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༄༅། །སྔནོ་གླ ྲེང་།

ད ྲེང་གི་ཆར་རྒྱལ་སིྤའི་ཁནོ་ད་ུབདོ་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་ཤུགས་ཆྲེ་རུ་འག་ོབ་དང་
བསནུ། བདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཉནི་བཞིན་དགསོ་མཁ་ོཆྲེ་ར་ུའག་ོབཞིན་ཡོད། 
གང་དམག་འཐབ་རདོ་ཀི་དསུ་སབྐས་སུ་སབོས་ཆྲེན་རྒྱལ་ཁབ་གཉསི་དབར་ཀི་
ཆབ་སིད་ལྟ་བའི་རོད་རྙགོ་ཐགོ་འཛམ་གླིང་ཧལི་པ་ོམགོ་འཁོར་ནས་སྡདོ་པའི་
གནས་སངས་དྲེ་མཇུག་འགིལ་ནས་་ད་ཆ་སིད་གཞུང་དང་སིད་གཞུང་མིན་པའི་
ཚོགས་སྡ ྲེ་ཁག་ལ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སོགས་ཛ་དག་ཆྲེ་བའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་ད་ོསྣང་
ལ་ྟཞིབ་བྱྲེད་པའ་ིག་ོསབྐས་ཤིག་ཐབོ་ཡོད། གནས་ཚུལ་ད ྲེའ་ིའགོ་སདི་གཞུང་
མང་པསོ་རང་ཉདི་ཀི་ཕི་འབ ྲེལ་སིིད་བུྱས་ལ་ཕགོས་གང་ས་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་
བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་བཞིན་གང་དམག་འཐབ་རདོ་མཇུག་འགལི་བའ་ི
རྒྱལ་སྤའི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་གཞིར་བཟུང་བདོ་ཀི་ཐགོ་འཛིན་པའི་སིད་
བུྱས་ཀང་ངྲེས་པར་འགུར་བ་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་སླ ྲེབས་ཡོད།

འཛམ་གླངི་གི་ཕགོས་གང་སའ་ིགསོ་ཚོགས་དང་། ཚོགས་འད་ུཁག་
བཅས་ཀི་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བདོ་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་། དྲེ་དང་
འབྲེལ་བའི་ཆབ་སིད་ཀི་ར་དནོ་ཐགོ་ལ་ལྲེགས་བཅོས་བྱྲེད་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ད ྲེ་དག་འགགོ་
ཐབས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། ཁ་ོཚོའ་ིབྱྲེད་ཐབས་གཅིག་ན་ིབདོ་ཀི་བདག་དབང་
ཁངོ་ཚོར་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་ཚོས་བདོ་མི་མང་ལ་ཁྲེ་ཕན་རྒྱ་ཆྲེ་བསུྐན ཡོད་
ལུགས་སི་ཏ་ལིན་དང་མའའོ་ིལ་ྟསྤདོ་གཞིར་བཟུང་ནས་དལི་བསྒགས་ཀི་ཡིག་ཆ་
མང་པ་ོསྤ ྲེལ་བ་ད ྲེ་རྲེད།

ད་རྲེས་ང་ཚོའི་དངསོ་ཡོད་ཀི་ལམ་ནས་བདོ་ཀི་བདྲེན་པ་ར་སྤདོ་ཅྲེས་
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པའི་ཡིག་ཆ་འདིས་བདོ་ཀི་གལ་ཆྲེའི་དནོ་གནད་ཁག་བསྡུས་གསལ་གི་ང་ོསྤོདོ་
དང་། དྲེ་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གི་དལི་བསྒགས་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་རྒྱལ་སདི་སིྤ་ཁབ་
ཁང་ཁངོས་གསར་འགུར་གཞུང་ལས་ཁང་ཟྲེར་བས་བཏནོ་པའི་ཡིག་ཆ་དཀར་
པརོ་གནད་ལ་འཁྲེལ་བའ་ིལན་འདྲེབས་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་དལི་བསྒགས་
ཡིག་ཆའི་ནང་བདོ་སྐརོ་བདྲེན་པས་ཕངོས་ས ྲེ་རུན་གཏམ་འཛད་མཐའ་མྲེད་པ་
ཞིག་བཀདོ་འདགུ་པ་ད ྲེ་དག་རྲེ་རྲེ་ལ་ལན་འདྲེབས་བྱྲེད་རུྒྱ་ན།ི ང་ཚོ་བཙན་
བྱལོ་གཞུང་གི་མི་ཤུགས་དང་ནརོ་ཤུགས་ཀི་འག་ོགནོ་ཙམ་ལས་དགསོ་པ་ཆྲེར་
མ་མཐངོ་ཞིང་། གཞི་རིའ་ིབདྲེན་པ་ང་ཚོའ་ིལག་ཏུ་ཡོད་སབས་། སབྐས་བསནུ་
གནད་ལ་ཕགིས་པའི་གསལ་བཤད་བྱས་པ་འདསི་བདྲེན་དནོ་ཀི་ང་ོབ་ོཇྲེ་གསལ་
ད་ུའག་ོརུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་བའ་ིརྲེ་བ་ཡོད། ཡིག་ཆ་འདའི་ིནང་གལ་ཆྲེའ་ིདནོ་
གནད་ཁག་ས ྲེ། གཞི་རིའ་ིབདོ་ཀི་གནས་སངས་དང་།  བདོ་ཀི་བདག་དབང་རྒྱ་
མིར་ཡོད་ཟྲེར་བ་ཁམིས་མཐུན་མིན་པ། བདོ་མིའ་ིརང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་
ཐང་། གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་ ༡༧ ཟྲེར་བ་ད ྲེས་བདོ་ཀི་གནས་སངས་ལ་ཤུགས་
རྐྲེན་ཇི་བུྱང་། རྒྱ་ནག་གི་དབང་སུྒར་དང་བདོ་མིའ་ིའཐབ་རདོ། ༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐྱང་དགསོ་གུར་པའ་ིརུྒྱ་
མཚན། རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་གངོ་གི་བདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་གནས་སངས། 
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གི་མང་གཙོའ་ིབཅསོ་སུྒར། བདོ་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་ཀི་རང་དབང་། སིྤ་ཚོགས་དང་དཔལ་
འབྱརོ་གི་གནས་སངས། མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་བའ་ིརང་ལུགས། རྒྱ་ནག་གི་མི་སྲེར་
གནས་སྤསོ། བདོ་མིའ་ིམི་འབརོ་བཀག་སྡམོ། ཁརོ་ཡུག་གི་གནས་སངས། དག་
པའོ་ིར ྲེན་གཞི་དང་འབྲེལ་བའ་ིགནས་ཚུལ། བདོ་ཀི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་བའ་ིཞི་མོལ་
གི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་བ་བཅས་ཡོད།
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བདོ་ཀི་གནས་སངས་ཤྲེས་རགོས་བྱྲེད་པར་ངྲེས་པར་མཁ་ོགལ་ཆྲེ་བའ་ི
གལ་ཆྲེའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ད་ཕན་ང་ཚོས་མངནོ་གསལ་དདོ་པསོ་ཐྲེར་འདནོ་
བྱྲེད་ཐུབ་མྲེད་པ་ན།ི བདོ་དབང་སུྒར་བྱྲེད་པའ་ིརྒྱ་ནག་གི་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་བའ་ིརིང་
ལུགས་ཀི་ང་ོབ་ོགཏངི་ཟབ་ད ྲེ་ཡིན། དསུ་རུྒྱན་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་བའ་ིརིང་ལུགས་ཞྲེས་
བརདོ་དསུ། མི་རྣམས་ཀི་སྣང་བར་འདས་པའ་ིལོ་ཉསི་བརྒྱའ་ིནང་གི་ནབུ་ཕགོས་
པའི་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་བའི་རིང་ལུགས་པ་ཚོས་རྒྱ་སྐྱྲེད་བྱས་པ་དྲེ་བསམ་བླ་ོའཁརོ་གི་
ཡོད་པ་རྲེད། ཡིན་ནའང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆྲེན་ཐགོ་བདོ་སྐརོ་
བག་ོགླ ྲེང་སབྐས། མ་ལྲེ་ཤི་ཡ་དང་། ཨ་ཡར་ལན་ཌིས་གཙོས་པའ་ིསདི་གཞུང་
མང་པའོི་སྐུ་ཚབ་ཀིས་རྣམ་པ་གང་ཞིག་གི་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་བའི་རིང་ལུགས་དང་། 
དྲེ་ལག་ལྲེན་བྱྲེད་མཁན་ཤར་ནབུ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་ཡིན་རངུ་། འཕྲལ་
མར་བཀག་སྡམོ་བྱྲེད་དགསོ་ཞྲེས་གསུངས་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ལ་འཛིན་པའི་ལ་ྟསངས་ན་ིམི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་
གི་ལ་ྟསངས་འཛིན་བཞིན་པ་ད ྲེ་རྲེད། ཁངོ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ར་བ་ནས་མིན་
པའི་མི་རིགས་གཞན་གི་ས་ཁུལ་བདོ་འདི་ལོ་བདནུ་རྒྱའམ་ཉུང་མཐར་ལོ་ཉསི་
བརྒྱའི་གོང་གི་འབ ྲེལ་བར་བསདྙ་བཏགས་ནས་ཁངོ་ཚོར་བདོ་ཀི་སྣདོ་བཅུད་ལ་
བཤུ་གཞགོ་གཏངོ་ཆོག་པའ་ིབདག་དབང་དང་ཐབོ་ཐང་ཡོད་ཅྲེས་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་
རྲེད། དྲེ་ན་ིརྒྱ་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིའག་ོབརདོ་ད་ུབདོ་ཀི་བདག་དབང་
ཞྲེས་བཀདོ་པ་ད ྲེ་ནས་ཀང་གསལ་པ་ོརགོས་ཐུབ་པ་ཡིན། གལ་ཏྲེ་རྒྱ་ནག་གིས་
བརདོ་པ་བཞིན་བདོ་འདི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀི་གོང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་བལ་
ཐབས་མྲེད་པའ་ིཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ན། ད་ལ་ྟབདོ་ཀི་བདག་དབང་ཁངོ་ཚོར་ཡོད་
ཅྲེས་ཤོད་དགསོ་པའ་ིགནད་དནོ་འད་ིཡོང་དནོ་མྲེད་པ་རྲེད། བདག་དབང་ཞྲེས་
པའི་ཧམ་རདོ་ཀི་བསམ་བླ་ོའཁྲེར་སངས་འད་ིམྲེ་སྲེར་སྤ ྲེལ་བའི་རིང་ལུགས་དང་

ག



རྒྱ་སྐྱྲེད་རིང་ལུགས་ཀི་རང་གཤིས་ཡིན་ཞིང་། མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་བའ་ིརིང་ལུགས་ལ་
གལ་ཆྲེའི་ཁད་ཆོས་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ཚང་མ་རྒྱ་མིའི་བདོ་དབང་སུྒར་བྱྲེད་
པ་ད ྲེར་ཚང་ཡོད་པ་རྲེད། མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་བའ་ིརིང་ལུགས་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཁད་ཆོས་
ན་ིའད་ིལརྟ་ཏ ྲེ། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་གིས་དབང་སུྒར་བྱྲེད་
པ་དང་། དམག་དཔུང་དང་འད་མཉམ་མིན་པའ་ིཆིངས་ཡིག་བརུྒྱད་ནས་དབང་
སུྒར་འགོ་ཏུ་བཅུག་པ། མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ད ྲེ་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་མཁན་གི་
རྒྱལ་ཁབ་ད ྲེའ་ིམངའ་ཁངོས་ཡིན་ཞྲེས་ཡང་ཡང་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་བརདོ་པ། མི་
སྲེར་སྤ ྲེལ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དམག་དཔུང་དང་དཔལ་འབྱརོ་འཛིན་སྐྱངོ་བཅས་
ཀི་སབོས་ཤུགས་སྤད་ནས་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་དྲེ་མུ་མཐུད་མངའ་
འགོ་ཏུ་འཇགོ་པ། མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ད ྲེའ་ིམི་མང་གིས་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་
མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ད ྲེར་དངསོ་ཤུགས་ཀི་ང་ོརལོ་བྱྲེད་པ། མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་མཁན་
གི་རྒྱལ་ཁབ་དྲེས་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་གི་མི་མང་གི་ང་ོརལོ་ལ་དཔུང་སབོས་ཀིས་
དག་གནནོ་བྱྲེད་པ། དྲེ་དག་དམན་པར་ལ་ྟབ་དང་དབྱྲེ་འབྱྲེད་བྱྲེད་པ། མི་སྲེར་
སྤ ྲེལ་མཁན་རང་གི་རིག་གཞུང་དང་སིྤ་ཚོགས་ལྟ་བ་བཅས་པའི་ལམ་ལུགས་
བཙན་འགྲེལ་བྱྲེད་པ་ད ྲེ་དག་དཔལ་ཡོན་དར་རྒྱས་གཏངོ་ལུགས་ཀི་འགྲེལ་བརདོ་
བྱྲེད་པ། ཁོ་ཚོའི་དཔལ་འབྱརོ་འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་ཟྲེར་བ་
བཙན་འགྲེལ་བྱྲེད་པ་དང་། མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རང་བུྱང་གཏྲེར་
ཁ་རྣམས་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁྲེ་ཕན་གཙོ་བརོ་བཟུང་ནས་སྔགོས་
འདནོ་བྱྲེད་པ། མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ད ྲེའ་ིནང་བཙན་བཟུང་བྱྲེད་མཁན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་སྲེར་གནས་སྤ་ོབྱ་རུྒྱར་སྐལུ་འདྲེད་བྱྲེད་པ་སོགས་ཀིས་མཚོན་མི་
འབརོ་གནས་སངས་ལ་འགུར་བ་གཏངོ་བའ་ིསདི་བུྱས་ལག་བསར་བྱྲེད་པ། ཆབ་
སིད་དང་དཔལ་འབྱརོ་གི་འག་ོགནོ་ལ་མ་ལྟསོ་པར་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་
ཁབ་ད ྲེའ་ིནང་བཀག་སྡམོ་དམ་བསྒགས་བྱྲེད་པ་སོགས་ཡིན།

ང



གངོ་གསལ་ཁད་ཆོས་ད ྲེ་ཚོའི་སྐརོ་མང་པ་ོཞིག་ང་ཚོས་ཡིག་ཆ་འདའིི་
ནང་གླ ྲེང་སླངོ་བྱས་ཡོད། གནད་དནོ་མང་པ་ོཞིག་ན་ིརྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་
པའོ་ིནང་གླ ྲེང་སླངོ་བྱས་འདགུ ཁ་ོཚོའ་ིགླ ྲེང་སླངོ་བྱྲེད་སངས་དྲེས་རྒྱ་ནག་གི་འག་ོ
ཁདི་ཚོས་བདོ་ཀི་ཐགོ་ལ་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་དང་། རྒྱ་སྐྱྲེད་རིང་ལུགས་ཀི་ལ་ྟཚུལ་
འཛིན་གི་ཡོད་པ་ར་འཕྲདོ་གསལ་པ་ོབུྱང་ཡོད།

ཅ



དཀར་ཆག

སྔནོ་གླ ྲེང་།....................................................................................................ཀ

བདོ་ཀི་གནས་བབས།..................................................................................1

རྒྱ་ནག་གིས་ཁམིས་འགལ་གི་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་བདོ་མངའ་འགོ་

ཏུ་བཅུག་པ། ................................................................................................42

བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་སྒ ྲེར་ལངས། .....................................................................53

དྲེ་སའྔ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་མ་འངོས་བདོ་ཀི་མང་གཙོའ་ིསྒམོ་གཞི། ..................64

འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་བབས། .......................................................75

སིྤ་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱརོ་གི་གནས་སངས་དང་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་

བའ་ིརིང་ལུགས། ........................................................................................95

ཆོས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ང་ོབ།ོ .......................................................................123

བདོ་ནང་རྒྱ་མི་ཕནོ་ཆྲེ་གནས་སྤ་ོདང་བདོ་མིའ་ིམི་འབརོ་བཀག་སྡམོ། ........138

བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སངས།..................................................................152

དག་པའོ་ིར ྲེན་གཞི་དང་མངའ་ཁུལ་གི་ཞི་བདྲེ། ...........................................166

ཞི་མོལ་གི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་བ། ...............................................................173

ཆ





1

༄༅། །བདོ་ཀི་གནས་བབས།

ང་ོསྤདོ།

ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་དམག་གིས་བདོ་ད་ུབཙན་འཛུལ་བྱྲེད་སབྐས་
བདོ་ན་ིརང་དབང་རང་བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན། བདོ་ལ་དག་པའོ་ིཐགོ་
ནས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ད ྲེས་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་
བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་མཚོན་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤའ་ིཁམིས་སལོ་དང་ཡང་འགལ་
བ་ཞིག་ཡིན། ད་ལའྟང་རྒྱ་དམག་ཁ་ིཕྲག་མང་པསོ་བདོ་བཙན་དབང་འགོ་བཅུག་
ས ྲེ་ཡོད་པ་ད ྲེ་རྒྱལ་སྤའ་ིཁམིས་དང་འགལ་བ་དང་། བདོ་མི་མང་གི་གཞི་རའ་ི
རང་བཙན་གི་ཐབོ་ཐང་རགོ་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་བཅས་ཡིན། 

རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་གཞུང་ནས་བདོ་ཀི་བདག་དབང་དྲེ་ཁངོ་ཚོར་ཡོད་
བརདོ་པ་ད ྲེ་ཡང་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དང་། དྲེ་
རྲེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩   ལོར་བདོ་བཙན་བཟུང་བྱས་པ། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་ཁ་ོ
ཚོས་བཙན་དབང་འགོ་བཞག་ཏུ་བཅུག་པའ་ིགསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་ ༡༧ བཅས་
ལ་བར ྲེན་ནས་བརདོ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྲེད། བདག་དབང་གི་གཞི་ར་གཙོ་བ་ོན་ིརྒྱལ་
རབས་ཀི་འབ ྲེལ་བ་དང་། ལགྷ་པར་སོག་པ་ོདང་མན་ཇུའ་ིརྒྱལ་པ་ོཚོ་དང་བདོ་
ཀི་བ་ླཆྲེན་ཁག་འབྲེལ་བ་བུྱང་བ་དང་། དྲེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་གངོ་མ་དང་བདོ་ཀི་
བ་ླཆྲེན་ཚོའ་ིདབར་བུྱང་བའ་ིའབྲེལ་བ་བཅས་ལ་གཞི་བཅལོ་ཏ ྲེ་ཤོད་ཀི་ཡོད། དྲེ་
ཡང་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་སྔནོ་སོག་པའོི་སབོས་ཤུགས་རྒྱས་པའི་སབྐས་ཏྲེ་ཨྲེ ་ཤ་
ཡའ་ིཡུལ་ཁག་མང་ཆྲེ་བ་དང་། ཤར་ཡོ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་བཅས་
སོག་པའོ་ིམངའ་འགོ་ཏུ་བཅུག་པའ་ིདསུ་སབྐས་ད ྲེ་དང་། དསུ་རབས་བཅ་ོབརྒྱད་
པར་མན་ཇུས་རྒྱ་ནག་ལ་དབང་སུྒར་བྱས་རྲེས་བདོ་ཚུད་པའ་ིཤར་དང་དབུས་ཨྲེ ་
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ཤ་ཡའི་ལུང་པ་ཁག་ལ་དབང་ཤུགས་སླ ྲེབས་པའི་དསུ་སབྐས་ད ྲེ་དག་གཞི་འཛིན་
སར་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། 

བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་ནང་ཕའ་ིརྒྱལ་ཁབ་སོག་པ་ོདང་། གརོ་ཥ། མན་
ཇུ། རྒྱ་གར་དབིྱན་གཞུང་བཅས་ཀི་ཤུགས་རྐྲེན་ཆྲེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་བདོ་ནང་
སླ ྲེབས་མངོ་ཡོད་པར་སུ་ཞིག་གི་རདོ་པ་རྒྱག་གི་མྲེད། ཡང་རྒྱལ་རབས་ཀི་དསུ་
སྐབས་གཞན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་གཙོས་པའི་ཁིམ་མཚྲེས་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཞིག་
བདོ་ཀི་དབང་ཤུགས་འགོ་བཅུག་པའང་བུྱང་ཡོད། འཛམ་གླངི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་
གང་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་ད ྲེ་ཚོའི་ལོ་རུྒྱས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་དབང་ཤུགས་
དང་ཐྲེ་བུྱས་ར་བ་ནས་སླ ྲེབས་མ་མངོ་བ་ན་ིཧ་ཅང་དཀནོ་པ་ོཡིན། བདོ་ནང་ཕིའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ཤུགས་རྐྲེན་དང་ཐྲེ་བུྱས་སླ ྲེབས་པ་ད ྲེ་དག་ན་ིནསུ་ཤུགས་ཆུང་
ལ་དསུ་ཚོད་ཀང་ཧ་ཅང་ཐུང་ཐུང་ཡིན། ལགྷ་པར་བདོ་དང་། སོག་པ།ོ མན་ཇུ། 
རྒྱ་ནག་བཅས་ཀི་རྒྱལ་པ་ོཚོ་ཕན་ཚུན་འབ ྲེལ་བ་བུྱང་བ་ད ྲེར་ཆབ་སིད་ཀི་ག་ོདནོ་
ཞིག་ཡོད་པའ་ིདབང་ད་ུབཏང་ནའང་། དྲེ་ན་ིམི་སྒ ྲེར་དང་སྒ ྲེར་གི་འབ ྲེལ་བ་ཡིན་
པ་ལས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་དང་ཟླ་སིྒལ་ལམ་ཡང་ན་མཉམ་འབྲེལ་བྱྲེད་པའི་
ག་ོདནོ་གཏན་ནས་མྲེད། 

བདོ་ཀི་གནའ་བའོི་རྒྱལ་རབས་དྲེ་ཡིད་དབང་འཕྲགོ་པ་ཅི་འད་ཞིག་
ཡོད་རངུ་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་སབྐས་ཀི་བདོ་ཀི་ཆབ་
སདི་གནས་བབས་ན་ིད ྲེང་དསུ་ཀི་རྒྱལ་རབས་ཐགོ་དང་། ལགྷ་པར་དའུང་ཕི་
ལོ་ ༡༩༡༡ ལོར་རྒྱ་མིས་ཕའ་ིརྒྱལ་པ་ོམན་ཇུ་མཐར་སྐདོ་བཏང་ས ྲེ་རང་ཉདི་
ལ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདག་དབང་ཐབོ་རྲེས་ཀི་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབ ྲེལ་
བ་བཅས་ལ་ལ་ྟདགསོ་པ་ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་གི་ལོ་རུྒྱས་ལ་བལསྟ་ཀང་
ཁིམ་མཚྲེས་རྒྱལ་ཁབ་ཐགོ་བདག་དབང་ཡོད་ཅྲེས་བརདོ་རུྒྱའི་གཞི་ར་ཞིག་ཚང་



