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ཚན་རིག་པ་ཚོས་གསུངས་ཡོད། ས་ཡོམ་གྱི་རྐྱེན་པས་ཆུ་མཛོད་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་སྐྱོན་

ཆག་བྱུང་ན་དེས་བོད་ཙམ་མ་ཟད་བོད་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུགས་སའི་གཤམ་འོག་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་
ལ་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་ཡོང་ཉེན་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གཙང་

ཆུ་ཁག་གི་སྟེང་ཆུ་རགས་བརྒྱབ་པ་མ་ཚད་ཆུ་ཁ་ཡང་བསྒྱུར་བཞིན་ཡོད། བོད་ཀྱི་གཙང་

ཆུ་ཁག་ནི་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་རྒྱུགས་པའི་ཆུ་ཆེན་ཁག་གི་འབྱུང་
ཁུངས་ཡིན་པར་བརྟེན། བོད་ཀྱི་གཙང་ཆུ་ཁ་བསྒྱུར་ན་གཤམ་འོག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་

མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་གཉིས་ལྷག་གི་འཚོ་བ་ལའང་དོ་ཕོག་འགྲོ་ངེས་ཡིན། དེས་ན། འཛམ་
གླིང་ཡང་ཐོག་དང་། ཨེ་ཤེ་ཡའི་ཆུའི་བང་མཛོད། གོ་ལའི་སྣེ་གསུམ་པ་བཅས་སུ་གྲགས་

པའི་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་ནི། གོ་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་གནད་དགག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན།

བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལའང་བོད་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་ལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འགན་
ཡོད། དེ་བཞིན་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་རྩོམ་

རིགས་གང་མང་སྤེལ་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དོ་ཁུར་བཞེས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་དོན་

དུས་དེབ་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་རྩོམ་རིག་ཁག་ནི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་
ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་ནས་བྲིས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

འདིའི་ནང་བསམ་ཚུལ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་
ལས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་མེད་དོ།
བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ལ།།

མུན་ནག་ཁྲོད་ཀྱི་ཉི་མའི་སློབ་གསོ།
དང་པོ། ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭ།

རེ་མདོ་སེགྔེ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོའི་བར།

༄༅། །ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་གསར་འཛུགས་མཛད་ཅིང༌། འདི་
ལ་དམངས་ཁྲོད་རིག་གནས་སློབ་གྲྭ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར། སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭ་ཟེར་དོན་ནི། གཏན་འཇགས་
ཀྱི་སློབ་ཁང་དང་སྡོད་གནས་མེད་པར་གནས་ངེས་མེད་དུ་སྦྲ་གུར་ཕུབ་སྟེ་འཛིན་གྲྭ་ཚུགས་ཀྱི་
ཡོད་པས་མིང་དེ་ལྟར་ཐོགས།

སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་རྣམས་བོད་ལུགས་ཕྱུགས་ཟོག་སྨན་

བཅོས་ཁང་གི་སྨན་ཕྲུག་གི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་བསྡུས་པས། ཐོག་མའི་སྐབས་གཏན་འཇགས་སྨན་
ཕྲུག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཡས་མས་ལས་མེད་ཅིང། དེ་དག་ཀྱང་གྲོང་ཚོ་སོ་སོའི་ལས་བྱེད་པས་ལོ་ཚོད་

དང༌། བློ་རིག དོན་གཉེར་ཡོད་མེད་ལྟ་བུའི་ཆ་རྐྱེན་གང་ལ་ཡང་མི་ལྟ་བར། ལས་ཀ་མི་འཇོན་
མཁན་དང་ལས་བྱེད་པའི་ཁ་མི་འགྲོ་སའི་མི་དར་མའི་རིགས་ཤ་སྟག་གཙོ་བོར་འདེམས་སྒྲིག་

བྱས་ཡོད་འདུག མཛོད་དགེ་བཞག་སྡོམ་པའི་རྩྭ་ཐང་དུ་ཚུགས་པའི་བོད་ལུགས་ཕྱུགས་ཟོག་སྨན་

བཅོས་ཁང་འདི་ནི། ཁང་མིག་འགའ་ཤས་ལས་མེད་པའི་སྟབས་བདེའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཡིན་ཡང༌།
ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་མང་ཆེ་བའི་གཞི་འདི་ནས་ཚུགས་ཤིང།

རྒྱུན་འཛིན་

དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གསོ་རིག་གི་འགྲོ་ཕན་འཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་སྨན་
ཁང་འདི་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པར་མ་ཟད།

སྨན་ཁང་འདི་ནི་མཛོད་དགེ་ཉི་མའི་སློབ་གསོའི་

ལས་དོན་གྱི་གཞི་འཛུགས་ས་ཐོག་མ་དང། བོད་གངས་ཅན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཉི་མའི་སློབ་གསོའི་འོད་
སྣང་ཡང་ཐོག་མར་འདི་ནས་སྤྲོས་པ་ཡིན་པས། ཨ་ཁུ་ཉི་མ་ལ་མཚོན་ན་མཛོད་དགེ་བཞག་སྡོམ་

པའི་ས་གནས་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆེན་པོར་གྱུར་ཡོད་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་དེང་རབས་སློབ་
1

གྲྭའི་སློབ་གསོའི་བྱུང་རིམ་དང་འཕེལ་རྒྱས་གླེང་བའི་སྐབས་བཞག་སྡོམ་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་འདི་
མ་གླེང་ན་མི་འགྲིག་པའི་གནས་སྟངས་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

ཨ་ཁུ་ཉི་མས་རུ་

ཆེན་སོ་སོའི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་འདེམས་སྒྲིག་བྱས་པའི་སྨན་ཕྲུག་དེ་དག་གི་གཤིས་སྤྱོད་དང༌།
སྤུས་ཚད། ལོ་ནའི་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་བཅས་གཙོ་གནད་དུ་མ་བཟུང་བར། ཁོ་ཚོ་ལ་
ཀུན་སྤྱོད་དང་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་གི་རྨང་གཞིའི་གནས་ཚད་འབྱོར་ཐབས་བྱ་དགོས་པ་ནི། མིག་
སྔའི་སྨན་ཕྲུག་དེ་དག་གི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་དང༌། ས་གནས་འབྲོག་སྡེ་ཁག་གི་ཕྱུགས་ནད་སྨན་
བཅོས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཆག་འཇིག་གི་ཉེན་འཕྲང་དུ་གྱར་བའི་བོད་མི་རིགས་དང་

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་གཉིས་ཀའི་མདུན་ལྗོངས་དང་གསོན་གནས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་
ཆེན་པོར་གཟིགས་ཡོད།

དེར་བརྟེན་ཨ་ཁུ་ཉི་མས་ཐོག་མའི་འདེམས་སྒྲིག་གི་སྨན་ཕྲུག་དེ་དག་

ཕྱུགས་ཟོག་སྨན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་དང་སྨན་ཕྲུག་ཙམ་གྱི་ངོ་བོར་མ་བཞག་པར། སྐབས་དེའི་ས་
གནས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་འཚམ་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཚུགས།

སྤྱིར་ལོ་རབས་དྲུག་ཅུ་པའི་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་དང་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ཁག་
དང་འགོག་རྐྱེན་ཅི་ཙམ་ཡོད་མེད་བཤད་མ་དགོས་ཀྱང༌། ཨ་ཁུ་ཉི་མས་ཐོག་མའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་ཡོངས་རྫོགས་ཤིན་ཏུ་གསང་ཐབས་ཀྱིས་མཛད་ཅིང༌།
རིམ་གྱིས་ཐབས་མཁས་པའི་བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོའི་ལོ་མཇུག་
ནས་གསང་བའི་སློབ་ཁྲིད་དེ་དངོས་སུ་སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭའི་ངོ་བོར་ཚུགས་ཏེ། ཅུང་གཏན་འཇགས་

དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་མཛད། མདོ་སྨད་ཕྱོགས་ལ་མཚོན་ན་འདི་ནི་མང་
ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལྡན་པའི་བོད་ཡིག་གི་སློབ་གྲྭ་དང་པོ་དེ་ཡིན་སྲིད།

སྐབས་དེར་གནའ་དཔེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་ཆོས་དཔེ་དང་བསམ་བློ་རྙིང་པའི་དུག་རྒྱུན་ཡིན་
པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ། མེར་སྲེག་གཏོང་རྐྱང་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་སུ་གང་གིས་ཀྱང་བདག་ཉར་

བཀོལ་སྤྱོད་མི་ཆོག དེར་བརྟེན་ཐོག་མར་སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭའི་ཁྲིད་གཞིའི་སློབ་དེབ་བེད་སྤྱོད་ཆོག་
པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་སྟབས། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་དང༌། སྔོན་འཇུག་རྗེས་འཇུག མགོ་ཅན་འདོགས་
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ཅན། སྔོན་རྗེས་དང་རྩེག་འདོགས་སྦྱོར་སྟངས་སོགས་འབྲི་ཀློག་གི་ཀ་དཔེ་ཨ་ཁུ་ཉི་མ་ཁོང་གིས་
དངོས་སུ་རྩོམ་སྒྲིག་མཛད་ཅིང༌། སློབ་མ་རེ་རེའི་འབྲི་དེབ་ངོས་སུ་འབྲི་བཤུས་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་དབུ་
འཛུགས་གནང་ཡོད།

སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭ་ཚུགས་ནས་ཐོག་མའི་ལོ་གཅིག་ཙམ་རིང་བོད་ཡིག་འབྲི་

ཀློག་གཙོ་འདོན་གྱིས་བསླབས་པས། སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་གཉིས་
ཀ་རང་རྐྱ་འཕེར་བའི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་འབྱར་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང༌། ལོ་གཉིས་པ་ནས་སྐབས་

དེའི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་ཚོར་གསོ་
རིག་གི་རྒྱུད་བཞིའི་ནང་གི་རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་དྲུག་དང༌། རྩ་མདོ་དང་མཆུ་མདོ། རྒྱུ་མའི་རིམས་ནད་

སོགས་བློ་འཛིན། སྨན་རྩྭ་ངོས་འཛིན། སྨན་གྱི་སྡེབ་ཁ་སྒྲིག་སྟངས་དང༌། སྨན་རིགས་མ་འདྲ་བ་སོ་

སོའི་ཕན་ནུས། སྨན་སྦྱོར་མ་འདྲ་བ་དེ་དག་ཕྱུགས་ཟོག་གི་ཐོག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་སོགས་
རིམ་གྱིས་བསླབས།

ལོ་གསུམ་པ་ནས་སྨན་སྣ་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡུལ་ལུང་སོ་སོར་ངོ་བསྐྱོད་ཀྱིས་དངོས་སུ་ཕྱུགས་ཟོག་གི་
ནད་རིགས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་མཛད་པས། དུས་ཡུན་རིང་པོར་མ་འགོར་བར་
སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་རྣམས་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་པ་དང༌།

ཕྱུགས་ཟོག་

སྨན་བཅོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ཐབས་གཉིས་ཀར་རང་མགོ་ཐོན་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་གྱུར་འདུག་
པར་མ་ཟད།

བསམ་བློ་དང་ཀུན་སྤྱོད་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་སྐྱེ་བ་བརྗེས་པ་ལྟ་བུའི་མི་ཡ་རབས་ཆ་

འཇོག་འཕེར་བ་ཤ་སྟག་ཏུ་གྱུར་པར་བརྟེན།

མཛོད་དགེ་ཉི་མའི་ལོ་གསུམ་གྱི་སློབ་གསོའི་གྲུབ་

འབྲས་ནི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་དང་མང་ཚོགས་གཉིས་ཀའི་བློ་ཡུལ་དུ་མི་ཤོང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

པས།ཁོང་གི་སློབ་གསོའི་ལམ་སྲོལ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་གདེང་འཇོག་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག ལྷག་
པར་དུ་མཛོད་དགེ་ཉི་མས་གསར་དུ་སྡེབ་སྦྱོར་མཛད་པའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱིས་ནུབ་ལུགས་

ཕྱུགས་ནད་གསོ་རིག་གིས་བཅོས་མ་ཐུབ་པའི་ནད་རིགས་མང་པོ་ཞིག་རྩ་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་པ་
བྱུང་བར་བརྟེན། རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་དང་མང་ཚོགས་གཉིས་ཀའི་ནང་མཚན་སྙན་དང་གདེང་འཇོག་
ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་མཉམ་དུ།

མིག་མཐོང་གི་དངོས་ཡོད་གྲུབ་འབྲས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱི་
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རིག་གཞུང་ལ་སྣང་ཆུང་བྱེད་པའི་གོང་རིམ་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་གི་བསམ་བློར། བོད་ཀྱི་རིག་

གཞུང་རྙིང་པའི་གྲས་ནས་ཀྱང་ཚན་རིག་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་འདུག་སྙམ་པའི་
ངེས་པ་རྙེད་པ་བྱུང་ཞིང༌། བོད་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ལ་ཡང་བོད་ཡིག་ནི་དགོན་པའི་ནང་གི་
གྲྭ་པ་ཚོས་དཔེ་ཆ་འདོན་སྤྱད་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཞིང་འབྲོག་གི་འཚོ་བ་ལ་དངོས་སུ་ཕན་ཐོགས་

བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་དང༌། མི་ངན་པ་དང་རྩུབ་པོ་རྣམས་མི་བཟང་པོ་དང་ཡ་རབས་ནུས་པ་ཅན་ཞིག་
ཏུ་འགྱུར་བཅོས་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཆ་ལག་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་བྱུང་འདུག

ལོ་བཞི་

པ་ནས་སློབ་མ་རྣམས་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ཐོག་སྤྲོ་སྣང་དང་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོ་ཅན་ཞིག་ཏུ་
གྱུར་ཐུབ་ཡོད་ཀྱང༌། སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་ལུགས་རྙིང་པ་སྤྱི་
དང༌། ལྷག་པར་དུ་དཔེ་གཟུགས་མ་ཞིག་མིག་གིས་མཐོང་ཚེ་འདྲེ་མཐོང་བ་ལྟར་སྡང་སེམས་ཆེན་
པོས།

ཆོས་ལུགས་རྨོངས་དད་ཀྱི་ལག་ཆར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ་མེར་བསྲེགས་གཏོང་རྐྱང་བྱེད།

དེར་བརྟེན་ཨ་ཁུ་ཉི་མས་སྔ་མོའི་དག་ཡིག་རྙིང་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་སྐབས་དེར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

རུང་བ་དང་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་རིགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་མང་པོ་ཟུར་འདོན་མཛད་དེ་བརྡ་དག་གི་སློབ་

དེབ་དང༌། དེ་བཞིན་པྲ་སྟིའི་སུམ་རྟགས་དང༌། སི་ཏུའི་སུམ་རྟགས་སོགས་ནས་གཞུང་ཚན་ཁོལ་
ཕྱུང་གི་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་སློབ་དེབ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་སྙན་ངག་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་གླུ་དང༌། བོད་
མཁས་པའི་སྙན་ངག་འགྲེལ་པ་སོགས་ལས་ཁོལ་ཕྱུང་གིས་སྙན་ངག་གི་སློབ་དེབ་བཅས་གསར་

བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྣུམ་དཔར་དུ་བཏབ། གོང་རིམ་ནས་བཀག་འགོག་མི་ཡོང་བ་དང་སྐབས་དེའི་སྲིད་
བྱུས་ཀྱི་འཁོར་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་དགོས་པ་གལ་གནད་དུ་གཟིགས་ཏེ། སློབ་དེབ་དེ་དག་མང་ཆེ་
བའི་མགོ་མཇུག་ཏུ་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་གསུང་བཏུས་ནས་ཚན་པ་རེ་ཁོལ་ཕྱུང་གིས་བཞག་གནང་བས་

མཚོན་ཐབས་མཁས་པའི་བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ལག་བསྟར་མཛད་པར་བརྟེན། གསར་བསྒྲིགས་
གནང་བའི་སློབ་དེབ་དེ་དག་ལ་གོང་རིམ་ནས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སློབ་དེབ་ཅིག་ཡིན་པར་

ངོས་འཛིན་བྱས་པས། ལག་བསྟར་བྱ་བར་སྐྱོན་བརྗོད་དང་འགོག་རྐྱེན་བྱེད་མཁན་བྱུང་མི་འདུག
ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་བྱེད་ཐབས་མཁས་པའི་མཛད་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་ཆེན་
མོའི་ལས་འགུལ་གྱི་ནང་དུ་ཡང་སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭའི་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་མཚམས་འཇོག་བྱེད་མ་
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དགོས་པར་མུ་མཐུད་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
གཉིས་པ། ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་ལྔ་བདུན་སློབ་གྲྭ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོའི་བར།

༡༽ སྐར་དམར་ཞང་ལྔ་བདུན་སློབ་གྲྭ། ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭས་ཤེས་ཡོན་དང༌། ལག་རྩལ།
ཀུན་སྤྱོད་སློབ་གསོ་བཅས་གང་ཐད་ནས་དམངས་ཚོགས་ཁྲོད་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པོ་ཐོན་བཞིན་པ་

དེ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་ཡིད་མ་ཚིམས་པར། སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭ་ཐོག་མར་ཕྱུགས་བཅོས་སྨན་པའི་ཆེད་
དུ་བཙུགས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་ཕྱུགས་བཅོས་གསོ་
རིག་སློབ་གྲྭའི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་པའི་ཐོག རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ནས་
༥།༧

ཡིག་ཆ་ཟེར་བ་ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་རིག་གནས་དང་ལག་རྩལ་མཉམ་བསྲེས་དགོས་

པའི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱུང་བས། ཨ་ཁུ་ཉི་

མས་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱིས་ངང་སྒུག་བྱས་པའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཡིན་པར་གཟིགས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩
ལོར་སྐར་དམར་ཞང་ལྔ་བདུན་སློབ་གྲྭ་དངོས་སུ་གསར་འཛུགས་མཛད།

དུས་སྐབས་འདི་ཡང་

རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་མོའི་ལས་འགུལ་ཤིན་ཏུ་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་སྐབས་ཡིན་ཡང༌། ཨ་ཁུ་ཉི་
མས་ལྔ་བདུན་ཡིག་ཆའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་པོ་སྟོན་

གྱི་ཡོད་སྟབས། ཁོང་གི་སློབ་གསོའི་ལས་གཞི་འདི་ལ་མངོན་གསལ་གྱི་གཏོར་བཅོམ་དང་འགོག་
རྐྱེན་བྱེད་ཐུབ་མཁན་བྱུང་མེད། སྐར་དམར་ཞིང་ལྔ་བདུན་སློབ་གྲྭ་ནི་གཞུང་གིས་ཚད་འཛིན་ཡོད་
པའི་ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་སློབ་གྲྭ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ཅིང།

སློབ་གྲྭ་འདི་སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭ་དང་བསྡུར་ན་ཕྱི་ནང་

གི་མཐུན་རྐྱེན་དང་སྒྲིག་འཛུགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཅུང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཐུབ་ཡོད། ཐོག་

མའི་སྐབས་སློབ་མ་བཞི་བཅུ་ཡས་མས་ཤིག་སློབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་བྱུང་བ་རྣམས། སྦྱོར་ཀློག་
འཛིན་གྲྭ་དང༌། རིག་གནས་དངོས་གཞིའི་འཛིན་གྲྭ། སྨན་གྱི་འཛིན་གྲྭ། གསོ་རིག་ལག་ཐབས་
ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅས་སུ་ཁག་བགོས་བྱས་ཏེ་སློབ་ཁྲིད་གནང་འདུག
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ཁྲིད་གཞིའི་སློབ་དེབ་ཡོངས་

རྫོགས་སྐབས་སོ་སོའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་ཨ་ཁུ་ཉི་མ་ཁོང་གིས་གསར་བསྒྲིགས་ཀྱིས་
སྣུམ་དཔར་མཛད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན།།

འདི་ལྟར་ལོ་ལྔའི་རིང་སྐར་དམར་ཞང་ལྔ་བདུན་སློབ་གྲྭའི་

ནང་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་གསོ་སྐྱོང་བྱས་ནས་ཐོན་པ་རྣམས།

རུ་སྡེ་སོ་སོའི་མང་ཚོགས་ལ་

སྣེ་ཁྲིད་ཐུབ་པའི་ཤེས་འཇོན་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་གྱུར་ཐུབ་ཡོད་པར་མ་ཟད། མི་གཞི་དང་ཀུན་སྤྱོད་
ཀྱི་ཐད་ནས་ཕ་མ་རྒན་རབས་ལ་གུས་ཞབས་ཡོད་པ། གྲོགས་མཐོ་དམའ་ཀུན་ལ་འགྲོས་མཐུན་

པ། སྤྱི་བའི་ལས་དོན་ལ་འགན་ལེན་བྱེད་པ། གཞུང་དྲང་ཞིང་བློ་རྒྱ་ཆེ་བ།ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ལ་
དོན་གཉེར་ཆེ་བ་སོགས། ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་གསོ་སྐྱོང་ཐུབ་ཡོད་པར་བརྟེན།

སྐབས་དེའི་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ནི། བྱིས་པར་ཡི་གེ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་
ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད།   ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་མི་བཟང་པོ་བཟོ་ས་ཞིག་ཀྱང་རེད་

འདུག་ཅེས་ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་སློབ་གྲྭ་སྔར་ལས་ཀྱང་མཚན་སྙན་ཇེ་ཆེར་གྱུར་ཅིང། ཨ་ཁུ་ཉི་མ་ནི་སྨན་
པ་དང༌། དགེ་རྒན། མཁས་པ། མང་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་པ། ཚན་རིག་ལག་རྩལ་པ་བཅས་ལས་

འགན་དང་ཡོན་ཏན་སྣ་འཛོམས་ཀྱི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡོངས་གྲགས་སུ་གྱུར་པ་དང་མཉམ་དུ། ཨ་
ཁུ་ཉི་མའི་མཛད་འགན་དང་ནུས་ཤུགས་གཉིས་ཀ་སྔར་ལས་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ཆེ་བར་གྱུར་ཡོད།

༢༽ མཛོད་དགེ་རྫོང་ལྔ་བདུན་སློབ་གྲྭ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་སྐར་དམར་ཞང་ལྔ་བདུན་སློབ་གྲྭ་

མཛོད་དགེ་རྫོང་ལྔ་བདུན་སློབ་གྲྭར་བསྒྱུར་ཏེ་སློབ་མའི་ཡོང་ཁུངས་སྔར་ལས་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་བཏང་
ཡོད། སྐབས་འདི་དག་ཏུ་ས་གནས་མ་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་མི་རིགས་སློབ་ཆུང་དང་སློབ་འབྲིང་

འགའ་ཤས་ཡོད་ཀྱང༌། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་རྩིས་ཀྱི་རིག་གནས་ཆེད་སྦྱོང་བྱེད་
སའི་སློབ་གྲྭ་ནི་མཛོད་དགེ་རྫོང་ལྔ་བདུན་སློབ་གྲྭ་ལས་མེད་པས། དུས་རབས་གསར་པའི་ལོ་རྒྱུས་
དང་རིག་གནས་ཤུགས་རྐྱེན་གྱི་རང་བཞིན་ཐོག་ནས་སློབ་གྲྭ་འདི་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་
གྱུར་ཡོད།

མཛོད་དགེ་རྫོང་ལྔ་བདུན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་ནི། མཛོད་དགེ་རྫོང་རྐྱང་པ་མ་ཡིན་པར་ཉེ་འཁོར་གྱི་
རྫོང་ཁག་ནས་སློབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང༌།
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སུ་གང་གིས་ཀྱང་འདུལ་སྦྱོང་མ་ཐུབ་

པའི་མི་རྒོད་རྣམས་ཀྱང་ཆེད་དུ་ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་སློབ་གྲྭར་ཚུད་ཐབས་ཀྱི་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕ་

མ་མང་པོས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་སློབ་གྲྭར་ཚུགས་ཐབས་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ་ནི། ཤེས་
ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་བ་རྐྱང་པས་མ་ཡིན་པར།

ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་སློབ་གྲྭའི་སྒོ་མོ་ནས་ཐོན་པ་

མང་ཆེ་བ་མི་ཡ་རབས་ཤ་སྟག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན། འོན་ཀྱང་སློབ་

མའི་གྲངས་འབོར་ཇེ་མང་དུ་སོང་བའི་ཚོད་ཀྱིས་སློབ་ཁང་སོགས་ཆ་རྐྱེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་

ཀྱི་མེད་སྟབས།སློབ་མ་སོ་སོའི་ངོས་ནས་ས་ཁུང་རེ་བྲུས་ཏེ་རྒྱུན་གྱི་སློབ་ཁང་ལྟ་བུ་ས་ཁུང་ནང་དུ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དུས་ས་ཁུང་ནས་ཐོན་པ་དང་དེང་སང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཁང་རྩེག་ནས་ཐོན་

པའི་སློབ་མ་གཉིས་བསྡུར་ན། ས་ཁུང་ནས་ཐོན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཤེས་ཡོན་དང་ཀུན་སྤྱོད་གང་

ཐད་ནས་ཚད་མཐོ་པོ་ཡིན་པ་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། ལྔ་བདུན་སློབ་གྲྭའི་
རིག་གནས་སློབ་སྦྱོང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ཡང་ཡི་གེ་
དང་རིག་གནས་སློབ་སྦྱོང་བྱ་དགོས་པའི་གོ་རྟོགས་གསར་པ་ཞིག་སླེབས་ཐུབ་ཡོད།

སློབ་གྲྭའི་

ནང་གི་སློབ་མ་རྐྱང་པ་མ་ཡིན་པར། མཛོད་དགེ་ཕྱོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཕོ་མོ་ཡོངས་རྫོགས་དོན་
གྱིས་ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་སློབ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཁོང་ཚོའི་བསམ་བློར་ཨ་ཁུ་ཉི་མ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་
མགོན་སྐྱབས་དང་རེ་བ་ཞུ་ས་གཙོ་བོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད།
གསུམ་པ། ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང༌།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོ། ལོ་མང་པོའི་གོང་ནས་ཨ་ཁུ་ཉི་མ་ཁོང་གི་དགོངས་གཞི་ལ། བོད་ཡིག་གི་

སློབ་ཆུང་ནས་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་དང༌། བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་ནས་བོད་ཡིག་མཐོ་འབྲིང༌། མཐོ་
འབྲིང་ནས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་བཅས་ལ་རིམ་བགྲོད་ཐུབ་པའི་སློབ་གསོའི་མ་ལག་ཚང་བ་ཞིག་བཟོ་
རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཀྱང།

ཕྱི་ནང་གི་འགོག་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ལ་ཐུགས་རེ་བཞིན་ལག་བསྟར་

གནང་ཐུབ་མེད། ལྔ་བདུན་སློབ་གྲྭའི་ནང་བོད་ཡིག་སློབ་ཆུང་གི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་ཡོད་པའི་

སློབ་མ་གང་འཚམས་མང་པོ་ཐོན་པའི་རྗེས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་རྔ་པ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་བོད་
ཡིག་སློབ་འབྲིང་གསར་འཛུགས་མཛད། ཐོག་མའི་སྐབས་སློབ་འབྲིང་འདི་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་
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གི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་འཛུགས་དགོས་ལུགས་ཤོད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་འདུག་ཀྱང༌། ཨ་ཁུ་ཉི་མས་

ཐབས་མཁས་པའི་བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་གི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་
འཛུགས་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་གནང་བའི་གྲུབ་འབྲས་སུ། མཐའ་མ་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་གི་ངོ་
བོར་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

འདི་ནི་མདོ་སྨད་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་

ཀྱི་སློབ་གསོའི་གནད་དོན་རྐྱང་པ་མ་ཡིན་པར། བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་འདི་ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་
དང་བོད་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་སྔ་ཤོས་དང་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པས།

བོད་ཀྱི་དེང་

རབས་སློབ་གསོའི་འཕེལ་རིམ་གྱི་ཐོག་ནས་སློབ་འབྲིང་འདི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ལྡན་པའི་
སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད།

བོད་ཀྱི་སློབ་གསོ་ལ་ཐེབས་པའི་བཀག་རྒྱ་མང་པོ་ཞིག་ཨ་ཁུ་ཉི་

མའི་སློབ་གསོའི་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་གཏོར་ཐུབ་ཡོད། སྐབས་དེར་བོད་
ཁམས་ཡོངས་སུ་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་གཅིག་ཀྱང་མེད་སྟབས།

བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་གི་སྦྱང་

གཞིའི་སློབ་དེབ་མེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གསལ་པོ་ཡིན།དེར་བརྟེན་ཨ་ཁུ་ཉི་མས་སྐབས་དེའི་བོད་ཡིག་
སློབ་འབྲིང་གི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་དག་ཡིག་དང༌། སུམ་རྟགས། སྙན་ངག རྒྱལ་རབས་ལོ་
རྒྱུས། འཛམ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས། ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས། སྨན་རྩིས་བཅས་བོད་རང་གི་རིག་གནས་

མ་ལག་ཚང་བའི་སློབ་དེབ་གསར་བསྒྲིགས་མཛད་པའི་ཐོག སྐད་ཡིག་གཉིས་པར་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་

གི་སློབ་ཐུན་ཞིག་ཀྱང་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུག སྐབས་དེར་ཨ་ཁུ་ཉི་མས་སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་ལམ་

སྲོལ་ནང་བོད་རང་གི་སྔ་མོའི་འཆད་ཉན་གྱི་ལམ་སྲོལ་མང་པོ་ཞིག་སྡུད་ལེན་བྱས་འདུག་ཅིང༌།
ལྷག་པར་དུ་སློབ་འབྲིང་གི་དགེ་རྒན་དང་སློབ་མ་རྒན་པ་རྣམས་ལ་ཚད་མ་རིག་པའི་སློབ་ཁྲིད་དང༌།

རྟགས་གསལ་གཏོང་དགོས་པའི་ལམ་སྲོལ་གསར་བཏོད་མཛད་པ་དང། ནང་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཀུན་སྤྱོད་སློབ་ཚན་གྱི་ངོ་བོར་འཆད་ཁྲིད་གནང་ཡོད།

བོད་ནང་དུ་མང་

ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་ནང་ཚད་མ་རིག་པ་དང་ནང་དོན་རིག་པའི་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་དང།

རྟགས་

གསལ་གཏོང་བའི་ཆོས་ར་ཚུགས་པ་ནི་དེ་སྔར་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་གསར་གཏོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་
པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། ཁོང་གི་སློབ་གསོའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་དགེ་སློབ་གཉིས་ཀའི་ཤེས་
ཡོན་དང༌། བསམ་བློ། ཀུན་སྤྱོད་གང་ཅི་གཞན་དག་སུ་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་
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གྱུར་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཚད་མའི་རིགས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་གསོའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ཕྱི་ནང་གི་
འགལ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དབང་གིས་རྒྱུན་རིང་པོར་གནས་ཐུབ་མེད། གང་ལྟར་ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་བོད་

ཡིག་སློབ་འབྲིང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་རྫོང་ཁག་མང་པོར་བོད་ཡིག་སློབ་
འབྲིང་གསར་འཛུགས་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་བར་མ་ཟད། ཀླུ་ཆུ་རྫོང་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་དང༌།གཙོས་
བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་སོགས་བོད་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་གསོའི་
བྱ་བ་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་

སློབ་གྲྭ་འདིར་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཏེ། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཐམས་ཅད་ན་སློབ་གྲྭ་འདི་ལྟ་བུ་འཛུགས་ཐུབ་ན་

ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་ལམ་སྟོན་མཛད་པར་མ་ཟད། ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་སློབ་གསོའི་ལམ་སྲོལ་ལ་
བསྔགས་བརྗོད་མཛད་པ་དང་འབྲེལ། བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་གི་རྨང་གཞི་འདིའི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་
པར་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་དགོས་པ་དང༌།

ལོ་ལྔའི་རྗེས་སུ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེ་ཁོང་བསྐྱར་དུ་སློབ་གྲྭ་འདིར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བཀའ་སློབ་ཀྱང་ཕེབས་ཡོད། བོད་ཡིག་སློབ་

འབྲིང་འདིའི་ཐོན་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་སྐབས་བོད་ཡིག་མཐོ་འབྲིང་ད་དུང་ཚུགས་ཐུབ་མེད་
སྟབས།

སློབ་ཐོན་སློབ་མ་རྣམས་མཐོ་འབྲིང་གི་གནས་ཚད་ཡོད་པའི་སྡེ་དགེ་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་

དང༌། འབར་ཁམས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ། མཛོད་དགེའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་སོགས་མཐོ་འབྲིང་

གི་གནས་ཚད་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྒྱུགས་སྤྲོད་ལམ་ནས་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
ལས་ཐད་ཀར་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་མེད།

ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་

སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་མའི་ཡོངས་ཁུངས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་རྫོང་ཁག་བཅུ་གཉིས་དང༌།
རྨ་ཆུ་རྫོང་དང༌། ཀླུ་ཆུ་རྫོང༌། ཐེ་བོ་རྫོང༌། ཅོ་ནེ་རྫོང༌། འབྲུག་ཆུ་རྫོང་སོགས་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་

རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་རྫོང་ཁག་མང་ཆེ་བའི་སློབ་མ། དེ་བཞིན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དང༌། བོད་ལྗོངས་
ས་ཁུལ་གྱི་སློབ་མ་བཅས་མདོར་ན་ཞིང་ལྗོངས་ལྔའི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བའི་སློབ་མ་འདུས་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་ནས་ད་ལྟའི་བར་བོད་

ཡིག་སློབ་འབྲིང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ཐོན་པའི་སློབ་མ་གྲངས་ ༨༣༡༧ ལྷག་དང༌། ཆེད་ལས་འབྲིང་
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རིམ་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཐོན་པ་༡༩༠༤ལྷག་བྱུང་ཡོད།
བཞི་པ། ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་ལག་རྩལ་སློབ་གྲྭ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོ། ལག་རྩལ་སློབ་གྲྭ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་མཛོད་དགེའི་ལྔ་བདུན་སློབ་

གྲྭའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ནས་ཚུགས་པ་ཞིག་ཡིན།སློབ་གྲྭ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། བོད་ཀྱི་

ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཕྱུགས་ཟོག་གི་སྨན་པ་གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་
བཞིན་ཕྱུགས་ཟོག་སྨན་པ་གང་འཚམ་ཞིག་འདི་ནས་གསོ་སྐྱོང་གནང་འདུག དམིགས་ཡུལ་གཙོ་
བོ་གཞན་ཞིག་ནི། སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འགྱུར་བས་རྐྱེན་པས་ལྔ་བདུན་སློབ་གྲྭ་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་ཀྱི་

མེད་ཀྱང༌། སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ནས་ན་གཞོན་དོན་གཉེར་ཅན་ཤིན་ཏུ་
མང་པོ་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་ལ་འཛུལ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

ལ་ན་གཞོན་དེ་ཚོའི་གྲས་ནས་རིག་གནས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མཁན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་
ཞིང༌།

མི་རིགས་སློབ་ཆུང་ཁག་ནས་ཐོན་པ་རྣམས་ཀྱང་བོད་ཡིག་འབྲི་ཀློག་ཙམ་ཡང་རང་མགོ་

མི་ཐོན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས།

ན་གཞོན་འདི་རིགས་དངོས་སུ་སློབ་འབྲིང་ལ་མ་ཞུགས་པའི་སྔོན་

དུ་ལག་རྩལ་སློབ་གྲྭ་འདིར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སློབ་སྦྱོང་བསྐྱར་མ་
སྤྲད་དེ།

བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་ལ་ཞུགས་པའི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་འབྱོར་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དེར་བརྟེན་ལག་རྩལ་སློབ་གྲྭ་འདི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་གནས་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་
ལ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་སློབ་ཆུང་གི་གནས་བབས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། ཡུལ་ཚོའི་མི་རིགས་སློབ་

ཆུང་ཁག་ཏུ་ལོ་རིམ་དྲུག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང༌། ལག་རྩལ་སློབ་གྲྭར་ལོ་གཅིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་

བྱས་པ་གཉིས་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་མཉམ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སྐབས་དེའི་དགེ་རྒན་དང་
སློབ་མ་མང་པོས་ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་མཛད།

ལྔ་པ། རྔ་པ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་བོད་ཡིག་མཐོ་འབྲིང་འཛིན་གྲྭ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ཨ་ཁུ་ཉི་མས་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་སྦྱོང་འཕྲོ་མཐུད་ནས་
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རིམ་པ་གོང་མར་འགྲོ་སའི་བོད་ཡིག་མཐོ་འབྲིང་གི་འཛིན་གྲྭ་གསར་ཚུགས་མཛད།

མཐོ་འབྲིང་

གི་སློབ་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་སློབ་ཆུང་དང་སློབ་འབྲིང་གི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ནས་གསར་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་
མཛད་འདུག་པར་མ་ཟད།

གསར་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་མཛད་པའི་སློབ་དེབ་སྔ་ཕྱི་ཡོངས་རྫོགས་ལག་

བསྟར་གྱི་ཚད་གཞི་ལོན་པ་ཡོད་མེད་སློབ་གྲྭ་རང་ངོས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་ཐོག ནུབ་བྱང་
མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང༌། ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་

ཆེན་མོ་བཅས་ཀྱི་མཁས་དབང་མང་པོའི་སྤྱན་སྔར་ཕུལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་བསྡུ་ལེན་ཞུས་པའི་

སྐབས། མཁས་དབང་རྣམ་པས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྒོ་ནས་ལག་བསྟར་ཚད་གཞི་ལོན་
པའི་ངོས་འཛིན་མཛད་ཅིང༌།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཚེ་སྲོག་སྐྱོབ་པའི་སློབ་དེབ་བཟང་པོ་ཤ་སྟག་

ཡིན་པའི་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་འདུག་པར་མ་ཟད། སློབ་དེབ་འདི་དག་བོད་ཁུལ་གྱི་འབྲིང་རིམ་
སློབ་གྲྭ་མང་པོར་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་དགོངས་ཚུལ་འདོན་མཁན་ཡང་མང་

པོ་བྱུང་འདུག ཨ་ཁུ་ཉི་མས་སློབ་ཆུང་ལྟ་བུའི་ལག་རྩལ་སློབ་གྲྭ་དང། རྔ་པ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་
བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང།

རྔ་པ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་བོད་ཡིག་མཐོ་འབྲིང་བཅས་སུ་རང་ཉིད་ཀྱིས་

རྩོམ་སྒྲིག་མཛད་པའི་སློབ་དེབ་ཁག་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ།
ལྔའི་ཚོད་ལྟའི་སློབ་དེབ་ཁག་ས་གནས་སོ་སོར་འབྱོར་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན།

ཞིང་ལྗོངས་

ཨ་ཁུ་ཉི་མས་

སློབ་དེབ་དེ་དག་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་ནས་གཅིག་གྱུར་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས་པ་གལ་གནད་

ཆེན་པོར་གཟིགས་ཏེ། རིམ་གྱིས་ཞིང་ལྗོངས་ལྔའི་སློབ་དེབ་རྣམས་བཞག་སྡོམ་སློབ་གྲྭའི་དངོས་

གཞིའི་སློབ་ཚན་དུ་གཏན་འབེབས་མཛད་དེ། ཨ་ཁུ་ཉི་མ་རང་ཉིད་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་མཛད་པའི་སློབ་
དེབ་རྣམས་སློབ་འབྲིང་དང་མཐོ་འབྲིང་སོ་སོར་ཟུར་སྦྱོང་གི་སློབ་ཚན་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་སློབ་ཁྲིད་

གནང། ཨ་ཁུ་ཉི་མས་རྩོམ་སྒྲིག་མཛད་པའི་སློབ་ཆུང་དང༌། སློབ་འབྲིང༌། མཐོ་འབྲིང་བཅས་ཀྱི་སློབ་
དེབ་འདི་དག་གིས་ཞིང་ལྗོངས་ལྔའི་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཐེབས་ཡོད། རྒྱུ་
མཚན་ནི་ཞིང་ལྗོངས་ལྔའི་སློབ་དེབ་ཐོག་མར་རྩོམ་སྒྱུར་གྱི་ལས་གཞི་ཚུགས་པའི་སྐབས། ཚོགས་

ཆུང་རྣམས་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་འདིའི་སློབ་
དེབ་དང༌། སློབ་གསོའི་ལམ་སྲོལ་ཐད་རྒྱུས་ལོན་ཞིབ་ཚགས་བྱས་པ་དང་མཉམ་དུ། ཨ་ཁུ་ཉི་མ་
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ལ་གནད་དོན་མང་པོའི་ཐད་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་འདུག་ཅིང༌། བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་འདི་ནས་ཨ་ཁུ་

ཉི་མའི་ཐུགས་ཟིན་གྱི་སློབ་མ་དགེ་རྒན་བླ་ཁོ་ནང་དོན་ལ་ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་
ཞིང་ལྗོངས་ལྔའི་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་ཁོངས་སུ་ཕེབས་ཏེ། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་རིམ་
པའི་ཐོག་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་གསུངས་ཡོད།

བོད་ཡིག་མཐོ་འབྲིང་ནས་

སློབ་མཐའ་སོན་པ་རྣམས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་གང་དང་གང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་མིན་ལ་རང་
བཞིན་གྱིས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། སྐབས་དེར་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་མང་
པོ་ཞིག་གིས་བོད་ཡིག་སློབ་ཆུང་ནས་སློབ་འབྲིང་དང༌།སློབ་འབྲིང་ནས་མཐོ་འབྲིང༌།

ནས་མི་རིགས་ཆེན་མོ་ཞིག་ལ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་གཏན་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད་ལ།

མཐོ་འབྲིང་
བོད་ཡིག་

སྦྱངས་པའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་མི་ཚེའི་འཚོ་བར་ཕན་པའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་ངོས་

འཛིན་གཏིང་ཟབ་ཡོད། མི་རབས་གསར་པའི་ན་གཞོན་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའི་འཚོ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་
གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ཨ་ཁུ་ཉི་མ་མཆོག་ལ་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་སྨོས་མ་དགོས།

ཕྱི་ལོ་

༡༩༨༦ ལོར་གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོས་བོད་ཡིག་མཐོ་འབྲིང་འདི་ནས་སློབ་མ་
འགའཤས་དམིགས་བསལ་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱིས་བསྡུ་ལེན་བྱས་འདུག་པ་ནི། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཞིག་
གིས་མཐོ་འབྲིང་འདི་ནས་སློབ་མ་བསྡུས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་འདུག་ཅིང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་
མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང༌། ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ། ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་

སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་བཅས་ཀྱིས་མཐོ་འབྲིང་འདི་ནས་སློབ་མ་གང་འཚམ་རེ་བསྡུ་ལེན་བྱས་འདུག་ཅིང༌།
མཐོ་འབྲིང་འདིའི་སློབ་མ་རྣམས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཁག་ཏུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པའི་སྐབས་ཤེས་ཡོན་
གྱི་གནས་ཚད་བཟང་བའི་ཐོག

ཀུན་སྤྱོད་ཡ་རབས་ཚུལ་མཐུན་ཤ་སྟག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་

ལེགས་པོ་ཞིག་བྱུང་འདུག་པར་བརྟེན། ཕྱིས་སུ་རིམ་པས་པེ་ཅིང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང༌།

བོད་ལྗོངས་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་སོགས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བོད་ཡིག་སྡེ་ཚན་ཡོད་སའི་
མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའི་སྒོ་མོ་ཡངས་པོར་ཕྱེ་ཐུབ་པ་

བྱུང་ཡོད། ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་མཐོ་འབྲིང་ནས་ཐོན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཁག་ཏུ་

འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པའི་རྗེས་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་བོད་ཡིག་སྡེ་ཚན་ལ་ཤེས་
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ཡོན་དང་ཀུན་སྤྱོད་གཉིས་ཐད་ནས་ཤུགས་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཐེབས་ཡོད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨

ལོར་ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་སྡེ་ཚན་ལ་ཞིང་ལྗོངས་ལྔའི་ཁོངས་ནས་སློབ་
མ་གང་འཚམ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་འདུག་པའི་ནང་ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་སློབ་འབྲིང་ནས་ཐོན་པའི་སློབ་མ་
རྣམས་ཤེས་ཡོན་དང་ཀུན་སྤྱོད་གཉིས་ཐད་ནས་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་

འདུག་པ་དང༌། ལོ་འདི་ནས་བཟུང་ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་གཞན་པའི་སྐད་ཡིག་སྡེ་ཚན་ཁག་དང་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སུ་སླེབས་
ཐུབ་ཡོད་འདུག

འདིའི་གོང་དུ་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་སྡེ་ཚན་ནི་མིང་ཙམ་མ་

གཏོགས། ནང་དོན་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་སློབ་མ་མང་ཆེ་བ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་སླེབས་པའི་རྗེས་སུ་སྔོན་
རྗེས་དང་མགོ་འདོགས་སོགས་གཞི་ནས་བསླབ་དགོས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་དང༌། བོད་ཡིག་སློབ་
ཁྲིད་བྱེད་མཁན་ཡང་རྒྱ་རིགས་དམག་མི་རྒན་ཡོལ་བ་རེ་ཡིན་པས་བོད་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་དགེ་

སློབ་གཉིས་ཀའི་བོད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་བོ་ཡིན། ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་མཐོ་འབྲིང་
ནས་སློབ་མཐའ་སོན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་བོད་ཡིག་སྡེ་ཚན་འདིར་སླེབས་པའི་རྗེས་བོད་ཡིག་སྡེ་
ཚན་འདིའི་ཤེས་ཡོན་དང་ཀུན་སྤྱོད་གང་ཅིའི་ཐད་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་སོང་ཡོད་པ་སྐབས་དེའི་དགེ་
རྒན་དང་སློབ་མ་གཉིས་ཀར་ཡོངས་གྲགས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་བོད་ཡིག་མཐོ་འབྲིང་ཚུགས་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་བོད་ཡིག་མཐོ་འབྲིང་གི་

ཡིག་རྒྱུགས་ཐོན་པའི་སློབ་མའི་གྲངས་ ༢༩༡༨ ལྷག་དང༌། དེ་ནས་མུ་མཐུད་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་
ཆེན་མོ་ཁག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་ཡིག་རྒྱུགས་ཐོན་པ་གྲངས་ ༢༤༥༦ ལྷགམི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་

ཐོན་པའི་རྗེས་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་པ་ཡང་གང་འཚམས་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། མདོར་
ན། ཨ་ཁུ་ཉི་མས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་པ་ནས་རིམ་གྱིས་ལྔ་བདུན་སློབ་
གྲྭ་དང། བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང། བོད་ཡིག་མཐོ་འབྲིང་སོགས་ཚུགས་པ་དང། ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་

སྦྱོང་གི་འཛིན་གྲྭ་མང་པོ་བཙུགས་ཏེ་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ལ་ཤེས་རིག་གི་འོད་སྣང་སྤྲོ་བར་
མཛད་པས། ཡང་གླིང་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱིས་དགེ་བཤེས་བསམ་གཏན་ཚང་གིས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་
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དུ་སློབ་སྦྱོང་གི་འཛིན་གྲྭ་མང་པོ་ཚུགས་ཏེ་ངེས་མེད་དམག་འཁྲུག་གི་ཚུལ་དུ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་

སྤེལ་བ་དང༌། དགེ་བཤེས་ཉི་མ་ཚང་གིས་གཏན་འཇགས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་རིག་
གནས་ཁྱབ་སྤེལ་མཛད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན།

ལྷག་པར་དུ་ཨ་ཁུ་ཉི ་ མས་བོ ད ་

ཡིག་གི་སློབ་ཆུང་ནས་སློབ་འབྲིང་དང༌། བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་ནས་མཐོ་འབྲིང༌། བོད་ཡིག་མཐོ་

འབྲིང་ནས་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཡིག་སྡེ་ཚན་བཅས་ཀྱི་བར་ཐད་ཀར་བགྲོད་ཐུབ་པའི་
ལམ་སྲོལ་གསར་བཏོད་མཛད་པ་ནི།

ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་རྣམ་ཐར་ཁྲོད་ཀྱི་མུ་ཏིག་རྡོག་པོ་ལྟ་བུའི་

མཛད་རྗེས་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་དེང་རབས་སློབ་གྲྭའི་ལམ་

སྲོལ་གྱི་ཐོག་ནས་འགག་སྒོ་ཆེན་པོ་ཞིག་གཏོར་བའི་གསར་གཏོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པ་ཞིག་
དང༌།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་རིན་ཐང་ལ་ལྟ་ཚུལ་ལོག་པར་འཛིན་པའི་ཕྱི་ནང་གི་

མི་མང་པོ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ལོག་རྟོག་མངོན་སུམ་བདེན་དཔང་གི་ཐོག་ནས་སུན་འབྱིན་མཛད་ཐུབ་

ཡོད། དེ་བཞིན་ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་མཛད་འཕྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་གསོ་སྐྱོང་མཛད་པའི་སློབ་མའི་གྲངས་ལྟ་
བུར་མཚོན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་སྦྲ་གུར་སློབ་གྲྭ་ཚུགས་པ་ནས་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་མ་རྫོགས་

པའི་བར་སློབ་མ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་སྐྱོང་མཛད་འདུག་པའི་ཚུལ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་སྐུ་ཞབས་

ཡང་གླིང་རྡོ་རྗེ་ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་སློབ་གྲྭར་ཕེབས་པའི་སྐབས། གཞན་པས་དགེ་བཤེས་ཉི་མ་ལ་འབྲོག་
ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཁུང་ཙི་ཞེས་གདེང་འཇོག་བྱས་ཡོད་ཀྱང༌། ཁུང་ཙི་ལ་སློབ་མ་སུམ་སྟོང་ཡོད་

པ་ལས་གོ་ཆོད་པའི་སློབ་མ་བདུན་ཅུ་ཡོད་པར་གྲགས། དགེ་བཤེས་ཉི་མ་ཁོང་གིས་སློབ་མ་བཞི་
སྟོང་སུམ་བརྒྱ་བསྐྱངས་ཟིན་འདུག་པས་འབྲོག་ཡུལ་གྱི་ཉི་མ་ཞེས་བརྗོད་ན་འཚམ་ཞེས་དང༌། ཨ་

ཁུ་ཉི་མའི་ཐུགས་ཟིན་གྱི་སློབ་མ་གཙོ་གྲས་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་ཨ་
ཁུ་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་ལས། དེ་དག་ལས་གཞན་སི་ཁྲོན་དང༌། ནང་སོག ཀན་སུའུ། མཚོ་སྔོན། ཞིན་
ཅང༌། བོད་ལྗོངས་ཏེ་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དྲུག རྫོང་ཁག་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ནས་ཡོང་བའི་བོད་
ལུགས་སྨན་པ་དང༌། བོད་ལུགས་ཕྱུགས་རིགས་སྨན་པ། གཞི་རིམ་ལས་བྱེད་པ། རྐང་རྗེན་སྨན་
པ།

དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་བཅས་སློབ་མ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་གསོ་སྐྱོང་མཛད་ཡོད་

ཅེས་འཁོད་པ་ལྟར་ལགས། སྐབས་ཤིག་ནས་མཛོད་དགེ་ཉི་མའི་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་ཞེས་པ་
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མཚན་སྙན་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཐོག

བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་འདིར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཟབ་

སྦྱོང་དང༌། སྨན་རྩིས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་སོགས་རིམ་པར་ཚུགས་པའི་སྐབས་ཞིང་ལྗོངས་ལྔའི་ས་ཁུལ་

མང་པོའི་སློབ་ཆུང་དང་སློབ་འབྲིང་གི་དགེ་རྒན་དང༌། དགོན་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་བཅས་སློབ་
གཉེར་བ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང༌།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ། བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ། བོད་ལྗོངས་སྨན་རྩིས་ཁང་

བཅས་ཀྱི་སློབ་མ་མང་པོ་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་འདིར་ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་དྲུང་དུ་སློབ་ཁྲིད་ཞུ་བར་བཅར་
གྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་དགེ་རྒན་དང༌། གཞུང་སྒེར་གྱི་སློབ་གསོའི་

བྱ་བ་གཉེར་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཆེད་དུ་ཨ་ཁུ་ཉི་མའི་སློབ་གསོའི་ལམ་སྲོལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་དང་ཞིབ་
འཇུག་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕྱོགས་མང་པོ་ནས་བཅར་གྱི་ཡོད་སྟབས། སྐབས་ཤིག་ལ་སློབ་
གྲྭ་འདི་མདོ་དབུས་གཙང་གསུམ་གྱི་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་པདྨའི་མཚོ་ལ་
ངང་པ་འདུ་བ་བཞིན་རང་བཞིན་གྱིས་འདུ་བའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་སྙན་གྲགས་ཅན་
ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།
མཆན།

༡༄༅། །མཛོད་དགེ་ཉི་མ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༦ ལོར་མདོ་སྨད་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེ་བོའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་
འཁྲུངས། སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས། མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་གདན་
ས་མང་ཆེ་བར་བསྐོར་བསྐྱོད་ཀྱིས་ནང་དོན་རིག་པའི་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་མཁས་
པར་སྦྱངས་པར་མ་ཟད།

ཐུན་མོང་བའི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་

ལུགས་དང་ལག་ལེན་གཉིས་ཀར་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་མཛད། ཕྱུགས་བཅོས་སྨན་སྦྱོར་སྣ་ཚོགས་

གསར་བཏོད་མཛད་པས། རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པ་དང༌། ཞིང་ཆེན་རིམ་པ། ཁུལ་དང་རྫོང་རིམ་པ་བཅས་

ཀྱིས་ཕྱུགས་ནད་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་གསར་གཏོད་ཚན་རིག་པའི་གཟེངས་བསྟོད་མང་པོ་འབུལ་
བཞེས་མཛད་ཅིང༌།

བོད་ཀྱི་ཕྱུགས་ནད་གསོ་རིག་གི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་པ་ཞེས་པའི་མཚན་

སྙན་ཡོངས་གྲགས་སུ་གྱུར་ཅིང༌།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ཆག་འཇིག་གི་ཉེན་འཕྲང་
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སྐབས་རང་སྲོག་ལ་མ་འཛེམས་པར་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་དུ་སློབ་གསོའི་ལས་དོན་རྒྱ་ཆེར་
སྤེལ་བར་མཛད་པས། རྩྭ་ཐང་གི་ཉི་མ་དང༌། བོད་ཀྱི་སློབ་གསོ་བ་ཆེན་མོ་མཁས་དབང་མཛོད་
དགེ་ཉི་མ་ཞེས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་པའི་ཁྲོད་མཚན་སྙན་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།
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སྙན་ངག་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉའི་ཤློ་ཀའི་གྲངས་དང་གོ་རིམ་ལ་དཔྱད་པ།

                                                           རྡོ་རྗེ་སྐྱབས།

གནས་བསྡུས།

                          ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་།

དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་ནང་དུ་ཁ་ཆེའི་པཎྜིཏ་སྙན་དངགས་མཁན་ཆེན་པོ་སུ་མ་ན་ཤྲཱི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་
མང་དུ་ཐོས་པའི་དགེ་སློང་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོ་༼༡༣༠༣-༡༣༨༠༽དང་། ལོ་ཙཱ་བར་གཏོགས་པ་ལུང་རིགས་

སྨྲ་བ་ནམ་མཁའ་བཟང་པོས༼༡༣༣༣- ༡༣༧༩༽ དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་

བའི་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉའི་འགྱུར་གྱི་ཤོ་ལོ་ཀའི་གྲངས་ཀ་དང་གོ་རིམ་སོགས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་དུ་བཞུགས་པའི་
སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་དང་ཤོ་ལོ་ཀའི་གྲངས་ཀ་དང་གོ་རིམ་བར་གྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཞིབ་ཏུ་བསྡུར་ཏེ་གནད་དོན་
དབྱེ་གསེད་བྱས་ཡོད།

དེ་ཡང་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་བོད་དུ་བསྒྱུར་བ་ནས་བཟུང་། ད་ཕན་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་མཛད་རྗེས་ཆེ་བ་
ཨ་ལགས་དོར་ཞི་དང་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན། རཀ་ར་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་འགྲེལ་བ་རེ་བྱུང་ཡོད་
ནའང་།

མ་ཡིག་ལེགས་སྦྱར་གྱི་རྒྱ་དཔེ་དང་བསྡུར་ནས་དཔྱད་པ་བྱས་པ་ད་སྔ་མིག་གི་བགོ་སྐལ་དུ་མ་

གྱུར་ལ། གུས་པས་ལོ་མང་རིང་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉར་དོ་སྣང་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ། གནད་
དོན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་མཐོང་བ་ལས།   དཔྱད་རྩོམ་འདིར་གཙོ་བོར་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉའི་ཤོ་ལོ་ཀའི་གྲངས་ཀ་དང་
གོ་རིམ་གྱི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་བཤད་འདོད་དོ།

དེ་སྔ་ལག་སོན་བྱུང་བའི་ལེགས་སྦྱར་མ་ཡིག་དང་བསྡུར་ན།   བོད་འགྱུར་གྱི་ཤོ་ལོ་ཀའི་གྲངས་ཀ་དང་།  
ཤོ་ལོ་ཀའི་གོ་རིམ་སོགས་དེ་དང་མི་མཐུན་པའང་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་སོགས་གནད་དོན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱུང་

བས།    དཔྱད་རྩོམ་འདིར་གཙོ་བོར་བོད་འགྱུར་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་དང་ལེགས་སྦྱར་སྐད་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྲིན་
གྱི་ཕོ་ཉ་གཉིས་བསྡུར་ཏེ།   དེ་དག་གི་ཤོ་ལོ་ཀའི་གྲངས་ཀ་དང་གོ་རིམ་མི་འདྲ་བ་དང་མི་མཐུན་པ་ཅི་ཡོད་
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ལྕོགས་ཚོད་ཀྱིས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ཡོད་དོ།།

སྤྱིར་བཤད་པ།

དེ་ཡང་སློབ་དཔོན་ནག་མོ་ཁོལ་གྱིས་མཛད་པའི་སྙན་ངག་གི་བརྩམས་ཆོས་གྲགས་ཅན་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་

ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། བོད་སྐད་དུ་དཔང་ལོ་ཙཱ་བའི་1 དབོན་པོར་གྱུར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོ་2དང་.
1 དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ་ནི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྒྲ་རིག་པར་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ལོ་ཙཱ་མཛད་པའི་བརྩམས་ཆོས་
སྐོར་ཞིག་བཀའ་འགྱུར་དུ་བཞུགས་ཤིང་།

གཞན་ཡང་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྒྲ་རིག་པ་དང་སྔགས་ཕྱོགས་སྐོར་ལའང་འགྲེལ་མང་དུ་མཛད་ཡོད།

ཁོང་ཉིད་ཕལ་ཆེ་བར་ས་སྐྱ་དང་ཚལ་གུང་ཐང་དགོན་དུ་བཞུགས་པ་དང་། བལ་ཡུལ་དུ་ཐེངས་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ལ་སློབ་གཉེར་དུ་བྱོན། ཆོས་
མངོན་པ་མཛོད་དང་རྔོག་ལུགས་ཀྱི་ཤེར་ཕྱིན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་གཙོ་ཤོས་ཤིག་ཡིན།

ཀློང་ཆེན་པ་དང་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་

མཚན་གཉིས་ལ་ལེགས་སྦྱར་ཁྲིད་མྱོང་ལ། ཕྱིས་སུ་བོ་དོང་ཨེ་དགོན་དུ་ཁྲི་པར་བཞུགས་ཏེ་གདན་ས་བསྐྱངས།

2 དཔང་ལོ་ཙཱ་བའི་དབོན་པོ་འདི་ཉིད་ལ་སྟོད་ལྷོ་ཟུར་ཚོ་ཞེས་པར་ཡབ་གཞོན་ནུ་དཔལ་བཟང་། ཡུམ་དཔང་ལོའི་ལྕམ་མོ་ཡེ་ཤེས་སྨན་ནེ་
གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཆུ་ཡོས(༡༣༠༣)ལོར་སྐུ་བལྟམས། དགུང་ལོ་བདུན་པ་ལ་དཔང་ལོའི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་ནོད།

དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཤོང་ལོའི་དབོན་པོ་མཁན་ཆེན་ཆོས་སྐྱོང་དཔལ་ལས་དགེ་ཚུལ་བསྒྲུབས། དཔང་ལོས་མངའ་རིས་གནས་པོ་ཆེ་དང་།.
ས་སྐྱ་སོགས་སུ་འཁྲིད་དེ་བསླབ་སྦྱངས་གནང་། གུང་ཐང་གནས་པོ་ཆེར་དཔང་ལོ་ལས་མངོན་ཚད་གསན། ཨེའི་གདན་སར་ལོ་བཞིར་རིག་

གནས་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་སྦྱངས། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པ་ལ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མཚན་དང་། ལས་ཀྱི་

སློབ་དཔོན་དཔང་ལོ་དང་། གསང་སྟོན་ཆོས་རྗེ་བླ་མ། གྲིབ་ཚོད་མཁན་ཆེན་བསོད་ནས་བཟང་པོས་མཛད་དེ་བསྙེན་པར་རྫོགས། དེ་ནས་ས་
སྐྱར་བཤད་གསར་དང་། ཞ་ལུ་སོགས་སུ་གྲྭ་སྐོར་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པ་ལ་ལོ་ཙཱ་བ་མཁས་པར་གྱུར། བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཆེས་རྗེ་བླ་
མ་སྐུ་མཆེད་དང་། དཔང་ལོ་ཙཱ་བ། རྒྱལ་སྲས་པ། བུ་དོལ་གཉིས། གངས་ཁྲོད་པ་གྲགས་པ་དཔལ།

མ་ཏི་པཎ་ཆེན། མཆིམས་བློ་བཟང་གྲགས་པ་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་མདོ་རྒྱུད་
ཀྱི་ཟབ་ཆོས་གསན་སྦྱངས་དཔྱིས་ཕྱིན་མཛད་ཅིང་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་མངའ་གསོལ། རྒྱལ་སྲས་པས་ལོ་ཆེན་འདི་

ལ་ཞལ་ཟས་ཀྱིས་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ན་མུ་གེའི་བསྐལ་པ་ལས་ཐར་གསུངས་པའི་སྙན་གྲགས་ཀྱིས་བསྙེན་བཀུར་མཆོད་པའི་མཚོ་བརྡོལ། ཆུ་

ལ་མི་འབྱིང་། བུག་པ་ཆུང་ངུ་ལ་སྐུས་བརྟོལ། ཁང་ཆུང་དུ་མི་མང་པོ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན། མངོན་པར་མཁྱེན་པ་མངའ། དཔལ་
ལྡན་བླ་མའི་བཀས་ཨེའི་གདན་ས་མཛད། སྟག་ལུང་པ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་ལ་དུས་འཁོར་སྒྲ་སྙན་སོགས་གནང་བས་དེའི་བཤད་རྒྱུན་

དབུས་སུ་ཆེར་དར། དེ་ནས་དྭགས་པོར་ཆོས་རྗེ་བླ་མའི་དྲུང་དུ་བྱོན། ཀ་ལཱ་པའི་ས་རིས་ཕུལ། དེ་ནས་གཙང་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས། དགུང་ལོ་
མཐོན་པོར་གྱུར་ཀྱང་སྤྱན་སྔ་གྲགས་བྱུང་བས་གདན་དྲངས་ནས། ཡར་ལུང་། གདན་ས་ཐེལ། གུང་ཐང་རྣམས་སུ་དུས་འཁོར་སྒྲ་སྙན་གྱི་ཆོས་

ཆར་ཕབ། མཁས་པ་རྣམས་ཐུགས་ཚིམ་པར་གྱུར། སྟག་ཚང་། ཤངས། འུ་ཡུག་ཉང་སྟོད་རྣམས་སུ་དུས་འཁོར་གྱི་དབང་རྒྱུད་ཁྲིན་མང་དུ་
གསུངས། ཀ་ལཱ་པའི་འགྲེལ་པ་སློབ་ཕན་སོགས་འགྱུར་དུ་མ་མཛད། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བསྐྱངས། དབོན་པོ་

ལོ་ཆེན་གྲགས་པ་དང་། སྒྲ་པ་ནམ་མཁའ་བཟང་པོ་སོགས་ཐུགས་སྲས་མང་དུ་བྱུང་། སྐུ་ཚེ་སྨད་དུ་གཙང་ཆུ་མིག་རིང་མོར་བཞུགས་ནས་
གདུལ་བྱ་མང་པོ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་དེ་དགུང་གྲངས་དོན་བརྒྱད་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྤྲེལ(༡༣༨༠)ལོར་དག་པའི་ཞིང་དུ་
གཤེགས།དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ལས།
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ནམ་མཁའ་བཟང་པོ་3 གཉིས་ཀྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་ཆེན་སུ་མ་ན་ཤྲཱི་
དང་ལྷན་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་། ད་བར་གྱི་ལེགས་སྦྱར་ལས་སྐད་ཡིག་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་ཐོག་མ་

ལྟ་བུར་མངོན། འགྱུར་གྱི་ཐད་ནས་བཤད་ན། ཐད་སྒྱུར་ཤུགས་ཆེ་བས་བོད་སྐད་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་
པ་ཕལ་མོ་ཆེས་དགོངས་པ་ལྟར་ན།འགྱུར་ལེགས་པོ་རང་དུ་བརྩི་བ་མིན།

བོད་འགྲེལ་དག་གི་དགོངས་ཚུལ།

ད་ལན་བདག་གི་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་བརྗོད་གཞི་ལྟར་། གཙོ་བོར་བོད་འགྱུར་དང་རྒྱ་དཔེ་ད་སྔ་ལག་སོན་བྱུང་
བ་དག་ལས་དཔྱད་གཞིར་འོས་པ་གསུམ་བདམས་ཏེ་དེ་དག་དང་དཔྱད་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

སྐབས་སུ་བབ་པ་ནི་འགྱུར་གྱི་ཤོ་ལོ་ཀའི་གྲངས་ཀ་དང་རྒྱ་དཔེ་དག་གི་གྲངས་ཀ་མི་མཐུན་པ་དང་།
རིམ་མི་མཐུན་པ་མང་དག་ཅིག་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ལས།
ཆེར་དེའི་སྐོར་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ཡང་
གོ་

གཙོ་

3 སྟག་ལུང་ཆོས་རྗེ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་མཆོག་ནི་ཡབ་ཡོན་བདག་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་དང་ཡུམ་ཕྱུག་མོ་དཔལ་ལེའི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ཆུ་བྱ་ (༡༣༣༣) ལོར་འཕན་པོ་དར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་ལྔ་ཙམ་ལ་ཕེབས་སྐབས་གཞན་སྡུག་བསྔལ་བ་གཟིགས་ཚེ་
སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁྲུངས་ནས་སྤྱན་ཆབ་ཕྱུང་བའི་བག་ཆགས་བཟང་པོ་རང་བཞིན་དུ་གསལ།

དགུང་ལོ་བདུན་ལ་ཕེབས་སྐབས་མཁན་པོ་བླ་

མ་ནམ་ལེགས་པ་དང་། སློབ་དཔོན་དོན་ཡོད་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ། དགུང་ལོ་
བརྒྱད་པ་ལ་མངོན་ཤེས་འཁྲུངས།

དགུང་ལོ་བཅུ་པ་ལ《རྟགས་ཀྱི་ཊཱིཀྐ》 མཆན་ལ་སོགས་པ་གསན་པས་སྦྱོར་དྲུག་ལས་བྱུང་བའི་རྟགས་

རྣམས་མ་བསྒོམས་པར་མངོན་དུ་གྱུར། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་སྐུ་སྐྱེ་སྔ་མ་གང་དུ་འཁྲུངས་པ་ལྷང་ལྷང་དྲན་སྣང་བསྐྱེད། དུས་ཕྱིས་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་བཞུགས་པ་ན་འདས་མ་འོངས་རྣམས་ཀྱང་མཁྱེན། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་དང་། ལོ་ཆེན་བྱང་རྩེ་དུས་འཁོར། སྤྱོད་

འཇུག་ཐུབ་པའི་དགོངས་རྒྱན་སོགས་གསན་པས་ཚར་རེ་ལ་ཐུགས་སུ་ཆུད། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ལ་ལྷ་སར་ཕེབས་ནས་ཏོ་སྟན་མཁན་
ཆེན་བཀྲས་ཚུལ་བ། ལས་སློབ་ཚུལ་བླ་མ། སློབ་དཔོན་སྟོན་རྒྱལ་རྣམས་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུའི་བར་དུ་དབྱར་

ཆོས་དགུན་ཆོས་མ་ཆག་པར་དུས་འཁོར། བརྟག་གཉིས་སྤྱོད་འཇུག ཐུབ་པའི་དགོངས་རྒྱན། སྐྱེས་རབས་ལམ་འབྲས་གསུངས། དགུང་ལོ་

ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ་ལྕགས་གླང(༡༣༦༡)ལོར་སྟག་ལུང་གི་གདན་སར་ཕེབས་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔའི་རིང་ཚོགས་པ་བསྐྱངས། སྦྱོར་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་

ངོ་སྤྲོད། རྩིས་ཡིག་ལ་སོགས་པའི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་མཛད། ཟབ་མོའི་གདམས་པས་ཀྱང་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལེགས་པར་བསྐྱངས། གཙོ་
བོར་སྐུ་མཚམས་ཁོ་ན་ལ་བཞུགས། དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་བར་གདན་སར་བཞུགས་རིང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་འཕེལ་ཞིང་དར་རྒྱས་ཆེན་
པོ་བྱུང་། དེ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བརྩེགས་པ་གདན་སར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་སེ་གླེར་ལོ་བཞི་བཞུགས། བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་

བདེ་མཆོག་དང་གཤེད་དམར་ལ་མཛད། རྫོགས་རིམ་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ལ་མཛད། རྗེ་འདི་ཉིད་སྒྲ་ཚད་དུས་འཁོར་རྣམས་ལ་མཁས་

ཤིང་། དུས་འཁོར། ཀ་ཙན། སྙན་ངག སྡེབ་སྦྱོར་སོགས་ལ་བཤད་པ་མང་དུ་མཛད། དེའི་བཤད་རྒྱུན་དབུས་སུ་ཆེས་ཆེར་དར། ལོ་ཆེན་བྱང་
ཆུབ་རྩེ་མོའི་ཕྱག་ཕྱི་མཛད་ནས་ཀ་ལཱ་འགྲེལ་པ་སློབ་ཕན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱག་རྗེས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

རྗེ་ཉིད་

དགུང་ལོ་སོ་དགུ་བཞེས་སྐབས་གསུངས་པ་ཇི་བཞིན་དགུང་ལོ་ཞེ་བདུན་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་ལུག(༡༣༧༩)ལོར་དགོངས་པ་
ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ།
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བོད་འགྱུར་དུ་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་།

འགྱུར་འདིའི་ཤོ་ལོ་ཀའི་ཐད་ལ་གསུང་འབྱོན་

མཁན་ཐོག་དང་པོ་ནི་དཔའ་རིས་དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློ་ཡིན་པར་འདོད་དེ།

དེ་ཡང་ཁོང་གི་སྙན་

ངག་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉའི་ཚིག་འགྲེལ་གོ་བདེ་ངག་རིག་ཀུན་དའི་ཟླ་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་པར་

དུ་བསྐྲུན་པའི་མཇུག་བྱང་དུ་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། “དེ་ཡང་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ནི་འཛམ་གླིང་ཡིག་རིགས་མང་

པོར་འགྱུར་ཞིང་། དེའི་ནང་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ཅན། ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཅན། ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་
དང་བཅུ་བདུན་ཅན། ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ་ཅན་སོགས་རིགས་མི་གཅིག་པ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱི་

རབས་ཀྱི་རྟོག་ཞིབ་པའི་ཁྲོད་ན་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་མ་ལི་ནཱ་ཐས་ཞུ་དག་བྱས་པའི་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་
བཅོ་ལྔ་ཅན་4 དེ་འཐད་ལྡན་དུ་འཛིན་མཁན་མང་བས། འདིར་ཡང་རྒྱ་འགྱུར་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ་
གཞིར་བཟུང་ནས་དཔྱད་ཅིང་། བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོའི་བོད་འགྱུར་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན་ཡོད་ཀྱང་།

དེའི་ནང་གི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་རྒྱ་འགྱུར་ལ་མེད་ཅིང་། ཚིག་དང་དོན་ལ་བལྟས་ན་ཡང་། སྔ་ཕྱིའི་ཤོ་ལོ་ཀའི་
དོན་དང་ཟློས་སྐྱོན་མངོན་གསལ་དུ་ཡོད་པས་དོར་ནས་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ་བྱས།5” ཞེས་གསུངས་

པ་བཞིན་འགྲེལ་བ་དེར་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ་རང་དུ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཟློས་སྐྱོན་དུ་འདོད་པའི་ཤོ་ལོ་

ཀ་གཉིས་6 ཁོང་གིས་དོར་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་འགྲེལ་མཛད་མཁན་པོ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་ཤོ་ལོ་ཀའི་

གྲངས་ཀའི་ཐད་ཀྱི་དཔྱད་པ་ཐོག་མ་ལྟ་བུར་མཐོང་ངོ་།། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། རྒྱ་འགྱུར་གྱི་ཤོ་ལོ་ཀའི་གོ་རིམ་དང་།.
བོད་འགྱུར་གྱི་ཤོ་ལོ་ཀའི་གོ་རིམ་མི་མཐུན་ན་ཡང་།

ཨ་ལགས་དོར་ཞི་མཆོག་གིས་འདིའི་ཐད་ཐུགས་

སྣང་མ་གནང་བ་ལྟ་བུར་མཐོང་ལ། འདིའི་ཐད་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།

རྒྱ་དཔེ་དག་གི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་གྲངས།

སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉའི་རྒྱ་དཔེ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པ་དེང་སང་ཧ་ཅང་མང་བ་དང་གཅིག་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ཡིག་འབྲུ་ལ་
4 སྐབས་འདིའི་གཞི་འཇོག་ས་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༨༩༤ལོར་བྷོམ་བྷེར་དཔར་བའི་ཕྲེང་བའི་མགོན་པོའི་དེབ་དེ་ཡིན་པར་སྣང་།རྒྱུ་མཚན་ནི་གཞུང་

དེར་ཤོ་ལོ་ཀ་༡༡༥ཡོད་ཅིང་།བདག་གིས་དཔྱད་གཞིའི་ཕྲེང་མགོན་གྱི་དེབ་ཀེ་བྷི་པ་ཋག་ལགས་ཀྱིས་ཞུ་སྒྲིག་བྱས་པ་འདིར་ཤོ་ལོ་ཀ་༡༢༡་
ཡོད་པས་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པར་མི་བྱའོ།།

5  དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློ།སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉའི་ཚིག་འགྲེལ་གོ་བདེ་ངག་རིག་ཀུན་དའི་ཟླ་ཟེར།མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༨། ལྡེབས ༨༦
པར་གསལ།

6  བོད་འགྱུར་གྱི་ཤོ་ལོ་ཀ་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་།ཉེར་གསུམ་པ་གཉིས་སོ།།
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ཚད་བཀག་ཡོད་པ་སོགས་ལ་བསམ་ཏེ། འདིར་གཙོ་བོར་འགྲེལ་བ་གསུམ་བདམས་ཏེ་དེ་དག་གི་ཤོ་ལོ་

ཀའི་གྲངས་ཀ་དང་གོ་རིམ་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡང་འགྲེལ་པ་ཁག་ནི་རིམ་པ་བཞིན། བལླབྷའི་7འགྲེལ་པ་

དཀའ་འགྲེལ་བྱ་བ་དང་། མལླི་ནཱ་ཐའི་9འགྲེལ་བ་10ཡང་དག་འཚོ་བྱེད་བྱ་བ། དེ་བཞིན་དཀྵིནཱབརྟ་ནཱ་ཐའི་

8

11

འགྲེལ་པ་12 སྒྲོན་མ་བྱ་བ་གསུམ་མོ།

དེ་ཡང་བལླབྷའི་འགྲེལ་པ་ལྟར་ན།སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉར་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་ཡོད་ལ།

མལླི་ནཱ་ཐའི་

འགྲེལ་པར་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་ཉེར་གཅིག་ཡོད། དེ་ཡང་སྤྲིན་སྔ་མར་ཤོ་ལོ་ཀ་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་དང་། སྤྲིན་
ཕྱི་མར་ཤོ་ལོ་ཀ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞི། བསྡོམས་པས་ཤོ་ལོ་ཀ་༡༢༡ཡོད་ཅིང་། འགྲེལ་མཛད་མཁན་པོ་འདི་ནས་
བཟུང་སྟེ། སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉར་སྤྲིན་སྔ་མ་དང་སྤྲིན་ཕྱི་མ་ཞེས་པའི་དབྱེ་བ་འདི་ཕྱེ་བའི་སྲོལ་ཐོག་མར་བྱུང་བར་

བཤད་དོ།། དེ་བཞིན་དཀྵིནཱབརྟནཱ་ཐའི་འགྲེལ་པ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཡོད་ལ།བོད་འགྱུར་གྱི་ཤོ་ལོ་ཀ་
བདུན་མི་ཚང་བ་ཡིན།

ཤོ་ལོ་ཀའི་གོ་རིམ་གཤིབ་བསྡུར།

དེ་ཡང་ཤོ་ལོ་ཀའི་གོ་རིམ་ཅི་འདྲ་ཡོད་པ་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀོད་ན་ལྟ་བདེ་བར་མཐོང་བས་གཤམ་གསལ་
ལྟར།

7

ཧལ་ཆས་བསྒྲིགས་པའི་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉའི་གླེང་བརྗོད་ལྟར་ན།བལླབྷ་ནི་ཁ་ཆེའི་འགྲེལ་བྱེད་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།ཁོང་གི་འགྲེལ་བ་འདི་

སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉའི་འགྲེལ་བ་རྙིང་ཤོས་སུ་གྲགས།ཁོང་དུས་རབས་བཅུ་བའི་སྟོད་ཙམ་དུ་འཚོ་བཞུགས་གནང་མྱོང་བར་བཤད་དོ།།
8 E.Hultzsch. Kalidasa’s Meghaduta. Munshiram Manoharlal Pvt. Ltd., New Delhi, 1998

9 ཕྲེང་བའི་མགོན་པོ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔའི་ནང་དུ་བྱོན་པའི་འགྲེལ་བྱེད་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།ཁོང་གིས་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་
ཙམ་དུ་མ་ཟད།བྱ་ལེན་མ་མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཟློས་གར་དང་།ཉི་མའི་གདུང་།གཞོན་ནུ་སྐྱོང་བསྒྲལ་བ།དེ་བཞིན་གཞོན་ནུ་འབྱུང་བ་དང་།འཆི་
མེད་མཛོད་ལ་སོགས་པར་ཡང་འགྲེལ་བ་མཛད་ཡོད།
10 K.B. Pathak. Kalidasa’s Meghaduta. Poona, 1916

11 དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་བྱོན་པར་བཤད།
12 T.G. Sastri. The Meghasandesha of Kalidasa. Trivandrum, 1919
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དཀྵིནཱབཏར་ནཱ་ཐ།
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༠

༡༡༠

གོང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་། ཞིབ་ཀྱིས་བསྡུར་བའི་ཚེ། བོད་འགྱུར་གྱི་ཤོ་ལོ་ཀའི་གོ་རིམ་དང་། རྒྱ་དཔེ་
ཁག་གི་ཤོ་ལོ་ཀའི་གོ་རིམ་ཕལ་མོ་ཆེ་མི་འདྲ་བ་རེའུ་མིག་ཏུ་གཟིགས་པར་ཞིབ་ཏུ་རྟོགས་ཐུབ།
དེ་ཡང་བོད་འགྱུར་གྱི་མ་ཡིག་ཨ་མ་དེ་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཡོད་ངེས་ལ།

བདག་

གཉེར་ག་ཙམ་ཡོད་བསམ་ནས་སེམས་ཁྲལ་ཡང་ཧ་ཅང་ཆེ། དེ་ཡང་དཔྱད་རྩོམ་དག་ལས་པཱུ་ན་
གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཏུ་བོད་འགྱུར་དང་མཐུན་

པར་ཤོ་ལོ་ཀའི་གྲངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན་ཅན་ཞིག་ཡོད་པར་རྟོགས་ན་ཡང་། ཤོ་ལོ་ཀའི་གོ་རིམ་

བོད་འགྱུར་དང་མཐུན་མིན་དཔར་མ་དེ་ལག་ཏུ་སོན་ན་མ་གཏོགས་མི་ཤེས་ཤིང་། གནས་སྐབས་

ཡུལ་དུས་ཀྱི་དབང་གིས་ཇི་ལྟར་རྩད་འཚོལ་བྱས་ཀྱང་ལག་ཏུ་མ་ཆུད་པས་དཔྱད་ཐབས་མ་བྱུང་

ནའང་། མ་འོངས་པར་ངེས་པར་ཆུད་ཐབས་བྱས་ནས་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ནས་ཀློག་པ་པོ་དག་གི་
སྤྱན་ལམ་དུ་འབུལ་ངེས་ཡིན།
དགེ་ལེགས་འཕེལ།
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དུས་རབས་ ༢༠ ནང་ལྷ་ལྡན་གཞུང་སར་སྐྱོད་མཁན་གྱི་
ཕྱི་རྒྱལ་བའི་སྐོར།

སྔོན་གླེང།

ཀུན་དགའ་བྱམས་པ།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་མིག་སྔོ་སྔོ་དང་སྐྲ་སེར་སེར་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་བོད་ནང་དུ་སིམ་འཛུལ་བྱེད་པར་
དམ་དྲག་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྣུབ་མཁན་དང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཉམས་
རྒུད་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱི་མིག་

ཅིག་བལྟས་ན། དུས་རབས་བཅུ་དགུའི་སྨད་དང་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་མི་སྣ་མང་དག་ཅིག་

བོད་ནང་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་བྱུང། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༥ ནས་ ༡༩༤༦ བར་གྱི་ལོ་ངོ་གཅིག་ནང་ཡོ་རོབ་
ཀྱི་མི་སྣ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྲོ་མོ་བར་བསླེབས་ཡོད།1 ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༠ ནས་ ༡༩༤༧ བར་ལྷ་

