
མདོ་སྨད་སྤྱི་ཁྱབ།
ཀུན་དགའ་བྱམས་པ།[1]

༄༅། །དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་བརྗོད་གཞི་མདོ་སྨད་སྤྱི་ཁྱབ་ནི་ལོ་ངོ་ ༣༧ རིང་གི་བོད་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། མདོ་སྤྱི་ནི་དམག་ཐེངས་གཉིས་ལས་འགོ་བཙུགས་

པ་དང་མཇུག་སྒྲིལ་བ་ཞིག་རེད། དེའང་དམག་ཐེངས་དང་པོ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༠ ནས་ 

༡༩༡༢ བར་བོད་པས་མན་ཇུ་མཐར་སྐྲོད་བཏང་རྗེས་རྒྱལ་ཁབ་སྲ་བརྟན་དང་གོང་

འཕེལ་ཡངོ་སླད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༣ ལརོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆགོ་ནས་

མདོ་སྤྱི་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་ལྷོ་རྫོང་དུ་རྟེན་གཞིར་བྱས། སྐབས་དེའི་མདོ་སྤྱི་ནི་

བཀའ་བློན་བླ་མ་བྱམས་པ་བསྟན་དར་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་མདོ་སྤྱི་

ཐོག་མ་དེ་ཡིན། དེ་ནས་ཆབ་མདོ་ཁུལ་དུ་ད་དུང་རྒྱ་དམག་མང་དག་ཞིག་ལྷག་ཡོད་

པ་རྣམས་རིམ་པས་མཐར་སྐྲོད་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༨ ལོར་བཀའ་བློན་བླ་མ་སོགས་ཀྱིས་

དམག་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆབ་མདརོ་མད་ོསྤྱིའི་གཞུང་ས་གཙོ་བོ་བཙུགས། དམག་

ཐེངས་གཉིས་པ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་། རྒྱ་དམག་གིས་ཆབ་མདོར་ཚུར་

རྒལོ་དྲག་པ་ོབྱས་ཏེ་ཆབ་མད་ོདབང་འགོ་ཏུ་བཅུག་ནས་མད་ོསྤྱི་མཐའ་མ་ང་ཕདོ་ངག་

དབང་འཇིགས་མེད་འཁརོ་གཡགོ་དང་བཅས་པ་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་

ཐོག་མདོ་སྤྱི་ཞེས་པའི་མིང་ཚིག་དེ་རྫོགས་ཚིག་ཏུ་འགོད་བཅུག་པ་རེད།

 སྤྱིར་ལོ་ངོ་ ༣༧ གྱི་རིང་ལ་མདོ་སྤྱིའི་ལས་ཐོག་པ་བཀའ་བློན་དང་། བཀའ་ཚབ། 

[1] བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།             kunga1359@gmail.com
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཛ་སག་གི་ག་ོགནས་ཡདོ་མཁན་རིམ་པ་བཅུ་བྱུང་བ་དང། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༡༣ ནས་ ༡༩༥༡ བར་

མདོ་སྤྱི་རིམ་པ་ཚང་མས་ཞི་དྲག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བྱ་བ་གང་མང་བགྱིས་ཡོད་ཀྱང་དེ་ལ་རྒྱ་

གཞུང་གི་ཐེ་ཇུས་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དུས་སྐབས་འགངས་

ཆེན་དེའི་རིང་བོད་ནི་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་ར་སྤྲདོ་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ།

མདོ་སྤྱིའི་གོ་དོན་དང་དེའི་ལས་འགན།

དེ་ཡང་མདོ་སྤྱི་ཞེས་པ་ནི་མདོ་སྨད་སྤྱི་ཁྱབ[2]སྟེ། ཁམས་དང་མདོ་སྨད་ཡོངས་ལ་དོ་

དམ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་གྱི་དཔོན་རིགས་ལ་ཟེར་ཞིང་། མཚམས་རེར་ཁམས་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡང་བྱུང། མད་ོསྤྱི་ནི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞན(བྱང་སྤྱི། ལྷོ་སྤྱི། ཉག་སྤྱི། གྲ་ོསྤྱི། 

གཞིས་སྤྱི་ལ་སགོས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ།)དང་མི་འདྲ་བར་ས་ཁྱནོ་གྱི་ཆ་ནས་ཆེ་ཞིང། ལས་གནས་སུ་

བཀའ་ཤག་ཁངོས་ནས་བཀའ་བླནོ་གཅིག་གིས་ངེས་པར་དུ་ལས་འཁུར་འཛིན་དགསོ་

ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་མཚམས་རེར་རྐྱེན་དུ་མའི་དབང་གིས་ཛ་སག་དང་བཀའ་ཚབ་རེ་

གཉིས་ཕེབས་དགོས་པའང་བྱུང་འདུག

 མདོ་སྤྱིའི་དབང་ཤུགས་ཆེས་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་དེའི་མངའ་འོག་ཏུ་རྫོང་ ༢༢ 

