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བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

འབར་བཞིན་པའི་འཐབ་རྩོད། བྩོས་གཏྩོང་དང་གྲུབ་འབྲས།  
བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན། 

 
སི་བཤད།  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ལམ་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བྱས་པའྱི་དོན་
རེན་ ༡༣༥ བྱུང་ཡོད། སྱིར་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ངོ་རོལ་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཞེན་ཅན་ཚོས་བོད་པའྱི་མངོན་འདོད་དང་མ་
མཐུན་པའྱི་རྒྱ་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ཚོར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དགོས་པ། ༸གོང་ས་
ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་མཆོག་བོད་ལ་ཕྱིར་ཕེབས་འཇུག་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་པར་རོད་པ་མེད་ཀང་། རོམ་པ་
པོའ་ིབསམ་པར་ཁོ་ཚོའྱི་ངོ་རོལ་གྱི་མཐར་ཐུག་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་བོད་པ་རང་ྱིད་ཀྱི་སྐད་དང་། ཡྱི་གེ རྱིག་གཞུང་། ཆོས། ཡུལ་
སོལ་གོམས་གཤྱིས། ཁོར་ཡུག་ལ་འཇྱིག་ེན་མེད་པར་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཛིན་གཅེས་ར་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་རེད་ལ། དེ་
འཛམ་གྱིང་ཐོག་དེང་སྐབས་ཡོངས་གགས་ཡྱིན་པའྱི“བོད་པའྱི་འཐབ་རོད”དམ།  “བོད་དོན”ཞེས་པའྱི་སྱིང་པོ་ཡང་རེད་སམ། 
ནམ་ཞྱིག་བོད་པ་རང་གྱི་སྐད་དང་། ཡྱི་གེ རྱིག་གཞུང་། ཆོས། ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས། ཁོར་ཡུག་སོགས་ཤུལ་མེད་དུ་སོང་
ནས་བོད་པ་དང་རྒྱ་མྱི་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་པར་རང་དབང་གང་དང་གང་སྤྲད་ཀང་བོད་པར་
རང་ྱིད་རྒྱ་མྱི་ལས་ལོགས་སུ་དགར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་གྲུབ་བྱེད་གང་ཡང་སྟོན་རྒྱུ་མེད་པར་བོད་པའྱི་ངོ་བོ་ར་བརླག་ཏུ་འགོ་
ངེས་རེད།  
 
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་སྩོན་བྱུང་དཔེ་མཚོན་དང་བསྡུར་ནས་བྩོད་པའི་རང་ལུས་མེར་སེག་གི་གྲུབ་འབྲས་
ལ་གདེང་འཇྩོག་བྱས་ན་ཏག་ཏག་མ་རེད།  
 
 སྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོའ་ིནང་ཝེ་ཉྱི་ནམ་ལོ་མའྱི་རང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་ལ་སོན་པའྱི་རབ་བྱུང་བ་ཐྱིག་ཆ ོང་གག་གྱིས་
གོང་ཁེར་སད་གུན་གྱི་ཁོམ་གཞུང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ནས། སྱིད་གཞུང་གྱིས་རབ་བྱུང་བའྱི་སེར་སུན་བཙེར་སྣ་མང་
བྱས་པར་ངོ་རོལ་བྱས་པར་བརེན། ས་གནས་མྱི་མང་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་ནས་ཡུལ་དེའྱི་སྱིད་དབང་སེར་འཛིན་བྱེད་
མཁན་བུ་སྤུན་གྱིས་དབང་ཆའྱི་ཁྱི་ནས་ཕབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཆེས་ེ་དུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ཨ་རབ་ཡུལ་
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གྲུ་སྱི་དང་། དམྱིགས་བསལ་ཏུ་ཎྱི་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་སྱི་དམངས་དཀྱུས་མ་མོ་ཧཱ་མྱི་དྷྱི། བྷོ་ཝ་ཛི་ཛི་ཟེར་བ་ཞྱིག་གྱིས་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་ནས་སྱིད་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བྱས་པར་བརེན་ཡུལ་དེའྱི་སྱིད་དབང་སེར་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཧ་ལམ་འཕྲལ་མ་ྱིད་དུ་
མགོ་རྱིང་ལོག་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་སོགས་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ངོ་རོལ་ལ་བརེན་ནས་བདེན་པའྱི་མཐའ་སེལ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད་པའྱི་སོན་བྱུང་དཔེ་མཚོན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དོན་དངོས་ཡྱིན་ཀང་། དེ་ཚོ་ཚད་དུ་བཞག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྤུན་ཟླ་ཚོས་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བྱས་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་རྒྱ་མར་བཀག་ན་ཅུང་འཚམ་པོ་མེད།  
 