ལྡན་གཞུང་སར་དབྱིན་ཇི་ཁོ་ནའི་མི་སྣ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་དང། དེ་མིན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཉི་ཧོངདང་ཨ་རི།
འཇར་མ་ནི། ཧྤ་རན་སི། སོག་པོ། ཨུ་རུ་སུ། ཨི་ཊ་ལི། ཨོ་སི་ཊིར་ཡ། རྒྱ་ནག་རྒྱ་གར་བཅས་ནས་ཀྱང་མི་
གྲངས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བསླེབས།

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་སྐུ་རེིང་ལ།

བོད་འདི་བཞིན་དར་

རྒྱས་གོ ང ་འཕེ ལ ་ཡོ ང ་ཕྱི ར ་དེ ང ་རབས་ཀྱི ་ ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི ་ ཆབ་དཔལ་རི ག ་གསུམ་ལ་

དོན་གཉེར་དང། ལས་འགུལ་མང་དག་ཅིག་སྤེལ། དེ་ཡང་ ༡༩༢༤ ལོར་འབྲས་ལྗོངས་སྤྱི་ཁྱབ་སྦེ་ལེ་
(F.M.Bailey) ལྷ་སར་སྐྱོད་སྐབས་ཁོང་གིས། “བོད་རྒྱལ་ཁབ་སྲ་བརྟན་གནས་རྒྱུར་དེང་རབས་ཅན་

དུ་སྒྱུར་བའི་བྱ་སྤྱོད་གང་མང་སྤེལ་དགོས་” ཞེས་བསམ་འཆར་ཞུས།2 ཡིན་ནའང་སྐབས་དེར་བོད་ནང་
དེང་དུས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་སྲོལ་ཐོག་ལས་གནས་སྒྲུབ་ཐུབ་མཁན་གྱི་བོད་མི་ཤིན་ཏུ་དཀོན་སྟབས་
1
2

Alex Mckey, 2009, 106p.
Huge Richardson, 1984, 125p.
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གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་མི་སྣ་མི་ཉུང་ཙམ་གདན་འདྲེན་མི་ཞུ་མཐུ་མེད་བྱུང་སྟེ།3 ལ་ལར་གཞུང་སའི་
གོ་གནས་ཕུལ་བ་དང། ལ་ལར་གླ་ཡོད་(འཕྲལ་སེལ་)ལས་བྱེད་དུ་བསྐོ་གཞག་སྩལ།

དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་ནང་དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ནང་བོད་དུ་སྐྱོད་མཁན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང།

དེ་དག་ཁྲོད་ནས་

གཞུང་སའི་གོ་གནས་ཡོད་མེད། ཕྱག་ལས་ཅི་ཞིག་གནང་བའི་སྐོར་ལ་གང་ནུས་ཤིག་བྲི་འཆར་ལགས་

ཀྱང། ཁོ་བོས་ད་ཕན་བརྗོད་གཞི་འདི་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བའི་བོད་ཡིག་དཔྱད་རྩོམ་མ་མཐོང་ཞིང། དབྱིན་
ཡིག་དཔེ་དེབ་མང་པོའི་ནང་དེ་སྐོར་གསལ་ཡང་དཔྱད་རྩོམ་དང། ཚན་པ། ལེའུ་སོགས་ལོགས་སུ་མེད་
སྟབས་ལྟ་བདེ་པོ་དང་ཀློག་ཆོག་ཆོག་ཅིག་གཏན་ནས་མེད། དེར་བརྟེན་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་འཚོལ་སྒྲུབ་
དང། རང་ཉིད་ཀྱི་དཔྱད་དོན་སྙིང་པོ་རྣམས་ཁ་གསལ་གོ་བདེའི་ལམ་ནས་འགོད་འབུལ་ཞུས་ཡོད།

དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྐྱོད་མཁན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ།
དབྱིན་ཇི།

དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྐྱོད་མཁན་གྱི་དབྱིན་གཞུང་ལས་བྱེད་སྐོར་མ་གླེང་གོང།
དང་ཐོག་དུས་རབས་ ༡༨ དང་ ༡༩ ནང་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་མདོར་ཙམ་ཞིག་གླེང་

དགོས་པ་གལ་ཆེན་དུ་མཐོང་། དེ་ཡང་ ༡༦༠༨ ལོར་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཚོང་པའི་ལས་
ཁུངས་ (British East India Company) ཀྱིས་ཚོང་འབྲེལ་དམིགས་ཡུལ་ཐོག་རྒྱ་གར་དུ་
ཐོག་མར་སླེབས་ཡོད་ཀྱང་། དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་བརྟགས་ན། ༡༧༥༧

ལོའི་པེ་ལ་སིའི་དམག་འཁྲུག་ (Battle of Plassay) བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲེལ་མཐུད་བྱུང།

དེའང་དམག་འཁྲུག་དེ་ནི་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཚོང་པའི་ལས་ཁུངས་ ( British East
India Company) ཀྱིས་སྦེང་གྷལ་ (Bengal) རྒྱལ་པོ་སཱི་རཇ་ཨུད་དཱུ་ལཧ་ (Siraj-uddaulah) དང་ཧྥ་རན་སིའི་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཚོང་པའི་ལས་ཁུངས་ (France East India
Company)
3

གཉིས་ཕམ་ཉེས་སུ་བཏང་རྗེས་རིམ་པས་བངྒཱལ་གྱི་ས་ཆའི་བདག་དབང་ཐོབ་མ་ཐག་

Robert ford, 1990, 21p.
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4

བོད་དང་བོད་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་དང་ཚོང་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།5 འོན་ཀྱང་བོད་དང་ཐད་ཀར་རམ་དངོས་སུ་

འབྲེལ་བ་ནི་ཁུའུ་ཆི་སྦི་ཧར་ (Cooch Behar) གྱི་དོན་རྐྱེན་ལ་ཐུག་ཡོད།6 ཁུའུ་ཆི་སྦི་ཧར་ཟེར་བ་ནི་
འབྲུག་དང་བངྒཱལ་གཉིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཕྲན་ཞིག་ཡིན་ལ། ༡༧༧༢ ལོར་འབྲུག་པས་བཙན་
འཛུལ་བྱེད་སྐབས་རྒྱལ་པོས་དབྱིན་ཇི་ལ་རོགས་རམ་གྱི་འབོད་སྐུལ་བྱས་ཏེ། དབྱིན་ཇིས་འབྲུག་དམག་

རྣམས་ཁུའུ་ཆི་སྦི་ཧར་ནས་མཐར་སྤྲོད་བཏང་བ་མ་ཟད། འབྲུག་ནང་དུ་དམག་འཁྲུག་གི་བརྡབ་གསིག་བྱུང་
སྟབས་འབྲུག་རྒྱལ་པོས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པ་ལྟར།

༡༧༧༤ ལོར་༸པཎ་ཆེན་གྱིས་རྒྱ་གར་ཧིན་དུའི་ཆོས་པ་པུ་རང་གྷིར་ (Purangir) དང་བོད་པ་པདྨ་

7
(Paima) ཟེར་བ་གཉིས་ཀྱི་བརྒྱུད་དབྱིན་ཇིའི་སྤྱི་ཁྱབ་སྲིད་སྐྱོང་ཝེ་རིན་ཧེ་སི་ཊན་ (Governor
8
general, Warren Hesting) ལ་དབྱིན་འབྲུག་དབར་ཞི་འཇགས་ཡོང་བའི་བར་འདུམ་ཕྱག་བྲིས་

ཤིག་ཕུལ། 9ཕྱག་བྲིས་དེ་ནི་དབྱིན་བོད་ཀྱི་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོང་བའི་གཞི་རྩར་འགྱུར། (སྐབས་དེར་དབྱིན་
བོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཟེར་བ་ནི་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཚོང་པའི་དབྱིན་ཇི་དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ལ་ངོས་འཛིན་
དགོས་པ་ཡིན། )

དེ་ཡང་་༸པཎ་ཆེན་གྱི་ཕྱག་བྲིས་འབྱོར་ཏེ་བདུན་ཕྲག་བཞི་ཙམ་རྗེས་སུ་ཝེ་རིན་ཧེ་སི་ཊན་གྱིས་བོད་དང་
འབྲེལ་བ་འཛུགས་ཕྱིར། དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་ཇོར་བྷོ་གལ་ (George Bogle) བོད་དུ་བརྫངས།10
ཁོང་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་བོད་ནང་སྐྱོད་མཁན་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་ཡིན།11 སྐབས་དེར་

ཁོང་གི་ལས་རོགས་སྨན་པ་ཨེ་ལེཀ་ཛེན་ཊར་ཧེ་མླི་ཊོན་ (Alexander Hamilton)12 དང་མཉམ་

དུ་བངྒཱལ་བརྒྱུད་ཁུའུ་ཆི་སྦི་ཧར་དང། དེ་ནས་འབྲུག་བརྒྱུད་རིམ་བཞིན་ཕག་རི་དང། རྒྱལ་རྩེ། གཞིས་ཀ་
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kate Teltscher, 2006, 3p.
Kate Teltscher, 2006, 110p.
Kate Teltscher, 2006, 16p.
Samuel Turner, 1971, 210p.
ཝེ་རིན་ཧེ་སི་ཊན་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་སྲིད་སྐྱོང་ (Governor General) ཐོག་མ་དེ་ཡིན།
Clements.R.Markham, 1971, 1p.
Clements.R.Markham, 1971, 6p. / Kate Teltscher, 2006, 33p.
Kate Teltscher, 2006, 20p.
Clements.R.Markham, 1971, 7p./ Kate Teltscher, 2006, 21p.
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རྩེར་བསྐྱོད།  (Bogle’s route from Bengal to Tibet, 5-1774 ཡི་ས་ཁྲར་གཟིགས་རོགས། ).
ཁོང་གཞིས་རྩེར་སྡོད་རིང་བོད་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོང་སླད་ཐབས་ཤེས་སྣ་མང་སྤྱད་ཀྱང་འབྲེལ་བ་

རྩ་བ་ནས་བཙུགས་ཐུབ་མེད།13 གང་ལགས་ཞུས་ན། གཅིག་ནི། དུས་རབས་༡༧ནང་ཡི་ཤུའི་ཆོས་

པ་འགའ་བོད་ནང་སླེབས་པ་དང་ལྷག་པར་ ༡༧༠༧ ལོར་ཡི་ཤུ་ཀེ་པུ་ཅིན་གྱི་ཆོས་པ་ (Capuchin

Missionaries, 1745-1707) རྣམས་ལྷ་སར་སླེབས་ཏེ་བོད་པ་མི་ཉུང་ཙམ་ལ་ཡི་ཤུའི་ཆོས་སུ་
ཁ་ཕྱོགས་བསྒྱུར་ཏེ་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་རིམ་པས་མི་དགའ་བ་བྱུང་བ་དང་།14 གཉིས་ནི། དུས་དེར་གོར་

ཁས་བོད་པ་རྣམས་ལ་དབྱིན་ཇི་དང་འབྲེལ་བ་མ་བྱ་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ་ཡང་སེ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། 15གསུམ་ནི།

རྒྱ་ནག་ཨམ་བན་ཚོས་བོད་པར་དབྱིན་ཇི་ནི་བསྟན་པའི་དགྲ་བོ་ཡིན་ཚུལ་གྱི་ངན་བསླབ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་
པ་རེད།16

དེ་ནས་ ༡༧༨༣ ལོའི་ཟླ་༨ནང་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་གཉིས་པ་སེ་མུལ་ཀྲར་ཎར་ (Samuel Turner)
དང་སྨན་པ་རོ་བཊ་སཎ་ཊར་ (Dr.Robert Saunder) གཉིས་གཞིས་ཀ་རྩེར་བསྐྱོད་དེ་17 ༸པཎ་
ཆེན་གྱི་ཡང་སྲིད་དང་རྒྱལ་ཚབ་ (བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་རྒྱལ་ཚབ།) གཉིས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་ཀྱང་།18
དོན་དངོས་ལོ་དེར་ཝེ་རིན་ཧེ་སི་ཊན་གྱིས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཚོང་པའི་ལས་བྱེད་གསུམ་བོད་དུ་གཏོང་

རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་བགྱིས་ཡོད་ཀྱང། སེ་མུལ་ཊྲེ་ཝིས་ (Samuel Davis) ལ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་མེད།19 ཁོང་
ཚོ་བོད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་ཀྱང་གོང་མཚུངས་གྲུབ་འབྲས་གང་ཡང་མ་མངོན།20 དེ་བས་དུས་རབས་འདིའི་ནང་

དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་བོད་ནང་གོམ་པ་སྤོས་ཐུབ་ཡོད་ཀྱང། བོད་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་ལམ་བཙུགས་

ཐུབ་མེད།   རིམ་པས་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་སྨད་ནས་བོད་འདི་དབྱིན་ཇི་དང་ཨུ་རུ་སུའི་རྩེད་འགྲན་
ཆེན་མོའི་ (The great game) ཡོ་བྱད་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་སྔར་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་དེ་བཞིན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
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Kate Teltscher, 2006, 131p.
Kate Teltscher, 2006, 106p.
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རྣམ་པར་བསྒྱུར་ཏེ།21 དབྱིན་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་ས་ཆའི་ཆགས་ཚུལ་དང། གནས་བབ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

གྱི་དབང་ཤུགས་སམ་ཤུགས་རྐྱེན་ཡོད་མེད་འཚོལ་ཞིབ་ཐོགདབྱིན་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ས་ཞིབ་མཁས་

པ་ཐཱོ་མ་སི་རྗོར་ཇི་མོན་ཊ་གོ་མེ་རི་ (Thomas George Montgomerie) ཡི་བཀོད་ཇུས་འོག་
བོད་དུ་སོ་པ་མང་པོ་བརྫངས། འགའ་ཞིག་ལྷ་ས་བར་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང།22 ཁོང་ཚོ་ནི་དབྱིན་
ཇི་མིན་པར་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་ཁག་གི་ཡུལ་མི་ཤ་སྟག་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་དུས་རབས་དེའི་ནང་

དུའང་དབྱིན་གཞུང་ལས་བྱེད་སུ་ཡང་ལྷ་སར་བསྐྱོད་ཐུབ་མེད། འོན་ཀྱང་ངེས་པར་དོ་སྣང་དགོས་པ་ཞིག་
ལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་དབྱིན་ཇི་བ་ཐོ་མ་ས་མེ་ནིང་ (Thomas Manning) སྒེར་

ངོས་ལྷ་སར་སླེབས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་ལྷ་སར་དབྱིན་ཇིའི་མི་རིགས་སླེབས་པ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པ་མ་
ཟད། བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ (༸སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ།
སྐབས་དེར་༸ཁོང་ནི་དགུང་ལོ་བདུན་ཡིན།

) དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱང་གནང་ཡོད་པ་རེད།23 ཁོང་ལྷ་སར་བསྐྱོད་

པ་ནི་བོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཤེས་འདོད་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ (out of Curiosityand fascination)
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་གང་ཡང་མིན་པ་རེད། (ཁོང་གི་སྐོར་ལ་ཞིབ་ཚགས
ཡིས་བརྩམས་པའི་ཕྱག་དེབ་

Clements.R.Markham

Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet

and of the journey of Thomas Manning to Lhasa by ནང་གཟིགས་པར་འཚལ། )

དེ་ནས་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་དུའང་དབྱིན་གཞུང་ནས་བོད་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུར་ཐབས་
ཤེས་བྱེད་མུས་ཀྱང། བོད་མིས་གནའ་སྔ་མོ་ནས་སྐྲ་སེར་མིག་སྔོན་རྣམས་ལ་ལྟ་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་དེར་

འགྱུར་བ་གང་ཡང་མ་ཕྱིན་པར། མཐའ་མཚམས་ཁག་ཏུ་དོ་དམ་སྟངས་འཛིན་ཅི་ཆེའི་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་བ་སུ་

གང་བོད་ནང་གཏོང་གི་མེད། མཐར་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་མོའི་སྐུ་ཚབ་ལོརྜ་ཀར་ཛན (Viceroy, Lord

Curzon) གྱི་བཀའ་ཁྱབ་འོག་ ༡༩༠༤ ལོའི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉིན་དམག་དཔོན་ཡང་ཧ་སི་སྦནཌ

(Younghusband) ཡིས་བོད་ནང་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་དང། ལྷག་པར་བོད་ནང་
ཨུ་རུ་སུའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་འཇིགས་སྣང་གིས།
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བོད་ནང་དྲག་པོ་དམག་ཐབས་ཀྱི་

ལམ་ནས་ལྷ་ས་བར་བརྟོལ་(བཙན་འཛུལ་བྱས་)།24 དེ་ནི་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གོང་ནས་དབྱིན་ཇིས་བོད་དང་
འབྲེལ་བ་འཛུགས་འདོད་ཀྱི་བསམ་བློ་དངོས་སུ་དོན་འཁྱོལ་བྱུང་སྟེ།

ཐད་ཀར་དབྱིན་ཇིས་ཤུགས་རྐྱེན་

ཐེབས་ཐུབ་པ་བྱུང། དཔེར་ན། ཡང་ཧ་སི་སྦནཌ་ཡི་དམག་འགྲུལ་བོད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཀྱང་

དབྱིན་ཇི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཨོ་སྐོ་ནར་ (O” Connor) མུ་མཐུད་རྒྱལ་རྩེར་བསྡད་དེ། བོད་ནང་དབྱིན་

གཞུང་ལས་བྱེད་གཏན་སྡོད་བྱེད་མཁན་ཐོག་མ་དེར་འགྱུར་བ་རེད།25 འོན་ཏེ། ༡༨༥༧ལོར་རྒྱ་གར་ནང་
གྱེན་ལོག་ཆེན་པོ་བྱུང་རྗེས་ (ཡོངས་གྲགས་སུ་དབྱིན་སྐད་ནང་ Revolt of 1857 ཞེས་བརྗོད། ) རྒྱ་གར་

གཞུང་གི་སྟངས་འཛིན་ཏེ་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཚོང་པའི་ལས་ཁུངས་ནས་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་
མོའི་དབང་འོག་ཏུ་ཐད་ཀར་སླེབས་ཏེ་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་

(British Raj/ Crown rule in India )

ལ་

གྱུར་ཟིན་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༤ ནས་བཟུང་སྟེ་ ༡༩༤༧ བར་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་ནི་གཞུང་འབྲེལ་

ཐོག་དབྱིན་ཇིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། ༡༩༠༥ ལོར་དབྱིན་ཇིའི་གྲོས་
ཚོགས་སུ་གུ་ཡངས་ཤོག་ཁག་ (Liberal Party) ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། ཤོ་ཁག་དེ་ནི་རྒྱལ་
མོའི་སྲིད་བྱུས་དང་ཐ་དད་ཡིན་ཞིང། བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པའི་འགལ་ཟླའི་ཤོག་ཁག་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པ་

རེད།26 དེ་བས་ལོ་ཊ་ཀར་ཛན་གྱིས་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་གཉིས་ལས་མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་
(Forward Policy ) ཐོག་བོད་འདི་བར་གནས་ (Buffer Zone) རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྐྲུན་ཏེ།

བོད་ནང་དབྱིན་ཇིའི་ཤུགས་རྐྱེན་གྱི་ས་བོན་འདེབས་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཡང། གུ་ཡངས་ཤོག་ཁག་གིས་སྔར་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ལས་ལྡོག་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༦ ལོར་དབྱིན་རྒྱའི་ཆིངས་ཡིག་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༧ ལོར་དབྱིན་ཇི་
དང་ཨུ་རུ་སུ་དབར་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ནང་བོད་འདི་རྒྱ་ནག་གི་མིང་ཙམ་གྱི་བདག་དབང་ (Suzerainty)
ཡིན་ཚུལ་གྱི་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད།27 སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་དབྱིན་གཞུང་ལས་

བྱེད་ལ་ལས་། ང་ཚོའི་གཞུང་གིས་བོད་འདི་རྒྱ་ནག་ལ་བཙོང་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ནས་བློ་ཕམ་བྱས་ཡོད།
དེ་བས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གི་གནད་དོན་ཐོག་དབུས་གཞུང་གི་སྟངས་འཛིན་ལ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་རྐྱེན།
24
25
26
27

ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། ༡༩༧༦། ཤོག་གྲངས་༡༢༣
Frederick O’Connor, 1931, 79p.
Alex Mckey, 2009, 15p.
Alex Mckey, 2009, 47p.
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བོད་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་འདིའི་ཐོག་ནས་དབུས་གཞུང་དང་ས་གནས་ས་ཐོག་གི་ལས་བྱེད་དབར་ཧེ་
བག་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཏེ། ཡང་བསྐྱར་ལོ་ངོ་འགའ་ཞིག་རིང་ལྷ་ས་ནི་སྔར་ལྟར་འགྲོ་སྐྱོད་མི་ཆོག་པའི་རྒྱལ་

སར་ (Forbidden City)གྱུར།   ཡིན་ཡང་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་དང་ཕྱེད་ཀྱི་མཚམས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༠
ཟླ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྦེལ་ས་ཧེབ་ (Sir Charles Bell) ལྷ་སར་
བསྐྱོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།28 དེའང་དང་པོ་ནི་བོད་པས་ “ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་སྐབས་ང་ཚོ་བོད་པ་

དང་ཁོང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཡིན་བསམ་པའི་བསམ་བློ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་སྦེལ་ས་ཧེབ་ང་ཚོའི་མཉམ་དུ་
ཡོད་སྐབས་ང་ཚོ་ཚང་མ་བོད་པ་ཡིན་པའི་བསམ་བློ་ཡོད།”29 ཅེས་དང། ལ་ལས་ཁོང་ཚེ་སྔོན་བོད་པའི་
སྐྱེ་བ་ཡིན་ངེས་ཞེས་པའི་འདོད་ཚུལ་ཡང་འདུག30 གང་ལྟར་གོང་གི་བཤད་སྲོལ་དག་ལས་སྦེལ་ས་ཧེབ་

ནི་བོད་པ་དང་ཐུགས་ཉེ་པོ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། གཉིས་པ་ནི། སྔར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༧ ལོར་དབྱིན་ཇི་དང་ཨུ་

རུ་སུའི་དབར་ཆིངས་ཡིག་ནང་བོད་དུ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་ཐེ་བྱུས་མི་ཆོག་པའི་རྩ་འཛིན་བཞག་ཡོད་ཀྱང།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༧ ལོར་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ། ཨུ་རུ་སུའི་གཞུང་དེ་དམར་ཤོག་ཚོགས་

པར་བདག་དབང་ཐོབ་མ་ཐགདེ་སྔོན་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་པོའི་ལམ་ལུགས་ (Tsar) སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་
བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་མཐའ་དག་རྩ་མེད་ཡིན་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་དབྱིན་ཇི་བ་རྣམས་ལ་ལྷ་
སར་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་གོ་སྐབས་གསར་པ་ཞིག་རྙེད།31 སྦེལ་ས་ཧེབ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༤ ནས་བཟུང་སྟེ་

ལོ་ངོ་བཅུ་དྲུག་རྗེས་སུ་ལྷ་ལྡན་གཞུང་སར་སྐྱོད་མཁན་གྱི་དབྱིན་ཇི་བ་གཉིས་པ་དེ་ཡིན། ལྷ་སར་ཁོང་མ་
འབྱོར་གོང་གི་ཉིན་གྲངས་འགའ་ཞིག་སྔ་རོལ་ཏུ་དབྱིན་ཇི་ཏར་མཁན་ཇཱེམྶ་ཕེར་ལེ་ (James Fairley)
ལྷ་སར་འབྱོར། ཏར་མཁན་དེ་ནི་ལོ་འདིའི་ཟླ་༡༠ནང་ལྷ་སར་འབྱོར་ཡོད་ཀྱང་ཉིན་གྲངས་འགའ་ཞིག་ལས་

བསྡད་མེད་།32 འོན་ཀྱང་སྦེལ་ས་ཧེབ་ནི་ཟླ་བ་བཅིུག་ཙམ་ལྷ་སར་བསྡད་པ་དང་།33 ལྷ་སར་སྡོད་རིང་བོད་

གཞུང་ནས་ཁོང་ལ་ཀུན་བདེ་གླིང་གི་གཞིས་ཀ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ཁར་(དུས་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ཁ་ནི་ལྷ་
28
29
30
31
32
33

Fredeick O’connor, 1931, 72p.
Alex Mckey, 2009, 83p.
Charles Bell, 2000, 205.
Alex Mckey, 2009, 72p.
Alex Mckey, 2009, 75p.
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སར་སྐྱོད་མཁན་གྱི་དབྱིན་གཞུང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྡོད་བྱེད་སར་གྱུར།

དེར་ཁོང་གིས་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཇེ་ཟབ་ཏུ་བཏང་སྟེ།35

) གནས་སྐབས་སུ་ཕུལ།34 སྐབས་
ཆེས་ཐོག་མ་༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་

གི་སྐུ་མདུན་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་ཀྱི་རྟོག་ཞིབ་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་
པ་ཙམ་མ་ཟད།36 ཁོང་གི་རྗེས་སུ་འབྲས་ལྗོངས་སྤྱི་ཁྱབ་ (གཤམ་དུ་འབྲས་སྤྱི་ཞེས་འབྲི་རྒྱུ། )རིམ་པས་བོད་
ནང་བསྐྱོད་ཐུབ་པའི་སྲོལ་ལྟ་བུའང་བསྐྲུན།37 སྦེལ་ས་ཧེབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་བོད་གཞུང་གིས་གདན་ཞུས་ལྟར་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༠ དང་ ༡༩༣༢ ལོར་འབྲས་སྤྱི་དྲུག་པ་ཝི་ར་ (J.L.R.weir) ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་སར་བསྐྱོད་

པ་དང།38 ཐེངས་དང་པོར་བཟའ་ཟླ་ཝི་ར་ (T.Weir) དང། ཐེངས་གཉིས་པར་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་དང་
ལོ་ན་བཅུ་དགུར་སོན་པའི་བུ་མོ་ཇོན་མེ་རི་ (John Mary) དང་ལྷན་དུ་བསྐྱོད། དེ་བས་མོ་ནི་དབྱིན་

གཞུང་ལས་བྱེད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་སར་སྐྱོད་མཁན་ཐོག་མར་གྱུར།39 སྤྱིར་ ༡༩༣༠ ལོའི་གོང་དུ་

བོད་གཞུང་ནས་དབྱིན་གཞུང་ལས་བྱེད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་རྣམས་ལྷ་སར་མཉམ་སྐྱོད་མི་ཆོག་པའི་དགག་ཆ་ནན་
པོར་བྱས་ཡོད། དཔེར་ན། ༡༩༢༠ ལོར་སྦེལ་ས་ཧེབ་40དང་ཁོང་གི་སྨན་པ་རོ་བཊ་ཀཎ་ཊྲི་ (Robert
41
Kennedy ) གཉིས་ལྷ་སར་སྐྱོད་སྐབས་བོད་གཞུང་ལ་བཟའ་ཟླ་མཉམ་ཁྲིད་ཆོག་པའི་སྙན་སེང་ཞུས་

ཡོད་ཀྱང། ཆོག་མཆན་སྤྲད་མེད།42 ཡིན་ཡང་ ༡༩༣༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧ ཉིན་རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

གཙོ་འཛིན་ཇང་ཅད་ཧྲེས་ (Chiang Kai-Shek) སྐུ་ཚབ་ཏུ་ལོ་ན་གཞོན་པའི་བུད་མེད་ཆིང་ལིའུ་

མཱན་ (Liu Man-ching) ཟེར་བ་ཞིག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བསྐྱོད་དེ་༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བ་ཙམ་མ་ཟད་།43 ཕྱི་ཡུལ་གྱི་བུད་མེད་ལྷ་ལྡན་གཞུང་སར་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་ལམ་ལྟ་བུ་
34
Alex Mckey, 2009, 152p.
35
Charles Bell, 2000, 207p.
36
Peter Hopkirk, 1983, 209p.
37
Huge Richardson, 1984,125p.
38
Huge Richardson, 1984,133p./ Melvyn.C.Goldstein, 1989, 222p. / David Macdonald, 2005, 74p.
39
Peter Hopkirk, 1983, 234p.
40
Alex Mckey, 2009, 134p.
41
Goldstein, 1989, 95p.
42
Alex Mckey, 2009, 77p.
43
Goldstein, 1989, 214p.
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བསྐྲུན་འདུགགང་ལགས་ཞུས་ན། ༡༩༣༠ ནས་ ༡༩༤༥ བར་དབྱིན་ཇིའི་བུད་མེད་ (བཟའ་ཟླ་) ལྔ་དང་

དེ་དག་གིས་ཁྱོན་བསྡོམས་ལྷ་སར་ཐེངས་དགུ་བསྐྱོད།44 དཔེར་ན། ༡༩༣༣ དང་ ༡༩༣༥ ལོར་འབྲས་
སྤྱི་ཐེངས་བདུན་པ་ཕེ་དྲི་རིཀ་ཝི་ལེམ་སན་ (Frederick Williamson) དང་བཟའ་ཟླ་མར་གྷེ་

རེཊ་ཝི་ལེམ་སན་ (Margaret Williamson) གཉིས་ལྷ་སར་མཉམ་བསྐྱོད་བྱས།45 ཡིན་ཡང་
བློ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་ཕེ་དྲི་རིཀ་ཝི་ལེམ་སན་གློ་བུར་ནད་ཀྱིས་མནར་ནས་གནས་དེར་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་སྐུ་

ཕུང་རྒྱང་རྩེར་སྦས།46 ཕྱིས་སུ་ ༡༩༨༧ ལོར་བཟའ་ཟླ་དེས་བོད་ནང་དུ་སྡོད་རིང་གི་མྱོང་ཚོར་རྣམས་

དཔེ་དེབ་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བསྐྲུན་ཏེ་ཕྱག་དེབ་(Memoirs of a Political officer’s Wife
in Tibet, Sikkim and Bhutan) ཞེས་པ་བརྩམས།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༦ ལོར་འབྲས་སྤྱི་བརྒྱད་
པ་སིལ་གུ་ཌི་ (Sir. Basil Gould)ལྷ་སར་བསྐྱོད་དེ།47 ལྷ་སར་དབྱིན་ཇིའི་གཏན་སྡོད་སྐུ་ཚབ་
48

(British Mission)

གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ། སྐུ་ཚབ་ཁང་དེར་དབྱིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ་རི་ཅར་

སི་ཧན་ (Huge Richardson) དང་ཏར་མཁན་ཌག་ (Dagg) གཉིས་གནས་སྡོད་བྱས། དུས་

ཡུན་མི་རིང་ཙམ་རྗེས་ཌག་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཏེ་ཏར་མཁན་ཕོ་སི་ (Raginald Fox) ཁོང་
གི་ལས་ཚབ་ཏུ་ལྷ་སར་བསྐྱོད།49 (ཁོང་བོད་གཞུང་གི་ལས་མི་བྱས་ཏེ་བོད་ནང་ལས་དོན་བསྒྲུབས་པ་གཤམ་དུ་བརྗོད་

རྒྱུ། )དུས་དེར་དབྱིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ལྷ་སར་གནས་སྡོད་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད་ཁོང་ཚོའི་རླུང་འཕྲིན་ཡང་བེད་

སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ཐོབ། དེ་བས་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༧ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་མ་ཐོབ་པར་དབྱིན་
གཞུང་ལས་བྱེད་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གཏན་སྡོད་བྱས་པ་རེད། (སྐབས་དེར་དབྱིན་གཞུང་གིས་ལྷ་སར་སྐུ་ཚབ་
44

དང་པོ།
འབྲས་སྤྱི་ཝི་རའི་བཟའ་ཟླ་ཀྲི་ཝི་ར་ (T.weir)
ནི་ལྷ་སར་ཕྱི་ལོ་
༡༩༣༠
དང་
༡༩༣༢.
གཉིས་པ། འབྲས་སྤྱི་ཕེ་དྲི་རིཀ་ཝི་ལེམ་སན་གྱི་བཟའ་ཟླ་མར་གྷེ་རེཊ་ཝི་ལེམ་སན་ལྷ་སར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༣ དང་ ༡༩༣༥ 	.
གསུམ་པ། ལྷ་སའི་སྐུ་ཚབ་ཤི་རིཕ་ (G.Sheriff) ཡི་བཟའ་ཟླ་སྦི་ཤི་རིཕ་ (B.Sheriff) ལྷ་སར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༣ དང་ ༡༩༤༤.

བཞི་པ། དབྱིན་གཞུང་སྨན་པ་ཧི་ས་ལོཕ་ (J.Hislop) ཡི་བཟའ་ཟླ་ཧུ་ས་ལོཕ་ (Hislop) ལྷ་སར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༣.
ལྔ་པ། དབྱིན་གཞུང་སྨན་པ་གུ་ཐི་རིཡ་ཡི་བཟའ་ཟླ་ཨར་གུ་ཐི་རིཡ་ (R.Guthrie) ལྷ་སར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༥ དང་ ༡༩༤༧
45
Margaret D.Williamson, 1987, 95p/ 201p.
46
Margaret D.Williamson, 1987, 220p.
47
Basil Gould, 1957, 201-208p.
48	སྐབས་དེར་སྐུ་ཚབ་ཟེར་བ་ནི་མིང་ཙམ་ལས་དོན་དངོས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཁང་ཞིག་མིན། དེའང་ Basil Gould ཡིས་དཔེ་དེབ་
ནང་ Semi-Permanent Mission ཞེས་ཐ་སྙད་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད།  / Peter Hopkirk, 234 ,1983p.
49
Alex Mckey, 2009, 185p.
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བཙུགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དེ་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་
དང་

Melvyn. C. Goldstein གྱི་དེབ་དང་པོ་

Basil Gould ཡི་དེབ་ Jewel in the Lotus དང་ Richardson གྱི་དེབ་ Tibet and

its history ནང་གཟིགས་རོགས། ) དེ་མིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༤ ལོར་ལྷ་སར་དབྱིན་ཇིའི་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་
སྐབས། དབྱིན་ཇིའི་དགེ་རྒན་པར་ཀར་ (R.Parker) ལྷ་སར་ཟླ་བ་དྲུག་ཡས་མས་ཙམ་བསྡད།

ཕྱི་

50

ལོ་ ༡༩༠༤ ནས་ ༡༩༤༧ བར་ལྷ་ལྡན་གཞུང་སར་དབྱིན་ཇི་སྐྱོད་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་

བཤད་ན།   ༡༩༠༤ ལོར་ཡང་ཧ་སེ་བནྜ་ཡི་དྲག་པོའི་དོན་གཅོད་བོད་ནང་སླེབས་པ་དང། དེ་རྗེས་ལོ་ངོ་
༡༥ རིང་དབྱིན་ཇི་བ་གཅིག་ཀྱང་སླེབས་ཐུབ་མེད། འོན་ཀྱང་ ༡༩༢༠ ལོར་སྦེལ་ས་ཧེབ་ལྷ་སར་བསྐྱོད་

པ་ནས་ ༡༩༣༦ ལོ་སྟེ་ལོ་ངོ་ ༡༥ ཙམ་རྗེས་སྦ་སིལ་གུ་ཌི་ཡི་འགོ་འཁྲིད་འོག་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་ལྷ་སར་
གནས་སྡོད་བྱེད་རིང་དབྱིན་ཇི་བ་ ༡༩ ཙམ་སླེབས།  ༡༩༣༦ ལོར་སྦ་སིལ་གུ་ཌི་ལྷ་སར་བསྐྱོད་པ་ནས་

༡༩༤༧ ལོ་སྟེ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་མ་ཐོབ་པའི་བར་དབྱིན་ཇི་བ་གྲངས་ ༣༢ ཙམ་བོད་ནང་སླེབས་ཡོད། 51
དབྱིན་ཇི་བ་དེ་དག་ཁྲོད་ཏར་མཁན་དང། སྐུ་སྲུང།  (Escort Commander) འབྲས་ལྗོངས་སྤྱི་ཁྱབ།
སྨན་པ། དགེ་རྒན། དམག་མི། བཟའ་ཟླ། དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ། ལྷ་སའི་སྐུ་ཚབ་སོགས་ཡོད་པ་དང།
ཕལ་ཆེ་བས་ལྷ་སར་ཐེངས་གཅིག་ལས་མང་བ་བསྐྱོད་ཡོད།

རྒྱལ་ཁབ་གཞན།

དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ནང་ལྷ་སར་གོམ་པ་དང་པོ་སྤོ་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ནི་ཉི་ཧོང་གི་སེར་མོ་བ་ཨི་ཀཱའི་ཀཱ་ཝ་
གྷུ་ཆཱི  (Kawaguchi) རེད་།   ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ལྷ་སར་འབྱོར་ཏེ།

སེ་

52

ར་དགོན་པར་སློབ་གཉེར་གནང། 53ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་མང་པོས་ཁོོང་ཉི་ཧོང་པའི་སོ་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་

ཀྱང། ཨ་རིའི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་གྲགས་ཆེན་པོལ་ཧེ་ཡར་ (Paul Hyer) གྱིས་ཁོང་གི་སྐོར་ལ་ཉམས་

ཞིབ་བསྟུད་མར་བྱས་རྗེས་མཐའ་དོན་སོ་པ་མིན་པའི་ར་སྤྲོད་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཉི་ཧོང་པ་ནཱ་རི་ཏཱ་ཡཱ་སུ་
ཏེ་རུ་ (Narita Yasuteru) (ལྷ་སར་སྐྱོད་ཚེས། ཕྱི་ལོ་༡༩༠༡ཟླ་༡༢ཚེས་༨ཉིན་)ཟེར་བ་ཉི་ཧོང་པའི་སོ་པ་
50
51
52
53

Kasho Jamyang Choegyal, 2015, 95p.
Alex Mckey, 2009, 190p.
Ekai Kawaguchi, 1979, 285p.
Ekai Kawaguchi, 1979, 304p.

34

ཡིན་པའི་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་༡༩༡༡ཟླ་༣ཚེས་༤ཉིན་ཉི་ཧོང་པའི་དམག་ཟུར་ཡ་སུ་ཇི་རུ་ཡ་ཇི་

54

མ་ (Yasujiro Yajima) ལྷ་སར་བསྐྱོད་དེ་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་བསྡད་རྗེས་ཕྱིར་ལོག་བྱས། དེ་ནས་

ལོ་རྗེས་མའི་ཟླ་༧ཚེས༢༣ཉིན་ཡང་བསྐྱར་ལྷ་སར་བསྐྱོད་སྐབས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་
དགོངས་བཞེད་ལྟར་བོད་དུ་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའི་དྲག་སྦྱོང་གི་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་བྱེད་བཞིན་
ཡོད་སྟབས། ཁོང་གིས་ཉི་ཧོང་དམག་སྦྱོང་རུ་ཁག་གི་དམག་དགེའི་འགན་ཁུར་བླངས། (དུས་དེར་གཞུང་ནས་
བོད་དམག་རྣམས་ལ་དབྱིན་དམག་དང།
བཞིན་པའི་སྐབས་རེད།

ཉི་ཧོང་དམགཨུ་རུ་སུའི་དམག་གི་སྒྲིག་འཛུགས་གསུམ་པོའི་ཐོག་དམག་སྦྱོང་བྱེད་

)འོན་ཀྱང་མཐར་བོད་གཞུང་ནས་དབྱིན་ཇིའི་དམག་སྦྱོང་ལ་དགའ་འདེམས་ཀྱིས་ཉི་

ཧོང་གི་དམག་སྦྱོང་བེད་མེད་དུ་གྱུར། དེར་བརྟེན་༡༩༡༨ལོར་ཁོང་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་
བྱས། དུས་རབས་དེའི་ནང་ཉི་ཧོང་པའི་མི་སྣ་ཁྱོན་བསྡོམས་༡༠ཙམ་ལྷ་སར་སླེབས་ཡོད་པ་དང། ཁོང་ཚོའི་
ཁྲོད་སེར་མོ་བ་དང། དམག་མི། སོ་པ་བཅས་ཡོད།

དབྱིན་ཇི་དང་ཉི་ཧོང་པ་ལས་གཞན་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་ལྷ་སར་བསྐྱོད་ཡོད་པ་ནི།

ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༢༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཨ་རི་བ་ཝི་ལིམ་མོན་ཊ་གོ་མེ་རི་མེག་གོ་ཝན (William
55
Montgomery McGovern) དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་༢༨ ཉིན་ཧྤ་རན་སི་བུད་མེད་

ཨེ་ལེག་ཛེན་ཊར་ཌེ་ཝི་ཌི་ནིལ་ (Alexandra David-Neel) རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཆོག་མཆན་མེད་
པར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་བར་བསྐྱོད།

ཨེ་ལེག་ཛེན་ཊར་ཌེ་ཝི་ཌི་ནིལ་མཚོན་ན་མོ་རང་བོད་སྐད་དང་

56

བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་ཟབ་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། མོས་སྔར་གྱི་ཐབས་ལམ་མ་སྤྱད་པར་

(དེ་སྔ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་གཙོ་ཆེ་ཚོང་པ་ཡང་ན་ཆོས་པར་བརྫུས་ཏེ་བོད་ནང་བསྐྱོད་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཡོད་། ) བོད་པའི་སྤྲང་

འཁྱམ་ལ་བརྫུས་ཏེ། ལོ་ན་བཅོ་ལྔ་ཅན་གྱི་འབྲས་ལྗོངས་པའི་གྲྭ་ཡོན་ཏན་ (Yougden) ཟེར་བ་མོའི་བུ་
ཡིན་ཚུལ་བྱས་ཏེ་བོད་ནང་བསྐྱོད་དེ་ལྷ་སར་ཟླ་གཉིས་ཙམ་བསྡད།
54
55
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མོ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་ལྷ་སར་

57

Peter Hopkirk, 1983, 150p.
David Mcdonld, 2005, 281p.
Sonam Wangfel Laden La, 2006, 40p. 41p./ David Mcdonald, 2005, 289p.
Alexandra David-Neel, , 258p./298p.
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སྐྱོད་མཁན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་བུད་མེད་ཆེས་ཐོག་མ་ཡིན།
གཞིས་ཀ་རྩེ་མ་གཏོགས་ལྷ་སར་བསྐྱོད་ཐུབ་མེད། )

(དེ་སྔོན་མོས་བོད་དུ་ཐེངས་ལྔ་ཙམ་བསྐྱོད་ཀྱང་

58

ད་དུང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཨོ་སི་ཊིར་ཡའི་

སྲིད་དོན་བཙོན་པ་ཧེན་རིཇ་ཧེ་རར་ (Heinrich Harrer) དང་པི་ཊར་ཨོཕ་ཤི་ན་ཡ་ཊར་ (Peter
Aufschnaiter) གཉིས་ཀྱང་ཆོག་མཆན་མེད་པར་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་བར་སླེབས་ཏེ། རིམ་པས་བོད་
གཞུང་གི་ལས་མི་བྱས་ཏེ་ལྷ་སར་གནས་སྡོད་བྱས་པའི་སྐོར་གཤམ་དུ་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན།

༡༩༢༦ལོར་ཨུ་

རུ་སུའི་མི་སྣ་གྲངས་༢༦ལྷ་སར་བསྐྱོད་དེ་༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་

གསུམ་ཙམ་བསྡད། ཁོང་ཚོ་བོད་ལ་གནས་མཇལ་དུ་བསྐྱོད་པ་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཡིན་པར་དབྱིན་
ཇིས་དོགས་པ་བྱས་ཡོད།

དེ་ཡང་ཁོང་ཚོ་ནི་སྦུ་རེཊ་ (Buriats) མི་རིགས་ཡིན་པ་དང་། སྐབས་

59

དེར་ལྷ་སར་ཡོད་པའི་སྦུ་རིཊ་མི་རིགས་རྡོ་རྗེ་ཨིཕ་ (Dorjieff)60 ཟེར་བ་ཨུ་རུ་སུའི་སོ་པ་ལྟེ་བ་ཞིག་
ཏུ་དབྱིན་ཇིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ནི་ ༡༨༧༣ ལོར་དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་ཐོག་བོད་དུ་བསྐྱོད།

61

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་འཇར་མན་གྱི་མི་གྲངས་༥ཙམ་གྱིས་བོད་དུ་ཨར་ཡན་ (Aryan)

བརྒྱུད་པ་འཚོལ་དུ་སླེབས། ཐོག་མར་གཞུང་ས་ནས་ཁོང་ཚོ་ལྷ་ལྡན་དུ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་ལས་སྡོད་
རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་གནང་མེད་ཀྱང། རྗེས་སུ་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་གནང་སྟེ་ཟླ་གཉིས་ཙམ་བསྡད། སྐབས་

དེར་ཁོང་ཚོ་དང་དབྱིན་ཇིའི་དབར་མི་མཐུན་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད།  ( དེ་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་ Christopher Hale

གྱིས་བརྩམས་པའི་དེབ་ The Nazi expedition to find the origin of the Aryan race
ནང་གཟིགས་རོགས། ) འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་

ཨ་རིའི་གནམ་གྲུ་ཞིག་མཁའ་ལམ་ནོར་ཏེ་བོད་དུ་ལྷུང་ཡང།

གནམ་དམག་༥མ་ཤི་བར་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་

འབྱོར་ཡོད།62 གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཨ་རི་བའི་གསར་འགོད་པ་ཕ་བུ་གཉིས་
58
Peter Hopkirk, 1983, 220p.
59
David Mcdonlad, 2005, 99p.
60	  Dorjieff ནི་ཆུང་དུས་ནས་བོད་དུ་བསླེབས་པ་དང་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་ལོ་ངོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་སློབ་གཉེར་གནང་སྟེ།
ཕྱིས་སུ་༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡོངས་འཛིན་གནང།

དབྱིན་ཇིས་༡༩༠༤ལོར་དབྱིན་དམག་བོད་ནང་བསྐྱོད་སྐབས༸རྒྱལ་དབང་

མཆོག་བོད་ནས་བྲོས་དགོས་པའི་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་མཁན་དེ་ཁོང་ཡིན་པར་དབྱིན་གཞུང་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
61
John Snelling, 1993, 22p.
62
Peter Hopkirk, 1983, 237-245p. / Heinrich Harrer, 1954, 258p. /Alex Mckey, 2009,
197p. / (གནམ་དམག་དེ་དག་ནི། R.Crozier, H.McCallum, W.Parram, K.Spencer, J.Huffman)
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ལོ་ཝེལ་ཐོ་མས་ (Lowell Thomsa and Lowell Thomas Jr) ལྷ་སར་འབྱོར། དེ་མིན་ཕྱི་
ལོ་༡༩༤༤ཟླ་༨ཚེས་༣༠ཉིན་ཁེ་ན་ཊའི་གསར་འགོད་པ་སི་ཏྲེ་ལེ་ (A.Steele) དང། ཕྱི་ལོ་༡༩༤༧ཟླ་

༦ཚེས་༡༥ཉིན་ཧྤ་རན་སིའི་གསར་འགོད་པ་ཨེ་རེན་ཁོ་ཌི་ (Amaury de Reincourt)63རྣམ་
གཉིས་ལྷ་སར་རིམ་པས་སྐྱོད་འབྱོར་བྱུང་ཡོད། གསར་འགོད་པ་དེ་དག་གིས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཟླ་བ་གཅིག་

ཙམ་བསྡད། ཕྱི་ལོ་༡༩༤༨ཟླ་༦པ་ཙམ་ནང་ཨི་ཊ་ལིའི་བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་ཀྲུ་ཅི་ (G.Tucci)
ལྷ་སར་བསྐྱོད་དེ་ཟླ་གཉིས་ཙམ་བསྡད།
སྐྱོད་མྱོང་མེད།

64

སྤྱིར་ཁོང་བོད་དུ་ཐེངས་བདུན་ཙམ་སླེབས་ཀྱང་དེ་སྔོན་ལྷ་སར་

ཨ་རི་བ་སྦེ་ས་ (F.Bessac) དང་ཨུ་རུ་སུའི་མི་ (Vassilieff Zvonzov)

རྣམ་གཉིས་རྒྱ་དམར་གྱི་འཛིན་བཟུང་ལས་བྲོས་ཐར་ཏེ་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་
ལོ་༡༩༥༠ཟླ༦ཚེས་༡༡ཉིན་ལྷ་སར་འབྱོར།

65

(Turkestan)

བརྒྱུད་ཕྱི་

དེ་ལྟར་བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང།   ཕྱི་རྒྱལ་བ་གང་

མང་ཞིག་ཆབ་སྲིད་དང། ཚོང་འབྲེལ།   ཆོས་ལུགས། ས་ཁམས་རྟོག་ཞིབ་སོགས་དགོས་མཁོ་འདྲ་མིན་
ལ་བརྟེན་ནས་བོད་དུ་སླེབས་སྐོར་མདོར་ཙམ་བཀོད་ཡོད།

གདན་ཞུས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་འགའ་ཞིག་སྐོར་མདོར་ཙམ་འགོད་རྒྱུ།

གཤམ་དུ་བོད་གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་

བོད་གཞུང་གི་དམིགས་བསལ་གདན་ཞུ་ཐོག་བོད་ནང་སྐྱོད་མཁན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་།

དང་པོ། བསོད་ནམས་དབང་འཕེལ་ལེགས་ལྡན།   (Sonam Wangfel Laden La,
1876_1936)

ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༧༦ ཟླ་ ༧ པའི་ནང་རྡོར་གླིང་འབྲས་ལྗོངས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་དང། ཆུང་

དུས་ནས་ཕ་མ་གཉིས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་སྟབས་ཕའི་གཅུང་མོ་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་གསོ་སྐྱོང་བྱས།

ཨ་ནེ་ལགས་ནས་རྡོར་གླིང་བྷོ་ཊའི་སློབ་གྲྭར་ (Bhutia Boarding School)67 བཏང་སྟེ། ནང་
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Heinrich Harrer, 1954, 219p.
Heinrich Harrer, 1954, 219p.
Heinrich Harrer, 1954, 261, 262p.
S.W.Laden La, 2006, 9p.
སློབ་གྲྭ་དེ་༡༨༧༤ལོར་དབྱིན་ཇིས་གསར་བཙུགས་གནང་བ་དང།

དེའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་ས་གནས་དེའི་ཡུལ་མི་

རྣམས་ལ་བོད་སྐད་སློབ་ནས་མ་འོངས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་གང་མང་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།

37

ཆོས་དང། ཨང་རྩིས། དབྱིན་ཇི། གཞན་ཡང་སྐད་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་སྦྱངས། དེ་དག་ལས་བོད་ཡིག་

དམིགས་བསལ་དོན་གཉེར་ཆེན་པོ་གནང་སྟེ་བླ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ (འབྲས་ལྗོངས་བླ་མ་) དགེ་རྒན་དུ་
བསྟེན། 68ཁོང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༠། ༡༩༢༤། ༡༩༣༠ ལོའི་ཟླ་བ་གཉིས་པ་དང་བརྒྱད་པ་བཅས་ལྷ་སར་
དབྱིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་ཐེངས་བཞི་བསྐྱོད།  ༡༨༨༨ ལོར་དབྱིན་བོད་དམག་འཁྲུག་སྐབས་
ཁོང་གིས་དབྱིན་གཞུང་ངོས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་བར་གྱི་སྐད་བསྒྱུར་བྱས།

དེ་ནས་རིམ་པས་དབྱིན་

བོད་གཉིས་ཀྱི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བྱ་གཞག་མང་དག་ཅིག་བསྒྲུབས། དེ་ཡང་། ༡༩༠༥ལོར་༸པཎ་ཆེན་

སྐུ་ཕྲེང་༩དང། ༡༩༡༠ ལོར་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་༡༣རྣམ་གཉིས་རྒྱ་གར་དུ་རིམ་པས་ཕེབས་སྐབས་སྐད་
སྒྱུར་གནང་བ་དང།

༸རྒྱལ་པཎ་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་གར་གནས་མཇལ་སྐབས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་དང་ལམ་སྟོན་ཟབ་

རྒྱས་གནང་བར་བརྟེན། ༡༩༡༣ ལོར་༸རྒྱལ་བ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་བོད་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་སྐབས་
གཟེངས་བསྟོད་ཆེད་རིན་ཆེན་དང་པོ་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་དང།69 རིམ་བཞིའི་གནས་རིམ་ཕུལ།
གཞུང་ནས་ཞབས་ཞུ་ལེགས་སྒྲུབ་གནང་མཁན་ཚོར་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་པ་ནི།
དབང་མཆོག་བོད་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་སྐབས་མེཀ་ཌོ་ནལ་
ཡོད།71)

70

(བོད་

དེ་ཡང་༡༩༡༢ལོར་༸རྒྱལ་

(David Mcdonald) ལའང་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ཕུལ་

༡༩༡༣ ལོར་བུ་ཕྲུག་བཞི་དབྱིན་ཡུལ་དུ་སྐྱོད་སྐབས་དང། ༡༩༡༤ ལོར་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་

སྐབས་སྐད་བསྒྱུར་བྱས། ༡༩༢༠ལོར་སྦེལ་ས་ཧེབ་ལྷ་སར་སྐྱོད་སྐབས་ཐོག་མའི་འཆར་ཁོང་གི་དྲུང་ཡིག་
ཏུ་འབྲས་ལྗོངས་པ་ཨ་ཕྱུག་ཚེ་རིང་ (Rai Bahadur Achuk Tsering) ཡིན་ཀྱང།  ཁོང་གློ་བུར་

དུ་སྙིང་ནད་ཀྱིས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་རྐྱེན་ལེགས་ལྡན་ཁོང་གི་ལས་ཚབ་ཏུ་ལྷ་སར་ཐོག་མར་བསྐྱོད་ཐུབ་
པ་བྱུང་། 72

༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་བོད་དུ་ཉེན་རྟོག་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་གསར་འཛུགས་དགོས་པ་གལ་གནད་དུ་

གཟིགས་ནས།  ༡༩༢༢ ལོར་ལས་དོན་དེའི་སླད་ལེགས་ལྡན་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས།  (སྐབས་དེར་ཁོང་
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S.W.Laden La, 2006, 10p.
Sarat Chandra Das, 1972, 38p. 39p.
Sarat Chandra Das, 1972, 37p.
David Mcdonald, 2005, 97p
Charles Bell, 2000, 184p.
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རྡོ་རྗེ་གླིང་གི་

Additional Superintendent Police officer ཡིན། ) སྤྱིར་ལས་དོན་དེ་ཐོག་

མེཀ་ཌོ་ནལ་གྱིས་༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་ལ་ཁོང་གི་བུ་མོའི་བཟའ་ཟླ་ཕེ་རེང་པེ་རཱེ་(Frank Perry)73
ལ་ཕུལ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུས་ཡོད་ཀྱང།  འབྲས་སྤྱི་སྦེ་ལི་ཡིས་དེར་དགག་བྱ་བྱས། 74 ལྷ་སར་ཐོག་མར་བསྐྱོད་

སྐབས་བོད་གཞུང་ནས་ལེགས་ལྡན་ལ་ཛ་སག་གི་གནས་རིམ་ཕུལ།  ཁོ་རང་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་རིམ་

དང་ཆེ་མཐོང་ཐོབ་པར་དགའ་སྤོབས་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཡོད་པ་ནི་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱི་བུ་བསོད་ནམས་སྟོབས་
རྒྱལ་ལ་སྤྲིངས་པའི་ཡི་གེ་ནང་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད།75 ༡༩༢༣ ལོའི་ཟླ་ ༩ ནང་ཁོང་གིས་ལྷ་སར་

ཉེན་རྟོག་པའི་ལས་ཁུངས་ཐོག་མ་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་།76 ལོ་ངོ་ ༡ ཙམ་ནང་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་རྩེད་
ཕུད་དུ་བཟོས་ཡོད་པ་ནི་།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༤ ལོར་འབྲས་སྤྱི་སྦེ་ལིས་ (F.M.Bailey) ལྷ་སར་ལྟ་སྐོར་

ཕེབས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་མཐོང་སྐབས་ལེགས་ལྡན་ལ་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་བའི་བསྔགས་
བརྗོད་བྱས་ཡོད།

འོན་ཏེ། བོད་ནང་རིམ་པས་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པའི་བར་གྱི་འགྲན་ཟླ། བསམ་བློ་གསར་རྙིང་གི་འགལ་
ཟླ།

ལྷག་པར་བོད་དམག་དང་བོད་གཞུང་དབར་དཀའ་རྙོག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་སོགས་ལས་འཕྲོས་

ཏེ་ལེགས་ལྡན་སྐོར་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་ནང་ཁུལ་གླེང་སློང་ཆེན་པོ་ཡོད།

དེའང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་གྷོཊ་སེན་

(Goldstein) དང་ཨེ་ལེག་སི་མེ་ཀེ་ (Alex Mckey) དག་གིས་དེབ་ནང་ལེགས་ལྡན་ལ་ནག་
ཉེས་བཟོས་ཡོད་ཀྱང། ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཧིའུ་རི་ཆ་ཌི་སེན་ (Huge Richardson) ཨ་ལས་ཊ་ལམ་
(Alistair Lamb) སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ་ (K.Dhundup) སོགས་ཀྱི་ནག་ཉེས་གང་ཡང་བཟོས་

མེད། (གནས་ཚུལ་དེའི་སྐོར་ཞིབ་ཚགས་ཁོང་ཚོས་བརྩམས་པའི་དཔེ་དེབ་ནང་ལྟ་ཀློག་ཡོང་བ་ཞུ། )གང་ལྟར་གནས་

ཚུལ་དེའི་རྐྱེན་པས་ལེགས་ལྡན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༤ ཟླ་ ༡༡ ནང་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་དགོས་བྱུང། དེ་

ནས་རིམ་པས་བོད་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཐོག་ཉམས་རྒུད་ཆེན་པོ་ཐེབས། 77 ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༠
73
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He was former Gyantse Escort commander.
Alex Mckey, 2009, 112p.
S.W.Laden La, 2006, 38p.
S.W.Laden La, 2006, 38p./ David Mcdonald, 2005, 298p.
David Mcdonald, 2005, 298p. /Huge Richardson, 1984, 130p.

39

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གོར་བོད་དམག་འཁྲུག་དབར་ཞི་འགྲིག་ཡོང་སླད་ལྷ་སར་དབྱིན་གཞུང་གི་ངོས་
ནས་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་བོད་ལ་ཕེབས་ཏེ།

78

གོར་བོད་དབར་མཐུན་ལམ་བཟོ་ཐུབ་པ་དང།  སྐབས་དེར་

༸སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་མཇལ་ཁ་ཐོབ་སྐབས་ཉིན་དེབ་ནང། “ཟླ་འདི་ཚེས་༢༡ཉིན་རང་ཉིད་༸སྐུ་ཕྲེང་
བཅུ་གསུམ་དང་ཕྱག་ཚོད་གསུམ་དང་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་སྐལ་བ་བྱུང་། ”ཞེས་དགའ་
སྤོབས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་མངོན་གསལ་རེད།
གྲོངས་སུ་ཕྱིན། 79

མཐར་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༦ཟླ་༡༢དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་ཐོག་འདས་

གཉིས་པ། ནོར་བུ་དོན་འགྲུབ། (Rai Bahadur Norbu Dhundup, 1884- 1944)
ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༨༤ རྒྱ་གར་ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་སྐྱེས།

༡༩༠༤ལོར་ཡང་ཧ་སེ་སྦནཊ་

(Young

Husband) དྲག་པོའི་དོན་གཅོད་བོད་དུ་སྐྱོད་སྐབས་སྐད་སྒྱུར་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལོ་དེར་

རྒྱལ་རྩེ་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཕེ་ཌྲིཀ་ཨོ་སྐོ་ནར་ (Frederick

80
81
དེ་ནས་རིམ་པས་འབྲས་ལྗོངས་སྤྱི་ཁྱབ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐད་
O” Connor) གྱི་དྲུང་ཡིག་བྱས།

བསྒྱུར་གཙོ་བོར་གྱུར། དེ་ཡང་སྦ་སིལ་གུ་ཌི་ཡིས།   “ནོར་བུ་དོན་འགྲུབ་ནི་བོད་དང་འབྲེལ་བ་བྱ་བར་

འབྲེལ་མཐུད་པ་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། ” ཞེས་བཤད།82 སྤྱིར་ཁོང་ནང་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ།

དབྱིན་གཞུང་ལས་བྱེད་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་དོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱས་འདུག་
སྟེ། ཁོང་གི་འཇོན་ཐང་དང་། ལྷག་པར་ལས་འགན་མཐའ་དག་བརྟན་པོ་འཁུར་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས།
དབྱིན་གཞུང་གི་དོགས་པ་རྣམས་རིམ་པས་སེལ་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད།

83

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༦ ཟླ་ ༧ ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༤༢ ཟླ་ ༩ བར་གྲོ་མོར་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་གཞག་མཛད་པ་དང་ལྷན་དུ།  ལྷ་སར་དབྱིན་
ཇི་སྐུ་ཚབ་ (British Mission) ཀྱི་འགོ་འཛིན་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༧ ཟླ་ ༧ ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༣༨ཟླ་
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S.W.Laden La, 2006, 52p
S.W.Laden La, 2006, 72p
Frederick O”Connor ནི་རྒྱལ་རྩེ་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན།
David Mcdonald, 2005, 307p.
Basil Gould, 1957, 206p.
Alex Mckey, 2009, 142p
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༡༠དང།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༩ ཟླ་ ༡༠ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༢ ཟླ་ ༤ བར་ཐེངས་གཉིས་གནང། དབྱིན་གཞུང་
ནས་ས་མཚམས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་ཉུང་ཤས་ལ་མ་གཏོགས་ཁོང་དང་མཉམ་པའི་ལས་གནས་ཡེ་ནས་

ཕུལ་མྱོང་མེད། དེ་བས་ཁོང་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། གོ་གནས་དེ་དག་ཐོབ་པ་ནི་དབྱིན་ཇིས་ཁོང་གི་འཇོན་ཐང་
ལ་ཆ་འཇོག་ཇི་ཙམ་བྱས་ཡོད་པ་དཔོག་ཐུབ།   ཁོང་ལྷ་སར་ཁྱོན་བསྡོམས་ཐེངས་༡༦ཙམ་བསྐྱོད་ཡོད་ལ།
དབྱིན་གཞུང་ལས་བྱེད་གནང་སྟེ་ལྷ་སར་ཐེངས་མང་ཤོས་སྐྱོད་མཁན་གྱི་གཞུང་ཞབས་སུ་གྱུར།

བོད་

84

དུ་སྡོད་རིང་བོད་གཞུང་ནས་མདའ་དཔོན་འདྲ་བའི་རིམ་བཞིའི་གོ་གནས་ཕུལ་བ་དང། ཨེ་ལེག་སི་མེ་ཀེའི་
85
(Alex Mckey) དེབ་ནང་ཛ་སག་གི་གོ་གནས་ཕུལ་བ་གསལ་འདུག། ༡༩༣༧ལོར་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་

སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ནས་གསེར་གྱི་རྟགས་མའང་བཞེས་འདུག86མཐར་༡༩༤༤ལོར་དགུང་ལོ་༦༠ཐོག་
འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན།

གསུམ་པ། རོ་བཊ་ཧྤོ་ཊི།  (Robert Ford, 1923_2013)

ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ཤར་ངོས་ཀྱི་གྲོང་སྡེ་བུར་ཀྲོན་ (Burton)
དུ་སྐྱེས།  ༡༩༤༥ དང་ ༡༩༤༨ ལོར་རིམ་པས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བསྐྱོད་དེ་།
གཞུང་ཞབས་གོ་གནས་ཐོབ་མཁན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་པ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན།

87

བོད་གཞུང་གི་

ཆུང་དུས་དབྱིན་གཞུང་གནམ་

དམག་ (Royal Air Force)88 རུ་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས། དེ་ནས་ ༡༩༤༥ ལོར་རྒྱ་གར་ཧེ་རྡར་
བཊ་ (Hyderbad) དུ་ཏར་གྱི་སློབ་གྲྭར་ (Radio School) སློབ་སྟོན་པའི་ལས་གནས་འཁུར་

བཞིན་པའི་སྐབས་ཅིགབོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་ཚབ་ཏུ་ཏར་གཏོང་མཁན་ཕོག་ཁི་སི་
(Reginald Fox) ཟླ་གསུམ་རིང་སྨན་བཅོས་སླད་རྒྱ་གར་གུང་གསེང་ཕྱིན་སྐབས། ལས་ཚབ་ཏུ་ལྷ་
84	སྦ་སིལ་གུ་ཌི་ཡིས་དཔེ་དེབ་ནང་ཁོང་༡༩༣༦ལོར་ལྷ་སར་ནོར་བུ་དོན་འགྲུབ་དང་མཉམ་སྐྱོད་སྐབས།
ད་བར་ལྷ་སར་ཐེངས་༡༥བསྐྱོད་ཚར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་ལ་ཚོད་དཔག་བྱེད་ན།

ནོར་བུ་དོནའགྲུབ་

ཕྱི་ལོ༡༩༣༦ནས་ཕྱི་ལོ༡༩༤༢བར་བོད་དུ་

བཞུགས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ༡༩༤༤ལོར་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན། དེ་བས་༡༩༣༦ལོར་ཁོང་ལྷ་སར་བསྐྱོད་པ་དེ་མཐའ་མ་དང་ཐེངས་བཅུ་
དྲུག་པ་དེ་ཡིན་པ་རེད།
85
Alex Mckey, 2009, 142p.
86
Rai Bahadur Norbu Dhundup WiKipedia.
87
Robert Ford, 1990, 21p.
88
Royal Air Force ནི་འཛམ་བུ་གླིང་ནང་གི་གནམ་དམག་སྔ་ཤོས་དེ་ཡིན།
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ལྡན་གཞུང་སར་ལོ་དེའི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ བར་གནས།89 དུས་དེར་བོད་ནང་དུ་བེད་
སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་རླུང་འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་ (Radio Transmitters) གཉིས་ལས་མེད་པ་རེད།

དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་དབྱིན་གཞུང་གཉིས་ཡིན།   (བོད་ནང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་གཉིས་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ཇི་ལྟར་བཙུགས་

ཡོད་པ་ Goldstein དེབ་དང་པོའི་ཤོག་གྲངས་ ༢༢༤ ནས་ ༢༤༦ ནང་གཟིགས་རོགས། )  འོན་ཀྱང་བོད་གཞུང་

ནས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་སྤེལ་དགོས་ན་རླུང་འཕྲིན་དགོས་ངེས་ཡིན་པས།
རླུང་འཕྲིན་ལས་བྱེད་འདེམས་རྒྱུའི་ལས་གཞི་སྤེལ་ཏེ། ཐོག་མར་ཧྤོག་ཁི་སི་ལ་རེ་སྐུལ་གནང་སྟེ་བོད་ཕྲུག་

རྣམས་ལ་ཏར་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་དུ་བཅུགཡིན་ཡང་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རྨང་གཞིའི་སློབ་སྦྱོང་གང་ཡང་
མེད་པས་ལེགས་འགྲུབ་མ་བྱུང།

དེ་ནས་བོད་གཞུང་ནས་དབྱིན་ཇི་བ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་

ཁག་གི་མི་སྣར་ལས་འཁུར་ཕུལ་རྒྱུའི་འདོད་མོས་གནང་ཡང། བསྐྱར་དུ་ལས་དོན་དེར་འོས་པའི་རྒྱ་གར་
བ་མི་མ་བརྙེས།

མཐར་བོད་པས་འདོད་པ་མེད་བཞིན་དུ་དབྱིན་ཇི་བ་ཕོ་ཊིའི་ལས་གཞི་འདིའི་ཐོག་སྙན་

ཞུ་ཕུལ་བ་དེར་མོས་མཐུན་གནང་སྟེ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་།90 (གནས་ཚུལ་འདིའི་སྒང་ནས་བལྟས་ན་ང་
ཚོས་བོད་པས་དབྱིན་ཇི་བ་བོད་ནང་དུ་གདན་ཞུ་གནང་རྒྱུར་འདོད་པ་ཡེ་ནས་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད།

) ༡༩༤༨ ལོའི་ཟླ་

༥པར་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་འབྱོར། ཁོང་ཐོག་མ་༸སྐུ་ཕྲེང་ ༡༤ པ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་བོད་གཞུང་
གི་གོ་གནས་ཕུལ།91 སྐབས་དེར་བོད་གཞུང་གི་གནས་རིམ་གང་ཕུལ་ཡོད་མེད་སྐོར་ཁ་གསལ་མི་འདུག་

ཀྱང།  ཁོང་གི་དེབ་ (Captured in Tibet) ནང་དུ།  “ལོ་གསར་སྐབས་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་མདོ་

སྤྱི་ (མདོ་སྨད་སྤྱི་ཁྱབ་) ཕེབས་བསུ་གནང་སྐབས་གནས་རིམ་གཞི་བཟུང་བང་རིམ་སྒྲིག་དགོས་པར།
དེར་ལས་བྱེད་ཉི་ཤུ་ཡོད་པ་ལས་ང་རང་བང་རིམ་དྲུག་པར་ལངས་ནས་ཡོད། ” ཅེས་བརྗོད། དེ་ལས་ཁོང་
གི་གནས་རིམ་ནི་མཐོ་ཙམ་ཡིན་པར་ར་སྤྲོད་ཐུབ།   ཁོང་གིས་ལྷ་སར་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་གསར་འཛུགས་
གནང་སྟེ། བོད་གཞུང་གི་བཀའ་ལྟར་ཆབ་མདོར་རླུང་འཕྲིན་གསར་འཛུགས་སླད་བསྐྱོད།

སྐབས་དེར་

92

བོད་རྒྱའི་ས་མཚམས་སུ་ཟིང་ཆ་ཇེ་ཆེར་སོང་རྐྱེན། ཆབ་མདོའི་ས་ཆའི་གནས་བབ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་གལ་
89
90
91
92

Robert Ford, 1990, 20p.
Robert ford, 1990, 21p.
Robert ford, 1990, 21p.
Robert ford, 1990, 22p.
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ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བས།

ས་མཚམས་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་དང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ལྷ་

སར་དུས་ཐོག་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱ་བར་རླུང་འཕྲིན་ནི་མེེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན།

དེ་ཡང་ཀ་ལིམ་པོང་གི་ཐུག་པ་

ལས་བཟོ་བ་ (The Noodle maker of Kalimpong) ཞེས་པའི་དེབ་ནང་སྐུའི་གཅེན་པོ་རྒྱལ་
ལོ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཆབ་མདོ་ནི་རྒྱ་མི་ལྷ་སར་ཡོང་བའི་རྒྱལ་སྒོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད། ཕོ་ཊི་ཆབ་

མདོ་བསྐྱོད་རྗེས་ཆབ་མདོར་རླུང་འཕྲིན་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ། སྔར་ཆབ་མདོ་ནས་ལྷ་ས་དབར་གནས་

ཚུལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་སྐབས་ཆེས་མྱུར་ཤོས་དེའང་ཉིན་གྲངས་བདུན་ནས་བཅུ་བར་འགོར་གྱི་ཡོད་ཀྱང་།
ད་ཆ་ལྷ་ས་ནས་ཆབ་མདོ་དབར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དུས་ཐོག་གཏོང་ཐུབ་པ་བཟོས།   ཁོང་ཆབ་མདོར་
མདོ་སྤྱི་ལྷ་ཀླུ་དང་ང་ཕོད་འོག་རིམ་པས་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས།93  དུས་དེར་ཏར་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་

བ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་ཙམ་མིན་པར། སྒེར་གྱི་ཚོང་པ་དང་ནང་མི་ཕན་ཚུན་ཆབ་མདོ་ནས་ལྷ་ས་དང་ལྷ་ས་
ནས་ཆབ་མདོ་བར་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་བསྐྲུན། 94དེ་བས་མདོ་སྤྱི་ལྷ་ཀླུས།  “ཁྱེད་ཀྱིས་ཆབ་

མདོར་རླུང་འཕྲིན་བཙུགས་པར་རང་ཉིད་ནས་བསྔགས་བརྗོད་དང་ཡིད་རངས་ཡོད།”95 ཅེས་གསུངས།

ཁོང་གི་ཟླ་ཕོགས་ནི་བོད་པའི་ལས་བྱེད་དང་མི་འདྲ་བར་ཟླ་རེར་གླ་ཕོགས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད། 96ཟླ་
ཕོགས་ག་ཚོད་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་གསལ་པོ་འཁོད་མི་འདུག་ཀྱང།
ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་རང་ཉིད་ནས་བཤད་ཡོད་།97

ཟླ་ཕོགས་དེ་འདོད་བློ་ཁེངས་པ་

ཆབ་མདོའི་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ཆོད་གན་དུས་ཡུན་ཚར་རྗེས།

དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་ལྷག་པར་ཁོང་གི་མོས་མཐུན་འོག་ལོ་ལྔའི་ཆོད་གན་ཕར་འགྱངས་བྱས།
བོད་གཞུང་གི་རེ་འདོད་ལྟར་ཕོ་ཊི་ཡིས་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་ཁག་ (ཀ་ལི་སྤུངས། འབྲས་ལྗོངས། )གི་ཕྲུ་གུ་

98

བཞི་བདམས་ཏེ་ཆབ་མདོར་ཏར་འཕྲིན་སློབ་འཁྲིད་བྱས།99 ཁོང་ཚོ་སློབ་སྦྱོང་ཚར་རྗེས་འདན་ཁོག་ཏུ་ཏར་
93

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག

99

(དེ་དག་ནི་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། དབང་བདུད། མགྲོན་ཡེར་དང་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་བཅས་སོ།
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1990, 29p

Robert ford, 1990, 68p
Robert ford, 1990, 13p.
Robert ford, 1990, 47p
Robert ford, 1990, 37p
Robert ford, 1990, 39p.
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)

Robert ford,

འཕྲིན་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ།100 བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་དང་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་གཉིས་དེར་ལས་
བྱེད་དུ་བསྐོ་གཞག་མཛད།101

འོན་ཀྱང་རིམ་པས་རྒྱ་ནག་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་ཐེབས་

ཤིང་། གུང་ཕྲན་ཏང་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་དབང་བཟུང་མ་ཐག་བོད་ནང་དུ་དམག་བཤམས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་ཆབ་མདོར་དྲག་རྒོལ་བྱས་ཏེ་དབང་དུ་བསྡུས་སྐབས། མདོ་སྤྱི་ང་ཕོད་རི་བོ་ཆེ་

བརྒྱུད་ལྷ་སར་བྲོས་ཐབས་གནང་ཡོད་ཀྱང། རི་བོ་ཆེར་རྒྱ་དམག་སྔ་ས་ནས་བསླེབས་ཟིན་སྟབས།  མཐར་

གྲུ་གུ་དགོན་པར་བཀའ་བློན་ང་ཕོད་འཁོར་གཡོག་དང་བཅས་པ་རྒྱ་དམག་གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་.
དང་། ཕོ་ཊི་ཡང་རྒྱ་དམག་གི་འཇུ་བཟུང་འོག་ལོ་ལྔའི་རིང་བཙོན་བཅུག་བྱས་ཏེ། རྒྱ་དམག་གི་བཙོན་
བཅུག་འོག་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཚད་ལས་འདས་པ་མྱོང་ཡོད་པ་དང་།

ནམ་

ཞིག་སྲོག་ཐོག་གཏང་ཡོང་བསམ་པའི་འཇིགས་སྐྲག་ཡང་སེ་སྐྱེས་དགོས་བྱུང་།   (ཁོང་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་
སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཁོང་ཉིད་ནས་བརྩམས་པའི་ཕྱག་དེབ་

Captured in Tibet ནང་གཟིགས་རོགས།)

༡༩༥༥ ལོར་ཁོང་གློད་གྲོལ་ཐོབ་རྗེས་དབྱིན་ཇི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གལ་ཆེན་གནས་རིམ་མང་དག་ལ་ཕྱག་ལས་

གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་བོད་པས་ཁོང་བོད་རང་བཙན་མ་ཤོར་གོང་བོད་ནང་ལྷག་

བསམ་རྣམ་དག་གིས་བྱ་གཞག་བསྒྲུབས་པ་ལ་ཆེ་བསྟོད་སླད།  (International Campaign for
Tibet’s Light of Truth Award) ཕུལ་བ་དང། མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ཚེས་ ༢༠ ཉིན་
དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན།

བཞི་པ། རེ་ཇི་ནལཊ་ཧྥོ་ཁི་སི།  (Reginald Fox, 1899- 1953)102

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༦ འབྲས་ལྗོངས་སྤྱི་ཁྱབ་ཐེངས་བརྒྱད་པ་སྦ་སིལ་གུ་ཌི་   (Basil Gould) བོད་དུ་
བསྐྱོད་དེ། ཟླ་བ་ལྔ་ཡན་མན་ལྷ་སར་གནས་རྗེས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་གནང་ཡོད་ཀྱང་། དབྱིན་གཞུང་
ལས་བྱེད་རི་ཇེཊ་སན་   (Huge Richardson ) བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དབྱིན་གཞུང་
ལ་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་ཕྱིར།   དབྱིན་ཇི་བའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའི་བདེ་སྐྱིད་
100

ལྡན་ཁོག་གམ་འདན་ཁོག་ནི་ས་ཆའི་གནས་བབ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང།

དེར་རྒྱ་བོད་དབར་དམག་འཁྲུག་བྱུང་སྐབས་

བོད་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ།
101
Robert ford, 1990, 43p.
102
Robert Barnett, 182p.(Lhasa: streets with memories)

44

གླིང་གར་མུ་མཐུད་གནས།103 སྐབས་དེར་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་ཁང་དུ་ཏར་འཕྲིན་ལས་བྱེད་ཧྤོ་ཁི་སི་
(Reginald Fox) བསྐོ་གཞག་གནང་སྟེ། ཕྱི་ལོ་༡༩༣༧ནས་༡༩༥༠དབར་ལྷ་སར་གནས།  ལྷ་སར་
སྡོད་རིང་བོད་པའི་བུད་མེད་དང་ཆང་ས་ཐེངས་གཉིས་བརྒྱབས་པ་དང།  ཁྱོན་བསྡོམས་ཕྲུ་གུ་བཞི་བྱུང།

ལྷ་སར་དབྱིན་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་གནང་ཞོར།   བོད་གཞུང་ནས་མ་འོངས་བོད་དུ་རླུང་འཕྲིན་ལས་བྱེད་

གསོ་སྐྱོང་སླད། ཁོང་གིས་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་ཁག་གི་སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་ཕྲུ་གུ་དང་བོད་པའི་ཁ་ཆེ་ཕྲུ་གུ་
ཁ་ཤས་ལ་རླུང་འཕྲིན་སྐོར་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་གནང། མ་ཟད་ཁོང་དང་ཨོ་སི་ཊིར་ཡའི་པི་ཊར་གཉིས་ཀྱིས་ལྷ་

སའི་སྐྱིད་ཆུར་ཆུ་རགས་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ལས་འགན་འཁུར།104 ༡༩༤༧ ལོར་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་རྗེས་
དབྱིན་གཞུང་ལས་བྱེད་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་ ༡༩༥༠ བར་བོད་གཞུང་གི་ལས་
བྱེད་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ཤིང་། ལྷ་སའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཏར་འཕྲིན་ལས་བྱེད་གནང། སྐབས་དེར་ལྷ་སའི་
རླུང་འཕྲིན་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་རྣམས་དབྱིན་སྐད་ཐོག་སྒྲོག་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང།105

བྱད་རྣམས་ལ་ནན་པོར་ལྟ་རྟོག་དང་གློག་རྫས་རྣམས་དུས་ཐོག་གློག་གསོག་རྒྱུ་སོགས་རེད།

རླུང་འཕྲིན་ཡོ་
ཕྱི་ལོ་

106

༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་

སྐབས། ཧྤོ་ཁི་སི་དང་པི་ཊར་གཉིས་ཀྱིས་རླུང་འཕྲིན་བརྒྱུད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་

༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཁྲི་སྟོན་མཛད་སྒོའི་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང།107 འོན་ཀྱང་ལོ་དེར་
རྒྱ་དམར་གྱིས་ཆབ་མདོར་དྲག་གནོན་གྱི་ལས་འགོ་བརྩམས་རྐྱེན། ཧྤོ་ཁི་སི་དང་པི་ཊར་གཉིས་ ༡༩༥༠
ལོའི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ ཕྱི་དྲོའི་ཕྱག་ཚོད་གསུམ་པའི་ཐོག་ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའི་སྐྱིད་ཆུ་ནས་

འགོ་བརྩམས་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་ཐོན།108 ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ ཀ་ལི་སྤུངས་སུ་འདས་གྲོངས་
སུ་ཕྱིན།109
103
104
105
106
107
108
109

Huge Richardson, 1984, 147p./ Basil Gould, 1957, 208p.
Peter Aufschnaiter, 2002, 112. Robert Ford, 1990, 22p.
Robert Ford, 1990, 23p.
Heinrich Harrar, 1954, 149p.
Peter Aufschnaiter, 2002, 115
Peter Aufschnaiter, 2002, 115p.. Alex Mckey, 2009, 228p.
Heinrich Harrar, 1954, 149p.
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ཁོང་ལྷ་སར་ཁྱོན་བསྡོམས་ལོ་ངོ་ ༡༣ བཞུགས་ཤིང་། དབྱིན་གཞུང་ལས་བྱེད་ལྷ་སར་གནས་སྡོད་བྱེད་

མཁན་ཡུན་རིང་ཤོས་དེ་ཡིན། ( བོད་ནང་དུ་དུས་ཡུན་རིང་ཤོས་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་དབྱིན་གཞུང་ལས་བྱེད་ནི་
རྒྱང་རྩེའི་ཏར་མཁན་ཧེན་རི་མར་ཀྲིན་
བསྡད།)

(Henry Martin) ཡིན། ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༤ ནས་ ༡༩༣༡ བར་རྒྱང་རྩེར་

སྤྱིར་ཁོང་གི་སྐོར་ལ་བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དཔེ་དེབ་མང་པོའི་ནང་འཁོད་ཡོད་ཀྱང། བློ་ཕམ་པ་