བྱུང་མྱོང་ཞིང་།[3] དེ་ཡང་མདོ་སྤྱིའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་

པའི་རྫོང་གཞིས་ཁག་ཏུ། གྱོད་གཞི་འཁྲུན་གཅོད་དང་།(མདོ་སྤྱིའི་ཐམ་ཁའི་ངོས་སུ“ས་ཀུན་

བྱམས་པས་སྐྱོང་ཞིང་བདེ་སྐྱིད་བསྟན་པ་དར་བར་བྱེད།”[4])ཁྲལ་བསྡུ་ཁྲིམས་གནོན། ས་སྲུང་

[2] དེབ་ཐེར་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་། ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་། ༡༩༩༢ བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཤོག་གྲངས་ 

༤༥༦ ནང་གསལ།
[3] དབུ་དཀར་ཚང་བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན། ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ ༣༨། 《མི་ཚེའི་རིང་བོད་སྤྱི་དོན་ཆེད་ཞི་དྲག་གི་ལས་

འགན་བླངས་རིམ》 བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༢༠༡༥ ཤོག་གྲངས་ ༡༠༩ ནང་གསལ།
[4] ཞ་སྒ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། 《བོད་ཀྱི་སྲོད་དོན་རྒྱལ་རབས་སྨད་ཆ》  བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་པར་ཁང། ༡༩༨༦ 

ཤོག་གྲངས ༢༥༨ ནང་གསལ།
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འགོ་དམག་ས་གནས་གང་དུ་བཅའ་སྡོད་དགོས་མིན། མི་སེར་གྱི་བདེ་སྡུག་གཟིགས་

རྒྱུ།(དེའང་ཡིག་ལམ་ལ་རྒྱུན་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར། “ནོར་འཛིན་བདེ་བར་སྐྱོང་རྒྱུ”སྟེ་མངའ་འབངས་བདེ་བར་

སྐྱངོ་རྒྱུ།)[5] ས་མཚམས་སྲུང་བསྡམོས། ས་འབྲེལ་གྱི་ཞིང་ཆེན་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་

རྒྱུ། ས་མཚམས་སགོས་སུ་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་རྣམས་ལྷ་སར་དུས་ཐགོ་སྙན་

སེང་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ཡིན།(ཞིབ་ཕྲའི་བྱེད་སྒོ་ནི་བྲག་གཡབ་བླ་དགོན་ལོ་རྒྱུས་ནང་འཁོད།)

མདོ་སྤྱིའི་གོ་རིམ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༣ ལ་མདོ་སྤྱི་ཐོག་མར་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ ༡༩༥༠ ལོའ་ིབར་

སྔ་ཕྱིར་མདོ་སྤྱི་བཅུ་བྱུང་ཡོད་པ་ནི།

བཀའ་བློན་བླ་མ་བྱམས་པ་བསྟན་དར།

བཀའ་བློན་ཁྲི་སྨོན་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ།

བཀའ་བློན་སྨན་སྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་དོན་གྲུབ།

བཀའ་བློན་ང་ཕོད་རྟ་མགྲིན་ཕུན་ཚོགས།

བཀའ་ཚབ་བཀྲས་མཐོང་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ།

ཛ་སག་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན(ཛ་སག་བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ལྡན)དང་ཛ་སག་ཟུར་ཁང་ཟུར་པ་

དབང་ཆེན་ཚེ་བརྟན་ལྷན་སྦྲེལ།

བཀའ་བློན་གནང་བྱུང་པ་པདྨ་དོན་གྲུབ།(སྤེན་པ)

ཛ་སག་གཡུ་ཐོག་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

བཀའ་བློན་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ།

བཀའ་བློན་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད།

[5]  བྲག་གཡབ་བླ་དགོན་ལོ་རྒྱུས། ཆབ་མདོ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲས་པར་བཏབ། ༡༩༨༧ ཤོག་གྲངས་ ༦༠༨ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

མདོ་སྤྱིའི་ལས་བྱ་དང་དེ་དག་གི་ཕོགས་རིམ།

མད་ོསྤྱིའི་ལས་བྱ་དང། སྲུང་དམག མདའ་དཔོན་རྣམས་ནི་མདོ་སྤྱི་གང་ཡིན་སོ་སའོ་ི

རང་མོས་ཀྱིས་འདེམས་དབང་ཡོད་ཅིང། སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་སྒེར་གྱི་སྨན་པ་གཅིག་

ལྷན་འཁྲིད་ཆོག་གི་ཡོད།[6] མདོ་སྤྱིའི་དུས་ཡུན་ནི་ལོ་ངོ་གསུམ(ལོ་ངོ་བཞི་བཤད་སྲོལ་

ཡང་འདུག)[7]རེའི་མཚམས་སུ་ལས་བྱ་སྲུང་དམག་དང་བཅས་པ་བརྗེ་འཕོས་བྱེད་ཀྱི་

ཡདོ། ཐགོ་མའི་ཆར་མད་ོསྤྱིའི་ལས་བྱར་ཁྱནོ་བསྡམོས་མི་གྲངས་བཅུ་ནས་བཅ་ོལྔ་བར་

ཡོད། དེ་ནས་རིམ་པས་ལས་བྱའི་གྲངས་འབོར་ཉི་ཤུའི་བར་འཕར་འདུག[8]