 ཝེ་ཉྱི་ནམ་ལོ་མའྱི་རབ་བྱུང་བ་དང་ཏུ་ཎྱི་ཤྱི་ཡའྱི་སོ་ཚོད་བཙོང་མཁན་དེ་གྱིས་ཀས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ནས་
སྱིད་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོ་བོད་པས་ཀང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བྱས་པར་སྱིར་
མྱི་འདྲ་བ་མེད་ཀང་། ཕྱི་རྒྱལ་བ་དེ་གྱིས་དང་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཁ་གཏད་གཅོག་ཡུལ་སྱིད་གཞུང་ལ་ཁད་
པར་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོའ་ིསྐབས་ཀྱི་ཝེ་ཉྱི་ནམ་ལོ་མའྱི་སྱིད་གཞུང་དེ་ཕ་རན་སྱི་བཙན་རྒྱལ་རྱིང་ལུགས་
ཡུལ་དེ་ནས་ཕྱིར་ཐེན་བྱས་རེས་ཚུགས་པའྱི་ཝེ་ཉྱི་ནམ་ཁོ་ཚོ་རང་ྱིད་ཀྱི་སྱིད་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཏུ་
ཎྱི་ཤྱི་ཡའྱི་སྱིད་གཞུང་དེ་སྱིད་དབང་སེར་འཛིན་བྱེད་མཁན་ཛན་ ཨལ་ ཨ་བྷྱི་དྷྱིན་ བྷན་ ཨ་ལྱི་ཡྱིས་བཟུང་བའྱི་ཁོ་རང་ཚོ་རང་
གྱི་སྱིད་གཞུང་ཞྱིག་རེད། འོན་ཀང་། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ཐོག་གྱི་ད་ལྟའྱི་སྱིད་གཞུང་དེ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
སྱིད་གཞུང་སྟེ་བོད་པ་རང་གྱིས་བཟུང་བའྱི་སྱིད་གཞུང་ཞྱིག་མ་རེད། དེར་བརེན། བོད་པས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བྱས་པ་དེ་རྒྱ་
གཞུང་གྱི་མྱིག་ནང་བོད་རྒྱ་ནག་ལས་ཁ་ཕྲལ་འགོ་བ་དང་། རྒྱ་ནག་དུམ་བུར་ཐོར་ཞྱིག་ཏུ་འགོ་བའྱི་ེན་ཁ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་གྱི་ཡོད། 
རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་མང་མང་པོའ་ིབསམ་བོའ་ིནང་ལའང་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡོད་སྟབས་ཁོ་ཚོས་བོད་རྒྱ་ནག་ལས་ཁ་ཕྲལ་དུ་སོང་ནས་རྒྱ་
ནག་གྱི་ས་ཁོན་ཆུང་དུ་འགོ་བ་མཐོང་འདོད་མེད། འོན་ཀང་། གོང་གསལ་ཕྱི་རྒྱལ་དེ་གྱིས་ཀྱི་སྱིད་གཞུང་དང་མྱི་མང་ལ་རང་གྱི་
རྒྱལ་ཁབ་དུམ་བུར་འགོ་བའྱི་སེམས་ཁལ་མེད་སྟབས། རྒྱལ་ཁབ་དེ་གྱིས་ནང་གྱི་མྱི་མང་ཚང་མས་རང་ལུས་མེར་སེག་བྱེད་
མཁན་གྱི་རྒྱབ་ལ་ལངས་ཏེ་ས་མོ་ནས་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྱིད་དབང་སེར་འཛིན་སྱིད་གཞུང་ལ་མཐའ་གཅྱིག་
ཏུ་ངོ་རོལ་བྱེད་པའྱི་བོ་སོབས་སེབས་ཡོད།  
 
