


༄༅། །འཕགས་བོད་དབར་གྱི་འདས་དང་

མ་འོངས་པའྱི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་གྱི་ 

མཛའ་འབྲེལ།

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་པར་འགྲེམས་ཞུས།



དཀར་ཆག

བོད་དུ་མྱིའྱི་འགོ་བ་བྱུང་ཚུལ་དང་བོད་རྲེ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པོའྱི་

འབྱུང་ཁུངས་གྲེང་བ། ................................................................1

ཆོས་རྒྱལ་མྲེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་འཕགས་བོད་

གཉྱིས་དབར་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་འབྲེལ་བ་གྲེང་བ། ......................6

འཕགས་བོད་དབར་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གྱི་ལྲེ་ཚན་དང་

འབྲེལ་བའྱི་འབྱི་རོམ། ...............................................................16

ད་ལྟའྱི་བོད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་འབྱུང་ཁུངས་གྲེང་བ། ....................................23

འཕགས་བོད་དབར་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་འབྲེལ་བ་གྲེང་བ། ........................26

བོད་སྐད་དུ་སྒྲ་རང་སོར་གནས་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཐ་སྙད། .......................33

རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དང་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་

བར་གསོ་རྱིག་གྱི་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གྲེང་བ། ...........................37

འཕགས་བོད་དབར་གྱི་སྐར་རྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ། .................................47



འཕགས་བོད་དབར་གྱི་བླ་སོབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གྲེང་བ། ...........................53

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་གལ་གནད།  .............58

བོད། ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཆུ་མཛོད། ........................................................62

ད་ལྟའྱི་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་

དྲེས་རྒྱ་གར་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་ཇྱི་བྱུང་།  ...........................................65

རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་རྲེས་རྒྱ་གར་ལ་འཕྲད་

བཞྱིན་པའྱི་ཉྲེན་ཁ།  .................................................................74

ད་ལྟའྱི་ཧྱིན་བོད་དབར་གྱི་རྱིག་གཞུང་འབྲེལ་བ། ...............................82



1
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(Mahabharat)ནང་གསལ་ཡོད་པ་རྒྱ་གར་བ་ཚོས་དྲེང་སང་ཡང་བརོད་
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ནང་བོད་མྱི་རྣམས་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིགས་ལས་མཆྲེད་པ་ཡྱིན་ཚུལ་གྲེང་ཡོད་མོད།

དྲེ་ལྟར་ནའང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བོད་མྱི་རྱིགས་དྲེ་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིགས་ལས་བྱུང་

བ་ཡྱིན་པར་བརོད་དཀའ་སྟྲེ། གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཕལ་

མོ་ཆྲེས་བོད་མྱི་རྱིགས་དྲེ་ནྱི་ཐོག་མར་ཕ་སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དང་

མ་བག་སྱིན་མོ་གཉྱིས་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཚུལ་བརོད་བཞྱིན་ཡོད་ལ། 

བརོད་ཚུལ་དྲེ་ནྱི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་རང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་འཕྲེལ་

འགྱུར་སྨྲ་བ་ལ་གགས་ཆྲེ་བའྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་མྱི་ཆར་ལྱི་སྲེ་ཌར་ཝྱིན་(Charles 

Darwin) གྱིས་སྨྲས་པའྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཕྲེལ་འགྱུར་གྱི་རྱིམ་པ་དང་མཐུན་

ཤས་ཆྲེ་ཞྱིང་། ལར་ཉྲེ་རབས་དུས་ཀྱི་ནང་བོད་ནས་ཐོན་པའྱི་གནའ་རྫས་ཁག་

ལ་དྲེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་བརྟག་དཔད་བྱས་འབས་སུ། བོད་དུ་རོའྱི་

དུས་རབས་ཀྱི་སྐབས་ནས་ཀང་འགོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་གནས་ཡོད་ཚུལ་གྱི་ཚན་

རྱིག་རང་བཞྱིན་དཔང་རྟགས་ཐོན་ཡོད་པས། དྲེ་ན་གོང་དུ་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆྲེན་

པོའྱི་གསུངས་ལྟར་བོད་དུ་ཐོག་མར་ཕ་སྤྲེའུ་དང་མ་བག་སྱིན་མོ་གཉྱིས་འདུས་

པ་ལས་མྱིའྱི་རྱིགས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཕྱིས་སུ་གོང་གསལ་བཞྱིན་རྒྱ་

གར་གྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ལས་ཀང་མཆྲེད་པའྱི་བོད་མྱི་ཡང་ཡོད་སྱིད་པ་ཞྱིག་

ཆགས་ཡོད།

བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པོ་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིགས་རྒྱུད་ལས་མཆྲེད་པ་

ཡྱིན་ཚུལ་དྲེ་ནྱི་བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་དང་རྒྱལ་རབས་སྨྲ་བ་ཕལ་མོ་ཆྲེས་བརོད་

བཞྱིན་ཡོད་ལ། བརོད་ཚུལ་དྲེ་ནྱི་ཐོག་མར་སྤྱི་ལོའྱི་དུས་རབས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་

གཡས་གཡོན་ཙམ་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཚུལ་མཁས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་བཞྲེད་ཅྱིང་། 
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དྲེ་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཐོག་མར་མཛད་པར་གགས་ཤྱིང་།  

ཕྱིས་སུ་དུས་རབས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་ཇོ་བོ་རྲེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤས་གཏྲེར་

ནས་བཏོན་པར་གགས་པའྱི་བཀའ་ཆྲེམས་ཀ་ཁོལ་མ་དང་མ་ཎྱི་བཀའ་འབུམ་

སོགས་ཀྱི་ནང་། བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་འདྱི་ཉྱིད་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིགས་རྒྱུད་ལས་བྱུང་

བ་ཡྱིན་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་མར་འཁོད་པ་ལས།   ཕྱིས་སུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་

དང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆྲེ་བས་དྲེ་དག་ཁུངས་སུ་མཛད་དྲེ་རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་

ཚུལ་རྣམ་པ་མྱི་འད་བ་མང་དག་ཅྱིག་གྲེང་ཡོད། ཁ་ཅྱིག་གྱིས་གོང་དུ་གསལ་

བའྱི་བོད་མྱི་སྤྱིའྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་ནས་ཡྱིན་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དྲེ་ཉྱིད་བོད་

རྒྱལ་ཐོག་མ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་སྦྱར་ཏྲེ། བོད་རྒྱལ་དྲེ་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་

རྒྱལ་པོ་རུ་པ་ཏྱི་ཡྱིན་ཚུལ་དང་། ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཀོ་ས་ལའྱི་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་

གྱི་སས་ལྔ་ཚིགས་ཡྱིན་ཟྲེར་བ་དང་། ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་གཟུགས་ཅན་སྙྱིང་པོའྱི་

སས་ཆུང་བ་སྟོབས་ཆུང་གྱི་སས་ལྔ་ཚིགས་ཡྱིན་ཟྲེར།

དྲེ་ལ་བོད་མཁས་པ་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲྲེང་བས་མཛད་པའྱི་ཆོས་འབྱུང་

མཁས་པའྱི་དགའ་སྟོན་ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོ་རུ་པ་ཏྱི་ནྱི་སྟོན་པ་མ་བྱོན་པའྱི་

གོང་ནས་བྱུང་ཡོད་ཅྱིང་། བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་དྲེ་ནྱི་སྟོན་པ་མང་འདས་རྲེས་སུ་

བྱུང་བ་ཡྱིན་པས་དུས་ཀྱི་ཆ་ནས་མ་འགྱིགས་པའྱི་ཚུལ་བརོད་ཡོད་ཅྱིང་། ཡང་

དྲེ་ཉྱིད་ལས་ཀོ་ས་ལའྱི་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་དང་གཟུགས་ཅན་སྙྱིང་པོ་གཉྱིས་

ཀང་སྟོན་པ་དང་དུས་མཉམ་པར་བྱོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྟོན་པའྱི་གོང་དུ་

གཤྲེགས་པ་ཡྱིན་པ་འདུལ་བ་ལུང་ལས་བརོད་ཚུལ་གྲེང་སྟྲེ་དྲེ་གཉྱིས་ཀང་དུས་

ཀྱི་ཆ་ནས་མ་འགྱིགས་པའྱི་ཚུལ་བརོད་ཡོད། དྲེས་ན་ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའྱི་

དགའ་སྟོན་ལས་བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པོ་དྲེ་ཉྱིད་སངས་རྒྱས་མ་

ངན་ལས་འདས་ནས་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་སོང་བ་ན་བྱུང་བའྱི་ཤཱཀ་ལྱི་ཙྭ་ཝྱིའྱི་
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རྒྱུད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པ་བརོད་ཡོད། ཡང་དུས་ཕྱིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཞྭ་

སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདྲེ་ལྡན་གྱིས་བརམས་པའྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ནང་བོད་

རྒྱལ་ཐོག་མ་དྲེ་ནྱི་རྒྱ་གར་བྷྱི་ཧར་ནང་གྱི་མ་གྷ་ཏའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་སས་ཡྱིན་པར་

གསུངས་ཡོད།

རྒྱལ་པོ་དྲེ་ཉྱིད་བོད་ཡུལ་དུ་འབྱོན་ཚུལ་ཐད་བརོད་ཚུལ་མྱི་འད་བ་དུ་མ་ཞྱིག་

ཡོད་ཀང་། ཡོངས་གགས་སུ་རྒྱལ་པོ་དྲེའྱི་བྱྲེད་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་པ་སྐྲེ་བོ་གཞན་

དང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། རྒྱལ་པོ་དྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་བཞྱིན་ལ་མྱིག་མས་འགྱིབས་

པ།མྱིག་གྱི་རྫྱི་མ་ནྱི་གཡུ་ཡྱི་མདོག་ཅན་ཡོད་པ། སོ་དུང་སོ་འཁོར་མར་ཡོད་པ། 

ལག་པའྱི་མཛུབ་མོ་རྣམས་ནྱི་ངང་པའྱི་ལག་པ་ལྟར་ཤའྱི་ད་བས་འབྲེལ་བ་ཞྱིག་

བྱུང་བས། ཡབ་ཀྱིས་མྱི་ལ་སྟོན་མྱི་ནུས་པར་ནར་སོན་པ་ན་ཁྱིམ་ནས་བསྐྲད་

པས་བོད་ཡུལ་དུ་སྐོད་ཅྲེས་ཟྲེར། ཡང་ཁ་ཅྱིག་ལོ་ན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་

ནས་ཟངས་ཀྱི་གྲུ་ཆུང་ཞྱིག་ནང་བླུགས་ཏྲེ་ཆུ་གཞུང་དུ་བསྐྱུར་བས་ཞྱིང་པ་ཞྱིག་

ལ་བརྲེད་དྲེ་གསོ་སྐོང་བྱས།   ཕྱིས་སུ་ནར་སོན་པ་ན་བུ་དྲེས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཤྲེས་པས་སྲེམས་ལ་སྐོ་བ་དག་པོ་བྱུང་སྟྲེ་བོད་ཡུལ་དུ་

བོས་བྱོལ་དུ་ཕྲེབས་ཞྲེས་ཟྲེར། བོད་ཡུལ་དུ་འབྱོར་སྐབས་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཕྱུགས་

སྐོང་བཞྱིན་པའྱི་རྫྱི་བོ་དང་འཕྲད་ཅྲེས་ཟྲེར། ཁ་ཅྱིག་གྱིས་སྐབས་དྲེར་བོད་སྤྱི་

ལ་དབང་སྒྱུར་བྱྲེད་ཐུབ་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་འཚོལ་བཞྱིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཅན་གྱི་

བོན་པོ་མྱི་བཅུ་གཉྱིས་དང་འཕྲད་ཅྲེས་ཟྲེར། བོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གང་ནས་འོང་

ཚུལ་འདྱིས་པས་སྐད་བར་མ་འཕྲོད་དྲེ། གནམ་ལ་མཛུབ་མོ་ཀྲེར་བས། བོན་པོ་

རྣམས་གནམ་ལ་དད་པ་བྱྲེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ལྷ་གནས་ནས་འོངས་པའྱི་

སྐྲེ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ངྲེས་པར་བསམས་ཏྲེ་གཉའ་བར་ཁྱི་བྱས་ཏྲེ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་

མངའ་གསོལ་བས་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པོར་གགས་ཅྲེས་བརོད། རྒྱལ་པོ་དྲེ་ཉྱིད་
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རྒྱ་གར་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སུ་རྒྱལ་པོ་དྲེ་ཉྱིད་སྐབས་དྲེར་རྒྱ་གར་གྱི་ཁང་བཟོའྱི་

དབྱྱིབས་བཀོད་ལ་རྒྱུས་མངའ་ལྡན་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱལ་པོ་དྲེས་བཞྲེངས་པའྱི་

བོད་ཀྱི་མཁར་གྱི་ཐོག་མ་ཡུམ་བུ་ག་མཁར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁར་གྱི་བཟོ་དབྱྱིབས་

སུ་ཡོད་ཅྲེས་བརོད། ད་ལྟའྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་

ནའང་། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དུ་གནས་པའྱི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ཕལ་མོ་ཆྲེ། ཆོས་

དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ལས་མཆྲེད་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མངོན་གསལ་ཆྲེའོ། 
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ཆོས་རྒྱལ་མྲེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་འཕགས་བོད་

གཉྱིས་དབར་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་འབྲེལ་བ་གྲེང་བ།

སྤྱིར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ནས་དར་བའྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་

འདྱི་བོད་ཡུལ་དུ་དབུ་བརྲེས་པའྱི་ལོ་ནྱི། སྐབས་འདྱིའྱི་བོད་རྲེ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རྱི་གཉན་

བཙན་གྱི་ཕག་ཏུ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གྲེགས་བམ་དང་། རྟྲེན་འགའ་ཞྱིག་

འབྱོར་བའྱི་ལོ་སྟྲེ།  ཕྱི་ལོ་ ༢༣༣ ལ་ངོས་འཛིན་ཞྱིང་། རྲེས་སུ་བོད་གཞུང་

གྱི་ཤོག་དངུལ་དུའང་གངས་ལོངས་ཆབ་སྱིད་དབུ་བརྲེས་པའྱི་ལོ་ཞྲེས་རྱིས་

གཞྱིར་བཟུང་ཚུལ་ཞྭ་སྒབ་པའྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་སུ་གསལ། འོན་ཀང་

སྐབས་འདྱིར་ཆོས་ཀྱི་གྲེགས་བམ་དང་། རྟྲེན་འགའ་ཞྱིག་བོད་དུ་འབྱོར་བ་ནྱི་མ་

འོངས་པར་བོད་ལོངས་སུ་ཆོས་དར་བའྱི་རྟྲེན་འབྲེལ་ཙམ་ཞྱིག་ལས་མ་འདས།

ཆོས་ཀྱི་གྲེགས་བམ་རྣམས་བོད་ཡྱིག་ཏུ་ཕབ་བསྒྱུར་དང་། དྲེ་དག་ལ་ཐོས་

བསམ་གྱི་སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དངོས་སུ་དབུ་བརྲེས་ཏྲེ་འཕགས་

བོད་དབར་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་གྱི་འགོ་ཐོག་མ་ནྱི། ཆོས་རྒྱལ་མྲེས་དབོན་རྣམ་

གསུམ་གྱི་ཐོག་མ་སྤྱི་ལོའྱི་དུས་རབས་བདུན་པའྱི་ནང་འབྱོན་པའྱི་ཆོས་རྒྱལ་

སོང་བཙན་སྒམ་པོའྱི་སྐུ་དུས་སུ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་དགོས། 

དྲེ་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་དྲེའྱི་རྱིང་བོད་ལ་མཁོ་བའྱི་ཡྱི་གྲེ་གསར་གཏོད་མཛད་ཆྲེད་

ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོན་ཏྲེ། རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་

ནས་རྒྱ་གར་སྐད་རྱིགས་རྣམས་ལ་སྦྱངས་པ་མཛད་ནས་ཕྱིར་བོད་དུ་ཕྲེབས་

ཏྲེ་བོད་རང་གྱི་ཡྱི་གྲེ་དང་བར་སྤོད་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་གསར་བཟོ་མཛད། 

ཆོས་རྒྱལ་ཁོང་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་འཕགས་བོད་གཉྱིས་དབར་སྐད་ཡྱིག་གྱི་འབྲེལ་

བ་ཐོག་མར་བྱུང་། དྲེ་བཞྱིན་ཐོན་མྱི་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་དུ་ལོ་ངོ་བདུན་ཙམ་
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བཞུགས་རྱིང་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ལའང་སོབ་གཉྲེར་གནང་

ཡོད་ཅྱིང་། ཐོན་མྱི་ཁོང་གྱིས་གཙོ་བྱས་པའྱི་སྐབས་འདྱིའྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དང་། 

རྒྱ་གར་། བལ་ཡུལ། རྒྱ་ནག་གྱི་ནང་པའྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་རོགས་རམ་འོག་

ཐོན་མྱིས་རྒྱ་གར་ནས་བསྣམས་ཕྲེབས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གྲེགས་བམ་ཁག་དང་། 

ཡང་དྲེ་སྔོན་བོད་རྒྱལ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རྱི་གཉན་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་

གྲེགས་བམ་རྣམས་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་གྱིས་བཀས་བསྐུལ་བ་ལྟར་བོད་ཡྱིག་ཏུ་

བསྒྱུར་ཏྲེ། རྒྱ་གར་གྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་བོད་ཡྱིག་ཏུ་ཕབ་བསྒྱུར་

བྱས་པའྱི་འགོ་ཐོག་མའང་ཆོས་རྒྱལ་དྲེའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་ཡོད། ཆོས་རྒྱལ་

ཁོང་གྱིས་ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊར་བོད་ཡྱིག་གསར་བཟོ་དང་ཆོས་གཞུང་རྣམས་

བོད་བསྒྱུར་གནང་བཅུག་པ་མ་ཟད། ཁོང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་ལོ་ངོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་

ཐོན་མྱིའྱི་དྲུང་ནས་གཙོ་བོ་སྐབས་དྲེར་གསར་བཟོ་མཛད་པའྱི་བོད་ཡྱིག་ལ་

སོབ་གཉྲེར་དང་། དྲེ་བཞྱིན་ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ཁག་ལའང་གསན་བསམ་

མཛད། དྲེར་བརྟྲེན་ནང་ཆོས་ལས་བསབ་བྱ་བླངས་ཏྲེ་ལྷ་ཆོས་དགྲེ་བ་བཅུ་དང་

མྱི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་གཏན་འབྲེབས་མཛད། འོན་ཀང་

ལྷ་ཆོས་དགྲེ་བ་བཅུ་དང་མྱི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ནྱི་སྐབས་དྲེར་སྐྲེ་བོ་རྒན་

དར་གཞོན་གསུམ་གྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་འགན་འཁྱིར་འགྱུར་བའྱི་བླང་བྱའྱི་དོན་

གནད་ཙམ་ལས། དྲེ་དག་ལས་འགལ་འཛོལ་བྱུང་ན་ཉྲེས་ཆད་འགྲེལ་ཆོག་

པའྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་ཞྱིག་མ་ཡྱིན། དྲེ་ལྟ་ནའང་སྐབས་དྲེར་གཏན་འབྲེབས་གནང་

པའྱི་ཁྱིམས་ཆྲེན་བདུན་གྱི་ནང་ནས་ཐ་མ་གཉྱིས་མ་གཏོགས། གཞན་ལྔ་ནྱི་ནང་

ཆོས་ཀྱི་བསབ་བྱའྱི་ནང་གྱི་ར་བའྱི་བསྲུང་བྱ་ལྔ་སྟྲེ་སོག་གཅོད་པ། མ་བྱྱིན་པ་

ལྲེན་པ། ལོག་པར་གཡྲེམ་པ། རྫུན་སྨྲ་བ། ཆང་རག་འཐུང་བ་རྣམས་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

དྲེ་དག་གྱི་ནང་ནས་སོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱྱིན་པ་ལྲེན་པ། ལོག་པར་གཡྲེམ་

པ་གསུམ་ནྱི་ཉྲེས་ཆད་འགྲེལ་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་གཞྱིའྱི་ངོ་བོར་གནས་ཡོད་པ་



8

རྲེད། མདོར་ན་དྲེང་སང་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྲེན་པ་སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་བཞྱི་

པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་བཞྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོམས་སུ་ཆོག་

པའྱི་བྱམས་དང་སྙྱིང་རྲེ་གཞན་ཕན་བཅས་ལྡན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་ནྱི། ཐོག་

མར་ཆོས་རྒྱལ་ཁོང་གྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ནས་བོད་དུ་དར་འཕྲེལ་བྱུང་

ཡོད་ལ། ཆོས་རྒྱལ་ཁོང་གྱིས་བོད་འབངས་ཀུན་གྱི་བདྲེ་ཐབས་སུ་གཟྱིགས་

ཏྲེ། སྐབས་དྲེར་བོད་ས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གཅྱིག་འགྱུར་ཏུ་གཏན་འབྲེབས་

མཛད་པའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཁོངས་སུའང་སྐབས་དྲེའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་བྱམས་བརྲེའྱི་རང་

བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཆ་ཤས་འདྱི་འཇུག་གནང་མཛད་ཡོད། རྒྱ ་གར ་

ཆོས་རྒྱལ་ཁོང་གྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་ནས་ཆོས་དང་སྐད་ཡྱིག་གྱི་འབྲེལ་བ་ཙམ་

མ་ཡྱིན་པར་ད་དུང་ལྷ་ཁང་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ལག་རལ་དང་ཚོང་གྱི་འབྲེལ་བའང་

བྱུང་ཡོད་པ་ནྱི། ཆོས་རྒྱལ་ཁོང་གྱི་སྐབས་སུ་གསར་བཞྲེངས་གནང་བའྱི་དྲེང་

སང་ལྷ་སའྱི་ཇོ་ཁང་ཞྲེས་གགས་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་འདྱི་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ལྷ་

ཁང་ལ་དཔྲེ་བྱས་ཏྲེ་བཞྲེངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ནྱི། མཁས་དབང་དགྲེ་འདུན་ཆོས་

འཕྲེལ་གྱིས་མཛད་པའྱི་རྒྱལ་རབས་དྲེབ་ཐྲེར་དཀར་པོའྱི་ནང་། དཔྲེར་ན། ལྷ་

སའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞྲེངས་པའྱི་ཚེ་ཡང་། ཟུར་བཞྱི་གཡུང་དྲུང་གྱི་རྱིས་དང་། 

ཀྭ་བ་རྣམས་ཕུར་པའྱི་དབྱྱིབས་སུ་མཛད་ཅྲེས་གགས་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། རྒྱ་གར་

ན་སྔོན་གྱི་དགོན་གནས་ཞྱིག་རལ་རུ་སོང་བ་དག་མཇལ་བའྱི་ཚེ་ཡང་། ཟུར་

བཞྱི་གཡུང་དྲུང་གྱི་རྱིས་དང་། ཀྭ་བ་ཕུར་པའྱི་དབྱྱིབས་སུ་བྱས་པ་སོགས་རྒྱན་

དང་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་འད་བར་མ་ཟད། ཐ་ན་ཀྭ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ཆྲེ་ཆུང་གྱི་ཚད་

ཀང་། རང་རྲེའྱི་ཇོ་ཁང་གྱི་ཀྭ་བ་འདྱི་རྣམས་དང་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱི་ཤུལ་དུ་

གཅྱིག་འཛུགས་ནུས་པ་ཙམ་དུ་འད་བར་སྣང་། དྲེས་ན་ལྷ་སའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་

འདྱི་ཡང་བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལའྱི་ལྷ་ཁང་ལ་དཔྲེ་བྱས་ནས་བཞྲེངས་སོ་ཞྲེས། དཔའ་བོ་

གཙུག་ཕྲྲེང་སོགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྲེ་བདྲེན་པར་སྲེམས། ཞྲེས་བརོད་འདུག་
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པ་ལས་རྟོགས་ཐུབ།

སོང་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་འཕགས་བོད་དབར་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ཕྲེ་ཚུལ་

ནྱི་ལྡྲེའུ་ཆོས་འབྱུང་ལས་ལྷོ་འབས་དང་ཁྲེའྱི་ལ་སྒོ་ཕྲེ་སྟྲེ་མངའ་མཛད། ཅྲེས་

ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ནས་འབས་དང་ཁྲེ་སོགས་བོད་ནང་མྲེད་པའྱི་འབྲུ་

རྱིགས་དང་འབས་བུའྱི་རྱིགས་འབྱུང་བའྱི་ཚོང་སྒོ་ཕྲེ་ཚུལ་བསྟན་ཡོད། དྲེ་

བཞྱིན་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆ་ནས་ཀང་ཆོས་རྒྱལ་ཁོང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྨན་

པ་ཧན་ཝྲེན་ཧྲེ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་པ་བྷ་ར་དྷ་ཛ། སྟག་གཟྱིག་གྱི་སྨན་པ་ག་

ལྲེ་ནོས་བཅས་བོད་དུ་གདན་དངས་ནས་ཁོང་ཚོས་ཐུན་མོང་ཐོག་བོད་དུ་མྱི་

འཇྱིགས་པའྱི་མཚོན་ཆ་ཞྲེས་པའྱི་སྨན་གཞུང་ཞྱིག་བརམས་པར་གགས་པས། 

དྲེའྱི་སྐབས་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སྨན་གཞུང་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱྲེད་པའང་ཐོག་མ་དྲེ་

ཆགས་ཡོད།

དྲེ་རྲེས་ཆོས་རྒྱལ་མྲེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཡ་གལ་གཉྱིས་པ་ཆོས་རྒྱལ་

ཁྱི་སོང་ལྡྲེ་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་འཕགས་བོད་དབར་གཙོ་ཆྲེར་ཆོས་ལུགས་

ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོར་བཙུགས་ཏྲེ། བོད་ས་ཁོན་ཡོངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་

ལུགས་འཛིན་སྐོང་སྲེལ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆྲེན་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་ནྱི། 

དུས་ཕྱིས་སུ་བྱོན་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་ཇོ་བོ་རྲེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤས་

ཁྱི་སོང་ལྡྲེ་བཙན་གྱི་དུས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་རྒྱ་གར་དུ་ཡང་མ་བྱུང་བར་འདུག་

ཅྲེས་ཡྱི་རངས་མཛད་ཡོད། དྲེ་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་ཁོང་གྱི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོ་རྒྱ་

གར་གྱི་སོབ་དཔོན་ཤཱནྟ་རཀྱི་ཏ་དང་སོབ་དཔོན་པདྨ་སམྦྷ་བ་གཉྱིས་བོད་དུ་

གདན་འདངས་ཏྲེ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་རྒྱུན་སྲེལ་གནང་མཛད་ཡོད་ཅྱིང་། 

རྲེས་སུ་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལཱ་རྒྱ་གར་ནས་གདན་འདངས་ཏྲེ། བོད་དུ་

དར་བཞྱིན་པའྱི་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལྲེན་ནང་མ་དག་པའྱི་ཆ་རྣམས་སྲེལ་ནས་ 
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སྒོམ་རྱིམ་གྱི་འཁྱིད་སྲེལ་བར་མཛད་ཡོད། ཆོས་རྒྱལ་ཁོང་གྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་

དགོན་སྲེའྱི་ཐོག་མ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞྲེངས་ཡོད་ཅྱིང་། དྲེ་ཡང་

སོབ་དཔོན་ཤཱནྟ་རཀྱི་ཏ་དང་སོབ་དཔོན་པདྨ་སམྦྷ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་མཛུབ་སྟོན་འོག་

ལྷ་ཁང་གྱི་ཕྱིའྱི་བཀོད་པ་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཨོ་ཏནྟ་པུ་རྱིའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་དཔྲེ་

བྱས། འོག་ཁང་ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་བཟོ་དབྱྱིབས་བོད་ལུགས་དང༌། བར་ཐོག་

གྱི་ཁང་པ་ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་བཟོ་དབྱྱིབས་རྒྱ་ནག་ལུགས། སྟྲེང་གྱི་ཁང་པ་ལྷ་

དང་བཅས་པའྱི་བཟོ་དབྱྱིབས་རྒྱ་གར་ལུགས་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་དབྱྱིབས་བཞྲེངས་

གནང་མཛད་པས་མཚན་ཡང་བསམ་ཡས་ལུགས་གསུམ་མྱི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་

གྲུབ་པའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞྲེས་གགས། སྐབས་དྲེར་བསམ་ཡས་སུ་སྒྲ་བསྒྱུར་

ལོ་པཎ་གྱིང་ཞྲེས་ཡྱིག་བསྒྱུར་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་གནང་

ཏྲེ། དྲེའྱི་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་ལྲེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་འཆད་འཁྱིད་དང་སོབ་གཉྲེར་བྱྲེད་

བཞྱིན་ཡོད་པས། དྲེ་ནྱི་བོད་ཀྱི་ས་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་གར་གྱི་ལྲེགས་སྦྱར་སྐད་ལ་སོབ་

གཉྲེར་བྱྲེད་སའྱི་བསྟྱི་གནས་ཐོག་མ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོད་ལ། འཕགས་བོད་

དབར་གྱི་ཆོས་དང་སྐད་ཡྱིག་གྱི་རྱིག་གཞུང་བརྲེ་ལྲེན་གནང་སའྱི་བསྟྱི་གནས་

གལ་ཆྲེ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།

བོད་དུ་དགྲེ་འདུན་གྱི་སྲེ་ཡང་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀུན་ལ་གགས་པ་ལྟར་ཆོས་

རྒྱལ་ཁོང་གྱི་སྐབས་སུ་ཐོག་མར་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་ཅྱིང་། དྲེ་ཡང་དྲེ་

སྔོན་བོད་ལ་དགྲེ་འདུན་གྱི་སྲེ་མྲེད་པས། བོད་མྱིས་རབ་བྱུང་གྱི་ལམ་

ལ་ཞུགས་ཐུབ་མྱིན་ཉམས་སད་པའྱི་ཆྲེད་ཐོག་མར་སད་མྱི་བདུན་ཞྲེས་བོད་མྱི་

བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་། རབ་བྱུང་གྱི་སོམ་པ་འབོགས་ཆོག་ཆྲེད་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་

པའྱི་བྱི་ཀྲ་མ་ཤྱི་ལའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའྱི་

དགྲེ་སོང་བཅུ་གཉྱིས་སྤན་དངས་ཏྲེ། སོབ་དཔོན་ཤནྟ་རཀྱི་ཏས་མཁན་པོ་མཛད་
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ནས་བོད་དུ་རབ་བྱུང་གྱི་སོམ་པ་བསྩལ་བ་ཡྱིན་པས། བོད་ཀྱི་མཁན་པོའྱི་ཐོག་

མ་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་ཁོང་ཆགས་ཡོད་པ་རྲེད། སྐབས་དྲེར་སྒྲ་བསྒྱུར་ལོ་

པཎ་གྱིང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆོས་

དཔྲེ་མང་དག་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བྱི་མ་ལ་

མྱི་ཏྲ་དང་། སངས་རྒྱས་གསང་བ། ཤནྟྱི་གརྦ། བྱི་ཤུདྷ་སྱིངྱི་ལ་སོགས་པ་དང་། 

བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་མཉམ་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཆོས་མང་པོ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་