3

མར་མཐངོ་རུྒྱ་ཡོད། ཡིན་ནའང་རུྒྱན་མཚན་དྲེ་འད་བཤད་ན་ད ྲེ་ན་ིརྒྱལ་སྤའ་ི
ཁམིས་དང་ལུགས་སལོ་ཀི་ཐགོ་ནས་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རྲེད། ཡིག་
ཆ་དཀར་པ་ོཟྲེར་བའ་ིནང་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོའ་ིསྔནོ་གི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀི་
བདོ་ཀི་ད ྲེང་དསུ་རྒྱལ་རབས་སྐརོ་ཉུང་ཤས་ལས་གླ ྲེང་མྲེད་པ་ད ྲེ་ཡིག་ཆ་དཀར་
པ་ོཀླགོ་མཁན་རྣམས་ལ་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་རྲེད། དྲེའ་ིརུྒྱ་མཚན་ན་ིཕི་ལོ་ 
༡༩༡༡  ནས་ ༡༩༥༡ བར་བདོ་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་གངོ་བདོ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་
དབང་ཤུགས་གནས་ཡོད་ཟྲེར་བ་ད ྲེར་ཁུངས་སྐྱྲེལ་གང་ཡང་མྲེད་པ་དང་། བདོ་
རང་བཙན་ད་ུགནས་པའི་ཁུངས་སྐྱྲེལ་ཤིན་ཏུ་མང་པ་ོཡོད་པ་ད ྲེ་དག་འཛམ་གླངི་
ཁམིས་དནོ་མཁས་པ་དང་། བདོ་རྒྱའ་ིསྐརོ་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་མཁས་པ་
ཁག་གིས་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། རྒྱལ་སྤའ་ིཁམིས་དནོ་མཁས་པའ་ིལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཁམིས་དནོ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་སནྙ་ཐའོ་ིནང་། “ཕི་ལོ་ ༡༩༡༣ 
ནས་ ༡༩༥༠ བར་བདོ་ད ྲེ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ང་ོབ་ོལནྡ་པའ་ིརྒྱལ་སྤའ་ིཁམིས་
དནོ་ཐགོ་གི་ཆ་རྐྲེན་ཡོངས་སུ་ཚང་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་ཆབ་
འབངས་དང་མངའ་ཁུལ་གཉསི་ཀ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མངའ་ཁུལ་ད ྲེའ་ིའཛིན་སྐྱངོ་
བྱྲེད་མཁན་གི་སདི་གཞུང་ཞིག་ཀང་ཡོད་ཅིང་། གཞུང་ད ྲེའ་ིཕའ་ིདབང་ཆ་གང་
ལའང་ལྟསོ་མི་དགསོ་པར་ནང་གི་སདི་དབང་ཆ་ཚང་ལག་ལྲེན་བསར་གི་ཡོད་པ་
དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༡༣ ནས་ ༡༩༥༠ བར་བདོ་ཀི་ཕི་འབ ྲེལ་ལས་དནོ་རྣམས་
བདོ་གཞུང་རང་ནས་ཐག་གཅདོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། འབྲེལ་བ་བྱྲེད་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ནས་ཀང་ལག་ལྲེན་དངསོ་ཀི་ཐགོ་ནས་བདོ་ད ྲེ་རང་དབང་རང་བཙན་
ཀི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་བརིས་ཡོད་པ་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཁག་ནས་རགོས་
ཐུབ།”1   ཅྲེས་གསལ་ཡོད།

ལོ་བཞི་བཅུའི་རིང་རང་བཙན་གཙང་མར་གནས་པ་ད ྲེས་རྒྱལ་སྤའི་
1  བདོ་དང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། འཇི་ན་ིཝ། ༡༩༦༠ ཤོག་གངས་ ༥ ནས་ ༦ བར་གསལ།



4

སིྤ་ཚོགས་ནས་རང་བཙན་གཙང་མར་བརི་འསོ་པ་རྲེད། དྲེང་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་
གི་ཚོགས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་ནི་དསུ་ཡུན་ད ྲེ་དང་འད་བའམ་དྲེ་ལས་
ཐུང་བ་རང་དབང་རང་བཙན་ད་ུགནས་པ་ད ྲེ་འད་རྲེད། བདོ་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་བདག་དབང་ཁངོ་ཚོར་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྐྱྲེལ་བཟ་ོཆྲེད་
བདོ་ཀི་གནའ་བའོི་རྒྱལ་རབས་ནང་ནས་ཚིག་དམུ་ཁ་ཤས་ཆ་བསྡུ་ཡ་བསྡུ་བྱས་
ནས་འཁགོ་བཤད་ཀི་ལོ་རུྒྱས་རུན་བཟ་ོབྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། སིྤར་བཏང་བྱས་
ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ལ་དག་པའོི་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་སབྐས་ཀི་བདོ་ཀི་ཆབ་
སདི་གནས་བབས་ཤྲེས་རགོས་ཆྲེད་གནའ་བའོ་ིརྒྱལ་རབས་དངས་དགསོ་དནོ་མ་
མཆིས་རངུ་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་འཁགོ་བཤད་རུན་བཟ་ོབྱས་
དང་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་སབས་གནའ་བའོི་རྒྱལ་རབས་མདརོ་བསྡསུ་ཤིག་གཤམ་ད་ུ
ང་ོསྤདོ་བྱ་རུྒྱ་ཡིན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་སྐབས་ཀི་བདོ་ཀི་གནས་བབས། 
(༡༩༡༡ ་་་ ༡༩༥༡)

ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོ་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དག་པའོ་ི
བཙན་འཛུལ་འགོ་འཛུགས་སབྐས་བདོ་འདི་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་ལརྟ་རང་
བཙན་ཁད་ཆོས་ཆ་ཚང་ལནྡ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པར་རདོ་གཞི་གང་ཡང་
མྲེད། བདོ་ལ་ཚད་གཞི་ངྲེས་ཅན་གི་མངའ་ཁུལ་དང་། དྲེའ་ིནང་སྡདོ་མཁན་གི་
མི་མང་། གཞུང་འཛིན་སྐྱངོ་དང་ཕི་འབ ྲེལ་བྱྲེད་པའ་ིནསུ་པ་བཅས་ཡོད། བདོ་
ཀི་མངའ་ཁུལ་ལམ་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁནོ་སིྤ་ལྲེ་གུ་བཞི་མ་ས་ཡ་གཉསི་དང་ཕྲེད་ཀ་
ཡོད། རྒྱལ་རབས་ཀི་དསུ་ཚིགས་འད་མིན་ནང་བདོ་པས་ས་མཚམས་གསལ་
པ་ོདབྱྲེ་འབྱྲེད་ཆྲེད་དམག་འཁུག་མང་པ་ོབརྒྱབ་པ་དང་། ཆིངས་ཡིག་མང་པ་ོ
བཞག་ཡོད་པ་རྲེད། 
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་བཙན་བཟུང་བྱྲེད་སབྐས་བདོ་ལ་མི་འབརོ་ས་
ཡ་དུག་ཙམ་ཡོད་ལ། བདོ་མི་མང་ན་ིལོ་རུྒྱས་རིང་ཞིང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
གཏངི་ཟབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། བདོ་མི་རིགས་ན་ིརྒྱ་ནག་གི་
གཙོས་པའི་ཁིམ་མཚྲེས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་མི་རིགས་དང་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་
ཡིན་པ་དང་། བདོ་མིས་རང་ཉདི་རྒྱ་མི་ཡིན་བསམ་གི་མྲེད་ལ། རྒྱ་མི་ཚོས་ཀང་
བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་མི་ལ་བརི་གི་མྲེད། རུྒྱ་མཚན་དྲེ་ལ་བར ྲེན་ནས་རྒྱ་མིའ་ིརྒྱལ་
རབས་ནང་བདོ་མི་རིགས་ལ་ “ཀ་ླཀླ་ོ” ཞྲེས་བསི་ཡོད་པ་རྲེད། 

བདོ་གཞུང་གི་ལྟ ྲེ་གནས་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
དབུ་ཁདི་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དང་། དྲེ་འགོ་བདོ་ཀི་མངའ་
ཁུལ་ཆྲེན་པ་ོའཛིན་སྐྱངོ་གི་སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སིྤ་ཁབ་བཀའ་ཤག་གིས་
གཙོས་པའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་། ཚོགས་འད་ུརྒྱས་བསྡསུ་བཅས་ཡོད། 
ཁམིས་ལུགས་ན།ི དསུ་རབས་བདནུ་པར་རྒྱལ་པ་ོསངོ་བཙན་སམྒ་པ་ོདང་། 
དསུ་རབས་བཅུ་བཞི་པར་སྡ ྲེ་སདི་ཕག་གུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན། དསུ་རབས་
བཅུ་བདནུ་པར་༸གངོ་ས་རྒྱལ་བ་ལ་ྔཔ་ཆྲེན་པ།ོ དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་པར་༸གངོ་ས་
སྐ་ུཕྲ ྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པ་ོབཅས་ནས་གཏན་འབྲེབས་གནང་བའ་ིཁམིས་ཡིག་
ཁག་ཡིན། གཞུང་ནས་བསྐ་ོབཞག་གནང་པའ་ིཁམིས་དཔནོ་ཚོས་ད ྲེ་དག་ལག་
ལྲེན་བསར་གི་ཡོད། 

བདོ་གཞུང་གིས་ཁལ་རིགས་གཏན་འབྲེབས་དང་། བདོ་དངུལ་དཔར་
རྒྱག་དང་འགྲེམས་སྤ ྲེལ། སྦག་ཐམ་བཟ་ོའདནོ། ཡིག་ཟམ་འཛུགས་པ། དམག་
དཔུང་འཛུགས་གཉ ྲེར་དང་བདག་སྐྱངོ་སོགས་གཞུང་འཛིན་སྐྱངོ་གི་ལས་དནོ་
ཆ་ཚང་གཅིག་གུར་གིས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་འད་ིན་ིགནའ་བའོི་སལོ་ལུགས་ཡིན་ལ། 
སབྐས་ད ྲེའི་གནས་སངས་དང་མཐུན་པའི་དགོས་འདནུ་ཡང་སུྒབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད། 
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དྲེ་རྲེས་ད ྲེང་དསུ་འཛམ་གླིང་གི་ཆབ་སིད་དང་དཔལ་འབྱརོ་སིྤ་ཚོགས་བཅས་
ཀི་འཕ་ོའགུར་དང་བསནུ་ནས་བདོ་ཀི་ལམ་སལོ་ཡང་འགུར་བ་གཏངོ་དགོས་
པ་ཡོད། བདོ་གཞུང་གི་སིྒག་འཛུགས་ན་ིཚང་མ་གཅིག་སྡདུ་གི་ལམ་སལོ་ཞིག་
མིན་པར་ས་ཁུལ་སིྤ་ཁབ་དང་རངོ་གཞིས་སོགས་སྡ ྲེ་ཚན་ཁག་ལ་གང་འཚམས་
ཀི་རང་སྐྱངོ་དབང་ཆ་བགསོ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དྲེ་ན་ིས་རྒྱ་ཆྲེ་ལ་ད ྲེང་དསུ་
ཀི་སབས་བདྲེའི་འགིམས་འགུལ་ཆ་རྐྲེན་མྲེད་སབས་ད ྲེ་ལའྟི་ལམ་སལོ་ཆགས་པ་
ཡིན། 

བདོ་ཀི་ཕི་ཕགོས་འབྲེལ་བ་ན་ིཉ ྲེ་འཁརོ་ཀི་ཁིམ་མཚྲེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ོན་
ཙམ་ཡིན་ཞིང་། བདོ་ཀིས་བལ་ཡུལ་དང་། འབུག འབས་ལྗངོས་། སོག་ཡུལ། 
རྒྱ་ནག རྒྱ་གར་དབིྱན་ཇིའི་གཞུང་བཅས་དང་མཉམ་ད་ུཕི་འབ ྲེལ་དང་དཔལ་
འབྱརོ་དང། རིག་གཞུང་གི་འབ ྲེལ་བ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་མཚུངས་ཨུ་ར་ུསུ་
དང་ཉ་ིཧངོ་གཉསི་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་ཅུང་ཟད་བུྱང་ཡོད།

འཛམ་གླངི་དམག་ཆྲེན་གཉསི་པའི་སབྐས་བདོ་བར་གནས་སུ་བསདྡ་པ་
ད ྲེས་བདོ་ཀི་ཕི་སིད་ཀི་ལས་དནོ་བདོ་པས་རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་
གསལ་བ་ོབསན་ཡོད། དྲེ་སབྐས་ཉ་ིཧངོ་ནས་དམག་འཁུག་ནང་གལ་གནད་ཆྲེ་
བའ་ིའབར་མའ་ིལམ་ཁ་བཀག་རྲེས་དབིྱན་ཇི་དང་ཨ་རི། རྒྱ་ནག་བཅས་ཀིས་
བདོ་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་ཏུ་དམག་དནོ་ཡོ་ཆས་འརོ་འད ྲེན་བྱྲེད་ཐབས་ལ་ནསུ་ཤུགས་
ཆྲེན་པ་ོབསིྒམས་ཡོད་ཀང་བདོ་བར་གནས་སུ་བསྡད་རུྒྱའི་སིད་བུྱས་མུ་མཐུད་
མཐའ་འཁངོས་བྱས་པར་བར ྲེན་མཐུན་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ད ྲེ་ལ་བརི་སུང་ཞུ་
དགསོ་བུྱང་བ་རྲེད། 

དྲེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་པ་
རྒྱལ་ཁབ་སུས་ཀང་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀི་མྲེད་ཅྲེས་ཤོད་ཀི་ཡོད་ཀང་། རྒྱལ་སིྤའ་ི



7

ཁམིས་སལོ་ནང་རང་བཙན་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་སངས་ན་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་གསལ་
ཁ་གཏདོ་ད ྲེ་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་པ་གཅིག་དང་། ཡང་གསལ་ཁ་མ་གཏདོ་པར་བྱ་
སྤདོ་ཐགོ་ནས་རང་བཙན་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་པ་བཅས་ཀི་བྱྲེད་སངས་རིགས་གཉསི་
ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་གཉསི་དབར་ཆིངས་ཡིག་འཇགོ་པ་དང་། གསོ་མོལ་བྱྲེད་པ། 
ཕི་འབ ྲེལ་གི་འབ ྲེལ་བ་བྱྲེད་པ་བཅས་ན་ིརང་བཙན་ཁས་ལྲེན་པ་དང་ཆ་མཚུངས་
ཡིན། བདོ་དང་སོག་པའོ་ིདབར་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༣ ལོར་ཕན་ཚུན་རང་བཙན་ཁས་
ལྲེན་གི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་གིས་བདོ་དང་
མཉམ་ད་ུཆིངས་ཡིག་བཞག་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ནང་སྐ་ུཚབ་ལས་ཁུངས་ཀང་
བཙུགས་ཡོད་པ་རྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་འབྲེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱྲེད་སབྐས་ད ྲེའི་ཆ་རྐྲེན་གི་ཁངོས་སུ་ཁངོ་ཚོས་
བདོ་དང་། དབིྱན་ཇི། ཨ་རི། རྒྱ་གར། འབར་མ། ཕ་རན་སི་བཅས་དང་
མཉམ་ད་ུརང་དབང་གི་སྒ་ོནས་ཕི་འབ ྲེལ་གི་འབ ྲེལ་བ་བྱས་ཡོད་ལུགས་བཤད་
ཡོད་པ་རྲེད། 

བལ་ཡུལ་དང་། འབུག དབིྱན་ཇི། རྒྱ་ནག རྒྱ་གར་བཅས་ཀིས་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཕི་འབ ྲེལ་སྐ་ུཚབ་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་དལི་
བསྒགས་ནང་། ཁོང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་དྲེ་རྒྱ་ནག་གོ་མིན་ཏང་གི་སོག་
བདོ་འཐུས་མི་ལནྷ་ཁང་ཟྲེར་བའི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཡིན་ཚུལ་བརདོ་ཀི་ཡོད་ 
ཀང་། བདོ་གཞུང་ནས་དྲེ་ན་ིའཕྲལ་སྲེལ་རྒྱ་ནག་གི་ཕི་དལི་སྐ་ུཚབ་ལས་ཁུངས་
ཤིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་ཡོད། ལས་ཁུངས་དྲེའ་ིགནས་བབས་ཀང་བལ་ཡུལ་
དང་། དབིྱ་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་ལས་ཁུངས་བཅས་དང་གཅིག་མཚུངས་ལས་
དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མྲེད། འཛམ་གླངི་དམག་ཆྲེན་གཉསི་པའ་ིསབྐས་ཨ་
རིའི་སིད་འཛིན་རུ་སུ་ལྦ ྲེལ་གི་སྐུ་ཚབ་ལ་ྷསར་བདོ་གཞུང་ལ་རོགས་རམ་ཡོངས་
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ཐབས་ཞུ་བར་སླ ྲེབས་སྐབས་བདོ་གཞུང་ཕི་འབ ྲེལ་ལས་ཁུངས་དང་ཨ་རིའི་
དབར་ཕི་འབ ྲེལ་གི་འབ ྲེལ་བ་བུྱང་ཡོད། དྲེ་ཙམ་མ་ཟད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆྲེན་ནང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༠།༡༩༦༡།༡༩༦༥ བཅས་
སོསོར་བདོ་དནོ་གླ ྲེང་སླངོ་བྱྲེད་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་གིས་རང་དབང་
རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམིས་འགལ་
བཙན་བཟུང་བྱས་པ་རྲེད་ཅྲེས་སྐྱནོ་བརདོ་བྱས་ཡོད་པ་རྲེད། 

རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བ།

ཕི་ལོ་ ༡༩༡༡ ནས་ ༡༩༤༩ བར་རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རྒྱ་
ནག་ལ་དབང་སུྒར་བྱྲེད་སབྐས་ཁངོ་ཚོའི་གཞུང་གིས་བདོ་ལ་འཛིན་པའི་ལངས་
ཕགོས་ད ྲེ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་མ་རྲེད། ཕགོས་གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁམིས་
ནང་དང་ཕི་རྒྱལ་དང་ཡིག་འབྲེལ་བྱས་པའི་ནང་བདོ་ད ྲེ་རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ཞིང་ཆྲེན་གཅིག་དང་རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་ལའྔི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན་ཚུལ་
བཤད་ཡོད་པ་དང། ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་ག་ོམིན་ཏང་གཞུང་གིས་བདོ་གཞུང་
དང་འབྲེལ་བ་བྱྲེད་སབྐས་བདོ་ད ྲེ་རྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁོངས་གཏགོས་
ཤིག་མིན་པ་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་ན་ིརྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་གིས་
༸གོང་ས་མཆོག་དང་བདོ་གཞུང་ལ་ཡིག་ཐགོ་དང་སྐུ་ཚབ་ཀི་གདངོ་བཅས་སུ་
བདོ་ད ྲེ་རྒྱ་ནག་གི་མཐུན་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཡོང་བའི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུས་ཡོད་པ་ནས་ཤྲེས་ཐུབ་ཅིང་། དྲེ་མཚུངས་བལ་ཡུལ་ལའང་འབདོ་སྐལུ་
བྱས་ཡོད་པ་རྲེད། འནོ་ཀང་བདོ་དང་བལ་ཡུལ་གཉསི་ཀས་མཐུན་ཕགོས་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རུྒྱ་ཁས་ལྲེན་བྱས་མྲེད། རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཡོན་
ཧ་ིཁད་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བདོ་རྒྱ་ནག་གི་མཐུན་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་ཡོང་བའི་ཡི་གྲེ་དང་པ་ོཕུལ་བ་ད ྲེ་ལ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མཁས་
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མཛངས་ཀི་ཐགོ་ནས་ལན་གསལ་བཀའ་ཡིག་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། “མི་
སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་ད་ལ་ྟཚུགས་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྨང་གཞི་བརན་པ་ོ
ཚུགས་ཐུབ་མྲེད་པར་བར ྲེན། སདི་འཛིན་གི་ནསུ་ཤུགས་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་བདྲེ་
འཇགས་ཡོང་ཐབས་སུ་བ ྲེད་སྤདོ་གནང་དགསོ་ཤིང་། ང་ཚོ་བདོ་ཀི་ཐད་བདོ་མི་
ཚོས་རང་ཉདི་སུང་སྐྱབོ་ཐུབ་ངྲེས་ཡིན་པར་བར ྲེན། སདི་འཛིན་གིས་ཐག་རིང་
ནས་འད་ིཕགོས་ལ་བླ་ོགཡྲེང་སྲེམས་འཚབ་ནམ་ཡང་གནང་མི་དགསོ།”2 ཞྲེས་
གསལ་ཡོད། 

ཡིག་ཆ་དཀར་པ་ོཟྲེར་བའ་ིནང་ཕ་ོལོ་ ༡༩༡༩ ལོར་ཏཱ་ལའ་ིསྐ་ུཕྲ ྲེང་
བཅུ་གསུམ་པས་པྲེ་ཅིང་ཀུང་དབྱང་སིད་གཞུང་ནས་བཏང་བའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
པར། “ངསོ་དབིྱན་ཇིར་དགའ་བ་འདདོ་བླ་ོང་ོམ་མ་ཡིན། ་་་་་་་ངསོ་ཀི་སྙངི་ཐག་
པ་ནས་ནང་སར་ཕགོས་ཏྲེ་མི་རིགས་ལ་ྔཔ་ོཐུན་མོང་ད་ུབདྲེ་བར་སྦརོ་རུྒྱའི་དམ་
བཅའ་བཞག་ཡོད།” ཅྲེས་གསུངས་སདྐ་བསི་འདགུ། ལོ་ད ྲེར་གཞུང་འབྲེལ་མིན་
པའི་རྒྱ་ནག་གི་འཐུས་མི་ཞིག་ལྷ་སར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ར ྲེན་འབུལ་གི་རྣམ་
པར་བར ྲེན་ནས་དནོ་ད་ུརྒྱ་ནག་མཉམ་ད་ུགསོ་མོལ་གནང་རོགས་ཞྲེས་ཞུ་བར་
བཅར་ཡོད་པ་རྲེད། ༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཞུས་དནོ་ལ་ཞལ་
བཞྲེས་མ་གནང་བའ་ིཐགོ་གསོ་མོལ་གང་ཞིག་བྱས་ཀང་བདོ་རྒྱ་དབིྱན་གསུམ་གི་
སྐ་ུཚབ་མཉམ་འཛོམས་ཐགོ་ནས་བྱྲེད་དགསོ་ཞྲེས་གསུངས་ཡོད། 

དྲེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་ཡིག་ཆ་དཀར་པ་ོཟྲེར་བའི་ནང་༧གོང་ས་
མཆོག་ནས་ལིའུ་མིན་ཆིན་ལ་བདོ་རྒྱ་ཁངོས་སུ་ཞལ་བཞྲེས་གནང་གི་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས་གནས་བཀདོ་འདགུ དནོ་དངསོ་གནས་ཚུལ་ལ། ལིའུ་མིན་ཆིན་ན་ི
བདོ་རྒྱ་འད ྲེས་མའ་ིབུད་མྲེད་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། མོ་རང་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༠ ལོར་སྒ ྲེར་

2 ༡༩༡༣།༡།༦ ཉནི་གི་ག་ོམིན་ཏང་ཉནི་རྲེའ་ིགསར་ཤོག་ཐགོ་གསལ།
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ངསོ་ནས་བཀའ་འཁལོ་དང་བཅས་ལ་ྷསར་ཡོང་བ་རྲེད། ཡིན་ནའང་མོས་རྒྱ་
ནག་གི་སིད་འཛིན་གི་ང་ོཚབ་བྱས་ཏྲེ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ད་ིབ་ཁག་ཅིག་ཕུལ་
ཡོད། དྲེའི་སྐརོ་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོི་ནང་བཀའ་ལན་ད་ུཁ་ོབའོི་རྲེ་བ་ཆྲེ་ཤོས་ན་ི
ཀུང་གོ་འད་ིཉདི་དངསོ་འབ ྲེལ་ཞི་བདྲེ་གཅིག་གུར་བུྱང་ན་བསམ་ཞྲེས་གསུངས་
ལུགས་བཀདོ་འདགུ་ཀང་། དྲེ་ལའྟ་ིགནས་ཚུལ་གང་དའུང་མི་གསལ་ཞིང་ད ྲེ་
ལས་ལྡགོ་ས ྲེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༠ བདོ་ལགྕས་ར་ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༡༥ ཉནི་༧གངོ་ས་
མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་བསྩལ་བ་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆར་གསལ་བའི་ནང་། 
“དབུས་ལྗངོས་འདརི་བསན་སདི་ཡོངས་སནྨ་བདྲེ་སིྐྱད་ར་བ་བདྲེ་འཇགས་འབུྱང་
ཐབས་བཀའ་མོལ་ཐགོ་ནས་ཆིངས་ཡིག་རིམ་བཞིན་གཏན་འབྲེབས་གནང་ན་
ཕུགས་བརན་ཡོང་ངྲེས།” ཞྲེས་གསུངས་ཡོད། ཡང་ད་ིབ་གཞན་པ་ཞིག་ས ྲེ་བདོ་
འད་ིརང་བཙན་ཆབ་སདི་ཀི་དབང་བུྱས་ཇི་ཙམ་ཞུས་ན་བཟང་ཞྲེས་པར། “ད་
ཕིན་རྒྱ་བདོ་ཆོན་ཡོན་དམ་གཙང་དང་འབྲེལ་བས་བདོ་རང་དབང་རང་བཙན་
བདྲེ་ཐབས་ཀི་དབང་བུྱས་རྒྱ་ཆྲེ་ད་མུས་ཐགོ་བདོ་ཁངོས་བསྙནོ་མྲེད་ཡས་མས་ས་
མཚམས་བར་ལམ་ཕི་ཤོར་རྣམས་སརྔ་རུྒྱན་རང་ས་རང་བདག་བུྱང་ན་ཕུགས་
ཕན་བཟང་བ་ཡོང་རུྒྱ།” ཞྲེས་སྩལ་འདགུ འནོ་ཀང་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་
ཚང་མ་ཀུང་གོའི་མངའ་ཁོངས་ས་་ཡིན་པས་ང་དང་ཁདོ་ཅྲེས་འབྱྲེད་དནོ་ཅི་
ཡིན་ཞྲེས་བཀའ་ལན་སྩལ་ཚུལ་རུན་བཤད་བྱས་འདགུ