 ལས་བྱ་རིམ་པའི་གོ་གནས་རེ་རེ་བཞིན་བརྗོད་ན། ངེས་མེད་མཁན་ཆེན་

གཅིག གཏན་འཁེལ་བ་མཁན་རིམ་གཉིས། བཀའ་མགྲོན་དྲུང་གཉིས། བཀའ་བློན་

ལ་བཀའ་འགག་ཤོད་དྲུང་གཅིག དེ་བྱིངས་ངེས་མེད་སྐབས་གང་འཁེལ་སྲས་རྣམ་པ་

དང། ལས་ཚན་པ། རྩེ་མགྲནོ་དྲུག་བདུན། རྩེ་ཤོད་དྲུང་རིགས་བཞི་ལྔ། རྩེ་སྐརོ་རེ་ཟུང། 

མདའ་དཔནོ་ལས་མེད་ཆབ་སྡདོ་ཡདོ་ན་ལས་བྱ་ཁང་དུ་འགྲིམ་ན་ཆོག དྲུང་གཏགོས་

གྲས་སྐད་ཡིག་སྒྱུར་མཁན་གཉིས། ཏར་མཁན་གཅིག་བཅས་ཡདོ། གངོ་གསལ་ལས་བྱ་

དེ་དག་ལས་གྲུབ་པའི་ལས་ཁུངས་དེར། མད་ོསྨད་ལས་ཁང་ངམ་ཀུན་ཁྱབ་ཟིལ་གནནོ་

ཁང་ཞེས་བརྗོད་དོ། །

 མདོ་སྤྱིའི་ཕོགས་རིམ་ནི། མདོ་སྤྱི་རང་གི་ཕོགས་ངེས་ཆ་མེད་པ་ཕུད།[9] 

མཁན་རིམ་དང་སྲས་རྣམ་པར་ལོ་ཕོགས་འབྲུ་ཁལ་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ། དེ་འོག་ལས་ཚན་

[6] གཡུ་ཐོག་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན། ཤོག་གྲངས་ ༢༡༦ ནང་གསལ།
[7] གཡུ་ཐོག་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་གྱི་རང་རྣམ་དུ་བཟའ་ཟླ་གཡུ་ཐོག་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་མདོ་སྤྱིའི་སྐབས་དུས་ཡུན་ལོ་

བཞི་བཤད་འདུག
[8]  Robert Ford, Captured in Tibet, Oxford University Press, 1990, p.32
[9]  Ford p.47
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པར་འབྲུ་ཁལ་དྲུག་བརྒྱ། དེ་འོག་རྩེ་ཤོད་དྲུང་དཀྱུས་ལ་འབྲུ་ཁལ་བཞི་བརྒྱ། དེ་འོག་

དྲུང་གཏོགས་ལ་འབྲུ་ཁལ་ཉིས་བརྒྱ། གོང་གསལ་འབྲུ་ཁལ་རེར་དངུལ་སྲང་ ༩ ཞོ་ 

༥ རེ་རྩིས་པའི་དངུལ་སྤྲད་སྲོལ་ཡོད།[10]

མདོ་སྤྱིའི་འོག་གི་བཅའ་སྡོད་དམག་སྒར།

ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོར་བོད་དམག་ᨮᨕᩏས་སུ་མདའ་དཔོན་ ༡༠ དང་། དམག་མི་

དཀྱུས་མ་ ༦༥༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡདོ་པ་དང། མད་ོསྨད་ཁུལ་གྱི་ས་སྲུང་ལ་ཤུགས་སོྣན་རྒྱག་

རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བོད་དམག་ཀ་དང། ཆ་དང། ང་དང། ཉ་དང། ཏ་དང། ཐ་དང། ད་དང་

སོགས་རིམ་བཞིན་གསར་འཛུགས་བྱས།[11] ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་ཆབ་མདོའ་ིགཡུལ་

འགྱེད་སྐབས་བོད་དམག་ལ་མདའ་དཔོན་བཅུ་བདུན་བར་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་བ་དང། 

དམག་མི་དཀྱུས་མ་ ༡༧༥༠༠ ཟིན་ཞིང(ཡུལ་དམག་བསྡོམས་པས)གཙོ་ཤུགས་རྒྱ་མོ་རྔུལ་

ཆུ་བརྒྱུད་ཆབ་མདོར་བཞག་འདུག[12] བོད་གཞུང་ལ་སྔ་རྗེས་བཅའ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཀ་

