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ལྟ་ཚུལ་ཕྱོགས་རེ་བ་ཙམ་གྱིས་མི་རིགས་ཧྲིལ་པོ་དགྲར་བལྟ་བ།

མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་སུས་བཟོ་གི་ཡོད་པ་ཞོར་དུ་གླེང་བ།

ཚེ་བསོད།[1]

༄༅། །སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབས་མི་འདྲ་བ་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ལམ་

ལུགས་མི་འདྲ་བའི་ཐད་ནས་གནད་དོན་ནམ། ཡང་ན་དོན་རྐྱེན་གཅིག་ལ་ལྟ་ཚུལ་

དང་མཐོང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོང་སྲིད་མོད། མི་རིགས་ཧྲིལ་པོ་དོན་རྐྱེན་བཟོ་མཁན་

དང། ཡང་ན་གནད་དོན་ནམ། དོན་རྐྱེན་དེ་དང་དེའི་ཕྱོགས་གཏོགས་དགྲ་བོར་

བརྩིས་ནས་དེའི་ཕྱོགས་སུ་བཙན་གྱིས་ཁྱུ་འདེད་བྱེད་པ་ནི་དོན་དངོས་ཐོག་ཕན་

ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད།  དེ་ཡང་དངོས་བྱུང་གི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་

ལ་ཕྱི་མིག་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང། དེ་སྔའི་ཡོན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སོག་རྒྱལ“ཇིང་

གེར་ཧན(ཁཱན)གྱིས་རྒྱ་རིགས་ས་ཁུལ་དབང་དུ་བསྡུས་རྗེས་ངོ་རྒོལ་གྱེན་ལངས་ཡང་

ཡང་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ནས་བཟུང་ལོ་ལྟར་དམག་དཔུང་བཏང་སྟེ་རྒྱ་རིགས་

མི་གྲངས་ཁྲི་སྟོང་མང་པོ་བཙན་འདེད་བྱས་ནས་རྨ་ཆུའི་ནང་དུ་འདེབས་ཀྱི་ཡོད་

པ་དང་། སྐབས་དེར་རྨ་ཆུའི་ནང་དུ་རོ་དང་ཁྲག་གིས་ཁེངས་ཏེ་ནམ་མཁའི་མདོག་

[1] བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ།           tsetsoe@gmail.com
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ཀྱང་དམར་མདངས་སུ་འགྱུར་བའི”[2]ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ནི་སྐབས་དེའི་སྲིད་

ཇུས་ཀྱི་རྗེས་འབྲས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དེ་ནི་སོག་རྒྱལ་ཇིང་གེར་ཧན(ཁཱན)གྱིས་རྒྱ་

མི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་སོག་པོའ་ིསྲིད་དབང་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་མཁན་དང་། ཡང་ན་

གྱེན་ལངས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕོྱགས་གཏོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་སྲིད་ཇུས་བཟུང་བ་

ཞིག་ཡིན་ནའང། བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་འགྲོ་མགོན་འཕགས་པས་སོག་པོའ་ིགཏུམ་སྤྱོད་

འགོག་ཐབས་གནང་སྟེ་རྒྱ་མི་རིགས་མང་པོའ་ིསྲོག་སྐྱོབ་མཛད[3]ནས་ད་ལྟའི་མི་

འབོར་མང་བའི་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་རྩ་བ་ཚུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད།

དེས་ན། སྐབས་དེའི་རྒྱ་ཡི་མི་ཡུར་ཆེན་མོ་དང་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གིས་ཁོང་ཁྲོ་

ཆེན་པོས་གླེང་བཞིན་པའི“༡༩༣༧ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་རྒྱ་ནག་ལ་བཙན་

འཛུལ་བྱེད་མཁན་འཇར་པན་དམག་དཔུང་གིས་ནན་ཅིང་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་

ཏེ་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་ཉིན་ ༤༠ ལྷག་ཙམ་རིང་མི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་དམར་གསོད་

ཆེན་པོ་བཏང་ནས་རྒྱ་མི་ཁྲི་ ༣༠ ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་པར་དམར་གསོད་བཏང་སྟེ་མིའི་

རིགས་ཀྱི་ཤེས་དཔལ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཆེས་མུན་ནག་གི་ཤོག་ལྷེ་ཞིག་བཞག་པ་རེད”[4]

ཅེས་པ་དང་། “ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ིདྲག་གནོན་སྐབས། བཅིངས་འགྲོལ་དམག་མིས་བོད་

མི་ ༨༧,༠༠༠ བསད་ཡོད་པ། བོད་དམག་ཁུལ་ཁང་གིས་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་གནས་

སྟངས་ཀྱི་སློབ་གསོའ་ིགཞི་རྩའི་སློབ་གཞི་ཟེར་བའི་ནང་བྲིས་ཡོད”[5]པ་དང། ཡང་ལོ་

[2] དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས། བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༣ 

ལོའ་ིཟླ་ ༡ པོར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་ ༢ བརྒྱབ་པ། ཤོག་གྲངས་ ༧༣ །
[3] སེ་ཆེན་ཧན་གྱིས་འགྲོ་མགོན་འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ཐེངས་གསུམ་པ་ཞུ་

སྐབས་འཕགས་པས་སེ་ཆེན་ཧན་ལ་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་རྒྱ་ཡི་མི་ཡུར་ཆེན་མོ་ཕུལ་ཏེ་དུས་དེ་ནས་བཟུང་མི་ཡུར་

མཚམས་འཇོག་བྱུང་བ་རེད།
[4] http://tibet.cpc.people.com.cn/15472921.html ནན་ཅིང་དམར་གསོད་ཆེན་པོའ་ིནང་རྐྱེན་ལམ་དུ་

ཤོར་བའི་འདས་པོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་མཆོད་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་གཏམ་བཤད། ༢༠༡༤/༡༢/༡༥ །
[5]  ཚའོ་ཁྲང་ཆིང༌། ཁྲག་དྲི་བྲོ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་ནི་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་མི་གསོད་ཀྱི་བརྗེད་ཐོ་ཞིག་ཡིན། ༢༠༠༩/༡༠/། ༩ །
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རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་གཞན་དུ་རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་པར་བརྟེན། བོད་

མི་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གཉིས[6]ཀྱི་སྲོག་ཤོར་ཡོད་པ་དང་བསྡུར་ན། ཡང་སྙིང་

གང་ཚབས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུའི་དྲི་གཞི་ཞིག་རེད། མི་འབོར་ས་ཡ་དྲུག་

ལས་མེད་པའི་མི་རིགས་ཤིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན། རྐྱེན་འདས་སུ་སོང་བའི་བོད་

པའི་གྲངས་འབོར་དེ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད། ནན་ཅིན་དམར་གསོད་ཆེན་

མོའ་ིདམག་འཁྲུག་ནང་རྐྱེན་ལམ་དུ་སོང་བ་དང། བཅིངས་འགྲོལ་དམག་མིས་ ༡༩༥༩ 

ལོར་ངོ་ལོག་ཟིང་འཁྲུག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བསད་པའི་བོད་མི་ ༨༧,༠༠༠ དང་། ཡང་ན་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་གཞན་དུ་གསལ་བའི་བོད་མི་ས་ཡ་ ༡.༢ འདས་རྐྱེན་ལ་འདྲ་

ས་དང་མི་འདྲ་ས་ཅི་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཉེ་དུས་བཏོན་པའི“བོད་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་

ལམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གདམ་ག”[7]ཞེས་པའི་ཡིག་ཆ་དཀར་པོའ་ིནང་བོད་དེ་གནའ་སྔ་མོ་

ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཟེར་བ་ལྟར་ཡིན་ན། དེ་ནི་དམག་འཁྲུག་ནང་ཁ་གཏད་

དགྲ་ཡ་བསད་པ་དང་གཏན་ནས་མི་འདྲ་བར་རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀྱི་སྤྱི་འབངས་གསོད་

མཁན་དུ་གྱུར་ཡོད་པས། “ལག་གཉིས་མི་དམངས་ཀྱི་ཁྲག་དྲོན་གྱིས་འཚོས་པའི་

ཉེས་ཅན་པར་བཅའ་ཁྲིམས་དང་དྲང་བདེན་གྱི་ཆད་པ་ནན་པོ་བཅད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

དམའ་འབྱིན་ཀ་བའི་ཐོག་ཇི་སྲིད་བར་གནས་པར་བྱེད་དགོས་ངེས་ཡིན་ནམ།”[8]

བརྟན་ལྷིང་ནི་ཐམས་ཅད་ལས་ལྷག་པ་དང་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་དེ་བས་གལ་ཆེ་

ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཏེང་ཞའོ་ཕིང་གིས་ཀྱང“བརྟན་ལྷིང་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡིན་ཕྱིན་

མྱུ་གུ་འབུས་པའི་སྐབས་ནས་མེད་པ་བཟོ་དགོས”[9]ཞེས་པ་ལྟར། རྐྱེན་རེ་གཉིས་

ལས་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ལ་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཟིང་འཁྲུག་