ཡོད་པས། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བའྱི་ཐོག་མ་ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊ་ནས་བཟུང་ཏྲེ་སྐབས་

འདྱི་བར་དུ་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའྱི་ཆོས་དཔྲེ་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་མཚན་བྱང་གཏན་

ལ༌ཕབ་སྟྲེ་དཀར་ཆག་ལྡན་དཀར་མ་ཞྲེས་ཆྲེས་སྔ་ཤོས་སུ་གགས་པའྱི་དཀར་

ཆག་འདྱི་གཏན་འབྲེབས་གནང་ཡོད། རྒྱ་གར་ན་ཆྲེས་སྔ་མོ་ནས་གྲུབ་མཐའ་

མྱི་གཅྱིག་པའྱི་ཆོས་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་ནའང་། ཕན་ཚུན་དཔུང་ཤྲེད་

ངོམས་ནས་གནོན་རྲེས་མྱི་བྱྲེད་པར་རྱིགས་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་བགོ་གྲེང་བྱས་ཏྲེ། 

ཕན་ཚུན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་བཟང་ངན་ཤན་འབྱྲེད་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་དར་སྲེལ་བྱྲེད་

པའྱི་སོལ་བཟང་ཞྱིག་ཡོད་པས། འདྱི་ནྱི་དྲེང་རྒྱ་གར་ནང་ཡང་དག་པའྱི་མང་

གཙོ་འཕྲེལ་རྒྱས་འགོ་བའྱི་ཆ་རྐྲེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ནོ་སྲེལ་གཟྲེངས་རྟགས་ཐོབ་

མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་ཨ་མྱི་ཏྱ་སྲེན་གྱིས་མཛད་པའྱི་(Argumenta-

tive India) ཞྲེས་པའྱི་ཕག་དྲེབ་ནང་འཁོད་ཡོད།

བོད་མྱི་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཆ་ཤས་མང་དག་ཅྱིག་ད་བར་

བརྒྱུད་འཛིན་བྱས་ཡོད་ལ། བགོ་གྲེང་གྱི་སོལ་བཟང་དྲེའང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་རྒྱུད་

འཛིན་བྱས་དང་བྱྲེད་མུས་ཡྱིན་པ་རྲེད། སོལ་བཟང་དྲེ་ཐོག་མར་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་

སོང་ལྡྲེ་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་སོབ་དཔོན་ཤནྟ་རཀྱི་ཏས་དར་སྲེལ་གཏོང་གནང་

མཛད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དྲེ་ཡང་སྐབས་དྲེར་བོད་དུ་ནང་ཆོས་རྒྱ་ཆྲེར་དར་
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སྲེལ་མཛད་པ་ལ་བོན་ཆོས་ལ་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཡྱིད་མ་རངས་ཏྲེ། གྲེང་སོང་

སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་བྱུང་བས་སོབ་དཔོན་གྱིས་བོན་པོ་དང་ནང་པ་རོད་དྲེ་སུ་རྒྱལ་

ནའང་དྲེའྱི་ལུགས་བོད་དུ་སྲེལ་ཆོག་པའྱི་དགོས་འདུན་བཏོན་པ་ལྟར་རོད་པས་

ནང་པ་རྒྱལ་ཏྲེ་ནང་ཆོས་བོད་ཡོངས་སུ་དར་སྲེལ་མཛད། ཡང་ཕྱིས་སུ་ཆོས་

རྒྱལ་ཁོང་གྱི་སྐབས་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ན་གགས་པའྱི་སྟོན་རྲེན་གཉྱིས་ཀྱི་རོད་པ་

ཞྲེས་རྒྱ་ནག་ནས་དར་བའྱི་ནང་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་པ་དང་རྒྱ་གར་ནས་དར་བའྱི་

ནང་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་པ་གཉྱིས་བར་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལྲེན་ཐད་ལྟ་བ་མྱི་མཐུན་

པར་གྱུར་བས། དྲེ་སྲེལ་ཆྲེད་བལ་ཡུལ་ནས་ཤནྟ་རཀྱི་ཏའྱི་སོབ་མ་ཀ་མ་ལ་

ཤཱྱི་ལ་གདན་དངས་ཏྲེ། རྒྱ་ནག་གྱི་ཧ་ཤང་དང་རོད་པས་ཧ་ཤང་ཕམ་ནས་རྒྱ་

གར་གྱི་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུགས་དར་སྲེལ་མཛད་ཡོད་ལ། དྲེ་བཞྱིན་ཆོས་རྒྱལ་

ཁོང་གྱི་སྐབས་སུ་ཚད་མའྱི་གཞུང་སོབ་གཉྲེར་བྱ་ཆྲེད་སོབ་དཔོན་ཆོས་གགས་

ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ཞྲེས་པ་འདྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྨ་དགྲེ་བའྱི་བློ་གོས་

ཀྱིས་ཐོག་མར་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏྲེ་ཚད་མའྱི་འཆད་ཉན་གྱི་རྒྱུན་སྲེལ་བར་

མཛད་ཡོད། འོན་ཀང་བོད་དུ་རྒྱ་གར་ལྟ་བུའྱི་ལྟ་གྲུབ་མྱི་འད་བའྱི་ཆོས་ལུགས་

སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་མྲེད་པས། ཆོས་ལུགས་ནང་ཕན་ཚུན་དབར་དགག་བཞག་

སོང་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་རོད་གྲེང་བྱྲེད་པའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་མྲེད་མོད། འོན་ཀང་

དུས་ཕྱིས་བྱུང་བའྱི་བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གཙོ་བོ་བཞྱིའྱི་དབར་

ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་འགྲེལ་ཚུལ་ཐད་ལྟ་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པ་རྣམས་ཡྱིག་ངག་

གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོས་གྲེང་བྱས་པ་བྱུང་ཡོད་ལ། དྲེ་བཞྱིན་དུས་རབས་བཅུ་

གཅྱིག་པའྱི་ནང་ཕྱྭ་བ་ཆོས་ཀྱི་སྲེང་གྲེས་ (1109-1169) ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་

གཞུང་རྣམས་བསྡུས་ཚན་བགོས་ནས་སོབ་སྦྱོང་བྱྲེད་ཚུལ་བསྡུས་གྲྭ་ཞྲེས་པ་

སོལ་གཏོད་ཅྱིང་། ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལ་སོབ་གཉྲེར་གྱི་འཛིན་གྲྭ་ཟུར་

འཛུགས་མཛད་པ་ནས་བཟུང་། ཆོས་རྒྱུད་སོ་སོའྱི་དགོན་སྲེ་ཁག་ནང་མཚན་



13

ཉྱིད་ཀྱི་བཤད་སྒྲ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏྲེ། ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ལ་བརར་ཤ་

གཅོད་པའྱི་གོས་གྲེང་གྱི་སོལ་ད་དུང་གནས་མུས་ཡྱིན། དྲེ་བཞྱིན་གསོ་བ་རྱིག་

པར་མཚོན་ནའང་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སོང་གྱིས་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་ལུགས་

དར་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཇྲེ་ཚོགས་སུ་གཏོང་ཆྲེད། གསྲེར་དངུལ་མང་པོ་བསྐུར་ཏྲེ་

བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག བལ་པོ། ཏ་ཟྱིག ཁ་ཆྲེ་

བཅས་སུ་ཡོད་པའྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁས་པའྱི་མྱི་དགུ་ཕོ་བང་དུ་

གདན་དངས་ཏྲེ། ཆོས་རྒྱལ་ཉྱིད་ཀྱི་བླ་སྨན་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་དང་

བགོ་གྲེང་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཚུལ་དུ་རང་རང་གྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་

གྱི་ཁད་ཆོས་རྣམས་ཕན་ཚུན་སྲེལ་རྲེས་བྱས་ཡོད་པས། དྲེ་ནྱི་དྲེང་དུས་ཀྱི་

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གསོ་རྱིག་ཚོགས་འདུ་དང་ཆ་འད་བ་ཉྱིད་དུ་གྱུར་ཡོད། 

ཡང་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་རྒྱ་གར་གྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་ལུགས་ལ་

རྒྱུས་མངའ་དང་སྦྱངས་པ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་མཛད་ཆྲེད། རྒྱ་གར་དུ་སྔ་ཕྱིར་

ཐྲེངས་གསུམ་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཁོན་མྱི་ལོ་དགུ་དང་ཟླ་བ་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་བཞུགས་

ནས་བལ་པོའྱི་སྨན་པ་མཁས་པ་ཆྲེན་པོ་བྷ་ན་ཤཱྱི་ལ་ཧ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་

པ་ཆྲེན་པོ་པཎ་ཆྲེན་ཙནྡྲ་དྲེ་བ་དང་། མྲེ་དབང་སོགས་སོབ་དཔོན་བརྒྱ་དང་ར་

གཅྱིག་ཙམ་བསྟྲེན་ཡོད་པས། སྐབས་དྲེར་འཕགས་བོད་དབར་གྱི་གསོ་རྱིག་

གྱི་འབྲེལ་བའང་རྒྱ་ཆྲེ་བྱུང་ཡོད། དྲེ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་མྲེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་

ཡ་གལ་གྱི་ཐ་མ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་གཙུག་ལྡྲེ་བཙན་རལ་པ་ཅན་ནྱི། བཙན་པོ་ཡབ་

ཁྱི་ལྡྲེ་སོང་བཙན་གྱི་བཀོད་མངགས་ལྟར། སྐུ་ཆུང་ངུའྱི་དུས་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་རྱིང་ལུགས་འཛིན་པ་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གཉྲེན་དུ་མ་བསྟྲེན་ནས། ཡྱི་གྲེ་

འབྱི་ཀོག་སོགས་རྱིག་པའྱི་གནས་སྤྱི་དང་། སྒོས་སུ་དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བསབ་

བྱ་ལ་ཐུགས་རྲེ་གཅྱིག་པའྱི་སོབ་གཉྲེར་གནང་བས། གཞོན་ནུའྱི་དུས་ནས་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་དད་གུས་ཆྲེན་པོ་ཡོད་
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མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྱིན་པས། ཆོས་རྒྱལ་ཁོང་གྱིས་རྒྱལ་སྱིད་སྐོང་བའྱི་སྐབས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཀུར་བསྟྱི་དང་རྱིམ་གོ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་གནང་

ཡོད། སྤྱིར་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སོང་གྱི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྲེས་

འབངས་པའྱི་དབང་ཤུགས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་སྲེབས་འགོ་ཚུགས་

ཡོད་ཅྱིང་། ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་སྱིད་ཀྱི་བྱ་བ་གང་ལའང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་

རྲེས་འབངས་པའྱི་དབང་ཚད་ནྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་ཚད་དུ་སོན་ཡོད། ཆོས་རྒྱལ་

ཁོང་གྱིས་འཕགས་བོད་དབར་གྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ནྱི་སྔར་ལས་ལྷག་

པར་གཏོད་ཅྱིང་། ཁད་པར་དུ་ཁོང་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མྱི་ཏྲ་དང་། 

སུ་རྲེནྡྲ་བོ་དྷྱི་དང་། ཤྱི་ལནྡྲ་བོ་དྷྱི་དང་།བོ་དྷྱི་མྱི་ཏྲ་སོགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་

ཏྲེ། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་དང་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་སྔར་

ཡབ་མྲེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མ་བསྒྱུར་བ་མང་དག་ཅྱིག་བསྒྱུར་ཅྱིང་ཞུ་

དག་གྱིས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པར་མཛད། ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་བཀས་སྐུལ་བ་ལྟར་

བཞྲེངས་གནང་བའྱི་འུ་ཤང་རོ་དཔྲེ་མྲེད་བཀྲ་ཤྱིས་དགྲེ་འཕྲེལ་གྱི་ལྷ་ཁང་གྱི་

ནང་རྟྲེན་སྐུ་འད་ཐམས་ཅད་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་དཔྲེ་ལྟར་བཞྲེངས།

བྲེ་སང་དང་ཞོ་ཆ་ཚུན་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་དབུས་འགྱུར་ཚལ་དང་མཐུན་པར་

བཅོས་ཞྲེས་ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའྱི་དགའ་སྟོན་དུ་གསལ་བས། དྲེ་སྔོན་ཆོས་

རྒྱལ་སོང་བཙན་གྱི་སྐུ་རྱིང་ལ་འཇལ་ཤོར་འདྲེགས་གསུམ་གྱི་ཚད་གཞྱི་གཏན་

འབྲེབས་མཛད་ཀང་། དྲེ་ཉྱིད་ཡུན་རྱིང་མ་སོང་བར་ཚད་གཞྱི་གཅྱིག་འགྱུར་བ་

ཞྱིག་མ་བྱུང་ཞྱིང་། རྒྱ་གར་དང་བོད་དབར་གྱི་འཇལ་ཤོར་འདྲེགས་གསུམ་གྱི་

ཚད་གཞྱི་ལའང་ཧྲེ་བག་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་ཐོན་པས། སྤྱིར་བོད་ས་ཁོན་ཡོངས་སུ་

ཚད་གཞྱི་གཅྱིག་འགྱུར་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་དང་།  རྒྱ་གར་དང་བོད་བར་གྱི་

ཚོང་འབྲེལ་བྱྲེད་སྐབས་སྟབས་བདྲེ་ཡོང་ཆྲེད། ཆོས་རྒྱལ་ཁོང་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་
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ཡུལ་མ་གྷ་དྷའྱི་ཚད་གཞྱི་དང་མཐུན་པར་གཅྱིག་འགྱུར་བཟོས་གནང་མཛད་པ་

བོད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརོད་ཅྱིང་། དྲེས་སོང་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་འཕགས་

ཡུལ་ནས་འབས་དང་འབྲུ་ལ་སོགས་ཉོ་ཚོང་བྱྲེད་པའྱི་ཚོང་སྒོ་ཕྲེ་སྟྲེ་ཚོང་གྱི་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ལྟར། ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་རལ་གྱི་སྐབས་སུའང་འཕགས་བོད་དབར་

གྱི་ཚོང་གཉྲེར་གྱི་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་བསྟན་ཡོད། མདོར་ན་སོང་བཙན་

སྒམ་པོ་དང་། ཁྱི་སོང་ལྡྲེ་བཙན། ཁྱི་གཙུག་ལྡྲེ་བཙན་རལ་པ་ཅན་བཅས་ཁོང་

གསུམ་ལ་བོད་མྱི་ཀུན་གྱིས་ཆོས་རྒྱལ་མྲེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་ཞྲེས་གོང་དུ་

བཀུར་དོན་ཡང་། གཙོ་བོ་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ནས་

དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་བོད་ཁམས་སུ་གདན་འདངས་ཏྲེ། དམ་ཆོས་

འཆད་ཉན་གྱི་རྒྱུན་གསར་འཛུགས་དང་དར་སྲེལ་བཏང་ནས། བོད་ས་ཀུན་ལ་

རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་བྱམས་དང་སྙྱིང་རྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་

བཟང་པོ་འདྱི་སྲེལ་གནང་བ་ལ་བཀའ་དྱིན་མཚོན་ཆྲེད་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད།
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འཕགས་བོད་དབར་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གྱི་ལྲེ་ཚན་དང་

འབྲེལ་བའྱི་འབྱི་རོམ།

རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་ཆྲེས་གནའ་བོའྱི་དུས་ནས་ལྷ་དང་བླ་མ། དང་

སོང་དང་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྲེའྱི་དབང་གྱིས་ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཡུལ་

གྲུ་སྤྱི་དང་ཁད་པར་འཕགས་ཡུལ་འདྱི་ཉྱིད་གནའ་བོའྱི་ཤྲེས་རྱིག་ཀུན་གྱི་འབྱུང་

གནས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། གནའ་བོའྱི་དུས་སུ་ཤྲེས་རྱིག་ཀུན་སྲེམས་དོན་དང་

ཆོས་གཉྱིས་མ་འབྲེལ་བ་ཕལ་ཆྲེར་མྲེད་ཅྱིང་། རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་ཆོས་དང་

གྲུབ་མཐའ་མང་པོའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡྱིན། དཔྲེར་ན་དང་སོང་སྲེར་སྐ་ལས་བྱུང་

བའྱི་གངས་ཅན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཆོས། དང་སོང་གཟྲེགས་ཟན་ནམ་སྟོན་པ་

འུག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བྱྲེ་བག་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཆོས། དང་སོང་རྐང་མྱིག་

ལས་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་པ་ཅན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཆོས། སྟོན་པ་རྒྱལ་དཔོག་པ་

ལས་བྱུང་བའྱི་དཔོད་པ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཆོས། རྒྱལ་བ་དམ་པ་ལས་བྱུང་

བའྱི་གཅྲེར་པུ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཆོས། ལྷ་ཡྱི་བླ་མའྱི་རྲེས་འབང་རྒྱང་འཕྲེན་

པའྱི་གྲུབ་མཐའ། སྟོན་པ་ཤཱཀ་མུ་ནྱིའྱི་རྲེས་འབངས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་

གྲུབ་མཐའ་དང་ཆོས། གཞན་ཡང་ཚངས་པ་བ་དང་། ཁབ་འཇུག་པ། དབང་

ཕྱུག་པ་བཅས་བྱུང་ཡོད། གོང་གསལ་ཆོས་དང་གྲུབ་མཐའ་ཡོངས་ཀྱི་དབུས་

ནས་བོད་དུ་དར་བ་དྲེ་ནྱི་སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་ཆོས་དང་གྲུབ་མཐའ་ཡྱིན། འདྱི་

ཡྱི་སྔོན་དུ་བོད་ལ་དར་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཆོས་ནྱི་བོན་ཡྱིན་ཅྱིང་། ཐོན་མྱིས་

ཡྱིག་སོལ་གཏོད་པ་ནས་བཟུང་བོད་རང་དུ་བོན་ལས་བན་དྲེ་ཤུགས་ཆྲེ་བ་དར་

ཏྲེ་རྒྱལ་པོས་ཀང་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་ཡོད། དྲེ་སྔོན་ཡྱིན་ན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

དང་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གདོད་མའྱི་བོན་དྲེ་རང་གྱི་དད་མོས་ཀྱིྱི་ཡུལ་

དུ་བརྱིས་ཀང་། དུས་རབས་བདུན་པ་ཙམ་ནས་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆྲེན་
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ཞྱིག་ཐྲེབས་ཏྲེ་རྒྱལ་པོ་རང་ཉྱིད་ནས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་ནང་ཆོས་

དྲེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དད་མོས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བཀུར་ཏྲེ་དྲེ་དང་མཐུན་པའྱི་ཆོས་ཁྱིམས་

བཅས་ཏྲེ་འབངས་མྱི་སྲེར་རྣམས་ཀང་དྲེ་ཡྱི་རྲེས་སུ་འབངས་པ་རྲེད།

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ཕྱི་ལོའྱི་སྔོན་ ༦༢༥ 

ལོར་ལུམྱི་ནྱིར་སྐུ་འཁྲུངས། མཐར་རྩྭ་མཆོག་གོང་དུ་ཕྱི་ལོའྱི་སྔོན་ ༥༤༤ 

ལོར་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས། དྲེང་སང་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ལུམྱི་ནྱི་བལ་ཡུལ་

གྱི་རྒྱལ་ཁོངས་སུ་གཏོགས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་རྒྱ་གར་དུ་དར་

ནས་མྱི་ལོ་ཆྱིག་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་ཞྱིག་སོང་བའྱི་དུས་དྲེར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་

གཞྱི་ནས་དར་འཕྲེལ་བྱུང་ཞྲེས་བཤད་ན་བྱུང་རབས་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན། སྤྱིར་

བཏང་བཤད་སོལ་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉྲེར་བརྒྱད་པ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རྱི་གཉན་བཙན་གྱི་

དུས་སུ་བོད་དུ་ནང་ཆོས་དབུ་བརྲེས་པར་བརྱི་ཞྱིང་། དྲེ་ནྱི་ཕལ་ཆྲེར་ཕྱི་ལོའྱི་

དུས་རབས་གསུམ་པའྱི་ནང་འཁྲེལ་ཞྱིང་། དྲེ་སྐབས་བོད་དུ་གཏན་འབྲེབས་

ཀྱི་ཡྱིག་སོལ་མྲེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་དབུ་བརྲེས་པ་ཙམ་ལས་

སྲེ་སྣོད་གང་ལ་ཡང་འཆད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་གནང་མཁན་བླ་མ་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་

གཉྲེན་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཡོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ངྲེས་ཤྲེས་འདོངས་པ་མྲེད། དུས་རབས་

བདུན་པའྱི་འགོ་སྟོད་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོས་

རང་གྱི་བློན་པོ་ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ལ་སོབ་གཉྲེར་

དུ་བརྫངས། སྔོན་གྱི་ལས་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་སྤྱིར་རྒྱ་གར་ནྱི་ཆོས་

དང་གྲུབ་མཐའ་མང་པོའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཐོན་མྱི་དང་འཕྲད་པའྱི་སྐད་

ཡྱིག་ནྱི་ལྲེགས་སྦྱར་དང་ཐོན་མྱི་དང་འཕྲད་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཆོས་ནྱི་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསྟན་པ་དྲེ་ཡྱིན་པ་རྲེད། རྲེས་སུ་ཐོན་མྱི་བོད་དུ་

ཕྱིར་ལོག་གནང་སྟྲེ་བོད་ཀྱི་ཡྱིག་སོལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་



18

འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་པཎ་གྲུབ་ཇྱི་སྙྲེད་ཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་སོབ་སྦྱོང་གནང་བའྱི་

འབས་རྟགས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཏུ་ནང་ཆོས་ཕབ་སྒྱུར་མཛད།  ཁོང་ནྱི་

བོད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་བྱྲེད་པོ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཐོག་མ་དྲེ་ཡྱིན། དྲེ་ནས་ཟམ་མ་ཆད་པར་

བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ལྲེགས་སྦྱར་

གྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ནང་ཆོས་ཞུ་རུ་ཕྲེབས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རང་གྱི་ཕ་ཡུལ་དུ་

ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཏྲེ་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ཆོས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་འགོ་བརམས། བོད་

སྐད་དུ་ལྲེགས་སྦྱར་ནས་བསྒྱུར་བ་ཡོངས་རྫོགས་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དང་རྒྱ་གར་

གྱི་པཎྱིཏ་གང་རུང་གཅྱིག་དང་ལྷན་དུ་བསྒྱུར་པ་ཞྲེ་གཅྱིག་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་

དྲེའྱི་དབང་གྱིས་ཕྱི་རབས་ཀྱི་མཁས་པ་ཚོས་སྔ་འགྱུར་རྣམས་ལ་གཟྱིགས་

པ་ན་འགྱུར་གྱི་བཟང་ཚད་དུ་ངོས་འཛིན་བྱས། བོད་དུ་ནང་ཆོས་ནྱི་བསྒྱུར་

གྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དར་འགོ་བཙུགས་པ་རྲེད་ཅྲེས་བཤད་ཆོག་དྲེ་

ལྟར་ནང་ཆོས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་འགོ་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་

སོང་བ་ན། སངས་རྒྱས་རང་གྱི་གསུང་རབ་དང་དྲེའྱི་དགོངས་འགྲེལ་

གྱི་བསྟན་བཅོས་ཞྲེས་སྲེ་ཚན་ཆྲེན་པོ་གཉྱིས་སུ་ཕྲེས་སོ། སངས་རྒྱས་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་གསུང་རྣམས་ལ་བཀའ་དང་བཀའ་འགྱུར་དང་། དགོངས་འགྲེལ་གསུང་

རབ་རྣམས་ལ་བསྟན་བཅོས་དང་བསྟན་འགྱུར་ཞྲེས་བཏགས་སོ། དྲེང་སང་

བོད་སྐད་དུ་བཞུགས་པའྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་ཚན་འགྱུར་ཡྱིག་བཀའ་བསྟན་གཉྱིས་

ལ་དཔར་མ་ཡང་ཇྱི་སྙྲེད་ཅྱིག་ཡོད་པས་དངོས་འབྲེལ་གཞུང་དྲེ་དག་ལ་ཡྱིད་

བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་མཛོད་ཅྲེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། དུས་རབས་བཅུ་

གཅྱིག་ཙམ་ནས་གོང་གསལ་བཀའ་བསྟན་གསུང་རབ་རྣམས་ལ་བོད་མྱི་རང་

ཉྱིད་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་བརམས་འགོ་བཙུགས་པ་རྲེད། ཕལ་ཆྲེར་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་ལྡན་

ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཤྲེར་ཕྱིན་མངོན་པར་རྟོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་ལྟ་བུ་དང་པོའྱི་

གས་ཡྱིན། དྲེས་ན་བོད་དཔྲེར། བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར། གསུང་
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འབུམ་དང་བཀའ་འབུམ། གསུང་རོམ་ཞྲེས་པའྱི་ཐ་སྙད་མྱི་འད་བ་དུ་མ་བྱུང་། 

བཀའ་བསྟན་རྣམ་གཉྱིས་ནྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིག་གཞུང་དང་

རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས། རྒྱ་གར་གྱི་བསམ་བློ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྲེ་དག་སྲུང་སྐོབ་བྱྲེད་པ་

ན་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐོབ་བྱྲེད་པ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་

གྱི་རྱིག་གཞུང་ཡང་ག་མ་ཉམས་པ་གྲུ་མ་ཞྱིག་པར་མྱི་ཉམས་གོང་འཕྲེལ་དང་

ཉམས་པ་སོར་ཆུད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྲེད། ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་

མཆོག་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་གསུང་ལ་བོད་པ་ཚོས་

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་པ་དྲེ། བཀའ་བསྟན་གྱི་

དགོངས་པ་རྒྱ་གར་ལྲེགས་སྦྱར་སྐད་དུ་བཞུགས་པ་དྲེ་ང་ཚོས་བོད་སྐད་དུ་སོབ་

སྦྱོང་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད། བཀའ་བསྟན་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིག་གཞུང་

ཡྱིན་ནའང་།  དྲེང་གྱི་དུས་འདྱིར་དྲེ་དག་བོད་སྐད་དུ་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་ཀང་རྒྱ་

གར་རང་གྱི་སྐད་དུ་ཆོས་ཚན་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཐོབ་ཀྱི་མྲེད། རྒྱུ་མཚན་

འདྱི་ལ་བརྟྲེན་ནས་བོད་མྱི་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་བཀའ་དྱིན་གསབ་ཕྱིར། རྒྱ་གར་དུ་

སྲེབས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་ལྲེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ཧྱིན་དྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་

སྦྱངས་ཏྲེ་གཞུང་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་སར་ཡང་རྒྱ་གར་རང་གྱི་སྐད་དུ་སར་གསོ་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཡོད། འདྱི་ནྱི་བྱྲེས་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་སྱི་

ཞུ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་པའྱི་དཔྲེ་མཚོན་ལྟ་བུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡང་གཙོ་བོ་རྒྱ་

གར་གྱི་སྱིད་བློན་པཎྱི་ཏ་ནྲེཧ་རུ་མཆོག་དང་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆྲེན་པོ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་དང་།  དྲེ་ནས་

ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་བཞྱི་གའྱི་མཐོ་སོབ་ཟུར་འཛུགས་གནང་བའྱི་

འབས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བའྱི་དཔྲེ་མཚོན་ཙམ་ཡྱིན། མཐོ་སོབ་འདྱི་ནས་རྒྱ་གར་

གྱི་མཁས་དབང་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་གསར་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཉམ་སྦྲེལ་གནང་

སྟྲེ།   ད་བར་གཞུང་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ལྲེགས་སྦྱར་དང་ཧྱིནྡྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་
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ཏུ་སར་གསོ་དང་ཕབ་སྒྱུར་གནང་ཡོད།  དྲེ་དག་ལས་དཔྲེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་

ན། གཏམ་ཚོགས་དུས་དྲེབ་ལས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་

ཀམལ་ཤཱྱིལས་མཛད་པའྱི་བསྒོམ་རྱིམ་བར་པ་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་སུ་རྲེནྡྲ་

བོ་དྷྱི་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཞང་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་བསྒྱུར་བའྱི་ལྲེགས་སྦྱར་མ་དཔྲེ་

ར་བརླག་ཏུ་སོང་བ་དྲེ་འདྱི་གའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སྲེ་ཚན་ཝ་ཎ་མཐོ་སོབ་ནང་གསྲེས་

བསྐར་གསོའྱི་སྲེ་ཚན་གྱི་ཨཱཙཱརྱ་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་གོལ་ནས་ལྲེགས་སྦྱར་དུ་

བསྐར་གསོ་གནང་བར། ལོ་དྲེའྱི་ཡུ་པྱི་མངའ་སྲེའྱི་ལྲེགས་སྦྱར་སོབ་ཁང་ནས་

ཀང་དམྱིགས་བསལ་གཟྲེངས་རྟགས་ཀྱི་བྱ་དགའ་འང་ཐོབ་ཅྲེས་གསལ།

 བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་དུ་བཞུགས་པའྱི་གསུང་རབ་

རྣམས་སུ་གཙིགས་ཆྲེར་བཟུང་བ་མཚོན་ཕྱིར། བཀའ་བསྟན་འགྱུར་ཡྱིག་ཚང་

མའྱི་སད་དུ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཞྲེས་བྱིས་མ་ཐག་མདོའམ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་

ལྲེགས་སྦྱར་ལྷའྱི་སྐད་དུ་འབྱི་བ་ཡྱིན། དྲེ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཏུ་གཞྱི་ནས་

ཆོས་ཚན་འདྱི་དང་འདྱིའྱི་མཚན་འབྱི་བ་ཡྱིན། དཔྲེར་ན་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་ལ་མཚོན་ན། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཨཥྛསཧསྱིཀཔྲཛྙཱཔཱརཱམྱིཏ། 

ཞྲེས་བྱིས་ཡོད། དྲེྲེར་མ་ཟད་སྐབས་འགར་བོད་སྐད་ནང་དུ་བརམས་པའྱི་བསྟན་

བཅོས་ཀྱི་དབུར་ཡང་འདྱི་ལྟར་བཀོད་པ་སྣང་། དཔྲེར་ན། ལྲེགས་པར་བཤད་

པ་རྱིན་པོ་ཆྲེའྱི་གཏྲེར་གྱི་དབུར་སུབྷཱཥྱིཏརཏྣནྱིདྷྱི་ཞྲེས་བྱིས་ཡོད། བསྟན་

བཅོས་འདྱི་ཉྱིད་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་དུ་བརམས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ནའང་བསྟན་བཅོས་

འདྱི་ཉྱིད་ཚད་འཛིན་འཕྲེར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སྟོན་པ་དང་། ལྲེགས་སྦྱར་ལྷའྱི་སྐད་

ལ་བག་ཆགས་འཇོག་ཕྱིར་ཡྱིན་ཞྲེས་གསུང་གྱི་ཡོད། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གང་གྱི་སྐད་དུ་བསྐོར་བའྱི་སྐད་ཡྱིག་

ནྱི་ལྲེགས་སྦྱར་ལྷའྱི་སྐད་ཉྱིད་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་རྲེད།    རྒྱུ་མཚན་དྲེའྱི་
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དབང་གྱིས་ལྲེགས་སྦྱར་ལྷའྱི་སྐད་ལ་གཙིགས་ཆྲེན་པོ་འཛིན་པ་རྲེད། བཀའ་