ནས་ད་བར་མདའ་ཁག་བཅུ་གཅིག་ཡོད་པ་ནས་ཀ་ད་གཉིས་ལྷ་སར་སྡོད་པ་ཕུད། དེ་

བྱིངས་ཁ་དང་ནས་ཐ་དང་བར་མད་ོསྨད་ཁུལ་དུ་བཅའ་སྡདོ་བྱས་ཡདོ། ཁ་དང་ག་དང་

དམག་མི་ཆིག་སྟངོ་དང་མདའ་དཔནོ་གཉིས་ཕུད། དམག་སྒར་གཞན་ལ་མདའ་དཔནོ་

གཅིག རུ་དཔནོ་གཉིས། བརྒྱ་དཔནོ་ལྔ། ལྡིང་དཔནོ་ཉི་ཤུ། དམག་མི་ ༥༠༠ བཅས་ཡདོ།

 མདོ་སྤྱི་ལྷ་ཀླུའི་སྐབས་ཆབ་མདོ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་ནས། 

[10]  བྲག་གཡབ་བླ་བྲང་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས། ཤོག་གྲངས་ ༦༠༤ ནང་གསལ།
[11] བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༨  བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

ཆབ་གྲོས་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་ཞིབ་འཇུག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། ༡༩༨༦ ཤོག་གྲངས་ ༥༡ 

ནང“(ཀ་དང་སྐུ་སྲུང་དམག་སྒར) (ཆ་དང་མེ་སྒྱོགས་དམག་སྒར) ཇ་དང་། ཉ་དང་། ཏ་དང་། ཐ་དང་། ད་དང་སོགས་

༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་གསར་བཙུགས་གནང། (ཁ་དང་དམག་སྒར་ཨ་མ) (ག་དང་གཞིས་

རྩེར)(ང་དང་རྒྱལ་རྩེ) (ཅ་དང་དིང་རི)།” ཅེས་གསལ།
[12]  བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་ ༤ ཤོག་གྲངས་ ༡༨༤ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

སེར་མོ་བ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དམག་མིའི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་པ་དང།[13] ཡུལ་དམག་མང་པོ་

བསྡུ་རུབ་གནང་། དེ་དག་ལ་དམག་སྦྱོང་སྐོར་གྱི་ཤེས་ཡོན་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག 

ཡུལ་དམག་རེ་རེར་ལག་ཏུ་མེ་མདའ་དང་གོ་མཚོན་སོགས་སྤྲད་སྲོལ་བྱུང།[14] དེ་

དག་ལས་བོད་དམག་གི་གྲངས་འབོར་དང་ནུས་སྟོབས་ཅུང་ཆེ་རུ་སོང་ཡང། ད་དུང་

རྒྱ་དང་དམག་འཐབ་བྱེད་རྒྱུར་ཚད་གཞི་རྩ་བ་ནས་ལོངས་མེད།

མདོ་སྤྱི་མཐའ་མ་ལྷ་ང་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་སྐོར་གླེང་བ།

མདོ་སྤྱི་ལྷ་ང་གཉིས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༧ ནས་ ༡༩༥༠ བར་གྱི་ལོ་ངོ་བཞིའི་རིང་རིམ་པར་

བྱུང་བའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་ཁྱབ་གཉིས་ཡིན་ལ། དུས་སྐབས་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་

ཆེས་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན་པས། སྤྱི་ཁྱབ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཕྲག་ཏུ་བབས་

པའི་འགན་འཁྲི་ཡང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་རེད། དང་པོ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་དེའི་

ཛ་དྲག་གི་གནས་བབས་ལ་མ་ལྟོས་གོང་། དུས་སྐབས་དེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་བབས་

སྤྱི་དང་ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཙོས་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་རོབ་

ཙམ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༧ 

ལརོ་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་བསྒྲིལ་ཏེ་ལ་ོང་ོགཉིས་སངོ་བ་དང། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་

བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཤུགས་ཀྱང་རིམ་གྱི་བྲི་འགོ་བརྩམས་ཤིང་། ལོ་དེའི་

ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱ་གར་དབྱིན་ཇིའི་འགོ་ནས་རང་བཙན་ཐབོ་པ་རེད། དེ་ལྟར་

ན་ཡང། རྒྱལ་ཁབ་གསར་འཛུགས་དང་ནང་ཁུལ་དུ་ཁ་ཆེ་དང་ཧིན་དྷུའི་རྙོག་ཟིང་

ལངས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་སོྣན་ཤུགས་ཀྱང་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མའི་

[13]  Robert Ford, Captured in Tibet p.62
[14] ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ ༣༨ མི་ཚེའི་རིང་བོད་སྤྱི་དོན་ཆེད་ཞི་དྲག་གི་ལས་འགན་བླངས་རིམ། དབུ་དཀར་ཚང་

བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན།  བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང། ཤོག་གྲངས་ ༡༡༦ ནང་གསལ།
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དབང་གིས་བོད་ལ་ནུས་པ་ལྡན་པའི་རོགས་སྐྱོར་ཐུབ་མི་འདུག[15] དེ་བཞིན་དབྱིན་