ཞིག་ལ་བོད་ནང་སྡོད་རིང་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་རྣམས་དཔེ་དེབ་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་པ་དེ།

དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀྱི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཚོར་སྟོང་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་སེམས་
བཞིན་ཡོད།

ལྔ་པ། ཧེན་རིཇ་ཧེ་རར།  (Heinrich Harrer, 1912-2006)

ཊར། (Peter Aufschnaiter, 1899-1973)

པི་ཊར་ཨོཕ་ཤི་ན་ཡ་

ཧེན་རི་ཇ་དང་པི་ཊར་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནི། ཁོང་ཚོ་རང་ཉིད་བོད་དུ་སྡོད་སྐབས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་ལས་ཐོན་
པའི། དཔེ་དེབ་ “བོད་ནང་གི་ལོ་བདུན་” དང།  “བོད་ནང་གི་ལོ་བརྒྱད་”ཅེས་པའི་ནང་གསལ་པོར་འཁོད་
ཡོད་པ་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་ཚགས་འབྲི་རྒྱུར་དགོས་པ་གང་ཡང་མ་མཐོང།

འོན་ཀྱང་དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་

བརྒྱུད་ནས་ཁོང་གཉིས་ལྷ་སར་གནས་སྐབས་བོད་གཞུང་གི་ལས་མི་བྱས་ཏེ། ལས་དོན་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབས་

ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་བྲི་རྒྱུ་ཡིན།   ཁོང་གཉིས་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་དབྱིན་ཇིའི་ཆབ་
སྲིད་བཙོན་པ་ཡིན་པ་དང། ཕྱི་ལོ ༡༩༤༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྡེ་རཱ་དུན་ (Dehradun)
བཙོན་ཁང་ནས་བྲོས་བྱོལ་ཐོག་བོད་དུ་བསླེབས།110 སྐབས་དེར་བཙོན་ཁང་ནས་བྲོས་མཁན་བཙོན་པ་
བདུན་ཡོད་པ་ལས། གཉིས་ཉི་ཧོང་ཕྱོགས་སུ་ཁ་ཕྱོགས་པ་དང། ལྔ་བོད་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་བྱས།

འོན་ཀྱང་ལམ་བར་གྱི་དཀའ་ངལ་དུ་མ་ལ་བརྟེན། བོད་དུ་མུ་མཐུད་མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་མཁན་ཁོང་གཉིས་

ས་མ་ལུས།111 མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཆོག་མཆན་མེད་པར་.
འབྱོར།112 ལྷ་སར་གནས་སྡོད་བྱས་ཏེ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་མི་སྣ། སྟག་ལྷ་ཡབ་གཞིས།
110
111
112

Peter Aufschnaiter, 2002, 21p.
Heinrich Harrer, 1954, 71p.
Peter Aufschnaiter, 2002, 70p.
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བཀའ་བློན་བཞི་པོ།   (ཟུར་ཁང། ཀ་ཤོད་པ། རམ་པ། ཕུན་ཁང། ) ཚ་རོང་ཁྱིམ་རྒྱུད་སོགས་དང་ཐུག་འཕྲད་

བྱུང་ཞིང། ཅི་ནས་ཀྱང་དོ་སྣང་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ཁོང་གཉིས་ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་113 ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་
མོ་ཞིག་དང་ཕུན་ཁང་གི་བུ་ལ་ཐུག་སྟེ།   ཁོང་ཚོར་ཡོད་པའི་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་དེ་བོད་ནང་བེད་སྤྱོད་

དགོས་ཚུལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་བཏོན།114 འོན་ཀྱང་གོང་གི་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་དེ་དག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
ཡང། བོད་ནང་མུ་མཐུད་སྡོད་ཆོག་པའི་ངེས་གཏན་ད་དུང་ཡང་མ་བྱུང། དེ་ཡང་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་བོད་

གཞུང་གི་ཐག་གཅོད་འོག་དང་པོ་བཀའ་བློན་ཀ་ཤོད་པ་དང་དེ་ནས་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལས་བྱེད་སྐྱིད་
སྦུག་115 གིས་ཁོང་ཚོར་བོད་ནང་མུ་མཐུད་གནས་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་ཡིག་ཕུལ་ཏེ།

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡

116

ཉིན་བོད་དམག་འགས་ཁོང་ཚོར་དེ་མ་ཐག་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང། ཡིན་ཡང་སྐབས་དེར་
ཧེན་རིཇ་རྐང་པར་ནད་ཀྱིས་དྲག་པོ་མནར་ཏེ་འགྲོ་ཐབས་བྲལ་བས། རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་གནང་རྒྱུར་དུས་
འགྱངས་བྱས།117 པོ་ཊར་ནི་རི་ལ་འཛེགས་རྒྱུ་དང་། སོ་ནམ་ཞིང་ལས། ས་ཁམས་ཚན་རིག་ལ་མཁས་

པ་ཞིག་ཡིན་ལ་། ཧེན་རི་ཡང་རི་ལ་འཛེགས་རྒྱུ་དང་། ས་ཁམས་ཚན་རིགརྩེད་མོའི་རིགས་ལ་མཁས་པ་

ཞིག་ཡིན།  ཁོང་ཚོར་གཏམ་བཟང་ཞིག་ལ་གནས་རིམ་མཐོ་བའི་སེར་མོ་བའི་ལས་བྱེད་ཅིག་གིས་པི་ཊར་
ལ་ཞིང་ཆུ་འདྲེན་སླད་ཡུར་བ་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཕུལ།118 དེ་ནི་ཁོང་ཚོར་ལྷ་སར་མུ་མཐུད་གནས་སྡོད་
ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། དེ་མ་ཐག་ཁས་ལེན་ཞུས། དེ་ཡང་པི་ཊར་གྱིས་“རང་ཉིད་ཀྱིས་

ལས་གནས་འདི་འཁུར་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་བོད་གཞུང་ནས་ང་ཚོར་ཕྱིར་ལོག་དགོས་པའི་བཀའ་མ་བྱུང།”119
ཞེས་བཤད།   དེ་ནས་ཁོང་གིས་སྔར་བྱང་ངོས་པ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེས་120 སེ་ར་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་

ཡོད་པའི་དོག་བདེར་གློག་འཕྲུལ་ལས་ཁང་ཉམས་གསོ་གནང་སྟེ།   རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་ཐུབ་མིན་དཔྱད་རྗེས་།  
113

བོད་གཞུང་གི་བཀའ་ཤག་འོག་རྩིས་ཁང་ལས་ཁུངས་དང་ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་ཞེས་གཉིས་ཡོད། རྩིས་ཁང་ལས་ཁུངས་འོག་

རྩིས་དཔོན་བཞི་དང་དེ་དག་ནི་མི་སྐྱ་་ཁོ་ན་དང། ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་འོག་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་བཞི་དང་དེ་དག་ནི་སེར་མོ་བ་ཁོ་ན་ཡིན།
114
Heinrich Harrer, 1954, 150,151p.
115
༡༩༡༣ ལོར་དབྱིན་ཡུལ་དུ་སློབ་སྦྱོང་ལ་སྐྱོད་མཁན་གྱི་བུ་ཕྲུག་བཞི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན།
116
Heinrich Harrer, 1954, 159,160p.
117
Peter Aufschnaiter, 2002, 77p
118
Peter Aufschnaiter, 2002, 77p
119
Peter Aufschnaiter, 2002, 77p
120
༡༩༡༣ལོར་དབྱིན་ཡུལ་དུ་སློབ་སྦྱོང་ལ་སྐྱོད་མཁན་གྱི་བུ་ཕྲུག་བཞི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན།
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༡༩༤༧ ལོའི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཚ་རོང་ཟླ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལ་སྙན་ཐོ་ཕུལ་བའི་ནང།  “གློག་འཕྲུལ་ལས་
ཁང་དེ་ས་ཆའི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ཆུང་དྲགས་འདུག་པར། ད་ཆ་འདིར་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་ཡང་སྔ་ཕྱི་མ་

གཏོགས་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེ་ས་གཞན་ཞིག་ཏུ་གསར་བཟོ་དགོས་པ་ངེས་གཏན་རེད། ” ཅེས་ཞུས།121 དེར་བརྟེན་

ཁོང་ཚོས་ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའི་སྐྱིད་ཆུར་ཆུ་རགས་རྒྱག་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་འདུག་སྟེ།  ལོ་ངོ་

འགའ་ཞིག་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་ལ་བརྟེན་ལས་དོན་དེ་དོན་འཁྱོལ་མ་བྱུང།  དེར་མ་ཟད།  
༡༩༤༨ ལོའི་ཟླ་ ༨ ཙམ་ལ་ཁོང་གིས་ལྷ་སར་རིང་ཚད་ལེ་བར་བཞི་ཅན་གྱི་ཡུར་བ་བཟོས་རྗེས། བཀའ་

ཤག་དང་སྤྱི་ཁྱབ་མཁན་པོ་ནས་བསྔགས་བརྗོད་གནང་ཡོད་ལ། ལས་དོན་དེ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ།  
ས་འོག་ནས་བོད་ཀྱི་གནའ་རྫས་དང་མིའི་མགོ་རུས་འགའ་རྙེད་དེ།   དངོས་རྫས་དེ་དག་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་
པོ་གནང་སྟེ།   ཁོང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མཁས་དབང་ལ་ལས་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་ཚགས་བྱས་རྗེས།   མཐའ་དོན་
གནའ་རྫས་དེ་དག་ནི་བོད་དུ་ནང་པའི་བསྟན་པ་མ་དར་གོང་གི་ཡིན་པ་དང།  མིའི་མགོ་རུས་ལས་བོད་དང་
རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱི་མི་རིགས་ཐ་དད་ཡིན་པས་གྲུབ་དོན་བྱུང་།122 ༡༩༤༨ ལོར་བོད་ཀྱི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་

རྣམས་ཨི་རིར་སྐྱོད་སྐབས།123 ཨ་རིའི་ས་བོན་འགའ་ཞིག་བོད་དུ་འཁྱེར་ཡོད་པ་རྣམས་ལ།   ཁོང་གིས་

ས་བོན་དེ་དག་བོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་དང་ཁོར་ཡུག་ལ་སྐྱེས་ཐུབ་མིན་གྱི་བརྟག་དཔྱད་རིམ་པ་བྱས་རྗེས།  
བོད་ནང་ས་བོན་དེ་དག་ལས་ཨ་ཤོམ། ཡུ་གུ།  ཡུངས་ནག་སོགས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ལེགས་པོ་བྱུང།  ཁོང་
གཉིས་པོས་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་ཆེས་ཐོག་མ་ལྷ་སའི་ས་ཁྲ་ཚད་ལྡན་

བྲིས་ཐུབ་པ་བྱུང། དེར་༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་བསྔགས་བརྗོད་ཡིད་རངས་གནང་ཡོད། མ་ཟད་ཧན་

རིཇ་ཡིས་ཚ་རོང་གི་ལྡུམ་རྭའི་ནང་ས་འོག་ནས་ནམ་མཁར་ལྡིང་ཐུབ་པའི་ཆུ་ (Jet water) བཟོས། དེ་

ནི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་བ་དང་པོ་ཡིན་པར་བརྟེན་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་མང་པོས་ཡིད་དབང་འཕྲོག་སྟེ། ཁོང་
ཚོའི་ལྡུམ་རྭར་དེ་ལྟ་བུ་བཟོ་བར་རེ་སྐུལ་ཞུས། དེ་དག་ལས་ཉིན་ཞིག་སྤྱི་ཁྱབ་མཁན་པོས་རྩེ་དྲུང་གི་ལྡུམ་
རྭར་ལེགས་བཟོ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས།124 རིམ་པས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ལྡུམ་རྭར་
121
122
123
124

Peter Aufschnaiter, 2002, 90p
Peter Aufschnaiter, 2002, 99p
Peter Aufschnaiter, 2002, 100p
Heinrich Harrer, 1954, 180p
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ལེགས་བཟོ་སླད་ལས་འགན་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུས།125 ༡༩༤༨ ལོར་ཧན་རིཇ་བོད་གཞུང་གི་གླ་ཡོད་
ལས་བྱེད་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་སྟེ། གཡོག་པོ་གཅིག་དང་བང་ཆེན་གཅིག་གི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར།

126

ཐོག་

མར་ནོར་བུ་གླིང་ཁའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཆུ་རགས་བརྒྱབས་ཏེ་།   ནོར་བུ་གླིང་ཁར་ཆར་ཤུགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་
ཆུ་ལོག་གི་ཉེན་ཁ་ལས་ལྡོག་ཐུབ་པ་བྱུང་།   དེ་ནས་ཁོང་དང་པི་ཊར་གཉིས་ཀྱིས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་བཙོག་

ཆུའི་ཡུར་བ་དང་གློག་འཕྲུལ་ལས་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལས་འགན་བསྒྲུབས།   ཞོར་ལ་ཁོང་གིས་རྒྱལ་
སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་དང་གསར་ཤོག་རྣམས་བོད་ཡིག་ཏུ་ཡིག་བསྒྱུར་གནང་བ་དང།   བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་

དང་མཛད་སྒོ་སྐབས་གློག་བརྙན་རྒྱག་རྒྱུ་དང།   ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༤ པའི་དབྱིན་ཇི་སློབ་ཚན་གྱི་
ཟུར་བསྟེན་སློབ་དཔོན་ཡང་གནང།127 ཧན་རིཇ་བོད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་གནང་སྐབས། གླ་ཕོགས་ཇི་

ཙམ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་གསལ་བཤད་དེ་ཙམ་མེད་ཀྱང་།   གླ་ཕོགས་ལེགས་པོ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མངོན་
གསལ་རེད།   དེའང་སྔར་ཧན་རིཇ་ཚ་རོང་ཁྱིམ་བརྒྱུད་དུ་རིན་མེད་གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང། ཕྱིས་

སུ་ཟླ་རེའི་གླ་ཕོགས་ཐོབ་རྗེས་ཟུར་ཁང་གི་ཁྱིམ་དུ་ཁང་གླ་སྤྲད་དེ་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད།128 ཁྱིམ་
གཞིས་དེ་ནི་ལྷ་སའི་ནང་གི་ཁྱིམ་གཞིས་ཡག་ཤོས་གྲས་ཅིག་རེད། ཡིན་ཡང་པི་ཊར་གྱིས་ཁོང་ལ་ཟླ་རེ་གླ་

ཕོགས་ཇི་ཙམ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་ཁོང་གི་དེབ་ནང་གསལ་པོར་འཁོད་འདུག་དེའང་ཁོང་གིས་ ༡༩༤༧
ལོའི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉིན་གྲོགས་པོར་ཡི་གེ་བཏང་བའི་ནང་ཁོང་ལ་ཟླ་རེ་གླ་ཕོགས་རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་ ༣༠༠

ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། མ་ཟད་ཁོང་གིས་ཟླ་ཕོགས་དེ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་དེ་ནས་ཆ་ཤས་ཙམ་ཟུར་དུ་

གསག་ཐུབ་རྒྱུའང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་འདུག129 མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ནང་རྒྱ་དམར་དྲག་
པོའི་དམག་གིས་བོད་བཙན་འཛུལ་བྱེད་འགོ་བརྩམས་པས་རྒྱ་གར་དུ་བྲོས་བྱོལ་ལ་ཕྱིན།

པི་ཊར་ནི་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་འདས་གྲོངས་སུ་འགྱུར་བ་དང།   ཧེན་རིཇ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་འདས་གྲོངས་སུ་
ཕྱིན། ཁོང་གི་དཔེ་དེབ་བོད་ནང་གི་ལོ་བདུན་ནང་ “ང་ནི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་དང་ནོར་བུ་གླིང་ཁར་གནས་སྡོད་

ཆོག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན།” ཞེས་དང། ཐེངས་གཅིག་ནོར་བུ་གླིང་ཁར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་
125
126
127
128
129

Heinrich Harrer, 1954, 181p
Heinrich Harrer, 1954, 233p.
Heinrich Harrer, 1954, 275p
Heinrich Harrer, 1954, 238p.
Peter Aufschnaiter, 2002, 92/ 93p
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མཇལ་འཕྲད་བྱུང་སྐབས།“ ང་རང་༸སྐུ་མདུན་དང་ཕྱག་ཚོད་ལྔ་ཙམ་བཀའ་མོལ་བྱུང། ” ཞེས་སྤོབས་པ་

ཆེན་པོའི་ངང་བཤད་ཡོད།130 སྤྱིར་མི་སྣ་དེ་གཉིས་པོ་ནི་གོང་དུ་འཁོད་པའི་མི་སྣ་དེ་དག་དང་མི་འདྲ་བར།
བོད་གཞུང་གི་གོ་ས་དང་གནས་རིམ་གང་ཡང་མེད་ཀྱང།
སར་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད།

མཇུག་གཏམ།

བོད་གཞུང་གི་གླ་ཡོད་ལས་བྱེད་གནང་སྟེ་ལྷ་

གོང་དུ་ལྷ་སར་སྐྱོད་མཁན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཕྱི་མིག་ཅིག་བལྟས་ཡོང་དུས།

ཁོང་ཚོར་བོད་དང་

ལྷག་པར་དུ་ལྷ་སར་བསྐྱོད་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་། དང་པོ་ནི། བོད་འདི་འཛམ་གླིང་

འདིའི་སྟེང་ས་ཆའི་ཆགས་ཚུལ་དང་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་དམིགས་བསལ་ཡིན་པས། དེར་དོ་སྣང་གསར་
པ་ཞིག་དང་ཤེས་འདོད་གསར་པ་ (Out of Curiosity and out of fascination) ཞིག་གི་

ཐོག་ནས་དང། གཉིས་པ་ནི། བོད་ནང་ཤུགས་རྐྱེན་ (Influence) སྤྲད་རྒྱུ་དེ་རེད། ཤུགས་རྐྱེན་དེའང་
གཙོ་བོ་ནི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་དང་།131 ཚོང་གི་ངོས་ནས་ཤུགས་རྐྱེན། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངོས་ནས་

ཤུགས་རྐྱེན་བཅས་སོ།།   དེ་ནས་བོད་གཞུང་གི་གོ་གནས་ཐོབ་མཁན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་བལྟས་པ་

ན།  ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་དང། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲེང། རྒྱལ་ཚབ་སྟག་བྲག་སྐབས་སུ་བོད་པས་

ཕྱི་རྒྱལ་བ་རིམ་པ་གདན་ཞུ་གནང་སྟེ།   བོད་ནང་གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ནང་འདྲེན་བྱས།  
དཔེར་ན།   བོད་ནང་རླུང་འཕྲིན་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུའི་སྒོ་ཕྱེ་
བ།   ཉེན་རྟོག་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་བོད་ནང་བདེ་འཇགས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ།   བོད་
ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ས་ཁྲ་ཚད་ལྡན་བྲིས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་སོགས་གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་མང་ཞིག་ནང་

འདྲེན་བྱས་ཡོད། སྤྱིར་བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཚོས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་རིམ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་སྐབས་བོད་
པ་ནང་ཁུལ་གྱི་དཀའ་རྙོག་ལས་ཁོང་ཚོའི་ལས་དོན་ཐོག་མི་མཐུན་པ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོད་ལ།

དེ་དག་གིས་

ཁོང་ཚོའི་བྱ་གཞག་ལ་ཐད་ཀར་བར་ཆད་གང་ཡང་བཏང་མེད། འོན་ཀྱང་།   ༡༩༥༠ ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་
ཆབ་མདོ་གཡུལ་སར་བསྒྱུར་བརྟེན།
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ཁོང་ཚོ་ཕལ་མོ་ཆེ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་དགོས་པ་
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Kate Teltscher, 2006, 24p.
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བྱུང་ཏེ།  བོད་དེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་གོམ་པ་དེ་བཀག།། །།  

དཔྱད་གཞི་ཡིག་ཆ་ཁག

ཞྭ་སྒ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན།
ཤག༡༩༢༦

བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས། གླེགས་བམ་གཉིས་པ།

ཀ་བློན་སྦུག་ཞྭ་སྒབ་
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བཙན་པོ་འུའི་དུན་བརྟན་ནམ་གླང་དར་མས་དམ་ཆོས་བསྣུབས་མིན་ཐད་ཀྱི་
རྟོག་ཞིབ།

                                                  ལི་ཐང་ངག་དབང་དབྱིག་གཉེན།

[ནང་དོན་གནས་བསྡུས།]

དཔྱད་རྩོམ་འདིར་ཁོ་བོས་བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མཐའ་མ་ལྷ་སྲས་འུའི་དུན་བརྟན་ནམ་

གླང་དར་མའི་མཚན་དོན་དང་།   ལོ་ཚིགས་གཉིས་ལ་འཕྲོས་ཏེ་གཙོ་གནད་དམ་ཆོས་བསྣུབ་མིན་

ཐད་ལ་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་ཡན་གྱི་ཡིག་རྙིང་འགའ་ལ་བརྟེན་ཁུངས་གཙོ་བོ་བགྱིས་ཏེ་རྟོག་ཞིབ་
ཅུང་ཙམ་བྱས་པ་ཡིན།  
[བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ།]

ལྷ་སྲས་དར་མ།  ཁྲི་དར་མ།  འུའི་དུན་བརྟན། འུའི་དུམ་བརྟན།  ལོ་ཚིགས།   དམ་ཆོས།  རྟོག་
ཞིབ།   ཆོས་བསྣུབས་ཚུལ།  དམ་ཆོས་བསྣུབས་མིན།  གླང་དར་མ།  
སྔོན་གྱི་མཆིད།  

དེ་ཡང་འདིར་རླངས་དཔལ་གྱི་སེང་གེའི་ཞལ་ནས།

“ལར་སྐྱེས་པའི་མིས་རང་གི་སྐྱེ་རྒྱུན་མ་

ཤེས་ན།། ནགས་ཁུང་གི་སྤྲེའུ་འདྲ།།   མི་རང་གི་ཆོ་འབྲང་མ་ཤེས་ན།།   གཡུ་འབྲུག་ཟོལ་མ་
འདྲ།།   ཡབ་མེས་ཀྱི་ཆེད་དགེ་ཡིག་ཚང་མ་ཤེས་ན།།   མོན་ཕྲུག་ཡལ་པོར་དང་འདྲ།། ” ཞེས་
གསུངས་པས། འཇིག་རྟེན་འདིའི་སྐྱེ་འགྲོ་སུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་རང་གི་སྐྱེས་ཁུངས་དང་།   མི་རང་

ཉིད་ཀྱི་ཆོ་འབྲང་།   དེ་བཞིན་ཡབ་མེས་ཀྱི་ཆེད་དགེའི་ཡིག་ཚང་སོགས་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ནི་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན་པར་བསྟན་ཡོད།   དེ་ལས་ཡང་དག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཚོགས་དེ་དག་ཡི་གེར་
བསྡེབས་ཏེ།  ཕྱི་རབས་པར་ཤུལ་རྟེན་དུ་འཇོག་པ་དང་།  ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ལེན་པར་བསྐུལ་
54

རྒྱུ་དེ་ཉིད་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་མོད། རེད་དེ།   འགྲོ་བ་མི་རིགས་ལ་དུས་འཁྲུག་གི་བཙན་གནོན་.
དང་།   ཤེས་རིག་གི་དར་རྒུད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགྱུར་བག་སོགས་ཕྱི་རྐྱེན་ནང་རྐྱེན་གང་མང་གི་
བརྡབ་གསིག་ཁྲོད་དུ་འདས་བྱུང་རྗེན་པར་གསལ་བའི་ཡིག་ཚང་མང་པོ་རྩ་སྟོང་དང་ཉམས་དམས་
སུ་ཕྱིན་པ་དང་།

འགའ་ཞིག་ལྷག་པ་ལའང་རྩོམ་པ་པོ་རང་རང་གི་རིག་གནས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་དང་།

བསམ་པའི་ཤེས་རྒྱ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སོགས་ལས་ཐ་ན་མིན་པ་ལ་ཡིན་པར་བྱས་པའི་
ཨུ་ཚུགས་དང་བློ་བཅོས།

མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་བསྙད་པའི་བཙན་ཤེད་དང་སྒྲོ་འདོགས་སོགས་

ཀྱི་ཆའང་སྐབས་མང་དུ་འཁྲུལ་བ་བཞིན་བོད་རྒྱལ་བཙན་པོ་ཁྲི་དར་མ་འུའི་དུམ་བཙན་གྱི་སྐོར་

ཡང་དྲི་བ་འདི་ལས་མ་འདས་པར་སྙམ། དེ་བས།   ཁོ་བོས་སྤྱིར་ཁྲི་དར་མའི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་པ་.
དང་།  ལྷག་ཏུ་ཁྲི་དར་མས་དམ་ཆོས་བསྣུབས་མིན་གྱི་ཐད་ལ།  ༢༠༡༦  ལོ་ནས་བཙན་པོ་འདི་
པའི་སྐོར་ནས་བོད་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་རྙིང་གྲས་ཏུན་ཧོང་གི་ཡུལ་ནས་རྙེད་པའི་<<ཏུན་ཧོང་ཡིག་
རྙིང>>་དང་།

དེ་དང་ཉེ་བའི་ཡིག་ཚགས་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་དང་མཁན་པོ་སློབ་དཔོན་

པདྨའི་དུས་མདོ་སྔགས་སོ་སོར་མཛད་པའི་<<སྦ་བཞེད་ཞབས་བཏགས་མ>>། རྒྱ་ནག་གི་

ཡིག་ཚང་བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་དང་དུས་མཉམ་པར་<<ཐང་ཡིག་གསར་རྙིང>>། དུས་
རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ་མཁས་པ་ལྡེའུས་མཛད་པའི་<<རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་

པ>>།   དེ་བཞིན། དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་མཛད་པའི་
<<ཆོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྙིང་པོའི་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད>>།   དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་ཡས་མས་སུ་

དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་མཛད་པའི་ལྷོ་བྲག་ཆོས་འབྱུང་ངམ་<<ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་
དགའ་སྟོན>>།   དེ་བཞིན་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་ཆོས་འབྱུང་དང་ལོ་རྒྱུས་ཕལ་ཆེར་བར་ཞིབ་ཏུ་
བལྟས་ཤིང་།   རང་གིས་ཅི་ནུས་ཀྱིས་བཙན་པོ་འདི་པའི་མཚན་དོན་དང་།  ལོ་ཚིགས།  གཅེན་

གཅུང་།  དེ་བཞིན་སྐབས་བབས་ཀྱི་དཔྱད་གཞི་གཙོ་བོ་དམ་ཆོས་བསྣུབས་མིན་ཐད་ཀྱི་རྟོག་ཞིབ་
འགའ་བགྱིས་འབྲས་སུ་ཅུང་ཙམ་ཞུས་ན།  
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[1] བཙན་པོ་ཁྲི་དར་མའི་མཚན་དོན་ཐད་ཀྱི་རྟོག་ཞིབ།

ཁྲི་དར་མའི་མཚན་དོན་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་རྙིང་གྲས་ཏེ།   ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་ལས་འཁོད་པ་ལྟར་
ན།   “བཙན་པོ་འུའི་དུན་བརྟན”་ཞེས་བྱུང་བ་དང་། <<སྦ་བཞེད་ཞབས་བཏགས་མ>>་ལས།

“དེའི་སྲས་ལྔ་སྟེ།  ཁྲི་གཙུག་ལྡེ་བཙན།  ལྷ་སྲས་གཙང་མ།   ཁྲི་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན།  ལྷ་རྗེ།   ལྷ་

ཆེན་གྲུབ།   ”ཞེས་གསལ་བས་སྔོན་གྱི་ཡིག་རྙིང་ཏུན་ཧོང་དང་།  སྦ་བཞེད་གཙོས་པའི་ཡིག་ཆ་
རྙིང་གྲས་དག་གི་ནང་དུ་བཙན་པོ་འུའི་དུན་བརྟན་དང་།  ལྷ་སྲས་དར་མ།  ཁྲི་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་

ཞེས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས།   “གླང་དར་མ” ཞེས་པའི་མིང་འདི་རྩ་བ་ནས་མི་གསལ་བ་ལྟར་ན།  
“གླང་དར་མ” ཞེས་པའི་མིང་འདི་ཕྱིས་སུ་ཆོས་ལུགས་མི་སྣས་ཁྲི་དར་མ་ནག་པོ་བཟོ་བའི་ཆེད་

གསར་དུ་བཟོས་པ་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ། <<ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན>>་ལས།“ཆུ་

མོ་ལུག་ལ་ཁྲི་དར་མ་ཨུ་དམ་བཙན་འཁྲུངས།    བ་ལང་གི་ཤ་ཚུགས་འདྲ་ཞིང་མཁྱེན་པ་ཆུང་ལ་
རྒྱུད་གྱོང་བས་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་གླང་དར་མར་བཏགས་”ཞེས་དང་།   <<འཇམ་དཔལ་རྩ་

རྒྱུད>>་ལས།   ས་སྲུངས་དང་ནི་བེའུ་དང་།ཞེས་པ་དང་། ཡང་<<དེབ་ཐེར་དམར་པོ་གསར་
མ>>་ལས།   “འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་བཙན་པོ་ལ་གླང་ཞེས་དུད་འགྲོའི་མིང་

ནས་འབོད་པ་སྟེ་འོས་པ་ཉིད་དོ།” ཞེས་དང་། ཡང་ལྡེའུ་ཇོ་སྲས་ཀྱི་<<ཆོས་འབྱུང་བསྟན་པའི་
རྒྱལ་མཚན>>ལས།   “ནག་པོའི་ཕྱོགས་ཅན་དར་མ་ལུག་ལོ་ལ་འོན་ཅང་རྡོར་བལྟམས་ཏེ་སྔོན་

གནོད་སྦྱིན་སྤུན་བཞི་ལས་ཚེ་འཕོས་པ་རྒྱལ་པོ་སེང་གེའི་མགོ་ཅན་གླང་དར་མ།”ཞེས་སོགས་

འབྱུང་བས།   འདིར་སྔོན་གྱི་ཡིག་ཚང་རྙིང་གྲས་དག་ཏུ་ཁྲི་དར་མ་འུའི་དུན་བརྟན་དང་།   བཙན་
པོ་འུའི་དུམ་བརྟན།  དར་མ་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་གླང་དར་ཞེས་པ་འདི་ཉིད་ལར་ནས་མི་གསལ་བར་
བརྟེན།  “གླང་དར་མ” ཞེས་པའི་མིང་འདི་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་ཆོས་འབྱུང་སོགས་ལས་གཞི་ནས་

བྱུང་བར་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡིན།  འདིའི་ཐད་དུ་<<མདའ་དང་འཕང་>>ལས།  དེ་ལ་“གླང་
དར་མ”་ཟེར་བའི་མིང་འདི་ཕྱིས་བྱུང་གི་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་སུ་ཆེས་གྲགས་ཀྱང་།   དུས་རབས་

བཅུ་གཅིག་པའི་སྔོན་དུ་བྱུང་བའི་ཡིག་ཆ་ད་ཕན་མཐོང་བ་རྣམས་སུ་མི་འདུག་ལ།   ཡིག་རྙིང་
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རྣམས་སུ་བཙན་པོ་འུའི་དུམ་བཙན་པོའམ།  འུའི་དུན་བརྟན།  ལྷ་སྲས་དར་མ་འབོད།  ཅེས་སྤྱིར་
སྡོམ་ལེན་འདུག་པ་ཉིད་འཐད་པར་མཐོང་ངོ་། །

[2] བཙན་པོ་ཁྲི་དར་མའི་འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་ཐད་ཀྱི་རྟོག་ཞིབ།

བཙན་པོ་ལྷ་སྲས་དར་མའི་འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་སྐོར་ནས་ཅུང་ཙམ་དཔྱད་ན།

སྤྱིར་

ན་བཙན་པོ འི ་ རྒྱལ་རབས་ནང་གི ་ རྒྱལ་པོ ་ མང་པོ འི ་ ལོ ་ ཚི ག ས་ལ་བཤད་སྟངས་སྣ་ཚོ ག ས་

པ་བྱུང་བའི་ཁར།  སྒོས་སུ་བཙན་པོ་འདིའི་ལོ་ཚིགས་ཀྱང་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་
འབེབ་ལྟ་བུ་ཞིག་ད་བར་སུས་ཀྱང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད།

དེ་མེད་པ་མ་ཟད།

ད་ལྟའི་བོད་རིག་

པའི ་ མཁས་པ་མང་པོ ས ་རྒྱལ་རབས་སྔ་དར་སྐབས་ཀྱི ་ ལོ ་ ཚི ག ས་ཕལ་ཆེ ་ བ་ལ་ཡི ད ་རྟོན་
མེད་པ་སོགས་མང་དུ་གསུངས་ཡོད། དཔེར་ན།   ད་ལྟའི་དུས་འདིར་ཐ་སྙད་རིག་གནས་ཆ་
ལག་དང་བཅས་པ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་བོད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་ཁང་
དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ཚང་གིས་ཀྱང་1“

སྲོང་བཙན་ནས་གླང་དར་བར་གྱི་འཁྲུངས་

གཤེ ག ས་ལོ ་ ཚི ག ས་སྐོ ར ་ལ་རང་རེ འི ་ རྒྱལ་རབས་ཁག་ཏུ་མི ་ རེ ས ་དགོ ང ས་འཆར་མི ་ འདྲ་
བ་རེ་གསུངས་པ་ཙམ་ལས།

ངེས་པ་རྙེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་སུས་ཀྱང་གསུངས་པ་མི་འདུག

”་

ཅེ ས ་དང་།ཡང་དེ འི ་ འོ ག ་ཏུ་ཁོ ང ་གི ས ། 2“མདོ ར ་ན་རྒྱལ་རབས་དེ འི ་ སྔ་དར་སྐབས་ཀྱི ་ དུས་

ཚིགས་ལ་ཡིད་རྟེན་ནུས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་”ཅེས་ཐུགས་ཐག་རྦད་དེ་བཅད་འདུག་པ་དང་།.
དེ་བཞིན་བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཀྱང་།3“ རྒྱལ་
རབས་རྩོམ་པ་པོ་རེ་རེས་ལོ་ཚིགས་མི་མཐུན་པ་རེ་བཀོད་འདུག་པར་མ་ཟད།   དུས་སྐབས་དེ་

རང་དུ་བྲིས་པའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་གཏན་ནས་མ་རྙེད་སྟབས་ཕྱིས་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་
1

<<ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་གི་གསུང་འབུམ།>> པོད།  ༡༠པ།  ༢༠༡༣ ལོའི་དཔར་མ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་།  ཤོག་ངོས།  ༡༤ པའི་ནང་དུ་གསལ།
2
<<ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་གི་གསུང་འབུམ།>>  པོད།  ༡༠ པ། ༢༠༡༣ ལོའི་དཔར་མ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཤོག་ངོས། ༤༢༩ ནང་དུ་གསལ།
3
<<མདའ་དང་འཕང་།>>   རྩོམ་པ་པོ།   མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན་རྒྱལ་མཚན།   ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  
༢༠༡༠ ལོའི་དཔར་མ།  ཤོག་ངོས། ༢༤ ནང་དུ་གསལ།  
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བེད་སྤྱད་ནས་རྒྱས་པར་འབྲི་མ་ཕོད་དོ།། ” ཞེས་པ་སོགས་མང་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན།   དེ་ལྟར་རེད་

ཀྱང་། ཞིབ་འཇུག་དང་། དཔྱད་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་དག་ནི་གཏིང་ཟབ་ཅིང་།   རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་

ཡིན་པས། བདག་གིས་ཀྱང་ད་རེས་བཙན་པོ་འདིའི་འཁྲུངས་གཤེགས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་ནི་དམ་ཆོས་
བསྣུབ་མིན་དང་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་སྟབས།

རང་བློས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནའ་བོའི་རྡོ་

རིང་གི་ཡིག་ཆ་དང་། དེ་བཞིན་རང་རེའི་ཡིག་རྙིང་དུ་གྲགས་པའི་ཏུན་ཧོང་གི་ཡིག་ཆ། རྒྱ་ནག་
གི་ཡིག་ཚང་དུ་གསལ་བའི་ཐང་ཧྲུའུར་གསར་རྙིང་། འདི་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་། དེའི་རྗེས་

སུ་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐར་དང་ཆོས་འབྱུང་། ད་ཡོད་ཀྱི་མིས་ཞིབ་འཇུག་གི་ལམ་ནས་བྲིས་པའི་འབྲེལ་

ཡོད་ཡིག་ཆ་བདོག་ཚད་ལ་རང་གིས་མིག་རྒྱང་ཆེས་ཆེར་བསྐྱེད་དེ་ཅུང་ཙམ་དཔྱད་འདོད་ཀྱི་
འདུན་པ་དྲག་ཏུ་བྱུང་།

1] དར་མ་ཁྲི་རལ་གྱི་གཅེན་གཅུང་གང་ཡིན་གྱི་སྟེང་ནས་ལོ་ཚིཊ་ལ་དཔྱད་པ།
ཐོག་མར་ལྷ་སྲས་དར་མའི་དུས་རབས་སམ་ལོ་ཚིགས་ཐག་གཅོད་བྱ་བ་ལ།
ཉིད་སད་ན་ལེགས་ཞུ་བའི་སྲས་ཀྱི་ནང་ཚན།  
ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།

བཙན་པོ་འདི་

ཁྲི་རལ་གྱི་གཅེན་གཅུང་གང་ཡིན་གྱི་སྟེང་

གནད་དོན་དེ་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་

ད་གཟོ ད ་འདི ་ པའི ་ ལོ ་ ཚི ག ས་ཀྱི ་ ཐད་ནས་བསམ་གཞི ག ས་ཀྱི ་ ཆ་ཤས་ཤི ག ་བྱ་བཏུབ་པ་

ཡིན། དེར་བརྟེན། དེའི་སྐོར་ནས་ཅུང་ཙམ་དཔྱད་ན་འདི་ལྟར་ཏེ། ཏུན་ཧོང་གི་ཡིག་ཆ་ལས།.
(D T H .p.82.33.-35)“ ལྡེ་སྲོང་བཙན་དང་།   འབྲོ་ཟ་ལྷ་རྒྱལ་མོ་མོ་རྗེར་བཤོས་

པའི་སྲས།   ཁྲི་གཙུག་ལྡེ་བརྩན་དང་།   འུའི་དམ་བརྩན། ” ཞེས་དང་།   རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་
རབས་ཐང་ཧྲུའུར་གཅུང་དར་མ་ཁྲི་གསོལ་བྱས་ཞེས་དང་།   <<རྦ་བཞེད་ཞབས་བཏགས་
མ>>་ལས།4“

བཙན་པོ་ཁྲི་དར་མ་གཅིག་དུམ་ལོ་དགུ་ལ་དབང་བསྐུར་ནས་ཆབ་སྲིད་

གཏད།   དེ་ནས་བློན་པོ་ཀུན་གྱིས་ཆོས་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་མང་དུ་བྱས།   ལོ་ཙ་བས་རྗེ་
མངའ་བདག་རལ་བ་ཅན་གྱིས་འབངས་ཀྱི་ཚིས་མཛད་པ་འདི་ལྟར་ལགས་ཞེས་ཞིབ་དུ་གསོལ་
4

<<རྦ་བཞེད་ཞབས་བཏགས་མ།>>   མཛད་པ་པོ།  རྦ་གསལ་སྣང་།  ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་།  ༡༩༦༨ ལོའི་དཔར་མ།  

ཤོག་ངོས།  ༡༣༤ མཐའ་ནས་ཡར་བརྩིས་པའི་ཡིག་ཕྲེང་གསུམ་པའི་ནང་དུ་གསལ།  

58

བས།   བཙན་པོས་ཆོས་ཁྲིམས་བཞིན་དུ་མ་བྱུང་།   དེར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཀུན་གྱིས་མངའ་

བདག་རལ་བ་ཅན་ལ་སྲས་མི་མངའ་གཅུང་སྐུ་ནར་མ་སོན་པས་ཆོས་ཁྲིམས་སུ་ཉེ། ” ཞེས་པ་.
དང་།  <<བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང>>ལས། 5“ དེ་ནས་བཙན་པོ་གླང་དར་མ་འུ་བཙན་ལ་ཆབ་སྲིད་
གཏད།   ཐེའུ་རང་དབལ་རྒྱལ་ཏོ་རེ་ནང་བློན་དུ་བསྐོས།  བློ་སྣ་ནམ་རྒྱ་ཚ་ཁྲི་གསུམ་ལ་སོགས་

ཀྱིས་ཆོས་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་མང་དུ་བྱས།   ལོ་པཎ་གྱིས་ཆོས་བསྒྱུར་བའི་གྲྭ་བཤིག་སྟེ་སྒྱུར་
འཕྲོ་ལ་ལུས།  འུ་ཤང་རྡོ་ལ་རབ་གནས་མ་གྲུབ་པར་ལུས་སོ།། དེ་ནས་བཙན་པོ་ནར་སོན་པ་དང་

ཐུགས་སུ་གདོན་གསོལ་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཀུན་ཕབ། ” ཅེས་དང་། <<རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་

མེ་ལོང>>་ལས།6“ གཙང་མ་ནི་ཆོས་ལ་དགའ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱུང་། དར་མ་ནི་སྡིག་ལས་ལ་དགའ་

སྟེ་རྗེའི་འོས་མིན། བར་བ་རལ་བ་ཅན་ལ་སྲིད་གཏད་དོ།། ” ཞེས་གསལ་བ་བཞིན་འདི་ལྟར་བསམ་
ན་ཁྲི་རལ་གཅེན་དང་ལྷ་སྲས་དར་མ་གཅུང་ཡིན་པ་ནི་རྒྱལ་ཁྲིར་འཁོད་རིམ་སོགས་ཕྱོགས་གང་
ས་ནས་མ་བཅོས་རང་བབ་ཏུ་གནས་ཀྱང་།

ས་སྐྱ་བ་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་<<བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

རབས>>ལས།   རལ་བ་ཅན་གྱི་གཅེན་པོ་གླང་དར་མ་ཆུ་མོ་ལུག་ལ་སྐྱེས།   སུམ་ཅུ་རྩ་དགུ་
ལྕགས་མོ་བྱི་ལོ་བཞུགས་ལ་རྒྱལ་སར་བཏོན།   ཟླ་བ་དྲུག་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པོ་བྱས།   དེ་
ནས་ཟླ་བ་ཕྱེད་བདུན་དུ་སྡིག་རྒྱལ་བྱས།   སྤྱིར་བསྡོམས་པས་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་ཕྱེད་རྒྱལ་པོ་

བྱས་ནས་ཆུ་ཕོ་ཁྱིའི་ལོ་ལ་བསད།   ཅེས་དང་།   དེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་བ་པོ་ཚལ་པའི་<<དེབ་

དམར>>ལས།7   “གཅེན་པོ་གླང་དར་མ་རྒྱལ་སར་བསྐོས་ཏེ་རེ་ཞིག་རྒྱལ་པོ་ཚུལ་བཞིན་དུ་
བྱས་ཀྱང་བློན་པོ་སྡིག་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་པ་དང་། སྔར་ནུ་བོ་ལ་རྒྱལ་སྲིད་བསྐོས་

པའི་སྙིང་ནད་ལ་བོད་དུ་སངས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྣུབས་སོ།། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོའང་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་
རྡོ་རྗེས་མདའ་བརྒྱབ་ནས་བསད་དེ་མདོ་ཁམས་སུ་བྲོས།”

ཞེས་གསལ་བ་སོགས་མི་མཐུན་པ་

5 <<བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་།>>  མཛད་པ་པོ།  བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།  འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།  ༡༩༩༡ ལོའི་དཔར་

མ།  ཤོག་ངོས།  ༡༩༡ མཐའ་ནས་ཡར་བརྩིས་པའི་ཡིག་ཕྲེང་དགུ་པའི་ནང་དུ་གསལ།  
6 <<རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།>> མཛད་པ་པོ།  ས་སྐྱ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།  མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༢༠༠༢ ལའི་

དཔར་མ།  ཤོག་ངོས།  ༢༢༧ དབུ་རུ་གསལ།
7 <<དེབ་ཐེར་དམར་པོ། >>  མཛད་པ་པོ།  ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ།  མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༡༩༨༡ ལོའི་དཔར་མ།  ཤོག་ངོས།  
༤༠ ངོས་སུ་གསལ།
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འགའ་བྱུང་མོད།   གོང་གི་དེ་དག་བསམ་ཞིབ་ནོན་པོར་བགྱིས་ཚེ།   ཕྱིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཀུན་
གྱིས་གླང་དར་གཅེན་དང་ཁྲི་རལ་གཅུང་ཡིན་པར་ཐག་བཅད་ནས་སྨྲ་བ་ཡིན་སྐད་དོ།།

2] ཏུན་ཧོང་དང་ཐང་ཧྲུའུར་གཉིས་སུ་གསལ་བའི་བཙན་པོ་འདིའི་ལོ་ཚིགས་ལ་དཔྱད་པ།

ཡང་འདིར་བཙན་པོ་ལྷ་སྲས་དར་མའམ་ཡོངས་གྲགས་ལ་གླང་དར་མའི་འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་
ཚིགས་ཁ་གསལ་ཞིག་རྙེད་དགོས་ཚེ།

ད་ལྟའི་བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་ཚད་

འཛིན་བྱེད་ཀྱིན་པའི་ཡིག་ཆ་གོང་དུ་ཞུས་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་རྙིང་གྲས་ཏུན་ཧོང་གི་ཡི་
གེ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ཐང་ཧྲུའུར་གསར་རྙིང་གི་ལོ་རྒྱུས།  གཉིས་ནི་ཧ་ཅང་གི་རྒྱུ་ཆ་གལ་
ཆེན་གྱི་ཕྱོགས་ཤིག་ཡིན་པ་རེད། དེ་བས་ཡར་མར་ཅུང་ཙམ་བཙལ་བའི་མཇུག་འབྲས་ལྟ་བུ་ཅུང་
ཟད་ཅིག་ཞུས་ན་འདི་ལྟར་ཏེ།
དང་པོ།

ང་ཚོས་རྒྱ་ཤ་ཅུའམ་དེང་སང་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཏུན་ཧོང་ཞེས་འབོད་པའི་ཡུལ་དེ་ནས་

ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་(བོད་ལོ་བརྩི་ཚུལ་ལ་གོ་དགོས་

པ་ཡིན།)འཁོད་པའི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་རྣམས་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཐང་ཧྲུའུར་གསར་རྙིང་དུ་འཁོད་པའི་
བཙན་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་དག་ལ་དཔྱད་བསྡུར་ཞིག་བྱས་ཚེ།

ཏུན་ཧོང་

ཡིག་རྙིང་འདི་ཉིད་རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་ལས་ལོ་གཅིག་ཙམ་གྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་མ་གཏོགས་རྩ་བའི་
རྒྱལ་ཁྲིམས་མངའ་གསོལ་བྱས་པ་དང་།   གཤེགས་ལོ་གཉིས་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་མཐུན་
པར་བརྟེན།

སོམ་ཉིའི་དྲ་བ་ཡོངས་སུ་ཆོད་ནས་ཏུན་ཧོང་གི་ཡིག་རྙིང་སོར་བཞག་བྱས་ཏེ་བྲིས་

ན་འགྲིག་པ་ཡིན། འོན་ཏང་འདིའི་ཡིག་ཆ་ད་དུང་རང་གིས་གསལ་བོ་མ་མཐོང་བས་ཇི་བཞིན་དུ་

བཤད་ཐབས་མ་བྱུང་།   ཐང་ཧྲུའུར་རམ་རྒྱའི་ཡིག་ཚངས་ནང་ལ་ལོ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི་བོད་ནས་རྒྱ་ནག་བར་ཕོ་ཉ་འགྲོ་དགོས་སྟབས་རྒྱ་ནག་ཡིག་ཆའི་ནང་ཕོ་ཉ་འབྱོར་
བའི་ལོ་དེར་བཀོད་པར་མིན་ནམ་སྙམ་པ་ཞིག་འདུག   ཏུན་ཧོང་ནང་དུ་བཙན་པོ་འདིའི་ལོ་ཚིགས་

སྐོར་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མི་གསལ་ཡང་། དོན་དུ་བོད་ལོ་རྩི་སྟངས་ལྟར་བགྱིས་ན་ཕལ་ཆེར་རྒྱའི་

ཡིག་ཚང་དུ་འཁོད་པའི་ལོ་དག་དང་འདྲ་བ་འདུག་པས་གཤམ་ནས་ས་བཅད་གཉིས་པའི་ནང་ནས་
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འཆད་རྒྱུ་ཡིན། (ཡི་གེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ད་དུང་གསལ་ཁ་མ་རྙེད།)

གཉིས་པ།  རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཚངས་སམ་ཐང་ཧྲུའུ་ནང་དུ་གསལ་བ་ནི། མེ་མོ་ལུག (སྤྱི་ལོ་ ༨༢༧
)ལ་མུ་ཛུང་གི་བུ་གཉིས་པ་འུ་(ཝུན)་ཛུང་[མཆན། ཐང་མུའུ་ཛུང་གི་རྗེས་སུ་ཐང་ཇིང་ཛུང་གིས་
སྲིད་དབང་སྤྱི་ལོ་ ༨༢༤ ནས་ ༨༢༦བར་བཟུང་བར་བཤད་པ་སྐབས་འདིར་མུའུ་ཛུང་དང་ཝུན་

ཛུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཇིང་ཛུང་ཆད་སྐྱོན་ཡོད་པར་སྣང་ངོ་།] བསྐོས། མེ་ཕོ་འབྲུག་(སྤྱི་ལོ་ ༨༣༦)
ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདས། ལོ་དེ་ཉིད་ལ་གཅུང་པོ་ཐ་མུ་[མཆན།   དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་ལ་ཟེར།]

ཞེས་པ་རྒྱལ་སར་བསྐོས། དེ་ཆང་ལ་དགའ་ཞིང་སྤྱོད་པ་ངན་པས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་
འཁྲུགས། སི་ཧ་ཅེའུ་ལ་བོད་དབང་བའི་རི་བརྩིགས་ཡོད་པ་འགྱེལ། ཀླུ་ཆུ་ཞག་གསུམ་གྱེན་ལ་

ལོག  ལྟས་ངན་འབྱུང་ཞིང་རྒྱལ་ཁམས་ཞིག་པ་ཡིན་ནོ།། ས་མོ་ལུག་(སྤྱི་ལོ་ ༨༣༩ )ལོ་ཡན་ཆོད་

ལ། ལོ་ཉིས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་སོང་།། [མཆན།   སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ས་གླང་སྟེ་(སྤྱི་ལོ་ ༦༢༩)
ལ་རྒྱལ་སར་བསྐོས་པའི་ལུགས་ལྟར་རྩིས་ན་ལོ་གཅིག་མ་གཏོགས་ཏག་ཏག་འདུག དེས་ན་སྲོང་

བཙན་གྱིས་སྲིད་དབང་བཞེས་པ་ནས་རྩིས་པ་སྣང་ངོ་།   འགོས་ལོའི་དེབ་སྔོན་དུ་(སྤྱི་ལོ་ ༨༣༩
)འདི་གླང་དར་མས་རྒྱལ་སྲིད་བྱས་ནས་ལོ་བཞི་ལོན་པའི་ས་མོ་ལུག་དེ་ཡིན་ནོ།།

དེའི་རྗེས་སུ་

ལྕགས་ལྕགས་ཕོ་སྤྲེའུ་(སྤྱི་ལོ་ ༨༤༠ )དང་།  ལྕགས་མོ་བྱ་ཡའི་(སྤྱི་ལོ་ ༨༤༡ )བར་དུ་ཡང་རྒྱལ་
པོ་བྱས། ལྕགས་བྱ་(སྤྱི་ལོ་ ༨༤༡ )དེ་ལ་ཆོས་བསྣུབས་ཤིང་།   དེ་མ་ཐག་ཁོ་རང་དཔལ་གྱི་རྡོ་
རྗེས་བསད་དོ།།   དེས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ཆོས་བསྣུབས་ནས་ལོ་ཇི་ཙམ་ལོན་པ་ནི་ལྕགས་བྱ་དེ་

ནས་འགོ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ།། ཐང་ཀའུ་ཛུང་གིས་ས་ཕོ་སྟག་(སྤྱི་ལོ་ ༦༡༨ ) ལ་རྒྱལ་ཁམས་བླངས་

པ་དེ།   སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་པ་ལ་ཡིན་པས།   དེའི་གོང་གི་ལོ་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་པོ་

བསྣན་ཏེ།  སྲོང་བཙན་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་རྩ་གཅིག་ས་མོ་ལུག་ཡན་ལ་སོང་.
ངོ་།།   ནེལ་པའི་ཆོས་འབྱུང་དུ་ས་མོ་ལུག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་བསྣུབས་པར་བཤད་དེ།   ལོ་གཉིས་
ཀྱིས་མང་བ་ཙམ་མོ།།   ཞེས་མཆན་བུ་བཏབ་ཡོད།] འུན་ཛུང་རྒྱལ་པོས་ལོ་བཅུ་གཉིས་སྲིད་

བཟུང་ནས། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་པ་ཤིང་ཕོ་འབྲུག་[མཆན།   འདིར་བཤད་པ་ལྟར་ན་ཤིང་འབྲུག་ནི་
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སྤྱི་ལོ་ ༨༢༤ འཁེལ།  འོན་ཀྱང་ཞིབ་ཏུ་རྩིས་ན་ལྕགས་སྤྲེལ་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ ༨༤༠ ཡིན་དགོས་པར་སྣང་

།]ལ་འདས། ལོ་དེ་ལ་མུ་ཛུང་གི་བུ་ལྔ་པ་ཝུ་ཛུང་བསྐོས། ལོ་དྲུག་པ་སྲིད་བསྐྱངས། དགུང་ལོ་སུམ་
ཅུ་སོ་བཞི་པ་ཤིང་མོ་གླང་(སྤྱིི་ལོ་ ༨༤༥) ལ་འདས། མེ་ཕོ་སྟག་(སྤྱི་ལོ་ ༨༤༦)ལ་ཧོན་ཛུང་གི་བུ་

གསུམ་པ། ཟོན་ཛུང་བསྐོས། དེ་ནས་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཐམས་ཅད་ཕལ་ཆེར་རྒྱས་བླངས།  དང་པོ་ཐང་
གི་རྒྱལ་ཁམས་ཀིན་ཇང་ཧུ་ནས་བོད་ཀྱི་བར་ལ་ས་ལེ་བར་སྟོང་ཚོ་དགུ་དང་དགུ་བརྒྱ་ཡོད། ཕྱིས་
ཛུང་ཛུང་ནས་བཟུང་སྟེ་བོད་ལ་མཁར་དམིགས་གསུམ་བརྒྱ་ཤོར།  ཕྱིས་ཐང་གི་ཐམས་ཅད་ཐོབ།

ཟྭོན་ཛུང་ལོ་བཅུ་བཞི་སྲིད་བཟུང་།  ལོ་ལྔ་བཅུ་པ་ས་མོ་ཡོས་(སྤྱི་ལོ་ ༨༥༩) ལ་འདས།  ལྕགས་
ཕོ་འབྲུག་(སྤྱི་ལོ་ ༨༦༠) ལ་དེའི་བུ་ཆེ་བ་གྷི་ཛུང་བསྐོས།   དེ་ཕྱིན་ཆད་བོད་དང་འབྲེལ་ཆད། དེ་
ལྟར་ཐང་གི་རྒྱལ་པོ་ཀའུ་ཛུང་ནས་འདི་ཡན་ཆད་ལ་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་སོང་།

ཞེས་

གསལ་བ་དང་།   ཡང་ཐང་ཡིག་གསར་མ་ལས། ཧོས་ཁྲང་ཁྲི་ལོ་གཉིས་པར།( སྤྱི་ལོ  ༨༤༢ ཆུ་

ཁྱི།)   བཙན་པོ་བཀྲོངས། བློན་བཙན་བཞེར་སོགས་གོང་མར་སྙན་སེང་ཞུ་བར་སླེབས། ཞེས་.
དང་།  སྲིད་སྐྱོང་མེ་ལོང་དུ། ཁེ་ཁྲིན་ལོ་གསུམ་པ། ( སྤྱི་ལོ ༨༣༨ ལ)་སྐྱིད་རྟག་བཙན་པོ་འདས།

གཅུང་དར་མ་ཁྲིར་འཁོད་ཅེས་དང་། ཧོས་ཁྲང་གཉིས་(སྤྱི་ལོ་ ༨༤༢ )ཆུ་ཁྱི་པའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་
པར་བོད་ནས་བློན་བཙན་བཞེར་མངགས་ནས་དར་མ་འདས་པའི་བརྡ་སྦྲོན་ཞེས་པའི་གཤམ་གྱི་

ཡིག་ཆུང་དུ། སྐྱིད་རྟག་བཙན་པོ་ནི་ཡོན་ཧོ་ཁྲི་ལོ་བཅུ་གཅིག་(སྤྱི་ལོ་ ༨༡༦ )ལེ་སྤྲེལ་ལ་སྲིད་
བསྐྱངས་ནས་ད་ལྟའི་བར་(སྤྱི་ལོ་ ༨༤༢ )ལོ་ཉེར་བདུན་སོང་པ་ཡིན་འདུག་གོ།

3] སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་མཁས་པ་སོ་སོས་བཙན་པོ་འདི་པའི་ལོ་ཚིཊ་སྤྱི་སྡོམ་འཇོག་ཚུལ་ལ་
དཔྱད་པ།

ཡང་འདིར་མཁས་པ་སོ་སོས་བཙན་པོ་འདིའི་ལོ་ཚིགས་ལ་སྤྱིར་སྡོམ་འཇོག་ཚུལ་ཐད་ནས་ཅུང་
ཙམ་ཞུས་ན་འདི་ལྟར་ཏེ།  

62

01] གཅེན་གཅུང་གི་བཞེད་པ།

མཁས་པ་ལྡེའུ་དང་།  ལྡེའུ་ཇོ་སྲས།   ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར། བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ།  
སོགས་ཀྱིས་ཁྲི་གཙུག་ལྡེ་རལ་པ་ཅན། གཙང་མ།  ཁྲི་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་པོའ །ོ ། ས་ཆེན་གྲགས་

པ་རྒྱལ་མཚན། ནེའུ་པཎྡི་ཏ། ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ། སྟག་ཚང་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ།   པཎ་
ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ།   མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན།  རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་བཅས་

ཀྱིས་གོ་རིམ་ལ།  གཙང་མ།  དར་མ།  རལ་པ་ཅན་ནོ།།  ས་སྐྱའི་བླ་མ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།  
དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ། བཅས་ཀྱིས་གཙང་མ། རལ་བ་ཅན།   དར་མའོ།། ངོར་ཆེན་དཀོན་
མཆོག་ལྷུན་གྲུབ།   ཀཿ་ཐོག་ཚེ་དབང་ནོར་བུ།   ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ཀྱིས་དར་མ་

འུ་དུམ་བཙན་པོ་ནི་རལ་བ་ཅན་གྱི་གཅུང་པོར་ངོས་འཛིན་པ་བཅས་ཡིན།   སྤྱིར་ན་གནའ་དུས་

ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་རྒྱུད་ཁྲི་འདོན་གྱི་སྤྱི་སྲོལ་ལ་བརྟགས་ན་ཁྲི་རལ་སྲས་བགྲེས་པ་ཡིན་
དགོས་མོད།   འོན་ཀྱང་འདིར་ཁ་ཅིག་གིས་དར་མ་གཅེན་དུ་འདོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་རྒྱལ་སར་

སྔོན་ལ་མི་བསྐོ་བ་ནི་ཁོང་སྡིག་ལ་དགའ་ཞིང་ཆོས་ལ་མི་དགའ་བས་རྗེའི་འོས་སུ་མ་བབས་པས་
སོ།།  ཞེས་གླེང་གི་ཡོད་ཀྱང་དེ་ནི་མི་འཐད་དེ།  <<ཏུན་ཧོང་གི་གཏེར་ཡིག>>་ལས།  བཙན་
པོ་ལྷ་སྲས་འུའི་དུན་བརྟན་གྱི་སྐུ་ཡོན་དུ་བསྔོ་བའི་སྨོན་ལམ་དུ་གསོལ་པ།   ཆགས་ཆབ་འོག་

འབངས་ལས་མཆོད་པའི་གནས་སུ་གནང་སྟེ།   རང་དབང་བསྐུར་ན་ས་མྱི་མང་པོ་ཐར་པར་བཀྱེ་
ཡང་གྲོལ།  ཐར་པའི་སྣོད་དུ་འགྱུར་ཞིང་།  འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་དང་།  བདེ་བའི་དོན་བྱེད་པ་

གྱུར་ཅིག  བར་ཆད་ཀྱི་བགེགས་དང་བྲལ་ཏེ།  ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་སྨོན་ནོ། ཞེས་སོགས་མང་དུ་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ།།  

02] དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་པོ་འཁྲུངས་པའི་ལོ་ཚིགས།

མཁས་པ་ལྡེའུ་དང་།  ལྡེའུ་ཇོ་སྲས།  ས་ཆེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།  ནེའུ་པཎྚི།  ཇོ་བོ་ཤྰཀྱ་རིན་
ཆེན།  སྟག་ཚང་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་

མཚོ།   དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ་བཅས་ཀྱིས་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་པོའི་འཁྲུངས་ལོ་ནི་ཆུ་མོ་
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ལུག་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ ༨༠༣ ལ་བཞེས་པ་དང་།  ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་སྲིད་བསྐྱངས་ལོ་གསུངས་

པའི་ལོ་ནས་རིག་འདེད་བྱས་ན་འཁྲུངས་ལོ་ཆུ་མོ་ཡོས་སྤྱི་ལོ་ ༨༢༣ ལོར་བབས་པ་ཡིན།  ས་སྐྱ་
བ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་འཁྲུངས་ལོ་གླང་ཞེས་པ་ས་གླང་སྤྱི་ལོ། ༨༠༩ ལོར་བབས་པ་
ཡིན། ཀཿཐོག་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་བཞེད་པ་ལྟར་ན་ཤིང་མོ་ལུག་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ ༨༡༥ ལོར་བབས་པ་
ཡིན།  

03] དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་པོས་སྲིད་དབང་ལོ་ཟླ་ཇི་ཙམ་བསྐྱངས་པ།

མཁས་པ་ལྡེའུ་དང་།   ནེའུ་པཎྚི། ས་ཆེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།   མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

བཅས་ཀྱིས་སྲིད་དབང་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་ཕྱེད་བཟུང་བར་བཞེད། ལྡེའུ་ཇོ་སྲས་ཀྱིས་སྲིད་དབང་

ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་གཅིག་བཟུང་བར་བཞེད།   ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་སྲིད་དབང་ལོ་ངོ་
གསུམ་ལ་ཟླ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཡིན་པར་བཞེད།   ཀཿཐོག་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་སྲིད་ལོ་གསུམ་བཟུང་

བར་བཞེད།   ༧ རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ལྕགས་བྱ་སྲིད་བཟུང་ཞེས་པ་ལས་ལོ་དུས་ངེས་

གསལ་མ་མཛད་ཀྱང་འདའ་ཁའི་སྨྲེ་སྔགས་ལ་གཞིགས་ན་སྲིད་ལོ་གསུམ་ལ་བཞེད་པ་ཡིན།   ས་
སྐྱ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་།

པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་གཉིས་ཀྱིས་སྲིད་ལོ་ལྔ་

བཟུང་བར་བཞེད།  སྟག་ཚང་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་དང་།  དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ།  སུམ་
པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་བཅས་ཀྱིས་སྲིད་ལོ་དྲུག་བསྐྱངས་པར་བཞེད།
04] དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་གཤེགས་ལོ།

མཁས་པ་ལྡེའུ་ཡིས་ལོ་སོ་གཉིས་པ་ཆུ་སྟག་སྤྱི་ལོ་ ༨༢༢ ལ་བཙན་པོ་སྐུ་གཤེགས་པར་བཞེད།

ས་ཆེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་།   ནེའུ་པཎྚི། མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ།   བཅས་ཀྱིས་ཆུ་ཁྱི་

སྤྱི་ལོ་ ༨༤༢ ལོར་བཙན་པོ་སྐུ་གཤེགས་པར་བཞེད། ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར།  ཀཿཐོག་ཚེ་དབང་

ནོར་བུ་གཉིས་ཀྱིས་ཆུ་ཕག་སྤྱི་ལོ་ ༨༤༣ ལོར་བཙན་པོ་སྐུ་གཤེགས་པར་བཞེད། པཎ་ཆེན་

བསོད་ནམས་གྲགས་པས་ཤིང་གླང་སྤྱི་ལོ་ ༨༩༥ ལོར་བཙན་པོ་སྐུ་གཤེགས་པར་བཞེད། ས་སྐྱ་
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བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་།  སྟག་ཚང་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ།  དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ་

བཅས་ཀྱིས་མེ་སྟག་སྤྱི་ལོ་ ༨༤༦ ལོར་བཙན་པོ་སྐུ་གཤེགས་པར་བཞེད་པ་བཅས་འདོད་ཚུལ་

འདྲ་མིན་ཧ་ཅང་མང་ཡང་།  ཁོ་བོས་ཞིབ་ཏུ་བསམ་ན་ ༨༤༢  ལོ་འདི་འཐད་པར་སྙམ་ཡང་དཔྱད་
དགོས་སོ།།  

[3] བཙན་པོ་ཁྲི་དར་མས་དམ་ཆོས་བསྣུབས་པའི་ལྟ་སྟངས་ཐད་ཀྱི་རྟོག་ཞིབ།  

སྐབས་བབས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་ཁྲི་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་གྱིས་དམ་ཆོས་བསྣུབས་པའི་ལྟ་
སྟངས་ཐད་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཅུང་ཙམ་བགྱིས་ན།

དེ་ཡང་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་དུ་ཆོས་རྒྱལ་

མེས་དབེན་རྣམ་གྱི་ཡ་གྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་མཛད་པར་གྲགས་ཤིང་།   ཕྱིས་སུ་ཇོ་བོ་རྗེ་

ཡིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའི་<<བཀའ་ཆེམས་བཀའ་ཁོ>>་མ་ལས་ལུང་སྟོན་གྱི་ཚུལ་དུ་བྱུང་
བ་བཤད་པ་ལ། 8“དེ་ནས་མི་རབས་ཕྱེད་གསུམ་ནས།།   རྒྱལ་པོ་བྱོལ་སོང་མིང་ཅན་འབྱུང་།།
དམ་ཆོས་མ་ལུས་ནུབ་པར་བྱེད།།  བསྟན་པ་ཉམས་ཤིང་གུད་པར་འགྱུར།།  དེ་ཡི་དུས་ཀྱི་བསྐལ་
བ་ལ།།   རྒྱལ་པོ་དེ་ཡིས་༼གླང་དར་མ་འབྱུང་༽གཙོ་བྱས་པའི།།   བོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་མི་

རྣམས་ཀུན།།  ཐ་མ་མནར་མེད་དམྱལ་བར་འགྲོ།   ལོ་ནི་བརྒྱ་རྩ་ལྷག་ཙམ་ན།།  དམ་པའི་ཆོས་

ཀྱི་སྒྲ་མི་གྲགས།།   བོད་ཡུལ་མུན་པ་གནག་པར་འགྱུར།།   གདུང་རབས་ལྔ་ཙམ་དེ་ལྟར་འབྱུང་།།  
”ཞེས་དང་།  ཡང་<<སྦ་བཞེད>>་ལས།9“ བོད་འབངས་ཆོས་ལ་གནག་པ་ཀུན་གྱི་སྦ་རྒྱལ་ཐོ་
རེ་ཆོས་ལ་གནག་པས་བློན་པོར་བསྐོས་ནས།   བཙན་པོ་ཁྲི་དར་མ་གཅིག་དུམ་ལོ་དགུ་ལ་དབང་

བསྐུར་ནས་ཆབ་སྲིད་གཏད།   དེ་ནས་བློན་པོ་ཀུན་གྱིས་ཆོས་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་མང་དུ་བྱས།
”ཞེས་དང་།   <<ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན>>་ལས།10“ དར་མ་ཨུ་དུམ་བཙན་ལ་

8 <<བཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁོལ་མ།>>  གཏེར་བཏོན་པ།  མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་རྗེ།    ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༡༩༨༩ ལོའི་དཔར་

མ།  ཤོག་ངོས།  ༢༧༥ ནང་དུ་གསལ།
9 <<སྦ་བཞེད་ཞབས་བཏགས་མ།>>  མཛད་པ་པོ།  སྦ་གསལ་སྣང་སོགས།  མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༢༠༠༩ ལོའི་དཔར་མ།  ཤོག་

ངོས།  ༦༧ ནང་གསལ།  
10 <<ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། >>    མཛད་པ་པོ།   དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ།   མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༡༩༨༥
ལོའི་དཔར་མ།  ཤོག་ངོས།  ༤༢༣ ནང་དུ་གསལ།
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རྒྱལ་སྲིད་གཏད།།   ལོ་གཉིས་འདས་ནས་ཐུགས་སུ་གདོན་གསོལ་ཏེ། །  སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་
མ་ལུས་འཇིག་པར་བརྩམས།  ། ཇོ་བོ་རྣམ་གཉིས་བྱམས་པ་ཆོས་འཁོར་བཅས།།   ཆུ་བོར་འདོར་

བརྩམས་བློན་པོས་ཐབས་ཀྱིས་སྤས།།   ར་སའི་སྒོ་སྲུང་ཕྱག་རྡོར་གཞིག་པའི་ཕྱིར།།   མགུལ་ལ་

ཐག་པ་བཏགས་པས་འདོགས་མཁན་དེ།།   ཁྲག་བསྐྱུགས་གུམ་པས་སྐྲག་སྟེ་འཇིག་འཕྲོ་བཅད།།  
ར་ས་འཇིག་པ་ལན་རེ་བསྐྱབས་པའི་ཕྱིར།།  སྒོ་སྲུང་འདི་གཉིས་བྱིན་རླབས་ལྷག་པར་ཆེ།།   བསམ་
ཡས་གཞིག་ཕྱིར་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ངུ་ཞིག། བཤིག་པའི་མོད་ལ་ཐོག་བབ་འཇིག་མཁན་ཤི།།  སྐྲག་

སྟེ་ལྷག་མ་མ་བཤིག་ལུས་པར་གྱུར།།   ར་ས་བསམ་ཡས་ཝ་ཚང་སྤྱང་ཚང་བཅས།།   སྐུ་གསུང་
ཐུགས་རྟེན་ལྷ་ཁང་མང་དུ་བཤིག།   གསུང་རབ་ཕལ་ཆེར་མེར་བསྲེགས་ཆུ་ལ་བསྐུར།།   ཆོས་

པ་རབ་བསད་འབྲིང་སྤྱུགས་ཐ་མ་བཀོལ།།   བཙུན་པ་རྔ་གཤང་བསྐུར་ནས་ལིངས་ལ་གཏོང་།།.
ལ་ལ་རྟ་ཡི་ཞོན་སྟེགས་འབབ་སྟེགས་བྱེད།།  དེ་ཚེ་དཀར་ཕྱོགས་སྲུང་མ་ཀུན་ཁྲོས་ཏེ།།  བོད་རྒྱའི་
མཚམས་སུ་བོད་ཀྱི་བླ་རི་འགྱེལ།། ” ཞེས་དང་།  ཡང་<<ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང>>་ལས།11“ དེའི་

འོག་ཏུ་བོད་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་སེང་གེའི་མགོ་ཅན་གླང་དར་མ་དང་།  བློན་པོ་ཐེ་རང་གི་སྤྲུལ་པ་སྤྲེ་
མགོ་ཅན་སྤས་རྒྱལ་ཏོ་རེ་སྟག་སྣ་དང་།    ཞང་བློན་ཁྲའི་མགོ་ཅན་སྣ་ནམ་རྒྱལ་མཚན་ཁྲི་གསུམ་
རྗེ་སྟག་སྣང་གིས་ཆོས་བསྣུབ།

བོད་༼༢༠༥ན༽་སྤྱི་མཐུན་ལས་ཀྱི་བསོད་ནམས་སོས་ཀའི་

འཁྱགས་རོམ་བཞིན་དུ་བཞུ།    མི་རྗེ་ལྷའི་བསོད་ནམས་མཚོ་སྐམ་པའི་གཉེར་མ་བཞིན་དུ་ཡལ།  
བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་བཅས་པའི་རྒྱལ་ཁྲིམས་ནི་ནམ་ཞོད་ཆེ་བའི་རྩིག་པ་བཞིན་དུ་ཞིག    སེར་

ཆགས་ཡོངས་ལ་བཅས་པའི་འདུལ་ཁྲིམས་ནི།  རྒས་གུད་འཛོམས་པའི་ཤེས་པ་བཞིན་དུ་ཉམས།  
བཟང་བྱེད་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དགོང་ཀའི་ཉི་མ་བཞིན་ནུབ།   རྒྱལ་བློན་རྣམས་
ཀྱི་ཐུགས་སུ་གདོན་གསོལ་ཏེ།   མངའ་རིས་ཟླུམ་པོ་ལ་ཕྱོགས་རིས་དུམ་བུར་ཆད།    འབངས་

ཀྱིས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་འོག་ནས་ལོག།   ལྕོག་རོ་ལེགས་པའི་གདོང་རྩན་དང་།  སྤས་

རྒྱལ་ཏོ་རེ་སྟག་སྣང་སོགས་པས་དུས་ངན་པ་ལ་ཁུང་ཕྱུང་ནས།   བྲན་ཀ་དཔལ་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་།.
བློན་ཆེན་ཁྲི་རྗེ་སྟག་སྣང་ལ་སོགས་པ་ལ་མ་ཉེས་པའི་སྐྱོན་ཕབ་ནས།   གྱོད་ལ་གཏུགས་པ་.
11 <<རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ།>>    མཛད་པ་པོ།  མཁས་པ་ལྡེའུ།   བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།  ༢༠༡༡ ལོའི་དཔར་མ།  ཤོག་
ངོས།  ༣༥༤ ནང་དུ་གསལ།
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དང་། དཀོན་ཅོག་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རྒྱབ་གཏད་པའི་སྐྱོན་གྱིས། ཞང་བློན་བཞི་ཡི་དབུས་ཀྱི་མདུན་
ས་ཞིག། ས་སྡེ་གསུམ་གྱི་མཐའི་སོ་ཁ་ཤོར།། རྔན་བྱེད་བཅུ་ཡི་དབུས་ཀྱི་གསང་བཅད། སྣེའུ་

སྡེ་བཞིས་སྒོར་༼དཀོར༽་གྱི་འཕྲོ་བཅད།   བོད་ཐམས་ཅད་བུ་བྱེད་རྒྱུན་ཆད་པ་བཞིན་དུ་སོང་
ནས།  ཕྱ་གཡང་སྤྱིར་ཉམས་པ་ལགས། ” ཞེས་དང་།  ཡང་དེ་ཉིད་ལས།  “དར་མ་ནི་སྔོན་གྱི་

ཡབ་མེས་བཞིན་དུ་མ་སོང་།  གནོད་སྦྱིན་དང་སྲིན་པོའི་སྤྲུལ་པར་སོང་བས་ཕུ་ ༼༢༠༥༽ བོའི་
རྒྱལ་ས་ཕྲོགས་ཏེ།    གཅེན་པོ་རལ་ཅན་ལ་བཅུ་གསུམ་ལ་འབངས་ཀྱིས་བཀྲོངས་བཅུག   ཡབ་

མེས་ཀྱིས་སྲོལ་བོར་ཏེ།    ཆོས་འཁོརཐམས་ཅད་ཉམས་དམས་ལྷ་ས་ཆུས་བཤིག   དཀར་ཆུང་
མེས་ཚིག   བསམ་ཡབ་བྱེ་མས་བཤིག   རི་དྭགས་ཀྱི་ཚང་བཅས།   གླེགས་བམ་ཕལ་ཆེར་

གཏེར་དུ་སྤས།   བསླབ་པའི་ཆོས་གྲ་རྣམས་ལ་སྐྱོན་ཕབ་སྟེ་བཤུགས་སོ།། ” ཞེས་དང་།     དེ་
ཡང་<<བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང>>་ལས།   དེ་ནས་བཙན་པོ་གླང་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་ལ་ཆབ་

སྲིད་གཏད།   ཐེའུ་རང་དབའ་རྒྱལ་ཏོ་རེ་ནང་བློན་དུ་བསྐོས།  བློན་སྣ་ནམ་རྒྱ་ཚ་ཁྲི་གསུམ་ལ་
སོགས་ཀྱིས་ཆོས་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་མང་དུ་བྱས།   ལོ་པཎ་གཉིས་ཀྱིས་ཆོས་བསྒྱུར་བའི་གྲྭ་
བཤིག་སྟེ་བསྒྱུར་འཕྲོ་ལ་ལུས།  འུ་ཤང་རྡོ་ལ་རབ་གནས་མ་གྲུབ་པར་ལུས་སོ།།  དེ་ནས་བཙན་

པོ་ནར་སོན་པ་དང་ཐུགས་སུ་གདོན་གསོལ་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཀུན་ཕབ།  བཙུན་པའི་རྟགས་འབོར་

དུ་མ་འདོད་པ་ཀུན་མདའ་གཞུ་རྔ་གཤང་བསྐུར་ནས་རྔོན་པ་ལ་བཏང་།   མི་ཉན་པ་རྣམས་བསད་.
དོ། །  ལྷ་ཤྰཀྱ་མུ་ནི་བསྒུལ་མ་ནུས་པར་བྱེ་ཐེམ་དུ་བཅུག་སྟེ་སྤས། སྒོ་བརྩིགས་ཏེ་ཞལ་ཞལ་བྱས་
ནས་བཙུན་པ་ཆང་འཐུང་བའི་རི་མོ་བྲིས་ཏེ་བཞག་གོ།

བསམ་ཡས་དང་ར་མོ་ཆེའི་སྒོ་ལ་འདག་

ཞལ་བྱས།   པོ་ཏི་ཕལ་ཆེར་ལྷ་སའི་བྲག་ལ་སྦས་སོ།།   ཞེས་པ་དང་། << ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་

སྒོ>>་ལས། “ གླང་དར་མ་ཞེས་བྱ་ཞིག་བྱུང་སྟེ།   དེའི་ཐུགས་སྔོན་མི་དགེ་བ་ལ་གོམས་པའི་

སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཞེ་སྡང་བར་གྱུར་ཏེ།   དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་སྨད་དེ་
བསྟན་པ་བསྣུབས་སོ།།” ཞེས་དང་།   ཡང་རྙིང་མ་པའི་མཁས་པ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་

<<གངས་ཅན་བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་རབས་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་སྔོན་མེད་དྭངས་ཤེལ་
འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང>>ལས།

“གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་བཤིག་པའི་ཐོག་མ་འཕྲུལ་སྣང་ནས་བྱ་
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བར་བརྩམས་ཏེ།   ལྷ་སའི་མར་མེ་མཛད་ཀྱི་སྒོ་སྲུང་གི་ཕྱག་རྡོར་གྱི་མགུལ་ལ་ཐག་པ་བཏགས་

པས།  དེ་མ་ཐག་འདོགས་མཁན་དེ་ཁ་ནས་ཁྲག་སྐྱུགས་ཏེ་དེ་གར་ཤི་བས་བཤིག་མ་ནུས།  དེས་

ན་སྨེ་བརྩེགས་དང་འདི་གཉིས་ཀྱིས་ལྷ་ས་འཇིག་ཐེངས་རེ་བསྐྱབས་པས་བྱིན་རླབས་ལྷག་པར་
ཆེའོ།།  ཡང་ཇོ་བོ་རྣམ་གཉིས་དང་བྱམས་པ་ཆོས་འཁོར་ཆུ་ལ་སྐྱུར་ཅིག་ཟེར་བ་ལ།  བློན་པོ་ཆོས་

ལ་དགའ་བ་འགས་བསྐྱུར་ཟིན་པ་སྐད་བྱས་ནས་སོ་སོའི་ཁྲི་འོག་ཏུ་སྤས་ཤིང་།   གཙང་ཁང་གི་སྒོ་
བརྩིགས་ནས་བཙུན་པ་ཆང་འཐུང་བའི་རིི་མོ་བྲིས་ཏེ་བཞག   བསམ་ཡས་བཤིག་པར་བསྒོས་

ནས།   ཁམས་གསུམ་དང་དབུ་རྩེའི་བར་ན་མཆོད་རྟེན་ནག་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཟེར་མཆོད་
རྟེན་འོད་འབར་ཡིན་ཡང་ཟེར་ཏེ།   དེ་བཤིག་པས་ཐོག་བབས་ནས་བཤིག་མཁན་རྣམས་ཤི་བས་
བཤིག་འཕྲོ་བཅད།    ལྷ་ས་བསམ་ཡས་གཉིས་ཀ་དང་པོ་བཤས་ཁང་བྱས།   ཕྱིས་ཝ་ཚང་དང་

སྤྱང་ཚང་བཅས།  གཞན་ཡང་ལྷ་ཁང་མང་དུ་བཤིགས།  གསུང་རབ་གང་རྙེད་མེར་བསྲེགས།  ལ་

ལ་ཆུར་བསྐྱུར།   ལ་ལ་སའི་འོག་ཏུ་སྤས།  ལོ་པཎ་ཕལ་ཆེར་ཡུལ་གཞན་དུ་བྲོས་ཤིང་།  མ་ཐར་
བ་རྣམས་ཁྱིམ་པར་ཕབ།   མ་ཉན་པ་རྣམས་བསད།   ལ་ལ་ཁྲིད་ནས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས་རྟ་བབས་

འཛེག་གི་ཚེ་སྒུར་དུ་བཅུག་ནས་སྟེགས་བྱེད།   ལ་ལ་མདའ་གཞུ་བསྐུར་ཏེ་རྔོན་པ་བྱེད་དུ་བཅུག  
འདི་སྐབས་རྦ་རཏྣའི་མཁན་བུ་སྨར་ཤྰཀྱ་མུ་ནེ།   གཡོ་དགེ་འབྱུང་། གཙང་རབ་གསལ་གསུམ་
གྱིས་འདུལ་བ་དྲེལ་ཁལ་གཅིག་བཀལ་ནས་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་བྲོས་ནས་བྱོན།  དེར་རྒྱལ་པོས་ད་

ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངས་གནུབས་སོ་ཞེས་ང་རྒྱལ་དུ་མུ་ཅོར་སྨྲས་པས། ”ཞེས་དང་། ཡང་<<རྒྱ་
བོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མོ>>ལས།  “གཅེན་པོ་གླང་དར་མ།  ཆུ་མོ་ལུག་ལོ་པ་ཡིན།  སོ་དགུ་ལོན་

པའི་དུས་ན།  ༼༡༤༧༽ ཁྲི་རལ་གྲོངས་ནས།  ཁོང་གིས་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་།  ལོ་གཉིས།   རྒྱལ་
པོ་ཚུལ་བཞིན་བྱས།  ཆུ་མོ་ཕག་གི་ལོ་བཞུགས་ནས།  ཐུགས་ལ་གདོན་གསོལ་བ་དང་།  བློན་
པོ་རྒྱལ་ཏོ་རེ་སྟག་ཅན་ལ་སོགས།   སྡིག་ལས་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ནས།  སྔར་ནུ་བོ་
ལ་རྒྱལ་སྲིད་བསྐོས་པའི་སྙིང་ནད་བྱས།   བོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྣུབས།   ”ཞེས་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་ཤན་ཐེབས་པའི་ཆོས་འབྱུང་དང་།  ལོ་རྒྱུས་ཚང་མའི་ནང་དུ་ཁྲི་དར་མ་འུའི་དུན་བརྟན་
ནི་ནག་པོ་ནག་རྐྱང་ཞིག་ཏུ་བཟོས་འདུག་གོ།
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[4] བཙན་པོ་ཁྲི་དར་མས་དམ་ཆོས་བསྣུབ་མིན་ཐད་ཀྱི་རྟོག་ཞིབ།

དེ་ཡང་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཁྲི་དར་མས་དམ་ཆོས་བསྣུབས་པ་བཤད་ཀྱང་།  
ཐད་ལ་ང་ཚོས་བསམ་གཞིག་བྱ་ས་མང་པོ་ཞིག་ལུས་ཡོད།  

བསྣུབ་མིན་གྱི་

འདི་ནས་བརྩིས་པའི་ལོ་ངོ་

ཆིག་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་གི་སྔོན་གྱི་ཡིག་ཆ་སྟེ།   <<ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང>>་དུ་གསལ་བ་

ནི་<<བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས>>་ལས་དྲངས་པར།    བཙན་པོ་འུའི་དུན་བརྟན་ནམ་
གླང་དར་མའི་སྨོན་ལམ་གྱི་མ་ཡིག་ངོ་འདྲ་ལས།12

“བཙན་པོ་འུའི་དུན་བརྟན་ཀྱི་སྐུ་ཡོན་དུ་

བསྔོ་སྟེ།    ཆགས་འོག་གི་འབངས་ལས་མཆོད་པའི་གནས་སུ་གནང་སྟེ།    རང་དབང་བསྐུར་

ནས།    མི་མང་པོ་ཐར་བར་༼པར༽་བཀྱེ་ཡང་གྲོལ།   ཐར་པའི་སྣོད་དུ་འགྱུར་ཞིང་།   འགྲོ་
བ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་དང་།   བདེ་བའི་དོན་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག   ”ཅེས་པའི་ལུང་ལས་གསལ་

བ་ལྟར་ན།   མཆོད་པའི་གནས་གནང་སྟེ་ཞེས་དང་།   རང་དབང་བསྐུར་ཞེས་པ་དང་།   ཐར་
པའི་སྣོད་དུ་འགྱུར་ཞིང་ཞེས་དང་།   འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་དོན་བྱེད་པར་གྱུར་
ཅིག་ཅེས་པར་གཞིགས་ན།

ཁོང་ཉིད་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བས་དད་པ་བདོག་པ་.