[6]  http://tibetoffice.org/tibet-info/invasion-after (༡༩༤༩-༡༩༥༩)
[7] ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་དོན་ཁང་ནས། ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་བ་བཞི་པ།

[8]  ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་བཤད། http://tibet.cpc.people.com.cn/15472921.html
[9]  གོང་དང་མཚུངས། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཞོད་འཇགས་ཞེས་ལག་ཏུ་མེ་མདའ་འཁྱེར་བའི་དམག་དཔུང་བཏང་སྟེ་ཡིན་མིན་

དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར། དཀར་ནག་ཕྱིན་ཅི་བསློགས་ཏེ་བོད་མི་རིགས་ཧྲིལ་པོ་དོན་

རྐྱེན་བཟོ་མཁན་གྱི་དགྲ་ཕྱོགས་ལ་བརྩིས་དྲགས་པ་ཡིན་ན། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་སྔ་མི་

རིགས་ཀྱི་ཞེན་འཛིན་ལྟ་བ་གང་ཡང་མེད་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཡང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་

མི་རིགས་ཀྱི་ཞེན་འཛིན་ཞིག་སླེབ་འཇུག་གི་ཡོད།

དེ་ཡང་གསུམ་པའི་བཅུ་བཞིའི་དོན་རྐྱེན[10]ལས་འཕྲོས་པ་ཞིག་སྟེ། “བོད་

རིགས་ཕྲུ་གུ[11]གཉིས་རྒྱ་མི་མང་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བས་དེ་

སྔོན་རང་ཉིད་བོད་རིགས་ཤིག་ཡིན་བསམ་པའི་ཚོར་ཤེས་གང་ཡང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་

ཡིན་ནའང་། ༣.༡༤ ཡི་བོད་དོན་ཞི་རྒོལ་དོན་རྐྱེན་བྱུང་རྗེས་ཁོང་གཉིས་ཡོད་སའི་

སློབ་གྲྭའི་ནང་ནས་བོད་རང་བཙན་གྱི་ཁ་ཕྲལ་རིང་ལུགས་པ་ཡིན་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་

ཕོག་པས། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སེམས་ནང[12]སྔར་མེད་ཀྱི་འགྱུར་བ་

ཆེན་པོ་ཞིག་སོང་ཡོད་པ་དེ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཨོ་ལིམ་པིཀ་རྩེད་འགྲན་སྐབས་

རྒྱ་ནག་རུ་ཁག་ལ་ཐོབ་ན་མི་དགའ་བ་དང།  ཕྱི་རྒྱལ་རུ་ཁག་ལ་ཐོབ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་

དང་དགའ་ཞེན་བྱེད་པ”[13]ལྟ་བུ་རེད། དེ་ནི་མི་རིགས་ཟུར་ཕུད་དང་མི་རིགས་

ཡོངས་རྫོགས་སྲིད་དབང་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་མཁན་གྱི་དགྲ་ཕྱོགས་ལ་བརྩིས་དྲགས་

པའི་མཇུག་འབྲས་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།

སྤྱིར་རྒྱ་དཔོན་ཚོས་ཤོད་ཡས་ལ་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་གླེང་སྐབས། རྒྱ་

ནག་ནི་མི་རིགས་མང་བ་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་སྲིད་

ཇུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་བརྗོད་ཅིང་། མིག་སྔར་མི་རིགས་ལས་དོན་གྱི་ཚོགས་འདུ་

[10] ༣.༡༤ དོན་རྐྱེན་ནི། ༢༠༠༨ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ལྷ་ས་ནས་འགོ་ཚུགས་ཏེ་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་

གྱི་བོད་པས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འབོད་ཚུལ་ཞིག
[11] སྒེར་གྱི་ཁེ་ལས་ཡོད་པའི་བོད་མི་དར་མ་ཞིག་གི་ཕྲུ་གུ་རེད།
[12] རང་ཉིད་བོད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་མི་རིགས་དང་ཤ་རུས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་ཁག་ཁག་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་།
[13]  འོད་ཟེར། ཆབ་སྲིད་དང་མི་རིཌ་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཨོ་ལིམ་པིཀ་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས། ༢༠༠༨/༨/༢༣ །



ལྟ་ཚུལ་ཕྱོགས་རེ་བ་ཙམ་གྱིས་མི་རིགས་ཧྲིལ་པོ་དགྲར་བལྟ་བ།
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ཞིག་གི་ཐོག ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས། “མི་རིགས་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་པར་མི་རིགས་

ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་ཀྲུང་གོའ་ིཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ལམ་བུ་ཡང་དག་ཐོག་

བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྐྱོད་དགོས”14ཟེར་བ་ནི་གཞི་རྩའི་བརྗོད་གཞི་

རེད། ཡིན་ནའང་དོན་དངོས་ཐོག་བོད་ཁུལ་དུ་ཁྲོམ་ས་དང་སྡོད་ཁང[15]སོགས་ཐད་

རྒྱ་རིགས་དང་བོད་རིགས་དབར་ཐ་ན་ཁ་རྩོད་ཙམ་ཤོར་བ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་རིགས་

ཚོས་ཁ་གཏད་བོད་མི་དེ་ཁ་ཡ་མི་ཆོག་པ་བཟོ་ཆེད་བོད་རང་བཙན་གྱི་ཁ་ཕྲལ་

རིང་ལུགས་པ་ཡིན་པའི་ཉེས་ཞྭ་ལྗིད་པོ་ཞིག་གཡོགས་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྣམ་པ་མི་

རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་སྒྱུར་ཏེ་བྱ་དཀའ་བྱེད་གཏད་བཟོ་བ་དང་། སྲིད་གཞུང་གི་

ཉེས་དོན་མི་སྣས་ཀྱང་དོན་རྐྱེན་དེ་ཐག་གཅོད་མགྱོགས་པོ་དང་སྟབས་བདེ་ཡོང་

ཆེད་གྱོད་དོན་གྱི་ངོ་བོ་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་སྒྱུར་རྐྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་

ཡང་། ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས། “གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་

གྱོད་དོན་མཐའ་དག་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་དུ་བརྩི་མི་རུང”16ཞེས་དམིགས་སུ་

བཀར་ནས་ནན་བཤད་བྱས་པ་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་སུ་གྱོད་དོན་གྱི་ངོ་བོ་མི་རིགས་ཀྱི་

གནད་དོན་ལ་སྒྱུར་གྱི་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ཞིག་མ་རེད་དམ། 

དེས་ན། གཤམ་ལ་གནད་དོན་ནམ། རྐྱེན་རེ་གཉིས་བྱུང་སྐབས་དམག་མིས་

ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀྱིས་ས་གནས་དེ་དང་དེའི་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་སྲིད་གཞུང་

ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་མཁན་དུ་བརྩིས་ནས་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པའི་དཀའ་ངལ་དང་

ཐ་ན་དོན་མེད་རང་སྲོག་བཅད་པའི་སྐོར་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་ནས་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།

[14]  ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས། http://tibet.people.com.cn/15454702.html
[15] རྒྱ་ཁ་ཆེ་ཚོས་བོད་རིགས་ཀྱི་ས་ནས་གླ་གཡར་བྱས་པའི་ཁང་པ་དུས་ཚོད་ལྟར་ཕྱིར་སྤྲོད་མི་བྱེད་པ་དང། ཁྲོམ་
སའི་ཐད་རྩོད་པ་བྱུང་ཚེ་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་སྒྱུར་ཏེ་ཁེ་བཟང་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
[16]  http://tb.tibet.cn/2010zf/xw/201408/t20140825_2016161.htm  ཀྲུང་གུང་རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་
ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཏང་ཙུའུ། སྤེལ་དུས། 2014-08-25 ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའ་ིགསར་འགྱུར་དྲ་བ། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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དགོན་སྡེ་ཚང་མར་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས་སམ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན[17]དང་། ལོ་དེའི་བཅུ་པའི་ཚེས་ ༡ ཉིན[18]

ལྷ་སར་བོད་དོན་ཞི་རྒོལ་གྱི་གནད་དོན་གཉིས་ཐོན་རྗེས། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

སྲིད་གཞུང་གིས་དོན་རྐྱེན་དེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་། ཡང་ན་མི་མང་གི་རེ་བ་དང་

བསམ་འཆར་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱེད་རྒྱུ་ལྟ་ཅི། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་དེའི་ཁོངས་གཏོགས་

དགོན་པ་དང་གྲྭ་བཙུན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བསམ་བློའ་ིའདུ་ཤེས་དང་ཁ་ཕྱོགས་གནད་

དོན་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཕྲལ་གཏོང་མཁན་དང་། ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཞེས་ལོག་སྤྱོད་སྒྲིག་

འཛུགས་ལ་བརྩིས་ཏེ། དགོན་པ་ཚང་མར་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཟེར་བ་ ༦,༥༧༥ དུས་

གཅིག་ཏུ་མངག་གཏོང་བྱས་ཏེ།”[19] གྲྭ་པ་གཅིག་ཙམ་ལས་མེད་པའི་རི་ཁྲོད[20]

དང་ལྷ་ཁང[21]གི་དཀོན་གཉེར་ཚུན་ལ་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དོ་དམ་སློབ་

གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་བ་རེད། དེ་ནི་སྲིད་གཞུང་གིས་གྲྭ་བཙུན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་

བསམ་ཕྱོགས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པར་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡོད་པར་བརྩིས་པ་

སྲིད་ཇུས་དང་ལག་བསྟར་ལས་མངོན་པ་ཞིག་རེད།

 དེ་ནས་ ༡༩༨༨ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉིན་ལྷ་སར་བོད་དོན་ཞི་རྒོལ་དོན་

རྐྱེན་བྱུང་སྐབས། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་

[17] འབྲས་སྤུངས་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་ ༢༡ གིས་ལྷ་སའི་བར་སྐོར་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་བོད་དོན་ཞི་རྒོལ།
[18] སེ་ར་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་གང་ཙམ་ཞིག་གིས་ལྷ་སར་བོད་དོན་ཞི་རྒོལ།
[19] ལས་བྱེད་པ་ཁྲི་ ༤ ཙམ་གཞི་རིམ་དུ་བཏང་བའི་ནང་དགོན་སྡེར་ལས་དོན་རུ་ཁག་ ༦,༥༧༥ མངག་གཏོང་བྱས་

པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣/༡༢/༣༡ དགོང་མོ་བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན་ཐོག་སྒྲོག་སྤེལ་དང་། དེའི་ནང་ཚན་པ་མི་འདྲ་བ། དགོན་

པ་དོ་དམ་ལྷན་ཁང་དང། དགོན་པར་བཅའ་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག ཉེན་རྟོག་ཁང་། མེ་ཟོན་རུ་ཁག དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་

དམག་མི་སོགས། དོན་དུ་ཉེན་རྟོག་མི་སྣ་ཤ་སྟག་རེད།
[20] ཀེའུ་ཚང་རི་ཁྲོད།
[21] http://epaper.chinatibetnews.com/tibet/page/41/2014-01/02/06/2014010206_pdf.pdf ནག་ཆུ་ས་

ཁུལ་དཔལ་མགོན་རྫོང་། ཆིང་ལུང་ལྷ་ཁང་དང་ཕུག་རྟ་ལྷ་ཁང་སོགས། ༢༠༡༤/༡/༢ ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༡༦ །



ལྟ་ཚུལ་ཕྱོགས་རེ་བ་ཙམ་གྱིས་མི་རིགས་ཧྲིལ་པོ་དགྲར་བལྟ་བ།
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སྲུང་སྐྱོབ་ཟེར་བའི་འུར་སྒྲོག་བྱས་ནས་དམག་མི་བཏང་སྟེ། དོན་རྐྱེན་ལ་ཁ་

གཡར་ནས་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་གཏན་ནས་མ་བྱས་པར། གང་

ལྟར་གྲྭ་པ་དང་བོད་རིགས་ཡིན་ཕྱིན་ཡོངས་རྫོགས་དོན་རྐྱེན་དེ་དང་དེའི་ཕོྱགས་

གཏོགས་ཡིན་པར་བརྩིས་ནས་ཉེས་རྡུང་བཏང་སྟེ་བསད་པ[22]དང་། མགོ་བོ་

རྨས་ཤིང་རྐང་ལག་བཅག་པ།[23] ལུས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་གཅོང་ཅན་བཟོས་ནས་

རྐྱེན་འདས་སུ་སོང་བ།[24] ཐ་ན་དོན་རྐྱེན་དེ་དང་འབྲེལ་བ་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་

རང་ལོ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་ཡིན་པའི་ཨེན་ཆུང[25]བཙོན་བཅུག་བྱས་པ་

དང་། ཉེས་མེད་ཀྱི་བོད་མི་སྤྲང་པོ་གསུམ་བསད་པ་རེད།[26] དོན་རྐྱེན་ཟང་ཟིང་

ཆེ་སྟབས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འདི་དང་འདི་ཞེས་ཤེས་ཐབས་མེད་པས། ཕྱི་ལོགས་སུ་

ཤེས་རོྟགས་བྱུང་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་བས་མང་བ་ཡོད་ངེས་རེད། གལ་ཏེ་དོན་

རྐྱེན་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དམག་མིས་ཉེས་

མེད་ཀྱི་བོད་མི་མང་པོའ་ིཚེ་སྲོག་བཅད་པ་དང་། དོན་རྐྱེན་དེ་དང་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་

[22] གནས་ཆུང་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭའི་གྲྭ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་དེ་ཉིན་རྒྱ་དམག་གིས་ཉེས་རྡུང་བཏང་སྟེ་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་ཐོག་སྟེང་ནས་གསུང་ཆོས་ར་བའི་ཕྱོགས་སུ་གཡུགས་ཏེ་མིག་རིལ་གཉིས་དོན་ནས་ཤི་བ་རེད། ཁོང་མལ་དྲོ་

གུང་དཀར་རྫོང་ནས་ཡིན་པ་དང་ཉིན་དེའི་བོད་དོན་ཞི་རྒོལ་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བ་མེད།
[23] འཕན་པོ་ནས་ཡིན་པའི་གནས་ཆུང་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭའི་གྲྭ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ཉིན་དེའི་བོད་དོན་ཞི་རྒོལ་

དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་ཀྱང་རྒྱ་དམག་གིས་ཉེས་རྡུང་བཏང་སྟེ་མཐར་བྲོས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཐོག་སྟེང་

ནས་གསུང་ཆོས་ར་བའི་ཕྱོགས་མཆོངས་དགོས་བྱུང་སྟེ་རྐང་པ་ཆགས་པ་ཨུ་ཀྲི་ཏུད་ལ་བཙོན་དུ་བཅུག 

● ཡང་སྟག་རྩེ་རྫོང་གཙང་ཏོག་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་པའི་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་སངས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤིང་

རའི་ཐོག་སྟེང་ནས་གཡུགས་ཏེ་རྐང་ལག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ནས་ཟླ་ཤས་སྨན་ཁང་དུ་ལུས་པ་བཙོན་འཇུག་བྱས། ཁོང་

ཉིན་དེའི་བོད་དོན་ཞི་རྒོལ་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་ལ། སྨོན་ལམ་སྐབས་དགོན་པའི་བདེ་འཇགས་མི་སྣ་རེད།
[24] མལ་དྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་རྒྱ་མ་ནས་ཡིན་པའི་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་གྲྭ་བྱམས་པ་དགེ་ལེཌ་ཉིན་དེའི་བོད་དོན་

ཞི་རྒོལ་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པར་རྒྱ་དམག་གིས་ཉེས་རྡུང་བཏང་ནས་ཡུན་རིང་མི་སོང་བར་རྐྱེན་འདས་སོང། 
[25] སེ་ར་དགོན་པའི་ཨེན་ཆུང་ངག་དབང་བློ་གྲོས་རང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ར་སྟོད་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་རང་

ལོ་ ༡༢ ཅན་ཞིག་ཉེས་མེད་བཙོན་བཅུག་དང།  ཁམས་རིགས་ཚོང་པ་དང་ལྷ་སར་གནས་སྐོར་དུ་སླེབས་པ་མང་པོ་

ཞིག་ཀྱང་དོན་མེད་བཙོན་བཅུག་བྱས།
[26] དོན་རྐྱེན་དེ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་བོད་རིགས་སློང་མོ་བ་གསུམ་བསད་པའི་ཕུང་པོ་ཤིང་རའི་ནང་ནས་
དབོར་བ། ད་ལྟ་དྷ་རྨ་ཤ་ལ་ཡོད་པའི་དགའ་ལྡན་གྲྭ་བག་གྲོས་དངོས་མཐོང་བྱུང།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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མི་སྣ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ལ་གནོད་འཚེ་ཕོག་པ། མདོར་ན་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་མི་སྣར་དཀའ་ངལ་

ཚབས་ཆེན་ཇི་ལྟར་བཟོས་པ་སོགས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཤེས་རོྟགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

དེ་ནས་གསུམ་གཅིག་བཞིའི(༣.༡༤)དོན་རྐྱེན་ཞེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ལྷ་སར་བྱུང་བའི་བོད་དོན་ཞི་རྒོལ་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་སྟེ། 

ཉིན་དེའི་ཕྱི་ཡོལ་དུ་བསྟན་དར[27]ལས་ཁུངས་སུ་བསྐྱོད་སྐབས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་

པེ་ཅིང་ནུབ་ལམ་ཉེན་རྟོག་རུ་ཆེན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཉེ་འགྲམ་དུ་དྲག་ཆས་ཉེན་རོྟག་

དམག་མི་ལྔ་དྲུག་གིས་བོད་རིགས་གྲྭ་པ་གཅིག་ལ་ཉེས་རྡུང་ཚོད་མེད་གཏོང་བཞིན་

པ་མཐོང་བས། བསྟན་དར་སེམས་པས་མ་བཟོད་པར་དེ་འདྲ་མ་བྱེད་ཅེས་བཤད་པ་

རེད། དམག་མིས་ལམ་སེང་བསྟན་དར་རྡུང་ནས་ཤི་མིན་རོ་མིན་བཟོས་པས་མ་ཚད། 

མེ་མདའ་གཉིས་བརྒྱབ་སྟེ་སྟོད་རྒྱབ་ཀྱི་རྩིབས་མའི་མཚམས་སུ་ཕོག་ནས་དྲན་པ་

ཐོར་བ་དང། ད་དུང་རྐང་པ་གཉིས་པོའ་ིསྟེང་ལྕགས་གཟེར[28]བརྒྱབ་ནས་མནར་

གཅོད་བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་མཐའ་མ་བསྟན་དར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་རེད། 

