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སྤི་ལོ་ 2021 ཟླ་ 6 པའི་ནང་པར་གཞི་བསྐྱར་སྒིག་དང་ལེགས་བཅོས་གྲུབ་པར་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་དབང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀིས་ཕི་ལུགས་སུ་དགུང་གྲངས་ ༨༦ དང་། བོད་ལུགས་ཀི་

དགུང་གྲངས་ ༨༧ བཞེས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་ཟླ་ 7 ཚེས་ 6 ཉིན། གཞིས་བྱེས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ལ་དུས་

བཟང་ལེགས་སྐྱེས་ཀི་དོད་དུ་འཕགས་ཡུལ་བཞུགས་སྒར་ནས་ཕུལ།



བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱལ་མཆོག་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།



ཀུན་གཟྲིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྲི་ཉྲི་མ།



རོམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས།

 བྱིས་དུས་ཀི་མིང་ཆ་ཚང་ལ་རོ་རེ་རབ་བརྟན་དང་ཡོངས་གྲགས་སུ་རབ་བརྟན་ཟེར། 

དགོན་པར་སོང་བ་ནས་ཤེས་རབ་དར་རྒྱས་ཞེས་འབོད།

 ལོ་བདུན་ལ་སོན་པ་ནས་སོབ་གྲྭའི་སྒོ་ཐེམ་འགྲིམས་ཏེ་མཐར་གཅན་ཚ་མི་རིགས་

སོབ་འབིང་དུ་ཞུགས། སྤི་ལོ་ 1985 ལོར་སི་ཚ་རི་ཁོད་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སིངས་ཞེས་བྱ་བའི་

རི་ཁོད་པའི་དགོན་པ་ཆེན་པོ་དེར་བསྐྱོད། བསྡུས་ཚད་ཀི་གཞུང་ལ་སྦྱངས། བར་དག་དང་

རོམ་རིག་སོགས་ལ་ཞོར་སྦྱོང་བྱས། སྤི་ལོ་ 1988 ལོའི་དབྱར་ཁར་བོས་བྱོལ་གིས་ལོ་དེའི་

སོན་ཁར་རྒྱ་གར་ར་རམ་ས་ལ་དང་། དེ་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་འབས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་

དུ་ཞུགས་ཏེ་སོབ་གཉེར་གི་འཕོ་བསྐྱངས། གྲྭ་ཚང་འདི་བཀའ་དིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། སོབ་ཞོར་དུ་

དགེ་རྒན་དང་དུས་དེབ་ཀི་རོམ་སྒིག་པའི་ལས་དོན་ཡང་བསྒྲུབས། རིག་གནས་འཛིན་གྲྭ་ཆེན་



པོ་ཞིག་ཀང་གསར་འཛུགས་བགིས། ལས་རོགས་ནི་འགའ་ཞིག་ཡོད། དེ་ལ་༸གོང་ས་རྒྱལ་

བའི་དབང་པོ་མཆོག་ནས་ཧིན་སྒོར་ ༢༠༠༠༠ དང་སྐྱབས་རེ་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཧིན་

སྒོར་ ༡༠༠༠༠ སྩལ། གདན་སའི་གྲྭ་གཞོན་ཅི་མང་གི་ཐུན་མོང་རིག་གནས་ཀི་གོ་རྟོགས་

འཕེལ་བཞིན་པའི་མུར་འཛིན་གྲྭ་དེ་ཉིད་རྐེན་ལམ་དུ་ཤོར་བ་ཧ་ཅང་ཕངས་ཆེ།

 སྤི་ལོ་ 1996 ཙམ་ནས་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་

འབི་སྙམ་པ་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་ཤར། ལྷ་བིས་སྒྱུ་རལ་བ་སྒིས་ཚང་སྐལ་བཟང་དམ་ཆོས་

ལགས་བརྒྱུད་ནས་ལྷ་སྲས་མཆོག་ལ་སྙན་གསེང་ཕུལ་བར་རེས་སོར་ག་ལེར་སྒྲུབ་ཆོག་

ཅེས་བཀའ་གནང་། སྐབས་དེའི་དམིགས་དོན་ནི། བོད་ནང་གི་མཐོ་རིམ་སོབ་མ་ཚོས་ལྷ་

སྲས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ཡང་མཁེན་ཐུབ་ན་མི་རིགས་ཀི་དོན་

དུ་སེམས་ཤུགས་འཕེལ་བ་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཆེ་སྙམ་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་འདས་ཀང་

དམིགས་དོན་མ་འགྲུབ།

 སྤི་ལོ་ 1997 ལོ་ནས་ར་རམ་ས་ལར་བསད་དེ་སྔགས་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་ཕན་

བུ་བྱས། ༸གོང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོའི་དྲུང་ནས་བཀའ་ཆོས་སོགས་ཐོབ་པ་ནི་གྲངས་ལས་

འདས། དགེ་རྒན་གི་ལས་ཀ་སོགས་ཀང་དུས་གཅིག་ལ་བསྒྲུབས། སྤི་ལོ་ 2000 ལོར་ཨ་རིར་



བསྐྱོད་དེ་ནུབ་ཕོགས་ཀི་རིག་གཞུང་དང་བསམ་བོ། གོམས་སྲོལ་སོགས་ལ་དོ་སྣང་ཆེས་ཆེར་

བྱས། ཨ་རིར་ལོ་ལྔ་མིན་ཙམ་ཞིག་བསད་དེ་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་ཡོང་། ཕི་རྒྱལ་བའི་སོབ་སེ་ཁག་

ཏུ་དགེ་རྒན་གི་ལས་ཀ་ཡུན་རིང་བྱས་ཤིང་རང་མགོ་ཐོན་པའི་སོབ་མ་ཡང་མང་ཙམ་བྱུང་།

 མི་ཚེ་རིང་མོའི་ནང་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་ཡག་སྡུག་བར་མ་གསུམ་ག་ཧ་ཅང་

མང་ཡང་བརོད་དགོས་དོན་མེད། སྐབས་འབེལ་ཡིག་འབི་དང་འབེལ་བའི་ཐད་ནས་བཤད་

ན། ཐོག་མར་<<ནུབ་ཕོགས་འགྲིམས་པའི་གཏམ་>>ཞེས་བྱ་བ་དེབ་ ༣ བིས། དེའི་འཕོར་

སྐྱབས་རེ་དམ་པ་ཀིརྟིའི་མཚན་ཞབས་རིན་པོ་ཆེ་རེ་བཙུན་བོ་བཟང་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་

དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་ལས་<<དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པ་

དི་མ་མེད་པའི་འདོ་བུ་སོན་ཆོས་རེའི་མཆན་འགྲེལ་ཆོས་འབྱུང་བསྡུས་དོན་འགལ་སོང་བཅས་

སྦྲགས་ཏེ་བཀོད་པ་དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞལ་ལུང་པདྨ་དཀར་པོའི་ཕེང་བ་>>ཞེས་བྱ་བ་པོད་ལྔ་

དང་། <<དུས་འཁོར་རྒྱུད་འགྲེལ་འཆད་ཐབས་རིགས་ལྡན་བ་མ་མཉེས་པའི་མཆོད་ཡོན་>> 

ཞེས་བྱ་བ་པོད་གཅིག །<<དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་འགྲེལ་མཆན་སྦྲགས་ཆེན་མོའི་

དག་མཆན་>>ཞེས་བྱ་བ་པོད་གཉིས། <<དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་འགྲེལ་མཆན་

སྦྲགས་ཆེན་མོའི་བཤད་ལུང་སྐབས་གསུང་རྒྱུའི་འདོན་ཆོག་གི་རིམ་པ་>>ཞེས་བྱ་བ་པོད་

གཅིག་བཅས་བསོམས་པས་པོད་ ༩ ལེགས་སྒིག་ཞུས། དེའི་རེས་སུ་<<འཕགས་མཆོག་

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་གང་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་ཆོས་སྲིད་

ཀི་མཛད་པ་དུ་མ་ལས་བརམས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཅུང་ཟད་བརོད་པ་གྲུ་འཛིན་ཞིང་གི་

ཉིན་བྱེད་>>ཅེས་བྱ་བ་པོད་ ༢ བིས། དེ་ནས་<<ཁབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ལྷར་
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སྔོན་གེང་།

---ལོ་རྒྱུས་ལྟ་ཚུལ་གི་ཁ་ཕོགས་མ་ནོར་བར་འཁིད་པའི་ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ཟིན་ཐོ་ཆེན་མོ།

གཅིག །
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ལོ་རྒྱུས་ཀི་དཔེ་དེབ་སྙན་གྲགས་ཅན་དེ་ཉིད་བོད་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་ཀི་གསུང་ནན་ལན་འགར་བྱུང་

བ་ལྟར་བོད་བསྒྱུར་གིས་<<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པ་འདོན་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་

སུ། གྲོགས་པོ་དུ་མ་དང་ལྷན་དུ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབེལ་

ཏེ་ཉེ་རབས་བོད་ཀི་སྲིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གེང་མོལ་ལན་འགར་བྱས། དེ་ཡི་ཚེ་ན། ལྷག་བསམ་

དང་འཇོན་ཐང་། རིགས་ཞེན་དང་ཕན་སེམས་སོགས་ཀིས་ཕྱུག་པའི་གྲོགས་སྒིས་ཚང་བ་ལྷ་བིས་

སྐལ་བཟང་དམ་ཆོས་ལགས་དང་། ཧོར་གཙང་བ་ནམ་མཁའ་བསན་འཛིན་ལགས། སྣང་ར་བ་རྟ་

བེ་ལགས་བཅས་ནས། ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་འདིར་གང་ལ་བསམས་ཀང་ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་

ནང་བྱུང་བའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དག་གི་འགངས་ཐོན་ཅིང་ལྷ་སྲས་མཆོག་གི་མཛད་པ་ཆེ་གྲས་

རྣམས་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་འབི་ཐུབ་ན་བོད་སྤིའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕན་པར་གདོན་མི་ཟ་བས། 

ཅིས་ཀང་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་བཏང་སེ་ཕིས་ཤིག་དང་། ལས་དུས་དང་པར་སྐྲུན་གི་འགྲོ་གྲོན་ཅི་

ཡོད་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ནར་གཏོང་བྱེད་ངེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས། གྲོགས་པོ་འདི་དག་ནི་དུས་རྒྱུན་

ནས་བོད་སྤི་སྒེར་གི་ལས་དོན་ཅི་མང་ལ་འགྲོ་གྲོན་ཕངས་མེད་དུ་གཏོང་མཁན་དང་དཀའ་བ་ཁད་

གསོད་གནང་མཁན་ཞེ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཁར། ལས་གཞི་འདི་ཡང་བོད་ཀི་ཤེས་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཀི་

བང་མཛོད་ཆེན་མོའི་ནང་གལ་འགངས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་མཐོང་སེ། གྲོགས་ལྷག་བསམ་ཅན་དེ་

དག་གི་རེ་དོན་དང་མི་རབས་གསར་པའི་དགོས་མཁོ་སྙིང་བཅངས་ཀིས་<<ཡོ་བ་བསྲངས་ཤིང་

གབ་པ་ཕྱུང་བའི་ཉེ་རབས་བོད་ཀི་སྲིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་>>ཅེས་པ་འདི་

ཉིད་འབད་པ་ཆེན་པོས་བསྒྲུབས། དེ་ལྟར་ན། གོང་གསལ་གྲོགས་པོ་གསུམ་གིས་གཙོས་པའི་ལས་

གཞི་འདི་ལ་ཕོགས་དང་ཐབས་ཅི་རིགས་ནས་ཐུགས་འཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་

དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀའ་དིན་བ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་ཆེ་ཆེ་ཞེས་བཅོས་མིན་གིས་ཞུའོ།།



II

གཉིས།

 ལོ་ངོ་མང་པོའི་རིང་བོད་མི་ཅི་མང་གིས་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྟ་སྐབས་ཕོགས་

གཅིག་གི་ཤོད་ཚུལ་ཁོ་ནར་བལྟས་ཏེ་གེང་མོལ་བྱས་ཤིང་ཡི་གེར་བིས། དེ་ལྟ་ནའང་། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་

ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས་<<THE NOODLE MAKER OF KALIMPONG: The Untold Story 

of My Struggle For Tibet>>ཞེས་པ་འབི་སེལ་མཛད་པ་ནས་ཕི་ནང་གི་སྤི་ཚོགས་ནང་གཡོ་འགུལ་

ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་ནི་ཡུན་རིང་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་གྱུར་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་གི་ཁ་ཕོགས་ལ་དོ་ཕོག་བྱུང་

བའི་སབས་ཀིས་རེད། དེའི་རེས་སུ་དབྱིན་དེབ་དེ་ཉིད་བོད་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ་<<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་

པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པ་ཀོག་མཁན་གི་མིག་མདུན་དུ་མངོན་པར་ཐོན་པ་ན། ད་གཟོད་བོད་ཡིག་

ཀོག་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཧ་ལས་པར་གྱུར། དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཁ་ཕོགས་གཞན་ཞིག་དང་འབེལ་

ཏེ་སྔར་གོ་མ་མོང་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་གསུངས་ཡོད་པས་རེད། དེའི་སབས་ཀིས་མི་མང་པོའི་

སེམས་སུ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གི་དཔེ་དེབ་དེ་ཉིད་“ལོ་རྒྱུས་ལྟ་ཚུལ་གི་ཁ་ཕོགས་མ་

ནོར་བར་འཁིད་པའི་ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ཟིན་ཐོ་ཆེན་མོ་”ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས།

 བོད་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་<<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པ་ཚར་གཅིག་རེ་

ཀོག་མཁན་ནི་གྲངས་ལས་འདས་པ་བྱུང་ལ། ལན་གཉིས་དང་ལན་གསུམ་དུ་ཀོག་མཁན་ཡང་གང་

འཚམ་བྱུང་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས། དེར་མ་ཟད། དཔེ་དེབ་ཀི་ཤོག་ངོས་ཆ་ཚང་ཁ་པར་གིས་པར་

བརྒྱབས་ཏེ་ད་ལམ་དུ་བཀྲམ་པ་དང་། ཕོ་མོ་གཉིས་ཀིས་སོ་སོར་བཀགས་པ་སྒར་བཅུག་སེ་གང་

སར་འགྲེམ་སེལ་གནང་བ་ཡང་བྱུང་ཡོད། དེའི་རེས་སུ་བོད་དང་ཕི་རྒྱལ་དུ་བཞུགས་པའི་བོད་མི་

ཀོག་མཁན་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ་དཔེ་དེབ་དེ་ཉིད་ PDF ཡི་གཟུགས་སུ་བཟོས་པ་ན་དེ་མ་ཐག་

དེབ་གྲངས་ཁི་ཕག་བརྒལ་བ་འགྲེམ་སེལ་གནང་། རྒྱ་དམར་གིས་ད་ལམ་ནས་ཡང་ཡང་བཀག་

ཀང་ཐབས་ལམ་གཞན་སྤད་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འགྲེམ་སེལ་གནང་། དེ་ལྟར་ཟླ་ངོ་དུ་མའི་རིང་སྔར་

མ་བྱུང་བའི་དཔེ་དེབ་འགྲེམ་སེལ་གི་ཚ་རླབས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་འཕྱུར། དཔེ་དེབ་

དེ་ཉིད་འགྲེམ་སེལ་གནང་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་དེབ་གྲངས་ ༡༥༠༠ པོ་ཆ་ཚང་ཡོངས་སུ་

རོགས་ཏེ་སར་ཡང་པར་བསྐྲུན་གཉིས་པ་བྱེད་དགོས་བྱུང་། འདི་དག་ནི་སྔར་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱུང་

མ་མོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་རེད། གནས་སངས་དེ་དག་གི་སེང་ནས་བལྟས་ན། <<ཀ་

ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཡི་བྱེད་ནུས་ངོ་མ་དེ་བདེ་བག་ཏུ་མཐོང་ཐུབ་ལ། དེ་ལས་ཀང་

གལ་འགངས་ཆེ་བ་ནི་དཔེ་དེབ་འདི་ཉིད་སྤི་ཚོགས་སུ་བཀྲམ་པ་ནས་གཞོན་སྐྱེས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་
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གི་ལོ་རྒྱུས་ལྟ་ཚུལ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དེ་རེད། ཀོག་མཁན་གི་ལྟ་ཚུལ་བསྒྱུར་ཐུབ་པའི་

དཔེ་དེབ་ཅིག་ཡིན་ན་དེ་ལ་ནུས་པ་ཅི་ཡོད་སྨོས་མི་དགོས།

 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པ་ཐོག་མར་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་འབི་རོམ་

གནང་སྐབས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་རྔ་བ་ཚེ་རྒྱམ་ལགས་དང་དབུས་བོད་མིའི་

སྒིག་འཛུགས་ཀི་བོད་ཀི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསན་བསམ་འཕེལ་

ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཡབ་གཞིས་གཟིམ་ཤག་ཏུ་ཆེད་ཕེབས་ཀིས་དཔེ་དེབ་ཏུ་

འཁོད་པའི་གནད་དོན་རྣམས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དོ་ནན་གནང་ཡོད་ལ།1 བོད་བསྒྱུར་བྱས་ཟིན་པའི་

རེས་ཐོགས་སུའང་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ཉིད་ཀི་དགོངས་ཚུལ་ལྟར་བོད་འགྱུར་གི་ཡིག་

ཟིན་ཆ་ཚང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡིག་ཚང་ལ་ཕུལ། ཡིག་ཚང་ནས་དབྱེ་ཞིབ་མཛད་དེ་དགོངས་ཚུལ་

བཏོན་པའི་ཤོག་བྱང་ཞིག་མདོ་སྨད་དབུས་སྤི་ཁབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་ལ་གནང་བ་སྤི་ལོ་ 2018 ཟླ་

བ་ 5 ཚེས་ 14 ཉིན་བདག་གི་ལག་ཏུ་འབྱོར། དེའི་ནང་དུ། ཡི་གེ་བིས་ནོར་གཉིས་དང་། གདམ་

ངའི་འབི་ལུགས་གཅིག །ཡི་གེ་ཆད་པ་གཅིག །ལོ་རྒྱུས་ཀི་དོན་གནད་གསལ་བཤད་ལྔ་བཅས་

གསལ་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་སམ་བྱུང་བ་དངོས་ངོ་འཕོད་པའི་སད་དུ་ཤོག་བྱང་དེའི་སེང་ཅི་འཁོད་ཆ་

ཚང་བར་བིས་ན། “ཤོག་ངོས་ ༡༡༡ ཕེང་ ༣ ཁམས་པ་རོང་(གམ་པ་རོང་)2 ཤོག་ངོས་ ༡༡༢ 

ཕེང་ ༢ ལྷ་སྨོན་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་བཀྲས་ལྷུན་གི་དགེ་འདུན་བགྲེས་པ་(ཁོང་གྲྭ་པ་མ་རེད།) 

ཤོག་ངོས་ ༡༡༤ ཕེང་ ༤ ལྷ་སར་ཆོས་སྐྱོང་གིས་ངོས་བཞེས་གནང་བའི་བཀའ་ལུང་ཕེབས་

(༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་དམ་ཕག་རྟགས་མཛད།) ཤོག་ངོས་ ༡༢༤ ཕེང་ ༩ ཡི་གེ་ཞིག་

ཕིས་(བིས།) ཤོག་ངོས་ ༡༣༨ ཕེང་ ༡༢ སྲིད་ཚབ་བོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་རང་ཉིད་ཀི་དགོན་པར་

ཕིར་ལོག་གནང་(སྲིད་ཟུར་དུ་བཞུགས།) ཤོག་ངོས་ ༡༥༩ ཕེང་ ༡༤ དཀཀའ་(དཀའ།) ཤོག་

ངོས་ ༡༨༠ ཕེང་ ༢༣ སེ་འབས་དགའ་གསུམ་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་རིས་འབུལ་གནང་(འབས་

སྤུངས་པར་རིས་འབུལ་གནང་།) ཤོག་ངོས་ ༡༨༩ ཕེང་ ༢༤ གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་རེར་ཕེབས་འབྱོར་

མ་གྲུབ་གོང་ནས་རྒྱ་མིས་བོད་གཞུང་མེད་པར་བྱས་(ལྷུན་རེར་བྱེས་གཞུང་དབུ་བརེས་ཚེས་ཟླ་ 

༣ ཚེས་ ༢༦ དང་། རྒྱ་མིས་ཁབ་བསྒགས་བྱས་ཚེས་ཚེས་ ༢༨ རེད།) ཤོག་ངོས་ ༢༡༦ ཕེང་ 

1 YouTube སེང་ཡོད་པའི་ Book Review: The Noodle Maker of Kalimpong ཞེས་པའི་ཚན་པ་

རྣམས་ལ་གསན་གཟིགས་གནང་ན། སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསན་བསམ་འཕེལ་ལགས་དང་རྔ་བ་ཚེ་རྒྱམ་ལགས་གཉིས་ཀིས་

གསུངས་པ་ཡོད། 

2 ཤད་གུག་ཏུ་བིས་པ་རྣམས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་སྩལ་བའི་དགོངས་ཚུལ་རེད།
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༥ ལས་ཁུངས་དེ་ལུགས་མཐུན་སབས་(ལུགས་མཐུན་མིན་སབས།)” ཞེས་པ་འདི་རེད། དེ་ལྟར་

ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་<<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པ་ཐོག་མར་དབྱིན་

ཡིག་ཏུ་འབི་བའི་སྐབས་དང་བོད་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་སྐབས་གཉིས་ཀར་བསྐྱར་ཞིབ་དོ་ནན་གནང་

ཡོད་པ་ནི་འདིར་ཤོད་འདོད་པའི་གནད་དོན་ངོ་མ་དེ་ཡིན།

 ལོ་རྒྱུས་ཆེན་མོ་ཞིག་དེ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ན། དེ་ལ་རྒྱས་བཤད་ཅིག་གམ་ཁ་གསབ་

ཅིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་པར་གཟིགས་ཏེ་གོང་གསལ་གྲོགས་པོ་གསུམ་གིས་འབི་དགོས་པའི་

རྟིང་སྐུལ་གནང་ཞིང་། ངོ་ཤེས་གཞན་འགའ་ཞིག་གིས་ཀང་དངོས་ཤུགས་གཉིས་ཀ་ནས་སྐུལ་

མ་གནང་། བདག་གིས་ཀང་། ཡིག་ཐོག་དང་སྒའམ་བརན་དུ་ཕབ་ཡོད་པའི་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་

གྲུབ་ཀི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཅུང་ཟད་ཆེ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཞིག་ཁོག་པར་བསྐྱིལ་ཏེ་དགའ་

སྣང་དང་བཅས་ཏེ་ཁས་ལེན་ཞུས། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ནི་ཚིག་ཟིན་དུ་

གསལ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཉེ་རབས་སུ་བྱུང་བའི་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་གཏིང་ཟབ་ས་ན་ཡོད་པ་ངས་

ཤེས། དེ་ལྟར་ན། གནད་ཆེ་ས་དང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་མི་གེང་ཐབས་མེད་བྱུང་སེ་སྔོན་གི་བྱུང་བ་མང་

པོ་ཞིག་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྤུངས།

གསུམ།

 ལོ་རྒྱུས་དཔེ་དེབ་འདིའི་ཁུངས་གཏུགས་ས་གཙོ་བོ་ནི། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་གསང་རྒྱ་

བཀྲོལ་བའི་གསང་དོན་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་དང་། ཕི་རྒྱལ་མཁས་པའི་དཔེ་དེབ་ཏུ་དངས་པའི་རྒྱ་གར་

དབྱིན་གཞུང་གི་གསང་དོན་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན། པར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའི་གནད་ཡོད་བོད་མི་འགའ་

ཞིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་བིས་གལ་ཆེན། ཕི་རྒྱལ་མཁས་པའི་དི་བར་ལན་འདེབས་གནང་བའི་བོད་མི་

རྒན་རབས་ཀི་བཀའ་ལན་གལ་ཆེན། དམིགས་བསལ་ཡིག་ཆ། གསུང་བཤད་དང་འཕིན་ཡིག་

གནད་ཅན། བོད་དུ་གསུངས་ཤིང་བིས་པའི་འབེལ་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་གལ་ཆེན། བཙན་བྱོལ་དུ་དཔར་

བའི་ལོ་རྒྱུས་དཔེ་དེབ་གལ་ཆེན། ཤར་ནུབ་ཀི་མཁས་པ་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་འབེལ་ཡོད་རྒྱུས་ཅན་

དག་གིས་བིས་པའི་དབྱིན་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་ཅི་མང་བཅས་ཡིན།

 དཔེ་དེབ་འདི་ཉིད་འབི་ལུགས་ནི། སྔར་སྲོལ་ལྟར་རང་ཚིག་ཁོ་ནས་བིས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཞིབ་འཇུག་གི་ངལ་བ་ལྷུར་བངས་ཏེ། གནད་དོན་གང་ལ་གཏུགས་ཤིང་ལོ་རྒྱུས་གང་ནས་བངས་པའི་

ཁུངས་རྣམས་ཀི་མཚན་བྱང་དང་ཤོག་གྲངས་སོགས་གསལ་བར་བཀོད་དེ་དབྱེ་ཞིབ་པར་སབས་བདེ་

བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱས་པ་ན། ད་གཟོད་ཞབས་མཆན་ལ་གྲངས་ ༡༣༧༠ ལྷག་དང་། 



V

དཔྱད་གཞིའི་ལུང་ཁུངས་ཐོ་གཞུང་དུ་བཀོད་པ་གཅིག་པུར་ཡང་གྲངས་ ༢༠༥ ཡོད་པ་འདི་བྱུང་།

བཞི།

 མི་རབས་རྒན་པས། “མགོ་བྱེད་ལྟེ་བ་རྭ་སྒེང་ཞུ་བའི་བ་མ་དེ་ཡིན་ཅིང་ཁོང་ནས་རྒྱལ་

དབང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ན་ཕ་དུས་སུ་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲོངས་ནས་བོད་ཀི་ཆོས་སྲིད་

གཉིས་ཀི་དབང་ཆ་དང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཏོག་(གོ་)གནས་དང་བཅས་པ་ཧམ་པ་ཆེན་པོས་འཕོག་བྱེད་

(ཆེད་)དུ་རེ་འབངས་སེ་འཁྲུགས་ཀི་ལས་བརམ་པ་རེད། དེ་རེས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཁིམས་མུན་དུ་

བཅུག་ནས་ཡུན་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཞག་ཤས་ཕིན་མཚམས་སྙིང་རླུང་རྐེན་གིས་གྲོངས་པ་རེད།” 

ཅེས་པ་ལྟ་བུ་མ་དང་བའི་བཤད་པ་མང་དུ་གནང་བ་ན་མི་རྣམས་ཀིས་ཡིན་ཤག་གིས་ལོ་མང་འདས། 

རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་བོད་ཀི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀི་དབང་ཆ་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ༌མའི་

སྐུ་དབང་འཕོག་རིས་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་འདིར་བྱུང་མེད་ལ། “སྙིང་

རླུང་གི་རྐེན་གིས་གྲོངས་”ཟེར་བ་ཡང་ཞལ་རྫུན་ཆེན་པོ་རེད། ཡོ་ཞིང་འཁོག་པའི་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་

སྐོར་ཞིག་དེ་ལྟར་མི་ཐོག་ནས་མི་ཐོག་བར་དུ་སེལ། “དབྱིན་གཞུང་གིས་གཞིས་རེ་རང་བཙན་ཡིན་

པར་ངོས་འཛིན་དང་། དེའི་མུར་སྔར་ཡོད་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀི་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་བསྒྱུར་

བཅོས་བཏང་སེ་བོད་ལ་ལྷ་ས་སྲིད་གཞུང་དང་གཞིས་རེ་སྲིད་གཞུང་བཅས་སྲིད་གཞུང་ཐ་དད་པ་

གཉིས་ཡོད་པ་ཡིག་ཆའི་ནང་གསལ་འཁོད་བྱ་རྒྱུ་”ཞེས་གཞུང་བའི་བར་དུ་འགལ་བ་བསངས་པ་

དང་། “ཚ་རོང་ཞབས་པད་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཐོན་མ་གནང་བའི་གོང་ཙམ་ལ། ཚ་རོང་དང་ལེགས་

ལྡན་ལགས་དང་དཔོན་རིགས་གཞན་བཅས་ཀིས། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་སྐུ་

དབང་རང་སོར་བཞག་སེ་སྲིད་ཕོགས་ཀི་སྐུ་དབང་འཕོག་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུན་ཞིག་བིས་”པ་སོགས་

ཀི་ལོ་རྒྱུས་བརོད་དུ་ཡོད་ཀང་མི་བོ་ཆེ་རྣམས་ཀིས་གབ་སེ་གསལ་འདོན་མ་གནང་།3

ལྔ༌།

 ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལོངས་བསྔོགས་ཏེ་གནད་དོན་ཅི་མང་ལྷང་ལ་བུད་པ་ན། ད་གཟོད་རིང་

གོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཤོག་ཧྲུལ་ཅི་མང་ཞིག་ཕན་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཡང་། ཉམས་ཞིབ་ཀི་

འཕེལ་རིམ་དང་གང་ཟག་གསུམ་པའི་འཚོལ་ཞིབ་ཀི་བྱེད་ཐབས་གཉིས་ཀི་བར་ནས་མི་རབས་རྒན་

པ་སྐོར་ཞིག་ལ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ལྟག་ཁུང་མི་སོན་ཐབས་མེད་བྱུང་། གནད་དོན་ནི། བོད་རིགས་

3 གནད་དོན་འདི་དག་ཡིག་ཆའི་ཁུངས་དང་བཅས་ཏེ་དཀྱུས་སུ་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།



VI

སྤི་བྱིངས་སྔར་ལྟར་ནག་ཁུང་དུ་བསྐྱུར་མི་འདོད་པ་དེ་ཡིན། ལར་ནས། ཛ་དག་ཅན་གི་བྱུང་བ་

གང་ཡིན་ཡང་དེ་ལ་རྒྱབ་མདུན་གི་ངོས་གཉིས་རེ་ཡོད་ལ། མང་མང་ངམ་ཐུན་མོང་གིས་མཐོང་བ་

ནི་མདུན་ངོས་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ནོར་འཁྲུལ་ཐམས་ཅད་དེ་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན། ལོ་རྒྱུས་ལ་དབང་བ་

དག་གིས་རྒྱབ་ངོས་ཀི་གནད་དོན་དངོས་གེང་ན་རང་ཉིད་ཀང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནག་ཅན་དུ་འགྱུར་ངེས་

པས། བྱུང་བའམ་གནད་དོན་ངོ་མ་དེ་རང་གིས་མི་འབི་ཞིང་གཞན་གིས་བིས་ན་དེ་ལ་མི་དགའ་

བའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་ང་ཚོས་ཤེས། གལ་ཆེ་བ་ནི་སྐབས་དུས་ཀི་མིའི་མིག་མདུན་དུ་བྱུང་

བའི་མདུན་ངོས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀོག་པའི་ཞོར་ནས་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་རྒྱབ་ངོས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་

དག་ཀང་བརེད་མི་རུང་ཟེར་བ་དེ་ཡིན།

དྲུག །

 རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་སམ་མི་སྒེར་སུ་ཡིན་ཡང་འཐུས་ཤོར་དང་མ་འཇོན་པའི་ལོ་

རྒྱུས་མེད་པ་གཅིག་ཀང་མེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་པ་ལྟ་བུ་ལོ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་རིང་ཡང་མཐའ་མར་རང་

ས་གཞན་ལག་ཏུ་ཤོར་བ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། དེ་ལས་ཀང་སྐྱོ་གནས་མང་དུ་བགྲང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཚང་

མས་ལོས་ཤེས། སྐྱོ་གནས་བགྲང་བ་ནི་དེར་མ་དགའ་བའམ་ཟུར་ཟ་བྱས་པར་གོ་ན། དེ་ནི་དེ་ལྟར་

དུ་གོ་མཁན་རང་ཉིད་ལ་ཤེས་ཡོན་ནམ་གོ་རྟོགས་མེད་པའི་རྟགས་ཡིན། སྐྱོན་མཐོང་ཞིང་བརོད་པ་

ནི་བཅོས་བསྒྱུར་དང་ཡར་རྒྱས་ཀི་གཞི་ར་ཡིན། གང་ལྟར། དཔེ་དེབ་འདི་ཉིད་འབི་བའི་སྐབས་སུ་

ཚོར་བ་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་སོང་ཡང་། ལོ་རྒྱུས་ཉིད་ཀི་ངོས་ཐད་ནས་བསམས་ཤིང་བིས་པ་

ཙམ་ལས་རང་ཉིད་ཀི་ཚོར་བའི་མདངས་མི་ཕོག་པའི་ཐབས་མང་དུ་བསེན་ཡོད། དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་

ཁུངས་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་བརྒལ་བ་གསལ་སོན་གིས་བིས་ཡོད་པ་དེ་གས་ཤེས་པར་འགྱུར་བས་སྐྱེ་བོ་

བོ་ཅན་དག་ལ་ཚིག་ཉོག་གིས་གསལ་བཤད་མང་དུ་ཞུ་དགོས་དོན་མ་མཐོང་།

 དཔེ་དེབ་འདི་ཉིད་འབི་སྐབས་བརྟན་ཆ་མེད་པའི་ཚོར་བ་ཡང་སྐབས་དུ་མར་བྱུང་སེ་

གནད་དོན་འགའ་ཞིག་འབི་དགོས་མིན་ཐག་མ་ཆོད་པའི་བོ་རེ་གཉིས་ཅན་ཞིག་གིས་རྒྱུན་མཐུད་

ནས་བསུན་གཙེར་བཟོས། ཇི་ལྟར་འདས་དོན་གི་ཉེ་སར་བཅར་ཏེ་དོན་དངོས་བཙལ་བ་ན་དེ་ལྟར་

སྐྱོ་སྣང་ཞིག་བར་མ་ཆད་པར་བྱུང་། ཧ་ཅང་སྐྱོ་ཞིང་ཡ་མཚན་པ་ནི་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བར་

འཁོད་པའི་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་རེད། བོད་ཡིག་ནང་མཐོང་དུ་མེད་པའི་སྐྱོ་གནས་དེ་དག་མིག་ལམ་

དུ་མངོན་པ་ན། སྐྱོ་ཡང་སྐྱོ་ལ་ཁེལ་ཡང་ཁེལ་བའི་སྣང་བ་ཞིག་གིས་འབི་མཚམས་ཡང་ཡང་འཇོག་

དགོས་བྱུང་། དཔེ་དེབ་དང་ཡིག་ཆ། བཅར་འདི་དང་བརན་ཕབ་སོགས་རྒྱུ་ཆར་བགྲང་དུ་རུང་བ་བརྒྱ་



VII

ཕག་གཉིས་ལྷག་བཀགས་ཤིང་ཉན་ཏེ་ཚིག་སྣ་དེད་པ་ན། འབི་རྒྱུས་ཕོངས་ཟེར་བའི་ཚོར་བ་དང་བིས་

ཚར་ཟེར་བའི་སྣང་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། གོ་ན་ཧ་ལས་ཤིང་བསམས་ན་ཡིད་ཆེས་དཀའ་བའི་

བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་འདིར་གསལ་བར་འབི་བའི་སོབས་པ་མ་བྱུང་བ་ནི་ཁོ་བོའི་ཞན་ཆ་ངོ་མ་དེ་ཡིན།

བདུན།

 དཔེ་དེབ་འདིར་འཁོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དག་ནི་རོམ་པ་པོའི་ཚོར་བ་དང་བསམ་ཚུལ་མིན་ལ། 

ཡིན་ཀང་མི་རུང་། མི་སེ་སྤི་ཚོགས་ཀི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གང་ཡིན་ཡང་ཚོར་བ་དང་བསམ་ཚུལ་

གིས་འབི་མི་རུང་བ་ནི་ཉམས་ཞིབ་པའི་ར་དོན་ངོ་མ་དེ་རེད། ཉམས་ཞིབ་ཀི་མོང་གོམས་མེད་པ་

དང་དཔེ་ཀོག་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་མི་ཤེས་པ་དག་གིས་དཔེ་དེབ་ཏུ་གང་འཁོད་པ་རྣམས་རོམ་པ་པོའམ་

ཉམས་ཞིབ་པའི་བསམ་ཚུལ་དུ་འདོད་སྲིད་ཀང་། དཔེ་དེབ་འདི་ལ་ཞབས་མཆན་ཅི་མང་བཀོད་དེ་ལོ་

རྒྱུས་ཀི་ཁུངས་བསན་ཅིང་། མཇུག་ཏུ་ལུང་ཁུངས་ཡིག་ཆ་སོགས་ཀི་མཚན་བྱང་ཞིབ་ཏུ་བཀོད་པའི་

དགོས་དམིགས་ངོ་མ་མཁེན་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ།

བརྒྱད།

 ནུབ་ཕོགས་ཀི་རོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་དུ་མས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་

ཅི་མང་དཔེ་དེབ་ཏུ་བཀོད་ཅིང་། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཡིག་ཆ་མང་པོའི་གསང་རྒྱ་བཀྲོལ་བ་གཉིས་ནི་

དོན་གནད་ཅི་མང་གི་བརྟེན་ཁུངས་ཡིན་ལ། རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་བོད་མི་རྒན་རབས་མང་

པོར་བཅར་འདི་ཞུས་པ་ད་ཐོག་ཏུ་བཞག་པ་དེ་ཡང་རེད་དཀའ་བའི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་གྲས་ཤིག་ཡིན། བོད་

ཕི་ནང་གཉིས་སུ་པར་སྐྲུན་གནང་བའི་ཉེ་རབས་ཀི་དཔེ་དེབ་ཁག་ནི་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར། 

དེ་དག་ཀུན་ལས་ར་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་བརིས་པ་ནི་སྤི་ལོ་ 2018 ཟླ་ 8 ཚེས་ 26 ཉིན་ཀ་ལིམ་པོང་

གི་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ལྷུན་གྲུབ་དགའ་ཚལ་དུ་གྲགས་པའི་གཟིམ་ཤག་ཆེན་མོ་ནས་ལྷ་སྲས་

རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་ཁོང་རང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཟིན་བིས་འབི་དེབ་གསུམ་ཅན་

ཞིག་ཕག་ངོ་མས་གནང་བ་དེ་ཡིན།

 སྤི་ལོ་ 2017 ཟླ་བ་ 10 ཚེས་ 5 ཉིན་རི་མོ་སྒྱུ་རལ་བ་གྲགས་ཅན་སྐལ་བཟང་དམ་ཆོས་

དང་ཁོ་བོ་གཉིས་ར་སའི་སྐུའི་གཅུང་མོ་རེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་ཀི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་བཅར་ཏེ་ལྷ་སྲས་

རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུ་སྐབས་ཟིན་བིས་དེ་ཉིད་གསོལ་རས་སུ་སྩལ་རྒྱུའི་ཞལ་

བཞེས་གནང་། སྤི་ལོ་ 2018 ཟླ་བ་ 8 ཚེས་ 23 ཉིན་ལྷ་བིས་པ་སྐལ་བཟང་དམ་ཆོས་དང་ཕན་



VIII

གཉིས་ར་ས་ནས་ཐོན། སྤི་ལོ་ 2018 ཟླ་བ་ 8 ཚེས་ 24 ཉིན་སྣང་ར་རྟ་བེ་དང་བཅས་ངེད་གསུམ་

ལྡི་ལི་ནས་གནམ་གྲུར་བསད་ནས་སོང་། ཉིན་དེ་གར་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་འབྱོར། སྤི་ལོ་ 2018 ཟླ་བ་ 8 

ཚེས་ 25 ཉིན་སག་མཚེར་སྤོ་ཁང་དུ་བཅར་ཏེ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པའི་མཛད་རྣམ་<<གྲུ་འཛིན་

ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་>>སོད་སྨད་གཉིས་དང་། ལྷ་སྲས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་<<ཀ་ལིམ་པོང་གི་

ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>བོད་འགྱུར་མ་བཅས་ལྷ་སྲས་མཆོག་གི་ཕག་ཏུ་ཕུལ། ཆུ་ཚོད་ ༤ ཡི་རིང་

བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོ་དང་ཉིན་གུང་གི་གསོལ་ཚིགས་བཅས་ལྷན་དུ་གནང་། སྤི་ལོ་ 2018 ཟླ་བ་ 8 

ཚེས་ 26 ཉིན་ལྷ་སྲས་མཆོག་ནས་ཟིན་བིས་འབི་དེབ་གསུམ་པོ་ཕག་གིས་བཞེས་ཏེ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་

ལག་ཏུ་གཏད། ངེད་ཅག་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་སོང་བ་ཡང་དེའི་དོན་དུ་ཡིན།

 གོང་གསལ་གྲོགས་པོ་གསུམ་དང་ཁོ་བོ་བཅས་མི་བཞིས་གོ་སྒིག་ཞུས་པ་ལྟར་སྤི་ལོ་ 

2018 ཟླ་ 10 ཚེས་ 13 ཉིན་གངས་སྐྱིད་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ། མཁས་མོང་གཉིས་ལྡན་གི་

གཟུར་གནས་ལྷག་བསམ་ཅན་ཅི་མང་འདུས་ཏེ་“སྐུའི་གཅེན་པོ་བཀའ་བོན་ཁི་ཟུར་རྒྱལ་ལོ་དོན་

གྲུབ་མཆོག་གི་བརམས་ཆོས་དབྱེ་ཞིབ་ཀི་བགྲོ་གེང་”ཞེས་པའི་བརོད་ཚིག་འོག་<<ཀ་ལིམ་པོང་

གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཐོག་“བརམས་ཆོས་དབྱེ་ཞིབ་”ཀི་བགྲོ་གེང་གནང་། 

དེ་ནི་བཙན་བྱོལ་དུ་“བརམས་ཆོས་དབྱེ་ཞིབ་”ངོ་མ་ཞིག་གནང་བ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། བརམས་ཆོས་

དབྱེ་ཞིབ་དེའི་ལས་མཇུག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ན། ད་གཟོད་གོག་ཀད་ཀི་ཁ་ཕེ་སེ་ལས་གཞི་གསར་

པའི་སྒོམ་གཞི་བསངས། དེ་ལྟར་འབད་པ་ལྷོད་མེད་བསེན་ནས་ལོ་གཅིག་ཏག་ཏག་འདས་པའི་རེས་

ཏེ་སྤི་ལོ་ 2019 ཟླ་ 11 ནང་<<ཡོ་བ་བསྲངས་ཤིང་གབ་པ་ཕྱུང་བའི་ཉེ་རབས་བོད་ཀི་སྲིད་དོན་

ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་>>ཅེས་བྱ་བའི་དཔེ་དེབ་སོད་སྨད་གཉིས་ཅན་འདི་ཉིད་གྲུབ་

པར་བྱས། ལས་དོན་ཅི་ཡིན་འགན་དུ་བངས་ཏེ་དཀའ་ཚེགས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ན་འབས་བུ་

ཆེན་པོ་རེ་འབྱུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནི་ཅིས་ཀང་ངེས་སོ་སྙམ་དུ་བསམས་པ་སེ། འདི་ནི་གཞོན་སྐྱེས་རོམ་

པ་པོ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་དག་ལ་ཆེད་དུ་གཟས་སོ།།

རོམ་པ་པོ་ནས།

སྤི་ལོ་ 2019 ཟླ་ 11 ཚེས་ 9 ཉིན་བིས།
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གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་བསྡུས་དོན།

 ལོ་རྒྱུས་བརོད་ཚུལ་ལ། སྲོལ་རྒྱུན་པས་ལོ་ཚགིས་བསྒིགས་ཏེ་“རྒྱལ་རབས་”འབི་བ་

དང་། ཞིབ་འཇུག་པས་གདམ་གསེས་འདེམས་སྒྲུག་གིས་གནད་དོན་འཚོལ་བ། དབྱེ་ཞིབ་པས་

གནད་དོན་དཔྱད་བསྡུར་བགིས་ཏེ་བྱུང་བ་འབི་བ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་

ཚིག་སངས་ཏེ་རང་ཚིག་ཁོ་ནས་འབི་བ་དང་། གཞན་ཚིག་བངས་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཤོད་

དུ་འཇུག་པ་སོགས་འབི་ཚུལ་ལ་ཡང་མི་འད་བ་མང་དུ་སྣང་། རྟོག་པ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་དག་

གིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཅིང་མངོན་པར་བསོད་པ་ནི་རང་ཚིག་གིས་འབི་བ་དེ་གཏན་ནས་མིན།

 ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཐོག་མར་སྲིད་ལུགས་དང་འབེལ་ཏེ་བོད་གཞུང་ལ་

མཉམ་ལས་དང་འདིས་གཤིབ་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་

གཉིས་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་གཡོ་སྒྱུ་དང་དཀྲུག་ཤིང་ཇི་ལྟར་བྱས་པ་བོད་མིས་བིས་པ་

མང་ལ། དབྱིན་ཇིའི་ངན་སྤོད་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་པ་མཐོང་དཀོན་པས། འདིར་ཐོག་མར་དབྱིན་

ཇི་དང་འབེལ་བའི་གཏམ་ཅུང་ཟད་བརོད་དེ། དེ་ནས་རིམ་གིས་གནད་དོན་ཆེན་པོ་འགའ་གཙོ་

འདོན་གིས་བརོད་པར་འདོད།

 ལར་ནས་དབྱིན་ཇིའི་སྤོད་ངན་ནན་ཏན་གིས་ཐེར་འདོན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་སབས་བདེ་པོ་

ཞིག་གཏན་ནས་མིན་ལ། སྡུག་ཉེས་ན། “རྒྱ་དགའ་”དང་“སོ་མྱུལ་”གི་ཆོ་ལོ་མི་འདོགས་པའི་

ངེས་པའང་མེད་ཅིང་། རང་བཙན་གི་གཏམ་བསྒིགས་ཏེ་ངར་སྐད་ཅུང་ཟད་མ་བཏོན་ན་“རྒྱུགས་

ཁི”འི་གོ་བབ་ཀང་གནང་མི་སྲིད་པ་མིན། ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་བསྔོགས་ཏེ་དབྱིན་ཇིའི་བྱེད་བབ་

ཐེར་འདོན་བྱེད་པ་ནི་རྒྱ་མིས་ལོ་རྒྱུས་རྫུན་སྒིག་བྱས་ཏེ་དབྱིན་ཇི་བཙན་རྒྱལ་བ་ཞེས་སིགས་

དམོད་ཁོ་ན་བྱེད་ཞོར་བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་གཏན་ནས་མི་འད། རྒྱ་ནག་གིས་བཤད་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པ་ནི་དབྱིན་ཇིས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཁ་བལ་དུ་གཏོང་ཐབས་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད་

ལ། ང་ཚོས་ཤོད་པ་ནི་དབྱིན་ཇིས་ཆིངས་གན་གི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་བཅུག་སེ་ཁེ་

བཟང་ཁོ་ན་བསྒྲུབས་པར་མ་ཟད། བོད་ཀི་ནང་ལ་དབྱེན་དཀྲུག་ཀང་བསྟུད་མར་བྱས་པ་རེད་

ཟེར་བ་དེ་ཡིན། གནས་བབ་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། གནའ་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཕལ་

མོ་ཆེ་དང་མཚུངས་པར་བོད་ཀང་རང་བཙན་གི་ངོ་བོར་གནས་པ་བོད་མི་ཀུན་གིས་འདོད་

དེ། གནད་དོན་ངོ་མ་ནི་བོད་མིས་མི་ཤེས་པའི་སར་ཕི་མི་དག་གིས་ཆིངས་ཡིག་དང་གན་

ཡིག་སོགས་རིམ་པར་བཞག་སེ་ཡིག་ཁིམས་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་བདེན་པ་བདེན་

ཐོག་ཏུ་འཁོལ་དཀའ་བར་བྱས་ཡོད་པ་དེ་རེད།

 རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གི་མི་སྣས་ཐོག་མར་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་འབེལ་བ་

གནང་བ་ནས་རིམ་གིས་ལས་དོན་དང་མིང་གནས་འད་མིན་བེད་སྤོད་ཀིས་བོད་དབུས་ཁུལ་

དུ་ལག་པ་བསྲིངས་ཤིང་། མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་སེ་ལས་དོན་སྣ་

ཚོགས་བསྒྲུབས་པར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་ལ་ཡང་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་ནས་

ལག་འབེལ་གིས་ཡིག་འཇོག་བྱས་ཤིང་། བོད་ཀི་གཞུང་འཛིན་སེ་ཁག་ཏུ་མི་མཐུན་པའི་རྐེན་

བསངས། ཞི་དག་གི་དཔོན་རིགས་བར་དུ་འཁོན་འགྲས་བསྐྲུན། དབྱིན་བོད་གཉིས་མཐུན་

གྲོགས་ཡིན་ཟེར་ཡང་མཐའ་མར་རྒྱ་དམར་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་དང་གཉའ་གནོན་བྱེད་

དུས་རོགས་རམ་མ་བྱས་པར་མ་ཟད། རྒྱལ་ཚོགས་སུ་དགག་ཕོགས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་

མངོན་གསལ་དུ་བསན། དེ་ནི་ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་མགོ་འཛུགས་སངས་ནས་བོད་

ཉམས་རྒུད་ཀི་མཇུག་སྦྲེལ་སངས་དེ་རེད།

 དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བིས་པའི་ཡིག་ཆ་མང་པོའི་ནང་དབྱིན་ཇིས་བོད་“བཙོང་བ་”དང་རྒྱ་

ནག་གིས་བོད་“ཟོས་པ་”ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་གཉིས་ཡང་ཡང་འབྱུང་བ་ལྟར། དབྱིན་ཇིས་

འཛུམ་བསན་ནས་བོད་དུ་འཛུལ་ཞིང་རྒྱ་ནག་གིས་མཚོན་ཆ་ཐོགས་ནས་བོད་དུ་ཡོང་། ཕིས་

ཀི་མཐོ་རིམ་པ་མང་པོས་རྒྱ་ནག་ནི་བོད་ཀི་དགྲ་བོ་དང་དབྱིན་ཇི་ནི་བོད་ཀི་མཐུན་གྲོགས་

ཡིན་ཟེར། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཅིང་དབྱིན་ཇིས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་རེད་

ཅེས་བརོད། འབབ་ས་ནི་གཅིག་ལས་གཞན་མིན། རྒྱ་ནག་ནི་བོད་ཀི་ཁིམ་མཚེས་དང་དབྱིན་

ཇི་ནི་ཡོ་རོབ་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་མཆོད་ཡོན་གི་འབེལ་བ་བཙུགས་ཏེ་བོད་ཟོས་ཤིང་དབྱིན་
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གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་བསྡུས་དོན།

ཇིས་གྲོགས་པོར་བརོད་དེ་བོད་བཙོང་། དབྱིན་བོད་ཀི་འབེལ་བ་ལ་མི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་དང་རྒྱ་

བོད་ཀི་འབེལ་བ་ལ་མི་ལོ་སོང་ཕག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཟོས་པ་ཀུན་གིས་

ཤེས་ཀང་དབྱིན་ཇིས་བོད་བཙོང་བ་བོད་མིས་མ་ཤེས། གནས་སངས་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་དུས་

ཡུན་རིང་ཙམ་འདས་ཏེ་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཕིར་ཐོན་པ་ན། ད་གཟོད་ནུབ་ཕོགས་

ཀི་ཉམས་ཞིབ་པ་དཔྱོད་ལྡན་དག་གིས་དབྱིན་ཇིས་བོད་བཙོང་ཞིང་བོད་དུ་དབྱེན་སྦྱོར་སྣ་

ཚོགས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་དུ་སྒོག་མགོ་བཙུགས། བོད་རིགས་རྣམས་

ད་དུང་ཡང་ཁུ་སིམ་མེར་བཞུགས།

 སྔ་མོ་བོད་ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་འབེལ་བ་བཟུང་བ་ལས་དབྱིན་ཇི་ལ་འབེལ་བ་བཟུང་མེད། 

སྤི་ལོ་ 1904 ལོར་ཡང་ཧ་ཟི་བན་ཌིས་བོད་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱས་པ་དང་དེའི་གོང་གི་གནས་

བབ་དུ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀིས་དབྱིན་ཇི་བསན་དགྲ་ཁོ་ནར་མཐོང་། དེའི་རེས་སུ་སྤི་ལོ་ 

1910 ལོར་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་གིས་བོད་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱས་ཏེ་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་

ཆེན་པོ་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས། དེའི་སྐབས་སུ། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་

པོས་“བོད་ནང་རྒྱ་དམག་གཅིག་ཀང་མེད་པར་འཕལ་དུ་ཕིར་འཐེན་གནང་རོགས་ཞེས་པེ་ཅིན་ལ་

ལྕགས་སྐུད་ཐེངས་བདུན་ཙམ་གཏོང་གནང་མཛད་པར་ལན་གསལ་ཚིག་གཅིག་མེད་པའི་ཁར། རྒྱ་

གར་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་། མན་ཇུ་གོང་མས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་དབུ་གནས་གནས་དབྱུང་བཏང་སེ་ད་

ཆ་མི་དམངས་ཕལ་པ་ཡིན་ཚུལ་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་གསར་པ་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་

ཚུལ་ཐོན་པར་མ་ཟད། ལྷ་སར་ཡང་། ཨམ་བན་གིས་གོང་དང་ཕོགས་མཚུངས་ཀི་ར་ཚིག་སྦྱར་འགྲེམ་

བྱས་”1པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱིན་ཇི་ལ་འབེལ་ཐག་ཉེ་རུ་བཏང་སེ་བོད་སྐྱོབ་ཐབས་མཛད། 

དབྱིན་ཇིས་གོ་སྐབས་དེ་ཉིད་བཟུང་སེ་འཇམ་མཁས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེར་བསན་ཏེ་ལས་

དོན་བསྒྲུབས། དེའི་དབང་གིས་བོད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་འགས་དབྱིན་ཇི་ནི་སྐྱབས་དང་

མགོན་དང་དཔུང་གཉེན་གཅིག་པུ་ཉིད་དུ་མཐོང་།

 དེ་ནས་ལོ་ཤས་ལས་མ་སོང་བར་དབྱིན་ཇིའི་ཐལ་ཆ་ཅན་གི་གསང་ཇུས་ཡང་ཡང་

བརམས་པས། རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་མ་མཉེས་པར་དབྱིན་ཇིའི་དབང་ཤུགས་སམ་

ཤུགས་རྐེན་ཉུང་འཕི་གནང་བའི་དབུ་བརམས། དེ་དང་མཚུངས་པར་རིས་པ་ལུང་ཤར་དང་

1 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༧༨ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཨ་ར་དཀར་པོ་སོགས་ཀིས་དབྱིན་ཇི་ཉེན་ཁ་ཅན་དུ་གཟིགས་ཏེ་ཕི་

ནང་གསང་གསུམ་ནས་འགོག་རྒོལ་ཤུགས་ཆེར་གནང་། བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་གཞན་སྐོར་

ཞིག་མུ་མཐུད་དབྱིན་ཇི་ལ་འབྱར། དབྱིན་ཇི་དང་བོད་ཀི་གཞུང་འཛིན་མི་སྣ་དུ་མས། དབྱིན་

བོད་གཉིས་མཐུན་གྲོགས་དང་དབྱིན་ཇི་རམ་འདེགས་བྱེད་པོ་ཡིན་ཚུལ་བིས། དབྱིན་ཇིའི་

ཤུགས་རྐེན་ལ་འགོག་རྒོལ་གནང་མཁན་བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ལ་“རྒྱ་དགའ་”སོགས་

སྒོ་སྐུར་ཅི་རིགས་ཞུས། བྱེད་སྤོད་དེ་ལྟ་བུའི་དབང་གིས་གཞོན་རབས་མང་པོས་བོད་དབྱིན་

གཉིས་གྲོགས་པོ་ཡིན་ཤག་གིས་དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་ཅི་བྱས་ལ་བསམ་གཞིག་ཙམ་ཡང་མ་

བྱས། དགྲ་བོའི་ཁོ་གཉེར་ལས་གཉེན་བཤེས་ཀི་བསླུ་བིད་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བས། དབྱིན་ཇིའི་

ངན་སྤོད་དུ་མ་རལ་འདོན་ཅུང་ཟད་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་ཡིན།

 དབྱིན་ཇིས་ཐོག་མར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་(1738-1780)

ཀི་སྐུ་དུས་སུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཕོགས་སུ་འབེལ་བ་ཐོག་མར་བྱས་ཏེ་གཞུང་བའི་གེང་རོག་

གི་གཞི་ཅུང་ཟད་བཏིང་། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་བསན་པའི་ཉི་མའི་(1782-1853)སྐབས་

སུ་སྔར་གི་འབེལ་ལམ་འཕོ་སྐྱོང་བྱེད་ཆེད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་བྱས་ཏེ་བོད་

གཞུང་ལ་དོགས་པ་ཅུང་ཙམ་བསངས། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་བསན་པའི་དབང་ཕྱུག་

(1855-1882)གི་སྐབས་སུ་སྔ་ཕིར་དབྱིན་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་

སད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཁུལ་དུ་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་བྱས་པས་གཞུང་བའི་བར་གི་དོགས་པ་ཆེ་

རུ་བཏང་། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མའི་(1883-1937)སྐུ་

དུས་སུ་དབྱིན་གཞུང་གིས་ར་ཤི་ཡ་དང་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གསུམ་གི་འབེལ་བར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་

སད་གསང་ཉུལ་སེ་ཁག་ཅིག་བོད་དུ་བཏང་། དེའི་རེས་དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱས་

པས་གཞུང་བའི་བར་དུ་མི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བཟོས། ཁོ་པ་ཚོས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་རང་བཙན་དུ་

བསྒྱུར་ཐབས་ཀི་ལོག་ལས་བསྒྲུབས། ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་ལྷ་སར་འབྱོར་སྐབས་གཞུང་བའི་

བར་དུ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་གེང་རོག་བྱུང་། དམག་ཕོགས་བཞི་ཟུར་སོགས་ཀི་དོན་རྐེན་གིས་

སྤི་ལོ་ 1923 ལོར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་བཞུགས་བཟོད་མ་བདེ་བར་རྒྱ་ནག་དང་སོག་ཡུལ། 

མདོ་སྨད་དང་མདོ་སོད་བཅས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཕིར་དབུས་གཙང་དུ་གཏན་ནས་ཕེབས་མ་ཐུབ། 

དབྱིན་ཇིས་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྲིད་ཕོགས་ཀི་སྐུ་དབང་ཕོགས་ཏེ་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་
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གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་བསྡུས་དོན།

རོང་ལ་སྤོད་ཐབས་བྱས་པ་དེ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱས་རེས་ཅན་གི་ཚ་

རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལ་ཡང་གཟིགས་ཚུལ་དང་ལྟ་ཚུལ་མི་ལེགས་པ་གཉིས་ཀ་བྱུང་། ཚ་

རོང་གིས་དམག་སྤི་ཆེ་བའི་གོ་གནས་དང་བཀའ་བོན་གི་མཚན་གནས་ཤོར། མཇུག་མཐར། 

རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་སྤི་ལོ་ 1933 ལོ་དང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་

པ་མཆོག་སྤི་ལོ་ 1937 ལོར་མ་ངན་ལས་འདས། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀ་དགུང་ན་མཐོ་

པོར་མ་ཕེབས། བོད་ཀི་གནས་བབ་དེ་ལྟར་ཉམས་རྒུད་དུ་ཕོགས།

 ནང་ཁུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་ལ་མཚོན་ན། སྤི་ལོ་ 1898 ཡས་མས་ནས་རྒྱལ་ཚབ་དེ་མོ་བ་

བང་གི་ཞབས་འབིང་དག་གིས་བསམ་ངན་ཁོག་བཅངས་ཀིས་དཔལ་རི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ཉག་རོང་

སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ལ་ངན་འབེལ་གིས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་དགྲོང་རྒྱུའི་ངན་ལས་

བརམས་པར་གྲགས། སྤི་ལོ་ 1912 ལོར་བསན་རྒྱས་གིང་དེ་མོ་བ་བང་གིས་རྒྱ་མིར་དམག་

རོགས་བྱས་ཏེ་བོད་གཞུང་ལ་འཐབ་པར་བཤད། སྤི་ལོ་ 1921 ལོར་བོ་གིང་དོན་རྐེན་དང་སྤི་

ལོ་ 1927 ནས་ 1928 བར་དུ་སོ་བོ་ཀཿགནམ་སེ་འབངས་ཀིས་གེན་ལངས་བྱུང་བ་ལོ་རྒྱུས་

སུ་གསལ། སྤི་ལོ་ 1933 ལོར་པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་རང་བཙན་ཡོང་

ཐབས་ཀི་སྙན་ཞུ་ཕུལ། སྤི་ལོ་ 1934 ལོར་སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་སོགས་རྒྱང་འབུད་བྱས། 

ལུང་ཤར་གི་དོན་རྐེན་དང་སོམ་མདའི་དོན་རྐེན་ཡང་དེ་མུར་བྱུང་། སྤི་ལོ་ 1943 ལོ་ནས་

རྭ་སག་དོན་རྐེན་གི་མགོ་ཚུགས། སྤི་ལོ་ 1944 ལོར་ལྷུན་གྲུབ་རོང་གི་དོན་རྐེན་བྱུང་། ཡབ་

གཞིས་ཕག་མཛོད་སྐུ་གཞོན་པ་ཀ་ལ་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་རྒྱལ་ཡབ་ལ་རྩྭ་དུག་དངས་ཏེ་སྤི་

ལོ་ 1947 ལོར་གཤེགས། ལོ་དེ་གའི་ནང་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་བཙོན་དུ་བཅུག་སེ་

བཀྲོངས། སྤི་ལོ་ 1951 ལོ་དང་ 1952 ལོ་གཉིས་ཀར་གཞུང་བའི་དོན་རྐེན་བསྐྱར་དུ་ལངས། 

དེ་ལྟར་ནང་ཁུལ་རོག་གེང་དང་འཁྲུག་རོད་རོགས་རྒྱུ་མེད་པ་བྱུང་།

 སྤི་ལོ་ 1885 ལོར་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གིས་མན་ཇུ་དང་ལྷན་དུ་ཆོད་གན་བཞག་

ཅིང་། དེ་ནས་ཀང་རིམ་པར་རྒྱ་གཞུང་དང་ཨུ་རུ་སུའི་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་ཡང་ཡང་བྱས་ཏེ་

བོད་ཀི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཆིངས་ཡིག་དང་གྲོས་ཆོད་ལན་དུ་མར་བཞག །དབྱིན་

ཇིས་རང་གི་ཁེ་ཕན་སད་ཕིའི་རྣམ་པའམ་ཕི་རྒྱར་བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཁོངས་གཏོགས་2ཡིན་ཚུལ་

2 སུད་སི་དང་ལིཀ་ཏེན་སིཊ་བོད་རིགས་མི་མང་གསར་འཕིན་ད་རྒྱ་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤི་ལོ་ 2014 ལོར་དཔར་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བཤད། བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་རྣམས་མགོ་སྐོར་བའི་ཕིར་བོད་ལ་ནང་གི་རང་དབང་ཆ་ཚང་

ཡོད་ཚུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐོ་ལན་དུ་མར་བཟོས། དེ་ལྟར་བོད་པས་བཤད་འདོད་ཀང་ཁིམས་

ཐོག་ཏུ་ལྕེ་བཅད་པ་ལྟ་བུའི་ལས་ཚུལ་ངན་པ་མང་དུ་བསྒྲུབས། རེས་སུ་དབྱིན་ཇི་མཐུན་གྲོགས་

སུ་བསུ་མཁན་གཙོ་གྲས་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་ལྟ་བུས་ཀང་། “དབྱིན་ཇིས་གདོང་

པ་གཉིས་བསན་ནས་གསལ་པོ་མེད་པའི་སྲིད་བྱུས་ངན་པ་ཞིག་བྱས་འདུག་”3 ཅེས་འཁང་རའི་

གསུང་སྐད་ཤོར། དབྱིན་ཇིས་རང་ཁེ་འགྲུབ་ཕིར་བོད་རྒྱའི་བར་དུ་ཇུས་ངན་ཡང་ཡང་བརམས་

པའི་མཇུག་སེ་སྤི་ལོ་ 1950 ཟླ་ 9 ཚེས་ 8 ཉིན་རྒྱ་གར་གིས་སྔར་གི་དབྱིན་གཞུང་གི་དུས་

སྐབས་ལྟར་“བོད་ཕི་རྒྱ་ཁོངས་སུ་ཁས་ལེན་”གིན་ཡོད་ཚུལ་དང་། བོད་ཀི་“སྐུ་ཚབ་རྣམས་ནས་

བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ན་འགྲིག་ཐབས་དཀའ་ཚུལ་”སོགས་འགྲེལ་བརོད་

གནང་། དེར་མ་ཟད། “བོད་པས་རང་བཙན་ཡིན་ཟེར་བ་འདིར་ཁིམས་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་

དགོས་”ཞེས་སོགས་ཀང་གསུངས།4 ལོ་དེ་གའི་ནང་། བོད་ཀིས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

ལ་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་བར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་གང་ཡང་མ་གནང་། རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བོ་ཡང་རྒྱ་གར་

གིས་ངོ་རྒོལ་གནང་བའི་དབང་གིས་རེད་ཟེར། དེ་ནི་དབྱིན་ཇིའི་བྱས་འབས་ངན་པ་དུས་སུ་

སྨིན་པ་ཞིག་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མ་རེད།5

 བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀིས་ཕོགས་སོ་སོ་ནས་རང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་འཛིན་བཞིན་པའི་

སྐབས་དེར་ཁིམས་ཐོག་ནས་ནུས་པ་ཐོན་ཚབས་ཆེ་བའི་ཡིག་ཆ་བཞག་སེ་བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་

ཐོག་མར་འཇུག་མཁན་ནི་དབྱིན་ཇི་རེད། ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་སོགས་ཀིས་ཀང་དབྱིན་ཇིའི་བྱེད་

བབ་དེར་སྒོ་བསྟུན་ཏེ་བོད་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད། དབྱིན་ཇིས་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་

གི་ཐབས་ལམ་ཅི་རིགས་པ་སྤད་དེ་རང་ཁེ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པའི་མུར་བོད་ཀི་ཕི་འབེལ་ལ་དོགས་ཏེ་

བའི་<<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>དང་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་

དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༧༡ ན། “མིང་ཙམ་གི་མངའ་ཁོངས་ཞེས་པ་དེ་སུ་ཛ་རན་ཀྲི་(suzerainty)ཟེར་བ་དེ་རེད།” ཅེས་

སོགས་གསུངས། “Kalon Trisur Prof. Samdhong Rinpoche’s Speech: Tibetan History, 1900-1959” 
ཞེས་པ་ད་ཐོག་ནས་བཙལ་ཏེ་ཉན་ན་གསུང་ཆ་ཚང་བ་ཡོད།

3 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༢ ན་གསལ།

4 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༤༡༧ ན་ཞིབ་ཙམ་བིས་འདུག་པས་དེར་གཟིགས།

5 <<Freeing Tibet: 50 Years of Struggle, Resilience, and Hope>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༨༤ ན་

གསལ།
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གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་བསྡུས་དོན།

རྒྱ་གར་ནས་བོད་ལ་དག་དམག་ལན་དུ་མར་དངས། རྒྱ་མིས་བོད་ཀི་བདག་དབང་དབྱིན་ཇི་

ལ་འཆོར་དོགས་ཀི་སེམས་ངལ་ཁོག་ཏུ་བསྐྱིལ་ཏེ་ལག་གང་སྔ་རོད་པའི་བྱེད་སྒོ་སྔར་ལྷག་

སེལ་ཏེ་དམག་འཐབ་བསངས། གནས་སངས་དེ་དག་གི་རྐེན་པས་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་

ཆེན་པོ་མཆོག་ཀང་ལྷ་ལྡན་ཕོ་བང་དུ་བཞུགས་བཟོད་མ་བདེ་བར་བོས་བྱོལ་དུ་ཐེངས་གཉིས་

ཕེབས་དགོས་བྱུང་། གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དང་དབྱིན་ཇི་གཉིས་འབེལ་བ་བཟང་བའི་རྣམ་

པ་མཐོང་བ་ན་རྒྱ་མིས་སྒོ་གང་ས་ནས་བཀྲས་བའི་ཐོབ་དབང་སར་ཁུལ་གིས་རྒྱ་ཕོགས་སུ་

འཐེན་ཅི་ཐུབ་བྱས། དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་གཞུང་བའི་འབེལ་བ་མུ་མཐུད་ནས་ཇེ་སྡུག་ཇེ་ཞན་

དུ་གྱུར། དེ་ལྟར་རྒྱ་མིས་མུ་མཐུད་ནས་བཀྲས་བའི་ཕོགས་སུ་ལངས་རྐང་བྱས་ཏེ་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བང་གི་ནུས་པ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་ཉམས་རྒུད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཐབས་བསེན།

 སབས་མ་ལེགས་པར། གཞུང་བའི་བར་གི་དོགས་པ་རྣམས་འགལ་བ་དང་། འགལ་

བ་རྣམས་འཁོན་འཛིན་གི་ངོ་བོར་འཕོས། གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ལ་ལས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་

ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་འཛིན་བཟུང་གིས་ལྷ་སར་བཙན་འཁིད་ཞུ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་

གནང་། འཆར་གཞི་དེ་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་ཡོད་ན། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཐོག་ཏུ་

བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནག་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀུན་གཟིགས་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་དབུ་ཐོག་ཏུ་ཡང་མི་

འབྱུང་བའི་ངེས་པ་མེད། བཀྲས་བའི་ཕོགས་ནས་ཀང་། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་

དུ་གསལ་བ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གོང་མར་“གོང་མ་བདག་པོ་ཆེན་པོ་”ཞེས་བོད་གཞུང་ལས་ཀང་ར་

ཆེར་བརིས། བཀྲས་ལྷུན་གི་“ཁིམས་འགོ་རང་བཙན་སྔར་དུས་ནས་ཡིན་”ཚུལ་དང་མུ་མཐུད་

“རང་བཙན་”དུ་གནས་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དངོས་སུ་བསན།6

 རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་སྐུ་ཚ་ེསྨད་ཀི་ལོ་ངོ་དུ་མའི་ནང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་

ཆེན་པོ་འཛམ་གིང་གི་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལྟར་ཕི་འབེལ་ཡར་རྒྱས་དང་ནང་སྲིད་ཀི་

སྒོམ་གཞི་བསྐྱར་སྒིག་གིས་རང་ས་རང་སྲུང་གི་མཐུན་རྐེན་གོང་དུ་སེལ་བ་དང་ཤེས་རིག་གི་

རྟེན་གཞི་རྒྱ་བསྐྱེད་སོགས་ཀི་སད། ཕོགས་མཐའ་དག་ནས་འབད་པ་བསེན་ཏེ་མཐའ་མཚམས་

སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོ་མཚོན་ནང་འདེན། དམག་སེ་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་འབེལ་ལམ་ཇེ་ཟབ། སོབ་མ་ཕིར་

གཏོང་དང་སོབ་གསོ་བཅོས་བསྒྱུར། ཤོག་སྒོར་གསར་བསྐྲུན་དང་སྦྲག་ཟམ་གསར་འཛུགས་

6 འོག་ཏུ་པཎ་ཆེན་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་དངས་ཏེ་ཅུང་ཟད་བཤད་པར་འདོད་པས་དེར་གཟིགས།



8

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

སོགས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གིས་མཛད་ཀང་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་།

 ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་མ་མནལ་བའི་སྔ་ལོགས་

སུ་ཅང་ཅེ་ཧི་ནས་བོད་ལ་འབེལ་བ་ལན་དུ་མར་ཞུས་ཏེ་བོད་རྒྱའི་ས་མཚམས་སྐོར་བཀའ་མོལ་

གནང་འདོད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེར་བསན་ཡང་། བོད་ཀི་ཕོགས་ནས་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀིས་

བཀའ་མོལ་གནང་བར་དབྱིན་ཇི་བར་བཞུགས་སུ་དགོས་ཚུལ་གསུངས། རྒྱ་མིའི་ངོས་ནས་

“རྒྱ་བོད་གཉིས་དབར་དབྱིན་ཇི་བར་བཞུགས་མི་དགོས་པ་དང་། ས་མཚམས་དབྱེ་འབྱེད་༸གོང་

ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་ལྟར་ཞུས་འཐུས་རིམ་བཏུད་ཞུས་”ཀང་ས་མཚམས་ཐག་

གཅོད་ཀི་བཀའ་མོལ་མ་བྱུང་། གོ་མིན་ཏང་དང་གུང་ཁན་ཏང་གི་སྐབས་གཉིས་ཀར་བོད་རྒྱའི་

གནད་དོན་ཐག་མ་ཆོད་པའི་ར་བ་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི། བོད་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་པ་ཞིག་དཔང་

པོར་དགོས་པ་དང་རྒྱ་ཡིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུས་ཀང་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་མི་རུང་བའི་བསམ་

ཚུལ་བཟུང་བ་དེ་ཡིན།

 མཐར་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས། “སྔ་འཕོས་དར་རེ་མདོ་ཡན་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། ༸གོང་ས་སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོར་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀི་དགེ་རྒན་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་བསོད་བཅས་ཆབས་ཅིག་

འབུལ་བར་ཡོན་ཀྲང་ཆེན་པོ་གཅིག་ཆེད་བཅར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་འདུག་པ་ལྟར། སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཐུན་མོང་སྙན་ཏར་ཕུལ་འབྱོར་སྐབས། བོད་ལོངས་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀི་སྤི་མཐུན་བསོད་ནམས་

དམན་པས་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་ཞི་དབྱིངས་སུ་མནལ་ཚུལ་བསན་པའི་ཉིན་

མོ་དེར་འཁེལ་བས་སར་དོན་ཆེན་འཇའ་ཡལ་དུ་གྱུར།”7 སྤི་ལོ་ 1945 ཟླ་ 4 པའི་ནང་ཅང་ཅེ་ཧི་

ཡིས་བོད་དེ་སོབས་ཤུགས་ཅན་གི་མཛའ་གྲོགས་ཁིམ་མཚེས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་གནང་

ཡང་བོད་ཀིས་ཡ་ལན་མ་གནང་། སྤི་ལོ་ 1945 ཟླ་ 8 ཚེས་ 14 ཉིན་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་

གཉིས་ཀིས་ཆིངས་ཡིག་བཞག་ཅིང་རྒྱ་ནག་གིས་ཕི་སོག་རང་བཙན་དུ་ཁས་བངས། དེ་ནས་

ཉིན་བཅུ་ཙམ་སོང་མཚམས་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་རྒྱལ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་

ནག་དབུས་གཞུང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ལ་བཀའ་ཡིག་གནང་སེ། གལ་ཏེ་བོད་

ཀིས་རང་ཉིད་རང་བཙན་དུ་བྱེད་འདོད་ན་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུའི་བསྒགས་གཏམ་

སེལ་ཡང་བོད་ཀིས་སྣང་མེད་དུ་བསྐྱུར། སྤི་ལོ་ 1948 ལོར་ཞྭ་སྒབ་པས་སྣེ་ཁིད་པའི་ཚོང་དོན་

7 ཏཱ་བ་མ་ལྕོག་སེང་པའི་ཚིག་སེ་ཞིབ་ཙམ་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།
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གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་བསྡུས་དོན།

སྐུ་ཚབ་ཨ་རིར་འབྱོར་སྐབས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་རོད་པས་མཉམ་འབེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུས་ཏེ་བོད་རང་བཙན་ཁུངས་སྐྱེལ་ཞུས་ན་ལེགས་ཚུལ་གསུངས་པར་བོད་

གཞུང་གིས། “ཁ་ཚུམས། བཀོལ་བའི་ལས་ཀ་དེ་བྱོས།” ཞེས་བཀའ་ལན་གནང་སེ་སྣང་མེད་དུ་

བཏང་། ལོ་དེ་གའི་ནང་། “རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བཞིན་

ཡོད་པ་དེས་བོད་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པས། འཆར་གཞི་ཅི་ཡོད་ཅེས་”བོད་གཞུང་ལ་ཉེན་ཁ་འབྱུང་ངེས་

ཀི་བར་བཏང་ཡང་བཀའ་ཤག་ནས། “ཉེན་ཁ་གང་ཡང་མཐོང་གིན་མི་འདུག་”ཅེས་གསུངས་ཏེ་དེ་

མུར་བསྐྱུར། ཡང་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་བོད་རང་བཙན་དུ་གནས་ཐུབ་ན་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀར་ལེགས་

ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། ལྷ་སོད་གོ་མིན་ཏང་གི་སྐུ་ཚབ་ཀིས་ཀང་གོ་མིན་ཏང་མ་ཤོར་བའི་སྔ་

རོལ་ཏུ་བོད་གཞུང་ལ་བོད་རང་བཙན་དུ་གནས་འདོད་ན་གང་མྱུར་ཕག་ལས་གནང་དགོས་

པའི་གཞེན་སྐུལ་ཞུས་ཀང་། དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་དང་གདན་སའི་མཁན་འཐུས་སོགས་ཀིས་རང་

བཙན་བྱེད་པ་ལ་མཐུན་རྐེན་མང་པོ་འཛོམས་དགོས་པས། དེ་དག་བོད་ལ་མེད་ཚུལ་གསུངས་

ཏེ་ཛ་དག་གི་ཕག་ལས་གང་ཡང་མ་གནང་བར་འཐུས་ཤོར་དུ་བཏང་།

 སྤི་ལོ་ 1949 ལོར་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་

སྐབས། རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི། རྒྱ་ནག་བཅས་ཀིས་བོད་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་གནང་སེ་གང་དགའ་

ཅི་ལེགས་ཀི་བཀའ་མོལ་ཞུ་འདོད་གནང་ཡང་བོད་གཞུང་གིས་ཡ་ལན་མེད་པར་བསྐྱུར། “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་རྐེན་

བྱུང་།”8 ཞབས་པད་བཀའ་ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་གནས་དབྱུང་བཏང་སེ་སྣེ་གདོང་དུ་ཚེ་

བཙོན་ལ་བཅུག །དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་འཕྲུལ་དང་རྭ་སག་དོན་རྐེན་གི་སྨུག་སྤིན་ད་དུང་མ་དྭངས།

 སྤི་ལོ་ 1949 ལོའི་ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ། “ཞྭ་སྒབ་པས་རྒྱ་ནག་ལ་འགྲོ་རྒྱུར་ཞེད་སྣང་

གིས་མ་ཕེབས་”པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་རྒྱ་གཉིས་གྲོས་མོལ་གནང་མ་ཐུབ། དེའི་དབང་

གིས་རྒྱ་ཡི་ཕོགས་ནས་དག་ཤུགས་བེད་སྤོད་བྱེད་རྒྱུའི་བསམ་བོ་ཤུགས་ཆེར་འཁོར།9 སྤི་ལོ་ 

8 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༧ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༣༢ ན་གསལ།

9 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>དང་། <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་གཉིས་པ། <<ཀ་

ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་བཅུ་པ། གཞན་ཡང་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-



10

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

1950 ཟླ་ 1 ཚེས་ 30 ཉིན་ནས་མགོ་བཙུགས་ཏེ་ལྷ་ས་ནས་རླུང་འཕིན་ཐོག་བོད་དབྱིན་རྒྱ་

ནག་གསུམ་གི་སྐད་དུ་བོད་རང་བཙན་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་ཁུངས་དངས་ཏེ་རྒྱང་བསྒགས་

གནང་བ་དབྱིན་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་སོགས་སུ་ཉན་ཐུབ་པ་བྱུང་། རྒྱ་དམར་གིས་དེ་ལ་དགག་

ལན་བརོད་དེ་བོད་ཁམས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུའི་བསྒགས་གཏམ་སེལ།10 སྤི་ལོ་ 1950 

ཟླ་ 2 ཚེས་ 28 ཉིན། “གལ་སྲིད་རྒྱ་དམར་ནས་བོད་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་ན་རྒྱ་གར་གིས་དམག་

མིའི་ལག་ལེན་བྱེད་ཀི་མིན། རྒྱ་གར་གིས་གུང་ཁན་ལ་རྒྱབ་འགལ་བྱེད་འདོད་མེད་”11ཅེས་རྒྱ་གར་

གཞུང་གི་ལངས་ཕོགས་གསལ་སོན་གནང་། གནས་ཚུལ་དེ་ཉིད་སྤི་ལོ་ 1950 ཟླ་ 3 ཚེས་ 

2 ཉིན་ཚགས་ཤོག་སེང་བསྐྱར་དུ་ཐོན། ཡིག་ཆ་ཁག་གུང་བསྒིགས་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་སྔ་ས་

ནས་བོད་ལ་ཐང་ཆད་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡིན།

 སྤི་ལོ་ 1950 ལོའི་ཟླ་བ་ 9 ནང་རྒྱ་མིས་དཔུང་འཇུག་གི་ས་གོན་བྱས། ཅུན་ཀྲང་

ཀྲང་གོ་ཧཱ་ཡིས་བོད་བསྐྱོད་དམག་གི་ལོ་རྒྱུས་བིས་པའི་ནང་། “ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉིན་

ལོག་སྤོད་དབང་སྒྱུར་པས་ལོ་མང་རིང་བདག་སྲུང་བྱས་པའི་གནའ་བོའི་གྲོང་ཁེར་ཆབ་མདོའི་མཁའ་

དབྱིངས་སུ་སྐར་ལྔའི་དར་དམར་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡོ་ཞིང་། མི་ཁི་སོང་མང་པོས་དགའ་འབོད་བྱས་པ་

རེད། 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་(བོད་དམག་)ལྔ་སོང་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་

ར་མེད་བཏང་བ་རེད།”12 ཅེས་བིས། དེ་ལྟར་ཆབ་མདོ་ཤོར། ལྷ་སའི་སྐུ་དག་ཚོ་ད་དུང་ནང་ཁུལ་

གི་རོད་རོག་དང་ཐུགས་སྤོ་ལ་དབུ་འཁོར་ནས་བཞུགས། ས་དབང་ང་ཕོད་རྒྱ་དམར་གི་ལག་ཏུ་

ཚུད། གོ་མཚོན་ཐོགས་པའི་རྒྱ་དམག་གིས་གང་ས་ནས་མདའ་ཁ་བོད་ལ་གཏད། བོད་དམག་

༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>དང་<<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་

བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༢༡ པ། སྤི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 5 ཚེས་ 18 ཉིན་དབུ་མའི་ལམ་གི་མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གི་

དབུས་སའི་ཚོགས་མི་ ༤༨ ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སོབ་སོགས་ལ་གཟིགས།

10 ལྕགས་སག་ཧོར་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ སྤི་ལོ་ 1950 ཟླ་ 2 པ་ 3 ཚེས་ 1 ཅེས་འཁོད་པའི་ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་

གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དུ་གསལ།

11 ལྕགས་སག་ཧོར་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ སྤི་ལོ་ 1950 ཟླ་ 2 པ་ 3 ཚེས་ 1 ཅེས་འཁོད་པའི་ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་

གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དུ་གསལ།

12 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༢ པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༨ 

ན་གསལ།
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གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་བསྡུས་དོན།

ལ་འགོག་སྲུང་གི་ནུས་པ་མེད། གཞུང་འཛིན་དཔོན་རིགས་ཚོ་ནང་ལ་སང་ཤུགས་ཆེ་ཡང་ཕི་

དགྲ་འགོག་པའི་ཐབས་ཇུས་མེད་ཚོད་དུ་སྣང་།

 གནས་སངས་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཕི་ལུགས་ཀི་དགུང་ལོ་ 

༡༥ ལ་ཕེབས་པ་སྤི་ལོ་ 1950 ཟླ་བ་ 11 ཚེས་ 17 ཉིན་བོད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་སྐུ་

དབང་བཞེས་དགོས་བྱུང་། ལུགས་གཉིས་ཀི་སྐུ་དབང་བཞེས་ཏེ་ཟླ་བ་ ༡ དང་ཉིན་ ༡ ཙམ་

ལས་མ་འགོར་བའི་མཚམས་སུ་གྲོ་མོར་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1950 

ཟླ་བ་ 12 ཚེས་ 19 ཉིན་གི་ཞོགས་པ་དེ་རེད། སྐུ་དབང་བཞེས་ནས་ཟླ་བ་ ༦ དང་ཉིན་ ༦ 

ཙམ་ལས་མ་འགོར་བར་པེ་ཅིན་དུ་རྒྱའི་བཙན་དབང་འོག་བཞག་པའི་“གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་

བཅུ་བདུན་”གི་ཡིག་ཆར་ང་ཕོད་ཀིས་མཚན་རྟགས་མི་འགོད་ཐབས་མེད་བྱུང་། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 

1951 ཟླ་བ་ 5 ཚེས་ 23 ཉིན་རེད། དེ་དུས་རྒྱལ་མཆོག་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དགུང་

གྲངས་ ༡༦ ཙམ་སེ་ལས་ལོ་མ་ལོན་པའི་དུས་སྐབས་དེ་རེད། ལས་ལོ་ལོན་པ་ལ་མ་མཐར་

ཡང་དགུང་གྲངས་ ༡༨ དུ་ཕེབས་དགོས་པ་རྒྱལ་སྤིའི་འགྲོ་ལུགས་ཡིན།

 རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་མཛད་འགན་བཞེས་པའི་

སྐབས་སུ་དོན་ལ་བོད་ཀི་རང་དབང་ཤོར་ཟིན། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་སེང་རྟགས་ཐམ་འགོད་རྒྱུ་

ཙམ་ཞིག་ལྷག་མར་ལུས། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་རྒྱ་བོད་

ཆིངས་འཇོག་གིས་ཡིག་ཐོག་ནས་བོད་ས་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་བའི་བར་གི་མི་ལོ་དེ་དག་གི་རིང་

བོད་གཞུང་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་ནི་རྒྱལ་ཚབ་དང་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྐུ་དག་ཚོ་རེད། སག་

མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀིས་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔའི་སེང་མི་འདོད་བཞིན་དུ་སྐུ་དབང་བཞེས་ནས་

བཅུ་དྲུག་ལ་ཕེབས་ཀང་བོད་གཞུང་ད་དུང་ཡང་སྐུ་དག་ཚོའི་ཕག་ཏུ་ཡོད།

 ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ཀིས། “རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་(བཅུ་གསུམ་པ་)རྒྱ་ནག་

དང་རྒྱ་གར་གཉིས་སུ་[ཉེན་གཡོལ་དུ་]ཕེབས་བཞུགས་མཛད་པ་མ་གཏོགས་སྤི་ལོ་ 1911 ནས་ 

1933 བར་ལོ་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀི་རིང་ལ་བོད་དེ་ཏན་ཏན་རང་བཙན་བྱས་ནས་བསད་པ་རེད་དེ། 

སྤི་ལོ་ 1933 ལོའི་ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དགོངས་པ་རོགས་པའི་དུས་དེ་

ནས་བཟུང་བོད་ཀི་རང་དབང་ཕལ་ཆེར་བརླགས་སོང་།”13 ཞེས་གསུངས། འདི་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་

13 ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་དང་པོ། Library of Congress-Tibetan 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ནག་ཉེས་ཤིག་ལ་གཡོལ་ཐབས་གནང་བ་ཙམ་སེ། བོད་རྒྱ་ལག་ཏུ་བསྐྱལ་བའི་འཐུས་ཤོར་

གི་དུས་སྐབས་ངོ་མ་ནི་སྤི་ལོ་ 1933 ལོ་ནས་སྤི་ལོ་ 1949 ལོའི་བར་སྐབས་དེ་རེད། ལོ་ངོ་

དེ་དག་གི་རིང་གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་རྣམས་དབང་རོད་དང་ནང་འཁྲུག་ཁོ་ནར་དབུ་འཁོར་ནས་

བཞུགས། དེ་ལས་ཀང་དངོས་དོན་ལ་ཉེ་བར་བཅར་ན་ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་

གིས། “རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བསྐྱལ་དང་མ་བསྐྱལ་ཟེར་བ་དེ། དབང་ཆ་སུ་ལ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་པོར་ཡོད་

པ་རེད། བསྐྱལ་ན་རྒྱལ་པོ་དེས་སྐྱེལ་དགོས་པ་རེད། རྒྱལ་པོ་དེ་སུ་རེད་ཟེར་ན་སག་བག་རེད། ་་་ 

འོག་གི་བོན་པོ་དེ་བཀའ་ཤག་རེད།”14 ཅེས་སོགས་སྤི་ལོ་ 1948 ཡས་མས་ནས་སྐབས་དེའི་

གཞུང་འཛིན་པ་དག་གིས་བོད་བསྐྱལ་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་པ་འདི་རེད། དོན་དངོས་བཤད་ན། 

སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་སྲིད་སྐྱོང་ཡིན་ཡང་མཚན་གནས་ཙམ་ལས་སྐུ་དབང་མེད་ལ་ཐེ་གཏོགས་

ཀང་མ་གནང་། མཛད་གཙོ་དེ་དག་ལ་བཀའ་རྒྱའི་སེང་འགོད་རྒྱུའི་ཐམ་ག་སབས་བདེ་ཞིག་

ཡོད་པ་ནི་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་རེད།

 སྤི་ལོ་ 1951 ལོར་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་བདེ་སྐྱིད་ཚེ་རིང་ངམ་བསོད་ནམས་མཚོ་མོ་

མཆོག་གྲོ་མོ་ནས་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ཕེབས་ཏེ་སོག་པོ་དགེ་བཤེས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀལ་ཀ་

ཏར་བཏང་སེ་སྐུ་ཞབས་རོ་བིར་ཊི་ལིན་(Robert Linn)ལ་མཇལ་འཕད་གནང་། རོ་བིར་ཊི་

ལིན་ནི་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དོན་མི་སྣ་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་། རྒྱལ་ཡུམ་

ཆེན་མོ་ནི་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་གནང་མཁན་ཡབ་གཞིས་ཀི་མི་སྣ་

ཐོག་མ་དེ་ཡིན། སོག་པོ་དགེ་བཤེས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ནི་“ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་

དང་ཡབ་གཞིས་ཚང་གཉིས་བར་འབེལ་བ་མཐུད་མཁན་གི་ཕོ་ཉ་དང་པོ་དེ་”15རེད། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་

མོས་<<བོད་ནང་ལོ་བདུན་>>ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འབི་མཁན་ཧན་རིཀ་ཧ་རིར་ཡང་ལྡི་ལིའི་

ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་བཏང་སེ་བོད་ལ་རོགས་རམ་བཙལ།16 སྤི་ལོ་ 1951 ཟླ་ 6 པའི་

Oral History Project Interview H0235: Surkhang Wangchen Gelek [tib. zur khang dbang chen 

dge legs], (USA, 1967)

14 སྤི་ལོ་ 2019 ཟླ་ 7 ནང་བོད་ཀི་རླུང་འཕིན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་བསན་འཛིན་བཟང་མོས་བཅར་འདི་ཞུས་པར་

གསུངས།

15 <<Freeing Tibet: 50 Years of Struggle, Resilience, and Hope>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༡ ན་

གསལ།

16 <<Official Policies and Cover Programs: The U.S. State Department, the CIA, and the 



13

གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་བསྡུས་དོན།

ནང་སག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་འབྱོར་ཏེ་ཨ་རི་ལ་འབེལ་བ་དངོས་སུ་གནང་མགོ་

བཙུགས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1951 ཟླ་ 7 ཚེས་ 8 ཉིན་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོཀ་ཏུ་འབྱོར། དེ་ནས་བཟུང་

ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་དང་ལྷན་དུ་ཕག་ལས་ཅི་མང་དངོས་སུ་གནང་། སྤི་ལོ་ 

1951 ཟླ་ 9 པའི་ཚེས་ཤར་ཙམ་ལ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་

ཤིན་ཊོན་དུ་འབྱོར། ཨ་རིའི་གཞུང་གི་མི་སྣ་སྣ་ཚོགས་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་། དེ་ལྟར་

སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་ནས་ཨ་རིའི་གཞུང་དང་ལྷན་དུ་ཕག་ལས་མང་དུ་གནང་།

 སྤི་ལོ་ 1955 ཟླ་ 8 ཚེས་ 18 ཉིན་གཅེན་མཁན་རིས་གསུམ་འཛོམས་ཏེ་བོད་ནང་

དུ་གསང་བའི་རྟེན་གཞིའམ་འབེལ་ཟམ་འཛུགས་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་དེ་ཕག་ལས་མང་དུ་གནང་། 

སྤི་ལོ་ 1957 ལོའི་ཟླ་བ་ 5 ནང་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ནས་བོད་རིགས་ན་གཞོན་དྲུག་

སའི་པན་གིང་ཕན་དུ་གསང་བའི་སྦྱོང་བརར་དུ་བཏང་། སྤི་ལོ་ 1958 ལོར་བོད་རིགས་བཅུ་

ཙམ་ཨ་རིའི་ཁོ་ལོ་ར་བྷོ་མངའ་ཁུལ་གི་ཁེམ་ཕི་ཧེལ་ལ་འཇབ་རྒོལ་གསང་སྦྱོང་དུ་ཆེད་གཏོང་

གནང་། སྤི་ལོ་ 1960 ལོར་གོ་བོ་སྨོན་ཐང་གི་དག་པོའི་སྒིག་འཛུགས་དང་། སྤི་ལོ་ 1962 

ལོར་དམག་སྒར་ཨང་ ༢༢ པ་སོགས་གསར་འཛུགས་གནང་སེ་བོད་རང་བཙན་རོད་ལེན་གི་

དག་པོའི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་སེལ། ཡང་གཅིག་བཤད་ན། སྤི་ལོ་ 1955 ནས་ 1965 བར་

དུ་བོད་ནང་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་ལས་འགུལ་བར་མཚམས་མེད་པར་སེལ་ཅིང་། སྤི་ལོ་ 

1960 ནས་ 1974 ལོའི་བར་དུ་བལ་ཡུལ་གོ་བོ་སྨོན་ཐང་ནས་རྒྱ་རྒོལ་གི་ལས་འགུལ་དག་

ཏུ་བརམས། སྤི་ལོ་ 1974 ཟླ་ 4 ཚེས་ 19 ནས་སྤི་ལོ་ 1980 ཟླ་ 12 ཚེས་ 28 བར་ཡབ་

གཞིས་དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་མཆོག་བལ་ཡུལ་གི་བཙོན་དུ་བཞུགས། ཁོང་ནི་བོད་རིགས་

ཕལ་པའི་ཁོད་ནས་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀི་བྱ་གཞག་མང་ཤོས་དང་རྒྱུན་རིང་ཤོས་སྒྲུབ་

མཁན་དེ་ཡིན། སྤི་ལོ་ 1974 ཟླ་ 9 པའི་ནང་། བྱས་རེས་ཅན་གི་དཔའ་བོ་རྒྱ་རོ་དབང་འདུས་

སོགས་མི་ལྔ་བལ་བོད་ངན་འབེལ་གི་སྒུག་རའི་ནང་ཚུད་དེ་གཅེས་སྲོག་ཤོར། རྒྱ་དམར་གིས་

ཀང་དེ་ལ་རོགས་འདེགས་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས།

 སྤི་ལོ་ 1959 ལོར་བོད་ཀི་རེ་འབངས་ཅི་མང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་

ཞིང་གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་། བོད་ས་ཁི་ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ 

Tibetan Resistance>>ཞེས་པའི་ཆེད་རོམ་དུ་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

༡༧ སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་བ་ 3 ཚེས་ 26 ཉིན་གཉལ་གི་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་རེར་བོད་གཞུང་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་སར་གསོ་གནང་བའི་གསལ་བསྒགས་དང་། རྒྱའི་བཙན་འོག་ཏུ་བཞག་

པའི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཞེས་པ་རིས་མེད་ཡིན་པའི་གཞུང་འབེལ་གསལ་

བསྒགས་དང་པོ་དེ་བསྐྱངས།17

 བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་པ་རྣམས་ཀིས་རང་སྲོག་བོས་གཏོང་གིས་འབད་པ་གནང་

ཡང་བོད་ཁམས་སྐྱོབ་མ་ཐུབ། བོད་གཞུང་རིང་པའི་ལམ་སྲོལ་དམངས་གཙོར་བསྒྱུར། བར་

དུ་གཅོད་པའི་རིགས་འགའ་ཞིག་བྱུང་ཡང་དེ་དག་གིས་གགས་མ་རེད། བོད་ཀི་ཤེས་རིག་

དང་གོམས་སྲོལ་གི་སྙན་གྲགས་འཛམ་གིང་ལ་ཁབ། དགོན་སེ་དང་སོབ་གྲྭའི་འཆད་ཉན་ལ་

སྔར་ལས་ལྷག་པའི་གྲུབ་འབས་ཐོབ། ཆོས་དང་ཚན་རིག་གི་སྙེག་གཞི་ཅི་མང་ཐུན་མོང་དུ་

བསྒིལ། རིགས་རུས་དབུལ་ཕྱུག་དང་ཆོས་ལུགས་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་མེད་པར་མཛད། དགེ་

བཤེས་མའི་དམ་འཇོག་གསར་གཏོད་གནང་། སྐྱ་བོའི་སེ་རུ་ཆོས་ལུགས་འཆད་ཉན་གི་སྲོལ་

བཏོད། མདོར་ན། “ཆུ་ཤེལ་ནོར་བུའི་འོད་སྣང་དེ། །ནུབ་ནས་འཆར་བའི་དུས་འོང་ངོ་།།” ཞེས་

པའི་ལུང་བསན་མངོན་དུ་མཛད་དེ་བོད་ཅེས་པའི་སྙན་པའི་གྲགས་པ་རིང་མོ་ནུབ་ཕོགས་ནས་

བརམས་ཏེ་འཛམ་གིང་ཁོན་ལ་ཁབ་པར་མཛད།

 རྒྱ་ཡི་མགོ་གཙོ་ཏིན་ཞའ་ོཕིན་གིས་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་བཙལ་ཏེ་བོད་

རྒྱ་གཉིས་འགྲིག་མཐུན་ཡོང་ཐབས་གནང་། སྤི་ལོ་ 1979 ལོ་ནས་བོད་རྒྱའི་བར་དུ་འབེལ་བ་

བྱུང་། བརྒྱད་ཅུའི་ག་གྲངས་ནང་བོད་རྒྱ་གཉིས་འགྲིག་ལ་ཁད་པ་ལན་དུ་མ་དང་རྒྱ་གཞུང་གིས་

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕིར་ཕེབས་ཡོང་བར་འབད་པ་བྱས་ཀང་བོད་ཀི་ཕོགས་ནས་ཡམ་ཡམ་ལྟ་

བུ་གནང་སེ་བཞུགས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་ལྔ་ནས་བཅུའི་ནང་ཚུན་དུ་རང་ཅག་ཕིར་བོད་

གངས་ཅན་ལོངས་སུ་ཕེབས་ཐུབ་ཅེས་ཡང་ཡང་གསུངས་པའི་དོན་ར་ངོ་མ་འདི་ཡིན་ལ། ལྷ་

སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་བཀའ་ཟུར་འཇུ་ཆེན་ལྟ་བུས་གསུང་སྐད་ཤོར་བ་ཡང་འདི་ལ་ཐུག་

ཡོད། ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་བོད་དུ་ཕེབས་པའི་གནས་བབ་ལ་

17 ཏི་ཙི་པུར་དུ་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་རིས་མེད་ཀི་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས་ཞེས་བསྒགས་གཏམ་སེལ་མཁན་ཡོད་

ཀང་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་རེ་ཡིན། སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༥༣༩ ནས་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་

གི་རང་རྣམ་<<Freedom in Exile>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༤༡ དང་ ༡༥༡ སོགས་སུ་གཟིགས་ན་གསལ།
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གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་བསྡུས་དོན།

འགྱུར་ལྡོག་རིམ་པར་བྱུང་། ཕི་མི་ལ་ལས་རྒྱུ་མང་། རྒྱ་མི་དོགས་པ་ཆེ། བོད་པས་གནས་

དུས་ངོས་མ་ཟིན།

 སྤི་ལོ་ 1988 ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སི་ཏྲ་སི་སྦག་གི་གསུང་བཤད་སྙན་གྲགས་

ཅན་དེ་གནང་མ་ཐག་རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་སོགས་ཀིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་དགག་པ་ཞུས། “ཞྭ་

སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་ལ་བཀའ་ཤག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་ཁེད་རང་གཞུང་ཞབས་བགྲེས་པ་ཞིག་

གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཐད་ཀར་དེ་ལྟར་ཞུ་མི་ཉེན་”ཞེས་གོ་བསྐོན་གནང་ཡང་། ཞྭ་སྒབ་པས་

“གུས་པ་རྒས་པོ་རང་ནི་རང་བཙན་རོད་ལེན་བྱེད་མུས་སུ་འཆི་ཐུབ་པའི་རེ་བར་འགྱུར་བ་མེད་”ཅེས་

མཁེགས་བཟུང་གནང་།18 དེ་ལྟར་ལམ་དབུ་མ་དང་བོད་རང་བཙན་ཟེར་བའི་གྲགས་ཤུགས་

ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོ་རིམ་ནས་དམངས་ཁོད་དུ་ཁབ་ཅིང་རིམ་གིས་ནང་ཁུལ་འཁོན་འགྲས་ཀི་

གཞི་རུ་གྱུར། གཟབ་དགོས་དུས་ལྷོད་གཡེང་གནང་། ཤོར་ཚར་དུས་ངར་སྐད་ཕྱུང་།

 བཀྲ་ཤིས་པ་ཡོད་ས་ན་སྣ་ནག་མ་ཡང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་ལྟར། 

བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་ནས་ཟུར་གཡུ་གཉིས་ཀི་དོན་རྐེན་དང་། ཚ་རོར་མཁན་ཆུང་ཐུབ་

བསན་བཟང་པོའི་“སྤི་འཛིན་ཚོགས་པ།” སྨར་ཁམས་ཐོས་བསམ་སོགས་ཀི་“ལེགས་བཅོས་

ཚོགས་པ།” གཞན་ཡང་གུར་སེར་པོའི་ལབ་གེང་དང་། ཆོལ་གསུམ་ཆིག་བསྒིལ་ཚོགས་པ་

དང་ཚོ་ཁག་བཅུ་གསུམ་གི་འགལ་རོད། གོ་སྒིག་འཛུགས་དང་འབྲུག་ཡུལ་ནས་བྱུང་བའི་རོག་

ཟིང་། གུང་ཐང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དོན་རྐེན་དང་ཨ་ལོ་ཆོས་མཛད་ཀི་འཁོན་རོད། ཀུན་བཟང་བ་

མ་དང་ལི་ཐང་ཨ་ཐར་གི་ལབ་གེང་། ད་དུང་དོལ་རྒྱལ་བསེན་གསོལ་བའི་གེན་ལོག་སོགས་ཏེ། 

མདོར་ན། བཙན་བྱོལ་གི་སྤི་ཚོགས་ཆུང་ངུ་འདི་དུས་བདེ་ཞོད་འཇགས་སུ་གནས་པ་ལ་བར་

དུ་གཅོད་པ་མང་དུ་བྱུང་། གོང་དུ་གསལ་བ་རྣམས་ནི་ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་གེང་གཞི་

སྐོར་ཞིག་སེ། གཤམ་དུ་བརོད་པར་བྱ་བ་དངོས་ནི་དེ་ལས་ཀང་ཤིན་ཏུ་མང་བས་རེ་རེ་བཞིན་

གཟིགས་པར་འཚལ་ཞུའོ།།

18 <<འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསན་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་>>དེབ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤོག་ངོས་ ༧༡ ནས་གསལ་བས་དེར་

གཟིགས།
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།

 བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་མང་པོ་ཞིག་དབྱིན་ཡིག་ནང་བིས་ཏེ་བོད་ཡིག་ཐོག་

ཡོད་པ་ལས་ཆེས་མང་བར་གྱུར་ཡོད། དེ་དག་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ནི་བོད་ལ་སྔ་དུས་སུ་འབྱོར་

བའི་ཕི་རྒྱལ་བས་བིས་པ་དང་། མང་པོ་ཞིག་ནི་གཞུང་འཛིན་མི་སྣ་དང་དེ་དག་གི་རྒྱུད་འཛིན་

པ་ཚོས་བཤད་ཅིང་བིས་པའི་རིགས་རེད། དེ་གཉིས་ཀི་དང་པོར་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཇི་བཞིན་

མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོག་པ་མང་དུ་བྱུང་ཡོད་ལ། ཕི་མ་ལ་ཡང་

མ་དང་བ་དང་སྦས་པ་གཉིས་ཀ་ཤིན་ཏུ་མང་།

 བོད་ཡིག་གི་གོ་བ་མེད་ཅིང་བོད་ཀི་ཡིག་རིང་མཐོང་མ་མོང་བའི་བོད་མི་ཚོས་སྔར་

གི་ཕི་རྒྱལ་བས་བིས་པ་ཁོ་ན་ཁུངས་སུ་བྱས་ཏེ་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་བརོད་པ་འདི་ཉེན་ཚབས་

ཤིན་ཏུ་ཆེ། བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནི་བོད་དུ་འཚོལ་རྒྱུ་ལས་ནུབ་ཕོགས་ནས་བཙལ་ཏེ་འབི་རྒྱུ་དང་

ཤོད་རྒྱུ་ཞིག་མིན་པར་སེམས། ནུབ་ཕོགས་ཀི་མཁས་པའི་ཁོད་ནས་གཟུ་བོར་གནས་པའི་

ཉམས་ཞིབ་པ་མང་ཙམ་བྱུང་བ་དང་། བོད་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་

བསྒིགས་དང་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་སོགས་དཔེ་དེབ་མང་དུ་བཏོན་ཏེ་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྟ་ཚུལ་

གི་བོ་སྒོ་གཞན་ཞིག་ཕེ་ཡོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་དགའ་བའི་གནས་ཡིན། དེ་དག་ནི་དུས་རབས་ཉི་

ཤུ་པའི་མཇུག་ལ་ཕོགས་པའི་སྐབས་ཀི་དཔེ་དེབ་རྐང་སེ་འཛེམས་དགོས་སའི་སྐུ་དག་དང་

འཇིགས་དགོས་སའི་མི་དག་མེད་པའི་དུས་སྐབས་སུ་བིས་ཤིང་བཤད་པ་ཤ་སག་རེད།

 གང་ལྟར། འདིར་བྱུང་བ་རིང་མོ་རྣམས་སངས་ཤིང་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དག་ཐད་

ཀར་བརོད་ན། དེ་ཡང་སྔོན་གི་སྐབས་ཤིག་རྒྱ་གར་དབྱིན་ཇི་དང་འབྲུག་གི་བར་དུ་རོག་ད་

བྱུང་བ་ལ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་བར་འདུམ་གི་བཀའ་མོལ་གནང་བར་ནུས་པ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཐོན་ཏེ་ཤིང་རྟ་སྤི་ལོ་ 1774 ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥19 ཉིན་རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་གཉིས་བར་དུ་དམག་

འཐབ་མེད་པར་ཞི་འགྲིག་དང་ཚོང་དོན་ཆིངས་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་བོད་ལ་འབེལ་བ་འཛིན་

དགོས་པར་མཐོང་སེ། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལ་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་བའི་མིང་ཐོག་ནས་

འཇོར་ལི་བོ་གྷལ་(George Bogle)དང་ཨ་ལེཀ་ཟན་ཌིར་(Doctor Alexander Hamilton)

ཞེས་པ་གཉིས་ཆེད་གཏོང་བྱས་པ་སྤི་ལོ་ 1774 ཟླ་ 10 ནང་གཞིས་ཀ་རེར་འབྱོར། དེ་ནི་

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་(1738-1780)དང་རྒྱལ་དབང་

སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་(1758-1804)ཡི་སྐབས་རེད། དབྱིན་ཇིའི་མི་སྣ་

དེ་གཉིས་བཀྲས་ལྷུན་དུ་འབྱོར་ཏེ་ཟླ་ཤས་བསད་པར་བོད་གཞུང་ནས་གང་མྱུར་ཕིར་སོག་

དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་བ་ལྟར་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་ཤིང་ལུག་སྤི་ལོ་ 1775 ལོར་

རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་སོག་མཛད། དེ་ནི་དབྱིན་ཇིས་བོད་དུ་སོས་པའི་གོམ་སབས་དང་པོ་དེ་ཡིན། 

དེ་ནས་ཆུ་ཡོས་སྤི་ལོ་ 1783 ལོར་དབྱིན་བོད་ཀི་འབེལ་བ་རྒྱུན་མཐུད་རྒྱུ་དང་བོད་ཀི་གནས་

བབ་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་སེམས་ལ་བཅངས་ཏེ་སཱ་མུལ་ཊུར་ནིར་(Samuel Turner)

ཞེས་པ་རོགས་ཟླ་དང་བཅས་གཞིས་ཀ་རེར་འབྱོར། དེའི་འཕོར་སྤི་ལོ་ 1811 ལོར་ཐོ་མ་སི་

མན་ནིང་(Thomas Manning)ཞེས་པ་ལྷ་སར་འབྱོར། འདི་ནི་དབྱིན་ཇི་ལྷ་སར་འབྱོར་བ་

ཐོག་མ་དེ་རེད་ཟེར་ཏེ། དེ་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་བསན་པའི་ཉི་མ་(1782-1853)དང་

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་(1805-1815)གཉིས་ཀི་སྐབས་རེད། དེ་

དག་ནི་སྔོན་འགྲོའི་བྱེད་ཐབས་དག་རེད།20

 དབྱིན་ཇིས་མི་འགང་བར་འབས་ལོངས་ཁུལ་ལ་སངས་འཛིན་བྱེད་འདོད་ཀིས་སྤི་ལོ་ 

1817 ལོར་ཁུལ་དེར་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་བྱས་ཤིང་བལ་ཡུལ་དང་ལྷན་དུ་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པ་

སོགས་སྔོན་འགྲོའི་ལས་དོན་སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབས། དེའི་རེས་སུ་དབྱིན་གཞུང་གིས་རོ་རེ་གིང་

གི་ས་གནས་དེ་ཉིད་གང་ཅིར་ལེགས་པར་མཐོང་བས་འབས་ལོངས་ཆོས་རྒྱལ་ལ་རེ་སྐུལ་ཞུས་

19 སྤི་རིས་དང་བོད་རིས་གཉིས་སོ་སོར་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་སྤི་རིས་ལ་སྤི་ལུགས་ཀི་ཨང་གྲངས་དང་བོད་

རིས་ལ་བོད་ལུགས་ཀི་ཨང་གྲངས་བིས་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་མང་པོར་དེ་གཉིས་ལ་གསལ་ཁ་མ་བཏོད་པར་བིས་པ་

མང་བས་ལུགས་གང་ཡིན་མི་ཤེས་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་རེ་བཞིན་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་དོ།།

20 ཞིབ་ཏུ་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༥༨༨ ནས་གཟིགས།
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

ཏེ་ཐོབ་ཐབས་བྱས། དབྱིན་ཇིས་ཡུན་རིང་གཡོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འབས་

ལོངས་རྒྱལ་པོར་གནང་ཐབས་གཞན་མ་བྱུང་བར་རོ་རེ་གིང་དབྱིན་ཇིའི་བདག་དབང་འོག་

ཤོར།21 དེ་ལྟར་དབྱིན་ཇིས་རོ་རེ་གིང་གི་ས་གནས་དེ་ཉིད་བོད་སོགས་ཉེ་ཁུལ་གི་མི་རིགས་

ཚང་མར་འབེལ་གཏུགས་དང་ལས་དོན་བསྒྲུབ་སའི་ས་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར།

 མེ་བྱི་སྤི་ལོ་ 1876 ཟླ་ 3 ཚེས་ 25 ཉིན་དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀིས་ཆིངས་

ཡིག་བཞག་སེ།22 དེའི་ཕི་ལོར་དབྱིན་གཞུང་གིས་བོད་དུ་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་བྱེད་འཆར་ལ་

བོད་སོད་ཨམ་བན་གིས་དབྱིན་ཇིའི་མི་སྣ་དེ་དག་ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་བོད་ནང་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་

པའི་ལག་འཁེར་སྤོད་རྒྱུ་སོགས་བྱས། འདིའི་སེང་ནས་མཐོང་ཐུབ་པ་ནི་དབྱིན་ཇི་དང་མན་ཇུ་

གཉིས་ཀས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་བདག་དབང་འོག་ཡོད་ཚུལ་བྱས་པ་དེ་རེད། དེ་ནི་བཀའ་དིན་

ཟླ་མེད་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་བོད་མེ་བྱི་ལ་འཁྲུངས་པའི་ལོ་དེ་

ཉིད་རེད། གསལ་བར་བཤད་ན། དབྱིན་ཇིས་རང་གི་མི་སྣ་དག་བོད་དུ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་ཆོག་

མཆན་བོད་གཞུང་ལ་མ་ཞུས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞུས་པ་དེས་བོད་ཀི་བདག་པོ་རྒྱ་ནག་ཡིན་

པའི་རྣམ་པ་མངོན་གསལ་དུ་བསན་པ་ཡིན།

 དེ་ནས་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་བོད་ལུགས་ཀི་དགུང་གྲངས་ ༤ དང་ཕི་

ལུགས་ལྟར་ན་དགུང་གྲངས་ ༣ ལ་ཕེབས་པ་ས་ཡོས་སྤི་ལོ་ 1879 ལོར་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་

གིས་རྒྱ་གར་འབེང་འགོལ་(Bengal)གི་མི་ཡིན་པ་ས་ར་ཅན་དྷར་རྡཱ་སེ་(Sarat Chandra 

Das)23ཞེས་པ་འབས་ལོངས་ཀི་བ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྒྱ་མཚོ་དང་ལྷན་དུ་བོད་ལ་གསང་ཉུལ་དུ་ཐོག་

མར་བཏང་བ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་འབྱོར། དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1881 ལོར་སར་ཡང་ཆེད་གཏོང་

བྱས། དེའི་རེས་དབྱིན་གཞུང་གིས་ར་ཤི་ཡ་དང་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གསུམ་གི་འབེལ་བའི་གནས་

བབ་རྟོག་ཞིབ་བྱ་སད་ཁོལ་མན་མཱ་ཁའོ་ལེ་(Colman Macaulay)ཞེས་པས་སྣེ་ཁིད་པའི་

21 ཞིབ་ཏུ་མཁེན་འདོད་ན་<<སྦས་ཡུལ་འབས་མོ་ལོངས་ཀི་ཆོས་སྲིད་དང་འབེལ་བའི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་བདེན་

དོན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༨༣ ནས་གཟིགས།

22 དེ་ལ་ CHEFOO CONVENTION (1876) ཞེས་ཟེར་ཞིང་། དེའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་

པའི་ཡིག་ཆ་མང་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། 

23 འབེང་འགོལ་ཞེས་པ་དང་ས་ར་ཅན་དྷར་རྡཱ་སེ་ཞེས་པ་གཉིས་བོད་ཀི་ཡིག་ཆར་གསལ་བ་ལྟར་བིས། སྲིད་དོན་

རྒྱལ་རབས་ལ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གསང་ཉུལ་སེ་ཁག་ཅིག་སྤི་ལོ་ 1884 ལོར་བོད་དུ་བཏང་། ས་ར་ཅན་དྷར་རྡཱ་སེ་ཡང་དེའི་

ཁོངས་སུ་ཡོད། གནད་དོན་འདི་དག་ཞིབ་ཙམ་འོག་ཏུ་འབི་བར་འདོད་པས་དེར་གཟིགས།

 ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༡༠ ལ་ཕེབས་པ་ཤིང་བྱ་

སྤི་ལོ་ 1885 ལོར་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གིས་མན་ཇུ་དང་ལྷན་དུ་ཆིངས་ཡིག་བཞག་སེ་བོད་

ས་བརྒྱུད་ནས་དབྱིན་ཇིའི་མི་རིགས་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་ཆོག་པ་སོགས་བཀོད། ཆིངས་ཡིག་

དེའི་ནང་འཁོད་པའི་གནད་དོན་མང་ཆེ་བ་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལོ་ 1904 ལོར་དབྱིན་བོད་གཉིས་

ཀིས་ལྷ་སར་བཞག་པའི་ཆིངས་དོན་དང་མཚུངས་ཚུལ་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་

གསུངས།24 སྤི་ལོ་ 1885 ལོའི་ཆིངས་ཡིག་དེ་འཇོག་ཚུལ་གི་གནས་བབ་ཐད་ནས་ཀང་དབྱིན་

གཞུང་གིས་བོད་ཀི་བདག་པོ་རྒྱ་གཞུང་ཡིན་པའི་ངོས་ལེན་ཐོག་ཨམ་བན་ནས་བོད་ཀི་ཚབ་

བྱས་ཏེ་བཞག་ཡོད་ཚུལ་ཡིག་ཆ་དག་ན་གསལ། དེ་ལ་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཅི་ཕུ་གྲོས་ཆོད་

དམ་ཅི་ཕུ་ཆིངས་ཡིག་25ཅེས་ཟེར། ཆིངས་ཡིག་དེ་བོད་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་མ་གནང་བ་

ལ་དབྱིན་ཇི་ཁོང་ཁོ་ལངས་པའི་ཁར། བོད་དང་ར་ཤི་ཡ་གཉིས་ཀི་འབེལ་ལམ་ཡང་ཇེ་ཟབ་ཏུ་

འགྲོ་བཞིན་པའི་དོགས་པ་བྱུང་བ་སོགས་ཀི་རྐེན་པས་དབྱིན་ཇིས་ལོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

ལ་འབེལ་འདིས་ཀིས་ཕི་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་ཁེ་དབང་ཐོབ་ཐབས་བྱས། རིས་དཔོན་ཞྭ་

སྒབ་པས། “དབྱིན་ཇིའི་མི་རིགས་ས་གནས་ག་ས་གང་ནས་བོད་ནང་བལྟ་ཉུལ་དུ་ཡོང་རྒྱུའི་བསུན་

གཙེར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་ཤིང་བྱ་ ༡༨༨༥ ལོར་ལྷ་སོད་མན་ཇུའི་ཨམ་བན་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་གི་

བདག་པོ་མན་ཇུ་གཞུང་དང་། རྒྱ་གར་གི་བདག་པོ་དབྱིན་ཇི་གཞུང་གཉིས་ཅི་ཕུ་(Chefoo)ཞེས་པའི་

ས་གནས་སུ་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་བར་བོད་བརྒྱུད་དབྱིན་ཇིའི་མི་རིགས་ལྟ་སྐོར་

བ་འགྲོ་སྐྱོད་ཆོག་པའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་གསན་ཐོས་བྱུང་འདུག །དེ་འཕལ་

རྒྱལ་བོན་བཀའ་གྲོས་གནང་སེ་བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་པ་ཛ་དག་གིས་ཚུགས་ནས་”བོད་ཀི་

ས་ཆའི་བདག་པོ་བོད་གཞུང་ཡིན་བཞིན་དུ་མན་ཇུའི་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དབྱིན་ཇིའི་མི་

རིགས་གཏོང་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་དེ་གཏན་ནས་མི་འོས་པ་དང་། བོད་གཞུང་གི་ཆོག་

མཆན་མེད་པར་ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་སུ་ཡིན་ཡང་གཏོང་མི་ཆོག་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་ཞིང་། 

24 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༦༢༩ ན་ཚང་བར་བཀོད་ཡོད།

25 ཅི་ཕུ་ཞེས་པ་ནི་ཆོད་གན་འཇོག་སའི་ས་གནས་ཀི་མིང་སེ། དབྱིན་ཡིག་ཏུ་ Chefoo དང་ Zhifu ཞེས་འབི། 

དེ་ནི་རྒྱ་ནག་ཧན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཚུལ་གསལ།
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

དེ་བཞིན་ས་མཚམས་ཁག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོར་ཡང་བོད་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་མེད་པའི་མི་

རིགས་གཞན་སུ་ཡང་གཏོང་ཐལ་མི་འབྱུང་བའི་བཀའ་རྒྱ་བསྒགས་ཚུལ་གསུངས།26

 ས་བྱི་ཟླ་ ༢ སྤི་ལོ་ 1888 ཟླ་ 3 ནང་དབྱིན་ཇིས་དཔུང་འཇུག་བྱས་ཏེ་དབྱིན་བོད་

གཉིས་དམག་འཐབ་དག་པོ་བྱས་པར་གོ་ལག་སོགས་གང་ཐད་ནས་ཆ་རྐེན་ཞན་པས་བོད་

དམག་གིས་དབྱིན་ཇིར་རྒོལ་ལན་ཚུལ་བཞིན་སྤོད་མ་ཐུབ་པར་དུས་ཐུང་ནང་ཕམ་ཉེས་ཆེན་

པོ་བྱུང་། དེ་ནི་བོད་དབྱིན་གཉིས་དམག་འཐབ་བྱས་པ་དང་པོ་དེ་རེད། སྐབས་དེར་བོད་དམག་

རྣམས་འཇིགས་དངངས་དང་བཅས་ཏེ་བོས་ཐོན་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀང་ཡོད། དབྱིན་ཇིས་དེ་

ནས་ཀང་མུ་མཐུད་བྱ་སྤོད་སྣ་ཚོགས་སེལ། ཞིབ་ཏུ་མཁེན་འདོད་ན་ཞྭ་སྒབ་པའི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་

རབས་སུ་གསལ་བས་དེར་གཟིགས། དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1890 ཟླ་ 3 ཚེས་ 17 ཉིན་ཀལ་ཀ་

ཏར་དབྱིན་ཇི་དང་བོད་སོད་ཨམ་བན་གིས་ཆིངས་ཡིག་གཞན་ཞིག་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད།27 

དེའི་མིང་ལ་བོད་འབས་གཉིས་དང་འབེལ་བའི་དབྱིན་རྒྱའི་ཆིངས་ཡིག་28 ཅེས་ཟེར། ཆིངས་

ཡིག་དེ་ཉིད་སར་ཡང་སྤི་ལོ་ 1890 ཟླ་ 8 ཚེས་ 27 ཉིན་དབྱིན་ཇིའི་ལོན་ཌོན་དུ་དག་སྐྱེལ་

གཏན་འབེབས་བྱས།

 དབྱིན་ཇིས་སྤི་ལོ་ 1893 ཟླ་ 12 ཚེས་ 5 ཉིན་རོ་རེ་གིང་དུ་སར་ཡང་མན་ཇུའི་སྲིད་

གཞུང་དང་ལྷན་དུ་བོད་དང་འབེལ་བའི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་ཅིང་29གྲོ་མོར་ཚོང་དོན་བསི་གནས་

བཙུགས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1894 ཟླ་ 5 ཚེས་ 1 ཉིན་ནས་དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་པ་རྣམས་ཚོང་ལས་དང་

དབྱིན་ཇིའི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཚོང་དོན་བརྟག་དཔྱད་དུ་འགྲོ་ཆོག་པ་དང་། དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་

པ་ཚོ་གྲོ་མོར་འགྲོ་བསྐྱོད་དང་དེ་གར་སོད་ཆོག་པ། གཞན་ཡང་སོད་ཁང་དང་དོས་ཁང་གཡར་

26 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༨༤ ནས་གཟིགས།

27 སུད་སི་དང་ལིཀ་ཏེན་སིཊ་བོད་རིགས་མི་མང་གསར་འཕིན་ད་རྒྱ་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤི་ལོ་ 2014 ལོར་དཔར་

བའི་<<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༥༦ དང་། 

སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༩༥ ན་གསལ། གཤམ་ནས་བཀའ་སོབ་འདི་ལ་<<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཞེས་འབི་རྒྱུ།

28 དབྱིན་སྐད་དུ། Convention Between Great Britain and China Relating to Sikkim and Tibet 

(1890) ཞེས་ཟེར།

29 <<བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དོན་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༧༥ ན་གསལ་ལ། སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་

མའི་ཤོག་ངོས་ ༩༥ ན་ཡང་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཆོག་པ། དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་པས་བོད་དུ་ཅ་དངོས་ཉོ་ཚོང་དང་སྐྱེལ་འདེན་བྱེད་པ་སོགས་ལ་

རྒྱ་གཞུང་གིས་མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་དགོས་ཚུལ་སོགས་བཀོད་ཅིང་། བོད་ཁུལ་དུ་བོད་རྒྱ་དབྱིན་

གསུམ་གི་ཚོང་པའི་བར་རོད་རོག་བྱུང་ཚེ་འབས་ལོངས་སུ་ཡོད་པའི་དབྱིན་ཇིའི་དཔོན་རིགས་

དང་ས་མཚམས་སུ་སོད་པའི་རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་གཉིས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་པ་

སོགས་ཀང་བཀོད། དེའི་རྣམ་པའི་སེང་ནས་བལྟས་ན། དབྱིན་ཇིའི་ངོས་ནས་བོད་ཀི་བདག་

དབང་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པའི་རྣམ་པའི་ཐོག་མན་ཇུ་སྲིད་གཞུང་དང་ལྷན་དུ་བོད་ཀི་ས་ཐོག་ཏུ་

ཅི་བྱེད་ལ་ཆིངས་ཡིག་བཞག་སེ། བོད་ལ་སྣང་མེད་དང་མཐོང་ཆུང་དང་ཡ་མེད་སོགས་བྱས་

འདུག་པ་གསལ་བར་མཐོང་ཐུབ་སེ། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ 

༡༨ ཡས་མས་སུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་དེ་རེད། དེ་ནི་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་མདོ་དང་སྔགས་ཀི་

གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་གསན་བསམ་མཛད་བཞིན་པའི་དུས་ཏེ་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་སྐུ་དབང་

ད་དུང་བཞེས་མེད། སྐུ་དབང་བཞེས་པའི་དུས་ནི་ཤིང་ལུག་སྤི་ལོ་ 1895 ལོ་རེད།

 སྤི་ལོ་ 1902 ལོར་ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀིས་“ཚོང་དོན་གྲོས་མཐུན་” 

(Commercial Agreement Between Russia and China)ཞེས་བརོད་དེ་བོད་དང་འབེལ་

བའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་བཞག་ཡོད་ལ། དེའི་དོན་ཚན་དང་པོར། “བོད་དེ་དབུས་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ནུབ་

སའི་བི་རི་ཡ་(Siberia)གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡོད་པས། བོད་ནང་གི་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་ཨུ་རུ་

སུ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཀི་འགན་འཁི་ཡོད། གལ་ཏེ་བོད་ནང་རོག་ད་བྱུང་ན། རྒྱ་

ནག་གི་ཕོགས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་མངའ་ཁུལ་དེ་ཉིད་བདག་སྐྱོང་དང་ཨུ་རུ་སུའི་ངོས་ནས་ས་མཚམས་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་སད། གཉིས་ཀས་ཕན་ཚུན་ལ་བར་ལན་སྤད་དེ་དམག་དཔུང་ཆེད་གཏོང་བྱ་རྒྱུ།” ཞེས་

གསལ། ཚན་པ་དང་པོ་འདིའི་ནང་། བོད་ནང་གི་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་བརོད་པའི་

ཞོར་ལ་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་ཀས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་པར་བསན་ཡོད། 

དོན་ཚན་གཉིས་པར། “གལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་པ་ཞིག་ནས་བོད་ནང་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་སྒོ་

ནས་རོག་ད་བསངས་ན། ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀིས་ཕན་ཚུན་གཉིས་མོས་ཀི་ཐོག་ནས་རོག་ད་

དེ་ཉིད་ཞི་འཇགས་སུ་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་གང་ལེགས་ལག་བསར་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས།” ཞེས་

ཏེ། འདིའི་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་པ་ཞེས་པ་ནི་དབྱིན་གཞུང་ལ་གོ་དགོས་པར་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་

ཚོས་བཤད་ལ། དེ་མིན་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་པ་གཞན་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། དོན་ཚན་གསུམ་
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

པ་ནི་ཆོས་ལུགས་དང་འབེལ་བའི་ཐད་དེ། དོན་ཚན་བཞི་པར། “བོད་དེ་རིམ་གིས་ནང་གི་འཛིན་

སྐྱོང་རང་བཙན་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་

ཀིས་ལས་འགན་བགོ་བཤའ་བརྒྱབས་ཏེ། ཨུ་རུ་སུས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་བོད་མིའི་འདོད་

བོ་དང་བསྟུན་ནས་བོད་ཀི་དམག་དཔུང་དེ་ཉིད་ཡོ་རོབ་དམག་གི་ལམ་ལུགས་ལྟར་བཅོས་བསྒྱུར་བྱ་

རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་བོད་ནང་གི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་ཡར་བསྐྱེད་དང་ཕི་འབེལ་ཐད་

ལྟ་རྟོག་བྱ་རྒྱུ།”30 ཞེས་བཀོད། ཆིངས་ཡིག་འདི་ལ་སྔར་གི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚོར་འདོད་ཚུལ་དུ་

མ་བྱུང་ཡོད། གང་ལྟར། ཡང་ཧ་ཟི་བན་ཌིའི་(Younghusband)དམག་དཔུང་བོད་ལ་དཔུང་

འཇུག་བྱས་པའི་རྐེན་ར་གཅིག་འདི་རེད་ཅེས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚོས་བཤད། སྐབས་དེ་ཤེད་དང་

དེའི་སྔ་གཞུག་ནས་བོད་དེ་དབྱིན་ཇི་དང་ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནག་སེ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་གསུམ་གི་

རྐང་བར་ནས་ཡར་འདེད་མར་འདེད་བྱེད་པའི་སོ་ལོ་ལྟ་བུར་གྱུར་འདུག་པ་དངོས་འབེལ་རེད།

 སྤི་ལོ་ 1885 ལོར་དབྱིན་གཞུང་གིས་ཨམ་བན་དང་ལྷན་དུ་བཞག་པའི་ཆིངས་

ཡིག་དེ་བོད་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་མ་གནང་བ་དང་། སྤི་ལོ་ 1902 ལོར་ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་

ནག་གཉིས་ཀིས་ཚོང་དོན་གྲོས་མཐུན་བཞག་པ། བོད་དང་ར་ཤི་ཡ་གཉིས་ཀི་འབེལ་ལམ་ཇེ་

ཟབ་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་དོགས་པ་སོགས་ཀི་རྐེན་པས་དབྱིན་ཇིས་བསམ་བོ་བསྐྱར་མ་བཏང་

སེ་དམག་དཔོན་ཡང་ཧ་ཟི་བན་ཌི་(Sir Francis Edward Younghusband)31ཡིས་སྣེ་ཁིད་

པའི་དཔུང་སེ་ཞིག་སྤི་ལོ་ 1903 ཟླ་བ་ 6 ནང་འབས་ལོངས་སྒང་ཏོག་ནས་བོད་དུ་ཐོན་རྒྱུར་

ཐག་གཅོད་མགོ་འཛུགས་ཀིས་ལོ་དེའི་དགུན་ཁར་བོད་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱས་ཏེ་གམ་པ་ས་

གནས་སུ་འབྱོར།32 དབྱིན་དམག་ལ་ལམ་འཁིད་བྱེད་མཁན་ནི་བཀྲས་ལྷུན་སེང་ཆེན་སྤྲུལ་

སྐུ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་འཕེལ་གི་གསོལ་དཔོན་དཀའ་ཆེན་བོ་བཟང་

30 <<The Fate of Tibet: When Big Insects Eat Small Insects>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༦ ལ་

གཟིགས། དཔེ་དེབ་འདི་ Prof. Edwin Maxey ཞེས་པས་བིས་ཤིང་། སྤི་ལོ་ 1904 ལོར་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་དཔེ་

དེབ་ <<Tibet, Russia and England on the international Chess Board>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨ ནས་ 

༣༡ བར་དུ་གསལ་བ་ལྟར་བིས་འདུག་གོ།

31 སྤི་ལོ་ 1863 ཟླ་བ་ 5 ཚེས་ 31 ཉིན་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱེས་ཤིང་སྤི་ལོ་ 1942 ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 31 ཉིན་དབྱིན་ལན་

དུ་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར།

32 <<སྦས་ཡུལ་འབས་མོ་ལོངས་ཀི་ཆོས་སྲིད་དང་འབེལ་བའི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་བདེན་དོན་ཀུན་གསལ་མེ་

ལོང་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༢༦༥ ནས་གཟིགས་ན་འདི་འབེལ་གི་གནས་ཚུལ་གསལ་ཙམ་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཚེ་རིང་ངམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཞབས་དྲུང་ས་ཧེབ་ཞུ་བ་དེ་རེད། དེའི་ཐད་ལ་ཀུན་གཟིགས་

མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་ལས། “སྤི་ལོ་ ༡༩༠༥ ལོར་བོད་སོད་དབྱིན་ཇིས། བཀྲས་ལྷུན་སྔགས་ཟུར་

འབོང་རེ་བ་སེང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་འཕེལ་ལ་དད་གུས་ལྷུར་བངས་ཏེ། ཆོས་ཉན་ཅིང་། འབུལ་

ཚན་གཏོས་ཆེ་ཞིང་། ལྷག་པར་མུ་ཏིག་རོག་ཆེ་བའི་ཕེང་བ་ཕུལ་བའི་ཆ་ཤས་འགའ་ཉེ་གནས་ཀིས་

ཚོང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ནས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་མི་དག་འགའ་ཡིས་ཐོས་འཕལ། ཕི་རྒྱལ་གི་མི་སྣར་

ཆོས་སོན་པ་འོས་མིན་ཞེས་བཤད་དེ། ཡུན་རིང་བཙོན་དུ་བཅུག་ཅིང་འདི་བརད་ཡང་དག་བྱས་པའི་

མཐར་དཀིལ་ཆུར་གསོན་པོར་གཡུགས་ནས་བཀྲོངས་པའི་རྒན་གཏམ་ད་ལྟའི་བར་དུ་གནས་ཡོད། 

གནས་ཚུལ་དེ་ལ་སེང་ཆེན་མཆོག་གི་སྐུའི་དབོན་པོ་ཞབས་དྲུང་ཟེར་བ་གཏིང་ནས་ཁོས་ཏེ་ཁ་གཏད་

འཇལ་བའི་ཕིར་དབྱིན་ཇིར་བོས་ནས་དབྱིན་ཇིའི་སཱ་ཡབ་(ས་ཧེབ་)ཀི་གོ་གནས་བངས་པ་དང་། དེ་

ནས་བཟུང་ཞབས་དྲུང་སཱ་ཡབ་ཅེས་གྲགས་པ་དེས། དབྱིན་ཇིར་རྒྱབ་རྟེན་བཅོལ་ནས་བོད་དུ་དབྱིན་

དམག་མཉམ་དུ་ཁིད་ནས་གམ་པ་བར་སེབས།”33 ཞེས་སོགས་གསལ། དེས་ན། ཞབས་དྲུང་ས་

ཧེབ་ཅེས་པ་སུ་ཡིན་གསལ་བར་གྱུར་ཏོ།།

 དུས་དེ་ཙ་ན། བོད་གཞུང་གིས་བཀྲས་ལྷུན་ལ་ཐ་ཚིག་བསྒགས་ཏེ་དབྱིན་དམག་ཕིར་

ལོག་ཐབས་གནང་དགོས་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་བཀྲས་ལྷུན་གིས་དབྱིན་དམག་ལ་གནས་

ལུགས་གསུངས། དགུན་ཁའི་ནམ་ཟླ་དང་བཀྲས་ལྷུན་གི་སྐུལ་མ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱིན་

དམག་ཕིར་འབས་ལོངས་སུ་སོང་། འདི་ལ་ཞྭ་སྒབ་པས། “ཆུ་ཡོས་ ༡༩༠༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ 

ཉིན་གམ་པ་ནས་འབས་ལོངས་སུ་ཕིར་ལོག་བྱས་འདུག་”ཅེས་བིས། དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1904 ལོར་

དབྱིན་ཇིའི་དམག་དཔུང་ལྷ་ལྡན་དུ་འབྱོར་ཉེའི་མཚམས། ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་ལས། “ཤིང་

འབྲུག་ལོར་དབྱིན་ཇིའི་དཔུང་དམག་ལྷགས་འབྱོར་སྐབས་ཀང་རང་ཉིད་སྐྱིད་ཐབས་ངོ་སྲུང་མཐུན་

ལམ་བྱས་ཚེ་ཆབ་སྲིད་ལ་ཕུགས་སྐྱོན་ཆགས་ཏེ་རྐང་རེས་ལག་བསུབ་གང་མིན་ཡོང་རྒྱུར་བསམ།” 

ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་ལྟར་ཤིང་འབྲུག་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༨ སྤི་ལོ་ 1904 ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 30 ཉིན་

རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་རེ་ཕོ་བང་ནས་ཕེབས་ཐོན་མཛད། འདི་ལ་ཡོངས་

གྲགས་ཀིས་ཉེན་གཡོལ་ལམ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ཞེས་བཤད་ཅིང་བིས་ནའང་། གོང་གསལ་

33 <<སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་

པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་ཐུན་མོང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཕེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སོད་ཆ།>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༤༢ ན་གསལ།
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་ཀི་གསུང་བབ་ལ་བསམས་ན་ཕི་འབེལ་གི་སད་དང་ཕིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་

ཐབས་སོགས་སུ་སྐུ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པར་གདོན་མི་ཟ།

 དབྱིན་དམག་བོད་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་བཀའ་མོལ་ཞུ་ས་བཙལ་ཀང་བཀའ་བོན་རྣམས་

རང་རང་སར་སྦས་ཏེ་བཞུགས་པར་བརྟེན། དབྱིན་ཇིས་གཞུང་འཛིན་མི་སྣ་གཅིག་ཀང་མ་རེད་

པའི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་ཡོད། དེའི་ཚུལ་ལ་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས། “བཀའ་བོན་རྣམ་

པ་ཚོ་ནི་གབ་ནས་བཞུགས་ཏེ་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཀང་མ་ཤེས་པ་རེད། དེ་དུས་རྒྱལ་ཚབ་ཁི་བོ་བཟང་

རྒྱལ་མཚན་གིས་གསོལ་དཔོན་གཅིག་ཁིད་དེ་རྐང་ཐང་སྒང་དུ་དབྱིན་ཇིའི་དམག་སྒར་ལ་ཕེབས་ཏེ་

ཡང་ཧ་སེ་འབེན་དང་བཀའ་མོལ་མགོ་བཙུགས་པ་རེད། དེ་རེས་བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་ཚོ་བསྐོངས་ཏེ་

དབྱིན་ཇིའི་དཔོན་དམག་རྣམས་ལ་ཕར་སྐད་ཆ་བཤད་ས་འདུག་ལ། ཚུར་ཡང་བཤད་ཀིན་འདུག །མི་

རང་རེད་འདུག །མཐོང་བ་དང་ཟ་མཁན་དེ་འད་རེད་མི་འདུག་”34ཅེས་བཤད་པའི་ཚུལ་གསུངས་ཏེ། 

དེ་ལྟར་ན། སྐབས་དེའི་བཀའ་བོན་ཚོས་དབྱིན་ཇི་ནི་མི་མཐོང་མ་ཐག་གཅན་གཟན་གཏུམ་པོ་

དག་དང་འད་བར་ཐམས་ཅད་བསད་དེ་ཟ་མཁན་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཡོད་པ་འད།

 སྤི་ལོ་ 1904 ཟླ་བ་ 8 ཚེས་ 3 ཉིན་དབྱིན་དམག་ལྷ་སར་འབྱོར་བ་ལ་རྒྱ་མིའིི་ཕོགས་

ནས་ཀང་དབྱིན་ཇི་ལ་དོགས་ཟོན་ཆེན་པོ་བྱས་ཤིང་བོད་རྣམས་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར། ཞྭ་

སྒབ་པས། “ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་བཞུགས་མེད། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དག་པོའི་སོབས་ཤུགས་དང་ཞི་

བའི་དཔལ་འབྱོར་ནི་མེད། ཝ་ལུང་དང་སྐྱིད་གྲོང་གཉིས་སུ་བལ་བོད་ས་མཚམས་སྐོར་འཁྲུན་ཆོད་

གཙང་མ་མ་བྱུང་སབས་རོག་ཁ་ཡོད་མུས། རྒྱ་མིའི་དམག་མིས་ཉག་རོང་དང་ལི་ཐང་། འབའ། ཆ་

ཕེང་སོགས་བོད་ཤར་ཕོགས་རོང་སེ་ཁག་ལ་རྟག་ཏུ་བསུན་གཙེར་གཏོང་མུས་སབས། པི་ཅིང་ལ་

མན་ཇུའི་༸གོང་མར་གནས་ལུགས་ཇི་ཙམ་ཞུས་ཀང་རྒྱ་མཚོར་རོ་དབྱུགས་པ་ལྟར་ཕན་གནོད་ཀི་

ལན་ཙམ་ཡང་མེད་པ་བཅས་ད་ཆ་དགྲ་གཉིས་བྱུང་ན་དགྲ་གཅིག་གཉེན་དུ་བསེན་དགོས་པ་ལྟར་

དུག་ཆེན་སྨན་དུ་འགྱུར་ཡང་སྲིད་པའི་དཔེ་བཞིན་དབྱིན་ཇིས་ཇི་བརོད་དོན་ཚན་རྣམས་ལ་ཁས་ལེན་

གནང་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་རེད་”35 ཅེས་བིས། འདི་ལྟར་ན། བོད་གཞུང་གི་སྐུ་དག་ཚོས་

དབྱིན་ཇི་གྲོགས་སུ་བསུ་བའི་དུས་སྐབས་ཐོག་མ་ནི་འདི་ཡིན་ངེས། གང་ལྟར་ཀང་། ཤིང་

34 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༥༩ ན་

གསལ།

35 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༦ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

འབྲུག་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ སྤི་ལོ་ 1904 ཟླ་ 9 ཚེས་ 7 ཉིན་རེ་ཕོ་བང་ཆེན་པོའི་ཚོམས་ཆེན་

སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་ནང་དབྱིན་ཇིས་བཙན་སྐུལ་འོག་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀིས་ཚོང་དོན་ལ་

ཆིངས་ཡིག་བཞག །ཆིངས་ཡིག་དེའི་ནང་བོད་ཀི་ཕི་འབེལ་དབང་ཆ་མང་པོ་ཞིག་དབྱིན་ཇིས་

བཙན་ཕོགས་བྱས། ཆིངས་ཡིག་འདི་སྤི་ལོ་ 1885 ལོར་རྒྱ་མིའི་ཨམ་བན་ནས་བོད་ཀི་ཚབ་

བྱས་ཏེ་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་དང་ལྷན་དུ་ཆོད་གན་བཞག་པ་དེར་ཐུག་ཡོད་ཚུལ་མཁས་པ་

དག་གསུངས་ལ། “བོད་ཀི་ཆབ་སྲིད་ཀི་འགྱུར་འགྲོས་ཡ་ཡུད་ཆེ་བ་མང་པོའི་ས་བོན་དེ་དུས་བཏབ་

ཡོད།”36 ཅེས་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས། དེ་ལྟར་བོད་ཀི་བདག་དབང་མང་

པོ་ཞིག་དབྱིན་ཇིའི་ལག་ཏུ་ཤོར། རྒྱ་མིས་དེ་ལ་བོ་འཚབ་བྱས། དེ་ནི་བོད་ལ་ཤ་ཚ་བའི་རྐེན་

གིས་ག་ནས་ཡིན། བོད་མིས་ས་ཁུག་གི་བསམ་བོའི་དབང་གིས་ཕི་ཕོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཅི་

ཡང་མ་མཐོང་།

 ཆིངས་ཡིག་དེའི་ནང་གཙོ་བོ་བོད་དུ་ཚོང་ར་འཛུགས་རྒྱུའི་དོན་རེད། འོན་ཀང་། 

སྐབས་དེར། དབྱིན་ཇིས་ཐུབ་ཚོད་ཀིས་ཧམ་ཆེན་ཅི་མང་བོད་ཐོག་ཏུ་བཀལ་བ་ནི། དཔེར་

ན། ཞྭ་སྒབ་པས། “དམག་ཐོག་དེའི་སྐབས་བཙོན་པ་བརེ་རེས་དང་། བོད་པའི་མི་རིགས་གཉིས་

ནས་དབྱིན་ཇིའི་གཡོག་རྒྱུགས་པ་དེ་བོད་མིས་འཇུས་ཏེ་བཙོན་འཇུག་སྐབས་འདས་གྲོངས་སོང་

བའི་དགེ་སོང་དབྱིན་སྒོར་ཆིག་སོང་ཐམ་པ་བོད་གཞུང་ནས་གནང་དགོས་བྱུང་ཡང་། བོད་མི་སོང་

ཕག་བསད་པར་དགེ་སོང་སོགས་སྤོད་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།”37 ཅེས་དབྱིན་དམག་ལ་ག་

གཡོག་བྱས་པའི་བོད་མི་གཉིས་བཙོན་འཇུག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་ལ་དབྱིན་སྒོར་ ༡༠༠༠ 

གི་སོང་འཇལ་དགོས་བྱུང་བ་དང་། དབྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༧༥ ཆིངས་དངུལ་དུ་སྤོད་དགོས་པ་

ཆིངས་ཡིག་ཏུ་བིས་པ་སོགས་རེད།

 ཆིངས་དངུལ་དེ་ལྟ་བུ་ཆིངས་ཡིག་ཏུ་བིས་པ་ནི། སྔར་གི་ཆིངས་དོན་ལ་བོད་ཀིས་

བརི་འཇོག་མ་བྱས་སབས་དབྱིན་དམག་གིས་ལྷ་སར་དཔུང་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་བྱུང་བ་

དང་། དེའི་དབང་གིས་དབྱིན་གཞུང་ལ་འགྲོ་གྲོན་ཆེན་པོ་སོང་བས་དེའི་གུན་གསབ་ཏུ་བོད་

གཞུང་གིས་དབྱིན་སྒོར་རམ་རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་འབུམ་ ༧༥ དབྱིན་གཞུང་ལ་ལོ་རེར་འབུམ་ ༡ 

36 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༥༢ ན་

གསལ།

37 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༨ ན་གསལ།
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

རེ་སྤད་དེ་མཐར་ལོ་ངོ་ ༧༥ ཡི་ནང་ཚུན་ཆ་ཚང་བར་སྤོད་དགོས་ཚུལ་བཤད་པ་དེ་རེད། དེ་

ཡང་དེའི་དོན་ཚན་དྲུག་པར། “དམག་ལས་འགྲོ་སོང་གསེར་ཊཾ་འབུམ་ལྔ་ཕི་སྒོར་དུ་བརིས་པའི་

སྒོར་མོ་འབུམ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་བོད་གཞུང་ནས་ཕི་གཞུང་ལ་ཕིར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་

པ་དང་། འགྲོ་སོང་དེ་བཞིན་ཤིང་སྦྲུལ་ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ཕི་ལུགས་ཟླ་བ་དང་པོ། འདས་ལོ་ ༡༩༠༦ 

ནས་འགོ་ཚུགས་པའི་ལོ་ལྟར་ཕི་ལུགས་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་ ༡ ལ་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔའི་ནང་ཚུན་

ལོ་རེར་ཕི་སྒོར་འབུམ་རེ་བྱས་བོད་ནང་རུང་། ཕི་གིང་ས་ཆ་རོར་གིང་ངམ། རོལ་སེ་གུ་རི་གང་འོས་

སར་ཕི་གཞུང་སྐབས་སྐབས་སུ་གསལ་ཆ་སྔོན་སྩལ་ཐོག་བོད་གཞུང་ནས་སྤོད་རྒྱུ་བྱས་ཡོད།”ཅེས་

འཁོད་ཡོད་ལ། དོན་ཚན་བདུན་པའི་ནང་། “གོང་གསལ་འགྲོ་སོང་ཕིར་སོག་བྱ་ཕིར་དང་། ཚོང་

རའི་འགྲོ་ལུགས་དོན་ཚན་གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ། ལྔ་པའི་ནང་གསལ་བཞིན་སྒྲུབ་ཕིར། འགྲོ་

སོང་ཕིར་སོག་མ་ཟིན་བར་དང་། ཚོང་ར་བརྟན་བརྟན་ལོ་གསུམ་མ་ཚུགས་བར་དེ་གཉིས་ནས་རེས་

སུ་གང་ལུས་དང་བསྟུན་པའི་ཆུ་འབི་ལུང་པའི་ཆུ་མགོ་ཐུབ་ཀི་ས་ཆ་ཕི་གཞུང་ནས་བདག་འཛིན་བྱེད་

རྒྱུ་བྱས་ཡོད།” ཅེས་གུན་གསབ་ཆ་ཚང་མ་སྤད་ཀི་བར་དུ་གྲོ་མོ་ཆུ་འབི་ལུང་པའི་ས་ཆ་དབྱིན་

གཞུང་གིས་བདག་འཛིན་བྱས་ཚུལ་བིས་ཡོད། འདི་ནི་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས། 

“གུན་གསབ་ཆ་ཚང་སྤད་མ་ཐུབ་པའི་བར་དུ་ཆུ་འབི་རོང་དབྱིན་ཇིའི་འོག་ཏུ་བསད་རྒྱུ་ཆིངས་ཡིག་

ནང་གསལ་ཡོད།” ཅེས་གསུངས་པ་དེ་རེད། རང་གི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཚུར་དམག་བརྒྱབས་

ནས་མི་བསད། རྟ་ཇག །ཡུལ་ཁམས་དཀྲུགས། གཞུང་བའི་བར་མི་བདེ་བ་སོགས་བྱས་ཏེ་

བོད་ལ་ཅི་འགྲོ་འགྲོ་བྱས་པའི་མཐར། གཡུལ་འགེད་ཀི་དམག་གྲོན་ཡང་བོད་གཞུང་ལ་སྤོད་དུ་

བཅུག་པ་འདི་ལས་ཐུབ་ཚོད་ཅིག་གང་དུ་ཡོད་དམ་སྙམ་སེ། དབྱིན་ཇི་བོད་ཀི་མཐུན་གྲོགས་

སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལ་ཅི་ཟེར་མི་ཤེས། ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བོད་ལ་སྡུག་པོ་

གཏོང་མཁན་ནི་དབྱིན་རྒྱ་གཉིས་ལས་སྡུག་པ་གཞན་མེད།

 ཡིག་ཆ་དུ་མའི་ནང་གོང་གསལ་གུན་གསབ་སྒོར་མོ་འབུམ་ ༧༥ ནས་འབུམ་ ༥༠ 

ཆག་ཡང་དུ་བཏང་སེ་མཐར་འབུམ་ ༢༥ སྤོད་རྒྱུ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ལས་མི་གསལ་

བ་དང་། ཞྭ་སྒབ་པས། “གྲོས་ཆོད་འདིའི་ནང་བོད་གཞུང་གིས་ཆིངས་དངུལ་གསེར་ཊམ་འབུམ་

བཅོ་ལྔའམ། རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་འབུམ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་སོག་རྒྱུ་བཟོས་པ་དེ་བཞིན་དབྱིན་གཞུང་རྒྱ་གར་

དྲུང་ཆེས་འདི་ནི་དབྱིན་གཞུང་གི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་གི་མི་འདུག་ཅེས་རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་འབུམ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ཆག་ཡང་གནང་སེ་འབུམ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ལས་སྒྲུབ་མ་བཅུག་པ་རེད།”38 ཅེས་གནད་

དོན་ངོ་མའམ་ཞིབ་ཆ་འདིར་སྦས་ཏེ་མ་བཤད་ན་ཡང་། ཆག་ཡང་གི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་

ངོ་མ་ནི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་མཆོག་རེད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་བོད་གཞུང་

ནས་རྒྱང་རེའི་ཁུལ་གི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ནང་འབེལ་

ཞུས་ཤིང་། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཚབ་ལ་རེ་སྐུལ་གནང་སེ་སྒོར་འབུམ་ 

༥༠ ཆག་ཡང་བཏང་མཐར་འབུམ་ ༢༥ ལས་སྤོད་མི་དགོས་པར་མཛད། དེའི་ཚུལ་ལ་ཀུན་

གཟིགས་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་ལས། “གཞུང་གནས་ནས་རྒྱལ་ཁུལ་དོན་གཅོད་དུ་ཆེད་བསྩལ་སྐུ་

ཞང་མཁན་ཆེ་དེ་ཉིད་ནས་ནང་ཚགས་སྙན་ཞུས་བཞིན་ཨམ་བན་དང་བཀའ་ཤག་བཅས་པར་ནང་

དོན་དགོངས་སྐོར་དང་འབེལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཚབ་ལ་སྐུ་ཞབས་ས་ཧེབ་བརྒྱུད་ཆིངས་དངུལ་ཆབས་

ཞུའི་བཀའ་བིས་རྟེན་སྦྲགས་སྩལ་བར་ཕི་སྒོར་འབུམ་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཆག་ཡང་བཏང་བ་སོགས་སྤི་

དོན་ལ་ཐུགས་ཁུར་མཛད་ཡོད་”39 ཅེས་སོགས་གསུངས། དེ་ལྟར་ན། ཞྭ་སྒབ་པའི་སྲིད་དོན་

རྒྱལ་རབས་ལ་དངོས་བསན་དང་སྦས་དོན་གཉིས་ཀ་མང་དུ་ཡོད་པས་ཀོག་ཤེས་པར་གིས་

ཤིག་ཅེས་སྐུལ་བར་འདོད་དོ།།

 ཆག་ཡང་དུ་བཏང་ཟིན་པའི་ལྷག་འཕོས་སྒོར་འབུམ་ ༢༥ དེ་ཉིད་སྤོད་དམིགས་སུ་

བོད་གཞུང་གིས་བོད་ས་ཡོངས་སུ་ཞལ་འདེབས་བསྡུས་ཏེ་མི་སེར་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའི་ལོ་

རྒྱུས་ཤིག་ཀང་ཡོད། གང་ལྟར། མཇུག་མཐར་རྒྱ་མི་དང་དབྱིན་ཇི་གཉིས་ངན་འབེལ་བྱས་ཏེ་

ཆིངས་དངུལ་ལྷག་འཕོས་རྣམས་རྒྱ་མིས་དབྱིན་གཞུང་ལ་སྤད། འདི་ནི་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་

པར་གསལ་སོན་བྱེད་ཆེད་ཙམ་ལས་བོད་ལ་སེམས་འཁུར་ཆེ་བའི་དབང་གིས་མ་རེད། དེ་

ལྟར་དབྱིན་རྒྱ་གཉིས་ཀས་ཕོགས་སོ་སོ་ནས་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བོད་གཞུང་ཁིམས་

ཐོག་ཏུ་ཁ་གྲག་ས་མེད་པ་བཟོས། དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས། “བོད་གཞུང་གིས་

གུན་གསབ་ཆ་ཚང་མ་སྤད་སྔོན་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་དབྱིན་གཞུང་ལ་གུན་གསབ་ཆ་ཚང་སྤད་འདུག །དེར་

བརྟེན་དབྱིན་གཞུང་གིས་བོད་གཞུང་ལ་ཆུ་འབི་རོང་རིས་ལེན་དུ་ཤོག་ཅེས་ལན་བཏང་དུས། ང་ཚོས་

གུན་གསབ་སྤད་ཟིན་མེད། རིས་གང་འདར་ལེན་དགོས་ཞེས་བརོད་སྐབས། དབྱིན་གཞུང་གིས་གུན་

38 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༩ ན་གསལ།

39 པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་

ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༠ ན་གསལ།
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

གསབ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ནས་བངས་ཟིན་ཞེས་བཤད་འདུག་”40ཅེས་གསུངས། ཆིངས་དངུལ་དེ་རྒྱ་

ནག་གིས་སྤད་ཚུལ་རོམ་པ་པོ་མི་ཁཱད་ཀིས་ཀང་། “མཇུག་མཐར་རྒྱ་ནག་གིས་[དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་

ལ་]གུན་གསབ་ཆིངས་དངུལ་སྤད་པ་དང་དབྱིན་ཇིའི་དམག་མི་རྣམས་སྤི་ལོ་ 1908 ཟླ་ 2 ཚེས་ 3 

ཉིན་གྲོ་མོ་ཆུ་འབི་ནས་ཐོན་དགོས་པའི་བཀའ་ཕབ།”41 ཅེས་གསལ་བར་བིས།

 མཚམས་དེར་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་བྱུང་བ་ནི། དབྱིན་ཇིའི་དམག་དཔུང་ཕིར་ལོག་

ཁར་རྒྱལ་རེའི་དབྱིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ་“ཨོ་ཀོ་ནར་དང་བར་མོན་མེག་ནེག་(Vermon Magniac)

གཉིས་གཞིས་ཀ་རེར་ཕིན་ཏེ་”དབྱིན་ཇི་དང་བཀྲས་ལྷུན་བར་གི་འབེལ་བ་མཇུག་སྐྱོང་བྱས་

ཤིང་། དེ་ནས་“ཟླ་བ་གཅིག་གི་རེས་ལ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སོན་འཁོར་རྒྱ་ཆེ་བཅས་

ཀ་ལ་ཀ་ཏར་ཕེབས་ཏེ་དབྱིན་ཇི་གོང་མའི་རྒྱལ་སྲས་ཝལསེ་(Prince of Wales)དང་ལོར་ཌི་མིན་ཀྲུ་

(Lord Minto)གཉིས་ལ་མཇལ་འཕལ་གནང་ཞིང་། རྒྱ་ཆེའི་ཕག་རྟགས་འབུལ་རེས་གནང་བ་”42དེ་

རེད། འདི་ཡང་བོད་གཞུང་དང་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་བར་མི་མཐུན་པ་འབྱུང་བའི་རྐེན་ར་གཅིག་

ཡིན་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དག་ཏུ་གསལ།

 བསམ་གཞིག་མ་བྱས་པར་ལོ་རྒྱུས་ཐམས་ཅད་ལོ་རྒྱུས་སུ་བཀགས་ཏེ་བཞག་ན་དེ་

ཙམ་རེད་དེ། བསམ་བོ་ཅུང་ཟད་བཏང་ན་དབྱིན་ཇིའི་བྱེད་བབ་ནི་ཡ་མཚན་དགོས་པ་ཞིག་

ཅིས་ཀང་རེད། དེ་ཡང་དབྱིན་ཇིར་དགོས་པ་ནི་བོད་ཀི་བཀའ་ཤག་ནང་དབང་ཆ་འཛིན་རྒྱུ་

དང་བོད་མི་དམངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་མ་རེད། ཁོ་ཚོར་དགོས་པ་ངོ་མ་ནི་བོད་ས་

བེད་སྤོད་བྱ་རྒྱུ་དང་བོད་ཀི་ཐོན་དངོས། དེ་དང་དེ་འབེལ་བའི་ཚོང་ལས་བཅས་རེད། དེ་ཡོང་

བར་བོད་ཀི་ཕི་འབེལ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡོང་བ་ལ་བོད་ནང་དུ་ཕིའི་ཤུགས་

རྐེན་ནམ་སངས་འཛིན་མེད་པར་བྱ་དགོས། སྐབས་དེར་ཁོ་ཚོས་བོ་དོགས་དང་འཇིགས་སྣང་

བྱེད་ས་ནི་ར་ཤི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་རེད། དེ་ལྟར་ཕོགས་སྣ་ཚོགས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་

སེ་མཐའ་མར་རྒྱ་སེར་ནག་གཉིས་ལ་ལོག་འབེལ་དང་བོད་ལ་དག་དམག་དངས་ཏེ་བཙན་གིས་

40 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༦༡ ན་

གསལ།

41 <<The Establishment of the British Trade Agencies in Tibet: A Survey>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ 

༥ ན་གསལ།

42 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༡ ན་གསལ། ཞྭ་སྒབ་པས་ཟླ་བ་གཅིག་ཟེར་བའི་ཐད་ལ། 

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ཟླ་བ་གསུམ་གི་རེས་སུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཀལ་ཀ་ཏར་ཕེབས་ཚུལ་གསུངས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཆིངས་ཡིག་བཞག་རེས་གཞུང་བའི་བར་ལ་མི་བདེ་བའི་ས་བོན་ཆེན་པོ་བཏབ་སེ་སོང་།

 སྤི་ལོ་ 1904 ཟླ་བ་ 11 ནང་རྒྱལ་དབང་སོན་འཁོར་སོག་ཡུལ་དུ་འབྱོར་ཏེ་ཆོས་

སྲིད་ཀི་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་སྐོར་ཞིག་གིས་བཤད་པ་ལྟར་ན། སྐབས་

དེར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སོན་འཁོར་སོག་ཡུལ་དུ་ཡུན་རིང་བཞུགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་

ཞིག་བྱུང་བར་མངོན། དེ་ལ་ཞྭ་སྒབ་པས། “ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཕེང་ན་རིམ་ནས་བོད་

སོག་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཐད་འབེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཁར། ལྷག་པར་ཆོས་ཕོགས་ནས་འབེལ་བ་དམ་

ཟབ་ཡོད་པས་ཤིང་སྦྲུལ་ ༡༩༠༥ ལོར་སོག་ཡུལ་ཁལ་ཁ་(ཧལ་ལ) ཆ་ཧར། སྦོ་རས་ཐུ། ཐོར་རྒོད་

སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ནས་ཆོས་འབེལ་ཞུ་མི་དང་། དངོས་འབུལ་བཏེགས་མི་ཇི་ལྟར་པདྨའི་ཚལ་ལ་

བུང་བ་འདུ་བ་བཞིན་ཉིན་ལམ་དང་ཟླ་ལམ་མང་པོ་ནས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བྱུང་བ་དང་། ཕི་རྒྱལ་དཔོན་

རིགས་ཀང་མང་པོ་མཇལ་འཕད་དུ་བཅར་ཏེ་གུས་འདུད་ཚད་མེད་ཞུས་པ་སོགས་སེར་སྐྱ་མཆོག་

དམན་ཀུན་གིས་མཆོད་འོས་གཅིག་པུར་ངེས་བཟུང་བྱས་པར་བརྟེན། རེ་བཙུན་དམ་པ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་

སྙིགས་དུས་ཕལ་པའི་ངང་ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཡུལ་ཕོགས་འདི་ཉིད་ཀི་ཆོས་སྲིད་ཡོངས་རོགས་ཀི་

བདག་པོ་ང་ཡིན་དགོངས་པས། ང་མཐོ། ང་བཙན་ལྟ་བུའི་ཁེངས་དེགས་ཀིས་ཐུགས་ཅུང་ཟད་བསད་

དེ་”ཕག་དོག་གནང་བའི་ཚུལ་བིས་འདུག་ལ།43 དབྱིན་ཇིའི་ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་

བིས་པ་མཐོང་། འོན་ཀང་། ཕི་རྒྱལ་གི་མཁས་པ་གྷི་ལེན་མུ་ལིན་(Glenn H. Mullin)གིས། 

“སྐུ་ཞབས་སྦེལ་དང་ཞྭ་སྒབ་པ་སོགས་ཀིས། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་སོག་ཡུལ་དུ་སྙན་

གྲགས་དང་གུས་འདུད་ཀི་རྣམ་པ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱུང་བར་བརྟེན་རེ་བཙུན་དམ་པས་ཕག་དོག་

གནང་བ་རེད་ཟེར་ཡང་། དེ་ལ་དཔང་རྟགས་ཅི་ཡང་མེད། ལར་ནས་རེ་བཙུན་དམ་པས་༸གོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་མཆོག་གི་དྲུང་ནས་བསབ་སོམ་ཞུས་ཏེ་སྔར་ནས་དབུ་བར་གྱུར་ཡོད་པས་ཕག་དོག་གནང་

བ་ནི་མི་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། འཆལ་གཏམ་དེ་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་ཐོན་མཛད་པ་ལ་

ཞེ་འཁོན་དང་སོག་ཡུལ་དུ་གུས་འདུད་དང་དད་ཞེན་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱུང་བར་མ་དགའ་བའི་དབང་

གིས་དབྱིན་ཇིའི་རོམ་པ་པོ་ཚོས་ཆེད་བཟོ་བྱས་པ་ཞིག་ཏུ་ངེས་སོ།།”44 ཞེས་བིས་ལ། རྒྱལ་དབང་

མཆོག་མདོ་སྨད་སྐུ་འབུམ་ནས་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས་པར་ཨུ་རུ་སུ་དང་དབྱིན་ཇི་གཉིས་

ཀས་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་བསན་པ་དེས་ཀང་གནས་ལུགས་ངོ་མ་དེ་ཤེས་སྙམ།

43  སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༥ ན་གསལ།

44  <<Path of the Bodhisttva Warrior>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༦༩ དང་ ༧༢ ལ་གཟིགས།
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

 གང་ལྟར། རྒྱལ་དབང་མཆོག་སོག་ཡུལ་གི་ཕོགས་སུ་བཞུགས་སྐབས་སྐུ་ཚབ་ཆེད་

གཏོང་གིས་ར་ཤི་ཡའི་གོང་མ་ཛར་ལ་འབེལ་བ་གནང་ཡང་དབྱིན་ཇིའི་བྱེད་བབ་ཀི་རྐེན་པས་

ཐུགས་རེ་འགྲུབ་མ་ཐུབ། དེ་ལ་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཀི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཨ་ལགས་ཤར་གདོང་

བོ་བཟང་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས། “རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ལྷ་སར་བཞུགས་དུས་དབྱིན་ཇིས་

བཙན་འཛུལ་བྱས་པས་ཁོང་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་པར་ཐུག་འདུག །དང་ཐོག་སོག་པོ་བརྒྱུད་

དེ་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་པོ་ཧ་ཧོང་གོང་མར་ཐུག་ཡོད་དམ་སྙམ། ཧ་ཧོང་གོང་མས་ཁ་ནས་ཡག་པོ་རྐང་

རྐང་བཤད། དོན་དུ་རོགས་རམ་ཅི་ཡང་གནང་མི་འདུག །དོན་དངོས་དབྱིན་ཇི་དང་ཧ་ཧོང་གོང་མས་

སྔོན་ཞིག་ནས་ལོག་ཏུ་ཕན་ཚུན་ལ་ཐེ་གཏོགས་མི་བྱེད་པའི་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད་ས་རེད། སོག་པོ་དང་

བོད་ཀིས་གནས་ཚུལ་དེ་ཤེས་ཡོད་ས་མ་རེད།”45 ཅེས་གསུངས། འདི་ནི་དབྱིན་ཇིས་འདོད་ཧམ་

ཆེན་པོས་ཕོགས་གཅིག་ནས་བོད་ལ་དམག་དངས་ཤིང་ཕོགས་གཞན་ནས་ལོག་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་དང་ལྷན་དུ་བོད་ཀི་ཐོག་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པའི་དོན་དུ་མངོན་ཏེ། མཁས་པའི་དབང་པོ་

དུང་དཀར་བོ་བཟང་འཕིན་ལས་ཀིས། “རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཆུ་ཡོས་(ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གོང་

མ་བཀྭང་ཞུའི་ཁི་ལོ་ཉེར་དགུ་པ་)སྤི་ལོ་ 1903 ལོར། དབྱིན་ཇི་བཙན་འཛུལ་དམག་གིས་གམ་འབས་

མཐའ་མཚམས་སུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཤིང་། དེའི་ཕི་ལོར། དབྱིན་ཇི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པ་དང་

ཧ་ཧོང་ཨོ་གོ་གཉིས་ཀིས་གསང་བའི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་སེ། དབྱིན་གོས་ཨ་ཧྥུ་ཧན་ཧ་ཧོང་ཨོ་རོ་སུ་

ལ་སྤོད་རྒྱུ་དང་། ཧ་ཧོང་ཨོ་གོས་བོད་དེ་དབྱིན་གོར་སྤོད་རྒྱུའི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་”46 ཅེས་སོགས་

གསུངས། ཧ་ཧོང་ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་སྐད་དེ་འདིར་ར་ཤི་ཡའི་གོང་མ་ཛར་(Tsar)དང་། ཧ་ཧོང་

ཨོ་གོ་ནི་ཛར་གིས་དབང་བསྒྱུར་བའི་ར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་རེད། ཨ་ཧྥུ་ཧན་ནི་ Afghanistan 

ཡིན། དེ་ལྟར་ན། དུས་དེར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཉེན་གཡོལ་དང་འབེལ་

ནས་ཕིར་ཕེབས་མཛད་དེ་ར་ཤི་ཡའི་རོགས་རམ་ལ་ཐུགས་རེ་མཛད་ཀང་། དབྱིན་ཇིས་ས་

འགོ་དར་འཐག་གི་བགི་བ་སྔར་ནས་བརམས་ཟིན་པས་ཕན་ནུས་མ་ཐོན་པར་གེང་། འནོ་ཀང་། 

ཆིངས་ཡིག་འདི་དང་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་འོག་ཏུ་ཡང་འབྱུང་བས་དེ་གཉིས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་ཅིག་

ངེས་པར་དགོས་སྙམ་ལ། མཁས་དབང་དུང་དཀར་ཚང་གིས་སར་ཡང་། “ཤིང་འབྲུག །སྤི་ལོ་ 

༡༩༠༤ ་་་ དབྱིན་ཇི་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་ཀིས་དབྱི་རན་དང་། ཨ་ཧྥུ་ཧན། བོད་བཅས་བགོ་བཤའ་

45 སྤི་ལོ་ 1991 ལོར་ཤར་གདོང་ཚང་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པ་ཞིག་ད་ཐོག་ཏུ་ཁབ་བཞིན་པ་དེར་གསལ།

46 <<བོད་ཀི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབེལ་སྐོར་བཤད་པ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༨ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རྒྱག་རྒྱུའི་དོན་དུ་གསང་བའི་ཆིངས་ཡིག་བཞག །དབྱིན་ཇིས་བོད་དུ་བཙན་འཛུལ་གི་དམག་འཁྲུག་

བསངས་ཏེ་ལྷ་སའི་ནུབ་སྨད་ཆུ་ཤུལ་དུ་འབྱོར་རྐེན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་བྱང་བརྒྱུད་

ནས་ཕི་སོག་ཏཱ་ཁུ་རལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་།”47 ཞེས་གསུངས།

 དབྱིན་ཇི་བོད་དུ་འབྱོར་ཏེ་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་མིའི་

དོགས་པར་དབྱིན་གཞུང་གིས་བོད་དེ་འབས་ལོངས་སོགས་དང་མཚུངས་པར་དབྱིན་ཇིའི་

སྲུང་སྐྱོབ་འོག་གནས་པའི་ཡུལ་ལུང་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་རིས་ཡོད་འདུག་སྙམ་དུ་བསམས་ཏེ། སྤི་

ལོ་ 1905 ལོར་ཁམས་འབའ་ཐང་སོགས་ལ་སངས་འཛིན་བྱེད་མགོ་བཙུགས་ཤིང་བོད་དབུས་

ཁུལ་དུ་ཡང་ཨམ་བན་གིས་ལས་དོན་སྔར་ལྷག་བསྒྲུབས་པ་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་གསལ།

 བར་སྐབས་འདིར་གནད་དོན་ཆེན་པོ་གཞན་ཞིག་བྱུང་བ་ནི། སྤི་ལོ་ 1904 ཟླ་ 9 

ཚེས་ 7 ཉིན་རེ་ཕོ་བང་དུ་དབྱིན་ཇིའི་བཙན་སྐུལ་འོག་དབྱིན་བོད་གཉིས་བར་བཞག་པའི་

ཆིངས་ཡིག་དེ་ཉིད་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཆེད་དབྱིན་གཞུང་གིས་གསང་བའི་ཐོག་ནས་

རྒྱ་ནག་ལ་གྲོས་མོལ་རིམ་པར་བྱས་ཏེ་མཐར་སྤི་ལོ་ 1906 ཟླ་ 4 ཚེས་ 27 ཉིན་པེ་ཅིན་དུ་

ཆིངས་ཡིག་གཞན་ཞིག་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དེ་རེད། འདི་ལ་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་

ཆེས། “ད་དུང་ཧང་སངས་དགོས་པ་ཞིག་ནི་བོད་པས་ཁོན་ནས་མ་ཤེས་པར་ཕི་ལོ་ ༡༩༠༤ ལོར་

བོད་དུ་བོད་དང་དབྱིན་ཇི་གཉིས་པོས་བཞག་པའི་དམག་མཚམས་ཆོད་པའི་ཆིངས་ཡིག་དེ་ལ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཆིངས་ཡིག་གསར་པ་ཞིག་ཕི་ལོ་ ༡༩༠༦ ལོར་རྒྱ་

ནག་དང་དབྱིན་ཇིའི་བར་ལ་བཞག་པ་རེད། དེ་ལ་མཐུན་མཚམས་ཀི་ཆིངས་ཡིག་ཅེས་མིང་བཏགས་

འདུག་”48ཅེས་གསུངས། ཞྭ་སྒབ་པས་ཀང་། “ཤིང་འབྲུག ༡༩༠༤ ལྷ་སར་དབྱིན་བོད་གཉིས་

ཐད་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་བཞིན་དབྱིན་ཇིའི་གོང་མ་དང་རྒྱ་ནག་མན་ཇུའི་གོང་མ་གཉིས་མེ་རྟ་ 

༡༩༠༦ ལོར་ཆ་འཇོག་ཁས་ལེན་དང་འབེལ་བས་གསལ་བསྒགས་བྱས་ཤིང་། ལས་དོན་འདི་ཡང་

བོད་གཞུང་ལ་གོ་བསྡུར་མ་ཞུས་པ་རེད། གྲོས་ཆོད་འདིའི་མིང་ལ་པད་ཅིང་ལ་བརྒྱབ་པའི་མཐུད་ཁའི་

གྲོས་ཆོད་ཟེར།”49 ཞེས་བིས། གང་ལྟར། དེའི་ནང་། “དབྱིན་ཇི་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་གཞུང་

47 དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཀི་མཇུག་ཏུ་འཁོད་པའི་<<ལོ་ཚིགས་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་>>ལ་གཟིགས།

48 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༦༢ ན་

གསལ།

49 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༡ ན་གསལ།
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

ནས་བོད་ཀི་མངའ་ཁོངས་ཟླ་སྒིལ་གཏོང་བའམ་བོད་ཀི་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཐེ་ཇུས་ཀི་རིགས་མི་བྱ་རྒྱུ། རྒྱ་

ནག་སྲིད་གཞུང་ནས་ཀང་ཕི་རྒྱལ་གཞན་དག་གིས་བོད་ཀི་མངའ་ཁོངས་དང་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱེད་

དུ་མི་འཇུག་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་ལེན་རྒྱུ།”50 ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།

 དེ་ནས་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་རུ་སོག་གི་ཡུལ་ནས་སྲིད་

ཕོགས་ཀི་མཛད་པ་ཐུགས་རེ་བཞིན་མ་འགྲུབ་པར་སོན་འཁོར་སྤི་ལོ་ 1906 ཟླ་བ་ 9 ཚེས་ 

14 ཉིན་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ཅིང་། དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1908 ཟླ་བ་ 9 

ཚེས་ 27 ཉིན་པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གིས་མཛད་པ་རླབས་ཆེན་བསྐྱངས།51 རྒྱལ་དབང་སྐུ་

ཕེང་རིམ་བྱོན་ལས་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ་ནི་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་

དང་། བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ། བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་བཅས་ཡིན་ལ། རྒྱལ་མཆོག་ན་རིམ་གི་

ཁོད་ནས་མཛད་པ་རྒྱས་ཤོས་ཀང་འདི་གསུམ་ཡིན། གང་ལྟར། བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་

ནས་སྐུ་ངལ་སྣ་ཚོགས་བསྐྱོན་ཏེ་ར་ཤི་ཡའི་ཛར་གོང་མ་དང་རྒྱ་ནག་གོང་མ་གཉིས་ལ་འབེལ་

བ་གནང་ཡང་ཐུགས་རེ་ལྟར་སྲིད་ཕོགས་ཀི་མཛད་དོན་རྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་མ་ཐུབ། དེ་

དག་གི་ར་བ་གཙོ་བོ་ནི་དབྱིན་ཇི་རེད། དེ་ཡང་དབྱིན་ཇིས་བོད་དུ་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་བཞག་ཅིང་

བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཕོགས་ནས་བོད་དེ་དབྱིན་ཇིའི་འོག་ཏུ་འཆོར་

ཉེན་ཆེ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་བྱུང་། ཡང་ཕོགས་གཞན་ནས་དབྱིན་ཇིས་གསང་བའི་ཐོག་ནས་

ར་ཤི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་ཆིངས་ཡིག་སྔ་ཕིར་བཞག་པ་སོགས་ངན་པ་

ཁོག་བཅངས་ཀི་ལས་དོན་སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབས་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱས་པའི་འབས་བུ་ལ། ༸གོང་

ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་སྐུ་ངལ་སྣ་ཚོགས་བསྐྱོན་ཀང་མཛད་དོན་རྣམས་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་

དཀའ་བར་གྱུར།

 དེའི་རེས་སུ་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཞིག་ནི། སྤི་ལོ་ 1907 ཟླ་ 8 

50 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་མཇུག་ཏུ་ཆ་ཚང་

བར་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས།

51 བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་འབུམ་དང་། བྱ་ཁྱུང་། པེ་ཅིན་སོགས་སུ་ཕེབས་བཞུགས་སྐོར་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་

འདོད་ན་རྒྱས་ཤོས་ནི། ཆིབས་ཞབས་ཀི་ཁོངས་སུ་བཞུགས་པ་ཆེ་ཤོས་བོ་བཟང་བྱང་ཆུབ་བསན་པའི་སྒོན་མེའི་རང་

རྣམ་<<ཤཱཀའི་བཙུན་གཟུགས་བིཀྵུ་མ་ཏི་བོདྷི་རང་ཉིད་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ངང་ཚུལ་ཇི་བཞིན་གསལ་བར་བཀོད་

པ་དེ་ཉིད་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་>>ཞེས་པ་འདི་ཡིན་པས་དེར་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཚེས་ 31 ཉིན་ར་ཤི་ཡའི་སན་ཌི་ཕེ་ཊིར་སི་བིར་གྷི་(St. Petersburg)ཞེས་པར་བཞག་པ་དེ་

རེད། རྒྱལ་ཁབ་དེ་གཉིས་ཀིས་ཨ་ཧི་གྷ་ནི་སི་ཐན་(Afghanistan)དང་པར་སིག་(Persia)དང་

བོད་བཅས་ཀི་གནད་དོན་ཐོག་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་ཆིངས་ཡིག་དེའི་མིང་ལ་ཡོངས་གྲགས་

སུ་དབྱིན་རའི་ཆིངས་ཡིག་52ཅེས་ཟེར། ཆིངས་ཡིག་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཞག་པ་ཡང་བོད་ཀིས་

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད། དབྱིན་ཇི་ནི་གསང་ཐག་གཏན་ནས་ལྷོད་མ་མོང་བའི་ལོག་གཡོ་ཅན་

ཞིག་རེད། ཕིས་སུ་བོད་ཀིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ནི། ཆིངས་ཡིག་དེའི་ནང་། བོད་ཀི་སྲིད་

དོན་ཐད་དབྱིན་ཇིས་རྒྱ་ནག་བརྒྱུད་དེ་བོད་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཚོང་དོན་ཐད་དབྱིན་བོད་

གཉིས་ཀིས་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་བྱེད་ཆོག་པ། ཆོས་ཕོགས་ནས་ར་ཤི་ཡ་དང་བོད་གཉིས་ཀིས་

ཐད་ཀར་འབེལ་བ་བྱེད་ཆོག་པ་བཅས་བྱས་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེའི་ནང་གི་གནད་དོན་གཙོ་

བོའི་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་དབྱིན་ཇི་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་ཀས་བོད་དེ་ཕི་རྒྱ་ཁོངས་སམ་མིང་ཙམ་

གི་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་དེ་རེད། ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་བོད་བཙོང་

སངས་གཙོ་བོ་ཞིག་དེ་རེད། དེ་ཡང་ཆིངས་ཡིག་དེའི་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་། “བོད་དེ་ཕི་

རྒྱ་ཁོངས་(suzerainty of China over Tibet)སུ་ཁས་བངས་པའི་ར་དོན་དང་མཐུན་པར་དབྱིན་

ཇི་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་ཀས་རྒྱ་ནག་གཞུང་བར་དཔང་དུ་མ་བཞག་པར་བོད་ལ་གྲོས་མོལ་མི་བྱེད་

རྒྱུ།”53ཞེས་གསལ་ཡོད།

 སྔར་སྤི་ལོ་ 1904 ལོ་ནས་བཟུང་བའི་སྲིད་ཇུས་སམ་ལོག་ཇུས་གཞན་ཞིག་སྤི་ལོ་ 

1907 ལོར་དབྱིན་ཇིས་བསྐྱར་གསོ་བྱས། དེ་ནི་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དེ་ཉིད་ལྷ་སའི་བོད་

གཞུང་ལས་ལོགས་སུ་ཐོན་ཏེ་རང་བཙན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། པཎ་ཆེན་བ་བང་རྒྱལ་མཚན་

མཐོན་པོ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་ཁབ་གསར་པའི་སྲིད་གཞུང་ལྟེ་གནས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ཡང་

རོམ་པ་པོ་ཨ་ལ་སི་ཊེའེར་(Alastair Lamb)གིས། སྔར་ཨོ་ཀོ་ནར་(O’connor)གིས་སྤི་

52 དབྱིན་ཇི་དང་ར་ཤི་ཡའི་ཆིངས་ཡིག་དེ་ལ་ the Anglo-Russian Convention ཞེས་ཟེར་ལ། Anglo ཞེས་

པ་དབྱིན་ཇི་ལ་གོ་དགོས།

53 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༨༢༩ དང་། དེའི་བོད་འགྱུར་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༦༢ ན་ཆིངས་ཡིག་ཆ་ཚང་བར་བཀོད་འདུག་པས་དེར་གཟིགས། <<བོད་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་ཆབ་སྲིད་དང་འབེལ་བའི་དམག་དོན་ལོ་རྒྱུས་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥ ན། “བོད་ཀི་སྲིད་དོན་སྐོར་རྒྱ་

ནག་བརྒྱུད་བྱེད་རྒྱུ་གསལ།” ཞེས་གསལ།
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

ལོ་ 1904 ལོའི་ལོ་སྨད་ནས་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེར་བཏོན་པ་ལྟར་དབྱིན་གཞུང་གིས་སྤི་ལོ་ 

1907 ལོར་དབྱིན་ཇིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་གོ་མཚོན་གིས་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་སྐུལ་སོང་ཞུས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དེ་ཉིད་ལྷ་སའི་བོད་

གཞུང་གི་འོག་ནས་ལོགས་སུ་ཐོན་པའི་རང་བཙན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ། སྔར་གི་བོད་དབྱིན་བར་གི་

གྲོས་མཐུན་གི་ཚིག་དོན་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་སེ་བོད་དུ་རང་བཙན་གི་སྲིད་གཞུང་གཉིས་ཡོད་

པ་གསལ་འགོད་བྱ་རྒྱུ། མཐའ་མར་རྒྱང་རེའི་དབྱིན་གཞུང་ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས་དེ་ཉིད་གཞིས་

ཀ་རེར་སོ་རྒྱུ་སོགས་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བིས་ཤིང་། རོམ་པ་པོ་མི་ཁཱད་ཀིས་ཀང་དེ་མཚུངས་

བིས་འདུག་སེ་ཞིབ་ཙམ་འོག་ཏུ་བཤད་པར་འགྱུར་རོ།།54

 དེ་ལྟར་དབྱིན་ཇིས་ཕི་ཚུལ་ནས་བོད་ལ་ལྷག་བསམ་དཀར་ཁུལ་དང་ཤ་ཚ་ཆེ་ཁུལ་

གིས་རྣམ་འགྱུར་མུ་མཐུད་ནས་བསན་ཀང་། དོན་ལ་གསང་བའི་ཐོག་ནས་མགོ་སྐོར་ཚད་

ལས་བརྒལ་བ་བཏང་བའི་ཐད་ལ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས། “བར་

སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་དང་ཨིན་ཇིའི་བྱེད་སངས་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད། དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཐབས་

སྐྱོ་བ་ཞིག་ནི། ཁོང་ཚོས་གང་བྱེད་ཀི་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཁོན་ནས་མ་ཤེས་པར་བསད་པའི་གནས་

སངས་དེ་རེད།”55 ཅེས་གསུངས་ལ། ཞྭ་སྒབ་པས་ཀང་། “ཡིག་ཆ་དེ་ཚོ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་པ་

ཚོས་དབྱིན་ཇིས་གདོང་པ་གཉིས་བསན་ནས་གསལ་པོ་མེད་པའི་སྲིད་བྱུས་ངན་པ་ཞིག་བྱས་འདུག་

ཅེས་རྟག་ཏུ་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། དབྱིན་བོད་ཐད་ཀའི་ཆིངས་ཡིག་ལ་

བོད་རང་བཙན་བསན་ཡོད་པ་དང་། ཡང་རྒྱ་དབྱིན་གཉིས་ཆིངས་བྱེད་དུས་བོད་སྲིད་དོན་གི་ཆ་ནས་

རྒྱ་མིའི་མིང་ཙམ་གི་འོག་ལ་བསན་ཏེ་ཨུ་དབྱིན་གཉིས་ཀས་སྲིད་དོན་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་བརྒྱུད་བྱེད་རྒྱུ་

གསལ་ཡང་། ཚོང་དོན་སྐོར་ལ་བོད་དབྱིན་ཐད་ཀར་བྱས་ཆོག་པ་དང་། ཆོས་ཀི་སྐོར་ལ་ཨུ་བོད་

གཉིས་ཐད་ཀར་བྱས་ཆོག་པ་བཅས་ག་བར་འཐེན་འཐེན་བྱས་ཆོག་པའི་ཁད་མཚར་པོ་ཞིག་བཟོས་

ཡོད་པ་རེད།”56 ཅེས་བིས། འདི་ནི་ཕིས་ཀི་བཀའ་མོལ་ཙམ་ལས་སྔ་དུས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་མ་

54 <<THE MCMAHON LINE: A Study in the Relations Between India, China and Tibet 

1904-1914>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༣ ནས་དང་། <<Tibet 1924: A Very British Coup Attempt?>> 

ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤ ལ་གཟིགས།

55 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༦༡ ན་

གསལ།

56 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༢ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རེད། དེ་ཡང་དབྱིན་བོད་བར་དམག་འཐབ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱིན་ཇི་བསན་དགྲ་ཞེས་

དབྱིན་ཇིར་མི་དགའ་བ་སྐབས་དང་དུས་སུ་བྱུང་བ་དང་། དེའི་རེས་རྭ་སྒེང་རྒྱལ་ཐོག་སྐབས་

བོད་དང་དབྱིན་ཇིའི་འབེལ་ཐག་ལྷོད་དུ་བཏང་བ་མ་གཏོགས། སྤིའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། བོད་

སོད་དབྱིན་ཇི་མཐའ་མ་རེ་ཆར་ཌི་སོན་གི་སྐབས་བར་དུ་བོད་ཀི་གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་གཙོ་

བོ་རྣམས་ཀིས་དབྱིན་ཇིར་གོ་སྙིང་བང་གསུམ་གཏད་ཡོད་པ་ལོ་རྒྱུས་དངོས་ལས་ཤེས་ཐུབ་

པ་ཡིན།

 ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕི་ཕོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་སྐུ་

ངལ་ཆེན་པོས་ཕེབས་བཞུགས་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་ཏེ། དབྱིན་ཇིས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་

པ་བྱས་མཐར་སྤི་ལོ་ 1908 ཟླ་ 4 ཚེས་ 20 ཉིན་རྒྱ་གར་ཀལ་ཀ་ཏར་དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་ནག་

དང་བོད་ཀི་བཀའ་བོན་ཚ་རོང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་བཅས་ཀིས་སྔར་གི་ཚོང་དོན་ཆིངས་ཡིག་

དེ་ཉིད་སར་ཡང་ཁས་ལེན་དག་སྐྱེལ་བྱེད་པའི་ཡིག་ཆ་གཞན་ཞིག་བཞག །དེ་ལ་བོད་ཀི་ཚོང་

དོན་གྲོས་ཆོད་ཅེས་བརོད། ཚ་རོང་ནས་བོད་གཞུང་ལ་དགོངས་སྐོར་མ་ཞུས་པར་བོད་གཞུང་

གི་སྐུ་ཚབ་གནང་སེ་མཚན་རྟགས་བརྒྱབས་པ་དེར་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཕོག་པ་ཡིག་ཆ་དག་ཏུ་

གསལ།57 གྲོས་ཆོད་འདི་ཡང་དབྱིན་ཇིའི་དགོས་མཁོ་འགྲུབ་པའི་ཆེད་རེད། ཚ་རོང་གིས་

དབྱིན་ཇིའི་འདོད་བབ་ལ་བསྟུན་ཅི་ཐུབ་གནང་བ་ཅི་ཡིན་ནམ།

 ཡང་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས། “དེ་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༠༩ ལོར་དབྱིན་ཇི་དང་

ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་བར་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་བཞག་པ་དེའི་ནང་། ཨུ་རུ་སུ་དང་དབྱིན་ཇི་གཉིས་ཀས་བོད་

ཐོག་ཇུས་གཏོགས་མི་བྱེད་རྒྱུ་དང་། གལ་སྲིད་ཨུ་རུ་སུ་དང་བོད་གཉིས་བར་འབེལ་བ་བྱུང་ན་དབྱིན་

གཞུང་ལ་ངེས་པར་དུ་སྙན་གསན་ཞུ་དགོས་པ་འཁོད་ཡོད། བོད་པས་ཆིངས་ཡིག་དེའི་སྐོར་རེས་སུ་

མ་གཏོགས་ཤེས་མེད།”58 ཅེས་གསུངས། དུས་སྐབས་དེ་དག་ནི། དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་

ཀིས་བོད་ཀི་ཐོག་ཆིངས་ཡིག་བསྣོལ་འཇོག་གིས་ཁེ་བཟང་ཕར་སྤོད་ཚུར་ལེན་དང་། རང་

57 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༦༢ 

དང་། ཚ་རོང་སྲས་མོ་ཕེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མའི་ལོ་རྒྱུས་<<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༧ སྲིད་དོན་

རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༢ སོགས་ལ་གཟིགས།

58 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༦༢ ལ་

གཟིགས།
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

རང་ས་ནས་རྣམ་རིག་གྲུང་པོས་བོད་དང་འབེལ་བའི་ཁེ་དབང་རོད་ལེན་གི་གཡུལ་བཤམས་

པའི་དུས་སྐབས་ཛ་དག་ཅན་ཞིག་རེད། གནས་སངས་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་༸གོང་ས་ཆེན་པོ་སོན་

འཁོར་སྤི་ལོ་ 1909 ཟླ་བ་ 12 ཚེས་ 21 ཉིན་ཕིར་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལར་སྐུ་ཚེགས་ཆེན་

པོའི་ངང་ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་ལྕགས་ཁི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ དང་ ༢ སྤི་ལོ་ 1910 ཟླ་ 2 ཚེས་ 

10 དང་ 11 བཅས་ཉིན་གཉིས་ཀི་རིང་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་དགུང་གསར་མཛད་སྒོ་བསྐྱངས།

 རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ཕིར་ལྷ་སར་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་ཡང་

བཞུགས་ལོང་མ་བྱུང་བའི་སྐབས་ཏེ་ལྕགས་ཁི་ལོའི་དགུང་གསར་མཛད་སྒོ་ཚུགས་བཞིན་པའི་

སྐབས་དེར། ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་ལྷ་སར་འབྱོར་ལ་ཉེ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གང་སར་ཁབ། 

ཚེས་ 12 ཉིན་རྒྱ་དམག་དེ་དག་གི་ཁོད་ནས་རྟ་དམག་རྣམས་ལྷ་སར་སྔ་འབྱོར་བྱུང་ཞིང་བོད་

རྒྱ་གཉིས་དམག་འཐབ་ལ་ཞུགས། བསད་རྨས་འགའ་ཡང་བྱུང་། གཙུག་ལག་ཁང་དང་པོ་ཏ་

ལར་ཁ་ཕོགས་ཏེ་མེ་སྒོགས་འཕངས་ཏེ་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་དབང་འཕོག་འདོད་ཀི་

རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེར་བསན། དེའི་དབང་གིས། དགའ་ལྡན་ཁི་པ་ཚེ་སྨོན་གིང་ངག་དབང་བོ་

བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་ཏེ་སྐུ་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་དང་བཅས་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ ཟླ་བ་ 2 ཚེས་ 13 ཉིན་གི་སྔ་དོར་ལྷ་ལྡན་

ནས་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་། དགོངས་གཞི་ངོ་མ་ནི་གྲོ་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིན་ལ་

འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཡང་རྒྱ་དམག་གིས་རེས་འདེད་དག་པོ་བྱས། ཆིབས་ཞབས་སུ་

ཡོད་པའི་སྤན་གསལ་གནམ་གང་ངམ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་སྐུ་སྲུང་དམག་མི་ཉི་ཤུ་ཙམ་དང་

ལྷན་ཅིག་ཕེབས་གཞུག་ཏུ་བསད་དེ་རྒྱ་དམག་ལ་དག་འཐབ་གནང་བས་གནོད་སྐྱོན་གང་ཡང་

མ་བྱུང་བར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་། དེ་ནི་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀི་བྱས་རེས་ཆེ་

ཤོས་ཤིག་ཏུ་བརིས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཚ་རོང་ཚང་ལ་གོ་མག་ཏུ་

ཕེབས་ཤིང་གཞུང་ས་ནས་གཟིགས་གཟོས་ཀང་ག་ནོམ་པ་སྩལ་ཞེས་གྲགས།

 རྒྱ་དམག་བོད་དུ་འབྱོར་བའི་སྐབས་དེར་བཀའ་བོན་བ་མ་བྱམས་པ་བསན་དར་

ལགས་ནས་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་དང་ཁི་སྨོན་གིས་རིས་དཔོན་གནང་གིན་ཡོད། བྱམས་པ་

བསན་དར་ནི་གྲྭ་པ་དང་ཁི་སྨོན་སྐྱ་བོ་ཡིན་པས་རྒྱ་དམག་ལ་རྒོལ་འཛིང་དང་མཐར་སྐོད་གཏོང་

སྐབས་དྲུང་རིས་སེར་སྐྱ་གཉིས་ཞེས་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་ཡང་“སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕེང་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་རྒྱ་གར་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཁར་རེ་མཁན་དྲུང་ཆེ་བ་བྱམས་པ་བསན་དར་

མཆོག་དང་། ཤོད་སྐོར་རིས་དཔོན་ཁི་སྨོན་གཉིས་ལ་མཚོན་སྲུང་ཡིན་ཞེས་༸གོང་ས་ཡིད་བཞིན་

ནོར་བུའི་སྐུ་ལ་མནབས་བཞེས་སྐུའི་རྔུལ་ལེན་སྐུ་དེགས་ཡོད་པ་རེ་དང་། ཨུ་རུ་སུའི་ལན་ཀྲུའུ་

གསར་རྐང་རེ་དང་དེའི་མེ་མདེལ་སྒམ་ཆུང་རེ་གསོལ་རས་གནང་། དེ་བཞིན་སྐུ་མདུན་ཡིད་བཞིན་

ནོར་བུ་ཞོལ་གོ་མཛོད་དུ་ཆེད་མངགས་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སེ་འགོ་ཤོད་གོ་མཛོད་སྦུག་དམ་འབྱར་

མའི་ཁང་ཁུངས་སྒོ་འབྱེད་བསྐྱངས་ཏེ་དེའི་ནང་ནས་གྲི་དཔའ་དམ་ཤོ་ལོང་དམ་ཅན་བརླ་བརྡུངས་སུ་

གྲགས་པའི་གྲི་རིང་གཉིས་བཏོན་པ་གནང་སེ་གྲི་འདི་ལག་ཏུ་ཡོད་ན་ཕ་རོལ་པོའི་མཚོན་གིས་ལུས་

པོར་ནམ་ཡང་མི་ཕིག་པའི་དགྲ་ལྷ་རང་འཁོར་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སེ་གྲི་ཤོ་ལོང་ཆེན་པོ་རེ་ཁོང་

གཉིས་ལ་རིས་སྤོད་གནང་།” དེ་ལྟར་དྲུང་རིས་གཉིས་བོད་དམག་གི་མགོ་འདོམས་སུ་བསྐོ་

བཞག་མཛད། “སྐབས་དེ་དུས་ཀི་གཟིམ་ཤག་ཁི་སྨོན་གི་ཞབས་གྲས་རྒན་པོ་སོ་བོ་རྟ་མགྲིན་དབང་

འདུས་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོས་ཟེར་ན། ཆུ་བྱི་རྒྱ་བོད་དམག་ཆེན་དངོས་གཞི་གཏུགས་པའི་ཉིན་མོར་

སྐུ་ངོ་དམག་སྤི་རྣམ་གཉིས་(བྱམས་པ་བསན་དར་དང་ཁི་སྨོན་)ཀི་ཉིན་གུང་གསོལ་ཚགིས་དཔལ་ལྷའི་

མཚོ་འཁོར་ལ་འབུལ་བར་བཅར་དུས་དམག་སྤི་མཁན་དྲུང་སྐུ་ངོ་བྱམས་པ་བསན་དར་དང་། དམག་

སྤི་ཕག་སྦྲེལ་ཁི་སྨོན་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་59གཉིས་ཀི་ཕག་ཤན་ཤོ་ལོང་གི་གྲི་ཡུ་དང་སྐུ་ངོ་གཉིས་

ཀི་ཕག་རྒྱ་མི་བསད་པའི་ཁག་གིས་ཁག་འབྱར་ཐེབས་ཏེ་དཔལ་ལྷའི་མཚོ་འཁོར་གི་གིང་སྲུང་

བའི་ས་ནས་ཆུ་ཚ་པོ་དུང་གཞོང་གང་རེ་བངས་ཏེ་དེའི་ནང་སྐུ་ངོ་གཉིས་ཀི་ཕག་དང་ཕག་ཤན་

ཡུ་བ་དང་བཅས་པ་རེ་ཞིག་སྦངས་ནས་འཇོག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གྲི་ཡུ་ལ་ཕག་ཁག་འབྱར་ཐེབས་ཏེ་

ཁོན་ནས་འགོག་ཐུབ་པ་མི་འདུག །སྐབས་དེ་དུས་ཡིན་ན་སྔར་གི་གིང་རེ་གེ་སར་གི་དཔའ་རྟུལ་

ཚོ་དང་ཁད་པར་མེད་པར་རྒྱ་ངན་ཁོ་ཚོར་དག་རྒོལ་གདོང་འཛིང་ཤུགས་ཆེན་གཏུགས་སོང་ཟེར་

གིན་ཡོད།”60 ཅེས་འཆི་མེད་མགོན་པོས་གསུངས་ཏེ། གཞོན་རབས་དག་གིས་ཀོག་དགོས་

པ་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་།།

 ཆུ་གང་ར་ཚིག་ལས། “སྔར་ཇིང་གི་སི་ཁཱང་དང་། ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པོ་སོགས་སོག་དུས་

59 ཁི་སྨོན་གི་མཚན་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་ཞུ་ཡང་། ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་ཞེས་པ་ནི་ཨ་མའི་

མངལ་དུ་ཡོད་སྐབས་བ་མ་ཞིག་གིས་བཏགས་ཞེས་ཟེར།

60 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ།>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༡༩༩ ནས་གཟིགས།



39

ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

དང་། མིང་སོགས་རྒྱ་རྒྱལ་རིམ་བྱོན། རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དུས་ནས་མན་ཇུ་གོང་མ་དང་

མཆོད་ཡོན་དུ་འབེལ་ཏེ་ཕན་ཚུན་སྐྱོང་རེས་ཀི་གནས་བཅས་དེ་ལྟར་ཡང་། བར་ལམ་ཟི་ཁོན་དང་

ཡུ་ནན་གི་རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་འགའ་ཞིག་ནས་བོད་ཟ་སེམས་ཀིས་དབང་ཤུགས་བརབས་མནར་

ཚོད་མེད་བྱས་པས་མ་ཚད། ཆིངས་གསལ་ཚོང་ར་ཁག་གི་ཁིམས་སྲུང་ཡིན་ཚུལ་རྒྱ་དམག་ཁོན་

ཆེ་རྒྱལ་ས་ལྷ་ལྡན་དུ་ལྷགས་འབྱོར་བྱུང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་རྒྱ་བོད་མཆོད་ཡོན་གི་འབེལ་བ་ཙམ་

ལས་གཅིག་འོག་གཅིག་མེད་པའི་གནས་ལུགས་ཡོང་རྐེན་གསལ་བཤད་བྱེད་པར་ངོས་རྒྱལ་བོན་

རྣམས་ས་མཚམས་སུ་བསྐྱོད་དེ་པི་ཅིང་རང་ལ་ལྕགས་སྐུད་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རིས་དེ་ལྟར་

ཡང་། ངོས་ཐོན་པའི་རེས་སུ་གསོད་བཟུང་གང་ཐུབ་བྱེད་པར་གོ་མཚོན་ལྡན་པའི་རྒྱ་དམག་གཅིག་

རྒྱབ་གཉིས་སྣོན་དུ་བཏང་རྐེན་རེ་ཞིག་རང་ས་བརྒལ་ཏེ་མི་འགྲོ་མཐུ་མེད་བྱུང་”ཞེས་གསུངས། དེ་

ལྟར་“རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་མཚམས་རྒྱ་ཕོགས་སུ་ལྕགས་འཕིན་ཐོག་ནས་གནས་ལུགས་སྔ་རེས་ཇི་

ལྟར་ཞུས་ཀང་གནད་ཡོད་བོན་ཆེན་འགའ་ཤས་རྒྱུ་རྔན་གི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་འདི་བྱེད་གནས་ལན་

སྣེ་གཅིག་”ཀང་མ་བྱུང་ཞེས་གསུངས། རྒྱ་གར་ཀ་ལིམ་པོང་ནས་སྤན་གསལ་གནམ་གང་ངམ་

ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་བོད་ལོངས་དམག་སྒར་ཡོངས་ཀི་སྤི་ཁབ་ཆེ་བར་བསྐོ་བཞག་སྩལ་ཏེ་ཟླ་

བཟང་དགྲ་འདུལ་སྤི་ལོ་ 1912 ཟླ་བ་ 5 ནང་ཕིར་ལྷ་སར་འབྱོར། དེ་ནས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་

པོ་མཆོག་ཕིར་བོད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སེ་ལྷོད་ཕེབས་ཀིས་ཆུ་བྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ སྤི་

ལོ་ 1913 ཟླ་བ་ 1 ཚེས་ 23 ཉིན་པོ་ཏ་ལར་ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད།

 ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་གིས་ལྷ་སར་བཙན་འཛུལ་བྱེད་དགོས་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། འདི་ལ་

ཞྭ་སྒབ་པས་སྤི་ལོ་ 1896 ལ་ཡར་གཏུགས་ཏེ་བཤད་ཀང་དེ་འདའི་རོག་འཛིང་ཚ་པོ་ཞིག་མ་

རེད། ཞྭ་སྒབ་པས་ཅིའི་ཕིར་ཐད་ཀར་ཤོད་མ་འདོད་པ་མི་ཤེས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་དངོས་ནི་དབྱིན་

ཇིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་ཚོང་དོན་ཆིངས་ཡིག་བཙན་གིས་བཞག་པ་དང་། མུ་མཐུད་

བོད་དང་འབེལ་བའི་ལས་ཀ་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་བཞིན་པ་དེར་ཐུག་ཡོད། གསལ་པོར་བཤད་ན། 

རྒྱ་ནག་གི་དོགས་པའམ་འཇིགས་སྣང་ནི་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གིས་བོད་ལ་དབང་སྒྱུར་རམ་

ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པོ་ཞིག་སྤད་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་པ་དེ་རེད། སྤིར་བཤད་ན། རྒྱ་ནག་གིས་ཕིའི་

རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཞིག་གིས་བོད་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ཤིང་ཤུགས་རྐེན་བཏང་ན། དེར་ངེས་པར་དུ་

གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་སྔོན་མ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བཟུང་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 དེའི་རེས་སུ་ཤིང་སག་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ སྤི་ལོ་ 1914 ཟླ་ 7 ཚེས་ 3 ཉིན་ཕི་ནང་

གི་མི་རིགས་མང་པོས་ཡང་ཡང་གེང་བཞིན་པའི་ཤིང་སག་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་ཏུ་གྲགས་

པ་དེ་ཉིད་བཞག །དེ་ལ་རྟགས་ཐམ་གཉིས་ཀ་འགོད་མཁན་ནི་དབྱིན་ཇི་དང་བོད་གཞུང་སྐུ་

ཚབ་གཉིས་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་ཐོག་མར་མིང་རྟགས་བཀོད་ཀང་མཐར་བོ་འགྱུར་ཏེ་ཐམ་ག་

མ་བརྒྱབས། རྒྱ་མིས་ཐམ་ག་མ་བརྒྱབས་པ་ནི་ཆིངས་ཡིག་ནང་དབྱིན་ཇིས་བོད་ཕི་མ་དང་

ནང་མ་ཞེས་སོ་སོར་ཕེ་སེ་བཤད་ཡོད་པ་ལ་ཐུག་ཚུལ་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀའི་ཡི་གེ་དག་ཏུ་

གསལ། བཀའ་ཟུར་ས་འདུ་རིན་ཆེན་གིས། “ཕི་ལོ་ ༡༩༡༤ ལོ་སོད་རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གི་

སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་ནང་གསལ་བོད་ནང་མ་ཞེས་མདོ་སོད་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་ཁོངས་སུ་ཁས་

ལེན་ཡོད་མུས།”61 ཞེས་གསལ་བ་འདི་ཡང་ཞོར་དུ་ངེས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། བོད་ཕི་མ་དང་

ནང་མ་ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་ནས་བརིས་པའི་ནང་མ་དང་ཕི་མ་ལ་ཟེར་ཏེ། ཕི་མ་ནི་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བང་གི་ས་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན།

 སྐབས་དེར་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་བཀོད་ལྟར་བོད་ཀི་ཕོགས་ནས་

རང་བཙན་བརྟན་སྲུང་ཆེད་ཆིངས་འཇོག་ཡོངས་བསྒགས་གནང་རྒྱུའི་འབད་པ་དང་ཐུགས་

རེ་རིམ་པར་གནང་ན་ཡང་། དབྱིན་ཇིའི་ཕོགས་ནས་དབང་ཚད་ཆེར་ལེན་དང་རང་དོན་ཁོག་

བཅུག་གིས་ལམ་བུ་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཁིད་དེ་མཐའ་མར་བོད་ཀི་འབད་པ་དང་ཐུགས་རེ་ཡོངས་

སུ་མ་གྲུབ། དེ་ཡང་ཞྭ་སྒབ་པས། “རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་གཉིས་ཀས་འགྲིགས་ཐབས་མེད་པའི་བཀའ་

མོལ་རིང་པོ་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཕི་རྒྱལ་བོན་ཆེན་མེག་མོ་ཧོན་ནས། ཤིང་སག་ ༡༩༡༤ སྤི་ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བསམ་འཆར་ཞིག་གསུངས་པ། རོད་གཞི་ཅན་གི་ས་ཆའི་སྐོར་ལ་བོད་ཕི་མ་དང་ནང་

མ་ཞེས་བཟོ་རྒྱུ་དང་། བོད་རྒྱ་མིའི་མིང་ཙམ་གི་ཁོངས་གཏོགས་(སུ་ཛ་རན་ཀྲི་)ཞེས་པ་བརོད་རྒྱུ་ཡིན་

ཚུལ་གསུངས་པར། བོད་ཕོགས་ནས་མིང་ཙམ་གི་རྒྱ་ཁོངས་ཟེར་བ་དེ་དང་། རྒྱ་ཕོགས་ནས་བོད་ཕི་

ནང་ཟེར་བ་དེ་ལ་འདོད་པ་མེད་ཀང་། ཕིན་ཆད་གཏན་ཆིངས་ཞི་བདེའི་འགྲིགས་འཇགས་ཆེད་མཐའ་

མ་ཉན་འདོད་མེད་བཞིན་དུ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀས་མེག་མོ་ཧོན་གི་བསམ་འཆར་དེ་ལ་ཁས་ལེན་བྱས་པ་

རེད། བསམ་འཆར་གོ་བསྡུར་ལན་མང་བྱས་པའི་སྙིང་པོ་ཆིངས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ནི། དབྱིན་ཇི་དང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉིས་ནས་བོད་རྒྱ་མིའི་མིང་ཙམ་གི་ཁོངས་གཏོགས་(སུ་ཛ་རན་ཀྲི་)ཞེས་པར་ཁས་

61 <<བརོད་པར་དཀའ་བའི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༩༧ ན་གསལ།
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

ལེན་བྱས། རྒྱ་མིས་བོད་ཕི་མའི་ནང་རང་དབང་རང་སྐྱོང་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་བྱས་”62 ཞེས་བིས།

 སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས། “རྒྱ་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཀིས་མོས་མཐུན་མེད་པ་དེ་བོད་

ཕི་ནང་གི་གནས་སངས་དེ་རེད། རྒྱ་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་བོད་ནང་མ་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་འོག་

ཡོད་པ་དེ་བོད་ཕི་མ་རེད། གང་ལྟར། བོད་ཕི་ནང་གི་ས་མཚམས་མེཀ་མོ་ཧན་གིས་བཟོས་པ་དེ་

འགྲིག་མི་འདུག་ཅེས་བརོད་ནས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པ་རེད།”63 ཅེས་གསུངས། ཆིངས་ཡིག་དེའི་

ནང་དུ་དགའ་འོས་པ་དང་སྐྱོ་འོས་པའི་གནད་དོན་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས། ཕུགས་ལ་གནོད་པའི་

གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཞིག་བཀོད་པ་ནི་མིང་ཙམ་གི་རྒྱ་ཁོངས་སམ་ཕི་རྒྱ་ཁོངས་ཟེར་བ་དེ་རེད། 

ཚིག་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆིངས་ཡིག་ཏུ་བཀོད་དེ་རྟགས་ཐམ་བརྒྱབས་པ་ན་དེའི་མཇུག་འབས་

ཚོད་དཔག་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན་ནའང་བོད་ཀི་ཕོགས་ནས་བཅོས་ཐབས་མ་བྱུང་། གསལ་

པོར་བཤད་ན། གནད་དོན་དེ་ཆིངས་ཡིག་ཏུ་འཁོད་པ་ནས་སྔར་གི་རང་བཙན་དེ་ལ་ལོ་རྒྱུས་

ཀི་ཡིག་ཆའི་སེང་ནས་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་བྱུང་སེ། ཕིས་སུ་ཚིག་བསྣན་ནས་རང་བཙན་གཙང་

མ་ཞེས་ཟེར་དགོས་བྱུང་། ལར་ནས་དབྱིན་ཇིས་བོད་དེ་ཕི་རྒྱ་ཁོངས་སུ་བཅུག་པ་ནི་སྐབས་

དེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དེའི་གོང་ནས་ཨུ་རུ་སུ་དང་ལྷན་དུ་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་ཏུའང་གསལ་

བར་བཀོད་ཡོད་པས། སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་ཏུ་འཁོད་པ་དེ་ཐོག་མ་མིན། སོབ་དཔོན་ཟམ་

གདོང་རིན་པོ་ཆེས། སིམ་ལར་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པའི་སྐབས་“དེ་དུས་བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་

ཞབས་འདེན་གང་འཚམས་ཞུས་ཡོད།”64 ཅེས་སྤི་སོམ་གནང་།

 ད་ལྟ་འགའ་ཞིག་གིས། སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་གི་སྐབས་སུ་བོད་རང་བཙན་གསལ་

བསྒགས་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཉི་ཧོང་དང་ཨུ་རུ་སུའི་ཡིག་ཆ་དང་གསར་ཤོག་ཏུ་

ཡང་དེ་ལྟར་བྱུང་ཡོད་ཚུལ་སོགས་བཤད་དེ་བསྔགས་བརོད་བྱེད་ཀང་། དབྱིན་ཇིའི་བྱེད་བབ་

ཀི་མཇུག་འབས་ངན་པ་དེ་ད་ལྟ་བོད་ཀིས་མོང་བཞིན་པ་འདི་ག་རེད། གལ་ཏེ་དབྱིན་ཇི་བོད་ལ་

ལྷག་བསམ་དག་ཅིང་ཤ་ཚ་ན་དེ་ལས་གཞན་ཞིག་བྱས་ན་མི་འགྲིག་པ་ཅི་ཡིན། གང་ལྟར། སྔ་

62 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༣༧ ན་གསལ།

63 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༧༣ 

ན་གསལ།

64 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༧༣ 

ན་གསལ།



42

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཕིར་བོད་རྒྱ་ནག་གི་མཆེ་བར་དུ་འཇོག་མཁན་ནི་དབྱིན་ཇི་རེད་ལ། རྒྱ་གར་སོགས་ཕིའི་རྒྱལ་

ཁབ་དག་གིས་བོད་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཡང་ར་བ་དབྱིན་ཇིའི་བྱེད་བབ་དེ་

དག་ལ་ཐུག་ཡོད། གསལ་པོར་བཤད་ན། དབྱིན་ཇིས་རང་ཁེ་དང་ངན་སེམས་ཁོ་ནའི་དབང་

གིས་བོད་དམ་བོད་པ་བེད་སྤོད་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཧམ་སེམས་དང་གདུག་རྩུབ་ལ་རམ་

འདེགས་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་ཡོད། གནད་དོན་འདི་དག་ཤེས་དགོས་ན། བོ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་

ཐོག་ནས་ཕི་མི་འགའ་ཞིག་གིས་བིས་པའི་ཡིག་ཆ་དག་ཞིབ་ཀོག་གནང་དགོས་པ་ལས་སྲིད་

དོན་རྒྱལ་རབས་སོགས་བོད་ཀིས་བིས་པ་དག་བཀགས་ན་ཤེས་ཐབས་ནམ་ཡང་མེད།

 དབྱིན་ཇིས་བོད་ཕི་མ་དང་ནང་མ་གཉིས་སུ་བགོས་ཏེ་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པ་དེར་

ངོས་དུ་མ་ནས་བལྟ་དགོས་ལ། དེའི་ངོས་གཅིག་ནི་སྔར་སྤི་ལོ་ 1904 ལོ་ནས་ 1907 བར་

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་ཁིད་པའི་གཙང་གཞིས་ཀ་རེ་ལྷ་སའི་བོད་གཞུང་

གི་འོག་ནས་ལོགས་སུ་ཐོན་ཏེ་རང་བཙན་བྱེད་པར་སྐུལ་སོང་བྱས་པའི་ཀུན་སོང་དང་གཅིག་

མཚུངས་རེད། ལར་ནས་དབྱིན་ཇིས་འཛམ་གིང་སེང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་། དབྱེན་

དཀྲུག་གིས་དུམ་བུར་བཏང་སེ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པ་དང་། ཡུལ་ལུང་གཅིག་ཆ་དུ་མར་བགོས་

ཏེ་ནང་ཁུལ་དུ་རོད་རོག་སོང་བའི་སྲིད་ཇུས་སེལ་བ་ཡོངས་གྲགས་རེད།

 གང་ལྟར། བོད་རིགས་རྣམས་ཀིས་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་ཅེས་ར་ཆེན་དུ་འཛིན་

བཞིན་ཡོད་པས། དེ་ལ་དེ་ཡིན་འདི་མིན་གི་སྐད་ཆ་གསལ་ཁ་ཅན་གཞན་བཤད་པའི་འདོད་

པ་མེད་ཀང་། མཁས་པ་གཞན་གིས་སོམ་བརྒྱབས་ཏེ་གསུངས་པ་དངས་ན་བོད་རིགས་རྣམས་

ཀིས་བསམ་ཞིབ་གནང་བར་ཕན་ཆེ་བས་འདི་ལྟར། དེ་ཡང་<<བོད་ཀི་བྱུང་བ་>>ལས། ལར་

ནས་དབྱིན་ཇིས་སྐབས་རེར་བོད་ལ་གོ་མཚོན་མཁོ་སྤོད་བྱས་ནའང་། “དེ་དང་དུས་མཚུངས་

པར་རྒྱ་ནག་ལ་གོ་མཚོན་བཙོང་ཞིང་། བོད་གཞུང་ལ་རྟག་ཏུ་བོད་རྒྱ་ནག་གི་མིང་ཙམ་གི་མངའ་

ཁོངས་(suzerainty)ཡིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཚུལ་བཤད་པར་མ་ཟད། ཐ་ན་བོད་རང་བཙན་

གཙང་མ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུའང་བོད་ལ་སྐུལ་སོང་དེ་ལྟར་བྱས་ཡོད། བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་ན། དབྱིན་

ཇིས་བོད་མི་དེ་ཚོར་གོ་བསྐོན་བྱས་ཏེ་བོད་རྒྱ་ནག་གི་མིང་ཙམ་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་ངོས་འཛིན་

བྱས་པའི་སྤི་ལོ་ 1914 ལོའི་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་ལ་མིང་རྟགས་འགོད་དུ་བཅུག་ཡོད།”65 ཅེས་

65 <<The Story of Tibet, Conversations with the Dalai Lama>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༥ ན་གསལ།
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

གསུངས། འདི་ལ་བོད་མི་དག་གིས་ཅི་ཟེར་མི་ཤེས་ཀང་། རོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་ཐོ་མཱ་སི་

ལེའེར་ཌི་(Thomas Laird)ལྟ་བུའི་ནུབ་ཕོགས་ཀི་མཁས་པ་ཚོས་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་ལ་

ངོས་འཛིན་གནང་སངས་ནི་འདི་རེད།

 གཞན་ཡང་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ། དབྱིན་ཇིས་གཡོ་ཐབས་ཀིས་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་

བེད་སྤད་དེ་བོད་ཀི་ས་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མོན་རྟ་དབང་རྒྱ་གར་གི་ས་ཁོངས་སུ་སྦྱར་

ཡོད་ལ། དེ་ལྟར་གནང་མཁན་ནི་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་དང་ཕིས་སུ་དབྱིན་ཇིའི་དམིགས་བསལ་

སྐུ་ཚབ་གནང་སེ་བོད་དུ་ཕེབས་མཁན་སྐུ་ཞབས་སྦེལ་(Sir Charles Bell)ལགས་རེད་ཟེར།66 

ཆིངས་འཇོག་དེའི་སྐབས་སུ་སྐུ་ཞབས་སྦེལ་ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། འདིའི་ཚུལ་

འོག་ཏུ་འབི་བར་འགྱུར་བས་དེར་གཟིགས།

 ད་ནི་ཀོག་མཁན་རང་ངོས་ནས་ཆིངས་ཡིག་བཀགས་ཏེ་སེམས་ངོར་སོམ་ལྟ་བུ་

ཞིག་བཀོད་ན་ཀན་ཀ་ཆུང་བས་གཤམ་གསལ་བཀག་པར་བྱ་ལ། དབྱིན་ཡིག་སེང་ཡོད་པ་དེ་

ཉིད་ཀོག་ཐུབ་ན་དེ་བས་ཀང་བཟང་། གང་ལྟར། སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༤༠ ཡི་ཞབས་མཆན་ ༡༤ ན། “ཆིངས་ཡིག་གི་ངོ་བཤུས་ཞིབ་པ་འདིའི་ཤོག་གྲངས་ ༦༣༥ 

ནང་ཡོད་”ཅེས་པ་དེ་ཉིད་ཀོག་མཁན་ལ་མཁོ་སྤོད་བྱས་ན་འདི་ལྟར། དེ་ཡང་། “སྒེ་རེག་འབི་

རི་ཀྲན། ཨ་ཡེར་ལནྜ་དང༌། རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། རྒྱ་གར་བཅས་ཀི་མངའ་

བདག་ྋགོང་ས་ཆེན་པོ་དབྱིན་ཇི་གོང་མ་དང༌། རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྡཱ་ཙུང་ཐུ་དང༌། བོད་

ཀི་ྋསྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ནས་ཕན་ཚུན་ཐུགས་མཐུན་ཐོག །ཨེ་ཤ་ཡ་ཞེས་

པའི་ནང་གིང་དུ་སོ་སོའི་ཆབ་སྲིད་ཀི་ཐུགས་དོན་དང༌། ྋརྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་མཐུན་ལམ་ཡོང་རྒྱུའི་

འགྲོ་ལུགས་ཀི་ཆིངས་ཡིག་བཟོ་རྒྱུའི་ཐུགས་འདུན་དངོས་འབེལ་བྱུང་བར་སོ་སོའི་གཞུང་ནས་སྐུ་

ཚབ་བསྐོ་གཞག་མཛད་པ། སྒེ་རེག་འབི་རི་ཀྲན། ཨ་ཡེར་ལནྜ་དང༌། རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་དབྱིན་ཇིའི་

རྒྱལ་ཁབ་དང༌། རྒྱ་གར་བཅས་ཀི་མངའ་བདག་ྋགོང་མ་ཆེན་པོས་ཆེད་སྩལ། སར་ཨར་ཐར། ཧེན་

རི་མེག་མོ་ཧོན། འཇི་སི་འབི་ཨོ་ཀེ་སེ་ཨའི་ཨི། སི་ཨེ་སི་ཨའི། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཕི་རྒྱལ་བོན་ཆེན་

དང༌། རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྡཱ་ཙུང་ཐུ་ནས་ཆེད་སྩལ། མོན་ཞོར་ཨི་འབེན་ཅན། རིམ་པ་ཅ་ཧོ་

66 <<Tibet and the British Raj: The Frontier Cadre 1904-1947>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༧ ན་

གསལ་ལ། སྤི་ལོ་ 1966 ལོར་བིས་པའི་<<THE MCMAHON LINE>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༩༥ ན་མོན་

ཡུལ་དེ་སྔར་གྲོ་མོ་ཆུ་འབི་དང་མཚུངས་པར་བོད་ཀི་ས་ཁོངས་ཡིན་ཚུལ་གསལ་བར་བིས་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཞེས་པའི་དཔོན་པོ། བོད་ཀི་ྋསྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཆེད་སྩལ། བོན་ཆེན་དགའ་

ལྡན་བཤད་སྒ་བ་དཔལ་འབྱོར་རོ་རེ་བསྐོ་གཞག་མཛད་ཐོག །ཕན་ཚུན་སོ་སོའི་དབང་ཆ་འཐུས་ཚང་

ཡོད་པ་ལག་འཁེར་ངོ་མ་མིག་མཐོང་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཕན་ཚུན་ཡིག་འགྲུལ་མཛད་པ་གཤམ་གསལ་

གི་ཆིངས་ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་འཁོད་པར་ཆ་གནས་མཛད་ཡོད།

 དོན་ཚན་དང་པོར། ཟུར་ཐོར་གསལ་བའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ནང་གང་ཡོད་དེ་ད་ལྟའི་ཆིངས་

ཡིག་འདི་ལ་བསྒྱུར་བཀོད་དུ་འགྲོ་གཞིའམ། མ་མཐུན་པ། གོ་ལྡོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་རིགས་མ་ཡིན་པའི་

ཚིག་གཞི་གང་ཡོད་ལ་ཕན་ཚུན་གི་དོ་བདག་གཞུང་ས་རྣམས་ནས་བརི་འཇོག་གནང་དགོས།

 དོན་ཚན་གཉིས་པར། དབྱིན་གཞུང་དང༌རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ལོངས་འདི་བཞིན་ཕི་

རྒྱར་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་དབང་བརིས་ཀང༌། བོད་ཕི་མའི་ནང་དོན་རྒྱལ་ཁག་རང་དབང་

རང་བཙན་ཡིན་པ་མཁེན་ཆོད་ལྟར་ཆ་འཇོག་གནང་ནས་མངའ་ཁོངས་ས་མཚམས་ལ་དབྱེ་ཕི་དང༌། 

བོད་ཕི་མའི་ནང་དོན་དབང་བྱུས། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་སྐྱེ་ངོས་འཛིན་དང༌། ཁི་གསོལ་སོགས་ལ་ཐེ་

གཏོགས་གཏན་ནས་མི་བྱེད་པར་ཚད་དབང་གང་ཡོད་ཚང་མ་ལྷ་ལྡན་བོད་གཞུང་རྒྱལ་ཁབ་རང་

ནས་གནང་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཡུལ་འདི་ཉིད་རྒྱའི་ཞིང་ཆེན་དུ་མི་འགྱུར་བ་

ཁས་ལེན་བྱས། དབྱིན་ཇི་གཞུང་ནས་ཀང་བོད་དང༌། བོད་ཀི་སའི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་བདག་བཟུང་

མི་བྱེད་པ་ཁས་ལེན་བྱས།

 དོན་ཚན་གསུམ་པར། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁག་དང༌། དེ་འབེལ་རྒྱལ་ཕན་རྣམས་དང༌། བོད་གཞུང་

ས་འདེས་ལ་བརྟེན་ས་མཚམས་ཉེ་འདབས་བདེ་འཇགས་དང༌། བོད་དུ་ཆབ་སྲིད་གཏན་གཏན་དགོས་

པ་དབྱིན་གཞུང་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ཆ་གནས་བྱུང་དོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཆིངས་ཡིག་

འདིའི་དོན་ཚན་བཞི་པའི་ཚིག་དོན་ལྟར་མ་གཏོགས་བོད་ཕི་མར་དམག་མི་མི་གཏོང་བ་མ་ཟད། ཞི་

དག་དཔོན་རིགས་མི་འཇོག་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་གི་མི་སེར་ས་ཞིང་འདེབས་འཁོས་ཀིས་བོད་དུ་གཞིས་

ཆགས་གཏན་སོད་བྱེད་མི་འཇུག་བར་ཁས་ལེན་བྱས། རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་དམག་དེ་འད་ཆིངས་ཡིག་

འདི་བཞིན་རྟགས་འཇོག་སྐབས་བོད་ཕི་མའི་ནང་ལ་ཡོད་རུང༌། ཟླ་གསུམ་མི་འགངས་པར་ཕིར་འཐེན་

བྱེད་རྒྱུར། དབྱིན་གཞུང་ནས་ཀང་འདས་ལོ་ཆིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་བཞི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ལ་དབྱིན་བོད་

བར་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་གི་འབྲུ་དོན་ལྟར་མ་གཏོགས་བོད་ལ་ཞི་དག་དཔོན་རིགས་མི་འཇོག་

པ་དང༌། སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀི་སྐུ་སྲུང་ལས་ལྷག་པའི་དམག་མི་མི་འཇོག་པ་མ་ཟད། མི་སེར་ས་ཞིང་
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

འདེབས་འཁོས་ཀིས་གཞིས་ཆགས་གཏན་སོད་མི་འཇུག་པར་ཁས་ལེན་བྱས།

 དོན་ཚན་བཞི་པར། གོང་གསལ་དཔྱད་མཚམས་བྱུང་རུང༌། ལྷ་སར་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་པོ་

ཆེ་བ་གཅིག་བཞག་སྲོལ་འདུག་པར་སྐུ་སྲུང་བབས་མཚུངས་དང་བཅས་བཞག་ཆོག་པ་བྱས་ཡོད། 

ཡིན་ཀང་སྐུ་སྲུང་ཐད་མི་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པ་གཏན་ནས་བཞག་མི་ཆོག་པ་བྱས་ཡོད།

 དོན་ཚན་ལྔ་པ། བོད་སྐོར་རྒྱ་ནག་དང༌བོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ནང་ཚགས་ལ་ཆིངས་ཡིག་

དང༌གན་རྒྱ་བཞག་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁག་གཞན་དག་དང་ཡང་མི་འཇོག་པ་རྒྱ་བོད་གཉིས་

ཀིས་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད། ཡིན་ཀང་དབྱིན་བོད་གཉིས་བར་ཕི་ལོ་ཆིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་བཞི་ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༧ ལ་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་དང༌། ཕི་ལོ་ཆིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ལ་

དབྱིན་ཇི་དང༌། རྒྱ་ནག་བར་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་གི་འབྲུ་དོན་ལྟར་དབྱིན་གཞུང་དང་ཆིངས་གན་

བཞག་ཆོག་པ་བྱས་ཡོད།

 དོན་ཚན་དྲུག་པར། དབྱིན་ཇི་དང༌། རྒྱ་ནག་བར་ཕི་ལོ་ཆིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༢༧ ལ་བཞག་པའི་ཆིངས་གནས་དོན་ཚན་གསུམ་པ་འདི་བཞིན་བརི་འཇོག་མ་དགོས་པ་བྱས་

ཡོད། དབྱིན་བོད་བར་ཕི་ལོ་ཆིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་དང་བཞི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ལ་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་

དོན་ཚན་དགུ་པའི་ང་པར་རྒྱལ་ཁག་གཞན་དག་ཅེས་པ་དེ་ནང་རྒྱ་ནག་མ་ཚུད་པ་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་

གམ། རྒྱལ་ཁག་དགའ་ཉེ་གཞན་དག་ལ་གནང་བའི་ཚོང་བྱུང་བདེ་ཐབས་དེ་བཞིན་དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་

ཟོག་ལ་ཡང་གནང་དགོས།

 དོན་ཚན་བདུན་པ། ཀ་པར་ཕི་ལོ་ཆིག་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གསུམ་དང༌། ཕི་ལོ་

ཆིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ལ་བཞག་པའི་ཚོང་གི་འགྲོ་ལུགས་ཆིངས་ཡིག་རྣམས་ལ་བརི་འཇོག་མེད་

པ་བྱེད་རྒྱུ་བྱས། ཁ་པར་ཕི་ལོ་ཆིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་བཞི་ལ་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་གཉིས་

པ་དང༌། བཞི་པ། ལྔ་པའི་འབྲུ་དོན་ལ་བརི་འཇོག་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་བོད་གཞུང་ནས་དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་

དང༌། བོད་ཕི་བར་ཚོང་གི་འགྲོ་ལུགས་གསར་བཟོ་ལམ་སེང་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད། ཡིན་ཀང་

རྒྱ་གཞུང་དང་མ་བསྟུན་པར་ཆིངས་ཡིག་འདིར་བསྒྱུར་བཅོས་སུ་འགྲོ་གཞིའི་ཚོང་གི་འགྲོ་ལུགས་

ཆིངས་ཡིག་མི་འཇོག་རྒྱུ་བྱས།

 དོན་ཚན་བརྒྱད་པར། དབྱིན་བོད་གཉིས་བར་ཕི་ལོ་ཆིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་བཞི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༧ ལ་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་གི་དོན་བཞིན་བོད་གཞུང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་དགོས། བྱུང་ན་རྒྱལ་རེ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ནས་ཡིག་འགྲུལ་ལ་སོགས་པས་ཐག་ཆོད་མིན་ཡོང་འདུག་པ་རྒྱལ་རེར་བཞུགས་པའི་དབྱིན་གཞུང་

སྐུ་ཚབ་སྐུ་སྲུང་འཁིད་ནས་ལྷ་སར་འགྲོ་ཆོག་པ་བྱས་ཡོད།

 དོན་ཚན་དགུ་པར། ཆིངས་ཡིག་འདིར་ར་འཛིན་བདེ་ཆེད་དུ་བོད་ཀི་ས་མཚམས་ས་ཁ་

ཟུར་ཡོད་ལ་རྟགས་དམར་པོ་དང༌། བོད་ནང་མ་དང༌ཕི་མའི་ས་མཚམས་ལ་རྟགས་སྔོན་པོ་བརྒྱབ་

ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆིངས་ཡིག་འདིའི་ཚིག་དོན་གང་ཡོད་རུང༌། བོད་ནང་མར་བོད་གཞུང་

གི་དབང་ཆ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མུས་ཚང་མ་རང་འཇགས་ལ་ལྷག་དོན་དགོས་ཁག་སོ་སོའི་བ་མ་བསྐོ་

གཞག་དང༌། ཆོས་སེའི་སྐོར་སོགས་བསྒྱུར་བཀོད་ཀི་དབང་ཆ་ཚང་མར་གནོད་འགལ་ཉམས་ཆག་

ཏུ་མི་འགྲོ་བ་བྱས་ཡོད།

 དོན་ཚན་བཅུ་པར། ད་ལམ་ཆིངས་ཡིག་འདི་བཞིན་དབྱིན་ཡིག །རྒྱ་ཡིག །བོད་ཡིག་རྣམས་

ཡི་གེ་བསྒྱུར་སྐབས་གོ་བསྡུར་གཏན་ཏིག་བྱས་ཡོད་པ་གོ་ཕོགས་ལོག་གེང་བྱུང་ན་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་

གསལ་བ་དེ་རང་ལ་སོར་གནས་བྱ་རྒྱུ།

 དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པར། ད་ལམ་ཆིངས་ཡིག་འདི་བཞིན་ལག་རྟགས་བརྒྱབ་པ་ནས་

བཟུང་བརི་འཇོག་བྱ་རྒྱུ། ཆིངས་ཡིག་འདི་བཞིན་དབྱིན་རྒྱ་བོད་བཅས་ཀི་ཡི་གེ་འད་གསུམ་རེའི་ཐོག་

སྐུ་ཚབ་སོ་སོའི་ཐམ་ག་དང༌། མིང་རྟགས་འཁོད་ཡོད། སིམ་ལར། ཕི་ལོ་ཆིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་

བཞི། ཟླ་བ་འཇུ་ལའི་ཏ་རིག་གསུམ།67 རྒྱ་ལུགས་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལོ་གསུམ་པའི་ཟླ་བ་བདུན་

པའི་ཚེས་གསུམ། བོད་ལུགས་ཤིང་སག་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ལ།

 ༈ ཟུར་ཐོ། དང་པོར། ཕི་ལོ་ཆིག་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཀ་ལ་

ཀ་ཏར་དབྱིན་ཇི་དང༌རྒྱ་ནག་བར་བོད་འབས་སྐོར་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག །གཉིས་པར། ཕི་ལོ་ཆིག་

སོང་དགུ་བརྒྱ་བཞི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉིན་དབྱིན་བོད་བར་ལྷ་སར་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག །གསུམ་

པར། ཕི་ལོ་ཆིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་དབྱིན་གཞུང་དང༌རྒྱ་གཞུང་བར་པི་ཅིང་

ལ་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག །ཚིག་འབྲུ་འདི་ལྟར་འཁོད་པའི་ཤོག་ལྷེ་སྣོན་འཇོག་བྱས་ཡོད།

 དང་པོ། དོ་བདག་ཕན་ཚུན་ནས་བོད་ལོངས་འདི་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཆའི་ཁོངས་གཏོགས་

ཡིན་པར་ཆ་གནས་བྱས་ཡོད།

 གཉིས་པ། ྋསྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་སྐྱེ་ངོས་འཛིན་དང༌། ཁི་གསོལ་བོད་གཞུང་

67 ཟླ་བ་འཇུ་ལའི་ཏ་རིག་གསུམ་ཞེས་པ་སྤི་ཟླ་ 7 ཚེས་ 3 ཡིན།
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

ནས་ཞུས་གྲུབ་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་གསལ་ཆ་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་ནག་གི་ལྷ་བཞུགས་སྐུ་ཚབ་ནས་ཀང་

དེ་དུས་རྒྱ་གཞུང་ནས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་གོ་གནས་དང་མཐུན་པའི་མཚན་རྒྱན་གནང་བ་

ཚང་མ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ།

 གསུམ་པ། བོད་ཕི་མར་དཔོན་རིགས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཚང་མའི་དབང་ཆ་གང་ཡོད་

བོད་གཞུང་རང་ལ་ཡོད་པ་ཆ་གནས་བྱས་ཡོད།

 བཞི་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་དང༌། དེ་དང་འད་བའི་ལས་ཁུངས་གང་སར་

བོད་ཕི་མའི་འཐུས་མི་མི་འཛུགས་རྒྱུ།

 ལྔ་པ། དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་རའི་སྐུ་སྲུང་དམག་མི་གྲངས་འབོར་ཐད་ལྷ་བཞུགས་རྒྱ་ནག་སྐུ་

ཚབ་ཀི་སྐུ་སྲུང་བརྒྱ་རེ་ལ་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་སྲུང་དམག་མི་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ལས་ལྷག་པ་མི་འཇོག །

 དྲུག་པ། དབྱིན་གཞུང་དང༌། རྒྱ་ནག་བར་ཕི་ལོ་ཆིག་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༡༧ ལ་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་དོན་ཚན་གསུམ་པ་ལྟར་བོད་འབས་གཉིས་ཀི་ས་མཚམས་ལ་བོད་

ཕོགས་ནས་ཚུར་རྒོལ་མི་འབྱུང་བ་རྒྱ་ནག་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་དེ་བཞིན་མ་དགོས་པ་བྱས།

 བདུན་པ། ཆིངས་ཡིག་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་འབྲུ་དོན་ལྟར་འགྲུབ་མ་ཐག་ཏུ་དོན་ཚན་བཞི་

པར་གསལ་བའི་རྒྱ་དཔོན་ཆེ་བ་གཅིག་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དེ་བཞིན་བོད་དུ་ཡོང་ཆོག་པ། དེ་ལྟར་

འགྲུབ་ཡོད་མེད་ཆིངས་ཡིག་འདི་ལ་རྟགས་འཇོག་བྱེད་མི་གསུམ་གི་སྐུ་ཚབ་པས་ཞིབ་དཔྱོད་ཐོག་

ལམ་སེང་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ།

 ཞེས་ཆིངས་ཡིག་ངོ་མར་རྒྱ་ཕོགས་ནས་ས་ཡིག་ཕབ་ཟིན་པར་ལུགས་འགལ་བོ་འགྱུར་

གིས་ཐམ་ག་མ་བརྒྱབ་རུང་། དབྱིན་བོད་གཉིས་ནས་ནང་མཐུན་ཐམ་ག་དང་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་དོ།།

༈ དབྱིན་བོད་གཉིས་ནང་མཐུན་ཟུར་བཞག་ཆིངས་ཡིག །

 སྒེ་རེག་སྦི་རི་ཀྲན་དང༌། བོད་གཞུང་གི་བཀས་མངགས་ངོས་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ནས་ད་ལམ་

གཤམ་གསལ་གི་ཚིག་འབྲུ་ཡིག་ཐོག་བཀོད་དོན། ཆིངས་ཡིག་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དབྱིན་གཞུང་

དང༌། བོད་གཞུང་ནས་བརི་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་ངོས་རྣམས་ངེས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཆིངས་ཡིག་དེར་

རྟགས་འཛུགས་མ་བྱས་པར་ཆིངས་ཡིག་དེའི་ནང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཐོབ་དབང་གང་ཡོད་རུང་ཆ་གནས་མི་

བྱེད་པ་བཅས་ཤོག་ལྷེ་འདི་བཞིན་ལ་ངོས་རྣམས་ནས་དབྱིན་བོད་ཡི་གེ་འད་གཉིས་རེའི་ཐོག་ཐམ་ག་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དང༌། མིང་རྟགས་བརྒྱབ་ཡོད། སིམ་ལར་ཕི་ལོ་ཆིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་བཞི་ཟླ་བ་འཇུ་ལའི་ཏ་རིག་

གསུམ། བོད་ལུགས་ཤིང་སག་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ལ། ཞེས་གོང་གསལ་ཆིངས་ཡིག་ངོ་མ་གཉིས་རེ་

ཡིག་ཚང་དུ་ཡོད་པ་དང་ཞུས་དག་ངེས་འདོངས་སོང་ཞེས་པའི་ཆིངས་ཟིན་བཀའ་ཤག་ཐམ་འབྱར་

ནས་བཤུས་པ་ཡིན།”68 ཞེས་སོ།།

 གཞན་ཡང་ཤིང་སག་སྤི་ལོ་ 1914 ལོར། བོད་ཀི་ཆིངས་དོན་སྐུ་ཚབ་བོན་ཆེན་

བཤད་སྒ་དང་དབྱིན་གཞུང་གི་ཆིངས་དོན་སྐུ་ཚབ་མེག་མ་ཧོན་(McMahon)གཉིས་ཀིས་

འབྲུག་གི་ཤར་ཕོགས་ནས་རྒྱ་གར་དང་བོད་གཉིས་ཀི་ས་མཚམས་གསལ་འདོན་བྱ་སད་

ས་ཁའི་སེང་ཐིག་དམར་འཐེན་པ་ཞལ་བཞེས་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྐད་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡོད་

ཀང་འདིར་བིས་ན་ཉོག་ཅིང་མང་བར་འགྱུར་བས་མཁེན་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་སྲིད་དོན་རྒྱལ་

རབས་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་ཡོངས་གྲགས་ཀི་“མེག་མ་ཧོན་ས་ཐིག་”གམ་

དབྱིན་སྐད་དུ་“McMahon Line”ཞེས་ཟེར། འདི་ནི་ས་ཐིག་འཐེན་མཁན་གི་མིང་གིས་

བཏགས་པ་ཞིག་རེད། <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་>>ཀི་མཇུག་ཏུ་“དབྱིན་བོད་ཚོང་དོན་

སྒིག་སྲོལ། ཕི་ལོ་ ༡༩༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣”ཞེས་པ་དེར་ཡར་གཟིགས་འཚལ།

 དེའི་རེས་སུ་སྤི་ལོ་ 1917 ལོའི་སྔ་ཕིར་ཁམས་ཁུལ་དུ་བོད་རྒྱ་གཉིས་དམག་འཛིང་

ཆེན་པོ་བྱུང་སེ་བོད་དམག་གི་བཀོད་ཇུས་དང་བོ་སོབས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་སྔར་ལས་

ལེགས་པས་རྒྱ་དམག་རྣམས་ཕམ་པར་བྱས་ཏེ་ས་རྟ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ སྤི་ལོ་ 1918 ཟླ་ 8 

ཚེས་ 19 ཉིན། “བོད་རྒྱ་གཉིས་དབྱིན་གཞུང་བར་བཞུགས་ཀིས་ཉི་མ་མང་པོར་བཀའ་མོལ་གནང་

བའི་མཐར་རེ་ཞིག་ས་མཚམས་དབྱེ་འབྱེད་མཛད་པ་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་། འབི་ཆུའི་

ཤར་རྒྱུད་དུ་ད་ལྟ་རྒྱ་མིའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་དགོན་སེ་རྣམས་ཀི་བཀོད་བྱུས་སངས་འཛིན་ཚང་མ་

བོད་གཞུང་ནས་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀི་གྲོས་ཆོད་ཆིངས་ཡིག་བཞག་”སེ། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་

ནང་། “རྒྱ་བོད་གནས་སྐབས་ས་མཚམས་བྱེད་རྒྱུར་རྒྱ་གཞུང་ཁོངས་སུ་ས་སྒོ། འབའ། ཚ་ཁ་ལྷོ། 

68 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་མཇུག་ཏུ་ཆིངས་

ཡིག་དང་རྟགས་ཐམ་འགོད་མཁན་བཅས་གསལ་བར་བིས་འདུག་ཅིང་། ཡིག་འབེབས་ཀི་ཆ་དང་བསན་དོན་སོགས་

ཀང་འདི་ལས་གསལ་ཙམ་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས་ན་ཕན།
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ཆིངས་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇི།།

རྟ་ཤོ། སེ་རོང་། ལི་ཐང་། སྒང་རེ། ཉག་རོང་། བག་འགོ། རྟའུ། ཉག་ཆུ་ཁ། དར་རེ་མདོ། རོང་མི་

བག་སྒོ། ལྕགས་ཟམ་ཁ། རྒྱལ་རེ་རོང་། ཆ་ཕེང་། རྟའ་ོཕིན་བཅས་ཤར་ཕོགས་ས་སེ་ས་སྒོ་རྣམས་

རྒྱ་གཞུང་ནས་བདག་སྤོད་བྱེད་རྒྱུ། བོད་ཕོགས་དཔོན་འགོ་ཞི་དག་དམག་མི་ས་ཆ་དེ་ཁོངས་བསད་

མི་ཆོག་”ཅེས་ས་གནས་དེ་དག་རྒྱ་ཡི་ཁོངས་སུ་སྦྱར། དེའི་འཕོར། “བོད་གཞུང་ཁོངས་སུ་རོང་

ཁག་རི་བོ་ཆེ། རྔན་མདའ། ཆབ་མདོ། བག་གཡབ། རྨར་ཁམས་སྒར་ཐོག །གོ་འཇོ། ས་ངན། ཐང་

ཕུག །ལྡན་ཁོག །སེར་ཤུད། སེ་དགེ། དཔལ་ཡུལ་བཅས་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ནུབ་ཕོགས་ས་

སེ་རོང་ཁག་རྣམས་བོད་གཞུང་ནས་བདག་སྤོད་བྱེད་རྒྱུ། རྒྱ་ཕོགས་དཔོན་འགོ་ཞི་དག་དམག་མི་

རྣམས་ས་ཆ་དེ་ཁོངས་བསད་མི་ཆོག་”69 ཅེས་བོད་ཀི་ཕོགས་སུ་སྦྱར་ཡོད། དེའི་རེས་ས་རྟ་ཟླ་ 

༩ ཚེས་ ༥ སྤི་ལོ་ 1918 ཟླ་ 10 ཚེས་ 10 ཕོགས་གཉིས་ཀའི་དམག་མི་ཕིར་འཐེན་ཇི་ལྟར་

བྱེད་ཚུལ་ལ་ཆིངས་ཡིག་བཞག་སེ་རྟགས་ཐམ་བཀོད།

 ཡང་སྤི་ལོ་ 1931 ལོར་ཟི་ཁོན་ཙུང་ཐུ་ལེའུ་ཝན་ཧུས་སར་ཡང་དམག་དཔོན་ཀྲང་

ཐོན་ཀྲང་གི་འོག་ལ་རྒྱ་དམག་ཁོན་ཆེ་ཁག་གཉིས་ནས་བཏང་སེ་རྒྱ་བོད་གཉིས་འཁྲུག་འཛིང་

བྱས་པར་མང་སྣེ་ཉུང་གིས་མ་བརྟན་པར་བོད་དམག་ལ་ཕམ་ཉེས་བྱུང་། དེའི་རེས་སུ་སར་ཡང་

དམག་འཛིང་བྱས་ཀང་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐོབ། འདི་དག་ལ་ཟི་བོད་དམག་འཁྲུག་ཅེས་ཟེར། རྒྱ་མིར་

དམག་སྣོན་རིམ་པར་འབྱོར་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་བོད་ལ་དམག་ཕམ་ཚབས་ཆེན་བྱུང་སེ། 

མཐའ་མར་ཟི་བོད་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་གཏན་འཁེལ། དེ་ལ་ཆུ་བྱ་སྤི་ལོ་ 1933 ལོར་“ཟི་བོད་

ཆིངས་ཡིག་དོན་ཚན་ལྔ་འཁོད་བཞག་པ་ནི། དམག་འཁྲུག་མ་བྱུང་གོང་གི་ས་མཚམས་གར་ཡོད་རང་

འཇགས་བྱེད་རྒྱུ། དམག་གི་བཙོན་པ་རྣམས་ཕར་ཚུར་བརེ་པོ་རྒྱག་རྒྱུ། ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀའི་མི་སེར་

ཚོང་དང་གནས་སྐོར་སོགས་ལ་ནམ་བསྐྱོད་བཀག་འགོག་མེད་པར་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་འགྲོ་རྒྱུ། ཆིངས་

ཡིག་དེ་བཞིན་བོད་ཕོགས་ནས་འགལ་ན་རི་ཆབ་དཔའ་གསུམ་གི་ས་རིས་རྣམས་ཟི་རྒྱས་དབང་

རྒྱུ། ཡང་ཟི་རྒྱའི་ཕོགས་ནས་འགལ་ན་དིམ་ཆི་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་ས་སེ་རྣམས་བོད་གཞུང་ནས་དབང་རྒྱུ་

བཅས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཆིངས་ཡིག་ཀང་བོད་ཤོག་ཐོག་རྒྱ་ཡིག །བོད་ཡིག་ཤན་སྦྱར་འད་གཉིས་

ཡོད་པ་རེད། ཆིངས་ཡིག་བརྒྱབས་པའི་ཉིན་རེས་མར་ཟི་ཁོན་ཕོགས་ནས་ཇ་བདག་རིག་འཛིན་རོ་

རེ་ཡང་བར་དཔང་ཞུ་བར་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་འབྱོར་ཡང་། ཟི་བོད་ཕོགས་གཉིས་ནས་མགྲོན་འབོད་

69 འདི་དང་གོང་གསལ་གཉིས་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༦༠ དང་། ༢༦༡ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བྱས་པ་ཞིག་ནི་ཡིན་ཚོད་མི་འདུག་”70 ཅེས་ཞྭ་སྒབ་པས་བིས། བོད་ཀི་ཕོགས་ནས་ཆིངས་རྒྱག་

གནང་མཁན་ནི་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་ཚེ་བརྟན་རེད། འདི་ནི་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀིས་ས་མཚམས་

དབྱེ་བགོས་ཀི་གྲོས་དོན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཞག་པ་ཆེས་མཐའ་མ་དེ་ཡིན། ཆིངས་ཡིག་གི་ནང་དུ་

“དམག་འཁྲུག་མ་བྱུང་གོང་གི་ས་མཚམས་གར་ཡོད་རང་འཇགས་བྱེད་རྒྱུ།” ཞེས་པ་མཁེན་འདོད་

ན་དེའི་གོང་གི་ཆིངས་དོན་ལ་གཟིགས།

 གཞན་ཡང་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་ས་མཚམས་ཐག་གཅོད་ཀི་འབད་པ་ལན་དུ་མར་གནང་

བ་ལ་བོད་ཀི་ཕོགས་ནས་དབྱིན་ཇི་བར་བཞུགས་སུ་སོད་དགོས་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། རྒྱ་ཡི་

ཕོགས་ནས་དབྱིན་ཇིས་བར་གནས་བྱེད་མི་དགོས་ཚུལ་བཤད་དེ་ཞལ་མ་འཆམ་པའི་མུར་དུས་

འགངས་སུ་སོང་སེ་མཇུག་མཐར་འབས་བུ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་བའང་ཞོར་དུ་སྨྲ་བར་འདོད་དོ།།

 དེ་ལྟར་བོད་ཀི་ངོས་ནས་རང་ཉིད་རང་བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་བསྙོན་མེད་དུ་འདོད་དེ་

བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ། དབྱིན་རྒྱ་གཉིས་ཀིས་ཆིངས་ཡིག་རིམ་པར་བཞག་སེ་ཡིག་ཐོག་

ནས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོད། དེ་ཡང་དབྱིན་ཇིས་རང་ཉིད་ལ་ཁེ་ཕན་ཐོབ་སད་རྒྱ་མིའི་

འདོད་བབ་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱ་མིར་ཅི་འདོད་བྱེད་དུ་བཅུག་ཅིང་། བོད་ཀི་བདག་པོ་རྒྱ་ནག་

ཡིན་པ་ལྟར་བོད་གཞུང་ལ་འདི་རྟོག་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར་བོད་དང་འབེལ་བའི་ཆིངས་ཡིག་

ལན་མང་བཞག་པར་མ་ཟད། བོད་གཞུང་གིས་འཇལ་དགོས་པའི་ཆིངས་དངུལ་ཡང་རྒྱ་མིར་

སེར་དུ་བཅུག་པ་སོགས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྲོ་བའི་ལས་དོན་མང་པོ་སེལ། དེ་

དག་ནི་རྒྱ་མིར་མཁོ་བ་ཤ་སག་ཡིན་པས་རྒྱ་མིས་ཀང་དབྱིན་ཇི་ལ་དེ་མཚུངས་ཀི་ཁེ་བཟང་

མང་དུ་སྤད། དབྱིན་ཇིས་སྐབས་རེར་ཡིག་ཆའི་ནང་ཕིའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་

ཡིན་ཡང་། ནང་དོན་དུ་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་ཚུལ་སོགས་བཀོད་དེ་བོད་ལ་མགོ་སྐོར་ཚད་

མེད་བཏང་། རྒྱ་མིའི་འདོད་རྔམ་ལ་འགྱུར་བ་གཏན་ནས་མ་ཕིན། དེ་ལྟར་བོད་འདི་སྦོམ་ས་

ནས་ཕ་སར་བསྐྱལ་ཏེ་མཐར་གཞི་མེད་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་ཏོ།།

70 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༣༠༦ དང་དེའི་གོང་ལ་གཟིགས།
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དབྱིན་ཇིས་རོག་སོང་དང་གཞུང་བའི་འགལ་བ།

 བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསལ་བར་བིས་པ་མ་མཐོང་ཡང་། གཞུང་བའི་རོག་ཟིང་གི་མགོ་

སོང་མཁན་ངོ་མ་ནི་དབྱིན་ཇི་ཡིན་ལ། དེའི་རླབས་ཁ་རེ་མོར་སོན་པའི་དུས་ནི་སྤི་ལོ་ 1923 

ལོ་རེད། ཡོངས་གྲགས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནང་། གཞུང་བའི་འགལ་ཟླ་ཤོད་སྐབས་མན་ཇུ་གཙོ་

བོར་བཤད་དེ་དབྱིན་ཇིའི་ངན་གཡོ་ལ་གཡོལ་ཅི་ཐུབ་བྱས་ཡོད། མན་ཇུའི་སྲིད་གཞུང་ནི་བོད་

ལ་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་སྤོད་མཁན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་སྨོས་ག་ལ་དགོས་ཀང་། མན་ཇུས་

ཕིས་སུ་བྱས་པའི་སྤོད་ངན་མང་པོ་ཞིག་དབྱིན་ཇིའི་བྱེད་བབ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་བོད་

ཀིས་མ་ཤེས། དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་དོན་པ་རྣམས་དབྱེན་སྦྱོར་དབང་བསྒྱུར་གི་བྱེད་ཐབས་ལ་བྱང་

ཆུབ་ཅིང་། རང་ཁེ་བྱུང་ན་གཞན་ཁེ་ལ་བག་མི་ཚ་ཞིང་ཡ་མི་ང་བ་ཞིག་རེད། ལྷག་པར་དུ། དུས་

རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སྨད་དང་ཉི་ཤུ་པའི་སོད་དུ་དབྱིན་བོད་བར་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གི་དབྱིན་

ཇིའི་སྲིད་དོན་པ་དེ་དག་ནི་མན་ཇུ་ལས་ཞེ་གནག་ཅིང་སེམས་སུ་ཉར་བའི་གདུག་རྩུབ་ཐམས་

ཅད་འཇམ་ཐབས་སུ་སྤོད་མཁས་པའི་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ཤ་སག་རེད། དེ་ཡང་གསལ་བར་བཤད་ན། 

དབྱིན་ཇིས་བོད་ཀི་ཤེས་རིག་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་གྲོགས་པོའི་རྣམ་པ་ཙམ་ཞིག་

གསལ་བར་སོན་ཞོར་བོད་ཀི་མཐའ་མཚམས་ནས་དབུས་ཀི་བར་དུ་ལག་པ་བསྲིངས་ཤིང་། 

བོད་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་དང་དམག་དོན་ལ་ཇུས་གཏོགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བར་བྱས། དེ་ཙ་

ན། རྒྱ་ནག་གི་ཕོགས་ནས་དེ་ཉིད་ལ་བོ་མ་བདེ་ཞིང་ཤུགས་རྐེན་འཆོར་དོགས་ཀི་བོ་འཚབ་

སྐྱེས་ཏེ་སྔར་ནས་ཡོད་པའི་བོད་རྒྱའི་འབེལ་བར་ཡང་ཅི་མི་སྙམ་པར་དག་རྩུབ་དང་གཡོ་སྒྱུའི་

རྣམ་པ་ཅི་རིགས་པ་ལག་བསར་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད།

 ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཐད་ཀར་བཤད་ན། དེ་ཡང་ཡིག་ཆ་དག་ན་“གཞུང་བ་” 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཞེས་པ་ཡང་ཡང་མཇལ་དུ་ཡོད་པ་འདི་རྒན་རབས་ཚོས་མི་མཁེན་པ་ཅི་ལ་ཡོད་ཀང་། གཞོན་

རབས་མང་པོས་མི་ཤེས་པ་ལ་འཁང་ར་མེད། དེས་ན། ཐོག་མར་དེའི་སྐོར་ནས་ཅུང་ཟད་

བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་གཞུང་བ་ཞེས་པ་ནི། དབུས་ཀི་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་

གཙང་གི་བ་བང་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོ་གཉིས་ཏེ། མཚམས་རེར་སྐབས་སོབས་ཀིས་དབུས་

གཙང་གཉིས་ལ་གོ་དགོས་པའང་ཡོད། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བ་བང་ལ་གཟིམ་ཁང་རྒྱལ་

མཚན་མཐོན་པོ་ཞེས་ཀང་ཡི་གེ་དག་ཏུ་འབྱུང་། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀི་རྣམ་ཐར་ལས། 

“ནུབ་གཅིག་མནལ་ལམ་དུ་བ་བང་སེང་ན་རྒྱལ་མཚན་བཅུ་གཅིག་བཙུགས་འདུག་པ་རྨིས། དེ་ནི་

བ་རབས་བཅུ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ལེགས་པོ་འོང་བ་ཡིན་ཚོད་དུ་འདུག་གསུང་ཞིང༌། བ་བང་གི་མིང་

ཡང་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོ་ཞེས་བཏགས་སོ།།” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མིང་དེ་ལྟར་དུ་འདོགས་

མཁན་ནི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པ་ཕག་འདེབས་པ་པོ་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་རང་ཉིད་

ཡིན། “བཀྲས་བ་”ཞེས་འབྱུང་བ་ཡང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་བ་བང་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོའི་

བསྡུས་མིང་སེ་གསར་བུ་དག་ལ་ཆེད་དུ་གཟས་སོ།།

 དགོན་པའི་མིང་འདོགས་སངས་ལ་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀི་རྣམ་ཐར་ལས། “སྔ་

གོང་ནས་དགོན་པའི་མིང་ལ་ཡང་ཁ་ཅིག་གངས་ཅན་ཆོས་འཕེལ་ཟེར། ལ་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་པོ་

ཟེར། ཡང་དེའི་དུས་སུ་རེ་བ་མ་འདི་གཙུག་ལག་ཁང་འདིའི་ཁམས་འདིར་གུར་དཀར་པོ་ཞིག་གི་ནང་

དུ་བཞུགས་པའི་ཐོ་རངས་ཤིག་སྔར་གི་བུད་མེད་དེའི་སྐད་བར་སྣང་ལ་ལྷང་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་གསན་

པས། དགོན་པའི་མིང་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་གིས། སྔར་གི་མཁའ་འགྲོའི་བར་སྐད་དེས་ཁོལ་ལོ་ཨང་

གསུང་བ་ཞིག་བྱུང་བས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ཞེས་པ་ལྷ་མོ་འདིས་བཏགས་པ་ཡིན། དཔལ་གི་སེ་ཆེན་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་ཞེས་པ་རེ་རང་གིས་བྱས་པ་ཡིན་གསུང་ངོ༌།།” ཞེས་

དང་ཡང་། “བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པ་བཏབ་ནས་གུར་དཀར་ཞིག་གི་ནང་དུ་གཟིམ་ནས་བཞུགས་

པའི་ཐོ་རངས་ཁ་ནམ་མཁའ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ཞེས་པའི་སྒ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་བས། དེ་ནི་དགོན་

པའི་མིང་ཡིན་པར་སྣང༌། གྲགས་པ་ཆེན་པོ་འངོ་བར་འདུག་དགོངས་པ་བྱུང༌། སྔར་ལྷ་མོས་དགོན་པའི་

མིང་མུ་ཁྱུད་ཅན་ཟེར་བ་ཡིན། དེའི་དོན་སད་ནས་གོ་བར་འགྱུར་རོ་གསུང་བ་དང༌། ལྷུན་པོ་གསེར་གི་

རི་བདུན་ལ་སོགས་པའི་མུ་ཁྱུད་ཀིས་བསྐོར་བ་ལ་དགོངས་པར་འདུག་གསུང༌། ཕིས་བསབ་བཏུས་

གསུང་བའི་ཚེ་འཕོས་ཤིག་ལ་འོ་སྐོལ་གི་དགོན་པའི་མིང་འདི་ཡང་ལྷས་བཏགས་པ་ཡིན་གསུང་ངོ༌།།” 
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དབྱིན་ཇིས་རོག་སོང་དང་གཞུང་བའི་འགལ་བ།།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་འདོད་ཁམས་བདག་མོས་འདོགས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།།

 ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་མང་པོར་གཞུང་བའི་གནད་དོན་གེང་བ་ཤིན་

ཏུ་མང་ཡང་གེང་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་གཞུང་ཕོགས་ཀི་མི་སྣ་དག་ཡིན། བཀྲས་ལྷུན་ཕོགས་

ནས་དེ་ཙམ་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཤེས་དཀའ་བ་ཞིག་མ་རེད། གང་ལྟར། གེང་རོག་དེ་

བྱུང་བའི་དུས་སྐབས་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་དང་

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ཆོས་ཀི་ཉི་མའི་སྐབས་རེད། དེ་ནས་བྱུང་བའི་ནད་རོ་ཞིག་རྒྱལ་

དབང་བཅུ་བཞི་པ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དང་པཎ་ཆེན་བཅུ་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐབས་

སུའང་བྱུང་ཡོད། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་ངེས་དོན་གི་འབེལ་བ་ནི་རྒྱལ་མཆོག་བསན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། ཁོ་བོས་ཀང་རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་<<གྲུ་

འཛིན་ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་>>དུ་ཡིག་ཆ་འགའ་དངས་ཏེ་བིས་ཟིན་ལ། འོག་ཏུ་ཡང་ཅུང་ཙམ་

འབི་བར་འདོད་དོ།།

 རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་བ་བང་ལ་ལག་བསྲིངས་པའི་ཐད་

ནས་བཤད་ན། དབྱིན་བོད་གཉིས་བར་འབེལ་བ་ཐོག་མ་བྱུང་བ་ནི་སྤི་ལོ་ 1774 ཡིན། དེ་ནི་

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་(1738-1780)ཀི་སྐབས་རེད། དེ་

ཡང་སྐབས་དེ་ཤེད་དུ་འབྲུག་ཡུལ་གི་སྲིད་ཁི་འཕོག་རོད་དང་འབེལ་བའི་རོག་གཞི་ཞིག་ལ་རྒྱ་

གར་གཞུང་འཛིན་དབྱིན་ཇིས་ལག་བསྲིངས་ཏེ་དམག་འཁྲུག་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ། འབྲུག་སེ་

སྲིད་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་ཞེས་པས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ཕོ་ཉ་ཆེད་གཏོང་གིས་དབྱིན་ཇི་དང་

འབྲུག་པའི་བར་དུ་དམག་འཐབ་མི་བྱེད་པའི་ལམ་སོན་གནང་རོགས་ཞེས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་

ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་འདེབས་ཞུས། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ལ་སྐུ་

ཚབ་ཆེད་གཏོང་གནང་སེ་འདུམ་འགྲིག་དགོས་པའི་ཕག་བིས་སྩལ། སྤི་ལོ་ 1774 ཟླ་ 5 ཚེས་ 

25 ཉིན་ཀལ་ཀ་ཏར་རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་གཉིས་ཀིས་ཞི་འགྲིག་གི་ཆིངས་ཡིག་བཞག །དེ་ནས་

རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གིས་བོད་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་རྒྱུའི་བསམ་བོ་འཁོར་ཏེ། ཀུན་གཟིགས་

མཆོག་ནས་དབྱིན་འབྲུག་གཉིས་ལ་བར་འདུམ་གནང་བར་དིན་གཟོ་ཞུ་བའི་མིང་ཐོག་ནས་

འཇོར་ལི་བོ་གྷལ་(George Bogle)དང་ཨ་ལེཀ་ཟན་ཌིར་(Alexander Hamilton)ཞེས་པ་

གཉིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་བཏང་བ་སྤི་ལོ་ 1774 ཟླ་ 10 ནང་གཞིས་ཀ་རེར་འབྱོར། ཕི་མི་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དེ་གཉིས་གཙང་ཁུལ་དུ་ཟླ་ཤས་བསད་པ་ལ་བོད་གཞུང་ནས་དོགས་ཟོན་གནང་སེ་དེ་གཉིས་

གང་མགོགས་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་གཏོང་གནང་དགོས་ཞེས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ཕག་བིས་ཕུལ། 

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་སྤི་ལོ་ 1775 ནང་ཕི་མི་དེ་གཉིས་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་གཏོང་མཛད།

 དེའི་རེས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་བསན་པའི་ཉི་མའི་(1782-1853)སྐབས་ཏེ། སྤི་

ལོ་ 1783 ལོར་རྒྱ་གར་ནས་ཀེབ་ཀྲན་སཱ་མུལ་ཊུར་ནིར་(Captain Samuel Turner)ཞེས་

པ་རོགས་ཟླ་དང་བཅས་སྔར་གི་འབེལ་ལམ་འཕོ་སྐྱོང་བྱེད་སད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་འབྱོར།71 

དེ་ལྟར་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གིས་ཐབས་མཁས་པོས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་མུ་མཐུད་འབེལ་

ལམ་བཙུགས། དབྱིན་ཇིས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ནི། ནང་པའི་བསན་པ་དར་བའི་ཡུལ་ལུང་ཁག་

དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་དང་བོད་ཀི་ཉེ་ཁུལ་ཀུན་ཏུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ཆེ་མཐོང་དང་ཤུགས་

རྐེན་གཉིས་ཀ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་བ་བང་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོ་དེ་ཉིད་བེད་

སྤོད་བྱེད་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་འཆར་འོང་སྙམ་པ་དེ་རེད།

 བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་བོད་མེ་བྱི་སྤི་

ལོ་ 1876 ལ་འཁྲུངས་ནས་བོད་ལུགས་ཀི་དགུང་གྲངས་ ༤ དང་ཕི་ལུགས་ཀི་ ༣ བཞེས་པ་

བོད་ས་ཡོས་སྤི་ལོ་ 1879 ལོར། རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་

སད་འབེང་འགོལ་གི་མི་རིགས་ས་ར་ཅན་དྷར་རྡཱ་སེ་དང་འབས་ལོངས་ཀི་བ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཞེས་

པ་གཉིས་བོད་དུ་བཏང་། དེ་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་བསན་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་

ཡིན། དེ་ཡང་ཐོག་མར་དབྱིན་གཞུང་གིས་རེ་སྐུལ་བཀོད་སྒིག་ལྟར་འབས་ལོངས་ཀི་བ་མ་ཨོ་

རྒྱན་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་འབེལ་བ་ཞུས་ཏེ་བོད་དུ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་ལག་

འཁེར་ཐོབ་པར་བྱས། དེ་ལ་ཞྭ་སྒབ་པས་ཀང་། “རྒྱ་གར་གི་དབང་འཛིན་དབྱིན་ཇིས་བོད་ཀི་ནང་

ལ་བལྟ་ཞིབ་བྱེད་པར་འབེང་འགོལ་གི་མི་རིགས་ས་ར་ཅན་དྷར་རྡཱ་སེ་ཞེས་པས་ནང་པའི་ཆོས་སོབ་

ལྟ་བུར་བརྫུས་ཏེ་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་འབས་ལོངས་ཀི་བ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ས་ཡོས་ ༡༨༧༩ 

ལོར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་འབྱོར་བ་རེད། བ་བང་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོའི་ཕག་མཛོད་སྐྱབས་དབྱིངས་

འབོང་རེ་བ་སེང་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་འཕེལ་ནས་རོགས་རམ་གནང་སེ་ས་སྐྱ་དང་། 

ངོར། རྒྱལ་རེ་ཁུལ་འབོང་རེ་ཆོས་སེ་དང་། དཔལ་འཁོར་ཆོས་སེ་སོགས་གཙང་ཕོགས་ཀི་དགོན་པ་

71 སྐབས་དེའི་བྱུང་བ་ཞིབ་ཙམ་མཁེན་འདོད་ན་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༥༨༨ ནས་གཟིགས།



55

དབྱིན་ཇིས་རོག་སོང་དང་གཞུང་བའི་འགལ་བ།།

རིང་ཁུངས་འགའ་ཤས་ལ་ཕིན་ཏེ་བོད་ཀི་དཔེ་ཆ་མང་པོ་སྒྲུབ་རོལ་བྱེད་ཐུབ་”ཅེས་བིས། དེ་གཉིས་

གཙང་ཁུལ་དུ་ཟླ་བ་ ༦ ཙམ་བསད་དེ་རྟོག་ཞིབ་ཀི་གསང་ཉུལ་བྱེད་ཞོར་ཁུལ་དེའི་དགོན་རིང་

མང་པོ་ནས་དཔེ་རིང་ར་ཆེན་ཅི་མང་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀིས་དེ་དག་རོ་རེ་གིང་དུ་བསྐྱལ་ཏེ་བོད་ནང་

གི་གནས་ཚུལ་གང་ཤེས་ཐམས་ཅད་དབྱིན་གཞུང་ལ་ཞུས། དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1881 ཟླ་ 11 ནང་

ས་ར་ཅན་དྷར་རྡཱ་སེ་དང་བ་མ་ཨོ་རྒྱན་གཉིས་སར་ཡང་བོད་དུ་ཡོང་སེ་ལས་དོན་སྔར་བཞིན་

བསྒྲུབས་ཤིང་སྤི་ལོ་ 1883 ཟླ་ 1 ནང་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་ལོག་བྱས། ཁོང་གཉིས་ཀིས་སྔ་ཕིར་

བོད་དུ་གསང་ཉུལ་གི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཞོར་དགོན་སེ་ཁག་དང་མཁས་པ་ཁག་ནས་དཔེ་རིང་

དང་ཡིག་ཆ་སྣ་ཚོགས་རྒྱ་གར་དུ་གདན་འདེན་ཞུས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཕིས་སུ་ས་ར་ཅན་དྷར་

རྡཱ་སེ་ཡིས་བོད་ཀི་ཤེས་རིག་དང་འབེལ་བའི་དཔེ་དེབ་དང་བོད་སཾ་དབྱིན་གསུམ་ཤན་སྦྱར་

གི་ཚིག་མཛོད་བསྒིགས་པ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་ཡིན།

 ཡང་བོད་བསྐྱོད་གསང་ཉུལ་དེའི་ཐད་ལ་ཞྭ་སྒབ་པས། “སེང་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐུ་མཆེད་

དབུས་མདའ་དཔོན་ཕ་ལྷའི་ལྷ་ལྕམ་ནས་རོགས་རམ་གནང་སེ་ལྷ་ས་དང་། ཡར་འབོག་བསམ་སིང་

སོགས་ལྷོ་ཁུལ་འགའ་ཤས་ལ་འགྲོ་ཐུབ་པ་དང་། ས་ར་ཅན་དྷར་རྡཱ་སེ་ལོ་འཁོར་གསུམ་ལྷག་ཙམ་

དབུས་གཙང་ནང་བལྟ་བསྐོར་བྱས་ཏེ་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཀང་བཟོ་ཐུབ་པས་མ་ཚད། ཡར་འབོག་

གཡུ་མཚོ་ཡང་ས་ཁའི་ནང་གསར་པ་ཞིག་བཟོས་པ་དང་། ཁོང་གིས་གསང་བའི་ཐོག་ནས་བོད་དང་

ཕི་རྒྱལ་གཞན་འབེལ་བ་ཡོད་མེད་ཀི་སོ་ཉུལ་བྱས་པ་སོང་ཙང་བོད་གཞུང་ནས་དོགས་པ་བྱུང་སེ་

འཛིན་བཟུང་བྱེད་ཉེར་ཁོང་ལ་གསང་བར་བྱུང་སེ་གོ་བུར་རྒྱ་གར་ལ་བོས་ཕིན་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་སྐྱབས་དབྱིངས་སེང་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། སྒེར་ཕ་

ལྷ་བ། གཞན་ཡང་ཁོང་ལ་འདིས་གཏུགས་ཡོད་པའི་ངོ་ཤེས་འགའ་ཤས་བཅས་ལ་བོད་གཞུང་ནས་

དན་འཛིན་ཉེས་ཆད་དག་པོ་གནང་དགོས་བྱུང་བ་དང་། གོང་གི་རྒྱུ་མཚན་དང་འད་བའི་རྐེན་གཞན་

དག་མང་པོའི་ཐོག་ནས་བོད་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་དབང་འཛིན་དབྱིན་ཇིར་དོགས་པ་ཆེན་པོ་གནང་

དགོས་བྱུང་སེ་ས་མཚམས་ཡས་མས་ཚང་མར་ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་གནས་མཇལ་དང་། རི་དང་མཚོ་

སོགས་ལ་ལྟད་མོར་མིང་བཏགས་ཏེ་འབྱོར་རིགས་བོད་ནང་བཏང་ཤོར་མེད་པ་དགོས་རྒྱུའི་བཀོད་

རྒྱ་སྩལ་བ་དང་། སྐྱབས་དབྱིངས་སེང་ཆེན་ལ་ཉེས་ཆད་ནན་པོ་གནང་བའི་རྐེན་ལས་བཀྲ་ཤིས་

ལྷུན་པོའི་བ་བང་གི་ཞབས་འབིང་རྣམས་ནས་ཀང་བོད་གཞུང་ལ་མི་དགའ་བའི་ས་བོན་ངན་པ་ཞིག་



56

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དེ་དུས་བྱུང་”ཞེས་བིས།72 འདི་ནི་ཕི་འབེལ་གི་གནད་དོན་ཐོག་བོད་གཞུང་གིས་གཙང་བཀྲ་

ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཕོགས་ལ་ཉེས་ཆད་ཆེ་རིགས་བཀལ་བ་ཐོག་མ་དེ་རེད། དེ་ལྟར་གཞུང་བའི་

བར་གི་འགལ་བ་མགོ་ཚུགས། གོང་དུ་བིས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ནི་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་

གྲུབ་མཆོག་ནས་གཞུང་བའི་སྐོར་གེང་སྐབས་ཡང་ཡང་གསུངས་པའི་གནད་དོན་ཐོག་མ་དག་

རེད། གསལ་པོར་བཤད་ན། དབྱིན་ཇིས་གཡོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་

ལག་འབེལ་གིས་དབུས་ཁུལ་ལ་ངན་ལག་ཡང་ཡང་བརྐངས་པ་ཡིག་ཆ་དག་ཏུ་གསལ་ལོ།།

 དེའི་རེས་སུ་ཡང་དབྱིན་གཞུང་གིས་ར་ཤི་ཡ་དང་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གསུམ་གི་འབེལ་

བའི་ཐད་ཁོལ་མན་མཱ་ཁའ་ོལེ་(Colman Macaulay)ཞེས་པས་སྣེ་ཁིད་པའི་གསང་ཉུལ་སེ་ཁག་

ཅིག་སྤི་ལོ་ 1884 ལོར་བོད་དུ་བཏང་། སྐབས་དེར་ས་ར་ཅན་དྷར་རྡཱ་སེ་ཡང་གསང་ཉུལ་སེ་

ཁག་དེའི་རོགས་ཟླར་སོང་། དེ་ནི་ཁོང་གིས་བོད་སྐད་ཤེས་ཤིང་ངོ་ཤེས་བོད་རིགས་ཀང་མང་

བའི་སབས་ཀིས་རེད། ཡིག་ཆ་དུ་མའི་ནང་ས་ར་ཅན་དྷར་རྡཱ་སེ་བོད་དུ་ཐེངས་གཉིས་བསྐྱོད་

ཅེས་བིས་འདུག་པ་ནི་ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་གཙོ་འགན་བཞེས་ཏེ་ཕེབས་པའམ་མཁས་པའི་ལས་

དོན་ལ་བསྙད་དེ་ཕེབས་པ་ཐེངས་གཉིས་ཞེས་པའི་དོན་ཏེ། ཕེབས་ཐེངས་གསུམ་པར་སོ་ཉུལ་

དུ་ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕིར་སྒོག་ཆེན་པོ་བྱེད་མ་འདོད་པའི་དབང་གིས་རེད་སྙམ།

 དེའི་རེས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མའི་(1883-

1937) སྐབས་ཏེ། “སྤི་ལོ་ 1903 ཆུ་ཡོས་ལོའི་དགུན་ཁར་གྲོས་མོལ་བྱེད་མཁན་ཡིན་ཚུལ་ལ་ཁ་

གཡར་ཏེ་དབྱིན་ཇིའི་དཔོན་དམག་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་གམ་པ་ས་ཁུལ་བརྒྱུད་བོད་ལོངས་སུ་ཡོང་རིས་བྱེད་

སྐབས་བཀའ་ཤག་ནས་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་ལ་གནས་ཚུལ་བཏང་དོན། ‘དེ་ག་གམ་པ་ས་གནས་བརྒྱུད་

དབྱིན་ཇིའི་དམག་དཔུང་བོད་ལོངས་སུ་ནང་འཛུལ་བྱས་སྐད་འདི་ཐད་རང་རེའི་བསན་སྲིད་ལ་གནོད་

འགལ་ཚབས་ཆེར་བརྟེན་གམ་པ་དེ་བཞིན་བཀྲས་བའི་འཛིན་ཁོངས་ཡིན་གཤིས་དེ་ག་ནས་ཞི་དག་

ཐབས་མཁས་ཀིས་ངེས་པར་ཕིར་སོག་བྱས་ཏེ་གེང་ལྷགས་མི་འབྱུང་བ་དགོས་རྒྱུ་ལས། གལ་སྲིད་

གནད་དོན་ལྷགས་ཚེ་གམ་པ་རོང་ཕིར་ལེན་དང་འབེལ་ཉེས་པ་གཅོད་འོས་ལས་མ་འདས།’ ཞེས་

བཀའ་རྒྱ་བཏང་དོན་བཞིན། དེ་འཕལ་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་ནས་དབྱིན་ཇིའི་དཔུང་དམག་རྣམས་གམ་

པ་ས་གནས་ནས་ཕིར་འབུད་བྱེད་ཐབས་སྐོར་ལ། བཀྲས་ལྷུན་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་མཁན་པོ་

72 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༦༤ དང་ ༦༥ ན་གསལ།
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དབྱིན་ཇིས་རོག་སོང་དང་གཞུང་བའི་འགལ་བ།།

དང་བ་བང་གི་ཞབས་འབིང་སེར་སྐྱ་རྣམས་ཚོགས་འདུ་སྐོང་འཚོགས་ཀིས་གམ་པ་ས་གནས་སུ་གྲོས་

མོལ་བྱེད་པར་བཀྲས་བ་ནས་སྐུ་ཚབ་སྔགས་ཆེན་གྲུབ་དབང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་རེ་ཕག་རིམ་བཞི་ནོར་སྒང་

བ་འདུར་ངོ་ལས་ཆེད་བཏང་བྱས། ཁོང་གཉིས་ཀིས་དབྱིན་ཇི་དང་ཐུག་འཕད་བྱེད་སྐབས་ལག་རྟགས་

གོས་ཆེན་གི་ཐང་ཀ་སོགས་ཁད་ནོར་འགའ་ཤས་སྤད་དེ། ད་ལམ་དབྱིན་ཇི་དཔོན་དམག་ས་གནས་

འདི་ནས་ལྷགས་འབྱོར་བྱུང་ཚེ་བོད་གཞུང་གིས་གམ་རོང་ཕིར་ལེན་དང་འབེལ་བཀྲས་བར་ཉེས་ཆད་

གཅོད་ངེས་ཡིན་པས་རྐེན་ངན་ལྷགས་ཚེ་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་སེ་བཅས་ཐུགས་

དམ་མི་འཕེལ་ཞིང་། ཕིན་ཆད་མཆོད་རྒྱུན་ལ་དོ་ཕོག་ཡོང་རྒྱུར་བརྟེན་ད་ལམ་ས་གནས་འདི་ནས་

ཕིར་ལོག་ཡོང་བ་ཞེས་ནན་ཟབ་བཤད།” སྐབས་དེའི་དབྱིན་དམག་ལ་ལམ་འཁིད་བྱེད་མཁན་

ནི་སེང་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་འཕེལ་གི་གསོལ་དཔོན་དཀའ་

ཆེན་བོ་བཟང་ཚེ་རིང་ངམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཞབས་དྲུང་ས་ཧེབ་ཞུ་བ་དེ་རེད་ཟེར། གང་ལྟར། 

“དབྱིན་ཇིས་བསམ་ཤེས་ཀིས་ས་གནས་དེ་ནས་ཕིར་ལོག་བྱས་ཤིང་། ཕིར་ལོག་ཁར་དབྱིན་ཇིའི་

དཔོན་རིགས་དང་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ། རིམ་བཞི་ནོར་སྒང་བ་འདུར་བཅས་དང་དན་རྟེན་དཔར་ཡང་

བརྒྱབ།” དེ་ལྟར་དབྱིན་དམག་གམ་པ་ནས་ཐོན་ཏེ་འབས་ལོངས་སུ་ཕིར་ལོག་བྱས།73 “དེའི་

ཕི་ལོ་ཤིང་འབྲུག་སྤི་ལོ་ 1904 ལོར་དབྱིན་ཇིའི་དམག་དཔུང་གྲོ་མོ་བརྒྱུད་བོད་ཕོགས་བཙན་འཛུལ་

དམག་འཁྲུག་བསངས་”པས། དོན་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཡང་བོད་གཞུང་གི་ངོས་ནས། “བཀྲས་བ་དང་

ཞབས་དྲུང་ས་ཧེབ་ངན་འབེལ་གིས་དབྱིན་ཇིའི་ཁོག་ནང་ཞུགས་པའི་དོགས་འཆར་གིས་པཎ་ཆེན་སྐུ་

ཕེང་དགུ་པ་བཞུགས་བཟོད་མི་བདེ་བའི་གནོན་ཤུགས་བྱེད་མགོ་དེ་ནས་ཚུགས་པ་ཡིན་ཚོད་འདུག་” 

ཅེས་ཕུན་རབ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བིས།74 ཞྭ་སྒབ་པས་ཀང་། “དབྱིན་ཇིའི་དམག་མི་ཚོ་

རྒྱལ་རེར་སོད་རིང་། ཀེབ་ཀྲན་ཨོ་ཀོ་ནར་གཞིས་རེར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་མཁན་པོ་དང་བ་བང་གི་

73 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༤ ན། “གམ་པ་རོང་ནི་བོད་གཞུང་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་

བ་བང་ལ་ཁ་འཛིན་གནང་ཡོད་པར་བརྟེན་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་ལ་བོད་གཞུང་ནས་བརྒྱུད་སྐུལ་ཆེན་པོ་གནང་གཤིས། 

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་སྔགས་ཁང་མཁན་པོ་དང་། རིམ་བཞི་ཞིག་ཀང་སེབས་ཏེ་དབྱིན་ཇིའི་དཔོན་

དམག་རྣམས་ལ་དབྱིན་དམག་གམ་པ་ནས་ཕིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་བརོད་པ་སོགས་གང་ལྟར་ནམ་དུས་དགུན་ཁར་ཉེ་

བ་དང་། ནང་དོན་དབྱིན་གཞུང་ནས་དམག་གནས་སྐབས་ཕིར་འཐེན་དགོས་པའི་བཀའ་འབྱོར་བ་བཅས་ལ་བརྟེན། ཆུ་

ཡོས་ ༡༩༠༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གམ་པ་ལས་འབས་ལོངས་སུ་ཕིར་ལོག་བྱས་འདུག་”ཅེས་གསལ།

74 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༤ པའི་ཤོག་

ངོས་ ༡༢༣ དུ་འཁོད་པའི་ཕུན་རབ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གི་ཆེད་རོམ་གཞུང་བའི་དབར་ཐོག་མའི་འགལ་བ་ཡོང་རྐེན་

ཞེས་པར་གསལ། 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ལས་བྱེད་པ་ཚོར་མཐུན་ལམ་བཟོ་བའི་ཆེད་ཕིན་པ་དང་། བ་བང་གི་ལས་བྱེད་ཁ་ཤས་གསང་སབས་

ཀིས་ཡང་ཧ་སེ་བན་མཇལ་བར་རྒྱལ་རེར་སེབས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་མ་ཟད། བཀྲས་ལྷུན་སེང་

ཆེན་བ་མའི་ཞབས་གྲས་ཤིག་དབྱིན་ཇིའི་དམག་སྒར་གི་ནང་ལ་སྐད་བསྒྱུར་དང་། ཡིག་བསྒྱུར་བྱེད་

ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བོད་ཕོགས་ནས་དོགས་པ་བྱས་འདུག་”75 ཅེས་བིས། སྐབས་དེ་ནི་དབྱིན་

དམག་ལྷ་སར་བསྐྱོད་པའི་ལམ་བར་ནས་རྒྱལ་རེར་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་བསད་པའི་རིང་དེ་རེད།

 དེ་ལྟར་ཡང་ཧ་ཟི་བན་ཌིའི་དཔུང་དམག་ལྷ་སར་འབྱོར་ནས་བཙན་དབང་གིས་དབྱིན་

བོད་ཚོང་དོན་དུ་བསྙད་པའི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་ཅིང་ཕིར་རྒྱལ་རེར་འབྱོར་སྐབས། ཀེབ་ཀྲན་

ཨོ་ཀོ་ནར་76དབྱིན་གཞུང་རྒྱལ་རེའི་དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་དང་། 

ཨོ་ཀོ་ནར་དང་བེར་མོན་(Vermon Magniac)གཉིས་གཞིས་ཀ་རེར་སོང་སེ་ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་འཕད་ཞུས། དམིགས་ཡུལ་ནི། “སྔར་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ཤིང་རྟ་ ༡༧༧༤ ལོར་འཇོར་ཇེ་བོ་གྷལ་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་མཐུན་ལམ་གི་

འབེལ་བ་བཟོས་པའི་མཇུག་སྐྱོང་”ཞུ་བའི་སད་ཡིན་ཚུལ་ཞྭ་སྒབ་པས་བིས། སྐབས་དེའི་གནས་

ཚུལ་ཐད། བཀྲས་ལྷུན་གི་ངོས་ནས་བཀྲས་བས་གང་སར་ལེགས་བསྟུན་གིས་ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བོད་ཀི་བསན་དོན་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་མཐོང་ལ་

རྒྱར་གནོད་པའི་རིགས་གང་ཡང་མ་མཛད་ཚུལ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་དུ་བིས་

འདུག་ལ།77 བོད་གཞུང་གི་གཟིགས་ཚུལ་ནི་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡོངས་གྲགས་རེད། པཎ་

75 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༠ ན་གསལ།

76 བོད་ཀི་ཡིག་ཆའི་ནང་ཀེབ་ཀྲན་ཨོ་ཀོ་ནར་ཞེས་བིས་པའི་མིང་ཆ་ཚང་ལ་ Lieutenant Colonel Sir 
William Frederick Travers O’Connor ཟེར་ཞིང་། སྤི་ལོ་ 1870 ལོར་ཨའེར་ལན་ཌིར་(Ireland)འཁྲུངས། 

སྤི་ལོ་ 1943 ལོར་དབྱིན་ཇིའི་ལོན་ཌོན་དུ་འདས། ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་དུ་སོད་པའི་དབྱིན་དམག་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དབྱིན་

གཞུང་གི་ཕི་འབེལ་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་ཡང་ཡིན་པར་བཤད། དེའི་རེས་ཡང་ཧ་ཟི་བན་ཌིས་སྣེ་ཁིད་པའི་བོད་སྐྱོད་

དཔུང་དམག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1904 ལོར་ལྷ་སར་འབྱོར། དཔུང་དམག་དེ་ཉིད་ཕིར་ལོག་ཁར་རྒྱལ་རེའི་དབྱིན་གཞུང་

ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བསྐོས། སྤི་ལོ་ 1907 ལོར་རྒྱ་གར་ནས་རླངས་འཁོར་ཆུང་བ་གཉིས་བོད་དུ་དབོར་འདེན་བྱས་ཏེ། 

གཅིག་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་ཅིང་གཞན་དེ་ནི་ཁོང་རང་ཉིད་ཀི་བཀོལ་སྤོད་དུ་ཉར། 

སྤི་ལོ་ 1908 ལོར་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོར་མཇལ། དེ་ནི་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེར་མཇལ་བ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ཟེར།

77 <<སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་

པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་ཐུན་མོང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཕེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སོད་ཆ།>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༠ ན་གསལ།
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དབྱིན་ཇིས་རོག་སོང་དང་གཞུང་བའི་འགལ་བ།།

ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ལས་ཀང་། “མདོར་ན་ཡིག་ཆ་གཞན་ནས་བཤད་པ་ལྟར་དབྱིན་ཇིའི་

བསམ་འདུན་ལ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་བོད་དུ་མ་བཞུགས་པའི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས། པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་ཚབ་བྱེད་དུ་བཅུག་རྒྱུའི་བསམ་ངན་ཡོད་པ་ཞེས་འཁོད་པ་བདེན་ན་ཡང་། 

པཎ་ཆེན་རང་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་”དབྱིན་ཇིས་བཙན་སྐུལ་དབང་

ཤེད་ཀི་སྒོ་ནས་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་བྱས་པའི་སབས་ཀིས་རེད་ཅེས་བིས།78

78 <<སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་

པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་ཐུན་མོང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཕེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སོད་ཆ།>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༡ དང་ ༡༢༢ ལ་གཟིགས། 

ཀུན་གཟྲིགས་པཎ་ཆེན་དགུ་པ་མཆོག་དང་ཀེབ་ཀྲན་ཨོ་ཀོ་ནར་(O’Connor)རྣམ་གཉྲིས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 དེ་དག་ནི་དབྱིན་ཇིའི་བྱེད་བབ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞུང་བའི་བར་དུ་མི་མཐུན་པའི་

མྱུ་གུ་འབུས་མགོ་ཚུགས་ཟིན་པའི་སྐབས་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ཀང་། 

སྤི་ལོ་“༡༩༠༤ ལོར་དབྱིན་ཇིའི་དམག་གིས་བོད་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དེ་དུས་ཚོད་དེའི་རིང་

(1900-1959)གི་བྱུང་རབས་ནང་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པར་མ་ཟད། བོད་ཀི་ཆབ་སྲིད་

ཀི་འགྱུར་འགྲོས་ཡ་ཡུད་ཆེ་བ་མང་པོའི་ས་བོན་དེ་དུས་བཏབ་ཡོད།”79 ཅེས་དང་ཡང་། “ཨིན་

ཇིས་རྟག་ཏུ་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་ཁོ་ཚོའི་གཤིས་ཀ་རེད། དེར་བརྟེན། ཡང་ཧ་

སེ་བེན་(Younghusband)ལོག་སྐབས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་ཁ་ཞུས་

པར་མ་ཟད། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ལའང་གདན་ཞུ་ཕུལ་བ་རེད། དེ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་རེས་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་ཕེབས་ཏེ་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་སྲས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་བ་དང་། ཕག་

རྟགས་མང་པོ་འབུལ་རེས་གནང་བ་རེད། བོད་གཞུང་དང་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་གཉིས་བར་འགལ་

ཟླ་དེ་ཡང་དེ་ནས་མགོ་ཚུགས་པ་ཞིག་རེད།”80 ཅེས་གསུངས། ཞྭ་སྒབ་པས། “ཟླ་བ་གཅིག་གི་

རེས་ལ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སོན་འཁོར་རྒྱ་ཆེ་བཅས་ཀ་ལ་ཀ་ཏར་ཕེབས་ཏེ་དབྱིན་

ཇི་གོང་མའི་རྒྱལ་སྲས་ཝལསེ་(Prince of Wales)དང་། ལོར་ཌི་མིན་ཀྲུ་(Lord Minto)གཉིས་

མཇལ་འཕལ་གནང་ཞིང་། རྒྱ་ཆེའི་ཕག་རྟགས་འབུལ་རེས་གནང་བ་རེད། གནས་ཚུལ་དེས་ཀང་

བོད་གཞུང་དང་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་གི་བར་ལ་སྲིད་དོན་གི་དམ་སེལ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་ཤོད་

སྲོལ་ཡོད།”81 ཅེས་བིས།

 དབྱིན་ཇི་དང་བཀྲས་ལྷུན་གཉིས་ཡང་ཡང་འབེལ་བ་བྱས་པ་དེར་བོད་གཞུང་གི་

ངོས་ནས་དོགས་པ་བསྟུད་མར་གནང་། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བོད་ཀི་གནས་བབ་ཆེས་ཛ་དག་

གི་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་ཡང་། དབྱིན་ཇིས་ལྟ་ཚུལ་དང་མཐོང་ཚུལ་མི་འད་བའི་རྣམ་པ་བསན་ཏེ་

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་འབེལ་བ་བྱས་པ་དང་། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སོན་འཁོར་

79 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༥༢ ན་

གསལ། 

80 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༦༡ ན་

གསལ། ཟླ་བ་གསུམ་གི་རེས་སུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཀལ་ཀ་ཏར་ཕེབས་ཚུལ་གསུངས་པའི་ཐད་ལ་གོང་དུ་གསལ་བ་

ལྟར་ཞྭ་སྒབ་པས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རེས་ཟེར།

81 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༡ ན་གསལ།
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དབྱིན་ཇིས་རོག་སོང་དང་གཞུང་བའི་འགལ་བ།།

ཡང་དབྱིན་ཇིའི་གདན་ཞུ་ལྟར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ནས་དབྱིན་གཞུང་གི་མི་སྣ་དག་ལ་མཇལ་

འཕད་དང་ཕག་རྟགས་འབུལ་རེས་གནང་། དེས་བོད་གཞུང་ལ་ཕོག་ཐུག་ཆེན་པོ་བཟོས་ཏེ་

གཞུང་བའི་འབེལ་བ་དེ་ཉིད་ཡུན་རིང་གསོ་དཀའ་བའི་འཁོན་འཛིན་གི་ངོ་བོར་འཕོ་བ་ལ་

རམ་འདེགས་སྔར་ལྷག་བྱས་ཚུལ་ཡིག་ཆ་དག་ཏུ་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་ནས་གསལ། 

བཀྲས་ལྷུན་རང་ལ་ཡང་དེའི་ཐད་རྒྱུ་མཚན་གསུང་རྒྱུ་མེད་པ་ག་ལ་ཡིན་ཏེ། པཎ་ཆེན་སྐུ་

ཕེང་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལོ་ ༡༩༠༥ ལོའི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ཉིན་

སྐུ་ཞབས་ས་ཧེབ་རྒྱ་གར་ཕོགས་ཐོན་ཕག་ཡིན་ཚུལ་གིས་བཅར་ཐོག་སྙན་ཞུར། ངེད་ཚོ་དང་སེ་

བ་གཞུང་མཐུན་གཤིབས་ཡག་པོ་བྱུང་བས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཚབ་དང་བོན་པོ་རྣམས་ནས་དགོངས་

བཞེས་ཀིས་འདི་ལོ་རྒྱལ་སྲས་མཇལ་འཕད་དུ་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གདན་ཞུའི་ཡི་གེ་འཕལ་དུ་

འབྱོར་རྒྱུ་ཡིན་པས་སྔ་ཚུད་ཕེབས་གྲ་སྒིག་གནང་དགོས་ཚུལ་ཞུས་པར། ༸གོང་ས་(པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེ་)ཆེན་པོས་གོང་མའི་བཀའ་དང་མ་འབེལ་བར་རང་བཞིན་གིས་ཆིབས་བསྒྱུར་ཆོག་མིན་

སོགས་ལམ་ལུགས་ལྟར་བཀའ་གསེད་དང་འབེལ་ཞལ་བཞེས་མ་མཛད་པར་བརྟེན། ས་ཧེབ་ནས་

༸པཎ་ཆེན་གསུམ་པ་82དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དང་ང་ཚོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཚབ་དང་པོ་མཐུན་གཤིབས་

ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པས། ད་ལམ་ཡང་མཇལ་འཕད་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུ་རེད། དེ་མིན་ཡག་པོ་

མི་ཡོང་ཞེས་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ཆེ་དང་བཅས་ཧང་ཤོད་ཀིས་གདན་ཞུ་ཚ་འདེད་ལ་བརྟེན་ཞབས་འབིང་

ལྷ་སེ་མི་སེ་ཚང་མ་གྲོས་བསྡུར་ཐོག་ནས་ཕོགས་རྡཱ་དང་གཞིས་རོང་བཅས་ཚང་མས་ས་ཧེབ་ལ་

འཕོས་བཤད་ཀིས་ཆིབས་བསྒྱུར་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཚུལ་ནན་ཏན་བྱས་རུང་ཉན་རེ་མེད་པའི་

དཔུང་ངོམ་གི་འཕོས་གེང་ཅི་རིགས་དང་དམག་མི་ཡང་རིམ་འབྱོར་བཅས་གང་ལ་གཞིགས་རུང་

ཉེན་བོས་མ་བཟོད་པར་རེ་ཕག་མདུན་ནང་ལྷ་ལྡན་དུ་ནམ་ཉིན་ཤས་རོང་གིས། ཨམ་བན་དང་། 

ཁི་རིན་པོ་ཆེ། བཀའ་ཤག་བཅས་པར་ཆིབས་བསྒྱུར་མི་དགོས་པའི་བཀའ་གསེད་གནང་དགོས་

ཞུས་པར་གནང་ཐུབ་མིན་བཅས་དེ་གོ་བུར་ཇི་བྱེད་ཉེན་བོས་མ་བཟོད་པར་གནས་སྐབས་འདོད་

སྦྱར་ཆིབས་བསྒྱུར་མི་གནང་ཐུ་མེད་ལ་དེ་དོན་སར་ཡང་སྙན་ཞུ་མཛད་པར་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཕོགས་

ནས་ཆིབས་ཞབས་ཕེབས་སྤི་སྣེ་ཤན་ཙམ་ཡང་གནང་མིན་སོགས་བོས་བཏང་ལྟ་བུས་དགུང་གྲངས་

82 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ནས་བརིས་པའི་གསུམ་པ་ཡིན་ལ། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་

བཟང་ནས་བརིས་པའི་དྲུག་པ་ཡིན།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཉེར་གསུམ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔའི་ཤིང་སྦྲུལ་ལོ་སེ་ ༡༩༠༥ ལོར་དབྱིན་ཇིའི་ཀོ་ནོལ་ས་ཧེབ་

ནས། དབྱིན་ཇིར་གདན་དངས་སྐབས་དེར་གདན་སའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེ་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ན་སར་བོད་དུ་ཕེབས་ཐུབ་ཨེ་ཡོང་སྙམ་པའི་ཐུགས་ཁལ་བྱེད་པ་ན། དབྱིན་ཇི་

ནས་ཕེབས་དུས་ཀི་ཟླ་ཚེས་དང་བཅས་པའི་དུས་བཀག་ནས་སར་ཚུར་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་

ལེན་བྱས་པ་ལྟར་དུས་ཐོག་ལ་གདན་འདེན་ཞུས།”83 ཞེས་གསལ།

 གོང་གསལ་རྣམ་ཐར་དེ་ཉིད་གསར་བུ་དག་གིས་ཅུང་ཟད་ཀོག་དཀའ་བས་ཚིག་

ཉོག་ལ་མ་ལྟོས་པར་ནང་དོན་གོ་བདེར་བཤད་ན། དེ་ཡང་དབྱིན་ཇིའི་དམག་དཔོན་གིས། 

ད་ལམ་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་བོད་སེ་བ་གཞུང་དང་དབྱིན་ཇིའི་འབེལ་བ་ལེགས་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་

དང་། རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་

པས་ཕེབས་པའི་གྲ་སྒིག་སྔོན་ཚུན་ནས་གནང་དགོས་ཚུལ་ཞུས་པར། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེས། གོང་མའི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་རང་དགར་ཕེབས་མི་ཆོག་ཅེས་ཞལ་བཞེས་མ་

མཛད། དེ་ལ་དབྱིན་ཇིའི་དམག་དཔོན་གིས། སྔར་པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐབས་

སུ་དབྱིན་ཇི་དང་བཀྲས་ལྷུན་བར་འབེལ་བ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ལྟར་ད་ལམ་ཡང་ཕེབས་ན་

ལེགས། དེ་མིན་ཉེན་ཁ་ཡོང་ཞེས་ཉེན་བར་བཏང་ཞིང་ཕེབས་པ་ལ་ཚ་འདེད་བྱས། དེ་ནས་

བཀྲས་ལྷུན་གི་ལྷ་སེ་མི་སེའི་དཔོན་རིགས་ཀུན་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་གྲོས་བསྡུར་གནང་སེ་

མི་ཕེབས་རྒྱུར་གཏན་ཁེལ། དེ་ལུགས་དབྱིན་ཇིའི་དམག་དཔོན་ལ་གསུངས། དབྱིན་ཇིའི་

དམག་དཔོན་གིས་སར་ཡང་དཔུང་སོབས་ངོམས་ཏེ་ཕེབས་དགོས་ཚུལ་བཤད། དེར་མ་

ཟད། དབྱིན་དམག་ཀང་རིམ་གིས་བཀྲས་ལྷུན་གི་ཕོགས་སུ་བསྡུས་ཏེ་འཇིགས་སྐུལ་བྱས། 

དེ་ལྟར་བཀྲས་ལྷུན་ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་གར་བ་ན། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ལྷ་སར་བང་མི་

ཆེད་གཏོང་མཛད་དེ་བོད་གཞུང་དང་ཨམ་བན་གཉིས་ལ་དབྱིན་ཇིར་བཀའ་མོལ་གནང་སེ་

རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་མི་དགོས་པ་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་མཛད། བོད་གཞུང་དང་ཨམ་

བན་གཉིས་ནས་དབྱིན་ཇིར་བཀའ་མོལ་གནང་མི་ཐུབ་ཅེས་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་། དེ་ལྟར་

ཐབས་ཟད་དེ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་གཏན་ཁེལ་བ་ན་སར་ཡང་བོད་གཞུང་དང་ཨམ་བན་གཉིས་

83 <<སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་

པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་ཐུན་མོང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཕེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སོད་ཆ།>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༠ ན་གསལ།
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དབྱིན་ཇིས་རོག་སོང་དང་གཞུང་བའི་འགལ་བ།།

ལ་གང་ཅིའི་རོགས་རམ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་མཛད་ཀང་དེ་གཉིས་ཀའི་ངོས་ནས་

རམ་འདེགས་གཞན་ཕར་ཟད། ཐ་ན་སྣེ་ཤན་ཙམ་གི་རོགས་རམ་ཡང་མ་གནང་། མཐར་

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སོན་འཁོར་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་ངང་ནས་རྒྱ་གར་དུ་མི་

ཕེབས་ཀ་མེད་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་སོ།།

 དེ་ལྟར་ན། སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོར་ཕད་པར་གདོན་

མི་ཟ་སེ། དབྱིན་ཇིས་བཀྲས་ལྷུན་ལ་མུ་མཐུད་འབེལ་བ་འཛིན་འདོད་དེ་ཞི་དག་གཉིས་ཀའི་

ཐབས་སྤད། ཨམ་བན་ནས་བོད་དང་དབྱིན་ཇིའི་འབེལ་བ་ཇེ་ཟབ་ཏུ་འགྲོ་བར་དོགས་ཀང་ཡ་

མེད་བྱས། བོད་གཞུང་གིས་དབྱིན་ཇི་དང་བཀྲས་བའི་གནང་སངས་གཉིས་ཀར་ཡི་མ་རངས་

པར་རམ་འདེགས་མ་གནང་། དེ་གསུམ་གི་བར་དུ་འུ་ཐུག་ཁེར་རྐང་དུ་གྱུར་པ་ནི་བཀྲས་ལྷུན་

རེད་ལ། མཐའ་མར་ལེ་ཁག་དང་མཚན་ཤས་ཡོད་ཚད་འཁུར་མཁན་ནི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་

ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གཅིག་པུ་སེ། ཕིས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དག་ལ་གཟིགས་ན་ཤེས་ནུས། གཞུང་

བའི་གནད་དོན་འབི་མཁན་མང་ཆེ་བ་དབུས་ཁུལ་གི་མཁས་པ་དང་དཔོན་རིགས་དག་རེད། དེ་

དག་གིས་བིས་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་

བཀལ་ཡོད་པ་སེ། གཅིག་ནི་དབྱིན་ཇི་ལ་ལག་འབེལ་གནང་བ་རེད་ཟེར་བ་དང་། གཉིས་པ་ནི་

རྒྱ་མིར་ལག་འབེལ་གནང་བ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད།

 དེའི་རེས་སུ་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་གི་རྐེན་པས་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་

མཆོག་སར་ཡང་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཡ་ང་བ་དེ་བྱུང་། སྐབས་

དེར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཐུབ་

ན་སྲིད་དོན་སོགས་གང་ཐད་ནས་ལེགས་པའི་ཐུགས་རེ་གནང་། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་

འཁོར་ཡང་རྒྱལ་བའི་ཕེབས་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་གམ་པ་ས་གནས་བར་དུ་ཕེབས། འོན་

ཀང་། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འཁོར་དུ་ཞབས་འབིང་དབང་ཤུགས་ཅན་དང་གཡོ་འཕྲུལ་

ཅན་འགའ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཁར། ལྷ་སོད་ཨམ་བན་གིས་ཀང་བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་སྤད། དེ་

ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀི་དགོངས་གཞི་འགྲུབ་ཐབས་མ་བྱུང་བར་བཀྲ་ཤིས་

ལྷུན་པོར་ཕིར་ཕེབས་མཛད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་པཎ་ཆེན་བ་བང་གི་ཞབས་འབིང་རྣམས་དང་ལྷ་སར་སོད་

པའི་ཨམ་བན་གཉིས་ནས་གཅིག་ལ་གཅིག་འབེལ་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་ལྷ་སར་གདན་འདེན་ཞུས་ཤིང་། རྒྱལ་བ་དོན་གི་བདག་པོས་ནར་མར་སྐྱོང་བའི་མཛད་

པ་ཁག་བསྐྱང་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་ཕུལ་བར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་བ་བང་

གི་དོན་གཅོད་ཀང་བསྐོ་བཞག་བྱས། བཀྲས་བའི་ཞབས་འབིང་དང་ལྷ་སོད་ཨམ་བན་གཉིས་

ཀི་བྱེད་བབ་དེ་དབུས་ཁུལ་གི་གཞུང་ཞབས་དང་འབངས་མི་དཀྱུས་མ་རྣམས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེར་དད་ལོག་སྐྱེ་ཞིང་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ར་བར་གྱུར་ཅིང་གཞུང་བའི་བར་གི་འབེལ་བར་

ཡང་དོ་ཕོག་སྔར་ལྷག་བྱུང་། མི་དམངས་ཀི་ངོས་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་

ཅི་མཛད་ཐམས་ཅད་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་ཀི་མཛད་པར་མཐོང་བ་ལས་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་

དབང་ཤུགས་དང་གཡོ་འཕྲུལ་གི་རོང་མཐུག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་མཐོང་ལ་མཐོང་ཡང་མི་ཐུབ། 

གཞུང་བའི་བར་ལ་འཁོན་སེམས་བཟུང་བའི་གཞུང་ཞབས་ཀང་མང་ནས་མང་དུ་གྱུར། དེ་ལྟར་

གཞུང་བའི་བར་གི་འཁོན་འཛིན་ལ་གསོན་ཤུགས་སྔར་ལྷག་རྒྱས་པའི་མགོ་ཚུགས།

 སྐབས་དེའི་བྱུང་རབས་ལྟ་བུ་ཅུང་ཟད་བརོད་ན། དེ་ཡང་“ལུའུ་ཅུན་དཔོན་དམག་སྔོན་

མ་ལྷ་སར་འབྱོར་རྐེན་སྤི་ལོ་ 1910 བོད་ལྕགས་ཁི་ལོའི་བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་གསུམ་གི་མཚན་

མོར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་སྐུ་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ལྷ་ས་ནས་ཧིན་རྡུ་ཕོགས་སུ་གསང་

༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་བཞུགས་སྐབས།
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དབྱིན་ཇིས་རོག་སོང་དང་གཞུང་བའི་འགལ་བ།།

ཕེབས་གནང་བ་དང་། སྐབས་དེར་པཎ་ཆེན་དགུ་པ་སོན་འཁོར་བཀྲས་ལྷུན་དགོན་པ་ནས་ཏཱ་ལའི་

བ་མ་བཅུ་གསུམ་པའི་ཕེབས་རེས་སུ་ཞལ་ཕོགས་ཏེ་ཕེབས་ཐོན་གིས་གམ་པ་ས་གནས་སུ་ཕེབས་

མཚམས་ཆིབས་ཞབས་སྐུ་དག་ཁོངས་ནས་ཕོགས་ཁག་གཉིས་སུ་གེས་ཏེ་འགའ་ཤས་ནས་ད་རེས་

རྒྱ་གར་རོར་གིང་དུ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ལྷན་འཛོམས་ཐུབ་ཚེ་བར་སྐབས་རང་རེར་བོད་གཞུང་ནས་

དགོས་མེད་དགོངས་འགལ་གནང་གཞི་རྣམས་ཉེ་ཆར་ནག་ཆུར་ཐུགས་གྲ་ལེགས་འགྲིག་བྱུང་བའི་

རྨང་གཞིའི་ཐོག་ད་ལམ་གཙང་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་སོགས་དགེ་མཚན་ཡོང་གནད་བཤད་པ་དང་།”84 ཡང་

ཁག་ཅིག་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སོན་འཁོར་གམ་པ་ས་གནས་སུ་བཞུགས་ཏེ་ཞབས་འབིང་

ཞིག་རྒྱ་གར་དུ་ཆེད་གཏོང་གིས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་འཚམས་འདི་དང་འབུལ་དངོས་ཕུལ་ཏེ་

གནས་བབ་ལ་གཟིགས་ན་ལེགས་པའི་བསམ་ཚུལ་བཤད། དེའི་དབང་གིས་པཎ་ཆེན་སོན་

འཁོར་རྒྱལ་བའི་སྐུ་རེས་སུ་མ་ཕེབས་པར་གམ་པ་ས་གནས་སུ་བཞུགས་ཏེ་ཕག་སྦྲེལ་རིམ་

བཞི་བཙག་སེར་བ་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་རོར་གིང་དུ་ཆེད་གཏོང་མཛད། རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་

པས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཐུབ་ན་སྲིད་ཕོགས་ཀི་གནད་དོན་སོགས་གང་ས་

ཅི་ཐད་ནས་ལེགས་པའི་དགོངས་ཚུལ་ཡི་གེར་ཕབ་སེ་བཙག་སེར་བ་ཕིར་བོད་དུ་གཏོང་གནང་

མཛད། སྐབས་དེར་ལྷ་སར་སོད་པའི་ཨམ་བན་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་འབིང་གནད་

ཡོད་དུ་མར་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ན་མི་འགྲིག་པའི་ཚུལ་བཤད། ཆིབས་ཞབས་

ཁོངས་ཀི་ཞབས་འབིང་མང་པོས་ཀང་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ན་མི་ལེགས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་

ཆེར་ཞུས། ལྷག་པར་དུ་ཕག་སྦྲེལ་བཙག་སེར་བས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ནས་བཀའ་

སམ་ཕག་བིས་ནང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ན་ལེགས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད་ཀང་། 

དོན་ལ་བོད་དུ་བཞུགས་ཏེ་བསན་དོན་ཆེད་མཛད་སྒོ་ཁག་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་ཚུལ་

བཀའ་མངགས་གནང་སོང་ཞེས་ཞུ་ལོག་ཕུལ།85

84 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༤ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༢༣ དུ་འཁོད་པའི་ཕུན་རབ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གི་ཆེད་རོམ་གཞུང་བའི་དབར་ཐོག་མའི་འགལ་བ་ཡོང་རྐེན་ཞེས་པར་

གཟིགས།

85 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༤ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༢༧ ན། “ལྷག་པར་ཕག་སྦྲེལ་བཙག་སེར་བས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ནས་བཀའ་སམ་ནང་ཕེབས་ན་ལེགས་གནས་

ཡོད་མདོག་ཁ་ཡང་རང་ཉིད་དངོས་མཇལ་ཞལ་མངགས་གནང་དོན་པཎ་ཆེན་མཆོག་ནས་བོད་དུ་བསན་དོན་མཛད་

སྒོར་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་གལ་ཡོད་པ་ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་”ཞེས་སོགས་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 སྐབས་དེ་ཤེད་ནས། “ལྷ་སོད་མན་ཇུའི་ཨམ་བན་ནས་རྒྱ་ནག་མན་ཇུའི་གོང་མས་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་གནས་དབྱུང་བཏང་ཚུལ་དང་། གསར་པ་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་གི་