དྲེ་རྲེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༤ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་སྐ་ུཚབ་དམག་དཔནོ་ཧངོ་
མུའུ་སུང་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༤༠ ལོར་ཝུའུ་ཀུང་ཤིན་བདོ་ད་ུཡོང་སབྐས་ཁངོ་
ཚོར་བདོ་གཞུང་ནས་བདོ་རང་དབང་རང་བཙན་ཡིན་པ་དང་། མུ་མཐུད་རང་
དབང་རང་བཙན་ད་ུགནས་རུྒྱའ་ིཐུགས་འདདོ་ཡོད་པ་གསལ་བརོ་གསུངས་ཡོད། 
ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༣ ཟླ་ ༡༢ པར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕྲ ྲེང་བཅུ་
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གསུམ་པ་སྐ་ུམ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་།   བདོ་ས་གནས་སདི་གཞུང་གིས་སརྔ་
སལོ་བཞིན་ད ྲེ་དནོ་ཀུང་དབྱང་ལ་ཞུས། རྒྱལ་དམངས་སདི་གཞུང་ནས་ཆྲེད་
མངགས་བདོ་ལ་ཧངོ་མུའུ་སུང་རངོ་བདའ་བརྒྱབ་ས ྲེ་མ་ངན་མཆོད་འབུལ་ཞུས་
ཁར། རྭ་སྒྲེང་སུྤལ་སྐ་ུརྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོརུྒྱའ་ིམཆོག་མཆན་བཀདོ་ནས་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམའ་ིའགན་དབང་འཛིན་ད་ུབཅུག་ཅྲེས་བཀདོ་འདགུ མཚམས་འདརི་བརདོ་
རུྒྱར། རྒྱ་ནག་གཞུང་ངམ་རྒྱ་ནག་གི་དམིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་ཧངོ་མུའུ་སུང་
སོགས་སུ་ལའང་རྭ་སྒྲེང་རིན་པ་ོཆྲེ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོརུྒྱའི་ལས་འགན་
གང་ཡང་མྲེད། ཧངོ་མུའུ་སུང་ན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༡༡ ལོའ་ིརྲེས་བདོ་གཞུང་ནས་རྒྱ་
མི་ཞིག་གཞུང་འབྲེལ་སྐ་ུཚབ་ཏུ་ཡོང་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁལོ་གནང་བ་ཐགོ་མ་ད ྲེ་
རྲེད། དྲེ་ཡང་༸གངོ་ས་སྐ་ུཕྲ ྲེང་བཅུ་གསུམ་པའ་ིདགངོས་རགོས་མཆོད་འབུལ་
ཆྲེད་བཅར་བར་བར ྲེན་གནང་བ་ཞིག་རྲེད། “རྭ་སྒྲེང་རིན་པ་ོཆྲེས་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་
འགན་དབང་བཞྲེས་ཏ ྲེ་ཟླ་བ་གསུམ་སོང་རྲེས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༤ ཟླ་ ༤ པར་
ཧངོ་མུའུ་སུང་ལ་ྷསར་འབྱརོ་བ་རྲེད། རྭ་སྒྲེང་རིན་པ་ོཆྲེ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོབཞག་
ཞུ་སངས་ན།ི བདོ་ལྗངོས་ཚོགས་འདསུ་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་འསོ་དམིགས་སུ་དགའ་ལནྡ་
ཁ་ིཔ་ཡྲེ་ཤྲེས་དབང་ལནྡ་དང་། ཕུར་ལྕགོ་རིན་པ་ོཆྲེ། རྭ་སྒྲེང་རིན་པ་ོཆྲེ་བཅས་
གསུམ་བཏནོ་ཏ ྲེ་རྲེའི་ཇ་ོབ་ོལོ་ཀྲེ་ཤ་རའི་སྐུ་མདནུ་ད་ུགཟན་རིལ་ཕུལ་ནས་རྭ་
སྒྲེང་རིན་པ་ོཆྲེ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་ཐནོ་པ་ཞིག་ཡིན།”3

ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༣༡ དང་ ༡༩༤༦ ལོ་སོ་སོར་ནན་
ཅིང་ད་ུརྒྱ་ནག་མི་སྲེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆྲེན་ལ་བདོ་གཞུང་ནས་
སྐ་ུཚབ་བཏང་གནས་བརདོ་འདགུ དྲེ་སྐརོ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ན།ི ༸གངོ་
ས་མཆོག་ནས་མཁན་པ་ོདཀནོ་མཆོག་འབུྱང་གནས་ནན་ཅིང་ད་ུའཕྲལ་སྲེལ་སྐུ་
3 བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའ་ིརུྒྱ་ཆ་བདམས་བསིྒགས། བམ་པ་ོ ༡༣ པྲེ་ཅིང་མི་དམངས་དཔྲེ་
བསུྐན་ཁང་། ༡༩༩༠   ནང་ལའུྷ་ར་ར་ཐུབ་བསན་བསན་དར་གིས་གསུངས་ལུགས་གསལ།
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ཚབ་ལས་ཁུངས་ཤིག་འཛུགས་ཆྲེད་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་གཏུགས་
བྱྲེད་པར་བཏང་གནང་བ་རྲེད། དྲེ་མཚུངས་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༦ ལོར་བདོ་གཞུང་
ནས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉསི་ལ་གཡུལ་རྒྱལ་བཀ་ཤིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་བར་སྐུ་
ཚབ་ཚོགས་པ་ཆྲེད་གཏངོ་གནང་ཞིང་། ཁངོ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
ཆྲེན་ཟྲེར་བ་ད ྲེར་ཞུགས་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་མྲེད་ལ་ཞུགས་རུྒྱའི་འགན་
དབང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྲེད། རྒྱལ་སྤའ་ིཁམིས་དནོ་ཚོགས་པས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ཟླ་ ༨ ཚྲེས་ ༢༩ ཉནི་ད ྲེ་སྐརོ་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་འད་ིཞུས་པའ་ིབཀའ་
ལན་ད།ུ ཁངོ་ཚོ་གཞུང་འབྲེལ་གི་ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་ཚོགས་ཞུགས་བྱས་པ་མྲེད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དལི་བསྒགས་བྱས་པ་ད ྲེ་ང་ཚོའིི་གཞུང་གིས་ཤྲེས་རགོས་བུྱང་
འཕྲལ་ཏར་འཕྲནི་ཐགོ་ཁངོ་ཚོར་ཚོགས་འདརུ་ཞུགས་མི་ཆོག་པའ་ིབཀའ་བཏང་
བ་རྲེད་ཅྲེས་གསུངས་ཡོད། ད་དངུ་ག་ོམིན་ཏང་གསོ་བདོ་སོག་ལནྷ་ཁང་ཟྲེར་
བ་ཞིག་བཙུགས་ཏྲེ་ཕིའི་མཐངོ་སྣང་ལ་བདོ་འད་ིརྒྱ་ཁངོས་ཡིན་པའི་མངནོ་ཚུལ་
བཟ་ོགང་ཐུབ་བྱས་པ་དང་། དསུ་ད་ལའྟང་ཐྲེ་ཝན་ག་ོམིན་ཏང་གཞུང་གིས་ལནྷ་
ཁང་དྲེ་མུ་མཐུད་བཞག་ནས་བདོ་དང་ཕི་སོག་གིས་གཙོས་པའི་སོག་པ་ོརྣམས་
དྲེའ་ིཁབ་ཁངོས་ཡིན་བརདོ་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། ཕི་སོག་ན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༢༤ ནས་
བཟུང་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་རང་བཙན་གཙང་མར་ཁས་ལྲེན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
རྲེད། བདོ་གཞུང་ནས་ཀང་བདོ་སོག་ལནྷ་ཁང་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་ཁས་ལྲེན་གནང་མྲེད་
པས་ཁངོ་ཚོར་བདོ་ཀི་ཐགོ་ལ་དབང་ཆ་གང་ཡང་མྲེད།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་བག་ོགླ ྲེང་།

ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིགཞུང་གི་དམག་དཔུང་གིས་
བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་འག་ོཚུགས་མ་ཐག་བདོ་གཞུང་ནས་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་འགགོ་ཐབས་ཀི་རོགས་རམ་ཡོང་བའི་འབདོ་
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སྐལུ་ཞུས་ཡོད། སབྐས་ད ྲེར་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆྲེན་ཐགོ་དབིྱན་ཇི་དང་། རྒྱ་
གར་གི་སྐུ་ཚབ་ནས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་ཤུགས་ཆྲེ་རུ་འག་ོགཞིར་
བར ྲེན་ལག་ལྲེན་གང་ཡང་མ་གནང་ན་ལྲེགས་ཚུལ་གི་བསམ་འཆར་བཏནོ་ཡོད་
པ་རྲེད། རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་མང་ཆྲེ་བས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་ལ་དམག་
མི་བཏང་བ་ད ྲེ་བཙན་འཛུལ་གི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིལ་ྟཚུལ་བཟུང་ཡོད། དྲེ་སྐརོ་
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༠།༡༩༦༡།༡༩༦༥  བཅས་སོ་སོའ་ིམཉམ་སྦྲེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆྲེན་ཐགོ་ཧ་ཅང་གསལ་བ་ོཆགས་ཡོད། ཚོགས་ཆྲེན་ད ྲེ་
ཚོའ་ིནང་ཕ་ིལི་པནི་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་ནས། “བདོ་ད ྲེ་རང་བཙན་གཙང་མཡིན་
པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་བདོ་
བཙན་བཟུང་བྱྲེད་སབྐས་བདོ་ད ྲེ་ཕའི་རྒྱལ་ཁབ་སུ་གང་གི་མངའ་འགོ་ཏུ་མྲེད།”4 
ཅྲེས་དང་། ཡང་། “རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ལ་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ད ྲེ་རྒྱ་སྐྱྲེད་རང་
ལུགས་དང་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་བའི་རིང་ལུགས་བུྱང་དང་འབུྱང་བཞིན་པའི་ནང་ནས་
སྡགུ་ཤོས་ཀི་དཔྲེ་མཚོན་ཞིག་རྲེད།”5 ཅྲེས་གསུངས་པ་དང་། དྲེ་དང་ཕགོས་
མཚུངས་པ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོས་གསུངས་ཡོད། དཔྲེར་ན། ན་ིཀ་
ར་སྒ་ུབའ་ིསྐ་ུཚབ་ནས། “རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ད ྲེར་སྐྱནོ་
བརདོ་དང་འབྲེལ་ཨ་མི་རི་ཀའི་གླིང་ཕྲན་ནང་རང་དབང་ངང་འཚར་ལོངས་
བུྱང་བའི་མི་ཚོ་བཙན་འཛུལ་དང་ལགྷ་དནོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆྲེ་ཆུང་བར་བཙན་འཛུལ་
གི་བྱ་སྤདོ་ད ྲེ་ལ་ཞྲེན་པ་ལོག་ཡོད།”6 ཅྲེས་གསུངས་པ་དང་། ཐའ་ིལན་ཌའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་ནས། “རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆྲེ་བས་བདོ་རྒྱ་ཁངོས་ཡིན་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་
ཀི་ཡོད་པ་མ་རྲེད།”7 ཅྲེས་གསུངས་པ། ཨ་རིའ་ིགཞུང་ནས། “རྒྱ་མིས་བདོ་ལ་
4 མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆྲེན་གི་ཡིག་ཆ་ A/PV 898 1960; A/PV 1394, 1401 1965 ནང་གསལ།
5 གངོ་མཚུངས།
6 གངོ་མཚུངས།
7 གངོ་མཚུངས།
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བཙན་འཛུལ་བྱས་པར་སྐྱནོ་བརདོ་བྱས་པ།”8 ཨ་ཡྲེར་ལན་ཌའ་ིསྐ་ུཚབ་ནས། 
“བདོ་ད ྲེ་ལོ་ང་ོསངོ་ཕྲག་གཅིག་གམ་ཡང་ན་གཉསི་ཀི་དསུ་ཡུན་རིང་ཚོགས་
ཆྲེན་འདིའི་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་དང་འད་བར་རང་དབང་དང་རང་སིད་རང་
སྐྱངོ་གི་དབང་ཆ་འད་མཚུངས་སུ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ཡང་ན་ཚོགས་ཆྲེན་འདའི་ི
ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོལས་རང་སདི་རང་སྐྱངོ་གི་དབང་ཆ་ལབྡ་སངོ་ཕྲག་གིས་
ལགྷ་པ་ཡོད་པ་ཞིག་རྲེད།”9 ཅྲེས་གསུངས་ཡོད། 

གོང་གསལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བག་ོགླ ྲེང་བྱྲེད་སབྐས་རྒྱ་ནག་གི་ཕགོས་
སུ་ལངས་མཁན་ནི་དམར་པའོི་སྡ ྲེ་ཤོག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁོ་ན་རྲེད། ཚོགས་ཆྲེན་
ད ྲེ་ཚོའི་ཐགོ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་འབྲེལ་གི་གསུང་བཤད་ནས་གང་ཞིག་
བསན་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་བདོ་རང་བཙན་ཡིན་པ་རྒྱལ་ཁབ་
གང་ཞིག་གིས་ཀང་ངསོ་ལྲེན་བྱས་མྲེད་ཅྲེས་བཤད་པ་ད ྲེ་དག་བདྲེན་དནོ་མིན་པ་
གསལ་པ་ོབསན་ཡོད་པ་རྲེད། 

མཐའ་བསྡམོས། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་རབས་ལ་འཁགོ་བཤད་མ་བྱས་པར་ཕི་ལོ་ 
༡༩༡༡ ནས་ ༡༩༥༡ བར་བདོ་ད ྲེ་རང་བཙན་གཙང་མ་མ་རྲེད་ཅྲེས་ཤོད་ཐུབ་ཀི་
མྲེད་པ། དྲེ་ས་ྔརྒྱ་ནག་གི་བདོ་སྡདོ་སྐ་ུཚབ་མཐའ་མ་ཤན་ཙུང་ལན་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༨ 
ལོར་བདོ་ནས་ཐནོ་རྲེས་ཁངོ་གིས། “ཕི་ལོ་ ༡༩༡༡ ནས་བཟུང་ལ་ྷསས་ (བདོ་
གཞུང་གིས་) དནོ་དམ་གི་རང་བཙན་གཙང་མའ་ིཁྲེ་དབང་ལོངས་སྤད་ཡོད་པ་
རྲེད།”10 ཅྲེས་ཁས་ལྲེན་བྱས་ཡོད། དྲེ་བཞིན་ཨྲེཌ་གར་སི་ན་ོནས་བསི་པའ་ིརྒྱ་
8 གངོ་མཚུངས།
9 གངོ་མཚུངས།
10 ཧྲེན་ ཀ་ིདང་། ལིའུ་ ཨྲེ སི་གཉསི་ཀི་བརམས་དྲེབ་བདོ་དང་བདོ་མི། ནའིུ་ཡོག་ ༡༩༧༣ ཤོག་གངས་ 
༦༢ ནང་གསལ།
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ནག་ཐགོ་སརྐ་མ་དམར་པ་ོཞྲེས་པའ་ིད ྲེབ་ཤོག་གངས་ ༢༡༤ ནང་། “དམར་
དམག་རྒྱང་བསྐྱདོ་སབྐས་བདོ་སར་སླ ྲེབས་དསུ་བདོ་མི་ཚོས་ཁ་ོཚོར་ལྟ་ོཆས་ས ྲེར་
བ་དང་གནས་ཚང་གཡར་བ་སོགས་བྱས་པར་མའ་ོཙྲེ་ཏུང་དགའ་ནས་ང་ཚོས་
ཕི་རྒྱལ་ལ་བུ་ལོན་སྤདོ་དགསོ་པ་ད ྲེ་གཅིག་པུ་ཡིན།” ཞྲེས་དང་། “བདོ་པ་དང་
མན་ཇུ་གཉསི་ཀི་ལག་ནས་ང་ཚོས་དགསོ་མཁ་ོལྲེན་དགསོ་བུྱང་བས་སདླ་བུ་ལོན་
འཇལདགསོ།” ཞྲེས་བཤད་པའ་ིགནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོའཁདོ་འདགུ དྲེ་དསུ་
མའསོ་བདོ་ན་ིརྒྱ་ནག་ལས་ཐ་དད་པའི་ཕའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པའི་དནོ་དངསོ་
ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། 

༸གོང་ས་མཆོག་དང་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་རྣམས་གཉསི་ཀི་མཚན་གནས་དང་
འབུྱང་ཁུངས།

ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་། “ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གངོ་མས་ཕི་ལོ་ 
༡༦༥༣ ལོ་དང་ ༡༧༡༣ ལོར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕྲ ྲེང་ལ་ྔཔ་དངཔཎ་ཆྲེན་སྐ་ུཕྲ ྲེང་
ལ་ྔཔའ་ིའཇའ་ས་སྤད་པ་ནས་བཟུང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་དང་པཎ་ཆྲེན་ཨྲེར་ཏྲེ་ན་ིགཉསི་
ཀི་མཚན་དང་བདོ་ལྗངོས་སུ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉསི་ཀི་ཆབ་སིད་དང་ཆོས་ལུགས་
ཐགོ་གི་ག་ོགནས་དངསོ་སུ་གཏན་འཁྲེལ་བྱས། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་ལ་ྷསར་བཞུགས་
ནས་བདོ་ལྗངོས་ཀི་ས་ཁུལ་མང་ཆྲེ་བར་དབང་སུྒར་གི་ཡོད་པ་དང་། པཎ་ཆྲེན་
ཨྲེར་ཏྲེ་ནསི་གཞིས་ཀ་རྲེར་བཞུགས་ནས་བདོ་ལྗངོས་ཀི་ས་ཁུལ་གཞན་རྣམས་ལ་
དབང་སུྒར་གི་ཡོད།” ཅྲེས་བརདོ་པ་ད ྲེ་ན་ིརྦད་ད ྲེ་གཞི་ར་བལ་བའ་ིགཏམ་བརདོ་
ཅིག་རྲེད། རྲེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པསོ་སལོ་གཏདོ་པའ་ིདགྲེ་ལུགས་པའ་ིརིང་ལུགས་
ན་ིབདོ་ཀི་ཆོས་ལུགས་བཞིའ་ིནང་གི་གཅིག་ཡིན་ལ། པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་ 
གུབ་ན་ིཙོང་ཁ་པའ་ིསས་ཀི་ཐུ་བ་ོརྲེད། དྲེའ་ིཡང་སདི་སྐ་ུཕྲ ྲེང་གསུམ་པ་༸རྒྱལ་
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བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོར་སོག་པའོི་རྒྱལ་པ་ོཨལ་ཐན་ཁང་གིས་གདན་འད ྲེན་
ཞུས་ནས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཞྲེས་པའ་ིམཚན་བསདོ་ཕུལ་ཞིང་། དྲེ་ནས་བཟུང་༸རྒྱལ་
བ་སྐ་ུཕྲ ྲེང་རིམ་བྱནོ་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་ཞྲེས་པའི་མཚན་བསདོ་འད་ིའཇགས་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་ལས། ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་རྲེས་མན་ཇུ་གངོ་མས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཞྲེས་པའ་ི
མཚན་གཏན་འཁྲེལ་བྱས་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། 

༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲ ྲེང་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང་སོག་པའོི་རྒྱལ་
པ་ོཨལ་ཐན་ཁང་གཉིས་ཀི་འབ ྲེལ་བ་ནི་ཆོས་ཕོགས་ཁོ་ནའི་འབ ྲེལ་བ་ཞིག་
ཡིན། དྲེ་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཉསི་ཀི་རྲེས་སོག་པའོ་ིརྒྱལ་པ་ོགུ་ཤི་ཁང་གིས་ཕག་
རོགསཞུས་ཏྲེ་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆྲེན་པསོ་ཕི་ལོ་ ༡༦༤༢ ལོར་བདོ་ཀི་ཆོས་སདི་
གཉསི་ཀི་དབུ་ཁདི་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞྲེས་ནས་གུ་ཤི་ཁང་ལ་བདག་རྐྲེན་ད་ུཆོས་
ཀི་རྒྱལ་པ་ོཞྲེས་པའ་ིམཚན་བསདོ་གནང་བ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕྲ ྲེང་རིམ་བྱནོ་
བདོ་ཀི་བ་ླན་མྲེད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁདི་ད་ུགུར་བ་རྲེད། 

བཀ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་གདན་ས་ནི་པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་གུབ་བམ་རྒྱལ་
བ་སྐ་ུཕྲ ྲེང་དང་པསོ་ཕི་ལོ་ ༡༤༤༧ ལོར་ཕག་བཏབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། པཎ་
ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་གུབ་ཀི་རྲེས་སུ་བུྱང་བའི་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་གདན་ས་པ་རིམ་
བྱནོ་གི་མཚན་གི་འགརོ་པཎ་ཆྲེན་ཞྲེས་པའི་མཚན་བསདོ་འད་ིའཇགས་པ་ཡིན། 
༸གོང་ས་ལ་ྔཔ་ཆྲེན་པསོ་གང་ཉདི་ཀི་ཡོངས་འཛིན་པཎ་ཆྲེན་བླ་ོབཟང་ཆོས་ཀི་
རྒྱལ་མཚན་ལ་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདགོན་པའི་བདག་དབང་དང་ཆོས་གཞི་འཕར་
མ་བཅས་འབུལ་གནང་མཛད་ཅིང་། དྲེ་ནས་བཟུང་པཎ་ཆྲེན་བླ་ོབཟང་ཆོས་ཀི་
རྒྱལ་མཚན་གིི་ཡང་སདི་རིམ་བྱནོ་ལ་བཀ་ཤིས་ལྷུན་དགནོ་གི་བདག་དབང་སྐྱངོ་
རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་བུྱང་བ་རྲེད། དྲེ་མཚུངས་ས་སྐྱ་ཁ་ིཆྲེན་དང་། ཆབ་མད་ོའཕགས་
པ་ལ།ྷ བག་གཡབ་བླ་ོལནྡ་ཤྲེས་རབ་སོགས་བ་ླཆྲེན་མང་པརོ་བདོ་གཞུང་ནས་དྲེ་
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ལའྟ་ིཐབོ་དབང་སྩལ་ཡོད། འནོ་ཀང་ད ྲེར་ཆབ་སདི་ཐགོ་དམིགས་བསལ་ཐབོ་
དབང་གང་ཡང་མྲེད། པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེས་དབུས་བདོ་ཀི་བ་ླཆྲེན་ཁག་ལ་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་སྐུ་དབང་ལས་བདོ་ཀི་ས་ཕགོས་གང་དའུང་ཆབ་སིད་འཛིན་སྐྱངོ་གི་
ཐྲེ་གཏགོས་གནང་དབང་མྲེད། གཞིས་ཀ་རྲེ་ས་ཁུལ་ཙམ་མ་ཟད་བཀ་ཤིས་ལྷུན་
པའོི་ར་བའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཁིམས་དབང་གཞུང་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའི་གཞི་
རྲེ་སིྤ་རངོ་ལ་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ཆོས་སདི་ཀི་མཚན་གནས་
དང་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ ོ་ོཆྲེའ་ིགནས་བབས་ཐགོ་མན་ཇུ་གངོ་མར་འགན་དབང་གང་
ཡང་མྲེད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏྲེ་བདོ་དབང་འཛིན་
བྱྲེད་པ་ད ྲེ་ཁིམས་མཐུན་ཅན་ཞིག་ཏུ་བཟ་ོཐབས་སུ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་
པ་ོཆྲེ་བ ྲེད་སྤདོ་ཀིས་ཁངོ་ལ་ཆབ་སདི་ཀི་ག་ོགནས་འད་མིན་ཕུལ་ཏྲེ། ༸གངོ་ས་
མཆོག་ལ་མཚན་དམས་དང་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུདབང་གི་ཤུལ་འཛིན་གནང་
དགསོ་པའ་ིབཙན་སྐལུ་ལན་མང་ཞུས་ཡོད་ཀང་། ཀུནགཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོ
ཆྲེས་ད ྲེ་དནོ་ཞལ་བཞྲེས་མ་གནང་བར་བར ྲེན་མཐར་ལོ་མང་བཙོན་འཇུག་གིས་
མནར་གཅདོ་དག་པ་ོཕུལ་ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་ས་ྔག་ོམིན་ཏང་གིས་བཤད་པ་བཞིན་ད་ལའྟ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀང་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲ ྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་ད་ུ
ངསོ་འཛིན་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༤༠ ལོར་ཝུའུ་ཀུང་ཤིན་ནས་གསྲེར་ཁ་ིམངའ་
གསོལ་གི་གཙོ་སྐྱངོ་བྱས་གནས་བཅས་བརདོ་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། ཡིག་ཆ་དཀར་
པའོི་ནང་རྒྱལ་དམངས་སིད་གཞུང་ནས་བཀའ་འཁལོ་བུྱང་རྲེས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་སྐུ་
ཕྲ ྲེང་བཅུ་བཞི་པས་ད་གཟདོ་དབང་ཤུལ་བཟུང་ཆོག་པའི་དནོ་ད ྲེ་ཉདི་ལས་སབྐས་
ད ྲེའི་བདོ་ལྗངོས་ལ་རང་བཙན་གི་དབང་ཆ་ཞྲེས་པ་ར་བ་ནས་མི་ལནྡ་པ་གསལ་
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ཐག་ཆོད་མཚོན་ཡོད་ཅྲེས་བརདོ་འདགུ