འགྱུར་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་འཕགས་པ་བསྐལ་པ་བཟང་པོའྱི་མདོ་ལྟར་ན། བྱུང་

དང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་སངས་རྒྱས་སྟོང་ར་གཉྱིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་

རྒྱ་གར་རང་དུ་ཡྱིན་པ་གསལ་བར་གསུངས་ཡོད། དྲེས་ན་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་དག་

ལ་བརྟྲེན་ནས་འཕགས་བོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ནྱི་གནའ་བོའྱི་རྱིག་གཞུང་གཏྱིང་ཟབ་

ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་པས་ཤྱིན་ཏུ་གཅྲེས་པར་འཛིན་པ་ཡྱིན། དུས་ཕྱིས་ལ་མཚོན་

ནའང་བསྟན་དག་རྒྱ་མྱིས་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྒྱུར་དང་བཙན་འཕྲོག་

བྱས་པའྱི་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྱི་མང་། རྒྱ་གར་ལུང་པ་བཅས་ཀྱིས་

བོད་མྱི་སྐབས་བཅོལ་བ་ཚོར་འཚོ་བའྱི་མཐུན་རྐྲེན་ཐད་རོགས་པ་བྱྲེད་པར་མ་

ཟད། རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་མྱི་ཉམས་གོང་འཕྲེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་

ཆུད་ཀྱི་རོགས་རམ་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་གནང་ཡོད། དྲེའྱི་རྐྲེན་གྱིས་བོད་མྱིར་ཤྱིན་

ཏུ་ཕན་ཐོགས་པ་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་ཁོངས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་

ཐུན་མོང་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལའང་ཤྱིན་ཏུ་ཕན་ཐོགས་ཆྲེན་པོ་བྱུང་ཡོད། སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ནས་ལན་འགར་རང་ཉྱིད་རྒྱ་གར་གྱི་

བུ་ཡྱིན་གསུངས་པའང་། རྒྱ་གར་གྱི་བཀའ་དྱིན་མཚོན་ཕྱིར་གསུངས་པར་

མ་ཟད་དོན་དུའང་བསམ་བློས་མཚོན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་མང་དག་ཅྱིག་རྒྱ་གར་

དང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའང་སྟོན་གྱི་ཡོད།

བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་ཡྱིན་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཡྱིག་

གཟུགས་ཀང་རྒྱ་གར་གྱི་གུཔྟའྱི་ཡྱི་གྲེ་ནས་བྱུང་བར་གསུང་གྱི་ཡོད། དུས་

རབས་བདུན་པའྱི་ནང་ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊས་བོད་ཀྱི་ཡྱིག་སོལ་གཏན་ལ་

འབྲེབས་པའྱི་སྐབས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་གཤྱིས་ཀ་དང་འགོ་སྟངས་ལ་བརྟྲེན་

ནས་བོད་སྐད་རང་ལ་བརྟྲེན་པ་སྨོས་མྲེད་ཡྱིན་ནའང་། གོ་རྱིམ་སྒྲྱིག་སྟངས་ཀྱིས་
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མཚོན་པའྱི་མང་དག་ཅྱིག་རྒྱ་གར་ལས་དཔྲེ་བླངས་ཡོད། དཔྲེར་ན། ཀ་སྲེ་དང་

ཅ་སྲེའྱི་འཕྲྲེད་ཀྱི་གལ་གྱིས་སྐྲེ་གནས་སྟོན་པ་དང་། དང་ཐད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་གྱིས་

སྒྲའྱི་དག་ཞན་གྱི་གོ་རྱིམ་མཚོན་པ་ཡྱིན། གོ་རྱིམ་སྒྲྱིག་སྟངས་འདྱི་ནྱི་ལྲེགས་

སྦྱར་ལྷའྱི་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲྱིག་སྟངས་དང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་

པའྱི་རོ་རྲེ་གདན་དང་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་རྣམས་ནྱི་བོད་པ་ནང་པ་

རྣམས་ལ་རང་གྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་ཐྲེངས་རྲེ་མཇལ་མ་མོང་མཁན་ཕལ་ཆྲེར་མྲེད་

པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་གངས་རྱིན་པོ་ཆྲེ་སོགས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ནྱི་རྒྱ་གར་

ཧྱིན་དུ་དང་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་བོན་གྱི་རྲེས་འབངས་པ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་

གྱི་ཡྱིན། ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་བྱང་

ཤར་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། སྐབས་རྲེ་གཉྲེན་དང་སྐབས་རྲེ་དག་

ཡྱི་འབྲེལ་འདྱིས་བྱུང་ཡོད་ཀང་མང་ཆྲེ་བ་ནྱི་དག་ཡྱི་དམག་འཐབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་

བྱུང་ཡོད་པས་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་འཁོན་འཛིན་བྱྲེད་ས་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་། རྒྱ་གར་ལ་

མཚོན་ན་ཆོས་རྱིག་གྱི་འབྲེལ་བ་ཁོ་ན་ལས་དམག་འཐབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མྱིང་གྱི་

ལྷག་མ་ཙམ་ཡང་མྲེད། རྒྱ་གར་ནྱི་ང་ཚོའྱི་གཉྲེན་གྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དྲེ་ཆགས་

ཡོད།
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ད་ལྟའྱི་བོད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་འབྱུང་ཁུངས་གྲེང་བ།

ཡོངས་གགས་སུ་ད་ལྟའྱི་བོད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་འདྱི་ནྱི་སྤྱི་ལོའྱི་དུས་རབས་བདུན་པའྱི་

ནང་ཐོག་མར་ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊས་གསར་གཏོད་མཛད་ཅྲེས་བརོད། དྲེ་ཡང་ད་

ལྟའྱི་བོད་ཡྱིག་འདྱི་ཉྱིད་གསར་གཏོད་མཛད་དགོས་དོན་ནྱི་ཆབ་སྱིད་དང་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་བདྲེ་ཐབས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་རྒྱུ་མཚན་

མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་སྱིད་མོད། འོན་ཀང་སྐབས་ཐོག་དྲེ་རང་གྱི་འཕྲལ་རྐྲེན་ནྱི་

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡྱིག་ལམ་ནང་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཁོད་ཡོད་པ་སྟྲེ། སོང་བཙན་སྒམ་

པོ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཕྲེབས་དུས། ཕྱི་ལོ་ ༦༢༩ ས་མོ་གང་གྱི་ལོར་རྒྱལ་

སྱིད་སྐོང་བའྱི་ཁྱི་འདོན་གྱི་དགའ་སྟོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་བྱས་པའྱི་སྐབས་བོད་ཀྱི་

མཐའ་བཞྱི་ན་གནས་པའྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚོས་སོང་བཙན་

ཁྱི་ལ་བཞུགས་པའྱི་དགའ་སྟོན་རྟྲེན་འབྲེལ་ཞུ་བར་རང་རང་གྱི་ཕོ་ཉ་མངགས་ཏྲེ་

འཚམས་ཞུའྱི་ཡྱི་གྲེ་དང་། འབུལ་སྐྲེས་རྱིན་ཐང་ཅན་འདྱི་དང་འདྱི་ཕུལ་བ་ཡྱིན་

ཞྲེས་སོ་སོའྱི་ཡུལ་གྱི་ཡྱི་གྲེར་བྱིས་ནས་བསྐུར་བ་ལ། དྲེ་དུས་བོད་རང་ལ་ཡྱི་གྲེ་

མྲེད་པས་རྒྱལ་ཁམས་དྲེ་ཚོར་སྐྲེས་ལ་སྐྲེས་ལན་འཕྲྱིན་ལ་འཕྲྱིན་ལན་བསྐུར་

བར་རྒྱལ་ཁམས་དྲེ་དང་དྲེའྱི་ཡྱི་གྲེར་འབྱི་བའམ། ཡང་ན་ངག་འཕྲྱིན་ཙམ་ལས་

བསྐུར་མ་ཐུབ་པར་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་སྐྲེངས་པ་དང་། བཙན་པོའྱི་དགོངས་པར་

བོད་ལ་རང་གྱི་ཡྱི་གྲེ་མྲེད་པ་འདྱིས་རྒྱལ་སྱིད་ཀྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་དཀའ་བ་དང་། ཉྲེ་

སྐོར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཚོས་ཀང་འཕ་བའྱི་གནས་སུ་འགྱུར་འགོ་བས་ན། ད་ནྱི་

རྒྱལ་ཁམས་གཞན་གྱི་སྐད་བརར་མ་ལྟོས་པར་བོད་རང་གྱི་སྐད་དང་མཐུན་པའྱི་

ཡྱི་གྲེ་ཞྱིག་གསར་སྐྲུན་མ་བྱས་ཐབས་མྲེད་འདུག་སྙམ་པ་རྒྱལ་པོའྱི་ཐུགས་ལ་

འཆར་བ་དྲེ་ནྱི་ད་ལྟའྱི་བོད་ཡྱིག་འདྱི་ཉྱིད་གསར་གཏོད་མཛད་པའྱི་འཕྲལ་རྐྲེན་

ཡྱིན་པར་གགས་སོ།
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དྲེ་ནས་སོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་ཡྱིག་རྱིགས་སོབ་

པར་བཏང་བ་ལྟར། ཐོན་མྱིས་ཀང་ལོ་ངོ་བདུན་གྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱིག་རྱིགས་

རྣམས་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་དྲེ་བོད་དུ་ཕྱིར་འཁོར་མཚམས་ཕོ་

བང་མ་རུ་ཁའམ། ཕ་བོང་ཁ་རུ་ད་ལྟའྱི་ཡྱི་གྲེ་འདྱིའྱི་མ་ཕྱི་གསར་གཏོད་མཛད། 

དྲེ་ཡང་ཐོན་མྱིས་བོད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་འདྱི་དཔྲེ་གང་ལ་བལྟས་ནས་གསར་བཟོ་མཛད་

ཡོད་མྱིན་ཐད་བརོད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་མཆྱིས་ཀང་། ཡོངས་གགས་ཀྱི་

བརོད་ཚུལ་གཙོ་ཆྲེ་བ་གཉྱིས་སུ་སྣང་།  དང་པོ་ནྱི་ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའྱི་

དགའ་སྟོན་ལས། ནཱ་ག་ར་དང་ཁ་ཆྲེའྱི་ཡྱི་གྲེ་ལ་དཔྲེ་བླངས་སྐུ་མཁར་མ་རུར་

ཡྱིག་གཟུགས་བརམས། ལྷ་ཡྱིག་ལཉྪ་དཔྲེ་བྱས་དབུ་ཅན་དང་། ཀླུ་ཡྱི་ཝརྟུ་ལ་

ལྟར་ཟུར་ཅན་བྱས། ཞྲེས་ལྷ་ཡྱིག་ལཉྪ་སྟྲེ་སམ་ཀྲྱི་ཏའྱི་ཡྱི་གྲེ་ལ་དཔྲེ་བལྟས་ཏྲེ་

དབུ་ཅན་གྱི་ཡྱི་གྲེ་གསར་བཟོ་མཛད་པ་དང་། ཀླུ་ཡྱི་ཝརྟུ་སྟྲེ་ཁ་ཆྲེའྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་ལ་

དཔྲེ་བལྟས་ཏྲེ་དབུ་མྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་གསར་བཟོ་མཛད་ཅྲེས་པའྱི་བརོད་ཚུལ་འདྱི་

ནྱི་བོད་སྔ་རབས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁོད་དུ་གགས་ཆྲེ་ཤྱིང་།

བོད་ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁོད་དུ་ནྱི་གཙོ་ཆྲེར་མཁས་དབང་དགྲེ་འདུན་ཆོས་

འཕྲེལ་གྱི་རྒྱལ་རབས་དྲེབ་ཐྲེར་དཀར་པོའྱི་ནང་གསལ་བ་ལྟར། བོད་ཡྱིག་གྱི་

མ་ཕྱི་དྲེ་ནྱི་ཐོན་མྱི་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོན་སྐབས་རྒྱ་ཆྲེར་སྤོད་བཞྱིན་པའྱི་གུབྷ་ཏའྱི་

ཡྱི་གྲེ་ལ་དཔྲེ་བལྟས་ཏྲེ་དབུ་ཅན་གྱི་ཡྱི་གྲེ་འདྱི་གསར་བཟོ་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ 

ཞྱིང་། དབུ་མྲེད་འདྱི་ནྱི་དབུ་ཅན་གྱི་ཡྱི་གྲེ་མགོགས་འབྱིས་བྱྲེད་སྐབས་རྱིམ་

པས་དབུ་མྲེད་ཀྱི་གཟུགས་སུ་འཕྲེལ་འགྱུར་བྱུང་ཚུལ་བརོད་བཞྱིན་ཡོད།

ཡང་ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊས་རྒྱ་གར་གྱི་དབྱངས་གསལ་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་གྱི་དབྱངས་

བཅུ་དྲུག་ནས་བོད་དུ་དབྱངས་ཨྱི་ཨུ་ཨྲེ་ཨོ་བཞྱིར་བསྡུས། གསལ་བྱྲེད་སོ་

བཞྱིའྱི་ནང་ནས་ཊ་ཋ་ཌ་ཎ་སྟྲེ་ལོག་པའྱི་ཡྱི་གྲེ་བཞྱི་དང་། དོ་བའྱི་ཡྱི་གྲེ་ཥ། གྷ་ཛྷ་
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ཌྷ་དྷ་བྷ་སྟྲེ་འཐུག་པོའྱི་ཡྱི་གྲེ་ལྔ། མཐར་གནས་ཀ་ཡྱིག་བཅས་ཡྱི་གྲེ་བཅུ་གཅྱིག་

བོད་སྐད་ལ་མྱི་མཁོ་བ་དོར་བའྱི་འཕྲོས་ཡྱི་གྲེ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་ཁར། བོད་ཀྱི་སྐད་

ལ་ཉྲེ་བར་མཁོ་བ་ཅ་ཆ་ཇ་གསུམ་དང་ཞ་ཟ་འ་བཅས་དྲུག་གསར་དུ་བསྣན་པ་

དང་། བོད་ཡྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་ལྲེགས་སྦྱར་ལྟར་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་སོག་ཏུ་

ཞུགས་པ་དང་དབྱངས་ཕན་ཚུན་མཚམས་སྦྱོར་བ་སོགས་ཨ་ཡྱིག་ལ་དབྱངས་

ཡྱིག་གྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་ཏུ་མྲེད་པས། ཨ་ཡྱིག་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་མཐར་སྦྱར་ཏྲེ་གསལ་

བྱྲེད་སུམ་ཅུ་གཏན་ལ་

ཕབ།

ད་ལྟའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་དྲེ་བ་

ན་ག་རྱི་ཡྱིག་གཟུགས་

དང་བོད་ཡྱིག་གཉྱིས་

འད་མཚུངས་དུ་མ་ཡོད་

པ་གཤམ་གསལ་ལས་

རྟོགས་ཐུབ་ངྲེས་ཡྱིན།
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འཕགས་བོད་དབར་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་འབྲེལ་བ་གྲེང་བ།

སྤྱི་ལོའྱི་དུས་རབས་བདུན་པའྱི་ནང་བོད་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོའྱི་བཀས་སྐུལ་

བ་ལྟར། ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊས་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་ལོ་བདུན་གྱི་རྱིང་རྒྱ་

གར་གྱི་སོབ་དཔོན་བམ་ཟྲེ་ལྱི་བྱྱིན་དང་ལྷ་རྱིག་པའྱི་སྲེང་གྲེའྱི་དྲུང་ནས་རྒྱ་གར་

གྱི་སྐད་རྱིགས་རྣམས་ལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བསབས་ཏྲེ། ཕྱིས་སུ་བོད་དུ་ཕྲེབས་

ནས་རྒྱ་གར་གྱི་དབྱངས་གསལ་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་གྱི་དབྱངས་བཅུ་དྲུག་ནས་བོད་

དུ་དབྱངས་ཨྱི་ཨུ་ཨྲེ་ཨོ་བཞྱིར་བསྡུས། གསལ་བྱྲེད་སོ་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་ཊ་ཋ་

ཌ་ཎ་སྟྲེ་ལོག་པའྱི་ཡྱི་གྲེ་བཞྱི་དང་། དོ་བའྱི་ཡྱི་གྲེ་ཥ། གྷ་ཛྷ་ཌྷ་དྷ་བྷ་སྟྲེ་འཐུག་

པོའྱི་ཡྱི་གྲེ་ལྔ། མཐར་གནས་ཀ་ཡྱིག་བཅས་ཡྱི་གྲེ་བཅུ་གཅྱིག་བོད་སྐད་ལ་མྱི་

མཁོ་བ་དོར་བའྱི་འཕྲོས་ཡྱི་གྲེ་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་ཁར། བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་ཉྲེ་བར་

མཁོ་བ་ཅ་ཆ་ཇ་གསུམ་དང་ཞ་ཟ་འ་བཅས་དྲུག་གསར་དུ་བསྣན་པ་དང་།་བོད་

ཡྱིག་ལ་ལྲེགས་སྦྱར་ལྟར་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་སོག་ཏུ་ཞུགས་པ་དང་དབྱངས་ཕན་

ཚུན་མཚམས་སྦྱོར་བ་སོགས་ཨ་ཡྱིག་ལ་དབྱངས་ཡྱིག་གྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་ཏུ་མྲེད་

པས།ཨ་ཡྱིག་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་མཐར་སྦྱར་ཏྲེ་གསལ་བྱྲེད་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་གཏན་

ལ་ཕབ།

དྲེར་བརྟྲེན་ད་ལྟའྱི་བོད་ཡྱིག་འདྱིའྱི་ཕྱི་མོ་རྒྱ་གར་གྱི་དབྱངས་གསལ་ལྔ་བཅུ་

ལས་བོད་ལ་ཉྲེ་བར་མཁོ་བའྱི་ཡྱི་གྲེ་དྲུག་ཕུད་པའྱི་གསལ་བྱྲེད་ཉྲེར་བཞྱི་དང་། 

དབྱངས་བཞྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱི་གྲེ་ནས་བླངས་པ་དྲེ་མཚོན་ཞྱིང་། ད་དུང་རྒྱ་གར་

གྱི་སྒྲ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཁག་ལས་ལྲེགས་བྱ་བླངས་ཏྲེ་བོད་རང་གྱི་སྐད་

དང་མཐུན་པའྱི་བར་གསལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་སུམ་རྟགས་སོགས་བསྟན་བཅོས་

བརྒྱད་ཀང་མཛད་། དུས་སྐབས་འདྱི་ནྱི་འཕགས་བོད་དབར་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་

འབྲེལ་བའྱི་འགོ་འཛུགས་ཐོག་མར་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་དགོས།
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དྲེ་ནའང་བོད་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོའྱི་སྐུ་དུས་སུ་བོད་ཡྱིག་གསར་གཏོད་

མཛད་པ་ནས་བཟུང་། བོད་འདྱི་བཞྱིན་རྒྱལ་པོས་སྐོང་བའྱི་ལམ་ལུགས་མཇུག་

མ་སྒྲྱིལ་བར་དུ་འཕགས་བོད་བར་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་འབྲེལ་བ་དྲེ་གཙོ་བོ་ནང་

ཆོས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ལྲེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་རྣམ་པ་

ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཡོད། དྲེ་ཡང་ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊས་བོད་ཡྱིག་གསར་བཟོ་

མཛད་རྲེས་ཆྲེས་ཐོག་མར་དྲེ་སྔོན་བོད་རྒྱལ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རྱི་གཉན་བཙན་གྱི་སྐབས་

སུ་བོད་དུ་འབྱོར་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་གྲེགས་བམ་མདོ་སྲེ་ཟ་མ་ཏོག་དང་སང་སྐོང་ཕག་

རྒྱ་བ་གཉྱིས་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་གནང་ཏྲེ། འཕགས་བོད་བར་

གྱི་ཡྱིག་བསྒྱུར་གྱི་རྨང་གཞྱི་ཐོག་མར་བཏྱིང་ཡོད། དུས་དྲེ་ནས་བཟུང་ནང་པའྱི་

ཆོས་ཀྱི་གཞུང་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་འགོ་བརམས་ཡོད་ལ། ཐོན་མྱི་རང་གྱི་

སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་ཀུ་ས་ར་དང་བམ་ཟྲེ་ཤཾ་ཀ་ར་དང་། བལ་པོའྱི་

སོབ་དཔོན་ཤཱྱི་ལ་མཉྫུ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་སོབ་དཔོན་ཧྭ་ཤང་མཧཱ་དྲེ་ཝ་ཚེ་རྣམས་

གདན་དངས་ཏྲེ། ཁོང་རྣམས་དང་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གྲེགས་

བམ་མང་དག་ཅྱིག་བསྒྱུར་ཡོད།

དྲེ་རྲེས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སོང་ལྡྲེ་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཡྲེ་ཤྲེས་

དབང་པོ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་ཤནྟ་རཀྱི་ཏས་རྲེ་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན། 

སྐབས་དྲེར་གསར་དུ་བཞྲེངས་པའྱི་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྒྲ་བསྒྱུར་

གྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་བཙུགས་ཏྲེ། འཕགས་བོད་བར་གྱི་སྔར་ཡོད་ཀྱི་ཡྱིག་

བསྒྱུར་གྱི་རྨང་གཞྱི་ས་བརྟན་དང་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུར་ཞབས་འདྲེགས་

རླབས་ཆྲེན་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཡོད་ལ། ཡང་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ཡང་དག་

པ་ཞྱིག་བསྒྱུར་བ་ལ་ལྲེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཤྲེས་དགོས་གལ་ཆྲེ་བས། སྒྲ་བསྒྱུར་

ཁང་དྲེའྱི་ནང་ལྲེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ལ་འཆད་ཉན་བྱྲེད་རྒྱུ་དབུ་འཛུགས་པས་འདྱི་
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ནྱི་བོད་ཀྱི་ས་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་གར་སྐད་ཡྱིག་འཆད་ཉན་བྱྲེད་སའྱི་བསྟྱི་གནས་ཐོག་མ་

དྲེའང་ཆགས་ཡོད་པ་རྲེད།

དྲེ་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁྱི་ལྡྲེ་སོང་བཙན་སྐབས་དྲེ་སྔོན་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་དང་ཁྱི་

སོང་སྐུ་དུས་སུ། རྒྱ་དཀར་ནག་སོགས་ཡུལ་ལུང་དུ་མའྱི་སྐད་དུ་ཡོད་པའྱི་ནང་

ཆོས་ཀྱི་གཞུང་མང་དག་ཅྱིག་བསྒྱུར་གནང་མཛད་ཡོད་པས། དྲེར་བརྟྲེན་བསྒྱུར་

མྱི་འད་བའྱི་བར་ཆད་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བར་ཆད་ཚིག་དོན་

གྱི་ཆ་ནས་ནོར་སྐོན་མང་དག་ཅྱིག་བྱུང་བས། ཕྱི་ལོ་ ༨༡༤ ཡས་མས་ཙམ་ལ་

བར་ཆད་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་དང་། ཚིག་དོན་གྱི་སྐོན་གནད་དྲེ་དག་སྲེལ་

ཐབས་སུ་འཕགས་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་མཁས་པ་རྣམས་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་ལྲེགས་

སྦྱར་གྱི་སྐད་གཞྱི་རར་བཟུང་ཏྲེ་བོད་སྐད་དུ་ཇྱི་ལྟར་བསྒྱུར་དགོས་པའྱི་ཡྱིག་

བསྒྱུར་གྱི་གཞུང་ལུགས་བསྟན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་སྒྲ་སྦྱོར་བམ་པོ་གཉྱིས་པ་ཞྲེས་པ་

དྲེ་གཏན་ལ་ཕབ།

ཡྱིག་ཆ་དྲེའྱི་ནང་ཡྱིག་བསྒྱུར་གྱི་ར་འཛིན་གཞུང་ལུགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་

ལྲེགས་སྦྱར་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཁད་ཆོས་དང་ཡྱི་གྲེའྱི་གྲུབ་ཆ་སོགས་ལའང་དཔད་

ཞྱིབ་ཡང་དག་ཅྱིག་གནང་ཡོད། དྲེའྱི་བཀའ་དྱིན་གྱིས་དྲེང་བོད་སྐད་དུ་བཞུགས་

པའྱི་བཀའ་བསྟན་གྱི་གཞུང་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིག་བསྒྱུར་ཚད་གཞྱི་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་

ནང་གྱི་མཁས་པ་ཀུན་གྱིས་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་ལ། 

བཀའ་བསྟན་དྲེ་དག་སར་ཡང་ལྲེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནའང་ཚིག་དོན་

འཁྲུལ་པ་མྲེད་པར། སྔར་གྱི་ལྲེགས་སྦྱར་དུ་ཡོད་པའྱི་མ་ཕྱི་བཞྱིན་སར་གསོ་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དྲེང་གྱི་འཕགས་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཀུན་གྱིས་བརོད་བཞྱིན་ཡོད་

པས། དྲེས་འཕགས་བོད་བར་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་འབྲེལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་ནྱི་ཧ་

ཅང་གཏྱིང་ཟབ་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། དྲེང་སང་རྒྱ་གར་ན་
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ཉམས་རྒུད་ཤུགས་ཆྲེ་ཕྱིན་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་གལ་

ཆྲེ་ཞྱིག་སར་གསོ་བྱྲེད་རྒྱུར། བོད་མྱིས་ཞབས་འདྲེགས་གལ་ཆྲེན་ཞྱིག་སྒྲུབ་

བཞྱིན་ཡོད་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད།

དྲེ་ནས་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་བཙན་པོའྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱིས་སྐོང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་

མཇུག་བསྒྲྱིལ་ནའང་། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་སྐབས་སུ་ནང་ཆོས་ཀྱི་གྲེགས་བམ་

རྣམས་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱུན་ཉམས་པ་མྲེད་པར་སྔར་

ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ཅྱིང་། ལྷག་པར་དུ་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་སུ་

རྒྱ་གར་གྱི་སྒྲ་རྱིག་པ་དང་སྙན་ངག་གྱི་གཞུང་ལུགས་བསྟན་པའྱི་བསྟན་བཅོས་

རྣམས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏྲེ། ཞྱིབ་འཇུག་དང་སོབ་གཉྲེར་གྱིས་འཕགས་བོད་

བར་སྐད་ཡྱིག་གྱི་འབྲེལ་བ་ཇྲེ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བོད་སྐད་ཡྱིག་གྱི་

རྣམ་པ་ཡང་ཕུན་སུམ་ཇྲེ་ཚོགས་སུ་བཏང་ཡོད།

དྲེ་ཡང་རྒྱ་གར་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ཆྲེ་བ་བཅུ་ཡོད་པར་བཤད་དྲེ།  

༡། ཨྱིནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། ༢། བྲེ་ཤ་ལྱི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། ༣། ཤ་ཀོའོ་ཊ་ཡ་ན་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། 

༤། པཱ་ཎྱི་ནྱི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། ༥། སུམནྟ་ཌ་ད་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། ༦། པ་ཏཉྫ་ལྱི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། 

༧། མ་ནུ་ཛནྡྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། ༨། ཙནྡྲ་པ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། ༩། ཀ་ལཱ་པ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ། ༡༠། 

སྭ་ར་སྭ་སྟྱི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་བཅས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀ་ལཱ་པ། ཙནྡྲ་

པ། དབྱངས་ཅན་མ། པཱ་ཎྱི་པ་བཅས་བཞྱི་དང་དྲེ་དག་གྱི་འགྲེལ་པ་རྒྱ་གར་གྱི་

མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པ་མང་དག་ཅྱིག་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཡོད། དྲེ་དག་

ནྱི་ཐོག་མར་སྤྱི་ལོའྱི་དུས་རབས་བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་འགོ་

བརམས་ཡོད་ཅྱིང་། དྲེ་དག་སོ་སོར་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བརམས་པའྱི་

འགྲེལ་པའང་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྱིང་དྲེ་དག་གྱི་འཆད་ཉན་གྱི་རྒྱུན་ནྱི་དུས་ད་

ལྟའང་གནས་ཡོད་པ་རྲེད།
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བོད་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྒྲ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་མ་བསྒྱུར་གོང་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་

རྒྱ་གར་གྱི་སྒྲ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལ་རྒྱུས་མངའ་མྲེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བོད་ཀྱི་ལོ་

ཙཱ་བའྱི་ཐོག་མ་ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊ་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ལོ་བདུན་ཙམ་བཞུགས་

རྱིང་ལ་སྒྲ་པཱ་ཎྱི་ནྱི་དང་། ཀ་ལཱ་པ་དང་། ཙནྡྲ་བས་གཙོས་སྒྲའྱི་བསྟན་བཅོས་

ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་པར་བསབས་ཡོད་ཅྱིང་། དྲེའྱི་རྲེས་སུ་འབྱོན་པའྱི་ལོ་ཙཱ་

བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རྒྱ་གར་གྱི་སྒྲའྱི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་སོབ་

གཉྲེར་གནང་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་དནྱིས་མཛད་པའྱི་སྙན་ངག་མྲེ་ལོང་

མ་དྲེའང་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་གནང་བ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་། དུས་དྲེ་ནས་བཟུང་སྙན་ངག་མྲེ་ལོང་མ་དྲེ་ནྱི་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་སྙན་

ངག་གྱི་ར་འཛིན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོད་ལ། སྙན་ངག་ལ་ཉྲེ་བར་མཁོ་བ་

ནྱི་མངོན་བརོད་ཡྱིན་པས་དུས་རབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཡར་

ལུང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་འཆྱི་མྲེད་སྲེང་གྲེས་

མཛད་པའྱི་མངོན་བརོད་ཀྱི་གཞུང་འཆྱི་མྲེད་མཛོད་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་གནང་

ཞྱིང་། ཡང་སོབ་དཔོན་དཔལ་འཛིན་སྲེས་མཛད་པའྱི་མངོན་བརོད་ཀྱི་གཞུང་

སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་ནྱི་ཞྭ་ལུ་ཆོས་སྐོང་བཟང་པོ་ (1441-1527) དང་སྱི་ཏུ་

ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ (1699-1774) གཉྱིས་ཀྱིས་སྔ་རྲེས་སུ་རྱིམ་པས་བོད་

ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བར་སྣང་། ཕལ་ཆྲེར་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་གྱི་རྲེས་སུ་འབྱོན་

པའྱི་བོད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརམས་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་རྣམས་ནྱི་

སྙན་དངགས་མྲེ་ལོང་མའྱིྱི་གཞུང་ལས་བསྟན་པའྱི་རྒྱ་ལས་བརྒལ་མ་མོང་ཞྱིང་། 

རྒྱ་གར་གྱི་མངོན་བརོད་ཀྱི་གཞུང་ལས་བསྟན་པའྱི་མྱིང་ཚིག་གྱིས་ཁྲེངས་

ནས་ཡོད་ཅྲེས་ཟྲེར་ནའང་ཐལ་སྐོན་མྲེད་ངྲེས། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་ན་ཆྲེས་

སྙན་གགས་ཆྲེ་བའྱི་སྙན་ངག་སྤྱིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞྲེས་པ་སོབ་དཔོན་ནག་མོ་འཁོལ་

