱིན་སྐད་ལ་བྱང་བ་བཅས་འོས་ཆོས་ཀི་ཆ་རྐྱེན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་

ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཅི་ཡང་ངེད་ཅག་ལ་མེད། 

ཚ་རོང་ལ་ཚོང་བསྒྱུར་དང་འབེལ་བའི་སོར་མོ་གཏོང་ལེན་བྱེད་རོགས་འགའ་དགོས་

པ་ང་ཚོས་ཤེས། དེའི་དབང་གིས་གསེར་རྣམས་ཁོང་གི་ཕག་ཏུ་མ་བཞག་གོང་། མི་སུ་ལ་ཡང་

ཚ་རོང་གིས་ཧིན་སོར་འབུམ་ལྔ་རེ་ལས་ལྷག་སྔ་འདོན་གནང་མི་ཆོག་པའི་གན་རྒྱ་བཞག །དེར་

མ་ཟད། སྦྲུལ་གི་བདག་པོས་གིང་བུའི་སྒ་ལ་བརེན་ནས་དུག་སྦྲུལ་གར་ལ་སྐུལ་བ་ལྟར་སོར་མོ་

ཟ་འདོད་ཅན་འབྱུང་བའང་ང་ཚོས་ཤེས་ཏེ་ངོ་ཤེས་གྲོགས་པོ་དང་བར་མི་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ལ་

189  Ounce ནི་རྒྱ་མ་གང་གི་བཅུ་དྲུག་ཆ་ལ་ཟེར་(28.34 grams, 1/16 of lb.)



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དོགས་ཟོན་གཟབ་ནན་གནང་དགོས་པའི་སྔོན་བརྡ་ཡང་ཕུལ། 

ང་ཚོས་ཚ་རོང་ལ་རིས་སྤོད་བྱེད་སྐབས་གསེར་ཀིག་རྣམས་ཆ་ཚང་བར་ཡོད་

ཀང་། དེ་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་བྱུང་སྟེ་ལོ་ཤས་ནང་སོར་མོ་ཕལ་ཆེ་བ་མེད་པར་

གྱུར།190 སོར་མོ་སྐོར་ཞིག་མཱར་ཝ་རི་ཚོང་པ་(Marwari businessmen)སྐོར་ཁག་ཅིག་ལ་

བུན་སྐྱེད་དུ་བཏང་ཡོད་པར་སྣང་ཡང་མང་ཆེ་བ་ནི་རྐུན་མར་ཤོར་བའམ་བོར་བརླགས་སུ་གྱུར་

པ་རེད། གནས་སྟངས་ངོ་མ་ནི་ང་ཚོས་ད་དུང་ཡང་མི་ཤེས། རེས་སུ་འཇོར་ལི་ཚ་རོང་གིས་རྒྱ་

གར་བས་ཁོང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་གཞན་ལ་དངུལ་བུན་བཏང་བའི་མ་སྐྱེད་སྤོད་དམིགས་ཀི་གན་

རྒྱའི་འཛིན་ཡིག་གང་ཡོད་པའི་ལག་འཁྱེར་སམ་ཆུང་ཞིག་བོར་བརླགས་སུ་གྱུར་ཚུལ་གསུངས། 

གཞན་ཡང་ཚ་རོང་གིས་སོར་མོ་སྐོར་ཞིག་བོད་རིགས་ཚོང་པ་འགས་གཉེར་བའི་ཁེ་ལས་བཟོ་

ཚོང་ཁང་དགེ་སེ་(Gayday)ཞེས་པ་བརྒྱུད་ནས་ལགས་མདོང་བཟོ་གྲྭའི་མ་རར་བཙུགས་ཏེ་ང་

ཡང་དེའི་ཁེ་གཉེར་དབང་འཛིན་པའི་ཁོངས་སུ་བཅུག །འོན་ཀང་། ང་ནི་བཟོ་གྲྭ་དེའི་ཁེ་གཉེར་

འཛིན་སྐྱོང་དང་འགན་དབང་གང་ལ་ཡང་འབེལ་བ་གཏན་ནས་མེད། ཁེ་ལས་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་

བཞིན་མ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་ཉེན་མཆོངས་ཀིས་བསྒྲུབས་པའི་ལས་དོན་གསར་པ་དེ་ཡང་

190  བཀའ་ཟུར་ཀུན་གིང་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན་གི་<<མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་འཕོས་པའི་གཏམ་ཐབས་བྱུས་

སིང་སྟོབས་ཀི་འབས་བུ་>>ན། “དེ་ནས་གནམ་གྲུར་གཏོང་གནང་ཀ་ལ་ཀ་ཏར་འོར་འདྲེན་ཚོང་བསྒྱུར་མཛད་

རྒྱུའི་ཕག་ལས་གཙོ་བོ་སྐུའི་གཅེན་པོ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་། ཕག་རོགས་སུ་རིམ་བཞི་ཚ་རོང་བདུད་འདུལ་

རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཏེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་ཚོང་བསྒྱུར་མཛད་པ་རེད། ་་་ དེ་བས་བོ་ཕམ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ། ཡིད་

ཆེས་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་འགན་འཛིན་ཚ་རོང་བདུད་འདུལ་རྣམ་རྒྱལ་གི་ས་ནས་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཀ་ཡན་

འཇེ་ཀྲི་མོན་ལ་ཧིན་སོར་འབུམ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་དང་། སྐུ་སེར་གཟིམ་ཆུང་གི་ཕག་དངུལ་སོར་འབུམ་ལྔ་སྐོར་

བཅས་ཁ་བསླུས་ཤོར་བ་དུས་ཚོད་དེའི་སྐབས་སུ་དེང་སང་དང་མི་འདྲ་བའི་ཡུལ་གི་དངུལ་ཐང་མཐོང་ཆེ་ཡོད་

པ་དང་། ལྷག་པར་སྐྱབས་བཅོལ་གཞུང་འབངས་ཚང་མ་རང་ཡུལ་དུ་རྒྱ་མིས་དྲག་གནོན་མདེལ་ཆར་དྲག་ཏུ་

འབབ་པའི་དཀིལ་ནས་ཕེད་ཤི་ཕེད་གསོན་སྤང་པོ་ཀེར་ལངས་བོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་བ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོའི་དུས་སྐབས་

ལ། དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་ཀ་ཡན་ལ་ཧ་ཤོར་བྱུང་བར་ཧ་ལས་བོ་ཕམ་གིས་སྐད་ངན་དབང་མེད་དུ་ཤོར་

ནས་རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་དེའི་སྐོར་བདའ་འདེད་ནན་པོ་གནང་དགོས་པ་དང། ་་་ ཚ་རོང་བདུད་འདུལ་

རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས་སར་དུ་ཆེད་འབོད་ཀིས་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དབུ་བཞུགས་ཀིས་བཀའ་ཤག་

དང་། སྤི་འཐུས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ནས་ཚ་རོང་ལ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་ཀ་ཡན་ལ་ཧ་ཤོར་ཡོང་སྟངས་

དང་། གཞུང་དང་མི་མང་ལ་སྐུ་གུན་མ་ཆགས་པའི་སྐྱིན་ཚབ་ངོ་བསྐྱེད་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་པའི་འདེད་བསྐུལ་ཇི་

བྱས་”ཞེས་སོགས་གསལ།  



ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ།  རྒྱ་གར་དུ་གཞིས་ཆགས་པ།
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ལམ་དུ་མ་སོང་།  

ང་ཚོས་ཚ་རོང་གིས་མགོ་སྐོར་བཏང་ཡོང་སམ་པའི་དོགས་པ་གཏན་ནས་མ་བྱས་

པར་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་དེ་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་སམ། གང་ལྟར་ཡང་། ཚ་རོང་བསྐོ་

བཞག་བྱས་མེད་ན་ཏག་ཏག་འགྲིག་ཡོད། ད་ལྟ་བདག་ལ་ཁུངས་སྐྱེལ་ངོ་མ་འདི་ཡིན་ཟེར་བའི་

རྡོག་རྡོག་ཅིག་སྟོན་རྒྱུ་མེད། སྐབས་དེར་ང་ཡང་ཨ་རིའི་གསང་ལས་དང་། རྒྱ་གར་བ། ཨ་རི་

བ་གཞན་བཅས་ལ་མཉམ་ལས་ཀིས་བེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེའི་སྟབས་ཀིས་ཁོ་བོ་རང་ཉིད་ཀི་

ངོས་ནས་ཞིབ་འཇུག་རད་གཅོད་བྱེད་པའི་ཁོམ་ལོང་མ་བྱུང་། དེ་ནས་ང་ཚོས་ཚ་རོང་གིས་གང་

གསུངས་པ་དེར་ཐེར་འདོན་བྱེད་མ་ཐུབ། དེ་ལྟ་ནའང་། ང་ཚོའི་དོགས་པ་ད་དུང་སངས་མེད། 

[ཚ་རོང་བདུད་འདུལ་རྣམ་རྒྱལ་ལམ་འཇོར་ལི་]ཚ་རོང་གི་ཡབ་ནི་རྐུན་མ་རང་ག་བ་

ཞིག་མ་རེད། ཁོང་གི་མཚན་དངོས་ལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ཟེར། ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གིས་

[ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་]རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བང་དུ་གསུང་སྐྱེལ་བའི་ཞབས་ཞུ་

ནས་མགོ་བཙུགས་ཏེ་ཕག་ལས་གནང་། བུ་ཆུང་དེ་སྤང་གྲུང་ལན་ཞིང་རིག་པ་རྣོ་བ་ཞིག་ཡིན་

པས་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་རིམ་གིས་མཉེས་པོ་མཛད། སྤི་ལོ་ 1903 ལོར་ཡང་

ཧ་ཟི་བྷན་ཌི་ཡི་ཆེད་བསྐྱོད་དཔུང་སེ་བོད་དུ་འབྱོར་བའི་དོན་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་དབང་

མཆོག་རྒྱ་སོག་གི་ཡུལ་གྲུར་ཉེན་གཡོལ་གནང་སྐབས། གསུང་སྐྱེལ་ཞབས་ཞུ་བ་ཟླ་བཟང་དགྲ་

འདུལ་ཡང་ཆིབས་ཞབས་སུ་ཁིད་པར་མཛད། རེས་སུ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གིས་རྒྱལ་དབང་

མཆོག་ལ་ཞབས་ཞུ་གང་ལེགས་བསྒྲུབས་པར་མ་ཟད། ཐ་ན་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་བོད་དུ་ཡོང་

སྐབས་གཡུལ་བཤམས་ཏེ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀང་ཞུས། རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་

[རྒྱ་གར་ལ་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་ནས་]མཐར་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ཕིར་ཁིད་དེ་ལྷ་སར་གཏན་

བཞུགས་གནང་སྐབས། རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ཁོང་སེར་ཚ་རོང་ཚང་

ལ་གོ་མག་ཏུ་སྩལ། དེ་ནི་རྒྱ་མིར་ཆེས་དགའ་བའི་མགོ་གཉིས་མ་རེད་ཅེས་[བོད་གཞུང་གིས་

ཚ་རོང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོར་སྲོག་ཆད་བཅད་པའི་རེས་ཐོགས་སུ་]སེར་ཚ་རོང་ཚང་གི་ཤུལ་

འཛིན་སྲས་གཅིག་པུ་[བཀའ་མགྲོན་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་]191ཡང་སྲོག་ཐོག་ཏུ་བཏང་། དེ་ལྟར་

191  ཚ་རོང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་ཕ་བུ་གཉིས་ཀི་གཅེས་སྲོག་ཤོར་རྐྱེན་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་ལ། སྐལ་ལན་

གིས་བིས་པའི་<<ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་>>ཞེས་པ་བོད་ཀི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཚ་རོང་ཚང་ལ་རང་གི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཡུན་གནས་ཐོག་བོད་གཞུང་ལ་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་གི་སྐྱེས་པ་

ཞིག་མཁོ་བའི་སྟབས་ཀིས་རེད། དེར་བརེན། ཕལ་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་སྤང་གྲུང་དང་

དམིགས་འཆར་གཉིས་ལན་གི་ཕོ་གཞོན་[ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་]ཁོང་སྐུ་དྲག་གི་སྲས་མོ་ཞིག་ལ་

གཉེན་སྒིག་གནང་། དེ་ལྟར་ཁོང་གཉེན་སྒིག་གི་ལམ་ནས་སྐུ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚ་

རོང་ཚང་གི་གཞིས་ཀ་རྣམས་ཀི་བདག་པོར་གྱུར། ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་སྐུ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཚུལ་དེ་

རྒྱུན་ལན་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་མིན་ནའང་གཏན་ནས་འབྱུང་མ་མྱོང་བ་ཞིག་མ་རེད། དེ་ནས་མུ་

མཐུད་ཚ་རོང་ཚང་གི་གཞི་འཛིན་གསར་པ་[ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་]གིས་རྒྱལ་བའི་སྤན་བསལ་

གནང་སྟེ། གོ་གནས་མྱུར་འཕར་གིས་བཀའ་བོན་དང་དམག་སར་སྤི་ཁྱབ་ཀི་གོ་གནས་བཞེས། 

ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་མཆོག་དམག་སྤི་གསར་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཡུན་རིང་མ་

སོང་བར་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་སྤི་ཁྱབ་ནས་ཀལ་ཀ་ཏར་ཕེབས་པའི་གདན་ཞུ་ཕུལ། དེ་ལ་རྒྱལ་

དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་དབྱིན་ཇིའི་སྤི་ཁྱབ་ཀིས་བོད་ཀི་དམག་སྤིའི་ས་ནས་ཅི་ཞིག་

ཐོབ་འདོད་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་ཐུགས་དོགས་འཁྲུངས་ཏེ་ཀླུ་ཁང་བ་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་ཆེད་གཏོང་

མཛད། ཀླུ་ཁང་བས་སྐབས་དེར་བཀའ་དྲུང་དང་༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་ཆོས་སྲིད་ཀི་

མཛད་འགན་བཞེས་སྐབས་སྲིད་ཚབ་གནང་། སྐབས་དེར་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པས་ཀླུ་ཁང་

བར་སྩལ་བའི་ལས་འགན་ནི་དམག་སྤི་ཚ་རོང་གིས་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་མིན་ལ་ལྟ་རོག་གནང་རྒྱུ་དེ་

རེད།192 

རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་འདོན་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༩ ན། “གཟིམ་ཆུང་ཤོག་ཕའི་ནང་ནས། །རྨ་བྱས་

ལོག་སྐད་རྒྱག་གིས། །ཆུ་དང་འོ་མ་སྦྲེལ་ཀང་། །མ་སྦྲེལ་མདོག་མདོག་གནང་གིས། །ཉིན་མོ་གསེར་བྱ་ཡིན་

ཟེར། །བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ཕེབས་འདུག །དགོང་མོ་གཡུ་བྱ་ཡིན་ཟེར། །ཡ་མོན་ནང་དུ་ཕེབས་འདུག །ཟེར་བའི་

གླུ་གཞས་བཟོས་པ་རེད། དེའི་གོ་དོན་ནི་ཚ་རོང་བཀའ་བོན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཀིས་མགོ་གཉིས་མ་

བྱེད་ཀི་ཡོད་ཀང་མེད་མདོག་བྱེད་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་རེད།”ཅེས་དང་། སྐབས་དེར་སེ་པ་གཞུང་གི་དམག་དོན་

འགོ་པ་ཁ་ཤས་ཀི་ཇུས་འགོད་འོག་སེ་རའི་གྲྭ་པ་དུ་མས། མགོ་གཉིས་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་བོན་ཚ་རོང་དབང་

ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་། ཚ་རོང་སྲས་བཀའ་མགྲོན་ཡང་སྦར་སོང་ལ་བཏགས་ཏེ་མེ་མདའ་

བརྒྱབས་ཏེ་བསད། ཚ་རོང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་ཕ་བུ་གཉིས་ཀ་བསད་པའི་ཤུལ་དུ། ཁོང་གི་བུ་མོ་ལྔ་དང་བུ་

འདས་པོའི་ཆུང་མ་བཅས་བུད་མེད་དྲུག་ལས་མ་ལྷག་པ་སོགས་གསལ་ལོ།། 

192  མ་དཔེ་དབྱིན་དེབ་ཀི་མཆན་བུར། “གནས་ཚུལ་འདི་སྔར་སྤི་ལོ་ 1956 ལོར་ཀླུ་ཁང་བ་རྒྱ་གར་དུ་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གི་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་སྐབས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ལ་གསུངས།”ཞེས་གསལ། 
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ཀླུ་ཁང་བ་ནི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་དྲང་ཚུགས་ལན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་

ཁོང་གིས་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་བཀའ་མངགས་ལྟར་གནས་ཚུལ་རྣམས་དུས་ཐོག་ཏུ་ལྷ་

སར་བཏང་སྟེ་སན་སྒོན་ཞུས། དེ་ལ་ཀླུ་ཁང་བས་གནས་ཚུལ་གུང་བསྒིགས་ཏེ་དབྱིན་ཇི་ཡིས་

ཚ་རོང་ལ་དམག་དཔུང་བེད་སྤད་ནས་གཞུང་གི་དབང་ཆ་འཕོག་དགོས་པའི་ངན་བསབ་རྒྱག་

བཞིན་པའི་ཕོགས་བསོམས་གནང་ཡོད་པར་སམ་སྟེ། སྐབས་དེར་དེ་ལྟ་བུའི་ལོག་ཇུས་དང་ས་

འོག་དར་འཐག་གི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་པ་ནི་རྒྱུན་མཐོང་གི་གནས་ཚུལ་དུ་གྱུར་ཡོད། 

དེ་ནས་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་དང་ཁོང་གི་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་དམག་མི་རྣམས་

འབས་ལོངས་ནས་རྣ་ཐོད་ལ་བརྒལ་ཏེ་བོད་ལ་ཕེབས་སྐབས། ཕག་རིར་མ་འབྱོར་གོང་༸གོང་

ས་བཅུ་གསུམ་པས་བང་ཆེན་ཞིག་ཆེད་གཏོང་མཛད་པ་ར་ཤེད་ཀིས་བརྒྱུགས་ཏེ་ཚ་རོང་གི་

མདུན་དུ་འབྱོར་མཚམས་ར་ལས་བབས་ཤིང་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ཚ་རོང་ལ་སྩལ་བའི་

བཀའ་རྒྱ་ལགས་ཀོག་ཞུས། བཀའ་རྒྱ་དེའི་ནང་ཉིན་མོ་དེ་ནས་བཟུང་ཚ་རོང་བཀའ་བོན་དང་

དམག་སྤིའི་གོ་གནས་གཉིས་ཀ་ནས་ཕིར་འཐེན་གནང་བའི་བཀའ་ཕབ་ཡོད། དེ་ནས་བཟུང་ཚ་

རོང་གཞུང་ཞབས་དཀྱུས་མ་ཙམ་དུ་གྱུར། སྐབས་དེ་ནས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་དགོངས་

པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་མ་ཐིམ་པའི་བར་དུ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལ་གཞུང་གི་གོ་གནས་

གཞན་ཅི་ཡང་མ་གནང་། ཡིན་ན་ཡང་། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ཞི་བར་གཤེགས་

རེས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་བོད་ཀི་དངུལ་དཔར་ཁང་གི་

དོ་དམ་པ་སྟེ་བོད་ཀི་སོར་མོ་པར་འདེབས་ཀི་ལས་གཞིའི་ལྟ་སྐྱོང་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་། གོ་

གནས་དེར་ལོ་མང་བཞུགས་ཏེ་ངེད་ཚང་སྤི་ལོ་ 1939 ལོར་ལྷ་སར་འབྱོར་སྐབས་ཁོང་ད་དུང་

དངུལ་དཔར་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་རེད། ཁོང་མི་རྒན་ཐུགས་སྣང་སྤོ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་ད་དུང་ཡང་

དྲན། ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ཕྱུག་པོའི་ནང་གི་ཕྱུག་པོ་རེད། སོམ་མདའ་ཚང་ཡང་ཧ་ཅང་

ཕྱུག་པོ་རེད་དེ། བོད་ཁམས་ཀི་ཕྱུག་བདག་རེར་སོན་པ་ནི་ཚ་རོང་ཡིན།

སྤི་ལོ་ 1959 ལོར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ཚ་

རོང་བོད་དུ་བཞུགས། དེ་ནི་རྒྱ་མིའི་འཛིན་བཟུང་འོག་འཆོར་རྒྱུ་ཉག་གཅིག་སྟེ་དེ་ཡང་ཉིན་

གཉིས་ཀི་རེས་འཇིག་རེན་འདི་དང་ཁ་བལ། རྒྱུ་མཚན་ངོ་མ་ཤེས་མཁན་མེད་ཀང་འགའ་ཞིག་

གིས་རྒྱ་མིས་བསད་པ་རེད་ཟེར། གཞན་དག་གིས་ནི་རང་འགུལ་གིས་དུག་ཟོས་པ་རེད་ཟེར། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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གང་ལྟར། སོག་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཟེར་བའི་གྲྭ་པ་ཞིག་ཡོད། ངས་ཁོང་ཉི་ཧོང་གི་སོ་མྱུལ་བ་

ཡིན་པ་དང་མིང་ངོ་མར་ཧི་སའོ་ཀི་མུ་ར་(Hisao Kimura)ཟེར་བ་རེས་སུ་མ་གཏོགས་མ་

ཤེས། ལོ་མང་འདས་པའི་རེས་སུ་སོག་པོ་ཟླ་བཟང་གིས་བདག་ལ། ཚ་རོང་ལ་དངུལ་དཔར་

བྱེད་ཀི་འཕྲུལ་ཆས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་གཅིག་གཞུང་གི་དངུལ་དཔར་ཁང་དུ་བཞག་ཡོད་

པ་དང་། གཞན་དེ་ཁོང་རང་ཉིད་ཀི་ཁྱིམ་དུ་བཞག་སྟེ་རང་གི་སོར་མོ་རང་ཉིད་ཀིས་དཔར་

འདེབས་གནང་བཞིན་ཡོད་ཟེར། ད་ལྟ་ང་ལ་བདེན་དཔང་མེད་པ་ཨ་ཅང་བརོད་མེད་དེ། འོན་

ཀང་། དེ་ནི་ཅིའི་ཕིར་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཕྱུག་པོར་གྱུར་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཁོང་ལ་ཤོག་དངུལ་དཔར་བྱེད་ཀི་སེར་

གི་འཕྲུལ་ཆས་ནི་ཡོད། ངས་བསམས་ན། ཚ་རོང་ཡབ་སྲས་གཉིས་འདྲ་མཚུངས་རེད། ཁོང་

གཉིས་ཀས་སོར་མོ་ཕོན་ཆེན་བཟོ་བའི་དོགས་གཞི་ཅན་གི་ཐབས་ལམ་རེད་ཡོད། 

དེ་དུས། འཇོར་ལི་ཚ་རོང་གི་གཟིགས་རོག་འོག་སོར་མོ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་བོར་བརླགས་

སུ་གྱུར་ཚུལ་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་རད་ཞིབ་གནང་ཐག་ཆོད་གནང་ཡོད་ན་ཡང་། 

སུས་ཀང་ཐེར་འདོན་མ་བྱས་ཤིང་ཁོང་ལ་ནག་ཉེས་ཀང་མ་ཕོག །དེ་ལྟར་ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་

ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ལས་དོན་བསྒྲུབས། ངས་ཀང་དུས་སྐབས་ནམ་ཤར་ལ་འབེལ་

བ་ཞུས། དངུལ་ལྷག་ཕིར་ལེན་ཐུབ་པ་རྣམས་ང་ཚོས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡིད་ཆེས་དགེ་

རའི་(Dalai Lama’s Trust)མ་དངུལ་དུ་བཞག193།ཡིད་ཆེས་དགེ་ར་དེ་གཞུང་ཞབས་དྲང་

ཚུགས་ཅན་ཞིག་དང་ས་འདུ་རིན་ཆེན་གཉིས་ཀིས་གསར་འཛུགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གནང་

བཞིན་ཡོད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་དཔལ་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་

ལུགས་སྐྱོན་མེད་ངོས་གཙང་དུ་གྱུར་པའི་ཁར། དཔལ་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་བ་དག་གིས་ཀང་མུ་

མཐུད་ནས་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་འགན་འཁི་གཙང་ལེན་གི་སོ་ནས་སོར་མོ་རྣམས་དམིགས་སོ་

ཁག་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྨིན་གཏོང་གནང་། དེར་བརེན། འཇོར་ལི་ཚ་རོང་གིས་བག་ཚ་བ་མེད་

193  འདིའི་ཚུལ་བཀའ་ཟུར་ས་འདུ་རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ་ཀི་<<བརོད་པར་དཀའ་བའི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་>>ཀི་

ཤོག་ངོས་ ༡༩༨ ན། “ཚ་རོང་ནས་རིས་སྤོད་གནང་བ་དངུལ་རྐྱང་སོར་བརྒྱད་ཁི་ཉིས་སྟོང་དང་། དངུལ་ཁང་ལ་

བཞག་པའི་མ་འཛིན་སོར་འབུམ་བརྒྱད། ལགས་མདོང་བཟོ་གྲྭ་དང་ཤོག་བཟོ་གཉིས་ཀི་མ་འཛིན་འབུམ་བཅུ་རེ་

བྱས་འབུམ་ཉི་ཤུ་ལས་དེ་མིན་གཏེ་མེད་(གཏའ་མ་མེད་པ་)དངུལ་བུན་འབུམ་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་དང་། རག་རིག་

མ་འཛུགས་འབུམ་བརྒྱད་དངུལ་བསྒྱུར་རིས་སྤོད་གནང་མི་འདུག་”ཅེས་སོགས་གསལ།
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པར་བསྒྲུབས་པའི་དཔལ་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་སར་ཡང་གཏན་ནས་

མ་བྱུང་། དེ་ལྟར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རས་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེར་འབྱོར་བའི་བྱ་དགའ་དང་གཟེངས་རགས་ལས་བྱུང་བའི་ཕག་དངུལ་རྣམས་དོ་དམ་གསོག་

ཉར་ཞུས། 

འགའ་ཞིག་གིས་འཇོར་ལི་ཚ་རོང་ལས་གནས་དེར་བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི་ཐད་ནས་ང་

ལ་སྐྱོན་བརོད་བྱས་ཤིང་། གཞན་སྐོར་ཞིག་གིས་ད་དུང་ཡང་སོར་མོ་དེ་དག་ངས་ལོག་ཟ་བྱས་

པའི་དོགས་པ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། སྤི་ལོ་ 2004 ལོར་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལའི་སྐུ་སེར་དྲུང་

ཆེས་ཡི་གེ་ཞིག་གི་འདྲ་བཤུས་ཆེད་གཏོང་གནང་བ་ང་ལ་འབྱོར། ཡི་གེ་དེ་ནི་འཇོར་ལི་ཚ་རོང་

གིས་སྐུ་སེར་དྲུང་ཆེའི་མཚན་ཐོག་ཏུ་བཏང་བ་ཞིག་རེད། ཡི་གེ་དེའི་ནང་ཚ་རོང་གིས་ཀལ་ཀ་

ཏའི་ཅ་དངོས་བཅོལ་འཇོག་དོ་དམ་ལྷན་ཚོགས་(safe deposit company)ཀིས་ཧིན་སོར་ 

༦༠༢༠ ཡས་མས་སྤོད་དགོས་ཀི་འཛིན་ཡིག་ཅིག་ཚ་རོང་ཁོང་ལ་བཏང་ཡོད་ཚུལ་དང་། [སྤི་ལོ་ 

1972 ཟླ་བ་ 6 ནང་]ཚ་རོང་ཁོང་སྨན་བཅོས་གནང་བར་ཕེབས་སྐབས་ཅ་དངོས་བཅོལ་སམ་

(safe deposit box)གི་ལེ་མིག་ང་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀི་ལག་ཏུ་བཞག་ཡོད་ཚུལ། ལེ་མིག་

དེའི་སྐོར་ལ་ཚ་རོང་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཕག་བིས་སྔ་ཕི་གཉིས་བཏང་ཡང་ངས་དེ་དག་ལ་ཡིག་

ལན་མ་ཕུལ་ཚུལ་བཅས་འཁོད་འདུག །དེ་ནི་འཇོར་ལི་ཚ་རོང་གིས་ཅ་དངོས་བཅོལ་སམ་ནང་

སོར་མོ་བཅུག་ཡོད་པ་དང་དེ་ངས་ཁྱེར་ཡོད་ཚུལ་གི་གོ་རྒྱུ་བཏང་སྟེ་ང་རོག་དྲ་དེའི་ནང་དུ་འཛུད་

ཐབས་གནང་བའི་ཆེད་རེད། འོན་ཀང་། ངའི་ལག་ཏུ་ཅ་དངོས་བཅོལ་སམ་གི་ལེ་མིག་མེད་ལ། 

བཅོལ་སམ་དེའི་ཐད་ཤེས་རོགས་ཀང་ཅི་ཡང་མེད། དེ་ནས་ངས་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བའི་སོ་ནས་སོར་

མོ་དེ་དག་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་རང་ཉིད་ཀིས་གང་ཤེས་པ་རྣམས་དང་། སོར་མོ་དེ་དག་

ཇི་ལྟར་ར་བརླགས་སུ་གྱུར་ངེས་ཀི་རང་གི་བསམ་ཚུལ་བཅས་འགྲེལ་བརོད་བྱས་པའི་གསལ་

བཤད་རིང་མོ་ཞིག་སྒ་འཇུག་ཞུས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སེར་ཡིག་ཚང་དུ་ཕུལ། འོན་ཀང་། 

ད་ལྟའི་བར་དུ་བཀའ་ལན་ཞིག་གཏན་ནས་མ་འབྱོར། 

སོར་མོ་བོར་བརླགས་སུ་ཤོར་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་ནི་ང་ལ་མཚོན་ན་སེམས་ཀི་འཁུར་

བོ་ལིད་ཆེ་བ་ཞིག་དང་། དེའི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ནི་སྐྱི་གཡའ་བའི་སྐྱོ་གནས་ཆེན་པོ་ཞིག་

རེད། བཙན་བྱོལ་གི་ཆེས་དཀའ་ཁག་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་དེར་བོད་གཞུང་ལ་སོར་མོ་མེད། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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གལ་ཏེ་ང་ཚོས་གསེར་ཀིག་དེ་དག་ཚ་རོང་གི་ཕག་ཏུ་མ་བཞག་པར་ལི་ལི་གསར་པའི་ས་ཁང་

ཚོང་བསྒྱུར་ཁོམ་ར་ལྟ་བུར་མ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ངེད་ཅག་ལ་སོར་མོ་ཅི་ཙམ་ཞིག་

ཡོད་ཨང་། སོར་མོ་བོར་བརླགས་ཀི་དོན་རྐྱེན་དེས་ངའི་སེམས་སུ་ན་ཟུག་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་དེ་

སྐབས་རེར་འཇིག་རེན་འདིར་ལྷ་དཀོན་མཆོག་གམ་དྲང་བདེན་ཟེར་བ་ཞིག་ཨེ་ཡོད་སམ་པའང་

འབྱུང་། ངས་རྫུན་གི་མུན་པ་དྭངས་ནས་བདེན་པ་བདེན་ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ་བའི་དུས་ཤིག་འབྱུང་

བའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་འདོད་ཀང་། ངེད་ཅག་བོད་རིགས་རྣམས་ཀིས་བདེན་པ་རེད་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་

དཀའ། 

འདས་པའི་མི་ལོ་དེ་དག་གི་རིང་ངམ་ཐ་ན་གཞན་གིས་ང་ལ་དོགས་པ་ཟོས་པའི་

སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཡང་། མིང་ཆད་བཟོ་མཁན་ལ་ཡ་ལན་མ་སོག་ཅེས་པའི་ཡབ་ཆེན་གི་ལམ་

སྟོན་བསབ་བྱ་སིང་དབུས་སུ་བཅངས་ནས་དོན་རྐྱེན་དེར་གེང་སོང་དང་གསལ་བཤད་གང་ཡང་

མ་བྱས། འོན་ཀང་། དཔེ་དེབ་འདི་འབི་བའི་སྐབས་སུ་དོན་རྐྱེན་འདིས་མཚོན་པའི་གནད་དོན་

དུ་མ་ཞིག་ཕིར་བསྒགས་མ་བྱས་པར་སྔར་བཞིན་སེམས་ཁོང་དུ་སྦས་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། 

[དེ་དག་ཕིར་བསྒགས་བྱེད་མིན་ལ་ཕད་པའི་]སེམས་ཀི་དཀའ་ངལ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སན་

གསེང་ཞུས་པར་ཁོང་གིས།  གནད་དོན་གང་ཡང་ཁོག་ཏུ་མ་བཅུག་པར་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་

བྱས་ན་ལེགས་ཚུལ་གི་བཀའ་བཟང་སྩལ། དེར་བརེན། ངས་བདེན་པ་ཉིད་ངེས་པར་དུ་བརོད་

དགོས་སམ། [དེ་ལྟར་ན། གསེར་དངུལ་ལས་བྱུང་བའི་]ཧིན་སོར་རྡོག་གཅིག་ལ་ཡང་ངས་ལག་

པ་འཆང་མེད་ལ། དེ་དག་ར་བརླགས་སུ་གྱུར་པར་ཡང་ལེ་ཁག་ཅི་ཡང་མེད། 

ཐོག་མའི་དུས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ངེས་གཏན་བལ་ཞིང་གེང་རོག་

སོང་བའི་གནད་དོན་དུ་མ་བྱུང་ཡང་། མཐར་གྲ་འགྲིག་ཅིང་འཐུས་ཚང་བའི་འགྲོ་ལུགས་མངོན་

གསལ་ཅན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཞྭ་སབ་པ་ལི་ལིར་བཅའ་བཞུགས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོས་པ་

དང་། ང་ཡང་ལི་ལིར་གནས་སོས་ཀིས་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་ལས་དོན་བསྒྲུབས། དེ་ལ་ངེད་ཅག་

གིས་ཐོག་མར་ཁ་ཆེ་རྣམས་སོད་པའི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་ཁང་པ་གས་ཏེ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཞེས་པའི་སོ་བྱང་བཀལ་ནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་གསར་

འཛུགས་ཞུས། རྒྱ་གར་གི་དཔོན་རིགས་ཚོ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕེབས་ཏེ་གཞུང་འབེལ་

གི་རྣམ་པ་ཐོན་པའི་རགས་མཚན་གང་ཡང་ཕིར་སྟོན་དུ་འཇུག་མ་འདོད་པར་ལས་ཁུངས་ཀི་



ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ།  རྒྱ་གར་དུ་གཞིས་ཆགས་པ།
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སོ་བྱང་མར་ལེན་དགོས་ཚུལ་གསུངས། ངེད་ཅག་གིས་ཁོང་ཚོ་ཕེབས་པ་ན་བཀའ་དྲིན་བསམ་

ཤེས་ཀིས་སོ་བྱང་མར་བངས་ཤིང་ཕིར་ཕེབས་མཚམས་སར་ཡང་ཕིར་བཀལ། དེ་ལྟར་ཟླ་

ཤས་རིང་རྒྱ་གར་དཔོན་རིགས་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ངེད་ཅག་གིས། སྟག་ལ་མཆོངས་ཆེན་བཅོ་

བརྒྱད་ཡོད་ན། །ཝ་ལ་འཛུལ་ཁུང་བཅུ་དགུ་ཡོད།། ཅེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་འཁབ་སྟོན་ཞིག་མི་

བྱེད་ཐབས་མེད་བྱུང་། དེ་ནས་རྒྱ་གར་གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཡིད་ཐང་ཆད་དེ་སོ་བྱང་མར་

འབེབ་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེད་མ་གནང་། གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཞེས་པའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོ་བོ་མཚོན་པའི་སོ་བྱང་དེ་གཏན་

དུ་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་། དེ་ནས་ཅང་མ་འགོར་བར་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནེའུ་ཡོཀ་དང་བལ་ཡུལ་གི་

རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མན་ཌུ། སུད་སུའི་གྲོང་ཁྱེར་འཇི་ནི་ཝ་(Geneva)བཅས་སུ་ཡང་གོང་གསལ་དང་

མཚུངས་པའི་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་ཞེས་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་པར་མ་ཟད། དེའི་རེས་སུ་

ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ཊོག་ཁྱོ་དང་དབྱིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན། ཧ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་ཕ་རི་སི། 

སྦེལ་ལམ་གི་རྒྱལ་ས་བྷི་ར་སིལ་སི། དེ་བཞིན་དུ་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡ་དང་ཤར་ཡོ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་

དུ་མ་སྟེ་ས་གནས་དེ་དག་ཏུ་ཡང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་ཏེ་ད་ལྟ་ཡང་གནས་བཞིན་པ་ཡིན། 

ཆེས་ཐོག་མའི་དུས་སྐབས་ཀི་ལི་ལིའི་ལས་གཞི་ཁག་གི་ཁོད་ནས་གྲུབ་འབས་ཆེ་

ཙམ་ཐོན་པ་ཞིག་ནི། བོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རལ་མཚོན་པའི་རིག་རས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་

ཞིག་དང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཆུང་བ་ཞིག་བཅས་གསར་འཛུགས་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་ཡིན།194 དེ་ཡང་

བོད་རིགས་མང་ཆེ་བ་རྒྱབ་ཏུ་གོན་གོས་ཙམ་ལས་མེད་པར་བོས་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ཡང་འགའ་

ཞིག་གིས་ཐང་ག་དང་སྐུ་འདྲ། ཕག་དཔེ་དང་མཛེས་རིས་སོགས་ཆེས་རིན་ཐང་བལ་བའི་

དངོས་རས་ཅི་མང་ཁྱེར་ནས་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད། དེ་དག་གི་ཁོད་ནས་མང་པོ་ཞིག་ནི་དགེ་འདུན་

པ་ཚོས་ཁྱེར་ཡོང་བའི་དགོན་པའི་ཕག་རས་རེད། བོས་བྱོལ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་ལག་དངུལ་གི་

194  <<མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆེན་སིང་རེའི་རོལ་མཚོ་>>དེབ་ཕེང་བཅུ་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༠ ན། “[༡༩༦༥ ཟླ་ 

༡༠] ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སྐུའི་གཅེན་པོ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས་མཛད་ཁུར་རྐང་བཞེས་ཀིས་ཕི་རྒྱལ་མི་སྣ་

འདུས་སོད་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལི་ལི་གསར་པར་བོད་ཀི་ཁང་པ་ཞེས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རེན་རྣམས་ལ་རབ་གནས་བྱིན་རླབས་སྩལ་སད། ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གདན་

ཞུས་ལྟར་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་བོད་ཁང་གཙོ་ལས་ནས་ཕི་སོའི་འགག་ཏུ་འཚམ་ཞུའི་མཇལ་ཕག་དང་འབེལ་

སོས་སྣེ་ཞུས།”ཞེས་གསལ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དཀའ་ངལ་ཆེས་ཆེར་བྱུང་བར་བརེན། རིན་ཐང་ཅན་གི་གནའ་རས་རྣམས་བལ་ཡུལ་གི་གནའ་

རས་ཚོང་གཉེར་བ་ཚོར་རིན་གོང་ཆེས་དམའ་བོའི་ཐོག་བཙོང་། དེ་དག་གི་ཁོད་ནས་འགའ་

ཞིག་ནི་ཧ་ཅང་ར་ཆེ་བའི་གནའ་རས་རེད། བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ངོ་བོ་མཚོན་པའི་རིན་ཐང་

ཅན་གི་དངོས་རས་ར་ཆེན་དེ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཕམ་ཚོང་བྱས་ཏེ་ཚོང་པ་སེར་གི་ལག་ཏུ་འཆོར་

བཞིན་པར་བརེན། ངེད་ཅག་གིས་རིག་རས་དེ་དག་གཞན་ལག་ཏུ་མི་འཆོར་བའི་ཐབས་སུ་ཉོ་

སྒྲུབ་དང་གསོག་ཉར་བྱ་སའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་པའི་ཐབས་

ལམ་བཙལ། དམིགས་དོན་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་སད་མཁན་ཆུང་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་

ལས་གཞིའི་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོས། རིག་རས་ཉོ་བྱེད་དུ་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་

ཧིན་སོར་ས་ཡ་གཅིག་ཡས་མས་གནང་། དེ་ནས་ངེད་ཅག་གིས་རི་མོ་དང་ཐང་ག་སུམ་བརྒྱ་མ་

ལོངས་ཙམ་དང་། སྐུ་འདྲ་བརྒྱ་ཕག་གཅིག །གཞན་ཡང་དེ་ལས་མང་བའི་བ་ཆེན་ཚོའི་རྣམ་ཐར་

དང་ཆོས་དཔེས་མཚོན་པའི་དཔེ་རིང་དང་ཡིག་རིང་ལག་བིས་མ་ཅི་མང་བསྡུ་ཉར་བྱེད་ཐུབ་པ་

བྱུང་། དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ནི་དཔེ་རྒྱུན་ཧ་ཅང་དཀོན་པའི་གྲས་རེད། ང་ཚོས་བསྡུ་ཉར་བྱས་

པའི་རིག་རས་ཕལ་མོ་ཆེ་གཞན་ལག་ནས་ཉོས་པ་ཡིན་ལ། ཆེས་རིན་ཐང་བལ་བའི་དངོས་རས་

འགའ་ཞིག་ནི་ཞལ་འདེབས་སུ་གནང་བ་སྟེ་མང་ཆེ་བ་ནི་དགོན་པའི་རིག་རས་རེད།195 

195  ས་རེ་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་དོན་གྲུབ་ཀི་<<མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༡༡ ན། “སྐུའི་གཅེན་པོ་ཕི་སྲིད་བཀའ་བོན་༸མི་དབང་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གི་མཚན་

ཐོག་རང་དབང་གསར་ཤོག་ནང་ཡང་ཡང་གསལ་བསྒགས་གནང་དོན། ལི་ལི་བོད་ཀི་ཁང་པ་ཞེས་པ་ཞིག་

གསར་འཛུགས་གནང་ཟིན་གཤིས་དེའི་ནང་རེན་དུ་བོད་མི་བོས་བྱོལ་བའི་ལྷན་རེན་གསུམ་ཁྱད་འཕགས་

མཉམ་འཁྱེར་ཐུབ་རིགས་ཕིར་གར་མི་འབྱུང་ཆེད་ལྷ་རབ་དད་འབུལ། འབིང་ཕེད་རིན་འབུལ་རྒྱུ། ཐ་མ་གཡར་

པོ་བཅས་ཀིས་བསྡུ་གསོག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ན། ལྷག་བསམ་མཆོག་ཏུ་དཀར་བའི་རང་རིགས་སེར་སྐྱ་ཡོངས་

ནས་གཞུང་དང་མི་དམངས་ཀི་ར་དོན་ལ་དགོངས་བཞེས་ཀིས་རེན་ཁོད་དུ་འཇོག་གནང་ཡོང་བ། ཞེས་སྐུལ་མ་

ཡང་ཡང་གནང་བ་སིང་དུ་བཅངས་ཏེ། ངས་མི་ཚེ་རིང་གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་རེན་ཁྱད་འཕགས་ཁག་དང་། 

དངུལ་དངོས་མཆོད་ཆས། ཞལ་ཐང་ཚེམས་དྲུབ་མ་ཐོག་ཚད་གཅིག་བཅས་བླུ་ཡོན་པད་གཅིག་ཀང་མ་ཞུས་

པར་དེང་གི་བཀའ་དྲུང་སྐུ་ངོ་ངག་དབང་ཆོས་བཟང་ལགས་དང་། ཤེེས་རིག་དྲུང་གཞོན་ཆ་ཕེང་བོ་བཟང་ཚུལ་

ཁིམས་རྣམ་གཉིས་ས་གནས་སུ་གཟིགས་སྐོར་ཕེབས་སྐབས་དད་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དེང་ལི་ལི་བོད་ཁང་གི་

རེན་ཁོད་དུ་བཞུགས་མུས་སུ་ཡོད།”ཅེས་གསལ་བ་ལྟར་རང་གཞན་གཉིས་ཀས་བོད་ཀི་བསྟན་དོན་ལ་མཛད་

རེས་ཆེན་པོ་འཇོག་པར་མཛད།



ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ།  རྒྱ་གར་དུ་གཞིས་ཆགས་པ།
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དངོས་རས་དེ་དག་བདག་གཉེར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆེད་ང་ཚོས་འཇོར་བག་གཞུང་ལམ་

ཨང་ 16 པའི་(16 Jor Bagh Road)ཐད་དུ་ཁང་པ་ཉིས་ཐོག་ཅན་ཞིག་གས་ཏེ་“བོད་ཀི་ཁང་

པ་”ཞེས་རང་འདོད་ཀིས་མིང་ཞིག་བཏགས། ང་ཚོའི་རེ་བ་ནི་བོད་ཀི་ཁང་པ་དེ་གཞུང་འབེལ་

གིས་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པའི་དཔེ་མཛོད་དང་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དུ་གྱུར་ཏེ་བཙན་བྱོལ་བོད་རིགས་

དང་། དོ་སྣང་ཅན་གི་རྒྱ་གར་བ། ཡུལ་སྐོར་བ་བཅས་ཀིས་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་མྱོང་རོལ་བྱ་

ས་ཞིག་བྱུང་ན་སམ་པ་དེ་ཡིན། ང་ཚོའི་རེ་བ་གཞན་ཞིག་ནི་བོད་ཀི་ནང་དོན་རིག་པ་དང་འབེལ་

བའི་གསུང་བཤད་བཀོད་སྒིག་དང་སོབ་སྦོང་སྤོད་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀི་ལག་བཟོས་ཅ་དངོས་འཚོང་

སའི་ཚོང་ཁང་ཆུང་བ་ཞིག་བཅས་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། འཆར་གཞི་དེ་དག་འགྲུབ་

སད་རྒྱ་གར་ཕི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དཔོན་རིགས་སྐུ་ཞབས་ཀོལ་(M. G. Kaul)གདན་འདྲེན་

ཞུས་ཏེ་འཆར་གཞི་རྣམས་སན་སྒོན་ཞུས་ཤིང་། བསྡུ་རུབ་བྱས་ཟིན་པའི་རིག་རས་རྣམས་སྤན་

འབུལ་ཞུས་པར་ཁོང་ཧ་ལས། གནའ་རས་ར་ཆེན་རྣམས་བོད་ཁང་གི་ཁང་མིག་རེ་རེའི་ནང་

སྤུངས་ཏེ་བཞག །དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ང་ཚོའི་རེ་འདུན་ལ་ངོས་

བཞེས་གནང་བ་དང་། གྲོ་མོ་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེ་དང་བག་གཡབ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཀང་ང་

ཚོས་གདན་ཞུ་ལྟར་ཕེབས་ཏེ་བོད་ཁང་དུ་ཕག་ལས་གནང་། ཁོང་གཉིས་ནི་དགུང་ན་གཞོན་

ཞིང་སྐུ་ཡོན་ཆེ་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་རེད། གྲོ་མོ་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེས་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ཁོང་

གི་དགོན་པ་བསྐྱར་བཞེངས་གནང་ཡོད་ལ། བག་གཡབ་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་ནི་ད་ལྟ་འཇར་

མན་དུ་བཞུགས། རྒྱ་གར་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁང་གི་བོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཅག་ལ་(M. C. Chagla)

མཆོག་ཕེབས་ནས་ཆེས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་བོད་ཁང་དབུ་འབྱེད་ཀི་མཛད་

སོ་དེ་གཟི་བརིད་ཅན་དུ་བསྒྱུར། དེ་ལྟར་ལི་ལིའི་བོད་ཁང་ལ་གྲུབ་འབས་བསྟུད་མར་བྱུང་། རེས་

སུ་བོད་ཀི་ཁང་པ་དེ་ཉིད་ལོ་ཌི་གཞུང་ལམ་(Lodi Road)ཐད་ཀི་ཁང་པ་སུམ་ཐོག་མའི་ནང་

གནས་སོས་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱས། དེའི་རེས་སུ་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནེའུ་ཡོཀ་ཏུ་ཡང་བོད་ཁང་

གཞན་ཞིག་གསར་བཞེངས་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་ཡང་ལས་དོན་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད།

གཞན་ཡང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ས་ཆ་གནང་སྟེ་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བའི་སོད་སར་

འགའ་ཞིག་གསར་རྒྱག་དང་ངའི་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་གསར་འཛུགས་

གནང་། ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་སྐུ་གཤེགས་པའི་རེས་སུ་ངའི་གཅུང་མོ་རེ་བཙུན་པདྨས་བོད་ཁྱིམ་གི་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཐུགས་འགན་བཞེས། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་སོབ་གྲྭའི་ཚོགས་སེ་ཞེས་པ་བཙུགས་ཏེ་ཀ་

ལིམ་པོང་དང་། རྡོ་རེ་གིང་། སིམ་ལ། མ་སུ་རི་བཅས་སུ་བོད་ཀི་སོབ་གྲྭ་བཙུགས། བ་གྲྭ་རྣམས་

བཞུགས་སར་ཀ་ལིམ་པོང་དང་། ཨ་སམ། ཨུཏྟར་མངའ་སེ། ལ་དྭགས་སོགས་རྒྱ་གར་གི་ས་

གནས་གང་སར་དགོན་པ་བསྐྱར་བཞེངས་གནང་། དེ་ལྟར་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་དུ་འབད་བརོན་ཆེན་

པོས་རང་ཉིད་ལ་དགོས་པ་རྣམས་བསྐྱར་འཛུགས་བྱས་པ་ལ་འབས་བུ་སྨིན་མགོ་ཚུགས།

 དགུན་ཁའི་དུས་སུ་ནམ་ཟླ་ཇེ་གྲང་དུ་སོང་བ་ན། བོད་རིགས་ཚོས་བལ་གོས་ཁྱེར་

ནས་རྒྱ་གར་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གི་ཁོམ་གཞུང་དུ་བཤམས་ཏེ་རྒྱ་གར་བར་བཙོང་། རྒྱ་གར་དུ་

བོད་ཀི་དགུན་ཚོང་ལ་སན་གྲགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། བཞུགས་སར་རྡ་སའི་ཁུལ་དུ་ཡང་བོད་རིགས་

འགས་བོད་ཟས་ཟ་ཁང་གཉེར་ཞིང་། གཞན་རྣམས་ཀིས་རྒྱན་ཆ་དང་། གོན་གོས། མཆོད་རས་

སོགས་བཙོང་སྟེ་ཚོང་ལས་ཆུང་ཙག་འདྲ་མིན་གཉེར། དེ་ལྟར་བོད་མི་འགས་ཚོང་ཙག་ཙིག་

ནས་མགོ་བརམས་ཏེ་རང་རང་གི་འཚོ་ཐབས་བསྐྱར་འཛུགས་གནང་།

ངའི་ལམ་ཆུང་གིས་རྡོ་རེ་གིང་དུ། སེན་འཇོ་སེབ་ཅེས་པའི་སོབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནས་

ས་ཆ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གས་ཏེ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་རང་འཚོ་བཟོ་གྲྭ་(Tibetan Refugee 

Self-Help Center)ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་། དེ་ནི་སྔར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལོ་གཅིག་ལྷག་བཞུགས་པའི་ས་གནས་དེ་དང་ཁད་མི་རིང་བའི་མཚམས་སུ་

ཡོད། བོད་རིགས་རྣམས་ཀིས་ཀྲུའུ་ཏན་ཞེས་པའི་ངའི་ལམ་ཆུང་གི་མཚན་དེ་སྒ་དག་པར་

བརོད་དཀའ་བས་ཁོང་ལ་བདེ་སྐྱིད་སྒོལ་དཀར་ཞེས་བོད་མིང་བཏགས། བཟོ་གྲྭ་དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 

1959 ལོར་ས་གནས་ཀི་རྐང་རེད་སོ་ལོའི་ལྟད་མོ་བར་འཛིན་བྱང་བཙོང་སྟེ་ཧིན་སོར་ ༣༠༠༠ 

ཡས་མས་ཤིག་བྱུང་བ་ནས་མགོ་བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན། དེའི་རེས་སུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་

དང་ནུབ་བྷེན་གལ་(West Bengal)མངའ་སེ་གཞུང་། རྒྱ་གར་དབུས་སྐྱོབ་གསོ་ཚོགས་པ། ཡེ་

ཤུའི་གནམ་བདག་ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་རོགས་སྐྱོར་ཚོགས་པ། ཀུན་ཁྱབ་རོགས་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོགས། 

དབྱིན་ཇིའི་རོགས་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བཅས་ནས་རོགས་དངུལ་འབྱོར་ཅིང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡེ་ཤུའི་

བ་ཆེན་འཇོན་པོལ་(Pope John Paul)མཆོག་ནས་བཟོ་གྲྭ་འདི་ལ་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོས་

རོགས་རམ་གནང་། བཟོ་གྲྭའི་ངོས་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་འཐག་ལས་དང་། ཐང་གའི་

རི་མོ། བོད་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་ལག་ཤེས་གཞན་བཅས་ཀི་སྦོང་བརྡར་སྤད། བཟོ་གྲྭའི་ཐོན་སྐྱེད་ཕིར་



ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ།  རྒྱ་གར་དུ་གཞིས་ཆགས་པ།
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ཚོང་བྱས་པའི་ཡོང་འབབ་རྣམས་བཟོ་གྲྭའི་འགྲོ་གྲོན་དང་ལས་མི་ཚོའི་མཐུན་རྐྱེན་དུ་སྦར། བཟོ་

གྲྭ་དེའི་རུམ་གདན་དང་བལ་གོས་རྣམས་ཚོང་རས་བིན་ཤོས་སུ་གྱུར། བཟོ་གྲྭའི་ཁོངས་སུ་དྭ་

ཕྲུག་བདག་སྐྱོང་ཁང་དང་། སྔོན་འགྲོ་དང་འབིང་རིམ་སོབ་གྲྭ། སོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་བཅས་ཀང་

ཡོད། སྤིར་བཏང་ཆ་སོམས་བྱས་ན། དུས་རག་ཏུ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ལྔ་བརྒྱ་རེའི་འཚོ་

བར་མཐུན་རྐྱེན་སྦོར་བཞིན་ཡོད། ངའི་ལམ་ཀྲུའུ་ཏན་གིས་སྐུ་མ་གཤེགས་བར་དུ་འབད་བརོན་

གནང་བའི་བཟོ་གྲྭ་འདིའི་འཚོ་བ་རང་སྐྱོང་གི་ར་དོན་ལ་མཚོན་ནའང་། དེ་ཉིད་རྡོར་གིང་གཅིག་

པུ་མ་ཡིན་པར་ས་གནས་གཞན་དུའང་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོས་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་

ཡོད། བཟོ་གྲྭ་དེ་དུས་ད་ལྟ་ཡང་སྔར་བཞིན་གནས་པའི་ཁར། འགྲེམ་སྟོན་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཀང་

གསར་རྒྱག་གནང་། འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དེས་བཟོ་གྲྭའི་འཕེལ་རིམ་ལོ་རྒྱུས་དང་ངའི་ལམ་ཆུང་

གིས་གསར་འཛུགས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བའི་བྱས་རེས་བཅས་ལ་གུས་བརི་རེས་དྲན་མངོན་

པར་མཚོན་ཡོད། བཟོ་གྲྭའི་རིག་ངོས་ནས་ཐུར་དུ་ཕོགས་པའི་ཀྲུའུ་ཏན་གི་སྐུ་པར་རེ་རེས་ཁོང་

ད་དུང་ཡང་གསོན་པོར་གནས་ཏེ་ལས་ཀར་སྣེ་འཁིད་གནང་བཞིན་པ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་

ངང་གིས་སྦིན། 

གོང་གསལ་ལས་དོན་བསྒྲུབས་པའི་དབང་གིས། ངེད་ཅག་བོད་རིགས་རྣམས་རྒྱ་

གར་དུ་བཀྲེས་ལྟོགས་ཀི་གནས་སུ་ནམ་ཡང་མ་ལྷུང་། ངེས་དོན་བཤད་ན། ང་ཚོ་བཙན་

བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་འདས་པའི་རིང་གྲུབ་འབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་

ལ་བརེན་ནས་མཚམས་རེར་རྫུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུ་ཞིག་མིན་ནམ་སམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཡང་སྐྱེ་སྟེ་ལྷ་

དཀོན་མཆོག་གིས་ངེད་ཅག་ལ་མགོན་སྐྱབས་དང་གཟིགས་རོག་གནང་བཞིན་པ་འདྲ། ང་ཚོར་

གཞིས་བཞུགས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་མེད་པའི་འགྲོ་འོང་རང་དབང་དང་། བསམ་བོ་

རང་དབང་། སྨྲ་བརོད་རང་དབང་བཅས་ཡོད། དེར་བརེན། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་

དམངས་གཉིས་ལ་ཐུགས་རེ་ལེགས་སོ་ཞུ་དགོས། ལྷ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀང་རྒྱ་གར་བར་ང་

ཚོར་རོགས་རམ་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་མཛད་དེ་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་བཞིན་པར་མངོན་པས་

དེ་དག་ལ་ཡང་ཐུགས་རེ་ལེགས་སོ་ཞུ་དགོས། ཀུན་ལས་གལ་ཆེ་བ་ནི། ང་ཚོ་བོད་མི་བཙན་

བྱོལ་བར་གྲུབ་འབས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རང་ཕན་རང་སྐྱོང་གནང་བའི་དབང་གིས་ཡིན་པའི་གནད་

དོན་དེ་རེད། འདི་ལ་རྒྱ་མི་ཧ་མི་ལས་ཀ་མེད་ཡིན། 
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ལེའུ་ཉེར་གསུམ་པ།

རྒྱ་དཀར་ནག་གི་དམག་འཐབ།

ངེད་ཅག་གིས་ཕལ་ཆེར་མི་ལོ་བཅུ་ཕག་གཅིག་ཙམ་རིང་རྒྱ་གར་ལ་ཉེན་བརྡ་བཏང་

བའི་གནད་དོན་དེ་སྤི་ལོ་ 1962 ལོའི་དགུན་གི་ནམ་ཟླ་འཆར་ལ་ཉེ་བའི་སྟོན་མཇུག་ད་གཟོད་

མངོན་འགྱུར་བྱུང་། དེ་ནི་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔུང་གིས་རྒྱ་དཀར་ནག་བར་གི་རོད་གཞི་ཅན་གི་

མཐའ་ཁུལ་གཉིས་སུ་དཔུང་འཇུག་བྱས་ཏེ་རྒྱ་གར་གི་དམག་དཔུང་ལ་དྲག་རྒོལ་བྱས་པ་དེ་

རེད། དམག་འཐབ་བྱེད་སའི་རི་རྒྱུད་མཐོན་པོ་དེ་དག་[ལ་དྭགས་ཀི་ས་འབེལ་]ཨཀ་སའི་ཅིན་

(Aksai Chin)དང་ཨ་རུ་ན་ཅལ་196གི་རྒྱུད་དུ་ཡོད། རྒྱ་དམག་གིས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་

རྒྱ་གར་གི་དམག་དཔུང་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཕམ་ཉེས་དང་ངོ་གནོངས་དགོས་པར་བྱས་ཏེ་

དམག་འཐབ་ཡུན་རིང་མ་བརྒྱབས་པར་ཕིར་འཐེན་བྱས། དེ་ནས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་སྲུང་བོན་

ཆེན་ཀི་རེ་ཤི་ན་མེ་ནོན་(Krishna Menon)མཆོག་གིས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་གོ་གནས་ནས་

ར་དགོངས་ཞུས། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་སྲུང་དམག་སེ་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བའི་

མགོ་བཙུགས། ནེཧ་རུ་ཡིས་བོ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་རྒྱ་མིའི་ཁོ་སེམས་ཞི་ཐབས་དང་

གང་ནུས་ཅི་ལོགས་ཀིས་མཐུན་ཐབས་གནང་བའི་འབད་བརོན་ལ་འབས་བུ་མ་ཐོན། རྒྱ་དཀར་

ནག་བར་གི་ར་འཛིན་གྲོས་དོན་ལྔ་197ཕན་མེད་དུ་གྱུར། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་སྤུན་ཟླ་ཡིན་ཞེས་

196  འདི་ལ་སྔར་ North-East Frontier Agency ཞེས་པ་སྟེ་བྱང་ཤར་མཐའ་ཁུལ་གི་ས་མཚམས་

ཟེར་ཞིང་། སྤི་ལོ་ 1972 ལོར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཞེས་རྒྱ་གར་གི་མངའ་སེར་བསྒྱུར།

197  ༡ རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གི་ས་ཁྱོན་བདག་དབང་ལ་གཉིས་ཀས་བརི་བཀུར་བྱེད་པ་དང་། ༢ ཕན་ཚུན་ལ་

དྲག་རྒོལ་མི་བྱེད་པ། ༣ ཕན་ཚུན་གི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་གཏོགས་མི་བྱེད་པ། ༤ ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་དང་གཉིས་
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པའི་དུས་སྐབས་དེ་མཇུག་རོགས། ནེཧ་རུས་མཐོང་བའི་རྒྱ་ནག་གི་སྣང་བརན་སིང་རེ་པོ་དེ་