ཇིས་བོད་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ཙམ་ཡང་འཐེན་མེད་ལ།[16] ཨ་རིས་

རོགས་སྐྱོར་ཕྲན་བུ་ཞིག་བྱས་ཀྱང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་བྱང་ཀོ་རི་ཡ་དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་

དབར་དམག་འཁྲུག་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས། བོད་ལ་འཐབོ་བཞིན་པའི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཕྲན་བུ་

དེའང་རྩ་ཆད་ཕྱིན་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཨ་རིས་བོད་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱས་པ་དེ་ནི་བོད་

ལ་ཞེན་ཁོག་ཡོད་པས་མ་ཡིན་པར། གཙོ་བོ་དམར་ཤོག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ཕྱིར་ཡིན་

པས་རོགས་སྐྱོར་དེ་ཡང་ལྐོག་ནས་བྱས་ཡོད།

 སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན། གོང་མིང་ཏང་དང་གུང་ཁྲན་ཏང་གཉིས་

འཐབ་འཁྲུག་མང་པོ་བརྒྱུད་དེ་མཐར་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནས། དམར་ཤོག་

གཞུང་གིས་ཧམ་པ་ཆེན་པསོ་བོད་བཅིངས་གྲལོ་གཏངོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བསྒྲག་གཏམ་སྤེལ་

བཞིན་ཡདོ། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱ་ནག་གི་འགྱུར་བ་དེས་བོད་ལ་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་གནས་

བབས་ཤིག་བཟོས་པ་རེད།

 སྐབས་དེར་བདོ་ལ་མཚོན་ན། ༸རྒྱལ་དབང་དོན་གྱི་བདག་པོ་སྐུ་ན་ཧ་ཅང་

གཞོན་གཞོན་དང། སྲིད་སྐྱོང་སྟག་བྲག་ཡང་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་རྒས་པར་གྱུར་ཡོད་པས་

བོད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ནི་རྒན་བྱིས་གཉིས་ལ་ཐུག་པ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་

གི་སྐབས། ཆབ་མདརོ་མད་ོསྤྱིར་ཕེབས་འདདོ་ཡདོ་མཁན་གྱི་མི་གཅིག་ཀྱང་མེད།[17]

དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི། ཆབ་མདོ་དེ་དམག་གི་གཡུལ་ས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་ལ། རྒྱ་

[15]  Robert Ford, Captured in Tibet p.26“འབྲས་ལྗོངས་དཔོན་པོ་ཅལ་ས་བེལ(Sir Charles Bell)
གྱིས་དབྱིན་གཞུང་རྒྱ་གར་བཞག་ནས་སོ་སོའ་ིལུང་པར་ཕྱིར་ལོག་ཚེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བོད་རྒྱ་དམར་ལག་ནས་སྐྱོབ་

འདོད་ཡོད་ཀྱང་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཆ་ནས་སྐྱོབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཁོ་རང་གི་དེབ་ནང་བཤད་ཡོད།” ཅེས་གསལ།
[16] རྒྱལ་རྩེ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས། བོད་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིསྲིད་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་དྲག་པོའ་ིདམག་

གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས། ཤེས་རིག་པར་ཁང། ༡༩༧༦། ཤོག་གྲངས་ ༡༨༣ ནང“དབྱིན་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་

སྤྲད་ཟིན་སྟབས་རོགས་རམ་བྱ་ཐབས་མེད་ལུགས།”གསལ།
[17] བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། ༡༦  ཤོག་གྲངས་ ༡༦༧ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

དམག་ལྷ་སར་ཡོང་བར་རྒྱལ་སྒོ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡིན་པ་མ་ཟད།[18] མི་འགྱངས་པར་ཆབ་

མདོར་ཞི་དྲག་གང་རུང་གི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་པོ་གཞུང་གི་དབང་ཤུགས་བསླེབ་

རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཟིན་པ་རེད།

ལྷ་ང་གཉིས་མཐུན་པའི་ཆ།

བོད་ལྗོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོས་ཐག་གཅོད་དང་སྲིད་སྐྱོང་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེའི་

བཀའ་ཁོ་ནར་འཛིན་ཏེ་ལྷ[19]ང[20]གཉིས་རིམ་པས་མདོ་སྤྱིར་ཕེབས་པ་མ་གཏོགས། 

རང་ངོས་ནས་ལས་འཁུར་འཛིན་བསམ་པའི་བསམ་བློ་བཅངས་ནས་ཆབ་མདོར་

བསྐྱདོ་བཞག་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། མ་ཟད་གཉིས་ཀར་རྩིས་དཔནོ་ནས་བཀའ་བླནོ་ག་ོ