གྱིས་མཛད་པ་དྲེའང་། ཕྱི་ལོའྱི་དུས་རབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་དུས་དཀྱིལ་ཙམ་དུ་
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བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་གནང་བ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཚོས་སྙན་ངག་དྲེའྱི་

ཐོག་འགྲེལ་པ་དང་དཔད་རོམ་། དྲེ་བཞྱིན་སྙན་ངག་དྲེའྱི་རོམ་རལ་གྱི་རྲེས་སུ་

འབངས་ཏྲེ་བརམས་ཆོས་ཀང་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་སྲེལ་ཡོད།  ཡང་དུས་རབས་

བཅོ་ལྔ་པའྱི་འགོ་སྟོད་དྲེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༠༤ ལོར་འཁྲུངས་པའྱི་སྔོན་བྱོན་བོད་ཀྱི་

སྙན་ངག་པའྱི་ཁོད་དུ་འགན་ཟླ་བལ་བའྱི་སྙན་ངག་པར་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཞང་ཞུང་

ཆོས་དབང་གགས་པ་མཆོག་གྱིས་སྙན་ངག་གྱི་ལམ་ནས་རང་རོམ་གནང་བའྱི་

རྒྱལ་པོ་རཱ་མ་ཎའྱི་རྟོགས་བརོད་ཞྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་བོད་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་སྙན་ངག་གྱི་

ཚད་འཛིན་བྱྲེད་ས་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

སྤྱིར་རཱ་མའྱི་རྟོགས་རོད་ནྱི་བོད་བཙན་པོའྱི་དུས་སྐབས་སུ་ཏྲེ་ཕྱི་ལོའྱི་དུས་

རབས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོད་

ནའང་། སྐབས་འདྱིར་བོད་མྱི་དཀྱུས་མའྱི་ཁོད་དུ་ལྟ་ཅྱི་བོད་ཀྱི་མཁས་པའྱི་ཁོད་

དུའང་རྟོགས་བརོད་དྲེ་ལ་ལྟ་ཀོག་གྱིས་དོན་གཉྲེར་བྱྲེད་པ་མྲེད་ཚོད་དུ་སྣང་། 

ཕྱིས་སུ་དུས་རབས་བཅུ་པ་བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་ནང་ལོ་ཆྲེན་རྱིན་ཆྲེན་བཟང་

པོས་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གྱི་བསྟོད་པ་དང་། ཁད་པར་འཕགས་བསྟོད་ཀྱི་འགྲེལ་

པ་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་གནང་ཞྱིང་། ཡང་ས་སྐ་པའྱི་དུས་སུ་སྙན་ངག་མྲེ་ལོང་

མ་དང་། མངོན་བརོད་འཆྱི་མྲེད་མཛོད་སོགས་བསྒྱུར་གནང་ཏྲེ་འཆད་ཉན་གྱི་

རྒྱུན་སྲེལ་བས། དྲེ་དག་གྱི་ཁོད་དུ་རཱ་མ་ཎའྱི་རྟོགས་བརོད་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྱིག་

བྱྲེད་ཀྱི་རྟོགས་བརོད་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་མྱི་སྣ། ཡུལ་ཁམས་སོགས་

ཀྱི་ཐ་སྙད་ཐོན་པར་བརྟྲེན། རྱིམ་པས་བོད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་བརོད་

དྲེ་ལ་བལྟ་ཀོག་གྱི་དོ་སྣང་བྱྲེད་འགོ་ཞྱིག་ཚུགས་ཡོད་ཅྱིང་། ལྷག་པར་དུ་གོང་

དུ་བརོད་པ་བཞྱིན་ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་རཱ་མ་ཎའྱི་རྟོགས་བརོད་

དྲེ་སྙན་འཇྲེབས་ལྡན་པའྱི་ཚིག་རྒྱན་གྱིས་སྤས་པའྱི་སྙན་ངག་གྱི་ལམ་ནས་
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བརམས་གནང་མཛད་པ་ནས་བཟུང་རྟོགས་བརོད་དྲེ་ནྱི་བོད་ས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་

གདལ་དུ་ཕྱིན་ཡོད།

དྲེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ན་གགས་ཆྲེ་བའྱི་སྐ་སྲེང་བུ་ལྔའྱི་གཏམ་རྒྱུད་དྲེ་བོད་སྐད་

དུ་བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་མྱི་སྣང་ཡང་། གོང་དུ་བརོད་པ་བཞྱིན་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གྱི་

བསྟོད་པ་སོགས་ཀྱི་ནང་གཏམ་རྒྱུད་དྲེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཐོན་བཞྱིན་ཡོད་པས། 

བོད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁོད་དུ་གཏམ་རྒྱུད་དྲེ་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་ཅྱིང་། ལྷག་

པར་དུ་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་ལྷ་སྨོན་ཡྲེ་ཤྲེས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་སྐ་

སྲེང་བུ་ལྔའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་སྙྱིང་བསྡུས་ཏྲེ་སྙན་ངག་གྱི་ལམ་ནས་ཤོ་ལོ་ཀ་

བརྒྱ་དང་ང་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཞྱིག་བརམས་གནང་ཡོད། མདོར་ན་འཕགས་བོད་

གཉྱིས་དབར་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་འབྲེལ་བ་ལ་ལོ་ངོ་ཆྱིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་མ་ཟྱིན་ཙམ་

གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཡོད་ཅྱིང་། དྲེང་གྱི་དུས་སུའང་འཕགས་བོད་དབར་གྱི་སྐད་

ཡྱིག་གྱི་འབྲེལ་བ་ནྱི་ཉམས་པ་མྲེད་པར་གནས་ཡོད་ཅྱིང་། ལྷག་པར་དུ་ཧྱི་མཱ་ལ་

ཡའྱི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་འབངས་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་སྟོང་ཕྲག་

བཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱིས་བོད་སྐད་དྲེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕ་སྐད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤོད་བཞྱིན་ཡོད།
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བོད་སྐད་དུ་སྒྲ་རང་སོར་གནས་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཐ་སྙད།

འཛམ་གྱིང་གྱི་ཡང་ཐོག་ཆྲེས་ཡོངས་སུ་གགས་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་དྲེ། ད་

ལྟའྱི་ཆར་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་ནག་གྱི་བཙན་བཟུང་འོག་ཏུ་ཡོད། 

བོད་མྱི་རྣམས་ནྱི་གངས་རྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའྱི་མཐོ་སྒང་གྱི་ཡུལ་འདྱིར་

གནས་པའྱི་མྱི་རྱིགས་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཡྱིན། གངས་རྱི་ཇོ་མོ་གང་མ་དང་

གངས་ཏྲེ་སྲེ་སོགས་ནྱི་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ལའང་ཡོངས་སུ་གགས་ཤྱིང་། གངས་

ཏྲེ་སྲེ་དང་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་ནྱི་ཧྱིན་དུ་དང་ནང་པ་བོན་པོ་གསུམ་ཀའྱི་ཐུན་མོང་

གྱི་གནས་ཆྲེན་ཞྱིག་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་གངས་རྱི་དང་མཚོ་ཆྲེན་རྣམས་ལ་ལྷ་དང་མྱི་

མང་པོ་གནས་ཀྱི་ཡོད།

རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་འདྱིར་སྱིད་པའྱི་དཔལ་ཡོན་ཙམ་མ་ཟད། རྱིག་པའྱི་

གནས་དུ་མ་དང་ལྷག་པར་ཕྱི་ནང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་སོལ་གཏོད་པ་པོ་ཡང་

དུ་མ་བྱུང་ཡོད། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གྱི་སས་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་འཁོར་

འདས་ཀྱི་བདྲེན་པའྱི་གནས་ལུགས་ལ་ལོ་མང་པོའྱི་རྱིང་དཔད་པ་མཛད་དྲེ། 

མཐར་རོ་རྲེ་གདན་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་སྲེལ་བ་དྲེ་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་

རྒྱ་ནག་དང་། ཉྱི་ཧོང་། ཨྱིན་ཌོ་ནྱི་ཤྱི་ཡ། ཀམ་བྷོ་ཌྱི་ཡ། འབར་མ། དཔལ་ལང་

ཀའྱི་ཡུལ་སོགས་སུ་དར་བ་མ་ཟད། རྱིམ་བཞྱིན་ས་འབྲེལ་གྱི་ཡུལ་ལུང་མང་

པོར་ཁབ།

ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་སོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཐོན་མྱི་

ཨ་ནུའྱི་བུ་སོགས་རྱིག་པ་རྣོ་བའྱི་ན་གཞོན་བཅུ་ཕྲག་བརྒལ་བ་རྒྱ་གར་དུ་སྐད་

དང་ནང་ཆོས་སོབ་སྤོང་ཆྲེད་བཏང་ཀང་། ལམ་འཕྲང་དང་གཅན་གཟན། གནམ་
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གཤྱིས་སོགས་ཀྱི་རྐྲེན་པས། རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་

ཀྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་སྐད་ཡྱིག་དང་ཆོས་ཀྱི་སོབ་སྦྱོང་བྱྲེད་ཐུབ་པ་ཉུང་

ཤས་ལས་མ་བྱུང་། དྲེ་དག་གྱི་ནང་ནས་སྦྱངས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཐོན་མྱི་སམ་

བྷོ་ཊ་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད། སྐབས་འདྱིའྱི་གུཔྟའྱི་ཡྱི་གྲེ་ལ་གཞྱི་

བཅོལ་ཏྲེ། བོད་སྐད་ལ་ཉྲེ་བར་མཁོ་བའྱི་དབྱངས་བཞྱི་དང་གསལ་བྱྲེད་སུམ་ཅུ་

ཐམ་པའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་གཏན་ལ་ཕབས། ལོ་སྟོང་ཕྲག་ཕྱིན་པའྱི་རྲེས་སུའང་ད་

ལྟའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་དྲེཝ་ན་ག་རྱིའྱི་ཡྱི་གྲེ་དང་བསྡུར་ན། གཟུགས་ཕལ་མོ་ཆྲེར་འད་

བའྱི་ཆ་དུ་མ་ཡོད། སམ་བྷོ་ཊས་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་དམ་པའྱི་ཆོས་བོད་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་བ་ཉུང་ཤས་ནས་འགོ་བརམས་ཏྲེ་ལོ་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་རྲེས་སུ་བོད་

ཡུལ་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཙམ་མ་ཟད། རྱིག་པའྱི་གནས་གཞན་པ་

ཡང་དར་ཁབ་བྱུང་། ལྷག་པར་དུས་རབས་དགུ་པ་ཙམ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་

དཔོན་མང་པོ་བོད་དུ་ཕྲེབས་ནས། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ལ་རོགས་གནང་ཏྲེ་

བསྒྱུར་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཕོགས་བསོམས་བྱས་ན། བཀའ་འགྱུར་ལ་པོད་ ༡༠༨ 

དང་། ཆོས་ཚན་ ༡༡༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད། བསྟན་འགྱུར་ལ་པོད་ ༢༢༠ ཡོད། 

ཆོས་ཚན་ ༣,༣༥༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་དང་རྒྱ་གར་

འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གཉྱིས་དབར་ཆོས་དང་རྱིག་གནས་སྐད་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་

འབྲེལ་བ་ཟབ་པ་དང་ཡུན་རྱིང་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས། བོད ་སྐད ་དུ ་སྒྲ ་རང ་སོར ་

བཞག་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཐ་སྙད་མང་པོ་ཡོད་པ།གཤམ་གསལ་གྱི་དཔྲེ་མཚོན་

རྣམས་ལས་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་ངྲེས།
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རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དང་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་བར་གསོ་

རྱིག་གྱི་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གྲེང་བ།

༡༽ བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དགོས་པ།

གཞན་རྲེས་སུ་འཛིན་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ནྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་གནས་

ཆྲེན་ལྔའྱི་ཡ་གལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ལུས་

སྲེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ནད་ཀྱི་གདུང་བ་སྲེལ་བའྱི་སྨན་ལུགས་ཆྲེས་སྔ་ཤོས་གས་

ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་མའྱི་འབྱུང་ཚུལ་ལ་མཚོན་ན། 

བོད་ལོངས་ས་མཐོའྱི་སྟྲེང་ཡ་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ནས་བཟུང་ལྷན་སྐྲེས་

སུ་འཚོ་སོད་བྱྲེད་པའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གདོད་མའྱི་མྲེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ནད་

རྱིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་འཐབ་རོད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་ལག་ལྲེན་ནང་ཐོབ་པའྱི་

ར་ཆྲེའྱི་ཉམས་མོང་དྲེ་དག་རྨང་གཞྱི་ཐོག་བསྒྲུབས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དགོས་པ་གཙོ་བོ་ནྱི། ཡང་དག་པའྱི་ཆོས་དང་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའྱི་ནོར་སོགས་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་གཞྱི་མྱིའྱི་ལུས་རྟྲེན་འདྱི་ཉྱིད་མྱི་

བདྲེ་བ་རྣམས་བདྲེ་བར་གནས་པར་བྱ་བ་དང་། གལ་ཏྲེ་ལུས་ཁམས་འཕྲེལ་ཟད་

འཁྲུགས་གསུམ་གྱིས་ན་བའྱི་ཚེ་གསོ་བར་བྱ་བ།ཚེ་རྱིང་དུ་བསྱིང་བར་བྱ་བའྱི་

ཆྲེད་དུ་ཡྱིན།།

༢༽ གདོད་མའྱི་དུས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལོ་རྒྱུས་གནད་བསྡུས།

དྲེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའྱི་དགའ་སྟོན་ལྟར་བྱས་ན་

གདོད་མའྱི་དུས་སུ་འཛམ་གྱིང་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་ཆ་རྐྲེན་ཞན་པའྱི་དབང་

གྱིས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མྲེས་པོ་རྣམས་རང་ཉྱིད་འཚོ་གནས་དང་སྐྲེ་བསྱིངས་

ཆྲེད་དུ་ཟས་སྐོམ་རྲེན་པ་དང་། གང་མོ། ཁྲེངས་པོ། སྐམ་པོ་སོགས་རང་བྱུང་
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ཁམས་ཀྱི་འཁོར་ཡུག་རགས་པའྱི་ཁ་ཟས་ཁོ་ན་བསྟྲེན་ཞྱིང་གནས་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་དང་ཕོ་བའྱི་ནད་གཞྱི་ནྱི་དྲེའྱི་དུས་སུ་ཆྲེས་རྒྱུན་མཐོང་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། རྱིམ་

བཞྱིན་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲེལ་རྒྱས་འགོ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་སྒོ་ཕྱུགས་བདག་ཉར་

དང་། མྲེའྱི་བཀོལ་སྤོད་བྱྲེད་སྟངས།ས་ཞྱིང་རྨོ་འདྲེབས་སོགས་ཤྲེས་རྟོགས་

བྱུང་ནས་བྱ་བ་བརམས་པའྱི་རྒྱུན་རྱིམ་རྱིང་པོའྱི་ནང་མར་ཁུས་རྨ་ཁག་གཅོད་

པ་དང་། ཆུ་གང་བཅག་པས་ཚ་བ་ཞྱི་བ། ཆུ་སྐོལ་ཚ་པོ་འཐུང་བ་དང་ཉྱི་དོད་

བསོས་པས་མ་ཞུ་བའྱི་ནད་སྲེལ་བ། སང་མས་སྐྲངས་པོ་འཇོམས་པ་སོགས་

ནད་བཅོས་ཀྱི་ལག་ལྲེན་གསར་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གསར་གཏོད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གསོ་

བ་རྱིག་པ་དྲེ་བཞྱིན་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་འཕྲེལ་རྒྱས་བཏང་ཡོད། དྲེ་ནས་བོན་

གྱི་སྟོན་པ་གཤྲེན་རབ་མྱི་བོ་ཆྲེའྱི་ཕྱི་ལོའྱི་སྔོན་གྱི་ལོ་ ༤༠༠ ནས་ ༥༠༠ 

སོབ་མའྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གདུང་སས་ཆྲེ་ཤོས་དཔད་བུ་ཁྱི་ཤྲེས་ཀྱིས་ཡབ་ཀྱི་

དྲུང་དུ་སྨན་དཔད་སྐོར་གསན་བཞྲེས་མཛད་ནས་བོད་དུ་གསོ་དཔད་ཀྱི་གཞུང་

ལུགས་ཇྱི་སྙྲེད་ཅྱིག་མཛད་པར་གགས། དྲེ་ནས་ཕྱི་ལོའྱི་སྔོན་གྱི་ལོ་ ༡༢༦ 

གཉའ་ཁྱི་བཙན་པོ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མར་འཁོད་པ་ནས་བཟུང་

ཕྱི་ལོ་ ༢༤༥ རྒྱལ་རབས་ཉྲེར་བདུན་ཁྱི་ཐོག་རྲེ་བཙན་བར་དྲེ་དུས་དར་ཁབ་ཆྲེ་

བའྱི་བོན་གྱི་སྨན་དཔད་ལག་རལ་དང་། རྱིག་གནས། རྒྱུ་རལ་སོགས་ཆུ་ཚད་

གོང་མཐོར་བཏང་ཏྲེ་ཡར་རྒྱས་སྔར་ལྷག་ཏུ་སོང་།

༣༽ དུས་རབས་གསུམ་པའྱི་ནང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་སྨན་པ་

དང་བོད་མྱི་རྱིགས་བར་འབྲེལ་བ་ཐོག་མར་བྱུང་བའྱི་སྐོར།

རྒྱལ་རབས་ཉྲེར་བརྒྱད་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རྱི་གཉན་བཙན་ཕྱི་ལོ་ ༣༧༤–༤༩༢ གྱི་རྱིང་

ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་པ་ཐོག་མར་བོད་དུ་

ཕྲེབས་པ་ནྱི་བྱི་བྱྱི་དགའ་བྱྲེད་དང་བྱི་ལྷ་དགའ་མཛེས་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་མྱིང་སྱིང་
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གཉྱིས་ཡྱིན། ཁོང་གཉྱིས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལུང་གང་སར་ཕྲེབས་ཏྲེ་སྨན་དཔད་ཀྱི་

ལག་ལྲེན་མཛད་པས་སྙན་གགས་ཆྲེན་པོ་བྱུང་བ་རྒྱལ་པོས་གསན་ནས་སྨན་པ་

གཉྱིས་ཕོ་བང་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་དུ་གདན་དངས། བསྙྲེན་བསྐུར་ཞབས་ཏོག་མང་

པོ་ཕུལ་ཏྲེ་འཕགས་ཡུལ་གསོ་དཔད་བོད་ལ་དར་ཁབ་ཡོང་བའྱི་སད་དུ་རྲེ་ཉྱིད་

ཀྱི་སས་མོ་ཡྱིད་ཀྱི་རོལ་ཆ་ཞྲེས་པ་ཡང་བྱི་བྱྱི་དགའ་བྱྲེད་ལ་བཙུན་མོར་བསྩལ། 

བཙུན་མོ་ཡྱིད་ཀྱི་རོལ་ཆ་ལ་སས་དུང་གྱི་ཐོར་ཅོག་ཞྲེས་བྱ་བ་ཞྱིག་འཁྲུངས་པ་

དྲེ་ཡབ་ཀྱི་དྲུང་ནས་སྨན་དཔད་ཀྱི་གཞུང་ལག་ལྲེན་བུམ་པ་གང་བྱོའྱི་ཚུལ་དུ་

ཆ་ཚང་སབས་ནས་མཁས་པར་གྱུར་ཞྱིང་རྒྱལ་པོའྱི་སྐུ་ཚེ་སྨད་ཀྱི་བླ་སྨན་པའང་

མཛད།

༤༽ དུས་རབས་བདུན་པའྱི་ནང་བོད་རྒྱལ་སོ་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སོང་

བཙན་སྒམ་པོའྱི་སྐུ་དུས་སུ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སྨན་པ་བྷ་ར་ར་ཛ་བོད་དུ་གདན་

དངས་པའྱི་སྐོར།

བོད་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོའྱི་སྐུ་དུས་སུ་ཕྱིལོ་ ༦༡༧–༦༥༠ བོད་ས་ཡོངས་

རྫོགས་གཅྱིག་གྱུར་བཟོས་གནང་བ་དང་། བོད་ཡྱིག་གསར་གཏོད་གནང་

བ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བོད་དུ་དར་སྲེལ་གནང་བ། ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་

ཁབ་དང་འབྲེལ་ལམ་ཟམ་པ་བཙུགས་པ། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ས་བརྟན་ཡོང་

སད་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གཏན་འབྲེབས་མཛད་པ་སོགས་བོད་འབངས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་

བཀའ་དྱིན་ཆྲེ་བའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མྲེས་པོ་འགན་ཟླ་དང་བལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་

ཟད། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལའང་སྐབས་དྲེའྱི་འཛམ་གྱིང་སོལ་རྒྱུན་

སྨན་ལུགས་གགས་ཆྲེ་བ་གསུམ་སྟྲེ་རྒྱ་གར་ཚེའྱི་རྱིག་བྱྲེད་དང་། རྒྱ་ནག་

སྨན་ལུགས། ཏ་ཟྱིག་གྱི་གསོ་དཔད་བཅས་བོད་དུ་དར་སྲེལ་ཆྲེད་དུ་རྒྱ་གར་

གྱི་སྨན་པ་བྷ་ར་ར་ཛ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་སྨན་པ་ཧྲེན་ཝན་ཧང་། ཏ་ཟྱིག་གྱི་སྨན་
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པ་ག་ལྲེ་ནོས་བཅས་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས། ཕོགས་ནས་ཕྲེབས་པའྱི་སྨན་

པ་རྣམས་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་བཀའ་བཞྱིན་རང་རང་སོ་སོའྱི་ཡུལ་གྱི་སྨན་གཞུང་

གྱི་སྙྱིང་པོའམ་ལྲེགས་པའྱི་ཁད་ཆོས་རྣམས་ཐུན་མོང་ཐོག་བཀའ་བགོས་གོ་

བསྡུར་མཛད་དྲེ་སྨན་དཔད་ཀྱི་གཞུང་མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་མཚོན་ཆ་ཞྲེས་པ་བམ་

པོ་བདུན་ཡོད་པའྱི་སྨན་གཞུང་དྲེ་གསར་དུ་བརམས་ནས་ཆོས་རྒྱལ་སོང་

བཙན་སྒམ་པོ་མཆོག་ལ་ཕུལ་བས་རྒྱལ་པོ་ཤྱིན་ཏུ་ཐུགས་དགྲེས་ཤྱིང་སྨན་པ་

གསུམ་པོ་ལ་ཆྲེ་བསྟོད་ཚད་མྲེད་མཛད་པ་དང་སྦགས་རྒྱ་དཀར་ནག་གྱི་སྨན་པ་

གཉྱིས་ལ་རྒྱལ་པོས་བྱ་དགའ་ཕུལ་ཏྲེ་རང་ཡུལ་དུ་ཕྲེབས་པ་སོགས་མདོར་ན་

ཆོས་རྒྱལ་འདྱིས་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གྱི་བྱ་གཞག་རབས་རྱིམ་དུ་མ་སྒོ་ཀུན་ནས་

འཕྲེལ་རྒྱས་དར་སྲེལ་གཏོང་གནང་མཛད།

༥༽ དུས་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་བོད་རྒྱལ་སོ་བརྒྱད་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སོང་

ལྡྲེའུ་བཙན་སྐུ་དུས་སུ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གསོ་དཔད་བོད་དུ་མུ་མཐུད་དར་སྲེལ་

བཏང་བའྱི་སྐོར།

ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སོང་ལྡྲེ་བཙན་ཕྱི་ལོ་ ༧༤༢ - ༧༩༧ གྱིས་ཡབ་མྲེས་གོང་མ་

རྣམས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་རྱིགས་གནས་སྤྱི་དང་། སངས་རྒྱས་བསྟན་

པ་དམ་པའྱི་ཆོས། ཁད་པར་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པ་གོང་འཕྲེལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་

བཞྲེས་ཀྱིས་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་སྒོ་ནས་ཕྱི་ཕོགས་དང་འབྲེལ་ཟམ་བཙུགས་ཏྲེ། 

རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག། བལ་ཡུལ། ཁ་ཆྲེ་སོགས་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ནས་སྨན་པ་མཁས་

པ་མང་པོ་གདན་དངས། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ནས་ཐོག་མར་

དྷརྨཱ་རཱཛ་དང་། དྲེ་ནས་སྨན་པ་ཤན་ཏྱི་གརྦྷ་བཅས་བོད་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་རང་

ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་སྨན་གཞུང་མང་པོ་བརམས་ཅྱིང་བོད་མཁས་པས་བོད་

ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར། ཕྱི་ལོ་ ༧༢༨ ལོར་རྒྱ་གར་གཙོས་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ནས་
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སྨན་པ་མཁས་པ་མང་པོ་བོད་དུ་གདན་ཞུས་ཐོག་བསམ་ཡས་དགོན་པར་རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་སྨན་གྱི་བགོ་གྲེང་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་དང་པོ་ཚོགས། ཆོས་རྒྱལ་འདྱིས་མ་

ཧཱ་པཎྱི་ཏ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལ་སོགས་པའྱི་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་པོ་གསོ་སྐོང་གནང་། 

བཻ་རོ་ཙ་ན་ཞྲེས་པ་ནྱི་རྒྱ་གར་ལྲེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དྲེ་བོད་སྐད་དུ་རྣམ་པར་

སྣང་མཛད་ཅྲེས་ཡྱིན་པ་ཁོང་རྒྱལ་པོའྱི་བཀའ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་སོབ་

དཔོན་ཤྲྱི་སྲེདྷ་ལ་སོགས་པ་པཎ་ཆྲེན་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔའྱི་དྲུང་ནས་ཆོས་དུ་མ་གསན།  

མཐར་བོད་དུ་ཕྱིར་བྱོན་གྱིས་ཆོས་དང་སྨན་རྱིས་གྱི་གཞུང་མཐའ་ཡས་པ་བོད་

སྐད་དུ་སྒྱུར། རང་ཅག་བོད་ཀྱི་སྨན་པ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་གཡུ་ཐོག་རྱིང་མ་

ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༧༠༨–༨༣༣ བར་དང་།  ཡང་ཆོས་རྒྱལ་

འདྱིའྱི་སྐུ་དུས་སུ་བྱུང་ཞྱིང་རྲེ་གཡུ་ཐོག་ཀང་རྒྱ་གར་དུ་ལན་གསུམ་ཕྲེབས་ནས་

སྨན་དཔད་ཀྱི་འགོ་ཕན་རྒྱ་ཆྲེར་མཛད་ཡོད་ལ། ཁད་པར་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་

རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོག་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག བལ་ཡུལ། ཁ་ཆྲེ། ཁོམ་སོགས་ཀྱི་གསོ་

རྱིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་སྙྱིང་ཁུ་བསྡུ་ལྲེན་གྱིས་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་ར་བ་ཆ་ལག་

ཙམ་ཞྱིག་མཛད་པར་རྒྱུད་བཞྱི་ཞྲེས་མཚན་དུ་གགས། རྒྱལ་སྤྱི་སྨན་གྱི་ཚོགས་

ཆྲེན་ཐྲེངས་དང་པོའྱི་ནང་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་དང་རྒྱལ་པོའྱི་བླ་སྨན་

བང་ཏྱི་རྒྱལ་མཉྲེས་མཁར་ཕུག་ལ་སོགས་པ་བོད་ཀྱི་སྨན་པ་མཁས་པ་མང་པོ་

མཉམ་བཞུགས་མཛད་དྲེ་ལུགས་སོ་སོའྱི་སྨན་གཞུང་བར་བགོ་གྲེང་དང་ཉམས་

མོང་གསུང་རྲེས། དྱི་བ་དྱིས་ལན་མཛད་མཐར་ཀུན་གྱིས་མགྱིན་དབྱངས་

གཅྱིག་ཏུ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོར་བསྟོད་ཅྱིང་བཀུར་བསྟྱི་བསམ་གྱིས་

མྱི་ཁབ་པ་གནང་།

༦༽ དུས་རབས་བཅུ་པའྱི་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་གཞུང་གགས་ཆྲེན་ཡན་

ལག་བརྒྱད་པའྱི་ར་འགྲེལ་བོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྱིན་
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ཆྲེན་བཟང་པོ་སོགས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྲེབས་པའྱི་སྐོར།

དྲེ་ནས་སྤྱི་ལོའྱི་དུས་རབས་བཅུ་པའྱི་ནང་མངའ་བདག་འོད་སྲུང་ཡབ་སས་ཀྱི་

སྐུ་དུས་སུ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་པཎྱིཏ་དྷརྨ་ཤྲྱི་ཝརྨ་དང་། སྙྲེ་བོ་ལོ་ཙཱ་བ་དབྱྱིག་

གྱི་རྱིན་ཆྲེན། མར་ལོ་རྱིག་པའྱི་གཞོན་ནུ། དབྱུག་གྱི་དགྲེ་སོང་ཤཱཀ་བློ་གོས་

བཅས་ཀྱིས་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སོབ་དཔོན་ཆྲེན་པོ་དཔའ་བོས་མཛད་པའྱི་ཡན་

ལག་བརྒྱད་པའྱི་སྙྱིང་པོ་བསྡུས་པའྱི་རང་འགྲེལ་ཞྲེས་པའྱི་གཞུང་ཆྲེན་པོ་བོད་

ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར། ལྷག་པར་དུ་བོད་རྱིགས་ན་གཞོན་ཤྲེས་རབ་ཅན་ཉྲེར་བདུན་རྒྱ་

གར་དུ་སོབ་གཉྲེར་བྱྲེད་པར་ཕྲེབས་རུང་མང་ཆྲེ་བ་ས་ཡུལ་མ་འཕྲོད་པ་སོགས་

ཀྱིས་སྦྱངས་འབས་མ་སོན་ཡང་། ལོ་ཆྲེན་རྱིན་ཆྲེན་བཟང་པོ་དང་ལོ་ཆུང་

ལྲེགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་གཉྱིས་སོབ་འགོ་ཐོན་ཏྲེ་མཁས་པ་ཆྲེན་པོར་གྱུར་ནས་

བོད་དུ་ཕྱིར་བྱོན། ལོ་ཆྲེན་ཁོང་ཧྱི་མ་ལ་ཡཱའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་ལ་དྭགས་

དང་། ལ་འོལ། པྱི་ཏྱི་སོགས་ལ་ཕྲེབས་ནས་དགོན་པ་བཞྲེངས་པ་ད་ལྟའང་

མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། ཁོང་ནས་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སོབ་དཔོན་དཔའ་བོས་མཛད་

པའྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་སྙྱིང་པོ་བསྡུས་པ་དང་དྲེའྱི་འགྲེལ་བ་ཁ་ཆྲེ་པཎ་ཆྲེན་

ཟླ་བ་མངོན་དགས་མཛད་པའྱི་ཟླ་ཟྲེར་སོགས་བོད་ཡྱིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་བསྒྱུར་

ཏྲེ་གཏན་ལ་ཕབ།།

༧༽ དུས་རབས་བཅུ་གཉྱིས་ནང་གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་

རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ལན་དྲུག་ཕྲེབས་པའྱི་སྐོར།

བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་སྨན་བླ་གཉྱིས་པ་ལྟ་བུ་གཡུ་ཐོག་གསར་

མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༡༢༦–༡༢༠༡ བར་དང་། དགུང་ལོ་བཅོ་

བརྒྱད་ཙམ་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ལན་དྲུག་དང་། དྲེ་བཞྱིན་

བལ་ཡུལ། སྱིངྒ་ལ། གསྲེར་གྱིང་ཚུན་ཆད་དུ་ཕྲེབས་ནས་མཁས་གྲུབ་དུ་
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མ་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏྲེ་གསོ་དཔད་སྐོར་གསན་བཞྲེས་མཛད། ཁོང་ནས་

གཡུ་ཐོག་རྱིང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་མཛད་པའྱི་རྒྱུད་བཞྱི་མ་ཕྱི་དྲེའྱི་

སྟྲེང་དུ་འཕགས་ཡུལ་སྨན་གཞུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་སྙྱིང་པོ་བསྡུས་པ་

ར་འགྲེལ་དང་། སྔར་ཡོད་བོད་ཀྱི་སྨན་གཞུང་ལག་ལྲེན་དང་བཅས་པས་ཁ་

སྐོང་། གཡུ་ཐོག་རྱིང་མ་ནས་བཟུང་མྱི་རབས་བཅུ་གསུམ་བར་དུ་བརྒྱུད་

པའྱི་ལག་ལྲེན་མན་ངག་གྱིས་ཟུར་རྒྱན་པའྱི་སྒོ་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུའང་

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསབ་གཞྱིའྱི་གཞུང་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའྱི་བདུད་

རྱི་སྙྱིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གྱི་རྒྱུད་དམ་དཔལ་ལྡན་

རྒྱུད་བཞྱི་ཞྲེས་འཛམ་གྱིང་དུ་གགས་ཆྲེ་བའྱི་སྨན་གཞུང་འདྱི་ཉྱིད་རོམ་སྒྲྱིག་

གནང་།  དྲེ་ནས་དུས་རབས་བཅུ་གཉྱིས་མཚམས་ནས་འཕགས་ཡུལ་དུ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས་རྒུད་ཆྲེན་པོ་སོང་བར་བརྟྲེན་ཕྱི་རོལ་མུ་ཏྱིག་

པའྱི་བསྟན་པ་དང་།  ཕྱི་རོལ་མུ་ཏྱིག་པའྱི་བསྟན་པ་དར་སྲེལ་འགོ་ཚུགས་པ་

སོགས་དུས་ཀྱི་འཕོ་གྱུར་འོག་འཕགས་བོད་བར་ཆོས་དང་རྱིག་གནས་སྤྱི་

དང་། ལྷག་པར་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་འབྲེལ་ལམ་བཟང་པོའྱི་རྒྱུན་དྲེ་ཡང་རྲེ་

ཞྱིག་འཁྲེར་ནས་ཉམས་ཆག་གྱིས་ཅྱི་བྱ་བཏོལ་མྲེད་ཀྱི་གནས་སུ་ལྷུང་།  

༨༽ རྒྱ་གར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དར་

ཁབ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།

རྒྱ་གར་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དཔྲེར་ན། བྱང་ཕོགས་སུ་ལ་དྭགས་དང་། 

ཟངས་དཀར། ཁུ་ནུ། པྱི་ཏྱི། ཀྱི་ནོར་། དྲེ་བཞྱིན་ཤར་ཕོགས་སུ་འབས་ལོངས། 

ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྲེའྱི་མོན་ཏ་དབང་སོགས་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་དང་

འདབས་འབྲེལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། གོམས་གཤྱིས། ལྷག་པར་

དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་སོགས་གནའ་སྔ་མོ་ནས་དར་ཁབ་ཤུགས་ཆྲེ་བྱུང་
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ཡོད། དཔྲེ་མཚོན་གཅྱིག་བཀོད་ན། དྲེང་གྱི་དུས་ལའང་ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁ་

ཤས་ནང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུད་འཛིན་སྨན་པ་དང་། བོད་སྨན་ལ་སོབ་

གཉྲེར་དང་དོ་སྣང་། ཕག་ལྲེན་མུ་མཐུད་གནང་བཞྱིན་པ། བོད་སྨན་དང་འབྲེལ་

བའྱི་ཁྱིམ་མྱིང་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད་པ་སོགས་ལས་གསལ་པོར་ཤྲེས་ཐུབ། 

བོད་ས་མ་ཤོར་གོང་དུ་ལ་དྭགས་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱ་གར་ཧྱི་མ་ལ་ཡྱིའྱི་རྱི་རྒྱུད་

ཀྱི་ཡུལ་མྱི་སོབ་གཉྲེར་བ་མང་པོ་གཅྱིག་མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་

ཡུལ་དུ་ཕྲེབས་ནས་གདན་ས་གསུམ་སོགས་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྟྲེ་གནས་ཆྲེ་ཁག་སྤྱི་

དང་། ཁད་པར་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གྲྭར་བོད་ཀྱི་སྨན་དཔད་སྐོར་

ལྲེགས་པར་སོབ་ཐོན་གནང་ནས་རང་རང་སོ་སོའྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཕྱིར་ཕྲེབས་ཀྱིས་

སྨན་དཔད་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་འགོ་དོན་རྒྱ་ཆྲེར་བསྐངས་ཏྲེ་སྙན་གགས་ཀྱི་བ་དན་

ཁབ་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད།  གཞན་ཡང་གནའ་རབས་བོད་ཀྱི་ནུབ་ཕོགས་ས་

ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྐྱིད་བདྲེ་ཉྱི་མ་མགོན་ཞྲེས་པ་དྲེའྱི་བླ་སྨན་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ཧྱི་མ་

ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཡུལ་ཟངས་དཀར་དུ་བཞུགས་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕོགས་སུ་བོད་ཀྱི་གསོ་

བ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་པ་དར་སྲེལ་མཛད་པ་ལོ་རྒྱུས་ལས་གགས་སོ།

༩༽ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་བཙན་བྱོལ་དུ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆྲེན་པོའྱི་རླབས་ཆྲེན་དབུ་ཁྱིད་འོག་སྨན་རྱིས་ཁང་བསྐར་

འཛུགས་ཀྱིས་འཕགས་ཡུལ་མྱི་མང་རྣམས་ལ་འཕྲོད་བསྟྲེན་གྱི་ཞབས་འདྲེགས་

རབས་དང་རྱིམ་པ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་སྐོར།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་དམར་དག་པོའྱི་དམག་

དཔུང་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པར་བརྟྲེན། ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་སྐུ་

ཕྲྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྤྱི་དང་། ཁད་པར་དུ་བོད་ཀྱི་
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སྨན་རྱིས་བསྟན་པ་ཉམས་པ་སར་གསོ་དང་མྱི་ཉམས་གོང་འཕྲེལ་གྱི་ཆྲེད་དུ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༦ ལོར་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གྱིས་

ཕག་བཏབ་པའྱི་ལྷ་ས་སྨན་རྱིས་འགོ་ཕན་གྱིང་ཞྲེས་པ་དྲེའྱི་ཕག་སོལ་བཞྱིན་

འཕགས་ཡུལ་ཧཱྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྲེའྱི་དྷ་རམ་ས་ལར་སྨན་རྱིས་འགོ་ཕན་གྱིང་

ངམ་སྨན་རྱིས་ཁང་ཞྲེས་པ་བསྐར་འཛུགས་གནང་བ་མ་ཟད། གནས་ཡུལ་རྒྱ་

གར་གཞུང་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༦༠ དགྲེ་ར་ཚོགས་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབྲེབ་

འོག་ཁྱིམས་མཐུན་དྲེབ་སྐྲེལ་གནང་། དྲེ་ནས་བཟུང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་

རླབས་ཆྲེན་དགོངས་གཞྱི་དང་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་འོག་ད་ཆ་བཙན་བྱོལ་

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་འཁོར་ལ་ཉྲེ་བའྱི་རྱིང་ངལ་

བ་ཁད་དུ་བསད་དྲེ་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྲེ་མྱི་འད་བཅུ་བདུན་གྱི་གོང་ཁྲེར་ཆྲེ་

ཆུང་མང་པོའྱི་ནང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གངས་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་

ཙམ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་རྒྱ་སྐྲེད་གནང་བའྱི་སྒོ་ནས་ལོ་ལྟར་རྒྱ་གར་གྱི་ནད་པ་

ཁྱི་ཕྲག་མང་པོའྱི་ལུས་སྲེམས་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞྱི་བར་བོད་སྨན་གྱིས་ཕན་

རླབས་ཆྲེན་པོ་བྱུང་བར་སོང་། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱ་ཆྲེའྱི་མང་ཚོགས་ནས་ཡྱི་རང་

བསྔགས་བརོད་དང་། ཆྲེ་མཐོང་། མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ། རྒྱབ་བསྐོར་

ཆྲེན་པོ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ཀང་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༠ ལོར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་བཞྱིན་རྒྱ་གར་འཕྲོད་བསྟྲེན་ལྷན་ཁང་

གྱི་ཁབ་ཁོངས་སོལ་རྒྱུན་སྨན་གྱི་སྲེ་ཚན་འོག་ཁྱིམས་མཐུན་ངོས་ལྲེན་གནང་། 

དྲེ་བཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ནད་མནར་ཉམས་ཐག་དང་། དབང་པོ་

སྐོན་ཅན། ནད་གཅོང་རྱིགས་ལ་སྨན་སྦྱྱིན་ནམ་རྱིན་མྲེད་སྨན་བཅོས། རྒྱུན་དུ་

རྒྱ་གར་གོང་གསྲེབ་ལུང་ཁུག་ཁག་ལ་སྨན་བསྐོར་བསྐོད་དྲེ་སྨན་བཅོས་དང་

འཕྲོད་བསྟྲེན་ལམ་སྟོན། རྒྱ་གར་གྱི་མང་ཚོགས་ཁོད་དུ་དར་ཁབ་ཆྲེ་བའྱི་ནད་

གཞྱི། དཔྲེར་ན། གཅྱིན་སྙྱི་ཟ་ཁུ།  པགས་ནད། འབས་ནད་སོགས་ལ་དམྱིགས་
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ཏྲེ་སྨན་དང་སྨན་ཇ། བྱུག་སྨན་རྱིགས་གསར་བཟོ། སྨན་རྱིས་མཐོ་སོབ་ཁང་

གྱི་སོབ་མ་གསར་བསྡུའྱི་ཁོངས་རྒྱ་གར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ལ་དམྱིགས་

བསལ་ས་མྱིག་གཉྱིས། རྒྱ་གར་གོང་ཁྲེར་ནང་གྱི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ཆྲེ་ཆུང་། 

དཔྲེར་ན། ཨྲེམས་ (AIIMS, New Delhi) ལ་སོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཟུང་

འབྲེལ་ཉམས་ཞྱིབ། རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་མང་པོ་སྐུ་མགོན་དང་གཟྱིགས་

སྐོར་ཕྲེབས་པ། རྒྱ་གར་གནའ་དྲེང་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་དུས་ནས་དུས་སུ་གདན་

ཞུས་ཐོག་སྨན་གྱི་བགོ་གྲེང་ཚོགས་པ། ཡང་རྒྱ་གར་གནའ་དྲེང་གྱི་སྨན་ཁང་

འད་མྱིན་ནས་རྲེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ཆྲེད་གཏོང་གྱིས་

སྨན་བཅོས་དང་། བགོ་གྲེང་། གཏམ་བཤད། འགྲེམས་སྟོན་སོགས་གནང་བ། 

དྲེ་མྱིན་དམངས་གཙོ་དུས་དན་དང་། མྲེས་པོ་གྷན་དྷྱིའྱི་འཁྲུངས་སྐར་སོགས་

རྒྱ་གར་གྱི་དུས་དན་ཁད་པར་ཅན་ལ་དགའ་སྤོའྱི་སྲུང་བརྱི་གཅྱིག་མཚུངས་

ཞུ་བ་ལ་སོགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བར་བརྟྲེན་རྲེ་རྲེ་བཞྱིན་གྲེང་བར་དཀའ་བས་

འདྱིར་སྙྱིང་བསྡུས་ཙམ་བཀོད། མདོར་ན་བོད་མྱི་བཙན་བྱོལ་བའྱི་གནས་ཡུལ་

རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། མྱི་མང་། ཁད་པར་དུ་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་

ནོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོའྱི་བྱམས་བརྲེ་དང་ཐུགས་རྲེའྱི་འཕྲྱིན་

ལས་ལ་བརྟྲེན་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་པའྱི་མྲེ་ཏོག་བཙན་བྱོལ་

དུ་སར་ཡང་བཞད་ཁ་བྱྲེ་ཐུབ་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་

གནས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་འཛམ་གྱིང་གྱི་འགོ་བའྱི་ནད་པ་སྤྱི་དང་།  ལྷག་པར་དུ་ཉག་

ཕྲ་བའྱི་བོད་མྱི་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བཀྲྱིན་ཆྲེ་བའྱི་འཕགས་ཡུལ་མྱི་མང་གྱི་ལུས་སྲེམས་

འཁྲུགས་པའྱི་ནད་རྱིགས་མཐའ་དག་འཇོམས་པར་བྱྲེད་པ་ལ་ལྲེགས་སྐྲེས་ཆྲེན་

པོ་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རྱིང་ལྡན་པའྱི་འཕགས་བོད་

ཀྱི་ར་ཆྲེའྱི་འབྲེལ་བཟང་ལའང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྒོ་ནས་རླབས་ཆྲེན་གྱི་

མཛད་རྲེས་སྐྲུན་མུས་ཡྱིན།
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འཕགས་བོད་དབར་གྱི་སྐར་རྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།

སྤྱིར་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་རྱིས་རྱིག་པ་ཇྱི་སྙྲེད་ཅྱིག་དར་ཡོད་པ་ཀུན་རང་རང་

ས་སྟྲེང་དུ་འཚོ་བའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་ལྷན་དུ་

རོལ་སྒྲུབ་བྱས་པའྱི་རྒྱུད་རྱིམ་ནང་མོང་བ་གསོག་འཇོག་གྱིས་དར་ཞྱིང་འཕྲེལ་

རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། བོད་རྱིས་རྱིག་པ་འདྱིར་མཚོན་ནའང་ཕྱི་སྣོད་འཇྱིག་

རྟྲེན་གྱི་གོ་ལའྱི་སྟྲེང་འཚོ་བའྱི་སྔ་མོའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་གནམ་ས་གཉྱིས་པོའྱི་

རྟྲེན་འབྲེལ་བརྟག་ཚུལ་རྱིག་པའྱི་མོང་བ་རྨང་གཞྱིར་བྱས་ཐོགརྒྱ་གར་འཕགས་

པའྱི་ཡུལ་དང་ཙི་ན་གཙོར་གྱུར་ཕྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་རྱིས་རྱིག་པའྱི་སྙྱིང་

བཅུད་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲྱིལ་བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིས་རྱིག་པ་ཁད་འཕགས་

ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། དྲེར་དབྱྲེ་ན་སྔ་མོའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིས་རྱིག་པ་དང༌། ནག་རྱིས་སམ་

འབྱུང་རྱིས་རྱིག་པ། དཀར་རྱིས་སམ་སྐར་རྱིས་རྱིག་པ་ཞྲེས་གསུམ་དུ་ཡོད་པ་

ནས་སྐབས་དོན་གྲེང་བར་བྱ་བ་ནྱི་གསུམ་པ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ནས་

དར་བའྱི་དཀར་རྱིས་སམ་སྐར་རྱིག་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན། དཀར་རྱིས་རྱིག་པ་ཞྲེས་

པའང་འབྱུང་སའྱི་ཡུལ་རྒྱ་དཀར་བ་ཉྱིད་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་བཏགས་པའྱི་རྱིས་རྱིག་པའྱི་

ཐ་སྙད་ཅྱིག་ཡྱིན། དྲེ་ལ་ཡང་དུས་འཁོར༌སྐར་རྱིས་དང་དབྱངས་འཆར་བཅས་

གཉྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་དང་པོ་དུས་འཁོར་སྐར་རྱིས་ཀྱི་ཁུངས་ནྱི་དཔལ་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ༌ཉྱིད་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྲེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཡོངས་གགས་ལྟར་ན་སྟོན་པ་

ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མ་ངན་ལས་འདའ་ཁར། ཕྱི་ལོའྱི་སྔོན་ ༨༨༡ དཔའ་བོ་ལྕགས་འབྲུག་

ནག་པའྱི་ཉར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་མཆོད་རྟྲེན་ཆྲེར་

འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཕག་ན་རོ་རྲེའྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཤམ་བྷ་ལའྱི་ཆོས་རྒྱལ་དང་པོ་ཟླ་བ་

བཟང་པོས་གཙོས་རྒྱལ་ཕྲན་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་མཉམ་མྲེད་ཤཀྱཱའྱི་རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་
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ལོའྱི་སྐུར་བཞྲེངས་ཏྲེ་བསྟན་པར་མཛད་ཅྱིང་། ཕྱི་ལོར་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བཟང་ཤམ་

བྷ་ལར་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཤམ་བྷ་ལའྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་གཉྱིས་པ་སས་ལྷ་དབང་ལ་གདམས་

པ་དང་། དྲེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཆོས་རྒྱལ་བདུན་དང་། རྱིགས་ལྡན་ཐོག་མ་འཇམ་

དཔལ་གགས་པ་བར་བརྒྱུད་ཅྱིང་། རྱིགས་ལྡན་འདྱིས་ཤྱིང་ཕོ་བྱྱི་བའྱི་ལོ་ཕྱི་

ལོའྱི་སྔོན་ལོ་ ༡༧༧ ནག་པའྱི་ཉར་མ་ལ་ཡའྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་བློས་བསངས་

སུ་རྒྱལ་བའྱི་ལུང་བསྟན་ཇྱི་བཞྱིན་ཉྱི་མའྱི་ཤྱིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་ཚངས་པའྱི་དང་

སོང་རྱིགས་མང་པོ་རྱིགས་གཅྱིག་མཛད་ནས་དབང་བསྐུར་བས་རྱིགས་ལྡན་

གྱི་མཚན་གསོལ། ར་རྒྱུད་ལས་ལུང་བསྟན་ཇྱི་བཞྱིན་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་མྲེ་ཏོག་

ཕྲྲེང་འཛིན་གྱིས་སྤས་པ་སྟོང་དང་སུམ་ཅུ་ཅན་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་མྱིག་ལམ་དུ་མཇལ་

རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་བསྟན་གས་སུ་བཞུགས་པ་འདྱི་མཛད་དྲེ་རྱིམ་པས་རྱིགས་

ལྡན་ཉྲེར་གཅྱིག་པ་མ་འགག་པའྱི་བར་བརྒྱུད། ཆ་བསགས་ཞྱིང་མགོན་བཅུ་

གཉྱིས་པ་རྱིགས་ལྡན་ཉྱི་མ་མྲེ་ཡོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༢༧ ལོར་ཆོས་ཁྱིར་འཁོད་པ་

དང་དུས་མཚུངས་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་གྱི་ཇོ་ཟླ་བའྱི་འོད་ཟྲེར་གྱིས་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་

རྒྱལ་དུས་འཁོར་ལོ་བོད་ནང་ཐོག་མར་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པས་དཔལ་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོའྱི་འཆད་ཉན་དར་བ་དང་དུས་མཉམ་རང་ལུགས་རབ་བྱུང་དང་པོ་འགོ་

ཚུགས། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདྱི་ནྱི་བོད་རྱིས་རྱིག་པའྱི་མ་ལག་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་མ་

ཟད། ཕྱི་ནང་རྱིས་རྱིག་ཡོད་དོ་ཅོག་གྱིས་ཚད་ཐུབ་ཁུངས་བཅོལ་ཐུབ་པའྱི་རྱིས་

རྱིག་ཅྱིག་ཡྱིན།

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནྱི་ནང་དོན་རྱིག་པ་གནད་ཆྲེ་ཞྱིག་སྟྲེ་སངས་རྒྱས་

དངོས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་འབས་བུའྱི་ཆོས་གསང་སྔགས་བླ་མྲེད་ཀྱི་རྒྱུད་

ལྲེའུ་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་གསུངས་པ་དྲེ་ལས་ཕྱུངས་པ་ཕྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ཁམས་

ལྲེ་ལས་གཙོར་སྟོན་ནམ་མཁའྱི་གཟའ་སྐར་གྱི་བགོད་པ་བརྱི་བའྱི་རྱིག་པ་ཞྱིག་
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ཡྱིན། རྱིག་པ་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཀུན་འབྱུང་བཞྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྐྲེད་

བསྡུའྱི་ཚུལ་གསལ་བར་སྟོན་པ་མ་ཟད། ཕྱིའྱི་ཉྱི་ཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་བགོད་པ་

རགས་ཞྱིབ་ས་རྱིས་ཀྱི་ལམ་ནས་བརྱི་ཐབས་རྣམ་པར་གཞག་སྟྲེ་ཕྲ་བ་དྲེ་དག་

གྱི་ཕན་གནོད་དང་འབྱུང་རྱིམ་བསྟན་ཡོད། དུས་འཁོར་རྱིས་རྱིག་བོད་དུ་དར་

རྲེས་སྔར་གྱི་བོད་རྱིས་རྱིག་པས་གཟའ་སྐར་གྱི་བགོད་པ་བརྱི་བའྱི་རྱིག་པར་

རྒྱབ་རྟྲེན་དང་ལུང་རྱིག་ཚད་ཐུབ་ཅྱིག་གྲུབ་པས་བོད་རྱིས་རྱིག་པ་འདྱི་བཞྱིན་

ལག་ལྲེན་ཆ་ཚང་རང་རྐ་འཕྲེར་བ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་ལས་བྱུང་བའྱི་རྱིས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་དབྱྲེ་མདོར་བསྡུས་ཏྲེ་

གྲེང་ན། སྔོན་འགོ་གངས་དང་གངས་ཀྱི་གནས་དང་གཟའ་སྐར་ལོ་ཟླ་དུས་ཀྱི་ཐ་

སྙད་ངོས་འཛིན་པའྱི་རྱིག་པ་དང༌། གཟའ་སྐར་གྱི་འཁོར་བགོད་བརྱི་བའྱི་རྱིག་པ་

གཉྱིས་ལས། ཕྱི་མ་ལྔ་བསྡུས་ཞྲེས། རྲེས་གཟའ་དང༌། ཚེས། ཟླ་སྐར། སྦྱོར་སྐར། 

བྱྲེད་པ་བཅས་དང༌།  གཟའ་ལྔའྱི་ཞག་གསུམ་གྱི་བགོད་པ་བརྱི་བའྱི་རྱིག་པ། 

སྒྲ་གཅན་དང་ཉྱི་ཟླ་འཛིན་ཚུལ། དུ་མཇུག་གྱི་བགོད་པ། དུས་སྦྱོར། གནམ་སའྱི་

གོ་ལ། ཞག་གསུམ་གྱི་རྱིས་སོགས་ས་བཅད་ཆྲེ་ཆུང་མྱི་འད་བའྱི་དབྱྲེ་ཚུལ་

ལྡན་པ་དྲེ་དག་བོད་ཀྱི་རྱིས་རྱིག་སྨྲ་བའྱི་དབང་པོ་དག་གྱིས་ལུང་རྱིགས་མོང་

གསུམ་གྱི་དཔད་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་རྱིས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ན་གསལ།

གཉྱིས་པ་དབྱངས་འཆར་རྱིས་རྱིག་ནྱི་གཙོ་བོ་སྐར་རྱིས་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྐྲེས་

བུའྱི་བདྲེ་སྡུག་བརྟག་ཐབས་ཀྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱིར་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་

ལོའྱི་གཞུང་ནས་བསྟན་པའྱི་དབྱངས་འཆར་རྱིས་རྱིག་དང༌། ཕྱི་རོལ་རྲེས་

མཐུན་གྱི་དབྱངས་འཆར་རྱིས་རྱིག་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས་སྔ་མ་ནྱི་དུས་འཁོར་

རྱིས་རྱིག་གྱི་བྱྲེ་བག་ཅྱིག་ཡྱིན་པས་དྲེའྱི་བྱུང་ཚུལ་དུས་འཁོར་རྱིས་རྱིག་དང་

གཅྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ལུགས་ལྟར་ན་སྤན་རས་གཟྱིགས་དང་རྲེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའྱི་
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རྣམ་སྤྲུལ་དབང་ཕྱུག་དང་ཨུ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་དྱི་བ་དྱི་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་

པའྱི་འགོ་བའྱི་ཞྱི་རྒྱས་དབང་དག་གྱི་ལས་བརྱི་བའྱི་འབས་བུའྱི་རྱིས་རྱིག་ཅྱིག་

ཡྱིན།  འདྱི་ལ་དབྱངས་འཆར་ཞྲེས་ཐ་སྙད་གཙོ་བོར་བརོད་དོན་ནྱི་ཡྲེ་གྲེའྱི་

ས་བོན་དབྱངས་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་རྲེ་རྲེ་བཞྱིན་འབྱུང་བཞྱིའྱི་ངོ་བོར་བསྡུས་ཏྲེ་

ཚེས་ལ་འཆར་བའྱི་དོན་གྱིས་སྨྲས་པ་དང༌། དྲེ་ཉྱིད་སྔར་གྱི་གཟའ་སྐར་

བརྱི་བའྱི་རྱིག་པ་རྨང་གཞྱིར་བྱས་པའྱི་ཐོག་དྲེ་དག་གྱི་བྱྲེད་ལས་ལས་ནང་

བཅུད་ཀྱི་འགོ་བའྱི་གཟུགས་ཕུང་དང༌། བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་བཟང་ངན་རྐྲེན་དུ་

ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཚུལ་བརྱི་བའྱི་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ལ་རུས་སལ་འཁོར་ལོ་

དང༌། སྲེང་གདན་འཁོར་ལོ། གདུགས་འཁོར་སོགས་རྒྱུན་གཏན་ལོ་ཐོའྱི་ནང་

གསལ་བའྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིགས་ཇྱི་སྙྲེད་ཅྱིག་མཆྱིས་པ་དྲེ་དག་སོ་སོས་ལོ་རྲེའྱི་

གཟའ་སྐར་གྱི་བགོད་པར་བརྟྲེན་པའྱི་ཡུལ་གྱི་ཆར་ཞོད་སོགས་འབྱུང་བཞྱིའྱི་

ཕན་གནོད་དང༌། རྒྱལ་པོ་དང་ཡུལ་ལུང་སོགས་ཀྱི་བདྲེ་སྡུག་སྔོན་དཔག་

ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕྱི་ལྟར་ན་ལྷའྱི་གཙོ་བོ་དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པོ་དང་ལྷ་མོ་ཨུ་མ་

གཉྱིས། གསང་བ་ལྟར་ན་སྤན་རས་གཟྱིགས་དང་སྒྲོལ་མ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་གྱིས་

ལྷ་དང༌། མྱི་དང་དང་སོང་སོགས་ཕྱི་ནང་ཐུན་མོང་གྱི་གདུལ་བྱའྱི་ངོར་སྔར་ལྷའྱི་

ཡུལ་དུ་བསྟན་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཆྲེན་པོ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱི་གཞྱི་དངས་ཏྲེ་ཡུམ་

ཆྲེན་མོས་ཐབས་མཁས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཞུས་པ་དང༌། སྟོན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་

འཇྱིག་རྟྲེན་བླང་དོར་གྱི་གནས་གསལ་བའྱི་ཕྱིར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་བཏུས་པའྱི་

ཚུལ་གྱིས་གདུལ་བྱའྱི་བློ་ངོ་དང་འཚམ་པའྱི་བསྟན་བཅོས་དབྱངས་འཆར་རྒྱུད་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདྱི་ཉྱིད་གསུངས། རྒྱུད་འདྱི་ཐོག་མར་ལྷའྱི་ཡུལ་དུ་དར་ཞྱིང་དྲེ་ནས་

མྱི་རྣམས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ་ཐུབ་པའྱི་དུས་སུ་མྱི་ཡུལ་དུ་དར།

བོད་ཁ་བའྱི་ལོངས་འདྱིར་དུས་རབས་བཅུ་གཉྱིས་ནང་བོད་ཀྱི་གོ་བོ་ལོ་ཙཱ་བ་
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ཤྲེས་རབ་རྱིན་ཆྲེན༌གཉྱིས་ཀྱིས་དབྱངས་འཆར་ར་བའྱི་རྒྱུད་ལྲེའུ་བཅུའྱི་བདག་

ཉྱིད་དྲེ་བཞྱིན་བསྒྱུར་ཞྱིང་མཁས་གྲུབ་རྱིམ་བྱོན་གྱིས་ཕག་བཞྲེས་སུ་མཛད་

པས་བོད་འགྲེལ་གགས་ཆྲེ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ། མངྐུ་ར། ཀུན་གཟྱིགས་དབྱངས་

འཆར་ཆྲེ་མོ་ཤྲེལ་གྱི་མྲེ་ལོང་སོགས་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད།

དྲེང་སྐབས་ལག་ལྲེན་ནས་ཤྲེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ལས་དཔྲེ་མཚོན་ཙམ་དུ་བཀོད་

ན། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་བས་སྐྲེས་བུའྱི་བདྲེ་སྡུག་བརྟག་ཚུལ་དང་ཆྲེས་འད་སྟྲེ། དཔྲེར་

ན་ཚེ་རབས་ལས་རྱིས་ལ་ཇནྨ་ཀུན་ཌ་ལྱི་དང་། དྲེར་གནས་མལ་བཅུ་གཉྱིས་

དང་། གནས་མལ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་དང་པོ་ལུས་སམ་སྐྲེས་པའྱི་ས་སོགས་དང་། 

ཁྱིམ་བཅུ་གཉྱིས།ཁྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་སོ་སོའྱི་བདག་གཟའ་དང་དྲེའྱི་དག་གོགས་

བརྱི་ཚུལ། ཁྱིམ་ལའང་གཡོ་བ་དང་། བརྟན་པ། གཡོ་བརྟན་གཉྱིས་ཀ་བཅས་

གསུམ་དུ་ངོས་འཛིན། ཚེ་རྱིས་གཟའ་དགུའྱི་སྤོད་འབས་ལ་མཧཱ་ད་ཤ་དང༌། ཕྲ་

བ་ག་གཅྱིག་ལ་ཨན་ཏྲ་ད་ཤགཟའ་དགུ་ལས་སོ་སོའྱི་ཐོབ་ཉྱི་མར་ལོ་ ༦ ཟླ་བར་

ལོ་ ༡༠ མྱིག་དམར་ལོ་ ༧ རཱ་ཧུར་ལོ་ ༡༨ ཕུར་བུར་ལོ་ ༡༦ སྲེན་པར་ལོ་ 

༡༩ ལྷག་པར་ལོ་ ༡༧ ཀྲེ་ཏུར་ལོ་ ༧ པ་སངས་ལ་ལོ་ ༢༠ སྟྲེ་བསོམས་པས་ 

༡༢༠ དབྱངས་འཆར་གསུངས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་སྐྲེས་བུའྱི་ཚེ་ལོའྱི་གངས་དང་། 