རོག་བཏགས་ཙམ་དུ་གྱུར། གཞན་ལ་ཕོགས་སྒིལ་མི་བྱེད་པའི་(nonalignment)ནེཧ་རུ་ཡི་

སྲིད་ཇུས་ལ་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་འཁོན་རོད་སོང་བའི་ཨ་

རིའི་ཐབས་ཇུས་དེ་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ། 

རྒྱ་གར་ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཕམ་ཉེས་དེ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་བོད་ཐོག་

བཟུང་བའི་ནེཧ་རུའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་འགྱུར་ལོག་བྱུང་ཞིང་། ང་ཚོའི་འབད་པ་བྱེད་བཞིན་པའི་རང་

དབང་འཐབ་རོད་ལ་ཡང་གོ་སྐབས་གསར་པ་ཞིག་ཐོབ་སྟེ། དམག་འཐབ་ཀི་ཐལ་འཚུབ་ཙམ་

ཡང་ཡལ་ལོང་མེད་པར་རྒྱ་གར་ཕི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་སྐུ་ཞབས་མེ་ཏ་(K. L. Meh-

ta)མཆོག་གིས་ང་ལི་ལིར་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་ལས་ཁུངས་སུ་བཀའ་འགུག་གནང་། དེ་དུས་ཁོང་

གིས་བྱང་ཤར་མཐའ་ཁུལ་གི་ས་མཚམས་ལས་དོན་གི་གཙོ་འགན་བཞེས་ཡོད། སྤི་ལོ་ 1959 

ནས་བཟུང་ངས་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་མགོ་ཁིད་བྷོ་ལ་ནཱ་ཐ་མུལིཀ་དང་རྒྱ་གར་

གི་དམག་སེའི་སྤི་ཁྱབ་གཉིས་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ། གལ་ཏེ་དམག་མི་གསར་བསྡུ་བྱེད་

ན་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བའི་བོད་རིགས་བཙན་རྒོལ་བ་རྣམས་བསྡུས་ན་བཟང་ཚུལ་དང་། དེ་

དག་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤོད་སའི་ལྟེ་གནས་ཤིག་གསར་འཛུགས་གནང་ན་ལེགས་པའི་འབོད་སྐུལ་

རིམ་པར་ཞུས། ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་རིམ་བཞིན་ཁོང་གཉིས་ཀིས་ཐུགས་འདོད་མེད་པའི་རྣམ་

འགྱུར་དང་ལྷན་དུ་ལག་པ་ཐད་དུ་གཡུགས་ནས་ངའི་བསམ་འཆར་དང་ལེན་མ་གནང་། ད་ནི་

སྐུ་ཞབས་མེ་ཏ་ཡིས་བདག་ལ། གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་དམག་འཁྲུག་གཞན་ཞིག་བྱུང་བའི་

དབང་དུ་བཏང་ན། གནམ་མཆོངས་དཔུང་ཁག་གནམ་གྲུ་ནས་མཆོངས་འབབ་བྱས་ཏེ་གཡུལ་

སའི་གནས་ཚུལ་དང་། གསང་བའི་གནས་ཚུལ། བོད་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀི་གནས་ཚུལ་

བཅས་བསྡུ་ལེན་བྱེད་ཆོག་པས། བོད་དམག་ལ་ཆེས་གསང་རྒྱ་ཅན་གི་དམག་སྦོང་ལྟེ་གནས་

ཤིག་བཙུགས་ན། ཁྱེད་ཀིས་དེ་ལ་བོད་རིགས་ཅི་ཙམ་ཞིག་བསྡུ་སྐོང་བྱེད་ཐུབ་བམ་གསུངས།

སྐུ་ཞབས་མེ་ཏ་ཡི་དགོངས་ཚུལ་དེར་ང་དགའ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡང་། དེ་དང་ལྷན་

དུ་སེམས་འཚབ་ཅིག་ཀང་སྐྱེས། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1959 ལོར་བོད་ནས་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་

ཕན་ར་འཛིན་བྱེད་པ། ༥ ཕན་ཚུན་ཞི་བདེའི་མཉམ་གནས་བྱེད་པ།



ལེའུ་ཉེར་གསུམ་པ།  རྒྱ་དཀར་ནག་གི་དམག་འཐབ།

349

བཙན་རྒོལ་བ་སྟོང་ཕག་དུ་མ་སིམ་ལའི་ཁུལ་དང་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སེ།198 དེ་བཞིན་འབས་

ལོངས་དང་རྡོ་རེ་གིང་སོགས་སུ་ལམ་བཟོར་ཕེབས་ཏེ་རང་རང་གི་ལས་ཀའི་སྟེང་གཞི་ཕབ་

ནས་ཁ་འཐོར་དུ་བཞུགས་ཡོད་སྟབས་མཆོངས་དམག་གསར་བསྡུའི་བརྡ་ལན་འཕོད་དཀའ་བ་

དེ་རེད། འོན་ཀང་། ངས་ཁོང་ལ་ཡི་གེ་བཏང་སྟེ་བོད་མི་དང་བངས་པ་བཙལ་ཆོག་ལ། ཕལ་

ཆེར་ན་གཞོན་ལྔ་སྟོང་ཡས་མས་ཤིག་བསྡུ་སྐོང་བྱེད་ཐུབ་སམ་ཞེས་ཞུས། ཨ་རིའི་གསང་བའི་

ལས་ཁུངས་ཀིས་ཀང་དེ་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་སྟེ་རྒྱ་གར་གི་དམག་མིས་སྦོང་བརྡར་

སྤོད་པ་ལས་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྤད་ན་ལེགས་ཚུལ་གསུངས། 

དམག་སེ་གསར་འཛུགས་ཀི་ལས་གཞི་དེ་སྔར་གོ་བོ་སྨོན་ཐང་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའི་

བོད་རིགས་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་གོ་སྐབས་ལེགས་པོ་ཞིག་རེད། དེ་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་

ཙམ་གི་ནང་བོད་རིགས་ན་གཞོན་དྲུག་སྟོང་ཙམ་གིས་དང་བངས་གནང་། དེ་དག་ལས་ཕལ་

ཆེ་བ་བོད་ཀི་གཞུང་དམག་དང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སྲུང་དམག་མི། བསྟན་སྲུང་བཙན་རྒོལ་

བ་བཅས་ཀི་གྲས་རེད། གསར་བསྡུ་བྱས་པའི་བོད་དམག་དེ་དག་གིས་དམག་སྦོང་གནང་སྟེ་

དམག་འཐབ་ཏུ་ཞུགས་རྒྱུར་དགའ་སྣང་ཆེན་པོ་བསྟན། ང་ཚོས་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་

སྒིག་འཛུགས་དེར་དམག་སར་ཨང་ ༢༢ པ་དང་དམིགས་བསལ་མཐའ་སྲུང་དམག་སེ་(Spe-

cial Frontier Force)ཞེས་ཅི་རིགས་སུ་འབོད་ཅིང་། དེ་དག་རྒྱ་གར་གི་དྲག་ཆས་སྤས་པའི་

དམག་སེའི་ཁོངས་ཀི་ཆེས་གསང་རྒྱ་ཅན་གི་སེར་གྱུར་ཏེ་ད་དུང་ཡང་སྔར་བཞིན་གནས། བོད་

དམག་དེ་དག་སྔར་གི་བཙན་རྒོལ་བ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་རང་ཉིད་སེར་གི་མི་ཚེ་ལ་ཅི་

འབྱུང་གི་སེམས་འཚབ་ཡོངས་སུ་སངས་པའི་རྒྱལ་ཞེན་ཅན་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། 

དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1964 ལོའི་དགུན་སྟོད་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་

དང་། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས། བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་བཅས་གསུམ་གིས་གྲུབ་པའི་

མཉམ་འབེལ་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཀང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས། དེ་ལ་སུམ་འབེལ་

ལས་དོན་ལྟེ་གནས་(Combined Operations Center)199ཞེས་ཟེར། དེ་ནས་སུམ་འབེལ་

198  སིམ་ལ་ནི་སྔར་པན་འཇབ་མངའ་སེའི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་ལྟེ་བ་དེ་ཡིན་ཡང་རེས་སུ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་

སེའི་ལྟེ་གནས་སུ་བསྒྱུར།

199  འདི་ལ་“གསུམ་འབེལ་བཀོད་སྒིག་ཁང་”དང་“གསུམ་འབེལ་ལས་ཁུངས་”ཞེས་ཀང་ཟེར།
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ལས་ཁུངས་ཀིས་བལ་ཡུལ་གོ་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་ལས་དོན་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀི་

སྟངས་འཛིན་གནང་སྟེ། གོ་སྒིག་གི་བོད་དམག་འཇབ་རྒོལ་བས་སྔར་བཞིན་རྒྱ་མིའི་དོས་སྐྱེལ་

རླངས་འཁོར་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་སྒུག་ར་སྤད་དེ་འཇབ་རྒོལ་དང་། ཁ་པར་དང་ཏར་འཕིན་

དང་རླུང་འཕིན་བཅས་ལ་ཉན་ཞིབ་ཀིས་བསྟུད་མར་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་གནང་། 

བོད་མི་འཇབ་རྒོལ་བའི་ཕག་ཏུ་འབྱོར་བའི་ཡིག་ཆ་དང་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་སོགས་ལི་ལི་

གསར་པ་དང་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་བཏང་སྟེ། དེ་དག་ལ་མི་

སྣ་མང་པོས་བརག་དཔད་ནན་ཏན་གི་སོ་ནས་བསྒྱུར་དགོས་པ་རྣམས་བསྒྱུར་ཅིང་དབྱེ་ཞིབ་

བྱེད་དགོས་པ་རྣམས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་གནང་། དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱུང་བའི་ཡིག་ཆ་

རྣམས་བོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་བཅས་

གསུམ་གི་བར་དུ་མཉམ་སྤོད་གནང་། 

གཞན་ཡང་དུས་དེ་ཤེད་ཅིག་ལ། རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་དབུ་ཁིད་སྐུ་

ཞབས་མུལིཀ་མཆོག་གིས་ཐའི་ཝན་གོ་མིན་ཏང་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ཁོང་གཉིས་ཀི་བར་དུ་

འབེལ་བ་མཐུད་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་གནང་བར་བརེན་ང་ཐའི་ཝན་དུ་བསྐྱོད། ང་ཐའི་ཝན་

དུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་དེར་ཡོད་པའི་ངོ་ཤེས་རིང་པ་ཞིག་གི་རོགས་རམ་ལ་བརེན་ནས་ཆེས་

གསང་བའི་ངང་ཕིན་ཏེ། ཐའི་ཝན་དུ་འབྱོར་བའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་གཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆའི་

སྟེང་འགོད་དགོས་པ་མ་བྱུང་། དེ་ཡང་ང་ཐའི་ཝན་གནམ་ཐང་དུ་བབས་མ་ཐག་གོ་མིན་ཏང་གི་

ལས་བྱེད་དུ་མས་གནམ་གྲུའི་སོ་འགྲམ་ནས་བསུས་ཏེ་འགྲུལ་བཞུད་པ་གཞན་རྣམས་བརྒྱུད་

དགོས་སའི་འགག་སོ་སོགས་གང་དུ་ཡང་མ་བརྒྱུད་པར་འཕལ་དུ་གནམ་ཐང་གི་ཕི་རོལ་ཏུ་

ཁིད། དེ་ནས་དམག་སྤི་ཅང་ཅེ་ཧི་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ལམ་གཉིས་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་པར་ཅང་

སྟེང་ཞལ་གཉིས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགེས་པར་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གིས་ཕར་རང་འགུལ་གིས་འབེལ་

བ་བཟུང་བ་ལ་ཡང་དགེས་ཚོར་གི་རྣམ་འགྱུར་ཆེས་ཆེར་བསྟན། སྐབས་དེར་ཅང་ཅེ་ཧི་དགུང་

ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ཡས་མས་སུ་ཕེབས་ཤིང་མུ་མཐུད་གཙོ་འཛིན་གི་གོ་གནས་བཞེས་ཏེ་

བཞུགས་ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་། ཆབ་སྲིད་ཀི་འགན་དབང་གཙོ་ཆེ་བ་དང་ཉེན་རོག་གསང་བའི་

ལས་ཁུངས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཀི་གོ་གནས་བཞེས་མཁན་ནི་ཁོང་གི་སྲས་ཅང་ཅིན་གོ་རེད། དེའི་

རེས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་ཅང་ཅིན་གོ་ཐའི་ཝན་རྒྱལ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གི་བོན་ཆེན་དུ་གྱུར། དེ་



ལེའུ་ཉེར་གསུམ་པ།  རྒྱ་དཀར་ནག་གི་དམག་འཐབ།
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ནས་ངས་ཅང་ཅིན་གོ་དང་ཐའི་ཝན་ཕི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་བོན་ཆེན་ཕག་རོགས་གཉིས་ལ་དངོས་

མཇལ་གིས་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་དགོས་འདུན་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་བྱས། 

ཁོང་གཉིས་ཀིས་ཁོ་བོ་ཐའི་ཝན་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་ཁུངས་ཀི་དབུ་ཁིད་གཞོན་པ་ཝང་

ལ་ངོ་སྤོད་གནང་། ང་ཐའི་ཝན་ནས་ཕིར་ཡོང་སྟེ་ཡུན་རིང་མ་སོང་གོང་སྐུ་ཞབས་ཝང་ལི་ལིར་

ཕེབས། ངས་ཁོང་སྐུ་ཞབས་མུལིཀ་མཆོག་ལ་ངོ་སྤོད་ཞུས། དེ་ལྟར་རྒྱ་གར་དང་ཐའི་ཝན་གི་

གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་བར་དུ་བཟང་འབེལ་འབྱུང་བའི་མགོ་བཙུགས། དེ་དང་དུས་མཚུངས་

པར་བར་གནས་འབེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་ངའི་ལས་དོན་གི་མཇུག་ཀང་ཡོངས་སུ་གྲུབ། དེ་ལྟ་

ནའང་། ཐའི་ཝན་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ཀི་མཉམ་ལས་དེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་གནས་ཡོད་ལ། ཐ་ན་ཕི་

འབེལ་ལས་དོན་གི་འབེལ་བ་མེད་པའི་སྐབས་སུའང་མཉམ་ལས་དེ་མཚམས་འཇོག་མ་གནང་། 

ངས་རང་ཉིད་ཐའི་ཝན་དུ་བསྐྱོད་པའི་གོ་སྐབས་དེ་བེད་སྤད་ནས་ཐའི་ཝན་གི་དཔོན་

རིགས་ཚོར། ཐའི་ཝན་གི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་བོད་

རང་དབང་རང་བཙན་གི་འཐབ་རོད་ལས་འགུལ་ལ་ཐའི་ཝན་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་གསལ་

བསྒགས་འཛམ་གིང་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་སེལ་ན། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ངོས་ནས་ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་ཆེད་

གཏོང་གནང་སྟེ་ཐའི་ཝན་དུ་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་ངོ་མ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་ངེས་ཡིན་

ཚུལ་བཤད། དེའི་ཐད་ངས་ཅང་ཅེ་ཧི་དང་ཁོང་གི་སྲས་ཅང་ཅིན་གོ། ཐའི་ཝན་གི་ཕི་སྲིད་བོན་

ཆེན་ཧེན་ཁང་ཧོན་(Shen Chang-huan)བཅས་ལ་གཙོ་འཛིན་ཅང་གི་གཟིམ་ཁང་དུ་མཇལ་

འཕད་ཞུས་ཏེ་གྲོས་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་ཤིག་ལ། ཐའི་ཝན་གི་ངོས་ནས་གཟའ་འཁོར་

གཉིས་ཀི་ནང་ཚུན་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒགས་གནང་རྒྱུར་གྲོས་འཆམ་

བྱུང་སོང་སམ་པའི་སྣང་བ་བྱུང་། ངས་དེར་ངང་སྒུག་བྱས་ཀང་གསལ་བསྒགས་དེ་གཏན་ནས་

མ་གནང་། དེ་ནི་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་ཁོང་གི་དགོངས་ཚུལ་བསྒྱུར་བའི་དབང་གིས་ཡིན་པར་གདོན་

མི་ཟ། ངའི་རེ་བ་དེ་ལྟར་སྟོང་ཟད་དུ་གྱུར། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀང་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་གསར་

འཛུགས་མ་ཞུས། 

དེ་ནས་བཟུང་ང་ཐའི་ཝན་དུ་མ་སོང་བར་ཧ་ལམ་མི་ལོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་འགོར། དེའི་རེས་

ཅང་ཅེ་ཧི་དང་ཅང་ཅིན་གོ་ཕ་བུ་གཉིས་ཀ་སྐུ་གཤེགས་ནས་བཞུགས་མེད་པའི་སྐབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 

1991 ལོར། ང་གཞི་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་བོན་ཁི་པའི་ངོས་ནས་སྲིད་འཛིན་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ལིའུ་ཐེན་ཧུའི་(Lee Teng-hui)ལ་མཇལ་འཕད་དུ་བསྐྱོད། སྐབས་དེར་ཁོང་ཐའི་ཝན་གི་སྲིད་

འཛིན་དུ་བདམས་ནས་ཡུན་རིང་སོང་མེད། 

གོ་མིན་ཏང་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་ནས་ཐའི་ཝན་དུ་བོས་བྱོལ་དུ་སོང་སྟེ་ཡུན་རིང་

མ་སོང་བར་ཐའི་ཝན་དུ་ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་གི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་གནང་བ་ནས་བཟུང་

ལོ་མང་རིང་ངས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ལ་དགའ་གུས་ཡི་རངས་བྱས། ཡིན་ནའང་། ཐེངས་འདིའི་

མཇལ་འཕད་ནི་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་རེད། སྤིར་སྲིད་འཛིན་ཁོང་ཐའི་ཝན་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་མཁན་ཞིག་ཏུ་བརིས་ནའང་། སྲིད་འཛིན་གི་གོ་གནས་བཞེས་འཕལ་གོ་མིན་ཏང་གིས་

མི་འགང་བར་རྒྱ་ནག་ཕིར་ལེན་ཐུབ་ཟེར་བའི་དྲིལ་བསྒགས་དེ་མཚམས་འཇོག་གནང་། ངེད་

གཉིས་ཀི་མཇལ་འཕད་སྐབས་བོད་རང་བཙན་ཐོག་ཁོང་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཅི་ཡོད་ཀི་བཀའ་མོལ་

མངོན་གསལ་དོད་པོས་མ་གནང་ཡང་། ངས་ཁོང་གིས་བོད་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་

ཡིད་ཆེས་ཞུས། 

སྐབས་དེར་ཐའི་ཝན་སྲིད་འཛིན་གིས་འགོད་སེམས་དྲག་པོས་བོད་ལ་དགོངས་སེལ་

ཞུས་ཤིང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེར་བསྟན་ཏེ། བོད་མི་སྐྱབས་

བཅོལ་བ་རྣམས་ཀི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་འབས་ལ་བསྡུར་ན། རྒྱ་ནག་སྤི་མཐུན་སྲིད་གཞུང་

(ཐའི་ཝན་)གིས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་སྒྲུབ་ཐུབ་མེད། དེ་ནི་ཧ་ཅང་ངོ་གནོངས་དགོས་པ་ཞིག་རེད། 

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་དམག་དཔུང་དང་དཔལ་འབྱོར་གི་སྟོབས་ཤུགས་སོགས་

མེད་པའི་ཁར། རང་ལ་དབང་བའི་ས་ཆ་ལག་མཐིལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཕག་གཉིས་སྟོང་པར་

ཕེབས་པ་རེད། འོན་ཀང་། ཁོང་གིས་མི་གཅིག་ལག་གཅིག་དང་དཔའ་བོ་ཁེར་རྒྱུགས་ཀི་རྣམ་

ཐར་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ་རང་ཉིད་རྒྱལ་སྤིའི་སིངས་ཆའི་སྟེང་བསྐྱལ་ཏེ། ད་ཆ་ཁོང་ཉིད་རྒྱ་གར་

ཙམ་དུ་མ་ཟད། འཛམ་གིང་སྟེང་གི་སྣེ་ཁིད་མི་སྣ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་སོགས་གྲུབ་འབས་

བ་མེད་ཐོབ་ཡོད། གོ་མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་ལ་རང་ཉིད་ལ་དབང་བའི་ས་ཆ་དང་དཔལ་འབྱོར་གི་

ཐོན་ཁུངས་ཡོད་ལ། སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པའི་ལས་བྱེད་དང་དམག་མི་སོགས་ཀང་ཡོད། དེ་ལྟ་ན་

ཡང་། གྲུབ་འབས་ནི་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ངོ་གནོངས་དགོས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་བྱུང་ལ། 

ད་དུང་ཁོང་གིས། རྒྱ་ནག་སྤི་མཐུན་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ལ་ཕན་གྲོགས་ཤིག་གཏན་ནས་སྒྲུབ་

མ་ཐུབ་པ་དེ་ཡང་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་གནས་རེད་ཅེས་དང་། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ཐའི་
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ཝན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ངེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་ཚུལ་གསུངས། 

དེ་ལྟར་སྤི་ལོ་ 1993(1997) ལོར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ཆེས་ཐོག་མར་ཐའི་

ཝན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་གཟའ་འཁོར་གཅིག་རིང་ནང་པའི་དགོན་སེ་ཁག་ཏུ་གཟིགས་

སྐོར་དང་འབེལ། ཆོས་ཕོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་རྣམས་དང་ལེའུ་ཐེན་ཧུའི་ཡིས་གཙོས་པའི་སྲིད་

གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་མཐོ་གྲས་རྣམས་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་། སྐབས་དེའི་ཐའི་ཝན་གི་

གཟིགས་སྐོར་ལ་གྲུབ་འབས་བ་ན་མེད་པ་བྱུང་། དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གང་དུ་ཕེབས་ཀང་

ཐའི་ཝན་མི་དམངས་ནས་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་གིས་དགའ་བསུ་ཞུས། གསར་འགོད་པ་དག་

གིས་གཟིགས་སྐོར་དེས་ས་ཡོམ་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྒྱབས་པ་དང་མཚུངས་པར་ཐའི་ཝན་གིང་ཕན་

སྟེང་གཡོ་འགུལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞེས་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་བསྒགས། མཐར་སྲིད་འཛིན་ལིའུ་ཐེན་

ཧུའི་ཡིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྐུ་སེར་ཡིག་ཚང་གཉིས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གང་གི་དབུ་ཁིད་སུས་

ཀང་སྔར་འབུལ་མ་མྱོང་བའི་ཞལ་འདེབས་ཕོན་ཆེན་ཕུལ།

ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་མཚོན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁིད་མང་པོས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

དང་བོད་ཀི་གནད་དོན་ལ་གཡོལ་ཐབས་གནང་ན་ཡང་། སྲིད་འཛིན་ལིའུ་ཐེན་ཧུའི་ལ་བོད་

དང་བོད་ཀི་དབུ་ཁིད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའི་ཐུགས་སོབས་དང་མཁྱེན་རྒྱ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་

སྟབས། ཁོང་ལ་བཅངས་པའི་ངའི་སེམས་ཁོང་གི་དགའ་གུས་སྔར་བས་ཀང་བསྟུད་མར་འཕེལ་

ཞིང་། ང་ཚོ་དང་ཐའི་ཝན་གི་འབེལ་བའམ། ལྷག་དོན་དུ་ཐའི་ཝན་གི་ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་

རྣམས་དང་དམངས་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པ་(Demoncratic Progressive Party)གཉིས་

དང་ང་ཚོའི་བར་གི་འབེལ་བ་ནི་མུ་མཐུད་ནས་གང་ལེགས་སུ་གནས། ཉེ་བའི་དུས་སུ་ཐའི་ཝན་

དམངས་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁིད་ཚའི་ཨིན་ཝེན་(Tsai Ing-wen)གིས་མགྲོན་

བརྡ་ཕུལ་བ་ལྟར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཐའི་ཝན་གིང་ཕན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐེངས་གསུམ་

པ་དེ་བསྐྱངས། ད་ལྟའི་དུས་ལ་མཚོན་ན་ཡང་། དམངས་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པས་བོད་དང་

ཐའི་ཝན་གཉིས་ཀི་རང་བཙན་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞིན་ཡོད། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ལེའུ་ཉེར་བཞི་པ།

ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་སྐྱོར་མཚམས་འཇོག །

སྤི་ལོ་ 1967 ནང་སྐབས་ཤིག་ནས་ང་ལ་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་སྐྱོར་ཆད་

སྲིད་པའི་ལོག་བརྡ་འབྱོར་བའི་མགོ་ཚུགས། དེ་ཐོག་མར་ཤོད་མཁན་ནི་ཨུ་རུ་སུའི་མི་འགའ་

ཞིག་རེད། ཡང་དེའི་གོང་ཙམ་ལ། སྔར་ཨུ་རུ་སུར་རྒྱ་གར་གི་གཞུང་ཚབ་གནང་མྱོང་བའི་རྒྱ་

གར་ཕི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཀོལ་ལགས་ཀིས་ང་ལ། ཁྱེད་ཀིས་ཨ་རི་བ་དང་རྒྱ་

གར་བ་གཉིས་ཁོ་ན་དང་ལྷན་དུ་ལས་དོན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན། ཨུ་རུ་སུ་ལ་ཡང་འབེལ་

བ་བྱེད་དགོས། ལི་ལི་གསར་པར་ཨུ་རུ་སུའི་སྐུ་ཚབ་ཡོད། མཇལ་འཕད་ཞུ་དགོས་ས་དེ་ཨུ་རུ་

སུའི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་(TASS)200ཀི་དབུ་ཁིད་སྐུ་ཞབས་མར་ཁོ་ཧྥུ་(Markov)ཡིན་

ཚུལ་གསུངས།

དེ་ནས་ངས་སྐུ་ཞབས་མར་ཁོ་ཧྥུ་ཡི་བཞུགས་གནས་སུ་ཁོང་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་

པར། ཁོང་གིས་བོད་ཀི་གནད་དོན་ཐད་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་ཚུལ་གི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཏེ། ངེད་ཅག་

གི་གེང་སོང་གང་བྱས་པ་རྣམས་མོ་སི་ཁོ་(Moscow)ལ་གཏོང་ངེས་ཡིན། ཕལ་ཆེར་ཨུ་རུ་

སུའི་གཞུང་ནས་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཆེད་གཏོང་གནང་སྟེ་ཁྱེད་ལ་མཇལ་འཕད་བྱེད་དུ་

འཇུག་ངེས་ཞེས་གསུངས། དེའི་རེས་སུ་ངེད་གཉིས་ཨུ་རུ་སུའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་སར་ཡང་

200  གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་དེ་སྤི་ལོ་ 1902 ལོར་བཙུགས་ཤིང་ད་ལྟ་འཛམ་གིང་སྟེང་ཡན་ལག་ལས་

ཁུངས་ ༦༨ ཡོད་ལ། ཨུ་རུ་སུའི་གསར་ཁང་ཆེ་ཤོས་དང་འཛམ་གིང་སྟེང་ཨང་རིམ་བཞི་པར་གྱུར་ཡོད་པ་ཞིག་

ཡིན་ཚུལ་བཤད།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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མཇལ་འཕད་ཞུས། དེར་མོ་སི་ཁོ་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་མི་སྣ་གཉིས་ཀང་མཉམ་ཞུགས་

གནང་། མི་སྣ་དེ་གཉིས་ཀིས་ང་ལ། ཨ་རི་དང་རྒྱ་མི་གཉིས་ཀིས་ཕོ་ལན་ཌིའི་རྒྱལ་ས་ཝོར་སོ་

(Warsaw)རུ་གསང་བའི་ཐུག་འཕད་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་ཨ་རི་བས་བོད་པ་བཙོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་

སྒིག་བཞིན་པ་རེད། ཁྱེད་ཀིས་ཨ་རི་བས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་བོད་དོན་ལ་རོགས་སྐྱོར་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་སམ་པ་གེན་རགས་རེད། ཨ་རི་བས་ཁྱེད་ཅག་བེད་སྤོད་གཏོང་བ་ཙམ་རེད་

གསུངས། དེ་ནས་ཀང་མི་ལོ་དུ་མའི་རིང་གནས་དུས་ངེས་མེད་ལ་མཇལ་འཕད་བསྟུད་མར་

ཞུས།  

ཨུ་རུ་སུའི་མི་དེ་དག་གིས་ཐོག་མར། ཨ་རིས་ཁྱེད་ཚོར་ཕན་ཐོགས་མེད་པའི་རོགས་

རམ་དང་ཁས་ལེན་སྟོང་པ་བྱས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཨུ་རུ་སུའི་ངོས་ནས་དོན་ཕན་ལན་པའི་

རོགས་རམ་བྱེད་ངེས་ཡིན། དེ་ཡང་ཏ་ཤི་ཁེན་ཏི་(Tashkent)201ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་ཨུ་རུ་

སུ་དང་བོད་པ་མཉམ་འབེལ་ལས་དོན་གི་ལྟེ་གནས་ཤིག་བཙུགས་ཏེ་བོད་དམག་ལ་རང་བཙན་

ལེན་ཐབས་ཀི་དམག་སྦོང་དང་དཔལ་འབྱོར་གི་མཐུན་འགྱུར་གཉིས་ཀ་སྦོར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་

ཡོད་གསུངས། ལས་འཆར་དེ་ཡག་པོར་མཐོང་ཡང་སེམས་འཁུར་བྱ་སའི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་

གསུམ་ཡིད་ལ་ཤར། 

གནད་དོན་དང་པོ་ནི། སྦོང་བརྡར་སྤོད་ཡུལ་གི་བོད་རིགས་རྣམས་རྒྱ་གར་ནས་ཏ་ཤི་

ཁེན་ཏི་ལ་ཇི་ལྟར་བསྐྱལ་རྒྱུའི་དཀའ་ངལ་དེ་རེད། དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་རྒྱུ་ནི་དེ་ཙམ་ཁག་པོ་

ཞིག་མིན། ནམ་རྒྱུན་ཨུ་རུ་སུ་ནས་གནམ་གྲུའི་ནང་ལི་ལིའི་པ་ལམ་གནམ་ཐང་(Palam Air-

port)བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་གོ་མཚོན་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པས། བོད་དམག་རྣམས་ལམ་བར་ནས་

རླངས་འཁོར་ནང་བཞག་སྟེ་གནམ་ཐང་དུ་བསྐྱལ། དེ་ནས་གོང་གསལ་གནམ་གྲུ་གང་རུང་ཞིག་

གི་ནང་བཞག་སྟེ་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་གཏོང་བའམ། ཡང་ན། བོད་དམག་ཚོས་འཇར་མན་ཤར་མ་

དང་ཕོ་ལན་ཌི་ལྟ་བུ་ཡོ་རོབ་ཤར་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུས་རེས། ཨུ་རུ་སུས་

གནམ་གྲུ་བཏང་ནས་ཏ་ཤི་ཁེན་ཏི་ལ་བསྐྱལ་ཆོག་པ་ཡིན།

གནད་དོན་གཉིས་པ་ནི། གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཇི་ལྟར་ཞུ་རྒྱུའི་ཐད་རེད། 

201  ཏ་ཤི་ཁེན་ཏི་ནི་སྤི་ལོ་ 1991 ལོར་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ Uzbekistan ཞེས་པའི་རྒྱལ་ས་

ཡིན་ལ། དེའི་གོང་དུ་ཨུ་རུ་སུའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་པར་བཤད།



ལེའུ་ཉེར་བཞི་པ།  ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་སྐྱོར་མཚམས་འཇོག །

357

ཇི་ལྟར་བྱས་ཀང་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་བརྒྱད་ཁི་ལྔ་སྟོང་ཙམ་རྒྱ་གར་དུ་གནས་ཡོད་སྟབས། 

ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མོས་མཐུན་མི་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནས་དམག་དོན་གི་རོགས་

རམ་བངས་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་མི་དགའ་བས་དེ་ལྟ་བུའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ང་ཚོས་དང་ལེན་བྱེད་མི་

ཐུབ། ཡང་རྒྱ་གར་གིས་མོས་མཐུན་མ་གནང་ཚེ་ང་ཚོས་ཨུ་རུ་སུ་དང་ལྷན་དུ་འགུལ་བསྐྱོད་

ཅི་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ། དེས་ན་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནི་ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ཀིས་ལག་

གདང་སྦྲེལ་ཏེ་ང་ཚོས་ལྷན་དུ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་རེད། འོན་ཀང་། ཨུ་རུ་སུ་ཡིས་རྒྱ་གར་བས་ཕན་ཅི་

ཡང་མི་ཐོགས་གསུངས་ཏེ་རྒྱ་གར་ལ་མཉམ་ལས་བྱེད་འདོད་དང་གནས་ཚུལ་ཤེས་སུ་འཇུག་

འདོད་གང་ཡང་མ་གནང་། 

གནད་དོན་གསུམ་པ་ནི་རྒྱ་ནག་རེད། དེ་ཡང་ཨུ་རུ་སུ་ལ་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་གི་

དམར་ཤོག་རྒྱ་རིགས་སྔར་ལས་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ཨུ་རུ་སུ་དང་འབེལ་ཏེ་

བོད་ཀི་ལས་དོན་ལེགས་ཉེས་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབས་ཀང་དེ་ཉིད་འབྱུང་འགྱུར་བོད་རྒྱའི་འབེལ་བ་

སར་གསོ་བྱེད་པའི་གེགས་སུ་འགྱུར་ངེས་པའི་བོ་འཚབ་བྱུང་། དེར་བརེན། ངས་བོ་ཐག་མ་

ཆོད་པར་སྐུ་ཞབས་ཀའོ་(R. N. Kao)ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུས། ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་

ཁུངས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་དང་བརག་དཔད་སེ་ཚན་(Research and Analysis Wing of Indi-

an Inteligence)ཞེས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་དེ་རེད། དེ་ལ་ཁོང་ཧ་ལས་ཏེ། “དཀོན་

ཅོག་མཁྱེན། སྐུ་ཞབས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ལགས། ཨུ་རུ་སུའི་མི་ལ་མཉམ་ལས་གནང་མི་རུང་

ལ། ཁོང་ཚོའི་སྐད་ཆར་ཡང་ཉན་མི་རུང་། ཉེན་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།” ཞེས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོས་

གསུངས། 

དེ་ལ་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཕི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཀོལ་གིས་ང་རྒྱ་གར་

དུ་ཡོད་པའི་ཨུ་རུ་སུའི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་(TASS)ཀི་དབུ་ཁིད་ལ་ངོ་སྤོད་གནང་སྟེ། 

ཨུ་རུ་སུ་དང་ལྷན་དུ་མཉམ་ལས་བྱེད་དགོས་པར་བསྐུལ། ཕོགས་གཞན་ནས། རྒྱ་གར་གསང་

བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་དབུ་ཁིད་ནས་ཐ་ན་བོད་པ་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་ལག་འབེལ་བྱེད་སྲིད་པའི་

གནས་ཚུལ་ཙམ་གོ་བར་ཡང་འཇིགས་སྐྲག་ཆེན་པོ་གནང་། དེ་ལྟར་རྒྱ་གར་གི་གཞུང་འཛིན་སེ་

ཁག་ནང་སྲིད་དོན་གི་ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་དེ་གོ་བུར་དུ་ཆེས་མངོན་གསལ་དུ་གྱུར།

ངས་ཨུ་རུ་སུའི་ཁས་ལེན་ལ་བརག་དཔད་བྱ་སད་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་ཏེ་ཨུ་རུ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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སུས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་ཞེས་བཤད། དེ་ཡང་

རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་གེང་སོང་གནང་སྐབས་ཨུ་རུ་སུ་ཡིས་ད་དུང་རྒྱ་དམར་གི་ཕོགས་

བཟུང་ནས་བཞུགས་ཡོད། དེར་བརེན། ངས་བོད་མིས་ཨུ་རུ་སུའི་ལས་འཆར་དེར་ཡིད་ཆེས་

ཡོང་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་བོད་ཀི་ཕོགས་འཛིན་དགོས། ཇི་སྲིད་

རྒྱ་དམར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཚམས་མ་བཞག་གི་བར་དུ་བོད་མི་དམངས་ཀིས་ཨུ་རུ་སུའི་

རོགས་རམ་གནང་འདོད་ཀི་ལས་འཆར་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་ཁས་ལེན་མི་གནང་ཚུལ་བཤད། འོན་

ཀང་། ཨུ་རུ་སུ་ཡིས་ངས་བཤད་པའི་གནད་དོན་ཁག་སྟེ་རྒྱ་གར་དང་ལྷན་དུ་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱུ་

དང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ལ་མོས་མཐུན་གཏན་

ནས་མ་གནང་། དེ་ལྟར་མི་ལོ་དུ་མའི་རིང་ཆད་མ་མཐུད་ཀི་གྲོས་མོལ་བསྟུད་མར་བྱས་ཏེ་རིམ་

གིས་ཨུ་རུ་སུ་དང་འབེལ་ཐག་ཡོངས་སུ་ཆད། སྐབས་དེ་ཤེད་དུ་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་

ཁུངས་ནས་ང་ཚོར་གནང་བའི་རོགས་རམ་ཡང་མཚམས་ཆད།   

དེ་ཡང་ངས་ལི་ལིར་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དོན་དབུ་ཁིད་

ཝི་ལིིའེམ་གི་རིམ་སི་ལེ་(William Grimsley)ལ། ཨུ་རུ་སུའི་མི་དེ་དག་གིས་ཨ་རིའི་གསང་

ལས་ཀི་རོགས་སྐྱོར་མི་འགང་བར་ཆད་ངེས་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་བཤད་སོང་ཞེས་ཞུས་པར་

ཅི་ཡང་མ་གསུངས་པར་གསན་ཏེ་བཞུགས། ངས་ཁོང་ལ་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་ནི་ང་དྲང་དྲགས་པའི་

རྐྱེན་གིས་རེད། ཁོང་གིས་ཅི་ཡང་མ་གསུངས་རུང་གནས་ཚུལ་དེ་སྔར་ནས་མཁྱེན་ཏེ་ཁོང་

དགོད་ཅིག་ཤོར་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། 

དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་ངོས་ནས་ཀང་ང་ལ། ཨ་རིའི་

རོགས་རམ་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱེད་ཚོས་སྔ་ས་ནས་གྲ་སྒིག་ཡོད་པར་གིས་ཞེས་

སྔོན་བརྡ་གནང་། དེ་ནས་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་བཞུགས་པའི་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་ལས་བྱེད་ཧི་རན་

ཁི་ཧོ་ལོ་བྷིར་(Frank Holober)རྒྱ་གར་དུ་ཡང་ཡང་ཕེབས་ཏེ་ཆེད་ལས་ལག་ལེན་གི་ཕོགས་

ནས་ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་གནང་། ཁོང་ནི་བོད་དོན་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཞིག་

ཡིན་པའི་ཁར་ངེད་གཉིས་གྲོགས་པོ་ཡང་ཡིན། དེ་ཡང་སྔར་ང་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་ཡང་ཡང་ཕིན་

པའི་སྐབས་སུ་ཕི་དྲོ་ལས་ཀ་གྲོལ་རེས། ངེད་གཉིས་ཀིས་བྷི་རག་འཐུང་ཞོར་གཞུང་འབེལ་ལས་

དོན་གི་རྣམ་པ་དོར་ཏེ་གང་བྱུང་གི་གེང་མོལ་མང་དུ་བྱས། སྤི་ལོ་ 1968 ཙམ་ནས་ཁོང་གིས་ང་



ལེའུ་ཉེར་བཞི་པ།  ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་སྐྱོར་མཚམས་འཇོག །

359

ལ། གལ་ཏེ་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀིས་རོགས་སྐྱོར་མཚམས་འཇོག་གནང་ཚེ། ཁྱེད་ཚོར་ལས་

དོན་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་ཐུབ་པའི་སོར་མོ་དགོས་པས་འདང་ངེས་ཀི་སོར་མོ་སྔ་ས་ནས་

གྲ་སྒིག་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ལ་ཞུས་ནས་རོགས་དངུལ་མང་ཙམ་ཐོབ་ཐབས་

བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེད་རིམ་པར་གནང་། དེ་དུས་ཀང་ང་དྲང་དྲགས་ཏེ་ཨ་རིའི་གསང་ལས་

ཀིས་མཉམ་ལས་ཕིར་འཐེན་གནང་ཡོང་བསམས་པ་ཞིག་ཡིད་ཀི་རྒུ་ལ་ཡང་མ་འཁོར་ལ། ཕིར་

འཐེན་གནང་བའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་དེ་ལ་དམིགས་ཏེ་རོགས་དངུལ་ཁ་སྣོན་ཞུས་ན་ག་ནས་

འགྲིག་སམ་དུ་བསམས། དེ་ལྟར་ཧོ་ལོ་བྷིར་གིས་ཉེན་བརྡ་ལན་མང་བཏང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། 

ཁོང་གིས་ཉེན་བརྡ་གནང་བ་ཐམས་ཅད་སེར་འབེལ་གི་ངོས་ནས་གནང་བ་ལས་གཞུང་འབེལ་

གི་རྣམ་པའི་ཐོག་གཏན་ནས་མ་གསུངས། 

དེ་ནས་ཧོ་ལོ་བྷིར་དང་ཨུ་རུ་སུའི་མི་དེ་དག་གིས་གསུངས་པ་རྣམས་བདེན་ཐོག་ཏུ་

སོང་སྟེ། མཐར་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀིས་རོགས་སྐྱོར་ཕིར་འཐེན་གནང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཉན་མི་

སྤོ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ང་ལ་གསུང་མཁན་ནི་ཝི་ལིིའེམ་གི་རིམ་སི་ལེ་རེད། དེ་དུས་ཁོང་གིས་

སྔར་བཞིན་ལི་ལིར་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་དབུ་ཁིད་གནང་བཞིན་ཡོད། སྐབས་དེར་

ནེ་ཀི་སོན་(Nixon)ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་དང་ཧེན་རེ་ཁེ་སིན་འཇིར་(Henry Kissinger)རྒྱལ་

སྲུང་སོབ་སྟོན་པར་གྱུར་ཡོད།202 ཁོང་གཉིས་ཀས་བོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་མི་མཁྱེན་ཅིང་

བོད་ལ་ཐུགས་འཁུར་མི་གནང་བའི་མི་སྣ་གཉིས་རེད། གི་རིམ་སི་ལེ་ཡིས་ང་ལ་གསུངས་པའི་

གནས་ཚུལ་དེ་ནི་གཏིང་དཔོག་དཀའ་བ་ཞིག་མ་རེད། དེ་དུས་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀིས་

གྲོས་མོལ་གནང་བཞིན་ཡོད། དེ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་མཐུན་ལམ་

ཡོང་དགོས་ན། དང་པོ། ཨ་རི་དང་ཐའི་ཝན་བར་གི་གཞུང་སྲིད་ཀི་འབེལ་ལམ་གཅོད་དགོས། 

གཉིས་པ། ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་བོད་ཀི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ཚོགས་སེ་དང་དེ་མིན་གི་

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་ཁིད་པའི་ཚོགས་སེ་ཐམས་ཅད་ལ་འབེལ་བ་དང་རོགས་སྐྱོར་གནང་

མཚམས་འཇོག་དགོས་ཞེས་ཨ་རི་ལ་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་བཏོན་ཡོད། ཨ་རིའི་གཞུང་

གིས་དེ་ལ་ཁས་ལེན་གནང་སྟེ་རོགས་སྐྱོར་མཚམས་འཇོག་གནང་། 

202  ནེ་ཀི་སོན་(Nixon)གིས་སྤི་ལོ་ 1969 ཟླ་བ་ 1 ཚེས་ 20 ཉིན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གི་གོ་གནས་

བཞེས།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ངས་བོ་ཕམ་སྐྱེ་གཞིར་གྱུར་པའི་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་འབེལ་ཡོད་བོད་མི་

ཚོར་ཤོད་སྐབས། གོ་སྒིག་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་དུ་མས་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རོགས་

སྐྱོར་ཕིར་འཐེན་གནང་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་གནང་མ་ཐུབ་པར་ངས་རྫུན་བཤད་པ་དང་། གོ་སྒིག་

འཛུགས་སུ་བཏང་བའི་སོར་མོ་རྣམས་ངས་སེར་སྤོད་བྱས་པ། ཁོང་རྣམས་གོ་བོ་སྨོན་ཐང་དུ་

མགོན་མེད་སྐྱབས་མེད་དུ་བསྐྱུར་བ་སོགས་ཀི་དོགས་པ་གནང་། འོན་ཀང་། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་

དང་ལྷན་དུ་མཉམ་བསྒིལ་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དོན་རྣམས་སྔར་བཞིན་རྒྱུན་སྐྱོང་

བྱས་ཤིང་། ཨ་རིའི་རོགས་སྐྱོར་ཆད་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་སྔར་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀིས་

འགྲོ་སོང་གཏོང་ཡུལ་གོ་སྒིག་འཛུགས་ཐེ་བའི་ལས་དོན་མང་ཆེ་བའི་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་རྒྱ་གར་

གིས་འཁུར་ལེན་ནར་གཏོང་གནང་། དེ་ལྟར་ལོ་ངོ་དུ་མའི་རིང་གོ་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་

རྒྱུན་སྐྱོང་བྱས་ན་ཡང་། ཕིའི་རོགས་སྐྱོར་ར་ཆད་བྱུང་བ་དང་ནང་ཁུལ་མ་མཐུན་པ་གཉིས་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་བསོངས་པའི་ཉེར་ལེན་གིས་མཐར་སྤི་ལོ་ 1974 ལོར་མཇུག་བསྒིལ་བྱ་དགོས་བྱུང་། 

དོན་དངོས་བཤད་ན། གོ་སྒིག་འཛུགས་ནང་ཁུལ་མ་མཐུན་པའི་རོད་རོག་དེ་སྤི་ལོ་ 

1966 ཙམ་ནས་མགོ་བཙུགས་ཏེ། ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀིས་རོགས་སྐྱོར་མཚམས་འཇོག་བྱ་

རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དེ་འབྱོར་བའི་སྐབས་སུ། འཇབ་རྒོལ་གི་ལས་འགུལ་རྣམས་ཉམས་དམས་

སུ་འགྲོ་རྒྱུའི་མགོ་ཚུགས་ཡོད། དེ་ཡང་ལི་ལིའི་སུམ་འབེལ་ལས་དོན་ལྟེ་གནས་ནས་གོ་བོ་

སྨོན་ཐང་གི་འཇབ་དམག་གི་མགོ་ཁིད་འབའ་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་མགོ་ཁིད་ཀི་ནུས་འཇོན་མེད་པ་

དང་། ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་དངུལ་གཏོང་སའི་དམག་མི་ཚོར་ཆེས་ཉུང་ངུ་ཙམ་ལས་

མ་བཏང་བར་སྤི་དངུལ་ཧིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༠ ཡས་མས་སེར་དོན་དུ་གསོག་ཉར་བྱས་འདུག་

ཅེས་སྐྱོན་བརོད་གནང་། དེ་ནས་ངས་རང་ཉིད་ཀི་ལས་རོགས་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་མཆོག་གནས་

སྟངས་བརད་ཞིབ་ཏུ་ཆེད་གཏོང་བྱས། དེ་ལྟར་དབྱེ་ཞིབ་རིམ་པར་གནང་མཐར། སུམ་འབེལ་

ལས་དོན་ལྟེ་གནས་ཀི་ངོས་ནས་འབའ་པ་རྒན་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་རྡོ་ཚང་དབང་འདུས་བསྐོ་

བཞག་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་དེ། འབའ་པ་ཡེ་ཤེས་དང་དམག་མི་རྒན་པ་གཞན་འགའ་ལ་ལི་ལི་

དང་རྡ་རམ་ས་ལའི་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་གནས་བཀོད་སྒིག་གནང་། འབའ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་ལ་གོ་གནས་རིས་སྤོད་དང་དེའི་ཁར། གསོག་ཉར་བྱས་པའི་སོར་མོ་རྣམས་

ཀང་རིས་སྤོད་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ཡང་། འབའ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཁོང་གོ་གནས་ནས་ཕབ་པའི་



ལེའུ་ཉེར་བཞི་པ།  ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་སྐྱོར་མཚམས་འཇོག །
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ཐག་གཅོད་དེར་ངོས་ལེན་གཙང་མ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་གནང་ལ། དུམ་བུར་ཆད་པའི་ཤོག་ཁག་

བར་གི་རོད་རོག་དེ་ཡང་མཚམས་མ་ཆད། རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་ནི་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀིས་སྦོང་

བརྡར་སྤད་པའི་གོག་འཕིན་ཚོགས་ཆུང་དང་པོའི་ཚན་ཁག་གཉིས་པའི་མགོ་ཁིད་རེད། ལོ་ནའི་

ཐད་ནས་ཀང་འབའ་པ་ཡེ་ཤེས་ལས་ན་ཚོད་ཤིན་ཏུ་གཞོན། སྐབས་དེར་བོད་དམག་གི་ཁོད་

ནས་དམག་འཐབ་ཀི་ཐབས་རལ་དང་། དམག་སྦོང་སྤོད་ཕོགས། མགོ་ཁིད་ཀི་ནུས་པ་བཅས་

གང་གི་ཆ་ནས་ཀང་རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་ཁོང་གོང་བཀུར་ཐོབ་པའི་དཔའ་རྟུལ་དུ་བརིས།

ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀི་རོགས་དངུལ་ཆད་རེས་ཤོག་ཁག་བར་གི་རོད་རོག་དེ་གཞི་

ནས་མངོན་གསལ་ཇེ་དོད་དུ་གྱུར། དེ་ཡང་རོགས་དངུལ་ཆད་རེས་གོ་བོ་སྨོན་ཐང་གི་དམག་མི་

རྣམས་ལ་གཞིས་ཆགས་འཛུགས་རྒྱུ་དང་ལས་ཀ་བཀོད་སྒིག་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ལ་ལོ་ངོ་གསུམ་གི་

བར་བརྒལ་གི་དུས་ཡུན་སྤད། བོད་དམག་སྐོར་ཞིག་གིས་འཇབ་རྒོལ་གི་ལས་འགུལ་མཚམས་

འཇོག་བྱ་འདོད་མ་བྱུང་བར་ངོ་རྒོལ་བྱས། འགའ་ཞིག་གིས་མོས་མཐུན་གནང་ཡང་མཚམས་

འཇོག་བྱེད་ཚུལ་ལ་མོས་མཐུན་མ་གནང་། སྤི་ལོ་ 1974 ལོའི་མགོ་སྟོད་ཙམ་ལ་བལ་ཡུལ་

གཞུང་གིས་རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མན་ཌུར་ཆེད་འགུག་གནང་སྟེ། བོད་དམག་གིས་

གོ་མཚོན་རིས་སྤད་ནས་གོ་བོ་སྨོན་ཐང་ལ་ཁ་འབལ་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་། བལ་ཡུལ་གིས་

དེ་ལྟར་བཀའ་བཏང་བ་ནི་རྒྱ་མིས་རྒྱབ་ལོགས་ནས་སྐུལ་འདེད་བྱས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པ་

འདྲ། གོ་ཐོས་ལྟར་ན། སྤི་ལོ་ 1973 ལོར་བལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་བྷི་རེནྡྲ་(Birendra)

དང་མའོ་ཙེ་ཏུང་གཉིས་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིན་དུ་མཇལ་འཕད་གནང་སྐབས། མའོ་ཡིས་བལ་ཡུལ་

རྒྱལ་པོར་གོ་བོ་སྨོན་ཐང་གི་སྒིག་འཛུགས་དེ་སོ་རྒྱག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས། བོད་པའི་

འཇབ་དམག་ནི་དམག་སྦོང་དང་གཡུལ་འཁྲུག་གི་ཐབས་རལ་གང་གི་ཆ་ནས་ཀང་བལ་ཡུལ་

གི་དམག་མི་ལས་ཤིན་ཏུ་བཟང་། བལ་པོས་ཚུར་འཇབ་རྒོལ་བྱེད་སྲིད་སམ་སྟེ་བོད་དམག་མང་

པོས་བལ་གཞུང་ལ་གོ་མཚོན་རིས་སྤོད་བྱེད་འདོད་མ་གནང་། བལ་པོའི་ངོས་ནས་ཀང་བོད་

པས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྲིད་སམ་སྟེ་གོ་མཚོན་རིས་འབུལ་བྱེད་དགོས་ཚུལ་བཤད། དེ་ནས་ལྷ་མོ་

ཚེ་རིང་སར་ཡང་གོ་བོ་སྨོན་ཐང་དུ་རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་དང་ཁོང་གི་གཤམ་འོག་རྣམས་ལ་དཀའ་

རོག་སེལ་ཐབས་དང་སྒིག་འཛུགས་སོ་རྒྱག་པའི་རོགས་རམ་དུ་ཕེབས། འོན་ཀང་། ལྷ་མོ་ཚེ་

རིང་གོ་བོ་སྨོན་ཐང་དུ་མ་འབྱོར་གོང་ལམ་བར་ནས་བལ་པོས་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཤིང་། དེའི་རེས་
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ཐོགས་སུ་ཡང་གོ་བོ་སྨོན་ཐང་གི་འཇབ་དམག་དྲུག་ཙམ་འཇུ་བཟུང་བྱས། དེ་ལྟར་གོ་བོ་སྨོན་

ཐང་གི་དཀའ་རོག་དེ་དེ་མུར་སེལ་མ་ཐུབ། 

མཐར་སྤི་ལོ་ 1974 ཟླ་བ་ 7 ནང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་སྒ་འཇུག་འཁོར་ཐག་ཏུ་ལམ་

སྟོན་བཀའ་སོབ་སྩལ་ཏེ་གོ་བོ་སྨོན་ཐང་ལ་ཆེད་གཏོང་མཛད། བཀའ་སོབ་ནང་བོད་དམག་

རྣམས་ཀིས་མཚོན་ཆ་དོར་ཏེ་ཞི་བའི་སོ་ནས་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་

སྟོན་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར། རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་ཀི་ལག་འོག་པ་འགའ་ཞིག་གི་སེམས་ཁམས་

ཡོངས་སུ་འཁྲུགས་ཤིང་བལ་ཡུལ་ལ་མགོ་འདོགས་ཞུ་མ་འདོད་པར་རང་ཤི་བརྒྱབས། རྒྱ་རྡོ་

དབང་འདུས་དང་ཁོང་གི་རོགས་པ་དུ་མ་འདུས་པའི་ཚོ་ཁག་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་གོ་མཚོན་རིས་

མ་སྤད་པར་གོ་བོ་སྨོན་ཐང་ནས་གསང་སྟབས་ཀིས་བོས་ཏེ་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་བརྒྱུད་བལ་ཡུལ་

དང་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་སུ་འབྱོར། སྐབས་དེར། བལ་པོའི་དམག་གིས་མུན་ཁོད་དུ་འཇབ་

རྒོལ་བྱས་ཏེ་དམར་གསོད་བཏང་། རྒྱ་རྡོ་དབང་འདུས་ནི་བོད་ཀི་འཇབ་དམག་ཁོད་ནས་འཇོན་

ཐང་དང་བརི་མཐོང་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ལེགས་ཤོས་ཀི་གྲས་ཡིན་པས། ཁོང་གི་ཚེ་སྲོག་

ཤོར་བ་དེ་གསབ་དཀའ་བའི་གོང་གུན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། 

ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་དང་འཇབ་དམག་དྲུག་པོ་དེ་ཁིམས་ཆད་དང་ཁིམས་ཞིབ་གང་ཡང་མེད་

པར་བལ་ཡུལ་གི་བཙོན་ཁང་དུ་ལོ་ངོ་ལྔ་ཙམ་བསད། ངས་ཁོང་ཚོ་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་པར་འབད་

པ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་བྱུང་། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གི་ཁྱིམ་མི་རྣམས་ཀིས་ལོ་རེའི་ནང་

ཐེངས་རེ་ལས་ཐུག་འཕད་བྱེད་མ་ཐུབ། མཐར་སྤི་ལོ་ 1979 ལོར་བལ་ཡུལ་གིས་ཁིམས་ཞིབ་

བཅོས་མའི་འཁབ་སྟོན་བྱས་ཏེ་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་ཐེ་བའི་མི་དྲུག་ལ་ཚེ་བཙོན་དང་། གཞན་གཅིག་

ལ་སྲོག་ཁིམས་ཀི་ཉེས་ཆད་བཅད། ལོ་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་

པོར་ཕག་བིས་གནང་སྟེ་གོད་གྲོལ་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་

པོས་གུ་ཡངས་གནང་སྟེ་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ། དེའི་རེས་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤི་

ཚོགས་ནང་ཆེ་མཐོང་ཅན་དུ་གྱུར་པར་མ་ཟད། བཀའ་བོན་དུ་ཡང་བསྐོ་བཞག་ཐོབ་པ་སོགས་

སྤི་ལོ་ 1999 ལོར་སྐུ་མ་གཤེགས་ཀི་བར་དུ་བོད་དོན་ཐད་ཕག་ལས་བསྟུད་མར་གནང་། ལྷ་

མོ་ཚེ་རིང་ནི་བག་ཡོད་ཚུལ་ལན་དང་མངོན་ཆུང་གི་རྣམ་པ་ལྷུར་ལེན་མཁན་ཞིག་ཡིན། འོན་

ཀང་། ཁོང་གིས་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ལས་འགུལ་ནང་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ལས་འགན་
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ཕག་ཏུ་བངས་ཏེ། གསང་བའི་སོ་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དང་ཕན་འབས་དངོས་སུ་འབྱུང་བའི་

ལས་དོན་སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབས། དེ་ལྟར་ཁོང་གིས་བོད་ཀི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ལས་འགུལ་

རྣམས་མཚམས་འཇོག་མི་བྱ་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་པའི་བར་དུ་ལས་འགུལ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་ལ་

སྲི་ཞུ་བ་ན་མེད་པ་བསྒྲུབས། དེས་ན། ཁོང་ནི་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ལས་འགུལ་ཁོད་མེད་

དུ་མི་རུང་བའི་མི་སྣ་གལ་པོ་ཆེ་ཞིག་དང་། ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གོ་གནས་གལ་ཆེན་

འབུལ་དགོས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། 

དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་དུའོ།།
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ལེའུ་ཉེར་ལྔ་པ།

ཧོང་ཀོང་གི་འཚོ་བ་གསར་པ།

དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ཀི་དཀིལ་ཙམ་ནས་མགོ་བཙུགས་ཏེ་ངས་རང་ཉིད་ཀི་དུས་ཚོད་མང་

ཆེ་བ་དབྱིན་ཇིསབཟུང་བའི་ཧོང་ཀོང་དུ་བསྐྱལ། སྐབས་དེར། རྒྱ་ནག་རིག་གནས་གསར་བརེའི་

རླབས་ཤུགས་དྲག་པོ་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་ཧོང་ཀོང་དུ་འཕྱུར་ཡོད། དམར་སྲུང་གི་དམག་

གི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་ཧོང་ཀོང་གི་ལས་ཀ་བ་རྣམས་སེམས་ཤུགས་འཕར་ཏེ་ཁོམ་གཞུང་དུ་ངོ་

རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས། དེའི་རྐྱེན་གིས་ཟིང་འཁྲུག་ཀང་ལན་དུ་མར་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་

བྱུང་། སྤི་ལོ་ 1967 ཟླ་བ་ 8 ནང་པེ་ཅིན་གི་དམར་སྲུང་དམག་གིས་དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་ཚབ་

ཁང་ལ་མེ་བརྒྱབས། རྒྱ་ནག་ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གིས་ཧོང་ཀོང་དུ་ཡོད་པའི་དབྱིན་ཇི་བཙན་

རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀི་དབང་བསྒྱུར་ངན་པ་ར་རོགས་བྱ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཚུལ་དགའ་སོབས་ཀིས་

བསྒགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབྱིན་ཇིས་བདག་བཟུང་བྱས་པའི་ས་གནས་སུ་ཟས་རིགས་

གཏོང་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཞེས་འཇིགས་སྐུལ་བྱས། ཧོང་ཀོང་མི་དམངས་ཀི་ཟས་རིགས་བརྒྱ་

ཆའི་ལྔ་བཅུ་ཙམ་རྒྱ་ནག་ནས་འབྱོར་བཞིན་ཡོད་པས་འཇིགས་སྐུལ་དེ་ཛ་དྲག་ཧ་ཅང་ཆེ། དེ་

ལྟར་ཧོང་ཀོང་ཟང་ཟིང་དུ་གྱུར་ཡོད།  

དེའི་རེས་ཙམ་ལ་ངས་སྔར་ཐའི་ཝན་ནས་ཨ་རིར་འགྲོ་སྐབས་ཅང་ཅེ་ཧི་མཆོག་ནས་

བདག་ལ་གནང་བའི་སོར་མོ་སྤད་དེ་ཧོང་ཀོང་གིང་ཕན་དུ་མེ་ག་རིན་ག་ཕི་གཞུང་ལམ་ཨང་ 

༢༦ (26 Magazine Gap Road)ཐད་ནས་ཁང་པ་ཞིག་ཉོས། དེ་དུས་ཧོང་ཀོང་གི་དྲག་ཟིང་

ལ་བརེན་ནས་མི་རྣམས་བོས་བྱོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་ཁང་པའི་རིན་གོང་གོ་བུར་དུ་མར་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཆག་ཡོད། ང་སུ་ཡིན་གི་སྐད་ཆ་འདྲི་མཁན་བྱུང་ན་ཚོང་པ་ཡིན་ཚུལ་བཤད། འོན་ཀང་། དོན་