གནས་ཐབོ་པ་དང་སྦྲགས་མད་ོསྤྱིའི་ལས་གནས་གཅིག་ཅར་དུ་ཐབོ་པ་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན་པས། ཁངོ་གཉིས་ཀ་སྐབས་དེར་བཀའ་བླནོ་གསར་པ་རེད། ཅིས་ཀྱང་ད་ོསྣང་བྱེད་

དགསོ་པ་ཞིག་ལ་སྐབས་དེར་བཀའ་བླནོ་རྒན་གྲས་སུའང་ཕེབས་མེད།(བཀའ་བླནོ་བླ་མ་

རམ་པ། བཀའ་བློན་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས། བཀའ་བློན་རག་ཁ་ཤག)

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་མི་མཐུན་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༥ ཚེས ༦ ཉིན་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་མཚོ་སྔོན་ནས་རྒྱ་

ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་བོད་བཅིངས་གྲོལ་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་རྒྱང་བསྒྲགས་བྱས་

[18]  Gyalo Thondup & Anne F. Thurston The Noodle maker of Kalimpong 2015, p.99
[19] བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། ༡༦། ཤོག་གྲངས་ ༡༦༨ ནང་གསལ།
[20] ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ཆེད་སྤེལ་གཏམ་ཚོགས།  བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང། ༡༩༩༩ 

ཤོག་གྲངས་ ༩ ནང་གསལ།
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ཤིང། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་རྒྱ་དམག་བོད་ནང་ཡོང་འགོ་བཙུགས། མདོ་སྤྱི་གསར་པ་ང་

ཕོད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༩ ནང་ཆབ་མདོར་ཕེབས་ཤིང། མདོ་སྤྱི་ལྷ་ང་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་

འགགོ་གི་ཐབས་བྱུས་ནི་རྦད་དེ་ཐ་དད་རེད།[21] ལྷ་ཀླུས་སེར་དམག་དང་ཡུལ་དམག་

མང་དག་ཅིག་བསྡུ་རུབ་གནང་ནས་དེ་དག་ལ་དམག་སྦྱངོ་སྤྲད་དེ་དམག་འཐབ་ཀྱི་སྒ་ོ

ནས་ལན་བསླགོ་རྒྱུ་དང་།[22] ང་ཕདོ་ཀྱིས་ནི་ཞི་བའི་བཀའ་མལོ་འབའ་ཞིག་གི་ལམ་

ནས་འགྲིག་ཐབས་བྱེད་དགོས་སྙམ་པ་དེ་རེད།[23]

ཏར་འབྱོར་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྩོད་གླེང་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་དགུ་པའི་ནང་མདོ་སྤྱི་གསར་པ་ང་ཕོད་ཕེབས་སྐབས། མདོ་ཟུར་ལྷ་

ཀླུས་ལྷ་སར་ཕྱིར་ལགོ་ཐུབ་པའི་སྙན་ཞུ་ལན་གཉིས་ཙམ་ཕུལ་ཡང།[24] གནས་སྐབས་

རིང་ལྷ་སར་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་བཀའ་ཤག་ནས་མཉམ་སྦྲེལ་ཐགོ་ཆབ་མདརོ་བཞུགས་

དགོས་པ་བཀའ་བཏང། འོན་ཀྱང་ང་ཕོད་ནས་མདོ་སྤྱི་གཉིས་ཆབ་མདོར་ཡུན་རིང་

བཞུགས་ཚེ་ཆབ་འབངས་མི་སེར་ལ་བརྡབ་གསིག་ཆེ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་དགེ་མཚན་

[21] ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས། སྨད་ཆ། ཤོག་གྲངས་ ༤༣༡ ནང་གསལ།
[22] Ford p.64 ཞི་བ་ལྷ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཡོངས་འཛིན་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་དབར་རླུང་འཕྲིན་ཐོག་བཀའ་མོལ་

གནང་སྐབས། ཞི་བ་ལྷས་གྲྭ་པ་རྣམས་དམག་ལ་ཞུགས་ན་འགྲིག་མིན་གྱིས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་སྐབས། ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་

ཆེས་མདོ་སྤྱིའི་དགོངས་དོན་ལྟར་གནང་དགོས་གསུངས། མདོ་སྤྱི་ལྷ་ཀླུ་ནི་དམག་གི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་ཕྱིར་གྲྭ་པ་རྣམས་

ལ་དམག་སྦྱོང་གནང་འདོད་མོས་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་བས་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་མོལ་ནང་ཤུགས་སུ་གྲྭ་པ་

རྣམས་དམག་ནང་ཞུགས་དགོས་པ་གསུངས།
[23] Tsering Shakya, Dragon in the land of snows , Pimlico, 1999 , p.14 “ང་ཕོད་མདོ་སྤྱི་ལ་མ་

ཕེབས་གོང་མདོ་སྤྱི་རྙིང་པ་ཛ་སག་གཡུ་ཐོག་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལ་ཆབ་མདོའ་ིགནས་སྟངས་སྐོར་དྲིས་པའི་ཚེ། གཡུ་

ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་མི་བླངས་པ་དང་ཡུལ་མི་དང་འཆམ་མཐུན་གང་ཐུབ་གནང་དགོས་ཞེས་གསུངས། Gold-
stien ང་ཕོད་ཆབ་མདོར་མདོ་སྤྱི་ལས་གནས་འཛིན་སླད་ཕེབས་སྐབས། ལམ་བར་ཀུན་བདེ་གླིང་གི་ལས་བྱེད་ཅིག་

ཐུག་སྐབས། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་ཁ་གཏད་དུ་དམག་འཐབ་ཡོང་རྒྱུར་མི་སྲིད་ལ་ཞི་བ་རང་གི་ཐོག་ནས་འགྲིག་ཐབས་

དགོས་པ་གསུངས་སོ།” ཅེས་གསལ།
[24] ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་ ༣༨། ཤོག་གྲངས་ ༡༡༨ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

གང་ཡང་མི་འདུག[25]ཞུས་པར། ལྷ་ས་ནས་ལྷ་ཀླུ་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་རྒྱུར་ཞལ་བཞེས་

གནང། འོན་ཀྱང་ང་ཕོད་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར་ན། བོད་གཞུང་ནས་ལྷ་ཀླུ་ལྷ་སར་ཕྱིར་

ལོག་ཕེབས་དགོས་པའི་སྐོར་ཏར་འབོྱར་མེད། མ་ཟད་མདོ་སྤྱི་ལྷ་ཀླུ་ལྷོ་རྫོང་དུ་འབོྱར་

སྐབས་ལྷ་ས་ནས་ངེས་པར་དུ་མདོ་སྤྱི་ང་ཕོད་དང་མཉམ་སྦྲེལ་ཐོག་ཆབ་མདོར་མུ་

མཐུད་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས། དེ་བས། ལྷ་ཀླུ་ཆབ་མདོར་ཕེབས་

འདདོ་མེད་ལ་ལྷ་སར་ཕྱིར་ལགོ་གནང་ཐབས་མེད་པར་ལྷ་ོརྫངོ་དུ་བཞུགས། ཞེས་དང། 

ལྷ་ཀླུས་ཀྱང་ཆབ་མདོར་སྡོད་རྒྱུ་མོས་པ་ཁྱོན་ནས་མེད་སྟབས་ལམ་སེང་ཕྱིར་ལོག་

གནང།[26] སྐབས་དེར་སྔར་མདོ་ཟུར་ལྷ་ཀླུ་ནས་ཡུལ་དམག་དང་སེར་དམག་བསྡུ་

རུབ་གནང་བ་རྣམས་ད་ཆ་མདོ་སྤྱི་ང་ཕོད་ནས་ཡུལ་དམག་རྣམས་རྫོང་སོ་སོར་ཕྱིར་

སློག་དང་སེར་དམག་རྣམས་དགནོ་པ་ས་ོསརོ་ཕྱིར་སླགོ་གནང་ཟིན་པ་མ་ཟད།[27] ལྷ་

ཀླུ་ཕྱིེར་ལགོ་ཕེབས་ནས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་སངོ་རྗེས་རྒྱ་དམག་ནས་དམག་ཤུགས་

དྲག་པོས་དམག་དངོས་སུ་སླེབས་ཚེ།[28] ང་ཕོད་སར་ཡོད་པའི་རླུང་འཕྲིན་གཅིག་

ཡོད་པ་དེའང་ཕོ་ཊིས(Ford)ལན་མང་རི་བོ་ཆེར་བཙུགས་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུས་ཀྱང་ནམ་

ཡང་བཙུགས་མེད།[29] སྐབས་དེར་ང་ཕོད་ཀྱིས“སེམས་ཁྲལ་མི་གནང་རི་བོ་ཆེར་

[25] ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ཆེད་སྤེལ་གཏམ་ཚོགས། ༡༩༩༩ བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང། 

ཤོག་གྲངས་ ༩ ནང་གསལ།
[26]  ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ ༣༨། ཤོག་གྲངས  ༡༡༨ ནང“ང་ད་མུས་འདིར་བསྡད་ཚེ། རིང་མིན་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་འདི་

ཁྲག་དང་འདྲེས་ངེས་པར་རང་ཉིད་མདོ་སྤྱིར་སྡོད་འདོད་ཁྱོན་ནས་མི་འདུག” ཅེས་གསལ།
[27] ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ཆེད་སྤེལ་གཏམ་ཚོགས། ༡༩༩༩ བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང། 

ཤོག་གྲངས་ ༡༠ ནང“ལྷ་ཀླུས་ཡུལ་དམག་ཁྲི་གཅིག་ལྷག་སྐུལ་སློང་གནང་འདུག དམག་གི་ཟ་འབྲུ་དང་འཚོ་བའི་

ཉེར་མཁོ་ཚང་མ་མི་སེར་ནས་དབོར་འདྲེན་བྱ་དགོས། སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཧ་ཅང་རྗེས་