སྐྲེས་དུས་ཀྱི་དུས་སྦྱོར་ལ་ཏཏྐཱལ་ལམ་དྲེའྱི་དུས་དང་། སྒྲ་གཅན་གདོང་མཇུག་

སྟྲེ་རཱ་ཧུ་དང་ཀྲེ་ཏུ་གཉྱིས་གཟར་ངོས་འཛིན་གྱིས་མྱིའྱི་མྱི་ཚེར་བདྲེ་སྡུག་སྦྱྱིན་

པ། གཟའྱི་སྟོབས་དང་། ཕོགས་ཀྱི་སྟོབས། ཉྱིན་མཚན་སྟོབས་སོགས་

བརྱི་ཚུལ་མཚུངས་ཤྱིང་། ལོ་ཐོ་འདོན་སྲེལ་སྐབས་ལྔ་བསྡུས་དང་གཟའ་ལྔའྱི་

རྱིས། རྒྱུ་སྐར་ཉྲེར་བདུན། ལོ་རྒྱལ་ལོ་བློན་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕྲེལ་རྱིམ་དང་། 

ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལག་ལྲེན་གྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ནས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཆྲེ་

ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མཚུངས་པའྱི་གནས་ཀང་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་
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རྟོགས་པ་བཅས། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་སྐར་དཔད་རྱིས་རྱིག་སྲེ་ཚན་ནས་རྱིས་

རམས་པ་ཚེ་རྱིང་ཆོས་འཛོམས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ ལ།།
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འཕགས་བོད་དབར་གྱི་བླ་སོབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གྲེང་བ།

རྒྱ་གར་དང་བོད་དབར་གྱི་བླ་སོབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ནྱི་གཙོ་བོ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་

འབྲེལ་བའྱི་ཆ་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཡོངས་གགས་ཀྱི་བརོད་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་

པ་རྲེད། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དྲེ་ཡང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དང་

འབྲེལ་བའྱི་ཆ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། བོད་དུ་ནང་ཆོས་དྲེ་ནྱི་ཐོག་

མར་བོད་རྒྱལ་ཉྲེར་བདུན་པ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རྱི་གཉན་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་དབུ་བརྲེས་

པར་ཡོངས་གགས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་སྐབས་འདྱིར་

ཆོས་ཀྱི་གྲེགས་བམ་དང་རྟྲེན་འགའ་ཞྱིག་རྒྱལ་པོའྱི་ཕག་ཏུ་འབྱོར་ཏྲེ་ནང་ཆོས་

དབུ་རྲེས་པའྱི་རྟྲེན་འབྲེལ་ཙམ་ལས་དྲེ་མྱིན་གྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སོབ་

གཉྲེར་གྱི་སྒོ་ནས་བླ་སོབ་ཀྱི་འབྲེལ་བའྱི་སྒོ་འཛུགས་བྱས་པ་བྱུང་མྲེད།

དྲེ་རྲེས་རྒྱལ་ཐོག་ལྔའྱི་སྐབས་ཏྲེ་བོད་རྒྱལ་སོ་གཉྱིས་པ་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་

སྒམ་པོའྱི་སྐབས་རྒྱལ་པོའྱི་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་བོད་ལ་མཁོ་བའྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་

སོལ་གཏོད་ཕྱིར། ཐོན་མྱི་སམ་བྷོ་ཊས་དཀའ་བ་ཁད་བསད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་

འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་བསྐོད་དྲེ་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་བམ་ཟྲེ་ལྱི་བྱྱིན་བྷ་ར་ 

མན་། ལྱི་སྱི་ཀ་ར་དང་། ལྷ་རྱིག་པའྱི་སྲེང་གྲེ་ཌྲེ་བ་སྱི་ར་ཡ་སྱིང་ལས་གཙོ་བོར་

རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱིག་རྱིགས་ལ་ལྲེགས་པར་བསབས་ཅྱིང་། དྲེ་དང་ལྷན་དུ་ནང་

པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྱིག་པའྱི་གནས་གཞན་ལའང་ལོ་ངོ་བདུན་གྱི་རྱིང་རྱིག་

པ་རྲེ་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲྱིམ་ཏྲེ་སྦྱངས་པ་མཛད་པས། དུས་དྲེ་ནས་འཕགས་བོད་དབར་

གྱི་བླ་སོབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དངོས་སུ་འགོ་ཚུགས། ཐོན་མྱི་བོད་དུ་ཕྱིར་འཁོར་ནས་

བོད་ཡྱིག་གསར་བཟོ་མཛད་དྲེ་བོད་དུ་ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གྲེགས་བམ་ཐོག་མར་

བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་སྐབས། རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་ཀུ་ས་ར་དང་བམ་ཟྲེ་ཤཾ་ཀ་

ར་སོགས་སོབ་དཔོན་བཞྱི་ཙམ་བོད་དུ་འབྱོན་ཏྲེ་ཐོན་མྱིར་གསུང་རབ་བསྒྱུར་
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ཕོགས་ཐད་རོགས་སྐོར་དང་ཆོས་འཆད་སྲེལ་སོགས་མཛད་པས། ཁོང་རྣམས་

ནྱི་བོད་ཀྱི་ས་ཐོག་ཏུ་འཕགས་བོད་དབར་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་འཛུགས་པའྱི་སོབ་

དཔོན་ཐོག་མ་དྲེ་ཆགས་ཡོད།

དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་མཛད་པའྱི་ཞུ་ཆྲེན་ཚུལ་ཁྱིམས་རྱིན་ཆྲེན་གྱི་

བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག་ལྟར་ན། ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་ནས་སྐབས་

འདྱི་བར་དུ་བོད་དུ་པཎྱི་ཏ་ ༩༥ ཙམ་ཕྲེབས་ཏྲེ་གཙོ་བོ་ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་

དང་དྲེ་བཞྱིན་བར་སྤོད་དང་སྙན་ངག་སོགས་འཆད་ཁྱིད་ཀྱིས་བོད་དུ་སོབ་མ་

མང་པོ་བསྐངས་ཡོད་ཅྱིང་། གཞན་ཡང་གོང་གྱི་དུས་སྐབས་འདྱི་བར་བོད་མྱི་

ལོ་ཙཱ་བ་མཁས་པ་ ༢༡༥ ཙམ་སྐྲེས་བསྱིངས་བྱུང་ཡོད་ཅྱིང་། ཁོང་རྣམས་

ཕལ་ཆྲེལ་བ་ནྱི་རྒྱ་གར་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་མང་པོའྱི་ཞབས་ལ་

གཏུགས་ནས་སོབ་གཉྲེར་གནང་མོང་བ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད།

ཡང་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སོང་ལྡྲེའུ་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་ནས་སོབ་དཔོན་ཞྱི་བ་

འཚོ་དང་སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་གཉྱིས་གདན་དངས་ཏྲེ། སྤྱིར་བོད་ཡུལ་

ཁོན་དུ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆྲེར་སྲེལ་བ་དང་། སྒོས་སུ་སོབ་དཔོན་ཁོང་

རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་སྟོན་འོག་བོད་དུ་ཆོས་འཆད་ཉན་བྱྲེད་སའྱི་བསྟྱི་གནས་ཐོག་

མ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞྲེངས་གནང་ཡོད་ལ། བོད་དུ་ནང་བསྟན་དྲེ་

ཉྱིད་ཡུན་གནས་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་པ་ནྱི་དགྲེ་འདུན་གྱི་སྲེ་ལ་རག་ལས་ཡོད་པས། 

སོབ་དཔོན་ཞྱི་བ་འཚོའྱི་བཀོད་མངགས་འོག་རྒྱ་གར་ནས་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡོད་

པར་སྨྲ་བའྱི་དགྲེ་སོང་བཅུ་གཉྱིས་གདན་དངས་ཏྲེ། སོབ་དཔོན་ཁོང་རང་གྱིས་

མཁན་པོ་མཛད་ནས་བོད་མྱི་བདུན་ཏྲེ་ཡོངས་གགས་སུ་སད་མྱི་བདུན་ཞྲེས་

འབོད་པ་རྣམས་ལ་རབ་བྱུང་གྱི་སོམ་པ་འབོགས་ཆོག་གནང་སྟྲེ། བོད་ལ་དགྲེ་

འདུན་གྱི་སྲེ་ཐོག་མར་འཛུགས་གནང་མཛད་པས་ཁོང་ནྱི་བོད་ཀྱི་དགྲེ་འདུན་གྱི་
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སྲེ་ལ་རབ་བྱུང་གྱི་སོམ་པ་གནང་མཁན་གྱི་མཁན་པོ་ཐོག་མ་དྲེ་ཆགས་ཡོད།

དྲེ་ལྟར་འཕགས་བོད་བར་ན་ཆོས་ཕོགས་ནས་ལོ་ངོ་ཆྱིག་སྟོང་ཙམ་གྱི་བླ་སོབ་

ཀྱི་འབྲེལ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ཅྱིང་། ཡང་གོང་དུ་བརོད་པ་བཞྱིན་ཆོས་ཕོགས་

ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གསོ་རྱིག་དང་། བར་སྤོད། སྙན་ངག་སོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀང་

བྱུང་བའྱི་བླ་སོབ་ཀྱི་འབྲེལ་བའྱི་དཔྲེ་མཚོན་མདོ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན། གསོ་རྱིག་

གྱི་ཆ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སོང་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་

ལུགས་དར་རྒྱས་དང་ཕུན་སུམ་ཇྲེ་ཚོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུར་དམྱིགས་ཏྲེ། ཆོས་

རྒྱལ་ཁོང་གྱིས་གསྲེར་མང་པོ་བསྐུར་ཏྲེ་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་

དང་། རྒྱ་ནགབལ་ཡུལ།ཏ་ཟྱིགཁ་ཆྲེ་སོགས་སུ་ཕོ་ཉ་ཆྲེད་གཏོང་གནང་ནས་

སྐབས་དྲེར་སྙན་གགས་ཆྲེ་བའྱི་སྨན་པ་མཁས་ཆྲེན་མྱི་དགུ་བྱ་བ་གདན་དངས་

ཏྲེ། ཁོང་གྱི་བླ་སྨན་དང་བོད་ཀྱི་སྨན་རྒྱལ་དུ་འབོད་པ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་

པོ་མཆོག་དང་ལྷན་ཏུ་རང་རང་སོ་སོའྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་གསོ་དཔད་ཀྱི་གདམ་ངག་

དང་ཉམས་མོང་རྣམས་ཕན་ཚུན་སྲེལ་རྲེས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བསྐོང་

ཡོད་པས། དྲེ་ནྱི་སྐབས་འདྱིའྱི་གནས་བབས་ལ་གཞྱིགས་ཏྲེ་ང་ཚོས་དྲེ་ལ་རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་གསོ་བ་རྱིགས་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྲེས་འབོད་ནའང་མྱི་ཆོག་པ་མྲེད་པ་ཞྱིག་

རྲེད།

དྲེ་རྲེས་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་གསོ་

རྱིག་གྱི་ཁད་ཆོས་རྣམས་ལ་སོབ་གཉྲེར་གནང་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཤུགས་ཆྲེ་

ཞྱིག་འཁྲུངས་ཏྲེ། སྔ་ཕྱིར་རྒྱ་གར་དུ་ཐྲེངས་གསུམ་ཙམ་ཕྲེབས་ནས་ལོ་དགུ་

དང་ཟླ་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་བཞུགས་ཤྱིང་། དྲེའྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་ཆྲེན་པོ་

པཎ་ཆྲེན་ཙན་དྲེ་བ་དང་།  མྲེ་དབང་སོགས་སོབ་དཔོན་བརྒྱ་དང་ར་གཅྱིག་

ཙམ་བསྟྲེན་ནས་གསོ་རྱིག་གྱི་གདམ་ངག་མང་པོ་གསན་ཡོད་པས། སྐབས་



56

འདྱིར་འཕགས་བོད་དབར་གསོ་རྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་བླ་སོབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་

འཛུགས་གནང་མཛད་ཡོད།

ཡང་སྙན་ངག་གྱི་ཆ་ནས་བརོད་ན་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་ཤོང་སྟོན་

རོ་རྲེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ། སྐབས་དྲེའྱི་དཎྱིའྱི་མྲེ་ལོང་མར་

མཁས་པའྱི་ཚད་འཛིན་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྱི་ཏ་ལཀྱི་མྱི་ཀ་ར་བློ་དང་ཐབས་ཀྱིས་བོད་

དུ་གདན་དངས་ཏྲེ། ཁོང་གྱི་དྲུང་ནས་སྙན་ངག་མྲེ་ལོང་མའྱི་ཁྱིད་དང་སོབ་སྟོན་

ཞུས་ནས་དཔལ་ས་སྐའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྙན་ངག་མྲེ་ལོང་གྱི་གཞུང་དྲེ་ཐོག་

མར་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར།

ཡང་བར་སྤོད་ཀྱི་ཆ་ནས་བརོད་ནའང་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་ཏཱ་ལའྱི་

བླ་མ་སྐུ་ཕྲྲེང་ལྔ་པ་མཆོག་གྱིས་སྐབས་དྲེར་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་པཎྱི་ཏ་པཱ་ལ་

བྷ་ད་དང་། ཁོང་གྱི་གཅུང་པོ་པཎྱི་ཏ་གོ་ཀུ་ལ་ན་ཐཱ་མྱི་ཤྲ་སྐུ་མཆྲེད་གཉྱིས་བོད་

དུ་ཕྲེབས་སྐབས་ཁོང་རྣམ་གཉྱིས་ལ་གསྲེར་ཞོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའྱི་སོབ་ཡོན་

གནང་སྟྲེ། འདར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་སྒྲ་མདོ་པཱ་ཎྱི་

པ་ཆ་ཚང་བར་སོབ་དགོས་པའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ལྟར། ཁོང་གྱིས་པཎྱི་ཏ་

རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་དྲུང་ནས་སྒྲ་གཞུང་འདྱི་ཆ་ཚང་བ་སོབ་སྦྱོང་མཛད་པ་དང་ཆབས་

ཅྱིག་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན།

དྲེ་དག་ནྱི་གོང་དུ་བརོད་པ་བཞྱིན་དཔྲེ་མཚོན་ཙམ་ཡྱིན་གྱིས། སྤྱིར་སྔོན་འབྱོན་

བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་གང་འད་ཞྱིག་བསྒྱུར་ནའང་། 

མང་ཆྲེ་བ་ནྱི་དང་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་ནས་སོབ་གཉྲེར་

གནང་སྟྲེ་བསྒྱུར་བ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད་ལ། རྒྱ་གར་གྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་

དྲུང་ནས་སོབ་ཁྱིད་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་གསྲེར་དངུལ་རྱིན་ཆྲེན་ལྟ་ཅྱི། རང་ཉྱིད་ཀྱི་སོག་

ལས་ཀང་གཅྲེས་པར་འཛིན་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་གཤམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ངུ་འདྱི་
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ལས་རྟོགས་ཐུབ། དྲེ་ཡང་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་སྐབས་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཐོག་མའྱི་གས་

སུ་གཏོགས་པ་ལྷ་བླ་མ་ཡྲེ་ཤྲེས་འོད (695-1036) ནྱི་ཐོག་མར་མངའ་རྱིས་གུ་

གྲེའྱི་རྒྱལ་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྲེས་སུ་ནང་ཆོས་ལ་དད་དྲེ་རྒྱལ་སྱིད་རང་གྱི་གཅུང་པོ་

ལ་གཏད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། རྲེས་སུ་གུ་གྲེ་དང་གར་ལོག་དམག་འཁྲུག་སྐབས་

ཁོང་གར་ལོག་གྱི་དམག་གྱིས་བཟུང་ཏྲེ། ཁོང་ལ་ཆོས་ལུགས་བསྒྱུར་ཏྲེ་ཁ་ཆྲེའྱི་

ལུགས་ལ་ཞུགས་དགོས་པའམ། ཡང་ན་གསྲེར་ཞུན་མ་ཁོང་གྱི་ལུས་ཀྱི་ལྱིད་

ཚད་དང་མཉམ་པ་ཞྱིག་སྤད་ན་ཁོང་བཙོན་གོལ་གཏོང་རྒྱུར་བརོད་པས། ཁོང་

གྱི་དབོན་པོ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས་ཐབས་ཤྲེས་ཡོད་དགུས་གསྲེར་འཚལ་ཏྲེ་མགོ་

ཡྱི་ཆ་ཤས་མ་གཏོགས་གཟུགས་པོའྱི་ལྱིད་ཚད་དང་མཉམ་པའྱི་གསྲེར་འཚོལ་

སྒྲུབ་ཐུབ་པས་དྲེ་དོན་ལྷ་བླ་མ་ཡྲེ་ཤྲེས་འོད་ལ་ཞུས་པར། ཁོང་གྱིས་ད་ང་རྒས་

པས་སུ་ལའང་ཕན་མྱི་ཐོགས་པས་གསྲེར་གང་རྲེད་པ་དྲེ་རྣམས་བསྐུར་ཏྲེ་རྒྱ་

གར་ནས་ཇོ་བོ་རྲེ་དང་པནྱི་ཏ་མཁས་པ་མང་པོ་སྤན་དོངས་ཞྲེས་བརོད། དྲེ་

རྲེས་ཁོང་བཙོན་དུ་དགོངས་པ་རྫོགས། དྲེ་ཁོང་གྱི་དབོན་པོ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས་

གཅྲེན་པོའྱི་བཀོད་མངགས་བཞྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༠༤༠ ལོར་ཇོ་བོ་རྲེ་བོད་དུ་གདན་

དངས་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆྲེར་སྲེལ་གནང་མཛད་ཅྲེས་གགས་སོ།
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རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་གལ་གནད། 

ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་བོད་མཐོ་སྒང་འདྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྟྲེང་གལ་གནད་ཆྲེ་ཚུལ་དང་

གོ་ལ་སྤྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ཤུགས་རྐྲེན་ཐྲེབས་བཞྱིན་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་

ཇྲེ་ཆྲེར་འགོ་བཞྱིན་པ་ནྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དང་། དཔད་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙྲེད་དོན་

གསར་པ་ཁག་ཙམ་མ་ཟད། 

ཁོར་ཡུག་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཀང་བོད་མཐོ་སྒང་ལ། འཛམ་གྱིང་གྱི་ཡང་ཐོག་དང་

། གོ་ལའྱི་སྣྲེ་མོ་གསུམ་པ།ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཆུ་མཛོད། ཆར་ཆུ་འདྲེན་མཁན་སོགས་ཐ་

སྙད་སྣ་ཚོགས་འདོགས་བཞྱིན་ཡོད། 

བོད། འཛམ་གྱིང་གྱི་ཡང་ཐོག།

བོད་མཐོ་སྒང་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྲེད་གྱིང་ཕྲན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ནྱི་ལོ་ངོ་ས་ཡ་ 

༥༥ ཙམ་གྱི་གོང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྲེད་གྱིང་ཕྲན་དང་ཡུ་རོབ་ཤྱི་ཡའྱི་ (Eurasia)

བར་གདོང་ཐུག་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ནས་བཟུང་འགོ་ཚུགས་ཡོད།

གདོང་ཐུག་རྲེས་ཀྱི་ས་ཁམས་ཀྱི་འཕྲེལ་རྱིམ་རྱིང་པོའྱི་ནང་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་བོད་

མཐོ་སྒང་དང་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་མཐའ་སྣྲེའྱི་མཚམས་སུ་བསྱིངས་ཏྲེ་

གནས་པའྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཆྲེན་པོ་འདྱི་འབུར་ཐོན་བྱུང་ཡོད། བོད་མཐོ་

སྒང་ཆགས་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་འདྱི་བཞྱིན་དལ་བུས་མཐོར་འདྲེགས་ཀྱིས་ཆགས་

ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་ནང་བོད་མཐོ་སྒང་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྲེད་གྱིང་ཕྲན་གྱི་ས་ཆ་

གཉྱིས་པོའྱི་ས་ཁམས་དང་གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་

ཡོད་ལ། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་ཆར་ཞོད་ཀྱི་ནམ་དུས་ (Monsoon)

བོད་དུ་བསྐོད་རྒྱུར་འགོག་རྐྲེན་བཟོས་པའྱི་རྐྲེན་གྱིས་མཐོ་སྒང་འདྱི་ཇྲེ་སྐམ་
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དུ་འགྱུར་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཕྲེད་གྱིང་ཕྲན་དུ་ཆར་ཞོད་ཡོངས་སུ་

རྫོགས་པ་ལོངས་སུ་སྤོད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད། བོད་མཐོ་སྒང་གྱིས་རྒྱ་གར་དང་ཤར་

ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཆར་དུས་སམ་ཆར་ཞོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་དང་ཤུགས་ཚད་ཀྱི་ཐད་

ཤུགས་རྐྲེན་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་སྤོད་ཀྱི་ཡོད།

བོད་མཐོ་སྒང་འདྱི་ནྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ལས་སྤྱིའྱི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་མྱི་ཊར་ 

༤༠༠༠ ཙམ་དུ་གནས་ཡོད་ཅྱིང་། ས་ཁོན་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་གྲུ་བཞྱི་མ་ས་ཡ་ ༢.༥ 

སྟྲེ་ས་གོ་ལའྱི་ས་ངོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༢ཙམ་ཟྱིན་ཏྲེ།  ས་གོ་ལའྱི་སྟྲེང་དུ་མཐོ་ཚད་

ཀྱི་ཆ་ནས་མཐོ་ཤོས་དང་རྒྱ་ཁོན་ཆ་ནས་ཆྲེ་ཤོས་ཀྱི་མཐོ་སྒང་འདྱི་ཆགས་ཡོད། 

དྲེར་བརྟྲེན་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཡང་ཐོག་ཅྲེས་ཀང་འབོད།

མཐོ་སྒང་འདྱི་ནྱི་རྱི་རྒྱུད་ཆྲེན་པོ་ ༡༤ དང་། ཇོ་མོ་གང་མ་ལྟ་བུའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་

རྱི་བོ་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཞྱིག་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།

ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དུ་གནས་པའྱི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཀྱི་མངའ་སྲེ་ཧ་ལམ་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནྱི་བོད་དང་ས་འབྲེལ་ཆགས་ཡོད། དྲེ་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་

ནུབ་ཀྱི་མཐའ་སྣྲེར་ཡོད་པའྱི་ཇམ་མུ་དང་ཀཤྱིར་མངའ་སྲེ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་

ཤར་གྱི་མཐའ་སྣྲེར་ཡོད་པའྱི་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྲེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་གནས་

པའྱི་མངའ་སྲེ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་དང་ཨུཏྟར་ཁཎ། འབས་ལོངས་སོགས་ནྱི་བོད་དང་ས་

འབྲེལ་གྱི་མངའ་སྲེ་ཁག་ཆགས་ཡོད།

ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དྲེ་ནྱི་གནའ་བོའྱི་ས་ཆ་དང་དཔལ་ཡོན་གཉྱིས་ཐ་དད་

དུ་འབྱྲེད་པའྱི་རང་འབྱུང་གྱི་ས་མཚམས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། འདྱི་ནྱི་ཚོང་པ་

དང་གནས་སྐོར་བ། མཁས་པ་སོགས་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱིས་རྱིག་གཞུང་དང་། 

ཤྲེས་རྱིག་དངོས་ཟོག་སོགས་བརྲེ་ལྲེན་བྱྲེད་སའྱི་རང་བྱུང་གྱི་ས་མཚམས་
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ཤྱིག་དང་། གངས་རྱིན་པོ་ཆྲེ་དང་མཚོ་མ་ཕམ་ལྟ་བུའྱི་ར་ཆྲེའྱི་རྱི་དང་མཚོ་ཡྱིས་

ཁྲེངས་པའྱི་རང་བྱུང་གྱི་ས་མཚམས། ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་

བོད་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་གོང་བར་དུ་དམག་མྱིས་ལྟ་སྲུང་མྱི་དགོས་པའྱི་རང་

བྱུང་གྱི་ས་མཚམས་ཤྱིག་དང་། དྲེ་རྲེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢  རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་

ནག་དབར་ས་མཚམས་ཀྱི་དམག་འཁྲུག་ཐོག་མར་རྒྱག་སའྱི་ས་མཚམས་ཤྱིག་

ཀང་ཆགས་ཡོད།

བོད། མཐའ་སྣྲེ་གསུམ་པ།

བོད་མཐོ་སྒང་ལ་མཐའ་སྣྲེ་གསུམ་པ་ཞྲེས་ཀང་འབོད་སོལ་ཡོད། འདྱི་ནྱི་ས་ཁོན་

ཆ་ནས་བོད་ལ་མཚོན་ན་ས་ཁོན་ཀྱི་ལོ་མྲེ་ཊར་གྲུ་བཞྱི་མ་ ༡༠༥,༠༠༠ ཙམ་དུ་

ཁབ་ཅྱིང་། འཁགས་རོམ་གངས་ ༤༦,༠༠༠ ཙམ་གྱི་གནས་ཡུལ་ཆགས་ཡོད་

སྟབས་བྱང་སྣྲེ་དང་ལྷོ་སྣྲེ་གཉྱིས་ཕུད་འཁགས་རོམ་གྱི་མཛོད་ཆྲེ་ཤོས་གསུམ་

པ་དྲེ་བོད་མཐོ་སྒང་ཆགས་ཡོད་ལ། ད་དུང་ས་གོ་ལའྱི་འཐུང་ཆུའྱི་ཐོན་ཁུངས་

ཆྲེས་ཤོས་དྲེའང་བོད་མཐོ་སྒང་ཡྱིན། «མཐའ་སྣྲེ་གསུམ་པ་”ཞྲེས་པའྱི་ཐ་སྙད་

དྲེ་ནྱི་སྙན་གགས་ཅན་གྱི་སུད་སྱིའྱི་ས་ཞྱིབ་སྐོར་སྐོད་པ་མར་སལ་ཀརྫ་(Mar-

cel Karz) ཡྱིས་ཐོག་མར་བཀོལ་སྤོད་བྱས་འདུག། 

དྲེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༣ ཁོང་གྱིས་སྲེལ་བའྱི་བརམས་ཆོས་ཤྱིག་ནང་ཧྱི་མཱ་ལ་

ཡའྱི་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་མཐོ་སྒང་ལ།  གོ་ལའྱི་མཐའ་སྣྲེ་གསུམ་པ་ཞྲེས་ཆྲེས་

ཐོག་མ་འབོད་འདུག། དྲེར་བརྟྲེན་ཕྱིས་སུ་ཐ་སྙད་དྲེ་རང་ཁོང་གྱི་གོགས་པོ་ཇྱི་

ཨོའ་ོཌྲེའྱི་རན་ཕརྠ་ (G.O.Dyhrenfurth) ཡྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ནང་མཐའ་

སྣྲེ་གསུམ་པ་ལ། ཆྲེས་མཐོ་བའྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞྲེས་པའྱི་འགོ་བརོད་

འོག་པར་སྐྲུན་བྱས་པའྱི་བརམས་ཆོས་ཤྱིག་གྱི་ནང་བཀོད་འདུག། 
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ཉྲེ་བའྱི་ལོའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཆྲེད་མངགས་བོད་མཐོ་སྒང་ལ་

མཐའ་སྣྲེ་གསུམ་པ་རྲེད་ཅྲེས་དམྱིགས་བསལ་དོ་སྣང་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། 

བོད་མྱི་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ཁོང་ཚོའྱི་སོད་གནས་མཐོ་སྒང་འདྱི་ལ་གངས་

ལོངས་ལྷ་ཡུལ་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཞྲེས་བརྲེ་ཞྲེན་ཆྲེན་པོའྱི་སྒོ་ནས་འབོད་བཞྱིན་

ཡོད། འདྱི་ནྱི་ཤར་ངོས་སུ་ཁ་བ་དཀར་པོ་དང་གངས་དཀར་རྱི་རྒྱུད། བྱང་

ཕོགས་སུ་ཨལ་ཏན་ཏག་ (Altyn Tagh) དང་གངས་དཀར་ཕོགས་ལས་རྣམ་

རྒྱལ། ནུབ་ཕོགས་སུ་ཀ་ར་ཀོ་རམ། ལྷོ་ཕོགས་སུ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་ལྟ་བུ་ཁ་བས་

བཀླུབས་པའྱི་རྱི་བོ་བརྱིད་ཆགས་དྲེ་དག་གྱིས་བསྐོར་བའྱི་ལྷ་ཡུལ་ཞྱིག་ཆགས་

ཡོད།

རྒྱ་གར་གྱི་རྱི་བོ་མཐོ་ཤོས་དང་རྱི་རྒྱུད་ཆྲེ་ཤོས་རྣམས་ནྱི་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་ལྷོ་

སྣྲེའྱི་ཕོགས་སུ་གནས་ཡོད་ཅྱིང་། བརྱིད་ཆགས་ཁ་བས་བཀླུབས་པའྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་

ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནྱི་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་ལྷོ་ནུབ་མཐའ་ཁུལ་དུ་གནས་ཏྲེ། དྲེ ས ་ ལྷོ ་

ཕོགས་ཀྱི་ཐུར་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཁ་གཏད་ཡོད་པས་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་

ཕྲེད་གྱིང་ཕྲན་ལ་ཆུ་དང་མཁའ་རླུང་བསྱིལ་བུ་མཁོ་སྤོད་ཐུབ་བཞྱིན་ཡོད།
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བོད། ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཆུ་མཛོད།

བོད་མཐོ་སྒང་ནྱི་འབྱི་ཆུ། རྨ་ཆུ། རྫ་ཆུ། རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ། སྲེང་གྲེ་ཁ་བབ། ཡར་

ཀླུངས་གཙང་པོ་བཅས་ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་གལ་འགངས་ཆྲེ་བའྱི་རྒྱུག་ཆུ་ཆྲེ་ཤོས་

དྲུག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཆགས་ཡོད་པས་བོད་མཐོ་སྒང་ལ་ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཆུ་མཛོད་

ཅྲེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུག་ཆུ་དྲེ་དག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་ནང་མྱི་འབོར་ཆྲེས་མང་

བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། པ་ཀྱི་སྱི་ཐན། བལ་ཡུལ། བྷངྒ་ལ་དྲེ་ཤ། འབར་མ། 

ཐའྱི་ལྲེན། ལཱའོ་སྱི། ཁྲེམ་བྷོ་ཌྱི་ཡ། ཝྲེཏ་ནམ། རྒྱ་ནག་སོགས་ཀྱི་ས་ཞྱིང་རྒྱ་ཕྲག་

མང་པོར་ཆྲེས་མཁོ་བའྱི་ཡུར་ཆུ་མཁོ་སྤོད་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། དྲེ ་མཚུངས་བོད ་

མཐོ་སྒང་ནས་འབབ་པའྱི་སྲེངྒྲེ་ཁ་བབ་ཀྱིས་ལོ་ངོ་ ༤༠༠༠ གོང་གྱི་ཨྱིན་ཌ་སྲེ་

ཐང་གཤོངས་ (Indus Valley) ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་རྒྱུན་སྐོང་དར་

འཕྲེལ་བཏང་ཡོད། ཨྱིན་ཌ་སྲེ་ཐང་གཤོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་ནྱི་རྒྱ་