ངོ་མར་རྒྱ་མིའི་ཟ་ཁང་དུ་ཟ་མ་ཟ་ཞོར་གང་ཐུབ་ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱས། ངའི་འཚོ་བའི་

གྲོན་དངུལ་ནི་རྒྱ་གར་དུ་ཚོང་ལས་བྱས་པའི་ཡོང་འབབ་དང་ཁང་པ་ཉོས་རེས་ཀི་སོར་ལྷག་

རྣམས་རེད།203 

ང་ཧོང་ཀོང་དུ་སོང་བ་ཡང་སྔར་ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་བྱས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་

གཅིག་མཚུངས་རེད། དེ་ཡང་ཡག་རུང་སྡུག་རུང་བོད་རྒྱ་གཉིས་རྦད་དེ་ཁ་བལ་ནས་སོད་

ཐབས་མེད་ལ། བོད་རྒྱའི་བར་དུ་དཀའ་རོག་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཅི་ཞིག་བསྟེན་ཡང་མཐར་

གཏུགས་ན་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་ཡོད། ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་བས་ཚིག་ཙམ་ལས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་

ཀི་རོགས་རམ་ཆེར་གནང་མི་ཐུབ། བདག་ལ་མཚོན་ན། སྤི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་

ང་གྲངས་ཀི་མགོ་སྟོད་དུ་ངོ་རྒོལ་གསུམ་དང་ངོ་རྒོལ་ལྔས་མཚོན་པའི་ལས་འགུལ་རྣམས་

204དང་། ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་ཀི་སྨད་ཆའི་མཆོངས་བསྐྱོད་ཆེན་མོ་དང་མི་དམངས་མཉམ་ལས། 

གཞན་ཡང་སྤི་ལོ་ 1966 ལོ་ནས་བརམས་ཏེ་ལས་འགུལ་སེལ་ཤུགས་རེ་མོར་སོན་པའི་རིག་

གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པོ་སོགས་ཏེ། མདོར་ན། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་དབང་ཆ་བཟུང་བའི་

རེས་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཅི་ཞིག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་འདོད་ཆེན་པོ་

བྱུང་། རིག་གནས་གསར་བརེའི་ཚ་རླབས་དགུང་དུ་བསེགས་པ་ནི་བདག་གིས་ཧོང་ཀོང་དུ་

ཁང་པ་ཉོས་པའི་དུས་སྐབས་དེ་རེད།

203  ཅང་ཅེ་ཧིས་གནང་བའི་དངུལ་འབོར་ནི་ཨ་སོར་ ༥༠༠༠༠ ཡིན་པ་གོང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། 

ཧོང་ཀོང་དུ་ཉོས་པའི་ཁང་པ་དེར་ཨ་སོར་ ༣༥༠༠༠ ཡས་མས་ཙམ་སྤད། དངུལ་ལྷག་ཨ་སོར་ ༡༥༠༠༠ ཡས་

མས་ཤིག་ཡོད་པའི་སྟེང་རྒྱ་གར་དུ་ཚོང་ལས་གནང་བའི་ཡོང་འབབ་བསྣན་ནས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་བསྐྱལ། སྤི་

ལོ་ 1982 ལོར་ཁང་པ་དེ་ཉིད་བཙོང་བར་ཨ་སོར་ས་ཡ་ཕེད་ཀ་ཡས་མས་ཤིག་ཐོབ། ཁང་པ་དེའི་རིན་གོང་ད་

ལྟ་ཨ་སོར་ས་ཡ་བཞི་ལྔའི་བར་དུ་འཕར་ཡོད། དེའི་རེས་སུ་ཧོང་ཀོང་གི་ཀའུ་ལུའུན་(Kowloon)ཞེས་པར་

ཁང་ཆུང་ཞིག་ཉོས་ཞེས་མ་དཔེའི་མཆན་བུར་གསལ། 

204  སྤི་ལོ་ 1951 ལོར་བརམས་པའི་ངོ་རྒོལ་གསུམ་གི་ལས་འགུལ་ཞེས་པའི་ངོ་རྒོལ་གསུམ་ནི། ལོག་ཟ་

ལ་ངོ་རྒོལ་དང་། ཆུད་ཟོས་ལ་ངོ་རྒོལ། དཔོན་ཉམས་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བཅས་གསུམ་དང་།  སྤི་ལོ་ 1952 

ལོར་བརམས་པའི་ངོ་རྒོལ་ལྔའི་ལས་འགུལ་ཞེས་པའི་ངོ་རྒོལ་ལྔ་ནི། ལོག་བརྔན་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

རྒྱུ་ནོར་རྐུ་འཁྱེར་དང་གཡོ་ལེན་ལ་ངོ་རྒོལ། ཁལ་ཆད་ཁལ་སྐུང་ལ་ངོ་རྒོལ། རྒྱུ་འཕི་ས་བཅོས་ལ་ངོ་རྒོལ། རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་དཔལ་འབྱོར་གསང་འཕིན་རྐུ་འཕོག་ལ་ངོ་རྒོལ་བཅས་ལྔའོ།།



ལེའུ་ཉེར་ལྔ་པ།  ཧོང་ཀོང་གི་འཚོ་བ་གསར་པ།
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ངས་ཤེས་དགོས་པ་ནི་ལས་འགུལ་དེ་དག་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་དང་། 

དེ་དག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཅི་ཡིན་པ། དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ལ་འབས་བུ་ཅི་

བྱུང་བ་བཅས་རེད། གཞན་ཡང་། ངས་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀི་བྱེད་ཕོགས་དང་། ཤེས་

ཡོན་ལམ་ལུགས་ཀི་ངོ་བོ། རོག་ཟིང་ཆེ་ཞིང་ངེས་གཏན་མེད་པའི་ས་ཞིང་བཅོས་བསྒྱུར་དང་

མཉམ་ལས་ཀི་བྱ་འགུལ་ཁོད་ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཚུལ་སོགས་རྒྱ་དམར་གཞུང་

གིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཚུལ་ཡང་ཤེས་དགོས། དེར་མ་ཟད། རྒྱུན་མ་ཆད་པའི་རྒྱ་ནག་དང་ཐའི་

ཝན་བར་གི་རོད་རོག་ལ་རད་ཞིབ་བྱེད་དགོས་ལ། ཅིའི་ཕིར་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་སྤི་ལོ་ 1958 

ལོར་ཁུའེ་མོའེ་དང་མ་ཙོ་(Quemoy and Matso)205གིང་ཕན་གཉིས་སུ་འགད་རས་གཡུགས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རི་དང་ཉི་ཧོང་ལ་བཟུང་བའི་འབེལ་ལམ་གི་ཞིབ་ཕའི་

གནད་དོན། བོད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་འབོད་པའི་ས་གནས་གཞན་བཅས་ལ་བཟུང་

བའི་དམར་ཤོག་ཏང་གི་སྲིད་ཇུས་ཀི་རྒྱབ་ཏུ་སྦས་པའི་ལྟ་བའམ་རྒྱུ་མཚན་ངོ་མ། རྒྱ་དམག་གི་

བྱེད་སོ་དང་གནས་བབ། དེ་བཞིན་དུ་མཚོ་སྔོན་དང་། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན། ནང་སོག་བཅས་

ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་ལན་ཀྲོའུ་ནུབ་བྱང་དམག་ཁུལ་ཁང་དང་།  སི་ཁོན་དང་། ཡུན་ནན། 

བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་བཅས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་ཁི་འདུ་ལྷོ་ནུབ་དམག་ཁུལ་ཁང་བཅས་

ལ་རད་ཞིབ་དང་ཤེེས་རོགས་ཀང་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན།

ཧོང་ཀོང་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཕི་ཕོགས་ནས་ངས་ཤེས་དགོས་པ་རྣམས་ཤེས་རོགས་བྱེད་

ས་ཡག་ཤོས་དེ་རེད། དེ་ཡང་མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་དང་། ཏ་གུང་པའོ་(Dagong 

Bao)ཚགས་པར། ཝེན་ཧུའི་པའོ་(Wenhui Bao)ཚགས་པར། མིན་པའོ་(Ming Bao)

ཚགས་པར་206སོགས་རྒྱ་ཡིག་གི་ཚགས་པར་རྣམས་སུ་ཐའི་ཝན་གི་གོ་མིན་ཏང་གི་ལྟ་ཚུལ་

དང་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་དམར་ཤོག་གི་ལྟ་ཚུལ། དབྱིན་ཇིས་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཧོང་ཀོང་གི་ལྟ་

205  ཁུའེ་མོའེ་སྟེ་དེང་སྐབས་ཀིན་མེན་དུ་གྲགས་པ་དེ་དང་མ་ཙོ་གཉིས་ནི། རྒྱ་ནག་དང་ཐའི་ཝན་གཉིས་ཀི་

བར་དུ་རྒྱ་ནག་དང་ཉེ་བར་ཡོད་པའི་གིང་ཕན་གཉིས་ཏེ། དེ་དག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གིས་ལྔ་བཅུའི་ང་གྲངས་དང་དྲུག་ཅུ་

རེ་གྲངས་ནང་གཉིས་ཀར་གཏོར་རྒོལ་ཐེངས་དུ་མར་བཏང་བ་ཞིག་རེད། 

206  ཚགས་པར་འདི་དག་ལ་ད་སྔ་བོད་འགྱུར་རྒྱུན་སྤོད་གཅིག་གྱུར་གི་ཐ་སད་གཏན་ཆགས་པ་ཞིག་ཡོད་

མིན་མི་ཤེས་ཏེ། དོན་བསྒྱུར་ལ། སྤི་སེམས་ཚགས་པར་དང་། རིག་འཛོམས་ཚགས་པར། གསལ་སྟོན་ཚགས་

པར་ཞེས་བིས་ན་བདེ་ཟེར།  



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཚུལ་བཅས་དང་། དེ་གསུམ་གང་ལ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ཕོགས་པའི་སྲིད་དོན་གི་ལྟ་ཚུལ་ཏེ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་འདོན་སེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར། རྒྱ་ནག་སྐམ་སར་ཉིན་སྟར་ཆགས་སུ་

འབྱུང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཀང་འདོན་སེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གཞན་ཡང་། རྒྱལ་

སྤིའི་གསར་འགྱུར་པར་སྐྲུན་ཁག་སྟེ། ཧོང་ཀོང་རང་དུ་འདོན་སེལ་བྱེད་པའི་རྒྱ་ནག་ལྷོ་རྒྱུད་

ཞོགས་གསར་(South China Morning Post)ནས་ཨ་རིར་འདོན་སེལ་བྱེད་པའི་དུས་བབ་

(Time)དང་བདུན་རེའི་གསར་འགྱུར་དུས་དེབ་(Newsweek)ཀི་བར་ཏེ་དབྱིན་སྐད་དུ་ཐོན་

པ་རྣམས་ཀང་ཡོད། དེའི་ཁར། ཧོང་ཀོང་གི་རླུང་འཕིན་དང་བརན་འཕིན་གཉིས་ནས་ཀང་རྒྱ་

ནག་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱང་སྲིངས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་དེ་དག་ལ་རྒྱུན་དུ་བལྟ་ཉན་བྱས། 

དེར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ནས་ཆེད་གཏོང་བྱས་པའི་རླུང་འཕིན་དང་དབྱིན་ཇིའི་རླུང་འཕིན་སྦི་སྦི་

སི་(BBC)། ཨ་རིའི་རླུང་འཕིན་(Voice of America)བཅས་ལ་ཡང་གཟབ་ནན་གིས་ཉན། 

སྐབས་དེ་ཤེད་ཅིག་ལ་ཧང་ག་རི་ནས་ཡིན་པའི་ཡེ་ཤུའི་གནམ་བདག་ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་གྲྭ་པ་ལ་

ཟི་ལོ་ལ་ཌ་ནེ་(Laszlo LaDany)ཞུ་བ་རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚུལ་ལ་རོག་ཞིབ་གནང་མཁན་ཞིག་

ལ་ཕད། དེའི་རེས་སུ་རྒྱ་ནག་གསར་པར་ཁ་ཕོགས་པའི་སོབ་གཉེར་ལྟེ་གནས་ཁང་(Univer-

sities Service Centre)ཞེས་པའི་འགན་འཛིན་ཨ་རི་བ་འཇོན་བྷོལ་ཧིན་(John Dolfin)ཞུ་

བར་ཡང་ཐུག་འཕད་བྱུང་། སོབ་གཉེར་ལྟེ་གནས་ཁང་དེ་ནི། ནུབ་ཕོགས་ཀི་མཁས་པ་ཚོས་ང་

དང་མཚུངས་པར་དུས་ཡུན་རིང་པོར་ས་མཚམས་ཀི་ཕི་ནས་ཕར་རྒྱ་ནག་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་

ས་ཞིག་རེད། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད་མཁན་དག་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གང་

མཐོང་ཞིང་ཐོས་པ་རྣམས་ཧོང་ཀོང་ནས་རླུང་འཕིན་དང་བརན་འཕིན་སོགས་བརྒྱུད་ཕིར་སྒོག་

བྱེད་པས། ངས་དེ་དག་ཉན་ཅིང་བཀགས་པར་མ་ཟད། ལྟ་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཅན་གི་སྐྱེ་བོ་དེ་དག་དང་

ལྷན་དུ་གེང་མོལ་ཡང་བྱས། 

ཧོང་ཀོང་དུ་གསར་འགྱུར་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་སེལ་བའི་གནས་ཚུལ་

ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་གཅིག་ལ་གཉིས་བརྒྱུད་དུ་བྱུང་བའི་བཤད་ཡམས་ཙམ་ལས་གཞན་མིན་ལ། 

འགའ་ཞིག་ནི་གཞི་ར་བལ་བའི་འཆལ་གཏམ་ཁོ་ན་རེད། ཡིན་ནའང་། བདག་ལ་ཧོང་ཀོང་དུ་

གནས་ཚུལ་ཡོང་ཁུངས་གཞན་ཤིན་ཏུ་མང་། གནས་ཚུལ་དེ་དག་གུང་བསྒིགས་ཏེ་བལྟས་པ་ན་

ད་གཟོད་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་གསལ་ཙམ་ཤེས་ཐུབ། 



ལེའུ་ཉེར་ལྔ་པ།  ཧོང་ཀོང་གི་འཚོ་བ་གསར་པ།
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ངའི་ལས་ཀ་ཕལ་མོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་སྟབས་དེར་འབོད་འགུག་ཡང་ཡང་བྱུང་ལ། 

དུས་ཚོད་མང་ཙམ་ཞིག་ཀང་སྔར་བཞིན་རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱལ། བདུན་ཅུ་དོན་གྲངས་ནང་སྐབས་

ཤིག་རྡོ་རེ་གིང་ནས་ངའི་ལམ་ཆུང་གིས་ཞལ་པར་བཏང་སྟེ་འཕལ་དུ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་དགོས་

ཞེས་ནན་སྐུལ་གནང་བ་དང་། ཡང་རྒྱ་གར་གི་གསར་ཤོག་ཅིག་ནས་འབྲུག་གཞུང་གིས་ངས་

འབྲུག་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གཞོན་པ་ལོག་གསོད་གཏོང་རིས་བྱས་ཡོད་པས་ང་འབྲུག་གཞུང་ལ་རིས་

སྤོད་ཡོང་ཐབས་ཀི་འཆར་གཞི་འདིང་བཞིན་པ་དང་། ལོག་ཇུས་དེ་བཀོད་སྒིག་བྱེད་མཁན་

གི་གཏེ་བོ་ང་ཡིན་པ། འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ལྷ་སིངས་[བསོད་

ནམས་དཔལ་འབྱོར་]དང་ཁོང་གི་ཕག་རོགས་འཇོར་ལི་ཕེང་རིང་[རིག་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་]གཉིས་

ཀང་ལོག་ཇུས་གཤོམ་མཁན་གི་གྲས་ཡིན་ཚུལ་གི་བསོན་འཛུགས་བཅོས་སྒྲུང་ཞིག་ཡོངས་

བསྒགས་ཁྱབ་སེལ་བྱས་པར་བརེན་ང་དེ་མ་ཐག་ཕིར་རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱོད། 

ངས་འབྲུག་རྒྱལ་སྐུ་བགྲེས་པ་[འཇིགས་མེད་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག་]ཞལ་ཡག་པོ་ཚོར། 

དེ་ཡང་ཁོང་རྡོ་རེ་གིང་གི་ངའི་ཁྱིམ་དུ་ཡང་ཡང་ཕེབས་ཤིང་། ངེད་གཉིས་ཀིས་ལབ་གེང་སྣ་

ཚོགས་ཁོད་དགོང་མོའི་ལྷོད་འཇགས་ཀི་དུས་ཚོད་བསྐྱལ་ཏེ་དགོང་ཟས་ལ་ཡང་མཉམ་རོལ་

གནང་མྱོང་། ཁོང་ནི་ཐུགས་རྒྱུད་བཟང་ཞིང་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་གནང་

མཁན་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་སྟོང་ཕག་དུ་མ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་བངས་ཏེ་ལས་

ཀ་འཚོལ་བ་སོགས་རོགས་རམ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་དེ་ངས་ནམ་ཡང་བརེད་མེད། འབྲུག་

རྒྱལ་སྐུ་བགྲེས་པ་གོ་བུར་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་སྐུ་གཤེགས་རེས། དགུང་ལོ་བཅུ་207ལ་སོན་པའི་

འབྲུག་རྒྱལ་སྲས་[འཇིགས་མེད་སེངེ་དབང་ཕྱུག་]ཡབ་རྒྱལ་པོའི་ཤུལ་འཛིན་ཡིན་པ་ལྟར་རྒྱལ་

པོའི་ཁི་ལ་བཀོད་ཡོད། སྐབས་དེར།  ངའི་ལམ་ཆུང་གིས་བདག་ལ་ཞལ་པར་མི་གཏོང་ཐབས་

མེད་དུ་གྱུར་པའི་བསོན་འཛུགས་ནི། ངས་མགོ་ཁིད་པའི་བོད་མི་སྐོར་ཞིག་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་

སྐུ་གཞོན་པ་ལོག་གསོད་བཏང་སྟེ་དེའི་ཚབ་ཏུ་འབྲུག་རྒྱལ་སྐུ་བགྲེས་པའི་ཟུར་བསྟེན་བོད་མོ་

དབྱངས་སྐྱིད་ཀི་བུ་རྒྱལ་ཁིར་འགོད་རྒྱུའི་གཡོ་ཇུས་བཤམས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། 

207  འབྲུག་ཡུལ་གི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཐོག་བཞི་པ་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་མེད་སེངེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་སྤི་ལོ་ 

1955 ཟླ་བ་ 11 ཚེས་ 11 ཉིན་འཁྲུངས། སྤི་ལོ་ 1972 ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 21 ཉིན་རྒྱལ་ཁིར་ཕེབས་ཚུལ་ཡིག་

ཆ་གཞན་ན་གསལ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དབྱངས་སྐྱིད་དང་འབྲུག་རྒྱལ་སྐུ་བགྲེས་པ་གཉིས་ལ་བུ་ཅི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཏག་ཏག་

མི་ཤེས་ཀང་མ་མཐར་ཡང་བུ་གཉིས་ཡོད་པ་ངས་ཤེས། དབྱངས་སྐྱིད་དང་འབྲུག་རྒྱལ་གི་

འབེལ་བ་ངོ་མ་ཅི་ཡིན་ཀ་རྡོར་ཁུལ་གི་བོད་རིགས་དང་འབྲུག་པ་རྣམས་ཀིས་གསལ་བར་

ཤེས། དབྱངས་སྐྱིད་རྡོར་གིང་དུ་ཡང་ཡང་ཕེབས་ཤིང་དེ་གའི་བོད་རིགས་འགས་འབྲུག་ཡུལ་

གི་བཙུན་མོ་གཉིས་པར་བརིས། ལྷ་སིངས་དང་འཇོར་ལི་ཕེང་རིང་གཉིས་ཀིས་དབྱངས་སྐྱིད་ངོ་

ཡག་པོ་ཤེས་པས་འབྲུག་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་འདྲ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཚེ་རྒྱུན་དུ་དབྱངས་སྐྱིད་

ལ་ཐུག་འཕད་དུ་ཕེབས། རྡོ་རེ་གིང་དུ་དཔར་བའི་མཐར་ཕིན་བྷ་བྷུའི་ཚགས་པར་“ཡུལ་ཕོགས་

སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་”ཞེས་པའི་སྟེང་། འབྲུག་གི་བཙུན་མོ་གཉིས་པ་ཞེས་བིས་ཏེ་

དབྱངས་སྐྱིད་རྡོར་གིང་དུ་ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ་སེལ་བ་དེ་འབྲུག་རྒྱལ་གི་ཁྱིམ་མི་འགའི་

ཐུགས་ལ་ཕོག208། དེ་ནས་འབྲུག་གཞུང་གིས་ཅིའི་ཕིར་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀིས་རོམ་ཡིག་བིས་

ཏེ་དབྱངས་སྐྱིད་འབྲུག་གི་བཙུན་མོ་གཉིས་པ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་པ་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་

དགོས་ཞེས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན། འོན་ཀང་། ངས་ཚགས་ཤོག་སྟེང་

གི་རོམ་ཡིག་དེ་ཀོག་མ་མྱོང་ལ། དབྱངས་སྐྱིད་ལ་ཡང་འབེལ་བ་ལྟ་ཅི་ཐ་ན་ཐུག་ཀང་མ་མྱོང་། 

འབྲུག་རྒྱལ་སྐུ་བགྲེས་པ་གཤེགས་པ་དང་ལྷན་དུ་འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་ཁྱིམ་མི་ཕན་ཚུན་

བར་རོད་རོག་ལངས་པའི་མགོ་ཚུགས་ཤིང་། ནག་ཉེས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱུང་འཕལ་དབྱངས་སྐྱིད་

འབྲུག་ཡུལ་ནས་བོས་ཏེ་ཐོག་མར་རྡོ་རེ་གིང་དུ་ཕེབས། དེར་བོད་མི་དུ་མར་འབེལ་བ་བྱུང་། དེ་

ནས་བོད་རིགས་དེ་དག་དང་ལྷན་དུ་ལི་ལི་གསར་པར་ཕེབས། ལི་ལིའི་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་

ཁུངས་དང་དབྱངས་སྐྱིད་ཀི་འབེལ་བ་སྔར་ནས་ཟབ། དབྱངས་སྐྱིད་བོད་མི་སྐོར་ཞིག་དང་ལྷན་

དུ་བོས་བྱོལ་གནང་བ་གོ་མ་ཐག་འབྲུག་པའི་དོགས་པ་སྔར་ལས་ཀང་ཆེ་རུ་གྱུར་ཅིང་།209 དེ་

208  གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་འདོན་མཁན་མཐར་ཕིན་བྷ་བྷུ་མཆོག་རྒྱ་གར་དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་གི་གསང་བའི་

ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་འདྲིས་ཟབ་ཅིང་།  ཉི་ཧོང་དང་དབྱིན་གཞུང་གཉིས་ཀར་སོ་མྱུལ་གི་ལས་དོན་སྒྲུབ་

མཁན་ཧི་སའོ་ཀི་མུ་ར་(Hisao Kimura)དང་ཡང་འབེལ་བ་ཟབ་ཚུལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་ན། མཐར་

ཕིན་བྷ་བྷུ་མཆོག་ལ་གཞན་ལ་གནོད་འདོད་ཀི་གནག་སེམས་ཡོད་མེད་བཤད་ཚོད་མི་ཐིག་ཀང་། གཞན་གིས་

བཀོལ་སྤོད་བྱས་ཡོད་པར་ནི་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཞིག་རེད་སམ་སྟེ་དཔད་འཚལ།

209  <<ཆོལ་གསུམ་ཆིག་བསྒིལ་ཚོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་བདེན་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེར་དྲང་སྲོང་དགེས་

པའི་མཆོད་སྤིན་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༡༩ ན། “དབྱངས་སྐྱིད་ལྟོས་བཅས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༤ ཕི་ཟླ་ ༣ ནང་གོ་བུར་



ལེའུ་ཉེར་ལྔ་པ།  ཧོང་ཀོང་གི་འཚོ་བ་གསར་པ།
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དང་ཆབས་ཅིག་དབྱངས་སྐྱིད་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་ཚང་མ་ཡང་ལོག་

ཇུས་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས།

དེ་ནས་ལྷ་སིངས་ཀིས་མཚོན་པའི་འབྲུག་ཡུལ་གི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དུ་མར་

བཙོན་འཇུག་དང་ཡ་ང་སིང་རེ་བལ་བའི་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་ཕོག །དེ་ཡང་འབྲུག་གཞུང་

གི་ཁིམས་གཅོད་པ་ཚོས་བོད་རིགས་བཙོན་པ་རྣམས་ཀི་ལུས་ཧིལ་པོར་ལགས་བསྲེགས་ཀི་

དབུར་ཏི་བརྒྱབས་ཏེ་ཁ་ནས་གནས་ཚུལ་ཅི་ལོན་བྱས་ཤིང་། སྐེའི་ནུབ་མཚམས་བར་ལུས་

ཧིལ་པོ་འདམ་དུ་བཅུག་སྟེ་བར་མཚམས་མེད་པར་འདྲི་བརད་དང་བཟའ་བཏུང་བཀག་པ་

སོགས་མནར་གཅོད་དྲག་པོ་བཏང་། དེ་ལྟ་བུའི་མནར་གཅོད་དྲག་པོའི་འོག་བོད་མི་འགའ་ཡིས་

ཚེ་སྲོག་ཤོར། ལྷ་སིངས་ཀི་ལུས་པོ་སར་སོས་ཐབས་མེད་པའི་ཞ་བོར་བཏང་སྟེ་དཀའ་སྡུག་

ཚད་མེད་མྱངས། 

ང་[ཧོང་ཀོང་ནས་]རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་རྒྱལ་པོའི་ཤུལ་འཛིན་རྒྱལ་སྲས་ལ་ཡི་གེ་

ཞིག་བཏང་། ཡི་གེ་དེའི་ནང་། ཁོང་གི་ཡབ་ལ་གུས་བརི་ཆེ་ལུགས་དང། ངེད་གཉིས་ཀི་འབེལ་

བ་ཇི་ལྟར་ལེགས་ཚུལ་བིས་པར་མ་ཟད། “རྒྱལ་སྲས་ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཀི་མི་དམངས་ལ་གནོད་

པའི་ལས་ཀ་ཞིག་ངས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཐུབ་བམ་”ཞེས་དྲིས་ཏེ་དོན་གནད་དེར་ཞིབ་འཇུག་ནན་

ཏན་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་དང་། འཛིན་བཟུང་ཐེབས་པའི་བོད་མི་ཚོར་ཉེས་པ་མེད་པའི་

ཁག་ཐེག་བྱས། དེར་མ་ཟད། “ཁྱེད་ཅག་གིས་གྲིབ་ནག་རེས་འདེད་བྱེད་བཞིན་འདུག་”ཅེས་ང་

ཚོ་བོད་མི་རྣམས་ཁག་དཀྲི་ས་བྱས་པ་ཙམ་ལས་དོན་རྐྱེན་དེར་འབེལ་བ་ར་བ་ནས་མེད་ཚུལ་

བཤད་ཡོད། 

སྤིར་བཏང་ངས། གཞན་གིས་དྲང་པོ་མ་བྱས་པའི་དུས་སུ་རང་གི་ཁོང་ཁོ་གནོན་

དགོས་པ་དང་མ་ཉེས་ཁག་གཡོགས་བྱེད་སྐབས་ཀང་ཁུ་སིམ་མེར་སོད་དགོས་ཞེས་པའི་ཡབ་

ཆེན་གི་བསབ་བྱ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། དུས་རྒྱུན་བདག་གིས་གཞི་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་ལ་ལན་

འདེབས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀིན་མེད་ཀང་། འབྲུག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ངེས་པར་དུ་དག་འདོན་

བྱེད་དགོས་པའི་དོན་དག་ཚབས་ཆེན་ཞིག་དང་། ང་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་གཞན་ལ་ཡང་ཡ་ང་

དུ་དོ་དམ་འཛིན་བཟུང་བྱ་ཉེའི་མཚམས་ཁོང་ཚོར་གསང་བརྡ་ཕོག་སྟེ་རྒྱ་གར་དུ་བོས་བྱོལ་ཐུབ་འདུག་”ཅེས་

གསལ། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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བའི་མཇུག་འབས་མི་བཟོད་པ་འབྱུང་ངེས་པའི་གཞི་མེད་ཀི་ཉེས་འཛུགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་

ཞིག་ཡིན་པར་བརེན། ཉེས་འཛུགས་དེ་དག་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀིས་གསལ་བཤད་མི་སེལ་ཐབས་

མེད་ཡིན།210 དེ་ནས་ལི་ལིའི་དོན་གཅོད་ཕུན་ཚོགས་དོན་ལན་དང་ངེད་གཉིས་ཀིས་གསར་

འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྡུས་ཏེ་ང་ཚོའི་གནས་བབ་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་ཉེས་འཛུགས་དེ་ལ་

ངོས་ལེན་མེད་པ་ཡོངས་བསྒགས་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད། 

རྒྱ་གར་ཕི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀི་འབྲུག་དང་འབས་ལོངས་ལས་དོན་ཚན་ཁག་གི་དཔོན་

རིགས་ཚོས་ང་ལ། ཉེས་འཛུགས་ངོས་ལེན་མེད་པའི་གསལ་བསྒགས་མི་སེལ་བར་ཁུ་སིམ་

མེར་སོད་དགོས་ཚུལ་གསུངས་ཏེ། ང་རིས་སྤོད་མི་གནང་བ་དང་དོན་རྐྱེན་གཞན་ཡང་གཏན་

ནས་མི་འབྱུང་བའི་ཁག་ཐེག་གནང་། དེ་ལ་ངས། ཁྱེད་ཅག་ཁ་ཚུམས། ང་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་

འབུད་བྱས་ཀང་ཁྱེད་ཚོའི་ལམ་སྟོན་དེ་ངས་དང་ལེན་མི་བྱེད་ཐག་ཆོད་ཡིན། ཉེས་འཛུགས་དེ་

ཅིས་ཀང་དག་སེལ་བྱ་དགོས། ང་ཚོར་ཉེས་པ་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་བཤད། གཞན་ཡང་ང་ཚོར་

འབེལ་བ་ཟབ་པ་ནུབ་བྷེན་གལ་གི་སྤི་ཁྱབ་ལམ་སྐུ་ནའེ་དྷུ་(Naidu)མཆོག་གིས་ངའི་ལམ་ཆུང་

ལ་འབེལ་བ་གནང་སྟེ། ང་ལ་གནད་དོན་གསལ་བཤད་དང་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་མི་

བྱེད་པའི་སོབ་གསོ་གོ་བསྐོན་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་། སྐབས་དེར་ལམ་སྐུ་ནའེ་

དྷུ་རྒྱལ་ས་ལི་ལིར་རྒྱ་གར་གི་སྲིད་བོན་ཨིནི་ར་གཱན་དྷི་མཆོག་གི་སྐུ་མགྲོན་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྲིད་

བོན་གི་གཟིམ་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡོད། དེ་ལྟར་ངའི་བོ་བཀུག་སྟེ་ཁུ་སིམ་མེར་སོད་དུ་འཇུག་པའི་

འབད་བརོན་དེ་རྒྱ་གར་གི་ཆེས་མཐོའི་དཔོན་རིགས་ཚུན་ཆད་ཀིས་བསྟེན་ཡོད།

ངེས་དོན་བཤད་ན། དོན་རྐྱེན་དེའི་མགོ་མཇུག་ཡོངས་རོགས་བཀོད་ཇུས་བྱེད་མཁན་

ནི་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་རེད། དེ་ཡང་ཁོང་ཚོས་འབྲུག་རྒྱལ་པོ་སྐུ་བགྲེས་པ་ཞལ་

བཞུགས་པའི་སྐབས་ནས། [རྒྱལ་པོའི་ཟུར་བསྟེན་ཆུང་མ་]དབྱངས་སྐྱིད་བཙུན་མོར་བསྒྱུར་

ཐབས་ཀི་གཡོ་ཇུས་དང་། དབྱངས་སྐྱིད་བེད་སྤད་ནས་རྒྱལ་པོའི་སྲིད་དབང་བརན་བརླིང་མེད་

པར་བཟོ་ཐབས་ཀི་ལས་གཉིས་ཀ་མགོ་བཙུགས་ཡོད། དེ་ལྟར་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་

210  རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་དང་ཚོགས་སེ། མི་སེར་གཞན་དང་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་བཅས་ནས་དག་འབུད་

ཀི་གསལ་བསྒགས་སྔ་ཕིར་སེལ་བ་རྣམས་ཀོག་འདོད་ན། <<ཆོལ་གསུམ་ཆིག་བསྒིལ་ཚོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་

དངོས་བདེན་བྱུང་རིམ་དེབ་ཐེར་དྲང་སྲོང་དགེས་པའི་མཆོད་སྤིན་>>ཞེས་པར་གཟིགས་དང་གསལ་ལོ།།



ལེའུ་ཉེར་ལྔ་པ།  ཧོང་ཀོང་གི་འཚོ་བ་གསར་པ།
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ཀིས་དབྱངས་སྐྱིད་དང་ཁོང་གི་སྲས་སྲོས་རྣམས་བེད་སྤོད་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་དང་འབྲུག་གི་སྲིད་

དབང་ཤུལ་འཛིན་ཐད་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་ཐབས་གནང་། འོན་ཀང་། རྒྱལ་པོ་གོ་བུར་དུ་སྐུ་

གཤེགས་པའི་དབང་གིས་རྒྱ་གར་གི་ངན་ཇུས་ལ་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་། དེ་ནས་ཁོང་ཚོས་རང་

གི་ལག་པའི་སྟེང་རང་ཉིད་ཀིས་བསོས་པའི་རོག་དྲའི་འབག་བཙོག་དེ་ཡོངས་སུ་གཙང་བཟོ་བྱ་

སད་ངེད་ཅག་བོད་མི་ཚོར་ལེ་ཐོགས་ཁག་དཀྲི་གནང་།

འབྲུག་གི་དོན་རྐྱེན་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པ་ནི། རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་

འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཀའོ་ལགས་དང་ཁོང་གི་ལས་ཁུངས་གཉིས་རེད། གནད་དོན་ཅི་ཞིག་འབྱུང་

བཞིན་པ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཞབས་ཀའོ་ཡིས་གསལ་པོར་མཁྱེན་ངེས་ཡིན། དེར་བརེན། ང་ཐད་

ཀར་ཁོང་གི་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ། “སྐུ་ཞབས་ཀའོ་ལགས། ཁྱེད་ཀིས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་

མ་དྲང་བའི་འཁབ་སྟོན་གནང་བ་ཅི་ཡིན། བོད་རིགས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་བྱེད་

དགོས་དོན་གང་རེད། ཁྱོད་མ་རབས་རེད།” ཅེས་ཞལ་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏེ་ཞུས་ཀང་སྐུ་

ཞབས་ཀའོ་ཡིས་མགོ་བོ་བསྒུར་ནས་ལན་ཅི་ཡང་མ་གནང་། 

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ང་ཚོར་བཀག་འགོག་གནང་ཡང་ངེད་ཅག་གིས་དེ་ལ་མ་བསྟུན་

པར་ཕུན་ཚོགས་དོན་ལན་གིས་མི་སེ་སྤིའི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བཀོད་

སྒིག་གནང་། དེ་ལ་གསར་འགོད་པ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ནས་སུམ་ཅུའི་བར་ཕེབས། གསར་འགོད་པ་

ཚང་མས་ངེད་ཅག་རྒྱལ་པོའི་ཤུལ་འཛིན་རྒྱལ་སྲས་ལ་བརམས་པའི་གཡོ་ཇུས་གང་ལ་ཡང་

འབེལ་བ་མེད་པའི་ཡིད་ཆེས་རེད་པར་མངོན་ཡང་། དབྱིན་ཇིའི་རླུང་འཕིན་སྦི་སྦི་སི་(BBC)ཡི་

གསར་འགོད་པ་གཅིག་པུས་ངས་“འབྲུག་གིས་གྲིབ་ནག་རེས་འདེད་བྱེད་བཞིན་པ་རེད་”ཟེར་

བའི་ངའི་ཚིག་དེ་ཟུར་དུ་བཏོན་ནས་དེ་ལས་གསལ་ཙམ་ཤེས་འདོད་ཀིས་ཁྱེད་ཀིས་ཟེར་བའི་

གྲིབ་ནག་དེ་སུ་རེད་ཟེར། དེ་ལ་ངས། ཁྱེད་ཀིས་རད་ཞིབ་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ། ང་ནི་སྐྱབས་

བཅོལ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་དེར་རད་ཞིབ་ཚོད་དཔག་བྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་ཅེས་བཤད། དེ་ཡང་

རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནི་རྒྱ་གར་ཕི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ལམ་སྟོན་འོག་ཡོད་པས། མ་

ཉེས་ཁག་གཡོགས་ཀི་ལས་ཀ་དང་ལོག་ཇུས་ཀི་ལས་དོན་དངོས་གཉིས་ཀའི་རྒྱབ་ཏུ་རྒྱ་གར་

གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དེ་ངས་བཤད་མ་ཕོད།

སྐབས་དེར། འབས་ལོངས་རྒྱལ་པོའི་ཁྱིམ་མི་རྣམས་འབྲུག་གི་རོག་གེང་དེར་ཡིད་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཚིམས་ནས་གད་མོ་དགོད་ཞོར་མཆོངས་ལིང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྲིད་ཀང། འབས་ལོངས་ལ་ཡང་

རྒྱ་གར་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་ཇུས་ངན་བརམས་ཏེ་མཐར་སྤི་ལོ་ 1975 ལོར་འབས་ལོངས་རྒྱ་གར་

གི་ཁོངས་སུ་འཇུག་པའི་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་འབས་ཇི་བཞིན་ཐོན་ཡོད། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་གིས་

[ཡུལ་ལུང་ཁག་གི་]རྒྱལ་པོ་གཅིག་ནས་གཅིག་མུ་མཐུད་ར་རོག་བྱ་སད།211 རོག་འཛིང་ཆེ་བའི་

སྲིད་དོན་གི་གཡོ་ཇུས་དང་གསང་ལས་ཀི་རིགས་ཐམས་ཅད་བརམས་ཏེ་དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་

གིས་འཕོ་ཅན་དུ་བཞག་པའི་ལས་ཀའི་མཇུག་བསྐྱངས་ཡོད། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་

ལ་མཚོན་ན་ཡང་། དེ་དང་མཚུངས་པར་ཀོ་རི་ཡ་ལྷོ་མ་དང་། ཧི་ལི་པིན།  ཝིའི་ཏི་ནམ་སོགས་

སུ་གསང་བའི་ལས་དོན་སྣ་ཚོགས་སེལ་ཏེ་ཡུལ་ལུང་དེ་དག་གི་མགོ་གཙོ་རྣམས་ར་རོག་བྱ་

ཐབས་གནང་ཡོད།

211  དབུ་དཀར་ཚང་བྱམས་པ་སྐལ་ལན་གིས་གསུངས་པའི་<<མི་ཚེའི་རིང་བོད་སྤི་དོན་ཆེད་ཞི་དྲག་གི་

ལས་འགན་བངས་རིམ་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༢༦༣ ན། “ཨིནྡྲ་གཱནྡིའི་དགོངས་པར་ཅག་ཊར་ལ་བོད་པའི་དམག་

སར་ཡོད་པ་དེ་དང་མཉམ་དུ་ཀོཨི་རཱ་ལཱ་དང་། ག་ནེ་ཤི་མན་སིང་ཁོང་གཉིས་ཀི་ཕོགས་གཏོགས་ལ་ཆབས་

ཅིག་སོབ་སྦོང་སྤད་པ་ཡིན་ན། རེས་མ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་པོའི་སྲིད་དབང་མགོ་རིང་སོག་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་

བྱུང་ཚེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུར་དགོངས་ཏེ་བོད་པའི་དམག་སར་ནང་ལ་བཏང་བ་རེད་ཅེས་ལོག་ལ་བཤད་

ཀི་ཡོད་རེད།”ཅེས་དང་། དེའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཡང་འདི་དང་ཕོགས་མཚུངས་གསལ་ལོ།།



ལེའུ་ཉེར་དྲུག་པ།  རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕིར་བསྐྱོད།
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ལེའུ་ཉེར་དྲུག་པ།

རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕིར་བསྐྱོད།

སྤི་ལོ་ 1979 ལོའི་སྟོན་ཁར་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་དུ་མར་ཐུག་

འཕད་དུ་ཡོང་རོགས་ཞེས་ང་ལ་འབོད་བརྡ་འབྱོར་ཀང་ཁས་ལེན་མ་ཞུས། ཤིན་ཧྭ་ནི་དམར་

ཤོག་ཏང་གིས་གཉེར་བའི་གསར་འགྱུར་སེ་ཁག་རེད། ཡིན་ནའང་། དེས་ཧོང་ཀོང་དུ་གཞུང་

འབེལ་གི་རྣམ་པ་དོར་ཏེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་ལས་དོན་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད། 

སྐབས་དེར། ང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་གནང་བའི་ལས་འགན་གང་ཡང་མེད་ལ། རྒྱ་

ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོར་འབེལ་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡང་མི་འཚམ་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། ངེས་པ་

དོན་ལ། སྤིར་ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཚོར་གཡོལ་གང་ཐུབ་བྱས་ནས་

བསད་ཡོད། ཡིན་ནའང་། གྲོགས་པོ་ངོ་ཤེས་དུ་མས་ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གི་མགོ་གཙོ་གཞོན་

པ་ལིས་ཅུས་ཧེན་(Li Jusheng)དང་ལས་བྱེད་ཕན་ཏེ་ཧིན་(Pan Desheng)གཉིས་ལ་ཝན་

ཁའི་(Wanchai)རུ་ཡོད་པའི་ཐོང་ཤིན་ལོའུ་(Tong Xing Lou)ཟ་ཁང་དུ་ཐུག་འཕད་བྱས་

ཏེ། ཉིན་གུང་གི་ཟ་མ་ཙམ་ཞིག་མཉམ་ཟ་བྱེད་དགོས་ཚུལ་ནན་བཤད་གནང་བར་བརེན་མཇུག་

མཐར་ངས་ཁས་ལེན་ཞུས།

ལིས་ཅུས་ཧེན་དང་ཕན་ཏེ་ཧིན་གཉིས་ཀིས། ཏིན་ཞའོ་ཕིན་རིག་གནས་གསར་བརེའི་

སྐབས་ཐེངས་གཉིས་ལ་བཙན་དབང་གིས་གནས་དབྱུང་བཏང་ཡོད་ཀང་། ད་ལྟ་ཕིར་ཕེབས་

ནས་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་མཐོ་ཤོས་སུ་གྱུར་ཡོད་ཚུལ་དང་། ཏིན་གིས་ང་པེ་ཅིན་ལ་ཐུག་

འཕད་དུ་ཡོང་དགོས་ཞེས་མགྲོན་འབོད་གནང་ཚུལ་གསུངས། དེ་ལ་ངས་བདག་གིས་ཧོང་ཀོང་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དུ་ཚོང་ལས་གཉེར་བ་ལས་སྲིད་དོན་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་ཀིན་མེད་ཅེས་བཤད་དེ་ཁས་ལེན་མ་ཞུས། 

འོན་ཀང་། ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་གཉིས་ཀིས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་ཁྱེད་ལ་མཇལ་

འདོད་དྲག་པོ་གནང་གིན་ཡོད་པས་ངེས་པར་དུ་འགྲོ་དགོས་ཞེས་སྐུལ་ལག་བསྐྱར་དུ་གནང་། 

དེ་ནས་སྐུ་ཞབས་ལིས་ཀིས། ང་ཞོགས་པར་གནམ་གྲུའི་ནང་པེ་ཅིན་དུ་སོང་སྟེ་དགོང་དྲོ་ཕིར་

ལོག་ཐུབ་པའི་འགྲུལ་བཞུད་ཀི་གོ་སྒིག་ཡོད་ཚད་ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་གནང་ཆོག་གསུངས། དེ་

ལ་ཡང་ཁས་ལེན་མ་ཞུས། མཇུག་མཐར་ཁོང་གཉིས་ལ། ངས་ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་ལས་

དོན་སྒྲུབ་མཚམས་བཞག་ཡོད་ཀང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མཆེད་ཡིན་པ་བསོན་མེད་ཡིན། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་ཐབས་མེད། སྐུ་ཞབས་ཏིན་ལ་

དགོངས་འགལ་མེད་པར་མཁྱེན་ཞེས་ཞུ་རོགས་ཞེས་བཤད། 

དོན་དངོས་བཤད་ན། དེ་ནི་བདག་གིས་མགྲོན་འབོད་དེར་གནོན་མི་ཐུབ་པའི་དགའ་

སྣང་གི་རྣམ་པ་སྟོན་མ་འདོད་པར་དུས་འགང་ཀ་ཀོར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཇུས་ཤིག་ཡིན། ངས་

དེ་ལྟར་བྱས་པ་ནི་གཞན་གི་མིག་མདུན་དུ་བོད་མི་རྣམས་རུས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མདུན་དུ་

གཡུགས་ནས་མགོ་བོར་བྱིལ་བྱིལ་བྱས་པ་ལ་རྔ་མ་གེན་དུ་བསངས་ནས་གཡུགས་གཡུགས་

བྱེད་པའི་ཁྱི་ལྟ་བུར་མི་འགྱུར་བའི་སད་ཡིན། དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་རྒྱ་མི་དེ་དག་གིས་

ཁོ་བོ་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་དུ་ཉིན་གུང་གི་གསོལ་ཚིགས་ལ་སར་ཡང་མགྲོན་འབོད་

གནང་སྟེ་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་མགྲོན་འབོད་གནང་བའི་སྐོར་གེང་སོང་གནང་། སྐབས་དེར་ཡང་

ངས་སྔར་བཞིན་རང་ཉིད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ལ་འགྱུར་ལོག་མ་བཏང་བར་སྐུ་ཞབས་ཏིན་ལ་མཇལ་

འཕད་ཞུ་བའི་དབང་ཚད་ང་ལ་མེད། གལ་ཏེ་འགྲོ་དགོས་ན་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་འཁོལ་མི་ཞུ་ཐབས་མེད་ཡིན་ཞེས་ཞུས། དེ་ལ་ཁོ་པ་ཅག་གིས་རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཞེས་སྐུལ་ལག་གནང་། དེ་ནི་ངས་ཅི་དགར་

སྣང་མེད་བྱེད་ཐུབ་པའི་རེ་སྐུལ་ཞིག་མ་རེད། དེ་ནས་འཕལ་དུ་ཧོང་ཀོང་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཐོན་ཏེ་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ལམ་སྟོན་དགོངས་སྐོར་ཞུས། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་འབོད་བརྡ་དེ་ཁས་

ལེན་བྱས་ན་ལེགས། གནད་དོན་གཅིག་ཉིད་ཡིད་ལ་འཛིན་དགོས་པ་ནི། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་

བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་སྟེ་སེར་གི་མིང་ཐོག་ནས་སྐད་ཆར་ཉན་དུ་ཡོང་བ་ལས་གཞུང་འབེལ་གིས་

ཡོང་བ་མིན་ཚུལ་སྐུ་ཞབས་ཏིན་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོར་གསལ་པོར་བཤད་རྒྱུ་དེ་



ལེའུ་ཉེར་དྲུག་པ།  རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕིར་བསྐྱོད།
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ཡིན་ཞེས་བཀའ་སྩལ། 

དེ་ལྟར་ང་པེ་ཅིན་དུ་འབྱོར་སྐབས། ཏིན་ཞའོ་ཕིན་དམག་འཁྲུག་ལ་བཀོད་འདོམས་བྱ་

སད་ཝེའི་ཏི་ནམ་དང་ས་འབེལ་དུ་འཁེལ་བའི་ཀོང་ཞི་ཞིང་ཆེན་དུ་ཕེབས་ཏེ་པེ་ཅིན་དུ་བཞུགས་

མི་འདུག །དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་སྤི་ལོ་ 1979 ཟླ་བ་ 2 ཚེས་ 17 ཉིན་ཝེའི་ཏི་ནམ་(Vietnam)

ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་ཉིན་ཤས་ལས་སོང་མེད་པའི་དུས་སྐབས་དེ་རེད། ང་ཧོང་ཀོང་ནས་

པེ་ཅིན་དུ་མ་ཐོན་གོང་གྲོགས་པོ་ངོ་ཤེས་འགས་རྒྱ་ནག་གིས་ཝེའི་ཏི་ནམ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་པས་དམག་འཁྲུག་གི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོང་ན་ཉེན་ཁ་ཡོང་སྲིད། དེ་བས་འགྲུལ་

བཞུད་ཕིར་འཐེན་བྱས་ན་ལེགས་ཞེས་གསུངས་ཀང་། ངས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཏིན་ཞའོ་

ཕིན་གཉིས་ཀར་ཁས་ལེན་ཞུས་ཟིན་པས་མི་འགྲོ་ཀ་མེད་ཡིན། 

ངས་པེ་ཅིན་དུ་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ཕིར་ཕེབས་པར་སྒུག་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་སྣེ་ལེན་

པ་ཚོས་ང་སྔོན་མར་ཕིན་ཏེ་ཧུའི་བཞུགས་མྱོང་བའི་སྤོ་ཁང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་བཞག་སོང་

ལ། ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གི་མགོ་གཙོ་གཞོན་པ་ལིས་ཅུས་ཧེན་ཡང་ང་སོད་སའི་ཁང་མིག་དེའི་

ཁ་སྤོད་དུ་བཞུགས་ཏེ་ང་གང་དུ་སོང་ཡང་ལྷན་དུ་ཕེབས། སྤོ་ཁང་ཆེན་པོ་དེའི་ནང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་

བའི་ཁང་མིག་མང་དུ་ཡོད་ཅིང་། མ་ཅང་གི་རྒྱན་པོ་འགེད་ས་ཞིག་ཀང་ཆེད་དུ་བཟོ་བསྐྲུན་བྱས་

འདུག །དེའི་ཁར། ཉེ་འཁོར་གི་ལྡུམ་རའི་ནང་ཆུ་རྐྱལ་རིང་བུ་ཞིག་ཀང་ཡོད། ཕིན་ཏེ་ཧུའི་སྤོ་

ཁང་དེ་གར་མ་བཞུགས་པར་མི་ལོ་དུ་མ་སོང་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་དུ་ཟུར་ཙམ་བཤད་པ་ལྟར་

ཕིན་ཏེ་ཧུའི་ཡིས་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་མགོ་ཁིད་འོག་རྒྱལ་སྲུང་བོན་ཆེན་གནང་སྐབས། དམག་སྤི་

ཐན་ཀོན་སན་ལ་ལྷ་སའི་གེན་ལངས་པར་དྲག་གནོན་མི་བྱེད་པའི་བརྡ་ལན་212སྤོད་དགོས་ཀང་

དུས་ཐོག་ཏུ་མ་སྤད་པར་འགོར་འགང་བྱས། དེ་ནས་ཟླ་ཤས་ལས་མ་སོང་བར་གོ་གནས་ནས་

གནས་དབྱུང་བཏང་། དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1959 ལོའི་དབྱར་ཁར་ཕིན་ཏེ་ཧུའི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱའི་

ལོ་རྒྱུས་རིང་མོའི་ནང་འབྱུང་མ་མྱོང་བའི་མུ་གེ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པར་བརེན། རྒྱ་ནག་ཧིལ་པོ་

ཆག་སོ་ཆེན་པོའི་ནང་གཡུག་པའི་མཆོངས་བསྐྱོད་ཆེན་མོ་ཞེས་པའི་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་སྲིད་ཇུས་

ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་། ཕིན་ཏེ་ཧུའི་གནས་དབྱུང་བཏང་བའི་ཐོག་མར་གོང་གསལ་སྤོ་ཁང་དུ་བཅུག་

212  འདིའི་ལེའུ་བཅུ་དགུ་པར་གཟིགས་ན་དྲག་གནོན་བྱར་མི་འདོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་གསལ།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

378

སྟེ། རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ཁོང་ལ་འཐབ་འཛིང་བྱེད་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་བཏང་། 

སྤི་ལོ་ 1967 ལོ་ནས་སྤི་ལོ་ 1974 ལོར་ཚེ་ལས་མ་འདས་ཀི་བར་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་སྟེ་

བཞག ། 

ཏིན་ཞའོ་ཕིན་པེ་ཅིན་དུ་བཞུགས་མེད་པའི་སྐབས་དེར་ཁོ་བོར་སྣེ་ལེན་གནང་མཁན་

ནི་སྔོན་ཆད་ནང་སོག་ཏུ་དམར་ཤོག་ཏང་གི་དྲུང་ཆེ་ཐོག་མ་བྱེད་མྱོང་བ་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་

གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་ཝུའུ་ལན་ཧྥུའུ་(Wulanfu)རེད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཏང་གི་འཐབ་

ཕོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ནི་དམར་ཤོག་ཏང་ཁག་ཏུ་མི་གཏོགས་པའི་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དང་ཕི་

ཕོགས་ཀི་མི་སྣ་གཉིས་ཀར་འབེལ་བ་བྱེད་མཁན་དེ་རེད། ང་པེ་ཅིན་དུ་འབྱོར་བའི་དགོང་མོ་

དེར་ཝུའུ་ལན་ཧྥུའུ་ཡིས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོའི་ངོ་བོའི་ཐོག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་

ཆེན་མོའི་ནང་ང་ལ་མགྲོན་བསུའི་གསོལ་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་བཤམས། མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་

ཆེན་མོ་ནི་གནམ་བདེ་སོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་དང་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་དུར་ཁང་གཉིས་ལ་ཁ་ཕོགས་

ཤིང་ཨུ་རུ་སུའི་ཁང་བཟོ་དོད་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་གསལ་ཆ་དང་དྲོད་ཁོལ་སོགས་མེད་པའི་

བག་ཁུང་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྟེ་ཚོགས་ཁང་དེ་ཉིད་ལོ་སྟར་འཚོགས་བཞིན་པའི་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་

དབྱང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀི་ཚོགས་

འདུ་བསྐོང་ས་དང་། ཕི་རྒྱལ་གི་མི་སྣ་གལ་ཆེན་ཁག་ལ་ཐུག་འཕད་དང་དགེས་སྟོན་འབུལ་ས་

རེད། ཁོ་བོར་བཤམས་པའི་གསོལ་སྟོན་དེར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའི་དཔོན་རིགས་བདུན་ཅུ་

བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་དོན་ཅི་རིགས་པའི་ཐད་ནས་བོད་དང་ཤིན་

ཅང་གཉིས་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་སྣ་ཤ་སྟག་ཏུ་སྣང། དེ་དག་ལས་མང་པོ་ཞིག་ཁི་འདུ་ལྷོ་

ནུབ་དམག་ཁུལ་ཁང་དང་ཞི་ཨན་ནུབ་བྱང་དམག་ཁུལ་ཁང་ནས་ཡོང་བའི་དམག་སེའི་དཔོན་

རིགས་རེད། གསོལ་སྟོན་ཐོག་ཝུའུ་ལན་ཧྥུའུ་ཡིས་ཆང་ཕོར་བཀགས་ནས་ང་ཕིར་རྒྱ་ནག་ཏུ་

ཡོང་བ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་སྤོ་སྐྱེས་ཚུལ་གི་གཏམ་བཤད་སེལ་ཏེ་དགའ་བསུའི་སྣེ་ལེན་གནང་། 

ངེད་ཅག་གིས་སྲིད་དོན་དང་འབེལ་བའི་ལབ་གེང་མ་བྱས་པར་གུས་ཞབས་ཀི་སོ་ནས་རྒྱ་གར་

དུ་ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་གེང་། དེ་ལ་ངས་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་

གར་ནས་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་སོང་བའི་རིང་ང་ཚོས་ལྟེ་གནས་ཁག་དང་དགོན་པ་འདྲ་མིན། ཤེས་ཡོན་

གི་ཚོགས་སེ་སྣ་ཚོགས་བཅས་སར་གསོ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་སོགས་གྲུབ་འབས་གང་



ལེའུ་ཉེར་དྲུག་པ།  རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕིར་བསྐྱོད།

379

ལེགས་བྱུང་ཡོད་ཚུལ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་བཤད། མང་པོ་ཞིག་ངའི་ཅོག་ཙེའི་འགྲམ་དུ་ཡོང་སྟེ་

ལམ་སྲོལ་ལྟར་ཆང་ཕོར་ཡར་བཀགས་ནས་ཞབས་བཏེགས་ཡིན་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས། དེ་

ལྟར་ཕན་ཚུན་གི་ཆང་ཕོར་གཏུགས་གཏུགས་པའི་མཐར་སྐུ་མགྲོན་མང་པོ་ཞིག་ཆང་གིས་བཟི་

སྟེ་ར་རོར་གྱུར། ང་ལ་ལྟ་རོག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་ལིས་ཅུས་ཧེན་ཡང་བཟི་དྲགས་ནས་ཅོག་

ཙེའི་འོག་ཏུ་འགེལ་ལ་ཁད་དུ་གྱུར། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། ཁོ་བོ་ནི་ཆང་གི་བཟི་ཁས་མི་ཚུགས་པ་ཞིག་

ཡིན་པར་བརེན་བཟི་སྐྱོན་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་།    

ཝུའུ་ལན་ཧྥུའུ་ནི་རིག་གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་ལོ་བདུན་ཡས་མས་རིང་བཙོན་

ཁང་དུ་སོད་མྱོང་བའི་སོག་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་ལུགས་འགྲོ་ཞིང་དངོས་ཡོད་

ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བསོན་འདིང་བའམ་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྦ་གསང་མི་བྱེད་པ། རྒྱ་ནག་གིས་

བོད་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ནག་ཉེས་ཐད་དྲང་གཏམ་བརོད་དེ་བོད་ཀི་དཀའ་ངལ་ལ་སེམས་འཁུར་

བྱེད་མཁན་ཞིག་རེད། ཝུའུ་ལན་ཧྥུའུ་ཡིས་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཀི་དམར་ཤོག་ཏང་གི་

དྲུང་ཆེ་དང་པོ་བྱེད་སྐབས། ནང་སོག་གི་ས་ཆའི་ཆ་ཤས་འགའ་ཉེ་འཁིས་ཀི་རོང་ཁག་དུ་མར་

ཆ་བགོས་བྱས་ཏེ་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཀི་ས་ཁྱོན་ཆུང་དུ་གཏོང་དགོས་པར་བཤད་པའི་

རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་ཐག་གཅོད་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་། དེ་ཡང་སྔར་ཨུ་རུ་སུའི་དམར་ཤོག་

གསར་བརེ་ལ་བརེན་ནས་སོག་ཡུལ་ཧིལ་པོ་སེ་ཁག་གཉིས་སུ་གེས། གསར་དུ་བཙུགས་པའི་

སོག་པོ་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཡང་རིམ་པས་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱུགས་ཁྱི་ལྟ་བུར་གྱུར། ནང་སོག་

གི་ཉེ་འཁིས་སུ་ཡོད་པའི་རོང་ཁག་དེ་དག་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དུ་ཡོད་ན་ཡང་། རང་གི་ས་ཁོངས་

ནས་ཆ་ཤས་བཅད་དེ་རོང་ཁག་དེ་དག་ལ་སྤད་ན་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཀི་ས་ཁོངས་སྔར་

ལས་ཆུང་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། དེར་བརེན། ཝུའུ་ལན་ཧྥུའུ་ཡིས་དེ་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་། སྤི་ལོ་ 

1967 ལོར་ཝུའུ་ལན་ཧྥུའུ་ཡི་འཐབ་རོད་ལ་ཕམ་ཉེས་བྱུང་ཡང་། ཕིས་སུ་སྤི་ལོ་ 1979 ལོར་

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་ནང་སོག་ནས་ཁ་བལ་བའི་ས་གནས་དེ་དག་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལོངས་ལ་ཕིར་

སྤད།  

ཝུའུ་ལན་ཧྥུའུ་ཡིས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནག་ཉེས་ཕིར་དྲན་ཁོད་གང་ཟག་སེར་དང་སྒིག་

འཛུགས་བྱེ་བག་པར་ལེ་ཁག་གཡོགས་མ་འདོད་པར་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་འདས་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ཀིས་བཟོས་ཤིང་ཤུལ་དུ་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་གསུངས། ཁོང་གི་དགོངས་ཚུལ་ནི་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་དམར་ཤོག་ཏང་གི་དཔོན་རིགས་གཞན་གི་གཟིགས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན། མའོ་

ཙེ་ཏུང་གིས་བོད་ལ་དཀའ་རོག་བྱུང་བའི་ལེ་ཁག་རྣམས་ནུབ་ཕོགས་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་