དང་།    རང་དབང་ལ་དགའ་ཞིང་།   འགྲོ་བ་རྣམས་ཐར་པ་འཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་འབད་མཁན་ཞིག་
དང་།   འགྲོ་བ་ལ་ཕན་པ་ལས་གནོད་པ་མི་བྱེད་པ་དང་།   བདེ་བའི་དོན་གྱི་སླད་དུ་འབད་མཁན་

ཞིག་ཡིན་པ་གོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད།   ཡང་དེ་ཉིད་ལས།13 “བཙན་པོ་འུའི་དུན་བརྟན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་
ཀྱང་།  འགྲོ་བའི་བླ་མ་མང་པོས་བཀུར་བའི་གནས་ཐོབ་པར་སྨོན་ནོ།   དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

མར་མེ་ཁ་མང་པོ་ཕུལ་བ་དང་།   ཀོང་བུ་ནི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཙམ་དུ་གྱུར། མར་ནི་མཚོ་
ཙམ་དུ་གྱུར།  སྙིང་པོ་ནི་རི་རབ་ཙམ་དུ་གྱུར།   འོད་ཀྱིས་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་མན་ཅད་༼ཆད༽་
སྣང་བས་ཁྱབ་པར་གྱུར་པས།   འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པར་གྱུར་ཅིག ” ཅེས་པས་

རྒྱུན་པར་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་མཁན་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ།   ཡང་དེ་ཉིད་

12 <<བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས།>>   སྒྲིག་རྩོམ་པ།  འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་།  སྲོང་བཙན་དཔེ་མཛོད་ཁང་།  ༢༠༡༥  

ལོའི་དཔར་མ།  ཤོག་ངོས།  ༥༧༤  ནང་དུ་གསལ།  
13 <<བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། >>  སྒྲིག་རྩོམ་པ།  འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་།  སྲོང་བཙན་དཔེ་མཛོད་ཁང་།  ༢༠༡༥  
ལོའི་དཔར་མ།  ཤོག་ངོས།  ༥༧༥ ནང་དུ་གསལ།  
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ལས།14“ བཙན་པོ་འུའི་དུན་བརྟན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱང་།   ཚེའི་བར་ཆད་ཀྱི་བགེགས་དང་

བྲལ་ཏེ།    ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་སྨོན་ནོ།།   གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་གསར་དུ་བརྩིགས་.

ཤིང་།   རྙིང་བཅོས་པ་ཡང་ལྷ་དང་མིའི་མཆོད་པའི་རྟེན།   ནམ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ཡོད་ཀྱི་བར་དུ།  
དམ་པའི་ཆོས་མི་འཇིག་ཅིང་གནས་པར་གྱུར་ལ།  འགྲོ་བ་མང་པོའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་གཞིར་གྱུར་
ཅིག” ཅེས་པས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་གསར་དུ་བརྩིགས་ཞེས་གསུངས་པས་གཙུག་

ལག་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་བཤིག་སོགས་ཟེར་བ་ནི་ཆེས་མ་དག་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ།   ཡང་དེ་ཉིད་
ལས།15“ དེ་ལྟར་བཙན་པོ་འུའི་དུན་བརྟན་གྱི་སྐུ་ཡོན་དུ་བསྔོ་སྟེ།   དགེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་བ་

སྔར་བགྱིས་པ་དང་།  ད་ལྟར་གྱིད་པ་དང་།   ཕྱིས་བགྱིད་པར་འགྱུར་བ་ཅི་མཆིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
མཐུ་སྟོབས་དང་།  འཕགས་པ་ཀུན་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་།  ཆོས་ཉིན་༼ཉིད༽་རྣམ་པར་དག་པའི་
མཐུས།”ཞེས་པ་འདིས་ཁྲི་དར་མའི་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི་འཆར་གཞི་མཚོན་པའི་

དབང་དུ་བཏང་ན། དགེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་འབད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་བསྟན་ཡོད།    མཁས་དབང་
མཁར་རྨེའུ་བསམ་གཏན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་<<མདའ་དང་འཕང་>>ལས་དྲངས་པར།

(ཡི་གེ་

འདི་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་གི་གྲས་ནས་༡༩༧༦ལོར་ཁོང་གིས་རྙེད།)16 ཡུལ་མཐོ་ས་གཙང་བོད་ཀྱི་.
ཡུལ།།  གངས་རི་མཐོ་ཚང་༼གཙང་༽ཀུན་གྱི་གཉའ།།  ཆུ་བོ་ཀླུང་ཡས་ཀུན་གྱི་མགོ།  ལྷ་གཉན་
ཡུལ་དབྱིངས་དཀྱིལ་འདི་ན།།   རྒྱལ་པོ་ཙ་ཞེས་བྱ་བ་དེ།།   ལྷའི་རིགས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

པའི་རྒྱུ་༼རྒྱུད༽།། ལྷ་སྲས་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱིས།།   དམ་ཆོས་སློབ་དཔོན་རྒྱ་གར་ཡུལ་ནས་
སྤྱན་དྲངས་ཏེ།།   མུན་ནག་དཀྱིལ་དུ་སྒྲོན་བཏེག་བཞིན།།   རྒྱལ་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱང་སྤྱོད་པར་

གནང་།།   བྱུང་ཆུང་མཆོག་གི་ལམ་ལ་བཀོད།།   ལྷ་སྲས་ལྷ་ཡི་དྲིན་རེ་ཆེ།། བཀའ་ལུང་གཞུང་
དང་འཐུན་༼མཐུན༽་པའི་ཚེ།།   ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དང་།།   ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མཁས་པ་

14 <<བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། >>  སྒྲིག་རྩོམ་པ།  འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་།  སྲོང་བཙན་དཔེ་མཛོད་ཁང་།  ༢༠༡༥  
ལོའི་དཔར་མ།  ཤོག་ངོས།  ༥༧༥ ནང་དུ་གསལ།  
15 <<བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། >>  སྒྲིག་རྩོམ་པ།  འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་།  སྲོང་བཙན་དཔེ་མཛོད་ཁང་།  ༢༠༡༥  
ལོའི་དཔར་མ།  ཤོག་ངོས།  ༥༧༦ནང་དུ་གསལ།  
16 <<བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས།>>   སྒྲིག་རྩོམ་པ།  འབྲི་གུང་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་།  སྲོང་བཙན་དཔེ་མཛོད་ཁང་།  ༢༠༡༥  
ལོའི་དཔར་མ།  ཤོག་ངོས།  ༥༨༡ ནང་དུ་གསལ།  
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གསུམ།།  མ་འདྲེས་སྤྱོད་ལམ་འདི་ལྟ་བུ།།  མཁས་བཙུན་སྤྱོད་ལ་འཁྲུག་པ་མེད།།  བོད་ཁམས་

ཀུན་ཀྱང་བདེ་ཞིང་སྐྱིད།།   ལྷ་སྲས་དར་མ་མན་ཅད་༼ཆད༽་དང་།།   འོད་སུས་༼སྲུང་༽དབོན་
སྲས་མན་༼ཡན༽་ཆད་དུ།།   སྤྱི་ནི་དར་ཅིང་རྒྱས་ཅེས་༼ཆེས༽་པས།།   མྱིར་སྐྱེས་ཀུན་ཀྱང་
འགྲུབ་པར་བཞེད།།    ཞེས་དང་། འདིར་མནོ་བསམ་གཏོང་ས་ཞིག་ཡོད་པ་ནི།   ཁྲི་དར་མ་མན་
ད་དང་།

དེའི་སྲས་འོད་སྲས་ཡན་ཆད་དུ་སྤྱིར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཆེས་

བས་ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན་པ་བསྣུབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་པ་འདི་ཡིན།   ཡང་བོན་གྱི་ཡིག་ཆ་

རྙིང་གྲས་ཏེ་ཁེད་པོ་བློ་གྲོས་ཞུས་བས་གཏེར་ནས་བཏོན་པར་གྲགས་པའི་<<སྲིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་
ཁ་བྱང་>>ལས།17 “ད་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་རྣམས་ནི་བོད་ཕོངས་རྩ་ཡིན་པས་བཤིགས་
དགོས་ཟེར།   བན་དྷེ་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཆད་པ་བཅད་དགོས་ཟེར།   སྲིད་པའི་ལྷ་རྒོད་གཉན་

པོ་རྣམས་ལ་བཀྲ་ཤིས་བོན་པོའི་རྟེན་བཙུགས་དགོས་ཟེར།   དེར་རྒྱལ་བོ་ཡབ་སྲས་ཀྱང་ཧ་ཅང་

ཐུགས་མ་བདེ་སྟེ།    ལྷ་ཁང་བཤིགས་པ་ཡང་ཡབ་མྱེས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ཡིན་པས།” ཞེས་དང་།.
ཡང་དེ་ཉིད་ལས།18 “ཆོས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་ལ་ཡང་།  མངན་སྐྱོན་བགྲང་བ་ལས།   ཡབ་

མྱེས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ཡིན་པས།   ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་ནི་མ་བཤིགས་པའོ།།” ཞེས་
དང་།   དེ་བཞིན་<<རྒྱ་བོད་ཡིག་ཚང་མཁས་པ་དགའ་བྱེད་>>ལས་ཀྱང་།   གཅེན་དར་མས་

འབྲི་ལྷ་ཁང་དང་།   དེའི་བཙན་མོ་བཙན་མོ་འཕན་གྱིས།   ཡར་ལུང་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་.
དང་།  ཕུག་མོ་ཆེ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཞེས་སོགས་ལུང་རིགས་དུ་མ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་བསམ་གཞིགས་
ཞིབ་ཚགས་བགྱིས་ཚེ། ཁྲི་དར་མས་དམ་ཆོས་བསྣུབས་ཞེས་པ་ལས་ལྡོག་སྟེ།   ཆོས་ལུགས་ཀྱི་
ཤན་མ་ཐེབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་རྙིང་གྲས་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་གཙོས་པའི་ཡིག་ཚགས་ཚད་

ལྡན་མང་པོའི་ནང་དུ་ཁོང་གིས་དམ་ཆོས་བསྣུབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་པར་མ་ཟད། དཀོན་མཆོག་
ལ་དད་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཆི་བ་དང་།   འབངས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཞིབ་མོར་བགྱིས་པ།

17 <<སྲིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁ་བྱང་། >>   གཏེར་བཏོན་པ།   ཁོད་པོ་བློ་གྲོས་ཐོགས་མེད།    ཅང་ཧའོ་གློག་རྡུལ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༢༠༡༡
ལོའི་དཔར་མ།  ཤོག་ངོས།  ༡༣༧ དབུ་ནས་གསལ།  
18 <<སྲིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁ་བྱང་། >>   གཏེར་བཏོན་པ།   ཁོད་པོ་བློ་གྲོས་ཐོགས་མེད།    ཅང་ཧའོ་གློག་རྡུལ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༢༠༡༡
ལོའི་དཔར་མ།  ཤོག་ངོས།  ༡༣༩ མཇུག་ཏུ་གསལ།  
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གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་མང་པོ་ཞིག་གསར་དུ་བརྩིགས་པ་སོགས་ལ་གཞིགས་ན།

ད་

བཟོད་དམ་ཆོས་བསྣུབས་མིན་གྱི་གནད་ཅིག་གསལ་བོ་ཤེས་ངེས་སྙམ་མོད།   འོན་ཏང་ད་དུང་
ཞིབ་ཚགས་ངང་དཔྱད་དགོས་པར་འདུག་སྙམ་མོ།།
མཇུག་གི་གཏམ།

ཁོ་བོས་འདིར་བསམ་གཞིགས་རྣལ་དུ་ཕབ་ནས།   བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལྷ་སྲས་འུ་དུམ་

བཙན་པོའི་སྐོར་ནས་དུས་ཡུན་རིང་ཙམ་ལ། བཙན་པོ་འདི་པས་དམ་ཆོས་བསྣུབས་མིན་ཐད་ནས་

རྟོག་ཞིབ་བྱས་ཁུལ་བགྱིས་མོད།   ད་དུང་རང་ལ་འདི་དང་དེ་འོ་བསམ་པའི་གདེང་ངེས་པ་ཞིག་
མ་རྙེད་སྟབས།   མུ་མཐུད་དེ་ཞིབ་འཇུག་བགྱིད་འཆར་ཡིན། དེ་བས་དཔྱད་རྩོམ་འདིར་གཞན་

གྱི་བསམ་ཚོད་ལྟར་ན། བཙན་པོ་འདིའི་མཚན་དོན་དང་།   ལོ་ཚིགས་སོགས་ནི་སྐབས་བབས་

ཀྱི་བརྗོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཚོད་དུ་སྣང་ཡང་།   རང་གི་བསམ་འདུན་ནི་ད་སྔ་ཕན་ཆད་

ནས་འདིའི་སྐོར་དཔེ་དེབ་བཀླགས་པ་ཡོད་དོ་ཅོག་ནས་བཙན་པོ་འདིའི་མཚན་དོན་དང་།   གཅེན་
གཅུང་གི་བཞེད་པ་སོགས་འབྲེལ་བ་ངེས་གཏན་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ངལ་བ་དང་དུ་བླངས་ནས་འདིར་

བྲིས་པ་ཡིན།   དེ་བས་དམ་ཆོས་བསྣུབས་མིན་གྱི་ཐད་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན།   སྔོན་གྱི་
ཡིག་ཚགས་རྙིང་པའི་གྲས་སུ་མཐོང་དཀའ་བ་མ་ཟད། ཐ་ན་“གླང་དར་མ”་ཞེས་པའི་མིང་ཡང་མི་

གསལ་བས་འདི་ཉིད་དཔྱད་གཞི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད་འདོད།  འོན་ཏང་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་

པ་ནས་མཁས་པ་ལྡེའུས་མཛད་པའི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ་དང་།   དེ་བཞིན་ཉང་རལ་ཉི་

མ་འོད་ཟེར་གྱིས་མཛད་པའི་ཆོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྙིང་པོའི་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་གླང་
དར་མ་ཞེས་པའི་མིང་བྱུང་བ་མ་ཟད།   ནང་པའི་བསྟན་པའི་དངོས་གཞི་སོ་ཐར་གྱི་འདུལ་ཁྲིམས་

བཤིགས་པ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་མང་བར་བྱུང་བ་ཡིན། དེས་རྐྱེན་པས་ཕྱིས་བྱུང་གི་ཆོས་

འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གླང་དར་མས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྣུབས་ཞེས་པའི་ལོ་
རྒྱུས་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་སོང་བར་མིན་གྲང་།   མདོར་ན། ཁོ་བོ་མི་སྒེར་ཞིག་ངོས་ནས་དམིགས་

ཀྱིས་བཙན་པོ་འདི་པར་ཞིབ་འཇུག་བགྱིས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།  འོན་ཀྱང་།.
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བོད་མི་རིགས་ཤིག་གི་ངོས་ནས་ཆ་བཞག་ནས་བཤད་ན།

དཀར་ནག་གི་འཐབ་མོའི་ཁྲོད་ནས་

རང་གི་ཕ་མེས་ཡབ་མེས་ཚོ་འམ།   མེས་པ་དམ་པ་དག་གི་དངུལ་ཁྲག་ལས་གྲུབ་ཅིང་།   ངལ་བ་
ཚོད་མེད་པར་དང་བཅས་བྲིས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེ་རེ་རེ་ཡིན་ཡང་ངེས་ཤེས་བརྟན་པོ་དགོས་
རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པས།   ཁོ་བོ་དང་ཁོ་བོ་ལྟ་བུའི་ན་གཞོན་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་དང་

རྒྱུས་ལོན་གཏིང་ཟབ་ཅིག་བྱ་རྒྱུ་ནི།   ད་ལྟའི་དུས་འདིར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་སེམས་
སོ།།  །།

ལི་ཐང་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་ ༢༠༡༨/༨/༢༠  ཉིན་རེ་ཞིག་མཇུག་རྫོགས་པར་བྲིས།  
[དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་གཙོ་གྲས།]

1] <<ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་།>>ཏུན་ཧོང་བོད་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་ལས་བྱུང་བ།

2] <<སྦ་བཞེད་ཞབས་བཏགས་མ།>>                          སྦ་གསལ་སྣང་སོགས།

3] <<ཐང་ཡིག་གསར་རྙིང་།>>                                 རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཚང་དུ་བྱུང་བ།
4] <<རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ།>>                        མཁས་པ་ལྡེའུས་མཛད་པ།

5] <<ཆོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྙིང་པོའི་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད།>>    ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་མཛད་པ།  
6] <<ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན།>>            དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་མཛད་པ།

7] <<སྲིད་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁ་བྱང་།>>(བོན་གྱི་ཡིག་ཚགས་རྙིང་གྲས།)  ཁེད་པོ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན།
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༼བོད་སྐད་ཡིག་དང་དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ།༽

ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ།

དཔྱད་རྩོམ་སྙིང་བསྡུས།

དཔྱད་རྩོམ་འདི་ཉིད་འབྲི་བའི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་ཆེ་བ་སྐད་བརྡ་རིག་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་བོད་སྐད་

ཡི ག ་ལ་དབྱི ན ་སྐད་ཐོ ག ་བྲིས་ཟི ན ་པའི ་ དཔྱད་རྩོ མ ་དང་དཔེ ་ དེ བ ་ཁག་ཡི ན ། དེ ་ བཞི ན ་བོ ད ་

ཀྱི ་ སྐད་བརྡ་རི ག ་པ་བ་དང་བརྡ་སྤྲོ ད ་མཁན་པོ ་ དག་གི ་ གསུང་ལས་ཀྱང་ཉི ང ་བཅུད་བླངས་
ཡོད། དཔྱད་རྩོམ་འདིར་རྩ་བའི་ས་བཅད་དྲུག་སྟེ། ༡) སྐད་ཡིག་གི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་
སྤྱིར་བཤད་པ། ༢) ཐ་སྙད་འགའ་དཀྲོལ་བ། ༣) སྐད་ཡིག་དང་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་པར་འབྱེད་

ཚུལ། ༤) རྒྱ་བོད་སྐད་རྒྱུད་ཀྱི་དབྱེ་བ། ༥) བོད་འབར་སྐད་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ༦) བོད་ཀྱི་
སྐད་ལག་གི་དབྱེ་བ་བཅས་ཡོད།ས་བཅད་འདི་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ལ་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་

པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་སྔ་བའི་དུས་ནས་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་འགོ་བཙུགས་འདུག་པ་དང་སྤྱི་ཡོངས་

ཀྱི་ཆ་ནས་ཁོང་ཚོའི་ཉམས་ཞིབ་ཧ་ཅང་གསལ་ཁ་ལྡན་པ་དང་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་ཡིན། ལྷག་

པར་བོ ད ་ཀྱི་ སྐད་རྒྱུད་དང་སྐད་ལག་བཅས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པ་གྲངས་ཤིན་ཏུ་མང་བ་མ་
ཟད། དེ་དག་གི་སྤུས་ཚད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ལེགས། དཔེར་ན། རྒྱ་བོད་སྐད་རྒྱུད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་
མཁན་གྱི་མཁས་པ་ཕོལ་སྦ་ནི་ཌིག་ཊི་ (Paul K. Benedict, 1912-1997) དང་འཇེམ་
སི་མཱ་ཊི་སོ་ཧྥི་ (James Matisoff, 1937-) དེ་ནས་བོད་སྐད་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ལག་དག་ལ་
ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་མཁས་པ་འཇོར་ཇེ་ཝན་ཌི་རིམ་ (Goerge van Driem), དང་ཌཱ་ཝེ་

ཌི་སྦིར་ཌི་ལི་ (David Bradley),  དང་གྷིར་ཧམ་ཐུར་གྷོས་ཌི་ (Graham Thurgood)
ལ་སོགས་པ་ཡོད། སྤྱིར་སྐད་ཡིག་དང་སྐད་རྒྱུད་འདིའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་དབྱེ་བ་སོགས་བརྗོད་

སྐབས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི ་དགོངས་པ་མཐུན་ཐབས་མེ ད་པ་ལྟར་གྱུར་འདུག་པ་དང་། ལྷག་

པར་སྐད་ཁུངས་དང་སྐད་ལག་གི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྐབས་ཆེད་ལས་བ་དང་མཁས་པ་དག་གི་དགོངས་
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པ་མཐུན་ཐབས་བྲལ། འདི་ནི་སྐད་བརྡ་རིག་པའི་དཀའ་རྙོག་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ལ། དཀའ་རྙོག་
འདི་སྐད་རྒྱུད་གཞན་ལའང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དཔྱད་རྩོམ་འདིས་དཀའ་རྙོག་འདི་རིགས་སེལ་

ཐབས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཙོ་འཛིན་བྱས་མེད། གང་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ནི་སྤྱིར་སྐད་ཡིག་གི་རིན་ཐང་ལ་
དེང་རབས་ཚན་རིག་པས་བསྡོམས་ཚིག་བཀོད་ཚུལ་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཚུལ། དེ་བཞིན་བརྡ་

རིགས་པས་ལྟ་ཚུལ་རག་བསྡུས་དང་། རྒྱ་བོད་སྐད་རྒྱུད་དང་བོད་འབར་སྐད་རྒྱུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་
ཚུལ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ཙམ་དང་། དེ་དག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆེ་ཆུང་ལ་དབྱེ་ཞིབ་ཕྲན་བུ། བོད་ཀྱི་སྐད་
ལག་རྣམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ནང་གསེས་ཀྱི་གྲངས་འདྲེན་སོགས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

སྐད་ཡིག་གི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་སྤྱིར་བཤད་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་༡༨ ཉིན་
ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླེ་རུ་མི་མང་གིས་ལ་དྭགས་ཀྱི་བྷོ་ཊེའི་སྐད་ཡིག་གམ་བོད་སྐད་ཉིད་རྒྱ་
གར་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་པའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྐབས་ཀྱི་འབོད་བྱང་ཞིག་ལ་

“སྐད་ཡིག་ང་ཞའི་ངོ་རྟགས་ཡིན།”1 ཞེས་ཡིག་ཆེན་གསལ་ལྷང་ངེར་བྲིས་འདུག་པ་དང་དེའི་ནང་
དོན་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱེད་སྐབས་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་སྐད་ཡིག་གི་གལ་ཆེན་རང་

བཞིན་གསལ་ལེར་མཚོན་ཐུབ་པ་ཡིན། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ་གྱིས། “སྐད་ཆ་ནི་

མི་རིགས་ཤིག་གི་བསམ་བློའི་རྟེན་གཞི་དང་།ཡི་གེ་ནི་མི་རིགས་དེ་ཉིད་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཐུབ་
མིན་གྱི་སྲོག་རྩར་གྲུབ་གཤིས་་་་” དང་ཡང་ཁོང་གིས། “སྐད་ཆ་ནི་མི་རིགས་ཤིག་གི་སྤྱི་མཐུན་

གྱི་མོས་པ་དང་བག་ལ་ཉལ་སོགས་ཀུན་རྟོག་སྣ་ཚོགས་པའི་རྟེན་གཞི་ཉག་གཅིག་ཏུ་སྣང་ཕྱིར་་་་་་
”2 ཞེས་གསུངས་འདུག་པདང་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ནཱོམ་ཆཱོམ་སི་ཁི་ཡིས (Noam Chomsky)
“ སྐད་ཡིག་ནི་ཐ་སྙད་རྐྱང་བ་ཙམ་གཏན་ནས་མ་ཡིན། དེ་ནི་རིག་གནས་ཧྲིལ་བོ་ཞིག་དང་སྲོལ་

རྒྱུན་ཆ་ཚང་ཞིག མ་ཟད་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ངོ་བོ་དང་སྤྱི་ཚོགས་དེའི་ལོ་རྒྱུས་.
1 h t t p s : / / w w w. r f a . o rg / t i b e t a n / s a rg y u r / p r o t e s t - i n - l e h - f o r- b o d h i - r e c o g n i t i o n
-12192014133422.html
2 རྩོམ་པ་པོའི་<<བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་སྤྱི་རྣམ་རིག་འཕྲུལ་སྣང་མཛོད>>གླེང་གཞི་ཤོག་གྲངས་༡ནས་༢པར་གསལ།ཀན་སུའུ་མི་རིགས་
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།༢༠༠༠ལོ། LTWA 007930
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ཁམ་ཚང་ཞིག་ཡིན། གྲུབ་ཆ་དེ་དག་ཀུན་སྐད་ཡིག་གི་སྟེང་དུ་འདུས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།”3 ཞེས་

གསུངས། རི་ཏཱམཱ་སྦི་རོན་ (Rita Mae Brown) ལགས་ཀྱིས་“སྐད་ཡིག་ནི་རིག་གནས་
ཤིག་གི་ལམ་བུ་ཡིན་ལ། སྐད་ཡིག་དེས་མི་རིགས་དེ་ཉིད་ཐོག་མར་གང་ནས་ཡོང་མིན་དང་
མཐའ་མར་གང་དུ་འགྲོ་མིན་ཡང་བརྗོད་ཐུབ།”4

ཞེས་བརྗོད་ཡོད། གོང་དུ་དྲངས་པ་རྣམས་

ནི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཡིན།ད་དུང་མཁས་པ་གྲངས་ལ་འདས་པས་དེ་དང་དེ་བཞིན་གྱི་བསྒྲགས་
གཏམ་གནང་ཡོ ད ་ལ། ཉམས་ཞི བ ་པ་དང་ཚན་རི ག ་པར་ཞི བ ་འཇུག་གི ་ གྲུབ་དོ ན ་རྙེ ད ་ནས་

གདེང་སྤོབས་གཉིས་ལྡན་གྱིས་བརྗོད་ཚིག་བསྒྲགས་པའང་ཤིན་ཏུ་མང་། དེ་ཡང་སྐད་ཡིག་གི་
གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་བརྗོད་ཚེ་མི་རིགས་དང་དེའི་རིག་གནས་ཁོ་ནས་ཐག་བཅད་པ་ཙམ་ཡང་
གཏན་ནས་མིན་ཏེ། སྐད་ཡིག་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ནོར་ཞིག་ཡིན་པ་དང་དེ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་

གསར་གཏོད་རང་བཞིན་དང་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུའང་སྣང་། དཔེར་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ཚན་རིག་
པ་འབུམ་རམས་པ་མཱེ་རྡཱ་རཱ་ཇཱ་རྡིག་ཤཱ་ཡིས་(Dr. Medha S. Rajadhyaksha) “སྐད་
ཡིག་རེ་རེ་རྩ་བརླགས་སུ་ཕྱིན་པ་ནི་སྣོད་བཅུད་མ་ལག་ལ་ཆག་སྒོ་འབྱུང་བའམ་འབྱུང་གཞི་
འཁྲུག་པས་འཛམ་གླིང་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་འབྱུང་རྐྱེན་ཐེབས་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་

ཏེ།ཐ་སྙད་ཀྱི་བང་མཛོད་རེ་རེ་ཉམས་འགྲོ་བ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་རེ་
རེ་མེད་སོང་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པས་སོ།།”5 ཞེས་གསུང་ཡོད་ལ། ཡང་ཨ་མེ་རི་ཁའི་

ཚན་རིག་པ་དང་སྐད་བརྡ་རིག་པ་བ་ལེ་རཱ་སྦོ་རོ་ཌི་ཚི་ཁིས་(Lera Boroditsky) “མིའི་
རིགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནི།རང་ཉིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་ཕུགས་འདུན་སོགས་
ལ་བསྟུན་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་འདྲ་མིན་ཞིག་དང་ལེན་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དང་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་

བསྐྱར་སྒྲིག་ཐུབ་པའི་ནུས་བ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་འཇོག་དགོས་པ་དང་དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་དུ་

3 A language is not just words. It’s a culture, a tradition, a unification of a community, a
whole history that creates what a community is. It’s all embodied in a language. “We Still
Live Here: Âs Nutayuneân”. Documentary, January 10, 2011.Noam Chomsky
4 Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where
they are going.Rita Mae Brown (2011). “Starting from Scratch: A Different Kind of Writers’
Manual”, p.47, Bantam
5 Dr. Medha S. Rajadhyaksha, <<Exploring Speech & Language>> 2017, National Book
Trust, India
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སྐད་ཡིག་སྣ་ཚོགས་དར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་ནུས་བ་འདི་དག་མེད་པ་ནས་ཡོད་པར་གྱུར།”6ཞེས་

སྐད་ཡིག་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་མཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་རིག་གནས་བྱེ་བྲག་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་དེས་མིའི་རིགས་ལ་ཤེས་རབ་སྩལ་ཡོད་པ་བདེན་དཔང་ར་སྤྲོད་གནང་འདུག རང་ཅག་

བོད་ཀྱི་མཁས་པའི་ཁྲོད་དུའང་ལྟ་ཚུལ་འདི་རིགས་དགོངས་གནང་མཁན་ཡོད་དེ། དགེ་རྒན་

ཆེན་མོ་དཔའ་རིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་། “སྐད་ཆས་མིའི་རིགས་དུད་འགྲོའི་གྲལ་ནས་ཕྱུང་།།.
ཡི་གེས་རིག་གནས་སྤེལ་ནས་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས།། སྐད་དང་ཡི་གེ་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི།། རིན་
ཆེན་བླ་མེད་ཡིན་པས་མིག་ལྟར་གཅེས།།”7 མདོར་ན། སྐད་ཡིག་ནི་མི་རིགས་ཤིག་གི་བླ་སྲོག་

ངོ་མ་དེ་ཡིན་ལ། མིའི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ནོར་གཙོ་བོ་དེའང་ཡིན། སྐད་ཡིག་བྱེ་བྲག་ཉམས་པས་མི་
རིགས་དེའི་ངོ་བོ་བརླགས་པ་དང་། འཛམ་བུ་གླིང་ཤེས་རིག་གི་འཕེལ་ཕྱོགས་ལའང་གནོད་སྐྱོན་
འཕོག་པར་ངེས།

ཐ་སྙད་འགའ་དཀྲོལ་བ།

སྤྱིར་སྐད་བརྡ་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་སྐད་ཡིག་ཀུན་

ལ་སྐད་ཡིག་དེའི་རྩ་བའི་སྐད་ཁུངས་རེ་ཡོད་པ་དང་སྐད་ཁུངས་དེར་རྒྱ་སྐད་དུ་(语系 )ཞེས་
བརྗོད་པ་དང་བོད་སྐད་དུ་སྐད་རྒྱུད་ཅེས་བརྗོད་ན་འོས་འཚམ་ཡིན། དེ་བཞིན་སྐད་རྒྱུད་གཅིག་

ཡིན་པ་ལའང་སྐད་རིགས་དུ་མ་འཛོམས་པས་ན་སྐད་རིགས་དེ་དག་ལ་རྒྱ་སྐད་དུ་(语族)ཞེས་

པ་དང་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་སྐད་རིགས་ཞེས་པར་འགྱུར། སྐད་རིགས་གཅིག་ལའང་བྱེ་བྲག་

གི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཆོག་པས་དེ་དག་ལ་རྒྱ་སྐད་དུ་(语之 )ཞེས་པ་དང་བོད་སྐད་དུ་སྐད་ལག་ཅེས་

བརྗོད།གོང་གི་འགྱུར་རྣམས་ནི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ་ལགས་ཀྱིས་ ༢༠༡༡ ལོ༼མི་

རི ག ས་རི ག ་གནས་དང་སློ བ ་གསོ ་ ༽ཞེ ས ་པའི ་ གཏམ་བཤད་སྐབས་གསལ་བཤད་གནང་
བ་གཞི ར ་བཞག་བྱས་པའོ། །སྐད་ཡིག་ཉམས་ཞིབ ་ཀྱི ་བརྡ་ཆད་དམིགས་བསལ་བ་འདི་དག་
ནི ་ སྐད་བརྡ་རི ག ་པའི ་ ཁྱབ་ཁོ ང ས་ནས་ཐོ ན ་པའི ་ ཆེ ད ་སྤྱོ ད ་ཐ་སྙད་ཤ་སྟག་ཡི ན ་པ་དང་གོ ་ བ་

སོགས་ལ་འགྲེལ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་མང་ཙམ་འདུག འོན་ཀྱང་། རྩ་བའི་ཆ་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་
6 Lera Boroditsky, <<How Language Shapes Thoughts>>, Scientific America, 2011,
7 <<དག་ཡིག་བག་པ་མངོན་ཕྱུང་>>ཤོག་གྲངས་༡།མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།༢༠༠༠ལོ།
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བྱེད་ཕྱོགས་གཅིག་མཐུན་ཡིན་པ་དང་སྐད་བརྡ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁྲོད་ཐ་སྙད་འདི་དག་
ཧ་ཅང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གྱུར་ཟིན་པ་ཡིན། སྐད་བརྡ་རིག་པའི་ཁོངས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་ཆ་
བཞག་ན། དེའི་སྐད་ཁུངས་རྒྱ་བོད་སྐད་རྒྱུད་(Sino-Tibetan)དང་སྐད་རིགས་བོད་འབར་
སྐད་རིགས་(Tibeto-Burman)སུ་གཏོགས། དེ་བཞིན་ནང་གསེས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ལག་

(Bodic, Bodish/Tibetic) ཅེས་བརྗོད་ཀྱིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་། ཐ་སྙད་འདི་དག་རྩོད་མེད་

ཡོངས་གྲགས་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཐོག་མར་ཐ་སྙད་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཆ་ནས་མི་མཐུན་པ་

ཡོད་དེ། རྒྱ་བོད་སྐད་རྒྱུད་ཟེར་བ་ལས་བོད་འབར་སྐད་རྒྱུད་ཅེས་བརྗོད་པ་འོས་འཚམ་ཆེ་བར་
རྩི་མཁན་ཡོད། སྐད་ཡིག་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ཆ་ནས་མི་མཐུན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་། ལྷག་པར་ཉམས་

ཞིབ་པ་དང་མཁས་པའི་ཁྲོད་བོད་ཀྱི་སྐད་ལག་རྣམས་ལ་དབྱེ་ཚུལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡིན། .
རྒྱ་བོད་སྐད་རྒྱུད་(Sino-Tibetan)ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི། ཕྱི་ལོ་
1808 ལོར་ལེ་ཌིན་ (Leyden, John 1775–1811) གྱིས་བོད་འབར་རྒྱ་གསུམ་སོགས་

ཀྱི་སྐད་རིགས་རྣམས་ལ་སྤྱི་མིང་དུ་ Indo-Chinese ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས།8 ཕྱི་

ལོ 1823 ལོར་ཁི་ལབ་རོ་ཐི་ (Julius Heinrich Klaproth, 1783 –1835) ཡིས་བོད་

འབར་སྐད་རིགས་སམ་ Tibeto-Burman གྱི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་ནག་སྐད་ཀྱང་ཚུད་པར་བྱས་
ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་1855ལོར་མོས་ལིར་(Max Muller,1823-1900)གྱིས་སྐད་རིགས་
དེ་དག་ལ་ Turanic Theory (ཏུས་ར་ནིན་སྐད་རིགས་)ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་བེད་སྤྱོད་བྱས། ཕྱི་
ལོ་ 1924 ལོར་ཧྥི་རན་སིའི་སྐད་བརྡ་རིག་པ་བ་ཞེན་ཕུར་ཟི་ལོ་སི་ཁི་ (Jean Przyluski,

1885-1944) ཡིས་<<འཛམ་གླིང་གི་སྐད་ཡིག་རྣམས>> (Languages of The
World/Les langues du monde) ཞེས་པར་འཁོད་པའི་རྒྱ་བོད་སྐད་རྒྱུད་ཁྱབ་ཁོངས་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྣམས་སྡེ་ཚན་གསུམ་དུ་ཕྱེས་ཤིང་ཁོང་གི་རྩོམ་ཡིག་དེའི་ཁ་བྱང་ལ་ཧྥ་རན་སིའི་ཡི་
གེར་ sino-tibétain ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཐོག་མར་བཀོལ་བ་དང་དེའི་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ 1939 ལོར་ལོ་

སི་ (Gordon Hannington Luce, 1889-1979) ཡིས་རྩོམ་ཡིག་དེའི་ཧྥ་སྐད་རྩོམ་བྱང་
8 <<Dissertation on the Languages and Literature of the Indo-Chinese Nations>>,Calcutta,1808.
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sino-tibétainདབྱིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བས་Sino-Tibetan ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཐོག་མར་བྱུང་།   .

འབར་བོད་སྐད་རིགས་ (Tibeto-Burman) ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་
ནི།ཕྱི་ལོ་1823 ལོར་ཁེ་ལབ་རོ་ཐི་ (Julius Heinrich Klaproth, 1783–1835)

ཡིས་འཇར་མན་སྐད་དུ་ཐོག་མར་བོད་འབར་སྐད་རིགས་སམ་Tibeto-Burmanཞེས་པའི་
ཐ་སྙད་དངོས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པ་ཡིན།9ཕྱི་ལོ་1856 ལོར་ལཱོ་གན་ (James Richardson Logan,1800-1894) གྱིས་ཐོག་མར་སྐད་རིགས་དེ་དག་ལ་འབར་བོད་སྐད་རིགས་
སམ་

Tibeto-Burman

ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དབྱིན་སྐད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པར་སྨྲ།10ཕྱི་

ལོ་ 1894 ལོར་གིར་སིན་(Goerge Abraham Grierson, 1851-1941)གྱིས་འགོ་
ཁྲིད་འོག་༼རྒྱ་གར་སྐད་བརྡ་རིག་པའི་ཉམས་ཞིབ་༽ཅེས་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ལོ་ངོ་སུམ་བཅུའི་རིང་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་པའི་སྐད་ཡིག་སྐོར་གྱི་དཔེ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་དཔར་

སྐྲུན་བྱས་པ་དང་དེ བ་གསུམ་པར་བོད་འབར་སྐད་ཡིག་གི་སྐོ ར་འཁོད་འདུག་པས་དེ ར་བོད་
འབར་སྐད་རིགས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཡོངས་གྲགས་སུ་སྤྱད།11 བོད་ཀྱི་སྐད་ལག་

(Bodic/

Bodish/Tibetic dialects) ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནི། ཕྱི་ལོ་1955 ལོར་

ཤ་ཧྥིར་ (Robert Shafer) གྱིས་ཐོག་མར་ Bodic/Bodish languages ཞེས་པའི་
ཐ་སྙད་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པར་གསལ།12ཕྱི་ལོ་ 2002 ལོར་པེ་ཁི་ཝེ་ཐི་ (Christopher I.
Beckwith, ) ཡིས་ Tibetic ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས།

ཕྱི་ལོ་ 2003 ལོར་མཱ་
ཊི་སོ་ཧྥི་ (James Matisoff, 1937-) ཡིས་ Tibetic ཞེས་ཐ་སྙད་སྐྱར་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་
བྱས་པར་གསལ།14 ཕྱི་ལོ་ 2013 ལོར་ནི་ཁོ་ལ་སི་ (Nicolas Tournadre, 1950-)
13

ཡིས་ Tibetic ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ལ་གསར་རྟོགས་དང་དཔྱད་བརྗོད་བྱས།15 སྐད་ཡིག་དང་
9 <<Asia Polyglotta>>, Paris, 1823
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Tibeto-Burman_languages
11 <<Linguistic Survey of India>> Vol 3, 3 Parts, Motilal Banarsitass, 1908
12 <<Classifications of Sino-Tibetan Languages>>, 1955
13 <<Medieval Tibeto-Burman Languages: PIATS 2000>>, 2002
14 <<Handbook of Proto-Sino-Tibetan>>, 2003
15 <<Tibetic Languages and Their Classification>>, 2013
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ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཚུལ། མཱ་ཁུ་སི་ཝེན་རི་ཆི་ (Max Weinreich) ཡི་སྐད་ཆ་ཤིན་
ཏུ་སྙན་གྲགས་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་ཁོང་གིས་སྐད་ཡིག་དང་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་རྩོད་པར་ཕུལ་བའི་བསྡོམས་
ཚིག་སྟེ།དམག་གི་སྟོབས་འབྱོར་ལྡན་ན་ཡུལ་སྐད་ཀྱང་སྐད་ཡིག་ཆེན་མོར་བསྒྱུར་ཐུབ།16ཞེས་

པ་ཡིན། སྐད་བརྡ་རིག་པ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ལྗིད་
པོ་དང་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ནི་སྐད་ཡིག་དང་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་དབྱེ་མཚམས་སྐོར་གྱི་རྙོག་འཛིང་དེ་
ཡིན། དེ་ནི་ཆབ་སྲིད་དང་ཧ་ཅང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པས་ཞིབ་འཇུག་པ་
རྣམས་ལའང་ལག་པ་འཇུ་ས་མེད་པར་ལུས་ཡོད། དཔེར་ན་སྐད་ཡིག་དུ་མ་ཡུལ་སྐད་དུ་བརྗོད་

པ་ལ་རྒྱ་མིའི་སྐད་ཡིག་ལྟ་བུ་སྟེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་སྐད་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་ Cantonese Chinese དང་ Mandarin Chinese ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན་རྦད་དེ་སྐད་ཡིག་ཐ་དད་པ་
གཉིས་ཡིན་ཡང་སྲིད་ཀྱི་དབང་གིས་སྐད་ཡིག་གཅིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་མི་བྱེད་ཐབས་གྱུར་ཡོད་

པ། ཡང་སྐད་ཡིག་གཅིག་ཡིན་ན་རྒྱལ་ཁོངས་གཅིག་དང་ལུང་ཚན་གཅིག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ་

དཔེར་ན་དབྱིན་ཇི་སྐད་ལྟ་བུ།སྐད་ཡིག་བྱེ་བྲག་རེ་རེ་ལ་དེ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་འབོར་
མང་ཉུང་དང་ས་ཁོངས་ཆེ་ཆུང་སོགས་ཀྱིས་དེ་དག་གི་སྐད་ཡིག་དང་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་དབྱེ་བར་
ཤུགས་རྐྱེན་མེད་པ། སྐད་ལག་གཅིག་ཡིན་ཡང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་གིས་སྐད་ཡིག་སོ་སོར་

གནས་དགོས་པའང་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་སི་པེན་སྐད་(Spanish)དང་ཕོ་ཆི་ཀེ་སི  (Portuguese)།ཧྥི་རན་ཆི་(French)ལྟ་བུའོ།།
རྒྱ་བོད་སྐད་རྒྱུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྐད་བརྡ་རིག་པ་བ་ལི་ཧྥང་ཁེ་ (Li Fang-Kuei, 1902-1987)ཡིས་རྒྱ་བོད་
ུ ་ནི།
སྐད་རྒྱུད་ (Indo-Chinese/Sino-Tibetan) ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུལ
༡) རྒྱ་མི་སྐད་རིགས། (Chinese )

16 “A language is a dialect with an army and a navy,Yidish linguist Max Weinreich <<The
YIVO and the problems of our time>>, 1944
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༢) ཐེ་སྐད་རིགས། (Tai )

༣) མེའོ་ཡའོ་སྐད་རིགས། (Miao–Yao)

༤) བོད་འབར་སྐད་རིགས། (Tibeto-Burman) བཅས་དབྱེ་བ་ཆེན་པོ་བཞིར་བྱས།17

ཕྱི་ལོ་ 1942 ལོར་ཕོ་ལི་སྦ་ནེ་ཌིག་ཊི་(Paul K. Benedict, 1912-1997)ཡིས་དབྱེ་
ཚུལ་གསར་བ་ཞིག་བཏོན་ཏེ།ཝེ་ཐི་ནམ་སྐད་རིགས་དང་མེའོ་ཡའོ་སྐད་རིགས།ཐེ་སྐད་རིགས་
སོགས་ཨོ་སི་ཊོ་ཐེ་སྐད་རྒྱུད་(Austro-Tai)གྱི་ཁོངས་སུ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་བོད་སྐད་རྒྱུད་ཀྱི་སྐད་
རིགས་རྣམས་དབྱེ་ཆེན་བཞིར་ཕྱེས་པ་ནི།
༡) རྒྱ་མིའི་སྐད་རིགས། (Chinese)

༢) བོད་ཀཱ་རེན་གྱི་སྐད་རིགས། (Tibeto-Karen)
༣) ཀཱ་རེན་སྐད་རིགས། (Karen)

༤) བོད་འབར་སྐད་རིགས། (Tibeto-Burman) བཅས་ཡིན། ལར་ཡང་ཕྱི་ལོ་1978 ལོར་
འཇེམ་སི་མཱ་ཊི་སོ་ཧྥི་ (James Matisoff, 1937-) ཡིས་པ་ནེ་ཊིག་ཁི་ཊིའི་དབྱེ་བ་བྱེད་
ཚུལ་སྤངས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་དབྱེ་ཚུལ་གསར་བ་བཀོལ།དེ་ནི་དབྱེ་བ་གསུམ་དུ་ཕྱེས་པའི་དབྱེ་
ཚུལ་ཞིག་སྟེ།

༡) རྒྱ་བོད་སྐད་རྒྱུད། (Sino-Tibetan)
༢) རྒྱ་མིའི་སྐད་རིགས། (Chinese)

༣) བོད་འབར་སྐད་རིགས། (Tibeto-Burman) བཅས་སོ།། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༡ལོར་ཝན་ཌི་
རིམ་ (Goerge van Driem) གྱིས་རྒྱ་མིའི་སྐད་རིགས་དང་དེ་མིན་གྱི་བོད་འབར་སྐད་
17 1937 ལོའི་ཀྲུང་གོའི་ལོ་དེབ་(Chinese Yearbook)ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་རྩོམ་ཡིག
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རིགས་གཉིས་ཐ་དད་དུ་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཚུལ་ལ་དགག་གཞག་བྱས།ཁོང་གི་འདོད་ཚུལ་ལ་རྒྱ་མིའི་

སྐད་རིགས་བོད་འབར་སྐད་རིགས་ལས་མཆེད་པ་སྐད་བརྡ་རིག་པས་དཔང་རྟགས་བྱེད་ཐུབ་
པར་བརྗོད།ཁོང་གིས་རྒྱ་བོད་སྐད་རྒྱུད་འདིར་བོད་འབར་སྐད་རྒྱུད་ཅེས་ཐ་སྙད་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་

བཞིན་ཡོད།ཁོང་གིས་སྐད་རྒྱུད་འདིའི་དབྱེ་ཚུལ་ནི། བོད་འབར་སྐད་རྒྱུད་དེ་རྩ་བའི་ས་བཅད་དུ་
བྱས་ནས་དེར་དབྱེ་བ་འགའ་ཞིག་བྱས་ཡོད།

༡) ནུབ་རྒྱུད་སྐད་རིགས Western (Baric, Brahmaputran, or Sal): Dhimal, Bodo–Garo, Konyak, Kachin–Luic

༢) ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་སྐད་རིགས། (Eastern)

༣) བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་སྐད་རིགས། (Northern) རྒྱ་བོད་སྐད་རིགས།
༤) ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐད་རིགས། (Southern)

༥) ལྷོ་ཤར་སྐད་རིགས། Southeastern:Qiangic, Jiarongic

དབྱེ་ཚུལ་འདི་དག་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་དབྱེ་ཚུལ་འགའ་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་ལས་དབྱེ་ཚུལ་

འདི་རིགས་ཁུངས་ལྡན་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་རྩ་ནས་མེད། དེང་གི་སྐབས་སུའང་ཉམས་
ཞིབ་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མུས་ཡིན།

བོད་འབར་སྐད་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ།བོད་འབར་སྐད་རིགས་ཁྱིམ་རྒྱུད་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཆེན་པོ་བཞི་

ཡོ ད ་དེ ། དང་པོ ་ སྐད་རི ག ས་སྣ་མང་གི ་ རི ན ་ཐང་།(སྐད་རི ག ས་འདྲ་མི ན ་༤༠༠ལྷག་ཡོ ད ་པར་
བརྗོད)

གཉིས་པ་མི་རིགས་སྣ་འཛོམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།གསུམ་པ་སྐད་རིགས་འབྲེལ་འདྲིས་ཀྱི་

མཐུན་རྐྱེན།བཞི་པ་སྐད་རིགས་གཅིག་སྒྱུར་ཁོར་ཡུག་མ་གྲུབ་པ།

(རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་དབང་

བསྒྱུར་མ་ཚུད་པ།) བོད་འབར་སྐད་རིགས་ཁྱིམ་རྒྱུད་ལ་རྩོད་པ་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡོད་དེ།དང་པོ་

བོད་འབར་སྐད་ཁྱིམ་རྒྱ་བོད་སྐད་རྒྱུད་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་རྒྱ་བོད་སྐད་ཡིག་འབྲེལ་ཡོད་དུ་རྩི་
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མཁན་ཕྱོགས་གཅིག (Benedict & Matisoff) གཉིས་པ་བོད་འབར་སྐད་ཁྱིམ་རྒྱ་མིའི་སྐད་
རིགས་དང་འབྲེལ་བ་རྩ་ནས་མེད་པར་སྐད་ཁྱིམ་རང་ཚུགས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་སྨྲ་མཁན་ཕྱོགས་

གཅིག (Christopher & Miller) གསུམ་པ་བོད་འབར་རྒྱ་གསུམ་གྱི་སྐད་རིགས་རྣམས་
རྒྱུད་གཅིག་ལས་བྱུང་བ་འདོད་ན་ཡང་།འདིའི་འགོ་ཁུངས་བོད་འབར་སྐད་རྒྱུད་ཡིན་དགོས་པ་
དང་རྒྱ་མིའི་སྐད་རིགས་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་པའི་ཕྱོགས་ཁག་གཅིག་བཅས་གསུམ། (Goerge van Driem གྷིར་ཧམ་ཐུར་གྷོས་ཊི་ (Graham Thurgood, 1900-) ཡིས་བོད་
འབར་སྐད་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་ཚུལ་ནི། ༡) ལོ་ལོ་དང་འབར་མའི་སྐད་ལག ༢) བོད་ཀྱི་སྐད་ལག ༣)

སལ་གྱི་སྐད་ལག ༤) ཀུ་ཀི་དང་ཆིན།ནཱ་གའི་སྐད་ལག ༥) རོངས་ཀྱི་སྐད་ལག ༦) ཀཱ་རེན་གྱི་
སྐད་ལག ༧) སྐད་ལག་ཆུང་ཁག་འགའ། ༨) སྐད་ལག་ཏུ་དབྱེ་བ་བྱས་མེད་པའི་སྡེ་ཚན།18 ཌ་ཝེ་

ཌི་སྦི་ཌི་ལི་ (David Bradley) ཡིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་བྲས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཞིག་ཏུ་བོད་
འབར་སྐད་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཕྱེས་ཡོད། ༡) ནུབ་རྒྱུད་སྐད་རིགས། (Bodic) བོད་

དང་ཀ་ནོ་རི།ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྐད་རིགས་ཁག ༢) སཱལ་སྐད་རིགས། (Sal) ཀུ་ཀི་དང་ཆིན་ལ་
སོགས་པ། (Kuki-Chin) ༣) དབུས་ཀྱི་སྐད་རིགས།རཱ་བང་དང་ལེབ་ཅ་སོགས། ༤) བྱང་

ཤར་གྱི་སྐད་རིགས།མི་ཉག་དང་ནཱ་པེ་སོགས།༥) ལྷོ་ཤར་གྱི་སྐད་རིགས།འབར་སྐད་དང་ཀཱ་རེན།.
བོད་ཀྱི་སྐད་ལག་གི་དབྱེ་བ། བོད་ཀྱི་སྐད་ལག་ཅེས་པར་ཐ་སྙད་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་གནད་དོན་འགའ་
ཞིག་ཡོད་དེ། དེང་སྐབས་སྐད་བརྡ་རིག་པའི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་བོད་སྐད་ཡིག་ལ་མིང་

བརྡ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པ་ནི། Bodic དང་ Bodish དང་ Tibetic
བཅས་ཡིན། ཐ་སྙད་འདི་གསུམ་པོའི་གོ་དོན་གྱི་ཆ་ནས་བོད་སྐད་ཅེས་པའི་གོ་དོན་ལས་གཏན་
ནས་བརྒལ་མེད་པ་ཞིག་རེད་མོད།བཀོལ་སྤྱོད་སྐབས་སུ་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཡོད། སྤྱིར་མཁས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་གོ་བ་ལེན་སྟངས་མི་འདྲ་ཡོད་མོད།ཅུང་ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བ་ནི། Bodic ཁྱབ་རྒྱ་
ཆེ་དང་གཞན་གཉིས་བོད་སྐད་ཀྱི་ཡུལ་སྐད་ཁག་ལ་གོ་དགོས་པ་ལྟར་ཆགས་ཡོད།དེ་བཞིན་སྐད་

བརྡ་རིག་པའི་གནད་དོན་འགའ་ཡང་ཡོད་དེ། སྤྱིར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་གི་གལ་ཆེན་

18 <<The Sino-Tibetan Languages>>, Edited by Graham Thurgood and Randy J. LaPolla,
By Routledge, 2003
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རང་བཞིན་ལ། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ནི་ཁོ་ལ་སིས་(Nicolas Tournadre, 1950 born)
གདེང་འཇོག་བྱེད་ཚུལ་ནི།སྐད་བརྡ་རིག་པའི་ཁྲོད་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཀྱང་ལ་ཏིན་དང་འཇར་
མན་སྐད་ཡིག་སོགས་སྐད་རྒྱུད་ཆེན་མོ་དག་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་ཀྱིས་འགྲོ་ཐུབ་ཅེས་
གསུང་འདུག་པ་དང་། སྐད་བརྡ་རིག་པའི་ཆེད་མཁས་སྐུ་ཞབས་ཀོས་ཡམ་ཞེ་ཁི་

(Guillau-

me Jacques, 1979 born) ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་།བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནི་སྐད་ཡིག་སྤྱིའི་འཕེལ་

འགྱུར་ཁྲོད་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་ལྟ་བུར་གྱུར་འདུག་པས།འདི་ནི་རྒྱ་བོད་སྐད་རིགས་རིག་གནས་ཀྱི་
གཅེས་ནོར་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་བོའི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་ཉམས་ཞིབ་ལ་གནད་ཆེ་
བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ཞེས་གསུང་འདུག

རཱོ་སྦར་ཊི་ཤཱ་ཧྥིར་ (Robert Shafer, 1955) ཡིས་ཐོག་མར་ Bodic ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་
བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་དེར་དབྱེ་ཚུལ་འདི་ལྟར་བྱས།
༡) Bodish (བོད་རྒྱུད་སྐད་རིགས།) Gurung (དགུ་རོངས་སྐད། Tshangla(ཚངས་ལྷའི་
སྐད།) Gyarong (རྒྱལ་རོང་སྐད།) Tibetic (བོད་སྐད།)

༢) West Himalayish (ནུབ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྐད་རིགས།)Thangmi (ཐང་མིའི་སྐད།)
Baram (བྷ་རམ་སྐད།) Raji–Raute (རཱ་ཇིའི་སྐད།)

༣) West Central Himalayish (ནུབ་དབས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྐད་རིགས།Magar (མཱ་
གཱར་སྐད།) Chepang (ཆེ་ཕངས་སྐད།) Hayu (ཧ་ཡུའི་སྐད།)
༤) East Himalayish (ཤར་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྐད་རིགས།)
༥) Newarish (ནེ་ཝར་སྐད།)
༦) Digarish (ཌི་གཱ་སྐད།)

༧) Midźuish (མི་ཛོ་སྐད།)
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༨) Hruish (རོས་སྐད།)

༩) Dhimalish (ཌི་མལ་སྐད།)

༡༠) Miśingish (མི་སང་སྐད།)

༡༡) Dzorgaish (ཛོར་གཱར་སྐད།) བཅས་ཡིན། གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་དབྱེ་ཚུལ་འདི་དག་
ནི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་ལས་ཁུངས་ལྡན་ཡང་དག་ཏུ་འཛིན་པར་མི་རུང་། སྐད་ཡིག་གི་
དབྱེ་ཚུལ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བ་དང་ཧ་ཅང་གསལ་བོ་ཞིག་སུ་ལའང་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཐབས་

བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ཕྱིར་སྐད་བརྡ་རིག་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་རང་སོ་སོའི་
འདོད་ཚུལ་རྣམས་བརྗོད་པ་ལས་ཐག་ཆོད་རང་བཞིན་གྱི་བརྗོད་ཚིག་ཕུལ་དཀའ་བར་ལུས། རང་

ཉིད་ཀྱང་ཤེས་ཚད་དང་མཐོང་རྒྱ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཞིབ་འཇུག་འདིའི་རིགས་ལ་དགོས་ངེས་

ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་ཚང་མེད་པས་ནོར་འཁྲུལ་ཕུང་པོར་གྱུར་བའི་དཔྱད་རྩོམ་འདིར་མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་དང་དག་བཅོས་གནང་བར་གསོལ་བ་འདེབས།

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་
པའི་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༧ཉིན་བྲིས་
པ་དགེ་བར་སྨོན།
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འབྲས་ལྗོངས་ནང་གི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་བབ།

གླེང་གཞི།1

                                                        བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ།

འཛམ་གླིང་ཆེན་པོ་འདིའི་སྟེང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་སྔ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བར་སྐད་དང་
ཡི་གེ་གཉིས་ཡོད་པ་ལྟར།

བོད་ལ་ཡང་རང་གི་ཕ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྐད་དང་ཡི་གེ་ཡོད།

སྐད་ཡིག་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཚོས་རང་གི་སྐད་ཡིག་དར་སྤེལ་གྱི་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་བཞིན་པར་རང་དབང་སླར་གསོའི་འཐབ་
རྩོད་ནང་ཞུགས་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ལྷོད་ཡངས་བྱེད་ཐབས་མེད།

བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པའི་ནང་

བོད་ཡིག་གསར་གཏོད་མཛད་པ་ནས་བརྒྱ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་པའི་དུས་དཀྱིལ་རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་ས་

ཡོངས་རྫོགས་བཙན་འཕྲོག་མ་བྱས་ཀྱི་བར་དུ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིང་མོའི་ནང་སྲིད་དབང་དར་
རྒུད་དང་ཆབ་སྲིད་འགྱུར་ལྡོག་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འཆི་གསོན་
གྱི་མཚམས་ལ་ཐུག་པ་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་ལྟ་བུ་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མྱོང་མེད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་

དངོས་ཡོད་གནས་བབ་ཤེས་པར་བོད་མི་གནས་སྡོད་ས་གནས་སོ་སོའི་གནས་སྟངས་རྟོགས་
དགོས་པར་བརྟེན་གུས་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་འབྲས་ལྗོངས་སྒང་ཏོག་ཁུལ་གྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་
ཡིག་གི་གནས་བབ་ཅུང་ཟད་གླེང་བར་འདོད།

སྔོན་ཆད་འབྲས་བོད་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་རིག་གི་འབྲེལ་ལམ།   བོད་མི་ལྔ་སྟོང་ལ་ཉེ་བ་2 དང་བོད་

རིགས་ཕོན་ཆེ་གནས་ཡུལ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་གི་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་བབ་གླེང་
1 ཕྲན་གྱི་རྩོམ་ཉོག་འདི་ལ་གཟིགས་ཞིབ་དང་མཛུབ་སྟོན་གནང་མཁན་གུས་པར་འོས་པའི་མཁས་དབང་ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆོག་

དང་། ལས་རོགས་ཨཱ་ཙ་རྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   འདིར་ནོར་འཛོལ་ཅི་བྱུང་རང་ཉིད་ཁོ་ན་ལས་གཞན་
སུ་ལའང་ལན་ཁག་མེད།
2 གཞུང་འབྲེལ་གྲངས་ཐོ་ནང་དུ་འབྲས་ལྗོངས་སྒང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁོངས་སུ་བོད་མི་སུམ་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་དང་འབྲས་ལྗོངས་ར་
ཝང་ལའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁོངས་སུ་བོད་མི་ཆིག་སྟོང་ཆིག་བརྒྱ་ཡོད།
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བ་ལ་ཐོག་མར་ཡུལ་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་ཞིག་འཆད་པར་བྱ། དེ་ཡང་དུས་རབས་བརྒྱད་
པའི་ནང་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་

གཏེར་སྟོན་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ཞབས་སོར་འཁོད་པའི་གནས་མཆོག་སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་
འདིར་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་བྱོན་པའི་ཁམས་མི་ཉག་གི་རྒྱལ་སྲས་མཚན་ལ་གྱད་

འབུམ་བསགས་ཞུ་བའི་སྐུ་རྒྱུད་ལྔ་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་(1604-1669)ཡོངས་གྲགས་སུ་
སྤྱི་ལོ་༡༦༤༢ ལོར་3 རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོར་མངའ་སྲོལ་མཛད་པས་འབྲས་ལྗོངས་
སྤྱི་ལ་དབང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མ་བྱུང་། སྐབས་དེར་བོད་ནས་བྱོན་པའི་རྒྱལ་བ་ལྷ་བཙུན་ནམ་
མཁའ་འཇིགས་མེད་(1597-1652)ཞབས་དང་།

ཀཿཐོག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ།

མངའ་བདག་

སེ མ ས་དཔའ་ཆེ ན ་པོ ་ (1592-1656)རྣམ་གསུམ་གྱི ས ་ཆོ ས ་རྒྱལ་ཕུན་ཚོ ག ས་རྣམ་རྒྱལ་
འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ཆོས་བདག་ཏུ་བཀུར་ཞིང་བླ་སློབ་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བས་འབྲས་ལྗོངས་

ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མཆེད་བཞི་གྲགས། སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མངའ་བདག་༸རྒྱལ་
དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་(1617-1682)མཆོག་དང་ཐུགས་འབྲེལ་བྱུང་བས་མཚོན་༸རྒྱལ་དབང་

སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་དང་འབྲས་ལྗོངས་ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་དབར་ཆོས་རིག་ཆབ་སྲིད་དང་བཅས་

པའི་འབྲེལ་ལམ་ཐུགས་སྣང་དམ་ཟབ་བྱུང་།4 སྤྱི་ལོ་ ༡༧༠༡ ལོར་ནུབ་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཕྱག་
བཏབ་པའི་སྒྲུབ་སྡེ་དགོན་ནི་ཡུལ་འདིའི་ནང་པའི་དགོན་པ་ཐོག་མར་བགྲང་ཞིང་གསང་སྔགས་

ཆོས་གླིང་དགོན་དང་།   གསང་ཆེན་པདྨ་ཡང་རྩེ་དགོན།   བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་ཆོས་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་
སོགས་ནི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་འགོ་སྟོད་དུ་བཞེངས་པའི་རྙིང་མའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་

པའི་དགོན་པ་སྔ་བའི་གྲས་ཡིན།   ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་

3 ཆོས་རྒྱལ་ཐུབ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་དང་བཙུན་མོ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མས་མཛད་པའི་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་རབས་གཙོས་པའི་ཡིག་ཆ་མང་ཆེ་བར་
ལོ་དེ་རང་འཁོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་འབྲས་གཞུང་རྙིང་མའི་བཤད་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་མཁས་དབང་མཁན་པོ་ལྷ་ཚེ་རིང་གིས་མཆོག་གིས་ལོ་ཚིགས་
བཤིབ་བསྡུར་མཛད་དེ་རྣལ་འབྱོར་མཆེད་བཞི་མཇལ་འཛོམས་ཀྱིས་ཆོས་རྒྱལ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་མཛད་པའི་ལོ་དེ་༡༦༤༦ཡིན་པར་

བསྒྲུབས་ཡོད།
4 བློ་བཟང་ཤཱསྟྲཱི། ༸རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་དང་སྦས་ཡུལ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་སྤྱོད་འབྲས་མོ་ལྗོངས། དུས་
རབས་༡༧ནས་༢༠བར།

ཤོག་གྲངས་༥༣ནས་༩༢།

ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་རྒྱལ་རབས།

འཇུགདེབ་ཕྲེང་གསུམ་པ། རྣམ་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཁང་། ༢༠༡༡
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རིག་གཞུང་ཞིབ་

(1703-1732)ཞབས་དང་འབྲས་ལྗོངས་ཆོས་རྒྱལ་བཞི་པ་འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ་(17071733)རྣམ་གཉིས་མཆོད་ཡོན་དུ་གྱུར་ནས་ར་ལང་ཀརྨ་རབ་བརྟན་གླིང་དང་།

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་།
5

ཕོ་ལྡང་ཀརྨ་

རུམ་བཏེག་ཀརྨ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་བཅས་ཕྱག་བཏབ་པ་

དེས་འབྲས་ལྗོངས་ནང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཕེལ་བའི་དབུ་ཚུགས། མདོར་ན་ཡུལ་

འདིའི་གནས་སྒོ་ཕྱེ་བ་ནས་བོད་ལ་དུས་འགྱུར་ཆེན་མོ་མ་བྱུང་བའི་བར་བོད་ཀྱི་བླ་མ་མཁས་

གྲུབ་མང་དག་ཅི ག ་ཡུལ་འདི ར ་གནས་མཇལ་དང་འགྲོ ་ དོ ན ་ཆེ ད ་དུ་ཞབས་བཅགས་ཤི ང ་།.
ཡུལ་འདིའི་སེར་སྐྱ་རྒན་གཞོན་དུ་མ་ཡང་གནས་སྐོར་རྒྱུ་འགྲུལ་ཙམ་མིན་པར་བཅུ་ཕྲག་རིག་
པའི་གནས་སྤྱི་དང་གར་ཐིག་རྡུལ་ཚོན་དབྱངས་རྟ་སོགས་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ལེན་ཚུན་

གསན་སྦྱོང་སློབ་གཉེར་གྱི་ཆེད་བོད་དུ་ཕེབས་བཞུགས་གནང་བ་ལ་བརྟེན་སྔོན་ཆད་ནང་པའི་

ཡུལ་གྲུ་འདིའི་ནང་ཉམས་རྟོགས་མཐར་སོན་པའི་བླ་མ་དང་མཁན་པོ་མཚམས་པ་སྒོམ་ཆེན་ཇི་
སྙེད་བྱུང་མྱོང་བའི་ཁར་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་པའི་མཁས་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད།

དེ་ལྟར་ཆོས་སྲིད་རིག་གནས་དང་བཅས་ལ་བོད་དང་འབྲེལ་ཆེ་བའི་ཆ་ནས་སྔོན་ཆད་འབྲས་

ལྗོངས་ཀྱི་གཞུང་ཡིག་གཙོ་བོ་བོད་ཡིག་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ད་ཆ་རྣམ་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་དུ་གཅེས་ཉར་མཛད་པའི་འབྲས་ལྗོངས་སྒང་ཏོག་ཕོ་བྲང་གི་ཡིག་ཆ་6

རྣམས་དང་།

འབྲས་ལྗོངས་ཆོས་རྒྱལ་དགུ་པ་མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་(1860-1914)མཆོག་དང་བཙུན་མོ་ལྷ་
སྡིང་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་(1867-1910)རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༡༩༠༨ལོར་མཛད་པའི་<མཁའ་
སྤྱོད་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་གསལ་བར་བཀོད་པ་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་>7
སོགས་བོད་ཡིག་ནང་བཞུགས་པ་འདི་ལས་མཁྱེན་ཐུབ་ངེས་ཡིན།

ཞེས་པ་

5 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། གླེང་བརྗོད། ཤོག་གྲངས་༡༡ནས་༤༧། འབྲས་ལྗོངས་ནང་དགོན་སྡེ་ཁག་གཅིག་གི་ཆགས་རབས་ཡིག་ཆ་
བཞུགས། རྣམ་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་། ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ཟུང་ནས་སྤར་སྐྲུན་ཞུས་

པའོ། ། ༢༠༠༨
6 ཡིག་ཆའི་ཁོངས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲལ་དང་། འབབ་སྒོ། དམ་འབུལ། གན་རྒྱ། སྙན་ཞུ། ཁྲིམས་ཡིག། བུ་ལོན། བཀའ་ཤོག། སྙན་སེང་།.
ལོ་རྒྱུས། འདོན་ཆ། ལམ་ཡིག། གྱོད་གཞི་སོགས་བརྗོད་བྱ་སྣ་མང་བཞུགས།   Saul Mullard and Hisser Wongchuk,

Royal Records: A catalogue of the Sikkimese Palace Archive, 2010, IITBS
7 Tashi Tsering, A short communication about the 1980 ‘Bras ljongs rgyal rabs, pp. 33-60,
Bulletin of Tibetology, Volume 48, Number 1, 2012
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སྔ་མོ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་གི་བོད་ཡིག་གི་འཁོར་ཡུག སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའི་དུས་འགྱུར་གྱི་
རྐྱེ ན ་པས་བོ ད ་མི ་ མང་པོ ་ མི ་ འདོ ད ་བཞི ན ་དུ་རང་ཡུལ་དང་བྲལ་དགོ ས ་བྱུང་བར་བོ ད ་ཀྱི ་ བླ་
སྤྲུལ་མཁས་དབང་8

མང་པོ་ཡུལ་འདིར་བྱོན་ཏེ་ནང་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་དང་

བཅས་པའི་འགྲོ་དོན་ཆེན་པོ་བསྐྱངས་ཡོད།
1914)མཆོག་གིས་སྤྱི་ལོ་

༡༩༠༩

འབྲས་རྒྱལ་བཅུ་པ་སྲིད་སྐྱོང་སྤྲུལ་སྐུ་(1879-

ལོར་ཕྱག་བཏབ་པའི་འབྲས་གཞུང་དབེན་ཅན་སློབ་

གྲྭས་འབྲས་ལྗོ ང ས་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་བོ ད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་དང་རི ག ་གཞུང་སྐད་ཡི ག ་རི ག ་གནས་དང་
བཅས་པ་རྒྱུན་འཛིན་དར་སྤེལ་གྱི་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་ཡོད།

སློབ་གྲྭ་འདི་ཉིད་དང་

ཐོག་ནས་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ཟེར་མིན་མི་ཤེས་ཀྱང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་འབྲས་ལྗོངས་གཞུང་
ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ནས་དཔར་སྐྲུན་གནང་བའི་བོད་ཡིག་ཀློག་དེབ་གསུམ་པའི་9

སྔོན་

བརྗོད་ནང་དབེན་ཅན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ཞེས་དང་སྐབས་དེའི་སློབ་གྲྭའི་ལག་འཁྱེར་སྟེང་དུའང་.
‘‘༄༅།།

འབྲས་ལྗོངས་དགོན་གནས་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་ལག་འཁྱེར།།

དབེན་ཅན།

’’.

ཞེས་གསལ་པོ་འཁོད་འདུག སྐབས་དེ་ཙ་ན་སློབ་གྲྭ་དེ་ཉིད་བོད་ཡིག་གཙོ་འཁྲིད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་

ཞི ག ་ཡི ན ་པ་དང་དེ འི ་ ནང་ཞུགས་མཁན་གྱི ་ སློ བ ་ཕྲུག་ཚང་མས་བོ ད ་ཡི ག ་སློ བ ་ཚན་རྣམས་
སྐད་ཡིག་དང་པོ་བརྩིས་ཏེ་ངེས་པར་དུ་སྦྱོང་དགོས་པ་དང་།

དེ་ཡང་ཀ་ཁ་སྦྱོར་ཀློག་ནས་

འགོ ་ བཙུགས་ཏེ ་ སྦྱངས་ཤི ང ་སྟེ ང ་དུ་ཡི ག ་གཟུགས་འབྲི་རྒྱུས་མཚོ ན ་བོ ད ་ཀྱི ་ སྐད་ཡི ག ་གི ་

རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཚུགས་རྗེས་རྒྱལ་རབས་དང་། ཆོས་འབྱུང་། སྙན་ངག སུམ་རྟགས། བརྡ་
སྤྲོད། མཛོད་ལུགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་རབས། མིང་གི་མངོན་བརྗོད། ལུགས་ཀྱི་བསྟན་

བཅོས། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད། སྐར་རྩིས་སྔོན་འགྲོ་དང་། འབྱུང་རྩིས་ལས་སྐེག་རྩིས་དང་། བག་
8

ཨཱ་ཙཱརྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་བའི་སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་སུ་དེང་རབས་རིས་མེད་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་

རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པ་ཕྱག་རིས་ཇི་བསྐྱངས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བློ་གསར་པདྨོ་འཛུམ་པའི་ཉི་ཟེར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་ཞེས་
པའི་ཤོག་གྲངས་༢༧སྟེང་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ནས་བཟུང་རིམ་བཞིན་སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་གཤོངས་འདིར་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་

ཆེན་དམ་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱོན་པ་དེ་དག་གི་མཚན་གཞུང་ཞེས་པའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་དང་མཁས་པ་༡༢༢ཀྱི་མཚན་བཀོད་འདུག
9 ཤོག་གྲངས་༩༡ཡོད་པའི་སློབ་དེབ་འདི་ཉིད་ཆོས་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་དང་རྒྱལ་སྲས་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་

གི་བཀའ་སློབ་གཞིར་བཟུང་ཆོས་རྒྱལ་ནམ་མཁའི་ནོར་བུས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བ་དང་། འབྲས་གཞུང་དྲུང་ཆེ་ཡར་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་

གྱིས་ཞུ་དག་དང་། དབེན་ཅན་བོད་ཡིག་སློབ་དགེ་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་འཛིན་ནས་དབུ་མེད་དང་། འགོ་ལོག་སྤྲུལ་སྐུ་དཀོན་མཆོག་སྙན་གྲགས་
ནས་དབུ་ཅན། ལྷ་བྲིས་དགའ་ལྡན་ནས་རི་མོ་ཁག་བྲིས་ཞེས་དེབ་ཀྱི་སྔོན་བརྗོད་དུ་འཁོད་འདུག
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རྩིས། ཚེ་རབས་ལས་རྩིས། ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ། ལྷ་བྲིས། ཟློས་གར་ལྷ་
མོའི་འཁྲབ་གཞུང་བཅས་གོ་ལོ་ཐོས་ལོ་ཙམ་མིན་པར་མཐར་ཕྱིན་པར་བསླབས་པ་10

དང་།.

བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་དགེ་རྒན་ཁོངས་སུ་བོད་ལ་དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་

གོང་ནས་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཕེབས་པའི་ཞབས་སྡོད་སྐུ་ངོ་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་འཛིན་.
མཆོག་11

དང་།

དུས་འགྱུར་རྗེས་སུ་ཕེབས་པའི་སྐུ་ངོ་བར་ཞི་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་

(1914-1983)མཆོག་དང་།

མཁས་དབང་མཁྱེན་རབ་ནོར་བུའི་(1883-1962)དངོས་

སློབ་སྨན་རྩིས་རྒན་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མཚན་(?-1962)མཆོག།
བཀའ་དྲུང་ལྡུམ་ར་བའི་སྲས་སྐུ་ཞབས།

བལ་ཡུལ་ནས་ཕེབས་པའི་

བསམ་གྲུབ་ཕོ་བྲང་རིན་པོ་ཆེ།

དགེ་བཤེས་ངག་

དབང་གྲགས་པ་སོ ག ས་བོ ད ་ཀྱི ་ རི ག ་གནས་སྤྱི ་ ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་པའི ་ མཁས་པ་རྣམས་

བཞུགས་ཤིང་། སློབ་དེབ་ཁོངས་སུ་བོད་ཡིག་ཀློག་དེབ་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ་དང་།.
བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་མཱུ་ལ་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ།12

རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་སྙིང་

པོ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་དང་རྟགས་འཇུག་གི་ས་བཅད་ཚིགས་
སུ་བཅད་པ་བཅས་བཞུགས་སོ།།13

སྐུ་ངོ་བར་ཞིས་བརྩམས་པའི་14

རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་

10 བཀྲ་ཤིས་བསྟན་འཛིན། ༸མི་དབང་འབྲས་ལྗོངས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་ཐོག་བཅུ་པ་སྲིད་སྐྱོང་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་མངོན་བསྟོད། སྒང་
ཏོག་དབེན་ཅན་སློབ་གྲྭ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་འཁོར་བའི་བྱུང་རབས། ཤོག་གྲངས། ༤༤-༥༦
11 ཁོང་ནི་འཕན་པོ་ཁང་གསར་བའི་ཁྱིམ་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་བོད་དུ་རྩེ་དྲུང་གི་གོ་གནས་བཞེས། ༡༩༥༩གོང་དུ་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་
གཞུང་གི་ཚོང་སྤྱིའི་ཕྱག་རོགས་སུ་བསྐོ་བཞག་གནང་།

༡༩༥༥ནས་༡༩༧༠སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་མ་རྫོགས་བར་འབྲས་ལྗོངས་དགོན་གནས་

དབེན་ཅན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་བོད་དགེ་གནང་ཞིང་དགེ་གཙོ་སྟེ་Head Masterམཛད་འགན་ཡང་བཞེས་འདུག། ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ངུ་འདི་
ཞབས་སྡོད་སྐུ་ངོའི་སྲས་མོའི་སྐུ་ཟླ་རྒན་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས་ནས་གནང་བྱུང་།
12
ཤིང་པར་དུ་བརྐོས་པའི་དཔེ་ཆ་འདིའི་མཇུག་ཏུ་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་རྩ་བ་དང་སྙིང་པོ་དཀའ་གནད་ས་བཅད་དང་
བཅས་པ་འབྲས་ལྗོངས་གཞུང་ནས་པར་དུ་བཞེངས་ཏེ་དགོན་གནས་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ཁང་དུ་བཞུགས་ཞེས་གསལ།

དེབ་འདི་སྐུ་ཞབས་

བཀྲ་ཤིས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱུས་སྟོན་གནང་བྱུང་།
13 ཤིང་པར་དུ་བརྐོས་པའི་དཔེ་ཆ་འདིའི་མཇུག་ཏུ་འདི་ཡང་བློ་གསར་དག་གི་ཆེད། ། འབྲས་གཞུང་སློབ་གྲྭ་ཁངནས་བྲིས། ། ཞེས་གསལ།
དེབ་འདི་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱུས་སྟོན་གནང་བྱུང་།
14 སྐུ་ངོ་བར་ཞི་མཆོག་གིས་མཛད་ཅིང་འབྲས་ལྗོངས་ནང་པར་དུ་བརྐོས་པའི་དཔེ་ཆ་ཁག་གཅིག་ནི། སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་དཔེར་བརྗོད་
མི་ཕམ་དགོངས་རྒྱན་ལས་སརྒ་དང་པོའི་སྐོར་བཞུགས་སོ་ཞེས་ཤོག་ལྡེབ་བཅུ་གཅིག་བཞུགས་པ་ཞིག་དང་། སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་དཔེར་

བརྗོད་མི་ཕམ་དགོངས་རྒྱན་ལས་ལེའུ་གསུམ་པའི་སྐོར་བཞུགས་སོ་ཞེས་པ་ཤོག་ལྡེབ་ཉེར་གཅིག་ཅན་དང་། ས་སྐྱ་རི་ཁུད་སྤྲུལ་སྐུའི་དཔེ་
གཟིགས་ཆེད་མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་རིའུ་ (རེའུ) མིག་ཏུ་གསར་བསྐྲུན་བཞུགས་ཞེས་པ་ཤོག་ལྡེབ་བཞི་བཞུགས་པ་བཅས།
དཔེ་ཆ་འདི་དག་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱུས་སྟོན་གནང་བྱུང་།
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དཔེར་བརྗོད་རིའུ་(རེའུ་)མིག་གསར་བུའི་གཅེས་ནོར་ཞེས་བྱ་བ།15
རྩ་འགྲེལ།16

དག་ཡིག་ངག་སྒྲོན་གྱི་

རྒན་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས་པའི་འབྲས་གཞུང་དགོན་གནས་བོད་

ཡིག་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་ཚིག་རྐང་གྲངས་དེབ་ཆུང་དང་པོ་དང་། སུམ་རྟགས་ཀྱི་ས་བཅད་རིན་ཆེན་
ལྡེའུ་མིག་སོགས་བཞུགས།

དགེ་རྒན་མཁས་པ་མང་པོ་བཞུགས་པའི་སློབ་གྲྭ་འདི་ནས་ཐོན་

མཁན་སློབ་མ་རྣམས་བོད་ཡིག་གནས་ཚད་ཡག་པོ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་
སྒང་ཏོག་དཔལ་འབྱོར་རྣམ་རྒྱལ་བུ་མོའི་སློབ་གྲྭ་དང་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་བུའི་སློབ་གྲྭ་སོགས་

འབྲས་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་མང་ཆེ་བའི་ནང་བོད་ཡིག་སློབ་ཚན་ཡོད་ཐོག་བོད་ཡིག་གི་ཆུ་ཚད་མཐོ་
པོ་ཡོད་པའི་དགེ་རྒན་17 ཡང་བྱུང་འདུག། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༧ ཙམ་ལ་དབུས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་
ལྷན་ཚོགས་(CBSE)སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གདམ་ག་ཅན་གྱི་སློབ་ཚན་དུ་གསར་འཇུག་གནང་
བས་འབྲས་གཞུང་ཤེས་རིག་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་

གྱི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་<ཤེས་རབ་ལམ་སྟོན་>གྱི་དེབ་ཕྲེང་ཁག་དང་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་
འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་སློབ་དེབ་<ཐ་སྙད་ཀུན་གསལ་>18 ཞེས་བྱ་བ་རྩོམ་སྒྲིག་གིས་
དཔར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་འདུག

འབྲས་ལྗོངས་ཆོས་རྒྱལ་བཅུ་གཉིས་པ་༸མི་དབང་

དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་(1923-1982)མཆོག་གི་རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་ཟབ་མོ་ལས་

བྱུང་བའི་རྣམ་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཁང་འདི་ཉིད་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་
ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ས་འདུལ་བྱིན་འབེབས་དང་ཐུགས་
སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་རྨང་རྡོ་འཇོག་གནང་མཛད་ཅིང་ ‘‘ཕྱག་དཔེ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་
དཀོན་རིགས་སྒོར་ཉིས་འབུམ་ཙམ་རི་བ་ཞལ་འདེབས་སུ་སྩལ་’’19

བའི་བཀའ་དྲིན་སོགས་

15 ཤིང་པར་དུ་བརྐོས་པའི་དཔེ་ཆ་འདི་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱུས་སྟོན་གནང་བྱུང་།
16 བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་ངག་སྒྲོན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་ཞེས་འཁོད་པའི་ཤིང་པར་དེབ་གཟུགས་གྲུ་བཞི་ཅན་ཤོག་
གྲངས་༡༧༠ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ཞིགདཔེ་ཆ་འདི་ཡང་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱུས་སྟོན་གནང་བྱུང་།
17 གུང་རྡོ་རྗེ། སྒང་ཏོག་དཔལ་འབྱོར་རྣམ་རྒྱལ་སློབ་གྲྭའི་བོད་དགེ་ཟུར་པ། དག་ཡིག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་བཞུགས་སོ། ། ༡༩༦༠སྒང་ཏོག་

འབྲས་གཞུང་ཆེན་པོའི་པར་འགྲེམས་ལས་ཁུངས་སུ་པར་བསྐྲུན་བགྱིས། ཤོག་གྲངས། ༤༧དེབ་འདི་འབྲས་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་བོད་དགེ་ཟུར་
པ་སྐུ་ཞབས་ལྷ་རྒོད་བླ་མས་རྒྱུས་སྟོན་གནང་བྱུང་།
18 དེབ་འདི་ཨཱ་ཙཱ་རྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱུན་སྟོན་གནང་བྱུང་།
19 སྒང་ཏོག་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་ཡིག་ཚང་ནས་འགྲེམ་སྤེལ་བགྱིས་པའི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ། ལོ་དྲུག་པ། སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨ཟླ་༡ནས་༣།

92

ལ་བརྟེན་ནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་འདི་ནས་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་བཞིན་20

ནང་པའི་ཆོས་དང་

བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་རྒྱུན་འཛིན་གོང་སྤེལ་གྱི་མཛད་བཟང་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་མུས་ལགས། འབྲས་
ལྗོངས་ནང་གཞུང་སྒེར་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་བོད་ཡིག་དཔེ་ཆ་དང་གསུང་རྩོམ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་
པ་མང་ཞིང་།

འདིར་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་ཆེ་ཞིང་སྐྱ་བོ་རིག་གནས་སུ་བགྲང་འོས་པའི་དུས་

དེབ་དང་གསར་ཤོག་ཁག་གཅིག་གི་མིང་ཙམ་སྨོས་ན། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ཙམ་ནས་<ཡར་རྒྱས་

གོང་འཕེལ་>21 ཟེར་བའི་བོད་ཡིག་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ་ཅིག་བཏོན་པ་འདི་ནི་འབྲས་ལྗོངས་ནང་
གི་བོད་ཡིག་དུས་དེབ་སྔ་ཤོས་གྲས་ཤིག་ཡིན། སྤྱི་ལོ་༡༩༦༣ཙམ་ནས་<གསར་འགྱུར་མདོར་
བསྡུས། རྒྱ་གར་གྱི་གསར་སྤེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་ཤོག་>ཅེས་པ་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་ཡོད་པའི་

བོད་ཡིག་གསར་ཤོག་ཤིག་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་ཡིག་ཚང་ནས་བཏོན་པ་དང་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༥
ཙམ་ནས་འབྲས་ལྗོངས་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་སྒང་ཏོག་པར་ཁང་ནས་<འབྲས་ལྗོངས་བྱ་མ་རྟ། འབྲས་

གཞུང་མཆོག་གི་གསར་ཤོག་>ཅེས་པ་ཟླ་གསུམ་དུས་དེབ་ཤོག་གྲངས་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཡོད་པ་ཞིག་
ལོ་ཤས་རིང་བཏོན་རྗེས། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ལོ་ནས་སྔར་གྱི་དུས་དེབ་ཀྱི་རྣམ་པ་འགྱུར་ཏེ་<འབྲས་
ལྗོངས་བྱ་མ་རྟ་>22 ཞུ་བ་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་ཡོད་པའི་གསར་ཤོག་ཐོན་ཞིང་བར་སྐབས་ལོ་ཤས་

20 སྒང་ཏོག་འབྲས་གཞུང་ཆེན་པོའི་པར་ཁང་ནས་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩ཟླ་༢ཚེས་༢ཉིན་དཔར་སྐྲུན་མཛད་པའི་ SIKKIM DARBAR
GAZETTE ཞེས་པའི་ནང་ལས་ཁུངས་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་དང་བྱེད་ཕྱོགས་འཁོད་པའི་དོན་ཚན་ཁག་གཅིག་ནི། (༢)བོད་ཡིག་ཏུ་

པར་བསྐྲུན་བགྱིས་ཟིན་པའི་བཀའ་བསྟན་པར་མ་ཁག་དང་། བྲིས་མའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལག་བྲིས་ཞལ་ཐང་། པར་ཆས་ཀྱིས་བླངས་པའི་
མིང་ཤོག་སོགས་ཇི་ཐོབ་བསྒྲུབ་གསོག་བྱ་རྒྱུ། (༤)ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བྲིས་རིག་དང་། སྐད་རིགས་སྣ་ཚོགས།

གསོ་བ་རིག་པ། རྩིས་རིག། རྒྱལ་རབས། འཛམ་གླིང་རྒྱས་བཤད་དམ་ཆགས་ཚུལ་སོགས་ཀྱང་ཉམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ། (༥)བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

ཏུ་པར་འདེབས་མ་ཐུབ་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་པར་འདེབས་སམ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ། (༧)བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་། བོད་དང་། རྒྱ་གར་
བཅས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་གཞག་སྐོར། ཤེས་རིག་སྣ་ཚོགས། ཆོས་དང་མཐུན་པའི་བྲིས་རིས་དང་། གཞན་ཡང་རི་མོ་སྣ་ཚོགས། ཆོས་ཀྱི་
ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་། དེ་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་ལུགས་སོགས་སློབ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ། (༡༠)བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་སྐོར་ལྷན་

རྒྱས་ཚུགས་དགོས་རིགས་སྐབས་མཚམས་སུ་ཚུགས་རྒྱུའི་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ།
21 སྐུ་ཞབས་ཨུ་རྒྱན་བྷ་པུ་སྟེ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ U.D. Lama ཞུ་བ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཙོ་བོ་དང་། ཕྱག་རོགས་ཁོངས་སུ་སྐུ་ཞབས་རིག་

འཛིན་བྷ་པུ་དང་། སྐུ་ཞབས་སྤེན་པ་དོན་གྲུབ། ཁུ་ནུ་བླ་མ་སོགས་ཡོད་འདུག
22 ཕྲན་གྱི་རྩོམ་ཡིག<འབྲས་ལྗོངས་བྱ་མ་རྟ། འབྲས་གཞུང་ནས་བཏོན་པའི་བོད་ཡིག་གསར་ཤོག་གི་བརྒྱུད་རིམ་དང་རིན་ཐང་གླེང་བ་

>ཞེས་པ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ཟླ་༩ཚེས་༣-༧བར་ར་ཤི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་སེནཊ་པི་ཊས་བྷག་ཏུ་འཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ན་གཞོན་བོད་རིག་པའི་
གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པར་སྒྲོགས་སྦྱང་བྱས།
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ཆད་པ་ལས་དེ་མིན་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཙམ་བར་བགྲང་བྱ་སུམ་ཅུ་ཉེ་བར་རིན་མེད་འགྲེམས་སྤེལ་

བྱས་པས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོ་ཙམ་ནས་

འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་ལྷོ་ཡིག་ཅེས་པ་ཡིག་གཟུགས་བོད་ཡིག་ཡིན་པ་ལ་བོད་ཀྱི་སུམ་རྟགས་
དག་གསུམ་དང་མི་མཐུན་པ་གཙོ་བོ་ཡུལ་སྐད་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཡི་གེའི་འབྲི་སྲོལ་ཞིག་སྐུ་
ཞབས་ནོར་ལྡན་ཚེ་རིང་བྷོ་ཊི་ཡ་(b.3/22/1943)སོགས་ཀྱིས་གསར་གཏོད་བྱས་ཤིང་། ལྷོ་

ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་23པས་སློབ་དེབ་གསར་པ་བཟོས་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༢/༡༩༨༣ ཙམ་ནས་

བཟུང་སྒང་ཏོག་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་སློབ་གྲྭ་དང་། སྒང་ཏོག་དཔལ་འབྱོར་རྣམ་རྒྱལ་བུ་མོའི་སློབ་
གྲྭ་གཉིས་མ་གཏོགས་བོད་ཡིག་སློབ་ཚན་ཡོད་པའི་འབྲས་གཞུང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བོད་ཡིག་
མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་ལྷོ་ཡིག་དངོས་སུ་ཁྲིད་འགོ་བཙུགས་སོ༎

ད་ལྟའི་འབྲས་ལྗོངས་ནང་གི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་བབ།   སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་པོ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་སྒང་ཏོག་ཏུ་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ་ནང་‘‘ལྷག་

པར་དུ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་སྡོད་མཁན་བོད་པ་ཚོ། འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ཤེས་རིག་དང་ཆོས་

ནི་ང་ཚོ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ་གཞན་དག་ལས་གོ་སྐབས་ལེགས་པ་དང་།.
གནས་སྟངས་ལེགས་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད།

སྤྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་ཤེས་རིག་དང་

གོམས་གཤིས་མཐུན་བསྡད་ཡོད་དུས་དེའི་ཆ་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོར་མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་ཡོད་རེད།’’24

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བོད་དང་འབྲས་ལྗོངས་ནི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་དང་བཅས་པ་
འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་དང་།

བོད་སྐད་ཁོ་ན་ལས་མི་ཤེས་པའི་འབྲས་ལྗོངས་ནང་

གི་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བའི་མི་རབས་དང་པོའི་སྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རབས་གཉིས་པ་དང་

23	ལྷོ་ཡིག་གསར་གཏོད་བྱེད་པོ་སྐུ་ཞབས་ནོར་ལྡན་ཚེ་རིང་ནི་ད་ཆར་བྷུ་ཊི་ཡ་སྐད་རབས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་

ཡིན་ཞིང་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་འབངས་གཟེངས་རྟགས་ཨང་བཞི་པ་པདྨ་ཤྲཱི་Padma Shriཐོབ། དེ་བཞིན་ལྷོ་ཡིག་ཀློག་

དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་སྐུ་ཞབས་པདྨ་རིག་འཛིན་བྷོ་ཊི་ཡ་ལའང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ཟླ་༥ཚེས་༡༦འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེ་ཉིན་མོར་བྷོ་ཊའི་སྐད་ཡིག་

སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ་ཐད་མངའ་སྡེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ཡོད།
24
སྲིད་ཞིའི་རྣམ་འདྲེན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྒྱ་ཆེའི་བོད་མིའི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་བླང་དོར་བྱེད་
སྒོའི་སྐོར་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ་ཕྱོགས་བསྡེབས་བཞུགས་སོ༎པོད་གཉིས་པ། ༡༩༨༡། ༡༠། ༡༩ཉིན་སྒང་ཏོག་ཏུ་མི་མང་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་
སློབ།
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གསུམ་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གོམས་གཤིས་གང་འཚམ་བརྒྱུད་སྤྲོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟར་

ཡང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོའི་དབང་གིས་ད་ཆ་བོད་རིགས་
སུ་གཏོགས་པའི་འབྲས་ལྗོངས་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་དང་གོམས་གཤིས་ལའང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་
འཕྲད་བཞིན་པ་དང་།

འབྲས་ལྗོངས་ནང་འཚར་ལོངས་འབྱུང་བཞིན་པའི་བོད་ཕྲུག་མི་རབས་

བཞི་པ་རྣམས་ནི་བོད་ཡིག་མེད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་དང་བོད་སྐད་མི་རྒྱག་པའི་འཁོར་ཡུག་གཅིག་

ནང་ཉིན་རེའི་མི་ཚེ་འཕུལ་དགོས་དུས་ཁོ་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྒྱུན་འཛིན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་
ནུས་པ་ག་ཚོད་ཅིག་འདོན་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།   བར་ལམ་གུས་པས་འབྲས་ལྗོངས་སྒང་ཏོག་ཁུལ་དུ་

རྒྱུན་བཞུགས་བོད་མི་མཁྱེན་ལྡན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་དང་གཞུང་སྒེར་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་ཀྱི་སྣེ་

བོ་མ་ཁག་གཅིག་ལ་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་ཏེ་ས་གནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་བབ་དང་འབྲེལ་
བའི་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་ཁོང་རྣམ་པས་ཞལ་གཅིག་གྲགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབྲས་ལྗོངས་ནང་བོད་
ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་བབ་ནི་ཞན་པོ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་གནང་ཐོག་བོད་ཕྲུག་ཚོས་བོད་སྐད་

ཤེས་པའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་རང་རང་གི་ཁྱིམ་ནང་བོད་སྐད་གཙང་མ་ཤོད་རྒྱུ་དེ་རེད་ཅེས་

དགོངས་ཚུལ་བཏོན་གནང་བྱུང་། ས་སྐྱ་མཁན་པོ་ངག་དབང་འབྱོར་ལྡན་མཆོག་གིས་ ‘‘བོད་
ཕྲུག་ཚོས་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ལ་བརྩི་མཐོང་ཆེན་པོ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྐད་ཡིག་དེའི་ཐོག་

ནས་འབྲིང་རིམ་གོང་མ་ཐོན་རྗེས་མཐོ་སློབ་དང་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་

པས་ཡིན། གནས་སྟངས་འདི་ཡིས་སློབ་མ་ཚོར་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ཚད་དང་ལྡན་པ་སྦྱོང་བའི་
འདུན་པ་དྲག་པོ་སྐྱེ་རུ་འཇུག་གི་ཡོད། དེའི་ཤུགས་ལ་ཁོང་ཚོར་བརྡ་ལན་གཅིག་སྤྲོད་བཞིན་པ་
ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་མེད་པ་དེ་རེད།

རང་ཉིད་ཀྱི་ཕ་སྐད་ལ་སྦྱོང་བ་དམན་ཀྱང་རུང་།.

(དབྱིན་ཡིག་ཐོག་)ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་དང་།

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ལག་

འཁྱེར་ཡོད་ཚེ་རང་གི་མདུན་ལམ་བསྐྲུན་བཞིན་པ་ཡིན།’’25 ཞེས་གསུངས་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

25
Ngawang Jorden, The Education of Tibetan Refugee Children in Exile,
pp.5-30, 21st Century Tibet Issue, Symposium on Contemporary Tibetan Studies,
དེང་དུས་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་འདུ། Collected Papers, Organized by Mongolian and
Tibetan Affairs Commission, p.20
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ཡིན་ནམ་གང་ལྟར་སྒང་ཏོག་བཻ་རོ་ཙ་ན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ནང་ཆོས་དང་སྐད་

ཡིག་གི་འཛིན་གྲྭ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཟླ་དྲུག་བོད་ཡིག་འཛིན་
གྲྭའི་ནང་དུ་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཧ་ལམ་མཐོང་རྒྱུ་མེད།

ནམ་རྒྱུན་བོད་མིའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོ་

དང་འདུ་འཛོམས། ཟབ་སྦྱོང་། ལས་འགུལ་ཁག་ནང་དུའང་ས་གནས་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་མཉམ་
ཞུགས་བྱེད་མཁན་ལྟོས་འཇོག་གིས་ཉུང་ཉུང་རེད། ལོ་ཤས་གོང་དུ་སྒང་ཏོག་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་

ཁག་གཅིག་གིས་མ་བསྐུལ་དང་དུ་བླངས་ཏེ་བོད་ཀྱི་འདབ་གཤོག་‘‘Wings of Tibet’’ཟེར་
བའི་ཚོགས་པ་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་མཁས་པའི་གསུང་བཤད་གོ་སྒྲིག་ཞུ་བ་དང་མཛད་སྒོ་ཁག་ལ་

གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པ་སོགས་གཞོན་སྐྱེས་རང་ངོས་ནས་འགུལ་བསྐྱོད་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་
བཟང་པོ་ཞིག་མངོན་ཀྱང་དེ་ཡང་ད་ཆ་གྲགས་འགུལ་མེད་པ་ལྟར་གྱུར་འདུག།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་དམིགས་པའི་ས་གནས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་གསར་པ་ཁག་གཅིག

བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་མཁྱེན་མཁན་དགེ་འདུན་པ་རྒན་གྲས་མང་པོ་ཡོད་པའི་འབྲས་ལྗོངས་ནང་
གི་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ཏུ་གྲྭ་ཕྲུག་ཚོས་བོད་སྐད་མི་ཤེས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི་དགོས་པ་

ལྟ་བུ་ཡིན་ཡང་དོན་དུ་བོད་སྐད་འཆད་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁོང་ཚོར་བོད་སྐད་དང་
བོད་ཡིག་བསླབ་པར་འབད་བརྩོན་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་ཆགས་ཡོད།

གདན་ས་རུམ་བཏེག་ལྟ་

བུར་མཚོན་ན་གྲྭ་ཆུང་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མི་ཤེས་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་དམིགས་

ཏེ་དགོན་པའི་གྲྭ་ཆུང་སྐོར་ཞིག་རྡ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་དང་སུ་ཇ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེར་འཇུག་
མུས་དང་།

དགོན་པ་ཁག་གཅིག་ནས་དགེ་རྒན་ཕྱི་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་

ཚོར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཏུ་འཇུག་གི་ཡོད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་བཻ་རོ་ཙ་ན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་
སློབ་གཉེར་ཁང་ཞེས་པ་ལས་ཞོར་སློབ་གྲྭ་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་ནང་པའི་ཆོས་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

སློབ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ་འདིས་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་ཡུལ་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་
འབྱུང་བཞིན་པ་དང་།

གཟའ་ཉི་མའི་སློབ་གྲྭར་ཉེ་འཁོར་གྱི་བོད་ཕྲུག་ཚོར་གཞས་དང་རྩེད་མོ་

སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་བཞིན་པར་བོད་མི་མང་པོས་དགའ་མོས་བྱེད་བཞིན་
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འདུག སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་བསྟན་སྲུང་དང་བླང་

དམག་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་༦༠འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་ཉིན་འབྲས་ལྗོངས་མདོ་ཁམས་ཆུ་སྒང་

གིས་འདི་ལོ་ནས་བཟུང་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་གི་རྗེས་དྲན་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་
ཞུ་བ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཁྲོད་དུ་འབྲས་ལྗོངས་ནས་བོད་ཕྲུག་བརྒྱ་
ཆ་མཐོ་ཤོས་ལོན་མཁན་ལ་རྟགས་མ་དང་གཟེངས་བསྟོད་ཕྱག་འཁྱེར་དང་ཕྱག་དངུལ་འབུལ་
བའི་འགོ་བཙུགས།

འདི་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཁོ་ན་ལ་དགོངས་པ་ཞིག་མིན་ཀྱང་ཤེས་ཡོན་ལ་

སྐུལ་འདེད་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་ཞིག་ཡིན་པས་མི་མང་གི་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་ཐོབ་སོང་།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བཀུར་འོས་སྒང་ཏོག་བོད་མིའི་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཙོ་དང་སྒང་ཏོག་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་བློན་གཙོ་

མཆོག་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་སྟེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་གི་སྐད་ཡིག་གཞན་ལྟར་དབུས་འབྲིང་

རིམ་སློབ་གྲྭའི་ལྷན་ཚོགས་(CBSE)ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཞིག་བསྐོ་བཞག་དང་།.
སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་འབྲས་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཏུ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་དང་བཅུ་
གཉིས་བར་བོད་ཡིག་སློབ་ཚན་འཇོག་གལ་ཆེ་བའི་རེ་འདུན་དོན་ཚན་གཉིས་འཁོད་པའི་ཕྱག་
བྲིས་26ཤིག་ཕུལ་བར་བློན་གཙོ་མཆོག་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་འདུག

འདི་ལོའི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཀ་རྡོར་སྒང་
གསུམ་དང་། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་། བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་སོགས་སུ་གནས་འཁོད་

བོད་མི་ཐུན་མོང་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་གཏན་འཁེལ་ཅིང་ཉིན་དེར་མཎྜལ་རྟེན་

གསུམ་དང་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་ཞལ་ཐང་ཆེན་མོ་ཞིག་འདེགས་འབུལ་ལྷན་དུ་ས་གནས་དེ་
དག་གི་བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཅེས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་ཞིག་འབུལ་འཆར་ཡོད་

སྐོར་འདི་ལོའི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་ཉི་མར་སྒང་ཏོག་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཐོག་གསལ་
བཤད་གནང་བ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་དུ་
26 ཤོག་ངོས་གཉིས་ཡོད་པའི་དབྱིན་ཡིག་གི་སྙན་ཞུའི་འདྲ་བཤུས་ཤིག་སྒང་ཏོག་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རིན་
ཆེན་ལགས་ཀྱིས་གུས་པར་གནང་བྱུང་།
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ཡོད་པའི་བོད་པའི་ཟ་ཁང་དང་། མགྲོན་ཁང་། ཚོང་ཁང་སོགས་ཀྱི་སྒོ་བྱང་སྟེང་བོད་ཡིག་བཀོད་

ཐུབ་པ་ཡིན་ན་‘‘ཀློག་མ་ཤེས་རུང་བལྟ་ཤེས་’’པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རྒྱུན་དུ་བོད་ཡིག་མཐོང་
ཐུབ་པའི་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞུ་མཁན་བྱུང་།   འབྲས་ལྗོངས་སྒང་ཏོག་ཁུལ་གྱི་བོད་
མི་རྣམས་ནི་མཉམ་འདུས་གཞིས་ཆགས་ལྟ་བུའི་འཁོར་ཡུག་ནང་མེད་ལ་བོད་ཡིག་གཙོ་ཁྲིད་ཀྱི་

སློབ་གྲྭ་མེད་པའི་སྒང་སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་བས་བོད་མི་ཚོས་རང་གི་སྐད་ཡིག་
གཉིས་པོར་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་ཤིང་། གལ་ཏེ་རང་ཉིད་བོད་མི་ཡིན་
པ་ངོ་ཚ་རུ་བརྩི་བའམ་ཡུལ་མིར་བརྫུས་པའི་ཁེ་ཕན་དུ་རློམ་ནས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལྟག་
ཁུང་ཙམ་ཡང་མི་སྟོན་པའི་རིགས་དང་།

རང་གི་ཤ་ལ་མཆེད་པའི་རྒྱུད་གཙང་གི་བུ་རྒྱུད་ཚོར་

སྐད་ཡིག་དང་གོམས་གཤིས་རྣམ་འགྱུར་གང་ཐད་ནས་ཕྱི་མིར་འགྱུར་ཏུ་འཇུག་པ་དང་།
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱངས་ན་མདུན་ལམ་མེད།

ཡང་

དེ་ལས་མི་ཚེ་སྐྱིད་པོ་དང་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་

པོ་ཞིག་བྱུང་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མ་ཤེས་ཀྱང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ལྟ་ཚུལ་དངོས་ཤུགས་སུ་ཡོད་
མཁན་ཇི་ཙམ་མང་བ་འབྱུང་བ་དེའི་ཚོད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་།

ས་

གནས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ལོ་གཅིག་ལ་མཛད་སྒོ་
ཁ་ཤས་འཚོགས་ཏེ་བོད་སྐད་ནང་གཏམ་བཤད་རིང་པོ་གནང་བ་ཙམ་གྱིས་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་

གནས་སྟངས་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་ནུས་པ་ཐོན་མི་ཐུབ་ལ། དེ་མུར་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་
ཕྱིན་ན་ཡུལ་འདི་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་མཁན་ཧ་ལམ་མེད་པར་འགྱུར་ངེས་སྙམ། དེ་ལས་
ལྡོག་སྟེ་གཞུང་སྒེར་གྱི་ཚོགས་པ་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་རྣམས་ནས་བསམ་རྒྱ་
ཆེ་རུ་བསྐྱེད།

མིག་རྒྱང་རིང་དུ་བསྲིང་སྟེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་སུ་བོད་མི་

ཚོར་རིགས་ཀྱི་སྤོབས་པ་དང་སྐད་ཡིག་ལ་དགའ་ཞེན་གྱི་ཚོར་བ་བསྐྲུན་པ་དང་།

བོད་མི་ཚོས་

ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་བོད་ཡིག་མེད་པའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་སློབ་
གྲྭ་ཞིག་ནང་མི་འཇུག་པར་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་དང་། སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་གཞུང་

སློབ་གྲྭ། བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ། ཡང་ན་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་དགོན་སྡེའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་
ཇི་ཙམ་མང་བ་འཇུག་ཐུབ་ཚེ་དེའི་ཚོད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྒྱུན་འཛིན་ལ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་
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ཐོན་ཐུབ། དེའི་ཐོག་ནས་སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་འདིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུན་དུ་

བརྟན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་བོད་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་རྩ་ཆེའི་སྐད་
དང་གོམས་གཤིས་ཡུན་གནས་ཐུབ་པའི་མཐུན་གྲོགས་འབའ་ཞིག་ལས་འགལ་རྐྱེན་དུ་ནམ་ཡང་
འགྱུར་བ་མིན་པ་མཁྱེན་ངེས་ལགས་སོ།  དགེ་ལེགས་འཕེལ། །
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རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་བཅད་བགོས་བྱས་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་.
བསྐྱར་ཞིབ།
Review on the PRC’s new division of Tibetan territory

                                                       རྒྱ་སྟོན་བསྟན་འཛིན་དགེ་རྒྱས།1

[ནང་དོན་གནད་བསྡུས།] རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་རྗེས་བོད་ནང་ཁུལ་སྲིད་འཛིན་
ས་ཁུལ་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་ཚུལ་སྔོན་གྱི་ལམ་སྲོལ་དང་མི་མཐུན་པར་དུམ་བུ་མང་པོ་བཟོས་

པའི་སྲིད་བྱུས་གཙོ་བོ་ནི། བོད་རིགས་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་མེད་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་།.
ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྱོག་བཤད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་འོག་ཏུ་

བཙན་བཟུང་བྱ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་བོད་རིགས་རྣམས་རྒྱ་རིགས་དང་མཉམ་བསྲེས་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ་
མི་རིགས་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་པའི་སྐོར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ཡོད།

མིང་བརྡ་གཙོ་བོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་། ས་ཁུལ་བཅད་བགོས། སྲིད་བྱུས། ཞིང་ཆེན། ས་ཁུལ།

དང་པོ། མཚམས་སྦྱོར་སྔོན་གླེང་། བོད་ཡུལ་ནི་གླིང་ཆེན་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཤར་དབུས།   ཧི་མ་ལ་

ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ནུབ་ངོས་སུ་ཆགས་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་དང་ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེའི་
ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་འདིའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁོངས་སུ། ཤར་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་ནག་དང༌།  ལྷོར་རྒྱ་
གར།  ནུབ་ཏུ་པ་ཀི་སི་ཐན།  བྱང་ཕྱོགས་ལི་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་ས་མཚམས་འབྲེལ་ཡོད། བོད་འདི་
ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཡར་སྔོན་དུ་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་ཁྱིམ་གཞི་སོ་སོར་

ཆགས་ནས་རང་དབང་དུ་གནས་ཏེ་རྒྱལ་ཕྲན་ཆེ་ཆུང་མང་པོའི་ངོ་བོར་གནས་ཤིང་།  མཐར་བོད་

ཀྱི་བཙན་པོའི་རྒྱལ་ཐོག་སོ་གཉིས་པ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་རྒྱལ་ཐོག་སོ་

གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་སུ་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་དུ་.
1 gyatontenge@gmail.com
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བསྡུས་ནས་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་།   དེའི་ཁྱབ་

ཁོངས་སུ་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ།  བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི།  སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་

ཅེས་གྲགས་ཤིང་། སིལ་བུ་མ་ཐོར་བར་བོད་རིགས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་སྟོབས་ཤུགས་སྲ་བརྟན་དུ་

གནས་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འཛུལ་མ་བྱུང་གོང་བོད་འདི་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་བཙན་དབང་གིས་

མིང་རྟགས་འགོད་དགོས་བྱུང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་འཛུལ་གྱི་རླུང་
འཚུབ་དྲག་པོས་རང་ཡུལ་མི་ལ་ཤོར་བའི་ཡུལ་གྱར་བ་ཞིག་དང་། གཞིས་བཞུགས་བོད་རིགས་
སྤུན་ཟླ་རྣམས་རང་དབང་མེད་པའི་བཙན་གནོན་གྱི་དབང་འོག་ཏུ་གནས་དགོས་གྱུར།
ཀ༽སྔར་སྲོལ་བོད་ཀྱི་ས་ཁམས་དབྱེ་ཚུལ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས།
༡༽བོད་བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་དབྱེ་ཚུལ།

བོ ད ་ཀྱི ་ ལོ ་ རྒྱུས་ཀྱི ་ བྱུང་རི མ ་ལ་བལྟས་ན་བོ ད ་བཙན་པོ འི ་ རྒྱལ་རྒྱུད་མ་བྱུང་བའི ་ ཡར་སྔོ ན ་

དུ་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མའི་ངོ་བོར་གནས་ཤིང་།   མངའ་མཛད་བཅུ་དང་། རྒྱལ་ཕྲན་བཅུ་གཉིས།  
སིལ་མ་བཞི་བཅུས་དབང་བྱས་པར་བཤད།  

བོད་ཀྱི་བཙན་པོའི་རྒྱལ་ཐོག་སོ་གསུམ་པ་

ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་བོད་ཁམས་གཅིག་གྱུར་མཛད།  སྐབས་དེར་བོད་ཡུལ་རུ་
ཆེན་ལྔའམ་དྲུག་དང་།  

དེ་ལའང་རྒོད་ཀྱི་སྡེ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་ཕྱེ་ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་

བཙན་པོ་རིམ་བྱོན་གྱིས་བོད་སིལ་བུར་མ་ཐོར་བར་བསྐྱངས།

དེ་ནས་སྔར་སྲོལ་བོད་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་ནང་ཡོ ང ས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་ན་བོ ད ་ཀྱི ་ ས་ཁམས་དབྱེ་ཚུལ་ནི ་ སྟོ ད ་མངའ་རི ས ་སྐོ ར ་
གསུམ།

མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་རྩིས་ཚུལ་མི་མཚུངས་པ་མང་དག་གཅིག་མངོན།2

བར་

དབུས་གཙང་རུ་བཞི།   སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་བཅས་དང་། སྒང་དྲུག་ལ་བོད་རྒྱ་ཚིག་

2 བོད་སྤྱི་བཤད་ལས། ཤོག201། 2008། སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ། འདི་ནི་སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤུ་ཧྲེང་དང་མང་ཡུལ་(ལ་དྭགས་ཀྱང་
འདུ)། ཟངས་དཀར་གསུམ་བཅས་སྐོར་གཅིག་དང་། ཞང་ཞུང་དང་ཁྲི་སྡེ་སྟོད་སྨད་བཅས་སྐོར་གཅིགལི་ཡུལ་(ཞིན་ཅང་དང་ཀན་སུའུ་ཏུན་
ཧོང་བཅས་འདུ་)

དང་བྲུ་ཤ་སྦལ་ཏི་བཅས་སྐོར་གཅིག་ལ་ཟེར་ཞིང་།

གཏོགས་ཞེས་བཤད།
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ད་ལྟ་སྐོར་གསུམ་ལས་འགའ་ཞིག་ཡུལ་ལུང་གཞན་གྱི་ཁོངས་སུ་

མཛོད་ཆེན་མོ་3 དང་། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད།4 ཆུ་སྒང་ལོ་རྒྱུས།5 ཆབ་མདོའི་ཡིག་ཚང་6
བཅས་སུ་བརྩི་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་འདུགའདིར་ཡིག་ཚོགས་མང་བས་རྒྱས་བཤད་མི་བྱ།

ཞབས་

མཆན་དེབ་ཐེར་ཁག་ལ་གཟིགས་པར་འཚལ། ཡང་ས་སྐྱ་པས་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་བཟུང་བ་ནས་
བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཞེས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡོངས་སུ་གྲགས།

དེ་མཚུངས་ས་སྐྱའི་སྐབས་

དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་སོགས་སུ་དབྱེ་སྲོལ་ཡང་བྱུང་ཡོད།

དེ་བཞིན་བོད་

ཀྱི་སྔ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་ཏུ། སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་རྫིང་དང་འདྲ། བར་དབུས་

གཙང་རུ་བཞི་ཡུར་བ་འདྲ། སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་ཞིང་དང་འདྲ་ཞེས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་
བཀོད་པ་མཚོན་པའི་སྡོམ་ཚིག་འདི་ལྟར་བཀོད་ཡོད།
༢༽ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་རིམ་ངོ་སྤྲོད།

འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་གནང་བ་ལ་དབང་ཡོན་དུ།

དང་པོར་བོད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་དང་ཏི་ཤྲཱི་ཞེས་རྒྱལ་པོའི་དབུ་བླའི་མཚན་གསོལ།   དེའི་ཕྱི་

ལོར།  བན་དེ་ཤེད་སྐྱེད་ཀྱི་འཇའ་ས་བོད་ཡིག་མ་ཕུལ།  དབང་ཡོན་གཉིས་པར།  ལྕགས་སྤྲེལ།  
༡༢༦༠ ལོར།7 ཆོས་དུང་དཀར་པོ་རྒྱང་གྲགས་དང་།   བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཕུལ་ཏེ།   བོད་ཀྱི་
སྲིད་དབང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ།

དེ་ནས་ས་སྐྱ་པས་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་

བཟུང་བའི་འགོ་ཚུགས་པ་དང་བོད་ལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་ཡང་བླ་དྭགས་སུ་བྱུང་
བར་གྲགས།

༣༽ བོད་ཀྱི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་མཚམས་དབྱེ་ཚུལ།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པར་ལྟར། དབུས་གཙང་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་ཁ།     མདོ་སྟོད་
3 རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༨༠༨།
4 དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག༨༤༢།
5 ཆུ་སྒང་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་དང་པོ། ༤༣-༤༥། ༢༠༠༠།
6 ཆབ་མདོའི་ཡིག་ཚང་རིན་ཆེན་སྤྲུངས་པ། དེབ་ཕྲེང་དང་པོ། ༢༨༣། དང་། ༢༨༧། ༢༠༠༦།
7 བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག༣༢༣༡དང་ཆུ་སྒང་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་དང་པོ། ཤོག༡༦སོགས་བཤད་ཚུལ་མཐུན།
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མིའི་ཆོལ་ཁ།    མདོ་སྨད་རྟའི་ཆོལ་ཁ་ཞེས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་མཚམས་དབྱེ་ཚུལ་ནི་མངའ་
རིས་གུང་ཐང་ནས་སོག་ལ་སྐྱ་བོ་ཡན་དབུས་གཙང་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་ཁ་དང་།    སོག་ལ་སྐྱ་བོ་ནས་
རྨ་ཆུ་ཁུག་པ་ཡན་མདོ་སྟོད་མིའི་ཆོལ་ཁ།

དེ་ནས་རྨ་ཆུ་ཁུག་པ་ནས་རྒྱའི་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་

ཡན་ཆད་ལ་མདོ་སྨད་རྟའི་ཆོལ་ཁ་ཞེས་སྔ་རབས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཕལ་མོ་ཆེ་བར་གྲགས་ཀྱང་
འདིའི་ནང་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་སོགས་བོད་ས་ཆ་ཚང་ཚུད་མེད་པའི་སྐོར་དེང་སང་དོགས་
གཅོད་བྱེད་མཁན་ཡང་ཡོད8།

དེང་སང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དོ་སྣང་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པའི་

གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི་བོད་ཀྱི་སྔ་སྲོལ་ས་ཁུལ་རེ་རེ་བཞིན་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གང་དུ་
གཏོགས་ཚུལ་དང་།   ལྷག་པར་དུ་དེང་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཅད་བགོས་བྱས་ནས་ཐ་སྙད་

གསར་པ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་ས་མིང་རྣམས་སྔར་སྲོལ་ས་མིང་གང་ཞིག་འབོད་སྲོལ་
ཡོད་མིན་ཞིབ་འཇུག་དང་རྒྱུས་ལོན་ཡོང་བར་བྱ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད།

འོངས་མི་རབས་རྗེས་མའི་གོ་རྟོགས་ཆེད་དེབ་ཐེར་ནང་འགོད་རྒྱུ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་གལ་ཆེ།

མ་
དེ་

ཡང་ད་ལྟའི་ས་བབ་ཀྱི་ངོས་ནས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་བཤད་ལ།   མདོ་ནི་ཨ་མདོ་སྟེ་ཨ་
ཆེན་གངས་རྒྱབ་ནས་མདོ་ལ་རིང་མོའི་བར་གྱི་ས་ཁུལ་རྣམས་ཡིན།   དེར་གཙོ་བོ་རྨ་ཆུ་གཡས་

གཡོན་རྒྱུད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དག་ཡིན། དབུས་གཙང་གཉིས་ནི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་གཡས་གཡོན་
གྱི་ས་ཁུལ་དག་ཡིན་ལ།
བྱེད་དགོས།

ཁམས་ནི་འབྲི་ཆུ་གཡས་གཡོན་རྒྱུད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དག་ལ་ངོས་འཛིན་

༤༽ གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་གནས་སྟངས།

ཕྱི་ལོ་༡༦༤༢ལོར་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་བཙུགས་པ་ནས། ཤར་དར་རྩེ་མདོ་ནས་ནུབ་

ལ་དྭགས་ཚུན་གྱི་བོད་རིགས་ཡོངས་རྗོགས་གཞུང་གནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་མངའ་
འོག་ཏུ་ཚུད་ཅིང་། ཁྲལ་འཇལ་ཁྲིམས་ཁུར་གྱི་སྒྲིག་གཞི་བརྩི་སྲུང་དགོས་པའི་ཆབ་སྲིད་

8 འབྲི་གུང་ར་སེ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་བྱུང་འཕེལ་ཞིབ་འཇུག་གི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། སྟོད་ཆ།
བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཞེས་པ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་མངའ་ཐང་ཧྲིལ་པོ་མཚོན་པའི་སྤྱི་མིང་མིན་པའི་སྐོར་གླེང་བ། ཤོག༡-༡༥། ལྡི་ལིར་ཆ་
མན་ཏྲར་པིར་སེ་ཁང་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
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དར་ཡུག་དཀར་པོ་གཅིག་གིས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང་།9

འོན་ཀྱང་གོང་ས་ལྔ་པ་

ཆེན་པོ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་རྗེས་ནས་རྒྱ་སོག་གི་དྲག་དམག་དང་རྒྱུ་དངོས་ཟུང་འབྲེལ་
གྱིས་རྒྱ་ནག་དང་འདབས་འབྲེལ་ཁམས་རིགས་ཚོར་བཟོད་གསན་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་
ངལ་རིམ་པས་བོད་མཐའ་ནས་ཟོས།

དཀྱིལ་ནས་རྨུག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐྱོ་གར་ཤིན་ཏུ་

རིང་ཡང་། ས་ཕག་དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་བར་དུ་ཁམས་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་དང་མདོ་སྨད་
བཅས་པ་གནས་བབ་ཀྱི་རྐྱེན་པས་བོད་རྒྱའི་ཆབ་འོག་ཆ་བགོས།10

ཡ་འཐོར་དུ་སོང་

ནའང་། ཆོས་རིག་དང་། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། ཤ་ཁྲག་རུས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ལ་
ཞེན་མ་ཉམས་པར་གནས། སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཁམས་ཀྱི་ས་རིས་སྡེ་གསུམ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་

བླ་དཔོན་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་བཟུང་། དེ་ནས་དུས་རབས་རིམ་པའི་ནང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་དར་རྒུད་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་ཡང་།

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་

ཆེན་པོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༣ ལོར་བོད་དེ་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པར་
ཡོངས་ཁྱབ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཡོད།

<<བོད་སྤྱི་བཤད་ལས།>> ‘‘མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱིས་ ༡༧༢༧

ལོ་ནས་བཟུང་སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་གི་བོད་རིགས་རྣམས་དེང་སང་རྒྱས་ངོས་འཛིན་
བྱེད་པའི་ས་ཆ་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན།  སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁོངས་
སུ་བགོས་ཡོད་པ་དང་།  ཁམས་ཁུལ་གྱི་དཀར་མཛེས་སོགས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དང་བདེ་

ཆེན་སོགས་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁོངས་སུ་བགོས།   གཞན་ཡང་ནག་ཆུ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོ་

ཁག་ཉེར་དགུ་སྟེ་རྫོང་དྲུག་ཆིང་གོང་མའི་བོད་བཞུགས་ཨམ་བན་ཚོའི་ཁྲལ་རྟེན་དབང་

འོག་ཏུ་བགོས།’’ བཅས་དང་།   དེ་ཉིད་ལས་ ‘‘༡༩༣༩ ལོར་གོ་མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་

9 ཆུ་སྒང་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་དང་པོ། ཆུ་སྒང་ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་། ༢༠༠༠། ཤོག༡༨ལས། སྤྱི་ལོ་༡༦༤༢ལོར་གུ་ཤྲི་བསྟན་འཛིན་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པར་རྒྱབ་སྐོར་གྱིས་སྨད་ནས་བེ་རི་རྒྱལ་པོ་དང་སྟོད་ནས་སྡེ་སྲིད་གཙང་པའི་དམག་ཤུགས་རྩ་མེད་དུ་
བཏང་སྟེ། ཤར་དར་རྩེ་མདོ་ནས་ནུབ་ལ་དྭགས་ཚུན་གྱི་ས་སྡེ་མི་གསུམ་གྱི་བདག་དབང་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོར་ཡོད་པར་དྲིལ་བསྒྲགས།
ཞེས་གསལ།
10 བོད་སྤྱིད་བཤད། ཤོག ༢༠༩། ༢༠༠༨།
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གིས་དར་རྩེ་མདོ་རུ་ནུབ་ཁམས་ཞིང་ཆེན་གསར་དུ་བཙུགས་ཤིང་། དཀར་མཛེས་སྲིད་
འཛིན་ས་ཁུལ་དང་ལི་ཐང་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ།

ཞིང་ཆེན་ཁོངས་གཏོགས་སྲིད་འཛིན་

ས་ཁུལ་བཅས་གསུམ་དུ་བགོས། དེ་དག་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་རྫོང་ ༤༨ དང་ཀྲི་ཅུའུ་ ༤
ཡོད་པ་དང་། དེང་གི་ཡུན་ནན་བདེ་ཆེན་དང་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཡུལ་ཤུལ་སོགས་ཀྱང་འདིའི་

ཁོངས་སུ་འདུ་པར་བཤད། ’’སྐབས་དེར་དེ་ལྟར་བཤད་མོད། དེ་དག་ལས་མང་ཆེ་བ་ཧམ་
བཤད་ཡིན། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་བཅད་བགོས་ཀྱི་འགོ་འཛུགས་མཁན་ནི་མན་ཇུའི་གོང་

མ་ཁང་ཞི་ཡིན་ཞིང་།   དེ་ནས་རིམ་པར་བགོ་འགྲེམ་ཁ་ཤས་བྱས་མྱོང་ཡོད།   ལྷག་པར་

རྒྱ་ནག་པེ་དབྱང་སྲིད་གཞུང་སྐབས་སུ་ཤིང་སྟག་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པ་ཡིན་
ཞིང་།  སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནི་བོད་ཕྱི་མ་དང་ནང་མ།   ཕྱི་ནང་གང་གི་ཁོངས་སུ་
མི་གཏོགས་པ་བཅས་ས་ཁུལ་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་བགོས་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༤ ལོ་
ཤིང་སྟག་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་11 སྐབས་བོད་ཕྱི་མ་དང་ནང་མའི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བོད་ནང་

མའི་བདག་དབང་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་ཚུལ་བཤད་ཀྱང་གཏན་འབེབས་བྱས་མ་ཐུབ།   དེ་ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༨12 ལོར་ཆབ་མདོར་རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གྱིས་གནས་སྐབས་རིང་མདོ་

ཁམས་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ལ་དབང་ཚད་ཁག་བགོས་ལྟ་བུའི་ཆིངས་ཡིག་གཅིག་བཞག་
པ་རེད། དམངས་ཁྲོད་དུ་སྐབས་དེར་འབྲི་ཆུའི་ཤར་རྒྱུད་རྣམས་རྒྱ་ཁོངས་དང་ནུབ་རྒྱུད་
རྣམས་བོད་ཁོངས་བྱས་པས་རྒྱ་སྡེ་དང་བོད་སྡེ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་བྱུང་ཡོད།
སྤྱིར་རྒྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཡཱོན་དང་ཏ་མིང་།

མན་ཇུ་གསུམ་གྱི་དུས་སུ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་

འབྲེལ་བ་དེ་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་གཙང་མ་ཞིག་ལས་ཕན་ཚུན་བདག་དབང་གི་གནད་

11 ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་གྱིས་བརྩམས་པའི་བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས། དེབ་ཕྲེང་གཉིས་པ། ༡༩༨༣། ཤོག༢༣༧ལས།
རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་གཉིས་ཀས་འགྲིགས་ཐབས་མེད་པའི་བཀའ་མོ་རིང་པོ་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་བློན་ཆེན་མེག་མོ་ཧོན་ནས།

ཤིང་

སྟག༡༩༡༤སྤྱི་ཟླ་༢ཚེས་༢༧ཉིན་བསམ་འཆར་ཞིག་གསུངས་པ། རྩོད་གཞི་ཅན་གྱི་ས་ཆའི་སྐོར་ལ་བོད་ཕྱི་མ་དང་། ནང་མ་ཞེས་བཟོ་རྒྱུ་

དང་། བོད་རྒྱ་མིའི་མིང་ཙམ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་(སུ་ཛརནཀྲི་)ཞེས་པ་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་གསུངས་པར། བོད་ཕྱོགས་ནས་མིང་ཙམ་གྱི་
རྒྱ་ཁོངས་ཟེར་བ་དེ་དང་། རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་ཟེར་བ་དེ་ལ་ཉན་འདོད་མེད་ཀྱང་། ཕྱིན་ཆད་གཏན་ཆིངས་ཞི་བདེའི་འགྲིགས་འཇགས་
ཆེད་མཐའ་མ་ཉན་འདོད་མེད་བཞིན་དུ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀས་མེག་མོ་ཧན་གྱི་བསམ་འཆར་དེ་ལ་ཁས་ལེན་བྱས་པ་རེད།
12 ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་གྱིས་བརྩམས་པའི་བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས། དེབ་ཕྲེང་གཉིས་པ། ཤོག༢༩༩། ༡༩༨༣།
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དོན་ཞིག་ཕལ་ཆེར་བྱུང་མེད་ན་ཡང་། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་ནག་པེ་དབྱང་སྲིད་གཞུང་དང་མི་སེར་
རྒྱལ་ཁབ།

དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དམར་ཤོག་སྲིད་གཞུང་

བཅས་ཀྱི་དུས་སུ་སྔར་ཡོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བསྲེས་ལྷད་དང་།

ལོག་འགྲེལ་བྱེད་པ་དང་།

དོན་དངོས་ལ་ལོག་བཤད་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སློབ་གསོ་སྤེལ་ནས། བོད་དང་རྒྱ་སོག་མན་

ཇུ་གསུམ་གྱི་མཆོད་ཡོན་དམ་ཚིག་གི་གསེར་ཟམ་ལ་བསྲེས་ལྷད་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་
འདིར་ཡིད་མི་སྐྱོ་མཁན་གྱི་ཤེས་ལྡན་སུ་ཞིག་ཡོད།13 ཡིད་རྟོན་མི་རུང་ངོ་།།

གཉིས་པ། ཁ༽ དུས་འགྱུར་རྗེས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཡུལ་ས་ཁམས་བཅད་བགོས་ཇི་

ལྟར་བྱས་ཚུལ།

རྒྱ་ནག་གོ་མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་སྲིད་གཞུང་གཉིས་ཀས་བོད་བཙན་

འཛུལ་བྱ་རྒྱུའི་ཧམ་སེམས་གཅིག་མཚུངས་བཅངས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་དབུ་བརྙེས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་ཅུང་མ་
འགོར་བར་བོད་དུ་དབང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རིམ་བཞིན་
བཙན་འཛུལ་བྱེད་འགོ་བཙུགས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་

བཙན་དབང་གིས་མིང་རྟགས་འགོད་དགོས་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༠༥༠ ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་

ཚོགས་པས་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་དང་མཐའ་མཚམས་བསྐྱར་བགོས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་སྤེལ་ཏེ་རང་
སྐྱོང་ལྗོངས་དང་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཟེར་བའི་འཛིན་སྐྱོང་ས་ཁུལ་བཅད་བགོས་མང་དག་བྱས། དུས་
འགྱུར་རྗེས་སུ་བོད་ལའང་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་སྡེ་ཁག་འདྲ་མིན་

གྱི་བར་དུ་སྔར་གྱི་ལུགས་སྲོལ་དང་ཡོངས་སུ་མི་མཐུན་པའི་ས་བགོས་མང་པོ་བརྒྱབ་སྟེ་བོད་
དེ་ལྗོངས་གཅིག་དང་ཞིང་ཆེན་ཆེ་ཁག་བཞི་རུ་བགོས་ཡོད།   དེ་དག་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

དང་། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན།   མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན།   ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་བཅས་
སོ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྔར་སྲོལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིང་དེ་དག་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་ཉེན་མ་ཟད་བོད་མི་
13 བོད་དང་། མན་ཇུའི་འབྲེལ་བར་དཔྱད་པའི་གཏམ། བོད་གཞུང་བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༩། ཤོག༨༦-༩༢།
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ནང་ཁུལ་དུ་ས་རྩོད་ཆུ་རྩོད་ཀྱི་རྙོག་གཞི་འབྱུང་བཞིན་ཡོད།   སྔར་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་ས་
བགོས་བྱེད་སྟངས་དག་ནི་གྱོད་དང་འཁྲུག་རྩོད་ཀྱི་གཞི་མར་གྱུར།

༡༽ རྒྱས་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་བོད་ཀྱི་
ས་ཁུལ་ཁག

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་དྲུག་དང་།  ས་ཁུལ་རིམ་པའི་
གྲོང་ཁྱེར་གཅིག་ལ་དབྱེ་ཡོད་། ལྷ་ས་ <ས་ཁུལ་རིམ་པ་>དང་།   གཞིས་ཀ་རྩེ་། <རྫོང་རིམ་

པ་>བཅས་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་དང་རྫོང་༧༡བཅས་ཡོད་།   གཙོ་བོའི་གྲོང་བརྡལ་ཁོངས་ལྷ་ས་གྲོང་
ཁྱེར་དང་། གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་པ་གཞིས་ཀ་རྩེ་ཕུད།  མངའ་རིས་ས་ཁུལ།  ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ།  ནག་ཆུ་
ས་ཁུལ།  ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ།  ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་བཅས་ས་ཁུལ་ཁག་ཡོད། <<ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་>>14ལ་

བཀོད་པར་གཞིགས་ན་སྤྱིའི་མི་གྲངས་ཁྲི་༢༤༠ཡོད་པ་དང་། མི་རིགས་ནི། བོད་རིགས། རྒྱ་
རིགས། མོན་པ་རིགས། ལྷོ་པ་རིགས། ཧུའེ་རིགས་བཅས་མི་རིགས་སྣ་ཚོགས་འཛོམས་པའི་ས་
ཁུལ་ཞིག་བསྒྱུར་འདུག

དང་པོ། ལྷ་ས་ཁུལ། དེང་དུས་རྒྱའི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་བོད་ལྗོངས་ཡོངས་ལ་

ས་ཁུལ་དྲུག་ཏུ་ཕྱེ་ཡོད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནི་ས་ཁུལ་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཡིན།  ༡༩༥༡
ལོ་ནས་བཟུང་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཁུལ་དང་ལྷ་སའི་ཉེ་འཁོར་དུ་གནས་པའི་རྫོང་གཞིས་སུམ་

ཅུ་སྐོར་ཞིག་རིམ་གྱིས་གཅིག་སྒྲིལ་བྱས་པ་ལས།   ༡༩༦༠ ལོར་»གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་ས»་ཞེས་མིང་
བཏགས་ཤིང་དེ་ཁོངས་སུ་རྫོང་ཁག་བདུན་བཟོས་ཡོད།   ༡༩༦༣ ལོར་ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་ཁོངས་
ཀྱི་རྫོང་བཞི་»ལྷ་ས་ཁུལ»་ལ་བསྣན་པས་དེ་ཁོངས་སུ་རྫོང་ཁག ༡༡ ཡོད།  ༡༩༨༦ ལོར་ཉིང་ཁྲི་

ས་ཁུལ་སླར་གསོ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་ས་ཁུལ་འདིར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་གཅིག་དང་རྫོང་
14

ནག་པ་སྐལ་བཟང་།

>>༢༠༡༡། ཤོག༩༣།

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་
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ཁག ༧ བཅས་སྡེ་ཚན ༨ ཡོད་པ་ད་བར་རང་སོར་གནས། <<ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་>>ཞེས་པ་ལས།
“བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་བསྡུས་མིང་ལ་བོད་ཟེར་ཞིང་།

སའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་

༡༢༠ལྷག་དང་། མི་གྲངས་ཁྲི་༢༤༠ལྷག་ཡོད། འདུས་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་རིགས་ནི་བོད་རིགས་དང་
རྒྱ་རིགས། མོན་པ་རིགས། ལྷོ་པ་རིགས། ཧུའེ་རིགས་བཅས་ཡིན།15’’ ཞེས་གསལ་བས་བོད་
ཀྱི་ལྟེ་གནས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁུལ་ལའང་རྒྱའི་མི་རིགས་སྣ་ཚོགས་འཛོམས་པའི་མི་སེར་སྤེལ་
བའི་ཡུལ་ཞིག་བསྒྱུར་ཟིན་པར་མངོན།

གཉིས་པ།  ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ། ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་ནི་བོད་བཙན་པོའི་ཕ་ས་ཡིན་ཅིང་།  ༡༩༡༢ ལོར་བོད་

གཞུང་གིས་ལྷོ་ཁ་སྤྱི་ཁྱབ་བཙུགས་པའང་རྫོང་ཁག ༡༣ ལ་དབང་བ་ཡིན།   ༡༩༥༩ ལོ་ནས་
བཟུང་ལོ་མང་རིང་ལྷོ་ཁ་ཁུལ་དེ་དམག་དོན་གྱིས་དོ་གཉེར་བྱས་ཤིང་།   ༡༩༦༤ ལོར་དེ་སྔ་

རྒྱལ་རྩེ་ས་ཁུལ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་སྟག་ལུང་རྫོང་དེ་སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་ཁོངས་སུ་བཞག་ནས་ལྷོ་
ཁ་ཁུལ་ནང་བཙུད།  ༡༩༦༩ ནས་བཟུང་»ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ»་བཙུགས་པ་ལ་རྫོང་ཁག ༡༢ ཡོད་པ་
ད་བར་རང་སོར་གནས།

གསུམ་པ།   གཞིས་ཀ་རྩེ། ༡༩༥༩ ལོར་གཞིས་རྩེ་ས་ཁུལ་བཙུགས་ཤིང་དེ་འོག་རྫོང་ཁག་བཅུ་

གཅིག་ཡོད།   ༡༩༦༢ ལོར་འབྲོང་པ་རྫོང་གཞིས་རྩེ་ས་ཁུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུས།   ༡༩༦༤
ལོར་རྒྱལ་རྩེ་ས་ཁུལ་ཡང་ཟླ་སྒྲིལ་བཏང་ཞིང་དེ་རྗེས་རྫོང་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད།   ༡༩༧༠ ལོར་
གཞིས་རྩེ་ས་ཁུལ་ཞེས་མིང་བསྒྱུར་བྱས།  ༡༩༨༣ ལོ་ནས་རྒྱལ་རྩེ་ས་ཁུལ་སླར་གསོ་བྱས་པར་

དེ་ཁོངས་སུ་སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་ཚུད་པས་རྫོང་བདུན་ཡོད།   ༡༩༨༦ ལོར་རྒྱལ་རྩེ་ས་ཁུལ་སླར་
གཞིས་རྩེར་ཟླ་སྒྲིལ་ཞིང་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མིང་བཏགས།   དེ་རྗེས་ད་བར་ས་ཁུལ་ཡོངས་
ལ་གྲོང་ཁྱེར་གཅིག་དང་རྫོང་ཁག་བཅུ་བདུན་ཡོད།   ༢༠༠༠ ལོ་བར་མི་འབོར་དྲུག་འབུམ་སུམ་

ཁྲི་ལྷག་ཡོད་པར་གསལ།  ༢༠༡༤ ལོ་ནས་བཟུང་གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་དེ་» གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་
15 ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས། ཤོག༩༣། ༢༠༡༡།
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ཁྱེར»

ཞེས་ས་ཁུལ་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཏུ་སྲིད་འཛིན་ས་མིང་གི་ཆ་ནས་འགྱུར་བཅོས་

བྱས་ཤིང་། «བསམ་གྲུབ་རྩེ་ཁུལ»གྱིས་དེ་སྔའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཚབ་བྱས།

བཞི་པ།   ནག་ཆུ་ས་ཁུལ། ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནི་མི་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཡས་མས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པའི་ཧོར་

ཚོ་པ་སོ་དགུ་དང་འདམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཡིན་ལ།  དེ་རྗེས ༡༩༡༦ ལོ་ནས་བཟུང་བཀའ་ཤག་གིས་

ཧོར་སྤྱི་བཙུགས་ནས་དོ་དམ་བྱས་ཡོད།   ༡༩༥༩   ལོར་ནག་ཆུ་སྤྱི་ཁབ་དོན་གཅོད་བཙུགས་
ཤིང་དེ་ཁོངས་སུ་རྫོང་ ༩ བཞག་ཡོད།  ཕྱིས ༡༩༨༥ ལོ་ནས ༢༠༡༢ བར་ཉི་མ་རྫོང་གསར་དུ་
བསྣན་པས་རྫོང་བཅུ་དང་རྫོང་རིམ་པའི་དམིགས་བསལ་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་གཅིག་བཅས་ནང་ཚན

༡༡ ཡོད།  ༢༠༡༢ ལོ་ནས་བཟུང་མཚོ་གཉིས་རྫོང་གསར་དུ་བསྣན་པས་ད་བར་རྫོང ༡༡ ཡོད་
དོ། །

ལྔ་པ།    མངའ་རིས་ས་ཁུལ། མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ནི་གནའ་དུས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ་བཅུ་

གཉིས་ཀྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན་ལ།   སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བཞི་པ་ལྔ་པའི་སྐབས་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་པོས་
དབང་བསྒྱུར་བྱས་ཤིང་།  དེ་རྗེས་སྲོང་བཙན་གྱིས་བོད་ཡུལ་སྤྱི་དང་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ།  ཡང་དུས་

རབས་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞིའི་སྐབས་སུ་གུ་གེ་རྒྱལ་པོ་སོགས་རྒྱལ་ཕྲན་དང་སྡེ་དཔོན་བྱུང་
ནས་ཁ་འཐོར་དུ་གནས།   ཕྱིས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ནས་མངའ་རིས་སྤྱི་ཁྱབ་དང་དེ་འོག་རྫོང་ཁག་
བཙུགས།  ༡༩༦༠ ལོར་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་བཙུགས་ཤིང་དེ་འོག་འབྲོང་པ་རྫོང་ཚུད་རྫོང་བདུན་

བཙུགས།   ༡༩༦༢ ལོ་ནས་འབྲོང་པ་རྫོང་གཞིས་རྩེ་ས་ཁུལ་ཁོངས་བཞག་པས་རྫོང་དྲུག་ཡོད།  
༡༩༧༠

ལོར་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ཞེས་མིང་བསྒྱུར་བྱས་ཤིང་མཚོ་ཆེན་རྫོང་གསར་དུ་བསྣན་

པས་རྫོང་བདུན་ཆགས།   ༡༩༧༩ ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁོངས་སུ་རང་འཇགས་བཞག
༢༠༠༠ ལོ་ལ་མི་འབོར་ཁྲི་ཚོ་བརྒྱད་མ་ཟིན་ཙམ་ཡོད།

དྲུག་པ།   ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ། ཆབ་མདོ་ཁུལ་དུ ༡༩༥༩ སྔོན་དུ་རྫོང་ཉེར་བརྒྱད་ཙམ་དང།  དེ་
རྗེས ༡༩༦༠ ལོར་»ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་»དང་།   ༡༩༧༠ ལོར་»ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་»བཙུགས་

པ་ནས་བཟུང་རིམ་གྱིས་རྫོང་མིང་བཅུ་གཉིས་དང་བཅུ་གསུམ་ལ་ཁུ་བསྡུས་བྱས་ཤིང་།   དེ་
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རྗེས ༡༩༨༦ ནས་བཟུང་»ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་»གྱི་ནང་ལ་རྫོང་མིང་བཅུ་གསུམ་ལས་མེད་དོ། །

༢༠༡༤ ལོའི་ལོ་མཇུག་ནས་བཟུང་ཆབ་མདོ་འདི་ཉིད་ས་ཁུལ་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་མིང་འགྱུར་
བྱས་ཟིན་མོད་དེ་འོག་ཁག་རྫོང་ཁག་གི་མིང་དང་ཁ་གྲངས་ལ་ནི་འགྱུར་བ་མི་སྣང་།

བདུན་པ།    ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ། ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་ནི་སྤྱིར་བཏང་ཀོང་ཡུལ་དུ་གྲགས་ལ།   བོད་རྒྱལ་
གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡིན།   ཁུལ་དེར ༡༩༣༡ ལོར་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་

སྤོ་སྟོད་སྤོ་སྨད་རྫོང་གཉིས་དང་མེ་ཏོག་རྫོང་བཅས་རྫོང་ཁག་གསུམ་ཙམ་དུ་ཕྱེ་ཡོད།   ༡༩༦༠
ལོ་ནས ༡༩༦༣ ལོ་བར་ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་བཙུགས་ཤིང་རྫོང་ཁག ༧ ལ་དབང་།  ༡༩༦༣ ལོ་ནས
༡༩༨༦ ལོ་བར་ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་མེད་པ་བཟོས་ནས་རྫོང་ཁག་རྣམས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་དང་ལྷ་ས་

ཁུལ་ལ་དབང་བར་བགོས།  ༡༩༨༦ ལོ་ནས ༢༠༡༥ ལོ་བར་»ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ»་བསྐྱར་འཛུགས་
བྱས་ཤིང་རྫོང་ཁག ༧ དང་།  ཡུལ་ཁག ༥༥ དང་།  གྲོང་ཚོ ༦༡༤ ཡོད་པ་ད་བར་རང་སོར་
གནས།   ༢༠༡༥ ལོར་ས་ཁུལ་འདི་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་མིང་བསྒྱུར་བྱས་མོད་རིམ་གྲས་ཀྱི་མིང་
ལྟར་ན་སྔར་བཞིན་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་ནོ།

༢༽བོད་ལ་དུས་འགྱུར་རྗེས་མདོ་ཁམས་ཁ་ཐོར་དུ་གཏོང་ཚུལ།

ས་ཕག་དུས་འགྱུར་བྱུང་རྗེས་གུང་ཁྲན་གྱིས་ཁམས་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་ལྗོངས་དང་ཞིང་ཆེན་
གསུམ་ལ་བསྡུས།  དེ་ཡང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཁམས་རིགས་རྫོང་ཁག་ ༣༢། སི་
ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཁོངས་སུ་རྫོང་ཁག ༡༩།  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁོངས་སུ་རྫོང་ཁག ༡༢།  བཅས་
བསྡོམ་པས་ཁམས་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་རྫོང་ཁག་ ༦༣ ནང་བསྡུས་ཡོད།

དེ་བཞིན་བོད་ལྗོངས་ཁོངས་བོད་རིགས་རྫོང་ཁག ༧༨ ཡོད་པ་དང་།   ཡུན་ནན་ཁོངས་བོད་
རིགས་རྫོང་ཁག་ ༣ ཡོད།   སི་ཁྲོན་ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་རྫོང་ཁག ༣༢ ཡོད།   ཀན་སུན་

ཁོངས་བོད་རིགས་རྫོང་ཁག ༨ ཡོད།  མཚོ་སྔོན་ཁོངས་བོད་རིགས་རྫོང་ཁག ༣༨ ཡོད།  མདོར་
ན་བོད་ས་སྟོད་སྨད་ཡོངས་རྫོགས་བསྡོམས་པས་རྫོང་ཁག ༡༥༩ ཕྱེས་ཡོད་པ་རེད།
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༣༽རྒྱ་གཞུང་གིས་བཅད་བགོས་བྱེད་པའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་མ་ཚུད་པའི་བོད་རིགས་
གནས་སྡོད་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཁག

ཀ༽མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁོངས་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁག
༡༽རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།

༢༽མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།

༣༽ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།
༤༽མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།

༥༽མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།
༦༽མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།

ཁ༽ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁག
༧༽ ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།

༨༽ དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་།16

ག༽ སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁོངས་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁག
༩༽ རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆའང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།
༡༠༽ དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།

༡༡༽ མུ་ལི་17 བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་བཅས་གསུམ། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་
16 བོད་སྤྱི་བཤད་ལས་དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཞེས་ཀྱང་གསལ། ཤོག༢༡༡། ༢༠༠༨།
17 བོད་སྤྱི་བཤད་ལས་དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཞེས་ཀྱང་གསལ། ཤོག༢༡༢། ༢༠༠༨།
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པའི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་།

༡༡༽བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། བཅས་མདོ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ས་
གནས་མང་ཆེ་བ་གོང་གསལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གཅིག་དང་།

བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་བཅུ། བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་གཉིས་བཅས་སུ་ཁ་བྲལ་དུམ་བུ་མང་པོ་བཏང་ཡོད།

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན།18 སའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི  ༤༧.༨༣ དང་།   མི་གྲངས་ཁྲི  ༨༣༢༣

ཡོད།  འདུས་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་རིགས་ནི་རྒྱ་རིགས་དང་།  དབྱིས་རིགས།  བོད་རིགས།  མིའི་
རིགས།  ཧུའེ་རིགས།  འཇང་རིགས་བཅས་ཡིན།  ཞིང་ཆེན་འདིའི་ལྟེ་གནས་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཁྲིན་

ཏུའུ་ཡིན་ལ།  མངའ་ཁོངས་སུ་རང་སྐྱོང་ཁུལ ༣ དང་།  ས་ཁུལ་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར ༡༨ རྫོང་
རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར ༡༤ རྫོང ༡༢༣ རང་སྐྱོང་རྫོང ༣ བཅས་ཡོད། དེང་སྐབས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་
ཁུལ་དུ་རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཡོད།

༡༽ དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། 	

<<ཀྲུང་ཧྭ་མི ་ དམངས་སྤྱི ་ མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི ་ ཞི ང ་ཆེ ན ་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོ ང ས་མཚམས་སྦྱོ ར ་མདོ ར ་བསྡུས་ 19>>ཞེ ས ་པ་ལས།  
“དཀར་མཛེ ས ་བོ ད ་རི ག ས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནི ་ སི ་ ཁྲོ ན ་ཞི ང ་ཆེ ན ་གྱི ་ མི ་ རི ག ས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་དང་། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཆེས་ཆེ་བའི་བོད་རིགས་འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་ཡིན།
ཞེས་དང་། ཁུལ་འདིའི་མངའ་ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་དང་རྒྱ་རིགས། འཇང་རིགས་སོགས་མི་

རིགས་ ༢༥ ཡོད་ལ། སྤྱིའི་མི་གྲངས་ཁྲི་ ༩༠ ལ་འབུད་སྲིད།” ཅེས་རྒྱའི་མི་རིགས་མང་བའི་
ཡུལ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཟིན།

༢༽རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།

རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནི་སི་ཁྲོན་ཞིང་

ཆེན་གྱི་ནུབ་བྱང་སྟེ་ཁྲིན་ཏུའུ་བདེ་ཐང་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཅིང་།
ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་

༨་༤༢

ཡོད་པ་དང་།

མངའ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱ་

ཁུལ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་འབར་

18 ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།  ཤོག  ༧༥།  ༢༠༡༡།
19 ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།  ཤོག  ༡༢༠།  ༢༠༡༡།
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ཁམས་རྫོང་དང་ཆུ་ཆེན་རྫོང་སོགས་བོད་རིགས་རྫོང་ཁག་
ཁྲི་

༨༤་༧

ཡོད་པ་དང་།

༡༣

ཡོད།

སྤྱིའི་མི་གྲངས་

དེ་དག་ལས་བོད་རིགས་མི་གྲངས་སྤྱིའི་རྒྱ་ཆ་

༥༢་༣.