ར་ཚིག་སྦྱར་འགྲེམས་བྱས།”86 ལྷ་སའི་ཁུལ་གི་ཁིམས་སྲུང་བོད་དམག་རྣམས་བརེ་ལེན་གིས་

རྒྱ་དམག་འགྲེམ་འཇོག་དང་། གཞུང་གི་མཛོད་ཁང་ཆེ་ཆུང་དང་ས་མཚམས་རྣམས་སུ་བསྔོག་

བཤེར་དང་འཕོག་བཅོམ་གང་འདོད་དུ་བྱས། ཡང་ཨམ་བན་གིས་སྔར་ས་ཕག་སྤི་ལོ་ 1899 

ལོར་དེ་མོ་བ་བང་ལ་ཉེས་ཆད་བཅད་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ལ་མ་དངས་ཚུལ་བཤད་དེ་གཞུང་དང་

བསན་གིང་བ་བང་བར་གི་རོག་མ་གཏིང་སོང་བྱས།

 དེ་ནས་ཨམ་བན་གིས་གདན་འདེན་ཞུས་པ་ལྟར། “ལྕགས་ཕག་ ༡༩༡༡ ཟླ་ ༡ ནང་ཀུན་

གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་ལྷ་སར་ཕེབས་ཏེ་ཐོག་མར་བ་སེང་གཟིམ་ཆུང་སྣང་སྲིད་

དུ་བཞུགས་གདན་འཇགས་ཀང་། རེས་སུ་ནོར་གིང་སྐལ་བཟང་ཕོ་བང་གི་དབུ་གཡབ་གཟིམ་ཆུང་དུ་

བཞུགས་པར་གཞུང་ཞབས་སེར་སྐྱས་མཚོན་བོད་མི་དམངས་ནས། རྒྱལ་དབང་དོན་གི་བདག་པོ་རྒྱ་

གར་དུ་གསེར་ཞལ་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་བཞིན་དུ། ཕེབས་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་མཛད་དེ་རྒྱལ་བའི་གཟིམ་

ཆུང་ནང་བཞུགས་པར་སྐུར་འདེབས་ཞུ་མི་མང་པོ་བྱུང་བའི་ཁར། ཨམ་བན་ཡ་མོན་དུ་རྒྱའི་ཟློས་གར་

ཁང་ཞི་དང་། ཐུགས་སྤོ་སོགས་ལ་ཡང་ཡང་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་བཅོ་ལྔ་མཆོད་

པའི་མཆོད་གཟིགས་སུ་རྒྱལ་དབང་དོན་གི་བདག་པོའི་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འད་བར་ཨམ་བན་དང་

མཉམ་དུ་ཕེབས་ཌིའི་ཐོག །རྒྱ་མིའི་དཔོན་དམག་གི་དབུས་སུ་ཕེབས་པས་བོད་མི་སེར་སྐྱའི་མིག་

ལ་ཚེར་མ་ཟུག་པ་ལྟ་བུའི་མི་བཟོད་པ་བྱུང་སེ་ཕེབས་ཌིའི་ནང་བཙོག་པ་དང་། ཨུ་མོ་སུ་87རིང་པ་

དབྱུགས་པ་སོགས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ངན་པ་བསན་པ་དང་། ཕོགས་མཚུངས་སྨོན་ལམ་ཆུ་

ལེན་པ་སོགས་ནས་མི་འདོད་པའི་གཞས་སོགས་མང་པོ་བཏང་།”88

 ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་མེད་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ་གིས་ཀང་། “མདོ་སྨད་ནས་ལུའུ་ཅུན་

རྒྱ་དམག་བོད་འབྱོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་སོན་འཁོར་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་རོ་རེ་གིང་དུ་

ཕེབས་བཞུགས་སྐབས་ལྷ་སོད་ཨམ་བན་ལན་དང་ཨུའུ་གཉིས་ཀི་སྐབས་པཎ་ཆེན་དབུས་ཕེབས་རྒྱ་

86 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༨༣ ན་གསལ།

87 ཕེབས་ཌི་ནི་ཕེབས་ཁི་སེ་ཕེབས་བྱམས་དང་། བཙོག་པ་ཞེས་པ་བཤང་བའམ་སྐྱག་པ། ཨུ་མོ་སུ་ནི་རྐང་ཤུབས་

ལ་གོ་དགོས། 

88 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༡ ན་གསལ།
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དབྱིན་ཇིས་རོག་སོང་དང་གཞུང་བའི་འགལ་བ།།

མི་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པོས་ནོར་གིང་སྐལ་བཟང་ཕོ་བང་གི་ཉི་འོད་དུ་མཛད་ཆེན་ཁག་གནང་བར་མ་

ཟད། རྒྱ་ནག་ཏུ་དོན་གཅོད་གཙང་མགྲོན་བཏང་བ་གཞུང་ནས་ཁྱུང་རམ་གཞོན་པ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་གསང་

བསྐྱོད་བཀྲས་བའི་བྱ་སྤོད་ལོག་གྱུར་མང་པོ་བྱས་པ་རོར་གིང་དུ་ཆག་ལོའི་ཡིག་གསར་ཐོག་གནས་

ཚུལ་ཕུལ་བ་བཞིན་སེར་སྨད་ཚ་བ་ཁི་སྤྲུལ་ཉི་ཧོང་དུ་གཏོང་གནང་དེ་ནས་ཀང་རྒྱ་མིའི་བྱ་སྤོད་འཛམ་

གིང་ཡོངས་གྲགས་ཚགས་པར་བཏང་བ་སྐབས་དེར་གོའོ་མིན་ཏང་གསར་བརེའི་སྐབས་འཁེལ་རྒྱ་

མིའི་སྲིད་གཞུང་རིང་པར་གནོད་པ་བྱུང་ཚུལ་དང་། ལྷ་སར་བཀྲས་བའི་བྱ་སྤོད་ངན་པ་ཇི་སྙེད་བྱུང་

བ་བོད་མི་དམངས་ཀིས་བོ་ཡུལ་དུ་མ་ཤོང་”89 ཞེས་སོགས་བིས། འདིའི་ནང་དུ་གནད་དོན་ཞིག་

འཁོད་པ་ནི། རྒྱ་ནག་ཏུ་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་གི་དོན་གཅོད་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་ལ་བོད་གཞུང་

ནས་ཁྱུང་རམ་གཞོན་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གསང་མྱུལ་བྱེད་པར་བཏང་སེ་གནས་ཚུལ་རྣམས་རོར་གིང་

དུ་ཕུལ་ནས་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པར་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་དེ་རེད།

 སྐབས་དེའི་བྱུང་བ་གལ་ཆེན་ཞིག་ནི། ལྷ་སོད་ཨམ་བན་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེར་གོང་མའི་བཀའ་ཡིན་ཞེས་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚབ་ཏུ་བོད་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་

ཆོས་སྲིད་ཀི་མཛད་འགན་བཞེས་དགོས་པར་བསྐུལ་ཡང་ཞལ་བཞེས་མ་མཛད་པའི་ཚུལ་དེ་

རེད། དེ་ལ་མཛད་རྣམ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཕེང་བ་ལས། “ལོ་དེར་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་

སྐུ་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་རྒྱ་གར་ཕོགས་སུ་ཉེན་ཡོལ་དུ་ཕེབས་རེས་ལྕགས་ཕག་ ༡༩༡༡ ལོར་གོང་

མ་ཤོན་ཐུང་གི་བཀའ་ཡིན་ཟེར་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བོད་ཀི་ཆོས་སྲིད་ཀི་འགན་དབང་བཞེས་

དགོས་ཞུས་ཀང་། འགན་དབང་སྤོད་མི་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་ཡང་། ཁོང་གིས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོར་བཅངས་

པའི་བརི་བཀུར་དང་དད་གུས་མཚོན་ཕིར་ངེད་ལ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་ཤེས་ཡོན་ཉམས་མོང་མེད་

ཅེས་ཞལ་བཞེས་མཛད་མེད། འནོ་ཀང་། ཞབས་འབིང་ཉུང་ཤས་ནས་ཅོལ་ཆུང་ཧོལ་རྒྱུགས་ཀི་རྣམ་

པ་འགའ་རེ་ཐོན་པའི་སྙན་ཁ་ཞུ་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད།”90 ཅེས་གསལ། འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཉེ་རབས་བོད་

ཀི་སྲིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་སུ་འབོར་དུ་རུང་བ་ཞིག་མིན་ཏེ། བཀྲས་བའི་ཕོགས་ཀི་གཏམ་འདི་ལྟ་བུ་

དབུས་པས་བིས་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་མཐོང་དཀོན།

 ༸གོང་ས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས། “ནོར་བུ་གིང་ཁར་སྐྱབས་

89 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༤ ན་གསལ།

90 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༢༥༣ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གི་བཞུགས་ཁི་ཟུར་དུ་དེད་ནས་དེའི་ཚབ་ཏུ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་

པོ་ཆེའི་བཞུགས་ཁི་བརྒྱབས་ཡོད་པའི་སྐུ་པར་འགའ་ཞིག་བདག་གིས་དངོས་སུ་མཐོང་ལ། དོན་

རྐེན་དེའི་དབང་གིས་བོད་ཀི་གཞུང་ཞབས་དང་མི་སེར་མང་པོ་བོ་ཕམ་པ་འད།”91 ཞེས་གཞུང་བའི་

བར་གི་འབེལ་བ་རོག་འཛིང་ཅན་དུ་གྱུར་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལྷ་སར་

ཕེབས་ཏེ་མཛད་པ་དེ་ལྟ་བུ་བསྐྱངས་པ་ལ་དབུས་པ་དག་མི་དགའ་བར་གྱུར་པ་ནི་གསལ་པོ་

རེད། དེ་ལ་ཞྭ་སྒབ་པས། “དེ་སྔོན་རྒྱལ་དབང་མཆོག་རྒྱ་སོག་ཡུལ་གྲུར་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ཀུན་

གཟིགས་རིན་པོ་ཆེས་དབྱིན་ཇི་དང་མཐུན་ལམ་མཛད་དེ་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་སྲས་མཇལ་བར་ཀ་ལ་ཀ་

ཏར་ཕེབས་པ་དང་། ད་ལམ་གི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་གཞུང་བའི་ཞབས་འབིང་བར་ལ་

ཐུགས་སྣང་མི་ཤིས་པའི་བྱ་སྐད་ཅིག་དུས་དེ་ཙམ་ནས་བརྒྱབ་པ་མིན་ནམ་སྙམ་པ་ཤར།”92 ཞེས་

བིས། གོང་དུ་ཞྭ་སྒབ་པས། “བོད་མི་སེར་སྐྱའི་མིག་ལ་ཚེར་མ་ཟུག་པ་ལྟ་བུའི་མི་བཟོད་པ་བྱུང་

སེ་ཕེབས་ཌིའི་ནང་བཙོག་པ་དང་ཨུ་མོ་སུ་རིང་པ་”གཡུགས་ཚུལ་བིས་པ་ལྟར་ན། སྐབས་དེའི་

གཞུང་བའི་བར་ལ་མི་ཤིས་པའི་བྱ་སྐད་ཙམ་བརྒྱབས་པས་ག་ལ་ཚད་དེ། འགལ་བ་རྣོ་ཐོག་

ཏུ་སོན་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད།

 གོང་དུ་གསལ་བའི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་གནང་སངས་དེར་དབྱེ་ཞིབ་

མ་བྱས་པར་ཧོབ་སེ་བལྟས་ན་ཡིད་ལ་འཐད་དཀའ་བ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ཡང་། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་

ཀི་རྣམ་ཐར་བཀགས་ཤིང་རིགས་པས་དཔག་ན། སྣང་ཚོད་དེ་ཙམ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད། 

སྐབས་དེའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་བཙག་སེར་བས་ཞུ་ལོག་ཕུལ་བ་དེ་ལ་ཐུག་ཡོད་པར་

མངོན་ཏེ། དེ་ཡང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ནི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགུ་པའི་

བསྙེན་རོགས་ཀི་མཁན་པོ་ཡིན་ལ།93 ཆོས་ཀི་གནས་ལུགས་ཅུང་ཟད་ཤེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་

ན་ཡང་བསྙེན་རོགས་མཁན་པོའི་བཀའ་དགོངས་ལ་རྒྱབ་འགལ་ཞུ་མི་ཐུབ་པ་ཤེས་ངེས་ཡིན།

 པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ལྷ་སར་ཕེབས་ཏེ་མཛད་ཆེན་ཁག་བསྐྱངས་པ་ལ་གནད་དོན་

གསུམ་ཡོད། གཅིག་ནི་ཨམ་བན་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་གི་མཚན་གནས་ལ་

91 <<བོད་ཀི་བྱུང་བ>>འམ་<<THE STORY OF TIBTET>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༨ ན་གསལ།

92 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༢ ན་གསལ།

93 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་

ངོས་ ༡༧༠ རྒྱབ་ངོས་སུ་གཟིགས།
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དབྱིན་ཇིས་རོག་སོང་དང་གཞུང་བའི་འགལ་བ།།

གནོད་སེམས་ཀིས་བསམ་ངན་བཅངས་ཡོད་པ་དེ་རེད། གཞན་ཞིག་ནི་བཀྲས་ལྷུན་གི་ཞབས་

འབིང་སྐུ་དབང་ཅན་འགའ་ཞིག་གཞན་ལ་འབྱར་ཏེ་དབུས་གཞུང་ལ་རྒྱབ་སོན་འདོད་པ་དེ་ཡིན། 

འདི་ནི་ལྷ་སོད་ཨམ་བན་དང་བཀྲས་ལྷུན་ཞབས་གྲས་འགའ་ལག་འབེལ་གིས་གཙང་གི་ས་ཁུལ་

དེ་སྒེར་བཙན་རང་སྐྱོང་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་གཡོ་ཇུས་བཏིང་བ་དེས་ཤེས། གཙོ་བོ་ནི་བཙག་སེར་

བས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་བཞུགས་ཏེ་བསན་དོན་ཆེད་མཛད་སྒོ་ཁག་ལ་ཐུགས་འགན་

བཞེས་དགོས་ཞེས་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་མངགས་གནང་སོང་ཞེས་ཞུ་ལོག་ཕུལ་

བ་དེ་རེད། དེ་མིན་ན། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ནོར་བུ་གིང་ཁ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་སུ་

༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པས་མཛད་རྒྱུའི་མཛད་ཆེན་ཁག་གནང་མི་སྲིད། སྐབས་དེར། ལྷ་སོད་

ཨམ་བན་གིས་མན་ཇུའི་གོང་མས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མཚན་གནས་ཕབ་ཟིན་པས་ད་ནི་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་ཀིས་མཚན་གནས་བཞེས་དགོས་ཞེས་ཇི་ལྟར་བསྐུལ་ཡང་ཀུན་

གཟིགས་མཆོག་ནས་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་། འདི་དང་ཆ་འད་བ་ཞིག་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་

རྣམ་ཐར་དུ། “སྲིད་སྐྱོང་ལས་ཚབ་མཛད་དགོས་སྐོར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་ལར་བཏུབ་མིན་

དགོངས་ཞུ་གནང་བ་”ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་དབྱིན་ཇིའི་དཔུང་དམག་ལྷ་སར་དངས་པའི་སྐབས་

སུ་ཡང་བྱུང་ཡོད་ཀང་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་།

 དེའི་རེས་ཏེ་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་དང་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་བྱེད་སྐབས། ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ལས། “རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཆུ་བྱི་སྤི་ལོ་ ༡༨༡༣(༡༩༡༢) ལོའི་

ལུའུ་ཅུན་ཟིང་ཆའི་སྐབས། བ་བང་ཁོངས་གཏོགས་རྒྱ་སྦྱོང་དམག་མི་རྣམས་རྒྱ་མི་མཐར་སྐོད་གཏོང་

རྒྱུར་རོང་རྟ་དགོས་རྒྱུ་གཞུང་གནས་ནས་བཀའ་རྒྱ་རིམ་པར་ཕེབས་སྐོར་ལ་བ་བང་ཕོགས་ནས་

༸གོང་མ་བདག་པོ་ཆེན་པོ་མཆོད་ཡོན་བ་མེད་ཀི་བཀའ་དིན་འཁོར་ཟླ་བལ་གཤིས། དམག་རོགས་

གཏོང་བདེ་མ་མཆིས་པས། རེ་ཞིག་རྒྱ་དང་ས་གཞུང་གཉིས་ཀར་ཐི་འཁི་ཞུ་མི་དགོས་པའི་སྙན་འབུལ་

ལ་དགོངས་བཞེད་མེད་པར་བཀྲས་བ་དང་རྒྱ་མི་ངན་མཐུན་ཡིན་ལུགས་ཀི་གཟིགས་ཕོགས་ཁོ་

ནས་”94 ཞེས་བིས་པ་ལྟར། བོད་གཞུང་ནས་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་མཐར་སྐོད་གཏོང་སད་གཙང་

ལ་དམག་རོགས་གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡང་། བཀྲས་ལྷུན་ཕོགས་ནས་འཇམ་

94 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༢༥༤ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དབྱངས་གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གི་འབེལ་བར་དམིགས་ཏེ་དམག་རོགས་མ་བཏང་བ་དང་། དེ་ལ་

བོད་གཞུང་གིས་བཀྲས་རྒྱ་གཉིས་ངན་འབེལ་བྱས་པའི་དགོངས་པ་བཞེས། དེ་ནི་བཀྲས་བའི་

ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོར་མཐོང་སེ། “གོང་མ་བདག་པོ་ཆེན་པོ་”ཞེས་པ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀི་བདག་པོ་

ཆེན་པོ་རྒྱ་ནག་གོང་མ་ཡིན་པའམ། “བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་གི་ཆོས་སྲིད་གང་ཅིར་ཁིམས་འགོ་རང་

བཙན་སྔར་དུས་ནས་ཡིན་བཞིན་པར་”95 ཞེས་པ་ལྟར་གཙང་ཁུལ་ཁིམས་མགོ་རང་བཙན་ཡིན་

ན་ནི་དེར་ཟད་ལ། དེ་མིན་ཚེ། རང་ཉིད་གང་གི་མངའ་ཞབས་སུ་གཏོགས་པའི་བོད་གཞུང་གི་

ཕོགས་སུ་རྒྱག་གཅིག་མཆོངས་གཅིག་མ་གནང་བར་མཆོད་ཡོན་ཙམ་གི་འབེལ་བར་དགོངས་

པ་བཞེས་ཤིང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕུང་གསུམ་པ་ལྟ་བུར་བར་གནས་ཀི་རྣམ་པར་བཞུགས་པ་དེར་

དབུས་ཁུལ་གི་གཞུང་དམངས་གཉིས་ཀིས་ཡི་རངས་བྱེད་དཀའ། སྐབས་དེར། གཙང་ནས་

རང་ཟོན་གིས་བོད་ལ་དམག་རོགས་མ་བཏང་བ་དང་། དབུས་ནས་བསན་རྒྱས་གིང་གིས་རྒྱ་

མིར་དམག་རོགས་བྱས་པ་སོགས་ཀིས་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་བོད་གཞུང་དཀའ་

ངལ་ཆེན་པོར་ཕད་ཡོད་པ་ནི་ཚོད་དཔག་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རེད་སྙམ། འདི་ལྟ་བུ་ལ་

བསམས་ན། སྤི་ལོ་ 1951 ལོའི་ཡས་མས་སུ་རྒྱ་དམག་གིས་བོད་སྨད་ཕོགས་ཟོས་ནས་ཡོང་

སྐབས། “རྒྱ་སེ་”ཡི་ཁོངས་གཏོགས་ཀི་བ་དཔོན་སེ་དཔོན་མང་པོས་བོད་གཞུང་ལ་གོ་མཚོན་

དང་དམག་རོགས་ཀི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པར་བོད་གཞུང་ནས་ཡ་མེད་གནང་བ་དེར་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་

ཆུང་། དེ་ལྟ་ནའང་། ཆུ་ལོག་མཐའ་ནས་རགས་ཀིས་མ་བཀག་པར་དབུས་ཁུལ་བསྣུབས་པ་

ན་ད་གཟོད་འགྲོ་ས་སོད་ཁུངས་འཚོལ་དགོས་བྱུང་བ་ནི་དངོས་མོང་གི་གནས་ཚུལ་ཡིན་ལ། 

འཐུས་ཤོར་ནི་ཆུང་ས་དང་གལ་ཆུང་དུ་བརིས་པའི་རིགས་ནས་འབྱུང་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན།

 གོང་དུ་གསལ་བའི་བ་བང་ཁོངས་གཏོགས་ཀི་རྒྱ་སྦྱོང་དམག་མི་ཞེས་པ་ནི། སག་ལྷ་

ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས། “རབ་བྱུང་ ༡༣ པའི་ཆུ་གང་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཕི་ལོ་ ༡༧༩༣ ལོར་

བོད་དམག་ ༣༠༠༠ གསར་འཛུགས་གནང་འདུག །བོད་དམག་སུམ་སོང་ཐམ་པ་ར་འཛུགས་གནང་སེ་

དབུས་གཙང་རོང་གཞིས་ཁག་ལ་ཆ་གསེས་ཀིས་གཞིས་རེ་ཁུལ་ནས་དམག་མི་ ༡༠༠༠ དང་། རྒྱལ་

རེ་ཁུལ་ནས་དམག་མི་ ༥༠༠ དིང་རི་ཁུལ་ནས་དམག་མི་ ༥༠༠ དབུས་ཁུལ་ནས་དམག་མི་ ༡༠༠༠ 

95 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༢༥༢ ན་གསལ།
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དབྱིན་ཇིས་རོག་སོང་དང་གཞུང་བའི་འགལ་བ།།

བཅས་བསྐོང་བསྡུ་བྱས་ནས་གཞིས་རེ་དང་དབུས་གཉིས་ཀི་དམག་སྒར་ལ་མདའ་དཔོན་གཉིས་རེ་

དང་། རྒྱལ་རེ་དང་དིང་རི་གཉིས་ལ་མདའ་དཔོན་རེ་བསྐོ་བཞག་སྩལ། དེ་རྣམས་ལ་རྒྱ་སྦྱོང་དམག་

སྒར་རམ་བོད་དམག་སུམ་སོང་ཡང་ཟེར།”96 ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་གཙང་ཁུལ་གི་རྒྱ་སྦྱོང་དམག་

སྒར་གི་དམག་མི་ལ་གསུངས་པ་ཡིན།

 གཞུང་བའི་འབེལ་བ་སྡུག་ནས་སྡུག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་སྐབས། ཀུན་གཟིགས་

མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་ལས། “རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་སོགས་ལོག་སྨོན་ཅན་གི་གཞུང་ཞབས་འགའ་

ཡིས། ༸གོང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སྐུ་འཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་དང་༸པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་སྐུ་འཕེང་དགུ་པ་རྣམ་གཉིས་ཀི་དབར་སེལ་འཇུག་དཀྲུགས་ཤིང་རབ་རིམ་ཞུས་པར་བརྟེན། 

རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ཐ་མལ་ཚུལ་བསན་དུ་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལ་ཐུགས་མི་དགེས་

པའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེར་གྱུར་ནས་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་དབར་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་འབྱུང་རྒྱུའི་སྔ་ལྟས་སུ། 

༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕི་ཚུལ་གི་མཛད་ཕོགས་འགའ་ཞིག་ཀང་ཐུགས་ལ་མ་བབས་པར་པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་སོ་བཞིར་ཕེབས་སྐབས་ཆབ་འབངས་འཁི་ཆའི་སྐོར་སོགས་ལག་འཁེར་ཐད་

ཕག་སམ་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་དོན་སྙིང་པོ་ནི། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་རང་རེའི་སྐྱབས་གནས་ཞུ་ཡུལ་

ཞིག་ནས་ཕལ་པ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གསུང་རྒྱུ་དད་དམ་ཉམས་གཞིར་ཕན་བོ་ཆུང་བཟོད་

མི་རུང་། ཅི་སེ་ཞུ་རྒྱུར་སྐོར་གཉིས་ཕོགས་ནས་ཁུངས་འབེལ་མིག་ཕུག་ལུང་རྒྱུས་ཀི་ཞིབ་འབྲུ་མ་

བཅད་ཐབས་མེད་ཡིན་ཚེ་རེས་སུ་ལྷ་ལྡན་རང་དུ་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་འགུགས་སྦྱངས་ཀིས་དང་འབེལ་

ཉེས་པ་ཕི་ལམ་ཁེག་པ་གཅོད་རྒྱུར་དེ་སྐབས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ཐུགས་དམ་བསད་རྐེན་ཇི་ཡོང་

མ་ངེས་པས་དགེ་སྐྱོན་སྔོན་བསྲང་ལ་འབྱུང་འགྱུར་བསྔུན་བསུས་ཀིས་དགོངས་ཟབ་མཛད་འོས་ཅི་

མཆིས་ད་ལྟ་རང་ལག་ཏུ་ཡོད་དུས་གང་སར་ལྷིངས་ཆ་གང་ཆེ་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་ཕག་སམ་ཕེབས་

པར་བརྟེན། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོད།”97 ཅེས་སོགས་

༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་དམིགས་ཏེ་

བཀྲས་བར་བཙན་བཀའ་གནང་ཚུལ་ཞིག་བིས་འདུག་པ་ལྟར་གི་གནས་ཚུལ་འདི་བྱུང་འདུག་

སེ། བོད་ཀི་བསན་སྲིད་གཉིས་བརྟན་བརླིང་ཡོང་བའི་དགོས་དོན་གལ་ཆེར་གཟིགས་ཏེ་ཕི་

96 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༤ ན་གསལ།

97 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་

ངོས་ ༢༥༤ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རྒྱར་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ནས་སབས་བསྟུན་ཐབས་མཁས་ཀི་མཛད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལན་དུ་

མར་བསྐྱངས་ཡོད་པ་ཡིག་ཆ་དག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན།

 ཕི་ཚུལ་དང་གཞུང་སྲིད་ཀི་གནད་དོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཡང་། སྤི་ལོ་ 1915 ལོར་ཀུན་

གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་དེའི་སོན་མཚམས་སུ་གསང་སབས་ཀིས་༸གོང་ས་རྒྱལ་

བའི་དབང་པོའི་མདུན་སར་ཕེབས་ཏེ་ཟབ་ཆོས་གསན་བཞེད་སོགས་ཀི་སྙན་གསེང་ཕུལ་བ་

དང་། རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་ཀང་སྔར་ཕོགས་ཕེབས་གནང་སྐབས་ཞྭ་དམར་རོ་རེ་འཆང་

ཆེན་པོ་དགེ་འདུན་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་དང་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་བདེ་

ཡངས་སྙན་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་སོགས་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་དབུས་གཙང་གི་ཁུལ་དུ་

ཐོབ་རྒྱུན་དཀོན་པའི་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་མང་དུ་གསན་པ་རྣམས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་

ལ་སྩོལ་རྒྱུའི་ཐུགས་རེ་ཆེ་བ་དང་། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལས་ལྷག་པའི་སྣོད་ལྡན་གི་ཞལ་

སོབ་གཞན་མེད་ཚུལ་སོགས་ཀི་བཀའ་ལན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྩལ། དེའི་ཚུལ་ནི་རྒྱལ་མཆོག་

བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “ྋཔཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཞུ་དོན་ཕག་སམ་གི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་

པའི་ཆབ་ལན་དུ། ྋཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། ད་ལམ་ནང་

མའི་གསུང་གེགས་ཕག་སམ་ཁག་གཉིས་ལ་རྟེན་འབྱུང་ལྷ་རེག་ནང་མཛོད་དང༌། ས་ཟླ་སྲང་འཁོར་

གང་གིས་སྦ་བ། གཞིས་རེ་སྤི་རོང་མཁན་ཆུང་ནས་ཕུལ་སྙན་ངོ་མ་བཅས་སྩལ་འབྱོར་དགའ་དད་སྤོ་

གསུམ་ཕན་ཚུན་འགྲན་པའི་བཀའ་དིན་བ་མེད་ཀི་དཔལ་དུ་ཆེ། ཇི་ཕེབས་བཞིན་རེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་

གི་གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་བཀའ་མངགས་ཇི་ཞུས་བཞིན་དང་བསོད་གང་ཆེས་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅོ་

ལྔའི་ཉིན་ལེགས་པར་གྲུབ་ཀང༌། ངོས་ཕོགས་བསྐྱོད་སབས་ངང་འཐེན་གནང་བ། ངོས་སོན་འཁོར་

ཧགས་བསྡུས་རྭ་སྒེང་དགེ་འཕེལ་གིང་བསྐྱོད་བྱེད་སྒོ་ཟིན་ཏེ་སྔོན་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉིན་ནོར་གིང་

དུ་བདེ་འབྱོར་ཟིན་པས་རེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གི་གསུང་འབུམ་པར་བཏབ་ཆ་ཚང་རྣམས་འདི་གར་

འཕལ་གནང་ཡོད་པ་དང༌། པཎ་ཆེན་མཆོག་བདེ་སྡུག་སྙན་གསོལ་དང་ཆབས་ཅིག་དེང་ཕན་ཆོས་

བཀའ་སོགས་ཀང་ཡོངས་ཟུར་ནས་ཞུ་གནང་ལས། གཞན་མ་དུས་དབང་དམ་ཚིག་ཇི་བཞིན་འཁོངས་

མིན་གིས་ཞུ་སེམས་ཆེ་བ་མི་འདུག་པས་མཁན་ཆེན་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་ནས་ཐོབ་པ་ཞིག་ཐུགས་

བརེས་མི་འདོར་བ་དང༌། དེ་ཡང་འདི་ལོ་སོན་མཚམས་སུ་གསང་སབས་སྐུ་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་

ཀིས་ཞབས་བཅར་ཞུས་ན་འཐུས་མིན་ཕེབས་ཐད། རང་ཉིད་སྐྱེས་སྦྱངས་ཀི་ཡོན་ཏན་གང་ཐད་ནས་
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དབྱིན་ཇིའི་རོག་སོང་དང་གཞུང་བའི་འགལ་བ།

འདི་སྣང་ཆོས་བརྒྱད་གཞན་དབང་དུ་སོང་བས་ཤིན་ཏུ་དམན་རུང༌། སོད་སྨད་བ་མ་མང་པོའི་ཞབས་

གཏུགས་སེན་རྡུལ་སྤི་བོར་བངས་པས་ཆོས་བཀའི་ཐོབ་རྒྱུན་དཀོན་རིགས་ྋཀུན་གཟིགས་མཆོག་

ལ་ཕུལ་གྲུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་དེ་ལྷག་སྣོད་ལྡན་གི་སོབ་མ་གཞན་དུ་མ་མཆིས་པས་རིང་མིན་ྋཀུན་

གཟིགས་མཆོག་གི་གསེར་ཞལ་མཇལ་ཏེ་དགོངས་བཞེད་གང་འགྲུབ་ཅིག་ཞུས་ཆོག་པ་དང༌། དེ་

ཡང་འདི་ལོ་སོན་མཚམས་མཛད་རིས་ཁམས་ཕོགས་ཀི་གནས་ལུགས་དེང་སྐབས་ལྷིང་འཇགས་

མེད་ཅིང༌། འདི་གར་རྟེན་བཞེངས་སྣེ་མང་དང༌། བྱེད་སྒོ་སྣེ་སེལ་ཆུ་གཉེར་ལྟ་བུ་ཡོད་མུས་ཐོག །སྐུ་

ཉིད་ཀང་བྱམས་པའི་རྟེན་བཞེངས་མཛད་སྒོས་ཐུགས་ལྕོགས་པ་ཞིག་ཨེ་ཡོང་སྙམ་པས་འདི་ལོ་ངང་

འཐེན་གནང་སེ་ཕི་ལོ་ནས་ཇི་འགབ་དུས་བསྟུན་གསུང་བིས་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ན་སྙམ་

པར་མ་ཟད། གཞིས་རེ་སྤི་རོང་གི་སྙན་གསལ། དབེན་དགོན་གཏོང་ར་ནོ་ཡོན་ནས་ཉར་ཏེ་གཏོང་

སྒོའི་དམིགས་སྒོར་བསྐྱེད་འབབ་དུས་སྤོད་བྱ་དགོས་གཏན་ཚིགས་ལ་རིས་མེད་ཧམ་ཤེད་ཀིས་མ་

ར་རིས་སྤོད་ལེན་གཉིས་མོས་མ་བྱུང་བའི་ཐད་སྤི་པ་ནོ་ཡོན་རང་ནས་ལུགས་འགལ་བྱུང་བ་དང་ཞུ་

ལགས་པ་བཅས་འདི་སྐོར་དོན་ར་ཆུང་བས་ཕན་ཚུན་མཆོད་རྒྱུན་མི་ཉམས་པའི་ལེ་འགྲིགས་ཐབས་

ཡོད་པ་ཞུ་ཞིང༌། ཕག་སམ་སྔ་རྟིང་སྩལ་བ་ཁག་གསུམ་ཡོད་བསྒིལ་དམ་འབྱར་དང༌། སྙན་ཞུ་སྔ་ཕིར་

འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་རྣམས་དབྱིངས་དམ་པར་མངའ་བ་མཁྱཻན། ཞུ་འདེགས་ལྷ་རེག་ནང་མཛོད་བཅས་

ཤིང་ཡོས་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་[སྤི་ལོ་ 1915 ཟླ་ 8 ཚེས་ 25] བཟང་པོར་ཕུལ། ཞེས་པ་

འདི་ཉིད་སྩལ་ཏོ།།” ཞེས་གསལ་ཏེ། འདི་ལྟ་བུ་དག་ནི་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་སྐུ་སྒེར་གི་

འབེལ་བ་ངོ་མ་དེ་རེད། སྐབས་དེའི་སྲིད་རྐང་པའམ་འཇིག་རྟེན་གི་མཐོང་ཆོས་ཁོ་ནར་ཤ་ཐང་

ཐང་དུ་དབུ་འཁོར་བའི་གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་བགྲེས་གཞོན་སྐོར་ཞིག་གིས་ནི་རྣམ་ཐར་འདི་ལྟ་

བུ་མཇལ་མ་ཐུབ་ཅིང་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་ཡང་མེད་པར་མངོན་ཏེ། གཞན་དག་གིས་ནི་མཇལ་

ཡང་མ་མཐོང་བའི་ཚུལ་བཟུང་བར་གདོན་མི་ཟའོ།།
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དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་ཁམ་དང་བཀྲས་ལྷུན་རང་བཙན།

 གོང་དུ་བིས་པ་ལྟར་སྤི་ལོ་ 1774 ལོར་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གིས་འཇོར་ལི་བོ་གྷལ་

(George Bogle)དང་ཨ་ལེཀ་ཟན་ཌིར་(Alexander Hamilton)ཞེས་པ་གཉིས་གཞིས་ཀ་

རེར་ཆེད་གཏོང་བྱས་པ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དང་དབྱིན་ཇིའི་བར་ལ་འབེལ་བ་དངོས་སུ་

འབྱུང་བའི་མགོ་ཚུགས། དེ་ནས་དབྱིན་གཞུང་གིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་རོགས་རམ་བརྒྱུད་

ནས་བོད་དབུས་ཁུལ་དུ་ལག་པ་བསྲིང་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་བཙལ། དེ་དང་དེའི་རེས་སུ་སེལ་

བའི་གཡོ་ཇུས་ཕལ་མོ་ཆེ་བོད་ས་བེད་སྤོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། བོད་ཁུལ་ནས་ཁེ་བཟང་ལེན་རྒྱུ། བོད་

གཞུང་གི་ནུས་པ་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཀི་ཆེད་རེད།

 དབྱིན་ཇིས་དུས་སྐབས་མི་འད་བ་རྣམས་སུ་སྲིད་དོན་གི་གཡོ་ཇུས་མི་འད་བར་སེལ་

བ་གཙོ་བོ་དག་ཕོགས་བསྡུས་བྱས་ན་རིགས་ཆེན་པོ་བདུན་གི་ནང་དུ་འདུས་ཡོད། དང་པོ་ནི་

བོད་དབུས་ཁུལ་དུ་ལག་པ་བསྲིང་བའི་ཆེད་དུ་པཎ་ཆེན་བ་བང་དེ་ཉིད་བརྒྱུད་ལམ་ལྟ་བུར་

བཀོལ་སྤོད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། གཉིས་པ་ནི་བོད་ས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཚོང་འགྲུལ་བྱེད་རྒྱུ། 

གསུམ་པ་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཁི་ལས་ཕབ་སེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ཀི་རྒྱལ་ཁིར་འགོད་

རྒྱུ། བཞི་པ་ནི་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་རང་བཙན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གི་བཀོད་

ཇུས་ཅི་འདོད་དུ་འགྲོ་བའི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཉམ་ཆུང་ཞིག་གསར་བསྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ། ལྔ་པ་

ནི་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རྒྱ་མིའི་ཕོགས་ནས་ཡོང་སྲིད་པའི་ཉེན་

ཁ་འགོག་སད། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཐོག་བཟུང་བའི་སྲིད་ཇུས་

དོར་ཏེ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་བར་དུ་དབུས་གཙང་ཆིག་སྒིལ་གི་ཡུལ་ཁམས་བརྟན་པོ་ཞིག་

འཛུགས་རྒྱུ། དྲུག་པ་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་འདོད་དུ་བཀོལ་སྤོད་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ན་སྲིད་ཕོགས་

ཀི་སྐུ་དབང་ཕོགས་ཏེ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལ་སྤོད་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ། བདུན་པ་ནི་མགོ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

མཇུག་བར་གསུམ་དུ་རང་གི་ཁེ་བཟང་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་རྒྱ་ནག་གམ་ཨུ་རུ་སུ་དང་ལྷན་དུ་ཆིངས་

ཡིག་སྣ་ཚོགས་བཞག་ཅིང་བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་སྦྱར་བ་དང་བོད་སའི་ཆ་ཤས་དུ་མ་གཡོ་འཕོག་

བྱས་པ་དེ་རེད། འདི་དག་ནི་ཁ་འཐོར་ཏེ་བིས་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་གུང་བསྒིགས་ན་མ་གཏོགས་

ངེས་པ་འབྱུང་དཀའ་བས་ཚིག་དུ་མའི་ནང་སོམ་དུ་འགོད་རྒྱུ་ཙམ་ལ་ཡང་ཚེགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

 ད་ལྟ་འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ་ནི་དབྱིན་ཇིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའམ་པཎ་ཆེན་རིན་

པོ་ཆེར་གཡོ་ཇུས་ཆེན་པོ་གསུམ་སེལ་བ་དེ་ཡིན། དེ་དག་ནི། བོད་ནས་འབྱུང་བའི་ཁེ་བཟང་

ཡོད་ཚད་དབྱིན་ཇི་རང་ཉིད་ཁོ་ནས་ལེན་ཆེད་98ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་བའི་

སྲིད་ཁིར་བཀོད་དེ་བོད་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་དང་སོག་ཡུལ་སོགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་

མཐའ་འབུད་བྱ་རྒྱུ་དང་། གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ལྷ་ས་ནས་ལོགས་སུ་བྱས་ཏེ་རང་བཙན་གི་

རྒྱལ་ཁབ་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ། སྔར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཞིས་ཀ་

རེར་བཟུང་བའི་སྲིད་ཇུས་ཡོད་ཚད་འདོར་རྒྱུ་བཅས་རེད།

 གོང་གསལ་དེ་དག་གི་ཚུལ་རོམ་པ་པོ་མི་ཁཱད་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་གི་ལམ་ནས་ཡིག་

ཆའི་ཁུངས་དང་བཅས་ཏེ་གསལ་བར་བིས་ཡོད། དེ་ཡང་ཁོང་གིས་བརམས་པའི་<<སྤི་ལོ་ 

1924 ལོའི་བོད་>>ཅེས་པར། དབྱིན་ཇིའི་དམག་དཔོན་ཡང་ཧ་ཟི་བན་ཌིས་སྣེ་ཁིད་པའི་དམག་

དཔུང་ལྷ་ས་ནས་ཕིར་ཐོན་པའི་རེས་ཐོགས་སུ་རྒྱང་རེར་དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་བཙུགས་

པ་དང་། དེ་འཕལ་རྒྱང་རེའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཐོག་མ་ཨོ་ཀོ་ནར་(O’Connor)གཞིས་ཀ་རེར་

བསྐྱོད་དེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་རླངས་འཁོར་ཆུང་བ་ཞིག་དང་མེ་མདའ་སོགས་ལེགས་སྐྱེས་

སུ་ཕུལ་བ། དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1906 ལོར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་གདན་འདེན་གིས་སྣེ་

ལེན་རྒྱ་ཆེར་ཞུས་པ། དེའི་རེས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གི་ཕི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ལོའེ་སི་ཌན་(Louis 

Dane)གིས། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་གནས་ཐམས་

ཅད་བཞེས་ཏེ་ལྷ་སར་བཞུགས་རྒྱུ་དང་དེ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་མོས་མཐུན་བྱས་ན། དབྱིན་ཇིས་

བོད་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ལས་དོན་མི་སྣ་ངོས་ལེན་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་རིགས་མགོ་

98 འདི་ལ་ནུབ་ཕོགས་ཀི་མཁས་པ་ཚོར་བཤད་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཀང་ཡོད། དེ་ནི་བོད་ལ་ཡོ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་གི་ནང་ནས་དབྱིན་ཇིའི་ཤུགས་རྐེན་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མི་སེབ་པར་བྱ་རྒྱུ་སེ། དེ་ཡང་དབྱིན་ཇི་དེ་ཉིད་

འཛམ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དབང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་སུ་གནས་པའི་ཆེད་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཡིན།
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དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་ཁམ་དང་བཀྲས་ལྷུན་རང་བཙན།

མཁེགས་རྣམས་ཞི་འཇགས་སུ་བཏང་སེ་ཨུ་རུ་སུའི་ཤུགས་རྐེན་གཙང་སེལ་བྱེད་ཆོག་ཅེས་

འབེལ་ཡོད་ཁག་ལ་བསམ་ཚུལ་བཏོན་པ་བཅས་གསལ་བར་བིས། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་

རྣམ་ཐར་ལས་ཀང་། “ཡིག་ཆ་གཞན་ནས་བཤད་པ་ལྟར་དབྱིན་ཇིའི་བསམ་འདུན་ལ་རྒྱལ་དབང་

མཆོག་བོད་དུ་མ་བཞུགས་པའི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་

ཚབ་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་བསམ་ངན་ཡོད་པ་ཞེས་འཁོད་པ་བདེན་ན་ཡང་”99 ཞེས་བིས་ཡོད། དེ་

ལྟར་ན། དབྱིན་ཇིས་བསམ་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་བཟུང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་

ལ་དངོས་སུ་ཞུས་ཡོད་པ་ཡང་ཧ་ཅང་གསལ། འོན་ཀང་། ལས་ཚུལ་ངན་པ་དེ་ལག་བསར་

མ་གནང་བ་ནི་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མིན་ནོ།།

 དེའི་རེས་ཏེ་“སྤི་ལོ་ 1907 ལོར། [རྒྱང་རེའི་དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་]ཨོ་ཀོ་ནར་

གིས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ལ། རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ཞུས་ཏེ། པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེས་ལྷ་ས་ནས་ལོགས་སུ་ཐོན་པའི་རང་བཙན་གསལ་བསྒགས་དང་འབེལ་བོད་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་

རྒྱལ་ཁབ་གསར་འཛུགས་གནང་སེ། གཞིས་ཀ་རེའི་པཎ་ཆེན་བ་བང་དེ་ཉིད་རྒྱལ་ཁབ་གསར་པའི་

སྲིད་གཞུང་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སྐུལ་འདེད་ཞུ་དགོས་ཞེས་འཆར་གཞི་ཞིག་ཕུལ། དེ་ནས་ཀང་ཨོ་ཀོ་ནར་

གིས། དབྱིན་གཞུང་གིས་གཞིས་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་གསར་པ་དེ་ངོས་ལེན་དང་འབེལ་གོ་མཚོན་བཙོང་

སེ་རམ་འདེགས་དང་དེ་གར་དབྱིན་ཇིིའི་དམག་མི་འགྲེམ་འཇོག་བྱས་ན། རྒྱ་ནག་དང་ལྷ་སའི་བོད་

གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གསར་འཛུགས་དེར་འགོག་རྐེན་བཟོ་མི་ཐུབ་ཅིང་། དེ་ནས་བོད་ལྷོ་རྒྱུད་ཀི་

རྒྱལ་ཁབ་གསར་པ་དེ་ཉིད་ཀ་ཀོར་མེད་པར་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གི་བཀོད་ཇུས་འོག་འགྲོ་བའི་བྱང་

རྒྱུད་ཀི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན་ཞེས་བསམ་ཚུལ་བཏོན།”100 ཞེས་བིས་ཡོད། 

སྐབས་འདི་དག་ཏུ་དབྱིན་ཇིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མཚན་མཐོང་དང་བོད་མི་དམངས་ཀི་

སེམས་ཁམས་ངོ་མ་དེ་རྟོགས་ཐུབ་མེད།

 དེའི་གོང་དུ་རོམ་པ་པོ་ཨ་ལ་སི་ཊེའེར་(Alastair Lamb)གིས་<<མེག་མ་ཧོན་ས་

ཐིག་>>ཅེས་པར། “ཨོ་ཀོ་ནར་(O’connor)གིས་སྤི་ལོ་ 1904 ལོའི་ལོ་སྨད་ནས་སྐུལ་འདེད་དག་

99 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༡༢༢ ན་གསལ།

100 <<Tibet 1924: A Very British Coup Attempt?>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པོ་བྱས་པ་ལྟར། དབྱིན་ཇིའི་ཕོགས་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེེར་མཚོན་ཆ་དང་མདེའུ་མཁོ་སྤོད་ཀིས་

ཁོང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་དམག་དཔུང་ལ་རོགས་རམ་བྱས་ཏེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་བེད་སྤོད་

བྱ་རྒྱུ་དང་། གོ་མཚོན་དེ་དག་འབྱོར་བ་ན། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་སྐུལ་སོང་ཞུས་ཏེ་ལྷ་ས་ནས་ཟུར་

དུ་ཐོན་པའི་རང་བཙན་སྲིད་གཞུང་གསལ་བསྒགས་གནང་དུ་འཇུག་རྒྱུ། དེ་ནས་དབྱིན་གཞུང་གིས་

གཞིས་རེ་རང་བཙན་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་དང་། དེའི་མུར་སྔར་ཡོད་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀི་གྲོས་

མཐུན་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་སེ་བོད་ལ་ལྷ་ས་སྲིད་གཞུང་དང་གཞིས་རེ་སྲིད་གཞུང་

བཅས་སྲིད་གཞུང་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ཡིག་ཆའི་ནང་གསལ་འཁོད་བྱ་རྒྱུ། མཐར་རྒྱང་རེའི་དབྱིན་

གཞུང་ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས་དེ་ཡང་གཞིས་ཀ་རེར་སོ་རྒྱུ་བྱས།”101 ཞེས་བིས། དེ་ནི་རྒྱ་གར་དང་

བོད་གཞུང་བར་དུ་དབྱིན་གཞུང་གི་བཀོད་ཇུས་འགྲོ་བའི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཉམ་ཆུང་ཞིག་

གསར་བཟོ་བྱེད་པ་སོགས་ཀི་ཆེད་རེད་ཅེས་ཕིའི་མཁས་པ་དག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུ་

མཚན་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སྨོས་མེད་ཡིན། གང་ལྟར། དབྱིན་ཇིའི་ཧམ་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་

ཟད་ཀང་། བོད་ཀི་གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་དང་དེའི་རེས་འཇུག་པ་དག་གིས་འདི་ལྟ་བུ་མ་མཁེན་

པའམ་མ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་ཁོ་ན་བཟུང་སེ་བཞུགས་པ་ཅི་ཡིན་ནམ།

 རོམ་པ་པོ་ཨ་ལ་སི་ཊེའེར་(Alastair Lamb)ནི་ཕི་འབེལ་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཞིག་སེ། སྤི་

ལོ་ཆིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ཀི་སོད་ཀི་ལོ་ངོ་དུ་མའི་རིང་ལོན་ཌོན་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་

གར་ལས་ཁུངས་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཕག་ལས་ཡུན་རིང་གནང་མོང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ཡིག་

ཆ་གལ་ཆེན་མང་པོ་གཟིགས་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཡིག་མཛོད་ནས་རྒྱ་གར་ཕི་སྲིད་ལྷན་ཁང་

གི་ཡོངས་གྲགས་ཡིག་ཆའི་ཁ་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་པའི་དམིགས་བསལ་ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་

མ་རེད། ཡོངས་གྲགས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་གི་སྐོར་གོང་རིམ་དཔོན་རིགས་ལ་

ཞུས་ཀང་གོང་རིམ་ནས་ཡ་ལན་གཏན་ནས་མ་བྱས། དེ་ནས་ཀང་མུ་མཐུད་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་

དབྱེ་ཞིབ་གནང་བ་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཕིར་བསྒགས་གནང་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་ནོར་བ་

དང་ལོག་པར་བཤད་པ་སོགས་མང་དུ་གཟིགས་ཏེ་འབེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་ལ་གསལ་བཤད་

ཞུས་ཀང་དོ་སྣང་ཙམ་ཡང་མ་གནང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་གིས་སྤི་ལོ་ 1964 ལོར་<<རྒྱ་

དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས་>>ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་དང་། སྤི་ལོ་ 1966 ལོར་<<མེག་མ་

101 <<THE MCMAHON LINE>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༤ ན་གསལ། 
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དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་ཁམ་དང་བཀྲས་ལྷུན་རང་བཙན།

ཧོན་ས་ཐིག་>>ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་མཐུག་པོ་སོད་སྨད་གཉིས་ཅན་སོགས་འབི་དགོས་བྱུང་

བར་བཤད། གང་ལྟར། བྱུང་བ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བདེན་དོན་སྦས་པ་དང་རྫུན་པ་དིལ་བསྒགས་ཀི་

ཆ་གཉིས་རེ་ཡོད་པ་ཀུན་ཤེས་ལྟར་ཡིན་པས་ཡ་མཚན་དགོས་དོན་མེད་ཀང་། གལ་འགངས་

ཆེ་བ་ནི་བདེན་པ་ཉིད་རེད་རྒྱུ་དེ་རེད།

 གོང་གསལ་དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་ཐབས་སམ་གཙང་རང་བཙན་དུ་བསྒྱུར་ཐབས་ཀི་ལོག་

ཇུས་ངན་པ་དེས་བཀྲས་ལྷུན་པའི་སེམས་ངོར་རང་བཙན་གི་བག་ཆགས་སམ་སྐུལ་འདེད་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས། “བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་གི་ཆོས་

སྲིད་གང་ཅིར་ཁིམས་འགོ་རང་བཙན་སྔར་དུས་ནས་ཡིན་”102པའི་དགོངས་ཚུལ་ལ་གཞུང་བ་ཁ་

བལ་བའི་རང་བཙན་གི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་རྒྱུར་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་པར་མ་ཟད། དེ་དང་

མཐུན་པའི་ལས་དོན་ཡང་ཇི་སྙེད་ལག་བསར་གནང་ཡོད། སྤིར་བཤད་ན། བཀྲས་ལྷུན་གི་

“ཆོས་སྲིད་གང་ཅིར་ཁིམས་འགོ་རང་བཙན་སྔར་དུས་ནས་ཡིན་”ཟེར་བ་དེ་གོ་བུར་དུ་བྱུང་

བ་ཞིག་མ་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་གཞུང་བའི་འགལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ནི་དེ་བས་

ཀང་མ་རེད། དེ་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་སྤེལ་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1752 ལོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་

རེད། “རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་སྤེལ་ལོར། རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་འཕེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་

མཚོ་མཆོག་གིས་པཎ་ཆེན་སྐུ་འཕེང་ལྔ་པ་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ལ་བསྩལ་བའི་གཏན་ཚིགས་

ཆུ་སྤེ་ཤེ་བམ་ཆེན་མོ་ཞེས་པ་དེའི་ནང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་འཕེང་ན་རིམ་གི་གདན་

ས་བཀུར་འོས་གཞན་འགྲན་མ་མཆིས་པས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཁོངས་གཏོགས་གཞུང་སྒེར་ཆོས་

གསུམ་ཐམས་ཅད་ཅི་མཛད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ཁིམས་འགོ་རང་བཙན་དུ་གཙང་འཇགས་ཞུས་པར་

དག་བཙན་སུས་ཀང་བསྙད་གཙེར་དུ་འགྲོ་རིགས་གཏན་ནས་བྱས་མི་ཆོག་”103 ཅེས་འཁོད་ཡོད་

པར་བསམས་ན། གཞུང་གི་སྐུ་དག་ཚོས་རྒྱལ་དབང་བདུན་པས་སྩལ་བའི་ཤེ་བམ་ཆེན་མོ་

དེར་བརི་མཐོང་མ་ཞུས་པའི་སྣང་བ་ཞིག་ངང་གིས་སེར། ཤེ་བམ་འདིའི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན་

སྐབས་དེའི་གཞུང་བའི་འབེལ་བ་ནི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ཕི་བོད་གཞུང་གི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་

པ་ལ། ནང་གི་རང་དབང་ཆ་ཚང་བར་ཡོད་པ་སེ་བོད་རྒྱའི་འབེལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཨེ་ཡིན་ནམ་

102 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༢༥༢ ན་གསལ།

103 <<པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ཆོས་ཀི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༣༥༦ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

སྙམ་པ་འཆར་སྲིད་ཀང་དེ་ལྟ་ནི་ཡིན་དོགས་མེད། ཁིམས་འགོ་རང་བཙན་གི་གཏམ་དེ་ལྟ་བུ་

གཞན་ལ་ཡང་ཡོད། དཔེར་ན། “རྭ་སྒེང་དགོན་པ་ཁིམས་འགོ་རང་བཙན་ཡིན་ཙང་ཁ་མཆུ་གཞུང་

ལ་སྐྱེལ་གཏུགས་བྱེད་དགོས་ཀི་མེད། རྭ་སྒེང་བ་བང་ཁིམས་འགོ་རང་བཙན་ཡིན་ཟེར་བའི་མཚོན་

རྟགས་སུ་བ་བང་གི་རྒྱལ་སྒོའི་གཡས་གཡོན་ལ་སག་རྒྱུག་དང་གཟིག་རྒྱུག་ཅེས་སག་དང་གཟིག་གི་

པགས་པས་གཡོགས་པའི་རྒྱུག་པ་ཧིལ་ཧིལ་གཉིས་བཀལ་བཞག་ཡོད། དེ་གཉིས་ཁིམས་འགོ་རང་

བཙན་ཡིན་པའི་མཚོན་རྟགས་ཡིན་པ་རེད།”104 ཅེས་སོགས་བིས་པ་ལྟར་ཏེ། རྭ་སྒེང་དགོན་པ་

བོད་གཞུང་ལས་ཐ་དད་པའི་རང་བཙན་དུ་འདོད་མཁན་སུ་ཡང་མེད་དོ།།

 གང་ལྟར་ཡང་། ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་མེད་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ་གིས། “བོད་ཆུ་བྱ་

ཕི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོར་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་སོན་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་རྒྱ་གར་འཕགས་

ཡུལ་ནས་དབུས་ལོངས་ཆོས་ཀི་ཞིང་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དིན་ཆེ་སྐབས་བཀྲས་བའི་ཞབས་

འབིང་སེར་སྐྱ་རྣམས་ནས་སྔོན་དུ་བསམ་སྦྱོར་མ་དག་པའི་ལས་ངན་ཇི་སྙེད་ཅིག་བསགས་པར་

འཇིགས་འགོད་གནོང་གསུམ་གི་ཚ་ན་མ་བཟོད་པར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཅས་ཕེབས་བསུར་

ར་ལུང་བར་ཕེབས་ཏེ་འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར་འབུལ་གནང་ལས་དངོས་མཇལ་མ་ཐུབ་པར་པཎ་

ཆེན་ཕིར་ཕེབས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་སོན་འཁོར་བསམ་སིང་དང་། ཆོས་འཁོར་ཡང་

རེ་སོགས་བརྒྱུད་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཞབས་སོར་འཁོད་འཕལ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཞི་ཆིངས་གནང་རྒྱུར་

གཏན་འཁེལ། དེ་ནས་ཞི་ཆིངས་གྲུབ་སེ་དབྱིན་གཞུང་ནས་རྟེན་ཆས་དབྱིན་མདའ་ཁ་རིང་སྔ་སོང་ཐམ་

པ་དང་། མདེའུ་ལྔ་འབུམ་ཐམ་པ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་བཀྲས་བས་སྐྱེལ་འདེན་སྐོར་ཀ་ཀོར་མང་དག་

ཞུས་པར། བཀྲས་བས་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་དོན་དུ་བསམ་ཤེས་ཀིས་ཕར་བ་གྲུ་འདེགས་གནང་འོས་

ལས་སྒེར་བཙན་ལྟ་བུའི་བྱེད་བབས་མ་འསོ་པ་”105 ཞེས་སོགས་བིས་པ་ལྟར་གཞུང་བའི་བར་གི་

འབེལ་བ་ཧ་ཅང་མི་ལེགས་པར་གྱུར་པ་དང་། སྒེར་བཙན་ནམ་རང་བཙན་ལྟ་བུའི་བསམ་འདུན་

བཟུང་སེ་གཞུང་གི་བཀའ་བཀོད་དང་ལེན་མ་གནང་བས་དབུས་ཀི་གཞུང་ཞབས་རྣམས་ཆེས་

མི་དགའ་བར་གྱུར།

 དེ་ནས་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་མ་ངན་ལས་མ་འདས་པའི་གོང་

104 <<རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྭ་སྒེང་དགོན་གྲོང་གི་ལོ་རྒྱུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༨༦ ན་གསལ།

105 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༥ ན་གསལ།
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དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་ཁམ་དང་བཀྲས་ལྷུན་རང་བཙན།

ཙམ་སེ་སྤི་ལོ་ 1933 ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སོན་འཁོར་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིན་དུ་བཞུགས་

སྐབས་བོད་གཞུང་ལ་བཀྲས་བ་རང་བཙན་བྱེད་འདོད་པའི་དགོངས་ཚུལ་ཕུལ། དེ་ཡང་ཀུན་

གཟིགས་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་བྱ་ལོ་སེ་སྤི་ལོ་ ༡༩༣༣ 

ལོར་སྔགས་དྲུང་གཉིས་གཞིས་རེར་འབྱོར་བསྟུན་མི་སེར་ལ་བཅུ་གཉིས་དྲུག་སྣ་བདུན་ཁི་ལ་ཆག་

ཡང་བྱུང་ཞིང་སྔར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གཞིས་ཁོངས། འདམ། ས་སྐྱ། ལྷན། གམ་པ་བཅས་སྐྱར་

དུ་དོན་སྨིན་བྱས་པ་རེད། རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་ཀང་སྔགས་དྲུང་གཉིས་ཐོག་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེའི་ཞུ་ལན་དུ་བ་བང་རང་བཙན་ཞེས་པ་ཡོང་ཐབས་མེད།”106་ ཅེས་གསལ། འབས་སྤི་བོན་ཆེན་

ནས་སྤི་ལོ་ 1934 ཟླ་ 1 ཚེས་ 8 འཁོད་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་རྒྱ་གར་ཕི་འབེལ་དྲུང་ཆེར་ཕུལ་བ་

ལྟར་ན། སྔགས་དྲུང་གཉིས་ཏེ་སྔགས་ཆེན་བསན་འཛིན་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་དང་དྲུང་

ཆེ་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ལྷ་སར་འབྱོར་བ་ནི་སྤི་ལོ་ 1933 ཟླ་ 6 ཚེས་ 2 ཉིན་རེད་

ལ། དེ་གཉིས་ཀིས་བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་སར་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་

བཏོན་པའི་ཐུགས་རེ་བརྒྱུད་སྒོག་དང་གྲོས་མོལ་ཞིབ་ཚགས་གནང་ཡོད།107 འོན་ཀང་། ཀུན་

གཟིགས་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་དུ་དོན་གནད་ཧ་ཅང་བསྡུས་པ་ཞིག་ལས་མ་བཀོད།

 གཞན་ཡང་སྤི་ལོ་ 1934 ཟླ་ 8 ཚེས་ 9 འཁོད་པའི་ཕག་བིས་ཤིག་ཀུན་གཟིགས་

མཆོག་ནས་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ཝི་ལིའེམ་སོན་ལ་གནང་བའི་ནང་། “ངོས་རང་བོད་དུ་མ་ལོག་

གོང་། སེམས་རྒྱུད་གདོན་གིས་བརླམས་པའི་མི་ངན་རེ་ཟུང་གིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གཞུང་དང་

བོད་གཞུང་བར་གི་སྔར་ཡོད་འབེལ་ལམ་དང་མི་མཐུན་པའི་གསར་སྤོས་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབས་པའི་

རྐེན་གིས་གཞུང་བ་གཉིས་མ་མཐུན་པར་གནས་པ་འདི་ཉིད་ཐག་གཅོད་གཙང་མའི་ཐོག་འབྱུང་འགྱུར་

སྲིད་གཞུང་གཉིས་ཀི་བར་དུ་རོད་རོག་མི་འབྱུང་བ་ཞིག་བྱུང་ན་ལེགས་སྙམ།”108 ཞེས་གསལ་

106 <<སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་

པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་ཐུན་མོང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཕེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སོད་ཆ་>>ཡི་ཤོག་

གྲངས་ ༢༧༤ ཡི་རྒྱབ་ཏུ་གསལ།

107 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༣༢༤ 

ལ་གཟིགས།

108 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༩ དང་། དེའི་བོད་འགྱུར་མ་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ངོས་ ༣༢༦ ལ་གཟིགས། ཡིག་བྱང་ནི། IOR, L/PS/12/4181, translation of a letter 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཡོད། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ངོས་ནས་གཞུང་བའི་འབེལ་བར་ངོས་

འཛིན་གནང་ཕོགས་དང་གཟིགས་ཚུལ་གསལ་བར་མངོན་ཡོད། དེ་ཡང་གསལ་བར་བཤད་

ན། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གཞུང་དང་བོད་གཞུང་ངམ་སྲིད་གཞུང་གཉིས་ཞེས་བརོད་ན་གང་ནས་

བལྟས་ན་ཡང་། ཚིག་དེ་དག་གི་སེང་ནས་གཞུང་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་ཙམ་ལས་གཞུང་

དང་མངའ་འབངས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་མི་ཐུབ། སྤིར་རྒྱལ་ཁབ་དབུས་གཞུང་དང་ས་གནས་

སྲིད་གཞུང་ངམ། ཡང་ན། དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སེའི་གཞུང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་

ཤེས་ཀང་། རང་བཙན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དང་འབེལ་ཏེ་བསམས་ན། གཞུང་ཐ་དད་པ་གཉིས་

ལས་གཞན་དུ་གོ་མི་རུང་སེ་གནད་དོན་ནམ་རོད་རོག་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་འདི་རེད།

 བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་གི་ཆགས་སངས་སམ་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སྒོམ་གཞི་ལ་ཞིབ་ཏུ་

བལྟས་ཚེ། རེ་སྐོར་ནས་ཤོད་སྐོར་དང་ཕོགས་མཐའི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས། རྒྱ་ནག་ཏུ་

དོན་གཅོད་བཙུགས་པ་སོགས་བཀོད་པ་དང་བྱེད་སྒོ་དུ་མའི་ཆ་ནས་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བང་དང་ཕོགས་འད་བ་ཞིག་བྱུང་འདུག་ལ།109 དེ་ལྟ་བུའི་དབང་གིས་བཀྲས་བའི་ཕོགས་

སུ་རང་ཉིད་སྒེར་བཙན་ནམ་ཁིམས་མགོ་རང་བཙན་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཤིག་ཞེ་ཕུགས་སུ་

ཉར་བ་ལོས་ཡིན། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་དབྱིན་ཇིས་ཤུགས་རྐེན་རིམ་པར་བཏང་བ་ལས་བྱུང་བར་

གདོན་མི་ཟ་སེ། བོད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཀང་དུས་བདེ་ཞོད་འཇགས་སྐབས་རྒྱང་རིང་གི་

ཡུལ་གྲུ་རྣམས་སུ་ལས་བྱེད་འགའ་རེ་གཏོང་ལེན་གནང་བ་ཙམ་ལས་དོན་དམ་གིས་རང་ས་

རང་ཁོངས་ཀི་འཛིན་སྐྱོང་ཚད་ལྡན་ཞིག་གནང་ཐུབ་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། དེའི་དབང་གིས་

བོད་ཀི་མཐའ་ཁུལ་ནས་ཡུལ་ཁམས་འགའ་ཞིག་རིམ་གིས་གཞན་ལག་ཏུ་ཤོར་བ་དང་། དེ་

དང་མཚུངས་པར་རང་གི་བསམ་འདུན་དང་གཞན་གི་བསླུ་བིད་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་ཏེ་

ས་གནས་སྒེར་བཙན་བྱེད་འདོད་ཀི་འདུན་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་བྱུང་བར་སེམས་སོ།།

 དེའི་རེས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མ་

from the Panchen Lama to F. W. Williamson, dated 9 August 1934. བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གཞུང་དང་བོད་

གཞུང་ཞེས་པར་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་ the Tashilhunpo Government and the Tibetan Government ཞེས་བིས་

ཤིང་། སྲིད་གཞུང་གཉིས་ཞེས་པ་ལ་ the two governments ཞེས་བིས་འདུག་པས། དེ་དོན་ཀོག་མཁན་རྣམས་

ནས་ཡིད་ལ་འཇགས་པར་འཚལ་ཞུའོ།།

109 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༣ པར་གཟིགས།
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དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་ཁམ་དང་བཀྲས་ལྷུན་རང་བཙན།

ཡིན་པའི་བོད་ཀི་རྒྱལ་པོའམ་དབུ་ཁིད་གཞན་ཞིག་བོད་མི་སྤི་བྱིངས་ཀིས་ནམ་ཡང་ཁས་མི་

ལེན་པར་མཐོང་སེ། དབྱིན་ཇིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་

ཚབ་ཏུ་འཇོག་རྒྱུ་དང་གཞིས་ཀ་རེ་རང་བཙན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་བསམ་བོར་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་

བཏང་། དེའི་ཚུལ་ལ་མི་ཁཱད་ཀིས་<<བོད་དང་རྒྱ་གར་དབྱིན་ཇི་>>ཞེས་པར། དབྱིན་གཞུང་

གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་“སྦེལ་གིས་བོད་གཞུང་བརྟན་བརླིང་དང་ནུས་ཤུགས་ཅན་

དུ་གནས་པ་ལ་ཆིག་སྒིལ་མེད་མི་རུང་དུ་མཐོང་བ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་བོད་སྤི་ཚོགས་ཀི་སེ་ཁག་

ཚང་མས་ཁས་ལེན་ཞུ་ས་གཅིག་ཉིད་ཡོད་པ་དེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པ་གཞི་ནས་ཤེས་རྟོགས་

བྱུང་སེ། མ་འོངས་པར་བོད་དང་འབེལ་བའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གི་དབྱིན་ཇིའི་དཔོན་རིགས་ཚོར། 

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་འབེལ་བ་བྱེད་སྐབས་[གཞིས་ཀ་རེ་]ལྷ་ས་ནས་ལོགས་སུ་ཐོན་ཏེ་རང་བཙན་

བྱེད་པའི་ཕོགས་ལ་སེམས་ཤུགས་ནམ་ཡང་སར་མི་རུང་ཞེས་སྐུལ་འདེད་དག་པོ་བྱས་ཡོད། དེ་ནི་

སྐུ་ཞབས་སྦེལ་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བོས་གཏོང་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་རེད།”110ཅེས་

ཁུངས་དང་བཅས་ཏེ་བིས། དེ་ནི་གཞིས་ཀ་རེ་དང་ལྷ་ས་གཉིས་ཆིག་སྒིལ་དུ་གནས་ན་བོད་

དེ་ཉིད་ཉེ་འབེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་བར་དུ་བརྟན་པོར་གནས་ཐུབ་པ་དང་། དེ་བྱུང་ན་རྒྱ་གར་

དབྱིན་གཞུང་གི་བདེ་འཇགས་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་སབས་ཀིས་རེད། དེ་ལྟར་བོད་དེ་ཉིད་

རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བརྟན་ཚུགས་ཀེར་གནས་ཐུབ་པའི་བར་གནས་ཀི་ས་ཁུལ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་ན། རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་བདེ་འཇགས་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་སྲིད་ཇུས་དེ་ད་

ལྟའི་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཀང་རྒྱུན་བསྐྱངས་ནས་བཟུང་ཡོད། དེ་ཡང་དབུ་དཀར་ཚང་བྱམས་

པ་སྐལ་ལྡན་གི་<<མི་ཚེའི་རིང་བོད་སྤི་དོན་ཆེད་ཞི་དག་གི་ལས་འགན་བངས་རིམ་>>དང་

<<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>111སོགས་བཀགས་ན་ཤེས་པར་འགྱུར། སྐུ་ཞབས་

མེལ་ལགས་ཀིས་ཀང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གསང་དོན་དང་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་ཁུངས་

སུ་བཅོལ་ཏེ། “[སྤི་ལོ་ 1931 ལོའི་]སྐབས་དེའི་རྒྱ་གར་དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་དེ་

ནི་བོད་དེ་ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐེན་དང་སངས་འཛིན་མེད་པའི་བར་གནས་ཀི་ས་ཁུལ་

110 <<Tibet and the British Raj: The Frontier Cadre 1904-1947>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༦༡ ན་

གསལ།

111 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཡི་ལེའུ་སུམ་ཅུ་པ་“གྲོས་མོལ་ལམ་དུ་མ་སོང་བ་”ཞེས་པར་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཞིག་རྒྱུན་འཁོངས་ཡོང་བར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།”112 ཞེས་བིས་ཡོད།

 གོང་དུ་བིས་པ་ནི་སྤི་ལོ་ 1904 ནས་ 1931 གི་བར་དུ་བོད་ལ་བཟུང་བའི་དབྱིན་

ཇིའི་སྲིད་ཇུས་དང་དེས་བསྐྱེད་པའི་ངན་གཡོ། དེ་བཞིན་དུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོས་རང་བཙན་

གི་བསམ་འདུན་བཟུང་བའི་ཚུལ་རེད། དེའི་གོང་དུ་དབྱིན་ཇིས་ཤུགས་རྐེན་བཏང་བ་ལ་བརྟེན་

ནས་བོད་ཀི་དམག་དཔོན་ཚོས་སྒེར་ཚུགས་ཀི་དབང་ཆ་འཛིན་སད་དམག་ཆས་སྤས་དེ་བོད་

ལོངས་ཚོགས་འདུའི་སེང་དག་ཤེད་ཀིས་བསྐྱོད་དེ་རྣམ་འགྱུར་དག་པོ་བསན་པ་དང་། ཚ་རོང་

གིས་སུ་ལ་ཡང་འཛེམ་ཟོན་མེད་པར་དམག་མིའི་དབང་པོ་གཅོད་འབེག་གིས་སྒེར་ཚུགས་ཀི་

དབང་ཆ་སོན་ཐབས་བྱས་པ། དམག་དཔོན་ཚོས་གསང་བའི་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་ཏེ་སྙན་ཞུ་

ཡིན་པའི་ཟོལ་གིས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་གེན་ལོག་བྱས་པ། མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཨ་ར་དཀར་

པོ་དམག་དོན་གི་འགོག་རྐེན་དུ་མཐོང་སེ་ལོག་གསོད་བྱ་རིས་བྱས་པ། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་

པའི་སྲིད་ཕོགས་ཀི་སྐུ་དབང་ཕོགས་ཏེ་བོད་ལོངས་དམག་སྒར་ཡོངས་ཀི་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་

རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལ་སྤོད་ཐབས་བྱས་པ། ཚ་རོང་གིས་དབྱིན་ཇིར་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་

གོ་བུར་དུ་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པ་སོགས་དབྱིན་ཇིས་བོད་ལོངས་ཡར་རྒྱས་ལ་འགོག་རྐེན་སྣ་

ཚོགས་བཟོས་པ་སོགས་ནི་འོག་ནས་རིམ་པར་འབྱུང་བས་དེར་གཟིགས་འཚལ།

112 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༥ དང་། དེའི་བོད་འགྱུར་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༣༢༠ ལ་གཟིགས། ཡིག་ཁུངས་ནི། IOR, L/PS/12/4177, minute paper of 

Secret and Political Department, Government of India, dated 22 February 1934.
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5

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་གསང་ཕེབས།

 དེ་ལ་ཇི་སྐད་དུ། “མཁར་རོ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀི་རོ་རེའི་མ་འོངས་ལུང་བསན་དུ། དབུས་

གཙང་གཉིས་ཀི་སྣལ་མའི་བམ་པོ་དེ། །ལོ་མང་སྲིན་འབུས་ཟོས་པས་ཧྲུལ་པོར་སོང་། །ད་དུང་འཇམ་

ཕྲུགས་ཐགས་སུ་རེ་རེ་ནས། །ཐགས་མཁན་འཚོལ་བའི་གྲབ་གཤོམ་ཐང་རེ་ཆད།། ཅེས་གསུངས་

པའི་ལུང་དོན་ཐོག་ཏུ་བབས་པར་སྣང་།” ཞེས་ཡོངས་འཛིན་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་རང་རྣམ་དུ་

གསུངས་པ་ལྟར་དབུས་གཙང་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་སྡུག་ནས་སྡུག་ཏུ་སོང་སེ་འདུམ་ཐབས་

མེད་པ་ལྟ་བུའི་ཚད་དུ་གྱུར་པ་ན། ད་གཟོད་སྤི་ལོ་ 1923 ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་

པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་མཆོག་གོ་བུར་དུ་རྒྱ་སོག་གི་ཡུལ་གྲུར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་དགོས་པའི་

གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་། དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཐུན་མོང་བའི་ངོར་བསམས་ན་ཆེས་ཡ་ང་བའི་དོན་རྐེན་

ཆེན་པོ་ཞིག་སེ། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཀུན་གཟིགས་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་མཆོག་རང་གི་སྐྱོང་ཡུལ་

དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་ཕིར་ཕེབས་གཏན་ནས་གནང་མ་ཐུབ།

 དེའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། དེ་ཡང་གཞུང་སའི་དཔོན་རིགས་འགས་གཞུང་བའི་

འགལ་བ་སྒེར་བེད་དུ་སྤད་དེ་བཀྲས་ལྷུན་ཕོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡང་ཡང་སྤད་པར་མ་ཟད། 

རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀི་བར་དུ་ཡང་འཁོན་དང་སེལ་འཇུག་ཐབས་ཀི་བགི་བ་སྣ་ཚོགས་བརམས་

ལ། བཀྲས་བའི་ཞབས་འབིང་དག་གིས་ཀང་གཞུང་སའི་བཙན་བཀའ་རྣམས་རང་དགར་དང་

དུ་མ་བངས་པ་སོགས་རོག་ད་མང་དུ་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ། བོད་གཞུང་ནས་དབྱིན་ཇི་ལ་དམག་

འཐབ་སྔ་ཕི་གཉིས་དང་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་ལ་དམག་འཐབ་ལན་གཅིག་བྱས་པའི་སྐབས་ཀི་

དམག་ཕོགས་བསོམས་པས་འབྲུ་ཁལ་ཁི་ ༡༠༨ སོང་བའི་བཞི་ཟུར་རམ་བཞི་ཆའི་གཅིག་སེ་

འབྲུ་ཁལ་ཁི་ ༢༧ བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་བ་བང་ནས་འབུལ་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་བར་མ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཟད། གང་མྱུར་གཙང་འབུལ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཚ་འདེད་ཀང་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་གནང་།

 གཞུང་གིས་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་ལ་དམག་ཕོགས་བཞི་ཟུར་སོགས་མྱུར་དུ་འབུལ་

དགོས་པའི་ཚ་འདེད་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། སྲིད་བོན་བཤད་སྒ་དཔལ་འབྱོར་རོ་

རེས་“བཀྲས་བར་དོན་མེད་བསྙད་འདོགས་ཀ་ཀོར་མང་ན་རྒྱལ་མཆོག་ཡབ་སྲས་བར་དམ་སེལ་

འབྱུང་གཞི་དང་། ལྷག་པར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མ་བཞུགས་ན་སུས་འགན་ལེན་བྱེད།” ཅེས་བཀྲ་

ཤིས་ལྷུན་པོར་སུན་གཙེར་མུ་མཐུད་ནས་གནང་མི་རུང་བའི་གོ་བསྐོན་ཤུགས་ཆེར་གནང་

བར་བརྟེན་གཞུང་ས་ནས་ཁལ་འཇལ་ཚ་འདེད་ཀི་ལས་དོན་དེ་རེ་ཞིག་ཅམ་འཇོག་གནང་། 

འོན་ཀང་། སྲིད་བོན་བཤད་སྒའི་གནང་སངས་དེར་གཞུང་ཞབས་འགའ་ཞིག་ཡིད་མ་མགུ་

བར། “མི་དབང་དེད་པོ་[བཤད་སྒ་]ཁོ་ལའང་[པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་]སྤན་གསལ་བོ་བཟང་113གིས་

གསེར་དངུལ་གི་འབུལ་བས་རིབས་མ་བཅག་ཚར་འདུག་”ཅེས་བཤད་སྒས་ལོག་བརྔན་ཟོས་

ཚུལ་བསྒགས།114 སྲིད་བོན་བཤད་སྒས་ལོག་བརྔན་བཞེས་ཡོད་མེད་ཤོད་མི་ཐུབ་ཀང་། 

སྐབས་དེར་པཎ་ཆེན་བ་བང་དང་སྲིད་བོན་བཤད་སྒ་གཉིས་དམ་གཙང་འབེལ་བཟང་ཡིན་

པ་ཤིན་ཏུ་གསལ།115

 དེའི་མུར་ས་རྟ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ སྤི་ལོ་ 1919 ཟླ་ 1 ཚེས་ 2 ཉིན་སྲིད་བོན་བཤད་

སྒ་སྐུ་གཤེགས་116རེས་གཞུང་བའི་བར་གི་དཀའ་ངལ་ལ་བསམ་ཤེས་གནང་མཁན་སྐུ་དབང་

ཅན་གཞན་ཞིག་མ་བྱུང་བའམ། ཡང་ན། འགྱུར་མེད་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ་གིས། “རིས་

དཔོན་ལུང་ཤར་མཚན་ཤུགས་ཆེ་བས་”ཞེས་པ་ལྟར་ལུང་ཤར་གི་སྐུ་དབང་རེ་མོར་སོན་ལ་ཉེ་

བས། ལུང་ཤར་དང་ཁོང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་དག་གིས་གཞུང་བའི་ནད་རིང་བསྐྱར་སོང་གནང་སེ་

གནས་བབ་ཛ་དག་ཏུ་བསྒྱུར་ཟེར། དེ་ལ་ཡང་ཤན་ཁ་བས། “བཤད་སྒ་གཤེགས་རེས་སར་ཡང་

113 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༢༥༨ ན། སྤན་གསལ་བོ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྐོར་ཅུང་ཟད་ཡོད་ལ། <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་

གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༢༥ པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༩ ན་རྒྱས་ཙམ་ཡོད།

114 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༧ ལ་གཟིགས།

115 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༤ པའི་ཤོག་

ངོས་ ༦༨ ལ་གཟིགས།

116 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༤ པའི་ཤོག་

ངོས་ ༦༩ ལ་གཟིགས།
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པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་གསང་ཕེབས།།

བཀྲས་བར་གོད་ར་གསར་དུ་བཟོ་བའི་ར་རྐེན་ནི། རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་རིས་པའི་སྐབས་ཁོང་གི་ལྕམ་

རྟ་ནག་བཀྲས་མཐོང་གཞིས་སྒོས་གཞིས་སུ་ཚེ་མ་ཟིན་པས་ཕུང་པོ་དུར་ཁོད་དུ་བསྐྱལ་བར། རྟ་ནག་

བཀྲས་མཐོང་གཞིས་སོད་གཅེས་འཇིགས་མེད་ཀི་ཕ་ནས་དབྱར་ཀ་འོང་གསེབ་ཏུ་རོ་སྐྱེལ་བ་འོས་

མིན་ཞེས་ཕུང་པོ་དུར་ཁོད་ནས་ལུང་ཤར་གི་གཞིས་སུ་ཕིར་ལོག་བཏང་བའི་ཞེ་འཁོན་ཡོད་མུས་སུ་

ལྟས་ངན་དང་བྱ་སྐད་མཚུངས་པ་བཞིན། ལུང་ཤར་བས་གཙང་རོང་དགུའི་འཐུས་མིིར་ངན་བསབ་ལྟ་

བུས་གཞུང་བ་ས་གསུམ་གི་ཁལ་རིགས་སྒྲུབ་ཆག་འཇགས་གསུམ་ལྕགས་སག་ཞིབ་གཞུང་གི་རྐང་

འབོར་ནས་རྐང་འདོན་ཕོན་ཆེ་ར་ཆད་དང་། ལྷག་པར་རྟ་ཁལ་གཏོང་ཕོགས་ལྔ་ཟུར་ལྷག་མི་སྒྲུབ་པ་

སོགས་གོད་ར་མང་དག་ཅིག་གི་སྐོར་སྙན་ཞུ་”117ཕུལ་ཞེས་བིས།

 དེ་ལྟར་ཤན་ཁ་བས་བཤད་པ་ལྟར་ན། ལུང་ཤར་ནས་ཅེ་འཇིགས་མེད་ཀི་ཡབ་དང་

ཁོང་གཉིས་བར་གི་ཞེ་འཁོན་ཆེན་པོ་དེ་གཞུང་བའི་བར་དུ་ཁེར་ནས་སང་ཟུག་ཆེན་པོ་གནང་

བའི་དབང་གིས། སྨོན་གྲོང་དྲུང་ཆེ་ཟེར་བ་དང་ལུང་ཤར་གཉིས་གཞིས་རེར་བསྐྱོད་དེ་ལས་

དོན་བསྒྲུབས། དེའི་རེས་སྨོན་གྲོང་དྲུང་ཆེ་སྐུ་གཤེགས། དེ་ནས་ལུང་ཤར་དང་རེ་མཁན་

མགྲོན་ཆེ་བ་བསན་པ་དར་རྒྱས་གཉིས་ཀིས་ལས་དོན་དེའི་མཇུག་བསྐྱངས། དེ་ལ་ཡང་ཤན་

ཁ་བས། “སྨོན་གྲོང་དྲུང་ཆེ་དང་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་གཉིས་གཞིས་རེར་ཕེབས་ཏེ་བཀའ་ཞིབ་གནང་

མུར་སྨོན་གྲོང་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པ་དང་། རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་ཕེབས་མཚམས་གཙང་ཞིབ་ཕག་

སྦྲེལ་དུ་རེ་མཁན་མགྲོན་ཆེ་བ་བསན་པ་དར་རྒྱས་དང་མཉམ་དུ་ཞིབ་དཔྱོད་གནང་།”118 ཞེས་བིས། 

འ་ོན། མགྲོན་ཆེ་བསན་པ་དར་རྒྱས་ཞུ་བ་ཁོང་སུ་ཡིན་ནམ། དེ་ལ་ཡང་ཤན་ཁ་བས། “མགྲོན་

ཆེ་བསན་དར་མཆོག་དེ་སྔ་རེ་དྲུང་དཀྱུས་མ་ལྷ་བུ་གཞིས་སོད་སྐབས། པཎ་ཆེན་ཤངས་ཁུལ་ཟེའུ་

དང་སོག་པོ་སོགས་ལ་གནས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་ལྷ་བུ་གཞིས་སོད་ནས་གྲ་སྒིག་འཐུས་སྒོ་

ཚང་མིན་བྱུང་ཚུལ་བཀྲས་བས་འཛིན་བཟུང་གིས་ལམ་སེང་ཉེས་བརྡུང་གཏོང་གཏན་འཁེལ་བ་ལྷ་

གཞིས་ཀིས་གོ་ཐོས་བྱུང་ཉིད་བསན་དར་ལགས་ལྷ་སར་བྱོལ་རེས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་སྣེ་མགྲོན་

117 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༧ ན་གསལ།

118 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༨ ན་གསལ། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་

མཛད་རྣམ་སྨད་ཆ་ཤིང་པར་གི་ཤོག་ངོས་ ༢༠༠ ཡི་རྒྱབ་ངོས་སུ། “ཚེས་ཉེར་བཞིའི་སྔ་དོ་ ་་་ གཙང་ཞིབ་རིས་དཔོན་

ལུང་ཤར་ནས་འབྱོར་ཕག་ཞུས།” ཞེས་གསལ་བ་སོགས་གུང་བསྒིགས་ན། ལུང་ཤར་གིས་འབྱོར་ཕག་ཞུས་པའི་ཉིན་

མོ་དེ་ལྕགས་སྤེལ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ སྤི་ལོ་ 1920 ཟླ་ 8 ཚེས་ 8 ཉིན་ཡིན་པ་ཤེས་ན། དུས་སྐབས་དེ་ཡང་གསལ་

བར་འགྱུར་རོ།།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བསྐོ་བཞག་གནང་བ་སོགས་བཀྲས་བར་ཞེ་འཁོན་ཡོད་”119 ཅེས་བིས། གལ་ཏེ་གཙང་ཞིབ་ལས་

དོན་གི་གཙོ་འགན་བཞེས་མཁན་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་དང་མགྲོན་ཆེ་བསན་པ་དར་རྒྱས་

གཉིས་ཀ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ཞེ་འཁོན་ཅན་ཡིན་པ་བདེན་ན། ལས་དོན་དེའི་འབས་བུ་ཅི་

འབྱུང་ཚོད་དཔག་དཀའ་བ་ཞིག་མ་རེད། བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་ལ་བསུན་གཙེར་ཆེན་པོ་ཞིག་

བྱུང་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡིན་ཡང་། དེར་གཞུང་དོན་ལ་འཁི་བའི་དགོས་པ་དམིགས་བསལ་

བ་ཞིག་ཡོད་པར་ནི་ཐེ་ཚོམ་མེད། དེ་ལྟ་བུའི་ངང་གཞུང་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་ཕར་ཟད། 

ཉིན་རེ་བཞིན་འབེལ་བ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གྱུར།

 དེ་ནས་བཀྲས་བ་རང་ལ་འབྲུ་ཁལ་དེ་ཙམ་གཞུང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་མེད་པས་པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་རྒྱ་སོག་གི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་འབུལ་སྡུད་སོང་མོ་གནང་བར་ཕེབས་ཏེ་བོད་

གཞུང་ལ་དམག་ཕོགས་བཞི་ཟུར་སོགས་ཆད་མེད་འབུལ་རྒྱུའི་དགོངས་པ་འཁྲུངས་ཞེས་

གྲགས། འདི་ནི་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་མར་གསལ་བའི་

གནས་ཚུལ་ཏེ་གནད་དོན་ངོ་མ་ཡིན་མིན་ཤེས་དཀའ་ཡང་། ཐུན་མོང་བའི་སྣང་ངོར་རྐེན་དེ་

ལྟ་བུའི་འོག་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ཕོགས་ཕེབས་མཛད་དགོས་བྱུང་བ་ནི་དོན་དངོས་རེད།

 གོང་གསལ་གནད་དོན་དག་གི་ཐད་ལ་དོན་ཁང་སྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད་ཀིས། “སྤི་

ལོ་ 1888 བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔའི་ས་བྱི་ལོ་དང་། ཡང་སྤི་ལོ་ 1904 བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔའི་ཤིང་

འབྲུག་ལོ་གཉིས་སུ་དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་དམག་འཁྲུག་ཐེངས་གཉིས་བྱུང་བ་དང་། ཡང་

སྤི་ལོ་ 1912 བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔའི་ཆུ་བྱི་ལོར་ལུའུ་ཅུན་དམག་དང་བཀའ་ཤག་སྲིད་གཞུང་བར་

ལ་ནང་འཁྲུག་ཐེངས་གཅིག་བྱུང་བ་བཅས་ཀི་རེས་སུ་གཞི་ནས་བཀའ་ཤག་སྲིད་གཞུང་གིས་གོང་

གསལ་དམག་དུས་གསུམ་ལ་དམག་ཕོགས་ངོ་སོ་འབྲུ་ཁལ་ཁི་ ༡༠༨ སོང་ཞེས་བསོམས་འབོར་

ཞིག་བཏོན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་སྐལ་དུས་བཟང་པོའི་ཇ་ཆང་ནམ་དུས་ངན་པའི་ཁལ་ལ་འགྱུར་བ་ཞེས་

པའི་དཔེ་ལྟར་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་ནས་དེ་སྔའི་ལམ་སྲོལ་བཞིན་དམག་དུས་ཁག་གི་དམག་ཕོགས་

ཁོན་འབོར་གི་བཞི་ཟུར་གཅིག་སྒྲུབ་ལམ་ཡོད་པ་ལྟར་ད་ལམ་དམག་དུས་གསུམ་གི་དམག་ཕོགས་

བཞི་ཟུར་འབབ་འབྲུ་ཁལ་ཁི་ ༢༧ ཐོབ་པ་གྲངས་ཚང་ཆད་མེད་གཙང་སྒྲུབ་དགོས་རྒྱུའི་འདེད་གཙེར་

བྱས་འདུག །དེ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་བ་བང་ནས་དེ་སྔ་གོར་ཥའི་བཙན་འཛུལ་སྐབས་ཀི་བྱུང་རྐེན་

119 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༧ ན་གསལ།
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པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་གསང་ཕེབས།།

གནས་ལུགས་གོང་གསལ་ལྟར་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་ལ་བོད་ཡོངས་ཀི་བཞི་

ཟུར་ཙམ་འཁི་བའི་འཛིན་གྲས་རྒྱ་ཁོན་དེ་རིགས་དོན་དངོས་ཐོག་ནམ་ཡང་མེད་པ་ལྷ་མི་ཀུན་ཤེས་

ཡིན་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་དང་སྦྲགས་བདེ་སྡུག་བཤད་ཀང་ཉན་འཇོག་གཏན་ནས་མེད་པར་

བཙན་ཤེད་ཚ་འདེད་བྱས་སབས། འབྲུ་དངུལ་སྒྱུར་གིས་བོད་དངུལ་ཞོ་པད་ཚུགས་ཕད་བརྒྱངས་ནས་

བསྒྲུབས་འཇལ་བྱས་ཀང་ད་དུང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་བལ་ཞིང་། རིག་པས་མི་འདུས་པའི་ཆད་འབོར་

ཅི་ཆེ་བསད་པ་དེ་དག་མུ་མཐུད་འདེད་བསུན་ཆེ་བས་ཆགས་ཐབས་བལ་བ་བཟོས་པ་རེད།”120ཅེས་

བོད་གཞུང་ནས་བཀྲས་ལྷུན་ལ་དམག་ཕོགས་སྒྲུབ་འཇལ་གི་བཙན་བཀའ་བསུན་གཙེར་ཡང་

ཡང་གནང་བའི་ཚུལ་བིས།

 དེ་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆའི་དབུར། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་ན་རིམ་

གི་བསན་སྲུང་ཡོངས་ཀི་གཙོ་བོ་ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་ལུང་བསན། “སྣང་མཐའི་མགོན་པོ་

པཎ་ཆེན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཁི་ཕག་གང་རུང་བྱང་གི་ཕོགས་སུ་ཕེབས། །བྱང་ཕོགས་མུན་པའི་གིང་དེར་

ཉི་མ་འཆར། །འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་གང་འདོད་ཆོས་ཆར་འབེབས།། ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་། གངས་ཅན་

ཁོད་ཀི་ཡབ་སྲས་རྣམ་གཉིས་རེ། །བྱང་ཕོགས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་སྙིང་བརེ་ནས། །པཎ་ཆེན་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ཕོགས་དེར་ཕེབས། །ཞིང་དེའི་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་བྱེད།།” ཅེས་དང་། 

གཞན་ཡང་། “ཐུན་སྣང་དུ་གཞུང་ཞབས་ལོག་སྨོན་ཅན་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་བ་སོགས་ཀི་བྱེད་ངན་

ལས་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་དབར་སེལ་འཇུག་དཀྲུགས་ཤིང་དང་། གདན་ས་ཆེན་པོ་ལྷ་མིའི་སེ་བཅས་ལ་

སང་ཤུགས་བཙན་གནོན་སྣ་མང་གིས་འཕིན་ལས་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅི་རིགས་ཀིས་

བཞུགས་བཟོད་མི་བདེ་བའི་བབ་བཅས། ༸གོང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོར་འབུལ་རྒྱུའི་ཞུ་སམ་དང་

སྦྲགས་གདན་སའི་ཟུར་བཞི་ཞབས་འབིང་རྣམས་ལ་བྱེད་སྒོའི་བཀའ་སོབ་དང་འབེལ་རབ་བྱུང་བཅོ་

ལྔ་པའི་ཆུ་ཕག་ལོའི་མགོ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དཔལ་གི་སེ་ཆེན་པོ་ཕོགས་

ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད།”121 ཅེས་སོགས་ཕོགས་ཕེབས་

མཛད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཀ་བིས།

120 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༤ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢ ན་གསལ།

121 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༢ ནས་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 དེ་ནས་ཕོགས་ཕེབས་གནང་སྐབས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐད་ལ་དོན་ཁང་སྐལ་བཟང་

བདེ་སྐྱིད་ཀིས། “དེ་རེས་སྤི་ལོ་ ༡༩༢༣ བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔའི་ཆུ་ཕག་བོད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་

ནང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་སྐུ་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཤིན་ཏུ་སབས་བདེའི་ཐོག་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་

པོའི་གདན་ས་དང་ཞལ་གེས་ཏེ་ཆིབས་ཐོན་གནང་འདུག །ཆིབས་ཐོན་གནང་ཁར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་

ཟུར་བཞི་བ་སྤྲུལ་དང་། ཞབས་འབིང་སེར་སྐྱ་ཐུན་མོང་ཞལ་གདམས་བཀའ་མངགས་ཀི་བཀའ་ཡིག་

ཅིག་ཀང་འཇོག་གནང་མཛད་འདུག་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི། ‘དམག་ཕོགས་བཞི་ཟུར་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་

བྱེད་རི་ཟོར་ག་འཛོལ་ལ་གཞུང་སར་མེས་འཚིགས་མེར་གཏུགས་ཕི་ནང་ཐབས་ཤེས་གང་དགའ་ཅི་

ལེགས་ཀི་སྒོ་ནས་བདེ་སྡུག་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་ཞུས་ཀང་། ད་ལྟའི་ཆར་དགོངས་བཞེད་དོན་སྨིན་ར་བ་

ནས་གནང་ཐབས་མེད་འདར་བརྟེན་བ་བང་དཔོན་འབངས་ཡོངས་རོགས་ཀི་ཆགས་འཇིག་བདེ་རར་

ཐུག་པའི་དོན་ཆེན་འདི་ཙམ་གི་སྐབས་སུ་འདི་མུར་ཨོ་ཚོད་དུ་སོད་ཐབས་བལ་བས། ད་ཆ་རྒྱ་སོག་

ཡུལ་གྲུར་འཁོད་པའི་སྦྱིན་བདག་དད་ཅན་རྣམས་ལ་གཞུང་སར་དམག་ཕོགས་སྒྲུབ་དམིགས་དགེ་

བསྐུལ་སོང་མོ་དང་འབེལ་གནས་སྐབས་གདན་ས་དང་ཁ་བལ་ཏེ་མི་བསྐྱོད་ཐུ་མེད་བྱུང་བར་དེའི་

རིང་ཁོད་ཚོ་ཟུར་བཞི་ཞབས་འབིང་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ནས་འཁུར་མཉམ་ལེན་གིས་དགོན་མ་ལག་གི་

ལྷ་མིའི་མཆོད་ཕོགས་སོགས་མཆོད་རྒྱུན་ཁག་ཉམས་ཆག་མི་འབྱུང་བས་མཚོན་བ་བང་གི་ལས་དོན་

གང་ཅིར་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ལེགས་སྒྲུབ་དགོས་ཐོག་ཁོད་ཚོ་ནང་ཁུལ་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་

མཐུན་སྒིལ་གང་ཆེའི་ཐོག་ནས་གནས་སྐབས་རིང་ཛ་དག་གཙེར་བསུན་ཇི་ལྟར་བྱུང་རུང་སྡུག་སྒོམ་

དང་འབེལ་སྙོམ་ཆུང་འགྲོ་བཟོ་སོད་མཁས་ཁོ་ན་བྱེད་དགོས།’ ཞེས་རོག་ཚིག་ཏུ་འཁོད་ཡོད་འདུག་

པ་དེ་དངོས་སུ་ཆིབས་ཐོན་གྲུབ་ནས་ཉིན་ཤས་སོང་རེས་ཟུར་བཞི་ཞབས་འབིང་གི་ཚོགས་འདུ་སྐོང་

འཚོགས་བྱས་ནས་དེའི་ཐོག་ཁབ་བསྒགས་བྱས་འདུག་”122 ཅེས་བིས་ཤིང་། སེ་ཟུར་འཇིགས་

མེད་དབང་ཕྱུག་གིས་ཀང་། “ཆུ་ཕག་ 1923 ལོར་པཎ་ཆེན་དགུ་པ་བྱང་འགྲིམ་བརྒྱུད་རྒྱ་སོག་

ཡུལ་གྲུར་གསང་ཕེབས་གནང་ཁར་གཟིམ་ཆུང་གི་གསོལ་ཅོག་སེང་དུ་ཕག་སམ་ཐོག་ཕག་བསར་

མའི་ཕག་བིས་འཇོག་གནང་མཛད་པའི་ནང་དོན་དུ། ‘གོང་ས་མཁན་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་(ཏཱ་ལའི་བ་

མ་)མཆོག་ནས་ཐུགས་རེ་ཆུང་བ་ཅི་ལ་སྲིད་ཀང་། གཤམ་འགོ་ཞིབ་ལས་བྱེད་པོ་རྣམས་ཀིས་མཛད་

གཏད་བཟོས་ཏེ་སྔར་སྲོལ་ལ་མི་གནས་པའི་དམག་ཕོགས་བཞི་ཟུར་འགེལ་དཀྲི་བྱས་པ་དེ་དག་གི་

122 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༤ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༨ ན་གསལ།
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པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་གསང་ཕེབས།།

སྒྲུབ་དམིགས་མེད་རྐེན་རེ་ཞིག་རྒྱ་སོག་ཡུལ་གྲུར་དད་ལྡན་ཁག་ལ་སོང་མོ་ཞིག་བྱེད་པར་འགྲོ་དགོས་

བྱུང་’ལུགས་སོགས་ཕེབས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་ཕ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།”123 ཅེས་བིས།

 པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆར། “༸གོང་ས་མཆོག་(པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེ་)སོན་འཁོར་རྒྱ་སོག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བཞེད་ནར་མར་ཡོད་ཅིང་། མ་ཟད་དེ་སྐབས་གཞུང་

ནས་ལྷ་སར་གདན་ཞུ་བ་དགའ་བཞི་མདའ་དཔོན་རྒྱལ་རེར་སེབས་ཡོད་པའི་གཏམ་འཆལ་སྣ་ཚོགས་

ཡོད་རྐེན་མྱུར་བར་ཆིབས་བསྐྱོད་ཀི་དགོངས་བཞེད་སྐབས། ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བཅུ་ཡས་

མས་སུ་སྔགས་ཆེན་བསན་འཛིན་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་འབོད་གནང་གིས་བ་བང་ཉི་འོད་

འགག་ཏུ་མཇལ་སྐབས། ད་ང་འགྲོ་གྲབས་ཡོད་པས་ཁེད་རང་ཡང་མགོགས་མྱུར་ཡོང་ཐུབ་པ་གིས་

ཞེས་བཀའ་གནང་། དེ་ནས་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་ནས་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་པའི་ཚུལ་མཛད། པཎ་

ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གསང་ཕེབས་གནང་ཁར། བ་བང་གཟིམ་ཆུང་གི་གསོལ་ལྕོག་སེང་དུ་ཕག་སམ་ཐོག་

ཕག་བསར་མའི་ཕག་བིས་འཇོག་གནང་མཛད་ཡོད་པའི་ནང་དོན་དུ། ༸གོང་ས་མཁན་ཆེན་རོ་རེ་

འཆང་(རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་)མཆོག་ནས་ཐུགས་རེ་ཆུང་བ་ཅི་ལ་སྲིད་ཀང་། གཤམ་འོག་ཞིབ་

ལས་བྱེད་པོ་རྣམས་ཀིས་མཛད་གཏད་བཟོས་ཏེ་སྔ་སྲོལ་ལ་མི་གནས་པའི་དམག་ཕོགས་བཞི་ཟུར་

འགེལ་དཀྲི་བྱས་པ་དེ་དག་གི་སྒྲུབ་དམིགས་མེད་རྐེན་རེ་ཞིག་རྒྱ་སོག་ཡུལ་གྲུར་དད་ལྡན་ཁག་ལ་

སོང་མོ་ཞིག་བྱེད་པར་འགྲོ་དགོས་ལུགས་སོགས་འཁོད་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་ཉིད་ནས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སྐུ་འཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོར་བཅངས་པའི་

ལྷག་བསམ་དང་། འགྱུར་བ་མེད་པའི་དད་སེམས་དང་བརི་བཀུར་ཞུ་ལུགས་ལེགས་པར་མཚོན་

ཡོད།” ཅེས་བིས་འདུག་ཅིང་། ཕེབས་ཚུལ་གི་ཐད་ལ་ཡང་། “དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་བཞེས་པ་

ཆུ་ཕག་སེ་སྤི་ལོ་ ༡༩༢༣ ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་ནས་བཅད་རྒྱའི་ཚུལ་དུ་དཀའ་

ཆེན་དུང་ཁ་ལགས་འཇོག་གནང་གིས་སྐྱབས་རེ་ཉིད་ནུབ་མོ་གདན་སའི་མཇུག་ཆོས་དཀྱུས་རིང་

ཡོད་པ་གྲོལ་ཙམ་ལ་བ་བང་ནས་འབོང་རེ་ཤོད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སེ། དེ་གར་ལགས་སྨིན་

གསོལ་བཞེས་མཛད།”124 ཅེས་སོགས་བིས།

123 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༥༢ དང་ ༡༥༨ སོགས་སུ་གསལ།

124 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༢༥༦ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 དེ་ལྟར་སྤི་ལོ་ 1923 ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁོར་གཙང་བཀྲ་

ཤིས་ལྷུན་པོ་ནས་གསང་བོས་གནང་དགོས་བྱུང་། གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱང་རེ་ནས་ལྷ་སར་ཏར་

འཕིན་བཏང་སེ་ཐོས་མ་ཐག་ལུང་ཤར་གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་དཔུང་སེ་ཞིག་རེས་འདེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་

ཐག་བཅད། ལུང་ཤར་གི་རོགས་པ་གཙོ་བོ་ནི་མདའ་དཔོན་ས་ལུང་བ་དང་རུ་དཔོན་མཚོ་སྒོ་

བ་གཉིས་རེད། ལུང་ཤར་བེལ་བས་མ་བཟོད་པར་མཚན་གུང་ཙམ་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་

བསྡུས་ཏེ་གྲོས་བསྡུར་གིས་གཞུང་འབེལ་བཀའ་རྒྱ་བཟོས། བཀའ་རྒྱའི་ནང་ཐལ་ཆ་ཅན་གི་

ཚིག་དོན་འགའ་འཁོད་ཡོད་པས་བཀའ་དྲུང་གིས་ཤར་རྒྱག་གཙང་བིས་མ་བརྒྱབས་པས་ལུང་

ཤར་གིས་སྒུག་མ་ནུས་པར་ཁོང་ཁོའི་རྣམ་འགྱུར་དག་པོ་བསན་ཟེར། དེ་དུས་བཀའ་དྲུང་རྒན་

པ་ཀླུ་ཁང་བ་རེད། “བཀའ་དྲུང་ནས་ཞིབ་མཇལ་གིས་འཆར་ཟིན་དེ་ཡར་བསྒིལ་ནས་ཞབས་པད་ཁི་

སྨོན་གི་གསོལ་ཅོག་སེང་ཕུལ་ཏེ་ཞྭ་མོ་ཕུད་ནས་གུས་ཞབས་ཆེན་པོས། བཀའ་ཤག་གི་ཕག་ཐམ་

འདི་བཞིན་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་ཀི་ལུང་བསྒྱུར་ཕག་ཐམ་ར་ཆེ་ཡིན་གཤིས་རྒྱལ་མཆོག་ཡབ་སྲས་

བར་འདི་ལྟའི་ཕག་ཁེར་ཞུས་སྩལ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་དགེ་སྐྱོན་གསལ་འདེབས་མ་གནང་བར་ལམ་

སེང་བཀའ་ཐམ་གནང་ཐལ་གྱུར་ཚེ། ནམ་ཡང་ཐུགས་འགན་བཟོད་བལ་ལ་ས་དབང་ལྷན་རྒྱས་ནས་

རྒྱལ་བ་དོན་གི་བདག་པོར་གསལ་འདེབས་སྙན་ཞུ་ཞིག་ངེས་པར་སྐྱབས་འཇུག་ཐུགས་རེ་ཆེ་བ་ཞེས་

ཞུས་ནས་ཡིག་མཇུག་མ་བསྐྱལ་བར་མགྲོན་ཁང་ནང་བསད་པར་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་རབ་ཏུ་ཁོས་

ནས་རྒྱལ་བོན་བཀའ་གྲོས་ལ་བཀའ་དྲུང་ནས་དགེ་སྐྱོན་གསལ་འདེབས་ཀིས་དམ་ཞུ་གནང་གི་མེད་

ན་ཞེས་ཕིར་ལོག་སོང་བར་”བཀའ་བོན་རྣམས་ཐུགས་ཁོས་ནས་བཀའ་དྲུང་ཀླུ་ཁང་བར་བཀའ་

བཀོན་མང་དུ་གནང་། འོན་ཀང་། ཀླུ་ཁང་བས་འགྱུར་བ་གཏན་ནས་མ་བཏང་བར་ཁུ་སིམ་

མེར་བཞུགས། དེའི་སང་ཉིན་ལུང་ཤར་འཁོར་བཅས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་

རེས་འདེད་དུ་བསྐྱོད། ཀླུ་ཁང་བས་བསམ་ཤེས་ཨུ་ཚུགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་༸གོང་

ས་བཅུ་གསུམ་པས་གསན་པ་ན། བཀའ་དྲུང་དེ་མི་དང་པོ་རེད། ད་དུང་ཡང་བཀའ་ཤག་ལ་

ཐལ་ཆ་ཅན་གི་ལས་དོན་འདི་ལྟ་བུ་མང་པོ་འབྱུང་ངེས་པས། དེ་དག་བྱུང་བའི་ཚེ་སྔར་བཞིན་

འཛེམ་ཟོན་དང་མཛེས་ཟོལ་མེད་པར་གོ་བསྐོན་གསལ་འདེབས་གནང་ན་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་

ཀླུ་ཁང་བའི་གནང་སངས་དེར་ཐུགས་ཧ་ཅང་མཉེས་པོ་བྱུང་ཞེས་ཟེར།125

125 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༡༢ ནས་གཟིགས།
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པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་གསང་ཕེབས།།

 ལུང་ཤར་སོགས་ཀིས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་རྒྱ་ཡིན་ཚུལ་གི་ར་ཚིག་བཀྲམ་པའི་ནང་

ཐལ་ཆ་ཅན་གི་ཚིག་དོན་འགའ་འཁོད་ཡོད་པ་དངོས་བདེན་ཡིན་པར་མ་ཟད། དེས་བཀྲས་

ལྷུན་ཕོགས་ཀི་སྐྱེ་བོ་དག་གི་སེམས་སུ་ཕོག་ཐུག་ཀང་ཆེན་པོ་བཟོས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་

དབང་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་ཡང་བྱུང་། དེ་ནི་བཀྲས་ལྷུན་གི་ཁོམ་སྲང་དུ་སྦྱར་བའི་ར་

ཚིག་གི་ཐད་ལ་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་ལས། “ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མཚན་ཐོག་ནས་གཞིས་

ཀ་རེར་ར་ཚིག་ཁོམ་བསྒགས་གནང་བའི་ནང་། ཆར་སྣེ་རླུང་ཁིད་བྱེད་པོ་སྤན་གསལ་བོ་བཟང་གིས་

འགོ་བྱས་སིག་གྲོགས་གང་སྨོན་དང་ལྷན་ཅིག་ལོག་པའི་ལམ་དུ་འཕན་པ་ལྟ་བུས་བྱང་ཐང་མི་མེད་

ལུང་སོང་དུ་ཕེབས་པར་སྐུ་སྲོག་ལའང་ཉེན་ཁ་ཡོང་རྒྱུར། ངེད་དགེ་སྦྱོང་རྒས་པོ་(རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེ་)བསྙེན་རོགས་མཁན་པོའི་མིང་འཛིན་བདག་དང་། ཡོངས་འཛིན་ལྷོ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ལ་བཤེས་

གཉེན་བསེན་ཚུལ་གི་འདུ་ཤེས་ཀི་ཐོག་ནས་གེང་མོལ་ཙམ་ཡང་མེད་ཚུལ་སོགས་ཀི་ནང་དོན་འཁོད་

པའི་ར་ཚིག་ཅིག་བཀྲམ་ཡོད་ཅིང་། དེ་མཚན་གུང་དེ་རང་ལ་ར་ཚིག་དེ་བཀོག་ནས་དེའི་ཤུལ་དུ་ཡིག་

བསྐྱུར་ཞིག་སྦྱར་ཡོད་པའི་སྦྱར་ཚིག་ཏུ། ནུབ་ཕོགས་ཀི་གུ་རུ་སུརྱའི་མཚན། །བྱང་ཕོགས་སུ་བསན་

པ་སེལ་བར་བྱོན། །གྲུ་འཛིན་གི་བདག་པོ་ཐུགས་ཁོས་ནས། །ཚིག་ངན་གི་དུག་མདའ་ཁོམ་སར་

འཕངས།།”126 ཞེས་སོགས་རིང་ཙམ་གསལ་བ་དེས་ཤེས་ནུས།

 དེ་ལྟར་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་བ་སོགས་རེས་འདེད་དུ་བསྐྱོད་དེ་འགག་སྒོ་ཁག་ཏུ་

བཀའ་རྒྱ་བཀྲམ་པ་སོགས་འབད་བརོན་དག་པོ་བསེན་ཀང་འབས་བུ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་བར་ལག་

སོང་དུ་ཕིར་ལོག་བྱེད་དགོས་བྱུང་། དེ་ལ་ལྷ་སའི་མཐིལ་དུ། “ལུང་ཤར་རིས་པ་ཡིན་ཟེར། །རིས་

ནོར་ཐེབས་ནས་ལོག་བྱུང་། །མཚོ་སྒོ་ཤ་ཁི་ཡིན་ཟེར། །དི་སྣོམ་བྱས་ནས་ལོག་བྱུང་། །” ཞེས་པའི་

ཡིག་བསྐྱུར་བཀྲམ་སེ་གླུ་གཞས་གཏོང་དུ་བཅུག་པར་མ་ཟད། “གཙང་ལ་བྱམས་པ་བཞེངས་

སོང་། །དབུས་པ་སྙིང་རླུང་ལངས་སོང་། །དབུས་པ་རིག་པོ་ཡོད་ན། །བྱམས་པ་སྒལ་པར་ཁེར་

དང་།།” ཞེས་པའི་ཡིག་བསྐྱུར་བཀྲམ་ནས་དབུས་པས་གཙང་པར་འཁོན་ལན་སོག་དགོས་

པའི་རྟིང་སྐུལ་ཡང་བྱས་ཡོད་ཟེར། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “གཞུང་གནས་

ནས་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་ཆེད་མངགས་མདུན་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་ཡིག་དང་། 

126 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༢༦༥ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

སྲིད་བོན་ཞོལ་ཁང་པ་དོན་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས་དང་། བཀའ་ཤག་སོ་སོས་ཀང་ཕིར་ལོག་ཕེབས་དགོས་

པའི་སྙན་ཞུ་རེ་དང་བཅས། མདའ་དཔོན་མཚོ་སྒོ་བ་རྟ་དམག་གོ་ཧག་དཔུང་སོབས་མང་པོ་དང་བཅས་

ཆབས་ཅིག་བཏང་སེ་མདའ་དཔོན་མཚོ་སྒོ་བས། ༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ངོ་མ་གདན་འདེན་མ་ཐུབ་ནའང་སྐུ་

ཕུང་གདན་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཁས་འཆེས་ནས་སོང་སྐད་ཀང་། ཕེབས་རེས་ཟིན་རེ་བལ་བར་

ཕིར་ལོག་ཡོང་དགོས་བྱུང་ཞིང་། སྐབས་དེར་དམངས་ཁོད་དུ། པཎ་ཆེན་ཆུ་ལུག་ལོ་པ། །བྱང་ཐང་

བརྒྱུད་ནས་ཐད་སོང་། །མཚོ་སྒོ་ཤ་ཁི་ཡིན་ཟེ127། །དི་བསྣོམས་བྱས་ནས་ལོག་བྱུང་། །ཞེས་པའི་

གཏམ་དཔེ་ཞིག་ཀང་བྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་ལོ་དུས་མི་རིང་བར་མདའ་དཔོན་མཚོ་སྒོ་བ་རང་དང་རྣམ་ཀུན་

མཛའ་བཤེས་གྲོགས་པོ་གཞུང་ཚོང་སང་མདའ་ཡར་འཕེལ་ནས་མེ་མདའ་ཁ་ཤོར་ཏེ་མཚོ་སྒོ་བའི་

ལུས་ལ་འཕོག་སེ་ཕོག་པའི་མདེའུ་ཁོག་པའི་ནང་ཡར་མར་རྒྱུགས་ནས་ན་ཟུག་སྡུག་བསྔལ་ཉིན་མི་

འཁོལ་བར་ལོ་ཤས་མལ་སར་ལུས་ཏེ་སྨན་བཅོས་ཅི་བྱས་ཀང་སིང་དག་མ་བྱུང་བར་ཐ་མ་དེས་རྐེན་

བྱས་འཇིག་རྟེན་ཕི་མའི་ལམ་དུ་གྱུར། དེ་མཚུངས་བདུད་བོན་ཏྲི་ཤུའི་སྐྱེ་བར་གྲགས་པ་བཙན་དབང་

ངན་ཤུགས་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་ཁོ་པའང་ཞིང་མཆོག་ཁད་པར་ཅན་༸སྐྱབས་

མགོན་རྒྱལ་དབང་ཡབ་སྲས་དབར་ལ་དམ་ཚིག་སེལ་འཇུག་གང་མིན་བྱས་པའི་དཀར་མིན་ལས་ཀི་

མོང་ཆར་རང་ཐོག་ལ་མཐོང་ཆོས་སུ་སྨིན་ནས་ཚེ་མཇུག་མིག་འབས་གཉིས་ཀ་དམར་བཏོན་སོགས་

ཁིམས་མནར་དག་པོའི་བཙོན་དོང་དུ་ལོ་མང་སོད་དགོས་བྱུང་བ་བཅས་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཀུན་གི་

མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར།”128 ཅེས་གསུངས།

 བདུད་བོན་ཏྲི་ཤུ་ཞེས་པའི་ཐད་ལ། བ་ཕག་མཁན་ཆུང་ཐུབ་བསན་བསན་པ་ནས་

ཀང་། “བཀྲས་ལྷུན་དགོན་ཁུལ་གེང་སྨོས་ཐོས་པར། སྔ་དུས་ཀི་བོན་པོ་ཏྲེ་ཤུད་དེ། །དུས་ད་ལྟ་རྟ་

ནག་གི་མདོ་རུ་སྐྱེས།། ཞེས་ཀུན་གཟིགས་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་དོན་དེ་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་ལ་ངོས་

བཟུང་སེ། ཁོ་པས་བཀྲས་བར་དམག་ཕོགས་བཞི་ཟུར་འགེལ་དཀྲིས་ཀུན་གཟིགས་རིན་པོ་ཆེ་གདན་

སར་བཞུགས་འཁོས་མི་ཕེབས་པར་རྒྱ་སོག་ཡུལ་གྲུར་གོ་བུར་གསང་ཕེབས་གནང་།”129 ཞེས་བིས། 

127 ཡིག་བསྐྱུར་ནང་གི་“ཐད་”ནི་སོང་བའམ་འགྲོ་བའི་དོན་ཏེ་དག་ཆ་དངོས་ནི་ཐེག་ཡིན་ལ། “ཟེ་”ཞེས་པ་ནི་དབུས་

ཁུལ་གི་ཡུལ་སྐད་དེ་ཅེས་ཞེས་ཤེས་གསུམ་གི་འཇུག་པ་དང་མཚུངས་ཤིང་དག་ཆ་དངོས་ནི་ཟེར་ཡིན།

128 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༢༦༣ གི་རྒྱབ་ཏུ་གསལ།

129 <<རང་མོང་དང་བརོད་ཀི་ཟིན་བིས་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༦ ན་གསལ།
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པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་གསང་ཕེབས།།

ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་ལས། “སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་མཆོག་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་དམ་

ཚིག་རོ་རེའི་མདུད་པ་རུས་པའི་སེན་མོས་བཤིག་རྒྱུའི་རེ་འདོད་སྙིང་ལ་བརྣག་པའི་ནག་ཕོགས་འབྱུང་

པོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཡིད་བསྲུབས་བདག་པོ་སྙིང་ལ་ཞུགས་པའི་ལོག་སྨོན་ཅན་བྱུར་གི་སྣ་འདེན་གཞུང་

ཕོགས་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་བ་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་ནི། གསང་བའི་རྣམ་ཐར་དུ། དུག་སྦྲུལ་སྤུན་དགུའི་སྨོན་

ལམ་ལས། །མ་འོངས་སྐྱེས་ཤིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །སྲས་བུ་དེ་ཡི་ཞབས་པད་གུས་ནོས་ཏེ། །ཕ་

མའི་ཚིག་གིས་སེལ་འཇུག་བྱེད་པ་ལ། །ནུས་ལྡན་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཡང་སྐྱེ་བར་ཤོག །ཅེས་པའི་ལོག་

སྨོན་དུས་སུ་སྨིན་པ་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་བས་”ཞེས་སོགས་ཀང་གསལ།130

 གང་ལྟར་ཀང་། བོད་ཀི་ས་ཁུལ་རང་ནས་གཞུང་དམག་གིས་རེས་འདེད་བཏང་ཞིང་

ས་སྲུང་དམག་ལ་བཀའ་རྒྱ་བཀྲམ་ན་ཡང་། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སོན་འཁོར་འཛིན་བཟུང་ཞུ་

མ་ཐུབ་པ་དེ་ཅུང་ཟད་ཡ་མཚན་དགོས་པ་ཞིག་རེད། མི་གཅིག་རྟ་གཅིག་ཡིན་ན། དེ་ལྟ་བུ་

ཡོང་བ་རྒྱུན་མཐོང་གི་གནས་ཚུལ་རེད་དེ། ཞབས་འབིང་གིས་མཐའ་ནས་བསྐོར་ཏེ་ཕེབས་

པའི་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། བོད་དམག་གིས་

ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་ཞབས་རེས་མ་ཟིན་པ་ནི། གོང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་གཙང་ནས་ཕེབས་

སྐབས་གསང་བ་གནང་བའི་སབས་སོགས་ཀིས་ཡིན་སྲིད་ལ། གལ་ཏེ་དེ་མིན་ཚེ་གསང་བ་

གཞན་ཞིག་ཡོད་སྲིད། དོན་ལ་ནི། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་མ་གནང་བའི་གོང་

ཙམ་ལ། བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་སེང་མཚོ་སྒོ་མདའ་དཔོན་གིས་ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་བཟུང་ཞུས་ཏེ་ལྷ་སར་ཁིད་ཡོང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡོངས་བསྒགས་

བྱས་པ་དང་། གནས་ཚུལ་དེ་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པས་གསན་པ་ན་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་

པོ་བྱུང་སེ་དེ་མ་ཐག་དགོངས་པ་ཟབ་བཞེས་ཀིས་མཇལ་དར་གཅིག་དང་བྱ་སྒོ་གཅིག་དང་

སོས་ཆག་པ་གཅིག་བཅས་བསྐུར་ཏེ་བང་ཆེན་བོས་ཐུབ་ཅིག་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ཆེད་གཏོང་

མཛད། བང་ཆེན་དེ་ཉིད་ཉིན་མཚན་སྦྲེལ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་བསྐྱོད། འབུལ་དངོས་

རྣམས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་ཕག་ཏུ་ཕུལ། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་༸གོང་སའི་གནང་

སྐྱེས་ཡ་མཚན་ཅན་དེར་བརྟག་པ་ཟབ་མོ་བགིས། མཐར་གསང་བར་ཡ་མཚན་ཅན་དེའི་བར་

130 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༢༥༡ གི་རྒྱབ་ཏུ་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དོན་ཡོངས་སུ་མཁེན་ཏེ་འཕལ་དུ་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ནས་ཕེབས་ཐོན་མཛད། གསང་

བར་དེའི་གོ་དོན་ནི། རང་ཅག་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་དངོས་མཇལ་ལྟ་བུའི་མཚོན་བྱེད་

མཇལ་དར་འདི་ཉིད་ཕག་ཏུ་འབྱོར་མ་ཐག་ལྷོད་དལ་དང་ཀ་ཀོར་མི་མཛད་པར་བྱ་འཕུར་བ་

ལྟར་འཕལ་མ་ཉིད་དུ་བཀྲས་ལྷུན་ནས་ཕེབས་ཐོན་གིས་བཞུགས་གནས་རྒྱང་དུ་སོས་ཤིག་

ཅེས་པའི་དོན་རེད་ལ། གསང་བར་དེའི་ནང་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་བཀྲས་ལྷུན་ནས་གསང་

ཕེབས་མཛད་པའི་དུས་ཚེས་ཀང་གསལ་པོར་གསུངས་ཡོད་པར་གདོན་མི་ཟ་སེ། དེའི་སྒྲུབ་

བྱེད་ནི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་དངས་ནས་འགོད་པར་བྱའོ།།

 གོང་གི་གནས་ཚུལ་འདི་ཡིག་འགོད་ཡོངས་བསྒགས་གནང་མཁན་ཐོག་མ་དེ་གྲ་

མ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་ཀང་བདག་གིས་མཐོང་བའི་ཡི་གེ་ཐོག་མ་ནི་ཁོང་གི་

སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་རེད། དེ་ཡང་གྲ་མ་“ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ནི། སྐྱེས་ཡུལ་གཙང་མང་སོད་ཤེལ་དཀར་

རྒྱལ་རེ་རོང་འོག་གྲ་མ་གྲོང་སེར་ཕུན་ཚོགས་ནུབ་ཁིམ་ཚང་དུ་ཕ་ཉི་མ་བསན་འཛིན་དང་མ་རྣམ་

གྲོལ་དབང་མོ་གཉིས་ཀི་བུར་རབ་བྱུང་ ༡༦ ཤིང་ཁི་ ༡༩༣༤ ལོར་སྐྱེས་”ཤིང་། དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 

1948 ལོར་ལྷ་ལྡན་དུ་ཕེབས་ཏེ་གཞུང་དམག་གི་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ཚུལ་ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་

རྒྱུས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན། གང་ལྟར། ཁོང་གིས་བིས་པ་ནི། “གཞུང་བའི་དབར་བོད་རྒྱ་ཁབ་

སྒེར་ཆོས་ཁག་སྤི་མཚུངས་དམག་ཕོགས་ཞིབ་འཕར་སྒྲུབ་འཇལ་སྐོར་གཤམ་འོག་ཞབས་འབིང་

ཕན་ཚུན་ཐུགས་སྣང་དམ་ཚིག་མ་མཐུན་པའི་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་ཆེ་བཟོས་ཐོག །མཚོ་སྒོ་མདའ་

དཔོན་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀིས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་ ༩ པ་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་སོན་

འཁོར་འཛིན་བཟུང་ཐུབ་པ་ཞུས་ཆོག་ཅེས་བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུར་ཁས་ལེན་ཐོན། དེ་སྐོར་༸རྒྱལ་

མཆོག་སྐུ་གོང་མ་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོས་གསན་མཁེན་གྱུར་མ་ཐག །བཀྲས་ལྷུན་དགོན་དུ་བང་ཆེན་

ཞིག་དམིགས་བསལ་གཏོང་གནང་གིས་གཟིམ་སོས་ཆག་པ་གཅིག་དང་། བྱ་སྒོ་གཅིག །མཇལ་

དར་བཅས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་འབུལ་བསྐུར་གནང་། བང་ཆེན་དེས་ཀང་ཉིན་མཚན་སྦྲེལ་ཏེ་

གཞིས་རེར་ཤར་བསྐྱོད་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་རེར་འབུལ་ལམ་ཞུས། ༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་ ༡༣ ཆེན་པོས་བསྐུར་གནང་མཛད་པའི་རྟེན་དངོས་གསུམ་གི་བར་

དོན་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ནན་ཏན་མཛད་དེ། ད་ཆ་མཇལ་དར་བཞེས་ཏེ་བྱ་ལས་མགོགས་པར་གནས་

སོས་བྱོས་ཤིག་གསུངས་པ་ཐུགས་དགོངས་ལ་ཤར་ནས་རབ་བྱུང་ ༡༥ པའི་ཆུ་ཕག་ ༡༩༢༣ 
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པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་གསང་ཕེབས།།

ལོར་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་གོ་བུར་རང་ཡུལ་བཞག་སེ་མི་ཡུལ་ས་མཐར་

ཕེབས་དགོས་པའི་གནད་དོན་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་། གཞུང་བའི་ཞབས་འབིང་བ་རྣམས་ནང་

ཁུལ་རི་བོང་སྤུ་ལ་མཐོང་བ་རྣམ་གསུམ་གིས་གཅིག་འོག་གཅིག་འདུས་མ་ཐུབ་པའི་འཁོག་ལངས་

རྒྱུ་ཆུང་རྐེན་ཆེའི་གནས་ཚུལ་དུ་གྱུར་པ་ཤ་སག་མ་གཏོགས། འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས་

དང་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་རྣམ་གཉིས་ངེས་པ་དོན་དམ་ཐོག་ཡབ་སྲས་ཐུགས་མཐུན་དམ་གཙང་

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་སུ་དགོངས་པ་རོ་གཅིག་ཡིན་པའི་ར་སྤོད་གསལ་པོ་ཞིག་མཚོན་

པ་རེད་སྙམ།”131 ཞེས་པ་འདི་རེད།

 ད་དུང་གོང་གསལ་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་ཀུན་གཟིགས་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་

དུ་གསལ་བ་ནི། “སྔོན་དུ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཕག་སམ་སོགས་འབུལ་གནང་མཛད་པའི་

སྐབས་སུ་རྟེན་འབུལ་དངོས་པོའི་རིགས་ག་ནོམ་པ་སྩལ་སྲོལ་ཡོད་ཀང་། སྐབས་ཤིག་ནས་རྒྱལ་

དབང་མཆོག་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་དི་ཞིམ་པོའི་བདུག་སོས་ཁོ་ན་འབུལ་གིན་ཡོད་པ་དང་། པཎ་

ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མཆོག་གདན་ས་བཀྲས་ལྷུན་དགོན་ནས་ཕིར་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་བའི་ཉིན་

དེར། ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་ནས། སྔོན་དུ་གྲ་སྒིག་སོགས་གང་ཡང་མེད་

པར་གོ་བུར་དུ། རླུང་རྟ་ཅོད་པཎ་བསང་གསོལ་སོགས་འཕར་མ་མཛད།”132 ཅེས་གསལ་བ་འདི་

ཡིན། པཎ་ཆེན་རྣམ་ཐར་ལས། དེ་ཉིད་ངེས་པ་དོན་ལ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཐུགས་སྣང་

གཅིག་ཏུ་འདེས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བིས་ཀང་། ཡིན་རྒྱུ་ནི། རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་བདུག་སོས་

སྩལ་བ་ནི། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་སོས་ཤིག་ཅེས་པའི་བར་ཡིན་ལ། ཀུན་

གཟིགས་མཆོག་གསང་ཕེབས་ཀི་ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་བསང་གསོལ་སོགས་འཕར་མ་མཛད་པ་

ནི་ཕེབས་ཚེས་སྔ་ས་ནས་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པའི་སབས་ཀིས་ཡིན་ནོ།།

 ཀུན་གཟིགས་མཆོག་བཀྲས་ལྷུན་ནས་ཆིབས་ཐོན་མཛད་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ཉིད་དུ་ཆོས་

སྲུང་རྣམས་ལ་གྲོགས་ཀི་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་འཕིན་སྐུལ་དུ་གཟབ་གསོལ་འཕར་མ་

མཛད་ཚུལ་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་ཀང་། “པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ཕེབས་ཀི་

ཚེས་ཆ་སུས་ཀང་ཤེས་ཚོར་མེད་པ་ལ་ཕེབས་ཚེས་ཀི་ཉིན་དེར་ནོར་གིང་དུ་གོ་བུར་གཟབ་གསོལ་

131 <<མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྲོང་པོར་བཤད་པ་སྒྱུ་མའི་རོལ་རེད་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༥ ནས་གསལ།

132 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༢༦༧ ན་གསལ།



98

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

འཕར་མ་ཞིག་ཆེད་དུ་མཛད་”133 ཅེས་གསལ། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་བོས་བྱོལ་མ་མཛད་གོང་

ཕེབས་དུས་ཀི་ཚེས་གྲངས་གསལ་པོར་མཁེན་མཁན་ནི་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་མ་གཏོགས་

གཞན་མེད་པས་རྣམ་ཐར་ལས་“པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ཕེབས་ཀི་ཚེས་ཆ་སུས་ཀང་ཤེས་ཚོར་

མེད་པ་ལ་”ཞེས་བིས་པ་ལོས་ཡིན། འདི་ཉིད་རྣམ་ཐར་འབི་བ་པོས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་

མངོན་ཤེས་ཐོགས་མེད་དུ་མངའ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟ་བུར་བིས་འདུག་ཀང་། ཡིན་རྒྱུ་ནི་གོང་དུ་

བཤད་པ་ལྟར། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་གསང་བའི་གྲོས་མོལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་རེད། 

སྐབས་དེར་དབྱིན་ཇིས་གཞུང་བའི་བར་དུ་མི་འོས་པའི་དབྱེན་སྦྱོར་དང་གཡོ་ཇུས་སྣ་ཚོགས་

འཐེན་བཞིན་པ་ལ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཐབས་མཁས་ཀི་སྒོ་ནས་འགོག་རྒོལ་

དག་པོ་གནང་ཡོད་པ་ཡང་འདིར་སྦྱར་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་ཅིག་ངེས་པར་མཁོ་ཡང་། བིས་ན་ཆེས་མང་

བར་འགྱུར་བས་རེ་ཞིག་ངལ་བ་བསེན་མི་འདོད། གང་ལྟར། གོང་དུ་དངས་པའི་རྣམ་ཐར་དེའི་

འཕོ་ཉིད་དུ། “དེ་ནས་ལོ་ཤས་སོང་མཚམས་ནང་འཁོར་རྣམས་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ཕེབས་

ཐུབ་མིན་བཀའ་འདི་ཞུས་པར་ད་ཆ་བོད་ཕོགས་སུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཤིན་ཏུ་ཁག་ཅེས་གསུངས་”ཞེས་

གསལ་བར་གཞིགས་ན། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་ཕིར་

དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་ཕིར་ཕེབས་མཛད་དཀའ་བའི་ཚུལ་ཡང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་

པོས་མངོན་པར་མཁེན་ཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། དེ་ལྟར་ན། གོང་དུ་བཤད་པའི་ཀུན་གཟིགས་

མཆོག་གི་ཕག་བིས་ནང་རྒྱ་སོག་གི་ཡུལ་གྲུར་སོང་མོ་གནང་བར་ཕེབས་ཚུལ་གསལ་བ་དེ་ནི་

རྣམ་པ་ཙམ་སེ། ལོ་རྒྱུས་ཧིལ་པོའི་བབ་ལ་བལྟས་ན། དོན་ལ་ནི། དབྱིན་ཇི་དང་འབེལ་བའི་

ཕི་རྐེན་དང་བཀྲས་ལྷུན་རང་བཙན་དུ་བསྒྱུར་འདོད་ཀི་ནང་རྐེན་ཛ་དག་པོ་གཉིས་ཡོད་པར་

གདོན་མི་ཟ་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀིས་གཤམ་འོག་གི་ལས་ཀི་སྣེ་

མོ་བ་རྣམས་ལ་བསྟུན་མཁས་ཀི་ཕག་ལས་ཤིག་མ་མཛད་ཀ་མེད་དུ་གྱུར་པར་མངོན་ནོ།།

 དབུས་པ་དག་གིས་བཤད་ཅིང་བིས་པའི་ཡིག་ཆ་མང་བས་ཡང་ཡང་འབི་དགོས་པ་

མེད་ཀང་། གཙང་པའི་བསམ་ཚུལ་ཡང་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་ཤེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བས། བསྐྱར་ལྡབ་

ཏུ་འགྲོ་སྲིད་ཀང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བ་མཇུག་སོམ་གི་ཚུལ་དུ་དངས་ན། 

133 ༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའི་སྐུའི་ག་སོན་ཆེན་མོའི་སྐབས་དཔར་བའི་<<འཁྲུངས་རབས་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་

ཕེང་བ་>>དེབ་གཟུགས་པོད་ ༨ པའི་ཤོག་གྲངས་ ༣༨༦ ན་གསལ་ལ། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་གསུང་འབུམ་

ཁོད་དུ་བཞུགས་པའི་རྣམ་ཐར་དཔེ་རིང་སྨད་ཆའི་ཤོག་ངོས་ ༢༩༠ ཡི་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཡང་དེ་བཞིན་གསལ།
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པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་གསང་ཕེབས།།

“དུས་ངན་བསྐལ་པ་ཆེས་མར་སྒིབ་ལ་ཉེ་བའི་དཀར་ཕོགས་ཀི་ཆུ་ཤེལ་དབང་པོ་འོད་མི་སྦྱིན་པའི་

མར་ངོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའི་སྐབས། ཐུན་མོང་བའི་སྣང་ངོར་རིང་ནས་བསན་དང་འགྲོ་བ་སྤི་དང་

ཁད་པར་གངས་ལོངས་འགྲོ་བ་ཀུན་གི་གཙུག་གི་ནོར་བུར་གྱུར་པ། ༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་མཆོག་

ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་དམ་ཚིག་རོ་རེའི་མདུད་པ་རུས་པའི་སེན་མོས་བཤིག་རྒྱུའི་རེ་འདོད་སྙིང་ལ་

བརྣག་པའི་ནག་ཕོགས་འབྱུང་པོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཡིད་བསྲུབས་བདག་པོ་སྙིང་ལ་ཞུགས་པའི་ལོག་སྨོན་

ཅན་བྱུར་གི་སྣ་འདེན་གཞུང་ཕོགས་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་བ་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་ནི། གསང་བའི་རྣམ་ཐར་

དུ། དུག་སྦྲུལ་སྤུན་དགུའི་སྨོན་ལམ་ལས། །མ་འོངས་སྐྱེས་ཤིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །སྲས་བུ་དེ་

ཡི་ཞབས་པད་གུས་ནོས་ཏེ། །ཕ་མའི་ཚིག་གིས་སེལ་འཇུག་བྱེད་པ་ལ། །ནུས་ལྡན་ཞིག་ཏུ་ཡང་

ཡང་སྐྱེ་བར་ཤོག །ཅེས་པའི་ལོག་སྨོན་དུས་སུ་སྨིན་པ་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་བས་གཙོ་བྱས་བྱེད་

གཙོ་འགའ་ཤས་ཀིས་ར་འགངས་ཆེ་ཤོས་༸གོང་ས་རྒྱལ་མཆོག་ཡབ་སྲས་སྐུ་གོང་མ་རྣམ་གཉིས་

ཀི་དབར་ཐུགས་དམ་སེལ་འཇུག་ཐོག་དམ་སྲི་འབྱུང་པོས་རྒྱུད་བརླམས་པའི་སྐྱེ་བོ་ངན་པ་རྣམས་

ནས་སྔ་ཕིར་གཞུང་ཞེན་ཡིན་རྒྱུའི་བྱེད་ཕོགས་འཁྲུལ་ལྷོངས་ཀིས་སྔ་སྲོལ་གཞུང་བའི་དབར་གི་ལམ་

ལུགས་གཏན་ཚིགས་ཡིག་རིགས་ཁག་སོགས་དང་། ཆོས་འབངས་མི་སེར་གི་འཁི་སྒྲུབ་གང་ཅིར་

ལུང་གིས་ཟིན་ཀང་། དེ་དག་ལ་མི་གནས་པའི་བཙན་དབང་བསྒྱུར་བཀོད་ཀིས་བ་བང་ཆོས་གཞིས་

མི་སེར་དང་བཅས་པར་བལ་རྔ་ཚྭ་ཤོ་ཁྲུ་འདུལ་ས་ཕོགས་ཞིབ་འཕར་འབབ་འབྲུ་སོགས་ཞི་དག་རྐང་

འགྲོ་ལག་འདོན་གི་ཁལ་རིགས་འཕར་འགེལ་རིམ་བྱུང་། བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་གི་ཆོས་སྲིད་གང་ཅིར་

ཁིམས་འགོ་རང་བཙན་སྔར་དུས་ནས་ཡིན་བཞིན་པར་སོར་གནས་ཆ་འཇོག་མེད་པའི་ཕག་མཛོད་

ཛ་བ་དང་། ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་ཞབས་འབིང་ལས་བྱེད་བཅས་པར། ལ་མོ་ལྔ་མཆོད་སྐབས་ཀི་

ཞུ་རྒྱ་བརྟེན་བཅས་འགངས་ཚུལ་ལ་ཁག་འདོགས་བསྙད་དཀྲིའི་ཉེས་འགེལ་བབས་ལྕི་དང་། གཙང་

ཞིབ་སྐོར་ལ་སད་ཕིན་བ་བང་ཛ་སག་བ་མ་གཞུང་ནས་འོས་འད་བསྐོས་ན་བསམ་པ་ཡོད་ལུགས་

༸གོང་ས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་བཀའ་སམ་རིམ་གནང་སོགས་ཀི་གསར་

སྤོས་སྙན་བསུན་མཛད་དཀའ་ཆེ་བའི་ཐོག །གཙང་ལོངས་འགོ་བྱེད་ཁག་གིས་ཞུས་རེས་སུ་ཕོགས་

ལྷུང་གིས་བ་བང་ཆོས་གཞིས་མི་སེར་རྣམས་གཞུང་རོང་ཁག་སོ་སོའི་ཁོངས་སུ་རོང་སྐྱེལ་ས་ཚིགས་

གཉིས་ཀའི་རྟ་ཁལ་རིགས་འདུར་རྒྱུག་དགོས་པའི་ཆུ་ཕག་སྦུག་དམ་དཔྱད་མཚམས་འད་བཅུ་གསུམ་

སྩལ་བ་སོགས་ཀིས་སྔ་སྲོལ་བཟང་པོར་རིས་མེད་རོག་རིས་བཏང་ནས། རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོའི་ཆབ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

སྲིད་ལ་ངན་སེམས་དན་འཁྲུལ་རང་སྣང་གང་དན་ཆེ་འོག་ཆུང་གནོན་གི་གསར་སྤོས་བཅོས་བསྒྱུར་

བྱེད་དང་བྱེད་འཆར་དང་། གཞན་ཡང་གཞུང་སའི་གཙོ་གནད་དཔོན་རིགས་མང་པོས་ཀང་མངོན་

གསལ་དང་ལོག་ཅི་རིགས་ནས་དམག་ཕོགས་བཞི་ཟུར་སྒྲུབ་དམིགས་དངུལ་འབྲུ་འཁོལ་འཁིལ་མེད་

ན་བྱམས་པ་སྐུ་གཟུགས་ཆེན་པོ་དེ་འད་བཞེངས་པའི་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་ཐབས་མེད་པ་ཡང་རྒྱབ་རྟེན་

དུ་དངས་ཏེ་སྔར་བཞིན་མཁེགས་བཟུང་མཐའ་འཁོངས་བྱས་པར་བརྟེན། བ་བང་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་

པོའི་ཆོས་གཞིས་ཞབས་འབིང་མི་སེར་དང་བཅས་པར་ཁལ་འཕར་བསུན་བཙིར་ཅི་ཆེར་ཐུགས་ཀིས་

མ་བཟོད་པར་རྒྱ་སོག་ཡུལ་གྲུར་གསང་བྱོལ་གནང་དགོས་པའི་ར་བའི་འབྱུང་རྐེན་ནི།”134 ཞེས་

སོགས་མང་དུ་བིས་འདུག་སེ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱོད་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་ཐར་ཉིད་ལ་གཟིགས་

པར་འཚལ་ཞུ།

134 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༢༥༡ གི་རྒྱབ་ནས་གསལ།

ཀུན་གཟྲིགས་པཎ་ཆེན་དགུ་པ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་བཞུགས་སྐབས།
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པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་གསང་ཕེབས།།

 དེ་ལྟར་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ཕོགས་ཕེབས་མཛད་དེ་ལོ་ཤས་ནང་རྒྱ་ནག་དང་སོག་

ཡུལ་དང་བོད་སྨད་ཕོགས་བཅས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་མཛད་པ་སྣ་ཚོགས་བདག་གིར་

བཞེས། མཐར་གཙང་གི་ཕོགས་ནས་གདན་ཞུ་ལན་དུ་མར་འབྱོར་བ་དང་ལྷན་བཅར་སྐུ་འཁོར་

ཚོས་ཀང་རང་གི་སྐྱོང་ཡུལ་དུ་ཕིར་ཕེབས་མཛད་དགོས་པའི་སྙན་སྐུལ་ཞུས། འནོ་ཀང་། ཀུན་

གཟིགས་མཆོག་ནས་གནས་ལུགས་མངོན་པར་མཁེན་ཏེ་ཞལ་བཞེས་མ་མཛད། དེའི་ཚུལ་ལ་

པཎ་ཆེན་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “ཕག་མཛོད་དང་མཁན་པོ་ཆེ་ཆུང་གིས་གཙོས་ཞབས་འབིང་

ཚང་མས་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་གསོལ་འདེབས་དང་། བོད་

ལོངས་གདན་ས་ཆེན་པོར་ཆིབས་ཞལ་མྱུར་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་བཀའ་དིན་སྐྱོང་དགོས་ཚུལ་གསོལ་བ་

བཏབ་པར་རེ་ཞིག་གདན་སར་ཕེབས་རྒྱུའི་བཀའ་བཞེས་མ་ཐོབ་ཅིང་། དེ་སྐབས་བོད་གཞུང་བྱེད་

གཙོ་དམ་སྲི་ལོག་སྨོན་ཅན་འགའི་བྱས་འཕྲུལ་ལས་ཕེབས་སྐྱེལ་རྒྱ་དཔོན་དམག་མཉམ་འཁིད་མཛད་

ན་མི་འཐུས་ཚུལ་དང་། ཡར་ལམ་ལྷ་སར་ཕེབས་ན་མི་འགྲིག་ཚུལ། སད་ཁོ་ཚོའི་བཀའ་རི་དང་ལེན་

དགོས་ཚུལ་སོགས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་འགལ་བའི་ངན་སྤོད་ཀི་བསྙད་བཏགས་མཚན་ལ་སྨ་འབེབས་

ཇི་སྙེད་ཁར། རྒྱ་ནག་ནང་ས་ཁག་ལ་རི་རྒྱའི་དམག་འཁྲུག་གི་འགོ་ཚུགས་པ་སོགས་ཟིང་ཆ་ཆེ་བའི་

བབ་བཅས་ཀྲུང་དབྱང་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཀང་བོད་ལོངས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་ཕིར་འཐེན་ཅུང་ཟད་

གནང་དགོས་ཚུལ་གི་ཏན་པའ་ོ(གོག་འཕིན་)ཆེད་འབྱོར་བཅས་བྱུང་བས་གནས་སྐབས་གདན་སར་

ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུ་ངང་འཐེན་མ་མཛད་མཐུ་མེད་བྱུང་།”135 ཞེས་གསལ། འདིིའི་ཚུལ་སྲིད་

དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༣༤༤ ནས་ཞིབ་ཙམ་བིས་འདུག་ཀང་། ཚིག་སྦྱོར་

ལ་དག་གཉོམ་དང་སྤོས་པ་ཆེ་ཆུང་ཙམ་ལས་འབབ་ས་གཅིག་ཏུ་སོང་འདུག་པས་མ་དངས། 

འདོད་ན་དེར་གཟིགས།

 མདོར་ན། དབྱིན་རྒྱ་གཉིས་ཀི་ངན་གཡོ་དང་ཞབས་འབིང་དག་གི་འཁོན་འཁྲུག་

སོགས་ཀི་དབང་གིས་གཞུང་བའི་དོན་རྐེན་རིང་མོ་དེ་བྱུང་འདུག་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་

ཀི་ནུས་པའི་གོང་བུ་དུམ་བུར་ཐོར་བར་མ་ཟད། རྒྱ་ཡིས་ཀང་སྐྱོ་གནས་དེ་ཉིད་མུ་མཐུད་ནས་

བེད་སྤོད་བྱས། མི་རབས་ཕི་མ་དག་གི་སེམས་སུ་ཡང་འཁོན་འགྲས་ཀི་ཚོར་བ་བསྟུད་མར་

135 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༣༩༠ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བསྐྱེད་པ་སོགས་མི་སྣ་ཉུང་ཤས་ཀིས་བཟོས་ཤིང་བསྐྲུན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་དེར་ཟད། ལར་ནས་

ལོ་རྒྱུས་ཤོད་སྐབས་རྒྱ་ཆུང་ས་ནས་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཞེས་སྐྱེས་ཆེན་གཉིས་ཀི་སྐོར་

ནས་བཤད་ལ། ཆེ་ས་ནས་གཞུང་བ་གཉིས་སམ་དབུས་གཙང་གཉིས་ཞེས་ཡུལ་ཁམས་ཆེན་

པོ་གཉིས་ཀི་བ་དཔོན་འབངས་མི་ཡོད་ཚད་ཀི་སྐོར་ནས་བཤད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་

ར་ནི་མི་སྣ་ཉུང་ཙམ་ལས་འབངས་མི་ཡོངས་ལ་ཐུག་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། དེ་ལ་གཙང་

པས་བཤད་ན། རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་སོགས་“དམ་སྲི་ལོག་སྨོན་ཅན་”དུ་མ་དང་། 

དབུས་པས་ཀང་པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་གི་ཞབས་གྲས་ཉུང་ཤས་ཀིས་ཞེས་སོགས་བརོད་དོ།།
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པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ཕིར་ཕེབས།

 རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་འབུམ་དང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་

པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་སོགས་བཀགས་ན་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཕག་བིས་ཀི་འབེལ་

བ་མང་དུ་བྱུང་ཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལ། ཡོངས་གྲགས་ཅན་གི་ཕག་བིས་ཁག་གི་བབ་ལ་

བལྟས་ན། སྒེར་འབེལ་དང་ཐུགས་སྣང་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཀང་སྲིད་ཀི་ཐད་ནས་བདེ་འཇགས་

མིན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཟུར་དང་ཞོར་ནས་ཡང་ཡང་མཇལ་དུ་ཡོད།

 སྤི་ལོ་ 1926 ཟླ་ 9 ཚེས་ 7 ཉིན་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་སྲས་འཇོར་ལི་པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས་

སྐབས། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་ཞབས་འབིང་བཙག་སེར་བས་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ་པཎ་

ཆེན་སྐུ་འཁོར་ཕིར་བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རེ་ཡོད་

ཚུལ་ཞུས། དེ་ལ་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་སྲས་ཀིས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ནས་གཞུང་བ་གཉིས་འདུམ་

འགྲིག་ཡོང་བར་རམ་འདེགས་གནང་རྒྱུའི་ཚུལ་གསུངས།

 སྤི་ལོ་ 1927 ཟླ་ 3 ནང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་དབྱིན་ཇིའི་དཔོན་

རིགས་ཝི་ལིའེམ་སོན་(F. W. Williamson)ལ་ཁོང་ཉིད་གང་མགོགས་བོད་ལ་ཕེབས་འཆར་

ཡོད་ཚུལ་གསུངས་ཤིང་། དེའི་ཟླ་བ་ 7 པའི་ནང་བཙག་སེར་བ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཏེ་འབས་སྤི་

བོན་ཆེན་བེ་ལེ་ལ། སྔར་སྤི་ལོ་ 1905 ལོར་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གིས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་

ལ་དཀའ་ངལ་ནམ་བྱུང་ཡང་ཕག་བིས་གནོངས་དང་རམ་འདེགས་ཞུ་ངེས་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་

གནང་ཡོད་པ་དེ་དན་སྐུལ་ཞུས་ཏེ། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་གནང་བའི་ཕག་བིས་ཤིག་བེ་ལེ་ལ་

ཕུལ། ཕག་བིས་དེའི་ནང་། དབྱིན་ཇིས་བོད་གཞུང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སེ་བཀྲས་བར་བཙན་

གནོན་བསུན་གཙེར་མི་གནང་བའི་རམ་འདེགས་དང་ཅི་དགེའི་ལམ་སོན་གནང་རོགས་ཞེས་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བིས་ཡོད། འདི་ནི་བེ་ལེའི་ཟིན་ཐོ་ལྟར་ཡིན།136

 སྤི་ལོ་ 1928 ཟླ་ 3 ནང་འབས་སྤི་བེ་ལེ་ཡིས་གཞུང་བའི་གནད་དོན་དང་འབེལ་

བའི་ཕག་བིས་ཤིག་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་ཕུལ། དེ་ལ་༸གོང་ས་ཆེན་པོས་སྤི་ལོ་ 1928 ཟླ་ 

6 ཚེས་ 8 འཁོད་པའི་ཕག་བིས་ཤིག་སྩལ་ཏེ། “གལ་ཏེ་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལྷག་བསམ་ཟོལ་

མེད་ཀིས་བོད་དུ་ཕིར་ཕེབས་མཛད་བཞེད་མཆིས་ཚེ། ངོས་ཀིས་གང་ནུས་ཀིས་ཕན་གྲོགས་ཞུ་ངེས་

ཡིན། ་་་ འནོ་ཀང་། [དབྱིན་ཇི་]ཁེད་ཅག་གིས་སིམ་ལའི་ཆིངས་དོན་ལྟར་དབྱིན་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་

ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་ཇུས་གནང་མི་རུང་བ་དེ་དན་པའི་རེ་བ་ཆེ།”137 ཞེས་བཀའ་སྩལ། འདི་ཡང་བེ་ལེ་

ཡི་ཟིན་ཐོ་ལྟར་བིས་པ་ཞིག་སེ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། དེ་ནི་༸གོང་ས་

ཆེན་པོས་བོད་ནས་དབྱིན་ཇིའི་ཤུགས་རྐེན་མེད་པར་མཛད་པའི་བཞེངས་ཕོགས་ཕག་བསར་

གནང་སེ་ལོ་ཤས་སོང་བའི་མཚམས་རེད། དབྱིན་ཇི་ནས་བོད་ཀི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་གཏོགས་

དང་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབས་པ་ལ་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐུགས་གཏན་ནས་

མི་དགེས་པ་གོང་གི་ཕག་བིས་དེས་ཀང་གསལ་པོར་བསན་ཡོད།

 སྤི་ལོ་ 1930 ཟླ་ 6 ནང་། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་

གསར་པ་ཝེའིར་(J. L. R. Weir)ལ་ཕག་བིས་སྩལ་ཏེ། ཁོང་ཉིད་ཕིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་

ཕེབས་རིས་དང་སྐུ་སྲུང་དམག་མི་གྲ་སྒིག་གནང་བཞིན་ཡོད་པས། དེ་ལ་དབྱིན་གཞུང་ནས་

གོ་མཚོན་དང་མདེའུ་ཡི་རོགས་རམ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་མཛད་ཅིང་། གལ་ཏེ་བོད་

གཞུང་ནས་འགོག་རྐེན་གི་རྣམ་པ་བྱུང་ན། དེ་ལ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མི་བེད་

སྤོད་གནང་རྒྱུའི་བར་ཡང་བསན་ཡོད། ཕག་བིས་དེའི་ནང་། “མི་རེ་ཟུང་ཙམ་ལས་བོད་མི་བྱིངས་

ཀིས་ངོས་ལ་དད་པ་དང་། ངོས་རང་ཕིར་ལོག་པར་རེ་སྒུག་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ངོས་རང་འཕལ་དུ་ཕིར་

ལོག་འདོད་ཀང་། ཕིའི་རོགས་རམ་མེད་པར་ལོག་ན་ཉེན་ཁར་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཁེད་ཀིས་

མཁེན་གསལ་ལྟར་ཡིན་པས། ཉེན་ཁ་དེ་དང་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ། གལ་ཏེ་ངོས་ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་རེ་སྐུལ་

ཞུས་ན་སྲུང་དམག་གཏོང་ངེས་ཡིན་ཡང་། རྒྱ་དམག་མང་པོ་བོད་དུ་འབྱོར་ཚེ་མི་སེར་ཚོ་དཀའ་ངལ་

136 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༣ ལ་གཟིགས། 
137 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༣ ལ་གཟིགས།
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པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ཕིར་ཕེབས།

ལ་འཕད་པར་མ་ཟད། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པར་ཡང་གནོད་ཚབས་ཆེ་ཞིང་[བཀྲས་ལྷུན་]རང་སྐྱོང་

སྲིད་གཞུང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས། གནས་སངས་དེ་དག་ལ་གཞིགས་ཏེ་རེ་ཞིག་བོད་དུ་

མི་ལོག་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་ཟིན། ་་་ གནས་སངས་དེའི་འོག་ནས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕན་ལ་དམིགས་ཏེ་

གོ་མཚོན་དང་མེ་མདེལ་གཡར་པོ་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་གནང་

རྒྱུར་སབས་མི་བདེ་ན། སྒོར་མོ་མང་ཙམ་གཡར་པོ་གནོངས་དང་། ཕིར་བོད་དུ་འབྱོར་མཚམས་སྐྱིན་

ཚབ་ཆད་མེད་འབུལ་ངེས།” ཞེས་བིས་ཡོད། འདི་ནི་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་གིས་རྒྱ་གར་དབྱིན་

གཞུང་ལ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆར་གསལ་བ་དེ་རེད།138 འདིའི་ནང་དུ་གནད་དུ་མ་མཐོང་བ་ནི། ཀུན་

གཟིགས་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་རོགས་མགོན་ཞུ་འདོད་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་། གཙང་

ཁུལ་དུ་བཀྲས་ལྷུན་རང་སྐྱོང་སྲིད་གཞུང་ཞིག་སྔར་ནས་ཡོད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་བསན་པ། 

དབྱིན་ཇི་ལ་གོ་མཚོན་དང་དཔལ་འབྱོར་རོགས་རམ་ཞུས་པ་བཅས་རེད། འོན་ཀང་། འབས་

སྤི་བོན་ཆེན་ཝེའིར་གིས་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་ལ་གོ་མཚོན་ནམ་སྒོར་མོའི་རོགས་རམ་ཞུ་རྒྱུའི་

ཁས་ལེན་མ་གནང་། དེས་ན། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 

1774 ལོར་དབྱིན་ཇི་དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་གཉིས་ཐོག་མར་འབེལ་བ་བྱུང་ནས་གཉིས་ཕན་

གི་ལས་དོན་མང་པོ་བསྒྲུབས་ན་ཡང་། སྐབས་འདིར་དབྱིན་ཇིས་བཀྲས་ལྷུན་ལ་རོགས་རམ་

མ་གནང་བ་ཅི་ཡིན་ནམ། དབྱིན་གཞུང་བོད་ཀི་སྤི་དོན་ལ་ཤ་ཚ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། དེ་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ངོ་མ་ནི། སྐབས་དེར་དབྱིན་ཇིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དང་བོད་གཞུང་ལ་

བཟུང་བའི་སྲིད་ཇུས་རིང་པར་འགྱུར་བ་ཡོངས་སུ་བཏང་ཟིན་པས་རེད། དེ་ཡང་གསལ་བར་

བཤད་ན། དབྱིན་ཇིས་རང་གི་ཁེ་ཕན་གི་དོན་དུ་བཀྲས་ལྷུན་བོས་བཏང་སེ་བོད་ཁམས་དེ་ཉིད་

ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐེན་མེད་པའི་བར་གནས་ཀི་ས་ཁུལ་བརྟན་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་

ན་སྙམ་པའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། དེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་ལ་གཞུང་བ་གཉིས་མཉམ་འབེལ་

གི་ནུས་པ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་དགོས་པར་མཐོང་བའི་རྐེན་གིས་རེད།139

138 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>> 

ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༤ དང་། དེའི་བོད་འགྱུར་མ་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༣༡༩ ལ་གཟིགས།

139 <<Tibet and the British Raj>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༦༡ དང་། <<A HISTORY OF MODERN 

TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༥ ལ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མཆོག་ནས་ཆུ་སྤེལ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 

༡༠ སྤི་ལོ་ 1932 ཟླ་ 10 ཚེས་ 9 འཁོད་པའི་ཕག་བིས་ཤིག་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཅའ་སོད་དབྱིན་

གཞུང་སྐུ་ཚབ་བརྒྱུད་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ཆེད་དུ་སྩལ་ཏེ། རྒྱལ་དབང་མཆོག་

ནས་བོད་ཆུ་ཕག་སྤི་ལོ་ 1923 ལོར་ཕག་བིས་གཅིག་དང་། དེ་ནས་མེ་སག་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ 

སྤི་ལོ་ 1926 ཟླ་ 6 ཚེས་ 12 ཉིན་ཕག་བིས་གཅིག་བཅས་གཉིས་ཕུལ་ཀང་བཀའ་ལན་མ་

འབྱོར་བའི་ཚུལ་དང་། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་མཛའ་ཞིང་

བརེ་བ། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀི་མཛའ་འབེལ་ལ་དོ་ཕོག་འབྱུང་བའི་

ཕག་ལས་གང་ཡང་གནང་མི་སྲིད་པ། བཀྲས་བའི་ཞབས་འབིང་བསམ་མེད་དུ་མ་ནས་ལོག་

ཇུས་བརམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་མིན་གི་རིགས་བྱུང་ཡང་། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་སྐྱོང་ཡུལ་དེ་བཞིན་འཁྲུག་རོད་གོད་ཆག་ཆེན་

པོའི་གཡང་དུ་གཡུག་ཐབས་ཀི་དགོངས་བཞེས་གཞར་ཡང་གནང་མི་སྲིད་ཀང་ལྷ་སའི་ཁུལ་

དུ་དེ་ལྟ་བུའི་དཀྲོག་གཏམ་གིས་ཁབ་པ། མི་རྣམས་ཕི་རྒྱལ་གི་རེས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ནག་པོའི་

ལས་ཐབས་ལ་དགའ་བ། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་བྱེས་སུ་ཕེབས་ཏེ་མི་ལོ་བཅུ་ཙམ་འགྲོ་ལ་ཉེ་

བས་དེ་མུར་བཞུགས་ཚེ་སྐུ་ཕྱྭར་ཐུགས་བོས་བཟོད་དཀའ་བ། གལ་ཏེ་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་

ཕིར་བོད་དབུས་སུ་ཕེབས་ཐུབ་ན་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀི་འབེལ་བ་དེ་ཉིད་མེ་དང་དུ་བའི་འབེལ་

བ་ལྟར་གནས་ཤིང་། རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་གོང་མ་དག་གི་ཕག་སྲོལ་དམ་པ་དེ་ཡང་རྒྱུན་གནས་

ཡོང་བའི་ཚུལ་བཅས་གསུངས།140

 དེའི་རེས་ཐོགས་སུ་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་བཀྲས་བའི་སྐུ་ཚབ་སྔགས་ཆེན་

བསན་འཛིན་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་དང་དྲུང་ཆེ་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཆེད་གཏོང་

གནང་བ་སྤི་ལོ་ 1933 ཟླ་ 6 ཚེས་ 2 ཉིན་ལྷ་སར་འབྱོར་ཏེ་བོད་གཞུང་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས། 

དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་བཀོད་འོག་སྔགས་དྲུང་གཉིས་ལ་ཕེབས་བསུ་སོགས་སྣེ་

ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པར་མ་ཟད། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ཕིར་ཕེབས་ལ་ཡང་གུ་ཡངས་ཀི་

དགོངས་བཞེས་ཟབ་མོ་མཛད། དེ་ཡང་ཀུན་གཟིགས་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “སྤི་

140 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>> 

ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༥ དང་། དེའི་བོད་འགྱུར་མ་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༣༢༡ ལ་གཟིགས།
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པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ཕིར་ཕེབས།

ལོ་ ༡༩༣༣ ལོའི་ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ཉེར་གསུམ་ཉིན། སའོ་ཧན་ནས་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཏེ་ ་་་ 

པེ་ཅིང་ཀྲི་ཀྲིང་སྦུག་ནས་ཞབས་ཏོག་གཟབ་འབུལ་ཞུས། དུས་དེར་༸གོང་ས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་

འཚམས་ཞུ་རྟེན་ཆས་དང་བཅས་གང་ཅིའི་དོན་གཅོད་དུ་སྔགས་ཆེན་མདར་པ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་བསན་འཛནི་

འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་དང་དྲུང་ཆེ་མཁན་པོ་མདངས་ཆེན་པ་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་བོད་

ཕོགས་སུ་ཆུ་ཐོག་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་བ་གནང་། སྔགས་དྲུང་གཉིས་ལྷ་ལྡན་དུ་འབྱོར་སྐབས། རྒྱལ་

དབང་མཆོག་གི་བཀོད་ཁབ་འགོ །ཕེབས་བསུའི་རིམ་པ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ། རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་

འཚམས་ཞུའི་ཞུ་ཡིག་དང་རྟེན་ཆས་འབུལ་གནང་མཛད་ཅིང་། སྔགས་ཆེན་ལ་ཏཱ་བ་མའི་གོ་གནས་

དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོར་མཁན་ཆུང་གི་གདན་ཐོབ་ཀང་གནང་། ཞུ་ཡིག་གི་ནང་དོན་ཁག་གཅིག་དོན་

གསོལ་བྱུང་སེ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་བྱ་ལོ་སེ་སྤི་ལོ་ ༡༩༣༣ ལོར་སྔགས་དྲུང་གཉིས་གཞིས་

རེར་འབྱོར་བསྟུན་མི་སེར་ལ་བཅུ་གཉིས་དྲུག་སྣ་བདུན་ཁི་ལ་ཆག་ཡང་བྱུང་ཞིང་སྔར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་

པོའི་གཞིས་ཁོངས། འདམ། ས་སྐྱ། ལྷན། གམ་པ་བཅས་སྐྱར་དུ་དོན་སྨིན་བྱས་པ་རེད། རྒྱལ་དབང་

མཆོག་ནས་ཀང་སྔགས་དྲུང་གཉིས་ཐོག་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞུ་ལན་དུ་བ་བང་རང་བཙན་ཞེས་

པ་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་དང་། ཡར་ཕེབས་ཚེ་དམག་ཕོགས་སོགས་ཀི་ཐད་ཐུགས་ཁལ་མི་དགོས་པའི་

ཚུལ་དང་། རང་སར་ཡར་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སྐུ་འཁོར་མི་སྣ་ཧགས་བསྡུས་ཕེབས་དགོས་བཅས་

ཀི་ཕག་སམ་ཕུལ་གནང་།”141 ཞེས་གསལ།

 ༸གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའམ་བོད་གཞུང་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་གུ་ཡངས་ཀི་གཟིགས་

ཕོགས་བསྐྱངས་ན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ངོས་ནས་དགའ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་

བསན་མེད། དེ་ནི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ནི། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་རང་བཙན་

བྱེད་ཐབས་མེད་པ་དང་། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ཕིར་བོད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་སྐུ་

འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཙམ་ལས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མི་སྐུ་སྲུང་དུ་འཁིད་མི་ཆོག་པར་གསུངས་པ་

དེ་གཉིས་རེད། མདོར་བསྡུས་ན། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་བྱེས་སུ་བཞུགས་ཏེ་རང་སར་གཏན་

141 <<སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་

པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་ཐུན་མོང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཕེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སོད་ཆ་>>ཡི་

ཤོག་གྲངས་ ༢༧༤ ཡི་རྒྱབ་ཏུ་གསལ་ལ། <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༣༢༠ ལ་གཟིགས་ན། བཀྲས་ལྷུན་སྐུ་ཚབ་སྔགས་དྲུང་གཉིས་དང་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་

ཝི་ལིའེམ་སོན་བཅས་ཀིས་གཞུང་བའི་གནད་དོན་ཐོག་གེང་མོལ་གནང་བ་གསལ་ཙམ་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ནས་ཕིར་ཕེབས་གནང་མ་ཐུབ་པའང་གཅིག་ནས་བཀྲས་བས་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་སྲུང་དམག་མི་

ཁིད་ཆོག་དང་མི་ཆོག་གི་རོག་དའི་སེང་ནས་བྱུང་ཚུལ་གཞུང་བའི་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་ཡིག་

ཆར་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། གཞུང་བ་གཉིས་འད་མཉམ་དང་གཞུང་འབངས་གང་ཡིན་གི་ཐོག་

ནས་བྱུང་བ་ཡང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྤི་ལོ་ 1934 ཟླ་ 8 ཚེས་ 9 

འཁོད་པའི་ཕག་བིས་ཤིག་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ཝི་ལིའེམ་སོན་ལ་གནང་བའི་ནང་གསལ་ཡོད། 

དེ་ཡང་ཕག་བིས་ནང་། “ངོས་ཀིས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་དཀའ་རོག་ཐོག་རྟག་ཏུ་བསམ་གཞིག་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཉེ་ལམ་བོད་གཞུང་ནས་བཏང་བའི་ཕག་སམ་དང་ཏར་འཕིན་བཅས་འབྱོར་བའི་ནང་

ངོས་རང་ཕིར་བོད་དུ་ཕེབས་རོགས་ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་ལྟར་ངོས་ཀིས་གང་མགོགས་བོད་དུ་ཕིར་

ལོག་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཟིན་ཡང་། བོད་དུ་མ་ལོག་གོང་། སེམས་རྒྱུད་གདོན་གིས་བརླམས་

པའི་མི་ངན་རེ་ཟུང་གིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གཞུང་དང་བོད་གཞུང་(the Tashilhunpo Government 

and the Tibetan Government)བར་གི་སྔར་ཡོད་འབེལ་ལམ་དང་མི་མཐུན་པའི་གསར་སྤོས་དཀྲུག་

ཤིང་བརྒྱབས་པའི་རྐེན་གིས་གཞུང་བ་གཉིས་མ་མཐུན་པར་གནས་པ་འདི་ཉིད་ཐག་གཅོད་གཙང་མའི་

ཐོག་འབྱུང་འགྱུར་སྲིད་གཞུང་གཉིས་(the two governments)ཀི་བར་དུ་རོད་རོག་མི་འབྱུང་བ་ཞིག་

བྱུང་ན་ལེགས་སྙམ།”142 ཞེས་གསལ། འདིར་གསར་བུ་དག་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་ཡོད་པ་ནི། 

གཞུང་ལུགས་ཁག་ཏུ་བསན་བཅོས་ཀི་དགོངས་པ་དང་བསན་བཅོས་མཛད་པ་པོའི་དགོངས་

པ་ཞེས་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་དུ་ཡོད་པ་ལྟར། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཐོག་ནས་

སྩལ་བའི་ཕག་བིས་ཀི་དོན་དང་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་གཉིས་ནམ་དུ་ཡང་བསྲེ་

མི་རུང་བ་དེ་ཡིན། རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཡང་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོའི་འདོད་བབ་ལ་

བསྟུན་པའི་ཕིའི་མཛད་ཕོགས་དང་སྐུ་སྒེར་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་མཛད་པའི་ནང་གི་མཛད་པ་

བཅས་རིགས་གཉིས་ཡོད་པ་ཀུན་གསལ་ལྟར་ཡིན། ལར་ནས་པཎ་ཆེན་མཚན་འཁོད་ཀི་ཕག་

བིས་ཐམས་ཅད་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་ཕག་བིས་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད་དེ། པཎ་ཆེན་ནང་

མ་ཁང་གིས་བཏང་བའི་ཕག་བིས་ལ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་འཁོད་ཀང་ཀུན་གཟིགས་

142 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༩ དང་། དེའི་བོད་འགྱུར་མ་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༣༢༦ ལ་གཟིགས། ཡིག་བྱང་ནི། IOR, L/PS/12/4181, translation of a letter 

from the Panchen Lama to F. W. Williamson, dated 9 August 1934.
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པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ཕིར་ཕེབས།

མཆོག་གི་དགོངས་པ་མིན་པ་མང་། དེ་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་འཁོད་ར་ཚིག་ལ་རྒྱལ་

དབང་མཆོག་གི་དགོངས་པ་མིན་པ་ཡོད་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།

 རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ། ཀུན་གཟིགས་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་

ལས། “རྭ་སྒེང་འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་འདི་གར་མཁོ་འདོན་གནང་བའི་དཔྱད་གཞི་

ལྟར་ན། ཤིང་ཁི་(༡༩༣༤)ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་སྲིད་ཁིར་འཁོད་རེས་ལོ་དེ་གའི་ནང་

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་བོད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཡོང་བའི་ནང་མའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་གནང་བ་དང་། བཀའ་

ཤག་བརྒྱུད་ནན་ཅིན་དོན་གཅོད་པར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ཕེབས་གནང་རྒྱུར་དེ་ནས་ལས་དོན་

བསྒྲུབ་རྒྱུའི་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་པའི་ཏར་གཏོང་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་སབས་བཀའ་ཤག་ནས་

དེའི་སྐོར་ཏར་བཏང་བ་དང་། ལོ་མཇུག་ཏུ་སྔགས་མདར་པ་དང་། དྲུང་ཆེ་ནོར་བང་པ་གཉིས་སར་

ཡང་ལྷ་སར་ཕེབས་ཏེ་མུ་མཐུད་བཀའ་མོལ་གནང་བ་བརྒྱུད་གཞུང་བའི་བར་གི་འགལ་བ་སེལ་རྒྱུར་

དོན་གནད་ཁག་གཅིག་ཁྲུན་ཆོད་བྱུང་བར་མ་ཟད། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ཡང་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་ཆིབས་

ཞལ་བསྒྱུར་བ་རེད།”143 ཅེས་གསལ་བ་ལྟར་དང་ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་གསལ་བ་ལྟར། རྒྱལ་ཚབ་

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞེངས་མ་ཐག་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགུ་པ་མཆོག་

ཕིར་བོད་དུ་གདན་འདེན་ཞུ་སད་ཕོ་ཉ་ལན་དུ་མར་ཆེད་གཏོང་མཛད་པ་སོགས་གཞུང་བའི་

རོད་རོག་ཞི་ཐབས་ལ་ཐུགས་བརོན་ཆེན་པོ་མཛད།

 སྐབས་དེ་ཤེད་དུ་གཞུང་བ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཕག་བིས་ཕར་གཏོང་ཚུར་འབྱོར་བྱུང་

བའི་རིམ་པ་རྣམས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཏེ། མདོར་ན། 

གཞུང་བའི་འདོད་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་མ་སོང་བའི་རྣམ་པས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ཕིར་རང་གི་

སྐྱོང་ཡུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་མ་ཐུབ། མཇུག་མཐར་གཞུང་བ་གཉིས་རོད་གཞི་གཙོ་བོ་

གཅིག་གི་སེང་བབས་པ་ནི་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་སྐུ་སྲུང་དུ་རྒྱ་དམག་འཁིད་ཆོག་དང་མི་

ཆོག་གི་གནད་དོན་དེ་ཉིད་རེད།

 འབི་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་བིས་ན་མངས་པར་འགྱུར་བས་མི་འབི། བསྡུས་ཏེ་བརོད་ན། 

143 <<པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་གང་གི་དགུང་ཚིགས་དང་བསྟུན་པའི་མཛད་

རྣམ་རགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༣༦༠ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གོང་དུ་རིམ་པར་བཤད་པ་ལྟར་ཕི་ནང་གི་རྐེན་སྣ་ཚོགས་ཀི་དབང་གིས་ཀུན་གཟིགས་ཆེན་

པོ་མཆོག་བྱེས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཕིར་རང་གི་སྐྱོང་ཡུལ་གཙང་དུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པར་

དགུང་གྲངས་ ༥༥ ཐོག་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་བདག་གིར་བཞེས་དགོས་བྱུང་། 

ལོ་ངོ་དེ་དག་གི་རིང་རྒྱ་བོད་སོག་གསུམ་སྤི་དང་། ཁད་པར་དུ་མདོ་སྨད་ཁུལ་དུ་སངས་རྒྱས་

ཀི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་ཅིང་འགྲོ་བ་མགོན་མེད་པ་རྣམས་ཐུགས་རེས་རེས་སུ་

བཟུང་། སྐུ་སྐྱེ་ཕི་མ་ཡང་ཡུལ་མདོ་སྨད་དུ་འཁྲུང་རྒྱུའི་ཐུགས་སྨོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དོ།།
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རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ།

 དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་མི་གཉིས་ཀིས་ངན་སེམས་ཀིས་བྱེད་བབ་སྣ་ཚོགས་བརམས་པ་

དང་། ཞབས་འབིང་དག་གིས་ཀང་ནང་ཁུལ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མ་བྱམས་ཤིང་མ་དང་

བའི་ལས་དོན་སྣ་མང་བསྒྲུབས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་གཞུང་བའི་བར་ལ་རོག་ད་རིམ་པར་

བྱུང་སེ་ཕི་ཚུལ་དུ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཐུགས་སྣང་མི་གཤིན་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་མངོན་པ་

ནི་བསྙོན་དུ་མེད། དེའི་དབང་གིས་མཐའ་མར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་མཆོག་

རྒྱ་སོག་གི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བོས་བྱོལ་མཛད་དགོས་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་བོད་མདོ་སྨད་ཙོང་ཁའི་

ཁུལ་དང་། དེ་ནས་ཀང་ཁམས་ཕོགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་མཐར་དེ་ག་རང་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་

རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་འཁོད་ལྟར་ཡིན།

 དེས་ན། ངེས་པ་དོན་ལ་རྒྱལ་བ་སྐུ་གོང་མ་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་

སྙམ་ན། གཅིག་ནས་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་རྣམ་ཐར་དུ་ཡིག་འབེལ་མཚམས་མ་ཆད་

པར་གནང་བའི་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དེས་ཤེས་ནུས་ལ། ཁད་པར་དུ་ཞབས་འབིང་དཔོན་

རིགས་ཚོར་ཤེས་སུ་མ་བཅུག་པར་གསང་འབེལ་ཡང་ཡང་གནང་བ་དེས་འབེལ་བ་ངོ་མ་

གསལ་པོར་བསན་ཡོད། དེ་ལས་ཀང་གལ་གནད་ཆེ་བ་ནི་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་

པོ་ནི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགུ་པའི་བསྙེན་རོགས་ཀི་མཁན་པོ་ཡིན་པ་དེ་རེད།144 དེའི་

144 <<སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་

པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་ཐུན་མོང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཕེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སོད་ཆ་>>ཡི་

ཤོག་ངོས་ ༡༧༠ རྒྱབ་ངོས་སུ། “རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ། ༡༩༠༢ ཆུ་སག་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་རེས་གཟའ་ལྷག་

པ་འཕོད་སྦྱོར་དགེ་བའི་ཉི་ཤར་ཆའི་བདུད་རི་ཐུན་མཚམས་དང་བསྟུན་”ཞེས་སོགས་ཉིན་མོ་དེར་ལྷ་ལྡན་དུ་ཆིབས་

ཞལ་བསྒྱུར་ཚུལ་དང་། དེའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༠ རྒྱབ་ངོས་སུ། “སྤི་ལོ་ ༡༩༠༢ བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ། ཆུ་སག་ལོ་བོད་

ཟླ་བཞི་པ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་དུས་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་ཉིན་”ཞེས་སོགས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པས་ཀུན་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དབང་གིས་ཀུན་གཟིགས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་རྣམ་ཐར་དང་ཁེ་སྨད་སྲས་བསོད་ནམས་

དབང་འདུས་ཀི་<<རང་མོང་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་བཀོད་པའི་བདེན་གཏམ་>>སོགས་

སུ་གསལ་བ་ལྟར། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོར་“བདག་

གི་མཁན་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་”ཞེས་དང་། ཡང་“མཁན་ཆེན་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་”ཞེས་སོགས་

ཡང་ཡང་གསུངས་ཡོད། དེར་མ་ཟད། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་དུ་ཡང་། “རྒྱལ་

ཀུན་ཐུགས་རེའི་སྤི་གཟུགས་ྋགོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདེན་ཆེན་པོ་ནས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ངུར་སྨྲིག་

གར་རོལ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རིང་པོའི་ལམ་ནས་ཆེད་དུ་ཕེབས་པ་རེས་སུ་བཟུང་སེ། 

རིགས་ཀི་ཅོད་པན་དུ་བཞེངས་པ་སོགས་ཀིས་ཕན་བདེའི་ལེགས་ཚོགས་མ་ལུས་པའི་འབྱུང་གནས་

དམ་པར་གྱུར་པའི་ཞབས་ཟུང་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་དང་སྲོང་བདེན་པའི་ཚིག་གིས་རྟག་པ་དམ་པའི་རང་

ཁམས་སུ་མངའ་གསོལ་བའི་སད་དུ་”145 ཞེས་སོགས་དང་། ཡང་། “ཁད་པར་ཟབ་རྒྱས་གདམས་

པའི་བདུད་རི་མངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསན་འགྲོ་ཡོངས་ཀི་ར་ལག་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་ཞལ་སོབ་ཀི་

རིམ་པའང་བགྲང་བ་ལས་འདས་ཤིང༌། གཙོ་བོ་ནི་སྣང་མཐའི་ཟློས་གར་ྋཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རེ་བཙུན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་

པོ་ཉིད་ཡིན།”146 ཞེས་རྒྱལ་བའི་ཞལ་སོབ་ཀུན་གི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་སེ་རབ་དང་ཕུལ་དང་གཙུག་

ཏུ་གྱུར་པ་ནི་པཎ་ཆེན་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་ཡིན་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་ཡོད།

 གོང་དུ་བིས་ཟིན་པ་ལྟར། སྤི་ལོ་ 1923 ལོར་“མཚོ་སྒོ་མདའ་དཔོན་བསོད་ནམས་

དབང་འདུས་ཀིས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་ ༩ པ་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་སོན་འཁོར་འཛིན་བཟུང་ཐུབ་པ་

ཞུས་ཆོག་ཅེས་བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུར་ཁས་ལེན་”བྱས་པ་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་

མཁེན་མ་ཐག་གསང་བའི་ཕོ་ཉ་ཆེད་མངགས་ཀིས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལ་གསང་བར་གནང་

བ་དང་། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་བཀྲས་ལྷུན་ནས་བོས་ཕེབས་མཛད་པའི་ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་ཕོ་

བང་ནོར་བུ་གིང་ཁར་ཆོས་སྲུང་ཁག་ལ་གྲོགས་དན་འཕིན་ལས་བཅོལ་བའི་གཟབ་གསོལ་

གཟིགས་མཆོག་ལ་བསྙེན་རོགས་ཀི་བསབ་སོམ་སྩལ་ཚུལ་ཞིབ་རྒྱས་སུ་གསལ།

145 ༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའི་སྐུའི་ག་སོན་ཆེན་མོའི་སྐབས་དཔར་བའི་<<འཁྲུངས་རབས་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་

ཕེང་བ་>>པོད་ ༧ པའི་ཤོག་གྲངས་ ༣༠༦ ན་གསལ།

146 ༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའི་སྐུའི་ག་སོན་ཆེན་མོའི་སྐབས་དཔར་བའི་<<འཁྲུངས་རབས་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་

ཕེང་བ་>>པོད་ ༨ པའི་ཤོག་གྲངས་ ༣༧༦ ན་གསལ།
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རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ།

འཕར་མ་མཛད་པ་སོགས་ལ་བསམས་ན། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་ངེས་དོན་གི་འབེལ་

བ་དེ་རྟོགས་མི་ཐུབ་པ་ཅི་ཡང་མེད།

 སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པས་ཀང་། རྒྱལ་བ་

པཎ་ཆེན་གཉིས་སྲིད་དོན་གི་འབེལ་བའི་དབང་གིས་ཕིའི་རྣམ་པར་ཐུགས་སྣང་མི་གཤིན་པ་

ལྟ་བུར་མངོན་ཡང་། པཎ་ཆེན་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མས་སྨད་ཕོགས་ནས་གསང་སབས་

ཀིས་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པར་ཕག་བིས་ཕུལ་བ་དང་། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་

ཀང་གསང་བའི་སྒོ་ནས་བཀའ་ཡིག་གནང་བ་སོགས་ཀི་རྣམ་ཐར་གསུངས་ཏེ། “ངེས་པ་དོན་ལ། 

བ་མ་དང་སོབ་མའི་འབེལ་བའམ་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་གསལ།” ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་ད་ལྟའི་སྐྱེ་བོ་དོ་སྣང་ཅན་ཀུན་གིས་ཐོས་ཡོད་པ་དེ་ག་ལགས།147

 སེ་ཟུར་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གིས་ནི། “ཤིང་ཕག་ 1935 ལོར་སེར་བྱེས་ཀེའུ་ཚང་

སྤྲུལ་སྐུ་དར་ཧན་ངག་དབང་སྨོན་ལམ་མཆོག་དང་། ཁེ་སྨད་སྲས་བསོད་ནམས་དབང་འདུས། རེ་དྲུང་

མཁེན་རབ་བསན་འཛིན་(འདི་རེས་སུ་སྤི་ཁབ་མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་དཀིལ་ཟེར་བ་དེ་རེད)། རེ་

དྲུང་བོ་བཟང་ཚེ་དབང་ངོ་ལས་རྣམས་ཤར་ཕོགས་ཨ་མདོ་ཁུལ་ཡང་སྲིད་འོས་སྤྲུལ་བརད་གཅོད་

དུ་ཕེབས། སྐྱེ་མདོ་ཁུལ་པཎ་ཆེན་དགུ་པ་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་

དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་བཞུགས་མུས་ཡིན་གཤིས། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སྲིད་བརད་གཅོད་ཞུ་མི་ཀེའུ་

ཚང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་གོང་གསལ་ངོ་ལས་རྣམས་མཇལ་ཕག་ཏུ་བཅར་ཐོག་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་

ཆེ་དང་བཀའ་ཤག་བཅས་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་འཚམས་ཞུ་དང་། ཡང་སྲིད་བརད་གཅོད་སྐོར་

ཐུགས་དམ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུའི་སྙན་ཞུ་རྣམས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར། འཆར་ཅན་གཞུང་བ་བང་གི་

ལུགས་སྲོལ་ལྟར་གསོལ་ཇ་དང་བཞེས་འབས་གནང་ཐོག་དམིགས་བསལ་གདན་འཁོད་གནང་རིང་

གང་ཅིའི་བཀའ་སོབ་གནང་བར་མ་ཟད། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཟུར་དུ་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་གནང་

སེ། ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་འདིའི་(ད་ལྟའི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་)འཁྲུངས་ཡུལ་བཞུགས་ཁང་གི་བཟོ་དབྱིབས་

སོགས་གསལ་པོར་བཀའ་སོབ་གནང་ཁར། འདི་རང་ལ་ཐུགས་གཏན་བཀལ་ཆོག་པའི་ཐུགས་

གདེང་ཡོད་ལུགས་ནང་མའི་བཀའ་སོབ་སྦ་གསང་མེད་པར་གནང་བྱུང་ཞེས་རེས་སུ་ཀེའུ་ཚང་རིན་

147 འདི་དང་འདི་འབེལ་གི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཙམ་<<མཛད་རྣམ་གྲུ་འཛིན་ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་>>དུ་བཀོད་ཡོད་པས་

དེར་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པོ་ཆེས་སྤན་ཆབ་བསིལ་བཞིན་པའི་ངང་རེ་དྲུང་བོ་བཟང་ཚེ་དབང་ལ་ཡང་ཡང་གསུང་མོང་ཞེས་རེ་

དྲུང་བོ་བཟང་ཚེ་དབང་ཁོང་རང་གཞིས་བྱེས་གང་དུ་འགྲོ་སོད་སྐབས་པཎ་ཆེན་དགུ་པའི་སྐུ་པར་ཆེན་

པོ་གཅིག་འབལ་མེད་བསྣམས་ཏེ། སྐུ་པར་དེ་ལ་བལྟས་ནས་གཞུང་དང་བ་བང་བར་གི་འགལ་བ་ནི་

མི་ཉུང་ཤས་ནས་རང་གི་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེད་བཟོས་བྱས་པ་ལས་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཐུགས་བསྐྱེད་

དམ་བཅའ་གཅིག་གྱུར་རེད། སྐྱབས་སུ་མཆི་ཞེས་གུས་པའི་ཐལ་མོ་ཡང་ཡང་སྦྱར་བ་ངས་ཐེངས་མང་

མཐོང་མོང་།”148 ཞེས་བིས་ཡོད།

 དེ་སྔོན་ཡིག་ཆ་གཞན་གང་དུ་ཡང་མ་ཐོན་པའི་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསང་བའི་རྣམ་

ཐར་ཆེན་པོ་ཞིག་སེར་སྨད་རི་འབུར་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསལ་ཡོད། དེའི་ནང་

དོན་གཙོ་བོ་ནི་གཞུང་བའི་ཞབས་འབིང་ཚོར་གསང་བ་གནང་སེ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་

ཀིས་འབེལ་བ་བསྟུད་མར་གནང་བ་དེ་རེད། སྐབས་དེར། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགུ་པས་

ཤར་ཕོགས་ནས་ལྷ་སར་ཕོ་ཉ་ཆེད་གཏོང་གིས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་གསང་ཡིག་ཕུལ་བ་

དང་། རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་ཀང་ཕིར་གསང་ལན་གནང་བར་མ་ཟད། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་

གི་ཕོ་ཉ་ཏཱ་བ་མ་ངག་དབང་སྦྱིན་པ་ལ་ཉིན་བཅུའི་ནང་ཚུན་བོད་ཀི་ས་མཚམས་བརྒལ་དགོས་

ཚུལ་གསུངས་ཏེ་ལམ་སོན་སྩལ་བ་སོགས་རེད། དེ་ཡང་རི་འབུར་རིན་པོ་ཆེས། “ནུབ་ཅིག་ང་

ཚོ་ཁུལ་དེའི་མཐོ་འབིང་མི་སྣ་སུམ་ཅུ་སྐོར་ཕུན་ཁང་ཚོམས་ཆེན་ཤོད་ཀི་ནུབ་ངོས་རིག་པའི་འཁིས་

སུ་བསད་ཡོད་པར། འགོ་ཁིད་ཕུན་བཀྲས་དོ་ནུབ་ཁེད་རང་ཚོ་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་གསུམ་གི་འགོ་

གཙོ་ལ་ཐེར་འདོན་དང་འབེལ་བའི་རང་གི་ངོས་ལེན་མ་ཞུས་པ་རྣམས་ཀང་བཤད་ན་ཡག་པོ་འདུག་

ཅེས་བཤད་སོང་བར། ཡུད་ཙམ་འཇམ་ཐིང་ལུས་པར། ཡང་ནན་གིས་ད་ཤོད་ཤོད་ཅེས་ལབ་བྱུང་

བ་ན། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་གྲས་རིང་ཁོངས་ཏཱ་བ་མ་ངག་དབང་སྦྱིན་པ་(ཨ་ཞང་སྣག་བུམ།)

ཞུས་པས། མངའ་བདག་ཆེན་པོ་གསུམ་གི་འགོ་གཙོ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་པཎ་ཆེན་གཉིས་ཕི་རྒྱར་མི་

མཐུན་པའི་རྣམ་པ་ཡོད་ཚུལ་དེ་ནི་རྫུས་མ་རང་རེད། གུང་ཁན་ཏང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་སྐབས་རྣམས་

སུ་གཅིག་འབོད་གཅིག་ལན་བྱེད་ཀིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ནང་དོན་འཆམ་པོ་ཡོད་པ་གསལ་པོར་ཤེས་

ཀིན་ཡོད། གོང་མ་གཉིས་ཀང་དེ་རང་རེད། གནད་ཡོད་ཞབས་གྲས་ཚོའི་སྣང་ངོར་མི་མཐུན་པའི་རྣམ་

148 བོད་ཀི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་འདོན་ཐེངས་གསུམ་པར་འཁོད་པའི་<<ཏཱ་

ལའི་བ་མ་བཅུ་གསུམ་པ་གཤེགས་རེས་བོད་ཀི་ཆབ་སྲིད་དུས་བབས་རགས་བསྡུས་>>ཞེས་པ་ལས་དངས།
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རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ།

པ་བཟུང་བ་ཙམ་ལས། ནང་དོན་ངོ་མ་གང་འད་ཡིན་བདག་གིས་ཤེས་ཀིན་ཡོད་པས། དེའི་སྐོར་ཐེར་

འདོན་ཞུས་ཆོག་པ་ཟེར་ནས་འགོ་ཁིད་བོ་བཟང་གཏེ་པོ་དང་ཕུན་བཀྲ་གཉིས་ཀི་ངོ་ལ་ལྟ་ཙམ་བྱས་

སོང་བར། ཕུན་བཀྲས། འོ། དེ་ཚོའི་གྲས་ཐེར་འདོན་ག་ཚོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་བྱེད་དགོས་ཞེས་

ལབ་སོང་བས། གང་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དམ་སྙམ་ནས་ཉན་བསད་པའི་མུར། ངག་དབང་སྦྱིན་པས། 

ཏཱ་ལའི་བ་མ་གོང་མ་དང་པཎ་ཆེན་གོང་མ་གཉིས་སྐུ་བཅར་གནད་ཡོད་ཚོའི་ལོག་ཏུ་ཡི་གེ་གཏོང་

རེས་བྱས་པ་སོགས་ནང་དོན་ཧ་ཅང་འཆམ་པོ་རེད་འདུག །དེ་ཡིན་པར་རྒྱུ་མཚན་དང་འབེལ་བའི་

ཐེར་འདོན་གསལ་པོར་བདག་གིས་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུར། པཎ་ཆེན་གོང་མ་རྒྱ་ནག་ཁུལ་དང་། ཤིས་

ཁམས་ཁུལ་སོགས་སུ་ལོ་མང་བཞུགས་པའི་རིང་བདག་ཞབས་ཕི་དཀྱུས་མའི་གྲས་ཤིག་བྱས་ནས་

མཉམ་དུ་ཡོད། བདག་ལ་ཤེས་ཡོན་འཇོན་ཐང་མེད་ནའང་ཁོང་ལ་དད་པ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ལྷག་

བསམ་དག་པས་གཡོག་གང་བསྐུལ་བརྒྱུགས་སབས།  བོས་འཁེལ་བའི་མི་ཞིག་ཏུ་བརིས་ཏེ་དགའ་

པོ་བྱེད་ཀིན་ཡོད། ཉིན་གཅིག་སྐུ་མདུན་དུ་བདག་གཅིག་པུ་ཡིན་པའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ། ཁོད་ཐག་རིང་

ཞིག་ཏུ་འགྲོ་དགོས་ཀིན་འདུག་པས་ཨེ་ཐུབ་གསུངས་བྱུང་བར། བདག་ག་པར་རྒྱུགས་གསུངས་ནའང་

འགྲོ་ཆོག་ཞུས་པས། འ་ོན། རེ་ཞིག་སུ་ལའང་བཤད་མི་རུང་གསུངས་བྱུང་། དེ་ནས་ཟླ་གཅིག་ཙམ་

སོང་བ་ན། སྐུ་བཅར་ནང་མ་གནད་ཡོད་ཚོ་མེད་པའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་གོ་བུར་བདག་ལ་སྙན་ཞུ་དམ་

འབྱར་མ་ཞིག་དང་། ལམ་གྲོན་དུ་གསེར་ལེབ་ལྕུག་གཉིས། ཤོག་དངུལ་གང་འཚམས་ཤིག་གནང་

སེ། ཁོད་རང་ཆུ་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ལྷ་སར་སོང་ལ། སྙན་ཞུ་འདི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རང་ལ་

འབུལ་ཐུབ་པར་གིས། ལྷ་སར་འབྱོར་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་མངོན་ཆུང་བག་ཟོན་དགོས་ཚུལ་ཞིབ་པར་

བསབས་ནས་བརངས་བྱུང་བར། བདག་གིས་ཀང་དེ་བཞིན་ཞུ་རྒྱུར་ཁས་བངས་ཏེ་ཕི་ཚུལ་ཡུལ་

གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་ཁུལ་གིས་དོན་དངོས་ཆུ་ཐོག་བརྒྱུད་རིམ་གིས་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་བསེབས། དེ་ནས་

ཀ་སྦུག་བརྒྱུད་དེ་ཕག་རིར་འབྱོར་བ་ན་དེར་ཞག་ཤས་བསད། དེའི་རིང་སྣམ་བུ་དཀར་པོའི་གོན་

པ་སོགས་གྲོང་གསེབ་པའི་ཆས་གོས་ཆ་ཚང་ཉོས་ཏེ་གོན། རྟ་དཀར་པོ་ཞིག་དང་སྒ་ཆས་སོགས་

མཁོ་ཆས་རྣམས་ཀང་ཉོས་ཏེ་རིམ་གིས་ལྷ་སར་བསེབས། ཞོལ་ལྕགས་རིའི་ཕི་རོལ་དུད་ཆུང་ཞིག་

ལ་གནས་ཚང་བཅོལ་ནས་བསད། དེར་རྒན་མོ་ཞིག་ལ་ཊམ་དཀར་གསུམ་བྱིན་ནས་བདག་ལ་དོན་

ཆེན་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པས་བདག་གི་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་ཐུབ་མིན་མོ་ཞིག་རྒྱག་རོགས་ཞེས་

བཤད་པས། མོས་ཕེང་མོ་རྒྱག་ཁུལ་ཙམ་བྱས་ནས། མགོགས་ཙམ་བྱས་ན་འགྲུབ་ངོ་ཤར་ཞེས་ལབ་

བྱུང་བར་སེམས་འཚབ་པ་བྱུང་། དེ་ནས་ནོར་བུ་གིང་ཁར་མཇལ་དམངས་ཡང་ཡང་གཏོང་གིན་ཡོད་

པ་ཐོས་བྱུང་བས། ཉིན་གཅིག་སེམས་ཐག་བཅད་ནས་སྙན་ཞུ་དེ་ཨམ་ཕག་སྦུག་ཏུ་བཅུག །མཇལ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དར་དང་ཊམ་ཀ་དཀར་པོ་ཁ་ཤས་ཤིག་འབུལ་རྒྱུར་ཁེར་ནས་ནོར་བུ་གིང་ཁར་ཕིན་པས། ཕོ་བང་

གི་མདུན་དེར་མཇལ་ཁ་ཞུ་མི་ཁོན་ཆེ་འདུག་པར་དེ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་གྲལ་བསར་བསྒིགས་ནས་

བསད། གང་འཚམས་ཤིག་ནས་མཇལ་ཁ་བཏང་སོང་བས་གཟིམ་ཆུང་སྦུག་ཏུ་བསེབས་ནས་ཞལ་

མཇལ་བའི་ཚེ་བདག་རང་ལ་གཟིགས་བསད་པ་འད་བ་ཞིག་བྱུང་བས། བདག་གིས་ཀང་འབུལ་རྒྱུ་

ཞིག་ཡོད་མདོག་གི་རྣམ་པ་འད་བ་ཞིག་བྱས་པའི་མུར་སྐུའི་འཁིས་སུ་བསེབས་ནས་དར་དབང་ཞུས་

པ་དང་དུས་མཚུངས་སྙན་ཞུ་དེ་བཞུགས་འདིང་དང་སྐུ་བེར་བར་དུ་བཅུག་ནས་བཞག་པས། ལམ་སེང་

མཁེན་ནས་ཕག་གཡོན་པས་སྐུ་བེར་འགོ་ནས་ཡར་བསྡུས་པ་འད་བ་མཛད་སོང་། དེ་ནས་ཕིར་ལོག་

བཞིན་དུ་མཇལ་བ་ནའང་། བདག་གི་མཇུག་ཏུ་གཟིགས་པ་འད་བ་མཐོང་། བདག་མཇལ་ཁ་གནང་

སའི་ཚོམས་ཆེན་ཕི་རོལ་ཏུ་བསེབས་པའི་སྐབས། བདག་གི་རྒྱབ་ཏུ་རེ་མགྲོན་ཞིག་བསེབས་ནས་

བདག་གི་སོད་གནས་དང་མིང་དིས་པའི་རེས། ཁོད་རང་སང་ཉིན་ནས་བཟུང་ཉིན་བདུན་གཅིག་གི་

རིང་གནས་ཚང་དེ་རང་དུ་སོད་པ་ལས་ཕར་ཚུར་འགྲོ་སྐྱོད་མ་བྱེད་ཅེས་ལབ་བྱུང་བས་དགའ་སྡུག་

གང་ཡིན་ནམ་སྙམ་པ་བྱུང་། དེ་ནས་ཉིན་ལྔ་པ་ལ་བདག་འབོད་མི་ཞིག་བསེབས་བྱུང་བར་མཉམ་དུ་

ཕིན་པས་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་གཟིམ་ཆུང་འགག་ཏུ་ཁིད་བྱུང་། དེར་ཡུད་ཙམ་ངལ་གསོས་ནས་བསད། 

སྐུ་བཅར་ཞིག་བསེབས་ནས་བདག་གི་མིང་དིས་བྱུང་བར། ངག་དབང་སྦྱིན་པ་ཟེར་གིན་ཡོད་ཅེས་

ལབ་པས་ཁོང་པས་གཟིམ་ཆུང་སྦུག་ཏུ་ཁིད་བྱུང་བ་ན། སྐུ་མདུན་དུ་ཕག་གསུམ་ཕུལ་བ་ལས་མཇལ་

དར་ཞིག་ཀང་འབུལ་རྒྱུ་མེད། དེ་ནས་བདག་ལ་བཀའ་རྒྱ་དམ་བཅས་ཤིག་གནང་ནས། འདི་པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེ་རང་གི་ཕག་ཏུ་འབུལ་ཐུབ་པར་གིས། ཁོད་རང་སང་ཉིན་རང་ལོག་ཐུབ་པར་གིས། ལམ་

བར་ཀ་ཀོར་མེད་པར་ཉིན་བཅུ་ཚུན་ས་མཚམས་བརྒལ་ཐུབ་པ་དགོས་གསུངས་ནས། ལགས་མདུད་

དང་། བྱིན་རྟེན། གསེར་ལེབ་ལྕུག་གཅིག །ཞལ་ཟས་སེར་མ་གང་བཅས་གནང་བྱུང་བ་ཞུས་ནས་

གནས་ཚང་དུ་ལོག །སང་སྔ་དོ་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་ལམ་བར་ཀ་ཀོར་མེད་པར་ཕིན་ཕིན་པས་ཉིན་བཅུ་

ལ་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཏག་ཏག་བསེབས་སོང་། དེར་ཞག་བཅོ་ལྔ་སྐོར་ངལ་གསོས་ནས་བསད་པའི་སྐབས་གོ་

ཐོས་ལ། བདག་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་ཉིན་བཅུ་ཙམ་སོང་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་གྲོ་མོ་དང་། ཕག་རི་རོང་

སོ་སོར་བཀོད་རྒྱ་རེ་བཏང་འདུག་པའི་ནང་། ཨ་ཞང་སྣག་བུམ་ཟེར་བའི་མི་ངན་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལྷ་སར་

བསེབས་ནས་ཕིར་ལོག་ཟིན་འདུག་པས། ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ཉུལ་ཞིབ་ཀིས་ངོ་མ་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ཏེ་འཕལ་དུ་ལྷ་སར་རིས་འབུལ་ཞུ་དགོས་ཟེར་བ་ཡོད་ལུགས་ཐོས་བྱུང་བ་ན། དེ་འད་གཡོ་སྒྱུ་ལ་ཨང་
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རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ།

སྙམ་ནས་བདག་ནི་ཧང་སངས་བྱུང་། དེ་ནས་བདག་སྔར་བཞིན་ཆུ་ཐོག་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསེབས། ཏཱ་

ལའི་བ་མ་ལ་མི་དགའ་མཁན་སྐུ་བཅར་དབང་ཆེན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་སྐུ་མདུན་དུ་མེད་པའི་དུས་

སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་བཀའ་རྒྱ་དེ་པཎ་ཆེན་ལ་ཕུལ་བས། ལམ་སེང་དབུ་ཐོག་ཏུ་བཞག །དེ་ནས་

བསྔོགས་ཏེ་གཟིགས་སོང་། སྐབས་དེར་བདག་གིས་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་མཇལ་དམངས་དཀིལ་ནས་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ལུགས་ཕུལ་སངས་རྣམས་ཞིབ་པར་ཞུས་པས་མཉེས་ཐག་ཆོད་བྱུང་སོང་། དེ་འད་སོང་

ཙང་གཞུང་བའི་སྐུ་དག་ཚོ་ཕན་ཚུན་མ་དགའ་ཞེ་འཛིན་ཡོད་པ་དེ་དོན་དངོས་རེད། གོང་མ་གཉིས་

སོ་སོའི་སྐུ་བཅར་དབང་ཤེད་ཅན་ཚོའི་ངོར་མི་མཐུན་པའི་རྣམ་པ་མ་བསན་རང་བསན་བྱུང་བ་ལས། 

ནང་དོན་མི་གཅིག་སྙིང་གཅིག་རང་འདུག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་བཤད་སོང་བར། དེར་ཡོད་ཕལ་མོ་

ཆེར་སྙན་པོ་བྱུང་བར་འད་བས་འཇམ་ཐིང་ངེར་སོད་ཀིན་འདུག །ངེད་རང་སྔར་བས་དད་གུས་འཕེལ་

བཞིན་དུ་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་ཉན་པས་ཧ་ལམ་རྣ་བར་འཇགས་པར་བྱུང་བར་མ་ཟད། བཤད་པའི་

སྐབས་ཀི་ཁོང་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཚུན་ད་ལྟའང་དན་གིན་གདའ། གཞི་རིམ་འགོ་ཁིད་གཉིས་ནས་ཀང་

ཁོང་པས་བཤད་པ་དེ་ཐེར་འདོན་ལ་སོང་དང་མ་སོང་རྣམ་དབྱེ་མ་ཆོད་པ་ཡིན་ནམ་གང་ལྟར་དེ་མུར་

བཞག་སོང་།”149 ཞེས་གསུངས།

 གཞན་ཡང་གྲ་མ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གིས་<<མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྲོང་པོར་བཤད་པ་སྒྱུ་མའི་

རོལ་རེད་>>ཅེས་པ་ལས། “གཞུང་བའི་ཞབས་འབིང་བ་རྣམས་ནང་ཁུལ་རི་བོང་སྤུ་ལ་མཐོང་བ་

རྣམ་གསུམ་གིས་གཅིག་འགོ་གཅིག་འདུས་མ་ཐུབ་པའི་འཁོག་ལངས་རྒྱུ་ཆུང་རྐེན་ཆེའི་གནས་ཚུལ་

དུ་གྱུར་པ་ཤ་སག་མ་གཏོགས། འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས་དང་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་རྣམ་

གཉིས་ངེས་པ་དོན་དམ་ཐོག་ཡབ་སྲས་ཐུགས་མཐུན་དམ་གཙང་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་སུ་

དགོངས་པ་རོ་གཅིག་ཡིན་པའི་ར་སྤོད་གསལ་པོ་ཞིག་མཚོན་པ་རེད་སྙམ།” ཅེས་སོགས་བིས་

འདུག་སེ། མདོར་ན། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་སྐུ་གོང་མ་གཉིས་ནི་“མི་གཅིག་སྙིང་གཅིག་”ལྟ་བུ་

སེ་“ངེས་པ་དོན་ལ། བ་མ་དང་སོབ་མའི་འབེལ་བའམ་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཧ་

ཅང་གསལ་”པོ་རེད།

 མདོར་ན། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་མཛད་རྣམ་དང་ཆབ་ཤོག་གི་རིགས་སོགས་

ཞིབ་ཏུ་བཀགས་ན་དོན་དམ་གི་གནས་ལུགས་ངོ་མ་ཅི་ཡིན་གསལ་བར་འགྱུར་བས། རྟོག་

149 <<དགེ་སིག་ལས་ཀི་མོང་བ་>>སྨད་ཆའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༩ ནས་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པ་དང་ལྡན་ཞིང་དཔྱོད་པའི་སྒོ་ཡངས་པ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་པའི་བཤད་ཡམས་སྤི་དང་། 

ལྷག་པར་དུ་རྨོངས་ཤིང་གཏི་མུག་པའི་དབང་གིས་སྲིད་ཀི་སྣེ་རུ་གཡོ་སྤོད་དང་ཕ་མ་ཁོ་ནས་

མི་ཚེ་ཟད་ཅིང་འཛད་བཞིན་པ་དག་གི་གཏམ་ལ་ཞེ་ཕུགས་ནམ་ཡང་མི་གཏོད་པར་འཚལ་

འཚལ་ཞེས་ཞུའོ།།
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བོད་སོག་རང་བཙན་ཆིངས་ཡིག་དང་དེའི་ཕན་ནུས།

 ཆུ་བྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 1 ཚེས་ 11 ཉིན་བོད་སོག་གཉིས་ཀིས་

སོག་ཡུལ་དུ་དོན་ཚན་དགུ་ཅན་གི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་བཞག་ཡོད་ལ། དེའི་མགོ་བརོད་ལྟ་

བུར། བོད་ཡིག་ཏུ་བིས་པའི་ཆིངས་ཡིག་ངོ་མར། “རང་རེ་བོད་སོག་གཉིས། མཉྫུའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་མངའ་འོག་ནས་ཐོན། རྒྱ་ནག་པོ་དང་བལ་ཏེ། བོད་སོག་སོ་སོ་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་པ་བགིས།” 

ཞེས་དང་། དབྱིན་ཡིག་ནས་འགྱུར་བ་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སུ་འཁོད་པར། “བོད་དང་སོག་

པོ་གཉིས་མན་ཇུ་༸གོང་མའི་དབང་འོག་ནས་ཐོན་ཏེ་རྒྱ་ནག་ནས་ཁག་ཁག་བྱས། རང་དབང་རང་

བཙན་གི་གཞུང་ཞིག་བྱས་ནས།”150 ཞེས་གསལ་ཏེ། ཕི་མ་འདི་འགྱུར་ཡིན་པས་ཚིག་ལ་

ཁད་ཤོར་བ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་ཁད་མེད། འོན་ཀང་། ཆིངས་ཡིག་ངོ་མ་དང་སྲིད་དོན་རྒྱལ་

རབས་སུ་འཁོད་པ་གཉིས་ཀི་དཀྱུས་སུ་ཁད་པར་དུ་མ་ཡོད་ལ། ཀོག་བདེ་བ་ནི་སྲིད་དོན་

རྒྱལ་རབས་སུ་འཁོད་པ་དེ་རེད།

 བོད་ཀི་ཕོགས་ནས་མིང་རྟགས་འགོད་པ་པོ་ཆིངས་ཡིག་ངོ་མར་གསལ་བ་ནི་དེའི་

མཇུག་ཏུ། “བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་༸གོང་མ་བདག་པོ་ཆེན་པོ་༸རྒྱལ་དབང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་

བསྐོས་སེ་ཆིང་ཡིག་བཞག་པའི་དབང་ཆ་སྤད་པའི་བོན་མཚན་ཞབས་མཁན་ཆེ་བོ་བཟང་ངག་དབང་

གི་རྟགས།151 རེ་མགྲོན་ངག་དབང་ཆོས་འཛིན་གི་རྟགས། ཁུ་རལ་དངུལ་སྐྱེས་དོ་དམ་རེ་དྲུང་ཡེ་ཤེས་

རྒྱ་མཚོ་དང་ལས་རོག་དྲུང་ཡིག་དགེ་འདུན་སྐལ་བཟང་གཉིས་ནས་རྟགས། སོག་པོའི་མང་བཀུར་

རྒྱལ་པོའི་ཁི་བཞུགས་གཉིས་པ་ཆུ་བྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉིན།།” ཞེས་གསལ་ཡང་། སྲིད་དོན་

150 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༦༣༣ ན་གསལ།

151 མཚན་ཞབས་བོ་བཟང་ངག་དབང་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཀིས་རོ་རེ་ཡིབ་ཅེས་པ་དེ་རེད། འདི་ཕི་མི་ཡིན་པས་རྒྱལ་

སྤིའི་འགྲོས་ལྟར་དུ་ཆིངས་འཇོག་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད་མེད་ཐད་རོད་གེང་ཡོད་ཀང་། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པས་ཆིངས་

འཇོག་གི་ཐོབ་དབང་སྩལ་ཡོད་པས་བོད་སོག་གཉིས་ཀས་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཅི་ཡང་མི་བྱེད་དོ།།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རྒྱལ་རབས་སུ་འཁོད་པ་དེའི་མཇུག་ཏུ། “རང་དབང་ལྡན་པའི་བོད་གཞུང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཆིངས་

ཡིག་རྒྱག་མི་སྐུ་བཅར་མཚན་ཞབས་མཁན་ཆེ་བོ་བཟང་ངག་དབང་དང་། དངུལ་ཁང་དོ་དམ་མགྲོན་

གཉེར་ངག་དབང་ཆོས་འཛིན། དྲུང་ཡིག་དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ཀི་ལག་རྟགས་དང་ཐམ་ཕྲུག་

རྒྱབ་ཡོད། སོག་པོ་རང་བཙན་ལོ་གཉིས་པ། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤། བོད་ཆུ་བྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ལ།” 

ཞེས་གསལ། འདིར་ཁད་པར་ཞིག་བྱུང་བ་ནི། གཅིག་ལ་བོད་ཀི་མཚན་རྟགས་འགོད་མི་བཞི་

དང་གཞན་དེར་གསུམ་ལས་མི་གསལ་བ་དེ་རེད།

 འདིར་ཤོད་འདོད་པ་ནི་མཚན་རྟགས་འགོད་མཁན་སུ་ཡིན་མིན་གི་ཐད་ནས་མ་ཡིན་

པར་ཆིངས་ཡིག་གི་མགོ་བརོད་དུ། “རང་རེ་བོད་སོག་གཉིས། མཉྫུའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་འོག་

ནས་ཐོན། རྒྱ་ནག་པོ་དང་བལ་ཏེ། བོད་སོག་སོ་སོ་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་པ་བགིས།” ཞེས་དང་། 

དོན་ཚན་གཉིས་པར། “བོད་པ་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་པ་བགིས་ཐོག་༸རྒྱལ་དབང་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་རིན་པོ་ཆེ་༸གོང་མ་བདག་པོ་ཆེན་པོར་བཀུར་བ་སོག་པོའི་༸གོང་མ་བདག་པོ་༸རེ་བཙུན་དམ་

པ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་གཟེངས་སུ་བསོད་དེ་བརྟན་ཅིང་འགྱུར་མེད་མཛད།” ཅེས་པ་འདི་རེད། རང་

བཙན་ཤོར་ནས་བཙན་བྱོལ་བགིས་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། བསམ་བོ་མ་བཏང་བར་ཀོག་པའི་

ཚེ། “རང་བཙན་བགིས་”ཞེས་སོགས་ཀི་ཚིག་འདི་དག་སྙན་སྙན་འད་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་ལོ་

རྒྱུས་ཀི་བབ་ངོ་མ་ཞིག་གཏོར་ཡོད་པ་དེ་མ་ཐག་མཐོང་དཀའ། གལ་ཏེ། བོད་འདི་མན་ཇུའི་

མངའ་འོག་ནས་ཐོན་ཅིང་རྒྱ་ནག་པོ་དང་ཁ་བལ། དེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་པ་བྱས་པ་

དང་། སྐབས་དེ་ནས་བོད་པ་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་པ་བྱས་པའི་ཐོག་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བ་མ་མཆོག་བོད་ཀི་གོང་མ་བདག་པོ་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་བ་དང་། རེ་བཙུན་དམ་པས་དེ་

ལ་གཟེངས་སུ་བསོད་དེ་བརྟན་ཅིང་འགྱུར་མེད་མཛད་པ་ཚིག་ཟིན་གིས་བསན་པ་ལྟར་བདེན་

པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། དེའི་གོང་བོད་རང་བཙན་མ་ཡིན་པར་མན་ཇུའི་མངའ་འོག་ཡིན་ཚུལ་

བཤད་དགོས་པ་ཡིན། འནོ་ཀང་། བོད་མི་སྤི་བྱིངས་ཀིས་རོད་ཅིང་བཤད་པ་ནི་དེ་མིན། དེས་

ན། ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་དང་བོད་ལ་ཞེན་པ་དཀར་བ་རྣམས་ཀིས་འདི་ལྟ་བུ་རང་དགར་ཁས་ལེན་

བྱེད་མི་ཐུབ། གང་ལྟར། དེ་ནི་སྐུ་ཞབས་སུན་ཀྲུང་ཧན་གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་དཔུང་ཁག་གིས་

སྤི་ལོ་ 1911 ལོར་མན་ཆིང་ངམ་མན་ཆིན་གོང་མའི་སྲིད་གཞུང་མགོ་རྟིང་བསོགས་ཏེ་སྤི་

ལོ་ 1912 ལོར་ནན་ཅིན་དུ་ཀྲུང་ཧྭ་མིན་གོ་ཞེས་པའི་སྲིད་གཞུང་བཙུགས་ཤིང་། སྐུ་ཞབས་
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བོད་སོག་རང་བཙན་ཆིངས་ཡིག་དང་དེའི་ཕན་ནུས།

སུན་ཀྲུང་ཧན་དཔོན་གནས་སུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བའི་སྐབས་དེ་རེད། 

བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་གི་མགོ་བརོད་དུ་མན་ཇུའི་མངའ་འོག་ནས་ཐོན་ཞེས་པའང་དུས་སྐབས་

དེར་གོ་དགོས། ཨ་རིའི་རོམ་པ་པོ་སྐུ་ཞབས་མེལ་(Melvyn C. Goldstein)ལགས་ཀིས་ཀང་

གནད་དོན་འདི་ཞེ་ཕུགས་སུ་བཞག་ནས་བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་མགོ་སྤི་ལོ་ 1913 ནས་

བཟུང་ཡོད།152

 གོང་གི་གནད་དོན་དེའི་ཐད་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས། “དེ་སོག་པོའི་ངོས་

ནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་བརི་བ་དང་། ཉེ་སྔོན་སོག་པོའི་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཆིངས་

ཡིག་དེ་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དན་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་བྱེད་དགོས་ཞེས་ང་འཛིན་སྐྱོང་(བཀའ་

ཤག་)ནང་ཡོད་སྐབས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོས་དེ་ལ་མཐུན་འགྱུར་གང་ཡང་ཞུས་མེད། 

རེས་སུ་མཁས་པའི་བགྲོ་གེང་གི་ཚོགས་འདུ་ཁ་ཤས་ཚོགས་པ་མ་གཏོགས། མཛད་རིམ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་

བ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་ཚོད་མི་འདུག །ཆིངས་ཡིག་དེ་ང་ཚོར་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་གང་ཡང་མེད། གང་

ལགས་ཤེ་ན། ཆིངས་ཡིག་དེའི་མགོ་བརོད་ནང་། བོད་སོག་གཉིས་ཀ་ད་བར་མན་ཇུའི་བཙན་འོག་ལ་

ཡོད་པ་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་ང་ཚོས་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་དགའ་སོན་

གི་ཚུལ་དུ་མཛའ་གྲོགས་ཀི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་གིན་ཡོད་ཅེས་བིས་འདུག །ཆིངས་ཡིག་དེས་བོད་

དང་སོག་པོ་གཉིས་ཀ་མན་ཇུ་གོང་མའི་མངའ་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། ༡༩༡༢ དང་ ༡༩༡༣ གང་རུང་

ལ་གཞི་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་པ་རེད་ཅེས་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད། དེ་ངོས་ལེན་གནང་ན་ང་ཚོས་ཕི་ལོ་ 

༡༩༥༡ [ལོར་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་མིང་རྟགས་མ་བཀོད་ཀི་]བར་རང་བཙན་གཙང་

མ་ཡིན་ཞེས་པའི་འདོད་ཕོགས་དེ་ར་མེད་དུ་འགྲོ་བ་རེད།”153 ཅེས་གསུངས།

 སྲིད་དོན་གི་གནད་འདི་ལྟ་བུ་དག་ནི་སྔ་ཕིའི་གནས་བབ་ཐམས་ཅད་བོ་འགོ་ཏུ་འཆུན་

པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཟམ་གདོང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་ལྟ་བུས་འཆོར་དུ་མི་འཇུག་པ་ལས། 

152 ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ཀིས། “སྤི་ལོ་ 1911 ནས་ 1933 བར་ལོ་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀི་རིང་ལ་བོད་

དེ་ཏན་ཏན་རང་བཙན་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད་དེ། སྤི་ལོ་ 1933 ལོའི་ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་མོ་དེར་ཡིད་

བཞིན་ནོར་བུ་དགོངས་པ་རོགས་པའི་དུས་དེ་ནས་བཟུང་བོད་ཀི་རང་དབང་ཕལ་ཆེར་བརླགས་སོང་།” ཞེས་གསུངས་

པ་བཅར་འདིའི་ཚན་པ་དང་པོར་གསལ།

153 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༧༠ ན་

གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གང་སར་ཧོལ་རྒྱུགས་དང་འུད་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀི་བོ་ངོར་ནི་རང་དགར་འཆར་མི་ཐུབ། དེར་

བརྟེན། བོད་མིའི་ཁོད་དུ་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་ནང་བོད་རང་བཙན་ཡིན་ཚུལ་འཁོད་ཡོད་ཅེས་

འུད་སྒོག་གནང་མཁན་མང་དུ་བྱུང་། མ་གཞི་ནས། སྔ་ཕིའི་བབ་ལ་བསམ་གཞིག་བྱེད་པའི་

ནུས་པ་བལ་ཞིང་ཐ་སྙད་ཙམ་ལ་ཞེན་པ་ཨ་འཐས་སུ་བྱེད་པ་དག་ལ་ཁག་ཅི་ཡོད་དེ། དེ་དག་

ཕལ་ཆེ་བ་ནི་གཞན་གི་རེས་སུ་འབང་བ་ལས་བོད་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་བོ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་

འགྲོས་སམ་རང་སྐད་དུ་ཡོད་པའི་ཤེས་བྱ་ལེན་པའི་ནུས་པ་དེ་ཙམ་མེད། གང་ལྟར། ཆིངས་

ཡིག་ངོ་མར་འཁོད་པ་ནི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན་པས་གཟིགས་འཚལ། ཆིངས་ཡིག་ཏུ་འཁོད་

པའི་སོག་མིང་ལ་བོད་ཡིག་གི་རེས་སུ་སོག་ཡིག་བིས་ཡོད་པ་ནི་འདིར་འབི་ཐབས་མ་བྱུང་།

“༄༅། །རང་རེ་བོད་སོག་གཉིས། མཉྫུའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་འོག་ནས་ཐོན། རྒྱ་ནག་པོ་དང་བལ་

ཏེ་བོད་སོག་སོ་སོ་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་པ་བགིས། སྔར་དུས་ནས་ད་བར་བོད་སོག་གཉིས་བསན་པ་

ལར་རྒྱ་གཅིག་པས་ཉེ་འབེལ་ཆེ་སབས་ད་དུང་ཤིན་ཏུ་བརྟན་ཐབས་སུ་ཆིང་ཡིག་བཞག་དོན། སོག་

པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་༸གོང་མ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས་ཆིང་བཞག་དབང་ཆ་སྤད་པའི་བོན་ཕི་རྒྱའི་ཡ་

མོན་ལས་བྱེད་བོན་ཆེན་ཏཱ་བ་མ་ཉིག་ཐ་སྦི་ལེགས་ཐུ། བོན་ཆེན་གཉིས་པ་ཅང་ཅུན་རྨང་ལས་དཔའ་

ཐུར་དཔལ་ལི། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་༸གོང་མ་ཆེན་པོ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་གིས་ཆིང་

བཞག་དབང་ཆ་སྤད་པ་སྐུ་བཅར་མཚན་ཞབས་མཁན་ཆེ་བོ་བཟང་ངག་དབང་དང་། རེ་མགྲོན་ངག་

དབང་ཆོས་འཛིན། ཁུ་རལ་དངུལ་སྐྱེས་དོ་དམ་པ་རེ་དྲུང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། ལས་རོག་དྲུང་ཡིག་དགེ་

འདུན་སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀིས་ཆིངས་བཞག་ཏུ། དོན་དང་པོར་སོག་པོ་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་

བགིས་ཏེ་༸ཞ་སེར་བསན་པའི་བདག་པོ་༸རེ་བཙུན་དམ་པ་ཧུ་ཐོག་ཐུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྕགས་ཕག་ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༩ ཉིན་གོང་མ་བདག་པོ་ཆེན་པོར་བཀུར་བ། བོད་ཀི་༸གོང་མ་བདག་པོ་ཆེན་པོ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

རིན་པོ་ཆེ་ནས་གཟེངས་སུ་བསོད་དེ་བརྟན་ཅིང་འགྱུར་མེད་མཛད། དོན་གཉིས་པར་བོད་པ་རྣམས་

རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་པ་བགིས་ཐོག་༸རྒྱལ་དབང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་༸གོང་མ་བདག་པོ་ཆེན་

པོར་བཀུར་བ། སོག་པོའི་༸གོང་མ་བདག་པོ་༸རེ་བཙུན་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་གཟེངས་སུ་བསོད་

དེ་བརྟན་ཅིང་འགྱུར་མེད་མཛད། དོན་གསུམ་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམ་དར་

བརྒྱས་ཡོངས་ཐབས་སུ་རང་རེ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོ་ནས་བཀའ་མོལ་གོ་བསྡུར་གིས་འབད་དགོས། 

དོན་བཞི་པར་བོད་སོག་གཉིས་པོ་དེང་ནས་བཟུང་རྒྱུན་དུ་ཕི་ནང་འཇིགས་པ་ལས་གཅིག་ལ་གཅིག་
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བོད་སོག་རང་བཙན་ཆིངས་ཡིག་དང་དེའི་ཕན་ནུས།

གིས་སྐྱོབ་རོགས་ཕན་རོག་མཛད་རྒྱུ། དོན་ལྔ་པར་བསན་སྲིད་ལས་དོན་དང་། བསན་སྲིད་སོབ་

གཉེར་ལ་ཕན་ཚུན་འགྲུལ་སྐྱོད་རྣམས་རང་རང་ས་གནས་སུ་ཕན་གྲོགས་བགིས་རྒྱུ། དོན་དྲུག་པར་

བོད་སོག་གཉིས་པོ་རང་རང་ཡུལ་ནས་ཐོན་པའི་ཟོག་དང་། ཕྱུགས་དང་། ལྤགས་རིགས་ལྟ་བུའི་ཚོང་

འགྲུལ། དངུལ་འགྲུལ་ཐོག་སྨིན་བྱེད་ལ་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་བཀགས་འགེལ་མེད། དོན་བདུན་པར་དེང་

ཕིན་ཆད་བུན་ལོན་གཏོང་དུས་སྤོད་ལེན་སྐབས་ཡ་མོན་ཐམ་ག་ཡོད་པར་ཞུས་ཏེ་ཐམ་འབེབ་ཀིས་

སོར་གནས་མ་བགིས་ཚེ་བུན་དེད་ཡ་མོན་སར་ཞུ་དོན་མེད། ཆིང་ཡིག་མ་བཞག་གོང་གི་བུན་བདག་

ཕན་ཚུན་སྡུག་ཅོང་དངོས་འབེལ་ཡོད་ཚེ་དེད་ཅིང་བསབ་འཇུག་ཆོག །འོན་ཀང་རང་ཁུངས་ཤ་སི། 

ཧོ་ཤོག་རྣམས་སུ་འཁིས་དོན་མེད། དོན་བརྒྱད་པར་ཆིང་འདི་བཞག་པའི་རེས་སུ་བསྣོན་དགོས་ཀི་

དོན་གནད་ཡོད་ཚེ་བོད་སོག་༸རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ནས་དབང་ཆ་སྤད་པའི་བོན་པོ་རྣམས་བསྐོ་བཞག་

གི་མོལ་བསྡུར་མཉམ་སྦྲེལ་བགིད་ཆོག་པ་དང་། དོན་དགུ་པར་ཆིང་ཡིག་འདི་བཞག་སེ་ཐམ་འབེབ་

བརྟན་ཅིང་འགྱུར་མེད་བྱས་པ་ནས་འདི་དོན་ལྟར་སོར་གནས་བགི་རྒྱུ། སོག་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་༸གོང་

མ་བདག་པོ་ཆེན་པོའི་ས་ནས་བསྐོས་སེ་ཆིང་ཡིག་བཞག་པའི་དབང་ཆ་སྤད་པའི་བོན་ཕི་རྒྱའི་ཡ་མོན་

ལས་བྱེད་བོན་ཆེན་ཏཱ་བ་མ་ཉིག་ཐ་སྦི་ལེགས་ཐུ། བོན་ཆེན་གཉིས་པ་ཅང་ཅུན་རྨང་ལས་དཔའ་ཐུར་

དཔལ་ལི། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་༸གོང་མ་བདག་པོ་ཆེན་པོ་༸རྒྱལ་དབང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་

བསྐོས་སེ་ཆིང་ཡིག་བཞག་པའི་དབང་ཆ་སྤད་པའི་བོན་སྐུ་བཅར་མཚན་ཞབས་མཁན་ཆེ་བོ་བཟང་

ངག་དབང་གི་རྟགས། རེ་མགྲོན་ངག་དབང་ཆོས་འཛིན་གི་རྟགས། ཁུ་རལ་དངུལ་སྐྱེས་དོ་དམ་རེ་

དྲུང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ དང་ ལས་རོག་དྲུང་ཡིག་དགེ་འདུན་སྐལ་བཟང་གཉིས་ནས་རྟགས། སོག་པོའི་

མང་བཀུར་རྒྱལ་པོའི་ཁི་བཞུགས་གཉིས་པ་ཆུ་བྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉིན།།  །།”154 ཞེས་ཏེ། འདིའི་

ཆུ་བྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ནི་སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 1 ཚེས་ 11 ཉིན་ཡིན།

 ཆིངས་ཡིག་དེའི་སེང་སོག་པོས་ཐམ་ག་ཆེན་པོ་ཞིག་གནས་གསུམ་དུ་བཀོད་ཅིང་། 

བོད་ཀི་ཕོགས་ནས་མཚན་ཞབས་སོག་པོ་བོ་བཟང་ངག་དབང་དང་། རེ་མགྲོན་ངག་དབང་

ཆོས་འཛིན། དྲུང་ཡིག་དགེ་འདུན་སྐལ་བཟང་བཅས་ཀི་ཐད་དུ་ཐམ་ག་ཆུང་ངུ་རེ་བཀོད་པ་

ལས། རེ་དྲུང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་ཐམ་ག་བཀོད་མེད། གོང་གསལ་ཆིངས་ཡིག་ཏུ་ཡིག་ནོར་

154 ཆིངས་ཡིག་ངོ་མའི་འད་བཤུས་རོམ་པ་པོ་རེ་མདོ་སེངེས་གནང་བ་ནས་བཤུས་ལ། ཡིག་ནོར་སོགས་ཀང་རང་

སོར་བཞག་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དང་གོ་བ་ལེན་དཀའ་བ་དུ་མ་ཡོད་པས། སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སུ་འཁོད་པ་དེ་ཉིད་འདིར་

བཀོད་དེ་བསྡུར་ན་གསལ་དུ་འགྲོ་བས་འདི་ལྟར།

“༄༅། །བོད་དང་། སོག་པོ་གཉིས་མན་ཇུ་༸གོང་མའི་དབང་འོག་ནས་ཐོན་ཏེ་རྒྱ་ནག་ནས་ཁག་

ཁག་བྱས། རང་དབང་རང་བཙན་གི་གཞུང་ཞིག་བྱས་ནས། སོག་བོད་གཞུང་གཉིས་ཕན་ཚུན་རྒྱུན་

དུ་ཆོས་ལུགས་གཅིག་པའི་མཐུན་ལམ་དང་། དེ་སྔོན་གི་གྲོགས་པོའི་མཐུན་ལམ་ཉེ་རུ་གཏོང་བའི་

ཆེད་དུ། རང་དབང་ལྡན་པའི་སོག་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཕི་རྒྱལ་བོན་ཆེན་ལས་ཚབ་ནིག་ཏ་སྦི་ལེག་ཐུ། 

ཏཱ་བ་མ་རབ་བརྟན་དང་། དམག་སྤི་བོན་ཆེན་གི་ལས་རོགས། མན་ལི་ཀ་ཀྲར། སྦི་ཙུ། གྲམ་ཀྲིན་འུ་

རུན། བོད་ཀི་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་བཅར་མཚན་ཞབས་མཁན་ཆེ་བོ་བཟང་ངག་

དབང་། དངུལ་ཁང་དོ་དམ་མགྲོན་གཉེར་ངག་དབང་ཆོས་འཛིན། དྲུང་ཡིག་དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་

བཅས་ནས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཁས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ།

 དོན་ཚན་དང་པོ། ཞྭ་སེར་བསན་པའི་བདག་པོ་རེ་བཙུན་དམ་པ་སོག་པོའི་ལུང་པའི་བདག་

པོར་ལྕགས་ཕག་ལོ། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་དིལ་བསྒགས་བྱས་པ་ལྟར་བོད་ཀི་དབུ་འཛིན་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་ནས་ངོས་འཛིན་དང་། ཁས་ལེན་ཆ་འཇོག་གནང་རྒྱུ།

 དོན་ཚན་གཉིས་པ། སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་གི་བདག་པོར་

སོག་པོ་ལུང་པའི་བདག་པོ་རེ་བཙུན་དམ་པ་ནས་ངོས་འཛིན་དང་། ཁས་ལེན་ཆ་འཇོག་གནང་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གསུམ་པ། སོག་བོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀ་གོ་བསྡུར་ནན་ཏན་གནང་སེ་ནང་པའི་བསན་པ་

དར་ཞིང་རྒྱས་ཐབས་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ།

 དོན་ཚན་བཞི་པ། ད་ནས་བཟུང་བོད་དང་། སོག་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕི་དགྲ་དང་ནང་དགྲ་

ག་ནས་བྱུང་རུང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྒྱུན་དུ་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ།

 དོན་ཚན་ལྔ་པ། བོད་དང་སོག་པོའི་ས་ཆའི་ཐོག་ལ་ཆོས་དང་། ཚོང་སོགས་ཀི་གཞུང་སྒེར་

འགྲུལ་མི་རྣམས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུ།

 དོན་ཚན་དྲུག་པ། བོད་དང་། སོག་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་སོ་སོའི་ལུང་པའི་ཐོན་ཟོག་དང་། 

སེམས་ཅན་སོགས་སྔར་རྒྱུན་ཚོང་ཇི་ཡོད་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭ། ཤེས་རིག་སོགས་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ།
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བོད་སོག་རང་བཙན་ཆིངས་ཡིག་དང་དེའི་ཕན་ནུས།

 དོན་ཚན་བདུན་པ། ད་ནས་བཟུང་དངུལ་གི་སྤོད་ལེན་རྣམས་གཞུང་གི་བཀའ་དང་མ་འབེལ་

བར་སྤོད་ལེན་གན་ཡིག་བཞག་མི་ཆོག །གལ་ཏེ་བཀའ་དང་མ་འབེལ་བར་བཞག་པ་བྱུང་ན་གཞུང་

ནས་འདེད་ལེན་རྒྱབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ་མིན། ཆིངས་ཡིག་འདི་མ་བརྒྱབ་གོང་ལ་དེ་འདའི་ཡིག་ཆ་ཡོད་

པ་དང་། ཐག་མ་ཆོད་པའི་སྤོད་ལེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གཞུང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གིས་སྤོད་འཇུག་

རྒྱུ། འནོ་ཀང་བུན་ལོན་འདི་ཚོ་ཤ་ཕོ་ནར་དང་། ཧོ་ཤོན་ཡིན་ན་གཞུང་ནས་ངོས་འཛིན་ཆ་འཇོག་བྱེད་

ཀི་མ་རེད།

 དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། ཆིངས་ཡིག་འདིའི་ནང་ལ་ཚུད་པའི་དོན་ཚན་འད་རེས་སུ་འཇུག་དགོས་

པ་བྱུང་ཚེ་བོད་དང་། སོག་པོའི་གཞུང་གཉིས་ནས་སྐུ་ཚབ་གསར་དུ་བསྐོ་གཞག་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་

དང་བསྟུན་པའི་སྣོན་ཕི་བྱེད་རྒྱུ།

 དོན་ཚན་དགུ་པ། ད་ཉིན་ཆིངས་ཡིག་ལ་ལག་རྟགས་བརྒྱབ་པ་ནས་བཟུང་འདི་དོན་ར་

འཛིན་རྒྱུན་འཁོངས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། རང་དབང་ལྡན་པའི་སོག་པོའི་གཞུང་གི་ཆིངས་ཡིག་རྒྱག་མི་ཕི་

རྒྱལ་བོན་ཆེན་ལས་ཚབ་སྦི་ལིག་ཐུ། ཏཱ་བ་མ་རབ་བརྟན་དང་། དམག་སྤི་ལས་རོགས་མན་ཉི་ལ་

ཀྲར། སྦི་ཙུ། གྲམ་ཀྲིན་སུ་རུན། རང་དབང་ལྡན་པའི་བོད་གཞུང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཆིངས་ཡིག་རྒྱག་མི་

སྐུ་བཅར་མཚན་ཞབས་མཁན་ཆེ་བོ་བཟང་ངག་དབང་དང་། དངུལ་ཁང་དོ་དམ་མགྲོན་གཉེར་ངག་

དབང་ཆོས་འཛིན། དྲུང་ཡིག་དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ཀི་ལག་རྟགས་དང་། དམ་ཕྲུག་རྒྱབ་

ཡོད། སོག་པོ་རང་བཙན་ལོ་གཉིས་པ། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤། བོད་ཆུ་བྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ལ། ཆིངས་

ཟིན་ཡིག་ཆ་ཕོགས་བསེབས་ནས་བཤུས་པ་ཡིན།།” ཞེས་སོ།།
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9

ཆུ་གང་ར་ཚིག་ཆེན་མོ།

 བོད་ཆུ་མོ་གང་གི་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༨ སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 2 ཚེས་ 14 ཉིན་

༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཆུ་གང་ར་ཚིག་ཆེན་མོ་ཞེས་པའི་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་ཞིག་

བཀྲམ། ར་ཚིག་དེའི་ནང་དུ་གནད་དོན་ཆེན་པོ་འགའ་གསལ་བར་གསུངས་ཡོད། དེ་ཡང་

བོད་རྒྱ་གཉིས་མཆོད་ཡོན་ཙམ་དུ་གནས་ཀང་རྒྱ་ཡི་ཕོགས་ནས་ཟ་འདོད་ཀི་སྲེད་པས་བོད་

ཤར་ཕོགས་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་དུ་སྤད་དེ་མཐར་ལྷ་སར་འབྱོར་བར་བརྟེན་རྒྱལ་དབང་

རང་ཉིད་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བའི་སྔ་ཕིའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། དེ་ནས་དབུས་གཙང་ཁུལ་

ནས་རྒྱ་དམག་རྣམས་མཐར་སྐོད་བཏང་སེ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ཕིར་བོད་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་

བ། དེ་ནས་ཀང་ཁམས་ཁུལ་གི་རྒྱ་དམག་ཡོངས་རོགས་མཐར་སྐོད་གནང་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་

ཡོད་པ། རྒྱ་མིས་མཆོད་ཡོན་གི་འབེལ་བ་ཁ་ལ་ཁེར་ཏེ་དོན་ངོ་མར་བན་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་

རྒྱུའི་བསམ་ངན་བཅངས་པ་འགྲུབ་ཐབས་མེད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་སོགས་སྔོན་གེང་

གི་ཚུལ་དུ་བཀོད་ནས། བོད་རིགས་དག་ཞན་ཡོངས་ཀིས་ཉམས་ལེན་ནམ་ལག་བསར་བྱེད་

དགོས་པའི་བསབ་བྱའམ་ལམ་སོན་དོན་ཚན་ལྔ་སྩལ་ཡོད།

 དོན་ཚན་དང་པོའི་ནང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་རེད་པ་དང་

བཀུར་སིའི་སྒོ་ནས་སྐྱོང་ཞིང་གནས་དགོས་པར་བརྟེན། ཆོས་ཀི་སེ་ཆེ་ཆུང་ཚང་མའི་མཆོད་

རྒྱུན་དང་བཀོད་པ་བཅས་ལ་བདག་སྐྱོང་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གཉིས་པའི་ནང་། 

དགོན་སེ་ཁག་ནས་རང་རང་གི་ཆོ་ག་ཕག་བཞེས་དང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བཅས་རྒྱུན་

སྐྱོང་གོང་སེལ་དང་། ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སོགས་སྲུང་བརི་ཅི་ནུས་བྱེད་དགོས་

པ། གསུམ་པའི་ནང་། དཔོན་རིགས་སམ་ལས་ཀི་སྣེ་མོར་གཏོགས་པ་ཀུན་གིས། ཁལ་དང་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཁིམས་ཀི་བྱེད་སྒོ་མཐའ་དག་དང་པོའི་ལམ་ནས་གནང་སེ་གཞུང་འབངས་གཉིས་ལ་ཕན་པ་

ལྷུར་ལེན་དགོས་པ་དང་། སྔར་དཔོན་རིགས་བསམ་མེད་འགས་སོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་

དང་སྨད་མདོ་ཁམས་སོགས་ལྷ་ས་ནས་རྒྱང་ཐག་རིང་བའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་སྲིད་ཁིམས་དང་

བཅད་མཚམས་སོགས་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཚོད་མེད་ཀི་བརབས་གསིག་དང་། ས་ཁང་གཞུང་

བཞེས། དབང་པོ་གཅོད་འབེག་སོགས་འདི་ཕི་གཉིས་མེད་ཀི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་པ་དེ་ལྟ་བུ་

དག་སར་མིང་ཙམ་ཡང་མི་འབྱུང་བར་བྱེད་དགོས་པ། དོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་། ཞི་དག་གི་

ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀའི་ཐད་ནས་བོད་རང་ཉིད་ཀིས་རང་ས་རང་སྲུང་ཡོང་ཐབས་སུ་དག་

པོའི་ལམ་ལུགས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀི་ལས་གཞི་རོམ་བཞིན་ཡོད་པས། གནས་སྐབས་དམག་དོན་

ལ་འཁི་བའི་དཀའ་ངལ་དང་། ཁམས་ཕོགས་ཀི་ལམ་འཁེལ་ཁག་ལ་དཀའ་ཚེགས་འབྱུང་བ་

སྨོས་མེད་ཡིན་པར་བརྟེན། ཚང་མས་རང་ས་རང་སྲུང་གི་ལས་དོན་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་

གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཁུར་ལེན་བྱེད་དགོས་པ། ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་སོ་སྲུང་ལྷོད་མེད་བྱས་ཏེ་སོ་

ཉུལ་གི་རིགས་སུ་ཡང་ནང་འཛུལ་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཐད་དོགས་གནས་ཕ་

མོ་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ཡང་དེ་འཕལ་གཞུང་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་དགོས་པ་ལས་ལྷོད་གཡེང་སོགས་

བྱེད་མི་ཆོག་པ། དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་། བོད་ལ་མི་འབོར་ཉུང་ཞིང་ས་སོང་མང་བ་ལ་འབད་

བརོན་ཅན་འགའ་ཞིག་ནས་ཞིང་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་ཀི་ལས་གཞི་བརམས་པར་ལས་

སྣེ་དང་ས་བདག་ཚོས་ཕག་དོག་གིས་ཡུལ་ཁམས་ཡར་རྒྱས་ལ་བཀག་འགོག་བྱས་པ་དེ་ལྟ་

བུ་སར་བྱེད་མི་རུང་བ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་སུ་ཞིག་ནས་ས་སོང་ཞིང་བསྒྱུར་དང་ཤིང་ནགས་

འདེབས་འཛུགས་སོགས་བྱེད་པ་ལ་གཞུང་དང་སྒེར་པ་མི་དག་དང་ཆོས་སེ་སུས་ཀང་བཀག་

འགོག་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་ཁར། དེ་དག་ལ་དུས་བཅད་ཀིས་ཁེ་བཟང་གང་ལེགས་སྤོད་དགོས་

པ་སོགས་ལམ་སོན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མཛད་ཡོད། ད་ནི་ཆུ་གང་ར་ཚིག་དེ་ཉིད་ཀོག་མཁན་རང་

ཉིད་ཀིས་དངོས་སུ་བཀགས་ཏེ་སོམ་ཚིག་འགོད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བས་འདི་ལྟར།

 “འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ལུང་། རྒྱལ་དབང་འཇིག་རྟེན་གསུམ་

མགོན་དུས་ཀུན་ས་སེང་། རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རོགས་ཀི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རོ་རེ་འཆང་

རྒྱ་མཚོའི་བ་མར་འབོད་པའི་གཏམ། བསིལ་ལྡན་ར་བ་དཀར་པོས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྐོར་བའི་སྨན་

ལོངས་ཆེན་མོ་འདིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་སེར་སྐྱ་དག་ཞན་བར་པ་བཅས་དང་། བྱ་བ་ཞི་
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ཆུ་གང་ར་ཚིག་ཆེན་མོ།

དག་གི་སྣེ་མོར་མངགས་སེབས་མཐའ་དག་ལ་བཟློ་བ།

 འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་བདག་ཅག་གི་སོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་འདིའི་ཇི་ལྟར་ལུང་དུ་བསན་

པ་ལྟར་བསིལ་ལྡན་ས་ལའི་སྨན་ལོངས་འདི་བཞིན་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྱུ་

འཕྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་སྐྱེ་ཕེང་ཟམ་མི་ཆད་པ་བྱོན་ནས་

ལོངས་འདི་ཕག་མཚན་དུ་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ་འགྲོ་བ་རྣམས་གང་ལ་གང་འདུལ་གི་ཐབས་དང་། 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་རྟག་ཏུ་སྐྱོང་ཞིང་། སྔར་ཇིང་གི་སི་ཁཱང་དང་། ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པོ་སོགས་སོག་

དུས་དང་། མིང་སོགས་རྒྱ་རྒྱལ་རིམ་བྱོན། རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དུས་ནས་མན་ཇུ་གོང་མ་

དང་མཆོད་ཡོན་དུ་འབེལ་ཏེ་ཕན་ཚུན་སྐྱོང་རེས་ཀི་གནས་བཅས་དེ་ལྟར་ཡང་། བར་ལམ་ཟི་ཁོན་

དང་། ཡུ་ནན་གི་རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་འགའ་ཞིག་ནས་བོད་ཟ་སེམས་ཀིས་དབང་ཤུགས་བརབས་

མནར་ཚོད་མེད་བྱས་པས་མ་ཚད། ཆིངས་གསལ་ཚོང་ར་ཁག་གི་ཁིམས་སྲུང་ཡིན་ཚུལ་རྒྱ་དམག་

ཁོན་ཆེ་རྒྱལ་ས་ལྷ་ལྡན་དུ་ལྷགས་འབྱོར་བྱུང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་རྒྱ་བོད་མཆོད་ཡོན་གི་འབེལ་བ་

ཙམ་ལས། གཅིག་འོག་གཅིག་མེད་པའི་གནས་ལུགས་ཡོང་རྐེན་གསལ་བཤད་བྱེད་པར་ངོས་

རྒྱལ་བོན་རྣམས་ས་མཚམས་སུ་བསྐྱོད་དེ་པི་ཅིང་རང་ལ་ལྕགས་སྐུད་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རིས་

དེ་ལྟར་ཡང་། ངོས་ཐོན་པའི་རེས་སུ་གསོད་བཟུང་གང་ཐུབ་བྱེད་པར་གོ་མཚོན་ལྡན་པའི་རྒྱ་དམག་

གཅིག་རྒྱབ་གཉིས་སྣོན་དུ་བཏང་རྐེན་རེ་ཞིག་རང་ས་བརྒལ་ཏེ་མི་འགྲོ་མཐུ་མེད་བྱུང་བ་དང་། རྒྱ་

གར་དུ་འབྱོར་མཚམས་རྒྱ་ཕོགས་སུ་ལྕགས་འཕིན་ཐོག་ནས་གནས་ལུགས་སྔ་རེས་ཇི་ལྟར་ཞུས་

ཀང་གནད་ཡོད་བོན་ཆེན་འགའ་ཤས་རྒྱུ་རྔན་གི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་འདི་བྱེད་གནས་ལན་སྣེ་གཅིག་

མེད་མུར། ལས་འབས་མི་བསླུ་བའི་མཐུ་ལས་མན་ཇུ་གོང་མའི་ཆབ་སྲིད་མི་བརྟན་པའི་དུས་འགྱུར་

མི་ཟད་པ་བྱུང་ཐོག །བོད་རིགས་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཚང་མས་ཀང་རང་ནུས་གང་ཤར་གི་རྒྱ་དམག་

དང་འཐབ་འཛངིས་མུ་མཐུད་བྱས་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་དམག་ཚང་མ་

མཐར་སྐོད་བཏང་ཟིན་ཏེ། ངོས་ཀང་རང་གི་སྐྱོང་ཡུལ་ཆོས་ལྡན་གི་ཞིང་དུ་བདེ་འབྱོར་ཐོག །ཁམས་

ཕོགས་ཡོད་པའི་འཕོས་ལྷག་རྣམས་ཀང་རིམ་བཞིན་མཐར་སྐོད་གཏོང་རྒྱུ་བཅས། ད་ཆ་བོད་ཡུལ་

འདི་བཞིན་རྒྱ་ཕོགས་ནས་མཆོད་ཡོན་ཁ་ལ་འཁེར་ཏེ་དོན་དམ་བན་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་རྒྱུའི་བསམ་

སྦྱོར་ངན་གཤོམ་དེ་དག་བྱེ་མའི་ཆངས་བུའམ། ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་ལྟར་ཅིག་ཅར་དུ་ཞི་ནས་འགྲོ་

རྣམས་ཆོས་དང་འབྱོར་པས་བདེ་སྐྱིད་རོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སོན་ཉམས་སུ་མོང་བའི་སྐལ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བཟང་ཐོབ་པ་འདི་ནས་བཟུང་། ཁོད་རང་གོང་འཁོད་སེར་སྐྱ་དག་ཞན་ཚང་མས་ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུའི་

དོན་ཚན་དང་པོར། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདིར་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་གང་ལས་བྱུང་བའི་གཞི་ར་རྒྱལ་

བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་རེད་དང་བཀུར་སི་བཅས་ཏེ་ཡུན་དུ་གནས་པ་ལ་རག་ལས་པས་ན། 

ལྷ་ལྡན་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་དང་། རྒྱས་བཏབ་ར་མོ་ཆེ། ཁ་བསམ་སོགས་གནས་ཆེན་ཁག་དང་། གདན་

ས་གསུམ་སོགས་རིས་མེད་དགེ་འདུན་གི་སེ་མཆིས་སོ་ཅོག་ཚང་མའི་མཆོད་རྒྱུན་དང་འཛིན་སྤས་

ལ་དོ་དམ་ལྷོད་མེད་དགོས་རྒྱུ།

 དོན་ཚན་གཉིས་པ། རིས་མེད་དགོན་སེ་ཁག་གི་མཁན་སོབ་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་རང་

ལུགས་མདོ་སྔགས་གསར་རིང་གི་དམ་པའི་ཕག་བཞེས་གཙང་མ་རྣམས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་། 

ཉམས་པ་སོར་འཆུད་ཐོག །ཆོ་ག་འཆད་ཉན། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ལ་བརོན་ཞིང་། ཁས་བངས་

པའི་བཅའ་ཁིམས་སོགས་སྲུང་བརི་གང་ཆེ་དགོས་རྒྱུ།

 དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྣེ་མོ་ལས་འཛིན་པ་མཆིས་སོ་ཅོག་ནས་ཁལ་བསྡུ། ཁིམས་གནོན་

གི་བྱེད་སྒོ་ཅི་མཆིས་དང་པོས་གཞུང་བསྲང་གིས་གཞུང་འབངས་གཉིས་སྨན་ཐབས་ཚུལ་ལྷོད་མེད་

དགོས་རྒྱུ་ལས། མངའ་རིས་བསྐོར་གསུམ་དང་། མདོ་སྨད་ཕོགས་སོགས་འདི་ནས་ས་ཐག་གིས་

བསྐལ་བ་རྣམས་ལ་ལས་བྱེད་བསམ་མེད་རེ་ཟུང་ནས་འབམ་ཚོང་སྤུས་བསྒྱུར། དཔྱད་མཚམས་ལས་

བརྒལ་བའི་རྟ་ཁལ་མི་གསུམ་གྲངས་མེད་བསྐུལ་འདེད་སོགས་ཆབ་འབངས་ཆགས་ཐབས་བལ་བའི་

བརབས་མནར་དང་། ལེ་ཐོགས་ཕན་བུར་སྙད་དེ་ས་ཁང་གཞུང་ལེན་དང་། དབང་པོ་ཡན་ལག་གཅོད་

བེགས་སོགས་འདི་ཕི་ལས་འབས་དང་། གཏམ་དོན་གང་ལའང་མི་བཏུབ་པའི་བྱ་ངན་འདི་རིགས་

མིང་ཙམ་མེད་པ་དགོས་རྒྱུ།

 དོན་ཚན་བཞི་པ། བོད་འདི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ལྟ་བུའི་སོབས་འབྱོར་འཕྲུལ་ཆས་དང་མི་

ལྡན་རུང་། ཆོས་མཐུན་ཞི་བདེར་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་སབས། དེང་

དུས་ཞི་དག་གི་ལས་དོན་གང་ཅིར་དོ་དམ་ཆེ་བསྐྱེད་ཀིས་རང་ས་བརྟན་སྲུང་ཐུབ་པའི་དག་པོའི་འདུ་

འགོད་རྒྱ་ཆེ་གནང་མུས་ཡིན་ན། འཕལ་སྒང་དམག་འཁི་དང་། ཁམས་ཕོགས་ལམ་འཁེལ་ཁག་ལ་

དཀའ་ཚེགས་ཕན་བུ་ཡོང་བ་གཞིར་བཅས་གཤིས། རྒྱ་ནག་ནས་མ་དག་བདག་བཟུང་སྔ་ཕིར་བྱུང་

བའི་རྒྱུ་མཚན་སྔོན་བྱུང་ལ་བསམ་ཞིབ་ཀིས་ཚང་མས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཐོག་རང་ས་རང་སྐྱོང་

དང་། རང་སེ་རང་སྲུང་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཚུལ་ལ་ཚང་མས་ལྷག་བསམ་འཁུར་ལེན་ཆེ་བསྐྱེད་དགོས་རྒྱུ་



131

ཆུ་གང་ར་ཚིག་ཆེན་མོ།

མ་ཟད། སོད་སྨད། ལྷོ་བྱང་གི་ས་མཚམས་ཁག་ལ་སོ་སྲུང་ལྷོད་མེད་ཀིས་ཕི་མིའི་སོ་ཉུལ་ནང་ལྷགས་

མི་འབྱུང་བའི་དམ་པོས་དམ་བཅིངས་དང་། གལ་ཏེ་དོགས་གེང་ཕ་མོ་ཙམ་བྱུང་རུང་འཕལ་འཕལ་རོང་

གཞིས་རྟ་ཤད་བརྒྱུད་ནམ་ཉིན་ཤད་རོལ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྙན་སེང་དགོས་པ་ལས་རང་བཞིན་ལྷོད་

ཡངས་དང་། ཡང་དོན་མེད་རྒྱུ་ཆུང་རྐེན་ཆེའི་དཀྲོག་རྐེན་ཆེད་བཟོའི་རིགས་ནམ་ཡང་མི་ཆོག །

 དོན་ཚན་ལྔ་པ། བོད་འདི་མི་འབོར་ཉུང་ཞིང་། ས་སོང་བེད་མེད་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་རུང་། 

འབད་རོལ་ཅན་འགའ་ཤས་ནས་ཕྲུ་གདུལ་བྱེད་བོ་ཤར་ཡང་། སྣེ་མོ་བ་ནས་བཟའ་འདོད་སྙད་འཚོལ་

དང་། ས་བདག་རྣམས་ནས་རང་རང་གིས་ཕྲུ་གདུལ་ལག་ལེན་གང་ཡང་བྱེད་མ་ཐུབ་པར། གཞན་

གིས་བྱེད་པར་མི་བཟོད་པའི་ཕག་དོག་གིས་རྒྱུ་མཚན་ཅི་རིགས་སྒོ་ནས་ཡུལ་ལུང་ཡར་རྒྱས་ཀི་

གཞི་ར་གཏན་བརླག་གཏོང་སྲོལ་འདི་དག་རང་གཞན་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱུ་ལས་དགེ་མཚན་གང་ཡང་

མ་མཆིས་པས། ད་ནས་བཟུང་སྤི་ས་རི་ཀླུང་བེད་མེད་སོང་ལུས་ཅི་ཡོད་ལ་ཁིམ་པ་ཉམས་ཅན་རོལ་

ལྡན་ནས་ས་ཞིང་གདུལ་བ་དང་། སྦྱར་ལྕང་སྐྱེ་ཚེར་ཡན་གི་ཕན་བདེ་སེལ་བའི་འདེབས་འཁོལ་གང་

ཐུབ་བྱེད་པར་གཞུང་སྒེར་ཆོས་བཅས་སུས་ཀང་བཀག་འགོག་ནམ་ཡང་མི་ཆོག་ཅིང་། དེ་དག་དགེ་

བེད་ལོ་གསུམ་ཁལ་མེད་དུ་སྤད་རེས་རྒྱ་ཁོན་དང་། དགེ་བེད་ལ་གཞིགས་པས་གཞུང་དང་། ས་བདག་

གི་ཁལ་བོགས་གཉིས་ལོ་འགེལ་འསོ་ཐོག །འཛནི་བདག་གཏན་འཇགས་སུ་སྤད་པས་གཞུང་འབངས་

གཉིས་སེབས་ཡོང་བ་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་གོང་དུ་ཇི་ལྟར་སྨོས་པ་བཞིན་ཚང་མས་ཉམས་སུ་བངས་ན་

གཞུང་སའི་བཀའ་དིན་གསོ་བའི་ཞབས་འདེགས་སུ་འགྱུར་ཞིང་། རང་གཞན་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་བདེ་

སྐྱིད་ཀི་དགེ་མཚན་རླབས་པོ་ཆེ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀིས་འཕེལ་ངེས་པས། ཁེ་ཉེན་ལ་བསམ་ཞིབ་ཀིས་

ལྷ་ཆོས་དང་མི་ཆོས་ཀི་བང་དོར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་ལེན་རྒྱུན་འཁོངས་དགོས་རྒྱུའི་ར་ཚིག་འདི་

བཞིན་མངའ་ཁུལ་ཚང་མར་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པའི་དིལ་བསྒགས་ཐོག་འད་རེ་འདུ་གནས་ཆེ་སའི་ས་

གནས་སུ་སྦྱར་འགྲེམས་དང་། ངོ་མ་རོང་གཞིས་སྤོད་ཁོངས་ཡིག་རིགས་དཀར་ཆག་ཏུ་བཀོད་ངོས། 

ལས་བྱེད་རིམ་འབྱོར་ནས་ར་འཛིན་མཇུག་གནོན་རྒྱུན་འཁོངས་ཚུལ་བཞིན་སྤོད་པ་གིས། ཞེས་གོ་

བར་བྱ་བའི་ཡི་གེ་ཆུ་མོ་གང་གི་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་གྲལ་ཚེས་ ༨ དགེ་བར་གྲུ་འཛིན་གཉིས་པའི་

གཞལ་མེད་ཁང་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལ་ནས་བིས།” ཞེས་སོ།།

 ཆུ་གང་ར་ཚིག་ཆེན་མོ་འདིའི་ཐད་བཙན་བྱོལ་དུ་བཞུགས་པའི་མི་རྒན་ཉམས་མོང་

ཅན་དང་མཁས་པའི་བར་དུ་འགྲེལ་ཕོགས་དང་དགོངས་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་བྱུང་བར་མ་ཟད། 



132

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཕོགས་གཉིས་ཀི་རེས་འཇུག་གཞོན་སྐྱེས་དུ་མའི་བར་དུ་ཡང་བསམ་ཚུལ་འགལ་བ་ཅན་བྱུང་

ཡོད། གསལ་པོར་བཤད་ན། མི་རྒན་ཉམས་མོང་ཅན་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་གིས། 

“བོད་རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མའི་ཁབ་བསྒགས་ར་ཚིག་ཆེན་མོ་”ཞེས་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་

སུ་བིས་ཤིང་། ཆོས་སྲིད་གང་ལ་ཡང་ཆགས་ཐོགས་བལ་བའི་ངེས་དོན་གི་མཁས་པའི་དབང་

པོ་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས། “ར་ཚིག་ཆེན་མོའི་ནང་རང་བཙན་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་

གང་དུའང་བཀོད་གནང་མེད།” ཅེས་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་གསུངས། གནད་དོན་ངོ་མ་ནི་གསུང་ཚུལ་

འདི་གཉིས་ལ་ཐུག་ཡོད། ཤེས་དགོས་པ་ནི། རང་བཙན་བྱུང་ན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་དགའ་ཞིང་

མཉེས་པ་ལས། གཅིག་རང་བཙན་ལ་དགའ་ཞིང་གཞན་དེ་རང་བཙན་ལ་སང་བ་ནི་ཡེ་ནས་

མིན་པ་དེ་རེད། གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ནི། གཅིག་གིས་ཆོས་སྲིད་ཀི་གཏམ་གང་ཡིན་ཡང་

དགོས་མཁོ་བྱུང་ན་ལོག་འགྲེལ་དང་འཁོག་བཤད་བྱེད་སོབས་ཀང་། གཞན་དག་གིས་ནི་དེ་

ལས་བཟློག་སེ་དངོས་ཡོད་དང་བདེན་པ་ཁོ་ན་གཙིགས་སུ་འཛིན་པ་དེ་རེད།

 དེ་ལྟར་བསམ་ཚུལ་དང་གཟིགས་ཚུལ་མི་འད་བ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། འགའ་ཞིག་

གིས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པས་རང་བཙན་གསལ་བསྒགས་གནང་བའི་ཡིག་ཆ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་སྣེ་འཁིད་དང་ཅལ་འདོགས་གཉིས་ཀ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་དུ་བྱས་ཤིང་། སྐད་འཛེར་འཛེར་

གིས་འུད་བསྒགས་ཏེ་སྲིད་དོན་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་གི་ལས་ཚན་ཅི་མང་དམངས་ཁོད་དུ་

སེལ། དེ་ལྟ་ནའང་། ཕོགས་གཞན་དེས་ཅི་ཡང་མ་སྨྲས་པར་ཡུན་རིང་ཁུ་སིམ་མེར་བཞུགས། 

གལ་ཏེ་སྨྲས་ན། འུད་ལ་དགའ་བ་དག་གིས་དེ་ཡང་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྲེལ་ངེས་པ་སུས་ཀང་

ཤེས། མཐར་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས། བཙན་བྱོལ་དུ་བཞུགས་པའི་

གཞོན་པ་“མང་ཆེ་བས་བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་ཤིག་ལ་བོད་དེ་རྟག་ཏུ་རང་བཙན་གཙང་མ་མ་

གཏོགས། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་མངའ་འོག་ཏུ་འགྲོ་མ་མོང་ཞེས་གསུང་རྒྱུའི་ཐུགས་འདོད་ཤུགས་ཆེ་

ཞིག་འཁེར་བ་དང་མཉམ་དུ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པས་ཆུ་བྱིའི་ལོར་155རང་བཙན་གསལ་བསྒགས་

གནང་ཚུལ་ཡང་གསུང་གིན་འདུག །ཕི་ལོ་ ༡༩༡༣ ལ་རང་བཙན་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་ཡིན་

ན་དེའི་སྔོན་དུ་རང་བཙན་མིན་པ་ཞིག་ཤུགས་ཀིས་བསན་པ་རེད། ལར་ནས་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་

155 ཆུ་བྱི་ནི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 2 ཚེས་ 6 ཉིན་ནས་རོགས་ཤིང་དེ་ནས་ཆུ་གང་མགོ་ཚུགས་ལ། 

ར་ཚིག་ལགས་རོམ་གྲུབ་པའི་ཉིན་མོ་ནི་ཆུ་མོ་གང་གི་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༨ ཡིན་པ་ར་ཚིག་རང་གི་མཇུག་ཏུ་

གསལ་ཏེ། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 2 ཚེས་ 14 ཉིན་ཡིན།
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ཆུ་གང་ར་ཚིག་ཆེན་མོ།

གསུམ་པའི་ཆུ་བྱིའི་ར་ཚིག་ཆེན་མོའི་ནང་རང་བཙན་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་གང་དུའང་བཀོད་གནང་མེད། 

བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀི་ཁོན་ཡོངས་ཀི་གནས་སངས་འགྲེལ་བཤད་གནང་བ་ཞིག་རེད།”156 ཅེས་གོང་

དུ་བཤད་པའི་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་ལ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་ཚུལ་དང་ཤིན་ཏུ་མཚུངས་པའི་

གསལ་བཤད་སབས་བདེ་ཞིག་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་གནང་། དེ་ལྟ་བུའི་འགྲེལ་བཤད་གོ་མ་ཐག་

གཞོན་རབས་དེ་དག་གིས་རང་བཙན་གསལ་བསྒགས་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་“རང་བཙན་བསྐྱར་

ནན་གི་གསལ་བསྒགས་”ཞེས་སོགས་སུ་བཅོས་ཏེ་ཅི་རིགས་པར་བཤད། དེ་ཉིད་རང་བཙན་

གསལ་བསྒགས་སམ་རང་བཙན་བསྐྱར་ནན་གི་གསལ་བསྒགས་སོགས་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཡང་

༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་ར་ཚིག་ལ་མི་དགའ་བའི་བོད་མི་ཞིག་མེད། མཁས་པ་དག་གིས་

དབྱེ་ཞིབ་གནང་བ་ནི་ཆུ་གང་ར་ཚིག་ཆེན་མོ་དེ་ཉིད་རང་བཙན་གསལ་བསྒགས་ཡིན་མིན་གི་

ཐད་ནས་རེད། གནད་འདི་ཀུན་གིས་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་པ་ལས་འཁོག་འགྲེལ་ལ་གོམས་པ་

རྣམས་ཀི་རེས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ཅི་འདོད་དུ་བཤད་ན་ཁེ་ཕན་ཅི་ཡང་མེད།

 དེ་ནས་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས། “དེང་སང་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་

པས་རང་བཙན་གསལ་བསྒགས་གནང་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དན་ཞུ་དགོས་ཞེས་ཧེབ་ལངས་

མཁན་དེ་ཚོས་ཀང་བཀའ་ར་དེ་ཆ་ཚང་བཀགས་ཨེ་ཡོད་བསམས་པའི་དོགས་པ་འདུག །བཀའ་ར་

ཞིབ་ཏུ་ལགས་ཀོག་གནང་ནས་དེའི་ནང་དོན་གང་ཡིན་ངེས་པ་རེད་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དུས་དན་

གནང་ན་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་རེད།”157 ཅེས་སོགས་གསུངས། ང་ཚོས་ཞིབ་ཏུ་བསམས་

ན། གཞོན་སྐྱེས་དེ་དག་གིས་ཆུ་གང་ར་ཚིག་ཆེན་མོ་དེ་ཉིད་མཇལ་མོང་མིན་བཤད་ཚོད་མི་

ཐིག་ཀང་། ཕལ་མོ་ཆེས་ར་ཚིག་ཆེན་མོ་དེ་ཉིད་མགོ་ནས་མཇུག་གི་བར་དུ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པར་ཆ་ཚང་ཞིག་བཀགས་མེད་པ་གསལ་པོ་ཡིན། དེ་ཡང་ཕལ་མོ་ཆེས་ནི་གཞུང་ཡིག་དང་

དབུས་བིས་གོ་ཁག་པོ་དེ་དག་ཕར་ཟད། ཐ་ན་བོད་ཡིག་སྤིར་བཏང་བ་རྣམས་ཀང་བདེ་བག་

གིས་ཀོག་མི་ཐུབ། ཁོང་ཚོས་ཀོག་ཅིང་འབི་བ་ནི་མི་རིགས་གཞན་ཞིག་གིས་བིས་པའི་ཡི་

གེ་གཞན་ཞིག་རེད།

156 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༥༠ ན་

གསལ།

157 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༥༡ ན་

གསལ།



134

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 ཡང་རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པས། “བོད་མི་རྣམས་ཀིས་ར་ཚིག་འདི་དང་། ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་

མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྲིད་འཛིན་ཡོན་ཤི་ཁས་ནས་མཚན་གནས་ཕུལ་བ་མ་བཞེས་པ་དེ་གཉིས་ཀིས་

བོད་རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་པའི་གཞུང་ཐོག་ནས་དམིགས་བསལ་དིལ་བསྒགས་གནང་བར་ཆ་

འཇོག་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།”158 ཅེས་གསུངས་ཤིང་། དགེ་སོང་བོ་བཟང་དོན་ལྡན་གིས་ཀང་། 

“ཆུ་གང་བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ ཉིན་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལ་ནས་གངས་ལོངས་

བོད་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀི་ངེས་པ་དོན་གི་དབུ་འདོམས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདེན་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་འདི་བཞིན་རང་བཙན་

གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་བསྙོན་མེད་ཅིག་ཡིན་པའི་རྒྱལ་སྤིར་སར་ཡང་དག་སྐྱེལ་གསལ་བསྒགས་

བསྐྱངས།”159 ཞེས་གསུངས།

 གོང་གསལ་རྒན་རབས་དག་ལ་གུས་བརི་མེད་པ་མིན་ཡང་དངོས་ཡོད་ལ་དབྱེ་ཞིབ་

བྱེད་སྐབས་གུས་བརི་དང་དད་འདུན་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་ཅི་གསུང་དེ་དེ་བཞིན་ནོ་

ཞེས་ཞུ་མི་རུང་བ་ནི་རིགས་པ་དང་བདེན་པར་བརྟེན་པ་རྣམས་ཀི་ར་དོན་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད། 

དེས་ན། འདིར་ཆུ་གང་ར་ཚིག་དེ་ཉིད་དུ་ཅི་གསལ་བ་བཀོད་ན། དེའི་མགོ་བརོད་དུ། “བསིལ་

ལྡན་ར་བ་དཀར་པོས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྐོར་བའི་སྨན་ལོངས་ཆེན་མོ་འདིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྐྱེ་

བོ་སེར་སྐྱ་དག་ཞན་བར་པ་བཅས་དང་། བྱ་བ་ཞི་དག་གི་སྣེ་མོར་མངགས་སེབས་མཐའ་དག་ལ་བཟློ་

བ།” ཞེས་ར་ཚིག་དེ་ཉིད་སུ་དང་གང་ལ་ཆེད་དུ་སྩལ་བའི་ཡུལ་གསུངས། འདིའི་བྱ་བ་ཞི་དག་

གི་སྣེ་མོར་མངགས་སེབས་ཞེས་པ་ནི་ས་གནས་གཞན་དུ་ཕར་མངགས་གཏོང་གནང་བ་དང་

ས་གནས་གཞན་ནས་ཚུར་འབྱོར་བའི་ལས་ཀི་སྣེ་མོ་བ་དག་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན། ར་ཚིག་

དེའི་དཀྱུས་སུ། “ཁོད་རང་གོང་འཁོད་སེར་སྐྱ་དག་ཞན་ཚང་མས་ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུའི་དོན་ཚན་

དང་པོར།” ཞེས་ར་ཚིག་དེའི་བསན་དོན་ལག་བསར་བྱེད་པ་པོ་བསྐྱར་དུ་བསན། དེའི་མཇུག་

ཏུ། “ར་ཚིག་འདི་བཞིན་མངའ་ཁུལ་ཚང་མར་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པའི་དིལ་བསྒགས་ཐོག་འད་རེ་འདུ་

གནས་ཆེ་སའི་ས་གནས་སུ་སྦྱར་འགྲེམས་དང་། ངོ་མ་རོང་གཞིས་སྤོད་ཁོངས་ཡིག་རིགས་དཀར་

158 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༡༩ ན་གསལ། 

159 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ།>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༢༩༦ ན་གསལ།



135

ཆུ་གང་ར་ཚིག་ཆེན་མོ།

ཆག་ཏུ་བཀོད་ངོས། ལས་བྱེད་རིམ་འབྱོར་ནས་ར་འཛིན་མཇུག་གནོན་རྒྱུན་འཁོངས་ཚུལ་བཞིན་

སྤོད་པ་གིས།” ཞེས་ར་ཚིག་དེ་ཉིད་སུ་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒགས་དགོས་པ་དང་ཡིག་ཚགས་སུ་ཇི་

ལྟར་ཉར་དགོས་པ། ལས་བྱེད་རིམ་པར་འབྱོར་བ་དག་གིས་སྔ་འཕོས་རྒྱུན་སྐྱོང་མུ་མཐུད་བྱེད་

དགོས་པ་བཅས་གསུངས། མདོར་ན། གོང་གསལ་དག་ལས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཤེས་ཐུབ་པ་

ནི་ར་ཚིག་ཆེན་མོ་དེ་ཉིད་བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་ཙམ་ལ་བསྒགས་པ་དེ་རེད། དེས་ན། “རྒྱལ་

སྤིར་སར་ཡང་དག་སྐྱེལ་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས།” ཞེས་པའི་དོན་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཅི་ཡིན་ནམ།

 གལ་ཏེ་དེའི་དོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་། “བོད་འདི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ལྟ་བུའི་སོབས་

འབྱོར་འཕྲུལ་ཆས་དང་མི་ལྡན་རུང་། ཆོས་མཐུན་ཞི་བདེར་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་དང་

ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་སབས།” ཞེས་གསལ་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཁས་མི་ལེན་པའི་བོད་རིགས་ཤིག་

ཡོད་ན། དེ་ལ་དོགས་པ་ཟ་དགོས་པ་སྨོས་མེད་རེད། རོད་ཚིག་དེ་ལྟ་བུ་ནི་བོད་ཀི་ཡིག་ཆ་

གང་སར་མཐོང་དུ་ཡོད་ལ། བོད་མིའི་ངག་ནས་ཀང་བོར་མེད། གལ་གནད་ནི། ཆིངས་ཡིག་

འགོད་འཇོག་དང་ལག་ལེན་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྤིའི་སེང་ཡོངས་བསྒགས་ཅི་ཙམ་

ཞིག་གནང་ཡོད་མེད་དེ་རེད། ཁིམས་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་དགོས་ཟེར་བ་ཡང་གནད་དོན་

དེར་ཐུག་ཡོད། འཛམ་གིང་ལ་དུས་འགྱུར་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་སྐབས་རྣམས་སུ་བོད་ཀིས་དེ་

ལྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཡང་དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀིས་བོད་ཀི་ཕི་འབེལ་ལ་སངས་འཛིན་

བྱས་ཤིང་། བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཕི་འབེལ་སྲིད་ཇུས་ཀི་གནས་ལུགས་ཇི་

བཞིན་མ་རྟོགས་པ་ལ་ཐུག་ཡོད་པས། ལེ་བདའ་བྱེད་འདོད་ན་བྱེད་ས་ངོ་མ་ནི་དེ་དག་ཡིན་པ་

ལས་ད་ལྟའི་སྐྱེ་བོ་དག་མིན་ནོ།།
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བསན་གིང་དེ་མོ་བ་བང་དང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ།

 བསན་གིང་དེ་མོ་བ་བང་དང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་དུ་ཐུན་མོང་སྣང་ངོར་

གནས་ཚུལ་ཆེན་པོ་གཉིས་བྱུང་བའི་དང་པོ་ནི། རྒྱལ་དབང་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༢༣ ལ་

ཕེབས་པ་ས་ཕག་སྤི་ལོ་ 1898 ཡས་མས་ནས་རྒྱལ་ཚབ་དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབེལ་བའི་

ལོ་རྒྱུས་ཡིད་མི་སྤོ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་རེད། དེ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་དེ་མོ་བ་བང་གི་ཞབས་འབིང་དག་

གིས་བསམ་ངན་ཁོག་བཅུག་གིས་དཔལ་རི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ཉག་རོང་སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་བ་གཉིས་ལ་རྒྱུ་

རྔན་ལོག་སྤོད་བྱས་ཏེ། བོད་ལོངས་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གི་མགོན་སྐྱབས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་

ཆེན་པོ་དགྲོང་རྒྱུ་དང་། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོར་སྒོ་སྐུར་དང་དད་ལོག་མང་དུ་འབྱུང་

བའི་སད་དུ་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་ཆར་ཆུ་མི་འབྱུང་ཞིང་། ནད་ཡམས་དང་མུ་གེ་སོགས་བཀྲ་

མི་ཤིས་པ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་དོན་དུ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་གསལ་འཁོད་ཀིས་ངན་

སྔགས་བསྒྲུབས་ཏེ་ཞབས་ལྷམ་གི་མཐིལ་དང་ས་གནས་གནད་འགག་ཆེ་ས་རྣམས་སུ་སྦས་པ་

དེ་རེད། བགི་བ་ངན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་མདོར་བསྡུས་ཤིང་མཐར་གཏུགས་ན་བསམ་

སྦྱོར་ངན་པས་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་བཀྲོངས་ཏེ་བོད་ཀི་སྲིད་དབང་བདག་

བཟུང་བྱེད་འདོད་ཡིན་ཚུལ་ཡིག་ཆ་འགའ་རུ་གསལ།

 དེའི་འཕལ་རྐེན་ནམ་སྐབས་ཐོག་གི་རྒྱུ་ནི་འདི་ལྟར་བཤད་དེ། དེ་ཡང་དེ་མོ་རིན་པོ་

ཆེས་རྒྱལ་ཚབ་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། ཀོང་པོ་བ་འབྱོར་ལྡན་ཞིག་དང་དབུལ་ཕོངས་

ཁིམ་ཚང་ཞིག་གི་བར་རོད་རོག་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་སེ་འཁྲུན་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་པས། མཇུག་

མཐར་ལྷ་སའི་གཞུང་ལ་གོད་གཏུགས་བྱས། འབྱོར་ལྡན་དེར་བདེན་པ་མེད་ཀང་དེ་མོ་རྒྱལ་

ཚབ་ཀི་ཕག་མཛོད་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལ་རྒྱུ་རྔན་ལོག་རོང་གིས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཐབས་བྱས། དབུལ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཕོངས་ཁིམ་ཚང་གི་བུ་དེས་ར་བའི་གོད་གཞི་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེ་མོའི་ཕག་

མཛོད་དང་འབྱོར་ལྡན་དེ་གཉིས་ངན་འབེལ་བྱེད་བཞིན་པ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཀང་རྒྱབ་དཔུང་

དང་རྒྱུ་དངོས་ཀི་ཁ་སབས་ཞན་པས་དག་འབུད་བྱེད་མ་ཐུབ། དེ་ནས་མི་རིང་བར་དབུལ་

ཕོངས་ཀི་བུ་དེ་ཞོལ་ལས་ཁུངས་ཀི་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག །ཉིན་ཞིག་བཙོན་དུ་ཚུད་པའི་བུའི་

ཕ་ཡིས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེར་བུ་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཀང་བཙོན་དུ་ཚུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། བུའི་

སྲོག་ལ་སྐྱོན་ཆ་མི་ཡོང་བའི་རམ་འདེགས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་

བཞེས་གནང་སེ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་སྙན་དུ་བསྒོན། རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་ཐུགས་

ཕམ་ཆེན་པོས་བུ་དབུལ་པོ་དེ་བཙོན་ནས་འདོན་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ། དེ་མོ་རྒྱལ་ཚབ་

ལ་བརྒྱུད་ཞུ་མཛད་དེ་དེ་མོའི་ཕག་མཛོད་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་གིས་ཅི་བྱས་ལ་བཀའ་རད་གནང་། 

ནོར་བུ་ཚེ་རིང་དང་ཀོང་པོ་བ་འབྱོར་ལྡན་དེ་གཉིས་ཀིས་ངན་འབེལ་བྱས་པའི་མཐིལ་བརོལ་

དོགས་ཀིས་བུ་དེ་བཙོན་ཁང་དུ་ལོག་གསོད་བྱས། གནས་ཚུལ་དེ་བུ་དེའི་ཕ་ཡིས་ཤེས་འཕལ་

སར་ཡང་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་བཅར་ཏེ་གནས་ལུགས་ཞུས། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་

རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་ཞུས་པ་ན་ཐུགས་ཕམ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱུང་། གནས་སངས་ངན་

པ་དེའི་རྐེན་པས་བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་ནས་དེ་མོ་རྒྱལ་ཚབ་ཀིས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་རྒྱལ་

དབང་རིན་པོ་ཆེར་རྒྱལ་སྲིད་རིས་འབུལ་ཞུ་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་། རྒྱལ་ཚབ་དེ་མོས་

དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་ལུགས་གཉིས་ཀི་མཛད་འགན་བཞེས། དེ་ལ་དེ་

མོའི་ཕག་མཛོད་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་སོགས་བོ་ཡིད་གཏན་ནས་མ་ཚིམས་པར་རྒོལ་ལན་བསོག་

རྒྱུའི་ངན་སེམས་བཅངས།160

 ༸གོང་ས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་རིན་ཕེང་ལས་ཀང་། 

“བར་ལམ་བསན་བའི་འཕིན་ལས་ཀི་ཁུར་འཛིན་རྒན་གྲས་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པ་དག་འདས་ཤིང༌། 

སྐུའི་ཚ་བོར་གྱུར་པ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་དང༌དོན་ལྡན་ཞེས་པ་སོགས་ལོག་སྨོན་ངན་གཡོ་ཅན་འགའ་ཞིག་

གི་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་ན་རང་ཉིད་ཉེས་འདོད་ཀི་སྔ་ལྟས་ལྟ་བུར་ྋགོང་ས་ཆེན་པོའི་མངའ་ཐང་གི་དཔལ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཡོང་ཡེ་མི་བཟོད་ཅིང༌། བོད་ལོངས་ཆབ་སྲིད་མངའ་འབངས་དང་བཅས་པར་

160 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༡༩ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༥༣ ནས་གཟིགས།
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བསན་གིང་དེ་མོ་བ་བང་དང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ།

རང་དབང་དུ་བསྡུ་བར་འདོད་པའི་ཀུན་སོང་ངན་པའི་གདོན་གིས་རྒྱུད་བསྒྱུར་ཏེ་ཐོག་མར་ྋགོང་ས་

ཆེན་པོ་དགྲོང་རྒྱུའི་རིས་ཀིས་དགུང་སྙིང་མཚན་གསལ་གི་བ་ཚེ་སྲོག་གསུམ་ལིངའི་དམིགས་ཡུལ་

དུ་བཀོད་པ་དང༌། བོད་ཀི་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ྋརྒྱལ་དབང་ཉིད་ལ་བོ་ལོག་སྐུར་འདེབས་ཡོང་རེས་གངས་

ལོངས་སུ་ཆར་མེད་ནད་མུག་སོགས་མི་ཤིས་པ་གཏོང་རྒྱུ་བཅས་ཀི་ངན་གཏད་རས་སྦྱོར་སྔགས་

འཁོར་ཁག་མང་དཔལ་རི་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌ཉག་སྤྲུལ་ཟེར་བར་རྒྱུ་རྔན་སྤོད་དན་བྱས་ནས་བཟོ་བསྒྲུབས་

ཀིས་པོ་ཏ་ལའི་ཕོགས་བཞི་དང༌། བསམ་ཡས་ཧས་པོ་རི། གཞན་ཡང་ལྷ་མཐུ་ཆེན་གནས་ས། ྋརྒྱལ་

དབང་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཞབས་ཕགས་གསར་བསྐྲུན་གི་མཐིལ་ལྟོ་སྦྱར་ནང་བཅས་སུ་སྦ་འཇུག་བགིས་

པའི་གདུག་རྩུབ་ལ་བརྟེན། རེ་ཞིག་བར་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཁམས་ཉོག་ཅིང༌། ཐུགས་རིག་

བྱིང་བ། གསོལ་ཟས་ཀི་དང་ག་འགག་པ། འགྱུར་དུག་གི་རེག་པས་གང་གསོལ་བ་ཐམས་ཅད་གནོད་

པ་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་ལྟེམ་ཚུལ་ཆེར་བཞེས་པ་ན། དམར་ཟླུམ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་ལྡན་དག་གིས་ཤིག་

ཐོག་སོར་མོ་འཛུགས་པ་ལྟར་ངན་སྤོད་ཀི་མཚང་བརྟོལ་བས་རད་ཆོད་དེ་གཞུང་ནས་ཁིམས་ལུགས་

ར་ཞིབ་རིམ་བཞིན་མཛད།”161 ཅེས་ལས་ངན་དེ་ལྟ་བུ་དངོས་སུ་རོམ་མཁན་གི་བྱེད་པ་པོ་དང་

ཀུན་སོང་། བརམས་པའི་བྱ་བ་དང་བརམ་སའི་ཡུལ་སོགས་གསལ་བར་བསན།

 དེས་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་རང་ཉིད་དང་ཆོས་སྲུང་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་ལྡན་དག་གིས་

ཤིག་ཐོག་ཏུ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་པ་ལྟར་ངན་སྤོད་དེ་དག་གི་ངན་མཚང་ཇི་ལྟར་བརྟོལ་བ་ཡིན་

ནམ་སྙམ་ན། དེ་ཡང་ས་ཁི་སྤི་ལོ་ 1898 ལོར་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

མནལ་ལྟས་སུ་བྱད་དུག་གི་ངོ་ཡོད་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། དེ་ནས་ས་ཕག་སྤི་ལོ་ 1899 ལོའི་

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ དང་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ སོ་སོར་འབས་སྤུངས་སུ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་

པོས་སྐྱེ་བོ་མ་རུང་བས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་གནོད་པའི་ལས་རོམ་བཞིན་པའི་བཀའ་ལུང་གསལ་

བར་སྩལ་བ། དེ་ནས་ཀང་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གི་དགོང་མོར་རྒྱལ་བ་རང་ཉིད་ཀི་གཟིམ་

ལྟས་དང་ལྷ་ཡི་ལུང་བསན་གཉིས་ཀར་ངན་སྔགས་བྱེད་པ་པོས་སྦྱོར་བ་ངན་པ་རོམ་བཞིན་

པའི་ཚུལ་གསལ་བར་བྱུང་བ་སོགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་གཟིམ་

161 ཞིབ་ཏུ་ཤེས་འདོད་ན། སྤི་ལོ་ 2015 ལོར་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་༸སྐུའི་ག་སོན་གོ་སྒིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་དཔར་

བའི་འཁྲུངས་རབས་ནོར་བུའི་ཕེང་བ་གེགས་བམ་བདུན་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༦༠ ནས་དང་། <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་

གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༡ པའི་ཤོག་ངོས་ ༩༠ ནས་གཟིགས་འཚལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཆུང་དུ་སྤན་འདེན་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ཅི་བྱུང་ཞྭ་སྒབ་པས། “སོབ་དཔོན་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་

མཛད་འཕིན་བཅས་པར་ཆེས་ཆེར་བདོ་བའི་སྐྱེ་བོ་བསམ་སྦྱོར་ལོག་པས་ངན་གཏད་མཆིས་པ་དེ་དག་

གཏེར་སོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ་ལ་གྲྭ་རིགས་ཤིག་ནས་མཆིལ་ལྷམ་ཞིག་སྤད་སོང་བ་དེ་རད་ཞིབ་

བྱས་ན་ངེས་པར་རེད་ཚུལ་གསུངས་པར་བརྟེན། གཏེར་སོན་ཆེད་འབོད་ཀིས་བཀའ་འདི་གནང་བར། 

སྔ་ལོ་ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་བསན་གིང་བ་བང་གི་གསོལ་དཔོན་ཆོས་འབྱོར་ནས་འཇའ་ལྷམ་སྣ་རིལ་ཞིག་

བསེར་བྱུང་བ་ཉིན་གཅིག་ལྷམ་དེ་གོན་རིས་བྱས་པར་སྣ་ཁག་འཛག་པས་ཅི་ཡིན་མ་ཤེས་པར་སོམ་

ཉིར་ལུས་ལུགས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷམ་དེ་ལམ་སེང་བངས་ཏེ་གཏེར་སོན་དང་གསོལ་གཟིམ་མཆོད་

གསུམ་སོགས་སྐུ་མདུན་པ་ཚང་འཛོམས་སར་བཤིག་སྐབས་འབོལ་སྲུབ་ནས་གཤིན་རེ་ཚེ་བདག་གི་

སྲོག་སྔགས་ལ་སྦྱར་བའི་འཁོར་ལོར་མེ་བྱི་ལོ་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་ཁུག་ཅེས་བིས་པ་ཐོན་སབས།”162 

ཞེས་ཟེར་ལ། བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ནི། “ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ཅན་ནས་ངན་སྔགས་འཁོར་ལོ་བཅུག་པའི་

ཞབས་ལྷམ་གཅིག་བཟོས་ཏེ་དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེའི་འབུལ་བ་ཡིན་ཁུལ་གིས་གཏེར་སོན་བསོད་ནམས་

རྒྱལ་པོ་བརྒྱུད་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ལ་འབུལ་རྒྱུ་བསྐུལ་དོན་བཞིན་ཕུལ་བ་དང་། ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལའི་

ཕོགས་བཞིར་ངན་ལྟས་སྦས་པ། ད་དུང་ངན་སྔགས་འཁོར་ལོ་བཅུག་པའི་ཆིབས་སྒ་གཅིག་ཀང་

བཟོས་ཡོད་སྐད། ཞབས་ལྷམ་དེ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ནས་ག་དུས་བཞེས་ནའང་ཤངས་ཁག་འབབ་

ཀིན་ཡོད་པས་གསོལ་གཟིམ་ཚོ་དོགས་པ་བྱུང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དང་དེ་འབེལ་

གནས་ཆུང་ཆོས་སྐྱོང་གཟིམ་ཆུང་སྤན་འདེན་ཞུས་པར་‘གཏེར་སོན་མིང་ཅན་ལ་འདི་བ་གིས་’ཞེས་

ལུང་བསན་པ་ལྟར་གཏེར་སོན་བསོད་རྒྱལ་གདན་ཞུས་བརད་ཞིབ་ཐོག་སྔོན་ཕུལ་ཞབས་ལྷམ་དེ་

ཕུལ་སྐབས་ལྷམ་མཐིལ་བར་ནས་ངན་ལྟས་འཁོར་ལོ་གསལ་ཐོན་བྱུང་བས་དེ་འཕལ་”163 ཞེས་

སོགས་བིས།

 འནོ་ཀང་། ཧོར་ཁང་བསོད་ནམས་དཔར་འབར་གིས། “ཤིང་ལུག་སྤི་ལོ་ 1895 ལོར་

ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་དགུང་གྲངས་ཉི་ཤུ་པར་ཆོས་སྲིད་ཀི་ཁི་ལ་

དབང་བསྐུར་ནས། དེ་མོ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་སྲིད་ཟུར་དུ་གྱུར་པ་རེད། དེ་སྔ་སྲིད་སྐྱོང་གནང་རིང་བོད་ས་

162 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༧༥ ནས་གསལ།

163 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༩ པའི་ཤོག་

ངོས་ ༢༥༣ དུ་འཁོད་པའི་དེ་མོ་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་གོང་མའི་སྐོར་དེ་སྔའི་སྤི་ཚོགས་ཐོག་གི་ཤོད་སྲོལ་གང་ཐོས་ཐོར་བུ་ཞེས་

པར་གསལ།
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བསན་གིང་དེ་མོ་བ་བང་དང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ།

གནས་སྲིད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཆེ་ཁག་ཁ་ཤས་དང་འཁོན་འགྲས་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ཡོད་པ་གདོན་

མི་ཟ་བའི་ཐོག །དེ་མོའི་སྐུ་ཚ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་སོགས་ལོ་ན་གཞོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཁེངས་དེགས་དབང་

གིས་དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་གི་བྱ་བ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་ལྡོག་མེད་དུ་གྱུར་པ་དང་། 

ད་དུང་སྲིད་དབང་མེད་པར་གྱུར་རེས་སྲིད་ཟུར་དེ་མོའི་ཕོགས་ལ་སྔར་གི་མཐོང་གཟོས་དང་བལ་བས་

འདོད་བོ་མི་ཁེངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསན་པའང་རང་བཞིན་གིས་ཡོང་སྲིད་པའི་ཐོག །བོད་བཞུགས་

འུན་ཨམ་བན་གིས་དེ་མོར་མུ་མཐུད་མཛའ་བའི་གཟིགས་པ་ཡོད་པ་བཅས་ལ་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་

གི་དབང་འཛིན་པ་ཆེ་གྲས་ཁག་གཅིག་གི་སྔར་ཡོད་ཞེ་འཁོན་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གྱུར་པར་བརྟེན་ཕག་

དོག་གིས་གཡོ་སྒྱུའི་བྱ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ནས་ས་ཕག་སྤི་ལོ་ 1899 ལོར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དགུང་

གྲངས་ཉི་ཤུ་ར་བཞིར་སོན་སྐབས་གནས་ཆུང་ཆོས་སྐྱོང་དང་སྤན་གཡས་གནོད་སྦྱིན་ར་མགོ་ཅན་

པ་ཁོག་བརླབས་ཡོད་ཚུལ་གིས་དོན་ལ་མིག་འཕྲུལ་སོན་མཁས་པའི་མི་གཉིས་ལ་རེ་བ་བཅོལ་ཏེ་

ར་མགོ་ཅན་པས་རེ་ཕོ་བང་གི་ཕོགས་བཞི་དང་། བསམ་ཡས་ཧས་པོ་རི། གཞན་ཡང་ལྷ་སའི་གྲོང་

གི་ཉེ་འདབས་ར་མོ་ཆེ་དང་། དཔལ་ལྷའི་མཚོ་འཁོར། ལྕགས་པོ་རི་སོགས་ནས་མིག་འཕྲུལ་རས་

སྔགས་ཀི་སྦྱོར་བར་བརྟེན་ནས་སིག་པ་ར་ཙ་དང་། སྔགས་ཡིག་འཁོར་ལོ་སོགས་བཏོན་ནས་གེང་

ཕོགས་ཀི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བཟོ་བའི་སྐབས་དེར། སྲིད་ཟུར་དེ་མོ་ཧོ་ཐོག་ཐུས་ལྷམ་བཟོ་མཁས་པ་

ཆེད་འབོད་ཀིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་། གཏེར་བཏོན་བསོད་རྒྱལ་སོགས་རང་གི་དད་འདུན་གུས་བཀུར་

ཞུ་འོས་དང་། ཡིད་ཆེས་ཀང་ཡོད་པའི་བ་མ་ཁག་ལ་འབུལ་བྱེད་མཛོད་གོས་སེར་པོའི་ཞབས་ལྷམ་

འཇའ་ཆེན་སྣ་ཀེར་སྤུས་དག་ཆ་རེ་བཟོ་བསྐྲུན་གིས་ཕུལ་བ་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་ཡང་སྐབས་དེར་སྐུ་

ཁམས་ཕན་བུའི་རོག་པའི་དུས་མཚུངས་དང་འཁེལ་ཏེ་བསྙད་འདོགས་བྱེད་ས་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་

ནས་”164 ཞེས་སོགས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་བོད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཆེ་གྲས་འགའ་ཞིག་གི་

སེང་ཕར་བཀལ་འདུག་སེ། དེ་ལྟ་བུའི་གོ་བ་ལེན་མཁན་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་གསལ།

 དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་མནལ་ལྟས་དང་ཆོས་སྐྱོང་གི་བཀའ་ལུང་ལ་ངེས་ཤེས་རེད་པ་ན་

གཞུང་ས་ནས་རད་ཞིབ་བྱེད་པའི་སད་དུ། མཁན་ཆེ་ཆང་ཁིམ་པ་མཁེན་རབ་བྱང་ཆུབ་དང་། 

མཁན་ཆུང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཕོགས་དཔོན་གདོང་སྣ་སྲས་བདུད་འདུལ་རོ་རེ། རེ་

164 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༨ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༢༩ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཕག་ཞོལ་ཁང་ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་བཅས་རད་ཞིབ་པར་བསྐོ་བཞག་གནང་སེ་ཞིབ་དཔྱོད་

གནང་སྐབས་རྒྱལ་ཟུར་དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེ་ནས། རང་ཉིད་དགུང་ལོ་མཐོན་པོར་མ་བསེབས་

གོང་གོ་བུར་དུ་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་གོ་གནས་འཇོག་དགོས་བྱུང་རེས་གཞུང་ཞབས་སོགས་སེར་

སྐྱ་མི་དག་མང་པོས་བརས་བཅོས་ཡང་ཡང་བྱས་པར་བརྟེན། དེ་ལ་མ་བཟོད་པར་རྒྱལ་སྲིད་

བསྐྱར་དུ་ལོན་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པའི་རེ་བ་བཅངས་ཏེ་ལས་ངན་དེ་ལྟ་བུ་བསྒྲུབས་པ་ཞལ་

བཞེས་གནང་། དེ་ནས་ངན་སྤོད་སེལ་རྒྱུའི་གྲོས་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚ་བོ་

ནོར་བུ་ཚེ་རིང་དང་དཔལ་ཆོས་མཁན་པོ་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར། ལས་སྦྱོར་བྱེད་མཁན་ཉག་

སྤྲུལ་དང་ཉག་སྤྲུལ་གི་དགེ་རྒན་པདྨ་ཚེ་རིང་། དཔལ་རི་སྤྲུལ་སྐུ། བ་མ་ལྷག་བསམ་པ། བོ་

བཟང་ཆོས་འབྱོར། གསོལ་ཟུར་བསན་འཛིན་དར་རྒྱས། དཔལ་སྤྲུལ་གི་སྲས་མཐུ་སོབས་

བཅས་བསྐོངས་ཏེ་ཚ་འདི་དང་འཇམ་འདི་གཉིས་ཀ་སེལ་མར་བྱས་པ་ན་མནན་གཏད་བྱས་

པའི་ལས་ངན་རྣམས་ངོས་ལེན་གཙང་མ་བྱས།

 དེ་ལྟར་མནན་པ་བརྒྱབས་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ན་གཞུང་ས་ནས་རྒྱལ་

ཚབ་དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ། བསན་རྒྱས་གིང་གི་ཆོས་རའི་ནང་གཟིམ་ཁང་གསར་རྒྱག་གནང་སེ་

ཕི་མི་སུ་ལ་ཡང་འབེལ་འདིས་གནང་མི་ཆོག་པར་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོར་དེའི་ནང་བཞུགས་རྒྱུ་དང་། 

སྐུ་ཚེ་དེའི་རེས་སུ་སྐུ་སྐྱེ་འཁྲུལ་མེད་ངེས་རེད་བྱུང་ན་ཚོགས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་ཆེ་ཁག་གི་མཚན་

གནས་ཙམ་ལས་རྒྱལ་སྤྲུལ་གི་ཐོབ་ཐང་མེད་པར་བྱས་ཤིང་། ནོར་བུ་ཚེ་རིང་དང་དཔལ་ཆོས་

བོ་བཟང་དོན་ལྡན་གཉིས་ཚེ་བཙོན་དུ་བཅུག །ཉག་སྤྲུལ་གིས་བཙོན་ཁང་ནང་རང་སྲོག་བཅད། 

དཔལ་སྤྲུལ་དེའི་གོང་དུ་གཤེགས། གཞན་དག་ལ་ཡང་རང་རང་གི་ཉེས་པ་ལ་དཔག་པའི་ཉེས་

ཆད་རེ་བཅད་དེ་བཞག །དེའི་རེས་སུ་ཡང་ངན་པ་གཉའ་མ་ཞུམ་པར་འཁོན་ལན་སོག་འདོད་

ཀིས་བསན་རྒྱས་གིང་གི་ཞབས་འབིང་འགའ་ཤས་དང་བན་ཚང་གྲྭ་རིགས་དུ་མས། མན་ཇུའི་

ཕོགས་ནས་རོགས་རམ་ཐོབ་འདོད་ཀིས་ལྷ་སོད་ཨམ་བན་རིང་པ་འུན་ཞེས་པ་རིང་མིན་རྒྱ་

ནག་ཏུ་ཕིར་ལོག་བྱ་རིས་ཡོད་པ་ལ་གསེར་དངུལ་མང་དུ་སྤད་དེ་པེ་ཅིན་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཡོང་

བའི་ཝང་ཤུ་165བཏང་བར་མ་ཟད། ཨམ་བན་གིས་ཁིམས་སར་ཁིམས་གཅོད་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་

དགོས་པའི་རོག་མ་བསངས། དེ་ལ་༸གོང་ས་ཆེན་པོའམ་གཞུང་ས་ནས་ཨམ་བན་གསར་པ་

165 ཡིག་རིང་ཁག་ཏུ་ཝང་ཤུ་ཞེས་ཡང་ཡང་འབྱུང་བ་ནི་སྙན་ཞུ་ཞེས་པར་གོ་དགོས་སོ།།
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བསན་གིང་དེ་མོ་བ་བང་དང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ།

ཡུའི་ཀང་ཞེས་པར་བཀའ་ཡིག་སྔ་རེས་སྩལ་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་རྒྱ་ཡི་ཕོགས་ནས་ཁིམས་

བཅད་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་སྣོན་འཕི་སོགས་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་བྱུང་།166 མདོར་ན། རྣམ་ཐར་

ངོ་མཚར་རིན་ཕེང་ལས། “སྔར་རང་གིས་ཇི་ལྟར་བྱས་པ་དང་ཆ་འད་བའི་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་ཅི་

རིགས་པ་ཉམས་སུ་མོང་བར་གྱུར་ཅིང༌། སྲིད་ཟུར་ཉིད་ཀང་བསན་གིང་ཆོས་རར་མཚམས་བཅད་

བཞུགས་མུས་ཐོག་ནས་སྐུ་སྲོག་ལ་ཆད་ལས་ཀི་རྒོལ་བའི་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པར་དགུང་གྲངས་ཞེ་

ལྔའི་ཐོག་ཏུ་སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་འདོར་བའི་ཚུལ་བསན་འདུག་”167 ཅེས་པ་ལྟར་བྱུང་བར་མངོན།

 དེས་ན། དེ་མོ་བ་བང་དང་བསན་རྒྱས་གིང་གིས་སྔ་ཕིར་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་

པ་མཆོག་ལ་དེ་ལྟར་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ངོ་མ་ཅི་ཡིན་ནམ། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་

ཚབ་ཀི་དབང་ཆ་ཤོར་བ་ཙམ་གིས་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་རེད་ཟེར་བ་བདེན་ནམ། རྒྱལ་ཚབ་དེ་མོ་

ངག་དབང་བོ་བཟང་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཞུ་བ་ཁོང་དོན་ངོ་མར་སུ་ཡིན་ནམ། འདི་དག་ནི་

དཔྱོད་པ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་ཤེས་འདོད་པའི་གནད་དོན་ཁག་རེད། དང་པོ་ལ་ཞྭ་སྒབ་པས། 

“དེ་མོ་དགུང་ལོ་མཐོ་བར་མ་སེབས་པར་གོ་བུར་རྒྱལ་ཐོག་འཇོག་དགོས་བྱུང་རེས་གཞུང་ཞབས་

སོགས་སེར་སྐྱ་མི་དག་མང་པོས་བརས་བཅོས་ཡང་ཡང་བྱས་པར་བརྟེན་སར་ཡང་ཆབ་སྲིད་ཀི་

ལས་འཁུར་བསྐྱར་དུ་ཡོང་རེས་དེ་འད་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཚུལ་[རྒྱལ་ཚབ་དེ་མོ་རང་ཉིད་ནས་]ངོས་

ལེན་གནང་།”168 ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་བིས། དེ་ནི་སྐབས་དེའི་གཞུང་འབེལ་གི་ཤོད་སྲོལ་

ལམ་ཕིའི་རྣམ་པ་ཙམ་ཡིན་པར་མངོན་ལ། ཤོད་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ནི་ཕི་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཧིལ་

པོའི་ནང་ཁབ་ནས་ཡོད།

 ང་ཚོར་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་བཙན་ཤོད་རྒྱུ་མེད་ན་དེ་གར་གཞི་

འཛིན་པ་ལས་ཐབས་མེད་ཀང་། ཁུངས་ལྡན་གཞན་ཡོད་ན་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་

ཅད་དུ་གཞུང་འབེལ་ཉིད་ལ་རྒྱབ་བརྟེན་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད། གཞུང་འབེལ་གི་ཡིག་ཆའི་

ཁོད་གཞུང་འཛིན་པས་དགོས་དབང་གིས་བཤད་པའི་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་མང་བས་ཐམས་

166 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༧༦ ན་གསལ།

167 ཞིབ་ཏུ་ཤེས་འདོད་ན། སྤི་ལོ་ 2015 ལོར་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་༸སྐུའི་ག་སོན་གོ་སྒིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་དཔར་

བའི་འཁྲུངས་རབས་ནོར་བུའི་ཕེང་བ་གེགས་བམ་བདུན་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༦༠ ནས་དང་། <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་

གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༡ པའི་ཤོག་ངོས་ ༩༠ ནས་གཟིགས་འཚལ།

168 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༧༦ ན་གསལ།



144

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཅད་བདེན་པ་ཉིད་དུ་འཛིན་མི་རུང་། འདི་ནི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ལེགས་གྲས་དག་གི་བསམ་ཚུལ་

དང་ཉམས་ཞིབ་ཀི་ཀུན་སོང་རེད། ལྷག་པར་དུ། བོད་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ལ་ལྟ་སངས་སམ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་སངས་དམིགས་བསལ་བ་དག་ཤེས་ན། འཛམ་གིང་སྤི་

དང་མི་མཐུན་པའི་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་གདོན་མི་ཟ། འོན་ཀང་། ཐལ་ལྷུང་

བ་དང་ཟོག་རྫུ་བ་ཚོས་གང་བྱུང་དུ་སྨྲས་པ་དག་ལ་ནི་ནམ་དུ་ཡང་བརྟེན་མི་རུང་། གང་ལྟར། 

རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “སྲིད་སྐྱོང་ཟུར་པ་དེ་མོ་ངག་དབང་བོ་བཟང་འཕིན་

ལས་རབ་རྒྱས་དེ་ཉིད་ནང་གི་དུས་སུ་དམ་པའི་རང་རྟགས་གསལ་ཞིང༌། ལུང་རྟོགས་ཀི་མཁེན་ཡོན་

རྒྱས་པ། གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གིས་གཟིགས་མཐོང་ཆེ་བ། གཞུང་བསན་ལ་ཕག་རེས་མི་དམན་པ་

ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས་ཀང༌། ་་་ གྲོགས་ངན་པས་བསད་པ་དང་། སྔོན་ལས་ཀི་རྐེན་འགའ་ཞིག་དང་

ཕད་པ་ན་དམ་པ་ཡིན་ཡང་འབས་བུ་མི་བཟད་པས་མནར་བར་ཡེ་ཤེས་ཤཱཀའི་མདོ་ལས་གསུངས་

པ་བཞིན།” ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་སྔོན་ལས་ཀི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་ཚུལ་

ཅུང་ཙམ་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།

 བསན་གིང་དེ་མོ་བ་བང་དང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་དུ་གནས་ཚུལ་

ཆེན་པོ་གཉིས་བྱུང་བ་ལས་གཉིས་པ་ནི། བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་

པོ་མཆོག་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་ལྷ་སར་འབྱོར་བ་དང་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་

བཞུགས་པའི་སྐབས་ཏེ་ཆུ་བྱི་སྤི་ལོ་ 1912 ལོར་ལྷ་སའི་མཐིལ་དུ་བོད་རྒྱ་གཉིས་འཁྲུག་འཛིང་

གི་ཡོ་ལང་འཕེལ་སྐབས་བསན་རྒྱས་གིང་གིས་རྒྱ་དམག་ལ་ལག་འབེལ་བྱས་པ་དེ་རེད། དེ་

ཡང་སྤི་ལོ་ 1912 ཟླ་ 2 ཚེས་ 12 ཉིན་མན་ཇུའི་གོང་མ་ཞོན་ཐོང་ཁི་ལས་ཕབ་པའི་གནས་

ཚུལ་ལྷ་སར་འབྱོར་ཅིང་ལྷ་སའི་རྒྱ་དམག་ནང་ཁུལ་ལ་འཁྲུག་འཛིང་བྱུང་། ལྷ་སོད་མན་ཇུའི་

ཨམ་བན་ལིན་ཟེར་བ་འགྲོ་ཁུངས་མ་རེད་པར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོར་ཕད། ཆུ་བྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ 

སྤི་ལོ་ 1912 ཟླ་ 3 ཚེས་ 23 ཉིན་རྒྱ་དམག་གིས་སེ་རར་དཔུང་འཇུག་བྱས་ཀང་ཁམས་

རིགས་ཚོས་འགོག་རྒོལ་དག་པོ་བྱས་པས་དགོན་པའི་ནང་འཛུལ་མ་ཐུབ་པར་གྲགས། དེའི་

རེས་རྒྱ་དམག་རྣམས་བསན་རྒྱས་གིང་དུ་འཛུལ་ནས་དམག་འཐབ་བསྒིགས། བསན་རྒྱས་གིང་

གི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀིས་སྔར་གི་འཁོན་འཛིན་སྙིང་ལ་བཅངས་ཏེ་རྒྱ་མིར་ལག་འབེལ་བྱེད་རྒྱུར་

ཐག་བཅད། དེ་མོ་བ་བང་གི་སོབས་འབྱོར་གཞུང་ས་དང་མཉམ་ལ་ཁད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་རྒྱ་
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བསན་གིང་དེ་མོ་བ་བང་དང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ།

དམག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་ལྟར་བོད་རྒྱ་གཉིས་དམག་འཐབ་ཡུན་རིང་བྱས།

 དེའི་ཚུལ་ལ་བཤད་སྒ་དགའ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་གིས། “རབ་བྱུང་ 15 ཆུ་བྱི་སྤི་ལོ་ 

1912 ལུའུ་ཅུན་དམག་འཁྲུག་སྐབས་སུ་བསན་རྒྱས་གིང་བ་བང་དང་གྲྭ་ཚང་གིས་རྒྱ་ཕོགས་དང་

འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་སྐབས་བསྟུན་གཞུང་སར་འཁོན་ལན་སོག་རྒྱུའི་དོགས་གཞི་ཡོད་པར་བརྟེན་བསན་

གིང་མཛོད་པ་ཆོས་བྱང་དགྲ་འདུལ་ཟེར་བ་རེར་ཚོགས་འདུའི་སར་འགུགས་འབོད་ཀིས་བསན་གིང་

བ་གྲྭ་གཞུང་སའི་གནས་ཕོགས་སུ་སོད་དམ། ཡང་ན་དེ་མིན་གི་བསམ་པ་གང་ཡོད་སྤོ་འདི་བྱས་

པར་གཞུང་ཕོགས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་དོན་བཞིན་”བ་བང་དང་གྲྭ་ཚང་སུ་

ཐད་ནས་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་དང་ལག་འབེལ་མི་བྱེད་པའི་གན་རྒྱ་བཞག་ཅིང་། བསན་གིང་

ཕག་མཛོད་ཆོས་བྱང་དགྲ་འདུལ་གི་སྤུན་མཆེད་མཁན་དྲུང་ཕུན་རབ་པ་ནས་དེ་ལ་ཁག་ཐེག་

ཞུས། འོན་ཀང་། སྐབས་དེར་“བསན་གིང་གྲྭ་པས་དག་ཆས་སྤས་ཏེ་འཛིངས་ཆ་བཟུང་ཟིན་ཡོད་

པར་བརྟེན་བྱེད་ཐབས་མེད་པར་སེམས་ཐག་བཅད་དེ་ལུའུ་ཅུན་དང་འབེལ་བ་བྱས་ཁར། རེས་སུ་ལུའུ་

ཅུན་དཔུང་དམག་ཀང་བསན་གིང་ནང་དུ་འཛུལ་བཅུག་ཐོག་མཉམ་སྦྲེལ་གིས་བོད་ཕོགས་ལ་འཐབ་པ་

རེད།” ཅེས་དང་། ཡང་བསན་རྒྱས་གིང་གི་ཕག་མཛོད་ཀིས་རྒྱ་ཆས་སྤས་ཏེ་འཛིང་བའི་ཚུལ་

སོགས་ལ། “བསན་མཛོད་རང་ཉིད་ཀང་གྲྭ་ཆས་ཕུད་དེ་རྒྱ་ཆས་གཙང་མ་སྤས་ཡོད་འདུག །དེ་ནས་

ཁ་གཏད་ཕོགས་དང་ཕན་ཚུན་མེ་མདའ་རྒྱག་རེས་ཐོག་ཁ་རྒྱག་ཤོད་རེས་བྱེད་བཞིན་ཡུན་རིང་ཙམ་

དམག་ཐག་མ་ཆོད་པས་བསན་གིང་ནང་དུ་སོད་མཁན་ཚོར་བཟའ་བཅའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་སབས་བོད་

ཕོགས་ནས་ཚིག་རྒྱག་བཤད་པར། ‘མ་བྱེད་བྱས་པས་བྱས་སོང་། །བསན་རྒྱས་གིང་གི་གྲྭ་པས། །རྟ་

རོ་བོང་རོ་ཟ་དགོས། །ཁོད་ཚོས་བྱས་པའི་ལས་རེད།།’ ཅེས་དང་། བོད་ཕོགས་ནས་གནའ་བོའི་མེ་

སྒོགས་ལྐུགས་པ་ཟེར་བ་ཡང་ཡང་འཕངས་པ་གནད་འཁེལ་མ་བྱུང་སབས་བསན་གིང་གྲྭ་པའི་ཚིག་

རྒྱག་ལ། ‘བོད་པའི་མེ་སྒོགས་ལྐུགས་པ། །དེ་ལས་རྒྱག་མཁན་ལྐུགས་པ། །ང་ཚོའི་འདམ་རའི་ནང་

གི །སྦལ་པའི་རྐང་པ་བཅག་སོང་།།’ ཞེས་ཚིག་རྒྱག་ཤོད་རེས་”169བྱས་ཞེས་བིས།

 དེ་ལྟར་རྒྱ་བོད་གཉིས་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་དམག་འཐབ་ཡུན་རིང་བྱས་མཐར། བོད་དམག་

གིས་ས་གནད་དང་ལམ་འགག་རྣམས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་རྒྱ་དམག་ཚོར་དམག་སྣོན་དང་

169 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༨ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༥༡ ནས་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དངོས་རས་འབྱོར་རྒྱུ་ཕར་ཟད། “བསན་རྒྱས་གིང་བ་བང་གི་བང་མཛོད་ཀང་སོང་པ་སོང་རྐང་