 དེ་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ནྱི་ཝེ་ཉྱི་ནམ་ལོ་མ་དང་ཏུ་ཎྱི་ཤྱི་ཡའྱི་སྐབས་དེའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ད་ལྟའྱི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་རེད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོའ་ིམཚམས་ཝེ་ཉྱི་ནམ་ལོ་མའྱི་
སྱིད་དབང་སེར་འཛིན་གྱི་སྱིད་གཞུང་དེས་ཡུལ་དེའྱི་ནང་པའྱི་དགེ་སོང་ཚོས་ཝེ་ཉྱི་ནམ་བྱང་མའྱི་དམར་ཤོག་ལྟ་བ་འཛིན་མཁན་
ཚོར་བོ་ེ་གོགས་སྟེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་སོན་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཁོ་ཚོའྱི་ཐོག་དྲག་གནོན་དང་སུན་བཙེར་རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱས་
པར་བརེན། ཡུལ་དེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་སྱིད་གཞུང་ལ་འདོད་བོ་མ་ཁེངས་པའྱི་ཁོང་ཁོ་རབ་ཏུ་འཕྱུར་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སྐབས་རེད། མ་
ཟད་དེ་དུས་སྱིར་ཝེ་ཉྱི་ནམ་ལོ་མ་རང་བཙན་གཙང་མའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ཀང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་དང་། དམག་
ཤུགས་ཐོག་ནས་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་མེད་སྟབས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་སྱིད་གཞུང་དེར་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་པར་འགོག་
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རེན་ཧ་ལམ་གང་ཡང་མེད། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཏུ་ནྱི་ཤྱི་ཡའྱི་སྱིད་གཞུང་དེས་མྱི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་རྱིང་རང་གྱི་
མྱི་མང་ལ་སྨྲ་བརོད་ཀྱི་རང་དབང་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རང་དབང་བཀག་སོམ་བྱས་ཡོད་པས་མ་ཚད། ལུང་པ་དེའྱི་ནང་མྱི་མང་ལ་
ལས་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུན་མཁོའ་ིཅ་དངོས་ཀྱི་རྱིན་གོང་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་ཆགས་ཡོད་
ཐོག ད་དུང་གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་ཁོད་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པར་བརེན། ལོ་དེའྱི་ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༧  ྱིན་མོ་ཧཱ་མྱི་དྷྱི་ བྷོ་ཝ་ཛི་ཛིས་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ངོ་རོལ་བྱས་པ་དེ་ལུང་པ་དེའྱི་ནང་དེའྱི་རེས་སུ་བྱུང་བའྱི་གསར་
བརེའྱི་མེ་ལེ་ལང་ལོང་དུ་འཕྱུར་བ་དེའྱི་མེ་སྟག་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད།  
 
 འོན་ཀང་། རང་རེའྱི་ཁ་བའྱི་ལོངས་སུ་སྱིར་གོང་གསལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱིས་དང་འདྲ་བར་མྱི་མང་ལ་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་རང་
དབང་མེད་པ་དང་། སྱིད་དབང་སེར་སོམ་དང་དྲག་གནོན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་ཀང་། ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་
ྱི་ཤུ་པའྱི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པའྱི་མཚམས་ནས་རྒྱ་ནག་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་སོ་དབྱེ་བྱས་ཚུན་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་
འཕེལ་མགོགས་པོ་སོང་བ་དང་དུས་མཚུངས། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་མྱི་མང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་དང་བཙན་གནོན་གྱི་མ་ལག་རྒྱ་སེད་
དང་ས་བརན་དུ་བཏང་ཡོད་དེ། ད་ལྟ་ཧ་ལམ་རྒྱ་ནག་ཁོན་ཡོངས་སུ་དྲ་བ་ཅན་གྱི་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་ཚུགས་ཟྱིན་ཡོད། དྲ་བ་
ཅན་གྱི་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་ནང་གོང་ཁེར་རམ། གོང་རྡལ། གོང་ཚོ་གཅྱིག་གྱི་དུད་ཁྱིམ་ཡོད་དོ་ཅོག་དྲ་བ་དང་འདྲ་བར་དུད་ཁྱིམ་
ལྔའམ་བཅུ་ལས་གྲུབ་པའྱི་སེ་ཚན་ཆུང་ཆུང་མང་པོར་བགོས་ནས། སེ་ཚན་རེར་དོ་དམ་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
བསྐོས། ལས་བྱེད་དེ་ཚོས་རང་གྱི་སེ་ཚན་ཁོངས་སུ་དུད་ཚང་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་། དུད་ཚང་རེར་ནང་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་པ། ནང་
མྱི་དེ་ཚོས་ྱིན་ལྟར་གང་དང་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དོ་དམ་ལམ་ལུགས་དེ་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༨ ལོར་པེ་ཅྱིང་དུ་ཨོ་ལྱིམ་པྱིག་རེད་འགན་ཚུགས་སྐབས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད། ད་དུང་བོད་ཚུད་པའྱི་རྒྱ་ནག་ནང་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་སྱིད་གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒྲགས་ནན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང་། རྒྱ་གཞུང་གྱི་འདོད་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་
པའྱི་གསར་འགྱུར་སེལ་སའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་ནང་ཧ་ལམ་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད།  
 