ལས་ཟིན་གྱི་མེད། ཆའང་རིགས་འདུས་སྡོད་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་པའི་ས་ཆ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།.
ཁུལ་དེར་འདུས་སྡོད་བྱས་པའི་མི་རིགས་བོད་རིགས་དང་ཆའང་རིགས། ཧུའི་རིགས། རྒྱ་རིགས་
བཅས་ཡོད།

<<ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་>>ཞེས་པ་ལས། “༡༩༥༢ ལོར་རྔ་བ་ཁུལ་བཅིངས་འགྲོལ་བྱས་

པ་དང་ལོ་མཇུག་དེར་ཁུལ་བཙུགས། ༡༩༥༥ ལོར་རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞེས་མིང་

བཏགས་པ་དང་། ༡༩༨༧ ལོའི་ཟླ་ ༧ པར་ཁུལ་མིང་དེ་རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆའང་རིགས་རང་སྐྱོང་
ཁུལ་དུ་བསྒྱུར།20”   ཞེས་རྒྱའི་མི་སེར་སྤེལ་བའི་ཐབས་ཇུས་དེ་ཆིག་དགུ་གྱ་གྲངས་ནས་བཏིང་
ཟིན་པར་གསལ་པོ་རེད།

བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནི་ཡུན་ནན་ཞིང་དང་
བོད་ལྗོངས། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བཅས་ཞིང་ཆེན་གསུམ་གྱི་འབྲེལ་མཚམས་ན་ཆགས་འདུག སའི་

རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ ༢༣༨༧༠ ཡོད། ཁུལ་འདིའི་མངའ་ཁོངས་སུ་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་
དང་བདེ་ཆེན་རྫོང་།

འབའ་ལུང་ལི་སུའུ་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་བཅས་རྫོང་གསུམ་ཡོད་པ་རེད།

<<ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཚམས་སྦྱོར་

མདོར་བསྡུས་>>ཞེས་པ་ལས། ཁུལ་འདིའི་མངའ་ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་དང་ལི་སུའུ་རིགས།

འཇང་རིགས། རྒྱ་རིགས། པའེ་རིགས། ཧུའེ་རིགས། དབྱིས་རིགས། མིའོ་རིགས། ཕུའུ་སྨི་
རིགས་སོགས་མི་གྲངས་སྟོང་ཡན་གྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ ༡༦ འདུས་སྡོད་བྱས་ཡོད། ཅེས་

གསལ་འདུག མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འདི་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ལྟར་ན་ངེས་པར་དུ་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་
ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཏེ།

དེ་ཡང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འདི་ས་ཁུལ་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་དང་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་དྲུག་གིས་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟ་ན་རང་སྐྱོང་མིན་པའི་ལྟེ་གནས་ཟི་ལིང་གྲོང་

ཁྱེར་གཅིག་པུས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དྲུག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པ་
20 ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།  ཤོག  ༡༡༩།  ༢༠༡༡།
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དང་། དེ་མཐུན་པར་བཟོ་བ་ལ་མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཤིག་བསྐྲུན་དགོས།
གསུམ་པ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཡུལ་ཁ་ཐོར་དགུ་ཐོར་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས།

བོ ད ་ལ་རྒྱ་ནག་གི ས ་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི ་ རྗེ ས ་སུ་བོ ད ་ནང་ས་ཁུལ་ལུང་སྡེ ་ སྔོ ན ་གྱི ་ ལམ་

སྲོལ་དང་མི་མཐུན་པའི་ས་བགོས་དུམ་བུ་མང་པོ་བཟོས་ཏེ་བོད་དེ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་།.
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན།   ཀན་སུན་ཞིང་ཆེན།   སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན།   ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བཅས་སུ་

བགོས་ཡོད།   བོད་ཤར་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་གྱི་ས་སྡེ་མི་གསུམ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་མངའ་

ཁོངས་སུ་མ་བཞག་པར་རྒྱ་ནག་ཞིང་ཆེན་ཁག་གི་དབང་འོག་ཏུ་བཅུག་པའི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་

ནས་བོ ད ་ཆོ ལ ་གསུམ་གོ ང ་བུ་གཅི ག ་གྱུར་གྱི ་ སྟོ བ ས་ཤུགས་རྩ་མེ ད ་གཏོ ང ་བའི ་ སྲི ད ་བྱུས་.
དང་།  ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྱོག་བཤད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་རིམ་བཞིན་བཙན་བཟུང་ཐུབ་
པའི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་པ། དེ་བཞིན་བོད་ཤར་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་རྣམས་རྒྱའི་མི་རིགས་དང་ཆེད་
དུ་མཉམ་འདྲེས་བྱེད་དུ་འཇུག་སྟེ་བོད་ཀྱི་མི་རྒྱུད་རྩ་བརླག་གཏོང་རྒྱུའི་རེ་ངན་འཆང་བཞིན་ཡོད།

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་།   གཞན་ཞིང་ཆེན་ཁག་གི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དང་རང་སྐྱོང་
རྫོང་རྣམས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་གཙོ་འཛིན་གཙོ་བོ་དེ་དག་ཀྱང་རྒྱ་རིགས་བསྐོས་པ་དང་།   གྲངས་ཚད་
ཀྱང་བོད་རིགས་ལས་རྒྱ་རིགས་འགོ་ཁྲིད་མང་བ་ཡོད། དེ་ནི་བོད་མི་རྣམས་རྒྱའི་དབང་འོག་ཏུ་
མགོ་བོ་འདེགས་མི་ཐུབ་པའི་སྲིད་བྱུས་གདུག་རྩུབ་ཅན་ཞིག་ཡིན། བོད་ཡུལ་དུམ་བུ་མང་པོར་

བགོས་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཉིད་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གསུམ་ཡོད་པར་མངོན། དེ་
ཡང་<<ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཙུགས་པ་ནས་༡༩༧༣ བར་བོད་ནང་གི་
གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་ཕྱོགས་བསྡོམས་སྙན་ཞུ། >>21 ལས་བཀོད་པར་ལྟར་ན།

༡༽བོད་རིགས་རྣམས་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཁ་ཐོར་སིལ་བུར་བཏང་སྟེ་བོད་
21 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཙུགས་པ་ནས་ ༡༩༧༣ བར་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་ཕྱོགས་
བསྡོམས་སྙན་ཞུ། བོད་གཞུང་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། ༡༩༧༤
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མིར་མགོ་གནོན་བཀོལ་སྤྱོད་ལས་སླ་པོར་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཆེད་དང་།

༢༽གལ་སྲིད་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལུང་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་བཟུང་མ་
ཐུབ་ནའང་།  གང་འཚམས་ཤིག་འཛིན་ཐུབ་པའི་རེ་ངན་འཆང་བ།

༣༽བོད་ཤར་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་རྣམས་རྒྱའི་མི་རིགས་དང་ཆེད་མངགས་མཉམ་འདྲེས་བྱེད་དུ་

བཅུག་སྟེ་རིམ་བཞིན་ས་ཁུལ་དེ་རྣམས་ཀྱི་བོད་རིགས་རྣམས་རྒྱ་རིགས་དང་མཉམ་བསྲེས་ཀྱིས་
བོད་ཀྱི་མི་བརྒྱུད་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའི་ངན་གཡོ་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐབས་
བཅས་ཡིན།

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དུ་མི་སེར་སྤེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཉིད་དུས་རབས་རིམ་མཐུད་

ཀྱིས་ཤུགས་བསྣོན་རྒྱབ་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་བཏོན་ཡོད། དེ་ཡང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་སྲ་
བརྟན་གཏོང་ཐབས་སུ་དྲག་པོ་དམག་གི་མགོ་མནོན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་རིགས་གང་མང་བོད་དུ་

འཚོ་སྡོད་བཅུག་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་མི་རང་ངོས་
ནས་བོད་དུ་འཚོ་སྡོད་ཡུན་གནས་བྱེད་མཁན་དཀོན་པོ་ཆགས་ཡོད། ་རྒྱུ་མཚན་བོད་ནི་ས་མཐོ་

ཞིང་གནམ་གཤིས་གྲང་ངར་ཆེ་བ་དང་། འཚོ་རླུང་དཀོན་པ་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་མི་རིགས་རྣམས་རྩ་
བའི་ཆ་ནས་གནམ་གཤིས་མ་འཕྲོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་རེད།

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ངོས་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་མི་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་བོད་དུ་གནས་སྤོ་བྱ་ཐབས་ཀྱིས་

སྲིད་བྱུས་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། ཝང་ལི་ཞུང་གིས་བརྩམས་པའི་<<བོད་ནི་དུས་རབས་
ཉེར་གཅིག་པའི་རྒྱ་ནག་གི་རྩིབ་རུས་མཉེན་པོ་22>>ལས།མའོ་ཙེ་ཏུང་དུས་རབས་ཀྱི་བསམ་

པའི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་ཐོན་པ་ནས་བཟུང་། བོད་དུ་བསྐྱོད་མཁན་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་ལོ་
རྒྱུས་ཐོག་གི་ཐག་གཅོད་དང་པོ་འདི་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་མི་ཁྲི་སྟོང་མང་པོ་བོད་དུ་བསྐྱོད་ཅིང་། ལོ་
རབས་ལྔ་བཅུ་པར་ས་གནས་ཐོག་གི་ལས་དོན་མི་སྣ་ཁྲི་ ༤་༥ དང་། དམག་དོན་མི་སྣ་ཁྲི་༥ཙམ་

ཟིན་ཡོད་པ་རེད། གྲངས་འབོར་རྩེ་མོར་སོན་པའི་ལོ་རབས་བདུན་ཅུ་པའི་ནང་དུ་ཁྱོན་བསྡོམས་

མི་འབོར་ཁྲི་༣༠ཡན་ཟིན་གྱི་ཡོད་ཅེས་དང་། དེ་ཉིད་ལས། ད་དུང་བོད་དུ་སྐྱོད་མཁན་མེད་པའི་
22 བོད་ནི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་རྒྱ་ནག་གི་རྩིབ་རུས་མཉེན་པོ། བོད་བསྒྱུར། བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བོད་བསྒྱུར་
བྱས། ༡༩༩༩།
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ཕྱོགས་གཞན་པ་ཞིག་གི་སྣང་ཚུལ་ནི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་བཏོན་ནས།

གཞི་རིམ་ཞིང་འབྲོག་

ཁུལ་ནས་ཁ་བྲལ་ཏེ་ལྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ལྷག་པར་དུ་ལྷ་སར་གནས་སྤོ་བྱ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

ཅེས་དང་། སློབ་གྲྭ་ཐོན་པའི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་བོད་ལ་གཏོང་ཐབས་བྱས་ཏེ་གླ་ཕོགས་རྒྱ་ནག་

ལས་ཉིས་ལྡབ་ཆེ་བ་སྤྲད་པ་དང་བོད་ལ་སྐྱོད་མཁན་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་
མཐོང་ཆེན་དང་རླབས་ཆེན་དུ་རྩིས་པ་བཅས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་
དུ་རྒྱ་རིགས་གནས་སྤོས་བྱེད་ཐབས་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། བོད་ལ་གྲོན་དངུལ་གཏོང་

ཚད་ཇེ་མང་དུ་བཏང་སྟེ་བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་དེང་རབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲ་ཁྲ་ཟིང་ཟིང་ལ་
མགོ་འཁོར་བཅུག་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་མེད་པར་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་

བྱུས་འཛིན་གྱི་ཡོད། ཝང་ལི་ཞུང་གིས་བརྩམས་པའི་<<བོད་ནི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་རྒྱ་
ནག་གི་རྩིབ་རུས་མཉེན་པོ་23>> ལས། “བོད་ལ་གྲོན་དངུལ་གཏོང་ཚད་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་

(ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་བོད་ལ་ནོར་སྲིད་ཀྱི་གྲོན་དངུལ་གཏོང་རྒྱུ་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོ་ལས་ལྡབ་
༡༦༣ འཕར་སྣོན་བྱས་ཡོད)་གི་ཡོད་ཀྱང་། གནད་དོན་ནི་གོང་གསལ་གྱི་བོད་ལ་བཅོས་སྐྱོང་

བྱེད་པའི་བསམ་བློ་གཏོང་ཕྱོགས་འདི་དག་གི་ཕན་ནུས་ཅི་ཞིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་དམ། ཕྱོགས་འགའ་
ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ཁྲོམ་རྭའི་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཆོས་ལུགས་
ཀྱི་ནུས་པ་ཆུང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁྲོམ་རྭའི་བྱེད་སྒོ་གཏིང་ཟབ་པོར་བཞུགས་
པའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རིམ་བཞིན་ཞན་དུ་སོང་ཟིན་ནས་
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཟང་ཟིང་ལ་རོལ་བའི་འགོ་ཚུགས་ཟིན།

དེ་རིང་་ལྷ་སར་བསྐྱོད་པའི་ཚེ་གནའ་སྔ་

མོའི་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཞིང་ཁམས་འདི་ཟང་ཟིང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་
རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཉམས་ཞན་དུ་གཏོང་བ་དང་དུས་མཚུངས།

སྲོལ་རྒྱུན་

གྱི་ཆོས་ལུགས་ཉམས་པའི་སྟོང་ཆ་འདིར་དེང་རབས་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་གཞན་

ཞིག་མི་རིགས་རིང་ལུགས་པས་ཁ་གསབ་བྱས་པར་གྱུར། ཐ་ན་ཆོས་ལུགས་ཉམས་ཞན་དུ་སོང་
བ་དེ་ཡིས་མི་རིགས་རིང་ལུགས་པའི་ལྟ་བ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་སྐུལ་འདེད་དུ་གྱུར་རྐྱེན་
23 བོད་ནི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་རྒྱ་ནག་གི་རྩིབ་རུས་མཉེན་པོ། ཤོག༥༥བོད་བསྒྱུར།  བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
བོད་བསྒྱུར་བྱས།  ༡༩༩༩།
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ཞིག་ཆགས་སྲིད་པ་ཞིག་རེད།།”ཅེས་བཤད་ཡོད། <<ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་>>24 ཞེས་པའི་དེབ་ལ་བཀོད་

པའི་བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ཀྱི་སྤྱིའི་མི་འབོར་གྱི་གྲངས་ཚད་རེ་རེ་བཞིན་བསྡོམས་རྩིས་རྒྱབ་ན་
ཁྱོན་བསྡོམས་མི་འབོར་ཁྲི། ༦༢༢་༢༦ ཡོད་པར་བཤད། དེབ་དེར་གཟིགས་ན་བོད་རང་ལྗོངས་

དང་བོད་ཀྱི་མདོ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ས་ཕྱོགས་གང་
སར་མ་ཁྱབ་ས་མེད་པར་མངོན། མི་འབོར་གྲངས་ཚད་འདི་དག་གཙོ་བོ་རྒྱའི་ཕྱོགས་ནས་པར་

སྐྲུན་བྱས་པའི་དེབ་དང་། ཡིག་ཚགས་རྣམས་ལ་གཞིར་བཟུང་བ་ཡིན་པས་མི་འབོར་གྲངས་ཚད་
ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ངོས་འཛིན་མི་ཐུབ་ཀྱང་དཔྱད་གཞིའི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་ཡིན།

རང་དབང་

ལུང་པའི་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་གསར་འགྱུར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་པའི་བཤད་བགྲོས་ལ་
གཞིགས་ན་བོད་དུ་རྒྱ་རིགས་ཁྲི་༧༠༠ལྷག་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

<<བོད་ནི་

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་རྒྱ་ནག་གི་རྩིབ་རུས་མཉེན་པོ།25 ལས། “ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཡིས་རྒྱལ་
སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་མིག་སྔར་བོད་དུ་(བོད་ཆེན་པོ་རྒྱ་མི་ཁྲི་༧༥༠གནས་སྤོས་བྱས་ཟིན་ཡོད་
ཅེས་གླེང་བ་དང་།

ད་དུང་བརྗོད་དོན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱ་མིའི་མི་འབོར་འདི་ས་གནས་

འདི་གའི་བོད་མིའི་མི་འབོར་ལས་བརྒལ་ཟིན་ཡོད་ཅེས་གླེང་ཡོད། འོན་ཀྱང་དོན་དངོས་ཀྱི་གྲངས་
འབོར་ནི་བོད་ཆེན་པོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཏེ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཐོག་མཚོ་སྔོན་དང་ཀན་སུའུ། སི་

ཁྲོན། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བཅས་བཞི་ཡི་ནང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བཅུ་དང་། བོད་རིགས་
རང་སྐྱོང་རྫོང་གཉིས། བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཤང་གཅིག་བཅས་ཡོད་པར་དེའི་ནང་གི་རྒྱ་མིའི་མི་

འབོར་ནི་ཁྲི་ ༡༥༢་༡ (ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོ་) ཙམ་ཞིག་ཡིནཔས། བོད་ཆེན་པོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་
གི་སྤྱིའི་མི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༦་༩ ཙམ་ལས་ཟིན་གྱི་མེད། ”ཅེས་ཧམ་བཤད་ཆེན་པོ་བྱས་

འདུག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ད་ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་བར་ལོ་ངོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༨ འགྲོ་ཟིན་པས་ལོ་གྲངས་
དེ་དག་ནང་རྒྱ་མི་མི་འབོར་ཁྲི་ག་ཚད་གནས་སྤོས་ཟིན་མིན་ཚོད་དཔག་ལས་བརྒལ་བ་ཡོད་
24 ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས། ༢༠༡༡།
25 བོད་ནི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་རྒྱ་ནག་གི་རྩིབ་རུས་མཉེན་པོ། བོད་བསྒྱུར། བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བོད་བསྒྱུར་
བྱས། ཤོག༤༥། ༡༩༩༩།
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སྲིད། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་བོད་སྤྱི་བཤད་26 དུ་བོད་དུ་མི་གྲངས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་བཤད་པའི་
སྐབས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་བོད་མི་མི་འབོར་གྲངས་ ༥༤༡༦༠༢༡ ཡོད་པ་བཤད། <<ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཙུགས་པ་ནས་ ༡༩༧༣ བར་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་

ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་ཕྱོགས་བསྡོམས་སྙན་ཞུ།>>27 ལས་“ དེ་མན་མཚོ་སྔོན།  ཀན་སུའུ།  
ཡུའུ་ནན།  ཟིན་ཁྲོན་ནང་ཡོད་པའི་ནང་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་རང་སྐྱོང་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་
མེད་པས་མ་ཚད།   བོད་རིགས་དེ་རྣམས་ཀྱི་མི་འབོར་ཡང་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་ཁོངས་སུ་མ་

བཅུག་པར་ཧན་མི་རིགས་ཀྱི་མི་འབོར་གྲངས་ཐོའི་ཁོངས་ཧམ་བཅུག་སྦས་འཇོག་གིས་བོད་མི་

རྒྱ་མི་བཟོ་བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་དངོས་སུ་བསྟར་ཡོད་པ་རེད།” ཅེས་བཤད་པར་གཞིགས་ན།  
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་མང་པོ་བོད་མིའི་ཁོངས་སུ་མི་གྲངས་པར་རྒྱ་
རིགས་ཁོངས་སུ་བཅུག་ནས་རིམ་གྱིས་རྒྱ་རིགས་དང་མཉམ་དུ་མི་རིགས་འདྲེས་པར་བཟོ་ནས་

བོད་རིགས་གྲངས་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་ཡིན་པར་གོང་
སལ་ཞིབ་འཇུག་ལས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།

བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་

མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ནས་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་<<བོད་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་

གནས་སྟངས།>>ལས་<<ཤར་རྒྱུད་ནུབ་འདྲེན་དང་ནུབ་རྒྱུད་ཤར་འདྲེན་གྱི་སློབ་གསོའི་
སྲིད་འཇུས།>>28 ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་དུ་“བོད་དུ་གནས་སྤོས་བྱས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ལྟ་ཅི། དེ་བས་

རྒྱ་ནག་ནང་ཁུང་གི་ཞིང་ཆེན་ཁག་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གི་ནང་རྒྱ་རིགས་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་
མ་ཐོབ་པ་དང་། ཡང་ན་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ཞན་པའི་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་ཆེད་མངགས་
བོད་དུ་སློབ་སྦྱོང་གོ་སྐབས་འཚོལ་བར་ཡོང་གི་ཡོད།

ཁོང་ཚོ་བོད་དུ་སླེབས་རྗེས་སྦྱང་འབྲས་

དང་གནས་རིམ་མཐོ་དམན་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པར། ཐད་ཀར་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུ་འགྲོ་བསྐྱོད་

ཆོག་གི་ཡོད།“ ཅེས་བོད་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་གནས་སྟངས་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་ཚད་ལྡན་ཉམས་མྱོང་
26 བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། བོད་སྤྱི་བཤད། ཤོག༢༢༡། ༢༠༠༨།
27 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཙུགས་པ་ནས་༡༩༧༣བར་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་ཕྱོགས་
བསྡོམས་སྙན་ཞུ། བོད་གཞུང་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། ཤོག༨༣། ༡༩༧༤།
28 བོད་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་གནས་སྟངས། ཤེས་ཡོན་སྐོར་གྱི་དམིགས་བསལ་སྙན་ཐོ། བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་
རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།  ཤོག༡༣། ༢༠༠༤།
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གཞི་ལ་བཞག་ནས་བཤད་པར་གཞིགས་ན། དེ་ནི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་ཏེ། སྲིད་
བྱུས་གདུག་ཤོས་ནི་རྒྱའི་མི་རིགས་གང་མང་བོད་ནང་དུ་གནས་ཐབས་དང་། བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་
དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན།

ལམ་ལུགས་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་

མང་པོའི་སློབ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཤོར་འགྲོ་བ། བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་
བསྐྱོད་པའི་གོ་སྐབས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་རྒྱའི་མི་རིགས་ཀྱིས་འཕྲོག་བའི་
དངོས་གནས་ཚུལ་རྒྱའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་

སུ་བྱུང་ཡོད་འདུགདེ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱའི་ཆ་བགོས་དུམ་བུར་བགོས་པའི་བོད་རིགས་གནས་
སྡོད་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་ཁག་ལའང་དེ་ལས་ཚབས་ཆེ་བའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་བརྒྱུད་ནས་

བོད་རིགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གོ་སྐབས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་རྒྱ་རིགས་ལ་ཤོར་
འགྲོ་བ་རྗེས་སུ་དཔག་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།

དེ་བཞིན་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ནང་དོན་དང་བརྒྱུད་ལམ་སྐད་ཡིག་ཀྱང་མང་ཆེ་བ་ནི་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་དང་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་རིགས་ལམ་ལྟ་གྲུབ་དང་།
སློབ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།

ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་

སློབ་ཚན་དེ་དག་གི་ནང་ནས་གང་རུང་

གཅིག་རྒྱུགས་མ་ལོན་པ་བྱུང་ཚེ་སློབ་ཐོན་ལག་འཁྱེར་རག་ཐབས་མེད་པའི་ཐབས་བྱུས་ངན་
པ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་དུ་མ་བཅུག་

པ་དེ ་ ནི ་ སློ བ ་གསོ ་ མི ་ རི ག ས་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་བཀག་བསྡོ མ ས་བྱེད་པའི ་ རྒྱུ་རྐྱེ ན ་གཙོ ་ བོ ་
ཞིག་རེད།

རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་དག་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་བོད་ནང་འཛིན་པའི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་

དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས་དང་མི་འཚམ་པར་མ་ཟད།

བོད་མིའི་འཕྲལ་ཕུགས་

ལ་ཕན་སླད་མ་ཡི ན ་པར་རྒྱ་གཞུང་རང་ཉི ད ་ཀྱི ་ ཆབ་སྲི ད ་དགོ ས ་མཁོ ་ སྲ་བརྟན་ཡོ ང ་ཆེ ད ་.
དང་།

བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཉམས་རྒུད་དུ་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས་

བཟུང་ནས་བོད་རིགས་རྣམས་རྒྱ་རིགས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་
གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་རེད།
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ཟུར་བལྟའི་དཔྱད་གཞི་ཡིག་ཆ།

ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་གྱིས་བརྩམས་པའི་བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས། དེབ་ཕྲེང་དང་པོ་དང་གཉིས་པ།
༡༩༨༣།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཙུགས་པ་ནས་ ༡༩༧༣ བར་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་
ཞུས་པའི་ཕྱོགས་བསྡོམས་སྙན་ཞུ།   བོད་གཞུང་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས།  ༡༩༧༤
ཝང་ལི་ཞུང་། བོད་ནི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་རྒྱ་ནག་གི་རྩིབ་རུས་མཉེན་པོ །  བོད་བསྒྱུར།  བདེ་སྲུང་བོད་
གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བོད་བསྒྱུར་བྱས།  ཤོག ༤༥།   ༡༩༩༩།
ཆུ་སྒང་ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་། ཆུ་སྒང་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་དང་པོ། ༢༠༠༠།
དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།
བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། བོད་སྤྱིད་བཤད།  ༢༠༠༨།

ནག་པོ་སྐལ་བཟང་དང་། ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་
ལྗོངས་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།  ༢༠༡༡།
ཟླ་བ་བཀྲ་ཤིས། བོད་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་གནས་སྟངས།  ཤེས་ཡོན་སྐོར་གྱི་དམིགས་བསལ་སྙན་ཐོ།  བོད་ཀྱི་འགྲོ་
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་།  ༢༠༠༤།
ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།  ༢༠༡༡།
ཆུ་སྒང་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་དང་པོ། ཆུ་སྒང་ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་། ༢༠༠༠།
ཆབ་མདོའི་ཡིག་ཚང་རིན་ཆེན་སྤྲུངས་པ།  དེབ་ཕྲེང་དང་པོ།  ༢༠༠༦།

བོད་དང་། མན་ཇུའི་འབྲེལ་བར་དཔྱད་པའི་གཏམ། བོད་གཞུང་བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་། ཕྱི་ལོ་
༡༩༩༩།

འབྲི་གུང་ར་སེ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་བྱུང་འཕེལ་ཞིབ་འཇུག་གི་དཔྱད་རྩོམ་
ཕྱོགས་བསྒྲིགས། སྟོད་ཆ། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཞེས་པ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་མངའ་ཐང་ཧྲིལ་པོ་མཚོན་པའི་སྤྱི་
མིང་མིན་པའི་སྐོར་གླེང་བ། ཤོག༡-༡༥། ལྡི་ལིར་ཆ་མན་ཏྲར་པིར་སེ་ཁང་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན། ༢༠༡༧།
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བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་སྐད་ཡིག་སྐོར་མདོར་ཙམ་དཔྱད་པ།  

བསྟན་འཛིན་གནམ་གང་།

༡༽ཤེས་ཡོན་གྱི་གལ་གནད།

སྤྱི ར ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་ཞེ ས ་པ་ནི ་ རང་ཉི ད ་ཀྱི ་ མཐོ ང ་རྒྱ་ཡངས་ཤི ང ་བསམ་བློའི ་ ཆུ་ཚད་རྦ་རླབས་
གྱེན་དུ་འཕྱུར་བ་དང་མཁས་པའི་འཁོར་དུ་རོལ་ཏེ་མཁས་གཏམ་གླེང་མོལ་བྱས་པ་ཙམ་མིན་

པར་གཙོ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་ཡར་རྒྱས་གཏང་བ་དང་ལྷན་དུ་སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བ་དང།

སྤྱི་ཚོགས་སུ་མཆིས་པའི་དངོས་ཤུགས་

བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་དཀའ་རྙོག་དག་སེལ་བ་མ་ཟད། གཙོ་བོ་རང་ཉིད་བཞིན་ཤེས་ཡོན་ཅན་དུ་མ་
བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན་ཤེས་ཡོན་ཅན་ནི་མར་མེ་བཞིན་མུན་ནག་བསལ་བ་ཙམ་མིན་པར་
སྒྲོན་མེ་བཞིན་སྒྲོན་མེ་གཞན་བཞད་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཡིན།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་ན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་དུས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས།

བོད་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་དཀའ་

རྙོག་སེལ་དགོས་ན་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཚམ་པའི་
ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ཚད་ལྡན་ཞིག་སྦྱོར་སྤྲོད་གནང་གལ་ཆེ་ཞིང། དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དེ་ཡང་
ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཕན་བདེའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་བོད་མི་རང་གི་རྩ་ཆེའི་རིག་གཞུང་
གི་ཉིང་བཅུད་མ་ཡལ་བའི་ཐོག་འཛུགས་སྐྱོང་གནང་གལ་ཆེ་བར་གཟིགས།1

༢༽གནའ་དེང་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ངོས་བཟུང་བ་དང་དེང་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འབྱུང་བ་བརྗོད་པ།

དེ་ཡང་ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཞེས་བརྗོད་སྐབས་ཤེས་ཡོན་ཞེས་པ་དེ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་
1 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས། རྩོམ་སྒྲིག་པ། བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང།
༢༠༠༩ཤོག༢
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གྱི་རིག་གནས་ཁོ་ན་ལ་གོའམ།

ཡང་ན།

གནའ་དེང་རིག་གནས་གཉིས་ཀར་གོ་དགོས་མིན་

ཤེས་གལ་ཆེ། དེས་ན་འདིར་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཞེས་པ་ནི་བོད་པའི་གནའ་དེང་གཉིས་ཀའི་ཤེས་
ཡོན་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ནས་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་རིག་གནས། སྐད་ཡིག་ཙམ་མིན་པར་
བོད་པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མཐོང་རྒྱ་སོགས་རྒྱ་བསྐྱེད་འགྲོ་བར་
གྲོགས་བྱེད་མཁན་གྱི་རིག་གནས་སྤྱི་ལ་གོ་དགོས།

གནའ་བོའི་དུས་ལ་དབྱེ་ན་ནང་ཆོས་མ་དར་གོང་གི་ཤེས་བྱ་རིག་གནས་དང་ནང་ཆོས་དར་རྗེས་
ཀྱི་རིག་གནས་བཅས་གཉིས་མཆིས། དེ་ན་ནང་ཆོས་མ་དར་གོང་བོད་ལ་ཤེས་བྱ་རིག་གནས་ནི་
བོད་མིའི་གནའ་བོའི་ཤེས་ཡོན་ངོ་མ་དེ་ཡིན། གཞན་ཡང་མཁས་པ་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་

ལས་ཀྱིས་ཀྱང་ཕྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་དུས་རབས་གཉིས་པ་ཡས་མས་རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་
དུས་སུ་བོད་ལ་ཤེས་རིག་ཡོད་པར་གསུངས།2

ནང་ཆོས་དར་རྗེས་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཞེས་པ་ནི་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་།  ཆུང་བ་ལྔ་ལ་གོ།

དེང་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་སྐབས་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་སྔོན་དང་ང་དགུའི་རྗེས་བོད་ཀྱི་ཤེས་

རིག་ལ་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་ཚུལ། ང་དགུའི་རྗེས་སུའང་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ལ་དེང་གི་སློབ་སྦྱོང་ཐོབ་
ཚུལ་སྐོར།

དེ་ཡང་དེང་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གལ་གནད་ཤེས་ནས་དེར་ཆེས་ཐོག་མར་ཐུགས་བསམ་བཞེས་

མཁན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཁོང་གིས་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དེང་

གི་རིག་ཚན་སློབ་ཕྱིར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཏང་གནང་ཡོད།3  དེ་ཡང་།  “ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༢ England,
Rugby ལ་བོད་ཕྲུག་བཞི་བརྫངས། དེ་ལས་དང་པོ། སྨོན་གྲོང་མཁྱེན་རབ་ཀུན་བཟང་ནས་ས་
གཏེར་འདོན་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱས། གཉིས་པ་སྒོག་མཁར་བ་བསོད་ནམས་མགོན་པོས་དྲག་པོའི་
སློབ་སྦྱོང་བྱས། གསུམ་པ། བྱང་ངོས་པ་(རིན་སྒང་པ་)རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེས་གློག་གི་ལས་ཀ་སློབ་
2 བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེབ། གཉིས་པ། ཤོག༣༥༥
3 བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས། ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུག་གི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༡༩༧༦ཤོག་གྲངས། ༢༢༦
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སྦྱོང་བྱས། བཞི་པ། སྐྱིད་སྦུག་པ་དབང་འདུད་ནོར་བུས་ས་ཚད་ལེན་ཡག་དང་ཏར་འཕྲིན་གཏོང་

ལེན་གྱི་ལས་ཀ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།”4 དེའི་འབྲས་བུ་ལེགས་པར་མི་བྱུང། ཡང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༣

ལོར་རྒྱ་གར་དང་འབྲེལ་བ་ཇེ་རྒྱས་སོང་ཕྱིར་དབྱིན་ཡིག་སློབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་ལོ་

གསུམ་སོང་ཙ་ན་གདན་ས་ཁག་གི་བླ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭ་དེས་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་
ལ་འགལ་རྐྱེན་ཡོད་པར་གཟིགས་རྐྱེན་སྒོ་རྒྱག་དགོས་བྱུང།

དེ་ནས་ཡང་བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་གྱི་

གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༥ ལོར་གཞུང་ཞབས་དང་མི་དམངས་ཁོངས་ནས་
སློབ་ཕྲུག་ཁྱོན་བདུན་ཅུ་འདེམས་ཀྱང་དེ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་མ་སོང་པར་སྔར་ལྟར་བྱུང། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
རྐྱེན་པས་དབྱིན་ཡིག་ཤེས་ཕྱིར་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དང། སེར་མོ་བའི་ཤག་ཚང་ཚ་རིགས་
བཅུར་རྡོར་གླིང་(Darjeeling)སན་ཇོ་སེབ་སློབ་གྲྭར་གཏོང་གནང་མཛད།5

དེ་བཞིན་ང་

དགུའི་སྔ་རོལ་བོད་དུ་དེང་གི་ཤེས་རིག་གསར་དུ་འཛུགས་ཚུལ་དང་དེར་ཆོས་ལ་ཐ་གཅིག་ཏུ་
ཞེན་པའི་བླ་དཔོན་དག་གིས་བར་ཆད་བྱེད་ཚུལ་སྐོར་དེར་གསུངས་ཡོད།

དེ་ནས་བོད་རྒྱ་འོག་ཤོར་དགོས་དོན་མང་མོད་ཀྱང་གཙོ་བོ་ནི་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་མེད་པས་

ཡིན། ང་དགུའི་རྗེས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་ན། བཙན་བྱོལ་དུ་
བོད་ཕྲུག་ ༧༠༠༠ ལྷག་ལ་དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་སླད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་དྷ་སར་བུ་

གསོ་ཁང་གཅིག་དང། སིམ་ལ་དང། མ་སུ་རི། རྡོ་རྗེ་གླིང་བཅས་སུ་གཏན་སྡོད་སློབ་གྲྭ་གསར་
འཛུགས་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་སློབ་གྲྭ་དེ་དག་ནང་ཁྱོན་སློབ་མ་ ༥༧༠ ལས་མེད། དེ་

ནས་རིམ་བཞིན་མང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ བར་ཁྱོན་དངོས་གཞིས་སློབ་གྲྭ་༢༨ནང་སློབ་ཕྲུག་

༨༢༢༥ དང་དགེ་རྒན་ ༦༢༨ ལས་བྱེད་ ༥༣༥ ཡོད་པའི་སྟེང་སྔོན་འགྲོའི་སློབ་གྲྭ་ ༣༥ ཡོད། མ་
ཟད་ཁྱབ་ཁོངས་མེད་པའི་བོད་སློབ་ ༨ ཡོད།6 དེ་བཞིན་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་དང་སམ་བྷོ་ཊའི་སློབ་

གྲྭ་སོགས་བཙུགས་ནས་རིམ་གྱིས་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་མང་དུ་ཕྱིན། རྒྱས་པར་གཟིགས་འདོད་ན་
4 བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས། ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུག་གི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༡༩༧༦ཤོག་གྲངས། ༢༢༧
5 གོང་དང་འདྲ། ཤོག༢༧༩
6 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས། རྩོམ་སྒྲིག་པ། བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང།
༢༠༠༩ཤོག༩
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ཤེས་རིགས་ལས་ཁུངས་ནས་དཔར་འགྲེམས་བྱས་པ་”བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་
ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས། ”ཞེས་བྱ་བའི་དེབ་ལ་གཟིགས་རོགས།
༣༽དེང་གི་ན་གཞོན་གྱི་གནས་བབ།

དེང་གི་ན་གཞོན་ནི་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀའི་ན་གཞོན་ལ་གོས་དེ་ན་ད་བར་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་
སོང་ཟིན་ཀྱང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ལས་རིག་པ་སོགས་ལ་མཁས་པ་སྣང་རྒྱུ་

དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི། གལ་སྲིད་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འབའ་ཞིག་ལ་སྦྱང་བརྩོན་ནན་པོ་བྱས་པས་

སོ་ཞེ་ན། མི་འཐད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཡིག་འབྲི་ཀློག་མི་ཤེས་པའི་བོད་པའི་གཞོན་
སྐྱེས་དུ་མ་མཆིས་པས་སོ།

ས་དེ་ན་ད་བར་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་སོང་ཟིན་ཀྱང་བོད་མི་རྣམས་ལ་

གནའ་དེང་གཉིས་ཀའི་རིག་གནས་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པ་གང་ཡིན།

གཞིས་ཀྱི་བོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོའི་གནས་བབ།   དེ་ཡང་མཁས་པ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་
འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས།   “ང་ཚོ་བོད་ནང་ན་རིག་གནས་གཞན་དུ་མ་ཟད་བོད་རང་གི་བཅུ་

ཕྲག་རིག་གཞུང་ཆ་ཚང་ཞིག་སྦྱང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭར་གཏོང་འདོད་མེད་པའི་གོམས་གཤིས་

ཤི ག ་ཆགས་འདུག་འདི འི ་ རྒྱུ་རྐྱེ ན ་གྱི ་ རྩ་བ་ནི ་ སྔ་སོ ར ་སློ བ ་ཆུང་རྣམས་སུ་རྒྱ་ཡི ག ་ཁོ ་ ན་མ་
གཏོགས་བོད་ཡིག་སྦྱོང་རྒྱུ་མེད་པ་དང། རྒྱ་ཡིག་སྦྱངས་ཏེ་སློབ་འབྲིང་སོགས་མཐར་ཕྱིན་ཀྱང་

བོད་དུ་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཅི་ཡང་མེད་པས་སླར་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ནས་ཕྱུགས་
འཚོ་བ་དང།

ལུད་སྐྱེལ་བ་སོགས་བྱེད་དགོས་པ་དང་ད་ལྟ་བོད་ཡིག་ཅུང་ཟད་རེ་སྦྱང་རྒྱུ་ཡོད་

ཀྱང་དེས་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་དེ་ཙམ་གྱིས་གོ་ཆེན་པོ་ཆོད་ཀྱི་མི་འདུག་པས་གང་ལྟར་ཡང་དགོས་པ་

ཆེར་མི་འདུག་སྙམ་དུ་བསམས་ཏེ་སློབ་གྲྭར་མི་གཏོང་བ་ཡིན་པར་མངོན་ནོ།7   དེས་ན་རང་རེའི་
སྐད་ཡིག་འདིས་འཛམ་གླིང་ཐོག་ཏུ་གོ་ཆོད་པ་ཞིག་འོང་ཐབས་མ་ཐོན་ཀྱང་རང་ཡུལ་དུ་གོ་ཆོད་

པ་ཞིག་ནི་ཅིས་ཀྱང་དགོས་ཏེ། དེ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་ན་ཆེས་ཡིད་ཕམ་དགོས་པའི་གནས་སོ།། ”
7 འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་ཝི་ཅཊ་སོགས་མི་བྱུང་བའི་སྔ་རོ་དུ་གསུངས་པ་འདྲ།
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ཞེས་གསུངས་སོ།།8

ཡང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་སྐད་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐབས་སྐོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ན།   “སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་རྨང་གཞི་ཞན་པའི་ཁར་བོད་སྐད་ཡིག་གི་བེད་སྤྱོད་ཁྱབ་ཁོངས་དུས་ད་
ལྟའི་བར་དུ་སྤེལ་རྒྱུ་ཤིན་དུ་ཆུང་བས། གསར་དར་རིག་གཞུང་ཁག་སྐད་གཞན་ཡིག་གཞན་གྱི་

ཐོག་ནས་མ་བསླབ་ཀ་མེད་བྱུང་བ་དང་འབྲེལ་ཆབ་དཔལ་རིག་གསུམ་གང་ཅིའི་ཐད་ཕྱི་ལོགས་
དང་འབྲེལ་ཤུགས་ཇེ ་ ཆེ ར ་སོ ང་བས་མི ་ རི ག ས་གཞན་གྱི ་སྐད་ཡི ག ་གི ས ་ཤུགས་རྐྱེ ན ་ཆེ ར ་
ཐེབས།”9

ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཟད་བོད་སྐད་ཉམས་ཚུལ་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་ཀྱང་བསྟན་པས་

རྒྱས་པར་ཤེས་འདོད་པ་རྣམས་དེར་གཟིགས་རོགས།

ཡང་དེ་ཙམ་གྱི་མ་ལགས་པར། ད་ཆ་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀར་སྐད་འདྲེས་མ་ཉིན་རེ་བཞིན་
ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་བཞིན་པ་དང་དེའི་འབྱུང་རྐྱེན་མང་མོད་ཀྱང་ཁོང་གིས།  
འཕེལ་འགྲོ་བ་དང་བསྟུན།

“སྤྱི་ཚོགས་གོང་

བྱ་དངོས་གསར་པ་མང་དུ་ཐོན་པ་ལ་བོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་གསར་བཟོས་

རྗེས་མ་ཟིན་པ།” ཞེས་གསུངས་ཤིང། འདི་ནི་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་མོད། འོན་ཀྱང་ད་
ཆ་བོད་སྐད་དུ་ཐ་སྙད་ཡོད་བཞིན་དུ་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་དང་ཚབས་པོ་ཆེའི་གནས་ཚུལ་ཀྱང་
ཁོང་གིས་གསུངས་འདུག10

དེ་བཞིན་བྱེས་འབྱོར་བོད་མི་རྣམས་དེ་བས་ཀྱང་ཉེན་ཚབས་ཆེ་

བར་མངོན། ཐ་སྙད་ཙམ་མ་ཟད་ཚིག་ཕྲད་ཀྱང་སྐད་རིགས་གཞན་གྱི་བེད་སྤྱོད་པ་ཡོད། དེ་ཡང་
དཔེར་ན།   “མོ་ཡང་སླེབས་སོང་” ཞེས་བརྗོད་དགོས་པ་ལ་ ”མོ་བི་སླེབས་སོང།” དེ་བཞིན་

དཔེ་མང་བས་རེ་ཞིག་བརྗོད་པར་མི་བྱ།   དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཕྱིའི་སྐད་ལ་ཤན་ཆེས་རང་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་

གདངས་དང། ཐ་སྙད། བརྗོད་པ་གྲུབ་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་དང་ཕྱིན་བཞིན་པ་ཡོད། དང་པོ་སྒྲ་
8 རྩོམ་སྒྲིགདབང་སྟོད་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུ། གང་རི་དཀར་པོའི་སྲོག་མཁར་འཛིན་པ་འཕྲོག་བྱེད་དར་མའི་ང་རོ། བླ་རུང་ཡེ་ཤེས་
སྣང་བ་དཔེ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང། ཤོག༦༠
9 རྩོམ་སྒྲིགདཔལ་འཇམ། བོད་ཀྱི་སྤྱི་སྐད་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐབས་སྐོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ༼དུད་བླ་བུ་ཆུང་གྱི་རྩོམ་ཤོག་

དེང་དུས་བོད་སྐད་ཀྱི་གནས་བབས་སྤྱི་དང་བོད་མི་རིགས་ཐུན་མོང་གི་སྤྱི་སྐད་ཇི་ལྟར་ཆགས་ཐབས་བྱེད་དགོས་མིན་སྐོར་ཅུང་ཟད་བཤད་
པ། ༽མི་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༡༩༩༩ཤོག༥༡༧
10 གོང་དང་མཚུངས།
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གདངས་ཤན་ཞུགས་པ་ནི།

ཕལ་ཆེར་ནུབ་ཕྱོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ན་སྐྱེས་པའི་བུ་ཕྲུག་གམ་དེར་ཡུན་

རིང་བསྡད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་སྐད་གླེང་མོལ་བྱེད་ཚེ་རྟོགས་ནུས།

གཉིས་པ་ཐ་སྙད་

ཤན་ཞུགས་ཚུལ་ནི།   “ནང་ལ་ཁ་པར་གཏོང་གིན་ཡོད།” ཞེས་བརྗོད་དགོས་པ་ལ་ “ནང་ལ་

ཕོན་གཏོང་གིན་ཡོད།” ཅེས་བརྗོད་པ་མངོན། གསུམ་པ་བརྗོད་པའི་གྲུབ་ཚུལ་ལ་ཤན་ཞུགས་
ཚུལ་ནི།   “བསྟན་འཛིན་སློབ་གྲྭར་ཕྱིན་སོང།” ཞེས་བརྗོད་དགོས་པ་ལ་ ”བསྟན་འཛིན་ཕྱིན་

སོང་སློབ་གྲྭར།” ཞེས་བརྗོད་དོ། དེ་ལྟ་བུའི་འདྲེས་མའི་སྐད་སྤྱོད་སྒོ་ཆེ་དྲགས་པས་དེ་ཡིག་ཐོག་
ཏུ་ཕབ་མི་ནུས་པར་ཁ་སྐད་དང་ཡིག་སྐད་གཉིས་དབར་རྒྱང་ཐག་ཇེ་ཆེར་སོང།

དེའི་རྐྱེན་པས་

བོད་ཕྲུག་ཕལ་མོ་ཆེ་རང་གི་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་བོད་ཡིག་ཏུ་ཕབ་མི་ནུས་པར་སོར་གཉེན་ལྡན་
ཀྱང་ལག་རྡུམ་བཞིན་ནོ།   ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན་བོད་ཕྲུག་བོད་ཡིག་ཉིད་ལ་ལག་

རྡུམ་དུ་གྱུར་པ་སྐད་འདྲེས་མ་འབའ་ཞིག་གི་སྐྱོན་མིན། དེ་ནི་བོད་ཡིག་ཉིད་ལའང་སྐྱོན་ཆེན་པོ་
ཡོད་པར་སྣང། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་དང་དབྱིན་སྐད་གཉིས་ལོ་ཤས་སྦྱང་རྗེས་སྐད་དེ་ཉིད་དུ་འབྲི་ཀློག་
གོ་བ་ལེན་ཐུབ་པ་ཞིག་གྱུར་ནུས། དེ་ཡང་དབྱིན་ཇིའི་ཕྲུ་གུ་ལོ་བཅུ་ལོན་ཚེ་ནང་གི་ཚོར་བ་སྟོན་
སླད་འབྲི་ཀློག་དཀའ་བ་མེད་པར་བྱེད་ཐུབ། དཔེར་ན་རྒྱལ་སྤྱིར་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་དེབ་ཨེནནེ་

ཕརེངྐའི་ཉིན་ཐོ་ (Anne Frank Diary) ཞེས་པ་འདི་ཧོ་ལེནཌའི་བུ་མོ་རང་ལོ་བཅུ་གསུམ་
པའི་སྐབས་བྲིས། དེ་དང་འདྲ་བའི་དཔེ་མཚོན་མང་མོད། དེས་ན་འོ་སྐོལ་གྱི་བོད་ཕྲུག་གཞི་རིམ་

སློབ་གྲྭ་ཐོན་ཀྱང་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཀྱང་བོད་ཡིག་ཐོག་ལེགས་པོ་འབྲི་མི་ནུས་པ་མ་ཟད་མཐོ་རིམ་ཐོན་
ཀྱང་བོད་ཡིག་སྤུས་གཙང་ཞིག་འབྲི་མི་ནུས་པ་དང་བོད་ཡིག་ལ་གོམས་འདྲིས་ཆེ་བའི་བོད་པའི་
ཆེད་ལས་པ་རྣམས་ཀྱང་སྐབས་རེ་དག་ཆ་ནོར་བའང་དུ་མ་མཆིས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི། ཅིའི་ཕྱིར་
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལོ་ན་གཞོན་ཚེ་འབྲི་ཀློག་ཤེས་བོད་ཕྲུག་རྣམས་མི་ཤེས།

ཡང་ན་

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་རིག་པ་རྣོ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་དེ་ནི་མི་ཐད་དེ། བོད་དུ་འགྲན་ཟླ་འབྲལ་བའི་
མཁས་གྲུབ་དུ་མ་བྱུང་མུས་སོ།

ཡང་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་སློབ་འཁྲིད་གནང་

སྟངས་ལེགས་པོ་ཡོད་དམ། ཞེ་ན་འདི་ནི་ཏོག་ཙམ་འཐད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་ལ་ཕྲུ་གུ་ལ་སློབ་འཁྲིད་བྱེད་སྟངས་དང་སློབ་ཚན་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཉམས་
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ཞིབ་དང་རྟོག་ཞིབ་ནན་གྱིས་གནང་བས་སོ།   འོན་ཀྱང་བོད་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཁྱད་

ཆོས་དང་སློབ་མའི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ཡིད་ལ་ཐད་པའི་སློབ་གསོ་དུ་མ་མཆིས་པས་ལེགས་མོད་
ཀྱང་ད་ཆ་མཁས་པ་གཅིག་རེ་མ་གཏོགས་གཞན་ཕལ་ཆེར་སློབ་འཁྲིད་གནང་སྟངས་སོགས་ཀྱི་
ཐོག་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་པ་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང། དཔེར་ན། བོད་དགེ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་

ཡིག་ཟེར་ན་བརྡ་སྤྲོད་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་བརྩིས་ཏེ་རྩོམ་བྲིས་རྒྱུ་སོགས་ལ་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་
མི་གནང་བ་མ་ཟད་དགེ་རྒན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱིས་སུ་སློབ་མ་རྣམས་ལ་རྩོམ་འབྲི་མི་ཤེས་པར་བརྟེན་
ཤད་ཤད་བཏང་བའང་དུ་མ་མངོན། བདེན་པར་ཞུས་ན་ཕྲུ་གུ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ས་སུ་ག་བ་ད་མཐར་

ཏུ།། སོགས་ལེགས་པར་ཤེས་མོད་ཀྱང་བོད་ཡིག་ཅིག་འབྲི་སྐབས་དཀའ་ཚེགས་འཕྲད་པར་སྣང་
བ་དང། འགའ་ཞིག་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་དོ་སྣང་མེད་ཀྱང་རྩོམ་འདྲི་བར་ཐོགས་པ་མེད་
པའང་འདུག།

༤༽ཕ་མའི་འོས་འགན།

འཛམ་གླིང་འདིར་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཕ་སྐད་སློབ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཐོག་མ་ནི་ཕ་མ་ཡིན།  
སྐབས་དེར་དགེ་རྒན་ཞེས་འཛིན་གྲྭར་སློབ་ཚན་འཁྲིད་པ་ལྟ་བུར་མི་གོ  དེས་ན་ཕ་མས་ཉིན་ལྟར་
ཕྲུ་གུའི་མདུན་དུ་གཏམ་གླེང་ཅི་ལྟར་བྱས་པ་དེར་ཕྲུ་གུས་ཉན་ནས་ཕྱིས་སུ་ཕྲུ་གུ་དེས་གཏམ་གླེང་

བྱེད་ཚེ་ཕ་མ་དེ་དང་འདྲ་བ་རྗོད་བྱེད་ཚིག་དང་སྡེབ་སྦྱོར།  སྒྲ་གདངས་དང།  བརྗོད་བྱ་དོན་སྟོན་
ཚུལ་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ལྟ་བུར་སྣང་།  དེར་བརྟེན་ཆེས་ཐོག་མའི་བོད་ཕྲུག་ལ་བོད་ཀྱི་
སྐད་དང་རིག་གཞུང་སློབ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་དང་པོ་ཕ་མ་ཡིན།

སྐྱེ་བོ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་དེའི་མི་ཚེ་ནང་ཉམས་མྱོང་བཟང་ངན་གང་འདྲ་ཞིག་བསགས་ཡོད་
ཀྱང་། དེས་ཆེས་ཐོག་མའི་ཉམས་མྱོང་ནི་དུས་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་སྲིད། དེར་བརྟེན་རང་ཉིད་ལ་
ཐོག་མའི་ཕ་སྐད་སློབ་མཁན་དགེ་རྒན་ཐོག་མ་ནི་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ།

རང་ཉིད་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་བོད་སྐད་བཤད་ཐུབ་པ་དང་བོད་ཆས་གྱོན་པ་དང་བོད་ཟས་
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རྩམ་པ་བཟའ་བས་རང་ཉིད་བོད་པ་གཙང་མ་ཞིག་ཏུ་མི་འགྱུར།

དེས་ན་བོད་པ་ཞིག་ཆགས་པ་

ལ་རང་ཉིད་བོད་སྐད་ཐོག་བསམ་བློ་གཏང་དགོས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེ། དཔེར་ན་རང་
ཉིད་ཀྱིས་ཕོར་པ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་ཞིག་མཐོང་ཚེ་རང་གི་བློར་ཕོར་པའོ་སྙམ་པའི་བློ་ཐོག་མ་སྐྱེས་
དགོས།

དེའི་རྗེས་དབྱིན་སྐད་དུ་ཀཔ་(Cup)སོགས་སྐྱེས་ནའང་སྐྱོན་མེད།

དེ་མིན་ཕོར་པ་

མཐོང་ཚེ་འདི་ནི་ཀཔའོ་སྙམ་པའི་བློ་ཐོག་མར་སྐྱེས་ན་བོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཤིན་ཏུ་ཉག་ཕྲ་
བར་སླེབས་པ་ཡིན་ཞེས་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ཅིག་ན་དེ་

ལྟར་གསུངས།11 དེ་ཡང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དབྱིན་སྐད་གསུང་སྒྱུར་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་

པ་ཨོཀྶ་ཕརཊ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་དབྱིན་སྐད་སྦྱང་ཞིང་དུས་ཡུན་རིང་པོ་བཞུགས་
པ་མ་ཟད་༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་སྒྱུར་ཀྱང་ཡང་ཡང་གནང་བ་ཁོང་གིས་ཀྱང་གསུང་ཞིག་ན།
རང་ཉིད་དབྱིན་སྐད་ལ་ཇི་ཙམ་གྱིས་འདྲིས་མོད་ཀྱང་དབྱིན་ཇིའི་མི་བཞིན་དབྱིན་སྐད་དུ་བྱང་དུ་
ཆུབ་པ་ཞིག་མི་ཆགས། ཞེས་གསུངས།12 དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི་ཁོང་གི་ཕ་སྐད་ནི་བོད་སྐད་
ཡིན་པས་ཕྱི་དངོས་པོ་གང་འདྲ་ཞིག་མཐོང་མོད། ནང་བློར་ཐོག་མར་བོད་སྐད་ཉིད་དུ་འཁོར་གྱིན་
ཡོད་པས་སོ། དེ་ནི་བོད་པ་གཙང་མའི་མཚོན་རྟགས་ཡིན།
༥༽དགེ་རྒན་གྱི་ལས་འགན།

དགེ་རྒན་ནི་ཕ་མ་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེས་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པ་བཞིན།

མི་རིགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་མོད་དེའི་ཁ་ཕྱོགས་བཟང་ངན་གང་ན་གཏང་དགོས་མེད་དེ་ད་ལྟའི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་སློབ་
གསོ་སྤྲོད་སྟངས་ལ་རག་ལུས་པ་ཡིན།

དེས་ན་བོད་པའི་སྐད་དང་རིག་གཞུང་ཡུན་རིང་འཇིག་

རྟེན་འདིར་འཚོ་བ་ལ་ངེས་པར་དུ་བོད་པའི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་

དགོས། དེ་ལྟ་བུའི་བྱིས་པའི་ཤེས་ཚད་ཇེ་མཐོར་གཏང་བར་སློབ་གསོ་སྤྲོད་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་.
11 https://youtu.be/lokCp_gdk6Qཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་བྱེད་སྒོ་ལམ་སྟོན་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་
བཤད།
12 https://youtu.be/sUXngi0Qdz4GesheThupetnJinpa on Translation Methodology at
LTWA
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གྱི་ཆུ་ཚད་་ཀྱང་དགེ་རྒན་གཞན་ལས་ཆེས་ལེགས་པ། མི་རིགས་ལ་ལ་རྒྱ་དང། ལྷག་བསམ་
ཅན་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས།

དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་རྒན་ཐོབ་པ་ལ་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་དེར་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཏེ་ཐག་གཅོད་ནན་གྱིས་གནང་སྟེ་དགེ་རྒན་རྩེ་ཕུད་རྣམས་
འདེམས་དགོས།   ད་ལྟ་ཕྲན་གྱིས་ཞིབ་མོར་བརྟགས་ཚེ་བོད་གཞུང་གི་སྔོན་འགྲོ་དང་དམའ་རིམ་

གྱི་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་སེམས་ཤུགས་ཅན་སོགས་མང་མོད་ཀྱང་ཅིག་ཤོས་དེ་ལས་ལྡོག་པའང་
མི་ཉུང་བ་སྣང།

དེ་དག་ལས་མང་ཆེ་བས་འཛིན་རིམ་དེ་ཙམ་གྱིས་མཐོན་པོ་བཅད་མེད་པ་དང་

ཤེས་ཡོན་གྱི་མཐོང་རྒྱ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆེ་བ་ལྟ་བུར་མི་སྣང།

དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་རྒན་ལས་སློབ་མ་

ཤེས་ཡོན་ལ་སྤྲོ་བ་ལྡན་པ་ལྟ་ཅི་དེ་ལས་རྒྱང་ཐག་རིང་དུ་སོང་བ་འདུག   ཡང་དེབ་དུས་རབས་

ཀྱི་རྔ་སྒྲ་ན། དགེ་རྒན་གྱི་སྤྱོད་པ་ལབརྟེན་ནས་མི་རབས་རྗེས་མར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཚུལ་རྒྱས་
པར་བསྟན།13

སྤྱིར་མིའི་གོམས་གཤིས་བཟང་ངན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་དེ་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་སློབ་

གསོ་སྤྲོད་དགོས།   ད་ལྟའི་བོད་པའི་ཁོར་ཡུག་ལ་བལྟས་ཚེ་མང་ཆེ་བ་འབྲི་ཀློག་ལ་སྤྲོ་བ་མེད་པ་
ཤ་སྟག་མངོན།   དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་ཐུགས་སམ་ཞེ་ན། དེར་རྒྱུ་མཚན་ཆེ་ཆུང་མང་མོད་ཀྱང།
གཙོ་བོ་ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་ལ་རག་ལུས། དེའི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་དགེ་རྒན་ཡིན།

ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ལ་འབྲི་ཀློག་བྱོས་ཞེས་སྨྲ་བ་ཙམ་གྱིས་མི་འགྲིག་པར་ཕྲུ་གུས་

འབྲི་ཀློག་མ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ཞིབ་མོར་བརྟགས་ནས། དེར་གཞི་བཟུང་སྟེ་དེའི་སྐྱོན་རྣམས་
བསལ་ཏེ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་འབྲི་ཀློག་ལ་སྤྲོ་བ་ལྡན་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ། དེས་ན་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་འགན་

གཙོ་བོ་ནི་འཛིན་གྲྭར་སློབ་ཚན་འཁྲིད་ཐུབ་པ་ཙམ་མིན་པར་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསླབ་པར་བྱ་བའི་
སློབ་ཚན་དེར་སྤྲོ་བ་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ཙམ་བྱེད་མི་ནུས་ན་དགེ་རྒན་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་འགན་མ་
འགྲུབ་པ་ཡིན།

13 དུས་རབས་ཀྱི་རྔ་སྒྲ། མཁན་པོ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས། Corporate Body of Buddha Education Foun-

dation, ཐེཝེན། ༢༠༡༣ཤོག་གྲངས། ༣
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གང་ལྟར་ཕ་མའམ་དགེ་རྒན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་དེའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་ཕྲུ་གུའི་བསམ་བློ་
འཁྱེར་ཕྱོགས། སྤྱོད་ཚུལ་བསྟན་སྟངས། དེ་བཞིན་བཟང་ངན་གྱི་ཆ་ཀུན་ལ་རྒྱུན་གཏན་ནས་དོ་
སྣང་བྱེད་པ་ཙམ་མ་ཟད་ཕྲུ་གུའི་ལེགས་ངན་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དག་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ།

ལེགས་པའི་

ཆ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ངན་པའི་ཆའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ། དེ་སེལ་ཐབས་ལ་འཇུག་
རྒྱུ། འཇུག་ཚུལ་དེའང་སློབ་ཕྲུག་ཞན་པ་རྣམས་ལ་ཞན་པའོ་ཞེས་ངོ་སྤྲོད་པ་ཙམ་མིན་པར། ཡར་
རྒྱས་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཕྲུ་གུའི་བསམ་བློའི་ཆུ་ཚད་དང་མཐུན་པར་བསྟན་དགོས།
༦༽ བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས།

བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཞེས་སྐབས་དེར་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང་
བོད་དུ་མཆིས་པ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས།   སྤྱིར་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་གཞན་ཕན་
བྱ་རྒྱུ་ནི་ཆེས་ཐོག་མའི་འོས་འགན་ལགས།

དེ་ན་ནང་ཆོས་ནི་བོད་ཀྱི་བླ་སྲོག་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་

བོད་རྟག་ཏུ་གཞན་ཕན་བྱ་རྒྱུ་ལ་དགའ་བས་དེར་ངང་ངང་གིས་བཞུགས།

སྟོན་པས་གསུངས་

པ་བཞིན་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་པ་དག་གནས་གཅིག་ཏུ་མི་ཞུགས་པར་གཞན་ནས་གཞན་དུ་

བསྐྱོད་དེ་ཆོས་བསྟན་དགོས། ཞེས་པ་བཞིན། འོ་སྐོལ་བོད་མི་རྣམས་བཙན་བྱོལ་དུ་བསྐྱོད་ནས་
མི་ལོ་དྲུག་ཅུ་ཡས་མས་ཞིག་སོང་ཟིན།

ད་ཕན་བོད་ཀྱི་གཅེས་ནོར་ནང་པའི་ཆོས་དེ་དབྱིན་

སྐད་སོགས་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བསྒྱུར་བ་མ་གཏོགས། དབྱིན་སྐད་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་.
དེང་གི་ཤེས་བྱ་རིག་གནས་བོད་ཡིག་ནང་མ་བསྒྱུར་པར་ལུས་པ་རྣམས་གང་མགྱོགས་ངེས་
སྒྱུར་བྱ་དགོས།

མ་ཟད་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་བོད་སྐད་མི་ཤེས་པའི་རྐྱེན་གཙོས་པའི་གནད་དོན་

ཆེ་ཁག་ལ་བོད་གཞུང་ན་མཆིས་པ་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་དག་གིས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཏེ་ཉམས་

ཞིབ་པའི་སྡེ་ཚན་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཏེ་གོང་སྨོས་གནད་དོན་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་གཏིང་ཕྱིན་པ་
ཞིག་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ།
.
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མཁན་པོ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས།   “དུས་རབས་འདིའི་ནང་མིའི་

བསམ་བློའི་འཁྱེར་སོ་དང་ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་ལ་འཕོ་འགྱུར་ཅི་རིགས་
ཤིག་འོང་རྒྱུ་ནི་དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད་རེད།

འཕོ་འགྱུར་དེའི་ཁྲོད་ནས་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་

བསམ་བློའི་དགེ་མཚན་དང། ཐུན་མིན་གྱི་རིག་གཞུང་། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་སོགས་ཕ་
མེས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་རྣམས་མི་ནུབ་པར་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང།

དེང་རབས་ཀྱི་རིག་པ་

གསར་བ་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀར་ཕན་པའི་ཆ་རྣམས་ལ་བདག་གིར་བྱས་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་འགྲོ་
བ་མིའི་རིགས་འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་རྗེས་ལུས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ཐབས་ལ་བསམ་བློ་ཞིབ་ཚགས་
ཤིག་གཏོང་རྒྱུ་ནི་བོད་མི་རེ་རེས་ཀྱང་མི་བྱེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་རེད།”14 ཅེས་དང།

ཡང་ཁོང་གིས།   “ཉེ་ཆར་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ཤ་ཞེན་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ་འགའ་རེས་སྒེར་གྱི་སྒོར་མོ་

འབུམ་ཐེར་མང་པོ་བཏང་སྟེ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་སྦྱང་སའི་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་ཀྱིན་འདུག་ཁོང་ཚོས་
སློབ་གྲྭ་འདི་ནས་རིག་གནས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཤེས་མ་ཐུབ་རུང་བོད་སྐད་དག་མ་ཞིག་དང། རྩམ་པ་
བརྫི་ཤེས་པ་ཞིག་འོང་བའི་རེ་བ་བཅངས་ཡོད་ཟེར་རོ།

གཞན་ཡང་རང་རེ་བོད་ལ་རྒྱུས་མངའ་

མེད་པའི་དངོས་ཁམས་དང། རྫས་འགྱུར་སོགས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རིག་པ་གསར་བ་རྣམས་ལས་

ཁོར་ཡུག་སོགས་ལ་གནོད་པ་མེད་དག་ནི་ངེས་པར་དུ་སྤྱོད་ཤེས་དགོས་པར་འདུག འདི་རྣམས་
འཛམ་གླིང་གི་མི་རིགས་དེ་སྙེད་ཅིག་གིས་སྦྱངས་ནས་ཤེས་འདུག་པ་བོད་ཀྱིས་མི་ཤེས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡོད། དེ་ཡང་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་གི་སྟེང་ནས་སྦྱང་རྒྱུ་ཡོད་དགོས། དེའི་
ཕྱིར་དུ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་བྱ་བའང་མང་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པར་འདུགརང་གི་སྐད་ཡིག་གི་ས་མ་
ཤོར་བའི་སྟེང་ནས་གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱང་རྒྱུའང་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། དེ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་དུས་

རབས་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཚོའི་ལས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་བབ་ཡོད་དོ།”15 ཞེས་གསུངས་

14 རྩོམ་སྒྲིགདབང་སྟོད་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུ། གང་རི་དཀར་པོའི་སྲོག་མཁར་འཛིན་པ་འཕྲོག་བྱེད་དར་མའི་ང་རོ། བླ་རུང་ཡེ་ཤེས་
སྣང་བ་དཔེ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང། ཤོག༤
15 རྩོམ་སྒྲིགདབང་སྟོད་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུ། གང་རི་དཀར་པོའི་སྲོག་མཁར་འཛིན་པ་འཕྲོག་བྱེད་དར་མའི་ང་རོ། བླ་རུང་ཡེ་ཤེས་
སྣང་བ་དཔེ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང། ཤོག༦༠
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མདོར་ན་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་གནས་བབ་ནི། ཤིན་ཏུ་གཅེས་པ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ཡར་ཐོན་ཅན་དེང་

དུས་ཀྱི་རིག་གནས་གཉིས་ཀ་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པར་དུས་ཚིགས་ཉག་ཕྲ་ཞིག་
ཏུ་ལུས་པས། དེས་ན་འོ་སྐོལ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་རེ་གདོད་མའི་ཕ་སྐད་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་
སྐྱོབ་བྱེད་པ་དང། ལྷན་དུ་དེང་རབས་རིག་གནས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས། དེར་ཕྲན་
ཉིད་ཀྱི་དེབ་མང་བཀླགས་པ་དང་། གསུང་མང་པོ་ཉན་པར་མ་ཟད། བསམ་མནོ་བཏང་རྗེས་ཐབས་
ལམ་གཅིག་རྙེད་པར་གྱུར།

དེ་ཡང་ཡུལ་གཞན་ལས་དཔེ་བླང་མི་དགོས་པར་རང་རེའི་ཆོས་

རྒྱལ་མེས་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ཆོས་བོད་དུ་ཇི་ལྟར་གཏན་འབེབ་གནང་བ་བཞིན། ད་ལྟ་བོད་མི་

རྣམས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་རྫས་འཕྲུལ་གྱི་རིག་གནས་ཚུར་བོད་སྐད་དུ་
སྒྱུར་ཚུལ་གྱི་གཞུང་གཏན་འབེབ་བྱེད་དགོས་པ་དང།
རྗོགས་པ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ།

ནུབ་ཕྱོགས་པའི་རིག་གནས་ཡོངས་སུ་

བོད་སྐད་ཉིད་དུ་དེང་རབས་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ཐོས་བསམ་བྱ་

རྒྱུའི་གཞི་རིམ། མཐོ་རིམ། གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་སོགས་གཙུགས་ཐུབ་ན་བོད་པའི་སྐད་
ཡིག་མི་ཉམས་པ་དང་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལའང་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་རུ་སོང་ངེས་ཡིན།  ཡང་དོགས་
གཞི་གཅིག་ནི། སློབ་གྲྭ་དེ་དག་ལས་འཐོན་ཏེ་ལས་ཀ་རག་གམ་ཞེ་ན། དེར་སེམས་ཚབས་བྱ་མི་

དགོས་ཏེ། ཝཱརཱཎཱསཱི་དང། ས་རཱ་དང། ནོར་བུ་གླིང་ཁ། ཏ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་སློབ་སོགས་ལ་བོད་

ཀྱི་གནའ་བོའི་རིག་གནས་གཙོ་བོར་སློབ་གཉེར་བྱེད་པ་མ་ཟད། སློབ་མ་དེ་དག་ལ་ལས་ཀ་ཡང་
འདོད་བློ་ཚིམ་པ་ཞིག་ཐོབ་ངེས་པས།

གུས་པའི་མཐའ་མཇུག་གི་རེ་བ་ནི། བླ་དཔོན། གཞུང་སྒེར། སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་གོང་ཞུས་
དོན་ཚན་རྣམས་ཀྱི་སྒང་དགོངས་བཞེས་ནན་གྱིས་གནང་སྟེ། བོད་ཕྲུག་ན་གཞོན་ཚོའི་གནའ་དེང་
གཉིས་ཀའི་རིག་གནས་མཐོན་པོ་ཡོང་བར་རོགས་སྐྱོར་དང་ལམ་སྟོན་ཅི་ནས་ཀྱང་གནང་རོགས་
ཞུའོ། ། ། །
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ལུང་འདྲེན་ཕྱག་དཔེའི་མཚན་གཞུང།

༡༽ཕག་རི་བ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེས། རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་འོག་ཏུ་ལོ་བཅུ་སྡོད་རིང་གི་མྱོང་ཚོར། ཕོ་ཊོ་ཨོཕ་སེཊ་པྲིནཊྚརས། དིལླི། ༡༩༧༧
༢༽བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ༼གཉིས་པ། ༽ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༡༩༩༡

རྩོམ་སྒྲིགདབང་སྟོད་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུ། གང་རི་དཀར་པོའི་སྲོག་མཁར་འཛིན་པ་འཕྲོག་བྱེད་དར་མའི་ང་རོ། བླ་རུང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་
དཔེ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང།

༣༽དུས་རབས་ཀྱི་རྔ་སྒྲ། མཁན་པོ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས།  Corporate Body of Buddha Education Foundation,
ཐེཝེན། ༢༠༡༣

༤༽རྩོམ་སྒྲིགདཔལ་འཇམ། བོད་ཀྱི་སྤྱི་སྐད་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐབས་སྐོར་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ༼དུད་བླ་བུ་ཆུང་གི་རྩོམ་

ཤོག་དེང་དུས་བོད་སྐད་ཀྱི་གནས་བབས་སྤྱི་དང་བོད་མི་རིགས་ཐུན་མོང་གི་སྤྱི་སྐད་ཇི་ལྟར་ཆགས་ཐབས་བྱེད་དགོས་མིན་སྐོར་ཅུང་ཟད་
བཤད་པ། ༽མི་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༡༩༩༩

༥༽བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས། རྩོམ་སྒྲིག་པ། བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང། ༢༠༠༩
༦༽བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། དེབ། གཉིས་པ། 	

བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས། ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༡༩༧༦
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བོད་ཀྱི་མིང་འདོགས་ལུགས་དང་དེའི་འཕེལ་འགྱུར་ལ་དཔྱད་པ།
སྙིང་དོན།

བསྟན་འཛིན་རིག་གྲོལ།

མིང་བཏགས་པའི་དགོས་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་སུ་ཕྱེས་ཏེ་བཤད་པ་དང་དུས་

སྐབས་མ་འདྲ་བ་བཞི་ཡི་རིང་གི་མིང་འདོགས་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དཔེ་མཚོན་དང་ལྷན་དུ་

བཤད་པར་མ་ཟད། མིང་འདོགས་ལུགས་ཐད་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་
བཤད་པ།

གཞན་ཡང་མིང་ལ་འདོད་རྒྱལ་དང་རྗེས་གྲུབ་གཉིས་སུ་ཕྱེས་ཏེ་དེ་དག་དཔེ་མཚོན་

དང་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་ཡོད།

གནད་ཚིག མིང་། འདོགས་ལུགས། འཕེལ་འགྱུར།

སྔོན་གླེང།   དེ་ཡང་གུས་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་བརྗོད་གཞི་<<བོད་ཀྱི་མིང་འདོགས་ལུགས་དང་

དེའི་འཕེལ་འགྱུར་ལ་དཔྱད་པ།>>ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་མིང་
གི་འདོགས་སྲོལ་དང་དེའི་འཕེལ་འགྱུར་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་བཅས་ལ་རང་གི་འཆར་
སྣང་དང་བསམ་ཚུལ་ཕྱོགས་རེ་བ་ཙམ་མིན་པར་དངོས་ཡོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་དང་། དེ་
ལས་བྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་དང་ཤུགས་རྐྱེན་གང་ཞིག་བྱུང་མིན།

ད་དུང་དུས་སྐབས་མ་འདྲ་བ་སོ་

སོར་བྱུང་བའི་མིང་གི་འདོགས་ལུགས་དང་དབྱེ་བ་དགར་སྟངས་སོགས་དཀྱིལ་སྙིང་དུ་བཟུང་
སྟེ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།   སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མིའི་བསམ་བློའི་ཁ་
ཕྱོགས་དང་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་བཅས་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་

འདིར་བོད་སྐད་གཙང་མ་དང་། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་ཞེས་མཐོ་དམན་ཀུན་

ནས་འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་ཡོད་མོད། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་རང་གི་རིག་གནས་རང་ཉིད་ཀྱིས་
དམར་གསོད་གཏོང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱང་གང་མང་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་ལ།

དེ་དག་ནི་

བསམ་བཞིན་ཤེས་བཞིན་དུ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ག་ལ་སྲིད་དེ་རིག་གནས་གཞན་དང་སྤྱི་ཚོགས་
134

ཀྱིས་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་འགན་འཁྲི་དང་ནུས་པས་མ་འདང་

བ་ཡང་ཡོད་པས་ཞན་ཆ་དང་འཐུས་ཤོར་མཐའ་དག་གཞན་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བ་མིན་ལ་རང་ཁོ་
ནས་བཟོས་པ་ཞིག་དེ་བས་མིན་སྙམ། དེས་ན་ཐེངས་འདིར་གུས་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་བརྗོད་གཞི་

ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་ལ། དེའི་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་དང་རིག་གནས་
ཀྱི་རང་བཞིན་སོགས་ལ་དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཞིབ་འཇུག་གི་གནད་དོན་ཆགས་ཡོད།

ཞིབ་འཇུག་གི་དྲི་བ།   མིང་བཏགས་པའི་དགོས་དམིགས་དང་། དུས་སྐབས་མ་འདྲ་བ་སོ་སོར་

བྱུང་བའི་མིང་གི་འཕེལ་འགྱུར། བོད་རང་གི་མིང་འདོགས་ལུགས་འགྱུར་བཞིན་པ་དང་དེའི་རྒྱུ་
རྐྱེན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་མེད་དང་། མིང་ལ་དབྱེ་བ་དགར་སྟངས་གང་དག་ཡོད་མེད་བཅས་ཀྱི་སྒོ་
ནས་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་ཁུལ་བྱས།
ས་བཅད་དང་པོ།

མིང་བཏགས་པའི་དགོས་པ།   དང་པོ། སྤྱིར་བཤད་པ།   མདོ་ལང་ཀར་

གཤེགས་པ་ལས་ “ མིང་དུ་གདགས་པར་མ་མཛད་ན།། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་རྨོངས་པར་པར་

གྱུར།། དེ་བས་རྨོངས་པ་སེལ་བའི་ཕྱིར།། མགོན་པོས་མིང་དུ་བཏགས་པར་མཛད།།   ” ཅེས་
གསུངས་པ་བཞིན། སྤྱིར་བཤད་ན་མིང་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི་གཞན་དང་མ་ནོར་མ་འཁྲུལ་

བར་ངོས་འཛིན་བདེ་བའམ་མང་པོའི་ཁྲོད་ནས་རང་གི་ངོ་བོའམ་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་དམིགས་སུ་ངོས་
འཛིན་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་ཆོས་གང་དེའི་རང་གི་ངོ་བོའམ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མི་

ནོར་བར་སོ་སོའི་གཞིའི་རྣམ་པ་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་ཆེད་ཀྱང་ཡིན། དཔེར་ན། “མགོན་པོ་དང་ལྷ་

མོ་” ཞེས་བརྗོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་གཉིས་སྐྱེ་བོ་གཞན་དུ་མི་འཁྲུལ་བར་རང་རང་གི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་

གསལ་སྟོན་ཐུབ་པར་མ་ཟད་དེ་གཉིས་ཕོ་མོ་སུ་ཡིན་ཀྱང་ “མགོན་པོ་དང་ལྷ་མོ་” ཞེས་བཏགས་
པའི་མིང་དེས་སོ་སོར་མཚོན་ནུས།

དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་མཚོན་

པར་བྱེད་པའི་རྟགས་སམ་རྒྱས་བཏབས་པའི་མིང་སོ་སོར་བཏགས་ཚེ་གཞན་དུ་མི་འཁྲུལ་བ་
དང་ཐེ་ཚོམ་རིགས་མི་དགོས་པར་ཐད་ཀར་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན།

དེར་བརྟེན་

ཤེས་བྱའི་ཆོས་གང་ཡིན་ཡང་མིང་བཏགས་པའི་དགོས་པ་སྤྱི་ལྡོག་ནས་བཤད་ན་དེ་ལྟར་དུ་ཡིན་
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ལ། ད་དུང་དཔེར་ན། “གྲྭ་བ་དང་མི་སྐྱ་” ཞེས་པ་མི་ཡིན་པར་གྱུར་བ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་མོད་
མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་སོ་སོར་ངོས་འཛིན་སླ་བའི་ཕྱིར་མིང་ཐ་དད་དུ་བཏགས་ཏེ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་
བ་མེད་པར་བྱས་ཡོད་ལ། གཞན་ཡང་དགེ་རྒན་དང་སློབ་ཕྲུག་བུ་དང་བུ་མོ། གཅེན་པོ་དང་གཅུང་
པོ། ཚ་བོ་དང་ཚ་མོ་ལ་སོགས་པ་གདགས་གཞི་སོ་སོའི་རང་གི་ངོ་བོའམ་རྣམ་པ་གཞན་དང་མ་
འཁྲུལ་བར་གསལ་སྟོན་ཆེད་ཡིན་པས་སོ།།

གཉིས་པ། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།   དེ་ཡང་མིང་བཏགས་པའི་དགོས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་ན་
འཇུག་གཞིའི་ཡུལ་སོ་སོར་དགོས་པ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ལ།

བསྟན་བཅོས་སམ་གཞུང་ཚན་ལྟ་བུ་

ཡིན་ན་དབང་པོ་རབ་ཀྱིས་གཞུང་དེའི་དོན་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱི་རྟོགས་ནུས་པ་དང་།

དབང་པོ་

འབྲིང་གིས་སྡེ་སྣོད་གང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མིན་ཤེས་ནུས་པ་དང་དབང་པོ་ཐ་མས་བཏགས་
པའི་མིང་དེ་ལ་བལྟས་ཏེ།

གཞན་དང་མི་ནོར་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་བཅས་གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་

འབྲིང་གི་བློའི་དཔྱད་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་དོན་སོ་སོར་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་དགོས་

པ་བསྟན་ཡོད། གཞན་ཡང་ཡུལ་གྱི་མིང་ལ་ལྷ་ས་དང་། ལྷོ་འབྲུག་ས་སྐྱ། ཙོང་ཁ། རྒྱལ་རོང་།.
སྡེ་དགེ་བཅས་ཀྱང་དགོས་དམིགས་མ་འདྲ་བ་ངེས་ཅན་རེ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་མིང་ཡིན་

ལ། དེ་བཞིན་དུ་དགོན་པའི་མིང་ལ་བསམ་ཡས། དགའ་ལྡན། སེ་ར། འབྲས་སྤུངས། སྐུ་འབུམ་
བྱམས་པ་གླིང།

བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བཅས་ཀྱང་དགོས་དམིགས་མ་འདྲ་བ་ལ་བརྟེན་ཏེ་

བཏགས་པའི་མིང་དང།

ད་དུང་གང་ཟག་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་བྱིས་པ་རྟག་

ཏུ་མ་འཚམས་པ་བྱུང་བའི་ཚེ་དེའི་མིང་ལ་ཁྱི་ཀུ་ཐར་དང་། ཕག་སྐྱག ཁྱི་སྐྱག ཤི་ལོག་སྒྲོལ་
མ། ཚེ་ཐར་སྒྲོན་མ་བཅས་ཀྱི་མིང་འདོགས་སྲོལ་ཡོད་ལ་དེའི་དགོས་པ་གཙོ་བོ་ནི་བྱིས་པའི་ཚེ་

སྲིང་ཞིང་ཐར་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་བཀྲ་ཤིས་དང་། དོན་གྲུབ། ཕུན་ཚོགས། ཆོས་
ལྡན། དགེ་ལེགས། དཀོན་མཆོག་བཅས་ནི་དད་མོས་སམ་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྟགས་

རྟེན་འབྲེལ་བཅས་ཀྱི་བསམ་བློའི་ཀུན་སློང་ལ་བརྟེན་ཏེ་བཏགས་པའི་མིང་ཡིན་པ་དང། སྲིད་སྐྱོང་
དང་། བཀའ་བློན། དྲུང་ཆེ། དམག་སྤྱི། མདའ་དཔོན། གཟིམ་དཔོན། གསོལ་དཔོན། རྩིས་དཔོན།
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རིམ་བཞི་བཅས་ནི་ལས་གནས་མ་འདྲ་བའི་ཆ་ནས་རང་རང་གི་ལས་ཀའི་བབས་དང་བསྟུན་ཏེ་
བཏགས་པའི་མིང་ཆགས་ཡོད།

གཞན་ཡང་མིང་བཏགས་པའི་དགོས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་ན་

ཤིན་ཏུ་མང་མོད་འདིར་ཡིག་ཚོགས་ལ་ཚད་གཞི་ཡོད་པའི་དབང་གིས་དཔེ་མཚོན་ཙམ་དང་
མདོར་བསྡུས་ཤིག་ལས་བཤད་མེད།

ས་བཅད་གཉིས་པ། དུས་སྐབས་མ་འདྲ་བ་བཞི་ཡི་མིང་འདོགས་ལུགས་ཐད་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར།

དང་པོ།   གདོད་མའི་དུས་སྐབས།   བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་མ་ཚུགས་པའི་ཡར་སྔོན་ཏེ་

དབང་མཛད་དུས་སྐབས་དང་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་མིང་གི་འབོད་ལུགས་ཐད་
ལ་རྒྱུས་ལོན་ཅུང་ཙམ་བྱས་ན།

བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ཏུ་བགྲངས་པ་ལྟར་དབང་

མཛད་བཅུ་ཡི་མིང་འདོགས་སྟངས་ལས་འདིར་དཔེ་མཚོན་འགའ་ཤས་དྲངས་ན།    “གནོད་
སྦྱིན་ནག་པོ། རེ་ལྡེ་མགོ་གཡག གཉའ་རེངས་ཕྲག་མེད། དམར་འཇམ།” ཞེས་པའི་མིང་གི་

འདོ ག ས་སྲོ ལ ་ནི ་ དུས་རབས་དང་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ སེ མ ས་ཁམས་བཅས་ལ་བརྟེན་ཏེ ་ བྱུང་བ་
ཞིག་ཡིན་ལ།

མིང་འདི་དག་གི་རྒྱབ་ལྗོངས་སུ་གདོད་མའི་དད་མོས་ཀྱི་བསམ་བློ་དང་སྤྱི་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འདུ་ཤེ ས ་འཛི ན ་སྟངས་བཅས་ཀྱི ་ ཤུགས་རྐྱེ ན ་དང་འབྲེལ་ཏེ ་ བཏགས་པའི ་ མི ང ་
ཡིན་པར་འདོད།

གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མའི་མིང་འདོགས་སྟངས་ནི་<<བོད་བཙན་

 ི ་ ( ཇོ  ) བོ་.
པོའི་རྒྱལ་རབས། >>ལས་ “ P1286,0007 ཞང་ཞུང་ ( ༦ ) དར་པའ་རྗོ
( ༧ ) ལིག་སྙ་ཤུར་ ( ༨ ) བློན་པོ་ཁྱུང་པོ་ར་སངས་ (སྩངས་) རྗེ་དང་། སྟོང་ལོམ་
 ི
མ་རྩེ་གཉས། མྱང་
P1286,0008 རོའི་པྱེད་ (ཕྱེད་) ཀར་ན། རྗེ་རྩང་( གཙང་ ).
 ི ང་ ( ཀྱི་གླིང་
རྗེའི་ཐོད་ཀར་ ( དཀར )། བློན་པོ་སུ་དུ་དང་གནང་གཉིས། ཡུལ་( གནུབས ) གྱ་ཀླི
) དགུའ་ན། P12860009 རྗེ་གནུབས་རྗེ ིའ་སྲིས་ ( སྲིད ) པ། བློན་པོ་རྨེའུ་དང་གྲོ་གཉིས།
ཡུལ་མྱང་རོའི་ཤམ་པོ་ ( ༩ ) ན། རྗེ་ལོ་ངམ་བྱི་བྲོམ་”1 ཞེས་གསལ་བ་འདི་ལས་སྐབས་དེའི་

མིང་འདོགས་སྟངས་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱ་ཐུབ། དེ་ཡང་ལིག་སྙ་ཤུར་དང་། ཁྱུང་པོ་ར་སངས། ཐོད་
1

བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་། སྲོང་བཙན་དཔེ་མཛོད། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ཤོག་ངོས་༣༤
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དཀར། སུ་དུ། གནང་། སྲིད་པ། རྨེའུ། གྲོ་ཞེས་པ་འདི་དག་ནི་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་
དང་འབྲེལ་ཏེ་ཐོགས་པའི་མིང་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་གནོད་སྦྱིན་དང་སྲིན་པོ། ལྷ། འདྲེ་བཅས་ནི་

དད་མོས་ཀྱི་བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ལྟར་དུ་ཐོགས་པ་ཞིག་ཡིན་

སྙམ། མ་གཞི་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ལྷ་དང་འདྲེ་ལ་སོགས་པའི་བསམ་བློའི་ལྟ་ཚུལ་ནི་ཡག་
སྡུག་དང་བཟང་ངན་འབྱེད་པའི་རིན་ཐང་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཤིག་ཡིན་ལ། མི་སྣ་གང་ཞིག་

གི་བྱེད་ལས་དང་ནུས་པ། སྤྱོད་ལམ་སོགས་ལ་བརྟེན་ཏེ་ལྷ་དང་འདྲེ་ཞེས་པའི་མིང་བཏགས་པ་
དང་། དེང་གི་དུས་སུ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་མང་པོར་ “མི་ལྷ་འདྲ་བོ་ “ཞིག་དང་“ མི་
འདྲེ་འདྲ་བོ་”

ཞིག་ཅེས་མི་སྣ་སོ་སོའི་བྱེད་ལས་དང་ནུས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ཏེ་མིང་འདོགས་

ལུགས་ནི་གནའ་སྲོལ་ལྟར་གནས་ཡོད།

གཉིས་པ།  བོད་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས།

བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཚུགས་པ་དང་མིང་གི་འདོགས་སྲོལ་མ་འདྲ་བ་ཁག་གཉིས་སུ་གྱེས་

ཡོད་སྙམ། དེ་ཡང་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་བཟུང་གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་དང་ས་ཡི་ལེགས་དྲུགའོག་
གི་བཙན་བཞི།

ཆུ་ལ་ལྡེ་བརྒྱད་བཅས་ཀྱི་དུས་སྐབས་སོ་སོར་མིང་གི་འདོགས་ལུགས་སྔོན་

དང་མ་འདྲ་བ་བྱུང་ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་བཤད་ན་གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་ལས་གཉའ་

ཁྲི་བཙན་པོའི་མཚན་གྱི་ཟུར་ “ ཁྲི་ ” ཞེས་པ་བཙན་པོ་ཕྱི་མ་དྲུག་གི་མིང་མཐར་སྦྱར་ཡོད་པ་
དང། གཞན་ཡང་ས་ཡི་ལེགས་དྲུག་ལས་ཨེ་ཤོ་ལེགས་ཀྱི་མཚན་ཟུར་ “ ལེགས་ ” ཞེས་པ་ཕྱི་

མ་ལྔའི་མིང་གི་མཐར་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ལྡེ་བརྒྱད་ཀྱང་ “ ལྡེ་ ” ཞེས་པ་ཚང་མར་སྦྱར་
ཡོད་པ་དང་འོག་གི་བཙན་བཞི་ཡང་ “ བཙན་ ” ཞེས་པ་ཚང་མའི་མིང་མཐར་གསལ་ཡོད་པ་

བཅས་ནི་དུས་སྐབས་དེའི་མིའི་སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་གི་འདོགས་སྲོལ་ཞིག་ཡིན་
པར་མ་ཟད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མཚོན་དོན་ཀྱང་ངེས་ཅན་ཡོད་སྙམ། གཞན་ཡང་<<རྒྱལ་རབས་བོན་

གྱི་འབྱུང་གནས། >>ལས་ “ ས་ལྷ་བོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་གཉའ་
བ་ལ་ཁུར་ཏེ་གདན་དྲངས་ནས་བོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བཀུར་བས། གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཞེས་མཚན་
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གསོལ།  ” ཞེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་ལས་ “ དིང་ཁྲི་བཙན་པོ། སྐུ་གཤེན་གཅོའུ་སྨིན་

དཀར། དེའི་སྲས་སོ་ཁྲི་བཙན་པོ། སྐུ་གཤེན་གཅོའུ་འོད་དཀར། དེའི་སྲས་དར་ཁྲི་བཙན་པོ། སྐུ་
གཤེན་གཅོའུ་ཤང་དཀར། དེའི་སྲས་ཡེ་ཁྲི་བཙན་པོ། སྐུ་གཤེན་གཙོ་ན་མི་ཆེན།”2 ཞེས་གསལ་
བའི་མིང་འདི་དག་ཀྱང་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་དང་བོན་གྱི་དད་མོས་སེམས་ཁམས་
བཅས་ལ་འབྲེལ་ཏེ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད།

གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་བོད་དུ་སངས་རྒྱས་

ཆོས་ལུགས་དར་རྒྱས་མ་བྱུང་བར་གྱི་མིང་གི་འདོགས་སྟངས་ལ་གདོད་མའི་བོན་དང་གཡུང་

དྲུང་བོན་གྱི་དད་མོས་དང་། སྐབས་དེའི་གོམས་སྲོལ་སོགས་བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས་མ་འདྲ་བ་དུ་

མ་ལ་བརྟེན་ནས་མིང་འདོགས་སྲོལ་ཡོད་པ་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཀྱི་མི་སྣའི་མིང་ལས་རྒྱུས་ལོན་བྱ་ཐུབ་
སྙམ། འོན་ཀྱང་དེའི་ཕྱིས་སུ་བྱུང་བའི་བཙན་པོ་རྒྱལ་ཐོག་ཚོའི་སྐབས་སུ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཆོས་
ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་འདོགས་སྲོལ་རྐྱང་པ་ཙམ་མིན་པར་གདོད་མའི་རིག་གནས་དང་སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་འདོགས་ལུགས་ད་དུང་གནས་ཡོད་ལ།

དེ་ཡང་

<<དབོན་ཞང་རྡོ་རིང་དང་ཐང་བོད་བར་གྱི་འབྲེལ་བ། >>ལས་ “ 2. ༄། །   x x x x

 ི
 ི ་སྦེག་ལྷ། ། ་་་ 5. ༄། ། ཆབ་སྲད་ཀྱི
 ི ་བློན་པོ་ཆེན་པོ་བློན་རྒྱལ་
དམག་གོ་ཆོག་ག་བློན་ཞང་ཁྲ་རྗེ

 ི
 ི
ཁྲི་གཟིགས།། ་་་ 6. ༄།། ཆབ་སྲིད་ཀྱ་བློན་པོ
་ཆེན་པོ་བློན་མཆམས་ཞང་རྒྱལ་བཙན་བཞེ
ར།།”3
ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་དུས་སྐབས་དེའི་བློན་ཆེན་དག་གི་མཚན་ཐོགས་ཚུལ་ལས་གསལ་བོར་

ཤེས་ཐུབ་སྙམ། ད་དུང་དཔེ་མཚོན་འགའ་བཤད་ན། འབྲི་སེ་རུ་གོང་སྟོན། འབྲོ་བཟའ་ཁྲི་རྒྱལ་མོ་
བཙུན། སྟག་ར་ཀླུ་གོང་། མ་ཞང་གྲོམ་པ་སྐྱེས། སྦས་སྟག་སྣ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་མིང་མང་པོ་

ཞིག་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བ་མེད་ལ་བོད་རང་གི་གདོད་མའི་རིག་གནས་བསམ་
བློ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཐོགས་པ་ཞིག་ཏུ་འདོད།   གཉིས་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་རྒྱས་བྱུང་བ་

ནས་བཟུང་བོད་མིའི་སེམས་ཁམས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བཅས་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་
ནས་འགྱུར་ལྡོག་ཕྱིན་ཡོད་སྟབས། བོད་མིའི་གནའ་སྲོལ་མིང་གི་འདོགས་ལུགས་ཀྱང་འགྱུར་བ་

2 རྒྱལ་རབས་བོན་གྱི་འབྱུང་གནས། ཁྱུང་པོ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། ཤིང་དཔར་མ། ཤོག་ངོས་༧༩
3 དབོན་ཞང་རྡོ་རིང་དང་ཐང་བོད་བར་གྱི་འབྲེལ་བ། དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༨ཤོག་ངོས་
༡༨༡། ༡༨༢
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འགྲོ་འགོ་ཚུགས་ཡོད། དེ་ཡང་དཔེ་མཚོན་ཙམ་བཤད་ན། <<བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་། >>ལས་

“ ( ༣ ) རྡོ་རྗེ་དཔལ་དང་།   ( ༦ ) སྦ་ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་དང་།   ( ༧ ) ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་
མཆོག་དབྱངས་དང་།   ( ༡༢ ) སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་དང་།   ( ༡༦ ) ཤུད་པུ་དཔལ་གྱི་

སེང་གེ་”4 ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་སྔོན་དང་མི་འདྲ་བའི་མིང་འདོགས་སྟངས་ཐད་འགྱུར་བ་བྱུང་ཡོད་
པ་གསལ་བོར་ཤེས་ཐུབ་པ་དང་། མི་སྣ་འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བོད་དུ་དར་རྒྱས་

ཤུགས་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀྱི་མི་སྣ་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། ཁོང་ཚོའི་མཚན་ཡང་སྔར་གྱི་མིང་

འདོགས་སྲོལ་དང་མི་འདྲ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རིག་གནས་བོད་ཡུལ་དུ་དར་ཞིང་
རྒྱས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་སྙམ། གཞན་ཡང་དུས་སྐབས་དེར་རུས་མིང་སྦྱར་
ཏེ་མིང་འདོགས་སྲོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ནི་དར་སྲོལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་<<རྗེ་འབངས་ཉེར་
ལྔའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆུ་རྒྱུན། >>ལས་ “གནུབས་ཡུལ་རོང་བྱོན་སངས་

རྒྱས་ཡེ་ཤེས།། ་་་རྟ་སྐད་གཙུག་བཏོན་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་དེར།། ་་་མོན་ཁ་ནེ་རིང་འཕྲིན་
ལས་ཕུར་གྲུབ་མཚོ་རྒྱལ་བསད་པའི་མི་རོ་བསླང་དེར།། ་་་མ་མོ་མངོན་འཁོལ་འབྲོག་མི་དཔལ་
ཡེར།།”5 ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་

དབྱངས། སྔོན་མཁར་ཆེན་བཟའ་མཚོ་རྒྱལ། འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་བཅས་ལ་མཚན་གྱི་

མགོར་རུས་མིང་སྦྱར་ཡོད་པ་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚགས་མང་པོར་གསལ་ཡོད། གཞན་ཡང་<<སྦ་

གསལ་སྣང་གི་བཞེད་པ། >>ལས་ “ ཁྲི་གཟིགས་དགེ་སློང་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་མཚན་སྦ་དཔལ་

དབྱངས་སུ་བཏགས། ་་་ལ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བྱང་ཆུབ་དང་དྲུག་དགེ་སློང་བྱས་ཏེ། མིང་ཡང་ཡེ་
ཤེས་དབང་པོ་དང་། དེ་ལ་སོགས་པར་བཏགས་ནས་སད་མི་མི་དྲུག་རབ་ཏུ་བྱུང་ངོ་།།”6 ཞེས་

གསལ་བ་འདི་ལས་དུས་སྐབས་དེར་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་
ཏེ་བོད་ཀྱི་མིང་འདོགས་སྲོལ་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་ཡོད་པ་གསལ་བོར་ཤེས་ཐུབ་ལ།
.