གར་གྱི་ཕྲེད་གྱིང་ཕྲན་སྟྲེང་དུ་ཤྲེས་རྟོགས་སུ་གྱུར་བའྱི་ཕྲེད་གྱིང་ཕྲན་སྔ་ཤོས་

དྲེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྲེངྒྲེ་ཁ་བབ་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྲེད་གྱིང་ཕྲན་གྱི་བྱང་ཕོགས་མངའ་

ཁུལ་སྐྲེ་འགོ་ས་ཡ་མང་པོར་ཕན་གོགས་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་ཡར་ཀླུངས་

གཙང་པོ་དང་། གང་ཆྲེན་ཁ་བབ། རྨ་བྱ་ཁ་བབ། བུམ་ཆུ། ལྷོ་བག་ཤར་

ཆུ་སོགས་བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ནང་ནས་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པ་

རྲེད། མཐའ་སྣྲེ་གསུམ་པའྱི་འཁགས་རོམ་རྒྱ་ཁོན་ཀྲེ་ལོ་མྲེ་ཊར་ ༡༢,༠༠༠ ནས་

ཐོན་པའྱི་བཞུར་ཆུ་ཡྱིས་ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱུག་ཆུ་གཙོ་ཆྲེ་ཁག་གྱི་འབབ་རྒྱུན་གཏན་

དུ་གནས་རྒྱུར་འགན་ལྲེན་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིས་རྒྱུག་ཆུའྱི་ཆུ་གཞུང་དུ་

གནས་པའྱི་མྱི་འབོར་ཐྲེར་འབུམ་ ༡.༥ ལས་མང་བ་སྟྲེ། འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་

ལྔ་ཆ་གཅྱིག་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཕྲེལ་རྒྱས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཧ་

ཅང་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། བོད་ཀྱི་རྒྱུག་ཆུ་རྣམས་ལ་དོ་ཕོག་ཆྲེན་པོ་ཇྱི་འད་
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ཞྱིག་བྱུང་ཡང་དྲེས་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ཐོག་ནས་འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་

བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཙམ་ལ་གནོད་སྐོན་འབྱུང་ངྲེས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དོན་དངོས་

ཐོག་བོད་མཐོ་སྒང་དྲེ་ནྱི་ཧ་ལམ་ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱུག་ཆུ་ཆྲེ་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་

ཆུ་མགོ་ཆགས་ཡོད། རྒྱུག་ཆུ་དྲེ་དག་ལས་གཅྱིག་ནྱི་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པོ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། དྲེ་ནྱི་བྷངྒ་ལ་དྲེ་ཤྱི་དང་རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་འཚོ་རྟྲེན་གཙོ་བོ་

མྱིར་མཚོན་ན་ལུས་པོའྱི་ཟུངས་ཁག་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། ཡང་ས་བཅུད་ཤྱིན་ཏུ་

བཟང་བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཞྱིང་ལས་འདྲེབས་ས་གཙོ་གས་གངྒྲེའྱི་ཐང་ངོས་ཆྲེན་པོ་

དྲེ་ནྱི་རྨ་བྱ་ཁ་བབ་དང་། བུམ་ཆུ། གྲེན་དག་ (Gandak) རྒྱུག་ཆུའྱི་ཡན་ལག་

ཆུ་ཕྲན་ལ་སོགས་པ་བོད་མཐོ་སྒང་ནས་རྒྱུག་པའྱི་རྒྱུག་ཆུ་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་ལ་

བརྟྲེན་ནས་གནས་ཡོད་པ་རྲེད།

སྲེངྒྲེ་ཁ་བབ་ཀྱིས་ཇམ་མུ་དང་ཀཤྱིར་མངའ་སྲེའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་ས་རྒོད་

ཆྲེ་བའྱི་ལ་དྭགས་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་དུ་འཚོ་བར་ཕན་ཐོགས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཡང་

གང་ཆྲེན་ཁ་བབ་ནྱི་པན་ཇབ་མངའ་སྲེའྱི་ས་བཅུད་བཟང་བའྱི་ཞྱིང་ལས་ས་ཁུལ་

བརྒྱུད་རྒྱུག་བཞྱིན་ཡོད། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་

རྒྱུག་ཆུ་ཕལ་ཆྲེ་བའྱི་འབྱུང་ཁུངས་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་ཕོགས་མཐར་གནས་པའྱི་

གངས་རྱི་ཤ་སྟགས་ཡྱིན། 

བོད། ཆར་ཆུ་འདྲེན་མཁན།

མཐོ་ཚད་དུ་ཆ་སྙོམས་བྱས་ན་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་  ༤༠༠༠  བརྒལ་

ཞྱིང་། ས་ཁོན་ཀྲེ་ལོ་མྱི་ཊར་གྲུ་བཞྱི་མ་ས་ཡ་ ༢.༥ ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྱི་བོད་མཐོ་

སྒང་འདྱི་ནྱི་དབྱར་དུས་སུ་ཉྱི་འོད་ཀྱི་བཀྲག་མདངས་ཆྲེ་ཡང་དགུན་དུས་སུ་ཧ་

ཅང་གང་ངར་ཆྲེ། མཐོ་སྒང་འདྱིར་ས་སྟྲེང་གྱི་ཉྱི་དོད་བར་སྣང་ལས་དོད་ཆྲེ། དྲེར་

བརྟྲེན་ས་ངོས་དང་རྒྱ་མཚོའྱི་བར་གནོན་ཤུགས་འཕར་མ་སྦྱྱིན་བཞྱིན་ཡོད། 
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གནོན་ཤུགས་དྲེས་ཆར་ཞོད་སོང་བཞྱིན་ཡོད། བོད་མཐོ་སྒང་གྱིས་ཚ་དོད་དང་

འགུལ་སྐོད་ཀྱི་ཤྲེད་ཤུགས་མ་ལག་བརྒྱུད་དྲེ་རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ནང་གྱི་གནམ་

གཤྱིས་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ཡྱིན་བརོད་ན་བོད་

མཐོ་སྒང་འདྱི་ནྱི་གོ་ལའྱི་སྣྲེ་མོ་གཉྱིས་ཕུད་པའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་འཁགས་རོམ་ཆྲེ་

ཤོས་ཡོད་པའྱི་ས་ཁུལ་དང་ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་གྱི་རྒྱུག་ཆུ་ཆྲེ་ཤོས་མཐའ་དག་གྱི་

འབྱུང་ཁུངས་ཡྱིན། མཐོ་སྒང་དྲེ་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

ལ་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་འབྱུང་རྐྲེན་གཙོ་བོ་དྲེ་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། 

དྲེས་ན་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་ལ་བརྟྲེན་ནས་རྒྱ་གར་དང་

ཤར་ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཆར་ཞོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་དང་འཁགས་རོམ་བཞུར་རྒྱུར་ཤུགས་

རྐྲེན་ཆྲེན་པོ་ཐྲེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྲེད། ཐ་ན་ཡུ་རོབ་དང་བྱང་ཤར་ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་

དུ་ཇྲེ་སྡུག་ཏུ་སོང་བཞྱིན་པའྱི་ཚ་རླབས་དྲེ་ཡང་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་ཁ་བའྱི་མཐུག་

ཚད་ཇྲེ་སབ་ཏུ་སོང་བཞྱིན་པ་དྲེ་དག་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༨༨༢ ལོར་གསར་འཛུགས་བྱས་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་གནམ་གཤྱིས་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐབས་འདྱིའྱི་བར་སྦྱོར་བ་གཙོ་བོ་ (H.F.Blanford) ཡྱིས་

སྲེལ་བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཆར་ཞོད་སྔོན་བར་ཐྲེངས་དང་པོ་དྲེ་ནྱི་གོང་གྱི་དགུན་དུས་

སུ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་སྟྲེང་དུ་ཁ་བའྱི་འབབ་ཚད་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྲེ་ཡང་

ཁ་བའྱི་འབབ་ཚད་ཆྲེ་ན་ཆར་ཞོད་སྐོ་བ་ཡོད་པའྱི་སྔོན་བར་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རྲེད།
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ད་ལྟའྱི་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་དྲེས་ 

རྒྱ་གར་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་ཇྱི་བྱུང་། 

བོད་མཐོ་སྒང་སྟྲེང་གྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག།

རླུང་ཁམས་ཚན་རྱིག་པ་ཝྱི་རཱ་མཱ་ན་ཐན་གྱིས་བརོད་ན་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་ཅྱི་ཞྱིག་

བྱུང་བཞྱིན་པར་མནོ་བསམ་གཏོང་མྱི་ཐུབ་ཚེ་ང་ཚོར་ཡོད་པའྱི་གོ་ལའྱི་གནམ་

གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་ཐད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ནྱི་ཆ་མྱི་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རྲེད།

ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་

དབང་གྱིས་ཕལ་ཆྲེར་ཡྱིན་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་རྐྲེན་ནྱི་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ལོ་བཅུ་

ཕྲག་རྲེར་དོད་ཚད་ ༠.༣0c འཕར་བ་དྲེ་ཡྱིན། དྲེ་ནྱི་གོ་ལའྱི་ཚ་དོད་ཀྱི་འཕར་

ཚད་ཀྱི་ཉྱིས་ལྡབ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འཁགས་རོམ་མགོགས་མྱུར་དུ་འབྱི་བ་དང་གཏན་

འཁགས་ཆགས་རྱིམ་ཉམས་གུད་ཕྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་ཡུལ་

ལོངས་དང་བོད་ཀྱི་གཙང་ཆུའྱི་ཉྲེ་འགམ་དུ་འཚོ་གནས་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་ཨྲེ་ཤྱི་

ཡའྱི་མྱི་འབོར་ས་ཡ་མང་པོའྱི་བདྲེ་སྡུག་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་ཟབ་མོ་ཞྱིག་འཐྲེབ་

བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་མྱིའྱི་བྱྲེད་སྒོ་

འད་མྱིན་སྲེལ་བའྱི་རྐྲེན་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་ཉམས་རྒུད་འགོ་རྒྱུའྱི་མྱུར་ཚད་ཧ་

ཅང་ཆྲེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། བོད་དུ་རྒྱ་མྱི་ཕོན་ཆྲེ་འབྱོར་བར་བརྟྲེན་བོད་

མྱིའྱི་ས་ཞྱིང་འདྲེབས་ལས་ཀྱིས་མཚོན་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་ཡུན་རྱིང་ནས་

གོགས་འདྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་བཟང་པོ་དྲེར་དོ་ཕོག་བཏང་ཡོད་ཅྱིང་། ཚད་ལས་

བརྒལ་བའྱི་ཆུ་རགས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་གཏྲེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱས་པར་བརྟྲེན་

ཉམས་རྒུད་ས་བའྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལོངས་དང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་མ་ལག་ལ་གཏོར་

སྐོན་ཚབས་ཆྲེ་བཟོས་ཡོད། མྱིའྱི་བྱ་སྤོད་ལ་བརྟྲེན་ནས་བོད་མཐོ་སྒང་ས་ངོས་
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ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཕྱིན་པའྱི་རྐྲེན་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་དབྱར་དུས་ཀྱི་ཆར་ཞོད་ཇྲེ་རྒྱས་

སུ་ཕྱིན་ཡང་ཤར་རྒྱ་ནག་གྱི་དབྱར་དུས་ཀྱི་ཆར་ཞོད་ཇྲེ་ཞན་དུ་ཕྱིན་ཡོད།

འཁགས་རོམ་མགོགས་མྱུར་དུ་བྱི་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཉྲེན་བར།

བོད་མཐོ་སྒང་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟྲེ་གནས་ཁང་གྱི་ཞུའུ་བའྱི་ཆྱིང་གྱིས་བརོད་ན་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༥༠ ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ཁུལ་གྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་ངོས་སུ་དོད་ཚད་ ༡༠C 

འཕྲེལ་ཏྲེ་བོད་མཐོ་སྒང་སྟྲེང་དུ་གཞྱི་རའྱི་འཁགས་པ་འདུས་གསོག་གྱི་ཆ་གང་

ཡང་མྲེད་པས་དྲེས་མཐོ་སྒང་གྱི་འཁགས་རོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༢ ལས་མང་བ་བྱི་བའྱི་

རྐྲེན་བྱས་ཡོད། བོད་མཐོ་སྒང་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟྲེ་གནས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཡའོ་

ཏང་ཏོང་ལྟར་ན། གལ་སྱིད་ད་ལྟའྱི་ཚད་གཞྱི་མུ་མཐུད་ཚེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༥༠ ལ་

བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་འཁགས་རོམ་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཙམ་མྲེད་པར་འགྱུར་རྒྱུ་

ཡྱིན་པ་རྲེད།

བོད་མཐོ་སྒང་དང་ཉྲེ་འཁོར་གྱི་མངའ་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འཁགས་རོམ་བྱི་བའྱི་གནས་

སྟངས་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ནས་བཟུང་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་

ཡོད། འོན་ཀང་འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་ ༡༠ ནང་མྱུར་ཚད་ཤུགས་ཆྲེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། 

འཁགས་རོམ་བྱི་བའྱི་རྒྱ་ཁོན་ཆྲེ་ཆུང་ནྱི་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་ནང་རོལ་དུ་ཅུང་

ཟད་ཆུང་བ་ཡོད་ཅྱིང་། བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་མཐའ་ཁུལ་དང་ལྷག་པར་མཐའ་སྣྲེའྱི་

ཕོགས་སུ་འཁགས་རོམ་བྱི་བའྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆྲེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད། མངའ་ཁུལ་

དྲེའྱི་ནང་གྱི་འཁགས་རོམ་བྱི་བའྱི་ཤུགས་རྐྲེན་འོག་བོད་མཐོ་སྒང་དང་ཉྲེ་འཁོར་

གྱི་མངའ་ཁུལ་ཁག་གྱི་ཆུ་རྒྱུན་འཁོར་ལོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་བཟོ་

བཞྱིན་ཡོད། འཁགས་རོམ་བྱི་བའྱི་རྐྲེན་གྱིས་མཐོ་སྒང་ནས་རྒྱུག་ཆུ་འཁྱིལ་བའྱི་

གནས་སྟངས་བརྒྱ་ཆ་ ༥.༥ མང་བ་བྱུང་བཞྱིན་ཡོད།
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དྲེ་ཡང་ལྷོ་ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱུག་ཆུ་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པོ་དང་། སྲེངྒྲེ་ཁ་བབ།ཀར་ནཱ་

ལྱི། རྨ་བྱ་ཁ་བབ། ཨ་རུན། མཱ་ན་སྲེ་སོགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནྱི་བོད་མཐོ་སྒང་

གྱི་འཁགས་རོམ་རྣམས་ཆགས་ཡོད་པས་འཁགས་རོམ་དྲེ་དག་མགོགས་མྱུར་

བྱི་ཚེ་རྒྱུག་ཆུ་དྲེ་དག་གྱི་ཁ་ཞྲེང་རྒྱས་ནས་ཡུལ་མྱིར་གནོད་ཚབས་ཆྲེ་བ་དཔྲེར་

ན། ཆུ་ལོག་དང་། མྱི་རྱིང་བར་རྒྱུག་ཆུ་དྲེ་དག་སྐམ་ཏྲེ་མྲེད་པར་ཡང་གྱུར་སྱིད། 

གནས་སྟངས་དྲེ་འདའྱི་ཤུགས་རྐྲེན་འོག་ནས་དོ་ཕོག་ཆྲེ་ཤོས་ཕོག་ཡུལ་ནྱི་

འཛམ་གྱིང་ནང་མྱི་འབོར་མང་ཤོས་དང་། གཙོ་ཆྲེ་ཞྱིང་ལས་ཁོ་ནར་བརྟྲེན་ནས་

འཚོ་སོད་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་ས་ཁུལ་དྲེ་དག་ཆགས་རྒྱུ་རྲེད། 

འཁགས་རོམ་མགོགས་མྱུར་བྱི་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཉྲེན་ཚབས་གཞན་ཞྱིག་

ནྱི་འཁགས་རོམ་གྱི་མཚོ་ཁ་རྒྱས་པ་དང་། དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆུ་ལོག་ཡྱིན། 

འཁགས་རོམ་མགོགས་མྱུར་བཞུར་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆུ་ཤུགས་རྱི་བོ་ཞྱིག་གྱི་

གཤམ་དུའམ་རྱི་ཀླུང་ས་ཁུལ་གྱི་མཚོའམ། ཡང་ན་འཁགས་རོམ་གྱི་མཚོ་བརྟན་

ཆ་མྲེད་པར་བཟོས་ཏྲེ་དུས་སྐབས་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་མཚོ་ཁ་བརོལ་ཉྲེན་དུ་གྱུར་

ཡོད། ས་རོ་དང་འདྲེས་པའྱི་ཆུ་ཕོན་ཆྲེ་ཞྱིག་གོ་བུར་དུ་བརོལ་ཚེ་འཁགས་རོམ་

གྱི་མཚོ་ཁ་རྒྱས་པའྱི་ཆུ་ལོག་ཞྲེས་འབོད་པའྱི་ཆུ་ལོག་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་

ཡོད། མཉམ་འདུས་རྱི་བོའྱི་འཕྲེལ་རྒྱས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལྟྲེ་གནས་ཁང་ལྟར་ན་ཧྱི་མཱ་

ལ་ཡའྱི་མངའ་ཁུལ་དུ་འཁགས་རོམ་ཀྱི་མཚོ་ ༨༠༠༠ ལས་མང་བ་ཡོད་ཅྱིང་། དྲེ་

དག་གྱི་ཁོད་ནས་ ༢༠༠ ནྱི་ཉྲེན་ཚབས་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་རྲེད།

དཔྲེར་ན། བོད་དུ་ས་རུད་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་རྐྲེན་གྱིས་རྨ་བྱ་ཁ་བབ་ཀྱི་ཆུ་

ལོག་པ་རྱིས་ཆུ་མཚོ་མོ་འགག་ཏྲེ་བག་རོ་ལྷུང་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་བརྟན་ཆ་མྲེད་

པའྱི་ཆུ་རགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོའྱི་

ནང་བོད་དུ་པ་རྱིས་ཆུ་མཚོ་ཁ་བརོལ་ཏྲེ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྲེའྱི་ཀྱིན་ནོར་དང་
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སྱིམ་ལ་རྫོང་དུ་གཏོར་སྐོན་ཚབས་ཆྲེན་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད།

རགས་ཚོད་ཙམ་བྱས་ན་ཨུཏྟར་ཁན་མངའ་སྲེའྱི་ནང་གྱི་གངྒའྱི་(Ganga) ཆུ་

གཤོངས་སུ་འཁགས་རོམ་ ༩༦༨ ཡྱིས་ཆུ་འདྲེན་བཞྱིན་ཡོད་ལ།འཁགས་རོམ་ 

༤,༦༦༠ ཡྱིས་ཨྱིན་ཌ་སྱི་དང་། (Indus) ཤོག (Shyok) ཇྲེ་ལམ། (Jhe-

lum) ཅྲེ་ནབ་ (Chenab) རྒྱུག་ཆུའྱི་མ་ལག་ལ་ཆུ་འདྲེན་གྱི་ཡོད་པ་རྲེད། ཡང་

འཁགས་རོམ་ ༡,༣༧༥ ཡྱིས་ར་ཝྱི་དང་། (Ravi) བྷྱི་ཡྱས་ (Beas) ཅྲེ་ནབ་ 

(Chenab) སཏ་ལུཇ་ (Sutlej) བཅས་ཀྱི་རྒྱུག་ཆུའྱི་མ་ལག་ལ་ཆུ་འདྲེན་གྱི་

ཡོད་ལ།འཁགས་རོམ་ ༦༡༡ ཡྱིས་ཏྱིསྟཱ་དང་བྷྲཱམཱ་པུཏྲ་ཆུ་གཤོངས་སུ་ཆུ་འདྲེན་

ཏྲེ་ལོ་འཁོར་གྱི་ཆུའྱི་ཐོན་ཁུངས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ནས་ ༧༠ བར་ཟྱིན་གྱི་ཡོད།

རྒྱ་གར་གྱི་ཤྱིང་ནགས་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྤྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཌོག་

ཊར་ཨ་ཤྱི་ཝ་ནྱི་ཀུ་མཱར་ (Ashwani Kumar) གྱིས་ཕྱི་ལོ་ (༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༢༤) བརོད་གསལ་ལྟར་ན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱུན་གནས་རྒྱུག་ཆུའྱི་མ་ལག་

མང་ཆྲེ་བ་ནྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་ནས་འབྱུང་ཡོད་པས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་འཁགས་རོམ་རྒྱུན་

མཐུད་དྲེ་བཞུར་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་དྲེ་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཞྱིང་ལས་ཁུལ་ལ་

སྲེམས་འཚབ་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྲེན་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།

བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་ཁག་ལ་ཆུ་རགས་རྒྱག་རྒྱུ་མང་དགས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཉྲེན་

ཁ།

རྒྱལ་མཚམས་ཀྱི་ས་ཐྱིག་བཅད་ནས་རྒྱུག་བཞྱིན་པའྱི་བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་དྲེ་དག་

ལ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་ཉྲེན་ཁ་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོ་ནས་བཟུང་གཙང་

པོ་དྲེ་དག་ཐོག་སྔར་བྱུང་མོང་མྲེད་པའྱི་ཆུ་རགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་བརྒྱབ་པ་དྲེ་

ཡྱིན། 
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བོད་མཐོ་སྒང་དྲེ་ཉྱིད་ས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ས་ཡོམ་ཡང་ཡང་རྒྱག་སའྱི་ས་ཁུལ་

ཞྱིག་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་ཆུ་རགས་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པོ་དྲེ་འད་མུ་མཐུད་བརྒྱབ་དང་རྒྱག་

བཞྱིན་ཡོད། ས་གཤྱིས་དཔད་རྱིག་པ་ཚོས་བོད་ལྟ་བུའྱི་ས་ཁུལ་ནང་ཆུ་རགས་

ཆྲེན་པོ་དྲེ་འད་མང་པོ་བརྒྱབ་པ་དྲེས་ས་ཡོམ་ཡོང་རྐྲེན་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཆུ་

རགས་དྲེ་དག་ཐོར་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉྲེན་ཁའང་ཡོད་པ་བརོད་ཡོད། 

ཆུ་རགས་གཅྱིག་མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་ཡོད་པ་དྲེ་དག་ས་ཡོམ་རྒྱག་སྐབས་ཆུ་

རགས་གཅྱིག་ཐོར་ཞྱིག་སོང་བའྱི་ཤུགས་རྐྲེན་དྲེས་ཆུ་རགས་གཞན་ལའང་

ཕོག་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་གནོད་འཚེ་ཆྲེ་རུ་འགོ་ངྲེས་ཡྱིན།

རྒྱ་ནག་གྱི་མཁས་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཝྲེན་ཆུན་ས་ཡོམ་ 

(Wenchuan earthquake) ས་ཡོམ་དྲེའྱི་ནང་མྱི་གངས་ ༨༠,༠༠༠ ཙམ་

རྐྲེན་འདས་སུ་གྱུར་ཡོད།  ས་ཡོམ་དྲེའྱི་རྐྲེན་ར་ནྱི་དྲེའྱི་ཉྲེ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཙི་

པྱིན་པུ་ཆུ་རགས་ཡྱིན་སྱིད་པ་དང་། ཕོགས་མཚུངས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལུ་ཏན་

ས་ཡོམ་དྲེའང་ཞྱི་ལའོ་ཏུ་ཆུ་རགས་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཡྱིན་སྱིད་པའྱི་ཚོད་དཔག་

བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། 

ཡར་ཀླུངས་གཙང་པོའྱི་སྟྲེང་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའྱི་ཤུགས་ཚད་ (mega-

watt) ༥༡༠ ཡོད་པའྱི་ཛམ་མུ་ཆུ་ཤུགས་གོག་འདོན་གྱི་ཆུ་རགས་དང་། 

ད་དུང་གཙང་པོ་དྲེའྱི་སྟྲེང་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་འཆར་ཡོད་པའྱི་ཆུ་རགས་

རྣམས་ཀྱིས་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་སྣོད་བཅུད་ལ་ཚབས་ཆྲེའྱི་གཏོར་སྐོན་དང་། 

གཙང་པོ་དྲེའྱི་ཆུ་གཞུང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་བྷངྒ་ལ་དྲེ་ཤྱི་

སོགས་ཀྱི་བདྲེ་འཇགས་ལའང་གནོད་སྐོན་གཏོང་སྱིད། 

ཕོགས་མཚུངས་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པོར་བརྟྲེན་ནས་འཚོ་སོད་བྱས་པ་ཙམ་མ་
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ཟད། སྒྱུ་རལ་གྱིས་མཚོན་རྱིག་གཞུང་དར་འཕྲེལ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་

དང་ཨ་སམ་མྱི་མང་ས་ཡ་མང་པོར་ཡང་ཉྲེན་ཚབས་ཆྲེན་པོ་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་གཙང་ཆུ་ཆྲེ་ཁག་ཚང་མའྱི་སྟྲེང་ཆུ་རགས་བརྒྱབ་

པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གཙང་ཆུ་དྲེ་དག་གྱི་ཆུ་ལག་སྟྲེང་དུའང་ཆུ་རགས་བརྒྱབ་

ཡོད། གལ་ཏྲེ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་སྣོད་བཅུད་མ་ལག་དང་བཅས་པར་ཉྲེན་ཚབས་བཟོ་

མཁན་མྱིང་འདོན་བྱ་དགོས་ན་རྒྱ་ནག་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན། བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་

རྲེས་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་ཆུའྱི་ས་ཁར་འགྱུར་ལྡོག་བཏང་བ་མ་ཟད། མུ་

མཐུད་ཆུ་རགས་རྒྱ་སྐྲེད་བཏང་ནས་གཤམ་འོག་རྒྱལ་ཁབ་དྲེ་དག་དབང་སྒྱུར་

བྱ་རྒྱུའྱི་ངན་སྲེམས་ཀྱི་ཀུན་སོང་འཆང་བཞྱིན་ཡོད། 

མཐའ་དོན།

རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་རྟྲེན་གཞྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་

ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་མྱི་མང་ས་ཡ་མང་པོར་ལས་ཀའྱི་གོ་སྐབས་

དང་། འཚོ་བའྱི་ཡོང་འབབ་སོགས་མདོར་ན་འཚོ་བའྱི་ཆ་རྐྲེན་སྐྲུན་མཁན་

གཙོ་བོ་ཆགས་ཡོད།

རྒྱ་གར་ནང་ག་ཡོད་ལས་མྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཙམ་མམ་རྒྱ་གར་མྱི་འབོར་བརྒྱ་

ཆ་ ༥༠ ཙམ་སོ་ནམ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ལ་བརྟྲེན་ནས་འཚོ་ཞྱིང་། སོ ་ ནམ ་

འདྲེབས་ལས་དྲེའང་གཙོ་བོ་དབྱར་གྱི་ཆར་ཞོད་དང་། གཙང་ཆུ་སོགས་ལ་

བརྟྲེན་དགོས་པ་དང་། གཙང་ཆུ་དྲེ་དག་ཀང་འཁག་རོམས་བཞུར་བའམ་ཡང་ན་

ཆར་ཞོད་ལ་བརྟྲེན་ཡོད།

རྒྱ་གར་གྱི་ས་བཅུད་བཟང་ཤོས་ཡོད་སའྱི་ས་ཁུལ་དྲེ་དག་ཡང་ན་གཙང་ཆུར་

བརྟྲེན་ནས་ས་བཅུད་འཕྲེལ་བ་དང་། ཡང་ན་ཆར་པར་བརྟྲེན་ནས་ཡྱིན། ས་
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བཅུད་བཟང་བའྱི་གངྒ་དང་ཨ་སམ་གྱི་ཐང་ཆྲེན་དྲེ་དག་ཀང་འཁགས་རོམ་

བཞུར་བའྱི་གཙང་པོ་རྒྱུག་པར་བརྟྲེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་།རྒྱ་གར་གྱི་ལྷོ་

ཕོགས་དང་དབུས་ཁུལ་གྱི་ས་ཞྱིང་མང་ཆྲེ་བ་ནྱི་ཆར་ཆུས་དངས་པའྱི་རྒྱུག་ཆུ་

ལ་བརྟྲེན་གྱི་ཡོད་པ་རྲེད།  རྒྱ་གར་དབུས་དང་ལྷོ་ཕོགས་ལ་མཚོན་ན་ཆར་

ཞོད་ལས་བྱུང་བའྱི་གཙང་ཆུ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ས་བཅུད་འཕྲེལ་བཞྱིན་ཡོད། 

རྒྱ་གར་ནང་ཆར་ཆུའྱི་ཡོངས་ཁུངས་གཙོ་བོ་དབྱར་གྱི་ཆར་ཞོད་ཡྱིན་སྟབས་སོ་

ནམ་འདྲེབས་ལས་ཀང་དྲེར་གཙོ་ཆྲེར་བརྟྲེན་བཞྱིན་ཡོད།  

རྒྱ་གར་དང་ཨྲེ་ཤྱི་ཡ་སོགས་ས་ཁུལ་ཁག་གཅྱིག་ནང་རྒྱུག་བཞྱིན་པའྱི་བོད་

ཀྱི་གཙང་པོའྱི་སྟྲེང་མྱུར་པོའྱི་ཐོག་ནས་ཆུ་རགས་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པོ་རྒྱག་བཞྱིན་པ་

དང་། བར་ལམ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཆར་ཞོད་ནམ་དུས་ངྲེས་མྲེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ཆགས་པ་དྲེ་དག་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་འཁགས་རོམ་མྱུར་པོར་

བྱི་བར་བརྟྲེན་ནས་བྱུང་། དྲེར་བརྟྲེན་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་སྲེལ་དགོས་པ་དུས་

ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། 

རྒྱ་གར་གྱི་གཙང་ཆུ་ཆྲེ་ཁག་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་འཁགས་

རོམ་མྱུར་པོར་བྱི་བར་བརྟྲེན་འཕྲལ་ཕུགས་གཉྱིས་ལ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་

ངལ་ནྱི། འཕྲལ་དུ་ཆུ་ལོག་དང་ཕུགས་ལ་ཐན་པ་གཏང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། དབྱར་

གྱི་ཆར་ཞོད་ནམ་དུས་ངྲེས་མྲེད་ཆགས་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། དབྱར་གྱི་ཆར་ཞོད་དྲེ་

དག་ཀང་སྔར་དང་མྱི་འད་བའྱི་འཕྲེལ་འགྱིབ་ཚོད་དཔག་བྱྲེད་དཀའ་བའྱི་ཉྲེན་ཁ་

འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད། དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཟ་འབྲུའྱི་ཐོན་ཁུངས་མ་འདང་བ་དང་དཔལ་

འབྱོར་ཉམས་གུད་དུ་སོང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཞྱིང་པ་ས་ཡ་མང་པོར་དཀའ་ངལ་

ཤུགས་ཆྲེ་འཕྲད་ངྲེས་ཡྱིན། 
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ཨྲེ་ཤྱི་ཡ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར། གནམ་

གཤྱིས་སོགས་བརྟན་ལྷྱིང་ཡོང་བར་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་

ངྲེས་པར་དུ་བརྟན་ལྷྱིང་དགོས། 

རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་ཕུགས་ཀྱི་བདྲེ་དོན་ལ་དམྱིགས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་