བཟོས་ཟིན་པ་བཅས་མར་སྐོགས་དང་། འབས་སྐོགས། རྐལ་པ་སོགས་ཀང་བཙོས་ཏེ་ཟ་དགོས་པ་

དང་། མཐའ་མ་རྟ་དང་བོང་བུའི་ཤ །ཁི་ཤ་ཡང་ཟ་དགོས་བྱུང་མཚམས།”170 རྒྱ་མིའི་དམག་དཔོན་

རྣམས་ཀིས་གོར་ཥའི་གཞུང་ཚབ་བརྒྱུད་ནས་བོད་གཞུང་ལ་མགོ་འདོགས་ཞུ་འཆར་ཡོད་པ་

དང་། ཨམ་བན་གཉིས་དང་དམག་སྤི་ཅུང་ཡུན་ཞེས་པ་བཅས་ཀིས་ཀང་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་

བ་མ་རིན་པོ་ཆེར་མགོ་འདོགས་ཞུ་ངེས་ཡིན་ཞེས་སྙན་ཞུ་ཕུལ།

 དེ་ལྟར་རྒྱ་དམག་རྣམས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་དུ་གྱུར་པ་ན་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀིས་གྲོས་

མོལ་གནང་སེ། བོད་པའི་བུད་མེད་ལ་གཉེན་སྒིག་བྱས་པའི་རྒྱ་མི་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་ཆུང་

མ་དང་བུ་ཕྲུག་གི་འདོད་པར་བསྟུན་ཏེ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་འགྲོ་འདོད་པ་རྣམས་ཁིད་ཆོག་པ་ལས་བཙན་

དབང་གིས་ཁིད་མི་ཆོག་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་འདོད་མེད་པའི་རྒྱ་མི་རྣམས་ལ་ཁག་ཐེག་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་བྱུང་ན་བསད་ཆོག་པ་སོགས་ཀི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ནས་ཐོན་རིམ་དང་པོ་

དེ་སྤི་ལོ་ 1912 ལོའི་བོད་ཟླ་ ༨ ནང་ཐོན། ཐོན་རིམ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་གཉིས་ཀིས་ཕིར་

རྒོལ་བྱས་ཏེ་བཀོད་མངགས་ལྟར་བོད་ནས་མ་ཐོན་པས། སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 2 ཚེས་ 6 ཉིན་

བཙན་གིས་མཐར་སྐོད་བཏང་། དེའི་རེས་སུ་ཅི་བྱུང་བ་ནི་ཞྭ་སྒབ་པས། “དེ་དུས་བསན་རྒྱས་

གིང་གི་གྲྭ་རིགས་བྱེད་གཏེ་ཁ་ཤས་རང་གནོངས་ཀིས་སོད་མ་ནུས་པར་རྒྱ་ཆས་སྤས་ཏེ་རྒྱ་དམག་

མཉམ་དུ་ཐོན་པ་དང་། རྒྱ་དམག་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བཟའ་ཟླ་བོད་པའི་སྐྱེས་དམན་ཡང་གང་འཚམས་

ཤིག་ཐོན་པ་རེད། རྒྱ་དམག་ཕལ་ཆེ་བ་ཀ་ལ་ཀ་ཏ་ནས་ཆུ་ཐོག་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལོག་ཀང་། མང་པོ་

ཞིག་རྒྱ་གར་དང་འབས་ལོངས་ཁུལ་ལ་གཞིས་ཆགས་བསད་དེ་ད་ལྟ་ཡང་ཁོ་ཚོའི་མི་རྒྱུད་དེ་ཁུལ་ལ་

མང་པོ་ཡོད།” ཅེས་བིས་ཤིང་། དེ་ནས་བསན་རྒྱས་གིང་བ་བང་ལ་གཞུང་ས་ནས་ཅི་གནང་

བ་ཡང་ཞྭ་སྒབ་པས། “བསན་གིང་བ་བང་གི་ལས་བྱེད་པའི་སྔ་རེས་བྱེད་འཛོལ་ལ་བརྟེན་བསྐྱར་

དུ་བཀའ་དཔྱད་ཀིས་བ་བང་མཆོད་གཞིས་འཛིན་དབང་སྣོད་བཅུད་གང་ན་ཅི་ཡོད་ནས། ཡང་སྲིད་

རིན་པོ་ཆེར་ཚོགས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་སྤི་མཚུངས་ཀི་ཐབ་རྟེན་ཟུར་བཅད་ལས། དེ་བྱིངས་གཞུང་བཞེས་

ཐོག །ལས་བྱེད་ལེ་ཐོགས་ཡོད་རིགས་རྣམས་ས་འཛིན་རྒྱང་ཕུད་དང་། ལེ་ཐོགས་མེད་རིགས་རང་

རང་ཕ་ཁིམ་ཁག་ལ་ཁབ་གོང་གཟེར། བན་ཚང་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་རིགས་རྣམས་གཞུང་དགོན་ཁག་ལ་

170 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཚིག་གཡར།
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བསན་གིང་དེ་མོ་བ་བང་དང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ།

ཆ་གསེས་རིས་སྤོད་མཛད་པ་སོགས་བསན་གིང་བ་གྲྭར་ཉམས་ཉེས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད།”171 

ཅེས་བིས།

 ད་ནི་དེ་མོ་ངག་དབང་བོ་བཟང་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་དོན་ལ་སུ་ཡིན་བཤད་པར་

བྱ་སེ། དེར་ཕི་ཐུན་མོང་ལ་སྣང་བའི་གནས་ཚུལ་རགས་པ་ཞིག་དང་ནང་ལས་སྨོན་གི་གནད་

དོན་ཕ་མོ་ཞིག་བཅས་གཉིས་ཡོད་པར་འད་སེ། དེའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། དེ་ཡང་ཡོངས་

འཛིན་སྐུ་གཞོན་པ་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ས་སག་སྤི་ལོ་ 1938 ལོར་གྲོ་མོ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་

སོགས་སུ་གནས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཏེ། ས་ཡོས་སྤི་ལོ་ 1939 ལོར་ཕིར་འཁོར་བའི་ཕེབས་

ལམ་དུ་ཕག་རིའི་ཁུལ་གི་ཁམ་བུ་དགོན་པ་ཞེས་པར་བཞུགས་ཞག་མཛད། སྐབས་དེར་རྒྱལ་

བའི་ཡོངས་འཛིན་མཆོག་ནས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་དང་རྒྱལ་ཚབ་དེ་མོའི་སྐོར་གི་ལུང་

བསན་ལག་བིས་ཤོག་གཅིག་མ་ཞིག་གཟིགས། དེའི་ཚུལ་ལ་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེས། “དེ་ནས་ཕག་

རི་ཁམ་བུའི་ཆུ་ཚན་འཕོད་བསེན་སད་བསྐྱོད་པར་སོད་སྒིག་སོགས་ཚོང་དཔོན་ཚེ་ཆོས་ཀིས་འགན་

ལེན་བྱས་ཏེ་བདུན་ཕག་གཉིས་ཙམ་བསད། དེར་བཀྲས་ལྷུན་སྔགས་ཟུར་ཏཱ་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་

འདུག་པ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་ཚུར་ལམ་སྔགས་ཆེན་དམ་ཆོས་ཡར་འཕེལ་གིས་བཏབ་པའི་ཁམ་བུ་

དགོན་ཞེས་པར་ཞག་གཅིག་བསད། དེར་གསུང་རབ་དཔེ་ཆ་མང་ཙམ་བཞུགས་འདུག་པ་ནས་རེ་ཟུང་

མཇལ་བར་པོད་གཅིག་གི་ནང་ལུང་བསན་བིས་མ་ཤོག་འཁར་གཅིག་འདུག་པའི་ཚགི་ཚང་མ་བོར་མ་

ངེས་ཀང་། སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཐུབ་པའི་མིང་ཅན་འབྱུང་། །མཛད་སྤོད་ཐམས་ཅད་ར་ཧུ་ལ་དང་

མཚུངས། །བོན་ཆེན་མགར་བ་དེ་ལ་ཐོག་འབེབས་འབྱུང་།། ཞེས་སོགས་དང་། བྱ་ཡི་ལོ་ལ་བྱ་བ་མ་

ལུས་རོགས།། ཞེས་པའི་ཚིག་མཚམས་ནས་ལུང་ཚིག་རོགས་འདུག་པར་དཔྱད་ཚེ་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་

གོང་མ་སྐུ་ཟིལ་བཙན་བརིད་ཆེ་བ་དང་། དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེར་བཀའ་ཉེས་ཕོག་པ། ཆུ་བྱི་(1912)ལོར་རྒྱ་

དམག་ཟིང་འཁྲུག་འབྱུང་བ། བྱ་(1933)ལོར་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་པ་སོགས་ལུང་གསལ་

ངེས་རེད་ཅིག་འདུག་”172 ཅེས་རང་རྣམ་འཁྲུལ་སྣང་སྒྱུ་མའི་ཟློས་གར་དུ་གསུངས།

171 གོང་གསལ་དག་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་དང་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༧༥ 

ནས་ ༢༡༦ བར་དུ་གསལ།

172 ཡོངས་འཛིན་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་རང་རྣམ་<<དགའ་ལྡན་ཁི་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་འཕེལ་གི་སྐྱེ་གྲལ་དུ་རློམ་པའི་

གི་ན་པ་ཞིག་གིས་རང་གི་ངང་ཚུལ་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་བཀོད་པ་འཁྲུལ་སྣང་སྒྱུ་མའི་ཟློས་གར་>>གི་ཤོག་གྲངས་ ༡༠༢ 

ཀི་མདུན་ངོས་ཡིག་ཕེང་ ༥ པ་ནས་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 གོང་གསལ་ལུང་བསན་དུ། “སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཐུབ་པའི་མིང་ཅན་འབྱུང་།།” 

ཞེས་པས་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་སྤྲུལ་བ་མ་སྤན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་

མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་བསན་ཅིང་། “མཛད་སྤོད་ཐམས་ཅད་ར་ཧུ་ལ་

དང་མཚུངས།།” ཞེས་པས་རྒྱལ་མཆོག་རང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་གཞན་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་ཟིལ་

ཤུགས་སམ་གཟི་བརིད་ཀི་དཔལ་འབར་བ་དང་ཐུགས་བཙན་ཞིང་སྒམ་པའི་ཚུལ་བཞེས་པ་

བསན། “བོན་ཆེན་མགར་བ་དེ་ལ་ཐོག་འབེབས་འབྱུང་།།” ཞེས་པས་བོན་པོ་མགར་གིས་

རྒྱལ་ཚབ་དེ་མོའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་འཕིན་ལས་ལ་ཐོ་འཚམས་

པའི་བགི་བ་བརམས་པ་ན་བཀའ་ཆད་ཕོག་པར་ངེས་ཚུལ་བསན། དེ་ཡང་ཡོངས་འཛིན་ཁི་

བྱང་རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་ལ་མ་དན་གསུངས་པའི་ལུང་ཚིག་གཞན་གིས། དེ་མོ་བ་བང་གིས་

རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་གནོད་སེམས་ཀིས་སྤི་ལོ་ 1898 ལོར་“ངན་གཏད་རས་སྦྱོར་སྔགས་

འཁོར་”བཟོ་བསྒྲུབས་ཀིས་གསང་སྦས་བྱས་པ་དང་། སྤི་ལོ་ 1912 ལོར་ལྷ་སར་བོད་རྒྱའི་

དམག་འཁྲུག་བྱུང་སྐབས་རྒྱའི་ཕོགས་བཟུང་བ་སོགས་བསན་ཡོད་ངེས། “བྱ་ཡི་ལོ་ལ་བྱ་བ་

མ་ལུས་རོགས།།” ཞེས་པས་ནི་ཆུ་བྱ་སྤི་ལོ་ 1933 ལོར་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ཡོངས་སུ་མ་ངན་

ལས་འདས་ཚུལ་བསན་ཏོ།།

 ལུང་བསན་དེ་ཉིད་ཀི་སྐོར་གསལ་ཁ་ཅན་ཞིག་༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་

ནས་<<བོད་ཀི་བྱུང་བ་>>ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཏུ་གསུངས་འདུག་པར་173དཔག་སེ་བསམས་

ན། ཡོངས་འཛིན་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་རང་ཉིད་ཀི་རྣམ་ཐར་དུ་བིས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་དེའི་སྔོན་དུ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོར་ཡང་གསལ་བར་ཞུས་ཡོད་པའི་ངེས་ཤེས་

བརྟན་པོ་རེད་ཐུབ། དེ་ཡང་<<བོད་ཀི་བྱུང་བ་>>ལས་ཐོག་མར། སྔར་བོན་པོ་མགར་རྒྱ་ཡུལ་

དུ་ཕེབས་ཏེ་སྐུ་ངལ་སྣ་ཚོགས་མངས་ནས་ཀོང་ཇོ་བསུས་པ་སོགས་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་ལ་

ཞབས་འདེགས་རླབས་པོ་ཆེ་ཞུས། རེས་སུ་མགར་ནས་གཞན་དང་ལྷན་དུ་ལོག་ཇུས་བཤམས་

པའི་ཚུལ་ཐོན་པས་རྒྱལ་པོས་བཀའ་ཆད་བཅད་དེ་མགར་གི་མིག་རིལ་གཉིས་བཏོན་པ།174 དེ་

173 <<བོད་ཀི་བྱུང་བ་>>སེ་དབྱིན་སྐད་དུ་<<THE STORY OF TIBET>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ 38 དང་ 403 

ན་གསལ།

174 ཡིག་ཆ་གཞན་དུ། མགར་སོང་བཙན་རྒྱལ་པོར་བོ་ལོག་པས་སྲོང་བཙན་ནས་མགར་གི་མིག་རིལ་གཉིས་བཏོན་

ཏེ་ཉེས་ཆད་བཅད་ཟེར་བ་ངག་རྒྱུན་ཙམ་ཡིན་ཚུལ་བཀོད་འདུག་པའང་ཞོར་དུའོ།།
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བསན་གིང་དེ་མོ་བ་བང་དང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ།

ནས་མི་ལོ་ཆིག་སོང་ཉིས་བརྒྱའི་རེས་ཏེ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐུ་དུས་སུ་བོན་ཆེན་

མགར་ནས་འབས་སྤུངས་ཀི་བ་ཆེན་དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་སར་ཡང་༸གོང་ས་

བཅུ་གསུམ་པ་དང་གདོང་ཐུག་བྱུང་ཚུལ་སོགས་གསུངས། འདིར་སར་ཡང་ཞེས་པའི་ཚིག་

དོན་རྟོགས་འདོད་ན་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དང་ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་དང་རྒྱལ་མཆོག་

ན་རིམ་བཅས་ཀི་འབེལ་བ་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཅུང་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བྱ་དགོས།175

 གང་ལྟར། ༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུང་ངོ་མ་<<བོད་ཀི་བྱུང་

བ་>>176ཞེས་པའི་མཇུག་གི་མཆན་བུར་འཁོད་པ་ནི་འདི་ལྟར། “བོན་པོ་མགར་སོང་བཙན་

རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་ཀོང་ཇོ་གདན་འདེན་ཞུས་པ་སོགས་སྲོང་བཙན་ལ་ཞབས་འདེགས་གང་ལེགས་

བསྒྲུབས་ཀང་། ཕིས་སུ་གཞན་དང་ལྷན་ཅིག་རོག་ད་བཟོས་ཏེ་རྒྱལ་པོའི་འགལ་ཟླར་ལངས། དེའི་

སབས་ཀིས་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་མགར་གི་མིག་རིལ་གཉིས་བཏོན་ཏེ་ཉེས་ཆད་གཅོད་དགོས་

བྱུང་། དེར་བསམས་ན་ངོས་རང་མགར་སོང་བཙན་ལ་སྙིང་རེ་ཆེས་ཆེར་སྐྱེས། གང་ལྟར། རྒྱལ་

དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་གནང་མཁན་འབས་སྤུངས་དགོན་པའི་བ་མ་དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེ་

ཞུ་བ་ཁོང་སྲོང་བཙན་གིས་མིག་རིལ་གཉིས་བཏོན་ཏེ་ཉེས་ཆད་བཅད་པའི་བོན་པོ་མགར་སོང་

བཙན་གི་སྤྲུལ་པ་རེད། འདི་ནི་བྱུང་རབས་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་ཡིན། སྤི་ལོ་ 1954(1938) དང་ 

1955(1939) ལོའི་བར་དེ་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ།177 ད་ལྟ་ཇི་བཞིན་མི་དན། གང་ལྟར་ཡང་། ངོས་

ཀི་ཡོངས་འཛིན་སྐུ་གཞོན་པ་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་གནས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཕིར་འཁོར་

བའི་ལམ་ཞོར་དུ་ཕག་རིའི་ཁུལ་གི་ཁམ་བུ་དགོན་ཆུང་དུ་བཞུགས་ཞག་མཛད། དེར་ཁི་བྱང་རིན་

175 ཁོ་བོས་བིས་པའི་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པའི་མཛད་རྣམ་<<གྲུ་འཛིན་ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་>>ཀི་མཇུག་གི་ཟུར་

རྒྱན་བཀགས་ན་གསལ་ལ། འོག་ཏུ་ཡང་བསྡུས་ཙམ་འབི་བར་འདོད་དོ།།

176 <<བོད་ཀི་བྱུང་བ་>>ཞེས་པ་དབྱིན་སྐད་དུ་ THE STORY OF TIBET-Conversations with the Dalai 

Lama ཞེས་ཟེར་ཞིང་སྤི་ལོ་ 2006 ལོར་པར་དུ་བསྐྲུན། རོམ་པ་པོ་ནི་བོད་དང་འབེལ་བའི་དཔེ་དེབ་དུ་མ་འབི་བ་པོ་

ཐོ་མ་སི་ལེའེར་ཌི་(THOMAS LAIRD)ཞུ་བ་དེ་རེད། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1997 ཟླ་བ་ 11 ནས་ 2000 ཟླ་བ་ 7 བར་

མཇལ་འཕད་ཐེངས་ ༡༨ ཙམ་ཞུས་ཤིང་ཆུ་ཚོད་ ༥༠ རིང་བཀའ་འདི་ཞུས་ཏེ་དངོས་བྱུང་སྣ་ཚོགས་དང་། ཁད་པར་དུ་

བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྲིད་དོན་ཐད་གཟིགས་ཕོགས་དམིགས་བསལ་བ་དག་ཞིབ་ཏུ་འཁོད་པ་ཞིག་རེད།

177 ཡིན་རྒྱུ་ངོ་མ་ནི་གོང་དུ་བིས་པ་ལྟར་སྤི་ལོ་ 1938 ལོར་གྲོ་མོ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1939 ལོར་

ཕིར་འཁོར་བའི་ཕེབས་ལམ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་རང་རྣམ་དུ་གསལ་བར་བིས་ཡོད། ༸གོང་ས་

མཆོག་ནས་དབྱིན་དེབ་དེར་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པར་ཆེད་གཏོང་མཛད་པའི་བོད་རིགས་མཁས་པ་དེ་དག་གིས་འདི་ཙམ་ལ་

ཡང་རྟོག་ཞིབ་མ་གནང་བ་ནི་ཡ་མཚན་པའི་གནས་ཏེ། འདི་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ནི་མང་ངོ་།།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པོ་ཆེས་ཡིག་རིང་ལག་བིས་མ་མང་པོ་མཇལ་བས་ཐུགས་ལ་མཉེས་ཚོར་ཆེན་པོ་འཁྲུངས། ཡིག་

རིང་དེ་དག་གི་ཁོད་ཀི་གཅིག་ཏུ། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་ཐུབ་བསན་ཞེས་པའི་མིང་ཅན་

འབྱུང་ཞེས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་[ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་]བསན་ཏེ། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་

སྤྲུལ་པ་དེས་མགར་སོང་བཙན་ལ་བཀའ་ཆད་གཅོད་པར་འགྱུར་ཞེས་བིས་ཡོད་པ་གཟིགས་པས་

ཧ་ལས། དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་[ས་ཕག་སྤི་ལོ་ 1898 ཡས་མས་ནས་]རྒྱལ་ཚབ་དེ་

མོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་འབིང་དག་གིས་རོག་ད་བསངས་པར་བརྟེན་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པས་

བཀའ་ཆད་མི་གཏོང་ཀ་མེད་བྱུང་ཡོད། དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1910 ལོར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་

ཆེན་པོ་རྒྱ་གར་ལ་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་ནས་བཞུགས་སྐབས་ཏེ། [སྤི་ལོ་ 1912 ལོར་]རྒྱལ་ཚབ་

དེ་མོའི་དགོན་པ་བསན་རྒྱས་གིང་གི་གྲྭ་རིགས་ཚོས་རྒྱ་མི་ལ་ལག་འབེལ་བྱས་པས། རྒྱལ་དབང་

མཆོག་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་ཕེབས་སྐབས་བསན་རྒྱས་གིང་སྒོ་བརྒྱབས། དེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་པའི་

ལུང་བསན་དེའི་དོན་རྣམས་མངོན་དུ་གྱུར། དེས་ན། བྱུང་རབས་འདིས་གཏན་འཁེལ་བ་ནི་དེ་མོ་

རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་མགར་སོང་བཙན་གི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པ་དེ་རེད།” ཅེས་གསུངས་ལ། བཤད་སྒ་

དགའ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་གིས་ཀང་། “སད་ཆོས་བོན་མགར་གི་སྐྱེ་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་བྱུང་ཚེ་

ངོས་འཛིན་ཆོག་ཀང་ཚོགས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུའི་གོ་གནས་མ་གཏོགས་ཧོ་ཐོག་ཐུ་དང་། མཛོད་པར་

ཛ་སག་གི་མིང་ཞུས་མི་ཆོག་པ།”178 ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ན། དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་བོ་

བཟང་འཕིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཁོང་བོན་པོ་མགར་གི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པ་སྐྱེ་བོ་དུ་མ་ལ་གྲགས་པ་

ཞིག་ཡིན་ཚོད་དུ་སྣང་ངོ་།།

 དམངས་ཁོད་དུ། གཞུང་ས་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ཡང་སྲིད་བསྐྱར་དུ་རད་འཚོལ་བྱེད་

མི་ཆོག་པར་གནང་བ་སོགས་ཀི་ཤོད་ཚུལ་དུ་མ་སྣང་ཡང་། དེ་མོའི་སྐུ་སྐྱེ་ཕི་མའི་ཐད་ལ་

བཤད་སྒ་དགའ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་གིས། “ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་རོང་འོག་ཀླུ་སིང་དུ་རབ་བྱུང་ ༡༥ 

ལྕགས་གང་སྤི་ལོ་ 1901 ལོར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐུ་ཚར་དེ་མོའི་ཡང་སྲིད་

བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཆོག་པ་བྱུང་འདུག །འབས་བོ་གིང་གྲྭ་ཚང་

སོགས་ནས་གོང་མར་ཐུགས་རེ་བསྐུལ་ཏེ་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་གོ་གནས་དང་འཛིན་དབང་སར་གསོ་དགོས་

178 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༨ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༣༩ ན་འཁོད་པའི་བསན་རྒྱས་གིང་དེ་མོ་བ་བང་དང་གྲྭ་ཚང་ལ་ཁིམས་ཆད་ཕོག་པའི་སྐོར་ཞེས་པའི་ཆེད་རོམ་དུ་གསལ།
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བསན་གིང་དེ་མོ་བ་བང་དང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ།

པའི་བཀའ་ཡིག་འབྱོར་རུང་། ཚོགས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་ཆེ་ཁག་གི་གོ་གནས་ཕུལ་བ་ལས་སར་གསོ་

མ་བྱས་པ་རེད།”179 ཅེས་བིས། གང་ལྟར་ཀང་། “དེ་མོའི་ཡང་སྲིད་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་རིན་

པོ་ཆེར་ཆོས་གཞིས་རྟེན་གནས་མེད་སབས་གཞུང་ནས་འཚོ་རྟེན་མ་ར་ཊམ་རོ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་

བཙུགས་ཏེ་ཚ་རོར་མཁན་ཆུང་འཚོ་འཛིན་དུ་བསྐོས་པར་ལྟ་སྐྱོང་བྱས་པ་དང་། གྲྭ་སར་མཚན་

བཏགས་སོགས་གཏོང་སྒོ་ཆེ་གྲས་གཏོང་སྐབས་ཀོང་པོ་དེ་མོ་ཆབ་དཀར་ནག་གི་གྲྭ་ཚང་དང་། 

ཕྱུག་བདག་དེ་མོ་བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་ནས་རོགས་རམ་ཞུས་ཏེ་གཏོང་སྒོ་གྲ་འགྲིག་བྱུང་འདུག་

པར་མ་ཟད། སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་མཚན་ཉིད་གསན་སྦྱོང་སོགས་སྐུ་ཡོན་ལེགས་གྲས་ཤིག་ཆགས་ཏེ་ལྷ་

རམས་དགེ་བཤེས་ཀི་ཨང་གནས་ཀང་མཐོ་པོ་བཞེས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། རབ་བྱུང་ ༡༦ ས་ཡོས་

སྤི་ལོ་ 1939 ལོ་ཙམ་ལ་རྭ་སྒེང་རྒྱལ་ཐོག་སྐབས། གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བཅས་སྙན་ཞུ་

གནང་བས་སོད་ལུང་ས་ར་གཞིས་དང་། ལོ་གཞིས། དེ་མོ་ཆབ་དཀར་བཅས་ཕིར་སོག་ཐོབ་ཐོག་

དེ་སྔའི་བསན་གིང་ས་ཡུལ་དུ་བ་བང་གསར་རྒྱག་གནང་སེ་ཐུགས་གྲ་འགྲིག་པོ་བྱུང་འདུག་”གོ།180

 གཞན་ཡང་། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོར་ངན་གཏད་ཀི་ལས་སྦྱོར་ལག་བསར་

བྱེད་མཁན་ཉག་སྤྲུལ་གི་གནས་ཚུལ་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་<<དེ་མོ་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་གོང་མའི་སྐོར་དེ་

སྔའི་སྤི་ཚོགས་ཐོག་གི་ཤོད་སྲོལ་གང་ཐོས་ཐོར་བུ་ཞེས་པར་གསལ།>>ཞེས་པའི་ཆེད་རོམ་དུ་

གསལ་བ་ནི། དེ་མོ་བ་བང་གིས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གནོད་སེམས་

ཀིས་ངན་གཏད་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་བཙོན་ཁང་དུ་རང་སྲོག་བཅད་དེ་གཤེགས་པ་ཉག་སྤྲུལ་

ཟེར་བ་འདེར་སྐྱེས་ཤིང་གནས་ཆུང་དུ་བརྫུས་ནས་ལུང་བསན་རྫུན་མ་དང་འཁོན་ལན་བསོགས་

པའི་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་རེད། དེའི་ཚུལ་ལ་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོས། “ཉག་སྤྲུལ་གི་ཕུང་པོ་གཉན་ཁ་

ནག་ཏུ་ས་སྦས་བཏང་སེང་དུ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པ་དེ་བཞིན་གས་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

མཆོག་རེ་ཕོ་བང་དང་ནོར་གིང་དུ་ཡར་མར་ག་དུས་ཕེབས་ཀང་དེ་ཉིན་དམིགས་བསལ་ཐལ་རླུང་ཆེན་

པོ་ལངས་ཀིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ལྷག་པར་དབྱིན་ཇིའི་དམག་སྐབས་དབྱིན་ཇི་ཕག་རིར་འབྱོར་ནས་

179 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༨ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༣༩ ན་འཁོད་པའི་བསན་རྒྱས་གིང་དེ་མོ་བ་བང་དང་གྲྭ་ཚང་ལ་ཁིམས་ཆད་ཕོག་པའི་སྐོར་ཞེས་པའི་ཆེད་རོམ་དུ་

གསལ།

180 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༨ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༥༡ ན་འཁོད་པའི་ལུའུ་ཅུན་དམག་འཁྲུག་སྐབས་ཀི་བསན་བའི་གནས་ཚུལ་ཞེས་པའི་ཐད་དུ་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དབྱིན་ཇིས་ཞི་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་ཚུལ་སོན་པ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དེ་སྐོར་གནས་

ཆུང་ཆོས་སྐྱོང་ཞུས་པའི་ལུང་དུ་འགོག་རྒོལ་བྱ་དགོས་གསལ་བ་ལྟར་བྱས་པས་དམག་ཕམ་སེ་དབྱིན་

དམག་ཆུ་མིག་ཤ་འགོར་འབྱོར། ཡང་དབྱིན་ཇིས་གོང་བཞིན་འདོད་ཚུལ་སོན་པ་སྙན་སེང་ཞུས་པར་

གནས་ཆུང་ཆོས་སྐྱོང་ཞུས་པའི་ལུང་གསལ་དུ་འཆིང་མོལ་བྱེད་དགོས་གསལ་བ་ལྟར་གྲོས་མོལ་བྱ་

བར་ལྷ་སིང་མདའ་དཔོན་སོགས་ཕེབས་པར་དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་དེ་དམར་གསོད་བཏང་ནས་

དབྱིན་དམག་རྒྱལ་རེར་སེབས། དེ་དོན་སྙན་སེང་ཞུས་པར་ཆོས་སྐྱོང་ནས་ལུང་དོན་སྔ་ཕི་ཕོགས་

འགལ་བྱུང་སབས་དོགས་གཅོད་མཛད་ཕིར་སར་ཡང་ཆོས་སྐྱོང་ལ་ཞི་དག་ཇི་འགབ་ལུང་ཞུ་ཕུལ་

ལན་ལ་རྒོལ་ན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ངེས་གསལ་བར་བརྟེན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ནས་འཕལ་མར་ཆོས་སྐྱོང་

ལ་རྒྱུགས་རྡུང་ཚད་མེད་གཏོང་གནང་ཐོག །ལུང་དོན་ཕོགས་འགལ་སྔ་ཕི་ཡོང་རྐེན་ཞིབ་འཇུག་གནང་

སྐབས་ཉག་སྤྲུལ་གནས་ཆུང་དུ་རྫུས་པར་ར་འཕོད་བྱུང་གཤིས་གིང་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་གདན་ཞུས་གདོན་

འདེ་ཉག་སྤྲུལ་དག་པོའི་སྦྱིན་བསྲེགས་གནང་རེས་གིང་སྤྲུལ་ཆམ་ནད་ལྟ་བུས་བསྙུན་མུར་དགོངས་

པ་རོགས་སྐད་ཉག་སྤྲུལ་གི་གནོད་པ་ཞི་མེད་པར་སར་ཡང་སྨིན་གིང་རོར་འཛིན་རྣམ་གྲོལ་རྒྱ་མཚོ་

དང་ཉག་སྤྲུལ་དེ་སྔ་བ་སོབ་གཅིག་གྱུར་ལ་བརྟེན་སྨིན་གིང་རོར་འཛིན་གདན་ཞུས་ཀིས་ཞི་བའི་སྦྱིན་

བསྲེགས་གནང་བས་དེ་ནས་བཟུང་ཉག་སྤྲུལ་གི་གནོད་པ་ཞི་སྐད་བཅས་སོ།།”181 ཞེས་དང་། ཡང་

རམ་པ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་གིས། “ཉག་རོང་སྤྲུལ་སྐུ་རེ་ཤར་ཆེན་ལྕོག་ཏུ་བཙོན་དུ་སོད་སྐབས་

བཙོན་སྲུང་བོད་དམག་ཚོ་དང་རིམ་བཞིན་ངོ་ཤེས་ཀིས་སྒྲུང་བཤད་ཉན་སོགས་ལྷོད་གཡེང་གྱུར་

རེས་ཉག་རོང་སྤྲུལ་སྐུས་བཙོན་སྲུང་བོད་དམག་གི་ལྷམ་ཟོན་འདེབས་བྱེད་ཡོ་ཆས་གྲི་ཆུང་ལོག་སྦས་

ཀིས་རང་སྲོག་བཅད་པས་ཉག་སྤྲུལ་གི་ཕུང་རོ་མཉེས་ཐང་གཉན་མཁར་གི་རི་ཁུག་ཅིག་ལ་སྦས་ཏེ་

དེ་སེང་མཆོད་རྟེན་ནག་པོ་ཞིག་བཞེངས་པ་ཟླ་ཤས་སོང་རེས་མཆོད་རྟེན་གས་ཞིག་གིས་ཉག་སྤྲུལ་

གདུག་འདེར་གྱུར་ཏེ་མི་ཕྱུགས་ལ་གནོད་འཚེ་དང་། ལོ་ཏོག་ལ་སད་སེར། མཉེས་ཐང་ནས་རླུང་ནག་

འཚུབས་ཚུལ་སོགས་སྐད་ཆ་མང་པོ་བྱུང་ཞིང་། ཉག་སྤྲུལ་གི་ཕུང་རོ་བཏོན་ནས་སྦྱིན་སྲེག་བྱས་པའི་

ལོ་རྒྱུས་བཅས་འདུག་”182 ཅེས་བིས་འདུག་ལ། བཤད་སྒ་དགའ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་གིས། “ཉག་

181 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༩ པའི་ཤོག་

ངོས་ ༢༥༨ ན་གསལ།

182 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༨ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༣༥ ན་འཁོད་པའི་དེ་མོ་སྤྲུལ་སྐུས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་བཅུ་གསུམ་པར་ངན་གཏད་བཅུག་རྐེན་ཁིམས་ཆད་ཕོག་པའི་སྐོར་
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བསན་གིང་དེ་མོ་བ་བང་དང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ།

སྤྲུལ་བཙོན་ཁང་ནང་རང་སྲོག་རང་བཅད་བྱས་པའི་ཕུང་རོ་མཉེས་ཐང་དུ་སྦས་ཏེ་དེའི་ཐོག་མནན་པའི་

མཆོད་རྟེན་ཡང་བརྒྱབ། ཉག་སྤྲུལ་ནི་སྔགས་འཆང་ནུས་ལྡན་ཞིག་ཡིན་པས་འདེར་སྐྱེས་ཏེ་གནས་

ཆུང་ཆོས་སྐྱོང་སྐུ་ཕེབས་ཀི་ལྷ་གསེང་དུ་ཁོང་ཞུགས་ཀིས་ལུང་བསན་ལོག་པ་བརྒྱབ་ནས་གཞུང་ལ་

གནོད་སྐྱེལ་གིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྐད་གྲགས་བྱུང་འདུག །དཔེར་ན་དབྱིན་ཇིས་བཙན་འཛུལ་བྱེད་

སྐབས་གནས་ཆུང་གིས་ལུང་བསན་བརྒྱབ་པ་སོགས་ལ་ཉག་སྤྲུལ་གི་འཕྲུལ་ལྷོངས་བྱུང་སྐད། ཉག་

སྤྲུལ་འདེར་སྐྱེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་འད་མིན་བྱུང་སེ་ཉག་སྤྲུལ་གི་ཕུང་རོ་མནན་པའི་མཆོད་རྟེན་ཡང་གས་

ཞིག་གྱུར་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ཡོངས་འཛིན་གིང་ཚང་སྐུ་གོང་མས་དག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་མཛད་པ་ལམ་

ལྷོངས་མ་བྱུང་བར་ཉག་སྤྲུལ་གི་འཕྲུལ་ལྷོངས་ཀི་རྐེན་པས་སྐུ་གཤེགས་པ་རེད།”183ཅེས་སོགས་

སྐབས་དེའི་གནས་ཚུལ་མང་དུ་བིས། ཡང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་མ་ངན་

ལས་འདས་སྐབས་གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་གིས་གསོལ་སྨན་ལོག་པ་ཕུལ་ཞེས་པའི་གནད་དོན་

མགོ་ཉོག་ཅན་དུ་མ་བྱུང་སྐབས་ཀང་ཉག་སྤྲུལ་གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་གི་ཁོག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་སྨན་

ལོག་ཕུལ་བའི་གེང་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ།184

 གོང་གསལ་དང་འབེལ་བ་ལྟ་བུའི་ཞོར་འཕོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ། ཚ་རོང་སྲས་

མོའམ་ཕེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མས་བིས་པའི་<<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པར། ཚ་རོང་དབང་

ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དང་གཡུ་ཐོག་སྲས་མོ་དབྱངས་ཅན་སྒོལ་མ་གཉིས་ཁྲུང་ས་བསྐྱོན་ཏེ་སྲས་སྲོས་

བཅུ་གཉིས་བྱུང་ཡང་འགའ་ཞིག་ཆུང་དུས་ནས་འདས། ཚ་རོང་ཡབ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དང་

སྲས་ཆེ་བ་བཀའ་མགྲོན་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་གཉིས་དམར་གསོད་བཏང་། དེ་ལ་“ཁྱུང་རམ་

ཟེར་བའི་གཞུང་ཞབས་ཤིག་”ཡོད་པ་དེས་ཚ་རོང་གཟིམ་ཤག་ནས་སྲས་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་

བཀའ་ཤག་ལས་ཁུངས་སུ་འཁིད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། “ལྷ་སའི་གཡུ་ཐོག་ཟམ་པའི་འགྲམ་དུ་

སེབས་སྐབས་བོད་ལྷོ་ཕོགས་ཀོང་པོ་ནས་ཡིན་པ་གྲི་གུག་འཁེར་བའི་མི་ཚོགས་གཅིག་གོ་བུར་དུ་

ཐོན་ནས་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་ཨམ་ཕག་ནང་མེ་མདའ་ཐུང་མདའ་གཅིག་ཡོད་ཀང་གོ་བུར་

དུ་རྐེན་ངན་འཕད་པར་བརྟེན་ཅི་བྱ་གཏོལ་བལ་དུ་གྱུར་ནས་དེ་ག་རང་དུ་གྲི་བཙུགས་ནས་”བསད། 

ཞེས་པའི་ཆེད་རོམ་དུ་གསལ།

183 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༨ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༣༩ ན་འཁོད་པའི་བསན་རྒྱས་གིང་དེ་མོ་བ་བང་དང་གྲྭ་ཚང་ལ་ཁིམས་ཆད་ཕོག་པའི་སྐོར་ཞེས་པའི་ཆེད་རོམ་དུ་གསལ།

184 <<དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་གོང་བོད་དུ་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་རིམ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༣ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

སྲས་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་“ཐུགས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་སྐུ་སྲོག་བཅད་པར་བརྟེན་རྣམ་ཤེས་

ཀིས་ལམ་སྣ་མ་ཟིན་པར་རྒྱུན་རིང་རྒྱལ་ཆེན་གི་འཁོར་དུ་གནས་པའི་སྐོར་ཡང་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒོན་

གིས་”ཚ་རོང་སྲས་མོ་ཕེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མ་ལ་གསུངས་ཚུལ་གསལ་བར་བིས་ཡོད་ལ། 

འདིར་རྒྱལ་ཆེན་ཞེས་པ་དོལ་རྒྱལ་ལམ་འགའ་ཞིག་གིས་ཤུགས་ལྡན་ཞེས་བརོད་པ་དེ་ལ་གོ་

དགོས་ཏེ། དམ་སྲི་དོལ་རྒྱལ་གིས་བོད་ཀི་ཆོས་སྲིད་ཀི་སེ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་དཀའ་ངལ་སྣ་

ཚོགས་སྤད་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མི་འདུག་ལ། དེ་མཚུངས་དམ་སྲི་ལོག་སྨོན་ཅན་གཞན་འགའ་

ཞིག་གིས་སྐབས་བསྟུན་གིས་དོལ་རྒྱལ་གི་མིང་ཁེར་ཏེ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསན་ཡོད་པར་ཡང་

སྔ་ཕིའི་ལོ་རྒྱུས་འགའ་གུང་བསྒིགས་ན་ཤེས་ནུས་སོ།།
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11

བོ་གྲྭའི་གེན་ལོག་དོན་རྐེན།

 བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀོག་སྐབས། ཚ་རོང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དང་ཁོང་གི་བུ་གཉིས་ཀིས་

རྒྱ་མིར་ངན་འབེལ་གནང་སོང་ཞེས་བོད་གཞུང་གིས་ཉེས་ཆད་དག་པོ་གཅོད་དུས་ཚ་རོང་ལྕམ་

སོགས་འབས་སྤུངས་བོ་གིང་དུ་བོས་བྱོལ་གནང་བ་དང་། བོ་གསལ་གིང་གིས་དེ་མོ་སྤྲུལ་སྐུའི་

སྔར་གི་གོ་བབ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་ཐབས་གནང་བ། ལུང་ཤར་དོན་རྐེན་སྐབས་ཁི་སྨོན་བོ་གིང་

དུ་བོས་བྱོལ་གནང་བ་སོགས་འབས་སྤུངས་བོ་གསལ་གིང་གི་མཚན་དེ་ཡང་ཡང་འབྱུང་སེ། 

གནས་སངས་འདི་ལྟ་བུ་ནི་སྤི་སྒེར་ཕལ་མོ་ཆེར་ཡོད་པས་མཚང་དུ་མི་ཆེ། འོན་ཀང་། འདིར་

ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་གེང་སྐབས་མི་འབི་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་པ་ནི་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་དང་

འབེལ་བའི་དོན་རྐེན་ཞིག་ཡིག་ཆ་མང་པོའི་ནང་འབྱུང་བ་དེ་ཡིན། དེ་ནི་དབྱིན་རྒྱ་གཉིས་ཀིས་

བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་རླུང་འཚུབ་ཀི་ཐལ་བ་གཙང་ཡལ་དུ་མ་གྱུར་པ་དང་། ནང་ཁུལ་འདོད་

རྔམ་དབང་རོད་དང་མཐོ་གནོན་ཕག་དོག་གི་མི་བདེ་བའི་ཟང་ཟིང་ཆེ་བ། བོད་ཁམས་ཡར་

རྒྱས་དང་བཅོས་བསྒྱུར་གི་འདུ་ལོང་ཆེས་ཆེར་འཁིགས་པའི་སྐབས་སུ་གྲྭ་པ་སྐོར་ཞིག་གིས་

སྣེ་ཁིད་དེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའམ་གཞུང་ལ་གེན་ལོག་གནང་བ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཡིན།

 དོན་རྐེན་དེ་ཉིད་རིམ་པར་བཤད་ན། དེ་ཡང་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་བཞིན་སྔར་ས་

ཁི་སྤི་ལོ་ 1898 ལོའི་ཡས་མས་ནས་བྱུང་བའི་དེ་མོ་བ་བང་གི་དོན་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་

མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའམ་བོད་གཞུང་གིས་དེ་མོ་སྤྲུལ་སྐུར་སངས་འཛིན་ཉེས་ཆད་

ཀི་བཀའ་རྒྱ་སྩལ་བ་ལྟར། ལྕགས་གང་སྤི་ལོ་ 1901 ལོར་འཁྲུངས་པ་དེ་མོ་བསན་འཛིན་རྒྱ་

མཚོ་གོང་མའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་དང་བཅས་སྔར་གི་བཀའ་རྒྱ་ཕག་བསར་གནང་། འོན་

ཀང་། བཤད་སྒ་དགའ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་གིས། “འབས་བོ་གིང་གྲྭ་ཚང་སོགས་ནས་གོང་མར་

ཐུགས་རེ་བསྐུལ་ཏེ་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་གོ་གནས་དང་འཛིན་དབང་སར་གསོ་དགོས་པའི་བཀའ་ཡིག་འབྱོར་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རུང་། ཚོགས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་ཆེ་ཁག་གི་གོ་གནས་ཕུལ་བ་ལས་སར་གསོ་མ་བྱས་པ་རེད།”185 ཅེས་

བིས་པ་ལྟར་ན། གཞུང་གི་གནང་ཕོགས་ལས་བཟློག་སེ་དེ་མོ་བ་བང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གི་ལས་

དོན་ཞིག་བསྒྲུབས་ཡོད་པར་མངོན། འདི་ནི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་

ལ་བརི་བཀུར་ཞུ་མ་འདོད་པར་གཞན་ནས་སྐྱབས་འཚོལ་བའི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་རེད་ཅེས་ཟེར།

 དེའི་རེས་ཏེ་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་བོད་དུ་འབྱོར་ཏེ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་

སྐུ་འཁོར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་བཞུགས་མཛད་པའི་སྐབས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ། འབས་སྤི་བོན་ཆེན་

ཟུར་པ་དང་དབྱིན་ཇིའི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྦེལ་(Sir Charles Bell)ལགས་ཀིས་སྤི་ལོ་ 

1947 ལོར་དབྱིན་ལན་དུ་པར་སྐྲུན་ཐོག་མ་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་ནང་། “སྤི་ལོ་ 1911 ནས་ 1912 

བར་དུ། བོད་པས་དམག་འཁྲུག་བརྒྱབས་ཏེ་རྒྱ་དམག་ཕིར་འབུད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོས་གསང་

བའི་ཇུས་ངན་བཤམས། གྲྭ་ཚང་དེའི་གྲྭ་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་རྒྱ་མིའི་ས་མཚམས་དང་ཉེ་བའི་བོད་ཤར་ཕོགས་

ཀི་མི་ཡིན་ལ། དེའི་ཁོད་ཀི་གྲྭ་པ་སྐོར་ཞིག་གིས་རྒྱ་མིར་མཉམ་འབེལ་བྱས་ནས་བོད་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

སྲིད། དེར་བརྟེན། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བོད་ཤར་ཕོགས་ནས་ཡོང་བའི་གྲྭ་ཚང་གི་ལས་སྣེ་རྣམས་

བརེ་པོ་བརྒྱབས་ཏེ་གྲྭ་པ་གཞན་བསྐོ་བཞག་མཛད། འནོ་ཀང་། འབས་སྤུངས་དགོན་པ་ཡོངས་ཀིས་

བོ་གསལ་གིང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས།”186 ཞེས་བིས། བོ་གསལ་གིང་གི་དོན་རྐེན་དེའི་སྐོར་རྒྱལ་

དབང་མཆོག་ནས་སྐུ་ཞབས་སྦེལ་ལ་གསུངས་པ་ཤན་ཁ་བའི་དེབ་ཏུའང་གསལ།187

 ཡེ་ཤེས་སྨོན་ལམ་གིས། “ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པས་དམག་སྤིའི་གྲས་ཀི་ཚ་

རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་རྒྱ་གར་ནས་ལྷ་སར་ཆེད་གཏོང་གནང་སེ་ཡབ་གཞིས་ཕུན་ཁང་ནང་བསད་

པ་དེའི་སར་ངའི་ཕའི་སྤུན་མཆེད་ལྷ་ས་བ་བང་ཕག་མཛོད་སྨོན་མགྲོན་མཁན་ཆུང་བསམ་མཁར་བ་

ཆེད་འབོད་བྱས་པ་བཞིན་ཡབ་གཞིས་ཕུན་ཁང་དུ་བསྐྱོད་པ་ཕུན་ཁང་གི་བར་ཁམས་སུ་འབྱོར་འཕལ་

ཚ་རོང་གི་ཨ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཐོན་ཏེ་བ་ཕག་བསམ་མཁར་བར་ལམ་སེང་གྲི་རུབ་བརྒྱབ་སེ་བསད་པ་

185 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༨ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༣༩ ན་འཁོད་པའི་བསན་རྒྱས་གིང་དེ་མོ་བ་བང་དང་གྲྭ་ཚང་ལ་ཁིམས་ཆད་ཕོག་པའི་སྐོར་ཞེས་པའི་ཆེད་རོམ་དུ་

གསལ།

186 <<Portrait of a Dalai Lama-the Life and Times of the Great Thirteenth>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ 

༣༤༧ ན་གསལ།

187 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༨༦ ན་གསལ།
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བོ་གྲྭའི་གེན་ལོག་དོན་རྐེན།

རེད། དེའི་ཡོང་རྐེན་ནི་བོད་སོད་ཨམ་བན་དང་ལུའུ་ཅུན་དམག་དཔུང་ལ་བ་ཕག་ལས་ཁུངས་ནས་

འབས་ལྟང་བརྒྱ་ཐམ་པ་སྤད་པའི་གནད་དོན་ལ་ཐུག་ ་་་ འོན་ཀང་། ཚ་རོང་ནས་བ་ཕག་བསམ་

མཁར་བ་བསད་པའི་སྐོར་སྐབས་ཤིག་རིང་གསང་བ་བྱས་ཏེ་ཉིན་ལྟར་ང་ཚོའི་ནང་ནས་ཞལ་ལག་

སོགས་ལེན་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་གསང་རྒྱ་བྱེད་དགོས་དོན་ནི་བ་ཕག་བསམ་མཁར་བའི་རྒྱབ་

ཏུ་འབས་བོ་གིང་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་དམངས་ཡོད་སབས་ནང་ཁུལ་དཀྲོག་རྐེན་མི་ཡོང་བའི་དོན་ཡིན་བཟོ་

འདུག་”188 ཅེས་བིས་འདུག་ལ། དེའི་དོན་བསྡུས་ན། བོ་གསལ་གིང་གི་གྲྭ་དམངས་ཀིས་བ་

ཕག་བསམ་མཁར་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཤིང་དེས་ཨམ་བན་དང་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་ལ་རོགས་

རམ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། འདི་ནི་གནས་ཚུལ་གི་ཟུར་ཞིག་སེ། གཞན་ཞིག་ནི་རོམ་པ་

པོ་མེལ་ལགས་ཀིས། “སྤི་ལོ་ 1911 ནས་ 1912 བར་བོད་གཞུང་གི་དང་བངས་དམག་གིས་ལྷ་

ས་ནས་རྒྱ་དམག་ཕིར་འབུད་ཀི་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་སྐབས་བོ་གསལ་གིང་གིས་རྒྱ་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བ་དེས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ལ་སྐུ་རླུང་ཆེན་པོ་བསངས་ཡོད། དེ་ཡང་བོ་གསལ་གིང་

གི་(ཚ་ཕག་དང་ཕུ་ཕག་དང་ཀོང་ཕག་བཅས་)ཕག་མཛོད་གསུམ་གིས་སྣེ་ཁིད་ནས་འབས་སྤུངས་

ཀིས་རྒྱ་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ངོ་རྒོལ་ཞུ་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་བཟུང་། རྒྱལ་དབང་རིན་

པོ་ཆེའི་གཤམ་འགོ་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་དམག་རོགས་བཏང་སེ་རྒྱ་མིར་འཛིང་དགོས་ཞེས་བཀའ་

རྒྱ་གནང་སྐབས། ཁོང་ཚོས། གལ་ཏེ་རྒྱ་མིས་འབས་སྤུངས་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱས་ན་དམག་འཐབ་

བྱེད་ངེས་ཡིན། དེ་མིན་ངེད་ཅག་གྲྭ་པ་ཡིན་པ་ལས་དམག་མི་མིན་སབས་[དམག་རོགས་གཏོང་

མི་ཐུབ་]ཅེས་ཁས་ལེན་མ་བྱས། ཚ་ཕག་གིས་མཚོན་པའི་བོ་གསལ་གིང་གི་ལས་སྣེ་མང་པོ་ཞིག་

རྒྱ་སེའི་ཁོངས་ནས་རེད། ཁོང་ཚོས་རྒྱ་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བོད་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་

ཡོད་པ་མན་ཇུའི་ཨམ་བན་གིས་གསལ་པོར་ཤེས། ཨམ་བན་ཁོ་སྲོག་མགོ་ཐོན་ཕིར་བོས་བྱོལ་བྱེད་

དགོས་བྱུང་སྐབས། འབས་སྤུངས་ལ་སོང་སེ་དམག་ཐག་མ་ཆོད་བར་དུ་རི་རེའི་སྒྲུབ་ཕུག་གཡར་ནས་

བསད།”189 ཅེས་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ཀིས་གསུངས་པ་གསལ་བར་བིས་འདུག་པ་

188 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢༠ པའི་ཤོག་

ངོས་ ༡༠༥ ན་གསལ།

189 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༤ དང་དེའི་ཞབས་མཆན་ཨང་ ༣༡ ན་གསལ་ལ། དེའི་བོད་འགྱུར་མ་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། 

༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༨ དང་དེའི་ཞབས་མཆན་ཨང་ ༢༨ པ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དེ་རེད། ཟུང་ཁང་གིས་གསུངས་པ་འདི་དང་གོང་དུ་དངས་པའི་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་སྦེལ་གིས་

གསུངས་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་འབབ་སེ། གཉིས་ཀས་ཀང་ས་ཁུངས་ཕེ་སེ་དེ་དག་གི་ཞེ་

ཕུགས་སུ་ཅི་ཡོད་གསལ་སོན་གནང་།

 སྔར་བོད་ཡིག་ཁོ་ན་ཀོག་པ་དག་གིས་སྤི་ལོ་ 1912 ལོར་རྒྱ་དམག་བོད་ནས་ཕིར་

འབུད་གནང་སྐབས་འབས་སྤུངས་བོ་གསལ་གིང་གི་ཕག་མཛོད་དག་གིས་རྒྱ་དམག་ལ་ངན་

རོགས་བྱས་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དེ་ཙམ་མི་ཤེས་ཀང་། ཕིས་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་

བརམས་པའི་དཔེ་དེབ་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་>>ཞེས་པ་ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་

རྣམ་རྒྱལ་གིས་བོད་བསྒྱུར་དང་སྲོང་བཙན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་སྤི་ལོ་ 2018 ལོར་པར་སྐྲུན་

འགྲེམ་སེལ་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གསལ་ནས་གསལ་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད།

 ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་མཐའ་འབུད་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་རྒྱ་དམག་ལ་

ངན་རོགས་གནང་མཁན་བསན་གིང་དེ་མོ་བ་བང་ཁོ་ན་ལས་བོ་གིང་ཕག་མཛོད་ཀིས་སྣེ་ཁིད་

ངན་རོགས་གནང་བ་ཡོངས་གྲགས་སུ་མ་གྱུར་ཀང་། དེའི་རེས་སུ་གནས་ཚུལ་དེ་ཉིད་“བསན་

རྒྱས་གིང་གི་མཁར་དངོས་གཞུང་བཞེས་གནང་བའི་ཡིག་ཁོངས་ནས་ཐོན་”190ཡོད་པ་ཞྭ་སྒབ་པས་

གསུངས། སྐབས་དེར། སིམ་ལའི་ཆིངས་འཇོག་གི་གྲ་སྒིག་ལ་བེལ་ཟིང་ཆེ་བའི་ཁར། བོད་ཀི་

དག་དམག་རྒྱ་སྐྱེད་དང་སོབ་གཉེར་བ་ཕིར་གཏོང་། སྲིད་ལུགས་ལེགས་བཅོས་དང་བོད་སའི་

གནས་བབ་ཡར་རྒྱས། བོད་ཤར་ཕོགས་སུ་འབྱུང་བཞིན་པའི་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སོགས་

གནད་དོན་གལ་ཆེའི་རིགས་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཐག་གཅོད་མཛད་

དེ། བོ་གསལ་གིང་གི་གནད་དོན་དེ་རེ་ཞིག་དེ་མུར་འཇོག་གནང་མཛད། ཕོགས་གཞན་ནས་

བཤད་ན། རྒྱ་དམག་རྣམས་ཕིར་འབུད་གནང་ཟིན་པས་རེ་ཞིག་དེ་མུར་བཞག་ཀང་ཉེན་ཁ་

ཡང་ཆེར་མེད། འོན་ཀང་། དབྱིན་ཇིའི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྦེལ་ལགས་ཀིས། དེ་དུས་

བོད་གཞུང་དང་བཀྲས་ལྷུན་གཉིས་ཀི་རོད་རོག་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས། འགའ་ཞིག་གི་

ཐུགས་ལ་བོ་གསལ་གིང་དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་གཉིས་ཕོགས་བསྒིལ་གནང་སེ་བོད་གཞུང་

བཅས་ལ་ཡང་གཟིགས།

190 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༧༢ ན་གསལ།
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བོ་གྲྭའི་གེན་ལོག་དོན་རྐེན།

ལ་ངོ་ལོག་གིས་ནང་འཁྲུག་སོང་སྲིད་སྙམ་པའི་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་བ་གསལ་བར་བིས་ཡོད།191

 དེ་ལྟར་བོ་གསལ་གིང་གི་དོན་རྐེན་དེ་ཉིད་གཏིང་སོང་མ་གནང་བར་དེ་མུར་བཞག་

ཡོད་པའི་སྐབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1920 ལོར། ཚ་ཕག་གམ་ཚ་བ་ཕག་མཛོད་མཁེན་རབ་བྱམས་

པ་(འགའ་ཞིག་གིས་མཁེན་རབ་བསན་སྐྱོང་ཡང་ཟེར་)ཡིས་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ཕག་མཛོད་

རྣམས་ཀིས་བོ་གིང་ཞལ་ངོ་ཟུར་པ་བོ་བཟང་ཚེ་རིང་ངམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཨ་དར་ལགས་

ཞུ་བའི་ལག་ནས་སྦུད་བདེ་ལྕང་ལོ་ཅན་ཞེས་པའི་གཞིས་ཀ་དེ་ཉིད་ཕིར་ལེན་རིས་གནང་བ་

ལ་བརྟེན་ནས་རོག་ད་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཤན་ཁ་བས་གཞིས་ཀ་དེ་ཉིད་བོ་གིང་གི་ཆོས་གཞིས་

ཡིན་ཚུལ་བིས། འགའ་ཞིག་གིས་ཨ་དར་ལགས་གང་དུ་གཏོགས་པའི་ཁམས་ཚན་དེའི་ཆོས་

གཞིས་རེད་ཟེར། དེའི་འབྱུང་རྐེན་ཐད་བོ་གིང་གྲྭ་རིགས་ཨོ་རྒྱན་ལགས་ཀིས་སྤི་སོམ་ལྟ་བུར། 

“ཐོག་མར་ཚ་ཕག་གིས་ལྕང་ལོ་ཅན་གཞིས་ཀ་དེ་ཨ་དར་ལ་སྤད། དེ་ནས་ཨ་དར་གི་ལག་ནས་བངས་

ཏེ་ལྷ་བུ་ལགས་ལ་སྤད། དེ་ནས་ཚ་ཕག་དང་ལྷ་བུ་ལགས་གཉིས་ཁ་བསྒིལ། ཁོང་གཉིས་ཀ་ཨ་དར་

ལ་མི་དགའ་བ་འད། མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོས་ཨ་དར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་།”192 ཞེས་གསུངས། ཨ་

དར་ལགས་ཀིས་གཞིས་ཀ་དེ་ཉིད་རིས་འབུལ་མ་ཞུས་པར་དེའི་ཚབ་ཏུ་གོད་གཏུགས་གནང་། 

གོད་ར་ཞུ་ས་ནི་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཨ་ར་དཀར་པོའམ་བསན་པ་དར་རྒྱས་ལགས་ཞུ་བ་ཁོང་

རེད། ཨ་དར་ལགས་ཀི་གོད་རའི་ནང་། ཆོས་གཞིས་ཀི་རོད་རོག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དེ་སྔོན་ཆུ་

བྱི་སྤི་ལོ་ 1912 ལོར་དམག་ཟིང་སྐབས་བོ་གིང་ཕག་མཛོད་ནས་རྒྱ་དམག་ལ་ངན་འབེལ་བྱས་

ཚུལ་སོགས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞུས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རོག་མ་གཏིང་སོང་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་

དུ་གྱུར་ཏེ་བོ་གིང་ཕག་མཛོད་དག་གིས་རྒྱ་མིར་ངན་འབེལ་བྱས་ཟེར་བའི་དོན་རྐེན་དེ་བསྐྱར་

དུ་བསངས་ཤིང་ཞིབ་རད་བགིས།

 སྤི་ལོ་ 1921 ལོར་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཨ་ར་དཀར་པོས་ཕག་མཛོད་གསུམ་རང་

གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་བོས་ཏེ་ཞོལ་ལ་འགྲོ་དགོས་ཚུལ་གསུངས། ཕག་མཛོད་གསུམ་ནས་མགྲོན་

191 <<Portrait of a Dalai Lama-the Life and Times of the Great Thirteenth>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ 

༣༤༧ ལ་གཟིགས།

192 བོ་གིང་གྲྭ་པ་ཨོ་རྒྱན་ལགས་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་གསུམ་པ། Library of Congress-Interview 

H0214: Urgyen [tib. o rgyan], (India, 1981) ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གཉེར་ཆེན་མོའི་དམིགས་ཡུལ་དངོས་ཅི་ཡིན་མ་རྟོགས་པར་ཞོལ་དུ་ཕེབས། མགྲོན་གཉེར་

ཆེན་མོས་སྔར་ནས་གྲ་སྒིག་གནང་ཟིན་པ་ལྟར་ཕག་མཛོད་གསུམ་དེ་མ་ཐག་བཙོན་འཇུག་

གནང་། མགྲོན་གཉེར་ཨ་ར་དཀར་པོས་དེ་གསུམ་གིས་ཉེས་པ་ཅི་བསགས་གསལ་བཤད་

ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་ཁེད་ཅག་གིས་རང་རང་གིས་ཅི་བྱས་རང་རང་ལ་གསལ་བས་དེའི་

ལྷག་བཤད་རྒྱུ་མེད་ཅེས་གསུངས། མཇུག་མཐར། ཚ་ཕག་མཁེན་རབ་བྱམས་པ་དང་ཕུ་

ཕག་ངག་དབང་ཉི་མ་གཉིས་ཀི་གྲྭ་ཤག་དང་རྒྱུ་དངོས་རྣམས་གཞུང་བཞེས་བཏང་ཞིང་རྟ་ལྕག་

གཞུས་ནས་སྦྱོར་ར་དང་བྱ་ཡུལ་གཉིས་སུ་རྒྱང་འབུད་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐག་བཅད། ཀོང་ཕག་རྒྱ་

དམག་ལ་ངན་འབེལ་བྱས་པའི་ཁོངས་སུ་མེད་པ་མཁེན་རྟོགས་བྱུང་སེ་ཉེས་ཆད་མེད་པར་གོད་

བཀྲོལ་བཏང་།193 དེ་ལ་ཞྭ་སྒབ་པས། “བསན་རྒྱས་གིང་མཁར་དངོས་གཞུང་བཞེས་གནང་བའི་

ཡིག་ཁོངས་ནས་ཐོན་པ་འབས་སྤུངས་བོ་གིང་གྲྭ་ཚང་གི་ལས་བྱེད་སྦུག་པ་གསུམ་ལ་ཡང་ལེ་ཐོགས་

ཐོན་གཤིས་ཁོང་གསུམ་གྲྭ་སའི་སྒིག་ནས་དབྱུངས་ཏེ་ཞོལ་ལས་ཁུངས་སུ་དོ་དམ་ཁོངས་ཡོད་སྐབས། 

བོ་གིང་གྲྭ་དམངས་རྣམས་ནས་སྦུག་པ་གསུམ་གྲྭ་ཚང་རང་དུ་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་བསད་ཆོག་པ་ཞེས་ཕག་

འཚལ་ཞུ་འབོད་དུ་ནོར་གིང་ཕོ་བང་དུ་བསེབས་བཅར་བྱས་པར་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་ཞེས་དགོངས་

ཕོགས་ཀིས་སར་ཡང་གོང་གསལ་ལེ་ཐོགས་སྨོས་མེད་ཐོག །ད་ལམ་གི་༸སྙན་ཞུར་བསེབས་བསྐྱོད་

ཀུན་སོང་བྱེད་མིའི་བྱེད་གཏེ་དང་བཅས་པར་བཀའ་ཞིབ་ཉེས་ཆད་ཀང་སྩལ་འདུག་”194 ཅེས་བིས།

 ཀོང་ཕག་ཕིར་གྲྭ་ཚང་དུ་འབྱོར་བ་ན་ད་གཟོད་བོ་གསལ་གིང་གི་གྲྭ་དམངས་ཀིས་

ཕག་སྦུག་གསུམ་195འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་དོན་རྐེན་དེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སེ་གྲྭ་པ་འགའ་བཙོན་

ཁང་དུ་ཚ་ཕུའི་ཕག་མཛོད་གཉིས་ལ་བཞེས་པ་དང་ན་བཟའ་སྐྱེལ་བར་ཕེབས། དུས་དེར་

གཞི་ནས་ཕག་མཛོད་གཉིས་རྒྱང་འབུད་དུ་བཏང་ཟིན་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་། དེ་ནས་བོ་གིང་

གི་ཁམས་ཚན་རྣམས་ཚོགས་འདུར་འདུས་ཏེ་གང་དགའ་ཅི་ལེགས་ཀི་གྲོས་བསྡུར་གནང་། 

193 བོ་གིང་གྲྭ་པ་ཨོ་རྒྱན་ལགས་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་གསུམ་པ། Library of Congress-Interview 

H0214: Urgyen [tib. o rgyan], (India, 1981) ནས་དང་། <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་

ཤོག་ངོས་ ༨༣ ནས་དང་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་

ཤོག་ངོས་ ༡༢༨ ནས་གཟིགས་ལ། <<Portrait of a Dalai Lama-the Life and Times of the Great Thir-

teenth>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༤༧ དང་ ༣༦༨ ན་ཡང་གསལ།

194 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༧༢ ན་གསལ།

195 བོ་གསལ་གངི་ག་ིཕག་སྦུག་གསུམ་ན་ིཚ་བ་ཕག་མཛོད་དང་། ཕུ་ཁང་ཕག་མཛོད། ཀོང་པོ་ཕག་མཛོད་བཅས་སོ།།
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བོ་གྲྭའི་གེན་ལོག་དོན་རྐེན།

མཁན་པོ་སོགས་ཀིས་མི་ལེགས་པའི་བྱ་བ་རོམ་མི་རུང་བའི་ལམ་སོན་གནང་ཡང་གྲྭ་པ་སྐོར་

ཞིག་གིས་མ་ཉན། དེ་ལ་“བཅོ་ལྔ་རྒྱ་བོ་དང་ཉག་རེ་རྒྱ་བོ། ཨ་འཇམ་སྣ་ལེབ་སོགས་ཀིས། རྡུང་

དགོས་རེད། བཅོམ་དགོས་རེད། གསོད་དགོས་རེད། གཏུབ་དགོས་རེད་ཅེས་བཤད་དེ་གྲྭ་དམངས་

ལ་འུར་བསངས་ནས་ནོར་བུ་གིང་ཁར་འགྲོ་”རྒྱུར་ཐག་བཅད་ཅེས་བོ་གིང་གྲྭ་རིགས་ཨོ་རྒྱན་

ལགས་ཀིས་གསུངས། དེ་ལྟར་ཨ་འཇམ་སྣ་ལེབ་དང་ངོ་དཀར་(ཤན་ཁ་བས་སྔོ་དགའ་ཞེས་

བིས་)ཟེར་བ་སོགས་ཀིས་སྣེ་ཁིད་དེ་གྲྭ་དམངས་མཉམ་བསེབས་ཀིས་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བང་ནོར་

བུ་གིང་ཁར་ཤར་སྐྱོད་བྱས།

 གྲྭ་པ་རྣམས་འབས་སྤུངས་ནས་མར་ལུག་ཡོང་བར་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་

པ་ཚོས་ཐབས་ཤེས་གནང་ཡང་འགོག་ཐབས་མ་བྱུང་། བོ་གསལ་གིང་གི་ལས་སྣེ་དང་གྲྭ་པ་

སོང་ཕག་བརྒལ་བ་ནོར་བུ་གིང་ཁར་འབྱོར། ཕོ་བང་གི་སྲུང་དམག་གིས་འགོག་མ་ཐུབ་པར་

གྲྭ་པ་རྣམས་ལྕགས་རི་སེར་པོའི་མཚམས་སུ་བསེབས། རྒྱལ་དབང་མཆོག་སྐུ་མཚམས་སུ་

བཞུགས་ཡོད་ཀང་། གྲྭ་པ་ཚོས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ངེས་པར་དུ་མཇལ་དགོས་ཞེས་བཤད། 

“ཁོང་ཚོས། ཕག་སྦུག་རྣམས་ནས་ནོར་འཁྲུལ་གི་ལས་ཀ་གང་ཡང་བྱས་མེད་པས་ཁོང་ཚོ་གོད་

བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་དང་མཁར་དབང་ཕིར་སྤོད་དགོས་ཞེས་སྐད་ཅོར་བརྒྱབས། ད་དུང་གྲྭ་པ་

ཚོས་ལྕགས་རི་སེར་པོའི་སྲུང་དམག་རྣམས་ལ་དམའ་འབེབས་བྱས་”ནས་དག་སྤོད་ལག་བསར་

བྱེད་དགོས་པའི་ཚད་དུ་གཏུགས་ཀང་ཕོ་བང་གི་སྲུང་དམག་ཚོས་མེ་མདའ་རྒྱག་པ་སོགས་

གང་ཡང་མ་གནང་། “ཟིང་ཆ་སོང་མཁན་གྲྭ་པ་ཚོས་མེ་མདའ་ཚུར་ཕོགས་ནས་བཅག་”པ་དང་། “གྲྭ་

གཞོན་རྣམས་ནས་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ནང་ག་ས་གང་ལ་སྐྱག་གཅིན་བཏང་ཞིང་

མེ་ཏོག་བཀོག་པ་དང་རོག་བརིས་བཏང་བར་མ་ཟད། ལྷ་སྐུ་རྣམས་བཅག་པ་དང་[རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་

ཆེ་]གང་ཉིད་ཀི་ཐུགས་བསུན་པོ་བཟོ་ཆེད་སྐད་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀིས་གཞས་བཏང་།” དེ་ནས་སྲིད་

བོན་“ཞོལ་ཁང་མར་ཐོན་ནས་ཁོང་ཚོ་ཞི་འཇམ་དུ་གཏོང་རིས་ཀིས་མཐེ་བོང་བསན་ནས་‘སྐུ་མཁེན་དེ་

འད་མ་གནང་རོགས་གནང་། ག་རེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡང་ང་ལ་གསུང་རོགས་གནང་’ཞེས་གསུངས་

ཀང་། གྲྭ་པ་ཚོས་ཁོང་ལ་ལྟོས་མེད་ཀི་སྒོ་ནས་‘སོར་ཏོ་ཁོད་རང་གིས་གང་ཡང་ཤེས་ཀི་མ་རེད། ང་

ཚོས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་དགོས་ཡོད་’ཅེས་བཤད།” གོང་གསལ་དག་ནི་བོ་གིང་གྲྭ་རིགས་

ཨོ་རྒྱན་ལགས་དང་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས། སྐུ་ཞབས་སྦེལ་བཅས་ཀི་གསུང་རྣམས་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གུང་བསྒིགས་ཏེ་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་ཡིག་འགོད་བྱས་པ་དེ་རེད།196

 གྲྭ་པ་རྣམས་ཀིས་ངོ་རྒོལ་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེར་སོན་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་སྲིད་

བོན་ཞོལ་ཁང་སོགས་ཀིས་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་ཞུ་བ་འཐེན་ཡང་མ་ཉན། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་དེ་

དག་ལ་ཐབས་མཁས་ཀི་སྒོ་ནས་དག་པོའི་རྣམ་པ་ཞིག་བསན་ན་མ་གཏོགས་ཐབས་གཞན་

ཡོད་ཚོད་མི་འདུག་སྙམ་དུ་དགོངས་ནས་དམག་སྤི་ཚ་རོང་བཀའ་འགུག་གནང་སེ། འཇིགས་

སྣང་གི་རྣམ་པ་དག་པོ་ཞིག་མ་བསན་ཀ་མེད་ཡིན་ཡང་སུས་ཀང་མེ་མདའ་འཕེན་པ་སོགས་

གནོད་འཚེ་ཐེབས་པའི་དག་ལས་ཀི་རིགས་གང་ཡང་ལག་བསར་བྱེད་མི་ཆོག་ལ། སུས་དེ་

ལྟར་བྱས་ན་ཉེས་ཆད་དག་པོ་འབབ་ངེས་ཡིན་ཞེས་བཀའ་སྩལ།

 གྲྭ་པ་རྣམས་“ཉིན་གང་ནོར་གིང་ཕོ་བང་དུ་བསད་ནས་དགོན་པར་ཕིར་ལོག་ར་བ་ནས་

མ་བྱས་པར་དེའི་སྐབས་དམག་སྤི་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ཡིན་སབས་ཕན་ཚུན་ལས་སྣེ་ཁག་

དང་བཀའ་མོལ་མཛད་ཐོག་ནོར་གིང་ལྕགས་རི་སྦུག་ཏུ་སྐུ་སྲུང་དམག་མི་ཁོན་ཆེ་ཁ་བཀྲམ་ནས་” 

བཞག །དེ་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གེན་ལོག་དེ་ལྟ་བུ་སར་ཡང་མི་འབྱུང་སད་“དམག་མི་ཁོན་ཆེ་

འདན་བག་ཁུལ་དུ་ལག་ཆ་རང་འགྲིག་བཞག་ཐོག་མེ་ཤིན་གན་(མེ་མདའ་འཁོར་ལོ་མ་)མང་པོ་

བསྒིགས་ནས་”རྔམ་ཟིལ་གི་རྣམ་པ་བསན་ཞེས་ཚ་རོང་དབྱངས་ཅན་སྒོལ་དཀར་གིས་བིས།197 

གནས་ཚུལ་དེ་ཆེས་ཛ་དག་ཏུ་གཟིགས་དགོས་དོན་ནི། གྲྭ་པ་རྣམས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོ་

བང་དུ་འུར་ཤད་ཀིས་ཕེབས་ཏེ་ཆེས་མི་འོས་པའི་བྱ་སྤོད་སྣ་ཚོགས་སེལ་བ་དེ་རེད། དམག་

སྤི་ཚ་རོང་དང་དབུས་མདའ་མདོ་མཁར་སྲས། གཙང་མདའ་བཀྲས་མཐོང་པ། རུ་དཔོན་མཚོ་

སྒོ་བ་སོགས་གོ་མཚོན་ཐོགས་པའི་དཔོན་དམག་ ༧༠༠ ཡོད་ཁོངས་ནས་སྐོར་ཞིག་ནོར་གིང་

ཕོ་བང་གི་སྲུང་བྱར་བཞག་ཅིང་། གཞན་ཚང་མས་འབས་སྤུངས་ཀི་འདབས་རོལ་ཏུ་དམག་

སྒར་བཏབ་སེ་ཕི་ཚུལ་དུ་དམག་འཐབ་དག་པོ་བྱེད་རྒྱུའི་རྣམ་པ་བསན། དམག་དཔོན་ཚོས་

གྲྭ་དམངས་སྣེ་འཁིད་བྱེད་མཁན་གི་གཏེ་བོ་རྣམས་རིས་སྤོད་བྱེད་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་

196 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༠ 

ནས་ ༡༣༢ དང་། བོ་གིང་གྲྭ་པ་ཨོ་རྒྱན་ལགས་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་གསུམ་པ། Library of Congress-In-

terview H0214: Urgyen [tib. o rgyan], (India, 1981)ན་གསལ། 

197 <<སེ་དཔོན་མི་དག་གི་སྲས་མོ་གཞོན་ནུ་མ་ཞིག་གིས་སྒེའུ་ཁུང་ནས་མཐོང་བའི་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་སྣང་

ཚུལ་མདོར་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༥༨ ནས་གཟིགས།
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བོ་གྲྭའི་གེན་ལོག་དོན་རྐེན།

བཏོན་པ་ན་ཀུན་བདེ་གིང་དང་སེ་དྲུག་སོགས་ཀིས་ཀང་བྱེད་གཏེ་རིས་སྤོད་གནང་ན་ལེགས་

པའི་གོ་བསྐོན་གནང་ཡང་གྲྭ་དམངས་ཀིས་ངོས་ལེན་མ་གནང་བར་དགོན་པའི་ཐོག་ཁར་རྒྱང་

སོ་བཙུགས་ཤིང་། རིམ་པས་འབས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་དང་སེ་ར་དགོན་པ། དགའ་ལྡན་

དགོན་པ་བཅས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་རེ་འབོད་ཞུས། དགོན་པའམ་གྲྭ་ཚང་གཅིག་

གིས་ཀང་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་བར་བོ་གསལ་གིང་ཁེར་རྐང་དུ་ལུས། དེ་ནས་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་

ཚབ་སྦེལ་དང་འབས་ལོངས་པ་ལེགས་ལྡན་ལགས་སོགས་ལ་ཡང་འབེལ་བ་གནང་སེ་རོག་

ཟིང་ཞི་འཇགས་སུ་གཏོང་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན། དབྱིན་ཇིས་ཀང་འདོད་

པ་དང་མཐུན་པའི་རོགས་རམ་མ་གནང་།

 འབས་སྤུངས་ཁི་པ་བསན་པ་བསན་འཛིན་མཆོག་ནས། “བོ་གིང་ཞལ་ཟུར་ཨ་དར་དང་

ཕག་སྦུག་རྣམས་མ་མཐུན་པར་གཞུང་གཏུགས་གྱུར་པར་ཨ་དར་གི་ཞུ་རའི་ནང་ཚ་ཕག་ནས་ཆུ་བྱི་རྒྱ་

བོད་དམག་ཟིང་སྐབས་རྒྱ་ངན་དང་ལག་སྦྲེལ་བྱས་ཚུལ་སོགས་ཞུ་ར་མང་པོ་བཙུགས་མཐར་བཀའ་

དཔྱད་དུ་ཚ་ཕག་མཁེན་རབ་བྱམས་པ་དང་། ཕུ་ཕག་ངག་དབང་ཉི་མ་གཉིས་ཀི་ཤག་དངོས་གཞུང་

བཞེས་ཐོག་རྒྱང་འབུད་དུ་གཏོང་གནང་ལ། བོ་གྲྭ་ཨ་འཇམ་སྣ་ལེབ་སོགས་ནས་གྲྭ་པ་མང་པོ་གཡབ་

སེ་ནོར་གིང་ཕོ་བང་དུ་འབྱོར་ནས་ཚ་ཕུའི་ཕག་མཛོད་གཉིས་གོད་བཀྲོལ་དང་ཤག་དངོས་རྣམས་

གསོལ་རས་ཡོང་བའི་སྐད་འབོད་ཞུས་པར་བརྟེན། གཞུང་ནས་དགོངས་འགལ་གིས་བྱེད་གཙོ་སུ་

ཡིན་བཀའ་རད་ཕེབས་པར། སར་ཡང་དགོན་ནང་གྲྭ་པ་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་ཀིས་མགོ་བྱེད་དེ་རྣམས་

རིས་སྤོད་མི་བྱེད་རྒྱུའི་ཁ་དན་བྱས། གཞུང་ལ་ཡ་ལན་སྤོད་སེམས་མེད་ཀང་ད་དུང་གྲྭ་ཚང་ངོས་ནས་

འགོ་གཙོ་རྣམས་རིས་འབུལ་མ་ཞུས་པར་བརྟེན། ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་ཐབས་མཁས་

ཀིས་སྔར་འཕོས་འཕར་རྒྱག་གདེངས་གསུམ་གི་དམག་སྤི་དང་། དབུས་མདའ། གཙང་མདའ་རུ་

དཔོན་མཚོ་སྒོ་བ་སོགས་འགོ་དམག་རྣམས་དགོན་པའི་གཡས་གཡོན་འདབས་རོལ་དུ་གཏོང་གནང་

གིས་ལེ་ཐོགས་བཏང་ཤོར་མེད་པ་དང་། དགོན་པར་མེ་འཕེན་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་ནན་ཟབ་འདོམས་

ཀིས་གཏོང་གནང་མཛད། དགོན་པའི་རྒྱབ་མདུན་མདའ་ཞབས་དམག་མིས་བསྐོར། རུ་དཔོན་མཚོ་

སྒོ་བ་དཔུང་བཅས་གནས་ཆུང་མཇིང་པར་སོད་སྐབས་མཚོ་སྒོ་བ་ནས་དགོན་པ་བྱ་སྐྱག་ཙམ་འདི་

ཞོགས་ལས་གཅིག་གི་དགྲ་ཡིན་ཞེས་དཔའ་སྐད་ཀང་བསྒགས་སྐད།”198 ཅེས་སོགས་གསུངས།

198 <<ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་འབྱུང་ཆོས་དུང་གཡས་སུ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 མཇུག་མཐར་བོ་གསལ་གིང་ཐབས་ཟད་པ་ན། འབས་སྤུངས་བ་སྤིའི་ལས་སྣེ་དང་། 

ཀུན་བདེ་གིང་། སེ་དྲུག་སོགས་ཀིས་ཨ་འཇམ་སྣ་ལེབ་དང་ཉག་རེ་རྒྱ་བོ། ངོ་དཀར་རམ་སྔོ་

དགའ་ཟེར་བ་སོགས་གཏེ་བོ་བཅུ་གཉིས་གཞུང་ལ་རིས་འབུལ་དང་འབེལ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་

ལྷ་དགོངས་དྭངས་པའི་གསོལ་འདེབས་བརྒྱུད་འབུལ་ཞུས། བྱེད་གཏེ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ལྷ་

སའི་ཁུལ་གི་སེ་དཔོན་རེར་རིས་སྤོད་གནང་སེ་ལྟ་རྟོག་འོག་ཏུ་བཞག །འོན་ཀང་། ཨ་འཇམ་

སྣ་ལེབ་199བོས་ཐར་བྱས་པར་གང་སར་བཙལ་ཏེ་མཐའ་མར་གཙང་མདའ་བཀྲས་མཐོང་པས་

འཛིན་བཟུང་གནང་སེ་ཕིར་ཁིད་ཡོང་།200 ཡོངས་འཛིན་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་རང་རྣམ་དུ་རོག་

གེང་གི་རྐེན་ར་སོགས་ཅུང་མི་འད་བར། “དེ་ལོ་འབས་སྤུངས་བོ་གསལ་གིང་གི་ཕག་སྦུག་བསྐོ་

བཞག་སྐོར་གི་གེང་བརོད་ཅིག་གི་རྐེན་པས་ལས་སྣེ་རྣམས་དབང་ཇུས་མེད་པར་གྲྭ་དཀྱུས་དོན་མ་

གོ་བ་རེ་ཟུང་གིས་ངན་སྐུལ་བྱས་ཏེ་གྲྭ་དམངས་གང་འཚམས་ཤིག་གིས་ནོར་གིང་ཕོ་བང་གི་ཞལ་

དཀར་འགོ་སིངས་ཆའི་སེང་ནས་ཕག་འཚལ་ཞུ་འབོད་སོགས་ཁིམས་སྲོལ་དང་མཐུན་མིན་བྱས་རྐེན། 

༸གོང་ས་མཆོག་ཆོས་ཀོང་རོག་འགལ་གི་རྣམ་པས་བྱེད་གཏེ་རྣམས་བཀའ་འགུགས་བསྐྱངས་སྐབས་

ཉག་རེ་རྒྱའ་ོཞེས་པ་སོད་ལུང་ཁུལ་བོས་ཡིབ་ཡོད་སྐད་ཀིས་གཞུང་དམག་འགའ་ཤས་སག་ལུང་བག་

ཏུ་འཚོལ་ཞིབ་ཏུ་འབྱོར་ཏེ་བཀའ་ཆོས་ཚུགས་སར་ཡང་བལྟ་ཞིབ་བྱས་སོང་བས། ཆོས་ཞུའི་གྲས་ལ་

རྒྱའ་ོཡོད་རིགས་རྣམས་དམག་མིས་འོལ་ཚོད་ཀིས་འཇུ་བཟུང་བྱས་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་པའི་འཇིགས་

དོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་”201 ཞེས་གསུངས། “ཆོས་ཀོང་རོག་འགལ་གི་རྣམ་པས་”ཞེས་པ་ནི་ཞེ་

ས་མ་ཞུས་པར་ཐད་ཀར་བརོད་ན། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་ཁོའི་རྣམ་པ་བཞེས་ཏེ་ཞེས་པའི་

དོན་རེད། འདི་ལྟ་བུ་ཡང་གསལ་སོན་མ་བྱས་ན། འགའ་ཞིག་གིས་གཤམ་འོག་པ་ཚོས་བྱས་

པ་ཙམ་ཞིག་བརོད་སྲིད། གང་ལྟར། དག་པོའི་བྱེད་ཐབས་དེ་ཉིད་བཀོད་འདོམས་གནང་མཁན་

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ན་ཡང་། བོ་གིང་གི་གྲྭ་པ་ཚོའི་བསམ་པར་བྱེད་གཏེ་གཙོ་བོ་མགྲོན་

འཁིལ་བའི་སྒ་དབྱངས།>>པོད་ཀ་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༥ ན་གསལ།

199 ཤན་ཁ་བས་ཨ་འཇམ་སྣ་ལེབ་དང་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེས་ཉག་རེ་རྒྱའོ་བོས་བྱོལ་བྱས་ཚུལ་གསུངས།

200 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༨༤ ནས་ ༨༥ དང་། <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་

རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༠ ནས་ ༡༣༢ ལ་གཟིགས་ལ། 

ཨོ་རྒྱན་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པར་ཡང་གསན་འཚལ།

201 <<དགའ་ལྡན་ཁི་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་འཕེལ་གི་སྐྱེ་གྲལ་དུ་རློམ་པའི་གི་ན་པ་ཞིག་གིས་རང་གི་ངང་ཚུལ་མ་

བཅོས་ལྷུག་པར་བཀོད་པ་འཁྲུལ་སྣང་སྒྱུ་མའི་ཟློས་གར་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༤༦ གི་རྒྱབ་ངོས་ནས་གསལ།
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བོ་གྲྭའི་གེན་ལོག་དོན་རྐེན།

གཉེར་ཆེན་མོ་ཨ་ར་དཀར་པོ་ཡིན་སྙམ་དུ་བསམས་ཡོད། སྐབས་དེ་ཤེད་དང་དེའི་རེས་ཀི་ལོ་

རྒྱུས་ཧིལ་པོར་གཞིགས་ན། དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་ནག་ལ་ལག་འབེལ་མ་གནང་བར་རྒྱག་གཅིག་

མཆོངས་གཅིག་གིས་ཐད་ཀར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དགོངས་སྲུང་སྐྱོབ་

ཞུ་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཨ་ར་དཀར་པོ་དང་རིས་པ་ལུང་ཤར་སོགས་རེད།

 དེའི་རེས་བོ་གསལ་གིང་གི་གྲྭ་པ་དེ་དག་གི་བྱེད་བབ་ཀི་རྐེན་པས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་

དགོངས་པ་འཚོམས་ཏེ་བཞུགས་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། ཁི་ཟུར་བྱམས་པ་ཆོས་གྲགས་ནས་ཞུ་

བཤགས་གསོལ་འདེབས་དང་སྦྲགས་བོ་གིང་གྲྭ་ཚང་གསར་བའི་རབ་གནས་སུ་གདན་འདེན་

ཞུས་པ་ལྟར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཞག་ཤས་རིང་ལྷོད་བཞུགས་མཛད། དེ་དུས་བོ་གིང་

གྲྭ་ཚང་ནས་ཚ་ཕག་དང་ཕུ་ཕག་གཉིས་ཕིར་གྲྭ་ཚང་དུ་ལོག་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གསོལ་

འདེབས་ཞུས་པར་“བཀའ་འཁོལ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཉེར་ཕི་གར་ཟེར་སྐད་ལ། ཞོལ་ཁང་མགྲོན་གཉེར་

སྦྱོར་ར་ཁུལ་ཡོང་དོན་མེད་པར་གོ་བུར་འབྱོར་བ་དང་། ཚ་ཕུའི་ཕག་མཛོད་གཉིས་གོ་བུར་ཚེ་འཕེན་

རོགས་པ་སོགས་ཞོལ་ཁང་ལ་ངན་ཁག་ཕན་བུ་བྱུང་སོང་”202 ཞེས་ཤན་ཁ་བས་བིས།

 དེའི་རེས་སུ་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས། “བོ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ངན་འགྲིལ་ཆོས་བྱེད་

ཀི་གནས་ལས་འཇིག་རྟེན་ལ་གྲྭ་པའི་རྣ་བ་གདོང་བལྟས་ཟེར་བ་བཞིན་ཚུལ་མིན་བྱུང་བར་ཁིམས་

བདག་ཁིམས་གཅེས་ཀིས་འཕར་རྒྱག་གང་ཆེ་ཞིག་བགིས་པ་ལས། དོན་སྙིང་གདན་ས་གསུམ་ངོས་

ཀི་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་དངོས་སོབ་ཤ་སག་ལ་བརྟེན་སྙིང་དབུས་ནས་འདོར་ཐབས་ནམ་ཡང་མེད་

གཤིས།”203 ཞེས་སོགས་བཀའ་སྩལ། འདིའི་དོན་ནི། བོ་གསལ་གིང་གི་གྲྭ་པ་འགས་ངན་པ་

ཕོགས་བསྒིལ་བྱས་ཏེ་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་བྱ་སྤོད་སེལ་བ་ལ་འགོག་རྒོལ་གི་བྱེད་ཐབས་

གང་ཆེ་ཕག་བསར་མི་མཛད་ཐབས་མེད་བྱུང་ཡང་། དོན་ལ་ནི། རྒྱལ་དབང་མཆོག་གདན་སའི་

གྲྭ་པ་རྣམས་ཀི་བསབ་སོམ་གི་མཁན་པོ་ཡིན་པས་ཐུགས་དབུས་ནས་ནམ་ཡང་འདོར་ཐབས་

མེད་ཅེས་པ་དེ་རེད། དེ་ལྟར་བོ་གིང་དོན་རྐེན་དུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་རིམ་པས་མཇུག་བསྡུས།

202 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༨༩ ལ་གཟིགས།

203 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༨༧ ན་གསལ་ལ། <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། 

༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༥ ནས་བཀགས་ན་གནད་དོན་གཞན་

འགའ་ཞིག་ཀང་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 སྐུ་ཞབས་སྦེལ་གིས། “སྤི་ལོ་ 1921 ཟླ་ 4 ནང་འབས་སྤུངས་དགོན་པས་གཞུང་ལ་ངོ་

ལོག་བྱེད་ལ་ཉེ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་། དེའི་རེས་ཟླ་ 7 པའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་ཟང་ཟིང་ཆེ་བའི་

གནས་བབ་དེ་ཆེས་ཛ་དག་གི་གནས་སུ་གྱུར། གྲྭ་པ་ཚོས་ལྷ་ས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ནོར་བུ་གིང་ཁར་

ཡང་གཏོར་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ཤིང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་(མགྲོན་

གཉེར་ཨ་ར་དཀར་པོའམ་བསན་པ་དར་རྒྱས་)འཛིན་བཟུང་བྱ་ངེས་ཡིན་ཞེས་བཤད། ཟླ་ 9 ཚེས་ 

17 ནས་ཉིན་གསུམ་གི་རིང་བོད་གཞུང་གིས་ལྷ་སའི་དམག་མི་རྣམས་ཀིས་འབས་སྤུངས་དགོན་

པའི་ངོ་ལོག་ཞི་འཇགས་སུ་བཏང་བའི་ལེགས་བྱས་ལ་དགེས་སོན་བཤམས།”204 ཞེས་སོགས་

བིས། དེ་ལྟར་ན། སྤི་ལོ་ 1921 ཟླ་ 4 པའི་ནང་གེན་ལོག་རོག་ཟིང་དེ་ཉིད་མངོན་གསལ་དུ་

གྱུར་ནས་དེའི་ཟླ་ 9 པའི་ནང་ཡོངས་སུ་ཞི་འཇགས་སུ་བཏང་བར་མངོན་ཏེ། དེ་ཡང་སྐབས་

དེ་ཉིད་དུ་སྐུ་ཞབས་སྦེལ་ལགས་དབྱིན་གཞུང་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་གནང་སེ་ལྷ་སར་

ཕེབས་བཞུགས་གནང་བཞིན་པ་དང་། སྦེལ་གིས་དབྱིན་གཞུང་ལ་ལྷ་སར་ཅི་བྱུང་སྙན་ཞུ་

འབུལ་དགོས་པ་སོགས་གནས་ལུགས་ཅི་མང་ལ་བསམས་ན། སྐུ་ཞབས་སྦེལ་གིས་བིས་པ་

འདི་ཉིད་དག་པར་སེམས་སོ།།

204 <<Portrait of a Dalai Lama-the Life and Times of the Great Thirteenth>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ 

༣༦༨ ན་གསལ།
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སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ།

 དེ་ཡང་བོད་ཀི་བ་ཆེན་རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་ལྟ་བུ་དང་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་

ཆེན་པོར་དབང་བ་རྣམས་ཀིས་ཐུགས་མཉེས་པོ་མཛད་སའི་སྐྱེ་བོ་ཁད་པར་བ་རྣམས་ལ་སྤན་

གསལ་དང་སྤན་བསལ་ཞེས་འབི་ཚུལ་གཉིས་བྱུང་། རྒན་གྲས་དག་གིས་ངག་ནས་འགྲེལ་

བཤད་གནང་སྐབས་“སྤན་ལ་གསལ་བ་”ཞེས་བརོད། སྤན་ལ་གསལ་བ་ནི་སྤན་ལ་འཇུག་

པའི་དོན་རེད། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་སྤན་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་འཇུག་པའི་དོན་དུ་བཀྲལ་

ཏེ་སྤན་བསལ་ཞེས་འབི་སེ་དོན་མ་ནོར་བར་གོ་ན་འབི་ཚུལ་ཙམ་ལ་ཁད་པར་དེ་ཙམ་མེད། 

གང་ལྟར། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོར་སྤན་གསལ་སྐལ་ལྡན་ལགས་དང་ཐུབ་བསན་

རྣམ་གྲོལ། བདེ་ཆེན་དབྱིངས་གསལ། མངའ་རིས་རིན་པོ་ཆེ། སེར་བྱེས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་

ཆེ་སོགས་སྤན་གསལ་སྔ་ཕི་མང་ཙམ་ཡོད་ལ།205 དེའི་ཁོད་དུ་རྒྱ་རིགས་ཤིག་ཀང་ཡོད། དེ་

ནི་སྤན་གསལ་རྒྱ་ཕྲུག་ཅེས་པ་དེ་རེད། ཁོང་གི་མཚན་ངོ་མར་བོད་ཀི་ཡིག་ཆ་འགར་“སན་

འབྱོར་”ཞེས་བིས་ཡོད། སྐུ་བཅར་སན་འབྱོར་ནི་གྲྭ་པ་ཡིན་ལ། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་

དྲུང་ནས་ཆོས་དང་སྙན་ངག་སུམ་རྟགས་སོགས་ལ་སྦྱངས་པ་ཆེན་པོ་གནང་བས་བོད་ཡིག་

ཏུ་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཀང་གསར་རོམ་གནང་ཡོད་ཚུལ་བཤད།206 སྐུ་བཅར་སན་འབྱོར་གིས་རྒྱལ་

མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ནས་གོག་བརན་སོན་པ་དང་འཕྲུལ་ཆས་ལ་སྐྱོན་ཤོར་ཚེ་བཟོ་

བཅོས་རྒྱག་པ་སོགས་མཁེན་པས་༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ན་ཕ་བའི་དུས་སུ་

གཟིགས་མོའི་སྲི་ཞུ་ཡང་བསྒྲུབས། དེ་དུས་སན་འབྱོར་ལགས་དགུང་ན་མཐོན་པོར་ཕེབས་

205 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཞེས་པར་

གཟིགས།

206 དར་མདོ་རིན་པོ་ཆེར་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་དང་པོ། Library of Congress-Interview H0216: 

with Thando Rinpoche [tib. Dar mdo rin po che], (India, 1983) ཞེས་འཁོད་པའི་ནང་གསུངས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཡོད། མདོར་ན། སན་འབྱོར་ནི། ཁོང་གི་ཕ་མ་གཉིས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་དད་ཞེན་ཤིན་ཏུ་

ཆེ་བས་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་ཕུལ་བ་ཞིག་རེད། 

འདིའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་<<གྲུ་འཛིན་ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་>>དུ་ཡང་བིས་ཡོད།

 རྒྱལ་བའི་སྤན་གསལ་རྣམས་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཁོད་གཙོ་གྲས་སུ་གྱུར་པ་ནི་སྤན་གསལ་

གནམ་གང་ངམ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་དང་། སྐུ་བཅར་ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་

ལགས། ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་བཅས་གསུམ་རེད། ཚ་རོང་དང་ལུང་ཤར་གཉིས་ནས་གཙོ་

བོ་དམག་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་གསུམ་གི་ཐད་ནས་འགན་བཞེས་ཏེ་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས་ཤིང་། ཀུན་

འཕེལ་ལགས་ལ་“སྐུ་བཅར་”ཞེས་སྒེར་མིང་ལྟ་བུར་གྲགས་པ་ལྟར་སྐུ་འཁོར་ནང་མའི་ཞབས་

གཡོག་ཞུས། ཚ་རོང་ནི་གཞུང་གི་ལས་དོན་དང་སྒེར་གི་ཚོང་ལས་གཉིས་མཉམ་སྒྲུབ་གནང་

སེ་ཕྱུག་པོའི་ཡང་རེར་སོན་པ་ཞིག་སེ་སྲིད་འབྱོར་གཉིས་ཀའི་དོ་རའི་ནང་དབང་ཐང་ཧ་ཅང་

ཆེ། ལུང་ཤར་ནི་ཕི་ནང་གི་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་དང་དམག་དོན་སོགས་ལ་ཐུགས་སྣང་ལྡན་པ་

ཞིག་དང་སྤི་ཚོགས་ནང་ཤུགས་རྐེན་དང་ནུས་པ་གཉིས་ཀ་ཆེ་བའི་མི་སྣ་གྲགས་ཆེན་ཞིག་

རེད། སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ལ་མཚོན་ན། རྒྱལ་བའི་སྐུ་དྲུང་དུ་བཞུགས་ཏེ་མཛད་པ་

སྣ་ཚོགས་ཐད་ཞབས་ཞུ་ཞུས་པ་ཞིག་སེ་གཞིས་ཀ་ཆེན་པོ་དང་གཡོག་འཁོར་མང་པོ་སོགས་

མེད་ཀང་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བང་དུ་སྐུ་དབང་ཡང་རེར་སོན་པ་ཞིག་ནི་ཅིས་ཀང་རེད།

 འདིར་རིམ་པ་ལྟར་སྤན་གསལ་གསུམ་དང་འབེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་རེ་འབི་

བར་འདོད་དེ། དེ་ཡང་ཚ་རོང་ལ་ཆེ་བརོད་དང་བསོད་བསྔགས་མང་དུ་བྱས་ཏེ་ལྷ་ལྟ་བུ་དང་། 

ལུང་ཤར་ལ་འགའ་ཞིག་ནས་གསར་བརེ་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་དང་སྐོར་ཞིག་ནས་

སྐྱོན་བརོད་ཆེན་པོ་ཞུས། ཀུན་འཕེལ་ལགས་ལ་གནས་དབྱུང་དུ་བཏང་བའི་ཚུལ་ཙམ་ལས་ལོ་

རྒྱུས་གཞན་རྣམས་ཕལ་ཆེར་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་པའི་ཚུལ་བྱུང་། འདིར་ནི་དེ་དག་ལས་

བཟློག་སེ་ཁུག་གསེང་དང་བར་སྲུབས་ན་ལུས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ཞིག་འབུར་ཐོན་དུ་བརོད་

པར་འདོད། དེ་ལྟར་བྱེད་པའང་ཀོག་མཁན་ལ་གོ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་ཙམ་ལས་དཀར་ནག་

གོ་བཟློག་ཏུ་བྱེད་པའམ་ཕོགས་གཏོགས་འགའ་ཞིག་དམིགས་རེར་ལེན་རྒྱུའི་ཆེད་ནི་གཏན་

ནས་མིན། དེས་ན། ཁུངས་དང་བཅས་ཏེ་ཅུང་ཟད་བི་བར་བྱའོ།།

 དེ་ལ་འདིར་ཐོག་མར་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་(1888-1959)དང་འབེལ་བའི་ཐད་
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སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ།།

ནས་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས། “ཚ་རོང་ནི་འཇོན་ཐང་ཆེ་བའི་

མི་ཞིག་ཡིན་པས་སྒེར་གི་ཚོང་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་

དང་། གཤིས་རྒྱུད་དང་ཞིང་མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་བསྟུན་གཤིབ་མཁས་པ། གཞུང་ཞེན་ཆེ་བ། ལྷག་

པར་གཟིགས་རྒྱང་ཆེན་པོ་དང་། སྐབས་བབ་དོན་གནད་ལ་དབྱེ་ཞིབ་མཁས་པ། ཕི་རྒྱལ་དབྱིན་ཇི་

ལ་མཐུན་ལམ་ཟབ་པ་བཅས་ཡོད་པར་བརྟེན་མི་མང་པོས་ཁོ་རང་དབྱིན་ཇིའི་ཕོགས་གཏོགས་རེད་

ཟེར།”207 ཞེས་གསུངས་པ་འདིའི་ནང་དུ་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དག་འདུས་ཡོད་པར་མཐོང་།

 ཚ་རོང་ངོ་མ་ནི་བཀའ་བོན་ཚ་རོང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་ཚང་ཡིན་ལ། ཟླ་བཟང་དགྲ་

འདུལ་ལགས་ནི་གཉེན་སྒིག་གི་ལམ་ནས་ཚ་རོང་གཟིམ་ཤག་གི་བདག་པོར་གྱུར་པ་ལས་

ཚ་རོང་གི་བུ་རྒྱུད་མིན། “སྒེར་ཚ་རོང་པ་ཞེས་པ་ནི་གཞིས་རེ་ཀྲོན་ཆུས་ས་སྐྱ་ཤན་རེ་གསུམ་

ཆུས་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཚ་རོང་བྱང་ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་གཞིས་མ་ལག་བདུན་དང་བཅས་པའི་

བདག་པོ་དེར་སྒེར་ཚ་རོང་པ་ཞེས་ཟེར། འདིའི་མི་ངོ་བཀའ་བོན་ཚ་རོང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ། དེའི་

སྲས་ཚ་རོང་བཀའ་མགྲོན་དང་། འབས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སྐལ་བཟང་ལྷ་དབང་། བུ་

མོ་ལྔ། བཀའ་མགྲོན་གི་མནའ་མ་གཞིས་རེ་བདེ་རབ་ཀི་བུ་མོ་རིག་འཛིན་བཅས་ཁོན་མི་ངོ་དགུ་

ཡོད་”208ཅིང་། ཕིས་སུ་གཉེན་སྒིག་གི་ལམ་ནས་ཚ་རོང་གཟིམ་ཤག་གི་བདག་པོར་གྱུར་པའི་

སྤན་གསལ་“ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གི་ར་བའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་འཕན་པོ་ཁུལ་ཕུར་ལྕོག་བ་བང་གི་ཁ་

འཁོར་གཞིས་ཀའི་མི་སེར་མདའ་བཟོ་ཚང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་བུ་རེད།209 སྐབས་དེར་ཁལ་

བུན་མནར་གཅོད་འོག་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་བྱུང་སབས་ཁོང་དང་། ཁོང་གི་གཅུང་པོ་བསོད་ནམས་

དབང་འདུས་གཉིས་ཁིམ་གཞིས་དོར་ནས་ཡུལ་བྱོལ་གིས་དོག་བདེ་ལྷོ་མོས་གཞིས་ཀི་ལུག་རིར་

བསད་སྐབས་ར་ལུག་རེ་གཉིས་སྤང་ཀིས་བསད་པར་བརྟེན། སར་ཡང་དེ་ནས་ཡུལ་བྱོལ་དུ་ཕིན་

ནས་ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་མཁར་ནག་གིང་ཁར་རྔ་བོང་བདག་སྐྱོང་འགོ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་སར་ཟླ་

207 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༣ ན་གསལ།

208 <<ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་>>ཞེས་པར་གསལ་ཏེ། <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་

དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༩ ལ་གཟིགས།

209 <<བོད་ཀི་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡ ན། “ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་

ལགས་ཀི་འཁྲུངས་ཡུལ་ནི། ལྷ་སའི་ཉེ་འགྲམ་འཕན་པོ་འཁོར་ཚང་ཟེར་བའི་དུད་ཚང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་སྤི་ལོ་ ༡༨༨༨ བོད་

ཟླ་ཚེས་ ༣༠ གནམ་གང་ཉིན་འཁྲུངས་པ་ཡིན་སབས། ཁོང་གི་མཚན་ལ་གནམ་གང་ཞེས་བཏགས་པ་རེད།” ཅེས་བིས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཤས་གཡོག་ཏུ་བསད་རེས་ཁོང་གི་ངོ་ཤེས་ཚ་རོང་གྲ་སྦུག་པའི་མི་རྒྱུད་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་ཁོངས་

ནས་ཞབས་སོད་ཞུས་པ་རེ་གཉེར་ཚང་པ་(བྱམས་པ་ཞུ་བ་)ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་དགེ་ཕྲུག་ཏུ་ངོ་སྤོད་

བྱས།” དེའི་རེས་སུ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལ་“བཀའ་

འདི་གནང་སྐབས་ཁོ་པས་སྐད་ཆ་སྙན་པོ་ཐེངས་མང་ཞུས་སབས་ཏཱ་བའི་བ་མ་ཐུགས་མཉེས་པོ་

ཞེ་དག་བྱུང་སེ་ཆིབས་ཞབས་སུ་ཁིད་གནང་བ་རེད།”210 དེ་ལྟར་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་

རིམ་པས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་སྤན་གསལ་དུ་གྱུར་ཏེ་ཡོངས་གྲགས་སུ་སྤན་གསལ་

གནམ་གང་ཞེས་ཞུ།

 དེའི་རེས་ལུའུ་ཅན་རྒྱ་དམག་གི་རྐེན་གིས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་

རྒྱ་གར་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་བཞུགས་སྐབས་བོད་ནང་གི་དམག་འཁྲུག་དང་ནང་ཁུལ་གི་གནས་

བབ་གཉིས་ཀ་ཛ་དག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པས། རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་

འདུལ་ལགས་བོད་ལོངས་དམག་སྒར་ཡོངས་ཀི་དམག་སྤི་ཆེ་བར་བསྐོ་བཞག་སྩལ་ཏེ་བོད་དུ་

ཆེད་གཏོང་མཛད་པར་སྤི་ལོ་ 1912 ཟླ་ ༣ ནང་བོད་དུ་འབྱོར། བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀིས་མུ་མཐུད་

ནས་དམག་འཐབ་བྱས་ཤིང་། སྐབས་རེར་བོད་དམག་དང་སེ་རའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ལྷན་དུ་བསྒིལ་

ཏེ་རྒྱ་དམག་ལ་འཐབ་འཛིང་དག་པོ་གནང་།

 དེའི་གོང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་

ཁར་བཀའ་ཤག་གི་འགན་དབང་གཙོ་བོ་ཚ་རོང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོར་གནང་། བདེན་རྫུན་གང་

ཡིན་ཤོད་དཀའ་ཡང་དོགས་གནས་ཤིག་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་གསལ་ཡོད། དེ་ནི་ཚ་རོང་

ཞབས་པད་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀིས་རྒྱ་མིར་ལག་འབེལ་གནང་སོང་ཟེར་བ་དེ་རེད། 

ལྷ་སའི་མཐིལ་དུ། “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་”ཅེས་པ་ཞིག་ཁབ། དེ་

ནི་ཚ་རོང་བཀའ་བོན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་མགོ་གཉིས་མ་གནང་གིན་ཡོད་ཀང་མེད་ཚུལ་

གནང་བ་རེད་ཟེར་བའི་དོན་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་བརྟེན་ནས། སེ་པ་གཞུང་གི་དམག་

210 <<ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་>>ཞེས་པར་གསལ་ཏེ། <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་

དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༢ ལ་གཟིགས།
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སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ།།

དོན་དཔོན་རིགས་འགས་ཇུས་འགོད་བྱས་པའི་འོག་སེ་རའི་གྲྭ་པ་དུ་མས་བཀའ་ཤག་ལྷན་

ཚོགས་སྐབས་བཀའ་བོན་ཚ་རོང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་། ཚ་རོང་

སྲས་བཀའ་མགྲོན་ཡང་གཡུ་ཐོག་གིང་ཁའི་ནང་སྦྱར་སོང་ལ་བཏགས་ཏེ་མེ་མདས་བསད། དེ་

ལྟར་ཚ་རོང་ཞབས་པད་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་ཕ་བུ་གཉིས་ཀ་བསད་པའི་ཤུལ་དུ། བུ་མོ་ལྔ་དང་

བུ་འདས་པོའི་ཆུང་མ་བཅས་བུད་མེད་དྲུག་ལས་མ་ལྷག་པའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་སྐལ་ལྡན་གིས་

གསལ་བར་བིས་འདུག་པ་དང་།211 གཞན་གིས་བོད་ཟླ་བ་ ༤ སེ་“ས་ཟླའི་དུས་ཆེན་དང་ཉེ་བའི་

ཉིན་ཞིག་སེ་འབས་ཀི་གྲྭ་བཤར་དང་བོད་དམག་གི་རུ་བརྒྱ་འགའ་ཤས་རེ་ཕོ་བང་དུ་བཀའ་ཤག་ལྷན་

རྒྱས་གནང་ཡོད་པའི་ནང་འཚང་འཛུལ་གིས་བཀའ་བོན་རྣམས་འཛིན་བཟུང་”གིས་ཚ་རོང་ཞབས་

པད་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་སོགས་དམར་གསོད་བཏང་ཞེས་བིས་པའང་མཐོང་།212 དེ་ནི་སྤན་

གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀ་ལིམ་པོང་ནས་བོད་དུ་འབྱོར་ཏེ་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་ལས་

མ་སོང་བའི་སྐབས་དེ་རེད། དེ་དུས་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་བོད་ལོངས་དམག་སྒར་ཡོངས་

ཀི་མགོ་འདོན་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཡིན།

 སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གིས་དམག་སྤི་ཆེ་བའི་མཚན་གནས་བཞེས་ཡོད་

པ་དང་། གཞུང་གི་དམག་དོན་དཔོན་རིགས་དུ་མ་དང་སེ་རའི་གྲྭ་པ་གཉིས་བསོངས་ནས་ཚ་

རོང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་ཕ་བུ་གཉིས་དམར་གསོད་བཏང་བ་སོགས་གནས་ཚུལ་དུ་མ་གུང་

བསྒིགས་ཏེ་བདེན་རྫུན་གང་ཡིན་མ་ངེས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་ཁབ་གདལ་དུ་སོང་། 

དེ་ནི་སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གིས་ཚ་རོང་གཟིམ་ཤག་གི་གཞི་འཛནི་བྱེད་འདོད་དེ་ཚ་

རོང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་ཕ་བུ་གཉིས་མ་བསྐྱབས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། རང་ཅག་ཕི་རབས་

པ་རྣམས་ཀིས་གཏམ་དེ་ལྟ་བུ་བདེན་རྫུན་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་ལ། ཤེས་འདོད་མཁན་ཡང་ཡོད་

མེད་མི་ཤེས། ཚ་རོང་སྲས་མོ་ཕེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མས་ཀང་། “དེ་སྐབས་སུ་སྤན་གསལ་

གནམ་གང་རང་ཉིད་ནས་ཀང་ཚ་རོང་དུ་ཡོང་འདོད་ཡོད་པར་བརྟེན་ཚ་རོང་ཡབ་སྲས་ཀི་སྲོག་སྐྱོབ་

མ་གནང་བ་རེད་ཟེར་མཁན་མང་དུ་བྱུང་”213 ཞེས་བིས་ཡོད་པ་ལ་དཔག་ན་སྐད་ཆ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་

211 <<ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་>>ཞེས་པ་བོད་ཀི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བདམས་

བསྒིགས་འདོན་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༩ ན་གསལ་བ་དེར་གཟིགས།

212 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༠༣ དང་ ༢༠༤ ལ་གཟིགས།

213 <<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཡི་ཤོག་ངོས་ ༤༩ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་ཁབ་ཡོད་པ་ནི་བདེན་པར་མངོན།

 ཡང་ཚ་རོང་ཞབས་པད་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་གཉིས་དམར་གསོད་བཏང་

བའི་ཐད་ལ་ཚ་རོང་སྲས་མོ་ཕེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མས། “མཁན་དྲུང་བྱམས་པ་བསན་དར་དང་

རིས་དཔོན་ཁི་སྨོན་གཉིས་ཀིས་གསང་བའི་སྒོ་ནས་ཚོགས་འདུ་འདུ་སྐོང་བྱས་ཏེ་ལབ་པར། ལྷ་སར་

བཞུགས་པའི་ཞབས་པད་བཞི་པོ་རྣམས་ཐེ་བའི་རྒྱ་མིའི་ཕོགས་སུ་དགའ་མོས་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་གཞུང་

ཞབས་ཚང་མ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་ཀི་གྲོས་ཐག་བཅད་”པ་ལྟར། ཚ་རོང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་

“བཀའ་ཤག་གཟིམ་སྒོའི་འཁིས་ནས་འཛིན་བཟུང་ཐོག་རོ་སྐས་རིང་པོ་དེ་རྣམས་ཀི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་

དག་སྤོད་ཀིས་ཞོལ་གི་ཁིམས་ཁང་རོ་གཅལ་བར་སྐུ་དྲུད་དེ་དེ་གར་དབུ་བཅད་ནས་”དམར་གསོད་

བྱས་པ་དང་། “དེ་ག་རང་གི་ཉིན་མོ་སྔ་དོ་ཁྱུང་རམ་ཟེར་བའི་གཞུང་ཞབས་ཤིག་”ཡོད་པ་དེས་ཚ་

རོང་གཟིམ་ཤག་ནས་སྲས་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་བཀའ་ཤག་ལས་ཁུངས་སུ་འཁིད་བཞིན་པའི་

སྐབས་སུ། “ལྷ་སའི་གཡུ་ཐོག་ཟམ་པའི་འགྲམ་དུ་སེབས་སྐབས་བོད་ལྷོ་ཕོགས་ཀོང་པོ་ནས་ཡིན་པ་

གྲི་གུག་འཁེར་བའི་མི་ཚོགས་གཅིག་གོ་བུར་དུ་ཐོན་ནས་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་ཨམ་ཕག་

ནང་མེ་མདའ་ཐུང་མདའ་གཅིག་ཡོད་ཀང་གོ་བུར་དུ་རྐེན་ངན་འཕད་པར་བརྟེན་ཅི་བྱ་གཏོལ་བལ་

དུ་གྱུར་ནས་དེ་ག་རང་དུ་གྲི་བཙུགས་ནས་”བསད། ཚ་རོང་སྲས་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་“ཐུགས་

རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་སྐུ་སྲོག་བཅད་པར་བརྟེན་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ལམ་སྣ་མ་ཟིན་པར་རྒྱུན་རིང་རྒྱལ་

ཆེན་གི་འཁོར་དུ་གནས་པའི་སྐོར་ཡང་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒོན་ལགས་ནས་”དངོས་སུ་གསུངས་ཞེས་

བིས།214 རྒྱལ་ཆེན་ཞེས་པ་དོལ་རྒྱལ་ལ་གོ་དགོས།

 དེ་ལྟར་ཚ་རོང་གཟིམ་ཤག་དེ་ཉིད་ཕོ་ཟད་མོར་ཐུག་གི་གནས་སུ་གར་བའི་སྐབས་

ཏེ་སྤི་ལོ་ 1913 ལོར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་སོན་འཁོར་རྒྱ་གར་ནས་ལྷ་ལྡན་དུ་

འབྱོར། སྐབས་དེར། ཚ་རོང་སྲས་འདས་པོ་“བཀའ་མགྲོན་བསམ་གྲུབ་ཚེ་རིང་གི་ལྕམ་ཆུང་རིག་

འཛིན་ཆོས་སྒོན་ལགས་ཚ་བ་ཁི་སྤྲུལ་མཇལ་བར་ཡང་ཡང་ཆོས་འཁོར་ཡང་རེར་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་

དང་། དེ་སྐབས་སུ་སྤན་གསལ་གནམ་གང་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་གམ་དུ་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་

རེད། དེ་སྐབས་སུ་ཚ་བ་ཁི་སྤྲུལ་གིས་”ཚ་རོང་གཟིམ་ཤག་གི་ཤུལ་ལུས་ཚ་རོང་ལྷ་ལྕམ་དང་

ཞབས་འབིང་ཡོངས་ལ་ཕག་བིས་གནང་སེ། རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་སྤན་

214 ཚ་རོང་སྲས་མོ་ཕེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མས་བིས་པའི་<<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པར་གཟིགས།
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སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ།།

གསལ་གནམ་གང་ཁོང་བཀའ་མགྲོན་འདས་པོ་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་གི་ཆུང་མ་རིག་འཛིན་

ཆོས་སྒོན་གི་མག་པར་བསུས་ན་ལེགས་ཚུལ་གསུངས། དེར་བརྟེན། “༸གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་ཚ་རོང་ངོ་འབངས་མགྲིན་གཅིག་ནས་དེ་དོན་སྙན་ཞུས་ལ་དོན་སྨིན་སྩལ་ཏེ་མཚན་ལ་ཚ་རོང་ཟླ་

བཟང་དགྲ་འདུལ་ཞེས་ཐོགས་པ་ཚ་རོང་མགོ་འདོན་འཚོ་སྐྱོང་དུ་གསོལ་རས་སྩལ་ཏེ་བོད་ལོངས་

དམག་སྤི་ཆེ་བ་བཀའ་བོན་ཛ་སག་ཚ་རོང་པ་ཞེས་ལོ་མང་རིང་བཀའ་ཤག་ཏུའང་ཕེབས་བཞུགས་

གནང་བ་རེད།” དེ་ལྟར་སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ཁོང་ཚ་རོང་ཚང་གི་མག་པར་ཕེབས་

པ་ཚ་རོང་སྲས་མོ་ཕེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མས་བིས་ལ། ཚ་རོང་དབྱངས་ཅན་སྒོལ་དཀར་

གིས། “ཚ་རོང་སྲས་ཀི་ལྕམ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒོན་ལགས་ཀི་གཅེན་པོ་ཚ་བ་ཁི་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་སེ། དམག་སྤི་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ཚ་རོང་དུ་མག་པར་ལེན་འཆར་

སྐོར། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད། ཚ་བ་ཁི་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི། དེ་སྐབས་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་མཉེས་པོ་གནང་ཡུལ་གི་མཚན་ཞབས་པ་ཞིག་ཡིན།”215 ཞེས་བིས། 

ཞྭ་སྒབ་པས། “དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ཛ་སག་ཐོག །སྒེར་ཚ་རོང་པའི་ཞབས་པད་དེ་

ཉིད་ཀི་རེས་ཤུལ་དང་འདོད་བསྒིལ་བྱས་ཆོག་པ་སྩལ་”216 ཅེས་ཛ་སག་གི་གོ་མིང་དང་བཅས་ཚ་

རོང་གི་གཞི་འཛིན་ནམ་གོ་མག་ཏུ་སྩལ་བའི་ཚུལ་བིས། དེ་ནས་བཟུང་སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་

དགྲ་འདུལ་གི་མཚན་གི་མགོར་ཚ་རོང་ཞེས་པ་སྦྱོར་མགོ་ཚུགས།

 གོང་གསལ་དག་གི་སོམ་ལྟ་བུར་སྐུ་ངོ་ས་དབང་ཆེན་མོ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་

མཆོག་ནས། “ཕལ་པའི་ཁིམ་ཚང་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་སྤང་གྲུང་དང་དམིགས་འཆར་གཉིས་ལྡན་གི་ཕོ་

གཞོན་[ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་]ཁོང་སྐུ་དག་གི་སྲས་མོ་ཞིག་ལ་གཉེན་སྒིག་གནང་། དེ་ལྟར་ཁོང་གཉེན་

སྒིག་གི་ལམ་ནས་སྐུ་དག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚ་རོང་ཚང་གི་གཞིས་ཀ་རྣམས་ཀི་བདག་པོར་

གྱུར།”217 ཅེས་གསུངས།

 ཚ་རོང་སྲས་མོའམ་ཕེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མས་བིས་པའི་<<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་

པར་གསལ་བ་ལྟར་ན། ཚ་རོང་ཞབས་པད་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དང་གཡུ་ཐོག་དབྱངས་ཅན་

215 <<དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༥ ན་གསལ།

216 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༢༤ ན་གསལ།

217 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཡི་ཤོག་ངོས་ ༣༣༥ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

སྒོལ་མ་གཉིས་ཁྲུང་ས་བསྐྱོན་ཏེ་སྲས་སྲོས་བཅུ་གཉིས་བྱུང་ཡང་འགའ་ཞིག་ཆུང་དུས་ནས་

འདས། ཚ་རོང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དང་སྲས་ཆེ་བ་བཀའ་མགྲོན་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་གཉིས་

དམར་གསོད་བཏང་། ཚ་རོང་སྲས་གཉིས་པ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས་སམ་སྐལ་བཟང་ལྷ་དབང་

སྔར་ནས་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཏེ་འབས་སྤུངས་སུ་བཞུགས། འདི་ཡང་སྐུ་ན་གཞོན་དུས་

སུ་གཤེགས། དེར་བརྟེན། སྐབས་དེར་ཚ་རོང་གཟིམ་ཤག་ལ་གཞི་འཛིན་གནང་མཁན་སྐྱེས་

པ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་པར་གྱུར། དེ་ལྟར་སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཚ་རོང་

གཟིམ་ཤག་ལ་གོ་མག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ། ཐོག་མར་ཚ་རོང་སྲས་འདས་པོའི་ཆུང་མ་རིག་འཛིན་

ཆོས་སྒོན་ལ་གཉེན་སྒིག་གནང་། དེ་ནས་ཚ་རོང་སྲས་མོ་པདྨ་སྒོལ་དཀར་དང་ཚ་རོང་སྲས་

མོ་ཚེ་བརྟན་སྒོལ་དཀར། ཚ་རོང་སྲས་མོ་རིན་ཆེན་སྒོལ་མ་བཅས་ལ་གཉེན་སྒིག་གནང་། དེ་

ལྟར་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གིས་ཚ་རོང་གཟིམ་ཤག་གི་མནའ་མ་དང་སྲས་མོ་གསུམ་བཅས་

བཞི་ལ་གཉེན་སྒིག་གནང་ཞིང་སྲས་དང་སྲས་མོ་ཡང་མང་དུ་བྱུང་།

 སྤན་གསལ་གནམ་གང་ངམ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཚ་རོང་ཚང་ལ་གོ་མག་ཏུ་

ཕེབས་ཏེ་ཚ་རོང་སྲས་འདས་པོ་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་གི་ལྕམ་ཆུང་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒོན་ལ་

གཉེན་སྒིག་གནང་ཡང་དེ་གཉིས་ཀ་ཚ་རོང་གི་མི་རྒྱུད་མིན་སབས། ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་དང་

ཚ་རོང་སྲས་མོ་བགྲེས་པ་པདྨ་སྒོལ་དཀར་གཉིས་གཉེན་སྒིག་གནང་སེ་སྲས་སྲོས་དུ་མ་བྱུང་

བ་ལས་གཅིག་ནི་ཚ་རོང་བདུད་འདུལ་རྣམ་རྒྱལ་ལམ་ཕིས་སུ་འཇོར་ལི་ཚ་རོང་ཞེས་དབྱིན་

ཇིའི་མིང་བཏགས་པ་དེ་རེད། འཇོར་ལི་ཚ་རོང་དང་དབྱངས་ཅན་སྒོལ་དཀར་གཉིས་ཀི་སྲས་

མོ་ནི་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ་རེད། རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ་དང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའི་གཅེན་པོ་

བོ་བཟང་བསམ་གཏན་གཉིས་ཁྲུང་ས་བསྐྱོན་ཏེ་སྲས་སྲོས་དུ་མ་བྱུང་། རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ་ཁྲུང་

ས་བསྐྱོན་པ་ནས་སག་ལྷ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ་ཞེས་ཞུ། སག་ལྷ་ཞེས་པ་ནི། སྐབས་དེའི་བོད་གཞུང་

གིས་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་ལ་ཕུལ་བའི་ཁིམ་མིང་སེ་སྔོན་གི་ཡིག་ཆ་འགར་ཡང་ཡབ་

གཞིས་སག་ལྷ་ཞེས་བིས་ཡོད།

 ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གིས་རང་གི་ལྕམ་ཆུང་ཚེ་བརྟན་སྒོལ་དཀར་དང་རིན་ཆེན་སྒོལ་

མ་གཉིས་ན་སོ་གཞོན་དུས་གཉེན་སྒིག་གནང་ཞིང་བུ་ཕྲུག་སྐྱེས། ལྕམ་ཆུང་གཉིས་ལོ་ན་ཡར་

སོན་པ་ན་ཚེ་བརྟན་སྒོལ་དཀར་ལགས་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀི་ཆུང་མར་གཏོང་
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སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ།།

རིས་གནང་བ་དང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མ་ལགས་ཕེང་རིང་འཇིགས་མེད་ཀི་ཆུང་མར་བྱིན། དེའི་

ཐད་ལ་<<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ལས་ཚ་རོང་སྲས་མོ་རིན་ཆེན་སྒོལ་མས། “ང་

རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཟིན་དུས་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་མཆོག་ནས་ང་ལ་དགའ་པོ་ཡང་ཞེ་དག་གནང་

གི་འདུག །ཉིན་གཅིག་ང་ལ་གསུང་ཡས་ལ་ཁེད་རང་ཡི་གེ་སོབ་སྦྱོང་དང་ལས་ཀར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་

དང་འབད་བརོན་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་འདུག་ཀང་། ད་བར་ཁེད་རང་ལ་མཉེས་པའི་བུ་ནི་གཅིག་ཀང་

མི་འདུག །ཡབ་གཞིས་གང་མདུན་གི་གུང་ལ་ཁེད་རང་སེར་རོགས་བྱེད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག་ཀང་

ཁེད་རང་ཕི་ལོགས་ལ་སེར་རྒྱུ་ནི་ང་དང་པདྨ་སྒོལ་དཀར་ལགས་གཉིས་ཀི་བསམ་པར་གཏན་ནས་

མེད་པས་ཡབ་གཞིས་གང་མདུན་གུང་ལ་བར་སོག་སེ་འབུལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཁེད་རང་ད་ཆ་ང་དང་ཆང་

ས་བསྐྱོན་ན་ང་ཡང་ཁེད་རང་ལ་དགའ་པོ་ཞེ་དག་ཡོད། ཕུགས་སུ་ཁེད་རང་ལོ་ན་ཆུང་བས་ཁེད་རང་

གི་འདོད་པ་གང་འད་ཞིག་དང་ཆང་ས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ནའང་ངས་གཟིམ་ཤག་ཡག་པོ་ཞིག་བརྒྱབས་

ནས་སྤོ་པོ་བྱས་ནས་འཇོག་རིས་ཡོད། བུ་བདུད་འདུལ་རྣམ་རྒྱལ་འཚར་ལོངས་ཐོག་མནའ་མ་བསུ་

ལེན་བྱེད་དུས་ཁེད་རང་ཟུར་དུ་སྤོ་པོ་བྱས་གཟིམ་ཤག་ཟུར་དུ་འབུལ་རིས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་བྱུང་

བར་ངས་དེ་འད་ཁོན་ནས་ཡོང་གི་མ་རེད། ཁེད་རང་ལ་ལྕམ་ངའི་གཅེན་མོ་རྣམ་གཉིས་ཡོད་པར་དེ་

འདའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོང་ཡས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུས་དུས་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ནས། པདྨ་སྒོལ་དཀར་

ལགས་ཀི་ཨ་ཝ་(ཕྲུ་གུ་)གསུམ་འཕོ་བརླག་ཏུ་སོང་བས་ད་ཆ་བུ་བདུད་འདུལ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། བུ་

མོ་ཀུན་བཟང་ལྷ་སྐྱིད་གཉིས་ལ་བདག་གཅེས་ཀིས་ཆེན་པོ་མ་བྱས་པར་རྒྱ་མཚོ་རང་དུ་བཞུགས་

རྒྱུ་ལས་ལྷ་ས་གཟིམ་ཤག་ཏུ་བཞུགས་ཐུབ་ཀི་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། རིག་འཛིན་ཆོས་སྒོན་ལ་ནི་

བཀའ་ཆོས་སུ་རང་གནས་གཞིས་རེ་ཁུལ་ལྷུན་གིང་དུ་ཆོས་ཞུགས་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་

ཏེ་མི་རིང་ཕེབས་གཏན་རེད་བཅས་གསུངས་ཤིང་། དེ་མུར་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ནོར་གིང་བཀའ་

ཤག་ཏུ་བཞུགས་རེས་འཁེལ་བས་ཁོང་གི་གཟིམ་དཔོན་འཇམ་དབྱངས་ཀི་མདུན་ང་ལ་ཕག་བིས་

དང་གནང་རྟེན་ཕ་ལམ་གི་ཕེ་བཏགས། ལག་སྣེ་བཅས་ཡང་ཡང་བསྐུར་གནང་མཛད་པའི་བསླུ་བིད་

འོག་ང་གཉིས་མཉམ་འབེལ་བྱུང་བར་བརྟེན་ང་ལ་གཟུགས་པོ་འཁོར་བས་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ངས་

ངུས་བྱས་པདྨ་སྒོལ་དཀར་ལགས་སུ་ཞུས་ཤིང་། པདྨ་སྒོལ་དཀར་ལགས་ནས་ང་ལ་གང་ཡང་བྱེད་

ཀི་མ་རེད། ད་ཆ་ཁེད་རང་གཟུགས་པོར་ཅ་ག་བདག་པོ་ཡག་པོ་གནང་དགོས་ཀི་རེད། ང་ཡང་ཕྲུ་གུ་

དང་པོ་གསུམ་འཕོ་བརླག་ཏུ་ཕིན་སོང་གསུང་གི་འདུག །དེ་དུས་ང་རང་ཧ་ཅང་སེམས་པ་སྐྱོ་པོ་བྱུང་

ཡང་གཅེན་མོ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་རྟག་ཏུ་བྱམས་སྐྱོང་གནང་གི་ཡོད་པར་སོང་། ངས་ཧོར་ཁང་གཟིམ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཤག་ཏུ་ཕིན་ནས་གཅེན་མོ་ཚེ་བརྟན་སྒོལ་དཀར་ལགས་སུ་ཡང་ངུས་བྱས་གནས་ཚུལ་ཞུས་དུས། 

གཅེན་མོ་ཚེ་བརྟན་སྒོལ་དཀར་ལགས་ནས་ཀང་གང་ཡང་བྱེད་ཀི་མ་རེད། ང་ཡང་དེ་འད་རེད། ཟླ་

བཟང་དགྲ་འདུལ་ནས་ད་ཆ་ང་ལ་ང་ཚོའི་ཧོར་ཁང་སྐུ་ངོ་ཛ་སག་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་གཅུང་མོ་རེས་

བཙུན་ཨ་ནེ་བྱམས་པ་ལགས་ཞུ་བའི་སྲས་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་དང་གཉེན་འགྲིག་བྱེད་དགོས་

རེད་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། སྲས་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་སྐུ་ན་སོན་མཚམས་ཁེད་རང་དང་གཉེན་

འགྲིག་གནང་རྒྱུ་སྔ་ཚད་ནས་ཡིག་འཇོག་བྱས་པ་ལྟར་ད་ཆ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་

ར་ལྔར་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་ཁེད་རང་ཡང་ད་ལྟ་དགུང་ལོ་ཆུང་ཆུང་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཏུ་ཕེབས་ཡོད་པ་

རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་གང་འད་ཟེར་ཡོང་གི་རེད། སྲས་ཆུང་སྐུ་ཞབས་ངག་དབང་

འཇིགས་མེད་དང་ང་གཉིས་གཟིམ་ཤག་དེ་གའི་ནང་དུ་ཨ་མ་དང་བུ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ད་ལྟ་བར་

འཚར་ལོངས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ནི་ཆོས་དད་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་ལ་བརོན་

པ་ཡག་པོ་དེ་འད་ཞིག་ང་ཕྲུ་གུ་གསུམ་གི་ཨ་མ་དང་གཉེན་འགྲིག་བྱེད་དགོས་རེད་གསུངས་ཡག་

དེ་དབང་ཡོད་ཀི་སྐད་ཆ་རེད། ངའི་བསམ་བོའི་ནང་སྲས་ཆུང་སྐུ་ཞབས་ལ་ཁོ་རང་གི་ཐུགས་འདོད་

ཡོད་པའི་མནའ་མ་སྲས་མོ་ཡག་པོ་ཞིག་བངས་ནས་བུ་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར་ལགས་སྐུ་འཚར་

དུས་ཧོར་ཁང་རྒྱ་མ་གཞིས་ཀ་ཆེན་པོའི་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའི་བསམ་བོ་གཏོང་གི་ཡོད། 

སྐུ་ངོ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་དེ་ག་རང་རེད། ཁེད་རང་ལ་ཐུགས་འདོད་མེད་བཞིན་དུ་དབང་ཡོད་བཏང་

བ་རེད། འདི་སྐོར་གཅེན་མོ་པདྨ་སྒོལ་དཀར་ལགས་སུ་ཞུས་པ་གནང་ངམ་གསུངས་བྱུང་བར་ངས་

ཞུས་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན།”218 ཞེས་བིས།

 གོང་གི་ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ། ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གིས་ཐོག་མར་རང་གི་ཆུང་མ་

ཚེ་བརྟན་སྒོལ་དཀར་ལགས་གཞན་དུ་མནའ་མར་གཏོང་རིས་གནང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་། 

དེ་ནས་ཁོང་རང་ཉིད་ཀི་གཟིམ་དཔོན་བརྒྱུད་ནས་སྲས་མོ་རིན་ཆེན་སྒོལ་མ་འགུག་ཐབས་སུ་

ཕག་བིས་དང་ཕ་ལམ་གི་རྒྱན་ཆ། ལག་སྣེ་གཞན་བཅས་ཡང་ཡང་བསྐུར་ཏེ་“བསླུ་བིད་

འོག་”ལུས་འབེལ་བྱུང་བ་དང་། བྱིས་པ་མངལ་དུ་འཁོར་མཚམས་གཉེན་སྒིག་གནང་འདོད་

218 དབུས་གཙང་གི་ཕལ་སྐད་དང་དེའི་འབི་ལུགས་ལ་མ་བྱང་བ་རྣམས་ཀིས་གོ་བ་བདེ་བག་ཏུ་ལོན་དཀའ་ཡང་། 

<<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཡི་ཚིག་ཉིད་སོར་འཇོག་བྱས་ན་ཀན་ཀ་མི་འབྱུང་བས་རང་ཚིག་གིས་མ་བིས། དེའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༡༩ ནས་གཟིགས།
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སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ།།

ཀི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ།219 དེའི་རེས་སྲས་མོ་ཚེ་བརྟན་སྒོལ་དཀར་དང་རིན་ཆེན་སྒོལ་

མ་གཉིས་ཀ་གཞན་དུ་མནའ་མར་ཕེབས་འདོད་མེད་ཀང་། ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གིས་“དབང་

ཡོད་ཀི་སྐད་ཆ་”བཤད་དེ་“དབང་ཡོད་བཏང་བ་”སོགས་རེད། འདིར་འདེན་རྟགས་སུ་བཀོད་

པའི་བསླུ་བིད་འགོ་ཅེས་པ་དང་། དབང་ཡོད་ཀི་སྐད་ཆ་ཞེས་པ། དེ་བཞིན་དུ་དབང་ཡོད་བཏང་

བ་ཞེས་པའི་ཚིག་གསུམ་པོ་འདི་གོང་དུ་དངས་པ་ལྟར་<<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པར་གསལ་

བའི་ཚིག་རེད། ཚ་རོང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མ་ལགས་སྤི་ལོ་ 1910 ལ་འཁྲུངས་ཤིང་། དགུང་ལོ་

བཅོ་བརྒྱད་དུ་སོན་པ་སྤི་ལོ་ 1928 ལོར་མངལ་ཆགས་ཤིང་གཉེན་སྒིག་དང་པོ་གནང་།

 གོང་གི་གསུང་བབ་དང་དེའི་གོང་དུ། “བོད་དུ་ཁིམ་ཚང་སྐྱོང་ཁད་དུ་བུ་སྤུན་གཉིས་ལ་

མདུན་མ་གཅིག་ལེན་པ་དང་། བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ལ་བུ་གཅིག་མག་པར་བསུ་བ་སྤི་ཚོགས་མཐོ་དམའ་

གཉིས་ལ་ལམ་སྲོལ་དེ་ལྟར་དར་ཡོད་པ་རེད། འནོ་ཀང་། སྐྱེས་པ་གཅིག་གིས་ཆུང་མ་ཟུར་བསེན་མང་

པོ་བྱེད་རྒྱུ་འདི་ཁིམས་འགལ་ཡང་ཡིན་ལ་བོད་དུ་དགའ་པོ་མི་བྱེད། འོན་ཀང་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་

འདུལ་སྐབས་དེར་མཚན་སྙན་ཆེན་པོ་ཡིན་སབས་ཁོ་རང་གི་ཐུགས་འདོད་གང་ཡོད་ལྟར་གནང་རྒྱུ་བྱུང་

བ་ཡིན། ལྷག་པར་པདྨ་སྒོལ་དཀར་ལགས་དང་རིག་འཛནི་ཆོས་སྒོན་ལགས་གཉིས་ནི་ཐུགས་གཤིས་

ཤིན་ཏུ་ནས་བཟང་པོ་ཡིན་པས་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ནས་ཐུགས་འདོད་གང་ཡོད་གནང་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། 

ང་རང་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་མཆོག་ལ་ཕ་ལྟར་བརི་བཀུར་ཞུ་བ་ལས་ཆུང་མ་ཡིན་

བསམ་པ་ར་བ་ནས་སེམས་ལ་འཁོར་གི་མེད།”220 ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཚ་རོང་སྲས་མོ་

གཉིས་ཀ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀི་གནང་སངས་ལ་ཐུགས་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པར་

གདོན་མི་ཟ་ལ། ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན་ཐུགས་ཁག་ཀང་མེད་སྙམ། དེ་ཡང་ཚ་རོང་ཚང་གི་ཡབ་

དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དང་སྲས་བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་གཉིས་གཞན་གིས་དམར་གསོད་བཏང་སེ་

ཨ་མ་དང་མནའ་མ་གཉིས་ཀ་ཡུག་ས་དང་སྲས་མོ་རྣམས་ཕེད་དྭ་ཕྲུག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་གཞན་གིས་

ཚོར་དཀའ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནན་ཡོད་པ་སྨོས་ག་ལ་དགོས། གནས་སངས་དེ་ལྟ་བུའི་

འོག་ཚ་རོང་སྲས་མོ་མེ་ཏོག་མ་རིན་ཆེན་སྒོལ་མ་ལགས་དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་སོན་པ་ན་

219 མངལ་གི་བྱིས་པ་དེ་ནི་སྲས་མོ་ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས་ཡིན་ཏེ་<<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༩ 

སོགས་སུ་གཟིགས།

220 <<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༥ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

མངལ་སྦྲུམ་སེ་ལྟོ་བ་འབུར་བའི་ཨ་མ་གཞོན་ནུ་མ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ།།

 ཚ་རོང་སྲས་མོ་རིན་ཆེན་སྒོལ་མ་ལགས་ཕེང་རིང་སྲས་བགྲེས་པ་འཇིགས་མེད་ལ་

ཁྲུང་ས་བསྐྱོན་པའི་ཉིན་མོ་དེར་ཚ་རོང་སྲས་མོ་ཆུང་བ་བྱང་ཆུབ་སྒོལ་མ་ཡང་ཕེང་རིང་སྲས་

གཞོན་པ་འཆི་མེད་རོ་རེ་ལགས་ལ་གཉེན་སྒིག་དང་གཉེན་སོན་ལྷན་དུ་བཤམས།221 ལྷ་སའི་

མཐིལ་གི་སྐུ་དག་གི་གཉེན་སྒིག་ཕལ་མོ་ཆེ་སྐུ་དག་ནང་ཁུལ་དུ་བསྐྱོན་པ་ནི། རྒྱབ་སྐྱོར་བཙལ་

ཏེ་ཁིམ་རྒྱུད་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དབང་ཤུགས་བརྟན་གནས་ཡོང་བའི་ཆེད་ཡིན་པ་མང་པོས་འདོད་

ལ། ཡིན་ཀང་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་མངོན།

 ཡོངས་གྲགས་སུ་ཚ་རོང་སྲས་མོ་ཚེ་བརྟན་སྒོལ་དཀར་ལ་ཧོར་ཁང་ཚེ་བརྟན་སྒོལ་

དཀར་ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་རིན་ཆེན་སྒོལ་མས། “ཚེ་བརྟན་སྒོལ་དཀར་ལགས་ཁྲུང་ས་དང་པོ་ཧོར་

ཁང་ཛ་སག་དང་བསྐྱོན། དེ་ནས་ཁྲུང་ས་ཐེངས་གཉིས་པ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་དང་བསྐྱོན་ནས་སྲས་

སྲོས་དགུ་བྱུང་བ་རེད།” ཅེས་དང་ཡང་། “ཚེ་བརྟན་སྒོལ་དཀར་ལགས་སུ་ཧོར་ཁང་ཛ་སག་དམ་

པའི་སྲས་མོ་གཅིག་དང་སྲས་གཅིག །ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གི་སྲས་མོ་དྲུག་དང་སྲས་གཅིག་བྱུང་བ་

རེད།” ཅེས་<<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པར་བིས་པ་ལྟར་དང་པོ་ཧོར་ཁང་ཛ་སག་ལ་གཉེན་སྒིག་

གནང་བས་རེད། ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གི་ལྕམ་ཆུང་ཚ་རོང་སྲས་མོ་རིན་ཆེན་སྒོལ་མ་ལ་ཕིས་

སུ་ཕེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མ་ཞེས་འབོད་པ་ཡང་། ལྕམ་ཆུང་དེ་ཉིད་ཕིས་སུ་ཕེང་རིང་འཇིགས་

མེད་སུམ་རེན་དབང་པོར་གཉེན་སྒིག་གཉིས་པ་གནང་བའི་རྐེན་གིས་རེད། ཕྲུ་གུ་དགུ་ཡི་ཨ་

མ་ཧོར་ཁང་ཚེ་བརྟན་སྒོལ་དཀར་ལགས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་སེང་ནད་

མནར་གིས་ཚེ་ལས་འདས་ཚུལ་རིན་ཆེན་སྒོལ་མས་གསུངས།

 ཚིག་ཉུང་ངུས་བཤད་ན། ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ནི་ཁིམ་ཚང་དབུལ་པོ་ཞིག་ཏུ་འཁྲུངས་

ན་ཡང་སྔོན་ལས་སོགས་ཀི་དབང་གིས་རྒྱལ་བའི་སྤན་གསལ་དུ་གྱུར་ཅིང་། དམག་དོན་གི་

ཐད་ནས་བོད་ལོངས་དམག་སྒར་ཡོངས་ཀི་དམག་སྤི་ཆེ་བའི་མཚན་གནས་བཞེས། དེ་ནས་ཚ་

རོང་གཟིམ་ཤག་ཏུ་གོ་མག་ཏུ་ཕེབས་ཤིང་། འཛིན་སྐྱོང་གི་ཆ་ནས་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་

བང་གི་ཛ་སག་དང་ཞབས་པད་ཀི་མཚན་གནས་བཟུང་། སྒེར་གི་ཚོང་ལས་ཐད་ནས་ལྷ་སྲས་

221 <<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཡི་ཤོག་ངོས་ ༡༤༣ ན་གསལ།
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སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ།།

རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀིས་<<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པར། “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།” ཞེས་བིས་པ་ལྟར་རིམ་གིས་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་

ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཕྱུག་བདག་ཆེན་པོར་གྱུར། ཤིང་ཡོས་སྤི་ལོ་ 1915 ལོར་ཚ་རོང་ཟླ་

བཟང་དགྲ་འདུལ་གིས་བོད་ལོངས་དམག་སྤི་ཆེ་བའི་གོ་བབ་ཐོག་བཀའ་བོན་གི་མཚན་གནས་

བཞེས་ཚུལ་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སུ་གསལ་ལོ།།

 སྤི་ལོ་ 1920 ཡས་མས་ནས་བོད་གཞུང་དམག་སྒར་གི་བྱེད་སངས་ཐད་ནས་གཞུང་

སའི་ཐུགས་ལ་མི་འགྲོ་བའི་གནས་ཚུལ་དུ་མ་བྱུང་བར་མངོན་ཏེ། ཡིན་རྒྱུ་ནི་དམག་སྒར་གིས་

བྱ་འགུལ་སེལ་ཕོགས་དང་དབང་ཆ་འཛིན་ཚུལ་གི་ཐད་ནས་རེད། གནས་སངས་དེ་དག་གི་

དབང་གིས་སྤི་ལོ་ 1921 ལོར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཞི་དག་གི་དཔོན་རིགས་

དུ་མ་གནས་དབྱུང་ངམ་གོ་གནས་ཕབ་སེ་སངས་འཛིན་ཆེན་པོ་མི་གནང་ཀ་མེད་བྱུང་། དེ་

དུས་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ལ་དགོས་དབང་གིས་གནས་དབྱུང་མ་བཏང་ཡང་

ཉེས་ཅན་གི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་ཆེན་པོས་ཚ་རོང་ལ་དགོངས་

འགལ་བཞེས་ཚུལ་ཞྭ་སྒབ་པས་གསུངས་ལ། ཤན་ཁ་བས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཚུལ་ཡང་དེའི་

ཞབས་མཆན་དུ་བཀོད།222

 གཞུང་བ་གཉིས་ཀི་རོད་རོག་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་

དེར། ཚ་རོང་དང་ཚ་རོང་གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་དམག་དཔོན་སོགས་ལ་གཞུང་དང་མི་དམངས་

ཀི་གཟིགས་ཚུལ་མི་ལེགས་པ་བྱུང་། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1921 དང་དེའི་གོང་དུ་ཞི་དག་གི་དཔོན་

རིགས་ཚོའི་བར་ལ་འགལ་ཚབས་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་དུ་མ་བྱུང་བས་གཞུང་ས་མི་བདེ་བར་

ཡང་ཡང་བྱས་ཤིང་། དེ་ནས་“རོ་སེང་གེའི་ནང་སོད་དམག་མི་དང་དམག་སྒར་གསར་པའི་ནང་

སོད་དམག་སྒར་ཁག་གཉིས་ཀི་དམག་མི་ནང་འཁྲུག་བྱུང་ནས་མེ་མདའ་རྒྱག་རེས་ཀིས་མི་བསད་

དོན་རྐེན་ལྷགས་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གིས་བོད་ལོངས་དམག་སྤིའི་

འགན་དབང་སྤད་དེ་གོང་རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་ཙམ་མེད་པར་དམག་མི་གཅིག་གི་ལག་པ་དང་གཅིག་

222 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༡ ལ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གི་རྐང་པ་བཅད་པ་རེད། རྐང་པ་བཅད་པ་དེ་ཤི་རེས་དེའི་མགོ་དང་རྐང་ལག་རྣམས་ལྷ་སའི་ཁོམ་

གཟིགས་ཁང་གི་སྒོའི་གཡས་གཡོན་དུ་བཀལ་ནས་བཞག་པ་”223རེད་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ་ཛ་

དག་ཅན་དེ་བྱུང་། དེ་ལ་གཞུང་དམངས་གཉིས་ཀར་དམག་སྤི་ཚ་རོང་གིས་ཧོལ་རྒྱུགས་རང་

བཞིན་ཅན་གི་དག་ལས་ཚབས་ཆེན་ཞིག་བསྒྲུབས་སོང་སྙམ་པའི་ཐུགས་སྣང་བྱུང་སེ་ཧ་ལས་

པར་གྱུར། གཞུང་ཕོགས་ནས་དེ་ལ་ནག་ཉེས་ཆེན་པོ་གཉིས་བགྲངས་པའི་གཅིག་ནི་གཞུང་

ལ་དགོངས་སྐོར་ལམ་སོན་ཙམ་ཡང་མ་ཞུས་པར་ཉེས་ཆད་ལྕི་མོ་དེ་ལྟ་བུ་ལག་བསར་བྱས་

པ་དང་། གཉིས་པ་ནི་ཆུ་གང་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༨ སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 2 ཚེས་ 14 

ཉིན་རྒྱལ་བ་དོན་གི་བདག་པོས་ར་ཚིག་བཀྲམ་སེ་བྱ་བ་ཞི་དག་གི་ལས་ཀི་སྣེ་མོ་བ་རྣམས་ལ། 

“དབང་པོ་ཡན་ལག་གཅོད་བེགས་སོགས་འདི་ཕི་ལས་འབས་དང་། གཏམ་དོན་གང་ལའང་མི་བཏུབ་

པའི་བྱ་ངན་འདི་རིགས་མིང་ཙམ་མེད་པ་དགོས་རྒྱུ།” ཞེས་བཀའ་རྒྱ་སྩལ་བ་ལ་རྒྱབ་འགལ་བྱས་

པ་དེ་རེད་ཟེར།

 གོང་གསལ་གི་གནད་དོན་ཐད་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་>>ལས་ཨ་རིའི་རོམ་པ་

པོ་མེལ་ལགས་(Melvyn C. Goldstein)224ཀིས་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་གཞོན་པའི་གོ་གནས་

བཞེས་མོང་བ་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀིས་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ལ་ཕུལ་བའི་ཕག་བིས་སྔ་ཕི་

གཉིས་དང་ཚ་རོང་སྲས་མོ་རིན་ཆེན་སྒོལ་མའི་གསུང་བཅས་རྒྱབ་རྟེན་དུ་བཞག་སེ་བིས་པ་ནི། 

“ཕི་ལོ་ ༡༩༢༤ ལོར་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པའི་བར་འཁྲུག་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་མཐའ་མ་ཉེན་རྟོག་

པ་ཞིག་ལ་སྲོག་ཉེན་ཡོད་པའི་གྲི་བརྒྱབ་ནས་མཇུག་འགྲིལ། ཉེན་རྟོག་པའི་འགོ་ཁིད་ལེགས་ལྡན་ལ་

སྐབས་དེར་དམག་དཔོན་གཞན་དག་ཁག་ཅིག་མཉམ་དུ་ཚ་རོང་གི་ཉིན་འཁོངས་ཐུགས་སྤོར་ཡོད་

སར་འཁྲུག་པ་དེའི་སྐོར་བར་སྤོད་བྱས་ཤིང་དམག་མི་རྣམས་གྲྭ་བཞི་གོ་མཛོད་དུ་གོ་རས་ལེན་པར་

223 <<ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་>>ཞེས་པ་བོད་ཀི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བདམས་

བསྒིགས་འདོན་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༤ ན་གསལ་བས་དེར་གཟིགས།

224 ཨ་རིའི་རོམ་པ་པོ་ Melvyn C. Goldstein ལ་མེལ་ལགས་ཞེས་བིས་པ་ནི་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་

དང་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། ཚ་རོང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀི་འབོད་ཚུལ་ཡིན། དཔེ་དེབ་དེ་ཉིད་འབི་སྐབས་བྱ་

བ་དངོས་ཀི་ཐོག་རོགས་རམ་ཞུ་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་དེ་མོ་སྲས་དགེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཚ་རོང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་

རེད། དཔེ་དེབ་དེ་ཉིད་བོད་བསྒྱུར་གནང་མཁན་ནི་ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་། དཔར་བསྐྲུན་དང་འགྲེལ་

སེལ་གནང་མཁན་ནི་ཚ་རོང་གཟིམ་ཤག་གི་སྲས་འབི་གུང་ཆེ་ཚང་དཀོན་མཆོག་བསན་འཛིན་ཀུན་བཟང་འཕིན་ལས་

ལྷུན་གྲུབ་ཀིས་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་སྲོང་བཙན་དཔེ་མཛོད་ཁང་རེད།
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སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ།།

བསྐྱོད་པའི་སྐོར་ཁོང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པས་འཁྲུག་རོད་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་ཉེན་བར་བྱུང་། 

སྐབས་དེར་ཐུགས་སྤོར་ཡོད་པའི་མི་གཞན་དག་ཚང་མ་དང་འད་བར་ལེགས་ལྡན་ལ་ཡང་ར་ཕན་བུ་

བཟི་ཡོད་པས་ལམ་སེང་ཁོང་ཁོའི་སྒོ་ནས་ཚ་རོང་ལ་དོན་རྐེན་དེའི་སྐོར་བཤད་པ་མ་ཟད་མི་ཚང་མ་

ཡོད་ས་དེར་ཚ་རོང་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དམག་མི་ཉེས་ཅན་རྣམས་འགག་བཙིར་དཔྱང་

ཐག་གིས་གསོད་རྒྱུའམ་ཡང་ན་ཁོ་ཚོ་མེ་སྒོགས་ཀི་ཁ་ལ་བཏགས་ནས་མེ་སྒོགས་བརྒྱབ་ནས་གསོད་

དགོས་པའི་དབང་ཆ་མཐའ་དག་ཡོད་ཅེས་བཤད། ད་དུང་ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་འཁྲུག་རོད་དེ་

རིགས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དམག་དཔུང་གི་མདུན་ལམ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་རེད་ཅེས་

ཉེན་བར་བཏང་། ཚ་རོང་ཡང་ཁོང་གི་དམག་དཔུང་ལ་ཁོང་ཁོ་ཆེན་པོ་ལངས་དགོས་དོན་ནི་ཁོང་གི་

དགྲ་བོ་ཚོས་དོན་རྐེན་དེ་ཁོང་རང་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་བྱེད་ཀི་དིལ་བསྒགས་ངན་པ་བྱ་རྒྱུར་བེད་སྤོད་

བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པར་བསམས་ནས་ཁོང་གིས་དམག་མི་ཉེན་ཅན་རྣམས་ལ་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་ཀི་ནུས་པ་

ལྡན་པའི་མིག་དཔེ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུར་ཐག་བཅད། དམག་དཔོན་ཚང་མ་ཟིང་ཆ་ལངས་ས་དེར་ལྟ་བར་

ཕིན་པ་(པར་)དེར་ཚ་རོང་གིས་དམག་མི་ཉེས་ཅན་རྣམས་ལ་ས་གནས་དེ་རང་དུ་ཁིམས་གཅོད་བྱས་

པ་སེ། ཉེན་རྟོག་པ་གསོད་མཁན་དམག་མི་དེའི་རྐང་པ་ཡ་གཅིག་པུས་མོའི་མཚམས་ནས་བེགས་པ་

དང་ཁོ་པར་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་དེའི་རྣ་ཅོག་གཡས་པ་དེ་བེགས། རྐང་པ་བེགས་པ་དེ་འདས་གྲོངས་

སོང་ནས་དེའི་མགོ་ལག་བར་སྐོར་དང་ཇོ་ཁང་ཉེ་འགྲམ་གི་ཁོམ་གཟིགས་ཁང་གི་རྒྱལ་སྒོའི་གཡས་

གཡོན་དུ་བཀལ་ཡོད།”225 ཅེས་པ་འདི་རེད་ལ། དེའི་ཞབས་མཆན་ཨང་ ༦༤ པར། “མཚོ་སྒོ་

བས་ཁིམས་གཅོད་དེ་དག་ནི་ལེགས་ལྡན་ལ་ཡིས་(ལགས་ཀིས་)གྲོས་མགོ་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་

བཤད་ཡོད།” ཅེས་ཀང་གསལ་འདོན་བྱས་ཡོད།

 གོང་དུ་“ལེགས་ལྡན་ལ་”ཞེས་བིས་པ་དེ་ནི། འབས་ལོངས་པ་བསོད་ནམས་དབང་

འཕེལ་ལེགས་ལྡན་ལགས་ཞེས་པ་དེ་རེད། ཁོང་གི་མཚན་འབི་ཚུལ་ལ་མི་འད་བ་དུ་མ་ཞིག་

འབྱུང་སེ། དེ་ཡང་འབས་ལོངས་ལོ་རྒྱུས་<<བདེན་དོན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་>>དུ་“ལ་ལྡན་

ལགས་”ཞེས་དང་། <<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པར་“ལེགས་ལྡན་ཛ་སག་”ཅེས་དང་། ཞྭ་སྒབ་

པས་<<སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སུ་>>“བསོད་ནམས་ལེགས་ལྡན་”ཞེས་དང་། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་

225 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༥༣ 

ན་ཡོད་པ་རང་སོར་བཞག་སེ་དངས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གསུམ་པའི་མཛད་རྣམ་དུ་“ལེགས་ལྡན་ས་ཧེབ་”ཅེས་བིས་ཡོད། བིར་ཊིལ་ལིནི་ནིར་(Bertil 

Lintner)གིས། “གཞུང་གི་ལས་བྱེད་བོད་རིགས་འབས་ལོངས་པ་ལེགས་ལྡན་ལགས་ནི་ཡང་ཧ་ཟི་

བན་ཌིའི་དཔུང་འཇུག་ཁོད་ཞུགས་ཤིང་། རེས་སུ་སིམ་ལའི་ཆིངས་འཇོག་སྐབས་སྐད་སྒྱུར་གནང་”226 

ཞེས་བིས།

 ལེགས་ལྡན་ལགས་ནས་ཉེན་རྟོག་པའི་དཔོན་གནས་བཞེས་ཚུལ་ལ་ཞྭ་སྒབ་པས། 

“རོར་གིང་ནས་བསོད་ནམས་ལེགས་ལྡན་ལགས་ཆེད་འབོད་གནང་སེ་དམག་མི་སུམ་བརྒྱ་ཐམ་པར་

རྒྱ་གར་དང་འད་བའི་སྐོར་སྲུང་(སྤུ་ལི་སི་)གི་ལས་ལུགས་སོབ་སྦྱོང་གནང་རེས་ཤིང་བྱི་ ༡༩༢༤ ལོར་

སྐོར་སྲུང་པའི་འགོ་འཛིན་དུ་བསོད་ནམས་ལེགས་ལྡན་ལགས་སུ་ཛ་སག་གི་གོ་མིང་དང་།227 ལས་

རོགས་སུ་དེ་སྔོན་ཨིང་ལེན་ནས་སོབ་སྦྱོང་ཐོན་པ་སྨོན་གྲོང་མཁེན་རབ་ཀུན་བཟང་། ལས་བྱར་མདོ་

མཁར་སྲས་ཕུན་ཚོགས་རབ་རྒྱས། ལྷ་སིང་སྲས། མི་དཔོན་རྒྱལ་གྲོང་ནང་སོ། རེ་དྲུང་མཁེན་རབ་

ཚུལ་ཁིམས། ཤོད་དྲུང་བྱིང་ཟུར་བ་བཅས་ལ་བསྐོ་བཞག་གནང་སེ་ལྷ་ཞོལ་གྲོང་ཁེར་ནང་ཁིམས་སྲུང་

(སྤུ་ལི་སི་)གསར་འཛུགས་གནང་སེ། འཕོད་བསེན་གཙང་སྦྲ་དང་། རྐུན་ཇག །བདེ་འཇགས་བཅས་

ལ་བལྟ་རྟོག་བྱས་པས་ཕན་ཐོགས་ཡག་པོ་བྱུང་བ་རེད།”228 ཅེས་བིས། ལེགས་ལྡན་ལགས་སུ་

ཡིན་མིན་དང་བོད་དུ་ནམ་ཕེབས་ཀི་ཐད་ལ་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས། “ལེགས་ལྡན་ལ་ནི་

བོད་ནང་འགལ་ཟླ་ཅན་གི་གནས་བབ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་སེ། གཞི་རྐང་གཞུང་འབེལ་གི་ཐོག་

ནས་བོད་གཞུང་གི་ག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཕི་ལོ་ ༡༩༢༣ ཟླ་ ༨ པའི་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་[བོད་

ཀི་]ཉེན་རྟོག་དམག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བྱེད་བོད་ལ་གཡར་བ་ཞིག་ཡིན། གཞི་རྐང་ཁོང་(བོད་རིགས་

ཀི་)འབས་ལོངས་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཕི་ཚུལ་དུ་དབྱིན་ཇི་དང་ཧ་ཅང་འད་པོ་ཡོད་པས་ཁོང་གིས་ཡང་སེ་

གཞུ་དབྱིབས་ཅན་གི་ཊ་ཡེ་(སྐེ་ཆིངས་)རྒྱག་པ་དང་སྦི་ཇི་སི་གུ་ཐུང་(དབྱིན་ལུགས་ཀི་དོར་མ་སུག་

ཐུང་)དང་དབྱིན་ཇིའི་ཕིང་ཞྭ་གོན་གི་ཡོད་”229 ཅེས་བིས།

226 << CHINA’S INDIA WAR: collision course on the roof of the world>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ 

༦༠ ན་གསལ།

227 རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ན། ཆུ་ཕག་ཟླ་ ༩ སྤི་ལོ་ 1923 ཟླ་ 10 པའི་ནང་ཡིན། 

མདོ་སྨད་ཀིས་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ་དེབ་ཕེང་བརྒྱད་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༡༥ ནས་གཟིགས།

228 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༣ ན་གསལ།

229 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>བོད་འགྱུར་མའི་ཤོག་

ངོས་ ༡༥༣ སེང་གི་ཞབས་མཆན་ཨང་ ༦༡ པ་ཀོགས། དབྱིན་ཚིག་ཇི་བཞིན་མཁེན་འདོད་ན། <<A HISTORY 
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སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ།།

 གོང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཐག་གཅོད་གནང་མ་ཐུབ་པར་ཛ་དག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐབས་དེར་

ཚ་རོང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་དུ་བསྐྱོད། འདིའི་ཐད་བཤད་ཚུལ་དང་རོག་ད་མང་པོ་ཡོད་པ་

འོག་ཏུ་འབྱུང་། དེའི་རེས་སུ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་མཆོག་བཀའ་བོན་གི་གོ་བབ་ནས་

གནས་དབྱུང་གནང་སེ་ལས་མེད་ལྟ་བུར་བཞུགས་པ་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དག་ཏུ་གསལ་ཏེ། དེ་

ཡང་དེའི་སོམ་ལྟ་བུར་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་གིས་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སུ། “དུས་

སྐབས་དེའི་ཡས་མས་སུ། བཀའ་བོན་ཚ་རོང་པ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་དང་། དམག་སྤི་འཚོ་འཛིན་

རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་བ་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ། སྐུ་བཅར་ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་ལགས་གསུམ་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་སྤན་གསལ་བྱས་ཏེ་བོད་ནང་ཞི་དག །དཔལ་འབྱོར་སོགས་གང་སར་ཁོང་

གསུམ་ནུས་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཆགས་སང་དང་། 

མཐོ་གནོན་ཆེན་པོ་ཡོང་བ་འཇིག་རྟེན་གི་ཆོས་ཉིད་བཞིན་ཚ་རོང་དམག་སྤི་གནང་སྐབས་དམག་སྤི་

ཁང་གི་གཞུང་མདའ་ཚང་མིན་སོགས་ཀི་གེང་ལས་ཚ་རོང་བཀའ་བོན་ནས་ཛ་སག་ཐོག་དགོངས་

འཕོག་བྱུང་སེ་ཕི་རྒྱར་ལས་མེད་ལྟ་བུར་འཇོག་པ་གནང་ཡང་། ནང་དོན་༸གོང་ས་ཆེན་པོའི་སྐུ་མདུན་

དུ་བཅར་རྒྱུ་སོགས་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་ཡོད་མུས་རེད།”230 ཅེས་བིས། ཚ་རོང་སྲས་མོ་ཕེང་རིང་རིན་

ཆེན་སྒོལ་མས་<<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་དགུ་པའི་ནང་། རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་རོ་རེ་

ཚེ་རྒྱལ་དང་བྷྲུཾ་པ་ཛ་སག་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཀིས་ཕག་དོག་བྱས་པའི་དབང་གིས་

དེ་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་གཞན་གི་ཟེར་སྒོས་དང་བཅས་གསལ་བར་བིས།

 ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་བཀའ་བོན་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བའི་དུས་

ཚོད་ཀི་ཐད་ལ་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་>>སུ་“མཐའ་མ་

དེར་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༠ ལོར་ཞབས་པད་གནས་དབྱུང་གནང་ཡོད་”ཅེས་བིས་ཏེ་ཁུངས་གང་ལ་

གཏུགས་པ་གསལ་ཁ་བཏོན་མི་འདུག་ཀང་། དེབ་དེ་འབི་རོམ་གི་ཕག་རོགས་སུ་ཚ་རོང་

དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེབ་དེ་ཉིད་འབི་སྐབས་འཇོར་ལི་ཚ་རོང་བདུད་འདུལ་

རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ལའང་བཅར་འདི་ཞུས་ཡོད་པས་དེ་ཉིད་ཁུངས་སུ་བཟུང་ཆོག་སྙམ། དེ་ལྟར་

OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༢ 

སེང་གི་མཆན་ཨང་ ༦༥ པ་ཀོགས། བསྒྱུར་གཞི་དང་འགྱུར་གཉིས་ཀི་མཆན་བུའི་ཨང་གྲངས་གཅིག་ཏུ་མི་འཁེལ།

230 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༩༦ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ན། ཚ་རོང་སྲས་མོ་ཕེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མས། “ཚ་རོང་བཀའ་ཤག་ནས་གནས་དབྱུང་གནང་

བར་བརྟེན་ཚ་རོང་གི་ཕག་ལས་གནང་ཡུལ་གྲྭ་བཞི་དངུལ་ཁང་གི་ཕག་ལས་ཅམ་འཇོག་གནང་བ་

ཡིན་”གསུངས་པ་སྤི་ལོ་ 1930 ལོ་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་མངོན། དེའི་རེས་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་

འདུལ་མཆོག་ནས་གྲྭ་བཞི་གོག་འཕྲུལ་ཁང་ངོ་མཚར་མཐའ་ཀས་རིག་འཕྲུལ་གཏེར་མཛོད་

ཁང་དུ་ཕག་ལས་གནང་བའི་ཐད་ལ་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་གིས། “མེ་སྐྱིད། གསེར་

ཊམ། བདོག་བདེ་སོགས་ཀི་དངུལ་པར་དང་། འཕྲུལ་བཟོ་ཁང་ཐམས་ཅད་ཕོགས་གཅིག་ལ་ཟླ་བསྒིལ་

གིས་ལྕགས་ལུག་ ༡༩༣༡ ལོ་ནས་གྲྭ་བཞི་གོག་འཕྲུལ་ཁང་ངོ་མཚར་མཐའ་ཀས་རིག་འཕྲུལ་གཏེར་

མཛོད་ཁང་འཛུགས་བསྐྲུན་གནང་སེ་དོ་དམ་དུ་སྐུ་བཅར་གམ་ཞབས་ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་ལགས་

དང་། ལས་རོགས་སུ་མཁན་དྲུང་དངོས་གཞི་ཐུབ་བསན་ཀུན་མཁེན། རིས་དཔོན་ཆ་ལུ་བ་བསོད་

ནམས་ཕུན་ཚོགས་བཅས་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་སེ་ཟངས་དངུལ་གི་ཊམ་ཁ་དང་། ཤོག་དངུལ་ཚོན་

ཁ་མ་སོགས་པར་འདེབས་དང་། མེ་མདའ། རས་མདེལ་སོགས་བཟོ་བསྐྲུན་གི་ལས་གྲྭ་རྒྱ་ཆེ་ཚུགས་

ཤིང་། ཆུ་སྤེ་ ༡༩༣༢ ལོ་ནས་སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཀི་སྦྲེལ་ཟླར་ཛ་སག་ཚ་རོང་པ་བསྐོ་

གཞག་གནང་།”231 ཞེས་གསལ། དེ་ནི་རྒྱལ་མཆོག་བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་

པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གསེར་ཞལ་འཚོ་བཞུགས་ཀི་སྐབས་རེད།

 འོན་ཀང་། གོང་གསལ་ཞྭ་སྒབ་པའི་གསུང་དང་མི་མཐུན་པའི་ཡིག་ཆ་དུ་མ་ཡོད། 

དེ་ཡང་ཐོན་མདའ་སྨན་གྲོང་ཕག་ནང་འཆི་མེད་མགོན་པོའམ་དགེ་སོང་བོ་བཟང་དོན་ལྡན་

གིས་གསུངས་པ་ནི། “དུས་རབས་བྱས་ན་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕེང་ ༡༣ པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དུས་རང་

ལ་རེད། གསེར་ཊམ་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་གནང་སེ་དབུ་འཛིན་དོ་དམ་གནང་མཁན་གཙོ་

བོ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་དང་། རེ་དྲུང་མཁན་ཆུང་། ལས་ཚན་སོགས་རིམ་པར་བསྐོ་བཞག་

གནང་འདུག་ ་་་ ལོར་ཁང་དང་དངུལ་ཁང་ལས་ཁུངས་གཉིས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལྟ་བུ་

དོན་དག་གཅིག་པ་རེད། དེ་ནས་རེས་མ་ནོར་སོད་གསེར་ཊམ་ལས་ཁུངས་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་

གི་ཉེ་འགྲམ་གི་ལོར་ཁང་དང་དངུལ་ཁང་ལས་ཁུངས་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་གཞུང་ནས་བསྡུ་གསོག་བསྐྱོན་

ཏེ་གྲྭ་བཞི་དངུལ་དཔར་ལས་ཁུངས་གསར་པར་སོ་ཤུགས་ལས་འགན་ཟླ་སྒིལ་བཏང་གནང་བ་

རེད། དངུལ་དཔར་སྐྱོན་བྱེད་འཕྲུལ་ཆས་དེ་ཚོ་ཡང་ཆ་ཚང་གྲྭ་གཞིར་སོས་པ་རེད། དངུལ་དཔར་

231 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༩༥ ན་གསལ།
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སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ།།

གི་ལས་གཞི་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གྲྭ་གཞི་དངུལ་དཔར་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་བཞེས་ཏེ་དཔར་བསྐྱོན་གི་

ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་གཞན་དག་གང་དུ་བསྐྱོན་གི་ཡོད་མེད་ཤེས་མ་བྱུང་། དབུ་འཛིན་གཙོ་བོ་

ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གིས་གནང་བ་རེད། ཐོག་མར་བཀའ་བོན་དང་དམག་སྤི་གཅིག་ལྕོགས་

གནང་། དེ་ནས་བཀའ་བོན་དགོངས་ཕོག་གནང་རེས་ཀང་ཛ་སག་གི་མཚན་གནས་ཐོག་གྲྭ་བཞིའི་

དངུལ་ཁང་གི་འགན་ཁུར་མུ་མཐུད་བཞེས་པ་རེད། ལས་རོགས་སུ་གསེར་ཊམ་མཁན་ཆུང་ཟེར་བ་

ཞིག་བསྐོ་བཞག་གནང་”232 ཞེས་སོགས་གསུངས། འདིར་ཞོར་དུ་བསམ་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པ་

ཞིག་ཡོད་པ་ནི། “ས་གནས་གཞན་དག་གང་དུ་བསྐྱོན་གི་ཡོད་མེད་ཤེས་མ་བྱུང་། དབུ་འཛིན་གཙོ་

བོ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གིས་གནང་བ་རེད།” ཅེས་པ་འདི་རེད། ཚིག་གི་བབ་ལ་བརྟག་རྒྱུ་

ཞིག་ཡོད་པར་སྣང་སེ། སྔོན་གི་གཞུང་ཞབས་ཚོས་བིས་ཤིང་གསུངས་པའི་ཚིག་ཤུགས་ན་

གོ་བ་ལེན་རྒྱུ་མང་དུ་ཡོད།

 ལྷ་འཛོམས་སྒོལ་དཀར་གིས་ཀང་། “གྲྭ་བཞི་གོག་འཕྲུལ་ཁང་གསར་བསྐྲུན་གིས་དེར་

བོད་དངུལ་པར་འདེབས་དང་གོ་མཚོན་བཟོ་བཅོས་སོགས་བོད་དུ་གོག་ཤུགས་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཅན་

གི་བཟོ་གྲྭ་ཨང་དང་པོ་དེ་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པར་བརྟེན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ནས་ཀང་དགེས་པ་

ཆེན་པོས་ལས་ཁུངས་ལེགས་གྲུབ་ཀི་མཛད་སྒོར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ངོ་ཕེབས་ཀིས་ཛ་སག་ཚ་རོང་

ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་དང་། [སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་]ཁོང་གཉིས་ལ་གྲྭ་བཞི་གོག་འཕྲུལ་ཁང་གི་འགོ་

འཛིན་དོ་དམ་པར་བསྐོ་བཞག་དང་འབེལ་ལས་ཐམ་གྲུ་བཞི་གིང་གསུམ་པ་དང་རྟགས་ཐམ་བཅས་

སྩལ།”233 ཅེས་གསུངས། དེ་ནི་ཆུ་སྤེལ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ སྤི་ལོ་ 1932 ཟླ་ 6 ཚེས་ 26 

ཉིན་ཡིན་པར་མངོན་ཏེ། དེ་ཡང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་གི་མཇུག་ཏུ། “ཟླ་

བ་ལྔ་པའི་ཚེས་ཉེར་གསུམ་གི་ཕི་དོ་ཆུ་ཚོད་ལྔའི་ཐོག་ནོར་གིང་ནས་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་སུ་

ཆིབས་ལོ་བསྒྱུར་ཏེ་གྲྭ་བཞི་གོག་འཕྲུལ་ངོ་མཚར་གཏེར་མཛོད་དུ་གཞུང་གནས་ཀི་ཕེབས་བསྒིགས་

སར་ཞབས་སོར་བཀོད་དེ་ངང་ཙམ་ནས་འཕྲུལ་ཁང་ཁག་ལ་ཞབས་བཅགས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ཞིང་

ཞག་བཞུགས་བསྐྱངས།” ཞེས་གསལ།

232 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༣༢༢ ནས་གཟིགས།

233 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༣ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༤༦ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 འབི་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་ཡང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མཐའ་སོམ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཀོད་ན། ཚ་

རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ནི་ཁིམ་ཚང་དབུལ་པོ་ཞིག་ཏུ་འཁྲུངས་ཏེ་ཡུལ་ནས་ཡུལ་དུ་

འཁར་བ་དང་། དེ་ནས་རིམ་གིས་གདེང་འཇོག་དང་མཚན་གནས། སྐུ་དབང་དང་རྒྱུ་དངོས་

སོགས་གང་ཐད་ནས་གཞན་གིས་འགྲན་དཀའ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ཡང་ཐོག་མར་རྒྱལ་བའི་

སྤན་གསལ་དུ་གྱུར་ཏེ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་གཟིགས་མཐོང་ཆེན་པོ་མཛད། 

དེའི་འཕོར་བོད་ལོངས་དམག་སྤི་ཆེ་བ་དང་ཛ་སག་གི་གོ་གནས། བཀའ་བོན་ནམ་ཞབས་

པད་ཀི་གོ་བབ་བཅས་སྩལ། མཚན་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཡང་། སྤན་གསལ་གནམ་གང་དང་། 

བོད་ལོངས་དམག་སྤི་ཆེ་བ། དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་རོང་ཛ་སག །བོད་ལོངས་དམག་སྤི་ཆེ་བ་

བཀའ་བོན་ཛ་སག་ཚ་རོང་པ་ཞེས་སོགས་སུ་གྲགས་ཏེ་འགྲན་ཟླ་བལ་བར་གྱུར།

 མཛད་རེས་ཀི་ཐད་ནས་ཀང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “ཆིབས་

ཞབས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་བཅར་སྤན་གསལ་གནམ་གང་ངམ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་དུ་གྲགས་པ་སྒྱུ་རལ་

ལ་བྱང་ཞིང་དགྲ་ཐབས་ཀི་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དེ་དང༌། སྐུ་སྲུང་རྒྱ་སྦྱོང་དམག་མི་ཉུང་ཤས་བཅས་

ནས་རང་གི་འཚོ་བའི་དངོས་པོ་འདོར་བ་ལའང་ཡ་ང་བར་མ་བལྟས་པར་ྋགོང་ས་ཕག་ན་པདྨོའི་

སྐུ་བསྲུང་ཕིར་གཡུལ་གི་དོ་ཟླ་སོབས་པར་བྱས་ཏེ་མེའི་འཕྲུལ་འཁོར་གནད་དུ་ཕོག་པ་ཡང་ནས་

ཡང་དུ་བསྣུན་པས་རྒོལ་བ་བཅུ་ཕག་མང་པོ་མི་རྟག་པའི་ལམ་དུ་དཀའ་བ་མེད་པར་བཀོད་པས། 

སང་དགྲ་ཕི་མ་རྣམས་རྒྱུ་བའི་འཕོ་ཡང་ངང་གིས་ཆད་དེ་རེ་ཞིག་དགྲ་འཐབ་ཀི་རོམ་པ་ཅི་ཡང་བྱར་

མ་ནུས་པར་རི་མོར་བིས་པའི་མཚོན་ཐོགས་བཞིན་དུ་ལུས།” ཞེས་སོགས་གསལ་བ་ལྟར་རྒྱལ་

བའི་སྐུ་ཕྱྭའི་དོན་དུ་རྒྱ་འགོག་གི་ལས་དོན་འཇིགས་སྐག་དང་བག་ཚ་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་

པར་བསྒྲུབས་ཏེ་མཛད་རེས་རླབས་པོ་ཆེ་བཞག་པ་དང་། ཞི་དག་གི་ལས་དོན་གཞན་གི་ཐད་

ལ་ཡང་མཛད་རེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་གཟིགས་མཐོང་གི་ཐད་ནས་

ཀང་། <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཞེས་པར། རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་དུ་ཐད་ཀར་བཅར་ཆོག་པ་དང་། རྒྱལ་དབང་

མཆོག་དང་ལྷན་དུ་ལྷོད་བཞུགས་གནང་བ་སོགས་ནང་ཚགས་ཀི་རྣམ་པ་གསལ་བར་བིས་པ་

ལྟར་གཟིགས་མཐོང་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་སྣང་།

 མཚམས་འདིར་འབི་མཁན་དང་ཀོག་མཁན་གཉིས་ཀར་བོ་དོགས་ཤིག་འབྱུང་བ་
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སྤན་གསལ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ།།

ནི། འ་ོན། རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་དམག་སྤི་དང་བཀའ་བོན་གི་

གོ་གནས་གཉིས་ཀ་ནས་གནས་དབྱུང་སྩལ་ཏེ་རེ་ཞིག་ལས་མེད་ལྟ་བུར་བསྐྱུར་དགོས་པ་ཅི་

ཡིན་ནམ་སྙམ་པ་དེ་རེད། དེ་ལ་ཚ་རོང་གི་ཕོགས་སུ་ལངས་པ་ཚོས་སོམ་ཉི་མེད་པར་གཞན་

གིས་ཕག་དོག་དང་འགྲན་རོད་སོགས་ཀི་དབང་གིས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་སྙན་ཕ་བཅུག་པས་

དེ་ལྟར་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། འོན་ཀང་། ཨ་རིའི་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ནས་

<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་>>སུ་དབྱིན་ཇིས་རྒྱ་གར་བཟུང་བའི་སྐབས་ཀི་ཡིག་ཚགས་མང་

དུ་དངས་པ་དང་དངོས་ཤུགས་གཉིས་ཀ་ནས་དེ་དག་གི་རྒྱབ་ལོངས་བིས་པ་སོགས་ལྟར་ན།234 

ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་དབྱིན་ཇིའི་བསླུ་བིད་འོག་ཤོར་ཏེ་གནས་ལུགས་ངོ་མ་མ་

མཁེན་པར་ལས་དོན་ཉེན་ཚབས་ཅན་དུ་མ་བསྟུད་མར་བསྒྲུབས་པའི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་བྱུང་

བར་མངོན་ཏེ་བོ་ལྡན་དག་གིས་དཔྱད་འཚལ། དེ་ནི་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 

“སུ་ཞིག་གིས་གཞན་གི་བསླུ་བིད་དང་ལེན་བྱས་ན། དེ་ནས་བཟུང་རང་ཉིད་བསླུ་བིད་གཏོང་མཁན་

དེའི་སངས་འཛིན་འོག་འཆོར་འགྲོ་བ་དང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ལེགས་ཉེས་མཐོང་བའི་བོ་མིག་ཀང་

ཉམས་འགྲོ་བ་”235ཡིན་ཞེས་ཤེས་མོང་གིས་ཚོས་པའི་སོམ་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྐྱོན་པ་དང་ཀུན་

ནས་མཚུངས་སོ་སྙམ་ལ། དབྱིན་ཇིའི་བསླུ་བིད་འགོ་ཚུད་པ་ཚ་རོང་རང་ཉིད་ནས་ཀང་མཁེན་

ཨེ་ཡོད་སྙམ་པའི་དོགས་པ་ཞིག་རྒྱུན་མར་འཆར་རོ།།

 མདོར་ན་འཆི་མེད་མགོན་པོས། “ཁོ་བོ་སྤན་གསལ་གིང་ཁར་དབྱེ་ཕྲུག་ཞབས་ཕི་ཞུས་

ནས་སོད་དུས་ཐོག་མར་༸སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མས་ང་རང་ཚོ་བོད་དེ་འཛམ་གིང་དེང་རབས་དང་མཐུན་

པར་དམངས་གཙོའི་ཐོག་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་རིས་འཆར་ཇུས་མང་པོ་གནང་སོང་རུང་། དེ་དག་

རྒྱལ་བའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པའི་མཛད་ཇུས་ལམ་དུ་འགྲོ་མིན་ཟིང་ཆ་ཆེན་པོ་ལངས་ཉེན་བྱུང་

སབས་གནས་སྐབས་ཞི་འཇགས་ཆེད་གཟིམ་ཆུང་གི་བཀའ་མངགས་ལྟར་དམངས་གཙོའི་ལས་

འགུལ་ཕག་བསར་གནང་མི་ས་དབང་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་སོགས་ཁག་ཅིག་ཕི་རྒྱར་དབུ་ཉེས་

234 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞསེ་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༨༩ ནས་དང་། དེའི་བོད་འགྱུར་མ་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་ཉམས་འཇིག་>>ཅེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༩ ནས་གཟིགས་དང་། ཀོག་ཤེས་ན་གོ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་ཡོད་དོ།།

235 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༩༠ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གནང་དགོས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།”236 ཞེས་པ་ལྟར། སྐབས་དེའི་དཔོན་རིགས་ཚོས་རྒྱལ་མཆོག་

བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་རྣམས་ལམ་དུ་མ་བཏང་བའི་ཁར། ནང་ཁུལ་དུ་ཟིང་ཆ་

ཆེན་པོ་འབྱུང་ཉེན་ཆེ་བའི་ལས་ཐབས་ཀང་ཅི་རིགས་པ་བསྒྲུབས་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། འོན་

ཀང་། “དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་ཕག་བསར་གནང་མི་”ཞེས་པ་ནི་དཔྱོད་པའི་གཞི་ཆེན་པོར་

མཐོང་སེ། གནད་དོན་གཙོ་བོ་འགའ་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་།།

236 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཡི་ཤོག་

ངོས་ ༢༨༨ ན་གསལ།
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སྤན་གསལ་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ།

 དེ་སྔའི་བོད་ཀི་གཞུང་ཞབས་རྒན་གྲས་འགའ་ཞིག་གིས་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་ནི་

ཤེས་ཡོན་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ཏེ། དེ་ནི་སྨན་སྦྱངས་པ་དང་ནུབ་ཕོགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ལོ་ཤས་

བཞུགས་པ་སོགས་ལ་ཟེར་བ་འད་ལ། དེང་རབས་གཞོན་སྐྱེས་སྐོར་ཞིག་ནས་གསར་བརེ་བ་

ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་ཅེས་འུད་སྒོག་ཆེན་པོ་བྱེད། ཡང་སྐོར་ཞིག་ནས་གཡོ་ཅན་དང་དབྱེན་སྦྱོར་

ལ་མཁས་པ་ཞིག་རེད་ཟེར། དེ་ཟེར་མཁན་ནི་དབྱིན་ཇི་ལ་དགའ་བའི་གཞུང་འཛིན་པ་དང་དེ་

དག་གི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་པ་རྣམས་རེད། ཇི་ལྟར་བསོད་ཅིང་སྨད་ན་ཡང་རིས་དཔོན་ལུང་

ཤར་ལགས་རྣམ་རིག་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོའི་ནང་བསྒྲུབས་པའི་ལས་

དོན་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་དག་དང་། བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐོའི་ནང་ཡག་ཉེས་ལ་མ་ལྟོས་པའི་གོ་

གནས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟུང་ཡོད་པ་གཉིས་བསོམས་ཏེ་བལྟས་ན་ཤེས་ནུས། གང་ལྟར། རིས་

དཔོན་ལུང་ཤར་ལགས་ད་ལྟ་བཞུགས་མེད་པ་དང་རང་ཅག་སུ་ཡང་སྐབས་དེའི་མི་མིན་པར་

བརྟེན། ཡིག་ཆར་གཞི་བཅོལ་ཞིང་རྒྱུས་ཡོད་ཀི་གཏམ་ལ་ཉན་ཏེ་ལུང་ཤར་འཚོལ་རྒྱུ་ལས་

ཐབས་གཞན་མེད། བཙལ་ནས་རེད་མིན་མི་ཤེས་ཀང་། འབི་དགོས་ན་འཚོལ་ཞིབ་ཅིག་མི་

བྱེད་ཀ་མེད་རེད། དེས་ན། འབད་པ་ཅུང་ཟད་བསེན་པར་བྱའོ།།

 ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་གི་སྲས་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཁོང་གི་

འཁྲུངས་ཡུལ་ནི་གཞིས་རེ་བཞད་མཐོང་སྨོན་རོང་ཁོངས་ཀི་རྟ་ནག་ཁུལ་རེད་ལ། འཁྲུངས་པའི་

དུས་ནི་ 1881 ལོ་སེ་ཡབ་ཀི་མཚན་ལ་ལུང་ཤར་ལྷུན་གྲུབ་རོ་རེ་དང་ཡུམ་གི་མཚན་ལ་བདེ་

ཆེན་པདྨོ་ཟེར། ལུང་ཤར་སྙན་གྲགས་རྒྱས་པའི་དུས་སྐབས་ནི་རིས་པ་གནང་བའི་སྐབས་དེ་

རེད། སྐབས་དེ་ཤེད་ནས་རིས་པ་ལུང་ཤར་ཞེས་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་ཡོངས་གྲགས་སུ་གྱུར་ཅིང་། 

རིས་དཔོན་གནང་བའི་དུས་ནས་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་ཞེས་ཀུན་གིས་ཤེས་པར་གྱུར། དེ་ནས་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའམ་བོད་གཞུང་གིས་ཞི་དག་གི་ལས་དོན་དང་འཕྲུལ་རིག་

གི་སོབ་གཉེར་སོགས་ལ་དམིགས་ཏེ་བུ་ཕྲུག་བཞི་དབྱིན་ལན་དུ་ཆེད་གཏོང་གནང་སྐབས་ཆུ་

བྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ སྤི་ལོ་ 1912 ཟླ་ 12 ཚེས་ 24 ཉིན་ལུང་ཤར་ལ་ངོ་སྤོད་ཕག་འཁེར་

སྩལ། ཕག་འཁེར་ཡི་གེའི་ནང་། བུ་ཕྲུག་དེ་དག་ལ་བདག་སྐྱོང་དང་འབེལ་དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་

ལ་ཕག་རྟགས་འབུལ་རྒྱུ་དང་བོད་ཀི་བདེ་སྡུག་ཐོག་ཞུ་སྐུལ་གོ་བསྡུར་སོགས་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་

ལྟར་བྱེད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་སྩལ་ཡོད།237

 དབྱིན་ལན་དུ་བཏང་བའི་བྱིས་པ་དེ་དག་ནི། ལོ་ ༡༧ ལ་སོན་པའི་གྲྭ་པ་སྨོན་གྲོང་

མཁེན་རབ་ཀུན་བཟང་དང་། ལོ་ ༡༦ ལ་སོན་པའི་སྒོག་མཁར་བ་བསོད་ནམས་མགོན་པོ། 

ལོ་ ༡༡ ལ་སོན་པའི་བྱང་ངོས་པའམ་རིན་སྒང་བ་རིག་འཛིན་རོ་རེ། ལོ་ ༡༧238 ལ་སོན་པའི་

སྐྱིད་སྦུག་པ་དབང་འདུས་ནོར་བུ་བཅས་རེད། བུ་ཕྲུག་བཞི་པོ་དེ་དག་དང་ལྷན་དུ་འགྲུལ་བཞུད་

གནང་མཁན་ནི། རིས་པ་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་ཁོང་ཉིད་དང་ལུང་ཤར་ལྷ་ལྕམ་བསན་འཛིན་

སྒོལ་དཀར། ལས་གཡོག་པ་བོད་མི་གཞན་གཉིས། འབས་ལོངས་པ་ལེགས་ལྡན་ལགས་དང་

དེའི་བུ་བགྲེས་ཤོས་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱས་སམ་དབྱིན་མིང་དུ་ཁོམ་(Tom)ཞེས་འབོད་པ། 

རྒྱང་རེའི་དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་བ་སིལ་གྷོལ་ཌི་(Basil Gould)བཅས་རེད། ལེགས་

ལྡན་ལགས་ཀི་བུ་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱས་དབྱིན་ལན་དུ་སོང་བ་ཡང་སོབ་གྲྭ་འགྲིམ་པའི་

སད་ཡིན། ཁོང་ཚོ་སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 4 ཚེས་ 5 ཉིན་འབོམ་བེ་ནས་གྲུ་གཟིངས་ནང་བཞུགས་

ཏེ་ཟླ་ 4 ཚེས་ 24 ཉིན་དབྱིན་ཇིའི་ས་ཐོག་(Plymouth)ཏུ་འབྱོར།

 བོད་ཡར་རྒྱས་སམ་དེང་རབས་ཀི་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་བའི་སད་དུ་རྒྱལ་དབང་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་རང་ནས་བཀོད་འདོམས་གནང་སེ་བོད་གཞུང་གིས་རྣམ་རིག་བཀྲ་བའི་བུ་ཕྲུག་

བཞི་སོབ་སྦྱོང་དང་། ལུང་ཤར་ལ་ལས་དོན་གཞན་དུ་མ་བཀོད་སྒིག་གནང་སེ་ཕི་རྒྱལ་དུ་

ཆེད་གཏོང་མཛད་ན་ཡང་། དབྱིན་ཇིའི་དོགས་ཟོན་དང་ཐེ་གཏོགས་ཀི་དབང་གིས་དེ་ནི་བཀྲ་

237 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༠ སེང་གི་ཞབས་མཆན་ཨང་ ༢༥ པ་ལ་གཟིགས། 

238 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༥༩ སེང་གི་ཞབས་མཆན་ཨང་ ༢༤ པ་ན། སྐྱིད་སྦུག་པ་ལོ་ ༡༦ དང་། <<THE MCMAHON 

LINE>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༩༩ ན་ལོ་ ༡༧ བིས་འདུག་ཀང་དོན་ཆེན་མིན།
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སྤན་གསལ་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ།

ཤིས་ལོ་ལེགས་འབྱུང་བའི་མགོ་འཛུགས་ཤིག་རེད་ཅེས་བརོད་མི་ཐུབ་པར་གྱུར། དེ་ཡང་

སོབ་སྐྱོད་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཉིད་བོད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་དབྱིན་ཇིས་དོགས་ཟོན་བྱེད་

མགོ་བཙུགས། ལུང་ཤར་ལ་ཐད་ཀར་ཐེ་གཏོགས་དང་སོ་མྱུལ་གནང་མཁན་ནི་རྒྱ་གར་དབྱིན་

གཞུང་གིས་བཀོད་སྒིག་གནང་བའི་ལེགས་ལྡན་ལགས་རེད། དེ་ཡང་ཁོང་ཚོ་རྒྱ་གར་གི་གྲོང་

ཁེར་“ཀལ་ཀ་ཏ་ནས་མ་ཐོན་གོང་། ལུང་ཤར་གིས་གསང་བའི་སྒོ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཉི་ཧོང་གི་གསང་

བའི་མི་སྣར་འབེལ་བ་བྱས་”239ཤིང་། དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་“ལོན་ཌོན་དུ་[ཡང་]ལུང་ཤར་གིས་དུས་

ནས་དུས་སུ་ལེགས་ལྡན་ལགས་ལ་གཡོལ་ཐབས་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ནག་གི་དོན་གཅོད་ལ་གསང་བའི་སྒོ་

ནས་འབེལ་བ་བྱས་”240 ཟེར། གནས་ཚུལ་འདི་ཤེས་མཁན་དང་ཤོད་མཁན་གཉིས་ཀ་ལེགས་

ལྡན་ལགས་རེད།

 སྐུ་ཞབས་མེལ་ལགས་ཀིས་ཡིག་ཆ་ཁུངས་སུ་བྱས་ཏེ། “དབྱིན་ཇིའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཟིན་

ཐོའི་ནང་། ལུང་ཤར་སྤི་ལོ་ 1914 ཟླ་ 9 ནང་བོད་དུ་ཕིར་མ་ཕེབས་གོང་། ཧ་རན་སི་དང་འཇར་

མན། སུད་སི། ཨི་ཊ་ལི། ཧོ་ལན་ཌི། སྦེལ་ལམ་བཅས་སུ་ཕེབས་ཚུལ་གསལ།”241 ཞེས་བིས་

ཤིང་། ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ལུང་ཤར་སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 7 ནང་ལེགས་

ལྡན་ལགས་དང་ལྷན་དུ་ཧ་རན་སི་དང་ཧོ་ལན་ཌི། སྦེལ་ལམ། འཇར་མན་བཅས་སུ་གཟིགས་

སྐོར་དུ་ཕེབས་ཚུལ་གསལ།242 ལེགས་ལྡན་ལགས་ལུང་ཤར་དང་ལྷན་དུ་ཕེབས་པ་ནི་དབྱིན་

ཇིས་དོགས་པའི་དབང་གིས་རྟོག་ཞིབ་ཏུ་བཏང་བ་ཙམ་ལས་ལེགས་ལྡན་ལགས་ལུང་ཤར་གི་

ཞབས་ཞུར་བཏང་བ་ནི་ག་ལ་ཡིན། དེ་དུས་ལུང་ཤར་གིས་ཨ་རི་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་སུའང་

ཕེབས་རིས་གནང་ཡང་བར་གཅོད་ཀི་དབང་གིས་ཕེབས་མ་ཐུབ།243 དེ་གཉིས་ནི་འབེལ་བ་

239 <<A MAN OF the FRONTIER-S. W. Laden La (1876-1936)>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨ ན་

གསལ།

240 <<A MAN OF the FRONTIER-S. W. Laden La (1876-1936)>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༠ ན་

གསལ།

241 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞསེ་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༡ ན་གསལ་ལ། ཡིག་བྱང་ནི། IOR, L/PS/20/D220, Who’s Who in Tibet 1938: 44.
242 <<A MAN OF the FRONTIER-S. W. Laden La (1876-1936)>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༠ ན་

གསལ།

243 <<THE MCMAHON LINE>>ཞེས་པའི་མཇུག་གི་ Appendix XI ལ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གནང་དགོས་སའི་རྒྱལ་ཁབ་གལ་ཆེན་གཉིས་རེད།

 དེ་ལྟར་དབྱིན་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པའི་རིང་ལུང་ཤར་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་བསན་འཛིན་

སྒོལ་དཀར་གཉིས་ཀིས་དབྱིན་ཡིག་སོབ་སྦྱོང་གནང་བར་མ་ཟད། ནུབ་ཕོགས་ཀི་ས་ཁུལ་

དུ་མར་གཟིགས་སྐོར་གིས་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འགྲོ་ལུགས་དང་ཁིམས་སྲོལ་སོགས་ལ་

རྒྱུས་ལོན་གང་ཐུབ་གནང་། ཁོང་བོད་དུ་ཕིར་འཁོར་ནས་བོད་ཀི་ལམ་ལུགས་རིང་པར་བཅོས་

བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་འཁོར་བའང་ར་བ་དེ་དག་ལ་ཐུག་ཡོད་ཟེར།244 དེ་ལྟར་

ན། ལུང་ཤར་གི་མི་ཚེའི་དཀོག་མཚམས་དང་པོ་ནི་སྤི་ལོ་ 1913 ལོར་ནུབ་ཕོགས་སུ་ཕེབས་

པའི་སྐབས་དེ་རེད་ལ། གཅིག་བྱས་ན། ཕ་མས་གནང་བའི་སྤན་གཉིས་ཀ་དམར་འདོན་བྱས་

པའི་ཆག་སྒོ་དེ་ཡང་ཡར་དེད་ན་འདི་ནས་མགོ་བཙུགས་པར་འད་སེ། ལུང་ཤར་གིས་རྒྱ་ནག་

དང་ཉི་ཧོང་གི་གསང་བའི་མི་སྣར་འབེལ་བ་གནང་ཞིང་། ནུབ་ཕོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་

གཟིགས་སྐོར་དང་། ལྷག་པར་དབྱིན་ལན་དུ་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་འཛུགས་ཐབས་གནང་

བ་དེས་དབྱིན་ཇིའི་སེམས་ལ་དོགས་པ་དང་ཕོག་ཐུག་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོད།

 རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་རིས་པ་ལུང་ཤར་དབྱིན་ལན་དུ་ཆེད་གཏོང་མཛད་

པ་ནི། ཆུང་ས་ནས་བོད་ཕྲུག་བཞི་དེར་བདག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་དང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་

ལྟ་བུར་གནང་སེ་ཕི་འབེལ་གི་ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆེད་རེད། དེའི་དབང་གིས་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་

མ་ཐག་ནས་ལས་དོན་དེའི་དབུ་བཙུགས་ཡོད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱིན་ཇིས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་

ལུང་ཤར་རོག་ད་བཟོ་མཁན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། ལུང་ཤར་གི་སྲས་བྱང་ཆུབ་ཀིས། ལུང་ཤར་

དབྱིན་ཡུལ་དུ་གཏོང་སྐབས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཕི་ཚུལ་དུ་རིམ་བཞིའི་གོ་

གནས་སྩལ་ཀང་ནང་དོན་དུ་རིམ་པ་གཉིས་པའི་གོ་གནས་སྩལ་ཏེ་ལས་དོན་སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབ་

དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་གནང་ཡོད། འགའ་ཤས་ཀིས་ཆེད་དུ་ཡིག་ཆའི་ནང་ཕྲུ་གུ་བཞི་པོ་

དེར་བདག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་ཙམ་གི་དོན་ཡིན་ཚུལ་བཀོད་འདུག་ཀང་དེ་ཙམ་མིན་ཞེས་གསུངས། 

ལུང་ཤར་གིས་གནང་སངས་ལ་དབྱིན་ཇི་ཁོང་ཁོ་ལངས་པའི་ཚུལ་ལ་ཡང་ལུང་ཤར་སྲས་བྱང་

ཆུབ་ཀིས། སྐབས་ཤིག་དོན་དག་ཅིག་གི་ཐད་དབྱིན་ཇིས་གོ་བསྡུར་གནང་བར་ལུང་ཤར་གིས་

244 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༢ པའི་ཤོག་ངོས་ ༩༣ 

དུ་འཁོད་པའི་<<ངའི་ཕ་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་དན་གསོ་བྱས་པ་>>ཞེས་པར་གཟིགས།
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སྤན་གསལ་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ།

ཞལ་བཞེས་མ་གནང་བས་དབྱིན་ཇི་ཁོང་ཁོ་ལངས་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཕག་བིས་ཕུལ་

ཏེ་ལུང་ཤར་གི་ཚབ་ཏུ་མི་གཞན་ཞིག་མངགས་གཏོང་གནང་དགོས་ཚུལ་ཞུས། དེ་ནས་རྒྱལ་

དབང་རིན་པོ་ཆེས་ལུང་ཤར་ལ་ཕག་བིས་སྩལ་ཏེ། དབྱིན་ཇིས་ཡི་གེ་བཏང་བ་འབྱོར་ཀང་ཁེད་

རང་ལས་ལྷག་པའི་མི་གཞན་གཏོང་རྒྱུ་མེད། ལས་དོན་རྣམས་སྔར་བཞིན་ལྷག་བསམ་རྣམ་

དག་གིས་སྒྲུབ་དགོས་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཚུལ་གསུངས།245 འདི་ནི་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཡོངས་

གྲགས་སུ་མ་གྱུར་པའམ་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚོས་ཡོངས་བསྒགས་མ་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་

གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།

 ཁོམ་བི་རའོན་སི་(Tom Browns)ཡིས་ཀང་། “གཏན་འབེབས་གནང་བ་ནི། གཞུང་

གིས་བུ་ཕྲུག་དེ་ཚོ་བདག་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་དུ་བཏང་བ་ཙམ་ཡིན་ཡང་། དོན་དངོས་ཐོག་ལུང་ཤར་རང་

ཉིད་ཀིས་ཁོང་ཉིད་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་ཚུལ་བྱས་ལ། ཕལ་ཆེར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཀང་བོད་ཀི་སྐུ་

ཚབ་ཏུ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་པ་འད།”246 ཞེས་བིས། དོན་དངོས་ལ་བསམ་གཞིག་བྱས་ནའང་། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཀོད་མེད་ན། ལུང་ཤར་གིས་རང་དགར་རྒྱ་ནག་དང་འཇའ་པན་

སོགས་ལ་འབེལ་བ་གནང་སེ་བོད་དོན་སྒྲུབ་མི་ཕོད།

 ལུང་ཤར་དང་བོད་ཀི་བུ་ཕྲུག་བཞི་དབྱིན་ལན་དུ་བསྐྱོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐད་ཡིག་

ཆ་དུ་མ་ཁུངས་སུ་བྱས་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་བགིས་པའི་ཆེད་རོམ་ཐུང་ངུ་ཞིག་སྤི་ལོ་ 1966 

ལོར་དབྱིན་ལན་དུ་པར་སྐྲུན་ཐོག་མ་བྱས་པའི་<<མེཀ་མ་ཧོན་ས་ཐིག་>>ཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་

དཔེ་དེབ་ཀི་ཟུར་རྒྱན་དུ་བཀོད་པའི་ནང་ཁོམ་བི་རའོན་སི་(Tom Browns)ཡིས། “ལུང་ཤར་

གིས་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་པོ་འཇོར་ལི་ལྔ་པ་(King George V)དང་དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་འཛིན་བོན་ཆེན་

རྣམས་ལ་གཞུང་འབེལ་གི་མཇལ་འཕད་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པར་མ་ཟད། ལེགས་ལྡན་

ལགས་ལས་རྒྱང་རིང་དུ་བཀེད་དེ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་ལྟ་བུའི་ཁང་པ་ཞིག་

ཟུར་དུ་འཛིན་འདོད་ཀིས་ཐབས་ཤེས་ཀང་གནང་། ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀི་འགན་ཁུར་ནི་ལུང་ཤར་

245 ལུང་ཤར་བྱང་ཆུབ་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པ་དེར་ཚན་པ་རིང་པོ་གསུམ་ཡོད། Library of Congress-Interview 

H0206: with Lungshar, Chanju [tib. Lung shar byang chub], (India, 1981) ཞེས་པ་འདིའི་ཐད་བཙལ་

ན་ད་ཐོག་ནས་བདེ་བག་ཏུ་རེད།

246 <<THE MCMAHON LINE>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༩༩ ལ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ལ་ཉེ་ས་ནས་ལྟ་རྟོག་ནན་ཏན་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།”247 ཅེས་བིས་འདུག་སེ། དེ་ལ་དཔག་ན། ལུང་

ཤར་གིས་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་གནང་སེ་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་པོ་དང་བོན་ཆེན་རྣམས་ལ་མཇལ་

འཕད་དང་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་འཛུགས་འཆར་གནང་ཡོད་

པར་གསལ་ལ། ལྷག་པར་དུ་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་གི་སབས་ཀིས་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་སྐབས། 

“༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་དབྱིན་ཇིའི་དཔོན་རིགས་ཚོར་ཁོང་ལ་རམ་

འདེགས་ཞུ་འདོད་མེད་པ་མིན་ཡང་དེ་དག་ལ་ནུས་པ་མེད་པར་གཟིགས་ཏེ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ངོ་མ་

དབྱིན་ལན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་དབྱིན་ཇི་རྒྱལ་པོ་འཇོར་ལི་ལྔ་པར་མཇལ་འཕད་དང་བོད་

དོན་ཞུ་སྐུལ་ཐད་ཀར་གནང་”248རྒྱུའི་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། སྐུ་ཞབས་སྦེལ་(Charles Bell)

ལ་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡང་སྦེལ་གིས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་

བགྲངས་ཏེ་བཤོལ་ཐབས་ཞུས་པས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་དོན་སྨིན་མ་བྱུང་བའི་

ཚུལ་ལ་བསམས་ན་ཡང་། ལས་དོན་དེ་དག་ཕིས་སུ་རིས་པ་ལུང་ཤར་ལ་བཀོད་མངགས་

གནང་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད།

 རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས། “ལུང་ཤར་གི་ལས་འགན་ནི་བྱིས་པ་ཚོར་བདག་སྐྱོང་བྱ་

རྒྱུ་ཙམ་ཞིག་མ་རེད། ཁོང་ལ་གནང་བའི་གཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆའི་ནང་། ‘དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་ལ་ཕག་

རྟགས་འབུལ་རྒྱུ་དང་བོད་ཀི་བདེ་སྡུག་ཐད་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པའི་དབང་ཚད་ཡོད་’པ་བཀོད་ཡོད།”249 

ཅེས་ཆུ་བྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ སྤི་ལོ་ 1912 ཟླ་ 12 ཚེས་ 24 ཉིན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའམ་

བོད་གཞུང་གིས་ལུང་ཤར་ལ་སྩལ་བའི་ངོ་སྤོད་ཕག་འཁེར་གི་ཚིག་ལུང་འདེན་གནང་བ་དང་། 

དེ་ནས་ཀང་སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 4 ཚེས་ 9 ཉིན་བ་སིལ་གྷོལ་ཌི་(Basil Gould)ཡིས་འབས་

སྤི་བོན་ཆེན་ལ་བཏང་བའི་ཡི་གེ་གཞིར་བཟུང་སེ་ལུང་ཤར་ལ་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུའི་

དབང་ཚད་སྩལ་ཡོད་པ་གསལ་བར་བིས་ཡོད། ལུང་ཤར་ལ་སྩལ་བའི་ངོ་སྤོད་ལག་འཁེར་གི་

247 <<THE MCMAHON LINE>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༦༠༠ ན་གསལ།

248 <<TIBET AND THE BRITISH RAJ>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༩ ན་གསལ།

249 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༠ ན་གསལ་ལ། ཡིག་ཁུངས་ནི། IOR, L/PS/12/400, Register no. 1968, translation 

of credentials of Lungshar, dated the fifteetn of eleventh month of the Water-Mouse year (24 

December 1912) ཞེས་པ་འདི་རེད། འདི་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའམ་བོད་གཞུང་གིས་ལུང་ཤར་ལ་ཆུ་བྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 

༡༥ ཉིན་སྩལ་བའི་ངོ་སྤོད་ཕག་འཁེར་དེ་ཉིད་བོད་ཡིག་ནས་བསྒྱུར་བའི་དབྱིན་འགྱུར་རེད།
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སྤན་གསལ་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ།

ཚིག་ངོ་མ་སེ་‘དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་ལ་ཕག་རྟགས་འབུལ་རྒྱུ་དང་བོད་ཀི་བདེ་སྡུག་ཐད་གྲོས་བསྡུར་

བྱེད་པའི་དབང་ཚད་ཡོད་’ཅེས་པ་འདི་དང་གྷོལ་ཌི་ཡིས་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ལ་བཏང་བའི་ཡི་

གེ་ལས་གཞན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཞིག་དགོས་དོན་མེད་ཀང་། གཞན་ཞིག་བིས་ན། ལྷ་ཀླུ་ཚེ་

དབང་རོ་རེ་ཡིས། “དཔོན་རིགས་ཀི་བུ་ཕྲུག་ཁོངས་ནས་སྨོན་གྲོང་མཁེན་རབ་ཀུན་བཟང་དང་། བྱང་

ངོས་པ་རིག་འཛིན་རོ་རེ། སྐྱིད་སྦུག་དབང་འདུས་ནོར་བུ། སྒོག་མཁར་བ་བསོད་ནམས་མགོན་པོ་

བཅས་དབྱིན་ཇིར་སོབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་གཏོང་རྒྱུའི་གཏན་འཁེལ་གནང་ཐོག་སྐྱེལ་སྒོལ་འགོ་གཙོ་དང་

སྦྲགས་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་པཱ་ལགས་རིས་པ་ནས་རིམ་བཞིར་གནས་སར་གིས་གཏོང་གནང་མཛད་

པ་དང་། ལུང་ཤར་ནི་ཁིམ་ཚང་ཆེན་པོ་མིན་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རིམ་བཞི་བྱེད་མོང་མཁན་ཀང་བྱུང་མེད་

པས་སྐབས་དེར་པཱ་ལགས་ཀི་རིམ་བཞིའི་ན་བཟའ་གོན་ཆས་སོགས་གྲ་སྒིག་གནང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་

ཆེ་ཙམ་བྱུང་འདུག །སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་ནས་ནང་དོན་བོད་ཀི་ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་

གནང་རིས་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་བཀོད་མངགས་ཀང་གནང་”250 ཞེས་སོགས་

བིས། དེས་ན། སྐབས་དེའི་ལུང་ཤར་གི་གནས་བབ་ངོ་མ་ཅི་ཡིན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ནམ་ཡང་ཟ་

དགོས་དོན་མེད། གལ་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་མངགས་མེད་པར་རང་དགར་གསང་བའི་

མི་སྣ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་ལ་འབེལ་གཏུགས་ཀིས་བོད་དོན་གེང་ན། རིས་པ་ལུང་

ཤར་ལ་ཉེས་ཆད་དག་པོ་ཕོག་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ལ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཉེས་ཆད་མ་གནང་

བའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་། གཤམ་འགོ་གི་སྐུ་དག་དཔོན་རིགས་ཚོས་རང་དགར་མི་འཇོག་པ་

ཚ་རོང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོར་ཉེས་ཆད་ཕོག་པ་དེས་ཤེས་ཐུབ། ལྷག་པར་དུ་ལུང་ཤར་ཕིར་

བོད་དུ་འབྱོར་རེས་མཚན་མཐོང་དང་གོ་བབ་སོགས་གང་ཐད་ནས་སྔར་ལས་ཆེ་བར་གྱུར་པ་

དེས་ཀང་གནད་དོན་ངོ་མ་གསལ་སོན་བྱས་ཡོད།

 གང་ལྟར། དབྱིན་ཇིས་ལུང་ཤར་ལ་བཀག་སོམ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

དང་བོད་གཞུང་གི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཕག་ལས་གནང་དུ་མ་བཅུག་པའི་ཁར། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེར་ལུང་ཤར་ཕིར་འབོད་འགུག་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཏེ་ལུང་ཤར་དབྱིན་ལན་

ནས་ཕིར་འབུད་ཐབས་བྱས། འོན་ཀང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་། དེའི་

250 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༦ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༧ ན་གསལ་ལ། 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཚུལ་ལ་ཁོམ་བི་རའོན་སི་ཡིས། “ལུང་ཤར་དབྱིན་ལན་དུ་འབྱོར་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་ལས་མ་

སོང་བའི་རིང་དེར། [དབྱིན་ལན་དུ་ཡོད་པའི་]རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྒྱ་གར་[དབྱིན་]གཞུང་ལ། 

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མར་ཞུས་ཏེ་ལུང་ཤར་དབྱིན་ལན་ནས་ཕིར་བོད་དུ་འབོད་དགོས་ཚུལ་བཤད་

ཀང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་དེ་ལ་ངོས་ལེན་མ་གནང་། དེ་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ལུང་ཤར་གི་ལས་

དོན་དེ་དག་གལ་ཆེར་གཟིགས་པའི་སབས་ཀིས་ཡིན་པར་འད་སེ། དེ་ནས་ལོ་ཤས་འདས་རེས་ལུང་

ཤར་ལགས་ཤུགས་རྐེན་ཆེ་ཞིང་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བའི་ཐུགས་བོ་འདི་ས་ཞིག་ཏུ་མཛད། དེ་ལྟར་ལུང་

ཤར་ལགས་སྤི་ལོ་ 1914 ལོའི་ལོ་དཀིལ་བར་དུ་ཡོ་རོབ་ཏུ་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་།”251 ཞེས་ཁུངས་

དང་བཅས་ཏེ་བིས། རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཞེས་པ་ནི་དབྱིན་ལན་གི་བོད་དང་འབེལ་བའི་ལས་

དོན་སྒྲུབ་ས་ཞིག་རེད།

 སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 5 ཚེས་ 13 ཉིན་སྐུ་ཞབས་སྦེལ་ནས་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེར། 

“རྒྱ་གར་ཐད་ཀི་ཕི་སྲིད་བོན་ཆེན་ནས། ལུང་ཤར་མུ་མཐུད་ནས་དབྱིན་ལན་དུ་བཞག་ན་བོད་གཞུང་

གི་འགྲོ་གྲོན་ཆེ་རོགས་ཙམ་ལས་བོད་གཞུང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མེད་ཐད་དོགས་པ་ཟ་བཞིན་ཡོད་

པ་དང་། དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་ཕག་རྟགས་དེ་ཡང་ལུང་ཤར་བརྒྱུད་

ནས་འབུལ་རིས་ཡོད་པས། རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་ལུང་ཤར་ལ་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་པོས་གནང་བའི་

ཕག་རྟགས་ཁེར་ནས་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་ན། ལུང་ཤར་ཟླ་བ་ 6 པའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་དབྱིན་

ལན་ནས་ཐོན་ཏེ་ཕག་རྟགས་སྐྱེལ་བར་ཡོང་ངེས་ཡིན་པས་ལུང་ཤར་ལ་ལམ་སོན་གནང་རོགས་

ཞུ།” ཞེས་ཕག་བིས་ཕུལ། དེ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 5 ཚེས་ 30 འཁོད་

པའི་བཀའ་ཡིག་ཅིག་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ལ་སྩལ་བའི་ནང་། དབྱིན་ཇིས་བོད་ཀི་འགྲོ་གྲོན་

ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ལུང་ཤར་ཕིར་འགུག་དགོས་ཚུལ་གསུངས་ནའང་། བུ་ཕྲུག་ཚོར་

ལྟ་རྟོག་དང་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་པོར་ཕག་རྟགས་འབུལ་བར་བཏང་བ་ཡིན་པས་ལུང་ཤར་གིས་

ལས་དོན་དེ་དག་སྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་པོར་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ་བོད་དང་

དབྱིན་ཇིའི་བར་མཛའ་འབེལ་ལེགས་པོ་ཡོད་པ་འཛམ་གིང་ལ་ཕིར་སོན་བྱ་དགོས་པ། ལུང་

ཤར་ནས་ས་དེ་གའི་འགྲོ་ལུགས་སོགས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ན་འབྱུང་འགྱུར་རང་ཉིད་དང་བོད་

251 <<THE MCMAHON LINE>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༦༠༠ ན་གསལ་ཞིང་། གནས་ཚུལ་དེའི་ཁུངས་

བཅོལ་སའི་ཡིག་བྱང་ལ། FO 371/1622, no. 35182 IO to FO, 29 July 1913. ཞེས་བིས་འདུག་གོ།
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སྤན་གསལ་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ།

གཉིས་ཀར་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ། གལ་ཏེ་ཕིར་འགུག་གནང་ན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གིས་དབྱིན་གཞུང་

གིས་བོད་ལ་མཛའ་འབེལ་གནང་གིན་མེད་པར་མཐོང་བ། བུ་ཕྲུག་ཚོར་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་

མེད་ན་ཕ་མ་རྣམས་བོ་མི་བདེ་བ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་བགྲངས་ཏེ་མཐར། དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་

པོར་མཇལ་འཕད་ཞུ་བར་ལུང་ཤར་ལ་རམ་འདེགས་གནང་རོགས་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། ལུང་

ཤར་ཕིར་འགུག་གནང་རྒྱུ་ལ་ཞལ་བཞེས་གཏན་ནས་མ་གནང་།252

 དེ་ནས་གོང་དུ་ཁོམ་བི་རའོན་སི་ཡིས། ལུང་ཤར་སྤི་ལོ་ 1914 ལོའི་ལོ་དཀིལ་བར་

དུ་ཡོ་རོབ་ཏུ་བཞུགས་ཞེས་བིས་པ་དང་། ལུང་ཤར་སྲས་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེས། “པཱ་ལགས་

དང་ཨ་མ་ལགས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གིས་དེ་ནས་ལམ་སེང་བོད་དུ་ཕེབས་རིས་གནང་འདུག་

ཀང་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཤིང་སག་(སྤི་ལོ་ ༡༩༡༤)ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ དགོང་དོ་ཟླ་བ་ཤར་ཙམ་ལ་

ངོས་རང་རོ་རེ་གིང་དུ་སྐྱེས།”253 ཞེས་བིས་པ་ལྟར་སྐབས་དེ་ཤེད་དུ་དབྱིན་ལན་ནས་ཕིར་རྒྱ་

གར་དུ་ཕེབས་ཤིང་དེ་ནས་བོད་དུ་ཕེབས། ལྷ་ཀླུས་ཤིང་སག་ཅེས་གསུངས་པ་ནི་ནོར་ཏེ་ཤིང་

རྟ་ཡིན། ཤིང་རྟ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ནི་སྤི་ལོ་ 1914 ཟླ་ 12 ཚེས་ 6 ཉིན་རེད། མདོར་ན། 

ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 4 ཚེས་ 24 ཉིན་དབྱིན་ལན་དུ་འབྱོར་ཏེ་སྤི་

ལོ་ 1914 ཟླ་ 11 པའི་བར་དུ་དབྱིན་ལན་དུ་བཞུགས་པར་མངོན་པས། ལུང་ཤར་དབྱིན་ལན་

དུ་ལོ་གསུམ་བཞུགས་ཟེར་བ་ནི་སྤི་ལོ་ 1912 ལོར་བོད་ནས་ཐོན་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1915 ལོར་ཕིར་

བོད་དུ་འབྱོར་བ་ལ་བསམས་པ་འད། དེ་ལྟར་དབྱེ་ཞིབ་ཀིས་ལོ་རྒྱུས་གུང་བསྒིགས་པ་ན། ད་

གཟོད་ལུང་ཤར་གི་སྲས་བྱང་ཆུབ་དང་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེ་གཉིས་ཀིས་རང་གི་ཕ་ལུང་ཤར་

རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་གི་ཞལ་ནས་ཐོས་ཏེ་གསུངས་པའི་གཏམ་དེར་ཡིན་མིན་འགྲིག་མིན་གི་ཀན་ཀ་

འཚོལ་ས་མེད་དོ།།

 མདོར་ན། རིས་པ་ལུང་ཤར་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ཐོག་

མར་རྒྱ་གར་དུ་ཕི་འབེལ་ལས་དོན་གི་མགོ་བརམས་ཤིང་། དབྱིན་ལན་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་ནས་

252 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༠ ནས་གསལ་ལ། དེའི་བོད་འགྱུར་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༩ དང་ ༢༠༠ གཉིས་སུ་གསལ་བས་དེར་གཟིགས།

253 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༦ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༠ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཀང་དེ་མཚུངས་བསྒྲུབས་པ་ལ་དབྱིན་ཇིས་མི་དགའ་བ་དང་དོགས་ཟོན། རེས་འདེད་དང་མྱུལ་

ཞིབ། བར་ཆད་དང་བཀག་འགོག་སོགས་མཚམས་མ་ཆད་པར་བྱས་ཏེ་བོད་ཀི་རེ་བ་ལམ་དུ་

མ་བཏང་། ཕི་མིས་བིས་པའི་ཡིག་ཆ་ལྟར་ན། དེ་ནི་དབྱིན་ཇིའི་བསམ་བོར། ལུང་ཤར་གིས་

བསྒྲུབས་པའི་ཕི་འབེལ་ལས་དོན་ལ་འབས་བུ་ཇི་བཞིན་སྨིན་ན་བོད་མིང་ཙམ་གི་རྒྱ་ཁོངས་

ཡིན་ཞེས་པའི་གནས་བབ་དེར་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་སེ་རང་བཙན་གཙང་མར་འགྱུར་མི་ཡོང་

ངམ་སྙམ་པ་དེ་རེད། དེ་ཡང་དབྱིན་ཇིའི་འདོད་པ་ངོ་མ་ནི། བོད་དེ་རང་བཙན་གཙང་མ་མ་

ཡིན་པར་མིང་ཙམ་གི་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་ཟེར་བའི་གནས་བབ་ཐོག་མུ་མཐུད་བཞག་ན། བོད་ལ་

ཕི་འབེལ་གི་རམ་འདེགས་ནམ་མཁོ་ཚེ་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ལ་རེ་བ་མི་ཞུ་ཀ་མེད་ཡིན་པ་

དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་སངས་འཛིན་གང་འདོད་དུ་བྱེད་ཆོག་སྙམ་པ་དེ་

རེད།254 སྐབས་དེའི་དབྱིན་ཇིའི་དཔོན་རིགས་དེ་ཚོ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་རང་ཁེ་ཁོ་ན་གཉེར་མཁན་

ཞིག་དང་གཞན་དོན་ར་བརླག་ཏུ་གཏོང་བ་ལ་ཡ་མི་ང་བ། ཁ་འཇམ་ཞིང་ཞེ་རྩུབ་པ་ཞིག་རེད། 

གང་ལྟར། དབྱིན་ཇིས་བཀག་འགོག་དམ་པོ་བྱས་ནའང་། ལུང་ཤར་གིས་ཨུ་ཚུགས་ཆེན་པོས་

དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགྲོ་ལུགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མར་གཟིགས་སྐོར། དབྱིན་

ཡུལ་དུ་བཞུགས་པའི་རྒྱ་གར་བ་དང་གལ་ཆེའི་མི་སྣ་གཞན་སོགས་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་སེ་

སྲིད་དོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་སོགས་ཀི་ཐད་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཆེན་པོ་གནང་།

 སྤི་ལོ་ 1914 ཟླ་ 12 ཚེས་ 6 ཉིན་རོ་རེ་གིང་དུ་སྲས་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེ་འཁྲུངས་

ཡོད་པས་ལུང་ཤར་དེ་རུ་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་བཞུགས་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། དེ་ལྟར་

སྤི་ལོ་ 1915 ལོར་རིས་པ་ལུང་ཤར་ཕིར་བོད་དུ་འབྱོར་མཚམས་རིས་དཔོན་གི་གོ་གནས་

སྩལ། དེ་ལ་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེས། “པཱ་ལགས་བོད་དུ་ཕིར་ལོག་གནང་རེས་ཏཱ་ལའི་བ་མས་

དམིགས་བསལ་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་སེ་རིས་དཔོན་གི་གོ་གནས་གནང་། དེ་དུས་བོད་དམག་སྒིག་

གཞི་རྒྱ་སྐྱེད་བྱེད་སྒང་ཡིན་རུང་། དམག་ཕོགས་ལྡེང་གི་མེད་སབས་འབྲུ་རིགས་འཕར་མ་བསྡུ་རྒྱུའི་

འཆར་གཞི་བཟོས་ཏེ་འབབ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཞེས་པ་གསར་བཙུགས་ཐོག་དོ་དམ་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་

བོ་བཟང་བསན་སྐྱོང་དང་། ངའི་ཕ་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་གཉིས་ལ་བསྐོ་བཞག་གནང་

254 <<THE MCMAHON LINE>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༦༠༣ ལ་གཟིགས།
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སྤན་གསལ་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ།

རྒྱུར་ཏཱ་ལའི་བ་མས་ཆོག་མཆན་གནང་།”255 ཞེས་གསུངས། ཁོང་ནུབ་ཕོགས་ནས་ཕིར་འཁོར་

རེས་ཀི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་ཞིག་དེ་ཡིན་པར་མངོན་ནོ།།

 གོང་དུ་བིས་ཟིན་པ་ལྟར། སྐབས་དེར་དམག་ཕོགས་གཞུང་ཁལ་སྒྲུབ་འཇལ་དང་

འབེལ་བའི་ཐོག་གཞུང་བ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་དཀའ་ངལ་དང་རོག་ད་གཉིས་ཀ་ཧ་ཅང་ཆེ། དེ་ལ་

སྲིད་བོན་བཤད་སྒ་དཔལ་འབྱོར་རོ་རེས་གཞུང་གིས་བསྙད་ཀ་མང་དུ་བཙལ་ཏེ་བཀྲས་ལྷུན་

ལ་ཚ་འདེད་བྱེད་རྒྱུ་མང་དགས་ན། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་མི་མཐུན་པའི་རྐེན་

དུ་འགྱུར་སྲིད་པ་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ཡང་ཅི་འབྱུང་མི་ཤེས་པས་དེ་ལྟར་མ་གནང་ན་

ལེགས་པའི་དགོངས་ཚུལ་བཏོན་པ་ལྟར་རེ་ཞིག་ཅམ་འཇོག་གནང་། དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1919 

ལོར་སྲིད་བོན་བཤད་སྒ་སྐུ་གཤེགས་རེས་སྨོན་གྲོང་དྲུང་ཆེ་ཟེར་བ་དང་ལུང་ཤར་གཉིས་གཞིས་

རེར་བསྐྱོད་དེ་ལས་དོན་བསྒྲུབས། དེའི་རེས་ལུང་ཤར་དང་རེ་མཁན་མགྲོན་ཆེ་བ་བསན་པ་དར་

རྒྱས་གཉིས་ཀིས་མུ་མཐུད་བསྒྲུབས། ལས་དོན་ནི་བཀྲས་ལྷུན་ནས་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་རེད།

 ལུང་ཤར་སོགས་ཀི་གནང་སངས་ཐད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཕོགས་ཀི་དགོངས་ཚུལ་

ནི། “རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་སོགས་ལོག་སྨོན་ཅན་གི་གཞུང་ཞབས་འགའ་ཡིས། ༸གོང་ས་རྒྱལ་བའི་

དབང་པོ་སྐུ་འཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་དང་༸པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྐུ་འཕེང་དགུ་པ་རྣམ་

གཉིས་ཀི་དབར་སེལ་འཇུག་དཀྲུགས་ཤིང་རབ་རིམ་ཞུས།” ཞེས་དང་ཡང་། “༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་

མཆོག་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་དམ་ཚིག་རོ་རེའི་མདུད་པ་རུས་པའི་སེན་མོས་བཤིག་རྒྱུའི་རེ་འདོད་སྙིང་

ལ་བརྣག་པའི་ནག་ཕོགས་འབྱུང་པོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཡིད་བསྲུབས་བདག་པོ་སྙིང་ལ་ཞུགས་པའི་ལོག་སྨོན་

ཅན་བྱུར་གི་སྣ་འདེན་གཞུང་ཕོགས་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་བ་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ།” ཞེས་སོགས་བིས་པ་

ལྟ་བུ་རེད། འདི་དག་གི་ལུང་ཁུངས་གོང་དུ་བིས་ཟིན་པས་བསྐྱར་འབི་མི་བྱེད།

 སྤི་ལོ་ 1923 ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁོར་གཙང་བཀྲ་ཤིས་

ལྷུན་པོ་ནས་གསང་བོས་གནང་སྐབས། གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱང་རེ་ནས་ལྷ་སར་ཏར་འཕིན་བཏང་

སེ་ཐོས་མ་ཐག་ལུང་ཤར་གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་མདའ་དཔོན་ས་ལུང་བ་དང་རུ་དཔོན་མཚོ་སྒོ་བ་

དཔོན་དམག་རེས་འདེད་དུ་སོང་། ཕེབས་ལམ་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་བཀག་འགོག་འཛིན་བཟུང་

255 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༩༦ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཀྲམ་ནའང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སོན་འཁོར་སྔ་ཙམ་

ནས་ཕེབས་ཟིན་པས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་མ་ཐུབ།

 ལུང་ཤར་སོགས་ཀིས་བཀྲས་ལྷུན་ལ་དམག་ཕོགས་འཇལ་དགོས་པའི་ཚ་འདེད་

དང་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གསང་ཕེབས་ལ་རེས་འདེད་བྱས་པ་སོགས་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་

ཕོགས་ནས་མ་དགའ་བའི་འཁོན་འགྲས་ཆེན་པོ་བཟུང་། དེ་ལ་གོང་དུ་དངས་ཟིན་པ་ལྟར་པཎ་

ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་དུ་བིས་པ་ནི། “དེ་ནས་ལོ་དུས་མི་རིང་བར་མདའ་དཔོན་མཚོ་

སྒོ་བ་རང་དང་རྣམ་ཀུན་མཛའ་བཤེས་གྲོགས་པོ་གཞུང་ཚོང་སང་མདའ་ཡར་འཕེལ་ནས་མེ་མདའ་

ཁ་ཤོར་ཏེ་མཚོ་སྒོ་བའི་ལུས་ལ་འཕོག་སེ་ཕོག་པའི་མདེའུ་ཁོག་པའི་ནང་ཡར་མར་རྒྱུགས་ནས་ན་

ཟུག་སྡུག་བསྔལ་ཉིན་མཚན་མི་འཁོལ་བར་ལོ་ཤས་མལ་སར་ལུས་ཏེ་སྨན་བཅོས་ཅི་བྱས་ཀང་སིང་

དག་མ་བྱུང་བར་ཐ་མ་དེས་རྐེན་བྱས་འཇིག་རྟེན་ཕི་མའི་ལམ་དུ་གྱུར། དེ་མཚུངས་བདུད་བོན་ཏྲི་ཤུའི་

སྐྱེ་བར་གྲགས་པ་བཙན་དབང་ངན་ཤུགས་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་ཁོ་པའང་ཞིང་

མཆོག་ཁད་པར་ཅན་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཡབ་སྲས་དབར་ལ་དམ་ཚིག་སེལ་འཇུག་གང་

མིན་བྱས་པའི་དཀར་མིན་ལས་ཀི་མོང་ཆར་རང་ཐོག་ལ་མཐོང་ཆོས་སུ་སྨིན་ནས་ཚེ་མཇུག་མིག་

འབས་གཉིས་ཀ་དམར་བཏོན་སོགས་ཁིམས་མནར་དག་པོའི་བཙོན་དོང་དུ་ལོ་མང་སོད་དགོས་བྱུང་

བ་བཅས་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཀུན་གི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར།” ཅེས་བིས།

 དེའི་རེས་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ནས་གནས་དབྱུང་

བཏང་བའི་རེས་སུ་བྷྲུཾ་པ་ཛ་སག་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་མཚན་དམག་སྤིར་བསྐོ་བཞག་མཛད། 

དེའི་རེས་སུ་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་དམག་སྤིའི་འཚོ་འཛིན་དུ་གསར་

བསྐོ་མཛད། དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཞེས་མཚན་གནས་མ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་ལས་འགན་

སོགས་གང་ཐད་ནས་དམག་སྤི་ཆེ་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། དེ་ལྟར་མཛད་པ་ནི་སྔར་

ཚ་རོང་གནས་དབྱུང་གཏོང་སྐབས། ད་ལྟ་བོད་ལ་དམག་སྤི་ཆེ་བ་དགོས་མཁོ་མི་འདུག་

ཅེས་གསུངས་ཡོད་པས་ཡིན་པ་འད།

 སྐབས་དེ་ཤེད་ཀི་གནས་བབ་ཀི་ཐད་ལ་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས། “རྒྱལ་དབང་

རིན་པོ་ཆེས་ཚ་རོང་དང་མདའ་དཔོན་ཚོར་ཐུགས་རེ་མེད་པ་ཆགས་རེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༢༥ ནས་ 

༡༩༣༡ བར་ལུང་ཤར་གི་དབང་ཤུགས་རེ་མོར་སོན་པའི་དུས་སྐབས་དེ་ཡིན། དོན་དངོས་ཐོག་རྒྱལ་
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སྤན་གསལ་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ།

ཁབ་ཀི་གནད་དོན་ཚང་མའི་སྐོར་ལུང་ཤར་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་གིན་ཡོད། མཛད་སྒོའི་སྐབས་

ལུང་ཤར་ལ་དབུ་གུར་ཁེ་གཙང་ཞིག་བསྒོན་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་གིས་ཁེ་གཙང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་དབང་

རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལན་རྣམས་ལགས་ཀོག་གནང་རྒྱུ་དང་ལགས་ལན་འབུལ་བདེའི་ཆེད་དུ་ཡིན།”256 

ཞེས་བིས། དེ་ཡང་ལུང་ཤར་དབྱིན་ལན་དུ་བསྐྱོད་པ་དེས་དབྱིན་ཇིའི་བྱེད་བབ་དང་ཀུན་སོང་

སོགས་ལ་མིག་ཕེ་བ་ལྟ་བུའི་ངེས་ཤེས་ཟབ་མོ་བསྐྱེད་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱིན་

ཇིའི་ངན་སེམས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་སྙམ་པའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་སྐྱེས། དབྱིན་

ཇིའི་དཔོན་རིགས་ཚོ་ལུང་ཤར་ལ་མི་དགའ་བ་ཡང་ར་བ་དེད་ན་དེ་ལ་ཐུག་ཡོད། ལུང་ཤར་

གི་རྣམ་དཔྱོད་དང་གཟིགས་རྒྱང་། ཆོད་སེམས་དང་འཇོན་ཐང་། གཞུང་སེམས་དང་ཤེས་

ཡོན་བཅས་ལ་སྐབས་དེའི་དཔོན་རིགས་གཞན་གིས་འགྲན་མ་ཐུབ། དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ན། ལུང་

ཤར་གིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ཚ་འདེད་ནག་འདེད་གནང་བ་ཡང་བཀྲས་ལྷུན་ནས་དབྱིན་ཇིའི་

ཤུགས་རྐེན་གཙང་སེལ་བྱེད་པའི་ཆེད་ཡིན་པར་འད་སེ། དོ་ཕོག་ཐད་ཀར་འབྱུང་ས་ནི་བཀྲས་

ལྷུན་པ་རྣམས་ཡིན་པས་དེ་དག་གིས་ལུང་ཤར་ལ་འཁོན་འཛིན་དག་པོ་བཅངས་པ་ལ་ཐུགས་

ཁག་མེད་སྙམ།

 དེའི་རེས་སུ་ཞྭ་སྒབ་པས་“དམག་སྤིའི་རིས་ཁོངས་ནས་མེ་མདའ་ཚང་མིན་སོགས་ལས་

དོན་ཁ་ཤས་ལ་སྐྱོན་ཐོན་གིས་[ལུང་ཤར་]དམག་སྤིའི་འཚོ་འཛིན་ནས་ཕིར་འཐེན་གིས་”257 ཞེས་

སོགས་བིས་འདུག་པ་དེ་བདེན་ན། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1931 ལོ་རེད། ལུང་ཤར་ལ་ཆག་སྒོ་ཆེ་ཤོས་

བྱུང་བ་ནི་སྤི་ལོ་ 1933 ལོར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་མ་ངན་ལས་འདས་

པའི་རེས་ཐོགས་སུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཏེ་སྤན་གཉིས་བཏོན་པ་དེ་རེད།

 མཚམས་འདིར། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་ལུང་ཤར་དབྱིན་ལན་དུ་

ཕེབས་ཤིང་དེ་ནས་ཕིར་ཕེབས་པའི་རེས་ཀི་བྱུང་བ་ལ་སོམ་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྐྱོན་ཡོད་པ་དེས་

མཇུག་བསྡུས་ན། དེ་ཡང་ལྷ་སྲས་མཆོག་ནས། “བོད་མི་ཚོར་དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་

པའི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་ཕི་རྒྱལ་དུ་སོབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེར་བརྟེན། སྤི་ལོ་ 1912 

256 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༢༠༣ 

ན་གསལ།

257 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༩༦ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཙམ་ནས་གསར་བཅོས་ཀི་ཐུགས་གཤིས་རང་ཆས་སུ་མངའ་བའི་བཀའ་དིན་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་རྐེན་དུ་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་སོགས་ལ་

མཁས་པར་སྦྱང་དགོས་པར་གཟིགས་ཏེ་བོད་ཕྲུག་བཞི་དབྱིན་ཇི་ལུང་པའི་རག་སྦི་(Rugby)སོབ་

གྲྭར་སོབ་སྦྱོང་དུ་བཏང་། དེ་དག་གི་སྣེ་ཁིད་མགོ་བདག་ཏུ་ནུས་འཇོན་ཆེ་ཞིང་ཐུགས་བོ་འགེལ་

ཡུལ་གཙོ་གྲས་སུ་གྱུར་པ་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་ཆེད་གཏོང་མཛད། ལུང་ཤར་ནས་ཀང་སྐབས་

དེར་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་དབྱིན་སྐད་སྦྱངས་ཤིང་། ཡོ་རོབ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ལྟ་

སྐོར་དང་། ནུབ་ཕོགས་ཀི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་དངོས་སུ་རྒྱུས་ལོན་གནང་སེ་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། དག་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་སྙན་གྲགས་རྒྱས་པའི་བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་གལ་གནད་ཅན་

ཞིག་ཏུ་གྱུར།”258 ཅེས་གསུངས་ཏེ། ལུང་ཤར་ལ་བྱུང་བའི་གནད་དོན་གཞན་འགའ་ཞིག་

འᨖག་ཏུ་བཤད་པར་འདོད་དོ།།

258 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༩༠ ན་གསལ།
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སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས།

 སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ནི། ཤིང་སྦྲུལ་སྤི་ལོ་ 1905 ལོར་སྙེ་མོ་རོང་ཁོངས་

གཞུ་བཀྲས་གཤོངས་ནུབ་ཀི་ཡ་མཁར་ཟེར་བའི་ཞིང་པའི་ཁིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་ཡབ་བཀྲ་ཤིས་དང་

ཡུམ་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། མི་རྣམས་མ་ཡི་མངལ་དུ་ཟླ་དགུ་ཞག་

བཅུ་ལས་མི་གནས་པ་ཀུན་ལ་གྲགས་ཀང་། ཡུམ་གིས་མངལ་སྦྲུམ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་སོང་

ཡང་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཡུམ་གི་མངལ་སྒོར་མ་ཐོན། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཐུགས་འཚབ་ལངས་

ཏེ་སག་རིབ་བུ་རིན་པོ་ཆེར་ལུང་བསན་ཞུས་པ་ན། ཁེད་གཉིས་བསོད་ནམས་ཆེ། སེམས་

འཚབ་མི་དགོས། ཁིམ་ཚང་གི་བར་ཆད་ཞི་སད་རིམ་གྲོ་མང་ཙམ་སྒྲུབས། མངལ་གི་བྱིས་པ་

དེ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་བུ་མོའི་མིང་བཏགས་ན་མ་བུ་གཉིས་ཀར་ཕན་ཞེས་མཚན་ལ་བདེ་ཆེན་

ཆོས་སྒོན་ཞེས་བཏགས། དེ་ལྟར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་བདེ་བག་ཏུ་འཁྲུངས་ཤིང་དགུང་ལོ་བཅུ་

གཉིས་བར་ལུག་རི་གནང་། མེ་འབྲུག་སྤི་ལོ་ 1916 ལོར་དབྱེ་ཕྲུག་གི་ཁོངས་སུ་ཚུད་དེ་རྒྱལ་

བའི་ཕོ་བང་དུ་འབྱོར། དབྱེ་ཕྲུག་ཅེས་པ་ནི། བོད་གཞུང་གི་དཔེ་ཚུགས་འབི་མཁན་ཨེ་པ་དང་

དབུ་ཅན་འབི་མཁན་སྙེ་མོ་བ་ལ་ཆེད་དུ་བཏགས་པའི་མིང་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་མིང་འདོགས་

མཁན་ནི་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར། དེ་ཡང་ཕྲུ་གུ་མང་པོའི་ཁོད་ནས་དབྱེ་

འདེམས་སམ་བརྒྱ་འདེམས་སོང་སྒྲུག་བྱས་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དབྱེ་ཕྲུག་ཅེས་བརོད།259

 ནམ་ཞིག་ནས་ཀུན་འཕེལ་ལགས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་སྤན་ལ་འཇུག་པོ་

བྱུང་སེ་སྤན་གསལ་དུ་གྱུར་ཅིང་གཟིགས་སྐྱོང་ཡང་ཚད་མེད་གནང་། སྤི་ལོ་ 1921 ལོ་ནས་

སྐུ་བཅར་དུ་གྱུར། དེ་ནས་བཟུང་ཚང་མས་སྐུ་བཅར་ལགས་ཞེས་འབོད་ཅིང་། ད་ལྟའི་ངག་

259 ཞིབ་ཏུ་མཁེན་པར་འདོད་ན་<<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་

ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ལ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅར་འདི་ཁག་མང་པོར་ཡང་མཚན་དངོས་ནས་མི་འབོད་པར་སྐུ་བཅར་

ཞེས་འབོད་པ་འདི་བྱུང་། སྐུ་བཅར་ནི་སྐུའི་ཉེ་འཁིས་སུ་རྟག་ཏུ་བཅར་ཏེ་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་

ལ་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་བདེ་ཆེན་ལགས་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་

དྲུང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གི་སྒིག་ཁོངས་སུ་

ཞུགས། མཚན་ལ་ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་ཞེས་འདོགས་པར་མཛད་དོ།།

 དེའི་རེས་སྐུ་བཅར་གི་ཞབས་ཕི་ཞུས་པའི་རིང་གནང་སྒོ་ཐམས་ཅད་འཐུས་ཚང་དང་

འགལ་འཛོལ་མེད་པ་བྱུང་བས། རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་གཟིགས་སྐྱོང་སྔར་ལས་ཆེ་བར་

མཛད།260 “གཙོ་བོའི་ཕག་ལས་ནི། ༸སྐུ་མདུན་གི་སྐུ་བཅར་གནང་སེ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགོངས་

ཕག་ལས་ཞུ་སྒོ་ཚང་མ་སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་བརྒྱུད་གནང་དགོས་པར་མ་ཟད། གཟིམ་ཆུང་

སོགས་སྐུ་ཆས་ཚང་མའི་བདག་འདོམས་དང་། བསྡུ་འཇུག །ཐུགས་མཁོའི་ཉེར་སོག་དང་འདོན་

འཇུག་གནང་སྒོ། ནང་ཁུལ་ཞབས་འབིང་བ་སྤི་བྱིངས་ཚང་མར་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་ལས་

འགན་ཐོག་བཅར་ཡོད་མེད་ཚང་བཤེར་དང་། ལས་དོན་བཀོད་ཁབ་གནང་རྒྱུ་”261སོགས་རེད། དེ་

ལྟར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བང་དུ་ཕག་ལས་དང་འགན་དབང་གཉིས་འཛད་མེད་དུ་བཞེས་ཤིང་། རྒྱལ་

བའི་དབུ་སྐ་གསིལ་མཁན་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཡིན་ཞེས་གྲགས།

 ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལོ་ 1932 ལོར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་གྲྭ་བཞི་གོག་འཕྲུལ་

ཁང་ངོ་མཚར་མཐའ་ཀས་རིག་འཕྲུལ་གཏེར་མཛོད་ལས་ཁུངས་ཞེས་པ་གསར་འཛུགས་ཀིས་

དེའི་དོ་དམ་པར་ཛ་སག་ཚ་རོང་དང་ཀུན་འཕེལ་ལགས་གཉིས་བསྐོ་བཞག་སྩལ། སྐབས་དེ་

ཤེད་དུ། གོག་འཕྲུལ་གཏེར་ལས་ཁང་དེའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་གྲོང་དག་དམག་སྒར་ཞེས་པ་གསར་

འཛུགས་བསྐྱངས་ཤིང་། དེའི་མདའ་དཔོན་བགྲེས་པར་གཡུ་ཐོག་དང་མདའ་དཔོན་གཞོན་

པར་ཕེང་རིང་བསྐོ་བཞག་གནང་། དམག་སྒར་དེའི་དམག་མི་རྣམས་ཁིམ་ཚང་དག་རིགས་

ནས་འདེམས་སྒྲུག་གནང་བའི་ཕོ་གཞོན་ཤ་སག་ཡིན་ལ། དམག་སྲོལ་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་

260 ཞིབ་ཏུ་མཁེན་པར་འདོད་ན་<<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>དང་། <<སྐུ་བཅར་ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་གི་སྐོར་>>ཞེས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་

རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་འདོན་ཐེངས་ ༣ པར་གསལ་བ་སོགས་ལ་གཟིགས།

261 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༡༤༠ ན་གསལ།
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སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས།

ཡང་དེང་རབས་དང་མཐུན་པར་བྱས་པ་ཞིག་རེད། ཡོངས་གྲགས་སུ་དམག་སྒར་དེ་གསར་

འཛུགས་གནང་མཁན་ནི་སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཡིན་ལ། དེ་འཛུགས་དགོས་པ་ཡང་

ཀུན་འཕེལ་ལགས་རང་ཉིད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཆེད་རེད་ཅེས་ཚོད་དཔག་གི་བསམ་ཚུལ་

ཙམ་ཞིག་དངོས་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་སུ་བཅུག་སེ་བཤད། འོན་ཀང་། ཕེང་རིང་འཇིགས་མེད་དང་

བསམ་ཕོ་གཉིས་ཀིས་ནི་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ནས་དམག་སྒར་དེ་ཉིད་རང་ཉིད་སྲུང་སྐྱོབ་ཏུ་

བེད་སྤོད་མི་གནང་ཞེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་གསུངས།262 གེང་ཕོགས་བཟོ་རྒྱུ་ནི་དབུས་ཀི་

སྐུ་དག་ཚོའི་ཆེད་སྦྱོང་ངམ་ཆེད་ལས་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད།

 སྤི་ལོ་ 1933 རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མ་ངན་ལས་འདས་མ་ཐག་སྤན་

གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ལ་གོ་བུར་དུ་ཕམ་ཉེས་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེའི་རྒྱུ་རྐེན་ནི་འོག་ཏུ་འབི་

བར་འགྱུར་བ་ལྟར་གཙོ་བོ་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་ལ་ཐུག་ཡོད་ཟེར། གང་ལྟར་

ཡང་། གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ལ་ཉེས་འཛུགས་ཀིས་བཙོན་དུ་བཅུག་

ཅིང་དེ་ནས་རྒྱང་འབུད་བྱས། སྤི་ལོ་ 1936 ལོར་འབྲུག་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བོས་བྱོལ་གནང་

སེ་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་འབྱོར། དེར་རྭ་སྒེང་མགྲོན་ཁང་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཚོང་ལས་ཙག་ཙིག་གི་ཞོར་

དུ་རྭ་སྒེང་བ་བང་ལ་ཕག་རོགས་ཀང་གནང་།

 རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་རིང་། སོམ་མདའ་རབ་དགའ་དང་ལྕང་ལོ་ཅན་སྐུ་ཞབས་གཉིས་

དང་ལྷན་དུ་ནུབ་བོད་ལེགས་བཅོས་སྐྱིད་སྡུག་ཅེས་པ་ཞིག་བཙུགས་ཤིང་ལས་དོན་ཡང་གང་

འཚམས་བསྒྲུབས།263 མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ཡང་དེའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཕག་

ལས་གནང་ཟེར། དེ་ལ་བརྟེན་ནས། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་བོད་དུ་ཕེབས་

སྐབས་དབྱིན་ཇིས་བོད་གཞུང་ལ་ངན་སྐུལ་བྱས་པས་དགེ་ཆོས་བཙོན་འཇུག་བྱས། དེའི་རྐེན་

གིས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་སྐུ་གཤེགས། དེ་ལ་ནང་ཁུལ་གི་ཕག་དོག་ཟེར་བ་དང་ཆོས་ལུགས་

262 གྲོང་དག་དམག་སྒར་གི་སྐོར་ཞིབ་ཙམ་མཁེན་འདོད་ན། <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་

མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>བོད་འགྱུར་མའི་ཤོག་ངོས་ ༡༨༩ ནས་གཟིགས་ལ། ཁད་པར་དུ་ཕེང་རིང་འཇིགས་

མེད་དང་བསམ་ཕོ་བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པ། Library of Congress-Interview H0202: with 

Taring, Jigme Sumten Wangpo Namgyal [‘phreng ring, ‘jig med sum rten dbang po rnam rgyal] 

and Sambo, Tenzin Thondrup [bsam pho, bstan ‘dzin don grub], (India, 1992) ཞེས་པར་གསན་ན་

ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚུལ་མང་ལ། ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་ཡང་གསལ།

263 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༢༡༦ ལ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཀི་འཐེན་འཁེར་ཟེར་བ་སོགས་ཤོད་ཚུལ་མང་ཡང་མདོ་ར་གཅིག་ལ་བསྒིལ་ན། རྐེན་ར་ངོ་མ་

ནི་དབྱིན་ཇིའི་ངན་གཡོ་ཡིན།

 དབྱིན་ཇིས་སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་སོགས་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་སུ་མ་བཅུག་

པར་བརྟེན་སྤི་ལོ་ 1946 ལོར་རྒྱ་ནག་ནན་ཅིན་དུ་ཕེབས། དེ་གར་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་

ཆེ་བ་སོགས་སྐུ་ཚེགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བས། པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་གིས་གཟིགས་རྟོག་ཕུལ་བར་

མ་ཟད། བཞུགས་ས་ཡང་པཎ་ཆེན་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་བཀོད་སྒིག་ཞུས། དེ་ནས་བོད་དུ་ཕེབས་

འདོད་དེ་པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་གི་ལམ་གྲོན་གསོལ་སྩལ་གིས་སྤི་ལོ་ 1947 ལོར་ལྷ་སར་འབྱོར། 

ལྷ་སར་གནས་གཞི་གང་ཡང་མེད་པར་བརྟེན་ཡབ་གཞིས་གཡུ་ཐོག་ཏུ་ཁང་པ་གཡར་ནས་

བཞུགས། དེའི་རེས་ཡབ་གཞིས་གཡུ་ཐོག་ནས་སོས་ཏེ་ཡབ་གཞིས་སག་མཚེར་དུ་ལོ་ཕེད་

ཙམ་བཞུགས་རིང་སྐུའི་གཅེན་པོ་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་མང་

དུ་བྱུང་། མཐར་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ནས། “ད་ཆ་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་ལོ་ཤས་སོང་ཡང་

སྲིད་གཞུང་ནས་ལྟ་རྟོག་མ་གནང་བ་དེ་མ་འགྲིག་པ་རེད། འནོ་ཀང་། དེའི་སྐོར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་

མཁེན་མེད་པས་ངས་ཁེད་ཀི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སྙན་གསེང་ཞུ་གི་ཡིན། ཁེད་རང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་

བདེ་སྡུག་དང་རེ་བ་གང་ཡོད་སྙན་ཞུ་ཞིག་འཕལ་དུ་འབུལ་གནང་མཛད་ན་དོན་སྨིན་སོན་རྒྱུར་གདོན་

མི་ཟ་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་སབས། དེ་དོན་ལྟར་ཁོང་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཐོག་སྐབས་དེར་མ་

ཉེས་ནག་འགེལ་གིས་ཉེས་ཆད་ཕོགས་པ་དང་། བར་སྐབས་ཕི་རྒྱལ་གཞན་ཡུལ་དུ་གར་བ། ད་ལྟ་རང་

ཡུལ་དུ་ཕིར་ལོག་ཐུབ་པའི་སྐབས་སོད་ཁང་དང་འཚོ་ཐབས་གང་ཡང་མེད་པ་”སོགས་བིས་ཏེ་ཕུལ་

བས། བོད་གཞུང་ནས་ཁོང་གི་དེ་སྔའི་ཁང་པ་ཕིར་གནང་བའི་ཐོག་འཚོ་རྟེན་དུ་བོད་དངུལ་ཊམ་

རོ་ ༢༠༠༠ སྐོར་ཞིག་གནང་། དེ་ལྟར་བོད་དུ་བཞུགས་སོ།།264

 དེས་ན། རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐུ་བཅར་སྤན་གསལ་ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་

ལགས་དོན་ལ་སུ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། དེ་ལ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་དག་གི་ལུང་ཚིག་གུང་བསྒིགས་

ཏེ་བཤད་ན་ངེས་པ་ཟབ་མོ་རེད་པར་འགྱུར་བས་འདི་ལྟར། དེ་ཡང་<<གངས་ཅན་བོད་ཆེན་

པོའི་རྒྱལ་རབས་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་སྔོན་མེད་དྭངས་ཤེལ་འཕྲུལ་གི་མེ་ལོང་།>>ལས། 

264 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༣ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༤༡ ཏུ་འཁོད་པའི་སྐུ་བཅར་ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་གི་སྐོར་ཞེས་པར་གཟིགས།
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སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས།

“ལེགས་ལྡན་རེའི་གཏེར་ལུང་དུ། མ་འོངས་འཛམ་གིང་རྒྱལ་པོ་ཚངས་པའི་སྲསཿ དེ་ཡི་འཕིན་ལས་

གདུལ་སྐྱོང་བསན་པའི་བདགཿ ལྷ་སྲས་སྤྲུལ་པ་བུདྡྷའི་མིང་ཅན་འབྱུངཿ འོན་ཀང་ཆོས་ཟབ་ཚེ་ན་

བདུད་ཀང་ཟབཿ རྟེན་འབེལ་མ་འགྲིག་བདུད་ཀི་བར་ཆད་དངཿ སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ཟད་པའི་

དུས་འཛོམ་ཚེཿ ཕག་དོག་དབང་གིས་ཕན་ཚུན་མཐོ་གནོན་བྱེདཿ གཅིག་ལ་གཅིག་དགྲ་བྱེད་ཅིང་

རོད་པ་ནཿ པདྨའི་ཐུགས་སྲས་ཡིན་ཀང་ཡི་རེ་མུགཿ འཛམ་གིང་རྒྱལ་པོ་གྲམ་ཁའི་ཚེར་ཕུང་འདཿ 

པདྨ་བདག་གིས་བསྐྱབས་ཀང་སྐྱོབ་མི་འགྱུརཿ” ཞེས་དང་། ཡང་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་ཐད་ཀི་རིག་

འཛིན་ལེགས་ལྡན་རོ་རེའི་གཏེར་ལུང་ལས། “ཁི་སྲོང་ཁོད་ཀི་ཐུགས་སྤྲུལ་དུས་མཚུངས་སུཿ ལྷ་

སྲས་མུ་ཁིའི་སྤྲུལ་པ་རོ་རེའི་རིགསཿ རྒྱ་མཚོའི་མཚན་ཅན་རེ་ཡི་འཕིན་ལས་སྐྱོངཿ” ཞེས་དང་། རྒྱལ་

དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས། “མ་རིག་གཉིད་སང༵ས་རྣམ་དཔྱོད་རབ་རྒྱས༵་པ། །རྒྱ་༵ཆེན་གཙུག་ལག་མཚོ༵་

ལྟར་གཏིང་ཟབ་པར། །མཁེན་དཔྱོད་ཡངས་པའི་ས་སྐྱོང་ལྷ་སྲས་ཀི། །རྣམ་སྤྲུལ།” ཞེས་དང་ཡང་

<<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚགི་

ཐོ་>>ཞེས་པར། “ཉེ་བའི་ཆར་༸སྐུ་མདུན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་གསུང་ཆོས་ཤིག་གི་སྐབས་

སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་དང་། སེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། རྒྱལ་སྲས་མུ་ཁི་བཙན་པོ་བཅས་

ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པ་ཡིན་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་སོང་བ་དོན་ལ་གནས་ངེས།” ཞེས་ཏེ། དེ་དག་

གུང་བསྒིགས་ན། ལྷ་རེ་པོའི་སྲས་མཆོག་མུ་ཁི་བཙན་པོ་དང་སེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་མཚོ་དང་

སྤན་གསལ་ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་ལགས་བཅས་ནི་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་

དག་ཏུ་ངེས་སོ།།265

265 འདིར་ལྷ་སྲས་སམ་རྒྱས་སྲས་མུ་ཁི་བཙན་པོ་ཞེས་པ་ལ། བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བལ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེས་མཛད་

པའི་<<སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་ཆོས་འབྱུང་དང་གངས་ཅན་བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་རབས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༦༡ ན། རེ་ཁི་

སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཏེ་“ཡབ་ཀི་དགུང་ལོ་ང་དགུ་པ་ས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོར་བཙུན་མོ་འབོ་བཟའ་ཁི་རྒྱལ་མོ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་

སྒོན་ལ་ཕིས་སུ་ལྷ་སྲས་གཞོན་པ་མུ་ཏིག་བཙན་པོའམ་མུ་ཁི་བཙན་པོ་སད་ན་ལེགས་མཇིང་གཡོན་དུ་གྲགས་པ་དང་།” 

ཞེས་སོགས་གསུངས་ལ། དེ་ནི་གོང་གསལ་དཔེ་དེབ་ཀི་ཤོག་ངོས་ ༨༢༣ ན། “གཉའ་ཁི་བཙན་པོ་དང་གནམ་མུག་

མུག་གི་སྲས་མུ་ཁི་བཙན་པོ། ས་དིང་དིང་གི་སྲས་དིང་ཁི་བཙན་པོ།”ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡུམ་གི་མཚན་

ཟུར་ལས་བཏགས་པའི་མུག་ཁི་བཙན་པོ་སེ་ཡིག་ཆ་མང་པོར་མུ་ཁི་བཙན་པོར་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་མིན། ཡང་ཡིག་ཆ་

གཞན་དུ། སད་ན་ལེགས་མཇིང་ཡོན་ཡང་ངོས་འཛིན་མི་འད་བར་ཡོད་པར་མ་ཟད། རེ་ཁི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་དང་བཙུན་

མོ་ཚེ་སོང་བཟའ་མེ་ཏོག་སྒོལ་གི་སྲས་བཞི་ལས་ཆེ་བ་མུ་ཁི་སྲོང་པོ་སྐུ་ཆུང་ངུ་ལ་གཤེགས་པས་བང་སོ་མེད། ཅེས་

སོགས་སྣ་ཚོགས་འདུག་གོ། 
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དག་པོའི་དོན་རྐེན།

 རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་བིས་ཤིང་ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་

བསྒྱུར་པའི་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་>>སུ། “རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེར་འཇིགས་སྐུལ་ཡོང་ས་

དེ་རྒྱ་ནག་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་ནང་ཁུལ་གི་གནད་དོན་ཐོག་ཀང་ཐུགས་ཁལ་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་པ་

བྱུང་ཡོད།”266 ཅེས་བིས་པ་ནི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་སེ། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1904 ནས་ 1913 

བར་ཏེ་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་གི་རྐེན་པས་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་བའི་

སྐབས་དེ་རེད།

 ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་ན། དག་པོའི་དོན་རྐེན་ནམ་ཟིང་འཁྲུག་གི་

རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་བའི་རྐེན་ར་ངོ་མ་ནི་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་

གིས་དབྱིན་ཇི་ལ་རྒྱབ་བསྙེས་ཏེ་འབེལ་འདིས་དང་ལད་མོ་གནང་དགས་པ་དང་། དབྱིན་ཇིས་

བོད་ལ་ཤུགས་རྐེན་གཏོང་ཐབས་བྱས་དགས་པ་དེ་རེད། གསལ་པོར་བཤད་ན། དབྱིན་ཇིས་

བོད་ཀི་སྲིད་དབང་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་འདོད་ཀིས་བོད་ཀི་དག་པོའི་དཔོན་རིགས་མཐོ་ཤོས་

དམག་སྤི་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་སོགས་བེད་སྤོད་བྱས་ཏེ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྲིད་

དབང་ཕོགས་ནས་ཁོ་པ་ཅག་གིས་ཅི་འདོད་དུ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཆོག་པ་ཞིག་ལ་སྤོད་ཐབས་

བྱ་རྒྱུའི་ངན་ཇུས་བརམས་པ་དེ་རེད། སྐབས་དེ་དག་ཏུ་མདུན་ལ་ཐོན་ཏེ་འགོག་རྒོལ་གནང་

མཁན་གཙོ་བོ་ནི་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཨ་ར་དཀར་པོ་དང་རིས་པ་ལུང་ཤར་སོགས་ཏེ། དེ་

དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ནི་གདན་སའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་རེད། གནད་དོན་འདི་ཐོག་

མར་ངེས་ན། ཆེས་བསྡུས་ཏེ་འབི་བར་འགྱུར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་འབབ་ས་ངོ་མ་དེ་རྟོགས་ནུས།

266 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༧༨ 

ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་སྔ་ཕིར་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་དབང་བཅུ་

གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐེངས་གཉིས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ་དང་། ནང་ཁུལ་

དུའང་གེན་ལོག་རིམ་པར་བྱུང་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་སྤི་ལོ་ 1913 ལོར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་

གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཆུ་གང་ར་ཚིག་ཆེན་པོ་བཀྲམ་སེ། “དེང་དུས་ཞི་དག་གི་ལས་དོན་གང་ཅིར་

དོ་དམ་ཆེ་བསྐྱེད་ཀིས་རང་ས་བརྟན་སྲུང་ཐུབ་པའི་དག་པོའི་འདུ་འགོད་རྒྱ་ཆེ་གནང་མུས་ཡིན།” 

ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་ལྟར། བོད་ཀི་ཞི་དག་གི་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀ་དེང་རབས་ཀི་ལུགས་སུ་

བསྒྱུར་ཏེ་རང་ས་རང་སྲུང་དང་འབངས་མི་བདེ་སྐྱིད་ལ་འགོད་སད་སྐུ་ངལ་དང་དགོངས་པ་རྒྱ་

ཆེར་བཞེས་ཡོད།

 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སུ། “ཤིང་ཡོས་ ༡༩༡༥ ལོར་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཛ་སག་ཚ་རོང་ཟླ་

བཟང་དགྲ་འདུལ་ལ་དམག་སྤི་རང་འཇགས་ཐོག་བཀའ་བོན་དུ་བསྐོ་བཞག་སྩལ་”ཅེས་གསལ་བ་

ལྟར། ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་བོད་ལོངས་དམག་སྤི་ཆེ་བའི་གོ་བབ་ཐོག་བཀའ་

བོན་གི་མཚན་གནས་སྩལ་ཏེ་བོད་ལོངས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གནང་། 

དེ་ནི་ཞི་དག་གཉིས་ཀའི་ཐད་ནས་བོད་ལོངས་དེ་ཉིད་དེང་རབས་ཀི་རེས་སྙེག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་སད་དབུས་མཐའ་གང་སར་དཔོན་གནས་བརེ་བསྒྱུར་དང་བཀོད་ཁབ་བཀྲམ་པ་

སོགས་ཕག་ལས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གིས་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེ་རེད། དུས་དེར་གསར་དུ་

བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་དམག་སྤི་ཆུང་བའམ་གཞོན་པ་ནི་ཡུལ་ལྷ་བསན་པ་ཚེ་རིང་སེ་ཕིས་

ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་དགའ་བྱང་བསན་པ་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་རེད། དེ་ནས་ཀང་“བྷྲུཾ་པ་ཛ་སག་

དང་རོ་རིང་ཐའི་ཇི་གཉིས་རྒྱལ་རེར་དབྱིན་ཇིའི་དམག་རེད་སོབ་སྦྱོང་ནས་ཕིར་འཁོར་བྱུང་བ་རྐང་

འདོན་བརྒྱད་སྣའི་དམག་མི་གསར་འཛུགས་ཀི་འགོ་བྱེད་མདའ་དཔོན་[དུ་]བསྐོ་གཞག་”267གནང་

བ་སོགས་དམག་དོན་གི་ཕོགས་སུ་མདུན་བསྐྱོད་ཆེན་པོ་བྱུང་།

 སྤི་ལོ་ 1916 ལོར་བོད་ཀི་དམག་དོན་ལམ་ལུགས་དབྱིན་ཇིའི་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་

ཏེ་བོད་རིགས་སྐོར་ཞིག་རྒྱ་གར་དུ་གོ་མཚོན་གསར་པ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་སངས་ཀི་སོབ་སྦྱོང་

དང་། རྒྱང་རེ་སོགས་སུའང་དམག་དོན་སོབ་སྦྱོང་དུ་བཏང་བ་སོགས་གནས་དུས་ལ་དཔག་

པའི་ཡར་བསྐྱེད་ཀི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་། འོན་ཀང་། ཞྭ་སྒབ་པས། “གཞུང་གནས་ནས་

267 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༥ ལ་གཟིགས།
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དག་པོའི་དོན་རྐེན།

རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་རེ་སོགས་སུ་སོབ་སྦྱོང་དུ་གཏོང་གནང་མཛད་པའི་དག་པོའི་དཔོན་རིགས་ལོ་གཞོན་

རྣམས་ལ་དམག་སྤི་བཀའ་བོན་ཚ་རོང་པས་གཟིགས་བསྐྱངས་ཆེ་ཞིང་། ཁོང་ཚོ་ལྷ་སའི་ནང་སྤོད་

ལམ་གང་ཅི་དབྱིན་ཇི་ལྟ་བུའི་གསར་སྤོས་དང་དོད་དང་། ལྷག་པར་སེ་ར་དང་འབས་སྤུངས་ཀི་རི་

ཁྱུད་དུ་དམག་གི་སྦྱོང་བརར་ཆེད་རི་འཛེག་དང་། གྲ་བཞིའི་ཐད་དུ་རྟ་ཐོག་གྲུ་གུ་རེས་པ་སོགས་གཞུང་

ཞབས་སེར་སྐྱ་རྒན་གྲས་དང་གདན་སའི་གྲྭ་རིགས་རྣམས་གསར་བརེར་མི་དགའ་བས་ཡིད་ངོར་མི་

འཇུག་པ་”268བྱུང་ཞེས་བིས་པ་ལྟར་ན། དམག་དོན་ཡར་བསྐྱེད་དང་ལྷན་དུ་འགོག་རྐེན་ཞིག་

ཀང་འབྱུང་བཞིན་པ་གསལ་པོ་རེད། དེ་ལ་ཕིའི་རྣམ་པའི་ཐོག་གསར་བརེར་མི་དགའ་བའི་

“གཞུང་ཞབས་སེར་སྐྱ་རྒན་གྲས་དང་གདན་སའི་གྲྭ་རིགས་རྣམས་”ཀིས་འགོག་རྐེན་བཟོས་

པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་མངོན་ཡང་། ནང་དོན་ནི་དེ་འདའི་སབས་བདེ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། གསལ་

པོར་བཤད་ན། དེའི་གནད་དོན་ངོ་མ་དབྱིན་ཇི་ལ་ཐུག་འདུག་སེ་རིམ་པས་བཤད་པར་བྱའོ།།

 དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1920 ཟླ་ 11 ཚེས་ 17 ཉིན་སྐུ་ཞབས་སྦེལ་(Sir Charles Bell)

དབྱིན་གཞུང་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀི་ངོ་བོའི་ཐོག་ལྷ་སར་འབྱོར་ཏེ་ཚེས་ 17 ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས། དེ་དུས་སྦེལ་གིས་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ནས་བགྲེས་ཡོལ་

གནང་ཡོད།269 སྐབས་དེ་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་དབྱིན་ཇིའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ཀུན་སོང་ལ་

དོགས་ཟོན་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྒང་ཡིན་པས། སྐུ་ཞབས་སྦེལ་གིས་བོད་མིའི་སེམས་

ཀི་དོགས་པ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་འབད་བརོན་ཆེན་པོ་གནང་། སྐུ་ཞབས་སྦེལ་གི་ཕག་རོགས་

འབས་ལོངས་པ་ར་ཡེ་བ་དུར་ཨ་ཅུག་ཚེ་རིང་ཞེས་པ་སྐབས་དེར་གོ་བུར་དུ་ཚེ་ལས་འདས། 

དེའི་དབང་གིས་སྤི་ལོ་ 1921 ལོར་སྐུ་ཞབས་སྦེལ་གིས་རེ་འདུན་བཏོན་པ་ལྟར་སྐུ་ཞབས་

ལེགས་ལྡན་ལགས་ལྷ་སར་ཕེབས། ལེགས་ལྡན་ལགས་ནི་རོ་རེ་གིང་དུ་འཁྲུངས་ཏེ་གྲྭ་པ་བྱེད་

མོང་ཞིང་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལེགས་པར་ཤེས་པར་མ་ཟད། ལས་ཀར་ཡང་འཇོན་ཐང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བ་ཞིག་རེད། ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀིས་དབྱིན་ཇིས་བཀོད་མངགས་ལྟར་ལས་དོན་ཐོག་འབད་

བརོན་གནང་སེ་དེའི་ལོ་མཇུག་ཕིར་རོ་རེ་གིང་དུ་ཕེབས་པ་ན་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གིས་གོ་

268 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༧༩ ན་གསལ།

269 <<Portrait of a Dalai Lama-the Life and Times of the Great Thirteenth>> ཞེས་པའི་ཤོག་

ངོས་ ༢༥༢ ལ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གནས་སར་ཏེ་ཉེན་རྟོག་མགོ་དཔོན་ལས་འཕར་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་།270 དུས་ཐུང་ནང་ལས་

དོན་བསྒྲུབས་ཏེ་གོ་གནས་སར་བ་ནི་ལས་དོན་དེ་ཉིད་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བའི་རྟགས་མཚན་

གསལ་ཤོས་དེ་ཡིན། སྐུ་ཞབས་སྦེལ་དང་ལེགས་ལྡན་ལགས་གཉིས་ལྷ་སར་བཞུགས་པའི་

སྐབས་དེར་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་རོག་ཟིང་མང་དུ་བྱུང་། གནས་ལུགས་དེའི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན་

ལས་དོན་གི་ངོ་བོ་དངོས་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་རྒྱུ་ཆེར་མེད།

 དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་གིས་འབས་ལོངས་པ་ཨ་ཅུག་ཚེ་རིང་དང་ལེགས་ལྡན་ལགས། 

ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་སོགས་བོད་དུ་བཏང་སེ་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཏུ་བཅུག་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་

གསུམ་ཡོད། དེའི་གཅིག་ནི་དབྱིན་ཇིའི་མི་རིགས་ངོ་མ་ཞིག་བོད་དུ་ཡོང་སེ་ལས་དོན་བསྒྲུབས་

ན་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་ལས་ས་པོར་དང་ལེན་མི་བྱེད་པ་དེ་རེད། གཉིས་པ་ནི། འབས་ལོངས་

པ་དེ་དག་ར་བའི་ཆ་ནས་བོད་རིགས་ཡིན་པ་དང་ནང་པ་ཡིན་པ། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གཉིས་

ཤེས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་མ་ཐག་བོད་རིགས་ཚོར་ནང་ཚགས་ཀི་འབེལ་བ་འཛུགས་

ཐུབ་ཅིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆེས་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་དབྱིན་ཇིའི་གསང་བའི་ལས་དོན་

གང་བསྒྲུབས་ཀང་དོགས་པ་མི་འབྱུང་བ་དེ་ཡིན། གསུམ་པ་ནི། དབྱིན་ཇིས་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་

རུ་སུ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་སྐབས་བོད་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་སོགས་ལ་རང་

དགར་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་མི་ཆོག་པར་བྱས་ཡོད་པས་འབས་ལོངས་པ་ཞིག་ཆེད་གཏོང་བྱས་ན་

དབྱིན་ཇི་མི་རིགས་དཀར་པོ་ཞིག་ཡོང་བ་ལས་མངོན་མཚན་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་དེ་རེད།271 འབས་

ལོངས་པ་དེ་དག་ལས་ཕལ་མོ་ཆེའི་སེམས་སུ་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ལས་དོན་ཡག་པོ་

ཞིག་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་སྙམ་པ་ལས་བོད་ལ་གནོད་པ་ཞིག་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་སྙམ་པ་ཤར་མེད་

སྲིད་ཀང་། དབྱིན་ཇིའི་ས་ནས་ངོ་སོ་དང་གོ་བབ་ཐོབ་སད་ཤེས་བཞིན་དུ་ལས་དོན་ངན་པ་

སྒྲུབ་མཁན་འགའ་ཞིག་བྱུང་ཡོད། ལེགས་ལྡན་ལགས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ལུས་པོ་ཧི་མ་ལ་

270 <<A MAN OF the FRONTIER- S. W. Laden La (1876-1936)>> ཞེས་པའི་ལེའུ་བཅུ་པར་

གཟིགས།

271 <<A MAN OF the FRONTIER- S. W. Laden La (1876-1936)>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༣ 

དང་། the Convention Between Great Britain and China Respecting Tibet (1906) གཞན་ཡང་། the 

Anglo-Russian Convention of 1907 དང་། ཡང་ན། the Convention Between the United Kingdom 

and Russia relating to Persia, Afghanistan, and Tibet སོགས་ལ་གཟིགས།
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དག་པོའི་དོན་རྐེན།

ཡའི་ཤ་ཁག་ཡིན་ཡང་། ཀད་ཞོ་ནི་ནུབ་ཕོགས་དབྱིན་ཇི་རང་ཡིན་པ་སོབ་སྦྱོང་དང་འགྲུལ་

བཞུད། ལས་དོན་དང་སྤོད་ལམ་སོགས་གང་ལ་བསམས་ཀང་ཤེས་ས་བ་ཞིག་རེད།

 སྤི་ལོ་ 1920 ལོར་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་ཞོད་འཇགས་མིན་པའི་རྣམ་པ་དེ་སྔར་ལས་ཇེ་

དག་ཏུ་གྱུར། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དཀྲོག་གཏམ་སྣ་ཚོགས་ཀང་གང་སར་ཁབ། དེའི་ལོ་མཇུག་

ཙམ་ལ་དམག་མི་དང་དགེ་འདུན་པའི་བར་དུ་སང་འཁོན་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་། དེ་

ནི་ཚ་རོང་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་དག་པོའི་སེ་ཁག་རྣམས་དབྱིན་ཇི་ལ་འབྱར་དགས་པའི་དབང་

གིས་བྱུང་བར་མངོན། སྐབས་དེར་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་དབྱིན་ཇི་ལྷ་སར་ཁིད་ཡོང་མཁན་སུ་

ཡིན་མིན་རད་གཅོད་གནང་ཞིང་། སྦྱར་ཡིག་བཀྲམ་སེ་དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་དམག་མི་བཏང་

སེ་བོད་དམག་དང་ལྷན་དུ་དགེ་འདུན་པ་ལ་གཏོར་རྒོལ་བྱེད་རིས་འདུག་ཅེས་གནས་ཚུལ་འད་

མིན་སེལ། དེར་མ་ཟད། དབྱིན་ཇིའི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྦེལ་དང་ཁོའི་རོགས་པ་དབྱིན་ཇི་

ཁེ་ནེ་ཌི་(Kennedy)གཉིས་གསོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཀང་བསྒགས།272 དེ་ལྟར་གནས་བབ་ཛ་དག་

ཏུ་གྱུར་ནས་ལྕགས་བྱ་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ སྤི་ལོ་ 1921 ཟླ་ 2 ཚེས་ 22 ཉིན་ཏེ་ཟིང་ཆ་ཧ་ཅང་

ཆེ་བའི་ཉིན་མོ་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་སྨོན་ལམ་གི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས། 

ཉིན་མོ་དེར་ཟིང་འཁྲུག་ཚབས་ཆེན་འབྱུང་བར་དོགས་ཏེ་སྲུང་དམག་གང་མང་འགྲེམ་འཇོག་

བྱས། འོན་ཀང་། གནད་དོན་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་། དེའི་དགོང་མོར་ཚ་རོང་གིས་དབྱིན་ཇི་དེ་དག་

ཁོང་གི་གཟིམ་ཁང་དུ་གདན་འདེན་ཞུས།

 ཅུང་ཙམ་ཕིར་བཤིག་བརྒྱབས་ཏེ་བཤད་ན། སྤི་ལོ་ 1920 ལོའི་ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ། 

དམག་མི་གསར་པ་བསྡུ་སྐོང་གིས་བོད་ཀི་དག་དམག་འཕར་སྣོན་བྱེད་ཕོགས་དང་དམག་

ཕོགས་བསྡུ་ཕོགས་ཐད་ལ་རོད་རོག་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་། སྐབས་དེར་བོད་ལ་དག་དམག་སོང་

ཕག་ ༦ ཙམ་ལས་མེད། དེ་ལ་བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་ཏེ་ལོ་རེ་བཞིན་དམག་མི་ལྔ་

བརྒྱ་ནས་དྲུག་བརྒྱའི་བར་བསྡུས་ཏེ་མཐར་དམག་མི་གསར་པ་སོང་ཕག་ ༡༡ དང་། དེའི་ཐོག་

སྔར་ཡོད་དག་དམག་སོང་ཕག་ ༦ བསྣན་ཏེ་གསར་རིང་གཉིས་ཀ་བསོམས་པས་སོང་ཕག་ 

༡༧ ལོངས་པར་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དེའི་ཐོག་དགོན་པའི་ཆོས་གཞི་དང་སྐུ་དག་གི་སྒེར་གཞིས་

272 <<Portrait of a Dalai Lama-the Life and Times of the Great Thirteenth>> ཞེས་པའི་ཤོག་

ངོས་ ༣༡༢ ལ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ནས་ཁལ་བསྡུས་ཏེ་དམག་ཕོགས་རྒྱག་རྒྱུ་བཅས་ཀི་འཆར་ཟིན་བཟོས་པ་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་

ཆེར་ཕུལ།273 གྲོས་བསྡུར་སྔ་ཕི་གནང་མཐར་ལོ་རེར་དམག་མི་གསར་པ་ ༥༠༠ ནས་ ༡༠༠༠ 

བར་བསྡུ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་།274

 དེ་ནས་ཤན་ཁ་བས། “བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུའི་འཆར་དོན་བཞིན་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་

སྲུང་དམག་འཕར་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཡང་”ཞེས་བིས་པ་ལྟར་དམག་ཕོགས་ཇི་ལྟར་

བསྡུ་བའི་ཐད་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་། དམག་ཕོགས་འདུ་འགོད་གནང་ཕོགས་སྐོར་བོད་

ལོགས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སྐབས་བཀའ་ཤག་གིས་དམག་དཔོན་རྣམས་གདན་འདེན་མ་

ཞུས་པས། མདའ་དཔོན་མཚོ་སྒོ་བ་སོགས་དམག་དཔོན་རྣམས་དོགས་པ་དང་ཁོང་ཁོ་གཉིས་

ཀ་ཟོས་ཏེ་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་རོང་གི་སར་བཅར། ཚ་རོང་གིས་ལས་དོན་བཀའ་མངགས་

གནང་རེས་“ཛ་སག་བྷྲུཾ་པ་དང་། ཐའི་ཇི་རོ་རིང་པ། སྐུ་སྲུང་མདའ་དཔོན་ཤན་ཁ་བ། དབུས་མདའ་

དཔོན་མཚོ་སྒོ་བ། མདའ་དཔོན་ས་ལུང་པ། སྐུ་སྲུང་རུ་དཔོན་ཕུར་དོན། ཐུ་པིན་རུ་དཔོན་ལས་ཚན་

བྱམས་པ་སྐལ་བཟང་བཅས་”ཀིས་དམག་ཆས་སྤས་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སར་ཕེབས་ཏེ་

རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་ལ་ཟུར་མཇལ་ཞུས། “དེ་སྐབས་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་ལ་༸གོང་ས་ཆེན་པོའི་

ཕག་སམ་ཡང་ཡང་ཕེབས་པ་སོགས་ཀིས་གཟི་བརིད་མཚན་དབང་ཆེ་བས་མི་རྣམས་བག་ཟོན་བྱེད་

དགོས་པའི་སྐབས་ཡིན།” ལུང་ཤར་ནས་དམག་དཔོན་ཚོར། “ཚོགས་འདུ་འདིའི་མི་འགྲོ་རྣམས་

བཀའ་ཤག་ནས་མཚན་གསལ་བར་ཐོ་གནང་བ་ཡིན་”ཞེས་ཚོགས་བཅར་བ་འདེམས་སྒྲུག་གནང་

མཁན་རིས་ཁང་མིན་པར་བཀའ་ཤག་ཡིན་ཚུལ་གསུངས། དེ་ནས་དམག་དཔོན་རྣམས་ལ་

བཅོས་ཐབས་གཞན་མ་བྱུང་བར་ཕིར་ལོག་སེ་གནས་ཚུལ་ཅི་བྱུང་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་རོང་

ཞབས་པད་ལ་ཞུས།275 འདས་པའི་ལོ་ཤས་རིང་གི་དམག་སྒར་གི་བྱེད་སངས་དང་ཉིན་མོ་

དེའི་རྣམ་འགྱུར་སོགས་ཀི་དབང་གིས་གཞུང་ས་ནས་དོགས་ཟོན་ཆེན་པོ་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་

བྱུང་སེ་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བང་སོགས་སུ་ཉེན་སྲུང་བ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་འགྲེམ་འཇོག་གནང་། དེ་ལ་ཞྭ་

273 སྐུ་ཞབས་སྦེལ་གིས་སྤི་ལོ་ 1921 ཟླ་ 1 ཚེས་ 25 ཉིན་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་འཆར་ཟིན་དེའི་སྐོར་ཁོང་ལ་

གསུངས་ཚུལ་བིས།

274 <<Portrait of a Dalai Lama-the Life and Times of the Great Thirteenth>> ཞེས་པའི་ཤོག་

ངོས་ ༢༨༥ ན་གསལ།

275 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༦༥ ནས་གསལ།
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དག་པོའི་དོན་རྐེན།

སྒབ་པས། “དག་པོའི་ཕོགས་ནས་མདའ་དཔོན་ཁ་ཤས་ཚོགས་འདུ་གནང་ཡུལ་བ་སེང་གཟིམ་ཆུང་

ཉི་འོད་འགག་ཏུ་ཡོང་ནས་དྲུང་རིས་ཟུར་འབོད་ཀིས་དི་བ་བྱས་པས་དེའི་གནས་ཚུལ་ཚོགས་འཐུས་

ནས་རྟོགས་ཏེ་དག་པོས་ཚོགས་འདུར་དི་བ་བྱས་པ་ལུགས་འགལ་འསོ་མིན་ཡིན་ཚུལ་མཐོང་ཕོགས་

ཆེ་ཆགས་ཀིས་ལམ་སེང་རེ་ཕོ་བང་དང་། ནོར་གིང་ཕོ་བང་སོགས་ལ་སེར་འབས་ནས་བརྒྱ་ཁག་

བཙུགས་པར་མ་ཟད། དྲུང་རིས་སོ་སོའི་གཟིམ་ཤག་ཏུའང་གྲྭ་བཤར་ལྔ་བཅུ་རེ་བཙུགས་པར་བརྟེན་

དག་དཔོན་རྣམས་ཀང་དོགས་འདོག་གིས་དམག་མིར་མེ་མདའ་བཀྲམ་སེ་ཕན་ཚུན་གནད་དོན་མ་

རྟོགས་ཞི་དག་བར་ཐལ་ཟིང་ཆེན་པོ་ཡོང་ཉེར་”གྱུར་ཅེས་བིས།276

 གནས་སངས་ནི་དེ་ལྟར་ཛ་དག་ཏུ་གྱུར། ཞྭ་སྒབ་པས་དམག་དཔོན་རྣམས་ཚོགས་

འདུའི་སར་བཅར་བ་ཙམ་གིས་རེ་ཕོ་བང་དང་ནོར་གིང་ཕོ་བང་དུ་སེར་འབས་ཀི་དགེ་འདུན་པ་

བརྒྱ་ཁག་རེ་དང་དྲུང་རིས་སོ་སོའི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་གྲྭ་པ་ལྔ་བཅུ་རེ་ཉེན་སྲུང་དུ་བཞག་ཚུལ་བིས་

ཀང་། དོན་ཆུང་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཛ་དག་ཆེན་པོ་དེ་འད་ཞིག་གནང་སེ་རེ་དང་ནོར་གིང་ཕོ་

བང་ལ་ཉེན་སྲུང་ཞུ་དགོས་དོན་ཅི་ཡོད། དེ་གཉིས་ནི་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བང་རེད། དག་པོའི་དཔོན་

རིགས་ཚོས་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བང་ལ་གཏོར་རྒོལ་གཏོང་རིས་ཡོད་དམ། ཉེན་སྲུང་ལ་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་འབོད་དགོས་པའང་ཅི་ཡིན་ནམ། བོད་ཀི་གཞུང་དམག་དང་སྐུ་སྲུང་དམག་མིས་རྒྱལ་

བའི་ཕོ་བང་སྲུང་མི་རུང་བ་ཅི་ཡིན་ནམ། གང་ལྟར། དཀའ་ངལ་ནི་ཞྭ་སྒབ་པས་གསུངས་པ་དེ་

ལྟ་བུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། སྐབས་དེ་དུས་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་དཔོན་རིགས་དང་

གདན་ས་གཉིས་ཕོགས་གཅིག་དང་། དམག་སྒར་གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་

བྱས་ཏེ་རང་རང་གི་ལངས་ཕོགས་བཟུང་ཡོད། དེ་ལ་སྐལ་ལྡན་གིས། “གསང་བའི་ནང་གྲོས་

བྱས་ཏེ་དག་དཔོན་རྣམས་ཆིག་སྒིལ་བྱེད་རྒྱུའི་གན་རྒྱ་བཞག་པ་དེའི་ནང་དོན་དུ། ད་ནས་བཟུང་བོད་

ལོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་དག་པོའི་དཔོན་རིགས་ཀི་འཐུས་མི་གཞུག་རྒྱུ་དང་། དམག་ཁིམས་གཅོད་

ཕོགས་ཐད་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་སྒུག་སོད་མ་དགོས་པར་དམག་སྤི་ལྷན་ཚོགས་ནས་དག་པོའི་

དབང་ཆ་རང་ཐག་རང་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་གསལ་ཡོད་པ་རེད། གན་རྒྱར་མིང་རྟགས་བཀོད་པའི་ཉིན་

དེར་མདའ་དཔོན་ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་མེད་རོ་རེ་(སོབས་རྒྱལ་)ཅན་བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་

276 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༠ དང་<<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་

ཤོག་ངོས་ ༦༤ ནས་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཡུལ་དུ་བསྐྱོད་དེ་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་དྲུང་རིས་རྣམས་ཟུར་མཇལ་ཞུས་ཏེ་ད་ནས་

བཟུང་བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་དག་དམག་དཔོན་རིགས་འཐུས་མི་གཞུག་རྒྱུ་ཡིན་ཅེས་བར་

སྦྱོར་བྱས།”277 ཞེས་བིས།

 དེའི་རེས་དྲུང་རིས་དང་གདན་སའི་འཐུས་མི་རྣམས་སྲིད་བོན་ཞོལ་ཁང་གི་གཟིམ་

ཤག་ཏུ་བཅར་བ་དང་། དེའི་ཕི་ཉིན་དག་པོའི་སེ་ཁག་གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀང་བཅར་ཏེ་

རང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཡར་ཞུས་གནང་། སྐབས་དེར། དཔོན་རིགས་ཚོའི་ཁོད་ནས་འགའ་

ཞིག་ནས་ཚ་རོང་འཛིན་བཟུང་གནང་འཆར་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ཚ་རོང་གིས་ལུང་ཤར་འཛིན་

བཟུང་བྱེད་འཆར་ཡོད་ཚུལ་སོགས་གེང་ཕོགས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་། དེ་ལྟར་ཞི་དག་གི་དཔོན་

རིགས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་གེང་ཕོགས་འད་མིན་བྱུང་བའི་མུར་ཕོགས་སོ་སོ་ནས་ཚོགས་འདུ་

ཡང་ཡང་བསྐོངས་ཏེ་གྲོས་བྱས། དེ་ལྟར་རོག་ཟིང་བསྟུད་མར་ལངས་པས་༸གོང་ས་མཆོག་

ནས་སངས་འཛིན་དག་པོ་ཞིག་མི་གནང་ཐབས་མེད་བྱུང་། དེ་ནི་དག་དམག་གི་ངར་ཤུགས་

གཅོག་ཐབས་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ལ་ཉེན་ཁ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དག་པོའི་དཔོན་རིགས་རྣམས་

གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་ཏེ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཚེ་འདུམ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། དེ་ལྟར་ན། གཟབ་ནན་

མི་གནང་ཐབས་མེད་ཡིན། དེ་ལྟར་སྐུ་ངལ་མང་དུ་ཕད་པའི་མཐར་དག་པོའི་དཔོན་རིགས་

རྣམས་ལ་རང་རང་གི་ལས་ཞྭ་ལས་གོས་གོན་ནས་སང་ཉིན་དྲུང་ཇར་ངེས་པར་དུ་འཛོམ་

དགོས་ཞེས་བར་གནང་། བོད་ལྕགས་བྱ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ སྤི་ལོ་ 1921 ཟླ་ 3 ཚེས་ 26 ཉིན་

དྲུང་ཇའི་དུས་སུ་དག་པོའི་དཔོན་རིགས་རྣམས་དང་དྲུང་རིས་ཁག་དང་གདན་སའི་འཐུས་མི་

བཅས་འཛོམས་པ་ན། རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ཉི་འོད་ནས་བཀའ་བོན་ཁེ་སྨད་ཀུན་བཟང་རེ་

མར་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཡི་དགོངས་དོན་གསལ་བསྒགས་གནང་། འདི་ལ་

སྔར་གི་གཞུང་ཚིག་ལྟར་ན་བཀའ་བསྒྱུར་གནང་ཞེས་ཟེར། དེ་ལྟར་རོག་ད་འབྱུང་གཞིའི་དཔོན་

རིགས་གཙོ་བོ་སྐོར་ཞིག་གནས་དབྱུང་བཏང་།278 འདིར་གནས་དབྱུང་བཏང་ཞེས་པ་ནི་ལས་

གནས་ནས་མར་ཕབ་པ་ཙམ་ལས་རྒྱང་འབུད་བཏང་བའི་དོན་མིན། འདི་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་

277 <<ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་>>ཞེས་པ་བོད་ཀི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བདམས་

བསྒིགས་འདོན་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༦ ན་གསལ།

278 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༦༤ ནས་དང་། <<Portrait of a Dalai 

Lama-the Life and Times of the Great Thirteenth>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༢༦ ལ་གཟིགས། 
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དག་པོའི་དོན་རྐེན།

ནས་དག་པོའི་སེ་ཁག་གི་རྣམ་འགྱུར་ལ་རྒོལ་ལན་དག་པོ་སྩལ་བ་དང་པོ་དེ་རེད།

 དེ་དུས་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཡིན་པས་དག་པོའི་དཔོན་

རིགས་ཚོས་རོག་ད་བསངས་པ་ལ་འགན་དབང་ལེ་ཁག་མེད་པ་མིན་ཡང་གནས་དབྱུང་མ་

བཏང་། དོན་གིས་བཤད་ན། དམག་སྒར་གི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཚ་རོང་ལ་ཡོད་པས། གལ་ཏེ་

ཐུགས་འདོད་མེད་ན་དམག་དཔོན་རྣམས་ཚོགས་འདུའི་སར་མི་གཏོང་། གང་ལྟར། ཞྭ་སྒབ་

པས། “སྐབས་དེར་དམག་སྤི་བཀའ་བོན་ཚ་རོང་པ་ལེ་ཐོགས་ཁོངས་དངོས་སུ་མ་ཐོན་ཡང་། ནང་དོན་

ལེ་ཐོགས་ཁོངས་ཡོད་པ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་མཁེན་ཏེ་ཅུང་ཟད་དགོངས་པར་མི་ལྡན་པ་བྱུང་ཚུལ་

གེང་བརོད་ཡོད་པ་རེད།”279 ཅེས་བིས་པ་ལྟར་ན། ཚ་རོང་ལ་ལེ་ཁག་ཡོད་པ་༸གོང་ས་མཆོག་

ནས་མཁེན་ཏེ་དགོངས་པ་འཚོམས་ཡོད། མདོར་ན། རོག་ད་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ནི། སྐབས་དེར་

ཚ་རོང་གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་དམག་སྒར་གི་ངར་ཤུགས་ཧ་ཅང་རྒྱས་བཞིན་པའི་སྒང་ཡིན་པ་དང་། 

དམག་སྒར་གིས་དབྱིན་ཇིའི་དག་པོའི་ལམ་ལུགས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ལག་བསར་བྱེད་བཞིན་

པ། དམག་སྒར་གི་བྱེད་སངས་ལ་སྒེར་བཙན་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེར་ཐོན་པ། དམག་དཔོན་

རྣམས་ཀིས་དམག་ཆས་སྤས་ནས་གཞུང་གི་ཚོགས་འདུའི་སར་ངར་ཤུགས་ཀིས་བསྐྱོད་དེ་

དབང་རོད་བྱས་པ། དེའི་གོང་ནས་ཞི་དག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོའི་བར་དུ་གེང་ཕོགས་སྣ་ཚོགས་

འབྱུང་བཞིན་པ་བཅས་ལ་ཐུག་ཡོད།280

 དེ་ལྟར་དམག་ཕོགས་བསྡུ་ཕོགས་ལ་འཁྲུན་ཐག་གཙང་གཅོད་མ་ཐུབ་པར་ཡུན་རིང་

ལུས་མཐར་བོད་ལྕགས་བྱ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ སྤི་ལོ་ 1921 ཟླ་ 9 ཚེས་ 20 ཉིན་དབྱིན་ཇིའི་

དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྦེལ་གིས་གསང་དོན་མ་འགྲུབ་པར་ལྷ་ས་ནས་ཕིར་ལོག་གནང་།281 

དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཐག་གཅོད་གནང་སེ་དེའི་ཚེས་ 26 ཉིན་ཕོགས་དམིགས་གོ་སྒིག་གནང་

ཆེད་མི་སྣ་བསྐོ་བཞག་སྩལ། དེ་ཡང་རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་ལས། “ཚེས་ཉེར་བཞི་ཉིན་དབུས་གཙང་

རྒྱ་ཁབ་ཀི་ཡོང་སྡུད་པ་ཁག་བསྐོ་བཞག་དང་། བསན་སྲིད་སྲུང་དམག་འཕར་འཛུགས་གནང་བའི་

279 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༡ ལ་གཟིགས།

280 འདིའི་བྱུང་རིམ་ཞིབ་ཏུ་མཁེན་འདོད་ན་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་ཉམས་འཇིག་>>ལ་གཟིགས།

281 ལེགས་ལྡན་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་ལྷ་སར་བཞུགས་ཏེ་དེའི་ལོ་མཇུག་རྒྱ་གར་རོ་རེ་གིང་དུ་ཕིར་ལོག་གནང་བ་

ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཕོགས་དམིགས་གོ་སྒིགས་ཁོངས་ཚེ་གིང་གཞུང་གཞིས་དང་། རོང་གཞིས་ཁ་འཛིན་ཡོད་རིགས་ལོ་

ཁམས་སྔ་ཕི་ཇི་སྩལ་སྔ་འཕོས་རད་ཞིབ་ཕོགས་བསྒིགས་དཀར་ཆག་འགོད་འབུལ་བྱེད་པོ་མཁན་དྲུང་

བོ་བཟང་བསན་སྐྱོང་དང་། རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་གཉིས་ལ་བསྐོ་བཞག་སྩལ་དོན། ཁུངས་སོ་སོའི་

གཏན་ཚིགས་ཡིག་རིགས་ཁག་འཕལ་དུ་བསྡུ་ལེན་ཐོག་ནས་ལོ་ཁམས་དབྱེ་འབྱེད་དང༌། ལོ་དུས། 

ས་རིགས་སྦུག་འདེན་ཡོད་མེད་སོགས་ཟེར་དབང་རྒྱུ་རེས་སུ་མ་སོང་བར་གཞུང་སའི་བཀའ་དིན་

སྙིང་བཅང་གིས་དགོངས་བདེའི་དཀར་ཆག་འགོད་འབུལ་ཟིན་མཚམས་གཞི་རའི་འབབ་བཟོ་བྱེད་

པོ་དྲུང་རིས་གཉིས་རང་འཇགས་ཐོག །འཕར་སྣོན་དགོས་རིགས་ཟུར་དུ་བསྐོ་བཞག་འཆར་འབུལ་

ཞུ་དགོས་སོགས་བྱེད་སྒོའི་བཀའ་བསྒྱུར་སྩལ།”282 ཅེས་གསུངས། དེ་ལྟར་རྒྱལ་དབང་མཆོག་

ནས་བོད་ཀི་དག་པོའི་དམག་དཔུང་འཕར་མ་གསར་འཛུགས་དང་དེའི་ཐད་ཀི་དམག་ཕོགས་

སོགས་གོ་སྒིག་ཞིབ་ཚགས་གནང་།

 སྐབས་དེ་ཤེད་དུ་གནད་དོན་གཞན་འགའ་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་ནི་གཞུང་བའི་བར་

གི་དཀའ་རོག་དང་བོ་གསལ་གིང་གི་དོན་རྐེན་སོགས་རེད། དེའི་རེས་སྤི་ཚོགས་ཀི་བདེ་

འཇགས་སྲུང་སད་སྤི་ལོ་ 1922 ལོར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཉེན་རྟོག་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་གཏན་ཁེལ་ཏེ་དེའི་དགེ་

རྒན་རྒྱ་གར་ནས་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད། དེ་ལ་ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་

རྒྱུས་ལས། “སྤི་ལོ་ 1922 ལོར། བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་དང་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི། དབྱིན་ཇིའི་

རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་བཅས་ཀི་བར་ཡི་གེ་ཕར་གཏོང་ཚུར་གཏོང་གནང་། དེ་ནི་ལྷ་སར་ཉེན་རྟོག་ལས་

ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་ཐད་རེད། ་་་ གོ་བསྡུར་གཟབ་ནན་གནང་རེས་ལེགས་ལྡན་ལགས་

སྤི་ལོ་ 1923 ཟླ་ 9 ནང་ལྷ་སར་ཕེབས་གཏན་ཁེལ།”283 ཞེས་བིས། ཚ་རོང་དབྱངས་ཅན་སྒོལ་

དཀར་གིས། “ཚ་རོང་དམག་སྤི་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་མཆོག་ནས། ལེགས་ལྡན་ལགས་ལས་འོས་

པའི་དགེ་རྒན་ཞིག་རེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་སྐོར་དགོངས་འཆར་འབུལ་ལམ་ཞུས། ཁོང་རྣམ་གཉིས་དེ་

སྔ་ནས་ཕན་ཚུན་ཐུགས་འདིས་གང་ལེགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། སྐུ་ཞབས་ལེགས་ལྡན་ལགས་ཁོང་

282 རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ་ཤིང་པར་གི་ཤོག་ངོས་ ༢༡༣ ན་གསལ།

283 <<A MAN OF the FRONTIER- S. W. Laden La (1876-1936)>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༨ ན་

གསལ།
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དག་པོའི་དོན་རྐེན།

ནི། དེ་དུས་རོར་གིང་སྐུ་སྲུང་བའི་སྤི་ཁབ་གནང་བཞིན་པ་རེད། [ཚ་རོང་གིས་]ཁོ་རང་དང་ལྡི་ལི་

དབྱིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དང་། ཨིང་ལེཎྜ། ཀ་ལ་ཀ་ཏ་བཅས་པར་ཕག་བིས་རིམ་པར་གནང་བའི་མཐའ་

མར། སྐུ་ཞབས་ལེགས་ལྡན་ལགས་ལྷ་སར་སྐུ་སྲུང་དམག་གི་དགེ་རྒན་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་ཐུགས་གཏན་

འཁེལ་བ་རེད། ཁོང་ལ་ཕག་བིས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པའི་ནང་འཁོད་དོན། ཁོང་ཉིད་ལྷ་སར་ཕེབས་ཚེ་

མི་དཀྱུས་མ་མ་ཡིན་པར་ཛ་སག་གི་གོ་གནས་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་འཁོད་ཡོད་”284 ཅེས་ཚ་རོང་

གིས་རང་གི་གྲོགས་པོ་རིང་པ་ལེགས་ལྡན་ལགས་བོད་དུ་ཕིར་འབོད་གནང་བར་ཐབས་ཤེས་

སྣ་ཚོགས་བསེན་ཚུལ་བིས།

 དོན་དངོས་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1921 ཡས་མས་ནས་འབས་སྤི་

བོན་ཆེན་བེ་ལེ་(Major F. M. Bailey)ཡིས་བོད་ཀི་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་རོང་ལ་འབེལ་བ་

འཛིན་འདོད་ཀིས་འབད་བརོན་ཤུགས་ཆེར་གནང་ཡང་སབས་བདེ་ཞིག་མ་བྱུང་། དེ་ནས་སྤི་

ལོ་ 1922 ལོར་དམག་སྤི་པེ་རེ་ར་(General George Pereira)ཞེས་པ་བོད་དུ་ཆེད་གཏོང་

གནང་། པེ་རེ་ར་ཡིས་བོད་ཁུལ་གི་དམག་སྒར་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཕོགས་བསྡུས་

གནང་སེ་འབས་སྤི་བེ་ལེ་ལ་བཏང་། སྤི་ལོ་ 1922 ཟླ་ 10 ནང་ལྷ་སར་ཚ་རོང་ལ་ཐུག་སེ་

གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་གནང་། དེ་ནས་པེ་རེ་ར་ཡིས། བོད་དུ་དམག་དཔུང་ར་འཛུགས་བྱེད་པ་

ལ་དམག་དོན་སོབ་སོན་པ་ཞིག་ཚ་རོང་གི་ཕག་རོགས་སུ་ངེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་བེ་ལེ་

ལ་རེ་འབོད་ཞུས། སྐབས་དེར། པེ་རེ་ར་ཡིས་བོད་གཞུང་ལ་ཡང་ཤུགས་རྐེན་ངེས་ཅན་གཏོང་

ཐུབ་ཡོད། པེ་རེ་ར་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་པའི་ཕི་ཉིན་དེར་བོད་ནས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་

གནང་སེ་ལེགས་ལྡན་ལགས་བོད་དུ་གཡར་གཏོང་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས། དེ་ནི་

བོད་དུ་བདེ་འཇགས་ཉེན་རྟོག་དམག་དཔུང་གསར་འཛུགས་གནང་རིས་ཡོད་པ་ལ་རོགས་རམ་

དང་སོབ་སྦྱོང་སྤོད་པའི་ཆེད་རེད། གནས་སངས་དེ་ཉིད་བེ་ལེ་ལ་མཚོན་ན། ཚ་རོང་དམག་སྤི་

ལ་འབེལ་བ་འཛནི་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། འདི་དག་ནི་རོམ་པ་པོ་

མི་ཁཱད་(A. C. McKay)ཀིས་པེ་རེ་ར་དང་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་བེ་

ལེ་ལ་བཏང་བའི་ཡིག་ཚགས་གཞིར་བྱས་ཏེ་བིས་པའི་གནས་ཚུལ་རེད།285

284 <<བོད་ཀི་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༠ ན་གསལ།

285 <<Tibet 1924: A Very British Coup Attempt?>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༨ ལ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 དེ་ལྟར་ལེགས་ལྡན་ལགས་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཆུ་ཕག་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ སྤི་ལོ་ 1923 

ཟླ་ 10 ཚེས་ 31 ཉིན་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཛ་སག་གི་གོ་མིང་སྩལ་ཏེ་བོད་

ཀི་ཉེན་རྟོག་དམག་མི་ཉིས་བརྒྱའམ་སུམ་བརྒྱ་འདུས་པའི་ལས་ཁང་གི་མགོ་འདོམས་སུ་བསྐོ་

བཞག་མཛད། དེ་ལ་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན་

དགེ་ཚུལ་བསྒྲུབ་བྱ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་དང༌། བསྙེན་རོགས་བསྒྲུབ་བྱ་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔར་ཚིགས་སྔ་ཕིའི་

སོམ་པ་འབོགས་ཆོག་མཛད། པུ་ལི་སིའི་བདེ་འཇགས་ཉེན་རྟོག་པ་ལས་ལུགས་གསར་འཛུགས་

བསྐྱང་རྒྱུའི་འགོ་འདོམས་མདའ་དཔོན་བསོད་དབང་ལེགས་ལྡན་ལ་ཛ་སག་དང༌། ལས་རོགས་

རམ་ལེན་རེ་དྲུང་མཁེན་རབ་ཀུན་བཟང་ལ་མཁན་ཆུང་གོ་མིང་ཐོག །ལས་བྱ་མཆོད་རས་དོ་དམ་རེ་

དྲུང་མཁེན་རབ་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། བཀའ་ཤོད་མདོ་མཁར་སྲས། མི་དཔོན་རྒྱལ་གྲོང་པ། ཤོད་དྲུང་

བྱིངས་ཟུར་པ། ལྷ་ཞོལ་གཉེར་མི་དཔོན་བཅས་པར་ཁིམས་ལུགས་སོབ་སྦྱོང་སྐོར་དང་པུ་ལི་སིའི་

དམག་གོས་ཡོ་བྱད་གསར་བཟོ་བྱེད་པོ་འཕྲུལ་བཟོའི་དོ་དམ་མཁན་ཆུང་ཏཱ་བ་མ་བཅས་པར་ཞུ་སྒོའི་

བཀའ་བསྒྱུར་མགྲོན་བརྒྱུད་སྩལ།”286 ཅེས་གསལ། སྐབས་དེའི་གནས་བབ་ལ་དཔག་ན། དབྱིན་

ཇིས་རང་ཁེ་ཁོག་ཏུ་བཅུག་སེ་ཕོགས་གཅིག་ནས་བོད་ལ་རོགས་རམ་གནང་བ་དང་། ཕོགས་

གཞན་ནས་ཆེས་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་ཐབས་ལམ་སྤད་དེ་བོད་གཞུང་གི་ནུས་ཤུགས་ལ་

དོ་ཕོག་འབྱུང་བའི་ལས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་བརམས། ལེགས་ལྡན་ལགས་བོད་དུ་ཆེད་གཏོང་

བྱས་པར་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དམིགས་བསལ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད།

 སྤི་ལོ་ 1923 ཟླ་ 11 ཚེས་ 23 ཉིན་ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀིས་རང་གི་བུ་བསོད་

ནམས་སོབས་རྒྱལ་ལ། ཁོང་ལ་ཛ་སག་དང་བོད་ཀི་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁང་གི་མགོ་འདོམས་སམ་

སྤི་ཁབ་ཀི་གོ་གནས་སྩལ་བ་དང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་མཇལ་ཁ་གནང་བ། གཙུག་ལག་ཁང་

ལ་མཆོད་མཇལ་དུ་ཕེབས་པ། དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་རོང་ཞབས་པད་ཀིས་མཇལ་འཕད་སྣེ་ལེན་

གནང་བ་སོགས་ཆེས་དགའ་སྤོ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་རྣམ་པ་མང་དུ་བིས་ཏེ་བསྐུར།287 དེ་ལྟར་

286 མདོ་སྨད་ཀིས་དཔར་བའི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ་དེབ་ཕེང་བརྒྱད་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༡༥ ན་གསལ་ལ། སྲིད་

དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༣ ན་འདི་དང་ཅུང་ཟད་མི་འད་བར་ཡོད། འོན་ཀང་། <<A MAN OF 

the FRONTIER- S. W. Laden La (1876-1936)>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༨ ལ་ཡང་གཟིགས།

287 <<A MAN OF the FRONTIER- S. W. Laden La (1876-1936)>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༨ ན་

གསལ།
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དག་པོའི་དོན་རྐེན།

དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་རོང་དང་ལེགས་ལྡན་ལགས་གཉིས་ཀིས་མཉམ་ལས་སམ་གཅིག་ཕན་

གཅིག་གྲོགས་ཀིས་ལས་མགོ་བཙུགས།

 ཤིང་བྱི་ཟླ་ ༣ སྤི་ལོ་ 1924 ཟླ་ 5 ནང་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་

གིས་ཉིན་འཁོངས་ཐུགས་སྤོ་རྒྱས་པ་ཞིག་བཤམས་ཏེ་བོད་ཀི་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ཀི་མགོ་

འདོམས་ལེགས་ལྡན་ལགས་སོགས་ཀིས་སྤོ་སྐྱིད་ལ་རོལ། དེ་ནི་ལྷ་སའི་མཐིལ་དུ་བཀྲ་མི་

ཤིས་པའི་ཐལ་རླུང་ཆེན་པོ་ལངས་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་རེད། ཉིན་མོ་དེར་བདེ་འཇགས་

ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མིའི་བར་རོག་ད་བྱུང་སེ་དམག་མི་ཞིག་གིས་ཉེན་རྟོག་པ་ཞིག་ལ་གྲི་

བཙུགས། གནས་ཚུལ་དེ་ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀིས་ཐོས་མ་ཐག་གྲི་འཛུགས་མཁན་ལ་ཉེས་

ཆད་དག་པོ་གཅོད་དགོས་ཚུལ་ཚ་རོང་ལ་གསུངས། དམག་དཔོན་གཞན་ཚོས་ཉེས་ཆད་

དག་པོ་གཅོད་མི་རུང་བའི་གསལ་འདེབས་ཞུས། ཚ་རོང་གིས་མ་གསན་པར་ཉེས་ཆད་ལག་

བསར་གནང་། དེའི་ཚུལ་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ནས་འབས་སྤི་བོན་

ཆེན་ལ་བཏང་བའི་ཡི་གེ་ཁུངས་སུ་བྱས་ཏེ་བིས་པ་འདི་ལྟར། “སྤི་ལོ་ 1924 ལོའི་ཟླ་ 5 པའི་

ཚེས་ཤར་ལ། བོད་ཀི་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་སྐོར་ཞིག་གི་བར་དུ་འཁྲུག་འཛིང་བྱུང་སེ་[དམག་མི་

གཅིག་གིས་]ཉེན་རྟོག་པ་ཞིག་ལ་སྲོག་ཉེན་ལ་ཐུག་པའི་གྲི་བཙུགས། དེའི་མུར་འཁྲུག་འཛིང་དེ་ཡང་

མཇུག་བསྡུས། ཚ་རོང་དང་དམག་དཔོན་གཞན་བཅས་ཀིས་ཉིན་འཁོངས་ཐུགས་སྤོ་གཏོང་བཞིན་པའི་

སྐབས་དེར་མི་ཞིག་གིས་ལེགས་ལྡན་ལགས་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་འཁྲུག་འཛངི་བྱུང་བ་དང་། དམག་མི་རྣམས་

གྲྭ་བཞི་དམག་སྒར་གི་གོ་མཛོད་དུ་མདེའུ་ལེན་པར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་བལྟས་ན་རོག་ད་ཆེ་རུ་འགྲོ་

ཉེན་ཆེ་ཞེས་བར་ལན་ཕུལ།”288  དེ་ནས། “ཐུགས་སྤོར་ཡོད་པའི་མི་གཞན་དག་ཚང་མ་དང་འད་བར་

ལེགས་ལྡན་ལ་ཡང་ར་ཕན་བུ་བཟི་ཡོད་པས་ལམ་སེང་ཁོང་ཁོའི་སྒོ་ནས་ཚ་རོང་ལ་དོན་རྐེན་དེའི་སྐོར་

བཤད་པར་མ་ཟད། མི་ཚང་མ་ཡོད་ས་དེར་ཚ་རོང་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དམག་མི་ཉེས་

ཅན་རྣམས་འགག་བཙིར་དཔྱང་ཐག་གིས་གསོད་རྒྱུའམ་ཡང་ན་ཁོ་ཚོ་མེ་སྒོགས་ཀི་ཁ་ལ་བཏགས་ཏེ་

མེ་སྒོགས་བརྒྱབ་ནས་གསོད་དགོས་པའི་དབང་ཆ་མཐའ་དག་ཡོད་ཅེས་བཤད། ད་དུང་ཁོང་གིས་མུ་

288 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༢ ན་གསལ་ཞིང་། དེའི་བོད་འགྱུར་མ་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༥༣ ན། “ཕི་ལོ་ ༡༩༢༤ ལོར་”ཞེས་པ་ཙམ་ལས་ཟླ་ 5 ཚེས་ཤར་ལ་

ཞེས་པ་བསྒྱུར་མི་འདུག་ལ། འདི་ལྟ་བུ་གོང་དུའང་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

མཐུད་ནས་འཁྲུག་རོད་དེ་རིགས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དམག་དཔུང་གི་མདུན་ལམ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཧ་ཅང་ཆེན་

པོ་ཡོང་ངེས་རེད་ཅེས་ཉེན་བར་བཏང་།”289 ཉེས་ཆད་མ་བཅད་གོང་། “དམག་དཔོན་ཚང་མས་ཚ་

རོང་ལ་རྐང་པ་དང་རྣ་ཅོག་མི་འབེག་རྒྱུའི་ཞུ་བ་འཐེན་ཀང་ཁོང་གིས་གསན་འཇོག་མ་གནང་། དེ་རེས་

ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་ཁ་འཐོར་ནས་རང་རང་སོ་སོའི་ཤག་ཏུ་ལོག །ཉིན་དེ་རང་གི་དགོང་དོ་ཚ་རོང་ཞབས་

པད་ལ་རོག་ད་ཡོང་རྒྱུ་དང་རང་ཚུགས་ཀི་སྒོ་ནས་མི་གསོད་བྱས་པ་དེའི་རྐེན་པས་ཁོང་རང་སྲོག་ཐོག་

ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་ཀི་དཀྲོག་གཏམ་ཁབ།”290 དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་དམག་སྤི་ཆེ་བ་

ཚ་རོང་གིས། “བཅུ་དཔོན་བོ་བཟང་མེ་སྒོགས་རེ་ལ་སྐོན། །དེ་རེས་དམག་མི་དགུ་ཤོག་བརྒྱབས་

ནས་སོད།།” ཅེས་གསུངས་ཏེ་དག་ལས་བརམས་པའི་ཚུལ་དམངས་ཁོད་དུ་ཁབ།291

 ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ལས། “སྤི་ལོ་ 1924 ཟླ་ 5 པའི་ཚེས་ཤར་

ལ། ལྷ་སར་དམག་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་ཉེན་རྟོག་པར་གཏོར་རྒོལ་བཏང་སེ་ཉེན་རྟོག་དམག་མི་

ཞིག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན། དེ་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་གསར་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་དགའ་

སྤོ་ཆེན་པོ་བྱུང་། དམག་སྤི་ཚ་རོང་ཞབས་པད་ཀིས་དེ་མ་ཐག་བྱ་བ་ལག་བསར་བྱས་ཤིང་འཁྲུག་

འཛིང་སོང་མཁན་དེའི་རྐང་པ་ཡ་གཅིག་གཏུབས་ཏེ་ཉེས་ཆད་དག་པོ་བཅད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དམག་

མི་དེ་ཤི། དམག་མི་འདས་པོ་དེའི་རོགས་པར་ཡང་རྣ་ཅོག་བེགས་ཏེ་ཉེས་ཆད་བཅད། གནས་ཚུལ་

དེ་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་སྙན་དུ་འཁོལ། དམག་སྤི་ཚ་རོང་ཞབས་པད་ལ་རད་གཅོད་དང་ཁིམས་

དཔྱད་སོགས་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་དེ་ལྟ་བུའི་ཉེས་ཆད་དག་པོ་ལག་བསར་བྱེད་མི་རུང་བའི་གོ་

བསྐོན་གནང་།”292 ཞེས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བིས།

289 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ 

༡༥༣ དང་། དེའི་བོད་འགྱུར་མ་<<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of 

the Lamaist State>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༣ ན་གསལ་ཏེ། དེ་ནི་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་

ཀིས་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ལ་ཕུལ་བའི་ཕག་བིས་ལྟར་བིས་པ་ཞིག་རེད།

290 དེ་ནི་མདའ་དཔོན་མཚོ་སྒོ་བས་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ལ་གསུངས་པའི་སྐད་ཆ་སེ་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། 

༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༥༧ ལ་གཟིགས།

291 Library of Congress-Interview H0205: with Sambo, Tenzin Thondrub [tib. Bsam pho, 

bstan ‘dzin don grub,] (India, 1981) ཞེས་འཁོད་པའི་ནང་བསམ་ཕོ་བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་

པ་ཚན་པ་ ༢༥ ཡོད་པ་ལས་ཚན་པ་གཉིས་པར་ཡོད།

292 <<A MAN OF the FRONTIER- S. W. Laden La (1876-1936)>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༢ ན་

གསལ།
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དག་པོའི་དོན་རྐེན།

 ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས། “བསིལ་ལྡན་ར་བ་དཀར་པོས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་

བསྐོར་བའི་སྨན་ལོངས་ཆེན་པོ་འདིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་སེར་སྐྱ་དག་ཞན་བར་པ་དང་

བཅས་པ་དང་། བྱ་བ་ཞི་དག་གི་སྣེ་མོར་མངགས་སེབས་མཐའ་དག་ལ་བཟློ་བ།” ཞེས་བོད་གངས་

ཅན་གི་སེར་སྐྱ་དག་ཞན་བར་མ་དང་བྱ་བ་ཞི་དག་གི་སྣེ་རུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ། “དབང་པོ་ཡན་

ལག་གཅོད་བེགས་སོགས་འདི་ཕི་ལས་འབས་དང་གཏམ་དོན་གང་ལའང་མི་བཏུབ་པའི་བྱ་ངན་འདི་

རིགས་མིང་ཙམ་མེད་པ་དགོས་རྒྱུ།” ཞེས་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་བཀྲམ་ཡོད་པས། དབྱིན་ཇིའི་རྒྱབ་རྟེན་

དང་སྐུལ་སོང་མེད་ན་ཚ་རོང་གིས་རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་དེ་ལྟར་གནང་མི་འདོད་ཅིང་མི་

ཕོད་སྙམ། དེས་ན། ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀིས་སྐུལ་སོང་བྱས་པ་ལས་རོག་ད་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་

བྱུང་བ་ནི་གསལ་པོ་རེད།

 ཚ་རོང་ནས་གཞུང་ལ་མ་བསྟུན་པར་དེ་ལྟ་བུའི་ཉེས་ཆད་ཆེན་པོ་བཅད་པ་རྒྱལ་བའི་

སྙན་དུ་སོན་པ་ན། རེ་མཁན་མགྲོན་ཆེ་བ་བསན་པ་དར་རྒྱས་སམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་མགྲོན་

གཉེར་ཆེན་མོ་ཨ་ར་དཀར་པོ་ཞེས་འབོད་པ་དེ་ཉིད་བཀའ་འགུག་གནང་སེ། མི་སྲོག་འཕོག་

མི་ཆོག་པ་དང་རྐང་ལག་གཅོད་འབེག་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཀྲམ་ཟིན་ཡང་ལས་ངན་

པ་དེ་ལྟ་བུ་སུས་བྱས་སམ། རད་གཅོད་གིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་མངགས་གནང་བ་ལྟར་ཨ་ར་

དཀར་པོས་ཚ་རོང་ལ་འདི་རད་གནང་། ཚ་རོང་གིས། མི་དེ་དག་གསོད་དགོས་པ་དང་རྐང་པ་

འབེག་དགོས་པ་དེ་འད་རེད། རྐང་ལག་གཅོད་འབེག་མ་བྱས་པར་འཇོག་ཐབས་མེད། རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་དགེ་སོང་གི་སོམ་ལྡན་ཡིན་པས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཀང་དེ་ལ་ཕག་རྟགས་གནང་མི་

ཐུབ། དེར་བརྟེན། སྙན་གསེང་མ་ཞུས་པར་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས།293 རྒྱབ་ལོངས་ངོ་མ་

ཅི་ཡིན་ཡང་། གཞུང་ལ་དགོངས་སྐོར་ཙམ་ཡང་མ་ཞུས་པར་དེ་ལྟར་ཡན་ལག་གཅོད་འབེག་

གནང་བ་ནི་ཚ་རོང་གི་བྱས་ཉེས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་བརིས་ཡོད། དེ་ལྟར་ཚ་རོང་གི་གནས་བབ་

ཛ་དག་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ན། དབྱིན་ཇིའི་ལས་བྱེད་ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀིས་ལམ་སོན་གནང་བ་

ལྟར་294དམག་དཔོན་རྣམས་ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀི་གཟིམ་ཁང་དུ་ཚོགས་ཏེ་རྒྱལ་དབང་རིན་

293 བསམ་ཕོ་བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པ། Library of Congress-Interview H0205: with 

Sambo, Tenzin Thondrub [tib. Bsam pho, bstan ‘dzin don grub,] (India, 1981) ཞེས་པའི་ཚན་པ་

གཉིས་པར་གསན་ན་གསལ།

294 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༥༥ 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པོ་ཆེར་འབུལ་རྒྱུའི་སྙན་ཞུ་བིས། དེ་ལ་ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ལས། “གནས་

སངས་ཆེས་ཛ་དག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་སྤི་ལོ་ 1924 ཟླ་ 5 ཚེས་ 5 ཉིན་ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀི་གཟིམ་

ཁང་དུ་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་དང་དམག་སྒར་གི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་སྐོར་ཞིག་འདུས་ཏེ་གྲོས་

བསྡུར་གནང་། ཚོགས་འདུའི་སེང་དཔོན་རིགས་དེ་དག་གིས། ཚ་རོང་ཞབས་པད་ཀི་གནང་སངས་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་དང་། ཚ་རོང་གིས་བསྒྲུབས་པ་དེར་དགོངས་འགལ་མི་བཞེས་པའི་གསོལ་འདེབས་

སྙན་ཞུ་ཞིག་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེར་འབུལ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད། སྙན་ཞུ་དེ་སྙན་འབུལ་གི་ལམ་སྲོལ་སྤི་

མཚུངས་ལྟར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ།”295 ཞེས་བིས། ཚ་རོང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་སད་ལེགས་ལྡན་

ལགས་ཀིས་སྐུལ་སོང་བྱས་ཏེ་ཁོང་གི་གཟིམ་ཁང་དུ་གསང་བའི་ཚོགས་འདུ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་

འཚོགས་དགོས་པ་དང་། དབྱིན་ཇིས་ལུང་ཤར་ལ་སྐྱོན་བརོད་བྱས་པའི་སྲིད་དོན་གི་རྒྱབ་

ལོངས་ཅི་ཡིན་ནམ། ར་བ་དེད་ན། དེ་ནི་དབྱིན་ཇི་དང་དབྱིན་ཇིའི་ལས་བྱེད་དག་གིས་ཚ་རོང་

ནི་དབྱིན་ཇི་ལ་གོ་སྙིང་བང་གསུམ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཏོད་མཁན་དང་། ལུང་ཤར་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་

སེ་དབྱིན་ཇིའི་བྱེད་བབ་ལ་མི་དགའ་མཁན་དང་རྒྱ་ནག་ལ་ཡང་ཡང་འབེལ་བ་གནང་མཁན་

ཞིག་ཏུ་མཐོང་བ་དེར་ཐུག་ཡོད་པར་སྣང་སེ་དེའི་ཚུལ་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་།།

 གོང་དུ་བཤད་པའི་སྙན་ཞུ་296དེའི་ནང་། བཤོལ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ སྤི་ལོ་ 1924 ཟླ་ 5 

སེང་གི་ཞབས་མཆན་ཨང་ ༦༦ པར། “ཟུར་ཁང་དང་མཚོ་སྒོ་བ་(གཞན་དག་འགའ་ཤས་)བཅས་ནས་ལེགས་ལྡན་ལ་

ནི་གཙོ་བོའི་སྐུལ་སོང་བྱེད་མཁན་དེ་ཡིན་ལུགས་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ལ་བཤད་འདུག་”ཅེས་གསལ་འདོན་གནང་འདུག་

པས་དེར་གཟིགས།

295 <<A MAN OF the FRONTIER- S. W. Laden La (1876-1936)>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༢ ན་

གསལ་ལ། “ལུང་ཤར་གིས་དེ་ནི་ཚ་རོང་གི་ནུས་པ་དང་དབང་ཆ་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཏུ་

མཐོང་། ལུང་ཤར་ནི་དབང་ཆ་རོད་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་རེད། རྐེན་དབང་གིས་ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀང་གནད་དོན་

དེའི་ནང་དུ་ལྷུང་། དེའི་རེས་གསང་བའི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དབང་འཕོག་རྒྱུའི་ལོག་ཇུས་

བཤམས་ཡོད་པའི་དཀྲོག་གཏམ་ཞིག་ཁབ་མགོ་ཚུགས། དཀྲོག་གཏམ་དེའི་ནང་ཚ་རོང་ཞབས་པད་དང་ལེགས་ལྡན་

གཉིས་ཀའི་མཚན་གསལ་འདོན་བྱས་ཡོད།”ཅེས་ཀང་བིས།

296 སྙན་ཞུ་དེའི་འད་བཤུས་ <<A MAN OF the FRONTIER- S. W. Laden La (1876-1936)>> ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༣ ན་གསལ་ལ། དེའི་ནང་། “བཤོལ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ ཉིན་༸གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདེན་ཆེན་པོ་ནས་

མཁན་མགྲོན་ཆེ་བ་ཨ་ར་དཀར་པོ་བརྒྱུད་ནས་མི་དབང་སྤི་ཁབ་ཚ་རོང་ཆེན་པོར་ཞུ་བ་དགོས་ལུགས་ཕེབས་ཐད་ཞུ་

འབུལ་མ་དགོས་པའི་ལྷ་དགོངས་དྭངས་ཐབས་སུ་དམག་སྒར་འགོ་དམག་སྤི་ནས་༸སྙན་ཟིན་ཟུར་ཡོད་བཞིན་འབུལ་

རྒྱུ་གཤམ་གསལ་ལག་རྟགས་འཁོད་རིགས་ཚང་མའི་མོལ་མདུན་ཡིན་ངེས་ལ་ཧེ་བག་མེད་པའི་ལག་རྟགས་རིམ་འགོད་

ཞུས་པར།” ཞེས་སོགས་གསལ།
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དག་པོའི་དོན་རྐེན།

ཚེས་ 5 ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཚ་རོང་གི་སར་ཆེད་གཏོང་གནང་

སེ་དོན་རྐེན་འགྲེལ་བཤད་ཀི་སྙན་ཞུ་དགོས་ཚུལ་གསུངས་ཀང་། དག་དཔོན་རྣམས་ཀིས་

སྙན་ཞུ་དེ་ལྟ་བུ་འབུལ་མི་དགོས་པའི་བཀའ་འཁོལ་དང་ཚ་རོང་གི་བྱས་ཉེས་ལ་དགོངས་པ་

དྭངས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས་པའི་

བཀའ་ཕེབས་ཀང་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་འབུལ་མི་དགོས་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དེ་

འགྲིག་མེད། དེའི་ཐོག་ལ། དམག་དཔོན་རྣམས་ཀིས་དཔུང་བསྒིགས་པའི་རྣམ་པ་བསན་ཏེ་

དགོངས་པ་དྭངས་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་ནི་དེ་བས་ཀང་དོགས་གཞིའི་གནས་སུ་གྱུར། ལྷག་

པར་དུ་ཚ་རོང་གིས་མིའི་རྐང་པ་དང་རྣ་བ་བཅད་དེ་ཁོམ་རའི་ནང་བཤམས་སོན་གནང་བ་དེར་

སུས་ཀང་ཡི་རངས་མ་བྱས།

 གོང་གི་གསང་བའི་ཚོགས་འདུ་དེའི་སེང་དོན་དག་གཞན་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་ནི། རྒྱ་

གར་དབྱིན་གཞུང་གི་མི་སེར་འབྲུག་པ་པདྨ་ཙནྡྲ་ཞེས་པའི་རུ་དཔོན་དེས་བོད་གཞུང་ལ་དག་

རྒོལ་བྱེད་རྒྱུའི་གྲ་སྒིག་དང་ངན་ཇུས་འཐེན་པ་དེ་རེད། དེ་ཡང་པདྨ་ཙནྡྲས་བོད་གཞུང་དམག་

སྒར་ཁག་གི་དམག་མི་དག་འདེམས་ཀིས་དམག་སྤི་ཚ་རོང་དང་བཅས་པ་གཞིས་ཀ་རེར་

སོང་སེ་དེ་ནས་བོད་གཞུང་ལ་རྒོལ་འཛིང་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཁོ་པས་ལྷ་སར་མེ་སྒོགས་དམག་

མི་བསྡུས་ཏེ་བོད་གཞུང་ལ་འཐབ་རྒྱུའི་ངན་ཇུས་འཐེན། དེའི་ཚུལ་ལ་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་

ལོ་རྒྱུས་>>ལས། “གྲོས་མཐུན་འདི་འཇོག་སྐབས་(ཀ་ལ་ཀ་ཏ་མཐོ་སོབ་ནས་ཡོང་བའི་)མེ་ཇར་

པད་མ་ཅན་དས་(Major Pedma Chandra)གསང་སབས་ཀིས་མཚོ་སྒོ་བ་གསང་སྤོད་ནང་དུ་སྐད་

བཏང་སེ་ཁོང་གཉིས་[གསང་སྤོད་ནང་]མཉམ་དུ་སོང་རེས་པད་མ་ཅན་དས་མཚོ་སྒོ་བར་ཁེད་རང་

གིས་བོས་འཁེལ་བའི་དམག་མི་ཚོ་ཚང་མ་དང་ད་དུང་དམག་སྒར་གཞན་དག་ནས་དམག་མི་འདེམས་

སྒྲུག་བྱས་ཏེ་[དམག་སྤི་]ཚ་རོང་གཞིས་ཀ་རེར་ཁིད་ནས་བོད་གཞུང་ལ་འཛིང་དགོས་པ་དང་། པད་

མ་ཅན་ད་ཁོང་རང་གིས་(མེ་སྒོགས་དམག་)འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ནས་བོད་གཞུང་དང་འཛིང་རྒྱུའི་གྲ་

སྒིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཤད།”297 ཅེས་གསལ། འདི་ནི་མདའ་དཔོན་མཚོ་སྒོ་བས་ནོར་བུ་དོན་

གྲུབ་ལ་གསུངས་པ་ཞིག་སེ་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ཉར་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆའི་ཟུར་གཅིག་རེད། གོང་

297 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༥༩ 

ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དུ་གུག་རྟགས་ནང་པདྨ་ཙནྡྲ་ཀལ་ཀ་ཏའི་མཐོ་སོབ་ནས་ཡོང་ཞེས་པ་ནི་དེའི་གོང་དུ་མཐོ་སོབ་

དེའི་དགེ་རྒན་ཡིན་པའི་དོན་རེད།

 དམག་དཔོན་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་འབུལ་རྒྱུའི་“གྲོས་མཐུན་ལ་མིང་

རྟགས་བཀོད་རེས་དམག་དཔོན་དེ་ཚོ་ཚ་རོང་ཞབས་པད་ཀི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་བསྐྱོད་ནས་ཚ་རོང་ལ། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ངོ་བཅར་ཞུས་ནས་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་

པར་ཚ་རོང་གིས་ལམ་སེང་ཁས་ལེན་མ་གནང་བར་ང་ལ་དབྱིན་ཇིའི་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ལྟར་གི་གནད་

དོན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་དགོས། བོད་ཀིས་དབྱིན་ཇིའི་

དམག་རེད་ཀི་བཀའ་བཀོད་དང་(དབྱིན་ཇིའི་)སྒིག་སྲོལ་ལམ་ལུགས་གཞིར་བཟུང་གནང་འདོད་

ཡོད་བཞིན་དུ་[རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་]གང་ཉིད་ནས་སྒིག་སྲོལ་གཅིག་མཚུངས་ཕག་ལེན་མི་གནང་

བ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་གསུངས་”298ཏེ་དམག་དཔོན་ཚོའི་རེ་འདུན་དང་ལེན་མ་གནང་། འདི་

ནི་མདའ་དཔོན་མཚོ་སྒོ་བའི་གསུང་སེ་འདི་ལ་དཔག་ན། ཚ་རོང་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་

གསུང་དང་བོད་གཞུང་གི་སྒིག་སྲོལ་གཉིས་ཀ་བརི་འདོད་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད་ལ། དེའི་

རྒྱབ་ཏུ་དབྱིན་ཇིའི་དཔུང་དང་ཤུགས་རྐེན་མེད་ན་ཚ་རོང་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་སོབས་པ་ཞིག་རང་

དགར་སྐྱེ་མི་ཐུབ་པ་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ།

 མིའི་དབང་པོ་གཅོད་འབེག་བྱས་པ་དེས་དཔོན་འབངས་རྣམས་ལ་ཐུགས་ཕོག་ཆེན་

པོ་བཟོས་ཡོད་ལ། ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀིས་སྐུལ་སོང་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་རེད་

ཟེར་བ་དེས་སྔར་ལས་ཀང་དོགས་ཟོན་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་བྱུང་ཡོད། ལྷག་དོན་དུ། མིའི་

རྐང་པ་དང་རྣ་བ་བཅད་པ་ཁོམ་རར་འགེལ་འཇོག་བྱས་ཏེ་ཀུན་ལ་བལྟ་རུ་བཅུག་པའི་རྩུབ་

སྤོད་དེར་ཐུགས་ཕམ་དང་བོ་ཕམ་གཉིས་ཀ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱུང་། དེའི་ཚུལ་ལ་སྐལ་ལྡན་

གིས། “རྐང་པ་བཅད་པ་དེ་ཤི་རེས་དེའི་མགོ་དང་རྐང་ལག་རྣམས་ལྷ་སའི་ཁོམ་གཟིགས་ཁང་གི་

སྒོའི་གཡས་གཡོན་དུ་བཀལ་ནས་བཞག་པ་སོགས་ཀི་དམག་ཁིམས་ནན་པོ་བྱུང་ནས་དམག་སྒར་

ཁག་དབར་འཁྲུག་རོད་དེ་རིགས་བྱེད་མི་ཕོད་པ་སོགས་ཀི་སྤི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཡག་པོ་བྱུང་བ་

རེད། ཡིན་ནའང་། སྲིད་བོན་དང་བཀའ་ཤག་གཉིས་ལ་དགོངས་སྐོར་ཙམ་ཡང་མ་ཞུས་པར་རང་

298 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༠ 

ན་གསལ།



227

དག་པོའི་དོན་རྐེན།

འཚམས་ཀིས་ཁིམས་གཅོད་བྱས་པས་མི་ཚད། མིའི་མགོ་ལག་ཁོམ་རར་བསན་པ་དེར་གོང་རིམ་

དང་དམངས་ཀིས་འདོད་བོར་མི་འབབ་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསན་ཅིང་དཔེར་ན། ཉིན་གཅིག་མགྲོན་ཆེ་

བསན་པ་དར་རྒྱས་(ཨ་ར་དཀར་པོ་)བར་སྐོར་ལ་འགྲོ་བ་དང་རྐང་ལག་དེ་རྣམས་མཐོང་རེས་ཆོས་

ལྡན་གི་ཞིང་སར་མིའི་མགོ་ལག་ཁོམ་སོན་བྱས་པ་དེ་དཔེ་རེད་ཟེར་ནས་ཧ་ལས་ལས་བྱས་པ་དང་། 

གནས་ཚུལ་དེ་ཏཱ་ལ་བཅུ་གསུམ་པའི་སྙན་ལ་འཁོལ་ཏེ་དགོངས་གཞིར་མ་བབས་པའི་སྣང་ཚུལ་ཡང་

ཐོན་པ་རེད།”299 ཅེས་བིས། སྐལ་ལྡན་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཏཱ་ལ་ཞེས་བིས་པ་ནི་བོད་ནང་

དུ་རྒྱ་མིའི་བཙན་དབང་འོག་བཞུགས་ཡོད་པའི་སབས་ཀིས་རེད།

 སྤི་ལོ་ 1924 ཟླ་ 7 ཚེས་ 16 ཙམ་ལ་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་བེ་ལེ་ལྷ་སར་ཕེབས་ཏེ་

དེའི་ཟླ་ 8 ཚེས་ 16 བར་དུ་བཞུགས། ཕི་མིས་བིས་པའི་ཡིག་ཆ་དུ་མར་གསལ་བ་ལྟར་ན། 

བེ་ལེ་ནི་དབྱིན་བོད་གཉིས་བར་དུ་གཡོ་ཇུས་སྣ་ཚོགས་འཐེན་མཁན་གི་གཏེ་བོ་དེ་རེད། བེ་ལེ་

ཡིས་སྔར་ཨོ་ཀོ་ནར་(O’Connor)གིས་བཙུགས་པའི་གསང་བའི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག་ཡོད་པ་

དེ་འཛིན་སྐྱོང་བྱས་ཏེ་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤོད་དག་ལ་ག་ཕོགས་སྤད། ག་ཕོགས་

སྤོད་ཡུལ་གི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་བ་དང་འབས་ལོངས་པ། འབྲུག་པ། བལ་བོ་པ། བོད་པ། ཐ་ན་

རྒྱ་མི་ཡང་ཡོད།300 ཡང་ཧ་ཟི་བན་ཌིའི་དམག་དཔུང་ལྷ་སར་མ་འབྱོར་གོང་ནས་དབྱིན་ཇིས་

བོད་དུ་སོ་མྱུལ་བ་མང་པོ་བཙུགས་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེའི་ཚུལ་ཡང་

ཧ་ཟི་བན་ཌི་དང་ལྷན་དུ་བོད་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཁཱན་ཌི་ལིར་(Edmond 

Candler)གིས། “ང་ཚོའི་སོ་མྱུལ་བ་དང་ང་ཚོར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤོད་བྱེད་མཁན་གང་སར་ཡོད།” 

ཅེས་སོགས་ཧ་ཅང་གསལ་བར་བིས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1905 ལོར་པར་སྐྲུན་བྱས།301 དཔེ་དེབ་དེའི་

ནང་སྐབས་དེའི་དཔུང་འཇུག་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བར་ཡོད་དོ།།

 བེ་ལེ་ལྷ་སར་བཞུགས་རིང་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབས་ཡོད་ལ། འབེལ་བ་གནང་ས་

གཙོ་བོ་ནི་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་རེད། ཁོང་གིས་དུས་ཚོད་མང་དུ་བཏང་སེ་ཚ་རོང་

299 <<ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་>>ཞེས་པ་བོད་ཀི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བདམས་

བསྒིགས་འདོན་ཐེངས་ ༥ པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༥ ན་གསལ།

300 <<Tibet 1924: A Very British Coup Attempt?>> ཞེས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༦ ལ་གཟིགས།

301 <<The Unveiling of Lhasa>>ཞེས་པའི་ལེའུ་ ༡༣ པའི་ LHASA AND ITS VANISHED DEITY 

ཞེས་པའི་ནང་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དང་ལྷན་དུ་བོད་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་ཐབས་ཀི་བཀའ་མོལ་ཡང་ཡང་གནང་། ཉིན་ཞིག་

བེ་ལེ་ཡིས་ཚ་རོང་ལ། གལ་ཏེ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མ་ངན་ལས་འདས་ན་ཅི་ཞིག་འབྱུང་

ངམ་ཞེས་དི་བ་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་དིས། དེ་ཡང་བེ་ལེ་ལྷ་སར་བསྐྱོད་པའི་སྙན་ཐོའི་ནང་སྤི་

ལོ་ 1924 ཟླ་ 8 ཚེས་ 8 འཁོད་པའི་ཉིན་ཐོ་ཞིག་གསལ་བར། “ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་མ་ངན་

ལས་འདས་ན་དེའི་ཚེ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་ངམ་ཞེས་དིས་པར་ཚ་རོང་གིས། རོག་ད་ཏན་ཏན་ལང་ངེས་

རེད། རོག་ད་གང་ཞིག་བྱུང་ཡང་དག་པོའི་སེ་ཁག་གིས་དེའི་མགོ་གནོན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད། གལ་

ཏེ་མགོ་གནོན་མ་ཐུབ་ཚེ། རྒྱ་གར་དུ་བོས་བྱོལ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ལས་ཀ་ཞིག་ཐོབ་པའི་

རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡང་རབ་བྱུང་ན་དམག་དོན་གི་ལས་ཀ་ཞིག་ཐོབ་ན་སྙམ། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བ་མ་མཆོག་མ་ངན་ལས་འདའ་སྐབས། རོག་ད་མི་ལང་བའི་ཆེད་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་བོད་ལ་

ཆེད་གཏོང་གནང་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་བྱུང་ན་དག་པོའི་དམག་མི་སྐོར་ཞིག་ཀང་མངགས་

གཏོང་གནང་དགོས་ཞེས་གསུངས་”302 ཞེས་བིས་ཡོད། འདི་དང་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་རོམ་པ་

པོ་མི་ཁཱད་ཀིས་ཀང་ཁོང་གི་ཆེད་རོམ་དུ་གསལ་བར་བིས་འདུག་ལ།303 འདི་ལས་ཤེས་ཐུབ་

པ་ནི་ཚ་རོང་གིས་རང་ཉིད་ཕམ་ཉེས་སུ་འགྲོ་སྲིད་པའི་དོགས་པ་གནང་བཞིན་པ་དང་། གལ་

ཏེ་ཕམ་ཉེས་བྱུང་ཚེ་དབྱིན་ཇི་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་དང་རོག་ད་ཅི་

ཞིག་བྱུང་ཡང་དེ་དག་ཞི་འཇགས་སུ་གཏོང་བར་དབྱིན་ཇི་དཔུང་རོགས་སུ་བསུ་རྒྱུ་དེ་རེད།

 ལར་ནས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང་ཡིན་པའི་

ཁར། སྐུ་ན་ཡང་སྨིན་མེད་པའི་སྐབས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་དབྱིན་ཇི་དང་ཚ་རོང་གཉིས་ཀིས་རྒྱལ་

དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་མ་བཞུགས་ན་དེའི་རེས་སུ་བོད་ཀི་གནས་བབ་ཅིར་འགྱུར་ལ་གྲོས་ཁ་

བྱེད་དགོས་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། སྐབས་དེར་དབྱིན་ཇིས་མཐོང་བའི་དཀའ་ངལ་ནི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བ་མ་མཆོག་བོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དང་བ་མ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་སྐུ་དབང་ཆེ་བ་དང་། རྒྱལ་དབང་

མཆོག་ནས་དབྱིན་ཇིའི་ཤུགས་རྐེན་རང་དགར་དང་ལེན་མི་མཛད་པ། རྒྱལ་དབང་མཆོག་

གཞན་དང་མི་འད་བར་འཁོག་པ་སྲོང་ཞིང་བཙན་པའི་ཐུགས་གཤིས་དང་ལྡན་པ། བྱབ་ཆུང་

རེ་ཟུང་ཕུད་པའི་བོད་མི་ཡོངས་རོགས་ཀིས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་གསུང་ཇི་བཞིན་

302 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༡ ན་གསལ།

303 <<Tibet 1924: A Very British Coup Attempt?>> ཞེས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༩ ལ་གཟིགས།
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དག་པོའི་དོན་རྐེན།

སྒྲུབ་པ་སོགས་ཏེ། མདོར་ན། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ཡུལ་ལུང་གཞན་གི་རྒྱལ་པོ་དང་

དཔོན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་པ་དེ་རེད།

 གཞན་ཡང་། ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་ན། འབས་སྤི་བོན་ཆེན་བེ་ལེ་དང་དམག་

སྤི་ཚ་རོང་གཉིས་ཀིས་གསང་བའི་གྲོས་ཁ་གཞན་ཞིག་བསྡུར་ཏེ་བེ་ལེ་ཡིས་ཚ་རོང་ལ། ཁེད་

རང་བོད་ནས་བོས་བྱོལ་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་ཤིག་འཆར་སྲིད་པས། སྒོར་མོ་རྣམས་ད་ལྟ་

ནས་རྒྱ་གར་དུ་བཅོལ་འཇོག་བྱས་ན་ལེགས་ཞེས་བསབ་བྱ་ཞིག་ཀང་གནང་ཡོད། འདི་ཡང་

ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་བེ་ལེ་ལྷ་ས་ནས་རྒྱང་རེར་

བསྐྱོད་དེ་གཟའ་འཁོར་དུ་མའི་རིང་བཞུགས་པ་ན་ཚ་རོང་ལྷ་ས་ནས་རྒྱང་རེར་འབྱོར་ཏེ་ཁོང་

གཉིས་ཐུག །དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1924 ཟླ་ 9 ནང་རེད། དེའི་ཚེས་ 26 ཉིན་བེ་ལེ་རྒྱང་རེ་ནས་རྒྱ་

གར་དུ་ཐོན། དེའི་རེས་ཐོགས་སུ་ཚ་རོང་ཡང་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཐོན་གནང་། རྒྱ་གར་དུ་ཁོང་

གཉིས་སར་ཡང་མཇལ་ཏེ་ས་གནས་དུ་མར་མཉམ་དུ་འགྲུལ་བཞུད་གནང་། གནས་ཚུལ་འདི་

དག་ནི་བེ་ལེ་ཡིས་ཁོང་རང་ཉིད་ཀི་ཉིན་ཐོར་གང་བིས་པ་རྣམས་རོམ་པ་པོ་མི་ཁཱད་ཀིས་ཞིབ་

འཇུག་ཆེད་རོམ་དུ་བསྐྱར་འགོད་གནང་བ་ཞིག་རེད། དེའི་རེས་ཟླ་ 10 ཚེས་ 9 ཉིན་ལེགས་

ལྡན་ལགས་ཀང་ལྷ་ས་ནས་ཐོན།304 འདི་དག་ནི་སྤི་ལོ་ 1924 ལོའི་ཟླ་ 8 ནས་ 10 པའི་བར་

དུ་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཅན་ཤ་སག་རེད།

 དེ་ལྟར་ལྷ་སའི་ཁུལ་གི་ནང་རོག་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ཏེ་དམག་སྤི་ཆེ་བ་

ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་སུ་ཕེབས། རྒྱ་གར་དབྱིན་

གཞུང་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་ནས་སྣེ་ལེན་དང་མཐུན་འགྱུར་ཆེན་པོ་གནང་བ་ཞྭ་སྒབ་པ་དང་

ཕེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མ་སོགས་ཀིས་ཀང་བིས། གོང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཟླ་བ་ 10 ནང་ཚ་

རོང་གི་གྲོགས་པོ་ལེགས་ལྡན་ལགས་སོད་བཟོད་མ་བདེ་བར་ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་ཐོན་གནང་

ཚུལ་དེ་ཡང་ཡིག་ཆ་གཞན་མང་པོར་གསལ། ལེགས་ལྡན་ལགས་དང་པོ་བོད་དུ་ཕེབས་དུས་

ཕག་ལས་ཡག་ཙམ་གནང་ཡོད་ཤག་ཀང་། རེས་སུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ལ་ཕིན་མེད་

པ་གསལ་པོ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ལ་སྩལ་བའི་ཕག་བིས་

ནང་། “ལེགས་ལྡན་ལགས་ནི་ནང་པའི་བསན་པ་ལ་དད་པའི་འབས་ལོངས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་སྨོས་ཅི་

304 <<Tibet 1924: A Very British Coup Attempt?>> ཞེས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༡༠ ལ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ལ་དགོས། འདིར་(བོད་དུ་)ལོ་གཅིག་ཙམ་བསད་རིང་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀོད་འདོམས་བྱས། 

ཁོང་ནི་མི་བརྟན་པོ་དང་དང་པོ་དང་བཞག་ཅིག་གཏན་ནས་མིན་པ་ཤེས་ཚོར་བྱུང་། དེ་འད་ཡིན་ཙ་ན། 

ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀིས་དབྱིན་བོད་བར་གི་མཛའ་འབེལ་རྒྱུན་གནས་ཡོང་བའི་ལས་དོན་ཇི་ལྟར་

སྒྲུབ་མིན་ལ་སུས་ཀང་བཤད་ཚོད་མི་ཐིག་”305 ཅེས་གསུངས་ཡོད། འདི་ནི་དབྱིན་གཞུང་གིས་

ལེགས་ལྡན་ལགས་གྲོ་མོའི་དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་དང་འབེལ་

བའི་ཕག་བིས་ཤིག་ཡིན་ཡང་། འདི་ལས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་གཟིགས་ཚུལ་

ངོ་མ་དེ་རེད། ཕག་བིས་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ལ་སྩལ་ཅིང་ནོར་བུ་དོན་

གྲུབ་ཀིས་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ལ་ཕུལ། ཕག་བིས་དེ་ཉིད་ད་ལྟ་ཡང་ཡིག་ཚགས་སུ་ཉར་ཡོད་

པས་སུས་ཀང་ཕོགས་འཐེན་གི་སྐད་ཆ་བཤད་དེ་ཁ་ཕོགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་མི་ཐུབ།

 རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀི་དཔེ་དེབ་ཏུ་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ནས་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ལ་

ཕུལ་བའི་ཡི་གེ་རིང་པོ་ཞིག་འཁོད་པའི་ནང་དུའང་། “མཚོ་སྒོ་བས་བཤད་དོན་ཁོང་རང་གིས་

བོད་གཞུང་དང་འཛིང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པའི་རེས་སུ་དུས་མི་རིང་བར་སྐུ་ཞབས་ལེགས་ལྡན་

ལ་(ལགས་)དང་། ཟུར་ཁང་སྲས། ཁྱུང་རམ། པད་མ་ཅན་ད་བཅས་ཆེས་གསང་བའི་ཚོགས་པ་ཞིག་

ཏུ་བསྒིལ་བ་དེའི་ནང་ཚ་རོང་ཡང་ཚུད་ཡོད། ཤོག་ཁག་གཞན་ཞིག་ལ་སྨོན་གྲོང་། བསམ་ཕོ་སྲས། 

ལྷ་ལྡིང་སྲས། ཕག་གདོང་སྲས་ལས་ཚན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་འདུག །ཚ་རོང་གིས་ཕི་ངོས་སུ་མི་

ཚང་མར་འད་མཉམ་གི་སྤོད་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡོད་ཀང་ཁོང་གི་འོག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་

གོང་གསལ་མི་བཞི་པོ་དེ་རེད་འདུག་”306 ཅེས་དབྱིན་ཇིའི་ལས་བྱེད་ལེགས་ལྡན་ལགས་དང་

པདྨ་ཙནྡྲ་གཉིས་དང་། བོད་མི་ཟུར་ཁང་སྲས་དང་ཁྱུང་རམ་གཉིས་བཅས་བཞི་པོ་དེ་ཚ་རོང་

གི་འོག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཙོ་བོའི་གྲས་ཡིན་པར་བཤད། དེ་ལྟ་ན། གོང་གསལ་

རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་བིས་དེའི་རྒྱབ་ལོངས་ཀང་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ།།

305 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༤ ན་གསལ་ལ། ཡིག་བྱང་ནི། IOR, Mss. Eur. F. 157/240, the Dalai Lama’s letter 

cited in letter from Norbhu Dondup to Major F. M. Bailey, dated 7 October 1924. བོད་འགྱུར་མའི་

ཤོག་ངོས་ ༡༦༧ ལ་གཟིགས་ནའང་གསལ།

306 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༡ 

ལ་གཟིགས།



231

དག་པོའི་དོན་རྐེན།

 དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་རོང་དང་ཉེན་རྟོག་མགོ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་ལགས་གཉིས་ལྷ་ས་

ནས་ཕེབས་ཐོན་མ་གནང་གོང་། དམག་དཔོན་འགའ་ཞིག་མཉམ་རུབ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་དབང་

བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་སྲིད་ཕོགས་ཀི་སྐུ་དབང་འཕོག་རྒྱུའི་ངན་ཇུས་བཤམས་པའི་གནས་

ཚུལ་ཞིག་སྐུ་ཞབས་མེལ་ལགས་ཀིས་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་>>སུ་ཁུངས་དང་བཅས་

ཏེ་གསལ་བར་བིས་འདུག་པ་འོག་ཏུ་བཤད་པར་འདོད་དོ།།

 གནས་བབ་ཆེས་ཛ་དག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐབས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་

འདུལ་ལགས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པ་དེ་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མིན་པས་དེའི་ཐད་ལ་གེང་ཕོགས་

དང་ཤོད་ཚུལ་དུ་མ་བྱུང་། དེ་ལ་བོད་ཀི་རྒན་རབས་དུ་མས་གོ་མཚོན་ཉོ་བར་ཕེབས་པ་རེད་

ཟེར། རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གིས་གོ་མཚོན་ཉོ་ཚོང་བྱེད་ཆོག་པའི་ལག་འཁེར་སྤད་པ་ལྟར་ཚ་

རོང་གིས་མེ་མདའ་མང་པོ་ཉོས་ཏེ་ལྷ་སར་མེ་མདའི་ཚོང་ལས་གཉེར་བའི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་

བཤད་པ་འད་སེ་307དོན་དངོས་དེ་ལྟར་ཡིན་མིན་མཚམས་འདིར་ད་དུང་ཤེས་དཀའ། ཚ་རོང་

སྲས་མོ་ཕེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མས་<<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པར། “ངོས་རང་སོབ་གྲྭ་ནས་ལོ་

གསུམ་པའི་གུང་གསེང་སྐབས་སུ། ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་དང་ངའི་གཅེན་མོ་པདྨ་སྒོལ་དཀར་

ལགས། སྲས་ཆུང་བ་བདུད་འདུལ་རྣམ་རྒྱལ་བཅས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་མཇལ་དུ་ཕེབས་

རྒྱུར་དགོངས་ཞུ་གནང་སེ་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་སོང་”ཞེས་གནས་མཇལ་དུ་ཕེབས་ཚུལ་

གསུངས། ཚ་རོང་གི་ཕག་རོགས་འབས་ལོངས་པ་བསོད་ནམས་ལེགས་ལྡན་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་

རྒྱུས་སུ། ལེགས་ལྡན་ལགས་ལྷ་ས་ནས་མ་ཐོན་གོང་། “ཚ་རོང་གིས་གྲོ་མོའི་ཁུལ་གི་གསེར་

ཊམ་བཟོ་ལས་ཁང་ལ་གཟིགས་སྐོར་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱ་གར་ལ་གུང་གསེང་དུ་ཕེབས་རྒྱུར་བསྙད་དེ་

ལྷ་ས་ནས་ཐོན་རྒྱུའི་ཐག་བཅད།”308 ཅེས་བིས། འདིའི་ཤོད་སངས་ལ་བལྟས་ན་ཕེབས་དོན་

གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་<<ཀ་ལིམ་པོང་

གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པར། “རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གི་སྤི་ཁབ་ནས་ཀལ་ཀ་ཏར་ཕེབས་

པའི་གདན་ཞུ་ཕུལ།” ཞེས་ཕེབས་དོན་གཞན་ཞིག་གསུངས།

307 <<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༡༧ ལ་གཟིགས།

308 <<A MAN OF the FRONTIER- S. W. Laden La (1876-1936)>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༤ ན་

གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 བཀའ་དྲུང་ཀླུ་ཁང་བ་དམག་སྤི་ཚ་རོང་དང་ལྷན་དུ་ཕེབས་པ་འདི་ཡང་འགྲོ་ལུགས་

ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་ཤོད་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད། དེ་ཡང་ཚ་རོང་སྲས་མོ་ཕེང་རིང་རིན་

ཆེན་སྒོལ་མས། “བོད་ལོངས་དམག་སྒར་ཡོངས་ཀི་དམག་སྤི་ཆེ་བ་དང་། བཀའ་བོན་གི་མཚན་

བཞེས་ཡོད་པར་སོང་སྔར་སྲོལ་བཀའ་དྲུང་ཞིག་ལྷན་བཅར་གནང་དགོས་འདུག་པས། དེ་དུས་ཚ་

རོང་དང་ལྷན་དུ་ཕེབས་མཁན་བཀའ་དྲུང་ནི་ཀླུ་ཁང་པ་ཞེས་རེས་སུ་བོད་ཀི་སྲིད་ཚབ་གནང་མཁན་

དེ་རེད།”309 ཅེས་གསུངས། འོན་ཀང་། ཞྭ་སྒབ་པས། “དེའི་སྐོར་ཞིབ་པ་སྲིད་ཚབ་བདེ་མཁར་

བ་(ཀླུ་ཁང་བ་)ནས། དམག་སྤི་བཀའ་བོན་ཚ་རོང་པ་[གྲོ་མོའི་]ནོར་བུ་མཚོ་འཁིལ་དང་རྒྱ་གར་དུ་

ཕེབས་སྐབས། བཀའ་ཤག་ནས་མགྲོན་དྲུང་གང་འོས་གཅིག་ཞབས་ཞུར་དགོས་པ་བཀའ་མགྲོན་

ཞོལ་ཁང་སྲས་འཁིད་ཕེབས་མཛད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་འབུལ་གནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཕག་

སུབ་ཀིས་བཀའ་དྲུང་བདེ་མཁར་བ་(ཀླུ་ཁང་བ་)གཏོང་གནང་གིས་ལྷན་ཕེབས་མཛད་སྐོར་དང་། ཆུ་

ཤུར་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཤོད་འགག་གི་གནས་ཚུལ་ཡིག་ཆུང་འབྱོར་ཚུལ་སོགས་ཞིབ་ཆ་གསུངས་པ་

ཡིག་ཆ་ཕོགས་བསེབས་ཁོངས་ཡོད།”310 ཅེས་བིས། འདིའི་ནང་གནད་འགག་ཅིག་ཡོད་པ་ནི། 

ཚ་རོང་ནས་ཞོལ་ཁང་སྲས་འཁིད་འདོད་དེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཀང་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པས་དེའི་

ཚབ་ཏུ་ཀླུ་ཁང་བ་གཏོང་གནང་མཛད་པ་དེ་རེད། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀིས་<<ཀ་ལིམ་

པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ལས། “རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་དབྱིན་ཇིའི་སྤི་ཁབ་

ཀིས་བོད་ཀི་དམག་སྤིའི་ས་ནས་ཅི་ཞིག་ཐོབ་འདོད་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་ཐུགས་དོགས་འཁྲུངས་ཏེ་

ཀླུ་ཁང་བ་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་ཆེད་གཏོང་མཛད། ་་་ 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་རྟོག་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད།”  

ཅེས་གསུངས། འདི་ནི་ཀླུ་ཁང་བ་ཁོང་རང་ཉིད་ནས་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ལ་དངོས་སུ་

གསུངས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད།311

 ཀླུ་ཁང་བའི་སྲས་བདེ་མཁར་བ་འཕིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གིས། “ཆུ་ཕག་ཕི་ལོ་ ༡༩༢༣ 

309 <<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༧ ན་གསལ།

310 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༡ སེང་གི་ཞབས་མཆན་ཨང་ ༡༤ པ།

311 <<THE NOODLE MAKER OF KALIMPONG>>ཞེས་པའི་ལེའུ་ ༢༢ པའི་མཆན་བུ་དང་པོར། 

“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།



233

དག་པོའི་དོན་རྐེན།

ལོར། ཞབས་པད་ཚ་རོང་པ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གྲོ་མོ་ནོར་བུ་མཚོ་འཁིལ་དུ་གཞུང་གི་དངུལ་པར་

ལེབ་གཏོང་ལ་གཟིགས་སྐོར་དང་། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་པར་གནས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་

སྐབས་བཀའ་འབེལ་དམིགས་བསལ་ཞབས་ཞུར་གཏོང་གནང་མཛད་པ་ལྟར་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་

གང་ཅིའི་གསང་སྙན་སྐབས་འཕལ་སོ་སོར་འབུལ་ལམ་ཞུ་གནང་མཛད་འདུག་”312 ཅེས་བིས། 

འདིའི་ནང་གི་ཚིག་གནད་ནི། “བཀའ་འབེལ་དམིགས་བསལ་ཞབས་ཞུར་གཏོང་གནང་མཛད་པ་

ལྟར་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་གང་ཅིའི་གསང་སྙན་སྐབས་འཕལ་སོ་སོར་འབུལ་ལམ་ཞུ་གནང་མཛད་

འདུག་”ཅེས་པ་འདི་རེད། བཀའ་འབེལ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱལ་དབང་གིས་བཀའ་སྩལ་བའི་དོན་ཏེ། 

དམིགས་བསལ་ཞབས་ཞུར་གཏོང་གནང་མཛད་ཅེས་པ་ནི་ཚ་རོང་གི་ལས་གཡོག་ཏུ་བཏང་

བ་མ་ཡིན་པར་གཞུང་ལ་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤོད་བྱེད་པར་ཆེད་གཏོང་མཛད་པའི་

དོན་རེད། ས་གནས་སོ་སོ་ནས་གང་ཅིའི་གསང་སྙན་སྐབས་འཕལ་སོ་སོར་འབུལ་ལམ་ཞུ་

གནང་མཛད་འདུག་ཅེས་པ་ནི། ས་གནས་གང་དང་གང་དུ་གནས་ཚུལ་དམིགས་བསལ་བ་ཅི་

ཞིག་བྱུང་ཡང་སྐབས་དང་དུས་ལས་མ་ཡོལ་བར་བོད་གཞུང་ལ་འཕལ་མར་གསང་བའི་སྙན་ཐོ་

ཕུལ་བའི་དོན་རེད། དེ་ལྟར་བདེ་མཁར་བ་འཕིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་རང་གི་ཡབ་ཀིས་གང་

མཛད་རོད་ཚིག་ཉུང་ངུས་བིས་པ་འདི་དང་། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས། “[ཀླུ་

ཁང་བ་]ཁོང་གིས་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་བཀའ་མངགས་ལྟར་གནས་ཚུལ་རྣམས་དུས་ཐོག་ཏུ་ལྷ་

སར་བཏང་སེ་སྙན་སྒོན་ཞུས།”313 ཞེས་ཚིག་དུམ་གཅིག་གིས་གསུངས་པ་འདི་གཉིས་ལ་ཚིག་

གི་སྤོས་པ་མང་ཉུང་ཙམ་ལས་དོན་གི་ཆ་ལ་ཁད་པར་ཡེ་ནས་མེད་དོ།།

 དམག་སྤི་ཚ་རོང་སྐུ་འཁོར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྐོར་དང་ཚོང་ལས་སུ་

ཕེབས་སྐབས་ཀླུ་ཁང་པས་ལྷན་བཅར་ཞུས་མེད་པའི་ཚུལ་ལ་ཚ་རོང་སྲས་མོ་ཕེང་རིང་རིན་

ཆེན་སྒོལ་མས། “[ཀླུ་ཁང་བ་]ཁོང་ནི་ཀ་སྦུག་ནས་སོ་སོ་(རང་ཉིད་)རྒྱ་གར་ཁུལ་གནས་གཟིགས་

སུ་ཕེབས་རྒྱུར་དགོངས་ཞུ་གནང་སེ་རེས་སུ་བོད་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཀ་སྦུག་ཏུ་མཇལ་འཛོམས་གནང་

རྒྱུའི་དུས་བཀག་གནང་སོང་ཞིང་། དེ་ནས་ཚ་རོང་སྐུ་འཁོར་རྒྱ་གར་ཁུལ་དང་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་

གཟིགས་དང་འབེལ་ཐུགས་མཁོ་ཡང་སྒྲུབ་པར་ཆིབས་ཐོན་གནང་རྒྱུར། བོད་གཞུང་གི་དམག་སྤི་

312 <<སྲིད་བོན་ཀླུ་ཁང་པའི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་རེས་སྙིང་བསྡུས་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥ ན་གསལ།

313 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༣༧ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དང་བཀའ་བོན་གི་མཚན་གནས་ཡོད་པར་བརྟེན་དབྱིན་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་ཁུལ་གར་ཕེབས་སར་

རི་ལི་དང་ཕེབས་ཊོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་། སྣེ་ལེན་དུ་འབས་སྤི་ལས་རོགས་ཛ་སག་ར་ཡེ་བ་དྷུར་ནོར་བུ་

དོན་གྲུབ་སྣེ་ཤན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་འདུག་”314 ཅེས་དང་། ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་རྒྱ་གར་

ནས་ཕིར་ཕེབས་སྐབས་ས་གྲོ་དཔོན་སོབ་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་སད་ཕག་རི་ནས་འབྲུག་ཏུ་

ཕེབས་པ་དང་། དེ་ནས་ཕིར་ཕེབས་ཀིས་རྒྱལ་རེར་འབྱོར་སྐབས་དེ་གའི་བོད་རིགས་གནད་

ཡོད་དང་དབྱིན་ཇིའི་མི་སྣ་དག་གིས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་པ། སྐབས་དེ་རང་ལ་ལྷ་ས་ནས་སྐད་

ཆ་འད་མིན་བྱུང་བ་རྒྱལ་རེར་ཁབ་པ་དང་ལྷན་དུ་བོད་གཞུང་གིས་དེ་གའི་དབྱིན་ཇིའི་སོབ་གྲྭ་

སྒོ་བརྒྱབས་པ་སོགས་ཀང་བིས།315

 ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སུ་བིས་པ་ལྟར་ན། སྐབས་དེར་ལེགས་ལྡན་ལགས་

དང་ཚ་རོང་གཉིས་ཀ་ལྷ་སར་ཞི་འཇགས་ངང་གནས་ཐབས་བལ་བའི་ཚོད་དུ་གར་ཡོད་པ་

གསལ་པོ་རེད། དེའི་དབང་གིས། ལེགས་ལྡན་ལགས་དང་ཚ་རོང་གཉིས་ཀིས་རྒྱ་གར་དབྱིན་

གཞུང་ལ་འབེལ་བ་གནང་བ་ལྟར་དབྱིན་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་མགྲོན་འབོད་གནང་བར་

གདོན་མི་ཟ་སེ། རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་མེད་པར་ལེགས་ལྡན་ལགས་བོད་ནས་

རང་དགར་ཐོན་མི་ཆོག་པ་དང་། ཚ་རོང་དང་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བྱུང་བའི་

བཀའ་མོལ་དང་སྐུ་ཞབས་བེ་ལེ་ཡིས་ཚ་རོང་ལ་གནང་བའི་ལམ་སོན་བསབ་བྱ། ཀླུ་ཁང་བ་

ཚ་རོང་དང་ལྷན་དུ་བཏང་བ། ཚ་རོང་དང་འབས་སྤི་གཉིས་རྒྱང་རེར་མཉམ་འཛོམས་གནང་

བ། དབྱིན་ཇིའི་ལས་བྱེད་ལེགས་ལྡན་ལགས་དང་པདྨ་ཙནྡྲ་གཉིས་ལྷ་སར་གནས་མ་ཐུབ་

པ། ཚ་རོང་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་མཚམས་དབྱིན་གཞུང་གིས་སྣེ་ལེན་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཞིང་ནོར་

བུ་དོན་གྲུབ་སྣེ་ཤན་བཏང་བ། བེ་ལེ་ཚ་རོང་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་གར་གི་ས་གནས་དུ་མར་འགྲུལ་

བཞུད་གནང་བ། ཚ་རོང་གི་ཕག་རོགས་དམག་སྤི་རྣམས་གནས་དབྱུང་བཏང་བ། ཚ་རོང་

ཕིར་ཕེབས་སྐབས་ལམ་བར་ནས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ། ཚ་རོང་ལྷ་སར་མ་འབྱོར་གོང་

དམག་སྤི་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་སོགས་དང་། ལྷག་པར་དུ། འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རྒྱ་

གར་དབྱིན་གཞུང་གི་ཡིག་ཚགས་སུ་ཚ་རོང་དང་ལེགས་ལྡན་ལགས་སོགས་དཔོན་རིགས་

314 <<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༨ ན་གསལ།

315 <<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༡༣ ན་གསལ།
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དག་པོའི་དོན་རྐེན།

དུ་མ་མཉམ་བསྒིལ་གིས་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྲིད་དབང་འཕོག་རིས་བྱས་པའི་

གནས་ཚུལ་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ལ་དཔག་ན། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་

གི་གསུང་དེ་ལ་ལོ་རྒྱུས་དངོས་ཀི་རིན་ཐང་ངོ་མ་ལྡན་ཡོད་པར་དཔོག་ཐུབ་སེ་མང་དུ་བིས་

པས་ཅི་ཕན། དེ་ལྟར་དབྱེ་ཞིབ་ཅུང་ཟད་བྱས་པ་ན་ད་གཟོད་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་རྣམས་འདི་

ལྟར་གསལ་ནས་གསལ་བར་གྱུར་སོང་སྙམ་མོ།།

 ཚ་རོང་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཟིན་པའི་རེས་ཐོགས་སུ། དམག་དཔོན་ཚོས་མགྲོན་གཉེར་

ཆེན་མོ་བསན་པ་དར་རྒྱས་སམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཨ་ར་དཀར་པོ་ཞུ་བ་དེ་གསོད་རྒྱུའི་ངན་

ཇུས་ཤིག་བཤམས། དེ་ཡང་དམག་དཔོན་ཚོའི་སེམས་སུ་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གཤམ་དུ་

ཕག་ལས་ཤུགས་ཆེར་གནང་སེ་དག་པོའི་སེ་ཁག་གི་དམིགས་དོན་ལམ་དུ་མི་གཏོང་མཁན་

ནི་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཨ་ར་དཀར་པོ་དང་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་གཉིས་ཡིན་པར་བསམས་

ཡོད། དེའི་དབང་གིས་ཐོག་མར་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ལོག་གསོད་གཏོང་རྒྱུའི་གྲོས་དང་ངན་

ཇུས་བཤམས། དེ་ཡང་བསམ་ཕོ་ཐའི་ཇི་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་316དང་མདའ་དཔོན་མཚོ་སྒོ་

བ་གཉིས་ཀི་བཀའ་མོལ་ཞིག་བསམ་ཕོ་རིམ་བཞིའམ་བསམ་ཕོ་སྲས་བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་

ཀིས་གསུངས་པ་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

ཉམས་འཇིག་>>ཅེས་པར་ལུང་འདེན་བྱས་ཡོད་པ་འདི་ལྟར། “ང་ཚོས་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་

ཨ་ར་དཀར་པོ་མེད་པར་བཟོ་དགོས་སབས་ཁོང་གསོད་རྒྱུ་ལས་གཞན་པའི་ལམ་གང་ཡང་མེད། ་་་ 

ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་པ་དང་ཁོང་གསོད་རྒྱུའི་འགན་དེ་ང་ལ་སྤད་བྱུང་། ཞོགས་པ་ཞིག་

ང་ནོར་བུ་གིང་གར་བསྐྱོད་ནས་རྒྱུན་གཏན་གི་གུས་སྲོལ་བརི་མེད་ཀིས་ཕི་ལོགས་ལ་བསྒུགས་མ་

བསད་པར་ཐད་ཀར་ཁོང་གི་གཟིམ་ཆུང་དུ་ཕིན་པ་ཡིན། ཁང་པ་དེ་ནི་ནག་ཁུང་ཞིག་འདུག་པ་དང་

རྒྱབ་ཕོགས་དེར་ནག་རོག་རོག་ཅིག་འདུག་པ་ཁོང་རང་རེད་བསམས་ནས་སོང་ཐུང་པ་ཀིའི་(ཨམ་

ཕག་)ནང་ཐུང་མདའ་ཞིག་བླུགས་ཡོད་པས་པ་ཀིའི་ནང་ལག་པ་བརྒྱུས་ནས་མེ་མདའ་རྒྱག་རིས་

བྱས་ཀང་མི་སུ་གཅིག་མེད་པར་དེ་ནི་ཟླ་གམ་རིང་པ་ཞིག་ཡར་བསངས་པ་རེད་འདུག །དེར་བརྟེན་

316 <<མི་ཚེའི་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པོ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༢ ན། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་“ཁེད་རང་

རིས་དཔོན་གི་ལས་འཁུར་མུ་མཐུད་བྱས་ན་གཟུགས་གཞིས་འཁོངས་ཐབས་མེད་ངེས་དངོས་འབེལ་ཡིན་ཚེ་ཐའི་ཇི་གོ་

མིང་སྩལ་འཐུས་ཕེབས་པ་ལྟར་གསར་མཇལ་དང་འབེལ་ཐའི་ཇིའི་མཚན་གནས་བཞེས།”ཞེས་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཕིར་ཐོན་ནས་གཡོག་པོར་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་གང་དུ་ཕེབས་མིན་སྐད་ཆ་དིས་པར་ཁོང་༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟིམ་ཆུང་དུ་ཕེབས་སོང་ཟེར་བྱུང་། དེར་བརྟེན་ངའི་བསམ་པར་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོའི་

འཆར་གཞི་དེ་རྐུབ་བརོལ་བར་སྙམ་ནས་ལམ་སེང་ནོར་བུ་གིང་གའི་ལྷོ་སྒོར་བསྐྱོད་ནས་སྲུང་དམག་

ལ་ད་ནངས་ཞོགས་པར་སུ་སེབས་ཡོད་མེད་སྐད་ཆ་དིས་པར་ས་ལུང་བ་(དམག་དཔོན་གཞན་ཞིག་)

ཉི་ཤར་གོང་སེབས་ལུགས་བརོད་སབས་ངས་ཨ་ར་དཀར་པོའི་ཚབ་ཏུ་ས་ལུང་བ་གསོད་དགོས་སྙམ་

ཡང་ལས་རོགས་ཚོས་མ་བྱེད་ཟེར་བྱུང་བས་ངས་ཁོང་གོད་བཞག་པ་ཡིན།” ཞེས་སོ།།

 བསམ་ཕོ་བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ཀིས། དམག་དཔོན་ཚོས་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་

ཨ་ར་དཀར་པོ་གསོད་རིས་བྱེད་སྐབས་ཚ་རོང་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཟིན་ཀང་། དེའི་གོང་ཨ་ར་

དཀར་པོར་གཏོར་རྒོལ་གཏོང་བའི་གྲོས་བསྡུར་གནང་སྐབས་ཚ་རོང་ཡོད་ཚུལ་གསལ་བར་

གསུངས།317 དེ་ནི་དེའི་གྲོས་ཁོངས་སུ་ཚ་རོང་ཡོད་པའི་དོན་རེད། གང་ལྟར། འདི་ནི་དམག་

དཔོན་ཚོས་ལག་བསར་བྱས་པའི་བྱས་ཉེས་ཆེན་པོ་ཞིག་སེ། འདིའི་ནང་དུ་འབྲུག་པ་པདྨ་ཙནྡྲ་

ཞེས་པ་དེ་ཡང་ཚུད་ཡོད། པདྨ་ཙནྡྲ་ཁོང་སྐབས་དེར་ཚ་རོང་གི་བཀོད་འདོམས་འོག་སྐུ་སྲུང་

དམག་སྒར་གི་དམག་རེད་དགེ་རྒན་རེད་ལ།318 དེའི་གོང་དུ་རྒྱང་རེར་སྐད་སྒྱུར་གི་ལས་དོན་

བསྒྲུབས་ཚུལ་དབྱིན་ཇིའི་ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་གསལ།

 གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཅན་དེ་ལྟ་བུ་སྔ་ཕིར་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་

ཆེ་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོར་ཕད། དེ་ནི་དབྱིན་ཇིས་ཆེས་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་ཐབས་ལམ་སྤད་

དེ་བོད་ཀི་ནུས་པ་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་ཐབས་བྱས་པ་དེ་རེད། དེ་ཡང་དབྱིན་ཇིས་རྒྱལ་

དབང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་ནས་སྲིད་ཕོགས་ཀི་སྐུ་དབང་ཕོགས་ཏེ་གཞན་ཞིག་ལ་སྤོད་ཐུབ་ན་

དེ་ནས་བོད་ལ་བཀོད་འདོམས་དང་སངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་སབས་བདེ་བར་མཐོང་། དེའི་

སབས་ཀིས་འབས་ལོངས་པ་རྣམས་བཀོལ་སྤོད་བྱས་ཤིང་ཚ་རོང་སོགས་མགོ་འཐོམ་པར་

བྱས་ཏེ་ལོག་ཇུས་རིམ་པར་འཐེན། ཚ་རོང་སོགས་ཀིས་དབྱིན་ཇི་ནི་རང་ཉིད་དང་མི་གཅིག་

317 གནས་ཚུལ་འདི་གསུངས་པའི་བསམ་ཕོ་རིམ་བཞིའི་བཅར་འདི་ལ་ཉན་འདོད་ན་བཅར་འདི་ཚན་པ་གཉིས་པ་ 

H0205: with Sambo, Tenzin Thondrub [tib. bsam pho, bstan ‘dzin don grub, (India, 1981) Part 

No. 2 of 25 ཞེས་པར་གསན་འཚལ།

318 <<བོད་ཀི་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༨༢ དང་། <<In The Service 

of His Country: The Biography of Dasang Damdul>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༦༩ ལ་གཟིགས།
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དག་པོའི་དོན་རྐེན།

སྙིང་གཅིག་ལྟ་བུའི་གྲོགས་པོ་ཡིན་པར་བསམས་ཡོད། དེ་ལ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་

གིས། “རྒྱ་གར་གིས་[ཡུལ་ལུང་ཁག་གི་]རྒྱལ་པོ་གཅིག་ནས་གཅིག་མུ་མཐུད་ར་རོག་བྱེད་སད། 

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།”319 ཅེས་གསུངས་པ་འདིའི་དོན་ར་དཔྱིས་ཕིན་པར་རྟོགས་ན་སྐབས་དེར་དབྱིན་

ཇིས་བསྒྲུབས་པའི་གནད་དོན་ལ་ངེས་པ་ཟབ་མོ་རེད་ཐུབ།

 སྐབས་དེ་ཉིད་དུ། རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ལ་བོད་གཞུང་འཐོར་གར་དུ་

འགྲོ་བ་ལས་དམག་སྤི་རྣམས་གནས་དབྱུང་བཏང་ན་ལེགས་སྙམ་དུ་དགོངས་ཏེ་ཕག་བསར་

གནང་། དེ་ཡང་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་ཐབས་མཁས་ཀི་མཛད་པ་ལྷུར་བཞེས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་

ངོ་མ་མ་བགྲངས་པར་རྒྱུ་མཚན་ཆུང་ཙག་རེ་གསལ་འདོན་གནང་ནས་མདའ་དཔོན་ལྡིང་བྱ་

དང་མདའ་དཔོན་བསམ་ཕོ། རུ་དཔོན་མཚོ་སྒོ་བ། ཟུར་ཁང་། རོ་རིང་། སྐྱིད་སྦུག །པདྨ་ཙནྡྲ་

སོགས་གནས་དབྱུང་བཏང་། དབྱིན་ཇིའི་ལས་བྱེད་འབྲུག་པ་པདྨ་ཙནྡྲ་རྒྱ་གར་དུ་འབོ་རིས་

གནང་བར་ལམ་བར་དུ་བོད་དམག་གིས་བཟུང་སེ་བསད། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་

པོས་འགག་རར་ཐུག་དུས་གནད་དོན་ངོ་མ་དེ་ཉིད་ཕིར་སྒོག་གནང་ན་གཤམ་འོག་གི་དཔོན་

རིགས་ཁོད་བརབ་གསིག་དང་གཅུན་དཀའ་བའི་རོག་ད་འབྱུང་བར་གཡོལ་ཆེད། གནད་དོན་

ངོ་མ་དེ་ཉིད་ཕིར་སྒོག་མ་གནང་བར་གཞན་ཞིག་བསྒགས་ཏེ་ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་དང་

གནས་དབྱུང་གཏོང་བ་སོགས་མཛད་ཡོད། དེ་ནི་ཐབས་མཁས་ཀི་མཛད་སྲོལ་ཞིག་རེད།

 རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་དག་དཔོན་དེ་དག་གནས་དབྱུང་གཏོང་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ངོ་མའི་ཐད་ལ། སྐུ་ཞབས་མེལ་ལགས་ཀིས་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་མཁོ་འདོན་

གནང་ཡོད། ཡིག་ཆ་དེ་ལྟར་ན། བོད་ཀི་དམག་དཔོན་འགའ་དང་དབྱིན་ཇིས་ཆེད་གཏོང་བྱས་

པའི་ལས་བྱེད་དེ་དག་གིས་བོད་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་བོ་ཡུལ་དུ་ཤོང་དཀའ་བའི་ལས་དོན་

ཞིག་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། དེ་ནི་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་

319 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་ཉེར་ལྔ་པར་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཕག་ནས་སྲིད་ཕོགས་ཀི་སྐུ་དབང་འཕོག་རྒྱུ་དེ་རེད། ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་རྒྱལ་

བའི་སྤན་གསལ་དུ་གྱུར་ཏེ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཡུན་རིང་བརེ་བས་བསྐྱངས་

ཤིང་གོ་གནས་རིམ་སར་མཛད་སའི་མི་རྒན་བསམ་ཤེས་ཤིག་ཡིན་པར་བརྟེན། གེན་ལོག་

བྱས་ཏེ་སྲིད་དབང་འཕོག་སྙམ་པའི་ཀུན་སོང་ངན་པ་ཞིག་ཡོད་པར་མི་འདོད་ཀང་། ཡིག་ཆ་

ཁག་བསྡུར་ན་དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་ཡོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད།

 ཚ་རོང་སྲས་མོ་ཕེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མས་<<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པའི༌ཤོག་ངོས་ 

༡༥༩ ན། ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་དང་“རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཚ་སྦྲུམ་པ་ཛ་སག་(རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་མཚན་)ལ་

བོད་ལོངས་དམག་སྤི་གཞོན་པའི་གོ་གནས་ཡོད་པ་ནས་དེའི་སྐབས་སུ་ཁོང་ནས་༸གོང་ས་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལ་ཚ་རོང་གིས་རང་ཉིད་བོད་ཀི་སྲིད་སྐྱོང་བྱེད་འདོད་ཡོད་པའི་རྐེན་གིས་ཁང་པ་ཡང་ཕོ་བང་ལྟ་

བུ་ཞིག་གསར་རྒྱག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། [ཚ་རོང་]ཁོ་པས་སྲིད་དབང་འཛིན་པའི་དབང་བྱུས་བངས་པ་

ཡིན་ན་ཁོ་རང་(སྦྲུམ་པ་ཛ་སག་)ནས་བོད་གཞུང་གི་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་ཅེས་བཤུམས་ནས་༸གོང་

ས་མཆོག་ལ་སྙན་ཞུ་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་”སོགས་བིས་པར་གཞིགས་ན། སྐབས་དེའི་མཐོ་རིམ་པའི་

ཁོད་དུ་མཐོང་ཕོགས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། ཚན་པ་འདི་ཀོག་སྐབས་ངེས་

དགོས་པ་ནི། “སྲདི་སྐྱོང་བྱེད་འདོད་ཡོད་པའི་རྐེན་གསི་”ཞེས་པ་དང་། “སྲདི་དབང་འཛནི་པའི་དབང་

བྱུས་བངས་པ་ཡིན་ན་”ཞེས་པ་འདི་གཉིས་རེད། འདི་གཉིས་ཀི་གོ་དོན་ཡང་གོང་འགོ་ཏུ་“སྲིད་

ཕོགས་ཀི་སྐུ་དབང་”ངམ་“སྲིད་དབང་”འཕོག་རིས་བྱས་ཞེས་ལན་དུ་མར་འབྱུང་བ་དེ་རེད།

 གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་བར་གྱུར་པ་ན། རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་

ལ་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པར་དགོངས་ཏེ་ཐོག་མར་རྒྱང་རེའི་བོད་གཞུང་ཚོང་སྤི་མཁན་

ཆུང་ལ་གསུངས། མཁན་ཆུང་གིས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ནོར་

བུ་དོན་གྲུབ་ལ་གསུངས། ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ཀིས་རྒྱང་རེའི་དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཝི་

ལིའེམ་སོན་(F. W. Williamson)ལ་ཞུས། ཝི་ལིའེམ་སོན་གིས་གནད་དོན་ཚབས་ཆེན་དུ་

མཐོང་སེ་མཁན་ཆུང་ལ་དིས་ཏེ་གནས་ཚུལ་རྣམས་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ལ་བཏང་ཞིང་འབས་

སྤི་བོན་ཆེན་གིས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ལ་བཏང་། དེའི་ཚུལ་ཤེལ་གིང་ཚེ་རྣམ་གིས་བསྒྱུར་

བའི་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་>>ཀི་ཚིག་ངོ་མ་དངས་ན་ཀན་ཀ་ཆུང་བས་དེ་ལྟར་བྱེད་

འདོད། གཤམ་དུ་དངས་པའི་ཚིག་ནི། རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་ཆུང་གཉིས་ཀི་བར་
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དག་པོའི་དོན་རྐེན།

དུ་བྱུང་བའི་བཀའ་མོལ་དེ་ཉིད་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ནས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ལ་བཏང་བ་དེ་

རེད། “མཁན་ཆུང་ནས་གསུངས་གསལ་ཁོང་རང་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་ནོར་གིང་དུ་བཀའ་

འགུགས་གནང་ནས་བཀའ་ཕེབས་གསལ་ལ་དམག་དཔོན་རྣམས་གནས་དབྱུང་གནང་དགོས་དོན་ནི་

དམག་དཔོན་མང་ཆེ་བས་མཉམ་དུ་བསྒིལ་ནས་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་ཕོགས་ཀི་བྱ་གཞག་

གཅིག་པུ་ལས་སྲིད་ཀི་སྐུ་དབང་འཕོག་རྒྱུའི་ངན་ཇུས་བཤམས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པར་མཁན་

ཆུང་གིས་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེར་ཉེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་བསགས་མཁན་དེ་ཕད་གོག་ནང་བླུགས་ནས་ཆུ་

ལ་སྐྱུར་དགོས་ཞེས་ཞུས་པར་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེར་དག་པོ་དེ་ལྟར་གནང་འདོད་མེད་ཅིང་། ལྷག་

པར་དུ་གང་ཉིད་ནས་རྒྱུ་མཚན་ངོ་མ་དེ་གསལ་བཤད་གནང་ན་ཚ་རོང་ལ་ཡང་གཅིག་གྱུར་གི་ཁིམས་

གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུར་ཁོང་གིས་དེ་སྔ་ཞབས་ཕི་ཞུས་པར་གཟིགས་ནས་གུ་ཡངས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

ལུགས་བཀའ་གནང་འདུག་”320 ཅེས་གསལ། འདིའི་དོན་ཚིག་ཉུང་ངུའི་ནང་བསྒིལ་ན། དམག་

དཔོན་ཚོས་རྒྱལ་བའི་སྲིད་དབང་འཕོག་རྒྱུའི་ངན་ཇུས་བཤམས་པ་དང་། ཚ་རོང་གིས་དེ་སྔོན་

ཞབས་ཕི་གང་ལེགས་ཞུས་ཡོད་པས་ཚ་རོང་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་འདོད་མ་གནང་བ་དེ་རེད།

 ཡང་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ནས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ལ་བཏང་བ་དེའི་ནང་། “སྤི་ལོ་ 

1924 ཟླ་ 9 ནང་321ཚ་རོང་ཞབས་པད་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཐོན་མ་གནང་བའི་གོང་ཙམ་ལ། ཚ་རོང་

དང་ལེགས་ལྡན་ལགས་དང་དཔོན་རིགས་གཞན་བཅས་ཀིས། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཆོས་ཕོགས་

ཀི་སྐུ་དབང་རང་སོར་བཞག་སེ་སྲིད་ཕོགས་ཀི་སྐུ་དབང་འཕོག་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུན་ཞིག་བིས། གནད་

དོན་གང་ཞིག་གི་དོན་དུ་མི་འགའ་ཤས་མཉམ་འབེལ་བྱས་ཚེ། གྲོས་དོན་དེའི་རིགས་ཐོག་མར་གྲ་

སྒིག་བྱས་ཏེ་དེ་ནས་མཚན་རྟགས་འགོད་པ་བོད་ཀི་འགྲོ་ལུགས་རེད། གྲོས་མཐུན་དེའི་ནང་། [རྒྱལ་

བའི་ཕག་ནས་]སྲིད་ཀི་སྐུ་དབང་[ཕོགས་ཏེ་]ཚ་རོང་ཞབས་པད་ལ་སྤོད་མི་སྤོད་ཀི་གསལ་ཁ་མེད་

ཀང་ཀུན་སོང་ནི་དེ་ལྟར་དུ་མངོན། གྲོས་མཐུན་དེར་ཚ་རོང་སོགས་ཀིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཀང་། 

གཞན་འགའ་ཞིག་ནས་མཚན་རྟགས་མ་བརྒྱབས་པར་གནད་དོན་དེ་ཉིད་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་སྙན་

320 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༤ 

ན་གསལ།

321 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༥ 

ན། “སྤི་ལོ་ 1924 ནང་”ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་བསྒྱུར་ཀང་། བསྒྱུར་གཞི་དབྱིན་དེབ་ཏུ་“སྤི་ལོ་ 1924 ཟླ་ 9 ནང་”ཞེས་

གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དུ་གསོལ་བ་རེད།”322 ཅེས་གསལ།

 དེ་ལྟར་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ལེགས་ལྡན་ལགས་དང་བོད་ཀི་དཔོན་

རིགས་ཚོ་ལག་འབེལ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་བའི་སྲིད་དབང་འཕོག་རིས་བྱས་པའི་ཚུལ་ལ་མི་ཁཱད་ཀིས་

ཀང་། “རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་ཡིག་མཛོད་(Indian National Archives)དུ་ཡོད་པའི་‘ལེགས་

ལྡན་ལགས་ཀིས་བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་ཚོར་འབེལ་ཏེ་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་དབང་མགོ་རྟིང་སོག་ཐབས་

བྱས་པའི་ངན་སྤོད་གསང་གནས་’ཞེས་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་གཞི་ལ་བཞག་སེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་

ཀང་མཇུག་མཐར། ལེགས་ལྡན་ལགས་ལོག་ཇུས་དེར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད།”323 

ཅེས་བིས་འདུག་སེ། དེ་ལྟར་ན། བོད་ཀི་དག་པོའི་དཔོན་རིགས་ཚོ་དང་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་

གི་ལས་བྱེད་ལེགས་ལྡན་ལགས་སོགས་ངན་འབེལ་བྱས་ཏེ་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་སྲིད་

དབང་འཕོག་རིས་བྱས་ཡོད་པ་ལ་དངོས་ར་མི་འཕོད་པ་ཅི་ཡང་མེད།

 རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གི་ཡིག་ཚགས་སུ་ལེགས་ལྡན་ལགས་ཀི་སྒེར་གི་བྱ་སྤོད་ཡིན་

ཚུལ་ལྟ་བུ་འཁོད་པ་ནི་གསང་བའི་ལས་དོན་གི་འགྲོ་ལུགས་རེད། འབས་ལོངས་སྤི་ཁབ་བེ་

ལེ་ཡི་བཀའ་བཀོད་དང་ཆོག་མཆན་མེད་པར་ལེགས་ལྡན་ལགས་ནས་རང་འདོད་ཀིས་དེ་

ལྟར་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་ལ། ལེགས་ལྡན་ལགས་བོད་དུ་བཞུགས་མ་ཐུབ་པར་ཕིར་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་

རེས་གོ་གནས་སར་བ་དེས་ཀང་གནད་དོན་ངོ་མ་ཅི་ཡིན་རྟོགས་ཐུབ། མི་ཁཱད་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་

གནད་འགག་ཅན་གཞན་ཞིག་བཀོད་པ་ནི། རེས་སུ་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ལགས་ལྷ་སར་ཕེབས་

ཏེ་བེ་ལེ་ལ་བཏང་བའི་ཡི་གེའི་ནང་། བེ་ལེ་“ཁེད་ཀིས་རོགས་རམ་གནང་སེ་ལེགས་ལྡན་ལགས་

བསྐྱབས་མེད་ན། ད་ཆ་ལེགས་ལྡན་ལགས་ཚར་ཡོད་པ་རེད།” ཅེས་པ་འདི་རེད། དེ་ནི་ལེགས་

ལྡན་ལགས་ནས་བོད་ཀི་དག་པོའི་དཔོན་རིགས་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་

322 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ 132 ན་གསལ་ཞིང་། དེའི་བོད་འགྱུར་མ་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༥ ན་གསལ། ཡིག་བྱང་ནི། IOR, L/PS/10/1088, letter from 

the political officer in Sikkim to the Government of India, 27 August 1926. ཞེས་འཁོད་པ་འདི་རེད།

323 གསང་གནས་དེ་བླུགས་པའི་ཡིག་སྣོད་སེང་གི་ཡིག་བྱང་ནི། “Indiscretion of Laden La in associating 

with Tibetan officers attempting overthrow the Dalai Lama” ཞེས་པ་འདི་ཡིན་པ་ <<Tibet 1924: A 

Very British Coup Attempt?>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༡ ན་གསལ་ལོ།།
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དག་པོའི་དོན་རྐེན།

དབང་འཕོག་རྒྱུའི་ངན་ཇུས་བཤམས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་བེ་ལེ་ཡིས་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱས་ཡོད་ཅེས་པའི་དོན་རེད།324

 གོང་གསལ་རྣམས་དང་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས། “ཀླུ་ཁང་བ་ནི་ཕོགས་

ཐམས་ཅད་ནས་དང་ཚུགས་ལྡན་པའ་ིསྐྱ་ེབ་ོཞགི་རདེ། ད་ེཡང་ཁངོ་གསི་༸གངོ་ས་བཅུ་གསུམ་པའ་ིབཀའ་

མངགས་ལྟར་གནས་ཚུལ་རྣམས་དུས་ཐོག་ཏུ་ལྷ་སར་བཏང་ས་ེསྙན་སྒོན་ཞུས། ད་ེ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་སྙམ་སེ། སྐབས་དེར་དེ་ལྟ་

བུའི་ལོག་ཇུས་དང་ས་འགོ་དར་འཐག་གི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་པ་ནི་རྒྱུན་མཐོང་གི་གནས་ཚུལ་དུ་གྱུར་ཡོད།”325 

ཅེས་གསུངས་པ་རྣམས་དོན་ར་གཅིག་ལ་བབས་ཡོད། ལྷ་སྲས་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་འདི་ནི་

ཚ་རོང་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ཀི་གནས་ཚུལ་རེད་ལ། ཚ་རོང་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་ཕེབས་ཏེ་

ཆུ་ཤུར་དུ་འབྱོར་བ་ན་དམག་སྤི་ཆེ་བའི་གོ་གནས་ཤོར་ཡོད། དེ་ལྟར་ན། དམག་དཔོན་རྣམས་

གནས་དབྱུང་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ངོ་མ་ཅི་ཡིན་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ།།

 དེ་ལྟར་དབྱིན་བོད་ཁ་འགྲིལ་གིས་ལས་ཐབས་ངན་པ་སྣ་ཚོགས་སྔ་ཕིར་བརམས་

པ་རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་། དེ་མུར་བཞག་ན་གང་ནས་གཟིགས་ཀང་བོད་གངས་ཅན་

ལོངས་ཕུང་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པས། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་བོད་ཤིང་

བྱི་བཤོལ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ སྤི་ལོ་ 1924 ཟླ་ 5 ཚེས་ 29 ཉིན་བོད་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་ཉེན་བར་ལྟ་

བུའི་ར་ཚིག་སྩལ་ཏེ་བཞེངས་ཕོགས་སམ་སྲིད་ཇུས་འཛིན་ཕོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་གཏོང་

རྒྱུའི་ས་གོན་མངོན་གསལ་ཅན་མཛད། དེ་ཡང་གསུང་འབུམ་ལས། “ཉིན་མོའི་སྣང་བར་ལོངས་

སུ་སྤོད་པའི་སྐྱེ་རྒུ་སྤི་དང་། བྱེ་བག་དབུས་གཙང་སོགས་ཀི་ལྷ་སེ་མི་སེ་དག་ཞན་མཐའ་དག་ལ་བཟློ་

བ། མི་རེ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར། རང་རེའི་སོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་

[གི་]རེས་འཇུག་ཚངས་སྤོད་བསབ་གསུམ་འཛིན་པའི་རིས་མེད་འདུས་སེ་མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་སྤིར་

བཏང་དམིགས་བསལ་འཆར་འཕར་བང་དོར་བགིད་སྒོའི་བཅའ་ཡིག་ར་ཚགི་རིམ་འབེལ་བཞིན། དེང་

324 <<Tibet 1924: A Very British Coup Attempt?>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༡ ལ་གཟིགས། མི་ཁཱད་ཀི་

ཆེད་རོམ་དེའི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་ཤུགས་ཀིས་བསྒྲུབས་པའང་དེ་རེད།  

325 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༣༧ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

སྐབས་སྲིད་འདིར་འཇིག་རྟེན་གཡོ་ཐབས་ལ་བྱང་ཆུབ་པའི་དཔུང་སོབས་ཀི་མངའ་བདག་རྒྱལ་ཁབ་

རྣམས་ཀང་གཅིག་འོག་ཏུ་གཅིག་མི་ཆུད་པའི་འཐབ་རོད་མུ་གེ་སོགས་ཀིས་སྐྱེ་རྒུ་མཐའ་དག་སྡུག་

བསྔལ་གི་སྨག་རུམ་དུ་དབང་མེད་བདེ་སྡུག་རེས་འཇོག་ཏུ་འཕན་པའི་སྐབས་འདིར་རང་ཅག་བསིལ་

ལྡན་ར་བས་བེས་པའི་བོད་ཡུལ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གི་ཞིང་འདིར་ཆོས་འབྱོར་དགའ་བདེ་མི་སྨོན་

རང་སྐྱིད་རོགས་ལྡན་གསར་པའི་དཔལ་ཡོན་ལ་ཅི་དགར་ལོངས་སུ་སྤོད་པ་འདི་དག་སྐྱབས་གསུམ་

གཙུག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་། ལས་འབས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་མཐུར་ངེས་པ་བདེ་བག་ཏུ་རེད་པས་ན་ད་

ཕིན་ལྷ་སེ་རྣམས་ནས་བསབ་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་གཞི་བཟུང་ལྷ་ཆོས་དགེ་བཅུ་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའི་ནང་ཁིམས་བཅའ་ཡིག་དང་། མི་སེ་རྣམས་ནས་སྐྱབས་གསུམ་ཚད་མར་འཛནི་པའི་མི་ཆོས་གཙང་

མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཁིམས་བཟང་ལ་འཁུར་ཤེས་ཚུལ་གནས་བྱུང་ཚ་ེདཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་མཐུ་བོ་

ཆེ་རྣམས་ཀིས་མགོན་སྐྱབས་ཚུལ་བཞིན་མཛད་པས་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་དགུང་

འཆར་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གདོན་མི་ཟ་གཤིས་དེ་དོན་ཚང་མས་སྤི་བྱེའི་བང་དོར་འཛོལ་མེད་ཚུལ་

བཞིན་དུ་ཡོད་པར་གིས། ཤིང་བྱི་ཟླ་ ༣ ཕི་མའི་ཚེས་ ༢༦ བཟང་པོར་བིས།”326 ཞེས་སོ།།

 སྐབས་དེ་ཤེད་དུ་ལྷ་སའི་མཐིལ་གི་ཞི་དག་གི་སེའི་གནས་བབ་ནི་ཆེས་ཟང་ཟིང་དང་

ཛ་དག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དེ་ཡང་ཕིའི་རྣམ་པར་སྐབས་རེར་བོད་ཀི་ཞི་དག་གི་དཔོན་རིགས་བར་

གི་གནས་བབ་ལྟ་བུར་མངོན་ལ། མཚམས་རེར་དག་པོའི་སེ་དང་བོད་གཞུང་བར་གི་གནད་

དོན་ལྟ་བུར་ཡང་མངོན། འོན་ཀང་། ཡིན་རྒྱུ་ནི་བོད་དབྱིན་གཉིས་ཀི་གནད་དོན་ཏེ། དེ་ཡང་

ཅུང་ཙམ་རྒྱང་དུ་བསམས་ན། དབྱིན་ཨུ་རྒྱ་གསུམ་གི་གནད་དོན་དང་འབེལ་ཏེ་ཡོད། ནོར་བུ་

དོན་གྲུབ་ནས་སྤི་ལོ་ 1925 ཟླ་ 8 ཚེས་ 12 འཁོད་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་བེ་

ལེ་ལ་བཏང་བའི་ནང་། “ལྷ་སའི་ནང་གི་མི་འགའ་ཤས་གིས། ་་་ ང་དབྱིན་ཇི་དང་བོད་གཞུང་བར་

གི་འབེལ་མཐུད་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་ཅེས་ངན་སྨྲས་གིས་ངོ་རྒོལ་དང་གནོད་པ་སྐྱེལ་རིས་བྱེད་བཞིན་

འདུག་ ་་་ གང་ལྟར། ངས་རང་ཉིད་ཀི་ཚེ་སྲོག་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་ཤིང་། ད་ལྟ་མེ་མདའ་རིང་

ཐུང་གཉིས་ཀའི་ནང་མདེའུ་བརངས་ཏེ་རྒྱུན་དུ་ཉར་ཡོད་པས། ཚུར་མ་བསད་གོང་ཕར་ཉུང་མཐར་

ཡང་མི་གཉིས་གསོད་ཐུབ་ངེས་ཡིན།”327 ཞེས་གསལ་བར་བལྟས་ན། སྐབས་དེའི་གནས་བབ་

326 རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་གསུང་འབུམ། ར་ཚིག །ཇི། ༦༨ རྒྱབ་ངོས། 

327 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>> 

ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༧ ན་གསལ།
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དག་པོའི་དོན་རྐེན།

ནི་ཆེས་ཛ་དག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ།

 དེ་ནས་སྐལ་ལྡན་གིས། “བཀའ་བོན་དམག་སྤི་ཚ་རོང་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ་ཁུལ་

ལ་གནས་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་ནས་བོད་དུ་ཕིར་ལོག་སྐབས་ལྷ་སར་མ་འབྱོར་ཙམ་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་མས་

བཀའ་རྒྱ་ཞིག་གནང་བའི་ནང་དེང་སྐབས་བོད་ལོངས་དུས་བདེ་ཞོད་འཇགས་ལ་བརྟེན་དམག་སྤི་

དགོས་གལ་ཆེ་བ་མེད་གཤིས་ཁོད་རང་བཀའ་བོན་རང་འཇགས་ཡིན་ལུགས་ཕི་ཚུལ་འད་ཆགས་

པོས་དམག་སྤིའི་དབང་ཆ་ཕིར་འཐེན་གནང་བ་རེད།”328 ཅེས་དང་། ཞྭ་སྒབ་པས། “ལྷ་ས་དང་

ཉེ་བའི་ཆུ་ཤུར་དུ་ཕེབས་སྐབས། ཤོད་གཟིམ་ཆུང་འགག་ནས་ཡིག་ཆུང་གནང་གསལ་བཀའ་བོན་

མཚན་གནས་རང་འཇགས་ལས་དམག་སྤི་ལས་འཁུར་ཕིར་འཐེན་གནང་ཚུལ་འབྱོར་བར་ཐུགས་

ཕམ་དང་བཅས་ལྷ་སར་ཕེབས་”329 ཞེས་གསལ་བ་ལྟར། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཕི་ཚུལ་དུ་

བཀའ་ཡིག་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྩལ་ནས་ཚ་རོང་ཕིར་ལྷ་སར་མ་འབྱོར་གོང་ལམ་བར་ནས་དམག་

སྤིའི་གོ་གནས་བངས། དེ་ལྟར་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་ཕོ་ཉ་ཆེད་གཏོང་གིས་ཚ་རོང་ལྷ་སར་

འབྱོར་ལོང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ལམ་བར་ནས་བོད་ལོངས་དམག་སྒར་ཡོངས་ཀི་དམག་སྤི་

ཆེ་བ་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་འདི་ཡང་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་རེད། ལྷ་སར་

འབྱོར་རེས་བངས་ན་མ་འགྲིག་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། དམག་སྤིའི་གོ་གནས་མ་བངས་པར་ཚ་

རོང་ལྷ་སར་འབྱོར་ན་ལྷ་སའི་ཁུལ་གི་དཔོན་རིགས་གཞན་གིས་ཚ་རོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་

ཏེ་གནས་དབྱུང་གཏོང་དཀའ་བར་དགོངས་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། དབྱིན་ཇི་དང་འབེལ་བའི་

ལོག་ཇུས་སམ་གྲ་སྒིག་གཞན་ཞིག་ཡོད་པར་དགོངས་ཏེ་དེ་ལྟར་མཛད་པ་ཡིན་ནམ།

 ཚ་རོང་གནས་དབྱུང་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ཚ་རོང་སྲས་མོ་ཕེང་རིང་རིན་ཆེན་

སྒོལ་མས་ནི། “ལྷ་སའི་གནས་ཚུལ་དུ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལ་མི་དགའ་མཁན་ནས་༸གོང་

ས་ཆེན་པོར་༸སྙན་གསེང་ཞུ་བ་ལ་ཚ་རོང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སྲ་བརྟན་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་

དམག་སྲིད་ཐོག་ཤུགས་སྣོན་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་ནས་དོན་སྙིང་ལྷ་སར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བང་ལས་ལྷག་

པའི་ཁང་པ་བརྒྱབས་པ་དང་། བོད་ཀི་སྲིད་དབང་ཡོངས་རོགས་རང་དབང་དུ་འདུས་ཐོག་༸རྒྱལ་

328 <<ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་>>ཞེས་འཁོད་པ་བོད་ཀི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་

བདམས་བསྒིགས་འདོན་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༧ ན་གསལ།

329 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༡ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བའི་སྐུ་དབང་འཕོག་བཅོམ་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་ངན་ཡོད་པ་དེ་འགན་བོས་བཟོད་དཀའ་མིན་ལ་ཚ་རོང་

པ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕིར་འབུད་གནང་ཐོག་མཁར་དབང་གཞུང་བཞེས་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་

པའི་སྐོར་བཤུམས་ནས་༸སྙན་གསེང་གནང་”330 ཞེས་སོགས་བིས། འདིའི་དོན་མདོར་དིལ་ན། 

གཞན་ཞིག་གིས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་སྙན་ཕ་ཞུས་པས། རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་ཚ་རོང་

ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་དམག་སྤི་ཆེ་བའི་གོ་བབ་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་རེད་ཅེས་

པ་དེ་རེད། དེ་ལ་འགའ་ཞིག་གིས། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོར་རྒྱལ་བའི་སྐུ་དབང་

འཕོག་རིས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་སྙན་གསེང་ཞུ་མཁན་དེ་བྷྲུཾ་པ་ཛ་སག་རེད་ཟེར་ལ། བྷྲུཾ་པ་

ཛ་སག་ནི་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐུ་ཚ་རེད། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་

རྒྱལ་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་“ནང་ཞུ་”ཞེས་པ་ནང་མའི་གསང་ཡིག་ཕུལ་ཏེ་དམག་སྒར་གི་

ནུས་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་གལ་ཏེ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་དེ་ལ་ཐུགས་ཟོན་མ་གནང་ཚེ་སྐུ་

དབང་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཚུལ་ཞུས་པ་རེད་ཟེར། གང་ལྟར། ཕོགས་སོ་སོའི་འགྲེལ་བཤད་ཇི་ལྟར་

ཡིན་ཡང་། རྒྱལ་བའི་སྐུ་དབང་འཕོག་རིས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རྒྱལ་བའི་སྙན་ལམ་དུ་

འཁོལ་ཡོད་པ་ནི་རོད་མེད་ཡོངས་གྲགས་རེད།

 ཚ་རོང་རྒྱང་རེར་འབྱོར་བའི་རེས་ཐོགས་སུ་རྒྱང་རེའི་དབྱིན་ཇིའི་སོབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབས་

པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཡང་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མ་རེད། དེའི་ཐད་ལ་རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པས། 

“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་ལའི་(Frank Ludlow)གཏོང་གནང་བྱུང་བས་གཞུང་ཞབས་

དང་མི་དག་གི་བུ་ཕྲུག་ཤེས་རིག་བཀྲ་བ་སུམ་ཅུ་སྐོར་འདེམས་བསྒྲུགས་ཀིས་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་ལོ་

འཁོར་གསུམ་ཙམ་སོང་མཚམས་གདན་ས་གསུམ་གི་སོབ་དཔོན་ལས་སྣེས་བོད་ནང་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་

ཡིག་གི་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ན་ནང་པའི་ཆོས་ལ་འགལ་རྐེན་ཡོད་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་རྐེན་སོབ་གྲྭ་ཕིར་

འཐེན་མི་གནང་མཐུ་མེད་བྱུང་།”331 ཞེས་ལེ་ཁག་ཡོངས་རོགས་གདན་ས་གསུམ་གི་སོབ་དཔོན་

ལས་སྣེ་ཚོའི་སེང་དུ་གཡུགས། སོབ་གྲྭ་དེ་ཉིད་སྒོ་རྒྱག་སྐབས་བོད་གཞུང་གིས་ཁ་གཡོར་ས་

གཞན་ཞིག་བཙལ་ཡོད། དེ་ལ་མའེ་ཁིལ་རན་ཁི་ཡིས། “རྒྱང་རེའི་དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་

330 <<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༡༣ ན་གསལ།

331 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༧༨ ན་གསལ།



245

དག་པོའི་དོན་རྐེན།

ཝི་ལིའེམ་སོན་(Williamson)གིས་སོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ལ་ཌི་ལོ་(Ludlow)ལ་སོབ་གྲྭ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་འཁོད་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ཡི་གེའི་འད་བཤུས་ཤིག་གནང་ཡོད། དེའི་ནང་། ཕ་མ་

རྣམས་ནས་‘བུ་ཕྲུག་ཚོས་དང་པོ་རང་གི་ཕ་སྐད་དཔྱིས་ཕིན་པ་ཞིག་མ་སྦྱངས་ན། འཕལ་ཕུགས་གང་

དུ་ཡང་བོད་གཞུང་ལ་འདོད་པ་ཁེངས་པའི་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་ཅེས་རྟག་ཏུ་རོག་ད་ཤོད་ཀིན་འདུག་

’ཅེས་བིས་ཡོད།”332 ཅེས་གསུངས། དེ་ལྟར་ན། ཁ་གཡོར་ས་ངོ་མ་ནི། ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་རྟག་

ཏུ་རོག་ད་ཤོད་ཀིན་འདུག་ཅེས་པ་དེ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དངོས་ནི་བོད་ནང་དུ་དབྱིན་ཇིའི་ཤུགས་

རྐེན་དང་དབང་ཤུགས་ཉུང་འཕི་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། རོམ་པ་པོ་མའེ་ཁིལ་རན་ཁི་ཡིས་བིས་པ་

དེ་ནི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་བིས་པ་ལས་རང་དགར་བཤད་ཡམས་དང་བསམ་

ཚུལ་ཙམ་ཡིག་འགོད་བྱས་པ་ཞིག་མ་རེད།

 མའེ་ཁིལ་རན་ཁི་ཡིས། “དེའི་ཕི་ལོའི་ཟླ་བ་ 4 པའི་ནང་། ཚ་རོང་ཞབས་པད་དང་ཁོང་

གི་སྐུ་ལྕམ་གཉིས་སར་ཡང་སོབ་གྲྭར་གཟིགས་སྐོར་དུ་འབྱོར་སྐབས། ཚ་རོང་སྲས་མོ་རིན་ཆེན་

སྒོལ་མས་333བོད་གཞུང་གིས་ལས་གཞི་འདི་སྒོ་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཕངས་པོ་རེད་ཅེས་

གསུངས་སོང་།” ཞེས་བིས་ཤིང་། དེ་དང་འབེལ་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1925 ཟླ་ 4 ཚེས་ 4 འཁོད་པའི་

དགེ་རྒན་ལ་ཌི་ལོ་ཡི་ཉིན་ཐོ་ལས་རིན་ཆེན་སྒོལ་མར་གེང་མོལ་བྱས་པའི་ཚིག་དངས་པར་

གཞིགས་ན།334 ཚ་རོང་ཞབས་པད་རྒྱང་རེར་འབྱོར་བ་ནི་སྤི་ལོ་ 1925 ཟླ་ 4 པའི་ཚེས་ཤར་

ཙམ་ཡིན་པ་ཤེས། 

 ཚ་རོང་ཛ་སག་དམག་སྤི་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བའི་རེས་སུ་བྷྲུཾ་པ་ཛ་སག་དམག་

སྤི་གསར་པར་བསྐོ་བཞག་གནང་། དེའི་སྔ་ཕིའི་བྱུང་རིམ་ལ་ཞྭ་སྒབ་པས། “དམག་སྤི་གསར་པ་

བྷྲུམ་པ་ཛ་སག་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་མཚན་༸གོང་ས་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཚར་བརྟེན་དག་རེས་བསྐོ་གཞག་གནང་

ཡང་ཁོང་ཕག་ལས་སྒིད་པོ་མེད་པ་དང་། རྟག་ཏུ་ཉལ་ཐག་སོགས་ལ་བག་གཡེང་གིས་འཐུས་ཤོར་ཆེ་

བས་དམག་སྤི་ཕིར་འཐེན་ཐོག །རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་ལ་དམག་སྤིའི་འཚོ་འཛིན་དང་། 

སྐུ་སྲུང་མདའ་དཔོན་སྣང་དཀར་བ་དབང་ཕྱུག་མཐར་ཕིན་ལ་དམག་སྤིའི་ལས་རོགས་ལྟ་བུར་བསྐོ་

332 <<King Arthur Comes to Tibet >>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༡ ན་གསལ།

333 Mary Tsarong ནི་གཞན་གིས་ཚ་རོང་སྲས་མོ་རིན་ཆེན་སྒོལ་མར་འབོད་ཚུལ་ཞིག་སེ་<<བོད་ཀི་བུ་མོ་

>>ཞེས་པའི་མགོར་གཟིགས།

334 <<King Arthur Comes to Tibet >>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༦༦ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གཞག་གནང་།”335 ཞེས་བིས། ཞྭ་སྒབ་པས་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པས་བྷྲུཾ་པ་ཛ་སག་དམག་

སྤིར་བསྐོ་བཞག་མཛད་པ་ནི་ཁོང་གི་ཚ་བོ་ཡིན་པའི་སབས་ཀིས་ཡིན་ཚུལ་དང་། བྷྲུཾ་པ་ཛ་

སག་ཁོང་ལེ་ལོ་ཆེ་ཞིང་རྟག་ཏུ་ཉལ་ཐ་འཐེན་ནས་གཞུང་དོན་འཐུས་ཤོར་དུ་བཏང་ཚུལ་བིས་

པ་འདི་ཟུར་ཟ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་སྣང་སེ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་ཡོད་ངེས་ཀང་རེ་ཞིག་ཕུ་འདེད་

ཀིས་གསལ་བཤད་བྱེད་མི་འདོད།

 སྐབས་དེ་ཤེད་ཀི་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ནི་དབྱིན་ཇིས་ཁོ་པ་ཅག་གི་དགོས་མཁོར་

དམིགས་ཏེ་ཡིག་འགྲུལ་དང་དོས་སྐྱེལ་མྱུར་པོ་ཡོང་སད་རླངས་འཁོར་གི་ལམ་བུ་བཟོས་པ་

བོད་གཞུང་གིས་བཀག་པ་དེ་རེད། དེའི་ཐད་ལ་ཡང་ཞྭ་སྒབ་པས། “རླངས་འཁོར་ཆེ་ཆུང་བཞི་

ཙམ་ཕག་རིར་འབྱོར་ཏེ་རྒྱལ་རེ་བར་ཐེངས་རེ་ཟུང་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་པར་གྲོ་མོ་དང་རྒྱལ་རེ་བའི་མི་

སེར་ནས་རླངས་འཁོར་རྒྱུ་འགྲུལ་བྱས་ཚེ། གཅིག་ལ་ཁོང་ཚོའི་ཁལ་དང་འཚོ་བ་སྒ་ཐོག་ནས་སྐྱེལ་

དགོས་གནོད་སྐྱོན་དང་། གཉིས་ལ་རྟ་དེལ། བོང་གཡག་སོགས་འགྲུལ་འགྲོ་ཚང་མ་རླངས་འཁོར་

མཐོང་ཉིད་འདོགས་ཏེ་བརབས་བཅག་དང་། བོར་སོར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་རླངས་འཁོར་རྒྱུ་འགྲུལ་འཕལ་

དུ་ཕིར་འཐེན་ཡོད་པ་ཞེས་”336མི་སེར་གིས་རེ་སྐུལ་བྱས་པ་ལྟར་བོད་གཞུང་གིས་བཀག་ཚུལ་

བིས་འདུག་ཀང་དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མ་དེ་མིན་པ་གཤམ་དུ་གསལ་བར་འགྱུར་རོ།།

 རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་ཆབ་ཤོག་ཕོགས་བསྒིགས་སུ། “རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཚབ་ལོ་ཊ་ཨིར་མཆོག་ལ། ཆེད་དོན། ད་ལམ་ས་འབྲུག་བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་འབས་སྤི་བོན་

ཆེན་བརྒྱུད་དེ་ནས་གནས་ཚུལ་དང་། ་་་ དེར་གསལ་སྔ་ལོ་འདི་ནས་གནས་ཚུལ་རྟེན་སྦྲགས་ཕུལ་བ་

དེ་གར་ཕག་སོན་ཐོག །དབྱིན་གཞུང་མཆོག་ནས་རྒྱལ་ཁག་བར་མོ་ཊ་སྒ་རིལ་ནང་སྦྲག་ཡིག་འདེན་

རྒྱུ་གསར་འཛུགས་དེ་དག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་ནས་ཕིར་འཐེན་གནང་བར་ངོས་དང་བོད་མི་མང་

དགེས་དགའ་བྱུང་བར་རྒྱལ་ཚབ་ཉིད་ཐུགས་སྤོར་གྱུར་པ་ཐུགས་རེ་ཆེ།”337 ཞེས་སོགས་གསལ། 

བཀའ་ཡིག་འདི་ཉིད་སྩལ་བའི་ཟླ་ཚེས་གསལ་འཁོད་མི་འདུག་ཀང་ས་འབྲུག་བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༡༡ ཉིན་ཞེས་པ་ནི་སྤི་ལོ་ 1928 ཟླ་ 6 ཚེས་ 28 ཉིན་རེད། དེས་ན། དབྱིན་ཇིའི་ལས་གཞི་

དེ་ཉིད་མཚམས་འཇོག་གནང་བ་ནི་དེའི་སྔ་ལོ་སེ་སྤི་ལོ་ 1927 ཡིན་པར་མངོན་ནོ།།

335 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༢ ན་གསལ།

336 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༣ ན་གསལ།

337 རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་གསུང་འབུམ། ཆབ་ཤོག ། པི། དོན་ལྔ།
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དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཀི་ཉམས་ཉེས།

 དབྱིན་རྒན་རྣམས་དང་བོད་ཀི་སྐུ་དག་གི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་ཚོས་བིས་ཤིང་

བཤད་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་བོད་ཀི་དག་དམག་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྲིད་དབང་

འཕོག་འདོད་ཀི་ངན་ཇུས་བཤམས་པའི་ཚུལ་དེ་བིས་མེད་ལ། འབི་ཡང་མི་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། 

དེ་ལྟ་ནའང་། ཕིས་ཀི་ནུབ་ཕོགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་པ་དག་གིས་གནད་དོན་ངོ་མར་

དམར་འཇུས་བྱེད་ཆེད་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་པར་བྱས་པའི་འབས་བུ་ལ་དབྱིན་ཇི་དང་བོད་

ཀི་དག་དམག་གི་དཔོན་པོ་དག་ལག་འབེལ་བྱས་ཏེ་ངན་ཇུས་བཤམས་པའི་ཚུལ་དེ་ཡང་ཡང་

བིས་ཡོད། ངན་ཇུས་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པ་ནི་དབྱིན་རྒན་རྣམས་དང་། དེའི་བར་དུ་ལས་དོན་སྒྲུབ་

མཁན་ནི་འབས་ལོངས་པ་ཚོ་རེད། བོད་ཀི་དག་པོའི་ལས་རིགས་ཀི་དམག་དཔོན་ཚོ་མདུན་

དུ་ཐོན་ནས་བསྒྲུབས། ལས་དོན་སྒྲུབ་ཚུལ་དེ་ཡང་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བང་དང་བོད་གཞུང་གི་ལས་

ཁུངས་ཁག་ཏུ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་པ་དང་། ས་གནས་བྱེ་བག་པ་བཙན་བཟུང་བྱེད་པ་སོགས་

མ་ཡིན་པར་དེ་ལས་བཟློག་སེ། བོད་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་དོན་ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་སྐུལ་འདེད་

བྱེད་ཁུལ་གིས་ཞི་དག་གི་སེ་ཁག་བར་དུ་དབང་ཆའི་འགལ་རོད་སོང་བ་དང་། དག་པོའི་སེ་

ཁག་ལ་སྒེར་ཚུགས་ཀི་དབང་ཆ་དགོས་པར་བཤད་པ་སེ། མདོར་ན། དག་པོའི་སེ་ཁག་གི་

དབང་ཆའི་རྨང་གཞི་ཇེ་བརྟན་དུ་གཏོང་ཞོར་ཞི་དག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོའི་བསམ་བོའི་ནང་

ཆོས་སྲིད་གཉིས་སོ་སོར་དགར་དགོས་པའི་འདུ་ཤེས་བཞག་སེ། གདེང་ཚོད་བསེབས་པའི་

སྐབས་སུ་གཞི་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཕག་ཏུ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་དབང་ཆ་ཙམ་ཞིག་

བཞག་སེ་བོད་ཀི་སྲིད་དབང་ཁོ་ཚོས་འཛིན་རྒྱུ་དེ་རེད། གཅིག་བྱས་ན། བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་

ཚོ་དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་དགས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀིས་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་བཞིན་པའང་ཤེས་མེད། 

འོན་ཀང་། ནུབ་ཕོགས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚོས། བོད་ཀི་དམག་དཔུང་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བ་མའི་སྲིད་དབང་འཕོག་རིས་བྱས་ཚུལ་བིས་པ་ལྟར་ན། དག་པོའི་དཔོན་རིགས་དེ་དག་

གིས་མ་མཁེན་པ་མི་སྲིད་སྙམ། གཡོ་ཇུས་དེའི་གནས་བབ་གསལ་བར་མཁེན་ཏེ་དབྱིན་ཇི་

དང་བོད་ཀི་དག་པོའི་དཔོན་རིགས་ཚོར་གོ་བུར་དུ་སངས་འཛིན་གནང་མཁན་ནི་༸གོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བ་མ་རང་ཉིད་དང་། མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཨ་ར་དཀར་པོ་དང་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་

སོགས་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཆེས་ཉུང་ངུ་ཞིག་རེད།

 ཞིབ་འཇུག་པ་དང་རོམ་པ་པོ་མི་ཁཱད་ཀིས། “སྐབས་དེར་དབྱིན་བོད་འབེལ་བའི་

ལས་དོན་གི་འགན་ཁུར་དངོས་སུ་ལེན་མཁན་དབྱིན་ཇིའི་དཔོན་རིགས་དེས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་དང་ཁོང་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་གཞུང་གི་སྲིད་དབང་བངས་ཏེ། དེང་རབས་ལ་ཁ་ཕོགས་པའི་བོད་

ཀི་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་རོང་ཞབས་པད་ལ་སྤོད་ཆེད། བོད་ནང་དུ་སྲིད་དབང་བཙན་འཕོག་གི་ལས་

འགུལ་སེལ་བའི་བདེན་དཔང་མང་དུ་ཡོད།”338 ཅེས་བིས་ཤིང་། གཞན་ཡང་ཁོང་གིས། རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྲིད་དབང་མགོ་རྟིང་སོག་པའི་ལས་འགུལ་ནང་དབྱིན་ཇིས་ལག་འབེལ་

(Involvement)བྱས་པའི་རྐེན་གིས། བོད་ནང་དབྱིན་ཇིའི་དབང་ཤུགས་ཉམས་པ་དང་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མས་དབྱིན་ཇིར་རྒྱབ་བསན་ནས་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་མ་གནང་ཚུལ་སྒྲུབ་

བྱེད་སྣ་ཚོགས་བཀོད་དེ་བིས་ཡོད།

 ཡང་མི་ཁཱད་ཀིས། “བེ་ལེ་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་པ་དེ་ནི། བོད་ནང་དབྱིན་ཇིའི་དབང་ཤུགས་

ཉམས་པའི་དོན་རྐེན་འགའ་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་བྱུང་བའི་རྟགས་མཚན་ཞིག་རེད། བོད་སྤི་

ཚོགས་ཀི་རིང་ཞེན་དང་བཅོས་བསྒྱུར་གི་འགལ་རོད་དེས་བཅོས་བསྒྱུར་ལ་ཕམ་ཉེས་ཆེན་པོ་བཏང་

ཡོད། སྤི་ལོ་ 1924 ཟླ་ 10 ཚེས་ 9 ཉིན་ལེགས་ལྡན་ལགས་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་པ་དང་བདེ་འཇགས་

ཉེན་རྟོག་དམག་དཔུང་གི་དབང་ཆ་ཤོར། ཚ་རོང་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་ཕེབས་སྐབས་དམག་སྤི་ཆེ་བའི་

གོ་གནས་མེད་པར་གནང་ཟིན་པ་དང་ཁོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་གི་དམག་མི་གཞོན་པ་རྣམས་ཁ་

འཐོར་དུ་བཏང་ཟིན་པ་གཞི་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད། གཞན་ཡང་། བོད་ཀིས་དབྱིན་ཇིར་མཐུན་

གྲོགས་མི་བྱེད་པའི་བདེན་རྟགས་དང་། སྤི་ལོ་ཆིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་གྲངས་ཀི་སྨད་དུ་༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བ་མས་སར་ཡང་རྒྱ་ནག་གམ་ཨུ་རུ་སུའི་ས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བཙལ་ཡོད་པ་ལ་བདེན་དཔང་

338 <<Tibet 1924: A Very British Coup Attempt?>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡ ན་གསལ།
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དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཀི་ཉམས་ཉེས།

དུ་མ་ཡོད།”339 ཅེས་བིས།

 ཞིབ་འཇུག་པ་མི་ཁཱད་ཀིས་བིས་པ་དེའི་བསན་དོན་ནི། འབས་སྤི་བོན་ཆེན་བེ་ལེ་

ཡིས་བོད་དུ་དམིགས་དོན་ལྟར་ལས་ཀ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དང་། བེ་ལེ་ལགས་སྤི་ལོ་ 1924 ཟླ་ 

8 ཚེས་ 16 ཙམ་ལ་ལྷ་ས་ནས་ཕིར་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ། དེ་ལས་བོད་དུ་དབྱིན་ཇིའི་དབང་

ཤུགས་ཉམས་དམས་སུ་གྱུར་པ་རྟོགས་ཐུབ་པ། དེའི་འཕོར་སྤི་ལོ་ 1924 ཟླ་ 10 ཚེས་ 9 

ཉིན་ཉེན་རྟོག་མགོ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་ལགས་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་དགོས་བྱུང་སེ་ཉེན་རྟོག་ལས་

ཁུངས་ཀི་དབང་ཆ་ཤོར་བ། ཚ་རོང་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་ཆུ་ཤུར་དུ་འབྱོར་མཚམས་དམག་སྤི་

ཆེ་བའི་གོ་གནས་ཤོར་ཟིན་པ། དེའི་གོང་དུ་ཚ་རོང་གི་ལག་རོགས་དམག་སྤི་གཞོན་པ་རྣམས་

གནས་དབྱུང་དུ་བཏང་བ། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པས་དབྱིན་ཇི་ལ་མཐུན་གྲོགས་མ་གནང་

བར་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུའི་ཕོགས་སུ་ཞལ་འཁོར་བ་བཅས་རེད། གནད་དོན་འདི་དག་གི་སེང་

ནས་ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གོ་རྒྱ་དང་ངེས་ཤེས་གཉིས་ཀ་བསྐྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།

 གཞན་ཡང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་འབས་སྤི་བེ་ལེ་ལ་སྤི་ལོ་ 1928 ཟླ་ 

6 ཚེས་ 8 འཁོད་པའི་ཕག་བིས་སྩལ་ཏེ། “[བེ་ལེ་]ཁེད་ཀིས་སིམ་ལའི་ཆིངས་དོན་ལྟར་དབྱིན་

གཞུང་གིས་བོད་ཀི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་ཇུས་གནང་མི་རུང་བ་དེ་དན་པའི་རེ་བ་ཆེ།”340ཞེས་བཀའ་སྩལ་

ཡོད། འདི་ནི་༸གོང་ས་ཆེན་པོས་སྐུ་ཉིད་ཀི་བཞེངས་ཕོགས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསན་པ་

ཞིག་རེད། དབྱིན་ཇིའི་ངོས་ནས་གཞུང་བའི་བར་གི་གནད་དོན་སེལ་བར་འབད་པ་བྱེད་ཁུལ་

སོགས་བོད་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱེད་མཚམས་མ་བཞག་ཀང་རྒྱལ་དབང་

མཆོག་ནས་དང་ལེན་མ་མཛད།

 མཚམས་འདིར་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ཟུར་པའམ་དབྱིན་གཞུང་གི་དམིགས་བསལ་

སྐུ་ཚབ་སྦེལ་ལགས་ཀིས། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་བར་མཚམས་ཤིག་ནས་

དབྱིན་ཇི་ལ་བར་ཐག་ཆེན་པོ་བཟུང་སེ་རྒྱ་ནག་ལ་འབེལ་བ་ཉེ་རུ་བཏང་བའི་ཚུལ་ཞིག་ཡིག་

འགོད་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ངེས་ན། དབྱིན་ཇིའི་བྱེད་བབ་དང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་

339 <<Tibet 1924: A Very British Coup Attempt?>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠ ན་གསལ།

340 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༣ ལ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པོའི་དགོངས་གཞི་ངོ་མ་ཅི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་བར་ཕན་ཆེ་བས་འདི་ལྟར། “སྤི་ལོ་ 1925 

ཙམ་ལ་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་རྣམ་འགྱུར་དག་པོའི་སྒོ་ནས་དབྱིན་ཇི་ལ་རྒྱབ་བསན་ནས་རྒྱ་ནག་

གི་ཕོགས་སུ་ཞལ་འཁོར། ལོ་དེར་ལུང་ཤར་ཟེར་བའི་གཞུང་ཞབས་ཤིག་དམག་སྤིར་བསྐོ་བཞག་

གནང་། ལུང་ཤར་ནི་མངོན་གསལ་དོད་པོས་དབྱིན་ཇི་ལ་མི་དགའ་མཁན་ཞིག་རེད། ང་ཚོའི་གྲོགས་

པོ་རིང་པ་སེ་དབྱིན་ཇི་ལ་རྟག་ཏུ་དགའ་མོས་བྱེད་མཁན་དམག་སྤི་ཟུར་པ་ཚ་རོང་གི་དབང་ཆ་ཕལ་

མོ་ཆེ་ཤོར་ནས་ཆེ་མཐོང་ལ་ཉམས་ཉེས་བྱུང་། སྤི་ལོ་ 1926 ལོར་རྒྱང་རེར་ཡོད་པའི་དབྱིན་ཇི་

སོབ་གྲྭ་དེ་ཡང་སྒོ་བརྒྱབས། སྐབས་དེར་བོད་དུ་ཡོད་པའི་དབྱིན་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཕག་

རི་དང་རྒྱང་རེའི་བར་དུ་ཡིག་འགྲུལ་མྱུར་པོ་ཡོང་ཆེད་ལམ་བུ་བཟོས་ཏེ་རླངས་འཁོར་གི་ཡིག་སྐྱེལ་

བྱེད་པའི་མགོ་བཙུགས་ཀང་། བོད་གཞུང་གིས་དེ་ཡང་བཀག་འགོག་བྱས། སྐབས་དེར་ཨུ་རུ་སུའི་

གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་ཆེས་དགའ་སྤོ་ཆེན་པོའི་ངང་‘བོད་ནང་གི་དབྱིན་ཇིའི་ཤུགས་རྐེན་ལ་

ཕམ་ཉེས་བྱུང་’ཞེས་གསར་འགྱུར་སེལ། དེ་དུས་བོད་ནང་དུ་དབྱིན་ཇིའི་ཤུགས་རྐེན་ཉམས་ཚབས་

ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པར་སུས་ཀང་ཐེ་ཚོམ་མི་བྱེད། དེའི་ཕི་ལོར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་

ཚབ་སུ་ཡང་ལྷ་སར་མགྲོན་འབོད་གནང་འདོད་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསན། དེ་ལྟར་ལོ་ལྔ་ཡི་གོང་

ཙམ་ལ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་‘དབྱིན་ཇི་དང་བོད་གཉིས་ཁིམ་ཚང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་’ཅེས་ཕག་བིས་

གནང་བའི་སྐབས་ཀི་གནས་བབ་དེར་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་། འདས་པའི་ལོ་ངོ་དེ་དག་གི་རིང་བོད་

ཀི་དབུ་ཁིད་རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀི་བོ་ཁ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕོགས།341 སྤི་ལོ་ 1927 ལོར་སོག་

པོ་ཚོ་ཁག་ཅིག་ལྷ་སར་འབྱོར། དེ་དག་ནི་ཨུ་རུ་སུའི་གསང་མྱུལ་བ་ཡིན་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་

རེད།342 དེ་ཡང་ཁོ་ཚོས་སྒོར་མོ་ཕོན་ཆེན་བཏང་སེ་འད་པར་མང་དུ་བངས་ཤིང་། ཨུ་རུ་སུས་བོད་

ལ་གོ་མཚོན་དང་མི་འགྲོ་གཉིས་ཐད་ནས་རོགས་རམ་བྱེད་ངེས་ཡིན་པ་དང་། དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་

མེ་མདའ་ཙམ་མཁོ་གཏོང་བྱེད་པ་ལས་རོགས་རམ་གཞན་མི་བྱེད། ཨུ་རུ་སུས་གོ་མཚོན་ཙམ་དུ་མ་

341 པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་སོད་ཆའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༡ ན། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་

ཏུ་ཕེབས་པ་ལ་“དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་སྲས་དེས་དབྱིན་ཇིར་མ་ཕེབས་པར་མེས་རྒྱལ་ལ་ཞལ་ཕོགས་པར་ཁད་མཚར་བའི་

བསམ་ཚུལ་འཁོར་ཡོད་ཅེས་རྒན་རབས་རྣམས་ཀིས་གེང་ངོ་།།” ཞེས་གསལ་ཏེ། དེ་ལྟར་ན། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་

རྒྱ་གར་དུ་མ་ཕེབས་པར་རྒྱ་སོག་གི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་ལ་དབྱིན་ཇིས་མི་དགའ་བ་ཆེས་ཆེར་བྱས་ཡོད་པར་མངོན་ནོ།།

342 <<Soviet Russia and Tibet: The Debacle of Secret Diplomacy, 1918-1930s>>ཞེས་པའི་ཤོག་

ངོས་ ༣༦༨ ནས་བཀགས་ན་གནས་ཚུལ་མང་ཙམ་ཡོད།
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དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཀི་ཉམས་ཉེས།

ཟད་མི་འགྲོ་ཡང་ཆེད་གཏོང་བྱེད་ངེས་ཡིན་ཞེས་བཤད། སོག་པོ་དེ་དག་ལོ་དེའི་དཔྱིད་ཀ་ནས་ཟླ་བ་ 

9 པའི་བར་བོད་དུ་བསད། དེའི་ཕི་ལོར་སར་ཡང་ཨུ་རུ་སུའི་གསང་མྱུལ་བ་ཞིག་ལྷ་སར་འབྱོར་ཏེ་ལོ་

གཅིག་ལྷག་ཙམ་བསད། གསང་མྱུལ་བ་དེས་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་རྒྱས་སྤོས་ཀི་

འཚོ་བ་བསྐྱལ་ཅིང་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ཚོར་ཡང་ནང་ཚགས་ཀི་འབེལ་བ་ཆགས། དེར་མ་ཟད། 

གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་ཐོབ་སེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཡང་དངོས་སུ་མཇལ།”343 ཞེས་བིས།

 འདི་ནི་སྐུ་ཞབས་སྦེལ་ལགས་ཀིས་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དང་བོད་ཀི་གནང་སངས་

ལ་འདོད་པ་མ་ཁེངས་ཤིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ནད་བྱུང་བ་ཕིར་འདོན་བྱས་པ་ཞིག་

རེད། འདི་ལས་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནི་སྐབས་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མ་སེ། རེ་ཞིག་རྒྱལ་མཆོག་

བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་སབས་བསྟུན་གིས་དབྱིན་ཇིར་འབེལ་བ་ལེགས་པར་བཟུང་ཡང་། 

དེ་ནས་འགྱུར་ལྡོག་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེར་བསན་ཏེ་རྒྱང་དུ་བཀེད་པ་སོགས་རེད། སྦེལ་གིས་

རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པས་དེ་ལྟར་གནང་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། “མངོན་གསལ་དོད་པོས་དབྱིན་

ཇི་ལ་མི་དགའ་མཁན་”ལུང་ཤར་བོད་ལོངས་དམག་སྤི་འཚོ་འཛིན་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་བ་

དང་། “དབྱིན་ཇི་ལ་རྟག་ཏུ་དགའ་མོས་བྱེད་མཁན་”ཚ་རོང་གི་དབང་ཆ་དང་མཚན་མཐོང་

ཉམས་དམས་སུ་གྱུར་པ། རྒྱང་རེའི་དབྱིན་ཇིའི་སོབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབས་པ། དབྱིན་ཇིས་ཕག་རི་

དང་རྒྱང་རེའི་བར་དུ་རླངས་འཁོར་གིས་ཡིག་སྐྱེལ་བྱེད་པ་ལ་བཀག་སོམ་གནང་བ། བོད་

ཀི་དབུ་ཁིད་རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཞལ་ཕོགས་པ་སོགས་བིས་ཏེ་ཚིག་

ཤུགས་ནས་བོད་ཀི་གནང་སངས་དེ་དག་ལ་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེར་

བསན། སྦེལ་གིས་བིས་པ་འདི་ཀོག་ཤེས་ཤིང་གནད་དོན་ངོ་མར་འཇུ་ཤེས་ན། ཉེ་རབས་

བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་གཞུང་ཤིང་ལྟ་བུའི་གནས་ལུགས་དང་། ནང་འཁྲུག་ལོག་གསོད་དམ་

དབང་རོད་གནས་དབྱུང་སོགས་ཆག་སྒོའམ་ཉམས་ཉེས་བསྟུད་མར་བྱུང་བའི་དུག་ར་བོང་

ནག་དེ་སུ་ཡིན་པ་སོམ་ཉི་མེད་པར་རྟོགས་ནུས།

 གོང་དུ་དངས་པ་འདི་འབི་མཁན་སྐུ་ཞབས་སྦེལ་ནི་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀི་བར་དུ་

343 <<Portrait of a Dalai Lama-the Life and Times of the Great Thirteenth>> ཞེས་པའི་ཤོག་

ངོས་ ༤༡༥ ན་གསལ་ལ། <<A MAN OF the FRONTIER- S. W. Laden La (1876-1936)>> ཞེས་པ་

བཀགས་ན་ཡང་གསལ་བར་འགྱུར་རོ།།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ལས་དོན་མང་དུ་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་སེ། བོད་གཞུང་གིས་ཁོང་ལ་དམིགས་བསལ་རིམ་པ་དང་

པོའི་བོན་ཆེན་གི་གདན་ཐོབ་ཀང་སྩལ་ཡོད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་རིམ་པར་བྱུང་བའི་འབས་

ལོངས་སྤི་ཁབ་ཚང་མར་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ཞེས་འབོད་པའི་སྲོལ་བྱུང་།344 སྐུ་ཞབས་སྦེལ་སྤི་

ལོ་ 1920 ལོར་བོད་དུ་ཕེབས་སྐབས་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་གི་གོ་གནས་ནས་བགྲེས་ཡོལ་དུ་

ཕེབས་ཟིན་ཀང་དབྱིན་གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་དབྱིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཀི་གོ་བབ་ཕུལ་ཡོད། 

སྐབས་ཤིག་རིང་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་དང་བོད་གཞུང་གཉིས་ཀས་དགོས་དབང་

བསྟུན་མཁས་ཀིས་དབྱིན་ཇིར་འབེལ་བ་ལེགས་པར་བཟུང་ན་ཡང་། དབྱིན་ཇིའི་ཞེ་ཕུགས་སུ་

ལོག་ཉར་བྱས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ངན་པ་ཁག་རིམ་གིས་མངོན་གསལ་དུ་གྱུར་པ་ན། ༸གོང་

ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་དང་མཛད་གཙོ་ནང་མ་ལྷག་བསམ་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཕིར་བཤིག་

གནང་སེ་བོད་རྒྱའི་འབེལ་བ་སྔར་བཞིན་འཛིན་དགོས་པ་གལ་ཆེར་གཟིགས། དབྱིན་ཇི་ལ་

འབེལ་བ་དམ་པོ་བཟུང་ན་རྒྱ་ནག་ལ་འབེལ་ཐག་ཉེ་བ་འཛིན་མི་ཆོག་པ་ནི་དབྱིན་གཞུང་གི་

འདོད་བབ་ངོ་མ་དེ་རེད།

 བོད་ཀི་སྐུ་དག་རྒན་པ་འགའ་ཞིག་དང་དེ་དག་གི་རེས་སུ་ཕོགས་པ་དག་གིས་སྐུ་

ཞབས་སྦེལ་ཡང་བོད་ཀི་མཐུན་གྲོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་བོད་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་མཁན་ངོ་མ་ཞིག་

ཡིན་པའི་འདོད་ཚུལ་བཟུང་ཡོད། འོན་ཀང་། འདིར་སྐུ་ཞབས་སྦེལ་གིས་བོད་ལ་བྱས་པའི་

གནས་ཚུལ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་བརོད་ན་ཡང་དེས་གནད་དོན་ངོ་མའི་ཐོག་ངེས་ཤེས་ཆེན་པོ་

ཞིག་སེར་བར་གདོན་མི་ཟ། དེ་ནི་སྦེལ་གིས་བོད་ཀི་ས་ཁོངས་ནས་རྟ་དབང་སོགས་བཀོག་

སེ་རྒྱ་གར་གི་ས་ཁོངས་སུ་སྦྱར་བའི་གནད་དོན་དེ་རེད། དེ་ལ་མི་ཁཱད་ཀིས། “སྦེལ་གིས་སིམ་

ལའི་ཆིངས་ཡིག་བེད་སྤོད་བྱས་ཏེ་རྟ་དབང་དང་བོད་ཀི་ས་ཆ་ཆུང་བ་གཞན་འགའ་ཞིག་བོད་ཀི་ས་

ཁོངས་ནས་བངས་ཏེ་རྒྱ་གར་གི་བདག་དབང་འགོ་ཏུ་བཅུག་ཡོད། སྤི་ལོ་ 1914 ཡི་གོང་ལ་རྟ་དབང་

དེ་བོད་ཀི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་རོད་མེད་ཡིན་ལ། སྦེལ་དང་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གཉིས་ཀས་ཀང་དེ་ལྟར་

དུ་ཁས་ལེན།”345 ཞེས་བིས། མདོར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་ན། བོད་ཀི་མཐུན་གྲོགས་སུ་འདོད་པའི་

344 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༧༣ དང་། <<བྱ་བ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་གཞག་>>གི་

ཤོག་ངོས་ ༩༡ ལ་གཟིགས།

345 <<Tibet and the British Raj>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༧ ན་གསལ་ལ། སྤི་ལོ་ 1966 ལོར་བིས་པའི་

<<THE MCMAHON LINE>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༩༥ ན་མོན་ཡུལ་དེ་སྔར་གྲོ་མོ་ཆུ་འབི་དང་མཚུངས་པར་
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དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཀི་ཉམས་ཉེས།

དབྱིན་ཇི་བ་དག་གིས་བྱེད་ཚུལ་ནི་དེ་རེད། འདི་ལྟ་བུ་ནི་བྱས་ཉེས་ཅན་གི་སྐུ་དག་དང་དེ་དག་

གི་རེས་འཇུག་ཚོས་ཤོད་མི་འདོད་པའི་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་དེ་ཡིན་ནའང་། ཕིས་ཀི་ནུབ་ཕོགས་

པ་གཞན་གིས་བིས་ཟིན་པས་སྦ་ཐབས་བྱས་ཀང་མི་ཕན། ལོ་རྒྱུས་ཡར་དེད་ཅིང་དབྱིན་ཇིའི་

བྱེད་བབ་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ན། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས། “སྔར་བོད་སར་གཏོགས་

པ་ལ་དྭགས་དང་འབས་ལོངས། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དབྱིན་ཇི་གོང་མའི་བདག་དབང་འོག་བཅུག་པ་

སོགས་དབྱིན་ཇིའི་དབང་ཤུགས་ཐལ་དགས་”ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་

གིས་གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང་ལས། “དུས་ཕིས་ཕི་གིང་བྷི་རེ་ཊེ་(BRITISH)ཞེས་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།།” ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་ལ་ལོ་རྒྱུས་རང་གི་ངོས་ཐད་ནས་བལྟས་ན་

བལྟ་རྒྱུ་མང་དུ་སྣང་ངོ་།།

 གོང་དུ་འབས་སྤི་ཟུར་པ་སྦེལ་གིས། “སྤི་ལོ་ 1926 ལོར་རྒྱང་རེར་ཡོད་པའི་དབྱིན་

ཇི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཡང་སྒོ་བརྒྱབས།” ཞེས་བིས་པ་དེ་ཉིད་ཁ་ཇེ་གསལ་དུ་བཏང་ན། མའེ་ཁིལ་རན་

ཁི་ཡིས། “[རྒྱང་རེའི་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་]མཁན་ཆུང་གིས་སོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ལ་ཌི་ལོ་

(Ludlow)ལགས་ལ། དབྱིན་ཇིའི་སོབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབས་པ་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཆབ་སྲིད་ཀི་གནད་དོན་ཡོད་

པར་གསུངས་ཏེ། སྤི་ལོ་ 1924 ལོར་བོད་ཀི་དམག་དཔུང་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྲིད་དབང་

འཕོག་རྒྱུའི་ངན་ཇུས་བཤམས་པ་དང་། མདུན་སྐྱོད་དང་དེང་རབས་ལ་ཁ་ཕོགས་པའི་བོད་ལོངས་

དམག་སྒར་ཡོངས་ཀི་སྤི་ཁབ་ཚ་རོང་དང་ལེགས་ལྡན་ལགས་གཉིས་ངན་ཇུས་དེར་འབེལ་བ་ཡོད་

པ། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་ནས་ལོག་ཇུས་དེ་མཁེན་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་འགྲེལ་བརོད་

གནང་།”346 ཞེས་བིས་འདུག་སེ། དེ་ལྟར་ན། བོད་གཞུང་ངམ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པས་

སོབ་གྲྭ་དེ་ཉིད་སྒོ་བརྒྱབས་པ་ནི་དབྱིན་ཇིས་སྐུལ་སོང་ངམ་ལོག་ཇུས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀི་

སྲིད་དབང་མགོ་རྟིང་སོག་རིས་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ཉིད་ནུས་མེད་དུ་གཏོང་བའི་སད་རེད། དབྱིན་

ཇི་དང་འབེལ་བའི་ལས་རིགས་ཡོད་ཚད་སྒོ་མ་བརྒྱབས་ན། བོད་ནང་དུ་འཕེལ་བཞིན་པའི་

བོད་ཀི་ས་ཁོངས་ཡིན་ཚུལ་གསལ་བར་བིས་ཡོད།

346 <<KING ARTHUR COMES TO TIBET>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣ ན་གསལ།



254

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དབྱིན་ཇིའི་ཤུགས་རྐེན་ངན་པ་དེ་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་མི་ཐུབ།

 དེ་ལྟར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་སྤི་ལོ་ 1913 ལོ་ནས་བོད་ཁམས་བརྟན་

གནས་དང་རང་ས་རང་སྲུང་གནང་སད་ཞི་དག་གི་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀ་ཡར་བསྐྱེད་ཡོང་བའི་

འབད་པ་སྣ་ཚོགས་བསེན་ཏེ། ཆོས་སྲིད་དམ་གནའ་དེང་གི་ཤེས་ཡོན་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། ཉེན་

རྟོག་བདེ་འཇགས་དང་རང་སྲུང་དག་དམག་གི་དཔུང་སེའི་ལམ་ལུགས། མཐའ་མཚམས་སྲུང་

སྐྱོབ་དང་འབངས་མི་བདེ་ཐབས་ཀི་ཐབས་ཚུལ་སོགས་དུས་བསྟུན་སྔོན་ཐོན་ཅན་དུ་བསྒྱུར་

སད། དབུས་གཞུང་ལྷ་ས་ནས་ཡན་ལག་མཐའ་མཚམས་ཀི་བར་དུ་བཅོས་བསྒྱུར་ཅི་རིགས་

པར་མཛད་ནའང་། དབྱིན་ཇིས་མཐུན་གྲོགས་ཀི་རྣམ་པ་བསན་ཏེ་གཡོ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་

བྱས་པས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་གཞི་ལམ་དུ་མ་བཏང་། མཇུག་མཐར་ཆུ་སྤེལ་ལོར། “ད་ལྟ་ཁད་

ཉེའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང༌། རྒྱ་གཞུང་གཉིས་ཕོགས་སུ་དཔུང་སོབས་བཙན་པས་མཐུན་ལམ་

གང་གཟབ། ཞེ་འཁོན་འཛནི་པའི་ས་མཚམས་ཆུང་ཁག་ལ་ཕ་རོལ་པོའི་མགོ་གནོན་ཆེད་དཔུང་དམག་

གོ་ཧགས། དེའང་དམག་རེད་ཕུགས་འཕེར་གཞན་སེ་ནོན་ངེས། ལྷག་པར་དེང་སྐབས་སྙིགས་ལྔའི་

རང་མདངས་ཀུན་ནས་དར་ཞིང༌། ཡང་སྒོས་དམར་པོའི་ལས་ལུགས་ཆེས་ཆེར་བདོ་བས།” ཞེས་

སོགས་གསུངས་ཏེ་གཞུང་སྒེར་དང་ཞི་དག་གི་སྣེ་རུ་ཡོད་པ་ཀུན་གིས་གཟབ་དགོས་པའི་

ཞལ་གདམས་ཟབ་མོ་སྩལ་དགོས་བྱུང་ཡོད། དེའི་འཕོར། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་

བའི་དགོངས་གཞི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་འབད་པ་བསེན་ཞོར། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་

ཕིར་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་གཞུང་བ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བ་སོགས་

ནང་ཁུལ་གི་ནུས་པ་མཐོར་འདེགས་ཡོང་བའི་ཐབས་ཚུལ་བསེན་ཡང་བར་ཆད་ཀི་དབང་དུ་

གྱུར།347 བོད་མིའི་ནང་ཁུལ་གི་དཀའ་རོག་ལ་དབྱིན་ཇིས་སར་ཡང་ལག་པ་བསྲིངས་ཏེ་ཆེས་

མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་ཇུས་འགོད་སྣ་ཚོགས་བྱས་མཐར། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་

རྒྱལ་ཁི་མི་དབང་བར་བྱས་ཏེ་སྐུ་སྲོག་ཕོགས། དེ་ནས་ཀང་གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་ཚོས་དབྱིན་

གཞུང་དང་སྐུ་ཞབས་རེ་ཆར་ཌི་སོན་གི་གཡོ་ཇུས་མ་མཐོང་བར་ནང་ཁུལ་འབུར་འཇོམས་ཀི་

ལས་ཁོ་ན་གཉེར། དེ་ལྟར་བོད་ཀི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ན་རྒྱ་དམར་གིས་དཀའ་ཚེགས་

347 ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ་ལ་གཟིགས་ན། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་གདན་ཞུའི་ཕག་

བིས་དང་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་གནང་ཚུལ་གསལ་བར་ཡོད་དོ།།
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དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཀི་ཉམས་ཉེས།

ཅི་ཡང་མེད་པར་བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཅིང་། མཐའ་མར་བོད་མི་རྣམས་གཞིས་བྱེས་གཉིས་

སུ་གེས་ཏེ་བཞུགས་དགོས་པའི་གནས་བབ་སྐྱོ་བོ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ།།

 ལོ་རྒྱུས་འདི་བིས་ཟིན་ནས་ཉིན་ཤས་རིང་ངལ་གསོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 

2019 ཟླ་ 10 ཚེས་ 11 ཉིན་སྔར་མཐོང་མ་མོང་བའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ལག་ཏུ་འབྱོར། དེ་ནི་བོད་

ནང་དུ་བིས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 2008 ཀི་ལོར་པར་སྐྲུན་གནང་བ་ཞིག་རེད་ལ། དེའི་རོམ་པ་པོ་ནི་ཤར་

ཡུལ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ཟེར་བ་ཞིག་རེད། དཔེ་དེབ་དེའི་ནང་དུའང་། “[དབྱིན་ཇིའི་དམིགས་

བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་]སྦེལ་སར་ཡང་བོད་དུ་བཏང་སེ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་སོགས་ཁོ་པ་

ཚོའི་རེས་འབངས་པར་ཤོག་སྦུབས་རླུང་འཚང་གིས་གསང་བའི་སྒིག་འཛུགས་བཙུགས་ཏེ་ཏཱ་ལའི་

བ་མའི་སྲིད་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་ལོག་གཡོའི་ངན་བྱུས་བཤམས་ཤིང་། སྒིག་འཛུགས་དེའི་ནང་ཞུགས་

མཁན་མང་ཆེ་བ་རྒྱལ་རེ་དབྱིན་དམག་སོབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའི་བོད་དམག་གི་དམག་དཔོན་གཞོན་ནུ་

རྣམས་ཡིན། ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གི་ཁིམ་དུ་གསང་བའི་སྒོ་ནས་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་ཏེ་ས་

གནས་སྲིད་གཞུང་གི་སྲིད་དབང་འཕོག་ཐབས་སྐོར་ཞིབ་གསལ་གྲོས་མོལ་དང་མནའ་སྐྱེལ་དམ་

བཅའ་འཇོག་པ་སོགས་བྱས། ཚོགས་ཞུགས་ཁོངས་མི་བོད་དམག་གི་དམག་དཔོན་དྭགས་པོ་སྦྲུམ་

པས་ལོག་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་དྲུང་དུ་བསྐྱོད་དེ་ཚ་རོང་སོགས་ནས་ངན་གྲོས་བྱེད་

པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་གསལ་སྙན་སེང་ཞུས་སབས་ཏཱ་ལའི་བ་མས་གནས་ཚུལ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་

ཆེ་བའི་ལོག་གཡོ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོར་མཁེན་ཅིང་། རིང་མིན་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་བོད་

དམག་གི་དམག་སྤིའི་གོ་གནས་ལས་ཕབ།”348 ཅེས་བིས་འདུག་པ་མཐོང་བས་ཅུང་ཟད་ཧ་ལས། 

དེ་ནི་ད་ལྟ་བོད་ནང་དུའང་དབྱིན་ཇིའི་ངན་གཡོ་དང་དེའི་འགོ་ཏུ་ཚུད་པ་དག་གི་བྱེད་སྤོད་ཤེས་

མཁན་མང་ཙམ་ཡོད་ངེས་ཨང་སྙམ་པ་དེ་ཡིན། “ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྲིད་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་ལོག་གཡོའི་

ངན་བྱུས་བཤམས་”ཞེས་པ་ནི་གོང་དུ་ཁུངས་དང་བཅས་ཏེ་བིས་ཟིན་པ་ལྟར། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བ་མའི་སྲིད་ཕོགས་ཀི་སྐུ་དབང་འཕོག་རྒྱུའི་ངན་གཡོ་བཤམས་པ་དེར་ཟེར་བ་ཡིན། གཞན་

ཡང་། བདག་གིས་གོང་དུ་བིས་ཟིན་པ་ལྟར། ཤར་ཡུལ་ཕུན་ཚོགས་ཚ་ེརིང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་

དབྱིན་ཇིའི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་སྦེལ་གི་ཚིག་དངས་ཏེ། རྒྱལ་རེར་བཙུགས་པའི་

དབྱིན་ཇིའི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཉིད་སྒོ་བརྒྱབས་པ་གདན་སའི་སོབ་དཔོན་དང་བ་མ་དགེ་བཤེས་དག་ལ་

348 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཏམྦུ་རའི་སྒ་དབྱངས་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༡ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

འདོད་བསྟུན་གནང་བའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་པར་དབྱིན་ཇིའི་བྱེད་བབ་ཀི་དབང་གིས་ཡིན་ཚུལ་

ཤུགས་ཀིས་བསྒྲུབས་འདུག་སེ། གནད་དོན་ཕ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་ཤེས་མཁན་དཀོན་པོ་ཡིན།
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སོ་བོ་ཀཿགནམ་སེ་འབངས་ཀི་དོན་རྐེན།

 སོ་བོ་ཀཿགནམ་སེ་པའི་གེན་ལོག་གི་ཐད་ལ། ཛ་སག་ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་

འདུས་ཀིས། “སྤི་ལོ་ ༡༩༢༨ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༥༥ ས་འབྲུག་ལོ་རྒྱལ་ཁབ་བཀའ་དགོངས་སོ་

བོ་ཀཿགནམ་སེ་འབངས་གཞུང་སར་ངོ་ལོག་བྱ་འཛོལ་དེ་ལམ་འཇོག་ཤེས་བལ་གཤིས་མདོ་སྤི་

ཞབས་པད་སྨན་སོད་པ་ནས་བཀོད་བྱུས་ཀིས་ཁམས་ལྷོ་རོང་བརྒྱུད་དཔུང་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དང་། 

ཀོང་ཁུལ་ཡུལ་དམག་ཡུན་ཉར་མི་སེར་ལ་བརབས་གསིགས་བྱེད་གཞིར་བརྟེན།”349ཞེས་སོགས་

སོ་བོ་ཀཿགནམ་སེ་འབངས་གཉིས་ཀིས་བོད་གཞུང་ལ་ངོ་ལོག་བྱས་པའི་དབང་གིས་གཞུང་

ས་ནས་མགོ་གནོན་གནང་བའི་ཚུལ་བིས་ཤིང་། རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པས། “སོ་མི་རྣམས་ནས་

མདོ་སྤི་ཞབས་པད་བ་མའི་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ་ལུགས་མཐུན་ཞུས་པ་ནས་སོ་ཁུལ་འབྲུའི་ཐོན་ཁུངས་

ལ་བརྟེན་དམག་ཕོགས་མཐུན་རྐེན་འབྲུ་སྒྲུབ་ལས། གཞན་སྔར་ཁལ་སྣེ་སེལ་ཕུལ་ཏེ་ས་འཇམ་བོང་

ཉལ་གེང་བརོད་གང་ཡང་མེད་ཀང་། མདོ་སྤི་ཞབས་པད་ཁི་སྨོན་སྐབས་ཕོགས་ཁང་རུ་ར་མཁན་

ཆུང་ནས་འབྲུ་སྒྲུབ་ངོ་ལས་བཏང་བ་དང་། མདོ་སྤི་ཞབས་པད་སྨན་ཁབ་སོད་པའི་སྐབས་ཕོགས་

ཁང་གི་ཞུ་མོས་ལྟར་ཕོགས་སྲུང་དམག་མི་དགོས་ཚུལ་ཞུས་ཏེ་ལྡིང་ཁག་གཅིག་གཏོང་གནང་མཛད་

པར། དམག་མིས་བརབ་གསིགས་བཏང་བའམ། གང་ལྟར་ཕོགས་ཁང་ངོ་ཚབ་དང་། ཕོགས་སྲུང་

འགོ་དམག་བཅོ་ལྔ་གོ་བུར་སོ་མིས་བསེབས་གསོད་བྱས་གཤིས་མེ་ཡོས་ ༡༩༢༧ ལོར་སོ་ཡུལ་དུ་

དཔུང་འཇུག་མི་གནང་མཐུ་མེད་བྱུང་བར།” ཞེས་བོད་གཞུང་གི་དམག་གམ་ལས་བྱེད་ཀི་ངོས་

ནས་ཕར་བསུན་གཙེར་བརབ་གསིག་བཏང་བར་ཡུལ་མིས་རྒོལ་ལན་བསོགས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་དམག་འཐབ་ཆེན་པོ་དེ་བྱུང་ཚུལ་བིས།

349 <<རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དོན་བསྡུས་སོགས་རྒས་པོའི་འབེལ་གཏམ་སེ་ཚན་ལྔ་ལྡན་>>གི་ཤོག་ངོས་ 

༡༠ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 ལྷའུ་རྟ་ར་ཐུབ་བསན་བསན་དར་གིས། སྤི་ལོ་ “1926 ཙམ་ལ་མདོ་སྤིས་སོ་བོ་དང་། 

པདྨ་བཀོད་ཚོང་སྤི་མཁན་ཆུང་མགོན་པོ་བསོད་ནམས་བསྐོ་གཏོང་སྐབས་མི་དམངས་ལ་བརབས་

བསིགས་ཆེ་ཙམ་བཏང་རྐེན། 1928 ས་འབྲུག་ལོར་ཀཿགནམ་སེ་པ་དབང་ཆེན་བདུད་འདུལ་གིས་

སྲིད་གཞུང་རིང་པར་ངོ་ལོག་རྒྱབ་གཏོད་ཀིས་སོ་བོ་ཆོས་རོང་ཁོངས་མདའ་ཞིང་ས་གནས་སུ་སོ་

དམག་བཏང་སེ་ཇ་དང་མདའ་དཔོན་སག་སྣ་བ་མེ་མདས་བསད། ཀཿགནམ་པར་ལན་ཡིག་སྐྱེལ་

མི་ཇ་དང་དམག་མི་ཉི་ཤུ་སྐོར་དམར་བསད་བཏང་བས་ཇ་དང་དམག་སྒར་ལྷོ་རོང་ཁོངས་སུ་བོས། 

ཚོང་སྤི་མཁན་ཆུང་མགོན་པོ་བསོད་ནམས་ཀི་གཉེར་པ་ཆོས་འབྱོར་འཁོར་གཡོག་གསུམ་དམར་

བསད་བཏང་རྐེན་མདོ་སྤི་བཀའ་བོན་སྨན་སོད་པ་རོ་རེ་དོན་གྲུབ་ལྷོ་རོང་དུ་ཡོང་བསད་དམག་དོན་

བཀོད་འདོམས་ཀིས་སོ་བོའི་ཕོགས་བཞི་ནས་དཔུང་འཇུག་སྤ་རྨོག་ས་ཆ་ལོན་མཚམས་ཀཿགནམ་

སེ་པ་དབང་ཆེན་བདུད་འདུལ་ལྷོ་སོད་ཁ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ས་གནས་རོ་རྭ་ཁ་ཟེར་བར་བོས་ཏེ་བཙན་

རྒྱལ་དབྱིན་ཇིར་སྐྱབས་བཅོལ་མགོ་བཏགས་པར་དབྱིན་ཇིས་འཚོ་རྟེན་དུ་དངུལ་ཕོགས་སྤད་དེ་ལོ་

གསུམ་ཙམ་བསད། 1931 ལྕགས་ལུག་ལོར་ཀཿགནམ་སེ་པ་དབང་ཆེན་བདུད་འདུལ་རོ་རྭ་ཁ་ནས་

བོས་བྱོལ་གིས་ཨ་སམ་ས་གནས་སུ་ཚ་བའི་ནད་མནར་གིས་ཤི་བ་རེད།”350 ཅེས་བིས།

 སོ་བོ་ཀཿགནམ་སེ་པའི་མངའ་ཁུལ་དེ་སྒེར་བཙན་ལྟ་བུར་ཡོད་པ་ལ་བོད་གཞུང་ནས་

དེ་ཉིད་མངའ་ཁུལ་གཞན་ལྟར་གཅིག་གྱུར་བཟོ་འདོད་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལ་བྱམས་པ་ཡེ་ཤེས་

ཀིས། “སོ་བོ་རོང་ནི་དེང་སྐབས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཁོངས་གནས་ཤིང་ས་ཁོན་ཆེ་བའི་རོང་ཞིག་

ཡིན་པར་མ་ཟད། ་་་ སོ་བོ་ཀཿགནམ་སེ་པ་རེ་བོན་གིས་གོང་གསལ་སོ་ཆུ་ལུང་དྲུག་དང་། མོན་ཚོ་

ཁག་ལྔ་། སྤན་འབྲུག་ཡུལ་ཚོ། ལྷོ་གྲྭ་དཀར་ནག་བཅས་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་ས་སྤོད་རྒྱལ་ཕན་གཅིག་

གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་ཡང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ལ་ལོ་རེ་འབྲུ་རིགས་དང་མར་ཁལ་ཕན་བུ་རེ་འབུལ་

དགོས་པ་དེའང་སྐབས་རེ་ཁལ་བསྒྲུབས་པ་དང་། སྐབས་རེ་ཁལ་མི་སྒྲུབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་རུང་། 

མི་སེར་གི་ལག་ནས་བསྡུ་སྐབས་ཀཿགནམ་སེ་པས་རྟག་ཏུ་བརོད་ཡས་ལ། ‘རེ་མོ་གཞུང་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བང་དང་། གདན་ས་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་ལ་འབུལ་དགོས་པ་དང་ར་བ་རང་ཉིད་ལ་བདག་པས་

འབྲུ་ལ་ལག་པར་ཐལ་ལ་མི་དོགས་པ། མར་ལ་སྤུ་ཉག་གཅིག་མ་འདེས་པ་དགོས་’ཟེར་ནས་ཁལ་

350 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༣ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༨༧ ནས་གསལ།
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སོ་བོ་ཀཿགནམ་སེ་འབངས་ཀི་དོན་རྐེན།

བསྡུ་བ་ལས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བཀའ་ལ་མི་ཉན་པའི་ཁར་མངའ་འᨕག་སེ་པ་སོ་སོའི་བྱེད་བབ་

ལ་གཞིགས་ཀང་སྒེར་བཙན་ལྟར་དུ་སྣང་། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་མངའ་ཁོངས་གཞན་དང་འད་

བའི་གཅིག་གྱུར་བཟོ་འདོད་ཡོད་པ་རེད།”351 ཅེས་བིས།

 ཡང་བྱམས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་དམག་འཐབ་དེའི་ཡོང་རྐེན་རྒྱས་ཙམ་བིས་པ་ནི། “ཏཱ་

ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའི་དུས་སྐབས་སུ་བཀའ་བོན་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གི་གཅུང་

མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་སོ་བོ་ཀཿགནམ་སེ་པའི་མནའ་མར་བསེར་ནས་ལོ་རྒྱུན་གང་འཚམས་སོང་རེས་ཚ་

རོང་གིས་ཡི་གེ་བཏང་དོན་དུ། ‘སེ་པ་ལགས་དང་གཅུང་མོ་རྣམ་གཉིས་སོ་བོར་བཞུགས་རྒྱུར་དགོས་

པ་འདུག་གམ་མི་འདུག །ངའི་བསམ་པར་ཁེད་རྣམ་གཉིས་ལྷ་སར་ཕེབས་ན་ཡག་ཤོས་རེད། གཞུང་

ས་མཆོག་ནས་གོ་གནས་གནང་རྒྱུར་མ་ཟད། ཐབས་རྟེན་རོང་གཞིས་འསོ་འཚམས་ཤིག་ཀང་གནང་

གི་རེད།’ ཅེས་ཡི་གེ་བཏང་བ་ལྟར་ཕལ་ཆེར་སྤི་ལོ་ 1924 བོད་ཤིང་བྱི་ལོ་ཙམ་ལ་ཀཿགནམ་དབང་

ཆེན་བདུད་འདུལ་བཟའ་མི་གཉིས་ཉིན་བརྒྱད་ཙམ་གི་སྔ་རྟིང་བྱས་ནས་དངོས་ཟོག་གནད་ཆེ་གང་

འཚམས་ཤིག་ཁེར་ཏེ་ལྷ་སར་ཐོན་སྐབས། ཀཿགནམ་དབང་ཆེན་བདུད་འདུལ་སོ་བོ་ཐང་སྨད་དུ་

འབྱོར་སྐབས་ཡིད་འོང་པའི་འཐུས་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་བཀག་འགོག་

བྱས་རྐེན་རང་སར་ཕིར་ལོག་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ཆབ་མདོ་ནས་མདོ་སྤི་

བཀའ་བོན་སྨན་སོད་པས་རུ་ཚ་མཁན་ཆུང་མགོན་པོ་བསོད་ནམས་ལ་སོ་བོའི་ཚོང་སྤི་ཞེས་པའི་

མིང་བཏགས་ནས་སོ་བོར་བཏང་སེ་ལོ་གསུམ་ལ་ཉེ་བ་ཞིག་སོད་རིང་སོ་བོ་ཁུལ་དང་། མོན་ཚོ་ཁག་

ལྔ། ལྷོ་གྲྭ་ཡུལ་བཅས་པར་ས་བབས་དང་། མི་འབོར། ཐོན་ཁུངས་སོགས་ཞིབ་འཇུག་ཐོ་བཀོད་བྱས་

རྐེན་དེ་ནི་མགོ་སྐོར་དབང་ཆ་འཕོག་རྒྱུའི་ངན་ཇུས་ཤིག་ཡིན་པ་ཀཿགནམ་པས་ཤེས་ཚོར་བྱུང་སེ་རུ་

ཚ་མཁན་ཆུང་མགོན་པོ་བསོད་ནམས་ངོ་གཡོག་རྣམས་གསོད་རྒྱུར་གྲོས་གཏན་འཁེལ་མཚམས་རུ་

ཚ་མཁན་ཆུང་ལ་གསང་བར་ཞིག་འབྱོར་སབས་ཁོ་པར་དམག་མི་མེད་ཀང་ཡོད་པའི་ཚུལ་གིས་ཁོ་

རང་སོད་གནས་ཆུ་མདོ་དགོན་པའི་རོང་ནག་མ་ཟེར་བའི་ཡང་ཐོག་ཏུ་དམག་དར་ཞིག་བཙུགས་ནས་

བཞག་ཐོག །རུ་ཚ་ངོ་གཡོག་རྣམས་སོ་མིའི་ཆས་གོས་གཙང་གཙང་གོན་ནས་ཆབ་མདོར་བོས་ཕིན་

པ་རེད། དངོས་རིགས་བདག་གཉེར་བྱེད་མཁན་གཉེར་ཆོས་བཟང་ཕ་བུ་གཉིས་དང་། གཉེར་དབང་

351 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༣ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༥༢ ནས་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

འདུས་ཟེར་བ་བཅས་མི་གསུམ་བཞག་པ་ནས་གཉེར་ཆོས་བཟང་ཕ་བུ་གཉིས་ཀཿགནམ་པས་སྡུག་

གསོད་བཏང་བ་དང་། གཉེར་དབང་འདུས་དང་། མགྲོན་གཉེར་དོན་རྒྱལ་གཉིས་བོས་ཐུབ་སེ་ཤུལ་

མོ་རོང་ར་བུ་ཟེར་བས་འབྲུ་ཁང་ནང་དུ་སྦས་ཏེ་ཐར་བ་རེད། རུ་ཚ་མཁན་ཆུང་གིས་མདོ་སྤིར་སྔ་ཕིའི་

གནས་ཚུལ་རྣམས་ཞུས་ཐོག་མདོ་སྤིས་ལྷ་སར་དགོངས་སྐོར་སྙན་ཞུས་ཀིས་ཇ་དང་མདའ་དཔོན་སག་

སྣ་འགོ་དམག་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་སོ་བོར་བཏང་ནས་མདའ་ཞིང་དགོན་དུ་བསད་ཐོག །ཀཿགནམ་པ་

བསྐོངས་འགུག་བྱས་ནས་ཐུགས་སྤོ་བཏང་ཞིང་། ཁོང་གཉིས་མནའ་སྐྱེལ་གི་གྲོགས་པོ་བྱས་ཏེ་ས་མི་

ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཕོགས་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་ལམ་ཟིན་གིས་ཀཿགནམ་པ་ཕིར་ལོག་ནས་དུས་ཡུན་གང་

འཚམས་ཕིན་རེས་སག་སྣ་མདའ་དཔོན་གིས་ཀཿགནམ་པར་ཡི་གེ་བཏང་དོན་དུ། འདི་གར་དགོན་

ཡུལ་གི་གཙོ་དག་རྣམས་བསྐོངས་འགུག་དང་འབེལ་ས་ཞིབ་བྱེད་སྒོ་ཚུགས་པ་ཡིན་པས་སེ་པ་ངོ་

ཕེབས་དང་འབེལ་ཁེད་ཚོར་འབོ་རྒྱ་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྣམས་གཅིག་གྱུར་གི་གཏན་འབེབ་

བཟོ་དགོས་སབས་མཉམ་འཁེར་ཐོག་སེ་པ་ངོ་མ་དུས་ཚེས་སུ་ཞིབ་སར་ངེས་ཕེབས་ཡོད་པ་ཞུ་ཞེས་

ཡི་གེ་དང་སྦྲགས་ཞལ་ངོ་གཅིག་དང་། དམག་དཀྱུས་བཞི་བཏང་འདུག་ཀང་ཀཿགནམ་པས་ཞལ་ངོ་

དང་། དམག་དཀྱུས་བཞི་དམར་གསོད་བཏང་བར་མ་ཟད། དམག་གྲ་བསྒིགས་ཏེ་བོད་ས་འབྲུག་སྤི་

ལོ་ 1928 ལོར་སག་སྣ་མདའ་དཔོན་འགོ་དམག་དང་། སོ་བོ་ཀཿགནམ་པ་གཉིས་དམག་ཉིན་གཉིས་

རིང་བརྒྱབ་ཅིང་། དེའི་རིང་སག་སྣ་མདའ་དཔོན་གིས་དམག་མི་གཅིག་ལ་མདེལ་སྒམ་འཁུར་དུ་བཅུག་

པ་དང་། དམག་མི་གཅིག་གིས་མེ་མདའ་རེས་བསྐོར་གི་མདེལ་རོང་རྒྱག་བཅུག་སེ་མདའ་དཔོན་ངོ་

མ་གདོང་ལེན་དུ་ཐོན་ནས་འཐབ་འཛིང་བྱས།” ཞེས་པ་འདི་རེད།

 དེ་ལྟར་བོད་གཞུང་དང་ཀཿགནམ་སེ་པ་གཉིས་དམག་འཐབ་དག་པོ་བྱས་ཏེ་ཀཿགནམ་

སེ་པ་ཕམ་ཉེས་སུ་བཏང་བ་དང་། ཀཿགནམ་སེ་པས་བོད་གཞུང་ལ་དགྲ་བོའི་འདུ་ཤེས་བཟུང་

ཡོད་ཚུལ་སོགས་ཀི་ཐད་ལ་ཡང་བྱམས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀིས། “མཐར་ཀཿགནམ་པའི་དམག་རྣམས་

ཕམ་ཉེས་སུ་བཏང་སབས་ཐབས་ཟད་ཀིས་སེ་པས་ཨ་ཕྲུག་བཞི་ཁིད་དེ་རྒྱ་གར་ལ་བོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་

ཁར་གསེར་དངུལ་སོགས་དངོས་པོ་གང་འཚམས་འཁེར་བ་དང་། དེ་འཕོས་དངོས་རིགས་དང་ཁང་

པ། ལོ་གཅིག་གི་ལོ་ཁལ་འབྲུ་མར། རྟ་ཟོག་དང་བཅས་པ་དགྲ་བོའི་ལག་ཏུ་སྤོད་ཀི་མིན། དེ་བས་མེར་

བསྲེག་པ་དགའ་ཞེས་ཟེར་ནས་མེ་བརྒྱབ་སེ་སོང་བ་རེད།” དམག་འཐབ་དེའི་རིང་ལ། “སོ་དམག་

ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་དང་། ཇ་དང་དམག་མི་དགུ་བཅུ་ཙམ་ཤི་རྨས་སོང་། སྐབས་དེར་ཆབ་མདོ་ནས་མཁན་

ཆུང་ཟླ་བས་ཤོ་སར་ལྷོ་གསུམ་གི་ཡུལ་དམག་རྣམས་ཁིད་དེ་ཁྱུང་གཏོར་ལ་བརྒྱུད་སོ་བོ་ཆུ་མདོར་
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སོ་བོ་ཀཿགནམ་སེ་འབངས་ཀི་དོན་རྐེན།

འབྱོར་བ་དང་ཆབས་ཅིག་སྒང་རིང་བརྒྱུད་མདའ་དཔོན་མདོ་མཁར་བས་དམག་མི་ལྔ་བརྒྱ་ཁིད་ནས་

ཡོང་བ། སོ་སོད་དུང་ལ་བརྒྱུད་དིང་རི་དམག་ལྔ་བརྒྱ་དང་། སྒོག་ར་ལ་བརྒྱུད་མཚོ་སྒོ་མདའ་དཔོན་

གིས་ཇ་དང་དམག་ལྔ་བརྒྱ། ཀོང་པོ་ཀླུ་ན་བརྒྱུད་མདའ་དཔོན་ཁེ་སྨད་པས་གྲྭ་བཞི་དམག་ལྔ་བརྒྱ་

ཁིད་པ་བཅས་ཀིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཀཿགནམ་པའི་བོན་པོ་ཆེ་གྲས་ཉི་ལོག་སེ་པ་དང་། མཁར་སག་

སེ་པ། དགོན་ར་སེ་པ། མཁར་རོག་སེ་པ་བཅས་མི་བཞི་དང་། སྐབས་དེའི་དབང་ཇུས་ཆེ་རིགས་རང་

མེད་པའི་འཛོམས་མདའ་སེ་པ་དང་། སྔར་ཀཿགནམ་ཆགས་ཤུལ་དུ་ཡང་ཀཿགནམ་སེ་པ་ཟེར་བའི་མི་

གཅིག་ཡོད་པ་བཅས་འཇུ་བཟུང་གིས་ལྷ་སར་བཏང་ཐོག་ས་ཁང་ཟོག་གསུམ་གཞུང་བཞེས་བཏང་བ་

རེད། དིང་རི་དམག་ལྔ་བརྒྱ་པོ་སོ་སོད་དུང་ལ་བརྒྱུད་ཡོང་སྐབས་ལམ་འཕང་ཤིན་ཏུ་དོག་པའི་སར་

སོ་སོད་གཡུ་རི་དགོན་གི་མི་སེར་ཚོས་བཀག་བསྐྱིལ་བྱས་ཏེ་དིང་རི་དམག་མི་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་ག་

གསུམ་བསད་ཅིང་། སོ་པ་མི་གྲངས་བཞི་བཅུ་སྐོར་ཤི་རྨས་སོང་འདུག །དེ་མིན་དམག་སྒར་རྣམས་

ཤར་བསྐྱོད་ལས་འགོག་རྒོལ་ཕོག་མེད་རྐེན་ཕན་ཚུན་ཤི་རྨས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་མེད།” ཅེས་སོ།།

 དེ་ནས་ཀཿགནམ་དབང་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྒྱ་གར་དུ་བོས་བྱོལ་གིས་རྒྱ་གར་དབྱིན་

ཇིར་མགོ་བཏགས་ཞུས་ཚུལ་ཡི་གེ་གཞན་དུ་གསལ་བ་ལྟར་བྱམས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀིས། “དབང་

ཆེན་བདུད་འདུལ་རྒྱ་གར་དུ་སོད་རིང་དབྱིན་ཇིས་གསོ་སྐྱོང་དང་། དེ་རེས་ས་ཧེབ་ཅེས་འབོད་ཐོག་

ཕོགས་འོས་འཚམས་སྤད་ནས་ལྷོ་ཡུལ་དུ་ཚུར་བཏང་བ་རེད། ལྷོ་ཡུལ་དུ་སོད་རིང་ཆང་རག་བཏུང་

བ་དང་། ཤ་རིགས་གང་བྱུང་བཟས་རྐེན་ཚད་རོ་ལངས་ཏེ་ཤི་”ཞེས་སོགས་བིས་ཤིང་། གོང་དུ་

བིས་ཟིན་པ་ལྟར་ལྷའུ་རྟ་ར་ཐུབ་བསན་བསན་དར་གིས། “ཀཿགནམ་སེ་པ་དབང་ཆེན་བདུད་

འདུལ་ལྷོ་སོད་ཁ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ས་གནས་རོ་རྭ་ཁ་ཟེར་བར་བོས་ཏེ་བཙན་རྒྱལ་དབྱིན་ཇིར་སྐྱབས་

བཅོལ་མགོ་བཏགས་པར་དབྱིན་ཇིས་འཚོ་རྟེན་དུ་དངུལ་ཕོགས་སྤད་དེ་ལོ་གསུམ་ཙམ་བསད། 1931 

ལྕགས་ལུག་ལོར་ཀཿགནམ་སེ་པ་དབང་ཆེན་བདུད་འདུལ་རོ་རྭ་ཁ་ནས་བོས་བྱོལ་གིས་ཨ་སམ་ས་

གནས་སུ་ཚ་བའི་ནད་མནར་གིས་ཤི་བ་རེད།” ཅེས་བིས། དབྱིན་ཇིས་དེ་ལྟར་བདག་སྐྱོང་དང་

ཕོགས་སྤད་དེ་ལྷོ་ཡུལ་དུ་བཏང་བ་ནི་བཀོལ་སྤོད་ཀི་ཆེད་ཙམ་ལས་གཞན་མིན་ལ། སྐབས་

རེར་རྒྱ་དང་མཚམས་རེར་དབྱིན་ཇིར་མགོ་བཏགས་ཏེ་རྒྱབ་རོགས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་པ་ནི་

དུས་རབས་དུ་མའི་རིང་གི་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རེད།
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ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་ཆེན་མོ།

(དོན་སྙིང་ཚིག་རུལ་གསོ་བའི་སྨན་མཆོག་སྒིབ་མེད་གཅེར་མཐོང་ལྷ་ཡི་བདུད་རི་གསར་པ།)

 ཆུ་སྤེལ་སྤི་ལོ་ 1932 ལོ་དེ་ནི་བོད་ལ་མཚོན་ན་མགོ་ལུས་ཡ་བལ་དུ་འགྲོ་ལ་ཉེ་བའི་

ཆེས་ཛ་དག་གི་དུས་སྐབས་ཤིག་རེད། ༸གོང་ས་ཆེན་པོས་ལོ་དེའི་ལོ་སར་གི་དགེས་སོན་

དང་སྨོན་ལམ་གི་མཛད་ཆེན་སོགས་སྔར་བཞིན་བསྐྱངས་ཤིང་། དགེ་ཚུལ་སོང་གི་བསབ་

སོམ་ནོད་སྩལ་དང་ཆོས་སྲིད་ཀི་མཛད་པ་གཞན་ཁག་ཀང་དེ་བཞིན་མཛད། དེའི་གོང་ནས་

བསན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་རྭ་སྒེང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ཆེན་པོས་རྭ་སྒེང་དུ་གདན་ཞུའི་གསོལ་

འདེབས་ཕུལ་བ་ལྟར་༸གོང་ས་ཆེན་པོ་ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ སྤི་ཟླ་ 6 ཚེས་ 26 ཉིན་ཕི་དོའི་

ཆུ་ཚོད་ལྔ་པའི་ཐོག་ནོར་གིང་ཕོ་བང་ནས་ཆིབས་ཕེབས་ཀིས་ཐོག་མར་གྲྭ་བཞི་གོག་འཕྲུལ་ངོ་

མཚར་གཏེར་མཛོད་དུ་ཕེབས་ཤིང་ཞག་བཞུགས་མཛད། དེའི་ཕི་ཉིན་སྔ་དོའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་

པའི་སེང་ཕེབས་ཐོན་གིས་རིམ་པས་རྭ་སྒེང་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད། རྭ་སྒེང་དུ་བཞུགས་པའི་

རིང་དང་། དེ་ནས་བཤོལ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 12 ཉིན་བཅས་ལ་༸གོང་ས་ཆེན་

པོ་མཆོག་ཡུན་རིང་མི་བཞུགས་རྒྱུའི་རྣམ་པ་མངོན་གསལ་ཅན་སོན་པར་མཛད། དེའི་ཚུལ་

ལ་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས། “རྭ་སྒེང་བའི་གྲྭ་

བགྲེས་དང་། སྐབས་དེའི་འདུ་ཁང་དཀོན་གཉེར་གི་ཟེར་སྒོས་སུ། གོང་ས་མཆོག་གནས་གཟིགས་ཐ་

མར་ཕེབས་སྐབས་རྟེན་གཙོ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡང་གཟིགས་ནན་ཆེ་བ་དང་། མཆོད་ཁང་གི་སྒོ་འགྲམ་

ནས་སར་ཡང་དབུ་རེ་ཀ་གཉིས་མའི་ཕོགས་ཞལ་ཕིར་གཟིགས་ཀིས་ཕག་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཐུགས་

སྨོན་རེ་གཅིག་ཏུ་གནང་བ་སོགས་སྔར་དང་མི་འད་བར་ཐུགས་འཕེང་བའི་རྣམ་པ་ཤས་ཆེར་མངོན་པ་

དང་། དེ་སྔོན་བཀའ་ལུང་ལས་ཀང་། ཧོ་ཐོག་ཐུའི་བཞུགས་ཁི་རང་འཇགས་ཞོག་ལ། ངའི་བཞུགས་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཁི་སྡུས་ཤིག་ཅེས་དགོངས་པ་ཅན་གི་གསུང་མང་ཕེབས་བྱུང་ཟེར་རོ།།”352 ཞེས་གསལ། ཧོ་ཐོག་

ཐུའི་བཞུགས་ཁི་རང་འཇགས་ཞོག་ཅེས་པ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞུགས་རྒྱུའི་ལུང་

བསན་དང་། རྒྱལ་དབང་རང་གི་བཞུགས་ཁི་སྡུས་ཤིག་ཅེས་པ་༸གོང་ས་ཆེན་པོ་མི་འགང་

བར་མ་ངན་ལས་འདའ་རྒྱུའི་ལུང་བསན་ཡིན་པར་རྒན་རབས་ཀུན་ཞལ་མཐུན།

 དེའི་བོད་ཟླ་ ༦ པ་སེ་སྤི་ཟླ་ 8 པའི་ནང་། རྣམ་ཐར་ལས། “འདི་སྐབས་མདོ་སྨད་ས་

མཚམས་སུ་སི་ཁོན་ལི་འུ་ཙི་བྱ་བ་སོགས་རྒྱ་ངན་དང༌། བཀྲས་ལྷུན་མི་རིགས་ཡུལ་འཁར་དོན་མ་གོ་

བ་རྣམས་ལྟོ་མཐུན་ཁ་འགྲིལ་གིས་གཞུང་སའི་བསན་སྲིད་ལ་དཔུང་རྒོལ་གི་སྦྱོར་བ་མང་དུ་བཤམས་

པར་བརྟེན། དེ་དག་གི་ངན་གཡོ་ཅི་མཆིས་བྱེ་མའི་ཆང་བུ་ལྟར་རང་སར་གཞིག་ཆེད་ྋགོང་ས་

སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་ནས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ཏེ་གནོད་སྦྱིན་དབང་པོ་ཀེ་

ཏྲ་པཱ་ལའི་གཏོར་བཟློག་གི་ལས་རིམ་གནད་དུ་སྨིན་པ་དང༌། ལྷ་ལྡན་ཁམས་ར་ཆེན་མོར་ཉིན་གསུམ་

རིང་དགའ་ལྡན་ཁི་ཟུར་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་ཆོས་སེ་གསུམ་གི་སོབ་དཔོན་ལས་ཟུར་དང༌། སྤྲུལ་སྐུ་

ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ། གྲྭ་དམངས་དགེ་འདུན་སོང་ཕག་རེ་བཅས་ཚོ་བསྡུས་ཀི་སེར་ཚོགས་ཆེན་མོ་

འཕར་ཚུགས་ཐོག །ཞལ་འདོན་གདུགས་ཤེར་སེང་གསུམ་བཟློག་བསྒྱུར་དང་འབེལ་བ་གྲངས་གསོག་

དང༌། གནོད་བཟློག་གསོ་སྦྱོང་སོགས་དམག་བཟློག་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་དག་གི་ཆོས་སྤོད་རིམ་གྲོ་

སྨིན་རྒྱས་མཐར་དགེ་འདུན་སྤིའི་ཚོགས་ཀི་ཡོལ་གོ་དགྲ་ཕོགས་སུ་ཁ་སྦུབས་མཛད་པས་རིང་པོར་

མ་ཐོགས་པར་བསན་དགྲ་རྣམས་ཀི་བསམ་སྦྱོར་རྨེག་མེད་དུ་ཞི་ནས་རང་ཕོགས་གཡུལ་ལས་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའི་དགེ་མཚན་མངོན་པར་བཞད་པར་གྱུར་ཏོ།།”353 ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་གི་མཛད་པ་

རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས་ཏེ། དགུང་ན་སྨིན་མེད་ཀང་སྐབས་འདི་ནས་བགྲེས་ཉམས་ཀི་རྣམ་པ་མངོན་

གསལ་དུ་བཞེས་ཞེས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་ཡང་ཡང་གསུངས་ལ། རྣམ་ཐར་

ལས་ཀང་། “དུས་འདི་ཙམ་ནས་བཟུང་ལོངས་འདིར་རིང་དུ་མི་བཞུགས་པར་ཞིང་ཁམས་གཞན་

འབྱོན་གི་དགོངས་པ་གཏད་ཟིན་པ་ལྟ་བུས་ཞི་དག་བསན་སྲིད་ཀི་བྱ་བ་གང་ཅི་དགོངས་པར་ཡེ་མི་

འབབ་པའི་ཐུགས་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་འབའ་ཞིག་མཛད་པ་དང༌། བསབ་བྱ་ར་ཚིག་སོགས་ཀི་འབྲུ་

352 མདོ་སྨད་ཀིས་དཔར་བའི་<<འཁྲུངས་རབས་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ་>>དེབ་ཕེང་ ༨ པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༩༧ 

ན་གསལ།

353 མདོ་སྨད་ཀིས་དཔར་བའི་<<འཁྲུངས་རབས་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ་>>དེབ་ཕེང་ ༨ པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༩༩ 

ན་གསལ།
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ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་ཆེན་མོ།

དོན་ལའང་འབྱུང་འགྱུར་གི་ལུང་བསན་ཞལ་ཆེམས་ཀུན་གི་སྙིང་ལ་ཚ་ཧང་ཧང་བྱེད་པ་རེ་འགོད༌པ་

གནང་བ་སོགས་ཐུགས་གཤིས་ཀི་བབ་སྔར་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར།”354 ཞེས་སོགས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཡུན་རིང་མི་བཞུགས་པའི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེར་སོན་པར་མཛད་པ་དང་། དེའི་གོང་

གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ནས་བོད་ལོངས་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ཀིས་༸གོང་ས་ཆེན་པོ་སྐུ་ཚེ་

བརྟན་པའི་ཞབས་རིམ་གནད་སྨིན་སྒྲུབ་དགོས་པའི་བཀའ་ལུང་ཕེབས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་

ནས། “བཀའ་ཤག་དང༌། སྐུ་བཅར་སྤི་མཁན་ནས་དོགས་གཅོད་ཀི་ལུང་ཞུ་ཕུལ་བར་ཡང་སྐབས་

བབས་ཀི་ཞབས་རིམ་དང༌། སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞབས་བརྟན་འབུལ་དགོས་ཕེབས་

པ་བཞིན། ཞབས་རིམ་ཇི་དགོས་སྨིན་སྒྲུབ་ཞུས་འཐུས་ཐོག་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་ཞབས་

པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཆེད་མདོ་ལུགས་ཀི་བརྟན་ཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་འབེལ་རྣམ་ཀུན་གུས་

འབངས་རྣམས་ནས་བགོ་སྐལ་སྲི་ཞུའི་ཞབས་འདེགས་བཀའ་དོན་སྙིང་བཅང་ཧུར་བསྐྱེད་ཞུས་ཆོག་

པར་ལྷ་དགོངས་གསལ་དྭངས་ཐུགས་རེ་ཆེ་བ་ཞུ་ཞེས་བོད་ལོངས་སེར་སྐྱ་མགྲིན་གཅིག་གིས་ཞུས་

པའི་བཀའ་ལན་དུ། ནང་གི་རིམ་གྲོ་བང་དོར་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ལུགས་ཀི་བསབ་བྱ་”སེ་དོན་སྙིང་ཚགི་

རུལ་གསོ་བའི་སྨན་མཆོག་སྒིབ་མེད་གཅེར་མཐོང་ལྷ་ཡི་བདུད་རི་གསར་པ་ཞེས་བྱ་བའམ་

ཡོངས་གྲགས་སུ་ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་སྩལ།

 དེ་ནི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་རིན་ཕེང་དུ། “བོད་ལོངས་སེར་སྐྱ་སྤི་ཞུས་ཞབས་བརྟན་

བསྒྲུབ་བྱའི་ཞུ་ལན་སྦྲགས་མ་དོན་སྙིང་ཚིག་རུལ་གསོ་བའི་སྨན་མཆོག་སྒིབ་མེད་གཅེར་མཐོང་ལྷ་

ཡི་བདུད་རི་གསར་པ་ཞེས་པའི་ཞལ་བྱང་མཚན་གསོལ་དང་བཅས་སེར་སྐྱ་ཀུན་གི་ཉམས་ལེན་

བར་ཆོས་སུ་སེལ་བར་མཛད་དོ།།” ཞེས་དང་། གསུང་འབུམ་དུ། “གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་

པོའི་བཀའ་ལུང་དགོངས་དོན་བོད་ལོངས་སེར་སྐྱ་སྤི་ཡིས་སྤི་ཞུས་ཞབས་བརྟན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཞུ་ལན་

སྦྲགས་མ་དོན་སྙིང་ཚིལ་རུལ་གསོ་བའི་སྨན་མཆོག་སྒིབ་མེད་གཅེར་མཐོང་ལྷ་ཡི་བདུད་རི་གསར་

པ་ཞེས་བྱ་བ་”ཞེས་བཀོད་པ་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་གསུང་འབུམ་དུ་“དོན་སྙིང་ཚིལ་རུལ་”ཞེས་

བིས་ཀང་རྣམ་ཐར་ཤིང་པར་སྨད་ཆའི་ཤོག་ངོས་ ༣༠༢ ཀི་རྒྱབ་ངོས་ཡིག་ཕེང་མཐའ་མའི་

ནང་། “དོན་སྙིང་ཚིག་རུལ་”ཞེས་བིས། དེ་ནི་ཕི་འད་ཆགས་སུ་གནས་ཀང་ནང་ཁོལ་ཚིག་

354 མདོ་སྨད་ཀིས་དཔར་བའི་<<འཁྲུངས་རབས་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ་>>དེབ་ཕེང་ ༨ པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༠༠ 

ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཅིང་རུལ་པར་གྱུར་ཟིན་པའི་དོན་ཏོ།།

 ཞལ་གདམས་ཐོག་མར་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་གསེར་བུམ་

དཀྲུག་འདོན་ཞུ་མ་དགོས་པར་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཚུལ་

གསུངས་ཏེ་འདི་ལ་སྲིད་དོན་གི་གནད་འགག་ཆེ། དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུར་ཕེབས་པ་ན་རྒྱལ་

སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་མཛད་འགན་བཞེས་ཏེ་སྐུ་ངལ་བརྒྱ་ཕག་བཞེས་ཚུལ་སོགས་གསལ་བར་

གསུངས། དེ་ནས་“ད་ཆ་བགྲང་བྱ་ང་བརྒྱད་དུ་ཉེ་བས་ལོ་ཤས་ལས་ཆོས་སྲིད་ཀི་ཁུར་རིང་པོར་

རྔོ་མི་ཐོགས་པ་ཚང་མས་ཤེས་ངེས་གོ་བས་ཆོད་པ་བཞིན་”ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1876 

ལོར་འཁྲུངས་ཏེ་དགུང་ལོ་ ༥༧ ལ་ཕེབས་པའི་ལོ་དེ་རེད། ཞལ་གདམས་དེའི་ནང་གི་གནད་

འགག་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི། བོད་དང་ས་ཁད་ཉེ་བའི་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གཉིས་ཀ་དཔུང་སོབས་ཆེ་བས། དབྱིན་ཇིའི་ཕོགས་སུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འབྱར་རྒྱུའི་བསམ་

བོ་དོར་ཏེ་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ཕོགས་གཉིས་ཀར་མཐུན་ལམ་གང་གཟབ་གནང་དགོས་པར་མ་

ཟད། སྔ་ས་ནས་དགྲ་ཟོན་གིས་གྲ་སྒིག་ལེགས་པར་བགིས་ཏེ་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་རང་ས་

རང་སྲུང་བྱེད་ཐུབ་པའི་དཔུང་དམག་དང་གོ་མཚོན་ནུས་ལྡན་འཇོག་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་

མ་བྱུང་ཚེ་འབྱུང་འགྱུར་དམར་ཤོག་བོད་དུ་ཡོང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པས། དེའི་ཚེ་“རྒྱལ་བ་ཡབ་

སྲས་ཀིས་མཚོན་བསན་འཛནི་སྐྱེ་འཕགས་མིང་མེད་དུ་འཇོམས་ཤིང༌། བ་བང་ཁག་དང༌བསན་འཛནི་

ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་གི་སེའི་འཛིན་དབང་མཆོད་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་ར་བརླག །ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་

རྣམ་གསུམ་གི་བཞེད་རྒྱུན་ཆབ་སྲིད་ཀང་མིང་ཙམ་དུ་ཉམས་དམས་ཐོག །འདི་གའི་ཞབས་འབིང་

ཀུན་ཀང་ཕ་གཞིས་རྒྱུ་ནོར་ར་ཕོགས་དགྲ་ཡའི་བན་དུ་དབང་མེད་འཁམས་ཤིང༌། ཡིད་ཅན་ཀུན་ཀང་

མནར་གཅོད་འཇིགས་སྐག་གི་དུཿཁ་ཉིན་མཚན་མི་འཁོལ་བའི་དུས་ཤིག་འབྱུང་ངེས་”པའི་ཚུལ་ལུང་

བསན་པ་འདི་རེད།

 ༸གོང་ས་ཆེན་པོ་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་ལུང་བསན་གསལ་བར་སྩལ་ཀང་དེའི་ཕི་ལོར་

དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་མ་ཐག་གཞུང་འཛིན་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀིས་ཞལ་

གདམས་སམ་བསབ་བྱ་དེ་ཉིད་ཡལ་བར་དོར་ཏེ། སྨོས་པ་ལྟ་བུའི་འཁྲུག་འཛིང་ལ་གཞོལ་ཏེ་

ཐོག་མར་སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་སོགས་རྒྱང་འབུད་དང་། ལུང་ཤར་བཙོན་འཇུག་མིག་འདོན་

གི་བྱ་འགུལ། རྭ་སག་རྒྱལ་ཕམ་གི་རོད་རོག་སོགས་འཁྲུག་འཛིང་ཆེ་ཕ་ཅི་རིགས་བསྟུད་མར་
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ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་ཆེན་མོ།

བྱས་ཤིང་། དབྱིན་ཇི་ལ་གཅིག་ཏུ་འབྱར་ཏེ་ནང་ཁུལ་གི་འཕོག་རོད་ཁོ་ནར་མགོ་བོ་འཁོར་

འཁོར་བའི་མཐར་བོད་ས་ཡོངས་རོགས་དམར་པོའི་ལག་ཏུ་ཤོར་བ་དེ་བྱུང་། སྐབས་དེ་ཉིད་ཀི་

གནས་བབ་གསལ་བར་མཁེན་འདོད་ན་ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་ཞིབ་ཀོག་བགིས་ཏེ་བསམས་

ན་མི་མཁེན་པ་ཅི་ཡང་མེད་པས་གཤམ་གསལ་བཀག་པར་བྱའོ།།

 “ཆུ་སྤེ། གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ལུང་དགོངས་དོན་བོད་ལོངས་སེར་སྐྱ་སྤི་

ཡིས་སྤི་ཞུས་ཞབས་བརྟན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཞུ་ལན་སྦྲགས་མ་དོན་སྙིང་ཚིག་རུལ་གསོ་བའི་སྨན་མཆོག་

སྒིབ་མེད་གཅེར་མཐོང་ལྷ་ཡི་བདུད་རི་གསར་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

 གུས་འབངས་སྲིད་བཀས་མཚོན་རེ་ཤོད་དྲུང་རིགས་སྤི་མགྲིན་ནས་ཕག་བཅས་ཞུ་གསོལ་

འདེབས་སྙིང་། ཉེ་ལམ་སྨོན་ལམ་འཕར་ཚུགས་ཀི་གཏོར་རྒྱག་ཉིན་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་

བཀའ་ལུང་དགོངས་དོན་དུ། སེར་སྐྱ་སྤི་ཞུས་ཀིས་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་ཞབས་བརྟན་གནད་སྨིན་འབད་

ཅེས་ཕེབས་ཁར། དེ་རེས་བཀའ་ཤག་དང་སྐུ་བཅར་སྤི་མཁན་ནས་དོགས་གཅོད་ལུང་ཞུ་འབུལ་

གནང་ལའང་སྐབས་བབས་ཞབས་རིམ་དང་། སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞབས་བརྟན་འབུལ་

དགོས་ཕེབས་པ་བཞིན་ཞབས་རིམ་ཇི་ཡོད་སྨིན་སྒྲུབ་ཞུས་འཐུས་ཐོག ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་མདོ་ལུགས་ཀི་བརྟན་བཞུགས་ཞབས་བརྟན་ཀང་བསར་

འབུལ་ཞུས་འཐུས་ཐུགས་རེ་ཆེ་བ་ཞིག་དང་། གུས་འབངས་རྣམས་ནས་ཀང་བགོ་སྐལ་སྲི་ཞུའི་ཞབས་

འདེགས་བཀའ་དོན་བསན་སྲིད་སྙིང་བཅང་ཧུར་བསྐྱེད་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུར་ལྷ་དགོངས་གསལ་དྭངས་

ཐུགས་རེ་ཆེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་བོད་ལོངས་སེར་སྐྱ་སྤི་ཡི་སྤི་ཞུས་སྐོར། (ཚན་པ་འདི་ནི་བོད་ལོངས་

སེར་སྐྱ་སྤི་ཡིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཚིག་རེད།)

 (བཀའ་ལན་དངོས་ནི།) ངོས་ཐོག་མར་སྔར་སྲོལ་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་མ་དགོས་

པར་ལུང་བརྟག་དོན་གསལ་སྲིད་ཞིའི་འདེན་མཆོག་རྒྱལ་དབང་གི་སྐྱེ་གྲལ་དུ་བརྟག་དཔྱད་ངོས་

འཛིན་གིས་གདན་ཁིར་འཁོད་ནས་བཟུང་བར་སྐབས་སྔོན་གི་མཛད་ལམ་གཞིར་བཟུང་རྒྱལ་ཚབ་

ཡོངས་འཛིན་རྟ་ཚག་ཧོ་ཐོག་ཐུ་དང་མཁན་ཆེན་ཡོངས་འཛིན་རོ་རེ་འཆང་ཕུར་ལྕོག་རིན་པོ་ཆེས་

དབུས་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་གཙུག་བསེན་ཆོས་སྤོད་ཀིས་མཚོན་འདོན་ཁ་ཁལ་བོ་འཛིན་སྐྱོར་སྦྱང༌། 

རབ་བྱུང་དང༌དགེ་ཚུལ་སོམ་ནོད། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔར་བརྒལ་བརྟག་རོད་གྲྭ། མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་

མཚོའི་རེས་གནང༌། དབང་བཀའ་ཁིད་སོགས་རང་གི་བོ་ཚོད་དང་བསྟུན་པ་ཉིན་སར་ཆག་མེད་དུ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བརོན་སྦྱང་གང་འཚམས་བསྐྱེད་ཁུལ་ཡང༌། རང་ལོ་ཉི་ཤུ་ལ་བབས་མཚམས་སྔར་སྲོལ་ལ་བསྙད་

པའི་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་འགན་ཁུར་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་ན། རང་ལ་ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ནས་མོང་

གོམས་ཤེས་ཡོན་དམན་ཡང་ལྷ་སེ་མི་སེ་སྤི་ཞུས་དང༌། གནམ་བསྐོས་གོང་མ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ལུང་

སྤི་བོར་ནོད་པས་ཁུར་དུ་བངས་ཏེ་རང་ཉིད་དལ་སོད་སྐྱིད་སོད་ཀི་དབང་མེད་བསན་སྲིད་ཀི་བདེ་དོན་

ལ་ཉིན་མཚན་སེམས་ཁུར་ལྕི་བས་ནོན་བཞིན་དུ་བསན་པ་རྒྱས་ཐབས། ཆབ་སྲིད་ཕ་ཚུགས་ཐབས། 

ཆབ་འབངས་བདེ་བར་ངལ་འཚོ་ཐབས་ལྷག་བསམ་དང་པོས་གཞུང་བསྲངས་སྒོ་གསུམ་ཡོད་དགུ་

རལ་སྤྲུགས་བགིས་རུང༌། ཤིང་འབྲུག་(1904)ལོར་དབྱིན་ཇིའི་དཔུང་དམག་ལྷགས་འབྱོར་སྐབས་

ཀང་རང་ཉིད་སྐྱིད་ཐབས་ངོ་སྲུང་མཐུན་ལམ་བྱས་ཚེ་ཆབ་སྲིད་ལ་ཕུགས་སྐྱོན་ཆགས་ཏེ་རྐང་རེས་

ལག་བསུབ་གང་མིན་ཡོང་རྒྱུར་བསམ། སྔར་དུས་ྋགོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ནས་མཉྫུ་རྒྱལ་པོ་དང་

མཆོད་ཡོན་བཀུར་རེས་སུ་འབེལ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཕན་ཚུན་སྐྱོང་འོས་ལ་བརྟེན། འཕལ་ཕུགས་

བདེ་སྡུག་ལྷོང་ངེས་ཞུ་བར་ངལ་བ་ཁད་བསད་ཀིས་བྱང་འགྲིམས་རྒྱ་སོག་ཡུལ་གྲུ་བརྒྱུད་པེ་ཅིང་

གསེར་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོར་གོང་མ་ཡུམ་སྲས་མཇལ་ཕད་བཀུར་བཟོས་བདག་རྐེན་ཚད་མེད་པ་

གནང་ཡང༌། རིང་པོ་མ་ལོན་པར་གོང་མ་ཡུམ་སྲས་རིམ་གཤེགས་རེས་གོང་མ་ཤོན་ཐོང་ཁིར་འཁོད་

ཡབ་སྲས་ལ་རྒྱུ་རྐེན་ལྷོང་གསོལ་ཐོག །བོད་ལོངས་སྙིང་ལ་བཅགས་ཏེ་ཕིར་ལོག་མཚམས་བོད་སོད་

ཨཾ་བན་ནས་གཡོ་ཞུས་རེས་འབངས་ལུའུ་ཅུན་དཔོན་དམག་ལྷ་འབྱོར་བོད་ལོངས་ཆབ་སྲིད་དབང་

བྱུས་འཕོག་ཉེར། རྒྱལ་བོན་ཆབ་སྲིད་ཀི་དབང་ལུང་ཡོད་པ་རྣམས་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་ངལ་

བ་རིང་སངས་བདེ་བགྲོད་ཀིས་དབྱིན་གཞུང་བརྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་ལ་གང་ཅིའི་རྒྱུ་རྐེན་མཐའ་འབུད་དང༌། 

ཕོགས་གཅིག་ནས་བསན་སྲིད་བདེ་ཐབས་ཞབས་རིམ་ལྷོད་མེད་བསྒྲུབས་པའི་ལས་འབས་མི་བསླུའི་

བདེན་མཐུ་ཟབ་མོས་རྒྱ་ནག་ནང་འཁྲུག་དུས་འགྱུར་དབང་གིས་བོད་ཕོགས་རྒྱ་དཔོན་དམག་ལྟག་ཆུ་

ཆད་པའི་རིང་བུ་ལྟར་རིམ་གིས་མཐར་བསྐད་ཐོག །རང་གི་སྐྱོང་ཡུལ་བོད་ལོངས་ཆོས་ཀི་ཞིང་སར་

སར་འཁོད་དེ་ཆུ་གང་(1913)ནས་བཟུང་ཆུ་སྤེ་(1932)བར་བོད་ལོངས་འདི་ཉིད་དུ་བདེ་སྐྱིད་རོགས་

ལྡན་གི་དཔལ་གསར་དུ་བཞད་པས་མཆོག་དམན་ཚང་མ་དགའ་བདེ་ཅི་དགར་ལོངས་སྤོད་བག་

ཕེབས་སུ་ཚིམས་པ་འདིས་མཚོན་ཕ་ཞིབ་ཡིག་ལམ་དང༌། ལྷ་སེ་མི་སེ་མཆོག་དམན་ཀུན་གི་བོར་

རྟོགས་གསལ་ལྟར་ཞིབ་ཆ་འགོད་རྒྱུ་ཡིག་ཚོགས་ཀི་རྒྱུར་བསམས་རགས་ཙམ་བཀོད་པ་འདི་དག་

བཀའ་དིན་བསམ་ཤེས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་བསེན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག །རང་ཉིད་ནས་ཆབ་
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ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་ཆེན་མོ།

སྲིད་ལ་ཁུར་བསྐྱེད་ཀི་ཕན་ཆ་བྱུང་སྲིད་ཡོད་ན་ཡིད་མཐུན་འདོད་པ་ཁེངས་ངེས་ལས། བྱས་ཡུས་

དང༌ངོ་སོ་འབྱུང་རེའི་བསམ་པ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་མེད་ཅིང༌། སྐབས་སུའང་ན་ཚོད་བབས་དང་བཅས་

ཆོས་སྲིད་ཀི་ཁུར་སངས་ཏེ་ཚེ་མཇུག་འདིར་དགེ་སྦྱོར་ཁོ་ནར་གཅིག་འགྲུས་ཚེ་ཕི་མ་བཤུལ་ཐག་

རིང་བའི་རྣམ་དཀར་རྒྱབ་སྐྱོར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་ཡང༌། གཙོ་བོར་ལུས་དང་གྲིབ་

མ་བཞིན་འགྲོགས་པའི་ལྷ་སྲུང་དང༌སྐྱབས་ཡུལ་བ་མ། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་བ་ཐོགས་པའི་

མཆོག་དམན་ཆབ་འབངས་ཀུན་ནས་ངོས་ལ་ཁ་ཙམ་མིན་པར་སྙིང་ནས་རེ་བཅོལ་བགིས་པའི་སྤི་

དོན་བོས་གཏོང་མ་ཕོད་པར་ད་ལྟའང་རང་གི་ཤེས་ནུས་ལྕོགས་ཚོད་ཁུར་སྐྱེད་སྐབས་སུ་མཆིས་

པ་ད་ཆ་བགྲང་བྱ་ང་བརྒྱད་དུ་ཉེ་བས་ལོ་ཤས་ལས་ཆོས་སྲིད་ཀི་ཁུར་རིང་པོར་རྔོ་མི་ཐོགས་པ་ཚང་

མས་ཤེས་ངེས་གོ་བས་ཆོད་པ་བཞིན་ད་ལྟ་ཁད་ཉེའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང༌། རྒྱ་གཞུང་གཉིས་

ཕོགས་སུ་དཔུང་སོབས་བཙན་པས་མཐུན་ལམ་གང་གཟབ། ཞེ་འཁོན་འཛིན་པའི་ས་མཚམས་ཆུང་

ཁག་ལ་ཕ་རོལ་པོའི་མགོ་གནོན་ཆེད་དཔུང་དམག་གོ་ཧགས། དེའང་དམག་རེད་ཕུགས་འཕེར་གཞན་

སེ་ནོན་ངེས། ལྷག་པར་དེང་སྐབས་སྙིགས་ལྔའི་རང་མདངས་ཀུན་ནས་དར་ཞིང༌། ཡང་སྒོས་དམར་

པོའི་ལས་ལུགས་ཆེས་ཆེར་བདོ་བས་རེ་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་

བསན་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་ལྡན་གི་ཞིང་འདིར་ཡང་ཕི་ནང་གང་ས་ནས་ལྷགས་

པར་ངེས་པས་དེ་སྐབས་རང་ས་སྲུང་མ་ནུས་ན་ྋརྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀིས་མཚོན་བསན་འཛིན་སྐྱེ་

འཕགས་མིང་མེད་དུ་འཇོམས་ཤིང༌། བ་བང་ཁག་དང༌བསན་འཛིན་ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་གི་སེའི་

འཛིན་དབང་མཆོད་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་ར་བརླག །ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གི་བཞེད་རྒྱུན་

ཆབ་སྲིད་ཀང་མིང་ཙམ་དུ་ཉམ་དམས་ཐོག །འདི་གའི་ཞབས་འབིང་ཀུན་ཀང་ཕ་གཞིས་རྒྱུ་ནོར་ར་

ཕོགས་དགྲ་ཡའི་བན་དུ་དབང་མེད་འཁམས་ཤིང༌། ཡིད་ཅན་ཀུན་ཀང་མནར་གཅོད་འཇིགས་སྐག་

གི་དུཿཁ་ཉིན་མཚན་མི་འཁོལ་བའི་དུས་ཤིག་འབྱུང་ངེས་པས་བསན་སྲིད་ཀི་སྤི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པ་ད་ལྟ་བདེ་སྐྱིད་ཆེས་དར་མི་སྨོན་རང་སྐྱིད་རང་ལག་ཏུ་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར། སད་ཞི་དག་གང་

ལའང་ཐབས་ཤེས་ལུ་གུ་བརྒྱུད་གང་ཐད་ནས་མ་ལན་མ་འགོད་པར་ལག་ཏུ་བསར་ཐུབ་པའི་ཆབ་སྲིད་

ཀི་བདེ་ཐབས་ཞབས་འབིང་སེར་སྐྱ་རྣམས་ཀི་སྲི་ཞུར་རག་ལས་ཤིང༌། བོད་ལོངས་སྤིའི་བདེ་ཐབས་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

སེར་སྐྱ་མཆོག་དམན་དང༌། ཆབ་འབངས་ཀུན་ནས་བསམ་གཞིགས་མ་འཛོལ་བ་གཅིག་འགྲུས་ཕར་

བ་གྲུ་འདེགས་དགོས་པ་ངེས་པར་ཁུར་དུ་བབས་པ་བཞིན་སང་བང་འཛོལ་མེད་བྱུང་ན་གཞུང་བསེན་

དགྲ་ལྷའི་གཙོ་བོ་ནས་སོབ་དཔོན་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གི་ཐུགས་བཞེད་དང་མཐུན་པའི་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས་

ན་གང་ལའང་ཡ་ང་བག་ཚ་མེད་ཅེས་པ་མཐུན་ཕོགས་ཀི་དོན་ལ་སོར་གནས་སུ་ངེས་པས། ངོས་

ནས་བསན་སྲིད་སྤི་དོན་ཡིད་བསམ་དང་མཐུན་འཇུག་གི་ལས་ལ་ངོ་ལོག་མེད་པར་སྲི་ཞུར་བརོན་པ་

རྣམས་ལ་སྐྱབས་འཇུག་རེས་འཛིན་དང༌། ལམ་འགྲོའི་འཕིན་ལས་དངོས་སུ་བསན་ཅིང༌། ཚུལ་མིན་

རྣམས་ལ་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཞན་པས་བཀའ་ཆད་ཕོག་ངེས་པར་མ་ཟད། གནས་སྐབས་རང་དོན་སྒྲུབ་

ཕོགས་ཕོགས་ལྷུང་ངོ་སྲུང་ལས། ཆབ་སྲིད་ཀི་བདེ་དོན་ད་མུས་བཞིན་ཡལ་ཡོལ་འབའ་ཞིག་གིས་

ཁུར་དུ་མ་བངས་ན་ཕུགས་དོན་མི་འགྲུབ་པ་མཐོང་གསལ་ལྟར་སར་ཅི་དག་གི་འགོད་ཀང་ཕན་ཆ་

མི་སྲིད་པས་ངོས་ནམ་འཚོའི་རིང་ལ་བོད་ལོངས་བདེ་ཐབས་ད་མུས་ཀི་འཁོལ་བར་མཐོང༌། ཕུགས་

རང་རང་མོང་ཆོས་རྣམས་སོ་སོའི་ཐོག་ཏུ་སྨིན་པ་ནི་ངོས་རང་གིས་ཉམས་མོང་རྒྱུ་མཚན་གསལ་

པོའི་སེང་ནས་གཞན་ལ་འདོམས་པ་འདི་ལྷག་བསབ་བྱ་ལྷུག་པོར་སོན་རྒྱུ་མེད་པས་ཕིའི་རིམ་གྲོ་

བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིན་པ་ཡིན་ཅིང༌། གཙོ་ཆེ་བ་ནང་གི་ཞབས་བརྟན་རིམ་གྲོ་འདི་ཉིད་སྙིང་ལ་

ལྕག་བསྐུལ་ཚང་མས་སྔར་འགོད་ཕིས་སོམ་གི་སྲི་ཞུ་ཚགས་ཚུད་སྒྲུབ་ནུས་ན་རང་ངོས་ནས་ཀང་

གང་འཁོལ་གི་བར་བསན་པ་ཆབ་སྲིད་འཕལ་ཡུན་རྒྱས་ཐབས། ཞབས་འབིང་ཀུན་ཀང་མིང་དོན་

གཉིས་མཚུངས་ཀི་རེས་འཛིན། ཆབ་འབངས་ཀུན་ཀང་སྔར་མུས་བདེ་སྐྱིད་བཟང་པོས་ངལ་འཚོ་

བའི་དུས་སོན་བཟང་པོ་ལོ་བརྒྱ་ཕག་བར་གནས་ཐབས་ཀི་ཞེ་བརོན་སྔར་བཞིན་བགིད་རྒྱུར་སྤི་

དོན་ནང་གི་རིམ་གྲོ་འདི་ལྷག་མ་མཆིས་པ་སྤི་ཞུས་ཀི་བསབ་སོན་དེ་རང་ལགས་པས་གོང་དོན་

རྣམས་ལ་ཉིན་དང༌། མཚན་མོའི་སྤོད་ལམ་རྣམ་བཞི་གང་གི་སྐབས་སུའང་བརྟག་དཔྱད་ནན་ཏན་

གིས་སང་བང་མ་འཛོལ་བ་གལ་ཆེ་བ་ལགས་སོ།།”355

 དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1933 ཟླ་ 3 “ཆུ་བྱ་ཟླ་བ་དང་པོའི་ནང་སྲིད་བཀའ་ལྷན་རྒྱས་ནས་གསུང་

ཞུ་འབུལ་གནང་གི་ཕིར་ཕེབས་སུའང༌། རྒྱལ་བསན་འཛནི་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་བསན་འཛནི་སྐྱེ་འཕགས་

དང༌། འབས་སེར་དགའ་གསུམ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་གྲྭ་སྨད་སོད་ཀིས་མཚོན་པའི་དགེ་འདུན་གི་སེ་

355 ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་གསུང་འབུམ། ཇི། <<བོད་དང་བོད་ཆེན་པོའི་ལོངས་སུ་འཁོད་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་

ལ་ལུགས་གཉིས་ཀི་བང་དོར་བསབ་བྱའི་ར་ཚིག་གི་རིམ་པ་ཕོགས་བཀོད་ལྷ་ཡི་རྔ་དབྱངས་>>ཀི་ཤོག་གྲངས་ ༣༤ 

ན་གསལ།
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ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་ཆེན་མོ།

རྣམས་ནས་དགེ་བསྐུལ་ཇི་ལྟར་བཏབ་པའི་དོན་རྣམས་འབད་བརོན་ཆེ་བསྐྱེད་གནང་མུས་རེས་སུ་

ཡི་རང་གི་གནས་སུ་གྱུར་ཅིང༌། གནམ་བསྐོས་གཞུང་སའི་ཆབ་སྲིད་འདི་ཉིད་ཀང་ལེགས་བྱས་སྲི་

ཞུ་ལམ་དུ་ལྷོང་ཆེད་ཙམ་ལས་རིམ་གྲོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཆབ་སྲིད་ཀི་ཁུར་རང་ཐོག་ཏུ་འཁི་བའི་ལས་

ཁུངས་སེར་སྐྱ་མཆོག་དམན་མཐའ་དག་ནས་ལས་འབས་དཔང་པོར་བཞག་སེ་ཆབ་སྲིད་ཀི་བདེ་དོན་

ལ་ངལ་བ་ཁད་བསད་སང་བང་གི་འཇུག་ལྡོག་མ་འཆོལ་བའི་རྒྱབ་མདུན་ཁ་གཏིང་མཚུངས་ངེས་རང་

དོན་དང་ཁད་མེད་གཏམ་དོན་སོན་པ་ཞིག་འབད་ན་ཞི་དག་གང་ཅིའི་ལས་ཐབས་འདུ་འགོད་ལམ་དུ་

འགྲོ་བ་གདོན་མི་ཟ་ཞིང༌། སྔར་སོང་ད་འགྲོའི་ར་གན་གསེར་བརྫུས་ཉི་མ་དང༌། མི་ཚེ་གང་འཁོལ་འདི་

མུར་ལུས་ན་ནམ་ཞིག་དུས་འགྱུར་གེགས་འཚུབ་ཆེ་བ་འབྱུང་ངེས་ཡིན་པས་དེ་སྐབས་སྔར་འགོད་

བསྲན་མི་ཚུགས་པ་བསྐྱེད་པས་ད་ལྟ་སོམ་རན་གི་སྐབས་འདིར་རང་དབང་རང་ལག་ཏུ་ཡོད་དུས་

མཛུབ་མོ་ནང་དུ་བཀུགས་ནས་མནོ་བསམ་ཞིབ་ཏུ་གཏོང་ནུས་ན་ཆབ་སྲིད་སྔར་སོར་འཆུད་ཐབས་

འདི་ལས་ལྷག་པ་མེད་པས་ཆབ་སྲིད་ཕ་ཚུགས་དང་ཚུགས་མིན་གཞུང་ཞབས་སྲི་ཞུ་བ་མཐའ་དག་

ནས་ཞུ་བྱ་འཐུས་སྒོ་ཚང་མིན་ལ་རག་ལས་ཤིང༌། ཞེས་དང༌། ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང༌། མི་ཆོས་

གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཁིམས་སྲོལ་ཁད་དུ་མ་བསད་པར་དང་དུ་བངས་ན་འཐུས་འགྲོ།”356ཞེས་

ཐུགས་ཤིན་ཏུ་འཁང་བའི་རྣམ་པ་གསལ་སོན་མཛད།

  “རྒྱུ་མཚན་དེ་དང་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རིང་མིན་སྐུ་ཚེ་ཐ་མའི་མཛད་པ་སོན་པར་བཞེད་

ནས། ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ནས་མགུལ་ཆམ་ལྟ་བུའི་སྐུ་ཁམས་ཉོག་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཞེས་

ཤིང༌། དེ་ཡང་མངོན་མཚན་དུ་དོད་པའི་སྙུན་ཟུག་གི་རྣམ་པ་མི་མངའ་ཡང༌། གསོལ་ཆས་ཅུང་ཞིག་

གསོལ་མི་འདོད་ཙམ་དང༌། ཞབས་འཆག་གནང་བའི་ཚེ་ཞལ་དབུགས་བག་ཙམ་འཚང་སྙམ་བྱེད་པ་

ཞིག་བྱུང༌། སྐབས་འགར་རང་བཞིན་གིས་དྭངས་པའི་ཚུལ་ཡང་བཞེས་ཏེ་ཕར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་

གང་ལའང་བདེ་ཐོགས་མེད་པར་རྒྱུན་ལྡན་དང་འད་བར་བསན། སྐབས་རེ་སྐུ་གསང་སོགས་ཀི་ཚེ་

ཡང་ཕེབས་བཞུད་དཀའ་ཚུལ་གིས་ཕག་གཞན་ལ་བརྟེན་པ་གནང་བ་སོགས་མཉེལ་ཚུལ་ཆེར་བཞེས། 

རེས་འགའ་ནི་ཐུགས་སྣང་ཡེ་མེད་པ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པ་སོགས་སྐུ་ཁམས་གསལ་འགྲིབ་ཀི་ཉམས་སྣ་

ཚོགས་སོན་པ་དང༌། ཐུགས་སྒམ་པས་སྙུན་བབས་འདི་ལྟར་འདུག་ཅེས་ཀང་མི་གསུང་བས་ནང་འཁོར་

རྣམས་ཀིས་སྙུན་གཞིའི་བབ་ལྕི་ཡང་གི་གཏིང་མི་དཔོག་པས་ཅི་བྱའི་གཏོལ་མེད་པར་ལུས་”སོ།།

356 མདོ་སྨད་ཀིས་དཔར་བའི་<<འཁྲུངས་རབས་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ་>>དེབ་ཕེང་ ༨ པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༢༠ 

ནས་གཟིགས།
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དགོངས་རོགས་དོན་རྐེན།

 ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་ཀི་བབ་ལ་བལྟས་ན། གཞུང་འཛིན་པ་ཚོས་ཞལ་གདམས་ཇི་

བཞིན་ངོ་ལོག་རྒྱབ་མདུན་མེད་པར་སང་བང་འཛོལ་མེད་ཞུས་ཡོད་ཚེ། “གཏེར་ཆེན་གསང་

སྔགས་གིང་པ་ཞེས་པས་རྒྱལ་མོ་རོང་དུ་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་གཏེར་བྱང་ཉི་ཟླ་ཁ་སྤོད་ལས་ཀང་

གསལ་རེན་དུ་བསན་ཏེ། འདི་ལྟར། ་་་ ཁད་པར་རྒྱལ་དབང་རིམ་བྱོན་ཡངཿ འདི་ནས་བཟུང་སེ་སྐུ་

ཚེ་བརྟནཿ རྒྱལ་དབང་ཐུབ་བསན་མཚན་ཅན་འདིཿ དྲུག་ཅུའི་བར་དུ་ངེས་པར་བཞུགསཿ” ཞེས་སྐུ་

ཚེའི་ཚད་ལུང་བསན་པ་ལྟར་༸གོང་ས་ཆེན་པོ་མུ་མཐུད་ལོ་ཤས་བཞུགས་ཡོད་ཚོད་ལ། དེ་

ལྟར་མ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་སྐུ་ཚེ་ཐུང་དུ་བསྟུངས་ཏེ། དྲུག་ཅུ་ཕར་ཟད། ང་དགུའི་བར་དུ་ཡང་

མ་བཞུགས། འདིར་ང་དགུ་ཟེར་བ་ནི་མཁར་རོའི་དག་སྣང་དུ་འབྱུང་བ་དེ་རེད།

 དེས་ན། མཁར་རོ་པདྨ་དགའ་རོར་གི་ལུང་བསན་དེ་ཇི་ལྟར་རམ་ཞེ་ན་འདི་ལྟར། “དེ་

ནས་པོ་ཏ་ལ་འད་བརཿ གསེར་གཡབས་ཤིག་གི་ཁང་སེང་ལཿ རྒྱལ་དབང་མཆོག་ཉིད་ཧོར་སེགས་

ཀིསཿ བཞུགས་ནས་སྐུ་རྒྱབ་ཧོར་མོ་འདའིཿ བུད་མེད་དུང་གི་རྒྱན་ཅན་ཞིགཿ རྨ་བྱའི་སྒོ་གདུགས་

སྐོར་ཞིང་འདུགཿ སྐུ་འཁོར་ནང་མ་ཕལ་ཆེར་འདུགཿ ལ་ལ་རྒོད་ལ་ལ་ལ་ཁོཿ ལ་ལ་ལྟད་མོར་གཡེང་

བ་མཐོངཿ རྒྱལ་བའི་ཕག་ཏུ་ཤེལ་ཕེང་ཞིགཿ འདེན་པའི་ཚུལ་ཡང་མཛད་པ་ལཿ རྒྱང་ནས་སྐྱ་སེར་བུད་

མེད་ཀིཿ ཞལ་མཇལ་མི་མང་ཚོགས་པའི་ཁོདཿ ཁོམ་པའི་ཁོད་ཀི་བུད་མེད་གཅིགཿ ང་ཡི་སར་བྱུང་

འདི་སྐད་ཟེརཿ རྒྱལ་དབང་དམ་པའི་སྐུ་རྒྱབ་ཀིཿ བུད་མེད་ཕ་གི་ཨེ་ཤེས་ཟེརཿ མི་ཤེས་བྱས་པས་ཡ་

མཚན་ལཿ འདི་ཉིད་སྐུ་ཕེང་ན་རིམ་གིཿ མ་མ་མཛད་མཁན་དེ་ཡིན་ཟེརཿ ཕག་གི་ཤེལ་ཕེང་ཕ་གི་ལཿ 

སྔ་མ་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་ཡོདཿ དེ་ནས་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་འདུགཿ དེ་ནི་གཅིག་འཐོར་གཉིས་འཐོར་གིསཿ 

ང་དགུ་ཙམ་ལས་མེད་པ་འདཿ” ཞེས་ཏེ། “སྐུ་འཁོར་ནང་མ་ཕལ་ཆེར་འདུགཿ ལ་ལ་རྒོད་ལ་ལ་ལ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཁོཿ ལ་ལ་ལྟད་མོར་གཡེང་བ་མཐོངཿ”ཞེས་པས་སྐུ་འཁོར་ཚོའི་བྱ་སྤོད་བསན་ཅིང་། སྐུ་ཕེང་ན་

རིམ་གི་མ་མ་མཛད་མཁན་ཞེས་པ་ནི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་སེ། ལུང་བསན་འདི་ལྟར་ན། སྐུ་ཚེའི་

ཚད་ངོ་མ་ནི་དགུང་གྲངས་ ༧༧ དང་། དེ་ནས་ཐུང་དུ་བསྟུངས་ཏེ་ ༦༦ དེ་ནས་ཀང་ཐུང་དུ་

བསྟུངས་ནས་ ༥༩ སེ། མཐར་དགུང་གྲངས་ ༥༨ དུ་ཕེབས་པ་ཆུ་བྱ་ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ 

སྤི་ལོ་ 1933 ཟླ་ 12 ཚེས་ 17 ཉིན་གི་དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་ལ་བཀའ་

དིན་ཟླ་མེད་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཕམ་དང་བཅས་མ་ངན་ལས་འདས་སོ།།

 རྒྱལ་དབང་མཆོག་མ་ངན་ལས་མ་འདས་གོང་ཐུགས་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ཆུ་སྤེལ་

ཞལ་གདམས་སོགས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། ཤན་ཁ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སུའང་། རྒྱལ་དབང་

རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་སྙུང་བཞེས་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བོན་བ་མ་ཆོས་དར་

ལགས་དང་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་གཉིས་ཞལ་རོད་ཤོར་བ་སྙན་དུ་སོན་པ་ན། རྒྱལ་བའི་ཞལ་ནས་

མགོ་ལ་སོད་མཁན་ཚོར་ཁ་སབས་དེ་ལས་ཅི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཏེ་ཐུགས་ཕམ་གི་རྣམ་པ་

བཞེས་ཤིང་སྙུང་གཞི་ཡང་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སོང་བ་དང་། དེ་ནས་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་བྱམས་པ་ཆོས་

གྲགས་དང་སྲིད་བོན་གང་མདུན། བཀའ་ཤག་བཅས་རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་དུ་བཅར་བར་དགའ་

ལྡན་ཁི་རིན་པོ་ཆེ་མ་གཏོགས་སྲིད་བཀའ་ལྷན་རྒྱས་ལ་མཇལ་ཁ་མ་གནང་བར་ཐུགས་ཕམ་གི་

ཚུལ་བཞེས་པ་སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ནས་གསུང་ལུགས་གསལ་བར་བིས་ཡོད།357

 དེ་ལྟར་རྒྱལ་དབང་མཆོག་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ན། སྐུ་སྐྱེ་ཕི་མ་ཤར་ཕོགས་སུ་

འཁྲུང་བའི་བརར་སྐུ་གདུང་གི་ཞལ་རས་ཤར་ཕོགས་སུ་ཡང་ཡང་འཁོར་བ་དང་། ཡོངས་

འཛིན་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་རང་རྣམ་དུ། “སྐུ་རྒྱབ་ཀི་སྨད་ཆའི་སྐུ་ཚིགས་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ནས་

འཕགས་པ་ལོ་ཀི་ཤྭ་རའི་སྣང་བརན་དབུ་དང་ཕག་ཞབས་པད་གདན་དང་བཅས་པ་གསལ་ངེས་

དཔངས་སུ་སོར་དྲུག་ཙམ་ཡོད་པ་ཞིག་རང་བྱོན་འབུར་ཐོན་”བིས་པ་ལྟར་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་སྤན་རས་

གཟིགས་རང་བྱོན་མཐོ་ཚད་ལ་སོར་དྲུག་ཙམ་ཡོད་འབུར་དོད་དུ་གསལ་བར་མངོན་པ་སོགས་

སྐྱེ་བོ་ཕལ་པའི་བོ་ངོར་ཤོང་དཀའ་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མང་དུ་བྱུང་།

 རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་མ་ངན་ལས་མ་འདས་སྔོན་གི་ལོ་བཅུ་གསུམ་

ཙམ་གི་གོང་སེ་སྤི་ལོ་ 1920 ནང་། རེ་ཕོ་བང་གི་ཤར་རྒྱུད་ཉམས་གསོ་སྐབས། རྒྱལ་མཆོག་

357 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༧༧ ལ་གཟིགས།
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དགོངས་རོགས་དོན་རྐེན།

རང་ཉིད་ནས་ལྷ་བིས་པར། གཟིམ་ཆུང་ནུབ་ངོས་ཀི་ཕེབས་སྐས་ཀི་གཡས་གཡོན་དུ། ནུབ་

ཀི་རིག་ངོས་སུ་བྱ་སྔོན་པོ་ཞིག་དང་། ཤར་གི་རིག་ངོས་སུ་འབྲུག་དཀར་པོ་ཞིག་འབི་དགོས་

པའི་བཀའ་བཀོད་གནང་། ནུབ་ཏུ་བྱ་སྔོན་པོ་འབི་རུ་བཅུག་པ་དེས་ནུབ་ཕོགས་ལྷ་ལྡན་དུ་ཆུ་

བྱ་(སྤི་ལོ་1933)ལོར་མ་ངན་ལས་འདའ་རྒྱུ་དང་། ཤར་དུ་འབྲུག་དཀར་པོ་འབི་རུ་བཅུག་སེ་

ལྕགས་འབྲུག་(སྤི་ལོ་1940)ལོར་པོ་ཏ་ལར་གསེར་ཁི་མངའ་གསོལ་མཛད་བཞེད་མཚོན་

པར་མཛད་ཅེས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆར་གསལ་ཏེ། བྱུང་བ་ཡ་མཚན་ཅན་དུ་མ་ཁོ་བོས་བྱས་པའི་

རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའི་མཛད་རྣམ་<<གྲུ་འཛིན་ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་>>དུ་བིས་ཡོད་

པས་དེར་གཟིགས།

 མཚམས་འདིར་ཕིར་བལྟས་ཅུང་ཟད་བྱས་ཏེ་བྱུང་བ་གཙོ་བོ་དུ་མ་ཞིག་དན་གསོའི་

ཚུལ་དུ་བཀོད་ན། དེ་ཡང་༸གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་ཕེབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1913 

ཟླ་བ་ 1 ཚེས་ 23 ཉིན་པོ་ཏ་ལར་ཞབས་སོར་བཀོད། བོད་ཆུ་མོ་གང་གི་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་

བའི་ཚེས་ ༨ སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 2 ཚེས་ 14 ཉིན་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་གི་ར་ཚིག་ཆེན་མོ་ཞིག་བོད་

རྒྱ་ཁབ་ཏུ་བཀྲམ། དེ་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཆུ་གང་ར་ཚིག་ཅེས་བརོད། ར་ཚིག་དེའི་དོན་ཚན་

བཞི་པའི་ནང་རྒྱལ་མཆོག་རང་ཉིད་ནས། “བོད་འདི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ལྟ་བུའི་སོབས་འབྱོར་

འཕྲུལ་ཆས་དང་མི་ལྡན་རུང་། ཆོས་མཐུན་ཞི་བདེར་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་དང་ལྡན་པ་

ཞིག་ཡིན་སབས། དེང་དུས་ཞི་དག་གི་ལས་དོན་གང་ཅིར་དོ་དམ་ཆེ་བསྐྱེད་ཀིས་རང་ས་བརྟན་སྲུང་

ཐུབ་པའི་དག་པོའི་འདུ་འགོད་རྒྱ་ཆེ་གནང་མུས་ཡིན་ན། འཕལ་སྒང་དམག་འཁི་དང་། ཁམས་ཕོགས་

ལམ་འཁེལ་ཁག་ལ་དཀའ་ཚེགས་ཕན་བུ་ཡོང་བ་གཞིར་བཅས་གཤིས། རྒྱ་ནག་ནས་མ་དག་བདག་

བཟུང་སྔ་ཕིར་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་སྔོན་བྱུང་ལ་བསམ་ཞིབ་ཀིས་ཚང་མས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཐོག་

རང་ས་རང་སྐྱོང་དང་། རང་སེ་རང་སྲུང་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཚུལ་ལ་ཚང་མས་ལྷག་བསམ་འཁུར་ལེན་ཆེ་

བསྐྱེད་དགོས་རྒྱུ་མ་ཟད་། སོད་སྨད། ལྷོ་བྱང་གི་ས་མཚམས་ཁག་ལ་སོ་སྲུང་ལྷོད་མེད་ཀིས་ཕི་མིའི་

སོ་ཉུལ་ནང་ལྷགས་མི་འབྱུང་བའི་དམ་པོས་དམ་བཅིངས་དང་། གལ་ཏེ་དོགས་གེང་ཕ་མོ་ཙམ་བྱུང་

རུང་འཕལ་འཕལ་རོང་གཞིས་རྟ་ཤད་བརྒྱུད་ནམ་ཉིན་ཤད་རོལ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྙན་སེང་དགོས་

པ་ལས་རང་བཞིན་ལྷོད་ཡངས་དང་། ཡང་དོན་མེད་རྒྱུ་ཆུང་རྐེན་ཆེའི་དཀྲོག་རྐེན་ཆེད་བཟོའི་རིགས་

ནམ་ཡང་མི་ཆོག་”ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་ལྟར་རང་ས་བརྟན་སྲུང་གི་དམིགས་འཆར་ཐོག་དག་པོའི་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

འདུ་འགོད་རྒྱ་ཆེར་གནང་མགོ་བརམས་ཟིན།

 གསལ་པོར་བཤད་ན། དེ་ནི་རང་ས་བརྟན་སྲུང་ཐུབ་པའི་དག་པོའི་དཔུང་ཁག་གསར་

པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་ཡར་སྐྱེད་གནང་བཞིན་པ་དེ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་དགོངས་པ་འཁོར་བའི་

འཕལ་རྐེན་གཙོ་བོ་ནི། ཐོག་མར་དབྱིན་ཇིའི་བཙན་འཛུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིང་འབྲུག་ཟླ་ ༦ 

ཚེས་ ༡༨ སྤི་ལོ་ 1904 ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 30 ཉིན་རེ་ཕོ་བང་ནས་ཕེབས་ཐོན་མཛད་པ་དང་། 

དེའི་རེས་ལུའུ་ཅན་རྒྱ་དམག་གི་དབང་གིས་ལྕགས་ཁི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ སྤི་ལོ་ 1910 ཟླ་ 2 

ཚེས་ 13 ཉིན་སར་ཡང་ལྷ་ལྡན་ནས་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ་དེ་རེད། དགོས་དོན་གཞན་ཞིག་

ནི་ནང་ཁུལ་གི་གེན་ལོག་མགོ་གནོན་མཛད་པའི་ཆེད་རེད། དེར་མ་ཟད། ར་ཚིག་ལས། “བོད་

རིགས་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཚང་མས་ཀང་རང་ནུས་གང་ཤར་གི་རྒྱ་དམག་དང་འཐབ་འཛིངས་མུ་

མཐུད་བྱས་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་དམག་ཚང་མ་མཐར་སྐོད་བཏང་

ཟིན་ཏེ། ངོས་ཀང་རང་གི་སྐྱོང་ཡུལ་ཆོས་ལྡན་གི་ཞིང་དུ་བདེ་འབྱོར་ཐོག །ཁམས་ཕོགས་ཡོད་པའི་

འཕོས་ལྷག་རྣམས་ཀང་རིམ་བཞིན་མཐར་སྐོད་གཏོང་རྒྱུ་”ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། བོད་སའི་རྒྱ་དམག་

ཡོད་ཚད་མཐར་སྐོད་གཏོང་བའི་དམིགས་འཆར་ཡང་རྒྱ་ཆེར་བསྣམས་ཡོད།

 ཆུ་གང་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 9 ཚེས་ 24 ཉིན་རེ་དྲུང་བྱམས་པ་སྙན་

གྲགས་ཆེད་དུ་བསྐོ་རོང་གནང་སེ་ཕག་རི་ནས་རྒྱང་རེ་བརྒྱུད་ལྷ་ས་དང་དེ་ནས་ཀོང་པོ་རྒྱ་

མདའི་བར་དུ་སྦྲག་ཁང་གསར་འཛུགས་ཀིས་རིམ་པས་སྔར་སྲོལ་ཡིག་སྐྱེལ་ཐང་རྟ་ཕིར་བསྡུ་

མཛད་ཅིང་། དེང་སྲོལ་སྦྲག་ཐེལ་ཊི་ཀ་སི་གསར་བཟོ་མཛད་པའི་དབུ་བཙུགས།358 ཡང་ལོ་

དེའི་“ཟླ་ ༩ ནང་འཕྲུལ་བཟོའི་དགེ་རྒན་ཁ་ཆེ་ཨི་སི་མཱ་ལ་ལས་ཚན་པའི་གདན་ཐོབ་སྩལ་ཏེ་བཀའ་

བསྒྱུར་དང་གསར་མཇལ་གནང་ཞིང་། གྲྭ་བཞི་ཐང་གི་ཤུལ་རིང་དུ་འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་བཙུགས་

ནས། མེ་མདའ་དང་མདེའུ་བཟོ་རིས་ཀང་འབོར་ཆེན་བཟོ་མ་ཐུབ་པས་དེ་རེས་དངུལ་སྒོར་བཟོ་གྲྭ་

དང་པར་ཁང་དུ་བསྒྱུར་ནས་དངུལ་སྒོར་དང་། ཟངས་ཊམ། ཤོག་དངུལ། ཡིའུ་ཕེའ་ོ(སྦྲག་ཐེལ་ཊི་ཀ་

སི་)བཅས་པར་འདེབས་བྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་”359བ་དང་། “ལོ་འདིར་360བོད་ཀི་དངུལ་ལོར་འགའ་ཞིག་

358 ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་མཛད་པའི་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་མཛད་རྣམ་དང་དགུང་

ཚིགས་ལྟར་བསྒིགས་པའི་མཛད་རྣམ་གཉིས་དང་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་བཅས་སུ་གཟིགས།

359 རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་མཛད་རྣམ་ཁག་ལ་གཟིགས།

360 ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེས། “ཆུ་གང་(༡༩༡༥)ལོར་དཔོན་རིགས་ཀི་བུ་ཕྲུག་ཁོངས་ནས་སྨོན་གྲོང་མཁེན་རབ་ཀུན་
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དགོངས་རོགས་དོན་རྐེན།

བཟོས་ཏེ་འགྲེལ་སེལ་གནང་བ་དང་། བྱང་ངོས་པ་རིག་འཛིན་རོ་རེ་དང་། སྨོན་གྲོང་མཁེན་རབ་ཀུན་

བཟང་། སྐྱིད་སྦུག་པ་དབང་འདུས་ནོར་བུ། སྒོག་མཁར་བ་བསོད་ནམས་མགོན་སྐྱབས་བཅས་དབྱིན་

ཇིར་སོབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་གཏོང་གནང་བ་དང་ཁོང་ཚོར་ལྟ་སྐྱོང་འགོ་འཛིན་བྱེད་པོ་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་

རྒྱལ་གཏོང་གནང་མཛད་”པ་སོགས་བོད་ཁམས་དེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་འཕིན་ལས་དང་

ཐུགས་བསྐྱེད་བ་མེད་མཛད།

 དེ་ལྟར་བོད་ཁམས་སུ་བཟོ་ལས་དང་དམག་དོན། ས་གཏེར་འདོན་ལས་སོགས་དེང་

རབས་ཀི་ལུགས་རྒྱ་ཆེར་སེལ་སད། སྤི་ལོ་ 1913 ལོར་ཆེས་ཐོག་མར་གཞུང་ཞབས་ཀི་ཕྲུ་

གུ་བོ་རིག་བཀྲ་བ་བཞི་ལེགས་སྒྲུག་མཛད་དེ་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཆེད་གཏོང་མཛད་པ་ནི་ཞི་དག་

གཉིས་ཀའི་ལམ་ནས་རང་ས་རང་སྲུང་དང་བོད་ཁམས་དེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སད་

ཡིན། དེ་ཡང་སྨོན་གྲོང་མཁེན་རབ་ཀུན་བཟང་གིས་གཏེར་ཁ་འདོན་ལས་ཀི་སོབ་སྦྱོང་གནང་

སེ་རེས་སུ་འོན་དང་དྭགས་པོ། བྱང་ཁུལ་བཅས་སུ་གཏེར་ཁ་འཚོལ་རེད་བྱུང་བ་དང་། སྒོག་

མཁར་བ་བསོད་ནམས་མགོན་པོས་དག་པོའི་སོབ་སྦྱོང་གནང་སེ་དམག་ཆེན་དང་པོའི་སྐབས་

འཇར་མན་དུ་ཕེབས་པ་དང་། དེའི་རེས་ལྷ་སར་འབྱོར་ཏེ་བོད་ཀི་དམག་སྒར་ཁོངས་སུ་ཞུགས། 

བྱང་ངོས་པ་རིག་འཛིན་རོ་རེས་གོག་ལས་ཀི་སོབ་སྦྱོང་གནང་སེ་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁེར་དང་ནོར་

གིང་སྤན་གསལ་ཕོ་བང་བཅས་པར་ཆུ་གོག་གསར་འཛུགས་དང་། གྲྭ་བཞི་གོག་འཕྲུལ་ཁོངས་

ཀི་མེ་མདའ་དང་དངུལ་པར། ཤོག་དངུལ་པར་འདེབས་སོགས་ལ་གོག་ཤུགས་ཀིས་ཕན་པ་

རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབས་ཤིང་། དབྱིན་སྐད་ཀི་ལམ་ནས་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོར་གལ་ཆེའི་

གསུང་སྒྱུར་དང་བོད་གཞུང་ཕི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕག་ལས་ཀང་གནང་། སྐྱིད་སྦུག་པ་དབང་

འདུས་ནོར་བུས་ས་ཚད་ཐིག་རྒྱག་དང་ཏར་འཕིན་གཏོང་ལེན་གི་སོབ་སྦྱོང་གནང་སེ་བོད་ཀི་

ཏར་འཕིན་ལས་ཁུངས་ཡར་རྒྱས་དང་བོད་གཞུང་ཕི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕག་ལས་གནང་། 

ཕྲུ་གུ་དེ་བཞིའི་མགོ་འདོན་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་ཡང་བོ་རིག་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། 

དབྱིན་ལན་དུ་བཞུགས་རིང་ཕིའི་སྲིད་གཞུང་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཆགས་

བཟང་དང་། ་་་ དབྱིན་ཇིར་སོབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་གཏོང་རྒྱུའི་གཏན་འཁེལ་གནང་”ཞེས་སོགས་གསལ་ཡང་། ཆུ་གང་ནི་

སྤི་ལོ་ 1913 ཟླ་ 2 ཚེས་ 7 ནས་སྤི་ལོ་ 1914 ཟླ་ 2 ཚེས་ 24 བར་ཡིན། དེས་ན། ལྷ་ཀླུ་ཚེ་རོར་གིས་གུག་རྟགས་

སུ་བཅུག་པ་ནོར།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རིམ་སོགས་ཤེས་བྱ་ཅི་མང་ཁོང་དུ་ཆུབ་པར་གནང་།361

 སྤི་ལོ་ 1913 ཡས་མས་ནས་བོད་དུ་དབྱིན་ཇིའི་སོབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་ཀི་དགོངས་

པ་བཞེས་ཏེ། སོབ་གྲྭ་དེར་ཐོག་མར་སོབ་སྦྱོང་གཏན་ནས་བྱེད་མ་མོང་བའི་བུ་ཕྲུག་ ༢༥ ནས་ 

༣༠ བར་བསྡུས་ཏེ། དེ་དག་ལ་ལོ་ལྔ་ནས་བརྒྱད་ཀི་རིང་བོད་དབྱིན་གཉིས་ཀའི་ནང་སོབ་

སྦྱོང་སྤད་དེ་མཐར་རྒྱ་གར་དུ་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་མཛད། དེ་ལ་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་

པོའི་དགོངས་གཞི་ངོ་མ་ནི། བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཀིས་སོབ་གྲྭ་དེའི་ནང་སོབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་རིམ་

པས་གཏེར་ཁ་འདོན་ལས་དང་། གོ་མཚོན་དང་གོ་མཛོད་རྒྱ་བསྐྱེད། མདེལ་རས་དང་མདེའུ་

གསར་བཟོ། དམག་དཔུང་རྒྱ་བསྐྱེད། བོད་ཁམས་ཡོངས་སུ་གོག་ཁང་གསར་འཛུགས་བཅས་

བྱེད་པར་ཕན་པའི་སོབ་སྦྱོང་གང་ལེགས་འབྱུང་བར་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། སྤི་ལོ་ 1914 ལོར་བོད་

གཞུང་གིས་སོབ་གྲྭ་དེའི་འཆར་གཞི་གསར་པ་ཞིག་བཟོས་ཏེ་སོབ་ཚན་གཏན་འཁེལ་གནང་། 

དེ་དག་ནི། དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་དང་། བཟོ་སྐྲུན་འཆར་འགོད་ལས་རིགས། དམག་སྦྱོང་། 

ཤིང་བཟོ། འཐག་ལས། ཀོ་བ་ལས་སྣོན། ལྕགས་བཟོ། རྭ་ཅོ་དང་རུས་པ་བཀོལ་སྤོད་ཀི་ལས་

རིགས་བཅས་རེད། དེའི་རེས་ཐོག་མར་སོབ་གྲྭ་དེའི་དགེ་རྒན་དུ་དབྱིན་ཇི་བ་ལ་ཌི་ལོ་(Frank 

Ludlow)ཞེས་པ་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་ཟླ་རེར་ག་ཕོགས་རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ ༦༠༠ དང་དེ་ནས་

རིམ་གིས་འཕར་ཏེ་ཟླ་རེར་ ༡༠༠༠ འབུལ་རྒྱུ་དང་། ལོ་གསུམ་ལ་ངེས་པར་དུ་བཞུགས་དགོས་

པའི་གན་རྒྱའི་ཡི་གེ་སྤི་ལོ་ 1923 ལོར་བིས། སྤི་ལོ་ 1923 ཟླ་ 10 ཚེས་ 27 ཉིན་ལ་ཌི་ལོ་

རྒྱང་རེ་རུ་འབྱོར། ལོ་དེའི་ཟླ་ 11 པའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་གྲོང་གསེབ་ཁག་ནས་ཡོང་བའི་བོད་

ཕྲུག་ ༣༠ ཙམ་རྒྱང་རེར་འབྱོར། དེ་དག་ནི་ལོ་ ༨ ནས་ ༡༨ གི་བར་ཡིན་ལ། དེའི་ཁོད་དུ་

ལྷ་ས་བ་དང་བོད་གཞུང་དཔོན་རིགས་ཚོའི་བུ་ཕྲུག་གཅིག་ཀང་མེད། འོན་ཀང་། དབྱིན་ཇིའི་

བྱེད་བབ་ལ་བརྟེན་ནས་སོབ་གྲྭ་དེ་སྒོ་མི་རྒྱག་ཐབས་མེད་བྱུང་།362

 མི་དམངས་ཀི་འཕོད་བསེན་སོགས་ལ་དམིགས་ཏེ་སྨན་རིས་རིག་གནས་ཀི་སོབ་

གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་ཞིང་། སྤི་ལོ་ 1915 ལོར་གསེར་ཊམ་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་

361 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༢༧ དང་། <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་

བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢ པའི་ཤོག་ངོས་ ༩༥ ལ་གཟིགས།

362 ཞིབ་ཏུ་<<King Arthur Comes to Tibet: Frank Ludlow and the English School in Gyantse, 

1923-26>> ཞེས་པར་གཟིགས།
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དགོངས་རོགས་དོན་རྐེན།

ཀིས་དངུལ་ཊམ་དང་གསེར་ཊམ་དཔར་འདེབས་གནང་། དེ་ནས་བལ་ལས་འཁེལ་འཐག་བཟོ་

གྲྭ་དང་ཆུ་ཤུགས་གོག་འདོན་འཕྲུལ་འཁོར་སོགས་ཀང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས། དེ་བཞིན་

དུ་ས་སྲུང་དང་ཁལ་བསྡུའི་ལས་གཞི་སོགས་ལ་ལེགས་སེལ་དེང་བསྒྱུར་དང་། པར་ཁང་རྒྱ་

བསྐྱེད་ཀིས་གསུང་འབུམ་དཔར་བསྐྲུན་དང་དགོན་སེའི་སོབ་གཉེར་བར་མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་

འཇགས་མཛད་ཅིང་། ཁིམས་སྲུང་ཉེན་རྟོག་ཁང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་ཏེ་བདེ་འཇགས་

ཀི་ཐད་ལ་དོ་འཁུར་ཆེན་པོ་མཛད། གཞན་ཡང་བོད་མེ་སྦྲུལ་སྤི་ལོ་ 1917 ལོར་རོད་རྒྱུགས་

ཀི་ལམ་སྲོལ་གསར་གཏོད་མཛད་དེ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་ཁོངས་སུ་མཁས་གྲས་ཤ་

སག་ལས་གཞུང་ལུགས་ལ་མ་སྦྱངས་པ་རྣམས་རང་དགར་འགྲོ་ས་མེད་པ་དང་། གདན་སའི་

མཁན་པོ་དང་ཤར་བྱང་གི་ཆོས་རེ། ལྷག་པར་དུ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་

ཁི་པ་རིམ་བྱོན་གི་ཁོངས་སུ་མཁས་པ་ཤ་སག་འབྱུང་བའི་ལམ་སྲོལ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མཛད། 

དེ་བཞིན་དུ་མཐའ་ཁུལ་གི་བ་དཔོན་དང་དགོན་སེ་རྣམས་ལ་ཆབ་ཤོག་དང་ཕོ་ཉའི་ལམ་ནས་

གཟིགས་སྐྱོང་མཛད་ཅིང་། རྒྱ་སེའི་ཁོངས་ཀི་མི་སེར་རྣམས་ལ་ཡང་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བང་དང་སེམས་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོང་བའི་ཐབས་ཚུལ་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་མཛད།

 དེ་ལྟར་སྔ་ཕིར་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་ཏེ་མཛད་འཕིན་མང་དུ་བསྐྱངས་ན་ཡང་

འགའ་ཞིག་ལེགས་ལམ་དུ་གཏོང་ཐབས་མ་བྱུང་། དེ་ཡང་ཕིའི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ས་གནས་

ཀི་བསམ་ཚུལ་དང་མངོན་འདོད་ངོ་མ་གཞུང་གི་ཚོགས་ཆེན་དུ་འབྱོར་བའི་སད་བོད་ལོངས་

ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ཀི་འཐུས་མིའི་ཁོངས་སུ་རོང་གཞིས་ཁག་གི་མི་སྣ་གསར་འདེམས་

གནང་ཡང་། འཐུས་མི་གསར་འདེམས་ལ་གཞུང་ཞབས་རྒན་གྲས་དང་གདན་སའི་འཐུས་མི་

བཅས་ནས་ཀ་ཀོར་ལབ་གེང་དང་དགག་པ་མངོན་ལོག་གཉིས་ནས་བྱས་མཐར་ལམ་ལྷོངས་མ་

བྱུང་། འབངས་མི་ཤེས་དམན་དག་གི་དགོས་མཁོ་དང་གཞུང་གི་ཁིམས་སྲོལ་དང་བདེན་ཡོང་

བ་སོགས་ལ་དམིགས་ཏེ་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དབུས་མ་གསར་འཛུགས་དང་

ཁིམས་རོད་པ་བསྐྱེད་བསྲིང་གནང་རྒྱུར་དགོངས་པ་ཆེར་བཞེས་ཀིས་ཕག་ལེན་དུ་འཁེལ་ལ་ཉེ་

བའི་མཚམས་སུ་མཐོ་རིམ་པ་དག་གིས་མི་འདོད་པའི་བསམ་ཚུལ་ཡང་ཡང་སྙན་དུ་གསོལ་ཏེ་

ལེགས་ལམ་དུ་མ་བཏང་། མདོར་ན། མཐོ་རིམ་རྒན་གྲས་དང་རིང་ཞེན་ཅན་དག་གིས་གསར་

གཏོད་ཀི་རིགས་ལ་དེ་མ་ཉིད་དུ་མངོན་ལོག་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་དགག་པ་དང་འགོག་རྐེན་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བསྟུད་མར་བཟོས་པ་དང་། དཔོན་རིགས་སྲེད་པ་ཅན་དག་གིས་བོད་ལོངས་ཡར་རྒྱས་ཀི་

ལས་དོན་སྒྲུབ་ཞོར་ལོག་དང་ཟུར་ནས་བོས་མི་བཟོད་པའི་ཁེ་དབང་བསྒྲུབས་པ་དང་། ལྷག་

པར་དུ་མཐོ་རིམ་པ་དུ་མས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་གཞི་དང་བོད་ཀི་དགོས་མཁོ་ངོ་མ་མ་མཐོང་

བར་དབྱིན་ཇི་ལ་འབྱར་དགས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་

པོས་གསར་བཅོས་ལེགས་བསྒྱུར་གི་དགོངས་གཞི་ཕལ་མོ་ཆེ་འགྲུབ་ཐབས་མ་བྱུང་།

 སྤི་ལོ་ 1915 ལོར་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཛ་སག་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལ་དམག་

སྤི་རང་འཇགས་ཐོག་བཀའ་བོན་གི་གོ་གནས་གསར་དུ་སྩལ་ཏེ་དམག་དོན་གསར་བསྒྱུར་

དང་འཕེལ་རྒྱས་རླབས་ཆེན་འབྱུང་བའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་བཅངས།363 དེ་ལ་བོད་གཞུང་ནས་

བཀོད་སྒིག་གནང་སེ་དམག་སྒར་གཅིག་ཏུ་ཉི་ཧོང་གི་དམག་དཔོན་ཡ་ཇི་མ་ཡ་སུ་ཇི་རོ་ཞེས་

པས་ཉི་ཧོང་གི་དག་པོའི་ལམ་ལུགས་སོབ་སོན་དང་། དམག་སྒར་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཨུ་རུ་སུའི་

དག་པོའི་ལམ་ལུགས་སོབ་ཐོན་ཟིན་པ་སོག་པོ་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་སོབ་ཁིད་བྱས། 

མཐར་སྤི་ལོ་ 1916 ལོར་ནོར་གིང་སྤན་གསལ་ཕོ་བང་གི་ཉེ་འཁིས་སུ་ཉི་ཧོང་དང་ཨུ་རུ་སུ། 

དབྱིན་ཇི། རྒྱ་སྦྱོང་དམག་རེད་བཅས་ལམ་ལུགས་མི་འད་བའི་དག་པོའི་དམག་རེད་སྤན་འབུལ་

ཞུས་པར་གཟིགས་ཞིབ་དང་། དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1918 ལོར་བོད་ལོངས་དག་པོའི་ལམ་ལུགས་

དེ་ཉིད་དབྱིན་ལུགས་སུ་བསྒྱུར།

 ད་ཡོད་བོད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་བོད་ཀི་དམག་ལུགས་དབྱིན་ཇིའི་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་

བ་དེ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་དགོངས་གཞི་ཡིན་ཚུལ་བིས་ཤིང་འབྱམས་འདུག་ནའང་། 

ནུབ་ཕོགས་ཀི་མཁས་པ་གྷི་ལེན་མོ་ལིན་(Glenn H. Mullin)ལྟ་བུས་ནི། བོད་དམག་རྣམས་

ཁག་བགོས་ཀིས་ཨ་རུ་སུ་དང་དབྱིན་ཇི་དང་ཉི་ཧོང་གི་དམག་ལུགས་བཅས་ཀི་དམག་སྦྱོང་

སོ་སོར་སྤད་རེས། ༡། ཉི་ཧོང་ལུགས་ཀི་དམག་སྦྱོང་ལ་གྲུབ་འབས་ལེགས་ཐོན་བྱུང་བ་དང་། 

༢། ཨུ་རུ་སུ་དང་དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་ནག་བཅས་ཀིས་ཕན་ཚུན་བར་ཆིངས་ཡིག་སྔ་ཕི་བཞག་སེ་

བོད་ལ་རང་དགར་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་མི་ཆོག་པར་བྱས་ཡོད་པ། ༣། ཨུ་རུ་སུ་དང་དབྱིན་ཇིས་

བོད་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་གོ་མཚོན་ཆེད་གཏོང་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་དང་། ཉི་ཧོང་གིས་སོག་

ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་གོ་མཚོན་བདེ་བག་ངང་གཏོང་ཐུབ་པ། ༤། ཉི་ཧོང་གིས་ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་

363 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༥ ལ་གཟིགས།
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དགོངས་རོགས་དོན་རྐེན།

ནག་གཉིས་ལ་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་སྐབས་ལན་དུ་མར་ཉི་ཧོང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པ་བཅས་ལ་

བརྟེན་ནས། ཐོག་མར་བོད་གཞུང་གིས་ཉི་ཧོང་གི་དམག་ལུགས་བདམས་ཡོད་ཀང་། རེས་སུ་

རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལགས་བསྙེན་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་

ནས་སྤི་ལོ་ 1918 ལོར་དབྱིན་ཇི་ལ་དགའ་བའི་བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་དག་གིས་ཉི་ཧོང་གི་

དམག་ལུགས་དོར་ཏེ་དེའི་ཚབ་ཏུ་དབྱིན་ཇིའི་དམག་ལུགས་བདམས། སྤི་ལོ་ 1920 ལོར་

དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་སྦེལ་ལྷ་སར་འབྱོར་རེས་བོད་ཀི་དམག་ལུགས་དེ་ཉིད་ཉི་ཧོང་གི་ལུགས་

ནས་དབྱིན་ཇིའི་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ལས་མཇུག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་བྱས་ཞེས་དབྱིན་

ལུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་དེ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་མིན་ཚུལ་དང་། བོད་ཀི་མཐོ་རིམ་སྐོར་ཞིག་གིས་

ལོག་ཇུས་འཐེན་ཏེ་ཉི་ཧོང་གི་དམག་ལུགས་མེད་པར་བཟོས་པ། རྒྱལ་དབང་རང་ཉིད་ཀིས་

ཐུགས་རེ་ངོ་མ་ཉི་ཧོང་གི་དག་པོའི་ལམ་ལུགས་ཡིན་པ་སོགས་བིས་ཏེ་ཡིག་འཇོག་གནང་

བ་དང་།364 རོམ་པ་པོ་མའི་ཁིལ་(Michael Harris Goodman)གིས། ཉི་ཧོང་གི་དམག་

སྤི་རིང་པ་“ཡ་ཇི་མ་ཡ་སུ་ཇི་རོ་(Yajima Yasujiro)ཡིས་འཇའ་པན་གི་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་སྐུ་

སྲུང་དམག་སྒར་གསར་རྒྱག་གི་འགན་ཁུར་བཞེས་ཤིང་། དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1920 ལོར་ཁོང་གི་བོད་

རིགས་ཆུང་མ་དང་བུ་བཅས་ཕིར་ཉི་ཧོང་དུ་ཕེབས། དབྱིན་ཇིས་ཁོང་ཉི་ཧོང་གཞུང་གི་སོ་མྱུལ་ཡིན་

པའི་དོགས་པ་བྱས།”365ཞེས་གསུངས་པ། གཞན་ཡང་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ལས། པེ་ཅིན་དུ་

བཅའ་བཞུགས་ཉི་ཧོང་གཞུང་ཚབ་“གོན་སུ་ཀི་ཧ་ཡ་ཤི་ནས་རྒྱུས་ཡོད་གནང་བ་ཉི་ཧོང་དག་པོའི་

ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུ་བྱས་པ་ཡ་སུ་ཇི་རུ་ཡ་ཇི་མ་ཟེར་བ་མདོ་སོད་བརྒྱུད་ནས་ཆུ་གང་ ༡༩༡༣ 

ལོར་ལྷ་སར་འབྱོར། བོད་གཞུང་ནས་དམག་སྒར་གཅིག་ལ་ཉི་ཧོང་དག་པོའི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར་སོབ་

སྦྱོང་བྱེད་དུ་འཇུག་གནང་དང་། ཁོང་ལྷ་སར་ལོ་འཁོར་དྲུག་བསད་རིང་གཞུང་ཞབས་སྐྱ་བོའི་ལུགས་

སྲོལ་ལྟར་སྐ་ལྕོག་བརྒྱབས་པ་དང་། མཛད་སྒོ་ཁག་ལ་གཞུང་ཞབས་སྤི་བྱིངས་ལྟར་བཅར་ཞིང་། ཏཱ་

ལའི་བ་མའི་སྐུ་སྲུང་དམག་སྒར་དེ་བཞིན་ཉི་ཧོང་གི་ལུགས་ལྟར་བརྒྱབ་པ་རེད།”366 ཅེས་གསལ་བ་

སོགས་ལ་གཞིགས་ན། ཕི་རབས་པ་དག་གིས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པས་བོད་ཀི་དམག་

ལུགས་དབྱིན་ཇིའི་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་རེད་ཟེར་བ་དེར་དཔྱད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སེ། དེའི་ར་བའམ་

364 <<Path of the Bodhisttva Warrior>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༨༥ ལ་གཟིགས།

365 <<the Last Dalai Lama>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༤༣ ན་གསལ།

366 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༢༨ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

འབབ་ས་དངོས་ནི་དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་ཐབས་ཁོག་བཅུག་གི་བྱེད་བབ་དང་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་

རོང་སོགས་དབྱིན་ཇི་ལ་འབྱར་དགས་པ་དེར་ཐུག་ཡོད།

 གཞན་ཡང་། བོད་ནང་ཁུལ་དང་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་དམག་སྒར་རྣམས་

ལ་ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་དང་སེ་ཚན། དམག་དར་སོགས་གཏན་འབེབས་མཛད་པ་དང་། “བསམ་

གྲུབ་ཕོ་བང་གི་སྲས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་དབང་དང་། སིང་བྱ་བ་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། སྐྱིད་སྦུག་གཞོན་པ་

བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། ནོར་རྒྱས་ནང་པ་བསོད་ནམས་རོ་རེ་སོགས་གཞུང་ཞབས་དང་། དམག་

དཀྱུས་ཤེས་རིག་བཀྲ་བ་འགའ་ཤས་རྒྱ་གར་ཀོ་ཊ་དང་། ཤི་ལོང་གཉིས་ལ་རྒྱ་གར་དམག་སྒར་ཁག་

ནང་ཐོན་གསར་གི་མེ་སྒོགས་དང་། མི་ཤིན་འགན་(སྦག་སྦག་)རྒྱག་འཕེན་དང་བཤིག་སྒིག་སོགས་

ཀི་ལས་ལུགས་སོབ་སྦྱོང་དུ་གཏོང་གནང་མཛད་”367ཅིང་། “དེ་རེས་སྐུ་སྲུང་དམག་སྒར་དང་གཟིམ་

ཆུང་དམག་སྒར་སོགས་ནས་ཀང་འདེམས་སྒྲུག་གནང་སེ་རྒྱ་གར་དུ་དམག་རེད་དང་རོལ་ཆ་སོབ་

སྦྱོང་བྱས་ནས་འཛམ་གིང་དམག་མི་སྤི་མཚུངས་ཀི་རེས་སུ་སྙེག་ཐུབ་པའི་དམག་རེད་སོབ་སྦྱོང་

གང་ལེགས་ཐོན་ཏེ་བོད་དུ་ཕིར་ལོག་གིས་དམག་སྒར་ཁག་གི་འགོ་པ་དང་། དམག་རེད་དགེ་རྒན་

བཅས་གང་ལ་ཇི་འོས་ཀི་བསྐོ་བཞག་སྩལ། ས་ལུག་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༩ རྒྱལ་རེ་ཁུལ་དམག་དཔོན་སོབ་

སྦྱོང་གསར་འཛུགས་ཀིས་སྒེར་པའི་བུ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་ལ་དབྱིན་ཇིའི་དམག་གི་སྒིག་སྲོལ་དང་། མེ་

མདའ་རྒྱག་སངས། རུ་སྒིག་སངས། དམག་རྒྱག་སངས་བཅས་སོབ་སྦྱོང་སྤད།”368 དེ་དང་ཆབས་

ཅིག་དག་པོའི་གོ་མཚོན་ཅི་རིགས་པར་ཡང་འགྲོ་གྲོན་སོགས་ལ་མ་འཛེམས་པར་ནང་འདེན་

མཛད། དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1922 ལོར་“ཤོད་དྲུང་བདེ་སྨོན་པ་རྒྱལ་རེར་དབྱིན་ཇིའི་དམག་རེད་དང་། 

ཤོད་དྲུང་སྐྱིད་ཟུར་གཞོན་པ་རོར་གིང་དུ་ལྕགས་སྐུད་འཛུགས་ལུགས་སོབ་སྦྱོང་། རེ་དྲུང་རྨེ་རུ་མཁེན་

རབ་དངོས་གྲུབ་དང་རེ་སོབ་སེར་སྔགས་ཆོས་ལྡན་བསན་དར། རི་བདེ་དགེ་འདུན་རབ་རྒྱས་གསུམ་

རྒྱ་གར་དུ་ཕི་ཡིག་སོབ་སྦྱོང་བཅས་སུ་རོང་བདའ་དང་”369 ཞེས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་དུ་

གསལ་བ་ལྟར་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་སྐྱེད་ཀི་འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་མཛད།

 རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་ནི། “སྔར་ཕན་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་

367 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༧ ན་གསལ།

368 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༦ ན་གསལ།

369 མདོ་སྨད་ཀིས་དཔར་བའི་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ་དེབ་ཕེང་བརྒྱད་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༠༠ ན་གསལ།
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དགོངས་རོགས་དོན་རྐེན།

མཐའ་བཞིའི་རྒོལ་བ་སྲུང་བྱེད་དཔུང་དམག་གྲངས་ཉུང་ཞིག་ལས་མེད་ཁར། གཞན་སེ་རྣམས་ཕར་

གནོན་པའི་དམག་སྦྱོང་གི་བྱ་བར་ཆེད་དམིགས་ཀི་བརོན་སྦྱང་ཆེར་མེད་རྐེན་དུས་ཕིས་རྒྱལ་ཁག་

གཞན་འགའ་ཞིག་ནས་གངས་ལོངས་ཆབ་སྲིད་ཀི་དབང་བྱུས་བདག་གིར་བྱ་སེམས་འདོད་བརྣག་

ཅི་ཆེའི་ཐོག རོད་དུས་ཀི་རྒུད་པ་རིམ་བདོའི་སྐབས་འདིར་ཞི་དག་ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་བྱ་བཞག་ཕན་

བདེའི་སྲོག་ཟུངས་དམ་པར་མེད་དུ་མི་རུང་བར་བརྟེན། དམག་དཔུང་གོ་ཧགས་སོང་ཕག་གི་གྲངས་

ལྡན་གསར་འཛུགས་དང་འབེལ་རྒྱལ་ཁག་གཞན་གི་ལུགས་ལྟར་འཕོང་རལ་གི་རྣམ་གྲངས་མང་

པོར་ཆེད་གཉེར་གི་སོབ་སྦྱོང་བགིད་དུ་སྩལ་ནས་ད་ལམ་ཐོན་བསྐྱེད་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་བྱ་

དགའ་གནང་རྒྱུ་དང༌། དཔའ་རལ་ལེགས་ཉེས་དབྱེ་འབྱེད་ཀི་སད་དུ་དམག་རེད་གཏན་འབེབས་

མཛད་རྒྱུ་ཆབས་ཅིག་ཉིན་གསུམ་རིང་རུ་སུ་དང༌། ཉི་ཧོང༌། དབྱིན་ཇི་བཅས་ཀི་འཐབ་ལུགས་རེད་

སྣ་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་བཀའ་དིན་ཆེ་ངོས། ཉིན་ཐ་མར་རོ་འགོགས་ཀི་གཟིགས་འབུལ་ཟིན་བསྟུན་

བོད་ལོངས་དམག་སྒར་ཡོངས་ཀི་སྤི་ཁབ་ཆེ་བ་ཞབས་པད་ཚ་རོང་གིས་མཚོན་འགོ་དམག་རྣམས་

ལ་མི་ཕེད་རོ་རེའི་རྒྱ་མདུད་དང༌། བཀའ་ཤག་འཆར་གསལ་ཨང་རིམ་ལྟར་གི་སྦ་དར། རྟགས་མ། 

གནང་ཆ་སོགས་རལ་རེས་བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུའི་རུ་སྒིག་གི་གུས་འདུད་ཞུས།” ཞེས་པ་ཙམ་ལས་

མི་གསལ། འདི་ནི་མེ་འབྲུག་སྤི་ལོ་ 1916 ལོ་རེད་ལ། འཇིགས་བྱེད་ཀི་ལགས་བསྙེན་ཆེན་

མོར་བཞུགས་པའང་ལོ་དེའི་ཟླ་བ་ ༡༠ ནང་རེད།370 བོད་དམག་དབྱིན་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་

ནི་ཞྭ་སྒབ་པས་“ས་རྟ་ ༡༩༡༨ ལོ་བོད་དམག་རྣམས་དབྱིན་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་”ཅེས་བིས་པ་

ལྟར་བསམ་དགོས་སྙམ་མོ།།371

 དེ་ལྟར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྤི་ལོ་ 1913 ནས་དངོས་

སུ་ཕག་བསར་མཛད་དེ་བོད་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཐབས་སུ་ཞི་དག་གཉིས་དང་གནའ་དེང་གཉིས་

ཀི་སྲོལ་ལས་ལེགས་འདེམས་དང་བཅོས་བསྒྱུར་རིམ་པར་མཛད་ཅིང་། སྒོས་སུ་དག་པོའི་

ལམ་ལུགས་གསར་བསྒྱུར་དང་ཡར་བསྐྱེད་མཛད་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་མངའ་

ན་ཡང་། དབྱིན་ཇིས་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་གཡོ་ཇུས་རྒྱུན་མར་བསེན་ཅིང་། དག་པོའི་

370 མདོ་སྨད་༸སྐུའི་ག་སོན་གོ་སྒིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་དཔར་བའི་<<འཁྲུངས་རབས་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ་

>>དེབ་ཕེང་ ༨ པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༤ དང་ ༢༤༧ བཅས་སུ་གཟིགས།

371 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༩ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དཔོན་རིགས་འགའ་དབྱིན་ཇིའི་བསླུ་བིད་དུ་ཚུད། དེ་མོ་བ་བང་གིས་རྒྱ་དམག་ལ་ངན་འབེལ་

བྱས་པར་ཉེས་ཆད་བཅད། རྒྱ་དམག་རྣམས་ཕིར་འབུད་གནང་། བོད་ཕྲུག་དང་བོད་དམག་

སྐོར་ཞིག་དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་གར་དུ་སོབ་སྦྱོང་ལ་བཏང་། སྤི་ལོ་ 1920 ལོའི་ལོ་མཇུག་ནས་བོད་

ཀི་དཔོན་རིགས་ཚོའི་བར་དུ་དཀའ་རོག་བྱུང་། སྤི་ལོ་ 1921 ལོའི་ལོ་མགོར་དཔོན་རིགས་དུ་

མ་གནས་དབྱུང་བཏང་། བོ་གིང་དོན་རྐེན་དེ་ཡང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མིན། གཞུང་བའི་རོད་རོག་ནི་

ཧ་ཅང་ཆེ། སྤི་ལོ་ 1923 ལོར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་སོག་གི་ཡུལ་དུ་གསང་ཕེབས་མཛད། 

སྤི་ལོ་ 1924 ལོར་ཚ་རོང་གིས་དག་པོའི་དམག་ཆད་བཅད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་ཁུལ་དུ་

རོག་ད་ཆེན་པོ་བྱུང་། དམག་དཔོན་ཕལ་མོ་ཆེ་ཚ་རོང་གི་ཕོགས་སུ་ལངས། མགྲོན་གཉེར་

ཆེན་མོ་གསོད་རིས་བྱས། རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ལས་བྱེད་པདྨ་ཙནྡྲ་སོགས་ཀིས་ངན་སྐུལ་

གིས་གཞུང་ལ་ངོ་ལོག་བྱ་རིས་བྱས། འབས་སྤི་བོན་ཆེན་བེ་ལེ་དང་དམག་སྤི་ཚ་རོང་གཉིས་

ཀིས་གྲོས་ཁ་བསྡུར་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས། ༸གོང་ས་ཆེན་པོས་དམག་སྤི་གཞན་རྣམས་གནས་

དབྱུང་བཏང་། ཚ་རོང་ཕིར་ཕེབས་ཏེ་ལྷ་སར་འབྱོར་ལ་ཉེ་བ་ན་ལམ་བར་དུ་དམག་སྤི་ཆེ་བའི་

གོ་གནས་བངས། དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་ཐབས་དང་ངན་སེམས་ར་འཕོད་པ་ན་དབྱིན་ཇིའི་ཤུགས་

རྐེན་ཆུང་དུ་གཏོང་ཆེད་དབྱིན་སོབ་སྒོ་བརྒྱབས་པ་སོགས་མཛད། ཕི་འབེལ་སྲིད་ཇུས་ལ་

མངོན་གསལ་དོད་པོས་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་བཏང་སེ། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་

གསེར་ཞལ་འཚོ་གཞེས་ཀི་བར་དུ་ལྷ་སའི་མཐིལ་དུ་དབྱིན་ཇིའི་ཤུགས་རྐེན་ཤུལ་ཙམ་ལས་

ཕལ་ཆེར་མེད་པ་ལྟ་བུར་མཛད་དོ།།
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སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་རྒྱང་འབུད་ཀི་དོན་རྐེན།

 ཆུ་བྱ་ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ སྤི་ལོ་ 1933 ཟླ་ 12 ཚེས་ 17 ཉིན་རྒྱལ་དབང་མཆོག་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། ཤིང་ཁི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ སྤི་ལོ་ 1934 ཟླ་ 2 ཚེས་ 23 ཉིན་རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ཁི་ལ་ཕེབས། དུས་སྐབས་དེ་ནི་ནང་དུ་མ་ངན་དང་འཕོག་རོད་

གཉིས་ཀ་གཅིག་ལ་གཅིག་འགྲན་པ་ལྟར་འགོག་མེད་དུ་འཕོ་བཞིན་པ་དང་བསན་སྲིད་གི་

སྲོག་ཤུགས་ཉག་ཕ་བར་འགྱུར་བཞིན་པ། ཕི་ནས་དབྱིན་ཇི་དང་ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནག་བཅས་

གསུམ་གིས་གོ་སྐབས་དམ་བཟུང་གིས་རང་ཁེ་ཅི་ལོན་བྱེད་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་དུས་སྐབས་

ཧ་ཅང་ངན་པ་ཞིག་རེད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སམ་བོད་གཞུང་དགའ་

ལྡན་ཕོ་བང་པ་ཆེན་པོའི་སྲིད་ལུགས་ལོ་ནས་ལོར་ཉམས་རྒུད་དུ་གྱུར།

 སྤི་ལོ་ 1930 ལོར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་

དགྲ་འདུལ་ལགས་བཀའ་བོན་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་། ཚ་རོང་གནས་དབྱུང་གཏོང་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཞིག་བགྲངས་པ་ལས་གཅིག་ནི་“ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་དང་འབེལ་བ་ཆེན་

པོ་བྱས་པའི་”གནད་དོན་དེ་ཡིན་ཚུལ་ཕེང་རིང་རིན་ཆེན་སྒོལ་མས་གསུངས།372 དེ་ལ་དཔག་

ན་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་སྔར་བཞིན་དབྱིན་ཇི་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཆེས་

ཉེན་ཚབས་ཅན་དུ་གཟིགས་བཞིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། དབྱིན་ཇིས་ཐབས་སྣ་

ཚོགས་བསེན་ཏེ་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ཝིའེར་གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་

ཞིག་བོད་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་སེ་སྤི་ལོ་ 1930 ཟླ་ 8 ཚེས་ 4 ནས་ཟླ་ 10 ཚེས་ 1 བར་

ལྷ་སར་བཞུགས། ཝིའེར་གིས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ལ་ཕུལ་བའི་འགྲུལ་བཞུད་སྙན་ཐོའི་ནང་། 

372 <<བོད་ཀི་བུ་མོ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༡ ལ་གཟིགས། 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

“རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ན་བགྲེས་བཞིན་པའི་མུར་སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་དང་ལུང་ཤར་གཉིས་ལ་

ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཐུགས་བོ་བཀལ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་ལ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་

ཕག་དོག་དང་དངུལ་བསྡུ་སའི་མི་རྣམས་ཀིས་ཁོང་ཁོ་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་ལྷ་སའི་ནང་གེན་ལངས་ངོ་རྒོལ་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུ་ནི་གཡོལ་ཐབས་མེད། དེའི་

སྐབས་སུ་ཆེས་ཐོག་མའི་གནོད་འཚེ་ཐེབས་ས་ནི་སྤན་གསལ་[ཀུན་འཕེལ་དང་ལུང་ཤར་]གཉིས་

རེད། དབང་ཆ་འཕོག་མཁན་ནི་ཕལ་ཆེར་ལྷ་སའི་དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་སེ་འབས་གཉིས་ཀིས་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱེད་ས་ཚ་རོང་ཞབས་པད་ཡིན། ཁག་དི་བོ་བའི་འཁྲུག་འཛིང་གི་རེས་སུ་གཞུང་རིང་པར་འཕོ་

འགྱུར་སོང་སེ་གཞུང་གསར་པ་ཞིག་ངེས་པར་འབྱུང་ཞིང་དེས་སྲིད་ཕོགས་ཀི་དབང་ཆ་འཛནི་པ་དང་། 

ཆོས་ཕོགས་ཀི་དབང་ཆ་ནི་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་ཕི་མ་དགུང་ན་ཡར་མ་སོན་པའི་བར་ལ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་

བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི་དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པོ་ཆེར་འབུལ་ངེས་རེད། ང་ཚོས་བོད་ལ་བཟུང་བའི་མཛའ་

མཐུན་དང་བཞག་གི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ངེས་པར་དུ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་ཤིང་། ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་

འབད་བརོན་བྱས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1921 ནང་གི་དབྱིན་བོད་ཀི་འབེལ་ལམ་ལེགས་པོ་དེ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་

དགོས།”373ཞེས་བིས་འདུག་སེ། འདི་ནི་མངོན་ཤེས་ལྟ་བུའི་ཚོད་དཔག་ཅིག་གམ་མངོན་པར་

མི་གསལ་བའི་ཇུས་འགོད་ངོ་མ་ཞིག་རེད། གང་ལྟར། སྐུ་ཞབས་ཝིའེར་གིས་སྐབས་དེ་དུས་

ནས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་མ་ངན་ལས་འདས་མ་ཐག་གཞུང་འཛིན་མི་སྣའི་ཁོད་འཁྲུག་རོད་ཆེན་

པོ་ཞིག་འབྱུང་ངེས་ཡིན་པ་དང་། འཁྲུག་རོད་དེའི་ཁོད་ནས་གནོད་འཚེ་ཕོག་ས་ཐོག་མ་དེ་ཀུན་

འཕེལ་ལགས་དང་ལུང་ཤར་གཉིས་ཡིན་པ་མཁེན་ཡོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། 

ཡང་སྐུ་ཞབས་ཝེའིར་གིས། འཁྲུག་འཛིང་དེའི་རེས་ཐོགས་སུ་གཞུང་འཛིན་གསར་པ་བྱུང་སེ་

དེས་སྲིད་ཕོགས་ཀི་དབང་ཆ་འཛིན་པར་བཤད་པ་ཡང་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ཡིན་པ་

དེའི་གོང་དེ་མ་ཐག་“དབང་ཆ་འཕོག་མཁན་ནི་ཕལ་ཆེར་ལྷ་སའི་དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་སེ་འབས་གཉིས་

ཀིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ས་ཚ་རོང་ཞབས་པད་ཡིན་”ཞེས་བིས་པ་དེས་ཤེས་ནུས། གནད་དོན་གཞན་

ཞིག་ནི་སྤི་ལོ་ 1921 ལོའི་རེས་ནས་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་ལ་ཉམས་ཆག་ཆེན་པོ་

བྱུང་ཡོད་པ་གསལ་སོན་བྱས་འདུག་པ་དེ་རེད། དོན་ལ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་

373 <<Soviet Russia and Tibet: The Debacle of Secret Diplomacy, 1918-1930s>>ཞེས་པའི་ཤོག་

ངོས་ ༣༦༣ ན་ཡིག་བྱང་དང་བཅས་གསལ་བར་ཡོད།
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སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་རྒྱང་འབུད་ཀི་དོན་རྐེན།

བོད་དང་དབྱིན་ཇིའི་བར་གི་འབེལ་བ་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་བཏང་བ་ནི་དེའི་གོང་ནས་ཡིན་ནོ།།

 ཡང་སྤི་ལོ་ 1933 ལོར་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ཝི་ལིའེམ་སོན་ལྷ་སར་བསྐྱོད་ཅིང་དེའི་

སྙན་ཐོའི་ནང་། “ཀུན་འཕེལ་ལགས་ལ་དགྲ་མང་བས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མ་ངན་ལས་འདས་རེས་

ཁོང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོའི་ནང་ལྷུང་ངེས་རེད།”374ཅེས་བིས་ཡོད། ནང་ཁུལ་གི་གནད་དོན་ཛ་དག་

ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་དབྱིན་ཇི་བསེབས་པ་དེ་ཡང་ཡག་རྟགས་ཤིག་མིན། དབྱིན་ཇི་

ནི་ཞེ་འཁོན་བཟུང་སེ་དབྱེན་དཀྲུག་ལ་དགའ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པས་

དབྱིན་ཇི་སྣང་མེད་དུ་གཡུགས་ནས་ལོ་ཤས་སོང་ཡོད་པས་དབྱིན་ཇིའི་ཞེ་ཕུགས་ན་ལེགས་

པ་ཞིག་གཏན་ནས་ཡོད་མི་སྲིད་ལ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཤམ་འོག་གི་མི་སྣ་དབང་ཤུགས་

ཅན་ཚོའི་ཁོད་ནས་དབྱིན་ཇིའི་ཕོགས་ལ་ཞལ་མ་འཁོར་བར་ལངས་ཕོགས་བརྟན་པོ་བཟུང་

སེ་གནས་མཁན་ནི་ཀུན་འཕེལ་ལགས་དང་ལུང་ཤར་སོགས་ཆེས་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཡིན་པས་

དབྱིན་ཇིས་དེ་དག་དགྲ་ཟླར་བཟུང་ཡོད། སྐབས་དེ་ཤེད་ཀི་དབྱིན་ཇི་རྒན་པ་རྣམས་དང་དེ་

དག་ལ་ལད་ཟློས་བྱས་ཏེ་བིས་པའི་བོད་འབེལ་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སུ་ལུང་ཤར་སོགས་ལ་སྐྱོན་

བརོད་དང་ངན་སྨྲས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱས་ཡོད་པའང་དེའི་རྐེན་གིས་རེད།

 རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རེས་ཐོགས་ཀི་བརྟན་

བརླིང་མེད་ཅིང་ཟང་ཟིང་ཆེ་བའི་སྐབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1934 ལོར། སྐུ་ཞབས་སྦེལ་སར་ཡང་བོད་

དུ་ཕེབས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀང་ལྷ་སར་འབྱོར།375 སྐུ་ཞབས་སྦེལ་ལ་བོད་གཞུང་ནས་

ཆོག་མཆན་མ་གནང་བས་ལྷ་ས་རང་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་ཀང་བོད་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ལས་

དོན་རྣམས་ཇི་བཞིན་བསྒྲུབས་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། འདི་ཡང་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།

 དེ་ལྟར་མག་མོག་གི་ཁོད་ནས་འཁྲུག་རོད་ཀི་རྒྱབ་ལོངས་ཅུང་ཟད་མཐོང་ཐུབ་པའི་

གེང་གཞི་སྔོན་དུ་བཏང་སེ་སྐབས་དོན་བཤད་ན། དེ་ཡང་སེ་ཟུར་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་

གིས། “དབང་ཆ་ཡོད་ལ་སྐད་གྲགས་ཆེ་བ་སྐུ་བཅར་ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་དང་། སྲིད་བོན་ཡབ་

374 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༥༦ ན་ཡིག་ཁུངས་དང་བཅས་གསལ།

375 <<Soviet Russia and Tibet: The Debacle of Secret Diplomacy, 1918-1930s>>ཞེས་པའི་ཤོག་

ངོས་ ༣༦༥ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གཞིས་གང་མདུན་གུང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག །རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་བཅས་སོ་སོའི་

ཕོགས་གཏོགས་ཡོད་གཤིས་སྲིད་དབང་འཛིན་ཕོགས་ཐད་ལ་ཡམ་ཡོམ་ཇི་འད་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོང་

ངམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་དང་བཅས་བོ་གཡེང་ཆེན་པོ་བྱེད་པའི་མུར། ཏག་ཏག་སྲིད་དབང་འཛིན་

མཁན་མི་ཁག་ཅིག་གིས་དུས་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུའི་ཕི་ནང་གང་སར་

རང་གི་ཕོགས་གཏོགས་ལ་བསོད་དེ་གཞན་ཕོགས་ལ་འཕ་དམོད་བྱེད་པའི་ཐབས་ངན་གཡོ་འཕྲུལ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཆབ་སྲིད་ཡམ་ཡོམ་གི་དུས་སྐབས་ནང་ནས་སོ་སོའི་ཕོགས་གཏོགས་ལ་སྲིད་ཀི་

དབང་ཆ་ཐོབ་ཆེད་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུགས་དང་འབེལ་ཐ་ན་གེང་ཕོགས་ཀང་མང་པོ་བཟོས་

ཡོད།”376ཅེས་བིས་ཡོད། དེ་ལྟར་ན། སྐབས་དེར་ཤོག་ཁག་གཙོ་བོ་གསུམ་ཡོད་པར་ངེས་ཏེ། 

དེ་ཡང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་མ་ངན་ལས་མ་འདས་པའི་སྔ་ལོགས་སུ་

རྒྱལ་བའི་སྐུ་འཁིས་སུ་མཚན་ཤུགས་དང་དབང་ཆའི་རེ་མོར་སོན་པ་ནི་སྐུ་བཅར་ཐུབ་བསན་

ཀུན་འཕེལ་ལགས་རེད། ཞི་དག་གི་སྲིད་ཀི་དོ་ར་དང་སྤི་ཚོགས་གཉིས་ཀའི་ནང་དབང་ཤུགས་

ཆེ་བ་ནི་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་རེད། གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་རང་ཉིད་ལ་འཇོན་

ནུས་དེ་ཙམ་མེད་ཀང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡབ་གཞིས་གུང་གི་མཚན་གནས་དང་

སྲིད་བོན་གི་མཛད་འགན་བཞེས་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་སྐུ་དག་གི་དཀིལ་འཁོར་

དུ་དབང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད། སྐབས་དེར། ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་སྲིད་ཕོགས་

ཀི་གོ་གནས་འདི་ཡིན་ཟེར་བ་གང་ཡང་མེད་པས་ཕྱུག་བདག་ཙམ་ལས་སྲིད་ཀི་དོ་རར་དངོས་

སུ་ལོངས་སྤོད་ཆོག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀི་གོ་གནས་མེད་ཀང་། རྒྱུ་ནོར་གི་དིན་ལས་ཤུགས་རྐེན་

ཆེ་ཤོས་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་སྨོས་མེད་ཡིན། གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ཞྭ་སྒབ་པའི་ཁུ་བོ་སྐད་གྲགས་

ཅན་ཁི་སྨོན་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་ལགས་རེད། བར་བརྒལ་གི་དུས་སྐབས་དེའི་རིང་གི་གཞུང་

འཛིན་སེ་ཁག་གཙོ་བོ་ནི། ལྷ་སའི་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྲིད་བོན་གང་མདུན་ཀུན་

དགའ་དབང་ཕྱུག་དང་། བཀའ་བོན་བ་མ་དགེ་འདུན་ཆོས་དར། བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་ནོར་བུ་

དབང་རྒྱལ། བཀའ་བོན་གནང་བྱུང་བ་པདྨ་རོ་རེ། ཆབ་མདོར་མདོ་སྤི་གནང་སེ་བཞུགས་

ཡོད་པ་བཀའ་བོན་བཀྲས་མཐོང་པ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་བཅས་རེད་ལ། སྤི་ཁབ་མཁན་པོ་ནི་

376 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༣ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡ ན་གསལ།
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སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་རྒྱང་འབུད་ཀི་དོན་རྐེན།

བོ་བཟང་དགེ་ལེགས་རེད།377

 བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་མ་ངན་ལས་འདས་མ་

ཐག་མི་ལོ་བཅུ་ཕག་གཅིག་ལྷག་གི་རིང་ཡོངས་སུ་མནན་པའི་རོག་ད་དུ་མ་ཞིག་འཕོ་རིམ་

འཕོར་བསྐྱར་སོང་བྱས། ཐོག་མར་སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་དགྲར་འཛིན་པའི་དཔོན་

རིགས་ཚོ་ངན་པ་ཕོགས་འགྲིལ་གིས་གྲོས་ཁ་གཅིག་ཏུ་མཐུན། དེ་ཡང་བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་

༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསན་པའི་ཞོགས་

པ་དེ་ཉིད་ལ། སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ནས་སྲིད་བོན་གང་མདུན་དང་བཀའ་ཤག་ལྷན་

རྒྱས་ལ་རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ཁག་གི་ལྡེ་མིག་རྣམས་ཕུལ་བ་དང་ལྷན་དུ་ཁོང་ཉིད་དགོན་པ་

ཞིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་ཆོས་ཀི་ཉམས་ལེན་ལ་གཞོལ་རྒྱུའི་དགོངས་འཆར་གསུངས། དབང་ཆའི་

འཐབ་རོད་དུ་ཞུགས་པའི་སྐུ་དག་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། དེ་ནི་ཡིད་ཆེས་དཀའ་ཞིང་བོར་མ་དན་

པའི་གནས་ཚུལ་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་རེད། འོན་ཀང་། བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གདུང་

མཆོད་རྟེན་བཞེང་རྒྱུའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་ཚུལ་སོགས་གསུངས་ཏེ་ལྡེ་མིག་རྣམས་

ཕིར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ལ་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་ཕུལ་ཅིང་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ནས་ཀང་དང་ལེན་

གནང་། གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་འདི་དག་ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་མེད་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ་

དང་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་གཉིས་ནས་གསལ་བར་གསུངས་སོ།།378

 ཤན་ཁ་བས། “སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་དགེས་པ་སྐོང་ཆེད་ཕོ་བང་ཞལ་གྲོའི་ལེགས་

འབུལ་ཞུ་མཁན་ང་དང་ང་འདའི་མདའ་དཔོན་གནས་དབྱུང་སྩལ་བ་སོགས་རེ་དོགས་མཁན་མང་

པོས་”379ཞེས་སོགས་སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ལ་མི་དགའ་ཞིང་འཁང་ར་ཆེ་བའི་ཚུལ་

377 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༣ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༣ དང་། སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༥ བཅས་སུ་གསལ་ལ། <<བྱ་བ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་གཞག་

>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༠ ནའང་གསལ་བར་ཡོད།

378 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༦ ལ་གཟིགས་ན་གསལ་ཞིང་། ཟུར་ཁང་

དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་དང་པོ། Library of Congress-Interview H0235: Sur-

khang Wangchen Gelek [tib. zur khang dbang chen dge legs], (USA, 1967) ཞེས་པར་ཉན་ན་ཡང་ཧ་

ཅང་གསལ་བར་ཡོད།

379 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༨ ན་གསལ།



290

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གསལ་བར་བིས་པ་ལྟར་ན། སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ལ་འཁོན་འཛིན་དང་འགྲན་

སེམས་འཆང་བའི་དཔོན་རིགས་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཁོད་ནས་གཙོ་བོ་ནི། སྔར་༸གོང་ས་མཆོག་

ནས་གནས་དབྱུང་གནང་བའི་དཔོན་རིགས་རྣམས་རེད་ལ། སྐུ་དག་གཞན་གིས་གསུངས་པ་

ལྟར་ན། ལུང་ཤར་གིས་ཀང་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ལ་འགྲན་རོད་མང་དུ་བྱས་པར་མངོན། ལྷ་

འཛོམས་སྒོལ་དཀར་གིས། ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཀི་ཨ་མ་སྙུང་བའི་རྐེན་གིས་ཀུན་འཕེལ་ལགས་

ནས་ཉིན་གསུམ་རིང་གི་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་ཕེབས་པ་དེ་ནི་“སྐུ་བཅར་ལོ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་བྱེད་རིང་

དགོངས་ཞུ་གནང་བ་ཐེངས་གཅིག་པུ་དེ་རང་རེད། དེ་བཞིན་ཁོང་ལ་སྲིད་གཞུང་ནང་གི་སྐུ་དག་དང་། 

མང་ཚོགས་ཁོད་དུའང་དགའ་པོ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད། འོན་ཀང་། སྐུ་བཅར་བྱེད་རིང་སྲིད་གཞུང་

ནང་གི་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་གི་ཁེ་ཕན་ལ་དོ་ཕོག་བྱུང་བའམ་ཡང་ན་དབང་ཤུགས་འགྲན་རོད་ལྟ་

བུས་མི་དགའ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་སབས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དགོངས་པ་རོགས་མ་ཐག་ལེ་བཏགས་ཀིས་ཁོང་

དང་ནང་མི་རྒྱུད་བཅས་ལ་ཆག་སྒོ་བྱུང་བ་རེད།”380 ཅེས་བིས་པ་ལྟར་ན། སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་

ལགས་ལ་མི་དགའ་བར་བྱེད་མཁན་ནི་སྒེར་གི་ཁེ་ཕན་ལ་ཕོག་ཐུག་བྱུང་བའི་སྐུ་དག་ཁག་ཅིག་

དང་དབང་ཤུགས་ཀི་འཐབ་རོད་ཤ་ཐང་ཐང་དུ་གནང་མཁན་སྐོར་ཞིག་རེད།

 དེ་ནས་བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཉིན་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་བསྡུས་ཏེ་ཆབ་སྲིད་

འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཕོགས་ཐད་གོ་བསྡུར་གནང་བར་འགའ་ཞིག་ནས་སྲིད་བོན་སྐྱ་སེར་གཉིས་

བསྐོ་བཞག་གནང་རྒྱུ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཡིན་ཚུལ་དང་། ལ་ལས་སྲིད་བོན་གང་

མདུན་གུང་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐོས་ན་ལེགས་ཚུལ་གསུངས། འགའ་ཞིག་གིས་གང་མདུན་ཀུན་

དགའ་དབང་ཕྱུག་སྲིད་བོན་ཡིན་བཞིན་པའི་སེང་སྲིད་བོན་གཞན་གཉིས་བསྐོ་བཞག་གིས་

གསུམ་བྱུང་ན་ལེགས་ཚུལ་གསུངས། “རིམ་བཞི་ཀ་ཤོད་པས་(ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་)སྲིད་བོན་ཐད་

༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀི་གཏད་ཡུལ་སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་འོས་བབ་ཆེ་

ཚུལ་བཤད་སོང་བར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་བར་སྐབས་མཚན་ཤུགས་ཆེ་བས་ཕལ་ཆེར་གིས་བོ་ལ་མ་

བབས་པའི་ཕོག་ཐུག་ཆེན་པོ་ཡོད་གཤིས་གྲོས་ཁ་མ་འཆམས་པར་”381གྲོས་བསྡུར་རིམ་པར་གནང་

ཚུལ་ཤན་ཁ་བས་བིས། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་ལགས་རྒྱལ་ཚབ་རང་

380 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༣ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༤༧ ན་གསལ།

381 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༧༡ ན་གསལ།
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སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་རྒྱང་འབུད་ཀི་དོན་རྐེན།

དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་དགོས་ཚུལ་གི་བསམ་འཆར་གསུངས།382

 དེ་ལྟར་དབང་ཆ་འཕོག་རོད་ཀི་ཟང་ཟིང་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ། ཀུན་འཕེལ་

ལགས་དང་ཨེམ་ཆི་བྱམས་པ། གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་སོགས་གནས་དབྱུང་དུ་བཏང་། དེ་དུས་

སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ལ་རྒྱབ་རྟེན་ཞིག་ཡོད་དགོས་ན་གྲོང་དག་དམག་སྒར་ཡིན་

དགོས་ཀང་། གྲོང་པ་དག་པ་སེ་ཁིམ་ཚང་ལེགས་གྲས་ཀི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་བསྡུས་པའི་གྲོང་

དག་དམག་སྒར་གི་དམག་མི་རྣམས་ནི་འདོད་པ་མེད་བཞིན་དུ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ནས་

དབང་ཤེད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཤ་སག་ཡིན་པས་རྒྱབ་རྟེན་དུ་མི་ལང་། རྒྱལ་དབང་མཆོག་

གསེར་ཞལ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་ཀུན་འཕེལ་ལགས་སྐུ་བཅར་སྲི་ཞུ་བ་དབང་ཤུགས་ཆེ་

ཤོས་དེ་ཡིན་པས་སྐུ་དག་དབང་ཤུགས་ཅན་ཚོ་ནི་མི་དགའ། དགོན་སེ་དང་དམངས་ཁོད་

དུ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་བཅར་ཞེས་གུས་བརི་ཞུ་མཁན་མང་ཡང་དེ་དག་གིས་མི་ཕན་ཟེར། མཐར་

ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཁེར་རྐང་དུ་ལུས།

 ཀུན་འཕེལ་ལགས་དང་གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་སོགས་གནས་དབྱུང་དུ་ཇི་ལྟར་བཏང་

ངམ་ཞེ་ན། སྐུ་དག་འགའ་ཞིག་གིས་གདན་སར་སྐུལ་སོང་བྱས་རྐེན་གདན་སའི་ལས་སྣེ་

ཚོས། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སྙུང་གཞི་བཞེས་པ་གོ་ཐོས་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བར་གོ་བུར་

དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ངེས་པར་དུ་ཤོད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པར་

བརྟེན་སྐུ་བཅར་ནང་མ་དག་ལ་འདི་བརད་གནང་། དེ་ལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཀིས་རྒྱལ་

དབང་མཆོག་ནས་དགུང་ལོ་ང་བརྒྱད་དུ་ཕེབས་ལ་ཉེ་ཞིང་ལོ་ཤས་ལས་བསན་སྲིད་ཀི་

མཛད་འགན་བཞེས་མི་ཐུབ་ཚུལ་ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་ཀང་སྐུ་ཚེ་

བརྟན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང་བ་དང་། སྲིད་བོན་དང་བཀའ་ཤག་གི་གནང་

སངས་ལ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་ཚུལ་སོགས་གསུངས། དེའི་ཕི་ཉིན་གདན་

སའི་འཐུས་མི་ཁ་སྣོན་ཐོག་གྲྭ་ཤར་འགའ་མཉམ་ཁིད་ཀིས་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཆེ་ཕ་

མང་པོ་འཛོམས་སར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་གེང་སོང་སྔར་ལྟར་གནང་། 

མཇུག་མཐར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་སོགས་འབེལ་ཡོད་འགའ་ཞིག་རེ་ཤར་ཆེན་ལྕོག་ཏུ་དོ་

382 ཞྭ་སྒབ་པར་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་དང་པོ། Library of Congress-Interview H0215: with 

Shakabpa, Wangchug Denden [tib. zhwa sgab pa, dbang phyug bde ldan], (India, 1983) 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དམ་གིས་འདི་བརད་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད།

 ཀུན་འཕེལ་ལགས་“རེ་ཤར་ཆེན་ལྕོག་ཏུ་བཙོན་འཇུག་བྱེད་སྐབས་ཕུར་ལྕོག་རིན་པོ་ཆེ་

དང་སེ་རའི་འཐུས་མི་བཅས་ཀིས་ཁོང་ལ་ཉེན་ཁ་མི་ཡོང་ཆེད་བོར་བརླག་མེད་པའི་འགན་ལེན་དང་

སྦྲགས་སྲུང་བྱར་སེར་བྱེས་གྲྭ་པ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་བཞག་”383སེ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་། 

ཡོངས་འཛིན་ཕུར་ལྕོག་རིན་པོ་ཆེས་དེ་ལྟར་གནང་བར་བལྟས་ན་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ལ་ཉེས་

པ་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། འོན་ཀང་། དབང་ཆ་འཕོག་རོད་ཀི་དོ་ར་ན་བདེན་པ་ཟེར་བ་ཞིག་

མེད་ལ། ཡོད་ན་རོད་རོག་འབྱུང་དགོས་དོན་ཅི་ཡང་མེད།

 མཐར་“སྐུ་སྲུང་རུ་དཔོན་ཆ་པ་སྲས་དང་བཙོན་སྲུང་གྲྭ་ཤར་བཅས་ནས་མཉམ་འཁིད་

སྐབས་[ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཀིས་]གདེང་ཆའི་ཟུར་ནས་མགོན་པོ་ཁང་ལ་གདོང་ཕོགས་[ནས་]ཕག་

གསུམ་བཙལ་ཏེ་རེ་ཤར་ཆེན་ལྕོག་ཏུ་བཙོན་བཅུག་ཐོག །ཉིན་ལྟར་ཞུ་བ་བཞེས་པར་སྐུའི་སྙུན་བབ་

ལྕི་བས་གནས་ཆུང་སྤན་འདེན་གནང་བར་གསོལ་སྨན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་འབུལ་དགོས་ལ་ངོས་ཀི་

མདུན་གཡོག་ལ་ཡོད་གསུངས་པ་ཆོས་སྐྱོང་གིས་བཞེས་ཏེ་གསོལ་སྨན་ཕུལ་ཚུལ་སོགས་དོན་དུ་

མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་ཀིས་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཀོང་པོ་རེ་སྒང་དང་། གསོལ་སྨན་ཞབས་ཞུ་གཅིག་ཨེ་

ཁུལ་དང་། གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་གོ་བོ་བོ་བཟང་བསོད་ནམས་གནས་དབྱུང་གིས་དགོན་པར་བསད་

འཐུས་”384བྱས་ཚུལ་ཤན་ཁ་བས་གསུངས་ལ། ཞྭ་སྒབ་པས། “སྐུ་བཅར་གམ་ཞབས་ཐུབ་བསན་

ཀུན་འཕེལ་ལགས་ནོར་གིང་གཟིམ་ཆུང་འགག་ཏུ་ཞུ་བཞེས་གནང་མཐར་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རེ་

ཤར་ཆེན་ལྕོག་ཏུ་དོ་དམ་ཐོག །སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་དང་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས། བདེ་

ཆེན་དབྱིངས་གསལ་ལགས། གསོལ་སྨན་ཞབས་ཞུ་ཨེམ་ཆི་བྱམས་པ་ཡེ་ཤེས། གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་

སོགས་ལ་དི་བ་རིམ་བྱས་མཐར། སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ནས་སྐུ་ཕྱྭའི་སྐོར་འཕལ་འཕལ་སྲིད་

བཀའ་སོགས་ལ་སྙན་སེང་གནང་མ་ཐུབ་པའི་ལེ་ཐོགས་དང་། གསོལ་སྨན་འབུལ་བཞེས་སོགས་

ཨེམ་ཆི་བྱམས་པ་དང་། གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་སོགས་ལ་ལེ་ཐོགས་ཕན་བུ་རེ་བྱུང་སེ་སྐུ་བཅར་ཐུབ་

བསན་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཀོང་པོ་རེ་སྒང་ཁུལ་དེ་མོ་ཆབ་ནག་དགོན་དང་། བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་

383 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༣ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༤༨ ན་གསལ།

384 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༧༨ ན་གསལ།
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སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་རྒྱང་འབུད་ཀི་དོན་རྐེན།

དྭགས་པོ་སྐུ་རྣམ་ཁུལ་རབ་བརྟན་དགོན། གསོལ་སྨན་འབུལ་མི་ཨེམ་ཆི་བྱམས་པ་ལྷོ་ཁ་དོལ་ཁུལ་

གཞིས་དགོན། གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་འབས་སྤུངས་བོ་གིང་གྲྭ་ཚང་བཅས་ལ་ཁབ་གོང་གཟེར་རིས་སྤོད་

མཛད་དེ་འཁྲུན་གཅོད་གནང་”385 ཞེས་བིས་ཡོད། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཟེར་བ་ནི་སྤི་ལོ་ 1934 

ཟླ་ 1 ཚེས་ 10 ཉིན་རེད།

 བག་གསེབ་ཐུབ་བསན་ཆོས་རྒྱལ་གིས་ལེ་ཁག་ཐམས་ཅད་གནས་ཆུང་དང་ཀུན་

འཕེལ་ལགས་གཉིས་ལ་ཡོད་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་འདུག་སེ་དེ་ཡང་བདེན་མིན་ཤོད་

དཀའ།386 གང་ལྟར། སྐུ་དག་ཚོས་འཁོན་འཛིན་དང་འགྲན་རོད་ཀི་དབང་གིས་ཀུན་འཕེལ་

ལགས་དང་གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་སོགས་ལ་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་ཀིས་གནས་དབྱུང་རྒྱང་འབུད་

དུ་བཏང་བ་དངོས་འབེལ་རེད། ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་སོགས་ཀིས་ལུང་ཤར་གིས་

འགྲན་རོད་ཕག་དོག་གི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་བྱས་ཚུལ་གསུངས།387 ལུང་ཤར་གི་སྲས་ལྷ་ཀླུ་

ཚེ་དབང་རོ་རེས་ཀང་། “དུས་སྐབས་དེར་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་མུ་མཐུད་འཚོགས་དགོས་

བྱུང་སབས་བཀའ་ཤག་ཀང་ཁག་པོ་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། བཀའ་ཤག་ནས་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་

ལ་མི་བསྟུན་ཐབས་མེད་ལས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་དགོས་མིན་བཀོད་སྒིག་བྱེད་ཐབས་མེད་པར་

གྱུར་སོང་། ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ཀི་འགོ་ཁིད་གཙོ་བོ་དྲུང་རིས་ཡིན་ཏེ་སྐབས་དེར་དྲུང་ཡིག་

ཆེ་མོ་སིང་དཀར་བ་དང་། དོམ་པོ་བ་མཁེན་རབ་དབང་ཕྱུག །རམ་པ་ཐུབ་བསན་ཀུན་མཁེན། བོ་

བཟང་སྐལ་བཟང་དང་། རིས་དཔོན་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་(པཱ་ལགས་)དང་། ཁོ་དགའ་བོ། ཆ་ལུ་བ་བཅས་

ཡིན་པས་ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ཁ་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག་ཅིང་། དེའི་ནང་ནས་པཱ་ལགས་དང་དོམ་པོ་

བ་གཉིས་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། རེ་ཤོད་དྲུང་རིགས་དཀྱུས་མའི་ནང་ནས་གཏམ་བཤད་བྱེད་མཁན་

གཙོ་བོ་རེ་དྲུང་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་དང་། ཤོད་དྲུང་དགའ་བྱང་བསན་པ་ཚེ་དབང་གཉིས་ཡིན་

པར་པཱ་ལགས་ནས་ཁོང་གཉིས་ལ་མཐུན་འགྱུར་གིས་ཤོག་ཁ་ཆགས་ཐབས་གནང་འདུག་པས་རེས་

སུ་ཁོང་རྣམས་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རིང་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཀི་

385 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༣༡༦ ན་གསལ།

386 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༢༨ ན་གསལ།

387 ཟུར་ཁང་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ། Library of Congress-Interview H0235: 

Surkhang Wangchen Gelek [tib. zur khang dbang chen dge legs], (USA, 1967)
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཤོག་ཁ་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་སོང་ཞིང་། ཁོང་གི་བྱེད་ཐབས་ནི་དཔེར་ན་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་བསམ་གྲོས་ཤིག་

འདོན་དགོས་ཚེ། ‘ཕན་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པས་སྔོན་ལ་ང་ཚོ་ལོགས་སུ་སྐད་ཆ་བྱེད་ཀི་

ཡིན་’ཞེས་བརོད་དེ་ཕིར་ཐོན་འགྲོ་བ་དང་། དེ་འཕལ་ཁོང་གི་ཤོག་ཁ་རེ་དྲུང་ཁྱུ་གཅིག་ལངས་ནས་

ཕིར་འགྲོ་གི་འདུག་པས། ཁོང་ཚོས་ཚོགས་འདུའི་ཕི་རོལ་ཏུ་ནང་གྲོས་ལེགས་པར་ཟིན་མཚམས་གཞི་

ནས་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་ནས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ཡོང་ཐོག་གཏམ་བཤད་བྱེད་ཀི་འདུག །ཁོང་ཚོ་

མི་འབོར་ཆེ་བར་བརྟེན་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག་པར་མ་ཟད། དེ་སྔ་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་

ར་ཕག་ལས་ཐོག་སྐབས་པོ་ཏ་ལའི་ཤར་རྒྱུད་ཉམས་གསོའི་སྐོར་ལ་གནད་དོན་ལྷགས་སབས་སྤན་

བསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ནས་ཁོང་རེ་ཕག་གནས་དབྱུང་དང་མཁར་དབང་གཞུང་བཞེས་བཏང་མོང་

བའི་རྐེན་གིས་དེ་སྐབས་སྤན་བསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཀི་གནད་དོན་གི་ཐད་ལ་བསན་པ་འཇམ་

དབྱངས་ནས་ཧ་ཅང་ནན་པོ་བྱེད་པ་དང་འཐབ་རོད་ཀི་གདོང་ལེན་དུ་ཐོན་གིན་འདུག་ལ། དེ་འབེལ་

པཱ་ལགས་(ལུང་ཤར་)ཀང་ཀུན་འཕེལ་ལགས་དང་མཐུན་པོ་མེད་སབས་རེས་སུ་བསན་པ་འཇམ་

དབྱངས་དང་པཱ་ལགས་གཉིས་ཤོག་ཁ་གཅིག་ཏུ་འགྲིལ་བ་རེད།”388 ཅེས་རྒྱས་པར་བིས། ལྷ་ཀླུ་

ཚེ་དབང་རོ་རེས་རང་གི་ཕ་ལུང་ཤར་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་སོགས་ཀི་གནང་བབ་གསལ་སོན་གནང་

བ་ལྟར་ན། ལུང་ཤར་དང་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་སོགས་ཀིས་འཁོན་འཛིན་དང་ཕག་དོག་

གི་དབང་གིས་ཀུན་འཕེལ་ལགས་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་གསལ་པོ་རེད། དེ་ཡང་ར་བ་ཡར་

དེད་ན་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་གསོལ་སྨན་འབུལ་ཕོགས་ཟེར་བ་ནི་ཁ་གཡོར་ས་ཙམ་ལས་དོན་

དམ་ནི་ཀུན་འཕེལ་ལགས་རྒྱལ་ཚབ་བམ་སྲིད་བོན་དུ་བདམས་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་པའི་འཇིགས་

སྣང་གི་དབང་གིས་ཡིན་པ་ཡིག་ཆ་དང་བཅར་འདི་གཞན་ཁག་ཅིག་ལ་བལྟས་ནའང་ཟུར་གིས་

མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་ནི་སྐབས་དེར་རེ་དྲུང་ཡིན་ལ་རེས་སུ་བཀའ་

བོན་གནང་སེ་བཀའ་བོན་བ་མ་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་རེད།

 དེ་ལྟར་གྲོས་བསྡུར་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་རལ་འགྲན་རེས་ཡུན་རིང་གནང་མཐར་འཁྲུག་

རོད་རྒྱལ་ཕམ་གི་ཤན་ལེགས་པར་ཕེ་བ་ན། ཀུན་འཕེལ་ལགས་སོགས་གནས་དབྱུང་བཏང་

ཞིང་། བ་མ་སྤི་མོས་ཆེ་བ་ཞིག་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་བཞག་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྲིད་བོན་གང་མདུན་དེའི་

388 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༦ པའི་ཤོག་

ངོས་ ༦༣ ན་གསལ།
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སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་རྒྱང་འབུད་ཀི་དོན་རྐེན།

ཕག་རོགས་སུ་གཏན་འཁེལ་བར་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་སེ། རྭ་སྒེང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་འཇམ་དཔལ་

ཡེ་ཤེས་བསན་པའིི་རྒྱལ་མཚན་དང་། དགའ་ལྡན་ཁི་པ་ལས་ཐོག་པ་ཡེ་ཤེས་དབང་ལྡན། 

ཕུར་ལྕོག་ཡོངས་སྤྲུལ་ཐུབ་བསན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་འོས་གཞིར་བདམས་ཏེ་རེ་

འཕགས་མཆོག་ལོ་ཀི་ཤྭ་རའི་སྤན་སྔར་ཟན་བརྟག་བསྒིལ་བར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རེར་ཐོན་

བྱུང་བས། ཤིང་ཁི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ སྤི་ལོ་ 1934 ཟླ་ 2 ཚེས་ 23 ཉིན་རྭ་སྒེང་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་

ཐུབ་བསན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ཁིར་ཕེབས། 

ཡབ་གཞིས་གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ཕག་རོགས་གནང་།

 སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་དང་ལུང་ཤར་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་ཚུལ་ལ་ཟུར་ཁང་

དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ཀིས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འཁིས་སུ་དབང་ཆ་ཆེ་ཤོས་དེ་སྐུ་བཅར་

ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཡིན་ལ། ཆབ་སྲིད་ཀི་སེ་ཁག་ནང་ལུང་ཤར་ལ་ཡང་དབང་ཆ་

ཧ་ཅང་ཆེ། “ལུང་ཤར་དང་སྐུ་བཅར་གཉིས་ཀིས་འགྲན་རོད་གནང་སེ་འཆམ་པོ་དེ་ཙམ་མེད། དེ་ཡང་

སྐུ་བཅར་གི་ཐུགས་ལ་ལུང་ཤར་གིས་དབང་བྱེད་ཀིན་འདུག་བསམས་པ་དང་། ལུང་ཤར་ནས་སྐུ་

བཅར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཀིས་དབང་བྱེད་ཀིན་འདུག་བསམས་པ་རེད།” ཅེས་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀི་

བར་དུ་འགྲན་རོད་ཆེ་བའི་ཚུལ་གསུངས། དེ་ནས། “རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་མ་རོགས་

པའི་གོང་ཙམ་ལ་སྐུ་བཅར་ལ་སྙུང་གཞི་ལྕི་པོ་ཞིག་ཕོག་པས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གདན་འདེན་ཞུས་

པ་རེད། སྐུ་བཅར་ལ་སྙུང་གཞི་ཕོག་པ་དེ་ལུང་ཤར་གིས་མཐུ་བརྒྱབས་པའི་རྐེན་གིས་རེད། ལུང་

ཤར་གིས་མཐུ་རྒྱག་ཤེས་པ་མི་ཚང་མས་ཤེས། ་་་ དེ་ནས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་ལྷ་སའི་ཞོལ་ལ་

ར་ཚིག་ཆེན་པོ་གཉིས་སྦྱར་བ་རེད། དེའི་ནང་། ངོས་ལ་ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན་ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་

ན་གི་ཡོད་པ་རེད། བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཅན་འགའ་ཡིས་ངན་གཏད་བྱས་པའི་དོགས་པ་ཡོད། དེ་འད་

ཡོད་ན། རང་ཉིད་ཀིས་སྔ་ས་ནས་ངན་གཏད་དེ་མེད་པར་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཡོང་། དེ་མིན་རེས་སུ་རད་

གཅོད་བཏང་ནས་ཤེས་ན་འབས་བུ་ངན་པ་ཡོང་ངེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད། མི་ཚང་མས་དེ་བྱེད་

མཁན་ལུང་ཤར་རེད་ཅེས་ལབ་པ་རེད།” ཅེས་ལུང་ཤར་གིས་ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་ལགས་

མེད་པར་བྱེད་པའི་སད་དུ་མཐུ་བརྒྱབས་པའི་ཚུལ་གསུངས། ཡང་ཟུར་ཁང་གིས། “དེའི་ཐོག་

ཁོང་གཉིས་མ་འཆམ་པ་གཅིག་ལ། ལུང་ཤར་ལ་དབང་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ། ལུང་ཤར་གིས་

ཁོང་གི་ངོ་ཤེས་ཁམས་པ་ཚོང་པ་ཞིག་ལ་གཞུང་གི་དངུལ་མང་པོ་གཡར་བ་རེད། རེས་སུ་སྐུ་བཅར་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གིས་རད་གཅོད་བཏང་ནས་གཞུང་གི་དངུལ་མང་པོ་རང་གི་དགའ་པོ་ཉེ་པོ་ལ་གཡར་ན་མི་འགྲིག་

ཅེས་ལུང་ཤར་ལ་ཉེས་པ་བཏང་། དེའི་སྐབས་སུ་སྐུ་བཅར་དབང་ཆེ་བས་ལུང་ཤར་གིས་གང་ཡང་

བྱེད་མ་ཐུབ།” ཅེས་ལུང་ཤར་དང་ཀུན་འཕེལ་ལགས་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་གནད་དོན་གཞན་

ཞིག་གསུངས། གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ཟུར་ཁང་གིས། “ལུང་ཤར་དང་ཀུན་འཕེལ་ལགས་

གཉིས་རྒྱག་རེས་རྒྱག་གིན་ཡོད་པ་རེད་དེ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་པའི་སྐབས་དེར་ལུང་

ཤར་གིས་ཀུན་འཕེལ་གི་ཕོགས་སུ་འབྱར་ནས་སྤེལ་ལད་འཁབ་པ་རེད། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་

ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོད་པའི་སབས་ཀིས་རེད། དེ་ཡང་ལུང་ཤར་གིས་དེའི་གོང་དུ་བསམ་འཆར་འད་མིན་

ཡི་གེར་བིས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་པའི་སྐབས་དེར་ཡི་གེ་དེ་

ཚང་མ་ཕོ་བང་དུ་ཡོད། ལུང་ཤར་རང་གི་ལག་པས་བིས་པའི་ཡི་གེ་དེ་དག་གི་ནང་ལ། བཀའ་བོན་

བ་མ་ཆོས་དར་དང་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་གཉིས་ཧ་ཅང་སྡུག་ཅག་རེད། ཁོང་གཉིས་ཀིས་དེང་སང་

གཞུང་གི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་མ་བསྒྲུབས་པར་དགའ་ཉེ་ངོ་ཤེས་ཚོར་རོགས་བྱེད་པ་དང་། མི་ཚང་

མ་ཡོད་སར་བཀའ་ཤག་ནང་རྒྱག་རེས་ཆེན་པོ་བརྒྱབས་པ་རེད་389 ཅེས་བིས་ཡོད། ཡིད་བཞིན་

ནོར་བུས་གཟིགས་དུས་སྐུ་རླུང་ཆེན་པོ་བཞེངས། འོན་ཀང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་བོན་བ་

མ་ཆོས་དར་མི་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་འད་བྱེད་ཀི་མ་རེད། ཁི་སྨོན་ཟེར་མཁན་མི་དེ་སེམས་

ཧ་ཅང་ངན་པོ་རེད། ཁོའི་སེམས་ཞེད་པོ་ཅིག་སྡུག་ཅག་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་ཚང་མ་བྱེད་མཁན་

ཁོ་རེད། ཁོ་དེ་ལྟར་འཇོག་མི་རུང་ཞེས་སྐུ་རླུང་ཞེ་དག་བཞེངས་པ་རེད།”390 ཅེས་སོགས་ལུང་

ཤར་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བའི་ཕག་བིས་ཚང་མ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཀི་ཕག་ལ་

ཡོད་པས། ལུང་ཤར་གིས་གསང་བ་ཕི་གར་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་ཀུན་འཕེལ་ལགས་གནས་

དབྱུང་དུ་གཏོང་བའི་ལས་དོན་མང་དུ་བསྒྲུབས་ཚུལ་གསུངས།

 སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་རྒྱང་འབུད་ཀིས་ཀོང་པོ་རེ་ལ་སྒང་རོང་དུ་ཕེབས་དགོས་

བྱུང་སེ་དེ་གར་ལོ་གསུམ་བཞུགས་ཤིང་། དེ་གའི་ཡུལ་མིས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐུ་

389 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༧༧ ལ་གཟིགས་ན། “བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བ་

ཆོས་དར་ལགས་དང་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་པ་ཞལ་རོད་གནང་སྐོར་སྙན་དེངས་ཀིས་འགོ་ལ་སོད་མཁན་ལ་ཁ་སབས་འདི་

ལས་མེད་པ་ཞེས་ཐུགས་ཕམ་དགོངས་འགལ་རྣམ་པ་ཆེ་བས་སྐུ་ཁམས་རོག་བཞེས་སྡུག་ཏུ་ཕེབས།” ཞེས་བིས་ཡོད། 

390 ཟུར་ཁང་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་དང་པོ། Library of Congress-Interview H0235: Surkhang 

Wangchen Gelek [tib. zur khang dbang chen dge legs], (USA, 1967)
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སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་རྒྱང་འབུད་ཀི་དོན་རྐེན།

བཅར་ཡིན་པས་གུས་བརི་བ་མེད་ཞུས། བར་སྐབས་ཤིག་ལུང་ཤར་གི་དོན་རྐེན་དང་འབེལ་ཏེ་

ལྕང་ལོ་ཅན་གུང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོར་ཡང་ཉེས་ཆད་ཕོག་སེ་རྒྱང་འབུད་ཀིས་ཀོང་པོ་རེ་ལ་

སྒང་རོང་དུ་འབྱོར། སྤི་ལོ་ 1936 ལོའི་ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་དང་ལྕང་ཅན་གུང་

གཉིས་ལྷན་དུ་འབྲུག་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་བོས་བྱོལ་གནང་སེ། ཀུན་འཕེལ་

ལགས་ཀིས་དེ་གར་རྭ་སྒེང་བ་བང་ལ་ཚོང་གི་རོགས་རམ་དང་ལྷན་ཅིག་སྒེར་ཚོང་ཙག་ཙིག་

རེ་བརྒྱབས་ཏེ་བཞུགས། དེ་ལྟར་ལོ་གཅིག་ཙམ་སོང་བ་ན། བོད་གཞུང་གིས་གྲོ་མོ་སྤི་ཁབ་

སོམ་མདའ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ལ་བཀོད་ཁབ་བཏང་སེ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཉེས་ཅན་བོས་བྱོལ་

བ་ཡིན་པས་ཕིར་བོད་དུ་གཏོང་དགོས་ཚུལ་གསུངས། སོམ་མདས་བོད་གཞུང་གི་བཀོད་ཁབ་

ལྟར་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ལ་ཞུས། ཀུན་འཕེལ་ལགས་ནས་ཁིམས་རོད་པ་བཙལ་ཏེ་སྐྱབས་

བཅོལ་བའི་ཁིམས་ལུགས་ཁེ་དབང་རད་གཅོད་གནང་། སོམ་མདའ་ཡར་འཕེལ་གིས་ཕོགས་

གཅིག་ནས་བོད་གཞུང་གི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་བསྒྲུབས་ཤིང་། ཕོགས་གཞན་ནས་ཀུན་འཕེལ་

ལགས་ལ་རོགས་རམ་ཞུས་ཏེ་ཁིམས་གཏུག་གནང་དགོས་བྱུང་ན་ཁིམས་རོད་པ་འཚོལ་བ་

དང་གོད་གཏུགས་ཀི་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་ཁོང་རང་ཉིད་ནས་ནར་གཏོང་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་། 

དེ་ལྟར་ཁིམས་གཏུགས་གནང་བར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སེ་བོད་དུ་ཕིར་གཏོང་

བྱེད་མ་ཐུབ། དེའི་རེས། ནུབ་བོད་ལེགས་བཅོས་སྐྱིད་སྡུག་དང་འབེལ་བའི་དཀའ་རོག་བྱུང་སེ་

དབྱིན་ཇིས་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་མི་ཆོག་ལ། གལ་ཏེ་བཞུགས་ན་མི་ལོ་བཅུ་བཞིའི་རིང་བཙོན་

དུ་བཞུགས་དགོས་ཞེས་བསུན་གཙེར་ཆེན་པོ་བཟོས་པར་བརྟེན་ཀུན་འཕེལ་ལགས་རྒྱ་ནག་

ནན་ཅིན་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཞིང་། འཚོ་བ་སོགས་ཀི་ཐད་ནས་དཀའ་ཚེགས་ཀང་མི་ཉུང་

བ་ཞིག་མོང་དགོས་བྱུང་། དེ་ལྟར་དབྱིན་ཇི་“བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པའི་ལོག་གཡོའི་རྡུང་རེག་

སྣ་ཚོགས་འཁེལ་བ་དཔེར་ན་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀང་རེས་སུ་བཙོན་འཇུག་

མནར་གཅོད་མོང་དགོས་པའི་དོན་ར་ཡང་དེར་ཐུག་ཡོད།” དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1947 ལོར་ནན་ཅིན་

ནས་ཕིར་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལྷ་སར་བཞུགས། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པའི་གཅེན་པོ་བོ་བཟང་

བསམ་གཏན་ལགས་ཀི་རོགས་རམ་འགོ་བོད་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་ཅུང་ཟད་ཐོབ། དེ་ལྟར་

སྐུ་ངལ་ཚད་མེད་མངས་ཏེ་མཐར་སྤི་ལོ་ 1963 ཟླ་ 12 ཚེས་ 22 ཉིན་ལྷ་སར་སྐུ་གཤེགས་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཞེས་ལྷ་འཛོམ་སྒོལ་དཀར་གིས་བིས།391 མདོར་ན། བོད་ཀི་སྐུ་དག་རྣམས་ཀིས་ནང་ཁུལ་གི་

ཞེ་འཁོན་དང་འབུར་འཇོམས་ཁོ་ནས་བོད་གཞུང་ནུས་མེད་དུ་བཏང་ཞིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཕིའི་བཙན་འཛུལ་ལ་སྒོ་མོ་ཕེ་འདུག་སེ། ལྷ་སའི་མཐིལ་གི་ནང་རོག་ཁོ་ནར་དབུ་འཁོར་ནས་

ལས་འབས་རིས་མེད་དུ་བཏང་བའི་སྐུ་དག་གི་རྣམ་ཐར་ནི་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ།།

391 བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་འདོན་ཐེངས་གསུམ་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༤༡ ཏུ་འཁོད་པའི་<<སྐུ་བཅར་

ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་གི་སྐོར་>>ཞེས་པར་གཟིགས།
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21

ལུང་ཤར་གི་དོན་རྐེན།

 གོང་དུ་བིས་ཟིན་པ་ལྟར། འབས་སྤི་བོན་ཆེན་ཟུར་པའམ་དབྱིན་གཞུང་གི་དམིགས་

བསལ་སྐུ་ཚབ་སྦེལ་ལགས་ཀིས། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་དབྱིན་ཇི་རྒྱང་དུ་དོར་

ཏེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཞལ་ཕོགས་པ་དང་། ཚ་རོང་དབྱིན་ཇི་ལ་དགའ་ཞིང་ལུང་ཤར་དབྱིན་ཇིར་མི་

དགའ་བ། སྤི་ལོ་ 1927 ནས་ཨུ་རུ་སུ་དང་བོད་ཀི་འབེལ་བ་ཉེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པར་མཐོང་བ་

སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དབྱིན་ཇིས་མུ་མཐུད་ནས་རྟོག་ཞིབ་དང་། ལོག་ནས་གསང་བའི་ལས་

དོན་འགའ་ཞིག་བསྒྲུབས་ཡོད། གནད་དོན་འདི་དན་ངོགས་སུ་བཞག་སེ་གཤམ་གི་བྱུང་བ་

རྣམས་བཀགས་ན་ངེས་ཤེས་གསར་པ་ཞིག་རེད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད།

 ད་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་དབྱིན་ཇིའི་བྱེད་ཐབས་ངན་པ་དེ་དག་བོད་མི་བྱིངས་ཀིས་ཤེས་

མེད་པ་དང་། སྐུ་དག་དང་དེའི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ཤེས་ཀང་ཆེད་དུ་མ་བརོད་

པ་འདི་ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། བོད་ཡིག་ཁོ་ན་བཀགས་

ཏེ་བཞུགས་པ་རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་ནག་ཁུང་དུ་འཇོག་མི་རུང་། དེས་ན། འདིར་གནད་དོན་

ཞིག་བརོད་འདོད་དེ། དེ་ནི་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་བེ་ལེ་དང་ཁོང་གི་རེས་སྐྱོང་བ་ཝེའིར་(J. L. R 

Weir)གཉིས་ཀི་སྐད་ཆ་དེ་རེད། དེ་ཡང་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་>>ཞེས་པ་ཤེལ་དཀར་

གིང་པ་ཚ་ེདབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བསྒྱུར་པ་དེ་ཉིད་དངས་ཏེ་བཤད་ན་ཀན་ཀ་ཆུང་བ་ཡིན། གནད་

དོན་དེ་ཤེས་ན་དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་ཧམ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཤེས་ངེས་ཡིན་པས་འདི་ལྟར། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 

1927 ལོར་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་བེ་ལེ་(F.M. Bailley)ཡིས་ལྡི་ལི་ཕི་འབེལ་དྲུང་ཆེ་ལ་ཡི་གེ་

ཞིག་བཏང་། ཡི་གེ་དེའི་ནང་། “ཚ་རོང་ཞབས་པད་[ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་]སྤན་གསལ་གི་གནས་བབ་

ནས་མར་ལྷུང་སེ་དེའི་ཚབ་ཏུ་ལུང་ཤར་[རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་]བསད་ཡོད། ལུང་ཤར་ནི་སྤི་ལོ་ 1913 ལོར་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བོད་ཕྲུག་བཞི་དབྱིན་ལན་དུ་འཁིད་མཁན་དེ་རེད། དུས་སྐབས་དེར། ཁོང་གིས་ཀལ་ཀ་ཏ་དང་ལོན་

ཌོན་གཉིས་ཀར་རྒྱ་མི་ལ་ལོག་འབེལ་བྱས་ཡོད། ་་་ དབྱིན་ལན་དུ་བསྐྱོད་པ་དེས་ཁོང་གི་གོ་རྟོགས་

ལ་རྒྱ་བསྐྱེད་གང་འཚམས་བྱུང་ཡོད་ལ། དེའི་རྐེན་གིས་གཞན་ལ་ཤུགས་རྐེན་གཏོང་བའི་ནུས་པ་

ཡང་ཧ་ཅང་ཆེ་རུ་གྱུར་ཡོད། ངས་བསམས་ན། ཁོས་ཡུན་རིང་གཞན་ལ་ཤུགས་རྐེན་གཏོང་མི་ཐུབ། 

ད་ལྟ་ངས་གང་ཐུབ་ཀིས་ཁོང་གི་ནུས་པ་གཅོག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད།”392 ཅེས་བིས་ཡོད།

 གོང་གསལ་ལས་མཐོང་ཐུབ་པ་ནི། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་དབྱིན་ཇི་ལ་ཆེས་དགའ་

ཞིང་བོ་གཏད་བཅོལ་བའི་ཚ་རོང་གི་གོ་གནས་བངས་ཏེ་རྒྱལ་བའི་སྤན་གསལ་གི་གནས་བབ་

ལ་ཡང་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བཏང་བ་དེར་དབྱིན་ཇི་དགའ་མེད་པ་དང་། ལུང་ཤར་གི་གོ་བབ་

གང་ཅིའི་ཐད་ནས་སྔར་ལྷག་བྱུང་བ་དེར་བོ་འཚབ་བྱུང་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ། ཚན་པ་འདིའི་ནང་

དུ་འབོར་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་བེ་ལེ་ཡིས་“ད་ལྟ་ངས་གང་ཐུབ་ཀིས་ཁོང་གི་ནུས་པ་གཅོག་

ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་”ཅེས་བིས་པ་འདི་རེད། གཞན་ལ་ཤུགས་རྐེན་དང་སྐུལ་སོང་ཐེབས་

པའི་ལུང་ཤར་གི་ནུས་པ་གཅོག་དགོས་ན་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས་སམ། དེ་ནི་ཆེས་མངོན་པར་

མི་གསལ་བའི་ལོག་ཇུས་ཤིག་འཐེན་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡང་བོད་ཀི་མཐོ་རིམ་དཔོག་རིགས་ཚོའི་

བར་དུ་དབྱེན་དཀྲུག་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད།

 དེའི་རེས་སུ། འབས་སྤི་བོན་ཆེན་བེ་ལེ་ཡི་རེས་སྐྱོང་བ་ཝེའིར་གིས་སྤི་ལོ་ 1928 

ལོར། “ལུང་ཤར་ནི་[རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་]བཞུགས་ཁིའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའི་དབང་ཤུགས་ཅན་དེ་རེད། 

ཁོ་རྒྱ་ནག་ལ་མི་དགའ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཀང་། འདས་པའི་ལོ་ཤས་རིང་བོད་ནང་གི་

བྱ་བ་འགའ་ཞིག་ང་ཚོར་ཕན་ཞིང་ང་ཚོས་འདོད་པ་ལྟར་བྱུང་མེད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། [ཁོས་དེ་ལྟར་བྱས་

པ་ནི་]བོད་ལ་ལར་ཞེན་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ཡིན་པ་མ་གཏོགས། [རང་བཞིན་གིས་]དབྱིན་ཇི་ལ་

སང་ཟུག་ཆེན་པོ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཏུ་མ་མཐོང་། ཁོང་གིས་[ཕི་ཕོགས་ལ་འབེལ་བ་མ་བྱས་པར་]ཁེར་

རྐང་དུ་སོད་པའི་བོད་ཀི་འགྲོ་ལུགས་རིང་པ་དེར་བསྐྱར་ལོག་བྱེད་རྒྱུའི་འདོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཟུང་

ཡོད། བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཁིད་ནས་དབྱིན་ལན་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་གྷོལ་ཌི་དང་ལེགས་ལྡན་ལགས་གཉིས་

392 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༠ ན་གསལ་ཞིང་ཡིག་བྱང་ནི། IOR,L/PS/10/1088, letter from the political officer in 

Sikkim to the Government of India, dated 6 June 1927
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ལུང་ཤར་གི་དོན་རྐེན།

ཀིས་གཟབ་ནན་ཚུལ་བཞིན་མ་བྱས་པས་ཁོང་ལ་ཕོག་ཐུག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། དེར་བརྟེན། ཁོང་ལ་

ཐབས་མཁས་པོའི་སྒོ་ནས་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས།”393 ཞེས་བིས་ཡོད། འདིའི་ནང་གི་དོན་བསྡུས་

ན། ལུང་ཤར་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་དགོངས་འཆར་འབུལ་བཞིན་པ་དང་། ལུང་ཤར་རྒྱ་

ནག་ལ་མི་དགའ་བ། བོད་ནང་གི་ལས་དོན་ཅི་མང་དབྱིན་ཇིའི་འདོད་བབ་ལྟར་མ་བྱུང་བ། ལུང་

ཤར་གིས་དབྱིན་ཇིའི་འདོད་བབ་དང་ལེན་མ་གནང་བ་བོད་ལ་ཞེན་པ་ཆེ་དགས་པའི་དབང་

གིས་ཡིན་པ་ལས་དབྱིན་ཇིར་སང་ཟུག་ཆེ་བའི་སབས་ཀིས་མ་ཡིན་པ། དབྱིན་ཇིའི་བྱེད་བབ་

ཀིས་ལུང་ཤར་ལ་ཕོག་ཐུག་བྱུང་ཡོད་པས་དབྱིན་ཇིས་ཐབས་མཁས་བྱེད་དགོས་པ་བཅས་

རེད། གོང་དུ་ལུང་ཤར་གིས་“ཁེར་རྐང་དུ་སོད་པའི་བོད་ཀི་འགྲོ་ལུགས་རིང་པ་དེར་བསྐྱར་ལོག་

བྱེད་རྒྱུའི་འདོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཟུང་ཡོད་”ཅེས་བིས་འདུག་ཀང་། དེ་ནི་ལུང་ཤར་གིས་དབྱིན་

ཇིའི་ཤུགས་རྐེན་དང་བསམ་ཚུལ་དང་ལེན་མ་གནང་བ་ཙམ་ལ་བརོད་པ་ལས། བཅོས་བསྒྱུར་

ལ་མི་དགའ་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་པ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན།

 ཡང་སྐུ་ཞབས་ཝེའིར་གིས་སྤི་ལོ་ 1929 ལོར། “༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མས་ལུང་ཤར་

ལ་ཐུགས་བོ་ཆ་ཚང་བཀལ་ཡོད་པས། ཁོང་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་ནང་གི་དབང་ཤུགས་ཆེ་

ཤོས་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་། སེམས་ཁལ་བྱེད་དགོས་ས་ནི་ཁོང་ཨུ་རུ་སུ་ལ་རྒྱབ་རྟེན་

བཅོལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད།”394 ཅེས་བིས་ཡོད། 

 མདོར་ན། དབྱིན་ཇིས་སྤི་ལོ་ 1927 ལོར་“ངས་གང་ཐུབ་ཀིས་ཁོང་གི་ནུས་པ་གཅོག་

ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་”ཅེས་བིས་ཤིང་། སྤི་ལོ་ 1928 ལོར་“ཁོང་ལ་ཐབས་མཁས་པོའི་སྒོ་ནས་

འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་”ཞེས་བིས་ཏེ། སྤི་ལོ་ 1929 ལོར་“སེམས་ཁལ་བྱེད་དགོས་ས་ནི་ཁོང་ཨུ་

རུ་སུ་ལ་རྒྱབ་རྟེན་བཅོལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད་”ཅེས་པ་འདི་གསུམ་བསོམས་

393 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༠ ན་གསལ་ཞིང་ཡིག་བྱང་ནི། IOR, L/PS/10/1088, letter from the political officer in 

Sikkim to the Government of India, dated 13 November 1928. 