དོན་དངོས་ཐོག་བསྟན་དར་ཉིན་དེའི་ལྷ་སར་བྱུང་བའི་བོད་དོན་ཞི་རྒོལ་དོན་རྐྱེན་

དང་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་ཀྱང་། དམག་མིས་བསྟན་དར་བོད་རིགས་ཤིག་ཡིན་

པས། མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡོད་པ་དང་ཉིན་དེའི་བོད་དོན་ཞི་རྒོལ་དོན་རྐྱེན་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཕོྱགས་གཏོགས་སུ་བརྩིས་ནས་གང་བྱུང་ཉེས་རྡུང་བཏང་སྟེ་རྐྱེན་

ལམ[29]དུ་བཏང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་བསྟན་དར་མི་གཅིག་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བ་

ཙམ་མ་ཡིན་པར། དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ན་མི་རིགས་ཤིག་དང་། དེ་བས་ཁོང་གི་ཕ་མ་དང་

[27] ཁོང་ནི་བོད་རིགས་གཞོན་ནུ་ཞིག་དང་། ལྷ་སའི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་དབྱི་ཏུང་ཆ་འཕྲིན་ཁེ་ལས་

ཀྱི(Yidong Tongxin Gongsi Fu Jingli)སྤྱི་གཉེར་གཞོན་པ།  http://bod.asia/2009/03/%E0%BD%96%E0%BD%
BC%E0%BD%91%E0%BC%8B%E0%BD%82%E0%BD%9E%E0%BD%B4%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%
BD%95%E0%BE%B1%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%91%E0%BE%B2%E0%BD%B2%E0%BD%A3%
E0%BC%8B%E0%BD%A3%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%81-5/

[28] ཕལ་ཆེར་མེ་མདའི་གྲི་རྩེ་མིན་ནམ་སྙམ།
[29] ཁོང་གི་འདས་རྐྱེན་ལ་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱས་ཀྱང་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་སྐོར་མ་ཐོས།



ལྟ་ཚུལ་ཕྱོགས་རེ་བ་ཙམ་གྱིས་མི་རིགས་ཧྲིལ་པོ་དགྲར་བལྟ་བ།
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རུས་རྒྱུད་གཅིག་གི་སྤུན་ཟླའི་སེམས་ནང་ཤ་འཁོན་དང་གསུབ་ཐབས་མེད་པའི་རྨ་

ཁ་ཞིག་བཞག་པ་རེད། མདོར་ན་དེ་ནི་དམག་དཔུང་གིས་དོན་རྐྱེན་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་

ལས་ལྡོག་སྟེ་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་བཟོ་རྒྱུར་མེ་ཐོག་སྣུམ་བླུག་བྱས་པ་ཞིག་ལས། 

གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་གཏན་ནས་བྱུང་མེད།

རྔ་བའི་བོད་རིགས་ཧྲིལ་པོ་དགྲ་ཕྱོགས་ལ་བཙན་འདེད། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཁུལ་དུ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་སྐུ་ཞབས་བློ་

བཟང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་ཐོན་རྗེས། 

ཁུལ་དེའི་དམར་གཞུང་གིས་དམག་མི་བཏང་ནས་དྲག་གནོན་བྱས་ཏེ། དོན་རྐྱེན་

དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ལ་མི་བལྟོས་པར་ས་གནས་དེར་ཡོད་པའི“བོད་མི་དང་

གྲྭ་པ་མཐོང་ཚད་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང། རྔ་བ་རྫོང་ཐོག་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དང་དེ་

ནས་ཐོན་སའི་འགྲོ་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་དམག་མིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཏེ་བོད་པ་ཡིན་

ཕྱིན་འགྲོ་ས་མེད་པ་བཟོས་པ་རེད།”30 དེས་མ་ཚད“ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ 

ནས་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་རིང་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཆོས་ཕོྱགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་

ཡོངས་རྫོགས་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་རྦད་དེ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དང། 

དགོན་པའི་གྲྭ་པ་ཕྱི་ལ་མི་བཏང་བ་དང། ཕྱིའི་མི་མང་དགོན་པའི་ནང་དུ་འགྲོ་མི་

བཅུག་པར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།”31 ཡིན་ནའང་ཉིན་དེའི་བོད་དོན་ཞི་རྒོལ་

དོན་རྐྱེན་ནི་བོད་རིགས་གྲྭ་པ་གཅིག་ལས་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན་པས་ཡོངས་

རྫོགས་རྒྱུག་པ་ལེབ་རྡུང་དགོས་དོན་མེད་ཀྱང། རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་ཡོངས་

[30] བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས། ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་། རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚགས། ༢༠༡༢ དེབ་དང་

པོ། འཕགས་ཡུལ་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གིས་འགྲེམས་སྤེལ། ཤོག་གྲངས་ ༡༡ །
[31] གོང་དང་མཚུངས། ཤོག་གྲངས་ ༢༠ །



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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རྫོགས་ལ་བརྡབ་གསིག་གཏོང་བའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་བཟུང་སྟེ་མི་རིགས་ཀྱི་ཞེ་འཁོན་

བསླངས་ནས། ད་བར་བཀག་མི་ཐུབ་པའི་རང་སྲེག་དོན་རྐྱེན་མུ་མཐུད་བྱུང་བའི་རྒྱུ་

རྐྱེན་གྱི་མེ་དཔུང་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། མདོར་ན་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་ཁ་

ཕྱོགས་གྱུར་བ་ནི་ཁུལ་དེའི་བོད་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཙན་འདེད་

བྱས་ནས་གནད་དོན་ཡོད་པར་བརྩིས་པ་རེད།

དེ་ནས“ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་

སྐྱོང་ཁུལ་རྟའུ་རྫོང་ཉ་ཚོ་དགོན་པའི་སྐུ་ཞབས་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་རང་སྲེག་གནང་

བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་རྟའུ་རྫོང་གི་ས་གནས་ལ་ཁྱབ་རྗེས། ཁུལ་དེའི་དམར་གཞུང་གི་

ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་ཉ་མཚོ་དགོན་པ་མཐའ་བསྐོར་ནས་

དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང། དོན་རྐྱེན་དེ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཉ་ཚོ་དགོན་པའི་

གྲྭ་རྒྱལ་མཚན་དགོན་པའི་ནང་འགྲོ་སྐབས་རྒྱ་དམག་གིས་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་དང་

དོན་རྐྱེན་བཟོ་མཁན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ལ་བརྩིས་ནས་ཁོང་བཟུང་སྟེ་

ཉེས་རྡུང་བཏང་ནས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ་རེད།”[32] དེ་ནི་ཁོང་བོད་རིགས་ཤིག་དང་

གྲྭ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་བརྩིས་པ་གསལ་པོ་རེད། གང་ལྟར་

ཁྱེད་རང་བོད་པ་ཡིན་ན་གུང་ཁྲན་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་མི་རིགས་ཚོས་སེམས་ཀྱི་རྟེན་

ས་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་པར། ཉི་མ་གཅིག་རང་གི་མགོ་ཐོག་ཏུ་ཆགས་སྒོ་ཡོང་རྒྱུར་

ངེས་པ་དང་ཡང་ན་སྡུག་སྦྱོང་གཟེད་རྒྱུ་དང་སྲོག་འཕྲོག་རྒྱུའི་འགྲོ་ལམ་ལས་མེད་

པའི་སྔོན་བརྡ་བཏང་བ་ཞིག་རང་རེད།

དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་སྐུ་ཞབས་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང[33]དང་། བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག[34]གཉིས་

[32]  བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས། ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་། རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚཌ། ༢༠༡༢ དེབ་དང་པོ། ཤོག་གྲངས་ ༣༥༩-༣༦༠ །

[33] རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་ཇ་རུ་ཚང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གི་བུ།  རང་ལོ་ ༡༨ །
[34] རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་ཚེ་རྒྱལ་ཚང་གི་བུ།  རང་ལོ་ ༡༨ །



ལྟ་ཚུལ་ཕྱོགས་རེ་བ་ཙམ་གྱིས་མི་རིགས་ཧྲིལ་པོ་དགྲར་བལྟ་བ།
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ཀྱིས་རྔ་བ་རྫོང་ཐོག་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་

བྱུང་མ་ཐག་རྔ་བའི་ཕྱོགས་ཡོངས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་དམག་དཔུང་འགྲེམས་འཇོག་