པ་དང་ས་བདག་སྐུ་དྲག་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་བཀལ། དོན་དངོས་བཤད་ན། བོད་དུ་ནུབ་ཕོགས་

བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པ་མེད་ལ། ས་བདག་སྐུ་དྲག་ཚོ་ནི་དམར་ཤོག་ལ་མཉམ་འབེལ་བྱེད་

ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། ཝུའུ་ལན་ཧྥུའུ་ཡིས་དེ་ལས་རྒྱང་དུ་གཟིགས་ཏེ། དཀའ་རོག་གི་འབྱུང་

ར་དེ་མན་ཇུ་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱ་བསྐྱེད་རིང་ལུགས་ལ་གཏུགས་ཤིང་། མན་ཇུའི་སྲིད་གཞུང་གིས་

སོག་ཡུལ་དང་མདོ་སྟོད་སྨད་ཀི་ས་ཁྱོན་ཕོན་ཆེན་ཁོ་པ་ཅག་གི་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོད་ཟེར། 

བོད་ཀི་དཀའ་རོག་དེ་མན་ཇུའི་རྒྱ་བསྐྱེད་རིང་ལུགས་པས་ཤུལ་དུ་བཞག་པའི་ནག་ཉེས་སུ་

བཤད་པའི་ཝུའུ་ལན་ཧྥུའུ་ཡི་དགོངས་ཚུལ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ལན་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། དེ་ཡང་མའོ་ཙེ་

ཏུང་དང་དམར་ཤོག་པ་ཚོས་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིན་པ་ནི་གཞན་ས་བདག་བཟུང་བྱེད་དགོས་

པའི་མན་ཇུའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་ཝེའི་ཏི་ནམ་དམག་འཁྲུག་ལ་བཀོད་འདོམས་བྱེད་བཞིན་པའི་

སྐབས་སུ། ང་སྔར་སྤི་ལོ་ 1946 ལོར་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་མྱོང་བའི་པེ་ཅིན་གི་གནས་རིང་ཁག་

སྟེ་སྦས་གྲོང་དུ་གྲགས་པའི་གོང་མའི་ཕོ་བང་དང་། ནང་པའི་དགོན་ཆེན་ཡུང་ཧེ་གུང་། སྟོན་པ་

མྱང་འདས་ལྷ་ཁང་། ལྷ་ཁང་སེར་མདོག་ཅན།  སངས་རྒྱས་ཁི་སྐུའི་བཞུགས་ཁང་ཆེན་མོ།213 

པ་ཏ་ལིན་(Badaling)དུ་ཡོད་པའི་མིན་གོང་མའི་ས་འོག་དུར་ཁང་སོགས་སུ་ལྟ་སྐོར་བྱས། 

སྤི་ལོ་ 1946 ལོར་ངས་ཆེས་ཐོག་མའི་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་སྐབས་པེ་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ཉིད་སྔར་

བཞིན་མིན་རྒྱལ་རབས་ཀི་གཟི་དཔལ་འབར་བའི་གོང་མའི་རྒྱལ་ས་ཡིན་པས་ངའི་སེམས་སུ་

བག་ཆགས་ཧ་ཅང་མཐུག་པོ་ཞིག་བཞག་ཡོད་ནའང་། སྤི་ལོ་ 1946 ལོ་དང་སྤི་ལོ་ 1979 ལོ་

གཉིས་སུ་ངས་གང་མཐོང་བའི་ཁྱད་པར་ནི་འགྲེལ་བརོད་ཀི་ཡུལ་ལས་ཡོངས་སུ་འདས་ཤིང་

ཧང་སངས་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ཐོག་མར་གྲོང་ཁྱེར་གི་ལགས་རི་

213  གནས་དང་ས་མིང་འདི་དག་གི་རྒྱུན་སྤོད་ཐ་སད་ཇི་བཞིན་མ་ཤེས། གང་ལྟར། Forbidden City 

ལ་སྦས་གྲོང་དང་། Yonghe Gong ལ་ཡུང་ཧེ་གུང་། Reclining Buddha Temple ལ་སྟོན་པ་

མྱང་འདས་ལྷ་ཁང་། Yellow monastery ལ་ལྷ་ཁང་སེར་མདོག་ཅན།  Hall of Ten Thousand 

Buddhas ལ་སངས་རྒྱས་ཁི་སྐུའི་བཞུགས་ཁང་ཆེན་མོ་ཞེས་བིས་ཡོད།



ལེའུ་ཉེར་དྲུག་པ།  རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕིར་བསྐྱོད།
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ཆེན་མོ་གཏོར་ཅིང་། དེ་ནས་པེ་ཅིན་རིང་པའི་རྣམ་པ་ལམ་ལམ་དུ་མངོན་པའི་སོ་ར་ཅན་གི་ཁང་

རིང་སོགས་ར་མེད་དུ་བཏང་སྟེ་གཟི་ཉམས་ཅན་གི་གྲོང་ཁྱེར་རིང་པ་དེ་ར་གཏོར་བྱས། ཤུལ་དུ་

ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཉམས་གསོ་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར་ཞིག་རལ་དང་རིང་གོག་ཏུ་གྱུར་

ཏེ་གནས། དེ་མཚུངས་ང་འགྲོ་མྱོང་ས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཡང་རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པོའི་

དྲག་སྤོད་ཁོད་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད་ཀང་ད་དུང་སར་གསོ་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར་

དེ་མུར་བཞག་སྟེ་མི་དམངས་འགྲོ་སྐྱོད་མི་ཆོག་པའི་བཀག་རྒྱ་བསམས་འདུག །དེ་ལྟ་ན་ཡང་། 

ངས་རེ་འདོད་ཞུས་པ་ལ་བརེན་ནས་བདག་ལ་ལྟ་སྐོར་བྱེད་དུ་བཅུག །  

གོང་མའི་ཕོ་བང་ཡང་གཏོར་བཅོམ་ཚབས་ཆེན་ཕོག་སྟེ་རིང་གོག་བདག་མེད་དང་

འཇིགས་སྣང་སྟེར་བའི་ཁང་སྟོང་དུ་གྱུར་ཅིང་། ཁ་མ་མང་པོ་ཧྲུག་ཧྲུག་ཏུ་བཅག་སྟེ་པང་ལེབ་

སྦར། ཁང་ཀད་དུ་བསྒིགས་པའི་གོ་མོ་སེར་པོའི་སྲུབ་ཀ་ཚུན་ཆད་གང་ས་གང་དུ་རྩྭ་ལྡུམ་སྐྱེས། 

དེ་ལྟར་མིག་གིས་བལྟར་མི་བཟོད་པའི་གནས་སྟངས་ཐ་ཞན་ཡ་ང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དུས་དེར་

ཉམས་རྒུད་དུ་གྱུར་པའི་གོང་མའི་ཕོ་བང་དང་གཟི་ཉམས་འབར་བའི་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལ་གཉིས་

གཤིབ་བསྡུར་བྱེད་འདོད་ཀི་ཚོར་བ་ཞིག་ང་ལ་འགོག་མེད་དུ་སྐྱེས། 

སྔར་པེ་ཅིན་གི་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་པའི་དགོན་པ་ཡུང་ཧེ་གུང་(Yong-

he Gong)ཡང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཁང་སྟོང་དུ་གྱུར་ཏེ་བདག་མེད་དུ་ལུས་འདུག་ལ། སོག་

རིགས་དགེ་འདུན་པ་བགྲེས་སོང་དུ་མ་ཞིག་མཇལ་བ་ནི་དགོན་པ་དེར་གཏན་སོད་གནང་

མཁན་དུ་མངོན། དགེ་འདུན་པ་དེ་དག་གིས་ང་སུ་ཡིན་མི་མཁྱེན་ཡང་གཟིགས་མ་ཐག་ཧ་ལས། 

ང་དར་དམར་རགས་ཅན་གི་རླངས་འཁོར་ནར་རིང་མའི་(Hongqi limousine)ནང་རྒྱ་མིའི་

སྐུ་སྲུང་དང་ལྷན་དུ་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་མི་སྣ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡིན་ངེས་

སམ་དུ་དགོངས་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། དགོན་པ་དེའི་རིག་གང་ཕལ་ཆེ་ལོག་ལ་ཁད་དུ་གྱུར། དེར་

ཉམས་ཆག་མེད་པར་ལུས་ཡོད་པ་ནི་ཤིང་སོང་ཆེན་པོ་གཅིག་ཉིད་ལ་བརྐོས་བརྒྱབས་ནས་

བཞེངས་པའི་སྟོན་པའི་སྐུ་འདྲ་བཞི་ཐོག་མ་དེ་གཅིག་པུ་རེད། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ནུབ་ཡུན་ནན་

ནས་པེ་ཅིན་བར་དུ་ས་ངོས་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཞིག་སྟེ་མཇལ་བ་ན་ཡིད་སྤོ་བའི་ཚོར་

སྣང་ཞིག་དབང་མེད་དུ་སྦིན། 

པེ་ཅིན་གི་ས་འོག་ཏུ་གསར་རྒྱག་བྱས་པའི་ཁང་ཁུངས་རྣམས་ཀང་ང་ལྟ་སྐོར་དུ་འགྲོ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

382

སའི་ས་གནས་ཤིག་རེད། ས་འོག་གི་ཁང་ཁུངས་དེ་ནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བསམ་པར་ཨུ་རུ་

སུས་ཚུར་རྒོལ་བྱེད་སྲིད་ལ་གལ་ཏེ་དྲག་རྒོལ་བྱུང་ཚེ། པེ་ཅིན་དུ་སོད་པའི་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་

དང་མི་དམངས་ཡོངས་རོགས་ས་འོག་ཏུ་གནས་སོས་ཀིས་སྦ་སྐུང་བྱ་སར་གསར་རྒྱག་བྱས་པ་

ཞིག་སྟེ། ས་ཁ་ནས་མར་བརིས་པའི་ཧེ་ཁི་དུ་མའི་འོག་རིམ་དུ་ལས་ཁུངས་དང་། ཚོགས་ཁང་། 

ཚོང་ཁང་། གཞན་ཡང་ལས་ཀ་བྱེད་ས་དང་། ཐབ་ཚང་། སོད་ས། ཟ་མ་ཟ་ས་སོགས་ཡོད་ལ། 

གྲང་ངར་ཆེ་ཞིང་སྐྱིད་སྣང་གི་རྣམ་པ་མེད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གཞན་ཞིག་རེད། འོན་ཀང་། ཁང་

ཁུངས་དེ་བསྐྲུན་པའི་དོན་དུ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ས་དོང་བྲུས་པར་གནའ་རས་རོག་ཞིབ་པས་དཔད་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དངོས་རས་རིང་པ་མང་པོ་རེད་སོན་བྱུང་སྟེ། མང་ཆེ་བ་གནམ་བདེ་སོ་མོ་ཆེ་

ཐང་ཆེན་གི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་རས་བཤམ་སྟོན་ཁང་དུ་འགྲེམ་སྟོན་བྱས། དེའི་གོང་དུ་སུང་རྒྱལ་

རབས་དང་ཡོན་རྒྱལ་རབས་དང་མིན་རྒྱལ་རབས་བཅས་ཀི་སྐབས་ནས་བྱུང་ཞིང་སྒྱུ་རལ་གི་

རྣམ་པ་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་ཁྱད་འཕགས་རང་བཞིན་ཅན་གི་གནའ་དངོས་དེ་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཞིག་

གཞན་དུ་གཏན་ནས་མཐོང་མ་མྱོང་། དོན་ངོ་མ་བཤད་ན།  གནའ་རས་རད་ཞིབ་པས་གནའ་

ཤུལ་བསྔོགས་པའི་བྱ་འགུལ་དེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཅིང་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་མང་པོ་ཡང་

གནའ་རས་ཀིས་ཁེངས་དང་ཁེངས་བཞིན་ཡོད། ཧང་ཧའི་དང་ནན་ཅིན་དུ་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་པའི་

གནའ་རས་དག་ནི་དམིགས་བསལ་གིས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་རེད།  

པེ་ཅིན་གི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དུ་གནའ་རས་རྣམས་མངོན་མངོན་གསལ་གསལ་དུ་

བཤམས་སྟོན་བྱས་པ་དང་མཚུངས་པར་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་རོད་ཚིག་ལག་བིས་མ་འཁོད་པའི་ཆུ་

ཚོན་རི་མོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀང་ས་འོག་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་རྒྱལ་སོའི་ནང་འཛུལ་མ་ཐག་པའི་རིག་ངོས་

སུ་བཤམས་འདུག་ལ། དེའི་ཐིག་ཕེང་དང་པོ་གཉིས་ན། རྨ་ཆུའི་ཆབ་རྒྱུན་ནམ་མཁའི་མཐོངས་

ནས་འབབ། །གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་དུ་འདུས། །ཉུང་གི་གཉའ་བ་མང་གིས་མནན་

གྱུར་ན། །ཉུང་གིས་གེན་ལོག་བྱེད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཅི།། ཞེས་གསལ། མའོ་ཡིས་རང་གི་སེམས་སུ་

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་གཉའ་གནོན་གཏོང་རྒྱུའི་བོ་ཐག་ཆོད་བཞིན་དུ། དེ་དག་ལ་སེམས་

ཁུར་ཆེ་མདོག་གིས་བིས་པའི་བསྒགས་གཏམ་དེ་ནི་ཇི་འདྲའི་རླབས་ཆེན་ཞིག་རེད་ཨང་། དེ་ལ་

ངས་བྱང་བུའི་སྟེང་གི་ཁ་ཞེ་འགལ་བའི་ཚིག་སྐྱོན་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏེ་སྣེ་ལེན་བྱེད་མཁན་

རྣམས་ལ་གསལ་སྟོན་བྱས། དེའི་རེས་སུ་ལྟ་སྐོར་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱེད་དུས་བྱང་བུ་དེ་ཉིད་



ལེའུ་ཉེར་དྲུག་པ།  རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕིར་བསྐྱོད།

383

བངས་ཟིན་ཏེ་མིག་ལམ་དུ་མ་མངོན། 

ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་སྒུག་ཡུན་རིང་ནས་རིང་དུ་གྱུར་པའི་སྐབས་དེར་འཐབ་ཕོགས་

གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡིས་ང་ལན་དུ་མར་མི་རིགས་ཕོ་བང་གི་ཡང་ཐོག་ཏུ་དགོང་ཟས་ལ་མགྲོན་

འབོད་གནང་། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1954 ལོར་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

མཆོག་དང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་གཞན་གི་དམིགས་

བསལ་སྐུ་མགྲོན་ཚོའི་བཞུགས་གནས་སུ་དམིགས་ཏེ་གསར་རྒྱག་བྱས་པ་དེ་རེད། ཡིན་

ནའང་། ཁོ་བོར་དགོང་ཟས་བཤམས་སའི་ཡང་ཐོག་གི་ཁང་པ་དམིགས་བསལ་ཅན་དེའི་སེའུ་

ཁུང་གི་ཡོལ་བ་རྣམས་རལ་ཞིང་ནག་ནོག་ཏུ་གྱུར་འདུག་ལ། ཕར་བལྟས་ཚོད་ཀིས་མ་མཐར་

ཡང་མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་གཙང་སྦྲ་བྱས་མེད་པས་དུར་ཁང་ཞིག་གི་སྣང་བ་ལས་གཞན་མི་སྟེར། 

ཅིའི་ཕིར་ཁོ་ཚོས་གནའ་བོའི་པེ་ཅིན་ལ་དེ་འདྲའི་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་ཡིན་ནམ། 

ཐོག་མའི་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ཉིད་རང་སོར་བཞག་སྟེ་དེང་རབས་ཀི་རྣམ་པ་མངོན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་

གཞན་ཞིག་འཛུགས་བསྐྲུན་མ་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་ལྟ་བུའི་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེན་བཏང་

བ་ལ་སྐྱོ་གདུང་ཚད་མེད་བྱུང་། 

དེ་དང་མཚུངས་པར་རྒྱ་ནག་གི་རིག་གཞུང་གོམས་སྲོལ་བཟང་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་

ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། སྔོན་ངས་སྤི་ལོ་ 1946 ལོར་ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་པའི་

སྐབས་ལ་མཚོན་ན། གང་དུ་སོང་ཡང་མི་རྣམས་ཀིས་མགྲོན་འབོད་དང་སྣེ་ལེན་བྱེད་ལ། ཚོང་

ཁང་གི་བདག་པོ་དག་གིས་ཀང་ཡར་ཕེབས་ཞེས་ནང་དུ་བོས་ཏེ། བཞུགས་གདན་འཇགས་

ཞེས་གསོལ་ཇ་དང་མངར་ཟས་འདྲེན་ཞིང་ཐ་མག་སྟེར། ད་ནི་སྤོད་བཟང་དེ་དག་མི་དམངས་

ཀིས་ཡོངས་སུ་བརེད་ཟིན་ཡོད། མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་སེལ་བའི་འབྱོར་མེད་གྲལ་རིམ་གི་རིག་

གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་དང་གོམས་སྲོལ་ལ་

གཏོར་རྒོལ་གཏོང་བྱེད་དེ་རེད། དེའི་བསྒགས་གཏམ་ནང་གི་གཅིག་ནི། ན་ཆུང་གདོང་ལེན་རུ་

ཁག་ལ་རིང་བཞི་ར་གཏོར་བྱེད་དགོས་ཞེས་གདམས་པ་དེ་རེད། རིང་པ་བཞི་ནི། བསམ་བོ་རིང་

པ་དང་། རིག་གཞུང་རིང་པ། ལུགས་སྲོལ་རིང་པ། གོམས་གཤིས་རིང་པ་བཅས་རེད། མའོ་ཙེ་

ཏུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་ཤུལ་མེད་དུ་གཏོང་བའི་ཐད་ལ་བྱས་རེས་རླབས་

ཆེན་བཞག་ཡོད། གནའ་སྲོལ་ལ་དགའ་བ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བལྟས་ན། དེ་ལྟ་བུའི་གཏོར་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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བཤིག་བཏང་བ་ནི་ཆེས་མི་འོས་པའི་ཐལ་ཆ་ཅན་ཞིག་ཡིན།

རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུ་མཐོང་བས་ཡིད་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་ཡང་། ཧོང་ཀོང་དུ་སོབ་

སྦོང་དང་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་གཏོར་བཅོམ་སོགས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གང་བྱུང་བའི་

གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་སྔར་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་ཡོད་པར་བརེན་ཡ་མཚན་མ་སྐྱེས། པེ་

ཅིན་དུ་མ་སོང་གོང་ཧོང་ཀོང་དུ་བཞུགས་པའི་ངོ་ཤེས་ཤིག་ལ་མི་འགང་བར་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་

རིས་ཡོད་ཅེས་བཤད་པར་ཁོང་གིས་སྐྱོ་ཉམས་དང་བཅས་ཏེ། རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། 

གལ་ཏེ་འགྲོ་ན། གསང་སྤོད་ཀི་གཙང་ཤོག་འཁྱེར་དགོས་ཞེས་སྔོན་བརྡ་བཏང་། དེ་ནས་ཀང་

ཁོང་གིས་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེར་སྟོན་ཞོར་སྐད་གསང་མཐོན་པོས། རྒྱ་ནག་

ལ་གསང་སྤོད་དུ་བཀོལ་སྤོད་བྱ་རྒྱུའི་གཙང་ཤོག་མེད་པའི་ཐད་ལ་སྐྱོན་བརོད་དྲག་པོ་གནང་། 

སྐབས་དེར། རྒྱ་ནག་ལ་ཐ་ན་གསང་སྤོད་དུ་མགྲོན་པོས་བཀོལ་སྤོད་བྱ་རྒྱུའི་གཙང་ཤོག་ཀང་

མེད་པ་རེད་སམ་སྟེ་ང་ཧ་ལས་ཤིང་། ཇི་འདྲའི་སྐྱུག་བོ་ཞིང་ཡ་ང་བ་ཞིག་ཡིན་ཨང་སམ་པའི་

སྣང་བ་བྱུང་། 

དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1980 ལོར་ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོང་སྟེ་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་བསད། སྐབས་

དེར་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་དང་། ལེའོ་ཉིན་ཞིང་ཆེན། ཧེ་ལུང་ཅང་ཞིང་ཆེན་བཅས་མན་ཇུའི་ས་ཁུལ་

གི་ཞིང་ཆེན་གསུམ་ལ་ལྟ་སྐོར་བྱས། དེར་མ་ཟད། ཧན་ཞི་དང་སི་ཁོན། ཡུན་ནན། ཧང་ཧའི། ཀྲེ་

ཅང་། ཅང་སུའུ། ཀོང་ཞི། ཀོང་ཏུང་། ཐེན་ཅིན་བཅས་ལ་ཡང་ལྟ་སྐོར་དུ་བསྐྱོད། པེ་ཅིན་དུ་སོང་

བ་ནི་སྨོས་ག་ལ་དགོས། སྐབས་དེར་ཡང་སྔར་ལྟར་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་བ་ཇི་བཞིན་

མགྲོན་བསུ་གང་ལེགས་གནང་། ས་གནས་དེ་དག་ཏུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་སྐབས་ང་སོད་ས་ནི་

ལགས་རིས་མཐའ་བཞི་བསྐོར་བའི་ཁང་ཁུངས་ནང་ཁོད་རྒྱ་ཡངས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མེ་ཏོག་

ལྡུམ་རས་བརྒྱན་པའི་གཞུང་གཉེར་མགྲོན་ཁང་དག་རེད། ང་གང་དུ་སོང་ཡང་རླངས་འཁོར་ནང་

ཁིད་ཅིང་། ས་གནས་དཔོན་རིགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་སྣེ་ལེན་གང་ལེགས་གནང་། འོན་ཀང་། 

སོད་གནས་ཀི་ལགས་རིའི་ཕི་རོལ་ཏུ་གང་མཐོང་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་པེ་ཅིན་དུ་སྔར་མཐོང་མྱོང་བ་

ལྟར་ཐམས་ཅད་ཡིད་མུག་དགོས་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་སྣང་། 

རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐྱོད་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་དེར། གོང་གསལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་

ལྟ་སྐོར་བྱས་རེས་ཕིར་པེ་ཅིན་དུ་ལོག་སྐབས་ཝུའུ་ལན་ཧྥུའུ་ཡིས་མྱོང་ཚོར་ཅི་བྱུང་འདྲི་



ལེའུ་ཉེར་དྲུག་པ།  རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕིར་བསྐྱོད།
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རད་གནང་། དེ་ལ་ངས་དྲང་གཏམ་བཤད་ཆོག་གམ་ཞེས་ཕར་དྲིས་པར་ཁོང་གིས། “ལོས་

ཆོག །ལོས་ཆོག་”ཅེས་ནན་གསུང་གནང་། དེ་ནས་ངས་ཁོང་ལ་རྒྱ་ནག་གང་སར་མཐོང་དུ་

ཡོད་པའི་བསྒགས་གཏམ་ཡིག་འབྲུ་ལྔ་ནི་ wei ren min fu wu ཞེས་པ་སྟེ་“དམངས་

ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་”ཞེས་པ་འདི་རེད་ཅེས་ནན་བརོད་བྱས་ཏེ། འགྲོ་ས་ཐམས་ཅད་དུ་སྦར་

ཡིག་གྲངས་མེད་པ་མཐོང་ལ། དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་གསལ་བའི་བསྒགས་གཏམ་ཡིག་འབྲུ་ལྔ་

དེས་རེ་བའི་འབོད་སྒ་ལྷང་ལྷང་དུ་སྒོག་བཞིན་པའི་སྣང་བ་སྟེར། འོན་ཀང་། དོན་ངོ་མར་སྲིད་

གཞུང་གིས་མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་དངོས་སུ་ཞུ་བཞིན་པའི་སྣང་བ་ཞིག་གང་དུ་ཡང་

མ་བྱུང་། ནང་སོག་གི་ཧུ་ལུན་བྷེའེར་རྩྭ་ཐང་(Hulunbei’er grasslands)དུ་དྲོད་ཁོལ་ལན་

པའི་འབོག་གུར་ཞིག་ཏུ་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁོ་བོར་ཉིན་གུང་གི་གསོལ་ཚིགས་གཟབ་

རྒྱས་བཤམས་ཏེ་ལུག་ཤ་གསར་པ་ལོངས་སུ་སྤད་ཀང་། ས་གནས་སོག་པོ་ཚོས་ལུས་ལ་གོན་

པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྲབ་ཅིང་རལ་བའི་གོན་གོས་རིང་པ་ཤ་སྟག་རེད། ངས་ཁོང་ཚོར་ལབ་གེང་བྱེད་

བཞིན་པའི་དུས་སུ་ཚང་མ་གྲང་འདར་རྒྱག་བཞིན་པའི་ཁར། དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་ལས་ཀ་དང་

བཟོད་དཀའ་བའི་གྲང་ངད་ཀི་དབང་གིས་ཚང་མའི་ལག་པ་སྐྲངས་ཤིང་དམར་མདོག་ཏུ་གྱུར་པ་

ཡང་མཐོང་། སྤིར་བཤད་ན། འབོག་པ་རྣམས་ལ་ཟས་རིགས་ཅི་འདོད་དུ་ཡོད་ཅིང་། རྒྱུན་སྤོད་

ཀི་ཟས་རིགས་གཙོ་བོ་ནི་ཤ་མར་དང་ཞོ་འོ་མ་རེད། འོན་ཀང་། ངས་མར་དང་འོ་མ་ཇི་ལྟར་

བཙོང་བ་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པར་ཁོང་ཚོས་འོ་མ་ནི་ཞོགས་སྟར་རྒྱ་མིས་ཁྱེར་འགྲོ་ལ། སོ་ཕྱུགས་

ནི་བཤའ་རུ་མི་འཇུག་ཅེས་ཟེར་ཞེས་བཤད།

 ཧུ་ལུན་བྷེའེར་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་འཇོན་དྷེར་(John Deere)ཞེས་

པའི་ཚོང་རགས་ཅན་གི་སྟོན་འབས་བསྡུ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཆེན་པོ་བཅུ་ལ་ཨ་སོར་བཞི་ཁི་ལྔ་

སྟོང་རེ་སྤད་དེ་ཧོང་ཀོང་བརྒྱུད་ནང་འདྲེན་བྱས་འདུག་ལ། འཕྲུལ་ཆས་རེ་རེས་བྱེད་ཐུབ་པ་

ནི་ལས་མི་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ལས་ཀ་རེད། འོན་ཀང་། འཕྲུལ་ཆས་ལྔ་མ་

གཏོགས་གཞན་རྣམས་ལ་ཆག་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་གྱུར། དེ་ལ་འབོག་

པ་རྣམས་ཀིས་འཕྲུལ་ཆས་ཞིག་གསོའི་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པའི་ལག་རལ་བ་རྣམས་སྔར་ནས་ངལ་

རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་དུ་བཏང་སྟེ་ཕིར་ཡོང་མེད་པས་ཞིག་གསོ་བྱེད་ཐབས་མེད་ཟེར།

རྒྱ་ནག་བྱང་ཤར་ཁུལ་གི་བཟོ་ལས་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཧན་ཡང་དང་ཁང་ཁྲུན་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

386

གཉིས་ཀི་ངར་ལགས་དང་དོས་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་བཟོ་གྲྭ་གཉིས་སུ་ཡང་ཕལ་ཆེར་གོང་གསལ་

དང་མཚུངས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་འདུག་པ་མཐོང་། དེ་ལ་བཟོ་གྲྭའི་ནང་གི་འཕྲུལ་ཆས་

ཆེན་པོ་རྣམས་འཇར་མན་ཤར་མ་ནས་ནང་འདྲེན་བྱས་ཤིང་སྤུས་ཀ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ལེགས། འོན་

ཀང་། འཕྲུལ་ཆས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཆག་སྐྱོན་ཤོར་ཞིང་། འཕྲུལ་ཆས་ཞིག་གསོ་བྱེད་ཐུབ་པའི་

ལག་རལ་བ་དང་ཆེད་ལས་སོབ་སྦོང་ཐོན་པའི་མགོ་ཁིད་རྣམས་བཙོན་ཁང་དང་ངལ་རོལ་

བསྒྱུར་བཀོད་སོགས་སུ་བཏང་སྟེ། ཤེས་ཡོན་དང་ལག་རལ་གང་ཡང་མེད་པའི་དམར་ཤོག་

ཏང་གི་ཁོངས་མི་སྔོན་ཐོན་རྣམས་ཀིས་དབང་ཆ་བཟུང་ཡོད་པས། འཕྲུལ་ཆས་ཞིག་གསོ་བྱེད་

མ་ཤེས་པར་བཟོ་གྲྭ་དེ་དག་གི་ར་བའི་ནུས་པ་ལས་ཟུར་ཆ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས་ནུས་པ་

གཞན་འདོན་མ་ཐུབ་པར་ལུས།

ངེད་ཅག་གིས་ཧན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞི་ཡང་རོང་གི་ཏ་ཀྲེ་མི་དམངས་སྤི་ཁང་གི་ཞིང་པ་

རྣམས་ལ་གེང་མོལ་བྱས་པར། འབེལ་བ་དམིགས་བསལ་བར་བརེན་ནས་ལྟག་སོ་བརྒྱུད་ན་

མ་གཏོགས་བྱིས་པ་སོབ་གྲྭར་གཏོང་ཐབས་མེད་ཅིང་། ཞིང་པ་དཀྱུས་མ་རྣམས་ལ་ནི་དེ་ལྟ་

བུའི་འབེལ་བ་མེད། དེར་བརེན། བྱིས་པ་རྣམས་སོབ་གྲྭར་མ་ཚུད་པར་ལུས་ཡོད་པའི་དཀའ་

ངལ་བཤད་སོང་། ཏ་ཀྲེ་ཞེས་པ་ནི་རིག་གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀིས་

མི་དམངས་སྤི་ཁང་ཐད་མིག་དཔེར་བལྟ་སའི་གྲོང་སེ་དེ་རེད། “ཞིང་ལས་ཏ་ཀྲེར་སོབ་སྦོང་

བྱེད་”ཅེས་པའི་འབོད་ཚིག་ནི་ཚང་མས་ཤེས།214 འོན་ཀང་། གཞན་ཕར་ཟད་ཐ་ན་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་

ཡོངས་ཀིས་མིག་དཔེར་བལྟ་སའི་གྲོང་སེ་དེའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀང་སེར་གི་འབེལ་བ་མ་བརྒྱུད་

པར་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་མི་ཐུབ་པའི་ཚད་དུ་ལྷུང་ཡོད།

སི་ཁོན་ཁི་འདུ་ལྟ་བུའི་གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ཡང་། མིག་གིས་ཀང་བལྟར་མི་

བཟོད་པའི་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། གྲོང་ཁྱེར་དེ་དག་ཏུ་མི་དམངས་དཀྱུས་མ་རྣམས་

འདམ་གིས་བཟོས་པའི་ཁང་པའི་ནང་ཉལ་ཁི་སོགས་མེད་པར་གད་སིགས་ཁོད་ས་ཐོག་ཏུ་འཚོ་

214  ཏ་ཀྲེ་ནི། ཧན་ཞི་ཞིང་ཆེན་གི་ཞི་ཡང་རོང་གི་གྲོང་སེ་ཞིག་སྟེ། དེ་རུ་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེ་ཤོས་

བྱུང་བས། བོད་དུ་ཡང་རྒྱ་དཔོན་རྣམས་ཀིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། “ཞིང་ལས་ཏ་ཀྲེར་སོབ་སྦོང་བྱེད།”ཅེས་པའི་སྦར་

ཡིག་གང་ངོས་སུ་སྦར་བར་མ་ཟད། རི་ངོས་སུ་ཡང་རྡོ་བསྒིགས་པའམ་ས་འབུར་བཟོས་ཏེ། ཏ་ཀྲེ་གྲོང་སེ་ལ་

སོབ་སྦོང་བྱས་ནས་ཞིང་ལས་ལ་བརོན་དགོས་ཚུལ་གི་འབོད་སྒ་མང་དུ་བསྒགས་ཡོད། 
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སོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་བོད་རིགས་རྣམས་བཙན་དབང་གིས་གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་

ནང་འཚོ་སོད་བྱེད་དུ་བཅུག་ན། བོད་པས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། འོན་ཀང་། རྒྱ་ནག་

མི་དམངས་ཀིས་གེན་ལངས་བྱེད་མ་ཕོད་པར་བཟོད་སོམ་དང་དཀའ་ངལ་དང་ལེན་བྱས་ཡོད། 

གནས་སྟངས་དེ་དག་མཐོང་བའི་དབང་གིས་ངས་ཝུའུ་ལན་ཧྥུའུ་ལ། “མི་དམངས་

ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས་”ཞེས་པའི་འབོད་ཚིག་གང་སར་མཐོང་དུ་ཡོད་པ་དེ་དག་མེད་

པར་བཟོ་དགོས་ངེས་རེད་ཅེས་བཤད་པར། “སྐུ་ཞབས་དོན་གྲུབ་ལགས། ཁྱེད་རང་བདེན་པ་

བདེན་རྐྱང་རེད་”ཟེར། དེ་ནས་ཀང་ཁོང་གིས་འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕག་རིང་རྒྱ་ནག་གང་ས་

ནས་སོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དང་འཕྲུལ་རིག་ལག་རལ་བ་སོགས་སེ་ཁག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཤེས་ཡོན་

ཅན་དང་ཆེད་ལས་མི་སྣ་རྣམས་གནས་དབྱུང་བཏང་ཡོད། སྐབས་དེའི་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་

གི་གུང་ཁན་ཏང་ཡོན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་མེད། དེ་དག་གི་ཁོད་ནས་འགའ་ཞིག་ནི་ཡི་གེ་འབི་

ཀོག་ཤེས་ཙམ་ཡིན། ད་ལྟ་ནི་གནས་དབྱུང་བཏང་བའི་ཆེད་ལས་པ་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕིར་

བོས་ཏེ་གོ་གནས་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་བཞིན་པའི་སང་ཡིན། ནམ་ཞིག་ལག་རལ་བ་རྣམས་ཕིར་

འབྱོར་ན། ད་གཟོད་རྒྱལ་ཁབ་སྔར་ལྟར་རྒྱུན་ལན་དུ་གྱུར་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་

ངེས་ཡིན་ཞེས་ཟེར།  
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ལེའུ་ཉེར་བདུན་པ།

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ།

ངེས་དོན་བཤད་ན། [སྤི་ལོ་ 1979 ལོར་ང་པེ་ཅིན་དུ་འགྲོ་སྐབས་]རིག་གནས་

གསར་བརེ་ཆེན་མོའི་དུས་ཟིང་ཁོད་ཇུས་ཉེས་ཕོག་པ་རྣམས་དཀར་འདོན་བྱེད་པའི་ལས་རིམ་

མགོ་བཙུགས་ནས་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་སོང་ཡོད་ལ། པེ་ཅིན་ལ་མཚོན་ན་ཡང་། བཙོན་དུ་

ཚུད་པའམ་ཡུལ་གཞན་དུ་བོས་བྱོལ་བྱས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཕིར་ལོག་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད། ཀུན་

གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་དེ་དག་གི་ཁོད་ཀི་གཅིག་རེད། 

སྔོན་ཆད་ང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་མཆོག་ལ་ཐེངས་

གཅིག་ཙམ་ལས་མཇལ་མ་མྱོང་། དེ་ནི་ཁོང་སྤི་ལོ་ 1952 ལོར་རྒྱ་མིའི་སྲུང་སྐྱོབ་འོག་ལྷ་སར་

ཕེབས་ཏེ་ཡུན་རིང་མ་སོང་བའི་སྐབས་དེ་ཡིན། དེ་དུས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་དགུང་གྲངས་

བཅུ་གསུམ་མམ་བཅུ་བཞི་ཙམ་ལས་ཕེབས་མེད་ཅིང་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལའི་ནང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེར་མཇལ་བཅར་གནང་། སྐབས་དེར་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལ་ཆེ་མཐོང་བཀུར་སྟི་མཚོན་

སད་ངས་མཇལ་འཕད་ཞུས། ཁོང་ད་དུང་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕ་ཞིང་ཆོས་སྲིད་རིག་གནས་ལ་གསན་

བསམ་གནང་མེད་པས་བཀའ་མོལ་གནད་འགག་ཅན་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་། ང་ཐུག་འདོད་ས་ངོ་མ་

ནི་ཅེ་འཇིགས་མེད་ཡིན། ཁོང་ནི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་མཆོག་ངོས་

འཛིན་ཞུ་མཁན་གི་གྲས་དང་། དེའི་འཕོར་ཡོལ་བའི་ཕག་ཏུ་ཡིབ་ནས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལ་

སྲིད་ཕོགས་ཀི་ལམ་སྟོན་ཞུ་མཁན་དེ་རེད།

ངས་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་སྐབས་ནན་ཅིན་དུ་ཡོད་པའི་པཎ་ཆེན་སྐུ་གོང་མའི་དོན་
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གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དབུ་འཛིན་ཅེ་འཇིགས་མེད་དང་ངེད་གཉིས་མཛའ་བཤེས་སུ་གྱུར། དེའི་

རེས་སྤི་ལོ་ 1952 ཙམ་ལ་ཁོང་གིས་པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་མགྲིན་ཚབ་པ་གཙོ་བོ་དང་

ལག་ལེན་ངོ་མའི་ཐོག་ལམ་སྟོན་ཞུ་མཁན་གནང་ཞིང་། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་གཡོ་འོག་ཏུའང་

ཚུད། ལྷ་སར་ཡོད་པའི་རྒྱ་དཔོན་རྣམས་ཀིས་ཀང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཁོ་པ་ཅག་གི་སྲི་

ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་གི་ལག་ཆར་སྤོད་འདོད་ཀི་ངན་ཇུས་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་མིས་སྒྲུབ་འདོད་པ་

ནི་ཐོག་མར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མཚན་གནས་དང་མཚུངས་པའི་

གོ་བབ་སར། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་འགྲན་རོད་སོང་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ལྟར་

རྒྱ་མིས་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་གཏིང་ནད་ཞེ་འཁོན་སོང་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་ངན་པ་

བཅངས་ཤིང་། ཅེ་འཇིགས་མེད་ནི་རྒྱ་མིའི་གཡོ་འཕྲུལ་གི་རེད་མོར་དབུ་འཁོར་ནས་བཞུགས། 

སྐབས་དེར་ཁོ་བོའི་སེམས་སུ་ངེད་གཉིས་ངོ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁོང་ལ་དམར་ཤོག་དང་

སེམས་ཐག་ཉེ་དྲགས་ན་མི་ལེགས་པའི་ཉེན་བརྡ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་སམ་པ་བྱུང་

ལ། གཞན་མ་ཐུབ་ཀང་མ་མཐར་ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་མིར་ལག་འབེལ་གནང་རྒྱུ་ཉུང་དུ་བཏང་ན་

ཅི་མ་རུང་སམ་པའི་རེ་བ་བྱས། 

གཞན་ཡང་ངས་ཅེ་འཇིགས་མེད་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་ལ་འབེལ་ལམ་

ཡག་པོ་འཛིན་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེད་དང་སྦྲགས། དམར་ཤོག་གིས་ཕོགས་གཅིག་ནས་བོད་

གཞུང་ནང་ཁུལ་ལ་མི་མཐུན་པའི་དབྱེན་དཀྲུག་དང་། ཡང་ཕོགས་གཞན་ནས་རྒྱལ་བ་ཡབ་

སྲས་གཉིས་ཀི་བར་ལ་དམ་སེལ་འཇུག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཏེ། གཟབ་ནན་

མ་གནང་ན་རྒྱ་མིས་ཁྱེད་རང་ཅི་འདོད་དུ་བེད་སྤོད་བྱེད་ངེས་ཡིན་ཞེས་ཞུས། འོན་ཀང་། ཅེ་

འཇིགས་མེད་སྔར་ནས་རྒྱ་མིའི་ལག་ཆར་གྱུར་ཟིན། དེ་མིན་ན། དམར་ཤོག་གིས་ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ལྷ་སར་གདན་འདྲེན་མི་ཞུ། ཅེ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་ནག་

ཏུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཞིང་རྒྱ་མིར་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་ཅིག་ཡིན་ན་ཡང་

དབང་ཆ་ཞེས་པ་དེ་ཅི་ཡིན་གཏན་ནས་མཁྱེན་མེད། དེར་མ་ཟད། སུ་ཞིག་གིས་གཞན་གི་བསླུ་

བིད་དང་ལེན་བྱས་ན། དེ་ནས་བཟུང་རང་ཉིད་བསླུ་བིད་གཏོང་མཁན་དེའི་སྟངས་འཛིན་འོག་

འཆོར་འགྲོ་བ་དང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ལེགས་ཉེས་མཐོང་བའི་བོ་མིག་ཉམས་འགྲོ་བ་ཁོང་

གིས་གཏན་ནས་མཁྱེན་མེད། ཅེ་འཇིགས་མེད་ཀིས་རྒྱ་མིའི་འདོད་བབ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ན་
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རང་ཉིད་ལ་དབང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ཐོབ་ངེས་སམ་པའི་ཡིད་ཆེས་གནང་སྟེ་བོད་གཞུང་ལ་རྒྱབ་

བསྟན་ནས་རང་ཉིད་རྒྱ་མིར་བེད་སྤོད་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད། ཁོང་གིས་ལེགས་ཉེས་མཐོང་བའི་

བོ་མིག་སྔ་ས་ནས་བོར་ཟིན་སྟབས་ངས་ཁོང་ལ་ལམ་སྟོན་གོ་བསྐོན་བྱེད་ཐུབ་སམ་པ་ནི་དྲང་

དྲགས་པའི་གེན་རགས་ཙམ་དུ་གྱུར།

ཅེ་འཇིགས་མེད་དང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འཁོར་གཞན་འགའ་ཞིག་

གིས་རྒྱ་མིར་ལག་འབེལ་གནང་ནས་ལོ་ཤས་སོང་བ་དང་བསྟུན། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་

གནས་རེས་འབེལ་གི་མཛད་འཕིན་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་འཕེལ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ལ་

བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་རེས་དམར་ཤོག་ཏང་གིས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་གྲ་

སྒིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་དུ་བསྐོ་བཞག་ཞུས་ཤིང་ཁོ་ཚོར་ལག་འབེལ་གནང་བའི་

རེ་བ་བཅངས། ཆེས་ཐོག་མའི་དུས་སུ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་མིར་

སོ་ཀུན་ནས་མཉམ་འབེལ་གནང་སྟེ་དེ་ལྟའི་སྣང་ཚུལ་བྱུང་། དེ་ནི་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་མཇལ་མི་

བཟོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་རེད།

དེ་དུས་ངས་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཀུན་གཟིགས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་ལོང་ཁིད་

ལ་བརེན་པའི་དམར་པོའི་རེས་འབང་བ་ཞིག་ཏུ་མཇལ་ཞིང་། ཕོགས་གཞན་ནས་ཁོང་གིས་གང་

མཛད་ཐམས་ཅད་ཁོང་རང་ཉིད་ཀི་དགོངས་པ་མིན་པའང་ཤེས་རོགས་བྱུང་། དགུང་ན་ཡར་

མ་སོན་པའི་པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རང་ཉིད་གསོ་སྐྱོང་ཞུ་མཁན་དག་གི་དབང་

འོག་ཏུ་ཚུད་དེ། ཆོས་ཕོགས་ཀི་མཛད་ཆེན་སྐྱོང་བ་ལ་བ་སྤྲུལ་ཚོར་ངེས་པར་མཁོ་བའི་གསན་

བཞེས་མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་གནང་ཐུབ་མེད། དེའི་སྟབས་ཀིས་ཁོང་གིས་མཁས་ཚུལ་བཞེས་མ་

ཐུབ་ཅིང་། ཆོས་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་བ་མ་དག་གི་མདུན་དུ་ཁྱིམ་པ་ང་ལྟ་བུས་ཀང་ཚོར་

ཐུབ་པའི་ཉམས་སྣང་དེ་ཡང་འཁྲུངས་མ་ཐུབ། གནས་སྟངས་དེའི་ཐད་ནས་ཀུན་གཟིགས་ཆུང་

སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་དང་ངའི་གཅུང་པོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་ལྟར་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་ངས་

ཁོང་མི་སྤིར་བཏང་བ་ཞིག་ཏུ་མཇལ་ཏེ་གུས་བརི་དེ་ཙམ་མ་ཞུས།

འོན་ཀང་། དེའི་རེས་ནས་ཀུན་གཟིགས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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འགྱུར་བ་གཏོང་གནང་མཛད་ཡོད།215 དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1962 ལོར་དགུང་གྲངས་ཉེར་བཞི་ལ་

ཕེབས་སྐབས། “ཡིག་འབྲུ་ཁི་བདུན་གི་སན་ཞུ་”ཞེས་པ་ལགས་རོམ་མཛད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་

བོན་ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཏུ་སྩལ། གསང་བའི་སན་ཞུ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དུ་ལག་

བསྟར་བྱས་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀི་སྐྱོན་གནས་ཞིབ་ཏུ་འཁོད་ཅིང་ཐེར་འདོན་དྲག་པོ་གནང་བའི་

དཔད་ཡིག་ཅིག་རེད། སན་ཞུ་དེའི་ནང་། ༸གོང་ས་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་རེས་གེན་

ལངས་ལ་དྲག་གནོན་བྱས་པ་དང་། ཉེས་མེད་མི་དམངས་ཕོན་ཆེན་བཙོན་འཇུག་དང་མནར་

གཅོད་དང་དམར་གསོད་བཅས་བྱས་པ། བོད་ཀི་ཆོས་དང་དགོན་པ་དང་ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་

པ་བཅས་ལ་ཚད་མེད་པའི་གཏོར་རྒོལ་བཏང་བ། གནས་དུས་ལ་མི་འཚམ་པའི་ས་ཞིང་བཅོས་

བསྒྱུར་ལག་བསྟར་བྱས་པ། གཞན་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་བོད་མི་དམངས་ཀི་འཚོ་

བའི་གནས་ཚད་ཇེ་ཞན་དུ་གྱུར་པ་སོགས་བཀོད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དུ་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་

བཞིན་མ་བྱས་པ་ལ་སྐྱོན་བརོད་དྲག་པོ་གནང་ཡོད། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའི་སོ་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་

ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་རྒྱ་གཞུང་གཉིས་ལ་ནོར་འཁྲུལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་པར་མཛད། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གིས་མི་རིགས་ཀི་ཐད་ནས་བོད་

མི་དམངས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་ནང་པའི་བསྟན་པ་གཉིས་འཆི་གསོན་མ་ངེས་པའི་

215  སྤི་ལོ་ 2009 ལོར་བཞུགས་སར་རྡ་སར་ཚོགས་པའི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་གཤེགས་ནས་མི་ལོ་ 

༢༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྐབས། “ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ལོའི་སྨོན་ལམ་མཛད་ཆེན་གི་སྐབས་དེར། པཎ་ཆེན་རིན་

པོ་ཆེས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྨོན་ལམ་གི་མཛད་ཆེན་ཐོག་ལ་འཚམས་ཞུ་དང་བཅས་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཅུང་

ལགས་གཏོང་གནང་མཛད་པ་ལྟར་ཁོང་བསེབས་སོང། ཁོང་གི་མདུན་ལ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རང་གི་ཕག་

སམ་ཞིག་འདུག །ཕག་སམ་དེའི་ནང་ལ། ད་གནས་ཚུལ་ཁྱོན་ནས་ཡག་པོ་མི་འདུག །བོད་གཞུང་དང་ང་ཚོ་

ཚང་མས་རྡོག་ར་ཆིག་སྒིལ་དང་ནུས་ཤུགས་གཅིག་སྒིལ་གི་ཐོག་ནས་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

རེད། དེར་བརེན། ཞིབ་ཕའི་བྱེད་ཕོགས་ཅི་ཡོད་ཀང་བཀའ་སོབ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་

བྱུང། ཕག་བིས་དེའི་ཐོག་ལ་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཅུང་ལགས་ཀིས་ངག་ཐོག་ནས་ངོས་རང་ལ། བར་སྐབས་པཎ་

ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རང་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཕོགས་ནས་སྐུ་ཉེ་སོགས་ཡར་བསེབས་ཏེ་འཁྲུངས་ཡུལ་གིས་

མཚོན་པའི་མདོ་སྨད་དང་ཁམས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་མིས་གདུག་རྩུབ་དང་མནར་གཅོད་ཇི་འདྲ་ཞིག་གཏོང་གིན་ཡོད་པ་

དེ་དག་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སན་ལ་གསལ་པོར་ཞུས་པས། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པར་ད་ང་ཚོ་ཚང་

མས་གདུང་ཤུགས་གཅིག་སྒིལ་གི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་འདོན་དགོས་ཀིན་འདུག་ཅེས་དགོངས་པར་འགྱུར་བ་ཧ་

ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕིན་ཡོད་ཅེས་ཟེར།”གསུངས་པ་ལྟར་ན་ཐུགས་ལ་འགྱུར་བ་འཁྲུངས་པའི་དུས་སྐབས་ནི་སྤི་

ལོ་ 1958 དམ་ 1959 ཡི་བར་སྐབས་དེ་ཡིན་པར་འདྲའོ།།
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ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་གར་བར་དགོངས་ནས་སན་ཞུ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཕུལ་བ་ནི་འཇིགས་ཞུམ་བལ་

བའི་མཛད་པ་རླབས་ཆེན་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་

གཞན་དབང་གི་བཀག་རྒྱ་གཏོར་ནས་རང་དབང་དུ་སྨྲ་བའི་རྣམ་ཐར་བདག་གིར་བཞེས།

སན་ཞུའི་ཡིག་ཆ་དེ་མཐོང་བ་ན་མའོ་ཙེ་ཏུང་འཚིག་པ་ཆེས་ཆེར་ཟོས་པར་མངོན་ཏེ། 

དེ་ཡང་མའོ་ཡིས་སན་ཞུ་དེར་ལོག་སྤོད་དབང་འཛིན་པས་དམར་ཤོག་ཏང་ལ་འཕངས་པའི་

“དུག་མདའ་”ཞེས་མིང་འདོགས་བྱས། རིག་གནས་གསར་བརེ་མ་ལངས་པའི་ལོ་གཉིས་ཀི་

གོང་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1964 ལོར། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་གྲ་

སྒིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གི་གོ་གནས་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་སྟེ་བཙོན་ཁང་དུ་

བཅུག་ཅིང་ལོག་སྤོད་པའི་ཉེས་མིང་བཏགས་ཏེ། དམར་ཤོག་ཏང་ལ་ངོ་རྒོལ་གེན་ལོག་གི་ངན་

ཇུས་བཤམས་པའི་ཉེས་པ་ནས་མེས་རྒྱལ་ཁ་བལ་དུ་གཏོང་རིས་གནང་བའི་ཉེས་པའི་བར་གི་

བསོན་འཛུགས་སྣ་ཚོགས་དང་། མི་དམངས་ཀི་དཀིལ་དུ་གཡུགས་ཏེ་ཁིམས་གཅོད་ཚད་མེད་

ཞུས། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་ཉེས་པ་མེད་པའི་དག་འདོན་གནང་སྐབས་རྡུང་རྡེག་གི་འཐབ་

རོད་དྲག་པོ་ཞུས། དེ་ནས་ཀང་བསྟུད་མར་མནར་གཅོད་བཏང་སྟེ་དམར་སྲུང་དམག་གིས་གད་

སིགས་སོགས་ཞལ་དུ་བརངས་པར་མ་ཟད། ཐ་ན་ཁོང་རང་ཉིད་ཀི་བཤང་བ་ཡང་བཙན་གིས་

ཕུལ། དེ་ལྟར་ལན་དུ་མར་སྐུ་སྲོག་འཆོར་ལ་ཁད་དུ་བྱས་ཀང་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་གི་དབང་གིས་སྐུ་

སྲོག་མ་ཤོར། 

ང་པེ་ཅིན་དུ་མ་འབྱོར་གོང་ཙམ་སྟེ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བཙོན་

ཁང་དུ་མི་ལོ་བཅུ་བཞིའི་རིང་བཞུགས་རེས། རྒྱ་གཞུང་གིས་གོ་བུར་དུ་བཙོན་ནས་གོད་དེ་

བཞུགས་གནས་ཆེས་སྤིར་བཏང་བ་ཞིག་ཕུལ། དེ་ནི་ཁོང་དང་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་མཆེད་བཅས་

ཀི་གཟིམ་ཁང་ཡོད་པའི་བཞུགས་གནས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད། ང་མཇལ་འཕད་ཞུ་བར་བཅར་

སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་གི་མཚན་གནས་བསྐྱར་གསོ་མ་ཞུས་པར་གཟིམ་སོའི་འགྲམ་དུ་

ལྟ་རོག་དམག་མི་བཞག་སྟེ། སྔར་བཞིན་ཆེས་དཀའ་ཁག་ཅན་གི་གནང་སྟངས་འོག་ཕག་ལས་

ཅི་ཡང་མེད་པར་ཐབས་ཟད་དུ་གྱུར་འདུག་པའི་སྣང་བ་བྱུང་། ཁོང་གི་ཐུགས་རེ་ནི་སྔར་བོད་དུ་

བཞུགས་སྐབས་ཀི་མཚན་གནས་བསྐྱར་གསོ་དང་། བ་བང་གི་སྐུ་རྒྱུ་ཕག་རས་རྣམས་ཕིར་

སྤོད་དང་དྲང་བདེན་ཡོང་བ་བཅས་རེད།



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

394

སྐབས་དེར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས། ཁོང་གི་གནད་དོན་ཐད་

ཏིན་ཞའོ་ཕིན་དང་རྒྱ་གཞུང་གཉིས་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་སོང་ལ། ངས་

ཀང་དེ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུས། དེའི་རེས་སུ་ཡང་བསྟུད་མར་ཞལ་པར་གནང་སྟེ་ཏིན་

ཞའོ་ཕིན་ཕིར་ཕེབས་ཡོད་མེད་དང་། མཇལ་འཕད་ཞུ་བའི་དུས་ཚོད་ནམ་ཡིན་ཐད་བཀའ་འདྲི་

གནང་སྟེ། ཁོང་གི་གནད་དོན་ཐད་ཞུ་འབོད་བྱེད་དགོས་པའི་དྲན་སྐུལ་བསྐྱར་དུ་གནང་།



ལེའུ་ཉེར་བརྒྱད་པ།  ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་མཇལ་འཕད།

395

ལེའུ་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་མཇལ་འཕད།

ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ཕི་རྒྱལ་གི་མི་སྣ་གལ་ཆེན་

ཁག་ལ་དགའ་བསུའི་སྣེ་ལེན་བྱེད་སའི་ཁང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་ང་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་། དེ་ཡང་

ང་ཁང་པའི་ནང་འཛུལ་བ་ན་ཁོང་སྔར་ནས་འབྱོར་འདུག་ལ། དེ་མ་ཐག་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་

གིས་ངའི་མདུན་དུ་ཚུར་ཕེབས་ཤིང་ཕག་བརྐྱངས་ཏེ་འཚམས་འདྲི་གནང་། དེའི་འཕོར་ཕག་

གིས་བརྡ་སྟོན་ཞོར་བཞུགས་གདན་འཇགས་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟར་ངས་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་

ཀང་མ་བཤད་གོང་བཀའ་མོལ་གནང་མགོ་བཙུགས་ཏེ། ༸གོང་ས་“ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་སྐུ་

གཟུགས་གསལ་ཐང་ཡིན་ནམ་”ཞེས་བཀའ་འདྲི་གནང་བར། ༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་གཟུགས་

གསལ་ཐང་རེད། ཐུགས་ཁལ་གནང་དགོས་པ་མི་འདུག །ང་མགྲོན་འབོད་གནང་བ་ལ་ཐུགས་

རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས། དེ་ནས་པེ་ཅིན་དུ་མ་བཅར་གོང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ནས་བཀའ་

འཁོལ་ཞུ་དགོས་པར་བརེན་མགོགས་པོར་བཅར་མ་ཐུབ་པ་ལ་དགོངས་འགལ་མེད་པར་

མཁྱེན་ཞེས་ཀང་ཞུས། ཏིན་གིས་སི་ཁོན་གི་ཡུལ་སྐད་འདྲེས་པའི་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་

མཚམས་རེར་གོ་དཀའ་ན་ཡང་གོ་མ་ཐུབ་པའི་ཚིག་རྣམས་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་

པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་ཞུང་ཞང་ཧུའི་(Xiong Xianghui)ཡིས་དབྱིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར། ཁོང་ནི་

དབྱིན་སྐད་ལ་བྱང་ཆུབ་པ་ཞིག་རེད། 

ཏིན་གིས་ང་སྔར་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་ནས་ལོ་ངོ་ཅི་ཙམ་སོང་ཡོད་མེད་དང་རྒྱ་ནག་

ཏུ་བྱུང་བའི་འགྱུར་ལོག་ལ་ཡ་མཚན་བྱུང་མིན་ཐད་བཀའ་འདྲི་གནང་བར། ང་སྤི་ལོ་ 1949 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ལོར་རྒྱ་ནག་ནས་ཐོན་ཏེ་མི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོང་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་དེའི་རེས་ཀི་ལྟ་སྐོར་ཐོག་མ་

དེ་ཡིན། དེ་ལྟ་ནའང་། ང་ཧོང་ཀོང་དུ་བསད་དེ་རྒྱ་ནག་ནང་ལོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་ཉམས་

ཞིབ་ཡུན་རིང་བྱས་པར་བརེན། རིག་གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་ཀི་དྲག་སྤོད་དང་ཟང་ཟིང་གི་

གནས་བབ་སོགས་འདས་པའི་མི་ལོ་དེ་དག་གི་རིང་ཅི་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་མང་ཙམ་ཤེས་ལ། 

གནས་སྟངས་རྣམས་ངས་གང་མཐོང་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྔར་ནས་ཚོད་དཔག་བྱས་ཡོད་པས་

དེ་ཙམ་ཡ་མཚན་སྐྱེས་མ་སོང་ཞེས་ཞུས། ངས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེར་ཏིན་གིས་དགའ་སྣང་

དང་བཅས་ཏེ། གཏོར་བཤིག་དང་ཉམས་རྒུད་ཀི་རྣམ་པ་དེས་མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་ནས་སུམ་ཅུའི་རེས་

སུ་རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་ལོག་པའི་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཧ་ལས་པའི་གནས་སུ་བསྐྱལ་ཚུལ་

གསུངས། 

ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཆེས་མཐོའི་དཔོན་རིགས་ཀི་ཁོད་ནས་བོད་ཀི་གནས་

སྟངས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཤོས་ཀི་གྲས་ཤིག་རེད། ཁོང་གིས་ལྷོ་ནུབ་དམག་ཁུལ་གི་དམག་སེ་

ཨང་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་ལིའུ་པོ་ཁེན་(Liu Bocheng)གི་འོག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་མྱོང་ཞིང་། 

སྤི་ལོ་ 1950 ལོར་ཆབ་མདོར་དྲག་རྒོལ་བྱེད་པར་བཀའ་བཀོད་གཏོང་མཁན་གི་ཏང་ཤོག་གི་

ནང་དུ་ཡང་ཡོད། རེས་སུ་ཏང་ཤོག་དེས་མདོ་སྟོད་སྨད་ཁུལ་དུ་གང་མགོགས་“དམངས་གཙོ་

བཅོས་བསྒྱུར་”ཟེར་བ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེད་བྱས། 

དེ་ནས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས། བོད་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ཅིག་སྟེ། རིན་ཆེན་

དང་པོ་གསེར་དང་། རྡུལ་ཕན་ནུས་ཤུགས་བཟོ་བྱེད་ཀི་ལགས་རིགས། ཡང་ཞིང་མཉེན་པའི་

ལགས་དཀར། མདེའུ་དང་ཤོག་སྦག་སོགས་བཟོ་བྱེད་ཀི་འོད་འགེད་དཀར་རས། གཞན་ཡང་

ཟངས་སོགས་འཛམ་གིང་སྟེང་གི་གཏེར་དངོས་ཀི་རིགས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་

ཡིན་ནའང་དེར་འགྲོ་འོང་བྱེད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། དེར་བརེན། བོད་དུ་མེ་འཁོར་ལགས་ལམ་ཇི་

ལྟར་བཟོ་དགོས་མིན་ཐད་བཟོ་ལས་འཆར་འགོད་པས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་བཞིན་པའི་སང་ཡིན། 

ཁྱེད་ལ་ཁྱེད་རང་ཉིད་ཀི་ཕ་ཡུལ་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཟབ་མོ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་གནང་།

དེ་ནས་ཁོང་གིས། བྱུང་ཟིན་པ་ནི་བྱུང་ཚར་བ་ཡིན་པས་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཕིར་

དྲན་བྱས་པས་ཕན་མི་ཐོགས། ད་ལྟ་གལ་ཆེ་བ་ནི་ཇི་ལྟར་མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་མིན་ཐད་བསམ་

གཞིག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པས་འདས་དོན་ལ་ཕིར་བལྟས་མ་བྱེད་ཅེས་རིང་སྐུལ་གནང་། ཡང་ཁོང་
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གིས་འདས་པའི་མི་ལོ་དེ་དག་གི་རིང་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱངས་པ་ཚང་