དེ་ནས་རིམ་.

4 བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་། བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༨ཤོག་ངོས་༢༠༨
5 རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆུ་རྒྱུན། བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ། ཤིང་དཔར་མ། ཤོག་ངོས་༣
6 སྦ་གསལ་སྣང་གི་བཞེད་པ། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་བསྒྲིགས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ཤོག་ངོས་༣༥། ༣༦
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བཞིན་སྔོན་མའི་མིང་འདོགས་སྲོལ་ལས་ཁ་ཕྱོགས་གཞན་དུ་འགྱུར་ཡོད་པ་ཡང་ཟུར་བལྟས་
ལེབ་མཐོང་རེད་སྙམ།
གསུམ་པ།

བོད་སིལ་བུའི་དུས་སྐབས།7

བཙན་པོ་རྒྱལ་རབས་མཇུག་རྫོགས་པ་དང་བོད་

ཁམས་ཡོངས་སུ་གོང་པུ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་ཁྱབ་འོག་གཅིག་ཏུ་སྐྱོང་མཁན་མེད་པར་ཕྱོགས་

ཁ་སོ་སོར་གྱེས་ཡོད་ལ། བླ་ཆེན་པོ་སོགས་ནས་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་འགོ་ཚུགས་ཤིང་དེ་ནས་
རིམ་པས་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་དང་བྱང་ཆུབ་འོད་གཉིས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་དར་སྤེལ་ཐད་མཛད་
པ་རླབས་ཆེན་བསྐྱངས་པར་མ་ཟད།

བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་སྐུ་དུས་སུ་ལོ་ཙཱ་བ་མང་པོ་གསོ་སྐྱོངས་

བྱས་པ་དང་ཇོ་བོ་བོད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་སངསརྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་རྒྱས་བཏང་ཡོད། གཞན་
ཡང་དུས་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་སློབ་གཉེར་དང་གདན་འདྲེན་དུ་འགྲོ་མཁན་གང་མང་བྱུང་
བར་མ་ཟད་དམིགས་བསལ་གྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་དེ་འདྲ་བོད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ། ཆོས་བརྒྱུད་

གྲུབ་མཐའ་མ་འདྲ་བ་ཁག་མང་དུ་བྱུང་བ་དང་དེ་དག་གིས་རང་རང་གི་མངའ་ཁོངས་དང་སྟོབས་
ཤུགས་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་འགོ་རང་བཙན་གྱི་རྣམ་པར་གནས་ཡོད།

དུས་སྐབས་དེར་

བོད་དུ་ཆོས་ལུགས་རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་བར་མ་ཟད། སྔ་མོའི་བོད་ཀྱི་མིང་

གི་འབོད་སྲོལ་ཀྱང་ཁ་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་འགོ་ཐོག་མ་ནི་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་
ནས་ཚུགས་མོད། འདི་དུས་འགྱུར་བ་དེ་ཉིད་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་སྐབས་ཐོག་དེའི་མི་སྣ་དག་གི་

མཚན་གྱི་ཐོགས་ཚུལ་ལས་གསལ་བོར་ཤེས་ཐུབ་སྙམ། འདིར་དཔེ་མཚོན་ཙམ་བཤད་ན། ལྷ་བླ་
མ་ཡེ་ཤེས་འོད་དང་བྱང་ཆུབ་འོད། རྒྱ་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེནག་ཚོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བ། འབྲོམ་
རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས། རྔོག་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་དང་སྐྱེས་ཆེན་རིམ་པར་

བྱོན་པ་དག་གི་མཚན་ལས་སྐབས་དེའི་མིང་གི་འདོགས་སྲོལ་གྱི་རྣམ་པ་མཚོན་ཐུབ།   གཞན་
ཡང་བོད་དུ་གནའ་སྔ་མོ་ནས་བཟུང་རུས་མིང་འབོད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཡོད་པར་མ་ཟད་མི་རབས་

རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་དེང་སྐབས་ཀྱང་རྩ་བརླགས་བྱུང་མེད། དེ་ཡང་<<བོད་མི་བུ་གདོང་དྲུག་གི་

7 བོད་སིལ་བའི་དུས་སྐབས་ཞེས་པའི་མཚམས་ནི་ཕྱི་ལོ་༩༩༠ཡས་མས་ལ་གོ་དགོས། དུས་ཚོད་དེ་ནི་བོད་རིག་གནས་ནང་འདྲེན་དང་
དར་སྤེལ་ཆེ་བའི་སྐབས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པས་སོ། །
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རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ། >>ལས་རུས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་བཞི་8 བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ “ བསེ་

ཡི་ནང་གི་བཟང་བོ་གཙོ་བོ་རྣམས་ལ་བསེ་ཁྱུང་སྦྲ། དེ་བཞིན་དུ་དམུ་ཡི་ནང་གི་རིགས་བཟང་བོ་
གཙོ་བོ་རྣམས་ལ་དམུ་ཚ་སྒ། ལྡོང་གི་ནང་གི་རིགས་གཙོ་བོ་བཟང་བོ་རྣམས་ལ་ཨ་སྤོ་ལྡོང་། སྟོང་

གི་ནང་གི་རིགས་བཟང་བོ་གཙོ་བོ་རྣམས་ལ་ཨ་ཐང་འབྲུ་ཞེས་བརྗོད་པ་འདིའོ།།”9 ཞེས་གསལ་

བ་ལྟར་ན་བོད་ཀྱི་རུས་མིང་འདོགས་སྲོལ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནད་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། རུས་མིང་ནི་མིང་ཙམ་སྟོན་པའི་ནུས་པ་རྐྱང་པ་ཞིག་མིན་པར་ཕྱོགས་མང་པོའི་
གནས་ཚུལ་ལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ནུས་པ་དམིགས་བསལ་ཅན་དེ་འདྲ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་།

སིལ་

བུའི་དུས་སྐབས་སུ་ཡང་རུས་མིང་སྤྱོད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་ཡོད་པ་སྐབས་དེའི་ལོ་
རྒྱུས་ཁྲོད་ཀྱི་མི་སྣ་དག་གི་མཚན་ལས་གསལ་བོར་ཤེས་ཐུབ།

བཞི་པ།   སིལ་བུའི་དུས་ནས་དེང་གི་བར།   སིལ་བུའི་དུས་སྐབས་ནས་དེང་གི་བར་རང་རེའི་
བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་མིང་གི་འདོགས་སྟངས་ནི་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་གཅིག་མཚུངས་སུ་གནས་མོད།

གདོད་མའི་དུས་སྐབས་དང་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་མིང་གི་འབོད་སྲོལ་ནི་བོད་ཀྱི་འབྲོག་ཁུལ་
སོགས་གྲོང་ཁྱེར་དང་ཁ་ཐག་རིང་ཞིང་གནའ་བོའི་རིག་གནས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་། གོམས་སྲོལ་
མ་ཡལ་བའི་ས་ཁུལ་རིགས་མ་གཏོགས་དཀོན་པོ་ཆགས་འདུག་སྙམ། འོན་ཀྱང་བོད་སིལ་བུའི་

དུས་སྐབས་ནས་བྱུང་བའི་མིང་གི་འབོད་སྲོལ་རིགས་རྒྱུན་མཐུད་དེ་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་རྨང་
གཞིའི་ཁར། དེའི་སྒང་དུ་ད་དུང་མིང་གི་འབོད་སྲོལ་གསར་བ་ཞིག་ཀྱང་བྱུང་འདུག་ལ། གཞན་

ཡང་མིང་གི་ཐོག་མར་རུས་མིང་སྦྱར་བའི་ལམ་ལུགས་ཀྱང་བར་སྐབས་ཤིག་ནས་སྔོན་དང་
བསྡུར་ན་དེ་འདྲ་ཤུགས་ཆེན་མིན་མོད་རྩ་བརླགས་སུ་གྱུར་མེད།

དེ་ཡང་འདིར་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་

ཚགས་དག་ཁུངས་སུ་དྲངས་ཏེ་ཅུང་ཙམ་བཤད་ན། <<བུན་སྟོན་ཆོ་འབྱུང་། >>ལས་ཕྱི་

དར་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ “རག་ཤི་ཚུལ་ཁྲིམས་འབྱུང་གནས། སྦ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་
8 འདིར་གྲངས་འདྲེན་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་གསུམ་ཡོད། བཞི་དང་། ལྔ། དྲུག་བཅས་སོ། །
9 རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ། གྱི་ལུང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་དང་ཐུག་མཆོག་རྡོ་རྗེ།
༡༩༩༤ཤོག་ངོས་༣
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མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ཕྱི་ལོ་

གྲོས། སུམ་པ་ཡེ་ཤེས་བློ་”10 ཞེས་གསལ་བ་འདི་ལས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་ཕྱིན་གྱི་

མིང་འདོགས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མཚོན་ནུས་ལ། དེ་ལྟའི་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་ལས་སླ་

བོར་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་ལ་རིག་གནས་གསར་རྙིང་གི་འགལ་ཟླའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་བྱུང་བ་ཞིག་ཅི་
ལ་མིན་སྙམ། ད་དུང་<<རྒྱ་བོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མོ། >>ལས་ “ དབུས་ནས། ཀླུ་མེས་ཤེས་

རབ་ཚུལ་ཁྲིམས། འབྲེ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན། གཙང་ནས། ཚོང་བཙུན་ཤེས་རབ་སེང་གེལོ་སྟོན་
རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་དང་བཞི་”11

ཞེས་གསལ་བ་འདིས་ཀྱང་དུས་སྐབས་དེར་བཏགས་པའི་མིང་

གི་གནས་སྟངས་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད། གཞན་ཡང་རུས་མིང་སྤྱོད་པའི་སྲོལ་ཉར་ཚགས་བྱས་

ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། ད་དུང་<<དེབ་ཐེར་དམར་པོ། >>ལས་ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་བཤད་པའི་

སྐབས་སུ་ “བཞི་པའི་སྲས་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ནས་བུ་བརྒྱུད་རིམ་པ་བཞིན། ཤེས་རབ་ཡོན་ཏན།

ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས། ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་པོ། རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར། དགེ་སྐྱབས། དགེ་མཐོང་།.
བལ་པོ། ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས།”12 ཞེས་གསལ་བ་ཡང་སྐབས་དེའི་མིང་འདོགས་སྲོལ་གནས་སྟངས་
གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་མཚོན་ནུས་སྙམ།

དེ་བཞིན་<<དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་

དབྱངས། >> ལས་“ དྲུང་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་པོ། ་་་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྲས་ངག་དབང་བསོད་

ནམས་རྒྱལ་པོ། ངག་དབང་བསོད་ནམས་ལྷུན་པོ། ངག་དབང་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་”13 ཞེས་
གསལ་བ་མིང་འདི་ཡང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས་ལ་བརྟེན་ཏེ་བཏགས་

པ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད། གཞན་ཡང་<<བཀའ་བློན་རྟོགས་བརྗོད། >>ལས་“ འཇིགས་མེད་
གྲགས་པའི་ལེགས་བཤད་ཡོངས་འདུའི་ཚལ།།

ལས་འོངས་བསྟོད་ཚིག་ཨུཏྤལ་གཞོན་ནུའི་

འཕྲེང་།། དབྱངས་ཅན་དགའ་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་གྱི།། རྣམ་དཔྱོད་མགུལ་པའི་རྒྱུན་དུ་བདག་

གིས་སྤེལ།།”14 ཞེས་གསལ་འདི་ལས་སྐབས་དེའི་མིང་གི་འདོགས་སྲོལ་དང་གཞན་རིག་པའི་

གནས་སྒྲ་སྙན་སོགས་པ་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཚེ་ན་མིང་རེ་འདོགས་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་
10 བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་། བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༨ཤོག་ངོས་༡༩༤
11 རྒྱ་བོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མོ། སྟག་ཚང་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༥ཤོག་ངོས་༢༡༢
12 དེབ་ཐེར་དམར་པོ། ཚལ་བ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༡ཤོག་ངོས་༤༦
13 དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་མོ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༠ཤོག་ངོས་༡༧༥
14 བཀའ་བློན་རྟོགས་བརྗོད། མདོ་མཁར་ཞབས་དྲུང་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༡ཤོག་ངོས་༦
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རྒྱུས་ཀྱང་ཤེས་ཐུབ།

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་དགུ་དང་ཉི་ཤུའི་མཚམས་ནས་བཟུང་རུས་

མིང་མིན་པའི་ས་གནས་སམ་ཁྱིམ་ཚང་གི་མིང་དེ་འདྲ་མི་ཐོག་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱི་མིང་གི་མགོར་

སྦྱར་སྲོལ་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་རུས་མིང་སྤྱོད་པའི་ལམ་སྲོལ་སྔར་བཞིན་རྒྱུན་གནས་བྱུང་ཡོད།

དཔེར་ན། ཧོར་ཁང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དུས་ཕྱིས་སུ་མིང་གི་འབོད་སྲོལ་
གསར་བ་བྱུང་གི་ཡོད་པ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་དང་།

རིག་གནས་གསར་བའི་ཤུགས་

རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ་ལ་དེའི་སྐོར་གཤམ་དུ་བཤད་ན་འདོད།

ས་བཅད་གསུམ་པ།  མིང་གི་འདོགས་སྲོལ་འགྱུར་བ་དང་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་ལ་ལྟ་བ།

དང་པོ།   བོད་རང་གི་མིང་འདོགས་ལུགས་དེང་སྐབས་འགྱུར་བཞིན་པའི་རྣམ་པ།   བརྒྱ་ཕྲག་
ཉེར་གཅིག་པ་ནི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཚན་རིག་གི་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད་བཞིན་པའི་དུས་
རབས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པར་མ་ཟད།

དགོས་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཆགས་ཡོད།

མི་རྣམས་དེའི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་ཏུ་འཚོ་གནས་བྱེད་

སྤྱི་ཚོགས་འགྱུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མིའི་རིགས་ཀྱི་

འཚོ་གནས་ལ་འགྱུར་བ་དང་། འཚོ་གནས་ཐད་ཀྱི་འགྱུར་བ་དེའི་དབང་གིས་རང་གི་རིག་གནས་
དང་གོམས་སྲོལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་འགྱུར་ལྡོག་དང་ཤུགས་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པས།

བོད་རང་

གི་ཐུན་མིན་མིང་གི་འབོད་སྲོལ་ཡང་དེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་
ནས་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་གཞན་གྱིས་

ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཏེ་བོད་རང་གི་མིང་འདོགས་སྲོལ་གྱི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད། དེ་

ནི་རིག་གནས་ཀྱི་འགྱུར་བ་བཟང་ཕྱོགས་ཤིག་མིན་སྟབས་བློ་ཕམ་དང་འཇིགས་སྣང་སྐྱེ་གཞི་

ཞིག་ཆགས་འདུག་སྙམ། དེས་ན་དཔེ་མཚོན་ཁག་ཅིག་དང་འབྲེལ་ཏེ་དོན་ཚན་ལྔ་ཡི་སྒོ་ནས་ཅུང་
ཙམ་བཤད་ན། དང་པོ་བོད་རང་གི་རིག་གནས་གཤིས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་མིང་འདོགས་
སྲོལ། གཉིས་པ་རུས་མིང་སྦྱར་བའི་ལམ་སྲོལ་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ། གསུམ་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་
རང་ཉིད་ཀྱིས་བཏགས་པའི་དར་སྲོལ་ཆེ་བ་བཅས་ཡིན་ལ། དང་པོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་རིག་གནས་
གཞན་གྱི་གཤིས་ལུགས་ཀྱིས་བཙན་འཛུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ལ།
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དེ་ཡང་བོད་རང་གི་ལུགས་

སུ་རུས་མིང་དང་ཆེ་བསྟོད་ལ་སོགས་པ་ནི་མིང་གི་སྔོན་དུ་སྦྱར་བ་ལས་རྗེས་སུ་སྦྱོར་བའི་སྲོལ་

ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་གཤིས་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པ་ཆགས་ཡོད། གཞན་ཡང་ཁྱད་ཆོས་རྗེས་
སུ་སྦྱོར་བའི་སྲོལ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ཡང་མིན་ལ་དཔེར་ན། རྟ་དཀར་པོ། མེ་ཏོག་སེར་པོ། གདོང་
དམར་པོ། ཆུ་དྭངས་མོ། རི་མཐོན་པོ། དེབ་མཐུག་པོ། མི་རྒྱགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་
རྗེས་སུ་སྦྱོར་བ་ཡང་ཡོད།

འོན་ཀྱང་གང་ཞིག་གང་དུ་སྦྱོར་རུང་བ་དང་མི་རུང་བ་སོགས་བོད་

རང་གི་རིག་གནས་གཤིས་ལུགས་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་དག་ལ་རྒྱུས་མངའ་མེད་ཚེ་མགོ་རྙོག་དང་
ཉ་ཉུང་མཉམ་བསྲེས། ར་མགོ་ལུག་སྦྱར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་དེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་མ་དག་

རྒྱུན་འཇགས་ཕྱིན་ཡོད་པའི་མིང་འབོད་ལུགས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་འགའ་བཤད་ན། སྤེན་པ་ཚོགས་
གཙོ་ལྟ་བུ་དང་། བསམ་གཏན་མཁར་རྨེའུ། སྒྲོལ་མ་རྒྱ་རི་ལ་སོགས་པའི་མིང་མང་པོ་ཞིག་ནོར་
བ་རྒྱུན་གནས་བྱས་ཏེ་ལྷག་ཡོད།

གསུམ་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་སྔར་གྱི་དུས་སུ་རུས་མིང་བེད་

སྤྱོད་ཤུགས་ཆེར་བྱས་ཡོད་ལ་དེ་ཡང་རང་གི་ཡབ་མེས་ཀྱི་རུས་རྒྱུད་མཆེད་ཁུངས་གསལ་བོར་

སྟོན་པ་སོགས་དགེ་མཚན་གང་མང་ལྡན་ལ། དེ་ཡང་<<བོད་མི་བུ་གདོང་དྲུག་གི་རུས་མཛོད་
མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ། >>ལས་ “ ལྡོང་ཆེ་གཉན་ཅན་ཞེས་རྒྱལ་ཆེན་མི་བཞི་སོགས་བྱུང་བ་ཆེས་

གཉན་ཆེ་ལ། འབྲུ་བྱས་པ་ཅན་ཞེས་དགྲ་ལ་རྒོད་པ་དང་། སྒ་ཡིག་ཚང་ཅན་ཞེས་སློབ་གཉེར་ལ་
མཁས་པ་དང་། སྦྲ་མིང་རྣམ་ཅན་ཞེས་ཕྱུག་དཔལ་ཆེ་བ། ཞིང་བོ་སྒོ་ཞེས་པ་ལྷ་རིག་དང་ལྔ་ལ་

རུས་ཆེན་སྡེ་ལྔ་ཟེར།”15 ཞེས་གསལ་བ་འདི་ལས་རང་རང་གི་རུས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་
རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་གང་མང་སྔོགས་འདོན་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ་ལ། རུས་མིང་ནི་གལ་ཆེའི་

ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་མིང་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས་རང་རང་གི་རུས་ཁུངས་མ་བརྗེད་པ་གནང་

རྒྱུ་གལ་ཆེ་སྙམ། དེ་ཡང་དཔེ་མཚོན་ཙམ་བཤད་ན། བཙན་པོའི་དུས་སུ་མགར་སྟོང་བཙན་དང་
སྦ་གསལ་སྣང་། གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མ་ར། ཤུད་པུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་
དབྱངས་ལྟ་བུ་སོགས་རུས་མིང་སྤྱོད་པ་ཤུགས་ཆེ། སིལ་བུའི་དུས་སྐབས་སུ་རྔོག་བློ་ལྡན་ཤེས་

རབ། མར་པ་ལོ་ཙཱ། མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུ་སོགས་རུས་མིང་སྤྱོད་པའི་སྲོལ་ཤུགས་
15 རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ། གྱི་ལུང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་དང་ཐུག་མཆོག་རྡོ་རྗེ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་
༡༩༩༤ཤོག་ངོས་༣
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ཆེར་དར་ཡོད། དེའི་རྗེས་སུ་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ། ཧོར་གཞོན་ནུ་འོད། ཚལ་བ་ཀུན་

དགའ་རྡོ་རྗེ། བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་ལྟ་བུ་དང། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་བའི་དུས་སྐབས་

སུ་རུས་མིང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་མོད་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་ཚོས་དུས་རྒྱུན་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་མིང་བེད་སྤྱོད་བྱས་
པ་ཤུགས་ཆེ་སྙམ། དེང་སྐབས་རུས་མིང་སྦྱར་བའི་སྲོལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ལ་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་དང་

ཁྱིམ་རྒྱུད་ཆེན་པོའི་རིགས་ལས་མི་མང་བྱིངས་སུ་རུས་མིང་སྦྱར་བའི་སྲོལ་དེ་ཡལ་བཞིན་ཡོད་
པ་འདྲ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚགས་རྣམས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་ན་ཡང་རུས་མིང་གསལ་བའི་མི་

སྣ་ཕལ་མོ་ཆེ་མཐོ་རིམ་དང་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཆེ་བ་སོགས་དབང་ཚད་དང་གོ་ཐོབ་ལྡན་པའི་མི་སྣ་ཤ་
སྟག་ཆགས་འདུག་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཀྱང་མངོན་མོད། དོན་དངོས་སུ་དེ་འདྲ་མིན་ལ་རུས་མིང་ནི་

སྐྱེ་བོ་མཐོ་དམན་དང་གྲལ་རིམ་གྱི་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁུངས་སྟོན་པའི་བརྡ་རྟགས་

ཤིག་ཆགས་ཡོད། གཞན་ཡང་མི་སྣ་དཀྱུས་མར་ཡང་རུས་མིང་སྦྱར་བ་ཡོད་དེ་ལྷོ་གཉལ་བ་སྣང་
གྲགས་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ།

ཁོང་ནི་སོ་ནམ་པའི་མི་སྣ་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་ལ་དེས་མཚོན་པའི་སྔོན་

ཆད་རུས་མིང་སྦྱར་བའི་ལམ་སྲོལ་རྩ་ཆེན་དུ་འཛིན་པར་མ་ཟད། མི་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་བའི་སྐབས་

སུ་ཡང་རུས་རྒྱུད་གང་ཡིན་ཞེས་འདྲི་སྲོལ་ཡོད་ལ། དེང་སྐབས་རུས་མིང་འདོགས་སྲོལ་ཉུང་དུ་
སོང་བར་མ་ཟད་རང་ཉིད་ཀྱི་མཆེད་ཁུངས་རུས་རྒྱུད་གང་ཡིན་མི་ཤེས་པ་དང་སྤྱིར་ན་

“རུས་

” ཞེས་པ་ངོས་འཛིན་མི་ཤེས་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་བབས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་
འདུག་སྙམ།

བཞི་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་སྤྱིར་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་སྔ་མ་ཚོས་རང་གིས་རང་ལ་མིང་

བཏགས་པའི་སྲོལ་བྱུང་མོད། དེང་སྐབས་བཞིན་དར་སྲོལ་ཆེན་པོ་བྱུང་མེད་སྙམ། དེ་ཡང་ལོ་

རབས་བརྒྱད་ཅུ་པ་ནས་བཟུང་བོད་དུ་དེང་རབས་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྩོམ་ལུས་གསར་བ་ཞིག་འགོ་
ཚུགས་པ་དང་།

དེ་ནས་བཟུང་སྙན་ངག་འབྲི་མཁན་ཚོས་རང་གིས་རང་ལ་སྨྱུག་མིང་ཞེས་སྒྱུ་

རྩལ་གྱི་འཚོ་སྙེག་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་དམིགས་བསལ་བ་རེ་འདོགས་སྲོལ་ཆེར་དར་ཡོད། དེའི་
ཤུགས་རྐྱེན་ནམ་རླབས་རྒྱུན་རིམ་བཞིན་མཆེད་དེ་དེང་སྐབས་ཀྱང་སྙན་ངག་འབྲི་མཁན་ཡིན་

མིན་ཚང་མས་རང་གིས་རང་ལ་མིང་དམིགས་བསལ་བ་རེ་འདོགས་རྒྱུ་ནི་དར་སྲོལ་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཡོད། གནས་སྟངས་འདི་ནི་རིག་གནས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་པས་བཟང་ངན་གང་ཡིན་
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ཐག་གཅོད་དང་སྡོམ་ཚིག་བཀོད་མི་ནུས། དུས་རབས་ཤིག་གི་མིའི་བསམ་བློའི་ཁ་ཕྱོགས་དང་
རིག་གནས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ཆགས་ཡོད།

གཞན་ཡང་དེང་སྐབས་མིང་བཏགས་པ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་

བཅུ་ཙམ་རྗེས་གྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་འདོགས་ཀྱིན་ཡོད་པ་འདི་ཡང་འཕེལ་འགྱུར་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ལ།

དེ་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འདི་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཆ་ཤུགས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་
མིན་ནམ་སྙམ།

གཉིས་པ།   རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་མེད་ལྟ་བ།   འགྱུར་བ་འདི་དག་

ནི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་དང་རི ག ་གནས་གཞན་པས་ཤུགས་རྐྱེ ན ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞི ག ་ཏུ་འདོ ད ་
ལ། དེ་ཡང་བོད་ནི་འཛམ་གླིང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་གྲངས་འབོར་ཉུང་གྲས་ཡིན་པ་དང་། བོད་
སྐད་ཡིག་གི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱང་སྔོན་དང་བསྡུར་ན་ཁྱབ་ཚད་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་མོད། ཡུལ་ལུང་གཞན་
པའི་སྐད་ཡིག་དང་བསྡུར་ན་ད་དུང་སྤྱོད་སྒོ་དང་ཁྱབ་ཚད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཐུབ་མེད།

གནད་

དོན་གཅིག་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་བདག་དབང་ཤོར་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ནས་བཟུང་མི་རིགས་དེའི་སྐད་

ཡིག་དང་རིག་གནས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་བདག་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ཤོར་ཟིན་པས། ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་
དང་རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྒོ་མང་པོ་ཞིག་བཀག་ཚར་ཡོད་ལ།

དེ་ནི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་

གནས་རང་སྟེང་ནས་ནུས་མེད་ཡིན་པ་དང་རིན་ཐང་གང་ཡང་མེད་པས་མིན་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་དང་རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དེའི་ཁྲོད། ང་ཚོའི་རིག་གནས་དང་སྐད་ཡིག་
ལ་མི་རིགས་གཞན་ལྟར་ཐུན་མོང་གི་ཁེ་དབང་དང་སྤྱོད་སྒོ་བྱ་སའི་ཁོར་ཡུག་མེད་པས་ཅི་ལ་
མིན་སྙམ། དེ་དག་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་སྤྱི་ཡི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།
བྱེ་བྲག་ཏུ་བོ ད ་ཀྱི ་ མི ང ་འདོ ག ས་སྲོ ལ ་གྱི ་ རི ག ་གནས་དེ ་ ཡང་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་འགྱུར་བའི ་ ཤུགས་

རྐྱེན་དང་རིག་གནས་གཞན་པས་ཤུགས་རྐྱེན་བཅས་ལ་བརྟེན་ཏེ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་.
དང་། སྤྱིར་ན་རིག་གནས་ཤིག་ཉམས་སྟངས་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་མང་ཡོད་སྲིད་མོད་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་

ནི་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་དང་རིན་ཐང་གི་བསམ་བློ་མེད་པ། རིག་གནས་གཞན་གྱིས་ཤུགས་རྐྱེན་

ཐེབས་པ་བཅས་ནི་རིག་གནས་ཤིག་ཉམས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཆགས་ཡོད་པར་འདོད།
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དེས་ན་དེང་སྐབས་བོད་པ་ཚོས་མིང་བཏགས་ལུགས་དང་འབོད་སྲོལ་བཅས་ལ་བརྟག་སྐབས་
རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་གསུམ་ཚང་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མངོན་འདུག་སྙམ། དེ་ནི་ཆེས་ཉེན་ཚབས་རང་
བཞིན་ཞིག་ཡིན་པས་ཚང་མས་ཡིད་གཟབ་བྱེད་དགོས་ལ་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀུན་ལ་
ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་སྟབས།

ཆུ་མ་ཡོང་གོང་གི་ཆུ་རག་དང་

རྐྱེན་མ་ཡོང་གོང་གི་ཟློག་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་ངེས་པར་དུ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་ལས་གནས་ཁག་
གིས་གཟབ་ནན་བྱ་དགོས་སྙམ།

རིག་གནས་ཤིག་ཉམས་པའི་ཚེ་ཡང་ཆ་ཤས་སམ་ཟུར་ངོས་

རེ་རེ་བྱས་ཏེ་རིམ་བཞིན་ཉམས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས་ཤེལ་བཅག་པ་དང་ཤིང་གཏུབས་པ་ལྟ་བུའི་
མཇུག་འབྲས་མྱུར་མོ་དང་མངོན་གསལ་རང་བཞིན་ཞིག་མིན་ལ།

ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་རིམ་བགྲོད་

བྱས་པའི་ཁྲོད་ཤུགས་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་མང་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཉམས་ཆག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།

ཞིབ་འདང་

མ་ཡིན་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ན་མིང་གི་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་དེ་དག་ནི་ཆུང་ཚགས་ཤིག་དང་
བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཞེས་བརྗོད་སྐབས་དེ་དང་འབྲེལ་མེད་པ་བཅས། རིན་ཐང་གི་འདུ་ཤེས་ཆེན་

པོ་ཞིག་སླེབས་མི་ཐུབ་མཁན་ཡང་ཡོད་ངེས། འོན་ཀྱང་དེ་འདྲ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་པར་བོད་ཀྱི་

རིག་གནས་ཟེར་བ་ནི་ལོ་འདབ་སྣ་མང་རྒྱས་པའི་ཤིང་སྡོང་ལྟ་བུ་ཞིག་སྟེ། ཡལ་ག་དང་ལོ་འདབ་

དེ་དག་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ཏེ་གནས་ཡོད་པ་བཞིན་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱང་ཆ་ཤས་དང་རྣམ་གྲངས་
མ་འདྲ་བའི་རིགས་མང་པོ་ཡོད་མོད། དེ་དག་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་
ཡིན་པས་རིག་གནས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཅིག་ལ་ཉམས་རྒུད་བྱུང་ཚེ་ཆ་ཤས་གཞན་དག་ལ་ཡང་རིམ་
པས་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ངེས་ཡིན།

དཔེར་ན་ཤིང་སྡོང་གི་ཡལ་ག་གཅིག་སྐམ་པ་དང་རུལ་བ་

སོགས་བྱས་ཚེ་གཞན་དག་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་ནང་བཞིན་རེད་སྙམ།

ས་བཅད་བཞི་པ།  མིང་གི་རིགས་དབྱེ་བ།  དང་པོ། དབྱེ་བ་སྤྱིར་བཤད་པ།  འདི་ལ་ནང་གསེས་

མང་དུ་དབྱེ་ཆོག་མོད་ཡིག་ཚོགས་ཀྱི་དབང་གིས་འདོད་རྒྱལ་དང་རྗེས་གྲུབ་གཉིས་སུ་དབྱེས་ཏེ་
བཤད་ན་འདོད། དེ་ཡང་བོད་ཀྱིས་མིང་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་འདི་གཉིས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་མ་འདུས་
པ་མེད་ལ། གནའ་ནས་ད་བར་དུ་དབྱེ་བ་འདི་གཉིས་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་མིང་བཏགས་ཡོད། བོད་
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གདོད་མའི་དུས་སྐབས་དང་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་བཅས་སུ་འདོད་རྒྱལ་རྗེས་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་

སྒོ་ནས་བཏགས་པའི་མིང་ཡོད་སྟབས་དུས་སྐབས་དེའི་མིང་བརྡ་ཐ་སྙད་ཀྱི་གོ་བར་རྒྱུས་མངའ་

ཡག་པོ་མེད་ཚེ་གང་ཞིག་འདོད་རྒྱལ་དང་གང་ཞིག་རྗེས་གྲུབ་ཅེས་དབྱེ་བ་དགར་རྒྱུ་དཀའ་བར་.
མཐོང་། དེ་ཡང་དཔེ་མཚོན་ཙམ་བཤད་ན། གདོད་མའི་དུས་ཀྱི་མིང་ནི་(རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མའི་
སྐབས་ཀྱི་བློན་པོ་ཞིག་མིང་།) ཞེས་པ་དང་། ཞུག་ཚམས། དབྲད། འོ་རུ། སྤྲགས་བཅས་ནི་སྐབས་
དེའི་མིང་ཡིན་ལ་འདི་དག་བློན་པོ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་དང།

གཞན་ཡང་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ལ་

མཚོན་ན། ལོ་ངམ། ཁྲི་དོར་སྣང་། ཚེ་པོ་ནག་སང། སྟག་སྐྱ་བོ་བཅས་ནི་འདོད་རྒྱལ་གྱིས་བཏགས་
པའི་མིང་ཡིན་པར་འདོད་མོད་ད་དུང་ཞིབ་ཏུ་བརྟག་པ་དགོས་སྙམ། རྗེས་གྲུབ་ལས་བྱུང་བའི་མིང་

ནི་གྲི་གུམ་བཙན་པོ། པུ་དེ་གུང་རྒྱལ། སྟག་རི་གཉན་གཟིགས། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ། སད་ན་

ལེགས་མཇིང་ཡོན་བཅས་ནི་རྗེས་གྲུབ་ལས་བྱུང་བའི་མིང་དུ་འདོད།   དེ་ལྟར་རིམ་བཞིན་རྗེས་
གྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པའི་མིང་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་དཔེ་མཚོན་ཙམ་བཤད་ན།

གསང་སྔགས་གསར་མ། ས་སྐྱ། འབྲི་གུང་། བཀའ་བརྒྱུད། ཕག་གྲུ། དགེ་ལུགས། བཀའ་བློན།
སྲིད་སྐྱོང་། རྒྱལ་ཚབ། སྐུ་ཚབ། དྲུང་ཡིགཡིག་སྐྱེལ་བ། གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན། ལག་
ཐོག་ཁ་པར་ལ་སོགས་པའི་མིང་མང་པོ་ཞིག་རྗེས་གྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་ཡོད་ལ། དེང་སྐབས་
གསར་དུ་འདོགས་བཞིན་པའི་མིང་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་རྗེས་གྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ་ཤ་
སྟག་ཡིན།

གཉིས་པ། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།   འདི་ལ་དབྱེ་བ་དགར་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་མང་མོད་ཡིག་ཚོགས་ཀྱི་
རྐྱེན་པས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བཤད་ན། དང་པོ་ཕོ་མོའི་མིང་། གཉིས་པ་ཆོས་ལུགས་མི་སྣའི་

མིང་། གསུམ་པ་རྒན་གཞོན་གྱི་མིང་། བཞི་པ་ལས་གནས་དང་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་མིང་། ལྔ་པ་རུས་ཀྱི་.
མིང་། དྲུག་པ་བསླབ་གནས་ཀྱི་མིང་། དེ་ཡང་དང་པོ་ནི་དཔེར་ན། བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་སུ་ཕོ་
མོ་གཉིས་ཀར་རུས་མིང་སྦྱར་ཏེ་འབོད་སྲོལ་ཡོད་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ལ།

དེ་ཡང་

མགར་སྟོང་བཙན་དང་མོང་བཟའ་ཁྲི་ལྕམ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ཕོའི་རིགས་ལ་ “ བཙན་ ” དང་ “
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བཞེར་ ” ལ་སོགས་པ་སྦྱར་ཏེ་མིང་གི་འདོགས་སྲོལ་མ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དང་། མོ་ཡི་རིགས་ལ་ “

བཙན་ ” དང་ “ བཙུན།  ”བཟའ་ ” དང་ “ ལྕམ་ ” ལ་སོགས་པ་སྦྱར་ཏེ་མིང་གི་འདོགས་སྲོལ་
བྱུང་འདུག།

དེ་ནས་བོད་སིལ་བུའི་དུས་སྐབས་བཅས་ནས་རིམ་བཞིན་ཕོ་ཡི་མིང་ལ་བསོད་

ནམས་དང་བཀྲ་ཤིས། སྟོབས་རྒྱལ། ཀུན་དགའ། ཕུན་ཚོགས། འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་པ་སངས་
རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་གི་འདོགས་སྲོལ་ཤུགས་ཆེར་

དར་བ་དང་། བུ་མོ་ཚོར་མཛེས་སེ་དང་པེ་ད་མགོན་སྐྱིད། སྒྲོལ་མ་དང་ལྷ་མོ། ཉི་སྒྲོན། དབང་མོ་
ལ་སོགས་པའི་མིང་བཏགས་ཡོད། གཉིས་པ་ནི་དཔེར་ན། བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་སུ་གདོད་མའི་
བོན་དང་འབྲེལ་བའི་“སྐུ་བོན“སྐུ་གཤེན་”

ཞེས་པ་ནི་བཙན་པོ་ཚང་གི་ཆོས་བྱེད་མི་སྣའི་མིང་

ཡིན་ལ། དེའི་རྗེས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་བ་དང་ “བན་དེ་” དང་ “བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་”

ཞེས་འབོད་པ་དག་ནི་བཙན་པོ་ཚང་གི་དབུའི་མཆོད་གནས་སུ་གྱུར་བའི་

ཆོས་ལུགས་མི་སྣ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད། བོད་སིལ་བུའི་སྐབས་སུ་ “རབ་བྱུང་” དང་ “་དགེ་
འདུན་” བླ་མ་” བཅས་ཀྱི་འབོད་སྲོལ་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་བ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་རིམ་བཞིན་སྔར་

གྱི་ “བླ་མ་” དང་ “རབ་བྱུང་”དགེ་འདུན་” བཅས་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཐོག་ “སྤྲུལ་སྐུ་” དང་
“ མཁན་པོ།   ”དགེ་བཤེས།” གྲྭ་བ།   ” ཁྲི་པ།” ལ་སོགས་པའི་མིང་གི་འདོགས་སྲོལ་བྱུང་

ཡོད། གསུམ་པ་ནི་བོད་བཙན་པོའི་དུས་སུ་“ཨ་ཕྱི།“ དང་ “མེས།” དབོན་པོ།”གཅེན།”གཅུང་།.
”ཆེན་མ།” ཆུང་མ།” ཞེས་སོགས་ཀྱི་མིང་བཏགས་ཡོད་ལ། དེའི་རྗེས་སུ་རིམ་པར་བེད་སྤྱོད་

བྱུང་བ་ནི། རང་ལས་ལོ་ན་ཆེས་རྒན་པ་རིགས་ལ་ “སྤོ་བོ།” དང་ “རྨོ་མོ།” ཞེས་འབོད་པ་དང་།.
རང་ལས་ལོ་ན་རྒན་པ་རིགས་ལ་ “ཨ་ཁུ།” དང་ “ཨ་ནེ།” ཞེས་འབོད་ལ། རང་ལས་ལོ་ན་ཅུང་
རྒན་པ་རིགས་ལ་ “ཇོ་ཇོ།” དང་ ”ཨ་ཅག” ཅེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད། རང་དང་མཉམ་པ་རིགས་
ལ་ “གྲོགས།” དང་ “གྲོགས་མོ།” ཞེས་འབོད་པ་དང་། རང་ལས་ལོ་ཆུང་བ་རིགས་ལ་ “གཅུང་
པོ།” དང་ “གཅུང་མོ།” ཞེས་འབོད་པ་བཅས་ནི་རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བའི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་དང་བོད་རང་
གི་ཐུན་མིན་མིང་འདོགས་སྟངས་ཀྱི་གོ་རིམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། བོད་ས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་
དུ་འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མ་འདྲ་བའི་དབང་གིས་མིང་བརྡ་མ་འདྲ་
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བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་གཞི་རྩའི་རིག་གནས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་ངམ་རྒྱུན་ཐག་གཅིག་གི་སྒང་དུ་གནས་
ཡོད། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་རྒྱུས་མངའ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་མཁན་ཞིག་

ཡིན་ཚེ་བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གྱི་མིང་བརྡ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཚུལ་ལ་གོ་བ་མ་ལོན་པའི་
དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་མོད།

དེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་འདིར་བོད་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་མིང་

གི་སྤྱོད་སྒོ་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་མི་རབས་གསར་བ་ཚོའི་སེམས་ཁམས་དང་བར་ཐག་ཇེ་རིང་འགྲོ་
བཞིན་པའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་མངོན་བཞིན་འདུགབཞི་པ་ནི་བོད་བཙན་པོའི་དུས་སུ་ “གཡུ་ཡི་ཡི་
གེ་ཆེན་མོ།” དངུལ་གྱི་ཡི་གེ་ཆེན་མོ།   ”བཀའ་ཡོ་གལ་འཆོས་པའི་བློན།   ”མཛངས་བློན།”
འཕྲུལ་བློན།  ”རུ་འདྲེན་པ།” བང་ཆེན།” ཞེས་པ་ནི་རང་རང་ལ་བབས་པའི་ལས་གནས་དང་ཆེ་

བསྟོད་ཀྱི་མིང་ཆགས་ཡོད། དེའི་རྗེས་སུ་རིམ་པར་བྱུང་བ་ “དཔོན་ཆེན།” དང་ “ཁྲི་དཔོན།”ནང་
ཆེན།”རྫོང་དཔོན།“དབུ་བླ།”སྡེ་སྲིད།” རྒྱལ་ཚབ།  ” སྲིད་སྐྱོང་།  ” མདའ་དཔོན།  ” དམག་
སྤྱི།  ” བཀའ་བློན།  ” རྩེ་དྲུང་། ”ཤོད་དྲུང་།” ཕྱག་མཛོད།  ” མགྲོན་གཉེར། ” གཉེར་བ།

” ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་གནས་ཀྱི་མིང་ཤིན་ཏུ་མང་ལ་དེང་སྐབས་འདི་དག་ཀྱང་སྤྱོད་སྒོ་

དང་ཤེས་མཁན་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ལྔ་པ་རུས་མིང་ནི་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་མ་བྱུང་

གོང་གི་ཡར་སྔོན་ཞིག་ནས་བོད་དུ་བྱུང་ཡོད་ལ་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུན་རིང་བའི་རིག་གནས་ཀྱི་

གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་བཙན་པོའི་དུས་སུ་ཡང་ “སྦ།” དང་ “འབྲོ།” མཆིམས།  
“གཉགས། ”སྣ་ནམས།” ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་རུས་རྒྱུད་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ལ་རུས་མིང་དེ་
ཉིད་མི་སྣ་གང་དེའི་མིང་གི་མགོར་སྦྱར་སྲོལ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀའི་མིང་གི་ཐོག་མར་
རུས་མིང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྲོལ་ཤུགས་ཆེར་དར་ཡོད་སྙམ།

གཞན་ཡང་བོད་སིལ་བུའི་དུས་སུ་

ཡང་རུས་མིང་སྤྱོད་པ་མང་དུ་ཡོད་དེ་དཔེར་ན། “རྒྱ་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེ” རྔོག་ལེགས་པའི་
ཤེས་རབ།   ”ཁུ་སྟོན་བརྩོན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་།” ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་རུས་མིང་སྦྱར་བ་

ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་། ། དེའི་རྗེས་ཀྱི་དུས་སྐབས་སོ་སོར་དེང་གི་བར་དུ་རུས་མིང་འབོད་པའི་སྲོལ་རྩ་
བརླག་བྱུང་མེད་མོད་སྤྱོད་སྒོ་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་བྱུང་ཡོད། དྲུག་པ་བསླབ་གནས་ཀྱི་མིང་

ནི་ “དགེ་བཤེས།” ལྷ་རམས་པ།  ”ཚོགས་རམས་པ།” རྡོ་རམས་པ།  ”བཀའ་བཅུ་པ།” གནས་
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ལྔ་རིག་པ་བ།” ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་བསླབ་བྱའི་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཤིན་ཏུ་མང་མོད་
འདིར་དཔེ་མཚོན་སྙིང་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན།
མཇུག་གི་གཏམ།  

གུས་པས་ཐེ ང ས་འདི ར ་<<བོ ད ་ཀྱི ་ མི ང ་འདོ ག ས་ལུགས་དང་དེ འི ་ འཕེ ལ ་འགྱུར་དཔྱད་པ།

>>ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདིའི་ནང་དུ་མིང་བཏགས་པའི་དགོས་དམིགས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་
ཕྱེས་ཏེ་བཤད་པ་དང་།

དུས་སྐབས་མ་འདྲ་བ་དུ་མའི་བོད་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་མིང་གི་

འཕེལ་འགྱུར་ཐད་རྒྱུས་ལོན་རགས་ཙམ་བྱས་ཡོད་ལ། སྤྱི་ཚོགས་དང་རིག་གནས་གཞན་པའི་

ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ཏེ་འགྱུར་བ་གང་དག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་མེད་སྐོར་ཡང་དཔེ་མཚོན་འབྲེལ་ཏེ་
བཤད་པ་དང་། མིང་གི་རིགས་སམ་དབྱེ་བ་ཡང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་སུ་བཀར་ཏེ་བཀོད་ཡོད།
མདོར་ན་ཐེངས་འདིའི་དཔྱད་ཞིབ་རྩོམ་ཡིག་འདི་དུས་ཚོད་ཀྱི་བྲེལ་ཟིང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་སྐབས་
སུ་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན་མོད།

རང་གི་སྣང་འཆར་རྐྱང་པ་ཙམ་མིན་པར་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་ཁག་

དུ་མ་ཞིག་ཁུངས་སུ་བཅོལ་ཏེ་བྲིས་ཡོད། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་མིང་འདོགས་སྲོལ་གྱི་རིག་གནས་ནི་

རྒྱ་ཆེ་ཞིང་རྒྱུན་རིང་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། རྒྱུ་མཚན་ནི་བོད་
ཀྱི་མིང་འདོགས་ལུགས་དང་དེའི་འཕེལ་འགྱུར་ལས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནད་མང་པོ་ཞིག་རྟོགས་ཐུབ་

པ་དང་ལྷག་པར་དུ་རུས་མིང་ལ་བརྟེན་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གནད་དོན་གང་མང་ཞིག་ལ་རྒྱུས་ལོན་
ཐུབ་པས།
སྙམ།

འདི་དག་ལ་བདག་གཅེས་དང་རྒྱུན་འཛིན་ཡུན་གནས་ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་དགོས་

ད་དུང་དཔྱད་པ་མུ་མཐུད་བྱ་དགོས་ས་ནི་མིང་གི་རིགས་ལ་ཚིག་སྡུད་བྱེད་སྟངས་དང་

མི་རིགས་གཞན་གྱི་སྐད་མཉམ་བསྲེས་བྱས་ཏེ་མིང་བཏགས་པ། བཙན་བྱོལ་བའི་མིང་འདོགས་
ལུགས་བཅས་ལ་དུས་ཁོམ་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་རིམ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་བྱ་འདོད་ཡོད།
ལུང་ཁུངས་ཡིག་ཆ།

སྦ་གསལ་སྣང་གི་བཞེད་པ། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྲིགས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩
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བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། འབྲི་གུང་སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་། སྲོང་བཙན་དཔེ་མཛོད། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠
རྒྱལ་རབས་བོན་གྱི་འབྱུང་གནས། ཁྱུང་པོ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། ཤིང་དཔར་མ།

རྒྱ་བོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མོ། སྟག་ཚང་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༥
རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆུ་རྒྱུན། བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ། ཤིང་དཔར་མ།
བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་། བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༨
དེབ་ཐེར་དམར་པོ། ཚལ་བ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༡

དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་མོ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༠

བཀའ་བློན་རྟོགས་བརྗོད། མདོ་མཁར་ཞབས་དྲུང་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་
༡༩༨༡

རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ། གྱི་ལུང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་དང་ཐུག་མཆོག་རྡོ་རྗེ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་
ཁང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༤

དབོན་ཞང་རྡོ་རིང་དང་ཐང་བོད་བར་གྱི་འབྲེལ་བ། དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་
ལོ་༡༩༨༨

ཟུར་ལྟའི་ཡིག་ཆ།

བོད་མིའི་རུས་མིང་དང་མི་མིང་སྐོར་བཤད་པ། མ་གྲོང་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ། བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུགཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧
ལོའི་དེབ་དང་པོ། ཤོག་ངོས་ ༧
བོད་རིགས་མིའི་མིང་འདོགས་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ། སྒ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་
ཤེས་རིགཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོའི་དེབ་གསུ་པ། ཤོག་ངོས་ ༦༠
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ཉིན།
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པུརཎགྷིརི་སུ་རེད།

Who is Purangir?

བསྟན་འཛིན་མཚན་ཉིད།

ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་།

ནང་དོན་སྙིང་བསྡུས། Abstract

དུས་རབས་ ༡༨ དང་ ༡༩ དབྱིན་བོད་འབྲེལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད། རྒྱ་གར་དང་དབྱིན་ཇིའི་གང་

ཟག་སྒེར་པ་དང་། གཞུང་འབྲེལ་སྐུ་ཚབ་སོགས་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱུ་འགྲུལ་བྱུང་བ་རེད་ལ། དེ་

དག་ཏུ་ཆོས་པ་དང་ཚོང་པ། སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ཅན་ཏེ་རྣམ་པ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་སྣ་ཚོགས་ཅན་བྱུང་
བ་དང་འབྲེལ་ནས།

དབྱིན་བོད་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་འགལ་འབྲེལ་གྱི་རྙོག་གླེང་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་དེར་

བསྟུན་བྱུང་ཡོད་པས། དབྱིན་བོད་འབྲེལ་བར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར། མི་སྣ་དེ་དག་གི་གནས་ཚུལ་
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བསྔོག་འདོན་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་དུ་མཐོང་།   དེར་བརྟེན་འདིར་དམིགས་སུ་ཧིན་དུ་ཆོས་ལུགས་

པ་པུརཎགྷིརི་ཟེར་བ་མི་སྣ་འདི་སུ་ཞིག་ཡིན་མིན་འཚོལ་ཞིབ་ཆེད།   ཁོང་བོད་དུ་སླེབས་པའི་
བརྒྱུད་རིམ་རྒྱུ་རྐྱེན་སོགས་འཚོལ་ཞིབ་བརྒྱུད།

པུརཎགྷིརི་དང་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་བློ་

བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་དེའི་ཚུལ་ཅི་ཡིན། དམ་

ཟབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འདིའི་ཁྲོད་པུརཎགྷིརི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་སྐོར་
དང་། དེ་བཞིན་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་དང་པོ་ཇོར་ཇེ་བོ་གོལ་ (George Bogle 1746-1781)
བོད་དུ་སླེབས་པར་པུརཎགྷིརི་གྱིས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་རོགས་འདེགས་

ཅི་བྱུང་བཅས་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། མདོར་ན་ཞིབ་འཇུག་འདི་རྟོག་བཟོ་དང་རློམ་བཤད་སྤངས་

ཏེ་བོ་གོལ་གྱིས་བྲིས་པའི་ཟིན་ཐོ་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གཙོར་བྱས་ཏེ་ཁུངས་ཐུབ་
དབྱིན་བོད་ཡིག་ཚང་གཞི་བཅོལ་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་དོན་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། །

གནད་ཚིག Keywords ༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ (Panchen Lama) པུརཎགྷིརི་.
(Purangir)

གླེང་བརྗོད།  Introduction

འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པའི་བརྗོད་གཞི་ནི་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་ཉི་ཤུའམ་བོད་དེང་རབས་ཀྱི་
འགོ་སྟོད་དེ་བཤད་ན་ཆོག དུས་རབས་དེའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་མངའ་ཁོངས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱིས་
བཙན་འཛུལ་གྱི་དུས་རབས་ཤིག་གི་སྤྱི་འཁོར་ལས་བོད་ནང་དུའང་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁག་གིས་

བཙན་འཛུལ་དང་སིམ་འཛུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཡོ་ལངས་བརྩམས་པའི་དུས་རབས་སུ།   ཉེ་མཚེས་

རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་དབྱིན་གཞུང་དབར་འབྲེལ་བའི་སྐུ་ཚབ་ཐོག་མ་
བོ་གོལ་ (Bogle) བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་པཎ་ཆེན་དྲུག་པ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དང་འབྲེལ་

ལམ་བཙུགས་པའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ཧིན་དུ་ཆོས་པའམ་ཚོང་པ་གྷོ་སེན་ (Gosain)
པུརཎགྷིརི་ (Purangir) ཁོང་བོད་དབྱིན་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།  དེ་ནི་དབྱིན་

ཇིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་འདྲ་མིན་གྱི་སྒོ་ནས་བོད་དུ་སྐུ་ཚབ་སྔ་ཕྱི་རིམ་པར་བཏང་བ་དང་།.
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དེ་དག་གི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་དབྱིན་བོད་དབར་ལ་སྐབས་རེར་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་ཀྱི་ནུས་པ་

བྱུང་ཡོད་པ་དང།  སྐབས་རེར་བོད་དེ་དགོས་མཁོའི་ལག་ཆ་ལྟ་བུར་སྤྱོད་པ་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་

རིམ་བརྒྱུད་དབྱིན་བོད་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་འགོ་བཙུགས་པར་སྙམ་ལ།   དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༧༤

ལོར་སྐུ་ཚབ་ཐོག་མ་བཏང་བའི་བོ་གོལ་ (Bogle) ནས་ཚོང་དང་ས་ཁམས་མྱུལ་ཞིབ་ཆེད་དུ་.
དང་།  ཕྱི་ལོ་  ༡༧༨༣ ལོར་སའེ་མོལ་ཀྲལ་ནལ་ (Samuel Turner1759-1802) བཅས་
བོད་ནང་སླེབས་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་མཆོག་དང་འབྲེལ་ལམ་ལས་རྒྱ་གར་ཆོས་པའམ་
ཚོང་པ་གྷོ་སེན་ (Gosain) པུརཎགྷིརི་(Purangir) བརྒྱུད་སླེབས།   ཁོང་ནི་པཎ་ཆེན་
མཆོག་དང་དབྱིན་ཇི་སྐུ་ཚབ་དབར་འབྲེལ་མོལ་ལས་གལ་ཆེན་མི་སྣ་ཞིག་ཆགས།   དེ་ལྟ་བུའི་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ལས་དུས་སྐབས་དེའི་བོད་ནི་ཉེ་མཚེས་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་
སྲིད་ཀྱི་རྡེའུ་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བའི་གནས་སྟངས་ཐོག རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
འབྲེལ་ལམ་ཁ་ཕྱོགས་གང་སར་བསྐྱེད་པ་རེད།

ཡིག་ཚགས་བསྐྱར་ཞིབ། Literature Review ཞིབ་འཇུག་དཔྱད་རྩོམ་ཞིག་འབྲི་བར་
བརྒྱུད་རིམ་དང་སྒྲོམ་གཞི་ཞིག་ཡོད་པ་དང་དེ་ལས་ཞིབ་འཇུག་དཔྱད་རྩོམ་སྔ་རོལ་གྱི་ལས་རིམ་
གལ་ཆེན་ཞིག་ནི་ཡིག་ཚགས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།

ལས་རིམ་དེའི་ཁྲོད་དུ་ཡིག་ཚགས་

བསྐྱར་ཞིིབ་ནི་ཞིབ་འཇུག་ལས་རིམ་གྱི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་ཞིག་སྟེ།

རང་ཉིད་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་

བརྗོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའམ་སྔར་གཞན་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་དང་འདྲ་བའམ་
ཉེ་བ་ཞིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ལ། བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལུགས་

ནི་སྔར་གྱི་ཞིབ་འཇུག་པ་དེས་བརྗོད་གཞི་འདིའི་སྒང་ལ་ཞིིབ་འཇུག་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡོད་མེད་དང་།.
རྒྱུ་ཆ་དང་ཞིབ་འཇུག་ཐབས་ལམ་ཅི་ཞིག་དཔྱད་དེ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་དོན་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་
མེད་ལ་ལྟ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད།   བརྗོད་གཞི་དེ་འབྲེལ་གྱི་ཞིབ་འཇུག་དེ་ཚད་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་སྐྱེལ་
ཡོད་མེད་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད།   ཡིག་ཚགས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་པ་བརྒྱུད་གཅིག་ནས་རང་
ཉིད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་དེ་རང་ཉིད་ལ་ཁ་གསལ་དང་ཐག་ཉེར་ཆགས་ཐུབ་པ་དང་།   གཉིས་ནས་
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རང་ཉིད་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་དེ་ཉིད་ཁ་ཕྱོགས་གསར་པར་བསྐྱོད་ནུས་ཤིང་།   དམིགས་བསལ་གྱིས་

གྲུབ་དོན་གསར་པ་ཞིག་འཇོག་པར་ཕན་ཐོགས་བྱེད་པ་དེ་རེད།   སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཡིག་
ཚགས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དེ་གཙོ་བོ་དཔྱད་རྩོམ་ཁོ་ནར་འཇོག་ལ།   དེ་ཡང་དུས་དེབ་དང་དྲ་

ཐོག་བཅས་སུ་བཀོད་ཟིན་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་དག་རེད།   ད་རེས་གུས་མོའི་བརྗོད་གཞི་འདི་འབྲེལ་
གྱི་ཡིག་ཚགས་བསྐྱར་ཞིབ་འདིའང་སྒྲོམ་དེའི་ལུགས་སུ་བྱས་ཏེ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་ཁུལ་བྱས་ཡོད་
ལ།   ད་རེས་གུས་མོའི་བརྗོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་དཔྱད་རྩོམ་མཐོང་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་

ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་གནང་བའི་ <<Lungta>> དུས་
དེབ་ལས་གཞན་བོད་ནང་གི་མཚན་སྙན་གྲགས་པའི་དུས་དེབ་<<བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག >>

དང་།  <<ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག >> གཉིས་ཀྱི་ནང་བདག་གི་དཔྱད་རྩོམ་འདི་དང་འབྲེལ་
བ་ཞིག་འཁོད་མི་འདུག་པས། དེ་ཙམ་གྱི་བརྗོད་གཞི་འདི་འབྲེལ་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་མང་པོ་ཞིག་མེད་

པའི་སྣང་བ་བྱུང་།  <<Lungta>>Winter 1996 རི་ཅར་སན་ (Huge Richardson)
<Britain and the Panchen Lama> ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཁ་བྱང་ལས། བོ་གོལ་དོན་
གཅོད་དེ་བཞིན་ཚོང་གི་འབྲེལ་ལམ་བཙུགས་ཕྱིར་ཡིན་པས་བོད་ནང་སླེབས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་
ལས་རྩོམ་པ་པོས་འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་བྲིས་བཏང་བ་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་དང་པར་ཤཱན་
སྐད་ཡིག་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་ཡོད་ཚོད་འདུག་ལ།

མར་ཕབ་(Draft-

ing) མཁན་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་ཚབ་(Agent) ལས་པུརཎགྷིརི་གྷོ་སེན་ཡིན་པ་འདྲ་ཞེས་འཁོད་

ཡོད་པ་ལས། པུརཎགྷིརི་ནི་རྩོམ་པ་པོས་རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་ཚབ་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་ལེན་བྱེད་

འདུགགཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༧༤ ལོའི་ཟླ་ ༡༡ ནང་བོ་གོལ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་འབྱོར་

བ་དང་། པཎ་ཆེན་མཆོག་དང་བོ་གོལ་གཉིས་གྲོགས་པོ་ལེགས་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད་
པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྤུན་ཉེ་མཉམ་དུའང་གྲོགས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད་པ་གསལ།

དེ་བཞིན་

སྐུ་ཚབ་གཉིས་པ་སེ་མོལ་ཀྲལ་ནལ་ (Capt.Samuel Turner) དོན་གཅོད་མཉམ་དུའང་
པུརཎགྷིརི་སླེབས་ཡོད་པ་དང་ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། བོད་བཅས་ལ་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་
འགྲོ་རྒྱུག་བྱེད་མཁན་མ་ཟད། སྐུ་ཚབ་བྱེད་ནས་ཀྱང་བསྐྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་བརྗོད་འདུགདེ་རྗེས་གོར་
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ཁའི་བཙན་འཛུལ་མ་སླེབས་བར་དུ་རྒྱ་གར་བྷེན་གོལ་གཞུང་དང་༸པཎ་ཆེན་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་
བར་པུརཎགྷིརི་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་མུ་མཐུད་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཡོད་པ་གསལ།
ཞིབ་འཇུག་དྲི་བ།  Research Question

དང་པོ།   པུརཎགྷིརི་ (Purangir) སུ་ཡིན་དང་དེའི་གལ་གནད་གང་།   ས་བཅད་དང་པོ།
པུརཎགྷིརི་ (Purangir) ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་དཔྱད་གླེང་།  བོད་ནང་ཀཤྨིར་ (Kashmir) དང་བྷེན་གོལ་ (Bengal) བལ་ཡུལ (Nepal) བྷ་ནརཱ་སེ་ (Banaras) བཅས་མི་

རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་ཆོས་པ་དང་། ཚོང་པ་བཅས་ལྷ་སར་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཚོང་

ཟོག་གི་ཅ་དངོས་རྣམས་ཁྲལ་རྒྱུགས་མེད་པའི་ངང་ཁེ་ཕན་ཡོད་ཐོག་ལྷ་སར་བཅའ་སྡོད་བྱས་
ནས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་།

དེ་ལས་བྷེན་གོལ་གྱི་ཆོས་པའམ་ཚོང་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་

ཚོའི་མི་རིགས་ལ་གྷོ་སེན་(Gosain) ཞེས་ཟེར། དེ་ལྟ་བུའི་གྷོ་སེན་ (Gosain) ནི་ཆོས་པ་
ཡིན་པ་གང་ཞིག་གནས་གཅིག་ནས་མིན་པར་གང་སར་ཚོང་བྱས་ནས་འགྲོ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་.
དང་།

གྷོ་སེན་རིགས་དེ་ལ་འདི་ལྟར་“ཁོང་ཚོ་ནི་བླ་མ་དང་ཆོས་པ་དམིགས་བསལ་གྱིས་པཎ་

ཆེ ན ་རི ན ་པོ ་ ཆེ ར ་དད་གུས་ཆེ ན ་པོ ་ ཡོ ད ་མཁན་ཞི ག ་ཡི ན ་པས་བོ ད ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི ་
ཆོག་མཆན་རགས་སླ།
དང་།

ཁོང་ཚོ་ནི་ཕྱིར་སྐྱོ་བོ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་དོན་དངོས་སུ་ཕྱུག་པོ་ཡིན་པ་.

ལུང་ཁུག་འདྲ་མིན་གྱི་ཚོང་ཟོག་རྣམས་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་ཅ་དངོས་ཡིིན”1

(Their

humble deportment and holy character, heightened by the merit of
distant pilgrimages, their accounts of unknown countires and remote
regions, and above all, their professions of high veneration for the
Lama, procure them not only a ready admittance, but great favor.
Though clad in the grab of poverty, there are many of them pos1 CLEMENTS R. MARKHAM, C.B., F.R.S., LONDON: Trubner (1876), Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet and of the Journey of Thomas
Manning to Lhasa, p-125
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sessed of considerable wealth. Their trade is confined chiefly to articles of great value and small bulk.) ཞེས་དང་། དེ་ཉིད་ལས་གྷོ་སེན་རིགས་ལས་

པུརཎགྷིརི་ནི་བོ་གོལ་ཉིད་ཀྱི་ཟིན་ཐོའི་ནང་ “trading pilgrims of India”2 ཞེས་གསལ་.
ཞིང་། དེ་བཞིན་དབྱིན་དེབ་<<Into Tibet, The Early British Explorers>> ཞེས་པ་
ལས། “གྷོ་སེན་རིགས་ནི་བྷེན་གོལ་གྱི་ཆོས་པ་ཞིག་དང་དུས་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་དང་བོད་ནང་
རང་དབང་ཐོག་བསྐྱོད་ཀྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།

ཧིན་དུ་དང་ནང་པའི་གནས་རྩ་ཆེན་ཁག་ལ་གནས་.

བསྐོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ”3 (The Gosainswere a class of Bengali holy men who

at this period wandered freely in the mountains between India and
Tibet, visiting the holy places that were revered by both Hindus and
Buddhists) ཞེས་སོགས་འཁོད་པ་ལྟར་ན། གྷོ་སེན་རིགས་རྒྱུད་དེ་ནི་ཆོས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་

ཡང་དོན་དངོས་སུ་ཚོང་པ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་ནང་པའི་ཆོས་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་ནས་དགེ་

བཤེས་སོགས་ཀྱི་གོ་ས་མཐོ་བོ་དང་དེ་དག་གི་སྐོར་ལ་ཐོས་བསམ་བྱས་པ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
ཀུན་ལ་གསལ་མེད་ཅིང་། ཁོང་ཚོ་ནི་བོད་ནང་ཆོས་པ་རྣལ་འབྱོར་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་ལས་ཚོང་

རིགས་ཀྱི་ཅ་དངོས་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཚོང་རྒྱུག་བྱེད་པ་ནི་ཚོང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལས་དཀྱུས་མ་
ཞིག་ནི་མིན། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚུལ་དུ་རྣམ་འགྱུར་སྐྱོ་བོ་སྟོན་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་འགྲུབ་ཐབས་
ཤིག་ཡིན་པར་སྙམ། དེ་ཡང་། “ཁོང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་བསོད་ནམས་ཆེན་པོས་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་

པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་ཚོང་པ་དང་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ཅ་དངོས་སོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་མང་པོ་ཞིག་ལེན་

གྱིན་ཡོད། ”(Many of them took advantage of their immunity from in-

terference to become traders, specializing in light and valuable items,
and often accumulating considerable fortunes under the guise of de2 CLEMENTS R. MARKHAM, C.B., F.R.S., LONDON: Trubner (1876), Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet and of the Journey of Thomas
Manning to Lhasa, p-124
3 George Woodcock, Barnes &Noble Inc. New York (1971), INTO Tibet, The Early British Explorers, p.39
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votion to religion) ཞེས་པ་ལས། ཚོང་པའི་བྱ་ལས་ནི་ཁེ་ཕན་དོན་གཉེར་ཅན་ཞིག་ཡིན་

པས་ཁེ་ཕན་ཇི་ལྟར་ཆེ་བར་དེ་བས་ཚོང་པ་རྣམས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཡོད་པས།

པུརཎགྷིརི་ཡིས་ཀྱང་

བྷེན་གོལ་གཞུང་དང་བོད་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་དེ་ཟམ་པ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་
བྱས་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ་སྟེ། ༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་པེ་ཅིང་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་སུའང་ཁོང་མཉམ་དུ་
འཁྲིད་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་པེ་ཅིང་༸གོང་མའི་དབར་བཀའ་མོལ་

གང་བྱུང་བ་རྣམས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་ཡོད་པ་དབྱིན་ཇིའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གྲགས་པ་མཆིས་ཀྱང་

དེའི་ཡིག་ཆ་དང་པོ་(Primary source) ལག་སོན་མ་བྱུང་ཡང་ཀྲལ་ནལ་གྱིས་ཟིན་ཐོའི་ནང་
འཁོད་ཇི་བཞིན་འཁོད་འདུགདེ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་གཉིས་པ་ཀྲལ་ནལ་ཡང་ཁོང་ཉིད་དང་འབྲེལ་ལམ་
བརྒྱུད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་འབྱོར་ཡོད། གྷོ་སེན་རིགས་ཀྱི་ནང་པུརཎགྷིརི་ནི་རྒྱ་གར་བྷེན་གོལ་
དང་བོད་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་པོ་གཙོ་བོ་དང་། ༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ཞིག་

ཏུ་ཆགས་ཡོད། བྷེན་གོལ་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཝ་རེན་ཧེ་སེ་ཀྲིང་ (Warren Hasting) (17321818) ནས་ཁོང་ཉིད་ནི་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་(Agent) ལྟ་བུར་བལྟ་ཀི་ཡོད་ལ།
ཧེ་སེ་ཀྲིང་ཉིད་ཀྱང་བོད་དང་རྒྱ་གར་བྷེན་གོལ་གཉིས་དབར་གྱི་ཚོང་དོན་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་སྐུ་ཚབ་ཅིག་ཡིན་འདུག ༡) པུརཎགྷིརི་ (Purangir) ཡི་ཕྱག་ལས་དང་
འབྲེལ་བའི་གནད་དོན།   རྒྱ་གར་ཧིན་དུའི་ཆོས་པའམ་ཚོང་པ། ལྷག་པར་དུ་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་

དྲུག་པའི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་སྐུ་ཞབས་པུརཎགྷིརི་(Purangir)ལ་ངེས་པར་དུ་དཔྱད་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་
པར་སྙམ།

པུརཎགྷིརི་ནི་བོད་དུ་སྤྱི་ཁྱབ་ཧེ་སེ་ཀྲིང་གིས་བོད་ནང་རྒྱ་གར་བྷེན་གོལ་དང་བོད་

དབར་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་བོ་གོལ་དང་ཀྲ་ནལ་གཉིས་བཏང་ཡོད་པ་ལས།
༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱེད་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་ངོས་སུ་མི་སྣ་

གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་གོང་འཁོད་ལྟར་ཡིན། ༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་འབྲུག་དང་རྒྱ་གར་

དབར་བར་འདུམ་གྱི་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་སྐུ་ཞབས་པུརཎགྷིརི་བརྒྱུད་ནས་ཧེ་སེ་ཀྲིང་ལ་བཀུར་ཡོད་
པ་དང་། དེ་བཞིན་དེ་སྔོན་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོ་གོལ་བོད་ནང་ཡོང་བར་བཀག་

འགོག་བྱས་ནས་འབྲུག་པར་ཟླ་གསུམ་རིང་སྡོད་དགོས་བྱུང་སྐབས་པུརཎགྷིརི་ནས་བོ་གོལ་ལ་
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བོད་ནང་ལས་འཆར་དེ་སྤེལ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བྱེད་མཁན་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཡོད་པ་
མ་ཟད།

ལྷག་པར་བོད་དུ་བསྐྱོད་ཐུབ་པར་ཁོང་ཉིད་ལ་འགན་ལེན་ཡོད་དེ་བོ་གོལ་ནས་ཁོང་ལ་

ལྐོག་བརྔན་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཀྱང་གསལ་འདུག4 དེ་ལྟར་འཁོད་པ་ནི་བདེན་པར་སྙམ་སྟེ། “

ཕྱི་ལོ་ ༡༧༨༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་པུརཎགྷིརི་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་ཚུར་སླེབས་ནས་པེ་ཅིང་ལ་འགྲུལ་
བསྐྱོད་ཀྱི་ཧེ་སེ་ཀྲིང་ལ་འབྱོར་ཐོ་བཀོད་ཡོད།”5 (On the 12th of February 1782,

Purangir returned to Calcutta and reported to Hastings about his long
journey to Peiking) ཞེས་དང་། མཁས་དབང་ཟླ་བ་ནོར་བུས། “པུརཎགྷིརི་གྷོ་སེན་ནི་རྒྱ་

གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཝ་རེན་ཧེསེ་ཀྲིང་གི་སྐུ་ཚབ་”6 (Purangir Gosain, an emissary
of the Governor-General of India, Warren Hastings) ཞེས་དང་། “༸པཎ་
ཆེན་བླ་མ་དང་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་མཇལ་འཕྲད་བཟོ་རྒྱུ་དང་ཇོར་ཇེ་བོ་གོལ་དང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་

དྲུག་པ་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་དང་། བོད། ཆིང་རྒྱ་མི་བཅས་ཀྱི་དབར་འབྲེལ་
མཐུད་མུ་མཐུད་ནས་བྱེད་མཁན། བོ་གོལ་དོན་གཅོད་དང་འབྲེལ་བ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སྣེ་གལ་

ཆེན་ཞིག་འཛིན་ཡོད་པ་ནི་རྒྱ་གར་བ་པུརཎགྷིརི་གྷོ་སེན་ཡིན། ”7 (Indian Gosain Pu-

rangir who played an important role in instigating the Bogle mission,
made sure that the British emissary had an audience with the Panchen
Lama, and continued to act as an intermediary between the British
India,the Tibetans, and the Qing Chinese after the deaths of George
Bogle and the Sixth Panchen Lama) ཞེས་སོགས་འཁོད་པ་ལས་པུརཎགྷིརི་ནི་

4 Schuyler Cammann, Princeton University Press (1951), Trade Through The Himalayas, p.37
5 Schuyler Cammann, Princeton University Press (1951), Trade Through The Himalayas, p.82
6 Jamyang Norbu, Rangzen Alliance, (March 4th, 2010) Independent Tibet- The
Facts.
7 Tansen Sen, Rowman & Littlefield (copyright 2017) India, China and the World,
p. 241
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ཧིན་རྡུའི་ཚོང་པ་ཞིག་ཡིན་པ་སྨྲོས་མི་དགོས་ལ། ཁེ་ཕན་དོན་གཉེར་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་ཧེ་སེ་

ཀྲིང་གིས་བོད་དང་རྒྱ་གར་བྷེན་གོལ་ཨེསེ་ཨིན་ཌཡེ་ ཀྨ་པ་ནི་ (East India Company)
དབར་ཚོང་འབྲེལ་ཡོང་སླད་འབྲེལ་མཐུད་སྐུ་ཚབ་མི་སྣ་ཞིག་ལས་སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་
འབད་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ན་ལེགས་པར་མཐོང་།

ཞིབ་འཇུག་དྲི་བ། Research Question

གཉིས་པ། ༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་དང་པུརཎགྷིརི་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཅི་ཡིན།

ས་བཅད་གཉིས་པ། ༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་པུརཎགྷིརི་ཡི་ཐོག་མའི་འབྲེལ་བ།   ༸པཎ་ཆེན་
རིན་པོ་ཆེ་དང་པུརཎགྷིརི་བར་འབྲེལ་བ་ཐོག་མ་དེ་དུས་སྐབས་འདི་དང་ལོ་འདིར་བྱུང་བཞག་པ་

ཞིག་རེད་ཅེས་གསལ་ཁ་ཆོད་པ་ཞིག་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་གང་དུ་ཡང་གསལ་
ཁ་མི་འདུག་ལ། རྒྱའི་ཡིག་ཆ་ནང་དུ་དེ་བས་འཁོད་མི་འདུགཡིན་ནའང་༸པཎ་ཆེན་དྲུག་པ་ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༡༧༧༤ ལོར་པུརཎགྷིརི་ལ་ལམ་ཡིག་ཅིག་གནང་ཡོད་པ་ལག་སོན་བྱུང་ལ།  

ལམ་ཡིག་དེའི་ནང་པུརཎགྷིརི་ལ་གཉེར་ཚང་ནས་གཏོང་གསོའི་ང་བོར་རྩམ་ཞིབ་དང་།   ཁལ།  
ཤ་ལུག་ཁོག་སོགས་དང་།  

དེ་བཞིན་ཁོང་གི་ངོ་གཡོག་ལའང་ལམ་གྲོན་དུ་གྲོ་ཞིབ་ཁལ་

སོགས་སྤྲད་ཡོད་པ་གསལ།8 གུས་མོའི་ཚོད་གཞག་ (Hypothesis)དང་མྱོང་ཞིབ་ལྟར་ན་
གནད་དོན་འདིའི་ཐད་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་༸པཎ་ཆེན་དྲུག་པ་དང་པུརཎགྷིརི་གཉིས་ཀྱི་

འབྲེལ་ལམ་དེ་རྒྱ་གར་དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་བོ་གོལ་བརྒྱུད་པུརཎགྷིརི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་
དོན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡོངས་གྲགས་སུ་གསལ་ཡོང་གི་འདུག་ལ།   དེ་བཞིན་གོང་གསལ་༸པཎ་

ཆེ ན ་མཆོ ག ་གི ས ་པུརཎགྷི རི ་ དང་ཁོ ང ་གི ་ ངོ ་ གཡོ ག ་བཅས་ལ་ཕུལ་བའི ་ ལམ་ཡི ག ་དེ ་ ལས་
གསལ་པར་སྙམ་པ་འདུགདེ ར ་མ་ཟད་༸པཎ་ཆེ ན ་རི ན ་པོ ་ ཆེ འི ་ རྣམ་ཐར་ནང་དུའང་གསལ་
ཁ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི།  

“འཕགས་ཡུལ་བྷངྒྷ་ལའི་ཡུལ་གྱི་བྷོ་གོལ་ས་ཧེབ་འཁོར་བཅས་.