བྱས་པ་དང་། རྔ་བ་རྫོང་མཁར་ཡོངས་དང་ཀིརྟི་དགོན་པ་སོགས་ལ་རྦད་དེ་བཀག་

སྡོམ་བྱས་པས་མ་ཚད། ཁུལ་དེའི་དྲ་རྒྱ་ཁང་ཚང་མ་སྒོ་བརྒྱབ་པ་དང་སྐད་འཕྲིན་གྱི་

འཕྲིན་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་བཀག་སྡོམ་བྱས་པ་རེད།”35 འོ་ན་ལས་འགུལ་དེ་དང་

རྔ་བ་རྫོང་མཁར་ཡོངས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་དྲ་རྒྱ་ཁང་དེ་དག་

གིས་རྒྱུན་དུ་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན། “ཁ་བྲལ་

རིང་ལུགས་པ་ཉུང་ཤས”36ཤིག་ཟེར་བ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་ངེས་པར་དུ་

བཏོན་དགོས་པའི་དྲི་གཞི་ཞིག་རེད།

དེ་ནས“ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཐོ་རེངས་མཚམས་ལ་ཆབ་མདོ་

རྫོང་རྫ་རྒྱུད་ཀརྨ་ཞང་དུ་འབར་གས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་ཞིག་ཐོན་ཏེ་ས་གནས་དེའི་སྲིད་

གཞུང་གི་གཞུང་ལས་ཁང་ཐོར་བཤིག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད། དོན་རྐྱེན་དེ་སུས་བཟོས་འདིས་

བཟོས་མི་ཤེས་པར། ས་གནས་དེའི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཀརྨ་དགོན་པའི་གྲྭ་པར་དོགས་པ་

བྱས་ཏེ་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་དཔུང་ཀརྨ་དགོན་དུ་བཏང་ནས་

ཀརྨ་དགོན་པ་སྒོ་བརྒྱབ་པ་དང། གྲྭ་པ་རྣམས་འགྲོ་འོང་མི་ཆོག་པའི་བཀག་འགོག་

དང་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པས་མ་ཟད། དོན་རྐྱེན་དེ་ཀརྨ་དགོན་གསར་གྱི་ཐོག་ཏུ་གཏན་

འཁེལ་ཕོྱགས་བསྡོམས་ཀྱིས། ཁུལ་དེའི་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་

ཡོད་པའི་དོགས་གནས་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཏེ་འགྲོ་འོང་གི་ལམ་ཁ་བཀག་སྡོམ་བྱས་པ་རེད། 

བོད་ཁུལ་དུ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུའི་དོན་རྐྱེན་ཐོན་སྐབས་སྲིད་གཞུང་གི་

[35] རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚགས། ༢༠༡༢ དེབ་དང་པོ། འཕགས་ཡུལ་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་

ཚང་གིས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས། ཤོག་གྲངས་ ༤༡༧-༤༡༨ །
[36] བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་འགྱུར་པུའུའི་པུའུ་ཀྲང་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཤད། 

http://zt.tibet.cn/web/mdzxy/zw/minda/200902009220150940.htm



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཡིན་མིན་ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པར་ལམ་སེང་ས་གནས་བོད་མིའི་ཐོག་ཏུ་དོན་རྐྱེན་

གྱི་ངོ་བོ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་དང། ཐ་ན་རྐྱེན་གཅིག་གིས་ས་ཁུལ་དེའི་ཁེ་ལས་ཀྱི་

ཁེ་ཕན་དང་དམངས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་ནི། ཁུལ་དེའི་གསེར་སྐུ་དང། 

མཆོད་ཆས་འདྲ་མིན་གྱི་བཟོ་ལས་ཐོན་ཁུལ་ཆབ་མདོའ་ིརྫ་རྒྱུད་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་

ཐོན་རྫས་ཕྱིར་ཚོང་ལ་གྱོང་གུན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་པ་རེད།”[37] 

དངོས་གནས་བྱས་ན། ཀརྨ་ཞང་སྲིད་གཞུང་གི་གཞུང་ལས་ཁང་གཏོར་མཁན་

དེ་ཀརྨ་དགོན་གསར་གྱི་གྲྭ་པ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྲིད་གཞུང་ལ་

མི་དགའ་བ་བྱེད་མཁན་བོད་མི་གཅིག་པུ་མིན་པར། རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡང་མང་

དག་ཅིག་ཡོད། ཡིན་ནའང་སྲིད་གཞུང་ལ་བོད་མི་དགྲ་ཕོྱགས་སུ་བརྩི་བའི་གཤིས་ངན་

ཞིག་ཡོད་པས། བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པའི་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་བསྟན་

འཛིན་ཕུན་ཚོགས་རང་སྲེག་གནང་དགོས་བྱུང་བ་རེད།[38] དེས་ན་ཆབ་མདོའ་ིརང་

སྲེག་ནི་ཆབ་མདོའ་ིས་གནས་གུང་ཁྲན་ཚོགས་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་

འབྲེལ་ཞིང། མདོར་ན་རང་སྲེག་གི་དོན་རྐྱེན་ཆེད་བཟོས་བྱས་པར་གྱུར་ཡོད། 

དེ་མིན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་སྟེ། “ཟི་ཁྲོན་ཞིང་

ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ལི་ཐང་རྫོང་ནང་དུ། ས་གནས་

གཞུང་ཕོྱགས་ཀྱིས་གཉེར་བའི་ལི་ཐང་བརྒྱད་གཅིག(༨-༡)རྟ་རྒྱུགས་དུས་ཆེན་གྱི་

མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་རུང་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ཀྱིས་ཚོགས་རའི་སྟེང་གི་སྒྲ་དུང་བླངས་ནས་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བོད་ལ་ཕྱིར་ཕེབས་མ་བཅུག་ན། ཆོས་དད་རང་མོས་དང་

བདེ་སྐྱིད་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད། ཁོང་གིས་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་

[37] རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚགས། ༢༠༡༢ དེབ་དང་པོ། འཕགས་ཡུལ་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་

ཚང་གིས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས། ཤོག་གྲངས་ ༦༣༢-༦༣༣ །

[38] བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་ལ་གཟིགས། http://www.tibettimes.net/blogs.

php?id=66&post_id=18538 



ལྟ་ཚུལ་ཕྱོགས་རེ་བ་ཙམ་གྱིས་མི་རིགས་ཧྲིལ་པོ་དགྲར་བལྟ་བ།
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གཅིག་པ་དང་། བཙོན་འཇུག་འོག་ཡོད་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་གློད་

བཀྲོལ་དགོས། བོད་མི་ཚོས་རྩྭ་ས་དང་། ཆུ་མགོ དབྱར་རྩ་དགུན་འབུ་སོགས་ཀྱི་ཁྲོད་

ནས་བྱུང་བའི་ནང་ཁུལ་གྱི་རྩོད་རྙོག་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་དང། ས་

གནས་དེར་སྤེལ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་ནང། 

ལས་རྒྱུ་འབྲས་མི་བརྩི་མཁན་གྱི་བོད་མི་ཚོར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པར་ཁོང་འཛིན་བཟུང་

བྱས་པ་དང་། དོན་རྐྱེན་དེར་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཚོགས་པའི་དབུས་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཁང་

ནས་ཚབས་ཆེའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།”[39] 

ཁོང་བོད་རིགས་འབྲོག་པ་གཅིག་གིས་སྨྲ་བརྗོད་ཐོབ་ཐང་སྤྱད་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཁུལ་དེའི་བོད་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་དང་སློབ་གསོའ་ིལས་

འགུལ་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། དེ་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་བརྩིས་པ་གསལ་

པོར་གྱུར་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁུལ་དེའི་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣ་རེ་གཉིས་ཀྱིས“མི་གཅིག་ལ་

མགོ་ནད་ཡོད་ན། ནད་ཡོད་པའི་མི་དེར་མགོ་སྨན་བསྟེར་ནས་ནད་བཅོས་དགོས་

པ་ལས། མི་ཚང་མས་མགོ་སྨན་ཟ་དགོས་དོན་མེད”ཅེས་བཤད་པ་དོན་དངོས་ཡིན་

ནའང། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་འགོ་ཁྲིད་འགའ་ཤས་ཀྱི་བསམ་ཕྱོགས་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པར་སྙད་

འདོགས་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཚོའི་ལས་གནས་ཤོར་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། 

དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བོད་ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་བྱུང་བའི་

བོད་དོན་གྱི་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་སྟེ། “མདོ་སྨད་བླ་བྲང་འབོ་རའི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་

བརྟན་དང་། རྔ་བ་རྫོང་སོ་རུ་མ་སྡེ་པའི་དར་རྒྱས་ཀྱིས་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་མདུན་དུ་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་གནང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་བྱུང་རྗེས། ལྷ་སའི་གཞུང་ཕོྱགས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་

པས་མཚོ་སྔོན་དང་། ཀན་སུའུ། སི་ཁྲོན། ཡུན་ནན་སོགས་བོད་སྨད་ཕོྱགས་ཀྱི་བོད་

མིར་ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཏེ། ལྷ་ས་ཁུལ་རང་ནས་མིན་པ་རྣམས་ཕྱིར་

[39] https://www.youtube.com/watch?v=xWnnSewQj3g རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་