མས་ཤེས་པ་དང་། རྒྱ་རིགས་རྣམས་ཀིས་ཀང་དཀའ་སྡུག་དེ་མཚུངས་མྱངས་ཚུལ། ཏིན་རང་

ཉིད་དང་ཝུའུ་ལན་ཧྥུའུ་གཉིས་ཀིས་ཀང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱངས་ཚུལ་བཅས་

གསུངས། སྐབས་དེར་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་ཝུའུ་ལན་ཧྥུའུ་ཡང་ངེད་ཅག་

དང་ལྷན་དུ་ཡོད་པས་ཏིན་གིས་ཁོང་ལ། དཀའ་སྡུག་ལོ་ཅི་ཙམ་ལ་མྱངས་པ་དང་བཙོན་ཁང་དུ་

ལོ་ཅི་ཙམ་བསད་མིན་ཐད་བཀའ་འདྲི་གནང་། ཝུའུ་ལན་ཧྥུའུ་ལོ་ངོ་བདུན་གི་རིང་བཙོན་ཁང་དུ་

བསད་པ་ངས་སྔར་ནས་ཤེས་ཡོད།

དེའི་འཕོར་ཏིན་གིས་བོད་དོན་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་མགོ་བཙུགས། དེ་ནི་ཁོང་

གིས་ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འབོད་འགུག་གནང་བའི་དམིགས་དོན་དེ་རེད། དེ་ལ་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་ནས་

ལོགས་སུ་ཐོན་པའི་བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ལ་གོ་བསྡུར་བྱ་ཐབས་མེད། དེ་ལ་མ་འོངས་པའི་

རྒྱ་ནག་གི་མགོ་ཁིད་སུས་ཀང་གྲོས་མོལ་ནམ་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ། “ཡིན་ནའང་། རང་བཙན་མ་

ཡིན་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཡང་གོ་བསྡུར་བྱ་རུང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གྲོས་

མོལ་བྱེད་ཆོག་”ཅེས་གསུངས་ཤིང་། “འདི་ནི་དེ་རིང་ངས་ཁྱེད་ལ་གང་ཤོད་འདོད་པ་དང་། 

ཁྱེད་དང་ལྷན་དུ་གང་ལ་གོ་བསྡུར་བྱེད་འདོད་པ་དེ་ཡིན་”ཞེས་གཏམ་མགོ་འཛིན་བྱེད་ཀི་གནད་

དོན་དེ་གསལ་བར་གསུངས།

ཡང་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ཕིར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་སྔར་

གི་མཚན་གནས་ཐམས་ཅད་སར་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་དང་ལྷན་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་གར་བའི་

དཔོན་རིགས་འབངས་རྣམས་ཀང་ཕིར་ཕེབས་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་གཟིགས་རོག་ཀང་གནང་ངེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས། 

དེ་ནས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་ཅི་ཞིག་ལ་གྲོས་མོལ་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཅེས་བདག་ལ་

དྲིས། དེ་ལ་ངས་དྲན་གསོའི་ཚུལ་དུ། ང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་སེར་གི་མིང་

ཐོག་ནས་སྐད་ཆར་ཉན་དུ་ཡོང་བ་ལས་གྲོས་མོལ་ཞུ་བར་བཅར་བ་མིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་

ཐུགས་དགོངས་ནི་ཁྱེད་ཀིས་ཅི་གསུང་ཉན་ཏེ་ཕིར་འཁོར་མཚམས་ཁོང་ལ་སན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་

དེ་རེད་ཅེས་ཞུས། དེ་ནས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་སར་ཡང་། དེས་ན། ཁྱེད་རང་སེར་གི་ངོས་ནས་

གྲོས་མོལ་བྱ་དགོས་པའི་རིགས་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་གནང་བར་ཡོད་ཅེས་ཞུས། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ངས་བཤད་པའི་གནད་དོན་དང་པོ་ནི་གཉེན་འཕད་ཀི་སྐོར་ཡིན། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་བོད་དང་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་སུ་བཀག་སོམ་བྱས་སྟབས། 

རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་དུ་སོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་གཉེན་ཉེ་ངོ་ཤེས་ལ་འབེལ་

བ་གནང་མ་ཐུབ་པར་འབེལ་ལམ་ར་ཆད་དུ་སོང་སྟེ། གཞིས་ལུས་བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག་དང་སྤུན་

མཆེད་སོགས་ཀི་ཤི་གསོན་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་པར་བཞུགས་ཡོད། དེར་བརེན། ས་མཚམས་

སོ་འབྱེད་དགོས། དེ་བྱུང་ན། ཁྱིམ་མིར་གཉེན་འཕད་དུ་འགྲོ་ཐུབ་ལ། འགའ་ཞིག་བོད་དུ་ལོག་

ནས་གཏན་སོད་ཀང་བྱེད་སྲིད་ཅེས་རེ་སྐུལ་དང་བསམ་འཆར་བཏོན་པར་ཏིན་གིས་མོས་མཐུན་

གནང་སྟེ། དེ་མ་ཐག་བཀའ་བཏང་ནས་ས་མཚམས་ཀི་བཀག་རྒྱ་གོད་དེ་བོད་མི་རྣམས་རང་

རང་གི་ཁྱིམ་མི་འཚོལ་ཞིབ་དུ་འགྲོ་ཐུབ་པར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། གལ་ཏེ་བོད་དུ་ཕིར་ལོག་ནས་གཏན་

སོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན། དེ་དག་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དགའ་བསུ་དང་གཟིགས་རོག་ཀང་གནང་

ངེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས།216 

216  སྐབས་དེ་ཤེད་ཀི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ནི། སྤི་ལོ་ 1979 ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 22 ཉིན་སྩལ་བ་<<སྲིད་

ཞིའི་རྣམ་འདྲེན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྒྱ་ཆེའི་བོད་མི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་བང་

དོར་བྱེད་སོའི་སྐོར་སྩལ་བའི་བཀའ་སོབ་ཕོགས་བསེབས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༣༠༣ ན། “ཕི་ལོ་ ༡༩༧༨ ཀི་

ལོ་མཇུག་ནས་རྒྱ་མིས་རབ་ལ་ང་ཚོ་བོད་དུ་གཏན་ལོག་བྱེད་རྒྱུ་དང་། གལ་སྲིད་དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཡང་། ལྟ་སྐོར་

ཞིག་ལ་ཡོང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་རེད། མཐའ་མ་སྐབས་དེའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་འགོ་འཁིད་མཐོ་

ཤོས་མི་དྲུག་གི་མིང་ཐོག་ནས་ང་བོད་ལ་འཁྱུག་ཙམ་ཞིག་ལྟ་སྐོར་ལ་ཡོང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ལན་ཞིག་

འབྱོར།”ཅེས་སོ།།

ཏིན་ཞའོ་ཕིན་དང་། བདག་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ། ཝུའུ་ལན་ཧྥུ། ཡཱང་ཅིན་རེན་བཅས་སོ།།



ལེའུ་ཉེར་བརྒྱད་པ།  ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་མཇལ་འཕད།
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གནད་དོན་གཉིས་པ་ནི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐད་ཡིན། དེ་ཡང་ངས་

ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ། ཁོང་པེ་ཅིན་དུ་ཕིར་ཕེབས་པར་བསྒུགས་པའི་བར་དེར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་

ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཚུལ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལ་

སྐུ་ངལ་དཀའ་སྡུག་ཞུས་ཚུལ་གི་སྐྱོན་བརོད། ད་ལྟ་ཁོང་ལ་གཟིགས་རོག་དང་བདག་སྐྱོང་ཞུ་

དགོས་པའི་འགན་འཁུར་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཕག་ཏུ་བབས་ཡོད་ཚུལ་བཅས་ཞུས། དེ་ལ་

ཏིན་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་དབུ་ཉེས་ཕོག་པ་དང་། ཕིིན་ཆད་རྒྱ་གཞུང་གིས་

གཟིགས་རོག་གང་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་གཉིས་ཀར་མོས་མཐུན་གནང་སྟེ། ཁོང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་

ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པར་བསྐོ་བཞག་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན་ཚུལ་གསུངས། 

གནད་དོན་གསུམ་པ་ནི། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དགེ་རྒན་དུ་མ་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་ཆེད་

གཏོང་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ཡང་འདས་པའི་མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་རྒྱ་རིགས་མང་པོ་བོད་

ལ་དགེ་རྒན་དུ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གིས་བོད་སྐད་མི་ཤེས་པས་བོད་རིགས་སོབ་མ་ལོ་

ཆུང་རྣམས་ལ་གཙོ་བོར་རྒྱ་སྐད་ཐོག་སོབ་ཁིད་བྱས་པ། སོབ་གྲྭ་རྣམས་ཀིས་བོད་ཡིག་གི་སོབ་

ཚན་སྣང་མེད་དུ་བསྐྱུར་བ། འགའ་ཞིག་གིས་བོད་ས་རང་དུ་བོད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གེ་གཉིས་ར་

བརླགས་སུ་འགྲོ་སྲིད་པའི་དངངས་འཚབ་བྱེད་བཞིན་པ་བཅས་གོ་ཐོས་བྱུང་བ། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་

དུ་བསད་པའི་མི་ལོ་འདི་དག་གི་རིང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རོགས་རམ་འོག་བོད་རིགས་མང་པོར་

བོད་ཡིག་ཆེད་ལས་དགེ་རྒན་གི་འོས་སྦོང་སྤད་ཡོད་པས། དེ་དག་གི་ཁོད་ནས་དགེ་རྒན་འགའ་

ཞིག་བོད་ཀི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སོབ་ཁིད་བྱེད་པར་གཏོང་འདོད་ཆེ་བ་བཅས་ཞུས། དེ་ལ་ཡང་ཏིན་

གིས་གུ་ཡངས་ཀི་གཟིགས་ཚུལ་བཟུང་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་སྟེ་དགེ་རྒན་ཅི་ཙམ་ཞིག་གཏོང་

ཐུབ་བམ་གསུངས། ལོ་རེར་སུམ་ཅུ་ནས་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཞིག་གཏོང་ཐུབ་ཅེས་ཞུས་པར། དེ་ཉུང་

དྲགས་པ་རེད། བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་དགོས་ས་ནི་བོད་གཅིག་པུ་མ་རེད། པེ་ཅིན་མི་རིགས་སོབ་

གྲྭ་ཆེན་མོ་དང་། ས་གནས་གཞན་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སོབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་སོགས་ལ་

ཡང་དགོས་མཁོ་ཆེ་བས་ལོ་རེར་དགེ་རྒན་ཆིག་སྟོང་རེ་གཏོང་ཐུབ་ན་ལེགས་ཞེས་གསུངས། 

དེ་ལ་ངས། འཕལ་དུ་དགེ་རྒན་ཆིག་སྟོང་གཏོང་དགོས་གསུངས་ན་མང་དྲགས་པ་རེད། རེས་

སུ་ག་ལེར་དགེ་རྒན་གི་གྲངས་ཀ་སར་ཆོག་ཅེས་ཞུས། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དེ་ནས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས། པེ་ཅིན་གི་ས་གནས་ཚང་མའི་རིག་ངོས་སུ་སྦར་ཡིག་

སྦར་ཡོད་པ་དེ་དག་མཐོང་སོང་ངམ་ཞེས་གསུངས། དེ་དུས་རིག་ངོས་ཀི་དམངས་གཙོའི་ལས་

འགུལ་(the Democracy Wall Movement)217ཞེས་པ་དེ་སྔར་བཞིན་འགུལ་ཤུགས་ཤིན་

ཏུ་ཆེ། སྤིར་གྲོང་ཁྱེར་གི་ས་གནས་གང་སར་ངོ་རྒོལ་སྦར་ཡིག་གིས་ཁྱབ་ཡོད་ཀང་། མང་ཤོས་

ནི་པེ་ཅིན་གི་ཁང་ཀན་གཞུང་ལམ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀི་ཞི་ཏན་ས་ཁུལ་གི་རིག་ངོས་ཤིག་ཏུ་སྦར་

217  རིག་ངོས་ཀི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་ལམ་ the Democracy Wall Movement ཞེས་

པ་དེ་ནི། སྤི་ལོ་ 1978 ནས་ལོ་ཤས་རིང་རིག་ངོས་སུ་སྦར་ཡིག་མང་དུ་སྦར་ཏེ་སེལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་དམངས་

གཙོའི་ལས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་བཤད།

བདག་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་། ཏིན་ཞའོ་ཕིན། རྒྱབ་ཏུ་ཕེབས་པ་ཝུའུ་ལན་ཧྥུ་བཅས་སོ།།



ལེའུ་ཉེར་བརྒྱད་པ།  ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་མཇལ་འཕད།

401

ཡོད། དེ་ལ་མི་དམངས་སྟོང་ཕག་འགའ་འཛོམས་ཏེ་བཀགས་ཤིང་བརོད་དོན་ལ་བགྲོ་གེང་བྱེད་

བཞིན་མང་ཆེ་བས་གུང་ཁན་ཏང་ནང་ཁུལ་གི་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་། དབང་འཛིན་པ་རྣམས་

ཀིས་མི་དམངས་ཐོག་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་དབང་ཆ་ལོག་སྤོད་ལ་སྐྱོན་བརོད་བྱས། སྦར་ཡིག་

འགའ་ཞིག་ཏུ་རིག་གནས་གསར་བརེ་ལ་སྐྱོན་བརོད་དྲག་པོ་བྱས་པའི་རོད་ཚིག་འཁོད། འགའ་

ཞིག་ཏུ་དམངས་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན། དེ་དག་ལས་ཕིས་

སུ་ནུབ་ཕོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གྲགས་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་པ་ནི་ལོ་ན་གཞོན་པའི་སྐུ་ཞབས་ཝེ་

ཅིན་ཧིན་གིས་བིས་པའི་སྦར་ཡིག་ཅིག་སྟེ་“དེང་རབས་ཅན་ལྔ་པ་”ཞེས་པ་དེ་རེད། དེ་ཡང་ཏིན་

ཞའོ་ཕིན་གིས་དབང་ཆ་ཕིར་བཟུང་བའི་སྐབས་སུ། མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་མགོ་ཁིད་འོག་རྒྱལ་ཁབ་

ཧིལ་པོ་དཀའ་སྡུག་ལ་སྦར་བའི་གྲལ་རིམ་འཐབ་རོད་ཀི་ལས་འགུལ་མཇུག་བསྒིལ་ནས་ཞིང་

ལས་དང་། བཟོ་ལས། ཚན་རལ། དམག་དོན་བཅས་དེང་རབས་ཅན་བཞི་མངོན་འགྱུར་ཡོང་

བར་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད། དེ་ལ་ཝེ་ཅིན་ཧིན་གིས་དེང་རབས་ཅན་ལྔ་པ་སྟེ་དམངས་

གཙོ་དེང་རབས་ཅན་ཡང་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཞེས་གསུངས། འོན་ཀང་། སྦར་ཡིག་མང་ཆེ་བ་

དམངས་གཙོའི་འབོད་ཚིག་མ་ཡིན་པར་དབང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་རང་སྣང་གང་ཤར་བྱེད་

མི་ཆོག་པའི་ཐད་རེད། མི་དམངས་ཀིས་འདོད་པ་ནི་སྲིད་གཞུང་གིས་ལེགས་ཉེས་ཅི་ཞིག་

བསྒྲུབས་ཀང་དེ་དག་གི་འགན་སྲིད་གཞུང་རང་གིས་འཁུར་དགོས་པ་དེ་རེད། ཏིན་གིས་ང་ལ། 

གལ་ཏེ་ང་ཚོས་པེ་ཅིན་དུ་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་ཆེད་གཏོང་བྱས་ཚེ། དེ་དག་གིས་ཀང་སྦར་ཡིག་

ཆེན་པོ་བིས་ཏེ་རིག་ངོས་སུ་སྦར་ཆོག་ཚུལ་གསུངས།

ངས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་བཏོན་པའི་གནད་དོན་མཐའ་མ་ནི། རྒྱ་གཞུང་དང་ལྷན་དུ་བཀོད་

སྒིག་མཉམ་ལས་བྱ་སད་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་དང་བཙན་བྱོལ་མི་དམངས་ཀི་ངོས་

ནས་པེ་ཅིན་ཏུ་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་ཞིག་འཛུགས་ཐབས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་བྱུང་ན་ང་ཚོ་

དུས་ནས་དུས་སུ་བོད་ཀི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་ལ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འབྱུང་སྲིད། 

གྲོས་འཆར་དེ་ལ་ཡང་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་ཁས་ལེན་གནང་། མདོར་ན། ངས་གྲོས་འཆར་གང་

བཏོན་པ་རྣམས་ལ་ཏིན་གིས་དང་བ་ཆེན་པོས་མོས་མཐུན་གནང་། 

ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གི་ངོས་ནས་ཀང་། ང་ཧོང་ཀོང་དུ་ཕིར་འབྱོར་མཚམས་ཐའི་ཝན་དུ་སོང་

ནས་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡི་བུ་ཅང་ཅིན་ཀོ་ལ། སྤི་ལོ་ 1975 ལོར་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཡབ་དམ་པ་ཅང་གི་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

402

དུར་སམ་རྒྱ་ནག་སྐམ་སར་བཏང་སྟེ་ཁོང་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་གི་ཧིན་ཧྭ་རུ་དུར་

སྦས་གནང་རོགས་ཞེས་བཤད་དགོས་གསུངས། དེར་བརེན། ང་ཕིར་ཧོང་ཀོང་དུ་འབྱོར་འཕལ་

ཅང་ཅིན་ཀོ་ཡི་ཕག་རོགས་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ཏེ་ཏིན་གིས་བསྐུར་བའི་གསུང་འཕིན་ཐད་བཀའ་

མོལ་ཞུས། དེ་ལ་ཅང་ཅིན་ཀོ་ཡིས་གསུང་ལན་འཕལ་མར་གནང་ཡང་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས་ཏེ་ང་

ཐའི་ཝན་དུ་འགྲོ་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་མ་སྤད། སྐབས་དེར་ཐའི་ཝན་གཞུང་དང་སྐམ་ས་ཆེན་

མོའི་བར་དུ་འབེལ་བ་བྱུང་མེད་ལ། ཐའི་ཝན་གི་ངོས་ནས་འབེལ་བ་འཛིན་འདོད་ཀང་མེད། དེ་

ནས་ངས་གསུང་འཕིན་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཅི་བྱུང་ཧོང་ཀོང་དུ་ཡོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་

ཁང་གི་ལས་བྱེད་བརྒྱུད་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་ཞུས། 

ང་པེ་ཅིན་ནས་ཐོན་ཏེ་ཡུན་རིང་མ་འགོར་གོང་། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀིས་པེ་ཅིན་དུ་

བདུན་ཕག་དུ་མའི་རིང་ངོ་རྒོལ་གི་ལས་འགུལ་སེལ། ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་

སེལ་དུ་འཇུག་མ་འདོད་པར་དྲག་གནོན་བྱས། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་རང་ཉིད་ཀུན་

གིས་སྐྱོན་བརོད་ཞུ་སའི་དམིགས་འབེན་དུ་གྱུར། ལས་འགུལ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་རེ་ཞིག་དེ་

མུར་བཞག་སྟེ། དེ་ནས་བཀག་འགོག་དང་དྲག་གནོན་བྱ་རྒྱུའི་བཙན་བཀའ་གཏོང་བ་ནི་ཏིན་གི་

གཞུང་སྲིད་སྐྱོང་སྟངས་རེད། ལས་འགུལ་དེའི་སྐབས་སུ་ཝེ་ཅིན་ཧིན་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་མི་

ལོ་བཅོ་ལྔའི་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཆད་བཅད། ལས་འགུལ་དུ་ཞུགས་མཁན་གཞན་མང་པོ་

ཞིག་ཀང་བཙོན་དུ་བཅུག་ན་ཡང་། དེ་དག་ཕལ་མོ་ཆེར་ཝེ་ཅིན་ཧིན་ལ་བཅད་པ་ལྟར་ཁིམས་

ཆད་ལི་མོ་མ་བཅད། 



ལེའུ་ཉེར་དགུ་པ།  བོད་དུ་ཕིར་བསྐྱོད།
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ལེའུ་ཉེར་དགུ་པ།

བོད་དུ་ཕིར་བསྐྱོད།

ཁོ་བོས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་དེས་ང་ཚོ་དང་རྒྱ་ནག་གི་བར་དང་

ང་ཚོ་དང་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་བར་བཅས་ལ་སྔར་མ་བྱུང་བའི་འབེལ་ལམ་གི་ལེའུ་ཆེན་པོ་

ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད། ཏིན་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པའི་ཁོད་ནས་རོད་ཚིག་ཆེས་གལ་འགངས་

ཅན་ཞིག་བྱུང་བ་ནི། རང་བཙན་མ་ཡིན་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་གྲོས་མོལ་བྱེད་

ཆོག་ཅེས་པ་དེ་རེད། ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ནི་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་དང་བོ་ར་བརན་

པོ་རེད། དེ་ནས་ང་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་ལོག་སྟེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཐོག་མའི་འབེལ་ལམ་འདི་བེད་

སྤོད་གནང་སྟེ། གནས་སྟངས་ལ་བསྟུན་ནས་རིམ་གིས་མདུན་བསྐྱོད་གནང་དགོས་པའི་གསོལ་

འདེབས་ཞུས། ངའི་བསམ་ཚུལ་ནི་དུས་གཅིག་ལ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་ཐབས་ཀི་འབད་བརོན་མི་

གནང་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  

ང་ཚོར་མཚོན་ན། ཆེས་གལ་གནད་ཆེ་བའི་གོམ་སྟབས་ཐོག་མ་ནི་བཙན་བྱོལ་བ་

འགའ་ཞིག་ཕིར་ཕ་ཡུལ་དུ་གཉེན་འཕད་ལ་འགྲོ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་བྱུང་ན། དམིགས་ཡུལ་

གཉིས་འགྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ལ་དམིགས་ཡུལ་དང་པོ་ནི་འདས་པའི་མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་བོད་ནང་དུ་

རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག་ཅི་བྱུང་དང་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཅི་འཕད་ཀི་གནས་

ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། གཞན་དེ་ནི་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོས་རང་གི་ཤུལ་ལུས་ཁྱིམ་མི་རྣམས་

གང་དུ་ཡོད་མེད་རད་གཅོད་ཀིས་མཇལ་འཕད་ཐུབ་པར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱུང་ན། ང་ཚོ་

བོད་རིགས་རྣམས་ཀིས་ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་དུ་རང་ཉིད་ཀི་ར་བ་སར་ཡང་མཐུད་ཐུབ་པའི་ལས་གཞི་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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རོམ་ཐུབ།

དེ་ལྟར་སྤི་ལོ་ 1979 ཟླ་བ་ 8 པ་ནས་ 1980 ཟླ་བ་ 6 པའི་བར་དུ་སྤི་ནོར་༸གོང་

ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོད་དུ་གཟིགས་སྐོར་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་གསུམ་གཏོང་གནང་

མཛད། དེ་ཡང་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱུན་བཞུགས་བཀའ་བོན་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་

གཟིགས་སྐོར་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་དང་པོ་དེ་[སྤི་ལོ་ 1979 ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 24 ཉིན་བཞུགས་

སར་རྡ་ས་ནས་ཕེབས་ཐོན་གིས་ཕི་ཉིན་ལི་ལིར་འབྱོར། དེ་གར་བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་ཚགས་སུ་

ཚུད་པར་གནང་སྟེ། ཟླ་བ་ 8 ཚེས་ 2 ཉིན་ལི་ལི་ནས་ཕེབས་ཐོན་གིས་ཉི་ཧོང་དུ་ཕེབས་ཏེ་

ཞག་གཅིག་བཞུགས། ཚེས་ 3 ཉིན་ཧོང་ཀོང་དུ་འབྱོར། དེ་དུས་ཁོང་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་གཞུང་

གིས་སྤད་པའི་ཕི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་བསྣམས་ཡོད་པས་གནམ་ཐང་གི་ལས་བྱེད་ཚོར་ས་སི་

དེར་མྱོང་རྒྱུས་མེད་སྟབས་ཀ་ཀོར་ཅུང་ཟད་བྱུང་། ཚེས་ 5 ཉིན་ཧོང་ཀོང་ནས་ཕེབས་ཐོན་གིས་

ཀོང་ཀྲོའུ་བརྒྱུད་པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས། ཕི་ཉིན་ཚེས་ 6 ཉིན་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་དང་མི་

རིགས་ལས་ཁུངས་ཐུན་མོང་གིས་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་གཞུང་འབེལ་གསོལ་

སྟོན་དང་བཅས་གཟིགས་སྐོར་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་མཇལ་འཕད་དང་པོ་ཞུས།]218 དེ་ལྟར་སྐུ་

ཚབ་ཚོགས་ཆུང་སྤི་ལོ་ 1979 ཟླ་བ་ 8 ནང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འབྱོར་ཏེ་ཟླ་བ་ལྔའི་རིང་རྒྱ་ནག་གི་ཤར་

རྒྱུད་དང་བོད་ཁུལ་གཉིས་ཀར་གཟིགས་སྐོར་གནང་། དེའི་ཁོངས་སུ་ངའི་གཅུང་པོ་བོ་བཟང་

བསམ་གཏན་ཡང་ཡོད། དེ་ལ་ངས་ཐོག་མར་ཧོང་ཀོང་དུ་ཡོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་དང་ལྷན་

དུ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པའི་འགྲུལ་བཞུད་གོ་སྒིག་ཞུས་ཏེ། ཁོང་རྣམས་ཧོང་ཀོང་ནས་ཕེབས་ཐོན་མ་

གནང་གོང་། དང་པོ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་ཀི་བདེ་སྡུག་ལ་ཐུགས་

འཁུར་ཟབ་མོ་གནང་བཞིན་པ་དང་། གཉིས་པ་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་མགོན་པོ་མཆོག་

ནས་ཐུགས་སྨོན་འཚམ་འདྲི་གནང་བ་བཅས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་སྩལ་བའི་གསུང་འཕིན་ཁག་

གཉིས་པོ་བོད་རིགས་ལ་གསལ་པོར་གསུང་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་བོད་མི་ཚོས་བཤད་པའི་སྐད་

ཆར་གསན་ནས་བསམ་ཚུལ་ཅི་ཡིན་རྒྱུས་ལོན་གནང་རྒྱུ་ལས་སྲིད་དོན་གི་བཀའ་མོལ་གང་

218  སྐབས་འདིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་ཚགས་མཁྱེན་འདོད་ན། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་

ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀི་<<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་གསུམ་པ་སོགས་

སུ་གཟིགས་ན་གསལ་བར་ཡོད་དོ།།



ལེའུ་ཉེར་དགུ་པ།  བོད་དུ་ཕིར་བསྐྱོད།
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ཡང་གནང་མི་རུང་བའི་ལམ་སྟོན་ནན་ཏན་དུ་ཞུས། དེ་ལྟར་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་པེ་ཅིན་དུ་འབྱོར་

ནས་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་ལས་བྱེད་དུ་མ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ནུབ་ཁུལ་ལན་

ཀྲོའུ་བར་དུ་གནམ་གྲུའི་ནང་ཕེབས་ཤིང་། དེ་ནས་གཙོ་ཆེར་རླངས་འཁོར་ཆུང་བའི་ནང་ཕེབས་

ཏེ་ཨ་མདོ་དང་། ཁམས། ལྷ་ས་བཅས་སུ་གཟིགས་སྐོར་གནང་། 

སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལོ་མང་ཕི་ལོགས་སུ་བཞུགས་ཏེ་ཕིར་ཕ་ཡུལ་

དུ་ཕེབས་པ་ལ་དགའ་སྤོ་ཚད་མེད་བྱུང་ན་ཡང་། ཚོགས་མི་སུས་ཀང་བོད་ནང་གི་དཔལ་འབྱོར་

གི་གནས་བབ་དང་། ཉེ་འབེལ་ཚོར་ཐུག་ཐུབ་མིན། སུ་ཞིག་གསོན་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་སོགས་

ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པས། ཅི་ཞིག་སྤན་ལམ་དུ་འཆར་འོང་སམ་པའི་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པོ་སྐྱེས། 

གཟིགས་སྐོར་གནང་ཡུལ་གི་ཐད་ལ། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པའི་རེ་འདོད་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ་ཧོང་ཀོང་

དང་པེ་ཅིན་གཉིས་སུ་སྔོན་ཚུན་ནས་བཀོད་སྒིག་བྱས་ཤིང་། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་བཏོན་པའི་

ས་གནས་གཙོ་བོ་རྣམས་གཟིགས་སྐོར་གི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པར་བྱས་ཡོད། པེ་ཅིན་གི་རྒྱ་དཔོན་

ཚོར་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཅུང་ཙམ་ལས་མེད་པའི་ཁར། འདས་

པའི་མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་གཏོར་བཤིག་ཅི་ཙམ་ཞིག་བཏང་ཡོད་པའང་མི་ཤེས། དེ་ལྟར་སྐུ་ཚབ་

ཚོགས་པས་བོད་ཀི་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་ཟླ་ངོ་རེར་བཞུགས་ཏེ་གཟིགས་སྐོར་གནང་།

སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་གང་དུ་ཕེབས་ཀང་ཚོགས་མི་ཚོས་མི་དམངས་ལ་ཁོང་རྣམས་བོད་

ནང་གི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་བྱ་ཆེད་དང་། ༸གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུ་ཁམས་

གསལ་ཐང་ཐོག་གཞིས་ལུས་མི་དམངས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་ཐུགས་སྨོན་གནང་བཞིན་པའི་

གསུང་འཕིན་སྐྱེལ་བར་ཆེད་གཏོང་གནང་སོང་ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚང་

མས་གཅིག་གྱུར་གིས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་སྐུ་ཁམས་གསལ་ཐང་ཡིན་མིན་

དང་མཛད་པ་ཅི་ཞིག་སྐྱོང་གིན་ཡོད་མེད་མཁྱེན་འདོད་པ་སྨོས་མེད་སྟེང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་

ཤེས་འདོད་ཀི་གནད་དོན་ཡང་མང་དུ་ཡོད་པ་ཡང་གདོན་མི་ཟ། 

སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་འགྲུལ་བཞུད་གནང་བའི་སྐབས་ཕལ་མོ་ཆེར་རླངས་འཁོར་ནང་

ཕེབས་པར་བརེན། ཕེབས་ལམ་ཕལ་ཆེ་བ་གཞུང་ལམ་དུ་བཅོས་མེད་པ་དང་། ཁོད་མི་སོམས་

ཤིང་འབར་འབུར་མང་བ་སོགས་ཤིན་ཏུ་ཐབས་ཞན་དུ་གནས་ཡོད་པ་མཁྱེན་རོགས་བྱུང་། འོན་

ཀང་། སྔོན་གི་བགྲོད་ལམ་དང་བསྡུར་ན་ཡར་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ་མངོན་ཡོད། དེ་དུས་བོད་ཁམས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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སུ་རླངས་འཁོར་མང་པོ་མེད་ཀང་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། སྤི་ལོ་ 1959 ལོའི་གོང་དུ་ལྷ་

སའི་གྲོང་ཁྱེར་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་གོག་མེད་ཀང་། དུས་དེར་གྲོང་ཁྱེར་གཞན་དང་གྲོང་སེ་ཆེ་

བ་རྣམས་སུ་གོག་འཐེན་ཡོད། གྲོང་ཁྱེར་གི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ནི་གྲོང་གསེབ་ས་ཁུལ་

རྣམས་དང་བསྡུར་ན་ཅུང་ལེགས་ཀང་སྔར་བཞིན་ཡི་མུག་པའི་ཚོད་དུ་གནས། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་

པས་གཟིགས་སྐོར་གནང་བའི་གྲོང་གསེབ་ཀི་ས་ཁུལ་ཕལ་མོ་ཆེ་སྤི་ལོ་ 1959 ལོའི་གོང་གི་

གནས་སྟངས་ལས་སྡུག་ཏུ་སོང་སྟེ་དབུལ་ཕོངས་ཀི་གནས་བབ་ནི་བཟོད་དཀའ་བར་གྱུར། 

ཁམས་དང་དབུས་གཙང་གཉིས་ལ་བསྡུར་ན་ཨ་མདོའི་གནས་སྟངས་ཅུང་ཟད་ལེགས། ཨ་

མདོའི་ཁུལ་དུ་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་མང་དུ་ཡོད་ཀང་ཁམས་དང་དབུས་གཙང་གཉིས་ཀི་ལས་

བྱེད་ཕལ་མོ་ཆེ་རྒྱ་རིགས་རེད། 

ཆེས་ཡ་ང་ཞིང་ཡིད་སྐྱོ་བའི་གནས་སྟངས་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ནི་དགོན་སེ་ཁག་ཏུ་གང་

བྱུང་བ་དེ་རེད། བོད་ཀི་དགོན་སེ་གཙོ་བོ་རྣམས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པའི་གཟིགས་སྐོར་གི་ས་

ཁོངས་སུ་བཞག་ཡོད་ཅིང་དེ་དག་གི་ཁོད་དུ་གཏོར་བཤིག་མ་ཐེབས་པར་སྔར་བཞིན་ལྷག་

ཡོད་པ་གཅིག་ཀང་མེད། ལྷ་སའི་ཕི་རོལ་ཏུ་མེ་ལེ་སུམ་ཅུ་ཡས་མས་ཀི་མཚམས་སུ་བཀྲག་

མདངས་ལམ་མེར་འཚེར་བའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དགའ་ལན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་ལ་མཚོན་

ན་ཡོངས་སུ་ར་གཏོར་དུ་བཏང་ཡོད། ཡུལ་མི་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ཉམས་གསོ་ཅུང་ཟད་རེ་

རིམ་གིས་བྱེད་སྐབས། མི་ལོ་བཅུ་ཕག་དུ་མའི་རིང་བཙོན་དུ་མནར་གཅོད་ཕོག་པའི་དགེ་འདུན་

པ་རྣམས་ག་ལེར་ཕིར་ཕེབས་ནས་རས་གུར་ནང་ཚོགས་ཚོགས། འགའ་ཞིག་གིས་བོད་ལ་རང་

དབང་འཐོབ་པའི་སྨོན་ལམ་ཡང་བརྒྱབས། དེ་བཞིན་དུ་སེ་ར་དགོན་པར་ཡང་གཏོར་བཤིག་

ཚབས་ཆེན་བཏང་ཡོད། འབས་སྤུངས་དགོན་པར་སེ་ར་དང་མཚུངས་པར་གཏོར་བཅོམ་བྱས་

ཡོད་ཀང་དེ་ལས་དྲག་ཙམ་ཡིན། སེ་འབས་གཉིས་སུ་དགེ་འདུན་པ་འགའ་ཤས་སྐྱ་ཆས་གོན་

ནས་མངོན་ཆུང་གིས་བཞུགས་ཡོད་སྲིད་ཀང་མངོན་གསལ་གིས་མཇལ་དུ་ཡོད་པ་ནི་ཉུང་ཤས་

ཙམ་ལས་མེད། ཨ་མདོའི་ཁུལ་གི་སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་མཚོན་ན། གོང་བཞིན་གཏོར་བཤིག་

ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད་ཀང་། ངེད་ཚང་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་འབེལ་བ་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་ནི་

ད་དུང་ཡང་ལྷག་ཡོད། གང་ལྟར། བོད་ས་ཀུན་ཏུ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་བཙན་གིས་སྐྱ་སར་ཕབ་

ཅིང་། མང་པོ་ཞིག་བཙོན་དུ་བརངས། སྐོར་ཞིག་ནི་མནར་གཅོད་ཀིས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར། 



ལེའུ་ཉེར་དགུ་པ།  བོད་དུ་ཕིར་བསྐྱོད།
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སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཆོག་པའི་རེ་

སྐུལ་ཞུས་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་མ་བྱས།  

བོད་མི་རྣམས་ཀིས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པར་བསྟན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ནི་ཆུ་བོ་རྦབ་ཏུ་

བཞུར་བ་ལྟ་བུའི་དགའ་སྐྱོ་འདྲེས་མའི་སེམས་ཚོར་དྲག་པོ་དེ་ལས་གཞན་མ་རེད། དགའ་བ་

ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་མཇལ་འཕད་དུ་ཕེབས་པ་ལ་གནོན་མ་ཐུབ་པར་བྱུང་

བའི་ཚོར་བ་དྲག་པོ་རེད་ལ། གཞན་དེ་ནི་འདས་པའི་མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་མྱངས་པའི་ཆག་སོ་

ཕིར་དྲན་བྱེད་སྐབས་དབང་མེད་དུ་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་ཤུགས་རེད། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་

པ་གང་དུ་ཕེབས་ཀང་མི་ཚོགས་ཆེན་པོའི་དཀིལ་དུ་ལྷུང་། མི་དམངས་ཀིས་འཚང་ཁ་བརྒྱབས། 

ངུ་སྐད་འདར་འདར་དུ་བཏོན། ལག་ཟུང་མདུན་དུ་བརྐྱངས་ཏེ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་རེག །མང་པོ་

ཞིག་གིས་ནི་གཅུང་པོ་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་ལ་ལག་པས་རེག་ཅིང་མདུན་དུ་འཐེན་ཏེ་ན་བཟའ་

ཡང་གཤགས་རལ་དུ་གྱུར། རྒྱ་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་པ་རྣམས་རག་ཏུ་ཉེ་འཁིས་སུ་ཡོད་པར་བརེན། 

མི་དམངས་སྐོར་ཞིག་གིས་ལོག་ནས་གསང་སྤོད་དམ། ཡང་ན་མཚན་མོར་རྒྱ་མི་ལྟ་རོག་པ་

རྣམས་གཉིད་དུ་ཡུར་མཚམས་མགྲོན་ཁང་དུ་ཡོང་སྟེ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཐབས་བྱས། སྐུ་

ཚབ་ཚོགས་མི་དུ་མས་མགྲོན་ཁང་དུ་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོའི་སྐྱོ་སྡུག་ལ་གསན་ཏེ་མཚན་

གང་པོར་མ་གཟིམས་པར་བཞུགས་པ་ཡང་བྱུང་།

སྐབས་དེ་དག་ཏུ་མི་དམངས་ཀིས་འཚམ་འདྲིའི་ཕག་འཇུ་བྱེད་ཞོར་འཕིན་ཡིག་མང་

པོ་གསང་སྟབས་ཀིས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པའི་ཕག་ཏུ་ཕུལ། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་མི་དམངས་

ཀིས་ཕུལ་བའི་ཤོག་འཛར་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་རུམ་ལ་བཅུག་སྟེ་སྦས། འགའ་ཞིག་རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་དང་། གཞན་དག་ནི་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། མང་པོ་ཞིག་ནི་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་

རང་རང་གི་ཁྱིམ་མི་རྣམས་ལ་ཕུལ་བའི་འཕིན་ཡིག་རེད། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པར་ཕུལ་བ་ཡང་

ཡོད། གཞན་ཡང་ཚེ་འདས་དང་མནར་གཅོད་མྱངས་པ། བཙོན་དུ་ཚུད་པ་བཅས་ཀི་མིང་ཐོ་གོ་

རིམ་མེད་པར་བིས་པའི་ཤོག་ཧྲུལ་ཡང་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་འོག་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་

དཀའ་སྡུག་ཅི་ཞིག་མྱངས་ཚུལ་བིས་པའི་ཡི་གེ་དང་སན་ཞུ་ནི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མི་རེ་རེའི་ཕག་

ཏུ་འབྱོར། དེ་ལྟར་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་གཞིས་ལུས་མི་དམངས་ཀིས་ཕུལ་བའི་འཕིན་ཡིག་དེ་

དག་བསྣམས་ནས་ཧོང་ཀོང་དུ་ཕིར་ཕེབས། ཡི་གེ་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་སམ་ན། དེ་ལ་མ་མཐར་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཡང་བདུན་སྟོང་ཙམ་ཡོད། དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ནི་ད་ལྟ་ཡང་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཡིག་ཚགས་

སུ་ཉར་ཡོད།219 ཡི་གེ་དག་ཏུ་འཁོད་པ་ནི་འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའ་བ་ཤ་སྟག་སྟེ་ངས་ཀོག་

སྐབས་མིག་ཆུ་དབང་མེད་དུ་ཤོར། 

གཟིགས་སྐོར་གནང་བའི་སྐབས་དེར། མི་དམངས་འཛོམས་སར་རྒྱ་མིའི་མདུན་དུ་

སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་[རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་]སྐྱོན་བརོད་དང་འཁང་ར། སེམས་ཀི་མྱ་ངན་

དང་དྲག་གནོན་གི་དཀའ་སྡུག་ལ་མ་བཟོད་པར་ངུ་རྒྱངས། རྒྱ་མིར་དོགས་ཟོན་གནང་དགོས་

པའི་ཉེན་བརྡ་གཏོང་བ་བཅས་གནང་མཁན་སྐོར་ཞིག་ཀང་བྱུང་། སྐབས་རེར་མི་ཚོགས་

ཀིས་འཇིགས་ཞུམ་མེད་པར་ཁུ་ཚུར་གནམ་ལ་འཕར་ནས་བོད་རང་བཙན་ཀི་འབོད་སྒ་ཡང་

བསྒགས། དེ་དག་གི་ཁོད་ནས་སྐད་འབོད་ཤུགས་ཆེར་གནང་མཁན་འགའ་ཞིག་སྐུ་ཚབ་

ཚོགས་པ་ཕེབས་ཐོན་ཟིན་རེས་བཙོན་དུ་ཚུད། 

སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་གང་གཟིགས་པ་དེ་ལ་རྒྱ་མིའི་ཕོགས་ནས་འགྲེལ་བཤད་གཞན་

ཞིག་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགྲེལ་བཤད་ནི། དཀའ་ངལ་མྱོང་མཁན་བོད་རིགས་གཅིག་པུ་

མིན་པར་རྒྱ་རིགས་ཀིས་ཀང་དཀའ་སྡུག་མྱངས་ཡོད། དེའི་ནང་དུ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པར་སྣེ་

ལེན་བྱེད་མཁན་གི་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་འཐུས་མི་མང་པོ་ཞིག་ཀང་ཚུད་ཡོད། དེ་

བཞིན་དུ་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་དཔོན་རིགས་ཝུའུ་ལན་ཧྥུ་དང་ཡཱང་ཅིན་རེན་(Yang 

Jingren)གཉིས་ཀང་བཙོན་དུ་ཚུད་མྱོང་། དེ་ཐམས་ཅད་ནི། སྔར་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་འབེལ་བ་

ཟབ་པའི་མའོ་རང་གི་ཆུང་མ་ཅང་ཆིན་སོགས་མི་བཞི་ཤོག་ཁག་གིས་བྱས་ཉེས་ཏེ་རིག་གནས་

གསར་བརེ་ཆེན་པོའི་ཟིང་ཆ་དང་གཏོར་བཤིག་གི་རྒྱབ་ཏུ་མི་བཞི་ཚོགས་ཁག་ཡོད། སྤི་ལོ་ 

1976 ཟླ་བ་ 9 ནང་མའོ་ཙེ་ཏུང་ཚེ་ལས་འདས་ནས་གཟའ་འཁོར་དུ་མའི་རེས་སུ་དེ་དག་བཙོན་

འཇུག་བྱས། མི་བཞི་ཚོགས་ཁག་བཙོན་འཇུག་བྱེད་པའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་ལིས་

219  རོམ་པ་པོ་ Anne F. Thurston ནས་ཐེངས་དུ་མར་གཞན་བརྒྱུད་ནས་ཡི་གེ་དང་སན་ཞུ་འགའ་

ཞིག་གི་འདྲ་བཤུས་ཐོབ་ཐབས་བྱས་ཀང་། སྐབས་རེར་བོར་བརླགས་སུ་གྱུར་སོང་ཞེས་དང་། མཚམས་རེར་དེ་

དག་བཀའ་ཤག་གི་ཡིག་ཚགས་སུ་ཡོད་ཀང་ཕི་རྒྱལ་གི་ཉམས་ཞིབ་པར་སྤོད་མི་ཆོག་ཅེས་དང་། ཡང་མང་པོ་

ཞིག་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན་པས་སྐུ་སེར་ཡིག་ཚང་གི་ཡིག་ཚགས་སུ་ཡོད་ཅེས་སྣ་ཚོགས་གསུངས་

ཏེ་མ་སྤད་པའི་ཚུལ་སོགས་མཆན་བུར་གསལ།
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ཞན་ཉན་(Li Xiannian)ཡིན། ཁོང་ནི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་དང་པོ་པེ་ཅིན་དུ་སྣེ་ལེན་ཞུ་མཁན་

དེ་རེད། དེའི་རེས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་ལིས་ཞན་ཉན་གིས་[1983 ནས་ 1988 བར་]རྒྱ་ནག་

གི་ཀྲུའུ་ཞི་གནང་། མི་བཞི་ཤོག་ཁག་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་དང་

ཟིང་ཆ་རྣམས་ལྷིང་འཇགས་སུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་དེང་རབས་ཅན་བཞི་ལག་

བསྟར་གནང་སྟེ་མི་དམངས་ལ་ཕན་པ་དང་། མི་དམངས་ས་ཡ་མང་པོ་དབུལ་ཕོངས་ནས་ཐར་

བའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ་ནི་ཚང་མས་མ་འོངས་པའི་མདུན་ལམ་ཐད་རེ་བ་ཆེན་པོ་

བཅངས་ཡོད་ཅེས་པ་འདི་དག་རེད།

ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གི་མགོ་གཙོ་ལིས་ཅུས་ཧེན་གིས། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པར་མཐོང་

ཐོས་མྱོང་གསུམ་ཅི་བྱུང་བཤད་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་གནང་བར་ངས་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཀི་

རིང་། བོད་མི་རྣམས་ཀིས་འདས་པའི་མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་མྱངས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་གསལ་

བཤད་བྱས་ཏེ་ངའི་སྐད་ཆ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞུ་རོགས་ཞེས་བཤད། ངས་བཤད་པའི་

སྐད་ཆ་ནི། འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་འཇར་མན་པས་ཇི་ལྟར་མནར་གཅོད་

བཏང་བའི་སྐོར་ཀོག་མྱོང་། འོན་ཀང་། ངས་བསམས་ན། འདས་པའི་མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་རྒྱ་ནག་

དམར་ཤོག་ཏང་གིས་བྱས་པ་ནི་ཧེ་ཊི་ལིར་(Hitler)གིས་བྱས་པ་ལས་ཀང་སྐྱོ། [ཧེ་ཊི་ལིར་

གིས་འཇེའུ་མི་རིགས་ལ་བྱས་པ་ལྟར་]རྒྱ་མིས་ཁང་པའི་ནང་སོལ་རླངས་བཏང་སྟེ་མི་དམངས་

སེབ་གསོད་མ་བྱས་ཀང་། འཆར་གཞི་ལན་པའི་སོ་ནས་སྲོག་ཆད་བཅད་པ་དང་། བཟའ་བཏུང་

བཀག་པ། མནར་གཅོད་བཏང་བ། ངལ་རོལ་ཚོད་མེད་བྱེད་དུ་བཅུག་པ། རང་སྲོག་གཅོད་

དགོས་པའི་གནས་སུ་སྦར་བ་སོགས་བྱས་ཏེ་བོད་རིགས་གང་མང་གསོད་ཐབས་བྱས་ཡོད། 

དེ་ནི་ཆེད་དུ་བྱས་པ་ཞིག་རེད། བོད་མི་ཅི་ཙམ་གི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་གྲངས་འབོར་ཇི་བཞིན་

མི་ཤེས་ལ་ཚོད་དཔག་ཀང་བྱེད་མི་འདོད། སྟབས་ཉེས་པ་ཞིག་ལ། སྐབས་རེར་དེའི་གྲངས་

འབོར་ལ་སྒོ་འདོགས་བྱེད་པ་ཡང་བྱུང་། གང་ལྟར་ཡང་། བོད་རིགས་སྤིའི་མི་འབོར་གི་ཐད་

ནས་བལྟས་ན་མི་ལོ་དེ་དག་གི་རིང་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་ནི་ཤིན་ཏུ་མཐོ། 

གཉེན་ཚན་སོགས་དམར་གསོད་བཏང་བའམ་མུ་གེས་ཤི་བ། དཀའ་སྡུག་ལ་མ་བཟོད་པར་

རང་ཤི་བརྒྱབས་པ། གཞན་ཡང་། ཁིམས་ལ་སྦར་ཞིང་ཉེས་པ་བཙན་འགེལ་བྱས་ཏེ་བཙོན་

འཇུག་བྱས་པ་དང་། སྐབས་རེར་སྲོག་ཆད་བཅད་པ་སོགས་མདོར་ན། རང་གི་ཁྱིམ་མི་ཉེ་ལྟོས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཅི་རིགས་ཀིས་དཀའ་སྡུག་མནར་གཅོད་མ་མྱངས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ངམ་བོད་མི་ཞིག་མེད་ཅེས་

བཤད་པ་འདི་དག་ཡིན།

ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་རང་གིས་ཁྱབ་བསྒགས་གང་

བྱས་ལ་རང་ཉིད་ཡིད་ཆེས་ཏེ། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་གོ་སིང་བང་གསུམ་རྒྱ་ཕོགས་སུ་ཁུག་

ཡོད་སམ་དུ་བསམས་ཀང་། གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་དེ་ལས་ལོག་སྟེ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་

པར་ལུས་སེམས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་ལ་རྒྱ་དཔོན་རྣམས་ཧ་ལས་ཤིང་ཧོན་ཐོར། རྒྱ་མིས་

ཐོག་མར་བོད་མི་བན་གཡོག་རྣམས་ཀིས་བོད་པ་ལོག་སྤོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ངེས་

སམ་སྟེ་སེམས་འཚབ་བྱས་ཀང་། དེ་ལས་ལོག་སྟེ། གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེར་དད་ཞེན་དྲག་པོས་ཁོང་ཕིར་ཕེབས་པར་སྐོམ་པ་ཆུ་འདོད་ལྟར་ངང་སྒུག་བྱེད་

བཞིན་པ་སོགས་དུང་ཞེན་གི་རྣམ་འགྱུར་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བསྟན། སྐབས་དེར་བྱུང་བའི་

གནས་སྟངས་དེས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་དང་ཁོང་གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་སྲིད་གཞུང་གཉིས་ལ། བོད་མི་

ཚོས་དམར་ཤོག་ལ་དགའ་གུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་ཁ་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། བོད་མིའི་སེམས་

ཁོང་གི་དུང་ཞེན་ངོ་མ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་བཅངས་ཡོད་པའི་དོན་དངོས་དེ་མི་འདོད་བཞིན་

དུ་ངོས་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད། དེར་མ་ཟད། བོད་པར་ཡག་པོ་མ་བྱས་ན་གནས་སྟངས་ཉེན་

ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་ངེས་པའི་མྱོང་ཚོར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་བྱུང་ཡོད་པར་ཡང་ཐེ་

ཚོམ་མེད། 

དེ་ནས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་རྣམས་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་རིམ་བཞིན་བོད་རྒྱའི་བར་

གི་མི་མཐུན་པའི་འགལ་ཤུགས་ཆེ་ནས་ཆེ་རུ་གྱུར། དེ་ཡང་སྐོར་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐུ་ཚབ་

ཚོགས་པའི་སྣེ་འཁིད་ནི་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོཀ་དོན་གཅོད་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་

མཆོག་ཡིན། སྐུ་ཚབ་དང་པོའི་ཁོངས་མི་རྣམས་དང་བསྡུར་ན་སྐུ་ཚབ་གཉིས་པའི་ཁོངས་མི་

རྣམས་སྐུ་ན་གཞོན་ཞིང་འཛེམ་ཟོན་མེད་པར་དགོངས་ཚུལ་གསུང་ཐུབ་མཁན་ཞེ་གཅིག་ཡིན་

པས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་རྒྱ་མི་དང་རོད་པ་ཤོར། དེ་ཡང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་གཉིས་པ་དེ་སྤི་

ལོ་ 1980 ཟླ་བ་ 7 པའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་ལྷ་སར་འབྱོར་ཏེ་མགྲོན་ཁང་དུ་བཞུགས། མགྲོན་

ཁང་དེར་ཕི་རྒྱལ་གི་གསར་འགོད་པ་ཁག་ཅིག་ཀང་བསད་ཡོད། གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོས་སྐུ་

ཚབ་ཚོགས་པའི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་“རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོར་བརན་པར་ཤོག་”ཅེས་སྐད་



ལེའུ་ཉེར་དགུ་པ།  བོད་དུ་ཕིར་བསྐྱོད།

411

འབོད་གནང་བ་དང་ཕི་རྒྱལ་གི་གསར་འགོད་པ་དེ་དག་ཕིར་མགྲོན་ཁང་དུ་འབྱོར་བ་གཉིས་

སྟེས་དབང་གིས་སྟབས་གཅིག་ཏུ་འཁེལ། རྒྱ་མིས་གོ་བུར་དུ་རྩུབ་ཤུགས་སྤད་ནས་སྐུ་ཚབ་

ཚོགས་པའི་གཟིགས་སྐོར་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ་ཧོང་ཀོང་དུ་ཕིར་བསོགས། 

སྐབས་དེར། སྐོར་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཡང་བོད་དུ་འབྱོར་ཡོད། 

དེའི་སྣེ་འཁིད་ནི་ངའི་གཅུང་མོ་རེ་བཙུན་པདྨ་དང་། དེའི་ཁོངས་སུ་དགེ་རྒན་དང་སོབ་གསོའི་

ལས་རིགས་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དུ་མ་ཡོད། རྒྱ་མིས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་དེར་བོད་རིགས་མི་

དམངས་ལ་འབེལ་བ་གནང་དུ་མ་བཅུག་པའི་ཁར། བོད་ཀི་དགེ་སོབ་ཚོར་ཡང་དོན་ཕན་ལན་

པའི་མཇལ་འཕད་ཅིག་གནང་དུ་མ་བཅུག་པས་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི་མི་མཐུན་པའི་འགལ་བ་དེ་ཇེ་

ཆེ་ནས་ཇེ་ཆེར་གྱུར། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུར་ལྟོས་མེད་ཀིས་མུ་མཐུད་

ནས་གཟིགས་སྐོར་གནང་། དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1980 ཟླ་བ་ 8 ནང་ཕེབས་གཏན་འཁེལ་བའི་སྐོར་

ཐེངས་བཞི་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་དེ་སྤི་ལོ་ 1982 ཟླ་བ་ 4 པ་བར་དུ་ཕིར་འགངས་བྱས། དེ་

ལྟར་ཚོགས་མི་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་དེ་པེ་ཅིན་དུ་འབྱོར་ཀང་བོད་ཕོགས་སུ་

གཏན་ནས་ཕེབས་མ་ཐུབ། 

སྤི་ལོ་ 1981 ལོར་ང་པེ་ཅིན་དུ་ཕིར་སོང་སྟེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཏང་གི་སྤི་ཁྱབ་དྲུང་

ཆེ་ཧུའུ་ཡའོ་པང་(Hu yaobang)ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས། ཧུའུ་ཡའོ་པང་ནི་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་ཏིན་

ཞའོ་ཕིན་གཉིས་ལ་བསྡུར་ན་མི་རབས་གཞོན་པའི་གྲས་སུ་གཏོགས་ལ། མི་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་དང་

འདུམ་བདེ་པོ་ཞིག་རེད། ཁོང་སྤི་ལོ་ 1980 ཟླ་བ་ 5 ནང་ཝན་ལིས་(Wan Li)དང་ལྷན་དུ་

ཀྲུང་དབྱང་ལས་དོན་རུ་ཁག་གི་ངོ་བོའི་ཐོག་བོད་དུ་བསྐྱོད། བོད་དུ་གང་གཟིགས་པའི་གནས་

སྟངས་དེས་ཧུའུ་ཡའོ་པང་ཧོན་ཐོར་བའི་གནས་སུ་བསྐྱལ། ཁོང་གིས་དབུས་གཞུང་གིས་བཏང་

བའི་སོར་མོ་ས་ཡ་དུ་མ་འཕོ་བརླགས་སུ་བཏང་འདུག་ཅེས་བོད་སོད་རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་

རྣམས་ལ་སྐྱོན་བརོད་གནང་། ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས་གྲུབ་འབས་ཀི་ཐད་ནས་གེང་སྐབས་བོད་

མིའི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ལ་དམིགས་པའི་སོར་མོ་རྣམས་གཙང་པོའི་ནང་གཡུགས་པ་དང་

གཅིག་མཚུངས་རེད་ཅེས་གསུངས། འདས་པའི་མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་བོད་མིའི་འཚོ་བར་ཡར་

རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་མེད་ལ། གནས་སྟངས་འགའ་ཞིག་གི་ཐད་ནས་སྔར་ལས་ཀང་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གྱུར་

ཡོད། ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས་དེའི་སྐྱོན་ཆ་ཕལ་མོ་ཆེ་བོད་སོད་རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་ཚོས་བྱས་པར་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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གསུངས་ཏེ་ལས་བྱེད་མང་ཙམ་ཞིག་རྒྱ་ནང་དུ་ཕིར་གཏོང་རིས་གནང་། སྐུ་ཞབས་ཧུའུ་ཡིས། 

མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་སྟེ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པར་བྱེད་དགོས་

ཞེས་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ནན་གསུང་གནང་། 

གོང་གསལ་མཇལ་འཕད་སྐབས་ངས་ཧུའུ་ཡའོ་པང་ལ། བོད་རིགས་རྣམས་འཛིན་

སྐྱོང་གཅིག་གི་འོག་ཏུ་བསྒིལ་དགོས། བོད་མི་རྣམས་མི་རིགས་གཅིག་ཡིན་བཞིན་དུ་དུམ་བུར་

གནས་པ་ནི་མན་ཇུའི་མི་སེར་སེལ་བའི་སྲིད་ཇུས་ཁོ་ནའི་དབང་གིས་རེད། མན་ཇུའི་དབང་

བསྒྱུར་འོག་ཁམས་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་མ་དང་ཨ་མདོ་གཉིས་བོད་དང་ཁ་ཕལ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་

ཆེན་མཚོ་སྔོན་དང་སི་ཁོན་གི་ཁོངས་སུ་བཅུག་པ་རེད་ཅེས་བཤད་དེ་འགྲེལ་བརོད་ཞུས། དེ་

ནས་ཀང་ངས་སར་ཡང་མིའི་ལུས་པོ་དཔེར་བངས་ཏེ། རྐང་ལག་གཉིས་བཅད་ཟིན་ན་མི་དེའི་

ལུས་པོ་ཆ་མི་ཚང་བ་ལྟར། ཁམས་དང་ཨ་མདོ་གཉིས་བོད་ནས་ཁ་བལ་དུ་བཏང་ནས་བོད་དེ་

ཡང་ཆ་མ་ཚང་བ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོད་ཅེས་ཞུས། ཡང་ངས་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དམར་ཤོག་སྲིད་གཞུང་འདི་ཉིད་མི་དམངས་དཀྱུས་མའི་བདེ་སྡུག་ལ་ཐུགས་

འཁུར་གནང་མཁན་དང་སྔོན་ཐོན་གུ་ཡངས་ཅན་གི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ཡིན་དགོས་ལ། བོད་མིའི་

ཐོག་ཏུའང་དངོས་ཡོད་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་ཚབས་ཆེ་བའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ངེས་པར་དུ་འཛིན་

དགོས། རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་སེར་སེལ་བའི་སྲིད་ཇུས་སེལ་ཤུགས་ཆུང་དུ་དང་། ཡར་ཐོན་གི་ལྟ་

ཚུལ་འཛིན་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་བོད་ས་ཡོངས་རོགས་བོད་པའི་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་གི་འོག་

ཏུ་གནས་པའི་ལམ་ལུགས་བསྐྱར་གསོ་གནང་བའི་རེ་བ་ཡོད། ངས་གེང་བཞིན་པ་ནི་བོད་རང་

དབང་རང་བཙན་དང་བོད་ཆེན་པོའི་ཐད་ནས་མིན། བོད་རིགས་ཡོངས་རོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་

བའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀི་ཐད་ནས་ཡིན་ཞེས་ཞུས། 

བོད་རིགས་ཡོངས་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ཡོང་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས་དེ་སྔ་གསན་མྱོང་མེད། ངས་ཁོང་ལ། བོད་

རིགས་རྣམས་ད་ལྟ་གཉིད་དུ་ཡུར་ནས་བསད་ཡོད་ཀང་། གཉིད་ལས་སད་པ་ན་ཆིག་སྒིལ་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་ངེས་ཡིན་ཞེས་བཤད། ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས་ངའི་སྐད་ཆ་དེར་སྣང་

ཆུང་མ་བྱས་པར་འབྱུང་འགྱུར་དེའི་ཐད་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་མང་དུ་ཡོང་ངེས་ཞེས་

གསུངས།  



ལེའུ་ཉེར་དགུ་པ།  བོད་དུ་ཕིར་བསྐྱོད།
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དེ་ནས་ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕིར་ཕེབས་པའི་ཐད་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་