གཉྱིས་ཀྱིས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཆྲེད་ལས་

འགུལ་ཤུགས་ཆྲེ་ཞྱིག་སྲེལ་དགོས་པའྱི་དུས་ལ་བབ་ཡོད། 

མཉམ་སྤུངས་ཐོག་སྲེལ་དགོས་པའྱི་ལས་འགུལ་ཁག་ནྱི།

༡༽ཚན་རྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བགོ་གྲེང་གོ་སྒྲྱིག་གནང་བ་བརྒྱུད། 

རྒྱ་གར་གྱི་དབྱར་གྱི་ཆར་ཞོད་ལ་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་གནམ་གཤྱིས་ཀྱིས་ཤུགས་

རྐྲེན་ཇྱི་ལྟར་སྤད་མྱིན་རྟོག་ཞྱིབ་དགོས་པ།

རྒྱ་གར་གྱི་གཙང་ཆུ་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་བོད་མཐོ་སྒང་ཡྱིན་སྟབས་

བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་གལ་གནད་དང་ཤུགས་རྐྲེན།

ཁོར་ཡུག་ཐོག་སྲེམས་ཁུར་ར་ནས་མྲེད་པར་བོད་ཀྱི་གཏྲེར་ཁ་ཚད་ལས་བརྒལ་

བར་སྔོག་འདོན་བྱས་པར་བརྟྲེན་གཙང་པོ་རྣམས་སག་པ་དང་། ཆུ་རགས་ཧ་

ཅང་ཆྲེན་པོ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པ།བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་འཁགས་རོམ་མྱུར་པོར་

བཞུར་བཞྱིན་པ་བཅས་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཉྲེན་ཚབས་གང་འཕྲད་པ།

༢༽རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་དགོས་པ།

བོད་མཐོང་སྒང་གྱི་གུད་ས་བའྱི་སྣོད་བཅུད་སྲུང་སྐོབ་སད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

འབོད་སྐུལ་གནང་དགོས་པ།
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རྒྱ་གར་དཀར་ནག་གཉྱིས་དང་བོད་མྱི་བཅས་ཀྱི་དབར་བགོ་གྲེང་ལྷན་ཚོགས་

སོགས་བརྒྱུད་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་ཉམས་རྒུད་ས་བའྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་

ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་འཚོལ་ཐབས་གནང་དགོས། 

རྒྱ་གར་གྱི་ཕུགས་ཀྱི་ཁྲེ་ཕན་ཁོ་ནར་དམྱིགས་ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་

འབྲེལ་ལམ་སྐབས་བོད་མཐོ་སྒང་གྱི་སྣོད་བཅུད་སྲུང་སྐོབ་བྱ་རྒྱུ་སྔོན་འགོའྱི་ཆ་

རྐྲེན་དུ་བཞག་དགོས་པ། 
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རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་རྲེས་རྒྱ་གར་ལ་འཕྲད་ 

བཞྱིན་པའྱི་ཉྲེན་ཁ། 

རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་དྲེང་གྱི་ཆར་ས་མཚམས་ཀྱི་རོད་རོག་ལ་བརྟྲེན་ཕན་ཚུན་

ཁ་གཏད་ཆགས་ནས་སྐབས་རྲེ་གདོང་ཐུག་ཀང་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། དྲེ་ཡང་ཡུལ་

དྲེ་གཉྱིས་དབར་ས་མཚམས་རྱིང་ཚད་མྲེ་ལྲེ་ ༢,༥༢༡ དང་། ཀྱི་ལོ་མྲེ་ཊར་ 

༤,༠༥༧ ཡོད་པ་དྲེ་དག་ཕོགས་གཉྱིས་ཀས་བདག་བཟུང་བྱྲེད་བཞྱིན་པར་

བརྟྲེན་རོད་གཞྱིའྱི་གནས་སུ་ལྷུང་། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་དྲེ་གཉྱིས་ཀས་

མོས་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་དང་ཐྱིག་གཅྱིག་ཀང་མྲེད་པར་གནས་

ཡོད། རོད་གཞྱིའྱི་འོག་ཡོད་པའྱི་ས་ཆའྱི་རྒྱ་ཁོན་ནྱི་མྲེ་ལྲེ་གྲུ་བཞྱི་མ་ ༥༢,༡༢༥ 

དང་། ཀྱི་ལོ་མྲེ་ཊར་གྲུ་བཞྱི་མ་ ༡༣༥,༠༠༠ ཟྱིན་ཡོད་པས་རགས་ཚོད་

ཙམ་བྱས་ན་ཁོ་སྲེ་ཊཱ་རྱི་ཁཱ་ (Costa Rica) འམ། ཡང་ན་ཨ་རྱིའྱི་མངའ་སྲེ་ཨ་

ལཱ་བྷ་མཱའྱི (Alabama) ས་ཁོན་ཙམ་ཡོད་པ་རྲེད།

རྒྱ་ནག་དང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དབར་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་

ད་ལྟའྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་རོད་རོག་ཁོད་རྒྱ་དཀར་ནག་གྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་རོད་

རོག་དྲེ་འབུར་དུ་འཐོན་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་གྱི་ས་

མཚམས་ཀྱི་ཁབ་ཚད་ཧ་ཅང་ཆྲེ་བ་མ་ཟད། ས་མཚམས་དྲེ་དག་ས་བབ་ཆ་ནས་

ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྲེན་པོ་ཆགས་ཡོད། སྤྱིར་ཡུལ་གཉྱིས་པོ་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་

འོག་གཅྱིག་བསྡུས་ཐུབ་ཐབས་མྲེད་ཀང་ཕན་ཚུན་ཁ་གཏད་དུ་རྱི་བཞྱིན་ཡོད། 

ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྟོབས་

ཤུགས་ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་མངའ་ཁུལ་ནང་སྲེབ་བཞྱིན་པ་དང་དུས་མཚུངས་རྒྱ་དཀར་

ནག་གཉྱིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱས་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས་རྒྱལ་སྤྱིས་
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དོ་སྣང་བྱྲེད་ཡུལ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར། འོན་ཀང་ཡུལ་དྲེ་གཉྱིས་ཀྱི་སྱིད་གཞུང་སོ་སོའྱི་

སྱིད་བྱུས་དང་འཐབ་ཇུས་ཇྱི་འད་ཞྱིག་འདྱིང་བཞྱིན་ཡོད་མྲེད་དང་། ཞྲེ་འཁོན་དྲེ་

དག་ཕྱིར་དྲེ་ཙམ་མངོན་གསལ་མྲེད།

སྟོབས་ཆྲེན་རྒྱལ་ཁབ་དྲེ་གཉྱིས་པོའྱི་འགན་བསྡུར་དྲེས་ཆབ་སྱིད་དང་སྤྱི་

ཚོགས་འཕྲེལ་རྱིམ་གྱི་རྣམ་པ་གསལ་སྟོན་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད།

སྤྱིར་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་མྱི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  

གནའ་བོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་གྱིས་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་དྲེ་གཉྱིས་ནང་

འཛམ་གྱིང་མྱི་འབོར་ལྔ་ཆ་གཉྱིས་ཙམ་ཚུད་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕྲེལ་རྱིམ་དང་

རྱིག་གཞུང་གྱི་རྣམ་པ། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སོགས་རང་བཞྱིན་འཕྲེལ་འགྱུར་གྱི་

རྣམ་པ་ཆྲེར་མྱི་འད་བའྱི་ཡུལ་གྲུ་དྲེ་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ནྱི་ཨྲེ་ཤྱི་ཡའྱི་ས་བབ་

ཆབ་སྱིད་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདྲེ་འཇགས། དྲེ་བཞྱིན་གོ་ལ་སྤྱིའྱི་གནས་སྟངས་

ཐོག་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 

རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་རོད་གཞྱིའྱི་འབྱུང་ཁུངས།

ཡུ་རོབ་གྱིང་ཆྲེན་ཧྱིལ་པོའྱི་རྒྱ་ཁོན་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཙམ་ལོང་བའྱི་བོད་

མཐོ་སྒང་གྱིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་བར་བཞུགས་བྱས་ཡོད་སྟབས་ཡུལ་གྲུ་

དྲེ་གཉྱིས་དབར་སྐབས་རྲེ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཙམ་ལས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འབྲེལ་

ལམ་བྱུང་མྲེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་རྒྱ་མྱིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་རྲེས་

གཞྱི་ནས་རྒྱ་དམག་ཕོན་ཆྲེ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་ས་མཚམས་འབྱོར་ཡོད། དྲེ་ནྱི་ལོ་

རྒྱུས་ནང་ཆྲེས་ཐོག་མ་ཆགས་ཡོད། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་དབར་ཉྱིན་གངས་ ༣༢ རྱིང་དམག་

བརྒྱབ་ཀང་རོག་ག་ད་དུང་བསང་མ་ཐུབ་པར་གནས་ཡོད། དམག་འཁྲུག་
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སྐབས་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཆྲེན་པོ་ཐོབ་པ་དྲེས་འགན་སྲེམས་དྲེ་བས་ཆྲེ་རུ་

བཏང་བ་མ་ཟད། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་

ཇྲེ་ཆྲེར་རྒྱས་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས་ཡུལ་གཉྱིས་དབར་འགན་བསྡུར་སྔར་བས་

ཤུགས་ཆྲེར་གྱུར། 

ད་ཆ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཀྱིས་རྱིག་གཞུང་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་མྱི་འད་

བའྱི་སྟོབས་ཆྲེན་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་མཚོན་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་། ཡུལ་གྲུ་སོ་སོའྱི་

ཐུན་མྱིན་རྱིན་ཐང་རྒྱུན་འཛིན་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། ཡ་མཚན་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྲེས་མའོ་ཙེ་ཏུང་

གྱིས་སྣྲེ་ཁྱིད་པའྱི་དམར་ཤོག་སྱིད་གཞུང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་མཁན་དང་པོའྱི་

གས་སུ་རྒྱ་གར་ཡོད། འོན་ཀང་མའོ་ཡྱིས་རྒྱ་ནག་ཡོངས་རྫོགས་དབང་སྒྱུར་

བྱས་རྲེས་ལས་འགུལ་ཐོག་མའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ནྱི་བོད་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་

དྲེ་རྲེད། ལས་འགུལ་དྲེ་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་སད་ཁོ་པས་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྱིད་དབང་

སྒྲེར་འཛིན་པ་ཇོ་སྲེབ་སྱི་ཏ་ལྱིང་ལ་མཚོན་ཆ་འོར་འདྲེན་ཆྲེད་གནམ་དམག་གྱི་

མཐུན་འགྱུར་ཡོང་སད་འདྱི་རད་ཀང་བྱས་འདུག།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཁོད་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་དབར་བར་གནས་

རྒྱལ་ཁབ་ཆྲེན་པོ་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་རྐྲེན་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱིའྱི་སྲུང་

སྐོབ་རྭ་བ་ར་གཏོར་བཏང་ཡོད་ཀང་རྒྱ་གར་གྱིས་རང་ཉྱིད་དང་མཚུངས་པའྱི་མྱི་

སྲེར་སྲེལ་བའྱི་དབང་སྒྱུར་འོག་ནས་རང་དབང་ཐོབ་མཚམས་ཡྱིན་པར་བསམ་

ཤྲེས་ཐོག་མ་འོངས་པར་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་ལ་

དམྱིགས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་སྲུང་བྱས་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ནང་

འཛམ་གྱིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལྷན་ཚོགས་སྟྲེང་། རྒྱ་ནག་

དམར་པོའྱི་གཞུང་གྱིས་བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཙན་འཛུལ་
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བྱས་པ་དྲེར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བགོ་གྲེང་དགོས་པའྱི་ཞུ་འབོད་དྲེར་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་

གྱིས་དགག་བྱ་བྱས་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༠ ནང་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་མྱིས་བོད་ནང་དཔུང་འཇུག་བྱས་

ཀང་སྐབས་དྲེར་ཀོ་རྱི་ཡའྱི་དམག་འཁྲུག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས་རྒྱལ་སྤྱིས་

དྲེར་དོ་སྣང་བྱས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀང་བོད་སར་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་

མྱིས་དཔུང་འཇུག་ཇྱི་ལྟར་བྱས་མྱིན་གསལ་རྟོགས་མ་ཐུབ་པ་རྲེད། 

མྱི་དམངས་བཅྱིངས་འགོལ་དམག་གྱིས་བོད་ཤར་ཕོགས་ལས་ས་པོའྱི་ཐོག་

ནས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཐུབ་པ་དྲེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཀོ་རྱི་ཡའྱི་དམག་འཁྲུག་

ནང་ཐྲེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུའྱི་བློ་སྟོབས་སྐྲེས་པ་རྲེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དྲེ་བོད་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་ཐད་ཀར་

འཚེ་མྲེད་ཞྱི་བ་གོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སྲེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་

ཁང་བརྒྱུད་ནྲེ་རུ་མཆོག་ལ་བར་ལན་བཏང་ཡོད་སྟབས། གོ་བུར་དུ་ཡ་ང་སྙྱིང་

རྲེ་ར་བ་ནས་མྲེད་པར་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དྲེ་ནྲེ་རུའྱི་བློ་ཡུལ་དུ་ཤོང་

དཀའ་བ་ཞྱིག་ཆགས་པ་དྲེ་ཕྱིས་སུ་ཁོང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁས་ལྲེན་ཡང་གནང་

ཡོད།

ནྲེ་རུ་ལྟར་ན་གུང་ཁན་ཏང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནས་དུས་ཡུན་གང་ཙམ་ལས་མ་སོང་

བར་བརྟྲེན། བོད་ལྟ་བུ་ས་བབ་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་ས་ཞྱིག་

ལ་བཙན་འཛུལ་བྱ་རྒྱུ་ཟྲེར་བ་གྲེན་རྟགས་ཤྱིག་རྲེད། འོན ་ཀང་ནྲེ ་རུའྱི ་

བསམ་ཚོད་ལས་རྦད་དྲེ་བརྒལ་ནས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གྱིས་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ས་མཚམས་

བར་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་ཤུགས་བསྲེབས་པར་བརྟྲེན་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་གོ་བུར་དུ་
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དཀའ་ངལ་གསར་པ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་རྲེད།  བོད་ས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པར་བརྟྲེན་

རྒྱ་ནག་དང་པ་ཀྱི་སྱི་ཐན་དབར་ས་འབྲེལ་བཟོས་ཐུབ་པ་དང་། དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་

ཡུལ་གཉྱིས་དབར་དམག་དོན་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་བོ་རྭའྱི་ནང་བློ་མཐུན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་

བ་རྲེད། ཕོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་

དྲེས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར། འབྲུག བལ་ཡུལ་བཅས་དབར་ས་མཚམས་ཟྲེར་བ་

ཆྲེས་ཐོག་མ་དྲེ་ཆགས་པ་རྲེད། 

རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་ས་མཚམས་ཀྱི་རོད་རོག་ཇྲེ་ཆྲེར་གཏོང་བའྱི་ནོར་འཁྲུལ་

ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་བྱུང་། ལོ་དྲེར་སྱིད་བློན་

ནྲེ་རུས་པྲེ་ཅྱིང་སྱིད་གཞུང་དང་ལྷན་དུ་གོས་མཐུན་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་ཡོངས་

གགས་སུ་པན་ཅ་ཤཱྱི་ལ་(Panchsheel)ཞྲེས་པ་དྲེར་མཚན་རྟགས་བཀོད་པ་དྲེ་

ཡྱིན། དྲེ་ནྱི་ཧ་ལམ་ཕོགས་གཅྱིག་རྐང་པས་མོས་མཐུན་བྱས་པའྱི་གན་རྒྱ་ཞྱིག་

ཆགས་པ་རྲེད། གོས་མཐུན་དྲེའྱི་འོག་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་དྲེར་

རྒྱ་གར་གཞུང་འབྲེལ་ངོས་ལྲེན་བྱས་པ་དང་སྦགས། དྲེ་སྔ་བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་

སྐབས་ས་ཁུལ་ཁག་གཅྱིག་བོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀང་རྒྱ་གར་ལའང་

བདག་དབང་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་དྲེ་དག་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་འོག་ཏུ་ཤོར་

བ་རྲེད། ས་མཐུན་དྲེའྱི་འབྲུ་དོན་འོག་རྒྱ་ནག་གྱི་ས་ཁུལ་བོད་ཀྱི་གོ་མོ་དང་རྒྱལ་

རྲེ་ས་གནས་སུ་བཅའ་སོད་རྒྱ་གར་གྱི་དམག་མྱི་ཡོངས་རྫོགས་ཟླ་བ་ ༦ ནང་

ཚུད་ལ་ཕྱིར་འཐྲེན་བྱ་རྒྱུ་དང་།

དྲེ་བཞྱིན་བོད་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྦག་ཁང་དང་། ཏར་ཁང་། སྤྱི་སྤོད་ཁ་པར་། 

ཞབས་ཞུ་ཁང་བཅས་པའྱི་ཡོ་ཆས་དང་མཉམ་དུ་རྱིན་གོང་འོས་འཚམས་ཤྱིག་

རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྤད་ནས་ལས་ཁུངས་དྲེ་དག་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་ནག་གྱིས་

རྱིས་ལྲེན་བྱ་རྒྱུར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མོས་མཐུན་བྱས་ཡོད། 
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ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་གོང་

རྒྱ་གར་ལྟར་ལྷ་སར་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཡོད། དུས་སྐབས་དྲེའྱི་བར་བོད་

དྲེ་རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་གནས་ཡོད་པ་གསལ་

འདོན་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད།

རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བོད་ས་རྒྱ་མྱིས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་དྲེར་གཞུང་འབྲེལ་

མོས་མཐུན་བྱས་ཡོད་ཀང་དྲེ་སྔ་བོད་ནང་རྒྱ་མྱིས་དབང་སྒྱུར་མ་བྱས་གོང་གྱི་

འཕགས་བོད་ས་མཚམས་དཔྲེར་ན་ཤར་ཕོགས་སུ་མྲེག་མོ་ཧན་ས་ཐྱིག་(Mc-

Mahon line)ལྟ་བུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ངོས་འཛིན་མ་བྱས་པ་རྲེད། ས་

མཚམས་དྲེ་ནྱི་དྲེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༤ ལོར་རྒྱ་གར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དབང་འོག་ཏུ་ཡོད་

སྐབས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་དང་བོད་གཞུང་དབར་མོས་མཐུན་བྱས་པའྱི་གོས་

མཐུན་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་གོས་མཐུན་འཇོག་སྐབས་ནྲེ་རུའྱི་

བསམ་བློའྱི་ནང་འཁྲུལ་སྣང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། འཕགས་བོད་གཉྱིས་དབར་དྲེ་

སྔའྱི་ཚོང་འབྲེལ་ས་ཁུལ་གྱི་ས་མཚམས་དང་། ལ་ཁ་ཁག་གཅྱིག། དྲེ་བཞྱིན་

ས་མཚམས་དམག་སྒར་ཁག་གཅྱིག་ཡོད་ས་དྲེ་དག་མུ་མཐུད་རྒྱ་དཀར་ནག་

གཉྱིས་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་གནས་ཡོད་བསམས་པ་དྲེ་ཡྱིན། 

སྐབས་དྲེར་གནས་སྟངས་དྲེ་བས་ཛ་དག་པ་ཞྱིག་ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་གར་

དང་ལྷན་ས་མཚམས་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ས་མཚམས་འགྱིག་འཇགས་ཀྱི་གོས་

མཐུན་ལ་མྱིང་རྟགས་བཀོད་མྲེད། ཟྲེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དྲེར་ནྲེ་རུས་མོས་མཐུན་མ་

བྱས་པ་དྲེ་ཡྱིན།    དྲེར་བརྟྲེན་པན་ཅ་ཤཱྱི་ལ་ (Panchsheel)གོས་མཐུན་

ཐོག་མྱིང་རྟགས་བཀོད་འཕྲལ་གོས་མཐུན་དྲེའྱི་ནང་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་

ས་མཚམས་སུ་གསལ་བའྱི་ལྷོ་ཁུལ་ལ་ཁ་གཉྱིས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དབང་
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སྒྱུར་བྱས་ཡོད། དྲེ་ནས་མྱི་རྱིང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ལ་

དྭགས་ས་ཁུལ་བརྒྱུད་གཞུང་ལམ་རྒྱ་སྐྲེད་བཏང་ནས་ཡུ་གུར་བར་གཞུང་ལམ་

མཐུད་པ་རྲེད། ཡུ་གུར་ནྱི་ཁ་ཆྲེའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཡུལ་མྱི་རྣམས་

ཀྱིས་སྐད་ནྱི་ཏུར་ཀྱི་སྐད་ཡྱིན། པན་ཅ་ཤཱྱི་ལ་(Panchsheel)གོས་མཐུན་

བཞག་ནས་ལོ་ཤས་རྲེས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཛ་དག་ཏུ་ཕྱིན་

ནས་མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་ཡུལ་གཉྱིས་དབར་དམག་འཁྲུག་ཤོར་བ་རྲེད། 

མའོ་ཙེ་ཏུང་གྱིས་དྲེ་སྔ་ཀོ་རྱི་ཡ་དམག་འཁྲུག་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་དུས་སྐབས་སུ་

གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་བོད་སར་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་རྒྱ་

གར་ནང་དྲེ་མཚུངས་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་

རྲེད། སྱིད་བློན་ཀྲུའུ་ཨྲེན་ལས་ཡོངས་གགས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ དམག་དྲེ་རྒྱ་

གར་ལ་བཟོ་ལྟ་བཟོ་ཆྲེད་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གགས་ཡོད། 

ནྲེ་རུ་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་ལ་ཡྱིད་ཆྲེས་བྱས་དགས་པ་དྲེ་ནོར་འདུག་བསམས་

པའྱི་ད་གཟོད་གནོངས་འགོད་བྱ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས། 

རྒྱ་ནག་གྱིས་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པར་བརྟྲེན་ནྲེ་རུར་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་

བྱུང་ནས་འདྱི་ལྟར་གསུང་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག ་གྱིས ་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་ཞྱིག་ལ་གོགས་པོའྱི་འདུ་ཤྲེས་འཛིན་ནས་མཛའ་བརྲེའྱི་འབྲེལ་ལམ་རྒྱུན་

སྐོང་བྱས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཚོགས་ལྟ་བུའྱི་ནང་དུའང་རྒྱལ་ཁབ་དྲེའྱི་ཆྲེད་

དུ་རྒྱབ་སྐོར་བྱས་མཐར་རྒྱལ་ཁབ་དྲེས་དྱིན་ལན་ལོག་འཇལ་བྱས་པ་དྲེ་འད་

ལོ་རྒྱུས་ནང་ཆྲེས་དཀོན་པོ་རྲེད། ས་བབ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྲེའྱི་འོག་

ནས་རྒྱ་གར་ལ་ད་ཆ་སྔར་དང་མྱི་འད་བའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་ཤུགས་མུ་མཐུད་

གནས་རྒྱུ་ལས་སོས་དལ་གྱི་བསྐལ་བས་དབྱྲེན། 

རྒྱ་ནག་གྱིས་དྲེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་གོ་བུར་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དྲེ་
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རྒྱ་གར་ལ་བཟོ་ལྟ་བཟོ་ཆྲེད་ཡྱིན་ཚུལ་བཤད་ཡོད།  པྲེ་ཅྱིང་གཞུང་གྱིས་སར་

ཡང་དྲེ་སྔ་དང་ཆ་འད་བའྱི་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་མྱིན་ནྱི་གནས་སྟངས་

འགའ་ཤས་ལ་རག་ལུས་ཡོད། དང་པོ། རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་སུ་ཕར་རྒོལ་

ཆྲེད་དམག་གྱི་ག་སྒྲྱིག་ཡོད་མྲེད། གཉྱིས་པ། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གྱི་དཔལ་འབྱོར་

དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལྷྱིང་འཇགས་མྲེད་འོག་གཞུང་འཛིན་དམར་

ཤོག་ཚོགས་པའྱི་སྱིད་དབང་ལ་ཉྲེན་ཁ་བཟོ་བ། གསུམ་པ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་

ཁུ་བྷ་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའྱི་རོག་ག་དྲེ་རྒྱལ་སྤྱིས་དོ་སྣང་ཆྲེ་ཤོས་བྱྲེད་བཞྱིན་

པའྱི་སྐབས་དྲེར་མའོ་ཙེ་ཏུང་གྱིས་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་

འཛུལ་བྱས་པ་ལྟར་སར་ཡང་གོ་སྐབས་དྲེ་འད་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་ལ་ཐོབ་རྒྱུ་བཅས་

ཡྱིན། 

གལ་ཏྲེ་རྒྱ་གར་ལ་དྲེ་སྔའྱི་སྣ་སུན་ཕོག་པ་བསྐར་ལྡབ་མྱི་དགོས་ན་ད་ཆ་གཉྱིད་

ལས་སད་དྲེ་རྒྱ་ནག་ལ་འཛིན་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རང་སྣང་དག་

པའྱི་སྱིད་བྱུས་དྲེར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་

པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་འོགས་མཚམས་སུ་ག་སྒྲྱིག་ཚད་ལྡན་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད།  

ལྷག་པར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གནོན་ཤུགས་ཇྱི་འད་

སྤོད་དགོས་མྱིན་དང་། གནོན་ཤུགས་སྤོད་རྒྱུའྱི་རྒྱ་གར་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་

སྐབས་གང་ཡོད་པ་རྣམས་གོ་སྐབས་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་སོང་བ་གནང་གལ་ཆྲེ།
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ད་ལྟའྱི་ཧྱིན་བོད་དབར་གྱི་རྱིག་གཞུང་འབྲེལ་བ།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆྲེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕྲེབས་དགོས་བྱུང་བ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་

བོད་མྱི་ཆྱིག་ཁྱི་ལྷག་ཙམ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་དགོས་བྱུང་། རྒྱ་གར་གཞུང་

གྱིས་སྐབས་བཅོལ་བའྱི་ཐོབ་ཐང་གནང་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་

པོ་མཆོག་ཐོག་མར་མ་སུ་རྱིར་ལོ་ཤས་རྱིང་བཞུགས་པ་དང་། དྲེ་རྲེས་བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱི་བསྟྱི་གནས་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལར་སོ་ཤུགས་གནང་

བ་ནས་བཟུང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཐུན་

མྱིན་རྱིག་གཞུང་ར་ལག་མྱི་འགོ་བ་དང་མྱི་ཉམས་གོང་འཕྲེལ་ཡོང་ཆྲེད་གཤམ་

འཁོད་ལྟྲེ་གནས་ཁག་ར་འཛུགས་མཛད་ཡོད།

དརྨཱ་ཤཱ་ལར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་།

དརྨཱ་ཤཱ་ལར་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ།

དརྨཱ་ཤཱ་ལར་བོད་ཀྱི་དཔྲེ་མཛོད་ཁང་།

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀར་ན་ཀྲ་ཀའྱི་མངའ་སྲེའྱི་ནང་དགྲེ་ལུགས་པའྱི་བྱྲེས་

ཀྱི་གདན་ས་ཆྲེན་པོ་སྲེར་འབས་དགའ་གསུམ་གསར་འཛུགས་མཛད།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐོབ་ཆྲེད་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་

ཞྲེས་པ་གསར་འཛུགས་མཛད་པ་རྲེད།

རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་རོགས་སྐོར་འོག་ཡུའུ་པྱི་མངའ་ཁོང་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་བོད་ཀྱི་ཆྲེས་

མཐོའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉྲེར་ཁང་གསར་འཛུགས་མཛད། གཙུག་ལག་ཁང་

དྲེའྱི་ནང་བོད་ཕྲུག་གྱིས་གཙོས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱི་རྱི་རྒྱུད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། 
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སོག་པོ་བཅས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རྱིག་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་(PhD)གྱི་མཐུན་

འགྱུར་ཙམ་མ་ཟད།  དྲེ་སྔའྱི་ལྲེགས་སྦྱར་སྐད་ཡྱིག་ནང་ཡོད་པའྱི་ནང་པའྱི་

གཞུང་རྱིང་པ་ར་བརླག་ཏུ་སོང་བ་རྣམས་བོད་ཡྱིག་མ་དཔྲེར་ཁུངས་སུ་བྱས་

ནས་ཉམས་གསོའྱི་ལས་གཞྱི་(restoration)སྲེལ་མུས་ཡྱིན། སྙན་གགས་ཅན་

གྱི་མྱི་སྣ་མཁས་དབང་ཇྱི་སྱི་པན་ཌྲེ་(Prof G.C. Pande)ལ་སོགས་པའྱི་སོབ་

གཉྲེར་ཁང་དྲེའྱི་ཚོགས་གཙོ་གནང་མོང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ གོང་བོད་ནང་ལ་

ཡོད་པའྱི་དགོན་སྲེ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཁོངས་ནས་ཕལ་མོ་ཆྲེ་རྒྱ་གར་ནང་

གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ནྱི་གཤམ་གསལ།

- རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་རཱཇ་པུར་(Rajpur Uttar Pradesh)དུ་དཔལ་ས་

སྐའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་།

- རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཀྲེ་ལྲེ་མྲེན་ཊའོན་དོན་གྲུབ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་

(Clement Town Uttaranchal) འོག་མྱིན་ཨུ་རྒྱན་སྨྱིན་སྒྲོལ་གྱིང་

དགོན་པ།

- རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའྱི་རུམ་སྟྲེགས་དགོན་པ།

-  ཌོ་ལན་ཇྱིར་(Dolanji H.P)གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དཔལ་གཤྲེན་བསྟན་

སྨན་རྱི་གྱིང་དགོན་པ།

འཕགས་བོད་གཉྱིས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་རྱིང་གནས་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་འབྲེལ་

ལམ་ཐོག་དུས་འགྱུར་དབང་གྱིས་དཀའ་ངལ་དུ་མ་འཕྲད་ཡོད་ཀང་། དཀའ་ངལ་

དྲེ་དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏྲེ་ད་བར་འབྲེལ་ལམ་ཟམ་མ་ཆད་པར་རྒྱུན་སྐོང་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དྲེར་བརྟྲེན་བོད་མྱི་རྣམས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་སྐབས་དགྲེ་

བཙུན་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་དབྲེན་གནས་སུ་ཡུན་རྱིང་སྒོམ་
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བརྒྱབ་རྲེས་སར་ཡང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ཕྲེབས་པ་དང་གཉྱིས་སུ་

མ་མཆྱིས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོད། བོད་མྱི་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་རྒྱ་གར་འཕགས་

ཡུལ་དུ་བཙན་བྱོལ་བའྱི་ངོ་བོའྱི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ཆོས་རྱིག་འཛིན་སྐོང་སྲེལ་

གསུམ་ཐུབ་མྱིན་ནྱི་གཙོ་བོ་གནད་དོན་གཉྱིས་ལ་ཐུག་ཡོད། གཅྱིག་ནྱི་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་༸སྐུ་འཚོ་

བཞུགས་མཛད་པའྱི་བར་དང་།  གཉྱིས་པ་ནྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་

ཁྲེ་ཕན་ཡོད་པ་དྲེའྱི་བར་བོད་མྱི་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ལའང་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་

བྱོལ་བའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཧ་ཏག་ཏག་གནས་ཐུབ།།  །།
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