རྒྱུས་ཡིག་ཚགས། ༢༠༡༢ དེབ་གསུམ་པ། འཕགས་ཡུལ་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་། ཤོག་གྲངས་ ༦༡༥ །



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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འབུད་དང་། ཐ་ན་ལོ་ངོ་མང་པོའ་ིསྔོན་ནས་ལྷ་སར་གཏན་སྡོད་བྱས་པའི་ཁམས་དང་

ཨ་མདོའ་ིབོད་རིགས་ཚོང་པ་རྣམས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ”[40]རེད། ད་དུང་དུས་དེ་ནས་

བཟུང་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བར་སྐོར་ཁྲོམ་སྲང་དུ་འགྲོ་སའི་ས་ཚིགས་ཁག་ནས་བོད་མི་

ཡིན་ན་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་། དེ་བས“མགོ་སྐྲ་རིང་པོ་བཞག་པའི་སྐྱེས་པ་རྣམས་

ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་སྔོག་བཤེར་དང་འདྲི་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།”[41] དངོས་གནས་བྱས་

ན་སྲིད་གཞུང་གིས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་དང་དར་རྒྱས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ངང་རང་སྲེག་

གནང་དགོས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང། དགོས་འདུན་ལ་ངེས་པར་དུ་དོ་སྣང་དང་བསམ་

གཞིགས་དགོས་ངེས་ཀྱང། དེ་ཚོ་རྦད་དེ་སྣང་མེད་མཐོང་ཆུང་བཏང་ཡོད། ད་དུང་དེ་

ལས་ལྡོག་སྟེ་ཁོང་གཉིས་དང་རིགས་གཅིག་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་སྡང་སེམས་

བཅངས་པ་དངོས་གསལ་དོད་པོ་རེད། ལྷ་ས་ནི་བོད་དང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་

དང། དཔལ་འབོྱར་སོགས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ཡིན་པས། སྔར་ནས་བོད་མདོ་དབུས་

ཁམས་གསུམ་གྱི་བོད་མི་འདུས་སྡོད་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ས་ཁུལ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ལྷ་

ས་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་སྨད་ཕོྱགས་ཀྱི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་བརྡབ་གསིག་

དང་། མདོར་ན་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཙན་འདེད་བྱས་ནས་བོད་རིགས་དང་རྒྱ་མི་རིགས་

དབར་འགལ་ཟླ་སློང་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་བཟུང་བ་རེད།

བོད་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་རྐྱེན་མཐའ་དག་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་དུ་འགྱུར་ཐབས།

སྤྱིར་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་རིགས་དང་བོད་རིགས་དབར་དམངས་དོན་དང་ཉེས་དོན་གྱི་

གྱོད་གཞི། ཐ་ན་རྒྱ་རིགས་དང་བོད་རིགས་དབར་ཁ་རྩོད་ཙམ་བྱུང་ནའང་གནད་

[40] བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས། ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་། རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚགས། ༢༠༡༢ དེབ་

གསུམ་པ། འཕགས་ཡུལ་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གིས་འགྲེམས་སྤེལ།  ཤོག་གྲངས་ ༤༧༨ །
[41] ༢༠༡༣ ལོར་བོད་དུ་གཉེན་འཕྲད་ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ་ཞབས་བྱམས་ཆེ་གེ་མོས་གསུངས།



ལྟ་ཚུལ་ཕྱོགས་རེ་བ་ཙམ་གྱིས་མི་རིགས་ཧྲིལ་པོ་དགྲར་བལྟ་བ།
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དོན་ཅི་ཡིན་ལ་མ་བལྟས་པར་རྒྱག་གཅིག་མཆོང་གཅིག་གིས་སྒོ་ནས་མི་རིགས་ཀྱི་

གནད་དོན་ལ་བསྒྱུར་ནས་མཐའ་མཇུག་ཕམ་ཁ་མྱོང་མཁན་དེ་རྟག་ཏུ་བོད་རིགས་

རྣམས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་གནད་དོན་ཁག་གཉིས་དཔེ་མཚོན་དུ་བཀོད་ན།

༢༠༠༨ ལོའ་ིནང་ལྷ་སར་ཐོག་མེད(ཙུང་ཧཱན)རོལ་རྩེད་ཁང་ཞེས་གླུ་གར་འཆལ་

སྤྱོད་ཁང་ཞིག་ནང་སྨད་འཚོང་མ་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཤས་དང་སྲུང་བྱའི་ཨ་ཕྲུག[42]

མང་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ནི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ཀྱིས་མཉམ་ལས་འོག མི་ལ་

མགོ་སྐོར་དང་ཚོང་ར་ཧམ་བཟུང་བྱེད་པ། ཕྲན་བུ་འགྲིག་མིན་ལ་དཔུང་རུབ་ཀྱིས་

ཉེས་རྡུང་གཏོང་གི་ཡོད། བོད་རིགས་བཙོན་ཟུར་གཅིག་གི་ཆང་ཁང་མི་དེ་ཚོས་གཏོར་

བ་དང་། ཁོའ་ིགྲོགས་པོ་བོད་རིགས་རི་མོ་འབྲི་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཁོ་ཚོས་རྡུང་ནས་རྨས་

པ་རེད།[43] ཁོང་གཉིས་དང་ངོ་ཤེས་བོད་པ་ཁེ་ལས་པ་གཅིག དེ་ནས་ཕ་ཡུལ་གཅིག་

པའི་ཆབ་མདོའ་ིབོད་པ་ཁག་གཅིག་བཅས་རོལ་རྩེད་གྲོང་དེར་སོང་ནས་དགོངས་

སེལ་དགོས་པ་བཤད་ཀྱང་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་ཁ་ཡ་བྱས་མེད། ཁོང་ཚོས་སྒོ་དང་སྒེའུ་ཁུང་

གི་ཤེལ་སྒོ་བཅག་པས། བོད་པ་གསུམ་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེན་

ཀོན་ཆུས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ལོ་བཞིའི་ཉེས་པ་བཏང་བ་རེད།[44] 

དེ་ནས་བོད་ཀྱི་ཁམས་གོ་འཇོ་ཁུལ་དུ་ཐོན་པའི་གྱོད་དོན[45]དང་འབྲེལ་

བ་ཞིག་སྟེ། “རྫོང་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་གཞོན་པས་གཞུང་དོན་གྱི་མིང་

ཐོག་ནས་གཤམ་བསྐྱོད་ཀྱིས་རི་དྭགས[46]རྔོན་བརྒྱབ་པ་དང་། ད་དུང་བསད་པའི་

[42] རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་བའི་རྒྱ་མི།
[43] རྒྱ་རིགས་དེ་ཚོར་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གིས་ཉེས་པ་གང་ཡང་སྤྱད་མེད།
[44] སྐབས་དེའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཀྲང་གིས། བོད་མི་དེ་ཚོ་ཁམས་པའི་དཀྲུག་སྐྱིད་ཚོགས་པར་ངོས་

འཛིན་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྡན་པའི་རུ་ཚོགས་ཟེར་བར་ཚབས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་རེད། འོད་ཟེར། ཉེས་དོན་གྱོད་
གཞི་ནས་དམིགས་བསལ་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་ཡོད་མེད་ལ་བལྟས་པ། ༢༠༠༩/༧/༡༠ 
[45] ༢༠༠༦ ལོར་མིན་ནམ། འོད་ཟེར་གྱི་རྩོམ་ཡིག་དེ་ ༢༠༠༩ ལོར་བྲིས་པ་དང། རྩོམ་ཡིག་ནང་ལོ་བཞིའི་སྔོན་ཞེས་

འཁོད་འདུག
[46] རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིམ་པ་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཁོངས་ཀྱི་རི་དྭགས།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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རི་དྭགས་དེ་དག་གྲོང་མིས་རྟ་ཐོག་ལ་སྐྱེལ་དགོས་པ་བཤད་པ་རེད། གྲོང་མི་གཅིག་

གིས་དེ་ཁོང་ཚོའི་ལས་ཀ་མིན་ཟེར་རྟ་མི་བཏང་བས། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་

ཁྲིད་གཞོན་པ་དང་དེ་མིན་ཉེན་རྟོག་པ་གསུམ་པོས་ཉེས་རྡུང་བཏང་སྟེ་དབང་པོ་

སྐྱོན་ཅན་བཟོས་པ་རེད། མི་དེའི་ནང་མིས་ཁྲིམས་ལ་གཏུགས་ཏེ་ཉེན་རྟོག་པས་གུན་

གསབ་ཕྲན་བུ་ལས་སྤྲད་མེད། ནང་མིས་ལོ་གསུམ་བསྟུད་མར་ཞུ་གཏུགས་བརྒྱབ་

ཏེ་གྱོང་གུན་ཁ་གསབ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། དཔོན་རིགས་ཀྱིས་བརྣག་སེམས་བཅངས་

ནས་ཆེད་མངགས་སྙད་བརྐོས་ཏེ་དོན་རྐྱེན་བཟོས་ནས། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་བཟོས་

པའི་མི་དེའི་ནང་མི་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཤིང་དཔུང་སྡེབ་བྱས་ནས་སྤྱི་པའི་སྒྲིག་ལམ་