བཏོན་པའི་ཆ་རྐྱེན་དོན་ཚན་ལྔ་འཁོད་པ་ཞིག་ང་ལ་སྤད། དོན་ཚན་དང་པོར་རྒྱལ་བར་རིན་པོ་

ཆེ་ཕིར་ཕེབས་པ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་དང་། གཉིས་པར་རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་ཕིར་ཕེབས་ཚེ་རྒྱ་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་བསུར་གཏོང་འདོད་ཡོད་པས་ས་མཚམས་

གང་ནས་ཕེབས་མིན་ཤེས་དགོས་ཚུལ། གསུམ་པར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕིར་ཕེབས་མཚམས་

སྔར་ལྟར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པའི་མཚན་

གནས་བསྐྱར་དུ་བཞེས་རྒྱུའི་སྐོར། བཞི་པར་གལ་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕིར་ཕེབས་ནས་སྔར་

གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པའི་མཚན་གནས་བསྐྱར་དུ་བཞེས་ཚེ། པེ་ཅིན་དུ་རྒྱུན་བཞུགས་གནང་

སྟེ་སྐབས་དང་དུས་སུ་ལྷ་ས་དང་བོད་ཁུལ་གཞན་དུ་ཕེབས་ཆོག་པའི་བསམ་འཆར་བཏོན་ཡོད། 

ལྔ་པར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་

ཚོ་དང་མི་དམངས་ཡོངས་རོགས་ཕིར་ཕེབས་ན་དགའ་བསུ་ཡོད་ཚུལ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་དེ་

དག་ལ་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བཅས་གསལ། 

ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས་སྤད་པའི་དོན་ཚན་ལྔ་པོ་དེར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཀའ་ཤག་

གཉིས་ཧ་ལས་ཤིང་། ལྷག་པར་དུ་དོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐབས་དང་དུས་

སུ་བོད་དུ་ཕེབས་པ་ལས་དུས་རྒྱུན་པེ་ཅིན་དུ་བཞུགས་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་དེར་ཐུགས་

འཚབ་གནང་། རྒྱ་མིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་

ཀི་དབུ་ཁིད་ཀི་ཁོངས་སུ་བཞུགས་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ས་རང་དུ་བཞུགས་དགོས་སམ་པ་དེ་

རེད། འོན་ཀང་། དེས་བོད་མི་ཚོར་སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་བ་ 3 ནང་ཐན་ཀོན་སན་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་རྒྱ་མིའི་དམག་ཁུལ་ཁང་དུ་གཟིགས་མོར་གདན་འདྲེན་གིས་བཀག་བསྐྱིལ་ཞུ་འཆར་ཡོད་

སམ་པའི་དངངས་འཚབ་ཅན་གི་གནས་སྟངས་དེ་སར་ཡང་དྲན་གསོ་བསངས། དེ་ནས་བོད་མི་

རྣམས་ཀིས་གལ་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕིར་ཕེབས་ན། རྒྱ་མིས་པེ་ཅིན་དུ་མི་གཏར་

བཀག་བསྐྱིལ་ཞུས་ཏེ། རང་འགུལ་གིས་གནང་བའི་སྐུ་དབང་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཁོ་པ་ཅག་

གི་འདོད་པ་ལྟར་བེད་སྤོད་ཞུ་ངེས་པའི་དོགས་པ་སྐྱེས། 

ངས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་དོན་ཚན་བཞི་པ་དེ་ཉིད་ཡོངས་བསྒགས་མི་གནང་བའི་

བསམ་འཆར་ཕུལ་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡོངས་བསྒགས་གནང་ན། བོད་མི་རྣམས་ཀིས་སར་ཡང་རྒྱ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

414

མིས་༸གོང་ས་མཆོག་བཀག་བསྐྱིལ་ཞུ་འཆར་འདུག་སམ་པའི་དོགས་པ་བྱེད་ལ། གལ་ཏེ་

བོད་མི་རྣམས་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་དོགས་པ་དང་། ཡང་ན་རྒྱ་མིས་ཁོང་འགིག་གིས་བཟོས་པའི་ཐམ་

ག་ལྟར་བེད་སྤོད་ཞུ་རྒྱུ་ལས་གཞན་གང་ཡང་གནང་དུ་མི་འཇུག་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཡོད་པའི་

བསམ་བོ་འཁོར་ན། རྒྱ་གཞུང་ལ་བཟུང་བའི་དོགས་པ་དང་ཁོང་ཁོ་སྔར་ལས་ཀང་ཇེ་ཆེར་གྱུར་

ཏེ་ངོ་རྒོལ་ཡང་བྱེད་སྲིད། དེ་ལྟར་བྱུང་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་མི་དང་ལྷན་དུ་མགོ་བཙུགས་མ་ཐག་པའི་

གྲོས་མོལ་ལ་གནོད་པ་ཐེབས་སྲིད། གྲོས་མོལ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀང་གལ་འགངས་

ཆེ། དེ་ལ་བར་ཆད་གཏན་ནས་འབྱུང་མི་རུང་སམ་ཞེས་ཞུས། 

སྔོན་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཕིར་མིག་བལྟས་ན། དེ་དུས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་བསྐྱར་དུ་མཇལ་

འཕད་ཞུ་དགོས་ཚོད་ཡིན་ཡང་། དེ་ལྟར་མ་བྱས་པར་ཧུའུ་ཡའོ་པང་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་དེ་

ངའི་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1981 ལོར་ང་པེ་ཅིན་དུ་འབྱོར་སྐབས་འཐབ་

ཕོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་རུ་མགྲོན་བསུ་སྣེ་ལེན་བྱེད་མཁན་གིས། མུ་མཐུད་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་

མཇལ་འཕད་ཞུ་འདོད་དམ་ཡང་ན་ཏང་གི་སྤི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ཧུའུ་ཡའོ་པང་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུ་

འདོད་ཅེས་དྲིས་པར། ངས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་སྔར་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཟིན་པ་དང་ཧུའུ་ཡའོ་པང་

ལ་རྒྱུས་མངའ་དེ་ཙམ་མེད་པས་སྐུ་ཞབས་ཧུའུ་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུ་འདོད་ཅེས་བཤད། རེས་

སུ་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀིས་ཧུའུ་ཡའོ་པང་ནི་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱེད་

མཁན་གི་གེང་གཞི་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་སྔར་གཞན་སུ་ལ་ཡང་གོ་བསྡུར་མ་གནང་བར་

ཉི་ཧོང་གི་སོབ་ཕྲུག་ན་ཆུང་ཆིག་སྟོང་ཙམ་གཞུང་གིས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་ལ་

མགྲོན་འབོད་གནང་བར་མི་མང་པོ་ཧ་ལས་ཡོད་ཟེར། ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས་ང་ལ་སྤད་པའི་དོན་

ཚན་ལྔ་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་དེར་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་མོས་མཐུན་གནང་དགོས་སྟབས། གལ་ཏེ་

ངས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད་ན། ཡིག་ཆ་དེ་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཐད་ཀར་སྤོད་ངེས་

ཡིན་ལ། དེའི་ནང་དོན་ཐད་ཀང་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་གྲོས་བསྡུར་ཞུ་ཆོག །འོན་ཀང་། ངས་དེ་ལྟར་

མ་བྱས་པར་ཧུའུ་ཡའོ་པང་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་པར་བརེན་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ངའི་ཐོག་ཐུགས་ཕམ་

བྱུང་བ་འདྲ། 

ཁོ་བོས་ཧུའུ་ཡའོ་པང་མི་ཁོག་རྒྱ་ཅན་ཞིག་ཏུ་ནམ་ཡང་བསམ་མ་མྱོང་ལ། བོད་ཀི་

ཡར་རྒྱས་འཛུགས་བསྐྲུན་ཐད་གནང་བའི་གསུང་བཤད་དེ་ཡང་བོད་མི་དམངས་ལ་དམིགས་



ལེའུ་ཉེར་དགུ་པ།  བོད་དུ་ཕིར་བསྐྱོད།

415

བསལ་གི་ཐུགས་འཁུར་ཡོད་པའི་དབང་གིས་མ་རེད། ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས་བོད་ཀི་གནས་བབ་

ཅུང་ཙམ་ལས་མི་ཤེས། ཁོང་གིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི། བོད་སོད་རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་ཚོས་

ལས་ཀ་གང་བྱུང་དུ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་སོར་མོ་ཕོན་ཆེན་བཏང་བ་རྣམས་བོད་མིའི་དཔལ་

འབྱོར་ཡར་རྒྱས་སུ་མ་བཏང་བར་རང་རང་གི་ཟླ་ཕོགས་ལ་བཏང་བ་དེར་ཁོང་ཁོ་ལངས་པའི་

དབང་གིས་རེད། ཁོང་གིས་སྤད་པའི་དོན་ཚན་ལྔ་དེ་ཡང་ཆོ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། གཅིག་

བྱས་ན། རྒྱ་མི་རྣམས་ལྐུགས་དྲགས་ཏེ་ཁོང་ཚོས་བཏོན་པའི་ཆ་རྐྱེན་དེ་དག་བོད་མིས་ཁས་

ལེན་བྱེད་སྲིད་བསམས་པ་རེད། དེ་མིན་ན། བོད་མི་རྣམས་ལྐུགས་པར་བརིས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་སྐབས་དང་དུས་སུ་བོད་དུ་ཕེབས་པ་ལས་དེ་མིན་པེ་ཅིན་དུ་གཏན་བཞུགས་གནང་དགོས་

པར་བཤད་པའི་ཆ་རྐྱེན་དེ་ཁས་ལེན་བྱེད་ངེས་སམ་པ་རེད། 

ལྟ་སྐོར་ཚོགས་པ་བོད་དུ་སྐྱོད་སྐབས་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོས་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་

དང་སེམས་ཚོར་དྲག་པོས་དགའ་བསུ་ཞུས་ཤིང་། བཙན་གནོན་དང་མནར་གཅོད་ཕོག་པའི་

ལོ་རྒྱུས་གསུང་ཞོར་གནོན་དཀའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དྲག་པོ་ཕིར་བསྟན་པ་དེས་རྒྱ་མིའི་སེམས་སུ་

དངངས་འཚབ་ཆེན་པོ་བསངས་ཡོད་པར་བརེན། བོད་རིགས་འཚོ་སོད་ས་ཁུལ་དུ་གཉེན་འཕད་

ལ་འགྲོ་ཆོག་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་ལ་རྒྱ་མིས་ཚད་འཛིན་བྱེད་མགོ་བཙུགས། 

དེ་ནས་ང་ཚོས་པེ་ཅིན་དུ་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་ཡང་འཛུགས་མ་ཐུབ་ལ། བོད་དུ་དགེ་རྒན་

ཡང་གཏོང་མ་ཐུབ། དེ་ལྟར་ངས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་བོད་ལ་སོ་མོ་ཕེ་བ་

དེ་རིམ་གིས་སོ་རྒྱག་པའི་མགོ་བརམས་ཏེ། ཆེས་ཐོག་མའི་དུས་སུ་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་ཁས་

ལེན་གནང་བ་རྣམས་དོན་འཁྱོལ་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། ང་ཚོས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་ཕིར་

ཕེབས་གནང་བའི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གེང་བསྟུད་མར་བྱས་ཀང་དོན་ལ་བསེགས་པའི་འཆར་གཞི་ངོ་

མ་ཞིག་ནམ་ཡང་གཏན་འབེབས་བྱེད་མ་ཐུབ་ཅིང་། རྒྱ་མིས་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

ཕིར་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀང་གྲོས་མོལ་ལ་མདུན་སྐྱོད་ཀི་རྣམ་པ་མ་ཐོན། 

བོད་རྒྱ་ཕོགས་གཉིས་ཀས་གྲིབ་གཟུགས་ལ་འཐབ་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཁུ་ཚུར་རལ་སྦོང་

220ལྟ་བུའི་རོག་འཛིང་ཆེ་བའི་རེད་མོ་ཞིག་འཁབ་སྟོན་བྱས་ཏེ། རྒྱ་མི་ཚོས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་

220  དེ་ལ་གྲིབ་གཟུགས་ལ་འཐབ་པའི་ཁུར་ཚུར་རལ་སྦོང་སྟེ་ shadowboxing ཞེས་པ་ནི་ལུས་རལ་

སྦོང་བརྡར་གི་རིགས་ཤིག་སྟེ། དེ་ཡང་གཙོ་བོར་ཁུ་ཚུར་རལ་འགྲན་ལ་དམིགས་ཏེ། འགྲན་ཡ་དངོས་སུ་མེད་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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སྲིད་དོན་གི་རེད་མོ་བ་མཁས་ཅན་ཞིག་རེད་ཅེས་ང་ལ་རྒྱབ་བཤད་བྱས་པར་མ་ཟད། ཧུའུ་ཡའོ་

པང་གིས་ཀང་སྐབས་ཤིག་ང་ལ་གཞའ་འཚོལ་རེད་མོ་རེ་མཚམས་ཞོག་ཅེས་ཐད་ཀར་གསུང་

མྱོང་། སྐབས་རེར་ངས་དཀའ་ཁག་ཅན་གི་མི་ལོ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་འཁྱོལ་བ་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་

བསམ་གཞིག་ཀང་བྱས། ངས་དེ་ལྟར་ཐུབ་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་བཟོད་སོམ་གི་ནུས་པ་ལ་ཐུག་ཡོད་

པར་སམ། སྐབས་ཤིག་གྲོགས་པོ་རྒྱ་གར་བ་ཞིག་གིས། “བཟོད་པ་ཉམས་ན་ཕམ་ཉེས་འབྱུང་། 

སོབས་པ་ཉམས་ན་རྒྱལ་ཁ་འཆོར།” ཞེས་པའི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་བཤད་བྱུང་། གཏམ་དཔེ་འདི་

སེམས་སུ་གཏན་དུ་ཉར་ཏེ་རང་ཉིད་ཀི་བཟོད་སོམ་གཏན་ནས་ཉམས་སུ་མ་བཅུག་ཅིང་སོབས་

པ་ཡང་གཏན་ནས་མ་དོར། ༸གོང་ས་མཆོག་ཀང་དེ་མཚུངས་ཡིན་པར་སྨོས་མེད་རེད།  

ཡིན་ནའང་། སྤི་ལོ་ 1983 ཙམ་ལ། རྡ་རམ་ས་ལ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཕར་

རྒྱུགས་ཚུགས་རྒྱུགས་བྱས་ནས་འཕིན་སྐྱེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ལུས་སེམས་གཉིས་ཐད་ནས་དཀའ་

ངལ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་མགོ་ཚུགས་ཏེ་བང་ཆེན་གི་ལས་དོན་དེར་ཡིད་ཐང་ཆད། ལིད་ཆེ་བའི་

ལས་འགན་དེ་ང་གཅིག་པུའི་ཕག་ཏུ་ལེན་མི་ཐུབ་ལ། རྒྱ་མིས་བོད་ཀི་བཀའ་བོན་རྣམས་ལ་

ཐད་ཀར་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་སམ། དེ་ནས་ངས་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་རྒྱ་མི་རྣམས་

ལ་བཤད་པར་ཁོང་ཚོ་ཧ་ལས་ཏེ། ཁྱེད་ཀིས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་གེང་མོལ་བྱེད་ཐུབ་པས་ཕན་ཐོགས་

ཤིན་ཏུ་ཆེ། མུ་མཐུད་ནས་ལས་དོན་སྒྲུབ་རོགས་ཟེར། འོན་ཀང་། ང་རྡ་རམ་ས་ལར་བཅར་ཏེ་

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ངས་ལས་མཚམས་བཞག་ཆོག་པའི་དགོངས་འཁོལ་ཞུས། རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེས་བཀའ་ཤག་ལ་གསུང་གེང་མཛད། བཀའ་ཤག་གིས་མོས་མཐུན་གནང་། དེ་ལྟར་ངས་

ལས་འགན་ཚང་མ་རིས་འབུལ་ཞུས། 

དེའི་རེས་སུ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པའི་སྣེ་འཁིད་ཀི་ལས་འགན་དེ་བཀའ་བོན་ཁི་པ་འཇུ་

ཆེན་ཐུབ་བསྟན་གིས་བཞེས་མགོ་བཙུགས་ཏེ། ཁོང་དང་བཀའ་བོན་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་

རིན་པོ་ཆེ། རྒྱ་རི་བོ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། ངེད་ཚང་གི་མག་པ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་

བཅས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་ཀི་མི་སྣ་དང་ལྷན་དུ་མཇལ་

འཕད་གནང་། དེ་ལྟར་སྤི་ལོ་ 1983 ནས་ 1986 གི་བར་དུ་གྲོས་མོལ་ལན་དུ་མར་གནང་། འོན་

ཀང་རང་གི་མདུན་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་བསོམས་ཏེ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་པ་ཞིག་རེད་ཟེར། 



ལེའུ་ཉེར་དགུ་པ།  བོད་དུ་ཕིར་བསྐྱོད།
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ཀང་། གྲོས་མོལ་ལ་འཕེལ་རྒྱས་མ་བྱུང་། 

དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1986 ལོར་གྲོས་མོལ་མཚམས་ཆད། དེར་བརེན། བཀའ་བོན་འཇུ་

ཆེན་ཐུབ་བསྟན་དང་རྒྱ་རི་བོ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀིས་ང་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོང་སྟེ་བོད་རྒྱའི་

གྲོས་མོལ་མཚམས་ཆད་པའི་ཐད་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་གསུངས། ངས་དེ་ལ་ཁས་ལེན་མ་

ཞུས། དེ་ནས་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་དང་། ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད། སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་

ཤིས་བཅས་གྲོས་མོལ་ཚོགས་མི་རྣམས་ལི་ལིར་ངའི་སོད་གནས་སུ་ཕེབས། རྒྱ་མིས་བོད་ཀི་

གྲོས་མོལ་ཚོགས་པ་ལ་བེད་སྤོད་མི་འདུག་ཅེས་སྐྱོན་བརོད་བྱས་ཏེ་ཕིར་ཡོང་མི་དགོས་ཞེས་

བཤད་ཡོད་འདུག །བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་ཚོས་རྒྱ་མིས་དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ཏེ་འབེལ་

མཚམས་བཅད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མ་མཁྱེན་པར་ང་ཕིར་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོང་སྟེ་གྲོས་མོལ་བསྐྱར་དུ་

མགོ་འཛུགས་ཡོང་ཐབས་བྱེད་རོགས་གསུངས། 

སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་རྒྱ་མིར་ཁོང་ཁོ་དེ་ལྟ་བུ་སོང་བའི་ཆོ་མེད་ཀི་ནོར་འཁྲུལ་ཅི་ཞིག་

བྱས་ཡོད་པ་ངས་མི་ཤེས་ལ། ང་སྤི་ལོ་ 1984 ནས་ 1986 བར་རྒྱ་ནག་ཏུ་མ་སོང་བར་ལོ་

གསུམ་ཕིན་ཏེ་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ལ་འབེལ་བ་ཡང་མེད། རྒྱ་མིས་ང་ལ་ཐུག་འཕད་

བྱེད་མི་བྱེད་ཀང་ངས་མི་ཤེས། དེས་ན། བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་ཚོས་འབེལ་བ་བསྐྱར་དུ་མཐུད་

རོགས་གསུངས་ཀང་ང་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ཐུབ་བམ། དེ་ལྟར་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱེད་

འདོད་མ་བྱུང་། ཁོང་ཚོས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབེལ་ལམ་སྟོན་རེད་ཅེས་ཨུ་ཚུགས་

གནང་བར་བརེན་མཇུག་མཐར་ཁས་ལེན་ཞུ་དགོས་བྱུང་། དེ་ནས་ངས་ངེས་པར་དུ་བཀའ་ཤག་

གི་ཁོངས་མི་གཉིས་ང་དང་ལྷན་དུ་ཕེབས་དགོས། ང་གཅིག་པུར་མི་འགྲོ་ཞེས་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་

ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་སོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལ་ཡང་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་བྱས་ནས་ཐོངས་

མཆན་ཞུ་དགོས་ཚུལ་བཤད།

རྒྱ་མིས་དེ་མ་ཐག་ང་ལ་ལན་སྤད་ཏེ། ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་གནས་ཚུལ་བཏང་ཡོད། ཁྱེད་

རང་ངོ་ཤེས་རིང་པ་རེད། ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཀི་ཁྱིམ་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ན་དགའ་བསུ་ཡོད། 

འོན་ཀང་། བཀའ་ཤག་གི་ཁོངས་མི་ཚོར་དགའ་བསུ་མེད་ཅེས་ཟེར། མཇུག་མཐར་ངའི་ཁྱིམ་

མི་དང་བོད་ཀི་མཛད་གཙོ་སུ་ཡང་མ་ཕེབས་པར་ང་གཅིག་པུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐྱོད། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 

1987 ཟླ་བ་ 9 ནང་ང་པེ་ཅིན་དུ་འབྱོར་ཏེ་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་གཙོ་འཛིན་གསར་
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418

པ་ཡན་མིན་ཧྥུའུ་221ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས། ཁོང་ནི་སྔར་ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་དུ་མའོ་ཙེ་ཏུང་ལ་གསུང་

བསྒྱུར་ཞུ་མྱོང་མཁན་ཞིག་རེད། ངས་བོད་དུ་གེན་ལངས་བྱེད་གྲབས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གང་

ཡང་ཤེས་རོགས་མེད་པར་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་ཏག་ཏག་ལ། སྤི་ལོ་ 1959 

ལོའི་རེས་ནས་འབྱུང་མ་མྱོང་བའི་གེན་ལངས་ཟིང་ཆ་ཆེ་ཤོས་དེ་ལྷ་སར་བྱུང་།  

221  ཡན་མིན་ཧྥུའུ་སྤི་ལོ་ 1985 ལོར་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཞེས་མཆན་བུར་གསལ། 
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419

ལེའུ་སུམ་ཅུ་པ།

གྲོས་མོལ་ལམ་དུ་མ་སོང་བ།

དུས་ཚོད་རིམ་སོང་གིས་སྤི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གྲངས་ནང་སེབས་

སྐབས། ༸གོང་ས་རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་གི་སན་གྲགས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་སྟེ་འཇིག་

རེན་ཧིལ་པོས་ངོས་འཛིན་ཐོབ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་རྒྱལ་སྤིའི་ཐོག་ཀུན་གིས་བཀུར་བའི་སྐྱེས་

བུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་རལ་འདོན་གནང་བའི་བྱམས་བརེ་དང་དཀེལ་ཆེ་གུ་ཡངས་ཀི་

བསབ་བྱ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དག་ལ་འཛམ་གིང་རྒྱ་ཁྱབ་ནས་ཤེས་རོགས་དང་གུས་བརི་ཞུས། དེ་

དང་ཆབས་ཅིག་བོད་མི་རིགས་ཀིས་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པའི་སྐྱོ་གནས་ཀི་བྱུང་བ་རིང་མོ་

རྒྱལ་སྤིའི་མི་དམངས་ཀིས་ཤེས་རོགས་བྱུང་ཞིང་། བོད་ཀི་བདེན་དོན་ལ་ཡང་ཉེ་རྒྱང་གང་ས་

ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ན་མེད་པ་ཐོབ། 

 རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་ལ་ཡར་སྐྱེད་ཡོང་བའི་ཐབས་

ལམ་བསྟུད་མར་རད་ཞིབ་གནང་། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1959 ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་འཛམ་གིང་

སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་བོད་ནི་སྔ་མོ་ཉིད་ནས་རག་ཏུ་རང་བཙན་དུ་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་

པ་དང་། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་མཚན་རགས་བཀོད་པ་རྒྱ་མིའི་བཙན་དབང་ཡིན་

པ་ལས་བོད་ཀི་འདོད་དབང་མིན་པའི་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས་ཏེ། རྒྱ་མིས་ཁིམས་འགལ་

གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་དང་བོད་མིར་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རིས་

མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་ཚུལ་གསུངས། དེ་ལྟར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་སྤི་ལོ་ 1959 ནས་ 1979 

བར་མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་གནད་དོན་དེ་དག་གཟབ་ནན་གིས་གསུངས་ཏེ་རང་བཙན་གི་མངོན་
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འདོད་བོས་གཏོང་གནང་བའི་བཀའ་མོལ་མ་སྩལ། འོན་ཀང་། སྤི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་

ཅུའི་ག་གྲངས་ནང་། བོད་རྒྱ་གཉིས་གུ་ཡངས་བསམ་ཤེས་ཀི་སོ་ནས་ཞི་འགྲིག་ཡོང་བའི་

ཐབས་ལམ་རད་ཞིབ་གནང་སྟེ་“དབུ་མའི་ལམ་”གསལ་འདོན་གནང་བའི་དབུ་བཙུགས། 

སྤི་ལོ་ 1987 ཟླ་བ་ 9 ནང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་

སྟེང་། སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོད་དང་ཨེ་ཤ་ཡའི་ས་ཁུལ་གཞན་

ལ་དམིགས་ཏེ་ཞི་བའི་གྲོས་འཆར་དོན་ཚན་ལྔ་222ཞེས་པ་འདོན་གནང་མཛད། དེའི་གནད་དོན་

རྣམས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་འཛམ་གིང་གང་སར་བསྒགས། དོན་ཚན་དང་པོའི་དགོངས་དོན་

ནི་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཞི་བདེའི་བསྟི་གནས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། བོད་ནས་དམག་མི་ཡོངས་

རོགས་ཕིར་འཐེན་བྱས་ཏེ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་དཀིལ་དུ་བར་གནས་ས་ཁུལ་དུ་གནས་རྒྱུ། 

གནས་སྟངས་དེའི་འོག་ནས་ས་མཚམས་སུ་བཞག་པའི་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀིས་ས་སྲུང་

དམག་མི་རྣམས་ཀང་ཕིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་བཅས་རེད། དོན་ཚན་གཉིས་པའི་དགོངས་དོན་ནི་རྒྱ་

རིགས་འབོར་ཆེན་བོད་ཁུལ་དུ་གནས་སོ་བྱེད་བཞིན་པ་དེས་བོད་མི་རྣམས་རང་ས་རང་ཡུལ་

དུ་གྲངས་ཉུང་དུ་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཁ་འབྱུང་བཞིན་པས་དེ་ཉིད་མཚམས་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་དེ་

རེད། དོན་ཚན་གསུམ་པའི་དགོངས་དོན་ནི་བོད་མི་རྣམས་ཀི་གཞི་རའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

དང་། བོད་མི་ཚོས་རང་རང་གི་འདོད་མོས་ལྟར་རིག་གཞུང་དང་། ཤེས་ཡོན། དཔལ་འབྱོར། 

ཆོས་ལུགས་བཅས་ཀི་ཐོག་ནས་རང་ཉིད་ཡར་རྒྱས་སུ་བྱེད་པའི་རང་དབང་ལ་བརི་བཀུར་

དགོས་པ་དེ་རེད། དོན་ཚན་བཞི་པའི་དགོངས་དོན་ནི་བོད་དུ་རྡུལ་ཕན་མཚོན་ཆ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་

པ་དང་རྡུལ་ཕན་གི་སིགས་རོ་གསོག་ཉར་བྱེད་པ་མཚམས་འཇོག་དང་། བོད་ཀི་རང་བཞིན་

222  ཞི་བའི་གྲོས་འཆར་དོན་ཚན་ལྔ་ཞེས་པ་ནི། བོད་གཞུང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དཔར་བསྐྲུན་

འགྲེམས་སེལ་གནང་བའི་<<དངོས་ཡོད་ཀི་ལམ་ནས་བོད་ཀི་བདེན་པ་ར་སྤོད་>>ཅེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༢༤ 

ན། “༡། བོད་ས་ཡོངས་རོགས་ཞི་བའི་བསྟི་གནས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ། ༢། རྒྱ་མི་འབོར་ཆེན་བོད་ནང་གནས་

སོ་བྱེད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་ཇུས་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་དགོས་རྒྱུ། ༣། བོད་མི་དམངས་ཀི་གཞི་རའི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོའི་རང་དབང་རྣམས་ལ་བརི་བཀུར་དགོས་རྒྱུ། ༤། བོད་ཀི་རང་བཞིན་འབྱུང་

ཁམས་ཀི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོའི་གནས་སྟངས་སྔ་སོར་ཆུད་ཐབས་དང་། སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་ཐོག་བོད་ནང་

རྒྱ་ནག་གིས་རྡུལ་ཕན་མཚོན་ཆ་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པ་དང་རྡུལ་ཕན་གི་སིགས་རོ་རྣམས་ཕུང་གསོག་བྱེད་འཆར་

བཅས་མཚམས་འཇོག་དགོས་རྒྱུ། ༥། བོད་ཀི་མ་འོངས་པའི་གནས་བབ་དང་། བོད་དང་རྒྱ་ནག་བར་གི་འབེལ་

བའི་སྐོར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སོ་ནས་གྲོས་མོལ་མགོ་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ་བཅས་རེད།”ཅེས་གསལ་ལོ།།



ལེའུ་སུམ་ཅུ་པ།  གྲོས་མོལ་ལམ་དུ་མ་སོང་བ།

421

འབྱུང་ཁམས་ཀི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོའི་གནས་སྟངས་སྔ་སོར་ཆུད་ཐབས་ཀི་ལས་དོན་ཁ་ཙམ་

མིན་པར་དོན་དམ་གི་ལག་བསྟར་བྱེད་མགོ་འཛུགས་དགོས་པ་དེ་རེད། མཇུག་མཐར་༸གོང་

ས་མཆོག་ནས་བོད་ཀི་མ་འོངས་པའི་གནས་བབ་དང་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ཀི་འབེལ་བའི་

ཐད་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་གྲོས་མོལ་མགོ་འཛུགས་བྱ་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་འདོན་

གནང་མཛད། 

དེ་ནས་ཉིན་ཤས་སོང་རེས་སྤི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 27 ཉིན་ལྷ་སའི་འབས་སྤུངས་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་སྐོར་ཞིག་གིས་ཕག་ཏུ་བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་བསྣམས་ཤིང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བོད་རང་བཙན་ཡིན་པའི་སྐད་འབོད་གནང་ཞོར་ཐོག་མར་ཇོ་ཁང་གི་ཕོགས་

དང་། དེ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཕོགས་སུ་ཁོམ་སྐོར་གནང་། དགེ་འདུན་པ་

སྐོར་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས། འགའ་ཞིག་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་གོད་གྲོལ་བཏང་། 

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་སྤི་ལོ་ 1949 ལོར་དབུ་བརེས་པའི་དུས་ཆེན་ཏེ་སྤི་ཟླ་ 

10 ཚེས་ 1 ཉིན་སྔར་ལས་མང་བའི་སེར་སྐྱ་མི་དམངས་ཁོམ་གཞུང་དུ་ཐོན་ཏེ་ངོ་རྒོལ་སྐད་

འབོད་གནང་། དེ་དག་གི་ཁོད་ནས་མང་ཙམ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་གིས་གྲོང་ཁྱེར་བཙོན་ཁང་དུ་

བཀག་བསྐྱིལ་བྱས། སྐབས་དེར་མི་དམངས་སྟོང་ཕག་དུ་མ་འདུས་ཏེ་ཉེན་རོག་ལས་ཁུངས་ལ་

མེ་བརྒྱབས། བཙོན་པ་གཞན་ཕལ་མོ་ཆེ་བཙོན་ཁང་ནས་བོས་བྱོལ་བྱས། དེའི་དབང་གིས་ཟིང་

ཆ་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྨས་སྐྱོན་དང་འགའ་ཞིག་དམར་གསོད་བཏང་། སྔར་ལས་

མང་བ་འཛིན་བཟུང་བྱས། དེ་ལྟར་ངོ་རྒོལ་ཟིང་འཁྲུག་དེ་གཟའ་འཁོར་གཉིས་ཀི་རིང་བསྟུད་

མར་བྱུང་། 

སྤི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 27 ཉིན་ང་ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ལ་ཐུག་འཕད་སད་པེ་ཅིན་དུ་འབྱོར་སྐབས་

ངོ་རྒོལ་དེ་དག་གི་བྱུང་འཕེལ་སོགས་ངས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས། ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ཡིས་ངོ་རྒོལ་དེར་མ་

བཟོད་པར་ཁོང་ཁོ་དྲག་པོས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་ངན་སྐུལ་བྱས་ཚུལ་གི་ཉེས་འཛུགས་

གནང་སྟེ་དེ་ལ་དཔང་རགས་ཀང་ཡོད་གསུངས། ཁོང་གིས་གསུངས་པའི་དཔང་རགས་གཅིག་

ནི་སྐབས་དེ་ཤེད་དུ་ཐའི་ཝན་ནམ་ཉི་ཧོང་གི་མཚོ་གྲུ་གང་རུང་ནས་བོད་ལ་ཆེད་གཏོང་བྱ་རྒྱུའི་

མེ་མདའ་སྐོར་ཞིག་ཀལ་ཀ་ཏའི་མཚོ་འགྲམ་དུ་དབོར་ཡོད་པ་དེ་དང་། དཔང་རགས་གཉིས་པ་

ནི་ངོ་རྒོལ་ཟིང་འཁྲུག་དེ་ཉིད་མ་བྱུང་ཙམ་ལ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར་དང་སྒ་འཇུག་ཞུས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

422

པའི་གསུང་འཕིན་ཁྱེར་བའི་ཕི་རྒྱལ་ལྟ་སྐོར་བ་དུ་མ་ལྷ་སར་འབྱོར་བ་དེ་ཡིན་གསུངས། དེ་ལྟར་

ཁོང་གིས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་དེར་ང་ཚོས་ངན་སྐུལ་བྱས་པར་ཡིད་ཆེས་ཤུགས་ཆེར་གནང་། 

ངས་ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ལ་ཉེས་འཛུགས་དེ་དག་བདེན་པ་ཡིན་མི་སྲིད་པའི་ཁག་ཐེག་བྱས་

ཏེ། ང་ཕིར་འཁོར་མཚམས་གནད་དོན་དེ་དག་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་ནས་གྲུ་གཟིངས་ནང་མཚོན་

ཆ་བཏང་ཟེར་བ་དང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འཕིན་དང་སྐུ་པར་བཅས་ཀི་སྐོར་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བྱ་ངེས་ཡིན། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་མིས་མི་གཞན་ལྷ་སར་

ཆེད་གཏོང་གནང་སྟེ་དོན་དེ་ལྟ་བུ་བསྒྲུབས་ཡོད་མེད་ཐག་ཆོད་ངེས་ཡིན་ཞེས་ཞུས།  

ཀལ་ཀ་ཏ་བརྒྱུད་དེ་མཚོ་ཐོག་ནས་བོད་པར་མཚོན་ཆ་འབྱོར་བ་རེད་ཟེར་བའི་བསོན་

འཛུགས་ལ་ངས་བརག་དཔད་བྱེད་སྐབས། དེའི་གོང་ཙམ་ལ་མཚོ་ཐོག་ནས་རྡ་རམ་ས་ལའི་

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལ་བཏང་བའི་དངོས་ཟོག་ཅིག་ཀལ་ཀ་ཏར་འབྱོར་ཡོད་པ་ཤེས་རོགས་

བྱུང་། ཡིན་ན་ཡང་། དེའི་དོས་སམ་ནང་བླུགས་པ་ནི་མེ་མདའ་མ་རེད། དེ་ནི་བཀོལ་སྤོད་བྱས་

ཟིན་པའི་ཊོ་ཡོ་ཊ་(Toyota)རགས་ཅན་གི་རླངས་འཁོར་ཆུང་བ་གཉིས་རེད། རླངས་འཁོར་དེ་

དག་ནི་དེའི་གོང་བཀའ་བོན་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ་ཉི་ཧོང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཚོགས་སེ་

ཞིག་ལ་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་ལྟར་ཞལ་འདེབས་སུ་ཕུལ་ཏེ་ཆེད་གཏོང་གནང་བ་ཞིག་རེད།

དེ་ནས་ངས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར་དང་གསུང་འཕིན་ཐད་རད་ཞིབ་བྱས་པར། 

ཧོང་ཀོང་དུ་ཡོད་པའི་ངའི་ངོ་ཤེས་ཤིག་གིས་ང་ལ། ངོ་རྒོལ་ཟིང་འཁྲུག་དེ་མ་བྱུང་གོང་ཕི་རྒྱལ་

གི་མི་སྣ་དུ་མར་ཐུག་སྐབས་དེ་དག་གིས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་དེ་འབྱུང་རྒྱུར་བསྒུགས་ཏེ་བརན་

ཕབ་ཚན་ཆུང་ཞིག་ལྷ་སར་འཁིད་བཞིན་འདུག་ལ། ཕི་མི་དེ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་མགོ་མ་བཙུགས་

གོང་ནས་དེའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་འདུག་ཅེས་གསུངས། 

ང་གནས་ཚུལ་དེར་དོགས་པ་ཟོས་ནས་ཕིར་རྡ་རམ་ས་ལར་བསྐྱོད་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་

ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར། ཕི་རྒྱལ་བ་སྐོར་ཞིག་གིས་ཁོང་ཚོ་དང་༸གོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལྷན་དུ་བསྒོན་པའི་སྐུ་པར་དང་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་འཚམ་འདྲི་གནང་

བའི་གསུང་འཕིན་སྒ་འཇུག་ཞུས་པ་གཉིས་ཁྱེར་ཡོད་པ་དངོས་བདེན་རེད། དེའི་རེས་སུ་ལྷ་ས་

ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བའི་བ་མ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་སྐུ་པར་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་ཐད་



ལེའུ་སུམ་ཅུ་པ།  གྲོས་མོལ་ལམ་དུ་མ་སོང་བ།

423

འདྲི་རད་ཞུས་པར་དེ་དག་གིས་ཀང་། ཕི་རྒྱལ་བ་རྣམས་དགོན་པར་ཡོང་སྟེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེའི་སྐུ་པར་བསྟན་ནས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་རྒྱུར་སྐུལ་སོང་བྱས་སོང་ཟེར། 

ང་ཕིར་པེ་ཅིན་དུ་སོང་སྟེ་ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ལ། མཚོན་ཆ་བཏང་བ་རེད་གསུངས་པ་

དེ་བདེན་པ་མིན་ཡང་། བོད་དུ་སྐྱོད་མཁན་གི་ཕི་རྒྱལ་བ་དེ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་ཟིང་འཁྲུག་མ་བྱུང་

གོང་ནས་དེ་དག་འབྱུང་རྒྱུར་རེ་སྒུག་བྱས་ཡོད་ཚོད་རེད་ཅེས་ངས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་རྣམས་

བཤད་དེ། ངེད་ཅག་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་དེར་འབེལ་བ་ཅི་ཡང་མེད་ཚུལ་བསྐྱར་དུ་ནན་བཤད་

ཞུས། དེ་ལྟ་ནའང་། ངའི་བསམ་བོར་རྒྱལ་སྤིའི་གསང་བའི་སྒིག་འཛུགས་གང་རུང་ཞིག་གིས་

སྤང་གྲུང་ལན་པའི་སོ་ནས་ངོ་རྒོལ་ཟིང་འཁྲུག་སོང་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་བཏང་སྟེ་ཕི་རྒྱལ་བ་ཚོ་བོད་

དུ་ཆེད་གཏོང་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི་གྲོས་མོལ་ལ་

བར་ཆད་དང་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་གཉིས་མི་མཐུན་པར་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད་སམ་ཞེས་ཞུས། 

ལོ་དེ་གའི་ནང་རྒྱ་མིས་བོད་རིགས་མང་པོ་དམར་གསོད་བཏང་ཞིང་བཙོན་འཇུག་

བྱས། བོད་རྒྱའི་བར་གི་འབེལ་ལམ་ཇེ་སྡུག་དང་གྲོས་མོལ་གི་ལམ་ཁ་ཇེ་དོག་ཏུ་བཏང་བ་

སོགས་ངེད་ཚོ་དཀའ་ངལ་མང་པོར་ཕད། དེ་ལྟ་ནའང་། བར་སྐབས་ཤིག་རྒྱ་མིའི་ངོས་ནས་

དོན་གནད་དེའི་ཐད་བརག་དཔད་བྱས་ཡོད་ཚོད་དུ་སྣང་སྟེ་ཁོ་པ་ཅག་གི་ཁོང་ཁོ་ཡང་རིམ་

གིས་འཇགས། དེ་ནས་ངས་ཡན་མིན་ཧྥུའུ་དང་ཁོང་གི་ཕག་རོགས་ཚོར་སྐུལ་འདེད་བྱས་ཏེ་མུ་

མཐུད་གྲོས་མོལ་བྱེད་པའི་ཁས་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག །

སྤི་ལོ་ 1988 ཟླ་བ་ 6 ཚེས་ 15 ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཧ་རན་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་

སི་ཏ་ས་སི་སྦག་(Strasbourg)ཏུ་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གལ་འགངས་ཆེ་

བ་གཞན་ཞིག་སྩལ། དེའི་གོང་དུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་ཞི་འགྲིག་ཡོང་བའི་

ཐབས་ལམ་བཙལ་ཏེ། མཱའི་ཀོལ་ཝན་(Michael van Walt van Praag)སོགས་མི་སྣ་མང་

པོའི་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་མཛད། མཱའི་ཀོལ་ནི་ཡུན་རིང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བསམ་འཆར་

འབུལ་མཁན་གི་མི་སྣ་ཞིག་རེད། སི་ཏ་སི་སྦག་གི་གསུང་བཤད་ནང་། རྒྱ་མི་དང་ལྷན་དུ་གང་

མགོགས་གྲོས་མོལ་གནང་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རེ་ནན་བརོད་དང་སྦྲགས་མཐུན་འགྲིག་ཡོང་ཐབས་

ཀི་དགོངས་འཆར་དོན་ཚན་འགའ་གནང་། དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

བོད་ཀི་ནོར་སྲིད་དང་ཤེས་རིག་སོབ་གསོ། ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གཞུང་། ཡུལ་སྐོར་སྤོ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

424

འཆམ་དང་ཚན་རིག །ལུས་རལ་དང་དེ་མིན་གི་སྲིད་དོན་མ་ཡིན་པའི་ལས་གཞི་བཅས་ཀི་ཐད་

བོད་གཞུང་རང་ངོས་ནས་རྒྱལ་སྤིའི་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་རྒྱུན་གནས་བྱེད་ཐུབ་

པ་བྱུང་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་ཕི་འབེལ་སྲིད་ཇུས་ཀི་འགན་དབང་རང་འཇགས་སུ་

བཟུང་ཆོག་པའི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད། གཞན་ཡང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་དཔལ་འབྱོར་

གི་ཁེ་ཕན་འདྲ་མཉམ་དང་སྤི་ཚོགས་དྲང་བདེན་ཡོང་བ། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་སོགས་ཀི་

དམིགས་ཡུལ་རྣམས་ར་བར་བཞག་པའི་ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་གིས་ཆོལ་གསུམ་བོད་

ཀི་དམངས་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་རྒྱུའི་དགོངས་འཆར་ཞིབ་གསལ་དུ་གསུངས་ཏེ། “བོད་

ནང་གི་དམག་དཔུང་དང་དམག་མཁོའི་ཡོ་ཆས་ཕིར་འཐེན་བྱས་ཏེ། བོད་ཁམས་དེ་ཉིད་དོན་

དམ་པའི་ཞི་བདེའི་གནས་མཆོག་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་”ལ་ངེས་གཏན་འགན་སྲུང་ཡོང་སད་ཁྱིམ་

མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཁུལ་གི་ཞི་བདེའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བསྐོང་འཚོགས་ཡོང་བའི་འབོད་

སྐུལ་ཡང་གནང་། དེ་ནས་སི་ཏ་སི་སྦག་གི་གསུང་བཤད་ཀི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཞག་སྟེ་རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་གྲོས་གཞི་གྲ་སྒིག་ཟིན་པ་དང་། གྲོས་མོལ་

གནང་མཁན་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཡང་བསྐོ་བཞག་གནང་ཟིན་པ། “རྒྱ་མི་དང་དངོས་སུ་

ཐུག་སྟེ་འདྲ་མཉམ་གཉིས་ཕན་ལ་ཁ་ཕོགས་པའི་གྲོས་གཞི་དགོངས་འཆར་དེའི་ཞིབ་ཕའི་ནང་

དོན་ཐད་གྲོས་བསྡུར་ཞིབ་ཚགས་བྱ་རྒྱུའི་གྲ་སྒིག་ཨང་གསར་དུ་ཡོད་”ཚུལ་བཅས་བཀའ་སྩལ། 

སྤི་ལོ་ 1988 ལོའི་ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ་ཡན་མིན་ཧྥུའུ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་མུ་མཐུད་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱས། ཡན་མིན་ཧྥུའུ་

ཡིས་སི་ཏ་སི་སྦག་གི་གསུང་བཤད་ནང་བཏོན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་ཚུལ་འགའ་

ཞིག་ལ་མོས་མཐུན་མ་གནང་ཡང་། སི་ཏ་སི་སྦག་གི་གསུང་བཤད་དེ་ཉིད་ཡོང་འགྱུར་གི་གྲོས་

མོལ་རིམ་པའི་གཞི་རར་བཟུང་ཆོག་ཚུལ་གསུངས་པར་མ་ཟད། ཐ་ན་གྲོས་མོལ་བྱ་སའི་ས་

གནས་དང་བོད་ཀི་གྲོས་མོལ་སྐུ་ཚབ་ཏུ་མི་སྣ་གཏོང་མིན་ཐད་ཀང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་

ཀིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ན་འགྲིག་པའི་མོས་མཐུན་གནང་སྟེ། གནས་ཚུལ་འདི་སྤི་ནོར་༸གོང་

ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སན་སེང་ཞུ་རོགས་ཞེས་ང་ལ་བཀོད་མངགས་གནང་།

ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ཡི་བཀའ་མོལ་དེས་ང་ལ་བོ་སོབས་བསྐྱེད་ཅིང་ཁོང་གི་དགོངས་འཆར་

ལ་རྒྱུ་མཚན་ལན་པར་མཐོང་། དེ་ནས་ངས་གནས་ཚུལ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སན་སྒོན་ཞུས་



ལེའུ་སུམ་ཅུ་པ།  གྲོས་མོལ་ལམ་དུ་མ་སོང་བ།

425

ཏེ་གྲོས་མོལ་གནང་སའི་ས་གནས་དང་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་སུ་གཏོང་མིན་བཅས་རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་པར་མཛད་ན། དེ་ལ་རྒྱ་མིས་གུས་བརི་ཞུ་ངེས་རེད་

ཅེས་ཞུས། དེའི་འཕོར་བཀའ་བོན་རྣམས་ལ་ཡང་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ་གྲོས་མོལ་གི་གོ་སྐབས་

གསར་པ་འདི་ཇི་ལྟར་གལ་འགངས་ཆེ་ཚུལ་དང་། དེ་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་འབས་བུ་ཆེན་པོ་

འབྱུང་ཚུལ་བཅས་ནན་ཞུ་བྱས། 

རྐྱེན་གང་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་གསར་དུ་བྱུང་བའི་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀིས་གྲོས་མོལ་བྱ་

འཆར་གི་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་དང་བརག་དཔད་སེ་

ཚན་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་སྟེ། སེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ནེའེར་(Mr. Nair)གིས་

ང་ལི་ལིར་ཐུག་འཕད་དུ་ཤོག་ཅེས་བཀའ་འགུག་གནང་། རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་

ཀིས་ཅི་ཞིག་གསུངས་ཀང་། རེས་མ་བདེན་པ་ར་སྤོད་གནང་མཁན་གི་དཔང་མི་ཞིག་དགོས་

པར་བརེན། ངས་ལི་ལིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་དང་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་བོ་

གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཁིད་དེ་མཉམ་བསྐྱོད་བྱས། ངས་རང་ཉིད་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐུག་

འཕད་ཞུས་ཚུལ་དང་། རྒྱ་མིའི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གྲོས་མོལ་གི་ས་གནས་དང་བོད་

ཀི་སྐུ་ཚབ་འདེམ་སྒྲུག་གནང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཚུལ་བཅས་གསལ་བཤད་ཞུས། ཕལ་ཆེར་

ངས་སྐད་ཆ་ཤོད་མཚམས་མ་བཞག་གོང་སྐུ་ཞབས་ནེའེར་གི་ཕག་རོགས་རཱང་ན་ཏམ་(Ran-

ga Natam)གིས་འཕལ་དུ་ངོ་རྒོལ་གནང་སྟེ། རྒྱ་མི་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱ་མི་རུང་བའི་ཚུལ་སོགས་

གྲོས་མོལ་དེ་ལྟ་བུར་མཉམ་ཞུགས་མི་བྱེད་པའི་སྐུལ་མ་ནན་ཆེར་གནང་སྟེ་བོད་མི་ཚོས་བོད་

རང་བཙན་རོད་དགོས་ཚུལ་གསུངས། བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་རཱང་ན་ཏམ་གིས་རྐུབ་སྟེགས་

སྟེང་ནས་ཕལ་ཆེར་ཡར་མཆོངས་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཅིང་། གསུང་ཚིག་རྣམས་ཀང་

ཞལ་ནས་ཆུ་བརྡོལ་བ་ལྟར་ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་ཕིར་ཐོན། 

དེ་ནས་ངས་སྐུ་ཞབས་ནེའེར་དང་རཱང་ན་ཏམ་གཉིས་ལ། བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་མིར་དྲག་

འཛིང་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་རྩྭ་ལྡུམ་ཁོད་སྦས་ནས་བཞུགས་པ་རེད་ཅེས་ཟུར་ཟ་ཞུས་

ཏེ་རྒོལ་ལན་བསོགས། དེ་ལ་སྐུ་ཞབས་ནེའེར་ལྷག་པར་ངོ་གནོངས་ཤིང་ཁ་སྐྱེངས། ཁ་གསལ་

མ་གནང་བ་ཙམ་ལས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱར་མི་རུང་བའི་བསམ་ཚུལ་དེ་སྐུ་ཞབས་ནེའེར་ལ་

ཡང་ཡོད་པར་མངོན། སྐབས་དེར། བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་དང་རྒྱ་རི་བོ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ངེད་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

426

གསུམ་གིས་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཞིབ་ཕའི་དགོངས་ཚུལ་མ་ཤེས་ཀང་། བོད་

རྒྱ་ཞི་འགྲིག་གི་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ་ལ་འདོད་མོས་མེད་པ་གཞི་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་། ཁོང་ཚོའི་

ཐུགས་རེ་ནི་བོད་རང་བཙན་དང་། དེ་ཡང་བོད་མི་ཁོ་ནས་རོད་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་ཏུ་འདོད་ཡོད། 

ང་ཕིར་ཧོང་ཀོང་དུ་སོང་སྟེ་བསད་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་

ལགས་ཀིས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སེལ་ཏེ་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པ་ངས་མཐོང་། 

གསལ་བསྒགས་དེའི་ནང་དུ་རྒྱ་མི་ལ་སྤི་ལོ་ 1989 ཟླ་བ་ 1 ཚེས་ 15 ཉིན་འཇི་ནི་ཝ་རུ་༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་མཇལ་འཛོམས་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་རེ་སྐུལ་གནང་

ཡོད། གསར་འགྱུར་དེ་མཐོང་འཕལ་རྒྱ་མིར་བརྡ་ལན་མ་སྤད་པར་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་

དེ་སྤི་སྲོལ་གི་འགྲོ་ལུགས་དང་འགལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་ཤེས། གསར་འགྱུར་དེ་ཐོན་ནས་

ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་མིན་ཐད་བསམ་བོ་ཙམ་ཡང་གཏོང་ལོང་མ་བྱུང་གོང་། ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ཡིས་

ཁ་པར་བཏང་སྟེ་ང་འཕལ་དུ་པེ་ཅིན་ལ་ཡོང་དགོས་ཚུལ་ནན་གིས་གསུངས། དེར་བརེན། རྡ་

རམ་ས་ལར་བཀའ་མོལ་ཙམ་ཡང་ཞུ་ཁོམ་མ་བྱུང་བར་གནམ་གྲུར་བསད་དེ་ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ལ་

མཇལ་འཕད་ཞུ་རུ་སོང་།

ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ཡིས་ཁོ་འཚུབ་འཚུབ་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཏེ་ཅིའི་ཕིར་ཏཱ་ལའི་བ་

མས་རྒྱ་ནག་ལ་གོ་བསྡུར་རམ་བརྡ་ལན་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་གཞོགས་གཅིག་གི་གསལ་

བསྒགས་ཡོངས་ཁྱབ་གནང་བ་རེད། སྤི་སྲོལ་གི་འགྲོ་ལུགས་བཤིག་པ་དེས། རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་དྲང་པོ་མིན་པ་དང་། གྲོས་མོལ་ལ་གཟབ་ནན་གནང་གིན་མེད་པ། ཚུལ་མིན་གི་དྲིལ་

བསྒགས་སེལ་བཞིན་པ་བཅས་མཚོན་ཡོད་ཟེར། དེ་ནས་ཀང་ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ཡིས། གྲོས་མོལ་

གྲ་སྒིག་བྱེད་སྐབས། ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་འགྲོ་ལུགས་ཤིག་ཡོད། འུ་ཅག་

གིས་ངེས་པར་དུ་ཕན་ཚུན་ལ་གོ་བསྡུར་བྱེད་དགོས། རྒྱ་མིས་གང་དུ་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་ས་

གནས་དང་སྐུ་ཚབ་ཏུ་སུ་གཏོང་མིན་ཐད་བོད་ཀིས་ཐག་གཅོད་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་ནི་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་གུས་བརི་ཞུས་པའི་དབང་གིས་ཡིན། གསལ་བསྒགས་དེ་མ་

སེལ་གོང་ཐོག་མར་རྒྱ་མི་ལ་བརྡ་ལན་སྤད་དེ་ཕོགས་གཉིས་ཀས་མོས་མཐུན་གནང་དགོས་པ་

རེད། མོས་མཐུན་བྱུང་མཚམས། ད་གཟོད་ཕོགས་གཉིས་ཀས་ལྷན་དུའམ། ཡང་ན། ཕོགས་སོ་

སོ་ནས་སེལ་ཆོག །འདི་ནི་འགྲོ་ལུགས་རེད་ཅེས་ཟེར། 



ལེའུ་སུམ་ཅུ་པ།  གྲོས་མོལ་ལམ་དུ་མ་སོང་བ།
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དེ་ནས་ང་པེ་ཅིན་ནས་ཐོན་ཏེ་ཐད་ཀར་རྡ་རམ་ས་ལའི་བཀའ་ཤག་ལ་འཁང་ར་བཤད་

དུ་སོང་། རེས་སུ་ངས་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་ལ་ཅིའི་ཕིར་རྒྱ་མི་ལ་གོ་བསྡུར་མ་གནང་བར་

གསལ་བསྒགས་སེལ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེས་འདྲི་རད་ཞིབ་ནན་བྱེད་སྐབས། རྒྱ་གར་གི་དཔོན་

རིགས་ཚོས་བོད་མི་ལ། རྒྱ་མིར་གོ་བསྡུར་མ་ཞུས་པར་གསལ་བསྒགས་སེལ་ཆོག་པའི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་ཅེས་གསལ་བསྒགས་སེལ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་སོང་ཟེར། ལམ་སྟོན་དེ་ལྟ་བུ་

གནང་མཁན་གི་དཔོན་རིགས་སུ་ཡིན་མིན་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་ཀིས་གཏན་ནས་གསུངས་

མ་སོང་ལ། ངས་ད་དུང་ཡང་མི་ཤེས། 

ཨ་ཁ། བོད་མི་ཚོ། རྒྱ་གར་བས་ང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་འཁབ་སྟོན་བྱས་ཏེ་རང་ཅག་བེད་

སྤོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། བོད་རིགས་ཚོ་དྲང་ཞད་ཆེ་དྲགས་ནས་སུས་ཀང་རང་གིས་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་

བཞིན་པ་ཤེས་མེད་པ་འདྲ་ལ། དུས་མ་སྨིན་པར་སེལ་བའི་གསལ་བསྒགས་དེར་མཇུག་འབས་

ཅི་འབྱུང་ཙམ་ཡང་བསམ་བོར་འཁོར་མེད། ཐག་གཅོད་དེ་ལྟ་བུ་གནང་བ་ནི་གོ་མ་ཆོད་པའི་

ལས་ཀ་ཞིག་རེད། དེ་དུས་ང་ཁོ་ཡང་ཁོ་ལ་སྐྱོ་ཡང་སྐྱོ་ཞིང་། ཁོ་བ་དང་སྐྱོ་བའི་ཚོར་བ་གཉིས་

ད་དུང་ཡང་སངས་མེད། རྒྱ་གར་བའི་ངོས་ནས་ང་ཚོའི་གྲོས་མོལ་ལ་ཆེད་དུ་བར་ཆད་བཀག་

འགོག་གནང་བ་དང་། བོད་མིའི་ངོས་ནས་ཀང་སྤི་ལོ་ 1959 ནས་སྐབས་དེའི་བར་དུ་འབྱུང་མ་

མྱོང་བའི་གོ་སྐབས་ཡག་ཤོས་དེ་འཕོ་བརླགས་སུ་བཏང་། དེ་ནས་རང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་ནོར་

འཁྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མཚམས། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་དང་ཁོང་གི་གཤམ་འོག་གི་

དཔོན་རིགས་ཚོས་ང་ཁོང་ཚོའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ནག་ལ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་བར་མངགས་གཏོང་གནང་། 

རྒྱ་མི་རྣམས་སྔར་བཞིན་རླུང་ལངས་ཤིང་གྲོས་མོལ་ནི་དེ་མུར་འགོར་འགངས་སུ་གྱུར། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

428



ལེའུ་སོ་གཅིག་པ།  གོ་སྐབས་གཞན་ཤོར་བ།
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ལེའུ་སོ་གཅིག་པ།

གོ་སྐབས་གཞན་ཤོར་བ།

[གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གོ་སྐབས་ལེགས་ཤོས་དེ་ཤོར་བ་]ཡིན་ན་ཡང་། ཏིན་ཞའོ་

ཕིན་གིས་ང་ཚོར་གོ་སྐབས་གཞན་ཞིག་གནང་། དེ་ནི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྣང་བ་མཐའ་

ཡས་མཆོག་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་པའི་སྐབས་དེ་རེད།

ང་པེ་ཅིན་དུ་འགྲོ་ཐེངས་རེ་རེར་མུ་མཐུད་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས། ངས་ཁོང་གི་གནད་དོན་ཐད་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་

དེར་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་དགེས་མཉེས་ཆེན་པོ་མཛད། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕིར་ཕེབས་ཀི་

གནད་དོན་ཐད་ངེད་གཉིས་ཀིས་གོ་བསྡུར་ཡང་ཡང་གནང་བར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐད་ཐུགས་ཁལ་གནང་སྟེ། རྒྱ་ཕོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་གསལ་རོགས་མ་

བྱུང་བར་དུ་ཕིར་ཕེབས་གནང་ན་གེན་རགས་རེད་ཅེས་རག་ཏུ་ཡིད་གཟབ་བྱེད་དགོས་པའི་

འབོད་སྐུལ་གནང་། 

སྤི་ལོ་ 1989 ཟླ་བ་ 1 ནང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གཞིས་རེའི་རང་

དགོན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ཕེབས་སྐབས་གོ་བུར་དུ་མགུལ་སིང་གི་སྙུང་གཞི་བཞེས། འཐབ་

ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་ཀི་མགོ་གཙོ་ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ཡིས་དེ་མ་ཐག་པེ་ཅིན་ནས་སྨན་

པ་ཚོ་ཁག་ཅིག་སྙུང་གཞི་གསོ་བཅོས་སུ་ཆེད་གཏོང་ཞུས། ཝིན་ཇ་པའོ་(Wen Jiabao)ཡང་

ཚོ་ཁག་དེ་དང་ལྷན་དུ་ཕེབས། ཝིན་ཇ་པའོ་སྐབས་དེར་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་གི་ལས་བྱེད་

དང་རེས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བོན་དུ་གྱུར། སྨན་པའི་ཚོ་ཁག་དེ་ཐོག་མར་པེ་ཅིན་ནས་གནམ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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གྲུར་བཞུགས་ཏེ་ལྷ་སའི་བར་དང་། དེ་ནས་གེན་འཕུར་གནམ་གྲུའི་ནང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་

ཕེབས། གནམ་གཤིས་མི་ལེགས་པས་གནམ་གྲུ་དུས་ཐོག་ཏུ་འཕུར་སྐྱོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་སྨན་

པ་རྣམས་གཞིས་ཀ་རེར་འབྱོར་དུས་ཧ་ཅང་འཕི་དྲགས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་། སྐབས་དེར། 

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཐུགས་རིག་གཏན་ནས་མི་གསལ་བར་(coma)གྱུར་

ཟིན། དེ་ནས་སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་བཅོས་ཐབས་གང་ཡང་མ་རེད་པར་ཟླ་བ་ 1 ཚེས་ 28 ཉིན་སྐུ་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན།  དེ་དུས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགུང་

གྲངས་ ༥༡ ཙམ་ལས་ཕེབས་མེད། དེ་ལྟར་ཁོང་མྱ་ངན་ལས་འདས་མ་ཐག་བཤད་ཡམས་ཤིག་

གང་སར་ཁྱབ་མགོ་བཙུགས་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་ཀུན་གཟིགས་