394 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༠ ན་གསལ་ཞིང་ཡིག་བྱང་ནི། IOR, L/PS/10/1088, letter from the political officer in 

Sikkim to the Government of India, dated 15 April 1929. <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ 

སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༢༣༩ ན་གོང་གསལ་རྣམས་ཡོད་ཀང་། རོད་ཚིག་གི་བབ་

ཀིས་གོ་བ་དེ་ཙམ་སེར་མི་ཐུབ་པས་མ་དངས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཏེ་བལྟས་ན། དེ་ནི་ལུང་ཤར་ལ་མཚོན་ན། དབྱིན་ཇིའི་མཆེ་བར་ནས་ཐར་དཀའ་བའི་གནས་

ཚུལ་མི་ལེགས་པ་ཞིག་རེད། བོད་ནང་གི་དབང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེས་ཨུ་རུ་སུ་ལ་རྒྱབ་བསྙེས་

ཡོད་ན། དེ་ནི་དབྱིན་ཇིས་མི་འདོད་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། དེ་ཡང་བོད་དང་འབེལ་བའི་ཐད་ནས་

དབྱིན་ཇིས་གཟབ་ནན་དང་དོགས་ཟོན་བྱེད་ས་གཙོ་བོ་ནི་ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་རེད། དེ་

ལྟར་ན། ལུང་ཤར་གི་རླུང་རྟའི་ཁ་ཕོགས་དང་ལས་དབང་གི་བཀོད་ཁབ་གང་དུ་ཕོགས་ཡོད་

མེད་ཤེས་དཀའ་བའི་དུས་ལ་ཉེ་བར་བཅར་ཡོད། སྐུ་ཞབས་བེ་ལེ་དང་ཝེའིར་གཉིས་ཀིས་ལོ་

ཤས་གོང་སྐུ་ཞབས་སྦེལ་གིས་ཐ་ཚིག་བསྒགས་པ་དེའི་སབས་ཀིས་ལུང་ཤར་གི་དབང་ཆ་

དང་ཤུགས་རྐེན། བསམ་པའི་འཁེར་སོ་དང་ལངས་ཕོགས་བཅས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ལན་དུ་མར་

བྱས་ཡོད་ལ། གོང་དུ་ཟུར་ཙམ་བིས་ཟིན་པ་ལྟར་སྤན་གསལ་ཐུབ་བསན་ཀུན་འཕེལ་ལགས་

ལ་ཡང་རྟོག་ཞིབ་ནན་ཏན་བྱས་ཡོད།

 ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལོངས་བསྔོགས་ཏེ་གནད་དོན་ཅི་མང་ལྷང་ལ་བུད་པ་ན། ད་གཟོད་

རིང་གོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཤོག་ཧྲུལ་མང་པོ་ཞིག་ཕན་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཡང་། 

ཉམས་ཞིབ་ཀི་འཕེལ་རིམ་དང་གང་ཟག་གསུམ་པའི་འཚོལ་ཞིབ་ཀི་བྱེད་ཐབས་གཉིས་ཀི་

བར་ནས་མི་རབས་རྒན་པ་སྐོར་ཞིག་ལ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ལྟག་ཁུང་མི་སོན་ཐབས་མེད་

ཡིན། གནད་དོན་ནི། བོད་རིགས་སྤི་བྱིངས་སྔར་ལྟར་ནག་ཁུང་དུ་བསྐྱུར་མི་འདོད་པ་དེ་རེད། 

ལར་ནས། ཛ་དག་ཅན་གི་བྱུང་བ་གང་ཡིན་ཡང་དེ་ལ་རྒྱབ་མདུན་གི་ངོས་གཉིས་རེ་ཡོད་ལ། 

མང་མང་ངམ་ཐུན་མོང་གིས་མཐོང་བ་ནི་མདུན་ངོས་ཁོ་ན་ཡིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་ཐམས་ཅད་

དེ་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན། ལོ་རྒྱུས་ལ་དབང་བ་དག་གིས་རྒྱབ་ངོས་ཀི་གནད་དོན་ངོ་མ་གེང་ན་

རང་ཉིད་ཀང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནག་ཅན་དུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན་པས། བྱུང་བའམ་གནད་དོན་ངོ་མ་དེ་

རང་གིས་མི་འབི་ཞིང་གཞན་གིས་བིས་ན་མི་དགའ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟུང་

ཡོད། འདིར་ཤོད་འདོད་པ་ནི། སྐབས་དུས་ཀི་མིའི་མིག་མདུན་དུ་བྱུང་བའི་མདུན་ངོས་ཀི་ལོ་

རྒྱུས་ཀོག་པའི་ཞོར་ནས་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་རྒྱབ་ངོས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དག་ཀང་བརེད་མི་

རུང་ཟེར་བ་དེ་ཡིན།

 བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆུ་བྱ་ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ 

༣༠ སྤི་ལོ་ 1933 ཟླ་བ་ 12 ཚེས་ 17 ཉིན་མ་ངན་ལས་འདས་ཤིང་། ཤིང་ཁི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
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ལུང་ཤར་གི་དོན་རྐེན།

༡༠ སྤི་ལོ་ 1934 ཟླ་ 2 ཚེས་ 23 ཉིན་རྭ་སྒེང་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ཐུབ་བསན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་

བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞུགས། སྤི་ལོ་ 1934 ཟླ་ 5 ཚེས་ 9 ཉིན་

གི་དགོང་མོར་ཀ་ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མས་ལུང་ཤར་གིས་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་གསོད་རིས་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཁི་སྨོན་ལ་ཞུས། དེ་ལྟར་“ལུང་ཤར་དོན་རྐེན་”ཞེས་

ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གྲགས་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་དེ་བྱུང་།

 རིས་པ་ལུང་ཤར་དེ་སྔོན་ཡོ་རོབ་ཁུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཕིའི་ལམ་ལུགས་ཀི་ཁོད་ནས་

རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཐབས་ཀི་ལེགས་ཆ་དུ་མ་མཐོང་ཞིང་། བོད་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་

ལ་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་བསམ་བོ་ཤུགས་ཆེར་འཁོར། ལུང་ཤར་ཕིར་བོད་དུ་

འབྱོར་མཚམས་བོད་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་གནང་དགོས་ངེས་དང་གང་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་གནང་

དགོས་པ་སོགས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོར་ཞུས། རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་མཐོང་

ཆེན་གནང་སེ་དབང་ཆ་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར། དེའི་རེས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ལུང་

ཤར་ལ་བཀའ་ཡིག་སཾ་ཊ་གནང་སེ། “ད་ལམ་རིས་ཁང་གི་འགན་རང་འཇགས་ཐོག་དམག་སྤིའི་

འཚོ་འཛིན་གི་ལས་གནས་མི་ལེན་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་”ཅེས་དམག་སྤིའི་འཚོ་འཛིན་གི་དབང་ཆ་

བངས། དེ་ནས་ཆུ་སྤེལ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ སྤི་ལོ་ 1932 ཟླ་ 6 ཚེས་ 26 ཉིན་རྒྱལ་དབང་

མཆོག་ནོར་གིང་ཕོ་བང་ནས་ཆིབས་བཏེག་སེ་རྭ་སྒེང་དུ་མ་ཕེབས་པའི་སྔོན་ཙམ་ལ་ལུང་

ཤར་ལ་བཀའ་སམ་གནང་སེ་བཀའ་བོན་གི་གོ་གནས་ལེན་དགོས་པའི་བཀའ་ནན་ཕེབས། 

འོན་ཀང་། ལུང་ཤར་ནས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་བཀའ་བོན་གི་འགན་འཁུར་ལེན་མི་དགོས་པའི་

དགོངས་འཁོལ་ཞུས། རྒྱལ་དབང་མཆོག་རྭ་སྒེང་ནས་ཕིར་ཕེབས་སྐབས་ལུང་ཤར་ལ་སྙུང་

གཞི་ལྕི་མོ་ཞིག་ཕོག་ཡོད་པས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་ཐུགས་བརྟག་ཞུ་ཡིག་ཕུལ། རྒྱལ་

དབང་མཆོག་ནས་ཐུགས་བརྟག་ཞུ་ཡིག་གི་མགོ་མཆན་དུ། “ཉིད་རང་སྐྱེ་བ་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་

ངོས་དང་འབལ་མེད་འགྲོགས་སྲིད་པར་སྐབས་རེར་རྒྱལ་བོན་ནམ་སྐབས་རེར་བ་སོབ་ཀི་ཚུལ་དུ་

འགྲོགས་སྲིད་པས་རེས་འཛིན་སྐྱབས་འཇུག་ངེས་པར་ཡོང་ངེས་ཤིང་། རེས་ཤུལ་བུ་ཕྲུག་རྣམས་

ལ་སེམས་ངལ་ནམ་ཡང་མི་དགོས་པར། སད་དཀའ་ངལ་བྱུང་རིམ་གཞུང་གནས་ནས་ལྟ་རྟོག་ངེས་

པར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པས་སེམས་ཁལ་ནམ་ཡང་མི་དགོས་པ་འདི་ཐོག་ནས་མོལ་འཐུས་ཆོག་པ།” 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཞེས་བཀའ་བཟང་ཕེབས།395

 རྒྱལ་དབང་མཆོག་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐབས་དེ་ཤེད་ནས་གཞུང་ཞབས་དུ་

མས་སྲིད་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་དུ་མར་བཅོས་བསྒྱུར་དགོས་ཚུལ་ཞུས་ཀང་། གཞུང་ཕོགས་

ནས་དབང་ཆ་འཕོག་དོགས་ཀིས་དེ་མ་ཉིད་དུ་འབུར་འཇོམས་གནང་། ལུང་ཤར་གིས་རང་

གི་བསམ་བོའི་ནང་ཡོད་པའི་བཅོས་བསྒྱུར་གི་ལས་དོན་འགའ་ལག་བསར་བྱེད་ཆེད་རེ་དྲུང་

སྐོར་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་“སྐྱིད་ཕོགས་ཀུན་མཐུན་”396ཟེར་བའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་

གནང་། ཚོགས་པ་དེའི་འཕེལ་རྒྱས་སོགས་ཀི་ཐད་ལ་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེས། “དེ་ལམ་སེང་

རྒྱ་ཆེར་ཕིན་ཏེ་དཔོན་རིགས་མི་གྲངས་བརྒྱ་སྐོར་དང་། འབས་སྤུངས་སོག་སེ་པ། སེ་ར་བྱམས་སྨོན་

སེ་པ། དགའ་ལྡན་གི་འཐུས་མི་ཀོང་པོ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་རིམ་པས་འཛུལ་བ་དང་། སྒིག་

འཛུགས་དེའི་ནང་ཞུགས་སྐབས་སྤི་སྒིག་གན་རྒྱའི་གཤམ་དུ་སོ་སོའི་མིང་ཐོ་ས་ཡིག་རེ་རྒྱག་དགོས་

པར་ས་ཡིག་དང་པོ་པཱ་ཕ་ལུང་ཤར་གི་མིང་བཀོད་པ་དང་། དེ་འོག་གཅེན་པོ་ཆ་པ་རུ་ཟུར་དང་ང་

རང་གིས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་པ་ཡིན། གོང་གསལ་དཔོན་རིགས་བརྒྱ་སྐོར་དང་སེ་འབས་དགེ་གསུམ་

གི་འཐུས་མིས་ཀང་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། སྒིག་འཛུགས་ནང་གསང་བའི་གྲོས་བསྡུར་རིམ་

པར་བྱས་པའི་གཙོ་བོའི་དགོས་དོན་ནི་དང་ཐོག་བཀའ་ཤག་ནང་གི་བཀའ་བོན་རྣམས་ལོ་འཁོར་བཞི་

རེར་གཏན་འཁེལ་ཐེངས་རེ་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡང་མི་འགྲོ་སུ་འོས་ཚོགས་འདུས་འདེམས་ཤོག་འཕེན་

རྒྱུ་ཞིག་དགོས་ཚུལ་སོགས་སྲིད་གཞུང་ལ་ཞུ་ཐོ་དང་སྦྲགས་ཞུ་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་གིས་བཀའ་ཤག་

བརྒྱུད་ཞུ་ཐོ་སྤད་པ་རེད།”397 ཅེས་བིས་ཤིང་། དེ་ནས་ཀང་ཚོགས་པའི་ཁོངས་མི་རིམ་པར་

འཕེལ་ཚུལ་ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་གསལ། ཚོགས་པ་དེའི་ཁོངས་མི་གཅིག་ནི་ཀ་ཤོད་པ་ཆོས་

རྒྱལ་ཉི་མ་ལགས་རེད།

 རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་སྔ་ཕིའི་བར་གི་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ཡས་མས་རིང་གི་བར་བརྒལ་གི་དུས་

395 ལུང་ཤར་སྲས་བྱང་ཆུབ་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་གཉིས་པ། Library of Congress-Interview 

H0206: with Lungshar, Chanju [lung shar byang ‘chub], (India, 1981) ཞེས་པའི་ཐད་དུ་སྒ་དང་ཡིག་

འབེབས་བྱས་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པས་དེར་གསན་གཟིགས་འཚལ།

396 ཡིག་ཆ་ལ་ལར་“སྐྱིད་ཕོགས་ཀུན་འདུས་”ཞེས་ཀང་བིས་འདུག་པ་མཐོང་།

397 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་གཉིས་ ༢ པའི་ཤོག་

ངོས་ ༡༠༢ ན་གསལ།
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ལུང་ཤར་གི་དོན་རྐེན།

ཡུན་དེ་ནི་བོད་ལ་ཉམས་ཆག་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་དུས་སྐབས་གནད་འགག་ཅན་ཞིག་རེད། བར་

བརྒལ་ལམ་བར་གསེང་གི་དུས་སྐབས་དེར་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཀང་ཐུགས་ཁལ་

གནང་སེ་དུ་ཀཱུ་ལའི་གོས་བཟང་ལས། “རྒྱ་གར་དང་མི་འད་བའི་བོད་ཡུལ་འདིར་བ་མ་ལ་གདུང་

བརྒྱུད་དང་སྐྱེ་བས་འཛིན་པ་གཉིས་སུ་འདུག་པའི་སྔ་མ་ནི། ལུགས་གཉིས་ཀའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཕ་

ཤུལ་བུ་འཇགས་ལྟ་བུའི་བར་གསེང་མེད་ཅིང་བུ་སོབ་འཁོར་འབངས་རྣམས་ཀང་བག་ཕེབས་པར་

སྣང་”ཞེས་གསུངས་ཡོད། ལུང་ཤར་གིས་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་མ་ངན་ལས་འདས་མ་

ཐག་བཅོས་བསྒྱུར་གི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་དེ་ཡང་བར་བརྒལ་གི་སྐབས་དེར་བོད་ཀི་སྲིད་

ལུགས་ལ་ཉམས་རྒུད་མི་འབྱུང་བའི་སད་རེད། ལྷའུ་རྟ་ར་ཐུབ་བསན་བསན་དར་གིས། སྤི་

ལོ་ “1934 ཤིང་ཁི་ལོར་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་བས་སྲིད་འགྱུར་བྱེད་རྒྱུའི་གསང་བའི་ར་འཛུགས་

ཤིག་བཙུགས་འདུག་པ་དེའི་ཁོངས་མི་ཕག་དཔེ་དོ་དམ་རེ་དྲུང་ཐུབ་བསན་དགེ་ལྡན་(ཡོངས་གྲགས་

ཀི་མིང་ལ་དམར་མེ་ཁང་གི་ཀོང་ཕྲུག་ཟེར།)གིས་རེ་ཕོ་བང་དུ་ཉིན་ལྟར་དྲུང་ཇ་འཚོགས་པའི་བར་

གསེང་གི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་རེ་སྐོར་ལས་དཀྱུས་ཀི་ཁོད་དུ་གེང་ཕོགས་སེལ་ནས། དེ་སྔའི་

ལུང་བསན་ཞིག་གི་ནང་‘མཆོད་རྟེན་མགོ་མེད་འོང་’ཟེར་བ་ཡོད་པས། ད་ལྟ་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་

པའི་གསེར་སོང་གསར་བཞེངས་གནང་མུས་མཇུག་འཁོངས་རྒྱུར་གེགས་བར་ཆེན་པོ་ཡོང་ཉེན་ཡོད་

པ་རེད། དེར་བརྟེན། རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བལ་གདན་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། བསན་

སྲིད་ལ་ཉམས་ཆག་མེད་པར་ཡར་རྒྱས་གནས་ཐབས་སོགས་ཀི་ཆེད་དུ་”398ཞེས་སོགས་བིས་ཡོད། 

གལ་ཏེ་བར་ཆད་མ་བྱུང་བར་ལུང་ཤར་གི་རེ་བ་ལྟར་ལོ་བཞི་རེའི་ནང་བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་

རྒྱས་འཛོམས་སེང་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་བཀའ་བོན་རྣམས་འདེམས་བསྐོ་གནང་ན། རྒྱལ་བ་

སྐུ་ཐོག་སྔ་ཕིའི་བར་གི་བར་གསེང་གི་དུས་སྐབས་དེར་མ་མཐར་ཡང་སྐུ་དག་ནང་ཁུལ་དཔུང་

བསྒིགས་ཏེ་འབུར་འཇོམས་ཚོད་མེད་བྱེད་པའི་ཡོ་འཁོམ་ཆེན་པོ་དེ་འགོག་ཐུབ་པ་ཡིན།

 སྐབས་དེར་སྐྱི་ཕོགས་ཀུན་མཐུན་ནང་གེང་གཞི་དུ་མ་བྱུང་བའི་གཅིག་ནི་རེ་སྐོར་

གི་ཁོངས་ནས་བཀའ་བོན་བ་མ་དང་། ཤོད་སྐོར་གི་ཁོངས་ནས་བཀའ་བོན་སྐྱ་བོ་གསུམ་

ཕེབས་བཞིན་པའི་ལམ་ལུགས་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་སེ། རེ་སྐོར་དང་ཤོད་སྐོར་གཉིས་ནས་

398 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་གཉིས་ ༣ པའི་ཤོག་

ངོས་ ༦༢ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཆ་མཉམ་གིས་བཀའ་བོན་གཉིས་རེ་ཕེབས་ཆོག་པའི་ལམ་ལུགས་གསར་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་དེ་

རེད། གཞན་ཞིག་ནི་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་དབང་ཤུགས་ཆེ་བས་དབང་ཆ་

ལོག་པར་སྤད་དེ་དང་པོ་མིན་པ་སོགས་ཀི་གེང་ཕོགས་དེ་རེད། སྐབས་དེར་གཞུང་ཞབས་

ཀི་ཁོངས་སུ་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་གིས་དང་པོ་གནང་མིན་ཐད་གེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་

ལྟར་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་རོད་གཞིར་གྱུར་ཏེ་རང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་མང་དུ་བཤད་པའི་མཐར་

སྐྱིད་ཕོགས་ཀུན་མཐུན་གི་ཚོགས་པའི་ནང་། “ཤོད་སྐོར་ནས་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་དང་མིན་སྐོར་

རེ་དྲུང་དང་འབེལ་བ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་རོད་གེང་ཛ་དག་རྣོ་ངར་ཅན་བྱུང་བ་དེས་རྐེན་བྱས་མཐར་

གན་རྒྱ་ནང་གསལ་རེ་དྲུང་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ནས་ཀོང་ཕྲུག་ཐུབ་བསན་དགེ་ལྡན་གི་རེས་རྒྱུགས་

མི་བཅོ་ལྔ་སྐོར་ཚོ་ཁག་གཅིག་དང་། སྐད་ཆ་ཤོད་སངས་དང་རྣམ་འགྱུར་སོན་སངས་བཅས་དེ་ལ་ངོ་

རྒོལ་བྱེད་མཁན་མི་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཁག་གཅིག །བར་གནས་སོད་མཁན་མི་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཁག་གཅིག་

བཅས་ལངས་ཕོགས་མི་འད་བ་གསུམ་དུ་གྱུར་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དོགས་ཟོན་བྱེད་པ་དགོས་

པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།”399 དེ་ལྟར་ཚོགས་པ་བཙུགས་མ་ཐག་ནང་ཁུལ་ཚོ་ཁག་གསུམ་དུ་གེས་པ་ནི་

ཚོགས་པའི་དམིགས་དོན་འགྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་བར་ཆད་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། “ཤོད་སྐོར་ནས་བཀའ་

བོན་ཁི་སྨོན་དང་མིན་སྐོར་རེ་དྲུང་དང་འབེལ་བ་ཙམ་ཡང་མེད་”ཅེས་པ་ནི། ཁི་སྨོན་ཤོད་སྐོར་གི་

ཁོངས་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན་སབས་རེ་དྲུང་ཚོར་འབེལ་བ་མེད། དེ་ཡི་ཕིར་ན། རེ་དྲུང་ཚོས་ཁི་

སྨོན་གིས་དང་བཞག་གནང་མི་གནང་ཐད་གེང་སོང་བྱེད་དགོས་དོན་མེད་ཅེས་པའི་དོན་རེད།

 སྐྱིད་ཕོགས་ཀུན་མཐུན་གི་ཚོགས་མི་ཚོས་བོད་གཞུང་གི་ར་བའི་ལམ་ལུགས་ལ་

བཅོས་བསྒྱུར་ཇི་ལྟར་གཏོང་བའི་གྲོས་བསྡུར་གི་ཁ་ཕོགས་དེ་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་གནས་དབྱུང་

གཏོང་དགོས་མིན་གི་རོད་པར་གྱུར་པའི་སྐབས་དེར། ཀོང་ཕྲུག་ཐུབ་བསན་དགེ་ལྡན་ལགས་

རེ་དྲུང་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཀི་མདུན་དུ་ལམ་སོན་ཞུས་པར་ཕེབས། རེ་དྲུང་བསན་འཇམ་

ནས་ཚོགས་པའི་རེ་འདུན་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གཞུང་ལ་ཕུལ་ན་འགྲིག་ཅེས་གསུངས་

པས། སྙན་ཞུ་ནང་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་བཅུ་གསུམ་པའི་གསེར་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་གསར་

བཞེངས་གེགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཡོང་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་བའི་མཆོག་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་

399 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་གཉིས་ ༣ པའི་ཤོག་

ངོས་ ༦༧ ན་གསལ།
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ལུང་ཤར་གི་དོན་རྐེན།

ཆེ་མགོགས་མྱུར་འཁྲུལ་བལ་ངེས་རེད་གདན་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ། བསན་སྲིད་མི་ཉམས་གོང་

འཕེལ་ཡོང་དགོས་པ། བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་པས་གང་ཅིའི་ཐད་དང་པོ་མ་གནང་བ་སོགས་བིས་

ཏེ་འབུལ་རྒྱུར་ཐག་བཅད།

 ད་ལྟའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་ན། སྙན་ཞུ་དེ་གཞུང་ལ་མ་ཕུལ་གོང་ཀ་

ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མས་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་ལ་གསང་བར་ཕུལ་ཏེ་སྐྱིད་ཕོགས་ཀུན་མཐུན་

གི་ཚོགས་འདུའི་གསང་བའི་ནང་དོན་རྣམས་ཞུས་པར་མ་ཟད། དེ་ལ་སྒོ་བཏགས་ཏེ་བཀའ་

བོན་རྣམས་གསོད་རིས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་ཡང་ཞུས། བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་རང་སྲོག་ལ་

འཇིགས་ཏེ་དེ་མ་ཐག་འབས་སྤུངས་སུ་བོས། གཞུང་གིས་རིས་པ་ལུང་ཤར་སོགས་ལ་འདི་

རད་དང་འབེལ་བཙོན་འཇུག་གནང་། དེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལ། ཀ་ཤོད་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མའི་

སྲས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྒྱལ་གིས། “ཀ་ཤོད་པ་ནི་སྐྱིད་ཤོག་ཀུན་མཐུན་གི་མི་སྣ་གཙོ་བོའི་གྲས་

ཡིན་ཞིང་། དུས་རྒྱུན་ལུང་ཤར་གི་དྲུང་ཡིག་ལྟར་དུ་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་པས་ཡིག་ཆ་རྣམས་

གཟིགས་ཐུབ། སྐྱིད་ཕོགས་ཀུན་མཐུན་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཉིད་བཀའ་ཤག་ལ་མ་

ཕུལ་བའི་སྔ་ཉིན་ཀ་ཤོད་པས་ལུང་ཤར་གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་ཡིག་ཆ་བསྔོགས་སྐབས། དུས་རྒྱུན་ཡིག་

ཆ་མི་འཇོག་སའི་ཆ་སྒམ་སེང་ཡི་གེ་ཞིག་བརེད་དེ་བསྐྱུར་ཡོད་པ་ཅི་ཡིན་ནམ་སྙམ་སེ་གཟིགས།” 

ཞེས་སོགས་སྤི་ལོ་ 1934 ཟླ་ 5 ཚེས་ 9 ཉིན་ལུང་ཤར་གིས་བརེད་དེ་བཞག་པའི་གསང་

བའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཀ་ཤོད་པས་གཟིགས་ཚུལ་དང་། ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་ལུང་ཤར་གིས་བཀའ་

བོན་ཁི་སྨོན་གསོད་རིས་དང་བོད་གཞུང་གི་དབང་ཆ་འཕོག་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཀོད་ཡོད་པ། 

དེའི་དགོང་མོར་ཀ་ཤོད་པ་ཁི་སྨོན་གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་བཅར་ཏེ། བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་

གི་དབང་ཆ་འཕོག་རིས་དང་ཁི་སྨོན་ཁེད་རང་གསོད་རིས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་གནས་སངས་

ཧ་ཅང་ཛ་དག་རེད་ཅེས་ཞུས་ཚུལ་སོགས་རྒྱས་ཙམ་གསུངས།400

 ལུང་ཤར་བཙོན་འཇུག་བྱེད་རིས་ཀི་སྐབས་དེར། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་

400 <<In the Service of the 13th and the 14th Dalai Lamas: Untold true stories of Tibet>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༧༢ ནས་ ༧༤ བར་དུ་གཟིགས་ལ། ལུང་ཤར་སྲས་བྱང་ཆུབ་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་གཉིས་པ། 

Library of Congress-Interview H0206: with Lungshar, Chanju [lung shar byang ‘chub], (India, 

1981) ཞེས་པའི་ཐད་དུ་སྒ་དང་ཡིག་འབེབས་བྱས་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པས་དེར་གསན་གཟིགས་གནང་ན། ལུང་ཤར་

ཕོགས་ཀི་དགོངས་ཚུལ་གསལ་བར་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ལུང་ཤར་བཙོན་དུ་མི་ཚུད་པའི་ཐབས་ཤིག་འཐེན་དགོས་སྙམ་ཡང་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་གོ་གནས་

སེང་བཞུགས་ཡོད་པས་སབས་བདེ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། དེ་ལ་ལུང་ཤར་གི་སྲས་ལྷ་

ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེས། “[ངས་]རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་ངོ་བཅར་བདེ་སྡུག་ཞུས་པར་རྭ་སྒེང་

རིན་པོ་ཆེ་ནས་གསུངས་དོན། ལུང་ཤར་འཛིན་བཟུང་བྱེད་སྐབས། ང་རང་ནས་འགོག་ཐབས་བྱས་

རུང་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་དང་གང་མདུན་སོགས་ནས་མ་ཉན་སབས་བྱ་ཐབས་ཟད་སོང་། དེ་སྐབས་

ངའི་བསམ་བོའི་ནང་ལུང་ཤར་ལ་གསང་བར་ཞིག་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་ན་སྙམ་ཡང་ང་རང་ནི་ཕི་ལ་འགྲོ་

ཐབས་མེད་པ་དང་། མི་གཞན་ནི་དེ་བས་གཏོང་བོས་མི་བཟོད་པས་ཐབས་སྡུག་ཅིག་ཆགས་སོང་

ཞེས་གསུངས་བྱུང་།”401 ཞེས་སོགས་བིས།

 རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་ལ་ཉེས་འགེལ་ཉེས་གཅོད་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ནི་ཏཱ་བ་མ་ཐུབ་

བསན་ནོར་བཟང་གིས། ཚོགས་འདུའི་སེང་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ཕལ་མོ་ཆེས་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་

པ་དང་པཎ་ཆེན་དགུ་པའི་བར་དུ་འགལ་རྐེན་བཟོ་མཁན་གཙོ་བོ་ལུང་ཤར་ཡིན་ཞེས་སྲོག་

ཆད་གཅོད་དགོས་ཚུལ་མང་དུ་བཤད་ཅིང་། གདན་ས་གསུམ་གི་མཁན་པོ་ལས་ཟུར་རྣམས་

ནས་སྲོག་ཆད་བཅད་ན་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ད་དུང་ཕེབས་མེད་པས་མ་འོངས་པར་ཡང་སྲིད་

རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་སྐབས་ཆོས་ཟབ་སར་བདུད་ཟབ་ཅེས་པའི་དཔེ་ལྟར། “ལོག་སྨོན་མཐུ་ཅན་

གི་ཞབས་ཞུ་བར་སྐྱེ་བ་བངས་ན་གང་མིན་བྱེད་ཀི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཏེ་སྲོག་ཐོག་ཉེས་པ་ར་ཡང་

བྱུང་སོང་ཡང་། མིག་འབས་བཏོན་ཏེ་ཚེ་བཙོན་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་གྲོས་འཆམ་གིས་འཆར་འབུལ་གནང་

སོང་།”402ཞེས་གསུངས། ལུང་ཤར་གི་སྲས་ངོ་མ་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེས་ཀང་། “ཞིབ་དཔྱོད་པ་

ཚོས་འཆར་གཞི་བཟོས་ཏེ་ཉེས་ཆད་དུ་མིག་འབས་གཉིས་ཀ་འདོན་རྒྱུ་བཀོད་ནས་ཕུལ་བར་རྒྱལ་

ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་གསུངས་དོན། ང་ནི་བ་མ་ཡིན་པས་འདིར་ལག་རྟགས་བརྒྱབས་ན་མི་

འགྲིག །ཁེད་ཚོས་གཟིགས་རོགས་གནང་གསུངས་པར། སྲིད་བོན་གང་མདུན་ནས་ཐུགས་ཁག་མི་

འདུག །ང་ཚོས་ཞུས་ཆོག་ཅེས་བཤད་ནས་དེ་འཕལ་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་དང་། 

བཀའ་བོན་བ་མ་དགེ་འདུན་ཆོས་དར། བཀའ་བོན་གནང་བྱུང་པ། སྣེ་མགྲོན་ཕུན་རབ་པ་བཅས་དང་

401 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་གཉིས་ ༢ པའི་ཤོག་

ངོས་ ༡༠༧ ན་གསལ།

402 <<བྱ་བ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་གཞག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༡༢ ནས་གཟིགས།
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ལུང་ཤར་གི་དོན་རྐེན།

ནང་གྲོས་ཀིས་རུ་སུ་དམར་པོའི་ལས་ལུགས་བྱས་པ་རེད་ཅེས་སྲིད་བོན་གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་

ཕྱུག་ནས་ལག་རྟགས་བཀོད་དེ་སྤན་གཉིས་བཏོན་ནས་ཚེ་བཙོན་དུ་ཐག་གཅོད་བྱས།”403 ཞེས་བིས།

 དེ་ལྟར་བཀའ་ཤག་གིས་ནང་གྲོས་གནང་མཐར་ཨུ་རུ་སུའི་དམར་པོའི་ལམ་ལུགས་

བོད་དུ་སེལ་ཐབས་བྱས་པ་རེད་ཅེས་ལུང་ཤར་ལ་ཉེས་འགེལ་གི་བཅད་ཁ་བཟོས་པ་ལ་བསམ་

པར་བྱ་བ་འདི་ཡོད་དེ། ཉེས་འགེལ་དེ་ནི། གོང་དུ་བིས་ཟིན་པ་ལྟར་དབྱིན་གཞུང་གི་དམིགས་

བསལ་སྐུ་ཚབ་སྦེལ་ལགས་ཀིས། “སྤི་ལོ་ 1927 ལོར་སོག་པོ་ཚོ་ཁག་ཅིག་ལྷ་སར་འབྱོར། ཁོ་

ཚོ་ནི་ཨུ་རུ་སུའི་གསང་མྱུལ་བ་ཡིན་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་རེད།” ཅེས་དང་། སྐུ་ཞབས་ཝེའིར་

གིས་སྤི་ལོ་ 1929 ལོར་“སེམས་ཁལ་བྱེད་དགོས་ས་ནི་[ལུང་ཤར་]ཁོང་ཨུ་རུ་སུ་ལ་རྒྱབ་རྟེན་

བཅོལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད།” ཅེས་བིས་འདུག་པ་དེ་དག་དང་བར་ཐག་ཧ་

ཅང་ཉེ་སེ། དབྱིན་ཇིས་བོད་ཀི་རོག་ད་དང་སྐུ་དག་སྐོར་ཞིག་ལན་དུ་མར་བེད་སྤོད་ཀིས་ཁོ་

པ་ཅག་གི་འདོད་པ་བསྒྲུབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཐེངས་མང་བྱུང་ཡོད།

 གང་ལྟར། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀིས། “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། ཁི་སྨོན་ནི་ལུང་ཤར་གི་ཁ་

གཏད་གཙོ་བོ་སེ་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་མོང་དུ་འཇུག་པ་དང་གཤིན་

འདེར་སྐྱེས་ནས་སད་ཕིན་ཕིར་རང་ཉིད་ལ་གནོད་པ་བྱེད་སྲིད་པ་འགོག་པའི་ཆེད་གཉིས་ཀ་རེད།”404 

ཅེས་གསུངས་ལ། ལུང་ཤར་ར་མེད་དུ་གཏོང་འདོད་མཁན་“ཐའི་ཇི་ཁི་སྨོན་ནོར་བུ་དབང་ཆེན་

(རྒྱལ་)ནི་ཞྭ་སྒབ་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་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གསར་

403 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༢ ཤོག་ངོས་ ༡༠༥ ན་

གསལ།

404 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༩༣ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བཞེངས་ལས་གྲྭའི་སྤི་ཁབ་དང་། ལུང་ཤར་ལས་འགུལ་ཕམ་ཉེས་གཏོང་མཁན་གི་ཁ་གཏད་གཙོ་

བོ་ཡིན་”405 ཞེས་བཤད་སྒ་དགའ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་གིས་གསུངས། ཁི་སྨོན་ནི་རིས་དཔོན་

ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་གི་ཁུ་བོ་རེད།

 ཁི་སྨོན་སོགས་སྐབས་དེའི་སྐུ་དག་འགའ་ཞིག་ནི། རང་ཉིད་བྱ་ངན་སྒྲུབ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་

དགའ་ཡང་ཉེས་མིང་རྣམས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་གཞན་ལ་བཀལ་ཏེ་གཞན་གི་མཚན་མཐོང་

དང་བདེ་སྡུག་ལ་ཅི་མི་སྙམ་པ་ཞིག་རེད། དེའི་སབས་ཀིས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་

ལུང་ཤར་གི་མིག་གཉིས་བཏོན་སོང་ཞེས་པའི་བཤད་ཡམས་ཤིག་སྤི་ཚོགས་སུ་སེལ། ཏཱ་བ་

མ་ཐུབ་བསན་ནོར་བཟང་གིས། “སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ང་ནི་དགེ་

སོང་གི་སོམ་ལྡན་ལ་བརྟེན། མིའི་སྲོག་ལ་ཉམས་ཉེས་ཡོང་གཞིའི་དབང་པོ་ཡན་ལག་གཅོད་འབེག་

འདི་ལྟ་བུར་ནམ་ཡང་ལག་རྟགས་བརྒྱབ་པ་མི་ཡོང་ཞེས་ཉེས་པའི་འཆར་གཞི་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་

ཚོགས་འདུར་ཕིར་སོག་སྩལ་སོང་ཡང་། བཀའ་དཔྱད་ཡང་ཆ་གནང་རྒྱུ་ཚང་མའི་ཐུགས་འདོད་མེད་

གཤིས། སར་ཡང་འཆར་གཞི་སྔོན་ཕུལ་དེ་རང་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕུལ་ཏེ་སྲིད་བོན་གང་མདུན་གུང་ནས་

ཐག་གཅོད་ཕག་རྟགས་གནང་སེ་ཚོགས་འདུ་བརྒྱུད་བཀའ་དཔྱད་སྩལ་སོང་། སྐབས་དེར་ལུང་ཤར་

གིས་སྐྱབས་གནས་བོ་གཏོད་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེར་ཞུས་པར་བརྟེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ངས་

ད་རེས་བཤན་པའི་ལག་པར་བཤའ་ལུག་རིས་སྤད་སོང་ཞེས་ཐུགས་ཕམ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་གནང་བ་

ཡོངས་སུ་ཐོས།”406 ཞེས་གསལ་ལ། ཐོན་མདའ་སྨན་གྲོང་ཕག་ནང་འཆི་མེད་མགོན་པོས་ཀང་། 

“རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་གི་སྤན་འདོན་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཚོགས་འདུ་ཧགས་བསྡུས་རྒྱས་པའི་ཐོག་ནས་

འཆར་གཞི་ཕུལ་དུས་སྐྱབས་རེ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་དམ་པས། ང་ནི་དགེ་སོང་ཞིག་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་མིའི་དབང་པོ་ཡན་ལག་འདོན་གཅོད་མི་ཆོག་པའི་ལམ་

སོན་གནང་། དོན་གི་བདག་པོས་བཀས་རྒྱས་བཅད་གནང་གྲུབ་པ་རེད་ཅེས་གསུང་སྐབས། ཚོགས་

འདུས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་སོང་ཡིན་ཙང་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕག་རྟགས་སྲིད་བོན་གང་

མདུན་གུང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ནས་གནང་ན་འགྲིག་གི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་ཡོངས་གྲགས་

405 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༤ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༧༠ ན་གསལ།

406 <<བྱ་བ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་གཞག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༡༣ ན་གསལ།
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ལུང་ཤར་གི་དོན་རྐེན།

[རེད]”407 ཅེས་གསུངས། ཏཱ་བ་མ་ཐུབ་བསན་ནོར་བཟང་དང་འཆི་མེད་མགོན་པོ་ནི་རྒྱལ་ཐོག་

སྔ་ཕི་གཉིས་ལ་ཞབས་ཕི་ཞུ་མོང་བའི་རྒན་རབས་དད་པ་ཅན་གཉིས་རེད།

 ལུང་ཤར་གི་མིག་གཉིས་འདོན་སངས་སོགས་ཀི་ཐད་ལ་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེས། “དེ་

སྐབས་ང་ཚོས་འཚམ་འདི་ཞུས་ཏེ་སྤན་འབས་གཉིས་འདོན་སྐབས་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་མེད་དམ་ཞུས་

པར། མིག་འབས་གཉིས་འདོན་སྐབས་ཐོག་མར་གང་ཆེན་སྨོན་པ་ཟེར་བའི་སྨན་ཞིག་སེར་བྱུང་བ་

དང་། དེ་ནས་ཡ་ཁུང་གཡས་གཡོན་དུ་གཡག་གི་ཨ་ཆུག་རེ་རེ་བཞག་སེ་མགོ་བོ་ཐག་པས་དམ་པོར་

བསམས་ནས་བཙིར་ཐོག །མིག་འབས་གཉིས་ཕིར་ཐོན་གྲབས་བྱེད་དུས་གྲིས་བརྒྱབས་ཏེ་བཀོག་

སོང་། ད་དུང་ཁོད་ཀི་བུ་གཉིས་ཀང་དེ་བཞིན་བཟོ་གི་ཡིན་ཟེར། རེས་སུ་བུ་གཉིས་ལ་སྐྱོན་ཆག་

མེད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་བར་མ་ཟད། དེ་རིང་དངོས་སུ་ཐུག་པ་ནི་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། རང་རེར་གནས་

ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ནི་ང་རང་ནས་ལས་འགུལ་དེར་ཐབས་ཤེས་གཟབ་ནན་ཞིག་མ་བྱུང་བའི་སྐྱོན་ཆ་

ཡིན་པ་ལས་གཞན་ལ་འཁང་ར་བྱེད་རྒྱུ་མེད། དགྲ་བོར་སང་སེམས་འཁོན་འཛིན་ནི་དེ་བས་ཀང་བྱེད་

རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནི་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། ང་རང་བཙོན་ལ་ལོ་བཞི་ཙམ་སོད་རིང་ཉིན་

མཚན་མེད་པར་མ་ཎི་བགྲངས་ཏེ་མ་ཎི་དུང་ཕྱུར་གཅིག་ལོངས་སོང་། དེ་ཡང་རྐེན་ངན་གྲོགས་ཤར་

ཞིག་རེད་གསུང་གིན་འདུག་”408ཅེས་བིས་ཤིང་། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀིས། “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་

དིན་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་

407 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཡི་ཤོག་

ངོས་ ༢༨༦ ན་གསལ།

408 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༢ པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༨ 

ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

འདུ་ཤེས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་ལུང་ཤར་ལ་ཁིམས་ཆད་དེ་ཉིད་ལག་བསར་གནང་ཡོད། གནས་

སངས་དེའི་འགོ་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་སངས་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་སྦྱར་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། འནོ་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་།”409 ཞེས་བིས།

 དེ་ལྟར་ཤིང་ཁི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ སྤི་ལོ་ 1934 ཟླ་ 5 ཚེས་ 10 ཉིན་རིས་པ་ལུང་

ཤར་བཙོན་དུ་ཚུད་དེ་དཀའ་སྡུག་མང་དུ་མངས་མཐར། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་ཚེ་

བཙོན་ནས་ཐར་བའི་སྐྱབས་འཇུག་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ལྟར་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་ནས་བཀའ་

འཁོལ་གནང་སེ་སྤི་ལོ་ 1938 ཙམ་ལ་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ། བཙོན་ནས་ཕེབས་སྐབས་སྐུ་གཟུགས་

མི་བདེ་ཡང་ཆོས་ཀི་ཉམས་ལེན་གནད་དུ་སྨིན་ཏེ་འཁོན་སེམས་སོགས་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་

ཏུ་གྱུར་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1940 ལོར་སྐུ་གཤེགས། བོད་ཀིས་དེ་ལྟར་རང་ཉིད་གཞན་གི་གཡོ་འོག་ཏུ་

ཚུད་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་པར་ནང་ཁུལ་གི་རོག་ད་རྣམས་གཞན་ལ་བེད་སྤོད་བྱེད་དུ་བཅུག་

ཅིང་། དེ་དག་གི་ཁ་ལ་ཉན་ནས་རང་རིགས་རྒྱལ་ཞེན་ཅན་དང་མཁས་པ་དག་ནུས་མེད་དང་

ར་མེད་བཟོས། སྐབས་དེར་ཀ་ཤོད་པ་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་དེ་ཡང་སྲིད་དོན་གི་ཇུས་ཤིག་

སེ། འདི་ལྟ་བུ་དག་རྒྱས་བཤད་བྱས་ན་བིས་ནས་ཚར་འགྲོ་བ་ཞིག་མེད།

 རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་བཙོན་དུ་བཞུགས་སྐབས་བཙོན་རོགས་ཀི་རམ་འདེགས་

འོག་སྔར་ཁོང་གི་བཀའ་ཆོས་ཞུ་སའི་ར་རོང་ཕུའི་བ་མ་ཞེས་པར་ཕག་བིས་སྙན་པོ་ཞིག་

ཕུལ་འདུག་སེ། དེ་ནི། “སྐྱིད་ཕོགས་ཀུན་དགེའི་བྱ་བ་འགའ་རོམ་ཚེ། །བར་ཆད་སྤིན་ནག་དག་

པོའི་ཀོང་དུ་ཚུད། །དེ་དུས་གཤེད་མ་བརྒྱ་ཕག་མཐའ་ནས་བསྐོར། །རྩུབ་མོའི་ཚིག་བཅས་མིག་

གཉིས་ས་ལ་དབྱུངས། །ཆུ་ཝུར་མིག་གཉིས་ས་ལ་དབྱུངས་ན་ཡང་། །ཡེ་ཤེས་སྤན་རས་འདི་ལ་

409 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༩༢ ན་གསལ།
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ལུང་ཤར་གི་དོན་རྐེན།

དབྱུངས་ཐབས་ཅི། །མིག་ལོང་རྟག་ཏུ་མུན་པའི་རང་བཞིན་ལ། །བཙོན་ཁང་མུན་ནང་འཇུག་པ་ཨེ་མ་

མཚར། །བསགས་པའི་རྒྱུ་ནོར་གཞན་གིས་འཕོག་ན་ཡང་། །འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་འདི་ལ་འཕོག་

ཐབས་ཅི། །གཞན་གིས་བཙོན་ཁང་མུན་པ་གཏིང་རིང་ཟེར། །རང་སྣང་འདོ་གསལ་ཀོངས་ཡང་ཕུག་

པ་ནས། །སྙོམས་ལས་འདུ་གསུམ་བཀའ་འབངས་ལུང་ཤར་བ། །རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་ཞེས་པས་ཕག་བཅས་

ཕུལ།།” ཞེས་པ་འདི་རེད།

 སྐབས་དེའི་ཁི་སྨོན་གི་དབང་ཤུགས་ཀི་ཐད་ལ་ལྷ་སར་འབྱོར་བའི་འཇར་མན་པ་

ཚོས་དངོས་སུ་མཐོང་ཐོས་བྱུང་བ་ཞིག་ལོ་རྒྱུས་སུ་བིས་འདུག་སེ། དེ་ནི། “ཀུན་འཕེལ་ལགས་

དང་ལུང་ཤར་གཉིས་ཕམ་ཉེས་སུ་བཏང་བའི་རེས་ལ་ཁི་སྨོན་ཞབས་པད་ཀིས་དབང་ཆ་བཟུང་ཞིང་། 

ཁོང་ནི་གོ་བུར་གོ་བུར་དུ་སྨོ་རྟགས་སོན་མཁན་ཞིག་རེད།”410 ཅེས་པ་འདི་རེད་ལ། རིས་པ་ལུང་

ཤར་ལ་ཉེས་ཆད་ཇི་ལྟར་བཅད་པའི་ཚུལ་ལ་ཡང་། “བོད་ཀི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར་ན་དབང་པོ་གཅོད་

འབེག་གི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ནི་རིགས་དམན་དུ་བརིས་པའི་རགས་རྒྱབ་པ་ཚོ་རེད་འདུག་ལ། ཟླ་ 5 

ཚེས་ 20 ཉིན་ཁོ་ཚོ་ལུང་ཤར་སོད་སའི་བཙོན་ཁང་དུ་འཛུལ་ཏེ་པུས་མོ་གཉིས་སར་བཙུགས་ནས་

སྒུར་དུ་བཅུག་ཅིང་། གཡག་གི་ཚིགས་རུས་ཀི་ཨ་ཅུག་གཉིས་མིག་འགྲམ་གི་མུར་གོང་གཡས་

གཡོན་གཉིས་སུ་སྦྱར་ཏེ་འབེང་ཐག་གིས་བསམས། མིག་འབས་ཕིར་མ་ཐོན་བར་དུ་འབེང་ཐག་དེ་

རིམ་པས་ཇེ་དམ་དུ་བཏང་། མིག་རིལ་གཅིག་ཕིར་མ་ཐོན་པ་ལ་གྲི་བཙུགས་ཏེ་བཀོག །དེ་ལྟར་མིག་

རིལ་གཉིས་བཏོན་རེས་མིག་གོང་ནས་ཐོན་པའི་ཁག་གཅོད་ཆེད་མིག་གོང་གཉིས་སུ་འཁོལ་བཞིན་

པའི་སྣུམ་ཚ་པོ་བླུགས་ཏེ་ཁག་བཅད། བཟི་སྨན་སྤད་ཡོད་ཀང་ན་ཟུག་ནི་བཟོད་དཀའ་བ་ཞིག་རེད་

ཅེས་ལུང་ཤར་ཁོང་ཉིད་ཀིས་གསུངས།”411 ཞེས་སོགས་བིས་འདུག་སེ། རགས་རྒྱབ་པ་ཟེར་བ་

ནི་དུར་ཁོད་དུ་རོ་ལས་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་སྔར་ལྷ་སའི་ནང་རང་རང་ལ་སོད་ཁང་

སོགས་མེད་པར་ཆུ་རགས་ཀི་རྒྱབ་ཏུ་བསད་དེ་འཚོ་བ་བསྐྱལ་བས་རགས་རྒྱབ་པ་ཞེས་ཟེར་

བ་ཡིན་ནོ།།

410 <<HIMMLER’S CRUSADE: The Nazi Expedition to Find The Origins of The Aryan 

Race>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༧༠ ན་གསལ།

411  <<HIMMLER’S CRUSADE: The Nazi Expedition to Find The Origins of The Aryan 

Race>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༨ ན་གསལ།
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དབྱིན་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

 བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་སྤི་ལོ་ 1912 དང་ 1913 

གཉིས་ལ་བོད་དབུས་ཁུལ་ནས་མན་ཇུའི་དཔོན་དམག་གཅིག་ཀང་མེད་པར་མཐར་སྐོད་

གནང་། དེའི་རེས་བོད་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་དབྱིན་ཇིའི་ཤུགས་རྐེན་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་

སྣ་ཚོགས་ལྷུར་བཞེས། དགོངས་གཞི་གཙོ་བོའི་གཙོ་བོ་ནི་བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཉིད་དུ་

གནས་ཐབས་མཛད་རྒྱུ་དེ་རེད། བོད་སོག་གི་ཆིངས་ཡིག་དང་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་

པའི་དགོངས་གཞི་ཡང་དེ་ཡིན། འོན་ཀང་། ཕི་ནང་གི་བར་ཆད་མང་ཞིང་དབྱིན་ཇི་མགོ་བདེ་

དགས་པ་དང་རྒྱ་ནག་ཧམ་སེམས་ཆེ་དགས་པས་དམིགས་དོན་དེ་ཉིད་ལམ་དུ་འགྲོ་དཀའ་

བར་གྱུར། བོད་སོག་གི་ཆིངས་ཡིག་དེ་ཡང་ལོ་མང་རིང་གསང་རྒྱའི་ནང་བཞག་སེ་འཛམ་གིང་

རྒྱ་ཁབ་ལ་ཕིར་སོན་བྱེད་མ་ཐུབ། ནན་ཅིན་བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ཐུབ་བསན་སངས་

རྒྱས་ལགས་ཀིས། “བོད་ཀི་དངོས་ཡོད་རང་བཙན་གཙང་མའི་གནས་སངས་དེ་དག་དབྱིན་ཇིས་

ཞིབ་གསལ་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཕི་རྒྱལ་གཞན་ཚོས་ཤེས་ཀི་མེད་སབས། འཛམ་གིང་

དམག་ཆེན་དང་པོ་ཐག་ཆོད་རེས་སུ་འཇི་ནི་ཝར་རྒྱལ་ཚོགས་ཐོག་མ་གསར་དུ་འཛུགས་དུས་སྐབས་

དེའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཁོངས་དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀང་ཡོད་པའི་སར་དབྱིན་ཇིའི་

སྐུ་ཚབ་ནས་བོད་ཀི་གནས་སངས་སྐོར་རྒྱལ་སྤིར་འགྲེལ་བརོད་ཞིབ་གསལ་གང་ཡང་མ་བྱས་པའི་

ཐོག །བོད་གཞུང་ལའང་ནང་མའི་སོབ་སོན་ཙམ་མ་བྱས་པར་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་རྐང་རང་གི་དབང་

དུ་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ཚང་མ་མགོ་རྨོངས་སུ་བཅུག་སེ་བཞག་”ཅེས་བིས། འཁང་ར་

འདི་ནི་དབྱིན་ཇིར་ལག་འབེལ་བྱེད་མཁན་སྐུ་དག་རྒྱུ་དབང་ཅན་འགའ་ཞིག་དང་དེའི་རེས་སུ་

ཞུགས་པ་དག་མ་གཏོགས་པའི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་པ་ཆེན་པོའི་མངའ་འབངས་བོད་རིགས་དང་

ཚུགས་ཅན་ཀུན་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 སྤི་ལོ་ 1930 ལོར་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་༸གོང་ས་ཆེན་པོར་བོད་རྒྱའི་འབེལ་ལམ་བསྐྱར་

གསོ་ཡོང་སད་ཕག་བིས་ཕུལ་ཏེ། བོད་རྒྱའི་འབེལ་ལམ་བསྐྱར་གསོ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ས་གནས་

གལ་ཆེན་ཁག་ཏུ་བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་གསར་འཛུགས་ཀི་དགོངས་འཆར་གསུངས་པ་ལྟར། 

༸གོང་ས་ཆེན་པོའི་ངོས་ནས་ཀང་དོན་གཅོད་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་

མཛད། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1931 ལོར་རྒྱ་ནག་ནན་ཅིན་དུ་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་གསར་འཛུགས་

མཛད་དེ། དེའི་དོན་གཅོད་པར་“༡) གཡུང་དགོན་ཛ་སག་མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས། 

སྐྱེས་ཡུལ་ལྷ་ས། གྲྭ་ས་སེར་སྨད། དགེ་བཤེས་སྔགས་རམས་པ། ༢) རེ་མགྲོན་ངག་དབང་རྒྱལ་

མཚན། སྐྱེས་ཡུལ་ལྷོ་ཁ། གྲྭ་ས་སེར་བྱེས། ༣) གནས་ལྔ་པ་ལྷ་རེ་རོང་སོད་རེ་དྲུང་ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་

བསན། སྐྱེས་ཡུལ་ཕན་པོ། གྲྭ་ས་འབས་སྒོ་མང་བཅས་རེད། ་་་ དེ་འབེལ་པི་ཅིང་དང་། དར་མདོ་སོ་

སོར་ཡང་རྒྱུན་དུ་ངོ་ཚབ་ཡོད་པའི་དོན་གཅོད་ཁང་རེ་ཚུགས་པ་རེད། དེ་སྐབས་སུ་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་

ཁང་གི་མིང་འབོད་ཕོགས་སྐོར་རྒྱ་ཕོགས་ནས། པཎ་ཆེན་དོན་གཅོད་ཁང་(པཎ་ཧན་བན་ཧེ་ཁྲུའུ་)ཞེས་

པ་སྔར་ནས་ཟུར་བཙུགས་ཡོད་མུས་ལྟར། ད་ལམ་དོན་གཅོད་ཁང་འདིར་ཏཱ་ལའི་དོན་གཅོད་ཁང་ཞེས་

བརོད་དགོས་ཟེར་བ་དང་། རང་ཕོགས་ནས་ངོས་ཚོ་བོད་གཞུང་ངོ་མ་རང་ནས་བསྐོ་རོངས་གནང་

བ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་དབུ་འཁིད་རེ་ཟུང་གི་མཚན་དོན་མ་ཡིན་པར་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་ཞེས་

མིང་སྨོས་དགོས་ལུགས་ནན་བརོད་ཀིས་མཐར་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་(རྒྱ་སྐད་དུ། ཤིའི་ཛང་བན་

ཧེ་ཁྲུའུ། དབྱིན་ཡིག་ནང་བེའུ་རུའུ། ཨོབ། ཀྲི་བི་ཀྲི།)རང་ལ་ཆ་གནས་གཏན་འབེབས་བྱས་འདུག་” 

ཅིང་། དོན་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཚོའི་ཟླ་ཕོགས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ནར་གཏོང་བྱས།412

 “རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་མ་ཚུགས་པའི་གོང་ལ་བོད་རིགས་སྔོན་འབྱོར་ནས་དོན་

གཅོད་ཁང་བཙུགས་ཟིན་ཡོད་པ་ནི་པཎ་ཆེན་དོན་གཅོད་ཁང་དང་། ནོར་ལྷ་དོན་གཅོད་ཁང་སོགས་

རེད། ནོར་ལྷ་ནི། དེ་སྔོན་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོར་བོད་ནས་རྒྱ་མི་ཕིར་འབུད་སྐབས་ཁམས་ཁུལ་ནས་བོད་

གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མིའི་གྲས་རི་ཆེ་མགར་བ་བ་མ་ཟེར་བ་བོད་དམག་གིས་གསོན་བཟུང་བྱས་ཏེ་

མདོ་སྤི་བཀའ་བ་བྱམས་པ་བསན་དར་ནས་ལྷ་སར་བཏང་བ་བོད་གཞུང་ནས་བོད་ཀི་ལྷོ་ཤར་བྱ་ཡུལ་

412 <<རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐབས་དང་གཉིས་ཚུགས་སངས་སྐོར་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐབས་བལ་ཟུར་ལམ་

>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༩ ནས་དང་། ཕོགས་ཀི་སྐོར་ལ་དེའི་ཤོག་ངོས་ ༤༦ ནས་དང་། རྟ་ར་བ་བསན་འཛིན་ཆོས་

ཉིད་ཀི་<<རང་ཉིད་ངོ་སྤོད་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༦༥ ལ་གཟིགས།
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དབྱིན་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

རོང་དུ་རྒྱང་འབུད་བཏང་བ་དེ་དག་མཇུག་སོར་གསང་བོས་ཀིས་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་ཏུ་མགོ་བཅོལ་

བྱས་པར་རྒྱ་ནག་ནས་ནོར་ལྷ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ཞེས་ཆེ་བསོད་ཀི་གོ་མིང་དང་། ཕོགས་བཅས་སྤད་དེ་སར་

ཡང་ཁམས་ཕོགས་བེད་སྤོད་ཀིས་བཞག་པ་ཞིག་རེད།”413

 གོང་དུ་གསལ་བའི་ནོར་ལྷ་དོན་གཅོད་ཁང་ཟེར་བའི་ཐད་ལ། སྐལ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་

ཀིས། “རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཡོས་(༡༩༢༧)ལོར་ལིའུ་ཤང་གིས་མགར་ར་བ་མ་ནན་ཅིན་རྒྱལ་

དམངས་སྲིད་གཞུང་ལ་ངོ་སྤོད་བྱས་ཏེ་མགར་ར་བ་མ་ནན་ཅིན་དུ་བསྐྱོད་པར་རྒྱལ་དམངས་སྲིད་

གཞུང་དང་ཅང་ཅེ་ཧིས་དགའ་བསུ་དང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་ཁོང་བོད་སོག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་

ཨུ་ཡོན་དུ་བསྐོས་པར་མ་ཟད། ནོར་བ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ་བ་དེ་ནས་བཟུང་མགར་

ར་བ་མར་ནོར་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་མཚན་ཆགས། སྐབས་དེར་ཅང་ཅེ་ཧིས་ནོར་བ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་པེ་ཅིན་དུ་

བཅའ་སོད་བྱེད་པའི་དོན་གཅོད་ཁང་འཛུགས་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ཡང་སྤད་པ་རེད།”414 ཅེས་བིས།

 རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་བཙུགས་པ་དེ་པཎ་ཆེན་བ་བང་གི་གནང་སངས་

ཀི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཡིན་ཚུལ་ནན་ཅིན་བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ཐུབ་བསན་སངས་

རྒྱས་ལགས་ཀིས་<<བོད་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་ལམ་བསྐྱར་འཛུགས་གནང་དགོས་

པའི་གནད་དོན་>>ཞེས་རལ་འདོན་གིས་བིས་ཤིང་། དབྱིན་ཇིས་བོད་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

མ་བྱས་པ་“དེ་ནི་གཞི་ར་དབྱིན་གཞུང་ལའང་ཐུགས་ཁག་དེ་ཙམ་མེད་པ་ཞིག་རེད། གང་ལགས་ཤེ་

ན། གཙོ་བོར་རྣམ་ཀུན་ནས་བོད་གཞུང་གིས་དབྱིན་གཞུང་ལ་བོ་གཏད་ལིང་འགེལ་གིས་མགོ་བཅོལ་

གཙང་མ་གནང་གི་མེད་ཅིང་། ཁད་པར་བོད་མི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཚང་མས་དབྱིན་ཇི་ཕི་གིང་ང་

(ཕི་གིང་པ་)ཟེར་ནས་ལྟ་སྤོད་ནམ་ཡང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་རྣམ་རྟོག་བྱེད་སབས་དབྱིན་

གཞུང་ནས་ཀང་མགོ་འདོན་གདེང་འཁེལ་ཆ་ཚང་བ་མ་བྱས་པ་ཞིག་རེད།”415 ཅེས་དབྱིན་ཇིས་

མ་བྱས་པའི་སྐྱོན་ནོར་ཚང་མ་བོད་གཞུང་དམངས་གཉིས་ཀི་སེང་ཚུར་བངས་ཤིང་། དེ་ནས། 

413 <<རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐབས་དང་གཉིས་ཚུགས་སངས་སྐོར་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐབས་བལ་ཟུར་

ལམ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༤ ན་གསལ།

414 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༡༩ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༢༠ ན་གསལ་ལ། མགར་བ་བ་མའི་སྐོར་ཞིབ་ཕར་མཁེན་འདོད་ན་དེར་གཟིགས།

415 <<རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐབས་དང་གཉིས་ཚུགས་སངས་སྐོར་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐབས་བལ་ཟུར་

ལམ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

“གང་ལྟར་བོད་ནང་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཆ་ནས་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀི་དབུ་འཁིད་ཆེན་པོ་ཞིག་

(པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་)བོད་སྤིར་ཁ་གཏད་གཅོག་ཡུལ་གི་འགལ་ཟླ་ཞིག་(རྒྱ་ནག་)ལ་ཞལ་ཕོགས་པས་

བོད་རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མའི་གནས་སངས་དཀར་ཡོལ་དཀར་སེང་གི་ཡོལ་གོ་སྤུས་དག་ལྟ་

བུ་དེ་ལ་གཅེས་སྲུང་བོར་བས་སེར་ཀ་ཞིག་བཏང་བར་བརྟེན་དེས་རྐེན་ནམ་ཞིག་བོད་ལ་རྒྱའི་དཔུང་

འཇུག་གིས་བོད་གཞུང་འབངས་ཚང་མར་བཞུགས་བཟོད་མི་བདེ་བའི་དཀའ་ངལ་བཟོ་དོགས་ཐུགས་

བོས་མ་འཁྱུད་པར་རང་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བ་བསྐྱར་མཐུད་ཀིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་གཞུང་གི་

དོན་གཅོད་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་དགོས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།” ཅེས་བོད་རང་བཙན་གཙང་མའི་

གནས་སངས་བཤིག་མཁན་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པ་དང་། བོད་གཞུང་གིས་

རྒྱ་ནག་ཏུ་དོན་གཅོད་ཁང་བཙུགས་པ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་སབས་ཀིས་ཡིན་ཚུལ་བིས་འདུག་

ཀང་། དེ་ནི་གནད་མ་རྟོགས་པའམ་རྟོགས་ཀང་ཤོད་མ་འདོད་པའི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།

 གོང་དུ་དབྱིན་ཇིའི་བྱེད་བབ་ངན་པ་དང་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་

ཚུལ་ངོ་མ་ཅི་ཡིན་ཡིག་ཆ་མང་དུ་དངས་ཏེ་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་རྣམས་འདིར་བསྐྱར་ཟློས་བྱེད་མི་

འདོད་ཅིང་བྱས་པས་ཀང་མི་ཕན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། འདིར་ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ངུ་ཞིག་བཤད་ན། དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཀང་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་དབྱིན་ཇི་ལ་གཟིགས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་བཟུང་བ་གསལ་

བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1921 ཟླ་ 7 ནང་། ཟླ་བ་ཡར་འཕེལ་(Lama Dava Yampilon)

ཞེས་པའི་གྲྭ་པ་ཞིག་གནས་སྐོར་བའི་སྣེ་འཁིད་པ་དང་གཞན་རྣམས་སོག་རིགས་གནས་སྐོར་

བར་བརྫུས་པའི་ཨུ་རུ་སུའི་བོད་བསྐྱོད་ཚོ་ཁག་དང་པོ་དེ་ལྷ་སར་ཡོང་རྒྱུའི་ཐག་བཅད། དེའི་

ཁོངས་སུ་ཁལ་མིག་(Kalmyk)གི་མི་ ༦ དང་བྷུར་ཡ་ཏིའི་(Buryat)མི་ ༢ བཅས་ཁོངས་མི་

བརྒྱད་ཡོད། ཚོ་ཁག་དེའི་མགོ་དཔོན་དངོས་ནི་དམག་སྤི་ Vasily Khomutnikov ཞེས་པ་

དེ་རེད། དེའི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 13 ཉིན་བོད་སོག་གི་གནས་སྐོར་བ་དང་ཚོང་པ་སྐོར་ཞིག་དང་ལྷན་

དུ་ཨུརྒ་(Urga)ནས་ཐོན། སྤི་ལོ་ 1922 ཟླ་ 4 ཚེས་ 9 ཉིན་ལྷ་སར་འབྱོར་ཏེ་ཟླ་ 5 ཚེས་ 

1 བར་དུ་བསད། དེའི་རིང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཐེངས་གསུམ་ལ་ཞུས་ཤིང་། སྲིད་

བོན་ཞོལ་ཁང་དང་དམག་སྤི་ཆེ་བ་ཚ་རོང་སོགས་ལ་ཡང་མཇལ་འཕད་ཞུས། དེ་དག་བཀོད་

སྒིག་དང་མཇལ་ཁའི་སྐབས་ཀི་གསུང་སྒྱུར་ཞུ་མཁན་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དྲུང་ཡིག་གི་ཕག་

ལས་གནང་བཞིན་པ་བོ་བཟང་ཤེས་རབ་(Lupsan Sherab Tepkin)ཅེས་པའི་སོག་གྲྭ་དེ་རེད། 
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དབྱིན་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

ཁོང་ནི་གོང་གསལ་དམག་སྤི་ Khomutnikov དང་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པའི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན། 

གང་ལྟར། དེ་དག་གིས་ཟླ་ 4 ཚེས་ 29 ཉིན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་ཁ་ཐེངས་གསུམ་

པ་ཞུས་ཏེ་གནད་དོན་དུ་མའི་ཐོག་བཀའ་བགྲོས་གནང་བར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས། “གཞུང་

གི་འབེལ་བའི་ཐད་ནས་བཤད་ན། དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀི་བར་དུ་མཛའ་འབེལ་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡོད་

ཀང་། དོན་དངོས་ཐོག་དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་འདོད་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དེའི་དབང་གིས། 

དབྱིན་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་ས་ཐོག་ཏུ་དབྱིན་དམག་འགྲེམ་འཇོག་བྱས་ཡོད། ང་ཚོ་དེར་འདོད་པ་ར་བ་

ནས་མེད་ལ། བསུན་པོ་ཞིག་ཀང་རེད། དེར་བརྟེན། ཨུ་རུ་སུ་ལ་ཁིམ་མཚེས་ཀི་འབེལ་ལམ་ཡག་པོ་

འཛུགས་དགོས་སྙམ་པའི་འདོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད།”416 ཅེས་བཀའ་སྩལ། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་དང་བོད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་དང་འཇའ་པན་སོགས་ལ་འབེལ་ལམ་བཟུང་བ་

དེ་ནི་དབྱིན་ཇི་མི་དགའ་བའི་གནས་ཆེན་པོ་དག་རེད།

 གོང་གསལ་གི་བྱུང་བ་ཐུང་ངུ་དེ་ལས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནི། དེའི་གོང་གི་གནས་ཚུལ་མ་

བཤད་ཀང་མ་མཐར་ཡང་སྤི་ལོ་ 1920 ལོའི་ཡས་མས་ནས་དབྱིན་ཇིའི་ཕོགས་ལ་གཟིགས་

ཚུལ་འགྱུར་ཡོད་པ་དེ་རེད།417 ལར་ནས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལུའུ་ཅུན་

རྒྱ་དམག་གི་སབས་ཀིས་རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སེ་དབྱིན་ཇི་ལ་འབེལ་བ་ཅུང་ཟད་

བྱུང་བ་ཙམ་ལས་དེའི་གོང་དང་ཕིས་གཉིས་ཀར་ཐུགས་བོ་འཁེལ་སའི་ཚད་དུ་བཟུང་མེད་ལ། 

ལྷག་པར་དུ་དབྱིན་ཇི་ནི་རྒྱ་གར་གི་མ་བོས་མགྲོན་པོ་ཡིན་པས་གཏན་དུ་ཁིམ་མཚེས་བྱས་

ནས་གནས་ཐབས་མེད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་ནི་རྟག་ཏུ་བོད་ཀི་ཉེ་འབེལ་དུ་གནས་

དགོས་པས་མཛའ་འབེལ་མེད་ན་མི་འགྲིག་པར་གཟིགས་ཡོད། དེས་ན། དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་

ཡག་པོ་མ་བྱས་པའི་ངན་ཁག་ཚང་མ་བོད་རང་ཉིད་ཀི་སེང་དུ་ཚུར་ལེན་པ་དང་། བོད་ཀི་རང་

བཙན་ལ་དོ་ཕོག་བྱུང་བ་དང་རྒྱ་ནག་ལ་འབེལ་བ་གནང་དགོས་བྱུང་བ་གཉིས་བཀྲས་ལྷུན་གི་

སྐྱོན་དུ་བགྲངས་པ་ནི་ཕག་དེབ་རོམ་སྐབས་རང་དབང་ཆེ་དགས་པའི་སྐྱོན་ཙམ་ལས་གཞན་ཅི་

416 <<The History of Tibet, The Modern Period: 1895-1959, The Encounter with Modernni-

ty>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༣༦ ནས་ ༤༣༨ བར་དུ་གཟིགས།

417 ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་ནས་སྐུ་ཞབས་སྦེལ་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་སྤི་ལོ་ 1925 ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་

དབྱིན་ཇིའི་ཕོགས་ལ་ཐུགས་འགྱུར་བ་རེད་ཅེས་ཟེར་ཡང་། དེ་ནི་དབྱིན་ཇི་དང་ཚ་རོང་གི་ལོག་ཇུས་དང་འབེལ་བའི་

དག་པོའི་རོག་ཟིང་བྱུང་བའི་སྐབས་ཀི་དུས་ཚོད་དེ་བཟུང་བ་ཙམ་རེད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཡང་མ་ཡིན་པར་སེམས་སོ།།

 གཞན་ཡང་དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་གོ་མཚོན་མཁོ་སྤོད་བྱེད་རྒྱུར་ཁས་བངས་ཀང་ཇི་

བཞིན་ལག་བསར་མ་བྱས་པར་བོད་ཀི་ཕི་འབེལ་ལ་གཡོ་ཇུས་ཅི་མང་འཐེན་སབས། སྤི་ལོ་ 

1923 ལོར་ཨུ་རུ་སུ་ནས་གོ་མཚོན་དང་མདེའུ་ནང་འདེན་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བསྒིགས་

པ་དང་། བོད་དང་ཨུ་རུ་སུའི་བར་དུ་གསང་བའི་འབེལ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་སེ།418 སྤི་ལོ་ 1924 

ལོའི་དཔྱིད་ཀར་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་བོད་ཀི་གཞོན་ནུ་བཞི་དང་དེ་དག་ལ་

བདག་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གཞུང་ཞབས་གཅིག་བཅས་སོག་ཡུལ་གི་ཨུརྒ་(Urga)རུ་མེ་སྒོགས་

དང་འགད་རས་གསར་བཟོའི་སོབ་སྦྱོང་དུ་བཏང་ཞིང་། དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1925 ལོའི་ཟླ་ 12 

པའི་ནང་སོག་ཡུལ་ཨུརྒ་ནས་བོད་དུ་དམག་ཆས་ཕོན་ཆེན་དབོར་འདེན་གནང་།419 འདི་དག་

ནི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་སེ་སྐབས་དེ་ཤེད་དུ་བོད་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་དམག་སྲིད་དང་

འབེལ་བའི་མཛའ་འབེལ་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད།

 དཀྱུས་ལ་ཞུགས་ན། སྤི་ལོ་ 1931 ལོའི་གོང་དུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་གཞུང་ལ་དོན་གཅོད་

ཁང་མེད་ཀང་། མཁན་མགྲོན་ལོ་གསུམ་ཞེས་པ་ཞིག་སྔར་ནས་ཆེད་གཏོང་གནང་བཞིན་

ཡོད། དེ་ནི་མན་ཇུ་གོང་མ་ཡུམ་སྲས་དང་གོང་མའི་སྐུ་བཅར་ཞབས་སྒྲུབ་གྲྭ་ཚང་ཡུང་ཧོ་ཀོན་

(Yung-ho-gun)གི་གྲྭ་གཞོན་ཁག་བཅས་ལ་བོད་ཡིག་འབི་ཀོག་སོབ་མཁན་ཏེ། དགེ་རྒན་ཆེ་

བར་རེ་དྲུང་ཁོངས་ནས་མཁན་ཆུང་གཅིག་དང་དགེ་རྒན་གཞོན་པར་རེ་མགྲོན་གཅིག །ལོ་ཙ་

བར་རིམ་པ་ལྔ་པའི་གདན་ཐོབ་ཅན་གི་རེ་དྲུང་གཅིག་བཅས་གཏོང་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཟེར། དེ་

ཡང་“མཁན་མགྲོན་གཉིས་བོད་སྐད་ཀི་སྒ་གདངས་ལེགས་ཁད་སྐྱེས་ཡུལ་དབུས་གཙང་ཡིན་པའི་

རེ་དྲུང་བོད་ཡིག་དང་སུམ་རྟགས་སོགས་ཡིག་དོན་ལེགས་ཤེས་གཉིས་དང་། སྐད་སྒྱུར་ལོ་ཙ་བ་རེ་

དྲུང་ཁོངས་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་གདན་ས་གསུམ་ཁོངས་མདོ་སོད་སྨད་མཐའ་

མཚམས་ཀི་གྲྭ་རིགས་ཁོངས་རྒྱ་སྐད་ཤེས་པ་དག་གྲས་ཤིག་ལ་དམིགས་བསལ་གནས་ལྔ་པའི་རེ་

418 <<Soviet Russia and Tibet: The Debacle of Secret Diplomacy, 1918-1930s>>ཞེས་པའི་གེང་

བརོད་དུ་གསལ།

419 <<The History of Tibet, The Modern Period: 1895-1959, The Encounter with Moderni-

ty>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༤༡ ལ་གཟིགས།
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དབྱིན་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

དྲུང་གི་གོ་གནས་བསྐོ་བཞག་སྩལ་ཏེ་གཏོང་”བ་ཡིན། པེ་ཅིན་ཡུང་ཧོ་ཀོན་ནམ་“པི་ཅིང་གཡུང་

ཧཱོ་དགོན་པ་ནི། པི་ཅིང་ལྕགས་རི་ཕི་མའི་ནང་ལོགས་ཤར་བྱང་གི་མཚམས་སུ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་

གོང་མའི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་བརྟན་སྒྲུབ་མཁན་གི་དགེ་ལྡན་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དགོན་པ་

དེའི་གྲྭ་ཚད་ནི་གསལ་པོ་མ་ཤེས་ཀང་། ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཡོད་འད་བའི་གྲྭ་པ་ནི་མན་

ཇུ་དང་། རྒྱ་ནག་པོ། སོག་པོ་བཅས་ཀི་མི་རིགས་ཞེ་གཅིག་ཡིན་ཅིང་། བོད་རིགས་ཀང་འཛུགས་

ཞུགས་ཆོག་གི་ཡོད་ཚོད་ཀང་ཕན་ཚོས་མཐོང་སྐབས་བོད་རིགས་ཀི་གྲྭ་པ་མི་འདུག །དགོན་པའི་

ཞལ་འདོན་ཚང་མ་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་ཐོག་གསུང་དགོས་པ་ལས། རྒྱའི་འ་ོཤང་གི་དགོན་པ་ལྟ་

བུར་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནམ་ཡང་གསུང་མི་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་སབས་གྲྭ་པ་བོད་སྐད་ར་བ་ནས་མི་ཤེས་པ་

དེ་ཚོས་ཀང་བོད་ཡིག་དབུ་ཅན་ཀོག་ཤེས་ཤིང་། ཞལ་འདོན་བོད་པ་ལྟར་གནང་གི་འདུག །དགོན་

པ་དེའི་མཁན་པོ་ནི་བོད་ཀི་གདན་ས་གསུམ་གི་ཁོངས་ནས་དགེ་བཤེས་སྔགས་རམས་པ་ཞིག་བསྐོ་

བཞག་གནང་། དེ་ལ་རྒྱ་ནག་ནས་ཛ་སག་གི་གོ་མིང་དང་སྦྲགས་ཛ་སག་མཁན་པོ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་

འདུག་”ཅེས་ཐུབ་བསན་སངས་རྒྱས་ཀིས་བིས།

 རྒྱ་ནག་གོ་མིན་ཏང་གཞུང་གིས་བོད་གཞུང་དང་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་ངོས་

འཛིན་བྱེད་སངས་ཐད་ཐུབ་བསན་སངས་རྒྱས་ལགས་ཀིས། “རྒྱ་ནག་གོ་མིང་ཏང་མི་སེར་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་སྲིད་གཞུང་ནས་སྐབས་དེར་བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་ལ་ཆ་འཇོག་བྱ་སངས་ནི། ཕི་རྒྱལ་གཞུང་

ཚབ་ལྟར་མ་ཡིན་པར། བོད་ནི་ནང་རང་དབང་རང་བཙན་དང་། ཕི་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་དབང་གི་སྲིད་ཇུས་

བཟུང་སེ་བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལའང་ཕི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་སྤི་འགྲེ་ལྟར་གི་ངོས་འཛིན་

མེད་པ་ཞིག་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ཚོའི་བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་རྒྱུན་དུ་གང་ཅིའི་ལས་

དོན་འབེལ་བ་བྱེད་སའི་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་ཕི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་མ་ཡིན་པར་བོད་

སོག་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཁང་(མུང་ཛང་ཨུ་ཡོན་ཧུད་)ཞེས་པའི་ལས་ཁུངས་དེར་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས། 

ལས་ཁུངས་དེ་ནི་རྒྱའི་སྲིད་སྐྱོང་སྤི་འདོམས་ལས་ཁུངས་(ཞིང་དང་ཡོན་)གི་ཁོངས་གཏོགས་ཕི་སྲིད་

དང་། ནང་སྲིད། དཔལ་འབྱོར། རྒྱལ་སྲུང་། དངུལ་རིས་སོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་(པུའུ་)གི་མིང་ཐོགས་

པའི་གྲས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནང་སྲིད་དང་། ཕི་སྲིད་གཉིས་ཀ་མིན་པ་དེ་ཚོ་དང་གོ་གནས་

འད་བའི་མཐོ་རིམ་ལས་ཁུངས་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། རྒྱ་ནག་གཞུང་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་

ལས་ཁུངས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་གྲས་ཤིག་ཀང་མ་ཡིན་པར་བརྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མིང་འདོགས་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དགོས་པ་དེ་ལྟར་རེད་ཟེར་འདུག་ཅིང་། བོད་སོག་ལྷན་ཁང་ལས་ཁུངས་དེ་ནས་བོད་དང་། ཤིན་ཅང་། 

སོག་པོ་གསུམ་གི་ལས་དོན་ཅི་ཡོད་རྣམས་འགན་འཁུར་བྱེད་པའི་ཐོག །རྒྱ་མིར་བོ་གཏོད་བོད་རིགས་

མིི་འཁར་ཅུང་ཟད་གནད་ཡོད་ཚང་མར་ཡང་ཁ་ཡ་བྱས་ཏེ་བདག་རྐེན་སྤོད་ཀི་ཡོད་པ་ནི་རྒྱའི་དགོས་

དབང་གི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་རེད།”420 ཅེས་བིས།

 སྤི་ལོ་ 1929 ལོའི་ལོ་མཇུག་པེ་ཅིན་ཡུང་ཧོ་ཀོན་དགོན་པའི་མཁན་པོ་སེར་སྨད་

དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་བོད་དུ་ཕིར་ཕེབས་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་

ཕག་བིས་ཤིག་བསྐུར། མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་སྤི་ལོ་ 1930 ཟླ་ 1 ཚེས་ 16 

ཉིན་ལྷ་སར་འབྱོར་བར་གཞུང་ཕོགས་ནས་བསུ་མ་དང་དགེས་སོན་སབས་བདེ་བཤམས། 

དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀིས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་ཅང་གི་ཕག་བིས་དེ་ཕུལ། ཞྭ་སྒབ་

པས་ཕག་བིས་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་ཅང་གིས་ཕུལ་བའི་ཕག་བིས་ཐོག་མ་དང་། དེའི་ནང་། 

“བོད་ཕི་རྒྱར་མིང་ཙམ་གི་རྒྱ་མིའི་ཁོངས་གཏོགས་(ཛི་ཀྲི་)ཞེས་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ཡིན་ན། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་གང་ཅིའི་སྐོར་བོད་གཞུང་གི་དགོངས་བཞེད་དང་མཐུན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གཙང་མ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དང་། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕིར་ལོག་གནང་རྒྱུར་ཡང་། དགོས་

དོན་གང་ཡང་མ་སྨོས་པར་ཕིར་ལོག་ཕེབས་ཐུབ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་གསལ་འཁོད་ཡོད་ཚོད་ཀང་། 

སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ནས། སྲིད་འཛིན་ཅང་ཀེ་ཤག་ལ། རྒྱ་བོད་གྲོགས་པོའི་མཐུན་

ལམ་ཞུ་རྒྱུར་མཉེས་པོ་ཡོད། བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་མིང་ཙམ་གི་ཁས་ལེན་ཟེར་བའི་བསམ་འཆར་དེ་ལ་

ཞལ་བཞེས་ར་བ་ནས་གནང་ཐབས་མེད་པའི་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་རེད།”421 ཅེས་བིས།

 ཏཱ་བ་མ་ལྕོག་སེང་ཐུབ་བསན་ནོར་བཟང་གིས། “མཉྫུ་གོང་མ་མཇུག་བསྡུས་ཏེ་མི་སེར་

རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་མ་བྱུང་བའི་བར་དེར་བྱང་ཕོགས་དམག་དཔོན་འུ་པད་ཕུ་དང་། ལྷོ་ཕོགས་

དམག་དཔོན་ཅང་ཀེ་ཤཱཀ་གཉིས་དམག་འཁྲུག་ལོ་བསྟུད་བྱུང་སྐབས་པེ་ཅིང་གཡུང་དགོན་མཁན་པོ་

420 <<རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐབས་དང་གཉིས་ཚུགས་སངས་སྐོར་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐབས་བལ་ཟུར་

ལམ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༣ ན་གསལ།

421 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༧ ན་གསལ་ལ། ཞྭ་སྒབ་པས་མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་

གནས་སྤི་ལོ་ 1927 ནང་བོད་དུ་ཕེབས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བིས་འདུག་ཀང་། <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 

1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༡༥ ན་སྤི་ལོ་ 1930 ཟླ་ 1 ཚེས་ 16 

ཉིན་ལྷ་སར་འབྱོར་ཚུལ་ཁུངས་དང་བཅས་ཏེ་བིས་འདུག་པས་དེ་ཉིད་དག་པར་སེམས་སོ།།
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དབྱིན་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

ཞིག་སྔར་ནས་གདན་ས་གསུམ་རེ་མོས་ཀིས་གཏོང་སྲོལ་ལྟར། འགྲོ་རེས་སེར་སྨད་དགེ་བཤེས་སོ་བོ་

དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ལ་ནང་དོན་ཞུ་སྒོ་རྣམས་བཀའ་མངགས་ཀིས་བསྐོ་བརོང་བསྐྱངས་ནས་

ལོ་ངོ་ཁ་ཤས་པེ་ཅིང་གཡུང་ཧོ་དགོན་དུ་བཞུགས། མཐར་ཅང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཐོབ་སེ་རྒྱལ་ས་ནན་ཅིང་

དུ་ཚུགས། ཅང་ལ་ཀྲུའུ་ཞི་གཏན་འཁེལ་མཚམས་གཡུང་དགོན་མཁན་པོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་

རྒྱ་སྐད་ཀང་ལེགས་ཤེས་ཡོད་སབས། ཅང་ལ་བོད་གཞུང་གི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀི་འཚམས་འདི་

ཐད་ཀར་ཞུས། དེར་ཅང་གིས་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་མདུན་དུ་ངའི་མི་སྣ་ཞིག་གཏོང་དགོས་

ཡོད་ཀང་རྒྱ་མི་མ་གཏོགས་གཏོང་རྒྱུ་མེད། རྒྱ་མི་བཏང་ན་ཐུགས་དོགས་མཛད་རྒྱུར་བརྟེན་ངོ་ཚབ་ཏུ་

༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་ཞུ་ཡིག་འབུལ་བར་ཁེད་རང་བཅར་སོགས་གསུངས། ཅང་ནས་ཞུ་

དོན་སྙིང་པོར། བར་ལམ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལོ་མང་བདེ་འཇགས་མ་བྱུང་། བོད་འདི་ཕི་རྒྱལ་དང་ས་འདེས་

ཡིན་རུང་རང་བཙན་དུ་བཞུགས་པ་འདི་ནི་བོད་ལ་བཀའ་དིན་ཆེ་བར་མ་ཟད།  རྒྱ་ནག་ལའང་ནུབ་

ཕོགས་ཀི་ལྕགས་རི་བཙན་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་། བོད་ལ་རྒྱ་ནག་ནས་རོགས་རམ་ཇི་འད་ཞུ་དགོས་བཀའ་

གསལ་ཡོད་པ་སོགས་ཞུ།”422 ཞེས་གསུངས།

 ཅང་གིས་ཅི་ཞུས་ལ་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་གཅིག་ཏུ་འབབ་པའི་ངེས་གཏན་ཅན་ཞིག་

མ་མཐོང་ཡང་། ནན་ཅིན་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ཐུབ་བསན་སངས་རྒྱས་ལགས་ཀིས། 

“བོད་རྒྱའི་སྐོར་དོན་ཚན་བཅུ་འཁོད་ཀི་ཚིག་ཐོ་ཞིག་བཅས་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བའི་ཉིན་མོ་ནོར་གིང་

སྤན་བསལ་ཕོ་བང་དུ་གཞུང་ཞབས་སེར་སྐྱ་ལས་ཚན་པའི་རིམ་པ་ཡན་ཚང་མ་ཡོད་པའི་དམིགས་

བསལ་གི་དགའ་བསུའི་མཛད་སྒོ་སབས་བདེ་ཞིག་ཀང་བསྐྱངས་”ཞེས་དོན་ཚན་བཅུ་འཁོད་ཀི་

ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་ཚུལ་དང་། “དེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་ཀྲུའུ་ཞི་ཅང་གིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཁོངས་

སུ། བོད་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གི་འབེལ་ལམ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་ཚིག་ཐོ་རྒྱ་ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་འཁོད་

པ་ཞིག་ཕུལ་འདུག་པ་བཀའ་ཤག་ཡིག་སྒྱུར་ལ་ཕབ་བསྒྱུར་བྱེད་དུ་འཇུག་གནང་མཛད་པའི་དོན་ཚན་

ཚང་མ་ད་མཚམས་ཁོ་བོས་བོ་ངེས་མ་མཆིས་ཀང་། དེ་ཁོངས་དོན་ཚན་གཅིག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་

དང་བོད་གཞུང་ལས་བྱེད་ཚང་མར་རྒྱ་གཞུང་ནས་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་རྒྱུ། དོན་ཚན་གཅིག་ལ་བོད་

ཀི་དམག་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་དམག་ཕོགས་དང་གོ་ལག་ཅི་ཙམ་དགོས་ཀང་སྤོད་རྒྱུ། དོན་

ཚན་གཅིག་ལ་བོད་ལ་ཕི་རྒྱལ་གི་བཙན་འཛུལ་ཇི་འད་ཞིག་བྱུང་རུང་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཞི་དག་གི་རོགས་

422 <<བྱ་བ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་གཞག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༩༢ ན་གསལ། 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རམ་གང་དགོས་ཞུ་རྒྱུ། དོན་ཚན་གཅིག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་གོ་མིང་ཏང་གི་ཚོགས་ཁོངས་

སུ་ཕེབས་དགོས་ཞེས་དང་། དོན་ཚན་གཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པི་ཅིང་སོགས་ས་གནས་ཆེ་ས་

རྣམས་ལ་བོད་ཀི་དོན་གཅོད་སྐུ་ཚབ་འཛུགས་རྒྱུ་སོགས་འཁོད་པའི་དོན་ཚན་ཚང་མར་ལན་འདེབས་

སྐོར་བཀའ་ཤག་ནས་འཆར་བཀོད་སྲིད་བོན་ལྷན་རྒྱས་ལ་བཀའ་བསྡུར་གིས་༸གོང་ས་ཆེན་པོར་སྙན་

ཞུ་ཕུལ་བ་ནང་གསལ་དོན་ཚན་བྱིངས་ཚང་མར་ཐབས་མཁས་ཀིས་ལན་འདེབས་རེ་གནང་སེ་ཞལ་

བཞེས་གནང་མེད་”ཅེས་སོགས་བིས། བོད་སོག་ལས་ཁུངས་ཀི་མགོ་གཙོ་ཧི་ཆིན་ཡཱང་(Shih 

Ch’ing Yang)གིས་བོད་སོག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཚགས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་ཡིག་ནས་རྒྱ་

ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་ཡིག་ཚགས་ལུང་འདེན་གིས་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡི་དི་བ་བརྒྱད་ལ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེའི་བཀའ་ལན་ཁག་བརྒྱད་ཡོད་པ་ཞིག་རོམ་པ་པོ་མེལ་གིས་གསལ་བར་བིས་འདུག་ཀང་། 

དེ་དང་ཐུབ་བསན་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་གཉིས་ལ་ཡང་མི་འད་ས་འགའ་ཞིག་སྣང་།423

 དེའི་རེས་སུ་རྒྱ་ནག་བོད་སོག་ལས་ཁུངས་སུ་སྐད་སྒྱུར་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་མཁན་བུད་

མེད་གཡུ་སྒོན་ནམ་ལིའུ་མན་ཆིན་(Liu Man-Ch’ing)ཞེས་པས་གཙོ་འཛིན་ཅང་གིས་རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བའི་ཕག་བིས་ཤིག་དང་། ཏའི་ཡོན་ཀྲང་ཞེས་པས་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་

ལ་ཕུལ་བའི་གནས་འཕིན་བཅས་ཁེར་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1930 ཟླ་ 2 ཚེས་ 7 ཉིན་ལྷ་སར་འབྱོར།424 

དེ་ལ་ཤན་ཁ་བས། “རྒྱ་ནག་གོ་མིན་ཏང་གཞུང་ཅང་ཀྲུའུ་ཞི་ནས་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོར་ཞུ་ཡིག་དང་། དམག་སྤིའི་འཚོ་འཛིན་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་བར་ཏའི་ཡོན་ཀྲང་ནས་གནས་ཚུལ་

བཅས་འབུལ་བར་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་གི་བཟའ་ཟླ་ལུའུ་མན་ཆིན་”ལྷ་སར་འབྱོར་བའི་ཚུལ་

དང་། ཡང་ཤན་ཁ་བས། “དེ་སྔ་ཆུ་བྱི་དམག་འཁྲུག་རེས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཁིད་དེ་རྒྱ་ཡིག་སོབ་སྦྱོང་སོགས་

བྱས་སྐད། བོད་མིང་ལ་གཡུ་སྒོན་ཟེར་ཞིང་། འབའ་པ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་གི་སྤུན་མཆེད་བོ་གིང་གྲྭ་

རིགས་དཔེ་ཆ་བ་སྐལ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག་པ་ཉིན་ལྟར་ལྷ་འབྱོར་འདིས་གཏུགས་ཆེ་

གཤིས་རྒྱ་མོ་ལྷ་ཐོན་སྐབས་དགོན་པར་མ་བསད་པར་མཉམ་ཐོན་བྱས་སོང་།” ཞེས་བིས། དེ་ཡང་

423 <<རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་སྐབས་དང་གཉིས་ཚུགས་སངས་སྐོར་གི་ཐབས་བལ་ཟུར་ལམ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་

ངོས་ ༡༧ ནས་དང་། <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist 

State>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༡༦ ལ་གཟིགས།

424 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༡༤ ན་ཁུངས་དང་བཅས་ཏེ་བིས།



325

དབྱིན་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་བོད་ནས་མཐར་སྐོད་གཏོང་སྐབས་རྒྱ་མི་ལ་གཉེན་སྒིག་བྱས་པའི་བོད་ཀི་

བུད་མེད་སྐོར་ཞིག་རང་རང་གི་བུ་ཕྲུག་དང་བཅས་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོང་བ་དང་། འགའ་ཞིག་འབས་

ལོངས་སོགས་སུ་གཞིས་ཆགས་ནས་བསད་ཡོད་པ་གོང་དུ་བིས་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན།

 ཞྭ་སྒབ་པས། ལིའུ་མན་ཆིན་གི་ཨ་ཕ་རྒྱ་མི་དང་ཨ་མ་བོད་རིགས་ཡིན་ཞེས་དང་། 

“གཞུང་ཐོག་ནས་དེ་ཚོར་ཁ་ཡ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་”425ཅེས་མི་

འདོད་པའི་རྣམ་པ་ཆེ་ཙམ་བསན་ནས་བིས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་མ་ཤེས་ཀང་། རྒྱལ་མཆོག་

བཅུ་གསུམ་པ་སྐུ་ངོ་མས་དེའི་སྣེ་ཤན་དུ་བསྐོ་བཞག་མཛད་པ་ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་མེད་བསོད་

ནམས་སོབས་རྒྱལ་གིས། “ཟླ་གཅིག་སོང་མཚམས་སྤན་བསལ་ཕོ་བང་དུ་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁའི་

ཐོག་གནས་ལན་(གནས་ཚུལ་ཡར་ཕུལ་བའི་བཀའ་ལན་)དང་། ལུའུ་མན་ཆིན་དང་། དེའི་གཡོག་གྲས་

འབའ་པ་སྐལ་ཚེའི་སྤུན་བཅས་ལ་དངུལ་གི་ཇ་དཀར་སེགས་ཁེབས་དང་། གམ་རུམ་ཚོན་ཁའི་གདན། 

སྣམ་དཀར་སེར་དམར་སྔོ་བུབ་ཚང་བཅས་གསོལ་རས་སྩལ། དེ་ནས་ལུང་ཤར་གིས་མཇལ་འཕད་ལྷ་

ཀླུར་གནང་སེ་ཉིན་གང་སྤོ་གསེང་དང་། དེ་ནས་ཚ་རོང་། བཀྲས་མཐོང་། ཁི་སྨོན་སོགས་གཟིམ་ཤག་

ཆེ་ཁག་མང་པོ་མཇལ་བསྐྱོད་ཐུགས་སྤོ་སོགས་གནང་བ་རྣམས་སྣེ་ཤན་བགོ་སྐལ་ལ་བརྟེན་ནོར་གིང་

དུ་མགྲོན་བརྒྱུད་ཤོག་ལྷེ་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས། ཉིན་གཅིག་འགག་ནས་བང་ཆེན་ཆེད་སྩལ་ལུའུ་མན་

ཆིན་སྤན་གིང་ཕོ་བང་དུ་ཐོན་ཕག་ཏུ་བཅར་འཐུས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པར་རྒྱ་མོ་ངོ་གཡོག་ཐོག་འབའ་

པ་སྐལ་ཚེའི་སྤུན་མཆེད་ཀང་མཉམ་ཐོན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཐོན་ཕག་དང་། ཐོན་གནང་(ཐོན་ཁར་གནང་བའི་

གསོལ་རས་)སོགས་ག་ནོམ་པ་གསོལ་སྩལ་གིས་ཕིར་ལོག་ལ་ལམ་སོན་རྟ་ཁལ་ཞུས་མོས་བཞིན་

དགེས་སྩལ་ཆབ་མདོ་བརྒྱུད་ཕིར་ལོག་སོང་།” ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན། ༸གོང་ས་བཅུ་

གསུམ་པ་ཆེན་པོ་དང་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་གནང་འདུག་གོ།426

 ཡང་དེའི་རེས་སུ། རྒྱལ་དབང་མཆོག་མ་ངན་ལས་མ་འདས་གོང་ཙམ་ལ་གཙོ་

འཛིན་ཅང་ཅེ་ཧིས་ཡིས་སར་ཡང་ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་འདུག་ཀང་། མ་ངན་

ལས་འདའ་ཁ་ཡིན་པས་དོན་འབས་གང་ཡང་མ་བྱུང་། དེ་ལ་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་

425 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༨ ན་གསལ།

426 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༤ ནས་གཟིགས་ན་རྒྱས་ཙམ་ཡོད་ལ། སྲིད་

དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༨ ནའང་ཅུང་ཙམ་གསལ། 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་<<མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆེན་སྙིང་རེའི་རོལ་མཚོར་>>ལས། “ཏཱ་བ་

མས་གསུང་གི་ཡོད། སྐུ་གོང་མ་གཤེགས་ཁར་སུ་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་ནམ། གང་ལྟར་རྒྱ་བོད་ཀི་

ས་མཚམས་སྐོར་དེ་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་བ་འདུག །་་ ཏཱ་

བ་མས་གསུངས་ན། ཁོ་རང་ནང་མ་ཁང་གི་ཕག་བིས་ཞབས་ཞུའི་གྲས་སུ་ཡོད་སྐབས། སྐུ་གོང་མ་

དགོངས་པ་རོགས་པའི་སང་ཉིན་དེར་ཅང་གི་མྱུར་འཕིན་ཞིག་འབྱོར་སོང་། དེའི་ནང་ས་མཚམས་

སྐོར་བཀའ་མོལ་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་འཁོད་འདུག་ཀང་། བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་

ཟེར་གི་འདུག་”ཅེས་བཀའ་སྩལ། ཏཱ་བ་མ་ཞེས་པ་ནི་ལྕོག་སེང་ཐུབ་བསན་ནོར་བཟང་རེད། 

དེའི་ཚུལ་ལ་ཁུང་ཆིང་ཙུང་གིས། “སྐམ་ཐོག་དམག་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་ཆ་རྐེན་གི་དོན་ཚན་

དང་པོའི་ནང་། ‘རྒྱ་བོད་དབར་ལ་ལོ་ལྟར་ཁྲུན་ཐག་མ་ཆོད་པའི་གོད་གཞི་རྣམས་ཀྲུང་དབྱང་དང་ཏཱ་

ལའི་བ་མས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའི་བཀའ་སྒུག་རྒྱུ།’ ཞེས་པའི་གཏན་འབེབས་ཡོད་སབས། ནན་

ཅིན་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ལ་མི་བཏང་ནས་བོད་དོན་སྐོར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་གྲོས་མོལ་གནང་རྒྱུའི་

ཐད་ཕོགས་གཉིས་ཀས་སྔ་ས་ནས་གྲ་སྒིག་ཡོད་གཤིས། ཏཱ་ལའི་བ་མར་བཏང་བའི་གོག་འཕིན་

ཁོང་སྐུ་གཤེགས་ཉེའི་སྔོན་གི་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཀི་གོང་ཙམ་ལ་འབྱོར་སབས་སྤན་གཟིགས་གནང་

ཐུབ་མེད།”427 ཅེས་བིས།

 “སྐམ་ཐོག་དམག་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་ཆ་རྐེན་གི་དོན་ཚན་དང་པོའི་ནང་། རྒྱ་བོད་དབར་

ལ་ལོ་ལྟར་ཁྲུན་ཐག་མ་ཆོད་པའི་གོད་གཞི་རྣམས་ཀྲུང་དབྱང་དང་ཏཱ་ལའི་བ་མས་ཐག་གཅོད་གནང་

རྒྱུའི་བཀའ་སྒུག་རྒྱུ།” ཞེས་བིས་པ་ནི། བོད་ས་རྟ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ སྤི་ལོ་ 1918 ཟླ་ 10 ཚེས་ 

10 ཉིན་བོད་རྒྱ་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་དམག་མི་ཇི་ལྟར་ཕིར་འཐེན་བྱེད་ཚུལ་ལ་ཆིངས་ཡིག་དོན་

ཚན་བཞི་ཅན་ཞིག་བཞག་པའི་དོན་ཚན་དང་པོའི་ནང་། “དམག་མི་ཕིར་འཐེན་རྒྱག་ཉིན་ནས་ལྷོ་

ལམ། བྱང་ལམ་གཉིས་ནས་རྒྱ་བོད་དམག་མི་གོམ་པ་གང་བརྒལ་མི་ཆོག་པ་དང་། དམག་འཁྲུག་ཞི་

འཇགས་ལོ་གཅིག་ཁོངས་ཆབ་མདོར་བཞག་པའི་ཆིངས་དོན་ལྟར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་། རྡཱ་ཙོང་ཐུང་

གཉིས་ཀི་བཀའ་མ་ཕེབས་བར་བསྒུག་སོད་བྱ་རྒྱུ།”428 ཞེས་འཁོད་པ་འདི་རེད།

427 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༥ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༡༣ ན་གསལ།

428 ཆིངས་དོན་ཡོངས་སུ་མཁེན་འདོད་ན། སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༦༤ ནས་གཟིགས།
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དབྱིན་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

 དེ་ལྟར་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་མ་ངན་ལས་འདས་རེས་དགོངས་

རོགས་མཆོད་འབུལ་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ། རྒྱ་དཔོན་ཧོང་མོང་སུང་འཁོར་གཡོག་རླུང་འཕིན་ཡོ་

བྱད་དང་བཅས་སྤི་ལོ་ 1934 ལོར་ལྷ་སར་འབྱོར། ཧོང་མོང་སུང་ཕིར་ལོག་སྐབས། རྒྱའི་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ mission ཞེས་པ་དེ་བཙུགས། དེ་ཡང་“རྒྱ་དཔོན་ཧོང་མོང་སུང་། ལས་བྱ་

དང་། རླུང་འཕིན་གཏོང་ཉན་བྱེད་རྒྱུའི་ཡོ་ཆས། ལས་བྱེད་པ་བཅས་མདོ་སོད་(ཁམས་)བརྒྱུད་ཤིང་ཁི་ 

༡༩༣༤ ཟླ་ ༧ པའི་ནང་ལྷ་སར་འབྱོར་པ་ལྷ་ལྡན་སྐྱིད་སོད་པའི་ཤག་ཏུ་སོད་ཡུལ་གོ་སྒིག་གནང་། 

རེ་ཕོ་བང་ཆེན་པོར་སྐུ་འད་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་རྒྱ་ལུགས་ཀི་མཆོད་སྤིན་བསར་འབུལ་ཞུས་ཤིང་། 

རྒྱལ་ཚབ་སྲིད་བཀའ་གཙོས་གཞུང་ཞབས་སེར་སྐྱ་དྲུང་དཀྱུས་ཡན་ལ་སྐབས་དང་འཚམས་པའི་ཕག་

རྟགས་དང་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལས་བཟོས་པའི་སུན་ཡ་སན་(Sun Yat-sen)གི་འད་པར་ཡོད་པའི་

རྟགས་མ་རེ་ཡང་མཉམ་དུ་ཕུལ། དེ་རེས་ད་ལན་སེབས་ཞོར་རྒྱ་བོད་གཉིས་དེ་སྔའི་མཐུན་ལམ་

མཇུག་སྐྱོང་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཚུལ་ཞུས་པར། བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱ་བོད་མཆོད་ཡོན་གི་འབེལ་

བའི་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུར་མཉེས་པོ་ཡོད་ཀང་། ཤིང་སག་ ༡༩༡༤ སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་མཇུག་

སྐྱོང་གནང་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་བར་བཞུགས་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། རྒྱ་བོད་གཉིས་

ཐད་ཀར་སྲིད་དོན་གི་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བོད་ཀི་ས་སེ་སྔོན་ཤོར་རྣམས་ཕིར་སོག་དགོས་ཚུལ་

བཅས་གསུངས་པར།” ཧོང་མོང་སུང་གིས་ས་མཚམས་ཀི་ཐད་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ན་འགྲིག་

ཀང་། སིམ་ལའི་ཆིངས་དོན་ལྟར་རྒྱ་གར་བར་བཞུགས་ཀིས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེར་

ཁས་ལེན་མ་གནང་། དེ་ནས་བཀའ་མོལ་གི་ལས་དོན་མཇུག་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་ཡིན་ཞེས་“དོན་

གཅོད་ངོ་ལས་གཉིས་དང་། བཀའ་མོལ་འཕལ་འཕལ་ཞུ་བདེའི་ཁད་རླུང་འཕིན་ལས་བྱེད་བཅས་ལྷ་

སར་བཞག་སེ། རེས་སུ་ཞི་མོལ་འགྲིག་མཚམས་དོན་གཅོད་པ་གཉིས་ཕིར་ལོག་སྐབས་རླུང་འཕིན་

ཡོ་ཆས་བོད་གཞུང་རང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་མཁས་སྙན་འད་ཆགས་ཤིག་བཤད་དེ་རྒྱ་དཔོན་ཧོང་

མོང་སོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕིར་ལོག་བྱས།”

 “དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀང་དགོངས་རོགས་མཆོད་སྤིན་འབུལ་བར་

འབས་སྤིའི་ལས་རོགས་ཛ་སག་ར་ཡེ་བ་འདུར་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ངོ་ལས་བཅས་འབྱོར་ཏེ་མཆོད་

འབུལ་སོགས་ཞུས་རེས་རྒྱ་ཕོགས་ནས་བཀའ་མོལ་མཇུག་སྐྱོང་ཡིན་ཚུལ་དོན་གཅོད། རླུང་འཕིན་

བཅས་བཞག་པར་བརྟེན་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཡང་ཆིངས་དོན་ལྟར་རྒྱ་གཞུང་དང་འད་མཚུངས་ཀི་དོན་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གཅོད་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་ཞུས་ཏེ་རིམ་པས་ཛ་སག་རེ་ཡེ་བ་འདུར་ངོ་ལས་དང་། དེ་རེས་རེ་ཅར་

སན་ངོ་ལས། རླུང་འཕིན་དང་བཅས་བདེ་སྐྱིད་གིང་ཁར་གཏན་འཇགས་ལྟ་བུར་བཞག་”429པ་རེད།

 གོང་དུ་གསལ་བ་ནི་ཐད་ཀའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་སེ། དོན་ངོ་མར་གོང་དུ་རིམ་པ་དུ་མ་

ཟུར་ཙམ་རེ་བིས་པ་ལྟར། “༸གོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོར་རྒྱ་ནག་ཞིང་ཆེན་གི་གཙོ་

བོ་ཅང་ཀྲུའུ་ཞི་ནས་གུས་བཏུད་ཚད་མེད་ཀིས་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་མཆོད་ཡོན་འབེལ་

བ་ཆད་མེད་གནས་ཐབས་གཡུང་དགོན་ཛ་སག་སོགས་མི་མང་པོའི་ཐོག་སྙན་བསྐུལ་ཞུས་དང་ཞུ་

མུས་ལ་༸གོང་ས་ཆེན་པོས་ཀང་རྒྱ་བོད་གཉིས་སྐོར་ཐད་ཀར་འཕོས་མོལ་བྱེད་མཁན་མི་སྣ་གཏོང་

དགོས་པའི་བཀའ་ཏར་སྩལ་བ་བཞིན་མི་སྣ་རྒྱ་དཔོན་ཧོང་མོང་སུང་ངོ་ལས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཤར་དར་

རེ་མདོ་བར་བོད་སེ་རིང་ཁུངས་རྣམས་ཕིར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་སྙན་ཏར་འབྱོར་འདུག་རུང་། ༸གོང་ས་

ཆེན་པོ་གོ་བུར་དགོངས་པ་ཞི་བར་གཤེགས་པས་ཏར་ལན་སོགས་གཏོང་མི་མེད་པའི་བྱ་སྐད་ཆུས་

འཁེར་ལྟ་བུའི་སྐབས་རྒྱ་དཔོན་ཧོང་མོང་སུང་མདོ་སྨད་བརྒྱུད་རིམ་འབྱོར་དགོངས་རོགས་མཆོད་

སྤིན་འབུལ་མི་ཡིན་ལུགས་ཀིས་”430ལྷ་སར་འབྱོར་བ་རེད། མདོར་ན། ཧོང་མོང་སུང་ངོ་ལས་

ལྷ་སར་ཡོང་བའི་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་

ཅང་ཅེ་ཧི་རྣམ་གཉིས་ཀི་བཀའ་འབེལ་ལྟར་བོད་རྒྱའི་ས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་

བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་གི་ཆེད་རེད།

 དེ་ལ་ནན་ཅིན་བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་སྐད་སྒྱུར་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་མོང་བ་ཝུའུ་

མིན་ཡོན་(Wu Min-yuan)གིས་སྣེ་ཁིད་པའི་སྔོན་བསྐྱོད་ཚོ་ཁག་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་རྒྱ་གར་

བརྒྱུད་སྤི་ལོ་ 1934 ཟླ་ 5 ཚེས་ 24 ཉིན་ལྷ་སར་འབྱོར། ཝུའུ་མིན་ཡོན་ནམ་ཨུའུ་མིང་ཡོན་

ནི་ལྷ་སར་སྐྱེས་པ་ཞིག་སེ། ཁོང་གི་ཨ་ཕ་རྒྱ་མི་ཡིན་པས་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་གི་དམག་འཁྲུག་

སྐབས་བོད་ནས་རྒྱ་རིགས་ཕིར་འབུད་བྱེད་སྐབས་ཨ་ཕས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཁིད་ཅིང་། བོད་ཀི་སྐད་

ཡིག་གཉིས་ཀ་ཤེས་པའི་ཆོས་དད་ཅན་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད།431 སྐབས་དེར་དབྱིན་ཇིས་བོད་

རྒྱ་གཉིས་ཀིས་ཅི་བྱེད་ལ་བོ་མ་བདེ་བར་འབས་ལོངས་པ་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་བོད་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཏུ་

429 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༣༢༨ ནས་གཟིགས།

430 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༨༢ ནས་གཟིགས།

431 <<རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་སྐབས་དང་གཉིས་ཚུགས་སངས་སྐོར་གི་ཐབས་བལ་ཟུར་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་དགེའ་ོ

>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༡ ན་གསལ། 
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དབྱིན་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

བཏང་། ཧོང་མོང་སུང་འཁོར་གཡོག་མི་གྲངས་ ༨༠ སྐོར་དང་བཅས་སྤི་ལོ་ 1934 ཟླ་ 8 ཚེས་ 

28 ཉིན་ལྷ་སར་འབྱོར་ཏེ། བོད་རྒྱའི་འབེལ་ལམ་གང་ལེགས་ཡོང་བའམ་བོད་མིའི་སེམས་ལ་

ལྟ་ཚུལ་ལེགས་པོ་འཇོག་སད། གཟའ་འཁོར་གཉིས་གསུམ་རིང་སྲིད་དོན་གི་གནད་དོན་གང་

ཡང་གེང་སོང་མ་བྱས་པར་བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་དགེས་སོན་ལ་རོལ་ཅིང་། 

གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ལ་གནས་མཇལ་གི་རྣམ་པ་བསན་ཏེ་བཞུགས། སྐབས་དེའི་བོད་ཀི་

བཀའ་བོན་བཞི་ནི། བཀྲས་མཐོང་དང་བོན་ཤོད། བཀྲས་ཁང་། གནང་བྱུང་བ་བཅས་རེད།432 

 དེའི་ཟླ་བ་ 9 ཚེས་ 17 ཉིན་ཧོང་མོང་སུང་གིས་བོད་ཀི་ཞབས་པད་བཞི་པོ་གདན་

འདེན་ཞུས་ཏེ་བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་ཐད་གྲོས་མོལ་གནང་མགོ་བཙུགས་ཀང་། གནད་དོན་དུ་

མའི་ཐོག་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་ཁས་ལེན་མིན་དང་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི་བར་བཞུགས་སུ་དབྱིན་

ཇི་བཞག་ན་འགྲིག་མིན། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཕིར་ཕེབས་གནང་སངས་སོགས་

གནད་དོན་དུ་མའི་ཐོག་གྲོས་འཆམ་མ་བྱུང་བར་ས་མཚམས་ཐག་གཅོད་གནང་མ་ཐུབ། དབྱིན་

ཇིའི་ལས་བྱེད་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ཀིས་རྒྱ་མིའི་སྐུ་ཚབ་དག་ལ་འབེལ་བ་གནང་ཡོད་མེད་མ་

ཤེས་ཀང་། བོད་གཞུང་གི་ཞབས་པད་སོགས་ལ་མཇལ་འཕད་ཡང་ཡང་ཞུས་ཏེ་གནས་ཚུལ་

རྣམས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ལ་ཆེད་གཏོང་བྱས་ཤིང་ལས་དོན་འཐུས་ཚང་བསྒྲུབས་པ་ཡིག་

ཆ་དག་ཏུ་གསལ་བར་ལྟར་རེད་ལ། རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་བིས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཀང་

ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ཀི་ཡིག་ཆ་གཞིར་བཞག་ནས་བིས་འདུག་སེ། སྐབས་དེར་བོད་རྒྱ་ཞི་འགྲིག་

ལེགས་པོ་མ་བྱུང་བའི་ཐད་དབྱིན་ཇིས་ཞལ་འདེབས་ཅི་ཙམ་ཕུལ་ཡོད་མེད་ལ་ཉམས་ཞིབ་པ་

གཞོན་པ་དག་གིས་རད་འཚོལ་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པར་སྣང་ངོ་།།

 གང་ལྟར། རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་མ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་ས་

མཚམས་ཐག་གཅོད་གནང་ལོང་མ་བྱུང་ཡང་། སྐབས་དེར་དོན་ཆེན་དུ་གཟིགས་ཏེ། སྔར་གི་

ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་འཁོད་པའི་ར་དོན་ལྟར་ས་མཚམས་ཐག་གཅོད་ཀི་ཡིག་འཇོག་གནང་ཐུབ་

ཡོད་ན། ཅང་ཅེ་ཧི་ནས་“ཤར་དར་རེ་མདོ་བར་བོད་སེ་རིང་ཁུངས་རྣམས་ཕིར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་སྙན་

ཏར་འབྱོར་”ཡོད་པས། སད་མར་ཆོལ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བའི་རང་སྐྱོང་ཞེས་པ་སྣང་མེད་

432 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༢༦ ནས་ ༢༢༩ བར་དུ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དུ་བསྐྱུར་ཏེ་སྔར་གི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་ས་ཁོངས་ཙམ་ལ་རང་བཙན་གི་བཀའ་མོལ་གནང་

འདོད་ཚེ་ཁིམས་ཐོག་ཏུ་སོན་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། འནོ་ཀང་། དེ་

ཡང་བྱུང་མེད། བོད་ཀིས་འཐུས་ཤོར་དུ་བཏང་བ་ནི་འདི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དེའི་རེས་སུའང་རྒྱ་

གར་དང་། གོ་མིན་ཏང་གཞུང་གི་མགོ་ཁིད་ཅང་དང་དེའི་གཤམ་འགོ་པ་ཚོས་བོད་རང་བཙན་

སྒྲུབ་རྒྱུའི་གསལ་འདེབས་ལན་དུ་མར་གནང་བ་རྣམས་སྣང་མེད་དུ་བསྐྱུར་ཡོད།

 མདོར་ན། རྒྱ་མིའི་ངོས་ནས་དངོས་ཤུགས་གཉིས་ཐད་ནས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པའི་

རྣམ་པ་ཇེ་གསལ་དུ་གཏོང་འདོད་པ་དང་། བོད་ཀིས་དེ་ལས་བཟློག་སེ་གནང་བ་ལ་བརྟེན་

ནས་གནད་དོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཐག་མ་ཆོད། དེ་ལྟར་ཧོང་མོང་སུང་ལོ་དེ་གའི་ཟླ་བ་ 11 ཚེས་ 

11 ཉིན་ལྷ་ས་ནས་ཐོན།433 བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་གནང་སེ་ཧོང་མོང་སུང་ལ་སྣེ་ལེན་གནང་

མཁན་སྲེག་ཤིང་བོ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀིས། “ཧཱོང་མུའ་ོསུང་གིས་བོད་དུ་གོ་མིན་ཏང་གི་དོན་གཅོད་

ཁྲུའུ་དང་པོ་བཙུགས་པ་དང་། རླུང་འཕིན་ལས་ཁུངས་དང་སོབ་གྲྭ་སོགས་གསར་འཛུགས་གནང་སེ་

ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་ཁོང་ངོ་ལས་ཁ་ཤས་ཧིན་རྡུ་ནས་ཆུ་ཐོག་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས།”434 ཞེས་

བིས་འདུག་ཅིང་། ཛ་སག་ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀིས། “རྒྱ་བོད་ཞི་དོན་མཇུག་

སྐྱོང་ཞུ་ཆེད་ཡིན་ཁུལ་གིས་ཁུང་ཁུའུ་ཀྲང་ངོ་ལས་འགའ་ཤས་དང་། འུ་དན་བཅས་བཞག་སེ་ཧོང་

མོང་སུང་ཆུ་ཐོག་བརྒྱུད་ཕིར་ལོག །དེས་རྐེན་དབྱིན་ཇིས་ཀང་དོན་གཅོད་རི་ཅར་སན་ངོ་ལས་བདེ་

སྐྱིད་གིང་ཀར་བཞག་པ་རེད།”435 ཅེས་བིས། ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་མེད་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ་

གིས། “ཧོང་མོང་སུང་ནས་ཤིང་སག་ཆིངས་དོན་ལྟར་ལྷ་སར་རྒྱ་དཔོན་ངོ་ལས་འཇོག་རྒྱུའི་དོན་

བཞིན་ལྷ་ས་སྐྱིད་སོད་ནང་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་བསད་སབས་དེ་འཕལ་དབྱིན་གཞུང་ནས་ཀང་བདེ་སྐྱིད་གིང་

ཁར་སྐུ་ཚབ་ཀང་དེ་ནས་འགོ་ཚུགས་སོང་། ་་་ དེ་སྔོན་རྒྱ་དབྱནི་གཉསི་ཀ་ིསྐུ་ཚབ་ལྷ་སར་གཏན་སོད་

433 ཧོང་མོང་སུང་དང་བོད་གཞུང་གིས་བགྲོ་གེང་གནང་བ་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་སོགས་ཀི་བཀོད་པ་རྣམས་བདེན་མིན་

ལ་མ་ལྟོས་པར་ཞིབ་ཏུ་མཁེན་འདོད་ན། <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise 

of the Lamaist State>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༣༠ ནས་དང་། དེའི་བོད་འགྱུར་མའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༩ ནས་གཟིགས།

434 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༧༣ ལ་གཟིགས།

435 <<རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ལོ་རྒྱས་དོན་བསྡུས་སོགས་རྒས་པོའི་འབེལ་གཏམ་སེ་ཚན་ལྔ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ 

༤༥ ན་གསལ།
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དབྱིན་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།

མེད།”436 ཅེས་བིས།

 ཤིང་ཁི་ཟླ་ ༧ སྤི་ལོ་ 1934 ཟླ་ 8 ནང་ཧོང་མོང་སུང་ལྷ་སར་འབྱོར་ཏེ་རིང་མིན་

གོ་མིན་ཏང་གི་དོན་གཅོད་སྐུ་ཚབ་བཙུགས་པ་དེ་ནི་དབྱིན་ཇི་ལ་མཚོན་ན། བོ་མི་བདེ་ས་

དང་ཁ་གཡོར་སའི་གོ་སྐབས་ཡག་ཤོས་དེ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་

པོས་དབྱིན་ཇི་ལྷ་སར་སོད་རྒྱུ་ཕར་ཟད། དབྱིན་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཀང་ལོ་ངོ་དུ་མའི་རིང་ལྷ་

སར་ཡོང་དུ་མ་བཅུག་པར་བོད་དབྱིན་གཉིས་བར་མཛའ་མཐུན་གི་འབེལ་བ་མེད་པ་ལྟ་བུར་

མཛད་ཡོད། དེའི་རེས་སུ་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་བོད་དུ་ཕེབས་ཀང་སྔར་ལྟར་མཛའ་འབེལ་གི་

རྣམ་པ་མ་བསན། དེའི་སབས་ཀིས་བར་སྐབས་ཤིག་གི་རིང་དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་འབེལ་བ་ངོ་

མ་ཞིག་འཛིན་མ་ཐུབ། མཇུག་མཐར་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དུ་སྐུ་ཚབ་བཙུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

དབྱིན་ཇིས་ཀང་སྐུ་ཚབ་འཇོག་རྒྱུ་ཞེས་བཤད་ཀང་བོད་ཀིས་ཁས་ལེན་མ་གནང་བས་སྐུ་

ཞབས་སྦེལ་(Charles Bell)གིས་སྐུ་ཞབས་གྷོལ་ཌི་(Gould)ལ། གནས་སྐབས་ཙམ་གི་རིང་

མ་གཏོགས་གཏན་འཇགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་འཛུགས་རྒྱུ་མིན་ཞེས་སྐུ་ཚབ་བཙུགས་ན། རིམ་གིས་

གཏན་སོད་སྐུ་ཚབ་ཏུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན་ཞེས་ལམ་སོན་གནང་། གྷོལ་ཌི་ཡིས་དེ་ལྟར་གནང་བས་

ལྷ་སར་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་སེ་རེ་ཆར་ཌི་སོན་ནས་སྔ་ཕིར་སྐུ་ཚབ་ཡུན་རིང་

གནང་ཞིང་དེའི་བར་སྐབས་སུ་སྐུ་ཚབ་གནང་མཁན་གཞན་ཡང་བྱུང་། དེའི་ཚུལ་ལ་རོམ་པ་པོ་

མི་ཁཱད་(Alex McKay)ཀིས། “གྷོལ་ཌི་ཡིས་རང་གི་‘བ་མ་’སྐུ་ཞབས་སྦེལ་གིས་ལམ་སོན་གནང་

བའི་སྲིད་ཇུས་དེ་ཉིད་ལག་བསར་བྱས་ཏེ། ‘གནས་སྐབས་ཀི་སྐུ་ཚབ་’ཟེར་བའི་མིང་ཐོག་ནས་ལྷ་སར་

དབྱིན་ཇིའི་གཏན་སོད་སྐུ་ཚབ་འཇོག་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་གྲུབ་པར་བྱས་ཡོད།”437 ཅེས་

བིས། འདིའི་བ་མ་ཞེས་པ་ནི་ཟུར་ཟའི་ཚིག་སེ་ལམ་སོན་པར་གོ་དགོས། དུས་དེ་ནས་བཟུང་

ལོ་མང་རིང་བདེ་སྐྱིད་གིང་ཁར་དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་གཏན་སོད་གནང་།

 དབྱིན་ཇི་ཐོག་མར་བོད་ལ་འབྱོར་བ་ནས་མཐའ་མཇུག་གི་དུས་སྐབས་བར་རོག་

ད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱུང་ཞིང་། གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ནི་བོད་ལ་འཛུམ་མདངས་སོན་ཞོར་

436 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༨༥ ན་གསལ།

437 <<Tibet and the British Raj: The Frontier Cadre 1904-1947>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༥༢ ན་

གསལ་ལ། བོད་ཁུལ་དུ་ཕག་ལས་གནང་བའི་དབྱིན་ཇིའི་མི་སྣ་དང་དུས་ཡུན་སོགས་མཁེན་འདོད་ན། འདིའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༢༥ ནས་གཟིགས་དང་། གསལ་བར་ཡོད་དོ།།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་གཞན་ལག་ཏུ་ལན་འགར་བཙོང་བ་དང་། གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་

དུ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བོད་ཀི་ནུས་སོབས་འཕེལ་མ་བཅུག་པ་དེ་རེད། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་

གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “དོན་སྙིང་བོད་ཀི་དབང་ཆ་དབྱིན་ཇིར་རིམ་བདག་གིས་ཆིངས་ཡིག་

ཇི་ཟེར་ལྟར་འཇོག་དགོས་ཡོང་བ་མཐོང་ཆོས་སུ་གྲུབ་པ་སོགས་བསན་སྲིད་ཀི་འཕལ་ཡུན་དགེ་སྐྱོན་

ཐུགས་ཀིས་མ་བཟོད་པར་”ཞེས་སོགས་བིས་པ་ལྟར། དབྱིན་ཇིས་བོད་ལ་དཔུང་འཇུག་དག་པོ་

བྱས་པའི་སྐབས་ནས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་དབྱིན་ཇིས་འཕལ་ཕུགས་གཉིས་

སུ་ཅི་བྱེད་དང་དེའི་ཕུགས་འདུན་ཅི་ཡིན་ཐུགས་ཀིས་མངོན་པར་མཁེན་ཡོད།

 དབྱིན་ཇིའི་ལོག་ཇུས་ཐེར་འདོན་གནང་མཁན་གཙོ་བོའི་གྲས་སུ་བོད་གཞུང་དགའ་

ལྡན་ཕོ་བང་ལ་གཅིག་ཏུ་ལྷག་བསམ་དཀར་བའི་ལྷ་མི་གཉིས་ཀ་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་རྒྱལ་མཆོག་

བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་གི་སེ་རིས་སུ་གཏོགས་པ་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་

ཁབ་”ཅེས་དང་། “དབྱིན་ཇི་དང༌ཙི་ནའི་ཕོགས་གཅིག་གི་སྐྱེ་བོ་མི་བསྲུན་པ་མང་པོས་གངས་ལོངས་

བསན་འགྲོ་ཆབ་སྲིད་ལ་ལོག་པར་འཁུ་ཞིང༌། མངོན་པར་སང་བའི་སྐབས་སུ་སོང་གཤིས་འཕྲུལ་

འཁོར་གི་སྒོ་ནས་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་དགོངས་ཏེ་བདེ་ཡངས་རོ་རེ་འཆང་ལ་དེ་དོན་གི་བསྐུལ་མ་

མཛད།” ཅེས་སོགས་གསུངས་ལ། གནས་ཆུང་གི་བཀའ་ལུང་ལས། “དམ་སྲི་འབྱུང་པོས་

རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ། །ལྟ་ལོག་དབྱིན་ཇི་མི་ནོར་དཔུང་།།” ཞེས་དང་། ཆོས་སྲིད་ཀི་ཐད་ལ་མཁེན་

རབ་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གིས། “དང་པོའི་མི་ལ་འཁོག་པོའི་ལམ་སོན་

པ། །སྐ་སེར་སྤེའུའི་རིགས་ལ་དོགས་ཟོན་གིས།།” ཞེས་གདམས་ཡོད། སྐབས་འདིའི་སྐ་སེར་

ཅན་ནི་དབྱིན་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་གཙོ་གྲས་དག་ལ་གོ་དགོས། སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་

པོ་ཆེས། སུད་སི་དང་ལིཀ་ཏེན་སིཊ་བོད་རིགས་མི་མང་གསར་འཕིན་ད་རྒྱ་ཚོགས་ཆུང་གིས་

སྤི་ལོ་ 2014 ལོར་དཔར་བའི་བཀའ་སོབ་ཕོགས་བསྡུས་སུ། དབྱིན་ཇིས་ལོ་མང་རིང་བོད་ལ་

མགོ་སྐོར་བཏང་བ་དང་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བ་བང་རྒྱལ་

མཚན་མཐོན་པོ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་དབྱེན་དཀྲུག་བྱས་ཚུལ་སོགས་གསུང་ཚིག་གནད་འགག་

ཅན་མང་དུ་གསུངས། དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཅེས་པ་དོན་ལ་གསང་བའི་ལས་དོན་

སྒྲུབ་མཁན་ཡིན་པ་སོགས་ཀང་<<Path of the Bodhisattva Warrior>>ཞེས་པ་དང་། 

<<The Establishment of the British Trade Agencies in Tibet: A Survey>>ཞེས་

པ་སོགས་འབེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་བིས་འདུག་སེ་དོན་ལ་ནི་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པར་གྱུར་ཏོ།།
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སོམ་མདའི་དོན་རྐེན་དང་འཕོས་དོན།

 བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རེས་

ཐོགས་སུ་བོད་དབུས་ཁུལ་དང་མཐའ་མཚམས་བཅས་སུ་རོག་ཟིང་དུ་མ་གཅིག་རེས་གཉིས་

མཐུད་དུ་བྱུང་། དེ་དག་ནི་ནང་ཁུལ་གི་རོད་རོག་ཙམ་ལས་ཕིའི་བཙན་འཛུལ་དང་བརས་བཅོས་

ཀི་རིགས་མ་རེད། དེ་དག་གི་ནང་ནས་གཅིག་ནི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་སོམ་མདའི་དོན་རྐེན་ནམ་

སོམ་མདའ་ཚང་གི་དོན་རྐེན་ཞེས་གནད་ཆེན་དུ་བཤད་པ་དེ་རེད། འདི་ནི་སྤི་ལོ་ 1934 ལོར་

ཁམས་ཁུལ་གི་བོད་སེའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡོད་ཚད་བོད་གཞུང་ལས་ཐ་དད་དུ་བྱེད་འདོད་པའི་

ལས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། འདིར་ཐ་དད་ཅེས་པ་ནི་ཁིམས་མགོ་རང་བཙན་གི་དོན་ཏེ། འདི་

ལ་སྐབས་འགར་སྒེར་བཙན་དང་མཚམས་རེར་རང་བཙན་ཞེས་ཀང་ཟེར།

 དོན་རྐེན་དེ་བྱུང་བའི་ར་བ་ཅི་ཡིན་སྙམ་ན། དེ་ལ་ཞྭ་སྒབ་པས། རྒྱལ་དབང་བཅུ་

གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མ་ངན་ལས་འདས་མ་ཐག་སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལ་ཇུས་ཉེས་བྱུང་སེ་

རྒྱང་འབུད་གནང་བ་ལ་སོམ་མདའ་ཚང་བོ་ཡིད་མ་རངས་པས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་རེད་ཟེར། ཛ་

སག་ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀིས། སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་ལ་ཇུས་ཉེས་

བྱུང་བར་བོ་མོས་མ་བྱུང་བའམ། ཡང་ན། སོམ་མདའ་རང་ལ་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་དོགས་ཀིས་

གེན་ལོག་བྱས་པ་སོགས་གང་ལྟར་ཡང་ཞེས་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པར་བིས། སེར་སྨད་རི་འབུར་

རིན་པོ་ཆེས། གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཁམས་ཁུལ་གི་ཆབ་འབངས་ལ་སྡུག་པོ་བཏང་

བར་མ་དགའ་བའི་རྐེན་གིས་གེན་ལོག་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་གནང་། རི་འབུར་རིན་པོ་ཆེ་

ཁོང་ཉིད་གེན་ལངས་ངོ་རྒོལ་གི་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་ས་གནས་དེ་རང་དུ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོང་

གི་ཡབ་ནས་ཀང་དོན་རྐེན་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐད་ལ་གཞུང་ཕོགས་ཀི་ཕག་ལས་དངོས་སུ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གནང་ཡོད་པས། རི་འབུར་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་ཚུལ་དེ་ཉིད་ཚད་མར་འཛིན་རུང་སྙམ་སེ་

འོག་ཏུ་བི་བར་བྱའོ།།

 འདིར་ཐོག་མར་འབི་འདོད་པ་ནི། བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་

པོས་ས་སྦྲུལ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ སྤི་ལོ་ 1929 ཟླ་ 9 ཚེས་ 8 ཉིན་མདོ་སྨད་ཞི་དག་སྤི་འདོམས་

བཀའ་བོན་གིས་གཙོས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀི་ལས་ཁུར་འདེགས་པ་པོ་ཞི་དག་སེར་སྐྱ་མགོ་

དམངས་ངོ་ལས་གཡོག་རིགས་ཆེ་ཕ་མཐའ་དག་ལ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་སྩལ་བའི་བཀའ་ར་དེ་ཉིད་ཡིན་

ལ། དེ་ནི་བོད་སྨད་ཕོགས་ཁུལ་དུ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་འགའ་ཡིས་ཆབ་འབངས་མི་སེར་ལ་

དོན་མེད་མནར་གཅོད་དང་སྡུག་པོ་ཚད་མེད་བཏང་བ་ལ་སྔ་འགོད་ཕི་སོམ་གིས་དང་ཚུགས་

བྱམས་སྐྱོང་ངོ་ལོག་མེད་པ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཚེ། ཁིམས་སྲོལ་བཞིན་ཉེས་

ཆད་གཅོད་རྒྱུ་སོགས་གསལ་བའི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག་རེད། དེ་ཉིད་ཞིབ་ཏུ་བཀགས་ཤིང་བསམས་

ན་སྐབས་དེའི་གནས་བབ་ཇི་སྙེད་ཅིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་སོམ་མདའི་དོན་རྐེན་བྱུང་བའི་ར་བ་

ཡང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བས་འདི་ལྟར།

 “མདོ་སྨད་ཞི་དག་སྤི་འདོམས་བཀའ་བོན་གིས་གཙོས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཁུར་འདེགས་ཞི་

དག་སེར་སྐྱ་འགོ་དམངས་ངོ་ལས་གཡོག་རིགས་ཆེ་ཕ་མཐའ་དག་ལ་བཟློ་བ། རབ་དཀར་བསིལ་

རིའི་ཕེང་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ལོངས་འདིར་ཕོགས་དུས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་རླབས་ཆེན་ཐུགས་

བསྐྱེད་འཕིན་ལས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གི་བཀོད་པས་རྒྱལ་བསན་རིན་

པོ་ཆེ་དང་ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་གནམ་བསྐོས་དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་ཕོ་བང་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཟུང་ཆབ་

སྲིད་ཕན་བདེའི་སྣང་བས་ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཀུན་ཏུ་བདེ་ལེགས་

ཀི་ལམ་བཟང་ལ་འགོད་བཞིན་དུ་བར་སྐབས་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དཔོན་དམག་ནས་རྒྱ་བོད་མཆོད་ཡོན་གི་

དམ་ལར་མི་གནས་པའི་བོད་དུ་དམག་དངས་ཏེ་གངས་ལོངས་ཕན་བདེའི་གཞི་ར་རྒྱལ་བསན་རིན་པོ་

ཆེ་བསྣུབས་སེམས་བསམ་སྦྱོར་འབའ་ཞིག་གིས་མདོ་སྨད་ཁུལ་གིས་མཚོན་རྒྱལ་བསན་འཛིན་སེལ་

གི་དགོན་སེ་མང་པོ་གཏོར་བཤིག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མེར་བསྲེག །མི་བསད་རྒྱུ་འཕོག་སོགས་

མཚམས་མེད་ཀི་ལས་ལུགས་ངན་པ་སྔ་ན་མ་གྲགས་པའི་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་ལ་གསར་སྤོས་

གནོད་འཚེ་ཇི་བྱུང་ཕི་ནང་ཚང་མས་རྟོགས་གསལ་ལྟར་བསན་སྲིད་ཀི་ཕུགས་སྐྱོན་བསྲང་ཕིར་ཞི་

དག་ངལ་གྲོན་འཛེམས་མེད་ཀིས་ཐབས་ཤེས་བདེན་མཐའ་རིམ་གསལ་ལྟར་མདོ་ཁམས་ཁུལ་དུའང་
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སོམ་མདའི་དོན་རྐེན་དང་འཕོས་དོན།

སྐྱེ་རྒུ་བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་འཚོ་ཚིས་དང་། མི་བདེ་འགོག་པ་ཁིམས་གཉིས་ཀི་སྒོ་ནས་ཆབ་འབངས་

བདེ་བར་སྐྱོང་ཞིང་། རང་སེ་སྲུང་བའི་ས་སྲུང་དཔུང་དམག་རིམ་རོང་ཐོག །ཞི་དག་སྤི་འདོམས་སུ་

ཐོག་མར་བཀའ་བོན་བ་མ་བྱམས་པ་བསན་དར་དེ་ཉིད་ཆེད་རོང་སོང་དོན་མི་སེར་གི་འཚོ་ཚིས་

སོགས་འདི་གའི་བཀོད་དོན་ཐོད་བཅིངས་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད་འདུག་ཀང་། དེ་མཇུག་བར་སྐབས་

ཤིག་ནས་ཞི་དག་སེར་སྐྱ་དོན་མ་གོ་རེ་གཉིས་ནས་འདོད་པས་ངོ་ཚ་བསྒིབས་ཏེ་སྒིགས་ཁིམས་འགོ་

བཤིག་གིས་ཆབ་འབངས་ཐོག་བརབས་བསིགས་ཇི་སྙེད་བྱུང་ཡོད་འདུག་པར་འགོ་འཛིན་བྱེད་པོར་

ཤེས་སུ་བཅུག་པ་ནས་རང་ཟོན་ཟོམ་འཇོག་གིས་བཀོད་འདོམས་ཚུལ་བཞིན་བྱུང་མེད་ཚོད་ཁར། ད་

བར་འགོ་དམག་ཁོན་ཆེ་ཡུན་སོད་སྐབས་ཀི་དགོས་ངེས་སྒིགས་སྒོ་རྣམས་འཁི་འཁེལ་གཞུང་དོན་

སྨོས་མེད་ཀང་། དགོས་མེད་སྒེར་འཁི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཐོག །ལྷག་ཏུ་བར་སྐབས་ནས་ཞི་དག་དཔོན་

རིགས་དང་། འགོ་དམག་འདོད་རྔམས་ཅན་འགའ་ཞིག་ནས་འབམ་ཚོང་སྤུས་བསྒྱུར་དང་། མཚམས་

ཚིགས་མེད་པའི་རྟ་ཁལ་འུ་ལག་བསྐུལ་འདེད། དོས་རིགས་ལ་སྐྱོན་ཤོར་བོར་བརླག་བྱུང་ཚུལ་བརས་

འདོགས་ཚབ་དཀྲིས་ཉེས་འགེལ་བྱེད་པ། སྒེར་རྟར་ཡུལ་སྲོལ་དང་མི་མཐུན་པའི་རྟ་ག་འཕར་ལེན་

སོགས་དང་། གཞན་ཡང་ཁམས་ཁུལ་རང་ཁུངས་འགོ་བྱེད་དོན་མ་གོ་འགའ་ཞིག་ནས་ངན་རྒྱུས་སྣེ་

འཁིད་བར་ལག་ནང་བརྡུངས་ཀིས་མནར་གཅོད་རེ་རེ་ནས་བརོད་ཀིས་མི་ལངས་པའི་ཆབ་འབངས་

ཐོག་མནར་གཅོད་ཇི་སྙེད་ཀི་རྐེན་པས་རང་ཁོངས་མདོ་ཁམས་ཁུལ་གི་མི་རིགས་རྣམས་སྔར་དང་མི་

འད་བའི་ཉམས་རྒུད་དཀའ་ངལ་ཅི་ཆེ་ཡོད་འདུག་དོན། འབངས་ཀི་བདེ་སྡུག་ལ་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོས་

འཚོ་སྐྱོང་མ་གནང་མཐུ་མེད་སབས་འདི་ནས་བྱེད་སྒོའི་བཀོད་མངགས་རབ་དང་རིམ་པར་གནང་དང་

གནང་བཞིན་པ་ལྟར། སྔོན་ཆད་བརབས་བསིགས་བྱེད་གཙོ་རེ་ཟུང་ལ་སྐབས་སྦྱར་བཀོད་འདོམས་

ཟིན་པ་དང་། སད་ཕིན་ས་མཚམས་སྐོར་གལ་ཆེ་དམིགས་བསལ་གི་༸སྙན་འབུལ་རྟ་ཤད་ཀི་ལམ་

ཡིག་ཞུ་འཁོར་མི་ཐུབ་ངེས་ཅན་རིགས་མདོ་སྤིར་འཕལ་འཕལ་སྙན་གསང་གི་ལམ་ཡིག་བཏང་འཐུས་

ལས། དེ་བྱིངས་འདི་ག་དང་། སྲིད་ཐམ། བཀའ་ཤག་དང་། མདོ་སྨད་སྤི་འདོམས་བཅས་ནས་དགོས་

ངེས་ཀི་ཐམ་གསལ་རྟ་ཁལ་མ་གཏོགས། ཞི་དག་དཔོན་འགོ་ཆེ་ཕ་སུ་ཐད་ནས་རང་མཚམས་ཁག་

འདོགས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ལམ་སོན་གཏོང་བསྐུལ་རིགས་གཏན་ནས་མི་ཆོག་ཅིང་། ཕོགས་མཚུངས་

ས་སྲུང་འགོ་དམག་སོགས་ཀི་སྒིགས་སྒོའི་ཐད་ཀང་རྒྱས་དཔྱད་གཏོང་གཞི་ནང་གསལ་ནས་དགོས་

ངེས་བསྒིགས་གཏོང་ལས། དེ་ལྷག་འཕར་བསྐུལ་དང་། ཆབ་འབངས་ཐོག་འབམ་ཚོང་སྤུས་བསྒྱུར་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

སོགས་ཀི་བརབས་བསིགས་སུ་འགྲོ་གཞིའི་རིགས་དག་ཞན་སུ་ཐད་ནས་ངོ་ལོག་གང་སར་ནམ་

ཡང་མི་ཆོག་པས་མི་སེར་ལ་འཚོ་ཚིས་བྱམས་སྐྱོང་གང་ཆེ་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་ཅིང་། གལ་ཏེ་བསྒོ་བ་

རྣར་གཟོན་གིས་གཞུང་འབངས་མི་སེར་ཐོག་ཟོས་པོ་ཁ་སྙོག་གིས་སྔར་ལུགས་རང་སྣང་གང་དན་

གི་བརབས་བསིགས་རིགས་ཤར་ཚེ་འདི་ནས་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་ཉང་གནོན་རྟོགས་ཞིབ་བྱེད་

མུས་ལ་གེང་ངན་ཁུངས་ཐོན་བྱུང་ན་འགོ་དམངས་དག་ཞན་སུ་འད་ཡིན་རུང་ཚང་མའི་མིག་ལྟོས་ཕིས་

ལར་འདོམས་པའི་ཉེས་བཀོད་འཕལ་འཕལ་གཅོད་ངེས་ལས། དེ་ལམ་ཡན་པོར་མི་འཇོག་ངེས་ཅན་

བཅས་ཆབ་འབངས་རྣམས་ནས་ཀང་དེང་ཕན་གཞུང་སའི་བཀའ་དིན་སྙིང་ལ་བཅངས་མུས་ལྟར་ལས་

བྱེད་དོན་མ་གོ་རེ་གཉིས་ནས་བྱེད་སྤོད་བཟོ་མིན་ལ་ཡིད་ཕམ་མ་དགོས་པར་འདི་ནས་ཡུལ་སྤིའི་བདེ་

ཐབས་དགོངས་བཞེས་གནང་མུས་སབས་ད་དུང་ཡང་གཞུང་སར་བོ་གཏོད་དད་ཞེན་སང་བང་ཕིན་ཅི་

མ་ལོག་པའི་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཁིམས་བཟང་ལ་ཚུལ་བཞིན་

དུ་བརོན་དགོས་རྒྱུ་བཅས་དེ་དོན་གཞིས་བྱེས་ཚང་མས་འཕལ་ཡུན་ཁེ་ཉེན་བསམ་གཞི་རྒྱུ་འབས་

དཔང་བཞག་གིས་བང་དོར་འཛོལ་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤོད་པ་གིས། ལུགས་གཉིས་ཉིན་མོའི་སྣང་

བ་ལྟར་ལོངས་སུ་སྤོད་པའི་མདུན་ས་ནོར་གིང་བདེ་སྐྱིད་ཀུན་དགའ་འཁིལ་བའི་སྐལ་བཟང་ཕོ་བང་

ནས་ས་སྦྲུལ་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོར་བིས།”438 ཞེས་སོ།།

 མཚམས་འདིར་སྐབས་འབེལ་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སོམ་མདའ་

རབ་དགས་༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྙན་དུ་གསོལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་

རེད། དེ་ཡང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས། “ཡོངས་གྲགས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡོད་པ་མ་རེད་

དེ། ཕིས་སུ་དུས་ལོག་རེས་སོམ་མདའ་རབ་དགའ་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཡོད་དུས་ངོས་དང་ཐུག་འཕད་གྲོས་

མོལ་བྱུང་། སྔར་རྒྱུས་ད་རྒྱུས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཤོད་རྒྱུ་འདུག །རབ་དགས་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ་

438 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མར་འཁོད་པའི་ར་ཚིག་གི་མཇུག་ཏུ། “ས་སྦྲུལ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ བཟང་པོར་བིས།” 

ཞེས་དང་། དེའི་ཞབས་མཆན་དུ། “ཆབ་ཤོག་ཕོགས་བསྡུས་རྒྱལ་བསན་པད་ཚལ་བཞད་པའི་ཉི་འོད། ཇི། ༢༩ བ་ 

༥”ཞེས་གསལ་ཡང་། ཁོ་བོས་དངས་པ་ནི། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་གསུང་འབུམ། ཇི་པ། <<བོད་དང་བོད་ཆེན་

པོའི་ལོངས་སུ་འཁོད་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ལ་ལུགས་གཉིས་ཀི་བང་དོར་བསབ་བྱའི་ར་ཚིག་གི་རིམ་པ་ཕོགས་བཀོད་

ལྷ་ཡི་རྔ་དབྱངས།>>ཞེས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༢༩ པའི་རྒྱབ་ཀི་ཡིག་ཕེང་ ༥ ནས་གསལ་བ་དེ་ཉིད་ཡིན། “རྒྱལ་བསན་

པད་ཚལ་བཞད་པའི་ཉི་འོད་”ནི། གསུང་འབུམ། ནི་པ། <<ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་དུ་མའི་ཞལ་སྔ་ནས་དབང་ཁིད་ལུང་

སོགས་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་བདུད་རིའི་བགོ་སྐལ་ཇི་སྙེད་ནོས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་བཅས་མ་འདེས་གསལ་བར་བཀོད་པ་

རྒྱལ་བསན་པད་ཚལ་བཞད་པའི་ཉི་འོད་>>ཅེས་པ་དེ་རེད་དོ།།



337

སོམ་མདའི་དོན་རྐེན་དང་འཕོས་དོན།

གཅིག་ལ། སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མས་ཁམས་ཁུལ་གི་ས་ཁུལ་དེ་དག་ལ་དབུས་གཙང་ནས་རྒྱ་སྦྱོང་ལ་

སོགས་པའི་དམག་མི་གཏོང་མི་དགོས་པར་ཁམས་ཁུལ་གི་ས་ཁུལ་དེ་དག་ཡོངས་རོགས་ཁམས་

པ་རང་ཉིད་ཀིས་རང་ས་རང་སྲུང་བྱ་རྒྱུའི་འགན་སྤད་དེ་ཁམས་པ་ཡུལ་དམག་བསྐོངས་ནས་དེ་དག་

ལ་གོ་ལག་སྤད་དེ་རང་ས་རང་སྲུང་བྱ་རྒྱུའི་དགོངས་པ་བཞེས་སོང་། དགོངས་པ་དེ་ལྟར་བཞེས་

པའི་སྐབས་ལ། དེའི་དུས་ཀི་དམག་སྤི་ལུང་ཤར་ནས་སྐུ་གོང་མའི་དགོངས་འཆར་དེ་འགྲུབ་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་ཁག་པོ་རེད། མདོ་སོད་ས་ཁུལ་ལ་བར་སྐབས་དབུས་ནས་གཞུང་དམག་ཕིན་པ་དེ་དག་གིས་

བརབ་གསིག་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ཡོད་པ་དང་བོ་ཕམ་ཡང་མང་པོ་བྱུང་ཚར་བ་རེད། དེར་བརྟེན། 

ད་ཆ་བོ་ཕམ་ཕིན་ཚར་བའི་ས་ཁུལ་ལ་གོ་ལག་རིས་སྤད་ནས་རང་ས་རང་སྲུང་བྱེད་དུ་བཅུག་ན། 

འགན་བཟོད་ཨེ་ཡོང་ཞེས་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་རབ་དགས་ངོས་ལ་ཟེར་གིན་འདུག་”439ཅེས་གསུངས། 

གནས་ཚུལ་འདི་ལན་གཅིག་མིན་པར་ཐེངས་མང་གསུངས་ཟིན་པས་ད་ཆ་ཡོངས་གྲགས་སུ་

གྱུར་ཡོད། དེ་ལྟར་ན། ཞྭ་སྒབ་པ་སོགས་ཀིས་སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་གི་དོན་རྐེན་ལ་བརྟེན་

ནས་སོམ་མདའི་དོན་རྐེན་བྱུང་ཟེར་བ་ནི་དགོས་དབང་ཙམ་མོ།།

 དོན་རྐེན་དེའི་སྣེ་འཁིད་མཁན་ནི་རུ་དཔོན་སོམ་མདའ་སོབས་རྒྱལ་དང་སྤུན་རྒན་པ་

སོམ་མདའ་རབ་དགའ་གཉིས་ཏེ་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ལས། “རུ་དཔོན་སོབས་རྒྱལ་རྒྱལ་དབང་

རིན་པོ་ཆེ་དང་སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་སུ་གཏིང་ནས་ལྷག་བསམ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། ཏཱ་ལའི་

བ་མ་གཤེགས་རེས་སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་དོ་དམ་ཐོག །ས་འཛིན་རྒྱང་ཕུད་གནང་ཚུལ་གོ་

ཐོས་བྱུང་འཕལ་བོ་ཡིད་མ་རངས་པར་ཤིང་ཁི་ ༡༩༣༤ ཟླ་ ༡༠ ནང་ཁོ་རང་གི་འོག་ལ་ཡོད་པའི་

ཡུལ་དམག་རྣམས་ཁིད་དེ་རྨར་ཁམས་ས་སྲུང་ཆ་དང་མདའ་དཔོན་ནོར་རྒྱས་ནང་པའི་དམག་སྒར་

ལ་མཚན་འགེབ་ངོ་ལོག་བྱས་པར་དེ་དུས་མདའ་དཔོན་ངོ་མ་མདོ་སྤིའི་བཀའ་འབེལ་ཚ་བ་བུལ་ཐོག་

དགོན་དུ་དགོངས་རོགས་མཆོད་འབུལ་ཞུ་བར་བསྐྱོད་དེ་མེད་པས་མདའ་དཔོན་ངོ་མར་སྐྱོན་མ་བྱུང་

ཡང་། བརྒྱ་དཔོན་དང་། དམག་མི་ཁ་ཤས་ལ་སྐྱོན་ཤོར་དང་། མེ་སྒོགས་རས་མདེལ་སོགས་དང་། 

སྒེར་གི་རྒྱུ་དངོས་རྣམས་བཅོམ་འཕོག་བྱས་པ་དང་། དེ་ཁུལ་ཏོག་ཚ་ཤོ་རེ་དྲུང་ཐུབ་བསན་བཟང་པོ་

ཡང་འཇུས་ཏེ་དོ་དམ་ཁོངས་བཞག །རུ་དཔོན་སོབས་རྒྱལ་དང་སྤུན་རྒན་པ་རབ་དགའ་མཉམ་སེབས་

439 <<༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཆོས་སྐྱོང་བསེན་ཕོགས་སྐོར་བཀའ་སོབ་སྔ་རེས་སྩལ་བ་ཁག་

ཆ་ཚང་ཕོགས་བསེབས་ཞུས་པ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༢༣ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཀིས་ཁམས་ཕོགས་ཚང་མས་སྒེར་ལངས་ཀིས་བོད་གཞུང་འོག་ནས་ཐ་དད་བྱེད་དགོས་པའི་ཡི་གེ་

བཀྲམས་པར་ཁོང་ཚོར་ཡིད་མཐུན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་མ་བྱུང་ཁར། ཆབ་མདོ་ནས་མདོ་སྤི་བཀའ་

ཚབ་བཀྲས་མཐོང་པ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོས་འགོ་གནོན་དཔུང་དམག་འཕལ་བརོང་གནང་སབས། 

སོམ་མདའ་བུ་སོབས་རྒྱས་སྤུན་མཆེད་ཡུལ་དམག་གང་འཚམས་བཅས་འབའ་ཕོགས་སུ་བོས་བྱོལ་

བྱས་པར། བོད་གཞུང་ནས། ནན་ཅིང་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སོམ་བུ་སོབས་རྒྱལ་ཅན་

བོད་གཞུང་ལ་རིས་འབུལ་དགོས་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་བར། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རིས་སྤོད་ཞུ་རྒྱུའི་

ཁས་ལེན་མ་ཞུས་ཀང་། སོམ་བུ་ནས་བོད་ལ་ངོ་ལོག་རྒྱག་རྒྱུར་ཡང་རྒྱབ་གཉེར་མ་བྱས་པ་དང་། ཕིན་

ཆད་དགོས་པ་བྱུང་ན་བེད་སྤོད་གཏོང་རྒྱུའི་ལག་ཆ་ལྟ་བུར་ཉར་ཏེ་སོ་ཁོག་ཁུལ་ལ་བསད་པ་རེད།”440 

ཅེས་གསལ།

 ཛ་སག་ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀིས། “ཆུ་བྱ་ལོར་ལྷ་སར་སྐུ་བཅར་ཀུན་

འཕེལ་ལགས་སུ་ཇུས་ཉེས་བྱུང་བར་བོ་མོས་མ་བྱུང་བའི་རྣམ་པའམ། སོམ་མདའ་རང་ལ་དོ་ཕོག་

ཡོང་ཉེན་དོགས་པ་སྔོན་བསུས་སོགས་གང་ལྟར།” ཞེས་ལས་འགུལ་དེའི་ཀུན་སོང་གི་ཐད་ནས་

བརོད་དེ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའི་ཚུལ་བིས་ཤིང་སར་ཡང་དེའི་འཕོ་ཉིད་དུ། “སོབས་རྒྱལ་ནས་

ཁམས་ཕོགས་སོད་སྨད་གང་སར་དེང་ཕན་གཞུང་ཞབས་རྣམས་ནས་ཁམས་པའི་རྣ་བ་རྐུབ་ལ་ཡོད་

ཅེས་ཉེས་བརྡུངས་སོགས་བཙན་དབང་བརབས་གསིགས་མནར་གཅོད་བྱུང་ཚུལ་དང་བཅས་ད་ཆ་

སྒེར་ལངས་དགོས་ཚུལ་ཡི་གེ་ཁག་མང་བཀྲམ་སེ་གཞུང་སར་ངོ་ལོག་གིས་རྨར་ཁམས་ས་སྲུང་ཆ་

དང་མེ་སྒོགས་མདའ་དཔོན་ནོར་རྒྱས་ནང་པ་འགོ་དམག་རྣམས་ས་སྲུང་ཁག་བགོས་ཀིས་བསད་

མུས་སུ་གོ་བུར་རྒོལ་བརྡུངས་ཀིས་མདའ་དཔོན་ངོ་མ་བོས་ཐར་ཙམ་ལས། དེ་བྱིངས་དམག་མི་དང་

མེ་སྒོགས་གཉིས་སོགས་གོ་ལག་ཚང་མ་བདག་བཟུང་བྱས། ཚ་ཤོ་རེ་དྲུང་ཐུབ་བསན་བཟང་པོ་(འདི་

དེང་སང་ལ་དྭགས་སོབ་དགེ་བྱས་ཏེ་ལྡི་ལིར་ཡོད་འདུག་)ཡང་བཟུང་ཁིད་ཀིས་བཙོན་འཇུག་བྱས།”441 

ཞེས་བིས། ཁམས་པའི་རྣ་བ་རྐུབ་ལ་ཡོད་ཅེས་པ་ནི་རྐུབ་ལ་རྟ་ལྕག་གཞུས་ན་ཉན་པ་ལས་

གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་ཅི་ཙམ་བྱས་ཀང་མི་ཉན་ཞེས་པའི་དོན་རེད། ཤོད་ཚུལ་འདིའི་སེང་ནས་

དབུས་ཀི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཁམས་པར་བཟུང་བའི་བསམ་ཚུལ་ཤེས་ཐུབ་ལ། ཡང་རོང་

440 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༣༣༠ ན་གསལ།

441 <<རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དོན་བསྡུས་སོགས་རྒས་པོའི་འབེལ་གཏམ་སེ་ཚན་ལྔ་ལྡན་>>གི་ཤོག་ངོས་ 

༣༠ ན་གསལ།
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སོམ་མདའི་དོན་རྐེན་དང་འཕོས་དོན།

གསར་མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གིས། “སྔ་མོ་ལྷ་ས་ནས་མར་ཁམས་ཕོགས་ལ་ལས་བྱེད་

པ་མང་པོ་བཏང་ཡོང་གིན་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་པ་དེ་དག་བོད་རིགས་རེད་དེ། དགེ་སིག་ལ་འཛེམ་

མཁན་དཀོན་པོ་རེད། དེ་ཡིན་པས་མ་ཚད། མི་དམངས་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་། མནར་གཅོད་བཏང་

གིན་བཏང་གིན་གོམས་གཤིས་ཀི་དབང་གིས་ཁོང་ཚོའི་ཁ་ནས་ཞེ་སའི་ཚིག་དེ་ཐོན་ཡོང་གིན་ཡོད་

ས་རེད། སྔོན་མའི་རྒད་པོ་རྒན་མོ་ཚོའི་རྣ་བར་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཐོས་མ་ཐག་

སྙིང་ལ་ཚ་ཤ་ལངས་ཀིན་འདུག་ལ། དེ་འདའི་སྐད་ཆ་ཤོད་མཁན་དེས་དཔེར་མི་སྲིད་པའི་སྡུག་པོ་

གཏོང་གི་རེད་བསམས་པའི་གོམས་གཤིས་ཤིག་བསེབས་འདུག །ད་ལྟའི་མི་རབས་གསར་པ་

ཚོས་དེ་མཐོང་མོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཞེ་ས་རྒྱག་མཁན་དབུས་གཙང་གི་མི་ཞིག་བསེབས་ཡོང་ན་

སྔ་མོ་ང་ཆུང་ཆུང་སྒང་ལ་ལོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཡིན་པའི་མི་དེ་ཚོས་ཞེ་སྣང་བྱེད་ཀི་རེད། སྔ་མོ་འགྲིམ་

འགྲུལ་ཡག་པོ་མེད་པས་ལྷ་སར་ཆབ་སྲིད་ཡག་བཙོག་བཟང་ངན་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཀང་ཁམས་ཕོགས་

ལ་མར་ཁབ་མ་ཐུབ་སབས། སྲིད་གཞུང་དེ་ཧ་ཅང་གི་རུལ་སུངས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམས་[ཡོད་

པ་རེད།]”442 ཅེས་ཞེ་སའི་ཚིག་ཙམ་རྣ་བས་ཐོས་པས་ཀང་སེམས་ལ་དངངས་སྐག་དང་མི་

དགའ་བ་འབྱུང་ཚུལ་གསུངས་པ་འདིས་ཁམས་པས་གཞུང་ལ་བཟུང་བའི་བསམ་ཚུལ་ཤེས་

ཐུབ། ཆུ་གང་ར་ཚིག་ཏུ། ཁམས་ཀི་བོད་སེའི་ཁོངས་གཏོགས་“མདོ་སྨད་ཕོགས་སོགས་འདི་

ནས་ས་ཐག་གིས་བསྐལ་བ་རྣམས་ལ་ལས་བྱེད་བསམ་མེད་རེ་ཟུང་ནས་འབམ་ཚོང་སྤུས་བསྒྱུར། 

དཔྱད་མཚམས་ལས་བརྒལ་བའི་རྟ་ཁལ་མི་གསུམ་གྲངས་མེད་བསྐུལ་འདེད་སོགས་ཆབ་འབངས་

ཆགས་ཐབས་བལ་བའི་བརབས་མནར་དང་། ལེ་ཐོགས་ཕན་བུར་སྙད་དེ་ས་ཁང་གཞུང་ལེན་དང་། 

དབང་པོ་ཡན་ལག་གཅོད་བེགས་སོགས་འདི་ཕི་ལས་འབས་དང་། གཏམ་དོན་གང་ལའང་མི་བཏུབ་

པའི་བྱ་ངན་འདི་རིགས་མིང་ཙམ་མེད་པ་དགོས་རྒྱུ།” ཞེས་པ་འདིས་ཀང་སྐབས་དེའི་གཞུང་

དམངས་ཀི་འབེལ་བ་གསལ་བར་བསན་སྙམ།

 ཡང་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གཞི་ལ་བཞག་

སེ་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྐབས་འབེལ་དང་བཅས་པ་དང་པོ་ཞིག་འབི་ཐུབ་ན་ཕུགས་ཕན་ཆེ་ཞེས་

442 མཁན་པོའི་བཀའ་མོལ་འདི། Munsel ཞེས་པའི་བུད་མེད་ཅིག་གི་ངོ་དེབ་སེང་ Episode 7 ལེ་ཚན་བདུན་

པ་ཞེས་བཀོད་པར་གསུངས་འདུག་པ་གྲོགས་པོ་ཞིག་ནས་འདི་ལ་ལན་གཅིག་ཉོན་དང་གོ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་བསྐུལ་

བ་ལྟར་ཉན་པ་ལས་བཤུས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བཀས་ཇི་ལྟར་བསྐུལ་བ་བཞིན་443སེར་སྨད་རི་འབུར་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་<<དགེ་སིག་

ལས་ཀི་མོང་བ་>>པོད་དང་པོའི་ནང་། “སོམ་མདས་ཆ་དང་དམག་སྒར་བཅོམ་པའི་དམིགས་ཡུལ་

ལའང་བཤད་སྲོལ་གསུམ་ཙམ་བྱུང་བ་སེ། ཁ་ཅིག་གིས་སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་དོ་དམ་གནང་

བ་ཐོས་པ་ན། ཁོང་པ་ཚོ་སྐུ་བཅར་ཀུན་འཕེལ་གི་ཕོགས་གཏོགས་སུ་སོང་བས་མི་རིང་བར་ཁོང་པ་

ཚོ་ལའང་བཀའ་ཉེས་འབྱུང་བར་དོགས་ཏེ་ཕ་ཚུགས་ཟིན་པའི་ཕིར། ཆ་དང་དམག་སྒར་གི་གོ་མཚོན་

རྣམས་བངས་ནས་གནས་སྐབས་རིང་སྨར་ཁམས་ཁུལ་སོམ་མདས་དབང་བསྒྱུར་བྱ་སེམས་ཀིས་རེད་

ཟེར། ལ་ལས་གཞུང་སའི་སྐུ་དག་དང་ལས་ཀི་སྣེ་མོ་བ་རིམ་འབྱོར་རྣམས་ཀིས་ཁམས་ཁུལ་གི་ཆབ་

འབངས་མི་སེར་ཐོག་བརབ་གསིག་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ཆ་དང་དམག་སྒར་བཅོམ་པ་རེད་ཅེས་

ཟེར། ཕལ་ཆེར་དེ་འད་བའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བྱུང་བར་མངོན་ཏེ། སྐབས་དེར་སྨར་ཁམས་དཔོན་

འགོ་ཕལ་མོ་ཆེ་བསྡུ་སྐོང་ཐོག་ཁོང་པའི་གཏམ་བཤད་ཀི་ཚིག་དོན་དང་སྦྱར་འགྲེམས་རི་མོས་ཤེས་

ནུས།” ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། “སྐབས་དེར་སྒར་ཐོག་ཏུ་སོམ་མདའ་ཨ་སོབས་ལགས་ཀིས་

དཔོན་འགོ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཚང་འཛོམས་སར། ད་ཕན་ང་ཚོར་སྐུ་དག་དོན་མ་གོ་བ་དེ་ཚོས་མནར་གཅོད་

རིམ་པར་བཏང་བ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད་ན། ད་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་ཡར་ལང་དགོས་ཞེས་བཤད་

འདུག་པར། གྲལ་གོང་དུ་ཡོད་པའི་དཔོན་རྒན་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་སན་ལས་ལོངས་ཟེར་བར་གོ་ནས་

ཡར་ལངས་པས། དེ་འད་ཟེར་བ་མིན་ཞེས་ལང་བའི་དོན་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་བྱུང་བ་སོགས་

དགོད་བོ་བ་ཞིག་ཀང་བྱུང་འདུག །སྦྱར་འགྲེམས་རི་མོར་སྐུ་དག་གཅིག་དང་ཁམས་པ་གཅིག་བིས། 

སྐུ་དག་དེའི་ཁའི་ཐད་དུ་‘བཀས་’ཞེས་པའི་ཡི་གེ་དང་། ཁམས་རིགས་དེའི་ཁའི་ཐད་དུ་‘བོའོ་’ཞེས་ཡི་

གེ་ཞིག་བིས་ཏེ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་དང་བཅས་བཀྲམ་འདུག་”444ཅེས་སོམ་མདའི་དོན་རྐེན་

གི་འབྱུང་ར་འགྲེལ་བརོད་གནང་། འདིའི་ནང་དུ་རི་འབུར་རིན་པོ་ཆེས་“བཀས་”ཞེས་བིས་

པ་ནི་མཐོ་རིམ་པས་མཐོང་ཆུང་གིས་གཞན་ལ་འབོད་ཚུལ་དང་“བོའོ་”ཞེས་བིས་པ་ནི་གུས་

ཞབས་ཀིས་ཨ་ལན་སེར་ཚུལ་ཏེ་ལྷ་སའི་ཁ་སྐད་དུ་རྒྱུགས་ཆེའོ།།

 སྐལ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་ཀིས། སྤི་ལོ་ “༡༩༣༢ ལོ་ཙམ་དུ་ནན་ཅིན་དུ་མགར་ར་བ་མ་དང་

443 རི་འབུར་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་རྭ་སག་གི་དོན་རྐེན་ཐད་ཀང་ཞིབ་ཙམ་བིས་ཏེ་ཕུལ་ཡོད་

ཅེས་བདག་ལ་གསུངས། <<དགེ་སིག་ལས་ཀི་མོང་བ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༤ ན། “ཁོད་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཆོས་

ལུགས་རྐང་པ་མིན་པ་ཞིག་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ཡིན་ན་མི་ཚེའི་རིང་སྔར་མ་གྲགས་པའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འགྱུར་བ་མང་པོ་

བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོང་བ་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས།”ཞེས་གསལ། 

444 <<དགེ་སིག་ལས་ཀི་མོང་བ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༥༧ ན་གསལ།
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སོམ་མདའི་དོན་རྐེན་དང་འཕོས་དོན།

སོམ་མདའ་སོབས་རྒྱས་མ་གྲོས་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ནས་བོད་བཀའ་ཤག་སྲིད་གཞུང་ལ་གང་འད་བྱས་

ནས་ཡ་ལན་སོབ་ཐབས་ཀི་གནད་དོན་སྐོར་ཕན་ཚུན་གྲོས་མོལ་བྱས་པར་མ་ཟད། མཉམ་དུ་གོ་མིན་

ཏང་ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུང་ལ་རེ་བ་ཞུས་ཏེ་མེས་རྒྱལ་གཅིག་གྱུར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆེད་བཙན་རྒྱལ་

རིང་ལུགས་ཀི་སོབས་ཤུགས་ཕིར་འབུད་གཏོང་རྒྱུ་དང་། རྒྱུ་དངོས་དང་དམག་དོན་གི་ཐོག་ནས་

ཤུགས་ཆེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་ཐོག་བོད་དུ་དཔུང་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་

ཀང་ཕུལ་ཡོད་པ་དེར་གོ་མིན་ཏང་ཅང་ཅེ་ཧེའི་ཕོགས་ནས་ཧ་ཅང་གིས་མཐོང་ཆེན་བྱས་པ་རེད། སྤི་

ལོ་ ༡༩༣༥ ལོར་གོ་མིན་ཏང་གིས་ནོར་བ་མགར་ར་བ་མར་དིལ་བསྒགས་འཚམས་འདི་བའི་འགན་

དབང་སྤད་ཐོག །ཤིས་ཁམས་ལ་དིལ་བསྒགས་འཚམས་འདི་ཀུང་ཧྲུའུ་བཙུགས་པ་དང་། དྲུང་ཡིག་

དང་། དིལ་བསྒགས་འཚམས་འདི། སྤི་གཉེར། ས་གནས་དག་ཆས་བཅས་ཡན་ལག་གི་ཚོགས་ཆུང་

བཞི་བཙུགས་ཏེ་སོམ་མདའ་སོབས་རྒྱས་ཀིས་དིལ་བསྒགས་འཚམས་འདིའི་ཙུའུ་ཀྲང་དང་། ས་ཁུལ་

དག་ཆས་ཀི་ཙུའུ་ཀྲང་ཞོར་ལྕོགས་ཀང་བྱས་ནས་ཆབ་སྲིད་དིལ་བསྒགས་དང་། ས་གནས་ཁག་གི་

སོབས་ཤུགས་འབེལ་བ་བྱེད་པ་དང་རམ་འདེགས་དམ་ཚགས་བྱས་པ་བརྒྱུད་ས་གནས་དག་ཆས་

སོབས་ཤུགས་དང་སྤི་ཚོགས་རྨང་གཞི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་བ་རེད།”445ཅེས་གསལ་བར་བིས། 

མགར་ར་བ་མ་ཟེར་བ་ནི་སྤི་ལོ་ 1909 ལོར་ལུའུ་ཅུན་རྒྱ་དམག་རི་བོ་ཆེ་རོང་དུ་འབྱོར་སྐབས་

འབྲུ་རིགས་དང་སྣུམ་དང་ཤ་སོགས་སྤད་ཅིང་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུའི་མནའ་ཚིག་བོར་

ནས་བོད་གཞུང་ལ་ངོ་ལོག་བྱས་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེས་ན། སོམ་མདའི་ངོ་ལོག་ཇི་ལྟར་བྱུང་

བའམ་དེའི་ར་བ་ནི་གསལ་བར་གྱུར་ཏེ། ཞྭ་སྒབ་པས་སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་གི་དོན་རྐེན་

དང་འབེལ་ཚུལ་གསུངས་པ་བདེན་པར་མི་སྣང་ངོ་།།

 གང་ལྟར། དོན་རྐེན་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཟང་ཟིང་དང་རོག་འཛིང་ཆེ་བ་ཞིག་སེ། མདོར་ན། 

སོམ་མདའ་སོབས་རྒྱལ་མགོ་དམག་གིས་གཞུང་ཞབས་རེ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་

སོགས་བྱས་ཤིང་། “ཉིན་ཉི་ཤུ་ར་དགུའི་རིང་སྨར་ཁམས་ཁུལ་སོམ་མདས་དབང་བསྒྱུར་”446བྱེད་

ཐུབ་པ་བྱུང་། དེའི་མཚམས་སུ། “སོབས་རྒྱལ་འགོ་དམག་མཐར་སྐོད་བྱེད་པར་ཁ་དང་གྲ་བཞི་

དམག་སྒར་གི་མདའ་དཔོན་ཤེལ་གིང་སྲས་འཆི་མེད་རོ་རེ་འགོ་དམག་དང་། མདའ་ཚབ་རིན་སྒང་པ་

445 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༡༩ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༢༠ ན་གསལ།

446 <<དགེ་སིག་ལས་ཀི་མོང་བ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༥༧ ལ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

འགོ་དམག་སོགས་རྨར་ཁམས་སུ་ཆེད་བརོང་གནང་”447དགོས་བྱུང་བ་སོགས་དཀའ་ངལ་ཆེན་

པོ་བྱུང་ལ། དེ་ནས་སོབས་རྒྱལ་འགོ་དམག་རྣམས་འབའ་ཡི་ཕོགས་སུ་བོས་བྱོལ་བྱ་དགོས་

བྱུང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས། བཀའ་ཤག་ནས་ལྷ་སའི་སོམ་མདའ་ཚང་ཚ་རོང་རིང་པར་སྒོ་རྒྱ་

བསམས་ཤིང་སྐོར་སྲུང་བས་ཉིན་ཤས་རིང་ཁང་པར་བསྐོར་ཏེ་དམ་སྲུང་གནང་བར་མ་ཟད། 

སོམ་མདའ་ཡར་འཕེལ་ཆེད་དུ་འབོད་འགུག་གིས་བཀའ་རད་གནང་བ་སོགས་དོན་དག་ཆེ་

ཕ་ཅི་རིགས་ཡུལ་བྱེས་གཉིས་སུ་བྱུང་།

 གནས་སངས་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་དབང་གིས་དབུས་ཁམས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡུན་

རིང་གཅིག་ཡིད་གཅིག་ལ་མི་ཆེས་པའི་གནས་ཚུལ་དུ་མ་བྱུང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རབ་དགས་

མཚོན་པའི་ཁམས་ཀི་གནད་ཡོད་དུ་མས་རྒྱུན་མཐུད་ནས་ཁམས་ཁུལ་བོད་གཞུང་གི་འོག་

ནས་ཕིར་ཐོན་ཐབས་བྱས་པར་མངོན་ཏེ། དགེ་སོང་རིག་འཛིན་དབང་པོས། “བུ་རབ་དགའ་

ལགས་ཀི་ལྟ་བ་དེ་ཁམས་ཁེ་གཙང་ཞིག་བཟོ་ཡག་དང་། དེ་ཡར་(དབུས་)འདུ་མི་དགོས་པར་སྒེར་

བཙན་ཞིག་བཟོས་ནས་དེའི་ཤུགས་བྱེད་ཡག་དེ་འདའི་དམིགས་ཡུལ་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནས་

མར་ཁོང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་སྐབས་རྒྱབ་ལོགས་ནས་རོགས་པ་བྱེད་ཡག །གོ་མིན་ཏང་གི་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོད་པའི་བཟོ་འད་བོ་དེ་འད་ཞིག་མིན་འགྲོ་བསམ་གི་འདུག་”448ཅེས་གསུངས། དགེ་སོང་

རིག་འཛིན་དབང་པོ་“ཁོང་ནི་མི་རྒྱུད་གནའ་སྔ་མོ་ཀོ་རི་ཡ་ནས་ལྷ་སར་ཡོང་སེ་གཞིས་ཆགས་པའི་

ཁིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་འཁྲུངས། ཕིས་སུ་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཀ་ལོན་སྦུག་ཏུ་<<གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་>> 

གི་རོམ་སྒིག་པའི་ཕག་ལས་ལོ་མང་པོའི་རིང་གནང་། སྐབས་དེ་དུས་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་དང་

ཁོང་གཉིས་རྒྱུན་རིང་འདིས་གཤིབ་ཆེ་བའི་གྲོགས་པོར་གྱུར། ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་མཐའ་མ་ཐེག་དམན་གི་

དགེ་སོང་སེར་པོའི་རྒན་བཅོས་(ཆོས་)གནང་ནས་བཞུགས།”449 སོམ་མདའ་རབ་དགའ་དང་རིག་

འཛིན་དབང་པོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལ་རྒྱུས་ཡོད་དུ་གྱུར་ས་ནི་རྒྱ་གར་ཀ་ལིམ་པོང་རེད།

447 <<རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དོན་བསྡུས་སོགས་རྒས་པོའི་འབེལ་གཏམ་སེ་ཚན་ལྔ་ལྡན་>>གི་ཤོག་ངོས་ 

༤༡ ལ་གཟིགས།

448 <<དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གི་རབ་བྱེད་ཞབས་བཏགས་མ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༧༦ ཏུ་འཁོད་པ་<ཕི་ལོ་ 

༡༩༧༩ ལོར་ཀ་སྦུག་ཏུ་བཞུགས་པ་དགེ་སོང་རིག་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ལ་མདོ་སྨད་པ་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་

ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀི་སྐོར་དི་བ་ཞུས་པའི་ལན་སྒ་འཛིན་འཁོར་ཐག་ནས་ཕབ་བཤུས་བྱས་པ་གཤམ་གསལ་>ཞེས་

པར་གསལ།

449 <<དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གི་རབ་བྱེད་ཞབས་བཏགས་མ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༤༥ ན་གསལ།



343

24

རྒྱལ་མཆོག་གོང་མའི་སྐབས་ཀི་བོད་རྒྱའི་གནས་བབ།

 དེ་ལ་འདིར་ཐོག་མར་བོད་ས་སྤེལ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ སྤི་ལོ་ 1908 ཟླ་ 10 ཚེས་ 31 

ཉིན་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིན་དུ་རྒྱ་ནག་གོང་མས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་སོན་འཁོར་ལ་གསོལ་

སོན་བཤམས་པའི་སྐབས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་བརོད་པར་འདོད་དེ། དེས་ནི་གཞུང་འཛིན་སེ་

ཁག་གི་སེམས་ཀི་འཁེར་སོ་ངོ་མ་དེ་མཚོན་ནུས་སྙམ་ལ། དགོད་བོ་པོ་ཞིག་ཀང་རེད། དེའི་

ཚུལ་ལ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས། “ངས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་བཤད་ན། ཚ་

རོང་ཛ་སག་ནས་ང་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་གསུང་མོང་། སྔོན་མ་སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མ་དབྱིན་ཇིའི་དམག་

བོད་ལ་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གོང་མ་དང་མཇལ་འཕད་གནང་། དེ་དུས་

ཚ་རོང་ཆིབས་ཞབས་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་རེད། ཉི་མ་གཅིག་མན་ཇུ་གོང་མས་གསོལ་སོན་བཤམས། 

གསོལ་སོན་གྲུབ་ནས་ཚུར་ལོག་ཕེབས་དུས་ཆིབས་ཞབས་ཁ་ཤས་ཀིས་ཨམ་ཕག་ནང་ལ་ཀྲིང་མོག་

(ཅུང་རོག་)ཁེར་འདུག །འདི་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་གསོལ་ཅོག་སྒང་གི་ཀྲིང་མོག་གི་བྱིན་རླབས་ཡིན་ཟེར་

ནས་སྤོད་ཀིན་འདུག་ཅེས་ཚ་རོང་རང་གིས་གསུང་གིན་འདུག །དེ་འདའི་འདུ་ཤེས་ཡོད་པ་རེད།”450 

ཅེས་བཀའ་སྩལ། རྒྱལ་དབང་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་མདུན་དུ་བསེབས་པའི་

བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་ཡིན་ན། དེ་དག་གི་གོ་བབ་ནི་ཚོད་དཔག་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རེད། 

འོན་ཀང་། བོད་ཀི་གཞུང་འཛིན་དཔོན་རིགས་དེ་དག་གིས་རྒྱ་ནག་གོང་མར་བཟུང་བའི་ལྟ་

ཚུལ་ནི་དེ་འད་ཞིག་རེད།

 ལར་ནས། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་རྣམ་ཐར་དུའང་། “འཇམ་དབྱངས་གོང་མ་ཤུན་ཙི་གནམ་

གི་མཐོངས་ནས་མཐོ་རིས་ཀི་སྐས་ལ་འཛེགས་པའི་མང་པོས་བཀུར་བའི་ཁི་ཆེན་པོར་རིགས་ཀི་སྲས་

450 <<སྲིད་ཞིའི་རྣམ་འདེན་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་དང་གཞོན་ནུས་

མཚོན་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སོབ་ཕོགས་བསེབས་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༡༨ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཁང་ཤི་རྒྱལ་པོ་ཕེབས་པའི་ཐོག་མའི་བཀའ་ཤོག་གནང་སྦྱིན་སྩལ།” ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་ལ། འཇམ་

དབྱངས་གོང་མ་ཞེས་པ་ནི། མན་ཇུ་མི་རིགས་ལ་མཉྫུ་ཞེས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་མཚན་སྒ་

དང་མཐུན་པར་བིས་ནས་དེ་ལྟར་དུ་བརོད་པར་མཁས་པ་དག་གིས་གསུངས་ཏེ། སོབ་དཔོན་

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས། “རྒྱ་ནག་གོང་མ་ལ་བོད་པས་འཇམ་དབྱངས་གོང་མ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི་

མན་ཇུ་ཟེར་བ་དེ་འཇམ་དབྱངས་ལ་བསྒྱུར་ནས་དེའི་སེང་རྣམ་རྟོག་གིས་སྒོ་མང་པོ་ཞིག་བཏགས་པ་

རེད།”451ཅེས་གསུངས་ལ། རྒྱ་ནག་ནི་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་གདུལ་ཞིང་དུ་བོད་ཀིས་འདོད། 

གང་ལྟར། གསོལ་སོན་ནམ་སོན་ཆེན་དེའི་སྐབས་ཀི་རྣམ་པ་དང་གདན་གྲལ་སྒིག་ཚུལ། གེང་

གཞི་ཅན་གི་ཕག་དགུ་ཕྲུགས་ཀི་སྐོར་སོགས་ཞིབ་ཏུ་མཁེན་འདོད་ན། ཆིབས་ཞབས་སུ་རྟག་

བཅར་ཞུས་ཤིང་རྒྱལ་དབང་ཉིད་ནས་ཐུགས་བརེ་ཆེན་པོ་གནང་ཡུལ་མདོ་སྨད་སྐུ་འབུམ་

དགོན་གི་ཆེ་ཤོས་བོ་བཟང་བྱང་ཆུབ་བསན་པའི་སྒོན་མེ་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ཅན་གི་བ་ཆེན་

དེའི་རང་རྣམ་དུ་གཟིགས་ན་གསལ་ཏེ། སྐབས་དེ་ཤེད་ཀི་རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་ཞིབ་ཏུ་འགོད་

མཁན་ཨ་ལགས་ཆེ་ཤོས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ལྷག་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གང་དུའང་གཅིག་

ཀང་བྱུང་མེད།452

 རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་སྔ་རེས་ཀི་གནས་ཚུལ་བཞག་སེ་སྐབས་དེ་ཉིད་ཀི་བོད་

རྒྱའི་འབེལ་བའི་གནས་བབ་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ནའང་། བོད་མིས་བིས་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ཡིད་

མི་སྤོ་བའི་བྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་མང་། དེ་དག་ལས་བོད་ཀི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀི་བདག་པོ་རྒྱལ་དབང་

རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ཉིད་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དུ་མ་བིས་ན། དེ་ཡང་ཐོག་མར་སྤི་ལོ་ 1879 

ལོར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གསེར་ཁིར་མངའ་གསོལ་ཞུས་པའི་སྐབས་

ཀི་གནས་བབ་ལ་རྣམ་ཐར་ལས། “དེ་ནས་རིང་མིན་གསེར་ཁིར་མངའ་གསོལ་གི་དུས་ལ་བབས་

པ་ན། དབང་ཕོགས་སའི་ཚངས་པ་ཀྭང་ཞུའི་ཁི་བཞུགས་བཞི་པ་ས་སག་(1878)ལོ་བོད་བཞུགས་

སུང་གུའི་ཨཾ་བན་བརྒྱུད། ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་[དེའི་]ཕི་ལོ་(1879)གསེར་ཁིར་མངའ་གསོལ་

ཞུས་འཐུས་དང༌། སྔར་ལམ་ནོར་བུའི་འཇའ་ས་དང༌། གསེར་གི་འཇའ་ས་བཅས་འཇགས་གནས་

451 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༤༣ 

ན་གསལ།

452 <<ཤཱཀའི་བཙུན་གཟུགས་བིཀྵུ་མ་ཏི་བོདྷི་རང་ཉིད་འཁོར་བར་འཁམས་པའི་ངང་ཚུལ་ཇི་བཞིན་གསལ་བར་

བཀོད་པ་དེ་ཉིད་གསལ་བའི་སྒོན་མེ།>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༧༦ ནས་གཟིགས།



345

རྒྱལ་མཆོག་གོང་མའི་སྐབས་ཀི་བོད་རྒྱའི་གནས་བབ།

དང༌། གསེར་ཐམ་ཡང་སྔར་རྒྱུན་བདེ་སྤོད་ཞུས་འཐུས། ཕོགས་མཚུངས་ཕེབས་བྱམས་སེར་པོ། སྒ་

འབོལ་སེར་པོ། སྲབ་མདའ་སེར་པོ། ཁུ་རལ་སེར་པོ་སོགས་སྔར་སྲོལ་བཞིན་སྩལ་ཐུབ་པ་ཞེས་དལ་

རེའི་ཐོག་གོང་མ་ཆེན་པོར་གསེར་སྙན་སྒོན་འབུལ་མཛད་པར། ཁི་བཞུགས་ལྔ་པ་ས་ཡོས་ལོ་བཀའ་

མཆན་ཕིར་ཕེབས་སུ། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐྱེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ད་ཆ་ངོས་འཛིན་གཏན་འཁེལ་ཟིན་ཏེ་འདི་

ལོ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་མངའ་གསོལ་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ཤིན་ཏུ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་དོན་

གནད་བཟང་པོར་སོང་གཤིས། ངོས་ཀང་དགའ་སྤོ་ལྷག་པར་ཐོབ་ཅིང༌། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མཆོག་སྤྲུལ་

ལ་གནང་སྐྱེས་སུ་ཁ་བཏགས་སེར་པོ་གཅིག །སྐུ་བརན་གཅིག །བཟླས་ཕེང་གཅིག །རོར་དིལ་ཆ་ཚང་

གཅིག་བཅས་སྩལ་ཡོད། ཕོགས་མཚུངས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་གོང་མར་སྩལ་ཐོབ་བྱུང་བའི་གསེར་གི་

ཐམ་ག །དེ་བཞིན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་གསེར་ཁིར་འཁོད་སྐབས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ཞུ་ཡིག་ཐོག་ཕབ་འཐུས་

དང༌། འགོགས་བྱམས། ཤིང་རྟ། སྒ་འབོལ། སྲབ་མདའ། ཁུ་རལ་སོགས་ཁ་དོག་སེར་པོ་ཡང་སྔར་

ལམ་བདེ་སྤོད་བགིས་འཐུས། ཡབ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་ལ་གུང་གི་ཆོ་ལོ་དང༌། ནོར་བུའི་ཏོག །རྨ་

བྱའི་སྒོ་མདོངས་བཅས་གསོལ་རས་ཡོད་པས་དགའ་བར་གིས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས།”453 ཞེས་ཨམ་

བན་བརྒྱུད་ནས་མན་ཇུའི་གོང་མར་ཆོག་མཆན་ཞུས་པ་ལྟར་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཚུལ་བིས་འདུག་

ཅིང་། དེ་དག་ནི་སྔར་གི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་དུ་གསལ་བར་འཁོད་པ་དག་རེད།

 རྒྱལ་བ་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་རྒྱལ་དབང་གོང་མའི་ཁི་ལ་མངའ་གསོལ་ཞུ་

བ་ལ་རྒྱ་ནག་གོང་མར་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། དེ་ཉིད་རྒྱལ་དབང་བདུན་

པའི་སྐབས་ནས་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་དམ། ཡང་ན། བོད་དེ་ཉིད་ཕི་རྒྱ་

ཁོངས་ཡིན་ཟེར་བ་དེར་ཐུག་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། དེ་མིན་ན། གནས་སངས་གཞན་ཞིག་ཡོད་

དམ། གང་ལྟར། རྒྱ་ནག་གོང་མར་ཆོག་མཆན་ཞུས་པ་འདི་ལྟ་བུའི་སེང་ནས་བོ་དང་བཞག་

གིས་བལྟས་ན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་པའི་མངའ་ཞབས་སུ་གཏོགས་པ་ཚོ་ནི་ཨ་ཅང་བརོད་མེད་

དེ། དེའི་སེ་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པའི་བོད་རིགས་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ཡིད་སྤོ་བའི་སྣང་

བ་ཞིག་ནམ་ཡང་མི་བསེར་རོ།།

 དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1895 ལོར་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་མཛད་འགན་བཞེས་པའི་སྐབས་

ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་ལས། “གནམ་བསྐོས་གོང་མ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ལུང་སྤི་བོར་

453 མདོ་སྨད་ཀི་༸སྐུའི་ག་སོན་གོ་སྒིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་དཔར་བའི་<<འཁྲུངས་རབས་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་

བ་>>དེབ་ཕེང་ ༧ པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༢ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ནོད་པས་ཁུར་དུ་བངས་ཏེ་རང་ཉིད་དལ་སོད་སྐྱིད་སོད་ཀི་དབང་མེད་བསན་སྲིད་ཀི་བདེ་དོན་ལ་ཉིན་

མཚན་སེམས་ཁུར་ལྕི་བས་ནོན་བཞིན་དུ་བསན་པ་རྒྱས་ཐབས། ཆབ་སྲིད་ཕ་ཚུགས་ཐབས། ཆབ་

འབངས་བདེ་བར་ངལ་འཚོ་ཐབས་ལྷག་བསམ་དང་པོས་གཞུང་བསྲངས་སྒོ་གསུམ་ཡོད་དགུ་རལ་

སྤྲུགས་བགིས་”ཞེས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་མཛད་འགན་བཞེས་པར་“གནམ་བསྐོས་གོང་མ་

ཆེན་པོའི་བཀའ་ལུང་སྤི་བོར་ནོད་”ཚུལ་དང་། རྣམ་ཐར་སོད་ཆ་ལས་ཀང་། “དབང་ཕོགས་ས་

ཡི་ཚངས་པར་སྔོན་དུ་གསེར་སྙན་བསྒོན་པའི་ཕིར་ལན་བཀའ་ཡིག་ཕེབས་སྒོར་ཡང༌། རོ་རེ་འཆང་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་ཁེད། ད་ཆ་སྐུ་ན་ཡར་སོན། མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ཀི་རྒྱ་མཚོར་ཆུབ་པ་

ནི་ཕན་བདེའི་ར་བ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཁད་པར་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསན་པའི་སྙིང་པོ་ཞྭ་སེར་གི་རིང་ལུགས་

ལ་མཁས་ཤིང་དོན་རྣམས་ཀང་ལེགས་པར་རྟོགས་པར་གྱུར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བོ་ཉེ་རིང་

མེད་པ་བུ་ལྟ་བུར་བསྐྱངས། མི་ངན་པ་རྣམས་ལ་ཉེས་པ་ཕབ་པ་ཡང་སྤིའི་བདེ་སྐྱིད་ཁིམས་ཀི་ལུགས་

སྲོལ་ཡིན་པ་མཁེན། རོ་རེ་འཆང་ཏཱ་ལའི་བ་མ་གོང་མ་རྣམས་དང་ཁད་མེད་པ། ངེད་གནམ་འོག་ས་

སེང་གི་རྒྱལ་པོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕ་མའི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པར་གྱུར། ཉི་མ་ནུབ་ཕོགས་

ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕན་བདེ་ལ་བཀོད། ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀི་བདག་པོར་རོ་རེ་འཆང་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་ཁེད་དབང་བསྐུར་གཟེངས་བསོད་པར་མི་སྣ་ཆེད་དུ་མངགས་པའི་གདོང་གསོལ་རས་གནང་སྦྱིན་

རྒྱ་ཆེན་པོ་སྩལ་བ་གུས་པས་དང་དུ་ལོངས། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང༌། སེམས་ཅན་རྣམས་བདེ་

སྐྱིད་ལ་འགོད་པར་བརོན་པ་མི་ལྷོད་པ་གིས། ནན་ཏན་གིས། ཞེས་ཕེབས་པ་”454ཞེས་རྒྱལ་སྲིད་

ཆོས་སྲིད་ཀི་མཛད་འགན་བཞེས་སྐབས་མན་ཇུའི་གོང་མས་བཀའ་ཡིག་གནང་ཚུལ་གསལ་

བར་གསུངས། འདིའི་ནང་གི་ཚིག་གནད་ནི། “ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀི་བདག་པོར་རོ་རེ་འཆང་ཏཱ་ལའི་

བ་མ་ཁེད་དབང་བསྐུར་གཟེངས་བསོད་པར་མི་སྣ་ཆེད་དུ་མངགས་པའི་གདོང་གསོལ་རས་གནང་

སྦྱིན་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྩལ་བ་གུས་པས་དང་དུ་ལོངས།” ཞེས་དང་། མཐར། “བརོན་པ་མི་ལྷོད་པ་གིས། 

ནན་ཏན་གིས།” ཞེས་སྐུལ་བའི་ཚིག་གིས་བིས་པ་འདི་དག་རེད།

 གོང་གི་དུས་སྐབས་དེ་དག་ནི་མན་ཇུའི་གོང་མས་ཐེ་ཇུས་ཤུགས་ཆེར་གནང་བའི་

སྐབས་རེད། དེའི་རེས་སུ་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀིས་གཅིག་ལ་གཅིག་བསྟུན་མ་གནང་བའི་བར་

མཚམས་ཤིག་གམ་སྔར་དང་མི་འད་བའི་དུས་སྐབས་གསར་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད། དེ་ལ་༸གོང་

454 མདོ་སྨད་ཀི་༸སྐུའི་ག་སོན་གོ་སྒིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་དཔར་བའི་<<འཁྲུངས་རབས་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་

བ་>>དེབ་ཕེང་ ༧ པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༠༢ ན་གསལ།
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རྒྱལ་མཆོག་གོང་མའི་སྐབས་ཀི་བོད་རྒྱའི་གནས་བབ།

ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་ལས། “རྒྱལ་བོན་ཆབ་སྲིད་ཀི་དབང་ལུང་

ཡོད་པ་རྣམས་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་ངལ་བ་རིང་སངས་བདེ་བགྲོད་ཀིས་དབྱིན་གཞུང་བརྒྱུད་

རྒྱ་གཞུང་ལ་གང་ཅིའི་རྒྱུ་རྐེན་མཐའ་འབུད་དང༌། ཕོགས་གཅིག་ནས་བསན་སྲིད་བདེ་ཐབས་ཞབས་

རིམ་ལྷོད་མེད་བསྒྲུབས་པའི་ལས་འབས་མི་བསླུའི་བདེན་མཐུ་ཟབ་མོས་རྒྱ་ནག་ནང་འཁྲུག་དུས་

འགྱུར་དབང་གིས་བོད་ཕོགས་རྒྱ་དཔོན་དམག་ལྟག་ཆུ་ཆད་པའི་རིང་བུ་ལྟར་རིམ་གིས་མཐར་བསྐད་

ཐོག་”ཅེས་སྐབས་དེའི་གནས་བབ་དང་། དེ་ནས། “ཆུ་གང་(1913)ནས་བཟུང་ཆུ་སྤེ་(1932)བར་

བོད་ལོངས་འདི་ཉིད་དུ་བདེ་སྐྱིད་རོགས་ལྡན་གི་དཔལ་གསར་དུ་བཞད་པས་མཆོག་དམན་ཚང་མ་

དགའ་བདེ་ཅི་དགར་ལོངས་སྤོད་བག་ཕེབས་སུ་ཚིམས་པ་འདིས་མཚོན་ཕ་ཞིབ་ཡིག་ལམ་དང༌། 

ལྷ་སེ། མི་སེ་མཆོག་དམན་ཀུན་གི་བོར་རྟོགས་གསལ་ལྟར་”ཞེས་དུས་སྐབས་གསར་པ་ཞིག་

མངོན་དུ་མཛད་པའི་ཚུལ་གསུངས།

 གོང་དུ་གསལ་བ་དེ་དག་སྙན་པོ་ཞིག་དང་ཚིམས་པོ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་ཡང་། 

དངོས་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་བོད་མི་རང་ཉིད་ཀིས་ཡིག་འགོད་གནང་སེ་པར་སྐྲུན་འགྲེམ་སེལ་ཞུས་

ཡོད་པས། ད་ལྟ་གཡོལ་ཐབས་བྱས་ཏེ་གཞན་ཞིག་བཤད་ན། དེ་ནི་ཁུངས་འཁོལ་བ་ཞིག་

གཏན་ནས་མིན་པས། སྔ་དུས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་གནས་བབ་སྤི་དང་བྱེ་བག་ལ་སྦྱར་ཏེ་དུས་

རབས་གསར་པའི་ཁ་ཕོགས་འཚོལ་སངས་ཤིག་ལ་འབད་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སྙམ་སེ། རྒྱལ་

མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས། “ང་རང་ཚོས་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་བིས་པ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་

གོང་མས་དབང་ཆ་ཟིན་པ་དེ་ཚོའི་གྲས་མ་བཀོད་པར། ང་རང་ཚོ་དང་ཕོགས་མཐུན་པ་དེ་རྣམས་

བཀོད། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་རྣམས་མ་བཀོད་པ་དེ་འད་ཁ་ཤས་ཡོང་གིན་ཡོད་ས་རེད། འདི་ཚོ་

ཁུངས་འཁོལ་ཐབས་མེད། དང་པོ་དང་བཞག་ཐོག་ལ་འགྲོ་དགོས། དཔེར་ན། ཞྭ་སྒབ་པས་བིས་པའི་

ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་མན་ཇུ་གོང་མ་ནས་ཚུར་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་། གོང་མ་ལ་ཕར་ཡི་གེ་

ཕུལ་བའི་ནང་གོང་མར་བརི་བཀུར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་གྲས་གསལ་པོར་མ་བཀོད་པར་

བཞག་པ་ལ་བར་སྐབས་ལྷ་ས་ནས་དེའི་ལན་ཞིག་བཏོན་འདུག །ལན་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་གཞི་ནས་དེ་

ཚོ་ཆ་ཚང་བཀོད་ཡོང་དུས་ཡག་པོ་གང་ཡང་མི་འདུག །[རྒྱལ་རབས་འབི་བའི་]སྐབས་དེར་ཞྭ་སྒབ་

པ་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང་། རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་གཤེགས་འགྲོ་མཁན་དེ་དངོས་གནས་ལྷག་བསམ་

ཅན་རེད། ཞྭ་སྒབ་པར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་རིམ་བྱོན་གི་རྣམ་ཐར་རྣམས་བཀོད་ན་ཡག་པོ་འདུག་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཅེས་སྐད་ཆ་བྱུང་། སྐབས་དེར་ཞྭ་སྒབ་པས་རྣམ་ཐར་ཆ་ཚང་བཀོད་ན་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གོང་

མ་དང་འབེལ་བ་གནང་བ་དེ་ཚོའི་གྲས་ཤུགས་ཆེན་པོ་འཁོད་ཡོད་པས་ཡག་པོ་ཨེ་ཡོང་གསུང་

གིན་འདུག །དེ་དུས་[ངོས་ཀིས]། རྣམ་ཐར་པར་གཞི་ངོ་མ་རྣམས་བོད་ལ་ཡོད། རྒྱ་མིའི་ལག་པར་

བསེབས་ཚར་བ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱས་བསྡུས་བཟོ་གིན་བསད་ན་དགོས་པ་ཨེ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། 

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཅི་བྱུང་ང་ཚོས་བཤད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བཀབ་

ནས་ཁུངས་འཁོལ་ཐབས་མེད། ཡིན་ནའང་། དེ་རྣམས་ཡོང་སངས་ལ་ང་ཚོར་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་

ཡོད།”455 ཅེས་སོགས་གསུངས།

 ལོ་རྒྱུས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་འགལ་སོང་དང་རོད་སོང་བྱེད་འདོད་ན། དེ་ལ་ཡང་༸གོང་ས་

བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་ལམ་སོན་གསལ་པོར་གནང་འདུག་སེ། དེ་ཡང་“རྒྱལ་མཆོག་བསྐལ་

བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་ལ་མན་ཇུ་གོང་མ་རང་ཡིན་རུང་མིན་རུང་། གོང་མའི་སྲས་ཁ་ཤས་བརྒྱ་ཆ་

བརྒྱ་ཐམ་པ་ནང་པ་རེད། རྒྱལ་མཆོག་བསྐལ་བཟང་ལ་ར་བའི་བ་མའི་འདུ་ཤེས་བཞག །ར་བའི་བ་

མའི་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕིན་རྒྱས་ཐབས་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀིས་སེམས་འཁུར་ཡོད་པ་ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་

རོ་རེའི་རྣམ་ཐར་སོགས་ཀི་ནང་ལ་གསལ་པོ་འདུག །ཐུའུ་བཀྭན་གི་རྣམ་ཐར་ནང་ལ་ཡང་གསལ་པོ་

འདུག །དེ་ཚོ་དངོས་གནས་དང་གནས་དད་པ་དམ་ཚིག་གི་ལ་རྒྱ་གཡོ་བ་མེད་པའི་སེང་ནས་མཆོད་

ཡོན་གི་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་འགོ་

ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕིན་ལ་སྐྱོན་མི་ཡོང་བ་དང་། བརྟན་པོ་ཡོང་བ། དེ་འདའི་དོན་

དག་ལ་ཡོན་བདག་མན་ཇུའི་གོང་མ་སོབས་ཆེན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པར་བརྟེན། དམིགས་བསལ་གིས་

ཁུར་བངས་ནས་རྒྱལ་བའི་ཉེ་སྐོར་གི་ཞབས་འབིང་དེ་ཚོའི་གྲས་རྒྱ་ནག་གོང་མས་མ་ཤེས་པར་གང་

བྱུང་བྱུང་བསྐོས་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་ཅེས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་མཛད་འཕིན་ལ་རྒྱ་ནག་གོང་མས་

སེམས་འཁུར་བངས་ཏེ། གོང་མས་ཇུས་གཏོགས་བྱེད་ཀིན་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། སྤི་ཁབ་མཁན་

པོ་དང་། བཀའ་བོན་བསྐོ་བ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གོང་མ་ལ་ཆོག་མཆན་ཞུས། གོང་མས་མོས་མཐུན་

བྱས་ནས་བསྐོ་བཞག་བྱེད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།” ཅེས་བཀའ་སྩལ། འདི་དག་ནི་སྤི་ལོ་ 

1998 ཟླ་ 9 ཚེས་ 28 ཉིན་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུའི་སར་སྩལ་བའི་བཀའ་སོབ་

ལམ་སོན་ཡིན་ནོ།།

455 <<སྲིད་ཞིའི་རྣམ་འདེན་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ་དང་གཞོན་ནུས་

མཚོན་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སོབ་ཕོགས་བསེབས་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༡༩ ན་གསལ།
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རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་བརད་འཚོལ།

 མཚམས་འདིར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགུ་པ་མཆོག་དང་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་

པོ་ཆེ་གཉིས་ལྷན་དུ་འབེལ་ཏེ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མེད་

ངེས་རེད་ཡོང་བར་མཛད་རེས་རླབས་པོ་ཆེ་བཞག་པའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བིས་ན་ལོ་རྒྱུས་ཀི་

གནད་དུ་མ་ཞིག་ལ་ངེས་པར་ཕན་པས་འདི་ལྟར། དེ་ཡང་ཀུན་གཟིགས་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གི་དགུང་ཚིགས་དང་

བསྟུན་པའི་མཛད་རྣམ་དང་། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་སོད་སྨད་གཉིས། 

གཞན་ཡང་ཕ་བོང་ཁའི་རྣམ་ཐར་སོད་སྨད་གཉིས་ཅན་སོགས་སུ་གསལ་བ་ལྟར། རྒྱལ་ཚབ་

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགུ་པ་མཆོག་ཕིར་བོད་དུ་གདན་

འདེན་དང་གཞུང་བའི་རོད་རོག་ཞི་ཐབས་ལ་ཐུགས་བརོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཡོད། འདི་ནི་ཐོག་

མའི་གནས་ཚུལ་རེད།

 དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1935 ལོའི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྤྲུལ་

རད་གཅོད་ཀི་ཐོག་མའི་བགི་བར་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་ནོར་བུ་

དབང་རྒྱལ། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་སོན་འཁོར་ལྷ་ས་ནས་ཆིབས་ཐོན་གིས་ཆོས་འཁོར་

རྒྱལ་ལྷ་མོའི་བ་མཚོར་མཚོ་གཟིགས་སུ་ཕེབས།

 རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་སོན་འཁོར་ལྷ་མོའི་བ་མཚོའི་ཉེ་འཁིས་སུ་འབྱོར་བ་ན། 

ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་འདོད་ཁམས་བདག་མོ་སོགས་དཀར་ཕོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་

མཆོད་བསོད་དང་འཕིན་སྐུལ་མཛད་དེ། མཚོ་རས་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་དང་ཇ་མར་སོགས་

མཆོད་རས་གང་རྒྱས་བ་མཚོར་ཕུལ། དེ་ལ་མཆོད་རས་ཇ་སྒམ་དང་མར་ལྟང་སོགས་མཚོ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཁར་གཡེངས་ཤིང་མཚོ་རླབས་ཀང་འཚུབ་ཆ་ཅན་དུ་གྱུར། དེ་ལྟར་བ་མཚོས་མཚོ་རས་ངོས་

བཞེས་མ་གནང་བར་མཚོ་རླབས་འཚུབ་པོ་བྱུང་བ་ནི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཐུགས་མཉེས་མེད་པའི་

རྟགས་མཚན་རེད་ཟེར། དེ་བདེན་ན། གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་ཚོས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དགོངས་གཞི་རྣམས་ལམ་དུ་མ་བཏང་བ་ལ་འདོད་ཁམས་

བདག་མོ་ཐུགས་ཁོས་པར་གདོན་མི་ཟ་སེ། གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་ཀང་རྒྱལ་མཆོག་

བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་སྐུ་ན་གཞོན་པའི་དུས་སུ་སྐུ་སྒེར་ལ་འཕིན་ལས་བར་མེད་དུ་བསྒྲུབས་ཤིང་

བཀའ་ལུང་གསལ་བར་ཕུལ་ན་ཡང་བོད་གཞུང་གི་མཛད་གཙོ་སྐུ་དག་དག་ལ་དགོངས་འགལ་

གི་རྣམ་པ་ཡུན་རིང་བསན་པའི་ཚུལ་རྒྱལ་བའི་<<མཛད་རྣམ་གྲུ་འཛིན་ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་>>དུ་

ལུང་དངས་ནས་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན།

 དེ་ནས་སར་ཡང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀིས་ལྷ་མོའི་བསྐང་གསོལ་དང་འཕིན་

སྐུལ་ནན་ཏན་གིས་བསྒྲུབས་ཏེ་འབུལ་རས་གཞན་འགའ་ཞིག་བ་མཚོར་ཕུལ་བ་ན། འབུལ་

རས་ཀི་སྣེར་བཏགས་པའི་མཇལ་དར་ནང་མཛོད་དཀར་པོ་གཡོ་འཁོམ་དང་ཡོ་འཁོག་ཅི་

ཡང་མེད་པར་ཀེར་ལངས་ཀིས་མཚོ་ཞབས་སུ་ནུབ་པ་དེར་ཡོད་ཀུན་གིས་མཐོང་། དེ་ནས་

རྒྱལ་བོན་སོན་འཁོར་གནད་ཅན་རྣམས་བ་མཚོའི་ནུབ་ངོས་ཀི་ལ་ཆེན་རེར་འཛེགས་ཏེ་མཚོ་

མཇལ་ཞུས། མཚོ་རླབས་ཡོངས་སུ་འཇགས་པ་དང་མཚོ་ངོས་ལས། ཐོག་མར་དབུ་ཅན་གི་

གསལ་བྱེད་“ཨ་”དང་། “ཀ་” “མ་”བཅས་གཟིགས་སྣང་དུ་བྱུང་། དེ་ནས་ཀང་དགོན་པ་ཁང་

ཐོག་སུམ་བརེགས་ལ་བར་ཐོག་གཡུ་རི་ཅན་དང་ཡང་སེང་དུ་གསེར་ཟངས་ཀི་རྒྱ་ཕིབས་ཡོད་

པ། དགོན་པའི་ཤར་ཕོགས་ནས་ལམ་ཆུང་སྐྱ་ཐལ་ལེ་བ་ཞིག་རི་ཆུང་ཞིག་གི་རར་ཟུག་ཅིང་། 

དེའི་ཐད་དུ་ཁང་པ་ཐོག་གཅིག་མ་ཀད་སྔོན་པོར་བྱས་པ་ཞིག་བཅས་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་དང་ཀེའུ་

ཚང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་བྱུང་། དེ་ནས་ཀང་དེ་ལས་གསལ་བའི་གཟིགས་

སྣང་ཡོང་བའི་ཐུགས་སྨོན་མཛད་པ་ན། མཚོ་ངོས་ནས་གོང་དུ་གཟིགས་པའི་འཁྲུངས་ཁང་གི་

སྒེའུ་ཁུང་ལས་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཕི་ལ་གཟིགས་ཏེ་བཞུགས་པ་མཇལ། དེ་

ཡང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ལ་གཟིགས་པ་མཐུན་སྣང་དུ་བྱུང་བ་

ཞིག་རེད། རྒྱལ་ཚབ་དང་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ལ་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀར་མཐུན་སྣང་དུ་བྱུང་

བའི་གཟིགས་པ་རྣམས་ཐད་ཀར་རྭ་སྒེང་ཛ་སག་འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསུངས་ཏེ་ཞིབ་



351

རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་བརད་འཚོལ།།

ཏུ་བརེད་ཐོར་བཀོད་ཅིང་གསང་རྒྱ་དམ་པོ་མཛད།456

 ཐོག་མར་གཟིགས་སྣང་དུ་བྱུང་བའི་གསལ་བྱེད་གསུམ་ལས་ཨ་ཡིས་ཨ་མདོའི་

ཡུལ་ཁམས་སྤི་དང་། ཀ་ཡིས་ཡུལ་ཁམས་ཀི་བྱེ་བག་གདན་ས་ཆེན་པོ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་

གིང་མཚོན། མ་ཡིས་སྐུ་འབུམ་སག་མཚེར་དུ་སྐུ་བལྟམས་པའི་ཁེའུ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཅེས་པའི་

མཚན་གི་མོ་ཡིག་མཚོན། མ་ཡིག་གི་མཚོན་དོན་འདི་༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་

ཀིས་བཞེད་པ་ཡིན་ལ། ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་ཀ་དང་མ་གཉིས་ལྷན་དུ་སྦྱར་བས་འཁྲུངས་གཞིས་

སག་མཚེར་དང་ཉེ་བའི་རི་རེའི་ཀརྨ་རོལ་པའི་རོ་རེའི་སྒྲུབ་གནས་ཀརྨ་ཤ་རོང་ངམ་ཤ་རོང་

རི་ཁོད་ཅེས་པ་དེ་མཚོན་པར་གྲགས་པ་སྔར་གི་བཞེད་སྲོལ་རེད། མཚོ་གཟིགས་སུ་ཁང་པ་

ཐོག་གཅིག་མ་ཁང་ཀད་སྔོན་པོ་ཅན་ཞིག་མཇལ་བ་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་དྭགས་པོ་

སྤན་སྔ་དཀོན་མཆོག་བསན་འཛིན་ཕིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་བམ་འབི་གུང་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་

བརམས་པའི་<<འབི་གུང་ཆོས་འབྱུང་>>དུ་གསལ་བ་ནི། “ཤིང་ཕག་ལོར། བོད་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་

རྭ་སྒེང་མཆོག་རྒྱལ་མེ་ཏོག་ཐང་ལ་ཕེབས་ཞོར་འབི་གུང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བྱུང་བས་དགོན་སེ་སོ་སོ་

ནས་བསུ་བཀོད་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསར། ་་་ དེ་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སྲིད་ཕོགས་གང་དུ་

འཁྲུངས་ཡོད་མེད་ཐུགས་དམ་གནང་རོགས་གསུང་བར། སྔོན་པོ་གསུམ་གི་སར་འཁྲུངས་འདུག །རྒྱ་

ནག་ཕོགས་ལ་ཡོད། རྒྱ་གར་གི་ཕོགས་ལ་ཡོད་གསུངས་ཤིང་སྔ་ཕིའི་ལུང་བསན་ཡང་མང་ཞིག་

བསྩལ་བར་གནང་། ་་་ དེའི་དོན་ནི་ཨ་མདོ་མཚོ་སྔོན་པོ། ཟི་ལིང་མཁར་སྔོན་པོ། འཁྲུངས་ཁང་གི་

ཐོག་སྔོན་པོ་གསུམ་ལ་ཟེར་གི་ཡོད་འདུག་གོ།” ཞེས་པ་འདི་རེད། ཡང་འབི་གུང་པ་ཆོས་འབྱོར་

གིས། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་སོན་འཁོར་“རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་ཡང་

སྲིད་བརད་གཅོད་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་སྐོར་བརྟག་དཔྱད་གནང་བར་ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་གི་ལྷ་

མོའི་བ་མཚོ་མཇལ་བར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཞོར་འབི་གུང་ཐེལ་དགོན་པར་གནས་གཟིགས་དང་

སྦྲགས་ཨ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་བ་གནང་དུས། [ཨ་མགོན་]རིན་པོ་ཆེ་མཚམས་ཁང་ནས་ཕིར་

དོན་ཕེབས་ཏེ། འ་ོཙི། བོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཕེབས་བྱུང་།”457 ཞེས་སོགས་གསུངས་ཚུལ་བིས།

 རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་མཚོ་གཟིགས་སུ་མ་ཕེབས་གོང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་

456 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མ་དང་། སག་ཕུན་གི་མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་དེབ་དང་པོ་སོགས་ལ་གཟིགས།

457 <<འབི་གུང་མཚམས་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཨ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་>>གི་ཤོག་གྲངས་ ༡༩ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དགུ་པ་མཆོག་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་སྩལ་ཡོད། དེའི་ཚུལ་ལ་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་

ལས། “ཚེས་ཉེར་དྲུག་ལ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་དང་སྲིད་བོན་སོགས་དབུས་གཙང་གཙོ་དག་

ཁག་ནས་ཞུ་ཡིག་འབྱོར།”458ཞེས་གསལ། དེ་ནི་ཤིང་ཕག་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ སེ་སྤི་ལོ་ 1935 

ཟླ་ 7 ཚེས་ 26 ཉིན་རེད། སྐབས་འདིར་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྤྲུལ་གི་ཐད་ལ་སྤིའི་

ཆ་ནས་ཐུགས་དམ་དང་ཐུགས་སྨོན་གནང་དགོས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པར་གདོན་མི་ཟ་

ཡང་། ལྷ་མོའི་བ་མཚོའི་མཚོ་མཇལ་སོགས་གནས་ཚུལ་ཅི་མང་ད་དུང་གསལ་ཐོན་བྱུང་མེད།

 ལྷ་མོའི་བ་མཚོའི་མཚོ་མཇལ་སོགས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་མདོ་སྨད་སྐུ་

འབུམ་གི་ཕོགས་སུ་འཁྲུངས་ཡོད་པའི་ངེས་པ་རེད་པའི་མཚན་མ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་ན། ད་

གཟོད་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལ་གསང་ཡིག་ཅིག་སྩལ་ཡོད། དེའི་ཚུལ་

ལ་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་ལས། “ཚེས་ཉེར་དྲུག་ལ་བོད་གཞུང་ནས་ཆེད་མངགས་རྟ་

ཤད་མི་སྣས་སྲིད་བཀའ་ལྷན་རྒྱས་ཀི་ཞུ་རྒྱ་ཁག་ཡོད་ཀི་སྒམ་ཆུང་རྟགས་འབྱར་ཕུལ།” ཞེས་གསལ། 

དེ་ནི་ཤིང་ཕག་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ སྤི་ལོ་ 1936 ཟླ་ 1 ཚེས་ 20 ཉིན་རེད། ཞུ་ཡིག་གི་སྒམ་

ཆུང་ལ་ཐེལ་བརྒྱབས་ཏེ་གསང་བ་དམ་པོར་གནང་བ་ནི་གནས་ཚུལ་གསང་རྒྱ་ཅན་ཞིག་ཕུལ་

ཡོད་པའི་རྟགས་རེད། དེ་ཡང་གསལ་པོར་བཤད་ན། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་

རད་གཅོད་ཀི་ཐད་རེད། དེ་ཡིན་པ་ནི་རྣམ་ཐར་ལས། “ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན། ༸གོང་ས་སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོའི་བཀའི་ཕེབས་སྒོར། ངོས་ཀི་མཁན་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་

གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཟླ་ཞལ་ཕོགས་འདིར་གསལ་[བར་]འཆར་བའི་ངེས་པ་མ་

མཆིས་ན་སྐུ་འབུམ་གཡས་གཡོན་གི་ས་ཁུལ་དུ་ཁེའུ་ངོ་མཚར་ཅན་ཡོད་མེད་འཚོལ་ཞིབ་ཏུ་ཚེ་གིང་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་། དངུལ་ཆུ་སྤྲུལ་སྐུ། དུས་འཁོར་སོབ་དཔོན་བཅས་གསང་རྒྱ་དམ་པོས་འགྲོ་དགོས་

བཀའ་འགྱུར་(བསྒྱུར་)ནང་སྒང་བརྒྱུད་སྩལ།”459 ཅེས་གསལ་བ་འདིས་ཤེས་ནུས། དེ་ནི་ཤིང་

ཕག་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ སྤི་ལོ་ 1936 ཟླ་ 2 ཚེས་ 5 ཉིན་རེད་ལ། དེ་དུས་ཀུན་གཟིགས་

458 <<སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་

པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་ཐུན་མོང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཕེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སྨད་ཆ་>>ཡི་ཤོག་

གྲངས་ ༣༦༠ ན་གསལ།

459 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༣༦༦ ན་གསལ།
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རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་བརད་འཚོལ།

སོན་འཁོར་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་དུ་བཞུགས་ཡོད།

 ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་ཚེ་མཆོག་གིང་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་སྐུ་འབུམ་ཚོ་དྲུག་གི་ཡུལ་

ཁག་ཏུ་ཆེད་གཏོང་མཛད་པ་ལྟར་དེ་དག་གིས་ཀང་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་ལམ་སོན་ལྟར་

རད་ཞིབ་ལེགས་པར་གནང་སེ། རྟགས་མཚན་བཟང་པའི་འསོ་སྤྲུལ་གི་མཚན་ཐོ་བསྡུས་ནས་

ཕིར་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་མདུན་དུ་བཅར་བར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་དགེས་མཉེས་ཆེན་

པོ་མཛད། སྐུ་བཅར་འགའ་རེས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལ་མཚན་ཐོ་དེའི་ནང་རྒྱལ་བའི་ཡང་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡོད་མེད་བཀའ་འདི་ཞུས་པ་ན། གསོལ་བ་ཐོབ་ཅེས་གསུངས་པ་ཙམ་ལས་

དེའི་ནང་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཡོད་མེད་གསལ་བར་མ་གསུངས། དེའི་ཚུལ་ལ་རྣམ་

ཐར་ལས། “ཚེས་བཅུ་གཅིག་གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིན་ཚེ་གིང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་། དངུལ་ཆུ་སྤྲུལ་

སྐུ། དུས་སོབ་བཅས་སྐུ་འབུམ་ཚོ་[བ་]སོ་སོར་གསང་རད་བྱས་པའི་ཁེའུ་རྣམས་ཀི་མཚན་བྱང་

ཕུལ་སོང་བར་ཐུགས་དགེས་ཉམས་མཛད་པ་ལས་འདི་དང་འདི་སོགས་བཀའ་ཡེ་མ་གནང་བར་མ་

ཟད། སྐུ་བཅར་རེས་ཡོད་མེད་སོགས་བཀའ་སོབ་ཞུས་པར་ཡང་གསོལ་བ་ཐོབ། ཡོད་མེད་གང་ནས་

ཤེས་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་བཀའ་མ་གནང་།”460 ཞེས་གསལ། དེ་ནི་མེ་བྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ སེ་སྤི་

ལོ་ 1936 ཟླ་ 3 ཚེས་ 3 ཉིན་རེད། དེ་དུས་ཀང་ཀུན་གཟིགས་སོན་འཁོར་སྐུ་འབུམ་བྱམས་

པ་གིང་དུ་བཞུགས་ཡོད།

 དེ་ལྟར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་མཆོག་ནས་ཞབས་འབིང་གནད་ཡོད་

དུ་མ་སྐུ་འབུམ་ཚོ་དྲུག་གི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་གསང་རྒྱ་དམ་པོས་ཆེད་གཏོང་མཛད་དེ་རང་གི་

མཁན་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བལ་འཚོལ་རེད་ཡོང་

བར་ཐུགས་འཁུར་ཟབ་མོ་བཞེས། དེ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་གཞུང་བའི་འགལ་བ་

ཐུགས་ལ་མ་བཞག་པར་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀི་འབེལ་བ་ངོ་མ་གསལ་མཁེན་ཐོག་མཛད་པ་

རླབས་པོ་ཆེ་ཞིག་བསྐྱངས་པར་ཡང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཆོག་སེ། སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀི་མཛད་པ་

ཟབ་མོ་རྣམས་སྐྱེ་བོ་ཐ་མལ་པས་རང་དགར་དཔོག་མི་ཐུབ།

 གོང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ལྷ་མོའི་བ་མཚོའི་མཚོ་མཇལ་དང་ལྷ་དང་བ་མ་ཁག་གི་བཀའ་

460 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༣༦༨ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ལུང་། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཀི་སྐབས་དང་མ་ངན་

ལས་འདས་རེས་ཀི་མཚན་མ་སོགས་ཡོད་ཚད་གཅིག་མཐུན་བྱུང་བ་ན་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་

པོ་ཆེས་མདོ་སྨད་ཀི་ཕོགས་དེ་ཉིད་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་འཚོལ་ཞིབ་ས་གནས་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་

གཟིགས་ཏེ་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་མདོ་སྨད་ཁུལ་དུ་གཏོང་གཏན་འཁེལ། དེ་

ནས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀིས་ལྷ་མོའི་བ་མཚོའི་མཚོ་མཇལ་གི་ཟིན་ཐོ་སོགས་དངོས་

པོ་ཅི་མང་བསྣམས་ཏེ་མེ་བྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ སྤི་ལོ་ 1936 ཟླ་ 10 ཚེས་ 20 ཉིན་ལྷ་ས་ནས་

མདོ་སྨད་ཕོགས་སུ་ཆེད་ཕེབས་གནང་།

 མེ་བྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ སྤི་ལོ་ 1937 ཟླ་ 1 ཚེས་ 30 ཉིན་ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་

ཆེ་ཕེབས་ཏེ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཤིང་བཀའ་མོལ་ཡུན་རིང་

མཛད།461 ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཟི་ལིང་མཱ་པུའུ་ཧང་གཞུང་གིས་ས་མཚམས་ནས་མདོ་

སྨད་ཁུལ་དུ་མ་བཏང་བར་སྐར་མདའ་དགོན་པར་བཞུགས་བཞིན་པ་ལ་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་

ནས་མཱ་གཞུང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བར་མ་ཟད། སྐུ་སྲུང་འགོ་དམག་ཀང་ཆེད་གཏོང་གིས་

ཕེབས་བསུ་མཛད་པ་སོགས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རད་ཞིབ་ལ་ཐུགས་འཁུར་བ་ན་

མེད་པ་མཛད། དེའི་ཚུལ་ལ་རྣམ་ཐར་ལས། “ཚེས་བཅུ་དགུར་ལྷ་ལྡན་ནས་ཕ་བོང་ཁ་སྤྲུལ་པའི་

སྐུ་གསར་འབྱོར་ལ་གཟིམ་མཇལ་དང་བཞུགས་འགོར་རིང་ངོ་འཁོར་ལ་ཞབས་ཏོག་ཕག་གཞུང་ནས་

སྩལ་བ་སོགས་འཕར་མའི་གཟིགས་བསྐྱངས་མཛད། སྐྱེ་རྒུ་[མདོའི་]བ་དཔོན་སྤི་ནས་ཞུས་ངོར་སེར་

སྐྱ་ཆིག་སོང་སྐོར་ལ་ཚེ་དབང་སྩལ། འདི་གོང་ཟི་བོད་འཁྲུག་ཟིང་བྱུང་རྐེན་བོད་ནས་ཆེད་མངགས་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་བརད་གཅོད་དུ་ཕེབས་མི་རྣམས་མཱ་ཟི་ལེན་ནས་བཀག་འགོག་བྱས་

ཏེ་ཟི་བོད་ས་མཚམས་སྐར་མདའ་དགོན་དུ་ལུས་པ་རྣམས་ཤར་ཕེབས་ཆོག་པར་མཱ་ཟི་ལེན་ལ་བཀའ་

མོལ་དང་སྐུ་སྲུང་འགོ་དམག་ཆེད་མངགས་ཕེབས་བསུར་གཏོང་གནང་བསྐྱངས།” ཞེས་གསུངས། 

སྐབས་དེར་ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆེས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་ནི། ཕ་བོང་

ཁ་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་ཕེབས་པ་དང་སབས་འཁེལ་བ་ཙམ་ལས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་ཆེད་

གཏོང་མཛད་པ་ཞིག་མ་རེད། དེའི་ཚུལ་ཤེས་འདོད་ན་ཕ་བོང་ཁའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆར་གཟིགས།

461 ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆེས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཚུལ་ཞིབ་ཙམ་ཕ་བོང་ཁའི་ཕག་མཛོད་ལ་བཅར་

འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་དང་པོ། Library of Congress-Interview H0211: with Phabongka [tib. pha bong 

kha], (India, 1981) ཞེས་པའི་ནང་གསལ།
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རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་བརད་འཚོལ།

 དེ་ནས་མེ་བྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ སྤི་ལོ་ 1937 ཟླ་ 2 ཚེས་ 7 ཉིན་ཕ་བོང་ཁ་རིན་

པོ་ཆེར་སར་ཡང་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་དང་གསོལ་ཚིགས་རྒྱས་པ་སྩལ་ཏེ་ཆོས་སྲིད་ལས་

བརམས་པའི་བཀའ་མོལ་མང་དུ་གནང་། སྐབས་དེའི་མཛད་དོན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་རྒྱལ་བའི་

ཡང་སྲིད་དུ་འོས་པའི་འོས་སྤྲུལ་རྣམས་ཀི་མཚན་བྱང་ངམ་མཚན་ཐོ་ཞིག་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་

རིན་པོ་ཆེར་བསྐུར་གནང་མཛད་པ་དེ་རེད། དེའི་ཚུལ་ལ་ཡང་རྣམ་ཐར་ལས། “ཚེས་ཉེར་

དྲུག་ལ་ཕ་བོང་ཁ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེར་གཟིམ་མཇལ་ཐོག་ནང་ལུགས་གསོལ་ཚིགས་རྒྱས་པ་

དང་གནང་ཆ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་འོས་ཆའི་མཚན་བྱང་དང་སྦྲགས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་

མཆོག་ལ་སྙན་སྒོན་དགོས་པ་སོགས་ལུགས་གཉིས་བཀའ་མཆིད་ནང་ལྷུག་དང་། ཞབས་གྲས་སྤིར་

ཡང་ཐོན་གནང་བཅས་གཟིགས་བསྐྱངས་མཛད།”462 ཅེས་གསུངས། ཕ་བོང་ཁའི་རྣམ་ཐར་ལས་

ཀང་། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་དང་ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་མཇལ་འཕད་དང་ཕག་

སམ་འབུལ་གཏོང་ལན་དུ་མར་གནང་ཚུལ་གསལ།463

 དེ་ནས་བོད་ཀི་ལོ་སར་སྐབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1937 ཟླ་ 2 ཚེས་ 12 ཉིན་ཀུན་གཟིགས་

མཆོག་ནས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་པ་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་

བའི་ཚུལ་ལ་རྣམ་ཐར་ལས། “དབང་ཕྱུག་ཅེས་པ་མེ་གང་ལོའི་ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་གཅིག་ལ་

གནམ་ལོའི་རང་ཞལ་གསར་དུ་ངོམས་པའི་ཐོག་མའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་དུང་རྒྱའི་སྙན་སེང་དང་། བཞུགས་

གྲལ་སྔ་ཕི། འདོད་ཁམས་བདག་མོར་ཚེས་གཏོར་དང་ཚོགས་འཁོར། ཞལ་ཕེ་གྲོ་ཕྱུར་སོགས་འཆར་

ཅན་ལྟར་དང་། འདུ་ཁང་དུ་ཕག་གཞུང་ནས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན། ན་བཟའ་སྐུའི་

ཉེར་སྤད་སོགས་མཆོད་སྤིན་བསར་འབུལ་བཅས་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ། དེ་འབེལ་རྒྱལ་བའི་དབང་

པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་གཟིགས་ཆེན་པོའི་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་དུ་གཞུང་ནས་ཆེད་མངགས་ཀེའུ་ཚང་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ། ནག་ཆུ་མཁན་པོ་ལས་ཚན་མཁེན་རབ། ནང་སོ་སྲས་རྣམ་པ། ཀུན་རེ་རེ་དྲུང་བོ་བཟང་

ཚེ་དབང་ངོ་འཁོར་ལ་འབྱོར་ཕག་སྩལ།”464 ཅེས་གསལ།

462 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆའི་ཤོག་

གྲངས་ ༣༨༦ རྒྱབ་ངོས་སུ་གསལ།

463 <<རིགས་དང་དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀཿདཔལ་ངུར་སྨྲིག་གར་རོལ་སྐྱབས་གཅིག་ཕ་བོང་

ཁ་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དོན་ལྡན་ཚངས་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བའི་སྨད་ཆ་>>ཡི་

ཤོག་ངོས་ ༡༦༠ ནས་གཟིགས།

464 པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆའི་ཤོག་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 འདི་ལ་ཁེ་སྨད་སྲས་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀིས། “སྐྱེ་རྒུ་མདོར་བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༢༩ ཉིན་འབྱོར། མེ་གང་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་དགུང་གསར་

མཛད་ཐོག་འབྱོར་ཕག་ཞུས་ཏེ་སྲིད་དམ་སྙན་རྒྱ་དང་། རྟེན་ཆས་རྣམས་ཕུལ།” ཞེས་ལོ་སར་གི་

ཚེས་ ༢ ཉིན་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའམ་གཞུང་ས་ནས་སྩལ་བའི་ཕག་བིས་དང་འབུལ་

དངོས་རྣམས་ཕུལ་ཚུལ་བིས། “དེ་རེས་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁའི་ཐོག་༸ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་

ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེར། མཁན་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་གི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུལ་བལ་ངེས་པ་རེད་པ་

ཞིག་མ་བྱུང་ཐུ་མེད་ལ་བརྟེན། ངོས་རང་སྐུ་འབུམ་དུ་སོད་སྐབས་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་

རད་དཔྱོད་བྱས་པར་ཁེའུ་མཚན་ལྟས་བཟང་བ་གསུམ་བྱུང་ལུགས་ཀི་བཀའ་མངགས་དང་འབེལ་

མཚན་ཐོ་ཤོག་ལྷེ་གནང་ཞིང་། ནང་མ་ཁང་དུ་མགྲོན་ཆེ་བརྒྱུད་ངོ་ལས་ཚང་འཛོམས་སར་༸ཀུན་

གཟིགས་མཆོག་ནས་རད་གཅོད་གནང་བའི་གནས་ལུགས་དང་བཅས་ཁེད་རྣམས་དེ་སྐོར་ཆེད་

མངགས་ལ་བརྟེན་ངོས་ནས་འཚོལ་རེད་དེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཉེ་འགངས་གང་སར་རད་གཅོད་རུ་ང་

ཞིབ་ཚགས་དགོས་རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་གྲོགས་འགྱུར་ཞུ་མིར་ཚེ་མཆོག་གིང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་དངུལ་ཆུ་

སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐོག་འགེལ་ཁལ་ལྡེང་མིན་རིགས་ཀང་རིང་མིན་རྔ་བོང་འབྱོར་རྒྱུར་ཕིར་

ལོག་དང་སབས་མཚུངས་བསྐྱོད་འགབ་སོགས་བཀའ་སོབ་དང་འབེལ་བཀྲས་ལྡིང་ལས་ཚན་པ་སྣེ་

ཤན་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་།”465 ཞེས་གསལ་བ་ལྟར། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་

རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་རད་འཚོལ་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་འོས་སྤྲུལ་གསུམ་སྔར་ནས་

གཏན་འཁེལ་བར་མཛད་པ་དང་། ད་དུང་འཚོལ་ཞིབ་ནན་ཏན་གནང་དགོས་པ། འཚོལ་ཞིབ་

ཀི་རོགས་རམ་དུ་ཚེ་མཆོག་གིང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་དངུལ་ཆུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ཆེད་གཏོང་གནང་བ། 

གཞན་ཡང་སྣེ་ཤན་པ་དང་དངོས་ཟོག་དབོར་སྐྱེལ་སད་ཁལ་མ་ཆེད་སྩལ་གནང་བ་སོགས་

མདོར་ན་ནང་མའི་བཀའ་སོབ་དང་ལམ་སོན། མི་འགྲོ་དང་ཁལ་མ་སོགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རམ་

འདེགས་བ་མེད་མཛད་དེ། ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་པ་རྣམས་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པོ་ལས་ཡོངས་

སུ་གྲོལ་བར་མཛད། འདི་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལ་ཞབས་

ངོས་ ༣༨༧ ན་གསལ།

465 <<ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའི་འདེན་མཆོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐོག་མར་རད་དཔྱོད་ངོས་འཛིན་གདན་ཞུས་ཇི་ལྟར་ཞུས་སྐོར་རང་མོང་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་

བཀོད་པའི་བདེན་གཏམ་རྣ་བའི་བདུད་རི་>>ཡི་ཤོག་ངོས་ ༢༠ ན་གསལ། 
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རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་བརད་འཚོལ།

སྐུལ་མཛད་པ་དང་། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་ཀང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དགོངས་

དང་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀི་འབེལ་བ། སྔར་སྲོལ་གི་འགྲོ་ལུགས་བཅས་གཞིར་བཞག་གནང་

བའི་བཀའ་དིན་ཉིད་དུ་འཁུམས་སོ།།

 ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ནས་རད་ཞིབ་མཛད་དེ་འསོ་སྤྲུལ་གི་མཚན་བྱང་དུ་ཅི་བཀོད་ལ་

ཡབ་གཞིས་སག་མཚེར་བའི་མག་པ་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས། “པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེས་སྩལ་བའི་ཁེའུ་གསུམ་གི་མཚན་ཤོག་ནང་དུ་གཙོ་བོ་ནི་ཆི་ཀྱཱ་ཚོ་བ་སག་མཚེར་དུ་སྐུ་བལྟམས་

པ་གཅིག་དང་། གཉིས་པ་ནི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འབུམ་དུ་བཞུགས་རིང་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་

སྩལ་རེས་སྐྱ་སེར་མི་མང་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་སྐབས་ཕག་ཕེང་ནས་འཇུས་འཐེན་གནང་མཛད་

མཁན་ཁེའུ་དེ་དང་། གསུམ་པ་ནི་སི་ཚ་ནང་སོའི་བུ་བཅས་རེད། [ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་པ་]ཁོང་རྣམས་

སྐུ་འབུམ་དུ་མ་ཕེབས་སྔོན་ཙམ་ལ་སི་ཚ་ནང་སོའི་བུ་གཤེགས་ཚར།”466 ཞེས་གསུངས་ལ། རྒྱལ་

མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་ནས། “དེ་དུས་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་བཞུགས་

ཡོད་པ་རེད། ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་བྱེད་པར་འགྲོ་མཁན་ནག་ཆུ་མཁན་པོ་ཞུ་བ་ཁོང་རང་རང་གིས་

ངོས་ལ་གསུངས་དོན། ཁོང་ཚོ་མར་སྐུ་འབུམ་ཕོགས་ལ་འགྲོ་སྐབས། ལམ་ཞོར་དུ་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་པཎ་

ཆེན་ཆོས་ཀི་ཉི་མར་མཇལ་བར་འགྲོ་དུས། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མའི་མཚན་ནས་

སྨོས་དུས། བདག་གི་མཁན་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་། ཞེས་མཁན་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་གི་ཡང་སྲིད་དེ་མ་འཁྲུལ་

བ་ཞིག་དང་མ་ནོར་བ་ཞིག་དགོས། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་ནས་སར་ཡང་བཀའ་སོབ་གནང་བར། 

སྐུ་འབུམ་གི་ཁུལ་དུ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་གིས་མཇལ་ཁའི་སྐབས་སུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་ཀི་ཕག་ཕེང་

ནས་འཇུས་པ་ཞིག་བྱུང་བས། སྐབས་དེར་ཕྲུ་གུ་དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་མིན་ནམ་ཟེར་མཁན་འགའ་

རེ་བྱུང་། དེ་ནི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལས་འབེལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཀང་རྒྱལ་བའི་

ཡང་སྲིད་མིན་ཞེས་ཐག་བཅད་ནས་གསུངས་ཏེ། ཨ་མདོའི་ཕྲུ་གུ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཟེར་བ་དེ་འཁྲུལ་མེད་

ཡིན། དེ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱོས། ཞེས་གསུངས་བྱུང་ཟེར། དེ་ལྟར་ངོས་རང་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་དེ་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པའི་བཟོ་འད་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།”467 ཅེས་བཀའ་སྩལ།

466 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༦༡ ན་གསལ།

467 སྤི་ལོ་ 2009 སེ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་འཁོར་བའི་དུས་

དན་ཐོག་བཞུགས་སྒར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྩལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 དེས་ན། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་ཕེང་ལ་འཇུ་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་

ནམ་སྙམ་ན། དེ་ནི་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་གྲགས་སུ་

ཨ་ལགས་དགེ་ཀྱཱའམ་སྐེ་ཀྱཱ་ཚང་ཞེས་མཚན་གི་སྙན་པ་ཡོངས་སུ་ཁབ་པ་དེ་ཉིད་རེད། 

ཁོང་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་ནི་སྐུ་འབུམ་ཚོ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཀླུ་འབུམ་ཚོ་བའི་རློན་པ་སེ་བ་དང་། 

ཡབ་ནི་གུ་རུ་ཚེ་རིང་དང་ཡུམ་ནི་ཡེ་ཤེས་སྒོལ་མ་སེ་འཁྲུངས་དུས་ནི་སྤི་ལོ་ 1934 ལོའི་ཧོར་

རྒྱལ་བའྲི་འོས་སྤྲུལ་ཨ་ལགས་སྐེ་ཀྱཱ་རྲིན་པོ་ཆེ།
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རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་བརད་འཚོལ།

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ རེད། དགེ་ཀྱཱ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ལས། “༸པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་

ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་མོ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྐུ་ཕེང་དགུ་བ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གདན་ས་ཆེན་པོ་

སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སེ་དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་མོ་ཆེ་གནང་

བའི་སྐབས་སུ། བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕ་བས་ཡབ་ཡུམ་གི་པང་དུ་བཟུང་ནས་དབང་གྲལ་དུ་

ཕེབས། དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བསྐུར་བའི་རེས་སུ་མ་ཡུམ་གི་པང་

ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་དུས། མི་ཚོགས་ཆེན་པོའི་ཁོད་དུ་ཁོང་གི་ཕག་ཕེང་ལ་

འཐམས་ནས་མ་བཏང་བས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགེས་ཏེ་ཞལ་འཛུམ་པ་དང་བཅས་

ལྷ་དར་སེར་པོ་ཞིག་བངས་ནས་གཡོགས་པ་དང་། ཕི་དོ་མཇལ་ཁ་གྲུབ་རེས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དེ་རིང་ངེད་ཀི་ཕེང་བ་ལ་འཐམས་པའི་བྱིས་པ་དེ་གར་ཡོད་ཀི་

རད་ཆོད་ཤོག་གསུངས་པ་བཞིན་རད་བཅད། ཕི་ཉིན་ཁོང་གིས་སྐུ་མདུན་པ་བཏང་སེ་བ་མ་རིན་པོ་

ཆེས་ཡབ་ཡུམ་དང་བཅས་སྐུ་འབུམ་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་ཁང་གསར་དུ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་དོས་

ཇའི་གསོལ་ཚིགས་མཉམ་དུ་བཞེས། གསོལ་ཚིགས་ཀི་སྐབས་སུ་སྐུ་ན་ཕ་བའི་བ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་

གསོལ་ལྷག་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཞེས་པ་དང་། བ་མ་རིན་པོ་ཆེས་པཎ་ཆེན་མཆོག་

གི་སྙན་ལམ་དུ་ཤབ་ཤུབ་ཀི་གཏམ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་པས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སྤན་

ཆབ་མང་པོ་ཤོར།” ཞེས་དང་ཡང་། “༸གོང་ས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་བ་ཆེན་པོའི་ཡང་སྲིད་

འཚོལ་སྐབས། བྱིས་པ་གྲངས་ལས་འདས་པའི་ནང་ནས་ལྟས་དང་མཚན་མ་ཁད་པར་ཅན་མཆིས་

པའི་འསོ་སྤྲུལ་གསུམ་གི་ཁོངས་སུ་ཚུད། དེ་གསུམ་ལས་ཀང་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་འོས་སྤྲུལ་གསུམ་

གི་གཉིས་པར་ངོས་འཛིན་གནང་བས་ཀུན་གིས་གང་ཟག་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཏུ་བསམས་ཏེ་རིས་ཆེན་

དང་བདག་སྐྱོང་བ་མེད་གནང་།”468 ཞེས་གསལ་ལ། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་ཀང་

རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མེ་བྱ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ སྤི་ལོ་ 2017 ཟླ་ 8 ཚེས་ 30 ཉིན་དམ་པ་དེ་

ཉིད་ཀི་ཡང་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་ལགས་རོམ་མཛད་དེ་དེའི་མཛད་བྱང་དུ། “ཁོང་

རང་རྒྱལ་བ་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་རད་འཚོལ་སྐབས་མཐའ་མའི་འོས་སྤྲུལ་གསུམ་གི་ཁོངས་སུ་

ཡོད་སབས་དམིགས་བསལ་འབེལ་ཆགས་སུ་མཐོང་སེ་ངོས་རང་ནས་ཀང་སྨོན་འདུན་གིས་མཚམས་

468 <<སྐྱབས་རེ་༸དགེ་ཀྱཱ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུན་མོང་གི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༨ པའི་མཇུག་ནས་

གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

སྦྱོར་དང་བཅས་སྨོན་པའོ།།” ཞེས་གསུངས།

 དེ་ལྟར་ཀུན་གཟིགས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་ནས་ཐུགས་འཁུར་

ཆེ་བཞེས་གནང་བའི་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས། ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀིས་སག་མཚེར་

ཁུལ་ནས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བལ་བདེ་བག་ཏུ་རེད་དེ། ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བང་དུ་

གདན་ཞུ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པས། བོད་འབངས་ཀུན་དབང་རོད་དང་འབུར་འཇོམས་ལ་

དགའ་བའི་སྐུ་དག་གཡོ་ཅན་དག་གི་ཟེར་སྒོས་ཀི་རེས་སུ་མི་ཕོགས་པར་རྭ་སྒེང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་

ཆེན་པོ་དང་ཀུན་གཟིགས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གཉིས་ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཡང་ཡང་ཞུ་

དགོས་པར་སྣང་ངོ་།།
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རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀི་རོད་རོག་ཆེན་མོ།

 ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། “གསར་བཅོས་ཀི་ཐུགས་གཤིས་རང་ཆས་

སུ་མངའ་བའི་བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་༸གོང་ས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་”ཞེས་གུས་

ཤིང་བསོད་པ་ལྟར། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་བོད་ཀི་བདེ་སྡུག་ཁོ་ན་ཐུགས་ལ་

བརྣགས་ནས་བོད་ཡར་རྒྱས་ལ་དམིགས་པའི་བཅོས་བསྒྱུར་ཀི་མཛད་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བསྐྱངས་

ནའང་། སྐུ་དག་དབང་ཤེད་ཅན་རྣམས་གཅིག་རྒྱབ་གཅིག་ལངས་ཀིས་མཛད་པ་ལམ་དུ་མ་

བཏང་བ་དང་། རྒྱུ་དང་དབང་ཐང་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་ཀིས་དབྱིན་ཇིའི་ཕོགས་སུ་མགོ་འབུལ་

ལུས་འབུལ་བྱས་པ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་མ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ཐུགས་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་

ཡོད་པ་ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་དང་མཛད་རྣམ་སོགས་བཀགས་ན་ཤེས་པས་རྒྱས་འགྲེལ་བྱེད་

དགོས་དོན་མེད།

 རྒྱལ་མཆོག་ཉིད་ཀི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དགོངས་གཞི་རྣམས་ཇི་བཞིན་ལམ་དུ་མ་བཏང་

བ་ན། སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་ཐུགས་ཕམ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་བསན་ཏེ། “སད་མར་མཛད་པ་རྣམས་ལམ་དུ་

ལྷོངས་པ་ལ་རམ་འདེགས་ཐུབ་ངེས་ཀི་གཅེན་གཅུང་མང་བའི་ཁིམ་གཞི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་འཁྲུང་ངེས་

ཡིན་”469ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་དམངས་ཁོད་དུ་ཡོངས་གྲགས་སུ་གྱུར་ཡོད། སག་མཚེར་ཆོས་

སྐྱོང་ཚེ་རིང་སེང་ཞལ་གཉིས་ལ་སྲས་སྲོས་མང་དུ་བྱུང་བའང་དེའི་རྐེན་གིས་ཡིན་ཞེས་ཤོད་

མཁན་མང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་བའི་གཅེན་གཅུང་རྣམས་བོད་སྤི་དོན་ལ་སོབས་པ་དང་འཇོན་

ཐང་གཉིས་ཀ་ཆེ་བའང་དེའི་རྐེན་གིས་རེད། དགེ་བཤེས་མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་ལགས་ཀིས་

ཀང་། “སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྐུ་མཆེད་དེ་ཙམ་ཡོད་ཚོད་མི་འདུག་

469 <<Kundun: A Biography of the Family of the Dalai Lama>> ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༡ དང་ 

༣༦༩ གཉིས་སུ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པས། གཞུང་གི་སྐུ་དག་ཚོས་རང་རང་གི་གཉེན་ཉེ་ཚན་དང་ལྷན་དུ་དཔུང་བསྒིགས་ནས་སྐབས་

སྐབས་སུ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་སྐུ་ལས་ཁག་པོ་བཟོ་གིན་ཡོད་པ་འད། དེ་ལ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་

ནས། ངོས་རང་ལ་གཞུང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དང་བོ་གཏོད་སའི་སྤུན་མཆེད་འགའ་ཤས་ཤིག་

མེད་པ་ར་ནས་འགྲིག་མི་འདུག་ཅེས་ལན་དུ་མར་གསུང་ཤོར་བ་རེད། དེ་ནས་སྐུ་ཐོག་ཕི་མ་ད་ལྟའི་

རྒྱལ་དབང་འདི་པ་སྐུ་བལྟམས་པ་ན་སྐུ་མཆེད་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་བྱུང་བ་རེད། སྐུ་མཆེད་དེ་ལྟ་བུ་

མང་པོ་འབྱུང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད་ཅེས་རྒན་རབས་མང་པོས་གསུང་གིན་འདུག་”470ཅེས་

གསུངས། དེ་ལྟ་ནའང་། གོང་དུ་བིས་པའི་རྒྱལ་བའི་གསུང་དེ་ཉིད་རེ་ཞིག་བོད་ཀི་དབང་ཆ་

དང་ལོ་རྒྱུས་བདག་གིར་བྱེད་པའི་སྐུ་དག་གཡོ་ཅན་དག་གིས་ཡིག་འགོད་མ་བྱས། དེ་ལྟར་

རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་རང་གི་སྐུ་སྐྱེ་ཕི་མ་དེ་ཉིད་སྐུ་མཆེད་མང་བའི་ཁིམ་ཚང་

ཞིག་ཏུ་འཁྲུང་རྒྱུའི་ལུང་བསན་སྩལ་ཅིང་། མ་ངན་ལས་འདའ་ཁ་དང་དེའི་གོང་དུ་མདོ་སྨད་

སྐུ་འབུམ་སག་མཚེར་དུ་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་རྒྱུའི་རྟགས་མཚན་མང་དུ་བསན། བོད་ཀི་གཞུང་

བསེན་ཆོས་སྲུང་དམར་ནག་གཉིས་ཀིས་མཚོན་པའི་ལྷ་བའི་ལུང་བསན་ཡང་དུ་མ་བྱུང་། དེའི་

ཚུལ་ཕོགས་བསྡུས་ཤིག་བདག་གིས་བིས་པའི་རྒྱལ་བའི་<<མཛད་རྣམ་གྲུ་འཛིན་ཞིང་གི་ཉིན་

བྱེད་>>དུ་གསལ་ཡོད་པས་འདིར་བསྐྱར་ཟློས་མི་བྱེད།

 རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་ཐོག་མར་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བལ་གསར་རེད་

དང་གདན་འདེན་ཞུ་བ་ལ་གེགས་དང་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བའི་རིམ་གྲོ་བསྒྲུབས་པ་སོགས་

ཕི་ནང་གསང་གསུམ་ནས་འབད་པ་སྣ་ཚོགས་མཛད་དེ། དེའི་ཕི་ལོར་བོད་ལོངས་ཚོགས་

འདུའི་སེང་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་དང་འབེལ་བའི་རྟགས་མཚན་སྤི་དང་། ཁད་པར་དུ་ལྷ་མོའི་བ་

མཚོར་གཟིགས་སྣང་ཅི་བྱུང་གསལ་བར་གསུངས། དེ་ཙ་ན། རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་མདོ་སྨད་དུ་

འཁྲུངས་པ་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སོན་མཁན་དུ་མ་བྱུང་། རྣམ་འགྱུར་མངོན་གསལ་དུ་

སོན་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་ཡབ་གཞིས་གུང་གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་རེད། ཁོང་

ནི་དེ་དུས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ཕག་རོགས་སྲིད་བོན་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐུ་

ཚ་ཡིན་པ། གཞུང་གི་ཕག་ལས་ཡུན་རིང་གནང་སེ་སྐུ་དག་གི་རྒྱབ་རྟེན་མཐུག་པ་སོགས་

470 དགེ་བཤེས་མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་མཆོག་གིས་གསུངས་པའི་ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་གསན་པར་འདོད་ན། ཁོང་

གིས་ཁིད་པའི་རེ་བ་མའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངོགས་ཀི་དུམ་ཚན་བཞི་པའི་དབུ་ན་ཡོད་དོ།།
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རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀི་རོད་རོག་ཆེན་མོ།

མདོར་ན་དབང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་ལ། ཁོང་བེད་སྤོད་གཏོང་འདོད་ཀི་སྐུ་དག་

གཞན་འགའ་ཞིག་ཀང་ཡོད། གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་ཤོད་

དྲུང་འགའ་ཤས་བྱུང་བ་དེ་དག་ལ་ལྟ་བའམ་ལངས་ཕོགས་སམ་གོ་རྟོགས་དང་དམིགས་ཡུལ་

སོགས་ཅི་ཡོད་ནི་སུས་ཀང་མ་བཤད།

 དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀི་ཐད་ལ་བྱུང་བའི་རོད་རོག་གི་ཐོག་མ་རེད་ལ། ལྷ་སྲས་

རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། “དེ་དག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི། ཁོང་ཚོས་བདམས་པའི་འོས་སྤྲུལ་

དེ་ཉིད་རྒྱལ་བའི་ཁི་ལ་བཀོད་དེ་སག་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་ཁོང་ཚོའི་འདོད་

པ་ལམ་དུ་མི་གཏོང་བའི་བཀག་རོ་རེད་”471 ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེའི་རེས་ཀི་ལོ་ངོ་དུ་མའི་རིང་

བྱུང་བའི་ཆག་སྒོ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གི་མགོ་འཛུགས་ལྟ་བུ་ཡང་དེ་རེད།

 བདག་གིས་མཐོང་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཞི་ལ་བཞག་ན། རྭ་སྒེང་རྒྱལ་ཐོག་ནས་སག་

བག་རྒྱལ་ཐོག་གི་བར་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་གི་རོད་རོག་ཁོད། སག་མཚེར་ལྷ་མོ་

དོན་གྲུབ་ཀི་ཚབ་ཏུ་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་འགོད་འདོད་པའི་ཁེའུ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་ནི་

གང་མདུན་ཕོགས་དཔོན་གི་སྲས་འཇམ་དཔལ་སྐལ་བཟང་སེ་རེས་སུ་སེ་དྲུག་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་

སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་དེ་རེད་ལ། གཞན་ཞིག་ནི་སག་བག་ཛ་སག་བསན་པ་མཐར་ཕིན་

གི་སྤུན་མཆེད་ཆོས་སྒོན་གི་བྱིས་པ་དེ་ཉིད་རེད། བྱིས་པ་དེ་ཉིད་ཨ་མའི་མངལ་དུ་ཡོད་སྐབས་

བུར་སྐྱེ་བའི་རེ་བ་གནང་ཡང་མཐར་བུ་མོར་སྐྱེས་སབས་ཁོ་པ་ཅག་གི་ཐུགས་རེ་སོང་ཟད་དུ་

གྱུར། གཞན་ཞིག་གི་མཚན་གསལ་པོར་ཐོན་པ་ནི་སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚ་བཀྲ་ཤིས་

རབ་རྒྱས་ཞེས་པ་དེ་རེད།472 སྲིད་བོན་གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀིས་རྒྱལ་

དབང་བཅུ་བཞི་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་འདོད་པ་སེ་དྲུག་འཇམ་དཔལ་སྐལ་བཟང་རེད་ལ། སག་

བག་རྒྱལ་ཐོག་སྐབས་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་སོགས་ཀིས་རྒྱལ་བའི་ཁི་ལ་འཇོག་

འདོད་པ་ནི་གཞན་ཞིག་རེད། དེ་གཉིས་ཀས་ཀང་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་རྒྱལ་

471 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་བདུན་པར་གཟིགས།

472 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, The Calm before the Storm: 1951-1955>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༢༠༣ ལ་གཟིགས། 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བའི་ཁི་ཐོག་ཏུ་གཏན་ནས་འཇོག་མ་འདོད།

 གནད་དོན་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་ནས་རོག་ད་ཆེན་པོར་གྱུར་ཅིང་སྐྱེ་བོ་མཐོ་དམའ་

བར་གསུམ་ལ་གྲགས་ན་ཡང་། འགའ་ཞིག་གིས་ད་དུང་ཡང་“གོ་མ་མོང་”ཟེར་བ་དང་། ཡང་

དུ་མ་ནས་བཅར་འདིའི་སྐབས་སུ་“དེའི་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་མེད་”ཅེས་རང་ཟོན་ནམ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་

འགྱུར་ཁོ་ན་བཟུང་། དེ་ལྟར་ན། འདིར་ཡིག་ཁུངས་དང་བཅས་ཏེ་གསལ་བཤད་མི་བྱེད་ཐབས་

མེད་ཡིན། ལོ་རྒྱུས་ངོ་མ་ནག་གསུབ་ཏུ་གཏོང་བ་སྔོན་གི་ལུགས་སྲོལ་ཡིན་ཡང་ད་ལྟ་ནི་དེ་ལས་

ལྡོག་སེ་ཇེ་གསལ་དུ་གཏོང་བའི་དུས་ལ་བབས་ཡོད་པས་འདི་ལྟར། དེ་ཡང་ཐོག་མར་རྒྱལ་ཚབ་

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བལ་གདན་འདེན་ཞུ་བའི་འབད་བརོན་གནང་བ་

ལ་གང་མདུན་དང་ཁོང་གི་རྒྱབ་རོགས་སྐུ་དག་ཚོས་གཡོ་ཐབས་ཀི་ལས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་རོམ་

བཞིན་པ་ལ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཐུགས་མི་དགེས་པ་བྱུང་སེ། སྐྱབས་རེ་དམ་པ་ཁང་གསར་

རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོས། “རེ་འགས་ཕོགས་འཛིན་གིས་ཐབས་འཕྲུལ་ངན་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བརམས་ཏེ། 

རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བལ་ཞིག་གདན་འདེན་རྒྱུར་འགལ་རྐེན་བཟོ་ཡི་ཡོད་ནའང་། 

ཉི་མ་འཆར་བ་སྦར་མོས་འགེབ་མི་ཐུབ།”473ཅེས་བཀའ་བཀོན་གནང་། དེ་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་

པའི་མེ་བྱི་སེ་སྤི་ལོ་ 1936 ལོའི་ཡས་མས་ཤིག་རེད། གནས་ཚུལ་འདི་འབི་མཁན་ནི་སེར་སྨད་

རི་འབུར་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་བསན་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་དང་། འབི་ས་ནི་ཁོང་གིས་མཛད་པའི་ཁང་

གསར་རོ་རེ་འཆང་གི་རྣམ་ཐར་ཨུཏྤ་ལའི་དོ་ཤལ་རེད། བཀའ་བཀོན་དེ་གནང་བའི་སྐབས་ཀི་

ཆོས་གྲལ་དུ་སྲིད་བོན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་སོགས་གཞུང་གི་མཛད་གཙོ་ཁག་དང་བ་ཆེན་

རྣམས་བཞུགས་ཡོད་ཚུལ་རི་འབུར་རིན་པོ་ཆེས་གསལ་བར་བིས།

 ཧོར་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་གིས། “དེ་དུས་ཡབ་གཞིས་གང་མདུན་པར་ད་ལྟའི་

སེ་དྲུག་རིན་པོ་ཆེ་(འཇམ་དཔལ་སྐལ་བཟང་)སྐུ་འཁྲུངས་འཕལ་ཡིན་པར་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕེང་བཅུ་

བཞི་པ་ཆེན་པོ་གང་མདུན་དུ་སྐུ་བལྟམས་ཡོད་ཚུལ་ལྷ་སར་གེང་གྲགས་ཡབ་གཞིས་གང་མདུན་གི་

ཕོགས་ནས་ཀང་གསེར་བུམ་དཀྲུག་རྒྱུ་བྱུང་ན་སྙམ་པའི་དགོངས་འཆར་ཡོད་པ་དེ་འདའི་རྐེན་གིས་

རྒྱལ་[ཚབ་དང་]སྲིད་[བོན་]རྣམ་གཉིས་དགོངས་ཕོགས་སྙོམས་མིན་(མ་སྙོམས་པར་)གང་མདུན་

473 <<རིགས་དང་དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁབ་བདག་རེ་བ་མ་ཁང་གསར་རོ་རེ་འཆང་ངག་དབང་ཐུབ་བསན་ཆོས་

ཀི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མདོ་ཙམ་བརོད་པ་ཨུཏྤ་ལའི་དོ་ཤལ་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༢༧ ན་གསལ།
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རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀི་རོད་རོག་ཆེན་མོ།

གི་ངོས་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཡང་སྲིད་གདན་ཞུའི་གནད་དོན་ཐོག་ཐུགས་ཁུར་

དེ་ཙམ་བཞེས་ཀི་མི་འདུག་”474 ཅེས་བིས། འཇམ་དཔལ་སྐལ་བཟང་ནི་གང་མདུན་ཀུན་དགའ་

དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་མཆེད་གང་མདུན་ཕོགས་དཔོན་ཞེས་པའི་སྲས་ཡིན་ཚུལ་ཡིག་ཆར་གསལ་

ཏེ། ཡིག་ཆ་ལ་ལར་གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གི་ཚ་བོར་བརོད་པའང་དེ་ཡིན། སྐབས་

རེར་གང་མདུན་གི་སྲས་ཞེས་བིས་པ་ནི་ཡབ་གཞིས་གང་མདུན་གི་མི་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་པས་

ཡིན་པ་ལས་གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གི་སྲས་ཡིན་པའི་དོན་མིན།

 ར་ས་ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བཏོན་པའི་དབྱིན་ཡིག་དུས་

དེབ་<<ཆོས་དབྱངས་>>ཞེས་པ་འདོན་ཐེངས་ལྔ་པའི་ནང་། སེ་དྲུག་རིན་པོ་ཆེའི་ཡོངས་འཛིན་

དུ་བཞུགས་མོང་བ་སྐྱབས་རེ་ལྡན་མ་བོ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས། “སྤི་ལོ་ 1950 ཡས་མས་

ཙམ་ལ། ང་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་པ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་ཀི་སྲིད་སྐྱོང་མཁེན་རབ་དབང་

ཕྱུག་གི་ཡང་སྤྲུལ་སེ་དྲུག་རིན་པོ་ཆེའི་དགེ་རྒན་དུ་གྱུར། ཁོང་ནི་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡབ་

གཞིས་གང་མདུན་དུ་འཁྲུངས། སེ་དྲུག་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་གི་ཁུ་བོ་གང་མདུན་

གུང་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་[གཞུང་གི་]སྲིད་བོན་ཡིན། སྐབས་ཤིག་རིང་གང་མདུན་གུང་

གིས། སེ་དྲུག་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཡིན་ཚུལ་ཁབ་སེལ་གནང་། དེའི་རྒྱབ་

རྟེན་དུ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་མ་ཐག་གང་

མདུན་ཡབ་གཞིས་ནས་འོད་དམར་པོ་ཞིག་ཕིར་འཕོས་པ་དང་། ནོར་བུ་གིང་ཁའི་ཆིབས་རའི་ནང་

ནས་ཆིབས་རྟ་ཞིག་བོས་ཏེ་ཡབ་གཞིས་གང་མདུན་དུ་ཡོང་བ་སོགས་གསུངས།” ཞེས་གསུངས།

 དགེ་སོང་བོ་བཟང་དོན་ལྡན་ནམ་འཆི་མེད་མགོན་པོས། “རྒྱལ་[ཚབ་དང་]སྲིད་

[བོན་]གཉིས་མི་འཆམ་པའི་གནད་དོན་འགག་ར་དེ་ནི། རྭ་སྒེང་གིས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་བ་མཚོའི་

མཚོ་གཟིགས་ལ་གསལ་གནང་བའི་ད་ལྟའི་ང་རང་ཚོའི་༸སྐྱབས་མགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདི་རང་

ལ་ངོས་འཛིན་དང་། གང་མདུན་ནས་ཁོང་རང་གི་སྲས་སེ་དྲུག་རིན་པོ་ཆེ་(འཇམ་དཔལ་སྐལ་བཟང་)

དེ་ཉིད་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཡིན་གསུངས། རྒྱལ་སྲིད་རྣམ་གཉིས་ཀི་དབར་འཐེན་འཁེར་གནང་རེས་

གནང་། ཡབ་གཞིས་གང་མདུན་གི་ལྟོས་ཕོགས་སྐུ་དག་ཚོས་ཀང་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ལ་ད་ལྟའི་

སེ་དྲུག་རིན་པོ་ཆེ་དེ་རང་གདན་ཞུ་ཞུ་གི་ཡིན་གསུངས། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་མཚོ་གཟིགས་ནང་

474 <<དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་གོང་བོད་དུ་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་རིམ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༧ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཇི་ལྟར་མཇལ་བ་ལྟར། ཕི་བྱ་(ཆི་ཀྱཱ་)ལྟག་མཚེར་གི་སྲས་ཆུང་སྲིད་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཡིན་གསུངས། 

གནད་དོན་དེ་གཉིས་ཀི་བར་ཕན་ཚུན་ཐུགས་ཁ་མ་དན་པ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་ལྷ་སའི་སྲང་ལམ་བར་

གི་སྐད་ཆ་ཐོས་གཏམ་ལས་ཞིབ་གསལ་ངེས་གཏན་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཕི་ལོགས་ལའང་ཤོད་ཕོགས་དེ་ག་

རང་ཤོད་པ་རེད།”475 ཅེས་གསུངས། འདིར་“ཡབ་གཞིས་གང་མདུན་གི་ལྟོས་ཕོགས་སྐུ་དག་

ཚོས་ཀང་”ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ལས་གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ལ་དཔུང་རོགས་

སམ་རྒྱབ་རྟེན་སྐུ་དག་གི་སེ་ཁག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་ནུས་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྭ་སྒེང་

རིན་པོ་ཆེ་མཛད་དཀའ་ཇི་འད་ཞིག་ལ་ཕད་པ་ཡང་དཔོག་ནུས་སོ།།

 <<བོད་དམག་གིས་རྭ་སྒེང་དུ་སེལ་བའི་སྤོད་ངན་>>ཞེས་པ་ལས་རྭ་སྒེང་མཁན་

པོ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས། “ཀེའུ་ཚང་སྐུ་གོང་མ་དང་གཞུང་ཞབས་ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་

འདུས། རེ་དྲུང་མཁེན་རབ་བསན་འཛིན། རེ་དྲུང་བོ་བཟང་ཚེ་དབང་བཅས་མདོ་སྨད་ཨ་མདོའི་

ཕོགས་སུ་ཡང་སྲིད་བརད་གཅོད་དུ་ཕེབས་པ་དང་། ཐོག་མའི་མཚོ་གཟིགས་ཀི་ལུང་ཡིག་ཏུ་ཨ་

མདོ་སྐུ་འབུམ་ཀརྨའི་ཕོགས་དང་། སྒྲུབ་གནས་ཤ་རོང་རི་ཁོད་ཀི་ཉེ་ཁུངས་ཚེ་རིང་མཚོ་མོའི་མཚན་

476ཞེས་པའི་རྟགས་མཚན་དང་། ཨ་མདོའི་འཁྲུངས་གཞིས་ཁང་ཁིམ་ཉེ་མིང་སོགས་ངོས་འཛིན་

གསལ་པོ་བྱུང་སབས་ཀེའུ་ཚང་ངོ་ལས་ཀིས་གཞུང་སར་སྙན་ཞུ་རིམ་འབུལ་ཞུས་རུང་། སྲིད་བོན་

གང་མདུན་ནས་བཀག་སོམ་བྱས་ཏེ་[སྙན་ཞུ་དེ་དག་]ཐད་ཀར་སྲིད་སྐྱོང་(རྭ་སྒེང་)རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་

མི་འདུག །རེས་སུ་རྭ་སྒེང་ལ་སྙན་ཞུ་བྱས་པ་དང་། སྐབས་དེར་གང་མདུན་ནས་དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་

པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སེ་དྲུག་སྤྲུལ་སྐུར་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་

འདུག །རྭ་སྒེང་སྲིད་སྐྱོང་ནས་ལུང་བརྟག་དོན་བཞིན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་ཨ་

མདོར་འཁྲུངས་པ་འདི་རང་ལ་གཏན་འཁེལ་མཛད་སྐབས་སྲིད་སྐྱོང་ནང་ཁུལ་མི་མཐུན་པའི་གནས་

ཚུལ་བྱུང་རེས་གང་མདུན་སྲིད་ཁི་བཤོལ་བ་རེད།”477 ཅེས་བིས། འདིའི་ནང་གསལ་བའི་གནད་

475 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ།>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༢༤༠ ན་གསལ།

476 ཡབ་ཀི་མཚན་ལ་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་དང་ཡུམ་གི་མཚན་ལ་བསོད་ནམས་མཚོ་མོ་ཞེས་ཞུ། ཡུམ་ལ་བདེ་སྐྱིད་

ཚེ་རིང་ཞེས་པ་ནི་གཉེན་སྒིག་རེས་ཀི་མཚན་རེད།

477 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༥ པའི་ཤོག་ངོས་ ༨༠ 

ན་གསལ། 
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རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀི་རོད་རོག་ཆེན་མོ།

དོན་གཉིས་ནི། དང་པོ་ནི་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་ཕུལ་བའི་སྙན་ཞུ་རྣམས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་

ཆེར་མ་ཕུལ་བ་དང་། གཉིས་པ་ནི་ཡང་སྲིད་ཀི་གནད་དོན་ལ་བརྟེན་ནས་གང་མདུན་ཀུན་

དགའ་དབང་ཕྱུག་སྲིད་བོན་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་བྱུང་བ་དེ་རེད།

 <<རྭ་སག་དོན་རྐེན་ནང་ངས་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་>>ཅེས་པའི་ཐད་དུ་

ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ཀང་། “སྐབས་དེར་ཕག་རོགས་སྲིད་བོན་གང་མདུན་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་ད་ལྟའི་སེ་དྲུག་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཚུལ་གི་ཀན་ཀ་བྱུང་རྐེན་གང་མདུན་སྲིད་

ཟུར་གནང་དགོས་བྱུང་འདུག །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཡབ་གཞིས་གཅིག་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་གཉིས་འཁྲུངས་

མི་སྲིད་པས་རེད།”478 ཅེས་བིས་འདུག་ལ། དགའ་ལྡན་ཤར་རེའི་མཁན་ཟུར་ཟོང་རིན་པོ་ཆེས་

ཀང་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་ཕུལ་བའི་སྙན་ཞུ་རྣམས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་འབྱོར་བ་ལ་སྲིད་བོན་

གང་མདུན་ནས་བར་ཆད་གནང་ཞིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་མདུན་སྲིད་བོན་ནས་དགོངས་པ་

ཞུ་དགོས་བྱུང་ཚུལ་གསུངས་ཞེས་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་གསལ་བར་བིས་འདུག་སེ།479 

དེ་ནི་བཅར་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་རེད།

 དེས་ན། གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ནས་ཇི་ལྟར་གནང་ངམ་སྙམ་ན། དེའི་

ཚུལ་འཆི་མེད་མགོན་པོས་གསལ་བར་གསུངས་འདུག་སེ། “དེ་ཡང་། གང་མདུན་དང་ཁོང་

གི་ཕོགས་གཏོགས་ཚོའི་ངོས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་དགོས་པའི་གཞི་ར་བཟུང་ས་ཁག་གཅིག་ནི། 

ད་ལམ་རྭ་སྒེང་སྐུ་ངོ་ཛ་སག་ནས་དཔེ་མཛོད་ལ་གསུངས་པ་ལྟར། ནོར་བུ་གིང་ཁ་ནས་ཕོ་བང་གི་

ཆིབས་པ་གང་འཚམས་ཤིག་ཤོར་ཏེ་ཡབ་གཞིས་གང་མདུན་གི་ནང་ལ་འཛུལ་བ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་

དང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་བ་སྐུ་གོང་མའི་འཁྲུངས་ལྷ་ཤེས་རབ་བཙན་པོ་ཞུ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་འད། དེས་

ཀང་ད་ལྟའི་སེ་དྲུག་རིན་པོ་ཆེ་འདི་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་ཡིན་ཚུལ་ལུང་བསན་བརྒྱབ་པ་རེད་ཟེར། 

དེ་བཞིན་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། ལྷ་སའི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཕེབས་

བྱམས་དེ་འད་ཁེར་ཏེ་བར་བསྐོར་ལ་ཕར་ཚུར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཉིན་གཅིག་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཕེབས་

བྱམས་ཁེར་ཏེ་ཡབ་གཞིས་གང་མདུན་ནང་འཛུལ་ཡོང་། གང་མདུན་ནས་ཕྲུ་གུ་ཕེབས་བྱམས་འཁེར་

478 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༨ པའི་ཤོག་ངོས་ ༦༠ 

ན་འཁོད་པའི་ཆེད་རོམ་དེར་གསལ་ལོ།།

479 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༣༣ པའི་ཞབས་མཆན་ཨང་ ༤༣ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བ་ཚོ་ཡར་བོས་ཏེ་ཇ་འབས་ལ་སོགས་པའི་སོན་མོ་བཏང་བ་སོགས་བྱས་པ་རེད་ཟེར། ལྷ་ས་བ་ཚོའི་

ཟེར་སྒོས་གེང་ཕོགས་དེ་འད་བྱུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་གང་མདུན་ཁོང་རང་ནས་ཀང་སྲས་དེ་འཁྲུངས་

ལྟས་རྟགས་མཚན་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་གསུང་གིན་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡང་སྲིད་ཡིན་པའི་

གཞིར་བཟུང་གིན་ཡོད་ལུགས་ཟེར།”480 ཞེས་དོན་དག་བཞིའི་སེང་ནས་གང་མདུན་གིས་ཡང་

སྲིད་འཕོག་རོད་ཀི་ཕག་ལས་གནང་ཚུལ་གསུངས། འོན་ཀང་། དེ་དག་ནི་རོག་དའི་མཁན་

པོ་དག་གིས་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་ཤ་སག་ཏུ་སྣང་བ་ལས་ཁུངས་ཐུབ་དཔྱད་བཟོད་དུ་འདུག་ཨང་

སྙམ་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་དཀའ། དེ་རྣམས་ནི་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ལྷ་སར་གདན་འདེན་

མ་ཞུས་པའི་སྐབས་ཀི་གནས་ཚུལ་རེད།

 <<དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་གོང་བོད་དུ་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་རིམ།>>ཞེས་པ་ལས། “དེ་སྔ་

༸རྒྱལ་བ་དོན་གི་བདག་པོ་ཆུང་སྲིད་ངོས་འཛིན་[གིས་]ལྷ་སར་གདན་ཞུ་སྐབས་སྲིད་བོན་གི་ཕོགས་

ནས་འཁྲུག་ཆ་གེང་ཕོགས་དང་བཅས་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཡག་པོ་བྱུང་མེད་ལུགས་[དང་། དེའི་

རེས་]སག་བག་སྲིད་སྐྱོང་གནང་སྐབས་སྐད་ཆ་དེ་འད་ཡང་ཟུར་ཙམ་ལྷགས།” ཞེས་ཧོར་ཟུར་བསོད་

ནམས་ཆོས་འཕེལ་གིས་གསུངས། འདིའི་ནང་རིམ་པ་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་ནི་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་

དོན་གྲུབ་ལྷ་སར་གདན་འདེན་ཞུས་མ་ཐག་པའི་དུས་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་། གཞན་དེ་ནི་སག་

བག་རྒྱལ་ཐོག་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད།

 ཡང་འཆི་མེད་མགོན་པོས། “སྐབས་དེ་དུས་སག་བག་གི་ཕོགས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་

སྲིད་གཞན་པ་གཅིག་འདོན་རིས་འཆར་གཞི་བཏིངས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། གང་གིས་ཞེ་ན། སག་

བག་ཛ་སག་བ་མ་བསན་པ་མཐར་ཕིན་གི་སྤུན་མཆེད་བུ་མོ་ཆོས་སྒོན་ཟེར་བ་ཞིག་ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་

གྲོང་ཆུང་གཞིས་ཀར་སོད་མུས་ལ་སྐབས་དེར་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་བུ་ཡིན་ཤག་བྱས་ཏེ། ཀུན་བདེ་

གིང་གི་ཛ་སག་རྒས་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་ལ་དེ་སྐོར་གེང་ཕོགས་བཟོ་རུ་བཅུག་སེ་གྲོང་ཆུང་གཞིས་

ཀའི་ཐད་ནས་ཡི་གེ་ཨ་དཀར་པོ་ཞིག་ཡང་ཡང་ཤར་ཚུལ་བརོད་གེང་སོགས་ཐབས་ཤེས་གང་ཐུབ་

བྱས་རུང་། ངན་གཤོམ་ལམ་དུ་མ་ལྷོངས་པར་ཕྲུ་གུ་དེ་བུ་མོར་སྐྱེས་པ་དང་། ཁོང་ཚོའི་ཁིམ་གཞིས་

ལ་མི་ཤིས་པའི་མཚན་མ་མངོན་གསལ་ཅན་རིམ་པ་བྱུང་ཚུལ་ཐོས།”481 ཞེས་གསུངས། སག་བག་

480 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ།>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༢༤༡ ན་གསལ།

481 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཞེས་པའི་
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རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀི་རོད་རོག་ཆེན་མོ།

ཕག་མཛོད་བསན་པ་མཐར་ཕིན་གིས་གྲོང་ཆུང་གཞིས་ཀའི་ཐད་ནས་ཨ་ཡིག་དཀར་པོ་ཞིག་

ཡང་ཡང་ཤར་ཚུལ་རྫུན་བཟོ་བྱས་པ་ནི། སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀི་འཁྲུངས་ཡུལ་ལུང་

བསན་དུ་ལྷ་མོའི་བ་མཚོར་ཡི་གེ་ཨ་ཀ་མ་གསུམ་ཤར་བའི་ཨ་དང་འད་མཚུངས་བྱེད་རིས་

ལས་གཞན་ཅང་མ་རེད། དེ་ལྟར་ན། རང་དོན་ཁོག་བཅུག་གི་གཡོ་འཕྲུལ་ལ་ནི་ཚད་དང་

མཚམས་ཤིག་ཡོད་ཚོད་མི་སྣང་།

 མདོར་ན། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀིས་<<སྐུ་མདུན་>>ཞེས་པའི་ཡབ་གཞིས་

ཚང་གི་ལོ་རྒྱུས་སུ། “[ངའི་གཅུང་པོ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་]ཁོང་སྔ་ས་ནས་ཕིར་འབུད་བྱས་ཏེ་དེའི་ཚབ་ཏུ་

ཁོ་པ་ཚོས་འདོད་པའི་འོས་སྤྲུལ་སེ་དྲུག་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་བསྐོ་འཇོག་བྱ་འདོད་པ་རེད།”482 ཅེས་

དང་། ཡང་<<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་ལས།>>ལས། “ཁོང་ཚོས་འདོད་པའི་རྒྱལ་

བའི་ཡང་སྤྲུལ་དེ་སུ་ཡིན་སྙམ་ན། དེ་ནི་འསོ་སྤྲུལ་གསུམ་གི་ནང་གི་གཅིག་སེ་ངའི་གཅུང་པོ་དང་ཕལ་

ཆེར་དགུང་ན་མཉམ་པའི་སེ་དྲུག་རིན་པོ་ཆེ་རེད།”483 ཅེས་པ་དང་། ཡང་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་སྐུ་

ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སུ། “སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་[འདི་]རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་མིན་པ་དང་བདམས་ནོར་

ཤོར་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཁབ་མགོ་ཚུགས་ཏེ། ངའི་བུ་[ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་]ནི་སེ་དྲུག་རིན་པོ་ཆེ[འི་ཡང་

སྲིད་]དང་། རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐུ་ཉེ་ཞིག་གི་བུ་སེ་དྲུག་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་དངོས་རེད་ཅེས་བཤད། ་་་ དེ་དུས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་བཅུ་བཞིར་ཕེབས་

ཡོད།”484 ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ།།

 སྤི་ལོ་ 1948 ལོ་སེ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲོངས་པའི་རེས་ཤིག་ལ། བཀའ་

བོན་བཞིའི་ཁོད་ནས་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ཀིས། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་

པོའི་ཡོངས་འཛིན་ཀུན་གི་ཐོག་མ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོར་“དམ་ཉམས་”དེ་

ཞེས་མཚན་སྨད་དག་པོ་དང་བཅས་རྒྱལ་ཚབ་ཀིས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕོགས་

ཐད་དང་བདེན་མ་གནང་བ་དང་། “རྒྱལ་ཡབ་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་ནས་རྭ་སྒེང་རྒྱལ་ཚབ་དང་བཀྲ་

ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཚོང་པ་གཙང་པ་ཚེ་བརྟན་གཉིས་ལ་རྒྱ་བོང་རེ་ལོག་རྔན་དུ་ཕུལ་”ནས་སག་

ཤོག་ངོས་ ༣༠༧ ན་གསལ།

482 <<Kundun: A Biography of the Family of the Dalai Lama>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༠ ན་གསལ།

483 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་བདུན་པར་གསལ།

484 <<DALAI LAMA, MY SON: A MOTHER’S STORY>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༥ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་ཁི་ལ་བཀོད་ཚུལ་ཧམ་བཤད་བྱས་ནས་གསེར་བུམ་དཀྲུག་

དགོས་ཚུལ་བཤད། ཟུར་ཁང་གིས་“རྒྱ་བོང་”ཞེས་པ་ནི། མདོ་སྨད་ནས་ཐོན་པའི་རྟ་ལ་བཤད་

ཀང་། ཤོད་ཚུལ་དེའི་རྒྱབ་ལོངས་ནི་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། བོད་གཞུང་གི་བཀའ་བོན་

ནམ་ཞབས་པད་ཅིག་གི་ཐུགས་ལ་ཡང་ཤར་ཕོགས་ཁམས་ཁུལ་གི་རྒྱ་སེ་ནས་བཅད་པའི་མདོ་

སྨད་དང་བཅས་པ་ལ་མི་བཟོད་པའི་ཞེ་ནད་དེ་འད་ཞིག་ཡོད་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། གང་ལྟར། ཟུར་

ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ལ་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ཏེ་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་

དོན་གྲུབ་ཁི་ལས་གཡུག་ཐབས་གནང་བ་ལ་བཀའ་བོན་བ་མ་རམ་པ་ཐུབ་བསན་ཀུན་མཁེན་

དང་ཀ་ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་གཉིས་ཀིས་ངོ་རྒོལ་གནང་སེ། མཐར་རེ་པོ་ཏ་ལའི་འཕགས་པ་

ལོ་ཀེ་ཤྭ་རའི་མདུན་དུ་ཟན་བརྟག་བསྒིལ་བར་ཡ་མཚན་པའི་རྟགས་ཁད་པར་ཅན་དང་བཅས་

སྟག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གྲིང་དུ་བཞུགས་སྐབས།
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རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀི་རོད་རོག་ཆེན་མོ།

སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པ་ཐོན་པས་ཟུར་ལྷ་

གཉིས་ལ་བཅོས་ཐབས་གང་ཡང་མ་བྱུང་།

 དེ་ལྟར་ཟུར་ཁང་དང་ལྷ་ཀླུ་གཉིས་ཀིས་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་ཁི་ལས་

གཡུག་ཐབས་ཀི་ངན་ཇུས་ལམ་དུ་མ་སོང་བ་ན། འཁོན་སེམས་ཀིས་གཞུང་འཛིན་སྐུ་དབང་

ཅན་དག་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་བོན་བ་མ་རམ་པ་ཐུབ་བསན་ཀུན་མཁེན་ལགས་བཀའ་བོན་ནས་

གནས་དབྱུང་གཏོང་ཐབས་བྱས་ཤིང་། ཀ་ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་ལགས་གནས་དབྱུང་བཙོན་

འཇུག་བྱས་པ་སོགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཡ་ང་བ་དེ་བྱུང་། དེ་ཡང་འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར། “སག་བག་

སྲིད་སྐྱོང་གི་ཤོད་འགག་ནས་ཞབས་པད་བ་མ་རམ་པ་བ་ལས་ཁུར་དགོངས་ཞུ་འབུལ་དགོས་པའི་

ཡིག་ཆུང་གོ་བུར་དུ་ཕེབས་”པ་རེད་ཟེར་བ་སོགས་ལྟར་ན། དེའི་བྱེད་གཏེ་གཙོ་བོ་ཞིག་སག་

བག་ཕག་མཛོད་ཡིན་པ་སྨོས་མེད་རེད་ལ། སག་བག་ཕག་མཛོད་ཀི་རྒྱབ་རྟེན་དུ། དགེ་སོང་

བོ་བཟང་དོན་ལྡན་གིས། “ཡབ་གཞིས་གང་མདུན་གི་ལྟོས་ཕོགས་སྐུ་དག་ཚོས་ཀང་༸རྒྱལ་བའི་

ཡང་སྲིད་ལ་ད་ལྟའི་སེ་དྲུག་རིན་པོ་ཆེ་དེ་རང་གདན་ཞུ་ཞུ་གི་ཡིན་གསུངས་”ཞེས་སོགས་གསུངས་

པ་ལྟར་སྐུ་དག་སྐོར་ཞིག་ཡོད། གང་ལྟར། དེའི་ཚུལ་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་དང་

བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀི་སྐུ་རིང་ལ་ཞབས་ཕི་སྒྲུབ་མོང་བ་རེའི་ཕག་ནང་ཇོ་ལགས་འཆི་

མེད་མགོན་པོ་ལགས་ཀིས་གསལ་བར་གསུངས་པ་གངས་སྐྱིད་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་

ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་སེ་ཚན་ནས་གཅེས་ཉར་པར་སྐྲུན་ཞུས་འདུག་པ་གཤམ་གསལ།

 “དེ་སྔོན་༸རྒྱལ་དབང་༸སྐུ་ཕེང་ ༡༣ པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དུས་ནོར་གིང་སྤན་བསལ་ཕོ་བང་

དུ་སྐུ་བཅར་ཞབས་ཞུ་དབྱེ་ཕྲུག་ཁོང་ཕག་ལས་གནང་མོང་བ། ད་ལྟ་དགུང་གྲངས་ ༨༨ ལ་ཕེབས་ཏེ་

བཞུགས་སྒར་གངས་སྐྱིད་དུ་གཞུང་ཞབས་བགྲེས་ཡོལ་གི་ལས་ཤག་ནང་བཞུགས་པ་རང་གཞུང་

དཔལ་འབྱོར་དྲུང་ཟུར་སྐུ་ངོ་དགེ་སོང་བོ་བཟང་དོན་ལྡན་ལགས་སམ་རེའི་ཕག་ནང་ཇོ་ལགས་འཆི་

མེད་མགོན་པོ་ལགས། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་དཔེ་མཛོད་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་སེ་ཚན་

དུ་སྔར་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་གལ་ཆེ་བརྒྱུད་སྤོད་གནང་བ་གཤམ་གསལ།

 སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རྒྱལ་ཐོག་སྐབས་ད་ལྟའི་༸སྐྱབས་མགོན་༸སྐུ་ཕེང་ ༡༤ པ་ཆེན་པོ་

མཆོག་གསེར་ཁིར་མངའ་གསོལ་གྲུབ་485སེ་དགུང་གྲངས་ ༡༣/༡༤ ཙམ་ཕེབས་གྲུབ་མཚམས་

485 གསེར་ཁི་མངའ་གསོལ་གི་མཛད་སྒོ་ནི་སྤི་ལོ་ 1940 ཟླ་བ་ 2 ཚེས་ 22 ཉིན་བསྐྱངས་པ་རེད། དེ་དུས་སག་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

སུ། ཉིན་གཅིག་རེ་པོ་ཏ་ལའི་རྣམ་སྲས་གན་མཛོད་དང་། རེ་འཕལ་བདེ་སེང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐོག་

ཁར་ཡོད་པའི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་ཁང་རེ་བདེ་བ་ཅན་དུ་ཞབས་པད་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་

དགེ་ལེགས་ནས། ཞབས་པད་བ་མ་རམ་པ་ཐུབ་བསན་ཀུན་མཁེན་དང་། ཞབས་པད་ཀ་ཤོད་ཆོས་

རྒྱལ་ཉི་མ་གཉིས་ལ་བརོད་དོན། རྭ་སྒེང་(རྒྱལ་ཟུར་རིན་པོ་ཆེ་)དམ་ཉམས་པ་དེས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་

སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕོགས་ཐད་དང་བདེན་ཡག་པོ་ཞིག་བྱས་ཡོད་ཚོད་མི་འདུག །༸རྒྱལ་ཡབ་ཆོས་

སྐྱོང་ཚེ་རིང་ནས་རྭ་སྒེང་རྒྱལ་ཚབ་དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཚོང་པ་གཙང་པ་ཚེ་བརྟན་གཉིས་ལ་རྒྱ་

བོང་རེ་ལོག་རྔན་དུ་ཕུལ་ཚུལ། གང་ལྟར། ཡང་སྲིད་མཆོག་སྤྲུལ་ངེས་བརྟན་ཡོང་ཕིར་གསེར་བུམ་

བསྐྱར་དཀྲུག་བྱས་ན་མ་གཏོགས་མི་འཐུས་ཚུལ་བརོད་པ་དང་། དེ་མུར་ཞབས་པད་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་

རོ་རེ་བཀའ་ཤག་ཏུ་འབྱོར་བ་ནས་ཀང་ཟུར་ཁང་གི་བཀའ་མོལ་ལ་རྒྱབ་གནོན་དང་སྦྲགས་གསེར་

བུམ་དཀྲུག་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་དུ་བྱུང་བར། ཞབས་པད་བ་མ་རམ་པས། 

༸རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་གི་ཕག་ལས་སྤི་བྱིངས་སྐོར་འཐུས་ཚང་བྱུང་ཡོད་མེད་གང་ལྟར་ནའང་༸རྒྱལ་

དབང་ ༡༤ པ་ཆེན་པོ་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་གནང་སྒོའི་བྱུང་རིམ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་སེ་དཔེར་

ན། ཐོག་མར་ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་བ་མཚོར་ཕེབས་ཏེ་གསོལ་སྨོན་འཕིན་སྐུལ་ཉིན་

བསྟུད་གནང་སེ་མཚོ་མཇལ་གཟིགས་སྣང་ལུང་བསན་ཁག་འཁྲུལ་བལ་ལྷད་མེད་ཡིན་པ་སྐབས་དེ་

དུས་ཕན་རམ་པ་[ཐུབ་བསན་ཀུན་མཁེན་]རང་ཉིད་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་བྱེད་སྒང་ལ་སོང་༸རྒྱལ་ཚབ་

རྭ་སྒེང་དང་ལྷན་བཅར་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་གསལ་ཤེས་ངེས་འདོངས་ཡིན་ཞེས་དང་། རྒྱབ་རྟེན་

ལོ་རྒྱུས་སུ་མཚན་ཞབས་སེར་བྱེས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་(ཡེ་ཤེས་སྨོན་ལམ་)ལ་༸རྒྱལ་དབང་༸སྐུ་

གོང་མས། ཁེད་རང་ཨ་མདོ་སྐུ་འབུམ་ལ་ཕེབས་དུས་ཆེ་ཤོས་སྒར་པར་བཞུགས་ས་སྤོ་པོ་ཡོད་ཅེས་

འབྱུང་འགྱུར་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་རད་འཚོལ་གནང་མིའི་ཁོངས་ཕེབས་རྒྱུ་མ་

འོངས་སྔོན་དཔག་གི་བཀའ་སོབ་ལུང་བསན་གསལ་རེན་གནང་ཡོད་པ། ཅི་སེ་༸རྒྱལ་དབང་ཆུང་

སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁིར་མངའ་གསོལ་བོད་ལོངས་ལྷ་མིས་མང་བཀུར་གཏན་འབེབས་གྲུབ་པར་

རོག་སོང་གསར་སྤོས་དེ་ལྟར་གནང་ཚེ་གདན་ས་གསུམ་དང་། རྒྱུད་གྲྭ་རྣམ་གཉིས། བོད་ལོངས་

སེར་སྐྱ་ཡོངས་ནས་ངོས་ལེན་ཡོང་མིན་(མི་ཡོང་བ་)དང་ཤུགས་ཆེན་པོས་གསུངས་པར། བཀའ་

མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་དགུང་ལོ་ ༦ ལ་ཕེབས་ཡོད། འདིར་གསེར་ཁིར་མངའ་གསོལ་གྲུབ་སེ་ཞེས་པ་ནི། གསེར་ཁི་

མངའ་གསོལ་གི་མཛད་སྒོ་སྔར་ནས་གྲུབ་ཟིན་པའི་དོན་རེད།
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རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀི་རོད་རོག་ཆེན་མོ།

བོན་ཀ་ཤོད་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མས་དེ་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཟུར་ཁང་གིས། སྐུ་ཞབས་ཁེད་རང་ཁ་

ཁར་བཞུགས། ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་ཟུར་དུ་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ཟུར་[ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་དང་]ལྷ་

[ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེ་]གཉིས་ཀས་དེ་ལྟར་བརོད། མཐར་ཀ་ཤོད་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་སག་བག་རྒྱལ་ཐོག་

སྐབས་བཀའ་བོན་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་སེ་ལྷོ་ཁ་སྣེ་གདོང་དུ་བཙོན་བཅུག་བྱས། དེ་ཡང་། ཐོག་

མར་བྱ་སྐྱག་དཀར་པོའི་མཚོ་འགོ་ནས་ཀོ་ཐོག་བརྒྱུད་ལྷོ་ཁར་གཏོང་འཆར་བྱས་པ་དེ་ཚེ་སྲོག་ལ་

སྐྱོན་ཆ་མ་བྱུང་ཙམ་ཡོང་བའང་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་(རེ་བཙུན་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་) 

ཡིས་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ངོ་མར་ནང་བཅར་ཞུ་འདེན་ནན་ཏན་གནང་བའི་བཀའ་དིན་

ཡིན་ལུགས་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་དུ་བཤད་རྒྱུན་ཡོད། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་ཏུ་དེ་སྐོར་བཀའ་མོལ་ལན་

བསྟུད་བྱུང་སེ་མཐའ་དོན་གསེར་བུམ་བསྐྱར་དཀྲུག་དགོས་མིན་རེ་འཕགས་པ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རའི་སྤན་

སྔར་ཟན་སྒིལ་འབུལ་རྒྱུར་ངེས་ཏེ། སྐབས་དེར་འཕགས་པ་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་(བྱེས་འབྱོར་རང་

གཞུང་བདེ་སྲུང་དྲུང་ཟུར་བདེ་སྐྱིད་གིང་རྒས་ཡོལ་བཞུགས་ཤག་ཏུ་གཤེགས་འདས་)རེ་དྲུང་ཐུབ་

བསན་འགྲོ་དོན་ལགས་ཞུ་བ་དེའི་ས་ནས་གསོལ་བ་(པག་)དང་། ཐུར་སྲང་། ཞལ་དཀར་ཡུ་རིང་། 

སན་དམར་བཅས་བཞེས་ཏེ་གནས་ཚུལ་གསང་རྒྱ་ཐུབ་ཆེད་དཀོན་གཉེར་ཐུབ་བསན་འགྲོ་དོན་ཡང་

གཙང་ཁང་གི་ཕིར་ཕུད། གོང་གསལ་ཞབས་པད་བཞི་ལྷན་ཡོད་ནས། གསོལ་བ་ཡང་ལྕི་མི་ཤོར་

ཆེད་ཐུར་སྲང་ལ་འཇལ་འདེགས་ཀིས་པག་རིལ་འད་གཉིས་བཅོས་པའི་ནང་། ༡) ད་ལྟའི་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་༸སྐུ་ཕེང་ ༡༤ པ་ཆེན་པོ་འདི་༸སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བལ་ངེས་

རེད་ཡིན་པས་གསེར་བུམ་བསྐྱར་དཀྲུག་མི་དགོས་ཟེར་བ་ཞིག་དང་། ༢) གཅིག་ཤོས་སུ་ཡང་སྲིད་

ངེས་བརྟན་ཡོང་ཕིར་གསེར་བུམ་བསྐྱར་དཀྲུག་ཞུས་པ་བཟང་། ཞེས་པ་གནད་དོན་ཁག་གཉིས་

ཤོག་ལྷེར་བིས་ཏེ་ཟན་སྒིལ་འད་མཉམ་བཅོས་པ་སོ་སོར་བཅུག་སེ་བཀའ་བ་རམ་པ་ཐུབ་བསན་ཀུན་

མཁེན་ནས། ད་ཡིན་ན་ལེགས་ཉེས་གང་ལྟར་ཟན་རིལ་འདི་ནས་ཇི་ཕེབས་ལ་ཐུགས་གཏན་འགེལ་

རྒྱུ་ཡིན། སྐུ་ངོ་རྣམ་པ་གསུམ་ལེགས་པར་གཟིགས་ཤིག་ཅེས་འཕགས་མཆོག་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རར་ཡུན་

རིང་རེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ཤུགས་དག་གནང་བར་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་སྤུ་ལས་འོད་

ཟེར་ཉི་ཟེར་དང་འད་བ་ཞིག་གོང་གསལ་ཟན་རིལ་ ༢ ཡོད་པའི་ཞལ་དཀར་ཡུ་རིང་དེར་འཕོས་པར། 

སར་ཡང་བཀའ་བ་རམ་པ་བས་གསུང་ཤུགས་ཆེན་པོས། སྐུ་ཞབས་རྣམ་པ་ཚོ་གཟིགས་ཨང་། སྐུ་

ཞབས་རྣམ་པ་ཚོ་གཟིགས་ཨང་། ཞེས་ལན་བསྟུད་གསུང་མུར་ཞལ་དཀར་འགུལ་བསྐྱོད་མ་བཏང་

གོང་ཟན་རིལ་རོག་གཅིག་རྒྱང་ངེར་མཆོངས་ཕེབས། བཀའ་བོན་གཞན་གསུམ་པོས་སན་དམར་

བཟེད་ནས་བཞུགས་པའི་སེང་སིར་སྒ་དང་བཅས་ཐོན། དེ་དག་བཀའ་བ་རམ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཕག་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཏུ་བཞེས་ཏེ། ད་ཆ་འདི་རང་ཡིན་ད། ཞེས་ལེབ་ལེབ་བཅོས་ཏེ་ཚང་འཛོམས་སར་ཞལ་དབྱེ་གནང་

སྐབས། ད་ལྟའི་མཆོག་སྤྲུལ་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་[སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་]འདི་ཉིད་༸སྐུ་གོང་

མའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བལ་[ཡིན་པས་]གསེར་བུམ་བསྐྱར་དཀྲུག་མི་དགོས་པའི་ཕོགས་སུ་ཐག་ཆོད་

བྱུང་བས། གནད་དོན་འདི་ཐོག་བསྒྱུར་བཀོད་གཞན་བྱ་ཐབས་མ་རེད་ཀང་། སག་བག་སྲིད་སྐྱོང་གི་

ཤོད་འགག་ནས་ཞབས་པད་བ་མ་རམ་པ་བ་ལས་ཁུར་དགོངས་ཞུ་འབུལ་དགོས་པའི་ཡིག་ཆུང་གོ་

བུར་དུ་ཕེབས། དེར་བརྟེན། བཀའ་བ་རམ་པས་ཀང་སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་ནས་ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་མཁན་

ཡིན་ཁུལ་གིས་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཁག་ཆེད་འབོད་གཟིམ་ཤག་གི་སྲུང་བྱར་ཉར་གནང་གིས་ཕན་ལས་

ཁུར་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའི་ནག་ཉེས་གང་ཡང་བསགས་རིགས་མེད་ན་[ཞེས་]རྒྱུ་རྐེན་ཞུས་ཆོག་

པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ། དེ་མུར་ཆབ་མདོ་སོགས་སུ་རྒྱ་དམར་གི་དག་ཤུགས་དངོས་སུ་སེབས་ཏེ་སག་བག་

བ་བང་ནས་གཞུང་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་རྔོ་མ་ཐོགས་པའི་དུས་སྐབས་ཤར། ད་དུང་ཆུས་འཁེར་རྐལ་རློམ་

གིས་སྲིད་དབང་མཁེགས་བཟུང་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་དུ་གཞུང་བསེན་དགའ་གདོང་གནས་སྲུང་ཆེན་

པོ་རྟེན་གཞིར་སྐུ་ཕེབས་ཀིས་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ ༡༤ པ་ཆེན་པོར་ཕག་འཚལ་ངུ་ངག་གིས་

གསོལ་འདེབས་ཤུགས་དག་དང་བཅས། ད་ནི་བོད་ཀི་ལུགས་གཉིས་ཐུགས་འགན་༸རྒྱལ་དབང་

མཆོག་ནས་བསྐྱེད་བཞེས་མཛད་པའི་དུས་ལ་བབས་ལུགས་གསོལ་བ་བཏབ་གནང་གིས་ལུགས་

གཉིས་ཆབ་སྲིད་ཐུགས་འགན་ཤིན་ཏུ་ལྕི་ཞིང་། གནང་སངས་ཧ་ཅང་ཟང་ཟིང་ངན་ཧྲུལ་དུ་གྱུར་ཟིན་པ་

དེ་བཞིན་རྟབ་རྟབ་པོར་༸རྒྱལ་བའི་ཕག་ཏུ་མི་འབུལ་ཀ་མེད་བྱུང་བ་ཡོངས་གྲགས། བཀའ་བོན་རམ་

པ་ཐུབ་བསན་ཀུན་མཁེན་སོགས་ལ་རྡུང་རེག་གཏོང་རྒྱུའང་བྱ་སྐད་བྱེའུས་འཁེར་ཁར་༸གོང་ས་ ༡༤ 

ཆེན་པོས་བོད་མི་མང་གི་རེ་མོས་ལྟར་ལུགས་གཉིས་ཐུགས་འགན་ཐུགས་སོབས་ཆེན་པོས་བདག་

གིར་དགེས་བཞེས་མཛད་དེ་མཛད་རིམ་གི་ཐོག་མར་བཀའ་བོན་ཀ་ཤོད་པ་དང་། རྭ་སྒེང་གི་ལྟོས་

ཕོགས་ཛ་སག་(འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་)དང་། མཁར་རོ་བ་མ་(སྐལ་བཟང་སྙན་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་)

སོགས་ཀིས་མཚོན་བོད་རྒྱ་ཁབ་ཀི་བཙོན་པ་ཡོངས་རོགས་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ལ་གུ་ཡངས་གོད་

གྲོལ་སྩལ་ཏེ་ཚང་མར་བདེ་སྐྱིད་དང་རང་དབང་ཐོབ།

 སྐབས་དེ་དུས་སག་བག་གི་ཕོགས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་གཞན་པ་གཅིག་འདོན་རིས་

འཆར་གཞི་བཏིངས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། གང་གིས་ཞེ་ན། སག་བག་ཛ་སག་བ་མ་བསན་པ་མཐར་

ཕིན་གི་སྤུན་མཆེད་བུ་མོ་ཆོས་སྒོན་ཟེར་བ་ཞིག་ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་གྲོང་ཆུང་གཞིས་ཀར་སོད་མུས་ལ་
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རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀི་རོད་རོག་ཆེན་མོ།

སྐབས་དེར་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་བུ་ཡིན་ཤག་བྱས་ཏེ། ཀུན་བདེ་གིང་གི་ཛ་སག་རྒས་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་

(ཚ་གུར་བསན་པ་དབང་ཕྱུག་ཡིན་ནམ་དཔྱད་)ཁོང་ལ་དེ་སྐོར་གེང་ཕོགས་[སམ་དཀྲོག་གཏམ་]བཟོ་

རུ་བཅུག་སེ་གྲོང་ཆུང་གཞིས་ཀའི་ཐད་ནས་ཡི་གེ་ཨ་དཀར་པོ་ཞིག་ཡང་ཡང་ཤར་ཚུལ་བརོད་གེང་

སོགས་ཐབས་ཤེས་གང་ཐུབ་བྱས་རུང་། ངན་གཤོམ་ལམ་དུ་མ་ལྷོངས་པར་ཕྲུ་གུ་དེ་བུ་མོར་སྐྱེས་པ་

དང་། ཁོང་ཚོའི་ཁིམ་གཞིས་ལ་མི་ཤིས་པའི་མཚན་མ་མངོན་གསལ་ཅན་རིམ་པ་བྱུང་ཚུལ་ཐོས།

 ༸གོང་ས་མཆོག་སོན་འཁོར་ ༡༩༥༡ ལོར་ལུགས་གཉིས་ཆབ་སྲིད་ཀི་ཐུགས་འགན་

བཞེས་གྲུབ་འཕལ་ལྟ་བུར་རྒྱལ་ས་གྲོ་མོར་རྒྱའི་ངན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་བཞུགས་གནང་དགོས་བྱུང་

ཡོད་གཤིས་བཀའ་ཟུར་ཀ་ཤོད་པ་ངོ་འཁོར་རྣམས་རྟ་ཧགས་བསྒིགས་ཏེ་༸རྒྱལ་བའི་མཇལ་ཁར་

གྲོ་མོར་བཅར་བསྐྱོད་སྐབས། ལམ་བར་དུ་སྲིད་ཟུར་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་བཞུད་དང་གདོང་

ཐུག་བྱུང་བར་ཀ་ཤོད་པའི་ཞབས་གྲས་ཚོས། སྐུ་ངོ་། སྐུ་ངོ་། སྲིད་ཟུར་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ཀིན་

འདུག །ཆིབས་པ་ལས་བཤོལ་འོས་ཞུས་པར་ཀ་ཤོད་པས་སོབས་ཉམས་ཆེར་བསྐྱེད་ངང་། ཁོང་

སྲིད་ཟུར་དང་། ཁོ་བོ་བཀའ་ཟུར་རེད་ཅེས་ཆིབས་པ་ནས་མ་བབས་པར་ཐད་ཀར་གྲོ་མོའི་ཕོགས་

སུ་ཕེབས་ལུགས་བཅས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་འདི་དག །ད་ལམ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་སྐུ་ངོ་

དགེ་སོང་བོ་དོན་ལགས་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་སེ་ཚན་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀིས་སེ་ཚན་

འགན་འཛིན་གུས་དབང་འདུད་ཚེ་རིང་དང་། འགུ་ལོག་རྒན་དམ་ཆོས་དཔལ་བཟང་ཐུན་མོང་ཐོག་

ལོ་རྒྱུས་རིས་སྤོད་གསུང་མོལ་གནང་དོན་གལ་ཆེར་བརིས་ཏེ་ལམ་སང་ཡིག་འགོད་གཅེས་འཚག་

ཞུས་འབེལ་སད་ཕིན་ཡང་འདི་འདའི་འགལ་རྐེན་གཤོམ་མཁན་ཡོང་མི་སྲིད་པ་མིན་སབས། བོད་

མི་མཆོག་དམན་བར་གསུམ་ནས་དོ་སྣང་ངེས་ཤེས་རེད་དེ་བང་དོར་འཆོལ་མེད་ཡོང་ཕིར་དཔར་

བཀོད་ཞུས།། །།”486 ཞེས་སོ།།

 གཞན་ཡང་ཨ་རིའི་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་བོད་མིར་བཅར་འདི་མང་དུ་ཞུས་ཏེ་

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཞིག་ཁོང་གིས་བིས་པའི་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་>>སུ་བཀོད་ཡོད། 

དེ་ནི། “བོད་ཀི་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་གཞན་ཞིག་གིས་ཀང་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོས་གསུངས་པ་དང་ཆ་

འད་བ་ཞིག་གོ་ཐོས་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་དབུ་ཉེས་བྱུང་རེས་ཀ་ཤོད་པས་

486 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༣༠༣ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གཞན་འགའ་ཞིག་ལ་གསུངས་དོན། བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གི་སྐབས། [བཀའ་བོན་སུ་ཞིག་

ནས།] ‘ངོས་འཛིན་ཞུ་མཁན་གི་ཁ་སབས་དེ་ལས་མེད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའི་བ་མ་དེ་ཡང་ཏན་

ཏན་ཡོད་པ་མ་རེད།’ ཅེས་བཤད་པར་བཀའ་བོན་གཞན་དག་གིས། དེ་ལྟར་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བལ་མིན་པ་འད་གསུངས། དེ་ལ་ཀ་ཤོད་པས། དེ་འད་

ཡིན་ན། འཕགས་པ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རའི་མདུན་དུ་ཟན་བརྟག་བསྒིལ་ནས་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བལ་ཡིན་མིན་

ལ་བརྟག་དགོས་ཚུལ་གསུངས་པས། བཀའ་བོན་རྣམས་པོ་ཏ་ལར་ཕེབས་ཏེ་འཕགས་པ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་

རའི་དྲུང་དུ་ཟན་བརྟག་བསྒིལ་བར་ད་ལྟའི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མེད་

ཡིན་པ་གསལ་ཐོན་བྱུང་། དེ་ནས་ཞབས་པད་རྣམས་ཀིས་གནས་ཚུལ་དེ་གཞན་སུ་ལའང་མི་གསུང་

རྒྱུའི་ཐག་བཅད་”487ཅེས་བིས་འདུག་པ་འདི་རེད། རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ནས་གོང་གསལ་གི་

གནས་ཚུལ་འདི་དཔེ་དེབ་ཀི་མཆན་བུར་བཀོད་པ་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དཀྱུས་སུ་མ་བཀོད་པ་ལ་

གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡོད། འདི་ལྟ་བུ་ལན་འགར་བྱུང་འདུག་ཀང་སྤོས་བཤད་བྱེད་མི་འདོད།

 གོང་དུ་“ངོས་འཛིན་ཞུ་མཁན་གི་ཁ་སབས་དེ་ལས་མེད་པར་”ཞེས་པའི་ངོས་འཛིན་ཞུ་

མཁན་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། “ངོས་འཛིན་ཞུས་པའི་བ་མ་དེ་ཡང་ཏན་ཏན་ཡོད་

པ་མ་རེད་”ཅེས་པ་ནི་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་སེ་ད་ལྟའི་རྒྱལ་དབང་འདི་པ་རེད། དེ་ལྟར་

ཤོད་མཁན་གི་བཀའ་བོན་དེ་ནི་གཞན་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ཡིན་

པ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ལ་ཞབས་ཕི་སྒྲུབ་མོང་བ་འཆི་མེད་མགོན་པོ་ལགས་ཀི་གསུང་

གོང་དུ་དངས་པ་དེས་ཤེས། ཟུར་ཁང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ནི་གོང་གསལ་ལྟར་ལྷ་ཀླུ་

ཚེ་དབང་རོ་རེ་རེད། ཟུར་ཁང་དང་ལྷ་ཀླུ་གཉིས་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་བཟུང་

གིས་བཙོན་དུ་འཇུག་མཁན་གཙོ་བོ་གཉིས་དེ་ཡང་རེད་ལ། དེའི་ཁོངས་སུ་རིམ་བཞི་ཞྭ་སྒབ་

པ་ཡང་ཡོད། ཟན་བརྟག་བསྒིལ་དགོས་པར་གསུང་མཁན་ཀ་ཤོད་པ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་པ་དེ་ནི་

ངན་ཕོགས་ཀི་སྐད་ཆ་མིན་པར་ཀ་ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་ལགས་ཟུར་ཁང་དང་ལྷ་ཀླུ་གཉིས་

ཀི་ལྡོག་ཕོགས་སུ་བཞེངས་པའི་དོན་རེད།

 ཀ་ཤོད་པ་ནི་གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་གིས་བིས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དུ་མའི་ནང་

487 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, The Calm before the Storm: 1951-1955>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༢༠༣ པའི་སེང་གི་མཆན་བུ་ཨང་ ༨༤ ལ་གཟིགས། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 200 ལོར་བཅར་འདི་ཞུས་པ་ཞིག་རེད།
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རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀི་རོད་རོག་ཆེན་མོ།

ཌ་རུ་མགོ་དང་ངོ་གཉིས་མ་ཞེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ནག་པོར་བརིས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་མིན་པར་

སྐབས་ལ་ལར་གཞན་སུས་ཀང་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་ཅིང་སྒྲུབ་མི་འདོད་པའི་ཕག་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་

བ་དུ་མ་བསྒྲུབས་ཡོད་ལ། ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཤོད་བཞིན་པ་

ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཚོད་དུ་མི་སྣང་། ཁོང་གཉིས་ཀི་བྱས་རེས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི། འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་

ལྟར་སེ་རའི་དོན་རྐེན་སྐབས་གཞུང་ས་ནས་སེ་ར་བྱེས་ཀི་འདུ་ཁང་ཆེན་མོ་མེར་སྲེག་གཏོང་

རྒྱུར་ཐག་བཅད་དེ་དམག་མི་ཚོས་ཀ་བའི་སེང་ས་སྣུམ་བཤོས་ནས་མེ་རྒྱག་ཆོག་ཆོག་ཏུ་བྱས་

པའི་སྐབས་སུ་བཀག་འགོག་གནང་སེ་ཡོངས་སུ་བསྐྱབས་པ་དེ་རེད།

 འགའ་ཞིག་ནས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀི་སྐོར་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་རོག་ད་མེད་ཚུལ་དང་། དེ་

ལྟ་བུ་ཞིག་འབྱུང་མི་སྲིད་ཅེས་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་མ་མཐོང་བའི་རྨོངས་གཏམ་བཤད་

ཀང་། གཞན་རྣམས་ཀིས་ནི་ད་དུང་འབི་མཚམས་བཞག་མི་འདུག་ལ། སད་ཀང་མུ་མཐུད་ནས་

བིས་ཏེ་ཇེ་གསལ་ནས་ཇེ་གསལ་དུ་གཏོང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ལོ་རྒྱུས་དང་གསང་བའི་རིགས་

གཅིག་ནི་སྐབས་ཐོག་གི་མི་རྣམས་འདས་པའི་རེས་སུ་ད་གཟོད་ཇེ་གསལ་ནས་ཇེ་གསལ་དུ་

འགྱུར་བ་དོན་དངོས་རེད། སྤི་ལོ་ 2017 ཟླ་བ་ 12 ཚེས་ 4 ཉིན་དཔར་བསྐྲུན་དབུ་འབྱེད་ཀིས་

དེའི་ཕི་ཉིན་ཚོང་འགྲེམ་གནང་བའི་ས་འདུ་རིན་ཆེན་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་ཀང་། “༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕེང་ ༡༤ པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གསེར་ཁིར་མངའ་གསོལ་ཞུས་ཟིན་རེས་ཀང་

བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བོན་རམ་པ་ཐུབ་བསན་ཀུན་མཁེན་དང་། ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས། 

ཀ་ཤོད་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ། ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་བཀའ་བསྡུར་གནང་སེ། ད་ལྟའི་

༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ནོར་འཁྲུལ་མེད་དམ་བོ་དོགས་ཀིས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོད་མེད་

རེ་ཕོ་བང་དུ་ཇོ་བོ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཟན་བརྟག་ཞུ་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་ཀིས་ཟན་སྒིལ་ཞུ་སྐབས་

ནོར་པ་འཁྲུལ་པ་མེད་ཅེས་བབས། དེ་རེས་ཟུར་ཁང་སོགས་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཟན་བརྟག་ཞུས་ལེགས་

གསུངས་ནས་ཐེངས་གཉིས་པ་ཞུས་པར། ཡང་བསྐྱར་ནོར་འཁྲུལ་མེད་ཅེས་ཐོན་མཚམས། ཟུར་ཁང་

ནས་ད་དུང་ཐུགས་བོ་མ་ཁེངས་པ་གནང་སྐབས། བཀའ་བོན་རམ་པས་སྐུ་ཞབས་རྣམ་པ་ཚོ། ༸རྒྱལ་

ཚབ་རྭ་སྒེང་མཚོ་མཇལ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ང་རང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་བྱས་ཏེ་ཡིག་འབིར་ལྷན་རྒྱས་ངོ་

བཅར་ཞུས་ནས། མཚོ་གཟིགས་ཇི་བྱུང་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ངས་བིས་པ་ཡིན་ན། ཡང་སྲིད་གར་ཕེབས་

སོགས་ཤིན་ཏུ་གསལ་པོ་བྱུང་ཡོད། སྐུ་ཞབས་རྣམ་པ་ད་ཆ་ཁ་རོག་བཞུགས་ཤིག །ལུང་པ་དཀྲུག་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པ་མ་གནང་། ཞེས་ནན་པོ་གསུངས་རེས་དེ་མུར་བཞག་དགོས་བྱུང་ཡོད་འདུག་”488 ཅེས་གསལ་

འདུག་སེ། ལྷ་སའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཁག་དང་གངས་སྐྱིད་བོད་ཀི་

དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་སོགས་བཀགས་ན་མང་དུ་ཡོད་པས། ཐུགས་སྣང་ཅན་

དག་གིས་དེ་དག་ལ་ཡང་གཟིགས་པར་འཚལ།

488 <<བརོད་པར་དཀའ་བའི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༧༥ ན་གསལ།
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ལུང་བསན་དང་སྔོན་གནས་རེས་དན།

 གང་མདུན་དང་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་སོགས་ཀིས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་

གཞན་ཞིག་གདན་འདེན་ཞུ་ཐབས་གནང་ཡོད་ན། སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་རྒྱལ་

བའི་ཡང་སྲིད་མིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ལྷ་དང་བ་མའི་ལུང་བསན་དུ་མ་གུང་བསྒིགས་ཏེ་བསམས་

ན་ངེས་པ་ལྷག་པོ་རེད་པར་འགྱུར་བས་འདི་ལྟར། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1647 ལོར་མདོ་ཁམས་

ཟལ་མོ་སྒང་གི་སའི་ཆར་ཡབ་ཀརྨ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཡུམ་བསོད་ནམས་འཚོ་གཉིས་ཀི་སྲས་

སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། སྤི་ལོ་ 1710 ལོར་གཤེགས་པར་གྲགས་པ་གཏེར་སོན་ཉི་མ་གྲགས་པའི་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་མ་རིག་མུན་སེལ་གི་ལུང་བྱང་དུ། ༸གོང་ས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི་མཚན་སྒ་དང་བཅས་ལུང་བསན་པ་ནི། “ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་སྨོན་ལམ་མཐུ་བཙན་

པས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་སོབས་ལྡན་པའི་བུ། །འགྲོ་བའི་སྐྱབས་མགོན་བསན་པའི་ར་

ལག་གཅིག །དབུས་ནས་འབྱུང་ཞིང་མདོ་སྔགས་བསན༷་པ་འཛིན༷། །རྒྱ་༵མཚོ༷འི་མིང་ཅན་འཕིན་ལས་

ཕོགས་བཅུར་ཁབ། །གདམས་པ་འདི་འཕད་བསན་འགྲོའི་བདེ་ལེགས་སྐྲུན།།” ཞེས་དང་། ཡང་སྤི་

ལོ་ 1698 ལོར་མདོ་སྨད་ས་ངན་བསོ་བ་ཞེས་པའི་གྲོང་དུ་ཡབ་རྔུ་བ་ཨ་ཏི་མགོན་པོའམ་ཇོ་བོ་

སྐྱབས་དང་ཡུམ་སྒོ་བཟའ་རོ་རེ་འཚོ་གཉིས་ཀི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་། སྤི་ལོ་ 1755 ལོའམ་

དེའི་རེས་ཐོགས་སུ་གཤེགས་པར་གྲགས་པ་ཀ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའམ་རིག་འཛིན་ཚེ་

དབང་ནོར་བུའི་གཏེར་ཆོས་སྒོལ་མ་དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མཚན་སྒ་སོགས་དང་བཅས་

ལུང་བསན་ལས། “ད་ལྟ་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་བསྐྱེད་མཐུསཿ ཕིན་ལས་བྱིན་རླབས་སྒྱུ་

མའི་རང་འོད་ཅིགཿ མདོ་ཁམས་ཤར་ནས་ཕག་གམ་བྱི་བའི་ལོཿ རྒྱལ༵་ལམ་མཚོ༷་ཞེས་སྨེ་དཀར་དོ་

ཤལ་ཅནཿ སྙན་གྲགས་ལྡན་པ་མཐའ་ནས་དབུས་སུ་འབྱུངཿ བོད་ཡུལ་ཡོངས་ཀི་བསན་པའི་བདག་

པོ་བྱེདཿ” ཅེས་གསུངས་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 རོ་གྲུབ་ཆེན་གི་ལུང་བསན་ལས། “སྣང་མཐའི་སྤྲུལ་པ་པཎ་ཆེན་པོ། །ཙི་ནའི་ཡུལ་བྱོན་

ཆོས་ལ་བཙུད། །བདུད་སྤྲུལ་ཁི་ཡི་མིང་ཅན་གིས། །ཡུལ་སེ་ལ་ལར་ཕུང་དུ་འཇུག །སྤན་གཟིགས་

སྤྲུལ་པས་ལྷ་ལྡན་གི། །འགྲོ་བོ་ཆོས་ལ་བསྒྱུར་ནས་ཀང་། །མཐའ་ཡི་དམག་ཚོགས་རིམ་བཞིན་

བཟློག །ཅི་ནས་དམག་ཚོགས་ལོ་རེ་བཞིན། །འུར་ཞིང་ཡུལ་འགར་འཕོ་སྐྱེས་བྱེད། །དགོན་ཚོགས་

མང་བཅོམ་བསན་འཛིན་གསོད། །ནད་མཚོན་མུ་གེའི་སྣ་ཡང་འདེན། །ཆོམ་རྐུན་སྣ་ཚོགས་རླུང་

ལྟར་འཚུབས།།” ཞེས་དང་ཡང་། རོ་གྲུབ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དང་པོ་འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར་འཕིན་

ལས་(1745-1821)ཀི་ལུང་བསན་ནི། “བྃཿ གཞི་ཀ་དག་སོང་ཆེན་དྭངས་མའི་མཁརཿ རལ་

ཤར་གྲོལ་བདེ་སོང་ཊཀིའི་གླུཿ སྔོན་ལེགས་བྱས་ནོར་བུའི་རང་འོད་ཀིསཿ རྟེན་འདོད་འཇོའི་གདུལ་

བྱའི་ཞིང་ས་བརླནཿ ངུར་སྨྲིག་ཁིམས་ལྡན་གི་གཟི་བྱིན་འབརཿ ཐབས་མཁས་ཀིས་བོད་འབངས་

རེས་སུ་སྐྱོངསཿ སྤན་གཟིགས་སྤྲུལ་པ་བསན་མིང་པ་ཡིཿ ལོ་འབྱུང་ཤིང་ཕག་སྨེ་བ་གཉིས་ནགཿ 

བསན་པ་སར་གསོ་ལྷ་ལྡན་ཡུལ་འཁྲུངསཿ སྨོན་ལམ་དང་གནས་དུས་ཕུན་ཚོགས་ལྔའིཿ རྟེན་འབེལ་

གི་སྒོ་བརྒྱ་དུས་གཅིག་འབྱེདཿ དུས་ས་བྱི་སྨེ་བ་གཅིག་དཀར་དུསཿ གངས་ལོངས་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་

ཤརཿ དད་ལྡན་ལས་འཕོ་ཅན་གི་མི་རྣམས་ཀིསཿ མི་དགེ་བཅུ་སོང་ཁད་པར་སྲོག་གཅོད་སོངཿ 

སྨན་བ་སྤན་གཟིགས་སིདྷི་དུང་ཕྱུར་བརྒྱཿ གནས་ཆེན་གནས་ཆུང་ཀུན་ལ་མཐོང་གྲོལ་བཞགཿ མ་

འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་མཁའ་དབྱིངས་སུཿ དོན་དགེ་ལེགས་ཉི་ཟླའི་འོད་སྣང་མཛེསཿ ཁོང་དགུང་

གྲངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་བཞུགསཿ འབེལ་བཅས་ཀིས་འགྲོ་བ་མིག་འཕྲུལ་བཞིནཿ ཞིང་གང་

འདོད་གནས་ལ་ཁྱུ་འདེད་བྱེདཿ སྙན་ཆོས་དུང་དཀར་པོའི་རང་སྐད་ཀིསཿ འདབ་དྲུག་གི་ལྷ་འབངས་

མགྲོན་དུ་བསུསཿ ཁམས་གདུལ་བྱའི་ཡུལ་གི་མུན་པ་སེལཿ དོན་ལེགས་ཚོགས་འབས་བུ་ཀུན་

གིས་བརྒྱུདཿ ཆུ་སྐྱེས་ཀི་བསུང་ལྡན་དོ་རའི་ཁོདཿ རྐང་དྲུག་གི་གཞོན་ནུ་གར་ལ་བེལཿ ལས་དག་

པའི་གདུལ་བྱའི་སྲིད་ཞུ་སྒྲུབསཿ ཡར་ལྡན་གི་སྤོད་པ་ཡར་ཟླའི་སྤུནཿ དགེ་ལེགས་ཀི་དབྱར་རྔ་

ཕོགས་སུ་སྙནཿ ཞེས་སོགས་སྣང་ཆ་མི་ཤིག་ཆོས་དབྱིངས་ཨཱཿ” ཞེས་ཏེ། འདི་དག་ནི་ཉེ་ལམ་

ཕོགས་ཕོགས་ནས་བཏུས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། ནམ་ཞིག་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་གསང་བའི་

རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་པར་སྐྲུན་གྲུབ་པ་ན་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ་དང་། དག་སྣང་། ལྷ་བའི་

ལུང་བསན་སོགས་མང་དུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་དོ།།

 ད་ནི་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་སྔ་ཕིར་སྔོན་གནས་
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ལུང་བསན་དང་སྔོན་གནས་རེས་དན།།

རེས་དན་གི་ཚུལ་སོགས་ཅུང་ཟད་རེ་དུས་ཁ་ཡར་དུ་གསུངས་པ་དུ་མ་ཞིག་འདིར་དཀྱུས་

གཅིག་ཏུ་འགོད་པར། དེ་ཡང་<<བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བྱམས་བརེ།>> ཞེས་པའི་དབྱིན་སྐད་

བརན་ཕབ་ཏུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས། “རྨི་ལམ་དུ་ཚེ་རབས་སྔ་མ་དན་པའི་དུས་སྐབས་དུ་མ་

བྱུང་ཡང་། དེ་ནི་ཇི་བཞིན་བརོད་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། འདིར་དེའི་སྐོར་གེང་མོལ་བྱེད་པར་དགོས་པ་

དེ་ཙམ་ཨེ་ཡོད་སྙམ་”ཞེས་སྔོན་གནས་རེས་དན་བྱུང་བ་ཙམ་ལས་ཅི་བྱུང་གསལ་བར་གཞན་

མ་གསུངས། ཡང་མགོན་པོ་མཆོག་ནས། “ངའི་ངོ་ཤེས་པའི་ཁོད་དུ་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་དན་མཁན་དུ་

མ་ཡོད་ལ། ངས་ཀང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་དན་པའི་བཟོ་འད་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀང་ད་ལྟ་མི་དན། 

སྐྱེ་བ་སྔ་མ་སྔར་དན་མཁན་གི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོས་ཀང་ཕིས་སུ་མི་དན་”489 ཞེས་བཞད་མོ་དང་བཅས་

ཏེ་ཟུར་ཙམ་ཞིག་ལས་མ་གསུངས།

 ཡང་མགོན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀིས། “འཆི་བ་ཞེས་པ་ངེས་པར་ཡོང་བས་དེ་ལ་

ཡིད་མི་བདེ་བ་བྱེད་དོན་མེད། སྐྱེ་བ་ཡོད་པས་འཇིག་པ་ཡོད་ལ། དེ་ནི་དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན། 

ངེས་པ་མེད་པ་ནི་འཆི་བ་ནམ་ཡོང་དེ་རེད། སྐབས་རེར་རྨི་ལམ་མམ་གཉིད་མ་སད་ལྟ་བུའི་སྐབས་

སུ། མི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའི་གོང་བོད་དུ་སྐྱེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕག་འགའི་སྔ་རོལ་ཏུ་

སྐབས་ཤིག་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱེས་པའི་དན་སྣང་གསལ་ལ་མི་གསལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀང་ཡོང་གིན་འདུག །དེ་

ལྟར་ཡར་དེད་ན། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་བཞུགས་པའི་ཚེ་ནའང་ཕལ་ཆེར་དེའི་ཉེ་འགྲམ་

ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ཡོད་ངེས་རེད།”490 ཅེས་བོད་དང་རྒྱ་གར་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་། དེ་ནས་ཀང་ཡར་དེད་

ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐབས་སུ་གཏུགས་ཏེ་གསུངས། གཞན་ཡང་བསན་པའི་གསལ་བྱེད་

ཆེན་པོ་སྐྱབས་རེ་བ་མ་ཐུབ་བསན་བཟོད་པ་མཆོག་ནས། “སྐབས་ཤིག །༸གོང་ས་རྒྱལ་བའི་

དབང་པོ་མཆོག་ཨ་རིའི་ཁུལ་དུ་དགེ་བཤེས་བཟོད་པ་ལགས་ཀིས་ཕག་བཏབ་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཤྭ་

བའི་ཚལ་(Deer Park)ཞེས་པར་ཆིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དིན་སྐྱོང་སྐབས། བཀའ་ཆོས་ཀི་སྐབས་སུ་

དུས་རྒྱུན་ལྟར། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀིས། ‘ངོས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་སོང་ཉིད་

ཀི་ལྟ་བ་སོགས་ཉམས་རྟོགས་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ཡང་། དེ་དག་ལ་མོས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད།’ 

489 སྤི་ལོ་ 2014 ཟླ་བ་ 10 ཚེས་ 6 ཉིན་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གསུངས།

490 <<SUNRISE / SUNSET>>ཞེས་པའི་ནང་གསུངས་ཏེ། འདི་ནི་སྤི་ལོ་ 2008 ལོར་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་

གཅིག་གི་མཛད་པ་བརན་དུ་ཕབ་སེ་ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་དུ་བགིས་པའི་དངོས་བཤུས་གོག་བརན་ཞིག་ཡིན།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཅེས་བཀའ་སྩལ་བར། དེའི་རེས་སུ་སེ་ཚན་ཟུར་མཇལ་གི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་༸གོང་

ས་མཆོག་ལ། ‘སྐུ་མདུན་རང་ཉིད་ལ་ཉམས་རྟོགས་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་སོང་། དེ་ལྟར་ན། 

ངེད་ཅག་གི་རྒྱུད་ལ་ཉམས་རྟོགས་ཤིག་ཇི་ལྟར་སྐྱེའམ། དེས་ན། ངེད་ཅག་ལ་རེ་བ་གང་ཡང་མེད།’ 

ཅེས་དང་ཚུགས་ཆེན་པོས་ཞུས་པར་ལན་ཞིག་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་སབས། གོ་བུར་དུ་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་ཞལ་ནས། ‘དོན་གིས་བཤད་ན། སྔོན་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ངོས་རང་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་

པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་དན་གིན་འདུག་’ཅེས་ནང་ཚགས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཞལ་ནས་ཤོར།”491ཞེས་

གསུངས། གོང་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་འདི་སྔར་ནས་གོ་ཐོས་བྱུང་ཡང་གསུང་ངོ་མ་ཉན་པའི་

གོ་སྐབས་མ་བྱུང་ལ། ཡིད་མི་ཆེས་པར་འགྱུར་བ་སུ་ཡང་མེད་པས་འབད་བརོན་ཡང་མ་བྱས། 

སྤིར་ན་མགོན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀིས་དགོས་དོན་ཁད་པར་ཅན་གི་སྐབས་མ་གཏོགས་

འདི་ལྟ་བུའི་གསུང་ཁོམ་བསྒགས་སུ་མི་གནང་བ་ནི་ཀུན་གིས་ཤེས་པ་ལྟར་ཡིན། <<བཙན་

བྱོལ་གི་རང་དབང་།>>ཞེས་པའི་རང་རྣམ་དབྱིན་དེབ་ལས། “ངོས་ནི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་

གསུམ་རིམ་བྱོན་གི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་ལ། སྐུ་ཕེང་རིམ་བྱོན་རྣམས་འཕགས་མཆོག་

སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་འདོད། དེར་བརྟེན། ངོས་རང་ཡང་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་

དུ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་མང་། དེ་ལྟར་ན། ངོས་རང་འཁྲུངས་རབས་དོན་བཞི་པ་སེ་ཡར་དེད་ན་སོན་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐུ་དུས་ཀི་བམ་ཟེ་ཁེའུ་སྣང་བ་ལ་ཐུག །དེ་ལ་ངོས་རང་དོན་དམ་དུ་ཡིད་ཆེས་

ཡོད་མེད་ཐད་དི་བ་འདོན་མཁན་མང་ཡང་། ལན་སབས་བདེ་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། འོན་ཀང་། མི་ལོ་ང་

དྲུག་ཏུ་སོན་པ་ཞིག་གི་ངོས་ཐད་ནས། མི་ཚེ་འདི་ཉིད་ཀི་མོང་བ་དང་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་

ན། ངོས་རང་ཆོས་ཕོགས་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་གོང་མ་རྣམས་ཏེ་སྤན་རས་གཟིགས་དང་། སོན་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉིས་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་རྒྱུ་དེ་དེ་ཙམ་དཀའ་བ་ཞིག་མ་རེད།” 

ཅེས་གསུངས།

 སྤི་ལོ་ 2008 ལོར། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ཨ་ཤོ་ཀ་མགྲོན་ཁང་དུ། ཤར་ནུབ་

ཀི་ཕི་མི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཆེད་མཁས་དང་ལོ་ཙ་བ་གྲགས་ཅན། ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་

པ་སོགས་ལ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་དང་ར་བ་ཤེས་རབ། འགྲེལ་པ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་སོགས་

དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གནང་བའི་བཀའ་ཁིད་སྐབས་ཀི་དིས་ལན་ཞིག་གི་འཕོས་དོན་དུ། “ངོས་ལ་

491 <<THE HEART OF THE PATH>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༢ ན་གསལ།
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ལུང་བསན་དང་སྔོན་གནས་རེས་དན།།

ཚེ་རབས་སྔ་མ་དན་པའི་དན་པ་གསལ་པོ་མེད། འནོ་ཀང་། ཨ་མ་ལགས་དང་གཞན་འགའ་ཞིག་གིས་

གསུངས་པ་ལྟར་ན། ངོས་ཀིས་རང་ཉིད་ལོ་ན་ཆུང་བའི་སྐབས་སུ་སྐྱེ་བ་སྔོན་མའི་སྐོར་གསལ་པོར་

བཤད་འདུག་ལ། རྨི་ལམ་དུའང་སྐབས་རེར། གསལ་ལ་མི་གསལ་བའི་ངང་དུ། སྔོན་བོད་པ་དང་རྒྱ་

གར་བ།  སྐབས་ཤིག་ཨེ་ལིབ་ཀི་མི་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་བཅས་དན།” ཞེས་གསུངས། ཡང་། “སྔར་རྒྱ་

གར་གི་སོབ་དཔོན་ཞིག་དང་། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རེ་གཉིས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཡིན་

པ་ཞིག་གསལ་ལ་མི་གསལ་བའི་ངང་དན་གིན་འདུག་ལ། དེ་སྔ་ཨེ་ལིབ་ཀི་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཙོན་

པ་བྱས་ཏེ་བསད་པ་ཞིག་ཀང་དེ་ལྟར་དན་གིན་འདུག་”492ཅེས་དང་། ཡང་། “སེམས་རགས་པ་བག་

ལ་ཞ་ནས་ཕ་མོ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་སྐབས་ལ་ལར་སྐྱེ་བ་སྔོན་མའི་གནས་ཚུལ་དན་མོང་། སྐབས་

ཤིག་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ། ངོས་རང་ལོ་སོང་ཕག་གི་གོང་ལ་ཨེ་ལིབ་ཀི་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་

གསལ་པོར་དན་ཞིང་། ཨེ་ལིབ་ཀི་དབང་འཛིན་པ་དེས་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་མནབས་ཏེ་བཞུགས་ཁི་

མཐོན་པོའི་སེང་བརིད་ཉམས་ཀིས་བཞུགས་ཡོད་པའང་གསལ་པོར་མཐོང་།  དེ་མཚུངས་རྒྱ་གར་གི་

སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྐྱེ་བ་བངས་པ་ཞིག་ཀང་དན།”493 ཞེས་གསུངས།

 ཡང་། “༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་དགུང་གྲངས་ལྔ་བཅུའི་ནང་དགོངས་པ་གཞན་

དོན་དུ་གཤེགས་སྐབས། ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་དབུ་བརམས་ཏེ་ཅུང་ཟད་བསྒྲུབས་ཀང་ཡོངས་སུ་མ་

གྲུབ་པར་འཕོ་ཅན་དུ་ལུས་པའི་ཆོས་སྲིད་ཀི་བྱ་གཞག་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་སྙམ་ལ། དེ་དག་ནི་སྐུ་ཚེ་དེ་

ཉིད་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཙམ་དུ་དམིགས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ཕུགས་ལ་དགོངས་ཏེ་ཡུན་གིས་བསྒྲུབ་དགོས་

པ་རྣམས་ཡིན་པར་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀིན་ཡོད། ངོས་རང་ཁོང་དང་ཤེས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་གང་

ཟག་ཅིག་ཡིན་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་ཀང་། རྨི་ལམ་དུ་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་ཞིག་མཇལ་འཕད་བྱུང་། 

ལས་འབེལ་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གསལ།”494 ཞེས་གསུངས།

492 སྤི་ལོ་ 2013 ལོར་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཀོ་རི་ཡ་ལྷོ་མའི་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོར་

བཀའ་ཆོས་སྩལ་གྲུབ་པའི་མཇུག་ཏུ་བཀའ་ལན་ཞིག་གི་འཕོས་དོན་དུ་གསུངས།

493 སྤི་ལོ་ 2015 ཟླ་བ་ 6 ནང་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡར་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་དིས་ལན་ཞིག་གི་སྐབས་གསུངས་ལ། སྤི་ལོ་ 

2015 ཟླ་བ་ 9 ཚེས་ 10 ཉིན་ར་སར། “སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམས་ནས་ཤེས་པ་རགས་པ་རྣམས་

ཕ་རུ་ཕིན། ཡིད་བོ་ཕ་མོ་སེ་འདོ་གསལ་རེས་མཐུན་པ་འད་བ་ཞིག་ཡུལ་འཇལ་རུང་གི་རྣམ་པར་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་

སྔོན་གནས་རེས་དན་ཡོང་མཁན་ངོས་ཀི་ངོ་ཤེས་པ་དུ་མ་ཡོད། ཡང་སྐྱེས་སོབས་ཀིས་དན་པ་སེ་ཚེ་སྔོན་མར་ཉམས་

ལེན་ཤུགས་ཆེར་བྱས་པའི་སོབས་ཀིས་ཚེ་འདི་ལ་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་དན་པའང་ཡོད།” ཅེས་བཀའ་སྩལ། 

494 <<Understanding The DALAI LAMA>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༣༥ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 <<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་།>>ཞེས་པའི་རང་རྣམ་དབྱིན་དེབ་ལས། “ཆུ་ཚོད་འཁོར་

ལོ་དང་ཕེང་བས་སྐུ་གོང་མའི་ཐུགས་ཕོགས་པ་ལྟར་དེ་དག་གིས་ངོས་ཀི་དགའ་མོས་ཀང་སྔོན་ཙམ་

ནས་ཕོགས་སོང་། དེ་ནི་ངེད་ཅག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པའི་སེམས་གཤིས་ཀི་ཆ་དེ་རེད། དུས་རྒྱུན་ངེད་

ཅག་གི་གཤིས་ཀ་ལས་མི་མཐུན་པའི་ཆ་དག་ལ་ལྟ་སྐབས། ངོས་རང་ཁོང་གི་ཡང་སྤྲུལ་ཡིན་མི་སྲིད་

སྙམ་པའི་ཚོར་སྣང་འབྱུང་། འནོ་ཀང་། གཉིས་ཀ་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་དང་ཕེང་བར་དགའ་མོས་ཆེ་བར་

བསམས་ན། ཁོང་གི་ཡང་སྲིད་ལོས་ཡིན་སྙམ་པའང་འཆར། ་་་ ངོས་རང་གྲྭ་རྐང་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་

ཞེས་ངོས་ཀིས་རྟག་ཏུ་ཤོད་ཀིན་ཡོད། སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པར་གོ་དོན་འད་མིན་ཡོད་ཀང་དེ་ནི་ངེས་པར་དུ་

ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ངོས་ཀིས་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པ་དེ་སྐུ་གོང་མས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡང་མཇུག་མ་གྲུབ་

པར་འཕོ་ཅན་དུ་ལུས་པའི་མཛད་པ་དེ་དག་གི་མཇུག་སྐྱོང་སད་ཆེད་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་ཞིག་ལ་འདོད། 

གནས་སངས་དེའི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ངོས་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་ཡིན་སྙམ།” ཞེས་གསུངས།

 <<བོད་ཀི་བྱུང་བ།—གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་གེང་མོལ་ཞུས་པ།>>ཞེས་པའི་

དབྱིན་དེབ་ཏུ། རོམ་པ་པོ་སྐུ་ཞབས་ Thomas Laird ཞེས་པས། “རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས། ‘སྤི་

ལོ་ 1958 ལོར་གདན་ས་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་ངོས་ཀིས་དགེ་བཤེས་གྲྭ་

སྐོར་གི་དམ་བཅའ་བཞག་’ཅེས་གསུངས་སྐབས། ཁོང་གིས་ཕག་གཉིས་བརབས་ཏེ་རྟགས་གསལ་

གཏོང་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་དེ་ཁོ་བོར་བསན་པ་དང་། དེ་ནས་ཞལ་འཛུམ་བག་དང་བཅས་ཏེ་སར་ཡང་

གསུང་དོན། ‘ཉིན་མོ་ཞིག་ལ། ཚོགས་དང་མཛད་སྒོ་སོགས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་

ནས་ངོས་རང་གཅིག་པུས་འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་གི་མདུན་

དུ་ཕག་འཚལ། སྐབས་དེར་སེམས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཏེ་ངུ་བོ་བའི་ཚོར་ཤུགས་ནོན་དཀའ་བ་

ཞིག་བྱུང་། དེ་ནི་ཚོར་སྣང་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་རེད་’ཅེས་གསུངས། ་་་ སྒྲུབ་བྱེད་ཁུངས་ལྡན་

གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས། ཁོང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཚེ་སྔ་མ་ཞིག་ལ་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་

པོའི་དངོས་སོབ་ཏུ་གྱུར་སབས་དེ་དང་ལས་འབེལ་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་གནང་།” ཞེས་

བིས་འདུག་ལ། ཡང་། “ངས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར། ཁོང་ཉིད་ཇི་ལྟར་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་དངོས་

སོབ་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐོར་བཀའ་འདི་ཞུས་པར། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་གཟབ་ནན་ཆེན་པོའི་ངང་། ‘དེ་ནི་

སྒེར་གི་དོན་དག་རེད།’ ཅེས་གསུངས། དེ་ནས་ངས་སར་ཡང་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་དིས་པ་ན། རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེས་བཞད་མོ་དང་བཅས་ཏེ། ‘དེའི་སྐོར་ངོས་རང་འདས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་གཞན་ལ་བཤད་
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ལུང་བསན་དང་སྔོན་གནས་རེས་དན།།

དུ་ཆུགས་’ཞེས་བཀའ་གནང་།” ཞེས་གསལ། དེ་ལྟར་སྐབས་རེར་ཕོགས་ཙམ་རེ་ཐོལ་གིས་

གསུངས་ནའང་། དགག་དགོས་ཁོ་ནའི་དབང་གིས་ཚེ་རབས་སྔ་མའི་སྐོར་དང་། ཉམས་

རྟོགས་ཁད་པར་ཅན་སོགས་ཞིབ་ཏུ་མི་གསུང་།

 ཉེ་ལམ་སྤི་ལོ་ 2019 ཟླ་ 5 ཚེས་ 2 ཉིན་ཕོ་བང་དུ་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྣམས་

ལ་བཀའ་སོབ་སྩལ་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས། “ངོས་རང་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་

དང་འབེལ་བ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་རེད། 

ལྷག་པར་ཁི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གི་ཁ་ཐུག་ནས་དམིགས་བསལ་གིས་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་

ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གིན་འདུག །ལོ་གཅིག་ངོས་རང་མཚོ་པདྨར་བསེབས་ནས་དེ་དུས་ཚོར་

བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་། སོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁི་སྲོང་ལྡེ་བཙན། མཁན་ཆེན་བོདྷི་སཏྭ་

བཅས་མཁན་སོབ་ཆོས་གསུམ་ལ་འབེལ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་

ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་།” ཞེས་སོགས་བཀའ་སྩལ་བ་ལྟར། མགོན་པོ་མཆོག་རང་ཉིད་སྤན་

རས་གཟིགས་དང་ཆོས་རྒྱལ་བཀའ་དིན་ཅན་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་འབེལ་བ་

ཡོད་པ་ལན་དུ་མར་གསུངས་སོ།།
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རྒྱལ་ཚབ་དང་སྲིད་སྐྱོང་རྣམ་གཉིས།

 རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རྒྱལ་ཚབ་དང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་སྲིད་སྐྱོང་ཞེས་ཞུ་ལ། དེ་

གཉིས་ཀར་རྒྱལ་པོ་རྭ་སྒེང་དང་རྒྱལ་པོ་སག་བག་ཅེས་ཀང་ཞུ། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་བའི་

ཡང་སྲིད་མ་རེད་གོང་ནས་གཞུང་སྲིད་བཟུང་བ་དང་། སག་བག་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་བའི་ཡང་

སྲིད་ཕེབས་ནས་གཞུང་སྲིད་བཟུང་བ་ཡིན་པས་རྒྱལ་ཚབ་དང་སྲིད་སྐྱོང་ཞེས་སོ་སོར་ཞུ་བ་

ཡིན།495 དེས་ན། བདག་གིས་ཀང་རྒྱལ་ཚབ་དང་སྲིད་སྐྱོང་ཞེས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་སག་

བག་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ལ་མཚན་འབོད་སོ་སོར་ཞུ་བར་འདོད་དོ།།

 ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སྤི་དང་ལྷག་པར་དུ་རྭ་སག་གི་དོན་རྐེན་དུ་འབོད་པའི་

གནད་དོན་དེ་ཀོག་སྐབས་གནད་མ་འཆུགས་པའི་སེང་ནས་ཀོག་དགོས་པ་གལ་ཆེ་སེ། གཞན་

དུ་ན་སིག་པ་ཚབས་པོ་ཆེ་གསོག་པའི་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ། འོན་ཀང་། འབི་བའི་ཚེ་ན། བ་མ་

གཉིས་ཀི་མཚན་ཡང་ཡང་མི་འབི་ཀ་མེད་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་དུ། གཞན་གི་ཚིག་དངས་ནས་

འབི་སྐབས། དངས་པའི་ཁུངས་དེ་ན་ཇི་ལྟར་གསལ་བ་ལྟར་འབི་དགོས་པ་ལས་རང་གིས་

བཅོས་ཏེ་འབི་མི་རུང་བས་དེ་ནི་དཀའ་ས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན། དེ་ལྟར་ན། ཀོག་པའི་ཚེ་གཤམ་

དུ་འཁོད་པའི་གནད་དོན་རྣམས་ཡིད་ལ་བཞག་སེ་བཀགས་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས།

 འདིར་ཐོག་མར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཡུལ་མདོ་སྨད་སག་མཚེར་

ནས་དབུས་ལྷ་ལྡན་དུ་གདན་ཞུས་ཀིས་རྒྱལ་བའི་ཁི་ལ་བཀོད་དེ་འཛམ་བུ་གིང་པ་སྤི་དང་བྱེ་

བག་བོད་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་དིན་རླབས་པོ་ཆེ་བསྐྱངས་པ་གྲུབ་དབང་རྭ་སྒེང་རོ་

རེ་འཆང་ཆེན་པོའི་སྐོར་ནས་ཅུང་ཟད་ཞུས་ན། དེ་ཡང་ཁི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་གིས་

495 རྒྱུན་འཇགས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ་གཉིས་ཀི་ར་བ་ཤེས་འདོད་ན། སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀི་<<མི་ཚེའི་བྱུང་

བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༨ ནས་གཟིགས་དང་ཚིག་ཉུང་གོ་བདེར་བིས་ཡོད་དོ།།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རྒྱལ་བ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ཡོངས་འཛིན་གནང་སྐབས། རྒྱལ་དབང་ཉིད་ནས་རྭ་སྒེང་

དགོན་པའི་བདག་ཐོབ་མ་ལུས་པ་ཁི་ཆེན་མཆོག་ལ་ཕུལ། དེ་ནས་བཟུང་ཁི་ཆེན་གི་ཡང་སྤྲུལ་

རྣམས་ལ་རྭ་སྒེང་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་འབོད། དེའི་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་ནི་ཁི་ཆེན་བསན་པ་རབ་རྒྱས་

ཡིན། སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོས་སྲིད་སྐྱོང་མཛད། རྭ་སྒེང་

སྐུ་ཕེང་བཞི་པ་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་

དགུ་པའི་ཡོངས་འཛིན་མཛད་ཅིང་། དགུང་ན་སྨིན་མཚམས་རྭ་སྒེང་བ་བང་གི་འཛིན་དབང་

ཡོངས་རོགས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པར་ཕུལ་ཏེ་དུས་དེ་ནས་བཟུང་རྭ་སྒེང་གི་སྐྱེ་སྤྲུལ་

ངོས་འཛིན་མཛད་མི་དགོས་པའི་ཐུགས་འདུན་ཞུས་ནས་གཤེགས། འོན་ཀང་། རྒྱལ་མཆོག་

བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་གི་དབང་གིས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་སར་ཡང་

བསན་འགྲོའི་མགོན་དུ་ཕེབས་དགོས་པར་དགོངས་ཏེ་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བལ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པའི་

གསོལ་འདེབས་བདེན་ཚིག་འགྲུབ་པའི་ཕོ་ཉའི་གདུང་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་ལགས་རོམ་གནང་

བར་མ་ཟད། ཐུབ་བསན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་རྭ་སྒེང་སྐུ་ཕེང་

ལྔ་པར་ངོས་འཛནི་ཡང་མཛད། ཚུལ་དེ་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་མཛད་རྣམ་དུ་ཡང་གསལ་

བར་འཁོད་ཡོད། འདི་ནི་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གེང་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རེད། དེ་

ཡང་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རྒྱལ་སྤྲུལ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ལྔ་བྱུང་བའི་ནང་གི་གཅིག་སེ། གཞན་བཞི་ནི་

དེ་མོ་དང་། ཚེ་སྨོན་གིང་། ཀུན་བདེ་གིང་། སེ་དྲུག་བཅས་རེད། རྭ་སྒེང་ན་རིམ་གི་ཁོད་ནས་

སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀིས་བོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་གནང་ཡོད།

 རྭ་སྒེང་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ཐུབ་བསན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་

མཆོག་སྤི་ལོ་ 1912 ལ་དྭགས་པོ་རྒྱ་ཚ་རོང་གི་ཁིམ་ཚང་དབུལ་པོ་ཞིག་ཏུ་འཁྲུངས་ཤིང་། 

“འཁྲུངས་རེས་རོ་ལ་ཞབས་རེས་བཞག་པ་དང་། རོ་ཁོག་གི་ཁ་བསམས་པ། རོ་ལ་ཕུར་པ་བཏབ་

པ་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ནས་གསུངས།” རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་

སྐུ་ན་“ཆུང་དུས་ཁོག་མའི་ཁ་བསམས་པ་དེའི་དགོང་མོར་ནང་མི་ཚོར་ཐུག་པ་ཡང་འཐུང་རྒྱུ་བྱུང་མི་

འདུག །ཆུ་རོ་མིའི་མགོ་ཙམ་ཞིག་གི་སེང་དུ་ཞབས་རེས་འདམ་བག་བརིས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་དངོས་

མཐོང་བྱུང་། དེ་རེས་རྭ་སྒེང་དུ་གདན་ཞུ་བྱས་ནས་ཁི་ཕེབས་གནང་བ་དང་། གྲྭ་སར་སྒིག་ཞུགས་

མཚན་བཏགས་གྲུབ་ནས་རྭ་སྒེང་དུ་བཞུགས་སྐབས། ༡༩༣༣ ཆུ་བྱ་(1932 ཆུ་སྤེ་)ལོར་རྒྱལ་
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རྒྱལ་ཚབ་དང་སྲིད་སྐྱོང་རྣམ་གཉིས།

དབང་སྐུ་ཕེང་ ༡༣ པ་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ནང་རྭ་སྒེང་དུ་ཕེབས་སྐབས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་མོ་དཔེ་ཕག་

ཤོ་རང་འགྲིག་ཅིག་གནང་།”496 སྐབས་དེར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ལྷ་མོའི་

མོ་དཔེ་གནང་བ་ནི་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་ཏེ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་བརད་གཅོད་ཞུ་

དགོས་པའི་བར་རེད་ལ། རྭ་སྒེང་“ཧོ་ཐོག་ཐུའི་བཞུགས་ཁི་རང་འཇགས་ཞོག་ལ། ངའི་བཞུགས་

ཁི་སྡུས་ཤིག་”ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་ལུང་བསན་པའི་བར་ཡིན།

 རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མ་འཁྲུངས་གོང་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་བག་གང་ཆེན་

འད་བའི་ཉེ་སར་འཁྲུང་ཞེས་བཀའ་ལུང་གནང་བ་ལྟར་དེ་གར་འཁྲུངས་པ་དང་། དགུང་ན་

ཧ་ཅང་ཆུང་བའི་དུས་སུ་ཡུམ་གིས་ཐབ་མེའི་སེང་ར་ཁོག་བཞག་ཅིང་ཟས་གཡོས་ཏེ་ཕིར་

ཕེབས་པའི་ཚེ་ར་ཁོག་ནས་ཟས་ཕིར་འཕྱུར། གཟིམ་ཁང་དུ་གཞན་སུ་ཡང་མེད་པས་ཁོང་

ཉིད་འཚབ་འཚུབ་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ལྷམ་སྒོག་གིས་ར་ཁོག་གི་ཁ་བསམས། ར་ཁོག་དེ་ཉིད་ཕིས་སུ་

རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་པོ་ཏ་ལའི་རྟེན་རས་ཀི་ཁོངས་སུ་འཇོག་གནང་མཛད། 

དེའི་རེས་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་པ་རྣམས་མ་འབྱོར་གོང་མགྲོན་པོ་ཚོའི་རྟ་འདོགས་ས་ཡིན་

ཞེས་བག་རོ་ལ་ཕུར་པ་བཏབ་སེ་བཞག་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མཚན་དུ་མ་བྱུང་

བ་དགེ་བཤེས་བཟོད་པ་ལགས་ཀིས་ཀང་གསལ་བར་བིས་ལ། གཞན་གིས་ཀང་དེ་ལུགས་

གསུངས།497 འདི་དག་འོག་ཏུའང་ཅུང་ཟད་འབྱུང་ངོ་།།

 རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་དབུ་ཉེས་བྱུང་རེས། གཞུང་དམག་གིས་མེ་འཕེན་བོའུ་རྒྱག་

གིས་མི་སྲོག་སྣང་མེད་དུ་བཞག་པར་མ་ཟད། རྭ་སྒེང་དགོན་པ་གཏོར་ཏེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

རྟེན་ར་ཆེན་རྣམས་བཤིག །རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་རྣམས་རྐུ་འཁེར་བཙན་འཕོག་སོགས་ཚད་

ལས་བརྒལ་བ་བྱས་པ་ལ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་སྐུ་

དབང་བཞེས་མཚམས་བསྐྱར་གསོ་དང་། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་གིས་དགོན་

པར་གདན་འདེན་གནང་བ་སོགས་མཛད། དེ་ནི་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་ན་རིམ་དང་རྭ་སྒེང་སྐུ་

496 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༥ པའི་ཤོག་ངོས་ ༧༨ 

ནས་གསལ།

497 <<LIKE A WAKING DREAM: The Autobiography of Geshe Lhundub Sopa>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༡ ནས་གསལ་ལ། <<རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྭ་སྒེང་དགོན་གྲོང་གི་ལོ་རྒྱུས་>>སོགས་

སུའང་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཕེང་ན་རིམ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་རྟགས་ཡིན། གཞན་ཡང་། <<སྐུ་

མདུན།>>ཞེས་པའི་ཡབ་གཞིས་ཚང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལས། “ཁོ་བོ་ཐོག་མར་ཨ་མདོ་ནས་ལྷ་སར་

འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་རྭ་སྒེང་དགོན་པ་བརྒྱུད་དེ་སོང་ཞིང་། དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 1954 ལོར་རྒྱ་ནག་ནས་ལྷ་

སར་ཕིར་ལོག་སྐབས་ཀང་རྭ་སྒེང་དགོན་པར་བསྐྱོད། སྐབས་དེར། ལྷ་ཁང་ལྟེ་བའི་གཙོ་སྐུའི་མདུན་

དུ་ཡར་ལངས་ནས་སོད་སྐབས། མི་ལོ་ཆིག་སོང་ལྷག་གི་གོང་དུ་དགོན་པ་དེ་ཉིད་ཕག་འདེབས་པ་པོ་

དང་ཇོ་བོ་རེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་སྲས་ཀི་ཐུ་བོར་གྱུར་པ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འབོམ་སོན་པ་

རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་འབེལ་བའི་ཚོར་སྣང་ཤུགས་དག་ལ་གནོན་དཀའ་བ་ཞིག་བྱུང་། 

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁོ་བོའི་མིག་ཟུང་ལས་མཆི་མའི་ཐིགས་པ་བར་མེད་དུ་ཐོར་ཞིང་། གཏན་ནས་

མཚམས་མི་ཆོད་པ་ལྟ་བུའི་ངང་ངུ་སྔངས་རྒྱུན་རིང་བྱས། དེ་ནི་མི་ཚེ་འདིའི་ནང་ཚོར་ཤུགས་དག་

ཏུ་འཕེལ་ཞིང་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་མོང་སྣང་དུ་མའི་ཁོད་ཀི་ཆེ་ཤོས་ཀི་གྲས་ཤིག་

རེད། དེའི་མཇུག་ཏུ་ཁོ་བོའི་སེམས་སུ། ངོས་ཀི་མི་ཚེའི་མཐའ་མཇུག་དེ་གནས་མཆོག་དེའི་མཐའ་

སྐོར་དུ་ཡོད་པའི་ནགས་ཚལ་ཆུང་ངུ་དེའི་ནང་དུ་བསྐྱལ་ངེས་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་ལ། ཚོར་བ་དེ་ཉིད་

ད་དུང་ཡང་མ་ཡལ་བར་ཡོད།” ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་ལ་བསམས་ན་ཡང་། རྭ་སྒེང་གི་སྣོད་བཅུད་

གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབེལ་བ་ཟབ་མོ་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ།

 གཞན་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ནས། “ངོས་ལོ་ན་ཕ་སྐབས་རྒྱ་མི་ཐོག་མར་ཡོང་མ་ཡོང་

གི་སྐབས་དེར། གནས་ཆུང་གིས་གཞུང་གི་དབྱར་གསོལ་དགུན་གསོལ་གི་སྐབས། ངོས་ཀི་མདུན་

དུ་དགའ་པོའི་རྣམ་འགྱུར་སོན་གིན་ཡོད། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭའི་དོན་དུ་ལུང་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་ཚོ་

ངོས་ཀི་མདུན་དུ་ཆ་ཚང་བརྒྱབས། དེ་ནས་བསན་སྲིད་ཀི་སྐོར་ལུང་ཞུ་སྐབས་ཁེལ་དགོད་བྱས་ཏེ་སོད་

ཀི་རེད། ཐེངས་གཅིག་དགའ་གདོང་ཞུ་སྣར་སྤན་འདེན་དང་བཅས་བཀའ་ཤག་ནས་ད་ཆ་བོད་ཀི་བསན་

སྲིད་འགག་དོག་པོ་ཞིག་ལ་བསེབས་ཡོད་པས་ལུང་གསལ་པོར་གནང་རོགས་ཞེས་ངག་ཞུ་ཤུགས་

ཆེར་གནང་སྐབས་གནས་ཆུང་གིས། ཧ་ཧ་ཞེས་ཁེལ་དགོད་ཅིག་བྱས་ཏེ་སྐུ་སངས་སོང་། 1952 

ཙམ་ནས་ངོས་ཀིས་གནས་ཆུང་ཟུར་དུ་གཟིམ་ཆུང་སྤན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་མགོ་བཙུགས་ནས་རིམ་བཞིན་

འབེལ་བ་ཟབ་ཏུ་ཕིན་པ་རེད། འབེལ་བ་ཇི་ཙམ་གིས་ཟབ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཚོད་ཀིས་ལུང་ཡང་གསལ་དུ་

དང་། བསན་སྲིད་ཀི་དོན་ལ་ཁུར་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕིན་པ་རེད།”498 ཅེས་བཀའ་

498 སྤི་ལོ་ 1980 ཟླ་བ་ 6 ཚེས་ 25 ཉིན་གསུངས། དོལ་རྒྱལ་སྐོར་གི་བཀའ་སོབ་དེབ་དང་པོ་ལས་དངས། 
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རྒྱལ་ཚབ་དང་སྲིད་སྐྱོང་རྣམ་གཉིས།

སྩལ་བ་ལྟར། གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་ཀང་། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེེར་དབུ་ཉེས་བྱུང་བའི་

རེས་ནས་གཞུང་འཛིན་མི་སྣས་གཞུང་གི་བདེ་ཐབས་ལ་བཀའ་ལུང་ཞུས་པར་ཡང་ཡང་སྣང་

མེད་མཛད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བོད་གཞུང་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་གི་ཁོངས་ནས་

“འཇམ་དཔལ་”དང་“ཡེ་ཤེས་”ཞེས་པ་གཉིས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཟུར་རེད་ཅེས་ཕིར་

འདོན་བྱས་པ་གནས་ཆུང་གིས་བསྐྱར་དུ་འཇུག་དགོས་པའི་བཀའ་ལུང་གནང་བ་དང་། རྒྱལ་

ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་

ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་བོད་གཞུང་གིས་འདོན་མཚམས་འཇོག་ཏུ་བཅུག་པ་ཆོས་

སྐྱོང་ཆེན་པོ་ནས་སར་གསོ་གནང་བ་སོགས་ལ་བསམས་ན། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ནི་

སྐབས་དེའི་གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་གིས་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གཏན་ནས་ཡིན་ཚོད་

མི་སྣང་ལ། རྭ་སྒེང་གི་ཞབས་འབིང་དག་གིས་གསུངས་པའི་མཛད་སྤོད་དང་ཐུགས་གཤིས་

ལ་བསམས་ན་ཡང་སྐྱེས་བུ་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བདེ་བག་ཏུ་རྟོགས་ནུས།499 མདོར་ན། 

ལུང་བསན་གིས་སྐོར་ཟུར་དུ་བིས་པ་དེ་ཉིད་ཞིབ་ཏུ་བཀགས་ཤིང་བསམས་ན་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་

དག་ལ་ངེས་ཤེས་ཁད་པར་བ་རེ་སྦྱིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད།

 མཐར། “བཀའ་བོན་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་དང་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེ་གཉིས་

ཀིས་གཙོས་བོད་དམག་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཁིད་དེ་རྭ་སྒེང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པའི་སྲིད་ཟུར་རྭ་སྒེང་

མཆོག་གོ་བུར་དུ་ལྷ་སར་བཙན་ཁིད་དོ་དམ་བྱས་ཏེ་དགུང་གྲངས་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཐོག་ཕེབས་པ་

དེ་བཀྲོངས་པས་མ་ཟད། ‘བཀའ་དཔྱད་’ཟེར་བའི་ནང་རྭ་བ་འཁོར་བཅས་ཀིས་བསན་སྲིད་ར་བརླག་

གཏོང་རྒྱུའི་བྱ་ངན་མང་པོ་བརམས་ཀང་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་ཁབ་བསྒགས་དང་འབེལ་

སད་རྭ་སྒེང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ལ་སེ་ར་ཚོགས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཐོབ་ཐང་ལས་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་གོ་གནས་

དང་། ཕག་མཛོད་ལ་ཛ་སག་གི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་མི་ཆོག་པ་”500སོགས་བྱས་ཏེ། ལས་ངན་ཚབས་

པོ་ཆེ་བསགས། ཡང་། “རྭ་སྒེང་(རྒྱལ་ཟུར་རིན་པོ་ཆེ་)དམ་ཉམས་པ་དེས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་

499 <<རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྭ་སྒེང་དགོན་གྲོང་གི་ལོ་རྒྱུས།>>ཞེས་པ་དང་། <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་

གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཞེས་པ་སོགས་ལ་གཟིགས་པར་འཚལ།

500 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༤ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༣༧ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕོགས་ཐད་དང་བདེན་ཡག་པོ་ཞིག་བྱས་ཡོད་ཚོད་མི་འདུག་”501 ཞེས་མཚན་སྨད་

ཞུས་པར་མ་ཟད། གཞུང་འཛིན་པ་ཚོས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་བོད་ཀི་“བསན་སྲིད་

ར་བརླག་གཏོང་རྒྱུའི་བྱ་ངན་བརམས་”པ་རེད་ཅེས་སོགས་སྒོ་སྐུར་ཚད་མེད་ཞུས།

 རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཡ་མཚན་ཞིག་ཡོད། འདི་

བོད་ཡིག་ཁོ་ན་ཀོག་མཁན་ཚོས་མི་མཁེན། དེ་ཇི་ལྟར་རམ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་འཇར་མན་པ་སྐོར་

ཞིག་བོད་དུ་འབྱོར་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1938 ནས་ 1939 ལོའི་བར་དུ་བོད་ཀི་མི་རིགས་ལ་བརྟག་དཔྱད་

501 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཞེས་པར་

གསལ།

འཇར་མན་གྲི་བརྩད་ཞྲིབ་པས་བོད་མྲིའྲི་གདོང་ཚད་ལེན་བཞྲིན་པ།
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རྒྱལ་ཚབ་དང་སྲིད་སྐྱོང་རྣམ་གཉིས།

བྱས། དེ་ནི་ཁོ་ཚོའི་མི་རིགས་ཀི་ར་བ་རེད་པའི་སད་རེད། སྐབས་དེར། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་

པོ་ཆེས་དེ་དག་གི་མགོ་ལ་བྱུགས་བྱུགས་དང་ཨག་ཚོམ་ལ་ཕག་འཆང་བ་སོགས་བོད་ལུགས་

ལྟར་བྱམས་བརེའི་རྣམ་འགྱུར་མང་དུ་མཛད་པར་དེ་དག་གིས་མཚན་མཐུན་འཁིག་སྤོད་དང་

འབེལ་བའི་དོགས་པ་བྱས། ཤར་ནུབ་ཀི་རིག་གཞུང་གོམས་གཤིས་སོགས་མི་འད་བའི་དབང་

གིས་ལྟ་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་སྐབས་དེ་དུས་གཅིག་པུ་མིན། ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་ནུབ་ཕོགས་སུ་

བཞུགས་པའི་བོད་རིགས་འགའ་དང་ནུབ་ཕོགས་པའི་བར་དུ་གོ་ལོག་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བཞིན་

པ་མོང་ཐོག་ནས་ངོ་སྤོད་བྱེད་མཁན་ཡོད། བོད་ཀི་སྐུ་དག་འགའ་ཞིག་རྒྱབ་བཤད་ལ་ཤིན་ཏུ་

དགའ་བས་ངན་བཤད་བྱས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལྷ་སར་ཡོད་པའི་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་རེ་ཆར་

ཌི་སོན་གིས་འགྲེལ་ལོག་དང་དབྱེན་བཤད་བྱས་པ་འཇར་མན་པ་དེ་དག་གིས་བདེན་པར་མཐོང་

སེ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་མཐོང་ལ་གནོད་པའི་ཡི་གེ་ཡང་གང་འཚམས་བིས་ཡོད།

 གོང་དུ་བིས་པ་ནི་ཞོར་འཕོས་ཀི་གཏམ་སེ་ཤོད་འདོད་པ་དངོས་བཤད་ན། དེ་

ཡང་འཇར་མན་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་དེ་དག་གིས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་འཕད་

ཞུས་པའི་སྐབས་ཤིག་དེའི་ཁོད་ཀི་ཞཱ་ཧིར་(Schafer)ཟེར་བ་དེས། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ལྷོད་

བཞུགས་ཀི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་པར་ཆས་བཙུགས་ཏེ་སྐུ་པར་བངས། དེ་ལ་རྭ་སྒེང་རིན་

པོ་ཆེས་ཐུགས་དགེས་ཚོར་མཛད། དེ་ནས་ཁི་རའོ་ཟེ་(Krause)ཟེར་བས་བརན་ལེན་རིས་

བྱས་པར་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་བཀག་འགོག་དག་པོ་གནང་། འོན་ཀང་། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་

ཆེ་ཐུགས་སྣང་གཞན་དུ་གཡེངས་པའི་སྐབས་སུ་ཁི་རའོ་ཟེ་ཡིས་གསང་བའི་སྒོ་ནས་བརན་

བངས་ཏེ་ལས་དོན་བསྒྲུབས། མཐར་བརན་དུ་ཕབ་ཟིན་པ་དེ་ཉིད་འཇར་མན་གི་རྒྱལ་ས་བིར་

ལིན་(Berlin)དུ་བཏང་། འཇར་མན་དུ་ཡོད་པའི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་དག་གིས་བརན་ལ་

བལྟས་པ་ན་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་གཡས་གཡོན་གི་མི་རྣམས་གསལ་བར་མཐོང་

ཡང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མ་མཇལ། དེ་ལ་ཧི་ཊི་ལིར་(Hitler)གི་གཤམ་འོག་གི་དཔོན་པོ་མཐོ་

ཤོས་ཧིམ་ལིར་(Himmler)ཞེས་པ་དེ་ཧང་སངས་ཏེ་ཁོའི་ལག་འགོ་གི་ཚན་རིག་པར་བརྟག་

དཔྱད་བྱེད་དུ་བཅུག །ཚན་རིག་པས་བརྟག་པ་ན། མིའི་མིག་གིས་མཇལ་དུ་རུང་བའི་རྭ་སྒེང་

རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གཟུགས་ངོ་མ་བརན་དུ་མ་ཐེབས་པར་སྐུ་གཟུགས་དང་མཚུངས་པའི་འོད་ཀི་

ཕུང་པོ་ཙམ་ཞིག་བརན་དུ་ཐེབས་ཡོད་པ་ཤེས། དེ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀི་གཟི་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བྱིན་ལས་འཕོས་པའི་འོད་ཀི་མདངས་ཤིག་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བརོད་བྱས། བསམ་ཡུལ་ལས་

འདས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བ་ན་འཇར་མན་པ་རྣམས་ཧང་སངས་ཏེ་འགྲུལ་བཞུད་ཟིན་ཐོའི་

ནང་གསལ་བར་བཀོད། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བརན་དུ་མ་ཐེབས་པ་ནི་བརན་ཕབ་བྱེད་དུ་འཇུག་

མ་འདོད་པའི་སབས་ཀིས་རེད། ཐུགས་ཀི་དམིགས་པ་ཙམ་གིས་ཕིའི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་སངས་

འཛིན་གནང་ཐུབ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་གྲུབ་རྟགས་ཞེས་བརོད་དགོས་པ་ལོས་ཡིན།

 དེས་ན། གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་ལྷ་སོད་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་རེ་ཆར་

ཌི་སོན་གིས་འཇར་མན་པ་དེ་དག་ལ་ཅི་ཞིག་བཤད་ཡོད་དམ་སྙམ་ན། ཁོ་པས། “རྭ་སྒེང་རིན་

པོ་ཆེ་ནི་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་རྒྱུ་ཧམ་ཅན་དང་དབང་ཆ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྤོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། 

ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་གྲྭ་པ་ལྟས་བཟོ་དོད་པོ་ཅན་རྣམས་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་པར་མ་ཟད། ངོ་ཚ་བལ་

བའི་སྒོ་ནས་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ཚོའི་སྐུ་ལྕམ་རྣམས་ཀང་བསླུ་འགུག་བྱེད་མཁན་ཞིག་རེད།”502 

502 <<HIMMLER’S CRUSADE: The Nazi Expedition to Find The Origins of The 
Aryan Race>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༦༦ ལ་གཟིགས།

བོད་ལ་བརྩད་ཞྲིབ་ཏུ་ཡོང་བའྲི་འཇར་མན་པ་དང་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རྲིན་པོ་ཆེ།
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རྒྱལ་ཚབ་དང་སྲིད་སྐྱོང་རྣམ་གཉིས།

ཅེས་སོགས་བཤད་ཡོད། འདི་ནི་ང་ཚོས་རང་དགར་བིས་པ་མ་ཡིན་པར་དེ་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་

སུ་འཁོད་པའི་ཚིག་རེད།

 འ་ོན། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དོན་དངོས་ལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་མི་དགའ་བའི་གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་གི་མི་སྣ་འགའ་ཞིག་གིས་རྭ་སྒེང་རིན་

པོ་ཆེར་སོམ་པ་མེད་ཚུལ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་དེ་ཉིད་ལོག་བཤད་ཁོ་ན་ཡིན་ཚུལ་བཅས་

རིགས་གཉིས་བིས་ཡོད། དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་འཕྲུལ་གི་བན་དུ་གྱུར་པའི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་

རྣམས་དང་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་ཀིས་ལོག་བཤད་དང་སྒོ་སྐུར་དེ་ལྟ་བུ་བྱས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ངོ་མ་

ནི་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་

དབྱིན་ཇི་ལ་བར་ཐག་བཟུང་ཞིང་རྒྱ་ནག་ལ་འབེལ་ཐག་ཉེ་རུ་བཏང་སེ་བོད་གཞུང་གིས་དབྱིན་

རྒྱ་གཉིས་ལ་འབེལ་བ་ཆ་མཉམ་པ་ཞིག་འཛིན་ཐབས་གནང་བ་དེ་རེད། དེ་ལྟར་བོད་གཞུང་གི་

སྐུ་དག་སྐོར་ཞིག་དང་དབྱིན་ཇི་རེ་ཆར་ཌི་སོན་སོགས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་དགྲ་རུ་

གྱུར། གནད་དོན་འདི་ནི་བོད་རིགས་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་སེ། གནད་དོན་ངོ་

མ་དེ་ཉིད་མ་ཤེས་ན། འགའ་ཞིག་ནས་དེ་མ་ཐག་གནད་འགག་རོད་མཁན་གི་སྐད་ཆའི་ནུས་པ་

བོད་དུ་ཡོང་བའྲི་འཇར་མན་གྲི་བརྩད་ཞྲིབ་པས་བརྙན་ལེན་བཞྲིན་པ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གཅོག་ཐབས་ཙམ་ལ་དམིགས་ཏེ་“རྒྱ་དགའ་”དང་“རྒྱ་མིའི་རྒྱུགས་ཁི་”ཞེས་འབུར་འཇོམས་

བྱེད་པའི་ངན་གོམས་དེར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་སྲིད།

 རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་གཤིས་ངོ་མ་དང་ཁད་ཡོན་སོགས་ཤེས་འདོད་

ན། <<རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྭ་སྒེང་དགོན་གྲོང་གི་ལོ་རྒྱུས་>>སམ། དེ་མིན་རྭ་

སྒེང་ཕོགས་གཏོགས་ཀིས་བིས་ཤིང་གསུངས་པ་རྣམས་ཀོགས་དང་། གཞུང་འཛིན་ཤོག་

ཁག་གིས་གསུངས་ཤིང་བིས་པ་དག་དང་མི་འད་བ་མང་དུ་ཡོད་དོ།།

 ད་ནི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་ངག་

དབང་གསུང་རབ་མཆོག་གི་སྐོར་ནས་ཅུང་ཟད་ཞུས་ན། དེ་ཡང་ཁོང་སོད་ལུང་བདེ་ཆེན་རོང་

ཁོངས་སུ་སྤི་ལོ་ 1874 ལོར་འཁྲུངས་ཤིང་། གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་འབས་དཀར་སྤུངས་

པའི་ཡ་གལ་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོས་གཞུག་མཛད་དེ་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཀི་ཨང་རིམ་དང་

པོ་བཞེས། སྤི་ལོ་ 1930 ནས་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཞབས་གནང་། རེས་

སུ་༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའི་ཡོངས་འཛིན་སྐུ་གཞོན་པ་དང་བགྲེས་པའི་མཚན་གནས་

རིམ་པར་བཞེས་ཐོག་༸གོང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་ལ། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཇི་

ལྟར་ར་གསུམ་ལྷ་ཡི་ཞལ་གཟིགས་དང་དག་པའི་སྣང་བ་ཅི་མང་བྱུང་སེ་ལུང་བསན་དབང་

བསྐུར་བརེས་པ་ཕིས་འབྱུང་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་ཡི་གེར་མཛད་པ་དག་སྣང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་

དུ་གྲགས་པའི་ཆོས་སྐོར་སོགས་མདོ་སྔགས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཚུལ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མཐའ་

ཡས་པ་ཕུལ་ཏེ་བསན་པ་དེ་འཛིན་དང་བཅས་པར་བཀའ་དིན་ཟད་མི་ཤེས་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། 

མཐར་སྤི་ལོ་ 1952 ལོར་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་མཛད།

 ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་<<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་>>ལས། “ངོས་རང་སག་བག་

རི་ཁོད་དུ་གདན་ཞུ་བྱུང་བར་དེར་བསྐྱོད་དེ་ཆུ་ཚོད་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གི་རིང་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་

སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་ལ་རབ་གནས་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཞིག་ཕུལ། ་་་ སྐབས་དེར་གནས་ཚུལ་ཡ་

མཚན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ནི། སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གི་སྐབས་སུ་སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་ཐོད་མ་

འཚིགས་པར་ཡི་དམ་གི་མཚན་སྔགས་རང་བྱོན་དུ་བབས་པ་མཇལ་བ་དེ་ཡིན།” ཅེས་བཀའ་

སྩལ་ཅིང་། བག་རི་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་ཟིན་བིས་ལས། “སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་

དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་རེས་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་གི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བ་མ་རིན་པོ་
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རྒྱལ་ཚབ་དང་སྲིད་སྐྱོང་རྣམ་གཉིས།

ཆེས་གནང་བའི་སྐབས་དབུ་ཐོད་ལ་ཨ་ར་པ་ཙའི་རང་བྱོན་གསལ་བར་བྱོན་པ་སྤན་ཞིབ་བྱུང་བའི་

ལོ་རྒྱུས་གསུངས།” ཞེས་གསལ།

 <<དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་གོང་བོད་དུ་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་རིམ།>>ཞེས་པ་ལས་སག་བག་

བ་བང་གི་ཞབས་སོད་སྐུ་ཞབས་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་གིས། “སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་ཡང་

སྐུར་འདེབས་རྒྱབ་བཤད་ཞུ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ཀང་། སྲིད་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་གཞན་

དོན་དུ་གཤེགས་ཏེ་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས་སྐུའི་ཀ་ལི་དང་རིབས་མ་སོགས་སྐུ་རུས་ལས་ཡ་

མཱ་རཱ་ཛཱའི་མཚན་སྔགས་རང་བྱོན་འཁྲུངས་པ་མཐོང་ཆོས་མོང་གྲུབ་ངོ་མཚར་བའི་གནས་ལུགས་

མང་པོ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ་་་ རང་གིས་གོ་ཐོས་སུ་སྲིང་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་མཐིལ་

ལ་ཨ་རང་བྱོན་ཞིག་ཡོད་སབས་ཞབས་ཏོག་ཙམ་འཁོགས་པ་གནང་གི་ཡོད་ལུགས་མ་ཟད། རེས་

སོར་གཤེགས་རྐེན་སྙུན་ཁམས་ཀི་ཐད་ཀང་སྙུན་གཞི་འདི་ཡིན་ངོས་བཟུང་མི་ཐུབ་པའི་སྐུ་ཁམས་

ཉོབ་ལྡང་མནལ་ཁུག་པའི་ཚུལ་བཞེས། ཞབས་མཐིལ་གི་ཨ་རང་བྱོན་དེ་ཡང་ཏོག་ཙམ་ཆེ་རུ་སོང་

ཚུལ་གོ་ཐོས་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་ཞིབ་མཇལ་མ་བྱུང་།” ཞེས་གསུངས་ལ། གཞན་དུའང་འདི་ལྟ་

བུ་བིས་པ་མང་ཙམ་མཐོང་ཡང་མ་དངས།

 སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། ཐེག་ཆེན་ཆོས་གིང་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆོས་ཞུ་བ་བརྒྱ་ཕག་གསུམ་དང་ཕེད་ལ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རོགས་

ཀི་བཀའ་ཁིད་སྩལ་བར་སྤི་ལོ་ 1973 ཟླ་ 6 ཚེས་ 25 ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས། “[ངོས་

ཀིས་]ཐེམ་སྐས་བཅུ་གསུམ་མ་ཉིན་ལྔའི་རིང་བལྟས་པར་ནུབ་རེ་བཞིན་སྲིད་སྐྱོང་[སག་བག་]རིན་པོ་

ཆེ་མཇལ་བ་རྨིས། སྲིད་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སོང་ཉིད་ངེས་པར་རྟོགས་ཡོད་ཚོད། འཇིགས་བྱེད་ཀི་

རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་ཡིན།”503 ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆེན་སྙིང་རེའི་རོལ་མཚོར་

གསལ་བ་དང་། སྤི་ལོ་ 2004 ལོར་ལྷོ་ཕོགས་སུ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་མོང་ཁིད་སྩལ་བའི་སྐབས་

ཤིག་༸གོང་ས་མཆོག་ནས། “བར་སྐབས་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་

མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་དེ་འད་ཡོང་གིན་འདུག་ཀང་། ཆབ་སྲིད་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་གཤམ་འོག་གི་

ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན་ཚོའི་གནས་ཚུལ་ནི་ཁ་ཁ་རེད། དེ་མ་གཏོགས། བ་མ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་རེད། 

སྐྱབས་སུ་མཆི།” ཞེས་བཀའ་སྩལ། ཡང་ཐའི་ཝན་གི་ཆོས་ཞུ་བས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་

503 <<མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆེན་སྙིང་རེའི་རོལ་མཚོ་>>དེབ་ཕེང་ ༡༢ པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༧ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ལྟར་སྤི་ལོ་ 2017 ཟླ་ 10 ཚེས་ 4 ཉིན་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གིང་གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བཀའ་ཁིད་གནང་སྐབས་ཆོས་ཞུ་བའི་བཀའ་འདི་ཞིག་གི་ལན་ལས་

འཕོས་ཏེ། “ངོས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཆུང་ཆུང་སྒང་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་མོས་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་

ཡོད་དེ། དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་གི་རེད་བསམས་པ་ཕལ་ཆེར་མེད། ཁག་པོ་ཞེ་དག་རེད་བསམས་ནས་བསད་

ཡོད། ངོས་ཀིས་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཡང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལྟ་ཁག་པོ་ཞེ་དག་རེད་ཅེས་ལན་

གཅིག་ཞུ་མོང་། དེ་ལ་སག་བག་རིན་པོ་ཆེས། བསྒོམས་ན་ཡོང་གི་རེད། སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་

ལ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཐུགས་ལ་ཡོད་གསུངས་པ་རེད། དེ་འད་གསུང་གིན་འདུག །སྐྱབས་སུ་

མཆི།” ཞེས་བཀའ་སྩལ། དེའི་རེས་སུའང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྒྱུད་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་འཁྲུངས་ཡོད་ཚུལ་ལན་དུ་མར་གསུངས།

 ཀ་ཤོད་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མས། “[རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས། སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་]ཁོང་ནི་ངའི་ར་

བའི་བ་མ་ཡིན་ལ། བཀའ་ཆོས་མང་པོ་ཕར་འབུལ་ཚུར་ཞུ་བྱས་པའི་བ་སོབ་དམ་གཙང་གཞན་དང་

མི་འད་བ་ཡིན་སབས་ནམ་ཡང་མི་བསླུ་བས་བོས་རེན་འགེལ་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་”504གསུངས་

ཚུལ་བིས་པར་གཞིགས་ན་བ་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་བ་སོབ་ཡིན་པར་གསལ་ཏེ། ཕན་ཚུན་བ་

སོབ་ཀི་འབེལ་བ་ནི་ཡོངས་འཛིན་གིང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་

མཚུངས་པར་བ་མ་མང་པོའི་བར་དུ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བཞིན་པའི་འབེལ་བ་ཞིག་རེད། དེ་ལ་སྐུ་

ན་བགྲེས་གཞོན་དང་མཁས་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་མིན་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་མེད། དེ་ནི་གཙོ་

བོ་བཤེས་གཉེན་དུ་བསེན་ཐུབ་པ་ཞིག་གི་དྲུང་ནས་དབང་ལུང་ཁིད་སོགས་ཀི་རྒྱུན་གང་ཞིག་

གསན་རྒྱུ་དེ་རེད།

 འདིར་རེ་རེ་བཞིན་དང་དགོས་དོན་མི་འདུག་སེ། སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་

ཡང་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་སྒོ་སྐུར་ཞུས་པ་ལྟར་མཚན་སྨད་མང་དུ་

ཞུས་ཡོད། ལར་ནས་མི་སུ་ཞིག་སྲིད་དོན་གི་རོག་ཟིང་ནང་ཚུད་ན་མཐོ་དམའ་དང་དབུལ་ཕྱུག་

སོགས་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་སྐྱོན་བརོད་དང་སྒོ་སྐུར་བྱེད་པ་ནི་བཟློག་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད་

ལ། མི་སེར་དཀྱུས་མ་རྣམས་ངན་ལས་དེ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་པ་ལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ཅི་

504 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠ 

ན་གསལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དང་སྲིད་སྐྱོང་རྣམ་གཉིས།

རིགས་ནས་སྐུལ་སོང་བྱེད་མཁན་ནི་རོག་དའི་སྣེ་འཁིད་པ་དག་རེད།

 མདོར་ན། སག་བག་བ་བང་གི་ཞབས་སོད་སྐུ་ཞབས་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་

ལགས་ཀིས། “རང་གི་བསམ་ངོར་དོན་དམ་བ་མ་གཉིས་ཀ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་གནས་གྱུར་

ཕོགས་གཉིས་ཀ་ཡང་དག་པ་ཡིན་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད། དཔེར་ན། སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་ཡང་སྐུར་

འདེབས་རྒྱབ་བཤད་ཞུ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ཀང་སྲིད་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་

གཤེགས་ཏེ་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས་སྐུ་ཡི་ཀ་ལི་དང་རིབས་མ་སོགས་སྐུ་རུས་ལས་ཡ་མཱ་

རཱ་ཛཱའི་མཚན་སྔགས་རང་བྱོན་དུ་འཁྲུངས་པ་མཐོང་ཆོས་མོང་གྲུབ་ངོ་མཚར་བའི་གནས་ལུགས་

མང་པོ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ཕོགས་མཚུངས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་ཆ་མཚོན་ཡང་སྐུ་གཞོན་

ནུའི་དུས་ཞལ་ར་ཁ་སྒོག་གིས་བསམས་པ་དང་། ངོས་འཛིན་ཞུ་མཁན་སང་ཉིན་ཕེབས་རྒྱུའི་དེ་རིང་

དེར་རྟ་འདོགས་བྱེད་ཡིན་ཞེས་བག་རོར་ཕུར་པ་བསྐྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་གོ་ཐོས་ཡོངས་གྲགས། འོན་

ཀང་མི་ཚོས་ཕོགས་གཉིས་ཀར་རྒྱབ་བཤད་སྐུར་འདེབས་མཚམས་ཚིགས་མེད་པར་བཤད་གྲགས་

གང་ཆེ་བྱུང་ཡོད། རང་ཉིད་དེ་དུས་ཕྲུ་གུར་སོང་དོ་སྣང་རྒྱ་ཆེ་བ་གང་ཡང་བྱུང་མེད། གང་ལྟར་ཡང་

སྙིང་ཕིས་ཕེབས་རྒྱལ་སྲིད་རྭ་སག་རྣམ་གཉིས་ཀི་ཡང་སྲིད་སྐུ་ཐོག་གསར་པ་གཉིས་ཀང་ཕན་ཚུན་

སྐུ་མཆེད་དུ་འཁྲུངས་པ་དང་། ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ས་ཤོར་ཏེ་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་བསན་འཛིན་དགེ་

ལེགས་འཇིགས་མེད་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། རྭ་སྒེང་བསན་འཛིན་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ། 

ཚེ་སྨོན་གིང་བསན་འཛིན་འཕིན་ལས་རིན་པོ་ཆེ། སེ་དྲུག་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དཔལ་སྐལ་བཟང་སོགས་

བོད་ཀི་བ་སྤྲུལ་དབུ་གནས་མཐོ་རིམ་རྣམས་རྒྱ་མིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དམིགས་བསལ་བ་མ་

སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ཆེད་མངགས་ལྷོ་ཁ་དང་ཡར་འབོག་ཁུལ་ཉ་འཛིན་དུ་བཅུག་པ་སོགས་རུ་ཁག་མཉམ་

དུ་འཁེལ་ཞིང་། སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་ཕག་བིས་སོབ་གཉེར་འབུལ་མཁན་དེ་ཡང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་

རེད་འདུག །རང་རང་སོ་སྐྱེའི་སྤོད་ཡུལ་དབང་གིས་སྒོ་སྐུར་འད་མིན་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀང་བ་མའི་ཆ་ནས་

གནས་བབ་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་འདུག །རྭ་སྒེང་དང་སག་བག་བ་བང་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་གཤམ་འགོ་

ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དོན་མ་གོ་བ་ཁག་ཅིག་གི་བྱེད་ཕོགས་འགྲིག་མིན་དབང་གིས་དབུར་བཞུགས་བ་

མར་སྐུ་ངལ་མཛད་དཀའ་དང་མཚན་ཤས་དམ་སེལ་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་རེད་སྙམ་པའི་ཀུན་སོང་འདི་རང་

སེམས་ངོར་ཤར་གི་འདུག་མ་གཏོགས་བ་མའི་ངོས་ནས་མ་འགྲིག་མ་འཐུས་པ་འདི་གནང་བསམ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད།”505ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་དགོས་ལ། སྲིད་དོན་ངོ་མའི་གནས་བབ་ཐོག་

ནས་བལྟས་ན། དབྱིན་ཇི་དང་དབྱིན་ཇིའི་ཕོགས་གཏོགས་ཚོས་བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་གི་རོག་

ད་ཆུང་བ་རྣམས་ཆེན་པོར་བཟོས་ཤིང་། ཆེན་པོ་རྣམས་མུ་མཐུད་འདུམ་དཀའ་བའི་ཚོད་དུ་

བསྐྱལ་ཡོད་པ་དེ་མཁེན་དགོས་ཚོད་དུ་འདུག་ལ། གཤམ་འོག་གི་ལས་ཀ་བ་སྤི་དང་། ལྷག་

པར་དུ་སག་བག་བ་བང་གི་སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་ལག་ཆ་ངོ་མ་ཉིད་དུ་སྤད་འདུག་གོ།

505 <<དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་གོང་བོད་དུ་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་རིམ་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༠ ན་གསལ།
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ཨེ་ཤི་ཡའི་འབེལ་ལམ་ཚོགས་ཆེན་དང་རྒྱལ་དར་རྒྱལ་གླུ།

 སྤི་ལོ་ 1947 ལོའི་ལོ་སོད་ཙམ་ལ་དབྱིན་ཇིས་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་སྤོད་རྒྱུའི་ཐག་

བཅད་ཅིང་། སྐུ་ཞབས་ནེ་རུ་སོགས་རྒྱ་གར་གི་མི་སྣ་གཙོ་གྲས་དག་གིས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་གི་

རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་བསྡུས་ཏེ་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཚོགས་རྒྱུའི་གྲ་སྒིག་གནང་། 

དེ་ནི་བོད་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་རེད། དམག་ཆེན་གཉིས་

པ་མཇུག་བསྒིལ་ནས་མི་རིགས་རྣམས་དང་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་སྲིད་ལུགས་སྲ་

བརྟན་དང་བསྐྱར་བཅོས་སོགས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གིས་བསྒྲུབས། བོད་ལ་མཚོན་ན་ཡང་། བོད་

རང་བཙན་གི་གནས་བབ་གོང་མཐོ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བཙལ་ཏེ་ཡིག་ཐོག་ནས་རང་

བཙན་ཁབ་བསྒགས་གནང་དགོས་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན། འོན་ཀང་། དེ་ལྟར་ནི་མ་བྱུང་།

 རྒྱ་གར་གིས་གོ་སྒིག་གནང་བའི་ཚོགས་འདུ་དེར་ཞུགས་མཁན་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་

གྲས་བསམ་ཕོ་སྲས་བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་དང་རེ་དྲུང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་

ཀིས་བིས་པའི་ཆེད་རོམ་དུ། ཤར་ཕོགས་འབེལ་ལམ་ཚོགས་ཆེན་(Asian Relations 

Conference)མ་ཚོགས་གོང་“བོད་མེ་ཁི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ཤར་ལ་”སྐུ་ཚབ་བསྐོ་བཞག་གནང་

ཚུལ་བིས་འདུག་ལ། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1946 ཟླ་ 4 པའི་ནང་རེད། གཞུང་གིས་བསྐོ་བཞག་གནང་

བ་ལྟར་བོད་མེ་ཕག་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ སྤི་ལོ་ 1947 ཟླ་ 2 ཚེས་ 26 ཉིན་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་

ཏུ་ཐའི་ཇི་བསམ་ཕོ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་དང་མཁན་ཆུང་བོ་བཟང་དབང་རྒྱལ་གཉིས་དང་། 

ལས་བྱར་བསམ་ཕོ་སྲས་བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་དང་རེ་དྲུང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས། 

སྐད་སྒྱུར་དུ་ཀ་ཤོད་སྲས་དོན་གྲུབ། ལས་ཚན་སྐྱིད་སྦུག་དབང་འདུས་ནོར་བུ། ཆོས་ཀི་

གནས་ལུགས་མཁེན་པ་འབས་སྤུངས་དགེ་བཤེས་རིག་འཛིན་བསན་པ་དང་དགའ་ལྡན་དགེ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བཤེས་ངག་དབང་དཔལ་ལྡན་གཉིས་བཅས་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱོད།

 སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་ཐོན་གྲུབ་རེས། “ཨེ་ཤ་ཡ་ཚོགས་འདུའི་དཔོན་

རིགས་ནས་ཡི་གེ་འབྱོར་གསལ། ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཡུལ་དུ་འགྲེམ་རྒྱུའི་བོད་གཞུང་གི་དར་ཆ་

ཞིག་འཕལ་དུ་གནང་སྐྱོང་དང་། གལ་ཏེ་དར་ཆ་གནང་ཆོག་མེད་ཚེ་གཞུང་དར་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་དང་

ཚོས་རིས་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བསྟུན་ལྡི་ལིར་བཟོས་ཆོག་ཅེས་”པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བར་

བརྟེན། “བཀའ་ཤག་ནས་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་ལ་སྙན་གསེང་དང་འབེལ་གངས་རི་དང་། སེང་གེའི་

རི་མོ་ཡོད་པའི་སྔར་ཡོད་ཀི་དམག་དར་ལྟར་གསར་ཚེམ་བྱས་པ་དེ་དང་། དར་ཆའི་རི་མོའི་ནང་དོན་

གི་ཚོས་རིས་འགྲེལ་བཤད་ཤོག་ལྷེ། ཚོགས་འདུའི་བྱེད་སྒོའི་སྐོར་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ཤོག་ལྷེ་

བཞི་བཅས་བཀོད་རྒྱ་དང་སྦྲགས་སྐྱེལ་མི་ཨ་དྲུང་རྟ་ཤད་ཆེད་གཏོང་བྱས་པ་དེ་སྐུ་ཚབ་ངོ་མ་གཉིས་

ལ་གྲོ་མོར་ལག་འབྱོར་བྱུང་།” དེ་ལྟར་སྐུ་ཚབ་ཚོས་དར་ཆ་དང་དར་ཆའི་འགྲེལ་བཤད་སོགས་

བསྣམས་ཏེ་ལྡི་ལིར་ཕེབས། “ཚོགས་འདུ་འགོ་འཛུགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་‘བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་’ 

གཙོ་བོའི་མདུན་ལྕོག་གི་གདོང་ངོས་སུ་ཚོགས་འདུའི་གྲ་སྒིག་པས་བོད་ཀི་དར་ཆའི་རི་མོ་གངས་རི་

དང་། སེང་གེ་འཁོད་པ་དེ་པང་ལེབ་ཐོག་བིས་པའི་གཤམ་དུ་‘བོད་’ཅེས་པའི་ཡི་གེ་དང་བཅས་སྒིག་

སྦྱོར་བྱས།”506

 བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆེན་དེར་ཕེབས་པ་ལ་རྒྱ་ནག་ཕོགས་ནས་མ་དགའ་བའི་

རྣམ་འགྱུར་དང་རྒྱ་གར་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤད་དེ་འགོག་ཐབས་བྱས་ཀང་། རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་

ལས་བོད་ལ་བོ་སེམས་དཀར་ཞིང་བོད་རང་བཙན་དུ་གནས་ན་རྒྱ་གར་ལ་ཡང་ཧ་ཅང་ཕན་

པས་རྒྱ་ནག་གི་ཧམ་སེམས་དང་ལེན་མ་གནང་། སྐབས་དེར། རྒྱ་གར་གིས་བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་

དང་བོད་ཅེས་པའི་མིང་གཉིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀིས་མདུན་ཅོག་གི་ངོས་

སུ་སྦྱར་ཏེ་མི་རིགས་རང་བཙན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མཚོན་ཐབས་གནང་ཡོད། དང་པོར་བཤད་

ན། དེ་ནི་བོད་ཀིས་བསྒྲུབས་པ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་གར་གིས་བསྒྲུབས་པ་ཞིག་རེད། <<ངོས་ཀི་

ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་དམངས།>>ལས། “སྤི་ལོ་ ༡༩༤༧ ལོར་ནིའུ་ལྡི་ལིར་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཡུལ་ཁག་

གི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཕིན་ཏེ། བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

506 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༢ པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨ 

ལ་གཟིགས།
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ཨེ་ཤི་ཡའི་འབེལ་ལམ་ཚོགས་ཆེན་དང་རྒྱལ་དར་རྒྱལ་གླུ།

དག་གི་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་བསྒེངས་ཡོད་པ་དང་། ཐོབ་ཐང་དེ་ཚོའི་སྐོར་སུས་ཀང་རོད་གེང་

བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།” ཅེས་བིས་ཡོད་ལ། མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས། 

“ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་མཁེན་དགོས་པའི་དོན་ཚན་གཅིག་ཡོད་པ་ནི། ༡༩༤༧ ཕི་ཟླ་ ༣ དང་ ༤ 

ནང་རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐོབ་རྒྱུར་ཐག་ཆོད་ནས་བར་བརྒལ་གཞུང་གིས་སྐྱོང་བཞིན་པའི་སྐབས་

རེད། ༡༩༤༧ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་དབྱིན་ཇིས་རྒྱ་གར་ཐོག་མངའ་དབང་མཇུག་བསྡུས་ནས་

རྒྱ་གར་རང་བཙན་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་གཏན་འཁེལ་ཟིན། རང་བཙན་བྱུང་རེས་རྒྱ་གར་གིས་ཤར་

གིང་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་དབུ་འཁིད་རྒྱུའི་དགོངས་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཡོད་འདུག །དེ་ལ་བརྟེན་

ནས། ༡༩༤༧ ཕི་ཟླ་ ༣ དང་ ༤ ནང་ཤར་གིང་ཨེ་ཤི་ཡ་འབེལ་ལམ་གི་ཚོགས་ཆེན་དེ་ཚོགས་

པ་རེད། ཨེ་ཤི་ཡ་འབེལ་ལམ་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་སྐབས་ནེ་རུས་མགོ་ཁིད་པའི་རྒྱ་གར་བར་

བརྒལ་གཞུང་གི་བསམ་ཚུལ་དུ་བོད་དེ་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་རང་བཙན་བྱུང་རེས་བོད་དང་ཆབ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་ཆོས་རིག་གི་འབེལ་བ་ཡག་

པོ་གཞག་རྒྱུའི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། ཨེ་ཤི་ཡ་འབེལ་ལམ་ཚོགས་ཆེན་ནང་

རྒྱལ་ཁབ་ ༣༣ མགྲོན་འབོད་བྱས་པ་དེའི་ནང་བོད་དང་འབྲུག་ཚུད་ཡོད། དེ་དུས་རྒྱ་ནག་གོ་མིན་

ཏང་གཞུང་གིས་བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་གདན་འདེན་ཞུས་ན་མི་འགྲིག་ཅེས་དགག་བྱ་ཤུགས་ཆེར་བྱས་

ཡོད་རུང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་གསན་མེད།”ཅེས་གསུངས།

 ཡང་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས། “སིངས་ཆའི་རྒྱབ་ཏུ་ཨེ་ཤི་ཡ་ཡོངས་རོགས་

ཀི་ས་ཁ་བིས་ཡོད། དེའི་ནང་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་གི་མེཀ་མོ་ཧོན་ས་ཐིག་གཞིར་བཟུང་བོད་དང་

རྒྱ་ནག་གཉིས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀི་ངོ་བོར་ལོགས་སུ་བིས་ཡོད་པར་བརྟེན། རྒྱ་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཀིས་

ས་ཁ་དེ་འགྲིག་གི་མི་འདུག །གལ་ཏེ་ས་ཁ་དེ་མ་ཕབ་ན་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུར་ཡོང་གི་མིན་ཞེས་བཤད་

འདུག །དེ་དུས་སིངས་ཆ་བཟོ་མཁན་དང་མཛེས་བཀོད་བྱེད་མཁན་ནང་ཨེལ་པི་ཇེན་(L. P. Jain)ཞེས་

པ་ཀོང་རེ་སེ་ཚོགས་པའི་ན་གཞོན་མགོ་ཁིད་ཁོངས་ཡོད་འདུག་ ་་་ གང་ལྟར། ཚོགས་འདུ་མ་གྲོལ་

བར་ས་ཁ་བརེ་པོ་བརྒྱབས་མི་འདུག་”ཅེས་གསུངས། འདི་ཡང་སྐབས་དེའི་དོན་ཆེན་ཞིག་རེད།

 ཚོགས་འདུ་དེའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་དམིགས་ཚད་དང་མཐུན་

པའི་ལས་དོན་ཚད་ལྡན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པས་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒིག་པ་དང་སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་སོགས་

ལ་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བར་མངོན་ཏེ། དེའི་ཚུལ་ལ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས། “སྐུ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཚབ་རྣམ་པ་ཕིར་ལོག་གནང་ཁར། མོས་(བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་སྣེ་ལེན་གནང་མཁན་)རྒྱ་གར་གཞུང་དང་

ང་རང་སྒེར་ངོས་ནས་བོད་ཀི་དོན་དུ་ཞབས་འདེགས་གང་ཡོང་ཞུས་ཡོད། མཐའ་མར་གནད་དོན་ཇི་

འགྱུར་ཁེད་ཚོའི་ཕག་ལ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་

ཞུས་འདུག །དེས་ནེ་རུ་ཡང་ཧ་ཅང་ཡིད་ཐང་ཆད་ཡོད་པར་མངོན། ་་་ ཕི་ལོ་ ༡༩༤༧ ནས་བཟུང་

བོད་གཞུང་དང་འབེལ་བ་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གང་ཞིག་བརམས་ཀང་ལམ་ལྷོངས་མ་ཕིན་པ་དེས་ནེ་

རུའི་བསམ་བོའི་ནང་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་པ་དང་ཡི་མུག་པ་ཞིག་ཡོད་”ཚུལ་གསུངས། དེ་ལྟར་ན། རྒྱ་

གར་གིས་དང་བངས་ཀིས་བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་བཀྲམ་པ་དང་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཟུར་བཅད་ཀིས་ས་

ཁ་བཟོས་པ་ལས་བོད་རང་གི་ངོས་ནས་དོན་ཆེན་གཞན་བསྒྲུབས་ཡོད་ཚོད་མི་སྣང་ལ། ལྷག་

པར་དུ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས། “བསམ་ཕོ་ཐའེ་ཇི་ཡིས་ཚོགས་ཆེན་ལ་གནང་བའི་གསུང་བཤད་

དེ་ཡང་ཡིག་ཐོག་ལ་འདུག །གསུང་བཤད་གཞན་དང་བསྡུར་དུས་ངོ་གནོངས་དགོས་པ་ཞིག་འདུག་” 

ཅེས་གསུངས་པར་གཞིགས་ན། དེ་ལས་ཀང་ཐབས་སྐྱོ་བ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པར་གདོན་མི་ཟ།507

 ད་ནི་བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་གི་ཐད་ནས་ཅུང་ཟད་གེང་ན། དེ་ལ་མི་མཐུན་པ་འགའ་ཞིག་

ལས་གཅིག་གྱུར་གི་བཤད་པ་ཁུངས་འཕེར་ཞིག་མ་མཐོང་། སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སུ་དར་

ཆའི་འགྲེལ་སྔ་ཕི་གཉིས་བཀོད་འདུག་པ་ལེགས་ཀང་སྔ་མ་དམག་དར་གི་འགྲེལ་བཤད་ཡིན་

ལ། ཕི་མ་ནི་ཅི་ཡིན་གསལ་བར་བིས་མེད། འབི་སངས་ལ་བལྟས་ན་ཁ་གསལ་འབི་མ་ཐུབ་

པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མངོན་འདུག་སྙམ། དེ་ཡང་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ལས། “ས་རྟ་ ༡༩༡༨ ལོ་བོད་

དམག་རྣམས་དབྱིན་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་གནང་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་ལོངས་དམག་སྒར་ཁག་གི་དར་ཆ་

ཚང་མ་ཕག་རྟགས་དགོངས་དོན་གཏན་འབེབས་མཛད་པ་ནི། གངས་རི་དཀར་པོའི་རེར་ཉི་མའི་འོད་

ཟེར་ཁ་དོག་སྔོ་དམར་བཅུ་གཉིས་དང་ལྡན་པ། སེང་གེ་དཀར་མོ་ཟུང་གི་ལག་ཏུ་ནོར་བུ་མིག་གསུམ་

པ། མཐའ་ལྕགས་སེར་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་སྩལ་བ་དེའི་འགྲེལ་བཤད་ཕག་རྟགས་འབྱར་མ་ནི།

 གངས་ལོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དར་ཆའི་མཚོན་དོན་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ་ལ། ཁ་བའི་རྡུལ་མང་

སོ་མཐོར་བརེགས་པའི་ཀྱཻ་ལ་ཤ་འདི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ཡུལ་གི་འཇིག་རྟེན་གི་རང་མཚན། གཡུ་རལ་

507 གོང་གསལ་དག་ལས་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྣམས་<<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་༸སྐྱབས་རེ་

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་>>ཞེས་པ་ལས་དངས་ཤིང་། གཞན་རྣམས་<<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་

རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༢ པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨ དུ་འཁོད་པའི་བསམ་ཕོ་

བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་དང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀི་ཆེད་རོམ་ལས་བཏུས།
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ཨེ་ཤི་ཡའི་འབེལ་ལམ་ཚོགས་ཆེན་དང་རྒྱལ་དར་རྒྱལ་གླུ།

མཆེ་སེར་བཀྲག་ཏུ་བཀྲ་ཞིང་། མི་འཇིགས་གདོང་ལྔ་འབར་བའི་སེང་ཆེན་ཆ་ནི་ལས་བཞི་ལྷུན་

གྲུབ་ངོ་མཚར་ལུགས་གཉིས་ཟུང་འབེལ་གི་རྒྱལ་སྲིད། ལག་པར་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་ཐོགས་པ་

ནི། མཁོ་རྒུའི་གཏེར་མཛོད་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་སྙིང་པོར་གྱུར་

པའི་ལས་འབས་ཕ་ཞིབ་ཀི་ཁིམས་སྲོལ་སྐྱོང་བ། གོང་ན་རིན་ཆེན་ནོར་འབར་འོད་ཀི་རང་བཞིན་

དུ་འཚེར་བ་ནི་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་ཉེར་བཞིས་མངོན་པར་མཛེས་པའི་དཀོན་མཆོག་རྣམ་པ་གསུམ་

གཙུག་ཏུ་འཁུར་བ། དར་ལྕེ་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་དང་། ཁ་དོག་དམར་སྔོ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ནི། 

རིང་ནས་འགོ་བའི་ཆོས་སྲུང་དམར་ནག་ཟུང་གི་འཕིན་ལས་ནམ་ཡང་གཡོ་བ་མེད་པ། བཅུད་ཀི་

སེམས་ཅན་བོད་ཀི་ར་བའི་མི་རིགས་མིའུ་གདུང་དྲུག་ལ་གནས་ཀི་དབྱེ་བས། རྒྱས་པར་ཕེ་ན་ཕི་

ནང་གཉིས་ཏེ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། བསྡུ་ན་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་ངེས་པ། དར་ལྕེ་འོད་སོང་ཟེར་གི་

འཕེང་བས་ཁབ་པར་ནོན་པ་ནི། ཆོས་སྲིད་ཕན་བདེའི་སྣང་བ་ཕོགས་བཅུར་འབར་བ། གོས་བཟང་

སེར་པོའི་མཐའ་ལྕགས་ནི། གསེར་མདོག་ཅོད་པཎ་འཆང་བའི་རིང་ལུགས་དི་མེད་ཀུན་ཏུ་སེལ་བ། 

དག་མཚོན་རོ་རེའི་མདུང་གིས་མཐོན་པོར་བཏེགས་པ་ནི། མངོན་སྤོད་ལས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གོག་

བཞིན་འཁྱུག་པའི་ལྷ་སྲུང་ས་དང་བར་སྣང་གི་ཁོན་གང་བས་བོད་ཀི་ཆོས་སྲིད་རྟག་ཏུ་སྐྱོང་བའི་

བརའོ།།”508 ཞེས་གསལ། དེའི་ཞབས་མཆན་ཨང་ ༡༧༩ པ་ན། “བོད་ལོངས་དམག་སྤི་ཁང་

གི་དར་ཆའི་དཔེ་རིས་ར་འཛིན་ངོ་མ་ཕག་རྟགས་སྦྱར་མ་ནས་འད་པར་བངས་པ་ཡིག་ཆ་ཕོགས་

བསྡུས་ཁོངས་ཡོད།” ཅེས་གསལ་བ་ལྟར་ན་དམག་དར་གི་འགྲེལ་བཤད་དུ་སྣང་། “བོད་རབ་

ལོ་ ༩༢༨ ཤིང་རྟ་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེ་ ༡ 1st� February 1954. No. 11” ཅེས་འཁོད་པའི་

ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་སེང་དུའང་འདི་ཉིད་བཀོད་དེ། གསར་ཤོག་གི་

ཤོག་ངོས་དེ་གའི་དཀིལ་དུ་དར་ཆའི་རི་མོ་དང་། དར་ཆའི་འོག་ཏུ། “ལུགས་གཉིས་ཉི་ཟླའི་

འདོ་སྣང་འཚེར་བའི་ཁིར། །དཔལ་མང་ངལ་གསོ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཆེ། །འཛམ་གིང་གྲགས་

ལྡན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་དེ། །ཀུན་ལས་རྒྱལ་རྟགས་དམག་གི་རུ་དར་དགེ །”ཞེས་དམག་གི་

རུ་དར་ཡིན་ཚུལ་བསན་འདུག་པ་དང་། སྤི་ལོ་ 1956 ཟླ་ 11 ཚེས་ 24 འཁོད་པའི་ཡུལ་

ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དུའང་། དར་ཆའི་རི་མོ་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་གོང་གསལ་

དམག་གི་རུ་དར་ལ་བསོད་པའི་ཚིགས་བཅད་དེ་ཉིད་བིས་འདུག་གོ།

508 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས ༡༣༩ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 ཡང་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ལས། “ལྕགས་ལུག་ ༡༩༣༡ སྐུ་སྲུང་དམག་སྒར་དང་། ཆུ་

སྤེ་ ༡༩༣༢ གྲོང་དག་དམག་སྒར་ལ་དར་ཆ་སྩལ་བ་སོ་སོར་གོང་གི་དར་ཆ་དེ་རང་གི་ཐོག་རྣོ་ངར་

ལྡན་པའི་རལ་གྲི་ལ་པདྨ་དང་། རོ་རེ་རྒྱ་གྲམ་གིས་མཚན་པའི་ཏོག་གི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་མཚན་ཚོན་སྣ་

ལྔ་པ་ཡོད་པ་ཞིག་གསོལ་རས་སྩལ་ཡོད་གཤིས་རེས་སུ་རྒྱལ་དར་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱར་བཟོ་གནང་

སྐད་གོ་ཐོས་ཀིས་ར་ས་བཞུགས་སྒར་དུ་ངོ་བཤུས་ཤིག་གསོལ་རས་ཡོད་པ་ཞེས་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཡང་། 

རྒྱལ་དར་གི་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་གངས་སྐྱིད་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་འདོན་གནང་མཛད་རིས་ལ་ད་ལྟ་

གནང་འསོ་མེད་ཚུལ་མ་སོན་གཤིས་ཕར་ཚུར་འཚལ་འཚོལ་སྐབས་བར་ལམ་[གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་

རོམ་སྒིག་པ་བ་བྷུ་]མཐར་ཕིན་ལགས་ནས་པར་འདེབས་བྱས་པ་ཞིག་རེད་པ་དེའི་ནང་། ཁ་བའི་རྡུལ་

བརེགས་ཀེ་ལ་ཤ་ནི། གངས་རིས་བསྐོར་བའི་བོད་ཀི་ཡུལ་ལོངས་ཀི་བཀོད་པ་དང་། གཡུ་རལ་

མཆེ་སེར་བརིད་པའི་མི་འཇིགས་གདོང་ལྔ་རྣམ་པར་འགིངས་པ་ཆ་ནི། ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་

ཟུང་འབེལ་གི་རྒྱལ་སྲིད། ལག་ན་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་དགའ་འཁིལ་ཐོགས་པ་ནི། ཕན་བདེ་འཛད་

མེད་ཀི་གཏེར་མཛོད་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་ལས་

འབས་ཕ་ཞིབ་ཀི་ཁིམས་སྲོལ་སྐྱོང་བ། གོང་ན་ནོར་བུ་མེ་འབར་འོད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་འཚེར་བ་ནི། 

མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་ཉེར་བཞིས་མངོན་པར་མཛེས་པའི་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམ་

གསུམ་སྤི་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བ། དར་ལྕེ་དམར་སྔོ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ནི། རིང་ནས་འགོ་བའི་ཆོས་སྲུང་

དམར་ནག་ཟུང་གི་འཕིན་ལས་གཡོ་བ་མེད་པ། རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ནི། བོད་ཀི་ར་བའི་མི་རིགས་

མིའུ་གདུང་དྲུག་ལས་གེས་པའི་རིགས་ཀི་ཕི་མོ་བཅུ་གཉིས་སུ་ངེས་པ། ཉི་མ་ཤར་བའི་འོད་ཟེར་གིས་

ཁབ་པ་ནི། སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་གིས་སྐྱོང་བ། གོས་བཟང་སེར་པོའི་མུ་ཁྱུད་

ནི། གསེར་མདོག་ཅོད་པཎ་འཆང་བའི་རིང་ལུགས་ཀུན་ཏུ་སེལ་བ། དར་ཚོན་སྣ་ལྔའི་རྒྱལ་མཚན་

ནི། གནམ་བསྐོས་དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཕོགས་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཚན་

ཇེ་མཐོར་བསྒེང་བ། རལ་གྲི་པདྨ་རོ་རེ་རྒྱ་གྲམ་གསུམ་ནི། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གིས་

མཚོན་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་བྱོན་པ། དར་ཆའི་སྲོག་ཤིང་དང་ལ་ཟླུམ་

པ་ནི། བང་དོར་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁིམས་དང་པོར་གནས་པ། དར་དཀར་གི་མདུད་པ་ནི། ཆོས་

ཁིམས་འཇམ་ལ་དམ་པའི་བརས་མཚོན་པ་བཅས་དར་ཆའི་འགྲེལ་བཤད་ལྷུག་ཏུ་བཀྲལ་བའ།ོ། ཞེས་
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ཨེ་ཤི་ཡའི་འབེལ་ལམ་ཚོགས་ཆེན་དང་རྒྱལ་དར་རྒྱལ་གླུ།

འདུག་པ་བཅས།”509 ཞེས་བིས་འདུག་སེ། འདི་ཡང་རྒྱལ་དར་རམ་དམག་དར་གི་འགྲེལ་གང་

ཡིན་མི་གསལ།

 ཚིག་ཉུང་དོན་འདུས་ཀིས་བཤད་ན། ཁ་ཅིག་གིས། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་

སྐབས་ནས་བོད་ལ་རྒྱལ་དར་ཡོད་ཟེར་བ་དང་། ཡང་བོད་ལ་སྔར་དམག་དར་ཙམ་ལས་རྒྱལ་

དར་མེད་ཅིང་བོད་ཀི་དམག་དར་རྒྱལ་དར་དུ་བེད་སྤོད་གནང་བ་ནི་སྤི་ལོ་ 1947 ལོར་རྒྱ་གར་

དུ་ཚོགས་པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཚོགས་ཆེན་གི་སྐབས་ཡིན་གསུངས། ཞྭ་སྒབ་པས་སྲིད་དོན་རྒྱལ་

རབས་ལས། “གངས་ལོངས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་དར་ཆ་དངོས་ནི། བསན་

པའི་རྒྱལ་མཚན་ནམ། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་སྲོག་ཆགས་

གསུམ་གི་མཚན་མ་ཡོད་པ་འདི་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་༸གོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་

པོ་མཆོག་ནས་དམག་སྒར་ཁག་གི་དར་ཆ་རེས་སྩལ་འགའ་ཤས་ལ་ཏོག་གི་གཤམ་དུ་རྒྱལ་མཚན་

ཚོན་སྣ་ལྔ་པ་ཆུང་ཆུང་ཡོད་པ་ཞིག་གནང་ཡོད།”510 ཅེས་གསལ་ལ་མི་གསལ་བ་ཞིག་བིས།

 གོང་དུ་དངས་པ་ལྟར་བསམ་ཕོ་བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་དང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་

གཉིས་ཀིས། “སེང་གེའི་རི་མོ་ཡོད་པའི་སྔར་ཡོད་ཀི་དམག་དར་ལྟར་གསར་ཚེམ་བྱས་”ཞེས་བིས་

པ་ལྟར་ན་དེའི་གོང་དུ་བོད་གཞུང་གིས་སྤོད་པའི་རྒྱལ་དར་ཡོད་ཚོད་མི་འདུག་ལ། “དར་ཆའི་

རི་མོའི་ནང་དོན་གི་ཚོས་རིས་འགྲེལ་བཤད་ཤོག་ལྷེ།” ཞེས་པ་ནི་བ་བྷུ་མཐར་ཕིན་གིས་ཞྭ་སྒབ་

པ་ལ་སྤད་པ་གོང་དུ་བཀོད་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ངེས་སྙམ། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐད་ལ་མཁས་དབང་

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས། “དེ་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་གཞན་ཞིག་གང་བྱུང་བ་རེད་ཅེ་

ན། རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་རྒྱལ་གླུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་རྒྱལ་དར་སྒེང་དགོས། ཁེད་ཚོའི་བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་དང་

རྒྱལ་གླུ་གོ་སྒིག་གནང་དགོས་ཞེས་བརོད་སྐབས། གཞི་ནས་རྒྱལ་གླུ་དང་རྒྱལ་དར་གི་དགོས་མཁོ་

བྱུང་བ་རེད། དེ་དུས་བོད་ལ་རྒྱལ་དར་དང་རྒྱལ་གླུའི་ཐ་སྙད་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་སྐབས་ཤིག་རེད། 

སྐབས་དེར་གྲྭ་བཞི་དམག་སྒར་གི་དམག་དར་ཞིག་ཡོད་འདུག །དེ་ནི་ Union Jack (དབྱིན་ཇིའི་

དར་ཆ་)ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད། ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་རྒྱལ་དར་དེ་རེད། དེ་ང་ཚོའི་རྒྱལ་དར་ཡིན་ཞེས་སྐུ་ཚབ་

ཚོའི་གསོལ་ཅོག་མདུན་དུ་བཀྲམ་ཡོད། དར་ཆ་དེ་བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་གི་ངོ་བོར་འཕར་བ་ཐེངས་དང་

509 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས ༡༤༠ ན་གསལ།

510 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས ༡༣༦ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པོ་ཡིན་ཚོད་འདུག །རྒྱལ་གླུའི་ཚུལ་དུ་བསམ་ཕོ་ཐའི་ཇི་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་གཞས་ཤིག་བཏང་བ་རེད་

ཟེར་གིན་འདུག །གཞས་དེ་ལ་མིང་ཞིག་འདུག་ཀང་ད་ལྟ་དེ་ངས་བརེད་འདུག །དེ་ནས་རྒྱལ་གླུ་དང་

རྒྱལ་དར་གི་ཐ་སྙད་ཙམ་བྱུང་འདུག་ཀང་། རྒྱལ་གླུ་ངོ་མ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་

རེས་མ་གཏོགས་མེད།”511 ཅེས་གསུངས།

 རྒྱལ་གླུའི་ཐད་ལ་ཡང་ཡིད་སྤོ་བའི་གཏམ་ཞིག་འབི་རྒྱུ་མེད་ཚོད་དུ་སྣང་སེ། དེ་ཡང་

རཀ་ར་བཀྲས་མཐོང་ཐུབ་བསན་ཆོས་དར་མཆོག་ནས། “རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་སེ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་

ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པའི་དུས་སུ་བོད་རང་དབང་གི་སྐབས་ཡིན་པས། རྒྱ་གར་གཞུང་ཕོགས་ནས་

ཚོགས་འདུའི་སྐུ་མགྲོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་བོད་པ་ལ་བརིས་ཏེ་གདན་འདེན་ཞུ་སྐབས། རིས་དཔོན་

ཞྭ་སྒབ་པའི་ཞལ་དོན་མོ་ནས་ཐོས་གསལ་ལ། ཚོགས་འདུའི་ཉིན་མཐའ་མ་ལ་རྒྱལ་ཁག་རེ་རེ་ནས་

རང་རང་གི་རྒྱལ་གླུ་གཏོང་སྲོལ་ལྟར་གཏོང་རྒྱུ་གལ་སབས། རང་རེའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཅི་བྱ་འདི་བྱ་མ་

བྱུང་བར་མཐའ་སོམ་དུ། གཞས་ཚིག་ནི་ཨེ་ཤེ་ཡན་གཞན་སུས་ཀང་མི་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན། དེ་སྐབས་

ཞོལ་བཀྲས་ཁང་གི་གཡོག་པོ་གཞས་མཁས་པོ་ཞིག་ཡོད་པས་ཁོས་གཞས་གཏོང་རྒྱུ་བྱས། དེ་ཐོག་

གཞས་ཚིག་ནི། རི་རྒྱ་བསམ་གཏན་གིང་གི །ཁམ་སོང་བག་ཡག་སོང་པོ། །སེམས་ལ་བསམས་པའི་

ཁམ་བུ། །ལོ་མའི་གསེང་ནས་བབས་བྱུང་།། ཞེས་པ་འདི་བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་བྱུང་། དེ་ནས་

བོད་ལ་འབྱོར་རེས་སུ་རྒྱལ་གླུ་བཟོ་རྒྱུའི་མགོ་ཚུགས། ངོས་རང་ནས་དན་པ་ནི། དེ་དུས་པཎ་ཆེན་སྐུ་

གོང་མའི་སྐུ་སྲུང་དམག་མི་རོལ་ཚིག་ཀོག་ཤེས་པ་ཞིག་གིས། གྲ་ཕི་དམག་སྒར་ལ་ལུགས་སྲོལ་

གསར་པའི་རག་དུང་མི་འད་བ་གཏོང་རྒྱུ་བསབས་ཏེ། དེ་སྐབས་མདའ་དཔོན་ཟུར་ཁང་རིམ་བཞི་ཡིན་

པས་ཁོང་རྣམས་ཀིས། སྐྱབས་རེ་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རྒྱལ་གླུའི་ཚིག་རོམ་སྐུལ་ཞུས་ཏེ། དེང་སང་

གཏོང་བཞིན་པའི་སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེ་འདི་རང་ཡིན། དེའི་སྔོན་ལ་བོད་ལ་དམག་མི་རྒྱལ་གླུ་རོལ་མོ་

མ་གཏོགས་གཏོང་སྲོལ་མེད་ཀང་། ཞོ་སོན་ལ་དགོང་མོ་སྐུ་སྲུང་བས་ཨིན་ཅིའི་རྒྱལ་གླུ་ གོཌ་ སེཝ་ 

འདི་ ཀིང་512 ཟེར་བ་དེ་གཏོང་དུས། གཞུང་ཞབས་ཚང་མ་ས་སེང་སྐྱིལ་ཀྲུང་དུ་ཡོད་ཀང་ཨིན་གཞུང་

སྐུ་ཚབ་འཁོར་བཅས་ལངས་ནས་སོད་པ་ཡིན།”513 ཞེས་གསུངས།

511 སྤི་ལོ་ 2013 ཟླ་བ་ 11 ཚེས་ 24 ཉིན་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་བ་ལས་དངས།

512 དེ་ནི་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་གླུའི་མིང་བྱང་སེ་དབྱིན་སྐད་དུ་ “God Save the Queen” ཞེས་དང་། བོད་སྐད་དུ། 

“རྒྱལ་མོ་སྐྱོབ་ཅིག་དཀོན་མཆོག་ལགས།” ཞེས་ཟེར།

513 མཁས་པའི་དབང་པོ་རཀ་ར་བཀྲས་མཐོང་ཐུབ་བསན་ཆོས་དར་མཆོག་ནས་ཤེས་མོང་གིས་ཕྱུག་པ་གྲོགས་རོ་
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ཨེ་ཤི་ཡའི་འབེལ་ལམ་ཚོགས་ཆེན་དང་རྒྱལ་དར་རྒྱལ་གླུ།

 དེས་ན། གོང་དུ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་ཚབ་དེ་དག་གིས་གཞས་ཤིག་བཏང་བ་

རེད་ཟེར་བ་དེ་ཡང་གསལ་བར་གྱུར་ལ། སྐུ་སྲུང་བས་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་ཞེས་པ་དེས་

ཀང་དེ་དུས་བོད་ལ་རྒྱལ་གླུ་མེད་པ་ཤེས་ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་རྟགས་ཀི་གནས་ཚུལ་

ཡང་རྟོགས་ཐུབ། འོན་ཀང་། སྔ་དུས་ནས་རྒྱལ་དར་རྒྱལ་གླུ་རྒྱལ་རྟགས་བཅས་མ་བསྒིགས་

ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཡོད་པའི་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བཞག་ཏུ་མེད་པའི་གནས་བབ་ལ་བསམས་

ན། བོད་ལ་སྔ་མོ་ཉིད་ནས་དེ་གསུམ་མེད་པ་ལ་ཞེ་འཁང་དགོས་དོན་ཅི་ཡང་མེད་སྙམ།

 འནོ་ཀང་། གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དུ་སྐབས་དེར་བོད་མི་ཚོས་བོད་གཞས་“དད་པས་

འཁོར་སྒོལ་”ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་རྒྱལ་གླུ་ལྟ་བུར་རྒྱ་གཞས་ཀི་གདངས་སུ་བཀུག་སེ་བངས་པའི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་འདུག་སེ། དེ་ཡང་བོད་རབ་ལོ་ ༩༢༢ པའི་ས་བྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ཡུལ་

ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དགེ། དབྱིན་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ འདས་ལོ་ ༡༩༤༨ ཅེས་

འཁོད་པའི་གསར་ཤོག་གི་ཤོག་ངོས་ ༦ པ་ན། “གཞུང་གཞས་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་

རང་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་གླུ་ཡོད་ཅིང་རྟེན་འབེལ་དགའ་སོན་མཛད་སྒོའི་སྐབས་དཔུང་དམག་

གཡུལ་རྒྱལ་སྐབས་དེ་མཚུངས་ཟློས་གར་འཁབ་པའམ་གོག་པར་ལྟད་མོ་གྲུབ་མཚམས་རླུང་འཕིན་དུ་

གསར་འགྱུར་བཤད་པའི་མཐར་རང་རང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་གླུ་དབྱངས་སུ་ལེན་སྲོལ་འདུག །བོད་

རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་དེ་འདའི་ལམ་ལུགས་མ་མཆིས་ཀང་། ཕིས་སུ་གཤམ་གསལ་གཞས་རྒྱའི་དབྱངས་སུ་

ལེན་གི་ཡོད་འདུག་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ནི་དགའ་སྤོ་ཆེ་ཞིང་འདིར་བཀོད་པ་ལ་གཟིགས། 

བོད་གཞས་དད་པས་འཁོར་སྒོལ་ཞེས་བྱ་བ། ཀྭ་ཡེ་གངས་ཅན་མགོན་པོ་མཚན་དཔེའི་གཟི་བརིད་

འབར། ཁ་ལོངས་བོད་ཀི་ཡུལ་དུ་སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་ཤར། ག་ལས་བལྟས་ཀང་བོད་འབངས་སེམས་

ཅན་ཕི་རྒྱལ་གཞན་ལ་མི་སྨོན། ང་ཅག་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་ཡི། བཀྲ་ཤིས་དགའ་བདེའི་སྐྱིད་གླུ་བངས་

པ་འདིས། འགྲོ་ཀུན་དགའ་བདེའི་དཔལ་ཐོབ་ནས། ཕུན་ཚོགས་སེ་བཞིར་རྟག་གནས་ཤོག །ལྷར་

བཅས་འགྲོ་བ་ཀུན་གི་སྐྱབས། གངས་ཅན་མགོན་པོ། པད་དཀར་འཆང་བ་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་

བརྟན། ཆོས་སྲིད་རྒྱས་པས་ས་གསུམ་ཁབ་པར་ཤོག །ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་འཁོར་ལོ་ཕག་ཏུ་བཞེས། 

བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་ངང་། གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་པ་ཆེན་ཨིའི་ཨིའི་ཨིའི་པོའི་ནང་། ཆབ་སྲིད་

མངའ་ཐང་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་ཤོག །ང་ཚོ་འདིར་འདུས། དགའ་གྲོགས་རྣམས། ཐབས་ཤེས་

རེ་དབང་ཕྱུག་ལ་གནང་བའི་ཕག་བིས་ངོ་མ་ལས་བཤུས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

མཐུན་ལམ། ལེགས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཡང་ཡང་འཛོམས་པའི་རྟེན་འབེལ་བཟང་པོ་ལེགས་པར་

འགྲིག་པ་འདིས། བསམ་དོན་གྲུབ་ཅིང་འདོད་འཇོའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །གཞིས་བྱེས་གང་ལ་བདེ་ཞིང་

སྐྱིད། ཚེ་རིང་ནད་མེད་དཔལ་གི་བདེ་ལེགས་ཤོག །རྟག་བརྟན་ཏེ། འགྱུར་མེད་གཡུང་དྲུང་། གངས་

ཅན་བོད་ཀི་ཞིང་འདིར། ཆོས་སྲིད་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག །ཆབ་འབངས་དགའ་བདེས་འཚོ་བར་

ཤོག །བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རྟགས་མཚན་ལེགས་སོ། །རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་བདེ་ལེགས་ཆེན་པོས་

ཁབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རྒྱལ་དབང་བཀའ་དིན་ཅན་དང་རང་གཞུང་གཞན་འདེན་མ་མཆིས་པར་ཆབ་

འབངས་རྣམས་ནས་བསྔགས་བརོད་སྐྱིད་པའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་པ་འདི་ནི་ལྷ་སར་ཐུགས་སྤོ་ཁག་ལ་

དར་ཁབ་ཆེ་བར་བརྟེན་ཚིག་དོན་ཧ་ཅང་བཟང་བས་མི་དག་ཞན་ཚང་མས་བཞེས་སྲོལ་འདུག་པས་

རྒྱ་གཞས་ཀི་རྟ་ལས་དངས་ཏེ་བངས་སྲོལ་འདུག །རིམ་པས་གཞུང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་རང་

གི་གཞུང་གླུ་གཏན་འབེབས་ཐོག་རྟེན་འབེལ་དགའ་སོན་མཛད་སྒོ་ཁག་དང་ལྷ་དམག་ཁག་གི་རྔ་རོལ་

དུའང་བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཟུང་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་ཐོག་

བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་སྨོན་ལམ་བཅས་པ་ཞིག་གསར་རོམ་གནང་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ། དེང་

རྒྱ་གར་ཧིན་གཞུང་གི་གླུ་‘སྦན་སེ་ཏརམ་’ཞེས་པའམ། ‘དགའ་ན་མ་ན་’ཞེས་པ་གཉིས་ནས་གང་ལ་

ཆ་གནས་གནང་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་གནང་མུས་པའི་གནས་ཚུལ།” ཞེས་གསལ།

 གོང་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན། སྐབས་ཐོག་དེར་

བོད་ལ་རྒྱལ་གླུ་ཡོད་ཚོད་མི་འདུག་ལ། ལྷག་པར་དུ་གནས་ཚུལ་ཕི་མའི་ནང་། རྒྱལ་གླུའི་དོད་

ལྟ་བུར་བོད་གཞས་ཤིག་བངས་པ་དེ་ཡང་རྒྱ་མིའི་གདངས་སུ་བཀུག་སེ་བངས་ཚུལ་གསལ་

བར་གཞིགས་ན། སྐབས་དེའི་བོད་རང་བཙན་དང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་མི་རིགས་ཞེས་པ་

ལྟ་བུ་དག་ལ་གཞུང་འཛིན་དཔོན་རིགས་ཚོས་འདུ་ཤེས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བཟུང་ཡོད་པ་མི་ཤེས་

རྒྱུ་ཆེར་མི་འདུག་ཀང་། དུས་དེར་རྒྱལ་གླུ་གསར་རོམ་གི་འཆར་གཞི་འདིང་བཞིན་པ་དང་། 

དེའི་གདངས་ཀང་རྒྱ་གར་གི་གཞས་གདངས་ལ་བསྟུན་རིས་གནང་བཞིན་པ་བཅས་ནི་ཅུང་

དགའ་འོས་པའི་གནས་སོ་སྙམ་སེ། ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ཏེ་དཔྱད་ན་འདི་ལྟ་བུ་མི་སྙན་པའི་གཏམ་

མང་དུ་སྣང་ངོ་།།

 མདོ་དོན། སྣར་སྐྱིད་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་

སྐབས་ནས་རྒྱལ་དར་དང་རྒྱལ་རྟགས་གཉིས་ཀ་བཟོ་འཆར་གནང་ཡོད་ཀང་སྐབས་ཐོག་དེར་
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ཨེ་ཤི་ཡའི་འབེལ་ལམ་ཚོགས་ཆེན་དང་རྒྱལ་དར་རྒྱལ་གླུ།

ཕག་བསར་གནང་མེད་པ་དང་། རེས་སུ་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་བཙན་

བྱོལ་དུ་ཕེབས་ནས་བཀའ་བཀོད་གནང་བ་ལྟར་གསར་བཟོ་གནང་ཚུལ་གསུངས། ༸གོང་ས་

མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་བོད་ལ་རྒྱལ་དར་ཡོད་མེད་བཀའ་འདི་ཞུས་

པར། “སྐུ་མདུན་ལ་ཏོག་ཙམ་ལམ་སེང་གསུང་མ་བདེ་བ་འད་ཞིག་བྱུང་འདུག །དེ་བྱུང་ཙང་། མའ་ོ

ཡིས་ལམ་སེང་། གང་ཡང་གནང་གི་མ་རེད། ཁེད་རང་ཚོར་རྒྱལ་དར་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གི། ཁེད་རང་

ཚོས་རྒྱལ་དར་སྒེངས་”ཞེས་ཞུས་ཚུལ་ཡང་གསུངས་ལ། ཡང་སྣར་སྐྱིད་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་

ལགས་ནས། སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་ཡིག་སྩལ་ཏེ། སྣར་

སྐྱིད་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་ཁོང་ཉིད་དང་སོབས་རྒྱས་ལགས། གོག་ཀད་ནང་རི་མོ་སོགས་ཇུས་

འགོད་བྱེད་མཁན་བསན་འཛིན་བརོན་འགྲུས་བཅས་བསྐོ་བཞག་གིས་རྒྱལ་དར་གི་ཚོགས་

ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས་རྒྱལ་སྤིའི་རྒྱལ་དར་ཁག་ལ་འགྲན་ཐུབ་པའི་བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་ཚད་

ལྡན་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕག་བིས་ད་དུང་ཁོང་གི་ཕག་ཏུ་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་

ལ། མཐར། བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་གི་ཆེ་ཚད་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་དར་ལྟར་བྱས་ཏེ་གཏན་འཁེལ་ཚུལ་

ཡང་གསུངས་སོ།།514 

 སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས། “ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་ལོ་དེར་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་

ཆེ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་དར་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད། རྒྱལ་

གླུ་སྲིད་ཞི་ཕན་བདེ་ཞེས་གཏོང་བཞིན་པ་འདིའི་རོལ་དབྱངས་དང་གདངས་སྔ་མོ་ནས་ཡོད་བཞིན་

པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ཚིག་དེ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར་རེས་གསར་རོམ་གནང་བ་ཞིག་རེད། 

དེ་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་རྒྱལ་གླུའི་ངོ་བོར་གཏོང་གི་ཡོད། རྒྱལ་རྟགས་སེང་གེ་གཉིས་ཀིས་འཁོར་ལོ་

བཏེག་བསད་པ་དེ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གིས་ལས་ཤོག་ཐོག་མར་བཟོ་སྐབས་བྱུང་བ་

ཞིག་རེད།”515 ཅེས་སྤི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་སུ་གསུངས། དེས་ན། སྔར་གི་དམག་དར་དེ་ཉིད་ཇི་

ལྟར་རྒྱལ་དར་དུ་བསྒྱུར་བའི་རིམ་པ་སོགས་གསལ་བར་གྱུར་ཏོ།།

514 YouTube ཞེས་པའི་ད་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ Historical background and Sympolism of Tibetan 
National Flag ཞེས་པར་ཉན་ན་བཅར་འདི་ཆ་ཚང་བར་ཡོད་དོ།།

515 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གནང་སྐབས་གྲོས་ཚོགས་སུ་

བསྩལ་བའི་གསུང་བཤད་། པོད་དང་པོ། ཤོག་ངོས་ ༥༢༢ ན་གསལ།
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རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པོའི་གཤེགས་རྐེན།

 རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་དང་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་མཆེད་བཅས་མདོ་སྨད་ནས་

ཕེབས་ཏེ་རྭ་སྒེང་དགོན་པར་འབྱོར་བའི་ཚེ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་ཡུམ་བདེ་སྐྱིད་

ཚེ་རིང་ལ། “གཞུང་ཞབས་དག་ནི་སྤེལ་ལད་ལ་མོང་གོམས་ཟབ། ཕི་ཚུལ་དུ་གཤིས་འཇམ་གི་རྣམ་

འགྱུར་ལྡན། དེ་ལྟ་ནའང་། ནང་གི་ཚོར་བ་ནི་ནམ་ཡང་རྟོགས་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གཞུང་ཞབས་

ཚོ་དང་འབེལ་བའི་ཉེན་བར་ཞིག་ཀང་གནང་། དེ་ནས་ཀང་། ཟ་མ་ཅི་ཞིག་ཟ་མིན་ལ་གཟབ་ནན་བྱེད་

རྒྱལ་ཡུམ་བདེ་སྐྲིད་ཚེ་རྲིང་དང་རྒྱལ་ཡབ་ཆོས་སྐོང་ཚེ་རྲིང་།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དགོས། སྦྱར་དུག་ལ་འཛེམ་པའི་སད་དུ་རང་གི་ཐབ་ཚང་དུ་གཡོས་སྦྱོར་མ་བྱས་པའི་ཟ་མའི་རིགས་

གཏན་ནས་ཟ་མི་རུང་ཞེས་ཉེན་བར་གནང་བྱུང་།”516 ཞེས་གསུངས་པ་འདིར་བསམ་བོ་བསྐྱར་དུ་

གཏོང་སྐབས་ལུང་བསན་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་འདུག་ཨང་སྙམ་པ་སྐྱེ་ཡང་། ད་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཉིད་ལས་

གཞན་ཅི་ཡང་མིན་པར་ཐམས་ཅད་འདས་ཟིན་པས་བཅོས་ཐབས་ཤིག་ག་ལ་ཡོད།

 རྒྱལ་ཡབ་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་གི་གཤེགས་རྐེན་ལ། ནད་ཀིས་གཤེགས་པ་དང་དུག་

གིས་གཤེགས་པའི་ཚུལ་ཏེ་ཤོད་ཚུལ་གཉིས་ཡོད། སྲིད་དོན་གི་ཡོ་ལང་འཚུབ་ཆེས་པའི་ཁོར་

ཡུག་ནང་དེ་ལྟ་བུའི་ཤོད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་འབྱུང་བ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། 

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱལ་ཡབ་ཀི་ཕོགས་སུ་བོ་མོས་པ་རྣམས་དང་བར་གནས་པ་རྣམས་

ཀི་ཁོད་དུ་རྒྱལ་ཡབ་དུག་གིས་གཤེགས་པའི་བསམ་ཚུལ་འཛིན་མཁན་མང་། གནད་དོན་

ནི། དུག་གིས་གཤེགས་ན། དེའི་ར་བ་སུ་དང་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེའི་ཐད་ཤོད་

ཚུལ་དང་ཡིག་འཇོག་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་ཐུགས་མི་སྤོ་བ་

ཡང་བྱུང་ཡོད། དེ་ནི་གསལ་པོར་བཤད་ན། འགའ་ཞིག་གིས་ཡབ་ཀི་གཤེགས་རྐེན་སྲིད་

སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་ཐུག་ཡོད་ཚུལ་འོལ་ཚོད་ཀིས་བིས་ཤིང་བཤད་པ་དེ་རེད། གང་

ལ་བསམས་ཀང་བརྟགས་ནའང་། རྒྱལ་ཡབ་ཀི་གཤེགས་རྐེན་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་ཐུག་

འདུག་སྙམ་པའི་ཁུངས་ཤིག་མི་རེད། སྐབས་དེ་ཤེད་ཀི་རོད་རོག་ཆེན་པོ་དེ་དག་གི་ཐུག་ས་

ངོ་མ་ནི་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་གི་ཐད་རེད་ལ། རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་རོད་མཁན་ནི་སྐུ་དག་འགའ་

ཞིག་ཡིན་པ་ལས་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་མིན། དེ་ལ་དབྱིན་ཇིས་གོ་སྐབས་བཟུང་སེ་དབྱེན་

དཀྲུག་གི་ལས་ཚུལ་ངན་པ་སེལ་ཏེ་རོད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད། ཡིག་ཆ་ལ་ལར། “སག་

བག་ཕོགས་གཏོགས་”དང་“སག་བག་སྲིད་གཞུང་”ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་འབྱུང་ཡང་། དེ་ནི་

ལོ་རྒྱུས་ཤོད་སངས་ཤིག་ལས་གཞན་མ་རེད། དབང་ཆ་འཛིན་མཁན་གི་མཚན་དང་སྲིད་

དབང་གང་དུ་གནས་པའི་རྒྱལ་སའི་མིང་ནས་བཟུང་སེ་ཤོད་པ་དཔེར་ན། “རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེའི་གཞུང་”དང་“ལྷ་སའི་གཞུང་”ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡང་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན།

 རྒྱལ་ཡབ་ཀི་གཤེགས་རྐེན་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་གཏུགས་ཏེ་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་

དེ་ལ་ཐུགས་མི་མཉེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་འཛིན་མཁན་མང་བར་མངོན་ཏེ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་

516 <<DALAI LAMA, MY SON: A Mother’s Story>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༩༥ ན་གསལ།
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རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པོའི་གཤེགས་རྐེན།།

མཚོན་ནའང་། དེར་ཐུགས་མི་མཉེས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་མིན་པའི་སབས་

ཀིས་ཡིན་པ་ལས་ཡོངས་འཛིན་ཡིན་པའི་དབང་གིས་ག་ལ་ཡིན། ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ནས། “བར་སྐབས་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་

སྨད་ཞུ་མཁན་དེ་འད་ཡོང་གིན་འདུག་ཀང་། ཆབ་སྲིད་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་གཤམ་འོག་གི་ཞབས་ཕི་

ཞུ་མཁན་ཚོའི་གནས་ཚུལ་ནི་ཁ་ཁ་རེད། དེ་མ་གཏོགས། བ་མ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་རེད། སྐྱབས་

སུ་མཆི།”517 ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་། ཡང་། “རྭ་སྒེང་རོ་རེ་འཆང་ངོས་ཀི་བ་མ་ཡིན། མཚམས་

རེར་རྨི་ལམ་ཡང་གཏོང་གིན་འདུག །ཁོང་ལ་དད་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་ཡོད། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་སག་བག་

རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་གསུང་ཆོས་གསན་ཡོད། རེས་སུ་ཆབ་སྲིད་ཀི་དབང་ཆའི་གནས་ཚུལ་གི་

དཀའ་ངལ་འཕད་སྐབས། སྨྱུང་གནས་བ་མ་དང་མཁར་རོ་སོགས་མཐའ་མར་འུ་ཐུག་སེ་སག་བག་

རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ལ་བསོ་བའི་ལས་ཀ་བརམས་ཡོད།”518ཅེས་སོགས་གསུངས། འདི་དག་སྔར་ནས་

རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་<<གྲུ་འཛིན་ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་>>དུ་བིས་ཟིན། སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་

བོ་བཟང་སྦྱིན་པ་ལགས་ནས། “ཕ་རན་སིར་བཞུགས་པ་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེས་ལས་རབ་གིང་

ཆོས་ཚོགས་དབུ་འབྱེད་ཚོགས་མགོན་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གདན་ཞུ་གནང་བའི་སྐབས་དེར་ཕུར་པའི་

བཀའ་དབང་སྩལ་བར་གདོང་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཆོས་ཞུར་བཅར་འདུག་པར། དེབ་དེའི་ནང་ངའི་པ་

ལགས་གྲོངས་རྐེན་ཡོངས་འཛིན་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་ཐུག་འད་འཁོད་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངའི་མིང་ཐོག་

འགོ་མཆན་སྤད་པ་ཁད་མཚར་པོ་བྱས་སོང་། བདེ་པོ་རང་མ་བྱུང་།” ཞེས་སོགས་གསུངས་ཚུལ་

བིས། འདི་ལ་བརྟག་རྒྱུ་གཞན་ཞིག་འདུག་སེ་མཆན་བུར་གཟིགས།519

 ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སྤི་ལོ་ 2001 ཟླ་ 10 ཚེས་ 2 ཉིན་གདོང་ཐོག་བསན་པའི་

རྒྱལ་མཚན་གི་<<གངས་ཅན་བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་ཚིགས་དང་དུས་འགྱུར་ཡོ་ལང་ལ་དཔྱད་

པ་སྔོན་མེད་དེབ་ཐེར་གཟུར་གནས་དཔྱོད་ལྡན་དགེས་པའི་དབྱངས་སྙན་>>ཞེས་པར་སྩལ་

517 སྤི་ལོ་ 2004 ལོར་འཇིགས་བྱེད་མོང་ཁིད་ཀི་སྐབས་ཤིག་གསུངས།

518 སྤི་ལོ་ 2008 ཟླ་བ་ 1 ཚེས་ 8 ཉིན་འབས་སྤུངས་སུ་དོལ་རྒྱལ་དང་འབེལ་བའི་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ལས་

དངས།

519 <<རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ལས་འཕོས་པ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༨ ན། “༢༠༠༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉིན་”གསུངས་

ཚུལ་བིས་འདུག་ཀང་། མགོ་བརོད་བཀའ་ཡིག་ངོ་མའི་སེང་“ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ ལ།” ཞེས་བིས་འདུག་

པས་བརྟག་གོ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བའི་མགོ་བརོད་བཀའ་ཡིག་ཏུ། “གངས་ཅན་བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་ཚིགས་དང་དུས་འགྱུར་ཡོ་

ལང་ལ་དཔྱད་པ་སྔོན་མེད་དེབ་ཐེར་གཟུར་གནས་དཔྱོད་ལྡན་དགེས་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་པ་ཞིག་

རོམ་འབི་ལེགས་པར་ཟིན་པ་དང་། ས་པཎ་བཤད་སྒྲུབ་གིང་ནས་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་བཅས་ལ་ཡི་རངས་

བསྔགས་བརོད་ཡོད།” ཅེས་གསལ་ལ། གདོང་ཐོག་རིན་པོ་ཆེས་བིས་པའི་དཔེ་དེབ་དེའི་ནང་

། “རྒྱལ་ཚབ་སག་བག་གིས་དེས་མ་ཚད་ཇུས་ངན་གཞན་ཡང་རིམ་པར་བྱས་ཡོད་དེ། རྒྱལ་བའི་

ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ནོར་ཚུལ་གི་གེང་ཕོགས་བཟོས་ཏེ་འབི་སྤྲུལ་དང་རྒྱལ་དབང་འདི་པའི་མཚན་

ཟན་བརྟག་ལན་གསུམ་བསྒིལ་ཀང་རྒྱལ་དབང་འདིའི་མཚན་ཐོན་པས་སྲིད་བཀས་གང་ཡང་བྱེད་མ་

ཐུབ་པ་དང་། ་་་ སྔོན་ལ་རྒྱལ་ཡབ་མེད་པ་མ་བཟོས་ན་རྭ་སྒེང་མེད་པ་བཟོ་མི་ཐུབ་པར་ཤེས་ནས།” 

ཞེས་དང་། ཡང་། “བོད་ཀི་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་ངག་དབང་གསུང་རབ་ནི་ཞི་བདེའི་དགྲ་བོ་མའོ་ཙེ་

ཏུང་དང་ཕི་ཚུལ་ཙམ་ལས་ནང་གི་ལྟ་སྤོད་གཅིག་པར་འཛིན་ཆོག་”520 ཅེས་སོགས་བིས་འདུག་

སེ། མཚན་སྨད་ཞུས་ཞེས་པ་ནི་འདི་ལྟ་བུ་དག་ཡིན་པར་མངོན་ནོ།།

 ད་ནི་སྐབས་དོན་དངོས་བརོད་ན། རྒྱལ་ཡབ་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་མཆོག་དུས་མིན་རྐེན་

འདས་ཀི་དུས་སྐབས་དངོས་ནི། མེ་ཕག་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ སྤི་ལོ་ 1947 ཟླ་ 2 ཚེས་ 21 ཉིན་

རེད། དེ་དུས་དགུང་ལོ་ ༤༨ དུ་ཕེབས་ཙམ་རེད། རྒྱལ་ཡབ་སྐུ་གཤེགས་པའི་དུས་ཚེས་ལ་

མི་འད་བ་དུ་མ་འདུག་ཀང་། <<ཡབ་གཞིས་སག་འཚེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རང་ཉིད་ཀིས་ཡབ་

གཞིས་དེའི་ཞབས་ཞུའི་བརྒྱུད་རིམ་ཅུང་ཟད་གེང་བ་>>ཞེས་པའི་ཆེད་རོམ་དུ་“མེ་ཕག་ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༡ ནུབ་མོ་སྐུ་གཤེགས་”ཞེས་གསལ་ལ། སྐུ་ཞབས་ཧན་རིཀ་ཧ་རིར་གིས་ནི་“ལོ་སར་

གི་དུས་སོན་ཉིན་རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པོ་སྐུ་གཤེགས་”ཞེས་བིས། སག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེའི་རང་

རྣམ་ལས་ཀང་ལོ་སར་ཚེས་གཅིག་ཉིན་གཤེགས་ཚུལ་བིས་པ་སོགས་ལྟར་ན།521 མེ་ཕག་

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་སྐུ་གཤེགས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ།།

520 <<གངས་ཅན་བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་ཚིགས་དང་དུས་འགྱུར་ཡོ་ལང་ལ་དཔྱད་པ་སྔོན་མེད་དེབ་ཐེར་གཟུར་

གནས་དཔྱོད་ལྡན་དགེས་པའི་དབྱངས་སྙན་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༨ ནས་མར་གཟིགས།

521 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༩ པ་དང་། <<Tibet 

Is My Country>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༨༧ <<SEVEN YEARS IN TIBET>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༠༥ 

ན་བཅས་སུ་གསལ་ལ། <<A HISTORY OF MODERN TIBET, The Calm before the Storm: 1951-

1955>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༠༤ ཡི་མཆན་བུ་ཨང་ ༨༥ པར་ཡང་གཟིགས།
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རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པོའི་གཤེགས་རྐེན།།

 རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པོ་སྐུ་གཤེགས་སངས་ནི་ཆེས་ཡ་ང་བ་ཞིག་སེ། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་

སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སུ། “ཁོང་ར་མ་སྒང་གཞིས་ཀར་ཉིན་གཅིག་གི་ཐུག་འཕད་དུ་བསྐྱོད་དེ་ཕིར་ཡོང་

དུས། ཕོ་བའི་ནང་ན་ཟུག་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་དེ་མུར་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་འགོར། རིམ་གིས་གཟུགས་

གཞི་ཀེང་རུས་ལྟར་བསྐམས་ཤིང་ནུས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་ལྷག་མེད་དུ་ཟད་རེས་ཚེ་ལས་འདས། ཁོང་

ཚེ་ལས་འདས་སྐབས་ངས་ཁོང་གི་སྣ་ཁུང་དང་འོག་སྒོ་ནས་ཁག་ཐོན་པ་མཐོང་། ཁོང་ཐུག་འཕད་

དུ་འགྲོ་སའི་གཞིས་ཀའི་ཕག་མཛོད་དེས་དུག་དངས་པ་རེད་ཅེས་ཀང་གོ་ཐོས་བྱུང་། ཁོང་ཚེ་ལས་

འདས་སྐབས་ལོ་ཞེ་བརྒྱད་ཙམ་ཡིན།”522 ཞེས་གསུངས། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀི་སྐུ་ཚེའི་

ལོ་རྒྱུས་ཟིན་བིས་ལས། “ངའི་ཕ་དམ་པ་གཤེགས་པ་དེ་ཡང་ཧ་ཅང་དཔོག་དཀའ་བའི་གནས་ཚུལ་

ཞིག་ཡིན་ལ། སྙུན་གཞི་བཞེས་སངས་ཀང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་མི་ཤེས་པ་ཞིག་རེད། རེས་སུ་གོ་ཐོས་

ལ། ཕ་དམ་པ་དེ་ར་མ་སྒང་ལ་ཕེབས་ནས་མཚན་གཅིག་ཞག་བཞུགས་གནང་སྐབས། ཞབས་ཕིར་

སྣང་རེ་ཤག་དྲུང་ཡིག་ལགས་དང་། ཞབས་ཕི་གཞན་དག་ཡོད་འདུག་པར་དགོང་མོ་གསོལ་ཚིགས་

བཞེས་པ་ནས་བཟུང་བསྙུན་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་མ་ཟིན་ཙམ་གཟིམ་སར་ལུས་ཏེ་དེ་མུར་སྐུ་གཤེགས་

པ་རེད་ཟེར།”523 ཞེས་གསལ།

 ཡིག་ཆའི་ནང་ར་མ་སྒང་གཞིས་ཀ་དང་སྣེའུ་གཞིས་ཞེས་ས་མིང་གཉིས་འབྱུང་ཡང་

དོན་ལ་གོ་རྒྱུ་གཅིག་ལས་མེད། ཁད་པར་ནི་གཞིས་ཀ་ཡོད་སའི་ས་གནས་དང་གཞིས་ཀ་ཉིད་

ཀི་མིང་གི་ཁད་པར་ཙམ་ཡིན་པས། གཤམ་དུ་དེ་གཉིས་ཅི་རིགས་པར་འབྱུང་བ་ལ་འགལ་

བར་བལྟར་མི་རུང་། སྤིར་ཡབ་གཞིས་ལ། “གཙང་ཁུལ་རྒྱལ་རེ་རོང་འགོ་འབོང་རེ་གཞིས་ཀ་དང་། 

ལྷུན་རེ་རོང་འགོ་བྱ་ཡུལ་གཞིས་ཀ །སྦྱོར་ར་གཞིས་ཀ །ལྷ་སའི་ཉེ་འཁོར་ནུབ་བྱང་སོད་ལུང་ཁུལ་དུ་

ཟས་ཞིམ་གཞིས་ཀ །ལྷ་སའི་སྐྱིད་ཆུའི་ལྷོ་ངོས་སུ་སྣེའུ་གཞིས། ནོར་གིང་ཕོ་བང་གི་བྱང་འདབས་

སུ་རྒྱ་མཚོ་སྨད་གཞིས་ཆུང་བཅས་ཁོན་གཞིས་ཀ་ཆེ་ཆུང་ཁག་དྲུག་གི་ས་ཁང་ས་ཞིང་”ཡོད་ཅེས་

སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་བིས།524 དེ་དག་ནི་སྔར་སྲོལ་ལྟར་བོད་གཞུང་ནས་ཡབ་

གཞིས་ལ་ཕུལ་བའི་གཞིས་ཀ་དག་རེད།

522 <<DALAI LAMA, MY SON: A Mother’s Story>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༡༩ ན་གསལ།

523 ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་བིས་འབི་དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༩༠ ནས་གསལ།

524 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༤ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 རྒྱལ་ཡབ་དུག་གིས་བཀྲོངས་པར་གསུང་མཁན་དག་གིས། སྐུ་དག་འགའ་ཞིག་ནས་

སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་ཁི་ལས་གཡུག་པ་ལ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མེད་པར་བཟོ་

དགོས་པ་དང་། དེ་ལ་རྒྱལ་ཡབ་མེད་པར་བཟོ་དགོས་པར་མཐོང་སེ་ཐོག་མར་རྒྱལ་ཡབ་ལ་

དུག་དངས་ཤིང་། དེའི་འཕོར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་སེ་བཀྲོངས་པ་རེད་ཅེས་

གསུངས། ནད་ཀིས་གཤེགས་པར་འདོད་མཁན་དག་གིས་ནི་ཕོ་བར་སྙུང་གཞི་ཕོག་པ་དང་

ཕག་ཤ་ལ་དགའ་དགས་པས་མཁིས་པ་བསྙུངས་པ་རེད་ཅེས་སོགས་ཟེར། དེ་ལྟར་ད་ལ་ཐུག་

གི་བར་དུ་གཅིག་གྱུར་གི་འདོད་ཚུལ་ཞིག་མ་བྱུང་ལ། རང་སྐྱོན་ཁོམ་བསྒགས་གནང་མཁན་

གི་སྲིད་དོན་པ་ཞིག་མེད་པ་ཀུན་གིས་ཤེས།

 རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པོ་ཕོ་བའམ་མཁིས་པ་བསྙུངས་ཏེ་འདས་པ་ཡིན་ན། གཤེགས་ཁར་སྣ་

ཁུང་དང་འགོ་སྒོ་ནས་ཁག་ཐོན་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། འདི་ནི་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོས་དངོས་སུ་གཟིགས་

པ་ཡིག་འགོད་གནང་བ་ཞིག་ལས་ཕིས་སུ་སྒྲུང་ལྟར་བཟོས་པ་ཞིག་མ་རེད། དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་

འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་ཡོང་རྐེན་གཙོ་བོ་ཡང་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་གསུང་འདི་ཡིན། རྣམ་སེལ་ཚང་

བོ་བཟང་སྦྱིན་པས་<<རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་ལས་འཕོས་པ་>>ཞེས་པར་བིས་པའི་ཚགི་འགྲོས་

འགའ་ཞིག་ཡིད་ལ་ཤར་བ་ན་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་འདོད་ཀི་ཚོར་བ་དེ་རང་ཡལ་དུ་གྱུར། སྤི་ལོ་ 

2019 ཟླ་ 4 པའི་ཚེས་ཤར་ཙམ་ལ་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་བིས་པའི་<<A HISTORY 

OF MODERN TIBET, The Calm before the Storm: 1951-1955>>ཞེས་པ་དེ་བསྐྱར་

དུ་བཀགས་པ་ན། ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བཅར་འདི་བྱས་པའི་དིས་ལན་

ཞིག་བཀོད་འདུག་པ་མཐོང་། དེ་ནི་ཡབ་གཞིས་ཕག་མཛོད་ཀ་ལ་རིན་ཆེན་གྲགས་པ་ཞེས་

པས་རྒྱལ་ཡབ་ལ་དུག་དངས་པ་ངོས་ལེན་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད། དེ་ཙ་ན། ཨ་མ་བོ་

བཟང་ཆོས་སྒོན་གིས་གསུངས་པ་དང་དེ་གཉིས་གཅིག་མཚུངས་རེད་ཨང་སྙམ་པ་བྱུང་སེ་མི་

སྣ་མི་འད་བ་དག་གིས་གསུངས་པ་རྣམས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་འགོད་རྒྱུར་ཐག་བཅད།

 དེ་ལ་དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གིས། “ད་རེས་ཡབ་ཆེན་དམ་པ་དེ་སྐུ་གཤེགས་པའི་

གནས་ཚུལ་བྱུང་རྐེན་དེ་ནི་དགུང་ལོ་བགྲེས་པོ་དང་། སྙུན་གཞིའི་རྐེན་པས་སྐུ་གཤེགས་པ་ཞིག་

མིན་པར་གོ་བུར་བསམ་སྦྱོར་ངན་པས་དུས་མིན་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་བོ་དོགས་

སྐྱེ་གཞི་ཞིག་ཆགས་པ་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མི་ཚོས་བརོད་གསལ་ལ་གཞིགས་ནའང་། སྤི་
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རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པོའི་གཤེགས་རྐེན།

ལོ་ 1947 ལོའི་ཉིན་ཞིག །རྒྱལ་ཡབ་མཆོག་དང་ཕག་མཛོད་སྐུ་འཁོར་བཅས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་སྐྱིད་

ཆུའི་ལྷོ་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ཡབ་གཞིས་གཞིས་ཀ་ར་མ་སྒང་ཞེས་པར་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་

གནང་སེ། དེ་ཉིན་གཞིས་ཀའི་ནང་སྤོ་བཞུགས་ཀི་དགོང་མོའི་གསོལ་ཚིགས་བཞེས་རེས་སུ། དུས་

ཡུན་མི་རིང་བར་གསོལ་ཕོའི་ནང་ངར་ཟུག་རྒྱག་པའི་སྙུན་གཞི་ཚབས་ཆེ་ཕོག་སེ། ཟླ་གཅིག་ཙམ་

རིང་ལྷ་རེ་བསེན་གཏུག་བྱས་ཀང་དག་བསྐྱེད་མ་བྱུང་བར་དགོངས་པ་རོགས་པ་རེད། དགོངས་པ་

རོགས་མཚམས་ཞལ་མདངས་ནག་པོར་གྱུར་པ་དང་། ཞལ་དང་ཤངས་ཁུང་སོགས་ནས་ཁག་ཐོན་

པ་སོགས་ཡ་མཚན་སྐྱེ་གཞི་དེ་འད་བྱུང་བར་ཀུན་གིས་དོགས་གཞི་དང་། གེང་མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་

གནས་ཚུལ་ཉེས་ཚབས་ཅན་ཞིག་ལྷག་ཡོད་པ་རེད།”525 ཅེས་གསུངས།

 <<སྐུ་མདུན།>>ཞེས་པའི་ཡབ་གཞིས་ཚང་གི་ལོ་རྒྱུས་དབྱིན་དེབ་ཏུ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་

ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། “ཁོ་བོའི་སྐྱེད་བྱེད་དམ་པ་དེ་ཉིད་གཞན་གིས་གཡོ་གསོད་བྱས་པར་ངས་

ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀིན་ཡོད་”526 ཅེས་དང་། <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པར་ལྷ་

སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀིས། “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་རྐེན་གི་དབང་གིས་གཤེགས་

ཚུལ་བཀོད་དེ་བཅད་ཁ་ར་ཚིག་བཟོས། འོན་ཀང་། ང་དང་ངའི་ཡུམ་ཆེན་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་

རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་བདེན་དཔང་ལ་བརྟེན་ནས། གཞུང་གི་བཀོད་མངགས་ལམ་སོན་འོག་ངེད་ཚང་གི་

ཕག་མཛོད་གཞོན་པ་ཞིག་གིས་གང་ཆེན་སྨོན་པ་ཞེས་པའི་དུག་དངས་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་སེ་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།” 

ཅེས་བིས་ཤིང་། ཡང་དེ་ཉིད་དུ། “ངེད་ཅག་གི་ཡབ་ཆེན་གཞན་གིས་བཀྲོངས་པའི་དགོངས་ཚུལ་ང་

ལ་ཐོག་མར་གསུང་མཁན་ནི་གཅེན་པོ་སག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ཡིན། དེ་ནི་ཡབ་

ཆེན་གི་རུས་ཐལ་ཁེར་ཏེ་ངེད་ཚང་གི་དུར་སར་ས་སྦས་བྱ་སད་ཁོང་ནན་ཅིན་བརྒྱུད་ནས་མཚོ་སྔོན་དུ་

525 <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༣༩ ན་གསལ།

526 <<Kundun: A Biography of the Family of the Dalai Lama>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༠ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

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།”527 ཞེས་གསུངས།

 སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས། “སྐབས་དེའི་དངོས་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་ནི་རྒྱལ་

ཡབ་མཆོག་ཉིན་གཅིག་ལྷ་སའི་ཉེ་འཁོར་ཡབ་གཞིས་ཀི་འཁོངས་གཞིས་སྣེའུ་གཞིས་སུ་ཕེབས་ཏེ་

གསོལ་ཀྲུམ་ཕག་ཤ་ཞིག་མཆོད་ནས་བསྙུན་གཞི་ཕོག་སེ་ཟླ་གཅིག་ཙམ་བོད་སྨན་སོགས་ཀི་སྨན་

བཅོས་གང་གཟབ་གནང་ཡང་ཕན་བསྐྱེད་མ་བྱུང་བར་སྐུ་གཤེགས་པ་ཞིག་རེད་”528ཅེས་བིས། ཡང་

ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀིས། “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་སྒང་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་དག་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་སྙམ་པ་དེ་ཡིན། ཁོང་སྐུ་གཤེགས་སྐབས་

[ཕི་ལུགས་ལྟར་ན་]དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བདུན་ཙམ་རེད།”529 ཅེས་གསུངས།

 སྐྱབས་རེ་ལྡན་མ་བོ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མཆེད་རྒན་ཡེ་ཤེས་འཕིན་ལས་ལགས་

ནས། རྒྱལ་ཡབ་གཞན་གིས་བཀྲོངས་པ་ནི་སྐབས་དེར་ལྷ་སའི་ནང་ཡོངས་གྲགས་རེད་ཅེས་

གསལ་བར་གསུངས།530 དེ་ལྟར་ན། སྐབས་དེའི་བསམ་ཤེས་གོ་ཤེས་ཅན་གི་མི་རྣམས་ལ་

527 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་བདུན་པའི་ནང་གསལ།

528 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>ཞེས་པའི་དེབ་ཕེང་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༢༣༧ ན་གསལ།

529 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༢ ན་གསལ།

530 སྤི་ལོ་ 2016 ལོར་ཡེ་ཤེས་སྒོལ་དཀར་(Mariateresa)ལགས་སྐྱབས་རེ་ལྡན་མ་བོ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་

མདུན་དུ་སྐད་སྒྱུར་ཞུ་བར་སོང་བའི་སྐབས་ཤིག་ཁོ་བོས་མངགས་བཅོལ་བྱས་པ་ལྟར་བཀའ་འདི་ཞུས་པར་རྒན་ཡེ་

ཤེས་འཕིན་ལས་ལགས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་སོང་ཟེར། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའི་མཛད་རྣམ་<<གྲུ་འཛིན་

ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་>>ཀི་རྒྱལ་ཡབ་གཤེགས་ཚུལ་བརོད་པའི་སྐབས་དང་རྭ་སག་གི་དོན་རྐེན་ཀི་ཐད་གཉིས་ཀར་ཡིག་
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རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པོའི་གཤེགས་རྐེན།

ཡོངས་སུ་གྲགས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། དེའི་རེས་སུ་སྐུ་ཞབས་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལགས་

རེ་ར་ལྡུན་ནས་བཞུགས་སྒར་ར་སར་འབྱོར་ཏེ་གེང་མོལ་མང་དུ་བྱས་པར། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་

དང་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཀི་གནས་ཚུལ་མང་དུ་མཁེན་པའི་ཨ་མ་བགྲེས་མོ་ཞིག་ད་ལྟ་

རེ་ར་ལྡུན་དུ་བཞུགས་ཡོད། ཁོང་བོད་ནས་ཕིས་སུ་ཕེབས་པའི་གསར་འབྱོར་རེད། བོད་ལ་

བཞུགས་དུས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་མཛད་གཙོ་ཁག་ཅིག་དང་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་

ལ་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཀང་མཉེས་པོ་གནང་ས་ཞིག་

རེད། ཁོང་ལ་གསུང་རྒྱུ་མང་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས། དེའི་རེས་ཁོ་བོས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་

སྐུ་ཞབས་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་མཆོག་ནས། ཨ་མ་བགྲེས་མོ་བོ་བཟང་ཆོས་སྒོན་ལགས་ལ་

ཆེད་དུ་བཅར་འདི་ཞུས་པ་བརན་དུ་ཕབ་ནས་བདག་ལ་གནང་སོང་བར་སྤི་ལོ་ 2017 ཟླ་བ་ 

1 ཚེས་ 13 ཉིན་ཞིབ་ཏུ་ཉན་ཅིང་། བརན་དུ་མ་ཕབ་གོང་གི་བཀའ་མོལ་གཞན་རྣམས་ཀང་

བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ནས་བདག་ལ་གསུངས།

 དེའི་རེས་སྤི་ལོ་ 2017 ཟླ་ 8 ཚེས་ 21 ཉིན་<<རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ལས་འཕོས་

པ་>>ཞེས་པའི་དེབ་ཆུང་དེ་ལག་ཏུ་འབྱོར་ཏེ་བཀགས་པ་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱལ་ཡབ་

ཀི་གཤེགས་རྐེན་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་ཚུལ་དང་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་

མོ་ཕ་ལྷར་དོགས་པ་བྱེད་མཁན་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་པའི་ཐད་ལ་རྣམ་སེལ་ཚང་བོ་བཟང་སྦྱིན་

པས། སྐབས་དེར་ཕ་ལྷ་ལྷ་སར་བཞུགས་མེད་པ་དང་། སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དང་

སྐུའི་གཅུང་མོ་རེ་བཙུན་པདྨ་གཉིས་ཀི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཅི་གསལ། ལྷ་སོད་གོ་མིན་ཏང་

སྐུ་ཚབ་ཀིས་ཅི་བཤད་བཅས་བིས་ཏེ། མཐར། “དོན་དངོས་ལ་རྒྱལ་ཡབ་གྲོངས་པའི་སྐབས་

སྐུའི་གཅེན་པོ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་དང་སྐུ་ངོ་སག་ལྷ་[ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་]གཉིས་ནན་ཅིང་

ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་མཐོ་སོབ་ཏུ་ཡོད་འདུག །དེ་སྐབས་ཀི་མི་སྣ་སྐུ་བགྲེས་འགར་བཀའ་འདི་ཞུས་

པར། རྒྱལ་ཡབ་རྒྱུན་གཏན་ནས་ཕག་ཤར་མཉེས་པོ་ཡོད་རྐེན་མཁིས་པར་ཕོག་སེ་སྙུང་གཞི་བཞེས་

ཏེ་གྲོངས་ལུགས་རོད་མཁན་གཅིག་མཚུངས་རེད་འདུག་”531 ཅེས་ཞིབ་འཇུག་གི་སོམ་ཆུང་ཆུང་

སབས་བདེ་ཞིག་བསྐྱོན་འདུག་པ་མཐོང་།

ཆ་གནད་འགག་ཅན་དུ་མ་དངས་ཏེ་བིས་ཡོད་པས་འདོད་ན་དེར་ཡང་གཟིགས་འཚལ།

531 <<རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ལས་འཕོས་པ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༧ ནས་ ༡༡༡ བར་དུ་ཀོགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 ཨ་མ་རྒན་མོ་བོ་བཟང་ཆོས་སྒོན་ལགས་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ནང་། “དུག་བསེར་

བ་རེད། དུག་སེར་མཁན་རང་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ངོ་མཁན་པོས་མཁེན་གི་རེད་ལ། རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་

ལགས་ཀིས་ཀང་མཁེན་གི་རེད། [ཁོང་ཚོ་]ཚང་མས་མཁེན་གི་རེད། དུག་སེར་མཁན་ཕག་མཛོད་

དེ་སྤི་ལོ་ 1959 ལོའི་ཟིང་འཁྲུག་སྐབས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་བཙོན་དུ་བཅུག་པ་རེད། རེས་སུ་བཙོན་

ཁང་ནས་མར་བཏོན་དུས་རྦད་དེ་མིག་ལོང་བ་ཆགས་འདུག །དེ་ཡབ་གཞིས་ཀི་ཕག་མཛོད་རེད།” 

ཅེས་དང་། ཡང་། “སྐུ་ངོ་སྤི་ཁབ་མཁན་པོ་བོད་ལ་དང་པོ་ཕེབས་དུས་ཕག་མཛོད་ལ་མཇལ་བ་

ཡིན་གསུངས་སོང་། ཕག་མཛོད་ལ་མཇལ་ནས་ཡབ་ལ་དུག་ཕུལ་བའི་སྐོར་སྐད་ཆ་དིས་པར་དུག་

བསེར་བ་ཡིན་ཟེར་གིན་འདུག་ཟེར།” ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་ཀང་། “དུག་སེར་བ་རེད་ཟེར། རེས་

སུ་ངས་ཀང་སྐད་ཆ་འདི་མོང་། དུག་བསེར་བ་རེད་ཟེར། དུག་མ་སྤད་ན། སེ་པ་གཞུང་གིས་དམག་

རྒྱག་གི་རེད་ཟེར་གི་འདུག་ག་”ཞེས་གསུངས། མཚམས་དེར་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀིས། 

དེ་ཕག་མཛོད་རང་གིས་ཁེད་རང་ལ་བཤད་སོང་ངམ་ཞེས་དིས་པ་ན། ཨ་མ་རྒན་མོ་བོ་བཟང་

ཆོས་སྒོན་ལགས་ནས། “ཕག་མཛོད་རང་གིས་ང་ལ་བཤད་སོང་། ཕག་མཛོད་རང་གིས་ང་ལ་

བཤད་སོང་།” ཞེས་ལན་གཉིས་ཙམ་ནན་ཏན་གིས་གསུངས་ཏེ། “རེས་སུ་སྐུ་ངོ་མཁན་པོས་

ཀང་དུག་སེར་མཁན་ཕག་མཛོད་དེ་རེད་ཅེས་ང་ལ་ཟེར།”532 ཞེས་ཀང་གསུངས། འདིར་སྐུ་ངོ་

མཁན་པོ་ཞེས་པ་ནི་སྤི་ཁབ་མཁན་པོ་གནང་མཁན་སྐུའི་གཅེན་པོ་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་

ལགས་རེད་ལ། བོད་ལ་དང་པོ་ཕེབས་དུས་ཞེས་པ་ནི་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་དང་པོ་བོད་ལ་

གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྐུའི་གཅེན་པོ་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ལྷ་སར་ཕེབས་

པ་དེ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།

 རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་བིས་པའི་བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལས། “སྤི་ལོ་ 2003 

ལོར་ཨ་རིའི་ Cleveland, OH ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་བོད་ཀི་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཤེལ་གིང་ཚེ་

དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་སྐབས། ཁོང་སྤི་ལོ་ 1960 རེ་གྲངས་དང་ 1970 དོན་གྲངས་

ནང་བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་སྐབས། སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཀི་སྣེའུ་གཞིས་ཀའི་ཕག་མཛོད་ཀ་

ལ་ཞེས་པ་དེས་རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པོར་དུག་ཕུལ་བའི་ཉེས་པ་ཁས་ལེན་བྱས་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་ཞེས་

532 ཨ་མ་རྒན་མོ་བོ་བཟང་ཆོས་སྒོན་ལགས་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཐད་ཀའི་ 33:47 ནས་ 35:50 ཡི་མཚམས་

སུ་ཡོད།
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རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པོའི་གཤེགས་རྐེན།

གསུངས། དེ་ནི་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཕག་མཛོད་ཀ་ལ་ནི་དང་པོ་སག་བག་གི་

ཕོགས་གཏོགས་ཕ་ལྷ་གཟིམ་ཤག་གི་གཡོག་པོ་རེད། རེས་སུ་ཁོང་གིས་ཕ་ལྷ་གཟིམ་ཤག་གི་འབོང་

རེ་གཞིས་ཀའི་ཕག་མཛོད་གནང་། དེ་ནི་ཕ་ལྷ་གཟིམ་ཤག་གིས་གཙིགས་ཆེན་གནང་སའི་གཞིས་ཀ་

དེ་རེད། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་འབོང་རེ་གཞིས་ཀ་དེ་ཉིད་ཕ་ལྷའི་གཟིམ་ཤག་ནས་བཞེས་

ཏེ་ཡབ་གཞིས་ལ་གནང་སྐབས་ཀ་ལ་ཡབ་གཞིས་ཀི་གཡོག་པོར་གྱུར། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡབ་

སྤི་ལོ་ 1947 ལོའི་ལོ་སར་གི་ཉིན་དང་པོར་སྐུ་གཤེགས།”533 ཞེས་འབོང་རེ་བ་ཀ་ལ་ཞུ་བ་ཁོང་

ཐོག་མར་ཕ་ལྷའི་གཟིམ་ཤག་གི་གཡོག་པོ་དང་། དེ་ནས་འབོང་རེ་གཞིས་ཀའི་ཕག་མཛོད་

དུ་གྱུར་པ། དེའི་རེས་ཡབ་གཞིས་སག་མཚེར་གི་སྣེའུ་གཞིས་ཀའི་ཕག་མཛོད་གནང་སྐབས་

རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པོར་དུག་ཕུལ་ཚུལ་བཅས་བིས། དོན་རྐེན་གི་གནད་དོན་ཚགས་དམ་པོས་

དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ན་དེ་ལྟར་རེད།

 <<སྐུ་མདུན་>>ཞེས་པའི་ཡབ་གཞིས་ཚང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལས་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་

གྲུབ་མཆོག་ནས། “དངོས་སུ་དུག་སྤོད་མཁན་གི་མི་དེ་ཉིད་ཀིས་སྤི་ལོ་ 1959 ལོའི་[ལྷ་སའི་]ཟིང་

འཁྲུག་གི་རེས་སུ་རྒྱ་མི་ལ་ཉེས་པ་ངོས་ལེན་ཞུས་ཡོད། ཕལ་ཆེར་རྒྱ་མིས་ཁོང་ལ་འདི་བརད་བྱས་ཏེ་

ཉེས་དོན་དིས་ཡོད་པ་འད། ཁོང་གིས་ངའི་ཡབ་ཆེན་ལ་གང་ཆེན་སྨོན་པ་ཞེས་པའི་བོད་ཀི་རྩྭ་དུག་དེ་

ཕུལ་བ་ཡིན་གསུངས།” ཞེས་བིས་འདུག་ལ། དེའི་མཆན་བུར། “སྤི་ལོ་ 1995 ཟླ་ 7 པའི་ནང་[རྒྱ་

གར་གི་རྒྱལ་ས་]ལྡི་ལིར་རོམ་པ་པོས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་”534སྐབས་གསུངས་

ཚུལ་བིས་ཡོད། དེ་ལྟར་གུང་བསྒིགས་པ་ན། ད་གཟོད་ལྷ་སྲས་མཆོག་ནས་ཡབ་གཞིས་ཀི་

ཕག་མཛོད་སྐུ་གཞོན་པས་ཡབ་ཆེན་ལ་གང་ཆེན་སྨོན་པ་ཞེས་པའི་རྩྭ་དུག་ཕུལ་ཚུལ་ཚིག་

ཐག་ཆོད་པོས་ཡང་ཡང་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་ཐུབ།

 ༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས། “ཡང་ཁ་ཤས་ཀིས་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ་

ཕ་ལྷར་དོགས་པ་བྱེད་ཀིན་ཡོད་གནས་འདུག །འདི་སྐོར་དངོས་བྱུང་གནས་ཚུལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་

གསལ་པོ་བཟོ་གལ་”535 ཞེས་པ་བཀའ་སྩལ་བ་ལྟར་སྐབས་དེ་དུས་རྒྱལ་ཡབ་ཀི་གཤེགས་རྐེན་

533 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, The Calm before the Storm: 1951-1955>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༢༠༤ ཡི་མཆན་བུ་ཨང་ ༨༥ པ་ན་གསལ།

534 <<Kundun>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༡ ལ་གཟིགས།

535 <<རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ལས་འཕོས་པ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༧ ནས་ ༡༡༡ བར་དུ་ཀོགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཐད་སྐུ་ངོ་ཕ་ལྷར་དོགས་པ་བྱེད་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། དེ་ནི་སྐུ་ངོ་ཕ་ལྷས་དངོས་སུ་

དུག་ཕུལ་བར་དོགས་པ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་ཕག་མཛོད་ཀ་ལ་ཞེས་པ་དེ་ཕ་ལྷ་གཟིམ་ཤག་གི་

ལས་བྱེད་ཟུར་པ་ཡིན་པ་དང་དེས་དུག་ཕུལ་བ་ཤེས་པའི་སབས་ཀིས་ཡིན་པ་འད། དེ་མིན་

སྐུ་ངོ་ཕ་ལྷར་དོགས་པ་བྱེད་དགོས་དོན་མེད་སྙམ། གང་ལྟར། ཕག་མཛོད་ཀ་ལ་ནི་<<ཡབ་

གཞིས་སག་འཚེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རང་ཉིད་ཀིས་ཡབ་གཞིས་དེའི་ཞབས་ཞུའི་བརྒྱུད་རིམ་

ཅུང་ཟད་གེང་བ་>>ཞེས་པའི་ཆེད་རོམ་དུ་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཀི་ཕག་མཛོད་དཀོན་

མཆོག་ལྷ་སྐྱབས་ཀིས་“མགྲོན་གཉེར་ཀ་ལ་རིན་ཆེན་གྲགས་པ་”ཞེས་གསུངས་པ་དེ་རེད། 

འདི་ལ་ཕག་མཛོད་དཀར་ལ་རིན་ཆེན་ཆོས་གྲགས་ཞེས་བིས་པའང་མཐོང་སེ་536ཡིན་རྒྱུ་ནི་

མི་གཅིག་རེད། དཀོན་མཆོག་ལྷ་སྐྱབས་ཀིས་ཆེད་རོམ་དེའི་ནང་། “ཀ་ལ་རིན་ཆེན་གྲགས་པ་

ལྷ་སའི་ཕག་མཛོད་ལས་སྦྲེལ་དུ་བསྐོ་བཞག་”537གནང་ཚུལ་བིས་པ་ལྟར། ཀ་ལ་རིན་ཆེན་གྲགས་

པས་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་སུ་མཚན་གནས་མི་འད་བའི་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་ཡོད།

 ཨ་མ་བགྲེས་མོ་བོ་བཟང་ཆོས་སྒོན་ལགས་ཕིས་སུ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཏེ་བཞུགས་

ཡོད་ལ། ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནི་སྤི་ལོ་ 1959 ལོར་རྒྱའི་བཙོན་དུ་ཚུད་དེ་

ཡུན་རིང་བཞུགས་མཐར་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་ནས་སྤི་ལོ་ 1982 ལོར་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་ཅིང་དེ་

ནས་ཕིར་ལྷ་སར་ཕེབས། སྤི་ལོ་ 1985 ལོར་ཕིར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཏེ་བཞུགས་ཤིང་ཕག་

ལས་གནད་འགག་ཅན་མང་དུ་གནང་། ཁོང་རང་ཉིད་ནས་ཨ་རིར་ཕེབས་བཞུགས་སྐབས་

“མེལ་གོ་སིཊིན་གི་ཚིག་མཛོད་བཟོས་ནས་བསད་ཡོད་”ཅེས་བིས་པ་ལྟར་རོམ་པ་པོ་མེལ་

ལགས་ལ་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད་ཀི་ལས་རོགས་དང་། དེའི་རེས་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་

རྒྱུས་>>དེབ་གཉིས་པ་གསར་རོམ་སྐབས་བཅར་འདིའི་རོགས་རམ། དེའི་རེས་སུའང་<<བོད་

ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་>>དེབ་དང་པོ་བོད་བསྒྱུར་གནང་ཡོད། ད་ལྟ་རབ་ཏུ་བྱུང་སེ་ཁ་ན་ཌར་

བཞུགས་ཡོད་དོ།།

536 <<རྒྱལ་རེ་མགུ་ལྷ་བ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་>>ཟིན་བིས་ཀི་ཤོག་ངོས་བཞི་པར་གསལ།

537 <<ཡབ་གཞིས་སག་འཚེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རང་ཉིད་ཀིས་ཡབ་གཞིས་དེའི་ཞབས་ཞུའི་བརྒྱུད་རིམ་ཅུང་

ཟད་གེང་བ་>>ཞེས་པའི་ཆེད་རོམ་དུ་གསལ་ལ། དེ་ཉིད་<<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་

བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༩ པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༣ དུ་འཁོད་ཡོད་དོ།།
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རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པོའི་གཤེགས་རྐེན།

 ལྷ་ས་ནས་ཕིས་སུ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་

རྒྱལ་དང་ཨ་མ་བོ་བཟང་ཆོས་སྒོན་གིས་གསུངས་པ་གཉིས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་སོགས་

ལ་བལྟས་ན། ད་དུང་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་ཕག་མཛོད་དེ་ཉིད་ཀིས་རང་སྐྱོན་ངོས་ལེན་གནང་བའི་

གནས་ཚུལ་ངོ་མ་དེ་མཁེན་མཁན་འགའ་ཞིག་ཡོད་པར་སྣང་ཡང་། ཡུན་རིང་སྦས་པའི་གནད་

དོན་ཆེན་པོ་དེ་དེ་ལྟར་ཐག་ཆོད་སོང་བ་ཡིན་པས་བསྐྱར་དུ་འཚོལ་དགོས་པར་མ་མཐོང་།

 སྤི་ལོ་ 1983 ལོར་རྒྱ་གར་དུ་དེ་མོའི་སྲས་དགེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེས། “སྐུ་ངོ། རྒྱལ་

ཡབ་ག་འད་སེ་གཤེགས་པ་རེད། དུག་གིས་བཀྲོངས་པ་རེད་དམ།” ཞེས་དིས་པར་རིས་དཔོན་ཞྭ་

སྒབ་པས། “ར་ནས་ཤེས་མ་བྱུང་ང་། དུག་ལྟ་ག་ནས་ཡོང་། ག་ནས་ཡོང་། བོད་ནང་ལ་དུག་ཟེར་བ་

དེ་ཚོའི་གྲས་ག་ནས་ཡོང་ཨང་བསམ་བསམ་འད་ཞིག་དན་གི། དེ་འད་སེར་ཆོག་ཆོག་འད་ཨེ་ཡོད།” 

ཅེས་གསུངས། ཡང་དེ་མོའི་སྲས་དགེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེས། “དུག་གིས་བྱས་པ་རེད་ཟེར་གིན་

འདུག་ག་”ཅེས་པར་ཞྭ་སྒབ་པས། “ཆག་སྒོ། ཡག་པོ་མ་རེད། སྐད་ཆ་དེ་ཚོའི་གྲས་དེ་ཡག་པོ་མ་

རེད།”538 ཅེས་སོགས་གསུངས་ཏེ་ཧང་སངས་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུ་གཏན་ནས་གསན་མ་མོང་

ཚུལ་གསུངས། འདི་ལྟ་བུ་ད་དུང་ཡང་མང་ཚོད་དུ་སྣང་ངོ་།།

 གོང་དུ་བཤད་པའི་གང་ཆེན་སྨོན་པ་ཞེས་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་ན། དེ་ལ་

རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའི་བ་སྨན་ཨེམ་ཆི་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་ལགས་ནས། “སྨན་དེ་

བོད་དུ་གངས་རིའི་མཚམས་ནས་མར་བབས་པའི་འབོག་པའི་གཡག་དང་ལུག་གི་ལྷས་རྭའི་ཉེ་འགྲམ་

དུ་སྐྱེས་པའི་སྨན་ལོ་མ་ཐེར་ཐེར་ཅན་ལ་ཐང་འཕོམ་གི་འབྲུ་འད་པོ་ཡོད། འོན་ཀང་འབྲུ་དེའི་ཁ་དོག་

དཀར་པོ་ཡིན། དེས་གང་ཆེན་ཞིག་གསོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།”539 ཅེས་

གསུངས། གང་ཆེན་གསོད་ཐུབ་པའི་དུག་ཅིག་ཡིན་ན། མི་གསོད་ཐུབ་མིན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མི་དགོས་སོ།།

538 ཞྭ་སྒབ་པར་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་དགུ་པ། Library of Congress-Interview H0215: with 
Shakabpa, Wangchug Denden [tib. zhwa sgab pa, dbang phyug bde ldan], (India, 1983) 
ཞེས་པར་སྒ་དང་ཡིག་འབེབས་བྱས་པ་གཉིས་ཀ་ལྷན་དུ་སྦྱར་ཡོད།

539 བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གིས་དཔར་བའི་<<རྒྱལ་བའི་བ་སྨན་ཟུར་པ་རྔོག་རིགས་དགེ་སོང་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་

མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས། >> ཤོག་ངོས་ ༨༩ ན་གསལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་ཞུ།

 བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ སྤི་ལོ་ 1939 ཟླ་བ་ 11 ཚེས་ 23 ཉིན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་

ཆེས་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཇོ་བོ་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་སྐུ་དྲུང་དུ་ཕེབས་ཏེ། ཡོངས་འཛིན་རྒྱལ་

ཚབ་རིན་པོ་ཆེར་སྐུ་ཕག་དང་འབེལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང་བཅས་སྔོན་དུ་སྒྲུབ་པར་

འོས་པ་རྣམས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་མཛད་མཐར། ཡོངས་འཛིན་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་ནས་དབུ་སྐ་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཤིང་དགེ་བསྙེན་གི་བསབ་སོམ་འབུལ་བཞེས་བསྐྱངས་

ཏེ། ༸རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་གསུམ་

དབང་བསྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སེ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་གསོལ་ཞུས་ཤིང་། “འཇ༵མ་

དཔ༵ལ་དཔའ་བོའི་ང༵ག་ལ་དབ༵ང་སྒྱུར་ཞིང་། །བོ༵་བཟ༵ང་ཡེ༵་ཤེ༵ས་རྒྱལ་བསན༵་འཛི༵ན་པ་ལ། །རྒྱ་༵མཚོ༵་

ལྟར་ཟབ་སྲི༵ད་གསུམ༵་དབ༵ང་སྒྱུར་༵མགོན། །མཚུང༵ས་པ༵་མེ༵ད་པ༵འི་སེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།” ཞེས་

སོགས་མཚན་སྒ་གསལ་བར་བཀོད་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་

རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་སྙན་འབུལ་མཛད།

 སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་བོད་ལུགས་སུ་དགུང་གྲངས་དྲུག་ཏུ་ཕེབས་པ་

ལྕགས་འབྲུག་ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ སྤི་ལོ་ 1940 ཟླ་བ་ 2 ཚེས་ 21 ཉིན་གཞུང་ས་ནས་

ཆིབས་བསྒྱུར་རྒྱས་པའི་སྲོལ་ཀ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་ཉམས་པར་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་

ནས་ཕོ་བང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལར་གདན་ཞུ་མཛད་དེ། ཕོ་བང་དུ་ཞབས་སེན་གསར་འཁོད་ཀི་རྟེན་

འབེལ་མཛད་སྒོ་སྔ་ན་མ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཞུས། དེའི་ཕི་ཉིན་སྤི་ལོ་ 1940 ཟླ་བ་ 2 ཚེས་ 

22 ཉིན་གི་ཞོགས་པར་གསེར་ཁི་མངའ་གསོལ་གི་མཛད་སྒོ་རྒྱས་པར་བསྐྱངས།

 དེ་ནས་རིང་པོར་མ་སོང་བ་ན། <<མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆེན་སྙིང་རེའི་རོལ་མཚོ།>>ལས། 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

“༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཡོངས་འཛིན་སྲིད་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེས་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་བཤད་དང་། སྐྱབས་འགྲོ་

སེམས་བསྐྱེད། བ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་ལགས་ལུང་བཅས་འབུལ་གནང་མཛད། 

དེ་རེས་ཡོངས་འཛིན་ཆུང་བ་སག་བག་རིན་པོ་ཆེས་ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མའི་ལགས་ལུང་དང་། པྲ་

ཏི་རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་ཀ་དཔེའི་སེང་ནས་སྙན་སྒོན་གསན་བཞེས་གྲུབ་བསྟུན་༸གོང་

ས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚོགས་གཉིས་ཀི་

ཞིང་མཆོག་ཏུ་བཀུར་བའི་སྐུ་ཕག་དང་འབེལ་མཇལ་དར་ནང་མཛོད་དང་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ། གསེར་

ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་འཇམ་དབྱངས་ཀི་སྐུ་བརན་རེ། གོས་ཡུག་གཉིས་རེ་བཅས་ཕག་བསར་གིས་

འབུལ་གནང་མཛད་དེ་བཞུགས་ཞབས་འཁོད་”ཅེས་གསལ་བ་ལྟར། རེ་གཟིམ་ཆུང་ཕུན་ཚོགས་

འདོད་འཁིལ་དུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་གཞུང་འབེལ་ཡི་གེ་འབི་ཀོག་གི་དབུ་འཛུགས་

མཛད་སྒོ་བསྐྱངས་ཏེ། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བོད་ཡིག་དབྱངས་གསལ་རྣམས་

སྙན་དུ་སྒོན་འབུལ་ཞུ་གནང་མཛད།

 དེ་ལྟར་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་ནས་མཛད་པ་བ་ན་མེད་པ་མང་དུ་བསྐྱངས་ཏེ་རྒྱལ་དབང་

ན་རིམ་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་དུས་སུ་སྨིན་པ་དང་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་བདེ་སྐྱིད་སར་ཡང་

རྒྱས་མགོ་ཚུགས་པའི་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ། རྒྱལ་བའི་ཡོངས་འཛིན་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་

ཚབ་ནས་དགོངས་ཞུ་མཛད་བཞེད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ག་ལེར་ལྷ་སའི་མཐིལ་དུ་ཁབ་

ཤུགས་ཆེ་རུ་གྱུར། དེ་ནི་འགའ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ཤིན་ཏུ་སྙན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། 

གཞན་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། གཏན་ནས་དང་ལེན་ཞུ་མི་འདོད་པའི་གནས་ཚུལ་མི་སྙན་པ་ཞིག་

སེ། དེ་ནི་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་གཟིགས་ན་གསལ།

 སྤིར་རྒྱལ་ཚབ་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་བའི་གཏམ་དེ་ནི་སྐབས་དེར་གོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་

ཞིག་མ་རེད། དེ་ཡང་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སུ་ཞྭ་སྒབ་པས། “རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཀའ་

བོན་ཁི་སྨོན་མཆོག་དགོང་དོ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་གསུམ་ཙམ་རེར་བཀའ་མོལ་གནང་བཞིན་བཞུགས་ཏེ་

ཞག་བཞི་སོང་བའི་ཉིན། ཁུ་བོ་ཁི་སྨོན་(ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་)མཆོག་ནས་ཁོ་བོར་གསུངས་རིགས་སུ། 

་་་ རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ང་རང་གཉིས་ཀ་ཆབ་སྲིད་ཀི་ཐུགས་འགན་དགོངས་ཞུ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

གསུངས།” ཞེས་དང་། འཆི་མེད་མགོན་པོས། “དེ་དུས་རྒྱལ་བོན་ཚང་མ་སྐུ་ཇུས་མཛད་འཕིན་

རྒྱས་སྒང་ལ་སོང་ད་ལྟའི་རང་རེའི་སྐུ་ངོ་ཞྭ་སྒབ་པ་རིས་དཔོན་(དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་མཆོག་)འདི་ས་
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རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་ཞུ།

དབང་ཁི་སྨོན་གི་སྐུ་མཆེད་ཡིན་ཙང་ཕོགས་ཕེབས་བཀའ་མགྲོན་ལས་རོགས་སུ་བསྐོ་བཞག་གིས་

མཚོ་གཟིགས་སྐབས་བཀའ་ཤག་གི་ཆིབས་ཞབས་སུ་ལྷན་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། [རྒྱལ་བོན་རྣམས་

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་ཡུལ་དྭགས་པོ་རྒྱ་ཚ་རོང་འོག་]རྒྱ་ཚ་རུ་སྨད་དུ་བཞུགས་དུས་ཁི་སྨོན་

ཞབས་པད་ཁི་པའི་ལས་གནས་དགོངས་ཞུ་གནང་རྒྱུའི་སྙན་ཞུའི་ཟིན་བིས་ས་གནས་དེར་བིས་པ་

གནང་སོང་།”540 ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ན། སྤི་ལོ་ 1935 ལོར་ལྷ་མོའི་བ་མཚོར་མཚོ་གཟིགས་

སུ་ཕེབས་ཏེ་ཕིར་ཕེབས་མཛད་པའི་སྐབས་ཉིད་ནས་བྱུང་ཡོད་པར་མངོན། དེ་ནི་བཀའ་བོན་

ཁི་སྨོན་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་ནས་དབང་ཆ་ཡོངས་རོགས་འཛིན་འདོད་ཀི་གཡོ་འཕྲུལ་ཞིག་ཡིན་

ཚུལ་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་ཏུ་གསལ། དེ་ལྟ་ནའང་། མཐའ་མར་ཁི་སྨོན་རང་ཉིད་ཕམ་སེ། “མེ་

གང་(1937)ལོ་མགོ་དེར་བཀའ་བོན་དགོངས་ཞུ་གནང་”541དགོས་བྱུང་ཡོད། ཛ་སག་ཁེ་སྨད་

བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀིས། ཁི་སྨོན་ནས་“ལུང་ཤར་གི་མིག་འབས་འདོན་རྒྱུས་མཚོན་དགྲ་

འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་མཛད་འསོ་གང་ཅི་དགོངས་བཞེས་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་བའི་ཐོག །ཞབས་པད་བགྲེས་

ཤོས་ཡིན་པའི་བབ་སོགས་གང་ས་ནས་སྲིད་བོན་གནང་རྒྱུའི་རེ་འཆར་ཡོད་པར་”ཞེས་སོགས་

བིས་ཤིང་། ཁི་སྨོན་གིས་གཡོ་ཐབས་དེ་ལྟར་གནང་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། “དེ་ནས་ཉིན་ཤས་

སོང་མཚམས་རེ་ས་གསུམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཧགས་བསྡུས་ཤིག་ཚུགས་སྐབས་གོ་བུར་བཀའ་ཟུར་ཁི་

སྨོན་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་བཀའ་ལན་འབྱོར་ཏེ་གདན་ཐོབ་བསྒོན་ཐོག་ཚོགས་འདུར་

ཕེབས་སོང་ཞིང་། ཚོགས་དོན་ཅི་ཡིན་ལོ་མང་སོང་བས་ངེས་མིན་ཡང་དོན་སྙིང་ཚོགས་མི་སྤི་འགྲེ་

ལྟར་ལས། ཁི་སྨོན་གི་དགོངས་འཆར་ཟུར་གནང་སོགས་དམིགས་བསལ་ཞུ་འོས་རིགས་གང་ཡང་

བྱུང་མ་སོང་ཞིང་། སྐབས་དེར་ལྷ་སའི་ཁོམ་ཁོད་ཀི་གཞན་ཚིག་ཏུ། མཐོ་དུས་མཐོ་ཚོད་མ་ཟིན། །མི་

རེ་ས་དབང་ཆེན་མོ། །ཤམ་ཐབས་དཀར་པོ་བཞེས་ནས། །སྨོ་འཆམ་བརྒྱབས་ནས་གང་ཡོང་།།”542 

ཞེས་ཁི་སྨོན་གིས་བཀའ་བོན་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་མཚན་གནས་གང་ཡང་བཞེས་མེད་

ནའང་། ཡིད་ཀི་རེ་བ་ད་དུང་འདོར་མ་ཐུབ་པར་མ་བོས་མགྲོན་པོའི་ཚུལ་དུ་ཚོགས་འདུར་

ཕེབས་ཚུལ་བིས། བསམ་ཕོ་རིམ་བཞིས་ཀང་། “[ཁི་སྨོན་དགོངས་ཞུ་གནང་རེས་]ངའི་པ་ལགས་

540 <<༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༢༣ ན་གསལ། 
541 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༣༣༨ ན་གསལ། 
542 <<རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དོན་བསྡུས་སོགས་རྒས་པོའི་འབེལ་གཏམ་སེ་ཚན་ལྔ་ལྡན་>>ཞེས་པའི་ཤོག་

ངོས་ ༤༥ ནས་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དང་རམ་པ་གཉིས་དྲུང་རིས་ཀི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ལ་ཕེབས་སྐབས། ཁི་སྨོན་དེར་ཕེབས་ནས་ཅང་

ཅེ་ཧིས་ཁོང་ལ་བཏང་བའི་གོག་འཕིན་ཞིག་སོན་པ་གནང་བ་དེའི་ནང་ཅང་ཅེ་ཧིས་ཁོང་དགོངས་ཞུ་

མ་གནང་རོགས་ཞེས་འཁོད་ལུགས་གསུངས་པར་བརྟེན་ངའི་པ་ལགས་དང་རམ་པ་གཉིས་ཧ་ཅང་

མཛད་དཀའི་གནས་སུ་གྱུར། གང་ཡིན་ཞེ་ན། གལ་སྲིད་ཁོང་ཚོས་‘དེ་ག་རང་རེད། ཁེད་དགོངས་ཞུ་

གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་’ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ཁི་སྨོན་གིས་དྲུང་རིས་རྣམས་ནས་ཁོང་དགོངས་

ཞུ་གནང་རྒྱུར་འདོད་པ་མེད་ལུགས་དེ་བས་མང་བའི་གསལ་བསྒགས་གནང་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་པའི་

ཞེད་སྣང་བྱུང་། དེར་བརྟེན། ཁོང་གཉིས་ཀས་ནང་དོན་མེད་པའི་‘ལགས་ཡོང་། ལགས་ཡོང་།’ཞེས་པ་

ལས་གང་ཡང་གསུངས་མ་ཐུབ་པ་རེད།”543 ཅེས་གསུངས། འདིའི་ནང་གནད་དོན་དུ་མ་གསལ་

སོན་བྱས་ཡོད་པའི་དང་པོ་ནི་ཁི་སྨོན་གིས་རང་ཉིད་ཕིར་བཀའ་བོན་གི་གོ་གནས་སུ་ཕེབས་

ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་ཅང་ཅེ་ཧིས་བཏང་བའི་གོག་འཕིན་ཡིན་ཚུལ་གི་ཡི་

གེ་བསན་པ་དེ་རེད། འདི་ལྟ་བུའི་ཡིག་རྫུན་ཕིས་སུའང་བྱུང་ཡོད། གཉིས་པ་ནི་ཁ་གཡོར་ས་

བཙལ་བ་དེ་རེད། གསུམ་པ་ནི་ཁི་སྨོན་ཕིར་བཀའ་བོན་དུ་ཕེབས་པ་ལ་བསམ་ཕོའི་ཡབ་དང་

རམ་པ་སོགས་འདོད་པ་མེད་པ་དེ་རེད། ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་ཡང་ཁི་སྨོན་གི་གཡོ་ཐབས་དེའི་

སྐོར་མང་དུ་བིས་ཡོད་ཀང་འདིར་མ་དངས།

 སྤ་ིལོ་ 1937 ནས་རྭ་སྒངེ་རནི་པོ་ཆསེ་དགོངས་ཞུ་མཛད་བཞདེ་ཀ་ིརྣམ་པ་ལན་དུ་མར་

བསན་པར་མ་ཟད། བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་ལ་ཡང་གསལ་བར་གསུངས། དེ་ནི་སྲིད་བོན་གང་

མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་དང་མཛད་པ་མ་མཐུན་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པར་བཤད་དེ། དེའི་

ར་བ་ནི་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་དང་གང་མདུན་སྲས་འཇམ་དཔལ་སྐལ་བཟང་གཉིས་ལས་

སུ་ཞིག་རྒྱལ་བའི་ཁིར་འགོད་མིན་ལ་ཐུག་ཡོད། འདིའི་སྐབས་སུ་ཡང་གང་མདུན་ཕམ་སེ་ས་

སག་ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ ༣༠ སྤི་ལོ་ 1938 ཟླ་བ་ 4 ཚེས་ 30 ཉིན་གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་

ཕྱུག་མཆོག་སྲིད་བོན་གི་ལས་གནས་ནས་བཤོལ་ཏེ་ཟུར་བཞུགས་གནང་དགོས་བྱུང་ཡོད།

 གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕོགས་གཏོགས་སྐུ་དག་དག་གིས་རྒྱལ་ཚབ་

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བལ་གདན་འདེན་ཞུ་བ་ལ་མཛད་དཀའ་བཟོས་

543 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༣༩༨ 

ན་གསལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་ཞུ།

པའི་ཚུལ་དང་། དེ་དག་གི་གནང་ལུགས་ལ་ཁང་གསར་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོས་བཀའ་བཀོན་

གནང་བ་སེར་སྨད་རི་འབུར་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་བསན་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོས་གསལ་བར་གསུངས་

ཡོད། དེ་ཡང་ཁོང་གིས་མཛད་པའི་ཁང་གསར་རོ་རེ་འཆང་གི་རྣམ་ཐར་ཨུཏྤ་ལའི་དོ་ཤལ་དུ། 

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་བྱི་སེ་སྤི་ལོ་ 1936 ལོའམ་སྐབས་དེ་ཤེད་ཀི་རྣམ་ཐར་འགོད་པའི་

ཞོར་དུ། “[སྐྱབས་རེ་དམ་པ་ཁང་གསར་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོས།] རྒྱལ་མཆོག་གོང་མ་ཞིང་ཁམས་

བརེས་ནས་གང་འཚམས་སོང་ཡང་། ད་དུང་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ངེས་རེད་མེད་པ་འདི་ཅི་འད་ཡིན་

ནམ། ཚང་མས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བསྐྱེད་དགོས་གལ་ཞེས་གཞུང་ཞབས་ལས་གཙོ་རྣམས་ལ་བཀའ་

བཀོན་སྦྲགས་མའི་གཞེན་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ནས་སྤན་ཆབ་བསིལ་བས། དེར་འཁོད་ཚང་མ་

ཐུགས་ལ་གཡོ་འགུལ་སྐྱོ་ཤས་ཚད་མེད་པ་བྱུང་། དེ་ནས་ཀང་ཐུགས་ཅུང་འུར་བའི་ཚུལ་གིས་དེང་

སང་རེ་འགས་ཕོགས་འཛིན་གིས་ཐབས་འཕྲུལ་ངན་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བརམས་ཏེ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་

མའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བལ་ཞིག་གདན་འདེན་རྒྱུར་འགལ་རྐེན་བཟོ་ཡི་ཡོད་ནའང་། ཉི་མ་འཆར་བ་

སྦར་མོས་འགེབ་མི་ཐུབ། ཁོང་རྣམ་པ་ཐུགས་སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ནས་བཞུགས་པ་རང་

ཁེ་བཟང་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་བཀའ་བཀོན་པའི་ཚུལ་གི་གསུང་འབྱམས་ཀས་འཕེལ་བར་

སྣང་།”544 ཞེས་བིས། འདི་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བལ་

གདན་འདེན་ཞུ་བའི་འབད་བརོན་ལ་བར་ཆད་དམ་འགོག་རྐེན་བཟོ་མཁན་སྐུ་དག་གང་མདུན་

ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་སོགས་ལ་བཀའ་བཀོན་གནང་བ་ཞིག་རེད།

 རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྒྱབ་ར་མཐུག་པའི་སྐུ་དག་ཆེ་ཁག་གི་གདོང་དུ་བཙན་དང་

ཐབས་ཀིས་བཞེངས་ཏེ་ནང་ཁུལ་གི་འཁྲུག་ཆ་དོད་པའི་དབང་ཆ་འཕོག་རོད་ལ་གདོང་ལེན་

ཡང་ཡང་གནང་དགོས་བྱུང་ཡོད། དེ་ནི་ནམ་ཞིག་རང་ཉིད་ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་ལས་ཚུལ་

ཞིག་ཡིན་པ་སྨོས་མི་དགོས་ཀང་། དེ་ལྟར་མ་གནང་ཚེ་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མེད་གདན་

འདེན་ཞུ་ག་ལ་ཐུབ། མཐར། “སྤི་ལོ་ ༡༩༤༠ ལོ་སོད་ཙམ་ནས་ལྷ་བའི་ལུང་བརྟག་ལ་སྐུ་ཕྱྭར་

འཚུབ་ལྷོངས་ཡོད་ཅེས་ཕེབས་སབས།” རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་ཚབ་ནས་དགོངས་

ཞུ་གནང་སེ་རེ་ཞིག་བཤོལ་རྒྱུའི་ཚུལ་གསུངས།545

544 <<རིགས་དང་དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁབ་བདག་རེ་བ་མ་ཁང་གསར་རོ་རེ་འཆང་ངག་དབང་ཐུབ་བསན་ཆོས་

ཀི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མདོ་ཙམ་བརོད་པ་ཨུཏྤ་ལའི་དོ་ཤལ་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༢༧ ན་གསལ།

545 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༣ 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 ཀ་ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མས། “ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚུལ་ནི་འཕན་པོ་སེང་གེ་སྒང་

དུ་སོད་པའི་ཁམས་ནས་ཡོང་བའི་སེང་སྒང་བ་མ་ཟེར་བ་པྲ་འབེབས་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་པྲ་ལུང་

ལ་རྭ་སྒེང་གིས་རྣམ་ཀུན་ནས་ཡིད་ཆེས་ཆ་འཇོག་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་ལྟར། ལོ་དེར་རྭ་སྒེང་རིན་

པོ་ཆེས་སེང་སྒང་བ་མ་ལྷ་སར་ཆེད་འབོད་ཀིས་རྭ་བའི་སྤོ་ཁང་དུ་རྒྱལ་ཚབ་རང་འཇགས་གནང་དང་

དགོངས་ཞུ་གནང་བ་གང་བཟང་པྲ་ཕབ་གནང་བའི་པྲ་ལུང་དུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭར་ཤིན་ཏུ་འཚུབ་

པ་དང་། དེ་བཞིན་རྭ་སྒེང་རང་གི་སྐུ་ཕྱྭར་ཡང་འཚུབ་ལྷོངས་ཆེ་བས་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་ཞུ་གནང་སེ་

རྐེན་སེལ་བསྙེན་སྒྲུབ་གནང་ན་བཟང་བ་འདུག་ཅེས་བབས་པ་རེད།”546 ཅེས་བིས་པ་ལྟར། སེང་གེ་

སྒང་བ་མས་རྒྱལ་ཚབ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་གེགས་སེལ་རིམ་གྲོ་མ་བསྒྲུབས་ན། རྒྱལ་བའི་

ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཀའི་སྐུ་ཕྱྭར་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཚུལ་གི་པྲ་ལུང་ཕུལ།

 དེ་ལ་གཞུང་སྲིད་ཀི་དབང་ཆར་སྲེད་པ་སྐོར་ཞིག་གིས་སེང་གེ་སྒང་བ་མར་ལོག་

བརྔན་ཆེན་པོ་སྤད་དེ་པྲ་རྫུན་ཕབ་སེ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་གཡོ་ཞུས་ཀིས་རྒྱལ་ཚབ་

ནས་དགོངས་པ་ཞུ་རུ་བཅུག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་གསལ་ནས་གསལ་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད། 

འདི་ནི་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་བོ་དཀར་བ་རྣམས་དང་རྭ་སག་གཉིས་ལ་ཁད་མེད་དུ་ལྟ་བ་དག་

གི་གསུང་ཚུལ་རེད། དེ་ཡང་རྭ་སག་གཉིས་ཀའི་སོབ་མར་གྱུར་པ་ཐོན་མདའ་སྨན་གྲོང་ཕག་

ནང་འཆི་མེད་མགོན་པོའམ་དགེ་སོང་བོ་བཟང་དོན་ལྡན་གིས། “པྲ་ཕབ་མཁན་སེངེ་སྒང་བ་མ་

ཞེས་པ་དེ་ནི་འཕན་པོའི་ནང་ལྕང་ར་ཤར་པའི་བྱང་ངོས་ཐག་རིང་ཙམ་ཞིག་ཏུ་བསད་ཡོད་པ་རེད། 

པྲ་ཐིག་པ་ལ་ནི་ཞེད་པོ་ཅིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྐད་གྲགས་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་། སེངེ་སྒང་བ་མ་

ལགས་ཀིས་པྲ་ཕབ་ནས་རྒྱལ་པོ་དགོངས་པ་ཞུ་བ་གནང་བ་རེད་ཅེས་རྭ་སྒེང་བ་བང་གི་ཞབས་ཕི་

སྤི་བྱིངས་ཚོས་གསུང་ཚུལ་རེད། རེས་སུ་རྭ་སྒེང་གི་ལྟོས་ཕོགས་གནད་ཡོད་དེ་ཚོས་གསུངས་ན་ནི། 

སག་བག་བ་བང་གི་ལྟོས་ཕོགས་སྐུ་དག་ཚོས་སེངེ་སྒང་གི་བ་མ་ལགས་སུ་བརྔན་པ་ཆེན་པོ་བསེར་

ནས་པྲ་རྟགས་ལ་མ་གསལ་གསལ་ཚུལ་གིས་རྒྱལ་པོ་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ཞེས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་

ཆེར་དབུ་སྐོར་ཞུ་རུ་བཅུག་ཚུལ་ངེས་ཆ་ཆེ་མདོག་ཁ་པོ་གསུང་མཁན་ཡོད་འདུག །”547 ཅེས་བིས།

ལ་གཟིགས།

546 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༦ ཤོག་ངོས་ ༦ ན་

གསལ།

547 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ།>>ཞེས་པའི་
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རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་ཞུ།

 མཆོད་རྟེན་བ་མ་ཐུབ་བསན་སྙན་གྲགས་ཀིས། “སྔོན་མའི་རྭ་སྒེང་ཛ་སག་རིང་པ་

སོར་ཏོ་འཇམ་དབྱངས་བདེ་ལེགས་ཟེར་བའི་ཛ་སག་རྒས་པོ་ཁོང་དང་སག་བག་བ་བང་གཉིས་ཁ་

འཐབ་ནས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་གནས་ཕབ་སེ་མེད་པར་བཟོས་པ་རེད་”ཅེས་གསུངས་ཏེ། འདི་

དག་གིས་ནི་གོང་གི་ཀ་ཤོད་པའི་གསུང་དེ་ཇེ་གསལ་དུ་བཏང་ཡོད། རྭ་སྒེང་ཛ་སག་འཇམ་

དབྱངས་བདེ་ལེགས་ནི། ཐོག་མར་རྭ་སྒེང་གི་གྲྭ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གི་འཁྲུངས་ཁིམ་ལ་ཐང་

འགོ་གྲོང་སོད་ཚང་ཟེར། ཛ་སག་དེས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་ཕག་ལས་མ་

གནང་བས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་ཁོ་པའི་ལས་གནས་བངས་ཏེ་ཛ་སག་དར་ཧན་ཞེས་གསོལ་

ཕོགས་སོགས་སྩལ་བ་ལས་རྭ་སྒེང་བ་བང་ལ་ཇུས་གཏོགས་གང་ཡང་གནང་མི་ཆོག་པར་

མཛད། དེའི་ཚབ་ཏུ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཚ་འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་ཛ་སག་

ཏུ་བསྐོས་པ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་“ཛ་སག་དར་ཧན་རྒན་པ་ཁོང་མ་དགའ་བར་ཡར་དཀྲུགས་

མར་དཀྲུགས་ཚང་མ་བཟོས་པ་རེད་ཟེར་”ཏེ།548 དབང་ཆའི་འཐབ་རོད་ཀི་ཞེ་འཁོན་ནི་དེ་འདའི་

འཇིགས་སྣང་ཆེ་ཞིང་སྐྱི་གཡའ་བ་ཞིག་རེད། བསྡུས་ན། བོད་ཀི་ཉམས་རྒུད་ནི། ཕིའི་དབྱེན་

དཀྲུག་དང་ནང་གི་དབང་རོད་འཁོན་འཛིན་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བར་མངོན་ཏེ། སྲིད་དབང་ཞེ་འཁོན་

གིས་སྐྱོང་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ན། དེ་ལ་མདུན་ལམ་ཡངས་པོ་ཞིག་ནམ་ཡང་མེད།

 རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཚབ་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་བར་སྐུལ་མཁན་ནི་མི་གཅིག་ཉིད་

མ་ཡིན་པར་ཤོག་ཁག་ཅིག་ཡིན་སབས། དེ་འབེལ་གི་གནས་ཚུལ་ནང་མི་སྣ་དུ་མའི་མཚན་

ཐོན་པ་སྨོས་མེད་ཡིན། དཔེར་ན། བར་ཞི་རེ་དྲུང་ངག་དབང་བསན་སྐྱོང་གིས། “བཀའ་བོན་

བ་མ་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་ནས་རྭ་སྒེང་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུའི་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་དེ་ནི་འཁོག་

རྐེན་མིན་པར་བྱས་རེས་བཞག་འདུག་སྙམ་པ་དན།”549 ཞེས་བཀའ་བོན་བ་མ་བསན་པ་འཇམ་

དབྱངས་ཀིས་བསྒྲུབས་པ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་གནང་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། བར་ཞི་ངག་དབང་

བསན་སྐྱོང་ནི་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་འཁོན་སེམས་འཆང་བ་ཞིག་སེ་སྐྱོན་བརོད་མང་དུ་ཞུས་

ཡོད། བཀའ་བོན་བ་མ་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་ནི། “གཡོ་སྒྱུ་ཁམ་གསུམ་གི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་

ཤོག་ངོས་ ༢༧༨ ན་གསལ།

548 <<རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྭ་སྒེང་དགོན་གྲོང་གི་ལོ་རྒྱུས།>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༩ དང་ ༩༢ ལ་

གཟིགས།

549 <<མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་བྱུང་བདེན་པའི་རང་སྒ།>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༩༠ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པའི་ཐོག་ཁ་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ་་་ རྭ་སྒེང་ཛ་སག་འཇམ་དབྱངས་བདེ་ལེགས་དང་

འབེལ་འདིས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་”550ཞིག་ཡིན་ཚུལ་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་གསུངས། 

དེ་ལྟར་ན། རྭ་སྒེང་ཛ་སག་འཇམ་དབྱངས་བདེ་ལེགས་དང་བཀའ་བོན་བ་མ་བསན་པ་འཇམ་

དབྱངས་སོགས་ངན་འབེལ་གནང་ཡོད་པར་མངོན། རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐུ་དུས་སུ་

པོ་ཏ་ལའི་ཤར་རྒྱུད་ཉམས་གསོ་གནང་སྐབས་བཀའ་བོན་བ་མ་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་

ཀིས་ལས་དོན་ཇི་བཞིན་མ་བསྒྲུབས་པས་མཁར་དབང་གཞུང་བཞེས་བཏང་སེ་གོ་གནས་ནས་

ཕབ་པ་དང་། རྭ་སྒེང་ཛ་སག་ཟུར་པ་འཇམ་དབྱངས་བདེ་ལེགས་དང་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་

གཉིས་འབེལ་འདིས་ཟབ་པ། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་ལ་གོ་གནས་སྩལ་

ཏེ་གཟིགས་སྐྱོང་གང་ལེགས་གནང་ཡང་དིན་ལན་ལོག་འཇལ་ཞུས་པ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་མདོར་

བསྡུས་ཤིག་ཀ་ཤོད་པས་གསུངས་འདུག་པས་འདོད་ན་དེར་གཟིགས།551

 གཞན་ཡང་། འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་ཚབ་ནས་

དགོངས་ཞུ་མཛད་སྐབས་བཀའ་བོན་བ་མ་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་དང་བཀའ་བོན་བོན་ཤོད་

གཉིས་ཀིས་ཡིག་ཉོག་མང་པོ་བིས་པའི་གསེབ་ཏུ། “༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་ཆོས་སྲིད་

ལུགས་གཉིས་ཐུགས་འགན་སྐྱེད་བཞེས་མ་གྲུབ་བར་བོད་ལོངས་ཆབ་སྲིད་འཕིན་ལས་ཀི་མཛད་པ་

སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་གིས་ཐུགས་འགན་སྐྱེད་བཞེས་གནང་དགོས།”552 ཞེས་པ་བཅུག་སེ། རྭ་སྒེང་

རིན་པོ་ཆེར་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་སྐུ་དབང་ཕིར་མི་སྤོད་རྒྱུའི་ངན་གཡོ་སྔ་ས་ནས་བཤམས་ཡོད་པ་

དེས་ཀང་ལོག་ཇུས་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཤེས་ངེས་ཡིན། དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་

ཆེ་ཕི་ལུགས་སུ་དགུང་ལོ་ ༦ དང་བོད་ལུགས་སུ་དགུང་གྲངས་ ༧ ལ་ཕེབས་པ་བོད་ལྕགས་

སྦྲུལ་ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༡ སྤི་ལོ་ 1941 ཟླ་བ་ 2 ཚེས་ 27 ཉིན་ཡོངས་འཛིན་ཆེ་བ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ཁི་ལས་བཤོལ་ཅིང་། ཡོངས་འཛིན་སྐུ་གཞོན་པ་སག་བག་རིན་

པོ་ཆེས་སྲིད་སྐྱོང་གི་མཚན་གནས་བཞེས་སོ།།

550 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༢༧༢ ན་གསལ།

551 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༦ 

ལ་གཟིགས།

552 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༥ པའི་ཤོག་ངོས་ ༥ 

ན་གསལ།
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དུས་ངན་འཆར་བའི་སྔ་ལྟས་དང་ལུང་བསན་འཕིན་བསྐུར་མ།

 ལྷ་སའི་མཐིལ་དུ་རྒྱལ་སྲིད་རོད་རོག་དང་འབེལ་ནས་ལས་ངན་ཚབས་པོ་ཆེ་གསོག་

བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་རྟགས་མཚན་དུ་མ་བྱུང་འདུག་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

ས་དེའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་སེམས་འཁུར་བྱུང་བའང་གསལ་པོ་རེད། དེའི་ཚུལ་སྤི་ལོ་ 1946 

ལོའི་ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དུ། “ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་བསམ་ཡས་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་ནུབ་སྒོ་བྱང་ཆུབ་གིང་གི་གཉི་ར་ལྷགས་པས་ཁེར། ༈ ཚེས་ ༣ ཉིན་སྔ་མའི་གསར་

འགྱུར་དུ་བཀོད་གསལ་ལྟར་དགའ་ལྡན་དར་སྨོན་དུམ་བུ་གསུམ་དུ་ཆག་ཅིང་མི་འགའ་ཤས་སྲོག་

སྐྱོན་དུ་གྱུར། ༈ ཡང་ཀོང་པོ་ཞོ་ག་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་དམ་ཆེན་རོ་རེ་ལེགས་པའམ་དམ་ཅན་

མགར་བ་ནག་པོའི་གནས་རི་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་ཉིན་ཞག་གསུམ་གི་རིང་ལ་ཐལ་རླུང་འཚུབས་ཤིང་། 

ཡང་ཉིན་ཞག་གསུམ་གི་རིང་ལ་དུ་བ་འཁིགས་པ་དང་། མེ་ཚག་དམར་པོ་ཆེམ་ཆེམ་ཐོན་ཅིང་རིའི་

ལྡེབས་ནས་སྦུད་པ་བརྒྱབ་པའི་འུར་སྒ་ལྟ་བུ། ཐོ་བ་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལྕགས་བརྡུངས་པའི་ཐིང་སྒ་

དང་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པའི་སྒ་ལྟ་བུ་ཚང་མས་མིག་མཐོང་རྣ་ཐོས་བྱུང་འདུག་པར་རོང་འགོ་ཤོད་དྲུང་རོ་

གོན་པ་ནས་བཀའ་བརད་གནང་སྐབས་ལུང་པ་དེ་གའི་རྒན་རབས་རྣམས་ནས་བརོད་གསལ། སྔོན་

ཤིང་འབྲུག་ལོར་དམག་ཟིང་མ་འོང་གོང་དེ་ལྟར་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུས་པ་སོགས་ཀི་སྙན་ཞུ་རྒྱལ་ཁབ་

ཏུ་འབྱོར་སྐད་ཐོས། ༈ ཡང་ཀོང་པོ་ཁུལ་དུ་སྤེའུ་མང་པོས་ཡར་ལངས་ཏེ་ལག་གདང་འཆང་ནས་མིའི་

སྐད་དུ་ས་ཕོགས་འདིར་མི་སོད། རྒྱ་གར་ཤར་དུ་ལོག་འགྲོ། ཞེས་རོད་ཀི་འདུག་ཅེས་པའི་སྙན་ཞུ་ཡང་

རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འབྱོར་བ་རེད་ཅེས་སྦིར་གྲགས་ཆེན་པོ་བྱེད་སྐད། ༈ ཆུ་ཤུལ་སྦུད་ཅེས་པའི་གྲོང་གསེབ་

ཅིག་ཏུ་སྔ་ལོ་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ཤར་དུ་ཕག་པ་ཨ་མ་གཅིག་ལ་ཕག་ཕྲུག་མགོ་ལྔ་བྱས་པ། རྐང་ལག་

བརྒྱད་དང་། མགོ་རེར་མིག་རེ་དང་། ཁ་ལྔ་ནས་ལྟོ་བཟའ་ཐུབ་པ། རྒྱུགས་ཤར་གོད་ཐུབ་པ། མཇུག་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

མ་མེད་པ། ལུས་པོར་སྤུ་མེད་པ་ཞིག་སྐྱེས་པ་དེ་ཉེ་དུས་མི་ཚང་དེས་བསད་སྐད། ཡང་གྲོང་གསེབ་

དེར་ཨ་མ་གཅིག་ལ་བུ་གསུམ་སྐྱེ་ཐེངས་གཅིག་ལ་སྐྱེས་རུང་། གཅིག་ཤི་བས་དེང་བུ་གཉིས་གསོན་

ནས་ཡོད་སྐད།”553 ཅེས་སོགས་བཀོད།

 དེ་དག་ནི་ཆག་སྒོ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྔ་ལྟས་ཏེ། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་

ཐུགས་རེ་དང་བསྔགས་བརོད་གནང་ཞིང་། ཡང་སྲིད་འཕོག་རོད་ཀི་རླུང་འཚུབ་ཁོད་ནས་ཅི་

དང་གང་ལའང་འཇིགས་ཞུམ་མེད་པར་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་

གསུམ་པའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བལ་དུ་ངོས་འཛིན་གདན་འདེན་ཞུ་མཁན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་བཙོན་འཇུག་གི་ལས་ངན་ཞིག་མི་འགང་བར་འབྱུང་བར་འགྱུར་

བའི་རྟགས་མཚན་ངན་པ་ཞིག་རེད་ལ། བོད་ཁམས་ཡོངས་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྱུར་བའི་བཀྲ་

མི་ཤིས་པའི་མཚན་ལྟས་ངན་པ་ཞིག་ཀང་རེད།

 དེའི་རེས་མེ་ཕག་ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ ༢༣ སྤི་ལོ་ 1947 ཟླ་བ་ 4 ཚེས་ 13 ཉིན་བཀའ་

བོན་བ་མ་རམ་པ་ཐུབ་བསན་ཀུན་མཁེན་དང་། ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས། ཀ་ཤོད་

ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ། ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེ། སྤི་ཁབ་མཁན་པོ་མཁེན་རབ་བསན་འཛིན་བཅས་

སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་མཉམ་བཅར་གིས་རྒྱལ་ཟུར་རྭ་སྒེང་ཕོགས་ནས་

དཔུང་རོགས་ཐོབ་སད་རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བ་གནང་ཚུལ་དང་། གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཏུ་འགྱུར་

བཞིན་པ། ལག་གང་སྔ་རོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་སྔ་ཕིའི་བྱུང་བ་དང་དོགས་གནས་

ཁག་ཞིབ་གསལ་ཞུས་ཏེ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་སར་གདན་ཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་བསྡུར་གནང་

བ་དང་། སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཞལ་མདངས་འགྱུར་ཞིང་སྤན་ཟུང་མཆི་

མས་ཁེངས། ལགས་དབུགས་ཧལ་བའི་ངང་མོས་མཐུན་གནང་བ་ལྟར།554 ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་

རོ་རེ་དང་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་གཉིས་ཀིས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་གཡོ་

ཁིད་ཞུས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1947 ཟླ་བ་ 4 ཚེས་ 17 ཉིན་རེ་ཤར་ཆེན་ལྕོག་ཏུ་བཙོན་འཇུག་ཞུས་

553 བོད་རབ་ལོ་ ༩༢༠ པའི་མེ་ཁི་ཧོར་ཟླ་ ༣ པའི་གསར་ཤོག །ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དགེའོ།། 

དབྱིན་ཟླ་ ༤ པ་འདས་ལོ་ ༡༩༤༦ ཞེས་འཁོད་པའི་ཤོག་ངོས་ ༨ ན་གསལ། 

554 སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོར་དེ། རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་ལྔ་པའི་ནང་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེའི་<<རྭ་སག་གཉིས་

ཀི་འགལ་རྐེན་དང་རྒྱལ་ཟུར་རྭ་སྒེང་ལྷ་སར་སྐོང་འགུག་བྱེད་པར་བསྐྱོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་>>ཞེས་པ་དང་། ཀ་ཤོད་

ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མའི་<<རྒྱལ་ཟུར་རྭ་སྒེང་དང་སག་བག་བར་གི་དོན་རྐེན་སྐོར་གང་དན་དུ་བིས་པ་>>སོགས་སུ་གསལ།
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དུས་ངན་འཆར་བའི་སྔ་ལྟས་དང་ལུང་བསན་འཕིན་བསྐུར་མ།།

སྐབས། ཕོ་བང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལ་སྨུག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་བསྒིབས་ནས་མཇལ་དཀའ་བར་གྱུར་

པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་། དེའི་ཚུལ་ཐུབ་བསན་ལགས་ཀིས། “ང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ལ་ག་རེ་

མཐོང་མོང་ཟེར་ན། པོ་ཏ་ལར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཅུག་པའི་སྐབས་ལ། པོ་ཏ་ལའི་ཕོ་བང་དེ་སྨུག་

པའི་བཟོ་འད་པོ་ཞིག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས་བསྒིབས་ཏེ་དེ་ཙམ་མཐོང་མི་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཞིག་ངས་

མཐོང་མོང་།”555 ཞེས་གསུངས། དེ་ཡི་དུས་ན། སྐུ་དག་རྣམས་ཀིས་སྲིད་དོན་གི་རེད་ཆས་

དང་གཡོག་ལས་ཁོ་ནར་བཀོལ་སྤོད་བྱས་པའི་མི་སེར་བྱིངས་ཧང་སངས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་

བར་གྱུར་ཅིང་། འགའ་ཞིག་གིས་ནི་གཞུང་འཛིན་པ་ཚོས་དཀྲོག་གཏམ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱས་

ཏེ་འདོད་ཚིམས་བྱུང་ཡོད་པར་གདོན་མི་ཟ།

 དེ་ནས་མེ་ཕག་ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ སྤི་ལོ་ 1947 ཟླ་བ་ 5 ཚེས་ 18 ཉིན་གི་ཞོགས་

པའི་ཆར་གྱུར་པའི་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་ཙམ་ལ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་ཁང་དུ་མ་ངན་

ལས་འདས་556ནས་ཟླ་ཤས་སོང་བའི་རེས་ཏེ། མེ་ཕག་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ སྤི་ལོ་ 1947 ཟླ་ 9 

ཚེས་ 24 ཉིན་དགེ་སོང་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཞུ་བའི་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣལ་འབྱོར་པ་

ཆེན་པོ་དེ་ལ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གཟིགས་སྣང་དང་ལུང་བསན་བྱུང་བའི་གནས་

ཚུལ་ཞིག་ཡོད། དེ་ཉིད་ཞིབ་ཏུ་བཀགས་ན་སྐབས་དེའི་བོད་ཀི་གནས་བབ་ངོ་མ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད་པ་དང་། དཔོན་རིགས་ཚོས་བྱ་ངན་ཅི་བརམས་སོགས་ལ་ངེས་པ་རེད་

ཐུབ་པར་ཟད། ངེས་པ་དོན་ལ་མ་དང་བ་དང་གཡོ་ལས་སྒྲུབ་མཁན་སུ་ཡིན་སོགས་ལའང་ངེས་

ཤེས་རེད་ཐུབ་པ་ཡིན། དེས་ན། ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་སེང་བཀོད་པའི་

བཀའ་ལུང་དེ་ཉིད་བཀག་པར་བྱའᨕ།།

“༄༅། །རྒྱ་ནག་རི་བོ་རེ་ལྔ་རུ་དགེ་སོང་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ལ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་

གསུངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ཨཱརྱ་ལོ་ཀི་ཤྭ་རཱ་ཡ། རྒྱ་ནག་རི་བོ་རེ་ལྔ་རུ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དགེ་སོང་

555 Tibet Oral History Project: Interview with Thupten on 11/15/2014

556 གོང་དུ་བིས་པ་སག་ཕུན་དང་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་གཉིས་ལྟར་ཡིན་ལ། ཡོངས་འཛིན་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་

རང་རྣམ་དུ་(བོད་)ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་ཉིན་གི་མཚན་མོར་གཤེགས་ཚུལ་གསུངས། བཙོན་སྲུང་རེ་དྲུང་

ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསན་གིས་མི་ཚེའི་མོང་ཚོར་གསལ་བར་བཤད་པ་ཞེས་པར། བཙོན་དུ་བཞུགས་ནས་ཉིན་གྲངས་བཅུ་

བདུན་ཙམ་འགྲོ་བའི་མཚན་མོར་དགོངས་པ་རོགས་ཞེས་སོགས་མི་འད་བར་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གིས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་ཉིན་མཚན་གཡེལ་བ་

མེད་པར་འབད་ཅིང་། འཁོར་བར་ཞེན་ལོག་སྐྱོ་ཤས་དང་། བྱམས་སྙིང་རེ་ཚད་མེད་པར་འཁྲུངས་པའི་

ངོས་ནས། མེ་ཕག་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རེངས་འདོ་གསལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་པའི་དུས། དི་ཞིམ་སོས་ཀིས་ཁབ་ཅིང་གང་ནས་བྱུང་། རར་མེད་པའི་སྤོད་མི་ཤེས་པའི་

རོལ་མོའི་སྒ་སྙན་པོ་བཏང་བྱུང་བས། འཁྲུལ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ནས་བལྟས་པས། མདུན་གི་ནམ་མཁར་

འཇའ་འོད་ཀི་གུར་ཁང་ནང་དུ་སྐུ་ལུས་ཤེལ་ལས་དཀར་ཞིང་འᨕད་མེར་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་

གཞོན་ནུ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་ཙམ་ཞིག་དར་སྣ་ཚོགས་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་མཛེས་

ཤིང་བལྟས་པ་ཙམ་གིས་ཡིད་འཕོག་པ་ཞིག་ནས་འདི་སྐད་གསུངས་སོ།།

 སྙིང་རུས་པ་ཅན་གི་བུ་ཁོད་ང་ལ་ཉོན། །ང་ནི་འོད་དཔག་མེད་ཀི་ཐུགས་ཀི་སྲས། །ཁ་བ་

ཅན་གི་འདེན་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས། །བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་རྣམས། །ལོག་པའི་

ལམ་ཞུགས་སིག་སྤོད་སྣ་ཚོགས་བྱེད། །ཐབས་མཁས་ཅིས་ཀང་ཐར་པའི་ལམ་མཆོག་ཏུ། །འདེན་

པའི་ནུས་མཐུ་ཟད་པའི་སྐབས་འདི་རུ། །ཁོད་ཀིས་ཚིག་འདི་མ་བརེད་ལོན་དུ་སྐྱོར། །ང་དང་རྒྱལ་

སྲས་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་ཀིས། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཡེངས་མེད་བརོན་གྱུར་ཀང་། །དམ་སྲི་དབང་

གིས་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ལ། །དད་ལོག་སྐུར་འདེབས་སྣ་ཚོགས་བྱས་པར་བརྟེན། །སངས་རྒྱས་

བྱང་སེམས་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་གཞིས་བདག་ཀླུ་རྣམས་འཁྲུག །དགེ་

འདུན་འདུལ་ཁིམས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁིམས་འཆོལ། །འདུལ་ཁིམས་ཉམས་པའི་དམ་ཉམས་ལུང་པ་

ཁེངས། །རྒྱལ་ཁིམས་ཉམས་པའི་ཁིམས་ར་ལུང་པ་ཁེངས། །དེ་ཡི་རྒྱུ་ལས་བསན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་

ནུབ། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུགས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན། །བརྣབ་སེམས་ཞེ་སང་གནོད་སེམས་མེ་ལྟར་

འབར། །འདོད་ཆགས་ཆུ་འཁྲུག་ཕག་དོག་རླུང་ལྟར་འཚུབ། །མཐོ་ལ་རེ་ཆེ་དམའ་ལ་སང་བ་ཆེ། །ཕན་

སེམས་མེད་པས་བསོད་ནམས་རིམ་གིས་ཟད། །བྱ་བ་གང་བྱེད་མི་དགེའི་ལས་ལ་འཇུག །ཆོས་བྱེད་

སྐྱེས་བུ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་སང་། །སིག་སྤོད་མི་དགེའི་ལས་ལ་ངམ་ངམ་བྱེད། །མི་དགེའི་རྒྱུར་བརྟེན་

ཕི་ལོ་ལོ་ལེགས་ཀང་། །རིམས་ནད་མང་པོར་བྱུང་ཡང་ངོས་མི་ཟིན། །སྨན་སྤད་རིམ་གྲོ་བྱས་ཚད་

ལོག་པར་འགྲོ །བདེ་སྐྱིད་མེད་པར་མི་རྣམས་ཕེད་ཆ་འཆི། །ཤི་ཚད་དམལ་བ་ཡི་དྭགས་གནས་

སུ་སྐྱེས། །སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ལས་འདས་པ་ཉམས་སུ་མོང་། །རང་གིས་ཉེས་པའི་ལེ་ལན་གཞན་

ལ་འདེབས། །ཀེ་མ་ཀེ་ཧུད་འདི་འདའི་སྙིང་རེ་བ། །བཟོད་པར་དཀའ་ཡང་རང་གིས་བསགས་པའི་
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དུས་ངན་འཆར་བའི་སྔ་ལྟས་དང་ལུང་བསན་འཕིན་བསྐུར་མ།།

ལན། །ད་ལྟ་རིམ་གྲོར་འབད་ཅིང་སྒྲུབ་པ་ལེགས། །ནད་ཀིས་གདུངས་པ་དེ་ལ་ཕན་མི་འགྱུར། །ཐེ་

ཚོམ་མི་དགོས་ཡོང་ངེས་མིག་གིས་མཐོང་། །ཐེ་ཚོམ་བྱས་ན་བྱེད་མཁན་སྲོག་དང་འབལ། །ཡིད་

ཆེས་བགིས་ལ་རིམ་གྲོ་བྱེད་དགོས་ལ། །སྤན་རས་གཟིགས་ལ་གདུང་ཤུགས་དག་པོ་ཡིས། །མ་ཎི་

ཡིག་བརྒྱ་ལྟུང་བཤགས་གཟུངས་མང་བཟླས། །སིག་པའི་ལས་ལ་མི་འགྲོ་ཕག་སྐོར་བཅས། །ཕོ་རབ་

རྣམས་ཀིས་ཡི་དམ་བསྙེན་སྒྲུབ་གིས། །ཕོ་འབིང་རྣམས་ཀིས་ཚོགས་གསོག་སྒིབ་སྦྱོང་གིས། །ཐ་མ་

རྣམས་ཀིས་དཀོན་མཆོག་བསྙེན་བཀུར་དང་། །དེ་ཀུན་ཕི་མ་ཡིག་བརྒྱ་རྒྱུན་དུ་བགྲོངས། །སྒྱུ་མའི་

ནོར་རས་ཆོས་ཚོགས་ལམ་ལ་ཐོངས། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཟློག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ད་ལྟ་ཟས་གོས་

མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བྱེད། །མྱུར་དུ་བཟའ་མཁན་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་། །དེ་ལྟར་བཤད་པའི་

ཉམས་ལེན་གང་བྱེད་རྣམས། །རང་དང་ཉེ་འབེལ་ནད་ལས་ཐར་བར་འགྱུར། །བོ་གསལ་ཀུན་གིས་

དམ་ཚིག་སོམ་པ་སྲུངས། །འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་སེམས་རྟག་ཏུ་སྒོམས། །བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད་

རིམ་གིས་འཕེལ་བར་འགྱུར། །ཇི་བཞིན་བཤད་པ་མི་ཉན་བྱེད་པ་གང་། །འདི་ཕི་ཀུན་གི་བདེ་སྐྱིད་

སྒོ་རུ་ནུབ། །སྙིགས་མའི་སྡུག་བསྔལ་སིག་ཅན་ཡིན་པར་ཤེས། །ང་དང་དངོས་སུ་འཕད་ཀང་བདེ་

བ་མེད། །དེ་སྐད་ཚིག་ལ་ལྷག་ཆད་མེད་པར་བྱ། །ཡི་གེ་མི་རྣམས་ཀུན་གི་མིག་ལ་སོན། །ཡི་གེ་འདི་

ཉིད་འཆང་ཞིང་སེལ་བ་རྣམས། །བདེ་གཤེགས་མ་ལུས་མཆོད་པའི་ཕན་ཡོན་འབྱུང་། །ཅི་བསམ་

འགྲུབ་པའི་འཕིན་ལས་ལྡན་པར་འགྱུར། །འདི་ཉིད་མི་སོན་མི་འཆང་སྦས་པ་དང་། །བཅོས་ལྷད་མི་

མཐུན་པ་བྱེད་སུ་བྱུང་ཡང་། །དམ་ཅན་སྲུང་མས་སྙིང་ཁག་དོན་མོ་འཐུང་། །བོད་ཡུལ་ལོག་ལྟ་ཅན་

གི་མི་རྣམས་ལ། །རི་བོ་རེ་ལྔའི་དབུས་ནས་འཕིན་དུ་བསྐུར། །ཞེས་གསུངས་ནས་འཇའ་ལྟར་ཡལ་

སོང་། དགེ་བར་གྱུར་ཅིག ། །།”557 ཅེས་སོ།།

557 ལྕགས་ཡོས་ཧོར་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ བོད་རབ་ལོ་ ༩༢༥ ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དགེའོ།། 

ཨིན་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ འདས་ལོ་ ༡༩༥༡ ཅེས་འཁོད་པའི་ཤོག་ངོས་ ༩ པ་ན་གསལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་ཞུ་དང་བཙོན་འཇུག་གི་གནད་དོན།

 རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་དགོངས་ཞུ་གནང་བའི་ཐད་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱ་དགོས་པའི་

གནད་དོན་དུ་མ་ཡོད། དེའི་དང་པོ་ནི། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་ཚབ་ནས་དགོངས་

པ་ཞུས་པ་ནི་བསབ་སོམ་མེད་ཅེས་པ་དེའི་ཐད་རེད། ཀ་ཤོད་ཡབ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མས། “རྭ་སྒེང་

སྲིད་སྐྱོང་གིས་རྒྱལ་ཚབ་སྲིད་སྐྱོང་དང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཡོངས་འཛིན་བགྲེས་པའི་མཛད་འཁུར་གནང་

མུས་སུ་ 1940 ལྕགས་འབྲུག་ལོར་དགོངས་ཞུ་གནང་འདོད་འགོག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དེའི་ཐད། 

དེ་གོང་ལྷ་སར་སུས་སྦྱར་མེད་པའི་ཡིག་སྐྱུར་ཞིག་ཐོན་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོར་རྭ་སྒེང་ལ་སོམ་པ་

མེད་པས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཆོས་ལུགས་ཀི་བསབ་སོམ་འབུལ་བཞེས་སོགས་བྱས་ན་མི་འགྲིག་

ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་དེའི་སྐོར་ལོག་ཏུ་གེང་ཕོགས་མང་ཙམ་བྱུང་བ་རེད། ད་ཆ་རིང་མིན་ཆུ་རྟ་ལོར་

ཏཱ་ལའི་བ་མར་རབ་བྱུང་གི་སོམ་པ་འབུལ་བཞེས་བསྐྱང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་ཟིན་དོན་ལོ་

གཅིག་ལྷག་ཙམ་ལས་བསད་མེད་སབས་སྔོན་ཚུད་ནས་དགོངས་ཞུ་མ་གནང་ན་སར་ཡང་ཀན་ཀ་དེ་

རིགས་ཐོན་ཚེ་ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ནས་རོག་གཞི་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུའི་ཐུགས་དོགས་ཆགས་ཏེ་ཆུ་རྟ་རབ་

བཞེས་ཀི་མཛད་སྒོར་གཡོལ་ཐབས་གནང་བ་རེད་ཅེས་པའི་བཤད་སྲོལ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་སྐོར་རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བུད་མེད་ཀི་ཉེས་སྐྱོན་དངོས་འབེལ་ཡོད་མེད་རང་ཉིད་ལ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གི་

གནས་ཚུལ་ཤེས་ཚོར་མེད།”558 ཅེས་གསུངས་ཤིང་། ཀ་ཤོད་སྲས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྒྱལ་

གིས། “ཐུགས་ཁལ་གནང་ས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ནི། ལོ་གཅིག་ཡས་མས་ཀི་རེས་སུ། རྒྱལ་བའི་མཆོག་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་བཞེས་དགོས་པ་དང་། འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ན། ཚངས་སྤོད་ཀི་

558 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༦ ཤོག་ངོས་ ༦ ན་

གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

སོམ་པ་ཐེ་བའི་བསབ་སོམ་དེ་རྣམས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་དྲུང་ནས་བཞེས་དགོས་པ་དེ་རེད།”559 ཅེས་བིས།

 དེས་ན། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་སོམ་པ་རྣམས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་དྲུང་ནས་བཞེས་དགོས་

ཞེས་པ་ནི་གང་བྱུང་དུ་བརོད་པའི་གཏམ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ཤེས་ལྡན་དག་གིས་ཤེས། ཡང་དགེ་

ཚུལ་སོམ་པ་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་དྲུང་ནས་བཞེས་དགོས་ཟེར་བ་དང་། ཡོངས་འཛིན་སྐུ་བགྲེས་པའི་

མདུན་ནས་བཞེས་དགོས་ཟེར་མཁན་ཡོད། ཡོངས་འཛིན་བགྲེས་གཞོན་ནི་གཞུང་གནས་ནས་

བསྐོ་བཞག་གིས་མཛད་སྒོ་དང་བཅས་ཏེ་མཚན་གནས་དང་བདག་ཐོབ་ཕུལ་བ་ལ་ཞུ་བ་ཡིན་

པས། རྒྱལ་བས་བཤེས་གཉེན་དུ་བསེན་པར་མཛད་པའི་བ་མ་རྣམས་ཡོངས་འཛིན་ལོས་ཡིན་

ཀང་གཞུང་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་ཡོངས་འཛིན་ཞེས་མི་ཞུ། གང་ལྟར། འདིར་རྒྱལ་དབང་བརྒྱད་

པ་ནས་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་གི་དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་སོམ་བཞེས་ཚུལ་ལ་ཟུར་ཙམ་བརྟགས་ན། 

དེ་དག་གི་ཁོད་དུ་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་བཞེས་པ་ནི། རྒྱལ་དབང་བཅུ་

གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཡོངས་འཛིན་རྟ་ཚག་ཐུང་ཞན་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ངག་

དབང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་མཁན་སོབ་སྦྲགས་མ་དང༌། ་་་ ཚིགས་སྔ་

མ་དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་སོམ་རྣམ་པར་དག་པའི་འཆི་མེད་ལྷའི་བདུད་རིས་ཐུགས་ཀི་ཀུན་བཟང་བུམ་

པ་ཡོངས་སུ་གཏམས།” ཞེས་པ་ལྟར། རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པས་ཆུ་རྟ་སྤི་ལོ་ 1882 ལོར། 

སྤི་ལོ་ 1875 ནས་ 1886 བར་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཞུགས་པ་རྟ་ཚག་ངག་དབང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་

ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་བཞེས་འདུག་པ་དེ་གཅིག་པུར་ཟད།

 རྒྱལ་དབང་བཅུ་གཉིས་པས་ཡོངས་འཛིན་ཕུར་ལྕོག་བོ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་བྱམས་

པ་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་བཞེས་ཏེ། དེ་ཡང་བཅུ་གཉིས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “བར་མ་རབ་བྱུང་

གི་ཚུལ་ཁིམས་འབོགས་ཆོག་དང༌། བསབ་བྱའི་གཙོ་བོ་ཉམས་པ་རྣམ་གསུམ་སོང་དགོས་ཀི་ཚུལ་

བཅས་རྒྱས་པར་བཀའ་གནང་རེས་ངོས་ལ་དགེ་ཚུལ་གི་སོབ་དཔོན་ཚིག་གིས་བསྐོ་བར་མཛད་པས། 

ཕན་[ཡོངས་འཛིན་ཕུར་ལྕོག་པ་བོ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ་]ནས་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་

བཞེས་མཛད་པ་ལ་མཐུན་རྐེན་ལྔ་ཚང་དགོས་སོགས་གང་ཤེས་ཀིས་སྙན་དུ་གསོལ་ཏེ་འབོགས་

ཆོག་སྔགས་ཚིག་ལན་གསུམ་ཆད་ལྷག་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་བརོད་པ་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་རེས་

559  <<In the Service of the 13th and the 14th Dalai Lamas: Untold true stories of 

Tibet>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༡༦ ན་གསལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་ཞུ་དང་བཙོན་འཇུག་གི་གནད་དོན།

ཟློས་དང་བཅས་ཚིགས་སྔ་མ་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་བཞེས་བཀའ་དིན་བསྐྱངས།” ཞེས་གསལ།

 རྒྱལ་དབང་བཅུ་གཅིག་པས་པཎ་ཆེན་བསན་པའི་ཉི་མའི་དྲུང་ནས་བཞེས་ཏེ། དེ་

ཡང་བཅུ་གཅིག་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “ྋགོང་ས་མཆོག་བདེ་སན་ཐོག་གུས་པ་དང་བཅས་ཏེ་

བཞུགས་པ་ལ། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་གཟིགས་རེ་བཙུན་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསན་པའི་

ཉི་མ་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོས་མཁན་པོ་དང༌། ་་་ དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའི་

དབུས་སུ་བར་མ་རབ་བྱུང་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་བསབ་ཚིགས་སྔ་མ་དགེ་ཚུལ་གི་དངོས་པོ་ཡང་དག་

པར་བཞེས།” ཞེས་གསལ།

 རྒྱལ་དབང་བཅུ་པས་ཀང་པཎ་ཆེན་བསན་པའི་ཉི་མའི་དྲུང་ནས་བཞེས་ཏེ། དེ་ཡང་

བཅུ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་གཟིགས་རེ་བཙུན་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་

བསན་པའི་ཉི་མ་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོས་མཁན་པོ་དང༌། ་་་ རབ་བྱུང་དང་དགེ་ཚུལ་

གི་སོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་ཐུགས་ཀི་ཟ་མ་ཏོག་ཡོངས་སུ་གཏམས།” ཞེས་གསལ།

 རྒྱལ་དབང་དགུ་པས་ཀང་པཎ་ཆེན་བསན་པའི་ཉི་མའི་དྲུང་ནས་བཞེས་ཏེ། དེ་ཡང་

དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསན་པའི་ཉི་མ་

ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀིས་མཁན་པོ་དང༌། ་་་ རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་

ཆ་ལུགས་ཡང་དག་པར་ལེན་པའི་བར་མ་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཚིགས་སྔ་མ་སང་བྱ་

བཅུ་སོང་བའི་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་བཞེས།” ཞེས་གསལ།

 རྒྱལ་དབང་བརྒྱད་པས་པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀི་དྲུང་ནས་བཞེས་ཏེ། དེ་ཡང་

བརྒྱད་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་

བཟང་པོས་མཁན་སོབ་སྦྲགས་མ་མཛད། ་་་ ཡོངས་རོགས་བསན་པའི་མངའ་བདག་རེ་བཙུན་བོ་

བཟང་བསན་པའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོས་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པ་རྣམ་པར་

དག་པ་བཞེས་པར་མཛད།” ཅེས་གསལ། དེས་ན། གཏམ་དེ་དག་ལ་ལག་ལེན་གི་ཐད་ནས་

ཁུངས་ལུང་ཡོད་པར་མ་མཐོང་སེ། ཆོས་མི་ཤེས་པའི་སྲིད་དོན་པའི་དཀྲོག་གཏམ་གིས་སྤི་

ཚོགས་དཀྲུགས་པ་ནི་ཉུང་ཉུང་མིན་ཚོད་དུ་གདའ།

 རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་བསབ་སོམ་མེད་པས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་

པ་དེ་ལ་སར་ཡང་ཅུང་ཟད་བརོད་ན། དེ་ཡང་དགེ་སོང་བོ་བཟང་དོན་ལྡན་གིས། “གལ་ཏེ་དེ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

འད་གནང་ཡོད་ཚེ་གདན་ས་རྭ་སྒེང་དུ་དགོན་པའི་གྲྭ་པར་རབ་བྱུང་དང་། བསྙེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་

རྒྱུན་དུ་གནང་མུས་རེད། དེ་འདའི་བསབ་སྐྱོན་ཞུགས་གྲུབ་ཡོད་ན། རབ་བྱུང་དང་བསྙེན་རོགས་ཀི་

སོམ་པ་སྩོལ་རྒྱུ་མཁེན་བཞིན་དུ་ཁད་གསོད་གནང་ཕོད་ཨེ་ཡོང་། རྭ་སྒེང་ཁུ་བྱུག་མཆོད་པ་སོགས་རྭ་

སྒེང་དགོན་པའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་། སྐུ་ཆོས་སྣམ་སྦྱར་སོགས་བཞེས། ན་བཟའ་

སྐུ་བེར་དང་། དབུ་ཞྭ་པཎ་ཞྭ་སོགས་ཆ་ཚང་བཞེས་ཏེ་ཚོགས་དབུས་སུ་བཞུགས་ཁིའི་སེང་བཞུགས་

ཏེ་མཛད་སྒོ་སོགས་དབུ་འདོན་ཆ་ཚང་གནང་གིན་འདུག །གལ་སྲིད་བསབ་སོམ་མེད་ཚེ་དགོན་པར་

དགེ་ཚུལ་སོང་གི་སོམ་པ་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་འད་རང་གནང་ཨེ་ཡོང་སྙམ་གིན་ཡོད།”560 ཅེས་

གསལ་ལ། ལ་དྭགས་རྒྱལ་སྲས་བ་ཀུ་ལ་སོགས་ལ་བསྙེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་གནང་བ་ཡང་

ཅི་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནམ། ཐོག་མར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་པའི་དུས་ཀི་ཡ་མཚན་

པའི་མཛད་པ་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གནང་བ། རྒྱལ་

ཚབ་ནས་བཤོལ་ཏེ་རྭ་སྒེང་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཀི་མཛད་སྤོད། དུས་རྒྱུན་གི་ཐུགས་གཤིས་

སོགས་ལ་བསམས་ན། སྲིད་ལ་རྐམ་པའི་སྐུ་དག་གཡོ་ཅན་རྣམས་དང་དབྱེན་ལ་བྱང་ཆུབ་

པའི་དབྱིན་ཇི་བ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་མཆོག་གསུམ་དང་ལས་འབས། རེས་འཇུག་གདུལ་

བྱ་དང་བཅས་པ་རིས་མེད་གཡང་ལ་བསྐྱུར་བའི་བ་མ་ཐ་ཤལ་ཅིག་ནི་ཡིན་ཚོད་མི་འདུག་སེ། 

དཔྱོད་ལྡན་དག་གིས་དཔྱད་འཚལ།

 གཉིས་པ་ནི། སྤི་ལོ་ 1941 ལོར་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་ཚབ་ནས་

དགོངས་ཞུ་མཛད་པའི་སྐབས་དེར་གཡོ་ལས་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེ་ཡང་

བཀའ་བོན་བ་མ་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་དང་བཀའ་བོན་བོན་ཤོད་གཉིས་ཀིས། “རྭ་སྒེང་གི་

དེ་སྔའི་མཛད་རེས་སྐོར་དང་། སྲིད་སྐྱོང་གསར་པའི་ཆེ་འདོན་བྱེད་སྒོ་དང་། ཐོབ་བཟོས། སྲིད་སྐྱོང་

གི་ཐམ་ག །ཕོགས་ཐོབ། བཞུགས་ཡུལ་སོགས་བྱེད་སྒོའི་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་བཀོད་པའི་ཡིག་རོབ་

ཆེ་བའི་འཆར་གཞི་ཞིག་བཟོས་པ་དེའི་ནང་། ‘༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་

གཉིས་ཐུགས་འགན་སྐྱེད་བཞེས་མ་གྲུབ་བར་བོད་ལོངས་ཆབ་སྲིད་འཕིན་ལས་ཀི་མཛད་པ་སྲིད་

སྐྱོང་སག་བག་གིས་ཐུགས་འགན་སྐྱེད་བཞེས་གནང་དགོས།’ ཞེས་པའི་ཚིག་གནད་ཅིག་བཀོད་དེ་

560 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༢༦༧ ན་གསལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་ཞུ་དང་བཙོན་འཇུག་གི་གནད་དོན།

གཟའ་འཁོར་གཅིག་ནས་སྲིད་སྐྱོང་གསར་པར་ཕག་ལས་རིས་སྤོད་རན་པའི་ཐུགས་བེལ་ཆེ་བའི་སྒང་

ཞིག་ལ། སྲིད་སྐྱོང་རྭ་སྒེང་ལ་ཆོག་མཆན་ཞུས་འདུག །”561 དེ་ནི་རྭ་སག་གཉིས་ཀིས་ལོ་གསུམ་

རིང་རྒྱལ་ཚབ་དང་སྲིད་སྐྱོང་བརེ་ལེན་གནང་བའི་གན་རྒྱའི་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་དེ་ཡིན་ཡང་། དོན་

ངོ་མར་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་ཐུགས་སྣང་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་སུ་ཡིག་རོབ་མང་དུ་

བིས་ཤིང་དེའི་གསེབ་ཏུ། “༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཐུགས་

འགན་སྐྱེད་བཞེས་མ་གྲུབ་བར་བོད་ལོངས་ཆབ་སྲིད་འཕིན་ལས་ཀི་མཛད་པ་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་

གིས་ཐུགས་འགན་སྐྱེད་བཞེས་གནང་དགོས།” ཞེས་དང་། “དེ་ནི་ལོ་གསུམ་སོང་མཚམས་རོད་

གེང་བྱུང་ན་འགོག་རྐེན་བཟོ་རིས་བྱེད་པའི་ལོག་གཡོ་ཞིག་རེད།”562ཅེས་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེས་

བིས་འདུག་སེ། དེ་ཡང་གསལ་པོར་བཤད་ན། རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་དབང་མ་བཞེས་

ཀི་བར་དུ་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་སྲིད་སྐྱོང་དུ་འཇོག་འདོད་པའི་གཡོ་ཇུས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། 

འདི་ལ་དཔག་ན་དེའི་རེས་ཀི་བྱ་བ་རྣམས་ཀང་དང་མིན་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ།

 གསུམ་པ་ནི། རྒྱལ་ཚབ་དང་སྲིད་སྐྱོང་གཉིས་ཀི་བར་དུ་གཞུང་དོན་ཡིག་འགྲུལ་ཆད་

པ་དེ་རེད། དེ་ཡང་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་སག་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་རྣམས་ཕག་བིས་ཀི་ལམ་ནས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་ཐུགས་

ཐག་གཅོད་པར་མཛད་ཀང་། ལོ་གསུམ་པའི་དུས་ནས་ཡིག་འགྲུལ་ཆད་པར་མ་ཟད། གཞུང་

འཛིན་ཕོགས་གཏོགས་ནས་བཤད་ཡམས་སྣ་ཚོགས་རིམ་པར་སེལ་ཡོད། དེ་ནི་སྲིད་སྐྱོང་གི་

མཛད་འགན་རིས་སྤོད་མི་ཞུ་བའི་གོམ་སབས་གཞན་ཞིག་རེད།

 བཞི་པ་ནི། རྒྱལ་བའི་ཡོངས་འཛིན་ཆེ་བ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་བོད་ལྕགས་

སྦྲུལ་ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༡ སྤི་ལོ་ 1941 ཟླ་བ་ 2 ཚེས་ 27 ཉིན་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ཁི་ལས་བཤོལ་

ཏེ་ལོ་གསུམ་ཡོངས་སུ་ཚང་བའི་སྐབས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1944 ལོའི་ལོ་མཇུག་ཕིར་ལྷ་སར་ཕེབས་

ཏེ་རྒྱལ་བའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་དངོས་མཇལ་དང་། སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་

561 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༥ པའི་ཤོག་ངོས་ ༥ 

ན་གསལ།

562 <<རྭ་སག་གཉིས་ཀི་འགལ་རྐེན་དང་རྒྱལ་ཟུར་རྭ་སྒེང་ལྷ་སར་སྐོང་འགུག་བྱེད་པར་བསྐྱོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་

>>ཞེས་པར་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཟུར་མཇལ་གིས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་མཛད་འགན་ཕིར་རིས་བཞེས་མཛད་བཞེད་ཀི་གནས་ལུགས་

གསུངས་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་བ་དེ་རེད། དེ་

ནི་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་མཛད་འཁུར་རིས་སྤོད་མི་གནང་རྒྱུའི་རྣམ་འགྱུར་མངོན་གསལ་ཅན་བསན་

པ་ཐོག་མ་དེ་རེད།

 ལྔ་པ་ནི། རྭ་སྒེང་བ་བང་ཉེ་ལྟོས་ཚོའི་བྱེད་བབ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་

པོ་ཆེས་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་དགོངས་སེལ་གི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཀང་སག་བག་རིན་པོ་

ཆེ་ནས་ཞུ་ལན་ཇི་བཞིན་གནང་མེད་པ་དེ་རེད། དེ་ལ་འཆི་མེད་མགོན་པོས། “རེས་སུ་སྲིད་སྐྱོང་

སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་དགོངས་སེལ་ཞུ་ཡིག་རིམ་འབུལ་གནང་སོང་ཡང་སག་བག་ཛ་སག་བསན་

པ་མཐར་ཕིན་གིས་རྭ་བས་ཡི་གེ་འདི་འད་གཏོང་གིན་འདུག་ཅེས་སྐུ་དག་གཞན་མང་པོར་མིག་སོན་

གནང་གིན་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་ཀང་གོ་ཐོས་བྱུང་། མ་གཞི་ནས་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་ཞུ་

ཡིག་ག་ཚོད་ཕུལ་བ་གནང་རུང་བཀའ་ལན་དུས་ཐོག་ལ་ཡོང་གིན་མི་འདུག །ལྷ་ས་རྭ་སྒེང་བ་བང་

ནས་བཀའ་ལན་ཞབས་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་ཐེངས་ཁ་ཤས་འབྱོར་བྱུང་། འོན་ཀང་། འབྱོར་ལན་འབུད་

འབུད་ཙམ་(ཟུར་ཙམ་མམ་ཅུང་ཙམ་)མ་གཏོགས་གནད་དོན་ངོ་མའི་ཐོག་གསལ་ཁ་གནང་གིན་མི་

འདུག །དེ་ཚོར་གཞིགས་ན་རྒྱལ་ཁ་བོན་པོས་བསྒྱུར་ཕོགས་མ་ལེགས་མི་གཤིན་པའི་གནས་བབ། 

ཁོས་མདངས་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་ཞིག་མིན་འགྲོ་བསམ་བསམ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་སྐབས་ཁོ་བོའི་

སེམས་པར་སྐྱབས་རེ་དམ་པའི་སྐུ་སྲོག་ལ་ཉེན་པའི་རྭ་སྒེང་བ་བང་ལ་དབུ་ཉེས་དེ་འད་ཞིག་ཡོང་

བསམ་པ་སྣང་བའི་སྒོ་རྒྱབ་ལའང་འཁོར་མ་མོང་།”563 ཞེས་གསུངས། འཆི་མེད་མགོན་པོའམ་

དགེ་སོང་བོ་བཟང་དོན་ལྡན་ནི་རྒྱལ་ཚབ་དང་སྲིད་སྐྱོང་གཉིས་ཀར་དད་ཞེན་ཆེ་བ་ཞིག་རེད་

ལ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ལ་ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་རྫུན་ག་ལ་གསུང་སྙམ། 

གང་ལྟར། སག་བག་ཕག་མཛོད་ཀི་གནང་བབ་ལ་གཞིགས་ན། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་

བིས་དེ་དག་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་འབྱོར་མེད་ཚོད་རེད་སྙམ།

 དྲུག་པ་ནི། རྒྱལ་ཡབ་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་མཆོག་བཀྲོངས་པ་དེ་རེད། དེ་ནི་སྔར་ལྷ་

563 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ།>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༢༦༢ ན་གསལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་ཞུ་དང་བཙོན་འཇུག་གི་གནད་དོན།

སའི་མཐིལ་དུ་གྲགས་ཆེ་བ་ཞིག་སེ། བཙན་བྱོལ་དུ་ཨ་མ་བགྲེས་མོ་བོ་བཟང་ཆོས་སྒོན་དང་

ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཀིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ལྟར་ན། གཞུང་

འཛིན་སྐུ་དབང་ཅན་དག་གིས་ཡབ་གཞིས་ཀི་སྣེའུ་གཞིས་ཀི་ཕག་མཛོད་གཞོན་པ་ཀ་ལ་རིན་

ཆེན་གྲགས་པ་བསྐུལ་ཏེ་དུག་ཕུལ་བར་མངོན། དེ་ཡང་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་དང་རྒྱལ་ལོ་དོན་

གྲུབ་སོགས་ཀིས། སྐུ་དག་སྐོར་ཞིག་གིས་ཡང་སྲིད་གཞན་ཞིག་རྒྱལ་བའི་ཁི་ལ་འགོད་ཆེད་

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མེད་པར་བཟོ་དགོས་པ་དང་། དེའི་སྔོན་དུ་རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པོ་མེད་པར་བཟོ་

འདོད་ཚུལ་ཞལ་གསལ་པོས་གསུངས་ཡོད། <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་

པར། “ཁོང་ཚོའི་ཕམ་ཉེས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་དམིགས་འབེན་དང་པོ་དེ་ངའི་ཡབ་ཆེན་རེད།” ཅེས་དང་། 

“དེའི་རེས་ཀི་གྲངས་ཐོའི་ནང་གི་རྒོལ་རྡུང་གཏོང་ཡུལ་ནི་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རེད།” ཅེས་གསལ་བར་

གསུངས། དེ་ལྟར་རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པོར་དུག་ཕུལ་བ་ནི་སྤི་ལོ་ 1946 ལོའི་ལོ་མཇུག་རེད་ལ། 

སྣ་ཁུང་དང་འོག་སྒོ་ནས་ཁག་མང་དུ་ཐོན་ཏེ་སྐུ་གཤེགས་པའི་དུས་ནི་སྤི་ལོ་ 1947 ལོའི་ལོ་

མགོ་རེད།

 བདུན་པ་ནི། “སྨྱུང་གནས་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སག་བག་ཛ་སག་བརྒྱུད་སྲིད་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེར་

ལག་འབོམ་འབུལ་རྒྱུའི་བསམ་གྲོས་བཏོན་པ་”ལྟར། རྭ་སྒེང་ཕོགས་གཏོགས་ནས་འགད་རས་

ཀིས་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་བགྲོང་རིས་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བའི་དོན་རྐེན་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་རེད། དེ་

ནི་གཤམ་དུ་གསལ་བའི་དུས་ཚོད་ལ་དཔག་ན་རྒྱལ་ཡབ་གཤེགས་ནས་གཟའ་འཁོར་གཉིས་

ཙམ་ལས་མ་སོང་བའི་དུས་སྐབས་དེ་ཡིན། དེའི་ར་བའི་ར་བ་ནི་ད་དུང་ཡང་དོགས་གནས་སུ་

གྱུར་ཡོད། དེ་ལ་ཀ་ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མས། “གནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་ ༡༩༤༧ མེ་ཕག་

ལོའི་བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཟླ་སྐེད་ཙམ་ལ་མཁན་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གི་ཤག་ཏུ་ལག་འབོམ་འབར་

གས་བྱུང་བའི་སྦིར་གྲགས་ཤིག་ཐོས་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཟུར་ཁང་གི་སར་སག་བག་ཕག་མཛོད་ཆེ་

མོ་དང་། མཁན་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་བཅས་མཚན་མོར་མཉམ་འཚོགས་

བྱེད་སྐད་ཀང་གོ་ཐོས་བྱུང་། ཉིན་གཅིག་བཀའ་ཤག་ཏུ་ང་དང་རམ་པ་གཉིས་སྔོན་ལ་འབྱོར་སྐབས་

ངས། ཉེ་ཆར་ཟུར་ཁང་གཟིམ་ཤག་ཏུ་མཚན་མོར་གོང་གསལ་མི་གསུམ་འབྱོར་ཏེ་མཉམ་འཚོགས་

བྱས་སྐད་འདུག་ཅེས་རམ་པར་བརོད་སྐབས། ངས་ཀང་དེ་འད་ཞིག་གོ་བྱུང་གསུངས་པ་ལས་ནང་

དོན་ཅི་ཡིན་མ་ཤེས། དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སར་མཁན་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

འབྱོར་ཏེ་སྙན་སེང་ཞུས་དོན། ཉེ་ཆར་ཕན་གི་ཤག་ཏུ་ཁམས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་འབྱོར་

ཏེ། མདོ་སྤི་གཡུ་ཐོག་གིས་སྲིད་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེར་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སྒམ་ཆུང་རས་དཀར་གིས་

སྒིལ་བཏུམ་རྟགས་འབྱར་ཞིག་བཅོལ་”564སོང་ཞེས་བཤད་ཚུལ་བིས། འདི་དང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་

ཆེར་ཉེས་འགེལ་བྱེད་ཆེད་གཞུང་འཛིན་ཕོགས་གཏོགས་ནས་དོན་རྐེན་ཆེད་བཟོ་བྱས་པ་རེད་

ཟེར་བ་གཉིས་མཐུན་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སེ། གསལ་པོར་བཤད་ན། འགད་རས་ཀི་གནད་དོན་

དེ་མ་བྱུང་གོང་། ཟུར་ཁང་དང་ཞྭ་སྒབ་པ། སག་བག་ཕག་མཛོད་ཆེན་མོ་བཅས་ཟུར་ཁང་གི་

གཟིམ་ཤག་ཏུ་ཅིའི་ཕིར་གསང་འཚོགས་གནང་བ་ཡིན་ནམ། ཚོགས་འདུ་རང་ག་བ་ཞིག་ཡིན་

ན། ཀ་ཤོད་པས་དོན་རྐེན་འདི་དང་སྦྱར་ཏེ་འབི་དགོས་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་རྒྱལ་ཡབ་ཆོས་

སྐྱོང་ཚེ་རིང་བཀྲོངས་ནས་ཟླ་ཕེད་ཙམ་ཡང་མ་འགོར་བའི་སྐབས་དེ་རེད། དེ་ནས་ཟླ་ཤས་

རེས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲོངས། སག་བག་ཕག་མཛོད་ཀི་རོགས་ཟླ་རྭ་སྒེང་ཛ་སག་ཟུར་པ་

འཇམ་དབྱངས་བདེ་ལེགས་དང་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས། ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་

ལྡན་སོགས་ནི་གྲུ་གཟིངས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་གྲོགས་མཆེད་རེད། རྭ་སྒེང་ཛ་སག་ཟུར་

པ་འཇམ་དབྱངས་བདེ་ལེགས་ནི་སག་བག་བ་བང་ལ་ལག་འབེལ་བྱས་ཏེ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་

ཕམ་ཉེས་སུ་བཏང་ཞེས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་གསལ་བ་དེ་རེད། སག་བག་བ་བང་ཞེས་

པ་བ་བང་གི་ཕག་མཛོད་སོགས་ལ་གོ་དགོས།

 གོང་གསལ་དང་འབེལ་བའི་ཐད་ལ་འཆི་མེད་མགོན་པོས། “གཟིམ་ཤག་ཟུར་ཁང་

དང་བསམ་གྲུབ་ཕོ་བང་སོགས་ཛ་ཟུར་དར་ཧན་[འཇམ་དབྱངས་བདེ་ལེགས་]ཀི་མཐུན་ཕོགས་རེད། 

ཟུར་ཁང་སྲས་རེས་སོར་བོད་གཞུང་ཞབས་པད་གནང་མཁན་སྐུ་ངོ་(དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་)དེ་ལ་

ཐོག་མར་དབུས་མདའ་དཔོན་བསྐོ་བཞག་གནང་བ་རེད། འོན་ཀང་། ཟུར་ཁང་སྲས་(དབང་ཆེན་དགེ་

ལེགས་)ཆབ་མདོར་མདོ་སྤིའི་ལས་བྱར་ཕེབས་ནས་འཕལ་འཕལ་དུས་བཅར་མ་ཞུས་པ་རེད། དེར་

བརྟེན། དབུས་མདའ་དཔོན་སྒང་སོད་ལྕགས་སྤགས་པར་བསྐྱར་བསྐོ་གནང་བ་རེད། བྱས་ཙང་། དེ་

འདའི་དབང་ཤུགས་འཐེན་ཕོགས་བདེ་མིན་གི་ན་ཚ་ཞིག་ཡོང་གིན་ཡོད་པ་རེད། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་

དབུ་ཉེས་ཡོང་དུས་ཛ་ཟུར་འཇམ་དབྱངས་བདེ་ལེགས་རེ་ཤར་ཆེན་ལྕོག་ཏུ་ཉིན་གསུམ་བཞི་ཞིག་

564 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༧ 

ན་གསལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་ཞུ་དང་བཙོན་འཇུག་གི་གནད་དོན།

བཙོན་བཅུག་གིས་དེ་ནས་ཁོང་ཉེས་མེད་རེད་ཅེས་གུ་ཡངས་བཏང་སེ་གོད་པ་རེད། བྱུང་རིམ་དེ་ཚོ་

སྐབས་དེའི་བཀའ་བོན་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་སོགས་ཀིས་བསྐྱབས་པ་”དང་། གཞན་

རྣམས་ལ་བཙོན་འཇུག་སྡུག་གོང་ཚད་མེད་བཏང་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས།565 དེ་ལྟར་

བརྟགས་པ་ན། ད་གཟོད་གོང་དུ་དངས་པའི་ཀ་ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མའི་གཏམ་དེར་རྒྱབ་

ལོངས་སམ་གོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཆེ་སྙམ།

 མཚམས་འདིར་ཛ་སག་འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་སྨྱུང་གནས་

བ་མའི་སྐོར་ཅུང་ཟད་བཤད་ན་ངོ་ཆ་འཕོད་རྒྱུ་ཅུང་ཡོད་པས་འདི་ལྟར། “ཡོངས་འཛིན་ཕུར་ལྕོག་

སྤྲུལ་སྐུའི་གམ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྨྱུང་གནས་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ལྷན་དུ་གསང་

བདེ་འཇིགས་གསུམ་གི་དབང་ལུང་སོགས་མཉམ་དུ་ཞུ་གནང་མོང་བར་བརྟེན་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་

དང་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་རེད། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་སག་བག་དང་བ་སོབ་ཏུ་ངོ་སྤོད་ཞུ་མི་

ཁོང་ཉིད་ཡིན་པར་མ་ཟད། སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཡོངས་འཛིན་

གཞོན་པ་དང་། བོད་ཀི་སྲིད་སྐྱོང་གི་འགན་ཕུལ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ལུགས་ཞུས་ཏེ་ཕན་ཚུན་འབེལ་

མཐུད་བཀའ་མོལ་ཞུས་པས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་མོས་མཐུན་གིས་སྨྱུང་གནས་རིན་པོ་ཆེའི་གྲོས་

གཞི་ལྟར་སག་བག་སྤྲུལ་སྐུར་ལོ་གསུམ་རིང་སྲིད་སྐྱོང་གི་འགན་དབང་ཕུལ་བ་”དང་། དེའི་རེས་

སག་བག་རིན་པོ་ཆེས་སྲིད་སྐྱོང་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། སྨྱུང་གནས་བ་མས། རྭ་སྒེང་

རིན་པོ་ཆེར་ཕག་བིས་ཕུལ་ཏེ་རྭ་སག་གཉིས་ཀི་བར་དུ་དབྱེན་དཀྲུག་བརྒྱབས་པ་དང་། རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་གོ་གནས་བསྐྱར་དུ་བཞེས་དགོས་པར་སྐུལ་མཁན་སྨྱུང་གནས་

བ་མ་དང་མཁར་རོ། སེར་བྱེས་མཁན་པོ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ། ལྕོག་བཀྲས། རེ་མགྲོན་འོད་

ཟེར་རྒྱལ་མཚན། རིས་དཔོན་ཀ་ཤོད་པ་སོགས་རེད་གསུངས་ལ། ཀ་ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་

མ་སྔར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོགས་ཡིན་ཀང་རེས་སུ་བཀའ་བོན་གི་གོ་གནས་ཐོབ་པ་ནས་

སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོགས་སུ་འབྱར་ཚུལ་ཡང་གསུངས། གཞན་ཡང་། དེའི་རེས་གནས་

ཚུལ་ཛ་དག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། སྨྱུང་གནས་བ་མས་གོ་མིན་ཏང་ལ་རོགས་རམ་

ཞུ་རྒྱུའི་གྲོས་མགོ་བཏོན་ཏེ། སྲིད་སྐྱོང་གི་གོ་གནས་ཕིར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་སྤོད་པར་སྐུལ་

565 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ།>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༢༥༣ ན་གསལ།



450

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

འདེད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གོ་མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་ནས་སྒོར་མོ་བཏང་སེ་ལྷ་སའི་སྐུ་དག་

ཚོར་དངུལ་བརྔན་ཕུལ་ཏེ་བོ་འགུག་བྱེད་དགོས་པ། དོན་འབས་མ་བྱུང་ཚེ་གོ་མིན་ཏང་ནས་

དམག་དཔུང་གཏོང་དགོས་པ་བཅས་དོན་ཚན་དུ་མ་བཏོན་ཚུལ་ཡང་གསུངས། ཡང་སྤི་ལོ་ 

1947 མེ་ཕག་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གི་སྔ་དོར་སྨྱུང་གནས་བ་མ་དང་ཛ་སག་འཇམ་དཔལ་

རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ནས་གྲོས་མོལ་གིས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཉེན་གཡོལ་དུ་གདན་

འདེན་ཞུ་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་གནང་རེས་སྨྱུང་གནས་བ་མས་གོ་བུར་དུ་ཕག་མོ་བསྐྱོན་ཏེ། རྒྱ་ནག་

ཏུ་ཕེབས་ན་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྨྱུང་གནས་བ་མ་ཁོང་རང་གཉིས་ཀི་སྐུ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་

འདུག་ཅེས་གདན་འདེན་མི་ཞུ་རྒྱུར་ཐག་བཅད་པ་དང་། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་

སྐབས་སྨྱུང་གནས་བ་མས་མེ་མདས་རང་སྲོག་བཅད་ཚུལ་ཡང་གསུངས།566

 ཡང་མཆོད་རྟེན་བ་མ་ཐུབ་བསན་སྙན་གྲགས་ཀིས་གནས་ཚུལ་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་

གསུངས་འདུག་སེ། དེ་ཡང་ཁོང་གིས། “འཕན་པོའི་ནང་ནཱ་ལེནྡྲ་ཟེར་ས་དེར་ཆོས་སྐྱོང་གཙོད་

རུ་ཅན་པ་ཟེར་མཁན་ཞིག་ཡོད། སྔོན་མ་རྭ་སྒེང་སྐུ་ཕེང་གཉིས་པ་ཁི་ཆེན་བསན་པ་རབ་རྒྱས་ཀིས་

བཀས་བཅད་དམ་འདོགས་མཛད་པའི་ཆོས་སྐྱོང་གཙོད་རུ་ཅན་པ་ཟེར་བ་དེས་ལོ་རེ་ལ་སེ་པ་གཞུང་

དང་རྭ་སྒེང་ལ་ཆབ་སྲིད་བདེ་དོགས་ཐད་ལུང་བསན་སྙན་ཐོ་རེ་བཏང་གི་ཡོད་རེད། ལུང་བསན་དེའི་

ནང་དང་པོ་དེར་རྭ་སྒེང་གི་བདེ་དོགས་ལ་ལུང་བརྟག་གསལ་ཁ་བཏང་གི་ཡོད། ལོ་དེའི་ལུང་བསན་

དེ་ལ། ཁབ་དང་སྙུང་གིས་རྭ་ཡི་སྲོག་ར་གཅོད། ཟེར་བ་དེ་འད་ཞིག་བཏང་འདུག་ཟེར། ལུང་བསན་

དེ་ལ་སྐབས་ཐོག་ཏུ་མི་ཚོས་གོ་བ་ཡག་པོ་ལོན་ཡོད་མ་རེད། ད་དུང་རྣ་བར་མི་འགྲོ་བའི་སྐད་ཆ་རེད། 

ཁབ་དང་སྙུང་གིས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་གང་འད་བྱས་ཏེ་བཀྲོངས་དགོས་རེད་དམ་ཞེས་བཤད་པ་རེད། 

རྒྱལ་ཐོག་རྭ་སག་བ་བང་གཉིས་དབར་མཁར་རོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྙུང་གནས་བ་མ་གཉིས་ཀིས་ཡར་

མར་དཀྲུགས་ཏེ་རྭ་སྒེང་རྒྱལ་ཟུར་རིན་པོ་ཆེ་ཕུང་བ་རེད་ཅེས་མཇུག་རར་གོ་བ་དེ་འད་ཞིག་ཐེབས་

ཡོད་ཀང་ལས་ཀ་ཚང་མ་ཚར་བ་རེད།”567 ཅེས་གསུངས། དེས་ན། ཁབ་ཅེས་པ་མཁར་རོ་བ་

མ་དང་སྙུང་ཞེས་པ་སྨྱུང་གནས་བ་མ་ལ་སྒ་མཚུངས་ཀིས་གོ་དགོས་པ་ཡིན།

566 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༨ པའི་ཤོག་ངོས་ ༨༦ 

ནས་ ༩༣ བར་དུ་གསལ།

567 <<རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྭ་སྒེང་དགོན་གྲོང་གི་ལོ་རྒྱུས་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༠ ན་གསལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་ཞུ་དང་བཙོན་འཇུག་གི་གནད་དོན།

 བརྒྱད་པ་ནི། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་བཟུང་ཞུ་ལ་ཉེ་བའི་དུས་སུ་དམར་ཤོག་ལ་

འབེལ་བ་གནང་གིན་ཡོད་ཚུལ་གི་ཡི་གེ་བཀྲམ་སེ་དཀྲོག་གཏམ་ཆེན་པོ་སེལ་བ་དེ་རེད། དེ་

ལྟ་བུའི་དཀྲོག་གཏམ་གི་ཡི་གེ་སེལ་བ་ནི་དོན་ཆེན་ཞིག་གི་སྔོན་འགྲོ་ཡིན་པ་ཉེ་རབས་བོད་

ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གོ་རྟོགས་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པ་ཚོས་དེ་མ་ཐག་ཤེས་ནུས། དེ་ཡང་སྔོན་གི་རྒྱ་ནག་

གི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར། སྐུ་དག་ཚོས་ལས་སྣེ་སོགས་མི་སུ་ཞིག་གོ་གནས་ནས་འབེབས་པའམ་

བཙོན་འཇུག་སོགས་བྱེད་སྐབས། ཐོག་མར་ཡིག་འཁམས་བཀྲམ་སེ་མི་དམངས་ལ་ཞེན་

ལོག་སྐྱེ་རུ་འཇུག་པའམ། མི་དེའི་མཚན་མཐོང་མར་བཅག་སེ་ནག་པོར་བསྒྱུར་བ་ཡིན། དེ་

ནི་བྱ་འགུལ་ལག་བསར་བྱེད་བདེ་བའི་ཆེད་རེད། ཡི་གེ་དེའི་མིང་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཡིག་

བསྐྱུར་ཞེས་བརོད། གང་ལྟར། མཁས་པའི་དབང་པོ་དགེ་བཤེས་ལྷུན་གྲུབ་བཟོད་པ་མཆོག་

ནས། “གཞུང་དང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་རོད་རོག་འབྱུང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་རོག་ད་གཞན་འགའ་

ཞིག་ཀང་ལྷན་དུ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབེལ་བའི་དཀྲོག་གཏམ་ཧ་ཅང་མང་པོ་

བཀྲམ། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་ཉེས་འཛུགས་སྣ་ཚོགས་བྱས་པའི་ཡི་གེ་མང་པོ་སེ་ར་དགོན་པར་འབྱོར། 

ཡི་གེ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ལ་ལོག་འབེལ་གནང་གིན་ཡོད་ཚུལ་

དང་དེ་མཚུངས་ཀི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཡང་བིས་འདུག་”568 ཅེས་གསུངས།

 རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་ནང་“དམར་པོའི་ལས་ལུགས་

”ཞེས་དམར་ཤོག་གི་སྐོར་ཅུང་ཙམ་གསུངས་ཡོད་ཀང་། སྐབས་དེར་ལྷ་སའི་མི་དམངས་ཕར་

ཟད། གཞུང་ཞབས་ཚོའི་ཁོད་དུའང་དམར་ཤོག་ཅེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་ཤེས་མཁན་ཙམ་

ཡང་དཀོན་པའི་ཚོད་རེད། གསལ་ཞིང་ཐིངས་པར་ཤེས་མཁན་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་དབྱིན་ཇི་

རེ་ཆར་ཌི་སོན་རེད། དབྱིན་ཇིས་གཡོ་སྐུལ་འགོ་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་བཙོན་

འཇུག་བྱེད་སྐབས་ཀང་དམར་ཤོག་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་ཚུལ་དང་། དེའི་གོང་ལུང་ཤར་བཙོན་

འཇུག་བྱེད་སྐབས་ཀང་སྐྱོན་འཛུགས་གཅིག་མཚུངས་བྱས་ཡོད། གནད་དོན་ནི་དེ་རེད།

 སྐུ་དག་ཚོས་གཞན་ཕམ་ཉེས་སུ་གཏོང་བའི་ཐོག་མར་ཡིག་རྫུན་དང་བཅོས་སྒྲུང་

བཟོས་པའི་ཚུལ་གཞན་ཞིག་དཔེ་མཚོན་དུ་བརོད་ན་གོང་གསལ་གི་གནད་དོན་དག་ལ་ངེས་

568 <<LIKE A WAKING DREAM: The Autobiography of Geshe Lhundub Sopa>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༡༦༨ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པ་བསྐྱེད་པར་ཕན་པས་འདི་ལྟར། དེ་ཡང་ “ཕི་ལོ་ ༡༩༤༧ ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ་ངོ་ཤེས་ཤོད་

མགྲོན་ཞིག་ནས་བརོད་དོན། སག་བག་ཕག་མཛོད་ཆེན་མོ་དང་སྐུ་དག་གཉིས་བཅས་ནང་གྲོས་ཀིས་

མདོ་སྤི་གཡུ་ཐོག་ནས་མདོ་སྨད་ཁུལ་གི་མི་སེར་ལ་བརབས་གསིགས་ཚད་མེད་བྱུང་ཚུལ་གི་སྙན་

ཞུ་ཞིག་ལོག་ཏུ་བཟོ་འབུལ་བྱ་རྒྱུའི་གྲབས་གཤོམས་བྱེད་པ་གསོལ་ཞབས་བརྒྱུད་གོ་ཐོས་བྱུང་བས་

གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་ཞེས་གསང་བར་བྱུང་བར་བརྟེན། [གཡུ་ཐོག་གིས་]ལམ་སེང་ཟླ་གཅིག་

རིང་སྨན་བཅོས་འཕོད་བསེན་ཆེད་དགོངས་འཁོལ་ཡོང་བ་ཞེས་དགོངས་སྙན་ཕུལ་ཏེ་ཉིན་གསུམ་

པའི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པའི་ཐོག་ངོ་གཡོག་ཧགས་བསྡུས་རྒྱ་གར་དུ་ཐོན་”569ཏེ་ལྷ་སར་ཁ་

བལ། སག་བག་ཕག་མཛོད་ཆེན་མོ་སོགས་ཀིས་དེ་ལྟར་གནང་བ་ནི་གཡུ་ཐོག་བཀའ་བོན་དུ་

བསྐོ་བཞག་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་ཙམ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་དོན་ལ་ཐུག་པའི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་

ཞིག་གི་ཆེད་དུ་མ་རེད། སོན་པའི་ན་བཟའ་སྐུ་ལ་མནབས་པའི་ཕག་མཛོད་ཆེན་མོ་སོགས་ཀི་

ཐུགས་ཀི་འཁེར་སོ་ཡང་དེ་ཙམ་དུ་ཟད། སྐུ་དག་གཉིས་དེ་སུ་ཡིན་གསལ་བར་མ་གསུངས་

ཀང་། སག་བག་ཕག་མཛོད་ཆེན་མོ་དང་ལྷན་དུ་གཡུ་ཐོག་མེད་པར་བཟོ་སད་དངོས་བདེན་

མིན་པའི་བཅོས་སྒྲུང་རྫུན་བཟོ་བྱས་པ་དེས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་གནད་དོན་ལ་བོ་སྒོ་གསར་

པ་ཞིག་འབྱེད་ངེས་ཡིན།

 དགུ་པ་ནི། རེ་ཆར་ཌི་སོན་གིས་ནན་ཅིན་ནས་གསང་ཏར་འབྱོར་ཚུལ་སག་བག་

རིན་པོ་ཆེར་དངོས་སུ་ཞུས་ཏེ་ངན་སྐུལ་ཞུས་པ་དེ་རེད། དེ་ལ་ཀ་ཤོད་པས། “ལོ་དེའི་བོད་ཟླ་

གཉིས་པའི་ནང་ལྷ་སོད་དབྱིན་གཞུང་ངོ་ཚབ་རི་ཅར་སན་ནས་སྐབས་དེའི་ཕི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་ཟེར་བ་

དང་བཀའ་ཤག་སོགས་གང་ལའང་མ་བརྒྱུད་པར་བོད་ཀི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་ཇུས་དང་། ངན་སྐུལ་དཀྲུག་

ཤིང་རྒྱག་ཆེད་ཐད་ཀར་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་

ཏྲེ་ཧོར་བརྒྱ་དཔོན་བུ་དོན་རྣམ་དང་ལ་དཀར་བུ་མཐུ་སོབས་གཉིས་ནན་ཅིན་དུ་བཏང་སེ། བོད་དུ་རྒྱ་

དམག་གཏོང་དགོས་པ་དང་། གོ་མཚོན་དང་དངུལ་ཁོན་ཆེ་བཅས་ཀི་རོགས་རམ་དགོས་ལུགས་

བཤད་པ་དང་། གོ་མིང་ཏང་སྲིད་གཞུང་ནས་ཀང་བོད་ཀི་སྲིད་སྐྱོང་རྭ་སྒེང་གིས་རང་འཇགས་བྱེད་

དགོས་པའི་བཀའ་ཕབ་ཀི་ཡོད་པ་དང་། བོད་ལ་རྒྱ་དམག་ཁོན་ཆེ་གཏོང་གཏན་འཁེལ་བས་མི་ཚད། 

569 <<ཡབ་གཞིས་གཡུ་ཐོག་ས་དབང་དམ་པ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་བྱུང་བ་ཆེ་ལོང་ཙམ་མ་བཅོས་

ལྷུག་པར་བརོད་པ།>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༩ ན་གསལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་ཞུ་དང་བཙོན་འཇུག་གི་གནད་དོན།

གནམ་གྲུ་མང་པོ་བཏང་སེ་ལྷ་སར་འབོམ་གཡུག་གཏན་འཁེལ་ཚུལ་སོགས་ཧ་ལམ་སང་གནངས་

བར་དུས་འགྱུར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྐུལ་བར་མ་ཟད། ་་་ རྭ་སྒེང་

དང་བཀྲས་བ་ངན་མཐུན་གིས། སེ་རར་དམག་གི་རྟེན་གཞི་བྱས་ཏེ་ལྷ་སར་རྭ་སྒེང་བ་བང་དང་རྭ་

བའི་ལྟོས་ཕོགས་ནས་ཟིང་འཁྲུག་སོང་རྒྱུ་དང་། བཀྲས་ལྷུན་དུ་དམག་གི་རྟེན་གཞི་བྱས་ཏེ་གཞིས་

རེར་བཀྲས་བས་ཟིང་འཁྲུག་སོང་རིས་ཡོད་ལུགས་སོགས་”ཆེས་ཛ་དག་གི་གསང་བའི་གནས་

ཚུལ་ཡིན་ལུགས་ཀིས་དབྱེན་སྦྱོར་ཚབས་ཆེན་བྱས་ཚུལ་བིས་ཤིང་།570 དེ་ནས་ཀང་། “རི་

ཅར་སན་ནས། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་དམག་གི་རྟེན་གཞི་བྱས་ཏེ་གཞིས་རེར་བཀྲས་བས་ཟིང་འཁྲུག་

སོང་རིས་ཡོད་ལུགས་བཤད་པར་བརྟེན། དེ་རེས་སུ་བོད་དམག་ཨང་དྲུག་པ་ཆ་དང་མེ་སྒོགས་དམག་

སྒར་གི་མདའ་དཔོན་རྒོད་གཤམ་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་འགོ་དམག་རྣམས་གཞིས་རེར་བཅའ་སོད་

སྲུང་དམག་ཏུ་ཆེད་གཉེར་འཛུགས་གཏོང་བྱ་རྒྱུའི་གཏན་འཁེལ་ཡང་བྱས་པ་རེད།”571 ཅེས་བིས།

 རེ་ཆར་ཌི་སོན་གིས་དབྱེན་སྦྱོར་ངན་སྐུལ་བྱས་པ་གཞན་ཞིག་ཀ་ཤོད་པས་བིས་ཡོད་

པ་ནི། “བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་ཟེར་བའི་དོ་དམ་ཛ་སག་ཟུར་ཁང་ཟུར་བ་དབང་ཆེན་ཚེ་

བརྟན་དང་ཛ་སག་སྣེའུ་ཤག་ཐུབ་བསན་ཐར་པ་གཉིས་ཆེད་འབྱོར་གིས་གསང་བའི་ལས་དོན་གལ་

ཆེ་ཞིག་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ལུགས་ཟེར་བ་ལྟར་སྙན་ཞུ་གཞན་དག་བཀག་སེ་མགྲོན་དྲུང་རྣམས་

ཀང་བཀའ་ཤག་ཤོད་དུ་ཕིར་ཐོན་རེས་ཕི་རྒྱལ་དོ་དམ་ཛ་སག་གོང་གསལ་གཉིས་ནས་བཀའ་ཤག་

ལ་བརོད་གསལ། དབྱིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ་རི་ཅར་སན་ནས་བརོད་དོན་དུ། ཁ་སྔོན་རྒྱལ་ཟུར་རྭ་སྒེང་

རྒྱ་གར་ཁུལ་གནས་མཇལ་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱེད་རོགས་གསུངས་བྱུང་བར། ང་ཚོས་

ཁེད་རང་ནི་གཞན་དང་མི་འད་བར་བོད་ཀི་རྒྱལ་ཟུར་ཡིན་གཤིས་ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་

གནང་རོགས་ཞུས་པར་བརྟེན་ད་བར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ལས། རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་

ན་ནང་དོན་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་རིས་ཡིན་འད་ཞིང་། ད་ཆ་རྒྱལ་ཟུར་རྭ་སྒེང་བྱང་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་ཏུ་

ཕེབས་རིས་མེད་དམ་སྙམ་པས་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཕི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་ཏུ་སྙན་སེང་

ཞུ་དགོས་གསུངས་བྱུང་བར་མ་ཟད། སྐད་ཆ་འདི་ཕི་གར་མེད་པའི་གསང་བ་དམ་པོ་གནང་དགོས། 

570 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༠ 

ན་གསལ།

571 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༧ 

ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ནན་ཏན་གིས་ཟེར་ལུགས་བཤད་སོང་།”572 ཞེས་པ་འདི་རེད།

 ཀ་ཤོད་པས། “རྭ་སྒེང་བ་བང་ལ་ཇུས་ཉེས་ཚབས་ཆེན་དེ་ལྟ་བུ་ཕོག་པ་དང་། སེ་རར་

དམག་འཁྲུག་ལངས་པའི་རྐེན་ར་ཞིག་ནི། ལྷ་སོད་དབྱིན་གཞུང་ངོ་ཚབ་རི་ཅར་སན་གིས་རྭ་སག་བར་

གི་འགལ་བ་ཛ་དག་ཏུ་གྱུར་པའི་གོ་སྐབས་དེ་བེད་སྤད་ནས་བོད་ཀི་ནང་སྲིད་བེད་སྤད་ནས་བོད་ཀི་

ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་ཇུས་དང་། ངན་སྐུལ་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་པའི་སྤོན་ངན་དང་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་

ཡིན།”573ཞེས་བིས་ཤིང་། ཞྭ་སྒབ་པས། “དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཏར་དེས་བཟོས་སོང་། དེ་མ་གཏོགས་ཛ་

དག་རང་ཡོད་པ་མ་རེད།”574ཅེས་གསུངས། ཏར་དེ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་ནག་ནས་གསང་ཏར་འབྱོར་

ཟེར་བ་དེ་རེད། སག་བག་ཕོགས་གཏོགས་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་སྐུ་དབང་ཕིར་རིས་སྤོད་མ་གནང་

བར་རྭ་སྒེང་ཕོགས་གཏོགས་ལ་ཐུབ་ཚོད་ཚད་མེད་བཏང་བ་སོགས་ངན་སྤོད་ཚད་ལས་བརྒལ་

བ་བསྒྲུབས་པ་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་རེད་ལ། རྭ་སྒེང་ཕོགས་གཏོགས་ནས་ཀང་སྐུ་

དབང་ཕིར་ཐོབ་ཐབས་སུ་འབད་པ་སྣ་ཚོགས་བསེན་ཅིང་རྒྱབ་རོགས་བཙལ་བ་སོགས་བྱ་བ་

སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབས་ཡོད་ནའང་། རྭ་སྒེང་བ་བང་ལྟོས་ཕོགས་དང་བཅས་པ་གསོན་བསྲེག་

གཏོང་བའི་ཐབས་སུ་མེ་ཐོག་ཏུ་སྣུམ་ཚོད་མེད་བླུག་མཁན་རེ་ཆར་ཌི་སོན་ཡིན་པར་རྒྱུས་ཅན་

དག་གིས་འདོད་དོ།།

 དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་རོགས་ནས་འཛམ་གིང་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་འགྲོ་

བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཕི་མི་རྣམས་ཀིས་རང་ས་རང་བདག་དང་རང་བཙན་བརྟན་གནས་ཀི་

ཕོགས་ལ་འབད་པ་ལྷོད་མེད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་རྣམས་སྨོས་པ་

ལྟར་གྱུར་ཏེ་དབྱིན་ཇི་རེ་ཆར་ཌི་སོན་དང་ལྷན་དུ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ལྟོས་ཕོགས་དང་

བཅས་པ་“རྒྱ་དགའ་རེད། བོད་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་”ཞེས་མིང་གི་ལྷག་མ་ཉིད་དུ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་

572 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༣ 

ན་གསལ།

573 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༩ 

ན་གསལ།

574 ཞྭ་སྒབ་པར་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་དགུ་པ། Library of Congress-Interview H0215: with 

Shakabpa, Wangchug Denden [tib. zhwa sgab pa, dbang phyug bde ldan], (India, 1983) ཞེས་པའི་

ཐད་དུ་སྒ་དང་ཡི་གེ་གཉིས་ཡོད།
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རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་ཞུ་དང་བཙོན་འཇུག་གི་གནད་དོན།

ཁོ་ནར་འབད་བཞིན་ཡོད། རེ་ཆར་ཌི་སོན་གིས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ནི་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཕོགས་

གཏོགས་དང་བཅས་པ་དབྱིན་ཇིར་རྒྱབ་ཕོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཞལ་ཕོགས་ཡོད་པར་མཐོང་

བའི་སབས་ཀིས་རེད་ལ། དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གཞུང་འཛིན་དཔོན་རིགས་ཚོ་

དབྱིན་ཇིས་མཛུབ་མོ་གར་བསན་ཤར་ཟེར་བ་ལྟར་གྱུར་ཡོད་པའི་དབང་གིས་རེད། དེ་ལ་ལྷ་

སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས། “རེ་ཆར་ཌི་སོན་གིས་གཞུང་ཞབས་དཔོན་རིགས་ཚོར་

འབེལ་འདིས་དང་སྐུ་དག་རྣམས་ལ་ལག་འབེལ་བྱས་ཏེ་མངོན་ཆུང་དང་སྤང་གྲུང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་འགལ་ཟླར་ལངས་དགོས་པར་བསྐུལ་ཞིང་། སག་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་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་རྟགས་མཚན་བྱུང་ཚུལ་གི་བཤད་ཡམས་སེལ་རྒྱུར་ཡང་དབྱིན་

ཇིས་སྐུལ་སོང་བྱས་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ཆེ། སག་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་དག་ཚོའི་ལག་ཆར་འགྱུར་དུ་བཅུག་ཡོད།” ཅེས་ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསུངས།

 རྭ་སྒེང་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས། “དེ་རེས་རྭ་སྒེང་ནས་གསུང་དོན། དེ་སྔོན་

ངས་བྱས་པའི་བྱ་བ་མཐའ་དག་སག་བག་གིས་མ་འགྲིག་པ་ཤ་སག་ཏུ་བརིས་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ། 

ངས་གནས་སར་བྱས་པ་རྣམས་གོ་གནས་འབེབས་དགོས་པ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་གསོལ་གཟིམ་ལ་

གསུང་མོང་། དེའི་སྐབས་ར་བའི་འགལ་བ་གང་ཡིན་ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་།”575ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ར་བའི་འགལ་བ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གསང་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། འནོ་ཀང་། ལོ་རྒྱུས་ཀི་བབ་

ནས་བརྟགས་ན། ཐོག་མར་དབང་ཆར་སྲེད་པའི་དབང་གིས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་གི་འགལ་བ་

བྱུང་བ་དང་། དེ་ལ་སྐུ་དག་ནང་ཁུལ་གི་དབང་ཆ་འཕོག་རོད་ཀི་འགལ་བས་སྣོན་པ་བཏབ། 

དབྱིན་ཇིས་གོ་སྐབས་དེ་དག་བེད་སྤོད་བྱས་ནས་དབྱེན་དཀྲུག་གི་འགལ་བས་གསོས་བཏབ་

575 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༥ པའི་ཤོག་ངོས་ ༨༡ 

ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པ་སེ་དེ་དག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཛོམས་པའི་རྟེན་འབེལ་ངན་པའི་དབང་གིས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་

བཙོན་འཇུག་དང་སྐུ་སྲོག་ཕོགས་པའི་ལས་ངན་ཚབས་པོ་ཆེ་དེ་བྱུང་བར་གདོན་མི་ཟ།

 རེ་ཆར་ཌི་སོན་གིས་བསྒྲུབས་པ་ནི་དེ་ཙམ་དུ་ག་ལ་ཟད། དེ་ཡང་ལྷ་སོད་དབྱིན་ཇི་

རེ་ཆར་ཌི་སོན་དང་དབྱིན་གཞུང་གཉིས་ཀས་བོད་ཀི་ས་ཁུག་ནས་འཁྲུངས་ཤིང་རྒྱལ་ཁམས་

འགྲིམས་པའི་དུས་རབས་ཀི་མཁས་པ་རེ་ཕུད་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་ཀང་དེ་ལྟ་དེ་

ལྟར་བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་ཀིས་འཆི་ལམ་དུ་བརངས་ཡོད། བོད་ཀི་སྐུ་དག་རྣམས་དེ་

ལྟར་དབྱིན་ཇིའི་ལག་ཆ་ཉིད་དུ་འགྱུར་དགོས་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། དེའི་ཚུལ་ཁུངས་སྐྱེལ་དཔང་

རྟགས་དང་བཅས་མཁེན་འདོད་ན། རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་བིས་ཤིང་ཤེལ་གིང་ཚེ་རྣམ་

གིས་བསྒྱུར་བའི་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

ཉམས་འཇིག་>>ཅེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༧༣ དང་ ༥༧༤ གཉིས་ལ་གཟིགས་ན་ཁུངས་དང་

བཅས་ཏེ་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་གསལ་བར་འགྱུར་ལ། འབེལ་ཡོད་གཙོ་གྲས་རཀ་ར་ཐུབ་བསན་

ཆོས་དར་མཆོག་དང་། སྣང་རེ་ཤག་གི་མི་དཔོན་སྐུ་ངོ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ར་བ། སྣང་ར་དགེ་

འདུན་བཟོད་པ། སྣར་སྐྱིད་ངག་དབང་དོན་གྲུབ། ཅོ་ནེ་བ་མ་ཨ་ལགས་འཇམ་དཔལ་བཅས་

ཀིས་གསུངས་པ་<<དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གི་རབ་བྱེད་ཞབས་བཏགས་མ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་

ངོས་ ༨༥ དང་། ༡༤༥ དང་། ༢༠༥ དང་། ༢༢༦ ནས་ ༢༢༨ བར་དང་། ༢༥༤ སོགས་སུ་

གསལ་བ་དག་གཟིགས་ནའང་ངེས་ཤེས་སྣོན་མ་རེད་དུ་ཡོད་དོ།།

 མེ་ཕག་ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ ༢༣ སྤི་ལོ་ 1947 ཟླ་བ་ 4 ཚེས་ 13 ཉིན། བཀའ་བོན་བ་མ་

རམ་པ་ཐུབ་བསན་ཀུན་མཁེན་དང་། ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས། ཀ་ཤོད་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་

མ། ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེ། སྤི་ཁབ་མཁན་པོ་མཁེན་རབ་བསན་འཛིན་བཅས་འཛོམས་ཏེ་གྲོས་

བསྡུར་རིམ་པར་གནང་“མཐར་ཟུར་ཁང་གིས་བཤད་དོན། གནས་ཚུལ་འདིར་གཞིགས་ན་ཉིན་སྔོན་

ལྷ་སོད་རྒྱ་གར་སྐུ་ཚབ་དབྱིན་ཇིའི་རི་ཅར་སན་ནས་ནང་གནས་གསལ་པོ་གསུངས་པ་མ་གཏོགས་ང་

ཚོས་མགོ་རུལ་རྣ་བས་མ་ཚོར་བ་ལྟ་བུའི་ལས་ཀ་གང་མིན་ཡོང་གཏན་འཁེལ་ཞིང་། དེར་བརྟེན། ད་

རེས་ཀི་གནས་ཚུལ་འདི་ནི་ལག་པ་འགོག་སྔ་རྟིང་ལྟ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་ཡོད་པ་མ་རེད། སྔོན་ལ་

རྭ་སྒེང་ལྷ་སར་གདན་ཞུ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་དེར་”བཀའ་བོན་གཞན་རྣམས་དང་སྤི་ཁབ་

མཁན་པོ་མཁེན་རབ་བསན་འཛིན་བཅས་ནས་མོས་མཐུན་ཞུས། དེ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་
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རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་ཞུ་དང་བཙོན་འཇུག་གི་གནད་དོན།

རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་མཉམ་བཅར་གིས་གནས་ཚུལ་ཞུས་པར། “སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་ཐུགས་

ངར་སྐྱེས་པའམ། ཡང་ན་ཞེད་སྣང་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བ་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས། གང་ལྟར། སྤན་ནང་མིག་ཆུ་

ལྡག་ལྡག་ཁེངས་ཏེ་མོས་མཐུན་གནང་སོང་”576 ཞེས་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེས་བིས་ལ། ཡང་ཁོང་

གིས། “སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་ཧང་སངས་པ་ལྟ་བུ་གནང་ཐོག་ཐུགས་རྒྱལ་བཞེངས་པའམ་

ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བ་ཅི་ཡིན་མ་ཤེས། གང་ལྟར། སྤན་ཞག་འཁོར་བཞིན་པར་དེ་དོན་མོས་མཐུན་གནང་

དགོས་བྱུང་སོང་།”577 ཞེས་བིས། ཀ་ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མས་ཀང་། “ང་ཚོ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་

པ་སོགས་ཀི་གནས་ལུགས་རྣམས་ཞིབ་ཆ་སྙན་སེང་དང་འབེལ་འགྲིག་མིན་དགོངས་སྐོར་ཞུས་སོང་

བར་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་གི་ཞལ་རས་དམར་པོར་གྱུར་ཐོག་སྤན་གཉིས་ཀ་མཆི་མས་ཁེངས་ཤིང་། 

གསུང་འདར་སྐད་དང་། ལགས་དབུགས་ཀང་ཧལ་བའི་ངང་ནས་རྭ་སྒེང་ལྷ་སར་འཕལ་དུ་གདན་ཞུ་

ཐུབ་པ་ཞིག་ངེས་པར་གནང་དགོས་ཞེས་མོས་མཐུན་གནང་སོང་།”578 ཞེས་བིས། སག་བག་རིན་

པོ་ཆེས་དེ་ལྟར་གནང་བ་ཅི་ཡིན་ནམ། གཅིག་ནས་རེ་ཆར་ཌི་སོན་དང་བཀའ་བོན་དུ་མས་ཞུ་

ལོག་ཕུལ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཆགས་འཇིག་མ་ངེས་པའི་གནད་དོན་ལ་ཐུག་འདུག་