ཏྱིང་ཞའོ་ཕྱིང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོའ་ིམཚམས་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་སོ་དབྱེའྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརེན་
རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་སོང་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་གྱིང་ཆེན་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་གལ་ཆེའྱི་རང་བཞྱིན་
ཆེས་ཆེར་རྒྱས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་འཛམ་གྱིང་ཐོག་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་རྒྱ་ནག་དང་ཚོང་འབྲེལ་ཡག་པོ་འཛུགས་རྒྱུ་རང་རང་
གྱི་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ས་བརན་དུ་གཏོང་བའྱི་ལམ་ཁ་གཙོ་བོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་དུང་ཨེ་ཤྱི་ཡ་གྱིང་ཆེན་ནང་གྱི་
རྒྱལ་སྱིའྱི་གནད་དོན་མང་དག་ཅྱིག་སྟེ། དཔེར་ན། ཀོ་རྱི་ཡ་བྱང་མ་དང་། པ་ཀྱི་སྱི་ཐན་གྱི་གནད་དོན། ད་དུང་རྒྱ་ནག་ལོ་རྒྱ་
མཚོའྱི་གནད་དོན་ལྟ་བུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱབ་རེན་མེད་ན་མེད་ཐབས་ཡྱིན་པས། རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གྱིས་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་ངོ་ལོག་མེད་པར་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
མེད། དེ་ལྟར། བོད་པ་ཚུད་པའྱི་རྒྱ་གཞུང་གྱི་དབང་སྒྱུར་ལ་འདོད་བོ་མ་ཁེངས་པའྱི་མྱི་སེ་ཚང་མར་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་
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མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་དབང་མགོ་རྱིང་སོག་རྒྱུ་ལྟ་ཅྱི། ཐ་ན་རང་གྱི་གཞྱི་རའྱི་ལུགས་མཐུན་གྱི་དགོས་འདུན་ལ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
བཟང་ཕོགས་ཀྱི་ཡ་ལན་སྤྲོད་པར་དགོས་ངེས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་པའྱི་ཕྱི་རེན་དང་ནང་རེན་གྱིས་ཀ་ཚང་མེད།  

 
དེ་ལྟར་ན། གོང་གསལ་ཝེ་ཉྱི་ནམ་ལོ་མ་དང་ཏུ་ཎྱི་ཤྱི་ཡའྱི་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ངོ་རོལ་དེ་གྱིས་ཚད་དུ་བཞག་ནས་