དནོ་དངསོ་གནས་ཚུལ་ན་ི༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་སྐུ་ཕྲ ྲེང་བཅུ་བཞི་
པ་མཆོག་བདོ་ཀི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་སརྔ་སལོ་འག་ོལུགས་བཞིན་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་ལས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆོག་མཆན་ཞུས་ནས་གཏན་འབྲེབས་བྱ་པ་
ཞིག་མིན་ལ་ད ྲེ་ལརྟ་ཞུ་དགསོ་དནོ་ཡང་མྲེད། གསྲེར་ཁ་ིམངའ་གསོལ་གི་ཚྲེས་
ཆ་གསལ་བསྒགས་མ་གནང་གོང་༸གོང་ས་མཆོག་འཁུངས་ཁང་སག་འཚྲེར་
ནས་དབུས་སུ་ཕ ྲེབས་བཞིན་པའ་ིསབྐས་སདི་སྐྱངོ་རྭ་སྒྲེང་རིན་པ་ོཆྲེས་བདོ་ལྗངོས་
ཚོགས་འདརུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༩ བདོ་ས་ཡོས་ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༢༨ ཉནི་ཨ་མདརོ་
འཁུངས་པའི་ཆུང་སིད་ལྷ་མོ་དནོ་འགུབ་མཆོག་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲ ྲེང་བཅུ་གསུམ་
པའི་ཡང་སིད་འཁུལ་བལ་ཡིན་པའི་སྙན་སྲེང་གནང་བར་བདོ་ལྗངོས་ཚོགས་
འད་ུནས་སིྤ་མོས་ཀིས་གཏན་འབྲེབས་ཞུས་པ་རྲེད། གསྲེར་ཁ་ིམངའ་གསོལ་གི་
མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་ཝུའུ་ལ་འབུག་དང་། འབས་ལྗངོས། བལ་ཡུལ། དབིྱན་ཇིའ་ི
སྐ་ུཚབ་བཅས་ལས་ལགྷ་པའ་ིལས་འགན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྲེད། དབིྱན་ཇི་སྐ་ུ
ཚབ་སཱར་ སྦ ྲེ་སྲེལ་ སྒལུ་ཌ་ནས་རྒྱ་མིས་བཤད་པའ་ིརུན་གཏམ་དྲེ་ན་ིགསྲེར་
ཁི་མངའ་གསོལ་གི་མཛད་སྒ་ོམ་གནང་གོང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྲེ་སྲེམས་
དྲེ་འད་ཞིག་བཅངས་ཏྲེ་བུྱང་བ་ཞིག་ལས། དནོ་དམ་ད་ུད ྲེྲེ་ལའྟ་ིགནས་ཚུལ་བུྱང་
ཡོད་པ་མ་རྲེད་ཅྲེས་བཤད་ཡོད། སབྐས་ད ྲེར་ག་ོམིན་ཏང་གིས་གསར་ཤོག་
ནང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་ཝུའུ་ཀུང་ཤིན་དང་ལནྷ་ད་ུབཞུགས་པའི་སྐུ་དཔར་བཏནོ་པ་ད ྲེ་
ལ་ཝུའུ་ཀུང་ཤིན་ནས་གསྲེར་ཁི་མངའ་གསོལ་གི་གཙོ་སྐྱངོ་བྱྲེད་བཞིན་པ་ཟྲེར་
བའ་ིའགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད། འནོ་ཀང་ད ྲེ་སྐརོ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༨ ཚྲེས་ 
༣༡ ཉནི་བདོ་ལྗངོས་ཉནི་རྲེའ་ིགསར་ཤོག་ཐགོ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་
ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའི་མིང་ཡོད་པ་ང་ཕདོ་ངག་དབང་
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འཇིགས་མྲེད་ཀིས་བརདོ་དནོ་བཀདོ་པའ་ིནང་། “སྐ་ུདཔར་དྲེ་ན་ིགསྲེར་ཁ་ི
མངའ་གསོལ་གི་ཉནི་ཁ་ཤས་རྲེས་ཝུའུ་ཀུང་ཤིན་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་
ཞུའ་ིསབྐས་བསྒནོ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཝུའུ་རང་ཉདི་ནས་གསྲེར་ཁ་ིམངའ་
གསོལ་གི་གཙོ་སྐྱངོ་བྱས་ལུགས་བཤད་པ་ད ྲེ་ན་ིལོ་རུྒྱས་ལ་འཁགོ་བཤད་བྱས་པ་
ཞིག་རྲེད།” ཅྲེས་གསལ་ཡོད།

གནའ་བའོ་ིརྒྱལ་རབས།

བདོ་རྲེའ་ིཐགོ་མ་གཉའ་ཁ་ིབཙན་པ་ོཕི་ལོའ་ིགངོ་གི་ལོ་ ༡༢༧ ལོར་
རྒྱལ་པའོ་ིཁརི་འཁདོ་ཡོད། ཕི་ལོའ་ིདསུ་རབས་བདནུ་པའ་ིནང་རྒྱལ་པ་ོསངོ་
བཙན་སྒམ་པའོི་སྐུ་དསུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ཕྲན་ཚོ་པ་ཁག་གཅིག་གུར་གི་རྒྱལ་ཁབ་
བཙུགས། སངོ་བཙན་སམྒ་པའོ་ིདསུ་རབས་ནས་འག་ོཚུགས་ཏྲེ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་
གསུམ་རིང་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་དང་དག་པའོི་སབོས་ཤུགས་འཕྲེལ་རྒྱས་དང་། 
མངའ་ཁུལ་རྒྱ་སྐྱྲེད་བུྱང་བ་རྲེད། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་པ་ོདང་། རྒྱ་ནག་གངོ་མ་
སོགས་ཉ ྲེ་འཁརོ་གི་རྒྱལ་པ་ོཚོས་རང་གི་བུ་མོ་སངོ་བཙན་སམྒ་པའོི་བཙུན་མོར་
ཕུལ། བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སས་མོ་བཙུན་མོར་བཞྲེས་པ་ད ྲེས་ནང་ཆོས་
བདོ་ལ་དར་ཁབ་ཡོང་བར་ཕན་ཐགོས་བུྱང་བར་བར ྲེན་བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་ནང་
དམིགས་བསལ་གི་གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་པ་རྲེད། རྒྱ་མིའ་ིདལི་བསྒགས་ནང་། 
སངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇ་ོབཙུན་མོར་བཞྲེས་པ་ད ྲེ་ཆབ་སིད་ཐགོ་
བ ྲེད་སྤདོ་བྱས་ཏྲེ་བལ་བཟས་གཙོས་པའི་བཙུན་མོ་གཞན་རྣམས་ཀི་སྐརོ་གཡོལ་
ཏྲེ་གླ ྲེང་གི་མྲེད་པ་རྲེད། འནོ་ཀང་བལ་བཟའ་ིདབང་ཤུགས་ན་ིརྒྱ་བཟའ་ལས་
ཆྲེ་བ་མ་གཏགོས་ཆུང་བ་མྲེད། བདོ་ཀི་རྒྱལ་པོ་ོཁ་ིསངོ་ལྡ ྲེའུ་བཙན་གིས་རྒྱ་
ནག་གི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏྲེ་བདོ་ཀི་མངའ་ཁུལ་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་རུ་
བཏང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༧༦༣ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་ཤི་རྔན་ལ་བདོ་དམག་གིས་
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བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ནས་ལོ་ལརྟ་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་རུྒྱའ་ིཆོད་
གན་བངླས། ཕི་ལོ་ ༧༨༣ ལོར་བདོ་རྒྱའ་ིདབར་ཆིངས་ཡིག་བཞག་ས ྲེ་ཕགོས་
གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་དབྱྲེ་འབྱྲེད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་སྐྱྲེད་ཇི་ལརྟ་བྱས་པའ་ི
ལོ་རུྒྱས་ཁ་ཤས་པ་ོཏ་ལའ་ིཞལོ་གི་ར་ོརིང་ནང་གསལ་ཡོད།  བདོ་རྒྱའ་ིདབར་
ཕི་ལོ་ ༨༢༡ ལོར་ཞི་བའ་ིཆིངས་ཡིག་བཞག་ཡོད་པ་ལརྟ་ཨྲེ ་ཤ་ཡའ་ིསབོས་ཆྲེན་
རྒྱལ་ཁབ་གཉསི་དབར་འབྲེལ་བ་ཇི་ལརྟ་བུྱང་མིན་ཤྲེས་རགོས་བྱ་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་
པ་ོཡིན། ཆིངས་ཡིག་གི་བརདོ་དནོ་རྣམས་བདོ་རྒྱའ་ིཡིག་རིགས་གཉསི་ཐགོ་
བརསོ་པའ་ིར་ོརིང་གསུམ་བཞྲེངས་ཡོད། ར་ོརིང་གཅིག་བདོ་རྒྱའ་ིས་མཚམས་
གུང་གུ་རྨྲེ་ར་ུདང་།  གཅིག་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཡོད་པ་ད་ལའྟང་མཇལ་རུྒྱ་
ཡོད། གཅིག་སབྐས་ད ྲེའ་ིརྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་ཅ་རྔན་ལ་བཙུགས་པ་རྲེད། ཡིག་
ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་ར་ོརིང་གི་ཡི་གྲེ་ལུང་འད ྲེན་བྱས་ཏྲེ་ཆིངས་ཡིག་ད ྲེ་བཞག་པའ་ི
རྐྲེན་གིས་བདོ་རྒྱའི་དབར་མཉམ་འབྲེལ་ཞིག་བུྱང་བའི་མཐངོ་སྣང་བཟསོ་འདགུ 
དྲེ་ན་ིདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལས་ལྡགོ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་གཤམ་གསལ་ཆིངས་ཡིག་
གི་བརདོ་དནོ་གཙོ་བའོ་ིཐགོ་ནས་ཤྲེས་ཐུབ། 

“བདོ་རྒྱ་གཉསི་ད་ལརྟ་ད་ུམངའ་བའི་ཡུལ་དང་མཚམས་སུང་ཞིང་། 
དྲེའ་ིཤར་ཕགོས་ཐམས་ཅད་ན་ིརྒྱ་ཆྲེན་པའོ་ིཡུལ། ནབུ་ཕགོས་ན་ིཡང་དག་པར་
བདོ་ཆྲེན་པའོ་ིཡུལ་ཏྲེ། དྲེ་ལས་ཕན་ཚུན་དགར་མི་འཐབ། དམག་མི་དང་།”

 ཞྲེས་གསལ།

ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་། “བདོ་རྒྱ་ཕགོས་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་པ་ོཚང་
གིས་གཉ ྲེན་སིྒག་དང་མནའ་འབྲེལ་བྱྲེད་པའ་ིཐབས་ལ་བར ྲེན་ནས་ཆབ་སདི་ཐགོ་
མཐུན་སིྒལ་དང་མཛའ་གཅུགས་ལནྡ་པའ་ིའབྲེལ་བ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་།དཔལ་
འབྱརོ་དང་རིག་གནས་ཐད་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ོབཙུགས་ནས་མཐར་གཅིག་གུར་
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གི་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་རུྒྱར་རྨང་གཞི་གཏངི་ཟབ་པ་ོབཏངི་ཡོད།” ཅྲེས་གསལ།

དནོ་དངསོ་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གོང་གསལ་འགྲེལ་བརདོ་ད ྲེ་བདོ་རྒྱ་
གཉསི་ཀའི་རྒྱལ་རབས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་གཉསི་ཐ་དད་དང་སབོས་ཆྲེན་རྒྱལ་ཁབ་
གཉསི་ཡིན་པར་བཤད་པའ་ིབརདོ་དནོ་དང་ཡོངས་སུ་ལྡགོ་པ་ཞིག་རྲེད། དསུ་
རབས་དགུ་པར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ཁམས་དྲེ་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་བུར་ཐརོ་ཞིང་། སབྐས་
ད ྲེར་བདོ་ཀི་ད་ོསྣང་བྱ་ཡུལ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཆགས་ནས་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་ཉམས་པ་སརླ་གསོ་བུྱང་བ་རྲེད། 

བདོ་དང་སོག་པ་ོགངོ་མའ་ིའབྲེལ་བ། (༡༢༤༠་་་༡༣༥༠)

སོག ་པ ོའི ་རྒྱལ་པོ་བ ོག ་ཏ ་ ཆིང ་གྲེ ་སྲེ ་ཁང ་དང་ཁོང ་ གི ་རྒྱལ་
བརུྒྱད་ཚོས་ཨྲེ ་ཤ་ཡ་དང་། ཡོ་རོབ་ཀི་ས་ཆ་མང་པ་ོབཙན་བཟུང་
བྱས ་ཏྲེ་འཛམ་ གླིང ་ནང ་ད ་ལྟའི ་ བར ་མངའ ་དབང ་ཆྲེ ་ ཤོས ་ ཀི ་གོང ་
མ་གཅིག་བུྱང་བ་རྲེད། དྲེའ་ིསབྐས་ཀི་སོག་པ་ོགངོ་མའ་ིམངའ་
དབང་ནི ་ ཞི ་བའི ་རྒྱ ་མཚོ ་ནས ་ཤར་ ཡོ ་ རོབ ་བར ་ཁབ ་ ཡོད ་པ ་དང ་ ། 
ཕི་ལོ་ ༡༢༠༧ ལོར་བདོ་ཀི་བྱང་ཕགོས་སུ་ཡོད་པའ་ིམི་ཉག་གི་མངའ་ཁུལ་
རྣམས་སོག་པརོ་ཤོར། ཕི་ལོ་ ༡༢༧༡ ལོར་སོག་པ་ོཚོས་ཤར་ཕགོས་ཀི་མངའ་
ཁུལ་རྣམས་དབང་འཛིན་བྱྲེད་ཆྲེད་ཡོན་རྒྱལ་ཡོན་རྒྱལ་རབས་བཙུགས་པའི་
གསལ་བསྒགས་བྱས། ཕི་ལོ་ ༡༢༧༩ ལོར་སོག་པསོ་རྒྱ་ནག་སུང་རྒྱལ་རབས་
ཀི་ལྷ་ོཕགོས་ཀི་མངའ་ཁུལ་རྣམས་དབང་ད་ུབསྡསུ་ཏ ྲེ་རྒྱ་ནག་ཡོངས་རགོས་སོག་
པསོ་དབང་སུྒར་བྱས་པ་རྲེད། དྲེང་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡོན་རྒྱལ་རབས་
དྲེ་རྒྱ་ནག་རང་གི་རྒྱལ་རབས་ཡིན་པར་བཤད་ནས་སོག་པསོ་དབང་སུྒར་བྱྲེད་
མངོ་བའ་ིས་ཁུལ་རྣམས་ཁངོ་ཚོའ་ིབདག་དབང་ཡིན་ཞྲེས་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། 
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ཕི་ལོ་ ༡༢༤༠ ལོར་སོག་པའོ་ིརྒྱལ་པ་ོཆིང་གྲེ་སྲེ་ཁང་གི་ཚ་བ་ོག་ོདན་
ཁང་གིས་བདོ་ལ་དམག་དཔུང་དངས་ཏྲེ་སྐབས་དྲེའི་བདོ་ཀི་བླ་ཆྲེན་གས་ནས་
མཚན་སནྙ་ཆྲེ་བ་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གདན་འད ྲེན་ཞུས། དྲེ་ནས་བདོ་
དང་སོག་པའོ་ིདབར་མཆོད་ཡོན་གི་འབ ྲེལ་བ་འག་ོཚུགས། ག་ོདན་ཁང་གི་རྲེས་
སུ་སོག་པའོི་རྒྱལ་པ ོ་ོཀུབ་ལའི་ཁང་གིས་ནང་ཆོས་ལ་དད་ནས་ས་པཎ་གི་སྐུ་ཚ་
འག་ོམགནོ་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བ་ླམར་བས ྲེན་ཏ ྲེ་ནང་པའ་ིཆོས་ད ྲེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
ཆོས་སུ་ཁས་བངླས། འག་ོམགནོ་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་སོག་པའོ་ིདབང་ཤུགས་
ཁབ་ཁུལ་གི་བ་ླམ་ཆྲེ་ཤོས་སུ་བཀུར། ཕི་ལོ་ ༡༢༥༤ ལོར་ཀུབ་ལའ་ིཁང་གིས་
འག་ོམགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་བཀའ་དནི་གསོབ་ཕིར་དབང་ཡོན་ད་ུབདོ་
ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ཆོས་སིད་ཀི་བདག་དབང་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཏྲེ་མཚན་བསདོ་ཆྲེན་
པ་ོཞུས་ཡོད། དྲེ་བཞིན་སོག་པའོ་ིརྒྱལ་པ་ོདང་། བདོ་ཀི་བ་ླཆྲེན་དང་སྡ ྲེ་དཔནོ་
ཆྲེ་ཁག་དབར་མཆོད་ཡོན་གི་འབ ྲེལ་བ་ད ྲེ་རིགས་མང་པ་ོབུྱང་ཡོད། དབུས་ཨྲེ ་
ཤ་ཡའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབ ྲེལ་བ་ད ྲེ་དག་རྲེས་སུ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲ ྲེང་རིམ་
བྱནོ་དང་མན་ཇུ་གོང་མ་དབར་གི་འབ ྲེལ་ལམ་གི་གཞི་ར་ཞིག་ཆགས་པ་དང་། 
མཆོད་ཡོན་གི་འབ ྲེལ་བ་ན་ིསྒ ྲེར་གི་འབ ྲེལ་བ་ས ྲེ་སིྦན་བདག་གིས་བ་ླམར་ཆོས་ཀི་
ཐགོ་ནས་དད་པ་ཞུ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སིྦན་བདག་གི་སདི་དབང་ལ་འཕ་ོའགུར་
བུྱང་ནའང་དད་པ་དྲེ་རུྒྱན་མཐུད་ནས་གནས་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། བདོ་དང་སོག་པ་ོ
དབར་གི་མཆོད་ཡོན་གི་འབ ྲེལ་བ་ད ྲེ་ཡོན་རྒྱལ་རབས་མཇུག་འགིལ་ནའང་མུ་
མཐུད་གནས་ཡོད། 

མཆོད་ཡོན་འབྲེལ་བར་མྲེད་ད་ུམི་རུང་བའི་ཆ་རྐྲེན་ནི་ཡོན་བདག་
གིས་རང་གི་བ་ླམ་ལ་དད་འདནུ་དང་ཕག་མཆོད་ཞུ་དགསོ་པ་ད ྲེ་ཡིན། དྲེ་ཙམ་
མ་ཟད་ཡོན་བདག་གིས་བླ་མར་སུང་སྐྱབོ་ཞུ་བ་ད ྲེ་བླ་མས་ཡོན་བདག་ལ་ཆབ་
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སིད་ཀི་ལ་ཞྲེན་གནང་བས་མ་ཡིན་པར་ཆོས་ཀི་སླབོ་སནོ་དང་ཐུགས་སྨནོ་གནང་
བ་ལ་བར ྲེན་ནས་ཞུས་པ་ཞིག་རྲེད། མཆོད་ཡོན་གི་འབ ྲེལ་བ་རིགས་ཁ་ཤས་ལ་
ཆབ་སདི་ཀི་ཤུགས་རྐྲེན་ཡང་ཡོད། དྲེ་ན་ིབ་ླམའ་ིསྐ་ུཕྱྭ་དང་ཆོས་ལུགས་གཉསི་
སུང་སྐྱབོ་ཀི་ཆྲེད་ད་ུསིྦན་བདག་གིས་དམག་མི་གཏངོ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྲེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གིས་དལི་བསྒགས་བྱས་པ་ལརྟ་སུང་
སྐྱབོ་ཞུ་མཁན་དྲེ་བ་ླམ་ལས་གནས་བབས་མཐ་ོབ་ད ྲེ་འད་མ་རྲེད། སུང་སྐྱབོ་ཞུ་
མཁན་དྲེ་ན་ིབ་ླམའ་ིསླབོ་མ་ཞིག་དང་བ་ླམར་དད་གུས་ཞུ་མཁན་ཞིག་རྲེད། 

ཤར་ཕགོས་ཀི་སོག་པའོི་མངའ་ཁངོས་ཡོངས་སུ་ནང་ཆོས་འད་ིརྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ཆོས་ལུགས་སུ་གུར་ཏ ྲེ་ས་སྐྱའི་བ་ླམ་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབང་ཆ་མཐ་ོཤོས་
སུ་གུར་པའི་སབྐས་ད ྲེའི་བདོ་སོག་གཉསི་ཀི་འབ ྲེལ་བའི་སྐརོ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་
པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་གསལ་བ་ོམཐངོ་ཐུབ། འཇིག་ར ྲེན་མོ་ཆོས་ཀི་གངོ་མ་དང་
ཆོས་ཕགོས་ཀི་བ་ླམ་གཉསི་སོ་སོར་ཆོས་སདི་གཉསི་ཀི་ག་ོགནས་མཐ་ོཤོས་ཡོད་
ཀང་དྲེ་ན་ིའད་མཉམ་དང་། ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟསོ། བརི་བཀུར། དད་
གུས་བཅས་གཞི་རར་བཟུང་བ་ཞིག་ཡིན། བ་ླམས་བདོ་ཀི་སདི་དབང་སྐྱངོ་བ་ད ྲེ་
ཡོན་བདག་གི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ལ་བར ྲེན་པ་དང་། སོག་པ་ོགངོ་མས་སདི་དབང་སྐྱངོ་བ་
ཁམིས་མཐུན་ཅན་ད་ུགུར་བ་ད ྲེ་བ་ླམའ་ིབཀའ་དནི་ལ་བར ྲེན་པ་ཡིན།