དཀྲུག་མཁན་གྱི་ཉེས་འགེལ་བྱས་ཏེ་ལོ་གསུམ་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་རེད།”[47] 
བོད་ཁུལ་དུ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུའི་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཆབ་

སྲིད་ལ་སྒྱུར་བ་དང་། ཡང་ན་གཞུང་དོན་ཁ་ལ་འཁྱེར་ཏེ་སྒེར་གྱི་འཁོན་ལན་སློག་

ནས་ཉེས་པ་ཕོག་མཁན་གྱི་བོད་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད།

མི་རིགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་དད་ལ་ཚོད་འཛིན།

ཆོས་དད་རང་མོས་ནི་མི་རིགས་དང་འབོྱར་ཕྱུག་གི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཆོས་ལ་དད་

པ་ཡོད་པ་ཐུན་མོང་གིས་སྤྱོད་པའི་རང་དབང་ཡིན་པ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་སོ་དྲུག་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་

ནའང་མི་རིགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་དད་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ་ནི་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་

ལས་དོན་མི་སྣའི་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དང་ལག་བསྟར་ལས་འཕྲོས་པ་ཞིག་རེད། 

[47]  http://www.rfa.org/tibetan/chediklaytsen/amdolaytsen/forum-on-tibet-from-beijing/
commentary-of-tibetan-writer-woeser-07242009160631.html འོད་ཟེར། ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི་ནས་

དམིགས་བསལ་གྱི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་ཡོད་མེད་ལ་བལྟ་བ། ༢༠༠༩/༧/༡༠



ལྟ་ཚུལ་ཕྱོགས་རེ་བ་ཙམ་གྱིས་མི་རིགས་ཧྲིལ་པོ་དགྲར་བལྟ་བ།
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དེ་ཡང་ལོ་རབས་དགུ་བཅུ་པའི་ནང་གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་དུ་བྱུང་བའི་དངོས་བྱུང་

གི་གནད་དོན་ཞིག་སྟེ། ཉིན་ཞིག་འཆམ་ནད་སྔོན་འགོག་ཆེད་བཙོན་པ་ཚོར་སྒོག་

པ་དང་སི་པན[48]མང་པོ་བརྒྱབ་པའི་ཐུག་པ་ཞིག་སྟེར་བ་རེད། བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་

བཙོན་པ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས[49]དགེ་སློང་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་རང་ལ་འཛེམ་

བྱ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སྒོག་པ་མི་ཟ་བ་དེ་རེད། ཉིན་དེའི་དགོང་མོ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཀྱིས་སྒོག་པ་མི་ཟོས་པའི་ཐད་རུ་ཁག་བཞི་པའི་རུ་དཔོན་གཞོན་པ་སྟོབས་

རྒྱལ་གྱིས་རུ་ཆེན་བཞི་པའི་བཙོན་པ་ཡོངས་རྫོགས་རུ་སྟར་སྒྲིག་བཅུག་པ་དང་། 

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་མདུན་དུ་བསླངས་ནས་རྨོངས་དད་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་པར་

སྙད་དེ་ཁ་རྡུང་བཏང་། ཐག་པས་བསྡམས། གློག་རྒྱུག་བཙུགས། སྒོག་ཐུག་དེ་ཡིན་

གཅིག་འཐུང་དགོས་ཞེས་ཉེས་རྡུང་བཏང་པ་རེད། དོན་དངོས་ཐོག་སྒོག་པ་མི་ཟོས་

པ་དེ་གནད་དོན་ཆེན་པོ་གང་ཡང་མིན་ལ། སྒོག་པ་ཟ་དགོས་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་ཡང་

གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་རྒྱབ་ན་གནད་དོན་

གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་

ཁྱེད་རང་བོད་རིགས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དེའི་བྱ་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་མི་

རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་དུ་གྱུར་བར་བརྩི་གི་ཡོད་པ་དེ་རེད། 

ད་དུང་རྩ་ཁྲིམས་དང་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་མི་ཤེས་པའི་བཙོན་རའི་

འགོ་འདོམས་པ་དེ་དག་གིས་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་ལྟ་བ་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ནས་

བོད་རིགས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པས[50]ནང་ཆོས་ཀྱི་དེབ་རིགས[51]བལྟ་ཀློག་བྱེད་

[48] སྒོག་པ་དང་། སི་པན་ལྒང་བུ། རྩམ་པ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པའི་ཐུག་པ་རེད།
[49] ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཡིན་པ་དང་། དེ་སྔ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་ནས་གྲྭ་པ་བྱས་ཏེ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཞུས། ཁོང་ལ་
བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཕྱི་གྱར་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་བཙུཌ་ནས་གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་དུ་བཙོན་བཅུག་བྱས།
[50] དགོན་སྡེ་ཁག་གི་གྲྭ་པ་མང་པོ་ཡོད།
[51] ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དང་གྲོགས་ཉེ་ཚོས་ཟླ་རེའི་ཐུག་འཕྲད་སྐབས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་ཉོས་པའི་ཚད་མ་སོགས་

ནང་ཆོས་སྐོར་རེད།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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སྐབས་རྨོངས་དད་མི་ཆོག་ཅེས་ནང་ཆོས་རྨོངས་དད་ལ་བརྩི་བ་ལས། རྒྱ་གཞུང་གིས་

བརྗོད་བཞིན་པའི་ཀྲུང་ཧྭའི་རིག་གནས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་མི་

ཐུབ་པར་དམོད་ཚིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་མཱ་ཧྲང་ལུང་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་ཁ་

ཆེའི་བཙོན་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལྟར་ཟ་ཤ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཕུད། ད་དུང་ཐབ་

ཆུང་བཙུགས”[52]ནས་ཟས་གཡོ་སྐོལ་ཆོག་པ་དང་། རྒྱ་ཁ་ཆེའི་སྙུང་གནས་དུས་

ཆེན་སྐབས་སྙུང་གནས་གཏོང་ཆོག འདིར་བརྗོད་དགོས་པ་ནི། རྒྱ་ཁ་ཆེའི་བཙོན་

པར་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་ལྟར་ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་ངེས་ཤིག་

ཡིན་མོད། བོད་རིགས་བཙོན་པར་དེ་བས་ཆོས་དད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དགོས་པ་ནི། གྲངས་

ཉུང་མི་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་སྲིད་ཇུས་ཡོད་པ་དེ་རེད།

རང་དབང་གི་གནད་དོན།

དེ་ཡང་རྩོམ་ཡིག་གི་རང་དབང་སྐོར་ལས་འཕྲོས་པ་ཞིག་སྟེ། དེ་སྔོན་རྒྱ་རིགས་མཁས་

པ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་གསར་ཤོག་ཐོག“གལ་སྲིད་ནུབ་རྒྱུད་གསར་སྤེལ་ཆེན་

མོས་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲོལ་རྒྱུན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་གསར་གཏོད་

དེ་རྫུན་མ་ཆགས་ཀྱི་རེད”[53]ཅེས་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་མྱོང་བ་དེ་བོད་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་

ཞིག་གིས་ལུང་འདྲེན་གྱིས་ཁོང་རང་གི་རྩོམ་ཡིག་ནང་བཀོད་ཏེ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་

པའི་རྗེས་ཁོང་ཡོད་སའི་གུང་ཁྲན་ཚོགས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་གཤེ་གཤེ་

བཏང་སྟེ་ངོས་ལེན་ཡི་གེ་འབྲི་རུ་བཅུག་ཡོད། ཁོང་གིས་རྒྱ་རིགས་དེས་སྤེལ་བའི་རྩོམ་

ཡིག་གི་ཚགས་པར་དེ་འབྲེལ་ཡོད་འགོ་ཁྲིད་ལ་བསྟན་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་དག་འབུད་

52 བཙོན་ཁྲིམས་ནང་ཐབ་ཆུང་བཙུགས་མི་ཆོག་ཅེས་འཁོད།
[53] ཝང་ལིས་ཞུང་། ཆེ་ས་ནས་དྲག་གནོན་དང་ཆུང་ས་ནས་ལྷོད་ཡངས་ཀྱི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས། ༢༠༠༧/༡༢/༢༦ །
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བྱེད་དུས། འབྲེལ་ཡོད་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་སྐད་ཆ་འདི་ལྟ་བུ་རྒྱ་མིས་ཚིག་ཁྲི་གཅིག་བཤད་

ཆོག་ཀྱང་། བོད་མི་ཚོས་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་བཤད་ཉན་གྱི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད། 

དེས་ན་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་བཅུག་དོ་དམ་དུ་ཚུད་པའི་བོད་རིགས་རྩོམ་

པ་པོ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་དང་།  དཀོན་མཆོག་ཚེ་འཕེལ།”[54]འབྲུག་ལོ།(སྨྱུག་མིང་ཞོགས་

ལྗང)”[55] ཇོ་འཇམ་དབྱངས།(ཡོངས་གྲགས་སུ་བློ་མིག)”[56] འབྲོག་རུ་ཚུལ་ཁྲིམས[57]ལ་

སོགས་པས་སྤེལ་བའི་རྩོམ་ཡིག་དེ་དག་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་ཚོས་རྒྱ་ནག་ནང་སྤེལ་