8 ལམ་ཡིག་པར་འདི་ནི་ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་གནང་བའི་ <<Lungta>> དུས་དེབ་ནང་རི་ཅར་
སེན་(Richardson)གྱིས་བྲིས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་ནས་ཕབ་བཤུས་བྱས།
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དང་།”9

ཞེས་དང་།

ཡང་“ཚེས་བདུན་ཉིན་རྒྱལ་མཚན་མཇལ་ཁར་ཕེབས་པར་ཇ་

གྲལ་ཐོག་དགྱེས་པའི་བཀའ་འདྲི་ཕེབས།

གསོལ་ཚིགས་རྒྱབ་ལ་བྷོ་གལ་ས་ཧེབ་.

དང་། བྷྲག་དྷར་ངོ་གཡོག་ལ་མཇལ་ཁའི་ཐོག་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་བཀའ་མཆིད་ཞིབ་རྒྱས་དང་།”10

ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་ལས་པུརཎགྷིརི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པའི་ཐོག་བོ་གོལ་གདན་འདྲེན་སོགས་ཀྱི་གནད་
དོན་དང་འབྲེལ་བ་ལས་གཞན་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཐོག་མ་ག་དུས་དང་གང་དུ་བྱུང་ཡིན་མིན་
གྱི་གསལ་ཁ་ཡོད་པ་ཞིག་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་གཙོ་བོ་དབྱིན་བོད་གཉིས་གང་དུའང་མཇལ་རྒྱུ་མ་

བྱུང་། དེས་ན་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཚོད་གཞག་ (Hypothesis) གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་༸པཎ་ཆེན་
དྲུག་པ་དང་པུརཎགྷིརི་དབར་གྱི་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་
མིན་ལ་དཔྱད་གླེང་ཙམ་ཞིག་བྱ་བར།

༡) ཐོག་མའི་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་རྒྱབ་ལྗོངས།

བོད་དབྱིན་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ལ་གཞིགས་ཚེ་༸པཎ་ཆེན་མཆོག་དང་པུརཎགྷིརི་གྱི་
འབྲེལ་ལམ་དེ་ཉིད།

རྒྱ་གར་བྷེན་གོལ་སྤྱི་ཁྱབ་ནས་སྐུ་ཚབ་བོ་གོལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་བཏང་

བའི་གནད་དོན་དེ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་སུ་འཁོད་འདུགདེ་ཡང་བོ་གོལ་དོན་

གཅོད་བོད་ནང་སླེབས་པར་༸པཎ་ཆེན་མཆོག་གིས་བོད་ནས་རྒྱ་གར་བྷེན་གོལ་དང་འབྲེལ་ལམ་.
9 པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། སྟོད་ཆ། དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་བརྩམས། ཀྲུང་གོའི་བོད་

རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢། པར་ཐེངས་དང་པོ། ཤོག ༥༩༤
10 པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། སྟོད་ཆ། དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་བརྩམས། ཀྲུང་གོའི་བོད་
རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢། པར་ཐེངས་དང་པོ། ཤོག ༦༠༤
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བྱེད་པར་པུརཎགྷིརི་དང་པདྨ་གཉིས་བཏང་ཡོད། རྒྱ་གར་བྷེན་གོལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཧེསེ་ཀྲིང་གིས་ཀྱང་
པུརཎགྷིརི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་༸པཎ་ཆེན་མཆོག་དང་བོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱིས་
སྐུ་ཚབ་(Agent) ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་འདུག

༸པཎ་ཆེན་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བྷེན་གོལ་སྤྱི་ཁྱབ་དང་འབྲེལ་ནས་བོ་གོལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
བོད་ནང་ཡོང་བར་པུརཎགྷིརི་སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུར་བཏང་བའི་རྒྱབ་ངོས་ལ་བལྟས་ཚེ།

༸པཎ་ཆེན་

མཆོག་ལ་མཚོན་ན། དུས་སྐབས་དེར་དབྱིན་ཇི་ཟེར་བ་ནི་བོད་ནང་ཆོས་ལུགས་སྣུབ་མཁན་ཞིག་
དང་མངའ་ཐང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་བཙན་དབང་གིས་དབང་དུ་བསྡུ་མཁན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཚབ་དེ་མོ་ཧུ་ཐོག་ཐུ་དང་བཅས་པའི་བློན་ཆེན་རྣམས་ནས་ཀྱང་
དབྱིན་ཇི་བོད་ནང་ཡོང་བར་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེར་རྒྱག་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་ཡང་པཎ་ཆེན་ཉིད་ནས་

ཀྱང་བོ་གོལ་ལ་གསུངས་དོན། དབྱིན་དེབ་<<Narratives of the Mission of George
Bogle to Tibet and of the Journey of Thomas Manning to Lhasa>>ལས།

“དབྱིན་ཇི་ཟེར་བ་ནི། ཀམ་པ་ནི་དེ་ནི་དབང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དང་འདྲ་བར་དམག་སྟོབས་
ཀྱིས་དབང་འོག་ཏུ་བསྡུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ངའི་གོ་ཐོས་བྱུང་།
ནང་སླེབས་པར་ཞེད་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
རང་ཡིན་པར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་།

ངས་དབྱིན་ཇི་རྣམས་ལུང་པ་

ཡིན་ནའང་ངས་དབྱིན་ཇི་རྣམས་དཀར་པོ་དང་མི་

དེ་སྔོན་ངས་བཀག་འགོག་བྱེད་པར་བསམ་བློ་གང་ཡང་མ་.

བཏང་། ངས་ནམ་ཡང་དབྱིན་ཇི་མི་མཐོང་མྱོང་མེད་དེ་ཁྱེད་རང་སླེབས་ནས་དགའ་པོ་བྱུང་།”11(I

had heard also much of the power of the Fringies; that the Company
was like a great king, and fond of war and conquest; …I was afraid to
admit any Fringies into the country. But I have since learned that the
Fringies are a fair and a just people. I never saw any Fringies, but am
very happy at your arrival, and you will not think anything of my for11 CLEMENTS R. MARKHAM, C.B., F.R.S., LONDON: Trubner (1876), Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet and of the Journey of Thomas
Manning to Lhasa, p-137
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mer refusal) ཞེས་པ་ལས་༸པཎ་ཆེན་ཉིད་ནས་ཀྱང་དབྱིན་ཇི་ཟེར་བ་ནི་ཞེད་སྣང་སྐྱེ་འོས་པ་

ཞིག་ལ་གཟིགས་ཚུལ་ཡོད་པ་གསལ་པོར་འདུགདེ་ནས་པཎ་ཆེན་མཆོག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་
རིག་གཞུང་དང་ལམ་ལུགས་སྲོལ་བཅས་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། གུ་ཡངས་ཀྱི་བསམ་བློ་

ཞིག་ཡོད་པའང་དེབ་དེ་ཉིད་དུ་འཁོད་པར། “He is of a cheerful and affable temper, of general curiosity, and very intelligent. He is entirely master of

his own affair; his views are liberal and enlarged, he wishes, as every
12

great man wishes, to extend his consequence.”

ཞེས་དང་། ཡང་མཁས་

དབང་ L. Petech གྱིས་ <<1950 Missions of Bogle and Turner according
to the Tibetan Texts >> ལས། “བཀྲ་ཤིས་བླ་མ་ནི་འཇོན་ནུས་དང་། ནུས་པ་ཆེན་པོ་

ལྡན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་དང་།

བོད་ལས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པར་

རྟག་ཏུ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན།”13 (The Tashi Lama was a most energetic
and active ruler, always eager for information about countries outside
Tibet) ཞེས་གསལ་བ་ལས། ༸པཎ་ཆེན་མཆོག་ནི་རིག་གནས་སྦྱང་བར་སྤྲོ་གནང་ཡོད་པ་

ཞིག་དང་། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་གསལ་པོར་འདུགབོད་ལས་

ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོངས་ལ་དོན་གཉེར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་འདུགདེ་
དག་ལས་༸པཎ་ཆེན་མཆོག་ནས་བོ་གོལ་བོད་ནང་བསྐྱོད་པའི་ཐབས་ལམ་དུ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་
མོལ་བྱེད་མཁན་སྐུ་ཚབ་པུརཎགྷིརི་ལས་མགྲོན་གཉེར་སོགས་ཀྱི་བློན་ཆེན་གཞན་བཏང་མེད་

པར་རྒྱབ་ལྗོངས་གཞན་ཞིག་ཡོད་པར་སྙམ། དེ་ཡང་༸པཎ་ཆེན་མཆོག་ནས་དབྱིན་ཇི་མི་ཞིག་

བོད་ནང་ཡོང་བར་བཀག་འགོག་དང་ངོ་རྒོལ་ཉག་ཅིག་ཡོང་ངེས་ཡིན་པ་ནི་གསལ་པོ་མཁྱེན་
རྟོགས་ལས། དེ་དག་བོད་མི་ཞིག་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་བྷེན་གོལ་གཞུང་དབར་འབྲེལ་ལམ་

བྱ་རྒྱུ་དཀའ་ཁག་ཡོད་སྟབས། ཧུན་དུའི་ཆོས་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་ཚོང་པ་ཡང་ཡིན་པ་གྷོ་སེན་

12 Ibid., p.132
13 L. Petech,1950 Missions of Bogle and Turner according to the Tibetan Texts,
p.333
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རིགས་རྒྱུད་ལས་པུརཎགྷིརི་བཏང་བ་དེ་རྒྱ་ནག་དང་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་བཅས་ནས་དོགས་པ་

མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་ལྟར་མཐོང་། དེ་ཡང་༸པཎ་ཆེན་ཉིད་ནས་ཀྱང་གསུངས་དོན་དུ་“བོད་

དེ་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་ལུང་ཚན་ཞིག་ཡིན། གོང་མས་བཀའ་ལས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་མུ་གྷལ་དང། རྒྱ་གར་
བ། པཱ་ཐན། ཨ་ཕྰ་གྷ་ནི་མི་དང་དབྱིན་ཇི་བཅས་བོད་ལ་ཡོང་མི་འཇུག་པའི་བཀའ་ཕེབས་ཡོད།
པི་ཀིང་དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དབར་བར་ཐག་རིང་བའི་གོང་མས་ཆོག་མཆན་ཡིག་ཐོག་བྲིས་

མ་ཐུབ་པས་བོ་གལ་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱ་དགོས།”14 (Tibet was subject to the

Emperor of China, who had ordered that no Mogul, Indian, Pathan,
or English man should be admitted to Tibet and because the great distance from Tashilhunpo to Peking prevented him from distance from
Tashilhunpo to Peking prevented him from writing the Emperor for
permission, Bogle should therefore return to Calcutta)ཞེས་འཁོད་པ་ལས་

སྐུ་ཚབ་བོ་གོལ་བོད་ནང་ཡོང་བར་བཀག་འགོག་ཆེད་རྒྱ་ནག་གོང་མར་ཁ་གཡར་བ་ཞིག་ལས་
གཙོ་བོ་དེ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་དེ་མོ་དང་བློན་ཆེན་བཅས་ཡིན་པ་ལྟར་མཐོང་བ་ནི།

བོ་གོལ་གྱི་དེབ་.

ནང་། “ངའི་འགྲུལ་བཞུད་དེར་བར་ཆད་གཙོ་བོ་གཏོང་མཁན་དེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་འདུག

ང་བདེ་ཤེས་རབ་རྒྱས་སུ་འབྱོར་ནས་བཀྲ་ཤིས་བླ་མས་ང་ལ་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་སྤྲད་སོང་། དེའི་ནང་
ཁོང་གིས་གསུངས་དོན་ལ། ‘ངའི་གོ་ཐོས་ལ་དབྱིན་ཇི་གཉིས་དང་ངོ་གཡོག་འཁོར་དང་བཅས་པ་

དྷེབ་རཇཱ་ཡི་མངའ་འོག་གི་ས་ཆར་སླེབས་པ་ངས་གོ་ཐོས་བྱུང་། དབྱིན་ཇི་ནི་དམག་རྒྱག་མཁན་
ཞིག་དང་ཁོང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ཚེ་ཞི་བདེ་རྩ་མེད་ཀྱི་ཟིང་ཆ་བསླངས་ཏེ་རྒྱལ་
ཁ་ལེན་མཁན་ཞིག་རེད། ད་བར་བོད་ནང་དབྱིན་ཇི་སླེབས་མྱོང་མེད་པ་རེད། གང་ལྟར་དབྱིན་

ཇི་དེ་ཚོ་ཕྱིར་འབུད་བྱ་དགོས་པར་པགས་ནད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་དང་གཞན་ཐབས་ལམ་ཞིག་འཚོལ།”15

14 Schuyler Cammann, Princeton University Press (1951), Trade Through The Himalayas, p-36-37
15 CLEMENTS R. MARKHAM, C.B., F.R.S., LONDON: Trubner (1876), Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet and of the Journey of Thomas
Manning to Lhasa, p-131
166

(The obstacles to my journey arose chiefly from Gesub Rinpoche.
Soon after my arrival at Desheripgay, Teshu Lama gave me one of his
letters, where he mentions “that he had heard of two Fringies being
arrived in the Deb Rajah’s dominions, with a great retinue of servants;
that the Fringies were fond of war; and after insinuating themselves
into a country, raised disturbances, and made themselves masters of
it; that as no Fringies had ever been admitted into Tibet, he advised
the Lama to find some method of sending me back, either on account
of the violence of the smallpox, or on any other pretence”) ཞེས་པ་

ལས་གསལ་པོ་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཡིན། མ་ཟད་པུརཎགྷིརི་སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུར་བྷེན་གོལ་དང་བོད་དབར་

ཚོང་འབྲེལ་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཆེད་བཏང་བ་ནི། ཁོང་ཆོས་པ་ཚོང་པ་ཞིག་ཡིན་པས་འབྲེལ་
མོལ་དང་།   རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ནང་ཕར་ཚུར་བཀག་འགོག་མེད་པར་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་
གོ་སྐབས་ཤིག་ལྡན་ཡོད་ལ།

ཁོ་རང་ལ་མཚོན་ནའང་ཚོང་པ་ཞིག་གི་ཁེ་ཕན་ཡོད་ས་ཞིག་ལ་

དམིགས་འཛིན་བྱེད་པ་ནི་གདོན་མི་ཟ། བོད་དང་། འབྲུགབྷེན་གོལ་བཅས་ལ་ཚོང་རྒྱུག་ལ་དཀའ་

ངལ་སེལ་ཕྱིར་དམིགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྣང་། སྐུ་ཚབ་བོ་གོལ་ཡང་ཚོང་འབྲེལ་ཡོང་ཕྱིར་བོད་
ནང་བཏང་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད། གཞན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་བོད་ནང་ཡོང་བ་ཞིག་མ་
ཡིན། དེ་དག་ལས་༸པཎ་ཆེན་མཆོག་ནས་པུརཎགྷིརི་གྷོ་སེན་རིགས་རྒྱུད་ཅིག་སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུར་

བཏང་བ་ནི་རྒྱབ་ལྗོངས་མེད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་སྙམ། དེ་ཡང་པུརཎགྷིརི་བརྒྱུད་ནས་བོ་གོལ་

བོད་ནང་སླེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་བོ་གོལ་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས་གསལ་ལ། “༸པན་ཆེན་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཡོང་བར་རེ་བ་དེ་གྷོ་སེན་ལ་ཐུག་གི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་བོད་ནང་བསྐྱོད་པར་

གཙོ་བོ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ས་དང་འགན་དེ་གྷོ་སེན་གྱི་གདེང་ཚོད་སྤྲད་པ་དེར་ཐུག་གི་ཡོད། གྷོ་སེན་
ཁོས་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཕྱིར་བཅོས་མིན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གཙང་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་།

ང་རང་གི་

དམིགས་ཡུལ་དེ་གྲུབ་སླད་འདུན་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད། འབྲུག་ཡུལ་དུ་སྡོད་རིང་ཁོང་
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བེད་སྤྱོད་ཞེ་དྲག་མེད་པས་ངས་ཁོང་ལ་བླ་མ་ཐུག་པའི་དོན་དུ་བཏང་བ་ཡིན”16 (Myhopes
of seeing Teshu Lama were chiefly founded on the Gosain. As my

journey had been undertaken upon his assurances, he was engaged
in honour to see it accomplished, and I endeavored to strengthen this
principle by more powerful motives. While he remained at Tassisudon he could be of no service, and I readily consented to his proceeding to the Lama) ཞེས་བོ་གོལ་གྱིས་གསུངས་པར་གཞིགས་ན། པུརཎགྷིརི་ནི་བོ་

གོལ་དོན་གཅོད་བོད་དུ་བཏང་བར་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར་མཐོང་།.
༸པཎ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ལ་པུརཎགྷིརི་ཡི་ཐོག་ཡིད་ཆེས་བློས་འགེལ་བྱས་ཡོད་པ་
མ་ཟད།

ཡིད་ཆེས་བློས་འགེལ་དེའང་གདེང་ཚོད་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད་པ་ནི་ཚོང་པས་སོ་སོའི་ཁེ་

ཕན་གྱི་ལས་དོན་དེ་དག་འགྲུབ་པར་འགན་ལེན་ཆ་ཚང་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་སྒང་ཡོད་སྟབས། པུརཎགྷིརི་
ནི་ཆོས་པ་ལྟ་བུའི་ཚོང་པ་ཞིག་ཡིན་པས་བོ་གོལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ་འགྲུབ་པར་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་

ལྐོག་བརྔན་ལེན་པའམ་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཞིག་ལྐོག་ལ་ལེན་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་། དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་

བ་ཀམ་མེན་ (Cammann) གྱིས་བརྩམས་པའི་དབྱིན་དེབ་ <<Trade Through The
Himalayas>> ནང་དུ། པུརཎགྷིརི་ནི་བོ་གོལ་བོད་ནང་ལས་འཆར་དེ་སྤེལ་དགོས་པའི་སྐུལ་
མ་བྱེད་མཁན་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཡོད་པ་མ་ཟད།

ལྷག་པར་དུ་བོད་དུ་བསྐྱོད་ཐུབ་པར་

ཁོང་ཉིད་ལ་འགན་ལེན་ཡོད་དེ་བོ་གོལ་ནས་ཁོང་ལ་ལྐོག་བརྔན་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསལ་གྱི་

འདུག “Purangir, who had encouraged the sending of the expedition in
the first place, and was therefore honor-bound to help achieve its success...he hints that he gave Purangir further inducement in the form
of a bribe, after which the latter consented to go to the Panchen Lama

16 Ibid., p.46
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17
in person to urge him to receive the Englishmen” ཞེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་

འདུགགནད་དོན་འདི་དག་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་དཀའ་མོད་ཀྱང་།

པུརཎགྷིརི་ནི་ཚོང་པ་ཞིག་

ཡིན་སྟབས་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་ལྐོག་བརྔན་ཟས་མེད་པའང་བཤད་ཚོད་མི་ཐུབ།

གང་ལྟར་བོ་གོལ་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བོད་ནང་ཡོང་བར་༸པཎ་ཆེན་མཆོག་གིས་བཀག་འགོག་གི་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་
ཀྱང་དོན་གཅོད་དེ་བཞིན་བོད་ནང་སླེབས་ཐུབ་པ་ནི་ཞིབ་འཇུག་གི་གནད་དོན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་།

༢) ལྷན་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་སྐོར་དང་གནས་ཚུལ་དེའི་གནས་བབ་དངོས་ལ་བལྟ་བ།   རྒྱ་ནག་
པེ་ཅིང་༸གོང་མས་ཐེངས་མང་མགྲོན་འབོད་ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད།
དང་།

ལྷ་སའི་བླ་མ་

བོད་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་བཅས་ལ་པཎ་ཆེན་མཆོག་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པའི་

གནོན་ཤུགས་ཡོང་བའི་ཕྱག་བྲིས་ཀྱང་ཕུལ་འདུགདེ་ཡང་པུརཎགྷིརི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་

སྐོར་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་ཟིན་ཐོ་ལས། “Letters were written by the Em-

peror to the Lama of Lassa,…desiring them to add their entreaties
18

to his, to prevail upon Teshoo Lama to visit him”

ཞེས་གསལ། དེ་དག་

ལས་མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༧༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་འཁོར་ ༡༥༠༠ དང་བཅས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་

པོ་ནས་ཕེབས་ཐོན་གནང་།19 ཞེས་དང་། ལྷག་པར་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་པུརཎགྷིརི་
རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་དུ་བསྐྱོད་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་སུ་བོ་གོལ་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་སྟེ།

བོ་གོལ་ཉིད་ཀྱིས་

“ངའི་འཆར་གཞི་ལ་གྷོ་སེན་ཁོང་ཉིད་༸པཎ་ཆེན་བླ་མ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་བསྐྱོད་རྒྱུ་འཆར་
གཞི་སྟོན། ཁོང་ནི་ང་དང་སེམས་ཐག་ཉེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན། ངེས་པར་དུ་བླ་མའི་ཕྱག་རོགས་སུ་རྒྱ་
ནག་ལ་བསྐྱོད་དགོས།”20 (I propose also to send back a Gosain …that is

17 Schuyler Cammann, Princeton University Press (1951), Trade Through The Himalayas, p-37
18 Captain Samuel Turner, London (1800), An account of an embassy to the court
of the Teshoo Lama in Tibet, p.458
19 CLEMENTS R. MARKHAM, C.B., F.R.S., LONDON: Trubner (1876), Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet and of the Journey of Thomas
Manning to Lhasa, p.208
20

Ibid., p.209
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the man who is much attached to me,…should accompany the Lama
to China) ཞེས་འཁོད་པར་གཞིགས་ཚེ། Gosain ཟེར་བ་སྐབས་དེར་པུརཎགྷིརི་ལ་ཟེར་

གྱི་ཡོད་པ་དང་། པུརཎགྷིརི་ནི་དོན་དངོས་སུ་༸པཎ་ཆེན་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་ལ་
བཅར་ཡོད་པ་མ་ཟད།

༸གོང་མ་དང་ལྷན་དུ་མཇལ་བཅར་ཡང་ཞུས་འདུག༸པཎ་ཆེན་ནས་བོ་

གོལ་གྱི་རེ་སྐུལ་བཞིན་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱ་གར་བྷེན་གོལ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ཚོང་འབྲེལ་བཅས་ཀྱི་
འབྲེལ་ལམ་འཛུགས་པར་རེ་སྐུལ་བྱས་པ་བཞིན།

རྒྱ་ནག་༸གོང་མར་ཞུས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་ཡོངས་པུརཎགྷིརི་གྱིས་ཕྱི་ལོ  ༡༧༨༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་པུརཎགྷིརི་ཀ་ལི་ཀ་

ཏར་ཚུར་ཕེབས་ནས་ཧེ་སེ་ཀྲིང་ལ་པེ་ཅིང་དུ་བསྐྱོད་པའི་ཟིན་ཐོ་(report)དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་
པོའི་རྒྱལ་ཚབ་དང་། ལྕང་སྐྱ་ཧོ་ཐོག་ཐུ། གསོལ་དཔོན་ཆེན་མོ་བཅས་ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་ཧེ་སེ་ཀྲིང་

ལ་ཕུལ་ཡོད།21 ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་། “ངའི་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ས་མཚམས་ལ་ཧིན་རྡུསེ་ཏན་རྒྱལ་ཁབ་

ཞེས་པའི་ནང་རྒྱལ་པོའམ་དབང་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་ནི་ངའི་གྲོགས་པོ་ཡག་ཤོས་

ཤིག་ཡིན། ངའི་བསམ་པར་ཁྱེད་རང་ཡང་ངོ་ཤེས་ན་ལེགས་པར་མཐོང་བ་དང་། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་
གྲོགས་པོའི་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་ཁོང་ལ་འབུལ་ན་ང་ཞེ་དྲག་དགའ་པོ་ཡོང་ས་རེད། ཡི་གེ་བྲིས་མཁན་

ཁོང་གིས་ལན་དུ་དེ་ནི་ཧིན་རྡུསེ་ཏན་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་མཚན་ལ་ཧེ་སེ་ཀྲིང་ཞུས་ཀྱི་ཡོད།”22 (In the
country of Hindostan,which lies on the borders of my country, there
resides a great prince, or ruler, for whom I have the greatest friendship. I wish you should know and regard him also; and if you will
write him a letter of friendship, and receive his in return, it will afford
me great pleasure…The writer then informed him, that the governor
of Hindostan was called Mr. Hastings) ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་ལས། ཡི་གེ་ ‘འབྲི་

མཁན་’ ཟེར་བ་དེ་ནི་པུརཎགྷིརི་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་ཡིན་སྟབས། ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་༸གོང་

21 Schuyler Cammann, Princeton University Press (1951), Trade Through The Himalayas, p.82
22 Captain Samuel Turner, London (1800), An account of an embassy to the court
of the Teshoo Lama in Tibet, p.463-464
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མར་རྒྱ་གར་ཧིན་རྡུསེ་ཏན་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་པོ་དེའི་མཚན་ཧེ་སེ་ཀྲིང་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་
ཞུས་པ་ལས།   ༸པཎ་ཆེན་མཆོག་དང་༸གོང་མ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཁོང་ཉིད་ཀྱང་
ལྷན་དུ་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ། ༸པཎ་ཆེན་མཆོག་ནས་བོ་གོལ་གྱི་རེ་སྐུལ་བཞིན་རྒྱ་གར་བྷེན་གོལ་

དང་རྒྱ་ནག་དབར་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ཕྱེ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཡོད་པའང་མཚོན། ཡིན་ནའང་ཁག་
ཅིག་གིས་༸པཎ་ཆེན་མཆོག་ནས་གནད་དོན་དེ་དག་སྙན་གསེང་ཞུས་མེད་པ་དང་།  པུརཎགྷིརི་

གྱིས་མ་འོངས་རྒྱ་གར་བྷེན་གོལ་དང་འབྲེལ་ལམ་ཡག་པོ་ཉར་ཆེད་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་པའི་རྣམ་

པ་བྲིས་ཡོད་ཚུལ་ཀྱང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་འདུགགང་ལྟར་བོ་གོལ་གྱི་སྔར་འཆར་གཞི་དེ་གྲུབ་
པ་ལྟར་སྣང་སྟེ་པུརཎགྷིརི་རྒྱ་ནག་ཏུ་པཎ་ཆེན་དང་མཉམ་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་པ་དང་།

ལྷག་པར་དུ་

༸པཎ་ཆེན་མཆོག་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཧེ་སེ་ཀྲིང་ནས་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་ས་ཆ་སྤྲད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༧༨ ཟླ་ ༦

ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ལོན་ཊོན་དབྱིན་གཞུང་ནས་ཧེ་སེ་ཀྲིང་གི་རེ་འདུན་བཞིན་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་དང་པུརཎགྷིརི་གཉིས་ལ་རིས་མེད་ཀྱི་ཀ་ལི་ཀར་ལ་ས་ཆ་སྤྲད་ཡོད། དེའི་སྐོར་ཀེམ་མན་

གྱིས་ལུང་འདྲེན་བྱས་པའི་<<Gaur Das Bysack, Notes on a Buddhist Monas-

tery>> དེའི་ཤོག་གྲངས་ ༥༨ ནང་། “ཕྱི་ལོ་ ༡༧༧༨ ལོར་པུརཎགྷིརི་དང་ནང་པའི་བླ་དཔོན་

(པཎ་ཆེན)གཉིས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ལ་ཆུའི་ཉེ་འདབས་སུ་ས་ཆ་རགས་ཡོད”23 (in the years

1778…,named Phan Gir Gosain, and a Buddhist Pontiff conjointly,…one in the name of each, received a certain quantity of land on
the river side) ཞེས་འཁོད་པ་ལས། ༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་པུརཎགྷིརི་གཉིས་ཀྱི་མིང་

ཐོག་ལ་ཕུལ་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་པས་ས་དེའི་མིང་ཐོག་ཏུ་པུརཎགྷིརི་འཁོད་ཡོད་པ་ལས་ཁོང་

མི་སྣ་གཙོ་བོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་གསལ་འདོན་བྱས་ཡོད་པར་སྙམ།  མདོར་ན་༸པཎ་ཆེན་

མཆོག་དང་བློ་ཐག་ཉེ་བའི་པུརཎགྷིརི་ནི་རྒྱ་གར་བྷེན་གོལ་དང་བོད་དབར་འབྲེལ་མཐུད་རྒྱག་

མཁན་གྱི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། སྐུ་ཚབ་བོ་གོལ་ཙམ་མ་ཟད། གཞན་ཡང་ཕྱི་
ལོ་ ༡༧༨༠ ལོར་པེ་ཅིང་དུ་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་སྐུ་ཚབ་བོ་གོལ་ཡང་དེའི་ལོ་

23 Schuyler Cammann, Princeton University Press (1951), Trade Through The Himalayas, p-66
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གཅིག་གི་རྗེས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༨༡ ལོར་སྐུ་འདས་ཏེ་བྷེན་གོལ་ནས་བོད་དང་ཚོང་གི་འབྲེལ་ལམ་

འཛུགས་ཐབས་ལ་སླར་ཡང་སྤྱི་ཁྱབ་ཧེ་སེ་ཀྲིང་གིས་སྔར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་དེ་བསྐྱར་གསོ་དང་
གོང་འཕེལ་ལ་འབད་ནས། ༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པའི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་པ་ཐོས་རྗེས་འཚམས་

འདྲིའི་ངོ་བོར་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༨༣ ལོར་སྐུ་ཚབ་ཀྲལ་ནལ་བཏང་ཡོད། ༸པཎ་ཆེན་ཡང་སྲིད་སྐུ་ཕྲེང་
བདུན་པ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་བའི་དོན་དུ་ཁ་གཡར་ཏེ་ཀྲལ་ནལ་བོད་དུ་བཏང་ཡོད། སླར་

ཡང་པུརཎགྷིརི་ཡིས་རོགས་ཕན་བྱས་ཡོད། དེ་ཡང་ཀྲལ་ནལ་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས་དོན་དུ། “ང་
འབྲས་ལྗོངས་སུ་འབྱོར་ནས་ཞོགས་པ་དེར།

ང་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་པ་དང་།

སྡོད་གནས། ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་མཛད་སྒོ། སྤྱི་ཁྱབ་ནས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་པོར་བཏང་བའི་ཕྱག་བྲིས་སྒྲོག་
སྦྱང་བཅས་ཀྱི་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་བྱེད་མཁན་པུརཎགྷིརི་གྷོ་སེན་རྒྱལ་པོ་དྷེབ་རཱ་ཇ་སྐུ་

མདུན་ལ་བཏང་བ་ཡིན།”24 (The morning after my arrival at Tassisudon, I

sent the Gosein Poorungheer, who accompanied me as interpreter, to
the palace, to arrange the ceremony of our introduction, and fix a time
for the delivery of the dispatches, with which I had been charged by
the Governor General, to the Daeb Raja)ཞེས་པ་ལས་ཀྲལ་ནལ་མཉམ་དུ་ཡང་

འབྲུག་རྒྱལ་པོ་དང་འབྲེལ་མོལ་བཅས་བོད་ནང་ཡོང་བར་པུརཎགྷིརི་ཉིད་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པར་
ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆའི་ནང་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་སྐོར་
ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་འཁོད་མེད་སྟབས།  དེ་ལྟར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་དོན་གནད་རང་བཞིན་ཞིག་ལྡན་
པས་འདིར་ཁ་གསལ་དང་ཁ་སྣོན་བཅས་ཀྱི་དཔྱད་ཞིབ་གང་ཐུབ་ཞིག་བྱས་ཡོད།
མཇུག་གླེང་།

མདོ ར ་ན་དུས་རབས་ཉི ་ ཤུའི ་ བོ ད ་དེ ་ ཁྱི མ ་མཚེ ས ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ས ་དམི ག ས་སྒོ་མང་
པོ ་ བརྒྱུད་ནས་རང་ཉི ད ་ཀྱི ་ ཁེ ་ ཕན་དོ ན ་གཉེ ར ་གྱི ་ བྱ་འགུལ་རབ་དང་རི མ ་པ་སྤེ ལ ་བ་རེ ད ་

24 Captain Samuel Turner, London (1800), An account of an embassy to the court
of the Teshoo Lama in Tibet, p.65
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ལ།

བྱ་འགུལ་དེ་དག་གི་རྒྱུད་ལམ་དང་རྒྱུད་སྐུད་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་ངོ་བོ་དང་རྣམ་པ་ཅི་རིགས་

ཅན་གྱི་སྐུ་ཚབ་སྔ་ཕྱི་དག་ལ་ཆགས་ཡོད།

པུརཎགྷིརི་སུ་ཡིན་མིན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་རྩོམ་ཐུང་

འདིར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཐོག་ཡོད་པའི་རྒྱུ་ཆ་གནད་ཡོད་འགར་བལྟ་ཀློག་
དང་དབྱེ་ཞི བ ་བརྒྱུད་བོ ད ་ཡི ག ་གི ་ རྒྱུ་ཆའི ་ ཐོ ག ་མི ་ གསལ་པའི ་ འབྲེལ་ཡོ ད ་ཀྱི ་ གནས་ཚུལ་
མི་ཉུང་བ་ཞིག་གསལ་འདོན་བྱས་ཁུལ་བགྱིས་ལ།

དེ་ཡང་པུརཎགྷིརི་ངོས་འཛིན་གྱི་དབྱེ་

ཞི བ ་བརྒྱུད་ཁོ ང ་ནི ་ ཕྱི ་ ཚུལ་དུ་ཆོ ས ་པ་ཞི ག ་གི ་ རྣམ་པར་ཡོ ད ་ཀྱང་དོ ན ་དངོ ས ་ཐོ ག ་ཁེ ་ ཕན་
གཉེར་མཁན་གྱི་ཚོང་པ་ཞིག་དང་།

གསལ་འདོན་དང་ངོས་འཛིན་དེ་བརྒྱུད་དེ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་

གཉི ས ་པ་ཀྲལ་ནལ་ཡང་ཁོ ང ་ཉི ད ་དང་འབྲེལ་ལམ་ལས་བཀྲ་ཤི ས ་ལྷུན་པོ ར ་འབྱོར་ཡོ ད ་པ་.
དང་།

བོ་གོལ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་འདི་དང་ཚོང་པའམ་ཆོས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་མངོན་ཤུགས་བརྒྱུད་

གསུམ་གྱི་འབྲེལ་བ་ལས་བོད་དུ་སླེབས་ཡོད་སྐོར་བཅས་དམིགས་བཀར་བྱས་ཡོད་ལ། ༸པཎ་

ཆེན་མཆོག་དང་པུརཎགྷིརི་ཡི་ཐོག་མའི་འབྲེལ་བ་བྱུང་སྟངས་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་བཅས་གསལ་འདོན་
བྱེད་པའི་ཡིག་ཁུངས་དེ་ཙམ་མེད་ཀྱང་།

རྒྱ་ནག་ལ་མཉམ་དུ་ཕེབས་སྐོར་༸པཎ་ཆེན་མཆོག་

དང་༸གོང་མ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཁོང་ཉིད་ཡོད་པ་མཐོང་ཚུལ་དང་།

༸པཎ་ཆེན་

མཆོ ག ་ནས་བོ ་ གོ ལ ་གྱི ་ རེ ་ སྐུལ་བཞི ན ་རྒྱ་གར་བྷེ ན ་གོ ལ ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ཚོ ང ་འབྲེལ་གྱི ་
སྒོ་ཕྱེ ་ བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཡོ ད ་པའང་མཚོ ན ་ཚུལ་བཅས་ཀྱི ་ སྐོ ར ་གསལ་ཁ་བཏོ ན ་ཡོ ད ་པ་

བཅས་ནི་རྩོམ་ཐུང་འདིར་རང་ཉིད་ཀྱིས་གསལ་འདོན་དང་བསྔོག་འདོན་བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་
ཞུ་ཚུལ་ཡིན་མོད།   རྩོམ་ཐུང་འདི་འབྲི་བའི་སྐབས་ཐོག་རང་ཉིད་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་ཆེད་རྩོམ་འབྲི་
བའི་དུས་ཡུན་དང་ལྷག་དོན་ཆེད་རྩོམ་དམ་སོགསདུས་གཅིག་ཏུ་ཁེལ་སྟབས།

དུས་ཚོད་མང་པོ་བཏང་སྟེ་ཞིབ་ཚགས་པོས་ཞིབ་འཇུག་བྱ་ཁོམ་དེ་ཙམ་མ་བྱུང་ལ།

གཅིག་ནས་

གཉིས་

ནས་བརྗོ ད ་གཞི ་ འབྲེལ་གྱི ་ རྒྱུ་ཆ་དེ ་ མང་ཆེ ་ བར་སྐད་ཡི ག ་གཉི ས ་པ་དབྱི ན ་ཡི ག ་ཏུ་ཡོ ད ་པ་

ལས་བོ ད ་ཡི ག ་ཏུ་དེ ་ ཙམ་མཐོ ང ་བྱར་མ་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱི ས ་དཔྱད་རྩོ མ ་འདི ར ་ཆད་ལྷག་གོ ་
འཛོལ་གྱི་སྐྱོན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་བྱུང་ཡོད་ངེས།   ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ནའང་
སླད་ཕྱི ན ་མུ་མཐུད་དུ་བརྗོ ད ་གཞི ་ འདི འི ་ སྒང་ཞི བ ་འཇུག་ཞི བ ་ཚགས་ཤི ག ་བྱ་འཆར་དང་
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འདུན་པ་ཡོད་ལ།

དེ་མཚུངས་བརྗོད་གཞི་འདིའི་སྒང་ཞིབ་འཇུག་བྱ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་

ཀྱང་༸པཎ་ཆེ ན ་རི ན་པོ་དང་པུརཎགྷིརི་གཉིས ་ཀྱི ་ཐོག་མའི་འབྲེལ་བ་བྱུང་རྐྱེ ན་འཚོལ ་ཞིབ་.
དང་། པུརཎགྷིརི་ངོས་འཛིན་ཞིབ་ཚགས་དང་རྒྱུས་ལོན་ཡང་དག་བརྒྱུད་དུས་སྐབས་དེའི་ནང་

གི་སྐུ་ཚབ་སྔ་ཕྱིའི་ངོ་བོ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་སོ་སོར་དབྱེ་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་བྱ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཡིན་པ་
དེ་དོན་རེ་སྐུལ་དང་བཅས་ཏེ་མཇུག་བསྡུས་སོ། །
དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ།

༸པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། སྟོད་ཆ། དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་བརྩམས། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་
པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༢། པར་ཐེངས་དང་པོ།
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བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསལ་བའི“མོང་གོལ་”དང་“སོག་པོ་“ཧོར་”བཅས་ཀྱི་
བརྡ་ཆད་སྐོར་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ།

བྷ་ཎ་ར་སི་ཧིན་དྷུའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ།(BHU)   
གཉན་ཐར།

[ནང་དོན་སྙིང་བསྡུས།]      མཆོད་ཡོན་སོགས་བོད་དང་མོང་གོལ་བའི་འབྲེལ་བའི་གནས་
སྟངས་དང་།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ལམ་དུ་མོང་གོལ་བ་ལ་ཧོར་དང་སོག་པོ་མོང་གོལ་བཅས་

ཐ་སྙད་གསུམ་སྤྱོད་བཞིན་པ་ལ། ཐ་སྙད་དེ་དག་གི་ཁྱད་པར་དང་འབྱུང་ཁུངས། གོ་དོན་བཅས་

ཅུང་གསལ་བར་བྱས་ནས་བོད་དང་མི་རིགས་དེ་གསུམ་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སུ་
བསྟན་ཡོད།

[བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ།] མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ། ཧོར། སོག་པོ། མོང་གོལ།    
སྔོན་གླེང་།

ཕྱི་ལོའི་དུས་རབས་དགུ་བའི་དུས་དཀྱིལ་ནས་རིམ་བཞིན་བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་དང་
རྒྱ་ནག་གི་ཐང་རྒྱལ་རབས་གཉིས་སིལ་བུར་འཐོར་བ་དང་།

ཁ་འཐོར་དགུ་འཐོར་དུ་གྱུར་པའི་

ཚོགས་སྡེ་ཁག་གཅིག་འོག་ལ་གཅིག་མ་འདུས་བར་ས་ཁུལ་ཆུང་ཆུང་རེ་ལ་དབང་བསྒྱུར་གྱིས་

སོ་སོའི་ས་ནས་བཙན་པོ་དང་གོང་མའི་མིང་གིས་ཁེངས་པ་བྱེད་བཞིན་ལོ་ངོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་

སོང་བའི་རྗེས། བོད་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་བྱ་ཕྱི་ལོ་ ༡༡༨༩ ལོ་ཙམ་ནས་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྩྭ་ཐང་
གི་སོག་པོ་དང་ཧོར་སོགས་འཚོ་བ་མང་པོ་ཞིག་འབྲུག་ནག་གཙང་བོའི་འགྲམ་རྒྱུད་ནས་ཆད་

པའི་ཧྲི་བེའི་1རིགས་སུ་གྱུར་པའི་མོང་གོལ་བ་ཇིང་གེར་རྒྱལ་པོས་ (༡༡༦༢-༡༢༢༧) གཅིག་
1   ཤིང་བཟའ་སྐལ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས། སོག་ཆོས་འབྱུང་། གངས་ཅན་རིགས་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག། (དེབ་
བརྒྱད་པ།) མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༣  ཤོག ༨༦༧
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གྱུར་བྱས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་དཔུང་གི་སྟོབས་ཤུགས་ཡུ་རེ་ཤི་ཡ་རྩྭ་ཐང་ནས་རིམ་གྱིས་ཨེ་ཤ་ཡ་

དཀྱིལ་མ་དང་ནུབ་མ། ཡུ་རོབ་ཤར་མའི་ས་ཁུལ་ཡོངས་ལ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱས། ཕྱི་ལོ་ ༡༢༠༦ ལོར་
མོང་གོལ་2པའི་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ཤིང་ལོ་དེར་དཔུང་དམག་བོད་དབུས་སུ་འབྱོར་བ་ལ་བོད་

དབུས་གཙང་གི་དཔོན་པོ་དག་གིས་མོང་གོལ་དྲག་དཔུང་གི་དོ་ཟླ་མ་ཡོང་བར་མགོ་བཏགས་
ཞུས། སྐབས་དེར་མོང་གོལ་བ་དང་བོད་ཀྱི་ས་སྐྱའི་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་བར་

ཡིག་ལམ་ནས་འབྲེལ་བ་ཐོག་མར་བྱུང་།3 དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༢༡༨ ལོར་མི་ཉག་རྒྱལ་པོའི་དབུ་བླ་
སྟེ་བོད་ཀྱི་བླ་མ་ཤེས་རབ་སེང་གེའམ་ཏི་ཤྲི་སེང་གེ་蒂师桑哥མོང་གོལ་དུ་གདན་དྲངས་
ནས་ཏི་ཤྲིའི་གོ་གནས་ཕུལ་བ་དང་།4 ༡༢༢༧ ལོར་མི་ཉག་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་སུ་བཅོམ་པ་དང་
ཇིང་གེར་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གྲོངས། ལོ་དེ་རང་ལ་ཇིང་གར་རྒྱལ་པོའི་བུ་གསུམ་པ་ཨོ་གོ་ཐེས་མོང་གོལ་

གྱི་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་ཞིང་བོད་མདོ་སྨད་ཀྱི་མཚོ་སྔོན་པོའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཚ་འདམ་གཞོང་དང་ལྷོ་
ཕྱོགས་མཛོད་དགེའི་ཕྱོགས་སུ་དཔུང་འཇུག་བྱས།

༡༢༤༠ལོར་ཨོ་གོ་ཐེའི་བུ་ཆུང་བ་གོ་ཏན་

གྱིས་དམག་དཔོན་ཏོར་རྟ་ནག་པོ་ལ་དམག་སུམ་ཁྲི་ལྷག་གི་དཔུང་ཆེན་བོད་དབུས་ཕྱོགས་སུ་

བྱང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འདྲེན་དུ་བཅུག་ནས་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་མེར་བསྲེག་པ་དང་མི་

དམངས་སྐྱ་སེར་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་བསད་རྨས་ཐེབས། མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༢༤༤ ལོར་ས་སྐྱ་པཎ་
ཆེན་མོང་གོལ་བས་དབང་བསྒྱུར་ཟིན་པའི་ཧོར་ཡུལ་དུ་གདན་འདྲེན་དང་། ༡༢༤༦ ལོར་བོད་
དང་ཧོར་གོང་མའི་བར་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱུང་།

དེ་ནི་བོད་དང་ཧོར་རྒྱ་མཎ་གསུམ་གྱི་

མཆོད་ཡོན་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་བོད་དང་ཧོར་གོང་མའི་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བའི་དབུ་
རྙེས་པ་ལ་ཡང་ངོས་འཛིན་བྱེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༢༠༦ ལོར་མོང་གོལ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུགས་པ་ནས་བོད་
དང་ཞི་དྲག་གི་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་དང་བོད་ཀྱིས་འདབ་ནོར་སྤྲད་པ་སོགས་བྱུང་ཡོད་ན་ཡང་།

ཕྱི་

2   མོང་གོལ་ཞེས་པའི་མིང་ཐོག་སྟངས་ཐད་“མོང་ཁེ་ཝོ་ལིའི་རུ་རྒྱུད་དུ་གནས་པ་ལས་མུང་དེ་ལྟར་ཐོག”ཞེས།   ཤིང་བཟའ་སྐལ་བཟང་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས། སོག་ཆོས་འབྱུང་། གངས་ཅན་རིགས་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག། (དེབ་བརྒྱད་པ།) མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང་། ༡༩༩༣  ཤོག ༨༦༧
3  དུས་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས། བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༡ ཤོག  ༦༨
4  སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་འབྲུག་ཐར་གྱིས་བརྩམས།  བོད་སོག་རིག་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཇུག ཀན་སུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་
། ༢༠༠༣ ཤོག ༡༦
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ལོ་ ༡༢༡༨ དང་ ༡༢༢༧ སོགས་ཐེངས་མང་པོར་བོད་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་
བས། ཕྱི་ལོ་ ༡༢༠༦ ལོ་ནས་ ༡༢༤༦ ལོ་སྟེ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཧོར་ཡུལ་ལ་མ་འབྱོར་བར་དུ་ལོ་ངོ་
བཞི་བཅུ་ཐམ་པའི་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ནའང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ལམ་ན་དེ་ཙམ་
གསལ་ཁ་མི་འདུག

ཕྱི་ལོ་ ༡༢༤༦ ལོ་ནས་ ༡༢༧༡ བར་གྱི་མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་དེ་ནི་བོད་དང་ཧོར་རམ་མོང་གོལ་གཞུང་
འཛིན་པའི་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཁོ་ནར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས། ཕྱི་ལོ་ ༡༢༧༡ ལོར་སེ་
ཆེན་རྒྱལ་པོས་ཡོན་རྒྱལ་རབས་བཙུགས་པ་ནས་ ༡༣༦༨ ལོར་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མཇུག་གི་

བར་ཧོར་བོད་དམ་བོད་སོག་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཞེས་པ་ (ཡང་ན་ ༡༢༧༡ ཙམ་གྱི་རྗེས་
ནས་ཡོན་དང་བོད་ཀྱི་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཞེས་ཀྱང་གྲགས།) ནི་བོད་དང་མོང་གོལ་མཆོད་
ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱུང་ནས་མི་ལོ་ཉེར་ལྔའི་རྗེས་སུ་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱིས་

སུང་རྒྱལ་རབས་མངའ་ཞབས་སུ་བཅུག་པའི་སྔ་རྗེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རེད། འདི་ལྟ་བུའི་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱི་གལ་གནད་ཆེ་ཞིང་རྒྱུན་རིང་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ཁྲོད། བོད་པ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་
ཕྱིའི་སྐད་རིགས་སྣ་ཚོགས་སུ་གྲགས་ཆེ་བའི་མོང་གོལ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་རྩ་བའི་ཆ་ནས་

མི་བཀོལ་པར་དེ་ལས་ཧོར་དང་སོག་པོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་གཉིས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཆེ་བར་གྱུར་
ཡོད་ནའང་། ཐ་སྙད་རང་ངོས་ནས་འགྲེལ་བཤད་གསལ་པོ་མེད་པ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཧ་
ཅང་སྐྱེན་པའི་དབང་གིས། ཕྱིས་སུ་རིམ་བཞིན་མི་མང་པོས་

༡) ཧོར་དང་སོག་པོ་མོང་གོལ་གསུམ་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པའམ།

༢) ཡང་ན་མོང་གོལ་ཞེས་པ་དེ་ཕྱི་སྐད་དང་ཧོར་སོག་གཉིས་དེའི་སྐད་དོད་ཀྱི་བོད་སྐད་ཡིན་པ།

༣) ཡང་ན་དེ་གསུམ་གོ་དོན་ཐ་དད་པ་རེ་རེ་ཡིན་པ། ཐ་སྙད་རེ་རེ་ལ་་གོ་དོན་དང་འབྱུང་ཁུངས་

ཅི་ཡོད་སོགས་བཤད་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་བར་སྣང་། དེས་ན་འདིར་ཐ་སྙད་དེ་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་
བཏགས་དོན་རེ་རེ་ནས་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ལ།
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མོང་གོལ།

མོང་གོལ་ཞེས་པ་འདི་དོགས་པ་མེད་པར་བོད་སྐད་མ་རེད་ཅེས་བཤད་རྒྱུར་དེ་ཙམ་དཀའ་ལས་
མེད་ན་ཡང་། ཐ་སྙད་འདིའི་གོ་དོན་དང་འབྱུང་ཁུངས་འཆད་རྒྱུར་དེ་ཙམ་སྟབས་བདེ་བོ་རང་མི་

འདུག དེ་ཡང་མོང་གོལ་བ་ཁོ་རང་ཚོར་མོང་གོལ་གྱི་གོ་དོན་ཅི་རེད་ཅེས་དྲིས་བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་
རྒྱལ་ཁབ་བམ་མི་རིགས་ཀྱི་མིང་རེད་ཅེས་བརྗོད་པ་ཙམ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་བམ་མི་རིགས་ལ་མིང་
དེ་ལྟར་ཐོགས་དོན་ལ་ཕལ་ཆེ་བར་ལན་ཅི་ཡང་མི་འདུག ཐ་སྙད་འདིའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཆ་ནས་

ད་སྐབས་བོད་པ་ཚོས་སོག་སྐད་དུ་འབོད་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་བརྡའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་གྲུ་གུའི་
སྐད་ཁོངས་ཡིན་པའི་མོང་གོལ་སྐད་ནས་བྱུང་བ་དང་། དུས་ཚོད་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་དུས་རབས་བཅུ་
གཉིས་ཙམ་ནས་བྱུང་བར་བཤད་ཆོག་མོད།

བོད་ཀྱི་ཡིག་ལམ་ནས་མོང་གོལ་ཞེས་པའི་ཚིག་

འགྲེལ་ལམ་ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་བམ་མི་རིགས་ཀྱི་མིང་ལ་དེ་ལྟར་ཐོགས་སྟངས་གསལ་ཤོས་ཅིག་

ནི་ཤིང་བཟའ་སྐལ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་བོད་སོག་ཆོས་འབྱུང་དུ་“མོང་
ཁེ་ཝོ་ལིའི་རྒྱུད་དུ་གནས་པ་ལས་མིང་དེ་ལྟར་ཐོགས་”5 ཞེས་པ་དེ་རེད། ཡིན་ཡང་འདིར་མོང་

ཁེ་ཝོ་ལི་ཞེས་པ་རི་རྒྱུད་ཅིག་གམ་ཆུ་རྒྱུད་ཅིག་ལ་གོ་དགོས་པ་སོགས་ཅི་ཡང་མི་གསལ། མོང་

གོལ་ཞེས་པའི་གོ་དོན་གྱི་ཐད་ནས་བཤད་ཚུལ་འགའ་ཡོད་པ་ལས་ལ་ལས་སྙིང་སྟོབས་ལ་གོ་བ་
དང་འགའ་རེས་གཏུམ་པོ་ལ་གོ་བ། ཡང་ལ་ལས་དཔའ་བོ་ལ་གོ་རབས་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་

ཡོད་ན་ཡང་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་འགྲེལ་མི་ཆགས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མ་འདངས་བའི་
སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་དང་ཡོད་བཞིན་པ་རེད།

སྤྱིར་སོག་སྐད་ལས་གསེར་གྱི་རི་དང་དངུལ་གྱི་

རི་ཞེས་པ་ལ་ཨ་ཨིར་ཐེ་དང་མོང་གིལ་ཐེ་ཞེས་འབོད་པ་དང་།

གཞན་དུ་ན་མོང་གོལ་དང་ཆེས་

འབྲེལ་ཆེ་ཞིང་མོང་གོལ་གྱི་རིགས་མ་ཡིན་པའི་སུང་ལྷོ་མའི་མཁས་པ་ཞུའུ་ཐེན་ 徐霆 གྱིས་
ཕྱི་ལོ་༡༢༣༢ལོར་བརྩམས་པའི་ཐཱར་ནག་6པའི་བྱུང་བ་གནད་བསྡུས་ 黑鞑事略 ཞེས་པར་
“ཐཱར་ནག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མོང་གོལ་ཟེར།” ཞེས་དང་། “བྱེ་མའི་ཡུལ་ན་མོང་གོལ་རི་བོ་ཡོད།

5 ཤིང་བཟའ་སྐལ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས། སོག་ཆོས་འབྱུང་། གངས་ཅན་རིགས་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག། (དེབ་བརྒྱད་
པ།) མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༣  ཤོག ༨༦༩
6 ཐཱར་ནག་པ་ཞེས་པ་ནི་སུང་ལྷོ་མའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་མོང་གོལ་ལ་འབོད་པའི་མིང་རེད།
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ཐཱར་ནག་པ་ཡིས་དངུལ་ལ་མོང་གོལ་འབོད།” ཅེས་དང་། “ཉུའུ་ཀྲིན་པ་ཡིས་རང་ཡུལ་གསེར་

ཆེན་དང་། ཐཱར་ནག་པ་ཡིས་རང་ཡུལ་དངུལ་ཆེན་འབོད།”7 ཞེས་ཉུའུ་ཀྲིན་པས་རང་གི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་མིང་ལ་གསེར་དང་མོང་གོལ་བས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ལ་དངུལ་ཞེས་བཏགས་
ཡོད་པས་མོང་གོལ་ཞེས་པའི་དོན་དངུལ་ལ་གསལ་པོར་འགྲེལ་འདུག ཞིབ་མོར་དཔྱད་ན་སོག་

སྐད་དུ་མོང་གི་ཞེས་པ་དངུལ་གྱི་དོན་ཡིན་པ་ལ་སྒྲའི་ཟུར་ཅུང་ཉམས་ནས་མོང་གོལ་དུ་ཆགས་

པ་ཞིག་ཏུ་གསལ་བས་མདོར་ན་རི་བོ་ཞིག་གི་མིང་ལ་དངུལ་རི་ཐོག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་
ནས་ཡུལ་མིང་དེ་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་དེར་ཐོག་པ་ཤེས་ཐུབ་པ་དང་། མོང་གོལ་བ་ནི་བོད་

ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་འབྲུག་ནག་གཙང་བོའི་འགྲམ་རྒྱུད་ནས་ཆད་པའི་ཧྲི་བེ་ཞེས་པའི་རིགས་ཡིན་པ་
ལས་ཨ་རབས་སོགས་ནས་ཆད་པའི་གྲུ་གུ་ས་སོགས་གང་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།
ཧོར་སོག་གི་ཁྱད་པར།

བོད་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི ་ ལོ་རྒྱུས་ལ་མཁས་པ་སུམ་པ་མཁན་པོ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་
འབྱོར་

(༡༧༠༤-༡༧༨༨)

གྱིས་སོག་པོ་ཞེས་པ་སྤྱི་མིང་དང་མོང་གོལ་ཞེས་པ་

དེའི་ནང་གསེས་ལྟ་བུར་གོ་ 8 དགོས་པར་གསུངས་འདུག་པ་དེས་སོག་པོ་དང་མོང་
གོལ་གཉིས་བོད་སྐད་དང་སོག་སྐད་ཀྱི ་ ཕན་ཚུན་སྐད་དོད་མིན་པ་ཙམ་ཤེས་ཐུབ་པ་

ལས་ཧོར་དང་སོག་པོའི་མིང་གི་ཁྱད་པར་སོགས་གང་ཡང་གསུང་མི་འདུག།བཙན་
པོའི་སྐབས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་ལས་
བྱ་བར་སོང་པའི་གནས་ཚུལ་”9
ཞེས་ཧོར་གྱི་མིང་དང་།

ཞེས་པ་དང་།

ཡང་

“ཧོར་མི་ལྔ་རྟོགས་དཔྱོད་

“སོག་དག་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་”10

སོག་པོ་དང་ཁད་ཉེ་བའི་མིང་རེ་བྱུང་པ་ནི་བོད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་ཧོར་

7 https://zh.wikisource.org>黑鞑事略
8 སུམ་པ་ཡེས་ཤེས་དཔལ་འབྱོར། མཚོ་སྔོན་ལོ་རྒྱུས་སོགས་བཀོད་པ་ཚངས་གླུ་གསར་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། མཚོ་སྔོན་མི་

རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁཀ་། ༡༩༨༢
9 ཤིང་བཟའ་སྐལ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། བོད་སོགས་ཆོས་འབྱུང་། གངས་ཅན་རིག་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག(དེབ་བརྒྱད་པ།) མི་
རིགས་སཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༣ ཤོག ༨༦༩
10 འབྲི་གོང་༧སྐྱབས་མགོན་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད། བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། SONGTSEN LIBRARY
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སོག་ཅེས་པའི་མིང་བྱུང་བ་སྔ་ཤོས་དེར་ངོས་འཛིན་ཆོག། དེ་བཞིན་ས་པཎ་གྱིས་དབུས་སུ་སྤྲང་
བའི་འཕྲིན་ལས་ “རྒྱ། མི་ཉག་སོག་པོ་ལ་སོགས་པ་མ་བརླག་གོང་དུ་ཧོར་འདྲ་བཏང་ཡང་ཅི་

ཟེར་མ་ཉན་པས་” ཞེས་དང་ “མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ལ། ཧོར་ཁོ་རང་འུ་ལག་ཆུང་བར་གདའ་”11
ཞེས་པ་ལས་ཧོར་སོག་གཉིས་ཐ་དད་དུ་གོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད།
ཡོངས་སུ་བརླག་ཟིན་པའི་ཡུལ་ཞིག་ལ་ངོས་བཟུང་འདུག

སོག་པོ་ཞེས་པ་དེ་ཧོར་ཆེན་མོས་

དུས་རབས་བཅུ་བའི་ཡར་སྔོན་བོད་བྱང་རྒྱུད་དང་ཞང་ཤར་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་གྲུ་གུ་བ་རྣམས་
ཀྱིས་རང་མིང་ལ་སོག་པོ་འམ་ཙོ་པོ་阻卜་ཞེས་འབོད་བཞིན་པ་ནི་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་གླེའུ་ཧྲི་辽
史སོགས་སུ་གསལ་བས། དེ་ན་སོག་པོའམ་ཙོ་པོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༩༢༤ ལོར་ཆི་ཏན་

པར་སྐྱེས་འབུལ་བ་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ལམ་ནས་གསལ་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༠༢༦ དང་ ༡༠༩༠ ལོ་སོ་
སོར་ཆི་ཏན་པར་ངོ་ལོག་བྱས། མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༡༠༠ ལ་སོག་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཞེས་པ་དངོས་སུ་
བཙུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཅས་ཅུང་ཙམ་གསལ།12 ཕྱིས་སུ་ཆས་ཏན་པས་ཕམ་པར་བྱས་པ་དང་

དེ་རྗེས་མོང་གོལ་ཚོ་བས་དབང་དུ་བྱས་ནས། ཇེང་གིར་རྒྱལ་པོའི་རྗེས་སུ་克烈 ཁིར་ལེ་དང་
塔塔儿.ཆ་ཧར札剌亦儿ཚ་ཡེར་བཅས་མོང་གོལ་བའི་ཚོ་ཁག་འགར་གྱུར་འདུག་པས་རང་

ཅག་གིས་མོང་གོལ་བ་ལ་སོག་པོ་ཞེ་འབོད་པ་དེར་རྒྱུ་མཚན་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཡོད་པ་གསལ་བོ་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྗེས་སུ་སུམ་པ་མཁན་པོས་གསུང་པ་ལས་གོ་ལྡོག་
ནས་མོང་གོལ་ཞེས་པ་སྤྱི་དང་སོག་པོ་ནི་མོང་གོལ་བའི་མངའ་ཞབས་ཀྱི་འབངས་བྱེ་བྲག་པར་
གྱུར་འདུག་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའོ།

ཧོར་ཞེས་པའི་མིང་དེ་ཡང་ཕྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་དུས་རབས་དང་པོའི་ནང་བརྩམས་པའི་རྒྱའི་ཧན་

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་《 漢書དུ། “ལྷོ་ན་ཧན་ཆེན་པོ་དང་། བྱང་ན་ཧོ་ཆེན་པོ་ཡོད་།『 南有
大漢，北有強胡。』」

ཞེས་གསལ་བའི་ཧོ་ཞེས་པ་དེ་ནི་རྩྭ་ཐང་དུ་འབྲོག་ལས་བྱེད་

11  སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་འབྲུག་ཐར་གྱིས་བརྩམས།  བོད་སོག་རིག་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཇུག ཀན་སུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང་། ༢༠༠༣ ཤོག ༦༦-༦༧
12   ཁྲིན་ཅཱ་ཧྭ། སོང་དང་གླེའུ། ཇིན་བཅས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཀྱི་མི་རིགས་ལོ་རྒྱུས། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༦   陈佳

华. 宋辽金时期民族史/中国历代民族史丛书. 四川民族出版社. 1996-01-01
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མཁན་གྱི་གྲི་གུ་བ་དང་སོག་རིགས་སོགས་འདྲེས་མར་གནས་པ་དེ་ཡིན་པར་བཤད། གནའ་བོའི་

རྒྱ་ནག་པས་ཕྱིའི་མི་རིགས་ལ་ཧོ་རིན་ཞེས་འབོད་པ་ནི་དཔེར་ན་ཕྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་ཆིན་(ཕྱི་ལོའི་
སྔོན་གྱི ༢༢༡ ནས་ཕྱི་ལོའི་སྔོམ་གྱི་༢༠༦)དང་ཧན་(ཕྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་ ༢༠༢ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༢༠
བར།)རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་ནམ་རྒྱུན་ཞུང་ནུའུ་བ་ལ་ཧོར་ཞེས་འབོད་པ་དང་། ཅིན་ (ཕྱི་ལོ་

༢༦༥ ནས་ ༤༢༠ བར།) རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་ཧོར་བ་ཁག་ལྔའི་ཟིང་འཁྲུག་ལྟ་བུར་མཚོན་
ན་ཞུང་ནུའུ་དང་ཆང་རིགས།

ཞན་པེའེ་སོགས་རྒྱའི་ནུབ་བྱང་ཁུལ་གྱི་མི་རིགས་ཁག་ཕལ་ཆེ་

བ་ཧོར་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདིའི་འོག་ཏུ་འདུས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་

གཞི་ནས་ཧོར་དང་རྒྱ་གར་བ། གྲུ་གུ་བ་སོགས་མི་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དེ་གསལ་དུ་ཕྱིན་འདུག་པ་
དང་།

ཆེས་སྔ་མོའི་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ལམ་དུ་ནུབ་བྱང་ཁུལ་གྱི་མི་རིགས་མང་

པོར་ཧོར་ཞེས་འབོད་པ་ལ་དེ་རིམ་བཞིན་མི་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་གསལ་དུ་ཕྱིན་པས་ཐ་སྙད་དེའི་
འཇུག་ཡུལ་ཆུང་དུ་སོང་བར་སྣང་། བོད་ཀྱི་ཡིག་ལམ་ནས་ནུབ་བྱང་གི་དྲུ་གུ་དང་ཏ་ཟིག་སོགས་

ལ་སོག་པོ་ཞེས་འབོད་པ་ལས་ཧོར་ཞེས་མི་འབོད་པ་དང་། ཡང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལིང་ཅུ་སོགས་

ལ་ཧོར་ཡུལ་ཞེས་འབོད་པས་འདི་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་སམ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་
ཡོད་ངེས་པ་དང་།

དེ་ཡང་མོང་གོལ་ཞེས་པའི་མིང་འདི་དང་འབྲེལ་བ་མ་བྱུང་བའི་ཡར་སྔོན་དུ་

བོད་བྱང་ཕྱོགས་ལི་ཡུལ་སོགས་ནས་སོག་རིགས་དང་འབྲེལ་ཆེ་ཞིང་ཤར་མཐའ་ཁག་ནས་ཧོར་
བ་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་བཞིན་པ་ནི་སོག་དུ་རུ་ཀ་ཞེས་དང་བྷ་ཏ་ཧོར་གྱི་སྒོམ་གྲྭ་བཅོམ་པའི་བྱུང་བ་
སོགས་ལས་གསལ་བར་དཔོག་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།
སོག་པོ།

སོག་པོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་བོད་སྐད་རེད་དམ།

དེ་ལ་ཚིག་ངོས་ནས་འགྲེལ་ན་དོན་ཅི་ཞིག་

ཡོད་རེད་ཅེས་དྲིས་ཚེ། གླུ་ཤག་སྲིད་པའི་བ་ཆུང་ཞེས་པ་ལས་སོག་པ་བླངས་ནས་སོག་པོ་ཐོག་
ཞེས་པ་དང་།

སོག་པོ་ཚོས་སོག་པ་བསྲེགས་ནས་མོ་འདེབས་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པས་ན་

མི་རིགས་ལ་དེ་ལྟར་ཐོགས་ཞེས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལན་རེ་མ་གཏོགས་རྒྱུ་མཚན་ར་འཕྲོད་པ་དང་
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བློ་ངོར་དེ་ཙམ་གྱིས་འབྱོར་མོ་ཞིག་མི་འདུག། ཡང་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་
“དེ་བཞིན་སོག་པོ་ཡང་ཟོག་པོ་ལས་གཞན་མིན་པར་ངེས་ཀྱང་”13 ཞེས་སོག་པོ་ནི་བོད་སྐད་ཀྱི་

ཟོག་པོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་པ་ལ་གོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གུ་བཀྲའི་ཆོས་འབྱུང་དུ་“མགར་བའི་
མིང་ལ་སྔོན་དུས་སོག་པོར་འབོད་”14 ཅེས་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་ལ། དུས་རབས་བཅུ་

བའི་ཡར་སྔོན་བོད་བྱང་རྒྱུད་དང་བྱང་ཤར་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་གྲུ་གུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མིང་ལ་
སོག་པོ་འམ་ཙོ་པོ་阻卜་ཞེས་འབོད་བཞིན་པ་དང་།

དེ་ནི་བོད་སྐད་དུ་འབྲོག་པའམ་རྩྭ་ཐང་གི་

མི་རིགས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པ་ནི་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་གླེའུ་ཧྲི་ 辽史 སོགས་སུ་གསལ། འདིར་
གསལ་བའི་ཙོ་པོའམ་སོག་པོ་ནི་ལི་ཡུལ་ཕྱོགས་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ཚོའི་རིགས་ཀྱང་སོག་

དག་སྟེ་སོག་སྡེ་ཡ་ན་ (Sogdiana)15 ཞེས་པར་ཉེ་བ་དང་། ཡང་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་
ཆོས་འཕེལ་གྱིས་ཀློང་ཆེན་པའི་རྒྱགས་བརྔན་ཆེན་པོ་ནས་ལུང་དྲངས་པའི་“ལྕང་ར་སྨུག་པོ་ལ་
སོགས་པའི་སོག་ཡུལ་”ཞེས་གསུང་པའི་ལྕང་ར་སྨུག་པོ་ནི་ལི་ཡུལ་ལམ་ཞིན་ཅང་ལ་གོ་དགོས་
པས་ན། ལི་ཡུལ་ནས་ཡོང་བའི་སོག་པོ་རིགས་ལ་མགར་བྱེད་མཁན་གྱི་གོ་དོན་ཡོད་པ་དེ་ཡང་
ཞིབ་དུ་བསམ་ན་གོ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡང་ཤུགས་ནས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་འདོད།
ཧོར།

ཧོར་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་བོད་སྐད་རེད་དམ།
རེད་ཅེས་དྲིས་ཚེ།

དེ་ལ་ཚིག་ངོས་ནས་འགྲེལ་ན་དོན་ཅི་ཞིག་ཡོད་

ཧོར་ཞེས་པ་བྱ་སྤྱོད་གཏུམ་པོའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་སྟེ་དཔེར་ན་བྱེའུ་གསོད་

མཁན་གྱི་བྱ་ཁྲ་ལ་ཧོར་བ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་།

ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚལ་བ་ཁྲི་དཔོན་ཀུན་དགའ་རྡོ་

13 དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་མཛད། དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩོམ། བོད་དང་པོ  Dzongsar Institute, Bir176077, Kangra HP india ཤོག ༥༡༥
14 ཐུབ་བསྟན་འོད་གསལ་བསྟན་པའི་ཉི་མས་མཛད། བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་ངེས་དོན་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་བ་
གསལ་བར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་མཁས་པ་དགའ་བྱེད་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་རོལ་མཚོ།
ཤོག ༢༦༧
15 སོག་དག་གམ
དང་།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།༡༩༩༢

Sogdiana ཞེས་པ་ནི་དེང་དུས་ཀྱི་ཏ་ཇིག་སི་ཐན་ Tajikistan གྱི་ཡུལ་ལུང་ཞིག་ལ་གོ་བ་.
དེ་ནི་ཆེས་གནའ་བོའི་ཨ་རབ་ཀྱི་མ་རྫ་དྷའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཨབེསྟ་ནས་བསྟན་པའི་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་གནས་གཉིས་པ་དེ་

ཡིན་ཞིང་། མདའ་བ་ཞེས་པའི་དོན་རེད།

182

རྗེས་ (༡༣༠༩-༡༣༦༤) བརྩམས་པའི་དེབ་ཐེར་དམར་པོར་ “ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་

ཧོར་སེར་པོ་ཟེར་བ་ཐུ་ཡུ་ཧན་”16 ཞེས་འཁོད་འདུག་ལ། དེ་བཞིན་རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་དུ་ “ཏཱ་

དབེན་རྒྱལ་རབས་ཡན་ཆད་ལ་ཕལ་ཆེར་ཡུ་གུར་རིགས་ལ་ཟེར་ཞིང་། ཏཱ་དབེན་གྱི་དུས་སུ་མོང་
གོལ་རིགས་ལ་ཟེར། དེ་ཚུན་ཆད་དུ་སྐབས་འགར་འ་ཞ་སྟེ་ཐུ་ཡུ་ཧུན་རིགས་ལ་ཟེར། དེང་སང་
བོད་བྱང་ཐང་དུ་སྡོད་པའི་འབྲོག་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་སྡོད་པའི་ཧོར་

རིགས་ལའང་ཟེར།”17 ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་ལ་བལྟས་ན། འདིར་ཏཱ་དབེན་ཞེས་པ་ནི་ཡོན་རྒྱལ་
རབས་ལ་གོ་དགོས་ཤིང་ཡོན་གྱི་གོང་དུ་ཡུ་གུར་ལ་ཧོར་ཞེས་འབོད་པ་ཅིག་དང་། ཡོན་གྱི་དུས་

སུ་བོད་རྣམས་ཀྱིས་ཡོན་ཆེན་མོ་ལ་ཧོར་ཞེས་འབོད་བཞིན་པ་ཙམ་གསལ་བ་ལས་མི་རིགས་
དང་ཡུལ་ལུང་གང་དག་ལ་འཇུག་པ་གཏན་ཁེལ་བ་ཞིག་མི་འདུག དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པར་
སྐབས་དེའི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱིས་བོད་ཡུལ་ནས་ཧོར་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ཞེས་པ་དེ་
རྒྱལ་པོ་གོ་དན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་གོ་བ་དང་།

དེ་ཡང་མོང་གོལ་བས་བོད་ཤར་ཕྱོགས་མི་ཉག་

དང་ཁེད་ཉེ་བའི་ཡུལ་དེ་མ་བཟུང་བའི་ཡར་སྔོན་གྱི་ཡུལ་མིང་ཡིན་པ་ལ། ཕྱིས་སུ་མོང་གོལ་དང་
ས་སྐྱ་བའི་འབྲེལ་བ་ཐོག་མར་བྱུང་དུས་མིང་དེ་རང་སོར་བཞག་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་།   རྒྱ་ཡིག་གི་རྒྱུ་

ཆ་ཁག་ནས་ཧོར་ཞེས་པའི་སྒྲ་གདངས་དང་ནང་དོན་གཉིས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་འདི་ཡིན་ནམ་སྙམ་
པའི་དོགས་པ་བྱེད་ཡུལ་ཅིག་ཡོད་པ་ནི་ཞུན་ནོའུ་ཞེས་པའི་རིགས་དེ་རེད།

རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་

ཧོ 胡，དང་ཧུ 鹘，ཀུ 孤，བཅས་འབྲི་ཚུལ་ཁ་ཤས་བྱུང་འདུག་པ་དག་ལས་ཧུ་ 鹘 ཞེས་
པ་རྒྱ་སྐད་དུ་བྱ་ཞིག་གི་མིང་ལ་འཇུག་པས་ཧོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྔོན་བྱ་གསོ་བཞིན་ཡོད་པས་དེ་

ལྟར་ཐོག་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཚོད་དཔག་བྱེད་མཁན་གྱི་རིགས་གཅིག་དང་། ཡང་རྒྱ་ཡིག་གི་胡
ཞེས་པ་ཁ་སྤུའི་དོན་ལ་གོ་བས་ན་ནུབ་ཁུལ་གྱི་མི་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་རྒྱ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་ཐོག་པར་

འདོད་ཚུལ་གཅིག་བཅས་མང་ན་ཡང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཧོར་ཞེས་པ་དེ་རྒྱ་སྐད་ཅིག་ཡིན་

པ་གཞིར་བཞག་ནས་བཤད་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཡིན་པ་ལས་ཁོ་ཚོས་ཧོར་ཞེས་འབོད་ཡུལ་གྱི་ཚོགས་.
16  ཚལ་བ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ། དེབ་ཐེར་དམར་པོ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲིན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། ༡༩༨༡
17  རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༡༩༩༨ ཤོག ༣༠༧༡
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སྡེ་དག་གིས་རང་མིང་ལ་ཅི་ལྟར་འབོད་ཚུལ་གང་ཡང་མི་གསལ།

ཕྱིས་སུ་ཞུང་ནུའུ་བས་རང་

མིང་ལ་ཧོར་ཞེས་འབོད་པ་ཤེས་པ་ནས་དེ་རྒྱ་སྐད་མིན་པ་གསལ་པོར་གྱུར་བ་དང་། ཧོར་ཞེས་

པའི་ཚིག་དོན་ཐད་ཉེ་ཆར་ལྷོ་སོག་གམ་ནང་སོག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཝོ་ཆི་ལ་
ཐོ་ཡིས་མཛད་པའི་ “ཞུན་ནུའོ་དང་སཱ་མན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།”ཞེས་པའི་དེབ་དུ། གྲུ་
གུའི་སྐད་དུ་༼ogul ༽ཞེས་པ་བུ་ལ་གོ་བ་དང་། སོག་པའི་སྐད་དུ་༼ku༽ཞེས་པའི་སྒྲའི་ཟུར་
ཅུང་ཙམ་ཉམས་པ་ལས་སྒྲའི་རྩ་བ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད་པས་ན་ཧོའམ་ཧོར་ཞེས་པ་དེ་
བུ་ཞེས་པའི་དོན་དུ་གོ་18 དགོས་བར་འགྲེལ་འདུག་པ་ནི་དོན་ལ་གནས་པར་སེམས།
མཇུག་བསྡུ་བ།

འདི་ནས་ང་ཚོས་འབྲོག་པའམ་རུ་བ་ལྟ་བུའི་གོ་བ་ཅན་གྱི་སོག་པོ་ཞེས་པ་དང་། བུའི་གོ་བ་ཅན་
གྱི་ཧོར་ཞེས་པ་འདི་གཉིས་ནི་བོད་དང་ས་འབྲེལ་དུ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་གཉིས་ཀྱི་རང་མིང་ཡིན་
པ་ཤེས་ཐུབ་ན་ཡང་།

ཕྱིས་སུ་དུས་ཚོད་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་ནས་ཐ་སྙད་དེ་གཉིས་ཟུར་ཆག་གི་སྐད་

ཡིན་པ་རིམ་བཞིན་མི་གསལ་བར་གྱུར་པ་དང་།

མོང་གོལ་རིགས་ཀྱིས་གཙོས་བོད་ཡུལ་སྟོད་

སྨད་བར་གསུམ་དུ་སོག་རུ་དང་སོག་སྡེ། སོག་ལ་དང་སོག་ཆུ། ཧོར་བ་དང་ཧོར་རིགས་སོགས།
ཧོར་སོག་གི་མིང་ཅན་ཚོ་ཤོག་དང་རི་ཆུ་བགྲང་བས་མི་ལོང་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀུན་ཡང་

མོང་གོལ་བའི་རིགས་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་ཉེ་རིང་གིས་འབྲེལ་བ་གང་རུང་ཞིག་དུ་ངོས་འཛིན་ཨ་འཐས་
སུ་བྱེད་པ་དེར་སླར་ཡང་སྐྱར་ཞིབ་ཅིག་མི་འགྲོ་ཀ་མེད་དུ་མཐོང་།

མཐར་ཉེ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

ཡིག་ཆ་རེ་ཟུང་ན་སོག་པོ་ནི་ཙོ་ཕོ  阻卜ཞེས་པ་དང་ཧོར་ནི་ཧོ་རིན་胡人 ཞེས་པའི་རྒྱའི་སྐད་
ཡིན་པ་ལ།

བོད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་པའི་སྐད་ནས་གཡར་ཚིག་གམ་ཟུར་ཆག་ཏུ་བཀོལ་བར་བཤད་

མཁན་འདུག་ན། དེ་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་མིན་ཏེ། ལར་ནས་སོག་པོ་

དང་ཧོར་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་གཉིས་རྒྱ་ནག་སྐད་དང་བོད་སྐད་གཉིས་ཀྱི་གང་ཡང་མིན་པ་ནི་ཐ་
སྙད་སོ་སོའི་གོ་དོན་ལ་ཡུལ་སོ་སོའི་རང་སྐད་ཀྱིས་འགྲེལ་དུ་ཡོད་པ་དེས་གསལ་བ་དང་། ཏུན་
18 乌其拉图《匈奴与萨满教的文明》2001 ཝོ་ཆི་ལ་ཐོ། ཞུང་ནུའུ་དང་སཱ་མན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན།
༢༠༠༡ ལོའི་ནང་སོག་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ།
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ཧོང་གི་བོད་ཀྱི་ཡིག་ཚག་ནས་ཀྱང་སོག་དག་དང་ཧོར་བ་ཞེས་ཐ་སྙད་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ་བོད་
དང་བོད་བྱང་རྒྱུད་དང་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་མི་རིགས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ནི་རྒྱ་ནག་པ་དག་ལས་ཀྱང་

བོད་ལ་ཐག་ཉེ་ཞིང་དུས་སྔ་བས་ན། བོད་ཀྱིས་ཐད་ཀར་རང་དང་ཡུལ་དུས་གོམས་སྲོལ་གང་ཐད་
ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཁྱིམ་མཚེས་དག་ནས་མི་ལེན་པར། རང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་དག་གི་མིང་དེ་ལས་
ཀྱང་བར་ཐག་ལེ་བར་བརྒྱ་སྟོང་གིས་ཆོད་པའི་རྒྱ་ནག་པ་དག་ནས་བསླབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།
ལུང་ཁུངས།

༡ ཤིང་བཟའ་སྐལ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས། སོག་ཆོས་འབྱུང་། གངས་ཅན་རིགས་བརྒྱའི་སྒོ་འབྱེད་ལྡེ་མིག། (དེབ་བརྒྱད་
པ།) མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༣

༢ དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས། བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༡

༣ སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་འབྲུག་ཐར་གྱིས་བརྩམས།  བོད་སོག་རིག་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཇུག ཀན་སུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་
། ༢༠༠༣

༤ ཚལ་བ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ། དེབ་ཐེར་དམར་པོ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲིན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། ༡༩༨༡
༥ རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༡༩༩༨ ཤོག ༣༠༧༡

༦ སུམ་པ་ཡེས་ཤེས་དཔལ་འབྱོར། མཚོ་སྔོན་ལོ་རྒྱུས་སོགས་བཀོད་པ་ཚངས་གླུ་གསར་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། མཚོ་སྔོན་མི་
རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁཀ་། ༡༩༨༢

༧ ཁྲིན་ཅཱ་ཧྭ། སོང་དང་གླེའུ། ཇིན་བཅས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཀྱི་མི་རིགས་ལོ་རྒྱུས། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༦   陈佳
华. 宋辽金时期民族史/中国历代民族史丛书. 四川民族出版社. 1996-01-01
༨ 乌其拉图《匈奴与萨满教的文明》
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༡༡ ཐུབ་བསྟན་འོད་གསལ་བསྟན་པའི་ཉི་མས་མཛད། བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་ངེས་དོན་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་བ་གསལ་
བར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་མཁས་པ་དགའ་བྱེད་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་རོལ་མཚོ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།༡༩༩༢
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