སོག་པའོི་གོང་མ་ཚོའི་དབང་ཤུགས་བདོ་ནང་སླ ྲེབས་པ་ན་ིདངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རྲེད། ཡིན་ནའང་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་བཤད་པ་ལརྟ་དསུ་རབས་
བཅུ་གསུམ་པའ་ིདསུ་སྐ ྲེད་ད་ུབདོ་ཀི་ཆོལ་ཁ་ཀུང་གའོ་ིཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀི་མངའ་
ཁངོས་སུ་ཚུད་ཅྲེས་པ་འད་ིབདྲེན་དནོ་མ་རྲེད། སོག་པའོ་ིགངོ་མ་གཅིག་གིས་
ཀང་བདོ་ནང་ཐད་ཀར་སདི་དབང་འཛིན་སྐྱངོ་བྱྲེད་མངོ་མྲེད་ལ། སོག་པའོ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ལ་བདོ་ཀི་ཁལ་འཇལ་སྤདོ་བྱྲེད་དགསོ་པའང་མྲེད། སོག་པའོ་ིགངོ་མ་
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སུ་ཞིག་གིས་ཀང་བདོ་ད ྲེ་རྒྱ་ཁངོས་སུ་བརི་མངོ་མྲེད། 

ཕི་ལོ་ ༡༣༥༠ ལོར་ཕག་གུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ས་སྐྱའ་ིསདི་
དབང་འཕྲགོ་ས ྲེ་བདོ་དང་སོག་པའོི་དབར་གི་ཆབ་སིད་ཀི་འབ ྲེལ་བ་བཅད་པ་
རྲེད། བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བདོ་ཀི་འཛིན་སྐྱངོ་ལམ་སལོ་ལ་སོག་ལུགས་
ཀི་ཤན་ཞུགས་པ་རྣམས་མྲེད་པ་བཟསོ་ཏ ྲེ་བདོ་མི་རང་ཉདི་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའ་ིའཛིན་སྐྱངོ་གི་ལམ་ལུགས་གསར་གཏདོ་བྱས་པ་དང་། དྲེ་མཚུངས་ཁམིས་
ཡིག་ཞལ་ལྕ ྲེ་བཅ་ོལ་ྔཞྲེས་པའ་ིཁམིས་ལུགས་གསར་བཟ་ོབྱས་ཡོད། དྲེ་ནས་ལོ་
བཅ་ོབརྒྱད་སོང་རྲེས་རྒྱ་ནག་སོག་པའོི་འགོ་ནས་རང་བཙན་ཐབོ་ས ྲེ་རྒྱ་ནག་མིང་
རྒྱལ་རབས་འག་ོཚུགས་པ་རྲེད། 

བདོ་དང་རྒྱ་ནག་གངོ་མ་དབར་གི་འབ ྲེལ་ལམ། (༡༣༦༨་་་༡༦༤༤)

ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་། “ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཚབ་མིང་རྒྱལ་རབས་
ནས་བྱས་ཏྲེ་ད ྲེས་བདོ་བདག་སྐྱངོ་བྱ་རྒྱའ་ིདབང་ཆ་ཤུལ་འཛིན་བྱས།” ཞྲེས་
བཤད་པ་ད ྲེ་ན་ིརྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ཀི་གཞི་ར་མྲེད་པ་ཞིག་རྲེད། གངོ་ད་ུབཤད་
པ་བཞིན་བདོ་སོག་གཉསི་ཀི་འབ ྲེལ་བ་ད ྲེ་སོག་པསོ་རྒྱ་ནག་དབང་སུྒར་མ་བྱས་
གངོ་བུྱང་བ་ཞིག་དང་། རྒྱ་ནག་སོག་པའོ་ིའགོ་ནས་རང་བཙན་མ་བུྱང་གངོ་
བདོ་སོག་ཆབ་སདི་ཀི་འབ ྲེལ་བ་ཆད་ཚར་བ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་མིང་གངོ་མས་
བདོ་ནང་སོག་པའོ་ིཤུལ་འཛིན་བྱྲེད་རུྒྱ་གང་ཡང་ལགྷ་མྲེད། སོག་པསོ་བདོ་དང་
མཆོད་ཡོན་གི་འབ ྲེལ་བ་ད ྲེ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་རིང་མཇུག་སྐྱངོ་བྱས་ཡོད། གལ་ཏྲེ་བདོ་
ནང་སོག་པའོི་ཤུགས་རྐྲེན་བུྱང་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་སོག་པའོི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་
མང་གི་ཁིམས་མཐུན་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པའི་རང་དབང་ལནྡ་པའི་སོག་པའོི་གཞུང་
ཞིག་གནས་བཞིན་ད།ུ རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སོག་པའོ་ིདབང་ཤུགས་ཤུལ་འཛིན་
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བྱྲེད་པའ་ིབདག་དབང་ཡོད་ཟྲེར་བ་ན་ིཧམ་ཤྲེད་བྱས་པ་རང་རྲེད། བདོ་དང་མིང་
རྒྱལ་རབས་དབར་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན་ཞིང་འབྲེལ་བ་ཕྲན་བུ་བུྱང་བ་
ད ྲེ་ཚོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་ནང་གསལ་ཡོད། རྒྱལ་རབས་དྲེ་དག་ནང་བདོ་འད་ི
མིང་གངོ་མའ་ིཆབ་སདི་མངའ་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའ་ིལོ་རུྒྱས་གང་ཡང་འཁདོ་མྲེད། 
ཡིག་ཆ་དཀར་པའོི་ནང་ཁངོ་ཚོའི་གཞུང་དང་བདོ་ཀི་བ་ླམ་སྒ ྲེར་དབར་འབྲེལ་བ་
བུྱང་བ་ད ྲེ་བདོ་ལ་མིང་གོང་མའི་དབང་སུྒར་ཡོད་པའི་མཚོན་རགས་རྲེད་ཅྲེས་
བཤད་འདགུ མིང་གངོ་མ་དང་འབྲེལ་བ་བུྱང་བའ་ིབ་ླམ་ད ྲེ་ཚོ་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་
བདོ་ཀི་སིད་དབང་བཟུང་མྲེད་སབས་ཁངོ་རྣམ་པ་དང་འབྲེལ་བ་བུྱང་ཚུལ་གླ ྲེང་
བ་ད ྲེས་བདོ་རང་བཙན་གི་གནས་བབས་ལ་གནདོ་འགལ་གང་ཡང་འག་ོམི་ཐུབ། 
ཕི་ལོ་ ༡༣༥༠ ལོ་ནས་བཟུང་བདོ་ཀི་སདི་དབང་དྲེ་ཕག་གུ་དང་། དྲེ་རྲེས་ཕི་ལོ 
༡༤༨༡ ལོ་ནས་རིན་སྤུངས་པས་བཟུང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༤༠༦ ལོར་ཕག་གུ་གངོ་
མ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་རྒྱ་ནག་མིང་གངོ་མས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་ཞུ་ཕུལ་ཡང་
ཞལ་བཞྲེས་མ་གནང་བ་ད ྲེས་བདོ་རྒྱ་ནག་གི་སདི་དབང་འགོ་ཏུ་མྲེད་པ་གསལ་པ་ོ
བསན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༥༦༥ ནས་ ༡༦༤༢ ལོ་བར་༸རྒྱལ་བ་ལ་ྔབ་ཆྲེན་པསོ་སདི་
དབང་མ་བཞྲེས་པའི་བར་ད ྲེར་སྡ ྲེ་སིད་གཙང་པས་བདོ་ཀི་སིད་དབང་བསྐྱངས་
རིང་མིང་རྒྱལ་རབས་དང་སབྐས་རྲེ་འབ ྲེལ་བ་ཕྲན་བུ་རྲེ་བུྱང་ཡོད་ཀང་ད ྲེ་སབྐས་
བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གི་དབང་ཤུགས་སླ ྲེབས་པའ་ིརིགས་ར་བ་ནས་བུྱང་མྲེད། 

ཕི་ལོ་ ༡༦༤༤ ལོར་ཕི་རྒྱལ་བཙན་འཛུལ་པས་ (མན་ཇུ་) ཡང་
བསྐྱར་རྒྱ་ནག་གངོ་མའ་ིསདི་དབང་འཕྲགོས་པ་རྲེད། སབྐས་ད ྲེར་མན་ཇུས་རྒྱ་
ཆྲེའི་མངའ་ཁངོས་དབང་སུྒར་བྱས་པའི་ནང་ནས་ཆ་ཤས་གལ་ཆྲེ་ཤོས་རྒྱ་ནག་
ཆགས་པ་རྲེད། རྒྱལ་རབས་དྲེ་ལ་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཞྲེས་མིང་བཏགས་ཡོད་པ་
རྲེད།
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བདོ་དང་མན་ཇུ་དབར་གི་འབ ྲེལ་བ། (༡༦༣༩་་་༡༩༡༡)

ཕི་ལོ་ ༡༦༤༢ ལོར་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕྲ ྲེང་ལ་ྔཔ་ཆྲེན་པརོ་ཡོན་བདག་
སོག་པ་ོགུ་ཤི་ཁང་གིས་ཕག་རོགས་ཞུས་ཏྲེ་ཁངོ་བདོ་གཅིག་གུར་གི་ཆོས་སདི་ཀི་
མངའ་བདག་ཆགས་པ་རྲེད། དྲེ་ནས་བཟུང་བདོ་མི་ཚོས་ཁངོ་ལ་༸གངོ་ས་ཆྲེན་
པ་ོཞྲེས་བ་ླན་མྲེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་ཀི་མཚན་བསདོ་ཞུ་གི་ཡོད། ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆྲེན་
པའོ་ིམཚན་སནྙ་ན་ིབདོ་ཀི་ཕི་རོལ་ཡོངས་སུ་ཁབ་ཡོད།

༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆྲེན་པསོ་སོག་པ་ོཙམ་མ་ཟད་མན་ཇུ་དང་ཡང་འབྲེལ་
དམ་ཟབ་གནང་ཞིང་། བདོ་དང་མན་ཇུ་དབར་གི་གཞུང་འབྲེལ་གི་འབ ྲེལ་ལམ་
ཐགོ་མ་ད ྲེ་མན་ཇུ་གངོ་མ་ཐྲེ་ཙུང་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༦༣༩ ལོར་རང་ཉདི་ཀི་རྒྱལ་
ས་མུག་དཱན་ (ཧ ྲེན་ཡང་) ད་ུ༸གངོ་ས་མཆོག་གདན་ཞུའ་ིམགནོ་བར་ཕུལ་བ་
ནས་བཟུང་འག་ོཚུགས་པ་རྲེད། ༸གངོ་ས་མཆོག་ང་ོཕ ྲེབས་མ་གནང་ཡང་མན་
ཇུ་གོང་མའི་རྒྱལ་སར་སྐུ་ཚབ་གཏངོ་གནང་གིས་གོང་མ་ཐྲེ་ཙུང་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་ླ
མ་དང་ཁངོ་གི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་ཡོན་བདག་དང་ལྲེན་ཞུ་རུྒྱའི་ཞལ་བཞྲེས་གནང་། 
སབྐས་དྲེ་ནས་བཟུང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་དང་མན་ཇུའི་དབར་མཆོད་ཡོན་གི་འབ ྲེལ་བ་
འག་ོཚུགས། མན་ཇུ་དང་བདོ་ཀི་འབ ྲེལ་བ་ད ྲེ་ཡང་སོག་པ ོ་ོདང་བདོ་ཀི་འབ ྲེལ་
བ་ལརྟ་ལས་དྲེར་རྒྱ་ནག་འད ྲེས་བསདླ་གང་ཡང་མྲེད། ཆིང་རྒྱལ་རབས་སྐརོ་ཕི་
རྒྱལ་རྒྱལ་རབས་མཁན་ཨོ་ཝིན་ ལ་ཀ་ིམོར་ནས། “ཆིང་ན་ིམན་ཇུའ་ིརྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་ཡིན་པ་དང་རྒྱ་ནག་ན་ིད ྲེའ་ིཆ་ཤས་གཅིག་རྲེད།”11 ཅྲེས་གསུངས་ཡོད།  
རྒྱ་ནག་དབང་བསུྒར་རྲེས་ཕི་ལོ་ ༡༦༥༣ ལོར་མན་ཇུ་གངོ་མ་ཤུན་ཙིས་༧གངོ་
ས་ལ་ྔཔ་ཆྲེན་པ་ོཔ ྲེ་ཅིང་ད་ུགདན་འད ྲེན་ཞུས་ཤིང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་དངསོ་

11 ཨོ་ཝིན་ ལ་ཀ་ིམོར་གིས་ཕགོས་སིྒག་བྱས་པ་ད ྲེབ། མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་གི་ལོ་རུྒྱས་ཤྲེས་བྱ་ཞྲེས་པའ་ི
ནང་གསལ།
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གཞིའ་ིཆིབས་སུྒར་སབྐས་གངོ་མ་རང་ཉདི་རྒྱལ་ས་ནས་ཕི་རོལ་ཉནི་བཞིའ་ིསར་
ཕྲེབས་བསུར་བཅར་ཡོད། དྲེ་སྐརོ་རྒྱ་ནག་ནང་བཅའ་བཞུགས་ཨ་མྲེ་རི་ཀའ་ིཕི་
འབ ྲེལ་མི་སྣ་མཁས་དབང་ཌབ་ལིའུ་ ཌབ་ལིའུ་ རོག་ཧལི་ནས་ཕགོས་བསྡམོས་
གནང་དནོ། “ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་ཆྲེ་བསདོ་ཀི་མཛད་སྒ་ོཞུ་སངས་ན་ིརང་དབང་རང་
བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་རྒྱལ་པ་ོཞིག་ལ་ཇི་ལྟར་ཞུ་དགོས་པའི་ཆྲེ་བསདོ་ཆ་
ཚང་ཞུས་ཡོད་པ་རྲེད། རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རུྒྱས་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ནང་དའུང་ད ྲེ་ལས་
སྤསོ་པའི་ཁངོ་ལ་ལ་ྟསངས་མི་འད་བ་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་ལུགས་གསལ་མྲེད་
ཅིང་། རྒྱ་བདོ་དབར་གི་འབ ྲེལ་ལམ་ན་ིད ྲེའ་ིདསུ་སུ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསདི་ཕགོས་
ཀི་དབང་ཤུགས་ལ་གུ་ཤི་ཁང་གི་དག་པའོ་ིརྒྱབ་གཉ ྲེར་ཡོད་པ་དང་། སོག་ཡུལ་
ཡོངས་ཀིས་ཁོང་ལ་དད་གུས་ཞུ་བཞིན་པ་བཅས་ལ་བར ྲེན་ད ྲེ་ལ་མན་ཇུ་གོང་
མས་འགན་རདོ་བྱྲེད་ཐབས་བལ་བའ་ིགནད་དནོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།”12 ཅྲེས་
གསུངས་ཡོད། 

སབྐས་ད ྲེར་མན་ཇུ་གངོ་མ་དང་། ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆྲེན་པ་ོགཉསི་ཕན་
ཚུན་སརྔ་ན་མ་གགས་པའི་ཆྲེས་མཐའོི་མཚན་བསདོ་འབུལ་རྲེས་གནང་བ་ད ྲེས་
མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གི་གོང་ད་ུབཙུགས་པའི་མཆོད་ཡོན་གི་འབ ྲེལ་བ་ད ྲེ་སླར་ཡང་
ས་བརན་ད་ུགུར་བ་རྲེད། ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་མན་ཇུ་གངོ་མས་༸གངོ་ས་
མཆོག་ལ་མཚན་བསདོ་ཕུལ་བ་ད ྲེ་ཁ་ོན་བསི་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གི་འཆར་ཅན་
གི་དལི་བསྒགས་ཏྲེ། མན་ཇུ་གངོ་མས་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆྲེན་པརོ་མཚན་བསདོ་
ཕུལ་བ་ད ྲེས་གང་ཉདི་ལ་བདོ་ཀི་སིད་དབང་སྐྱངོ་བའི་ཐབོ་དབང་བུྱང་བ་རྲེད་
ཅྲེས་བརདོ་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་ན་ིཆྲེད་མངགས་སབྐས་ད ྲེར་བུྱང་བའ་ིགནད་དནོ་
ཁག་གཡོ་འགྲེབས་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད། དནོ་དངསོ་ན་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདག་པ་ོརྣམ་
12 ལ་ྷསའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་སྐ་ུཕྲ ྲེང་རིམ་བྱནོ་དང་། རྒྱ་ནག་གངོ་མ་དབར་གི་འབ ྲེལ་བ། ༡༦༤༤ ནས་ ༡༩༠༨ 
བར་ཞྲེས་པའ་ིནང་གསལ།
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གཉསི་ཀིས་ཕན་ཚུན་མཚན་བསདོ་འབུལ་རྲེས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། གལ་
ཏྲེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སདི་དབང་སྐྱངོ་བ་ད ྲེ་མན་ཇུ་གངོ་མས་ཕུལ་བའ་ིམཚན་
བསདོ་ལ་ལྟསོ་དགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན། མན་ཇུ་གངོ་མས་སདི་དབང་
སྐྱངོ་བ་ད ྲེ་ཡང་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆྲེན་པསོ་མཚན་བསདོ་གནང་བ་ལ་ལྟསོ་དགསོ་པ་
ཞིག་ཆགས་ཀི་མ་རྲེད་དམ།

ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་དསུ་བདོ་དང་མན་ཇུ་དབར་ཀི་འབ ྲེལ་བ་ན་ིམཆོད་
ཡོན་ཀི་འབ ྲེལ་བ་རྨང་གཞིར་བྱས་པའ་ིའབྲེལ་བ་ཞིག་རྲེད། བདོ་པས་སོག་པ་ོ
ཇུན་གར་བདོ་ནས་མཐར་སྐདོ་བཏང་བ་དང་། ༸གངོ་ས་བདནུ་པ་ཆྲེན་པ་ོལ་ྷ
སར་གདན་འད ྲེན་ཆྲེད་བདོ་པས་མན་ཇུ་གོང་མར་རོགས་རམ་འབདོ་སྐུལ་བྱས་
པ་ལརྟ་མན་ཇུས་རོགས་རམ་བྱས་ཡོད།དསུ་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་མན་
ཇུའ་ིདཔུང་དམག་བདོ་ད་ུཡང་བསྐྱར་ཐྲེངས་གསུལ་སླ ྲེབས་ཤིང་། དང་པ་ོན་ིཕི་
ལོ་ ༡༧༩༢ ལོར་གརོ་ཤའ་ིབཙན་འཛུལ་འགགོ་ཆྲེད་དང་། གཞན་དག་གཉསི་
ན་ིཕི་ལོ་ ༡༧༢༨ དང་ ༡༧༥༡ ལོ་སོ་སོར་ནང་འཁུག་གི་དསུ་སབྐས་གཉསི་སུ་
ལྷངི་འཇགས་ཡོང་ཆྲེད་རོགས་རམ་བྱྲེད་པར་ཡོང་བ་ཞིག་རྲེད། དྲེ་ཡང་བདོ་ཀི་
འགོ་ཁིད་ཚོས་རྲེ་སྐུལ་བྱས་པ་ལརྟ་ཡོང་བ་ཞིག་དང་མཆོད་ཡོན་གི་འབ ྲེལ་བར་
བར ྲེན་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་རྲེད། 

བདོ་ནང་དཀའ་རྙགོ་ཡོད་པའི་དསུ་སྐབས་ལ་མན་ཇུའི་ཤུགས་རྐྲེན་
ཡང་གང་འཚམས་བུྱང་ཡོད། འནོ་ཀང་དསུ་ཡུན་རིང་པརོ་གནས་ཐུབ་མྲེད། 
བདོ་ནང་འཇར་མུ་ (༡༨༤༡་་་༡༨༤༢) དང་། བལ་ཡུལ། (༡༨༥༥་་་༡༨༥༦)རྒྱ་
གར་དབིྱན་གཞུང་ (༡༩༠༣་་་༡༩༠༤) བཅས་ཀིས་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་སབྐས་
མན་ཇུས་འགན་ཁུར་གང་ཡང་བངླས་མྲེད། དསུ་རབས་བཅུ་དགུ་པའ་ིདཀིལ་
ཙམ་ནས་མན་ཇུ་གངོ་མ་དང་། ཨམ་བན་གི་བདོ་ནང་གི་འགན་དབང་ན་ིམིང་
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ཙམ་ད་ུགུར་བ་རྲེད། 

ཡིག་ཆ་དཀར་པའོི་ནང་མན་ཇུའི་གོང་མ་མཆན་ལུང་གིས་ཕི་ལོ་ 
༡༧༩༣ ལོར་ལུགས་སལོ་གསར་འཛུགས་ཀི་ར་ཚིག་དནོ་ཚན་ཉ ྲེར་དགུ་ཞྲེས་པ་
དང་། བདོ་ནང་ཨམ་བན་བཙུགས་པ་བཅས་ཀི་སྐརོ་འགྲེལ་བཤད་མང་པ་ོཞིག་
བརྒྱབ་འདགུ་ལ། ར་ཚིག་ད ྲེ་མན་ཇུ་གངོ་མས་དབང་ཚད་ཀི་ཐགོ་ནས་བདོ་ལ་
བཀའ་ཕབ་པ་ལ་ྟབུ་བསི་འདགུ དནོ་དངསོ་ན་ིབདོ་དང་གརོ་ཤའ་ིདམག་འཁུག་
ཐག་ཆོད་རྲེས་མན་ཇུ་གོང་མས་བདོ་གཞུང་ལ་ལྲེགས་བཅོས་ཀི་བསམ་འཆར་
བཏནོ་པ་ཙམ་ཞིག་རྲེད། ཨམ་བན་ན་ིབདོ་ཀི་འཛིན་སྐྱངོ་བྱྲེད་པ་ོམིན་པར། 
མན་ཇུའ་ིཁྲེ་ཕན་ལ་ལ་ྟརགོ་དང་གངོ་མའ་ིཚབ་བྱས་ཏྲེ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆྲེན་པའོ་ི༸སྐའུ་ིསུང་སྐྱབོ་ཀི་ལས་ཀ་བྱྲེད་མཁན་ཞིག་རྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༧༩༢ 
ལོར་གོར་ཤས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་སབྐས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་མན་ཇུ་
གངོ་མར་རོགས་རམ་འབདོ་སྐལུ་གནང་ཞིང་། མན་ཇུས་ཀང་དཔུང་དམག་
ཁནོ་ཆྲེ་བཏང་ས ྲེ་གརོ་ཤ་མཐར་སྐདོ་གཏངོ་རུྒྱར་རོགས་རམ་ཞུས་ཡོད། དྲེ་རྲེས་
གརོ་བདོ་ཆིངས་ཡིག་འཇགོ་སབྐས་བར་མི་ཡང་བྱས་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་ན་ིབདོ་
པས་མན་ཇུར་དམག་རོགས་འབདོ་སྐལུ་བྱས་པ་ཐྲེངས་བཞི་པ་ཡིན་ཞིང་། ད་
དངུ་ཡང་བདོ་པས་ཁངོ་ཚོར་དམག་རོགས་རྲེ་སྐལུ་བྱས་ཡོང་བསམ་ནས་སདླ་ད ྲེ་
རིགས་མི་ཡོང་བའ་ིཆྲེད་ད་ུབདོ་ཀི་ལས་དནོ་ལ་ཐྲེ་བུྱས་ཕྲན་བུ་ཆྲེ་ར་ུབཏང་ཡོད།