ལུས་ཡིན་པར་བརྟེན། སྔོན་ལ་ས་གནས་ཁག་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ས་གནས་ཞིག་ལ་གཅིག་བསྡུས་བྱས་རྗེས་གཞི་ནས་

གཡུལ་སར་སྐྱེལ་དགོས་པས་མི་སེར་ལ་བརྡབ་གསིག་ཆེ་ཞིང་། མི་མང་པོ་བཟའ་རྒྱུ་ཆད་ནས་སྡུག་སྐད་རྒྱག་མཁན་

གྱི་ཁེངས་འདུག གནས་ཚུལ་འདི་འདྲའི་འོག་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་ལ་ཁ་གཏད་བཅོག་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནང་ཁུལ་ལ་

ཟིང་ཆ་ཡོང་ཉེན་ཡོད་པའི་དུས་བབ་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད།” ཅེས་གསལ།
[28] Robert ford, p.107
[29] Robert ford, pp.103-110
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བོད་དམག་གི་ནུས་སྟོབས་ཆེ་རུ་བཏང་ཟིན་ཡོད། རྒྱ་དམར་ང་ཚོ་ལྷ་སར་འགྲོ་བའི་

ལམ་གཅད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།” ཡིན་ནའང་ལག་ལེན་ཐོག་རི་བོ་ཆེར་བོད་དམག་ཉུང་

ཤས་ལས་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྐབས་དེར་ང་ཕདོ་ནས་ལྷ་ཀླུ་རི་བོ་ཆེར་སྤྱི་འདམོས་

ལ་འགྲ་ོདགསོ་པའི་ཏར་བཏང་ཡང། དནོ་དངསོ་ཐགོ་ཕེབས་མ་ཐུབ་ཙང།[30] ང་ཕདོ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ལྷ་སར་ཡོང་ཐབས་བྲལ་ནས། མཐར་གྲུ་གུ་དགོན་པར་རྒྱ་ལག་

ནས་འགོ་བཏགས་ཞུས་སོ། །[31]

མཇུག་གཏམ།

མད་ོསྤྱི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆེད་རྩམོ་འདིའི་ནང་རང་ནུས་གང་ཡདོ་ཀྱི་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་

པ་བརྒྱུད། གནད་དོན་གསར་པ་གང་མང་ཞིག་བྲིས་ཡོད་ཀྱང༌། ཕྲན་རང་ཉིད་དཔྱད་

རྩོམ་འབྲི་རྒྱུར་ཉམས་མྱོང་ཞན་པའི་དབང་གིས་འདོད་བློ་ཚིམས་པ་ཞིག་མ་བྱུང་། དེ་

ལྟར་ན་ཡང་དཀྱེལ་ཡངས་མཁྱེན་རྒྱ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་ལྷུག་རྩོལ་ཡོང་

བ་ཞུ་ཞེས་དང་། ལར་ནས་ཕྲན་གྱི་ཆེད་རྩོམ་འདིར་བརྗོད་དོན་སྙིང་པོ་ནི། སྤྱིར་མདོ་

སྨད་སྤྱི་ཁྱབ་སྐོར་ཡིན་ལ། ཡང་སྒོས་མདོ་སྤྱི་ལྷ་ཀླུ་དང་ང་ཕོད་གཉིས་ཀྱིས་མདོ་སྤྱིའི་

ལས་ཁུར་གནང་རིང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་སོགས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་

པའི་སྐོར་སོགས་གཙོ་བོ་བྲིས་ཡོད་དོ༎ ༎

[30] ཧོར་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་ ༢༤  བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང། ༢༠༠༧ ཤོག་

གྲངས་ ༡༢༡ ནང“ཁོ་བོ་ལྷོ་རྫོང་ལ་སྡོད་དུས་མདོ་སྤྱི་ང་ཕོད་པས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ས་མཚམས་ཁག་མང་ནས་རྒྱ་

དམར་རིམ་བསྡུད་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིན་འགོག་སྲུང་པས་ས་བསྐོར་བ་འཁོར་མིན་མདོ་ཟུར་ལྷ་ཀླུ་ཁྱེད་རང་རི་ཁྱུང(རི་

བོ་ཆེ་དང་ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན)གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་འདོམས་ལ་འགྲོ་དགོས་གསུངས་འདུག་ཀྱང། ང་ཕོད་ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་དུས་

ལས་བྱ་མཉམ་ཁྲིད་གནང་ཐུབ་མེད་ཙང་ཁོ་བོའ་ིལས་བྱ་རྣམས་ང་ཕོད་ཀྱི་ལས་བྱར་བཞག་དགོས་བྱུང་སྟབས་ད་ལམ་

རི་ཁྱུང་སྤྱི་འདོམས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཁྱོན་ནས་གྲ་འགྲིག་ཡག་པོ་མ་བྱུང།” ཞེས་གསལ།
[31] Ford, p.138