བ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་མི་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱ་མི་

རིགས་ཤིག་ཡིན་ན་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་མེད་པས། རྩོམ་ཡིག་གི་རང་དབང་བོད་

པ་ལ་བལྟོས་ན་རྦད་དེ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད།

མཇུག་སྡོམ།

མི་རིགས་ཤིག་གི་དར་རྒྱས་དང་ལས་དབང་གི་འགྱུར་ལྡོག་ནི་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་

འབད་བརྩོན་དང་འབྲེལ་ཞིང་། དམངས་ཀྱི་མངོན་འདོད་སུས་ཀྱང་འགོག་མི་ཐུབ་

པ་ནི“ང་མ་ཤི་བར་དུ་ལྟ་ཚུལ་བཤད་ཁོ་ཐག་ཡིན”[58]ཅེས་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེས་ན། 

ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐབས་གཏན་ནས་མ་བྱས་པར་བཞག་པའི་བོད་

[54] http://tibetanpen.org/?page_id=430
[55] http://www.rfa.org/tibetan/sargyur/shokjang-commentes-04082015161953.html
[56] http://www.tibettimes.net/news.php?showfooter=1&id=9962 ཁོང་ནི་རྔ་བ་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་
ཆེན་གསུམ་པ་ནས་ཡིན་པ་དང། ཁོང་གིས“ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བཀྱིགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད”དང“རྔ་བའི་ཡི་གེ་བ་དག་
ལ་མཚོན་གྱིས་བསྣུན་གྱིན་ཡོད” “ང་མ་ཤི་བར་དུ་ལྟ་ཚུལ་བཤད་ཁོ་ཐག་ཡིན”སོགས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བ་རེད། 
[57] http://www.rfa.org/tibetan/sargyur/drogru-tsultrim-released-from-jail-12072014092925.

html ཁོང་རྔ་བ་སྒོ་མང་དགོན་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཁ་བའི་ཚེ་སྲོག་ཅེས་པའི་གསར་ཤོག་འགྲེམས་སྤེལ་མི་ཆོག་པའི་

བཀག་བསྡོམས་བྱས་པ་དང་། མེས་རྒྱལ་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་ཏཱ་ལའི་ཁ་བྲལ་འོས་ལངས་ལ་སྐུལ་སློང་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བའི་

ཉེས་བཙུགས་ཀྱིས་ལོ་ ༦ བཙོན་བཅུག་བྱས།
[58] http://www.tibettimes.net/news.php?showfooter=1&id=9962 ཇོ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས།
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ཀྱི་གནད་དོན་དེར་མི་རིགས་གནད་དོན་དང་། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན། འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན། རིག་གཞུང། ཁོར་ཡུག བདག་དབང་སོགས་སྣ་མང་

ཞིག་འདུས་ཡོད་པས། དེ་དག་སེལ་ཐབས་མི་བྱེད་པར་བོད་མིའི་བསམ་འདུན་ལ་

རྡོག་རོལ་དང་བོད་མི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་དགྲ་ཟླའི་ཕྱོགས་སུ་བཙན་འདེད་བྱས་

ནས་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་བཟོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པ་ནི་བོད་ཁུལ་བརྟན་ལྷིང་

མེད་པའི་གཞི་རྩའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་གྱུར་ཡོད། སྲིད་དབང་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན། 

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དོན་དངོས་འགྱུར་ལྡོག་དང་བསྟུན་དགོས་པ་ལས། དབང་ཤུགས་ཀྱིས་

སྲིད་དབང་རྒྱུན་སྲུང་མི་ཐུབ་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དོན་དངོས་ཤིག་རེད། 

ཝང་ལིས་ཞུང་གིས་ཀྱང་། “མི་མང་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་རེ་འདུན་ཞུ་སའི་

ལམ་མཁོ་འདོན་དང་། ཁེ་དབང་རྩོད་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་དགོས། དེ་ལྟར་མེད་ན། 

སྐབས་ཤིག་རིང་བརྟན་ལྷིང་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མངོན་ཡང་། དེའི་ངོ་བོ་

ནི་རླངས་བཀག་ཁྲོ་ཐབ་ཀྱི་རླུང་འགྲོ་ཡོངས་རྫོགས་བཀག་ནས་དེའི་འོག་མུ་མཐུད་

མེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་བཞིན། མཐའ་མཇུག་རླངས་བཀག་ཁྲོ་ཐབ་འབར་གས་

བྱེད་རྒྱུ”ཡིན་པ་ལྟར། ནམ་ཞིག་རྐྱེན་ཞིག་དང་འཕྲད་ན་རྩོད་གླེང་གི་མེ་ལྕེའི་མེ་རོ་

འབར་ཉེར་ལྷག་ཡོད་པས། གང་ལྟར་དུས་ཚོད་སྔ་ཕྱི་མ་གཏོགས་གདོང་ཐུག་གི་ངོ་

རྒོལ་དང་རྩོད་གླེང་གི་འཐབ་རྩོད་ཡོང་རྒྱུར་ངེས་པ་ནི། ཤིན་ཅང་དུ་ཐེངས་མང་པོར་

ཐོན་པའི་ཤིན་ཅང་མི་རིགས་འཐབ་རྩོད་པའི་གནད་དོན་དང་། བོད་ཁུལ་དུ་ཐེངས་

མང་ཐོན་པའི་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནད་དོན། མདོར་ན་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་

སོགས་ཀྱི་འབྱུང་རྩ་རྩད་ཞིབ་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྲིད་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་བརྟེན་ནས་

བྱུང་བ་ཞིག་ལས། མི་རིགས་ས་ཁུལ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པ་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

དཔེ་མཚོན་ནི། ༡༩༨༩ ལོར་ལྷ་སར[59]ཐོན་པའི་བོད་དོན་ཞི་རྒོལ་གྱི་དོན་

[59] ༡༩༨༩ ལོར་ལྷ་སར་བོད་དོན་ཞི་རྒོལ་ཐོག་བཀག་རྒྱ་བསྡམས།



ལྟ་ཚུལ་ཕྱོགས་རེ་བ་ཙམ་གྱིས་མི་རིགས་ཧྲིལ་པོ་དགྲར་བལྟ་བ།
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རྐྱེན་དང་། ༢༠༠༨ ལོར་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་བྱུང་བའི་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་

ཆེན་མོའ་ིདོན་རྐྱེན།[60] ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཁུན་མིང་དུ་ཐོན་པའི་

དོན་རྐྱེན[61]སོགས་བྱུང་བའི་སྐབས་དེ་དུས། སྲིད་གཞུང་གིས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་

ཞེས་པའི་མིང་བྱང་དེ་ཡོངས་སུ་གཏོར་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང། ཡང་སྒོས་

བོད་དང་ཡུ་གུར་རིགས་ནི་དོན་རྐྱེན་བཟོ་མཁན་གྱི་ཕྱོགས་གཏོགས་ལ་བརྩིས་ཏེ། དོ་

དམ་ས་ཚིགས་ནས་དམིགས་བསལ་ཞིབ་བཤེར་དང་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད། “མི་

སེམས་ནི་ཆབ་སྲིད་ཆེ་ཤོས་རེད[62]ཅེས་པ་ལྟར། མི་རིགས་ཟུར་བཀག་བྱེད་པ་ནི་མི་

རིགས་དབར་འཁོན་འཛིན་གསོག་འཇོག་ལ་སྐུལ་མ་ཐེབས་གཞི་དང་། བརྟན་ལྷིང་

མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་རྩ་བ་ཡིན་པས། ཡང་སྙིང་སུས་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་བཟོ་གི་

ཡོད་པ་དང། མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་དུ་གྱུར་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་

རིགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གུང་ཁྲན་ཚོགས་པའི་སྲིད་ཇུས་ལས་བྱུང་བ་གསལ་པོར་ཤེས་

ངེས་རེད།། །།

[60] ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་རྗེས་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་མིའི་

དམག་དཔུང་གིས་ཁེངས་པ་དང་།  སི་ཁྲོན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གཅིག་པུའི་ནང་རྒྱ་དམག་ཁྲི་འགའ་ཤས་མངག་གཏོང་

བྱས་ཤིང་། རྔ་བ་ནས་བོད་མི་ ༤༠༠༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་སོགས། འོད་ཟེར་གྱིས། ༢༠༠༨/༦/༢༠ ནང་སྤེལ་བའི་

རྩོམ་ཡིག་བཙོན་ར་ལྟ་བུའི་བོད་ཁུལ་དུ་བསྐྱོད་པ་ཞེས་པའི་ནང་གསལ།
[61] ཁུན་མིང་དུ་དོན་རྐྱེན་ཐོན་རྗེས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དོགས་ཟོན་བྱས་ཏེ་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་

དང་གནམ་ཐང་སོགས་ནས་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་རེད། 
[62] http://tibet.people.com.cn/15454702.html ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ཀྲུང་དབྱང་གིས་མི་རིགས་ཀྱི་ལས་དོན་

ཚོགས་འདུའི་ཐོག་བཤད།