རང་རྱིགས་སྤུན་ཟླས་རྒྱ་གཞུང་ལ་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ངོ་རོལ་བྱས་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་གདེང་འཇོག་ཅྱིག་བྱས་ན་ང་ཚོའྱི་
སྤུན་ཟླའྱི་ཚེ་སོག་ཆུད་ཟོས་སུ་སོང་ཡོད་པ་དང་། དགའ་སོབས་སེ་འོས་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་གང་ཡང་སོན་མེད་པ་ལྟ་བུའྱི་ཚོར་སྣང་
ཞྱིག་སྟེར་ངེས་ཀང་། དོན་དངོས་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་དང་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་འཐབ་རོད་ལ་ཕྱི་ནང་རྒྱུ་རེན་ཡོངས་སུ་སྱིན་པའྱི་
རེས་ལ་མ་གཏོགས་མཐར་ཐུག་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་སོན་ཡོང་གྱི་མ་རེད། དེར་བརེན། རང་རྱིགས་སྤུན་ཟླས་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བྱས་པས་ང་ཚོའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་མངོན་འདོད་ལམ་སེང་དོན་སྱིན་མ་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་རང་
རེའྱི་སྤུན་ཟླའྱི་ཚེ་སོག་ཆུད་ཟོས་སུ་སོང་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ན། བག་ལེབ་གསུམ་བཟས་ནས་གོད་པ་རྒྱག་རེས་བག་ལེབ་
དང་པོ་དང་གྱིས་པས་ལྟོགས་པ་སེལ་བར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་མེད་པར་བཤད་པ་དང་གཅྱིག་པ་མ་རེད་དམ།  
 
བྩོད་པའི་རང་ལུས་མེར་སེག་གི་ངྩོ་རྩོལ་ལ་རྒྱལ་སིའི་རྣམ་འགྱུར།  
 
  དེ་ཡང་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ངོ་རོལ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དེ་བྱུང་སྐབས་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་
ཐང་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ལམ་ནད་ཝྱི་ པྱི་ལད་མཆོག་གྱིས་བོད་པ་ཚོས་ཡུན་རྱིང་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་ལ་བརེན་
ནས་བོད་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རང་ལུས་མེར་སེག་ཚུད་པའྱི་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ངོ་རོལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པར་

རྒྱ་གཞུང་གྱིས་འཕྲལ་མ་ྱིད་དུ་བདག་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་པའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་བོན་ཆེན་
ལ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་གོས་མོལ་བྱེད་དགོས་པའྱི་སྐུལ་མ་བཏང་ཡོད། ད་དུང་
པེ་ཅྱིང་དུ་བཅའ་སོད་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་མཆོག་ཐོག་མར་རྔ་བ་ཁུལ་དང་གཞུག་
ལ་ལ་སར་ཕེབས་ནས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་སེམས་
ཁལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བསྒྲགས་གཏམ་སེལ་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པོས་བོད་ནང་གྱི་རང་ལུས་མེར་སེག་ངོ་རོལ་ཐོག་བསྒྲགས་གཏམ་མྱི་ཉུང་
ཙམ་སེལ་ཡོད།  

 
 འོན་ཀང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པའྱི་བསྒྲགས་གཏམ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་དཔལ་འབྱོར་དང་། ཆབ་སྱིད། ཕྱི་
འབྲེལ་གྱི་གནོན་ཤུགས་གང་ཡང་ཕོག་གྱི་མེད་སྟབས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་པའྱི་མངོན་འདོད་ལ་ཁ་ཡ་བྱེད་རྒྱུ་ལྟ་ཅྱི། དེ་ལས་
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ལོག་སྟེ་བོད་པའྱི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུགས་སར་ལས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པས། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་
བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་བ་བདུན་པའྱི་ནང་ཨ་རྱིའྱི་གསར་ཤོག་ཅྱིག་ཐོག“ངོ་རོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་
ཟད་དེ་ང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཧ་ཅང་མང་པོས་རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་ཡོད་ཀང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཝེ་ཉྱི་ནམ་
དམག་འཁྲུག་ལ་ངོ་རོལ་སྐབས་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་དང་། ཨ་རབ་ཀྱི་དཔྱིད་ཀའྱི་ཡར་ལངས་སྐབས་ཕོགས་ཀུན་ནས་ནུས་པ་ལན་
པའྱི་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བོད་ནང་གྱི་རང་ལུས་མེར་སེག་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱུང་མེད”ཅེས་གསུངས་ཡོད། 
(Washington Post 13 July 2012)  
 