མཆོག་ལ་གསོལ་དུག་དྲངས་ཞེས་པ་དེ་རེད། 

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྤི་ལོ་ 1962 ལོར་[བོད་དང་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་

གཞན་གི་མང་ཚོགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཕིན་ཆད་ལས་ཀའི་བསམ་འཆར་ཞེས་པའི་ཡིག་

འབྲུ་ཁི་བདུན་གི་སན་ཞུ་ལགས་རོམ་མཛད་དེ། རྒྱ་གཞུང་ལ་]མངོན་གསལ་དོད་པོས་སྐྱོན་

བརོད་གནང་བའི་དབང་གིས་རྒྱའི་བཙོན་ཁང་དུ་སྐུ་ངལ་ཚད་མེད་མྱོང་དགོས་བྱུང་། དེའི་རེས་

ནས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དུ་སེལ་བའི་བྱ་སྤོད་ལ་སྐྱོན་བརོད་བར་མཚམས་མེད་པར་

གནང་། གཞན་ཡང་ཁོང་གིས། བོད་ཀི་ཁིམས་མཐུན་གི་བདག་པོ་ནི་བོད་མི་ལས་གཞན་མིན་

པའི་གསལ་བཤད་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས་ཤིང་། རྒྱ་མི་གཅིག་བོད་དུ་བཞག་པའི་

འགྲོ་གྲོན་དང་རྒྱ་མི་བཞི་རྒྱ་ནང་དུ་བཞག་པའི་འགྲོ་གྲོན་གཉིས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཞེས་བོད་

དུ་བཞག་པའི་རྒྱ་མིའི་ལས་བྱེད་ལ་བཏང་བའི་འགྲོ་གྲོན་གི་བསོམས་འབོར་ལ་ཁ་རྡུང་དྲག་པོ་

མཛད། དེ་བཞིན་དུ་བོད་ཁུལ་གི་སོབ་གྲྭའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་སྤུས་ཚད། བོད་རིགས་བྱིས་པ་

རྣམས་ལ་བོད་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་སོབ་ཁིད་གཏན་ནས་མི་བྱེད་པ། འཁིད་བཞིན་པའི་སོབ་ཚན་གི་

ནང་དོན་རྣམས་འོས་འཚམ་མིན་པ་བཅས་ལ་སྐྱོན་བརོད་གནང་ཞིང་། བོད་ཀི་སོབ་མ་རྣམས་

མངའ་ཁུལ་གཞན་ལ་སོབ་སྦོང་དུ་གཏོང་བའི་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་ཡང་ངོས་བཞེས་

མ་གནང་། དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས། སྤི་ལོ་ 1959 ལོར་གེན་

ལངས་ཞོད་འཇགས་སུ་གཏོང་བའི་སྐབས་དང་དེའི་རེས་ཀི་དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་ཟེར་བ་

ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་སྐབས་རྣམས་སུ་བོད་རིགས་ཉེས་མེད་རྣམས་ལ་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་ཞིང་



ལེའུ་སོ་གཅིག་པ།  གོ་སྐབས་གཞན་ཤོར་བ།
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ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་ལ་སྐྱོན་བརོད་དྲག་པོ་མཛད། དེར་མ་ཟད། སྔར་སྤི་ལོ་ 

1962 ལོར་གསལ་སྟོན་མཛད་ཟིན་པའི་གནད་དོན་དུ་མ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བ་མ་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་རེས་གྲོང་སེ་ཁུལ་གི་བོད་རིགས་ཉེས་མེད་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་

བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་ལས་ཕལ་ཆེར་ཕེད་ཀ་ཙམ་བཙོན་ཁང་རང་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་ཚུལ་

བཅས་བསྐྱར་གེང་མཛད། གཞན་ཡང་ཁོང་གིས། བོད་རིགས་ཚོར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྡུག་

པོ་བཏང་བ་བོད་མི་ཚོས་ནམ་ཡང་བརེད་མི་སྲིད་ཅེས་བཀའ་སྩལ། ཡང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་

ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པའི་ཉིན་འགའི་གོང་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1989 ཟླ་བ་ 1 

ཚེས་ 17 ཉིན་སྐྱོན་གནས་དུ་མ་བསྐྱར་ནན་གིས་གསུངས་ཏེ་མཐའ་སོམ་དུ་“རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་

གི་འོག་ཏུ་ཐོབ་པའི་ཁེ་དང་ཤོར་བའི་གོང་གཉིས་བསྡུར་ན་གོང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་”ཞེས་བཀའ་སྩལ། 

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་དེ་ལྟར་སྐྱོན་བརོད་ཤུགས་ཆེར་གནང་

སྟབས། ཁོང་མེད་པར་བཟོ་འདོད་ཀི་མི་སྣ་སྐོར་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། སྐུའི་འཕོད་བཞེས་ལ་ཛ་

དྲག་གི་རགས་མཚན་མ་བྱུང་བར་གོ་བུར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ། རྒྱ་ནག་གིས་ཆེད་གཏོང་

བྱས་པའི་སྨན་པ་རྣམས་ཁོང་གི་དུས་རྒྱུན་གི་བ་སྨན་མིན་པ། སྨན་པ་དེ་དག་དུས་ཐོག་ཏུ་མ་

འབྱོར་བ་བཅས་ཅི་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་སེམས་མཁན་མང་པོ་ཡོད།

འོན་ཀང་། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུ་སྟོབས་ཆེ་ཞིང་སྐུ་གཟུགས་

ཀི་ལིད་ཚད་ཕ་འོང་ཌི་ ༢༥༠ ལ་ཉེ་བ་ཡོད་པ་དང་། སྐུ་ཕག་གནང་སྐབས་གཞན་གི་རམ་

འདེགས་མེད་པར་ཡར་བཞེངས་དཀའ་བ་ལྟ་བུའི་སྐུ་ཤ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ། གཅིན་སི་དང་ཁག་

ཤེད་ཀི་སྙུང་གཞི་ཡོད་པ། ཡུན་རིང་ཐུགས་བརོན་ཆེན་པོས་ཕག་ལས་གནང་བ། བཀྲ་ཤིས་

ལྷུན་པོ་དགོན་པར་རིག་གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་པའི་པཎ་

ཆེན་སྐུ་གོང་མ་རྣམས་ཀི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རེན་བསྐྱར་བཞེངས་ཀི་ཐུགས་འགན་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་

པ། མཇལ་ཁ་ཞུ་འདོད་མཁན་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ལྟར་མཇལ་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་མང་དུ་སྩལ་

བ། མི་ལོ་བཅོ་ལྔའི་རིང་ཆེས་ཡ་ང་ཞིང་བཟོད་དཀའ་བའི་གནས་སྟངས་འོག་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་

དུ་བཞུགས་པ། སྐུ་གཟུགས་ཀི་ཁམས་དེ་ཙམ་མི་ལེགས་པ་བཅས་ལ་བརེན། གསོལ་དུག་ཕུལ་

ཟེར་བའི་བཤད་ཡམས་ལ་ངས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་ཐུབ་ལ། ཡན་མིན་ཧྥུའུ་དང་ཝིན་ཇ་པའོ་དང་

སྨན་པ་བཅས་ཚང་མས་ཁོང་སྐྱོབ་ཐབས་སུ་འབད་པ་གང་ནུས་ཞུས་ཡོད་པར་ཡང་ཡིད་ཆེས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཡོད། 

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རེས་ཐོགས་སུ་ཏིན་

ཞའོ་ཕིན་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་ན། དེའི་ཆོས་ལུགས་མི་

སྣ་གཙོ་གྲས་དང་རྒྱ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོར་མཇལ་འཕད་གནང་བའི་གོ་སྐབས་འབྱུང་ལ། 

སྐབས་དེར་ཁེན་ཡུན་དང་ལིས་ཞན་ཉན། པོ་ཡིས་པོ། ཡེ་ཅན་ཡིན་སོགས་གསར་བརེ་བ་རྒན་

གྲས་མང་པོ་ཞིག་ཀང་ད་དུང་འཚོ་ཞིང་གནས་ཡོད། དེ་དག་ལས་མང་ཆེ་བར་༸གོང་ས་མཆོག་

སྤི་ལོ་ 1954 ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པའི་ཁར། 

ཐེངས་འདིར་ཡང་བསྐྱར་དུ་མཇལ་འཕད་གནང་ཆོག་སམ་སྟེ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མྱ་ངན་རེས་དྲན་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་མགྲོན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་འདོད་

གནང་། ངས་ཀང་རེས་དྲན་འདུ་འཛོམས་དེ་བོད་རྒྱ་འགྲིག་འཇགས་ཀི་བགྲོ་གེང་ངམ་གཞུང་

འབེལ་གི་གྲོས་མོལ་གནང་བའི་ཆེད་མིན་ན་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་གི་མགོ་ཁིད་ཚོར་

མཇལ་འཕད་གནང་བའི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་སྟེ། དགོངས་རོགས་རེས་དྲན་གནང་བའི་ཞར་

ལ་ཁོང་དང་རྒྱ་ནག་གི་མགོ་ཁིད་ཚོའི་བར་གི་སེར་འབེལ་བསྐྱར་གསོ་གནང་ཐུབ་ན། དེ་ནི་ཕན་

ཚུན་བར་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་སམ། དེ་ནས་ཡན་མིན་

ཧྥུའུ་ཡིས་རྒྱ་ནག་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དབུ་འཛིན་མཁས་དབང་ཀྲའོ་ཕུ་ཙུ་(Zhao Puzu)

ལ་བཀོད་སྒིག་གནང་སྟེ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་མགྲོན་ཤོག་གྲ་སྒིག་

གནང་དུ་བཅུག །མཁས་དབང་ཀྲའོ་ཕུ་ཙུ་བ་མ་ཞིག་མིན་ན་ཡང་རྒྱལ་སྤིའི་སྟེང་གུས་ཞབས་

དང་སན་གྲགས་ལན་པའི་ནང་པའི་མཁས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནས་ངས་ཁོང་སྐུ་ངོ་མས་བིས་པའི་

མགྲོན་ཤོག་ཕག་བསྟར་མ་དེ་ཁྱེར་ནས་བཞུགས་སར་རྡ་སར་བསྐྱོད་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་

ཕུལ།223

223  མགྲོན་ཤོག་དེའི་གནས་བབ་ཐད། བཙན་བྱོལ་གི་མཐོ་རིམ་མི་སྣའི་ཁོད་མི་འདོད་པ་རོད་མཁན་ཡོད་

ཀང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་<<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་།>>ཞེས་པར། “ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་

དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་རེས། རྒྱ་ནག་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་པེ་ཅིན་དུ་འཚོགས་རྒྱུའི་མྱ་ངན་འདུ་

འཛོམས་ཐོག་ཡོང་རོགས་ཞེས་པའི་གདན་ཞུའི་ཡི་གེ་ཞིག་འབྱོར། དེ་ནི་གཞུང་འབེལ་གི་གདན་ཞུ་དང་གནས་

བབ་གཅིག་མཚུངས་རེད་”ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ།།



ལེའུ་སོ་གཅིག་པ།  གོ་སྐབས་གཞན་ཤོར་བ།
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དེ་ལྟ་ནའང་། བཀའ་ཤག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་མི་གནང་བའི་

གསོལ་འདེབས་ཞུས། ཁོང་ཚོས་ཁག་དཀྲི་ས་ནི་ཆིབས་བསྒྱུར་ལ་གྲ་སྒིག་ཞུ་བའི་དུས་ཚོད་

འདང་ངེས་མི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་རེད། འོན་ཀང་། དོན་ངོ་མ་ནི་ཁོང་ཚོས་ད་དུང་ཡང་རྒྱ་ནག་

གིས་༸གོང་ས་མཆོག་བཙན་བཀག་ཞུ་མི་ཡོང་ངམ་སམ་པའི་འཇིགས་སྐྲག་གནང་བཞིན་པ་དེ་

རེད། ཆིབས་བསྒྱུར་མི་གནང་བའི་ཐག་གཅོད་དེར་རྒྱ་མི་མ་དགའ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བོ་ཕམ་

ཡང་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག་ལ། ང་ཡང་དེ་ལ་བོ་ཕམ་བྱུང་། ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་དེ་ལྟར་གནང་བའི་

དམིགས་ཡུལ་ནི་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་རེད་ལ། ཐུགས་འདོད་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་པེ་ཅིན་དུ་

ཕེབས་ནས་ཕན་ཚུན་བར་ཡིད་ཆེས་ཕན་བུ་བསྐྲུན་ཏེ་མ་འོངས་པར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་གྲོས་

མོལ་དོན་སིང་ཅན་རིམ་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་བུ་ཞིག་སྐྲུན་ཐུབ་ན་སམ་པ་དེ་རེད། 

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བཙོན་ཁང་ནས་གོད་གྲོལ་ཐོབ་སྟེ་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་

རྒྱ་རིགས་གཞོན་ནུ་མ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་དང་ལྷན་དུ་ཁྲུང་ས་བསྐྱོན་ནས་སྲས་མོ་རིག་འཛིན་

དབང་མོ་འཁྲུངས་ཡོད། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1979 ལོར་ང་པེ་ཅིན་དུ་སོང་སྟེ་མཇལ་འཕད་ཐོག་མ་ཞུས་

པའི་རེས་ཙམ་རེད། དེ་ནས་རིམ་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་

པོར་ཕེབས་ཏེ་དུས་ཡུན་རིང་ནས་རིང་དུ་བཞུགས། སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཡང་ཁོང་གི་ཡུམ་ཆེན་

བསོད་ནམས་སྒོལ་མ་དང་། གསང་ཡུམ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ། སྲས་མོ་རིག་འཛིན་དབང་མོ་

བཅས་སྔར་བཞིན་པེ་ཅིན་དུ་བཞུགས་ཡོད། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་ཀང་

ཁོ་བོ་རང་ངོས་ནས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་ཤུལ་ལུས་སྐུ་འཁོར་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་

ཀི་མཇལ་འཕད་ཞུ་བར་འགྲོ་འདོད་བྱུང་། ང་དེ་ལྟར་པེ་ཅིན་དུ་སོང་སྟེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་

གཟིམ་ཁང་དུ་མ་བཅར་གོང་ཁོང་གི་ཤུལ་ལུས་སྐུ་འཁོར་རྣམས་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུ་བར་བཅར་

རིས་ཡོད་ཅེས་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ལ་གནས་ཚུལ་ཞུས། ཁོང་ཚོས་ངས་ཞུས་པར་

ཉན་པ་ཙམ་ལས་ཆོག་དང་མི་ཆོག་གི་ལན་གང་ཡང་མ་གནང་། འོན་ཀང་། ང་ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གཟིམ་ཁང་གི་ཕི་སོའི་མདུན་དུ་འབྱོར་སྐབས་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་

པུའུ་ཡི་ལས་བྱེད་ཀྲུའུ་ཞའོ་མིན་གིས་གཟིམ་སོ་བསྲུངས་ནས་ནང་དུ་མ་བཏང་། 

དེ་ནས་གཟིམ་ཁང་གི་ནང་ལོགས་ནས་མི་ཞིག་གིས་ཕི་སོ་ཕེ་བྱུང་བར་དེ་མ་ཐག་

ངས་ཀྲུའུ་ཞའོ་མིན་ལམ་ཟུར་དུ་འབུད་རྒྱག་བཏང་སྟེ་ནང་དུ་འཛུལ་སྐབས་གསང་ཡུམ་དང་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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སྲས་མོ་གཉིས་བེལ་སྟབས་ཀིས་ཕི་རུ་ཕེབས་ཤིང་དེའི་འཕོར་ཡུམ་ཆེན་ཡང་ཕེབས། སྐབས་

དེར་སྲས་མོ་རིག་འཛིན་དབང་མོ་དགུང་ལོ་བདུན་བརྒྱད་ཡས་མས་ཤིག་ཡིན་ངེས་ལ། ཁོང་གི་

ཡབ་ཆེན་དང་འདྲ་པོ་འདྲ་རྐྱང་རེད། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ཞལ་མ་བཞུགས་པའི་སྟབས་ཀིས་

གསང་ཡུམ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་ཕམ་ཞིང་མུག་པར་གྱུར་ཏེ་མྱ་ངན་གིས་ནོན་

པའི་ཁར། རྒྱ་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིར་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཡང་ཕོགས་སོང་ཞེས་

ཐུགས་ཕམ་ཡང་ཆེན་པོ་གནང་། དེ་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྒྱུ་སྣེ་གཅིག་

ཀང་ཤུལ་ལུས་སྐུ་འཁོར་ལ་མ་བཞག་པར་ཐམས་ཅད་སྤོད་དགོས་ཞེས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

སམ་ནང་བླུགས་ནས་གཞུང་ཐེལ་བརྒྱབས་ཏེ་གཟིམ་ཁང་གི་ནང་ཁྱམས་སུ་བསྒིགས་འདུག་ལ། 

གསང་ཡུམ་གིས་ཁོང་ལ་རོགས་རམ་གནང་རོགས་ཞེས་ཁོ་བོར་གསུངས། 

ངས་གནད་དོན་དེ་ཞུས་སྐབས་ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ཡིས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན། 

དེ་ལ་ངས་གནད་དོན་དེར་ཐེ་གཏོགས་བྱས་པར་ཁྱེད་ཀིས་མོས་མཐུན་གནང་ཡང་རུང་མ་

གནང་ཡང་རུང་། ཁྱེད་ཚོས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཤུལ་ལུས་སྐུ་འཁོར་ལ་དྲང་པོ་གནང་མི་

འདུག །སྐུ་རྒྱུ་སྐོར་ཞིག་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་དབང་བ་ཨ་ཅང་བརོད་མེད་ཡིན་ཡང་། འགའ་

ཞིག་ཤུལ་ལུས་སྐུ་འཁོར་ལ་དབང་བ་ཡང་སྨོས་མེད་ཡིན་པས་སྐུ་རྒྱུ་ཚང་མ་སྤོད་དགོས་ཟེར་

བའི་ཐོབ་ཐང་སྲིད་གཞུང་ལ་མེད་ཅེས་ཞུས། དེ་ནས་ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ཡིས་ཁོང་གིས་གང་ནུས་ཅི་

ལོགས་ཞུ་ངེས་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་གནང་། 

དེ་ནས་ཟླ་ཤས་སོང་རེས་པེ་ཅིན་གནམ་བདེ་སོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་དུ་སེལ་བའི་རྒྱ་

རིགས་སོབ་མའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་དེ་མགོ་ཚུགས། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1987 ཟླ་བ་ 1 ནང་གུང་

ཁན་གཞུང་གིས་ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས་“འབྱོར་ལན་གྲལ་རིམ་གི་གུ་ཡངས་”ལྟ་བ་བཟུང་བ་ཐལ་

དྲགས་པར་བསད་དེ། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིའི་གོ་གནས་

ནས་མར་ཕབ། དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1989 ཟླ་བ་ 4 ཚེས་ 15 ཉིན་ཧུའུ་ཡའོ་པང་སྐུ་གཤེགས། 

དེ་ལ་སོབ་མ་རྣམས་ཀིས་ཧུའུ་སྐུ་གཤེགས་པའི་དུས་སྐབས་དེ་ཉིད་དམ་བཟུང་བྱས་ཏེ་ལོག་

ཟ་རུལ་སུངས་མེད་པར་བཟོ་དགོས་པ་དང་། གཞུང་སྲིད་དམངས་གཙོ་དང་རང་དབང་ཅན་དུ་

བསྒྱུར་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན། སོབ་མས་བཏོན་པའི་དགོས་འདུན་ལ་མི་དམངས་ཀིས་

དགའ་མོས་ཆེས་ཆེར་བྱས། དེ་ལྟར་སོབ་མ་འབུམ་ཕག་དུ་མ་དང་དེ་ནས་པེ་ཅིན་དུ་སོད་པའི་



ལེའུ་སོ་གཅིག་པ།  གོ་སྐབས་གཞན་ཤོར་བ།

435

མི་དམངས་དཀྱུས་མ་བཅས་ཁོམ་སྲང་དུ་ཐོན་ནས་རྔམ་སྟོན་ཁོམ་སྐོར་བྱས། རྔམ་སྟོན་ལས་

འགུལ་གི་མཐོ་རླབས་རེ་རུ་སོན་པའི་སྐབས་སུ་ཁོམ་སྐོར་བ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་འཛོམས་ཏེ་ངོ་

རྒོལ་བྱས་པར་བཤད། 

ཧོང་ཀོང་དུ་ཡང་ལས་འགུལ་དེ་དང་དེའི་དམིགས་དོན་ལ་ཕོགས་གང་ས་ནས་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཆེན་པོ་ཐོབ། དེ་ཡང་ངོ་རྒོལ་གི་འཕེལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གྱུར་ཅིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་ལ་

གདོང་ལེན་ཇི་བཞིན་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ན། ཧོང་ཀོང་བ་མང་པོས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གོ་གནས་ནས་

དགོངས་པ་མི་ཞུ་ཀ་མེད་ཀི་གནས་སུ་གར་ངེས་པ་དང་། མི་འགང་བར་ཁོང་དང་ཁོང་གི་སྲིད་

གཞུང་གཉིས་སྦོ་ལུག་ངེས་རེད་ཅེས་སྔོན་དཔག་གནང་། མི་རྣམས་ཀིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་མཆོག་ལ་སོབ་མ་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་གསལ་བསྒགས་སེལ་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ་ཕུལ། བཀའ་

ཤག་གི་བཀའ་བོན་ཚོས་ཉིན་རེ་བཞིན་བདག་ལ་ཞལ་པར་གནང་སྟེ་ང་ལ་ལམ་སྟོན་ཅི་ཡོད་

གསུངས། དུས་སྐབས་དེ་ལྟ་བུར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་འཁོར་ཁོད་རྒྱ་ནག་སོབ་

མར་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་གསལ་བསྒགས་སེལ་བའི་བསམ་ཚུལ་ལ་དགག་པ་ཞུ་མཁན་ང་གཅིག་པུ་

ལས་གཞན་མེད་ངེས་རེད། ངས་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་གོ་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་ལ་ཉེ་བའམ་

རྒྱ་ནག་ཏུ་དམངས་གཙོའི་སྲིད་ལུགས་གོ་བུར་དུ་ཚུགས་ཐུབ་པའི་རགས་མཚན་ཞིག་གཏན་

ནས་མ་མཐོང་ལ། སོབ་མའི་ངོ་རྒོལ་དེ་ཡང་ང་ཚོས་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་དགོས་སའི་གནད་དོན་

ཞིག་ཏུ་མ་མཐོང་། དེར་བརེན། ངའི་བསམ་ཚུལ་ནི་ང་ཚོས་ཅི་ཡང་མ་གསུངས་པར་ཁུ་སིམ་

མེར་བསྒུགས་ཏེ་བཞུགས་དགོས་པ་དེ་རེད། འོན་ཀང་། མཇུག་མཐར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

མཆོག་ནས་སོབ་མའི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་གི་དམིགས་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་གསལ་

བསྒགས་བསྐྱངས། 

ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་གེན་ལངས་ཞོད་འཇགས་བྱ་སད་

དམག་དཔུང་ལ་བཀའ་བཏང་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1989 ཟླ་བ་ 6 ཚེས་ 3 ཉིན་དམག་མི་སྟོང་ཕག་མང་

པོ་པེ་ཅིན་དུ་དཔུང་འཇུག་བྱས་ཤིང་། སོབ་མ་དང་མི་སེར་དཀྱུས་མའི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ངོ་རྒོལ་

བ་མང་པོ་གསོད་རྨས་དང་བཙོན་འཇུག་བྱས། ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ནི་སོབ་མ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ཞི་

འགྲིག་ཡོང་ཐབས་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོའི་གྲས་རེད། ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་དེ་མཇུག་བསྒིལ་བའི་

རེས་སུ་དཔོན་རིགས་དུ་མ་བཙན་གིས་གནས་དབྱུང་བཏང་། དེའི་ཁོད་ཀི་གནོད་འཚེ་ཕོག་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཡུལ་གྲགས་ཆེ་བ་ནི་ཡན་མིན་ཧྥུའུ་རེད། ཁོང་གི་ཕག་ནས་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་

གཙོ་འཛིན་གི་གོ་གནས་བངས།

དེའི་རེས་ཐོགས་སུ་ཧོང་ཀོང་གི་ས་མཚམས་བརྒལ་མ་ཐག་པའི་ས་གནས་ཧེན་ཀྲེན་

དུ་ངས་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་མགོ་གཙོ་གཞོན་པ་སུང་ཡིང་ཡིང་དང་ཁོང་གི་ལས་

རོགས་གཉིས་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་སྐབས། དྲག་པོའི་དཔུང་དམག་པེ་ཅིན་དུ་འབྱོར་བའི་

མཚན་མོ་དེར་བྱུང་བའི་དྲག་སྤོད་ཀི་རྣམ་པ་བརན་དུ་ཕབ་པའི་ཆུ་ཚོད་དུ་མ་ཅན་གི་བརན་

འཁོར་རིང་པོ་ཞིག་ང་ལ་བསྟན། དེའི་ནང་དུ་རླངས་འཁོར་དང་མེ་འཁོར་ལ་མེ་བརྒྱབས་པ་

དང་། ཁོང་ཁོས་འབར་བའི་ངོ་རྒོལ་བ་རྣམས་ཀིས་དམག་དཔུང་ལ་དྲག་སྤོད་སེལ་བ། དམག་

མི་ཞིག་གི་གྲོད་པ་ཁ་ཕེ་བ་སོགས་མཐོང་། དུས་སྐབས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་རྒྱ་མིས་༸གོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའི་གེང་སོང་གནང་སྟེ། གནམ་བདེ་སོ་མོའི་དོན་

རྐྱེན་གི་རླུང་འཚུབ་ཡལ་ནས་གནས་སྟངས་རྒྱུན་ལན་དུ་གྱུར་མཚམས་བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་ཐད་

གོ་བསྡུར་བྱེད་ཆོག་ཅེས་གསུངས། 

འོན་ཀང་། ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་གཤམ་འོག་གི་དཔོན་

རིགས་འགས་རྒྱ་མིར་ཕོག་པའི་གསལ་བསྒགས་རིམ་པར་སེལ། སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྤི་ལོ་ 1989 ལོའི་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རགས་ཐོབ། སྤི་ལོ་ 

1990 ལོར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་རྒྱ་རིགས་མཇལ་ཞུ་བ་འགར་

ལོ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚུན་དུ་རྒྱ་གཞུང་འཐོར་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་སྲིད་པའི་དགོངས་འཆར་གནང་། རྒྱ་

མིས་གྲོས་མོལ་གི་གནད་དོན་ཐད་འཆར་གཞི་མཇུག་སྐྱོང་མ་བྱས། ང་ཚོ་བོད་མིའི་ངོས་ནས་

ཀང་མཇུག་སྐྱོང་མ་བྱས། དེ་ལྟར་བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་དེ་ཤི་མིན་གསོན་མིན་དུ་གྱུར། 



ལེའུ་སོ་གཉིས་པ།  གོ་སྐབས་སར་ཡང་ཤོར་བ།
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ལེའུ་སོ་གཉིས་པ།

གོ་སྐབས་སར་ཡང་ཤོར་བ།

སྤི་ལོ་ 1994 ལོར་ང་པེ་ཅིན་དུ་སོང་བའི་སྐབས་ཤིག་ལ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སྲིད་སྤི་ཁྱབ་

ཁང་གི་ལས་བྱེད་འགའ་དང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཁོངས་མི་དུ་མ་ངའི་སར་ཕེབས། སྐབས་དེར། ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ནས་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་དངོས་སྐྱེས་དུ་མ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པའི་བ་མ་བྱ་

བལ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་

བལ་མྱུར་དུ་ངེས་རེད་ཡོང་བར་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པའི་ཕག་བིས་བཅས་ང་ལ་གནང་སྟེ། པཎ་

ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕོགས་ཐད་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་

སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞེས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སན་གསེང་ཞུ་དགོས་གསུངས། དེ་ལ་

ངས་འབུལ་སྐྱེས་དང་ཕག་བིས་བཅས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་དངོས་སུ་འབུལ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་

ཞུས། 

དུས་དེར་ངས་བྱ་བལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་གི་དབུ་འཛིན་ཡིན་

པ་ཤེས་པས་སེམས་དགའ་ཞིང་། ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་གནང་སྟངས་ཀང་འགྲོ་ལུགས་དང་

མཐུན་པས་སྤོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་མཇལ་འཕད་དུ་ཕེབས་པ་

དེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་འབེལ་ལམ་དང་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པ་སོགས་ཕག་ལས་ཐམས་ཅད་

ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་མཚོན་རགས་རེད། ཡང་གནད་དོན་དེ་དག་རྒྱལ་སྲིད་སྤི་ཁྱབ་

ཁང་གི་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཅུས་ཀི་དཔོན་རིགས་ཚོ་ཡོད་སར་གསུང་གེང་གནང་བ་དེས། 



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་དེ་དག་ཀྲུང་དབྱང་གི་གཞུང་འབེལ་

ཆོག་མཆན་འོག་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོར་ཤེས། 

དེ་ནས་ངས་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐུར་བའི་འབུལ་སྐྱེས་དང་ཕག་

བིས་གཉིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་འབུལ་སྐབས། ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཐད་གྲོས་མོལ་གནང་

སད་བྱ་བལ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་མགྲོན་འབོད་ཀི་བཀའ་ལན་ཕག་བིས་

ཤིག་གནང་སྟེ་བྱ་བལ་རིན་པོ་ཆེར་ངེས་པར་དུ་འཕོད་ཐབས་གིས་ཞེས་བཀའ་སྩལ། 

ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕག་བིས་དེ་སྐྱེལ་བར་འགྲོ་མ་ཐུབ་པ་མིན་ཡང་། གཞུང་འབེལ་གི་

བརྒྱུད་ལམ་སྤད་དེ་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཐབས་མཁས་ཤོས་དང་ཕན་ཆེ་ཤོས་སུ་མཐོང་ལ། བྱ་

བལ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་མིའི་སྟངས་འཛིན་འོག་བཞུགས་ཡོད་པས་རྒྱ་གར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་

མཇལ་བར་ཕེབས་ན་ཡང་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་སྟབས། རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་

བརྒྱུད་ནས་བསྒྲུབས་ན་ལས་དོན་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བར་མཐོང་སྟེ། ང་ཐད་

ཀར་རྒྱ་ནག་ཏུ་མ་སོང་བར་ལི་ལིའི་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོར་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བཤད་

དང་སྦྲགས་ཕག་བིས་སྤད་དེ་ཆེད་གཏོང་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས། 

ཕག་བིས་དེ་བྱ་བལ་རིན་པོ་ཆེར་འབྱོར་ཡོད་མེད་ད་དུང་ཡང་གསལ་པོར་མི་ཤེས་

ཀང་ཕལ་ཆེར་འབྱོར་མེད་པ་འདྲ་སྟེ། བོད་དང་འབེལ་བའི་ལས་དོན་ཞིག་ཡིན་ཕིན་འགྲོ་

ལུགས་དང་བསྟུན་ཏེ་བསྒྲུབས་ཀང་རུང་མ་བསྒྲུབས་ཀང་རུང་། སྐབས་རེར་རྒྱ་མིས་ཁོང་ཚོ་

རང་ཉིད་ཀི་འདོད་དབང་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྤོད། གང་ལྟར་ཡང་། བྱ་བལ་རིན་

པོ་ཆེའམ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕུལ་བའི་ལན་ཞིག་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གཏན་

ནས་འབྱོར་མེད་ལ། བྱ་བལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་རྒྱ་གར་དུ་གཏན་ནས་མ་ཕེབས། འོན་ཀང་། བར་

སྐབས་ཤིག་ནས་བྱ་བལ་རིན་པོ་ཆེས་བོད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བང་ཆེན་ཐད་ཀར་བཏང་སྟེ་༸གོང་

ས་མཆོག་ལ་གནས་འཕིན་འབུལ་བའི་དབུ་བཙུགས། དེ་ལ་ཐོག་མར་བྱ་བལ་རིན་པོ་ཆེས་ཡང་

སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཅི་ཡིན་དང་། དེ་ནས་འོས་སྤྲུལ་རྣམས་

ཀི་མཚན་ཐོ། དེའི་རེས་སུ་འོས་སྤྲུལ་གཉིས་སུ་བསྡུས་པའི་མཚན་ཐོ་བཅས་རིམ་པར་ཕུལ། དེ་

ལྟར་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཀི་དུས་ལ་བསེབས་པ་ན། བྱ་བལ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་

འབེལ་ཡོད་སེ་ཁག་ནས་འོས་སྤྲུལ་གཅིག་ལ་མོས་མཐུན་གཏན་འཁེལ་གནང་། སྐབས་དེར་



ལེའུ་སོ་གཉིས་པ།  གོ་སྐབས་སར་ཡང་ཤོར་བ།

439

ལས་དོན་གཅིག་ཉིད་ད་དུང་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ལྷག་པ་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཆེས་མཐའ་

མའི་བཀའ་གསུང་སྩལ་ཏེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་གསལ་བསྒགས་བསྐྱང་རྒྱུ་དེ་རེད། 

དེ་ནས་བྱ་བལ་རིན་པོ་ཆེས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ། ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་གི་མཐའ་

མའི་གཏན་འབེབས་ཅི་ཡིན་གསལ་བཤད་དང་དེ་ཉིད་གསལ་བསྒགས་གནང་དགོས་ཚུལ་གི་

ཕག་བིས་ཕུལ། དེ་ནི་གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་གི་འགྲོ་ལུགས་རེད། ངས་ཕག་བིས་དེ་དངོས་

སུ་མ་མཐོང་ཡང་། བྱ་བལ་རིན་པོ་ཆེས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་

གིས་བདམས་པའི་འོས་སྤྲུལ་དེ་ཉིད་ཞལ་བཞེས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་ཤག་རེད་ལ། 

རྒྱལ་བ་རིན་ཆེས་ཀང་འོས་སྤྲུལ་དེ་ཉིད་སུ་ཡིན་དང་དེར་ཐག་གཅོད་གནང་མཁན་བྱ་བལ་རིན་

པོ་ཆེ་ཡིན་པ་བཅས་མཁྱེན་ཡོད་ཚོད།

[སྤི་ཟླ་ 5 ཚེས་ 13 ཉིན་]སྐུ་སེར་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་མཁན་ཆུང་ར་ར་ལགས་ཀིས་རྡ་

རམ་ས་ལ་ནས་ཧོང་ཀོང་ལ་ཞལ་པར་གནང་སྟེ། སང་ཞོགས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཁོང་གིས་

ངོས་འཛིན་གནང་བའི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ་གསལ་བསྒགས་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་པས་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞུ་དགོས་ཞེས་གསུངས། སྐབས་དེར་ང་ཧ་ལས་ནས་

ཅིའི་ཕིར་མཁན་ཆུང་ར་ར་ལགས་ནས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐོར་དེ་ཐོག་མར་རྒྱ་མི་ལ་མ་གསུངས་པ་ཡིན་

ནམ་སམ་སྟེ་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྔ་ས་ནས་གསུང་དགོས་ངེས་རེད་ཅེས་ཨུ་ཚུགས་

ཀིས་ཞུས། ཁོང་ཚོས་སྔར་ཡང་རྒྱ་མིར་གོ་བསྡུར་མ་ཞུས་པར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་

དང་རྒྱ་ནག་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་

དང་ས་གནས་གསལ་བསྒགས་གནང་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། གནང་

སྟངས་འདིས་རྒྱ་མིར་ཁོང་ཁོ་སོང་བ་ངས་ཤེས། འོན་ཀང་། མཁན་ཆུང་ར་ར་ལགས་ཀིས། ཐག་

གཅོད་དགོས་པ་རྣམས་བཅད་ཏེ་གསལ་བསྒགས་ཡིག་ཆ་ཡང་གྲུབ་པར་གནང་ཡོད། གསལ་

བསྒགས་དངོས་གཞི་བསྐྱང་རྒྱུ་ནི་སང་ཉིན་སྔ་མོ་རེད་གསུངས། 

[སྐུ་སེར་དྲུང་ཆེ་ར་ར་ལགས་ནས་བཀའ་མངགས་གནང་བ་ལྟར་]ངས་རྒྱ་མི་ལ་སྔོན་

བརྡ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀང་། དེ་ནི་ཕི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་སྟེ་ཧོང་ཀོང་དང་པེ་ཅིན་གཉིས་ཀར་

ལས་མཚམས་འཇོག་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་སོ་

བརྒྱབས་ཟིན། དེ་ནས་ཁ་པར་ལས་ཁུངས་ཀི་འབེལ་མཐུད་པར་ཁ་པར་བཏང་སྟེ་འཐབ་ཕོགས་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་འགའི་ཁྱིམ་སྤོད་ཀི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་བཙལ། ཁ་པར་འབེལ་

མཐུད་པས་རོགས་རམ་གནང་སོང་ཡང་པེ་ཅིན་གི་ལས་བྱེད་ཚོའི་སེར་གི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་

རེད་རྒྱུ་ནི་ལས་ས་པོ་ཞིག་མ་རེད། ཁ་པར་ཐེངས་མང་བཏང་བའི་མཐར་མཚན་མོའི་ཆུ་ཚོད་

དགུ་པ་ཡས་མས་ཙམ་ལ་ད་གཟོད་ཁ་པར་འབེལ་མཐུད་པས་ཀྲུའུ་ཞའོ་མིན་གི་ཁ་པར་ཨང་

གྲངས་རེད། ཀྲུའུ་ཞའོ་མིན་ནི་དེ་སྔོན་ངའི་འགྲོ་ལམ་བཀག་སྟེ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེའི་ཤུལ་ལུས་སྐུ་འཁོར་ཚོར་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུ་མ་བཅུག་པའི་མི་དེ་རེད། 

ཀྲུའུ་ཞའོ་མིན་གིས་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གསལ་བསྒགས་

བསྐྱང་ལ་ཉེ་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་འཕལ་ཧ་ལས་ཤིང་ཁོང་ཁོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ། ཏཱ་ལའི་བ་

མས་རང་མདོག་ངོ་མ་ཕིར་བསྟན་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་མངོན་གསལ་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་ཚུལ་གི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས། ངས་ཁོང་གི་སེམས་ཁམས་མར་འཇགས་ཐབས་བྱས་ཏེ། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་གནང་བའི་ཐག་གཅོད་དེ་འགྲིག་ཀང་རུང་ནོར་ཡང་རུང་། སང་ཞོགས་

གསལ་བསྒགས་བསྐྱང་རྒྱུ་ཡིན་པས་གནས་ཚུལ་འདི་ཞུ་དགོས་སའི་འབེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ལ་

ངེས་པར་དུ་ཞུ་རོགས་ཞེས་བཤད། 

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་

ཐུགས་འགན་ཅི་མང་ཡོད་པའི་ཁོད་ཀི་གཅིག་རེད། དེའི་ཕིར་ན། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་

སྤྲུལ་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་དེར་རྒྱ་མི་ཁོང་ཁོ་ཟ་ཡོང་སམ་པའི་ཐུགས་དོགས་ཤིག་ཕལ་

ཆེར་མ་འཁྲུངས་པ་འདྲ། འོན་ཀང་། རྒྱ་མིས་དེ་ལ་མི་དགའ་བའི་ཞེ་འཁོན་བཟུང་སྟེ་གསལ་

བསྒགས་བསྐྱངས་ནས་ཉིན་ཤས་ལས་མ་སོང་གོང་པེ་ཅིན་རྒྱང་བསྒགས་ཁང་ནས། ཏཱ་ལའི་བ་

མས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་ཚད་ལ་ཡ་མེད་སྣང་ཆུང་བཏང་སོང་ཞེས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ནས་༸གོང་

ས་མཆོག་ལ་རྒོལ་གཏམ་སེལ། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་

ངོས་ལེན་མ་ཞུས་པར་འོས་སྤྲུལ་གཉིས་པ་དེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའི་གསལ་

བསྒགས་བྱས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་ནག་ཆུའི་ཁྱེའུ་དགེ་འདུན་ཆོས་

ཀི་ཉི་མ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་གོ་མེད་ཚོར་མེད་དུ་ལུས། ཡང་སྤྲུལ་གསལ་

བསྒགས་གནང་བའི་སྐབས་དེར་བྱ་བལ་རིན་པོ་ཆེ་ཕིར་བོད་དུ་ཕེབས་པའི་ཕེབས་ལམ་ཕེད་

ཙམ་དུ་འབྱོར་ཡོད། རྒྱ་མིས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་ས་ནི་ཁི་འདུ་རེད། དེའི་རེས་རྒྱ་མིས། “རྒྱལ་



ལེའུ་སོ་གཉིས་པ།  གོ་སྐབས་སར་ཡང་ཤོར་བ།
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ཁབ་ཁ་བལ་དུ་གཏོང་བར་ལོག་ཇུས་བཤམས་པ་”དང་“རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསང་བ་ཕི་གར་བྱས་

པ་”རེད་ཅེས་ཉེས་འཛུགས་ཞུས་ཏེ་ཁོང་ལ་ལོ་དྲུག་གི་བཙོན་འཇུག་ཉེས་ཆད་བཅད། སྤི་ལོ་ 

2002 ལོར་བཙོན་ཁང་ནས་གོད་གྲོལ་ཐོབ་ཀང་མུ་མཐུད་བཟང་བཙོན་གི་ངང་དུ་གནས་དགོས་

བྱུང་། ད་ལྟ་གར་ཡོད་ནི་སུས་ཀང་མི་ཤེས། 

རྒྱ་མིས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རིང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་བསྟུད་མར་ཁ་རྡུང་བཏང་རེས་ཐའི་

ཝན་གི་སྲིད་འཛིན་ལིའུ་ཐེན་ཧུའི་(Lee Teng-hui)ཨ་རིར་ཕེབས་ཏེ། སྔར་ཁོང་གིས་སོབ་

སྦོང་གནང་ས་ཁོར་ནེལ་སོབ་ཆེན་(Cornell University)དུ་གཏམ་བཤད་གནང་། དེ་ནས་

རྒྱ་མིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཁ་རྡུང་གཏོང་མཚམས་བཞག་སྟེ་ལིའུ་ཐེན་ཧུའི་ལ་སྐྱོན་བརོད་དྲག་

པོ་བྱེད་མགོ་བཙུགས། དུས་དེ་ནས་བཟུང་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་དང་ལྷན་དུ་གྲོས་མོལ་

མ་བྱུང་བར་མི་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་འདས། 

གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་ལེ་ལན་དེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཡོད་དམ་རྒྱ་ནག་ལ་

ཡོད། དོན་དམ་པར་སུ་ལ་ཡོད་དམ། ངས་བསམས་ན། ང་ཚོའི་ཕོགས་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་

ཡོད་སམ། དེ་ཡང་ང་ཚོས་ཐོག་མར་རྒྱ་མི་ལ་གོ་བསྡུར་གནང་དགོས་ཀང་[དེ་ལྟར་མ་གནང་

བར་]དགོས་མེད་ཀི་འགལ་བ་དང་འཁོན་རོད་བསངས། ངའི་བསམ་བོར། ང་ཚོ་བོད་རིགས་

ཚོས་འབད་བརོན་མང་ཙམ་བསྟེན་ཏེ་རྒྱ་མིའི་སེམས་ཁམས་ཤེས་རོགས་བྱ་དགོས། དེ་ལྟར་མ་

གནང་ཚེ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མཚམས་མི་ཆད་པར་ཡོང་ངེས་ཡིན་སམ། རྒྱ་མི་ནི་གཞན་གིས་

ཁོ་པ་ཅག་གི་རྒྱབ་ཏུ་ལོག་ཇུས་འཐེན་བཞིན་ཡོད་སམ་པའི་དོགས་པ་རག་ཏུ་བྱེད་མཁན་ཞིག་

རེད། ཁོང་ཚོར་བྱམས་པོ་བྱས་ན་དོན་དག་ཚང་མ་འགྲིག་འགྲོ་ཡང་དེ་ལས་ལོག་ན་ཁོང་ཁོ་

ལངས། ང་ཚོས་ནི་རག་ཏུ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་བརོད་དེ་གཞན་གིས་ཅི་བསམ་ལ་བསམ་གཞིག་

མི་བྱེད། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རྒྱ་མིས་རྣམ་འགྱུར་ཅི་སྟོན་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀང་གཞན་

ཕོགས་ལ་མཐོང་དང་ཆ་འཇོག་མ་གནང་བར་ལས་དོན་རྣམས་རང་འདོད་ཀིས་བསྒྲུབས་ནས་

རང་ཉིད་དགོས་མེད་ཀི་དཀའ་ངལ་ནང་གཡུག་བཞིན་ཡོད། བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི་བསམ་ཕོགས་

གཏན་ནས་མི་འདྲ། བོད་པས་ནི་རག་ཏུ་སང་ཉིན་གནས་ཚུལ་ལེགས་པ་ཞིག་འབྱུང་ངེས་ཞེས་

མུ་མཐུད་ནས་རེ་བ་བྱེད་ཀང་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གཏན་ནས་མི་འབྱུང་། ང་ཚོའི་རེ་སྟོང་དེས་རང་ཉིད་

ཕུང་ལ་སྦར་ཏེ་འཆི་ལམ་དུ་འདེད་སྲིད་ལ། ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པའི་རྒྱ་མིའི་དོགས་པ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དེས་ཀང་མཇུག་མཐར་རྒྱ་མི་རང་ཉིད་ཕུང་ལ་སྦོར་སྲིད། གནས་སྟངས་འདི་གཉིས་ལ། “བོད་

རེ་བས་འཕུང་། རྒྱ་དོགས་པས་འཕུང་།” ཟེར་བའི་བཤད་རྒྱུན་ཞིག་བྱུང་ཡོད།



ལེའུ་སོ་གསུམ་པ།  བོད་དུ་ཕིར་ལོག་པ།
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ལེའུ་སོ་གསུམ་པ།

བོད་དུ་ཕིར་ལོག་པ།

ཏིན་ཞའོ་ཕིན་ལ་མཇལ་འཕད་ཐོག་མ་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་ང་རྒྱ་གར་དང་། ཧོང་

ཀོང་། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་བཅས་ཀི་བར་དུ་འགྲོ་འོང་ལན་མང་བྱས། ང་རྒྱ་ནག་གི་ས་གནས་མང་

པོར་འགྲུལ་བཞུད་ཐེངས་འགའ་དང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་སྔ་ཕི་དུ་མ་བོད་ལ་གཟིགས་སྐོར་དུ་

ཕེབས་པར་བཀོད་སྒིག་རིམ་པར་ཞུས་ཀང་། བདག་རང་ཉིད་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་ལན་

གཅིག་ཀང་མ་སོང་། རྒྱ་ནག་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་ཚོས་བོད་

དུ་ལྟ་སྐོར་ལ་འགྲོ་འདོད་ན་བཀོད་སྒིག་བྱ་ངེས་ཡིན་ཞེས་ཐེངས་མང་གསུངས་ཀང་ངས་ཁས་

ལེན་མ་བྱས། ཁོང་ཚོས་བོད་དུ་མི་འགྲོ་བ་ཅི་ཡིན་ཟེར། རང་གི་ཕ་ཡུལ་དེ་ཁག་དང་མཆི་མའི་

ཞིང་ཁམས་སུ་གྱུར་པ་བསམ་བོར་འཁོར་ཏེ་ཆག་སོ་བར་མེད་དུ་འབྱུང་བཞིན་པའི་ཡུལ་ལུང་དེ་

ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་འདོད་མ་བྱུང་། ཡ་ང་བའི་གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུར་ལྷུང་བའི་རང་གི་ཕ་ཡུལ་

མཐོང་ན། བཟོད་ཐབས་བལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་སྨོས་མེད་ཡིན། དེར་བརེན། ངས་རྒྱ་མི་

ཚོར་གནས་སྟངས་ལ་ཡར་རྒྱས་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྒུག་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཤད། 

སྤི་ལོ་ 1990 ལོར་ངའི་སེམས་སུ་ད་ནི་བོད་དུ་འགྲོ་བའི་དུས་སྨིན་པ་འདྲ་སམ་པའི་

སྣང་བ་བྱུང་། དེ་ལ་གནམ་བདེའི་སོ་མོའི་དོན་རྐྱེན་གི་རེས་སུ་ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ཡི་ཚབ་ཏུ་འཐབ་

ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་མགོ་ཁིད་གནང་མཁན་ཞི་ཀྲུང་ཞུན་གིས་གཙོ་འགན་བཞེས་ཏེ་ངའི་

འགྲུལ་བཞུད་བཀོད་སྒིག་གནང་། ཞི་ཀྲུང་ཞུན་ནི། རྒྱ་ནག་གི་གསར་བརེ་སྔོན་རབས་པའི་ཁོད་

ཀི་གྲས་དང་། ནུབ་བྱང་དམག་ཁུལ་ཁང་དུ་ཕིན་ཏེ་ཧུའི་ཡི་མགོ་ཁིད་འོག་ལས་དོན་སྒྲུབ་མྱོང་བ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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ཞིག་རེད། ཁོང་གི་བུ་ཞི་ཅིན་ཕིན་གིས་རེས་སུ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཀྲུའུ་

ཞི་དང་དམར་ཤོག་ཏང་གི་སྤི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའི་འགན་བངས། 

དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་ཞི་ཀྲུང་ཞུན་དང་ངེད་གཉིས་ཀི་བར་དུ་འགལ་བ་ཞིག་

བྱུང་། དེ་ནི་ང་པེ་ཅིན་དུ་འབྱོར་ནས་བོད་དུ་རྡོག་ཐོན་བྱེད་ལ་ཉེ་བའི་མཚམས་དེ་རེད། སྐབས་

དེར་ཞི་ཀྲུང་ཞུན་གིས་ང་ལ་རང་ཉིད་ཀི་སྐྱེས་ཡུལ་ཨ་མདོ་ལས་བོད་ས་གཞན་དུ་མ་འགྲོ། རྒྱ་

གར་གི་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་རོག་དྲ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཁྱེད་རང་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་ཡོད་པ་ཤེས་

ན་རྒྱ་གར་གིས་ཁྱེད་ལ་རོག་དྲ་བཟོ་ངེས་ཟེར། ང་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་འགྲོ་རིས་མེད་པས་རྒྱ་

གར་གིས་མི་དགའ་བ་བྱེད་དོན་ཅི་ཡོད་ཅེས་ཁོང་གིས་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ངས་རྒོལ་ལན་

བསོགས་ཏེ། གལ་ཏེ་བོད་ས་ཡོངས་སུ་ལྟ་སྐོར་དུ་འགྲོ་མི་ཆོག་ན་ལྟ་སྐོར་འདི་མེད་པར་བྱས་

ནས་ཕིར་རང་གི་གནས་ཡུལ་དུ་ལོག་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཤད།  

དེ་ལ་ཞི་ཀྲུང་ཞུན་ཐོག་མར་ཁོང་ཁོས་འདར་ཞིང་དེ་ནས་རྣམ་འགྱུར་བརེས་ཏེ་

དགོངས་སེལ་ཞུ་བའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེར་བསྟན། དེ་ལྟར་ཁོང་གིས་བསམ་སྤོད་གཉིས་བསྒྱུར་

ཏེ་གང་དུ་འགྲོ་འདོད་ན་དེར་འགྲོ་ཆོག་ཅེས་གསུངས། དེ་ནས་ངས་ཁོང་གིས་བཤད་པའི་

ཕོགས་ལྷུང་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་དེར་སར་ཡང་ཐེར་འདོན་གི་ཚིག་མཚོན་ཐེངས་གཅིག་བཏབ་

སྟེ། འདི་ནས་ཕིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བོད་དུ་མ་སོང་བར་ལྟོ་ཕད་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབས་ཏེ་

ཕིར་རང་གི་གནས་ཡུལ་དུ་རྡོག་ཐོན་བྱས། ངས་དེ་ལྟར་ཞི་ཀྲུང་ཞུན་སྣང་མེད་ཀིས་གཡུགས་

ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་སོང་བའི་རེས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 2002 ལོར་ང་གཞི་ནས་བོད་ལ་ལྟ་སྐོར་དུ་བསྐྱོད། 

དེ་ནི་[སྤི་ལོ་ 1952 ལོར་]ང་ལྷ་ས་ནས་བོས་བྱོལ་བྱས་ཏེ་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་འདས་པའི་ལོ་

དེ་རེད། 

[བོད་དུ་འབྱོར་བ་ན།] རི་ཆུ་གཉིས་སྔར་ལྟར་ཡིན་ན་ཡང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

སུ་འགྱུར་ཟིན་པས་ངའི་ཡིད་ལ་ཅི་ཡང་མ་ཤར་བར་དྲན་མེད་ཚོར་མེད་དུ་གྱུར། ལྟ་སྲུང་བྱེད་

མཁན་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་ཚོས་ངའི་རེས་མ་བཏང་བར་བེལ་

འཚུབ་འཚུབ་ངང་མྱུར་སྟབས་ཀིས་ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་མྱུར་དུ་ཁིད་དེ་སུ་ལ་ཡང་སྐད་

ཆ་བཤད་དུ་མ་བཅུག །རང་ཉིད་སྐྱེས་སའི་གྲོང་ཚོ་སྟག་མཚེར་དུ་ཡབ་མེས་ཚོའི་དུར་སར་

འགྲོ་བ་སོགས་ལ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཙམ་ལས་མ་སྤད། དུར་སའི་ནང་ངའི་གཅེན་པོ་སྟག་མཚེར་
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རིན་པོ་ཆེས་ཡབ་ཆེན་གི་པུར་ཐལ་སྦས་ཡོད། དེ་ནི་ངས་ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་བཞིན་པའི་

སྐབས་དེ་རེད། མན་ཇུས་བྱས་པ་ཇི་བཞིན་རྒྱ་གུང་ཁན་གིས་ཀང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་

ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་རེས་ངེད་ཚང་གི་ཁང་པ་ཡོངས་རོགས་གཏོར་བཤིག་བཏང་སྟེ་ང་ལྟ་

སྐོར་དུ་མ་སོང་གོང་བསྐྱར་གསོ་བྱས། དེའི་རེས་ད་ནས་ཡར་བརིས་པའི་ལོ་ཤས་གོང་ཁང་པ་

རྣམས་སར་བཤིག་སྟེ་བསྐྱར་གསོ་གཉིས་པ་བྱས། ངས་ངེད་ཚང་གི་ས་ཁང་ལ་བདག་སྐྱོང་བྱེད་

མཁན་རང་གི་ཚ་བོ་དང་ལྷན་དུ་གུང་ཚིགས་སྟབས་བདེ་ཞིག་ཟོས་ཏེ་འཕལ་མར་གདན་ས་ཆེན་

པོ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་དུ་བསྐྱོད། དགེ་འདུན་པ་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་ཚུར་ངོ་མ་ཤེས། སྟག་

མཚེར་བ་བང་ནི་བཤིག་སྟེ་ཡུན་རིང་འགོར་ཟིན། སྐུ་འབུམ་ནས་ཐོན་ཁར་ངས་ད་གཟོད་དགེ་

འདུན་པ་ཚོར་ང་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མཆེད་ཡིན་ཚུལ་ཞུས། 

ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་དུ་མཇལ་སྐོར་ལ་སོང་བ་དེ་ཡང་ལོག་ལོག་སུད་སུད་ཅིག་རེད། དེ་ལ་

དགེ་འདུན་པ་བགྲེས་པོ་ཞིག་གིས་གྲོགས་པོ་ངོ་ཤེས་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སྟེ་ངའི་རྣ་ལམ་དུ་

ཤབ་ཤུབ་ཀིས་སྟོན་པའི་སྐུ་འདྲ་གཉིས་224མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མ་གཏོར་བཤིག་བཏང་ཟིན། 

ཐམས་ཅད་གསར་པ་རེད་གསུངས། ཡང་པོ་ཏ་ལའི་ནང་དུ་མཇལ་སྐོར་ཞུ་མགོ་བཙུགས་ནས་

སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལས་མ་སོང་གོང་། འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཚོས་བེལ་

འཚུབ་ཀིས་ང་ཕིར་དེད་ནས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གི་ཕི་རོལ་ཅིག་ཏུ་གུང་ཚིགས་ཟ་བར་ཁིད། དེ་

ནས་གདན་ས་ཆེན་པོ་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་དུ་མ་བཏང་བར་བསམ་ཡས་སུ་ཁིད།225 

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་གནས་མཇལ་དུ་འགྲོ་སྐབས། པཎ་ཆེན་སྐུ་གོང་མ་ཚོའི་སྐུ་གདུང་

བཞུགས་པའི་པཎ་ཆེན་གདུང་རེན་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་ཆེན་མོ་ཉམས་གསོ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་

འདུག་ལ། གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གསེར་དང་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པའི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་

བཅུ་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རེན་ཡང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་མ་ཐག་པ་

224  བསྒྱུར་གཞིའི་ནང་“ཤཱཀ་མུ་ནེའི་སྐུ་འདྲ་གཉིས་”ཞེས་བིས་འདུག་ཀང་། བཅར་འདྲི་གཞན་ཞིག་གི་

སྐབས་སུ་རྒྱལ་དོན་མཆོག་ནས། དཀོན་གཉེར་གིས་“ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་སྐུ་གཉིས་མ་

གཏོགས་གཞན་རྣམས་གསར་པ་རེད་ཟེར།”ཞེས་གསུངས།

225  བཅར་འདྲི་གཞན་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་དོན་མཆོག་ནས། “བསམ་ཡས་སུ་ལེབས་བིས་རྣམས་ལྷག་

འདུག་ཀང་སྒོན་མེ་མེད་པས་མཇལ་དཀའ། དེ་ལ་ངས་སྒོན་མེ་ཉོ་སྒྲུབ་བྱེད་ཆེད་རྒྱ་མིའི་སོར་མོ་ཁི་གཅིག་ཞལ་

འདེབས་སུ་ཕུལ།”ཞེས་གསུངས།
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རེད། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་མཆོག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་ཚོད་ནི་བཀྲ་ཤིས་

རྣམ་རྒྱལ་ཁང་ཆེན་མོ་ཉམས་གསོ་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་དུས་དེ་རེད། རྒྱ་མིས་ང་ལ། པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུར་མཇལ་འཕད་ཞུ་དགོས་ཚུལ་བཤད། དེ་ནི་སྐུ་སེར་ཡིག་ཚང་གིས་བེལ་

འཚུབ་ངང་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་བདམས་པའི་པཎ་ཆེན་ཡང་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་

ཆོས་ཀི་ཉི་མ་གསལ་བསྒགས་གནང་བའི་རེས་ཐོགས་སུ་རྒྱ་མིས་ཆེད་དུ་བདམས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་

རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་ལ་ཟེར་བ་རེད། ངས་ཁོང་ཚོར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་

སྤྲུལ་སྐུར་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཆོག་ན་ད་གཟོད་རྒྱ་མིས་བདམས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཡང་མཇལ་

འཕད་ཞུས་ཆོག་ཅེས་བཤད་པར། ཁོང་ཚོས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པའི་སྤྲུལ་

སྐུ་དེས་ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་གནང་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བརོད་ཀང་མཇལ་འཕད་ཞུ་བའི་ཆོག་

མཆན་མ་སྤད་པས་རྒྱ་མིས་བདམས་པའི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཡང་མཇལ་འཕད་

མ་ཞུས། སྐབས་དེར་ཁོང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ཡང་བཞུགས་མེད། ཀུན་གཟིགས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་

པའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རེན་ལ་མཇལ་བར་འགྲོ་དུས། ངའི་འཁིས་སུ་ཡོད་པའི་འཐབ་ཕོགས་

ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་མགོ་གཙོ་ཞི་ཅིན་ཕིན་གི་ཡབ་ཞི་ཀྲུང་ཞིན་དང་བདག་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་གཉིས།
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གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་དེས། མཇལ་སྐོར་བ་གཞན་རྣམས་ཀིས་སྐུ་གདུང་མཆོད་རེན་གི་

མདུན་དུ་ཕག་འཚལ་བ་བཞིན་ཁྱེད་ཀིས་མི་འཚལ་བ་ཅི་ཡིན་ཟེར། ངས་ཁོང་ལ། རང་ཉིད་ལས་

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བརིས་པའི་སྐྱེ་བོ་དག་གི་མདུན་དུ་ཕག་འཚལ་བ་ལས་གཞན་ལ་མི་

འཚལ། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་མཆོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཀི་སྐབས་སུ་ངས་དམིགས་བསལ་

གི་ཆེ་མཐོང་མ་ཕུལ། དེས་ན། སྐུ་གདུང་ལ་ཕག་འཚལ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་ཅེས་བཤད།226 

226  རྒྱལ་དོན་གིས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཡང་ཡང་གནང་བ་དང་། ཕག་རོགས་མང་དུ་

ཞུས་པ། ཤུལ་ལུས་སྐུ་འཁོར་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་ཕག་རོགས་གནང་བ། ཀུན་གཟིགས་

མཆོག་ནས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀིས་རྒྱ་མིར་རྒོལ་ལན་གནང་ཚུལ་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། འདི་ལྟར་

གསུངས་པ་ནི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་སྐུ་སེར་ལ་གཟས་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་མ་