ར་ཚིག་ད ྲེ་ནི་ཡོན་བདག་མན་ཇུ་གོང་མས་རང་གི་བླ་མར་བསམ་
འཆར་ཕུལ་བ་ཞིག་ལས། རྒྱལ་པསོ་ཆབ་འབངས་ལ་བཀའ་རྒྱ་ཁབ་བསྒགས་
བྱས་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་མ་རྲེད། སབྐས་ད ྲེའ་ིམན་ཇུའ་ིདམག་དཔནོ་ཕུ་ཁང་ཨན་ནས་
༸གངོ་ས་སྐ་ུཕྲ ྲེང་བརྒྱད་པ་མཆོག་ལ་ར་ཚིག་སྐརོ་ཞུས་པ། ཡང་ ཧན་ཀང་
གིས་བསི་པའི་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་དང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་རྣམ་ཐར་ཞྲེས་པའི་ནང་གསལ་
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དནོ། “དམག་དཔནོ་ཆྲེན་པ་ོངྲེད་ལ་གངོ་མ་ཆྲེན་པསོ་བཀའ་སླབོ་ཞིབ་ཕྲ་གནང་
ནས་དནོ་ཚན་རྲེ་རྲེ་བཞིན་མཛུབ་སནོ་མཛད་དྲེ་གསོ་མོལ་ཞིབ་ཕྲ་བྱྲེད་རུྒྱར་
གནང་ནས་དསུ་གཏན་ད་ུསྐྱནོ་མི་ཡོང་བ་དང་། བདོ་པ་རྣམས་ལ་དསུ་ཡུན་ད་ུ
ཕན་པའ་ིཐུགས་རྲེ་མཛད་ཀི་ཡོད། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་གང་ཉདི་ཀིས་གངོ་མ་ཆྲེན་
པརོ་བཀའ་དནི་གསོ་དགསོ་པ་མཁྲེན་གསལ་ཡིན་པས་འབུྱང་འགུར་གསོ་མོལ་
བྱས་ནས་ཐག་ཆོད་རྲེས་གུས་པ་ཆྲེན་པསོ་བརི་སུང་བྱས་ཏྲེ་བྱ་བ་སུྒབ་ངྲེས་ཡིན་
པ་སྨསོ་ཅི་དགསོ། གལ་སདི་ཡུན་རིང་ད་ུཆགས་པའ་ིགམོས་གཤིས་མཁྲེགས་
བཟུང་བྱས་ན་དམག་ཕིར་འཐྲེན་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་པས། ཕིན་ཆད་དནོ་དག་བུྱང་
ནའང་གངོ་མའ་ིསདི་གཞུང་གིས་ད ྲེའ་ིཐགོ་གང་ཡང་གནང་རུྒྱ་མིན། གང་ཞིག་
ཕན་པ་ཡིན་དང་གང་ཞིག་གནདོ་པ་ཡིན། གང་ཞིག་ལྕ་ིབ་ཡིན་དང་གང་ཞིག་
ཡང་བ་ཡིན་ད ྲེ་རང་ཉདི་ཀིས་གདམ་ག་གནང་ཆོག”13 ཅྲེས་གསལ་བ་ད ྲེ་ནས་
རོགས་རམ་གི་ང་ོབ་ོཡིན་པ་མཐངོ་ཐུབ། 

ར་ཚིག་ནང་གི་བསམ་འཆར་ཁག་ནས་བདོ་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་
རྣམས་བངླས་པ་དང་། དགསོ་མཁ་ོམྲེད་པ་རྣམས་ངསོ་ལྲེན་བྱས་མྲེད། དྲེའ་ི
སྐརོ་པཎ་ཆྲེན་དགུ་པ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམས།  “རྒྱ་མའ་ིསདི་བུྱས་གང་ཞིག་བདོ་རང་
ཉདི་ཀི་ལ་ྟཚུལ་དང་མཐུན་ན་ཨམ་བན་གི་སླབོ་སནོ་ལ་ཉན་རུྒྱ་ཨང་གསར་ཡོད་
ཀང་། གལ་ཏྲེ་སླབོ་སནོ་ད ྲེ་ཉདི་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁྲེ་ཕན་དང་འགལ་ཟླར་གུར་
ཚྲེ་རྒྱ་ནག་གངོ་མ་སྐ་ུང་ོམས་ཀང་ཁངོ་ཚོར་ཤུགས་རྐྲེན་སྤ ྲེལ་བའི་ནསུ་མཐུ་བལ་
བ་ཡིན།”14 ཞྲེས་གསུངས་ཡོད། ལགྷ་པར་ད ྲེའ་ིནང་གི་དནོ་གནད་གལ་ཆྲེ་ཤོས་
གཅིག་ན་ི༸གངོ་ས་མཆོག་དང་། པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེས་དབུས་པའ་ིབདོ་ཀི་བ་ླ

13 བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་རགས་རིམ་གཡུ་ཡི་འཕྲ ྲེང་བ། བམ་པ་ོ ༢ བདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་། ལ་ྷས། ༡༩༩༡ 
ཤོག་གངས་ ༣༡༦ ནང་གསལ།
14 ཀྲེབ་ཀ ྲེན་ ཨཱོ་ ཀཱ་ོནརོ་གི་ཉནི་ད ྲེབ། ༡༩༩༣།༩།༤ ནང་གསལ།
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ཆྲེན་ཁག་གི་ཡང་སིད་གསྲེར་བུམ་དཀུགས་ཏྲེ་ངསོ་འཛིིན་ཞུ་དགསོ་བཤད་པ་ད ྲེ་
རྲེད། འནོ་ཀང་ད ྲེ་ན་ིབདོ་གཞུང་དང་བདོ་ཀི་བ་ླཆྲེན་ཁག་གི་རང་འཁའ་ིལས་
འགན་ཞིག་ཡིན། ཡང་སདི་རྣམས་སརྔ་བཞིན་ཆོས་ཕགོས་ཀི་ལམ་སལོ་གཞིར་
བཟུང་ནས་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་ལས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གསྲེར་བུམ་དཀུག་དགོས་
པའ་ིངསོ་པ་མྲེད། དཔྲེར་ན། བསམ་འཆར་དྲེ་བཏནོ་ནས་རིང་པ་ོམ་སོང་བར་
༸གངོ་ས་སྐ་ུཕྲ ྲེང་དགུ་པ་ཕི་ལོ་ ༡༨༠༨ ལོར་གསྲེར་བུམ་མ་དཀུགས་པར་ངསོ་
འཛིན་ཞུས་པ་ལ་ྟབུ་རྲེད།

ར་ཚིག་ནང་གི་དནོ་གནད་གལ་ཆྲེ་གཞན་ཞིག་ནི་ཨམ་བན་གི་ལས་
འགན་སྐརོ་རྲེད། ཨམ་བན་གི་ང་ོབ་ོན་ིསབྐས་ད ྲེར་ད ྲེང་གི་གཞུང་ཚབ་ལ་ྟབུ་
དང་། ཕགོས་གཞན་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིམཆོད་ཡོན་གི་འབ ྲེལ་བའ་ིཆ་
ནསབཅའ་སྡདོ་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད། ཨམ་བན་གི་གནས་སངས་ན་ིཨམ་བན་ཡུ་
ཏའ་ིནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༠༣ ལོར་རྒྱ་གར་དབིྱན་ཇི་ཕི་སདི་དུང་ཆྲེ་མོར་ཀ་ིམར་ཏའ་ི 
ཌུ་རན་ཌི་ལ་གསུངས་པའ་ིཚིག་ཐའོ་ིནང་གསལ་པ་ོཡོད་པ་ས ྲེ། “ཁངོ་ན་ིལ་ྷསར་
སྐ་ུམགནོ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་སིྦན་བདག་མིན། སིྦན་བདག་ང་ོམ་ཟུར་ད་ུབཞག་
ནས་ཁ་ོལ་ནསུ་པ་གང་ཡང་མྲེད།”15 ཅྲེས་བརདོ་གནས་འཁདོ་ཡོད། 

དྲེ་མཚུངས་ཕི་ལོ་ ༡༨༤༦ ལོ་ལ་ྷསར་ཡོད་པའ་ིཡི་ཤུའ་ིཆོས་སྤ ྲེལ་
མཁན་ཧག་དང་། ས་ྒབ ྲེཀ་གཉསི་ཀིས། “བདོ་གཞུང་གི་གནས་སངས་དྲེ་ཡྲེ་
ཤུའ་ིབ་ླཆྲེན་པབོ་ལ་ྟབུ་དང་། རྒྱ་མའ་ིགཞུང་ཚབ་ད ྲེ་རོམ་ད་ུཡོད་པའ་ིཨོ་སྲེ་ཀ་ི
རི་ཡའ་ིགཞུང་ཚབ་ལ་ྟབུ་ཞིག་རྲེད།”16 ཅྲེས་བཤད་ཡོད། རྒྱ་མིའ་ིགཞུང་ཚབ་

15 སཱར་ པཱར་སི་ ས་ཡྲེག་གིས་བསི་པའ་ིསཱར་མོར་ཀ་ིམོར་ ཌུ་རན་ཌའ་ིམི་ཚྲེའ་ིལོ་རུྒྱས། ལོན་ཌནོ། ༡༩༢༦ 
ཤོག་གངས་ ༡༦༦ ནང་གསལ།
16 ཧག་དང་། ས་ྒབ ྲེཀ་གཉསི་ཀི་བརམས་དྲེབ་ཌྲེ་ཁུ་ཝར་ཏྲེ། ངུ། ཐི་སྦ ྲེཊ། ༡༨༤༥ ནས་ ༡༨༤༦ བར། ༡༩༣༣ 
ཤོག་གངས་ ༥༠ ནང་གསལ།
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ཅྲེས་པ་འད་ིམི་མང་ཆྲེ་བའ་ིངསོ་འཛིན་ནརོ་འཁུལ་ཤོར་ས་ཞིག་རྲེད། དནོ་ད་ུ
མན་ཇུ་གངོ་མས་བདོ་ནང་ཨམ་བན་བསྐ་ོསབྐས་ད་ོསྣང་གིས་སོག་པ་ོདང་མན་ཇུ་
མི་རིགས་ལས་རྒྱ་མི་བསྐ་ོབཞག་མི་བྱྲེད་ཅིང་། དྲེའ་ིརུྒྱ་མཚན་ན།ི  ཨམ་བན་
བསྐ་ོགཏངོ་མཆོད་ཡོན་གི་འབ ྲེལ་བའིཐགོ་ནས་བུྱང་བ་དང་།དྲེ་ན་ིབདོ་དང་སོག་
པ་ོམན་ཇུ་བཅས་བར་གི་འབ ྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་རྒྱ་མི་དང་འད ྲེས་བསདླ་མྲེད་
པས་རྲེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༠༨ ལོར་མན་ཇུས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ད ྲེ་བདོ་
དང་མན་ཇུ་གོང་མ་གཉསི་དབར་གི་འབ ྲེལ་ལམ་ལ་འཕ་ོའགུར་འག་ོབའི་དསུ་
མཚམས་ཤིག་ཡིན། དྲེའ་ིགངོ་ད་ུམན་ཇུ་བདོ་ལ་ཡོང་བ་ད ྲེ་དག་ན་ི༸གངོ་ས་
མཆོག་དང་བདོ་གཞུང་གིས་རྲེ་སྐལུ་གནང་བ་ལརྟ་རོགས་བྱྲེད་པར་ཡོང་བ་ཞིག་
རྲེད། བདོ་དང་དབིྱན་ཇིའ་ིཤུགས་རྐྲེན་འགགོ་ཆྲེད་མན་ཇུས་བདོ་བཙན་བཟུང་
བྱས་ཀང་དསུ་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ལས་བཟུང་ཐུབ་མྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༡༠ ལོར་མན་
ཇུས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་མན་ཇུ་དང་མཆོད་ཡོན་གི་འབ ྲེལ་བ་བཅད་པ་ཡིན་
ཞྲེས་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད། 

ཡོན་བདག་གིས་བླ་མར་བསུན་གཙྲེར་ཞུས་སབས་མཆོད་ཡོན་གི་
འབ ྲེལ་བའ་ིགཞི་ར་ད ྲེ་ཡང་མྲེད་པར་གུར་ནས། བདོ་པས་མན་ཇུའ་ིབཙན་
འཛུལ་ལ་གདངོ་ལྲེན་བྱས་པ་དང་། མཐར་མན་ཇུའ་ིདམག་མི་བདོ་ལ་མག་ོ
བཏགས་ཞུ་དགསོ་བུྱང་བ་རྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོའ་ིདབྱར་དསུ་གརོ་ཥས་བར་
འདམུ་བྱས་ཏྲེ་བདོ་རྒྱ་དབར་དནོ་ཚན་གསུམ་ཡོད་པའི་གན་ཡིག་ཅིག་བཞག་
ས ྲེ་མན་ཇུའི་དཔུང་དམག་གཞུང་འབྲེལ་གི་ཐགོ་ནས་མགོ་བཏགས་ཞུས་པ་ད ྲེར་
ཁངོ་ཚོ་ཕིར་འབུད་བཏང་བ་རྲེད། ༸གངོ་ས་སྐ་ུཕྲ ྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་རང་
གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཞབས་སོར་འཁདོ་རྲེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༣ ཟླ་ ༢ ཚྲེས་ ༡༤ཉནི་བདོ་
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འད་ིབཞིན་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་སརླ་ཡང་དག་བསྐྱལ་
གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།

བདོ་དང་རྒྱ་གར་དབིྱན་གཞུང་གཉསི་ཀི་འབ ྲེལ་ལམ། (༡༨༥༧་་་༡༩༡༡)

དསུ་རབས་བཅ་ོབརྒྱད་པའ་ིདསུ་མཇུག་ནས་དབིྱན་ཇིས་བདོ་ནང་ཚོང་
འབྲེལ་བྱྲེད་རུྒྱའ་ིཐད་ད་ོསྣང་ཆྲེན་པ་ོབྱས་པ་དང་། དབིྱན་ཇི་ད ྲེ་ས་ྔབདོ་གཞུང་
དང་ལབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་ཧ་ིམ་ལ་ཡའི་རུ་ཁག་དང་རིམ་བཞིན་ཆིངས་
ཡིག་དང་གསོ་མཐུན་བཞག་པ་བརུྒྱད་བདོ་ད་ུཡོང་རིས་བྱས་པ་ད ྲེར་གདངོ་ལྲེན་
མ་བྱས་ན་བདོ་རང་བཙན་ཤོར་ཉ ྲེན་གི་འཇིགས་སྣང་བུྱང་བ་རྲེད། ༸གངོ་ས་སྐ་ུ
ཕྲ ྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པསོ་བདོ་ཀི་རང་བཙན་སུང་སྐྱབོ་ཀི་ཐབས་ཤྲེས་གནང་
བ་ད ྲེས་དབིྱན་ཇི་འུ་ཐུག་པ་དང་།ཡང་ཨུ་ར་ུསུས་བདོ་ནང་འཛུལ་ཏྲེ་དབུས་ཨྲེ ་ཤ་
ཡའ་ིདབང་ཚད་ཆ་སྙམོས་ཡོད་པ་ད ྲེར་ཡོ་འཁམོས་ཡོང་རུྒྱར་དབིྱན་ཇིར་སྲེམས་
འཚབ་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་དབིྱན་ཇིས་བདོ་གཞུང་དང་མཉམ་ད་ུཐབས་
ཤྲེས་རིམ་པ་བྱས་ཀང་གསོ་མོལ་བྱྲེད་མ་ཐུབ་སབས། ཁངོ་ཚོས་མན་ཇུ་ལ་བར ྲེན་
ནས་བདོ་ཀིས་ཁངོ་ཚོར་མཉམ་རོགས་ཡོང་ཐབས་བྱས་པ་རྲེད། དྲེའ་ིའབས་བུ་
ན་ིཕི་ལོ་ ༡༨༩༠ དང་ ༡༨༩༣ ལོ་སོ་སོར་དབིྱན་ཇི་དང་མན་ཇུ་དབར་ཆིངས་
ཡིག་ཁག་གཉསི་བཞག་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད། ཆིངས་ཡིག་ད ྲེའ་ིནང་བདོ་པར་ཕན་
གནདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་འཁདོ་ཡོད་ཀང་། ཆིངས་ཡིག་འཇགོ་སབྐས་བདོ་ཀིས་
མཉམ་ཞུགས་བྱས་མྲེད་སབས། བདོ་གཞུང་གིས་ཆིངས་ཡིག་ད ྲེ་ངསོ་ལྲེན་གནང་
མྲེད། དྲེས་རྐྲེན་པས་ཕི་ལོ་ ༡༩༠༣ ལོར་དབིྱན་ཇིས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་
བྱས་ཤིང་། དྲེ་སབྐས་མན་ཇུ་བདོ་ལ་རོགས་པ་བྱས་མྲེད་པ་མ་ཟད། ཨམ་བན་
ཡི་ཏའི་ཡིས་སྔནོ་ད་ུབཞད་པ་བཞིན་བདོ་པའི་སྤདོ་ཚུལ་ད ྲེའི་འགན་ང་ཚོར་མྲེད་
ཅྲེས་བཤད་པ་རྲེད། དབིྱན་ཇིའ་ིདམག་གིས་བདོ་གཞུང་དང་མཉམ་ད་ུཆིངས་
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ཡིག་བཞག་ས ྲེ་ལོ་གཅིག་ནང་ཚུད་ལ་ྷས་ནས་ཕིར་ལོག་བྱས་པ་རྲེད། ཆིངས་
ཡིག་གི་ནང་དནོ་ནས་བདོ་ད ྲེ་ཕི་སིད་དང་ནང་སིད་གཉསི་ཐད་ནས་རང་བཙན་
རང་བདག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་མཚོན་ཞིང་། གལ་ཏྲེ་ད ྲེ་ལརྟ་མིན་ན་ཆིངས་
ཡིག་ནང་གསལ་དབིྱན་ཇིར་ཐབོ་ཐང་ཁག་སྤདོ་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རྲེད། ལ་ྷ
སའི་ཆིངས་ཡིག་ད་ུགགས་པ་ད ྲེའི་ནང་བདོ་དང་མན་ཇུ་དབར་དམིགས་བསལ་
གི་འབ ྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཁས་ལྲེན་བྱས་མྲེད་ཅིང་། དབིྱན་ཇིས་བདོ་དང་མཉམ་
ད་ུཆིངས་ཡིག་བཞག་པའི་བྱ་བ་ད ྲེས་ཁོང་ཚོས་བདོ་ལ་ཕིའི་སབོས་ཤུགས་གང་
ལའང་ལྟསོ་མ་དགོས་པར་རྒྱལ་འབྲེལ་ཆིངས་ཡིག་རིགས་འཇོག་པའི་དབང་
ཚད་ཡོད་པར་ཤུགས་ཀིིས་ངསོ་འཛིན་བྱས་པ་མཚོན་གི་ཡོད། 

ལྷ་སའི་ཆིངས་ཡིག་ལག་བསར་བྱ་རུྒྱར་མན་ཇུའི་མཉམ་རུབ་ཡོང་
ཐབས་སུ་དབིྱན་ཇིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༠༦ ལོར་བདོ་མིའ་ིམཉམ་ཞུགས་དང་ཤྲེས་
རགོས་མྲེད་པར་ཁོང་ཚོའི་མཉམ་ར་འཛིན་གསོ་མཐུན་ཞིག་བཞག་པ་དྲེ་དང་། 
དྲེ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༠༧ ལོར་ར་ུསུ་མཉམ་གསོ་མཐུན་ཞིག་བཞག་པ་བཅས་
ཀིས་བདོ་ད ྲེ་དབིྱན་ཇིའི་ཤུགས་རྐྲེན་ཁབ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་ངསོ་འཛིན་བྱས་པ་དང་
འབྲེལ་བདོ་ཐགོ་མན་ཇུའ་ི “མིང་ཙམ་གི་དབང་སུྒར” ཟྲེར་བ་ད ྲེ་ཡང་གཞི་
ནས་གསར་གཏདོ་བྱས་པ་རྲེད། ཡིན་ནའང་བདོ་གཞུང་དང་མན་ཇུ་གངོ་མ་
གཉསི་ཀས་ད ྲེར་ཁས་ལྲེན་བྱས་མྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༠༨ ལོར་མན་ཇུས་བདོ་ནང་
དསུ་ཡུན་ཁུག་ཙམ་རིང་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་སབྐས་དབིྱན་ཇིས་སརླ་ཡང་བདོ་ནང་
ཚོང་འབྲེལ་ཐད་མན་ཇུ་དང་མཉམ་ད་ུཆིངས་ཡིག་ཅིག་བཞག་པ་རྲེད། དྲེ་སྐརོ་
རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའ་ིདབིྱན་ཇིའ་ིརྒྱལ་ཚབ་ལོར་ཌ་ ཀར་ཛོན་ནས་འགྲེལ་བརདོ་
གནང་དནོ། “བདོ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གི་མིང་ཙམ་གི་དབང་སུྒར་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་ར་ཁམིས་
ཀི་རགོས་འཆར་ཞིག་དང་། སདི་དནོ་གི་རུན་བག་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། དྲེ་ཡང་ཕན་
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ཚུན་གཉསི་ཀས་སབས་བདྲེའ་ིརུྒྱ་མཚན་ཁ་ོན་རུྒྱན་འཛིན་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད། ་་
་་་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ལ་ྷསྡདོ་རྒྱ་མིའ་ི (མན་ཇུ) ཨམ་བན་ན་ི
རྒྱལ་ཚབ་ལ་ྟབུ་མ་ཡིན་པར་གཞུང་ཚབ་ཀི་ཚུལ་ད་ུགནས་ཡོད་པ་རྲེད།”17 ཅྲེས་
གསུངས་ཡོད། 

བདོ་དང་རྒྱ་གར་དབར་གི་འབ ྲེལ་ལམ།

ཕི་ལོ་ ༡༩༤༧ ལོར་རྒྱ་གར་རང་བཙན་བུྱང་རྲེས་ལ་ྷསར་ཡོད་པའ་ི
དབིྱན་ཇི་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་དང་། བདོ་དབིྱན་དབར་བཞག་པའ་ིཆིངས་ཡིག་གི་
ཐབོ་དབང་བཅས་རྒྱ་གར་གི་རུྒྱན་འཛིན་བྱས་པ་རྲེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བདོ་
འད་ིརང་བཙན་ཡིན་པ་ངསོ་འཛིན་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་ན་ིསབྐས་ད ྲེར་རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་བདོ་གཞུང་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་བའི་ཡི་གྲེའི་བརདོ་དནོ་ཐགོ་ནས་
ར་འཕྲདོ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་ས ྲེ། དྲེའ་ིནང་། ཕགོས་གཉསི་པ་ོསུ་ཐད་ནས་གནད་
དནོ་གླ ྲེང་སླངོ་གནང་འདདོ་ཡོད་རིགས་སྐརོ་ལ་གསར་ད་ུམོས་མཐུན་མ་བུྱང་
བར། ད་ཡོད་འབྲེལ་ལམ་གཞིར་བཟུང་མུ་མཐུད་གནས་རུྒྱར་བདོ་གཞུང་གིས་
ཐུགས་འདདོ་ཡོད་པའི་ཁས་ལྲེན་གནང་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་དགའ་པ་ོཡོང་ངྲེས། 
རྒྱ་གར་གི་མུ་མཐུད་རུྒྱན་འཛིན་ཞུ་དགོས་པའི་དབིྱན་ཇིའི་གོང་མ་ཆྲེན་པའོི་
གཞུང་དང་ཆིངས་ཡིག་གི་འབ ྲེལ་བ་བཞག་པ་ཚང་མ་བྱྲེད་ལམ་འད་ིཉདི་གཅིག་
གུར་ད་ུབཟུང་ཡོད།”18 ཅྲེས་གསལ་ཡོད་པས་ཡིན།

རང་ཐག་རང་གཅདོ།

17 Papers CD 1920, No. 66, GoI to IO, 8 January 1903, India Office 
Library
18 Notes, Memoranda and Letters Exchanged and Agreements Signed 
by the Government of India and China, Vol. 2, 1959, p. 39
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་། “བདོ་ཀི་བདག་དབང་། 
” རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་ཚུལ་དང་། བདོ་མིར་རིག་གཞུང་། སིྤ་ཚོགས། དཔལ་འབྱརོ་
སོགས་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཡོད་ཚུལ་གི་གནད་དནོ་མང་པ་ོགླ ྲེང་འདགུ འནོ་
ཀང་བདོ་མིའ་ིརང་ཐག་རང་གཅདོ་སྐརོ་ལ་ཚིག་གཅིག་ཀང་གླ ྲེང་མི་འདགུ 

རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་ཀི་ནང་ “མི་མང་” ཞྲེས་བརདོ་པའ་ིཆ་རྐྲེན་ཚང་
བ་རྣམས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་གསལ་ཡོད། སདི་གཞུང་
གི་ཐབོ་ཐང་ད ྲེ་བཙན་འཕྲགོ་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད། དྲེ་ལག་ལྲེན་ད་ུབསར་དགསོ་
པ་ཡིན། འདས་པའ་ིལོ་བཅུ་ཕྲག་གི་ནང་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ན་ི
མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་དྲེའི་མི་མང་ཐགོ་གཙོ་བ་ོབ ྲེད་སྤདོ་བྱས་ཡོད་
ཀང་། དྲེང་སང་རང་དབང་འད་ིམི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་མིན་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནང་
དའུང་བ ྲེདསྤདོ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།

མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཤྲེས་རིག་དང་། རིག་གཞུང་། ཚན་རིག་
སྡ ྲེ་ཚན་ UNESCO གིས་བསྡ་ུབསྐངོ་བྱས་པའ་ིམི་མང་གི་རང་དབང་གི་
གནད་དནོ་ལ་འཕར་མའ་ིསླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིམཁས་དབང་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་འགྲེལ་བཤད་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་བཅས་ནང་ “མི་མང་” ཞྲེས་བརདོ་
པར་ཚང་དགསོ་པའ་ིཆ་རྐྲེན་ཐ་དག་བདོ་མིར་ཡོངས་སུ་ཚང་ཡོད། མི་རིགས་
གཞན་ལས་ཐ་དད་པའ་ིཁད་ཆོས་ན་ིརང་ཉདི་ལ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་དང་། སདྐ་
ཡིགརིག་གཞུང་། མི་མང་སོགས་ཡོད་པ་དང་། མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོདང་ཉམས་
མངོ་བཅས་གཅིག་གུར་ཡོད་པ་སོགས་ཡིན། 

རྒྱལ་སིྤའི་ངོས་ལྲེན་ཐོབ་པར་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བ་ོདང་ཉམས་མོང་
མཉམ་སྤདོ་བྱྲེད་པའ་ིམིའ་ིགངས་འབརོ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་དགསོ་པ་དང་། དྲེ་དག་
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གི་རྣམ་པ་ཕིར་མཚོན་པའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤིག་དགསོ་པ། རང་ཐག་རང་གཅདོ་
ཀི་རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤདོ་འདདོ་པའི་སྙངི་སབོས་བཅས་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན། 
ཁད་ཆོས་འད་ིདག་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་པའ་ིདཔྲེ་མཚོན་ཧ་ཅང་དཀནོ་པ་ོཡིན། 

སིྤ་དམངས་དང་། ཆབ་སདི་ཀི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་གི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་
ཡིག་གི་དནོ་ཚན་དང་པ་ོདང་། དཔལ་འབྱརོ་དང་། སིྤ་ཚོགས། རིག་གཞུང་
བཅས་ཀི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་གི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་ཡིག་གི་དནོ་ཚན་དང་པ ོ་ོབཅས་ནང་
རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཞྲེས་པ་ན།ི མི་མང་རང་ཉདི་ཀི་ཆབ་སདི་ཀི་
གནས་སངས་དང་། དཔལ་འབྱརོ། སིྤ་ཚོགས། རིག་གཞུང་བཅས་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་རུྒྱ་ཐག་གཅདོ་བྱྲེད་པའ་ིཐབོ་ཐང་ཞིག་ལ་ཟྲེར་བཡིན། རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་
བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་བདོ་མིར་གོང་གི་ཐབོ་ཐང་དྲེ་དག་བུྱང་མྲེད། 
རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གི་ཐབོ་ཐང་ད ྲེ་
དག་སྤདོ་དགསོ་པ་ཡིན།

མི་མང་གི་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ལོངས་སྤདོ་པའི་ཚྲེ ་ད ྲེས་
རྒྱལ་ཁབ་གངོ་བུ་གཅིག་གུར་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་གནས་སམ། ཡང་
ན་རང་བཙན་ད་ུགནས་རུྒྱ་བཅས་ཡོང་སདི་པ་ཡིན། འནོ་ཀང་གདམ་ཀ་ད ྲེ་རང་
ཐག་རང་གཅོད་ཀི་ཐབོ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤདོ་མཁན་གི་མི་མང་ནས་བྱྲེད་དགོས་
པ་མ་ཟད། དྲེ་ཡང་གཞན་གི་ཐྲེ་གཏགོས་སོགས་མྲེད་པར་རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་
བྱྲེད་དགསོ་པ་ཡིན། དྲེར་བར ྲེན་ཐག་གཅདོ་ཇི་འད་ཞིག་བྱས་ཀང་རྒྱ་ནག་གི་ཐྲེ་
གཏགོས་མྲེད་པར་བདོ་མི་རང་ཉདི་ཀིས་ཐག་གཅདོ་དགསོ་པ་ཡིན། 

ལོ་མང་རིང་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་ལྟ་རགོ་འགོ་བདོ་མིའི་
འདདོ་པ་ཐག་གཅདོ་བྱྲེད་ཆྲེད་མི་མང་རྣམས་འསོ་ཤོག་འཕྲེན་ད་ུའཇུག་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་མང་པ་ོགནང་ཡོད། དྲེ་ན་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་གཞི་དང་མཐུན་པའ་ི
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ཐབས་ལམ་འསོ་ཤོས་ཤིག་ཡིན། 

བདོ་མིའ་ིརང་ཐག་རང་གཅདོ་ངསོ་ལྲེན།

ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆྲེན་གི་གསོ་ཆོད་
ཨང་ ༡༧༢༣ ནང་བདོ་མིར་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་དགསོ་པ་གསལ་
པརོ་ངསོ་ལྲེན་བྱས་ཡོད། མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བདོ་མིར་གཞི་རའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་
བཙན་འཕྲགོ་བྱྲེད་བཞིན་པ་ད ྲེ་མཚམས་འཇགོ་བྱྲེད་དགོས་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། 
དྲེ་ནས་ལོ་བཞིའ་ིརྲེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་སྔནོ་གི་
གསོ་ཆོད་ཀི་མཇུག་སྣནོ་ད་ུགསོ་ཆོད་ཨང་ ༢༠༧༩ པ་བཞག་ཡོད། 

རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ན ྲེ་རསུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༧ ཉནི་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མ་ལོཀ་ས་བའྷ་ིནང་གསུངས་དནོ། “བདོ་ཀི་སྐརོ་ལ་ཐག་
གཅདོ་མཐའ་མ་བྱྲེད་མཁན་ན་ིབདོ་ཀི་མི་མང་རང་ཉདི་ནས་བྱྲེད་དགསོ་པ་ཞིག་
ལས་གཞན་སུ་ལའང་ཐག་གཅདོ་བྱྲེད་པའ་ིདབང་ཚད་མྲེད།” ཅྲེས་ཡོངས་
གགས་ཀི་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།

ཉ ྲེ་བའ་ིཆར་ “མི་མང་” གི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཁིམས་དནོ་བཅས་ཀི་ཐོག་མཁས་པ་ཁག་གིས་ལྷན་འཛོམས་རིགས་གཉིས་
གནང་ནས་བདོ་མིའི་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་བག་ོ
གླ ྲེང་གནང་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༡ པའ་ིནང་སི་ཏྲསི་སགྦ་ཏུ་གཏན་འཇགས་
མི་མང་ཁིམས་ཁང་གིས་གཟའ་འཁོར་གཅིག་རིང་ཁུངས་སྐྱྲེལ་གི་ལོ་རུྒྱས་རུྒྱ་
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མཚན་རྣམས་གསན་རྲེས་བདོ་མི་ནི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཐགོ་ནས་རང་ཐག་རང་
གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ལནྡ་པའ་ི “མི་མང་” ཞྲེས་པའ་ིཆ་རྐྲེན་ཚང་བར་བར ྲེན་
རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཆོག་པ་ངསོ་ལྲེན་གནང་ཡོད། 
མི་མང་ཁིམས་ཁང་གིས་བདོ་ཀི་མངའ་ཁུལ་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་འཛིན་སྐྱངོ་བྱྲེད་
བཞིན་པར་བར ྲེན། བདོ་མི་རྣམས་ཕི་རྒྱལ་གི་དབང་ཤུགས་འགོ་གནས་པ་ཞིག་
ལ་བརི་དགསོ་ངྲེས་རྲེད་ཅྲེས་མཐའ་བསྡམོས་གནང་ཡོད། མི་མང་ཁམིས་ཁང་
གི་མཐའ་མའ་ིཐག་གཅདོ་ནང་། “ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་བཟུང་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་
རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་མུ་མཐུད་བཙན་འཕྲགོ་བྱས་འདགུ”19 ཅྲེས་
ཐག་གཅདོ་གནང་ཡོད། 

གཟའ་འཁོར་འགའ་ཤས་ཀི་རྲེས་སུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འད་ུགཞན་
ཞིག་ས ྲེ་ཡོ་རོབ་དང་། ཨ་ཕྲེ་རི་ཀ ཨྲེ ་ཤ་ཡ། ཨ་མྲེ་རི་ཀ་སོགས་གླངི་ཕྲན་ཁག་
གི་རང་ཐག་རང་གཅདོ་སྐརོ་ཡོངས་གགས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་དནོ་མཁས་དབང་
སུམ་ཅུ་སྐརོ་གིས་ལོན་ཌནོ་ད་ུཉནི་བཞིའ་ིརིང་ལནྷ་ཚོགས་གནང་སབྐས་བདོ་མིའ་ི
རང་ཐག་རང་གཅདོ་དང་འབྲེལ་བའ་ིགནད་དནོ་ཐགོ་བག་ོགླ ྲེང་དང་། རྒྱ་ནག་
གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིཐད་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་བའ་ིདཔང་པའོ་ིཡིག་ཆ་དང་ག་ོབསྡརུ་བག་ོ
གླ ྲེང་ཤུགས་ཆྲེར་གནང་རྲེས་ཚོགས་འད་ུབ་ཡོངས་ཀིས་བསྒགས་གཏམ་སྤ ྲེལ་བ་
གཤམ་གསལ།

“༡། རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་བདོ་མིར་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་
ཐབོ་ཐང་ཡོད་དགསོ། ཐབོ་ཐང་ད ྲེ་ན་ིབདོ་མིའ་ིབདག་དབང་ཞིག་ཡིན་
པས། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སདི་གཞུང་སྡ ྲེ་ཚན་ནམ། 

19 ༡༩༩༢།༡༡།༢༠  གཏན་འཇགས་མི་མང་ཁམིས་ཁང་གི་བདོ་སྐརོ་ཚོགས་འདའུ་ིཐག་གཅདོ་ཀི་ཡིག་ཆའ་ི
ཤོག་གངས་ ༡༥   དང་ ༢༣ སོ་སོའ་ིནང་གསལ།  
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རྒྱལ་ཁབ་དང་སིད་གཞུང་གཞན་གང་ཡིན་ལ་བདོ་མིར་རང་ཐག་རང་
གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་མི་སྤདོ་པའ་ིདབང་ཆ་མྲེད། 

༢།  ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩་།༥༠ ནས་བཟུང་བདོ་ནང་དམག་དཔུང་གི་ལས་དནོ་འག་ོ
བཙུགས་ཏྲེ་ཕི་རྒྱལ་བཙན་འཛུལ་བ་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་བཙན་བཟུང་བྱས་
ནས་དག་གནནོ་གི་རང་བཞིན་ལནྡ་པའ་ིམི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་གི་དབང་འཛིན་
འགོ་འཛིན་སྐྱངོ་བྱས་འདགུ

༣།  བྱྲེ་བག་ཏུ་བདོ་ནི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པའོི་གོང་ནས་ཐ་དད་ཡིན་ལ་རྒྱལ་
རབས་ལོ་རུྒྱས་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རྲེད་འདགུ བདོ་མི་ཚོས་བདོ་ཀི་
རང་བཙན་ཚུད་པའ་ིརང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་དགསོ་ཞྲེས་བཤད་
པ་ད ྲེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆིག་བསིྒལ་དང་མངའ་ཁུལ་མཉམ་གནས་ཐད་འསོ་
ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་རྲེད།”20 

རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་དནོ་མཁས་པས་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་
སིྤའི་ཁིམ་ཚང་ཆྲེན་པརོ་འཕྲལ་ད་ུབདོ་མི་མང་གི་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་
ཐང་ལག་ལྲེན་དནོ་འཁལོ་ཡོང་ཐབས་ཀི་འབད་བརནོ་གནང་དགསོ་པའི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུས་ཡོད།

གཏན་འཇགས་མི་མང་ཁམིས་ཁང་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཁམིས་དནོ་མཁས་
པའ་ིལནྷ་ཚོགས་གཉསི་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བསམ་ཚུལ་དང་། ལགྷ་པར་རྒྱ་
ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོི་ནང་བཀདོ་པའི་བསམ་ཚུལ་ལ་རྒྱ་ཆྲེ་གཏངི་ཟབ་ཀི་
བག་ོགླ ྲེང་གནང་ཡོད། གངོ་གི་ལནྷ་ཚོགས་དྲེ་གཉསི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐ་ུ
ཚབ་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིམགནོ་འབདོ་གནང་ཡོད་ཀང་སྐ་ུཚབ་བཏང་མྲེད། འནོ་
20 ༡༩༩༣།༡།༡༠ ཉནི་ལོན་ཌནོ་ད་ུཚོགས་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་དནོ་མཁས་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཀི་བསྒགས་
གཏམ་ཤོག་གངས་ ༦ ནས་ ༨ ནང་གསལ། 
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ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ཉདི་ཀི་བསམ་ཚུལ་མཚོན་པའ་ིཡིག་ཆ་དཀར་པསོ་
གཙོས་པའ་ིཡིག་ཆ་མང་པ་ོཞིག་ག་ོབསྡརུ་གི་དཔྱད་གཞིར་ཕུལ་ཡོད་པ་རྲེད། 

མཐའ་བསྡམོས།

བདོ་མི་མང་ལ་རདོ་མྲེད་ཀི་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་
འདསི་བདོ་མི་མང་ལ་སོ་སོའ་ིཆབ་སདི། དཔལ་འབྱརོ། སིྤ་ཚོགས། རིག་གཞུང་
བཅས་ཀི་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་ཐག་གཅདོ་བྱྲེད་པའི་དབང་ཚད་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོ
ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ན་ིཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀི་
བཙན་འགོ་ཏུ་གནས་པའམ། ཡང་ན་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་གི་དབང་སུྒར་འགོ་ཡོད་
པ་ཚོ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་ཅྲེས་བཤད་པ་འད་ིང་ཚོས་ཁས་ལྲེན་གི་ཡོད་ལ། 
ང་ཚོ་བདོ་ཀང་གནས་སངས་དྲེའ་ིཁངོས་སུ་ཚུད་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་
ངསོ་ལྲེན་བྱྲེད་དགསོ་པ་དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིལམ་སནོ་འགོ་བདོ་མིའ་ིའདདོ་བླ་ོགང་
ཡིན་ཐག་གཅདོ་ཀི་མི་མང་གི་འསོ་བསྡ་ུབྱྲེད་དགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་སླ ྲེབས་ཡོད།།
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༄༅། །རྒྱ་ནག་གིས་ཁམིས་འགལ་གི་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་བདོ་
མངའ་འགོ་ཏུ་བཅུག་པ།

(༡༩༤༩་་་༡༩༥༡)

ང་ོསྤདོ།

ཝི་ཡ་ནར་རྒྱལ་སིྤའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ཁིམས་ལུགས་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་
བཙན་ཤྲེད་དང་སྡགིས་རའ་ིའགོ་བཞག་བཅུག་པའ་ིཆིངས་ཡིག་ཕུད། དྲེ་མིན་
ཆིངས་ཡིག་ཁག་ལ་མིང་རགས་འགོད་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་སུང་བརི་ཞུ་
དགསོ་པའ་ིཁམིས་སལོ་གཏདོ་ཡོད། ར་དནོ་ད ྲེར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆྲེ་བྱྲེད་བཞིན་པ་རྲེད། རུྒྱ་མཚན་ན་ིནབུ་ཕགོས་
པས་སརྔ་རྒྱ་ནག་ཉམས་རུད་འག་ོབཞིན་པའི་ག་ོསབྐས་དང་བསནུ་གནནོ་ཤུགས་
སྤད་ནས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུཆིངས་ཡིག་ཁག་བཞག་ཡོད་སབས། དབང་ཚད་
འད་མཉམ་མིན་པའི་འགོ་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་དང་གསོ་མཐུན་ཁག་ལ་རྒྱལ་
ཁབ་གང་ཞིག་གིས་རུྒྱ་མཚན་གང་ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་མིང་རགས་བཀདོ་ཡོད་ཀང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངསོ་ལྲེན་མི་བྱྲེད་རུྒྱ་ནན་བཤད་བྱྲེད་བཞིན་པ་རྲེད།

རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་དག་པའོི་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏྲེ་བདོ་ཀི་དམག་མི་
ཉུང་ཤས་ལས་མྲེད་པ་ད ྲེ་དག་ཕམ་ཉ ྲེས་བཏང་རྲེས་བདོ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་དང་
རང་སྐྱངོ་གི་དབང་ཚད་ཆྲེ་ཙམ་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་ཚུལ་བཀོད་པའི་
གསོ་མཐུན་ཞིག་ལ་བཙན་དབང་གིས་མིང་རགས་འགདོ་བཅུག་པ་རྲེད། རྒྱ་
ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོི་ནང་གསོ་མཐུན་ད ྲེར་བདོ་གཞུང་གིས་རང་མོས་ཀི་
མིང་རགས་བཀདོ་ཡོད་ཚུལ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་དང་། བདོ་མི་མང་གི་
དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད་ལུགས་བསི་འདགུ འནོ་ཀང་དནོ་དངསོ་ལ། “བདོ་ཞི་
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བས་བཅིངས་བཀལོ་བུྱང་ཐབས་སྐརོ་ཀི་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ” ཟྲེར་
བ་ད ྲེ་ཁམིས་མཐུན་འགོ་བཞག་མྲེད་སབསབདོ་མི་ཚོས་ནམ་ཡང་ངསོ་ལྲེན་བྱས་
མྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་བདོ་སྡདོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་ཀང་ཅིང་ཨུས་
དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་སྐརོ་གླ ྲེང་སླངོ་སབྐས་བདོ་ཀི་སདི་ཚབ་ཀླུ་ཁང་པས་དྲེར་ལན་
གནང་བའ་ིསྐརོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ནང་འད་ིལརྟ། “རྒྱ་ནག་ཏུ་
གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ལ་མིང་རགས་བཀདོ་ཚུལ་རྒྱ་མི་ཚོས་བརདོ་པ་
ད ྲེ་དག་ང་ཚོའ་ིམི་མང་ནས་ཁས་ལྲེན་བྱས་པ་མྲེད། གསོ་མཐུན་ནང་གི་དནོ་ཚན་
ལ་ན།ི རྒྱ་དམར་རང་ཉདི་ནས་འགལ་འདས་བྱས། བདོ་ཤར་ཕགོས་ད་དངུ་རྒྱ་
མིའ་ིདམག་འགོ་ཏུ་ཡོད། ད་ཆ་ད ྲེ་རྣམས་བདོ་གཞུང་ལ་སྤདོ་དགསོ་ཀང་སྤད་
ཡོད་པ་མ་རྲེད།”21 ཅྲེས་གསལ།

རྒྱལ་འབྲེལ་གི་ལས་དནོ་དང་དམག་དཔུང་གི་སྡགིས་ར།

རྒྱ་ནག་ནང་དམར་ཤོག་གིས་གོ་མིན་ཏང་གི་དབང་ཆ་འཕྲགོ་ཟིན་མ་
ཐག་དང་། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་པའ་ིཉནི་ཏ ྲེ་ཕི་ལོ་ 
༡༩༤༩ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡ ཉནི་པ ྲེ་ཅིང་རུླང་འཕྲནི་ཁང་ནས། “མི་དམངས་
བཅིངས་བཀལོ་དམག་གིས་བདོ་དང་། ཤིན་ཅིང་། ཧྲེ་ནན། ཐྲེ་ཝན་བཅས་ཚུད་
པའ་ིརྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་བཅིངས་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ།” ཞྲེས་ཁབ་བསྒགས་བྱྲེད་
འག་ོབཙུགས་པ་རྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༢ ཉནི་བདོ་གཞུང་ཕི་
སིད་ལས་ཁུངས་ནས་དྲེའི་ལན་ད་ུརྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་མའ་ོཙྲེ་ཏུང་ལ་རྒྱ་ནག་
གིས་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་ཁངོས་སུ་བཅུག་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ཐག་གཅདོ་
བྱྲེད་སདླ་གསོ་བསྡུར་བྱྲེད་འགོ་འཛུགས་འདདོ་ཡོད་སྐརོ་གི་ཡི་གྲེ་ཞིག་གནང་བ་
དང་། དྲེའ་ིང་ོབཤུས་རྒྱ་གར་དང་། དབིྱན་ཇི། ཨ་རི་བཅས་ཀི་གཞུང་ལ་ཕུལ་
21 ངསོ་ཀི་ཡུལ་དང་ངསོ་ཀི་མི་མང་། ནའིུ་ཡོག་ ༡༩༩༢ ཤོག་གངས་ ༩༥ ནང་གསལ།
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ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་དྲེ་གསུམ་གི་དམར་ཤོག་འཕྲེལ་རྒྱས་འག་ོབཞིན་པ་ད ྲེས་ལྷ་ོཨྲེ ་
ཤ་ཡའ་ིབདྲེ་འཇགས་ལ་ཉ ྲེན་ཁ་ཡོད་པ་མཐངོ་གི་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་དང་གསོ་
མོལ་མ་བྱས་ཚྲེ་དག་པསོ་དག་ཤ་ལྲེན་རུྒྱར་བར ྲེན་ལམ་འཕྲལ་གསོ་མོལ་གནང་
དགསོ་པའ་ིསླབོ་སནོ་གནང་བ་རྲེད།

ད ྲེ་རྲེས་བདོ་གཞུང་ནས་ཨུ་ར་ུསུ་དང་། སིང་ག་པུར། ཧངོ་ཀངོ་ལ་ྟབུའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་པ་ཞིག་ནང་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུགསོ་མོལ་གནང་སདླ་རིས་
དཔནོ་ཞྭ་སབྒ་པ་དང་། རྲེ་ཕག་མཁན་ཆུང་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་པ་ོགཉསི་སྐ་ུཚབ་
ད་ུགཏངོ་རུྒྱ་གནང་ཞིང་། ཁངོ་གཉསི་ཀི་བཀའ་མོལ་གནང་རུྒྱའ་ིགཞི་ན་ིབདོ་
གཞུང་ཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་གཙོ་འཛིན་མའ་ོལ་བཏང་བའ་ིཡི་གྲེའ་ིསྐརོ་དང་། 
ཟི་ལིང་དང་པྲེ་ཅིང་རུླང་འཕྲནི་ཐགོ་བདོ་བཅིངས་བཀལོ་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་གནས་
གསལ་བསྒགས་བྱས་པའ་ིསྐརོ། བདོ་ཁནོ་ཡོངས་ས་གནས་གངོ་བུ་གཅིག་གུར་
གི་ང་ོབརོ་བརལ་བཤིག་མི་བྱྲེད་པའ་ིཁས་ལྲེན་ཡོང་ཐབས་གནང་རུྒྱ། གལ་ཏྲེ་
རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་ཐྲེ་བུྱས་འགལ་འཛོལ་རིགས་བྱས་ན་ད ྲེ་ལ་ནམ་ཡང་བཟདོ་
སྒམོ་བྱྲེད་ཐབས་མྲེད་སྐརོ་བཅས་རྲེད། 

ཁངོ་རྣམས་ལྡ་ིལི་ནས་ཧངོ་ཀངོ་ད་ུའག་ོསྐྱདོ་ཀི་ཆོག་མཆན་ཞུ་སབྐས་
རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པ་ལྡ་ིལིར་འབྱརོ་གབས་ཡོད་པས་ཁངོ་བརུྒྱད་གསོ་མོལ་
འག་ོའཛུགས་གནང་དགསོ་ཞྲེས་རྒྱ་ནག་གཞུག་གིས་བཤད་ཡོད། གཞུང་ཚབ་
གསར་པ་ཡོན་ཀུང་ཤན་འབྱརོ་རྲེས་རྒྱ་ནག་སྐུ་ཚབ་ཀིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་སུང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བྱ་རུྒྱ་དང་། བདོ་རྒྱ་ཁངོས་སུ་ཁས་ལྲེན་དགསོ་པ། དྲེ་དག་ཁས་
ལྲེན་གནང་རྲེས་སྐུ་ཚབ་རྣམས་པྲེ་ཅིང་ད་ུཐག་གཅོད་གནང་ཆྲེད་ཕ ྲེབས་དགོས་
ཞྲེས་བཤད་པ་རྲེད།