ང་ཚོ་བོད་པའྱི་འཐབ་རོད་དེ་མ་གཞྱི་རྒྱ་དཀར་ནག་གྱི་འབྲེལ་ལམ་དང་། ཨེ་ཤྱི་ཡ་དབུས་ཁུལ་གྱི་ཞྱི་བདེ་ལྱིང་འཇགས། 
མང་གཙོའྱི་རྱིན་ཐང་འཛམ་གྱིང་ཁོན་ལ་ཁབ་གདལ་གཏོང་བ་སོགས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཀང་། གཞྱི་རྐང་
ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚོ་བོད་པ་རང་ྱིད་འཐབ་རོད་དེའྱི་ནང་འཆྱི་གསོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཆགས་
ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་དང་པོ་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོ་བོད་པ་རང་ངོས་ནས་རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་འཐབ་རོད་དེའྱི་རྐང་ལེན་བྱེད་
དགོས་པ་སོས་དགོས་མེད་རེད། སྱིར་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་དང་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་གཞན་དག་གྱི་རྒྱབ་
སོར་ང་ཚོར་གལ་ཆེན་ཡྱིན་ཀང་། དེ་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་དང་བོས་གཏོང་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚད་གཞྱིར་བཞག་ན་མཐའ་མ་རང་ྱིད་
ཕུང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་སར་སོང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ང་ཚོར་དཔང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མ་ཟད། “རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ངོ་རོལ་གནང་མཁན་
ཚོའྱི་འབོད་ཚིག་དང་། ཁ་ཆེམས་ཡྱི་གེའྱི་ནང་མམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སམ། ཡང་ན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྱིད་གཞུང་གང་ཡང་རུང་བ་
ཞྱིག་ལ་ཞུ་འབོད་བྱས་པའྱི་ཚིག་འབྲུ་གཅྱིག་ཀང་གསལ་མེད། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བཤད་ན་བོད་ནང་གྱི་བོད་པ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་
སེག་གྱི་ངོ་རོལ་བྱས་པ་དེ་ཚོ་བོད་པ་ཚང་མ་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་བྱས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གྱི་བཙན་འཛུལ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་པའྱི་ཅོང་
བརྡ་བསྒྲགས་པ་ལྟ་བུའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ཐོན་རྒྱུ་དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ཡོད། ཁོ་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་སྱིར་དམྱིགས་སུ་བཀར་
ནས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་མེད་ཀང་། ཁོ་ཚོས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་རེ་བ་བྱས་ཡོད། དེར་དོགས་པ་རྣམ་རོག་གང་ཡང་
མེད།” (Christophe Besuchet; 28 January 2012; rangzen.net)  
 