ཡིན་པར་ཉོག་ཅིང་ཟབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་རིང་མོ་ཞིག་གི་གོ་དོན་དང་རྒྱ་མིར་སྤད་པའི་བརྡ་ལན་གི་གོ་རྒྱུ་གཉིས་ཀ་

ཡོད་ངེས་ཀང་། དུས་རབས་དུ་མའི་རིང་གི་བྱུང་བའམ་སྔ་ཕིའི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལ་ཐོས་རྒྱ་ཞན་པ་དག་གིས་གོ་

བ་ཇི་བཞིན་ལོན་དཀའ་བར་སྣང་ལ། ཡང་དབུ་དཀར་ཚང་བྱམས་པ་སྐལ་ལན་གི་<<མི་ཚེའི་རིང་བོད་སྤི་དོན་

ཆེད་ཞི་དྲག་གི་ལས་འགན་བངས་རིམ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༨༢ ན། “ཁྱོད་རང་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཡིན་པ་དང་། ཕག་སྟོང་སྤན་སྟོང་ཡོད་པར་བརི་བ་ལྟར་ངས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀི་

མེད། ད་ལྟ་བར་ངས་ལས་ཀ་བྱེད་པ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་རེད། སྤན་རས་གཟིགས་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་ངའི་སྤུན་མཆེད་རེད་ཅེས་དེ་འདྲར་ལྟོས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ངས་བོད་མི་རིགས་དང་། བོད་

མི་རིགས་ཀི་ཁེ་གོང་། བོད་མི་རིགས་ཀི་ཤ་ཁག །དེ་སྔ་ཕན་ཆད་བོད་མི་རིགས་སྤི་པའི་ར་དོན་ཐོག་རང་སྲོག་

བོས་བཏང་། ཤ་ཁག་གི་འགྲོ་སོང་གཏོང་མཁན་དཔའ་བོ་ཕོ་མོ་དེ་རྣམས་ཀི་ངོ་མ་ལོགས་པར་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་

ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ངོ་ལ་བལྟས་ཏེ་སྤེལ་ལད་འཁབ་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་མེད་

ལ། ཁོང་སྤན་རས་གཟིགས་རེད་ཅེས་དད་པ་བྱས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་ཡང་མེད།”ཅེས་སོགས་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་

དོན་གྲུབ་མཆོག་རང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བཞེངས་ཕོགས་སམ་ཕག་ལས་གནང་བའི་ཀུན་སོང་། ༸གོང་ས་མཆོག་

ལ་གཟིགས་ཚུལ་ཅི་ཡིན་སོགས་བྱམས་པ་སྐལ་ལན་ལགས་ལ་དམར་རེན་དུ་གསུངས་པ་འདིས་ཀང་བོ་མིག་

གསལ་ཙམ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་མི་མཁྱེན་པ་ཆེར་མེད་སམ་མོ།། 
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ལེའུ་སོ་བཞི་པ།

ཀ་ལིམ་པོང་ནས་འཇིག་རེན་ལ་ལྟ་བ།

སྤི་ལོ་ 1999 ལོར་གཞུང་འབེལ་གི་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་ནས་བགྲེས་ཡོལ་ཞུས་ཤིང་

འཚོ་བ་གཞན་ཞིག་སྐྱེལ་བའི་སྟ་གོན་གྲུབ་པར་བྱས་ཏེ་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ཕིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་

བཅད།

ཀ་ལིམ་པོང་ནི་སྤི་ལོ་ 1945 ལོར་ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་བའི་ལམ་བར་ནས་འགྲོ་སོད་བྱེད་

མྱོང་བའི་རྒྱ་གར་གི་གྲོང་བརྡལ་ཐོག་མ་དང་། རྒྱ་མིའི་ནང་འཁྲུག་ལ་གཡོལ་ཕིར་རྒྱ་ནག་ནས་

གཉེན་སྒིག་བྱས་མ་ཐག་པའི་ལམ་ཆུང་ཁིད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་ལོག་བྱེད་ས་དེ་རེད། ཀ་ལིམ་

པོང་གྲོལ་བརྡལ་ནི་བོད་ནས་ས་མཚམས་བརྒལ་མ་ཐག་པའི་གནས་སུ་འཁེལ་བ་དང་། རང་

ཡུལ་བོད་ལ་ཁ་ཐག་ཉེ་བའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་བ། འཕགས་བོད་གཉིས་ཀིས་ཚོང་འབེལ་བྱ་སའི་ལྟེ་

གནས་ཡིན་པ། ཉིན་རེ་བཞིན་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་ཐུག་ཐུབ་པ་བཅས་ལ་བརེན། སྤི་

ལོ་ 1952 ལོར་ང་བོད་ནས་ཕིར་སོང་སྟེ་ངེད་ཅག་རྡོ་རེ་གིང་དུ་གཞི་ཕབ་སྟེ་སོད་སྐབས་ཀང་

ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ས་ཆ་ཉོས་ཏེ་ཚོང་ལས་ཤིག་སྒྲུབ་སམ་པའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་ནས་ངེད་

བཟའ་ཚོ་གཉིས་ཀི་སེམས་སུ་ས་ཆ་ཞིག་ཡོད་ན་བ་མོ་དུ་མ་བདག་གཉེར་བྱས་ཏེ་ཞོ་དང་འོ་མ་

བཙོང་ཆོག་ལ། གཅིག་བྱས་ན། ཐུག་པའི་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་ཀང་བཙུགས་ཏེ་ཁེ་ཕན་ཅན་གི་ཐོན་སྐྱེད་

ལེགས་པོ་བསྒྲུབས་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་འདོད་བྱུང་ཡང་། སྐབས་དེའི་ངེད་གཉིས་ཀི་འཁོས་ཀ་

ལ་བསམས་ན་རྡོ་རེ་གིང་དུ་ས་ཆ་ཉོ་རྒྱུ་ནི་གཉིད་ལམ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། སྐབས་དེ་ཤེད་ཅིག་ཏུ། 

ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུག་པོ་བྷིར་ལ་ཚང་དང་མཉམ་ལས་བྱེད་མྱོང་ཞིང་རྡོར་གིང་དུ་ཇ་ཁང་གཉེར་བཞིན་
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པའི་སྐུ་ཞབས་ཤིག་ཡོད་པ་དེས། ཀ་ལིམ་པོང་དུ་བྷིར་ལ་ཚང་ལ་ས་ཆ་ཡོད་པ་བཙོང་རིས་བྱེད་

བཞིན་འདུག་ཟེར་བས། ངེད་བཟའ་ཚོ་གཉིས་ཀིས་རང་གི་འཇིབ་འཁོར་བཏང་ནས་ས་ཆར་ལྟ་

རུ་སོང་། 

ཀ་ལིམ་པོང་དུ་འབྱོར་བ་ན་སྐུ་ཞབས་བྷིར་ལའི་ལས་མི་ཞིག་གིས་གྲོང་ཁུལ་མི་འདྲ་

བ་དུ་མ་ནས་ས་ཆ་ཁག་བཅུ་ཙམ་བསྟན་སོང་ཡང་ས་གོང་ཧ་ཅང་མཐོ་བས་ཉོ་མ་ཐུབ། མཐར་

གྲོང་བརྡལ་དཀིལ་དབུས་ཀི་གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་རི་ངོགས་ཀི་ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་ཁིད་སོང་བར་དེའི་

ས་གོང་འགྲིག་ཙམ་དུ་མཐོང་སྟེ། ས་ཆ་ཨེ་ཀར་(acre)གསུམ་ལ་ཨ་སོར་ ༡༠༠ ཡས་མས་

ཤིག་སྤད་དེ་ཉོས། དེ་ལྟར་ངེད་ཅག་གིས་ཁང་པ་རྒྱག་མགོ་བཙུགས་ཏེ་ཨར་ལས་བྱེད་ཞོར་

སོང་པོ་བཙུགས་ཤིང་སྔོ་ཚལ་བཏབ། དེ་ནས་བ་མོ་འགའ་ཡང་ཉོས་ཏེ་སེན་འཇོ་སེབ་ཀི་ཁོན་

ཝན་ཌི་ཞེས་པའི་སོབ་གྲྭ་དང་ས་གནས་ཀི་སོབ་གྲྭ་གཞན་དུ་མར་ཞོ་དང་འོ་མ་བཙོང་བའི་མགོ་

བཙུགས། 

ཐུག་པ་བཟོ་གྲྭའི་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་མ་ཐུབ་པར་ཡུན་རིང་འགོར་ཏེ་སྤི་ལོ་ 

1980 ལོའི་བར་དུ་ལུས། དེ་དུས་ལམ་ཆུང་གིས་རྡོར་གིང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་

བའི་རང་འཚོ་བཟོ་གྲྭར་ཕག་ལས་ཤུགས་ཆེར་གནང་བཞིན་ཡོད་ལ། ངས་ཀང་དུས་ཚོད་མང་

ཤོས་ལི་ལི་གསར་པའི་ནང་བཏང་སྟེ་བསད། དེར་བརེན། ངེད་གཉིས་ཀིས་ཐུག་པ་བཟོ་གྲྭའི་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་དེ་ཨ་མདོ་བ་ཞིག་དང་ཁོའི་གྲོགས་པོ་གཉིས་ལ་རིས་སྤད། ཁོང་

གཉིས་ཀིས་ཕལ་ཆེར་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་གི་རིང་དེའི་འཛིན་སྐྱོང་གནང་། བར་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་

ངའི་ལམ་ཆུང་བདུན་ཕག་རེ་རེར་དངུལ་རིས་དང་ལས་ཀར་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བར་ཕེབས། 

ཁོ་བོ་ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་རེའི་ནང་ཐེངས་རེར་སོང་སྟེ་ཉིན་ཤས་བསད་པ་ལས་ལམ་ཆུང་ལྟར་

དུས་རྒྱུན་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་མ་ཐུབ། 

སྤི་ལོ་གཅིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་གྲངས་ཀི་དཀིལ་ཙམ་ལ་ངའི་ཡུམ་ཆེན་

ཀ་ལིམ་པོང་དུ་སོས་ཏེ་སྟག་མཚེར་མ་ཁང་དུ་བཞུགས། ཡུམ་ཆེན་གི་ཕག་རོགས་ནི་ལོ་མང་

རིང་ཡུམ་ཆེན་དང་ལྷན་དུ་བཞུགས་མྱོང་བའི་བཙུན་མ་བགྲེས་མོ་ཞིག་སྟེ་ལྷག་བསམ་ལ་རྨ་

མེད་ཅིང་བརོན་པ་ལྷོད་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཡུམ་ཆེན་ལ་ཉིན་རེའི་དགོས་མཁོའི་ཐད་ཞབས་

འདེགས་སྒྲུབ་མཁན་གཞན་འགའ་ཞིག་ཀང་ཡོད། ཡུམ་ཆེན་གིས་དུས་ཚོད་མང་ཤོས་སོམ་



ལེའུ་སོ་བཞི་པ།  ཀ་ལིམ་པོང་ནས་འཇིག་རེན་ལ་ལྟ་བ།
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སྒྲུབ་ཉམས་བཞེས་ཐོག་བཏང་སྟེ་བཞུགས། འོན་ཀང་། གང་མཚམས་ཤིག་ནས་ཡུས་པོ་བྱུང་

སྟེ་ཕིར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕེབས། རྡ་རམ་ས་ལར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ངའི་གཅུང་པོ་གཞན་

གཉིས་བཅས་བཞུགས་ཡོད་ལ། དེ་རུ་ངོ་ཤེས་ཀང་མང་དུ་ཡོད། དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1981 ལོར་

ཡུམ་ཆེན་མཆོག་སྐུ་གཤེགས་ནས་ང་ཚོ་དང་ཞལ་གེས་ཤིང་། དེ་ནས་ལོ་ལྔ་འདས་རེས་སྤི་ལོ་ 

1986 ལོར་ངའི་ལམ་ཆུང་གིས་ཀང་ངེད་ཅག་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་ཏེ་ཕི་མའི་བགྲོད་ལམ་བསེགས། 

 སྤི་ལོ་ 1999 ལོར་ང་ཕིར་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་སོས་ཏེ་ཐུག་པ་བཟོ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་

འགན་དབང་རིས་ལེན་བྱས། སྐབས་དེར། ལས་བྱེད་རིང་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་ལས་གནས་ནས་འགྲོ་

རུ་བཅུག་སྟེ་བཟོ་གྲྭའི་ལས་དོན་བསྐྱར་གསོ་བྱས། བཟོ་གྲྭར་མ་དངུལ་གིས་འདང་བའི་སྐབས་

ཤིག་གཏན་ནས་མ་བྱུང་ལ། དཀའ་ངལ་དེ་ད་དུང་ཡང་སྔར་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀང་། ཕིར་ཚོང་

གི་གནས་བབ་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་སྟེ་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད། ང་རང་ཕྱུག་པོ་མིན་

ཡང་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་མེད། གཞན་གི་སོ་ར་འགྲིམས་ནས་སོར་མོ་སོང་མི་དགོས། ཐུག་པ་

ཐོན་སྐྱེད་ཀི་ལས་དོན་ནི་བདག་ལ་སོབས་པ་སྐྱེད་པའི་ཆེད་ལས་ཀི་རིགས་ཤིག་དང་ཁོ་བོ་རང་

ཉིད་ནི་མཁོ་དངོས་ཐོན་སྐྱེད་པ་ཞིག་སྟེ། ངས་ས་གནས་ཀི་མི་རྣམས་ལ་ཐོན་ལས་བཀོད་སྒིག་

བྱས་ཏེ་ངེད་ཅག་གིས་མི་སྟོང་ཕག་མང་པོར་ཐུག་པ་མཁོ་འདོན་དང་། ཀ་ལིམ་པོང་དང་རྡོ་རེ་

གིང་། ཤི་ལི་གྷུ་རི་དང་འབྲུག་ཡུལ་བཅས་ཀི་ཁྱིམ་ཚང་མང་པོར་ཟ་མའི་ཐོན་དངོས་མཁོ་གཏོང་

བྱེད་བཞིན་ཡོད།

བཟོ་གྲྭར་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཞོར་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་སོད་པ་དེས་འདས་དོན་བསྐྱར་དྲན་

བྱེད་པའི་ཁོམ་ལོང་སྦིན་པར་བརེན། འདས་པའི་ལོ་ངོ་དུ་མའི་རིང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསམ་

གཞིག་མང་དུ་བྱས། དེའི་དབང་གིས་ད་ལྟ་ངའི་སེམས་པ་ཡང་ངལ་ཞིང་དུབ་པར་གྱུར། རང་

ཉིད་ཀི་མི་ཚེ་ཕིར་དྲན་བྱེད་སྐབས་ངེས་པ་དོན་ལ་རང་ཉིད་སྐྱིད་པོ་བྱུང་བའི་དུས་སྐབས་ནི། 

ཨ་མདོར་ཡོད་པའི་སྐབས་དང་ལྷ་སར་འབྱོར་བའི་སྐབས་ཀི་བྱིས་པའི་དུས་སྐབས་དེ་གཉིས་

ཁོ་ན་ཡིན་པ་ད་གཟོད་ཤེས་རོགས་བྱུང་། སྔོན་གི་དུས་སུ་ངེད་ཚང་ནི་ཤིན་ཏུ་སྐྱིད་སྣང་ལན་

པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་ངའི་ཨ་ཞང་སྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མ་སོག་ཡུལ་ནས་

ཕིར་ཨ་མདོར་ཕེབས་དུས་ཁོང་ལ་མན་ཇུས་བཙན་འཕོག་བྱས་པའི་ངེད་ཚང་གི་ས་ཆ་ཕིར་

ཉོས་ཏེ་སོད་ཁང་བསྐྱར་བསྐྲུན་བྱེད་པའི་གྲོན་དངུལ་ལག་མ་ཐོགས་པར་ཡོད་ལ། དེ་ནས་ངའི་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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སོ་བོས་གཡག་ལུག་དང་ར་དྲེལ་སོགས་ཉོས་ཏེ་རིམ་གིས་རྒྱུ་དངོས་ཐམས་ཅད་ངའི་ཡབ་ཆེན་

ལ་བཞག །ངེད་ཚང་ལ་ག་བན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་ལ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མཐུན། རང་གི་

བཟའ་བཏུང་དང་ཡུལ་དཔོན་མཱ་པུའུ་ཧང་ལ་ཁལ་དུ་སྤོད་རྒྱུ་གཉིས་གང་ནས་འཚོལ་དགོས་

སམ་པའི་སེམས་ཁལ་ནི་མེད། ངེད་ཚང་བཟའ་མི་ཉུང་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་སྟེ། ངའི་བུ་

སྤུན་རྣམས་དགོན་པའི་ཆོས་སོར་ཞུགས་ཏེ་ཤུལ་དུ་ཡོད་པ་ནི་ངའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་གཅེན་

མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་བཅས་ངེད་ཅག་མི་བཞི་རེད། དེའི་རེས་སུ་ངའི་གཅེན་མོ་ཡང་མནའ་མར་

ཕེབས་ཏེ་སྐུ་ཟླའི་ཁྱིམ་དུ་བཞུགས། དེ་ལྟར་ངེད་ཚང་ནི་གྲོང་ཚོའི་ནང་བདེ་སྐྱིད་ཀིས་འཚོ་བའི་

ཁྱིམ་ཚང་བཟའ་ཉུང་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེ་དུས་ང་མི་དགའ་ས་གཅིག་ཉིད་ཡོད་པ་ནི་སོབ་གྲྭ་ཡིན། 

དེར་ཡང་ངས་དུས་ཚོད་མང་ཆེ་བ་རེད་མོ་བརེས་ནས་སྐྱེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་། 

དེའི་རེས་སུ་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་སྣེ་ཁིད་པའི་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་

སྤྲུལ་རད་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཨ་མདོར་འབྱོར། དེ་ནས་ངེད་ཅག་རྒྱང་བཞུད་ཚོང་སེའི་ཁོད་ཞུགས་

ཏེ་ཟླ་ངོ་གསུམ་ལ་ཉེ་བའི་རིང་བོད་ཀི་མཐོ་སང་བརྒྱུད་ལྷ་སར་རྒྱང་བསྐྱོད་བྱས། སྐབས་དེར། 

ངའི་མི་ཚེ་ལ་གོ་བུར་དུ་སྔར་མ་བྱུང་བའི་སྤོ་སྣང་དང་གནོན་དཀའ་བའི་དགའ་ཚོར་རྒྱས། ལྷ་

སར་འབྱོར་ཏེ་ཏར་ཁང་སོབ་གྲྭར་བསྐྱོད་པའི་ཆེས་ཐོག་མའི་གནས་སྐབས་དེ་དག་ནི་ང་ལ་

མཚོན་ན་སྐྱིད་སྣང་ཆེ་ཤོས་ཀི་དུས་རེད། སྔར་ཨ་མདོར་ཡོད་པའི་སྐབས་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་སྤོ་

སྣང་མ་བྱུང་། མི་རྣམས་ནི་ང་དང་ངེད་ཚང་ལ་ཤིན་ཏུ་བྱམས་ཤིང་བརེ་ལ། དགའ་བསུའི་སྣེ་

ལེན་ཡང་ཧ་ཅང་བཟང་། ང་ལ་སེམས་ཁལ་དང་འགན་ཁུར་ཅི་ཡང་མེད། གང་མཁོ་ཅི་དགོས་

རྣམས་བོད་གཞུང་གིས་གནང་། 

ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་གྲྭར་གཏོང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ནས་ད་ལྟའི་བར་གི་མི་ཚེའི་

བྱུང་བ་རིང་མོར་བསམས་ན། ངའི་མི་ཚེ་འདི་སྐྱིད་སྣང་ལན་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བརོད་མི་ཐུབ། 

འདས་པའི་མི་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ནས་བདུན་ཅུའི་བར་གི་དུས་ཡུན་ནང་། བྱ་དངོས་གང་ཞིག་

གིས་ཀང་བདག་ལ་བདེ་སྐྱིད་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་མ་སྦིན་ལ། ཕངས་སེམས་མེད་པར་རང་

ཉིད་ཀི་མི་ཚེ་ཧིལ་པོ་བོད་གངས་ཅན་གི་དོན་དུ་ཕུལ་བའི་ལས་དོན་འདི་ཡང་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་

བ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ངས་རྒྱ་ནག་གོ་མིན་ཏང་དང་ཨ་རི་བ། དེའི་འཕོར་རྒྱ་གར་དང་

དབྱིན་ཇི། དེ་ནས་ཨུ་སུ་རུ་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་བཅས་ཚང་མར་དཔུང་པ་མཉམ་



ལེའུ་སོ་བཞི་པ།  ཀ་ལིམ་པོང་ནས་འཇིག་རེན་ལ་ལྟ་བ།

453

གཤིབ་བྱས་ཏེ། གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་ཐམས་ཅད་སེལ་ཐབས་བྱས། 

འོན་ཀང་། དཀའ་ངལ་དེ་དག་ལ་མཇུག་རོགས་རྒྱུ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། 

ད་ལྟ་འདིར་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་མར་བསད་ནས་ལག་པས་འགྲམ་པ་བསྐྱོར་ཏེ་འདས་པའི་

དུས་སྐབས་དེ་དག་ཕིར་དྲན་བྱེད་སྐབས། ཁོ་བོས་ཇི་ལྟར་གཉའ་མ་ཆག་ཅིང་དཔའ་མ་ཞུམ་

པར་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་ཏེ་དཀའ་རོག་སྣ་ཚོགས་ལ་གདོང་གཏད་པ་ཡིན་ནམ་སམ་

པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་དབང་མེད་དུ་འབྱུང་། ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན། ངས་གདོང་གཏོད་

སའི་གནས་ནི་སེམས་ཁོང་དུ་འགྲན་སོང་བ་ལྟ་བུའི་ཚོར་ཤུགས་དྲག་པོ་སྐྱེད་པའི་རིགས་ཏེ་ས་

འོག་དར་འཐག་ལྟ་བུའི་གསང་བ་དང་། ངན་པ་ཁོག་ལ་བཅངས་པའི་ལོག་ཇུས། བོ་རིག་འཁྲུལ་

བར་བྱེད་པའི་མགོ་ཉོག་ཅན་དང་བོ་ཐག་གཅོད་དཀའ་བའི་གནད་དོན་བཅས་རེད། དཀའ་རོག་

དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་ཇི་བཞིན་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་བརོད་མི་འདོད་ཀང་ཆོད་སེམས་བརན་

པོས་རང་ས་རང་སར་ཁ་གཏད་ནས་གདོང་ལེན་བྱས་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་

སེམས་ལ་འགྲན་ཚོར་ཤུགས་དྲག་ཏུ་སྦིན་པ་ཤ་སྟག་རེད། མི་མང་པོས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཁྱེད་

དཔའ་ཞིང་རྟུལ་ཕོད་པ་ཞིག་རེད་ཟེར་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། བདག་ནི་ཁྱེད་ཅག་དང་

མཚུངས་པར་ཐབས་དང་ནུས་པ་ཅི་ཡོད་ཀིས་བོད་མི་རིགས་འདི་ལ་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་

ལས་གཞན་མིན། ང་ལ་ཡང་ཁྱེད་ཅག་ལྟར་ལག་པ་གཉིས་དང་མཛུབ་མོ་བཅུ། མིག་གཉིས་

བཅས་ལས་གཞན་མེད། བདག་ལ་ནུས་པ་དམིགས་བསལ་བ་ནི་གང་ཡང་མེད། ངས་མི་ལོ་

བཅུ་ཕག་དྲུག་དང་ཕེད་ཀའི་རིང་གང་བསྒྲུབས་པ་ཐམས་ཅད་འགྲོ་བ་མི་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་

པའི་བརོན་སེམས་དང་ཕམ་ཉེས་གདོང་དུ་མི་བསུ་བའི་སོབས་པ། དཀའ་ས་རྒྱང་དུ་མི་འདོར་

བའི་རྒྱུན་འཁྱོང་གི་བསམ་བོ་བཅས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་།

ངའི་མི་ཚེ་རིང་མོའི་ནང་བོ་འགོད་བྱ་ཡུལ་གཅིག་ཉིད་ཡོད་པ་ནི་ཨ་རིའི་གསང་བའི་

ལས་ཁུངས་ལ་མཉམ་འབེལ་བྱས་པ་དེ་ཡིན། ཐོག་མར་ངས་ཨ་རིས་བོད་རང་བཙན་འཐབ་རོད་

ལ་དངོས་གནས་རོགས་རམ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཡིད་ཆེས་སེམས་གཏིང་ནས་བྱས་ཀང་མཇུག་

མཐར་དངོས་འབེལ་མིན་པ་ཤེས་རོགས་བྱུང་། ངས་དེ་ལྟར་ཡིད་ཆེས་བྱས་པ་ནི་བསླུ་བིད་ལས་

བྱུང་བའི་རེ་སྟོང་ཙམ་སྟེ། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བོད་རང་བཙན་

གཏན་ནས་མ་རེད། ངེས་དོན་བཤད་ན། ཨ་རི་བ་དེ་དག་ལ་ཐ་ན་བོད་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་སམ་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

454

པའི་བསམ་བོ་ཙམ་ཡང་འཁོར་ཨེ་ཡོད་སམ། ཁོང་ཚོའི་འདོད་པ་དངོས་ནི་བོད་མི་བེད་སྤོད་

ཀིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་བར་དུ་གོ་ལོག་དང་ཕ་མ་བཅུག་ནས་མི་མཐུན་པའི་རོག་ཟིང་སོང་རྒྱུ་དེ་

རེད། མཇུག་མཐར་ཁོང་ཚོའི་བྱ་བ་ལམ་དུ་སོང་སྟེ་སྤི་ལོ་ 1962 ལོར་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་བར་དུ་

ས་མཚམས་ཀི་དམག་འཁྲུག་བྱུང་། དེ་ནི་ཡ་ང་བའི་འབས་བུ་གཅིག་རེད།  

རྒྱ་མིས་བཙན་གནོན་དང་གོམས་གཤིས་སུ་གྲུབ་པའི་བོད་ཀི་འཚོ་བ་ར་གཏོར་གཏོང་

ཐབས་བྱས་པ་ལ་མ་དགའ་བའི་དབང་གིས་བོད་མི་ཚོས་སྤི་ལོ་ 1959 ལོར་འགོག་རྒོལ་གེན་

ལངས་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ། དེ་ལྟར་ཕིར་རྒོལ་གནང་བ་ནི་རྒྱ་མིའི་བྱེད་སྤོད་ལ་ཁོང་ཁོ་ལངས་

ཤིང་འུ་ཐུག་པའི་སྟབས་ཀིས་ཡིན་པ་ལས། རྒྱ་མི་རྣམས་མཐར་སྐྲོད་གཏོང་ཐུབ་སམ་པའི་ཡིད་

ཆེས་བཅོས་མིན་སྐྱེས་པའི་དབང་གིས་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་གེན་ལངས་ངོ་རྒོལ་དེར་མཇུག་

འབས་ཅི་འབྱུང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་མེད་ལ། མང་པོས་ནི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོང་སམ་པའི་ཡིད་ཆེས་

གཏན་ནས་གནང་མེད། གང་ལྟར། འཐབ་རོད་ལ་རྒྱབ་རོགས་མ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་ང་ཚོ་འུ་

ཐུག་སྟེ། སྐབས་ཤིག་རིང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་རོགས་རམ་བྱེད་ཐུབ་སམ་པའི་

བསམ་བོ་འཁོར། 

ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་རོགས་རམ་གནང་བ་དེས་དགེ་མཚན་ཅི་ཞིག་

བྱུང་ཟེར་ན། དེ་ཙམ་བྱུང་མེད། དེ་ཡང་དོན་དངོས་བཤད་ན། ཁོང་ཚོས་གང་གནང་བ་ནི་བོད་

རིགས་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤད་227ནས་དེ་དག་དང་ལྷན་དུ་མཚོན་ཆ་ཉུང་ཙམ་ཞིག་

གནམ་གྲུ་ནས་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་འགར་གཡུགས་པ་དེ་རེད། ཁོང་ཚོས་བཏང་བའི་མཚོན་ཆ་དེ་

དག་ནི་འདང་ངེས་ཕར་ཟད། འདང་ལ་ཁད་པ་ཞིག་ཀང་བྱུང་མེད། གལ་ཏེ་ཨ་མེ་རི་ཀས་ཁ་ཞེ་

གཉིས་མེད་ཀིས་རོགས་རམ་གནང་འདོད་ཡོད་ན། ཆེས་མ་མཐར་ཡང་གཡུལ་སར་རྒྱ་དམག་

གི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་ཏེ་འགོག་རྒོལ་བྱེད་ཐུབ་པའི་གོ་མཚོན་དང་ཡོ་ཆས་འདང་ངེས་ཤིག་

མཁོ་སྤོད་གནང་དགོས་པ་ཡིན། འོན་ཀང་། བོད་མི་བཙན་རྒོལ་བ་ཚོར་རྒྱ་མིར་འགོག་རྒོལ་

བྱེད་པའི་གོ་མཚོན་འདང་ཙམ་ཞིག་ཀང་བྱུང་མེད། དེ་ལྟར་ང་ཚོ་དང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་

227  ཨ་རིའི་སོབ་སྦོང་ལྡུམ་རར་(Camp Hale, Colorado)སྔ་ཕི་བསོམས་བོད་མི་ ༢༥༩ དང་། དེའི་

གོང་སའི་པན་གིང་ཕན་(island of Saipan)དུ་མི་ ༦ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་ཕི་ཕོགས་སུ་བོད་མི་དཔའ་བོ་ 

༢༦༥ ཙམ་ལ་སྦོང་བརྡར་སྤད་པ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀ་ན་གསལ།



ལེའུ་སོ་བཞི་པ།  ཀ་ལིམ་པོང་ནས་འཇིག་རེན་ལ་ལྟ་བ།
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ཁུངས་གཉིས་མཉམ་འབེལ་བྱས་པ་དེས་རྒྱ་མིར་ཁོང་ཁོ་བསངས་ཤིང་། བོད་ཀི་བཙན་རྒོལ་

རྒྱལ་སྐྱོབ་པ་དང་མི་དམངས་གཉིས་ཀའི་ཐོག་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་དྲག་རྒོལ་བྱེད་དགོས་པའི་ཁ་

གཡོར་ས་མཁོ་སྤོད་བྱས། དེའི་འབས་བུར་རྒྱ་མིས་བོད་རིགས་ཁི་ཕག་དུ་མའི་ཚེ་སྲོག་ཕོགས། 

ཨ་མེ་རི་ཀར་མི་དགའ་བའི་སེམས་ཚོར་དེ་ད་དུང་ཡང་ངའི་སེམས་ཁོང་ནས་ཡལ་མེད།  

ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ལ་མཉམ་ལས་བྱས་པ་དེས་ངའི་ཡིད་སེམས་ད་དུང་

ཡང་ནོངས་འགོད་ཀིས་མནན་ཏེ་ལིད་ཏིག་གེར་གྱུར། ངས་མི་ལོ་བཅུ་ཕག་འགའི་རིང་གནད་

དོན་འདིའི་སྐོར་གཞན་ལ་མ་བཤད་པར་ཁུ་སིམ་མེར་བསད། འོན་ཀང་། ད་ལྟ་ནི་དོན་དངོས་

བཤད་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབས་ཡོད། ང་ཚོས་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ལ་མཉམ་

འབེལ་བྱས་པ་དེ་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན། ཨ་རིའི་གསང་ལས་ཀིས་གནང་བའི་ཕན་མེད་ཀི་རོགས་

རམ་དེ་དག་ང་ཚོས་ཕན་ཙམ་ཡང་བངས་མེད་ན་འགྲིག་ཡོད། གལ་ཏེ་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ལ་

མཉམ་འབེལ་བྱས་མེད་པའམ་དེས་གནང་འདོད་པའི་རོགས་རམ་ཕན་ཙམ་པ་དེ་དག་བངས་

མེད་ན། རྒྱ་མིས་བོད་མི་གྲངས་ལས་འདས་པ་དམར་གསོད་གཏོང་བའི་ཁ་གཡོར་ས་མི་རེད།228 

ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ལ་མཉམ་འབེལ་བྱས་པ་དེ་བོད་རིགས་ཉེས་མེད་གྲངས་མང་

གི་འཆི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་ཡོད། རྒྱ་མིས་བྱས་པ་ནི་བོད་མི་དམར་གསོད་བཏང་བ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་

པར་བོད་ཀི་ཤེས་རིག་ཀང་ར་མེད་དུ་གཏོང་ཐབས་བྱས་ཡོད། ངས་ཨ་རིའི་གསང་ལས་ལ་

མཉམ་འབེལ་བྱས་པ་དེས་རྒྱ་མིས་བོད་ཀི་ཤེས་རིག་རྣམས་ལྷག་ལུས་མེད་པར་ར་གཏོར་དུ་

གཏོང་རྒྱུར་མཐུན་རྐྱེན་ལྟ་བུ་བསྒྲུབས་ཡོད། དོན་དངོས་ཀི་གནད་དོན་འདིས་ངའི་སེམས་ལ་མྱ་

ངན་གི་ན་ཟུག་སྦིན། འདི་ནི་ལོ་མང་རིང་ངའི་སེམས་ཁོང་ནས་ཡལ་མི་ཐུབ་པ་དེ་རེད་ལ། ངའི་

སེམས་ངོར་འབྱར་བའི་ནོངས་འགོད་ཀང་འདི་ཡིན། དེ་ལྟར་འདས་པའི་བྱུང་བ་དེ་དག་དྲན་

ངོགས་ནས་གཙང་སེལ་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་ནོངས་འགོད་ཀི་དྲ་བར་ཚུད་ཅིང་རང་ཉིད་ཉེས་ཅན་དུ་

ཡང་ཚོར། འདི་ནི་ངའི་སེམས་ཁོང་དུ་ཡོད་པའི་འགོད་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡིན།

228  <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༨༧ ན། “གནམ་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་

མཆོངས་བབས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་རྒྱ་དམར་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་དེས་རྒྱ་དམར་གི་དམག་མི་འགུགས་

སྐོངས་ཀིས་ལས་དོན་བསྐུལ་འདེད་གཏོང་མཁན་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ་ཆེས་མྱུར་ཅིང་ཛ་དྲག་གི་བྱ་ཐབས་སྤད་དེ་

དམག་ཤུགས་གཞི་ཁྱོན་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་བཀོད་སྒིག་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།”ཅེས་གསལ།  



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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འོ་ན། འབད་བརོན་བྱས་བྱས་པའི་མཐར་ཅི་ཞིག་འགྲུབ་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། ད་དུང་ཅི་

ཡང་བྱུང་མེད་ལ། དེ་ཤོད་པའི་དུས་ཚོད་ཀང་ད་དུང་སྨིན་མེད། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ད་

ལྟ་ཡང་ཞི་འཇགས་སུ་མ་གྱུར་ཅིང་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཀང་བོད་དུ་

ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་མེད། བོད་མིའི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀི་དཀའ་སྡུག་སྔར་བཞིན་གནས་

ཡོད། དེར་བརེན། ད་ལྟ་གྲུབ་འབས་ཕིར་སྒོག་འདོད་ཀི་བསམ་བོ་ཙམ་ཞིག་ཡིད་ལ་འཁོར་ན་

ཡང་གེན་རགས་ཡིན། 

འཇིག་རེན་འདི་རོག་འཛིང་ཆེ་ཞིང་ཚོད་དཔག་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། སྤི་ལོ་ 1945 

ལོར་འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་བསྒིལ་ཏེ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བཙུགས་པ་

དང་བསྟུན་ནས་ཨ་ཧེ་རི་ཀ་དང་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཡུལ་ལུང་གང་སར་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གིས་མི་སེར་

སེལ་བའི་གནས་བབ་གཙང་སེལ་བྱེད་པའི་ཚ་རླབས་འཕྱུར། སྐབས་དེ་ཏག་ཏག་ལ་མའོ་ཙེ་

ཏུང་གིས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་གཉིས་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་མི་སེར་སེལ་བའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་

མགོ་བརམས། ངེད་ཅག་བོད་མི་རྣམས་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག །ཆོས་དང་གོམས་སྲོལ། 

རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ལུགས་སོགས་ཕོགས་དང་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་རྒྱ་མི་ལས་ཐ་དད་པའི་མི་རིགས་

ཤིག་ཡིན། འོན་ཀང་། སྐབས་དེར་མི་སེར་སེལ་བའི་གནས་བབ་གཙང་སེལ་བྱས་ཏེ་རང་ཐག་

རང་གཅོད་དགོས་པའི་ཀུ་ཅོ་སྒོག་མཁན་གི་མི་རིགས་ཚང་མ་ཁུ་སིམ་མེར་བསད། རྒྱ་མིས་

བོད་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ལ་འགོག་རྒོལ་གི་སྐད་ཅོར་རྒྱག་མཁན་གཅིག་ཀང་མ་བྱུང་། དེ་

ནི་བོད་གཅིག་པུ་མ་རེད། ཤིན་ཅང་དང་སོག་པོ་གཉིས་ལ་ཡང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། དུས་དེ་

ནས་བཟུང་རྒྱ་མིས་བོད་སོག་ཤིན་ཅང་གསུམ་ག་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་བར་མ་ཟད། ད་

ལྟ་ཡང་སྔར་བཞིན་དྲག་པོའི་དཔུང་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་བཙན་གནོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

ད་ལྟ་ཀ་ལིམ་པོང་གི་རང་ཉིད་སོད་སའི་དེའུ་འབུར་གི་སྟེང་ནས་འཇིག་རེན་ཧིལ་པོར་

རྒྱང་ལྟ་བྱས་ཏེ་མཐོང་བ་ནི། འཛམ་གིང་སྟེང་སྔར་བཞིན་ཕན་ཚུན་དགྲར་འཛིན་གི་འདུ་ཤེས་

འཚུབ་པའི་གྲང་དམག་གི་ཡོ་ལང་མུ་མཐུད་ནས་འཚུབ་བཞིན་པ་དེ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་

རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་འཁོན་རོད་དང་ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀི་དུས་སྐབས་གསར་པ་

ཞིག་མིག་མདུན་དུ་བསེབས་ཡོད་པའི་འཇིགས་སྣང་ཞིག་ཀང་བྱུང་། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁབ་

གསུམ་གི་གཏམ་རྒྱུད་དུ་བཤད་པ་ལྟར་འཁྲུག་རོད་ཀི་མདུང་རེ་ཕད་པའི་ཝེའི་དང་ཝུའུ་དང་ཧྲུའུ་



ལེའུ་སོ་བཞི་པ།  ཀ་ལིམ་པོང་ནས་འཇིག་རེན་ལ་ལྟ་བ།
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བཅས་རྒྱལ་ཁབ་(kingdoms of Wei, Wu, and Shu)གསུམ་གི་གནས་སྟངས་དང་ཤིན་

ཏུ་མཚུངས། དུས་དེང་སང་འགྲན་རོད་གདོང་གཏུག་བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ནི་ཨུ་རུ་

སུ་དང་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་མེ་རི་ཀ་བཅས་རེད། དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་མཇུག་ནས་མགོ་བརམས་

པའི་གྲང་དམག་གི་གཡུལ་འཁྲུག་དེ་དུས་ད་ལྟ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་

ཨུ་རུ་སུ་ཡིས་ཉེ་དུས་ནས་གཏུམ་སྤོད་ཀི་རྣམ་པ་ལྷུར་ལེན་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གིས་ཡར་ཐོན་དུ་

ཕོགས་ཏེ་དྲག་རྩུབ་ཀི་སྤོད་པ་བསྟུད་མར་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། ཨ་མེ་རི་ཀར་མཚོན་

ན། འཛམ་གིང་སྟེང་རོག་ཟིང་དང་དྲག་སྤོད་རྒྱུན་མར་འཕེལ་བའི་བབ་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱལ་སྤི་

ལ་ཁ་ཕོགས་པའི་རང་ཉིད་ཀི་བསྒྲུབ་བྱའི་ངོ་བོ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྲེལ་བའི་འབད་པ་སྟེན། དེ་ལྟ་

བུའི་འཁྲུག་རོད་ཀི་གནོད་འཚེ་དྲག་པོ་ཕོག་ཅིང་ཁིམས་དང་གནས་ལུགས་འགྲོ་ས་མེད་པའི་ད་

ལྟའི་འཛམ་གིང་ཧིལ་པོ་འདིའི་གནས་བབ་ཀི་ཐད་ནས་བལྟས་ན། བོད་ཀི་དཀའ་ངལ་ནི་ཕལ་

ཆེར་རྡུལ་ཕན་ལྟ་བུའི་མངོན་མཚན་ཆུང་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་བརོད་ཆོག་པར་སྣང་། 

བོད་ཀི་འགྱུར་བ་ནི་མི་མང་པོས་མཉམ་རུབ་དང་ཁེར་རྐྱང་ཅི་རིགས་པའི་སོ་ནས་

འབད་པ་བསྟེན་ཏེ་མངོན་འགྱུར་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ལས་ལྷ་ཡུལ་ནས་མར་བབས་ཏེ་ཡོང་རྒྱུ་

ཞིག་མ་རེད། དེ་ལ་བོད་མིའི་ཁོད་ནས་ངས་རེ་ལྟོས་ཞུ་ས་ནི་བོད་རིགས་ན་གཞོན་རྣམས་ཡིན། 

ཕོགས་གཅིག་ནས་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཅི་བས་མང་བ་ཞིག་གམ། ལྷག་པར་དུ་གཞིས་

བཞུགས་ན་གཞོན་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དང་འདས་པའི་དུས་སུ་ཅི་བྱུང་མི་མཁྱེན་

ལ། འཇིགས་སྐྲག་གི་དབང་གིས་འདས་དོན་གེང་མཁན་ཡང་མེད། དེ་ལྟར་བོད་རིགས་གཞོན་

སྐྱེས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཞིག་རང་ཉིད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་རྨོངས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད། ཕོགས་གཞན་ནས་

བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ང་ཚོའི་མི་ཐོག་གི་རྒན་རབས་ཚོ་དང་བསྡུར་ན། རྣམ་དཔོད་

དང་ཤེས་ཡོན་གཉིས་ཐད་ནས་ཆེས་ཡར་ཐོན་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད། ངེད་ཅག་རྒན་རབས་རྣམས་

རེས་ལུས་ལམ་ལུགས་ཀི་ར་བ་ལས་བརྒལ་མ་ཐུབ་ཅིང་ཕིའི་སྤི་ཚོགས་ལ་འབེལ་འདྲིས་དང་

གོ་རོགས་མེད་པར་རྨོངས་ཤིང་ཤེས་ཡོན་བལ་བའི་ངང་ནས་འཚར་ལོངས་བྱས། ད་ལྟའི་བོད་

ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་དེ་ལས་ལོག་སྟེ་ཤེས་ཡོན་སྦོང་བ་དང་ཕི་ནང་གི་སྤི་

ཚོགས་ཧིལ་པོར་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཤིན་ཏུ་མང་། དེ་དག་གི་གོ་རོགས་ནི་ངའི་ཤེས་

ཡོན་ལས་ལབ་འགྱུར་གིས་བཟང་། གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་ད་ལྟའི་བརན་འཕིན་དང་



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།
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དྲ་རྒྱའི་འཕེལ་རླབས་སམ། ཨ་རིའི་བོད་སྐད་རྒྱང་སྲིང་དང་ཨེ་ཤ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕིན་

ཁང་གིས་བསྐྲུན་པའི་རླུང་འཕིན་གི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ལ་བརེན་ནས་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་དང་། བཀའ་སོབ་གསུང་བཤད། ཆིབས་བསྒྱུར་

མཇལ་འཕད་སོགས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་རོགས་གནང་ཐུབ།

མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་མི་མཐུན་པ་རྣམས་བསལ་ནས་བོད་

རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཆིག་སྒིལ་དུ་གནས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་སྔར་མ་བྱུང་། གང་དུ་བོད་ཀི་

དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ན། དེ་རུ་དཀའ་རོག་དེ་དག་བོད་སྤི་པའི་

དཀའ་ངལ་དུ་ལྟ་བྱེད་ཀི་ཆིག་སྒིལ་ཡོད། བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་

ཡིག་དང་ཆོས་ལུགས་བཅས་བདག་སྐྱོང་བྱེད་པ་ལ་ང་ཚོ་གོང་བུ་གཅིག་ལྟ་བུའི་ཆིག་སྒིལ་དུ་

གནས་ཤིང་། སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆོས་ཕོགས་ཀི་བ་ན་མེད་པའི་

དབུ་ཁིད་དུ་ཡང་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་ལྟ་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་བཟུང་ཡོད། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་

བོད་མི་རྣམས་ས་ཐག་ཉེ་རྒྱང་གང་དུ་གནས་ཀང་དེ་དག་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་བདེ་བག་ཏུ་གཏོང་བའི་

ནུས་པ་ཡོད། གཅན་གཟན་སྟག་ལྟ་བུ་སྟོངས་ལ་ཉེ་ཞིང་སྟག་དང་གཟིག་སྲམ་གི་པགས་པའི་

གོན་ཆས་གོན་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཚུལ་གསུངས་ན། བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་ཅི་གསུང་

བཀའ་སྒྲུབ་ཞུ། དེ་ལྟ་བུའི་ཆིག་སྒིལ་དེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་གནས་ཡོད། ད་ལྟ་བརྒྱུད་ལམ་གསར་པ་

དང་ཐབས་ལམ་ཅི་རིགས་པ་མང་དུ་ཡོད་པས་ཕིན་ཆད་དེ་ལྟར་དུ་གནས་པར་དཀའ་ངལ་སྔར་

ལས་ཆུང་།

བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་བྱེད་པ་ལ་བོད་མི་ཚོར་རང་རང་གི་འཇོན་ཐང་ལ་

དཔག་པའི་ནུས་པ་རེ་ཡོད་པས་བོད་རིགས་མི་རེ་ངོ་རེས་དེ་ཉིད་མངོན་འགྱུར་བྱ་བར་འབད་

པ་བསྟེན་དགོས། དེ་ཡང་རང་ཅག་ལ་ཐོབ་འོས་སུ་ཡོད་པའི་ཁེ་དབང་ཐོབ་པར་རེ་འབོད་སྐུལ་

འདེད་དང་། ཁྱད་གསོད་བྱ་ཡུལ་དུ་བརིས་ཏེ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་ལ་རྒྱུན་མཐུད་ནས་ངོ་རྒོལ་

སྐད་འབོད་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟ་ནའང་། བོད་རིགས་གཅིག་པུས་ཇི་ལྟར་འབད་ཀང་དམིགས་

དོན་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་ནུས་པ་དེ་ཙམ་མི་ཐོན་པས་རང་ཅག་ལ་དཔུང་རོགས་དགོས་ངེས་

ཡིན། དེར་བརེན། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

དཔུང་རོགས་ཀི་འབོད་སྐུལ་དྲག་ཏུ་ཞུ་དགོས། བཙན་བྱོལ་གི་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་



ལེའུ་སོ་བཞི་པ།  ཀ་ལིམ་པོང་ནས་འཇིག་རེན་ལ་ལྟ་བ།
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ཞིག་ད་དུང་ཡང་དེང་རབས་པ་ཚད་ལན་དུ་གྱུར་མེད། གཞོན་སྐྱེས་དེ་དག་གིས་བཟོ་ལས་དང་

འཕྲུལ་རིག་གིས་དབང་བསྒྱུར་ཐེབས་པའི་དེང་རབས་ཀི་འཇིག་རེན་འདིའི་ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར་བ་

ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པར་བྱ་དགོས། ཨ་རི་བའི་ས་ནས་ང་ཚོས་སྦོང་དགོས་

པ་ད་དུང་མང་ཞིང་ཨ་རི་བས་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་སྦོར་བརྡར་སྤོད་ཐུབ། 

འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕག་དུ་མའི་རིང་རྒྱ་ནག་སྔོན་ཐོན་གི་ཕོགས་སུ་བསྐྱོད་པ་དང་

ལྷན་དུ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་དབང་ཚད་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྤད་

པ་ནི་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད། དེ་ལྟ་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་

བ་ཞིག་འབྱུང་བར་རེ་སྨོན་བྱ་དགོས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ཏུ་མཐོང་བཞིན་པ་ནི་ཁེལ་དང་ངོ་

ཚའི་འདུ་ཤེས་གང་གིས་ཀང་སྟངས་འཛིན་མ་ཐེབས་པའི་ཐོབ་སེམས་དང་ཧམ་པ་གཉིས་རེད། 

དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱ་མིའི་གནས་སྟངས་དེ་གཞན་དང་བསྡུར་ན་ང་ཚོས་མང་དུ་ཤེས། རྒྱ་ནག་གི་མགོ་

ཁིད་རྣམས་ལ་ཡ་རབས་ཀི་བསམ་སྤོད་ལན་མིན་དོགས་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད་སྟབས། དེ་དག་

གིས་སྐྱོང་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཡང་ཁིམས་མཐུན་གི་གཞུང་ཡིན་མིན་དོགས་པའི་གནས་

རེད།  

འདས་པའི་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ལྷག་གི་གོང་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཏང་གི་མགོ་ཁིད་

ཚོའི་ཁོད་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་དྲག་གནོན་གི་བྱ་བར་ཕན་འབས་མི་འབྱུང་བའི་ངོས་འཛིན་

བྱེད་མགོ་བཙུགས། སྤི་ལོ་ 1989 ལོར་པེ་ཅིན་སོབ་མའི་ངོ་རྒོལ་གེན་ལངས་བྱུང་སྐབས་འཐབ་

ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་མགོ་གཙོ་ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ཡིས། “དྲག་གནོན་གིས་ཕན་འབས་འབྱིན་

མི་ཐུབ་པས། དེ་ནི་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཞིག་ཏུ་མ་མཐོང་”ཞེས་དྲག་གནོན་གི་བྱ་བར་ཕན་འབས་

འབྱུང་བའི་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་དང་རྒྱ་ནག་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་

འདྲ་མཉམ་བྱེད་དགོས་ཚུལ་བཅས་བདག་ལ་གསུངས། དེ་ལྟ་ནའང་། ཡན་མིན་ཧྥུའུ་ལྟ་བུའི་

སྐྱེས་བུ་སེར་པ་སོ་སོའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་གཏོང་མི་ཐུབ། ཡན་

མིན་ཧྥུའུ་ཡིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བོན་ཀྲའོ་ཙི་དབྱང་དང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀི་ཁོངས་མི་ཧོ་ཆིས་ལིས་

(Hu Qili)གཉིས་དང་ལྷན་དུ་བྱ་བའི་གོ་གནས་ཤོར། དེ་ནི་དམག་དཔུང་བཏང་སྟེ་གནམ་བདེ་

སོ་མོའི་ངོ་རྒོལ་བར་དྲག་གནོན་བྱ་རྒྱུའི་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་མོས་མཐུན་མ་གནང་

བའི་རྐྱེན་གིས་རེད། ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་ཅང་ཙེ་མིན་དང་ཙེན་ཆིན་ཧོང་(Zeng Qinghong)



ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ།

460

གཉིས་དང་། ཁོང་གི་བུ་ཏིན་ཕུའུ་ཧང་(Deng Pufang)སོགས་ཉེ་འཁིས་ཀི་ཕག་རོགས་

འགས་སྐབས་དེའི་པེ་ཅིན་གི་གནས་ཚུལ་ལོག་པར་ཞུས་པ་བདེན་པར་མཐོང་སྟེ་ཚམ་ཚོམ་

མེད་པར་ཧོལ་རྒྱུགས་གནང་། ངས་བསམས་ན། ཏིན་ཞའོ་ཕིན་གིས་སྐབས་དེའི་པེ་ཅིན་གི་

གནས་ཚུལ་ངོ་མ་དེ་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་མེད། 

ཅང་ཙེ་མིན་གིས་དབང་ཆ་བཟུང་བ་དང་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་སྐུ་གཤེགས་ཟིན་པའི་སྐབས་

དེར་བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་བའི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་ལོག་བྱུང་། ཏིན་ཞའོ་ཕིན་དང་ཧུའུ་

ཡའོ་པང་གཉིས་ཀིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕིར་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་

བཙལ་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་གྲོས་མོལ་ཞུ་བའི་འདོད་པ་གནང་ཡང་། ཅང་ཙེ་

མིན་གིས་དེ་ལས་ལོག་སྟེ་བར་ཆད་སྣོན་མ་བསྒྲུབས། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1998 ལོར་ཨ་རིའི་སྲིད་

འཛིན་ཁི་ལིན་ཊོན་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིན་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་སྲིད་འཛིན་ཅང་ཙེ་མིན་དང་ལྷན་དུ་གསར་འགོད་

གསལ་བསྒགས་གནང་སྐབས། ཁི་ལིན་ཊོན་ནས་ཁོང་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་

མཇལ་འཕད་ཞུ་མྱོང་ཞིང་སྐྱེས་བུ་དྲང་ཚུགས་ཅན་ཞིག་ཏུ་མཇལ་བ་དང་། གལ་ཏེ་སྲིད་འཛིན་

ཅང་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་གཉིས་མཇལ་ཏེ་བཀའ་མོལ་གནང་ན་གཉིས་ཀས་ཕན་ཚུན་ལ་

དགའ་མོས་ཆེས་ཆེར་གནང་ངེས་ཡིན་ཞེས་ཅང་ལ་གསུངས། དེ་ལ་ཅང་ཙེ་མིན་གིས་༸གོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ཕིར་ཕེབས་དགོས་ན་ཐོག་མར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་

འབལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཐའི་ཝན་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་ཞིག་ཏུ་

ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་ཞེས་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་གསར་པ་གཉིས་བཏོན། དེ ་དག་ནི ་སྔར་

མ་བཏོན་པའི་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་རེད། རྒྱལ་སྤིའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་དེ་གཉིས་ཀི་གལ་གནད་

ངོས་འཛིན་གནང་མ་ཐུབ་པ་འདྲ། ཕོགས་གང་ནས་བལྟས་ཀང་བོད་ནི་མི་ལོ་སྟོང་ཕག་དུ་མའི་

རིང་ནམ་དུ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་མེད། སྔར་མན་ཇུའི་དུས་

སྐབས་སུ་འཁྱུག་ཙམ་རིང་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ཀང་འཕལ་དུ་དབང་ཤུགས་མཇུག་རོགས་ཡོད། 

དེ་ནི་ངས་ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦོང་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་ནག་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པ་དག་

ལས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བའི་དོན་གནད་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ནི་ལོ་རྒྱུས་རང་ཡིན་པས་དེ་

ལ་སུས་ཀང་འགྱུར་བ་གཏོང་མི་རུང་། བོད་མི་རྣམས་ཀིས་ནམ་དུ་ཡང་རང་ཉིད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་

ཤས་ཡིན་པའི་ངོས་ལེན་གནང་མི་ཐུབ། 



ལེའུ་སོ་བཞི་པ།  ཀ་ལིམ་པོང་ནས་འཇིག་རེན་ལ་ལྟ་བ།
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སྔ་ཕི་ཙམ་གི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་རྒྱ་ནག་གིས་རང་ཉིད་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་

པ་ངེས་ཅན་རེད་ལ། བོད་སོག་ཤིན་ཅང་གསུམ་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་བའི་ལས་དོན་

ཡང་མུ་མཐུད་ནས་སྒྲུབ་མི་ཐུབ། དེར་མ་ཟད། དྲག་པོའི་དམག་དཔུང་བཏང་ནས་རང་གི་མི་

སེར་ལ་བསྐལ་པ་ཇི་སྲིད་བར་དུ་དྲག་གནོན་དང་དབང་བསྒྱུར་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ། འཇིགས་སྐུལ་

དང་བཙན་གནོན་གིས་དབང་བསྒྱུར་བ་ནི་འཕལ་སེལ་ཙམ་ལས་ཕུགས་ལ་ཕན་པ་ཞིག་གཏན་

ནས་མིན། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀིས་གསལ་བར་བྱས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་

མགོ་ཁིད་ཚོས་ཀང་གསལ་བར་ཤེས་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་ཀི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ནི་མི་དམངས་

ཀི་མངོན་འདོད་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཐུག་ཡོད། དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཀིས་བཞག་

པའི་བསབ་བྱ་ངོ་མ་དེ་རེད།  

བོད་ཀི་ལས་དབང་ནི་ད་ལྟའི་ཟང་ཟིང་དུ་གྱུར་པའི་འཛམ་གིང་ཆེན་པོ་འདིའི་དཀའ་

རོག་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཞི་ལྷིང་དུ་འགྱུར་མིན་ལ་ཐུག་ཡོད། དེ་ཡང་འདས་པའི་དུས་སུ་ཝེའི་ཝུའུ་

ཧྲུའུ་གསུམ་གི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཞི་འགྲིག་མ་ཡོང་བར་མི་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་དམག་འཐབ་ཀིས་སྐྱེལ་

དགོས་བྱུང་། འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་རོགས་པ་དང་གྲང་དམག་གསར་པ་

མགོ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་མི་ལོ་བདུན་ཅུ་འགོར་ཡོད། འབྱུང་འགྱུར་གི་མི་ལོ་བཅུ་ཕག་གཅིག་

གི་ནང་ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་མེ་རི་ཀ་གསུམ་གི་བར་དུ་འབྱུང་བཞིན་པའི་གྲང་དམག་དེ་

ཡང་ཞི་འཇགས་སུ་འགྱུར་སྲིད། ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་གསུམ་གི་དཀའ་རོག་སངས་ནས་ཨ་རི་

ཡང་རེར་སེབ་པའི་རེ་སྨོན་བྱེད་དགོས།

ད་ལྟ་ངས་ཨ་རི་དང་བོད་གཉིས་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལོ་ལེགས་འབྱུང་བའི་རེ་སྨོན་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། བོད་ནི་གངས་ལོངས་ཀི་མཐོ་སང་ངམ་འཛམ་གིང་གི་ཡང་སྟེང་དུ་མི་ལོ་སྟོང་ཕག་

མང་པོའི་རིང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནས་ཤིང་། བོད་མི་རིགས་ནི་ད་ལྟ་སྟེ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་

པའི་བར་དུ་འཚོ་གནས་བྱུང་། ངས་བོད་མི་རིགས་འདི་མུ་མཐུད་དུ་གནས་པ་དང་རྒྱ་གུང་ཁན་

གིས་བཙན་གནོན་གི་སྲིད་ཇུས་དང་མེ་མདའ་གཉིས་ཀ་དོར་ཏེ་བོད་མི་རིགས་ལ་ཆ་འཇོག་

འདྲ་མཉམ་གི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་དགོས་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་འཆར་བའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་

ལྟར་གནས་སྟངས་ཀུན་ལ་འགྱུར་ལོག་འབྱུང་བའི་ཡིད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

བོད་མིས་རང་གི་ས་ཆ་དང་རང་བཙན་གཉིས་ཀ་ཤོར་ན་ཡང་། མི་ཚེའི་འཚོ་གནས་
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ཀི་སྲོག་ཤིང་དུ་གྱུར་པའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་ཀི་གོམས་གཤིས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་ནམ་ཡང་

བོར་མེད། ང་ཚོར་ཡོད་པའི་ནང་ཆོས་ཀི་དད་སྟོབས་དང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་རག་ཏུ་ཁྱབ་

སེལ་གནང་བཞིན་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་ཡོན་ཏན་དག་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཙང་ཡལ་དུ་གྱུར་ཟིན། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་སྔར་བཞིན་ངེད་ཅག་གི་སེམས་གཏིང་དུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་

དབུ་ཁིད་བསླུ་བ་མེད་པ་དེ་ཡིན། གནས་སྟངས་འདི་དག་ལ་བསམས་ན། རང་ཅག་བོད་མི་

རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་ཁ་ཤོར་མེད། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་མིའི་མདུན་ནས་བཟོད་བསྲན་དང་། བྱམས་

བརེ། འགྲོ་བ་མིའི་ཁེ་དབང་ལ་བརི་སྲུང་བྱེད་པའི་བསམ་སྤོད་སོགས་སྦངས་ཤིང་གོམས་པར་

བྱ་དགོས་པ་མང་དུ་ཡོད། ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡང་། ང་ཚོས་རང་དབང་རང་བཙན་རོད་ལེན་གི་ལས་

འགུལ་མགོ་བཙུགས་ཟིན་པ་དང་འཐབ་རོད་ནི་མཇུག་འཁྱོངས་ངེས་ཡིན། སིང་སྟོབས་ཀི་མེ་

དཔུང་ནི་ནམ་ཡང་མི་ཡལ། ཉེ་ཆར་ཁོ་བོའི་ལུས་ཁམས་ཇེ་ཞན་དུ་གྱུར་ཏེ་མཇལ་འཕད་ཞུ་

སྐབས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་“རང་ཅག་ཕ་ཡུལ་དུ་མཉམ་ལོག་བྱེད་དགོས་”ཞེས་ང་ད་ལྟ་ཤི་ན་

མི་འགྲིག་ཚུལ་ནན་གསུང་མཛད། ངས་ད་དུང་ཡང་ནམ་ཞིག་བདེན་པའི་མཐའ་གསལ་ཏེ་དྲང་

བདེན་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་དང་། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་འཚོ་ཞིང་གནས་ཏེ་རང་ཅག་ཕ་ཡུལ་དུ་

མཉམ་ལོག་གནང་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་བརན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་དོ།། །། 
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