སྙམ་པའི་ཐུགས་ཚོར་འཁྲུངས་པ་དང་། ཕོགས་གཞན་ནས་ཁི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་

གི་སྐྱེ་སྤྲུལ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སྲོག་ལ་ཐུག་ཡོད་པས་ལོས་ཡིན། དེ་ལྟར་རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་མཐར་མེ་ཕག་ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ སྤི་ལོ་ 1947 ཟླ་བ་ 

4 ཚེས་ 17 ཉིན་རེ་ཤར་ཆེན་ལྕོག་ཏུ་བཙོན་འཇུག་ཞུས་སོ།།579

576 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༥ པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥ 

དང་ ༢༦ ན་གསལ།

577 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༦ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༨༣ ན་གསལ།

578 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༥ 

ན་གསལ།

579 མེ་ཕག་ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ སྤི་ལོ་ 1947 ཟླ་བ་ 4 ཚེས་ 18 ཉིན་བཙོན་འཇུག་ཞུས་པ་ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་

གསལ།
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རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་གཤེགས་རྐེན།

 བོད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཕལ་མོ་ཆེའི་ནང་། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་

རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སོབ་ཡིན་ཚུལ་ཙམ་ལས་ཕན་ཚུན་བ་སོབ་ཡིན་ཚུལ་མི་གསལ་ཞིང་། དེ་དང་

འབེལ་ཏེ་སོབ་མས་བ་མ་བཀུར་མ་སོང་ཞེས་བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་བྱུང་བའི་

ཚུལ་བིས་པ་ཡང་ཡོད། རྭ་སག་གི་དོན་རྐེན་ངོ་མ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་སྲིད་སྐྱོང་

སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་དངོས་སུ་ཕེབས་ཀང་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་མཛད་འགན་ཕིར་རིས་

སྤོད་མ་གནང་བ་དེ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་ནི་སག་བག་ཕག་མཛོད་དང་སྐུ་དག་འགའ་ཞིག་

གི་འདོད་པ་ཙམ་ལས་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་གོ་གནས་ལ་སྲེད་པའི་དབང་གིས་མིན་

པ་གསལ་པོ་རེད། འོན་ཀང་། གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་དང་དེའི་རེས་འཇུག་པ་ཚོས་དེ་ཉིད་ནོར་

འཁྲུལ་དུ་མ་བཤད་པར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་མ་འགྲིག་ཚུལ་ཤ་སག་བརོད་པ་དེ་དང་པོ་མིན། 

ཀ་ཤོད་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མས། “[རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས།] ངས་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་མཇལ་གིས་

བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པར་སག་བག་ནས། ལོ་གཉིས་གསུམ་སོང་མཚམས་སྲིད་སྐྱོང་མཛད་འཁུར་རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སར་བཞེས་གནང་ན་དེའི་བར་རང་ངོས་ནས་ཧུར་ཐག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་མཚམས་

སྲིད་སྐྱོང་གི་མཛད་འཁུར་རྭ་སྒེང་རང་གི་ཕག་ཏུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་བྱུང་། ཁོང་

ནི་ངའི་ར་བའི་བ་མ་ཡིན་ལ། བཀའ་ཆོས་མང་པོ་ཕར་འབུལ་ཚུར་ཞུ་བྱས་པའི་བ་སོབ་དམ་གཙང་

གཞན་དང་མི་འད་བ་ཡིན་སབས་ནམ་ཡང་མི་བསླུ་བས་བོས་རེན་འགེལ་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་

དང་”580 ཞེས་བིས། འདི་གོང་དུའང་ཟུར་ཙམ་བིས་ཡོད། འདིའི་ནང་དུ་གསལ་བ་ནི་དོན་

གནད་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་ནི་ལོ་གཉིས་གསུམ་གི་རེས་སུ་སྲིད་སྐྱོང་གི་མཛད་འཁུར་རྭ་སྒེང་

580 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༦ ཤོག་ངོས་ ༡༠ ན་

གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རིན་པོ་ཆེར་ཕིར་རིས་སྤོད་གནང་རྒྱུ་དང་། གཉིས་པ་ནི་བ་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་བ་སོབ་ཡིན་

པ་དེ་རེད། འདི་ཡང་ཐོག་མར་མཁེན་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་།

 རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་དུ་འཇུག་སྐབས་བོད་གཞུང་གི་“ཚོགས་འདུར་

ཡོད་པའི་མི་སྣ་ཆེ་གྲས་[ནི་]མཁན་དྲུང་ཏཱ་བ་མ་ཐུབ་བསན་ནོར་བཟང་དང་། མཁན་དྲུང་འབུམ་ཐང་

པ་ཐུབ་བསན་ཆོས་འཕེལ། མཁན་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། མཁན་དྲུང་ལྷ་སིང་ངག་དབང་གྲགས་

པ། རིས་དཔོན་ཀླུ་ཁང་པ་ཚེ་དབང་རབ་བརྟན། རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། རིས་

དཔོན་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད། རིས་དཔོན་རྣམ་གིང་པ་དཔལ་འབྱོར་རོ་རེ། ཛ་སག་ཚ་རོང་

པ་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ། དམག་སྤི་སེར་མོ་བ་ཛ་སག་སྐལ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས། དམག་སྤི་ཛ་སག་

མདོ་མཁར་བ་ཕུན་ཚོགས་རབ་རྒྱས། ཛ་སག་ཁེ་སྨད་པ་བསོད་ནམས་དབང་འདུས། སེ་འབས་དགེ་

གསུམ་གི་མཁན་པོ་དང་འཐུས་མི། གཞན་ཡང་རིམ་བཞི་ལས་ཚན་སོགས་སོ་སོའི་འཐུས་མི་”བཅས་

རེད་ཟེར།581

 དམིགས་བསལ་བཙོན་སྲུང་ངམ་ལྟ་རྟོག་པར་རེ་དྲུང་གཅིག་དང་དྲུང་འཁོར་གཅིག་

བཅས་གཉིས་འཇོག་གཏན་ཁེལ་ཏེ། ཐོག་མར་རེ་དྲུང་ནོར་གིང་ཁང་གཉེར་རེ་དྲུང་རྨེ་རུ་ཐུབ་

བསན་ཉི་མ་ཟེར་བ་དེ་དང་དྲུང་འཁོར་ལུང་ཤར་གི་སྲས་སོར་ཀོག་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་གཉིས་

བཞག་ཀང་། ཐུབ་བསན་ཉི་མས་བཙོན་ཁང་དུ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་དད་གུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་

བསན་པས་དེ་མ་ཐག་ཕིར་འཐེན་གིས་དེའི་ཚབ་ཏུ་རེ་དྲུང་བལ་པོའམ་ཤར་རེ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་

བསན་བསྐོ་འཇོག་གནང་། སོར་ཀོག་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་བཙོན་སྲུང་དུ་བཞག་པ་ནི། རྭ་སྒེང་

རྒྱལ་ཐོག་སྐབས་ལུང་ཤར་ལ་ཉེས་ཆད་ཕོག་སེ་མིག་འབས་བཏོན་ཅིང་བཙོན་འཇུག་བྱུང་

བའི་ཞེ་འཁོན་ཡོད་པར་བརིས་པ་རེད་ལ། ཁོས་ཀང་དེ་ལྟར་དུ་བསྒྲུབས་པ་ཡོངས་གྲགས་

ཡིན། དེ་ཡང་རེ་དྲུང་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསན་གི་ཕ་དོན་ཡོད་ཅེས་པ་བསན་རྒྱས་གིང་གི་ཞབས་

གྲས་ཡིན་པ་དང་། སྔར་དོན་ཡོད་ལགས་ལ་བོགས་མར་བཏང་བའི་ས་ཆ་ཞིག་རྭ་སྒེང་རྒྱལ་

ཐོག་སྐབས་གཞུང་གིས་ཕིར་བངས་ཏེ་བོ་གསལ་གིང་ལ་བཏང་བས་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསན་གིས་

འཁོན་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཟེར།582

581 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༣ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༣༢ ན་གསལ།

582 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ།>>ཞེས་པའི་
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རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་གཤེགས་རྐེན།

 “རྒྱལ་ཟུར་རྭ་སྒེང་དང་། ཛ་སག་སོགས་རྭ་བའི་འཁོར་བཅས་བཙོན་པ་རྣམས་ལ་དོ་དམ་

ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཁན་དང་བཙོན་སྲུང་བ་ཚང་མར་བཀའ་འབེབས་བཀོད་གཏོང་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོའི་

དབང་འཛིན་པ་ནི་དམག་སྤི་ཛ་སག་སྐལ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཤག་ཚང་ཤོད་མགྲོན་སྐལ་བཟང་

ངག་དབང་ཟེར་བ་དེ་རེད། ཁོ་པ་ནི་སྐྱེས་ཡུལ་འབའ་ལི་ཐང་ནས་ཡིན་ཞིང་། སྐབས་དེར་སག་བག་

རྒྱལ་ཚབ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་སོང་གཤིས། སག་བག་རྒྱལ་ཚབ་ཀིས་

ཡིད་ཆེས་བོས་འགེལ་བྱས་ནས་བཙོན་སྲུང་སྤི་ཁབ་ཏུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་ཞིག་རེད།”583 དེས་ན། 

བཙོན་ཁང་དུ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་དོ་དམ་ནན་པོ་བྱས་ཡོད་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་བལ་བ་ཞིག་

རེད། སྐབས་དེར་གཞུང་འཛིན་པ་ཚོས་འཇིགས་སྣང་ངམ་དོགས་ཟོན་གནང་ས་གཙོ་བོ་ནི་སེ་

ར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་རེད་ལ། རེས་སུ་དཀའ་རོག་ཀང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། བཙོན་འཇུག་ཞུས་སྐབས་

རྭ་སྒེང་བ་བང་གི་མི་སྣ་གཙོ་གྲས་ནས་ཡབ་གཞིས་ལ་གནས་ཚུལ་ཡར་ཞུས་གནང་བའི་ལོ་

རྒྱུས་ཡོད་ཀང་། རྒྱལ་ཡབ་སྔར་ནས་བཀྲོངས་ཟིན་པ་དང་། སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་

དང་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་གཉིས་རྒྱ་ནག་ནན་ཅིན་དུ་ཡོད། དེ་མིན་ཡབ་གཞིས་སུ་རམ་

འདེགས་ཞུ་ཐུབ་མཁན་སུ་ཡང་མེད།

 གཞུང་འཛིན་མི་སྣས་སྐུལ་སོང་འོག་བཙོན་སྲུང་གིས་དངོས་སུ་ལག་བསྲིངས་ཏེ་

རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་ཁང་དུ་བཀྲོངས་པ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་ཀང་། སྐབས་དེར་

དབང་ཆ་དང་རྒྱབ་རྟེན་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་རེ་མོར་སོན་ཅིང་བཙོན་འཇུག་སྐབས་ཀི་ལས་

དོན་ཁོད་བྱ་བ་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་མཁན་གི་གྲས་རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པས། “ང་རང་ལས་ཀའི་ནང་

ཡོད་པ་རེད། བཀྲོངས་པའི་བཟོ་འད་པོ་ར་ནས་མཐོང་གིན་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་རིང་སང་བཀྲོངས་པ་

རེད་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་གོ་དུས་ང་རང་ཧང་སངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་ཀླུས་ངོས་ལེན་ཞུས་ནས་དེབ་

ཅིག་ཀང་འབི་གིན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གིན་འདུག །ཆག་སྒོ། དེ་འད་ལྟ་དཔེ་རེད་པ། དཔེ་རེད་པ།” 

ཞེས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་དུ་ལོག་གསོད་བཏང་བ་ཞལ་བཞེས་གཏན་ནས་མ་

གནང་། བཀའ་མོལ་འདི་གསུངས་པའི་དུས་ནི་སྤི་ལོ་ 1983 ལོ་རེད། ཞྭ་སྒབ་པས་བོད་དུ་

ལྷ་ཀླུ་དང་ཀ་ཤོད་པ་སོགས་ཀིས་རྭ་སག་གི་དོན་རྐེན་གནས་ཚུལ་ཡིག་འགོད་གནང་བཞིན་

ཤོག་ངོས་ ༢༨༥ ན་གསལ།

583 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༢ པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༡ 

ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པའམ་གནང་འཆར་ཡོད་པ་གསན་འཕལ་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པོ་གནང་བ་བཅར་འདི་ཆ་ཚང་

ཉན་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ།584

 འདིར་བཙོན་སྲུང་བ་གཉིས་དང་དེ་འབེལ་མི་སྣས་གསུངས་པ་བཅས་བིས་ན་གསལ་

བར་འགྱུར་བས་འདི་ལྟར། དེ་ཡང་བཙོན་སྲུང་རེ་དྲུང་བལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསན་རྒྱ་གར་དུ་

ཕེབས་ནས། “བཙོན་ཁང་ནང་བཞུགས་ནས་ཉི་མ་བཅུ་བདུན་སོང་བའི་ཉིན་དེར། [མཁན་ཆུང་]སྐལ་

བཟང་ངག་དབང་གིས་ཤོག་བུ་བོད་ཤོག་ཅིག་གི་ནང་དུ་རིལ་བུ་རོག་རོག་གསུམ་ཁེར་ནས་བསེབས་

ཏེ་ཤོག་བསྒིལ་འདིའི་ནང་གསོལ་སྨན་གསུམ་ཡོད་པ་བསྟུད་མར་འབུལ་དགོས་ཟེར་བྱུང་བར་ངའི་

བསམ་པར་གསོལ་སྨན་དངོས་འབེལ་ཡིན་ཤག་མ་གཏོགས། དེ་མིན་མ་རུང་བ་ཡིན་པའི་དོགས་

སྣང་གང་ཡང་མ་བྱུང་བར་གསོལ་སྨན་དེ་ནས་རིལ་བུ་གཅིག་ཕུལ་བ་ལྟར་མཆོད་རེས་ཞལ་ནས་ཞལ་

ཆུའང་ཞེ་དག་ཐོན་གིན་འདུག་ལ། སྙུང་གཞི་ཕན་བུ་སྡུག་ཏུ་ཕིན་སོང་། གང་མཚམས་ནས་བཀའ་

མོལ་གསུང་སྒ་འཕོད་ལ་མ་འཕོད། ལགས་དབུགས་ཀང་ཇེ་མཐོར་བརེགས་བརབ། ཞལ་གི་ནང་

ནས་ཝུ་བ་ཞེ་དག་ཐོན་ཡོང་གིན་འདུག །དྲུང་འཁོར་[ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་]ནི་ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་མང་

པོའི་ངང་ནས་གད་མོ་ཤོར་བའི་ཚུལ་འད་ཡང་བྱེད་བཞིན་འདུག །གསོལ་སྨན་འཕོས་ལུས་རིལ་བུ་

མཐའ་མ་དེ་ཡང་བསྐྱར་དུ་ཕུལ་དུས་ས་ཡང་རུབ་ནས་སྙུང་གཞི་ཇེ་སྡུག་ཇེ་ལོད་དུ་ཕིན་མཚམས་རེ་

མགྲོན་བསན་པ་རྒྱ་བོ་ཞུ་བ་དེས་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་སྨན་ཨ་གར་སོ་ལྔ་འདིར་ཡོད་ཅེས་དྲུང་འཁོར་

ལ་ཤོག་ཆག་གཅིག་སྤད་སོང་བར། ཚོགས་འདུའི་སེང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པའི་གསོལ་སྨན་

དངོས་འབེལ་བསན་པ་རྒྱ་བོས་སྤད་པ་དེ་ཡིན་འདུག་ཀང་། དྲུང་འཁོར་གིས་ཁེར་ཕིན་ཏེ་བ་མའི་ཕག་

ལ་མ་ཐེབས་པར་དོན་དུ་སྐལ་བཟང་ངག་དབང་ལགས་ནས་སྤད་པའི་སྨན་གསུམ་པོ་དེ་མ་གཏོགས་

འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད། གསོལ་སྨན་གསུམ་པོ་མཆོད་ཚར་རེས་ས་རུབ་ཚར་ཞིང་། རིན་པོ་ཆེའི་

སྙུང་གཞི་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་གང་མཚམས་ནས་བཟོད་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་གནང་སབས་ངས་སྦུག་དེར་

སྐུ་མདུན་རང་དུ་བསད་ནས་ཞལ་ཅོར་གིས་ཞལ་གི་ནང་ནས་ཞལ་ཆུ་ཝུ་བ་སོབ་སོབ་ཐོན་ཡོང་གིན་

འདུག་པ་དེ་ཚོ་སྐུ་གཟུགས་ལ་མི་འགོ་བའི་ཐབས་སུ་ཕིས་བཞིན་བསད་པ་ཡིན། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་

ལགས་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཡང་ཇེ་མྱུར་དུ་བརེགས་མུར་ཕལ་ཆེར་མཚན་མོའི་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་ཟིན་མ་

584 ཞྭ་སྒབ་པར་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་དགུ་པ། Library of Congress-Interview H0215: with 

Shakabpa, Wangchug Denden [tib. zhwa sgab pa, dbang phyug bde ldan], (India, 1983) ཞེས་པའི་

ཐད་དུ་སྒ་དང་ཡི་གེ་གཉིས་ཀ་ཡོད།
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རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་གཤེགས་རྐེན།

ཟིན་ཙམ་གི་མཚམས་སུ་བ་མ་སྐུ་ཞིང་ལ་ཕེབས།”585 ཞེས་གསུངས།

 བཙོན་སྲུང་རེ་དྲུང་བལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསན་བོད་དུ་བཞུགས་སྐབས། “ཉིན་དེའི་

དགོང་དོའི་ཆུ་ཚོད་བཞི་པ་ཙམ་ལ་ཤོད་མགྲོན་སྐལ་བཟང་ངག་དབང་གིས་ཨ་གར་སོ་ལྔ་ཡིན་ཞེས་

སྨན་རིལ་བུ་གསུམ་ཤོག་བུར་བསྒིལ་ནས་བཙོན་སྲུང་ང་གཉིས་ལ་སྤད་ཐོག་སྨན་འདི་ཨ་གར་སོ་

ལྔ་ཡིན་པས་ཤ་ཁུའི་ཐང་གིས་སྨན་རྟ་བྱས་ཏེ་ཐེངས་རེར་རིལ་བུ་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་འབུལ་དགོས་ཞེས་

བཀོད་མངགས་བྱས་པ་ལྟར་ང་གཉིས་ནས་དགོང་དོའི་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་ཙམ་ལ་ཕག་ཤ་བཙོས་པའི་

ཁུ་བས་སྨན་རྟ་བྱས་ཏེ་ཐེངས་གཉིས་ཕུལ་བས་རྭ་སྒེང་རྒྱལ་ཟུར་གི་སྙུན་གཞི་ཇེ་ལོད་དུ་སོང་ཞིང་། 

རིལ་བུ་དེ་བཙིར་སྐབས་ཉར་ཉོར་བྱེད་པར་མ་ཟད། ཤོག་བུར་ཡང་ཚོས་སེར་པོ་འགོས་འདུག །ཕི་

དོ་ཚོགས་འདུའི་དྲུང་ཡིག་རེ་མགྲོན་བསན་པས་ཡང་བསྐྱར་རྭ་སྒེང་གི་གསོལ་སྨན་ཡིན་ཞེས་ཤོག་

བསྒིལ་ཞིག་བསྐྱལ་བྱུང་ཡང་། གོང་གསལ་ཤོད་མགྲོན་སྐལ་བཟང་ངག་དབང་གིས་སྤད་པའི་སྨན་དེ་

ཐེངས་གཉིས་ཕུལ་ཟིན་སབས་སྨན་རེས་མ་དེ་འབུལ་ཁོམ་མ་བྱུང་། ས་སྲིབ་ཙམ་ལ་ཤོད་མགྲོན་སྐལ་

བཟང་ངག་དབང་བཙོན་ཁང་གི་སྒོ་འགྲམ་དུ་ཡོང་ནས་ངས་སྤད་པའི་གསོལ་སྨན་དེ་ཕུལ་ལམ། ཕན་

སྐྱེད་ག་རེ་བྱུང་འདུག་ཟེར་བར། ང་གཉིས་ནས་གསོལ་སྨན་ཐེངས་གཉིས་ཕུལ་ཡང་སྙུན་གཞི་ནི་ཇེ་

ལོད་ཇེ་ལོད་རེད་ཅེས་བཤད་པར། ཁོ་པས་སྨན་ལྷག་རིལ་བུ་གཅིག་པོ་དེའང་འབུལ་དགོས། ང་ཏོག་

ཙམ་ནས་བལྟ་བར་སེབས་ཡོང་ཟེར་ནས་ལོག་སོང་བར་དེ་དོན་ང་གཉིས་ནས་སྨན་ལྷག་གཅིག་པོ་དེ་

ཡང་ཕུལ་བ་ཡིན། ་་་ དེ་རེས་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་དང་སྐར་མ་བཅུའི་ཐོག་རྭ་སྒེང་རྒྱལ་ཟུར་སྐུ་གཤེགས་

སོང་།”586 ཞེས་གསུངས།

 བཙོན་སྲུང་ལུང་ཤར་སོར་ཀོག་ཨོ་རྒྱན་རོ་རེས། “མཐའ་མཇུག་སྤི་ཁབ་དོ་དམ་སྐལ་

བཟང་ངག་དབང་བརྒྱུད་གསོལ་སྨན་འབུལ་རྒྱུ་ཨ་གར་སོ་ལྔ་ཡིན་ཞེས་རིལ་བུ་གསུམ་འབྱོར་བ་

སྨན་རྟ་ཕག་ཤ་བཙོས་པའི་ཤ་ཁུས་བྱས་ཏེ་སྔ་རེས་གཉིས་ཕུལ་བར་སྙུན་ཁམས་ཧ་ཅང་ལྕི་པོར་

གྱུར་སོང་། སར་ཡང་སྐལ་བཟང་ངག་དབང་ཡོང་ནས་གསོལ་སྨན་དེས་གང་འད་བྱུང་སོང་ངམ་

ཟེར་ཞིང་། སྙུན་གཞི་ཛ་དག་ཏུ་སོང་བ་ལས་ཕན་པ་གཏན་ནས་མི་འདུག་བྱས་པར་འཕོས་རིལ་བུ་

དེ་ལམ་སེང་འབུལ་དགོས་ཟེར་བ་ཕུལ་རེས་མཚན་མོའི་ཆུ་ཚོད་ 3 པ་ཙམ་ལ་ལགས་དབུགས་ཀི་

585 <<མི་ཚེའི་མོང་ཚོར་གསལ་བར་བཤད་པ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༨༤ ན་གསལ།

586 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༢ པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༣ 

ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རྒྱུ་བ་ཆད་སོང་།”587 ཞེས་གསུངས།

 ཧོར་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་གིས། “ལུང་ཤར་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་དང་རེ་དྲུང་

བལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསན་གཉིས་ཀ་གཞུང་ཞབས་ནང་ཚགས་ངོ་ཤེས་ཡིན་པར་མ་ཟད། ང་ཚོས་

སྦག་མཉམ་དུ་བརྒྱབས་ནས་སྐབས་རེར་བལ་པོའི་ཤག་དང་། སྐབས་རེར་ལུང་ཤར་གི་ཤག །ཡང་ན་

ཕན་གི་སོད་ཤག་བཅས་ཕན་ཚུན་ཞག་སོད་བྱེད་རེས་འབེལ་ཆེའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཁོང་ཚོས་སྐད་ཆ་

བཤད་པ་དང་། རེས་སོར་བོད་ནང་རེ་དྲུང་བལ་པོས་བཤད་བིས་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡི་གེར་གཞིགས་

ཚེ། དམག་སྤི་སྐལ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀི་ཤག་ཚང་མཁན་ཆུང་སྐལ་བཟང་ངག་དབང་ལགས་

སྲིད་སྐྱོང་སག་ལུང་བག་གི་ཤོད་མགྲོན་ཡིན་པ་ཁོང་གིས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་ཁང་ནང་སྙུན་

བཞེས་སྐབས། བཙོན་སྲུང་གཉིས་ལ་དུག་སྦྱོར་རིལ་བུ་གཉིས་སྤད་པ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་མཆོད་

བཞེས་གནང་མིན་ལ་(མ་གནང་བར་)ཨུ་ཚུགས་བྱས་ནས་ཕུལ་ཙང་། སྙུན་གཞི་དོད་དག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་

གཤེགས་ལུགས་དང་།” ཞེས་རེ་དྲུང་བལ་པོའི་ཚིག་བསྐྱར་ཟློས་ཀིས་གསུངས།

 དེའི་རེས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་བལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསན་གིས། “སང་ཉིན་ཉི་མ་ཤར་

ཙམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྐབས་དྲུང་འཁོར་ང་གཉིས་ཀིས་བཙོན་ཁང་སྒོ་ལྕགས་བརྒྱབས་ཏེ་རིན་

པོ་ཆེ་ཞིང་ལ་ཕེབས་པའི་གནས་ལུགས་རྣམས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་དུས་ཚོགས་འདུའི་མགྲིན་

ཚབ་པ་བྱས་ཏེ་ང་གཉིས་ལ་ལན་རྒྱག་མཁན་ཚ་རོང་ཛ་སག་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ཟེར། རིན་པོ་ཆེ་

གཤེགས་གྲུབ་ཡོད་ན་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁེད་རང་གཉིས་མར་ཕིན་ནས་བསྲུང་བྱ་

ཡག་པོ་ཞུས་ཏེ་སོད། ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་བས་བཀའ་མོལ་ཐག་གཅོད་གནང་གི་རེད་གསུངས་བྱུང་

བར་ལགས་སོ་ཞུས་ཏེ་ང་གཉིས་མར་ལོག་ཕིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཚོགས་འདུ་བའི་ཁོངས་ནས་ཚ་རོང་

ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གིས་གཙོ་བྱས་པའི་མི་བཅུ་གཉིས་བཅུ་གསུམ་ཞིག་ཤར་ཆེན་ལྕོག་ཏུ་ལ་སྐོར་

ཞིབ་ཏུ་བསེབས་ཏེ་རིམ་བཞིན་སྐུ་གདུང་ཡོད་སར་འཛུལ་ཡོང་སེ་ཁ་ཤས་ཀིས་ངོ་ནག་པོ་བསན་ཏེ་

སྨོན་ལམ་བརྒྱབས་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཀིས་གོ་བུར་ཐོག་རྒྱག་ཏུ་གཤེགས་རྐེན་འདི་འད་གང་ཡིན་ནམ་

ཟེར་བ་སོགས་ཕན་ཚུན་ཤོད་རེས་བྱས་”588ཚུལ་གསུངས།

 གོང་དུ་བརོད་པ་ནི་དུག་ཕུལ་བའི་ཚུལ་རེད་ལ། གཤམ་དུ་ལུང་ཤར་སྲས་ཨོ་རྒྱན་

587 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༣ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༢༤ ལ་གཟིགས།

588 <<མི་ཚེའི་མོང་ཚོར་གསལ་བར་བཤད་པ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༨༧ ན་གསལ།
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རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་གཤེགས་རྐེན།

རྣམ་གྲོལ་དང་རེ་དྲུང་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསན་གཉིས་ནས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་མཚན་(ཕོ་

མཚན་)ལ་རོས་བརྡུངས་ཏེ་བཀྲོངས་ཚུལ་གི་བཤད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་འགོད་པར་འདོད་དེ། 

དེ་ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་བཤད་པ་ལྟར་ན། ཐོག་མར་གསོལ་དུག་ཕུལ་ཀང་སྐུ་མ་གཤེགས་པ་

ན་གསང་མཚན་ནམ་ཕོ་འབས་ལ་རོ་རྡུང་བཏང་ནས་བཀྲོངས་པ་རེད་ཟེར། དེ་མོའི་སྲས་དགེ་

ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་ནས་དར་མདོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བཀའ་འདི་གནང་བའི་ནང་བཀའ་ལན་

དུ་རོ་རྡུང་བཏང་ཚུལ་ཞིག་གསལ་བར་གསུངས་ཡོད། དེ་ལ་དེ་མོའི་སྲས་དགེ་ལེགས་རིན་པོ་

ཆེས་སྤི་ལོ་ 1983 ལོར་དར་མདོ་རིན་པོ་ཆེར་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ལན་དུ་དར་མདོ་རིན་པོ་ཆེ་

ནས། “ཁ་སང་སྔོན་མ་ཞུས་ཞུས་ལྟར་རེད། བཀྲོངས་པ་རེད་ཟེར། བཀྲོངས་སངས་བཀྲོངས་ལུགས་

གསལ་ཞིང་དག་པ་གསུངས་སོང་། མཐར་ཕིན་བ་བྷུ་ལགས་ལ་དེའི་ནང་དོན་འབྱོར་བ་འད། ཁོང་ངའི་

སར་ཕེབས་ནས་དེ་གོ་བྱུང་ངམ་ཟེར། ར་ནས་གོ་མ་བྱུང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན་པས། དེ་ནས་གནས་ཚུལ་

དེ་འད་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཁོང་རང་རང་གི་ཞལ་ནས་ང་ལ་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་གསུངས་སོང་། ཆག་སྒོ། དེ་

འད་བྱས་ནས་བཀྲོངས་པ་རེད་ཅེས་ཧོན་འཐོར་འཐོར་གནང་གིན་འདུག །དེ་དུས་ད་དུང་སེ་རའི་དམག་

བྱུང་བ་དང་། གྲོ་མོ་དང་ཕག་རི་སོགས་ལ་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ནས་མགོ་རིལ་རིལ་ཡོད་ཚད་སོད་ཞོག་

ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ཡང་ཚང་མས་གོ་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་རྒྱ་གཏོང་མཁན་དེ་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནམ། ཡང་

ན། ཤོད་འགག་ཡིན་ནམ། [གང་ལྟར།] དེ་དུས་ཀི་གཞུང་རང་གིས་བཏང་བ་རེད། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་

ཆེ་སྐུ་བཀྲོངས་སངས་ལ། སྐུའི་སྲུང་བྱ་བ་རེ་དྲུང་བལ་པོ་ཟེར་བ་དེ་དང་ལུང་ཤར་གི་བུ་སོར་ཀོག་

གཉིས་རེད། རེ་དྲུང་བལ་པོ་ལགས་ཀིས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྒྱབ་ལ་པུས་མོ་གཏད་ཅིང་ལག་པ་

གཉིས་ཀིས་ཞལ་བཀག་སེ། གཞན་དེས་ཕོ་མཚན་གི་འགོ་ལ་རོ་བཞག་ཅིང་སེང་ལ་སྲིང་བལ་བཞག་

སེ་རོ་རྡུང་བཏང་བ་རེད་ཟེར། རེ་དྲུང་བལ་པོ་སེམས་པ་ཆུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོ་

མཚན་ལ་རོ་རྡུང་བཏང་དུས་ཁོ་རང་ཡང་དན་པ་བརྒྱལ་ནས་ལག་པ་རང་བཞིན་གིས་ཤོར་བ་རེད་ཟེར། 

བྱས་ཙང་། གསུང་བསྐྱོན་པ་དེ་གོ་བ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ལག་པས་ཞལ་བཀག་པ་ཡིན་ཙང་གསུང་

བསྐྱོན་པ་གོ་གི་མ་རེད། གསུང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གཉིས་བསྐྱོན་སོང་ཟེར། དེ་ཚང་མས་གོ་འདུག །དེ་

ནས་འཕི་པོ་ས་རུབ་པའི་སྐབས་དེ་འད་ཞིག་ལ་ས་བཞུ་ཁེར་ནས་ལྷ་ཀླུ་ས་དབང་ཤར་ཆེན་ལྕོག་རོ་

རྡུང་གཏོང་ས་དེ་ལ་ཡོང་བ་རེད་ཅེས་བཤད་སོང་།” ཞེས་སྐབས་དེའི་གནས་ཚུལ་གང་གསན་པ་

རྣམས་གསལ་བར་གསུངས། འདིའི་ནང་གནད་དོན་གཉིས་གསུངས་ཡོད་པ་ནི། ༡། སེ་རའི་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གྲྭ་པ་རྣམས་ཀིས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་ལ་འབེལ་ཡོད་གཞུང་འཛིན་པ་ཚོ་

ཐུགས་ཁོས་ཏེ་མགོ་རིལ་རིལ་མཐོང་ཚད་སོད་ཅིག་ཅེས་གང་སར་བཀའ་རྒྱ་བཀྲམ་པ་དང་། 

༢། བཙོན་སྲུང་གཉིས་ནས་གོང་རིམ་གི་བཀའ་བཀོད་ལྟར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོ་འབས་ལ་

རོ་རྡུང་བཏང་བ་བཅས་རེད། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་སོགས་ཀི་གསུང་ལས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་

གསུང་སྐད་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་པ་གཞན་གིས་གོ་གསུངས་པ་འདི་རེད།

 དེ་མོའི་སྲས་དགེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེས་སར་ཡང་། “ཚ་རོང་ས་དབང་ཆེན་མོས་བཀའ་

ག་རེ་གནང་གིན་འདུག་”ཅེས་གསུངས་པར། དར་མདོ་རིན་པོ་ཆེས། “མཐར་ཕིན་བ་བྷུ་ལགས་

ཀིས་དེ་འད་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་ཟེར་གིན་འདུག་ཅེས་ངས་ཚ་རོང་ས་དབང་ཆེན་མོར་ཞུས་པ་ཡིན། ཚ་

རོང་ས་དབང་ཆེན་མོས། མ་རེད། མ་རེད། དེ་ར་བ་ནས་མ་རེད་ཅེས་དང་པོ་ཞལ་བཞེས་གནང་

གིན་མི་འདུག །སྐུ་ངོས་གསུང་མ་བདེ་བ་ཡིན་པ་དེ་ངས་ཤེས་ཀི་རེད། བྱས་ཙང་། མཐར་ཕིན་བ་

བྷུ་ལགས་ཀིས་འདི་འད་འདི་འད་ཟེར་གིན་འདུག་ཅེས་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ངས། 

བལ་པོ་ལགས་ཀིས་ལག་པ་ཤོར་ནས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་སྐད་ཤོར་བ་རེད་ཟེར་གིན་འདུག་

ཅེས་ཞུས་པར་ཚ་རོང་ས་དབང་ཆེན་མོས། ཏན་ཏན་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རྒྱབ་སྒལ་པའི་དཀིལ་

དེར་དམར་ཐིག་གཉིས་འདུག་ཅེས་གསུངས། དེ་ནས་ངས། ཕོ་མཚན་ལ་དེ་ལྟར་རོ་རྡུང་བཏང་བ་

རེད་ཟེར་གིན་འདུག་ཅེས་ཞུས་པར་ཁོང་གིས། འོ། ཕོ་མཚན་དམར་པོ་ཆགས། སྐངས་ནས་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག་གསུངས། ཚ་རོང་ས་དབང་ཆེན་མོས་དང་པོ་ར་བ་ནས་ཁས་བངས་ཡོད་པ་མ་

རེད།”589 ཅེས་གསུངས། དེ་ལྟར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲོངས་ཚུལ་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་

གིས་ཐོག་མར་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་ཡང་། དར་མདོ་རིན་པོ་ཆེས་ངོ་ཆ་སྤད་ནས་ཨུ་ཚུགས་

ཀིས་གསུངས་མཐར་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་འདི་རེད། ཞལ་བཞེས་གནང་མི་གནང་ནི་

གསུང་འདོད་མི་འདོད་ཙམ་ལ་ཐུག་པ་ལས་མཁེན་མ་མཁེན་གི་གནད་དོན་མ་རེད། རྒྱལ་

ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་སྐད་དག་པོ་བསྐྱོན་པ་གཞན་གིས་གོ་བའི་ཚུལ་ལ་རྒྱལ་ཡུམ་

ཆེན་མོས། “རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་པའི་མཚན་མོ་དེའི་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་ཙམ་ལ། བཙོན་ཁང་

གི་ཕོགས་ནས་སྲོག་སྐྱོབ་རོགས་ཞེས་གསུང་སྐད་ཆེན་པོ་བསྐྱོན་པ་ཕོ་བང་གི་སྐོར་སྲུང་བ་ཚོས་གོ་

589 དར་མདོ་རིན་པོ་ཆེར་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་གསུམ་པ། Tibetan Oral History Project Interview 

H0216: with Tando Rinpoche [tib. dar mdo rin po che], (India, 1983) ཞེས་པའི་ཐད་དུ་སྒ་གསལ་བར་

ཡོད་ཅིང་ཡིག་འབེབས་བྱས་པའང་དབྱིན་ཡིག་ནང་ཀོག་ཏུ་ཡོད་པས་དེར་གསན་གཟིགས་འཚལ།
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རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་གཤེགས་རྐེན།

བ་རེད།”590 ཅེས་གསུངས་ལ། གཞན་གིས་ཀང་བིས་ཡོད།

 འནོ་ཀང་། རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པས། “ཚ་རོང་གསང་བ་ཆེན་མོ་དང་རྒྱལ་སག་པ། མཁན་

ཆུང་བོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་ལགས། རྭ་སྒེང་བ་བང་གི་སྐུ་ཚབ། སེ་ར་བྱེས་ཀི་མཁན་པོ་སོགས་ཚོགས་

འདུའི་འཐུས་མི་རྣམས་སྐུ་གདུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་ཕེབས་ཏེ་སྐུ་གདུང་ཕར་ཨ་ལོག་བརྒྱབས་

ཚུར་ཨ་ལོག་བརྒྱབས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། གཤམ་འོག་དེ་བ་ཞིག་ལ་ནག་ཐིག་ཡིན་

ནམ་ཅིག་འདུག་ཅེས་ཚ་རོང་གསང་བ་ཆེན་མོས་གསུངས་སོང་། ཡང་ཚ་རོང་གིས། ང་ཚོས་ཞིབ་

འཇུག་ཚང་མ་བྱས་པ་ཡིན། སྐེ་བསམས་པའི་རྨས་རྨས་ཤུལ་ཤུལ་དེ་འད་ཁོན་ནས་མི་འདུག །སྐུ་

རྒྱབ་ལ་ནག་ཐིག་ཅིག་འདུག །ད་དུང་རྭ་སྒེང་ལ་ཞུ་བ་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་ང་རང་ཚོས་མིག་མཐོང་

སར་ཨེར་ཀོག་ཅིག་ཀང་གཞུས་མེད། སྐུ་རྒྱབ་ལ་ནག་ཐིག་ཅིག་འདུག་པ་དེ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་

བཀའ་ཆད་གནང་བ་མིན་འགྲོ་ཞེས་གསུངས་སོང་བར་ཚོགས་འདུའི་མི་ཚང་མས། ཧ་ཧ་ཧ། ཞེས་

གད་མོ་བགད་པ་སོགས་བྱས་སོང་།”591 ཞེས་གསུངས།

 འཆི་མེད་མགོན་པོས། “ཕལ་ཆེར་བཀྲོངས་སངས་ངན་པ་ཞིག་གིས་བཀྲོངས་པ་འད། རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་དུ་བཞུགས་སའི་འོག་དེར་མཁར་རོ་རིན་པོ་ཆེ་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། མཁར་རོ་

རིན་པོ་ཆེས་ཀང་མདང་དགོང་ཁོང་ཚོས་ཡག་པོ་བྱས་པ་མེད། ཨ་ར། ཨ་ར། ཞེས་[རྭ་སྒེང་]རིན་པོ་

ཆེས་གསུང་ཞེ་དག་བསྐྱོན་སོང་། རག་སྒ་རིག་སྒ་ཞེ་དག་བྱས་སོང་ཞེས་གསུངས་སོང་ཟེར། སྐྱབས་

རེ་དམ་པ་དེ་(རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་)ཤར་ཆེན་ལྕོག་གི་བཙོན་ཁང་སེང་མ་དེར་བཅུག །འོག་ཐོག་དེར་

མཁར་རོ་རིན་པོ་ཆེ་བཅུག་ཡོད་འདུག །མཁར་རོ་རིན་པོ་ཆེས་སྐབས་དེར་དེ་འད་གསུངས་ཀིན་

འདུག་ཅེས་དམག་མི་དེ་ཚོས་གསང་བའི་ཐོག་ནས་ཕར་ཚུར་ཤོད་རེས་བྱེད་ཀིན་ཡོད་འདུག །སྐྱབས་

རེ་དམ་པས་སྙུན་གཞི་བཞེས་པ་དང་། བ་སྨན་པ་ཕེབས་ཏེ་ར་གཟིགས་ཞུས། གསོལ་སྨན་ཕུལ་བྱས་

པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ནི་གང་བཤད་གང་བྱས་ཁོ་རང་ཚོའི་དབང་ཆ་ཡིན་ཙང་། ཕིའི་ལྟ་སྣང་མཐོང་

ཚུལ་ལ་འད་གང་ཆགས་ཤིག་བསན་ཐབས་བྱེད་ཀི་རེད། རེས་མ་ཤོད་དྲུང་སྒང་སོད་ལྕགས་སྤགས་

ཀི་མག་པ་ཧོར་ཟུར་སྲས་གཞོན་པ་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་བཙོན་སྲུང་ལྷ་

590 <<DALAI LAMA, MY SON: A Mother’s Story>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༤ ན་གསལ། 
591 ཞྭ་སྒབ་པར་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་དགུ་པ། Library of Congress-Interview H0215: with 

Shakabpa, Wangchug Denden [tib. zhwa sgab pa, dbang phyug bde ldan], (India, 1983) ཞེས་པའི་

ཐད་དུ་སྒ་དང་ཡི་གེ་གཉིས་ཀ་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

སའི་མི་དཔོན་ཟུར་པ་སོར་ཀོག་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་གིས་གསལ་བཤད་བྱེད་དུས། སག་བག་ཛ་སག་

བསན་པ་མཐར་ཕིན་ནས་ལུང་ཤར་སོར་ཀོག་ཤོད་འགག་ཏུ་བསྐོངས་ཏེ། འདིར་དུག་སྦྱོར་བྱས་པའི་

རིལ་བུ་གཉིས་ཡོད། འདི་རྭ་སྒེང་བ་མར་སེར་ཐབས་བྱས་ཏེ་ཟོས་ན་བརོད་མེད་དང་། དེ་མིན་ད་ཆ་

དུས་གཏུགས་ཛ་དག་སྐབས་མཚམས་ལ་བསེབས་པ་རེད། གང་ལྟར། གང་འད་བྱས་ཀང་མགོགས་

པོ་མེད་པར་མ་བཟོས་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད། མེད་པར་བཟོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་ཕབ་སེ་ཤར་ཆེན་ལྕོག་

བཙོན་ཁང་དུ་བཙོན་སྲུང་ལས་རོགས་རེ་དྲུང་བལ་པོ་དང་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་རིལ་བུ་ཟོས་ན་དང་། དེ་

མིན་རྭ་སྒེང་གཅིན་པ་གཏོང་བར་འགྲོ་དུས་རེ་དྲུང་བལ་པོས་ཁོང་རང་གི་གཟན་གིས་[རྭ་སྒེང་རིན་པོ་

ཆེའི་]ཞལ་བཏུམ་ནས་སྐད་རྒྱག་ཏུ་མ་བཅུག་པར། ལུང་ཤར་ནས་སྒོང་རོག་བཙིར་རྒྱུ་བྱས། [དེ་ནས་] 

དུག་སྦྱོར་རིལ་བུ་ཨ་གར་སོ་ལྔ་ཡིན་ཞེས་བསེར་བར་བ་མས་མ་བཞེས་སབས། བལ་པོས་གཟན་

གིས་སྐེ་ཡན་དཀྲིས་ཏེ་ཁ་བཀག །ལུང་ཤར་གིས་འགབ་ལག་བཏང་ནས་སྒོང་རོག་བཙིར་ཏེ་མེད་

པར་བཟོས་པ་ཡིན་ཞེས་ལྕགས་སྤགས་པར་གསལ་པོར་བཤད་འདུག་”592ཅེས་སོགས་གསུངས། 

འདིའི་ནང་དུ། དུས་རྒྱུན་ཁ་འཐོར་ཏེ་ཤོད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་གསུམ་ག་ཐོན་འདུག་སེ། 

དེ་དག་ནི། ཐོག་མར་གོང་རིམ་གི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་དང་པོ་དུག་ཕུལ་བ་དང་། བར་དུ་རེ་དྲུང་

བལ་པོས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་མགུལ་དང་ཞལ་ལ་གཟན་དཀྲིས་ཏེ་བསམས་པ། མཐའ་མར་

ཕོ་འབས་ལ་རོ་རྡུང་བཏང་སེ་བཀྲོངས་པ་བཅས་རེད།

 ཧོར་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་གིས། “སྔོན་མ་ང་ཚོ་མཉམ་གཤིབས་སྐབས་བཤད་

དོན་ལ། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་དུས་ལུང་ཤར་དང་བལ་པོ་གཉིས་ཤོད་འགག་ལ་

བཀའ་འགུག་གནང་དོན་[ལུང་ཤར་]ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་ངོ་བཅར་ཞུས་པར། སྲིད་སྐྱོང་སག་ལུང་བག་

གི་ཕག་མཛོད་ཛ་སག་(བསན་པ་མཐར་ཕིན་)གིས། ད་རེས་རྭ་སྒེང་ལ་ཐག་གཅོད་འདི་ལྟར་མ་བྱས་

ན་བསན་སྲིད་ཀི་གནད་དོན་གལ་ཆེར་ཐུག་པས་རིལ་བུ་འདི་གཉིས་ངེས་པར་འབུལ་དགོས། གལ་

སྲིད་རིལ་བུ་མ་བཞེས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚེ་ཁེད་རང་གཉིས་ཀིས་ཐབས་ཤེས་གང་དག་བཏང་

སེ་གང་ལྟར་རྭ་སྒེང་མེད་པར་མ་བཟོས་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ལུགས་ཁོང་གཉིས་ནས་

ཕན་ཚོར་བཤད་བྱུང་། ཕག་མཛོད་ཆེ་མོ[བསན་པ་མཐར་ཕིན་གི]ས་བཀའ་དེ་ལྟར་གནང་དུས་སོར་

ཀོག་[ལུང་ཤར་]ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་མ་གཏོགས་རེ་དྲུང་བལ་པོ་མེད་པ་འད། གང་ལྟར། ལགས་སོ་ཞུ་

592 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ།>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༢༨༣ ན་གསལ།
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རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་གཤེགས་རྐེན།

རྒྱུ་མ་གཏོགས་བཀའ་གེན་ལྡོག་ཞུ་ཡུལ་མེད་སབས་ལུང་ཤར་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་བཀའ་ཤག་ཏུ་ལྷ་ཀླུ་

(ཚེ་དབང་རོ་རེ་)ཡི་སར་བཅར་ཏེ། ད་ལྟ་ཤོད་འགག་ནས་བཀའ་འདི་འད་གནང་བྱུང་། གང་འད་བྱེད་

འགབ་དིས་པར། འགག་ནས་བཀའ་གང་ཕེབས་ལྟར་མ་ཞུས་ན་ཐབས་བལ་ད་ཆ་སྐབས་མཚམས་

ལ་བཅར་ཚར་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་དོན་ཁོང་གཉིས་ནས་རིལ་བུ་འབུལ་རྒྱུར་ཐག་ཆོད།”593 ཅེས་

སོགས་ཀང་གསུངས།

 དེ་ལྟར་གུང་བསྒིགས་ན། ཐོག་མར་དུག་ཕུལ་བ་དང་དེ་ནས་བཙོན་སྲུང་གཉིས་ཀིས་

དག་ལས་སྤད་པར་ནི་ཅིས་ཀང་ངེས་ལ། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སྲོག་འཕོག་པའི་

བྱ་བ་དངོས་སུ་བརམས་པའི་བྱ་དགར། རེ་དྲུང་བལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསན་ཧོར་སྦྲ་ཆེན་རོང་

སོད་དུ་བསྐོས་ཤིང་། ལུང་ཤར་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་སྣང་རེ་ཤག་གི་མི་དཔོན་དུ་བསྐོས། དེ་ལ་

ལྷ་སའི་ཡིག་བསྐྱུར་དུ། “རྭ་རྒན་བསད་པའི་སིག་གར། །རོང་དང་མི་དཔོན་བསྐོས་སོང་།།” 

ཞེས་གྲགས། བཙོན་སྲུང་གཉིས་ཀིས་ནི་ལེ་ཁག་རྣམས་གཞུང་གི་མཐོ་རིམ་མི་སྣའི་སེང་དུ་

གཡུག་འདོད་དེ་གོང་རིམ་གི་བཀའ་བཀོད་ལྟར་དུག་སྤད་པ་ཙམ་ལས་གཞན་གསལ་བཤད་

མ་བྱས། གཞུང་གི་མི་སྣ་འགའ་ཞིག་གིས་ནི་བཙོན་སྲུང་གཉིས་ཀི་སེང་དུ་གཡུག་འདོད་དེ་

བཙོན་སྲུང་གཉིས་ཀིས་བསད་ཚུལ་ལོག་ནས་བརྒྱུད་སྒོག་གནང་། གང་ལྟར། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་པ་སྤིར་བཏང་བ་ཞིག་མིན་པས། གཞུང་གི་མཐོ་རིམ་མི་སྣའི་བཀོད་སྒིག་

དང་བཀའ་མངགས་མེད་པར་བཙོན་སྲུང་གཉིས་ཀིས་འཁོན་འཛིན་ཡོད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་

ཏེ་རང་དགར་ལག་འཇོག་མི་ཐུབ་པ་སུས་ཀང་ཤེས།

 རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པས་སྤི་ལོ་ 1983 ལོར་རྒྱ་གར་དུ་དེ་མོའི་སྲས་དགེ་ལེགས་རིན་

པོ་ཆེས་བཅར་འདི་གནང་སྐབས། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་དུ་བཞུགས་པའི་དུས་དེར། “ཞབས་

ཕི་ཞུ་མཁན་སོར་ཀོག་པ་[ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་དང་]དང་རེ་དྲུང་བལ་པོ་[ཤར་རེ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསན་]

ལགས་ཟེར་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་གཉིས་ཞིབ་འཇུག་ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན་རེད། ཁོང་གཉིས་

ཀི་མགོ་ལ་ལྟ་མཁན་མཁན་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། སྐོར་སྲུང་བ་ལ་ལྟ་མཁན་བརྒྱ་དཔོན་སྐལ་བཟང་

ཟེར་བ་དེ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་འགོ་ལ་གསོལ་ཇ་སོགས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཇོ་ལགས་བྱམས་པ་ལགས་

ཡོད་པ་རེད། ཇོ་ལགས་བྱམས་པ་ལགས་ཀི་མགོ་དེར་སྔོན་ཡིག་ཚང་གཉེར་པ་གནང་སེ་ཕིས་སུ་

593 <<དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་གོང་བོད་དུ་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་རིམ།>>གི་ཤོག་ངོས་ ༡༥༧ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རེ་ཕག་གནང་མཁན་སྐུ་ངོ་རེ་ཕག་ཡོད་པ་རེད།” ཅེས་སོགས་བཙོན་ཁང་དུ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་

མ་ངན་ལས་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཚོགས་འདུ་ལ་ཡར་ཞུ་བྱེད་མཁན་ཁོང་ཚོ་ཡིན་

ཚུལ་དང་། དེ་དག་ནས་དུག་གིས་བཀྲོངས་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མ་བཤད་པས་མཁེན་

རྟོགས་མེད་ཚུལ་གསུངས།

 ཡང་བཅར་འདི་དེའི་ནང་ཞྭ་སྒབ་པས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གྲོ་མོར་ཉེན་གཡོལ་གནང་

བའི་སྐབས་དེར་ཞོགས་པ་ཞིག་ལ་སོམ་མདས། “རྭ་སྒེང་བསད་པ་རེད་པ། རྭ་སྒེང་བསད་པ་རེད་

པ།” ཞེས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དུག་གིས་བཀྲོངས་ཚུལ་དིས་པར་ཧང་སངས་ནས། “བསད་པ་མ་

རེད། དེ་འད་མ་གསུང་།” ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ལ། ཇོ་ལགས་བྱམས་པ་ལགས་དེ་གར་ཡོད་པ་

ལ་དིས་པས་ཁོང་གིས་སྔ་ཕི་མི་མཚུངས་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་། དེ་ནས་བཟུང་དོགས་པ་

སྐྱེས་སོང་ཞེས་གསུངས་ཤིང་།594 ཡང་ཞྭ་སྒབ་པས། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་ཁང་དུ་བསད་

ཚུལ་གོ་མ་ཐག་འཚིག་པ་ཟ་ཡོང་གིན་འདུག་ཅེས་ཀང་གསུངས། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་

བཙོན་དུ་བཀྲོངས་པ་ནི་སྤི་ལོ་ 1947 ལོ་རེད་ལ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གྲོ་མོར་ཕེབས་འབྱོར་

བྱུང་བ་ནི་སྤི་ལོ་ 1951 ལོའི་ལོ་མགོ་རེད། དེའི་བར་དུ་ལོ་གསུམ་ལས་ཕིན་མེད། ལྷ་སྲས་

རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀིས། “གཞུང་འབེལ་གིས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རང་བཞིན་འབྱུང་རྐེན་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།”595ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲོངས་པ་བོད་མི་ཙམ་

དུ་མ་ཟད། བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་པའི་ཕི་མི་རྣམས་ལ་ཡང་ཡོངས་གྲགས་སུ་གྱུར། འོན་ཀང་། 

ཞྭ་སྒབ་པས་མ་མཁེན་པ་དེ་ཡ་མཚན་པའི་གནས་ཏེ། ཞྭ་སྒབ་པས་དིས་ལན་གནང་བའི་དུས་

ནི་སྤི་ལོ་ 1983 ལོ་རེད།

 དེས་ན། རྒྱལ་ཡབ་ཆེན་པོ་དང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཀི་གཤེགས་རྐེན་ཐད་ཞྭ་

སྒབ་པས་གཞན་རྣམས་དང་མི་འད་བར་དེ་ལྟར་གསུང་དགོས་པ་ཅི་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། དེ་ནི་

ཐག་བཅད་ནས་ཤོད་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་ཤོད་ས་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད། གང་ལྟར། འདིར་

594 ཞྭ་སྒབ་པར་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ་དགུ་པ། Library of Congress-Interview H0215: with 

Shakabpa, Wangchug Denden [tib. zhwa sgab pa, dbang phyug bde ldan], (India, 1983) ཞེས་པའི་

ཐད་དུ་སྒ་དང་ཡིག་འབེབས་གཉིས་ཀ་ཡོད།

595 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༤ ན་གསལ།
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རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་གཤེགས་རྐེན།

སྐབས་དེའི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ལ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་ལྟ་ཙམ་བྱས་ན། ལྷ་སྲས་

རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། “[ཞྭ་སྒབ་པ་]ཁོང་ནི་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་དག་དབང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་

ཤིག་དང་། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡུན་རིང་གི་དགྲ་ཟླ། སྲིད་སྐྱོང་སག་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།”596 ཅེས་དང་། <<ངས་ཟུར་ཁང་གི་འགག་པ་བྱེད་སྐབས་སྒེར་ཟུར་ཁང་པ་

དང་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ་མཐོང་ཐོས་བྱུང་རིགས་འགའ་

ཞིག་>>ཅེས་པ་ལས་ཆབ་སེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས། “ཟུར་ཁང་གིས་སག་བག་ལ་གསེར་

ལྕུག་མང་པོ་བསྐྱལ་ནས་བཀའ་བོན་རག་སོང་ཟེར་བ་དང་། ཞྭ་སྒབ་པས་སག་བག་གི་དབང་ཤུགས་

སྤད་ནས་གང་ས་གང་དུ་འཕག་འཚག་རྒྱག་གིན་འདུག་ཅེས་ཟེར་ཚུལ་གོ་མོང་།”597 ཞེས་སོགས་

མང་དུ་བིས། དེ་བཞིན་དུ་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས། བཀའ་བོན་གི་གོ་གནས་ཐོབ་

ཆེད་སག་བག་བ་བང་ལ་“ཀ་ཤོད་པས་དངུལ་ཊམ་རོ་ ༨༠༠༠ ཕུལ་ཡོད་སབས་ཁེད་རང་གིས་དེའི་

ཐོག་ཊམ་རོ་སོང་ཕག་གཉིས་སར་ནས་འབུལ་ཐུབ་ན་ལེགས་གནས་ཀི་སོབ་སོན་[བཀའ་བོན་བ་མ་

བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་ནས་]གནང་བ་ལྟར། ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ཀིས་གསེར་ལེབ་

ལྕུག་མང་པོ་སག་བག་བ་བང་ལ་ཕུལ་བར་བརྟེན་དེ་འཕལ་བཀའ་བོན་གི་གོ་གནས་ཐོབ་”598ཚུལ་

སོགས་དང་། ཟུར་ཁང་དབང་ལེགས་ཀི་ཡབ་ཟུར་ཟུར་ཛ་སག་གིས་ཁོང་གི་གཅུང་པོ་ཁེ་སྨད་

བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ལ། “ལར་ནས་གཅུང་པོ་ཁེད་ཀིས་མཁེན་གསལ་ལྟར་ངའི་བུ་དབང་

ཆེན་དགེ་ལེགས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་”599 ཅེས་སོགས་གསུངས་ཚུལ་བིས། ཤན་ཁ་བས། “ཞྭ་

སྒབ་པ་རྒྱལ་པོ[སག་བག་རིན་པོ་ཆེ]འི་ཕོགས་གཏོགས་ཡིན་པ་ནི། འབི་ལ་ལྡན་ལྕག་བཞུས་ཏེ། 

།ཞྭ་ལ་ཉིས་བརེགས་བརྒྱབ་སོང་།། ཞེས་སོགས་སྐབས་དེར་གླུ་གཞས་ཡོད་སབས་རང་ཟོན་ཆེན་

པོས་ཚོགས་མང་ནས་ཅི་ཡང་མ་གསུངས་པར་ཁ་ཁུ་སིམ་མེར་བཞུགས་སྐབས། ་་་ རྣམ་ཀུན་རིས་

དཔོན་བདེ་མཁར་བ་གཞུང་དོན་སྤི་བསམ་དག་པ། ཐུགས་རྒྱུད་དང་ཚད་ལྟ་བུ་ཡིན་ཡང་། སྐབས་དེར་

596 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་དགུ་པའི་ནང་གསལ།

597 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༧ པར་གཟིགས། 
598 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༢༧༠ ན་གསལ།

599 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༢༧༢ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་སྐུ་ཉེ་དང་། ཕག་སྦྲེལ་གི་བབ་སོགས་ཀིས་ཡིན་ནམ། གང་ལྟར་ཟན་བརྟག་ལ་

རིས་འགྲོ་མེད་པའི་བཀའ་མོལ་དེ་འདའང་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་སར་གསུང་མཁེན་པ་ཡ་མཚན་

རེད་ཅེས་བསམ་ཡོད་ཚང་མས་ཧ་ལས་ལས་བྱེད་དགོས་པ་བྱུང་།”600 ཞེས་སོགས་ཞྭ་སྒབ་པ་

སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོགས་གཏོགས་ཡིན་པས། རིས་དཔོན་བདེ་མཁར་བའམ་

ཀླུ་ཁང་བ་དང་རིས་དཔོན་ང་ཕོད་སོགས་ཀང་ཞྭ་སྒབ་པའི་ལྡོག་ཕོགས་སུ་བཞེངས་མ་ཐུབ་

པའི་གནས་ཚུལ་ཟུར་ཟ་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས། རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས། “ཕོགས་གཅིག་

ནས་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པ་དང་ཟུར་ཁང་གཟིམས་ཤག་ནས་

སྲིད་སྐྱོང་གི་ཕག་མཛོད་ལ་གསེར་འབོར་ཆེན་ཞིག་ཕུལ་བ་དང་། རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་རྭ་སྒེང་

རིན་པོ་ཆེས་ཟུར་ཁང་གི་གཞིས་ཀ་ཞིག་གཞུང་བཞེས་གནང་སབས། ཟུར་ཁང་གཟིམས་ཤག་ནི་རྭ་

སྒེང་ལ་མཉེས་པོ་མེད་ཅིང་སག་བག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ངེས་ཅན་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན།” ཞེས་དང་། ཡང་

། “དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་རིས་དཔོན་འབི་ཡུལ་ནས་རིས་

ཁའི་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་རྐེན་གིས་གནས་དབྱུང་གནང་ནས་དེའི་ཚབ་ཏུ་ཞྭ་སྒབ་པ་བསྐོ་བཞག་གནང་། 

སྐབས་དེར་ཞྭ་སྒབ་པ་རིས་པ་ཡིན་པས་དེ་ནི་མཆོངས་རྒྱག་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་པ་ཞིག་ཡིན། སག་བག་

སྲིད་སྐྱོང་མ་གནང་གོང་ཞྭ་སྒབ་པ་ཁོང་གི་སྦྱིན་བདག་ཡིན་པར་མ་ཟད། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་ཞྭ་སྒབ་

པའི་སྐུ་མཆེད་ཁི་སྨོན་ལ་གནང་སངས་དེ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༣༨ ལོར་བཀའ་བོན་བ་མ་ཡིན་པའི་ཁོང་

གི་ཞང་པོ་བཀྲས་ཁང་བཙན་ཤེད་ཀིས་དགོངས་ཞུ་གནང་དུ་བཅུག་པ་བཅས་ཀི་རྐེན་པས་ཞྭ་སྒབ་པའི་

གཟིམས་ཤག་ནས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་གཏིང་ནད་བཟུང་ཡོད།”601 ཅེས་བིས་འདུག་སེ་དེ་དག་

ལ་དཔག་ན། སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་ཁི་ལས་གཡུག་རིས་དང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་

ཆེ་བཙོན་ཁང་དུ་གདན་འདེན་ཞུ་མཁན་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་དང་རིས་དཔོན་ཞྭ་

སྒབ་པའི་མཛད་སྤོད་དམ་དབང་ཤུགས་ཤེས་ཐུབ་སྙམ་སེ། ལྷ་སའི་མཐིལ་དུ། “གནང་བྱུང་

རླུང་རྟ་དམའ་བས། །མེ་སྒོགས་འཐོར་མདེལ་ཕོག་སོང་། །གསེར་གི་རིག་པ་བརིགས་ནས། །ཟུར་

ལ་དར་ལྕོག་བཙུགས་སོང་། །འབི་ཡི་རྭ་ཅོ་བུད་པ། །ཧོན་ནད་ཕོག་པའི་འཁྲུལ་རེད། །ཞྭ་ལ་ཉིས་

བརེགས་སུམ་བརེགས། །ལན་པོ་རང་ཡང་མ་བྱུང་།།” ཞེས་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་

600 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༢༩༡ ན་གསལ།

601 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༤༧༢ 

ནས་ ༤༧༣ བར་དུ་གསལ།
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རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་གཤེགས་རྐེན།

དང་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་གཉིས་ནས་སག་བག་རྒྱལ་ཐོག་སྐབས་དབང་ཆ་ཇི་ལྟར་

བཟུང་བའི་ཚུལ་གླུ་རུ་བངས་པ་ལ་རྒྱབ་ལོངས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པར་སྣང་ལ། ཞིབ་ཏུ་བོད་

ཀི་རྒན་རབས་ཚོར་བཅར་འདི་ཞུས་ཏེ་བིས་པའི་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་>>དང་<<མི་

ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>སོགས་སུ་གསལ་བར་བིས་འདུག་པས་འདོད་ན་དེ་དག་ཏུ་གཟིགས་

འཚལ། འཁོན་འཛིན་དང་དབང་རོད་ནི་དེ་ལྟར་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད།

 གོང་གསལ་དང་འབེལ་བའི་ཐད་ལ་ཀ་ཤོད་པས། “རྭ་སྒེང་སྲིད་སྐྱོང་དགོངས་ཞུ་གནང་

སེ་བྱང་རྭ་སྒེང་དགོན་པར་ཕེབས་རེས་ལོ་གཉིས་ཙམ་གི་རིང་ལ་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་ནས་ཐོག་མའི་

ཁས་ལེན་ལྟར་སྲིད་གཞུང་གི་འགངས་ཆེའི་ལས་དོན་དང་། ལས་ཚན་བསྐོ་བཞག་སོགས་དོན་གལ་

ཆེ་རིགས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་བཀའ་འདི་དགོངས་སྐོར་ཞུ་རྒྱུའི་ནང་ཡིག་རྟ་ཤད་ཆེད་བཏང་གིས་

ཡང་ཡང་འབུལ་གི་ཡོད་པ་དང་། རྭ་སྒེང་ནས་ཀང་དགེ་སྐྱོན་ཡོ་བསྲང་གི་དགོངས་འཆར་ཕག་བིས་

ཡང་ཡང་གཏོང་གནང་མཛད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ་་་ དེ་རེས་སག་བག་ཕོགས་གཏོགས་ཀིས་སྲིད་དབང་

བོས་གཏོང་འདོད་མེད་པར་བརྟེན། མ་འོངས་སྔོན་རིས་བརྒྱབ་སེ་ས་གནས་སྲིད་རིང་གི་ནང་དུ་ཡོད་

པའི་གནད་ཆེའི་སྲིད་དབང་འཛིན་མཁན་ཁོངས་རྭ་བའི་ཕོགས་གཏོགས་རྣམས་བསླུ་བིད་ཀིས་ཕར་

འཐེན་ཐབས་དང་། འཕོ་འགྱུར། ཕིར་འཐེན་ནམ། ཡང་ན་གནོན་ཤུགས་སྤད་ནས་དགོངས་ཞུ་བྱེད་

དུ་འཇུག་པ་དང་དུས་མཚུངས་སག་བག་ཕོགས་གཏོགས་ཀི་མི་སྣ་རིམ་བཞིན་བསྐོ་འཛུགས་བཅས་

སོབས་ཤུགས་འཛུགས་གཏོར་བྱེད་པའི་ངན་གཤོམ་ཞིག་བརམས་པ་རེད། དཔེ་མཚོན་ཙམ་བརོད་

ན། བཀའ་བོན་གནང་བྱུང་པ་ཕིར་འཐེན་གིས་ཚབ་གསར་ཟུར་ཁང་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་བསྐོས་

པ་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་གམ་དུ་བཅར་སོད་སྤི་ཁབ་མཁན་པོ་སེར་བྱེས་ངག་དབང་བསན་འཛིན་

དགོངས་ཞུ་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས་ཚབ་གསར་འཇམ་དབྱངས་དཀིལ་མཁེན་རབ་བསན་འཛིན་ལ་བསྐོས་

པ། རིས་དཔོན་འབི་ཡུལ་བ་ཉེས་པ་མེད་བཞིན་ལས་འཁུར་ཕིར་འཐེན་གིས་ཚབ་གསར་ཞྭ་སྒབ་པ་

དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་ལ་བསྐོས་པ་སོགས་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གདན་སའི་མཁན་པོ་བསྐོ་འཐེན་གི་

བར་ཕོགས་རིས་ཀི་བྱེད་སངས་མངོན་གསལ་ཇེ་དོད་དུ་སོང་བར་བརྟེན་རྭ་སྒེང་གི་ཕོགས་ཁག་ཚང་

མ་ནད་མི་ཐེག་པའི་འགལ་བ་རིམ་བཞིན་ཆགས་པ་སོགས་རྭ་སག་བར་གི་འབེལ་བ་དེ་ཇེ་སྡུག་ཇེ་

ཞན་དུ་གྱུར་པར་མ་ཟད། སག་བག་གིས་ལོ་གསུམ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་ལས་འཁུར་རྭ་སྒེང་ལ་ཕིར་སྤོད་

བྱ་རྒྱུའི་ནང་དོན་ཁ་དན་གི་དུས་ཚོད་སེབས་ཟིན་རུང་། སག་བག་ཕོགས་གཏོགས་ནས་སྲིད་སྐྱོང་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཕིར་སྤོད་བྱེད་རྒྱུའི་བཟོ་ཆོ་གང་ཡང་མ་ཐོན་པ་རེད།”602 ཅེས་བིས་འདུག་སེ། འདི་ལྟ་བུ་གཞན་

དུ་ཡང་ཡོད་ཀང་མ་དངས།

 ལོ་རྒྱུས་བཀགས་ནས་མཚམས་འདི་ལྟ་བུར་བསེབས་པ་ན་ཀོག་མཁན་ལ་ཚོར་བ་

འད་མིན་འབྱུང་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན། ཀོག་མཁན་གི་ཚོར་བར་སངས་འཛིན་བྱེད་མི་ཐུབ་ཀང་

གསལ་འདེབས་བྱེད་དགོས་པ་འབི་མཁན་གི་འགན་ཡིན། དེ་ལྟར་ན། སྤི་ནོར་༸གོང་ས་

སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས། “བར་སྐབས་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སག་བག་རིན་པོ་

ཆེར་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་དེ་འད་ཡོང་གིན་འདུག་ཀང་། ཆབ་སྲིད་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་གཤམ་འགོ་གི་

ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན་ཚོའི་གནས་ཚུལ་ནི་ཁ་ཁ་རེད།”603 ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཡོད་པ་དན་པར་མཛོད་ལ། 

ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་སུ་ཡིན་སུ་མིན་གི་དབྱེ་འབྱེད་མ་འཆུགས་པར་བྱེད་གལ་ཆེ་ཞེས་ཞུའ།ོ།

 གཞན་ཡང་དབྱིན་ཇིའམ་སྐུ་ཞབས་རེ་ཆར་ཌི་སོན་གིས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཕམ་ཉེས་

སུ་གཏོང་བའི་ལས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་ནས་བརམས་པའི་ར་བ་ནི་ལྷ་སྲས་

རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། “རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས། ‘ད་ལྟ་ཁད་ཉེའི་རྒྱལ་ཁབ་

རྒྱ་གར་གཞུང་དང་རྒྱ་གཞུང་གཉིས་ཕོགས་སུ་དཔུང་སོབས་བཙན་པས་མཐུན་ལམ་གང་གཟབ་’བྱེད་

དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག་གི་ཞལ་གདམས་གསུངས་པ་དེ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ནན་

ཏན་ཆེན་པོས་ཐུགས་ལ་བཅངས་ཡོད། ་་་ ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གཉིས་ལ་

ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་འབེལ་ལམ་སྙོམས་པོ་ཞིག་འཛུགས་ཐབས་གནང་བ་ལས་རྒྱ་ཕོགས་ལ་དགའ་

ཟེར་བ་བདེན་པ་མིན། ་་་ རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས། དབྱིན་ཇིའི་འདོད་རྔམ་མར་བཅག་སེ་འབེལ་བ་སྙོམས་

ཤིང་རན་པ་ཞིག་འཛིན་པ་ལ་བོད་རྒྱའི་འབེལ་ལམ་ཇེ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་དགོས་པར་གཟིགས།”604ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་དབྱིན་ཇི་ལ་རྒྱང་ཐག་རིང་པོ་བཟུང་བ་དེ་ལ་

ཐུག་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱས་པའི་འབས་བུ་ནི་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་དགུང་ལོ་བཅོ་

ལྔའི་སེང་སྐུ་དབང་བཞེས་པའི་དུས་སུ་བོད་ཁམས་ཧིལ་པོ་ཤི་མིན་གསོན་མིན་དུ་གྱུར་ཡོད་

པ་དང་། དེ་ནས་ཟླ་བ་ ༦ དང་ཉིན་ ༦ ཙམ་ལས་མ་འགོར་བའི་སྐབས་སུ་“གྲོས་མཐུན་དོན་

602 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༨ 

ནས་གཟིགས།

603 སྤི་ལོ་ 2004 ལོར་འཇིགས་བྱེད་མོང་ཁིད་ཀི་སྐབས་ཤིག་གསུངས།

604 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༩༥ ན་གསལ།



475

རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་གཤེགས་རྐེན།

ཚན་བཅུ་བདུན་”ཞེས་པའི་ཡིག་ཆ་གེང་རོག་ཅན་དེར་མིང་རྟགས་འགོད་དགོས་བྱུང་སེ། བོད་

ས་ཡོངས་རོགས་ཡིག་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཤོར་བ་དེ་ཡིན།

 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སྨད་ཆའི་ཤོག་ངོས་ ༣༨༣ ན། “ཤིང་བྱ་ ༡༩༤༥ ལོ་འཛམ་གིང་

དམག་ཆེན་གཉིས་པ་ཨ་དབྱིན་མཐུན་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ལེགས་ཐོབ་བྱུང་བས་བོད་གཞུང་

ནས་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་། རྒྱ་གར་གི་བདག་པོ་དབྱིན་ཇི། རྒྱ་ནག་བཅས་པར་གཡུལ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་

ལེགས་ཞུ་བར་ཛ་སག་ཐུབ་བསན་བསམ་འཕེལ་དང་། ཛ་སག་ཁེ་སྨད་(ཀུན་བཟང་རེ་)བསོད་ནམས་

དབང་འདུས་ལས་བྱ་དང་བཅས་གཏོང་གནང་མཛད་རྒྱུའི་གྲ་སྒིག་སྐབས། ལྷ་སོད་རྒྱ་གར་དོན་གཅོད་

རི་ཅར་སན་ནས་ཕི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་གསལ། ཕི་ལོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གོ་མིང་རྡཱ་ཧུའི་ཞེས་པའི་རྒྱ་ནག་

རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ཚུགས་རྒྱུར། དེར་བོད་གཞུང་ནས་ཚོགས་འཐུས་སྐུ་ཚབ་གཏོང་

གནང་ཚེ་དབྱིན་བོད་ཤིང་སག་ ༡༩༡༤ སིམ་ལའི་ཆིངས་དོན་དང་འགལ་ཆར་འགྲོ་བར་མ་ཟད། བོད་

ཀི་སྲིད་དོན་ལའང་ཕུགས་སྐྱོན་གང་མིན་བྱེད་རྒྱུར་དེ་འད་མིན་ཤག605།ཅེས་འདི་སྐོར་དང་། གོ་བར་

ཆབས་ཅིག་བཏང་བར་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་[རྒྱལ་]ལས་[ཁུངས་]བརྒྱུད་གསུངས་གསལ། ད་ལམ་རྒྱ་

དབྱིན་ཨ་གསུམ་དམག་ཆེན་གཉིས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པས་གཡུལ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་

ཁོ་ན་ལས། གཞན་ལས་དོན་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།” ཅེས་གསལ་བ་ལྟར་ན། རེ་ཆར་

ཌི་སོན་(H. Richardson)ནས་བོད་རྒྱའི་འབེལ་བ་ལེགས་ལམ་དུ་ནམ་ཡང་གཏོང་འདོད་མེད་

པ་སྨོས་མེད་ཐོག་བོད་ལ་ཤ་ཚ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡེ་ནས་ཡོད་ཚོད་མི་འདུག་སེ། ལྷ་སྲས་མཆོག་

གིས་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་མད་པའི་གནས་སོ།།

 མདོ་དོན་ལ། གནད་དོན་འགའ་ཞིག་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་ཀོག་མཁན་ལ་གོ་བ་སེར་

ཚབས་ཆེ་བས་འདི་ལྟར། ཐོག་མར་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀི་ཐད་ནས་གང་མདུན་ཀུན་དགའ་

དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀིས་གང་མདུན་གཟིམ་ཤག་གི་སྲས་དེ་ཉིད་བདམས། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་

ལྷ་མོའི་བ་མཚོའི་གཟིགས་སྣང་དང་ལྷ་བའི་ལུང་བསན་གཞན་ལྟར་སག་མཚརེ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་

བདམས་ཏེ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་། སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ལྷ་ལྡན་དུ་གདན་དངས་ནས་ཡུན་

རིང་མ་སོང་བར་གཡོ་འཕྲུལ་སོགས་ཕི་རྐེན་སྣ་ཚོགས་པའི་དབང་གིས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེེས་

605 བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་གཡུལ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བར་བཏང་ན། དབྱིན་བོད་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་

གི་ནང་དོན་དང་འགལ་འགྲོ་བར་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་བོད་ཀི་སྲིད་དོན་ལའང་སྐྱོན་ཆ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཡོང་ངེས་

ཡིན་པས། བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་གཏོང་འཆར་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་བདེན་པ་ཡིན་རྒྱུ་མ་རེད་ཅེས་པའི་དོན་རེད།
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རྒྱལ་ཚབ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས། དགོངས་ཞུ་ལོ་གསུམ་གི་དུས་ཆད་ཚང་སྐབས་སྔར་གི་ཞལ་

དན་ལྟར་མཛད་འགན་ཕིར་རིས་སྤོད་མ་ཞུས། རོག་ད་ངོ་མ་དེ་ནས་བྱུང་། དེ་ནས་རྭ་སྒེང་རིན་

པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ལ་རོགས་རམ་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀིས་སྐྱོན་འཛུགས་ཞུས། 

དེ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་སྐུ་དབང་ཕིར་རིས་སྤོད་ཡོང་ཐབས་ལ་རོགས་རམ་ཞུས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་

བོད་གཞུང་ལ་གནོད་སེམས་ཀིས་རོགས་རམ་ཞུས་པ་མ་རེད། སྐབས་དེའི་གཞུང་འཛིན་པ་

དང་དབྱིན་ཇིས་སྐྱོན་བརོད་ཞུས་པ་ནི་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ལ་ལག་འབེལ་གིས་བོད་

གཞུང་མེད་པར་བཟོ་རིས་ཡོད་ཚུལ་གི་དཀྲོག་གཏམ་བཟོས་པ་དེ་རེད། གལ་ཏེ་སྐྱོན་ཡིན་པའི་

དབང་དུ་བཏང་ན། ཁ་དན་ཚིག་ལ་མི་གནས་མཁན་གི་སྐྱོན་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ཅང་མིན། རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་དེ་ནི། དབྱིན་ཇིའི་དམག་དཔུང་བོད་ལ་འབྱོར་སྐབས་རྒྱལ་མཆོག་

བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནག་ལ་རོགས་རམ་ཞུ་གནང་མཛད་པ་

དང་། རྒྱ་དམག་བོད་དུ་འབྱོར་སྐབས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ལ་རོགས་རམ་ཞུ་གནང་མཛད་

པ་དང་ཕལ་ཆེར་མཚུངས། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བོད་ལ་དེ་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་མང་དུ་བྱུང་

ཡོད། དེ་ནི་འཛམ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་གིས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་

ལས་ཐབས་ཤིག་ཀང་རེད། དེ་ལྟར་ན། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་ལ་རོགས་རམ་ཞུས་

པ་དེ་ཛ་དག་གི་སྐྱོན་ཆེན་དུ་གཏན་ནས་བགྲང་མི་རུང་། སྤི་ལོ་ 1959 ལོའི་གོང་དུ་གཞུང་

གི་དབང་ཆ་ཚང་མ་གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་དེ་དག་གི་ཕག་ཏུ་ཡོད་པས། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་

ཕོགས་གཏོགས་ཏེ་ཕམ་ཉེས་ཕོག་ཡུལ་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའི་སོབས་པ་དང་

འགྲེལ་བཤད་གནང་བའི་གོ་སྐབས་གཉིས་ཀ་མེད། དེ་ནས་གཞིས་སུ་<<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་

རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>དང་། བྱེས་སུ་<<ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དེབ་

ཕེང་>> ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་བཅུ་ཕག་མང་པོ་བྱུང་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བོ་སྒེར་གི་མི་ཚེའི་

ལོ་རྒྱུས་ཅི་མང་པར་བསྐྲུན་འགྲེམ་སེལ་གནང་བ་ནས་འདས་སོང་གི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་གསལ་

ནས་གསལ་དུ་གྱུར་ཅིང་། སྔར་བཤད་མང་པོ་ཞིག་གི་མཐིལ་རང་བཞིན་གིས་བརོལ་བཞིན་

ཡོད། དེ་ལྟར་ཡོ་བསྲང་དང་ཐེར་འདོན་གིས་མགོ་ཚུགས། དེ་ལྟར་ན། མུ་མཐུད་ཕོགས་ཐམས་

ཅད་ནས་ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ།།
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གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ།

 རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མ་བཀྲོངས་སྔོན་གི་གནས་ཚུལ་དུ་མའི་ཐད་གསར་

འགྱུར་མེ་ལོང་དུ། “ཁ་སྔོན་ཟླ་ ༤ པའི་གསར་ཤོག་ལོ་ ༡༥ པའི་ཨང་ ༨ པར་བོད་ཀི་གནས་ཚུལ་

ཞེས་གངས་ལོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་དུས་དབང་གིས་རང་མདངས་བཞད་པའི་ཟླ་ཚེས་བཅས་བཀོད་པ་

དགོངས་མངའ་སེ། ད་ལམ་གོ་ཐོས་སུ་རྒྱལ་ཚབ་སྲིད་ཟུར་རྭ་སྒེང་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་ཕོགས་གཏོགས་ཁག་

ནས་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་ཞིག་གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་ཁམས་པ་ཞིག་བཏང་ནས་སྐྱབས་མགོན་སྲིད་སྐྱོང་རིན་

པོ་ཆེར་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དུག་རས་སྦོམ་གོ་ལི་ཡོད་པའི་སར་སལ་(parcel)སྒམ་ཆུང་ཞིག་ཕུལ་

འདུག་པ་དེའི་སྐོར་བོད་གཞུང་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཞིབ་གནང་སྐབས་བོད་ལོངས་སྤི་ཚོགས་

སར་ལས་ཅན་ཁག་ནས་བྱེད་འཛོལ་ཉེས་སྐྱོན་ངོས་ལེན་ཞུས་འདུག་སྐད་ཀང་། སེར་བྱེས་དགེ་འདུན་

དོན་གནས་མ་གོ་བ་ཁ་ཤས་ནས་བསམ་ཤེས་མེད་པ་ལྟ་བུའི་མི་ངན་དཔུང་བསྒིལ་ཐོག་རང་མགོན་

སེར་བྱེས་མཁན་པོ་ལས་ཐོག་ངོ་གཡོག་མི་བཞི་དམར་བསད་བཏང་བའི་མི་ཚད། གཞུང་ས་མཆོག་

ནས་རྭ་སྒེང་བ་བང་། ཕུན་ཁང་། ས་འདུ་ཚང་ཁག་ལ་སྒོ་རྒྱ་དམ་བསྐྱོན་མཛད་པ་བཤིག་གཏོར་དུ་གྲྭ་

རིགས་དཔུང་བསྒིལ་ལྷ་སར་གོ་ལག་གྲི་དང་མེ་མདའ་སོགས་གོན་བཏགས་ཡོང་ནས་ཁོམ་དམངས་

མི་སྐྱིད་པའི་ལས་ཚབས་མི་ཚད། སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གིང་གི་ཕི་ནང་བར་ཚང་མར་འཛིང་རྭ་བརྒྱབ་ཅིང་། 

བསན་པ་མཆོད་སྦྱིན་གི་མངའ་བདག་གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དིན་ཁད་བསད་

བྱས་པས་གཞུང་ས་མཆོག་ནས་ལམ་ངན་འཇོག་བདེ་མེད་པར་བརྟེན་བཀའ་དཔྱད་གནང་བར་དཔལ་

ལྡན་མི་དབང་ས་དབང་ཀ་ཤོད་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། ལས་བྱ་དམག་སྤི་དྲུང་རིས་ལྷ་དམག་དང་

བཅས་བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྲྭ་བཞི་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་དམག་སྒར་ཆེན་པོར་ཆིབས་བསྒྱུར་

གིས་དག་པོ་དཔུང་གི་ཕག་ལེན་གནང་མ་དགོས་པའི་དགོངས་བཞེས་ཆེན་པོས་རྔམ་ཟིལ་བཏོན་

གནང་ཆེད་དུ་སྒོགས་མདའ་ཁ་ཤས་རིའི་ལྡེབས་སུ་འཕངས་ཏེ་ཚེས་ ༣༠ བར་དུ་ངང་རིང་ཐུགས་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བཟོད་ཆེན་པོ་གནང་རུང་། སེར་བྱེས་གྲྭ་རིགས་བསམ་ཤེས་མེད་སབས་ཧོར་ཟླ་ ༣ ཚེས་ཤར་ཉིན་

དག་པོ་དཔུང་འཇུག་གི་ཕག་ལེན་གནང་གཏན་འཁེལ་མཚམས་སྐྱབས་རེ་དགའ་ལྡན་ཁི་ཐོག་རིན་པོ་

ཆེས་གཙོས་བ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་དང་། གདན་ས་གསུམ་དང་རྒྱུད་གྲྭ་རྣམ་གཉིས་དང་། ཚོང་རིགས་ཁག་

མི་དམངས་ཐུན་མོང་བཅས་ནས་སེར་བྱེས་གྲྭ་པར་དགེ་སྐྱོན་ལེགས་ཉེས་ཞིབ་གསལ་གི་བཀའ་མོལ་

ཞུ་ཆོག་པས་ན། སྔ་འཕོས་དག་ལས་དཔུང་འཇུག་གི་བཀའ་དཔྱད་ཕིར་འཐེན་གནང་བ་ཞེས་ཐུགས་

སེམས་བཟང་པོས་ཞུ་ནན་ལ་གསན་བཞེས་གནང་ཞིང་སེར་བྱེས་གྲྭ་རིགས་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཟུར་རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོགས་གཏོགས་ཁག་ནས་གཞུང་ས་ཆེན་པོར་ངོ་ལོག་གིས་ཁིམས་འབས་ཁད་

བསད་བྱས་པ་མིག་མཐོང་ལག་འཛིན་བྱུང་འདུག་ན་གྲྭ་རིགས་རྣམས་ནས་བསན་སྲིད་སྙིང་བཅངས་

ཀིས་མགོ་སྒུར་ཕག་འཚལ་ཞུས་ན་གང་ལེགས་ཡོང་ཐབས་ཀི་སྐྱབས་འཇུག་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན་ཞེས་ཐུགས་བཟང་གི་བཀའ་མོལ་གནང་རུང་། ངན་ཤུགས་ཀིས་ཉན་ཤེས་མེད་སབས་བར་

འདུམ་ནང་མོལ་གནང་མཁན་རྣམས་ཀང་འུ་ཐུག་གི་གནས་སུ་གྱུར་ཅེས་བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ཉིན་

གསོལ་སྐད་ལ་བརྟེན་ཧོར་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ནམ་ལངས་སག་གི་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་ལ་གངས་ལོངས་

དམག་སྒར་ནས་དཔུང་འཇུག་བརམས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་རིང་སེ་རའི་རྒྱབ་རིར་འཐབ་འཛིངས་གནང་

མཚམས་སེར་དམག་གྲྭ་རིགས་ནས་མགོ་སྒུར་ཞུས་པར་བརྟེན་གངས་ལོངས་ནང་བོན་དཔལ་ལྡན་

མི་དབང་ས་སྐྱོང་ཀ་ཤོད་མཆོག་ངོ་ལས་རྣམས་དང་བཅས་སེ་ར་དགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་

ཏེ་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་བཞེད་སྲོལ་བཞིན་དུ་ནག་མེད་ཉེས་ཁུངས་མ་ཚུད་པ། ནག་ཅན་

ངན་པ་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་སོང་བའི་དང་ཐིག་གིས་རེས་འཛིན་དབྱེ་འབྱེད་བཅས་སད་ཕིན་བསབ་གསུམ་

ཁིམས་གཙང་གནང་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བཞེས་གནང་སོགས་དཀར་ནག་ལས་འབས་ཀི་དབྱེ་འབྱེད་

འཁྲུལ་ནོར་མེད་པར་གནང་ཞིང་གནས་སྐབས་དུས་དབང་གིས་སྤིན་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འཐིབས་པ་ལྟ་

བུ་ཞིག་བྱུང་འདུག་རུང་གངས་ལོངས་ཞི་དག་ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་ཀིས་གཙོས་སྤི་ཚོགས་དང་། ལྷག་

པར་དུའང་ཐོག་མ་རྭ་སྒེང་རྒྱལ་ཟུར་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གདན་ཞུ་མཛད་པོ་དཔལ་ལྡན་མི་དབང་

ས་སྐྱོང་ཟུར་ལྷ་(ཟུར་ཁང་དང་ལྷ་ཀླུ་)རྣམ་གཉིས་ནས་ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོས་ཤུལ་ལམ་དུ་ཐལ་ཆ་

སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གདན་ཞུ་གནང་བ་དང་། མཐའ་མར་དཔལ་ལྡན་མི་ཡི་རེ་བོ་

ས་དབང་ཀ་ཤོད་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་ཟབ་ཐབས་ཇུས་ཀིས་བསན་པ་མཆོད་སྦྱིན་གི་མངའ་

བདག་གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཆེན་པོའི་ལྷ་དམག་དང་། སེར་བྱེས་གྲྭ་རིགས་རྣམས་ཀི་དབར་དེ་

ཙམ་འཐབ་འཛིང་ཆེན་པོ་མ་དགོས་པར་བྱེད་གཏེ་རྣམས་ཐེར་འདོན་ནག་མེད་ཉེས་འཛུགས་ཁུངས་མ་
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གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ།

ཚུད་པ་སོགས་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཞེད་སྲོལ་དི་མ་མེད་པའི་མཛད་བཟང་བ་ན་མེད་པ་གནང་

བའི་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་གསལ་བཀོད་པ་ལ་དག་མིན་མཆིས་ཚེ་བཟོད་པར་མཛོད།”606 ཅེས་

སེལ། འདི་ནི་སྐབས་དེའི་གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་གིས་སེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ཏུ་

བཀོད་པ་ཞིག་རེད་ལ། ཕམ་ཉེས་བྱུང་བའི་སེ་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་སེལ་བའི་སྐབས་དུས་ཤིག་

ཡོང་ཐབས་མེད།

 ཡང་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ལས། “རྭ་སྒེང་ཛ་ཟུར་ལ་བཀའ་ཉེས་སོགས་གང་ཡང་མེད་

པའི་སྐྱབས་འཇུག་གནང་སྐད། རྒྱལ་ཟུར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མཆེད་ཛ་སག་སྐུ་གཞོན་དང་། 

མཁར་རོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གསེར་ཉ་སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་གསུམ་ནས་གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཆེན་

པོར་ངོ་ལོག་གིས་ཁིམས་འབས་ཁད་བསད་རྒྱལ་བསན་ར་གཏོར་བྱེད་རྒྱུའི་ཇུས་ངན་བརམས་པ་

ཁུངས་འཁོལ་ར་བསྡུར་བྱུང་སབས་ཚེ་གང་མགོ་ལྕགས་བཅས་ནོར་གིང་སྐུ་སྲུང་དམག་སྒར་ལ་རིས་

སྤོད་གནང་ཞིང་སེར་བྱེས་གྲྭ་རིགས་བྱེད་གཏེ་མི་ངོ་ ༣༠ སྐོར་ལ་རྐང་ལྕགས་ཐོག་སེ་དཔོན་མི་དག་

ཁག་ལ་རིས་སྤོད་གནང་སྐད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐོས།”607 ཞེས་གསལ། འོན་ཀང་། དེ་གསུམ་གིས་

རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དབང་ཕིར་ལེན་རིས་གནང་བ་ལས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ངོ་ལོག་

གིས་“རྒྱལ་བསན་ར་གཏོར་བྱེད་རྒྱུའི་ཇུས་ངན་བརམས་”པའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་མེད། དེ་ནི་གཞུང་

འཛིན་ཤོག་ཁག་གིས་སེལ་བའི་ལོག་བཤད་ཙམ་རེད། རྭ་སྒེང་ཛ་ཟུར་ཞེས་པ་ནི་འཇམ་

དབྱངས་བདེ་ལེགས་ཏེ་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་དང་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་

སོགས་ལ་ལག་འབེལ་ཞུ་མཁན་དེ་རེད།

 འདིར་གནད་དོན་གཅིག་གི་ཐོག་གོང་དུ་བིས་ཟིན་པ་ཞིག་བསྐྱར་བཤད་ཅིག་མི་

བྱེད་ཐབས་མེད་ཡིན། དེ་ནི་རྭ་སྒེང་ཛ་ཟུར་གི་ཐད་ནས་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་མཆོད་རྟེན་བ་མ་ཐུབ་

བསན་སྙན་གྲགས་ཀིས། “སྔོན་མའི་རྭ་སྒེང་ཛ་སག་རིང་པ་སོར་ཏོ་འཇམ་དབྱངས་བདེ་ལེགས་ཟེར་

བའི་ཛ་སག་རྒས་པོ་ཁོང་དང་སག་བག་བ་བང་གཉིས་ཁ་འཐབ་ནས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་གནས་

ཕབ་སེ་མེད་པར་བཟོས་པ་རེད་”ཅེས་དང་། “ཛ་སག་དར་ཧན་རྒན་པ་ཁོང་མ་དགའ་བར་ཡར་

606 བོད་རབ་ལོ་ ༩༢༡ པའི་མེ་ཕག་ཧོར་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དགེའོ།། 

དབྱིན་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ འདས་ལོ་ ༡༩༤༧ ཞེས་འཁོད་པའི་གསར་ཤོག་གི་ཤོག་ངོས་ ༢ པར་གསལ། 

607 བོད་རབ་ལོ་ ༩༢༡ པའི་མེ་ཕག་ཧོར་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དགེའོ།། 

དབྱིན་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ འདས་ལོ་ ༡༩༤༧ ཞེས་འཁོད་པའི་གསར་ཤོག་གི་ཤོག་ངོས་ ༢ པར་གསལ། 



480

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དཀྲུགས་མར་དཀྲུགས་ཚང་མ་བཟོས་པ་རེད་ཟེར།”608 ཅེས་གསུངས་ལ། འཆི་མེད་མགོན་པོས་

ཀང་། “གཟིམ་ཤག་ཟུར་ཁང་དང་བསམ་གྲུབ་ཕོ་བང་སོགས་ཛ་ཟུར་དར་ཧན་[འཇམ་དབྱངས་བདེ་

ལེགས་]ཀི་མཐུན་ཕོགས་རེད། ཟུར་ཁང་སྲས་རེས་སོར་བོད་གཞུང་ཞབས་པད་གནང་མཁན་སྐུ་ངོ་

(དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་)དེ་ལ་ཐོག་མར་དབུས་མདའ་དཔོན་བསྐོ་བཞག་གནང་བ་རེད། ་་་ རྭ་སྒེང་

རིན་པོ་ཆེ་དབུ་ཉེས་ཡོང་དུས་ཛ་ཟུར་འཇམ་དབྱངས་བདེ་ལེགས་རེ་ཤར་ཆེན་ལྕོག་ཏུ་ཉིན་གསུམ་

བཞི་ཞིག་བཙོན་བཅུག་གིས་དེ་ནས་ཁོང་ཉེས་མེད་རེད་ཅེས་གུ་ཡངས་བཏང་སེ་གོད་པ་རེད། བྱུང་

རིམ་དེ་ཚོའི་སྐབས་དེའི་བཀའ་བོན་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་སོགས་ཀིས་བསྐྱབས་”ཞེས་

གསལ་བར་གསུངས།609 དེ་ལྟར་ན། རྭ་སྒེང་ཛ་ཟུར་གི་གནས་བབ་ནི་ཤེས་སོ།།

 རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲོངས་པའི་རེས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡུལ་ཕོགས་སོ་

སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དུ་བཀོད་འདུག་པ་ནི། “བོད་ཀི་སྐོར། ཀ་ཏར་(ཀལ་ཀ་ཏར་)རྒྱ་མིའི་

གསར་ཤོག་ཏུ་དབྱིན་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གསར་འགྱུར་དུ་བཀོད་འདུག་པ་རགས་བསྒྱུར་གཤམ་

གསལ་ལ་གཟིགས། བོད་ཀི་སྲིད་སྐྱོང་རྭ་སྒེང་བཀྲོངས་པའི་རེས་སུ་ཉེ་ཆར་བོད་ཕོགས་དམག་མིའི་

བརེ་ལེན་ཤིན་ཏུ་བེལ། དམག་དཔོན་འཕོ་འགྱུར་ཡང་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག །མི་རྣམས་སེམས་རྟག་ཏུ་

མི་བདེ། དམག་མི་བརེ་ལེན་སྐོར་སྔོན་ཆད་རིམ་བཀོད་ཟིན། ད་ལམ་ཞི་སྲིད་ཀི་དཔོན་རིགས་འཕོ་

འགྱུར་སྐོར། ལྷ་ཀླུ་སྲས་ལ་ཆབ་མདོའི་ས་དབང་ཆེན་པོ་བསྐོ་བཞག་གནང་འདུག །(དབང་ཆ་ཞིང་

ཆེན་གཅིག་གི་སྤི་འདོམས་འད།) དེ་མཉམ་ཕེབས་མཁན་དམག་སྒར་བཅུ་པའི་མདའ་དཔོན་སེ་དགེ་

སྲས་དཔོན་དམག་དང་བཅས་བག་གཡབ་ལ་ཡོད་འདུག །ཡང་ཁོ་མད་རོང་དཔོན་དར་རྒྱས་དགོན་

པའི་མཁན་པོར་བསྐོས་འདུག །ལྷ་ཀླུ་སྲས་ནི་རྭ་སྒེང་ལ་ངོ་ལོག་བྱེད་མཁན་དང་། དབྱིན་ཇི་ལ་དགའ་

བའི་མི་གནད་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ཡིན། རྭ་སྒེང་གི་ཁོངས་ཕུན་ཁང་ཕིར་འཐེན་གི་ཚབ་ལ་བཀའ་བོན་

གནང་བ་རེད། བོད་གཞུང་ནས་ཤིའི་ཁང་དང་། ཆིན་ཧད་ཀི་ས་སྦྲེལ་བོད་ཀི་ཤར་ཕོགས་ཀི་དབང་

ཆ་གནང་བ་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་འདུག །ཡང་བོད་གཞུང་ནས་སེ་དགེ་སྲས་ལ་འགན་འཁུར་ཆེན་པོ་

གནང་བ་དེ་འབི་ཆུའི་ཤར་གི་ས་ཆ་སྔར་སེ་དགེ་རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཞབས་ལྡན་ཁོག །སེ་དགེ། དཔལ་

608 <<རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྭ་སྒེང་དགོན་གྲོང་གི་ལོ་རྒྱུས།>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༩ དང་ ༩༢ ལ་

གཟིགས།

609 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ།>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༢༥༣ ན་གསལ།
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གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ།

ཡུལ་སོགས་རོང་ཁག་རྣམས་ལ་ཕན་གནོད་ཡོད་པར་མ་ཟད། མི་སེར་རྣམས་ཀི་བསམ་པར་ཡང་

ཕན་གནོད་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས། བོད་གཞུང་གིས་དམག་མི་དོན་གཅིག་བོད་ཤར་ཅིན་སཱ་ཅང་གི་ཆུ་ཁར་

གཏོང་ལུགས་དང་། སྔོན་ཆད་བོད་དང་གསང་བའི་ཐོག་ནས་ལག་སྦྲེལ་བྱེད་མཁན་དར་རྒྱས་དགོན་

པའི་མཁན་པོ་བརེས་ལུགས་དང་། དེ་ཡང་རྣམ་ཀུན་བྱེད་དཀའ་ཡོད་པའི་ཁོ་མད་རོང་དཔོན་བསྐོས་

ལུགས་ལ་གཞིགས་ན། བོད་ཕོགས་དགོངས་གཞི་གང་ཡིན་ཚོད་ལེན་དཀའ་བ་འདུག །ཅེས་པ་འདི་

ནི་རྒྱ་ཡིག་གསར་ཤོག་ལས་རགས་བསྒྱུར་ཞུས་པ་ཡིན་ནོ།།”610 ཞེས་གསལ་བ་འདི་རེད།

 ཡང་ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་གིས། “དབྱིན་ཟླ་གསུམ་པའི་ཏ་རིག་

(ཚེས་) ༡༠ འདས་ལོ་ ༡༩༤༨ ལོར་ཨམ་རི་ཏ་སྦ་ཛར་པ་ཏི་རི་ཀའི་གསར་ཤོག་ཏུ་གསལ་བ་ནི། 

ནན་ཅིན་ནས་དབྱིན་ཟླ་ ༣ ཏ་རིག་ ༦ ཉིན་ཏར་གསལ་དུ། གངས་ལོངས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་མཆོག་གི་

ཆོས་སྲིད་ཀི་དབང་ཆ་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་སྲིད་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེའི་གོ་གནས་དབང་ཆ་བཅས་པ་

འཕོག་ཅིང་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུའི་ལམ་ངན་རོམ་པའི་སྐོར་ཟླ་རིང་(ན་ནིང་)དཔྱིད་ཀ་རྒྱའི་ཚགས་པར་དུ་

ཕན་བུ་འཁོད་རུང་དེ་ཚོ་ཡིད་རྟོན་རུང་བའི་གསར་འགྱུར་མ་མཆིས་ཤིང་། དེའི་སྐོར་བོད་གཞུང་ཚོང་

དོན་བལྟ་ཞིབ་མཛད་པོ་སྐུ་ངོ་ཞྭ་སྒབ་པ་ནས་གསུངས་གསལ། ངོས་ཚོ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བྱང་ཕོགས་ས་

བཙན་ཡུལ་དུ་ཆོས་སྲིད་ཀི་བདེ་སྐྱིད་འཕོག་པའི་མི་འགའ་ནས་སེ་འཁྲུགས་བྱུང་སྐོར་ཞིབ་པ་ས་ཁད་

འགངས་རྐེན་མ་གསལ་ན་ད་ལམ་དེའི་སྐོར་ཞིབ་གསལ་ཞུས་ན། འདས་ལོ་ ༡༩༤༧ པའི་དབྱིན་ཟླ་

ལྔ་པའི་ནང་ཞོགས་པར་མི་ཞིག་གིས་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་འབུལ་ཆེད་ཙན་དན་གི་སྒམ་

ཆུང་ཞིག་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཕོ་བང་པོ་ཏ་ལར་ཕུལ་བ་རེད། སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་

ཆེ་སྐུ་ན་མ་འཚར་བར་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་རེད། སྒམ་ཆུང་དེ་བཞིན་ཁོང་རང་

ནས་ཁ་མ་ཕེ་བར་ཞབས་ཕི་ཞིག་ལ་ཕེ་རུ་བཅུག་སྐབས་སྒམ་ཆུང་དེའི་ནང་ཌའི་ན་ཞེས་པའི་སྦོམ་

ཞིག་ཡོད་པ་ཁ་བཞགས་(ཁ་གས་)ཏེ་ཁ་ཕེ་མི་དེ་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

ཆོས་སྲིད་ལ་སེ་འཁྲུགས་བྱེད་མི་མི་གྲངས་ ༤༠-༥༠ ཙམ་གསང་སབས་ཀིས་ཟིན་པ་གནང་སྐབས་

དེ་ཚོའི་མགོ་བྱེད་ལྟེ་བ་རྭ་སྒེང་ཞུ་བའི་བ་མ་དེ་ཡིན་ཅིང་ཁོང་ནས་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ན་ཕ་དུས་

སུ་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲོངས་ནས་བོད་ཀི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀི་དབང་ཆ་དང་ཏཱ་ལའི་བ་

610 བོད་རབ་ལོ་ ༩༢༡ པའི་མེ་ཕག་ཧོར་ཟླ་ ༩ གསར་ཤོག །ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དགེའོ།། 

དབྱིན་ཟླ་ ༡༡ པ་འདས་ལོ་ ༡༩༤༧ ཞེས་འཁོད་པར་གསལ། 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

མའི་ཏོག་(གོ་)གནས་དང་བཅས་པ་ཧམ་པ་ཆེན་པོས་འཕོག་བྱེད་དུ་རེ་འབངས་སེ་འཁྲུགས་ཀི་ལས་

བརམ་པ་རེད། དེ་རེས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཁིམས་མུན་དུ་བཅུག་ནས་ཡུན་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཞག་

ཤས་ཕིན་མཚམས་སྙིང་རླུང་རྐེན་གིས་གྲོངས་པ་རེད། དེ་འོག་བ་མ་གཉིས་ཚེ་བཙོན་དང་། གྲྭ་པ་

མང་པོ་ནག་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་ལོ་ཤས་རིང་བཙོན་བཅུག་བཞག་པ་རེད་ཅེས་གསལ་འདུག་

པའི་གནས་ཚུལ།”611 ཞེས་བཀོད།

 འདིར་གནད་དོན་དུ་མའི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངོ་ཞྭ་སྒབ་པས་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་རོམ་

སྒིག་པར་གསུངས་པའི་གནས་ཚུལ་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ན། དང་པོ་ནི། “སག་བག་རིན་པོ་

ཆེར་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ན་མ་འཚར་བར་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་རེད།” ཅེས་

རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ན་ཡར་མ་སོན་གི་བར་དུ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀི་སྐུ་དབང་སག་

བག་རིན་པོ་ཆེར་ཡོད་གསུངས་པ་འདི་རེད། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1941 ལོར་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་

པོ་ཆེས་དགོངས་ཞུ་མཛད་སྐབས་བཀའ་བོན་བ་མ་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་དང་བཀའ་བོན་

བོན་ཤོད་གཉིས་ཀིས། “ཡིག་རོབ་ཆེ་བའི་འཆར་གཞི་ཞིག་བཟོས་པ་དེའི་ནང་། ‘༸གོང་ས་སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཐུགས་འགན་སྐྱེད་བཞེས་མ་གྲུབ་བར་བོད་ལོངས་ཆབ་

སྲིད་འཕིན་ལས་ཀི་མཛད་པ་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་གིས་ཐུགས་འགན་སྐྱེད་བཞེས་གནང་དགོས།’ 

ཞེས་པའི་ཚིག་གནད་ཅིག་བཀོད་དེ་གཟའ་འཁོར་གཅིག་ནས་སྲིད་སྐྱོང་གསར་པར་ཕག་ལས་རིས་

སྤོད་རན་པའི་ཐུགས་བེལ་ཆེ་བའི་སྒང་ཞིག་ལ། སྲིད་སྐྱོང་རྭ་སྒེང་ལ་ཆོག་མཆན་ཞུས་འདུག་”612པ་

དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། འདི་དག་ལ་བལྟས་ན། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་སྐུ་དབང་

ཕིར་འབུལ་མི་ཞུ་བའི་ངན་ཇུས་བཏིང་ཟིན་པ་ཤེས།

 གནད་དོན་གཉིས་པ་ནི། “སྒམ་ཆུང་དེ་བཞིན་[སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་]ཁོང་རང་ནས་ཁ་མ་

ཕེ་བར་ཞབས་ཕི་ཞིག་ལ་ཕེ་རུ་བཅུག་སྐབས་སྒམ་ཆུང་དེའི་ནང་ཌའི་ན་ཞེས་པའི་སྦོམ་ཞིག་ཡོད་པ་

611 དུམ་བུ་དང་པོ། བོད་རབ་ལོ་ ༩༢༢ པའི་ས་བྱི་ཧོར་ཟླ་དང་པོ། ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་

དགེའོ།། དབྱིན་ཟླ་ ༣ པ་འདས་ལོ་ ༡༩༤༨ ཞེས་འཁོད་པའི་ཤོག་ངོས་ ༣ པ་དང་། དུམ་བུ་གཉིས་པ་ཤོག་ངོས་ ༥ 

པ། དུམ་བུ་གསུམ་པ། བོད་རབ་ལོ་ ༩༢༢ པའི་ས་བྱི་ཧོར་ཟླ་གཉིསཔ། ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་

དགེའོ།། དབྱིན་ཟླ་ ༤ པ་འདས་ལོ་ ༡༩༤༨ ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢ ན་གསལ། 

612 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༥ པའི་ཤོག་ངོས་ ༥ 
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གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ།

ཁ་བཞགས་ཏེ་ཁ་ཕེ་མི་དེ་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུང་།” ཞེས་པ་འདི་རེད། ཞྭ་སྒབ་པས་ཞལ་རྫུན་

གསུངས་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། དེ་ལྟར་གནང་དགོས་དོན་ཡང་ཅི་ཡིན་ནམ། ལར་ནས་འགད་རས་

དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་ཏུ་འབྱོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་ལ། སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་

སྐུ་ཉིད་ཀིས་སྒམ་ཆུང་དེའི་ཁ་མ་ཕེ་བར་མཁན་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཁ་འབྱེད་དུ་བཅུག་

པའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་དེ་བས་ཀང་མེད། ཡིག་ཆ་ཚང་མས་བིས་པ་ནི། མཁན་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་

རྒྱལ་ནས་སྒམ་ཆུང་དེ་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་མ་ཕུལ་བར་ཁོང་རང་ཉིད་ཀི་ཤག་ཏུ་བཞག་སེ་

མཐར་རང་འགུལ་གིས་ཁ་ཕེ་ཟེར་བ་དེ་རེད། མཚམས་འདིར། ཀ་ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མས། 

“སྐབས་དེར་ཟུར་ཁང་གི་སར་སག་བག་ཕག་མཛོད་ཆེ་མོ་དང་། མཁན་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། 

རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་བཅས་མཚན་མོར་མཉམ་འཚོགས་བྱེད་སྐད་ཀང་གོ་ཐོས་བྱུང་། ཉིན་གཅིག་

བཀའ་ཤག་ཏུ་ང་དང་རམ་པ་གཉིས་སྔོན་ལ་འབྱོར་སྐབས་ངས། ཉེ་ཆར་ཟུར་ཁང་གཟིམ་ཤག་ཏུ་

མཚན་མོར་གོང་གསལ་མི་གསུམ་འབྱོར་ཏེ་མཉམ་འཚོགས་བྱས་སྐད་འདུག་ཅེས་རམ་པར་བརོད་

སྐབས། ངས་ཀང་དེ་འད་ཞིག་གོ་བྱུང་གསུངས་པ་ལས་ནང་དོན་ཅི་ཡིན་མ་ཤེས། དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་

བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སར་མཁན་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འབྱོར་ཏེ་སྙན་སེང་ཞུས་དོན། ཉེ་ཆར་ཕན་

གི་ཤག་ཏུ་ཁམས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་འབྱོར་ཏེ། མདོ་སྤི་གཡུ་ཐོག་གིས་སྲིད་སྐྱོང་རིན་

པོ་ཆེར་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སྒམ་ཆུང་རས་དཀར་གིས་སྒིལ་བཏུམ་རྟགས་འབྱར་ཞིག་བཅོལ་”613སོང་

ཞེས་བིས་པ་འདི་བསྐྱར་དུ་བཀགས་ན་ངེས་ཤེས་ལྟ་བུ་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡོད།

 གནད་དོན་གསུམ་པ་ནི། “རྭ་སྒེང་ཞུ་བའི་བ་མ་དེ་ཡིན་ཅིང་ཁོང་ནས་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་

ཆེ་སྐུ་ན་ཕ་དུས་སུ་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲོངས་ནས་བོད་ཀི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀི་དབང་

ཆ་དང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཏོག་(གོ་)གནས་དང་བཅས་པ་ཧམ་པ་ཆེན་པོས་འཕོག་བྱེད་དུ་རེ་འབངས་སེ་

འཁྲུགས་ཀི་ལས་བརམ་པ་རེད།” ཅེས་པ་འདི་རེད། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་དབང་

ཕིར་བཞེས་རིས་གནང་བཞེད་ཙམ་ལས། ཐུགས་ཧམ་ཆེན་པོས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་གོ་

གནས་འཕོག་རིས་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་གཏན་ནས་མེད། དེས་ན། ཞྭ་སྒབ་པས་ཕི་མི་ལ་

དེ་ལྟར་སྒོག་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། ཞིབ་འཇུག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ལྟར་བྱས་ཙ་ན། གནད་

613 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༧ 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དོན་ངོ་མ་ཅི་ཡིན་ལྷང་ལ་མི་འབུད་ཀ་མེད་ཡིན་པས། ཉམས་ཞིབ་པའི་ལས་ལ་བསམ་ཤེས་

དང་ཡི་རངས་ཅིས་ཀང་གནང་འཚལ་ཞེས་ཞུ་བར་སོབས་སོ།།

 གནད་དོན་བཞི་པ་ནི། “རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཁིམས་མུན་དུ་བཅུག་ནས་ཡུན་རིང་པོར་མ་

ལོན་པར་ཞག་ཤས་ཕིན་མཚམས་སྙིང་རླུང་རྐེན་གིས་གྲོངས་པ་རེད།” ཅེས་པ་འདི་རེད། ཞྭ་སྒབ་

པས་དུག་གིས་བཀྲོངས་པར་གསུང་མ་འདོད་པ་ཙམ་ཞིག་ནི་བསམ་ཤེས་བྱེད་ཐུབ་པའི་གནས་

ཏེ། ཡིན་ན་ཡང་། མགོ་མཇུག་མི་མཚུངས་པའི་རྫུན་ཁམ་པོ་ཆེ་ཡང་ཡང་སྨྲས་ཏེ་གནོད་འཚེ་

ཕོག་མཁན་དག་ལ་ཡ་ང་མེད་པའི་ངན་བཤད་མུ་མཐུད་ནས་སེལ་བ་འདི་ལྟ་བུ་དག་ནི་ཧ་ཅང་

མཚང་ཆེའོ།།

 གནད་དོན་ལྔ་པ་ནི། གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་རོམ་སྒིག་པས། “་་་་ཅེས་གསལ་འདུག་

པའི་གནས་ཚུལ།” ཞེས་ཞྭ་སྒབ་པའི་གསུང་གི་མཇུག་ཏུ་བིས་པ་འདི་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

གསུང་དེ་ཉིད་ཞྭ་སྒབ་པས་ཡིག་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཤེས། གལ་ཏེ་ངག་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་

ཟིན་བིས་སུ་བཏབ་པ་ཡིན་ན་དེ་ལྟར་འབི་སྲོལ་མེད་ལ། གསུང་ཇི་བཞིན་ཐོན་ཡོད་མེད་ཀང་

ཤེས་དཀའ། འནོ་ཀང་། ཡིག་ཐོག་ནས་གནང་བའི་གསུང་ཡིན་ན། དེ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

རྒྱུ་ལས་གཡོལ་ས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་དོ།།
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36

བོད་ཀི་ཉམས་ཉེས་དང་ལུང་བསན།

 སྤི་ལོ་ 1926 ལོའི་རེས་ཙམ་ནས་སོ་བོ་ཀཿགནམ་སེ་པས་བོད་གཞུང་ལ་གེན་ལོག་

བྱས་ཤིང་རྒྱ་གར་དུ་བོས་བྱོལ་བྱས་པར་དབྱིན་ཇིས་ཕོགས་སྤད་དེ་བེད་སྤོད་བྱས་པ་སོགས་

རྟེན་འབེལ་ངན་པའི་ལས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་། དེ་ལ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས། “ཀཿགནམ་

རྒྱལ་པོ་ངོ་གཡོག་ཧགས་བསྡུས་གཡུ་ཕུག་རོང་ལམ་ནས་ར་ཡུལ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ཤར་དུ་བོས། འདི་

ནས་ཀཿགནམ་གི་རྒྱལ་ས་སོངས། འདིར་གཏེར་སོན་རོ་རེ་དག་སྔགས་ཀི་ལུང་བྱང་དུ། བོད་ཁམས་

མི་བདེ་འབྱུང་བའི་སྣ་འདེན་དུཿ འགོང་པོའི་འཕྲུལ་གིས་ཤར་གི་རྒྱལ་སྒོ་ཕེཿ སྤུ་ཀོང་ཞབས་བརོལ་རྒྱ་

ཡི་སག་ཟམ་འཛུགསཿ རོང་གི་ལམ་ནས་སྒམ་གི་གནས་མགྲོན་འབྱུངཿ གཡེར་མ་ཐང་དུ་རྒྱ་ཡི་བཟའ་

ཁང་ཆགསཿ རྒྱ་གྲོག་དམར་པོའི་ཚང་ཁ་བོད་དུ་བརོལཿ ཞེས་གསུངས་པའི་ཐོག་ཏུ་བབས་ལ་ཉེ་བར་

གོ།”614ཞེས་གསུངས། བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས་སྤུ་བོ་ཞེས་བིས་པ་ནི་ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་སོ་

བོ་ཞེས་བིས་པ་དེ་ཉིད་རེད། སྐབས་འདིའི་ཚིག་གནད་གཅིག་ནི། “རྒྱ་གྲོག་དམར་པོའི་ཚང་

ཁ་བོད་དུ་བརོལཿ” ཞེས་པ་འདི་སེ། དེ་ནི་རིང་པོར་མ་སོང་བར་རྒྱ་མི་དམར་པོ་རྣམས་གྲོག་

མའི་ཚང་བརོལ་བ་ལྟར་བར་མཚམས་མེད་པར་བོད་ཀི་ཕོགས་སུ་ཡོང་བ་ལ་གོ་དགོས་ཤིང་། 

གཤམ་དུ་འབྱུང་བའི་ལུང་བསན་དང་སྦྱར་ནས་བཀགས་ན་གོ་བདེ། 

 རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས། “རྭ་སྒེང་གི་ཡང་སྲིད་འདི་ཡིན་ན་བ་མ་ཡག་

པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་ཕེབས་འདུག་ཅེས་དགེས་མཉེས་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་”བ་དང་། “ང་

ལས་ཁོང་བསན་འགྲོའི་དོན་རླབས་ཆེ་གི་རེད།” ཅེས་དང་ཡང་། “རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་འདིའི་སྐུ་ཕྱྭ་

614 <<སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་ཆོས་འབྱུང་དང་གངས་ཅན་བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་རབས།>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༦༦ 

ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ལ་འགལ་རྐེན་བར་ཆད་མ་བྱུང་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་ལ་མཐའ་དམག་གིས་ནམ་ཡང་འཚུབ་ཐུབ་ཀི་མ་

རེད།”615ཅེས་སོགས་ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ལ་དངོས་སུ་བཀའ་སྩལ་བ་དང་། 

ཕ་བོང་ཁ་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོས། “སྲིད་སྐྱོང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་ཙམ་གིས་བོད་

ཁམས་ཡོངས་ཀི་ཕན་བདེ་ཡུན་གནས་ཡོང་རྒྱུར་དགེ་མཚན་ཆེ་”616ཞེས་ལུང་བསན་པ་སོགས་

ལ་བསམས་ན། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་རྒྱ་དམར་གི་ཁ་གནོན་མཛད་པ་དང་། བོད་

ཁམས་ཡོངས་རོགས་དམར་པོའི་གདུག་རྩུབ་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་

སྨོན་ལམ་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡོད་པར་གདོན་མི་ཟ་ཡང་། ནང་གི་དབང་ཆ་འཕོག་རོད་ཀི་རྨ་

ཁའི་སེང་ལ་བསམ་ངན་དབྱིན་ཇིས་གཡོ་འཕྲུལ་གི་སྣོན་མ་ཤུགས་ཆེར་བཏབ་པ་སོགས་

ཕི་ནང་གི་བྱ་སྤོད་ཀི་དབང་གིས་རྟེན་འབེལ་ཉེས་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་བྱུང་བ་ནི་འདིར་བརོད་པའི་

ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མ་དེ་རེད།

 བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེས། སྐབས་དེའི་གནས་བབ་དང་འབྱུང་འགྱུར་གི་ཉེན་ཁ་

ལས་སྐྱོབ་ཆེད། “ནན་ཅིང་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཏུ་གཡུང་ཛ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་དང་རེ་

མགྲོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་སོགས་བསྐོ་འཇོག་གནང་སེ་བར་སྐབས་རྒྱ་བོད་མཐུན་ལམ་ངང་དུ་

གནས།”617ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དུས་དེར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་

བོད་རྒྱའི་འབེལ་ལམ་བསྐྱར་གསོ་མཛད་ཡོད། དེ་ནི་༸གོང་ས་ཆེན་པོ་ཉིད་མ་ངན་ལས་མ་

འདས་པའི་གོང་ཙམ་རེད། དེ་ནས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་གཞི་དང་

མཚུངས་པར་འབྱུང་འགྱུར་བོད་རྒྱའི་འབེལ་ལམ་ཡག་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། བོད་ཁམས་ཡོངས་

རོགས་བརྟན་གནས་ཡོང་བ་སོགས་ཀི་ཐབས་སུ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའི་གཅེན་པོ་

ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆེད་གཏོང་མཛད། འོན་ཀང་། དབྱིན་ཇི་རེ་ཆར་

ཌི་སོན་དང་བོད་ཀི་གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་ནས་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ཁོ་ན་གནང་སེ་ལས་ཚུལ་

ཡ་ང་བ་མང་དུ་བསྒྲུབས།

615 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༡༢༤ ན་གསལ།

616<<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༤ པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༣༦ 

ལ་གཟིགས།

617<<སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་ཆོས་འབྱུང་དང་གངས་ཅན་བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་རབས།>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༦༩ ན་

གསལ།



487

བོད་ཀི་ཉམས་ཉེས་དང་ལུང་བསན།

 རོ་གྲུབ་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་གིས། “བྱང་རྭ་སྒེང་གི་རྨ་ཁ་དེ་ཡིས། །བོད་ཆོས་སྲིད་

སྐྱོང་བར་བར་ཆད་ཀི། །དབང་མ་གྱུར་རྟེན་འབེལ་གེགས་མེད་དུ། །འགྲིག་གྱུར་ན་བོད་ཁམས་ཡོངས་

ལ་ཕན། །དེ་འོན་ཀང་བདུད་སེའི་བར་ཆད་མང་།། ་་་ མགོན་ཀུན་མཁེན་ལྔ་པའི་དུས་བཞིན་དུ། །ཞྭ་

དམར་སེར་གི་བསན་པ་རིས་མེད་པར། །བསྐྱངས་གྱུར་ན་བསན་འགྲོ་ཡོངས་ལ་སྨན།།”618ཞེས་པའི་

ལུང་བསན་ཞིག་གནང་འདུག་སེ། དེས་ནི་རྨོངས་པ་དང་འདོད་སྲེད་ཀི་ཁོལ་པོར་གྱུར་པ་དག་

གིས་སྒོ་སྐུར་གེང་ཕོགས་སྣ་ཚོགས་བཟོས་ཏེ་བྱང་རྭ་སྒེང་གི་བ་མའི་མཚན་མཐོང་དང་མཛད་

པ་ལ་རྨ་ཁ་བཟོད་དཀའ་བ་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་བཟོ་བར་འགྱུར་བ་དང་། དེའི་དབང་

གིས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་འཕིན་སྐུ་སྲོག་དང་བཅས་པ་བར་ཆད་ཀི་དབང་དུ་

འཆོར་བར་ངེས་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་གྱུར་ཚེ། སྔོན་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་སོགས་

ཀི་རྟེན་འབེལ་ཡོངས་སུ་འགྲིག་པར་གྱུར་ཏེ་བོད་ཁམས་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་མཛད་པ་རླབས་པོ་

ཆེ་སྐྱོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་བསན་པ་ཡིན་ནོ།།

 བར་ཆད་ཀི་བགི་བ་ངན་པ་བསྟུད་མར་རོམ་མཁན་ནི་བོད་མི་བྱིངས་མ་ཡིན་པར་

དབྱིན་ཇི་དང་དེའི་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་བོད་ཀི་གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་དབང་ཤེད་ཅན་འགའ་

ཞིག་རེད། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས། “སག་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་སེང་

སྔར་བཞིན་གལ་གནད་ཆེ་བའི་སྲིད་དོན་གི་འཁབ་སོན་པ་གཙོ་བོར་གནས་ཐུབ་པའི་འབད་པ་བསེན་

ཏེ། བོད་ཐོག་ཤུགས་ཆེར་འབྱུང་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐེན་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།”619 ཅེས་གསུངས།

 ཡང་། “གཡོན་རུ་གཏེར་སོན་འཆི་མེད་རོ་རེའི་དག་སྣང་ལུང་བསན་ལས། རྭ་སྒེང་པདྨའི་

རྣམ་འཕྲུལ་ནིཿ བདུད་རྣམས་འདུལ་བའི་དཔའ་བོ་ཆེཿ འཛམ་གིང་འགྲོ་བ་སུམ་གཉིས་ལཿ ཕིར་མི་

618 ལུང་བསན་དཔེ་ཆ་དུ་མའི་ནང་དངས་ཡོད་ལ། <<ཛེ་སྨད་གཡོ་རྫུན་ཀན་ཀའི་ལན། །ལུང་རིགས་རོ་རེའི་མེ་

ཆར་འདི། །རིང་རྒན་སངས་རྒྱས་རོ་རེས་སྦྱར།།>>ཞེས་མཚན་བྱང་དུ་བཀོད་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༩ རུའང་གསལ། 

619 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་བདུན་པའི་ནང་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ལྡོག་པའི་དབུགས་ཆེན་འབྱིནཿ”620ཞེས་སོབ་དཔོན་པདྨའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་མི་

མཐུན་པའི་ཕོགས་རྣམས་བཏུལ་ཏེ་འཕིན་ལས་འཛམ་གིང་ཁོན་ལ་དར་བར་འགྱུར་པའི་ལུང་

བསན་ཡོད། ཡང་། “གཏེར་ལུང་ལས། ཆེ་རྒུའི་སྙིང་ལ་གདུག་འདེ་དངོས་ཞུགས་པསཿ མཐུན་

རྐེན་བས་ཀང་འགལ་རྐེན་སྒྲུབ་པ་མངཿ མི་དང་མི་མིན་དམ་སྲིའི་ཆོ་འཕྲུལ་གིསཿ ང་སྤྲུལ་སྐྱེས་

བུར་ལོག་ལྟའི་འབའ་ཤ་ལྡིརཿ ཆེ་སེ་ཚེ་སྲོག་ཆུང་སེ་ཕིན་ལས་ལཿ གོ་བུར་ཧུར་ཐུམ་ཅི་མི་འདོད་

པ་གཏོངཿ”621ཞེས་མཐོ་བའི་སེགས་བུ་དང་ཆེ་བའི་དབང་ཆ་འཛིན་མཁན་ཆེ་རྒུ་འགའ་ཞིག་

གི་སྙིང་ལ་གདུག་ཅན་གདོན་འདེ་ཞུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཡུལ་ཁམས་སུ་བསན་འགྲོར་

ཕན་པའི་མཐུན་རྐེན་ལས་གནོད་པའི་འགལ་རྐེན་མང་བར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་ལྟར་བྱུང་བ་

ན། སྙིང་ལ་གདོན་ཞུགས་པའི་མི་དང་མི་མིན་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ངན་པ་རྣམས་གཅིག་རེས་གཉིས་

མཐུད་དུ་བྱུང་སེ་མཐར་གུ་རུ་པདྨ་ང་ཡི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཀང་། ཆེ་ས་ནས་དེའི་སྐུ་སྲོག་དང་། 

ཆུང་ས་ནས་དེའི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་སོགས་ལ་གཅིག་ཏུ་སང་ཞིང་གནོད་པ་བརམ་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་བསན་ཡོད།

 དེ་ལྟར། དང་པོ་ལོ་ཤས་གོང་གི་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་གི་རོད་རོག་ནས་སྲིད་ཁི་འཕོག་

རོད་ཀི་ནང་རོག་གི་བར་གི་འཁོན་འགྲས་ཡོད་བཞིན་པའི་ཐོག་དབྱིན་ཇིས་མངོན་པར་མི་

གསལ་བའི་སྒོ་ནས་ཞེ་འཁོན་གི་སྣོན་པ་མང་དུ་བཏབ་སེ་ཆེས་ཛ་དག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་ན། 

ད་གཟོད་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེས་ཀང་། ཞལ་མདོག་མཚལ་ལྟར་གྱུར། སྤན་རས་

མཆི་མས་བརླན། ལགས་དབུགས་བརེགས་ཏེ་ཧལ། ཅི་མཛད་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ངང་

མཇུག་མཐར་འུ་ཐུག་སེ། ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་དང་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེ་གཉིས་

བྱང་རྭ་སྒེང་དུ་འགྲོ་བའི་དགོངས་འཁོལ་མི་གནང་ཀ་མེད་བྱུང་། དེ་ནི་གཅིག་ནས་བོད་ཆགས་

འཇིག་གི་གནད་དོན་ལ་ཐུག་པའི་ཛ་དག་གི་གནས་ཡིན་ཚུལ་ལོག་ཞུ་བྱས་པ་གསན་པ་དང་། 

གཉིས་ནས་བ་ཆེན་ཞིག་གི་སྐུ་སྲོག་ལ་ཐུག་འདུག་པར་དགོངས་པའི་སབས་ཀིས་ལོས་ཡིན། 

འདི་ནི་དབྱིན་ཇི་རེ་ཆར་ཌི་སོན་གིས་གསང་གནས་ཡིན་ཁུལ་གིས་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་ངན་དེའི་

620 ལུང་བསན་དཔེ་ཆ་དུ་མའི་ནང་དངས་ཡོད་ལ། <<ཛེ་སྨད་གཡོ་རྫུན་ཀན་ཀའི་ལན། །ལུང་རིགས་རོ་རེའི་མེ་

ཆར་འདི། །རིང་རྒན་སངས་རྒྱས་རོ་རེས་སྦྱར།།>>ཞེས་མཚན་བྱང་དུ་བཀོད་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༩ ནའང་གསལ། 

621 ལུང་བསན་དཔེ་ཆ་དུ་མའི་ནང་དངས་ཡོད་ལ། <<ཛེ་སྨད་གཡོ་རྫུན་ཀན་ཀའི་ལན། །ལུང་རིགས་རོ་རེའི་མེ་

ཆར་འདི། །རིང་རྒན་སངས་རྒྱས་རོ་རེས་སྦྱར།།>>ཞེས་མཚན་བྱང་དུ་བཀོད་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༣ ན་གསལ། 
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བོད་ཀི་ཉམས་ཉེས་དང་ལུང་བསན།

འབས་བུ་མིག་ཐོག་ལག་ཟིན་དུ་གྱུར་པ་དེ་རེད། དེ་ལྟར་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་བཙོན་

ཁང་དུ་སྐུ་སྲོག་འཆོར་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཡ་ང་བ་དེ་བྱུང་།

 དེ་དག་གི་ཚུལ་ལ་གཏེར་སོན་འཕིན་ལས་གིང་པས་སྔ་ས་ནས་ཞལ་གསལ་ཞིང་

གནད་མ་བོར་བའི་ལུང་བསན་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་གནང་འདུག་པ་འདི་ལྟར། “བྱང་རྭ་སྒེང་གཡུ་

ཤུག་སོང་པོ་དེ། །ཤར་རྒྱ་ལྕང་ནགས་མའི་གྲོགས་སུ་ཆེ། །གཡུ་ཤུག་སོང་པོ་མ་འགེལ་བར། །རྒྱ་

ལྕང་ནགས་ཚལ་མཚོ་དང་འགྲོགས། །མེ་དམར་པོས་ཕོགས་དེ་ཉེ་མི་ནུས། །བོད་སེང་ཆེན་གཡུ་

རལ་མཐའ་ནས་རྒྱས། །དེ་འོན་ཀང་བདུད་སེའི་བར་ཆད་མང་། །ནུབ་སག་རྒན་ལོང་བའི་སྦར་ཤད་

ཀིས། །ཤུག་སོང་ར་བ་བསྒེལ་ཉེན་ཡོད། །དེ་བྱུང་ན་རྒྱ་ལྕང་སིལ་བུར་འཐོར། །མེ་དམར་པོས་རི་ཀླུང་

ཐམས་ཅད་ཁབ། །གངས་རེ་ནས་བཞུས་ཏེ་གཡའ་རི་ངོམས། །སེང་མ་བུ་སོད་པའི་གནས་སྐབས་

བལ། །དབང་ཡོད་ཚོ་དབང་མེད་ཐོ་ཡོར་འད། །དབུས་ཀི་བོ་གཏོད་སྐྱོབ་གྲོགས་དེས། །ཤར་གི་གྲོག་

ཚང་ཕེ་ལ་ལྟོས།།” ཞེས་སོ།།

 དེ་ལ། “བྱང་རྭ་སྒེང་གཡུ་ཤུག་སོང་པོ་དེ། །ཤར་རྒྱ་ལྕང་ནགས་མའི་གྲོགས་སུ་ཆེ། །གཡུ་

ཤུག་སོང་པོ་མ་འགེལ་བར། །རྒྱ་ལྕང་ནགས་ཚལ་མཚོ་དང་འགྲོགས། །མེ་དམར་པོས་ཕོགས་དེ་ཉེ་

མི་ནུས། །བོད་སེང་ཆེན་གཡུ་རལ་མཐའ་ནས་རྒྱས། །དེ་འོན་ཀང་བདུད་སེའི་བར་ཆད་མང་།།” ཞེས་

པ་ནི། བོད་ཀི་བྱང་རྭ་སྒེང་གི་གཡུ་མདོག་ཅན་གི་ཤུག་པའི་སོང་པོ་དེ་ཤར་རྒྱ་ལྕང་ནགས་

ཚལ་དང་འགྲོགས་ཤིང་གྲོགས་ཀི་འབེལ་བ་ཆེ་བར་འགྱུར་ལ། གཡུ་མདོག་ཅན་གི་ཤུག་པའི་

སོང་པོ་དེ་མ་འགེལ་གི་བར་དུ་རྒྱ་ལྕང་ནགས་ཚལ་དེ་རྒྱ་མཚོ་དང་འགྲོགས་པའི་དབང་གིས་

མེ་དམར་པོས་དེའི་ཕོགས་སུ་ཉེ་བར་བཅར་ཏེ་ཕམ་ཉེས་སུ་གཏོང་མི་ནུས། དེ་ལྟར་བྱུང་ན། 

གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གི་འབེལ་བ་ཟབ་མོའི་བབ་དང་རྟེན་འབེལ་ཁད་པར་ཅན་གི་མཐུ་ལས། 

རི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་སེང་ཆེན་གི་གཡུ་རལ་མཐའ་ཁུལ་བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་ནས་ཡོངས་སུ་

རྒྱས་པར་འགྱུར་མོད། འནོ་ཀང་། དེ་ལ་བདུད་ཀི་སེ་ཡིས་བརམས་པའི་བར་ཆད་ཤིན་ཏུ་མང་

པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་དོན་རེད། ངོས་འཛིན་ལ། བྱང་རྭ་སྒེང་གི་གཡུ་ཤུག་སོང་པོ་

ནི་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཤར་རྒྱ་ལྕང་ནགས་མའམ་རྒྱ་ལྕང་ནགས་ཚལ་ནི་རྒྱ་ནག་

སེ། མཚོ་ནི་གོ་མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་། མེ་དམར་པོ་ནི་དམར་པོའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསར་

བྱེད་མཁན་གུང་ཁན་ཏང་། ཕོགས་དེ་ཞེས་པ་ནི་གོ་མིན་ཏང་གི་ཕོགས་ཏེ། བོད་ཀི་སེང་ཆེན་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ནི་བོད་གངས་ཅན་གི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀི་བདག་པོ་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ། གཡུ་

རལ་ནི་མཛད་འཕིན། མཐའ་ནི་བོད་ཁམས། མཐའ་ནས་རྒྱས་པ་ནི་བོད་ཁམས་ནས་འཛམ་

གིང་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཞེས་པའོ།།

 གནད་དོན་ངོ་མ་ནི། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་སྔོན་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་

ལམ་གི་མཐུའི་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་མཛད་འགན་ཕིར་བཞེས་དགོས་པར་

དགོངས་ཏེ་འབད་བརོན་གནང་ཡང་། གཞུང་འཛིན་དཔོན་རིགས་ཚོས་དབྱིན་ཇིའི་གཡོ་འགོ་

ནས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ནུས་མེད་དུ་གཏོང་བའི་ཐབས་ཇུས་སྣ་ཚོགས་འཐེན་པ་དེ་རེད། དེ་

ཡང་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། སྤི་ལོ་ 1945 ཟླ་ 4 པའི་ནང་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་བོད་ལ་གོ་མཚོན་གི་

ལེགས་སྐྱེས་དང་བཅས་ཕག་བིས་ཕུལ་ཏེ་བོད་དེ་སོབས་ཤུགས་ཅན་གི་མཛའ་གྲོགས་ཁིམ་

མཚེས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་གནང་ཡང་བོད་ཀིས་དེ་ལ་ཡ་ལན་མ་གནང་བ་དང་།622 སྤི་ལོ་ 

1945 ཟླ་ 8 ཚེས་ 14 ཉིན་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་ཀིས་ཆིངས་ཡིག་བཞག་སེ་རྒྱ་ནག་

གིས་ཕི་སོག་རང་བཙན་དུ་ཁས་བངས་ནས་ཉིན་བཅུ་སོང་བའི་མཚམས་སུ་གཙོ་འཛིན་ཅང་

ཅེ་ཧི་ཡིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་རྒྱལ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་འགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་བཅས་ལ་བཀའ་ཡིག་གནང་སེ། གལ་ཏེ་བོད་ཀིས་རང་ཉིད་རང་བཙན་དུ་བྱེད་

འདོད་ན་རྒྱ་ནག་གིས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུའི་བསྒགས་གཏམ་སེལ་623ཡང་བོད་ཀིས་ནང་

ཁུལ་འབུར་འཇོམས་ཀི་བེལ་ཟིང་ཁོད་ནས་སྣང་མེད་དུ་བསྐྱུར་ཡོད། གལ་ཏེ་སྐབས་དེར་

སྲིད་སྐྱོང་གི་མཚན་གནས་ཕིར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་ཕིར་ཕུལ་ཏེ། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་མཆོག་

ནས་སྐུ་དབང་བཟུང་ཡོད་ན་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་ཅང་གི་ཞལ་བཞེས་བསྒགས་གཏམ་དེ་དང་

མཐུན་པར་བོད་རང་བཙན་གི་གནས་བབ་གསལ་ཐོན་མཛད་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་གོང་དུ་

དངས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་དག་གི་གསུང་དང་ལུང་བསན་ཉིད་ལས་ཤེས་ནུས། གཞན་ཡང་

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་སྐུ་དབང་ཕིར་ཕུལ་ཡོད་ན། སྤི་ལོ་ 1948 ལོར་ཞྭ་སྒབ་པས་སྣེ་ཁིད་པའི་

622 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༣༦ ལ་གཟིགས།

623 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༦༧༣ 

དང་། བསྒྱུར་གཞིའི་དཔེ་དེབ་<<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the 

Lamaist State>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༣༥ ལ་གཟིགས།
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བོད་ཀི་ཉམས་ཉེས་དང་ལུང་བསན།

ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཨ་རིར་འབྱོར་བའི་སྐབས། “མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་རོད་པ་ཞིག་

གིས་ཞྭ་སྒབ་པ་བཙལ་ནས་ད་ལྟ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་རང་བཙན་སྐོར་ཞུས་ན་ཡག་པོ་

རེད། བོད་རང་བཙན་ཁུངས་སྐྱེལ་བའི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་”གོ་བསྐོན་བསབ་བྱ་གནང་བ་

ལ་བོད་གཞུང་གིས། “ཁ་ཚུམས། བསྐོས་པའི་ལས་ཀ་དེ་བྱོས།”624 ཞེས་ཞྭ་སྒབ་པར་གསུངས་

པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་དོགས་ཡེ་ནས་མེད། དེ་ནི་དེའི་གོང་དུ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་ཨ་

རི་སོགས་སུ་འབེལ་བ་གནང་བ་དེ་དག་གིས་ཤེས་ཐུབ་སེ། འདི་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་དང་སྦྱར་ནས་

བལྟས་ན་ལུང་བསན་དེ་གསལ་ནས་གསལ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།།

 དེ་ནས། “ནུབ་སག་རྒན་ལོང་བའི་སྦར་ཤད་ཀིས། །ཤུག་སོང་ར་བ་བསྒེལ་ཉེན་ཡོད།།” 

ཅེས་པ་སེ་དེའི་དོན་ནི། སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོགས་གཏོགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་

ཆོས་སྲིད་ཀི་གནད་ལ་རྨོངས་ཤིང་གཏི་མུག་པར་གྱུར་ཏེ་དག་སྤོད་སྦར་ཤད་ཚོད་མེད་ཀིས་

ཤུག་སོང་དེ་ཉིད་ར་བ་ནས་བསྒེལ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ཅེས་པ་སེ། ངོས་འཛིན་བྱས་ན། ནུབ་

སག་རྒན་ཞེས་པ་ནི་དགུང་ན་མཐོ་པོར་ཕེབས་པའི་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ལོང་

བ་ནི་སྲིད་ལུགས་ཀི་གནད་ཀ་དང་ལས་འབས་ཀི་ཆོས་ཉིད་སོགས་ཅི་ཡང་མི་མཐོང་བའི་སག་

བག་ཕག་མཛོད་ཆེན་མོ་སོགས་སྐུ་འཁོར་ནང་མ་དང་གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་དབང་ཤེད་ཅན་

རྣམས། སག་རྒན་ལོང་བ་ཞེས་པ་ལ་སྒ་དོན་གཉིས་ཐད་ནས་གོ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སེ། སག་རྒན་

ཞེས་པས་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་དང་དེའི་དགུང་ནའི་བབ་གཉིས་ཀ་བསན་ལ། སག་རྒན་ལོང་

བ་ཞེས་པས་དོན་གི་ཆ་ནས་སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོགས་གཏོགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་བང་

དོར་དང་གནས་ལུགས་མི་མཐོང་བ་ལོང་བ་ལྟར་འགྱུར་ཚུལ་བསན་ཅིང་། ཚིག་གི་ཆ་ནས་

སྒ་ཉེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་སག་ལུང་བག་ཅེས་པའི་མཚན་སྒ་མཚོན་པར་བྱས། སྦར་ཤད་ནི་

གང་ལ་ཡང་ལྟོས་པ་དང་འཛེམ་ཟོན་དང་ཡ་ང་བ་སོགས་མེད་པར་དག་ཏུ་རྒོལ་བའི་བྱ་སྤོད་ལ་

གོ། ཤུག་སོང་གི་ར་བ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སྲོག་དང་། བསྒེལ་བ་ནི་དགྲོང་བ་

སེ། ར་བ་ནས་བསྒེལ་བའི་ཉེན་ནི་དགྲོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ཅེས་པའོ།།

624 སྤི་ལོ་ 2019 ཟླ་ 7 ཚེས་ 5 ཉིན་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྣམས་ཀིས་༸གོང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་ལ་

བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བའི་རེས་ཐོགས་སུ་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལར་ཨ་རིའི་བོད་ཀི་རླུང་འཕིན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་

བསན་འཛིན་བཟང་མོས་བཅར་འདི་ཞུས་པར་ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་གསུངས། བཅར་འདི་ཆ་

ཚང་རླུང་འཕིན་ཁང་དེའི་ད་ངོས་སུ་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 དེའི་འཕོར། “དེ་བྱུང་ན་རྒྱ་ལྕང་སིལ་བུར་འཐོར། །མེ་དམར་པོས་རི་ཀླུང་ཐམས་ཅད་

ཁབ།།” ཅེས་པ་ནི། ཤུག་སོང་དེ་ཉིད་ར་བ་ནས་བསྒེལ་བའི་ལས་ཚུལ་ཚབས་པོ་ཆེ་དེ་བྱུང་ན། 

རྟེན་འབེལ་དང་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀི་གནད་ཀ་དག་ཀང་དེ་མུར་ཞིག་ཅིང་ཉེས་པར་གྱུར་ཏེ་རྒྱ་ལྕང་

རྣམས་འཐོར་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ཡི་མུར་མེ་དམར་པོས་རི་དང་ཀླུང་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏེ། མེ་དམར་པོས་ཐོག་མར་ཀླུང་དང་དེ་ནས་རི་ལ་ཁབ་ནའང་། ལུང་

བསན་དུ་རི་ཀླུང་ཞེས་གོ་རིམ་བཟློག་པ་ནི་ཚིག་སྦྱོར་གི་དབང་གིས་རེད། ངོས་འཛིན་ལ། རྒྱ་

ལྕང་ནི་རྒྱ་མི་རྣམས་དང་། སིལ་བུར་འཐོར་བ་ནི་རྒྱ་དམར་ནག་གཉིས་སོ་སོར་གེས་པ། མེ་

དམར་མོ་ནི་དམར་པོའི་ལམ་ལུགས་དང་དེའི་ཤུགས་རྐེན། རི་ནི་བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་

དང་། ཀླུང་ནི་རྒྱ་ནག་སེ། ཁབ་པ་ནི་དམར་ལུགས་དང་དེའི་ཤུགས་རྐེན་ངན་པ་ཐོག་མར་རྒྱ་

ནག་དང་དེ་ནས་བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་སེལ་ཅིང་དར་བར་འགྱུར་ཞེས་པའི་དོན་ནོ།།

 དེ་ནས། “གངས་རེ་ནས་བཞུས་ཏེ་གཡའ་རི་ངོམས། །སེང་མ་བུ་སོད་པའི་གནས་སྐབས་

བལ། །དབང་ཡོད་ཚོ་དབང་མེད་ཐོ་ཡོར་འད།།” ཞེས་བྱུང་། དེ་ཡང་མེ་དམར་པོའི་ཚ་རླབས་

གངས་རིའི་ལོངས་སུ་འཕྱུར་བ་ན། དེས་རི་བོའི་རེ་ནས་གངས་དཀར་པོ་བཞུས་ཏེ་གངས་ཀིས་

གཡོགས་པའི་གཡའ་རིའམ་བག་རོའི་རང་མདོག་ངོམས་པ་སེ་གསལ་བར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་

ཡི་དུས་ན་གངས་སེང་མ་བུ་སོགས་གངས་རིའི་ལོངས་སུ་སྔར་བཞིན་གནས་ཤིང་སོད་པའི་

ཐབས་བལ་བར་འགྱུར་ལ། དབང་ཤུགས་ཡོད་པའི་སྐུ་དག་ཚོས་ཀང་དབང་ཆ་འཆོར་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ།། ངོས་འཛིན་ལ། གངས་ནི་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་མཛད་

འཕིན། རེ་མོ་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ། བཞུས་པ་ནི་སངས་འཛིན་ཐེབས་པ། གཡའ་རི་ནི་བོད་ཀི་

སྣོད་བཅུད། ངོམས་པ་ནི་རང་མདོག་ཕིར་ཐོན་པ། སེང་མ་བུ་ཞེས་པའི་མ་ནི་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་

ཆེན་དང་བུ་ནི་སྲས་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ། དེ་ལ་སོགས་སྒ་སྦྱར་ཏེ་སྐུ་འཁོར་གཞན་

རྣམས་ཀང་སོགས་སྒའི་ཁོང་ནས་འདོན། དབང་ཡོད་ཚོ་ནི་སྐུ་དག་རྣམས། དབང་མེད་པའི་

ཐོ་ཡོར་འད་བར་འགྱུར་བ་ནི་བོད་དུ་ལས་ཞྭ་ལས་གོས་གོན་པ་ཙམ་ལས་སྐུ་དབང་དང་ངར་

ཤུགས་སོགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་བེམ་རོ་ལྟར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏེ། བསྡུས་དོན་ནི། 

མེ་དམར་པོ་སེ་དམར་པོའི་ལམ་ལུགས་དང་དེའི་ཤུགས་རྐེན་ངན་པ་རྣམས་བོད་རྒྱ་གཉིས་

སུ་ཁབ་པ་ན། རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་མཛད་འཕིན་ལ་སངས་
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བོད་ཀི་ཉམས་ཉེས་དང་ལུང་བསན།

འཛིན་དང་བར་ཆད་བྱུང་སེ་མཐར་བོད་ཁམས་སྐྱོང་ཞིང་སྐྱོབ་དཀའ་བར་འགྱུར་ལ། སྔར་གི་

དབང་ཤུགས་ཅན་གི་སྐུ་དག་ཚོ་ཡང་ཐོ་ཡོར་རམ་བེམ་རོ་དང་མཚུངས་པར་གྱུར་ཏེ་ཅི་ཡང་

བྱེད་མི་ཐུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ།།

 དེ་ནས། “དབུས་ཀི་བོ་གཏོད་སྐྱོབ་གྲོགས་དེས། །ཤར་གི་གྲོག་ཚང་ཕེ་ལ་ལྟོས།།” ཞེས་

ཐུགས་འཁང་ཞིང་ཞེ་འགྲས་པའི་ཚིག་རྐང་འདི་གཉིས་བྱུང་། དོན་ནི། དེ་ལྟར་དབུས་ཏེ་བོད་

གཞུང་གི་མཛད་གཙོ་སྐུ་དབང་ཅན་ཚོའི་བོ་གཏོད་བཅོལ་ཡུལ་དང་སྐྱོབ་གྲོགས་སུ་འདོད་པ་

དེས་བསླུ་བིད་དང་དབྱེན་སྦྱོར་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏེ། ཤར་ཕོགས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོག་མའི་ཚང་ཆེན་

པོ་དེ་བོད་ཀི་ཕོགས་སུ་ཁ་ཕེ་བར་འགྱུར་ལ། བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་ཚོས་བག་ཡོད་དང་དོགས་

ཟོན་མ་བྱས་ན་ལས་ཚུལ་ངན་པ་འདི་འད་བ་བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་ཅིས་ཀང་འབྱུང་བར་

ངེས་པས། སྐབས་དེ་དུས་ནོངས་འགོད་དང་བཅས་ཏེ་འདས་སོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕིར་ལྟས་ལན་

གཅིག་གིས་ཤིག་ཅེས་པའི་དོན་ནོ། །ངོས་འཛིན་ལ། དབུས་ནི་བོད་གཞུང་གི་མཛད་གཙོ་སེ་

གཞུང་འཛིན་གི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལྟེ་བ་རྣམས་དང་། དེ་དག་གིས་བོ་གཏོད་བཅོལ་ཏེ་

སྐྱོབ་གྲོགས་སུ་མཐོང་ས་ནི་དབྱིན་ཇིའོ། །ཤར་གི་གྲོག་ཚང་ནི་རྒྱ་ནག་སེ། དེའི་ཁ་ཕེ་བ་ནི་

དམར་ཤོག་བོད་དུ་ཡོང་བའི་རྐེན་སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབས་པ་ལ་གོ་དགོས། ལྟོས་ཤིག་ནི་ལྟད་མོ་

ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་དེ་ཡི་དུས་སུ་དེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ཤིག་ཅེས་ཉེན་

བར་བཏང་བ་སེ། གཏེར་སོན་རོ་རེ་དག་སྔགས་ཀི་ལུང་བྱང་ལས། “རྒྱ་གྲོག་དམར་པོའི་ཚང་

ཁ་བོད་དུ་བརོལཿ” ཞེས་འབྱུང་བ་དང་སྦྱར་ཏེ་བཀགས་ན་དེ་བས་གསལ་བར་འགྱུར་རོ།།

 གཞན་ཡང་འདི་ལྟར་བསམ་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ཆུ་སྤེལ་ཟླ་བ་ ༥ པ་སྔ་མའི་ཚེས་ 

༢༣ སྤི་ལོ་ 1932 ཟླ་བ་ 6 ཚེས་ 26 ཉིན་གི་ཕི་དོ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པའི་སེང་༸གོང་ས་བཅུ་

གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནོར་གིང་ཕོ་བང་ནས་ཆིབས་ཐོན་གིས་རྭ་སྒེང་དགོན་པར་ཞབས་

སོར་འཁོད། སྐབས་དེ་ཉིད་དུ། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀིས་རྭ་སྒེང་

རིན་པོ་ཆེར་ཐོལ་བྱུང་དུ། ༸གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཉིད་དགུང་ན་ཕ་བའི་སྐབས་སུ་རེ་པོ་

ཏ་ལར་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་བས་ཐུགས་སྣང་སྤོ་པོ་བྱུང་བ་དང་། དགུང་ན་ཡར་སོན་པ་ན་ནོར་བུ་གིང་

ཁར་སྤོ་བ་བྱུང་བའི་ཚུལ་དང་བཅས། “སྤྲུལ་བའི་སྐུ་ཁེད་རང་དབྱར་ཁར་ནོར་བུ་གིང་ཁར་བཞུགས་

པ་དང་། དགུན་ཁར་རེ་ཕོ་བང་དུ་བཞུགས་ན་ལེགས།” ཞེས་དོན་གིས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཅིང་། དེ་ནས། “ཕིས་འབྱུང་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་སོགས་ལ་མོ་དཔེ་འདི་གཞིར་བཟུང་ན་འཁྲུལ་པ་

མེད་པས་སྤྲུལ་སྐུ་ཁེད་ཀིས་ཐུགས་ལ་ཞོག །ངོས་ཀིས་ཀང་མོ་དཔེ་འདིར་གཞི་བཅོལ་བ་ཡིན།”625 

ཞེས་དཔལ་ལྡན་འདོད་ཁམས་བདག་མོའི་མགོན་སྐྱབས་ལམ་སོན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་བའི་

སྐུ་སྐྱེ་ཕི་མ་མ་ནོར་མ་འཆུགས་པར་ལྷ་ལྡན་ཕོ་བང་ཆེན་པོར་གདན་དོངས་ཤིག་ཅེས་རྒྱལ་

བའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བལ་བརད་འཚོལ་གི་མཛད་འགན་ལྷུར་བཞེས་དགོས་པའི་བཀའ་ལུང་

ཟབ་མོ་སྩལ་ཡོད།

 ཡང་ཆུ་སྤེལ་ཟླ་བ་ ༥ པ་ཕི་མའི་ཚེས་ ༩ སྤི་ལོ་ 1932 ཟླ་བ་ 7 ཚེས་ 12 ཉིན་

གི་སྔ་ཆར་རྭ་སྒེང་ནས་ཆིབས་ཐོན་གི་སྔ་ཉིན་སར་ཡང་མཆོད་ཁང་རྣམས་སུ་མཆོད་འབུལ་

གནས་གཟིགས་དང་ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་ཤུགས་དག་མཛད་ཡོད། དེའི་ཚུལ་ལ་༸གོང་

ས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས། “རྭ་སྒེང་བའི་གྲྭ་བགྲེས་དང་། 

སྐབས་དེའི་འདུ་ཁང་དཀོན་གཉེར་གི་ཟེར་སྒོས་སུ། ༸གོང་ས་མཆོག་གནས་གཟིགས་ཐ་མར་ཕེབས་

སྐབས་རྟེན་གཙོ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡང་གཟིགས་ནན་ཆེ་བ་དང་། མཆོད་ཁང་གི་སྒོ་འགྲམ་ནས་སར་ཡང་

དབུ་རེ་ཀ་གཉིས་མའི་ཕོགས་ཞལ་ཕིར་གཟིགས་ཀིས་ཕག་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཐུགས་སྨོན་རེ་གཅིག་ཏུ་

གནང་བ་སོགས་སྔར་དང་མི་འད་བར་ཐུགས་འཕེང་བའི་རྣམ་པ་ཤས་ཆེར་མངོན་པ་དང་། དེ་སྔོན་

བཀའ་ལུང་ལས་ཀང་།  ཧོ་ཐོག་ཐུའི་བཞུགས་ཁི་རང་འཇགས་ཞོག་ལ། ངའི་བཞུགས་ཁི་སྡུས་ཤིག་

ཅེས་དགོངས་པ་ཅན་གི་གསུང་མང་ཕེབས་བྱུང་ཟེར་རོ།།” ཞེས་གསལ། འདི་དག་ནི་དོན་གིས་

རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་པར་སུས་ཀང་

བསྙོན་མི་ནུས། དེ་ལྟར་བཀའ་དིན་ཟླ་མེད་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱ་

མཚོ་མཆོག་ནས་དགུང་གྲངས་ང་བརྒྱད་བཞེས་པ་ཆུ་བྱ་ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ སྤི་ལོ་ 1933 

ཟླ་བ་ 12 ཚེས་ 17 ཉིན་ལྷ་ལྡན་ཞིང་དུ་རེ་ཞིག་གཟིམ་ཁི་མཐའ་མའི་མཛད་པ་ཆེད་དུ་མཛད་

དེ་ཞི་བའི་དབྱིངས་ཆེན་པོར་གཤེགས་པས་བོད་ས་མཐའ་དབུས་ཀུན་མ་ངན་གིས་ཆེས་ཆེར་

ནོན་པར་གྱུར་ཅིང་། དེ་ནས་སྐྱེ་བོ་མ་རབས་དག་གིས་བོད་ཁམས་ཡོངས་སུ་ཕུང་བར་འགྱུར་

བའི་ལས་ཚུལ་ངན་པ་རྣམས་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་དུ་རོམ་པའི་མགོ་བཙུགས་སོ།།

625 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༧ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༡ ལ་གཟིགས།
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སེར་གཞུང་གི་དོན་རྐེན་དང་པོ།

 སྤི་ལོ་ 1944 ལོར་འཕན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་རོང་གི་མི་སེར་དང་སེ་ར་བྱེས་སྔགས་གཉིས་

ཀི་བར་དུ་བུ་ལོན་སྤོད་འཇལ་གི་རོག་ད་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་། དེ་ནི་ལོ་དེར་ས་དེའི་གྲོང་སེ་བཞི་

ཙམ་ཞིག་ཁ་ལ་ཟ་རྒྱུའི་འབྲུ་དང་ཞིང་ལ་འདེབས་རྒྱུའི་ས་བོན་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོར་

ཕད་དེ་སེ་ར་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་དང་སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ལ་གྲོ་ནས་སྲན་གསུམ་གཡར་

པོ་ཞུས། ལོ་དེའི་སོན་མཇུག་སེ་ར་བྱེས་དང་སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་པ་སྐོར་ཞིག་བུ་ལོན་

ལེན་པར་ཕེབས། མི་སེར་ཚོས་བུ་ལོན་སྤོད་འཇལ་དཀའ་བའི་གནས་ལུགས་རྣམས་རོང་གི་

དཔོན་རིགས་ལ་ཞུས་པར་རོང་དཔོན་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་། གྲྭ་པ་རྣམས་ནས་བུ་ལོན་གི་

ཡོང་འབབ་ནས་གྲྭ་ཚང་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་དགོས་པས་བུ་ལོན་སྤོད་འཇལ་དགོས་ལུགས་

གསུངས། རོང་དཔོན་གིས་གཞུང་གི་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་ལ་སྒུག་དགོས་ཚུལ་གསུངས། 

གནས་ཚུལ་རྣམས་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ལ་ཞུས་པས། གྲྭ་ཚང་གཉིས་ནས་བུ་ལོན་སྤོད་འཇལ་མི་ཞུ་

བའི་ར་བ་རོང་དཔོན་ལ་ཐུག་ཡོད་པས། ཉེས་རྡུང་བཏང་སེ་རྐང་ལག་གང་རུང་ཞིག་བཅག་ན་

འགྲིག་ཅེས་ལམ་སོན་གནང་ཟེར། དེ་ལྟར་རོག་ད་ཆེན་པོ་དེའི་མགོ་བཙུགས།

 དེའི་ཚུལ་སྐབས་དེར་འབྲུ་བུན་འདེད་ལེན་དུ་དངོས་སུ་སྐྱོད་མཁན་བྱམས་པ་ཡོན་

ཏན་གིས། “ཤིང་སྤེལ་ ༡༩༤༤ ལོ་བོད་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་འཕན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་རོང་ཁོངས་ཀི་གཞུང་

རྒྱུགས་མི་སེར་གྲོང་ཚོ་བཞི་ཙམ་ཞིག་ལ་ལྟོ་ཆས་བཟའ་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁ་ཚ་དགོས་

གཏུགས་ནི་སོན་ར་མེད་པར་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་སྐབས་སུ་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་དང་། སེར་སྔགས་

གྲྭ་ཚང་གཉིས་ལ་བཟའ་འབྲུ་དང་སོན་ར་འབྲུ་བུན་གཡར་ཞུས་ཀིས་གྲོ་ནས་སྲན་གསུམ་ཚོད་རིས་

བྱས་ན་རུའི་ཁལ་དགུ་སོང་ལྷག་ཙམ་གཡར་པོ་ཞུས་ཏེ་སོན་དུས་བོད་ཟླ་ ༩ ནང་མ་སྐྱེད་གྲངས་

འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུའི་གན་རྒྱ་བཞག་ཅིང་། སོན་ཀ་ཟླ་ ༩ ནང་འབྲུ་བུན་འདེད་སྐབས་མི་སེར་རྣམས་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ནས་བརོད་དོན་དུ་གནས་སྐབས་འབྲུ་བུན་སྤོད་རྒྱུ་མེད་ངེས་ཡིན་པར་མ་ཟད། སྐུ་ངོ་རོང་དཔོན་

གིས་ང་ཚོར་གསུང་དོན་ལ། བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པས་ཁལ་པ་ཉམས་དམན་རྣམས་ལ་

བུན་ཞིབ་གནང་གི་རེད། གནས་སྐབས་བུ་ལོན་བཀའ་འགངས་ཞུས་ཤིག་གསུང་གི་འདུག་པས་

འབྲུ་གཉེར་ལགས་གནས་སྐབས་ལོག་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་བཤད་དེ་བུ་ལོན་སྤོད་མཁན་མི་

འདུག །གནས་ཚུལ་རྣམས་གྲྭ་ཚང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པར་སེར་བྱེས་མཁན་པོ་དང་ལས་སྣེ་ཚོ་ཚོགས་

འདུ་ཚོགས་ནས། འབུམ་ཐང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོའི་ལས་ཚབ་ལྷུན་གྲུབ་རོང་དཔོན་གིས་སེར་བྱེས་གྲྭ་

ཚང་དང་སེར་སྔགས་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ཀི་ཆོས་རྒྱུན་གཏོང་རའི་ཐོག་ནས་འབྲུ་བུན་གཡར་བར་བཀའ་

དིན་བསམ་ཤེས་མེད་པར་དིན་ལན་ལོག་འཇལ་བྱས་པའི་བྱ་སྤོད་ངན་པ་དེ་དག་བཟོད་ཐབས་བལ་

གཤིས། འབྲུ་གཉེར་ཕག་མཛོད་ངག་དབང་ཟླ་བས་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་འཕན་པོ་ཁུལ་གི་གྲྭ་ཚང་གཉིས་

ཀི་གྲྭ་པ་ཁག་ཅིག་ཁིད་ནས་རོང་དཔོན་སར་བུ་ལོན་ལེན་པར་འགྲོ་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་བུ་ལོན་མ་

སྤད་ན་ས་རེ་རོ་ལ་ཐེབས་པ་ལན་ར་ཤིང་ལ་ཐུག་པའི་དཔེ་ལྟར་དོན་ར་རོང་དཔོན་རང་ལ་ཐུག་པར་

བརྟེན་ཁོ་པོར་ཉེས་རྡུང་དག་པོ་ཞིག་དགོས་པ་དང་། དེ་མིན་རྐང་ལག་ཅིག་བཅག་ན་འགྲིག་གི་རེད་

ཅེས་གྲྭ་ཚང་གི་བཀའ་ཕབ་དོན་ལ་སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་གིས་ཀང་མོས་མཐུན་གིས་བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༡༠ ཉིན་བྱེས་སྔགས་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ཀི་གྲྭ་དྲུག་ཅུ་སྐོར་འཕན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་རོང་ཞོལ་དུ་འདུ་འཛོམས་

བྱས་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་རོང་ལ་འགྲོ་མཁན་ཁས་ལེན་པ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་དང་ངག་

དབང་བསམ་གཏན། ཕན་བྱམས་པ་ཡོན་ཏན། བསན་འཛིན་ཤེས་རབ། ཨ་ཁུ་རིལ་རིལ་བཅས་

ནས་ཐོག་མར་སྐྱབས་རྟེན་ལུག་ཁོག་མགོ་སྦྱར་གཅིག་ཁེར་ཏེ་རོང་ལ་བསྐྱོད་ཅིང་། རོང་དཔོན་ནི་

ར་རྭའི་ནང་ཕེབས་འདུག་པར་ང་ཚོར་མི་ལྟ་ཙམ་ཞིག་བྱས་ཏེ་གཟིམ་ཆུང་ནང་ལ་ཕེབས་སོང་། ང་

ཚོས་ལུག་ཁོག་དེ་ཕུལ་ནས་འབྲུ་སྐྱིན་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པར་རོང་དཔོན་ཁོང་ཁོ་ལངས་ནས་

གདན་ས་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོའི་འོག་ཡིན་པ་ལས་གོང་ལ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་

བཀོན་ཚད་མེད་གནང་བ་ཡིན་ཙང་ང་ཚོར་བྱ་ཐབས་གཞན་མེད་པར་རོང་དཔོན་ལ་ཉེས་རྡུང་དག་པོ་

བཏང་བས་རོང་དཔོན་དེ་ཉིན་དེའི་དགོང་དོ་ཙམ་ལ་ཤི་བ་འད་འདུག །དེ་ནས་གྲྭ་པ་ཁ་ཤས་གྲྭ་ཚང་

ལ་བསྐྱོད་ནས་གནས་ཚུལ་སྙན་སེང་ཞུས་པར་མཁན་པོ་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་གིས་གསུང་དོན། 

ད་ལས་རོག་བཟོས་ཚར་བ་རེད། ལེགས་ཉེས་ག་རེ་བྱུང་ཡང་འགོད་པ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོད་

ཚོ་སེ་པ་གཞུང་གིས་བཟུང་ཡོང་། གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས། སེ་པ་གཞུང་གིས་དམག་བརྒྱབ་ཡོང་

ན་ཡང་ཁོད་ཚོ་རིས་སྤོད་བྱེད་ཀི་མིན་ཞེས་གསུངས་བྱུང་། དེ་རེས་བཀའ་ཤག་ནས་ལྷུན་གྲུབ་རོང་
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སེར་གཞུང་གི་དོན་རྐེན་དང་པོ།

དཔོན་དམར་བསད་གཏོང་མཁན་ལག་དམར་བ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་དང་བྱམས་པ་ཡོན་ཏན་

གཉིས་ཀིས་གཙོས་རོགས་པ་རྣམས་དང་བཅས་པ་ལམ་སེང་རིས་སྤོད་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཐེངས་

ཁ་ཤས་འབྱོར་ཞིང་། གྲྭ་ཚང་གི་ལས་སྣེ་ཁ་ཤས་ལྷ་སར་བསྐྱོད་དེ་རྒྱལ་ཚབ་སག་བག་དང་ས་དབང་

རྣམ་པ་སོགས་ལ་སྐྱབས་རྟེན་དངུལ་མང་པོ་ཕུལ་ཏེ་བྱེད་གཏེ་རིས་འབུལ་ཞུ་མ་དགོས་པར་ཉེས་ཆད་

གང་གནང་སྒྲུབ་འབུལ་ཞུས་ཆོག་པ་ཞེས་ཞུས།”626 ཞེས་གསུངས།

 གོང་གསལ་ཞིབ་ཏུ་བཀགས་ན་སྐབས་དེའི་གནད་དོན་ཇི་སྙེད་ཅིག་ལ་ངེས་ཤེས་

སྐྱེད་ཐུབ་ཅིང་། དེ་དང་ལྷན་དུ་བཅོས་བསྒྱུར་ཞིག་ནི་མེད་ཐབས་མི་འདུག་ཨང་སྙམ་པ་ངང་

གིས་སྐྱེ་སེ། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་ལེགས་བཅོས་ལས་ཁུངས་བཙུགས་པའང་

གནས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཐུག་པ་ལོས་ཡིན་སྙམ། མི་དམངས་ལ་རམ་འདེགས་ཕར་ཟད། དེ་

དག་གི་བདེ་སྡུག་ལ་བསམ་ཤེས་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཁར། ཉེས་རྡུང་བཏང་སེ་རོང་དཔོན་གི་

རྐང་ལག་བཅག་ན་འགྲིག་པའི་བཀའ་ཕབ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཆོས་ཀིས་ཐར་པ་འཚོལ་བའམ་

ཐེག་པ་ཆེན་པོར་ཁས་འཆེ་སེ་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པ་དག་

ལ་འོས་པ་ཞིག་ནི་ག་ལ་ཡིན། རྒོལ་རྡུང་ཕོག་ས་དེ་ཉིད་འབུམ་ཐང་མཁན་དྲུང་གི་སྤུན་མཆེད་

ཡིན་པ་དེས་ཀང་རོད་རོག་དེ་ཉིད་གཏིང་ཇེ་ཟབ་ཏུ་བཏང་ཡོད། གོང་གི་གནས་ཚུལ་འདི་དག་

གསུང་མཁན་གཞན་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་བདེན་མིན་འགྲིག་མིན་གི་གཏམ་བཤད་དེ་གགས་འཚོལ་

ས་ཡོད་ཀང་དེ་ལྟ་ནི་མིན། གང་ལྟར། ལོ་རྒྱུས་འདི་ལྟ་བུ་བཀགས་པ་ན་ཡིད་ལ་སྐྱོ་སྣང་ཞིག་

ངང་གིས་འབྱུང་ངོ་།།

 གོང་གསལ་གི་སེང་དུ། དཔལ་འབར་བདུད་འདུལ་ཆོས་དབྱིངས་ཀིས། “མཁན་དྲུང་

འབུམ་ཐང་ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་བསན་གི་ཐབ་རྟེན་འཕན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་རོང་ཁོངས་ཀི་མི་སེར་ཁག་གཅིག་

ལ་སྔོན་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གི་སྤི་སྒེར་གིས་བུན་འབྲུ་ཁོན་ཆེ་བཏང་ཡོད་སབས་ཤིང་སྤེལ་ ༡༩༤༤ 

ལོའི་སོན་མཚམས་སུ་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གིས་ཆེད་བཏང་འབྲུ་འདེད་རྣམས་ནས་མི་སེར་ཐོག་བུན་

འབྲུ་ཚ་འདེད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱས་རྐེན་ལྷུན་གྲུབ་རོང་སོད་མཁན་དྲུང་འབུམ་ཐང་པའི་ངོ་ཚབ་ནས་

སེར་བྱེས་པའི་བུན་འབྲུ་འདེད་མཁན་རྣམས་ལ་མི་སེར་ངན་ཧྲུལ་ཐོག་དེ་ལྟ་བུའི་བུན་འབྲུ་ཚ་འདེད་

626 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༢༥ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༦༦ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བྱས་ནས་འཐུས་མིན་སྐོར་གནས་ལུགས་གོ་གསེད་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀང་ཉན་ཤེས་མ་བྱས་ཁར། ལྷུན་

གྲུབ་རོང་སོད་ངོ་ཚབ་འབུམ་ཐང་མཁན་དྲུང་གི་སྤུན་མཆེད་ལ་ཉེས་རྡུང་བཏང་སེ་རྐེན་ལམ་དུ་སོང་

སབས་མཁན་དྲུང་ཐུབ་བསན་ཆོས་འཕེལ་ནས་དེ་སྐོར་གཞུང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པར་ཞིབ་གཅོད་སེར་

སྐྱ་ཟུར་བསྐོས་ཐོག་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་ལ་བྱེད་གཏེ་རིས་འབུལ་དང་འབེལ་འདི་སྐོར་རྒྱུ་རྐེན་ཞུ་བར་

གྲྭ་ཚང་སྤི་འཐུས་དོ་ཆོད་ཡོང་དགོས་ཞེས་ལན་བར་བཏང་རུང་།”627 ཞེས་གསུངས་པ་འདི་བསྣན་

ཏེ་བཀགས་ན་ཉེ་རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གནད་དོན་

མང་ཙམ་མཁེན་པ་ལ་ཕན་ཆེ།

 བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བོད་གཞུང་གིས་ཉེས་ཅན་གྲྭ་པ་དེ་དག་གི་ཁིམ་མི་

འགའ་འཇུས་བཟུང་གིས་ཞོལ་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་པར་གྲྭ་ཚང་གིས་རྒྱ་དངུལ་རྟ་རྨིག་མ་དང་

ཊམ་དཀར་ཐུམ་པོ་མང་ཙམ་ཁེར་ཏེ་ས་དབང་བོན་ཤོད་པའི་མདུན་དུ་བཅར་ནས་འཛིན་བཟུང་

བྱས་པ་དེ་དག་གོད་གྲོལ་གནང་རོགས་གནོངས། གལ་ཏེ་གོད་གྲོལ་མ་གནང་ན་བྱེས་སྔགས་

གཉིས་ཀི་གྲྭ་པ་རྣམས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ལ་ཚོགས་བཅར་མི་ཞུ་ཞེས་ཞུས། བཀའ་

བོན་བོན་ཤོད་པས། “ཁོད་ཚོ་སྨོན་ལམ་དུ་ཡོང་གི་མིན་ཟེར་བ་འགྲིག་གི་རེད། ཡིན་ནའང་། བསམ་

བོ་ཡག་པོ་གཏོང་དགོས། གྲྭ་པ་རིས་སྤད་ན་ནི་ནང་མི་གོད་གྲོལ་གཏོང་གི་རེད། དེ་སྔ་འབས་སྤུངས་

བོ་གསལ་གིང་གི་གྲྭ་པ་ཨ་འཇམ་སྣ་ལེབ་ཀིས་གཞུང་སར་ངོ་ལོག་བརྒྱབ་ནས་མཐའ་མཇུག་ག་རེ་བྱུང་

སོང་ངམ། ཁོད་ཚོས་ཤེས་གསལ་ཡིན་པས། སྨོན་ལམ་དུ་ཡོང་ན་དགའ་གི་རེད། གོང་གུན་ཕོག་ཡོང་། 

ཞེས་འཇིགས་སྐུལ་དང་བཅས་སྐྱབས་རྟེན་རྒྱ་དངུལ་དང་ཊམ་དཀར་ཚང་མ་བངས་པ་རེད། འནོ་ཀང་། 

དོན་འབས་མ་བྱུང་བས་[གྲྭ་པ་རྣམས་]འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་”དུ་གྱུར་ཏེ། ཁམས་ཚན་སོ་སོའི་འཐུས་

མི་ལས་སྣེ་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ནས་སེ་ར་བྱེས་སྔགས་གཉིས་ནས་“རྒྱུད་སོད་སྨད་དང་། གིང་

ཁག །རེ་དྲུང་གི་སྒེར་གཡོག་”628སོགས་སུ་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཕིར་རང་དགོན་དུ་

ལོག་དགོས་པའི་བར་ཐོ་བཏང་། དེ་ལྟར་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཏུ་གྱུར།

627 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༡༢ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༤༠ ན་གསལ།

628 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༢༥ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༦༩ ན་གསལ།
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སེར་གཞུང་གི་དོན་རྐེན་དང་པོ།

 ལོ་དེའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ནི་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་སེ། ༸གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་

འདེན་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་མགོན་དུ་

ཐེངས་དང་པོར་ཕེབས་གཏན་འཁེལ་ཡོད། ལོ་སར་ཚེས་པ་ ༣ ནས་སྨོན་ལམ་ཚོགས། སེ་

ར་སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་འགའ་དང་བྱེས་ཀི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཚོགས་བཅར་

མ་ཞུས་པར་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གི་རྣམ་པ་བསན། དེ་ལ་དགེ་བཤེས་ལྷུན་གྲུབ་བཟོད་པ་མཆོག་

གིས། “སྤི་ལོ་ 1945 ལོའི་སྨོན་ལམ་སྐབས་སེ་ར་བྱེས་ཀིས་ཐག་གང་བཅད་པ་དེ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་དུ་

སེམས་ལ། སྐབས་དེའི་མཁན་པོ་ནི་ཏྲེ་ཧོར་ཁམས་ཚན་གི་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ཞུ་བའི་

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་དེ་རེད། ང་ཚོས་ཁོང་ལ་དགེ་བཤེས་ངག་རྒྱམ་ལགས་ཞེས་ཟེར་ཞིང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་

ཆེ་དང་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པ་ཡིན། ་་་ སེར་སྨད་ཀི་དགེ་འདུན་པ་ཡོངས་དང་སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་

འདུན་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་བཅས་སྨོན་ལམ་དུ་ཕེབས་ཀང་སེ་ར་བྱེས་པ་རྣམས་མ་ཕེབས། བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་

ནི་སེ་རའི་ཆ་ཤས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། མཁན་རིན་པོ་ཆེས་མ་འགྲོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ངེད་ཅག་མ་

ཕིན།”629ཞེས་གསུངས།

 ཚེས་ ༥ དགའ་ལྡན་བ་སྤི་དང་འབས་སྤུངས་བ་སྤི། བ་བང་ཆེ་ཁག །ཚོང་རིགས་

ཁག་བཅུ་གཉིས་བཅས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་རེ་པོ་ཏ་ལར་གཞུང་གི་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་

སར་ཆེད་བཅར་གིས་གྲོས་བསྡུར་གནང་སེ་མཐའ་དོན་ལ། ཚེས་ ༦ ནས་སེ་ར་བྱེས་སྔགས་

གཉིས་ཀི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་སྨོན་ལམ་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། ཚེས་ ༨ ཉིན་ཉེས་ཅན་གྲྭ་པ་དེ་

དག་གི་ཁིམ་མི་རྣམས་གོད་གྲོལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐག་བཅད། དེ་ནས་སེར་བྱེས་ཀི་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་སྨོན་ལམ་དུ་ཕེབས་ཤིང་རོག་གེང་ཅི་ཡང་མེད་པར་སྨོན་ལམ་གྲོལ།

 “དེ་རེས་བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་སྔར་ལམ་ལྟར་ནོར་བུ་གིང་གར་གདན་ས་གསུམ་གི་

མཁན་པོ་དང་འབས་སྤུངས་ཚོགས་ཆེན་གི་ཞལ་ངོ་ནས་[༸གོང་ས་]ཏཱ་ལའི་བ་མ་ལྔ་པའི་བཅའ་ཡིག་

ཁེར་ཏེ་ཟླ་མཇལ་ཞུ་བར་ཕེབས་”དགོས་ཀང་། སེར་བྱེས་མཁན་པོས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་མ་

ཕེབས། ཟླ་མཇལ་དེའི་སྐབས་སུ་སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོ་མཁན་པོའི་གོ་གནས་ནས་

གནས་དབྱུང་བཏང་ཞིང་། སེར་བྱེས་མཁན་པོར་བཀའ་རྒྱ་བཏང་སེ། “མཁན་པོ་ངག་དབང་རྒྱལ་

629 <<LIKE A WAKING DREAM: The Autobiography of Geshe Lhundub Sopa>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༡༦༤ ན་གསལ།



500

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

མཚན་(རྒྱ་མཚོ་)གིས་གཞུང་སར་ངོ་རྒོལ་དང་སྨོན་ལམ་བཀའ་འགངས་ཞུས་པ་སོགས་ཀི་ནག་ཉེས་

ལ་ད་རེས་ཐེངས་གཅིག་ཡང་བཟོས་ཀིས་མཁན་པོའི་གོ་གནས་ཕབ་སེ་ཆོས་གོས་རྣམ་སྦྱར་དང་། 

མཁན་པོ་གསར་པའི་འསོ་ཤོག་བཅས་འཕལ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། སྨོན་ལམ་ཉིན་གསུམ་གི་སེར་

བྱེས་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་པའི་འགེད་ཕོགས་གོང་གུན་ཕོག་པ་ཚང་མ་མཁན་པོ་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ནས་

སྤོད་རྒྱུ་”630 ཞེས་ཐག་གཅོད་གནང་། ཆོས་གོས་སྣམ་སྦྱར་དེ་དག་ནི་མཁན་པོར་བསྐོ་བཞག་

གནང་སྐབས་གཞུང་ས་ནས་གནང་བ་དང་། སྨོན་ལམ་ཉིན་གསུམ་གི་འགེད་ཕོགས་ཀི་གོང་

གུན་ཞེས་པ་ནི། མཁན་པོའི་བཀའ་བཀོད་ལྟར་སེར་བྱེས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་སྨོན་ལམ་གི་

ཉིན་དང་པོ་གསུམ་ལ་ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་པའི་སྐབས་འགེད་ཕོགས་ཆད་པ་ལ་ཟེར།

 དེ་ལྟར་གཞུང་གི་བཀའ་འབྱོར་བ་ན་གྲོས་བསྡུར་མང་པོ་གནང་ཞིང་མཐར་གྲྭ་ཚང་གི་

རེ་འདོད་ལྟར། མཁན་པོ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ནས། “ཨ་ནེས་བཙུགས་པའི་ཟམ་པ་ལ་ཨ་ནེ་འགྲོ་

དགོས་བསམས་རུང་། གྲྭ་དམངས་ཀིས་གྲོས་འཆམ་གནང་བ་ཡིན་ཙང་བྱ་ཐབས་མེད་ཅིང་། སེ་པ་

གཞུང་གིས་ཀོ་བ་དམར་པོའི་ཞྭ་མོ་དེ་ང་ཚོའི་མགོ་ལ་གཡོགས་ཚར་སོང་། དམ་དག་ཆེ་རུ་མ་གཏོགས་

ལྷུག་ཏུ་འགྲོ་གི་མ་རེད།” ཅེས་མཁན་པོའི་ཁི་ལས་བབས་ཤིང་། མཁན་པོ་གསར་པའི་འོས་མིའི་

མཚན་ཐོ་ཕུལ་བ་ན་གཞུང་ས་ནས་སོག་པོ་དགེ་བཤེས་བསན་དར་ལགས་ལ་མཁན་པོ་གསར་

པའི་ཕག་རྟགས་སྩལ། དགེ་བཤེས་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་མཁན་པོར་བསྐོ་བཞག་གནང་

མཁན་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་དགེ་བཤེས་བསན་དར་ལགས་མཁན་པོར་བསྐོ་བཞག་

གནང་མཁན་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་རེད། དེས་ཀང་གཞུང་དང་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གི་

བར་དུ་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ཇི་སྙེད་ཅིག་བསྐྲུན་ཡོད།631 སྐབས་དེ་དག་ནི་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་

བསྐོ་བཞག་སྩལ་བའི་དཔོན་རིགས་དང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བའི་སེར་སྐྱ་དཔོན་

རིགས་རྣམས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་བཞིན་པའི་སྒང་རེད། སྐབས་དེར། “སེ་ར་བྱེས་ལ་དེ་སྔོན་ཀུན་

630 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༢༥ པའི་ཤོག་ངོས་ ༧༠ 

དང་། <<LIKE A WAKING DREAM: The Autobiography of Geshe Lhundub Sopa>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༤ ན་གསལ།

631 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༢༥ པའི་ཤོག་ངོས་ ༧༡ 

དང་། <<LIKE A WAKING DREAM: The Autobiography of Geshe Lhundub Sopa>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༥ ན་གསལ།
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སེར་གཞུང་གི་དོན་རྐེན་དང་པོ།

འཕེལ་ལགས་ནས་ཉོ་རོགས་གནང་བའི་རིང་མདའ་ ༢༠༠༠ ཡོད་པས་འགོག་རྒོལ་དག་པོ་བྱེད་ཐུབ་

ཀི་ཡོད། རྭ་སྒེང་དགོན་པར་ཡང་ཨུ་རུ་སུའི་རིང་མདའ་ ༡༠༠༠ ཡོད་”632ཟེར།

 སོག་པོ་དགེ་བཤེས་བསན་དར་ལགས་མཁན་པོར་བཞུགས་པའི་རེས་ཐོགས་སུ། 

“བོད་ཟླ་ ༥ ནང་དྲུང་རིས་བརྒྱད་སྦྲེལ་”ཏེ་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་བཞི་དང་རིས་དཔོན་བཞི་བཅས་

འཛོམས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བསྐོངས་ཏེ། སེ་ར་བྱེས་སྔགས་གཉིས་ཀི་ཉེས་པ་ལ་ཉེས་ཆད་

གཅོད་རྒྱུ་ཡིན་པས་མགོ་ཁིད་རྣམས་ཉེས་ཆད་ཞུ་བར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་བར་བཏང་བ་ལྟར་

མགོ་ཁིད་བཅུ་དྲུག་གམ་བཅུ་བདུན་ཙམ་མདུན་བཅར་ཞུས། གཞུང་ས་ནས་དེ་དག་རེ་ཤར་

ཆེན་ལྕོག་གི་བཙོན་དུ་བཅུག་པར་མ་ཟད། མཁན་པོ་གསར་པ་བསན་དར་ལགས་ལ་ཡང་

ལྷུན་གྲུབ་རོང་གི་དོན་རྐེན་ལག་དམར་བ་ཚང་མ་རིས་སྤོད་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་། དེ་

ལ་དགེ་འདུན་པ་བྱིངས་ཀིས་དེ་ལྟར་མགོ་བསྐོར་བཏང་བ་ནི་གང་ནས་བསམས་ཀང་མི་འསོ་

སྙམ་སེ་ཁོང་ཁོ་ལངས། མཇུག་མཐར་གཞུང་ས་ནས་ལྷུན་གྲུབ་རོང་གི་དོན་རྐེན་སྣེ་འཁིད་པ་

ཡོངས་རོགས་འཛིན་བཟུང་གནང་ཞིང་གཅར་རྡུང་དག་པོ་བཏང་། གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་འདི་གཅོད་

གནང་མཁན་གི་ཁོངས་སུ་ཀ་ཤོད་པ་དང་ཞྭ་སྒབ་པ་སོགས་ཡོད་ཚུལ་དང་། “མི་གཞན་དག་

ཚོས་སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བོས་བྱིང་འགེལ་གནང་ས་ཡིན་པའི་ཞྭ་སྒབ་པ་ཡང་ཁིམས་གཅོད་

དག་པོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུར་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་མཁན་གི་གྲས་ཤིག་ཡིན་ལུགས་བརོད་ཀི་འདུག་”633ཅེས་

རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་བིས། མཁན་ཟུར་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོས་དེའི་གོང་ནས་གསང་རྒྱ་

དམ་པོའི་ངང་གྲ་སྒིག་གནང་སེ་མཐར་ཕག་མཛོད་བཅས་ཞབས་གཡོག་གསུམ་ཁིད་ནས་བོད་

ཤར་ཕོགས་སུ་གསང་བོས་གནང་སེ་ཐར། དེའི་རེས་རིམ་པས་ཉེས་ཅན་རྣམས་བཙོན་འཇུག་

བྱས་ཏེ་མཐར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་མཛད་འགན་བསྐྱེད་

བཞེས་ཀི་དགའ་སོན་དང་འབེལ་དེ་དག་བཙོན་ནས་གོད།634

632 << བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༥༥༩ 

ན་གསལ།

633 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༥༦༢ 

ན་གསལ།

634 ཞིབ་ཏུ་མཁེན་འདོད་ན། <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ 

༢༥ པའི་ཤོག་ངོས་ ༦༦ ནས་དང་འདོན་ཐེངས་ ༡༢ པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༠ <<LIKE A WAKING DREAM: 

The Autobiography of Geshe Lhundub Sopa>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༣ ནས་བཀགས་ན་གསལ་ལ། 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 མཇུག་མཐར་མཁན་པོར་ཅི་བྱུང་ཛ་སག་ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀིས། 

“སེར་བྱེས་མཁན་པོ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་གནས་དབྱུང་གནང་བ་དགོན་དུ་འབྱོར་ནུབ་ཕག་མཛོད་

སོགས་ངོ་གཡོག་རྟ་དེལ་དང་བཅས་ཡུལ་བྱོལ་དུ་བསྐྱོད་གཤིས་མདོ་སྤི་ཛ་སག་གཡུ་ཐོག་པར་

བཀག་སོམ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་བ་བཞིན་ས་མཚམས་ཁག་ལ་སྲུང་བཀག་བྱེད་པོ་ཆེད་བཏང་

གིས་སྐྱེ་རྒུ་མདོའི་ས་མཚམས་སུ་གདོང་ཐུག་སྐབས་མཁན་ཟུར་ངོ་མ་སྤང་ཆས་ཀིས་རི་ལ་རི་བརྒྱུད་

དུ་བོས། ཕག་མཛོད་སོགས་ནས་དམག་མིར་ཡ་བཟུང་བྱས་གཤིས་རྐེན་ལམ་དུ་བཏང་། མཁན་ཟུར་

དང་ཕག་མཛོད་གཉིས་ཕ་མ་གཅིག་གི་བུ་ཚ་[ཡིན་པས་]བྱད་བཞིན་འད་གཤིས་མཁན་ཟུར་གི་མགོ་

ལག་ཡིན་ཞེས་མདོ་སྤིའི་སྙན་ཞུ་དང་སྦྲགས་ལྷ་སར་འབྱོར། མཁན་ཟུར་ངོ་མ་སྤང་བརྫུས་ཀིས་རྒྱ་

ཁོངས་སུ་བོས་ཏེ་ཐར། རེས་སོར་གུང་ཁན་ནས་དར་མདོ་ཀྲུའུ་ཞིའི་མིང་འདོགས་བྱས། དུས་ཕིས་

ལྷ་སར་ངོ་འབྱོར་བྱུང་སོང་།”635 ཞེས་གསུངས་སོ།།

<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༥༤༡ ནས་

ཀང་གསལ་བར་བིས་འདུག་གོ།

635 <<རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དོན་བསྡུས་སོགས་རྒས་པོའི་འབེལ་གཏམ་སེ་ཚན་ལྔ་ལྡན།>>གི་ཤོག་ངོས་ 

༩༢ ན་གསལ།
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སེར་གཞུང་གི་དོན་རྐེན་གཉིས་པ།

 རྭ་སག་གི་དོན་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་གཞུང་དམག་རྭ་སྒེང་དུ་དངས་ཏེ་དགོན་པ་གཏོར་

བཤིག་དང་དམག་འཁྲུག་གང་ཆེ་བསངས་པ་དང་མི་ཤི་རྟ་འགེལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱུང་བར་

མ་ཟད། སེ་ར་དགོན་པ་དང་གཞུང་དམག་གཉིས་ཐུག་པའི་གནད་དོན་དེ་ཡང་དེ་དུས་བྱུང་། 

བསྡུས་ཏེ་བིས་ན། དེ་ཡང་“སེར་བྱེས་གྲྭ་དམངས་ནས་བཀའ་བོན་ཟུར་ལྷ་གཉིས་རྭ་སྒེང་གདན་ཞུར་

ཕེབས་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མཚམས་ང་ཚོས་ལྟད་མོར་བལྟས་ནས་སོད་ཐབས་མེད་ལུགས་བརོད་དེ། 

བ་སྤྲུལ་དང་དགེ་བཤེས་སོགས་ཟུར་འཚོགས་ཀིས་བྱེས་མཁན་པོའི་ཕག་མཛོད་སར་བསྐྱོད་དེ་རྭ་

བར་དོ་དམ་བྱས་པའི་སྐོར་སྲིད་གཞུང་ལ་དགོངས་པ་དྭངས་ཐབས་ཞུ་འབོད་བྱེད་སྒོ་གང་ཅིར་མདུང་

ཤུགས་གཅིག་སྒིལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཡོང་རྐེན་ཅི་ཡིན་བརད་གཅོད་དགོས་ལུགས་བཤད་པར་མཁན་

ཕག་ནས་རྭ་སྒེང་དོ་དམ་བྱེད་དགོས་པ་རྭ་སྒེང་རང་ནས་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བ་ཡིན་གི་རེད། ང་ཚོ་གྲྭ་

ཚང་ནས་ཇུས་གཏོགས་བྱེད་དགོས་དོན་མེད་ལུགས་བརོད་དེ་གཤེ་གཤེ་བཏང་བ་རེད། དེར་བརྟེན་

གྲྭ་པ་རྣམས་ནས་བྱེས་མཁན་ཕག་གཉིས་སག་བག་གི་ཕོགས་གཏོགས་ཡིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་མཐོང་

སེ་ཁོང་ཁོ་ལངས་པའི་རྐེན་གིས་དེའི་དགོང་མོ་གྲྭ་དམངས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས།” དེ་ནས། “གྲྭ་པ་

མང་ཙམ་ཞིག་གྲྭ་ཚང་གི་སེང་དུ་བསྐྱོད་དེ་སྔོན་ལ་མཁན་ཕག་སོད་སར་འཛུལ་བསྐྱོད་ཀིས་གནས་

ཚུལ་ཤོད་རིས་བྱས་པར་མཁན་ཕག་ནས་ཁ་ཚིག་འབལ་ལོང་མེད་པར་དེ་འཕལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་

སེ་གྲྭ་ཤར་རྒྱ་སེ་དཀར་པོ་(བྱམས་པ་ཡེ་ཤེས་)ཟེར་བ་བསད་པ་དང་། ལྷོ་པའི་དཀར་ཕྲུག་རྨས་པ་

རེད། དེ་སྐབས་གྲྭ་པ་རོབ་རོབ་ཚེ་འཕེལ་སོགས་ཀིས་མཁན་ཕག་གི་ལག་ནས་མེ་མདའ་ཚུར་ཕོགས་

ཏེ་བརྒྱབ་ནས་མཁན་ཕག་སྐལ་བཟང་དང་གཡོག་གྲྭ་གཉིས་བཅས་བསད་པ་རེད། དེ་སྐབས་མཁན་

པོའི་མདུན་དུ་ཨ་མདོ་ཨ་ཀ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡོད་མུས་སུ་ཤོད་ནས་མེ་མདའི་སྒ་གྲགས་པས་ཅི་ཡིན་སྙམ་ནས་

བལྟ་བར་བསྐྱོད་སྐབས་གྲྭ་པ་མང་པོ་ཡོང་སེ་སོད་ཤག་གི་ཤོད་རྣམས་ཁེངས་ཟིན་སབས་ཁོང་གཉིས་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

འཇིགས་སྣང་མ་བཟོད་པར་སྒེའུ་ཁུང་ནང་ནས་ཐོག་སེང་དུ་མཆོངས་པ་གྲྭ་པས་མཐོང་སེ་མཉམ་རུབ་

ཀིས་བྱེས་མཁན་པོ་སོག་པོ་བསན་དར་ཟེར་བ་དེ་གར་བསད་པ་དང་། ཨ་ཀ་སྤྲུལ་སྐུ་བོས་ཐུབ་པ་

རེད།”636 དེ་ལྟར་རྭ་སག་གི་དོན་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་སེར་བྱེས་མཁན་པོ་སོགས་རྐེན་ལམ་

དུ་བཏང་། དེ་ལ་ཛ་སག་ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀིས། “སེར་བྱེས་མཁན་པོ་སོག་

པོ་བསན་དར་གཞུང་གི་ཚོགས་འདུ་ནས་དགོན་དུ་ལོག་སེ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་སྐྱོན་བརོད་ཞུས་རྐེན་

སེར་བྱེས་རོབ་རོབ་འགའ་ཤས་ཀིས་མཁན་པོ་ངོ་གཡོག་བཞི་བསད།”637 ཅེས་ཅུང་ཟད་མི་འད་བ་

ཞིག་བིས་འདུག་ཀང་ར་བའི་ཆ་ནས་མཚུངས།

 “སེར་བྱེས་མཁན་ཕག་ངོ་གཡོག་བསད་པའི་རེས་སུ་མཚན་གུང་དེར་སེར་བྱེས་གྲྭ་

དམངས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ་རྭ་སྒེང་གི་རྒྱབ་ར་བྱས་ནས་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་ལ་ངོ་རྒོལ་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། སག་བག་གི་ཕོགས་གཏོགས་སྐུ་དག་སྲིད་དབང་ཡོད་མཁན་ཚོའི་ཁང་པ་

མེར་བསྲེག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། རྭ་སྒེང་བ་བང་སོགས་ནས་མེ་མདའ་ཡོད་རིགས་བཏོན་ཏེ་འཁེར་རྒྱུ་

སོགས་ལ་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་བྱས་ཏེ་མཚན་མོ་དེ་རང་ལ་ལྷ་སར་ཡོང་སྐབས། ར་མོ་ཆེ་རྒྱུད་

ཀི་ས་སྲུང་པུ་ལི་སིས་(ཉེན་རྟོག་པ་)བཀག་འགོག་གིས་ཕར་ཚུར་མེ་མདའ་འཕེན་རེས་བྱས་མཐར་ར་

ཆེའི་རོ་ཟམ་གི་འགྲམ་དུ་ས་སྲུང་དམག་མི་གཅིག་གྲྭ་པས་བསད་མཚམས་དམག་མི་བྱིངས་རྣམས་

བོས་ཕིན་པ་རེད། དམག་མི་བསད་པ་དེའི་ལག་མདའ་གྲྭ་པས་འཁེར་ཐོག་མཁན་དྲུང་ངག་དབང་

རྣམ་རྒྱལ་དང་རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་གི་ཁང་པ་མེར་བསྲེག་གཏོང་རིས་ཀིས་

ཐོག་མར་རྒྱ་འབུམ་སྒང་དུ་མཁན་དྲུང་ངག་རྣམ་སོད་ཁང་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་ཕར་ཚུར་མེ་མདའ་འཕེན་

རེས་མང་ཙམ་བྱས་མཐར་ཁང་པའི་ཕི་ནང་ཐུག་པས་མེ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་རེད།”638 སྐབས་དེ་ཙམ་

ཞིག་ལ། “སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་གི་སྐུ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་སྣེ་མགྲོན་ཐུབ་བསན་ལེགས་སྨོན་ང་ཚོའི་

སར་འབྱོར་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ངུ་བ་ལྟར་ངུ་བཞིན་དུ་ད་ཆག་སྒོ་བསངས་སོང་། ད་གིན་མེ་མདའི་སྒ་མང་པོ་དེ་

གོ་བུར་གསན་ཐོས་ཀི་རྐེན་པས་སྐྱབས་མགོན་སྲིད་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེ་གཟིམ་སྒོམ་ནང་ནས་ཧོབ་སེ་

636 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༢ 

ནས་གཟིགས།

637 <<རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དོན་བསྡུས་སོགས་རྒས་པོའི་འབེལ་གཏམ་སེ་ཚན་ལྔ་ལྡན།>>གི་ཤོག་ངོས་ 

༩༥ ན་གསལ།

638 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༣ 

ན་གསལ།
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སེར་གཞུང་གི་དོན་རྐེན་གཉིས་པ།

བཞེངས་སྐབས་སྐུ་བརབ་གནང་བ་དང་། སྐུ་རླུང་འཕར་ལྡང་ཆེ་བ་བཅས་ཀིས་ལགས་དབུགས་ཀང་

གནོན་མི་ཐུབ་པའི་ཐོག །སག་བཅོས་ཏེ་དབུ་ལ་སྒོན་པ། རླུང་སྨན་བདུགས་པ་སོགས་ཐབས་ཤེས་

ཇི་ལྟར་བྱས་རུང་ད་ལྟ་ལགས་དབུགས་འཕར་བ་དེ་ཅུང་ཟད་འཇགས་པ་ཙམ་ལས། དེ་མིན་དྭངས་

སྐྱེད་ཆེ་རིགས་བྱུང་མ་སོང་བས་སྐུ་ཕྱྭར་ཉེན་འགན་ཆེ་སབས་བ་སྨན་པ་འབོད་མི་བཏང་རུང་། ཁོང་

ལྷ་སར་ཕིན་ཏེ་བསད་མི་འདུག་ན་ད་ཆ་ཇི་ལྟར་བྱས་ན་ལེགས་”639ཞེས་སོགས་གསུངས་ཚུལ་ཀ་

ཤོད་པས་གསུངས།

 དེ་ལྟར་ལྷ་སའི་ནང་ཟིང་ཆ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་དུ་བཅུག་སེ་སྐུ་

ཕྱྭར་སུས་ཀང་འགན་ལེན་བྱེད་དཀའ་བའི་དུས་དེར་དོན་དག་ཅི་མང་ཞིག་འཕལ་དུ་ཐག་གཅོད་

དགོས་པ་ནི་བཟློག་དཀའ་བ་ཞིག་ལོས་ཡིན། “དེ་སྐབས་རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་

ལྡན་ནས་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གིས་ཁིམས་འགལ་ལྟོས་མེད་འདི་ཙམ་བྱེད་བཞིན་དུ་ད་དུང་བཀའ་ཤག་

གིས་ཞལ་ཟས་ཁིས་ཁེར་ཀང་ཞལ་འཚེར་འཚེར། ལྷ་ཁང་དི་མས་བརྒྱངས་ཀང་ཞལ་འཚེར་འཚེར་

ཟེར་བ་ལྟ་བུ་འདི་འད་གནང་སེ་བཞུགས་ན་འགྲིག་ཨེ་ཡོང་། སེ་ར་བྱེས་པ་མི་དགོས་སེ་ར་གིང་

གང་མེ་བཏང་བའི་ཤུལ་ཙམ་ལས་མ་ལྷག་ནའང་འགོད་པ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་མེད་640ཐག་ཆོད་

ཡིན་ཞེས་མནའ་ཆེན་བསྐྱལ་ཐོག་དམག་དོན་སྤི་ཁབ་ས་དབང་རྣམ་པ་གཅིག་ལམ་སེང་ཕེབས་ཏེ་

ད་ལྟ་རང་སེ་ར་གཏོར་དགོས་ཞེས་ཤུགས་ཆེན་བཤད་སོང་། དེ་ལ་རང་གཞན་ཚང་མའི་སེམས་ནང་

བསམ་ཚུལ་འད་མིན་ཇི་ལྟར་ཡོད་རུང་རྒྱལ་པོ་སག་བག་དགོངས་པ་འགལ་དོགས་རང་ཟོན་གིས་མི་

མཐུན་པའི་སྐད་ཆ་ཤོད་ནུས་མཁན་བྱུང་མ་སོང་བས་དམག་སྤི་ཁབ་བཀའ་བོན་གཅིག་ད་ལྟ་ཐོན་ཏེ་

དག་པོའི་དཔུང་འཇུག་གིས་སེ་ར་གཏོར་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་སོང་། དེ་དུས་ངའི་བསམ་པར། སེ་རའི་

དོན་རྐེན་འདི་ནི་རྒྱལ་པོ་དང་ཐད་ཀར་ཐུག་པ་ཞིག་དང་། དབྱིན་གཞུང་ངོ་ཚབ་རི་ཅར་སན་གིས་བོད་

དོན་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱས་ཏེ་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་ལ་ངན་བསྐུལ་དཀྲུག་ཤིང་བྱས་པའི་འབས་བུར་ད་ཆ་

སངས་རྒྱས་བསན་པའི་མཛེས་རྒྱན་གདན་ས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་སེ་ར་དགོན་པ་གཏོར་རྒྱུར་གཏན་

འཁེལ་བ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་བོ་ཕམ་པའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་གཤིས། དམག་དོན་སྤི་ཁབ་ཏུ་བཀའ་བོན་གཞན་

639 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༦ 

ན་གསལ།

640 འདིའི་དོན་ནི། སེ་ར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སེ་ར་དགོན་པ་ཆ་ཚང་མེར་སྲེག་བཏང་སེ་ཤུལ་ཙམ་ལས་

མ་ལྷག་ཀང་འགོད་པ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད་ཅེས་པའི་དོན་ནོ།།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དག་སུ་ཕེབས་རུང་སེ་ར་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོང་ཐུབ་པ་དཀའ་བས་ད་རེས་ངས་སེ་རར་འགྲོ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་

དུ་ཐོན་ཏེ་ཐབས་མཁས་ཀི་སྒོ་ནས་སེ་ར་དགོན་པ་གཏོར་མི་དགོས་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ་ན་བོད་

ལོངས་སེར་སྐྱ་མི་དམངས་ཀི་རེ་འདོད་དང་མཐུན་ཞིང་། རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ནའང་དགེ་ར་རླབས་ཆེན་

ཞིག་འཐོབ་རྒྱུར་བརྟེན། གལ་སྲིད་རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་དང་མ་མཐུན་པའི་རྐེན་གིས་སད་སྐྱིད་སྡུག་

ལེགས་ཉེས་ཇི་ལྟར་བྱུང་རུང་འགོད་པ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད་ངེས་སྙམ་པའི་བསམ་བོ་ཞིག་འཁོར་

བྱུང་བ་ལྟར་སེམས་ཐག་བཅད་”641ཅེས་ཀ་ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མས་གསུངས།

 གོང་དུ་ཀ་ཤོད་པ་ནས་ཞྭ་སྒབ་པས་“ད་ལྟ་རང་སེ་ར་གཏོར་དགོས་ཞེས་ཤུགས་ཆེན་པོ་

བཤད་སོང་”ཞེས་པའི་ཐད་ལ། ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེས་ཅུང་ཟད་ཞིབ་ཆ་བཏོན་ནས་“ཞྭ་སྒབ་པས་སེ་

ར་བྱེས་གཅིག་པུ་གསུངས་སོང་”642 ཞེས་གསུངས། འདི་ནི་ཨ་རིའི་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་

བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ལན་དུ་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེས་གསུངས་པ་ཞིག་རེད། གང་ལྟར་ཡང་། 

ཀ་ཤོད་པ་དང་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་རོར་སོགས་ལྟར་ན། སེར་བྱེས་གཏོར་རྒྱུའི་དགོངས་ཚུལ་ཐོག་མར་

གསུང་མཁན་ཞྭ་སྒབ་པ་ཡིན་པར་མངོན་ལ། ཞྭ་སྒབ་པ་དང་ཀ་ཤོད་པ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་

དངོས་ནི། ཞྭ་སྒབ་པས་“སེ་ར་བྱེས་པ་མི་དགོས་སེ་ར་གིང་གང་མེ་བཏང་བའི་ཤུལ་ཙམ་ལས་

མ་ལྷག་ནའང་འགོད་པ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་མེད་ཐག་ཆོད་ཡིན་”ཞེས་པ་དང་ཀ་ཤོད་པས་སེ་ར་སྐྱོབ་

ཐུབ་ན་“སད་སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཇི་ལྟར་བྱུང་རུང་འགོད་པ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད་”ཅེས་པ་

འདི་ཡིན་པ་འད་སེ། ཀ་ཤོད་པའི་གསུང་དང་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་བིས་པའི་བོད་ཀི་

ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སོགས་བཀགས་ན་ཤེས་དགོས་པ་མང་དུ་ཡོད། གང་ལྟར། གོང་དུ་དངས་

པའི་ཀ་ཤོད་པའི་གསུང་“དབྱིན་གཞུང་ངོ་ཚབ་རི་ཅར་སན་གིས་བོད་དོན་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱས་ཏེ་སྲིད་

སྐྱོང་སག་བག་ལ་ངན་བསྐུལ་དཀྲུག་ཤིང་བྱས་པའི་འབས་བུར་ད་ཆ་སངས་རྒྱས་བསན་པའི་མཛེས་

རྒྱན་གདན་ས་གསུམ་གི་ནང་ཚན་སེ་ར་དགོན་པ་གཏོར་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་བ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་བོ་ཕམ་

པའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་གཤིས།” ཞེས་པ་འདི་ལ་ཡང་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཇུག་མུ་མཐུད་ནས་བྱེད་

གལ་ཆེ་སྙམ་ལ། དབྱིན་ཇིའི་ཕོགས་གཏོགས་ཚོས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་གཏན་ནས་མ་བིས་པ་ནི་

641 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༧༢ 

ན་གསལ།

642 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༦༢༨ 

སེང་གི་མཆན་བུ་ཨང་ ༩༩ པ་ན་གསལ།
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མཛོ་སྦྲེལ་གཡང་ལྟུང་གི་གནས་ལུགས་ལས་མ་འདས་པས་ལོས་ཡིན་སྙམ་མོ།།

 མཐར་སེ་ར་བྱེས་ཀི་གནད་དོན་དེར་ཅི་ཞིག་བྱུང་བའི་ཐད་ལ་ཀ་ཤོད་པས། “སེ་རར་

དཔུང་འཇུག་མ་དགོས་པ་དང་། དགོན་པ་གཏོར་མ་དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡག་ཤོས་རེད་སྙམ་ལུགས་

བཤད་པ་ཡིན། དེ་ལ་རིས་དཔོན་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ནས་ཁི་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་པའི་

གདན་སའི་བ་སྤྲུལ་ལས་སྣེ་དང་། སྦྱིན་བདག་ཚོང་རིགས་ཁག་ནས་ཞུ་བརྒྱུད་བར་འདུམ་གནང་སེ་

སེ་རར་དཔུང་འཇུག་དང་དགོན་པ་གཏོར་མ་དགོས་པར་འགྲིག་པ་ཞིག་བྱུང་ན་དེ་ལས་ལྷག་པ་མེད་

ལུགས་ནན་ཏན་གསུངས་སོང་བ་བཅས་ལ་དམག་སྤི་དང་དྲུང་རིས་གཞན་གསུམ་ནས་ཀང་བསམ་པ་

གཅིག་མཐུན་བྱུང་བ་ལྟར་སྔ་འཕོས་སེ་རར་དཔུང་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ངང་འཐེན་གིས་ཞུ་བརྒྱུད་བར་འདུམ་

བྱེད་རྒྱུར་ཐག་ཆོད་གཏན་འཁེལ་བྱས་”643 ཞེས་སོགས་ཞིབ་ཏུ་གསུངས། དེས་ན། དགོན་པ་ར་

གཏོར་མ་བྱས་པའི་བྱས་རེས་ངོ་མ་འཇོག་མཁན་ནི་ཀ་ཤོད་པ་དང་ཁོང་གི་ཕག་རོགས་ང་ཕོད་

གཉིས་དང་། གདན་སའི་ལས་སྣེ་དང་སྦྱིན་བདག་ཚོང་རིགས་ཁག་ཡིན་པར་མངོན་ནོ།།

 གོང་གི་གནས་ཚུལ་དེའི་ཐད་ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་ཀང་། “ཕི་

ལོ་ ༡༩༥༤ ལོ་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ནོར་གིང་སྤན་བསལ་ཕོ་བང་དུ་དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་

དབང་ཆེན་སྩལ་སྐབས། ང་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཡིན་པས་དགའ་བདེ་བའི་ནང་མི་སྐུ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་

དབང་ཆེན་ཞུ་བའི་སྐལ་བཟང་བ་ན་མ་མཆིས་པ་ཐོབ། སྐབས་དེར་ངའི་བཟའ་ཟླ་ཚེ་ཆོས་ལགས་

ཀི་ཡབ་དགའ་བདེ་སྐུ་ངོ་རྣམ་རྒྱལ་རོ་རེ་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའི་ནང་། དེ་སྔ་སེ་རའི་ཟང་ཟིང་གི་

སྐབས་བོད་གཞུང་ནས་སེ་ར་དགོན་པར་དམག་རྒྱག་རིས་སྐབས་རེ་ཕོ་བང་དུ་ཀ་ཤོད་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་

མས་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་གི་སར་ད་རེས་ཁོང་རང་སེ་རར་དམག་རྒྱག་རྒྱུའི་དམག་སྤིར་བསྐོ་བཞག་

གནང་བ་ཡིན་ན། སེ་ར་དགོན་པ་དེ་ཐལ་བའི་རྡུལ་བཞིན་དུ་བརླག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དཔའ་སྐད་བསྒགས་

སབས་ཀ་ཤོད་པ་དམག་སྤིར་བསྐོ་བཞག་དང་། དེའི་ཕག་རོགས་སུ་རིས་དཔོན་ང་ཕོད་ངག་དབང་

འཇིགས་མེད་གཏོང་གནང་མཛད། སྐབས་དེར་སག་བག་གི་བསམ་པར་ད་རེས་ཀ་ཤོད་པས་སེ་ར་

དགོན་པ་ར་མེད་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པར་སྙམ་ཡང་། བོད་དམག་ཚོས་སེར་བྱེས་འདུ་ཁང་གི་ཀ་རིང་ལ་ས་

སྣུམ་བཤོས་ནས་མེ་རྒྱག་རྒྱུའི་བཀའ་བསྒུགས་ནས་བསད་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར། ཀ་ཤོད་པ་དེ་གར་

643 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༦ པའི་ཤོག་ངོས་ ༨༣ 

ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཕེབས་རེས་སེར་བྱེས་འདུ་ཁང་ལ་མེ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་བཀག་འགོག་གནང་འདུག་པར་མ་ཟད། ང་ཕོད་ཀིས་

ཀང་དམག་སྤིའི་རྒྱབ་ཏུ་བཞེངས་ནས། སོ་སོའི་དགོན་པར་སོ་སོས་མེ་བརྒྱབས་ནས་གང་ཡོང་། 

རེས་སུ་བོད་གཞུང་གིས་ཞིག་གསོ་གནང་དགོས་པ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་ནས་ཀ་ཤོད་ཆོས་

རྒྱལ་ཉི་མས་སེ་ར་དགོན་པ་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་སབས། སག་བག་གིས་དེའི་འཁོན་ནད་བཟུང་ནས་རེས་

སུ་ཀ་ཤོད་པ་ལྷོ་ཁ་སྣེ་གདོང་རོང་དུ་རྒྱང་འབུད་བཙོན་འཇུག་བྱེད་སྐབས་བཙོན་སྲུང་འགོ་པ་སྐབས་

དེའི་བཅུ་གཉིས་དྲུག་སྣ་དམག་སྒར་གི་མདའ་ཚབ་དགའ་བདེ་སྐུ་ངོ་རྣམ་རྒྱལ་རོ་རེ་རེད་འདུག་པ་ལྷོ་

ཁར་ཕེབས་ཁར་ཆེད་མངགས་སག་བག་ཕག་མཛོད་སར་བསྐོངས་ནས། ད་རེས་ཀ་ཤོད་པ་བཙོན་

ཁང་ནང་ཏག་ཏག་བཟོ་དགོས། ཞེས་གསང་བའི་ཐོག་ནས་མངགས་འདུག་ཀང་དགའ་བདེ་སྐུ་ངོ་

ནས་ཚེ་འདི་ཕི་ལས་རྒྱུ་འབས་དཔང་བཞག་གིས་ཀ་ཤོད་པ་ཏག་ཏག་བཟོ་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་ནས་སྲུང་

སྐྱོབ་གནང་འདུག །དེ་ཡང་མཚན་མོ་སྐུ་ངོ་དགའ་བདེ་ཀ་ཤོད་པ་ཡོད་སའི་བཙོན་ཁང་ནང་ཕེབས་

སྐབས་ཀ་ཤོད་པའི་བསམ་པར་ད་རང་ཉིད་ལོག་གསོད་བྱེད་ཀི་རེད་བསམས་ནས་དངངས་སྐག་

ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག་ཀང་། དགའ་བདེ་སྐུ་ངོ་ནས། སྐུ་ངོ་ཁེད་རང་ཐུགས་ལྷོད་ལྷོད་གནང་དགོས། ང་

ལ་སག་བག་ཕག་མཛོད་ཀིས་སྐུ་ངོ་ཁེད་རང་ཏག་ཏག་བཟོ་དགོས་པའི་བཀའ་ཡོད་ཀང་། མི་ང་ཚེ་

འདི་ཕི་ལས་རྒྱུ་འབས་བརི་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་འདི་འད་གཏན་ནས་བྱེད་མི་སྲིད། སྐུ་ངོ་ཁེད་རང་

ཐུགས་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་བཞུགས་རོགས་ཞེས་གསུངས་སྐབས། ལམ་སང་ཀ་ཤོད་པས་དགའ་

བདེའི་ཕག་ནས་འཇུས་ཏེ། ངུ་ངག་དང་བཅས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་འདུག །སྐབས་དེར་དགའ་

བདེ་བས་ཀ་ཤོད་པ་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་སབས་ཁོང་གིས་བཙོན་ཁང་ནང་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་པ་

ལྟ་བུས་འཇིགས་བྱེད་བསྙེན་ཆེན་ཡང་སྐྱེལ་རྒྱུ་བྱུང་ཞེས་ཀ་ཤོད་པ་རེས་སུ་གོད་བཀྲོལ་བྱུང་རེས་

གསུངས་འདུག་”644ཅེས་བིས་འདུག་སེ། མདོར་ན། རྭ་སག་དོན་རྐེན་གི་རོག་དའི་འཁོན་འཛིན་

ལ་བརྟེན་ནས་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ཀིས་མུ་མཐུད་ཀ་ཤོད་པ་ནུས་མེད་ཕན་མེད་

དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་བསེན་ཀང་། མཐར་གཞུང་འཛིན་པ་བྱིངས་ནས་ང་ཕོད་ཀི་དགོངས་ཚུལ་

ལ་གསན་ཏེ་ཀ་ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་སྲོག་ཐོག་ཏུ་མ་བཏང་ཡང་ལྷོ་ཁ་སྣེ་གདོང་དུ་ཚེ་བཙོན་

ལ་བཏང་ལུགས་ཧོར་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་གིས་གསལ་བར་གསུངས་འདུག་པས།645 

ལོ་རྒྱུས་དངོས་མཁེན་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་ལའང་དབྱེ་ཞིབ་གནང་གལ་ཆེའོ།།

644 <<རང་གི་མོང་ཚོར་ངོ་མའི་དན་ཐོ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༧ ན་གསལ།

645 <<དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་གོང་བོད་དུ་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་རིམ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༤༦ ནས་གཟིགས།
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གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་དང་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་།

 རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་གནས་ལུགས་གསུངས་ཤིང་སྤན་ཆབ་

བསིལ་བ་ལས་གཞན་དེ་སྔོན་བུད་མེད་ཅིག་བཀའ་ཤག་ཏུ་སོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་མེད་ཟེར། 

གཞུང་ཞབས་རྣམས་ཕོ་ཡིན་པ་དང་མོ་ཡིས་སྲིད་གཞུང་གི་གོ་གནས་མི་འཛིན། དེ་ལྟ་ནའང་། 

འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་གནས་ལུགས་

གསུང་དགོས་བྱུང་། དེ་ཡང་གསལ་པོར་བཤད་ན། གཞུང་འཛིན་དཔོན་རིགས་ཉུང་ཤས་

ཀིས་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་ལ་ཐུབ་ཚོད་བཏང་བ་མང་དགས་པའི་རྐེན་གིས་རེད། 

བྱམས་སྙིང་རེ་དང་བཟོད་བསྲན་གི་རེ་མོར་སོན་པ་རྒྱལ་ཡུམ་བསོད་ནམས་མཚོ་མོའམ་

བདེ་སྐྱིད་ཚེ་རིང་ལྟ་བུ་ཞིག་བཀའ་ཤག་ཏུ་དངོས་སུ་ཕེབས་ཏེ་སྤན་ཆབ་བསིལ་ནས་ཡབ་

གཞིས་ཀི་བདེ་སྡུག་ཞུས་པ་དེས་ཡབ་གཞིས་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ཞལ་ཕོགས་ཡོད་པ་

གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕེབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གསུང་མཁན་

ནི་གཡུ་ཐོག་རོ་རེ་གཡུ་སྒོན་དང་དེ་མོའི་སྲས་དགེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་རེད། གཡུ་

ཐོག་ལྕམ་རོ་རེ་གཡུ་སྒོན་ནི་གཡུ་ཐོག་ཛ་སག་གི་ལྕམ་དང་པོ་སེ་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་

ལེགས་ཀི་སྤུན་མཆེད་རེད།646

 ལྷ་སའི་མཐིལ་དུ་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་ལ་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་ཐོག་མ་ནི་

སྐད་ཀི་གོ་བར་མི་འཕོད་པ་དང་སྐུ་དག་གི་འགྲོ་ལུགས་མི་མཁེན་པ་དེ་རེད། དོན་དངོས་བཤད་

ན། སྐབས་དེར་རྒྱལ་བའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་སྐུ་དག་དག་གི་བར་དུ་སྐད་སྒྱུར་བ་བཞག་སེ་

646 གཡུ་ཐོག་རོ་རེ་གཡུ་སྒོན་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚན་པ། Library of Congress-Interview H0052: 

with Yuthok Dorje Yudrön [tib. g.yu thog rdo rje g.yu sgron], (India, 1982) ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་མཇུག་

ཏུ་ཡོད། 
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གོ་བར་འཕོད་ཙམ་གནང་ཡོད། དེ་ནི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཀི་གྲས་ཤིག་རེད། དེ་ལས་ཀང་

དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ནི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀས་སྐུ་དག་གི་འགྲོ་ལུགས་མི་མཁེན་པ་

དེ་རེད། སྤིར་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མདོ་སྨད་ནས་ཕེབས་ཤིང་། ལྷག་པར་དུ་ཞིང་གྲོང་གི་ཞིང་པ་

དཀྱུས་མ་ཡིན་པས་ལྷ་སའི་མཐིལ་གི་སྐུ་ངོ་དང་ལྷ་ལྕམ་དག་གི་འགྲོ་ལུགས་ག་ལ་མཁེན། དེ་

དག་ནི་ལྷ་སར་འབྱོར་མ་ཐག་གདོང་གཏོད་དགོས་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་གི་རིགས་རེད།

 དཀའ་ངལ་གཉིས་པ་ནི་ཡབ་ཆེན་གི་གཤིས་ཀ་རེད། རྒྱལ་ཡབ་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་

མི་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་སེ་ཐུགས་ལ་གང་ཤར་འད་ཆགས་ཆགས་དང་སྙན་སྙན་གིས་བསྐོར་ནས་

གསུང་མཁན་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ཐད་ཀར་གསུང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས། དེས་རང་ཉིད་སྐུ་དག་

གི་དཀིལ་འཁོར་ནང་མགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོར་སྦྱར་ཡོད། རྒྱལ་ཡབ་ཆོས་

སྐྱོང་ཚེ་རིང་ཁོང་མི་སྲོག་ལ་ལག་འཇོག་ཕོད་པའི་སོབས་པ་དང་གདུག་སེམས་ཅན་ཞིག་མིན་

ན་ཡང་། ཕིའི་རྣམ་འགྱུར་ལ་འཛེམ་བག་གནང་མཁན་ཞིག་མིན་ཚོད་དུ་སྣང་། དེར་བརྟེན། སྐུ་

རླུང་ཚ་པོ་རེད་ཅེས་པའི་གཏམ་དེ་ཡང་ལྷ་སའི་མཐིལ་དུ་ཁབ་ཡོད། དེ་ནི་སྐུ་དག་ཚོ་ཕི་ནང་གི་

མི་རིགས་སུ་ལ་ཐུག་ནའང་རྒྱལ་ཡབ་ལ་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་སྤད་ཀི་ཚིག་དང་པོ་རེད།

 ངེས་པ་དོན་གི་དཀའ་ངལ་ངོ་མ་ནི་རྒྱལ་ཡབ་ཀི་སྤོད་ཚུལ་སོགས་གཏན་ནས་མ་

རེད། དཀའ་ངལ་ངོ་མ་ནི་རྒྱལ་བའི་ཁི་ལ་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་འཇོག་གམ། ཡང་ན། 

གཞན་ཞིག་འཇོག་ཅེས་པའི་གནད་དོན་དེ་རེད། དཀའ་ངལ་དེའི་དབང་གིས་གང་མདུན་ཀུན་

དགའ་དབང་ཕྱུག་གིས་སྲིད་བོན་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་བྱུང་བ་སོགས་གོ་བུར་གི་དོན་

རྐེན་མང་དུ་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་

གཏན་འཁེལ་གསལ་བསྒགས་མ་ཞུས་གོང་ནས་གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་དང་ཁོང་

གི་ཕོགས་གཏོགས་ཚོས་ཡང་སྲིད་གཞན་ཞིག་ལ་རེ་བ་བཅངས་ཡོད། ལྷ་སར་ཕེབས་ཏེ་

གསེར་ཁི་མངའ་གསོལ་ཞུས་པའི་རེས་ནས་ཀང་ཕྲུ་གུ་གཞན་ཞིག་རྒྱལ་བའི་ཁི་ལ་འགོད་

འདོད་ཀི་གཡོ་ཇུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་སེལ། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁོང་གི་ཕོགས་

གཏོགས་ཚོས་འགྱུར་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་དོགས་ཟོན་ནན་ཏན་གནང་བས་གཡོ་ཇུས་དེ་

དག་ལམ་དུ་མ་སོང་།

 ཀ་ཤོད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྒྱལ་གིས། “སྤི་ལོ་ 1939 ལོར་དགེས་སོན་རྒྱ་ཆེར་
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གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་དང་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་།

བཤམས་ཏེ་༸གོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནོར་བུ་གིང་ཁའི་ཕོ་

བང་དུ་གདན་ཞུ་མངའ་གསོལ་ཞུས་རེས། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱལ་ཡབ་གཉིས་ཀི་བར་

ལ་འབེལ་བ་ཟབ་མོ་ཆགས། གཉིས་ཀ་ཡང་རྟ་དང་རྟ་རྒྱུགས་ལ་མཉེས། འབེལ་བ་དེ་ཉིད་རིམ་གིས་

ཁོང་གཉིས་སག་བག་ཕོགས་གཏོགས་ཀི་མིག་ནང་གི་ཚེར་མ་ལྟར་མཐོང་བའི་རྐེན་དུ་གྱུར།”647ཅེས་

བིས་པ་ལྟར་ན། སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་ལྷ་སར་འབྱོར་མ་ཐག་ནས་སྐུ་དག་འགའ་ཞིག་

གི་སྤན་ནང་གི་ཚེར་མ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད།

 སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་ལྷ་སའི་མཐིལ་དུ་མ་འབྱོར་གོང་ནས་ཉེན་བར་དང་

པོ་དེ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་མདོ་སྨད་ནས་ཕེབས་ཏེ་རྭ་སྒེང་དུ་

འབྱོར་སྐབས། “རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས། ཨ་མདོ་བ་ནི་གཡོ་ཟོལ་མེད་ཅིང་དང་ཚུགས་ལྡན་

ལ། སེམས་སུ་ཅི་ཡོད་ཕིར་མངོན་པ་དང་ཁོ་སྐྱེན་པ་ཞིག་རེད། འོན་ཀང་། ཁོང་ཚོའི་ཁོང་ཁོ་ནི་ཇི་

ལྟར་སྐྱེ་ས་བ་ལྟར་ཡལ་ས་བ་ཞིག་ཀང་རེད། ལྷ་ས་བ་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་སེ། དེ་ཙམ་གི་ཕི་གསལ་ནང་

གསལ་མིན་ཞེས་ང་ལ་ཉེན་བར་གནང་། ཡང་ཁོང་གིས། རེས་སོར་ངེད་ཅག་ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་མི་སྣ་འད་

མིན་ལ་ཐུག་ངེས་ཤིང་། དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ནི་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་རྒྱུད་བཟང་ཞིང་དང་

ཚུགས་ལྡན་ཡང་། གཞན་དག་གིས་གནོད་འཚེ་བྱེད་ངེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས། གཞུང་ཞབས་དག་ནི་

སྤེལ་ལད་ལ་མོང་གོམས་ཟབ། ཕི་ཚུལ་དུ་གཤིས་འཇམ་གི་རྣམ་འགྱུར་ལྡན། དེ་ལྟ་ནའང་། ནང་གི་

ཚོར་བ་ནི་ནམ་ཡང་རྟོགས་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གཞུང་ཞབས་ཚོ་དང་འབེལ་བའི་ཉེན་བར་ཞིག་

ཀང་གནང་། དེ་ནས་ཀང་། ཟ་མ་ཅི་ཞིག་ཟ་མིན་ལ་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས། སྦྱར་དུག་ལ་འཛེམ་པའི་

སད་དུ་རང་གི་ཐབ་ཚང་དུ་གཡོས་སྦྱོར་མ་བྱས་པའི་ཟ་མའི་རིགས་གཏན་ནས་ཟ་མི་རུང་ཞེས་ཉེན་

བར་གནང་བྱུང་།” ཞེས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསུངས།648

 དེའི་རེས་ལྷ་སར་འབྱོར་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་གོང་། ལྷ་ཀླུ་ལྷ་ལྕམ་གཡང་འཛོམས་

ཚེ་རིང་གིས་རྒྱལ་ཡུམ་མཆོག་ལ། “སྐུ་དག་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་བཞུགས་སྐབས་དོགས་ཟོན་དང་སྨྲ་བ་

ཉུང་དུ་བྱེད་དགོས་པའི་”བསབ་བྱ་ཕུལ། དེ་བཞིན་དུ་ཚ་རོང་ཨ་མ་དང་རག་ཁ་ཤག་ལྷ་ལྕམ་

647 <<In the Service of the 13th and the 14th Dalai Lamas: Untold true stories of Tibet>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༦ ན་གསལ།

648 <<DALAI LAMA, MY SON: A MOTHER’S STORY>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༩༥ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གཉིས་ནས་ཀང་ལྷ་ཀླུ་ལྷ་ལྕམ་གི་བསབ་བྱ་དང་མཚུངས་པར། སྐུ་མགྲོན་ཚོ་མཇལ་འཕད་

དུ་ཕེབས་སྐབས་ཧ་ཅང་དང་པོ་བྱེད་མི་རུང་བ་དང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་ན་མི་ལེགས་

ཞེས་བསབ་བྱ་ཕུལ་བས། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་ཐུགས་ལ་རང་ཉིད་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་

གཤིས་ཀ་དེ་བསྒྱུར་ནས་བག་ཟོན་གནང་དགོས་པའི་ཚོར་སྣང་ཡ་ང་བ་ཞིག་དང་། དེ་དང་ལྷན་

ཅིག་འབྱུང་འགྱུར་ཅི་ཡོང་མི་ཤེས་པའི་ཐུགས་ངལ་ཆེན་པོ་ཡང་བྱུང་ཞེས་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་

གསུངས། ཡང་ཕིས་སུ་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོས། “ངས་མི་དང་འབེལ་འདིས་བྱེད་ཚུལ་དེ་ཙམ་མི་

ཤེས་ལ། ལྷ་སའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་སྐོར་སྦྱང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་མང་། ཞིང་པ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་

ན། ང་རང་དང་ཚུགས་དང་གཡོ་ཟོལ་མེད་པའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཞིང་། ཙོང་

ཁའི་ཡུལ་དུ་ཡོན་ཏན་དེ་གཉིས་ཀར་གཙོ་འདོན་ཤུགས་ཆེར་བྱེད། ས་འོག་དར་འཐག་གི་ཐབས་ཇུས་

དེ་ངས་གཏན་དུ་མི་ཤེས་ལ། སྐབས་དེར་འཇིག་རྟེན་ནི་ཡ་ང་སྙིང་རེ་མེད་པ་ཞིག་དང་དཀའ་ཚེགས་

ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཤེས། རིམ་གིས་ལྷ་སའི་སྤི་ཚོགས་དེ་ངས་ཡིད་ཆེས་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མིན་

པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་།”649ཞེས་གསུངས།

 རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་ཉེན་བར་གནང་བ་ལྟར། ཏག་ཏག་རྒྱལ་ཡབ་ཆོས་

སྐྱོང་ཚེ་རིང་ལ་གསོལ་དུག་ཕོག་སེ་མེ་ཕག་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ སྤི་ལོ་ 1947 ཟླ་ 2 ཚེས་ 21 

ཉིན་སྐུ་གཤེགས། རྒྱལ་ཡབ་མཆོག་གཤེགས་ནས་ཞག་ཞེ་དགུའི་རིང་གི་འདས་མཆོད་

གྲུབ་རེས། རེ་མཁན་མགྲོན་ཆེ་བ་བྱམས་པ་ཆོས་བཟང་ཕེབས་ནས་“ད་ཕན་ཡབ་གཞིས་

ཕི་ནང་འགན་འཁུར་རྒྱལ་ཡབ་ནས་གནང་བར་མ་ཟད། ཨ་མདོ་བ་སོགས་གང་བྱུང་ནས་ཐེ་ཇུས་

བྱེད་ཀི་ཡོད་ཚོད་འདུག་པས་ད་ཆ་རྒྱལ་ཡབ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པས་ད་ཕིན་ཡབ་གཞིས་ཀི་ཕི་

ནང་བྱེད་སྒོ་གང་ཅི་ཁོད་ཚོས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་འདི་སྐོར་རྒྱལ་ཡུམ་མཆོག་ལའང་སྙན་སྒོན་

ཟིན་པས་དེ་ལུགས་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་ཕེབས་འདུག་”650 ཅེས་ཡབ་གཞིས་

ཕག་མཛོད་དཀོན་མཆོག་ལྷ་སྐྱབས་ཀིས་བིས་པ་ལྟར། ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཡབ་གཞིས་

ལ་སངས་འཛིན་གནང་མགོ་བཙུགས།

649 <<DALAI LAMA, MY SON: A MOTHER’S STORY>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༡ ན་གསལ།

650 <<ཡབ་གཞིས་སག་འཚེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རང་ཉིད་ཀིས་ཡབ་གཞིས་དེའི་ཞབས་ཞུའི་བརྒྱུད་རིམ་ཅུང་ཟད་

གེང་བ་>>ཞེས་པའི་ཆེད་རོམ་ལ་གཟིགས།
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གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་དང་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་།

 དེ་ལྟར་རྒྱལ་ཡབ་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་གཤེགས་པའི་རེས་ཐོགས་སུ་སག་མཚེར་ཡབ་

གཞིས་ཚང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོར་འཕད། དེ་ལ་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོས། “ང་ཚོའི་ཁིམ་ཚང་ནི་རྭ་སྒེང་

རིན་པོ་ཆེ་དང་སེམས་ཐག་ཉེ། ཁོང་བཙོན་འཇུག་མ་ཞུས་གོང་བཀའ་ཤག་གིས་ངའི་བུ་དང་མག་པ་

གཉིས་རྒྱ་ནག་ནས་ཕིར་སྐོང་འགུག་བྱ་ཐབས་བྱས་ཏེ། བུ་དང་མག་པ་གཉིས་ཕིར་ལྷ་སར་འབོད་

འགུག་བྱེད་པར་མི་ཞིག་ཆེད་གཏོང་བྱེད་དགོས་ཞེས་ང་ལ་གསུངས། བཀའ་ཤག་གིས་ངའི་བུ་རྣམས་

དང་མག་པ་བཅས་བཙོན་དུ་འཇུག་འདོད་ཀང་། ཁོང་ཚོ་ལྷ་སར་མེད་པས་བྱ་ཐབས་བལ། དེར་མ་

ཟད། བཀའ་ཤག་གིས་ང་དང་ངའི་བུ་མོ་བཅས་ཕིར་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་གཏོང་འདོད་ཡོད་པའི་གནས་

ཚུལ་ཞིག་ཀང་གོ་ཐོས་བྱུང་།”651 ཞེས་གསུངས། དེ་ནི་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་ལྷ་སའི་

མཐིལ་ནས་གཙང་སེལ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་དོན་དེ་རེད། མེ་ཕག་ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ ༢༣ སྤི་ལོ་ 1947 

ཟླ་བ་ 4 ཚེས་ 13 ཉིན་བཀའ་བོན་རྣམས་ཚོགས་ཏེ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་བཟུང་

ཞུ་རྒྱུར་ཐག་བཅད་དེ་བཙོན་དུ་བཅུག་སེ། མེ་ཕག་ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ སྤི་ལོ་ 1947 ཟླ་བ་ 

5 ཚེས་ 18 ཉིན་བཙོན་དུ་བཀྲོངས། དེ་དག་ནི་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་ཡང་ཧིལ་པོར་མ་སོང་བའི་

ནང་ཡབ་གཞིས་ཚང་ལ་བྱུང་བའི་ཆག་སྒོ་ཆེན་པོ་དག་རེད།

 ཚ་སྤྲུལ་རེ་མགྲོན་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གིས། “ང་ཚོ་རེ་མགྲོན་རྣམས་མཚན་མོ་གཟིམ་

ཆུང་ཤར་རྒྱུད་འགག་ཏུ་སོད་དགོས་བཀའ་ཕེབས་སྐབས་ང་ཚོས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་ཉེས་

མཛད་པ་གང་ཡང་མེད་ན་ང་ཚོས་སྐུ་སྲུང་ལྟ་བུར་སོད་དགོས་པ་ཅིའི་ཕིར་ཞེས་དང་། ད་རེས་ཡོངས་

འཛིན་རྭ་སྒེང་བཀྲོངས་པ་དེའི་རྐེན་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་ལ་ལམ་ལྷོངས་ཟེར་བ་ཁག་པོ་

རེད་ཟེར་བ་སོགས་ནང་མོལ་མང་དག་བྱུང་། ་་་ དེ་སྔ་རང་གི་མིག་ལམ་དུ་ཀོང་པོ་བུ་ཆུ་གསེར་གི་

ལྷ་ཁང་ནས་གཏེར་སོན་འཛམ་གིང་དཔའ་བོས་བཏོན་ཅེས་པའི་གཏེར་ཡིག་ཚད་ལྡན་དེའི་ནང་དུ། 

ཡུལ་སག་མོ་ལུང་གི་བག་གསེབ་ན། །བྱ་སེར་བས་བརྡུངས་ཏེ་བག་ལ་ཡིབ། །བྱ་ཟེ་ཕུ་ཅན་དེས་མི་

ཟ་ན། །སྤེལ་མང་པོས་ཤིང་ཏོག་སུ་ལ་འབུལ། །ཞེས་སོགས་ལགས་ན། མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཞབས་

ཟུང་ཆོས་བདུན་མི་ཤིགས་རོ་རེའི་ངོ་བོར་བརྟན་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།”652 ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ན། རྒྱལ་བའི་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཐུགས་ཁལ་གནང་མཁན་མང་དུ་བྱུང་བར་

651 <<DALAI LAMA, MY SON: A MOTHER’S STORY>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༤ ན་གསལ།

652 <<མི་ཚེའི་མོང་གཏམ་ལོ་རྒྱུས་ཁག་གཅིག་>>ཅེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༩ ནས་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

སྣང་ལ། <<བྱ་བ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་གཞག་>>ལས་ལྕོག་སེང་ཏཱ་བ་མས། “རྒྱལ་ཟུར་

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཞུ་ཐག་ཆོད་དེ། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་སྐུ་ཁམས་བདེ་མིན་གི་སྙན་གསང་འབྱོར་

འཕལ་བ་སྨན་པ་ཆེད་གཏོང་གནང་ཡང་། དེའི་མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༢ པར་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་སོང་

ཞེས་སྤི་ཚོགས་སུ་སྙན་གསང་འབྱོར། ་་་ ལོ་དེར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་བཅུ་གསུམ་དགུང་

སྐེག་ཏུ་ཕེབས་གཤིས། བ་མ་ལྷའི་ཐུགས་དམ་དགོངས་དོན་སྐུ་ཕྱྭར་ཤིན་ཏུ་འཚུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་

གཞུང་སྨན་རིས་ཁང་གིས་དབྱངས་འཆར་རིས་འབས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བར་ཡང་། ‘ལོ་དེར་བན་སེར་

མོའི་ཕོགས་ནས་ཟིང་འཁྲུག་ཡོང་བ་འདུག །དེ་བྱུང་ན་སྐུ་ཕྱྭའི་འགལ་རྐེན་བཟློག་ངེས། དེ་མིན་སྐུ་

ཕྱྭར་འགལ་རྐེན་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་འདུག་’ཅེས་གསལ་བས། སྐུ་ཕྱྭའི་ཞབས་རིམ་རྒྱ་ཆེ་མུ་མེད་

མཛད་པར་བརྟེན། ཆེ་གེགས་ཆུང་འགྱུར་ཡིན་ངེས་སུ་འདུག་ཀང་། དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་

ཡིག་རིགས་བོད་དུ་ལུས་པས་སྤན་བསར་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  མནའ་ཐོག་ནས་དག་སྐྱེལ་ཞུས་ན་ཕོགས་

བཅུའི་རྒྱལ་སྲས་དཔང་གསོལ་འཕེར་བ་ཡིན།”653 ཞེས་གསུངས།

 དེ་ལྟར་ལྕོག་སེང་ཏཱ་བ་མས་མནའ་བསྐྱལ་ཏེ་གསུངས་པར་གཞིགས་ན། སག་མཚེར་

ཡབ་གཞིས་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་བའི་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭར་ཉེན་ཁ་འབྱུང་ལ་ཁད་

པ་ཞིག་བྱུང་བར་གདོན་མི་ཟ་སེ། རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀི་འཕོག་རོད་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་དགོས་ན་

ལམ་བུ་གཉིས་ལས་མེད། གཅིག་ནི་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀི་རྒྱབ་ར་ཆེན་པོ་རྣམས་ར་

མེད་དུ་བཟོས་ཏེ་ཁི་ལས་འབེབས་རྒྱུ་དང་། གཞན་དེ་ནི་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མེད་པར་

བཟོས་ཏེ་དེའི་ཚབ་ཏུ་ཁོ་པ་ཅག་གིས་འདོད་པའི་བྱིས་པ་དེ་ཉིད་འཇོག་རྒྱུ་དེ་རེད།

 རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲོངས་མ་ཐག་གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་གིས་སྦྱར་ཡིག་བཀྲམ་

སེ་ཁོང་གི་གཤེགས་རྐེན་སྦས་ཐབས་གནང་བར་མ་ཟད། མི་དམངས་ལ་འཇིགས་སྐུལ་ཡང་

གནང་། དེ་ལ་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོས། “གཞུང་ཕོགས་ནས་ལྷ་སའི་ནང་གང་སར་ར་ཚིག་བཀྲམ་

སེ། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རང་བཞིན་སྤི་མཚུངས་ལྟར་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པ་ཡིན་པས། བདེན་

དཔང་མེད་པར་གཤེགས་རྐེན་གཞན་གང་འདོད་དུ་སྨྲས་ཚེ། ཉེས་ཆད་དག་པོ་གཅོད་ངེས་ཞེས་

653 འདི་འབེལ་གི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཡང་མཁེན་འདོད་ན་རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་<<གྲུ་འཛིན་ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་

>>སོད་ཆར་གཟིགས།
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གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་དང་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་།

བསྒགས།”654ཞེས་གསུངས། དེར་མ་ཟད། ར་ཚིག་དེའི་ནང་ཡབ་གཞིས་ཀི་མག་པ་སག་

ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དང་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་གཉིས་ཀང་རྭ་སྒེང་གི་དོན་རྐེན་ལ་

འབེལ་བ་ཡོད་ཚུལ་གསལ་བར་བིས་ཡོད། དེ་ནི་གོང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་གི་བྱ་ངན་གང་ཞིག་

རོམ་རྒྱུའི་སྔོན་འགྲོའི་ལས་ཚུལ་ཞིག་ཏུ་ངེས།

 སྐབས་དེ་ཤེད་དུ། སྲས་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་མདོ་སྨད་སྐུ་འབུམ་དུ་སྐུ་མཆེད་སྐོར་

ཞིག་ལྷ་སར་གདན་འདེན་ཞུ་བར་ཕེབས་ཏེ་ལྷ་སར་བཞུགས་མེད་ལ། སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་ནག་ནས་ཕེབས་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་ཡོད། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ནི་ད་

དུང་ནན་ཅིན་དུ་སོབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་ཡོད་པས། རྒྱལ་ཡབ་དང་རྒྱལ་ཚབ་གཉིས་བཀྲོངས་

པའི་མ་ངན་གི་ཁོད་ནས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་ལྷ་སའི་མཐིལ་དུ་ཁེར་རྐང་དུ་ལུས་ཡོད། དེའི་

ཚུལ་ལ་ཡུམ་ཆེན་རང་ཉིད་ཀིས། “དེ་འདའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཨང་། ངེད་

ཚང་གི་བུ་རྣམས་ས་གནས་གཞན་དུ་ཡོད་ཅིང་བཟའ་ཟླ་ནི་འདས་ཟིན་པས། ཁེར་རྐང་དང་མགོན་

མེད་སྐྱབས་མེད་ཀི་ཚོར་སྣང་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གཏན་ནས་འབྱུང་མོང་མེད།”655 ཅེས་གསུངས། དེ་

དུས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོས་ཐུགས་ཁལ་གནང་ས་གཙོ་བོ་ནི་སྲས་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀི་སྐུ་ཕྱྭ་རེད། 

ཡང་ཡུམ་ཆེན་གིས། “སྐབས་དེ་ཙམ་ཞིག་ལ་ཚ་རོང་ཞབས་པད་ང་བལྟ་བར་ཕེབས་ནས། དོགས་

ཟོན་གཟབ་ནན་གནང་རོགས། བོད་འདི་ད་ལྟ་གདོན་གི་ལག་པར་ཚུད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་།”656 

ཞེས་གསུངས། ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀིས་ཉེན་ཁ་ཅི་ཞིག་གཟིགས་པ་དེར་

ཐུགས་ཀིས་མ་བཟོད་པར་དངོས་སུ་ཕེབས་ནས་ཉེན་བརའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་བཀའ་མོལ་

གནང་བ་དེས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་ཐུགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཐུགས་ཁལ་གཉིས་སྔར་ལས་

ཆེ་བར་གྱུར་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཀང་། སྔར་བས་གཟབ་ནན་གནང་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་

པོ་བྱུང་ཡོད་པ་སྨོས་ག་ལ་དགོས།

 ཡབ་ཆེན་སྐུ་གཤེགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡ་ང་བ་དེ་ནན་ཅིན་དུ་འབྱོར་བ་ན། ཡབ་

གཞིས་མག་པ་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དང་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་གཉིས་ཀིས་

654 <<DALAI LAMA, MY SON: A MOTHER’S STORY>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༤ ན་གསལ།

655 <<DALAI LAMA, MY SON: A MOTHER’S STORY>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༥ ན་གསལ།

656 <<DALAI LAMA, MY SON: A MOTHER’S STORY>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༥ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ནང་མོལ་བགིས་ཏེ་སག་ཕུན་ཕིར་བོད་དུ་ལོག་རྒྱུའི་ཐག་བཅད། དེ་ལྟར་སག་ཕུན་རྒྱ་གར་དུ་

འབྱོར་ཅིང་དེ་ནས་བོད་དུ་ཕེབས་གྲབས་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོས་བང་ཆེན་

ཆེད་གཏོང་གནང་སེ་རེ་ཞིག་བོད་དུ་མི་ཕེབས་པར་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་དགོས་ཚུལ་གསུངས། 

དེ་ནི་སག་ཕུན་གི་བདེ་འཇགས་དང་སྐུ་སྲོག་ལ་དོགས་ཟོན་གནང་བ་ལས་གཞན་མ་རེད། དེ་

དུས་ཡབ་གཞིས་ཀི་གནས་བབ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དེ་ལ་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་

ཤིས་ཀིས། “འཁྱུག་ཙམ་ཀ་ཏར་བསྐྱོད་ནས་རིས་ལེན་བྱས་ཏེ་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཕིར་ལོག་སྐབས། ལྷ་

ས་ནས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་མཆོག་གིས་གཡོག་པོ་ཞིག་གཏོང་གནང་མཛད་པ་དེའི་མདུན་ཕག་བིས་

ནང་དུ། ཁོད་གནས་སྐབས་རིང་ཀ་སྦུག་ཏུ་སོད་རྒྱུ་ལས་ལམ་སེང་ལྷ་སར་ཡོང་རིས་མ་བྱེད། ད་

ལྟ་བསུ་ལེན་གི་མི་རྟ་ཁོམ་གི་མི་འདུག །རིང་མིན་བསུ་ལེན་གཏོང་གི་ཡིན། ང་ཚོ་ཚང་མ་བདེ་པོ་

ཡིན། སེམས་ཁལ་མི་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཡིག་ཚིག་དོན་ཉུང་ཤས་དེ་ལས་མི་འདུག་ཀང་། གཡོག་

པོ་དེས་བརོད་གསལ། གཞུང་གིས་སྲས་སྐུ་ཞབས་ཁེད་རང་རྭ་སྒེང་རྒྱལ་ཟུར་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ནག་

ཏུ་ཆེད་མངགས་བཏང་བ་རེད་ཅེས་དོགས་པ་གནང་གི་ཡོད་པར་མ་ཟད། ལྷ་སའི་ཁོམ་གཞུང་ལ་རྭ་

བའི་སྐོར་ར་ཚིག་བཀྲམ་པའི་ནང་དུ་སྲས་སྐུ་ཞབས་ཁེད་རང་རྭ་བའི་ཕོགས་གཏོགས་ཡིན་ལུགས་

འཁོད་འདུག་ཟེར།”657 ཞེས་གསུངས།

 སྤི་ལོ་ 1947 ལོའི་“ཟླ་བ་ ༨ ཙམ་ལ་ནན་ཅིང་ནས་[རྒྱ་གར་གི་གྲོང་ཁེར་]ཀ་ཏར་ཡོད་པའི་

གོ་མིན་ཏང་གི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་སྐུའི་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་དང་སྐུ་འཁོར་བརྒྱད་དགུ་

ཙམ་རིང་མིན་ནན་ཅིན་ནས་ཀ་ལ་ཀ་ཏར་གནམ་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཀིན་ཡོད་ལུགས་དང་། གལ་སྲིད་

ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་བཀའ་སྦུག་ཁུལ་དུ་བཞུགས་ཡོད་ན་དུས་ཐོག་ཏུ་ཀ་ཏར་བསུ་ལེན་དུ་ཕེབས་

རོགས་ཞེས་སོམ་མདའ་ཚང་བརྒྱུད་དེ་ཏར་འཕིན་འབྱོར་”བ་ལྟར་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་སྐུ་འཁོར་རྣམས་

རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར། དེའི་ཟླ་ 9 པའི་ནང་ལྷ་ས་ནས་བསུ་ལེན་ཞུ་མཁན་འབྱོར་བས་སག་ལྷ་ཕུན་

ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀང་ཁོང་ཚོ་ལྷན་དུ་ལྷ་སར་ཕེབས། དེ་ནས་ཅི་བྱུང་ལ་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་

བཀྲ་ཤིས་ཀིས། “གཞུང་ནས་བར་ལམ་ཕན་རྭ་སྒེང་ཕོགས་གཏོགས་ཡིན་པ་དང་། སྐུ་གཅེན་རྒྱལ་

ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་རྭ་སྒེང་རྒྱལ་ཟུར་རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་བིས་ཤིག་ཅང་

ཅེ་ཧིར་ཕུལ་བ་རེད་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པའི་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པར་བརྟེན་དེ་དག་

657 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༤ ན་གསལ། 
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གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་དང་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་།

སེལ་ཐབས་ཆེད་བཀའ་བོན་ཟུར་ཁང་དང་། སག་བག་ཕག་མཛོད་ཆེན་མོ་སོགས་ཀི་སྐུ་མདུན་དུ་

འབུལ་རྟེན་ཁེར་ཏེ་བཅར་ནས་ཐུགས་ཡིད་དང་བ་ཞུས་པ་བཅས་སོ།།”658 ཞེས་གསུངས།

 དེ་ལྟར་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ནས་ཟུར་ཁང་དང་སག་བག་ཕག་མཛོད་

སོགས་ལ་རྒྱུ་བརྔན་ཕུལ་ཏེ་དོགས་པ་སེལ་ཐབས་གནང་ཚུལ་གསུངས་ཀང་། དཀའ་ངལ་ངོ་མ་

ནི་དེ་ལྟ་བུའི་དོགས་པ་ཙམ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། དཀའ་རོག་དེ་དག་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་གི་

གནད་དོན་ལ་ཐུག་ཡོད། གནད་དོན་དེ་གཙང་སེལ་བྱེད་པ་ལ་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀི་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་གཙང་སེལ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཀང་བྱ་ངན་མུ་མཐུད་ཕག་བསར་

གནང་སེ་སྤི་ལོ་ 1948 ལོའི་ནང་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཞབས་པད་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་

དང་ཞབས་པད་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རོ་རེ་གཉིས་ཀིས་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་ཁི་

ལས་གཡུག་རིས་ཀི་གྲོས་གཞི་དངོས་སུ་བཏོན། དེ་ལ་བཀའ་བོན་རམ་པ་ཐུབ་བསན་ཀུན་

མཁེན་དང་ཀ་ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་གཉིས་ཀིས་དགག་པ་གནང་། འདི་ལ་ད་ལྟ་བསམས་

ན། བཀའ་བོན་རམ་ཤོད་གཉིས་འཛམ་གིང་སྤི་དང་ཁད་པར་དུ་བོད་ལ་བཀའ་དིན་དང་མཛད་

རེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྙམ་པ་འཆར།

 རྒྱལ་ཡབ་བཀྲོངས་པའི་རེས་ལ་གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་གིས་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་

གྲུབ་མཆོག་ལྷ་སར་འགུག་ཐབས་ཀི་འབད་པ་སྣ་ཚོགས་བསེན། ལྷ་སྲས་མཆོག་བསླུ་བིད་

འགོ་མ་ཚུད་པར་ལྷ་སར་མ་ཕེབས་པ་ནི་ལྷ་སྲས་མཆོག་གི་སྤང་གྲུང་དང་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་

རྣམ་དཔྱོད་ཀི་འབས་བུ་རེད། ཕེབས་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཅི་བྱུང་ད་ཆ་ཤོད་ཚོད་མི་ཐིག་སེ། 

མི་ཕལ་པས་ཀང་རོམ་མི་ཕོད་པའི་གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་གི་བྱ་བ་དེ་དག་ལ་བསམས་ན་ཧ་

ཅང་སྐྱི་གཡའ་བ་ཞིག་རེད།

 གཞན་ཡང་། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲོངས་མ་ཐག་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་

མཚན་ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་ལྷག་པའི་ཐབས་བསེན་ཏེ། རྒྱལ་བའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་

ཆ་ཚང་ལ་“རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་

གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སེ་དཔལ་བཟང་པོ་”ཞེས་ཞུ་བའི་ཁོད་ནས་ཡོངས་

འཛིན་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཟུར་“འཇམ་དཔལ་”དང་“ཡེ་ཤེས་”ཞེས་པ་གཉིས་ཀ་ཕིར་

658 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༤ ནས་ ༢༥༦ བར་དུ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

འཐེན་བྱས། དེ་ལྟར་གཞུང་ཕོགས་ནས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཙམ་ཡང་ལྷག་ལུས་མེད་

པར་གཙང་སེལ་བྱ་འདོད་ཀི་སྦྱོར་བ་ཅི་རིགས་བརམས་འདུག་ཀང་། ལོ་མང་འདས་པའི་

རེས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་དུས་སུ་གཞུང་བསེན་དགྲ་ལྷའི་གཙོ་

བོ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཟུར་དེ་གཉིས་སར་

ཡང་རྒྱལ་བའི་མཚན་གི་ཁོངས་སུ་འཇུག་དགོས་པའི་བཀའ་ལུང་ཕུལ། དེ་ལ་རྟེན་འབེལ་གི་

གནད་ཁད་པར་ཞིག་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། དེའི་ཚུལ་ལ་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་<<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་།>>ཞེས་པའི་རང་རྣམ་དབྱིན་དེབ་ལས། 

“ངོས་རང་སྒེར་གི་ངོས་ནས། ཁོང་ནི་ངོས་ཀི་བ་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཆེས་ཐོག་མའི་ཡོངས་འཛིན་

ཡང་ཡིན་པས་དད་གུས་ཟབ་མོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཁོང་དགོངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་རེས། ངོས་ཀི་

མིང་ཟུར་དུ་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་མཚན་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཀང་ཕིར་འཐེན་བྱས་སོང་། དེ་ནས་ལོ་མང་

སོང་མཚམས། ཆོས་སྐྱོང་གི་བཀའ་ལུང་ལྟར་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཟུར་དེ་དག་ཕིར་ངོས་ཀི་

མིང་གི་ཁོངས་སུ་སར་ཡང་བཅུག་པ་ཡིན།” ཞེས་གསུངས། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཆ་ཚང་

ལ་ཐུབ་བསན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་ཞུ་བ་ཡིན།

 དེར་མ་ཟད། གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་ཚོས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་

རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའང་དགོན་སེ་

སོགས་སུ་འདོན་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཀྲམ། སེ་ར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་

ཀིས་གསོལ་འདེབས་དེ་ཉིད་འདོན་མཚམས་བཞག་སེ་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་

པའི་གསོལ་འདེབས་དེ་ཉིད་འདོན་མགོ་བཙུགས། དེ་ནས་ཡུན་རིང་སོང་བའི་རེས་སུ་དེ་ཡང་

སར་གསོ་གནང་འདུག་སེ། གོང་གསལ་བཞིན་རྟེན་འབེལ་གི་གནད་ཀ་ཆེ་བ་ནི་སྨོས་མེད་

ཡིན། ལྷ་བའི་བཀའ་ལུང་ལྟར་སྤི་ལོ་ 1982 ལོར་རྒྱ་གར་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལར་སྤི་ནོར་

༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་སྐབས་གསོལ་འདེབས་དེ་

ཉིད་གྲངས་གསོག་བགིས། དེའི་ཚུལ་ལ་རྒྱལ་དབང་རང་ཉིད་ནས། “ཁོ་བོའི་ལོ་སྐེག་སྔ་བསུར་

བསེབས་པར་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ཉིན་གིང་བ་བང་ནས་རྒྱུ་སྦྱར་ཏེ། རྣམ་གྲྭ། རིགས་སོབ། ཚེ་གིང་སོགས་

དྷ་སར་བཞུགས་པའི་རིས་མེད་དགེ་འདུན་གི་སེ་རྣམས་ལ་བསྙེན་བཀུར་གཟབ་རྒྱས་ཐོག་གནས་

བརྟན་ཕག་མཆོད། སྒོལ་ཆོག །ཚེ་ཆོག །སྲུང་མ་དམར་ནག་གཉིས་ཀིས་གཙོས་བསན་སྲུང་དམ་
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གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་དང་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་།

ཅན་རྒྱ་མཚོར་བསྐང་ཚོགས་འཕིན་བཅོལ། ཁོ་བོ་རིང་འཚོའི་གསོལ་འདེབས་རྒྱས་པ་རྒྱལ་ཟུར་རྭ་

སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་གྲངས་གསོག་”བགིས་ཞེས་ཡོངས་འཛིན་གིང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་

དུ་གསུངས། དེ་ལྟར་ན། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་འཕིན་ལས་དང་ཐུགས་བསྐྱེད་ལ་ཡི་

རངས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་མཁན་ནི་བོད་ལ་གཅིག་ཏུ་ཐུགས་བརེ་བའི་ལྷ་དང་ཆོས་སྲུང་ཁག་

ཡིན་པ་ཤེས་ནུས།

 རྒྱལ་ཡབ་དང་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་དོན་རྐེན་དེ་མ་བྱུང་གོང་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་དང་གཅེན་མོ་

ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་གཉིས་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བང་དུ་ནམ་བཅར་འདོད་ཀང་བཅར་ཆོག་ནའང་། དོན་རྐེན་

དེ་དག་བྱུང་བའི་རེས་ནས་བཀག་སོམ་གནང་སེ་རང་དབང་མེད་པར་གྱུར། དེ་ལ་བརྟེན་ནས། 

ཡབ་གཞིས་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཀི་ཕོགས་སུ་ཐུགས་འཁུར་གནང་

མཁན་ཚང་མར་ཡང་སེམས་ཁལ་ཆེན་པོ་བསངས། དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭར་བོ་མ་བདེ་བའི་

སབས་ཀིས་རེད། ཀ་ཤོད་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྒྱལ་གིས། “སག་བག་ཕོགས་གཏོགས་ཀིས་

རྒྱལ་བའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་སངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པའི་སད་དུ། ཕིའི་སྤི་ཚོགས་ལ་འབེལ་བ་

མེད་པར་ཁེར་རྐང་དུ་འཇོག་པའི་ལོག་ཇུས་བཏིང་། དེ་ནས་གོ་བུར་དུ་སག་བག་རིན་པོ་ཆེས། རྒྱལ་

ཡུམ་ཆེན་མོ་དང་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་གཉིས་ཀིས་རྒྱུན་དུ་རྒྱལ་བའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་

མཇལ་འཕད་ཀིས་གནས་ཚུལ་ལོག་པ་ཞུས་ཏེ་ཤུགས་རྐེན་ངན་པ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་

ཤིང་། དེ་ནས་ཉིན་ཞིག་སག་བག་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་བ་ཡུམ་སྲས་གཉིས་ཀི་མཚན་མཐོང་དང་སྐུ་སྒེར་

གི་གནད་དོན་རིས་མེད་དུ་བཏང་སེ། མཇལ་འཕད་ཡང་ཡང་ཞུས་པ་དེས་རྒྱལ་བའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་

པོ་ཆེའི་གསན་བསམ་ལ་བར་ཆད་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པས། མཇལ་འཕད་ལ་ཚད་བཀག་བཟོ་དགོས་

པ་དང་། གལ་ཏེ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ན། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་གནས་ཚུལ་ལོག་པ་མི་ཞུ་བའི་

སད་དུ་བཀའ་ཤག་ནས་ཡབ་གཞིས་ལ་གཞུང་ཞབས་ཤིག་རྟག་ཏུ་ལྷན་འཁིད་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་

གཏོང་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཤག་ལ་གསུངས་”ཞེས་བིས་ཤིང་། སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བབ་

དེ་ལ་ཀ་ཤོད་པ་སྐུ་རླུང་བཞེངས་ཏེ། ང་ཚོས་རང་གི་རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་ཡུམ་ལ་ཡ་རབས་བཟང་

སྤོད་ཀི་རྣམ་པ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། གཏམ་དཔེ་ལ། ཞེད་སྣང་

མེད་ཀང་འཚེར་སྣང་། ཞེས་པ་ལྟར། “ཞེད་སྣང་མེད་ནའང་འཚེར་སྣང་དགོས་ཀི་མ་རེད་པེ།” 

ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཅོག་ཙེའི་སེང་ཁུ་ཚུར་གཞུས་ཚུལ་སོགས་གསུངས་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཤོད་པ་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་བཞི་ཡི་རིང་བཙོན་དུ་བཅུག་སེ་བཞག་ཚུལ་ཡང་བིས་སོ།།659

 རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོས་ཀང་། “ང་པོ་ཏ་ལའི་ནང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་འཕད་དུ་བསྐྱོད་

པའི་ཐད་ལ་སག་བག་རིན་པོ་ཆེས་སྒིག་གཞི་གསར་བཟོ་གནང་། སྔར་རང་གི་བུ་ལ་ནམ་མཇལ་

འཕད་དུ་འགྲོ་འདོད་ན་བསྐྱོད་ཆོག་ཀང་། ད་ནས་བཟུང་ང་དང་ངའི་བུ་མོ་[ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་]གཉིས་

ཀིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་འཕད་ཡང་ཡང་ཞུས་མི་ཆོག་པ་དང་། གལ་ཏེ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ན་

དེའི་ཚེ་ཁོང་(སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་)གི་ཕོགས་གཏོགས་ཀི་མི་ཞིག་ངེས་པར་ལྷན་དུ་ཡོད་དགོས་ཚུལ་

གསུངས། དེ་ནི་ངེད་ཅག་ཁེར་རྐང་དུ་མཇལ་འཕད་བྱེད་པ་ལ་ཐུགས་འདོད་མེད་པའི་སབས་ཀིས་

རེད། གནད་དོན་དེའི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གིས་གྲོས་བསྡུར་གནང་སྐབས། ཀ་ཤོད་སྐུ་ངོ་[ཆོས་རྒྱལ་ཉི་

མ་]ཡིས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མ་ཡུམ་དང་གཅེན་མོ་གཉིས་ཀིས་མཇལ་འཕད་ཞུ་སྐབས་ལྷན་དུ་མི་

གཞན་ཞིག་དགོས་ཟེར་བ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ལུང་མེད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་ཏེ་དགོངས་འཆར་

དེར་ཞལ་བཞེས་མ་མཛད། དེ་ལ་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་རླུང་བཞེངས་ཏེ་དེ་མ་ཐག་ཀ་ཤོད་པ་བཙོན་

འཇུག་གནང་། དེ་ནས་ཀ་ཤོད་ལྷ་ལྕམ་ངའི་སར་ཕེབས་ཏེ་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླར་རོགས་རམ་ཞུ་དགོས་

ཚུལ་གསུངས་པས། ངས་བཙོན་ཁང་ལ་ཡི་གེ་བཏང་སེ། སྲིད་དོན་དང་འབེལ་བའི་ལོག་ཇུས་ཤིག་

གི་དབང་གིས་སྐུ་ངོ་ཀ་ཤོད་པ་བཙོན་དུ་ཚུད་པ་ལས་ཁོང་གིས་ཕག་ལས་ངན་པ་གང་ཡང་བསྒྲུབས་

མེད་ཚུལ་བཤད་ཅིང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁོང་ལ་སྡུག་པོ་མི་གཏོང་བའི་རེ་འབོད་ཀང་ཞུས་པ་ཡིན། 

ངའི་ཡི་གེ་དེ་ལ་འབས་བུ་ཅུང་ཟད་ཐོན་པ་རེས་སུ་གོ་ཐོས་བྱུང་།”660 ཞེས་གསུངས།

 ཡང་ཀ་ཤོད་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྒྱལ་གིས། “སྐབས་དེར་རྒྱལ་བའི་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་

ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭར་ཉེན་ཁ་བྱུང་བ་དེས་ཀ་ཤོད་པ་[ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་]ལ་དན་གསོ་ཞིག་བསངས། དེ་ནི་སྔར་

བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནང་རྒྱལ་དབང་གོང་མ་འགའ་ཞིག་དགུང་ན་ཡར་མ་སོན་གོང་གོ་བུར་དུ་མ་ངན་

ལས་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་རེད། དེ་ཡང་རྒྱལ་དབང་དགུ་པ་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་དགུང་ལོ་ 

༡༡ སེང་རེ་ཕོ་བང་ནང་གོ་བུར་དུ་གཤེགས། སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ཡང་དགུང་ལོ་ ༢༢ 

ཐོག་རེ་ཕོ་བང་ནང་གོ་བུར་དུ་གཤེགས། སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཡང་དགུང་ལོ་ 

659 <<In the Service of the 13th and the 14th Dalai Lamas: Untold true stories of Tibet>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༩ ན་གསལ།

660 <<DALAI LAMA, MY SON: A MOTHER’S STORY>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༢ ན་གསལ།
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གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་དང་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་།

༡༨ སེང་རེ་ཕོ་བང་དུ་གཤེགས། བཅུ་གཉིས་པ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཡང་དགུང་ལོ་ ༢༠ སེང་རེ་ཕོ་

བང་དུ་གཤེགས། རྒྱལ་དབང་དེ་དག་སྐུ་ན་གཞོན་ཞིང་ན་སོ་དར་བའི་སྐབས་སུ་སྐུ་ཚེ་ལ་བར་ཆད་

བྱུང་ཞིང་། གནས་སངས་དེས་མི་རྣམས་ལ་དོགས་པ་བསངས་ཡོད།”661 ཅེས་བིས། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་

ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། “སྤིར་བཤད་ན། རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མ་གང་ཞིག་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་

སྐུ་སྐྱེ་ཕི་མས་མཛད་འགན་མ་བཞེས་ཀི་བར་དེ་ནི་རོག་དས་ཁེངས་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་རེད། རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཐོག་དུ་མ་ཞིག་རྒྱུ་རྐེན་གསལ་འདོན་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་དོགས་པ་ཅན་གི་སྙུང་གཞི་ཕོག་སེ་སྐུ་

ན་ཕ་དུས་མ་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་སངས་དོགས་གཞི་ཅན་གི་འགོ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་

ཡང་བྱུང་ཡོད། སྐུ་ན་གཞོན་དུས་མ་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་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྐེན་

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་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་ལྕེ་

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།”662 ཅེས་བིས། 

 སྐབས་དེ་དུས་ཡབ་གཞིས་ཚང་དཀའ་ངལ་དང་བརས་བཅོས་ཀི་གནས་བབ་གཉིས་

ཀར་གདོང་གཏོད་དགོས་པའི་ཚད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་སྐབས་དེ་ཤེད་དུ་ལོག་ཇུས་ངན་པ་ཡ་

མཚན་ཅན་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་ཤེས་ན་གསལ་བར་འགྱུར། དེ་ཅི་ཡིན་སྙམ་ན། དེ་ནི་སྐུའི་གཅེན་

མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་མཆོག་དང་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་སྔར་ནས་གཉེན་སྒིག་

གནང་སེ་ལྷན་དུ་བཞུགས་ཡོད་བཞིན་དུ་མནའ་མར་ལེན་རིས་བྱས་པ་དེ་རེད། དེ་ནི་“གནས་

དུས་ཚོད་རིས་”ཞེས་པའི་གཏམ་དེ་ལས་མ་འདས་སྙམ། དེ་ལ་བཤད་སྒ་དགའ་ལྡན་དཔལ་

འབྱོར་གིས་བིས་པའི་<<སྒེར་དགའ་ལྡན་བཤད་སྒ་བའི་ཁིམ་ཚང་མི་རབས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་

661 <<In the Service of the 13th and the 14th Dalai Lamas: Untold true stories of Tibet>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༧ ན་གསལ།

662 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་བདུན་པར་གསལ།



522

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རགས་ཙམ་བཀོད་པ་>>ཞེས་པ་ལས། “རིགས་རྒྱུད་ཀིས་མི་ཕོངས་ཆེད་སྐྱེས་མ་དང་། མཛོད་

པ་རྒྱལ་པོ་ལགས་སོགས་གྲོས་བསྡུར་གིས་བག་མ་འཕལ་བསུ་བྱ་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་བྱུང་མཚམས་

ཟླ་གྲས་འགའ་ཤས་ཀི་བསམ་འཆར་དུ་ཡབ་གཞིས་སག་ལྷའི་སྲས་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་ལགས་གསོལ་

རས་ཞུས་ན་ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག་ལྟ་བུ་ཡོང་ལུགས་བརོད་པ་དང་།”663ཞེས་སོགས་བིས། དོན་ནི་

སྐུའི་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་ལགས་ཡབ་གཞིས་མག་པ་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀི་

ཆུང་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་བཤད་སྒ་དགའ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་གི་ཆུང་མར་ལེན་རིས་བྱས་པ་དེ་

རེད། ཁིམ་ཚང་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། གཉེན་སྒིག་ཟིན་པའི་བུ་མོ་ཞིག་མནའ་མར་ལེན་

རིས་བྱེད་པ་ནི་བརས་བཅོས་དང་བཙན་དབང་ལས་མ་འདས་པ་ཀུན་གིས་ཤེས་གསལ་ཡིན། 

ཡབ་གཞིས་སག་ལྷ་ཞེས་པ་ནི་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཀི་མཚན་གཞན་ཡིན།

 བོད་གཞུང་ནས་བོད་དུ་ཡོད་པའི་རྭ་སྒེང་བ་བང་གི་རྒྱུ་དངོས་རྣམས་གཞུང་བཞེས་

དང་མི་རྣམས་དོ་དམ་འགོ་བཅུག་པར་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ཡོད་པའི་རྭ་སྒེང་བ་བང་

གི་མི་རྒྱུ་གཉིས་ཀར་ཡང་དོ་དམ་གནང་འདོད་དང་དེ་གའི་འབེལ་ཡོད་རྭ་སྒེང་བ་བང་དང་ས་

འདུ་ཚང་གི་མི་སྣས་ལས་དོན་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་ཀིན་ཡོད་མེད་ལ་རད་ཞིབ་གནང་ཆེད། ཛ་སག་ཁེ་

སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་སོགས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཡུལ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བར་

བསྐྱོད་དེ་ཕིར་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་སྐབས་གསང་བའི་བཀོད་མངགས་གནང་། དེ་ལ་ཛ་སག་ཁེ་

སྨད་པས། “དེ་སྐབས་ལྷ་སར་རྭ་སྒེང་སྐོར་ཟིང་ལངས་ཀིས་བཀའ་ཤག་ནས་ངེད་ཚོ་དོན་གཅོད་ཁག་

གཉིས་ཐུན་མོང་ཐོག་གསང་ཏར་གནང་འབྱོར་དུ་ཀ་སྦུག་ཏུ་རྭ་བའི་མི་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྣམས་རང་གཞུང་

ནས་དོ་དམ་གནང་བདེ་ཡོད་མེད་སོགས་ཕི་རྒྱལ་གི་ཁིམས་ལུགས་ཞིབ་རད་ཐོག །རྭ་བའི་ལས་བྱེད་

དང་། ས་འདུའི་མི་ངོ་རྣམས་ཀི་བྱ་སྤོད་ཉང་ཞིབ་དགོས་རྒྱུ་ཕེབས། ཐའི་མཁན་གཉིས་ཀི་ལས་བྱ་རད་

དཔྱོད་བྱ་མངགས་ཀིས་བརོད་བབས་ཚིག་ཐོ་དང་། རྭ་སའི་མི་ངོ་རྣམས་ཀི་བྱ་སྤོད་དོགས་ཆགས་

འབྱུང་གཞི་གང་ཡང་མི་འདུག་པའི་སྐོར་ཏར་དང་སྙན་ཞུ་ཞིབ་འབུལ་མཛད།”664 ཅེས་བིས་ཤིང་། 

སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་ཀང་། “སེ་པ་གཞུང་གིས་ལྷ་སོད་རྒྱ་གར་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་

663 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༤ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༣༥ ན་གསལ།

664 <<རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དོན་བསྡུས་སོགས་རྒས་པོའི་འབེལ་གཏམ་སེ་ཚན་ལྔ་ལྡན་>>ཞེས་པའི་ཤོག་

ངོས་ ༩༠ ན་གསལ།
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གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་དང་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་།

བརྒྱུད་དབྱིན་ཇི་གཞུང་ལ་རྒྱ་གར་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་རྭ་སྒེང་བ་བང་གི་མི་རྒྱུ་རྣམས་བོད་གཞུང་ལ་

འཕལ་དུ་རིས་སྤོད་དགོས་ལུགས་རེ་སྐུལ་གི་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁིམས་

ཐོག་ནས་བོད་གཞུང་གི་རེ་འདུན་བཏོན་པ་དེ་ཁས་ལེན་ཞུ་ཐབས་མེད། ཁེད་རང་ཚོ་བོ་བདེ་པོ་བྱས་

ནས་བཞུགས་རོགས་ཞེས་འབས་སྤི་བོན་ཆེན་གིས་བཀའ་གནང་བྱུང་ཞེས་ལི་འབིང་མདའ་དཔོན་

བསོད་ནམས་སོབས་ལྡན་གིས་གསུངས་བྱུང་ཞེས་གསུངས་”665 ཞེས་བིས་ལ། གཞན་དུ་ཡང་

འདི་མཚུངས་ཡོད།

 ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། “གདུག་རྩུབ་ཆེ་ཞིང་ཀ་ཀོའི་སྤོད་ཚུལ་ཅན་གི་

དབང་ཆ་འཕོག་རོད་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མི་ཇི་འད་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་དང་བདེན་ཟེར་བ་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། ང་ཀ་ལིམ་

པོང་དུ་སོད་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་སངས་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།”666 ཞེས་བིས་འདུག་སེ། 

གནས་བབ་ནི་ཆེས་ཡ་ང་བ་ཞིག་ཏུ་མངོན། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1949 ལོའི་གནས་སངས་རེད།

 རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གི་ཟིང་འཁྲུག་གི་རྐེན་པས་སྤི་ལོ་ 1949 ལོར་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་

གྲུབ་དང་ལྕམ་ཆུང་ཀྲུའུ་ཏན་གཉིས་ནན་ཅིན་ནས་ཐོན་ཏེ་ཧོང་ཀོང་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་

ཤིང་དེ་ནས་བོད་དུ་ཕེབས་རིས་གནང་བ་ལ། ཡབ་གཞིས་ཀི་འཚོ་འཛིན་ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་

མེད་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ་དང་མཁན་ཆེ་དོམ་པོ་མཁེན་རབ་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀིས་

ལམ་གྲོན་དངུལ་བརེ་མ་བསྐུར་བར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོར་ཕད། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོས། རེ་ཞིག་

བོད་དུ་ཕེབས་ན་མི་ལེགས་པར་གཟིགས་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་དགོས་ཚུལ་གསུངས། གལ་

ཏེ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་བོད་དུ་ཕེབས་ན། སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀང་

665 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༢ ནས་བཀགས་ན་ཞིབ་ཙམ་ཡོད།

666 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་དགུ་པར་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

སྔར་ནས་བོད་དུ་འབྱོར་ཡོད་པས། ཁོང་གཉིས་ཀ་འཛིན་བཟུང་དོ་དམ་མམ། སྡུག་ས་ནས་

བཤད་ན། རྒྱལ་ཡབ་དང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་བསྙེག་དགོས་བྱུང་བའི་ལམ་

བུ་དེའི་སེང་མི་འདེད་པའི་ཁག་ཐེག་ཀང་བྱེད་མི་ཐུབ་ལ། དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་

སོགས་སྐུ་འབུམ་སག་མཚེར་དུ་མཐའ་འབུད་བཏང་སེ། དེའི་འཕོར་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་

གྲུབ་ལ་ཅི་འབྱུང་ཚོད་ཐིག་དཀའ། རྒྱལ་ཡུམ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་བོད་ལ་ཡོང་དུ་

མ་བཅུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་རེད། དེ་ལ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་དོན་གིས། “དེ་ནས་ཡུམ་ཆེན་གིས། 

ཀ་ལིམ་པོང་དུ་བསྒུགས་ནས་སོད་དང་། མི་འགང་བར་ངའི་ཨ་ཞང་སེ་ཡུམ་ཆེན་རང་གི་གཅུང་པོ་

གསུང་འཕིན་གལ་ཆེན་ཞིག་སྐྱེལ་བར་ཡོང་ངེས་ཡིན་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་བར་གནང་འདུག་པས་

ང་ཧ་ལས་པར་གྱུར།”667 ཅེས་བིས།

 དེའི་རེས་སུ་སྐུ་དག་དེ་དག་གིས་ཡབ་གཞིས་ཚང་ལ་གང་ཡང་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ནི་དེ་

དག་གི་ཐུགས་རྒྱུད་དམ་པའི་ཆོས་ཀིས་དུལ་བར་གྱུར་པའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་དམག་

གིས་སྤི་ལོ་ 1950 ལོར་ཆབ་མདོ་བངས་ཏེ་བོད་དབུས་སུ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་ལ་ཉེ་བའི་སབས་

ཀིས་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཀིས་འབོར་དུ་མི་རུང་བའི་མཐའ་སོམ་འདི་ལྟ་བུ་ནི། བོད་མི་རྣམས་ལ་

སྙན་མོ་ཞིག་ཡིན་དུ་མི་སྲིད་ཀང་། ཡིན་རྒྱུ་ངོ་མ་ནི་དེ་རེད། འདི་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཉིད་ཀིས་བཤད་

པ་ལས་ཚོར་བས་བིས་པ་ཞིག་ནི་གཏན་ནས་མིན་ནོ།།

 རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་<<མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆེན་སྙིང་རེའི་རོལ་མཚོ་>> 

ལས། “སག་བག་རིན་པོ་ཆེས་ཕག་ལས་གནང་སངས་སྐོར་ངས་སྐྱོན་བརོད་བྱས་པའི་བཟོ་འད་

པོ་”ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། “དེ་དུས་སྐྱབས་རེ་ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། [མཚན་ཞབས་]

དངོས་གྲུབ་ཚོགས་གཉིས་གཉིས་ཞལ་ཤོབ་ཚ་པོ་དང་། ཐུགས་དན་སྐྱེན་པོ་ཡིན་ཙང་སག་བག་

རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་ཕོགས་ཡག་པོ་ཡོང་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཞལ་ཅོར་གང་འཚམས་སྒོག་གིན་ཡོད་

པ་རེད། དེ་སྐབས་ང་ཚོས་དམར་ཆེན་སྒུར་གསུམ་ཟེར་བ་[སག་བག་]ཕག་མཛོད་ཆེན་མོའི་མགོ་

དམར་པོ་ཡིན་པ་དེ་དང་། ཆེན་ཞེས་པ་རྒྱ་འབུམ་སྒང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་སྣ་ཁུག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་

667 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་དགུ་པར་གསལ།
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གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་དང་སག་མཚེར་ཡབ་གཞིས་ཚང་།

པ་དེར་ཟེར་ཞིང་། སྒུར་ཞེས་པ་སྣེ་མགྲོན་ཐུབ་བསན་ལེགས་སྨོན་སྒུར་སྒུར་ཞིག་ཡིན་པ་དེར་ཟེར་

གིན་ཡོད། ད་དམར་ཆེན་སྒུར་གསུམ་གིས་བྱེད་ཀི་མ་རེད། དེ་ཚོར་ཆོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅེས་ང་དང་

ཁི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ། དངོས་གྲུབ་ཚོགས་གཉིས། རེས་སུ་གསེར་ཀོང་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ང་ཚོ་འཛོམས་

དུས་དེ་འདའི་ཞལ་ཅོར་ཞེ་དག་སྒོག་གི་རེད། [མཚན་ཞབས་]རྒྱ་མཚོ་གིང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་དང་

འགྲིག་པོ་ཡིན་ཙང་ང་ཚོས་དོགས་ཟོན་བྱེད་ཀིན་ཡོད།” ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་འདི་ལ་གོ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་

ཆེ་སྙམ་སེ། ཕོ་བང་སྦུག་ཏུ་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོགས་གཏོགས་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་

རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོགས་གཏོགས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་ཚོད་དུ་སྣང་ངོ་།།

 གནད་དོན་སྐོར་ཞིག་འདིར་དན་གསོའི་ཚུལ་དུ་བཀོད་ན། ༡། དབྱིན་ཇི་སོགས་ཀི་

གཡོ་འཕྲུལ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞུང་བའི་བར་དུ་མི་མཐུན་པ་བྱུང་སེ་འདུམ་མ་ཐུབ། ༢། བཀའ་

དིན་ཟླ་མེད་༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པས་འབད་བརོན་གནང་བ་རྣམས་དབྱིན་ཇི་དང་སྐུ་དག་

འགའ་ཞིག་ཟུང་འབེལ་གིས་ལམ་དུ་མ་བཏང་། ༣། ༸གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མ་ངན་

ལས་འདས་མ་ཐག་ནང་འཁྲུག་ཆེན་པོའི་མགོ་བརམས། ༤། གང་མདུན་ཀུན་དགའ་དབང་

ཕྱུག་དང་ཁོང་གི་ཕོགས་གཏོགས་ཚོས་སེ་དྲུག་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་

བའི་ཁི་ལ་འཇོག་འདོད་ཀིས་རོད་རོག་ཆེན་པོ་བསངས། ༥། གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་འགའ་

ཞིག་དང་དབྱིན་ཇིས་ལག་འབེལ་གནང་སེ་ངན་ཇུས་བརམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྭ་སྒེང་རིན་

པོ་ཆེས་རྒྱལ་ཚབ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས། ༦། སྐུ་དག་འགའ་ཞིག་གི་གཡོ་ཐབས་ལ་བརྟེན་

ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་གོ་གནས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་ཕིར་རིས་འབུལ་མ་ཞུས། ༧། སག་བག་

ཕག་མཛོད༌བསན་པ་མཐར་ཕིན་གི་སྤུན་མཆེད་ཆོས་སྒོན་གི་བྱིས་པ་ཞིག་རྒྱལ་བའི་ཡང་

སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་རིས་བྱས་ཀང་སྐྱེས་པའི་ཚེ་བུ་མོ་ཡིན་པས་བྱེད་ཐབས་མ་བྱུང་། 

༨། གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་ཚོས་སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚ་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་ཞེས་པ་ཞིག་

རྒྱལ་བའི་ཁི་ལ་འགོད་རིས་གནང་། ༩། གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་སུ་ཞིག་ནས་བསྐུལ་བ་ལྟར་

ཡབ་གཞིས་ཕག་མཛོད་ཀ་ལ་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་རྒྱལ་ཡབ་ལ་རྩྭ་དུག་ཕུལ་ཏེ་བཀྲོངས། 

༡༠། ཡབ་གཞིས་ཀི་ཕོ་རྣམས་གྲག་མེད་འགུལ་མེད་དུ་བཟོས་ཏེ་མོ་རྣམས་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་

ཕིར་འབུད་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ངན་པའི་འགོ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཕིར་ལྷ་སར་འགུག་

ཐབས་ལན་མང་གནང་། ༡༡། དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་རེ་ཆར་ཌི་སོན་གིས་ཛ་དག་ཆེ་ཚུལ་བཤད་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པ་ཟུར་ཁང་སོགས་ཀིས་དང་ལེན་གནང་སེ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་དུ་བཅུག་ནས་བཀྲོངས། 

༡༢། ཟུར་ཁང་དང་ལྷ་ཀླུ་སོགས་ཀིས་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་ཁི་ལས་འབེབས་

འདོད་ཀིས་ངན་ལས་མུ་མཐུད་ནས་བརམས། ༡༣། ལོག་ཇུས་མ་འགྲུབ་གོང་རྒྱ་དམར་གིས་

ཆབ་མདོ་བངས། དབང་ཆ་འཕོག་རོད་ཀི་ནང་འཁྲུག་རང་སར་ཞི། ཆིངས་ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་

བདུན་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད། བོད་ས་རྒྱ་དམར་གིས་བཟུང་ངོ་།།
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གཞུང་བའི་ཞེ་འཁོན་དང་དེའི་འབས་བུ།

 སྤི་ལོ་ 1923 ལོར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་མཆོག་རྒྱ་སོག་གི་ཡུལ་གྲུར་ཕེབས་

པའི་རེས་སུ་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་གིི་འཛིན་དབང་ཡོད་ཚད་གཞུང་བཞེས་བཏང་། དབུས་གཙང་

གཉིས་སམ་གཞུང་བ་གཉིས་བར་གི་འབེལ་བར་ཡར་བསྐྱེད་མ་བྱུང་བའི་མུར་ཆུ་ངན་གསེག་

འགྲོས་ཀི་དཔེ་ལྟར་སྡུག་ནས་སྡུག་ཏུ་སོང་། ༸གོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་དང་པཎ་

ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་རྣམ་གཉིས་ཀང་དེ་མུར་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། དེ་ལྟར་གཞུང་

བའི་འཁོན་འགྲས་སྔར་ལས་ཀང་གཏིང་ཇེ་ཟབ་ཏུ་གྱུར་པར་བརྟེན། ཀུན་གཟིགས་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཐད་གཞུང་བ་གཉིས་ཀས་རང་རང་ས་ནས་

མཁེགས་འཛིན་གནང་སེ་ཡུན་རིང་ཐག་གཅོད་གནང་མ་ཐུབ། མཐར་ཀུན་གཟིགས་བཅུ་པ་

ཀུན་གཟྲིགས་པཎ་ཆེན་དགུ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་སོག་གྲི་ཡུལ་གྲུར་ཕེབས་བཞུགས་སྐབས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

མཆོག་གཞུང་བ་རྒྱ་གསུམ་གི་རོད་གཞིར་གྱུར། ཐད་ཀའི་གནད་དོན་དངོས་ནི་ངོས་འཛིན་

གནང་ཕོགས་ནས་བྱུང་བར་མངོན།

 དེ་ལ་འདིར་ཐོག་མར་པཎ་ཆེན་དགུ་པའི་ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་གནང་ཚུལ་གཞན་གི་

ཚིག་དངས་ཏེ་མདོ་ཙམ་བཤད་ན། སྐབས་དེར་པཎ་ཆེན་ཡང་སྤྲུལ་རད་གཅོད་ཞུ་མིའི་ཁོངས་

སུ་ཡོད་པ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། “མདོ་ཁམས་ཁུལ་དུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་རད་

གཅོད་ཁག་བགོས་ཀིས་ཞུས་པ་བརྒྱུད་ཡང་སྲིད་ཀི་འོས་འཆར་ཐོག་མར་ཁེའུ་བཅུ་བདུན་ཡིན་པ་

དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་འདམས་གསེས་ཀིས་ཁེའུ་བཅུ་གསུམ་ཡིན་སྙམ། དེ་ནས་དྲུག་ཡིན་པ། 

དེ་ལྟར་བརྟག་དཔྱད་རིམ་པར་བྱས་པའི་མཐའ་དོན་འོས་སྤྲུལ་ཁེའུ་གསུམ་ལ་ངེས་གཏན་འཁེལ་བ་

སེ་བིས་མདོ་ཆན་ཧུའི་ཁེའུ་དེ་དང་། ཚ་བ་དཔའ་ཤོད་ཀི་ཁེའུ། ལི་ཐང་ཤོག་དྲུག་སྐྱབས་མགོན་ནས་

གསོས་ཉར་བྱས་པའི་ཁེའུ་བཅས་གསུམ་ཡིན་ཅིང་། དེ་གསུམ་ནས་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བལ་ངེས་རེད་

ཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་གཏན་འཁེལ་ཡོང་བ་ཞེས་ནང་སྒང་ནས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ལ་རིམ་བསྟུད་ཞུས་

ཀང་། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་འོས་ཆའི་ཐོག་ནས་གདན་ཞུ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གཅིག་ཐོག་

གཏན་འབེབས་མཛད་སྒོ་ལྷ་སར་གནང་རྒྱུ་ཞེས་བཤད་པའི་མུར་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་འགོར་

མཐར། ནང་སྒང་གིས་‘པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཨ་ལགས་བ་ཁོ་

རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ནས་གཏན་འཁེལ་ཡོང་བ་’ཞེས་ཞུས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་སྔོན་མེ་བྱ་ ༡༩༣༦ 

ལོ་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་བོད་ལ་ཕེབས་བཞེད་ཀི་ལམ་བར་རག་རྒྱ་དགོན་དུ་

ཨ་ལགས་བ་ཁོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་འཛོམས་སྐབས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བ་ཁོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་

ཞལ་གདམས་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དུ་གསུང་དོན། ‘བ་མ་རིན་པོ་ཆེ། ངའི་རེས་འཇུག་འདི་རྣམས་སྡུག་ལ་མ་

གར་བ་ཞིག་ཁེད་ཀིས་ཐུགས་རེས་གཟིགས།’ ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། ཨ་ལགས་བ་ཁོ་རིན་པོ་

ཆེ་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་དབུའི་རིགས་ཀི་ཅོད་པཎ་ཡང་ཡིན་པས་རེད། དེ་ལྟར་ཨ་ལགས་བ་

ཁོ་རིན་པོ་ཆེར་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པར་བ་ཁོ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་‘ཁེད་ཚོས་སྐུ་འབུམ་དགོན་གི་གསེར་

སོང་རིན་པོ་ཆེའི་སྤན་སྔར་ཟན་བརྟག་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ཟན་བརྟག་ནང་གང་ཕེབས་པ་དེ་རང་ལ་

འཁྲུལ་བལ་ཡིད་ཆེས་བྱས་ན་ཆོག་’ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་དེ་དོན་ལྟར་ནང་སྒང་ནས་སྐུ་འབུམ་དགོན་

གི་གསེར་སོང་སྤན་སྔར་ཟན་བརྟག་ཞུས་པར། བིས་མདོ་ཆན་ཧུའི་ཁེའུ་དེ་ཉིད་འཁྲུལ་བལ་ཡིན་པར་

ཕེབས་གཤིས། ནང་སྒང་ནས་ཁུངས་ལུང་དེ་ར་བར་བཟུང་སེ་རྨཱ་པུའུ་ཧང་ལ་ནང་སྙན་དང་འབེལ་
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གཞུང་བའི་ཞེ་འཁོན་དང་དེའི་འབས་བུ།

སྐུ་འབུམ་དུ་ཕི་ཆོད་ནང་ཆོད་ཀི་སྒོ་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་གསེར་ཁིར་མངའ་གསོལ་ཞུ་བའི་

མཛད་སྒོ་བྱས་ཐོག །གནས་ཚུལ་དེ་དེར་སོད་བཀྲས་བའི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་

ལ་གོག་འཕིན་བརྒྱུད་སྙན་སེང་བཏང་བ་དང་། ནང་སྒང་ནས་གོག་འཕིན་བཏང་བའི་ཉིན་དེ་རང་དུ་

ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་ནང་སྒང་ལ་གོག་འཕིན་བཏང་འབྱོར་ནང་གསལ། ‘པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་

ཡང་སྲིད་སྐོར་འཕགས་པ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རའི་སྤན་སྔར་ཟན་བརྟག་ཞུས་པར་བིས་མདོ་ཆན་ཧུའི་ཁེའུ་ཨང་

དང་པོར་ཕེབས་སོང་བས་ཁོང་ཡང་སྲིད་འསོ་སྤྲུལ་ཨང་དང་པོ་ཡིན་’ཞེས་འཁོད་ཡོད་པས་རེད།”668 

ཅེས་སོགས་ཞིབ་ཏུ་བིས། དེ་ལྟར་པཎ་ཆེན་བ་བང་གིས་བིས་མདོ་མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་མཆོག་

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀང་། བོད་གཞུང་གིས་འསོ་སྤྲུལ་དང་པོའི་ངོ་བོར་

གདན་འདེན་ཞུ་འདོད་པ་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་རང་དུ་ངོས་འཛིན་མ་གནང་། བོད་གཞུང་ནས་འཕགས་

པ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རའི་སྤན་སྔར་ཟན་བརྟག་བསྒིལ་ཏེ་འོས་སྤྲུལ་གསུམ་གི་དང་པོར་གཏན་འཁེལ་བ་

དེ་ལྷ་སའི་ཕོགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་པ་དང་སྲིད་དོན་པ་ཚོས་མངོན་གསལ་དུ་མ་བིས། བར་སྐབས་

དེར་བཀྲས་ལྷུན་ཕོགས་ནས་བོད་གཞུང་ལ་ཡར་ཞུ་ཅི་གནང་དང་གཞུང་གི་སྐུ་དག་དག་གིས་

རྣམ་འགྱུར་ཅི་བསན་སོགས་གནས་ཚུལ་མང་ཡང་འདིར་མི་སྤོ།669

 “པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་ཞུས་སྐོར་”དངོས་གྲུབ་དང་བཞད་

པ་དབང་རྒྱལ། བོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་བཅས་ཀིས་ལྷན་དུ་བིས་པ་ནི་འདི་ལྟར། “ལྕགས་སྦྲུལ་

(1941)ལོར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ཆོས་ཀི་ཉི་མའི་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་ཞུ་སྐབས་པཎ་ཆེན་

བཞུགས་སྒར་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་དུ་བཞུགས་ཡོད་ཅིང་། སྐབས་དེའི་བཞུགས་སྒར་ནང་སྒང་

གི་འགན་བཞེས་གཙོ་བོ་ཟུར་ཁང་ནུབ་གསོལ་ཆེ་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གིས་གཙོས་ཞབས་འབིང་

སེར་སྐྱ་དང་གཙོ་དག་ཐུན་མོང་ནས་བརྟག་དཔྱད་དང་།་ལྷག་པར་དུ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་བ་མ་ཨ་

ལགས་བ་ཁོ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལ་བརྟག་ཞུ་ཕུལ་དོན་ལྟར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁོངས་སོགས་ས་སྨད་

ཨ་མདོ་ཁུལ་དུ་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་ཞུ་བར་གཏོང་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཤིང་། ཡང་སྲིད་མཆོག་

སྤྲུལ་རད་གཅོད་དུ་དངུལ་ཆུ་རིན་པོ་ཆེ་བོ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་ཆབ་ཆ་ཟེར་བའི་ས་གནས་སུ་ཕེབས་

668 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༧ པའི་ཤོག་

ངོས་ ༩ ནས་གསལ་ལ། ཡང་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་སྐོར་ཞིབ་ཙམ་མཁེན་འདོད་ན་དེར་གཟིགས་དང་གསལ་ལོ།། 
669 ཞིབ་ཏུ་མཁེན་འདོད་ན་<<བོད་ཀི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ 

༤ པའི་ཤོག་ངོས་ ༩༢ སུ་འཁོད་པའི་བདེ་གཟིམ་དཔལ་མགོན་ཚེ་རིང་གི་ཆེད་རོམ་སོགས་ལ་ཡང་གཟིགས་འཚལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པ་དང་། གསོལ་ཆེ་དམ་ཆོས་ཡར་འཕེལ་འུན་ཏུ་ཁུལ་དང་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་སོགས་ས་ཁུལ་

བཅུ་གཉིས་བཅུ་གསུམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་སྲིད་འོས་སྤྲུལ་རད་བཅོད་ཞུས་པར་འོས་སྤྲུལ་བཅུ་བདུན་བྱུང་

བ་རྣམས་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་དུ་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་བརྟག་དཔྱད་ཞུས་པ་བརྒྱུད་འསོ་སྤྲུལ་བཅུ་

གཉིས་ཀི་ནང་ནས་རད་གཅོད་ཞུ་རྒྱུར་ཐག་བཅད་དེ་ཚང་མ་སོ་སོའི་སྐྱ་གཞིས་སུ་གདན་འདེན་ཞུས་

པ་དང་། སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་དུ་པཎ་ཆེན་ནང་སྒང་ནས་བརྟག་ཞུ་དང་འབེལ་ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་

བྱེད་སྒོ་ཟིན་མཚམས་སར་ཡང་འོས་སྤྲུལ་བཅུ་གཉིས་དེ་རྣམས་སྐུ་འབུམ་དུ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་

བརྟག་དཔྱད་ཞུས་པའི་མཐར་འོས་སྤྲུལ་དྲུག་སེ་མཆོད་རྟེན་སྐེད་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་དང་། དཔའ་

ཤོད་བུ་བ་མ། ཆོས་སྐྱོང་བཀྲ་ཤིས། ཚེ་དཔག་རོ་རེ། ཨ་ཏོག་བྱང་སེམས། བིས་མདོ་མགོན་པོ་ཚེ་

ཀུན་གཟྲིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན།
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གཞུང་བའི་ཞེ་འཁོན་དང་དེའི་འབས་བུ།

བརྟན་བཅས་ཀི་ནང་ནས་འོས་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་མཚམས་སར་ཡང་སྐྱ་གཞིས་

སུ་གདན་འདེན་ཞུས་ཤིང་། དེ་དག་གི་ནང་ནས་སྐབས་དེར་མཆོད་རྟེན་སྐེ་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་འོས་

སྤྲུལ་དང་པོ་ཐོན་པ་དང་། ཁོང་གཞན་དང་མི་འད་བའི་མཚན་རྟགས་ལེགས་ཙམ་བྱུང་བས་མི་མང་ཆེ་

བས་ཡིད་ཆེས་དང་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་བྱས་སབས་ཁོང་འོས་སྤྲུལ་ཉག་གཅིག་ཏུ་གཏན་ལ་འཁེལ་

ཉེའི་མཚམས་ནོར་བའི་མཚན་མའམ། གང་ལྟར་ཁོང་གོ་བུར་སྐུ་གཤེགས་པ་རེད།

 མཆོད་རྟེན་སྐེད་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་གཤེགས་རེས་སར་ཡང་སྔོན་གཏན་འཁེལ་བའི་

འསོ་སྤྲུལ་རྣམས་སྐུ་འབུམ་དུ་གདན་དངས་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་གོང་མའི་ན་བཟའ་དང་། ཕག་ཕེང་། ཞལ་

དཀར། སྐུ་འགག །གཞན་ཡང་སྐུའི་ཉེར་སྤད་རྣམས་ཀི་ངོ་འད་གཉིས་རེ་ཤིང་ཁོལ་ནང་བསྒིགས་ཏེ་

ངོས་འཛིན་གནང་དུ་འཇུག་སྐབས་བིས་མདོ་མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་(ད་ལྟའི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་)གིས་ངོ་

མ་རྣམས་ལམ་སེང་ངོས་འཛནི་གིས་བཞེས་ཆ་གནང་བར་མ་ཟད། སྐུ་གོང་མའི་སྐབས་རི་བོ་ཆེའི་རྣམ་

ཐར་མཁས་པ་དཀའ་ཆེན་པ་སངས་ཟེར་བ་ཁོ་པ་གཟིགས་པ་དང་ལམ་སེང་ཁོ་པའི་མིང་ནས་འབོད་

པ་གནང་སེ་པ་སངས་རྣམ་ཐར་ཞིག་གཏོང་དང་གསུངས་པ་དང་། སྐུ་འབུམ་བ་བང་ཡང་སེང་དུ་སོ་

ཕག་བསྒིགས་ཡོད་པ་ཞིག་གི་སེང་ཞབས་རེས་འཇོག་གནང་མཛད་པ་སོགས་མཛད་པ་ངོ་མཚར་

ཅན་མང་པོ་སོན་གནང་མཛད་པར་མ་ཟད། དེ་རེས་སྐུ་འབུམ་གསེར་སོང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་

གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་འོས་སྤྲུལ་རྣམས་ཀི་མཚན་བཀོད་ཟན་བརྟག་ཞུ་སྐབས་བིས་མདོ་མགོན་པོ་

ཚེ་བརྟན་གི་མཚན་བྱང་བླུགས་པའི་ཟན་རིལ་དེ་གཞན་རྣམས་ཀི་དཀིལ་ནས་ཀང་ངོ་མཚར་ལྡན་པའི་

སྒོ་ནས་ཐོན་པ་རེད། སྐབས་དེར་གོ་མིན་ཏང་གི་སྒིག་གཞི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་བོ་ཨུ་ཡོན་

ནས་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་གི་འགན་བཞེས་གནང་འདུག །གང་ལྟར། ཟན་བརྟག་སོགས་སུ་བིས་

མདོ་མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པའི་རྟགས་དང་མཚན་

མ་མང་པོ་ཐོན་པར་བརྟེན་གཅིག་ཐོག་ཏུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཏེ་(1944)ལོར་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་

གི་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཁི་འདོན་མཛད།”670 ཅེས་སོ།།

 དེ་ནས་གཞུང་བའི་བར་གི་འགལ་བ་སྔར་ལྷག་འཕེལ་བའི་བྱུང་བ་སྐྱུག་བོ་བོ་ཞིག་

བྱུང་། དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1949 ཟླ་བ་ 10 ཚེས་ 1 ཉིན་པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་དང་རྒྱ་དམར་གི་དཔོན་

670 <<བོད་ཀི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༩ པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༠ 

ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རིགས་དུ་མ་ངན་འབེལ་བྱས་ཏེ་པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་གནས་བེད་སྤོད་ཀིས་

རང་ཁེ་དང་རྒྱ་དམར་གི་འདོད་དོན་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྒྲུབས་པ་དེ་རེད། དེས་བོད་གཞུང་

ལ་བཟོད་དཀའ་བའི་ན་ཟུག་ཆེན་པོ་སྦྱིན། པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་གི་བཀྲས་མཐོང་ཅེ་འཇིགས་

མེད་སོགས་ཀིས་དང་པོ་གོ་མིན་ཏང་དང་དེ་ནས་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ལག་འབེལ་བྱས་ཏེ་བོད་

གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་དགྲར་འཛིན་གི་རྣམ་འགྱུར་ཅི་བསན་སེང་གེ་དཔལ་ལྡན་གིས་

ཞིབ་ཙམ་བིས་འདུག་པས་འདོད་ན་དེར་གཟིགས།671 སེང་གེ་དཔལ་ལྡན་ནི་ནན་ཅིན་པཎ་

ཆེན་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་ཅེ་འཇིགས་མེད་དང་ལྷན་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞིག་རེད།

 གནད་དོན་ཐད་ཀར་བརོད་ན། དེ་ཡང་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའི་གཅེན་པོ་

ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། “ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཐོག་ནས་མའ་ོ

ཙེ་ཏུང་དང་ཀྲུའུ་ཏེ་གཉིས་ལ་གསུང་འཕིན་གནང་སེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ལ་དགའ་བསུའི་རྟེན་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་བརྟེན། 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།’ ཞེས་བིས་ཡོད། དེའི་རེས་

སུ་སྤི་ལོ་ 1950 ཟླ་བ་ 1 ནང་། རྒྱ་མིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྙན་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་

སེ་‘ལོག་སྤོད་པ་གཙང་སེལ་དང་། བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པ་ཕིར་འབུད། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྲུང་སྐྱོབ་སྲ་

བརྟན། བོད་མི་རིགས་བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་བར་བྱ་རྒྱུ།’ ཞེས་རེ་འབོད་གནང་ཡོད།”672 ཅེས་བིས།

 ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་ཀྲུའུ་ཏེ་གཉིས་ལ་བཏང་

བའི་ཏར་ཡིག་ནི། “པེ་ཅིན་དུ། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་མའ་ོཙེ་ཏུང་དང་། ཀྲུང་

གོ་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གི་སྤི་ཁབ་སི་ལིང་ཀྲུའུ་ཏེ་མཆོག་ལ། མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀིས་

དཔའ་མཛངས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་འབངས་སྐྱོབ་པའི་དོན་ཆེན་གནང་བ་དང་དཔུང་དམག་གང་དུ་

671 <<བོད་ཀི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༩ པའི་ཤོག་ངོས་ ༣༠ 

ན། “བཀྲས་མཐོང་ཅིའི་འཇིགས་མེད་མཆོག་ལ་དན་གསོ་ཞུས་པ་”ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་གཟིགས།

672 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཡི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༥ ན་གསལ།
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གཞུང་བའི་ཞེ་འཁོན་དང་དེའི་འབས་བུ།

འབྱོར་ཡང་རྒྱལ་ཡོངས་གང་སར་དགའ་སྤོ་རབ་ཏུ་སྐྱེས་ཀི་ཡོད་ལ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཐོག་རིམ་བྱོན་ལ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བཀའ་དིན་ཆེ་བཞེས་གནང་བར་བཀུར་བ་ལྷད་མེད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་

ལྷག་ཙམ་རིང་ལ་མེས་རྒྱལ་གི་མངའ་ཁོངས་བདག་དབང་ཆ་ཚང་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་གང་སར་བསྐྱོད་

དེ་ལྷོད་གཡེང་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་འབད་བརོན་བྱས་ཡོད་ཀང་གུས་པར་གྲུབ་འབས་མ་བྱུང་བར་

བརྟེན། ཡུན་རིང་པོར་བོ་སེམས་མི་བདེ་བའི་ངང་བོད་ལ་ལོག་རྒྱུའི་བཀའ་བསྒུགས་ནས་མཚོ་སྔོན་དུ་

ལུས་སོང་ཞིང་། བཀྲ་ཤིས་པ་ཞིག་ལ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀི་འགོ་ཁིད་འོག་ནུབ་བྱང་བཅིངས་འགྲོལ་

ཐོབ་པ་དང་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དབུ་བརེས་ཐུབ་པ་བྱུང་བར་སེམས་ཤུགས་ཡོད་པའི་

མི་རྣམས་ཀིས་སེམས་འགུལ་ཐེབས་བྱུང་ཞེས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་ཐོག་ཤོད་ཀི་ཡོད། སར་

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་བརྟེན་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།”673 ཞེས་པ་འདི་རེད།

 གོང་གསལ་ནང་། “ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་རིང་ལ་”ཞེས་པ་ནི་སྤི་ལོ་ 1923 ལོར་པཎ་

ཆེན་སྐུ་གོང་མ་རྒྱ་སོག་གི་ཡུལ་གྲུར་ཕེབས་ནས་སྤི་ལོ་ 1949 ལོའི་བར་མི་ལོ་ ༢༦ སོང་བ་དེ་

བཤད་པ་འད་ལ། “མི་དམངས་ཡོངས་ཀི་ཚབ་གནང་ནས་”ཞེས་པའང་པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་

གི་དཔོན་རིགས་རེ་ཟུང་དང་རྒྱ་དམར་གིས་ཆེད་དུ་བྱས་པ་ཙམ་ལས་ཀུན་གཟིགས་ཆུང་སྲིད་

རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་དང་དགོངས་པ་ཉིད་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་མི་རུང་སེ། དེ་དུས་ཀུན་གཟིགས་

མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༡༡ ལས་སོན་མེད་པའི་བྱིས་པ་ན་ཆུང་ཞིག་ཡིན།

 སྤི་ཁབ་སི་ལིང་གཞོན་པ་ཕེང་ཏེ་ཧའོ་ལ་བཏང་བའི་ཏར་ཡིག་ནི། “ལན་ཀྲོའུ་རུ་སྤི་

ཁབ་སི་ལིང་གཞོན་པ་ཕེང་ཏེ་ཧོའེ་མཆོག་ལ། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཐོག་རིམ་བྱོན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བཀའ་

དིན་ཆེ་བཞེས་གནང་བར་བཀུར་བ་ལྷད་མེད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་རིང་ལ་མེས་

རྒྱལ་གི་མངའ་ཁོངས་བདག་དབང་ཆ་ཚང་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་གང་སར་བསྐྱོད་དེ་ལྷོད་གཡེང་སྤུ་ཙམ་

ཡང་མེད་པའི་འབད་བརོན་བྱས་ཡོད་ཀང་གུས་པར་གྲུབ་འབས་མ་བྱུང་བར་བརྟེན། ཡུན་རིང་པོར་

673 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༥ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༤༩ དང་སྤིའི་འདོན་ཐེངས་ ༩ པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༣༦ གཉིས་ཀར་གསལ་ལ། འདོན་ཐེངས་ ༩ པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༣༧ 

ན། “1949 ལོའི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 1 ཉིན་གི་མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ནས་བཏོན།” ཞེས་ཀང་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བོ་སེམས་མི་བདེ་བའི་ངང་བོད་ལ་ལོག་རྒྱུའི་བཀའ་བསྒུགས་ནས་མཚོ་སྔོན་དུ་ལུས་སོང་ཞིང་། ད་

ཆ་སྐུ་ཉིད་ཀི་འགོ་ཁིད་འོག་ནུབ་བྱང་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་པར་མཐའ་མཚམས་ཀི་མི་རྣམས་ཀིས་

སེམས་འགུལ་ཐེབས་བྱུང་ཞེས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་ཐོག་ཤོད་ཀི་ཡོད། སར་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།”674 ཞེས་པ་འདི་རེད།

 ཏར་ཡིག་དེ་ལྟ་བུ་བཏང་བའི་ཐད་ལ་སྐུའི་གཅེན་པོ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་

ནས། “དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལས་མ་སོན་ཞིང་ཤེས་ཡོན་གི་སོབ་གསོ་མ་ཐོབ་པའི་ཁེའུ་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་སྙན་ཞུའི་ནང་ཐབས་ཞན་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བིས་ཡོད་པའང་

ཁོང་གིས་མི་མཁེན། དེར་བརྟེན། 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་སེ། དེ་ནི་ལྷ་སྨོན་དང་ཅེ་འཇིགས་མེད་

གཉིས་སྙན་ཞུ་ཡི་གེ་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡིབ་སེ་བོ་ན་མ་སྨིན་པའི་ཁེའུ་དེ་དམར་ཤོག་ལ་བཙོང་བའི་བྱ་བ་

ཞིག་རེད།”675 ཅེས་པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་ལ་འཁང་ར་ཆེན་པོ་གནང་། གནད་འགག་ནི་འདི་

རེད་ལ། ཀུན་གཟིགས་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་བེད་སྤོད་ཞུ་སངས་ཀང་དེ་རེད།

 ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་བཅུ་པ་མཆོག་སྤི་ལོ་ 1938 ལོར་འཁྲུངས་པ་ནས་སྤི་ལོ་ 

1949 ལོར་ཏར་ཡིག་བཏང་བའི་བར་ལ་མི་ལོ་ ༡༡ ལས་སོང་མེད་ལ། དེ་དུས་ཀུན་གཟིགས་

མཆོག་བོད་ལུགས་ལྟར་ན་དགུང་ལོ་ ༡༢ དང་ཕི་ལུགས་ལྟར་ན་ ༡༡ རེད། དགུང་ལོ་ ༡༡ 

གམ་ ༡༢ ཅན་གི་བྱིས་པ་སུ་ཡིན་ཡང་། ཆོས་དང་སྲིད་ཀི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོ་ཐོབ་མེད་པ་

674 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༥ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༥༠ ན་གསལ།

675 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཡི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༦ ན་གསལ། 
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གཞུང་བའི་ཞེ་འཁོན་དང་དེའི་འབས་བུ།

ནི་སུས་ཀང་ཤེས། དེས་ན་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། ངེས་

པ་དོན་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་རུང་འཇིག་རྟེན་ཐུན་མོང་བའི་ངོར་བྱིས་པ་ལོ་ན་ ༡༡ གམ་ ༡༢ ཅན་

ཞིག་གིས་ཏར་ཡིག་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་འབི་མི་ཐུབ་ལ། བོད་མི་དམངས་ཀི་ཚབ་ནི་དེ་བས་ཀང་

བྱེད་མི་ཐུབ། སྐབས་དེར་བོད་ཀི་སྲིད་དབང་གི་ཐད་ནས་བཤད་ན། བོད་མི་དམངས་ཀི་ཚབ་

བྱེད་མཁན་གི་བྱིས་པ་ཞིག་དགོས་ན། དེ་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གཅིག་པུ་རེད། དད་པ་ཡོད་

མེད་དང་། ངེས་པ་དོན་ལ་ཀུན་གཟིགས་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་སུ་ཡིན་མིན་སོགས་ནི་གནད་