མཇུག་བསྩོམས།  
 རྒྱ་གཞུང་གྱིས་རྒྱུན་དུ་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བ་གཅྱིག་པུ་བོད་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ 
ལོའ་ིས་བྱྱི་ལོའ་ིཞྱི་རོལ་ཆེ་མོ་དང་དེའྱི་རེས་སུ་གཅྱིག་མཇུག་གྱིས་མཐུད་དེ་འབྱུང་འགོ་ཚུགས་པའྱི་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ངོ་
རོལ་དེ་ཚོ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བ་གཅྱིག་པུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་
པར། མགོ་ནག་རམ་གཟན་བོད་པ་ཡོངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་བྱུང་སྟེ། རྒྱ་
ནག་དབུས་གཞུང་གྱིས་བོད་ལ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཚོགས་འདུ“བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་
གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ”ཐེངས་ལྔ་པ་དེའྱི་ནང་བོད་རྱིགས་གནས་སོད་ཡོད་དོ་ཅོག་ནས་སྐུ་ཚབ་གདན་ཞུ་བྱེད་དགོས་
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བྱུང་ཡོད་པས། རྒྱ་གཞུང་གྱིས“བོད”དང“བོད་ཀྱི་གནད་དོན”དེ་ཛ་དྲག་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་སྣང་དང་ངོས་འཛིན་གསར་པ་ཞྱིག་
བྱུང་ཡོད་པ་དེ་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ངོ་རོལ་ཚུད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་ཞྱིག་རེད་སམ།  
 སྱིར་འཐབ་རོད་ཅྱིག་གྱི་མཐར་ཐུག་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་སོན་བྱུང་མྱིན་དེ་བར་གྱི་འབད་རོལ་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཡོང་
མྱིན་ལ་རག་ལས་ཡོད་པས། བོད་ནང་གྱི་སྤུན་ཟླས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བསྟུད་མར་བྱེད་སྐབས་
ཤུལ་ལུས་སྤུན་ཟླའྱི་ཁོད་ཇྱི་ཙམ་སེམས་སྡུག་དང་གདུང་སེམས་བྱུང་བ་དེ་ཙམ་དུ་བོད་པའྱི་ལ་རྒྱ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཞེན་ཁོག་
ཆེས་ཆེར་རྒྱས་ཡོད་དེ། སྱིར་ལག་དཀར་ནྱི་བོད་ནང་གྱི་སྤུན་ཟླ་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གྱི་རྣམ་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བ་
གཟའ་རེས་གཟའ་ལག་པ་ནམ་ཡྱིན་ལ་བོད་སྐད་གཙང་མ་ཤོད་པ་དང་། བོད་ཟས་ཟ་བ། བོད་དོན་གེང་བ། དམར་ཟས་སོང་བ། 
བོད་ཆས་གཙང་མ་གོན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ལས་འགུལ་དེ་དྲང་པོ་བཤད་ན་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ངོ་
རོལ་འགོ་མ་ཚུགས་གོང་ནས་གསར་སེལ་བྱས་ཡོད་ཀང་། རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ངོ་རོལ་དེ་ཚོ་རྱིམ་པས་བྱུང་སྐབས་ལག་
དཀར་གྱི་ལས་འགུལ་དེ་འཛམ་གྱིང་ས་ཕོགས་གང་སར་གནས་པའྱི་བོད་པ་ཡོད་དོ་ཅོག་གྱིས་གཞྱི་ནས་རང་ྱིད་བོད་པའྱི་ཡྱིན་
པའྱི་སོབས་པ་ངོམ་པ་དང་། བོད་པ་ཚང་མ་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་ཡྱིན་པའྱི་མཚོན་དོན་དུ་བདག་གྱིར་བྱས་ཡོད་པར་བརེན་བོད་པ་ཚང་
གཅྱིག་སྒྲྱིལ་བྱུང་ཡོད། གྲུབ་འབྲས་དེ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གཏན་ནས་མ་རེད།  
 
 འོ་ན་གྲུབ་འབྲས་དེ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་མངོན་འདོད་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མྱིན་ཏེ། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་དེ་ལོ་
གཅྱིག་གྱིས་སམ། ཡང་ན་ལོ་རབས་གཅྱིག་གྱིས་ནང་མངོན་གྱུར་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་འཐབ་རོད་མ་ཡྱིན་པར། མྱི་རབས་ནས་མྱི་
རབས་བར་རྒྱུན་སྱིང་དགོས་པའྱི་འཐབ་རོད་ཅྱིག་ཡྱིན་སྟབས་བོད་པའྱི་ངོ་བོ་མས་མེད་གཏན་པོར་གནས་ཐུབ་པ་དང་། བོད་
པའྱི་སྐད་དང་། ཡྱི་གེ རྱིག་གཞུང་། ཆོས། ཡུལ་གོམས་གཤྱིས་ལུགས་བཟང་པོ་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འཐབ་
རོད་དེའྱི་ཀ་རེན་ཡྱིན་པས། རང་རྱིགས་སྤུན་ཟླས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བསྟུད་མར་བྱས་པ་དེས་
བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རོད་ལ་གསོན་ཤུགས་བྱྱིན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་ལ་དྲག་གནོན་གྱིས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བདེན་པའྱི་
འབོད་སྒྲ་འགོག་མྱི་ཐུབ་པའྱི་བརྡ་ལན་ཞྱིག་སྤྲད་ཡོད། དེས་ན། རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི་ངོ་རོལ་གནང་མཁན་སྤུན་ཟླ་ཚོས་བོད་
མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ནང་བསུབས་ཀང་ཟུབ་ཐབས་མེད་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་རླབས་པོ་ཆེ་བཞག་ཡོད།  
 
 

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 


 བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་ནྱི་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་མས་ཞྱིབ་དང་ཡྱིག་སྒྱུར་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་རེད། 