དོན་གཞན་ཞིག་ཡིན། གང་ལྟར། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས་འཁང་ར་གནང་བ་

ནི་བིས་མདོ་དཔོན་ཚང་གི་ཁེའུ་མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་ལ་ཞུས་པ་མ་ཡིན་པར་དེ་ལས་བཟློག་

སེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་འཁེར་བའི་པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་དང་རྒྱ་དམར་ལ་གསུངས་

པ་ཙམ་རེད། གནད་དོན་འདི་ཤེས་གལ་ཆེ།

 གོང་གསལ་ཏར་ཡིག་དེ་དག་ཇི་ལྟར་བིས་པའམ་སུས་ཇུས་འགོད་བྱས་པ་ཡོངས་

སུ་ཤེས་ན། ད་གཟོད་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་ངེས་པས་འདི་ལྟར། དེ་

ཡང་དེ་སྔའི་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་ཆེ་མཆོག་ནི་རྒྱལ་སྤིའི་ཐོག་མཚན་སྙན་ཡོད་པའི་བོད་ཀི་ཆོས་

ལུགས་ཀི་གཙོ་འཛིན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་མེས་རྒྱལ་དང་གུང་ཁན་ཏང་ལ་འཆང་གནང་བའི་

ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་ཀུན་གིས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་

ཅེས་ཞུས་པས། [ཅེ་འཇིགས་མེད་དང་། བོ་བཟང་འཕིན་ལས་སོགས་]ཁོང་ཚོས་ལྟ་སངས་དེར་ཧ་

ཅང་ཡིད་མཐུན་གནང་བ་དང་འབེལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ང་ཚོས་བྱེད་སངས་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ན་ཤེས་

རྟོགས་དེ་རིགས་ཐུབ་པར་བྱེད་དགོས་སམ་ཞེས་དིས་བྱུང་བས། ང་ཚོས་ཁེད་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞིག་

གནང་སེ་གལ་ཏེ་པཎ་ཆེན་མཆོག་གིས་འོས་ཤིང་འཚམས་པ་འདུག་དགོངས་ན་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་

སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་པའི་ཁབ་བསྒགས་གང་མགོགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁོང་གིས་གོ་སྐབས་

དེ་དང་བསྟུན་ནས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཀི་གཙོ་འཛིན་ལ་ཏར་ཞིག་བཏང་ན། ཁེད་

ཚོའི་ལངས་ཕོགས་མཚོན་པར་གནང་ན་གང་འད་འདུག་གམ་ཞེས་ཞུས་པར་ཁོང་ཚོས་‘ཇུས་དེ་ཧ་

ཅང་ཡག་པོ་འདུག་’ཅེས་སྤོ་བ་འཕེལ་བའི་ངང་བརོད་པར་མ་ཟད། དེ་ནས་ཁོང་ཚོ་ཕིར་ལོག་གིས་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ནས་ཀྲུའུ་ཞི་མའ་ོཙེ་ཏུང་དང་སྤི་ཁབ་སི་ལིང་ཀྲུའུ་

ཏེ། སྤི་ཁབ་སི་ལིང་གཞོན་པ་ཕེང་ཏེ་ཧོའེ་བཅས་སོ་སོར་ཏེ་འཕིན་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོའི་བསམ་འདུན་

མཚོན་པར་བྱ་རྒྱུའི་གཏན་འཁེལ་ཡང་བྱས་པ་རེད། 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། འནོ་ཀང་སྤི་ཚོགས་གསར་པའི་

ཏར་ཡིག་ཇི་ལྟར་འབི་རྒྱུའི་ཐད་ཁོང་ལ་རྒྱུས་མངའ་དེ་ཙམ་མེད་སབས་ཟིན་བིས་བཀོད་རེས་ཧ་ཅང་

ཁེངས་བསྐྱུངས་ཀི་ཐོག་ནས་སར་ཡང་འབེལ་གཏུག་པུའུ་ལ་བསམ་འཆར་འདི་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་བསན་པ་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ཞིབ་བཤེར་གཏན་འཁེལ་གནང་བ་

རེད། དེ་ནི་མི་ཚང་མས་དོ་སྣང་བྱ་ཡུལ་འགངས་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་ཚད་ལྡན་ཡིག་

ཆ་སེ་ ༡༩༤༩ ལོའི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་པར་རྟེན་

འབེལ་ཞུ་ཕིར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མའ་ོཀྲུའུ་ཞི་དང་། སྤི་ཁབ་སི་ལིང་ཀྲུའུ་ཏེ། སྤི་ཁབ་

སི་ལིང་གཞོན་པ་ཕེང་ཏེ་ཧོའེ་བཅས་སོ་སོར་གཏོང་གནང་མཛད་པའི་གུས་འདུད་ཞུ་བའི་གོག་འཕིན་

གཉིས་པོ་དེ་རེད།”676 ཅེས་གསལ།

 དེས་ན། ཀྲུང་གུང་བོད་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་ཧྤན་མིང་གིས་

རང་གི་བྱས་རེས་བརོད་དེ་དོན་ལ་པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་དང་རྒྱ་དམར་གི་ལོག་ཇུས་སམ་གཡོ་

ལས་རྣམས་དམར་རེན་དུ་བཏོན་ཡོད། བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་པ་ཆེན་པོའི་བསན་སྲིད་

ཀི་འགན་ཕག་ཏུ་ཡོད་པའི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཕར་ཟད། བོད་གཞུང་ལ་བོ་དཀར་བའི་བོད་

རིགས་སྤང་པོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་མཐོང་བེད་སྤོད་ལོག་པར་བཏང་

བའི་བྱ་སྤོད་ཚབས་པོ་ཆེ་དེ་ལྟ་བུར་ཡི་རངས་ག་ལ་བྱེད། གང་ལྟར། ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་སུ་

བརོད་པ་ཙམ་ཡང་ཧ་མི་གོ་བ་དག་གིས་ནི་སྐབས་འཕལ་གི་ཚོར་བ་ཉིད་ཕིར་འདོན་པ་ལས་

གཞན་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པས། ལོ་རྒྱུས་མཁེན་མཁན་མི་བོ་ཆེ་དག་གིས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་གཙོ་གནད་

རྣམས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་མམ་ཚིག་ཟིན་ཤུགས་བསན་ཅི་རིགས་ཀི་ལམ་ནས་

676 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༥ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༤༧ ནས་རིམ་པར་གཟིགས།
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གཞུང་བའི་ཞེ་འཁོན་དང་དེའི་འབས་བུ།

བརོད་དེ་དམིགས་འབེན་ལ་བསྙེགས་པ་ཇི་བཞིན་མ་རྟོགས་པར་དད་པ་དང་ཡུལ་ཞེན་ཙམ་

ཞེ་ཕུགས་སུ་བཅུག་སེ་ངུ་སྐད་ལྷང་ལྷང་དུ་འབྱིན་པ་ནི་གར་ཡང་མི་ཕིན་པའི་བྱ་སྤོད་ཙམ་དུ་

ཟད་པས། སྲིད་དོན་དང་དད་པ་གཉིས་སམ་ཆབ་སྲིད་དང་ཡུལ་ཞེན་གཉིས་གཅིག་ཏུ་ནམ་

ཡང་མི་བསྲེ་བར་འབད་པར་བྱའོ།།

 ཆབ་མདོ་རྒྱ་མིས་བཟུང་སེ་ཡུན་རིང་མ་སོང་གོང་༸གོང་ས་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལྷ་ས་ནས་ཉེན་གཡོལ་གནང་སེ་གྲོ་མོར་ཕེབས་བཞུགས་མཛད། སྤི་ལོ་ 1951 

ལོར་པེ་ཅིན་དུ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་དུ་གྲགས་པའི་ལས་དོན་འགྲོ་བཞིན་པའི་དུས་དེར། རྒྱ་དམར་

གཞུང་དང་པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་གཉིས་ལྷན་གཅིག་ཏུ་འབེལ་ཏེ། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་བ་བང་

དང་ཟུར་བཞི་བ་ཁག་སྤི་མགྲིན་ནས་ཁམས་ཚ་བ་དཔའ་ཤོད་དང་ལི་ཐང་། ཨ་མདོ་བཅས་སོ་

སོ་ནས་འཁྲུངས་པའི་འོས་སྤྲུལ་གསུམ་གི་མཚན་འཁོད་ཕག་བིས་འབུལ་རྟེན་དང་བཅས་ཏེ་

༸གོང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོའི་སྤན་སྔར་ཕུལ་ཏེ་པཎ་ཆེན་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ཐུགས་

དམ་བཀའ་རད་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས།677 གོང་དུ་བརོད་ཟིན་པ་ལྟར་པཎ་

ཆེན་ནང་མ་སྒང་གི་ངོས་ནས་བིས་མདོ་མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་མཆོག་པཎ་ཆེན་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་

འཛིན་ཟིན་ཡོད་ལ། རྒྱ་མིའི་ཕོགས་ནས་ཀང་བོད་གཞུང་ངམ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་

གིས་བིས་མདོ་དཔོན་ཚང་གི་སྲས་མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་ཁོང་ཉིད་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་

ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་མ་གནང་ཚེ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལེགས་འགྲུབ་མི་ཡོང་ཞེས་གྲོས་མཐུན་

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐེན་དུ་བཏོན། ༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་བརྟག་

པ་བགིས་ཤིང་བརྟག་འབས་ལེགས་ཐོན་ལྟར་བིས་མདོ་མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་མཆོག་པཎ་ཆེན་

ཡང་སྤྲུལ་དུ་གཏན་འཁེལ་བར་མཛད།

 སྐབས་འདིར་པཎ་ཆེན་དགུ་པའི་ཡང་སྤྲུལ་ཐད་གཞུང་བ་རྒྱ་གསུམ་གི་བར་ལ་རོད་

རོག་ཆེན་པོ་བྱུང་། འདི་ནི་༸གོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་དང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་

པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དུས་སུ་གཞུང་བ་གཉིས་ཡོངས་གྲགས་སུ་གདོང་ཐུག་བྱུང་བ་དང་པོ་དེ་རེད་

ལ། བཀྲས་ལྷུན་ཕོགས་ནས་བོད་གཞུང་ལ་འཁོན་འཛིན་དབང་ཤེད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཆེ་ཙམ་

བསན་པའི་ཐོག་མ་དེ་ཡང་རེད། དེ་ལྟར་ཐོག་མའི་ཆ་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པའི་ཐད་རོག་

677 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ།>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པ་སོགས་སུ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ད་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་ནི་བཀྲས་བའི་ཕོགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བང་ལ་འཁོན་ལན་སོག་ཚུལ་མི་ལེགས་པ་ཞིག་སེ། བོད་གཞུང་གི་སྐུ་དག་ཚོས་ཀང་ཐོག་

མ་ཉིད་ནས་བཀྲས་བའི་ཡར་ཞུས་ལ་གསན་དགོངས་ཚུལ་བཞིན་གནང་མེད། དེ་དག་ནི་དོན་

རྐེན་རིང་པའི་འཁོན་རོད་ཉིད་ལས་གཞན་ཅང་མིན་ཏེ། སྐྱོན་དང་ཞན་ཆ་ནི་ཕོགས་གཉིས་ཀ་

ན་མཉམ་མཉམ་དུ་ཡོད་དོ།།

 པེ་ཅིན་དུ་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀིས་གྲོས་མཐུན་ལ་མིང་རྟགས་འགོད་

པའི་མཚམས་སུ་སེབ་ལ་ཉེ་བའི་ཚེ་ཡང་། རྒྱ་མིས་“བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་དང་པཎ་ཆེན་

ནང་མ་སྒང་དབར་གི་འགལ་ཟླ་ཐག་གཅོད་ཡོང་ཐབས་གྲོས་མོལ་བྱས་ཏེ་གྲོས་མཐུན་ནང་འགོད་

དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཞེས་བསམ་ཚུལ་ནན་པོ་བཏོན་པར་བརྟེན་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཧ་ལས་ཧོན་

འཐོར་”678དུ་གྱུར། རྒྱ་མིས་སར་ཡང་གཞུང་བའི་བར་གི་གནད་དོན་དེ་ཉིད་གྲོས་མཐུན་གི་

སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐེན་དུ་བགྲངས། དེ་ལྟར་བོད་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་བར་ཕར་བཤད་ཚུར་བཤད་མང་

དུ་བྱས། མཐར་<<ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་། བོད་ཀི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་

གཉིས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་བཀྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་གི་གྲོས་མཐུན་>>དོན་ཚན་བཅུ་

བདུན་དུ་གྲགས་པའི་ནང་། “ལྔ་པ། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནིའི་སྔར་ཡོད་གོ་གནས་དང་དབང་ཆ་རང་

འཇགས་གནས་དགོས། དྲུག་པ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་དང་། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནིའི་སྔར་ཡོད་ཀི་གོ་གནས་

དང་དབང་ཆ་ཞེས་པ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་

མཐུན་པའི་སྐབས་ཀི་གོ་གནས་དང་དབང་ཆ།” ཞེས་པ་དེ་མི་འགོད་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར། དེ་ལ་

ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀིས། “གྲོས་མོལ་གི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་སྔར་བཞིན་བོད་ས་

གནས་སྲིད་གཞུང་དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་བ་བང་ནང་མ་སྒང་དབར་གི་འགལ་ཟླ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་

གནད་དོན་ལ་ཐུག་ཡོང་གི་འདུག །གནད་དོན་དེ་ཀྲུང་དབྱང་གིས་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། བ་བང་

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ནང་སྒང་གིས་བཏོན་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན་སྲིད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་དུས་པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེ་ནི་དགུང་ལོ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ལས་ཕེབས་མེད།”679 ཅེས་སོགས་གོང་གསལ་དོན་ཚན་

678 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༥ ཡི་གོང་འོག་ཏུ་སྐབས་དེའི་གནས་ཚུལ་རྒྱས་

པར་གསལ།

679 འདི་ནི་ང་ཕོད་ཀིས་སྤི་ལོ་ 1989 ཟླ་ 7 ཚེས་ 31 ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཀི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ལ་

གསུངས་པའི་གཏམ་བཤད་རེད། དེའི་བསྡུས་དོན་ཆ་ཚང་<<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ 
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གཞུང་བའི་ཞེ་འཁོན་དང་དེའི་འབས་བུ།

དེ་དག་ཇི་ལྟར་བཞག་པའི་སྐོར་གསུངས།

 པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་གིས་ལོ་མང་རིང་དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་དམར་ནག་བཅས་ལ་འབེལ་

བ་ཡང་ཡང་གནང་ཞིང་། ཞབས་འབིང་འགས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་གཉིས་སྐབས་བསྟུན་གིས་རྒྱབ་

རྟེན་དུ་བངས་ཏེ་ངར་ངར་རིག་རིག་གནང་བ་དེར་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་ཕོགས་

སུ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་མི་དགའ་བར་གྱུར་པར་མ་ཟད། ནད་རིང་དེའི་བག་ཆགས་ངན་པ་

ད་དུང་ཡང་གཙང་སངས་སུ་མ་གྱུར། དེའི་དབང་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་བཅུ་པ་སྐུ་སྒེར་

ལ་ཡང་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་སོགས་མི་ལེགས་པའི་གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་། བོད་གཞུང་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་ཕོགས་གཏོགས་མཐོ་རིམ་པའི་ཁོད་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་ཕི་མིའི་མདུན་

དུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ཆེ་མཐོང་མ་ཕུལ་བ་ལྟ་བུའི་རྣམ་འགྱུར་བསན་པ་དང་། དཔེ་དེབ་

འགའ་ཞིག་ཏུ་“པཎ་ཆེན་”ཞེས་པ་ཙམ་ལས་ཆེ་བསོད་ཀི་ཚིག་བིས་མེད་པ་ཡང་ཡང་མཐོང་

དུ་ཡོད་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཡང་གོང་གསལ་དབྱིན་རྒྱའི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དང་པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་

གི་གནང་སངས་ལ་འཁོན་འཛིན་དང་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སོན་པའི་སད་རེད། དེ་ནི་སྲིད་

དོན་གི་ལངས་ཕོགས་འཛིན་སངས་ཤིག་ཀང་ཡིན་པར་མངོན། དེ་ལྟ་བུ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ལོ་

རྒྱུས་ནང་ཁེངས་ནས་ཡོད་དོ།།

 དེའི་རེས་རྒྱ་དམར་གིས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་སྐབས། “ནུབ་བྱང་ཅུད་ཀི་དམག་

དཔོན་ཧྤན་མིང་དང་ཅི་འཇིགས་མེད་གཉིས་ཀིས། བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་ངམ་གཙང་ཁུལ་རང་སྐྱོང་

ལོངས་འཛུགས་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་མང་དག་ཅིག་སེལ་འདུག་”680ཅེས་གཙང་ཕྲུག་སོབས་ལགས་

ཀིས་བིས་འདུག་ལ། ར་བ་ནི་བོད་གཞུང་གི་མངའ་ཞབས་སུ་མ་བཞུགས་པར་ཐ་དད་དུ་བྱེད་

འདོད་པ་དེ་ལ་ཐུག་ཡོད། འདི་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཏེ། ཤོད་ཚུལ་གཞན་ནི། བཀྲས་བའི་ཞབས་

འབིང་འགས་གཞུང་བ་གཉིས་སྲིད་དབང་འད་མཉམ་ཡིན་པས་བཀྲས་བ་སྒེར་བཙན་བྱེད་

དགོས་ཞེས་པ་དེ་རེད། གཞུང་བའི་བར་གི་འཁོན་འཛིན་དང་སང་ཟུག་ལ་བསམས་ན་གོ་

སྐབས་བྱུང་ཚེ་བསམ་བོ་དེ་ལྟ་བུ་འཁོར་སྲིད་པ་སུས་ཀང་ཤེས་ས་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། བོད་

གཞུང་ཉམས་དམའ་བར་གྱུར་པའི་སྐབས་སུ་ཅེ་འཇིགས་མེད་སོགས་ཀིས་གནས་དུས་ཚོད་

༥༦ ནས་གསལ།

680 <<༸པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི་ཞིབ་འཇུག་>>ཅེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༤༧༥ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རིས་ཀིས་ཁེ་གང་ལོན་གནང་བ་དེས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་མངའ་ཞབས་སུ་གཏོགས་པའི་

དཔོན་རིགས་ཚོར་ན་ཟུག་ཆེན་པོ་ཞིག་སྦྱིན་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ལ། འགའ་ཞིག་གི་སེམས་

སུ་འགེལ་ཐོག་རོག་རིས་རང་བྱས་སོང་སྙམ་དུ་འདོད་ཡོད་པའང་ཚོད་དཔག་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།

 ཆུ་འབྲུག་ཟླ་བ་ ༣ སྤི་ལོ་ 1952 ཟླ་བ་ 4 ནང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀི་

རྒྱལ་མཚན་སོན་འཁོར་ལྷ་ལྡན་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གིས་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་གསེར་ཞལ་

ལྷན་འཛོམས་གནང་སྐབས་འདུམ་ཐབས་མེད་པ་ལྟ་བུའི་རོག་གེང་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་། དེ་ཡང་

བོད་གཞུང་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སོན་འཁོར་ལ་ཕེབས་བསུ་དང་བཞུགས་གནས་སོགས་

གྲ་སྒིག་གང་ལེགས་གནང་ཡོད་ཀང་། བཀྲས་ལྷུན་ཕོགས་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་སར་

འབྱོར་སྐབས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་བསུར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་དགོས་པ་དང་། མཇལ་

འཕད་སྐབས་ཀང་བཞུགས་ཁི་མཐོ་དམའ་མེད་པར་གཅིག་མཚུངས་བསྒོན་དགོས་པ་སོགས་

སྔར་སྲོལ་དང་མི་མཐུན་པ་ཞེ་གཅིག་གསུངས། སྐབས་དེར་པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་གིས་བོད་

གཞུང་ལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞུ་ཐུབ་པ་ནི་རྒྱ་དམར་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ལ་ཐུག་ཡོད། བོད་གཞུང་གི་

ངོས་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་བསུར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐབས་མེད་པ་དང་། བཞུགས་

ཁི་ལ་མཐོ་དམའ་ཡོད་དགོས་པར་མ་ཟད། ཐོག་མའི་མཇལ་འཕད་སྐབས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐུ་ཕག་འབུལ་དགོས་པ་སོགས་སྔར་ལམ་དེབ་གསལ་གི་གནས་

ལུགས་ལོ་རྒྱུས་མང་དུ་བགྲངས།681

 མཚམས་འདིར་ཅེ་འཇིགས་མེད་དང་ལྷན་དུ་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་ངམ་གཙང་རང་སྐྱོང་

ལོངས་སུ་བྱེད་ཐབས་ཀི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་ཧན་མིང་(Fan Ming)གིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་

དེ་ཤེས་ན། བཀྲས་བས་རྒྱ་དམར་རྒྱབ་རྟེན་དུ་བངས་ཏེ་བོད་གཞུང་ལ་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་རྒྱལ་བ་

པཎ་ཆེན་གཉིས་སམ་གཞུང་བ་གཉིས་འད་མཉམ་ཡིན་ཚུལ་གི་རོད་རོག་བསངས་པའི་ཕུགས་

རའི་ཕོགས་གཅིག་ཤེས་པར་འགྱུར་བས་འདི་ལྟར། དེ་ཡང་ཧན་མིང་གིས། “ལོ་རྒྱུས་ནང་བོད་

མདུན་མ་དང་ཕི་མ་ཟེར་བ་གཉིས་ཡོད། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་གཞུང་ལ་བཀའ་ཤག་དང་། པཎ་ཆེན་གི་

གཞུང་ལ་ཁན་ཏིང་(Kanting)ཟེར། དེ་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་ནི་གཅིག་འོག་གཅིག་ཏུ་མ་འདུས་པའི་

681 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༣༧༣ དང་། <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་

དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༠ ལ་གཟིགས།
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གཞུང་བའི་ཞེ་འཁོན་དང་དེའི་འབས་བུ།

འད་མཉམ་གི་གནས་བབ་ཐ་དད་པ་གཉིས་རེད། བོད་མི་རྣམས་ཐུག་སྐབས་དེ་དག་གིས། གནམ་ལ་

ཉི་མ་ཟླ་བ། ས་ལ་རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན། ཞེས་ཟེར། ་་་ ཁོང་ཚོ་ནི་གཞུང་འཛིན་དཔོན་པོ་ཐ་དད་པའི་མི་

སེར་སོ་སོ་བ་རེད། ་་་ ཆིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་ས་ཁར་བལྟས་ན། བོད་མདུན་མ་དང་ཕི་མ་ཟེར་

བ་ཙམ་ལས་མེད། དེ་དུས་བོད་ལ་ཞིས་ཙང་(Xizang)མི་ཟེར། ཞིས་ཙང་ཟེར་བ་ནི་བཅིངས་འགྲོལ་

རེས་ཀི་ཐ་སྙད་རེད། འདས་པའི་དུས་སུ། བོད་མདུན་མ་དེ་ཏཱ་ལའི་བ་མར་དབང་ཞིང་། བོད་ཕི་མ་

ནི་པཎ་ཆེན་བ་མར་དབང་བ་ཡིན།”682 ཞེས་བཤད། འདིར་བོད་མདུན་མ་དང་ཕི་མ་ཞེས་པ་ནི་

དབུས་གཙང་གཉིས་ལ་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་སྐབས་ཀི་བོད་ཕི་

མ་དང་ནང་མ་ཟེར་བ་དེ་མིན་པ་ཤེས་དགོས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་པ་ཆེན་པོའི་མངའ་ཞབས་

སུ་གཏོགས་པ་ཚོས་ཧན་མིང་གི་སྐད་ཆ་དེ་ཧམ་བཤད་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ལོས་ཤེས་ཀང་། དེ་དང་

ཆབས་ཅིག་རྒྱ་ཡི་ཕོགས་སུ་དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་ཚུལ་འཛིན་མཁན་ནམ་ཤོད་མཁན་ཡོད་པ་དེ་

ཡང་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས། རྒྱའི་དཔོན་རིགས་ཁོད་དུ་རྫུན་བཤད་ནས་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མ་བཟོ་

ཐབས་བྱེད་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པར་སྣང་ལ། འཛམ་གིང་གི་མི་རིགས་ཚང་མའི་ནང་

དུ་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོད་པས། དེ་ལ་དེ་མཐུན་གིས་བྱ་བ་རོམ་དགོས་པ་ལས་རྒྱང་ནས་ངན་

སྨྲས་ཁོ་ན་བྱས་ཏེ་བསད་པས་ནི་མི་ཕན།

 ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ། འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་བིས་པའི་ཀུན་གཟིགས་བཅུ་པ་ཆེན་

པོའི་མཛད་རྣམ་དུའང་། “སྤིར་བཏང་གོམས་སྲོལ་ལྟར་ན། བོད་དུ་དབུས་དང་གཙང་ཞེས་ཕོགས་

གཉིས་དབྱེ་ཡོད། ལྷ་ས་ནི་དབུས་ཀི་ལྟེ་གནས་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། གཙང་ཕོགས་ཀིས་གཞིས་ཀ་

རེ་ལྟེ་བར་བྱེད་ཀི་ཡོད། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མངའ་འོག་དབུས་ཡིན་པ་དང་། གཙང་ནི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེའི་མངའ་འོག་ཡིན། ཏཱ་ལའི་བ་མས་བཀའ་ཤག་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། 

པཎ་ཆེན་ཁབ་ཁོངས་ཀི་འགོ་ཆེས་མཐོའི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནི་ནང་མ་སྒང་ཡིན།”683 ཞེས་རྒྱལ་

བ་པཎ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་དབུ་ཁིད་གཉིས་དང་། དབུས་དང་གཙང་གཉིས་མངའ་ཁུལ་གཉིས། 

བཀའ་ཤག་དང་ནང་མ་སྒང་གཉིས་སྲིད་གཞུང་གཉིས་བཅས་སུ་སྦྱར་ཏེ་གཞུང་ཐ་དད་པ་

682 སྤི་ལོ་ 1993 ལོར་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་བཅར་འདི་གནང་སྐབས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་སེ། <<A HIS-

TORY OF MODERN TIBET, The Calm before the Storm: 1951-1955>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༧༧ 

དང་དེའི་ཞབས་མཆན་ཨང་ ༣༦ པ་ལ་གཟིགས།

683 <<སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༨ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་འབི་བཀོད་གནང་ཡོད།

 སྐབས་འདིར་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་

དུ་གྲགས་པར་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་རྒྱ་དམག་གྲངས་མེད་བོད་དུ་འབྱོར་ཟིན་པ་དང་། པཎ་

ཆེན་ནང་མ་སྒང་གི་དཔུང་རོགས་སུ་རྒྱ་གཞུང་བརྟན་ཚུགས་ཀེར་ལངས་ཡོད་པ་དེ་རེད། བོད་

གཞུང་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན། དཀའ་ས་ཆེན་པོ་ཡང་དེ་ཉིད་རེད། བཀྲས་ལྷུན་ཕོགས་ནས་བོད་

གཞུང་ལ་གདོང་གཏུགས་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་བཀྲས་མཐོང་ཅེ་འཇིགས་མེད་དང་ལྷ་རེ་སྨོན་

སྐྱིད་པ་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་684སོགས་རེད་ཟེར་ལ། དེ་དག་གི་རྒྱབ་ཏུ་ལངས་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་

རྒྱའི་དག་དམག་གི་དཔོན་པོ་ཧན་མིང་སོགས་རེད། གནས་སངས་དེ་ལྟ་བུའི་འགོ་ཆེས་ཉམས་

རྒུད་དུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་བོད་གཞུང་ལ་བཟོད་མི་ཐུབ་པའི་སེམས་ངལ་དང་འགུལ་དཀའ་བའི་

གནས་བབ་གཉིས་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་བྱུང་། མདོར་བསྡུས་ན། གནད་དོན་ཆེ་ཤོས་

ནི། པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་གིས་“རྒྱ་དམར་ཕག་འཁུར་གིས་བོ་ཡུལ་དུ་མི་ཤོང་བའི་ཀ་ཀོར་ཇི་སྙེད་

ཅིག་ཞུས་”685ཏེ་གཞུང་བའི་བར་གི་རོག་གཞི་ལ་འཁོན་ལན་སོག་འདོད་པ་དང་། རྒྱ་མིའི་ངོས་

ནས་པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་མདུན་དུ་དེད་ནས་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་ནུས་པ་ཕོགས་

གང་ས་ནས་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་འདོད་པ། བོད་གཞུང་གི་ཞབས་འབིང་ཚོས་དེ་གཉིས་

ཀར་གདོང་ལེན་གནང་དགོས་པ་བཅས་རེད།

 སྐབས་དེར་བོད་གཞུང་གི་ཕོགས་ནས་གདོང་ལེན་ཤུགས་ཆེར་གནང་མཁན་གཅིག་

ནི་ས་དབང་ཆེན་མོ་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཡིན་པར་འད་སེ། དེ་ཡང་ང་ཕོད་ཀིས་

བཀྲས་ལྷུན་གི་ངོས་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་དགོངས་བཞེས་ཨུ་ཚུགས་གནང་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་

684 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོད་ཐེངས་ ༡༩ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༢༧ ན། ལྷ་སྨོན་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀིས། “ལྷ་སྨོན་ཞེས་པ་ནི་ཡུལ་མིང་ལྷ་རེ་དང་ཁིམ་ཚང་ལ་སྨོན་སྐྱིད་པ་ཞེས་

པའི་བསྡུས་མིང་ཡིན་ཞིང་། གནས་ཡུལ་ནི་སྔར་བོད་དབུས་གཙང་ཁི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་ལ་སོད་

བྱང་བདག་ཁི་དཔོན་གི་དགུན་སའི་ཕོ་བང་སེ། དེ་སྔའི་ལྷ་རེ་རོང་ཁང་གི་གཤམ་དུ་ལྷ་རེ་ཞོལ་ཞེས་པའི་གྲོང་བརལ་གི་

ལྷོ་ངོས་སྣེ་མོར་ཆགས་ཡོད།”ཅེས་དང་། ཡང་དེའི་ཤོག་ངོས་ ༢༤༡ ན། “སྤི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་སོན་འཁོར་བོད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་དང་ལྷན་དུ་ང་ཚོའི་གཅེན་པོ་ལྷ་སྨོན་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་

ཁིམས་མཆོག་ཀང་ཁིམ་ཐབ་རྒྱ་རིགས་ཁྲུན་མིང་བུ་ཕྲུག་དང་བཅས་པ་ཕིར་ཕེབས་བྱུང་སོང་།”ཞེས་སོགས་གསུངས་

འདུག་གོ།

685 ཤན་ཁ་བའི་ཚིག་དཀྱུས་སུ་བཅུག་སེ་བིས། <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ 

༣༧༣ ན་གསལ།



543

གཞུང་བའི་ཞེ་འཁོན་དང་དེའི་འབས་བུ།

ཁག་ལ་གཏུགས་ཏེ་སྔར་སྲོལ་ཁོ་ན་གཞི་འཛིན་གནང་རྒྱུ་ལས་ཐབས་མེད་ཚུལ་གསུངས་ཞེས་

ཟེར།686 དེ་ལྟ་བུའི་གནས་བབ་ལ་དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གིས། “ཕན་ཚུན་བཞུགས་མོལ་སྐབས་

བཞུགས་ཁི་མཐོ་དམན་གཅིག་པ་བྱེད་དགོས་ལུགས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བྱུང་བའི་སྤི་སྲོལ་ལ་ཇུས་

གཏོགས་དབང་ཡོད་བཤད་དེ་ཆེད་མངགས་དཀྲུགས་རྐེན་བཟོས་ནས་ནང་མར་རོད་རོག་ཟང་ཟིང་

བསངས་པ་དང་། འགལ་ཟླ་ཆེན་པོ་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ལ་གར་འདུག་”687 ཅེས་གསུངས། འོན་

ཀང་། འགལ་ཟླ་ཆེན་པོ་ནི་སྔར་ནས་ཆགས་ཟིན་པ་བརོད་མེད་རེད།

 ལར་ནས། གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དེ་ཉིད་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་ཆབ་

འབངས་ཙམ་ལས་ཁ་གཏད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་མིན་ན་ཡང་། སྐབས་དེར་བཀྲས་བའི་ཞབས་

གྲས་འགས་རྣམ་འགྱུར་སོན་སངས་ལ་དཔག་ན་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་ཁ་གཏད་དུ་

ཀྲོང་ངེར་བཞེངས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་འདུ་ཤེས་བཟུང་ཡོད་ཚོད་རེད། རོག་

གེང་འཕེལ་བཞིན་པའི་མུར་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་གཞུང་ལ་བོ་སེམས་དཀར་

བའི་འབངས་མི་གཉིས་ཀི་སྙིང་ལ་བཟོད་དཀའ་བའི་ན་ཟུག་སེར་ངེས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་

བ་ནི། “ཅི་འཇིགས་མེད་ཀིས་རྟ་དམག་རུ་བསྒིགས་ཀིས། ལྷ་སའི་བར་སྐོར་ལ་རྔམ་སོན་ཁོམ་སྐོར་

ཐེངས་ཤིག་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ཆས་སྤས་ཏེ་བཀའ་ཤག་ནང་བཅར་ཏེ། སྐུ་ངོ་ས་དབང་རྣམ་པ། ད་ཆ་གང་

འད་གནང་རིས་ཡོད་དམ་ཞེས་འདི་རད་བཏང་”བ་དེ་རེད།688 འདི་གསུངས་ཤིང་འབི་མཁན་ནི་

བཀྲས་བའི་མངའ་ཞབས་སུ་གཏོགས་པའི་ཤེས་ལྡན་པ་དག་ཡིན་པས་གང་ནས་བསམས་

ཀང་ཡིད་ཆེས་རུང་བའི་གནས་ཉིད་དུ་འཁུམས་སོ།།

 འབི་མཚམས་འདིར་བསེབས་པ་ན། སྔར་ཀོག་མོང་བའི་ལུང་བསན་ཞིག་ཡིད་

ངོར་ཤར། དེ་ནི་“ཟབ་མོ་གཅོད་ཀི་རྣལ་འབྱོར་པ་འཇིགས་མེད་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་དང་

སྔགས་ཀི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྔ་བ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་གཉིས་ཀིས་བསྐུལ་ངོར་བྱ་བལ་རོ་

བས་བིས་”ཞེས་པའི་རོ་གྲུབ་ལུང་བསན་ཞེས་པ་དེ་རེད། དེའི་ནང་། “སྣང་མཐའི་སྤྲུལ་པ་པཎ་

ཆེན་པོ། །ཙི་ནའི་ཡུལ་བྱོན་ཆོས་ལ་བཙུད། །བདུད་སྤྲུལ་ཁི་ཡི་མིང་ཅན་གིས། །ཡུལ་སེ་ལ་ལར་ཕུང་

686 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༣༧༤ ལ་གཟིགས།

687 <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༠ ན་གསལ།

688 <<པཎ་ཆེན་ཞིབ་འཇུག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༣༡༢ ན་གསལ་ཞིང་དེ་ཉིད་གསུང་མཁན་གི་ཐད་ལ་ཡང་དེའི་ཞབས་

མཆན་དུ་“བོད་བཞུགས་བཀྲས་ལྷུན་གྲྭ་ཟུར་ཞིག་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཚིག་ཐོ་”ཞེས་གསལ་ལོ།།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དུ་འཇུག །”ཅེས་གསལ་ཡོད། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སམ་འོད་དཔག་མེད་ཀི་

སྤྲུལ་པ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཙི་ན་སེ་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་དེའི་འགྲོ་

བ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཆོས་ལ་བཙུད་པ་སེ་ཆོས་ཀི་སྒོར་བཅུག་པའི་རེས་ཐོགས་སུ། བདུད་

དམ་ག་གྱུའི་བོ་ཡིས་རྒྱུད་བརླམས་པ་ཁི་ཞེས་པའི་མིང་སྒ་ཅན་དེས་བོད་ཀི་ཡུལ་སེ་འགའ་

ཞིག་ཕུང་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །ཁི་དང་ཅེ་གཉིས་སྒ་ཅུང་ཟད་ཉེ་བར་སྦྱར་ཏེ་འདིར་

“ཁི་ཡི་མིང་ཅན་”ཞེས་པ་ཅེ་འཇིགས་མེད་ལ་གོ་དགོས་པ་འད་སེ་དཔྱད། ལུང་བསན་འདིའི་

མཇུག་ཏུ། “དོན་དེ་ཕིར་གི་ལུང་བསན་ཟོལ་མ་འདི། །ཡུལ་མདོ་ཁམས་ནི་སྨད་དུ་སྐྱེས་པའི་མི། །མིང་

བྱང་ཆུབ་རོ་རེར་འབོད་པ་འདིས། །ཡིད་སྣང་ངོ་རུ་གང་ཤར་ལྷུག་པར་བིས།།” ཞེས་གསལ་ལོ།།

 བཀྲས་བའི་ཕོགས་སུའང་གོང་གི་ལུང་བསན་དེ་ལྟ་བུ་འདུག་སེ། གོང་དུ་དངས་

ཟིན་པ་ལྟར། ཀུན་གཟིགས་དགུ་པ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་ལས། “སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་མཆོག་

ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་དམ་ཚིག་རོ་རེའི་མདུད་པ་རུས་པའི་སེན་མོས་བཤིག་རྒྱུའི་རེ་འདོད་སྙིང་ལ་

བརྣག་པའི་ནག་ཕོགས་འབྱུང་པོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཡིད་བསྲུབས་བདག་པོ་སྙིང་ལ་ཞུགས་པའི་ལོག་སྨོན་

ཅན་བྱུར་གི་སྣ་འདེན་གཞུང་ཕོགས་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་བ་རོ་རེ་ཚེ་རྒྱལ་ནི། གསང་བའི་རྣམ་ཐར་

དུ། དུག་སྦྲུལ་སྤུན་དགུའི་སྨོན་ལམ་ལས། །མ་འོངས་སྐྱེས་ཤིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །སྲས་བུ་དེ་ཡི་

ཞབས་པད་གུས་ནོས་ཏེ། །ཕ་མའི་ཚིག་གིས་སེལ་འཇུག་བྱེད་པ་ལ། །ནུས་ལྡན་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཡང་

སྐྱེ་བར་ཤོག །ཅེས་པའི་ལོག་སྨོན་དུས་སུ་སྨིན་པ་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་བ།” ཞེས་དང་། ཡང་། 

“བདུད་བོན་ཏྲི་ཤུའི་སྐྱེ་བར་གྲགས་པ་བཙན་དབང་ངན་ཤུགས་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་རིས་དཔོན་ལུང་

ཤར་ཁོ་པའང་།” ཅེས་གསལ་ལ། བ་ཕག་མཁན་ཆུང་ཐུབ་བསན་བསན་པས་ཀང་། “བཀྲས་

ལྷུན་དགོན་ཁུལ་གེང་སྨོས་ཐོས་པར། སྔ་དུས་ཀི་བོན་པོ་ཏྲེ་ཤུད་དེ། །དུས་ད་ལྟ་རྟ་ནག་གི་མདོ་རུ་

སྐྱེས།། ཞེས་ཀུན་གཟིགས་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་དོན་དེ་རིས་དཔོན་ལུང་ཤར་ལ་ངོས་བཟུང་།” ཞེས་

སོགས་བིས་སོ།།

 ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་མེད་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ་གིས། “གཞུང་བ་གཉིས་ཀི་རོད་གེང་

སྐོར་ལེ་འགྲིག་བཀའ་མོལ་མཛད་པོར་གཞུང་ནས་བཀའ་བོན་ང་ཕོད་པ་དང་མཁན་དྲུང་ཏཱ་བ་མ་རོང་

རྣམ་སྲས་ཐུབ་བསན་ནོར་བཟང་ཅན་སོགས་དང་། བ་བང་ནས་ཛ་སག་གཅེས་འཇིགས་མེད་དང་ཐའི་

ཇི་བདེ་ལེགས་རབ་བརྟན་སོགས་ལྷ་ས་ཀུན་བཟང་ཕོ་བང་དུ་ལྷན་རྒྱས་ཉིན་མང་ཚོགས་ཏེ་གཞུང་
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གཞུང་བའི་ཞེ་འཁོན་དང་དེའི་འབས་བུ།

བ་གཉིས་སྐོར་འགལ་རྐེན་སེལ་ཐབས་བཀའ་མོལ་ཇི་ལྟར་གནང་རུང་། བསམ་ཐོག་དོན་འཁེལ་བ་

ཁོངས་ནས་ལུགས་མཐུན་དགོངས་པ་མ་བཞེས་པའི་སྐོར་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་མང་།”689ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་གཞུང་བ་ཕོགས་གཉིས་ཀས་ང་ཆེ་ང་བཙན་གི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེར་སོན་

རེས་གནང་སེ་བསམ་ཤེས་གོ་ཤེས་ཀི་བཟོ་ལྟ་གཏན་ནས་མེད་པའི་སྐབས་དེར། བོད་གཞུང་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་རྒྱལ་བ་དོན་གི་བདག་པོ་གཉིས་ཐུགས་དབུས་སུ་བཞག་སེ། གཞུང་

བ་རྒྱ་གསུམ་གི་བར་དུ་འདུམ་འགྲིག་ཡོང་བའི་འབད་པ་བཅོས་མིན་དུ་སེན་ཐུབ་མཁན་ནི་ལྷ་

སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གཅིག་པུ་རེད། དེའི་ཐད་དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གིས། ལྷ་སྲས་

མཆོག་རྒྱ་དམར་གི་དཔོན་རིགས་ཚོའི་སར་ཕེབས་ཏེ་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྔར་སྲོལ། བོད་ཀི་

དངོས་ཡོད་གནས་སངས་སོགས་གསལ་བཤད་གོ་བསྐོན་དང་འབེལ་ནོར་འཁྲུལ་ཐེར་འདོན་

དང་རོད་པ་ཤུགས་ཆེར་གནང་ཞིང་། དེ་དང་མཚུངས་པར་བཀྲས་མཐོང་ཅེ་འཇིགས་མེད་ཀི་

སར་ཕེབས་ཏེ་རྒྱ་དམར་གི་སྲིད་ཇུས་དང་བོད་མིའི་གནས་བབ་སོགས་གསུངས་ཏེ། འཁོན་

འཛིན་སོང་དགོས་པ་དང་། བོད་ཁམས་སྤིའི་ཁེ་ཕན་ལ་བསམ་དགོས་པ་སོགས་རེ་སྐུལ་དག་

ཏུ་གནང་ཞེས་གསུངས།690

 ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས་དེའི་གོང་ནན་ཅིན་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཀང་

འབྱུང་འགྱུར་གཞུང་བའི་འབེལ་བ་གང་ལེགས་ཡོང་ན་སྙམ་པའི་ཀུན་སོང་བཟང་པོས་བཀྲས་

བའི་ཅེ་འཇིགས་མེད་ལ་འབེལ་འདིས་མང་དུ་གནང་ཡང་། བོད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་དོན་དངོས་

མ་རྟོགས་པར་ལྷ་སྲས་མཆོག་ནས་བཀྲས་བར་འབེལ་བ་གནང་བཞིན་འདུག་ཅེས་མི་དགའ་

བའི་རྣམ་འགྱུར་བསན་ཅིང་དོགས་པ་ཆེན་པོ་གནང་ཚུལ་ཡི་གེ་དག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན། 

ལོང་བའི་མིག་གིས་ཇི་ལྟར་བལྟས་ཀང་མིག་མདུན་གི་རི་ཆེན་ཡང་མཐོང་མི་ཐུབ་པ་ལྟར། རྒྱལ་

བའི་གཅེན་པོ་ལྷ་སྲས་མཆོག་གི་སྐུ་ངལ་དཀའ་ཚེགས་ཟུར་ཙམ་ཡང་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་མེད་

པའི་ཅེ་རེ་ལོང་བ་དག་ལ་ནི་མང་དུ་བཤད་པས་མི་ཕན་པས་འདི་ཙམ་ལས་སྤོ་བར་མི་འདོད།

 གོང་དུ་བཤད་པའི་དུས་སྐབས་དེ་ནི། རྒྱ་དམར་གིས་བོད་ཤར་ཕོགས་སུ་“ཆབ་མདོ་

ས་ཁུལ་བཅིངས་འགྲོལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་”ཞེས་པ་དང་། གཙང་ཁུལ་དུ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་

689 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༣༧༦ ན་གསལ།

690 <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༡ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡིག་ཚང་ངམ་“པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་།” དེ་བཞིན་དུ་དབུས་ཁུལ་དུ་“བོད་

ས་གནས་སྲིད་གཞུང་”ཞེས་དབང་འཛིན་སེ་ཁག་ཆ་གསུམ་དུ་བྱས་ཏེ་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བང་གི་སྲིད་གཞུང་ནུས་མེད་ཕམ་ཉེས་སུ་གཏོང་བའི་ཐབས་སམ་ནང་ཁུལ་འཐོར་ཞིག་ཏུ་

འགྲོ་བའི་རྒྱུ་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་འཁེལ་ཡོད་པས། རྒྱ་དམར་གི་ཕོགས་ནས་

བཤད་ན། པཎ་ཆེན་ནང་མ་སྒང་ནི་ཧ་ཅང་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་སྐབས་ཡིན། པཎ་ཆེན་ནང་མ་

སྒང་ལ་མཚོན་ནའང་། ལོ་མང་རིང་གི་གཞུང་བའི་རོད་རོག་ལ་འཁོན་ལན་སོག་པར་རྒྱ་ནག་

དམར་གཞུང་ཤིན་ཏུ་མཁོ། དེ་གཉིས་ཀི་ཐད་ཀ་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་ནི་བོད་གཞུང་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་རེད། ཡིག་ཆ་དག་བཀགས་ན། སྐབས་དེའི་བཀྲས་བའི་བྱེད་བབ་ཀིས་ལྷ་

སའི་ཁུལ་གི་གཞུང་ཞབས་མི་སེར་དང་བཅས་པའི་སྙིང་ལ་མི་བཟོད་པའི་ན་ཟུག་ཆེན་པོ་ཞིག་

སྦྱིན་ཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། སྔར་གི་གཞུང་བའི་རོད་རོག་གི་ཐད་ནས་བསམས་ན། བཀྲས་

བའི་གནང་སངས་ཆུང་ཙག་རེ་ལ་ཡང་གཞུང་ནས་ཐུགས་དོགས་དང་བཙན་བཀའ་བཏང་བ། 

གཞུང་འཛནི་སྐུ་དག་དག་གིས་ཞེ་འཁོན་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབས་པ་སོགས་དང་མ་དང་གི་ལོ་རྒྱུས་

སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་སྨོས་མེད་ཡིན་ཡང་། སྐབས་འདིའི་གནས་ཚུལ་ཐད་ནས་བཤད་ན། བཀྲས་

བ་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་རྒྱབ་རྟེན་དུ་བངས་ཏེ་རང་ཉིད་གང་གི་ཆབ་འབངས་སུ་གཏོགས་

པའི་གཞུང་ལ་དབང་ཤེད་དེ་ལྟ་བུ་ཞུས་པ་ནི་ཆེས་མི་འོས་པ་ཞིག་ཅིས་ཀང་ཡིན་ངེས།

 དེའི་རེས་སུ། ༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས། “ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་ལོར་[རྒྱ་གར་

ནས་]ཕར་ལོག་དུས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་བྱུང་སེ་དགོན་པར་ཕར་བཅར་མ་བདེ་བའི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་། དེའི་རྐེན་པས་ངོས་གཞིས་ཀ་རེར་སྤི་མཚུངས་ལྟར་བསད་པ་རེད་”691 ཅེས་

གསུངས་པའི་གནད་དོན་དེ་བྱུང་། གནད་དོན་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་རྒྱ་མིའི་ངན་སེམས་དང་ངན་སྐུལ་

ཡོད་པར་ནི་སུས་ཀང་ཐེ་ཚོམ་མི་བྱེད་ལ། གཞུང་བའི་འཁོན་འཛིན་གིས་དེ་ལ་རམ་འདེགས་

ཆེན་པོ་ཞིག་བྱས་ཡོད་མིན་ལ་ཡང་དོགས་པ་ཡེ་ནས་མེད།

 དེའི་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟར། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1957 ཟླ་བ་ 3 ཚེས་ 9 ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་

གཞིས་རེ་རོང་ནས་ཆིབས་བཏེགས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་གནས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་པར་

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་གཟིམ་ཆུང་དུ་གདན་འདེན་གིས་ལྷན་འཛོམས་

691  ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་མཆོག་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་ནས་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་འཁོར་བའི་

དུས་དན་མཛད་སྒོའི་སྐབས་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གིང་དུ།
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གཞུང་བའི་ཞེ་འཁོན་དང་དེའི་འབས་བུ།

ཡུད་ཙམ་གནང་བ་དང་། བཀྲས་ལྷུན་གྲྭ་ཚང་ཁག་བཞི་ནས་གདན་ཞུ་ལྟར་འདུས་མང་ལ་ཆོས་

བཀའ་སྩལ་བ་སོགས་མཛད་པ་དུ་མ་བསྐྱངས་ན་ཡང་། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རང་

ཉིད་ཀི་གནང་སྒོ་ཐམས་ཅད་རྒྱ་དམར་དང་ཞབས་འབིང་ཚོའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཡོད་པས། 

སྣེ་ལེན་ཞུ་ཕོགས་སོགས་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་སྔར་སྲོལ་ལྟར་སྒྲུབ་མ་ཐུབ། འདིས་ཀང་གཞུང་

བའི་བར་གི་འཁོན་འཛིན་ལ་གསོས་ཆེན་པོ་བཏབ་ཡོད།

 དེ་ལས་ཀང་ཚབས་ཆེ་བ་ཞིག་ལ། ༸གོང་ས་མཆོག་སོན་འཁོར་གཞིས་རེར་

བཞུགས་པའི་སྐབས་དེར་ཉིན་ཞིག་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོས་གསོལ་ཚིགས་ཐུགས་སྤོ་བཤམས་

པར་ཛ་དག་ཅན་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་སྐབས་དེའི་སྐུ་སྲུང་དམག་མིའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་

པ་གྲ་མ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གིས་དངོས་མཐོང་ཡི་གེར་འཁོད་པ་འདི་ལྟར། དེ་ཡང་སྐབས་དེར་“རྒྱ་

རིགས་སྨན་པ་ཁག་ཅིག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལགས་སྨིན་གསོལ་ཆས་ཤེལ་དམ་ནང་ཞུས་

པར་ཆུ་ཚ་པོ་བླུགས་ཏེ་བརྟག་དཔྱད་ཡང་ཡང་ཞུས་པ་དང་། བོད་གཞུང་དམངས་གཉིས་ཀི་དགོངས་

བབས་མོས་མཐུན་མེད་བཞིན་དུ་སྐུ་སྲུང་ཕི་མའི་གྲས་སུ་རྒྱ་དམག་ ༣༠ ཐམ་པ་རང་ཤེད་ཨུ་ཚུགས་

ཀིས་རྟག་བཅར་ཞུ་”བ་སོགས་དོགས་པ་ཟ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་དུ་མ་བྱུང་། དེའི་རེས་སུ། 

“བཀྲས་ལྷུན་ཞབས་གྲས་ཁོངས་སྐུ་དག་གཟུགས་བབ་ཆེ་ཆུང་ཚད་ལྡན་གོས་ལོག་དང་། ལྷམ་འཇའ་

ཆེན། དབུ་ཞྭ་ལྕགས་མདའ། རྒྱབ་གྲི་ཕོར་ཤུབས་སོགས་ཚོས་གཞི་སྔོ་ནག་གཞི་མཚུངས་ཐོག་དབུ་

སྐའི་རྒྱབ་ལ་གསེར་གི་གྭའུ་བཏགས་པ་ཞིག་ཛ་དག་མྱུར་སབས་ངང་རྒྱུགས་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་བའི་

གཟིམ་ཆུང་དུ་སྐུ་བཅར་ཞུ་སོང་བ་”དང་། དེ་ནས་“སྐུ་དག་དེ་ཉིད་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་

སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ་ངུ་འབོད་ཐོག་གལ་ཆེའི་གནས་ལུགས་སྙན་སེང་ཞུས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཙམ་རེས་

གཞི་ནས་སྤན་གཉིས་མཆི་ཞགས་འཁོར་འཁོར་ངང་ཕིར་ཕེབས་གནང་བྱུང་། དེ་མཚམས་༸གོང་ས་

མཆོག་དེ་ཉིན་བ་བང་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོའི་ཐུགས་སྤོར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུ་མིན་པའི་གསལ་

བསྒགས་གནང་སེ། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཐུགས་སྤོའི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་ས་དབང་རག་ག་ཤག་བོད་

ལོངས་དམག་སྤི་ཆེ་བ་བཀའ་བོན་མདོ་མཁར་བ་ཕུན་ཚོགས་རབ་རྒྱས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཕེབས། ཉིན་

གཉིས་པའི་དགོང་དོར་ས་དབང་མདོ་མཁར་བ་གང་དེ་གཞིས་རེ་རོང་འགོ་སྒེར་མདོ་ཟུར་བའི་གཟིམ་

ཤག་ཏུ་གོ་བུར་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྐྱོ་བྱུང་”692 ཞེས་སོགས་གསུངས། ལོག་

692 <<མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྲོང་པོར་བཤད་པ་སྒྱུ་མའི་རོལ་རེད་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༡ དང་ ༡༦༢ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཇུས་ཀི་གསང་བ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་སོན་འཁོར་ལ་ཞུས་མེད་ན་འཇིག་རྟེན་གི་ཉི་མ་གཏན་

དུ་ནུབ་པ་ལྟ་བུའི་ཆག་སྒོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ནི་གདོན་མི་ཟའོ།།

 དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས། “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་ཁོན་

ནས་ཡག་པོ་མི་འདུག །བོད་གཞུང་དང་ང་ཚོ་ཚང་མས་རོག་ར་ཆིག་སྒིལ་དང་ནུས་ཤུགས་གཅིག་

སྒིལ་གི་ཐོག་ནས་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེར་བརྟེན། 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་འད་ཞིག་གཏོང་གིན་ཡོད་པ་དེ་

དག་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྙན་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།”693ཞེས་གསུངས། དེ་ནི་ཀུན་གཟིགས་

མཆོག་དགུང་ན་ཡར་སོན་ཏེ། དགུང་ན་ཕ་བའི་སྐབས་ལྟར་སྐུ་དབང་ཡོད་ཚད་ཞབས་འབིང་

ཚོའི་ལག་ཏུ་འཇོག་མི་དགོས་པའི་སྐབས་དེ་རེད།

 དེ་འཕོར་༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་སོན་འཁོར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་རེས་

ཐོགས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1959 ཟླ་ 3 ཚེས་ 28 ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གི་བཀའ་བཀོད་ལྟར་ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་གྲ་སྒིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་དུ་

བཞུགས་དགོས་བྱུང་བ་དེས་ཀང་ལྷ་སའི་དག་ཞན་མང་པོའི་སེམས་སུ་མི་དགའ་བ་ཆེས་ཆེར་

བསྐྱེད་ཡོད། <<བོད་ཀི་ཁིམ་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བཅུའི་སྐོར་གི་ངག་བརོད་ལོ་རྒྱུས་>>ཞེས་པའི་

དཔེ་དེབ་ནང་འཁོད་པའི་ང་ཕོད་ཁིམ་རྒྱུད་ཀི་བྱུང་འཕེལ་ཞེས་པ་ང་ཕོད་དབྱངས་ཅན་པདྨའི་

693 སྤི་ལོ་ 2009 ལོར་བཞུགས་སྒར་ར་སར་ཚོགས་པའི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་གཤེགས་ནས་མི་ལོ་ ༢༠ འཁོར་

བའི་དུས་དན་སྐབས།
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གཞུང་བའི་ཞེ་འཁོན་དང་དེའི་འབས་བུ།

ངག་བརོད་ཟིན་ཐོ་ལས། “སྤི་ལོ་ 1959 ལོའི་ཟླ་བ་ 3 པའི་ཚེས་ 28 ཉིན་རྒྱལ་སྲིད་སྤི་ཁབ་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་ལྕོགས་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།

 གཞུང་བའི་འཁོན་སེམས་ཀིས་སམ་སྐུ་བཅར་ནང་མ་དག་གི་གཡོ་འཕྲུལ་ངན་པའི་

སབས་ཀིས། བིས་མདོ་མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་ནམ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་ཆོས་

ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ནས་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོ་བོད་མི་རིགས་ཀི་དོན་དུ་བསིམས་ན་ཡང་། འགའ་

ཞིག་གིས་“རྒྱ་པཎ་ཆེན་”དང་“ཚོང་པ་རྒྱགས་པ་”དང་“རྒྱལ་འཚོང་པ་”སོགས་བ་ཆེན་སུ་

ལ་ཡང་འབུལ་དུ་མི་འོས་པའི་ཚིག་ངན་སྡུག་རིགས་ངན་ཚད་ཅི་མང་ཕུལ་བ་ཡོངས་གྲགས་

ཡིན། དེ་ལས་ཀང་ཚབས་ཆེ་བ་ནི། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་ཇུས་ཅུང་ཟད་གུ་ཡངས་བྱུང་བའི་རེས་

སུ་ལྷ་སའི་ཁུལ་གི་མི་དམངས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་བའི་སྐབས་ཤིག་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་

རེད། དེའི་ཐད་བཀའ་ཟུར་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསན་ནས་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་གསུང་དངས་

ཏེ། “ལྷ་ས་བ་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་ང་རང་ལ་དམའ་འབེབ་བྱས་ཏེ། ཚོང་པ་རྒྱགས་པ་ཟེར་བ་དང་། ཉི་

མ་རེར་བྱ་དེ་རེ་ཟ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ངོས་རང་གིས་ཉི་མ་རེར་བྱ་དེ་

རེ་ཟ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་སྲོག་གཅིག་བཅད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་སྲོག་ལན་ལྔ་བརྒྱ་རེ་སྤོད་དགོས་

པ་ངས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཚོང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་བཅུག་པའི་དམིགས་ཡུལ་དགོན་སེ་ཁག་

ཉམས་གསོ་ཡོང་ཐབས་ཆེད་ཀྲུང་དབྱང་ལ་ཞུ་མ་དགོས་པར་སོ་སོ་རང་ཉིད་ནས་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་ན་

བསམས་པ་མ་གཏོགས་ངོས་རང་རྒྱགས་པ་ཆགས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ར་བ་ནས་མིན། མི་ཉུང་ཤས་ཀིས་

དེ་ལྟར་བརོད་པ་ལ་ངོས་རང་བོ་ཕམ་རང་དགོས་པ་མི་འདུག་སེ། ངོས་སྔོན་མ་ལྷ་སར་ཐེངས་གཉིས་

པ་འོང་དུས་ལྷ་ས་བར་མཇལ་ཁ་ཞིག་བཏང་བའི་སྐབས་དེར། རྟེན་དོད་ཤོག་ཆག་གི་ནང་དུ་སྐྱག་པ་

བཏུམ་སེ་ཕུལ་འདུག །ང་ལ་སྐྱག་པ་ཟོ་མདོག་མདོག་རེད་དེ། ངས་སྐྱག་པ་ཟ་དགོས་པ་དེ་འད་མ་རེད། 

བོ་ཕམ་བྱུང་། ལྟོ་གྲོད་ཁོག་གང་ཟ་རྒྱུ་རག་འགྲོ་ཡི་རེད། ཚོང་པ་རྒྱགས་པ་མི་དགོས་གང་འད་ཞིག་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ལབ་ནའང་ངོས་ནས་དངུལ་བྱུང་བ་རྣམས་དགོན་པ་ཁག་ལ་སྤོད་ཆེད་ཡིན། ད་ལན་རང་རེ་འཛོམས་

པ་འདི་དུས་ཚོད་མང་པོར་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་བཟོས་པ་ཡིན། ད་རེས་རང་རེ་འཛོམས་པ་འདི་

མཐའ་མ་དེ་ཡིན་གི་རེད་”694 ཅེས་གསུངས་ཚུལ་བིས།

 “སྤི་ལོ་ 1962 ལོར་དགུང་གྲངས་ཉེར་བཞི་ལ་ཕེབས་སྐབས། ‘ཡིག་འབྲུ་ཁི་བདུན་གི་སྙན་

ཞུ་’ཞེས་པ་ལགས་རོམ་མཛད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བོན་ཀྲོའུ་ཨེན་ལའི་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཏུ་སྩལ། གསང་

བའི་སྙན་ཞུ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དུ་ལག་བསར་བྱས་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀི་སྐྱོན་གནས་ཞིབ་ཏུ་འཁོད་

ཅིང་ཐེར་འདོན་དག་པོ་གནང་བའི་དཔྱད་ཡིག་ཅིག་རེད། སྙན་ཞུ་དེའི་ནང་། ༸གོང་ས་མཆོག་བཙན་

བྱོལ་དུ་ཕེབས་རེས་གེན་ལངས་ལ་དག་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་བསར་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་དག་པོ་གནང་ཡོད། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་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་བསན་པ་གཉིས་འཆི་གསོན་མ་ངེས་པའི་ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་

གར་བར་དགོངས་ནས་སྙན་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།

 སྙན་ཞུའི་ཡིག་ཆ་དེ་མཐོང་བ་ན་མའོ་ཙེ་ཏུང་འཚིག་པ་ཆེས་ཆེར་ཟོས་པར་མངོན་ཏེ། དེ་

ཡང་མའ་ོཡིས་སྙན་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་སེ་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་ནས་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་ཅིང་ལོག་སྤོད་པའི་ཉེས་

694 དེ་ནི་མ་ངན་ལས་མ་འདས་པའི་གོང་ཙམ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ཕེབས་ཁར་སྩལ་བ་ཞིག་རེད་ཟེར་ཏེ། <<འཇུ་

ཆེན་ཐུབ་བསན་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་>>དེབ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༡༥ ན་གསལ།
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གཞུང་བའི་ཞེ་འཁོན་དང་དེའི་འབས་བུ།

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་བསྙོན་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་རེག་གི་འཐབ་རོད་དག་པོ་ཞུས། དེ་ནས་ཀང་བསྟུད་མར་མནར་གཅོད་

བཏང་སེ་དམར་སྲུང་དམག་གིས་གད་སྙིགས་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་རྐེན་ཅི་

ཞིག་གི་དབང་གིས་སྐུ་སྲོག་མ་ཤོར།”695

 སྤི་ལོ་ 1986 ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་བལ་ཡུལ་

དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས། སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཨ་

ལགས་འཇིགས་མེད་ལྷུན་འགྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཆེད་གཏོང་མཛད་དེ་བཀའ་མངགས་

ལྟར་འཚམས་འདི་ཞུས་པ་སོགས་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་

བསྒྲུབས། དེ་ནས་མི་ལོ་ཉེར་གསུམ་འདས་པའི་རེས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 2009 ཡི་ལོར། “ང་ཚོས་དར་

ནག་འཕར་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད་”ཅེས་པའི་གཏམ་ཞིག་ཡིག་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་སྤི་

ཚོགས་སུ་སེལ་ཏེ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལབ་གེང་རིམ་པར་བྱུང་བར་མ་ཟད། བོད་གཞུང་དམངས་

གཉིས་ལ་བསྙོན་འཛུགས་ཉེས་འགེལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་བ་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་

ཆེ་ནས་རྒྱ་ཡན་དུ་གཏོང་མ་འདོད་པར་རྒྱ་གར་གི་གཞུང་ཁིམས་ལ་གཏུག་རྒྱུའི་གྲ་སྒིག་ཀང་

གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས། དེ་ཡི་ཚེ་ན། སྐབས་དེའི་འབེལ་ཡོད་བཀའ་ཟུར་འཇུ་ཆེན་

ཐུབ་བསན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་ཁེད་ཀིས་ལོག་བཤད་དེ་ཉིད་གཙང་

སེལ་ཡོང་ཆེད་ཁིམས་གཏུག་གནང་ན་དེའི་དཔང་པོར་ཁོང་རང་ཉིད་ཁིམས་ཁང་དུ་དངོས་སུ་

ཕེབས་ཆོག་ཅེས་གསུངས་ཚུལ་རེབ་གོང་མགར་རེ་རྟ་མགྲིན་རོ་རེ་ནས་ལན་དུ་མར་གསུངས་

ཤིང་།696 གཞུང་ཞབས་གཞན་དག་ནས་ཀང་ཁིམས་རའི་དཔང་པོར་མ་བསྐུལ་དང་བངས་

གནང་ཡོད་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་ལ། དེ་ནི་གཞུང་བའི་བར་གི་ནད་རིང་བསྐྱར་སོང་ངམ། སབས་

ཉེས་ན། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་འབེལ་བའི་འགལ་རྐེན་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་བའི་ངེས་པ་

695 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཡི་ལེའུ་ཉེར་བདུན་པར་གསལ།

696 ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་དང་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསན་གཉིས་མཇལ་འཕད་གནང་སྐབས་རྟ་མགྲིན་རོ་རེ་ཡང་དེ་

གར་ལྷན་དུ་ཡོད་གསུངས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

མེད་ཅེས་བསམ་ཡོད་མང་པོས་བོ་འཚབ་ཆེན་པོ་གནང་བ་དང་། སྐབས་དེའི་མདོ་སྨད་དབུས་

སྤི་ཁབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་ཀང་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་གོ་བསྐོན་ལམ་སོན་སོགས་ཡང་

ཡང་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལན་མང་གོ།

 ཀུན་གཟིགས་མཆོག་བལ་ཡུལ་དུ་མ་ཕེབས་པའི་གོང་སེ་སྤི་ལོ་ 1986 ལོའི་ལྷ་

ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ཀུན་གཟིགས་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་མཆོག་ནས། “དེ་རིང་ལྷ་སའི་སྨོན་ལམ་འདི་ལ་ངོས་རང་ཡོང་ནས་འགན་ཚང་མ་

ཁུར་ཏེ་གཙོ་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་དང་ནུས་པ་སོགས་གང་ཡང་མེད་ཀང་། དེ་ནི་

ཏང་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་དམངས་ཀིས་ངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་གནང་བར་བརྟེན། རང་གིས་འཇོན་

ནའང་འད། མ་འཇོན་ནའང་འད། གང་ལྟར། ད་རེས་ཀི་ལས་ཀ་འདི་བྱེད་དགོས་ཀིན་འདུག །ཡིན་

ནའང་། ངོས་ཀི་རེ་བ་ལ། མི་རིང་བའི་ཆར་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡང་བོད་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་

བྱུང་ནས་ལྷ་སའི་སྨོན་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀི་མཛད་སྒོ་ཚོ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་སོགས་བསྐལ་

པ་བཟང་པོ་ཤར་བའི་སྨོན་འདུན་ཡོད། ཁོང་གིས་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་ལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་

བ་སོགས་བྱུང་བ་རེད། དེ་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀང་བསན་པའི་མཛད་རེས་རླབས་པོ་ཆེ་ཞིག་རེད། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ངོས་རང་གཉིས་ནི་ཆོས་གྲོགས་ཡིན། ངེད་ཚོ་གཉིས་ཀི་བར་ལ་མི་འགྲིག་

པ་སོགས་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་། མཚམས་མཚམས་ལ་མི་རེ་ཟུང་གིས་དཀྲོག་གཏམ་དེ་འད་

བཤད་ནས། སྔར་གི་གཞུང་བ་དང་དེ་འདའི་དམ་ཚིག་གི་སྐད་ཆ་དེ་འད་ལབ་མཁན་ཏོག་ཙམ་ཏོག་

ཙམ་ཡོང་གིན་འདུག །ངོས་ཀིས་ཁོ་ཚོ་ལ་དེ་འད་མ་ལབ་ན་ཡག་པོ་འདུག །དེ་འད་ལབ་ན་དགོས་

མེད་སྐྱོན་བརོད་མ་གཏོགས་མེད། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་བོད་མི་རིགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་མ་

གཏོགས་ཡོང་གི་མ་རེད།” ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་ལ་དཔག་ན། དེ་ལྟ་བུའི་དབྱེན་སྦྱོར་བྱེད་

མཁན་གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད།

 སྤིར་ན། བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འདི་ད་དུང་ཡིག་རྨོངས་ལས་ཐར་མེད་པ་དང་། ཡིག་

ཀོག་ཤེས་ཙམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཞིབ་དཔྱོད་ཀི་སེམས་ཁམས་དང་གསེད་འགྲོལ་གི་རྣམ་

དཔྱོད་མེད་པས་དཀྲོག་གཏམ་ཧོལ་རྒྱུགས་ལ་གོམས་ཞད་ཆེ་བ་སོགས་ལ་བརྟེན། འགའ་

ཞིག་གིས་གནད་དོན་ངོ་མ་ཅི་བྱུང་དང་ཡི་གེར་ཅི་འཁོད་སོགས་ཇི་བཞིན་མ་ཤེས་པར་ཟེར་

སྒོས་ཙམ་ཞིག་རེས་ཟློས་བྱས་ཏེ་དཀྲོག་གཏམ་པའི་བན་དུ་གྱུར་པར་མ་ཟད། དེ་ལས་ཀང་
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གཞུང་བའི་ཞེ་འཁོན་དང་དེའི་འབས་བུ།

ཚབས་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ནམ་མི་མཐུན་པ་འབྱུང་བ་ལ་སྐུལ་འདེད་ལྟ་བུ་ཡང་ཡང་བྱས།

 ད་ནི་བཤད་བྱ་དངོས་ཐད་ཀར་བརོད་ན། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 2009 ལོར། པཎ་ཆེན་

ཨེར་ཏེ་ནི་ཞབས་ཞུ་ལས་དོན་ལྟེ་གནས་ཁང་ཞེས་པས་པར་བསྐྲུན་གནང་བའི་<<༸པཎ་ཆེན་

ཨེར་ཏེ་ནི་གེང་བ་>>ཞེས་པའི་རོམ་ཡིག་ཕོགས་བསྒིགས་ཀི་དཔེ་དེབ་ཏུ། ཨ་ཚོགས་ཀླུ་

མཁར་བྱམས་ཀིས་“བྱིས་བོའི་ནམ་མཁའ་ནས་རྨས་པའི་༸པཎ་ཆེན་དུང་གི་ཟླ་བ་”ཞེས་པ་

ཞིག་བིས་འདུག་སེ། དེའི་ནང་། “བཙན་བྱོལ་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ནང་མོལ་

གི་ཚུལ་དུ་སྐད་[ཆ་]འདི་འད་ཞིག་བཤད་མོང་། ‘བརྒྱད་ཅུ་ག་གྲངས་ནང་༸པཎ་ཆེན་བལ་ཡུལ་ལ་

ཕེབས་སྐབས། བོད་གཞུང་གིས་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་ཚང་༸པཎ་ཆེན་ལ་འཚམས་འདིར་བཏང་

བ་དང་། ཁོང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བསྩལ་བའི་འཚམས་རྟགས་བསྣམས་ནས་ཕིན། འནོ་ཀང་

ཁོང་ལ་བོད་གཞུང་གིས་འསོ་འགན་གཞན་ཞིག་བསྩལ་ཡོད་པ་ནི། ལོག་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བོད་

མིའི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་སྐུལ་སོང་བྱས་ཏེ་༸པཎ་ཆེན་ལ་ངོ་རྒོལ་བརྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་དུས་

ང་ཚོས་དར་ནག་འཕར་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད་[’]ཟེར། ངས་སྐད་ཆ་འདི་གོ་དུས་ངོ་མ་ཆབ་

སྲིད་ཟེར་བ་དེ་ནི་ཅི་འདའི་བཤད་མི་ཤེས་པ་ཞིག་རེད་ལ། བོད་མི་རིགས་འདི་ཡང་ཡ་མཚན་གི་

མི་རིགས་ཤིག་རེད། ༸པཎ་ཆེན་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་སྲིད་དོན་པ་ཚོས་བོད་གཞིས་

བྱེས་གཉིས་ནས་འདི་འདའི་ངོ་ལོག་རྒྱབ་མདུན་མི་མཚུངས་པའི་ལས་ཀ་རྐང་རྐང་བྱས་ཤིང་། དེ་ནི་

དགུང་ན་གཞོན་པའི་༸པཎ་ཆེན་ཚང་འཇིག་རྟེན་གཞན་དུ་སྔ་བཞུད་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་གི་ཆ་ཤས་སུ་

དངས་ཆོག་པར་སེམས།”697 ཞེས་གསལ། མི་མང་པོས་ཟ་ཁང་ཇ་ཁང་དང་མགྲོན་ཁང་ཚོགས་

ཁང་སོགས་སུ་ཨ་ཚོགས་ཀླུ་མཁར་བྱམས་ཀིས་དཀྲོག་གཏམ་སེལ་བ་རེད་ཅེས་ལོ་མང་རིང་

བཤད་བཤད་པ་དེ་འདི་ཡིན་པ་འད། ཁོ་བོས་ནི་འདི་མཐོང་བ་ནི་ད་རེས་དང་པོ་ཡིན།

 སྔར་གོ་ཐོས་ཙམ་ལ་ཆ་འཇོག་དེ་ཙམ་མ་བྱས་པར་བཞག་ཀང་ད་ལྟ་ཡི་གེ་ངོ་མ་

བཀགས་ཏེ་ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན། སྐབས་དེའི་བོད་གཞུང་ཟེར་ན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཞུང་

རེད་ལ། རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་དོགས་མེད་ཨང་སྙམ་པ་

དང་། ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ་ནི་རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀི་མཚན་མཐོང་ལ་

རྒྱ་དང་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ལ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་རམ་འདེགས་སྒྲུབ་མཁན་གི་སྐྱེས་བུ་གལ་

697 <<༸པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི་གེང་བ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༨ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། བརྒྱ་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་སྐུལ་སོང་ཞུ་མཁན་ཞིག་བྱུང་བའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་། 

སྐུལ་སོང་ཞུ་མཁན་དེ་ལ་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་གནང་

བར་ཐེ་ཚོམ་ཡེ་ནས་མེད་པས་དེ་ལྟ་བུ་ཡིག་འགོད་བྱེད་དགོས་པ་ཅི་ཡིན་ནམ་སྙམ་སེ་ཧ་ལས།

 ལར་ནས་“གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་གིས་”བཤད་ཅིང་མི་གཞན་ཞིག་གིས་དེའི་མགྲིན་

ཚབ་པའི་ཚུལ་གིས་བིས་པ་སེ་གང་ཟག་གཉིས་ཀིས་བསྒགས་པའི་གནད་དོན་ལྟ་བུར་མངོན་

ཡང་། དོན་གི་གནད་ཤིན་ཏུ་ལྕི་ཞིང་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བས། སྤི་ལོ་ 2019 ལོར་ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་བགྲོ་གེང་དང་དེའི་སྔ་

གཞུག་ཏུ། སྤི་སེམས་ཅན་གི་མི་སྣ་འགའ་ཡིས་དེ་ལ་ཐེར་འདོན་ཞིབ་ཚགས་གནང་སོང་ལ། 

དེའི་ཁོད་ནས་སྐབས་དེར་བལ་ཡུལ་དུ་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་ཚོགས་

འདུར་ཞུགས་ཤིང་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་

རིན་ཆེན་དར་ལོ་ལགས་ནས།

 “ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོར་བསོད་བདེ་མེད་པའི་རྐེན་གིས་སྔོན་མ་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་

གཉིས་ཀི་དབར་ལ་དཀྲོག་གཏམ་དང་སྤི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀྲུག་ཤིང་གི་སྐད་ཆ་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་

བྱུང་བ་དེ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་དང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་དགུ་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན་གོ་

མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་གིས་བཟོས་པའི་རོག་ད་ཞིག་རེད། དེའི་རེས་སུ་མུ་མཐུད་དེ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་

པའི་མགོ་སོད་ལ་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་དང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་དགུང་

ལོ་གཞོན་པའི་སྐབས་སུའང་སྤི་ཚོགས་ནང་ལ་འགལ་རྐེན་གནས་ཚུལ་གང་འཚམས་བྱུང་ཡོད། དེ་

ཡང་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁིད་འགའ་ཤས་ཤིག་གི་དངོས་ཡོད་སྲིད་ཇུས་ལ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དེ་

ཙམ་མ་ཟད། ཕིས་སུའང་བོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་དཀྲོག་གཏམ་དང་དཀྲུག་ཤིང་གི་

སྐད་ཆ་དེ་འད་གང་འཚམས་བྱུང་ཡོད།

 ངས་གང་ཤེས་པ་འདིར་ཞུས་ན། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1986 ཟླ་ 11པར་འཛམ་གིང་ནང་པའི་ཆོས་

ཚོགས་ཐེངས་བཅོ་ལྔ་པ་དེ་བལ་ཡུལ་དུ་འཚོགས་པར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་དེར་ཆིབས་བསྒྱུར་

གནང་གཏན་ཁེལ། ར་རམ་ས་ལ་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ལ་ནང་སྲིད་བཀའ་བོན་ཨ་ལགས་

འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ་བལ་ཡུལ་དུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་འཚམས་འདི་ཞུ་བར་ཆེད་གཏོང་མཛད། 

ཕི་ཚེས་ 22 ཉིན་ཨ་ལགས་རིན་པོ་ཆེ་བལ་ཡུལ་དུ་འབྱོར། ཚེས་ 25 ཉིན་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བལ་
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གཞུང་བའི་ཞེ་འཁོན་དང་དེའི་འབས་བུ།

ཡུལ་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་རེས། ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་རིན་པོ་ཆེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་སའི་

མགྲོན་ཁང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཆིབས་ཞབས་ཚོར་མཇལ་འཕད་ཀིས་མཇལ་ཁའི་སྙན་སེང་ཞུས། ཚེས་ 26 

ཉིན་འཛམ་གིང་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅོ་ལྔ་པ་དེའི་དབུ་འཛུགས་མཛད་སྒོ་ཆེན་པོ་དེ་རེད་ཐང་

“ར་མགའ་ཞ་ལ་”ཞེས་པར་དབུ་འཛུགས་གནང་། རེད་ཐང་ནང་ལ་རིམ་པ་མང་པོ་ཕེ་སེ། རིམ་པ་དང་

པོར་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ཚབ་དང་སྐུ་མཆེད་བགྲེས་པ་རྒན་རི་ར་ཞུ་བ་དེ་སེང་ཞལ་གཉིས་དང་བུ་ཆུང་ཆུང་

ཞིག །ཆོས་ཚོགས་གོ་སྒིག་གནང་མཁན་བིག་ཞི་ཨ་མིར་ད་ཞུ་བ་རྣམས་བཞུགས། རིམ་པ་གཉིས་

པར་རྒྱལ་སྲས་ཆུང་བ་ར་ལན་ར་ལ་སེང་ཞལ་གཉིས་བཞུགས། རིམ་པ་གསུམ་པར་བལ་ཡུལ་གི་སྲིད་

བོན་དང་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་བཞུགས། རིམ་པ་བཞི་

པར་བལ་ཡུལ་གི་བོན་ཆེན་ཁག་དང་། གཡས་གཡོན་ལ་གཞུང་ཚབ་ཚོ་བཞུགས། ་་་

 ཕི་ཉིན་དེར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་ཁ་ལ་བཅར་བ་རེད། མཇལ་ཁ་དེ་རྒྱ་མིའི་གཞུང་

ཚབ་ནང་ལ་གནང་སོང་། དེར་དོན་གཅོད་གསར་རིང་གཉིས་དང་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་བཅར་བ་རེད། 

དགོང་མོ་དེར་ཧོའུ་ཀྲུང་ཅང་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག །ཁོང་གིས་སྣེ་ལེན་བྱས་ཏེ་ཁང་མིག་ཅིག་ཏུ་བཞག་

སོང་། སྔོན་མ་ནག་ཆུ་ཁུལ་ལ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཅིག་བསད་པ་རེད་ཟེར། བོད་སྐད་བདེ་བོ་འདུག །དེ་

ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་ཁ་ཞུས་དུས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱ་ཡག་རིན་པོ་ཆེ། ཨ་

རྒྱ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ལྷན་དུ་བཞུགས་འདུག་པ་མཇལ། མཇལ་ཁ་ཞུ་དུས་དོན་གཅོད་གསར་རིང་

གཉིས་ལ་ཕ་ཡུལ་ག་ནས་ཡིན་ཞེས་བཀའ་འདི་གནང་ཞིང་། དེ་ནས་རང་རང་གི་ཕ་ཡུལ་གང་ཡིན་

སྙན་སེང་ཞུས་དུས་བོད་ལ་བལྟ་སྐོར་དུ་ཡོང་ན་དགའ་བསུ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ནས་

ཨ་ལགས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གཟིགས་ཏེ་ང་ཚོ་ཨ་མདོ་བ་ཚོ་ཡང་བསྐྱར་ཐུག་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་

རེས། ཉེ་ཆར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་སྒ་འཛིན་འཁོར་ཐག་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཨ་མདོའི་ཕྲུ་གུ་ཞེས་བཀའ་

གནང་འདུག་ཅེས་ཐུགས་མཉེས་པོ་ཞེ་དག་གནང་གིན་འདུག །ད་སྐབས་[རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་]རྒྱ་

གར་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་པ་མཁེན་བྱུང་གསུངས། དེ་ནས་དུས་འཁོར་དབང་

ཆེན་སྐབས་སུ་གསུང་ཆོས་ཞུ་མཁན་ཧ་ལས་པའི་མང་པོ་བཅར་འདུག །དགའ་བོ་ཞེ་དག་བྱུང་ཞེས་

མཉེས་པོ་ཞེ་དག་གནང་གིན་འདུག །དེ་རེས་ཨ་ལགས་རིན་པོ་ཆེས་ཡར་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་པ་ཚང་

མ་ཚར་ནས་མཐའ་མར་ང་ཚོས་མཇལ་ཁ་ཞུ་དུས་ང་ཚོ་ལ་མཇལ་དར་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་

མཚན་རྟགས་འཁོད་པའི་སྨྱུ་གུ་རེ་རེ་གསོལ་རས་སུ་གནང་བྱུང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་

ཕག་བིས་དམ་ཕྲུག་དམར་པོ་བསྐྱོན་པ་ཞིག་དང་། དེ་ནས་ཤོག་ཐང་དང་གོས་ཆེན་སོགས་མང་པོ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བསྐུར་གནང་སོང་། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་སྨོན་ལམ་ཡོད། སྐུའི་འཕོད་བཞེས་གནང་

རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་གསུངས། ་་་

 མཇལ་ཁ་གྲུབ་རེས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རེད། ཨ་

ལགས་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རེད། ང་ནི་ཨ་རི་ལ་ཚུར་ཡོང་བ་ཡིན། ལོ་ཉི་ཤུ་

ཕིན་པ་རེད། ལོ་ཉི་ཤུའི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་རེས་ཉིས་སོང་དགུ་དེ་བ་ཞིག་ལ། 

ཨ་ལགས་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་གར་ནས་ཞལ་པར་བཏང་སེ། དེབ་ཅིག་ཐོན་འདུག་པའི་ནང་པཎ་ཆེན་རིན་

པོ་ཆེ་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་བོད་མི་ཚོས་དར་ཆ་ནག་པོ་ཕར་ཏེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ངོ་རྒོལ་

བྱས་པ་རེད་ཅེས་བིས་འདུག་ལ། དེ་འབི་མཁན་ཨ་མདོ་བ་ཞིག་རེད། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཆིབས་

བསྒྱུར་གྲུབ་ནས་ཉི་མ་ཁ་ཤས་རིང་བལ་ཡུལ་དུ་བསད་པ་ཡིན། དེ་འད་ཁོན་ནས་གོ་མ་བྱུང་། ཁེད་

རང་གིས་དེ་ཤེས་ཀིན་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང་།  དེ་ལ་ངས། དེ་ཤེས་ཀིན་མེད། དེ་འད་བྱུང་

ཡོད་པ་མ་རེད། བྱུང་ཡོད་ན་ཤེས་ཀི་རེད། ར་བའི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཆིབས་བསྒྱུར་མ་གནང་གོང་

ལ་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། 

ང་ཚོས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་བཀའ་མོལ་བྱས་དུས་ཁ་ཤས་ཀིས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཕོགས་ཀི་

སྐོར་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཨེ་ཡོང་། གཅིག་ནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་ང་ཚོར་

ཕེབས་བསུ་ཞུ་རུ་འཇུག་མིན་མི་ཤེས། གཉིས་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཚུར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་

བ་དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྐུ་ཚབ་གནང་སེ་ཕེབས་པ་རེད། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེ་སྐུ་རྐང་མ་རེད། དེའི་ནང་ལ་རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་ཀང་གང་འཚམས་ཡོད་པས་འཚམས་པོ་མི་

འདུག་ཅེས་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་རེད། མཐའ་མར་སྤི་པའི་ཐོག་ནས་གོ་སྒིག་བྱས་ནས་ཕེབས་བསུ་ལ་མི་

འགྲོ་བའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། རང་ངོས་ནས་བཅར་མཁན་ཚོ་བཅར་བ་དང་མི་བཅར་མཁན་ཚོ་མ་

བཅར་བ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དར་ཆ་ནག་པོ་འཁེར་ཏེ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་རེད་

ཟེར་བ་དེ་ངས་དེ་རིང་མ་གཏོགས་གོ་མ་མོང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། ་་་ སྐབས་དེ་དུས་བལ་ཡུལ་ནང་

ལ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ལ་དར་ཆ་ནག་པོ་ཕར་ཏེ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ལོ་ཉི་ཤུ་རེས་ལ་བཟོས་

བཞག་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རེད།”698 ཅེས་གསུངས། དེས་ན། དེ་ནི་དཀྲོག་གཏམ་ཙམ་ལས་དངོས་

ཡོད་མིན་པ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་བས། ད་ལྟ་བདག་ལྟ་བུས་ཞིབ་འཇུག་གི་འབད་པ་བསེན་

ཏེ་ཡིན་མིན་གི་སྒྲུབ་བྱེད་མང་དུ་འགོད་དགོས་དོན་མ་མཐོང་ངོ་།།

698 གཞན་གིས་ཡིག་འབེབས་གནང་ཟིན་པ་བཏང་འབྱོར་བྱུང་བ་ལས་ཚིག་སྣ་ཅུང་ཟད་བསྡུས་ཏེ་བིས།
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རྒྱལ་བའི་སྲི་ཞུ་བ་གསོ་སྐྱོང་།

 དབྱིན་ཇིའི་ཤུགས་རྐེན་བོད་ལ་བསེབས་ནས་ཡུན་རིང་སོང་བ་དང་། ལྷ་སའི་ཕྱུག་

བདག་དང་དཔོན་ཆེན་དུ་མས་དབྱིན་ཇིར་འབེལ་བ་བསྟུད་མར་གནང་བ། བོད་དང་རྒྱ་གར་

གི་བར་དུ་ཚོང་ལས་ཀི་འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུ་དག་དང་ཕྱུག་པོ་དག་གིས་

རང་རང་གི་བུ་དང་བུ་མོ་རྣམས་རྒྱ་གར་དབྱིན་སོབ་ཏུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། དེ་དག་ནི་གཙོ་བོ་

ཁིམ་ཚང་གི་ལས་དོན་ལ་དམིགས་པ་ཙམ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་མདུན་ལམ་ལ་

དམིགས་པ་ཞིག་མ་རེད། གནས་དུས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་ཡབ་

གཞིས་མག་པ་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ཀིས་ལྷ་སར་རྒྱ་ཡིག་སྦྱོང་བའི་མགོ་

བཙུགས། དེ་ནི་ཡབ་གཞིས་ཚང་ལྷ་སར་འབྱོར་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བའི་སྐབས་དེ་རེད། རྒྱ་

ཡིག་སྦྱོང་ས་ནི་ལྷ་སའི་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་བ་བང་དང་། དགེ་རྒན་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་

ཆེའི་རྒྱ་སྐད་གསུང་སྒྱུར་ཁ་ཆེ་བ་མཱ་པའ་ོཞོན་(Ma Baoxun)ཞེས་པ་དེ་རེད། དེ་ནས་ལྷ་སྲས་

རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་གཅུང་པོ་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་གཉིས་ཏར་ཁང་སོབ་གྲྭར་699ཕེབས་ཏེ་

བོད་ཡིག་སྦྱངས། བོ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ཕོ་བང་དུ་རྒྱལ་བའི་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་དང་

ལྷན་དུ་བཞུགས་མ་ཐུབ་པར་སོབ་གྲྭར་ཕེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་<<གྲུ་འཛནི་

ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་>>སོགས་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ།།

699 “ཏར་ཁང་སོབ་གྲྭ་ཞེས་པ་ནི་དེ་སྔ་རེ་དྲུང་རོང་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་ཐུབ་བསན་བསམ་འཕེལ་ལམ་ཆོས་ལྡན་བསན་

དར་ཞེས་བགི་བ་ཁོང་སྒེར་གིས་བཙུགས་པའི་བོད་ཡིག་སོབ་གྲྭ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྤེལ་

(༡༩༢༠)ལོ་ཙམ་ལ་ལྷ་ས་བསན་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་སབས་‘ཏར་ཁང་’སོབ་གྲྭ་ཞེས་མིང་ཐོགས།” ཞེས་དགེ་

རྒྱས་པ་བསན་འཛིན་རོ་རེས་བརམས་པའི་<<ལྷ་ས་གྲོང་ཁེར་ནང་དེ་སྔ་སྒེར་བཙུགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་འགའ་ཞིག་ཡོད་

པའི་ནང་ཚན་ཏར་ཁང་སོབ་གྲྭའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།>>ཞེས་པར་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 སྐུ་དག་རྣམས་ཀིས་རང་གི་ཚོང་ལས་ཀི་དོན་དུ་བྱིས་པ་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་སོབ་སྦྱོང་

ལ་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་ཡབ་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་

མོལ་གནང་ནས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་སྦྱོང་ལ་གཏོང་བའི་འཆར་གཞི་བསྒིགས། 

སྐུའྲི་གཅེན་པོ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་གཉྲིས་ཏར་ཁང་སོབ་གྲྭར་སྐོད་སྐབས་ཏེ་

ཡབ་ཆོས་སྐོང་ཚེ་རྲིང་དང་ལྷན་བཞུགས།
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རྒྱལ་བའི་སྲི་ཞུ་བ་གསོ་སྐྱོང་།

དེའི་གོང་ནས། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་དམིགས་ཚད་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟུང་སེ་ཡབ་

གཞིས་ཀི་སྲས་དང་མག་པ་གཉིས་ཀར་རྒྱ་ཡིག་སྦྱོང་དུ་བཅུག་པའི་དགོས་དོན་རྣམས་སྐུ་

དག་གཞན་གི་ཐུགས་ལ་འཁོར་མེད། ལྷག་དོན་དུ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་རྒྱ་ནག་

ཏུ་གཏོང་བཞེད་ཀི་གནས་ལུགས་ངོ་མ་དེ་སུས་ཀང་མི་ཤེས། དེ་དུས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་

རྒྱལ་ཚབ་ནས་རེ་ཞིག་དགོངས་པ་ཞུས་ཡོད་ཀང་། ཐུགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ལ་འགྱུར་བ་གང་

ཡང་མེད། རྒྱལ་ཚབ་ཀི་དམིགས་པ་གཏོད་ས་གཙོ་བོ་ནི། འབྱུང་འགྱུར་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་

གྲུབ་དགུང་ན་ཡར་སོན་ནས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་སྐུ་དབང་བཞེས་སྐབས། ནང་སྲིད་དང་

ཕི་འབེལ་སོགས་གང་ལ་ཡང་སྐུ་ངལ་མི་འབྱུང་བའི་ལམ་བུ་ཡངས་པོ་ཞིག་སྔ་ས་ནས་བཟོ་

རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་ཀང་ཆོས་སྲིད་ཀི་མཛད་པ་མུ་མཐུད་སྐྱོང་སྐབས་སྐུ་ངལ་མི་འབྱུང་བར་ཞུ་

རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ལ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། “རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས། མུ་མཐུད་བོད་རང་བཙན་

དུ་གནས་དགོས་པའི་བཞེངས་ཕོགས་བརྟན་པོར་བཟུང་སེ། 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་

བརྟེན་ནས་ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་སྦྱོང་ལ་གཏོང་དགོས་པའི་ཐུགས་འདུན་འཁྲུངས། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས། 

ཡག་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཇི་ལྟར་ཡིན་རུང་ནམ་ཞིག་བོད་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐེན་སེབ་ངེས་ཡིན་པར་

མཁེན་ཏེ། ང་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་[སྲིད་ཕོགས་ཀི་]སོབ་སོན་སྲི་ཞུ་བར་གསོ་སྐྱོང་གནང་། གལ་ཏེ་

བོད་གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བར་ཆེད་དུ་བདམས་པའི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁིམ་མི་དེས་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་

དང་རིག་གཞུང་། ཆབ་སྲིད་དང་སྐད་ཡིག་བཅས་ལེགས་པར་སྦྱངས་ཏེ། རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚུལ་ལ་གོ་

རྟོགས་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།”700 ཞེས་བིས།

 གོང་དུ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་“བོད་

700 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཡི་ལེའུ་བདུན་པར་གསལ་ལ། <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་

དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༡༦༤ དང་། <<Kundun: A Biography of the Family of the Dalai Lama>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༡༡༦ ལ་ཡང་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

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།” ཞེས་པ་ནི་རང་དགར་གསུངས་པ་ཞིག་མིན་ཏེ་དེའི་རྒྱབ་ལོངས་ནི། རྒྱལ་

མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཆུ་སྤེལ་ཞལ་གདམས་ལས། “ད་ལྟ་ཁད་ཉེའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་

གཞུང་དང་རྒྱ་གཞུང་གཉིས་ཕོགས་སུ་དཔུང་སོབས་བཙན་པས་མཐུན་ལམ་གང་གཟབ་”ཅེས་བཀའ་

སྩལ་བ་འདི་རེད།

 སྤི་ལོ་ 1945 ལོའི་བོད་ཟླ་ ༨ པ་ཙམ་ལ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་སག་ལྷ་

ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་བྱང་རྭ་སྒེང་དུ་བསྐྱོད། རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེས་“མ་འོངས་པའི་བོད་

ཀི་གནས་སངས་སྐོར་དང་། རྒྱ་ནག་གོ་མིན་ཏང་གི་ནུས་སོབས་ཇི་ཡོད་”སོགས་བཀའ་འདི་སྣ་

ཚོགས་གནང་ཞིང་། “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་ཅང་ཅེ་ཧི་ལ་ཞུ་རོགས་ཞེས་གསུང་འཕིན་

བསྐུར་”གནང་མཛད།701

 སྤི་ལོ་ 1945 ཟླ་བ་ 11 ནང་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་

ཤིས་གཉིས་ལྷ་ས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱོད། རྒྱ་གར་དུ་ཟླ་ཤས་བཞུགས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1946 ཟླ་བ་ 

4 ཚེས་ 7 ཉིན་ནན་ཅིན་དུ་འབྱོར། དེ་གར་བཞུགས་རྒྱུན་རིང་གི་ཞབས་ཕི་བ་ནི་འབོང་རེ་བ་

ཕུན་ཚོགས་འགྱུར་མེད་དང་དཔལ་ལྷ་གཉིས་རེད། རྒྱ་གར་དུ་ལྷ་སྲས་མཆོག་ལ་ཞབས་ཕི་

ཡུན་རིང་སྒྲུབ་མོང་མཁན་འབོང་རེ་བ་རྣམ་སྲས་ལགས་ཀིས། “ང་ཚོའི་ལུང་པ་དེ་ལ་འབོང་རེ་

ཟེར། དེ་ཉིད་སྔར་གཟིམ་ཤག་ཕ་ལྷའི་འོག་རེད། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཕེབས་ནས་གཞིས་

ཀ་དེ་ཡབ་གཞིས་ལ་ཕུལ་ནས་ང་ཚོ་ཡབ་གཞིས་ཀི་མི་སེར་དུ་གྱུར། དེ་ནི་སྤི་ཚོགས་རིང་པའི་ལུགས་

སྲོལ་རེད། ང་ཚོའི་ཁིམ་ཚང་དེ་ལེགས་གྲས་ཤིག་ཡིན། གཡོག་པོའང་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཡོད། སྐུ་དག་

ཚོ་ཡར་མར་ཕེབས་དུས་ཁིམ་ཚང་དག་གྲས་ནས་ཞབས་ཕི་འཁིད་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ངོ་རྒྱལ་ལོ་

ལགས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་དུས་ང་ཚོའི་ཁིམ་ཚང་ནས་ཞབས་ཕི་ཞིག་དགོས་གསུངས་ནས་ངེད་ཚང་

701 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༣ དང་། <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་

བ་>> ཡི་ལེའུ་བདུན་པར་གཟིགས།
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རྒྱལ་བའི་སྲི་ཞུ་བ་གསོ་སྐྱོང་།

གི་བུ་གཅིག་ཞབས་ཕིར་ཁིད་གནང་བ་རེད།”702 ཅེས་གསུངས། རྣམ་སྲས་ལགས་ནི་འབོང་རེ་

བ་ཕུན་ཚོགས་འགྱུར་མེད་ཀི་གཅུང་པོ་སེ་ད་ལྟ་རོ་རེ་གིང་དུ་བཞུགས། གོང་དུ་གསལ་བའི་

འབོང་རེ་བ་དཔལ་ལྷ་ནི་ཕུན་ཚོགས་འགྱུར་མེད་ཀི་ཁིམ་ཚང་གི་སྐུ་མཆེད་དུ་འགྲོ་བ་ཞིག་

རེད།703 ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་ཐོན་སྐབས། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་

བཀྲ་ཤིས། སྐུ་ཞབས་བོ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། གཞན་ཡང་གཡོག་པོ་བཞི་བཅས་ཡོད་ཚུལ་སག་

ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་བིས།704

 འདིར་འཕོས་དོན་ལྟ་བུར་འགལ་སོང་ཐུང་ངུ་ཞིག་བིས་ན། དེ་ཡང་སག་ལྷ་ཕུན་

ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་

བཞེད་ཡོད་པ་རྣམ་པ་གཉིས་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་ནས་མ་གཏོགས་མཁེན་མེད་ཚུལ་གསལ་བར་

འཁོད་ཡོད་ལ། གནས་ཚུལ་དེ་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་མཁེན་མེད་པའང་གསལ་

པོ་རེད། དེའི་ཐད་ལྷ་སྲས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཟིན་བིས་ནང་། “ང་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་

དགོས་པ་དེ་ནང་དོན་ངའི་ཕ་མ་གཉིས་དང་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་ཞིག་

གིས་ཀང་ཤེས་ཀི་མེད། འོན་ཀང་། ང་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུར་གཏན་གཙང་མ་ཞིག་འཁེལ་ཡོང་དུས་

དེར། ལྷ་སར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གོ་མིན་ཏང་གི་ལས་ཁུངས་པཱན་སེ་ཁྲུའུ་(དོན་གཅོད་)དེའི་ནང་ལས་ཀ་

གཙོ་བོ་གནང་མཁན་ཏེ་ཧེན་ཙུང་ལན་ཁྲུའུ་ཀྲང་དང་ཁེན་ཤིའི་ཁང་ཁྲུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་རེད། སྐབས་

དེར་པ་ལགས་ནས་ཧེན་ཙུང་ལན་ལ། ང་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་སྦྱོང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་དང་། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབེལ་བ་ཡོང་ཐབས་ཀི་སོབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུར་གང་ཅིའི་བཀའ་མོལ་གནང་བར་ཧེན་

ཙུང་ལན་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་ནས་ང་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག །དེས་ཕུགས་

ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་བོད་ལུང་པར་ཐུགས་ཕན་གསོ་གི་རེད།”705 ཅེས་སོགས་བཤད་ཚུལ་

བིས་ལ། ལྷ་ས་ནས་མ་ཐོན་གོང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་འཕལ་དུ་བཏང་བ་དེ་ཡང་རྒྱལ་

702 སྤི་ལོ་ 2018 ཟླ་ 8 ཚེས་ 29 ཉིན་རྒྱ་གར་རོར་གིང་དུ་རྣམ་སྲས་མཆོག་ལ་བཅར་འདི་ཞུ་སྐབས་གསུངས།

703 ལྷ་སྲས་མཆོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་བིས་འབི་དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༨༦ ན་གསལ། སྤི་ལོ་ 2019 ཟླ་བ་ 6 ཚེས་ 

19 ཉིན་རྣམ་སྲས་ལགས་ལ་ཁ་པར་ཐོག་བསྐྱར་དུ་བཅར་འདི་ཞུས་པར། དཔལ་ལྷ་དང་ཁོང་གི་ཁིམ་ཚང་གཉིས་གཉེན་

ཚན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་སོགས་གསུངས་ལ། ཕུན་ཚོགས་འགྱུར་མེད་ཀི་བུ་མོ་སྤི་ལོ་ 1985 ལོར་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་ཏེ་ད་ལྟ་

རོ་རེ་གིང་དུ་བཞུགས་པར་ཡང་ཁ་པར་ཐོག་བཅར་འདི་ཐུང་ངུ་ཞིག་ཞུས།

704 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༦ ལ་གཟིགས།

705 ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཟིན་བིས་དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༧༦ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཚབ་མཆོག་ལ་གེས་ཕག་འབུལ་བར་ཆེད་དུ་བཏང་བ་ཞིག་ལོས་ཡིན། ཡབ་ཆེན་ནས་སག་

ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་གར་དུ་བཏང་བ་དང་དེ་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཆོག་པའི་བཀའ་

འཁོལ་གནང་བ་སོགས་ནི་ལྷ་སྲས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྐྱེལ་བའི་དོན་དུ་ཡིན་ངེས། སྐབས་དེ་ནི་

ད་ལྟ་དང་མི་འད་བས་དེ་ལྟ་བུའི་དམིགས་ཡུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མེད་ཚེ་ལོ་ ༡༦ ལ་སོན་མ་ཐག་

པའི་བུ་ཆུང་དེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཏོང་ག་ལ་ཐུབ། ལར་ནས་རྒྱལ་ཚབ་དང་ཡབ་ཆེན་གཉིས་ནས་

ལས་དོན་གལ་ཆེའི་རིགས་གང་ཡིན་ཡང་གསང་རྒྱ་དམ་པོའི་ངང་མཛད་སྲོལ་ཡོད་ངེས་མ་

ཟད། ལྷ་སྲས་མཆོག་ལ་ཡང་དེའི་ལམ་སོན་གནང་ཡོད་པར་གདོན་མི་ཟ། སྤི་ལོ་ 1952 ལོར་

ལྷ་སྲས་མཆོག་ལྷ་ས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཁར་ཡང་གསང་རྒྱ་དམ་པོ་གནང་སེ་རྒྱལ་ཡུམ་

ཆེན་མོ་དང་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་གཉིས་ལས་གཞན་སུ་ལ་ཡང་གསུངས་མེད། དེའི་རེས་སྤི་

ལོ་ 1957 ལོར་རྣམ་སྲས་དང་ཨོ་རྒྱན་གཉིས་རྒྱ་གར་ནས་ལྷ་སར་གཏོང་སྐབས་ཀང་གསང་

བ་གནང་སེ་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དང་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་མ་སོགས་ལ་མཁེན་

དུ་བཅུག་མེད། གང་ལྟར། ལྷ་སྲས་མཆོག་ནས་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཟིན་བིས་སུ་གསལ་བར་

བིས་འདུག་པ་ལྟར་ལྷ་སྲས་མཆོག་དང་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་

པའི་སྐབས་སུ་ལྷ་སྲས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པ་སག་ཕུན་གིས་མཁེན་མེད།

 རྒྱ་མི་ཁེང་ཞི་ཀྲང་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་ཀང་། “བོད་དུ་སྲིད་ཀི་ལས་ཀ་བྱེད་རིང་གི་

གནས་ཚུལ་རགས་ཙམ་གེང་བ་”ཞེས་པའི་ཆེད་རོམ་ནང་། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་

རྒྱ་ནག་ཏུ་གསང་བ་གནང་སེ་ཕེབས་ཚུལ་བིས་ཡོད། དེ་ཡང་ཁོང་གིས། “ཏཱ་ལའི་སྐུ་ཕེང་བཅུ་

བཞི་པའི་ཡབ་གཞིས་ཀི་མི་ངོ་རྒན་ཤོས་རྒྱ་ལོ་དོན་གྲུབ་ནི་གུང་གི་གོ་མིང་འཛིན་འོས་མཁན་ཞིག་

ཡིན་ཅིང་། སྐབས་དེར་ལོ་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཡས་མས་ལ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ཧེང་ཙུང་ལེའང་དང་

ཡབ་གཞིས་ནང་མི་གྲོས་མོལ་བྱས་ནས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ནན་ཅིང་དུ་སོབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་གཏོང་རྒྱུ་

བྱས་ཏེ་ཡབ་གཞིས་བུ་མོའི་མག་པ་ཧོང་གོ་ཀྲེང་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀི་རོགས་སུ་བཏང་སེ་གསང་བའི་

སྒོ་ནས་སྔོན་ལ་ཧིན་རྡུར་ཕིན་ཏེ་དེ་གར་ཧེང་ཙུང་ལེའང་སྒུག་སོད་ཀིས་མཉམ་དུ་ནན་ཅིང་ལ་འགྲོ་

རྒྱུ་བྱས། ཧེང་གིས་དོན་དེ་ཇུས་འགོད་བྱེད་སྐབས་ཧ་ཅང་གསང་བའི་སྒོ་ནས་བྱས་པ་ཞིག་རེད།”706 

706 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༣ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༦༣ ན་གསལ།
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རྒྱལ་བའི་སྲི་ཞུ་བ་གསོ་སྐྱོང་།

ཅེས་བིས། ཧེང་ཙུང་ལེའང་ཟེར་བ་ནི་གོང་གི་ཧེན་ཙུང་ལན་ཞེས་བིས་པ་དེ་རེད་ལ། ཧོང་

གོ་ཀྲེང་ཟེར་བ་ནི་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་རེད། རྒྱ་མིས་བིས་ཚད་བདེན་པར་འཛིན་

མི་རུང་ཡང་། འདིར་གསང་བ་གནང་སེ་ཕེབས་ཚུལ་བིས་པ་ནི་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གི་

ཟིན་བིས་སུ་འཁོད་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པས་འདིར་དངས་ལ། “ཡབ་གཞིས་ཀི་མི་ངོ་

རྒན་ཤོས་རྒྱ་ལོ་དོན་གྲུབ་ནི་གུང་གི་གོ་མིང་འཛིན་འོས་མཁན་ཞིག་ཡིན་”ཞེས་པ་འདིའི་སེང་ནས་

ཀང་། རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་སྦྱོང་ལ་བཏང་བའི་དམིགས་དོན་ཤེས་ཐུབ།

 སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ལ་རྒྱ་མིང་གིས་བརོད་པ་ནི། “དེ་ཡོང་རྐེན་ནི་དུས་

རབས་བཅུ་དྲུག་པ་ནས་བཟུང་མིང་དང་། དེ་རེས་མན་ཇུ་དུས་རབས་བཅས་སུ་བོད་ཀི་བྱང་ཤར་ཙོང་

ཁ་དང་། དཔའ་རིས། ཅོ་ནེ། རྒྱལ་རོང་། རྔ་བའི་སྨད་ཕོགས། དར་མདོ་བཅས་ཀི་བོད་མི་ཡུལ་དཔོན་

རྣམས་ལ་རྒྱའི་གོམས་གཤིས་ལྟར་མིང་གོང་མའམ། མན་ཇུ་གོང་མ། རྒྱ་དཔོན་བཅས་ཀིས་རུས་མིང་

ཆེད་མངགས་བཏགས་འདུག །དཔེ་ཞིག་བརོད་ན་ཅོ་ནེ་དཔོན་གི་རུས་མིང་དབྱང་ཞེས་བཏགས་ཡོད་

ཙང་ད་ལྟའི་དཔོན་གི་མིང་ལའང་དབྱང་ཧི་ཅི་ཞེས་ཟེར་བ་སོགས་བྱུང་བ་ལྟར་མཐའ་མཚམས་བོད་

མིའི་ཁོད་དུའང་རིམ་བཞིན་རུས་མིང་འདོགས་རྒྱུའི་སྲོལ་དར་བ་རེད། ངའི་ཨ་ཁུ་ཆུང་དུས་ནས་ཆི་

ཀྱཱ་ནང་སོའི་སྐུ་སྲུང་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཁོང་ལ་ཧོང་ཙུང་ཀོན་ཞེས་མིང་བཏགས། ལྷག་པར་གོ་མིན་

ཏང་གི་དུས་སུ་བོད་ཕྲུག་རྣམས་སོབ་གྲྭར་ཞུགས་ན་དགེ་རྒན་གིས་རྒྱ་སྐད་ཀི་མིང་ཞིག་ངེས་པར་དུ་

འདོགས་ཀིན་ཡོད། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་སོབ་གྲྭར་ཚུད་ཐབས་བལ། ངོས་ཀི་མིང་འདི་ཡང་གོང་བཞིན་

དགེ་རྒན་གིས་བཏགས་པ་ཞིག་ཡིན།”707 ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེ་བཞིན་དུ་ཁམས་ཁུལ་ལ་

མཚོན་ནའང་། འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་སྤུན་མཆེད་སོགས་ལ་རྒྱ་མིང་བཏགས་འདུག་

པ་དང་། དབུས་གཙང་ཁུལ་དུའང་ཅེ་འཇིགས་མེད་སོགས་ལ་རྒྱ་ཡི་རུས་མིང་བཏགས་འདུག་

པ་བཅས་གཞན་དུ་བིས་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་པས། སྔོན་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྐབས་ཐོག་གི་གནད་ཀ་

མི་ཤེས་པ་ཚོས་ཅོལ་ཆུང་གི་གཏམ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བར་མི་བྱའོ།།

 དཀྱུས་ལ་ཞུགས་ན། སྤི་ལོ་ 1946 ཟླ་བ་ 5 པའི་ཚེས་ཤར་ཙམ་ལ་ཅང་ཅེ་ཧི་ནན་

ཅིན་དུ་ཕིར་ཕེབས་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་བོད་གཞུང་གི་གཡུལ་རྒྱལ་ལེགས་འབུལ་སྐུ་

ཚབ་དང་ལྷན་ཅིག་མཇལ་འཕད་ཞུས། ཅང་གིས་གང་མཁོ་བཀོད་སྒིག་གནང་སེ་རྒྱས་སྤོས་

707 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༩༠ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཀི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་དུ་བཅུག་པར་མ་ཟད། གཟིམ་ཤག་ཏུ་ཡང་མགྲོན་འབོད་ཡང་ཡང་གནང་སེ་

གང་ཅིའི་ཐད་བཀའ་མོལ་མང་དུ་གསུངས། དེ་ལ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། “ང་

རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་གྲྭར་ཡོད་དུས། ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་རྟག་པར་འདི་ལྟར་གསུང་གི་རེད། ཁེད་རང་གིས་སོབ་

སྦྱོང་ཡག་པོ་བྱོས། སོབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་བྱས་ན། གཞུག་མ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་

བཞེས་ཚར་ན། ཁེད་རང་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀི་རེད། བོད་གཞུང་ལ་ཡང་ཕན་

ཐོགས་ཀི་རེད། དེའི་སྐབས་ལ་ཁེད་རང་ཚོར་རང་བཙན་གཙང་མ་བྱེད་པའི་བསམ་བོ་ཡོད་ན། དེ་

འགྲིག་གི་རེད། ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་གི་ཡིན། ད་ལྟ་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག །བོད་ནང་ལ་སྐུ་

དག་ཚོས་དབྱིན་ཇི་དང་ལག་འབེལ་བྱས་ནས། གང་བྱུང་མང་བྱུང་བྱེད་ཀིན་འདུག །བོད་ལུང་པ་དེ་

རྒྱ་ནག་ལུང་པའི་ལྟག་སྒོ་རེད། ལྟག་སྒོའི་ནང་ལ་དུས་བདེ་[ཞོད་འཇགས་]མེད་ན། ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་ལ་

སྐྱོན་བྱེད་ཀིན་འདུག །ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་རྒྱུ་མཚན་ལྟེ་བ་དེ་དེ་གསུང་གིན་འདུག་”ཅེས་གསུངས་ལ།708 

<<བོད་ཀི་བྱུང་བ་>>ཞེས་པའི་དབྱིན་དེབ་ཏུའང་ཅང་གིས་བོད་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་འདུག་སེ། དེ་དག་གི་ཚུལ་ཞིབ་ཙམ་མཁེན་འདོད་ན། རྒྱལ་བའི་

མཛད་རྣམ་<<གྲུ་འཛིན་ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་>>སོད་ཆའི་“ལྷ་སྲས་རྒྱལ་དོན་དང་སག་ལྷ་ཕུན་

བཀྲས་གཉིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐྱོད་པ་”ཞེས་པ་དང་། “ཉམས་རྒུད་རིམ་སོང་གི་བོད་ཀི་གནས་

བབ་”ཅེས་པའི་ཐད་དུ་གཟིགས་ན་སྔར་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་མ་གྲགས་པའི་གནས་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད།

 ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀིས་ནན་ཅིན་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཞེས་

པར་ཕོགས་སྣ་ཚོགས་ལ་སོབ་སྦྱོང་གནང་བའི་ཁོད་ནས་གནད་དོན་དུ་མའི་ཐོག་ངེས་ཤེས་

རེད་པ་དེར་དོན་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་ལ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། “ངས་གནའ་

བོའི་ཞ་དང་ཀྲོའུ་རྒྱལ་རབས་ནས། ཆིང་རྒྱལ་རབས་མཇུག་བསྒིལ་ཏེ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་མགོ་

སོད་དུ་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གསར་འཛུགས་མ་བྱས་པའི་བར་གི་རྒྱ་ནག་གི་གནའ་དེང་གཉིས་ཀི་

ལོ་རྒྱུས་ལ་སོབ་སྦྱོང་ཞིབ་ཚགས་བྱས། སྐབས་དེར། གལ་ཆེ་ཞིང་སུས་ཀང་གསུབ་མི་ཐུབ་པའི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་ངས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ནི། མི་ལོ་སོང་ཕག་ལྔ་ཙམ་གི་རིང་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་

ཆ་ཤས་སུ་གཏན་ནས་འགྱུར་མ་མོང་བ་དེ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བོད་རྒྱ་ནག་གི་

708 སྤི་ལོ་ 2015 ཟླ་བ་ 8 ཚེས་ 30 ཉིན་མདོ་སྨད་དབུས་རྒྱུན་གིས་བཀོད་སྒིག་ལྟར་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་བཀའ་

ལན་ལས་དངས།
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རྒྱལ་བའི་སྲི་ཞུ་བ་གསོ་སྐྱོང་།

ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར་མོང་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་

རྟོགས་མ་བྱུང་།  ངས་འཛམ་གིང་ལོ་རྒྱུས་ལ་སོབ་གཉེར་བྱས་པ་དེས། རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལྟ་

ཚུལ་མི་འད་བ་ཞིག་བསྐྱེད་པར་མ་ཟད། ལེགས་བཅོས་བྱེད་ཚུལ་ལ་བསམ་གཞིག་བྱེད་པར་ཡང་

སྐུལ་འདེད་དག་པོ་བྱས། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ལིན་ཁོན་(Lincoln)གིས་ཨ་རིའི་ནང་

ཁུལ་གི་དམག་འཁྲུག་སྐབས་709བན་གཡོག་ལ་རང་དབང་སྤད་པ་དེར་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་བྱུང་། 

དེ་ལ་བརྟེན་ནས། བོད་ཀི་གཞིས་ཀའི་གནས་སངས་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།”710 ཞེས་གསུངས་ཤིང་། <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་

སྐྱོབ་>>དེབ་ཕེང་དང་པོར་ཡང་དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གིས། “ཉིན་གཅིག་ལ་དཔེ་དེབ་ཚོང་

ཁང་ཞིག་ནས་སྐུ་ཞབས་ལིན་ཀོན་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་ཞིག་ཉོ་བསྒྲུབས་ཀིས་ཕག་ཏུ་འབལ་མེད་

ཉིན་ལྟར་བར་སེང་ནམ་ཡོད་ལ་སོབ་སྦྱོང་གནང་གིན་ཡོད་ཅིང་། མཚམས་རེར་ཕན་ཚུན་བཀའ་

མོལ་གནང་སྐབས་སུ་ལིན་ཀོན་གི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀོད་དེ་བགྲོ་གེང་གནང་གིན་ཡོད། ལྷ་

སྲས་རྒྱལ་དོན་མཆོག་ནས་སོབ་སྦྱོང་གནང་བའི་ཆབ་སྲིད་དང་ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་གནད་དོན་ལ་

དམིགས་ནས་རྒྱུན་གཏན་གི་འཚོ་བའི་ཁོར་ཡུག་ནང་འཛོམས་འཕད་སྐབས་དོན་དང་སྦྱར་ནས་

གསུང་གེང་གནང་གིན་ཡོད། ཁོང་གི་དགོངས་ཚུལ་གལ་ཆེ་ཞིག་ལ། རང་རེའི་བོད་གངས་ཅན་

རྒྱལ་ཁབ་ལའང་སྐབས་དེའི་ཆབ་སྲིད་ཀི་དབུ་ཁིད་སྐུ་ཞབས་ལིན་ཀོན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་ན་ཅི་མ་རུང་

ཞེས་ཡང་ཡང་གསུང་གིན་ཡོད་པ་ད་ལྟའང་དན།” ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། བོད་ཀི་སྤི་

ཚོགས་དང་སྲིད་ལུགས་ཀི་དགོས་མཁོ་ཁོ་ན་ཐུགས་ལ་བཅངས་ཏེ། ལོ་རྒྱུས་དང་སྲིད་དོན་

སོགས་ལ་སོབ་གཉེར་དང་དགོངས་བཞེས་ཇི་ལྟར་གནང་ཡོད་མེད་ནི་ལོང་བ་ཡིན་ཀང་རྒྱལ་

ཁམས་ཟེར་བའི་དཔེར་གྱུར་འདུག་པས་མང་དུ་བཤད་པས་ཅི་ཕན།

709 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་སེ་གཡུལ་བཤམས་པ་ཞིག་

སེ། སྲིད་འཛིན་ལིན་ཁོན་(1809-1865)གིས་སྤི་ལོ་ 1963 ལོར་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་

ནས་བན་གཡོག་ས་ཡ་བཞི་ཙམ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པར་བྱས། 

710 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཡི་ལེའུ་བརྒྱད་པར་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 ནན་ཅིན་དུ་བཞུགས་སྐབས། སྐྱོ་གནས་གཉིས་སྔ་ཕིར་བྱུང་བ་ནི་ཐོག་མར་ཡབ་

ཆེན་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་དང་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་དུས་ཐུང་ཞིག་གི་མགོ་མཇུག་

ཏུ་གཤེགས་པ་དེ་རེད། དེ་དུས་ལྷ་སྲས་མཆོག་གི་ཐུགས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཇི་འད་ཞིག་བྱུང་ཡོད་

མེད་ནི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རེད། དེ་ལྟར་རང་ཉིད་མགོན་མེད་སྐྱབས་མེད་དུ་གྱུར་

པའི་ཁར། གཡོ་འཕྲུལ་དང་འཕོག་རོད་ལ་བྱང་གོམས་ཆེ་བའི་སྐུ་དག་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་སག་

མཚེར་ཞིང་གྲོང་གི་བུད་མེད་ཅིག་གིས་འཚོ་གནས་ཇི་ལྟར་བྱེད་སྙམ་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་

བོད་ཀི་རྒྱལ་པོར་བཞུགས་དགོས་པའི་རང་གི་གཅུང་པོར་བདག་སྐྱོང་སུས་ཞུ་སྙམ་པའི་ཚོར་

བ་ཡ་ང་བ་ཞིག་སྐྱེས་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད།

 སྤི་ལོ་ 1946 ལོར་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གོ་མིན་ཏང་གི་དམག་སེའི་ནང་

དམག་སྤི་ཆེན་མོའི་གོ་གནས་བཞེས་མོང་བ་ཀྲུའུ་ཧེ་ཀུས་(Zhu Shigui)ཀི་སྲས་མོ་ཀྲུའུ་ཏན་

དང་མཇལ་ཞིང་། སྤི་ལོ་ 1948 ལོར་ཧང་ཧའི་གྲོང་ཁེར་གི་རྒྱལ་སྤིའི་སྐུ་ུམགྲོན་ཁང་ཆེན་མོ་

ཞེས་པའི་ནང་སོན་མོ་བཤམས་ཏེ་གཉེན་སྒིག་གནང་། གཉེན་སོན་གི་སྐུ་མགྲོན་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་ཀར་(Sardar K. M. Panikkar)གཉིས་རེད།711 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། མཛེས་མ་འབྱུང་བའི་ཡུལ་ཁམས་ཡིན་པར་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་སྦྱོང་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།

 གཉེན་སྒིག་མ་གནང་གོང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་

ཀིས། “ནན་ཅིན་ནས་སྐུའི་གཅེན་པོ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་ལྷ་སོད་གོ་མིན་ཏང་དོན་གཅོད་

ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཕན་ལ་ཏར་འཕིན་ཞིག་གནང་བའི་ནང་། བར་ལམ་ཁོང་གི་གྲོགས་མོ་ཀྲུའུ་ཏན་

དང་མཉམ་དུ་འཇིག་རྟེན་མཐུན་གྲོགས་གནང་རྒྱུ་ལམ་ཙམ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བས། གནས་ཚུལ་

711 <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་ཕེང་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༥༡ པར་གཟིགས།
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རྒྱལ་བའི་སྲི་ཞུ་བ་གསོ་སྐྱོང་།

དེ་རྒྱལ་ཡུམ་མཆོག་ལ་ཐབས་མཁས་ཀི་སྒོ་ནས་བཀའ་འཁོལ་སྙན་སེང་ཞུ་རོགས་ཞེས་དང་། རིང་

མིན་ཁྲུང་ས་བསྐྱོན་ཆེད་གྲོན་དངུལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འཕལ་དུ་དངུལ་བརེས་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་ཞེས་

གསལ་བ་དེ་སྐོར་རེ་ཞིག་རྒྱལ་ཡུམ་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་བདེ་མ་བྱུང་ཡང་། མཐའ་མར་མི་ཞུ་མཐུ་

མེད་ཀིས་སྙན་སེང་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་ལྷ་སོད་རྒྱ་གར་ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་ཧང་

ཧད་དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་དབྱིན་སྒོར་ ༤༠༠༠༠ དངུལ་བརེ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་།”712 ཞེས་བིས།

 ལྷ་སྲས་མཆོག་ལྕམ་ཀྲུའུ་ཏན་ལ་གཉེན་སྒིག་གནང་འདོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་

མ་ཐག་“བོད་གཞུང་གི་དབུ་གཙོ་རྣམ་པ་དང་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་མཆོག་དང་སྐུ་མཆེད་དགའ་ཉེ་ཚང་

མས་དགོངས་ཚུལ་ཐུགས་རེ་ལ་ལྷ་སྲས་མཆོག་གི་གཉེན་སྒིག་རང་རིགས་དངོས་གཙང་ཡིན་པའི་

གཞོན་ནུ་མ་ཞིག་དང་གནང་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན། བོད་ཀི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་

པའི་འབས་ལོངས་དང་འབྲུག་ཡུལ་སོགས་རྒྱལ་ཕན་གི་སྲས་མོ་ཞིག་དང་གཉེན་སྒིག་བྱུང་ན་བོད་དང་

ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀི་ཡུལ་གྲུ་དབར་གི་མཛའ་མཐུན་མཉམ་འབེལ་དང་ཕི་འབེལ་ཐད་ལ་

དགེ་མཚན་ཆེ་”ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། དེ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་གར་ནས་འབས་ལོངས་རྒྱལ་པོའི་

སྲས་མོ་སྐུ་བགྲེས་དང་། འབྲུག་པ་དག་ཤོས་ཧ་དྲུང་པའི་སྲས་མོ་ཨ་ཤེ་སྐལ་བཟང་གཉིས་ཀི་

སྐུ་པར་ཡང་ནན་ཅིན་དུ་བསྐུར།713 འོན་ཀང་། ལྷ་སྲས་མཆོག་ནས། “ཀྲུའུ་ཏན་ལ་གཉེན་སྒིག་

བྱེད་པ་ནི་བརེ་བ་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཡིན་པ་ལས་གཞན་གང་གི་དོན་དུ་ཡང་མིན།” ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཞལ་

བཞེས་མ་མཛད།

 ལྷ་སྲས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་བཞེས་སངས་དང་ཐུགས་སོབས་སོགས་གང་ནས་

བལྟས་ཀང་། གནའ་བོའི་སྲོང་བཙན་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་མཆོག་ཅིག་གི་མཛད་པ་བདག་གིར་བཞེས་

ངེས་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟ་ཡང་། དུས་དང་གནས་བབ་དང་བོད་ཀི་ལས་དབང་སོགས་ཏེ་རྟེན་

འབེལ་ཉེས་པའི་འབས་བུ་རྣམས་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་འབྱུང་ལ་ཉེ་བར་གྱུར་སབས་དེ་

ལྟ་བུ་ནི་མ་བྱུང་། འོན་ཀང་། བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ལྷ་སའི་མཐིལ་དུ་དབང་རོད་དང་

འབུར་འཇོམས་ཙམ་ལ་དབུ་འཁོར་ཏེ་བཞུགས་པའི་དུས་དེ་ཉིད་ནས་འཛམ་གིང་སྤི་ལ་ཞལ་

ཕོགས་ཤིང་མི་སྣ་ཆེ་གྲས་དག་ལ་མཇལ་འཕད་ཀིས་བོད་ཀི་བདེ་སྡུག་ལ་ཐུགས་འཁུར་རྒྱ་

712 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་ཕེང་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠ ན་གསལ

713 <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་ཕེང་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༥༢ པར་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཆེར་མཛད་པ་སོགས་མདོར་ན། སྲིད་དང་དམག་དོན་གི་ཕོགས་ནས་འཛམ་གིང་གི་སྐྱེ་བོ་

དག་ཞན་ཅི་མང་ལ་མཉམ་གཤིབ་ཀིས་རྒྱལ་སྤིའི་གནས་བབ་ལ་བསེབས་པའི་གསང་བའི་

ལས་དོན་དང་དག་པོའི་ལས་རིགས་བར་མ་ཆད་པར་སེལ་ཏེ། ཆེས་འཁྲུག་ཆ་དོད་པའི་བོད་

ཀི་དག་པོའི་དམག་གི་ལོ་རྒྱུས་རིང་མོ་ཞིག་འཛམ་གིང་གི་དེབ་ཐེར་དུ་འགོད་ཐུབ་པར་མཛད་

ཡོད། འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ད་ལྟའི་བར་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མ་བྱུང་ལ། ཕིས་ཀང་མི་འབྱུང་བར་ཁ་

ཚོན་གཅོད་ཐུབ།

 རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོས། “[རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་]ཁོང་བཙོན་འཇུག་མ་ཞུས་གོང་བཀའ་ཤག་

གིས་ངའི་བུ་དང་མག་པ་གཉིས་རྒྱ་ནག་ནས་ཕིར་སྐོང་འགུག་བྱ་ཐབས་བྱས་ཏེ། བུ་དང་མག་པ་

གཉིས་ཕིར་ལྷ་སར་འབོད་འགུག་བྱེད་པར་མི་ཞིག་ཆེད་གཏོང་བྱེད་དགོས་ཞེས་ང་ལ་གསུངས། 

བཀའ་ཤག་གིས་ངའི་བུ་རྣམས་དང་མག་པ་བཅས་བཙོན་དུ་འཇུག་འདོད་ཀང་། ཁོང་ཚོ་ལྷ་སར་མེད་

པས་བྱ་ཐབས་བལ། དེར་མ་ཟད། བཀའ་ཤག་གིས་ང་དང་ངའི་བུ་མོ་བཅས་ཕིར་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་

གཏོང་འདོད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀང་གོ་ཐོས་བྱུང་།”714ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡབ་ཆེན་

གཤེགས་མ་ཐག་བོད་གཞུང་ནས་ལྷ་སྲས་མཆོག་ཕིར་བོད་དུ་འགུག་ཐབས་ལན་འགར་གནང་

ཡོད། དེ་ལ་ལྷ་སྲས་མཆོག་ནས་<<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ལས། “འགུག་

ཐབས་དང་པོ་ནི། ཐུབ་བསན་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་ཀི་གཅིག་སེ་ཏར་ཁང་སོབ་གྲྭའི་སོབ་སྤི་ཟུར་པ་རེད།” ཅེས་གསུངས་ལ། 

ཛ་སག་ཁེ་སྨད་པས་ཀང་། “སྐུའི་གཅེན་པོ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ཕན་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བོད་

ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་སྐོར་ཕན་ཚོར་བཀའ་རྒྱ་དང་། སྐུ་གཅེན་མཆོག་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོའི་ཕག་སྩལ་མའི་བཀའ་ཡིག་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་སྩལ་སྨིན་བྱུང་།”715 ཞེས་གསུངས། 

ལྷ་སྲས་མཆོག་ཁོ་ནས་དེ་ལྟ་བུ་གསུངས་ན་འགའ་ཞིག་གིས་ཅི་ཟེར་མི་ཤེས་ཀང་། ཛ་སག་

ཁེ་སྨད་པས་གསལ་བར་གསུངས་འདུག་པ་འདི་ལ་ལོག་འགྲེལ་བྱེད་མི་སོབས།

714 <<DALAI LAMA, MY SON: A MOTHER’S STORY>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༢༤ ན་གསལ།

715 <<རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དོན་བསྡུས་སོགས་རྒས་པོའི་འབེལ་གཏམ་སེ་ཚན་ལྔ་ལྡན་>>གི་ཤོག་ངོས་ 

༨༨ ན་གསལ།
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རྒྱལ་བའི་སྲི་ཞུ་བ་གསོ་སྐྱོང་།

 འགུག་ཐབས་གཉིས་པ་ནི་ལྷ་སྲས་མཆོག་ནས། “འགུག་ཐབས་ཀི་བསླུ་བིད་གཉིས་

པ་དེ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རོགས་པའི་རེས་ཐོགས་སུ་བྱུང་། བཀོད་ཁབ་དེ་གཏོང་

ཡུལ་ནི་ནན་ཅིན་བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་རེ་དྲུང་ཐུབ་བསན་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་བར་བྱེད་དུ་སོང་། གཟའ་སེན་པ་ཞིག་གི་ཞོགས་པར་ངས་བར་ཙམ་ཡང་མ་ཕུལ་བར་མཇལ་འཕད་

དུ་སོང་བར་ཐུབ་བསན་བཟང་པོ་དང་ཁོང་གི་ཕག་རོགས་ཚོས་སེང་ཐོག་གི་ཁང་པའི་ནང་མཱ་ཅང་

རྒྱག་བཞིན་འདུག་ལ། འོག་ཤོད་ཀི་ཁང་པའི་ནང་མི་གཅིག་ཀང་མེད་པར་ཅོག་ཙེའི་སེང་ཏར་འཕིན་

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་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཀའ་ཤག་གིས་ཐུབ་བསན་བཟང་པོར་ང་ཕིར་རང་

ཡུལ་དུ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཚུལ་གསུངས་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཡི་གེ་ཞིག་རེད། བཀའ་ཡིག་དེའི་ནང་

སག་བག་རིན་པོ་ཆེས་ཐུབ་བསན་བཟང་པོ་ལ། རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་རྒྱ་ནག་ཏུ་སོད་པ་དེ་བོད་གཞུང་ལ་

གནོད་ཚབས་ཆེ་བས། ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སོང་གིས་འགྲོ་སོང་ལ་མ་འཛེམས་པར་ཕིར་གཏོང་ཐབས་

བྱེད་དགོས་ཞེས་བིས་འདུག་པ་མཇལ།” ཞེས་གསུངས་པ་དེ་རེད།

 སྐབས་དེའི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ནི་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲོངས་ཏེ་ར་ཚིག་བཀྲམ་

པའི་ནང་། “རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་བསྙུན་ནས་གཤེགས་ཚུལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་འཁོད་དེ་མཐའ་

མའི་ཚིག་དོན་དུ། ཡབ་གཞིས་ཀི་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པ་དེ་རྭ་སྒེང་དང་འབེལ་བ་

ཡོད་ཚུལ་བཀོད་ཡོད་པ་”716དེ་རེད། དེ་ནི་ལྷ་སྲས་མཆོག་ལ་གཏོར་རྒོལ་གཏོང་རྒྱུའི་སྔོན་འགྲོའི་

ལས་ཚུལ་ངན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་འད་སེ། ལྷ་སའི་ཁུལ་དུ་སུ་ཞིག་ལ་གཏོར་རྒོལ་གཏོང་སྐབས་

ཐོག་མར་ཡིག་བསྐྱུར་སོགས་བཀྲམ་སེ་དམངས་ཁོད་དུ་མི་དེ་ལ་བག་ཆགས་ངན་པ་འཇོག་

ཐབས་བྱེད་པ་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། སྐབས་དེ་ཤེད་དུ་བྱུང་བའི་གནད་

དོན་གཞན་ཞིག་ནི། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒོན་ནམ་རྒྱ་མོ་ཨ་ཅག་ལགས་ཞེས་འབོད་པའི་བུད་མེད་

དེ་དང་དེའི་སྤུན་མཆེད་ཤུང་རི་ལགས་ཞེས་འབོད་པ་གཉིས་ལྷ་སྲས་མཆོག་གི་ཉེ་འཁིས་སུ་

716 ལྷ་སྲས་མཆོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་བིས་འབི་དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༧ ན་གསལ་ལ། ལྷ་སྲས་མཆོག་སྤི་ལོ་ 

1991 ལོར་བཞུགས་སྒར་ར་སར་བཀའ་བོན་གི་མཛད་འཁུར་བཞེས་པར་ཕེབས་སྐབས་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་བརན་

ཕབ་ཏུའང་གསུངས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གསང་མྱུལ་རྟོག་ཞིབ་པར་བཞག་པ་དེ་རེད། བུད་མེད་དེས་རྒྱ་སྐད་བོད་སྐད་གཉིས་ཀ་ཤེས་

ཤིང་ཨ་མ་བོད་མོ་དང་ཨ་ཕ་ནི་སྔར་ལྷ་སར་བསད་པའི་མན་ཇུའི་ཨམ་བན་གི་སྤུན་མཆེད་རེད། 

ཁོང་ལྷ་སར་འཁྲུངས་ཏེ་ཕིས་སུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་ལྷ་སྲས་མཆོག་ནས། “ཁོང་

གཉིས། ངའི་སར་མི་སུ་ཡོང་གིན་ཡོད་མེད་དང་། ང་གང་དུ་འགྲོ་གིན་འདུག་མི་འདུག་ལྟ་མཁན་དུ་

བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་སོ་པར་བཙུགས་པ་རེད་ཟེར།”717ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟར་

ན། བོད་གཞུང་ནས་ནན་ཅིན་བོད་གཞུང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་རྒྱ་སྩལ་ཡོད་པ་

གསལ་པོ་རེད།

 འགུག་ཐབས་གསུམ་པ་ནི་ལྷ་སྲས་མཆོག་ནས། “དེའི་འཕོར་ང་ཕིར་འགུག་ཐབས་

[གསུམ་པ་]བྱེད་མཁན་ནི། སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕི་འབེལ་ལས་དོན་གི་སོབ་སོན་པ་གཙོ་བོ་སེ་ཕི་

སྲིད་དྲུང་ཆེ་ལྟ་བུའི་རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་རེད། ཁོང་ནི་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་དག་དབང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་

ཤིག་དང་། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡུན་རིང་གི་དགྲ་ཟླ། སྲིད་སྐྱོང་སག་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།”718 ཅེས་བིས་པ་དེ་རེད།

 དེའི་རེས་བོད་གཞུང་གིས་ཕིར་བོད་དུ་འགུག་ཐབས་བཞི་པ་དེ་གནང་ཡོད་པ་ཡབ་

གཞིས་དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གིས་གསལ་བར་བིས་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དུ་ཟིང་

འཁྲུག་བསྟུད་མར་ལངས་ཏེ་གཙོ་འཛིན་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་བོས་བྱོལ་གནང་བ་དང་རྒྱ་ནག་གི་

གནས་བབ་ཆེས་ཟང་ཟིང་དུ་གྱུར། དེའི་རྐེན་གིས་སྤི་ལོ་ 1949 ལོར་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་

དང་ལྕམ་ཆུང་ཀྲུའུ་ཏན། དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་བཅས་ནན་ཅིན་ནས་ཐོན་ཏེ་ཧོང་ཀོང་བརྒྱུད་

རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར། ཡུམ་ཆེན་དང་རྒྱལ་བའི་ཆུང་སྲིད་སོགས་ལ་མཇལ་འདོད་དག་པོས་ཡབ་

གཞིས་ལ་གང་མགོགས་ལམ་གྲོན་དུ་དངུལ་བརེས་གཏོང་ལེན་གནང་དགོས་པའི་ཏར་འཕིན་

ཕུལ་བར་ཟླ་ཤས་རིང་བཀའ་ལན་མ་འབྱོར། དེ་དུས་ཡབ་གཞིས་ཀི་ལས་དོན་དང་དབང་

ཆ་ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་མེད་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ་དང་མཁན་ཆེ་དོམ་པོ་མཁེན་རབ་དབང་

717 ལྷ་སྲས་མཆོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་བིས་འབི་དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༡༠༨ ན་གསལ།

718 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་དགུ་པར་གཟིགས།



571

རྒྱལ་བའི་སྲི་ཞུ་བ་གསོ་སྐྱོང་།

ཕྱུག་སོགས་ཀིས་བཟུང་ཡོད། མཐར་དེ་དག་གིས་བཀའ་ལན་གནང་སེ་དངུལ་བརེ་གཏོང་

རྒྱུ་མེད་ལུགས་དང་ལམ་གྲོན་མི་འདང་བ་བྱུང་ཡོད་ན་དེ་ནས་སྔ་གཡར་གིས་གང་མྱུར་ཕིར་

ཕེབས་དགོས་ཚུལ་གསུངས་སབས། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་དོན་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་དང་བཅས་ཐུགས་

དོགས་ཆེན་པོ་འཁྲུངས། དངུལ་བརེ་མ་བཏང་བ་ནི་ལྷ་སྲས་མཆོག་ལྷ་སར་འགུག་ཐབས་ཤིག་

ལས་གཞན་མིན། དེའི་ཚུལ་ལ་ཡབ་གཞིས་དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གིས། “སྐབས་དེར་དོན་གི་

བདག་པོ་ངོ་མ་རང་ཡུལ་དུ་ཕིར་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་དང་ལམ་གྲོན་འདང་མིན་སྐོར་མཁེན་

རྟོགས་ཡོད་བཞིན་པར་ཕག་སྣེ་གཏོང་རྒྱུར་བཀག་འགོག་དམ་བསྒགས་གནང་ཕོགས་འདིའི་ཐད་མི་

སུ་འད་ཡིན་ཡང་བོ་དོགས་སྐྱེ་གཞི་ཙམ་མ་ཟད། ་་་ ལམ་གྲོན་གནང་རྒྱུ་བཀག་འགོག་གནང་བ་དང་

འབེལ་ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བོད་ནང་དུ་འཕལ་དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་བཀའ་བཙན་ནན་གནང་

མཛད་བབ་ལ་བལྟས་ན། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་དོན་མཆོག་བོད་དུ་ཆེད་མངགས་བཀའ་འགུག་གནང་དགོས་

དོན་གཞན་གང་ཡང་མེད་ཀང་། སྲིད་དོན་གི་ཐོག་ཏུ་མཐོང་ཚུལ་མི་འད་བའི་ཁད་པར་ཞིག་ཡོད་པར་

རྟགས་མཚན་གསལ་པོ་ཞིག་ཕིར་མངོན་གི་ཡོད་པར་དེ་དག་གཤམ་གསལ་གི་གནད་དོན་ཐད་ནས་

ར་འཕོད་ཐུབ།”719 ཅེས་གསུངས། འདི་ནི་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་མ་ཐག་བོད་གཞུང་ནས་འགུག་

ཐབས་གནང་བ་ཐོག་མ་དེ་རེད།

 འགུག་ཐབས་ལྔ་པ་དེ་བོད་གཞུང་ཚོང་འབེལ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཨ་རི་སོགས་སུ་

ཕེབས་ནས་ཕིར་རྒྱ་གར་ཀལ་ཀ་ཏར་འབྱོར་སྐབས། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ལ་འཚོ་

བའི་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་ཅི་ཆེར་ཕད་ཏེ་འཚོ་བ་ཐབས་ཟད་དུ་གྱུར་

པའི་སྐབས་དེ་རེད། དེ་ཡང་དུས་དེར་ལྷ་སྲས་མཆོག་ནས་བོད་གཞུང་ཚོང་འབེལ་སྐུ་ཚབ་

ཚོགས་པའི་“ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ངོ་ཞྭ་སྒབ་པ་མཆོག་དང་། རིམ་བཞི་སོམ་མདའ་ཡར་འཕེལ་བཅས་

ཁོང་རྣམས་ཀི་སྐུ་མདུན་དུ་མཇལ་བཅར་གིས་ཞུ་བ་ཨུ་ཚུགས་མཐའ་འབུད་ཞུས་ཀང་སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས་

ནས། ཡབ་གཞིས་གཟིམ་ཤག་གི་འཚོ་འཛིན་ལྷན་རྒྱས་ནས་གནང་བའི་བཀའ་སོབ་དེ་རང་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་གནང་བར་མ་ཟད། ད་དུང་བོད་དུ་ཕིར་ཕེབས་གནང་ན་གང་ལེགས་

ཡོང་རྒྱུ་བཅས་བཀའ་སོབ་འཕར་སྣོན་བརྒྱབས་པ་ལས་དངུལ་བརེས་རྒྱག་རྒྱུ་གཏན་ནས་མེད་ལུགས་

གསུངས་ཏེ། དངུལ་བརེས་རྒྱག་རྒྱུར་ཕན་གྲོགས་མ་བྱུང་བར་ལྷ་སྲས་མཆོག་ཕར་མཇལ་བཅར་ཞུས་

719 <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ།>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༥༧ ནས་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པར་ཁོང་རྣམས་ནས་ཧ་ཅང་གི་བསུན་སྣང་དང་མི་སྤོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་མངོན་མཚན་ཅན་སོན་གནང་

མཛད་པ་རེད། སྐབས་དེར་གུས་པ་ལྷ་ཚེས་མཐོང་ཚུལ་དུ་སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་དངུལ་བརེས་མི་གནང་

བ་དང་། ཡང་ན། གནང་ཡང་རེས་སུ་མ་རག་པའི་ཐུགས་དོགས་སོགས་ཀི་རྐེན་པས་མ་གནང་བ་

གཏན་ནས་མ་ཡིན་པར་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་དོན་མཆོག་བོད་ནང་དུ་ངེས་པར་དུ་ཕིར་ཕེབས་དགོས་པའི་

སྲིད་ཇུས་འབའ་ཞིག་རེད།”720ཅེས་སོགས་དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་ནས་གསལ་བར་བིས། འདི་

ནི་ལྷ་སྲས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་ནས་བོད་གཞུང་གིས་འགུག་ཐབས་ཀི་འབད་པ་བསེན་པ་

གཉིས་པ་དེ་རེད།

 མདོར་ན། དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གིས། “ལྷག་དོན་དུ་བོད་ནས་འཕིན་ཡིག་ཕེབས་

དགོངས་སོགས་ལ་བལྟས་ན་ལྷ་སྲས་མཆོག་རྒྱ་ནག་གི་ཕོགས་གཏོགས་ཡིན་ཤག་གི་དབང་དུ་བཏང་

སེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བོད་ནང་བསྐོང་འགུག་ཆེད་དུ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་རྟགས་མཚན་གསལ་པོ་

བསན་ཡོད་པ་རེད།”721 ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཞིབ་ཏུ་བིས་ན་སྐྱི་གཡའ་ཞིང་། ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་

མ་བཤད་ན་ལོ་རྒྱུས་འཁོག་བཤད་ཀིས་དཔེ་དེབ་མང་པོ་ཟིན་ཡོད་པ་ཡོ་བསྲང་བྱེད་ཐབས་

གཞན་མེད་པས་ཟུར་ཙམ་བིས་སོ།།

720 <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ།>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༦༦ ན་གསལ།

721 <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ།>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༦༡ ན་གསལ།



573

42

ལྷ་སྲས་མཆོག་ཕིར་ཕེབས་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་ཨ་གསུམ་གི་སྐུལ་འདེད།

 སྤི་ལོ་ 1945 ལོར་ཉི་ཧོང་ལ་ཕམ་ཉེས་བྱུང་སེ་རྒྱ་ནག་དང་ཉི་ཧོང་གི་དམག་མཚམས་

བཞག་ཅིང་། རིམ་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་ཁུལ་གི་དམག་འཁྲུག་བྱུང་། སྐབས་དེར་གུང་ཁན་ལ་

དམག་མི་ངོ་མ་ ༩༡༥༠༠༠ དང་ཡུལ་དམག་ ༢༢༠༠༠༠༠ ཡོད་ཅིང་། གོ་མིན་ཏང་ལ་དམག་

མི་ ༣༠༠༠༠༠༠ ཡོད་པ་དང་། བོད་ལ་རགས་རིས་བྱས་ན་གོ་མཚོན་དང་སྦྱོང་བརར་གཉིས་

ཀ་ཞན་པའི་དམག་མི་ ༡༣༠༠༠ ཙམ་ལས་མེད་པར་བཤད།

 གུང་ཁན་གིས་ཕོགས་གཅིག་ནས་གཡུལ་སའི་མངའ་ཁུལ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀིས་དམག་

འཁྲུག་བསངས་ཤིང་། ཕོགས་གཞན་ནས་དམངས་སེམས་འགུག་པའི་བྱེད་ཐབས་སྤད་དེ་

སྤི་ལོ་ 1947 ཟླ་ 7 ནང་སྔར་ཉི་ཧོང་གིས་བཟུང་བའི་མན་ཇུའི་མངའ་ཁུལ་(Manchuria)

ཕལ་མོ་ཆེ་བངས་ཤིང་རྒོལ་འཛིང་དག་པོ་བྱས་ཏེ་སྤི་ལོ་ 1947 ཟླ་ 11 ནང་གོ་མིན་ཏང་

གི་དག་དམག་རྣམས་མངའ་ཁུལ་དེ་ནས་མཐའ་འབུད་བཏང་བར་མ་ཟད། ས་གནས་གཙོ་

བོ་ཁག་གཞན་ནས་ཀང་རྒྱལ་ཁ་བངས། “ཕི་ལོ་ ༡༩༤༨ ལོ་མགོ་ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ནུབ་བྱང་

ས་མཚམས་དང་མཚོ་སྔོན་དང་། ལྷོ་ནུབ་ཀི་ཟི་ཁོན་ཞིང་ཆེན། ལྷོ་ཤར་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་བཅས་

ད་དུང་གོ་མིན་ཏང་”གིས་བཟུང་ཡོད། སྤི་ལོ་ 1949 ཟླ་ 1 ནང་ས་གནས་གཞན་ནས་ཀང་མུ་

མཐུད་གོ་མིན་ཏང་གི་དམག་མིར་ཕམ་ཉེས་ཆེན་པོ་ཕོག་ཅིང་། སྤི་ལོ་ 1949 ཟླ་ 1 ཚེས་ 

31 པེ་ཅིན་ཡང་གུང་ཁན་གི་ལག་ཏུ་ཤོར། ལོ་དེའི་ཟླ་ 4 པའི་མཇུག་ཙམ་ལ་ནན་ཅིན་ཤོར་

བ་དང་། ཟླ་ 5 ནང་ཐའི་ཡོན་དང་ཝུའུ་ཧན། ཤི་ཨན། ནན་ཁང་། ཧང་ཧའེ་བཅས་ལ་ཡང་

གཏོར་རྒོལ་དག་པོ་བཏང་།722

722 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༦༡༡ དང་། <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༥༤ ལ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

 རྒྱ་དམར་གི་དམག་དཔུང་ནན་ཅིན་གི་ཉེ་འདབས་སུ་འབྱོར་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་ཏེ། “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་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་ལྕམ་ཀྲུའུ་ཏན་གཉིས་ཀང་ནན་ཅིན་ནས་ཐོན་

ཏེ་ཧང་ཧའེ་ལ་ཕེབས་ཤིང་། དེ་ནས་གནམ་གྲུའི་ནང་ཧོང་ཀོང་དུ་ཕེབས། ཧང་ཧའེ་རུ་འབྱོར་

མ་ཐག་“ཧང་ཧད་གྲོང་ཁེར་གི་སྤི་ཁབ་དྲུང་ཆེ་དེ་སྔོན་ལྷ་སོད་གོ་མིན་ཏང་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་

ཀྲང་ཧེན་ཙུང་ལན་དང་སྐུ་གཅེན་རྒྱལ་དོན་མཆོག་གཉིས་ནས་”ལྷ་སར་ཏར་འཕིན་བཏང་སེ། “ཁོང་

གཏན་ཞལ་གཉིས་སྐུ་ཁམས་བདེ་པོའི་ཐོག་ཧང་ཧད་ནས་ཧོང་ཀོང་བར་ཕེབས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་

ལུགས་”གསུངས་པས། ཡབ་གཞིས་ཀི་མི་རྣམས་ཐུགས་བདེ་ལྷོད་དུ་གྱུར།723

 ལྷ་སྲས་མཆོག་ནན་ཅིན་ནས་ཐོན་ཏེ་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་

དང་ལྷ་སྲས་མཆོག་གི་ཞབས་ཞུ་བ་དཔལ་ལྷ་དང་ཕུན་ཚོགས་འགྱུར་མེད་གཉིས་བཅས་ཀིས་

བཞུགས་གནས་ཀི་མཁོ་དངོས་རྣམས་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབས་ཏེ་འཇིབ་འཁོར་ནང་ཧང་ཧའེ་རུ་

ཕེབས། དེ་དུས་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀང་དེ་གར་འབྱོར་ཡོད། དེ་ནས་ཞབས་ཞུ་བ་

གཉིས་དང་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་བཅས་ཀོང་ཀྲུག་བརྒྱུད་དེ་ཧོང་ཀོང་དུ་ཕེབས། ལྷ་

སྲས་མཆོག་དང་སྐུ་འཁོར་བཅས་ལ་ལམ་གྲོན་འདང་ངེས་མེད་སབས་དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་

དངུལ་བརེས་ཡོང་ཐབས་སུ་དམིགས་ཏེ་ཧང་ཧའེ་རུ་བཞུགས་ཀང་ཟང་ཟིང་དེ་ལྟ་བུའི་ནང་

དངུལ་བརེས་རྒྱག་མཁན་སུ་ཡང་མ་བྱུང་། སྐབས་དེ་ཙ་ན། དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་དང་ཧང་

ཧའེ་རུ་བཅའ་བཞུགས་གནང་བཞིན་པ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་གི་གྲྭ་པ་ངག་དབང་བསན་

དར་ཞེས་པ་གཉིས་ཕད། དུས་དེར། དམར་དམག་གིས་གནམ་ས་གཉིས་ཀི་འགྲོ་བསྐྱོད་

བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པས་ཧང་ཧའེ་ནས་གྲུ་གཟིངས་ནང་ཕེབས་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་མ་

བྱུང་བས། ཁོང་གཉིས་ནས་གྲུ་གཟིངས་འཕོག་རོད་ཀི་ཁོད་དུ་དཔུང་ཤེད་ཀིས་གྲུ་ཆུང་ཞིག་

བཙན་ཐོབ་བྱུང་བའི་ནང་ཅ་དངོས་གལ་ཆེན་རྣམས་བཞག་སེ་ཀོང་ཀྲུག་ཏུ་བསྐྱོད། གཙོ་འཛིན་

ཅང་གིས་གནང་བའི་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀི་འཇིབ་འཁོར་དང་ཅ་དངོས་གཞན་མང་པོ་

ཞིག་དེ་གའི་གྲུ་ཁར་བདག་མེད་དུ་གཡུག་དགོས་བྱུང་། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་དང་ངག་དབང་བསན་

723 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༡ ན་གསལ།
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ལྷ་སྲས་མཆོག་ཕིར་ཕེབས་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་ཨ་གསུམ་གི་སྐུལ་འདེད།།

དར་གཉིས་ཀོང་ཀྲུག་ཏུ་འབྱོར་སྐབས་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་བསུ་མར་ཕེབས་ཡོད་

ཅིང་། ཟི་ལིང་མཱ་པུའུ་ཧང་གི་སྲས་མཱ་ཅའི་ཡོན་ཡང་དེ་གར་བོས་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ཡོད། མཱ་ཅའི་

ཡོན་གིས་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ་གར་འགྲོ་ཆ་མེད་ཀི་སྐྱོ་

གནས་ཞུས་ཤིང་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསན། ཀོང་ཀྲུག་གྲོང་ཁེར་

ནི་སྐབས་དེའི་གོ་མིན་ཏང་གི་དམག་སྲིད་གཉིས་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་འདུ་འཛོམས་བྱེད་ས་གཙོ་

བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པས། དེ་ནས་ཐའི་ཝན་གིང་ཕན་ལ་བོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་མཁན་ཡང་ཧ་ཅང་

མང་ལ། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲས་མཐོང་ཅེ་འཇིགས་མེད་

སོགས་ཀང་དེར་འབྱོར་ཡོད། བཀྲས་མཐོང་ཅེ་འཇིགས་མེད་ཀིས་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་

སོགས་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ། བོད་དུ་ཕིར་ཕེབས་རིས་མེད་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་རྒྱ་དམར་

གུང་ཁན་གི་ལག་ཏུ་ཤོར་མེད་པས་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་དུ་ཕེབས་རིས་གནང་བཞིན་པའི་

སྐོར་སོགས་ཞུས། དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གིས། “ང་ཚོ་དེ་ནས་རོག་ཐོན་གིས་ཧོང་ཀོང་གྲོང་ཁེར་

ནང་དུས་ཡུན་ཟླ་དྲུག་ཙམ་རིང་གནས་བསད་དང་། དེའི་རེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་

ཤར་ལ་ཧོང་ཀོང་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་བ་ཡིན།” ཞེས་གསུངས།724 ཇི་ལྟར་ཕེབས་

ཚུལ་དང་ཕེབས་ལམ་དུ་ཅི་ཙམ་འགོར་བ་ནི་མི་གསལ།

 ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་སོགས་ཧོང་ཀོང་དུ་ཕེབས་ཀང་ལམ་གྲོན་འདང་ངེས་མེད་

སབས་རེ་ཞིག་དེ་གར་མི་བཞུགས་ཐབས་མེད་བྱུང་། ལྷ་སྲས་མཆོག་གིས་ཧོང་ཀོང་ནས་ལྷ་

སར་ཏར་འཕིན་བཏང་སེ་དངུལ་བརེས་གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོས་

དེ་མ་ཐག་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་གར་དུ་དངུལ་བརེས་གནང་བར་བཏང་། སག་

ཕུན་གིས་རྒྱ་གར་ནས་ཧིན་སྒོར་ ༢༠༠༠༠ དངུལ་བརེས་གནང་སེ་བཏང་། དེའི་ཚུལ་ལ་སག་

ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས། “སྐུ་གཅེན་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་ཧོང་ཀོང་ནས་ཏར་ཞིག་

གཏོང་གནང་མཛད་པའི་ནང་ཁོང་གཏན་ཞལ་གཉིས་དེ་ཁུལ་བདེ་ཕེབས་ཟིན་པའི་ཐོག་རྒྱ་གར་དུ་གང་

མགོགས་ཕེབས་རིས་ཡོད་ཀང་ཕག་གྲོན་མ་ལྡང་བའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད་པས་འཕལ་དུ་དངུལ་

བརེས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གཏོང་ཐབས་ཡོད་པ་ཞེས་འཁོད་འདུག་པར་བརྟེན། ཕན་རྒྱ་གར་དུ་འཁྱུག་ཙམ་

བསྐྱོད་དེ་ཀལ་ཀ་ཏ་ཁུལ་ངོ་ཤེས་རྒྱ་མིའི་ཚོང་པ་ཞིག་བརྒྱུད་ཧོང་ཀོང་དུ་ཧིན་སྒོར་ཁི་གཉིས་དངུལ་

724 <<བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་>>དེབ་དང་པོའི་ཤོག་ངོས་ ༥༥ ནས་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བརེས་ཀིས་ཕུལ་ཏེ་ཁོང་གཏན་ཞལ་གཉིས་རིང་མིན་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཏེ་རེ་ཞིག་ཀལ་ཀ་ཏར་གཏན་

བཞུགས་གནང་། དུས་མཚུངས་བོད་གཞུང་གི་རྒྱ་ནག་ནན་ཅིང་དུ་བཅའ་སོད་དོན་གཅོད་ངོ་ལས་

རྣམས་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་འབེལ་ལྟར་རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་འཐེན་གིས་བཀའ་སྦུག་ཁུལ་དུ་

ཕེབས་འབྱོར་གནང་།”725 ཞེས་གསུངས།

 གོང་དུ་དངས་པའི་དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གི་གསུང་ལྟར་ན། ཧོང་ཀོང་དུ་འབྱོར་བ་

ཟླ་ 1 པོའི་ཚེས་ཤར་ཙམ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། ལམ་གྲོན་གིས་མ་འདང་པར་དངུལ་བརེས་

གནང་བ་ལ་སྒུག་དགོས་བྱུང་བ་སོགས་ལ་གཞིགས་ན་དེ་གར་ཟླ་བ་དུ་མའི་རིང་བཞུགས་

ཡོད་མེད་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། “ས་གང་ཧོར་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་

མེ་ལོང་དགེའོ།། དབྱིན་ ༧ ཚེས་ ༡ འདས་ལོ་ ༡༩༤༩” ཞེས་འཁོད་པའི་གསར་ཤོག་སེང་། 

“ཡབ་གཞིས་སག་འཚེར་སྲས་སྐུ་གཏན་དཔྱལ་མཆོག་ཉེ་སྔོན་དབྱིན་ཟླ་ ༧ ཚེས་ཤར་ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་

ནས་མཁའ་ལམ་ཐོག་སྐུ་བདེར་ཆིབས་བསྐྱངས་གནང་ནས་དེང་འདི་གར་སྐུ་བཞུགས་གནང་མུས་སུ་

མཆིས་ཤིང་རིང་མིན་བོད་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།” ཞེས་བིས། གསར་ཤོག་

འདོན་དུས་ལ་“དབྱིན་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡” ཞེས་བཀོད་དེ། དེའི་ནང་གི་གསར་འགྱུར་ལ་“ཉེ་སྔོན་

དབྱིན་ཟླ་ ༧ ཚེ་ཤར་ཙམ་ལ་”ཞེས་བིས་འདུག་པ་ནི་ཅུང་ཟད་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། 

དེ་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་འདོན་ཐེངས་གཞན་རྣམས་བཀགས་པས་ཤེས། གསར་འགྱུར་

མེ་ལོང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཉིད་སྐབས་དེ་རང་ལ་སེལ་བ་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་གཙིགས་སུ་བཟུང་

ན། རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་དུས་ནི་ཟླ་ 7 པའི་ཚེས་ཤར་ཙམ་ཡིན་པར་མངོན་ནོ།།

 སྐབས་དེ་ནི་རྒྱ་གར་དང་དབྱིན་ཇི་དང་ཨ་རི་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་གྲས་རྣམས་ཀིས་

མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུར་ངེས་པ་དང་། དེ་ལ་བོད་

གཞུང་ནས་རྣམ་འགྱུར་ཅི་སོན་སོགས་ཤེས་འདོད་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེ་རེད། 

དེར་བརྟེན། ལྷ་སྲས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་རྒྱ་གར་གི་སྲིད་

བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་སྐུ་སྒེར་གི་གནམ་གྲུ་ཆེད་གཏོང་གིས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་མགྲོན་འབོད་གནང་

སེ་བོད་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་གནས་ཚུལ་ཐད་རད་ཞིབ་གནང་བ་སོགས་དགེས་མཉེས་ཆེན་

པོ་གནང་། དེ་ནི་སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་མཆོག་བོད་མི་ཞིག་ལ་མཇལ་བ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ཚུལ་

725 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དེབ་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༡ ན་གསལ།
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ལྷ་སྲས་མཆོག་ཕིར་ཕེབས་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་ཨ་གསུམ་གི་སྐུལ་འདེད།།

གསུངས། ལྷ་སྲས་མཆོག་དང་ལྕམ་ཀྲུའུ་ཏན། དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་སོགས་རྒྱ་གར་གི་ཆེས་

མཐོའི་དཔོན་རིགས་ཁག་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་བའི་ཚུལ་དྲུང་ཡིག་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གིས་བིས་

འདུག་པ་དེ་ཉིད་བཀགས་ན། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གཞུང་ངམ་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་བོད་དང་

རྒྱལ་བའི་གཅེན་པོ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་བཅས་ལ་གཟིགས་མཐོང་ཅི་ཙམ་གནང་ཡོད་པ་གསལ་

བར་ཤེས་ཏེ། དེ་ཡང་ཙོང་ཁ་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་ནས། “རྒྱ་གར་དམངས་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་གི་སྲིད་

བོན་དང་པོ་སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་(Jawaharlal Nehru)མཆོག་གིས་མ་འོངས་འཕགས་བོད་རྒྱལ་

ཁབ་གཉིས་བར་མཐུན་ལམ་བཟང་པོ་གོང་འཕེལ་དང་། མཛའ་འབེལ་ཉེ་བར་ཡོང་བའི་དམིགས་

ཡུལ་གཞིར་བཟུང་སྐུའི་གཅེན་པོ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་དོན་གཏན་ཞལ་ལྷན་རྒྱས་ལ་རིས་མཐོང་རེ་བསྐུལ་

གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བདུན་ཕག་གཅིག་རིང་གཞུང་འབེལ་གི་སྐུ་མགྲོན་དུ་གདན་འདེན་ཞུས། 

ལྷ་སྲས་མཆོག་དང་སྐུ་འཁོར་རྣམས་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཀ་སྦུག་ནས་ཕེབས་

ཐོན་གིས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ཉིན་ལྡི་ལིར་འབྱོར། ཚེས་ ༢ ཉིན་རྒྱ་གར་གི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ར་ཛ་

གྷོ་པ་ལ་ཙ་རི་(Raja Gopalachari)མཆོག་དང་། ཕི་སྲིད་བོན་ཆེན་སྐུ་མདུན་དུ་ཆེད་བཅར་གིས་

གུས་ཚུལ་འཚམས་འདི་མཇལ་འཕད་གནང་བ་དང་། དེ་ནས་ཉིན་ཤས་རིང་རྒྱ་གར་གི་དཔོན་རིགས་

ཁག་ལ་འཚམས་འདི་ཞུས་པ་དང་དམངས་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་གི་ནུས་ལྡན་དབང་ཤུགས་ཡོད་པའི་

འཐུས་མིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་ཏུ་གཟིགས་སྐོར་གདན་འདེན་གནང་བ་བཅས་ཕན་ཚུན་མཐུན་

ལམ་དང་མཛའ་འབེལ་གནང་བའི་གོ་སྐབས་ཆེས་བཟང་པོ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྲིད་བོན་

ནེཧ་རུ་མཆོག་གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་དགའ་བསུའི་སྤོ་སྐྱིད་ཀི་ངང་དེར་ལྷོད་བཞུགས་ཐོག་དེ་ཉིན་ཕི་དོའི་

གསོལ་སོན་རྒྱས་བཤམས་གནང་བ་དང་འབེལ་གསོལ་སོན་སྐབས་སུ་སྲས་མོ་སྐུ་ཞབས་ཨིན་དྷི་ར་

གན་དྷི་མཆོག་ཀང་ལྷན་བཞུགས་གནང་འདུག །གསོལ་སོན་གྲུབ་རེས་སྐུ་མགྲོན་མཇལ་འཕད་ཁང་

དུ་ལྷོད་བཞུགས་ཀིས་བགྲོ་གེང་གནང་བ་དང་། སྲིད་བོན་མཆོག་དང་ཁོང་གི་སྲས་སྐུ་ལྷན་རྒྱས་ལ་

དྭགས་ཁུལ་དུ་གཟིགས་སྐོར་ཕེབས་སྐབས་དེ་གའི་ཡུལ་མིའི་གོན་ཆས་བཞེས་ནས་བསྒོན་པའི་སྐུ་

པར་མང་པོ་ཞིག་ལ་འགྲེལ་བཤད་དང་བཅས་སོན་གནང་མཛད་པ་སོགས་ཐུགས་དགེས་མཉེས་ཆེན་

པོ་གནང་སོང་ཞིང་། སྐབས་དེར་གུས་པ་ལྷ་ཚེ་ཡང་སྐུ་མགྲོན་གི་གྲས་སུ་ཚུད་པར་སྐལ་བཟང་གི་གོ་

སྐབས་ཐོབ།” ཅེས་བིས།

 གཞན་ཡང་ས་གང་ཧོར་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ སྤི་ལོ་ 1949 ཟླ་ 9 ཚེས་ 1 འཁོད་པའི་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དུ། “ཉེ་སྔོན་རྒྱ་གར་གཞུང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་

གདན་ཞུས་གནང་བ་བཞིན་དུ་༸གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་མཆེད་ཡབ་

གཞིས་སག་འཚེར་སྲས་སྐུ་གཏན་དཔྱལ་ལྷན་རྒྱས་མཁའ་ལམ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཞིང་། ཕི་ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༡ ཉིན་དིལ་ལི་མཁའ་གྲུ་ཐང་ཝི་ལིང་ཊོན་དུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་ཕི་རྒྱལ་དོན་དཔྱོད་

གཉིས་པ་༸མི་རེ་བ་དུར་སིང་མཆོག་ཕེབས་བསུར་ཕེབས་གནང་ལྷན་རྒྱས་ཀི་སྐུ་པར་དགེའོ།།” 

ཞེས་སྐུ་པར་དང་བཅས་བཀོད་འདུག་ལ། ཡང་གསར་ཤོག་དེ་ཉིད་དུ། “ཉེ་སྔོན་ཡབ་གཞིས་

སག་འཚེར་སྲས་སྐུ་གཏན་དཔྱལ་ལྷན་རྒྱས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དིལ་ལིར་ཕེབས་སྐབས་ཁི་འཛིན་ཤི་རཱ་

ཛ་གོ་པཱལ་ཙ་རི་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་སྐབས་༸གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐོང་བ་

དོན་ལྡན་ཕག་རྟགས་སུ་ཕུལ་འདུག་པར་ཁི་འཛིན་མཆོག་ནས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་མུས་སུ་མཆིས་

པའི་སྐུ་པར་དགེའ།ོ།” ཞེས་རྣམ་པ་གསུམ་ལྷན་བཞུགས་ཀི་སྐུ་པར་དང་བཅས་བཀོད་དེ། ཡང་

གསར་ཤོག་དེའི་ཤོག་ངོས་གཉིས་པའི་སེང་། “༸གོང་ས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་གཟིགས་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་མཆེད་སྲས་སྐུ་གཏན་དཔྱལ་ལྷན་རྒྱས་དབྱིན་ཟླ་ ༨ ཚེས་གཉིས་ཉིན་རྒྱ་གར་ཁི་

འཛིན་རཱ་ཛ་གོ་པཱལ་ཙ་རི་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཇལ་འཕད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ཁི་འཛིན་

ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་བཞེངས་ནས་བཞུགས་པའི་སྐུ་པར་དགེའ།ོ།” ཞེས་དང་། “གོང་ས་རྒྱལ་

དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་མཆེད་སྲས་སྐུ་གཏན་དཔྱལ་ལྷན་རྒྱས་དིལ་

ལིར་སྐུ་མགྲོན་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ཉིན་རྒྱ་གར་གི་མེས་པོ་མཧཱཏ་མ་གནདྷི་དམ་པའི་

སྐུ་སྤུར་ཞུགས་འབུལ་ཞུས་གནས་དམ་པ་རཱ་ཛ་གྷཊ་ཞེས་པར་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག་གནས་དེར་གུས་

པས་མཇལ་དར་ཕུལ་སྐབས་ཀི་སྐུ་པར།” ཞེས་ཀང་བཀོད་འདུག་སེ། འདི་དག་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་

ཟིན་ཐོ་གལ་ཆེན་རིགས་གཅིག་ཡིན་པས་དཀའ་ཚེགས་ལ་མ་འཛེམས་པར་གཅེས་གཅེས་སུ་

བིས། གཞན་ཡང་། ལྕགས་སག་ཧོར་ཟླ་ ༡༠/༡༡ པའི་ཚེས་ ༢༢/༢༣ བོད་རབ་ལོ་ ༩༢༤ 

ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དགེའོ།། ཨིན་ཟླ་ ༡༢/༡ པོའི་ཚེས་ ༡ འདས་ལོ་ 

༡༩༥༠/༥༡ ཅེས་འཁོད་པའི་གསར་ཤོག་ཏུའང་། “སྔོན་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ པའི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་

གཅིག་ཉིན་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་མཆེད་ཡབ་གཞིས་སག་འཚེར་སྲས་སྐུ་

འབིང་གཏན་དཔྱལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དིལ་ལིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་སྐབས་དང་། ཚེས་ 

༢ ཉིན་རྒྱ་གར་ཁི་འཛིན་ར་ཛ་གོ་པ་ལ་ཙ་རི་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་བཀའ་མོལ་གསུང་གེང་

གནང་སྐབས་ཀི་སྐུ་པར་ཁག་གསུམ་དགེའོ།།” ཞེས་འཁོད།
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ལྷ་སྲས་མཆོག་ཕིར་ཕེབས་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་ཨ་གསུམ་གི་སྐུལ་འདེད།

 ལྷ་སྲས་མཆོག་སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་བ་རྒྱ་གར་གི་གསར་ལམ་

ཁག་ཏུ་ཐོན་པ་ན། ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ལོའེ་ཧན་ཌིར་སོན་(Loy Henderson)ནས་

ལྷ་སྲས་སེང་ཞལ་གཉིས་ལྡི་ལིར་བཞུགས་པ་མཁེན་ཏེ་འཕལ་མ་ཉིད་དུ་གསོལ་སོན་ལ་

མགྲོན་འབོད་གནང་སེ། བོད་གཞུང་ནས་སྐུ་ཚབ་དཔོན་རིགས་དུ་མ་ཆེད་གཏོང་གིས་ཐོག་

མར་ཀལ་ཀ་ཏར་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ལ་གསང་སབས་ཀིས་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱུ་

དང་། དེ་ནས་ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཏེ་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ལོའེ་མོ་ཧན་ཌིར་སོན་ཁོང་རང་ཉིད་ལ་

གཞུང་འབེལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་གནས་ཚུལ་

འདི་བོད་གཞུང་ལ་གཏོང་རོགས་ཞེས་གསུངས། དེ་ནི་ཨ་རིའི་ཕོགས་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་

ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་ལྷ་ལྕམ་ཀྲུའུ་ཏན་རྣམ་གཉྲིས་ནས་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་གྷན་དྲིའྲི་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་

ཞུས་པའྲི་གནས་རཱ་ཛ་གྷཊ་ཞེས་པར་གཟྲིགས་ཞྲིབ་གནང་སྐབས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཕོགས་འགོག་ཐབས་ཀི་རོགས་རམ་གནང་འདོད་པ་ལས་གཞན་ཅང་མ་རེད།

 དེའི་རེས་ཐོགས་སུ། རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་པཱ་ནི་ཀར་གིས་རྒྱ་གར་སྲིད་བོན་

གི་གསུང་འཕིན་བསྣམས་ནས་ཕེབས་ཏེ། སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་མཆོག་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ལ་

དོགས་པ་ཟ་བཞིན་པ་དང་། དམར་ཤོག་གིས་བོད་ལ་དག་རྒོལ་བྱེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་

པོ་མ་བསན་ཀང་བོད་གཞུང་གིས་དེ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀིས་དོགས་ཟོན་གནང་དགོས་པ། དག་རྒོལ་

གཏན་ནས་མི་འབྱུང་བའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་དམག་འཁྲུག་གི་གྲ་སྒིག་གནང་དགོས་པ། རྒྱ་

གར་གཞུང་ནས་བོད་ལ་གོ་དམག་གཉིས་ཐད་ནས་རོགས་རམ་གནང་བཞེད་ཡོད་པ་སོགས་

གསུངས། དེའི་རེས་སུའང་སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་ཡིས་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀི་སར་ཆེས་

མཐོ་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་གནང་སེ་མུ་མཐུད་བོད་ཀིས་དམར་ཤོག་ལ་དོགས་ཟོན་གནང་དགོས་

པ་དང་། རྒྱ་གར་ནས་བོད་ལ་གོ་དམག་གཉིས་ཐད་ནས་རོགས་རམ་གནང་འདོད་ཡོད་པས་

བོད་གཞུང་ལ་གང་མགོགས་གནས་ཚུལ་གཏོང་རོགས་ཞེས་བཀོད་མངགས་གནང་།

 དེ་ནས་རྒྱ་དཔོན་ཀྲུའུ་ཏེ་ཡིས་ཀང་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གི་ལྕམ་གི་

ཡབ་ཀྲུའུ་ཧེ་ཀུས་བརྒྱུད་ནས་གསུང་འཕིན་ཐེངས་གཉིས་བསྐུར། གསུང་འཕིན་དེ་དག་ཏུ་སྐུ་

ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་པེ་ཅིན་དུ་ཆེད་གཏོང་གནང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་གསར་པ་དང་བོད་

ཀི་འབེལ་བའི་ཐད་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། བོད་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་བར་ལ་

འབེལ་བ་ཐད་ཀ་བ་ཞིག་གཏན་ནས་བྱུང་མེད་པ། རྒྱ་གཞུང་གསར་པའི་ངོས་ནས་གོ་མིན་ཏང་

གི་སྐབས་ཀི་བོད་ཀི་གནས་བབ་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མཚན་གནས་སོགས་གང་ལ་

ཡང་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་འདོད་མེད་པ་སོགས་གསལ་ཡོད། སྐུ་ཞབས་ཀྲུའུ་ཧེ་ཀུས་ལགས་

སྐབས་དེར་ཧོང་ཀོང་དུ་བཞུགས་ཡོད་ལ། ཁོང་དང་ཀྲུའུ་ཏེ་གཉིས་ནི་འདིས་གཤིབ་ཆེ་བའི་

ངོ་ཤེས་རིང་པ་རེད། ལྷ་སྲས་མཆོག་ནས་གསུང་འཕིན་དེ་དག་སྐབས་དང་དུས་ལས་མ་ཡོལ་

བར་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་ཡོད་པའི་རེ་དྲུང་ཐུབ་བསན་བཟང་པོ་བརྒྱུད་ནས་བོད་གཞུང་ལ་ཆེད་གཏོང་

གནང་། འོན་ཀང་། བོད་གཞུང་ནས་བཀའ་ལན་མ་འབྱོར།

 དེ་དག་གི་ཚུལ་ལ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། “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་
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ལྷ་སྲས་མཆོག་ཕིར་ཕེབས་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་ཨ་གསུམ་གི་སྐུལ་འདེད།

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།” ཞེས་གསུངས།

དང་པོ་སྐུའྲི་གཅེན་པོ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།  གཉྲིས་པ་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ། རྒྱབ་ཀྲི་དང་པོ་སྐུའྲི་གཅུང་མོ་རེ་བཙུན་

པདྨ། གཉྲིས་པ་སྐུའྲི་གཅེན་མོ་ཚེ་རྲིང་སྒོལ་མའྲི་སྲས་མོ་མཁའ་འགོ། མདུན་གྲི་དེ་ཉྲིད་མངའ་རྲིས་

རྲིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་བཅས་སོ།།

 ཡང་ལྷ་སྲས་མཆོག་ནས། “རང་ཉིད་ནང་ཁུལ་གི་དབང་ཆ་འཕོག་རོད་ལ་བརྟེན་ནས་

བོད་གངས་ཅན་ལོངས་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་ལྡོག་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ལ་

ཤུགས་རྐེན་ཅི་འབྱུང་སོགས་མ་མཁེན་པར་རྒྱ་མིར་དོགས་ཟོན་ཙམ་ཡང་མ་གནང་། རྒྱ་གར་དུ་ང་

ཚོས་གཅིག་ལ་གཉིས་བརྒྱུད་ཀིས་གོ་བ་ནི། སག་བག་སྲིད་གཞུང་གི་སྣེ་འཁིད་དཔོན་རིགས་ཚོས་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

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།726 ཁོང་ནི་བོད་གཞུང་དེ་ཉིད་གཞན་དང་མི་འད་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་མཁེན་ཅིང་། མོང་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་སབས་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།”727 ཅེས་གསུང་སྐད་ཤོར་ཡོད་དོ།།

726 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།” ཅེས་གསལ། 

727 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་བཅུ་པར་གཟིགས་ལ། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་

མཆོག་གིས་<<སྐུ་མདུན་>>ཞེས་པའི་ཡབ་གཞིས་ཚང་གི་ལོ་རྒྱུས་རོམ་པ་པོར་གསུངས་པ་<<གྲུ་འཛིན་ཞིང་གི་ཉིན་

བྱེད་>>སོད་ཆའི་ནང་བོད་བསྒྱུར་གིས་བཀོད་ཡོད་པས་འདོད་ན་དེར་ཡང་གཟིགས་འཚལ།
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43

བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

 རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་སམ་མི་སྒེར་སུ་ཡིན་ཡང་འཐུས་ཤོར་དང་མ་འཇོན་པའི་ལོ་

རྒྱུས་མེད་པ་གཅིག་ཀང་མེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་པ་ལྟ་བུ་ལོ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་རིང་ཡང་མཐའ་མར་

རང་ས་གཞན་ལག་ཏུ་ཤོར་བ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། དེ་ལས་ཀང་སྐྱོ་གནས་མང་དུ་བགྲང་རྒྱུ་ཡོད་

པ་སུས་ཀང་ཤེས། སྐྱོ་གནས་བགྲང་བ་ནི་དེར་མི་དགའ་བའམ་ཟུར་ཟ་བྱས་པར་གོ་ན། དེ་ལྟར་

གོ་མཁན་རང་ཉིད་ལ་ཤེས་ཡོན་ནམ་གོ་རྟོགས་མེད་པའི་རྟགས་ཡིན། སྐྱོན་མཐོང་ཞིང་བརོད་

པ་ནི་བཅོས་བསྒྱུར་དང་ཡར་རྒྱས་ཀི་གཞི་ར་ཡིན། དེ་ལྟ་ན་འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པའི་དོན་

དུ་མ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཉིད་ཀི་ངོས་ཐད་ནས་བསམ་རྒྱུ་ལས་རང་ཉིད་ཀི་ཚོར་

བའི་མདངས་དེ་ལ་མི་ཕོག་པར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གནད་ཀི་དོན་པོ་ཡིན།

 ཐད་ཀར་བརོད་ན། གོ་མིན་ཏང་གི་གཙོ་འཛིན་ཅང་ཅེ་ཧེ་ཡིས་བོད་རང་བཙན་གི་ཐད་

ལ་འབད་བརོན་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་མང་། ཡིན་ན་ཡང་། བོད་ཀི་ཕོགས་ནས་དེ་ལ་ཐུགས་སྣང་

གནང་རྒྱུ་ཕར་ཟད། གཅིག་བྱས་ན། མཁེན་ཙམ་ཡང་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། དེ་ནི་འགོད་པ་རྟས་

མི་ཟིན་པའི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་ཅང་ཅེ་ཧིས་བོད་རང་བཙན་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཚུལ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་ཡང་ཡང་གསུང་མཁན་གཙོ་བོ་ནི་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་

དོན་གྲུབ་མཆོག་རེད་ལ། ཁུངས་དང་བཅས་ཏེ་ཕིའི་སྐད་ཡིག་ཏུ་གསལ་བར་འབི་མཁན་ནི་

ཨ་རིའི་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་རེད།

 གཤམ་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་བོད་རང་བཙན་ལ་བཟུང་བའི་དགོངས་ཚུལ་

དེར་ངེས་ཤེས་རེད་ཅིང་དེ་དང་འབེལ་ཏེ་ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

པོས། “ཅང་འདི་བོད་ཀི་བ་མ་ཞིག་གི་སྐྱེ་བ་རེད་ཅེས་”728བཀའ་སྩལ་བ་དང་། ཏཱ་བ་མ་ལྕོག་སེང་

ཐུབ་བསན་ནོར་བཟང་གིས། “ཅང་ནས་ཞུ་དོན་སྙིང་པོར། བར་ལམ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལོ་མང་བདེ་འཇགས་

མ་བྱུང་། བོད་འདི་ཕི་རྒྱལ་དང་ས་འདེས་ཡིན་རུང་རང་བཙན་དུ་བཞུགས་པ་འདི་ནི་བོད་ལ་བཀའ་དིན་

ཆེ་བར་མ་ཟད།  རྒྱ་ནག་ལའང་ནུབ་ཕོགས་ཀི་ལྕགས་རི་བཙན་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་། བོད་ལ་རྒྱ་ནག་ནས་

རོགས་རམ་ཇི་འད་ཞུ་དགོས་བཀའ་གསལ་ཡོད་པ་སོགས་ཞུ།”729 ཞེས་བིས་པ། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་

ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། “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་སེ། 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་འགོ་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་ལ། ཡང་ཁོང་གིས། བོད་རྒྱ་གཉིས་དུས་རྟག་ཏུ་འབེལ་ལམ་ཟབ་མོའི་ངང་

གནས་ཤིང་བོད་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ལྟག་སྒོ་ལྟ་བུ་ཡིན་”730ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། “ཁེད་ཚོས་ཁ་ཞེ་

གཉིས་མེད་ཀིས་རང་བཙན་ཐོབ་པར་འདོད་ན། ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཁེད་ཚོར་བྱེད་ངེས་ཡིན། ངས་བོད་

རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ངེས་ཡིན་”731 ཞེས་གསུངས་ཚུལ་བིས་པ། དེ་བཞིན་དུ་གོང་དུ་བིས་

ཟིན་པ་ལྟར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས། “རྭ་སྒེང་གི་ཡང་སྲིད་འདི་ཡིན་ན་བ་མ་ཡག་

པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་ཕེབས་འདུག་ཅེས་དགེས་མཉེས་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་”བ་དང་། “ང་ལས་

ཁོང་བསན་འགྲོའི་དོན་རླབས་ཆེ་གི་རེད།” ཅེས་དང་། ཡང་དེ་ནས། “རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་འདིའི་སྐུ་

ཕྱྭ་ལ་འགལ་རྐེན་བར་ཆད་མ་བྱུང་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་ལ་མཐའ་དམག་གིས་ནམ་ཡང་འཚུབ་ཐུབ་ཀི་

མ་རེད།”732 ཅེས་སོགས་བཀའ་སྩལ་བ། གཞན་ཡང་ཕ་བོང་ཁ་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོས། “སྲིད་

སྐྱོང་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་ཙམ་གིས་བོད་ཁམས་ཡོངས་ཀི་ཕན་བདེ་ཡུན་གནས་ཡོང་

རྒྱུར་དགེ་མཚན་ཆེ་”733 ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་བཅས་ལ་ངེས་ཤེས་རེད་ཅིང་། ལྷག་པར་

728 <<བྱ་བ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་གཞག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༩༦ ན་གསལ། 
729 <<བྱ་བ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་གཞག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༩༣ ན་གསལ། 
730 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་བརྒྱད་པར་གསལ།

731 <<The Story of Tibet: Conversations with the Dalai Lama>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༨ ན་གསལ།

732 <<རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་བསྐལ་བཟང་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚིག་ཐོ་>>ཞེས་པའི་

ཤོག་ངོས་ ༡༢༤ ན་གསལ།

733 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༤ པའི་ཤོག་ངོས་ 
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བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

དུ། འགྲེལ་བཤད་དང་བཅས་གོང་དུ་བིས་ཟིན་པའི་ལུང་བསན་ཏེ། “བྱང་རྭ་སྒེང་གཡུ་ཤུག་སོང་

པོ་དེ། །ཤར་རྒྱ་ལྕང་ནགས་མའི་གྲོགས་སུ་ཆེ། །གཡུ་ཤུག་སོང་པོ་མ་འགེལ་བར། །རྒྱ་ལྕང་ནགས་

ཚལ་མཚོ་དང་འགྲོགས། །མེ་དམར་པོས་ཕོགས་དེ་ཉེ་མི་ནུས། །བོད་སེང་ཆེན་གཡུ་རལ་མཐའ་

ནས་རྒྱས། །དེ་འནོ་ཀང་བདུད་སེའི་བར་ཆད་མང་། །ནུབ་སག་རྒན་ལོང་བའི་སྦར་ཤད་ཀིས། །ཤུག་

སོང་ར་བ་བསྒེལ་ཉེན་ཡོད། །དེ་བྱུང་ན་རྒྱ་ལྕང་སིལ་བུར་འཐོར། །མེ་དམར་པོས་རི་ཀླུང་ཐམས་ཅད་

ཁབ། །གངས་རེ་ནས་བཞུས་ཏེ་གཡའ་རི་ངོམས། །སེང་མ་བུ་སོད་པའི་གནས་སྐབས་བལ། །དབང་

ཡོད་ཚོ་དབང་མེད་ཐོ་ཡོར་འད། །དབུས་ཀི་བོ་གཏོད་སྐྱོབ་གྲོགས་དེས། །ཤར་གི་གྲོག་ཚང་ཕེ་ལ་

ལྟོས།།” ཞེས་པ་འདི་ལ་ངེས་ཤེས་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་རེད་ཐུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ།།

 དེས་ན། དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན་རིམ་གིས་འབི་བར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་སྤི་ལོ་ 1945 

ཟླ་ 8 ཚེས་ 14 ཉིན་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་ཀིས་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་བཞག་སེ། དེའི་མིང་

ལ་རུ་རྒྱ་མཛའ་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ཆིངས་ཡིག་(Soviet-Chinese Treaty of Friendship 

and Alliance)ཅེས་བཏགས། དེའི་ནང་དུ་ཨུ་རུ་སུ་ཡིས་བཙན་ཤེད་ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕི་སོག་

གི་རང་བཙན་ཁས་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད། དེ་ནས་ཉིན་བཅུ་སོང་བའི་མཚམས་སུ་གཙོ་

འཛིན་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་རྒྱལ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ལ་བསྒགས་གཏམ་བཀའ་ཡིག་རིང་པོ་ཞིག་གནང་། དེའི་

ཆ་ཤས་གཅིག་ནི་བོད་སོགས་མི་རིགས་གཞན་དང་འབེལ་བའི་ཐད་ནས་རེད།734 ཡིག་ཆ་

འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཨ་རིའི་རོམ་པ་པོ་སྐུ་ཞབས་མེལ་ལགས་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་གི་ལག་ཏུ་ཐོབ་དཀའ་

བ་ཞིག་རེད། གང་ལྟར། འདིར་ལོ་ཙ་བ་ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་

བསྒྱུར་བ་ཐད་ཀར་དངས་ན་ཚེགས་ཆུང་ཞིང་དགོས་དོན་གཞན་ཡང་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་དུ་བྱེད་

འདོད་ལ། དབྱིན་ཡིག་རང་ལ་གཟིགས་པར་འདོད་ན། སྤི་ལོ་ 1913 ནས་ 1953 བར་གི་བོད་

ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཤོག་ངོས་ ༥༣༥ ན་གསལ། གང་ལྟར་གཤམ་ལ་གཟིགས་འཚལ།

 “རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་དང་མི་དམངས་ཀིས་དུས་ནམ་ཡིན་ན་ཡང་རི་པིན་གིས་ཀོ་རི་ཡ་ལ་

༡༣༦ ལ་གཟིགས།

734 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༣༥ དང་། དེའི་བོད་འགྱུར་མའི་ཤོག་ངོས་ ༦༧༢ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བྱས་པ་དེར་ལད་མོ་བྱ་མི་རུང་། རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་བྱ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་དཔང་རྟགས་ཡོད་

པ་དང་རང་བཙན་གི་སྙིང་སོབས་སོན་ཐུབ་མཁན་གི་མི་རིགས་ཚང་མར་ང་ཚོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་

དག་གི་སྒོ་ནས་རོགས་སྐྱོར་བྱ་དགོས། དེ་ཚོས་རང་ཐག་རང་གཅོད་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཐོབ་

པར་བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོས་རོགས་རམ་བྱ་དགོས།

 གལ་ཏེ་མཐའ་མཚམས་ཀི་ཚོ་ཁག་ཚོར་རང་སྐྱོང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དང་རང་བཙན་ཐོབ་

པར་བྱེད་པའི་ཆོད་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང་། ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་གཉིས་ཀའི་ཐོག་

ནས་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཨང་གསར་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་སྲིད་གཞུང་ནས་དང་བངས་ཀི་ཐོག་ནས་དེ་ཚོའི་རང་

དབང་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་ཇི་སྲིད་བར་དེ་ཚོ་གཅེན་གཅུང་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱ་ནག་དང་འད་མཉམ་

ལྟ་སྐྱོང་བྱ་དགོས། [ས་མཚམས་སུ་འཁོད་པ་]དེ་ཚོས་མེས་རྒྱལ་ནས་ཁ་འབལ་རྒྱུར་གདམ་ག་[བྱས་

པ་ཡིན་ན། དེ་]བྱས་པའི་རྐེན་གིས་ང་ཚོས་དེ་ཚོར་ངན་སེམས་དང་ཕོགས་ལྷུང་བྱ་མི་རུང་། ང་ཚོའི་

མཐའ་མཚམས་ཀི་མི་རིགས་ཁག་གིས་མཛའ་གྲོགས་ཀི་སྙིང་སོབས་དང་ཁིམས་ཐོག་གི་བརྒྱུད་

ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་རེ་འདོད་རྣམས་མེས་རྒྱལ་ལ་ཞུ་དགོས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོ་ཚོས་རང་

གི་ཕུགས་རེ་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀི་རེད། ཁོ་ཚོས་མེས་རྒྱལ་ལ་འགྲན་རྒོལ་དང་ཕན་ཚུན་བར་

སང་འཛིན་བྱེད་ཀི་མ་རེད། ་་་

 བོད་ཀི་ཆབ་སྲིད་ཀི་གནས་བབ་སྐོར་གོ་མིན་ཏང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་

པས་དེའི་ཆབ་སྲིད་ཡར་རྒྱས་དང་བོད་པ་ཚོའི་འཚོ་བའི་གནས་སངས་ལེགས་བཅོས་ཡོང་ཆེད་ཚད་

མཐོའི་རང་སྐྱོང་སྤོད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་ཡང་དག་པ་དང་བརིད་ཆགས་པའི་སྒོ་ནས་

གསལ་བསྒགས་བྱ་རྒྱུར། གལ་ཏེ་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་པས་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་བྱ་འདོད་

ཡོད་པའི་རྣམ་པ་བསན་ན་ང་ཚོའི་སྲིད་གཞུང་གིས་ང་ཚོའི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྲོལ་རྒྱུན་བརྟན་

པོར་བཟུང་ཞིང་ཚད་གཞི་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་རང་སྐྱོང་སྤོད་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སྲིད་མ་

འོངས་པར་ཁོ་ཚོས་རང་བཙན་གི་དཔལ་འབྱོར་གི་དགོས་འདུན་རྣམས་བསྐང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་སྲིད་གཞུང་ནས་[དེ་སྔའི་གསལ་བསྒགས་ནང་འཁོད་པ་ལྟར་]ཕི་སོག་ལྟར་གི་གནས་བབ་

ཐོབ་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། འོན་ཀང་། བོད་ཀིས་རང་བཙན་གི་གནས་བབ་བརྟན་སྲུང་བྱ་

ཐུབ་པའི་དཔང་རྟགས་སོན་དགོས་ཤིང་། རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུན་གནས་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས་

པ་ལས་ཀོ་རི་ཡ་གཉིས་པ་ཞིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་བྱ་དགོས། ་་་ ང་ཚོས་ཨེ་ཊེ་ལན་ཊེག་གི་སྙིང་དོན་
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བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

(Atlantic Charter)དང་མི་དམངས་ཀི་རང་དབང་ར་དོན་བརྟན་སྲུང་གིས་འཛམ་གིང་གི་མི་རིགས་

གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས།”735ཞེས་གསལ་ཏེ། ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་བོད་རང་བཙན་ཐད་བཟུང་

བའི་གཟིགས་ཚུལ་ངོ་མ་འདི་རེད། གལ་ཏེ་བོད་ཀི་གཞུང་འཛིན་ཤོག་ཁག་གིས་ཅང་ཅེ་ཧི་ལ་

འབེལ་བ་ཡག་པོ་ཞིག་བཟུང་ཡོད་པའམ། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་མ་བཀྲོངས་པར་རྒྱལ་

མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་དོན་ལམ་དུ་བཏང་ཡོད་ན། བོད་རང་བཙན་ཐད་ད་

ལྟའི་དཀའ་རོག་འདི་འཕད་དགོས་དོན་མེད་དོ།།

 གོང་གསལ་གནད་དོན་ཐད་དབྱིན་ཡིག་མཁེན་མཁན་ཚོས་བསྒྱུར་གཞིའི་མ་ཡིག་

རང་ལ་གཟིགས་ན་གོ་བདེ་ཞིང་། ཅང་ཅེ་ཧིའི་བསྒགས་གཏམ་གི་ནང་དོན་ཡང་མ་ནོར་བར་

མཁེན་ཐུབ་པས་དེར་གཟིགས་འཚལ། བོད་གཞུང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་བཏོན་པའི་

ཡིག་ཆར་ཡང་། “༡༩༤༥ ལོར་ཅང་ཇེ་ཧིས་བོད་ལ་ཐོག་མར་ཚད་མཐོའི་རང་སྐྱོང་དང་། དེ་ནས་

འབྱུང་འགྱུར་ཕི་སོག་ལ་སྤད་པ་བཞིན་རང་བཙན་སྤོད་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་བཤད་མོང་ཡོད་”736ཅེས་བིས་

འདུག་སེ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་དོ་འཁུར་གནང་མཁན་མ་བྱུང་། གང་ལྟར། འདིར་བརོད་

འདོད་པ་དངོས་ནི། གཙོ་འཛིན་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་རྒྱལ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་

རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ལ་བསྒགས་གཏམ་བཀའ་ཡིག་གནང་

སེ་བོད་ལ་རང་བཙན་བྱེད་པའི་འདོད་པ་ཡོད་ཚེ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ངེས་ཡིན་ཚུལ་གསུངས་

ནའང་། བོད་ཀིས་ཐུགས་སྣང་གང་ཡང་མ་གནང་བར་འཐུས་ཤོར་དུ་བཏང་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། 

དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 1945 ཟླ་ 8 པའི་སྨད་ཙམ་གི་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་དེ་རེད། དོན་དངོས་བཤད་ན། 

སྐབས་དེ་ནི་གཞུང་འཛིན་དཔོན་རིགས་ཚོས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ནུས་མེད་དུ་བཏང་

སེ་སྲིད་སྐྱོང་གི་གོ་བབ་མི་སྤོད་པའི་ལོག་ཇུས་འཐེན་བཞིན་པ་དང་། ནང་ཁུལ་འབུར་འཇོམས་

སོགས་ཀི་རོག་ད་གཞན་དང་གཞན་ཡང་འགྲོ་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་ངོ་མ་དེ་རེད། སྐབས་

735 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༦༧༣ 

དང་། བསྒྱུར་གཞིའི་དཔེ་དེབ་<<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the 

Lamaist State>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༣༥ ན་གསལ་ལ། དེའི་ཡིག་ཁུངས་ལ་མཆན་བུ་ཨང་ ༢༤ པར། “IOR, 

L/PS/12/4195A, copy of the English text of Chiang Kai-shek’s speech, published by Central 

News on 24 August 1945, cited in telegram no. 945 from the British Embassy in Chungking to 

the British Foreign Office, dated 26 August 1945 (emphasis added)” ཞེས་གསལ་ལོ།།

736 བོད་གཞུང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་བཏོན་པའི་<<བདེན་དོན་རོ་རེའི་བག་རི་>>ཞེས་པའི་ ༡༤༥ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དེར། བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ནང་ཁུལ་གི་འཕོག་རོད་ཙམ་ལས་ཕི་ཕོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་

ལ་ཐུགས་སྣང་ཡེ་ནས་གནང་མེད།

 འོ་ན། སྔར་གི་གཞུང་འཛིན་པ་ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་དག་མ་མཁེན་པ་ཡིན་

ནམ། མཁེན་ཀང་མ་གསུངས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། མཁེན་དང་མ་མཁེན་ཇི་ལྟར་ཡང་། གསུང་

འདོད་མེད་པ་ནི་གསལ་པོ་ཡིན། གསུངས་ན་རང་གིས་འཐུས་ཤོར་དུ་བཏང་བ་དང་མ་འཇོན་

པ་སོགས་ཀི་རང་མཚང་བསན་པ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མིན་པས་མཁེན་ཀང་མི་གསུང་ལ། 

ཕོགས་གཞན་ནས་བཤད་ན། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ནག་པོ་ནག་རྐང་དུ་གནས་

དགོས་ན། ཅང་ཅེ་ཧིའི་ཡོན་ཏན་གི་ཆ་གཅིག་ཀང་བརོད་མི་རུང་། ཅང་ཅེ་ཧིའི་ལེགས་ཆ་

བརོད་ན། དེའི་ཞོར་ལ་རང་བཞིན་གིས་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཁོང་ཚོས་བརོད་པ་ལྟར་ནག་

རྐང་མིན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།།

 ཡང་དེའི་གོང་ཙམ་སེ། སྤི་ལོ་ 1945 ཟླ་ 4 པའི་ནང་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་བོད་ལ་གོ་མཚོན་

དང་མདེའུའི་ལེགས་སྐྱེས་དང་ལྷན་དུ་ཕག་བིས་ཕུལ་ཏེ། བོད་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་གོ་

མཚོན་ཉོ་མི་དགོས། རྒྱ་ནག་གིས་རིན་མེད་དུ་ཕུལ་ཆོག་ཅེས་གསུངས་ཡོད། སྐབས་དེར་ལྷ་

སོད་གོ་མིན་ཏང་གི་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་ཀྲང་ཧེན་ཙུང་ལན་(Shen Tsung-lien)གིས་ཟུར་ཁང་ཛ་

སག་ལ། རྒྱ་ནག་གིས་དེ་ལྟར་གནང་བ་ནི་བོད་དེ་སོབས་ཤུགས་ཅན་གི་མཛའ་གྲོགས་ཁིམ་

མཚེས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་དེ་རེད་ལ། རྒྱ་ནག་གིས་སྣང་བར་མི་འགྲོ་བ་ནི་རྒྱ་

གར་དབྱིན་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་མཐའ་མཚམས་ནས་ས་ཆ་ཧམ་བཟུང་གི་ཐབས་ཤེས་གནང་

བཞིན་པ་དེ་རེད་ཅེས་གསུངས། འདི་ནི་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་ཁུངས་དང་བཅས་ཏེ་

བིས་འདུག་སེ་དེ་ལྟ་བུ་མཁེན་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་།737

 སྐབས་དེའི་གཞུང་འཛིན་དཔོན་རིགས་ཚོས་གོང་གསལ་འཐུས་ཤོར་དེའི་སྐོར་

མ་གསུངས་ཀང་། ད་ལྟ་དེ་ལ་ཐུགས་ཕམ་གནང་མཁན་འགའ་ཞིག་བྱུང་ཡོད། དེ་དག་ནི་ཉེ་

737 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༥༣༦ ན་གསལ་ལ། དེའི་ཁུངས་ནི། “FO371/46123, memorandum no. 3(8)-L/45, secret 

news report from the British Mission in Lhasa to the political officer in Sikkim, reporting a 

conversation with SurKhang Dzasa about his discussions with Shen” ཞེས་པ་འདི་རེད།
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བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

རབས་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མ་ཤེས་མཁན་དག་རེད། དེའི་ཁོད་ནས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོས་

གསུང་མཁན་ནི་ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་རེད། དེ་ཡང་ཁོང་གིས། “ང་

རང་ཚོས་བོད་རང་བཙན་ཡིན་ཟེར་གིན་ཡོད་པ་རེད། བོད་རང་བཙན་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་[སྔར་

གི་]ལོ་རྒྱུས་ཧ་ཅང་མང་ཡང་། ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཁུངས་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་

རེད། ཡིན་ནའང་། རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་(Melvyn C. Goldstein)ཀི་དེབ་ནང་ལ།738 དཔེར་ན། 

[རྒྱ་ནག་ཏུ་]རྒྱ་མི་གུང་ཁན་མ་ལངས་གོང་གོ་མིན་ཏང་གི་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ། གོ་མིན་ཏང་

གིས་ཨུ་རུ་སུའི་ཤུགས་རྐེན་གི་འོག་ཕི་སོག་ལ་རང་བཙན་སྤད་(ཁས་ལེན་བྱས་)ཚར་ཙམ་དེར། གོ་

མིན་ཏང་གི་[གཙོ་འཛིན་]ཅང་ཅེ་ཧེ་ཡིས་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། 

ཕག་བིས་དེ་དེབ་དེའི་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཕག་བིས་དེའི་ནང་ལ་[ཅང་ཅེ་ཧེ་ཡིས།] སོག་པོར་

རང་བཙན་སྤད་པ་ཡིན། ཁེད་རང་ཚོས་བོད་དེ་རང་བཙན་བྱེད་ཐུབ་ཀི་འདུག་གམ་མི་འདུག་ལྟོས། 

བྱེད་ཐུབ་ཀི་འདུག་ན་རང་བཙན་བྱོས། ད་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ན། གནས་སྐབས་རང་སྐྱོང་ཆེན་

པོ་བྱོས་དང་། ང་ཚོས་རོགས་རམ་བྱེད་ཆོག་ཅེས་”བིས་ཡོད་ཅེས་དང་། ཡིག་ཆ་“དེ་ཚོའི་གྲས་

དེ་ར་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་རེད། ང་ཚོ་བོད་པས་མ་རེད་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཕི་རྒྱལ་གི་མིས་རེད་པ་རེད།”739 

ཅེས་གསུངས། འདི་ནི་ད་ལྟ་ནུབ་ཕོགས་ཁ་ན་ཌར་བཞུགས་པ་ཤེལ་གིང་ཚེ་རྣམ་པས་གལ་

ཆེན་དུ་གཟིགས་ཏེ་གསུངས་པ་སེ། དེ་ནི་བོད་གཞུང་གིས་ཡ་ལན་མ་གནང་བར་འཐུས་ཤོར་

དུ་བཏང་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་གནང་བའི་སྐབས་དེར་

བོད་རང་བཙན་གི་གནས་བབ་མཐོར་འདེགས་གནང་འདོད་ཡོད་པར་མངོན་ཡང་། བོད་ཀི་

ངོས་ནས་འབེལ་བ་ཇི་བཞིན་མ་གནང་བ་དང་ཅང་གི་གཤམ་འོག་ཏུ་བོད་ཟ་འདོད་ཅན་དུ་མ་

738 རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་བིས་པའི་བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལ་སྤི་ལོ་ 1913 ནས་ 1951 བར་གི་བྱུང་བ་

བརོད་པའི་དེབ་གཅིག་དང་། སྤི་ལོ་ 1951 ནས་ 1955 གི་དཔེ་དེབ་གཅིག །དེའི་འཕོར་སྤི་ལོ་ 1955 ནས་ 1957 

བར་གི་དཔེ་དེབ་གཅིག་སེ་གསུམ་ཐོན་ཟིན་ལ། དང་པོ་ནི་ཤེལ་གིང་ཚེ་རྣམ་གིས་བསྒྱུར་ཏེ་དཔར་ཟིན། ཕི་མ་གཉིས་

ཀང་བསྒྱུར་ཟིན་ཏེ་པར་སྐྲུན་བྱ་འཆར་ཡོད་ཚུལ་གསུངས། དེའི་མཇུག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀང་མི་འགང་བར་པར་སྐྲུན་བྱ་འཆར་

ཡོད་ཚུལ་གོ།

739 སྤི་ལོ་ 2019 ཟླ་ 7 ཚེས་ 5 ཉིན་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྣམས་ཀིས་༸གོང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་ལ་

བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བའི་རེས་ཐོགས་སུ་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལར་ཨ་རིའི་བོད་ཀི་རླུང་འཕིན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་

བསན་འཛིན་བཟང་མོས་བཅར་འདི་ཞུས་པར་ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་གསུངས། བཅར་འདི་ཆ་

ཚང་རླུང་འཕིན་ཁང་དེའི་ད་ངོས་སུ་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཡོད་པ་སོགས་མདོར་ན་རང་ཕོགས་ནས་བོ་རིག་སྒིམ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པར་

སྣང་སེ། རང་ཕོགས་ཀི་འཐུས་ཤོར་བརོད་མི་འདོད་པར་དགྲ་ཕོགས་ཀི་ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་བ་

ཁོ་ནར་དམིགས་གཏོད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་གཏམ་འདི་དག་ལ་ཅི་ཟེར་མི་ཤེས།

 གཞན་ཡང་གོ་མིན་ཏང་གི་ཕོགས་ནས་བོད་ཀིས་རང་ཉིད་རང་བཙན་དུ་སྒྲུབ་པའི་

བྱ་འགུལ་སེལ་ན་ལེགས་པའི་ལམ་སོན་གཞེན་སྐུལ་གནང་བ་ལ་བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་ཚོས་

སྣང་མེད་འཐུས་ཤོར་དུ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་བྱུང་འདུག་སེ། དེ་ཡང་ཧོར་ཟུར་

བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་གིས། “སག་བག་རྒྱལ་པོའི་སྐབས། བོད་འདི་ཕིའི་དབང་བསྒྱུར་འོག་

མི་ཚུད་པའི་ཐབས་ཁུར་གཙོ་འདོན་གང་ཞིག་ལ་བོད་རང་བཙན་བསྒྲུབ་བྱའི་དམིགས་དོན་གལ་ཆེའི་

ཐོག་སྐབས་བབས་གསེག་གཅོད་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་མ་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་གཅིག་

གཉིས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་པ་གང་ལ་ཞེ་ན། འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཚམས་ཆོད་གཡུལ་རྒྱལ་

ལེགས་འབུལ་བསར་གྲུབ་རེས་ ༡༩༤༦/༡༩༤༧ ལོར་རྒྱ་ནག་ནང་འཁྲུག་ཆེར་ལངས་གོ་མིང་ཏང་

དམག་དོན་ཕམ་ཉེས་ཅང་ཅད་ཧིས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་བོས་བཏང་ཐའི་ཝན་ལ་བོས་གཡོལ་འགྲོ་ཁར་ལྷ་

ས་སྐྱིད་སོད་པའི་ནང་ཡོད་བོད་སོད་རྒྱ་མིའི་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་དོན། 

ད་ཆ་གོ་མིང་ཏང་སྲིད་གཞུང་དམག་དོན་ཐོག་ཕམ་ཉེས་འགྲོ་གི་ཡོད་དུས་ད་ཕན་བོད་འདི་རྒྱ་བོད་

མཆོད་ཡོན་འབེལ་ཟབ་ངང་གནས་ཡོད་ཙང་ཕི་རྒྱལ་གཞན་གིས་དབང་ཡོད་ཤོད་ཐུབ་མེད། ད་ཆ་

གོ་མིང་ཏང་དམག་ཕམ་གི་ཡོད་ཙང་ཁེད་རང་ཚོ་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་དགོས་ཚེ་འདི་ནས་མར་

སྙན་སེང་ཞུས་ཆོག་ཉིན་གྲངས་༡༥/༢༠ནང་ལན་གསལ་འཁོར་ངེས། འནོ་ཀང་ཁེད་རང་ཚོ་ཕལ་ཆེར་

མགོ་ཐོན་ཨེ་ཡོང་། བོད་རང་བཙན་ཁེར་སོད་བྱས་ཚེ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་གིས་སུ་ཐོབ་བརྒྱབ་

སེ་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ངེས་ཁེད་རང་ཚོ་རང་ས་རང་བཟུང་གིས་སོད་ཐུབ་མིན་བཀའ་ཤག་ལ་

འདི་བསྡུར་ཞུས་པར། བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་འཕལ་རེ་ཨེ་ཝམ་དང་ཇོ་བོ་དབུ་སྐའི་སྒོ་མཆོར་གི་ཐོག་

ཁར་རབ་གསལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་སོ་སོར་བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་ཚོགས་གནང་སེ་

གཞུང་ཞབས་སེར་སྐྱ་དང་གདན་སའི་མཁན་འཐུས། དྲུང་རིས་དང་བཅས་ལྷན་ཚོགས་ཉིན་གསུམ་

རིང་གང་འགབ་དགོངས་བསྡུར་གནང་སྐབས། འབུམ་ཐང་དྲུང་ཡིག་(ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་བསན་)ཆེ་

མོས། རང་བཙན་བྱེད་པར་ལས་ས་པོ་ཁོན་ནས་མེད། འཛམ་གིང་རྒྱལ་སྤིའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཆུང་

ཁད་མེད་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་རྐུབ་སེགས་འཛིན་མཁན་ཚོགས་མིར་ཞུགས་རྒྱུ་དང་། ཁུངས་གང་ཞིག་
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བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

ལ་སྐྱོབ་གསོ་རོགས་རམ་བྱེད་འསོ་ཐོན་ཚེ་བསྡུ་ཆ་འད་འད་རྒྱག་དགོས། རྒྱལ་སྤིའི་དམག་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་དམག་མི་འད་མཉམ་བཞག་དགོས།  དེ་བཞིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་

གི་ལས་བྱེད་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་སྐུ་ཚབ་འཛུགས་འཇོག་སོགས་རྐང་འགྲོའི་ལག་འདོན་གི་བྱ་

བཞག་མང་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་དགོས། ང་རང་ཚོར་དེ་འདའི་ཆ་རྐེན་འཛོམས་མིན་(མི་འཛོམས་པས་)འགྲོ་

སོང་གཏང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། གལ་ཏེ་སྤིའི་གནད་དོན་ཐོག་ནས་གཞན་དག་ལ་སྐྱོབ་གསོ་སྤོད་དགོས་

ཆགས་ཚེ་ང་ཚོའི་དཔལ་འབྱོར་གིས་བསྙབས་ཐུབ་མིན(མི་ཐུབ)། རྒྱལ་སྤིའི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་

འབེལ་གཏུགས་བྱེད་སྐབས་བོད་སྐད་རྐང་པས་ཁུངས་འཁོལ་དཀའ་(བས་)སྐད་ཡིག་ཤེས་ཡོན་

གནས་ཚད་ལྡེང་ངེས་དགོས་གལ་སོགས་ལས་ས་སབས་བདེ་མེད་ལུགས་དགོངས་འཆར་གསུངས་

པར། སེ་རས་མཚོན་པའི་གདན་ས་ཁག་གི་མཁན་འཐུས་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གཅིག་རྒྱབ་གཉིས་སྣོན་

དུ་གནང་སེ་རང་བཙན་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་སྤིའི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་གི་དཀའ་ངལ་ཁག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་

དང་ད་མུས་[བཞིན་]ལྡང་ངེ་ལྡིང་ངེ་བྱས་ཏེ་སོད་[པ་གང་]འགབ་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་ལ་འཆར་གཞི་

སྙན་སེང་ཞུས་པར་བཀའ་གསལ་མ་ཐོན་པའི་མུར་གོ་མིང་ཏང་གི་དབང་ཤུགས་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་གུང་

ཁན་ཏང་ལ་ཤོར་ཏེ་དེ་སྐོར་རེས་འབས་སོན་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་རེད།”740 ཅེས་རང་བཙན་བྱས་

ན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁོངས་སུ་ཞུགས་དགོས་པ་དང་། རང་ཅག་ལ་དེར་དགོས་

ངེས་ཀི་རྐང་འགྲོ་ལག་འདོན་གི་ཆ་རྐེན་མི་འཛོམ་པ་སོགས་གསུངས་ཏེ་འཐུས་ཤོར་དུ་བཏང་

ཚུལ་གསུངས། དེ་ལྟར་འབད་བརོན་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བ་ནི་འཐུས་ཤོར་གཅིག་བཏང་གཉིས་

བཏང་གནང་བའི་ནང་གི་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད།

 ལོ་རྒྱུས་མི་ཤེས་ཤིང་རང་ཉིད་ཀི་ཚོར་བ་ཙམ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་འགའ་ལ་མཚོན་

ན་གོང་གསལ་ལྟ་བུ་བོར་མི་ཤོངས་པའང་འབྱུང་སྲིད། གང་ལྟར། གོང་གསལ་ལྟ་བུའི་ལོ་རྒྱུས་

གཞན་ཞིག་འབི་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནི་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས། “བསམ་ཕོ་མདའ་དཔོན་

བཙོན་ནས་གོད་དེ་རྒྱ་གར་དུ་བསེབས་རེས་བརོད་དོན། སྲིད་ཚབ་བོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་རྒྱ་

ནག་ཏུ་མཁན་མགྲོན་ལོ་གསུམ་བྱས་རེས་བོད་ལ་ཡར་ལོག་ཡོང་དུས། ཟི་ཁོན་ཁེང་ཆིང་ཡིན་ནམ་

ཁིན་ཏུའུ་ཡིན་ནམ་གང་ལྟར། ལིའུ་ཙེ་ཆིང་ཟེར་བ་དེ་སྔ་ཕ་བོང་ཁ་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་ཆོས་གནང་ས་

དེ་དང་ཐུག་ནས་བོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་གདོང་བོད་གཞུང་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་མེ་སྒོགས་གཅིག་དང་། 

740 <<དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་གོང་བོད་དུ་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་རིམ།>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༧༧ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

མེ་མདའ་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། གང་ལྟར་བོད་གཞུང་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཕག་རྟགས་དེ་ཚོ་བསྐུར་ནས། 

དེང་སྐབས་གོ་མིང་ཏང་ཕམ་ཉེས་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། གུང་ཁན་གཞི་ནས་ཡར་སེབ་ཡོང་གི་ཡོད། ད་

ལྟའི་དུས་ཚོད་འདིའི་ནང་། བོད་རང་བཙན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡག་ཤོས་རེད། ཅེས་ལན་བསྐུར་

བྱུང་། ལྷ་སར་བསེབས་པ་དང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་ཁ་ཞིག་སྙན་སེང་ཞུས་ཏེ་ལིའུ་ཙེ་ཆིང་

ནས་མངགས་པའི་སྐོར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པར། མཇལ་ཁ་དུས་ཐོག་དེར་མ་རག་པ་དང་

རེས་སུ་མཇལ་ཁ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་དེ་ལྟར་ཞུས་པར་ཡང་ཐུགས་སྣང་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་ཞེས་

བསམ་ཕོ་མདའ་དཔོན་ལ་གསུངས་བྱུང་ཟེར་གི་འདུག །ད་དུང་བསམ་ཕོས་སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་

མཚན་འབོད་སངས་ཀང་ཀོ་ཀོ་ཤི་སོའོ་དེས་བྱེད་མི་ཡོང་ཞེས་ཆག་སྒོ་མ་ཆེ་དེ་འད་ཟེར་གི་འདུག་”741 

ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་འདི་ཡིན། དེའི་རེས་སུའང་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ “ཁམས་ཕོགས་སུ་རྒྱ་

དཔོན་ལུའུ་ཙི་ཞན་ཟེར་བས་བོད་ལ་དམག་དོན་ཡོ་བྱད་མེ་སྒོགས་ཁ་ཤས་ཕུལ་ཏེ། རྒྱ་ནག་དམར་

པོ་དང་ནག་པོའི་འཐབ་རོད་དབར་བོད་པས་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གནང་དགོས་པའི་དགོངས་འཆར་

གསུངས་ལུགས་བསམ་ཕོ་མདའ་དཔོན་བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་བོད་ནས་

རེས་འབྱོར་གིས་ལོ་རྒྱུས་དེ་ལྟར་བརོད་འདུག་”742 ཅེས་སོགས་བཀའ་སྩལ།

 སྤི་ལོ་ 1939 ནས་ 1945 ཡི་བར་དུ་བྱུང་བའི་འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་

མཇུག་ཐོགས་དེ་ནི་མི་རིགས་སམ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་དུས་ཚོད་གལ་འགངས་

ཅན་ཞིག་སེ། འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་བར་བརྒལ་གི་དུས་སྐབས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་རེད། 

སྤི་ལོ་ 1945 ནས་ 1949 བར་དུ་ལྷོ་བྱང་གི་ཀོ་རི་ཡ་གཉིས་དང་འབྲུག་ཡུལ་སོགས་རྒྱལ་

ཁབ་ ༡༣ ཡས་མས་ལ་རང་བཙན་བྱུང་ཚུལ་ཡིག་ཆ་འགའི་ཐོ་གཞུང་དུ་བཀོད་ཡོད། དུས་

སྐབས་དེར། མི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་རང་བཙན་དུ་སྒྲུབ་པའི་སད་ཆིངས་ཡིག་

བསྐྱར་བཅོས་དང་གསར་འཇོག་སོགས་རང་ས་རང་བདག་གི་ལས་དོན་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གིས་

བསྒྲུབས། དེ་ནས་ཀང་རིམ་གིས་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་ཕག་དུ་མ་བྱུང་། འོན་

ཀང་། བོད་ལ་མཚོན་ན། རྭ་སག་དོན་རྐེན་གིས་མཚོན་པའི་ནང་ཁུལ་རོད་རོག་དང་འབུར་

741 མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆེན་སྙིང་རེའི་རོལ་མཚོར་གསལ་ལ། <<གྲུ་འཛིན་ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་>>སོད་ཆའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༤༧ དུའང་འདི་དང་འདི་འབེལ་གཞན་བཀོད་ཡོད།

742 སྤི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 5 ཚེས་ 18 ཉིན་དབུ་མའི་ལམ་གི་མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གི་དབུས་དང་ས་གནས་ཀི་

ཚོགས་མི་ ༤༨ ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སོབ་ལས་དངས།
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བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

འཇོམས། གཞན་ཕོགས་གནས་དབྱུང་གིས་རང་ཕོགས་སྲིད་སེགས་སུ་བཀོད་དེ་ནང་ཁུལ་

གི་གོ་གནས་ཙམ་ཞིག་བརྟན་བཟོ་གནང་རྒྱུར་འབད་དེ་བཞུགས།

 རྒྱ་ནག་ཏུ་སོབ་སྦྱོང་གནང་མོང་ཞིང་རྒྱ་ནག་ཕོགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བ་སྣར་སྐྱིད་

ངག་དབང་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀིས་ཀང་། “རྒྱ་ནག་ཧིལ་པོ་དམར་པོར་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་བོད་ལ་

དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་བསམ་བོ་དེ་མའ་ོཙེ་ཏུང་ལ་ཨེ་ཡོད་སྙམ། རྒྱ་ནག་པ་ཁོ་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་དུ། 

བོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་འཆམ་པོ་བྱས་ཏེ། བོད་དེ་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར། ཨུ་རུ་སུ། སོག་པོ་བཅས་ཀི་

བར་དེར་བར་གནས་རྒྱལ་ཁབ་(buffer state)ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་ན་རྒྱ་ནག་ལ་རོག་ད་མེད། བོད་དེ་

རྒྱ་ནག་གི་ཁོངས་སུ་བྱས་ན། དེ་ནས་རོག་ད་དོད་དུ་ཕིན་པ་རེད་ཅེས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་

རེད། དེ་མའ་ོཙེ་ཏུང་གི་སྐད་ཆ་མ་རེད་དེ། མའ་ོལ་ཡང་བསམ་བོ་དེ་འཁོར་ཡོད་སྙམ།”743 ཞེས་གོ་

མིན་ཏང་གི་སྐབས་སུ་བོད་དེ་བར་གནས་རྒྱལ་ཁབ་བརྟན་པོ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་བཅངས་པ་

ལྟར། མའ་ོཡིས་ཀང་ཐོག་མར་བསམ་བོ་དེ་ལྟར་བཏང་ཡོད་སྲིད་པའི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས། 

སྐབས་དེའི་རྒྱ་མི་ཚོས་འདོད་པ་ནི། བོད་དེ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་བར་དུ་སོབས་ཤུགས་

ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་ན་ས་མཚམས་ཀི་དཀའ་རོག་མེད་པ་དང་། རྒྱ་ཁོངས་སུ་བཅུག་

ན་རྒྱ་ནག་གིས་ཐད་ཀར་ས་འབེལ་རྒྱལ་ཁབ་དག་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་པས་རོག་ད་ཆེ་

རུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་རེད། དེ་ནི་སྔར་སྤི་ལོ་ 1962 ལོའི་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས་

དམག་འཁྲུག་དང་ད་ལྟ་འབྱུང་བཞིན་པའི་ས་མཚམས་ཀི་རོག་ད་འདིས་གསལ་བར་བྱས་ཡོད། 

གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་དག་ནི་སྔར་གི་རྒྱ་མིར་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་

མ་གཏོགས། ད་ལྟའི་རྒྱ་དམར་གི་བྱེད་བབ་ཁོ་ནར་བལྟ་ཆེས་ན་ཡིད་ཆེས་ཙམ་ཡང་ཡོང་མི་

ཐུབ། མདོར་ན། འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྔར་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་ཅང་ཅེ་ཧི་ཡིས་རྒྱ་ནག་

མི་དམངས་རྒྱལ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་བཅས་

ལ་བསྒགས་གཏམ་བཀའ་ཡིག་རིང་པོ་ཞིག་གནང་བ་དང་། དེའི་སྔ་གཞུག་གཉིས་སུ་བོད་ལ་

འབེལ་བ་ལན་དུ་མར་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དག་ལ་ངེས་ཤེས་རེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་

གི་དམག་སྤི་ཀྲུའུ་ཏེ་ཡིས་ལྷ་སྲས་མཆོག་གི་ལྕམ་ཀྲུའུ་ཏན་གི་ཡབ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ལ་འབེལ་

743 YouTube ཞེས་པའི་ད་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ Historical background and Sympolism of Tibetan 

National Flag ཞེས་པར་ཉན་ན་བཅར་འདི་ཆ་ཚང་བར་ཡོད་དོ།།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

བ་གནང་བའི་གནད་དོན་ལ་ཡང་ངེས་ཤེས་རེད་ཐུབ་བོ།།

 སྤི་ལོ་ 1947 ལོར་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་སྐབས་དེ་ཡང་བོད་ཀི་གོ་སྐབས་

ཡག་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་བཤད་དེ། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་ལ་ཉེ་བའི་བར་བརྒལ་

གི་དུས་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གིས་བསམ་གཞིག་ནན་ཏན་གིས་དགོངས་བཞེས་གནང་སེ། “ཨེ་

ཤི་ཡ་འབེལ་ལམ་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ནེཧ་རུས་འགོ་ཁིད་པའི་རྒྱ་གར་བར་བརྒལ་གཞུང་གི་བསམ་

ཚུལ་དུ་བོད་དེ་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་ངོས་འཛནི་བྱེད་རྒྱུ་”སོགས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་

བའི་འཆར་གཞི་བསྒིགས་ཀང་། བོད་ཀི་ངོས་ནས་མ་བྱུང་ཚུལ་འཕགས་བོད་བར་གི་འབེལ་

བ་དང་ཆོས་སྲིད་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས།744 

ཚོགས་ཆེན་དེ་རྒྱལ་ཡབ་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་གཤེགས་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་ཞིང་རྒྱལ་ཚབ་

རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་དགྲོང་བ་ལ་དུས་ཡུན་དེ་ཙམ་མེད་པའི་བར་སྐབས་དེར་བྱུང་བ་རེད།

 བར་བརྒལ་གི་དུས་སྐབས་འདས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་སྐབས་དེ་ཉིད་

དུ་ཡང་བོད་ཀིས་རང་གི་རང་བཙན་དང་ཕི་འབེལ་གི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཕར་ཟད། ཐ་

ན་བཀྲ་ཤིས་རྟེན་འབེལ་གི་འཚམས་འཕིན་ཙམ་ཡང་བཏང་མེད་ཚོད་རེད། དེའི་ཚུལ་ལ་སོབ་

དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས། “རྒྱ་གར་རང་བཙན་བྱུང་འཕལ་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་

ནེཧ་རུ་རང་གི་མཚན་ཐོག་ནས་ཕག་བིས་བཏང་ཡོད་པ་དེའི་ནང་རྒྱ་གར་རང་བཙན་བྱུང་སོང་། རྒྱ་

གར་ཨིན་ཇིའི་མངའ་འོག་ཏུ་ཡོད་སྐབས་བཞག་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་ཆིངས་ཡིག་ལས་རིམ་རྣམས་

ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་མུ་མཐུད་བརི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ཆ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་བྱུང་བ་ཡིན་སབས། 

གྲོས་ཆོད་དང་ཆིངས་ཡིག་གསར་པ་འཇོག་དགོས་པ་དང་། བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ། འགྱུར་བ་

གཏོང་དགོས་པ་གང་ཡོད་རིམ་པས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འཁོད་འདུག །ལྷ་རབ་བྱུང་ན། ནེཧ་

རུས་ཕག་བིས་ཚུར་མ་གནང་སྔོན་དུ་བོད་གཞུང་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་བྱུང་བ་ལ་བཀྲ་ཤིས་

བདེ་ལེགས་ཞུ་བ་དང་མཉམ་དུ་ངོས་ལེན་ཞིག་གནང་དགོས་ཀང་དེ་འད་གནང་རྒྱུ་ཕར་ཞོག །ཟླ་བ་

དྲུག་ཙམ་བར་ཡིག་ལན་ཡང་བཏང་མེད་ཚོད།” དེ་དུས་བོད་ཀི་བཀའ་ཡི་བོན་པོར་གཏོགས་པ་

ཚོས་རྒྱ་གར་ལ་མཐོང་ཆུང་གནང་སེ་“གནས་སྐབས་གཟབ་གཟབ་བལྟས་ན་མ་གཏོགས་དྷོ་ཏཱི་

744 སུད་སི་དང་ལིཀ་ཏེན་སིཊ་བོད་རིགས་མི་མང་གསར་འཕིན་ད་རྒྱ་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤི་ལོ་ 2014 ལོར་དཔར་

བའི་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སོབ་ཕོགས་བསྡུས་ཀི་ཤོག་ངོས་ ༧༧ ལ་གཟིགས།
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བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

གོན་མཁན་དེ་ཚོས་ཁུངས་འཁོལ་ཨེ་ཡོང་ཞེས་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པའི་བཤད་

སྲོད་ཡོད།” དྷོ་ཏཱི་ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་གར་བའི་རྒྱུན་གོན་སྨད་གོས་དཀར་པོ་དེར་ཟེར་བ་ཡིན། “དེ་

ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གི་རེས་བཏང་བའི་ཡིག་ལན་ནང་། ང་ཚོར་ངེས་པར་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཀ་

ལོན་སྦུག་དང་རོ་རེ་གིང་གི་ས་མཚམས་སྐོར་གཞི་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཧ་ལམ་དེ་རྣམས་

བོད་ཁོངས་ཡིན་ཚུལ་ལྟ་བུ་བཀོད་འདུག །ཡི་གེ་དེ་རྣམས་བོད་གཞུང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་མི་རེད། རྒྱ་

གར་གཞུང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་ཡོད་པ་རྣམས་ད་ལྟ་གསང་བའི་ཡིག་ཆའི་ཁོངས་ནས་གསང་བ་མིན་

པའི་ཡིག་ཆའི་ཁོངས་སུ་བཏོན་མེད།”745 ཅེས་གསུངས།

 སྤི་ལོ་ 1948 ལོར་746ཞྭ་སྒབ་པས་སྣེ་ཁིད་པའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཨ་རིར་འབྱོར་བའི་

སྐབས་དེར་ཡང་བོད་གཞུང་གིས་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང་ཡོད་འདུག་སེ། དེ་ནི་མཉམ་

འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུས་ཏེ་བོད་རང་བཙན་དག་སྐྱེལ་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་གང་ལེགས་བྱུང་

ཡང་དེ་ལྟར་མ་ཞུས་པ་དེ་རེད། དེ་ལ་ཞྭ་སྒབ་པས་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སུ། “རང་རེའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་སྲིད་དོན་གལ་ཆེའི་དཀའ་གནད་འགའ་ཤས་མཐོང་སེ་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་[སྲིད་སྐྱོང་སག་

བག་རིན་པོ་ཆེར་]དགོངས་སྐོར་སྙན་ཞུའི་གསང་ཏར་ཕུལ་བར། ད་བར་ཞུ་སྒོ་འཐུས་ལེགས་བྱུང་

འདུག་ཅིང་། སད་རྒྱ་ཆེའི་གསར་སྤོས་མ་བྱེད་ཅེས་པའི་རླུང་འཕིན་འབྱོར་གཤིས་དུས་སྐབས་བཟང་

པོ་ཞིག་ཆུད་ཟོས་སུ་སོང་།”747ཞེས་སྦུག་སྦུག་ཅིག་ལས་མ་གསུངས་ཀང་། དེའི་ནང་དོན་ངོ་མ་

ནི་ཤེལ་དཀར་གིང་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས། “དེ་དུས་ཞྭ་སྒབ་པ་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་སྤི་

ལོ་ 1947 དང་ 1948 བར་དེར་ཨ་མི་རི་ཀར་ཕེབས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་ལ། དེ་དུས་རྒྱ་མི་གུང་ཁན་ད་

དུང་ལངས་མེད། སྐབས་དེར་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་རོད་པ་ཞིག་གིས་

ཞྭ་སྒབ་པ་བཙལ་ནས་ད་ལྟ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་རང་བཙན་སྐོར་ཞུས་ན་ཡག་པོ་རེད། 

བོད་རང་བཙན་ཁུངས་སྐྱེལ་བའི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས། ཞྭ་སྒབ་པས་གནས་ཚུལ་

དེ་ཕར་[ཨ་རི་]ནས་ཡི་གེ་བཏང་འདུག །དེ་དུས་སྒང་གི་རྒྱལ་པོ་དེ་སག་བག་རེད། འོག་གི་བོན་པོ་

745 སུད་སི་དང་ལིཀ་ཏེན་སིཊ་བོད་རིགས་མི་མང་གསར་འཕིན་ད་རྒྱ་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤི་ལོ་ 2014 ལོར་དཔར་

བའི་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སོབ་ཕོགས་བསྡུས་ཀི་ཤོག་ངོས་ ༨༡ ནས་གཟིགས།

746 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༣༩༩ ན། “ས་བྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ (June 23, 1948)ཉིན་རྒྱ་

ནག་ནས་ཧོང་ཀོང་བརྒྱུད་ཨ་མི་རི་ཀར་འབྱོར་”ཅེས་གསལ།

747 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༤༠༡ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དེ་བཀའ་ཤག་རེད། དེ་ནས་ཕར་[ཞྭ་སྒབ་པ་]ལ་ཡིག་ལན་ག་རེ་འབྱོར་བ་རེད་ཟེར་ན། ཁ་ཚུམས། 

བཀོལ་བའི་ལས་ཀ་དེ་བྱོས། ཞེས་འབྱོར་བ་རེད། ཁ་ཚུམས་ཟེར་ན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་

ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཁ་ཚུམས་ཟེར་བ་རེད། བཀོལ་བའི་ལས་ཀ་ཟེར་ན་ཚོང་གི་ལས་ཀ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་

དུས་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཅེས་ཚོང་དོན་དུ་བཏང་བ་རེད།”748ཅེས་གསུངས་པ་འདི་རེད། ཤེལ་དཀར་

གིང་པས་རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀི་བཀོད་སྒིག་ལྟར་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་རྒན་གྲས་

སོགས་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་འཁོར་ཐག་ ༦༠༠ ལྷག་ཡོད་པ་ལས་ ༤༥༠ དབྱིན་ཡིག་ཏུ་

བསྒྱུར་ཅིང་། རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་བིས་པའི་བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་བོད་ཡིག་ཏུ་

ཕབ་བསྒྱུར་གནང་བས་བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ངེས་ཆ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

 སྐབས་དེ་ཤེད་དུ་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་པར་མངོན་ཏེ་དེ་ནི་སྤི་ལོ་ 

1948 ལོའི་སོན་ཁར་སྐུ་ཞབས་ནེཧ་རུ་ཡིས་འབས་སྤི་ཧ་རི་ཤྭར་ར་ཡལ་ཞེས་པ་བོད་ལ་

ཆེད་གཏོང་གནང་སེ་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀི་འབེལ་བ་སྔར་བཞིན་རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་བཞེད་ཡོད་

ཚུལ་གསུངས་པའི་ཐད་རེད། དེ་ལ་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས། “༡༩༤༨ ལོའི་སོན་

དུས་ལྷ་སར་ཕིར་ལོག་སྐབས་དེར་གོང་ཞུས་ལྟར། རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཏུ་གྱུར་པའི་

འོག་ལོ་དེའི་སོན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གསར་པའི་སྲིད་བོན་པཎྜིཏ་ནེ་རུས་འབས་ལོངས་སུ་བཅའ་

བཞུགས་ཆབ་སྲིད་སྤི་ཁབ་ར་ཡལ་(Harishwar Dayal)བོད་དུ་ཆེད་བརོང་གིས་ལྷ་སར་ཕེབས་

ནས་དེ་སྔོན་བོད་དབྱིན་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་དེ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གསར་

པ་ནས་ད་མུ་བཞིན་འབེལ་བ་མཇུག་སྐྱོང་གནང་ཕོགས་སྐོར་བོད་གཞུང་དང་གྲོས་མོལ་གནང་

རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཕེབས་པ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འབས་སྤི་བོད་དུ་ཕེབས་

ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་འདུག །ཁོང་ལྷ་སར་ཕེབས་ནས་ཐོག་མའི་འཆར་གཞིར་ཟླ་གཅིག་ཙམ་རིང་ལྷ་

སར་བཞུགས་ནས་༸གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་

འཕད་གུས་འདུད་དང་འབེལ་བོད་གཞུང་བཀའ་བོན་རྣམས་དང་། དཔོན་རིགས་གནད་ཡོད་ཆེ་

ཁག་བཅས་མཇལ་འཕད་ཀིས་སྔར་སྲོལ་ལྟར་འཚམས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་

748 སྤི་ལོ་ 2019 ཟླ་ 7 ཚེས་ 5 ཉིན་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྣམས་ཀིས་༸གོང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་ལ་

བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བའི་རེས་ཐོགས་སུ་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལར་ཨ་རིའི་བོད་ཀི་རླུང་འཕིན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་

བསན་འཛིན་བཟང་མོས་བཅར་འདི་ཞུས་པར་ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་གསུངས། བཅར་འདི་ཆ་

ཚང་རླུང་འཕིན་ཁང་དེའི་ད་ངོས་སུ་ཡོད།
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བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

ལྷན་དུ་སད་བོད་ཧིན་གཉིས་ཀིས་འབེལ་ལམ་སྔར་བཞིན་འཛིན་ཕོགས་སྐོར་དང་། ལྷག་པར་བོད་

ཧིན་བར་གི་ས་མཚམས་མེཁ་མ་ཧོན་ས་ཐིག་བཀོད་པའི་ཆིངས་ཡིག་དེ་ད་མུས་རང་སོར་འཇོག་

དང་འཇོག་མིན་སྐོར་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་ཡོད་མེད་བོད་གཞུང་ལ་བསམ་ཚུལ་བཏོན་ཏེ། བོད་

གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་ནང་གྲོས་གནང་སྐབས་བཀའ་བོན་ཀ་ཤོད་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མས། དེ་སྔོན་

བོད་གཞུང་དང་དབྱིན་ཇིའི་བར་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་དང་མེཁ་མ་ཧོན་ཐིག་ཚད་བཀོད་པ་དེ་

ལས་བཙན་པ་མི་འདུག་པས། ད་རྒྱ་གར་གཞུང་གསར་པ་དང་སར་ཡང་དེའི་སྐོར་བསྒྱུར་བཅོས་

ལྟ་བུའི་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཨེ་ཡོད་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་གནང་བ་དེར་བཀའ་བོན་ལྷན་རྒྱས་

ནས་ཐུགས་མོས་བྱུང་སེ། འབས་སྤི་ར་ཡལ་ལ་མཁས་པོའི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་བཏོན་སབས། 

འབས་སྤི་ར་ཡལ་ལྷ་སར་ཟླ་གཅིག་ཙམ་བཞུགས་འཆར་དེར་མ་གནས་པར་གོ་བུར་དུ་ལྷ་ས་ནས་

ཕིར་ལོག་ཕེབས་དགོས་བྱུང་། དེའི་ཡོང་རྐེན་ནི་ཀ་ཤོད་པས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེས་རྐེན་

པས་ཡིན་ཞེས་བཀའ་བོན་ཟུར་ཁང་དང་བཀའ་ཚབ་སྣེའུ་ཤར་ཐུབ་བསན་ཐར་པ་རྣམ་གཉིས་ཀི་

ཞལ་ནས་དངོས་སུ་ཐོས།”749 ཞེས་སོགས་གསུངས། འདི་ཡང་འཐུས་ཤོར་ཚབས་ཆེན་ཞིག་

སེ་རང་ས་རང་བདག་གི་གནས་བབ་བསྐྲུན་མ་ཐུབ།

 ༸གོང་ས་མཆོག་ནས། “སྤི་ལོ་ 1949 ལོར་རྒྱ་ནག་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་བཙུགས་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་སྤི་ལོ་ 1948 ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ལ་འགྱུར་

བ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེས་བོད་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པས། འཆར་གཞི་ཅི་ཡོད་ཅེས་བོད་གཞུང་ལ་

ཉེན་བར་ཞིག་བཏང་འདུག །དེ་དུས་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཉེན་ཁ་གང་ཡང་

མཐོང་གིན་མི་འདུག་ཅེས་ལན་སྤད་པ་རེད་ཟེར། ཀོ་ཐག་གང་འད་གོད་མི་འདུག་གམ། ང་ཚོའི་གདན་

སའི་མཁན་པོ་རྣམ་པ་དང་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ཚོགས་ལ་མང་ཇ་དང་འགེད་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་ན་དེ་

གས་འགྲིག་གིན་ཡོད། འོན་ཀང་། ནང་ཆོས་སོབ་གཉེར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད། དེ་མིན་ཆབ་སྲིད་ཀི་

གནས་ཚུལ་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་ག་རེ་ག་རེ་བྱེད་ཀིན་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་ཐད་དོ་སྣང་ར་བ་ནས་བྱེད་

ཀིན་མེད་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཞབས་འདེན་ཡིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཉེན་བར་བཏང་དུས་ང་ཚོ་བོད་པས་

ཉེན་ཁ་མཐོང་གིན་མི་འདུག་ཅེས་འགུལ་སྐྱོད་མ་བརྒྱབས་པར་བསད་པ་རེད། རེས་སུ་རྒྱ་གར་གི་ཕི་

སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་པ་སོགས་ནས་དེ་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བསམ་བོ་བཏང་ཡོད་ཅེས་

749 <<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ།>>པོད་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༨ ན་གསལ།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཤོད་ཀིན་འདུག་”750 ཅེས་བཀའ་སྩལ།

 དེ་ནས་སྤི་ལོ་ 1949 ལོར་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱ་གར་དུ་

འབྱོར། དེ་ནི་མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུར་ཉེ་བ་དང་རྒྱ་

གར་དང་ཨ་རི་སོགས་ཀིས་ཐུགས་འཚབ་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེ་རེད། སྲིད་བོན་ནེཧ་རུ་

ཡིས་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ཆེད་དུ་ལྡི་ལིར་མགྲོན་འབོད་གནང་ཞིང་ཨ་རིའི་གཞུང་

ཚབ་ཆེན་མོ་ལོའེ་ཧན་ཌིར་སོན་(Loy Henderson)ནས་གསོལ་སོན་བཤམས་ཤིང་བོད་ཀི་

ཉེན་ཁ་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་མང་དུ་གེང་སོང་གནང་སེ། “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་[བོད་གཞུང་ལ་]ཕུལ་ཀང་།” བོད་གཞུང་ནས་སྣང་མེད་དུ་བསྐྱུར་ཏེ་གསུང་ལན་མ་གནང་། 

དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་བོད་ཀི་གནང་ལུགས་གནང་སངས་ལ་བརྟེན་ནས། “རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་

དེ་ང་ཚོའི་རེ་བ་བཞིན་ཡོང་ཐུབ་པ་མི་འདུག །དེ་ལས་རྒྱ་མིའི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་བཤད་ན་བརྟན་ས་

རེད་སྙམ་པའི་བསམ་བོ་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་འདུག །ཁོང་ཚོས་བཤད་སངས་ལྟར་ན་བོད་པ་རང་

གིས་བོད་དེ་དེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་མི་འདུག །དེ་ལས་ཨིན་ཇིས་བསྐྱངས་པའི་སྲིད་ཇུས་

བཞིན་ང་ཚོས་ཀང་བོད་རྒྱ་མིའི་ཁོངས་སུ་བཞག་ན་ཡག་ས་རེད་ཅེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོའི་བྱུང་རིམ་

རྣམས་དེ་འད་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རེད།”751 ཅེས་མཁས་པའི་དབང་པོ་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་

པོ་ཆེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་དབང་གིས་སྲིད་བོན་ནེ་རུ་ཡིས། “རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དབྱིན་ཇིའི་

དུས་བཞིན་བོད་ཕི་རྒྱ་ཁོངས་སུ་ཁས་ལེན་གིས་ནང་གི་རང་དབང་རྒྱ་གང་ཆེ་བ་ཡོང་བ་དང་། བོད་ལ་

རྒྱ་དམག་མི་ཡོང་བའི་སྐུལ་ལྕག་སོགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་”752ཚུལ་དང་། རང་བཙན་གཙང་མ་ཞེས་

བཤད་ན་འགྲིག་ཐབས་མེད་པ་སོགས་གསུངས་ཏེ་རྒྱ་གར་གིས་གཞན་ཅི་ཡང་གནང་འདོད་

མེད་པའམ་གནང་མི་ཐུབ་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་པོར་བསན།

750 སྤི་ལོ་ 2012 ཟླ་ 6 ཚེས་ 28 ཉིན་ཨི་ཊ་ལིར་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སོབ།

751 སུད་སི་དང་ལིཀ་ཏེན་སིཊ་བོད་རིགས་མི་མང་གསར་འཕིན་ད་རྒྱ་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤི་ལོ་ 2014 ལོར་དཔར་

བའི་སོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སོབ་ཕོགས་བསྡུས་ཀི་ཤོག་ངོས་ ༨༢ ན་གསལ།

752 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༤༡༧ ན་གསལ།
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བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་གསུངས་པ་ལ་ད་ལྟའི་བོད་མི་དག་གིས་རྒྱ་

གར་ལ་འཁང་ར་བརོད་ཀང་། དོན་ངོ་མར་བསམས་ན། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་སོབ་

དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་བོད་པ་རང་ཉིད་ལན་པ་ལས་

རྒྱ་གར་ལ་འཁང་ར་བརོད་རྒྱུ་ཞིག་ལྷག་མི་འདུག་སྙམ། འདི་ལྟར་བལྟས་ན། ད་གཟོད་ཇི་ལྟར་

དབྱིན་ཇིས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་འདོད་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་གིས་སྲིད་ཇུས་དེ་ཉིད་རྒྱུན་འཛིན་གནང་

བའི་རྒྱབ་ལོངས་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱ་མི་ལ་བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་འཇུག་པའི་གོ་སྐབས་རྣམས་

མགོ་དབྱིན་ཇི་ནས་བརམས་ཏེ་མཇུག་སྐབས་དེའི་བོད་ཀི་གཞུང་འཛིན་དཔོན་རིགས་ཚོས་

སྤད་པར་ཐེ་ཚོམ་མི་འདུག་གོ།

 ཡང་བར་སྐབས་དེ་ཙམ་ཞིག་ལ། ཡབ་གཞིས་མག་པ་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་

ཤིས་ཀིས་རླུང་འཕིན་བརྒྱུད་ཕིའི་འགྱུར་ལྡོག་དང་བོད་ལ་གནས་ཚུལ་མི་ལེགས་པ་འབྱུང་བའི་

རྣམ་པ་ཐོན་བཞིན་པ་བོད་གཞུང་ལ་ཡར་ཞུས་གནང་ཡང་། འབེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་ནས་དེ་

ལས་ལྡོག་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསན་ཏེ་སྣང་མེད་དུ་བསྐྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་། དེའི་ཚུལ་

ལ་<<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>ལས། “ཉིན་གཅིག་ཤོད་འགག་ནས་ད་རེས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཅི་

བྱུང་རྣམས་སྐུ་ངོ་སྣེ་མགྲོན་གི་ལྷ་སའི་ཤག་ཏུ་ཕི་དོ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པའི་ཐོག་ཁེད་རང་ངོ་བཅར་ཐོག་

འབུལ་དགོས། ཞེས་བཀའ་ཡིག་ཕེབས་པ་ལྟར་དུས་ཐོག་ངོ་བཅར་གིས་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་དང་། ལྡི་

ལིའི་རྒྱ་སྐད་བཅས་ཀི་རྒྱང་བསྒགས་རླུང་འཕིན་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཅི་ཐོས་རྣམས་སྣེ་མགྲོན་ལ་

ཕུལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེའི་ནང་རྒྱ་ནག་བྱང་རྒྱུད་ས་ཁུལ་རྣམས་གུང་ཁན་གི་ལག་ཏུ་ཤོར་བའི་སྐོར་

དང་། དེས་ན་བོད་རང་བཙན་ཡིན་པའི་སྐོར་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། ཨ་དབྱིན་རྣམས་

ནས་རོགས་རམ་ཡོང་ཐབས་ཞུ་གནང་མཛད་ན་ལེགས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་གསན་མ་ཐག་ཞལ་

རས་ནག་པོར་གྱུར་ནས་རླུང་འཚུབ་འཚུབ་ལྟ་བུས། སྲས་སྐུ་ཞབས། བོད་རང་བཙན་ཡིན་ཡིན་པ་

རེད། བོད་རང་བཙན་མ་རེད་སུས་ཟེར་གི་འདུག །རྒྱ་མི་བོད་དུ་ནམ་ཡང་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། དུས་

སྔ་རབས་ནས་ད་བར་བོད་ལ་ཡོང་གི་རེད་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཤོད་མཁན་བྱུང་ཡོད་ཀང་ཡོང་མ་ཐུབ་

པ་རེད། ད་དུང་ནམ་ཡང་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། བོད་ཁ་བ་ཅན་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་

འདིར་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་རེ་བྱིན་རླབས་ཀི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་ནམ་ཡང་ཡོང་ཐུབ་

ཀི་མ་རེད། དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་བོས་འགེལ་བྱེད་དགོས། ད་རེས་སྲས་སྐུ་ཞབས་ཁེད་རང་གིས་ང་ལ་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་ཕི་མི་སུ་ལའང་གསུངས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་སྲིད་སྐད་ཆ་

དེ་གར་ན་དཀྲོག་གཏམ་དུ་འགྲོ་གི་རེད་ལྟ། ཞེས་གསུངས་ཏེ་རྣམ་འགྱུར་ནན་པོ་བསན་པར་བརྟེན། 

ཕན་གིས་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཚིག་ཐོ་འད་བརྒྱབ་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་ནས་ཞེད་སྣང་ཆེན་པོ་

སྐྱེས་བྱུང་བ་དང་། ལམ་སེང་དགོངས་དག་ཞུས་ཤིང་། ཕིས་སུ་སུ་ལའང་ཤོད་ཀི་མིན་ཞེས་ཁས་

ལེན་ལྟ་བུ་ཞུ་དགོས་བྱུང་།”753 ཞེས་གསུངས། བོད་མིས་ནང་ཁུལ་ཏེ་ལྷ་སའི་མཐིལ་གི་རྒྱལ་

ཕམ་འཕོག་རོད་ཀི་གཡུལ་འཁྲུག་ཙམ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་ཚད་བཏོན་ཏེ་ཕིའི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་

མ་མཁེན་པའི་སྐྱོན་ནི་དེ་རེད།

 དེ་ནས་ལྕགས་སག་སྤི་ལོ་ 1949 ལོར་“རྒྱ་འབུད་ལས་དོན་”ཞེས་བོད་གཞུང་གིས་

ལྷ་སར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གོ་མིན་ཏང་གི་དོན་གཅོད་ངོ་ལས་དང་རྒྱ་རིགས་གཞན། དེ་བཞིན་

དུ་འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་སོགས་ཁམས་པའི་ཁོད་ཀི་གུང་ཁན་ཏང་མི་དོགས་ཡོད་

རྣམས་ཐོན་ཁག་གཉིས་སུ་བགོས་ཏེ་བོད་ནས་ཕིར་འབུད་བྱས་ཚུལ་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་

ཤིས་སོགས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱ་འབུད་ལས་དོན་དེ་དངོས་སུ་ཕག་བསར་གནང་། འདི་

ཡང་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། བོད་ཁམས་སུ་རྒྱ་རིགས་གཅིག་ཀང་མེད་ན་ལེགས་པ་ནི་

བོད་མི་ཀུན་གིས་ཤེས་པ་ཞིག་རེད་དེ། གནད་དོན་དུ་གྱུར་པ་ནི་དེའི་ཤུགས་རྐེན་ཅི་སེར་དེ་

རེད། གང་ལྟར། བྱེད་ཐབས་དེས་རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་ཚོར་དོགས་པ་དང་ཁོང་ཁོ་གཉིས་

ཀ་བསངས་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ལ། མཇུག་འབས་ནི་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པ་ལ་སྐུལ་སོང་

སྣོན་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་རེད། དེ་ལ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀིས། “རྒྱ་མི་ཕིར་འབུད་

ཀི་ལས་དོན་དེར་གོ་མིན་ཏང་དང་དམར་ཤོག་གཉིས་ཀིས་གཅིག་མཚུངས་སུ་སྐྱོན་བརོད་དག་པོ་

བྱས་ཤིང་། པེ་ཅིན་རླུང་འཕིན་ཁང་ནས་སེལ་བའི་དིལ་བསྒགས་ལ་ཡང་གོ་བུར་དུ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་

པོ་བྱུང་སེ་དམར་ཤོག་གིས། ལས་དོན་དེ་དབྱིན་ཇི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པས་ངན་སྐུལ་བྱས་པ་

ལྟར་བོད་གཞུང་གིས་ལག་བསར་གནང་”754བ་སོགས་དིལ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེར་བྱས་ཚུལ་

གསུངས་ལ། སྐབས་དེའི་བཀའ་བོན་ཀ་ཤོད་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མས་ཀང་། “ལྷ་སོད་རྒྱ་གར་གཞུང་

753 ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་<<བོད་ཀི་བྱུང་བ་>>ཞེས་པར་ཡང་གསལ་བར་གསུངས་ཡོད་ལ། བོད་རིགས་རྣམས་

ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སོབ་ཁག་ཏུའང་ལན་དུ་མར་འབྱུང་ངོ་།།

754 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་བཅུ་པར་གཟིགས།
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བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

གི་ངོ་ཚབ་(དབྱིན་མི་)རི་ཅར་སན་གིས་བོད་ཀི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་ཇུས་ངན་བསྐུལ་བྱས་པའི་འགོ་སྤི་ལོ་ 

༡༩༤༩ ལོའི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་བོད་ནས་‘རྒྱ་མི་ཕིར་འབུད་’ཅེས་པའི་དོན་རྐེན་བྱུང་སྐབས་ངོས་རང་

བཀའ་བོན་ཡིན།”755 ཞེས་བིས། གནད་དོན་མདོར་དིལ་ན། དེ་ནི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཏུ་གྱུར་

པའི་སྐབས་སུ་ཕི་འབེལ་གི་གནད་དོན་ལ་གཟབ་ནན་མ་གནང་བའི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཞིག་

རེད། དེ་ལ་དབྱིན་ཇི་རེ་ཆར་ཌི་སོན་གིས་ལས་དོན་མང་པོ་བསྒྲུབས་ཡོད་མེད་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

དགོས་པ་ཞིག་མ་རེད།

 ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་ཀ་ཤོད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མ་ལྟ་བུས་དབྱིན་ཇི་རེ་ཆར་

ཌི་སོན་གིས་ངན་སྐུལ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་འབུད་ལས་དོན་དེ་བྱུང་ཚུལ་གསུངས་པ་

ལ། ད་ལྟ་རྒྱུགས་ཆེ་བའི་ཚིག་གཅིག་སེ་“དེ་ནི་རྒྱ་མིའི་ཤོད་ཚུལ་རེད་”ཅེས་ལོ་རྒྱུས་མི་

ཤེས་ཤིང་དཔེ་ཀོག་གི་དི་ཙམ་ཡང་མི་བོ་བའི་བོད་རིགས་འགའ་ཞིག་ནས་བརྒྱ་ཁ་གཅིག་

གཅོད་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་སེ་འཇིགས་སྐུལ་ལྟ་བུ་བྱེད་སྲིད་ཀང་། དེ་ནི་དེ་འདའི་སབས་

བདེ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད་ལ། རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་ཁོད་

ནས་བོད་ཀི་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་གཞན་གིས་ཀང་“བོ་ཇུས་དེ་ཐོག་མར་འདོན་མཁན་རེ་

ཆར་ཌི་སོན་” ཡིན་ཚུལ་གསུངས་པ་གསལ་བར་བིས་འདུག་སེ།756 དབྱིན་ཇིས་བསྒྲུབས་

པའི་གསང་བའི་ལས་དོན་རྣམས་ཧ་ཅང་གསང་བ་ཡིན་པས་མི་སེར་དཀྱུས་མ་རྣམས་ཀིས་

ཤེས་ཐབས་མེད།

 བོད་གཞུང་གིས་རྒྱ་མི་ཕིར་འབུད་ཀི་བཀའ་བསྒགས་པ་དང་ལྷ་སར་ཡོད་པའི་རྒྱ་

ནག་རླུང་འཕིན་ལས་ཁུངས་ལ་སྒོ་ཐེལ་བརྒྱབས་པའི་ཉིན་མོ་དེའི་ཞོགས་པར་བྱིས་པ་ལོ་ཆུང་

སྤང་འཁམ་ཞིག་ཁོམ་གཞུང་དུ་ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་གིས་“ནོར་འཛིན་དགའ་ཚལ་ནས་རྒྱ་མིས་

མེ་[མདའ་]འཕེན་”པ་དང་དམག་འཁྲུག་ལངས་མགོ་ཚུགས་སོང་ཞེས་སྐད་ཅོར་བརྒྱབས། ཚོང་

པ་རྣམས་འཇིགས་སྐག་གིས་ཚོང་ཟོག་བསྡུས་ཤིང་ཚོང་ཁང་གི་སྒོ་བརྒྱབས་ཤིང་བོས། དེ་

755 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་>>འདོན་ཐེངས་ ༡༧ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༢༣༢ ན་གསལ།

756 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State>>ཞེས་

པའི་ཤོག་ངོས་ ༦༡༣ སེང་གི་མཆན་བུ་ཨང་ ༥ པ་དང་། དེའི་བོད་འགྱུར་མའི་ཤོག་ངོས་ ༧༧༣ ལ་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ལྟར་ཟིང་ཆ་ཆེ་ཙམ་བྱུང་བས་སྐད་ཅོར་རྒྱག་མཁན་གི་ཕྲུ་གུ་དེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པར་ཞབས་

པད་ཀ་ཤོད་པའི་མ་བྱན་གི་གཡོག་པོས་སྐུལ་སོང་བྱས་ཚུལ་གི་རྫུན་བཤད། གཞུང་ས་ནས་

བརད་ཞིབ་ནན་ཏན་གནང་བར་ཀ་ཤོད་པའི་གཡོག་པོ་རྣམས་ཉེས་མེད་དུ་གྱུར། འོན་ཀང་། 

ཀ་ཤོད་པའི་ཉེས་པ་དག་ཐབས་མ་བྱུང་། སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕོགས་གཏོགས་གཙོ་བོ་

དག་གིས་ཀ་ཤོད་པར་འཁོན་ལན་སོག་པའི་དུས་སྐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གཟིགས། མཐར། 

“གནས་དབྱུངས་ཀིས་སྣེ་གདོང་དུ་ཚེ་གང་བཙོན་འཇུག་ཡིན་ཞེས་སྩལ་ཏེ་ས་ཅོག་བཤིག་བཀྲོལ་

དང་། ལས་ཞྭ་ལས་གོས་སོགས་བཤུས་ཏེ་ཉིན་ཤས་ནོར་གིང་སྐུ་སྲུང་དམག་སྒར་དུ་རིས་སྤོད་

དོ་དམ་དང་། དེ་ནས་སྐྱེལ་སྒོལ་གྲ་བཞི་ལྡིང་དམག་དང་བཅས་སྣེ་གདོང་དུ་བཙོན་ཁང་ལྕགས་རི་

ཕི་ནང་གནམ་སྒོ་ཅན་གསར་རྒྱག་གིས་ཚེ་བཙོན་དུ་གཏོང་གནང་མཛད།” དེ་ལྟར་ཞབས་པད་

ཀ་ཤོད་པའི་རླུང་རྟ་ཆག་སེ་ལྕགས་རི་ཕི་མ་དང་ནང་མ་གཉིས་ཀ་ཡོད་ཅིང་གནམ་སྒོ་ཅན་

གི་བཙོན་ཁང་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་། དེའི་ར་བ་ནི་རྭ་སག་གི་དོན་རྐེན་སྐབས་སོགས་སུ་

ཀ་ཤོད་པས་རྒྱལ་ཚབ་དང་ཡབ་གཞིས་སོགས་ཀི་ཕོགས་བཟུང་ནས་གཞུང་འཛིན་དཔོན་

རིགས་ཚོའི་འདོད་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕག་ལས་བསྒྲུབས་པ་ལ་ཐུག་ཡོད་ཚུལ་ཡིག་

ཆ་དག་ཏུ་གསལ།757

 དེ་ལྟར་བོད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ནང་ཁུལ་གི་འཕོག་རོད་ལ་རྣམ་རིག་ཤིན་

ཏུ་བཀྲ་ན་ཡང་དངོས་ཡོད་དང་ཕིའི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་དབུ་འཐོམས་ཤིང་ཕི་འབེལ་ལས་དོན་གི་

གནད་ཀ་མ་མཁེན་པར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཏེ། སྤི་ལོ་ 1949 ཟླ་བ་ 10 ཚེས་ 1 ཉིན་མའ་ོ

ཙེ་ཏུང་གིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས་པའི་ཁབ་བསྒགས་གནང་། 

ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་བར་སྐབས་དེ་དག་ལ་འཐུས་ཤོར་དུ་བཏང་བ་ནི་བིས་ནས་ཚར་ཐབས་ཡོད་

པ་ཞིག་མ་རེད། འཐུས་ཤོར་མང་དུ་བཏང་སེ་འུབ་ཀིས་མི་འདུ་བ་མངོན་གསལ་དུ་གྱུར་པ་ན་

ད་གཟོད་སྤི་ལོ་ 1949 ཟླ་བ་ 11 ཚེས་ 2 ཉིན། བོད་གཞུང་ཕི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་ནག་

757 <<རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དོན་བསྡུས་སོགས་རྒས་པོའི་འབེལ་གཏམ་སེ་ཚན་ལྔ་ལྡན་>>གི་ཤོག་ངོས་ 

༡༠༡ ནས་བཀགས་ན་གསལ་ཞིང་། <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་

འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༧༧༤ ནས་ཀང་ཁུངས་དང་བཅས་ཏེ་བིས་འདུག་སེ། བོད་ཕི་ནང་གི་དཔེ་དེབ་གཞན་དག་ཀང་

ཀོག་འཚལ། འདིར་ཚང་མ་བིར་མི་ལང་ངོ་།། 



603

བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

གི་མགོ་གཙོ་མའ་ོཙེ་ཏུང་ལ། བོད་འདི་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གདུལ་ཞིང་ཡིན་པ་

དང་། རང་བཙན་དུ་གནས་ཡོད་པ། ས་མཚམས་ནས་དཔུང་དམག་བརྒལ་བསྐྱོད་བྱེད་མི་རུང་

བ། ས་མཚམས་ཀི་སྐོར་ལ་རིམ་པས་གྲོས་མོལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་འཁོད་པའི་ཡི་གེ་

ཞིག་བཏང་།758 ལྷ་སའི་མཐིལ་ནས་གོམ་པ་གང་ཙམ་ཡང་ཕིར་མ་སོས་པར་ཡི་གེ་དེ་ལྟ་བུ་

ཞིག་བཏང་བ་ལ་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ཅི་ཟེར་སུས་ཤེས། ཁོ་པ་ནི་སྔར་གི་ཅང་ཅེ་ཧི་ལྟ་བུ་ཞིག་

གཏན་ནས་མ་རེད།

 འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་གཞན་ཞིག་ནི་རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་འཇིགས་སྣང་གི་དབང་

གིས་པེ་ཅིན་དུ་གྲོས་མོལ་གནང་བར་མ་ཕེབས་པ་དེ་རེད། འདི་ཡོངས་གྲགས་སུ་མ་གྱུར་

པ་ནི་ལོ་རྒྱུས་འབི་མཁན་སུ་ཡིན་མིན་ལ་ཐུག་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་འདི་ལྟ་བུ་མ་ཤེས་ན། རྒྱལ་

མཆོག་བཅུ་བཞི་པས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་མཛད་འགན་བཞེས་མ་ཐག་བོད་ཤོར་བ་ལྟ་

བུའི་བཤད་ཡམས་འབྱུང་མི་སྲིད་པ་མིན། གང་ལྟར་ཡང་། འདིར་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། དེ་ཡང་

སྤི་ལོ་ 1949 ལོའི་ལོ་མཇུག་ཙམ་ནས་ལྷ་སར་བོད་ལོངས་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ཡང་

ཡང་ཚོགས་པའི་“སྙིང་པོར། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་ཅང་ཀྲུའུ་ཞིའང་ནན་ཅིན་ལ་ས་མ་བརྟན་པར་

རིམ་བཞིན་ཀོང་ཏུང་དང་ཐའི་ཝན་ཕོགས་སུ་ས་སོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་ན་རང་རེའང་སྔ་འཕོས་

རྒྱལ་ས་སོ་རྒྱུ་ལེགས་ཚུལ་གི་བཀའ་མོལ་བྱུང་”སེ་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་སོ་

རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད། བཀའ་བོན་སོགས་གཞུང་འཛིན་གཙོ་བོ་དག་གི་ཐུགས་འདོད་ནི་

༸གོང་ས་མཆོག་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་མཛད་གཙོ་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་

ནས་“གཟིམ་ཆུང་ལྷ་མོ་དང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་སྤན་སྔར་ ་་་ རྒྱ་གར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་

འོས་ཆེ་མིན་ཟན་བརྟག་ཕུལ་ཡང་།” ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་དགོས་པ་ཟན་བརྟག་

ལ་མ་བབས་པས་ཅི་བྱེད་མ་ངེས་པར་བཞུགས། དེ་ནས་རྒྱ་བོད་གཉིས་དངོས་སུ་ཐུག་སེ་

གྲོས་མོལ་གནང་ན་ལེགས་མིན་གི་ཟན་བརྟག་བསྒིལ་བར་དེ་ལྟར་གནང་ན་ལེགས་པ་ཟན་

བརྟག་ལ་བབས།

 གོང་གསལ་བརྟག་འབས་དང་། “ས་གང་ ༡༩༤༩ སྤི་ཟླ་ ༡༠ ནང་རྒྱ་དམར་གུང་བན་

758 ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕེང་གཉིས་པ་<<ལོ་རྒྱུས་ཧགས་བསྡུས་>>ཞེས་པར་གཟིགས།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཏང་ནས་རྒྱ་ནག་ཡོངས་རོགས་བངས་རེས། པི་ཅིང་དང་། མཚོ་སྔོན་ཁུལ་ཟི་ལིང་ནས་ཡོངས་གྲགས་

རླུང་འཕིན་ཐོག་བརོད་གསལ། བོད་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཁོངས་གཏོགས་ཤིག་ཡིན་པས་ཕི་རྒྱལ་བཙན་

དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགོ་ནས་བཅིངས་བཀྲོལ་གཏོང་བར་རྒྱ་དམར་གི་བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་མི་བོད་

ནང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་”759བསྒགས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས། གྲོས་མོལ་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་

ཏུ་གཏོང་གཏན་ཁེལ་ཏེ་ཟན་བརྟག་བསྒིལ་བ་ན། རེ་ཕག་མཁན་ཆུང་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་པོ་དང་

རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་གཉིས་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བབས། དེ་གཉིས་ཀི་གཙོ་བོ་

དང་དབང་ཆ་ཅན་ནི་ཞྭ་སྒབ་པ་ཡིན་པས། སྐུ་དག་གཞན་དག་གིས་ད་ནི་འགྲིག་མ་སོང་སྙམ་

སེ་འགོད་པ་དང་ཐུགས་འཚབ་ལྷན་དུ་སྐྱེས། དེའི་ཚུལ་ལ་ཧོར་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་

གིས། “རྒྱ་ནག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བར་ཕེབས་མཁན་རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་

ལགས་གཟན་སྒིལ་དུ་ཐོན་པར་སྐུ་དག་གཞན་དག་ཚོས་དོན་དག་བསྐྱལ་ཚར་བ་རེད། གཟན་སྒིལ་

ཕུལ་ནས་ཆོ་གང་ཡོང་། ང་ཕོད་ཀིས་གསུངས་པ་བཞིན་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་

མ་གཏོགས་གཟན་སྒིལ་གིས་ཕན་ཐོགས་མེད་ལུགས་”གསུངས་ཞེས་བིས།760 འདིའི་དོན་ནི། ང་

ཕོད་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་གྲོས་བསྡུར་གི་ལམ་ནས་སྐུ་དག་གོ་ཆོད་ཅིག་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཏང་ན་

ལེགས་མོད། དེ་མ་གནང་བར་ཟན་བརྟག་བསྒིལ་ནས་ཞྭ་སྒབ་པ་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་ཆོད་པ་ཡིན་

པས་ད་ནི་ཚར་སོང་ཞེས་པའི་དོན་རེད། དོན་ངོ་མ་བཤད་ན། ཞྭ་སྒབ་པ་ཁོང་ཉིད་ཀང་རྒྱ་ནག་

ཏུ་ཕེབས་པར་འཇིགས་སྣང་སྐྱེས་ཡོད། དེ་ལྟར་རེ་ཕག་མཁན་ཆུང་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་པོ་དང་

རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་གཉིས་ཀིས་སྣེ་ཁིད་པའི་བོད་ཀི་གྲོས་མོལ་སྐུ་ཚབ་

གཏོང་གཏན་ཁེལ། གྲོས་མོལ་སྐུ་ཚབ་དེ་ཉིད་ས་གང་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ སྤི་ལོ་ 1950 ཟླ་ 2 

ཚེས་ 13 ཉིན་ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་ཐོན་གིས་ལྕགས་སག་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ སྤི་ལོ་ 1950 ཟླ་ 3 

ཚེས་ 7 ཉིན་ཀ་ལིམ་པོང་དུ་འབྱོར།761

 གོང་གསལ་གྲོས་མོལ་དུ་ཕེབས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་བིས་ན་མངས་པར་

འགྱུར་བས་སྐབས་དོན་དུ་མ་ཐད་ཀར་བཤད་ན། དེ་ཡང་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་

759 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༩ ནས་གཟིགས།

760 <<དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་གོང་བོད་དུ་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་རིམ་>>ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༥༠ ན་གསལ།

761 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཕི་མའི་ཤོག་ངོས་ ༤༠༨ ན་གསལ།
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བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

གིས། “ཞྭ་སྒབ་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་རྒྱུར་འཇིགས་སྣང་སྐྱེས་ཏེ་བཞུགས་”762ཞེས་གསུངས་

ཤིང་། རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་ཀང་། “ཞྭ་སྒབ་པས་རྒྱ་ནག་ལ་འགྲོ་རྒྱུར་ཞེད་སྣང་

གིས་མ་ཕེབས། དེ་མུར་པེ་ཅིན་དུ་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་དང་གྲོས་མཐུན་གི་ཟུར་ཡིག་

གཉིས་བཅས་སྣོལ་འཇོག་གིས་ཟུར་ཡིག་གཉིས་ཀི་ནང་བོད་དམག་རྣམས་རིམ་པས་རྒྱ་དམག་ལ་

བསྒྱུར་རྒྱུ་”763སོགས་བིས་ཚུལ་གསུངས། རོམ་པ་པོ་མེལ་ལགས་ཀིས་ཀང་། ཡིག་ཆ་མང་དུ་

དངས་ཏེ་བྱུང་རབས་དང་རྒྱབ་ལོངས་ཞིབ་ཏུ་བིས་པའི་མཐར།764 རྒྱ་ནག་གི་མགོ་གཙོ་མའ་ོཙེ་

ཏུང་གིས་བོད་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་བཅིངས་འགྲོལ་བྱེད་འདོད་དེ་བོད་གཞུང་ལ་གྲོས་མོལ་སྐུ་ཚབ་

པེ་ཅིན་དུ་ཆེད་གཏོང་གནང་དགོས་ཚུལ་གསུངས་ཀང་། བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་པེ་ཅིན་དུ་མ་འབྱོར་

བས་དག་དམག་གིས་ཆབ་མདོ་བངས་ཚུལ་གསལ་བར་བིས།765 དེ་ལྟར་ན། དབྱེ་ཞིབ་ཅུང་

ཟད་མ་བྱས་ཚེ་ཞྭ་སྒབ་པ་འཇིགས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་མ་ཕེབས་ཞེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེའི་ཕུགས་མི་

མཐོང་བས། འདིར་བྱུང་བ་དང་ཚིག་སྣ་གཉིས་ཀ་བསྟུངས་ཏེ་ཟུར་ཙམ་བརོད་པར་འདོད་དོ།།

 དེ་ཡང་དང་པོ། བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་ཛ་དག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐབས་དེར། རྒྱ་དམར་ལ་

དངོས་སུ་ཐུག་སེ་གྲོས་མོལ་བྱས་ན་བཟང་ངམ་མི་བཟང་ཞེས་ཟན་བརྟག་བསྒིལ་བར་རྒྱ་དམར་

ལ་དངོས་སུ་ཐུག་སེ་གྲོས་མོལ་བྱས་ན་ལེགས་ཞེས་བརྟག་འབས་བྱུང་། དེ་ལ་<<རང་གི་ལོ་

རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ལས། “རྒྱ་བོད་གཉིས་སྐོར་རྒྱ་དམར་རང་ལ་ངོ་ཐུག་གིས་ཆིངས་

མོལ་བྱས་དང་མ་བྱས་ཟན་བརྟག་འབུལ་གནང་ལ་རྒྱ་དམར་རང་ལ་ངོ་འཕད་ཆིངས་མོལ་བྱས་པ་

བཟང་ཕེབས་ལ་བརྟེན།” ཞེས་གསུངས། འདི་ནི་གོམ་སབས་ཐོག་མ་དེ་རེད།

 གཉིས་པ། གྲོས་མོལ་སྐུ་ཚབ་ཏུ་སུ་ཞིག་བསྐོ་བཞག་བྱེད་མིན་ཐད་ཟན་བརྟག་བསྒིལ་

བར་རེ་ཕག་མཁན་ཆུང་སྨིན་དྲུག་སྦུག་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་པོ་དང་རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་གཉིས་

བཟང་ཐོན་བྱུང་ཡང་ཞྭ་སྒབ་པས་ཁས་ལེན་མ་གནང་། དེ་ལ་ཤན་ཁ་བས། ཞྭ་སྒབ་པས་“ད་

762 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་བཅུ་པར་གཟིགས།

763 སྤི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 5 ཚེས་ 18 ཉིན་དབུ་མའི་ལམ་གི་མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གི་དབུས་སའི་ཚོགས་མི་ ༤༨ 

ལ་བཀའ་སོབ་སྩལ་བའི་ནང་གསལ།

764 མེལ་ལགས་ཀི་བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དབྱིན་དེབ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་ཀའི་ནང་མང་དུ་བིས་ཡོད།

765 <<A HISTORY OF MODERN TIBET, The Storm Clouds Descend: 1955-1957>>ཞེས་

པའི་མགོར་གཟིགས། འདི་ནི་མེལ་ལགས་ཀི་དཔེ་དེབ་པོད་གསུམ་པ་དེ་རེད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

རེས་[ཁོ་རང་]རྒྱ་བོད་ཆིངས་དོན་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་སྐབས་སུ་མ་བབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་མ་དག་པ་ཇི་

སྙེད་ཅིག་གསུངས་”ཏེ་ཁས་ལེན་མ་གནང་ཚུལ་གསུངས། འདི་ནི་ཞྭ་སྒབ་པས་འཇིགས་སྣང་གི་

རྣམ་འགྱུར་མངོན་གསལ་དུ་བསན་པ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པ་འད།

 གསུམ་པ། ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་གིས་ཞྭ་སྒབ་པ་ཕེབས་དགོས་པའི་བཀའ་

མོལ་ཐད་ཀར་གསུངས་པ་ལ་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་མི་ཕལ་མོ་ཆེས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པར་བརྟེན་

ཞྭ་སྒབ་པ་མི་ཕེབས་ཀ་མེད་བྱུང་ཚུལ་ཤན་ཁ་བས། “ཛ་སག་ཚ་རོང་པས་སྔར་ཕན་གཞུང་དོན་

གལ་ཆེ་ཐུགས་དོགས་མི་ཆོད་པའི་རིགས་མཐའ་དག་ཟན་བརྟག་ལ་གང་ཕེབས་ཁོ་ནར་ཡིད་ཆེས་

བོས་འཁེལ་གིས་ད་ཕན་བསླུ་བ་འདི་བྱུང་ཞེས་ང་ཚོ་སུ་གཅིག་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ ་་་ གསུངས་པར། 

དེར་ཡོད་ཚོགས་འདུ་བ་བྱིངས་ནས་ཀང་དེ་དོན་རང་ཡིན་ཞེས་འུར་ཅིག་མར་བཤད་པར་བརྟེན་

ཆིངས་དོན་དུ་ཕེབས་རྒྱུར་ཐག་ཆོད།” ཅེས་བིས།

 བཞི་པ། ཞྭ་སྒབ་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཀའ་མོལ་གནང་བར་ཕེབས་འདོད་མེད་པར་ཕིར་

འགངས་ནར་འགངས་གནང་བའི་ཚུལ་ལ་<<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་>>ལས། “ཞྭ་སྒབ་པས་

ཁོང་ཚོ་མ་ཐོན་གོང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཨ་རི་ནས་ཉོས་པའི་གསེར་ཚང་མ་ལག་འབྱོར་བྱུང་ལུགས་ཀི་

ཡིག་ཐོག་གི་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤོད་དགོས་ལུགས་ཨུ་ཚུགས་བྱས་ཤིང་། ཐོག་མར་ཁོ་རང་ནད་

མནར་ཡིན་ལུགས་ཀིས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཐོན་རྒྱུ་དེ་ཕི་འགངས་བྱས།”766 ཞེས་བིས་ཤིང་། དེའི་

ཞབས་མཆན་དུའང་། “ཞྭ་སྒབ་པའི་བཅར་འདིའི་ནང་། ལྷ་སའི་ཛ་དག་གི་གནས་སངས་ཀི་རྐེན་

པས་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ཁོང་གི་དགྲ་བོ་ཚོས་གཏོར་རྒོལ་བྱས་མི་ཡོང་ངམ་[སྙམ་སེ་]འཇིགས་སྣང་

བྱུང་ཞེས་གསུངས།” ཞེས་གསལ། འདིའི་དགྲ་བོ་ཞེས་པ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒེང་གི་ཕོགས་གཏོགས་

ལ་གོ་དགོས་སམ། ཡང་ན། རྒྱ་དམར་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། གང་ལྟར། འཇིགས་སྣང་

ཞིག་བྱུང་སེ་ཁ་གཡོར་ས་བཙལ་ཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། གཞན་ཡང་། “ནད་མནར་ཡིན་

ལུགས་ཀིས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཐོན་རྒྱུ་དེ་ཕི་འགངས་བྱས་”ཞེས་བིས་པ་ལྟར་ན་ཞལ་རྫུན་

ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་འད།

 ལྔ་པ། སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཁམས་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་ན་ཕེབས་ལམ་དུ་ཀ་ཀོར་མེད་པར་

766 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༨༠༣ 

ན་གསལ།
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བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

རྒྱ་དམར་ལ་དངོས་སུ་ཐུག་སེ་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་ཀང་ཞྭ་སྒབ་པས་དེ་ལྟར་མ་གནང་བར་

རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་པར་ཤན་ཁ་བས། “ཕེབས་ལམ་ཡང་གཞན་སར་སབས་བསྟུན་མ་

དགོས་པར་ཁམས་བརྒྱུད་མ་ཕེབས་པར་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ཕེབས།” ཞེས་གསུངས། དེའི་གོ་རྒྱུ་ནི། 

ཁམས་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་ན་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་པར་བཀག་འགོག་མེད་ཅིང་ཕེབས་སབས་བདེ་

ཡང་། ཞྭ་སྒབ་པས་དེ་ལྟར་མ་གནང་བར་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་པ་ལ་དགོས་པ་གཞན་

ཞིག་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་རེད། གལ་ཏེ་ཞྭ་སྒབ་པ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་མེད་ན། ཧོང་ཀོང་དུ་མཇལ་

འཕད་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་ཚུལ་འཁོར་ས་མེད་ལ། དབྱིན་ཇིས་ཐོངས་མཆན་སྤོད་མིན་ལ་ཡང་

གཟིགས་དགོས་དོན་མེད།

 དྲུག་པ། ཞྭ་སྒབ་པ་སོགས་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་རེས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་རིས་མ་གནང་

བར་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀི་ལྕམ་གི་ཡབ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་རེ་འདོད་ཞུས་པ་ལྟར་

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་གནང་སེ་ཧོང་ཀོང་དུ་ཐུག་རྒྱུ་བྱས། དེའི་ཚུལ་སྐབས་དེའི་སྐད་སྒྱུར་

སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀི་<<མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརོད་པ་>>དང་རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པའི་

<<སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་>>གཉིས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་འདུག་པས་དེར་གཟིགས། དེ་

ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་གཡོལ་ཐབས་གནང་།

 བདུན་པ། དབྱིན་ཇིས་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཧོང་ཀོང་དུ་སྐྱོད་ཆོག་པའི་ཐོངས་མཆན་སྤད་

ཀང་། ཞྭ་སྒབ་པས་ཀ་ཀོར་གནང་སེ་འཕལ་དུ་མ་ཕེབས་སབས་དབྱིན་ཇིས་ཐོངས་མཆན་

ཕིར་བསྡུ་བྱས། དེ་ལ་ཤན་ཁ་བས། “རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ཕེབས་པར་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་སྐུ་

ཚབ་ནས་དང་ཐོག་མཇལ་འཕད་སྐབས་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་ཞུས་འདུག་པར་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ནས་

ལག་འཁེར་ས་སི་ཐོན་རུང་ས་ཡིག་རྒྱག་ཕོགས་ལ་བསྙད་སྲི་བསྙོན་སྲིས་ཉིན་འགངས་ཞག་འགངས་

ཁོ་ནའི་ངང་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་ཏེ་རྒྱ་དམར་སར་ཆིངས་མོལ་དུ་མ་ཕེབས།” ཞེས་དང་། སག་ལྷ་

ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས། “འབར་མ་བརྒྱུད་ཧོང་ཀོང་དུ་བསྐྱོད་འཐུས་ཀི་ཐོངས་མཆན་ཐོབ་

ཅིང་ཐོན་ཚེས་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཀང་། རང་ཕོགས་ནས་ཀ་ཀོར་ཁོ་ནའི་ངང་དུས་ཐོག་ཏུ་ཐོན་མ་

ཐུབ་སབས་དབྱིན་གཞུང་གིས་སྔོན་དུ་སྤད་པའི་ཐོངས་མཆན་དེ་ཡང་ཕིར་ལེན་བྱས་པ་རེད་ཟེར་

བའི་ལན་འབྱོར།” ཅེས་གསུངས།

 ཞྭ་སྒབ་པས་འཇིགས་སྣང་གིས་ཡང་ཡང་གཡོལ་ཐབས་གནང་བའི་མཇུག་འབས་
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཐད་ལ་ཤན་ཁ་བས། “རྒྱ་དམར་སར་ཆིངས་མོལ་དུ་མ་ཕེབས་སབས་བོད་ས་ཁམས་ཁུལ་ས་

གནས་ཁག་ལྔ་ནས་དུས་གཅིག་ཏུ་རྒྱ་དམར་ནས་དག་པོའི་བཙན་གནོན་གིས་མདོ་སྤི་བཞུགས་ཡུལ་

ཆབ་མདོ་ས་བངས་ཟིན་རེས་མཁན་རིས་གཉིས་གོང་གསལ་རྒྱ་དམར་སྐུ་ཚབ་ཐུག་འཕད་དུ་བསྐྱོད་

སྐབས་སྐད་སྒྱུར་བརྒྱུད་ཟེར་རིགས་སུ། རྒྱ་བོད་བཀའ་མོལ་གནང་བར་ཀ་ཀོར་དུས་འགངས་མ་གནང་

བར་འཕལ་འཕལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཧའ་ོམ་(ཡག་པོ)། ད་ཆ་ཆབ་མདོ་བཅིངས་བཀྲོལ་

བཏང་ཟིན་འདུག །སྦུའུ་ཧའ།ོ(ཡག་པོ་མི་འདུག །) ཞེས་བརོད་དེ་རྐུབ་སེགས་ལག་འཇུའི་སེང་མཛུབ་

མོ་རེས་ཀིས་བརབས། ལྟག་པ་དགེ་དགེ། གད་མོ་འཚེར་འཚེར་བྱས་ཏེ་སྔོན་དང་མི་འད་བའི་དཔའ་

གདེངས་བསྐྱེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཀང་ཆེན་པོ་བསན་པའི་སྐོར་རེ་ཕག་སྨིན་དྲུག་སྦུག་པ་ལྷ་འབྱོར་

སྐབས་བཀའ་མོལ་ཞིབ་ཆ་བྱུང་།” ཞེས་བིས། དེའི་དོན་ནི། ཞྭ་སྒབ་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གྲོས་མོལ་

གནང་བར་མ་ཕེབས་པས་ཁམས་ཀི་ས་ཁུལ་ལྔ་ནས་དུས་གཅིག་ལ་དག་པོའི་བཙན་འཛུལ་

བྱས་ཏེ་མདོ་སྤི་ང་ཕོད་བཞུགས་སའི་ས་གནས་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་དམར་ལ་ཤོར་བ་དང་། དེའི་

རེས་རྒྱ་གར་དུ་སོད་པའི་རྒྱ་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཀིས་ཞྭ་སྒབ་པ་ལ། ཁེད་ཅག་རྒྱ་ནག་ལ་འཕལ་དུ་

ཕེབས་ཡོད་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བ་ཡོད་ཀང་། ད་ཆ་ཆབ་མདོ་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་ཟིན་པས་ད་

ནི་ཡག་པོ་མི་འདུག་ག་ཞེས་སོགས་བརོད་དེ་ང་རྒྱལ་དང་སོབས་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསན་ཞེས་

པ་དེ་རེད།767 གོང་གསལ་གི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བཤད་ན། ཞྭ་སྒབ་པས་ཀ་ཀོར་དུས་འགངས་མ་

གནང་བར་ཐད་ཀར་རྒྱ་ནག་ལ་གྲོས་མོལ་དུ་ཕེབས་ཡོད་ན། རྒྱ་མིས་དག་རྒོལ་བྱས་ཏེ་ཆབ་

མདོ་བངས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་མེད་ཅེས་པ་དེ་རེད།

 དེའི་ཐད་ཤོད་དྲུང་ཟུར་པ་རྨ་བྱ་ལགས་ཀིས་ཀང་། “རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དང་ནན་ཏན་

གིས་གྲོས་མོལ་བྱ་རིས་བྱས་པར་གྲུབ་འབས་མ་བྱུང་བས་རྒྱ་མིས་གནོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་། ཕི་

ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ཉིན་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གི་ལྷོ་ནུབ་དམག་ཚོགས་ཀི་

དཔུང་ཆེན་གིས་འབི་ཆུ་བརྒལ་ནས་ཁམས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་དམག་ལ་གཏོར་རྒོལ་བྱས།”768 ཞེས་

གསུངས། འདིའི་དོན་ནི་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། རྒྱ་དམར་གིས་ཀང་། “བོད་ས་གནས་སྲིད་

767 <<རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྷད་མེད་རང་བྱུང་ཟངས་>>ཀི་ཤོག་ངོས་ ༢༨༩ ནས་ ༢༩༥ བར་དང་། <<མི་ཚེའི་བྱུང་

བ་བརོད་པ་>>དེབ་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༠ ནས་ ༢༣ བར་དུ་གཟིགས།

768 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༨༧༨ 

ན་གསལ།
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བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

གཞུང་ལ་གང་མགོགས་འཐུས་མི་ཚོགས་པ་བཏང་ནས་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་བྱས་ཏེ་བོད་ཞི་

བས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུའི་བརོན་ལེན་བྱས་པ་རེད། འནོ་ཀང་། བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་དང་ཕི་

རྒྱལ་ལོག་སྤོད་ཤོག་ཁག་གིས་བོད་ལ་བཅངས་པའི་ལོག་གཡོའི་ངན་སེམས་ཉིན་བཞིན་ཤུགས་ཆེར་

འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་མའ་ོཀྲུའུ་ཞིས་‘བོད་དུ་དཔུང་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་ནི་སྔ་བ་ལས་ཕི་

མི་འསོ་’པའི་མཛད་ཕོགས་དུས་ཐོག་ཏུ་བཏོན་ནས་ཅུན་བཅོ་བརྒྱད་པར་གྲ་སྒིག་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ་

སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་ངང་བོད་དཔུང་བསྐྱོད་དང་། བོད་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་

གནང་བ་རེད།” ཅེས་དང་། ཡང་། “བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་སྤི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོའི་ཟླ་ ༢ པར་

ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་འཐུས་མི་ཚོགས་པ་བཏང་ཡོད་ཀང་དམག་འཐབ་ཀི་འདོད་བོ་འཛིན་མཁན་ཤོག་

ཁག་གི་ཧམ་བཟུང་འགོ་འཐུས་མི་ཚོགས་པ་པེ་ཅིན་དུ་འགྲོ་མི་འདོད་པར་རྒྱ་གར་དུ་རང་སོར་བསད་

པ་དང་”769 ཞེས་སོགས་བིས།

 གལ་ཏེ་ཞྭ་སྒབ་པས་ཀ་ཀོར་དང་གཡོལ་ཐབས་མ་གནང་བར་པེ་ཅིན་དུ་ཕེབས་ཏེ་

གྲོས་མོལ་དུས་ཐོག་ལ་བྱུང་ཡོད་ན། རྒྱ་དམར་གིས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒགས་

འཛམ་གིང་ལ་སེལ་རྒྱུ་ཙམ་ཞིག་ནི་ཨ་ཅང་བརོད་མེད་ཡིན་ཡང་། ཀྲུའུ་ཏེ་ཡིས་བོད་ལ་གསུང་

འཕིན་ལན་གཉིས་བཏང་བའི་ནང་དོན་ལྟར། བོད་ཡུལ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་རྒྱ་ཁོངས་སུ་མི་

འཇུག་པ་དང་། དག་པོའི་དམག་འཐབ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་དེ་ལྟ་བུ་མི་འབྱུང་བའི་གོ་སྐབས་

ཧ་ཅང་ཆེ་བ་སྨོས་མེད་རེད།

 གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ནི། སྐབས་དེར་གཞུང་འཛནི་སྐུ་དག་ཚོས་རྒྱ་དམར་ལ་དངོས་

སུ་ཐུག་སེ་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་འདོན་མ་གནང་བར་དེའི་བར་ནས་ཨ་རི་དང་དབྱིན་ཇི། རྒྱ་

གར་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་སུ་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་གིས་རོགས་རམ་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་ཐབས་

གནང་བ་དེ་རེད། གསལ་པོར་བཤད་ན། དེས་ཀང་རྒྱ་མི་ལ་དོགས་འདོགས་དང་འཇིགས་

སྣང་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་དེ་བོད་ལ་འཕལ་དུ་དག་པོས་བཙན་འཛུལ་བྱེད་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བྱས་ཡོད། 

769 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༢༡ པའི་ཤོག་ངོས་ 

༡༦༤ ནས་གཟིགས། ཡང་དེའི་ཤོག་ངོས་ ༢༢༠ ན། “༡༩༥༠ ལོའི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ཉིན། བོད་ས་གནས་སྲིད་

གཞུང་གི་བཀའ་བོན་མདོ་སྤི་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀིས་”བོད་དམག་ཉིས་སོང་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་གི་སྣེ་ཁིད་

དང་ལྷན་ཅིག་མགོ་བཏགས་ཞུས་ཚུལ་བིས་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

འདི་དག་ནི་ད་ལྟའི་བར་དུ་སུས་ཀང་གསལ་ཁ་བཏོད་ནས་མ་བིས་ཤིང་ཡིག་ཚོགས་ཀི་ཁོད་

དུ་མངོན་ཆུང་གིས་ལུས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཆེན་པོ་ཞིག་སེ། རྒྱ་དམར་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་

བྱས་ཏེ་བོད་ས་ཡོངས་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་ཚུལ་རེད།

 མདོར་ན། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནས་ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་

གཞུང་གི་གསུང་འཕིན་ཁག་དང་། ལྷག་པར་དུ་“ཀྲུའུ་ཏེ་ཡིས་བོད་ཀི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་

མི་གཏོང་བའི་ཁས་ལེན་གནང་སེ་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་ཞུ་བྱས་”770པའི་གསུང་འཕིན་

ལན་གཉིས་འབྱོར་བ་བོད་གཞུང་ལ་བཏང་ཡང་དེ་དག་ལ་ལན་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བ་དང་། 

མཇུག་མཐར་རྒྱ་དམག་སྒོ་རར་འབྱོར་ཏེ་ཐབས་ཟད་པ་ན། བོད་གཞུང་གིས་གྲོས་མོལ་སྐུ་ཚབ་

ཆེད་གཏོང་གནང་ཡང་འཇིགས་སྣང་གིས་གཡོལ་ཐབས་དང་འགོར་འགང་ཁོ་ན་གནང་སེ་མ་

ཕེབས་པ་བཅས་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོར་བཤད། དུས་སྐབས་དེ་ནི་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་

སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ལ་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་སྐུ་དབང་ཕུལ་མེད་ཅིང་སྲིད་

སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ན་ཧ་ཅང་མཐོ་པོར་ཕེབས་ཏེ། གཞུང་སྲིད་ཀི་དབང་ཆ་ཡོངས་

རོགས་སྐུ་དག་ཚོའི་ཕག་ཏུ་ཡོད་པའི་སྐབས་དེ་རེད། ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 

“སག་བག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕི་འབེལ་ལས་དོན་གི་སོབ་སོན་པ་གཙོ་བོ་སེ་ཕི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ལྟ་བུའི་རིས་

དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་”ཞེས་དང་། ཤན་ཁ་བས་ཀང་དེ་ལྟ་བུ་གསུངས་པ་ལྟར་སྐབས་དེའི་ཕི་འབེལ་

ལས་དོན་གི་གནད་ཡོད་སྐུ་དབང་ཅན་གཙོ་བོ་ནི་རིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་ཡིན་པར་མངོན།

 དེ་ལྟར་ན། ཕི་ཕོགས་སུ་བིས་པའི་ཡིག་ཆ་མང་པོའི་ནང་། མདོ་སྤི་བཀའ་བོན་ང་ཕོད་

ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ལ་སྐྱོན་བརོད་དང་ལེ་ཁག་བཀལ་བ་ལ་ཅི་ཟེར་རམ། འཐུས་ཤོར་དུ་

གཏོང་མཁན་ངོ་མ་དེ་སུ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེའི་སོམ་ལ་ཤན་ཁ་བས། “ཟན་བརྟག་དགོངས་དོན་

འགལ་མེད་ཆིངས་མོལ་དུ་ཤར་ཕེབས་གནང་ན། ར་བའི་རྒྱ་བོད་ཆིངས་དོན་སྐོར་བཀའ་མོལ་གནང་

གཞི་ཆེ་བ་དང་། ཁམས་ཡུལ་ས་སྲུང་བོད་དམག་ཡུལ་དམག་བསོམས་བརྒྱད་སོང་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་

དག་གོ་བུར་ས་ཤོར་ཆབ་མདོ་སོགས་ཀི་གོ་ལག །རས་མདེལ་གི་གོ་མཛོད་མེར་བསྲེགས་སོགས་

ཕམ་ཉེས་ཆེན་པོ་འབྱུང་གཞི་འདི་དག་ལས་ཀི་གཤིན་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་ལས་ཀི་མེ་ལོང་ནང་

གསལ་ཞིང་དྭངས་པར་ཡོད་ངེས་”ཞེས་གསུངས། “ཕམ་ཉེས་ཆེན་པོ་འབྱུང་གཞི་འདི་དག་ལས་ཀི་

770 <<ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་ལས་བཟོ་བ་>>ཞེས་པའི་ལེའུ་བཅུ་པར་གཟིགས།
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བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

གཤིན་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་ལས་ཀི་མེ་ལོང་ནང་གསལ་ཞིང་དྭངས་པར་ཡོད་ངེས་”ཞེས་པ་ནི། ལོ་

རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆའི་ནང་གནས་ཚུལ་འད་མིན་བིས་ཤིང་ངག་ནས་བདེན་རྫུན་སྣ་ཚོགས་ཇི་ལྟར་

བརོད་ཀང་། རང་ས་ཤོར་ཏེ་བོད་ལ་ཕམ་ཉེས་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བའི་གཞིའམ་རྐེན་ནི་རྒྱ་

ནག་ཏུ་གྲོས་མོལ་གནང་བར་མ་ཕེབས་པ་དེ་ཡིན་པ་གཤིན་རེའི་ཆོས་རྒྱལ་གི་ལས་ཀི་མེ་ལོང་

ནང་གསལ་བར་ཡོད་པས། སུས་ཀང་གཞན་དུ་ཁ་བསྒྱུར་བྱེད་མི་ཐུབ་ཅེས་པའི་དོན་རེད། དེ་

ལྟར་ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་མེད་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ་གིས་ལེ་ཁག་ཐམས་ཅད་མདོ་སྤི་ང་ཕོད་

སོགས་ཀི་སེང་དུ་མ་བཀལ་བར་ཞྭ་སྒབ་པ་གྲོས་མོལ་དུ་མ་ཕེབས་པའི་སེང་དུ་བཞག་འདུག་

སེ། མཇུག་མཐའི་འཐུས་ཤོར་ཆེ་ཤོས་ནི་དེ་རེད། དེ་ལྟར་རྒྱ་མིས་མི་ཤི་རྟ་འགེལ་གི་ཁོད་ནས་

ཆབ་མདོ་བངས་ཤིང་དབུས་ཁུལ་དུ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་པའི་ཉེར་བསོགས་བརམས་ཏེ་བོད་ས་

བངས། སྐབས་དེར་སག་མཚེར་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཕི་ལུགས་སུ་དགུང་གྲངས་ ༡༥ ཙམ་ལས་

ཕེབས་མེད་ལ། རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཅེས་པའི་མཛད་འགན་སྙན་མོ་དེ་ཡང་བཞེས་མེད།

 མདོར་ན། ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས། “སྐུ་དག་གིས་བོད་བསྐྱལ་བ་

རེད་ཟེར་བ་དེར། ང་རང་སྐུ་དག་ཡིན་པས་དག་སེལ་བྱེད་ཀིན་མེད་དེ། ཡང་སྙིང་སུས་བསྐྱལ་འདུག་

གམ། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བསྐྱལ་དང་མ་བསྐྱལ་ཟེར་བ་དེ། དབང་ཆ་སུ་ལ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་པོར་ཡོད་

པ་རེད། བསྐྱལ་ན་རྒྱལ་པོ་དེས་སྐྱེལ་དགོས་པ་རེད། རྒྱལ་པོ་དེ་སུ་རེད་ཟེར་ན་སག་བག་རེད། ་་་ 

འོག་གི་བོན་པོ་དེ་བཀའ་ཤག་རེད།”771 ཅེས་སྤི་ལོ་ 1948 ལོའི་འཐུས་ཤོར་དང་འབེལ་ནས་

གསུངས། གསལ་བར་བཤད་ན། སྐབས་དེའི་སྲིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་གིས་བོད་རྒྱ་ནག་

གི་ལག་ཏུ་བསྐྱལ་བ་རེད་ཅེས་པའི་དོན་རེད།

 གཞུང་འཛིན་སྐུ་དག་ཚོས། བོད་ལོངས་འདི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་ཡིན་པར་བརྟེན་བོད་ཀི་སྲིད་སྐྱོང་དེ་བ་མ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། བ་མ་

དེ་ཡང་མཛད་པ་མཐར་སོན་པ་ཞིག་དང་ཆབ་སྲིད་ལ་ཡོ་འཁོག་མི་བྱེད་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་

གསུངས་པའི་སེང་ནས་བལྟས་ན། བ་མ་མཛད་པ་མཐར་སོན་པ་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་ཕོགས་

771 སྤི་ལོ་ 2019 ཟླ་ 7 ཚེས་ 5 ཉིན་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྣམས་ཀིས་༸གོང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་ལ་

བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བའི་རེས་ཐོགས་སུ་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལར་ཨ་རིའི་བོད་ཀི་རླུང་འཕིན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་

བསན་འཛིན་བཟང་མོས་བཅར་འདི་ཞུས་པར་ཤེལ་དཀར་གིང་པ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་གསུངས། བཅར་འདི་ཆ་

ཚང་རླུང་འཕིན་ཁང་དེའི་ད་ངོས་སུ་ཡོད།
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ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

ཀི་མཛད་པ་རྒྱས་ཤིང་སྐུ་ན་མཐོན་པོར་སོན་པའི་བ་མ་བགྲེས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་དང་། 

ཆབ་སྲིད་ལ་ཡོ་འཁོག་མི་བྱེད་པ་ཞེས་པ་ནི་སྲིད་དོན་ལ་ཐུགས་རྒྱུས་མེད་ཅིང་གཤམ་འོག་

གི་དཔོན་རིགས་ཚོའི་དབང་ཆ་ལ་ཐེ་གཏོགས་མི་གནང་བ་ཞིག་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་རེད། 

དེས་ན། ཆབ་སྲིད་ཀི་གནད་དོན་གེང་སྐབས། སྐབས་དེ་དང་དེའི་སྲིད་སྐྱོང་གི་མཚན་གནས་

ཡང་ཡང་འབྱུང་ཡང་། དོན་ལ་ནི། སྐུ་དབང་དང་ཤུགས་རྐེན་ཡོངས་རོགས་གཤམ་འོག་གི་

སེར་སྐྱ་དཔོན་རིགས་ཚོས་བཟུང་ཡོད་པས། དགུང་ན་མཐོན་པོར་ཕེབས་ཤིང་སྲིད་དོན་ལ་

མོང་རྒྱུས་གཏན་ནས་མེད་པའི་སྲིད་སྐྱོང་སག་བག་རིན་པོ་ཆེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལས་དབང་ཁ་

ལོ་སྒྱུར་བའི་སྐུ་དབང་མེད། ཁོང་ནི་སྐབས་དེའི་དབང་འཛིན་པ་ཚོའི་ཐམ་ག་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་

གཞན་ཅི་ཡང་མ་རེད། <<བཙན་བྱོལ་གི་རང་དབང་།>>ལས། “སྲིད་སྐྱོང་གི་མཛད་འགན་

བཞེས་སྐབས་[སག་བག་རིན་པོ་ཆེ་]ཁོང་གི་མཚན་མཐོང་ལ་སྐྱོན་ཤོར་བ་དེས་ངོས་རང་ལ་མི་སྐྱིད་

པ་ཆེན་པོ་བྱུང་། ད་དུང་ཡང་ངོས་ཀི་སེམས་སུ། ཁོང་གིས་བ་མ་རང་གནང་ནས་བཞུགས་ཏེ་སྲིད་དོན་

གི་ཕག་ལས་གནང་མེད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་འཆར། མ་གཞི་ནས། ཁོང་ལ་གཞུང་ས་དང་འཛིན་སྐྱོང་

གི་ཐུགས་རྒྱུས་མེད། དེར་བརྟེན། སྦྱོང་བརར་གང་ཡང་མ་ཐོབ་པའི་ལས་དོན་ཐོག་ཁོང་གིས་ལེགས་

པོ་ཞིག་གནང་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་སེ་རེ་སྒུག་བྱས་པ་དེར་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་། དེ་ནི་

བོད་ཀི་བྱེད་སངས་རེད། ཆོས་ཕོགས་ནས་མཚན་མཐོང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་མི་རྣམས་ཀིས་

ཁོང་ནི་སྲིད་སྐྱོང་གི་གོ་གནས་སུ་རང་བཞིན་གིས་འོས་པར་མཐོང་བ་རེད།” ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་

འདིའི་སེང་ནས་གནས་ལུགས་རྣམས་རྟོགས་དགོས་ཏེ། འདི་འབེལ་གི་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་

རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་<<གྲུ་འཛིན་ཞིང་གི་ཉིན་བྱེད་>>དུ་བིས་ཟིན་ཏོ།།

 གང་ལྟར། ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས་དགུ་པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༡ ན། ཆབ་

མདོར་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་ཐོག་མར་འབྱོར་སྐབས། ང་ཕོད་ཀིས་རེ་མགྲོན་རྒྱལ་མཚན་

ཕུན་ཚོགས་སོགས་ལྷ་སར་ཆེད་གཏོང་གནང་སེ་གནས་ཚུལ་ཞུས་པར། “བཀའ་བོན་རམ་པ་

ཐུབ་བསན་ཀུན་མཁེན་གིས། ཨ་ཙི། ཨ་ཙི། ཕ་རོལ་པོ་ལྕགས་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་། རང་རེ་སགས་ལྟ་

བུ་བྱ་ལོང་བྱེད་ལོང་མེད་པ་འདི་ཁད་མཚར་པོ། ཁད་མཚར་པོ་”ཞེས་ཡ་མཚན་མཚན་གནང་བའི་

ཚུལ་དང་། ཡང་བཀའ་བོན་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ཀིས་“ང་ཚོའི་ལྷ་དམག་དེ་ཚོ་དེ་

འདའི་སྐྱོ་བ་ལ་ཨང་།” ཞེས་གསུངས་པ་དང་། <<བོད་ཀི་བྱུང་བ།>>ཞེས་པ་ལས། “རྒྱ་ནག་
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བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

གི་རླུང་འཕིན་ལ་ཉན་མཁན་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་སྲིད་སྐྱོང་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོའི་མདུན་དུ་རླུང་

འཕིན་ལས་གང་བཤད་པ་རྣམས་ཞུ་བར་བཅར་ཏེ། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་བོད་དུ་ཡོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་

ཚུལ་ཞུས་པར། དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོས། བོད་འདི་བ་ཆེན་རྣམས་བཞུགས་ཡུལ་ཡིན་པས། ཁོང་ཚོས་

གནོད་པ་ཅི་ཡང་སྐྱེལ་མི་ཐུབ་ཅེས་བཤད།” ཅེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གསུངས་པ། གོང་དུ་

བིས་པ་ལྟར་སག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་ཞུས་པར་སྣེ་

མགྲོན་གིས། “སྲས་སྐུ་ཞབས། བོད་རང་བཙན་ཡིན་ཡིན་པ་རེད། བོད་རང་བཙན་མ་རེད་སུས་ཟེར་

གི་འདུག །རྒྱ་མི་བོད་དུ་ནམ་ཡང་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། དུས་སྔ་རབས་ནས་ད་བར་བོད་ལ་ཡོང་གི་

རེད་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཤོད་མཁན་བྱུང་ཡོད་ཀང་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་རེད། ད་དུང་ནམ་ཡང་ཡོང་ཐུབ་ཀི་

མ་རེད།” ཅེས་གསུངས་པ་སོགས་ལ་བལྟས་ན་སྐབས་དེའི་བོད་ཀི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སངས་

ནི་ཧ་ཅང་གསལ་ལོ།།

 སྤི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྤི་ལོ་ 1964 ཟླ་བ་ 1 ཚེས་ 

30 ཉིན། “དེ་སྔ་ཆབ་མདོ་ས་ཤོར་སྐབས་ཆབ་མདོ་ཤོར་ཟིན་ཀང་། བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་སྤོ་

བཏང་སེ་ཆབ་མདོ་ནས་བཏང་བའི་རླུང་འཕིན་ཡང་ལེན་མི་མེད།” ཅེས་དང་། སྤི་ལོ་ 1964 ཟླ་

བ་ 9 ཚེས་ 28 ཉིན་མའི་སོར་གཞིས་ཆགས་སུ། “སྦུག་དང་སྦུག་ཅེས་བརོད། སྦུག་ལེགས་པོ་

ཡོད་པ་ཡང་མ་ཤེས། སྦུག་རུལ་པ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཤེས་པར་མགོ་རུལ་སྣ་ཡིས་མ་ཚོར་ཞེས་པ་དེ་

ཡོང་གིན་འདུག །དཔེར་ན། ང་ཚོ་སྦུག་དགས་ཏེ་ཆབ་མདོ་ཤོར་གིན་ཡོད་ཀང་ལྷ་སར་བཀའ་ཤག་

ཐུགས་སྤོ་བཏང་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཕོད་མཐའ་འགག་དེ་འད་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོད་ཀང་། དེར་

སྔར་ལམ་ཡིན་ཞེས་ཐུགས་སྤོ་ཚུགས། ཐུགས་སྤོ་ཉི་མ་རེ་ཟུང་འགངས་ན་ཡང་མི་འགྲིག་པར་བྱས། 

དེ་ཚོ་རུལ་པ་མིན་ན་གང་ཡིན།” ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ་བཀའ་སོབ་ཕོགས་བསྡུས་སུ་གསལ་བ་

ལྟར་ཡང་བསམ་པར་བྱ་སེ་ཡིན་རྒྱུ་ངོ་མ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད།

 ཆེས་ཛ་དག་གི་སྐབས་དེ་ཉིད་དུ་མདོ་སྤི་ང་ཕོད་ཀི་བཀའ་དྲུང་མཚོ་སྒོ་བས་ལྷ་སའི་

བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་དྲུང་ལྡུམ་ར་བར་གསང་ཏར་བཏང་སེ། “ང་ཚོས་གསང་ཏར་བརྒྱུད་ལྷ་སར་

འཕིན་ལན་གསུམ་བཏང་ཡོད་པར་ལན་གསལ་གཅིག་ཀང་འབྱོར་མ་བྱུང་། ག་རེ་བྱས་པ་རེད་དམ། 

ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་དོན་དངོས་ཐོག་འཛིན་བཟུང་དུ་ཚུད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་སྐར་ཆ་རེ་རེ་ཡང་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག །ཁེད་ཚོས་ལན་གསལ་མ་གནང་ན་ང་ཚོ་ག་བྱེད་འདི་བྱེད་མི་འདུག་”ཅེས་



614

ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།	 སོད་ཆ།

གསུངས་པར་ལྡུམ་ར་བས། “ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ཐུགས་སྤོའི་སྐབས་ཡིན་པས་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་གིང་

གར་ཕེབས་སོང་། གསང་ཏར་རྣམས་ཕབ་བསྒྱུར་ཟིན་པས་ང་ཚོས་ལན་གསལ་བཏང་ཡོང་”ཞེས་

བཀའ་ལན་གནང་། དེ་ལ་མཚོ་སྒོ་བ་ཁོས་ཏེ། “སྐྱག་པའི་གིང་ག །ང་ཚོ་འདི་གར་བཀག་སྐྱིལ་དུ་

གནས་ཤིང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འཇིགས་སྐུལ་བྱུང་ནས་སྐར་མ་རེ་རེས་ཀང་ང་ཚོའི་ལས་སྐལ་ལ་འགྱུར་བ་

འགྲོ་གི་ཡོད་”ཀང་། ཁེད་ཚོས་ད་དུང་གིང་ག་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐོར་བཤད་ཅེས་ལན་བཏང་།772 

དེ་ནས་ཏར་འཕིན་གཏོང་མཚམས་བཞག་གོ།

 སིག་ཅན་དག་དམག་གི་ཅུན་ཀྲང་ཀྲང་གོ་ཧཱ་ཡིས་བོད་བསྐྱོད་དམག་གི་ལོ་རྒྱུས་

བིས་པའི་ནང་། “ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉིན་ལོག་སྤོད་དབང་སྒྱུར་པས་ལོ་མང་རིང་བདག་

སྲུང་བྱས་པའི་གནའ་བོའི་གྲོང་ཁེར་ཆབ་མདོའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་སྐར་ལྔའི་དར་དམར་ལྷབ་ལྷུབ་

ཏུ་གཡོ་ཞིང་། མི་ཁི་སོང་མང་པོས་དགའ་འབོད་བྱས་པ་རེད། 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་(བོད་དམག་)ལྔ་སོང་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ར་མེད་བཏང་བ་རེད། གནམ་ལྕགས་ཐོག་

འབབ་ལྟ་བུའི་དམག་དོན་ཐོག་གི་རྡུང་རེག་དེས་བོད་ཀི་མཐོ་རིམ་དབང་སྒྱུར་རུ་ཚོགས་དེ་ཆབ་སྲིད་

ཐོག་མགོགས་མྱུར་ཕོགས་ཁག་གཉིས་ལ་གེས་སུ་བཅུག་ཅིང་། དུས་བབ་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་བོད་ས་

གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་མཐའ་མཇུག་ཏུ་རང་རེའི་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་མའོ་ཀྲུའུ་

ཞིའི་རླབས་ཆེན་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་ཀི་མི་སེམས་འགུལ་བའི་འབོད་སྐུལ་དང་ལེན་གིས་ང་ཕོད་

ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀིས་གཙོས་པའི་ཞི་གྲོས་ཚོགས་པ་པེ་ཅིང་དུ་དབྱེ་འབྱེད་གྲོས་མོལ་བྱེད་

པར་བཏང་ཞིང་ཆབ་མདོ་བརྒྱུད་ནས་ ༡༩༥༡ ལོའི་ཟླ་བ་བཞི་པར་པེ་ཅིང་དུ་འབྱོར།”773ཅེས་བིས་

འདུག་སེ། སོབས་པ་དང་ཧམ་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད་དོ།།

 གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་རྣམས་ནི་རང་དགར་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་ཤན་ཁ་བ་སོགས་

ཁུངས་སུ་བྱས་ཏེ་བིས་པ་ཡིན་པས། བོ་དོགས་ཅན་ཚོས་ཤན་ཁ་བའི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་

772 <<བོད་ཀི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས། ༡༩༡༣-༡༩༥༡ སེར་མོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉམས་འཇིག་>>གི་ཤོག་ངོས་ ༨༨༡ 

ན་གསལ།

773 <<བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒིགས།>>འདོན་ཐེངས་ ༢ པའི་ཤོག་ངོས་ ༡༩༨ 

ན་གསལ།
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བོད་ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་མོ།

གོང་དུ་དངས་པའི་ཁུངས་རྣམས་དངོས་སུ་གཟིགས་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ལས། དཔེ་མང་

ཀོག་པའི་དཀའ་སྤད་ཕན་བུ་ཙམ་ཡང་བསེན་མི་འདོད་པར་གཞན་གིས་གང་བཤད་ལ་ཡིད་

མ་རངས་པའི་ཚོར་བ་ཙམ་ཞིག་ཅི་འདོད་འདོད་དུ་ཕིར་སོན་པ་ལ་ནི་ཆ་འཇོག་བྱེད་ཐབས་ཡེ་

ནས་མེད་དོ།།