སྐུ་ཚབ་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བཏནོ་པའི་ཆ་རྐྲེན་རྣམས་བདོ་གཞུང་
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ལ་སནྙ་སྲེང་ཞུ་སབྐས་བདོ་གཞུང་ནས་ཁས་ལྲེན་གནང་ཐབས་མྲེད་ཅྲེས་བཀའ་
གནང་ས ྲེ་ཞི་མོལ་མུ་མཐུད་གནང་ཐུབ་མྲེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༧ ཉནི་དམག་དཔནོ་ཝང་ཆི་མའ་ིཡིས་
འག་ོའཁདི་པའ་ིབཅིངས་བཀལོ་དམག་མི་ ༤༠༠༠༠ སྐརོ་ནས་བདོ་ཤར་ཕགོས་
ཀི་མད་ོསིྤའི་བས་ིགནས་ཆབ་མདརོ་ཕགོས་བརྒྱད་ནས་རོལ་འཛིངས་བྱས་ཏྲེ་
བདོ་དམག་ ༨༠༠༠ ཙམ་ལས་མྲེད་པ་རྣམས་ལམ་འཕྲལ་ཕམ་ཉ ྲེས་བཏང་བ་
དང་ཉནི་གཉསི་སོང་རྲེས་ཆབ་མད་ོབཙན་བཟུང་བྱས་ཏྲེ་མད་ོསདྨ་སིྤ་ཁབ་བཀའ་
བླནོ་ང་ཕདོ་ངག་དབང་འཇིགས་མྲེད་ང་ོལས་རྣམས་འཛིན་བཟུང་དང་། བདོ་
དམག་ ༤༠༠༠ བརལ་བ་བསད་པ་རྲེད།

རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ལ་དག་པའོ་ིབཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ད ྲེར་རྒྱ་གར་གཞུང་
ཧ་ལས་ཏྲེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༢༩ ཉནི་རྒྱ་གར་གི་ཕི་འབ ྲེལ་ལས་
ཁུངས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཚིག་སྦརོ་རྣ་ོབའི་ཡི་གྲེ་ནན་པ་ོཞིག་བཏང་བ་ད ྲེའི་
ནང་འཁདོ་དནོ། “ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱ་རུྒྱའ་ིབཀའ་
ཁབ་བཏང་ཟནི་པར་བར ྲེན། དྲེ་དང་དསུ་གཅིག་ཏུ་ཞི་བའ་ིགསོ་མོལ་ཡོང་ཐབས་
དཀའ་བ་དང་། དྲེ་བཞིན་ཞི་མོལ་ད ྲེ་དག་ཀང་བཙན་བསྐལུ་སྡགིས་རའ་ིའགོ་བྱ་
དགོས་པ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱར་བདོ་མི་ཚོར་རང་བཞིན་གི་ཞྲེད་སྣང་ཡོང་ངྲེས་རྲེད། 
ད་ལ་ྟའཛམ་གླངི་གི་གནས་སངས་ནང་རྒྱ་མིའི་དཔུང་དམག་གིས་བདོ་ལ་བཙན་
འཛུལ་བྱས་པ་ད ྲེ་བླ་ོཕམ་གི་རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དྲེ་ཡང་རྒྱ་
གར་གཞུང་གིས་བསམ་ཞིབ་བྱས་པའི་ལ་ྟཚུལ་ད་ུབྱ་སྤདོ་ད ྲེ་དག་རྒྱ་ནག་གམ་ཞི་
བདྲེར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་མིན།” ཞྲེས་གསལ་ཡོད། 

ཨ་མྲེ་རི་ཀ་དང་། དབིྱན་ཇིས་གཙོས་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་ནས་
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རྒྱ་གར་གི་ལངས་ཕགོས་ད ྲེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གི་གཏམ་བཤད་སྤ ྲེལ་ཡོད། 

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ཕའ་ིནང་བདོ་ལྗངོས་ཚོགས་འད་ུཆྲེན་མོའ་ི
ཛ་དག་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐུགས་འགན་
བསྐྱྲེྲེད་བཞྲེས་ཡོང་བ་ཞུས་ཤིང་། སབྐས་ད ྲེར་༸གངོ་ས་མཆོག་དགུང་གངས་
བཅུ་དུག་ལས་ཕྲེབས་མྲེད་ཀང་། ལུགས་གཉསི་ཆབ་སདི་ཀི་ཐུགས་འགན་བདག་
གིར་བཞྲེས་ཤིང་། དྲེ་ནས་སྐ་ུཕྱྭར་ཉ ྲེན་གཡོལ་ཆྲེད་༧གངོ་ས་མཆོག་ག་ོམོར་ 
ཆིབས་ཞལ་བསུྒར་གནང་ཡོང་བ་ཞུས་པ་རྲེད།

ད ྲེ་དང་མཚུངས་བདོ་གཞུང་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོངས་ཁབ་
གསལ་བསྒགས་གནང་བའ་ིནང་། “༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སདི་ཀི་ཐུགས་
འགན་ཆ་ཚང་བཞྲེས་པའི་རྒྱབ་ཏུ་བདོ་མི་རྣམས་མི་གཅིག་སྲེམས་གཅིག་ལྟར་
གངོ་བུ་གཅིག་ཏུ་བསིྒལ་ཏྲེ་གང་གི་ཕགོས་སུ་ཡོད། ང་ཚོས་འཛལ་གླངི་མི་མང་
ལ་བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་གི་དང་མིན་བྱ་སྤདོ་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོའད་ིཐད་ཞི་
བའ་ིབར་ཞུགས་གནང་ཐབས་ཡོང་བའ་ིརྲེ་སྐལུ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།” ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད།

དྲེ་མཚུངས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༧ ཉནི་བདོ་གཞུང་ནས་
མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དུང་ཆྲེར་ཕུལ་བའ་ིསནྙ་ཞུའ་ིནང་། “བདོ་མིས་རྒྱ་
མིའ་ིམདནུ་སྐྱོདོ་འགགོ་མི་ཐུབ་པ་གསལ་པརོ་སོང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཞི་མོལ་
བྱ་རུྒྱར་མོས་མཐུན་བྱས་པ་ཡིན། དསུ་རག་ཏུ་ཞི་བདྲེར་དགའ་བའ་ིབདོ་མི་ཚོས་
དག་འཐབ་ཁ་ོནར་བྱང་བའི་རྒྱ་ནག་གི་འཐབ་རལོ་ལ་གདངོ་ལྲེན་བྱ་རུྒྱའི་རྲེ་བ་
ཆྲེན་པ་ོམྲེད། འནོ་ཀང་འཛམ་གླངི་གི་ས་ཕགོས་གང་ད་ུབཙན་འཛུལ་བུྱང་ཡང་
མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་འགོག་ཐབས་རོགས་རམ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པར་ང་
ཚོས་ཆ་འཇགོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།” ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད།
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ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༧ ཉནི་ལྷ་ོཨ མྲེ་རི་ཀའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ 
ཨྲེལ་ སལ་ས་ྦཌརོ་གིས་ད ྲེང་བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་བུྱང་བ་ད ྲེ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་གསོ་གཞིའི་ཁངོས་སུ་འཇགོ་དགོས་པའི་རྲེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད་ནའང་། 
རྒྱ་གར་སྐ་ུཚབ་ཀིས་བདོ་དང་། རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་བཅས་ཀི་ཁྲེ་ཕན་ཆྲེད་ཞི་བའ་ི
ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ཚུལ་འགྲེལ་བརདོ་གནང་བར་བར ྲེན་མཉམ་སྦྲེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆྲེན་ནང་བག་ོགླ ྲེང་གནང་ཐུབ་མྲེད། དྲེ་རྲེས་བདོ་གཞུང་
གི་སྐ་ུཚབ་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༨ ཉནི་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་སནྙ་ཞུ་
གཉསི་ཕུལ་ཡང་གུབ་འབས་གང་ཡང་ཐནོ་མྲེད། 

བདོ་ཀི་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་ནང་བདོ་དམག་ཉུང་ཤས་ལས་མྲེད་པ་ད ྲེ་
དག་ཕམ་ཉ ྲེས་བཏང་ས ྲེ་རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀལོ་དམག་མི་ཁི་ཚོ་མང་པ་ོབདོ་
དབུས་ཕོགོས་སུ་མདནུ་བསྐྱདོ་བྱས་པ་དང་། དྲེ་བཞིན་ཕན་ནསུ་ལནྡ་པའ་ིརྒྱལ་
སིྤའི་རྒྱབ་སྐྱརོ་མྲེད་པ་བཅས་ལ་བར ྲེན་ནས་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་དང་བདོ་གཞུང་ནས་པ ྲེ་ཅིང་ད་ུརྒྱ་ནག་དང་གསོ་མོལ་གནང་མཁན་གི་སྐ་ུ
ཚབ་ཆྲེད་གཏངོ་གནང་དགསོ་བུྱང་བ་རྲེད། 

རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུ “གསོ་མཐུན་དནོ་ཚབ་བཅུ་བདནུ་” ཟྲེར་བ་བཞག་པ།

བདོ་གཞུང་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༤ པར་བཀའ་བླནོ་ང་ཕདོ་ངག་
དབང་འཇིགས་མྲེད་ཀིས་གཙོ་བ་ོགནང་བའི་སྐུ་ཚབ་མི་ལ་ྔཔ ྲེ་ཅིང་ད་ུབཏང་ཞིང་
ཁོང་ཚོར་བདོ་གཞུང་གི་ལངས་ཕགོས་ཇི་ཡིན་རྒྱ་ནག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་
རུྒྱ་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་ད ྲེར་ལན་འདྲེབས་ཇི་བུྱང་གསན་རུྒྱའ་ིདབང་ཚད་ལས་
རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོི་ནང་གསལ་བ་བཞིན་ཐག་གཅོད་བྱྲེད་ཆོག་པའི་
དབང་ཚད་ཆ་ཚང་གནང་མྲེད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་གསོ་མཐུན་འཇགོ་རུྒྱ་དབང་
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ཚད་ར་བ་ནས་གནང་མྲེད། སྐ་ུཚབ་ཚོར་གལ་གནད་ཅན་གི་དནོ་གནད་ཡོངས་
རགོས་གཞུང་ལ་དགངོས་སྐརོ་ཞུ་དགསོ་པའ་ིབཀའ་ཁབ་གནང་ཡོད།

ཕི་ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༢༩ ཉནི་པ ྲེ་ཅིང་ད་ུབདོ་རྒྱའ་ིསྐ་ུཚབ་ལནྷ་ཚོགས་
གནང་བའི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གི་ཞི་མོལ་སྐུ་ཚབ་ཀི་འགོ་གཙོས་གསོ་མཐུན་གི་ཟིན་
བསི་ཤིག་སྒགོ་སྦང་བྱས་ཤིང་། ཟནི་བསི་ད ྲེ་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོས་ཁས་ལྲེན་ར་བ་
ནས་གནང་མྲེད་ལ། དྲེ་རྲེས་སུྒར་བཅསོ་བཏང་བའ་ིཟནི་བསི་ཤིག་ཚོགས་འདའུ་ི
ཐགོ་བཏནོ་པ་ད ྲེ་ཡང་བདོ་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་ཚོས་ཁས་ལྲེན་གནང་མྲེད། མཐའ་
དནོ་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་གཙོ་བ་ོལི་ཝུ་ཧན་དང་ཀང་ཅིང་ཨུ་གཉསི་ནས་ཟིན་བསི་
ནང་གསལ་བའ་ིཆ་རྐྲེན་རྣམས་མཐའ་སྡམོ་ཡིན་ཞྲེས་སྐ་ུཚབ་ཚོས་ཚིག་རུབ་ཀིས་
བརདོ་པ་དང་། སབྐས་འགར་ཁངོ་ཚོའ་ིཚྲེ་སགོ་ལ་སྡགིས་ར་བསྐལུ་བ་སོགས་
བཙོན་པ་ནང་བཞིན་བདག་ཉར་བྱས་ནས། སྐ་ུཚབ་རྣམས་ལ་དྲེ་སྐརོ་བདོ་གཞུང་
ལ་དགངོས་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱའི་ག་ོསབྐས་ཙམ་མ་སྤད་པར་གསོ་མཐུན་ད ྲེར་མིང་རགས་
བཀདོ་རུྒྱ་ཡིན་དང་། ཡང་ན་ལ་ྷསའ་ིནང་རྒྱ་དམག་ལམ་སྲེང་འཛུལ་ཞུགས་བྱྲེད་
ད་ུའཇུག་རུྒྱ་ཡིན། དྲེའ་ིའགན་ཁྲེད་ཚོས་ཁྲེར་ནས་ད ྲེ་གཉསི་འདྲེམ་ཁ་གཏངོ་
ཞྲེས་བཤད་དྲེ་སྡགིས་སྐལུ་བྱས་པ་རྲེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༢༣ ཉནི་བདོ་གཞུང་ལ་སནྙ་སྲེང་ཞུ་
མ་ཐུབ་པར་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོས་དག་པའོ་ིབཙན་ཤུགས་འགོ་བཞག་པའ་ི “ཀུང་
དབྱང་མི་དམངས་སདི་གཞུང་དང་། བདོ་ཀི་ས་གནས་སདི་གཞུང་གཉསི་བདོ་
ཞི་བས་བཅིངས་བཀལོ་འབུྱང་ཐབས་སྐརོ་གི་གསོ་མཐུན་” ཟྲེར་བ་ད ྲེ་བུྱང་བ་
རྲེད། གསོ་མཐུན་ད ྲེར་མིང་རགས་མ་བཀདོ་གངོ་སྐ་ུཚབ་ཚོས་ཁངོ་ཚོ་སྒ ྲེར་གི་
ངསོ་ནས་མིང་རགས་འགདོ་རུྒྱ་ལས་༸གངོ་ས་མཆོག་གམ། བདོ་གཞུང་དང་མི་
མང་གི་སྐ་ུཚབ་ཞུ་རུྒྱའ་ིདབང་ཚད་མྲེད་ལུགས་ཀི་དན་སྐལུ་གསལ་པ་ོབཏང་ཡོད། 
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འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསོ་མཐུན་ལ་མིང་རགས་འགོད་པའི་འཛད་སྒ་ོ
ཚུགས་པ་དང་། བདོ་ཞི་བས་བཅིངས་བཀལོ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིགསོ་མཐུན་བཞག་པའ་ི
གསལ་བསྒགས་ཀང་བྱས་པ་རྲེད། གསོ་མཐུན་ད ྲེར་པ ྲེ་ཅིང་ད་ུརྒྱ་ནག་གི་དཔནོ་
རིགས་ཚོས་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོའི་དམ་ཕུྲག་རུན་མ་གསར་པ་བཟསོ་ནས་ཕབ་ཏུ་
བཅུག་པ་རྲེད།

གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ནང་རྒྱ་ནག་གི་དཔུང་དམག་བདོ་ད་ུ
འཛུལ་སྐྱདོ་བྱྲེད་ཆོག་པ་དང་། བདོ་ཀི་ཕི་འབ ྲེལ་རྒྱ་ནག་གིས་བྱྲེད་རུྒྱའ་ིདབང་
ཚད་སྤད་ཡོད། དྲེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཀི་ད་ཡོད་ཆབ་སདི་ལམ་ལུགས་ལ་
འགུར་བ་མི་གཏངོ་བ་དང་། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་དང་། པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེའ་ིསརྔ་
ཡོད་དབང་ཆ་དང་ག་ོགནས་རང་འཇགས་འཇགོ་རུྒྱའ་ིའགན་ལྲེན་དང་། བདོ་མི་
མང་ལ་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གི་ཐབོ་ཐང་འཐབོ་རུྒྱ། བདོ་མིའ་ིཆོས་ལུགས་ལ་དད་
པ་དང་། ཡུལ་གི་གམོས་པའ་ིགཤིས་ལུགས་ལ་བརི་འཇགོ་བྱ་རུྒྱ། བདོ་ནང་གི་
བཅོས་སུྒར་ཁག་བཙན་ཤྲེད་ཀི་ལམ་ནས་མི་བྱྲེད་པར་བདོ་ཀི་འགོ་ཁིད་རྣམས་
དང་གསོ་བསྡརུ་བྱས་རྲེས་དནོ་འཁལོ་ཡོང་བ་བྱ་རུྒྱ་སོགས་གསལ་ཡོད།

“བདོ་ཞི་བས་བཅིངས་བཀལོ་འབུྱང་ཐབས་སྐརོ་གི་གསོ་མཐུན་དནོ་
ཚན་བཅུ་བདནུ་” ཟྲེར་བའ་ིཡིག་ཆའ་ིབརདོ་དནོ་ཆ་ཚང་པྲེ་ཅིང་རུླང་འཕྲནི་
བརུྒྱད་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༢༧ ཉནི་རྒྱང་བསངིས་བྱས་པ་རྲེད། དྲེ་
ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་བདོ་གཞུང་གིས་ཐགོ་མར་མཁྲེན་རགོས་བུྱང་བ་དང་། 
གནས་ཚུལ་ད ྲེ་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་བཞུགས་ཡུལ་ག་ོམོ་དང་། ལ་ྷསའ་ིནང་
བཅས་པར་གསན་ཐསོ་བུྱང་སབྐས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའ་ིཧང་སངས་པའ་ི
གནས་ཚུལ་བུྱང་ཡོད། 

པྲེ་ཅིང་ད་ུཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་བདོ་གཞུང་ལ་དགོངས་སྐརོ་མ་ཞུས་
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པར་མིང་རགས་བཀདོ་པ་ད ྲེར་གཞུང་ནས་ལམ་འཕྲལ་བཀའ་བཀནོ་གནང་བ་མ་
ཟད། མིང་རགས་བཀདོ་པའ་ིགསོ་མཐུན་གི་ཡིག་ཆ་བདོ་གཞུང་ལ་འབུལ་དགསོ་
པད་ང་། བཀའ་ལན་མ་འབྱརོ་བར་པ ྲེ་ཅིང་ད་ུསྡདོ་དགསོ་པ་བཅས་ཀི་བཀའ་
གནང་བ་རྲེད། འནོ་ཀང་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་དཔནོ་ཀང་ཅིང་
ཨུ་རྒྱ་གར་བརུྒྱད་ག་ོམོར་ཐནོ་ཟནི་པ་དང་། བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཁག་གཅིག་ཀང་
རྒྱ་གར་བརུྒྱད་ཕིར་ལོག་བྱ་རུྒྱ་དང་། སྐ་ུཚབ་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལ་ྷསར་ཐད་ཀར་
ཕིར་ལོག་གནང་རུྒྱ་བཅས་ཀི་ཏར་འཕྲནི་ཕུལ་འབྱརོ་བུྱང་བར་བར ྲེན། ༸གངོ་
ས་མཆོག་དང་བདོ་གཞུང་ནས་གསོ་མཐུན་ལ་ངསོ་ལྲེན་མྲེད་པའི་ཡོངས་ཁབ་
གསལ་བསྒགས་གནང་རུྒྱ་ངང་འཐྲེན་གནང་ས ྲེ། གསོ་མཐུན་སྐརོ་བསྐྱར་ད་ུ
གསོ་མོལ་ཡོང་བའ་ིཐུགས་རྲེ་དང་བཅས་༸གངོ་ས་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༡༨༥༡ ཟླ་ ༨ 
ཚྲེས་ ༡༧ ཉནི་ལ་ྷསར་ཕིར་ཕ ྲེབས་གནང་བ་རྲེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༩ ཉནི་རྒྱ་དམག་ ༣༠༠༠ སྐརོ་
ལ་ྷསར་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ་དང་། དྲེ་རྲེས་མི་རིང་བར་ཤར་ཕགོས་དང་ཤར་
ཏུ་ཀྲེ་སི་ཐན་བཅས་ནས་རྒྱ་དམག་ ༣༠༠༠༠ བརལ་བ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ་
རྣམས་ཀིས་གངོ་སྡ ྲེ་གཙོ་བ་ོར་ུཐགོ་དང་། སརྒ་ཐགོ་སོགས་ས་གནས་གལ་ཆྲེ་
ཁག་དང་། དྲེ་རྲེས་རྒྱལ་རྲེ་དང་། གཞིས་ཀ་རྲེ་བཅས་བཟུང་བ་རྲེད། དྲེ་ལརྟ་
ལ་ྷས་ཐྲེ་བའ་ིབདོ་ཀི་གངོ་ཁྲེར་ཆྲེ་ཁག་ཚང་མ་བཙན་འཟུང་བྱས་པ་དང་། བདོ་
ཤར་ནབུ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁནོ་ཡོངས་ལ་རྒྱ་དམག་ཆྲེས་མང་པ་ོསྡ ྲེབ་གསོག་བྱས་པ་
བཅས་བདོ་ད ྲེ་དག་པའོ་ིདབང་སུྒར་འགོ་ཏུ་འད་ུབའ་ིལས་དནོ་དངསོ་སུ་བརམས་
པ་རྲེད། རྒྱ་ནག་གི་དབང་ཤུགས་ཇྲེ་ཆྲེར་སོང་བའ་ིགནས་སངས་འགོ་བདོ་དང་
མཉམ་ད་ུགསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་སྐརོ་ལ་སརླ་ཡང་ཞི་མོལ་བྱྲེད་འདདོ་
མ་བྱས་པར་བར ྲེན། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་
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དང་གསོ་མཐུན་གང་ཞིག་ཁས་ལྲེན་གནང་དང་མ་གནང་གི་རང་དབང་མྲེད་པ་
གུར་བ་རྲེད། འནོ་ཀང་བདོ་ནས་བཙན་བྱལོ་ད་ུཕ ྲེབས་རྲེས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་
རང་དབང་གི་གསུང་གླ ྲེང་གནང་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་དང་པ་ོབུྱང་འཕྲལ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༢༠ ཉནི་ “གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་” ཟྲེར་བ་ཁས་ལྲེན་
མྲེད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གི་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་དང་སྦགས་དནོ་ཚན་བཅུ་
བདནུ་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་བདོ་གཞུང་དང་མི་མང་ལ་ག་ོམཚོན་གི་སྡགིས་རའི་འགོ་བཞག་
ཏུ་བཅུག་པ་ཞིག་རྲེད་ཅྲེས་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།

“བདོ་ཞི་བས་བཅིངས་བཀལོ་འབུྱང་ཐབས་སྐརོ་གི་གསོ་མཐུན་དནོ་
ཚན་བཅུ་བདནུ་” ཟྲེར་བ་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་བཙན་བཟུང་བྱས་པར་ཞིབ་
འཇུག་བྱྲེད་སབྐས་དནོ་གནད་གཉསི་གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད། དང་པ་ོན་ིརྒྱ་ནག་
གི་བཅིངས་བཀལོ་དམག་མིས་བདོ་ནང་ཐགོ་མར་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ་ད ྲེ་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཁམིས་ལུགས་ཇི་ཙམ་འགལ་ཡོད་པ་དང་། གཉསི་པ་ན་ི “གསོ་མཐུན་” 

བཞག་པ་ད ྲེས་ཕན་ཚུན་གནདོ་གང་བུྱང་ཡོད་པ་བཅས་རྲེད། 

ཆིངས་ཡིག་ཐད་ཀི་ཁིམས་ཡིག་ལྟར་ན་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་མཐུན་ཁག་
ལ་ཁབ་པའ་ིཁམིས་ལུགས་ཏྲེ། ཆིངས་དནོ་གི་འགན་འཁུར་ཁག་གི་རྨང་གཞི་
ན་ིཆིངས་ཡིག་འཇགོ་མཁན་ཕགོས་ཕན་ཚུན་ཚང་མས་རང་དབང་དང་། མོས་
མཐུན་ཡོད་པར་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་ངསོ་འཛིན་བྱྲེད་པའི་ར་འཛིན་ད ྲེ་ཉདི་གཞི་རར་
འཛིན་དགསོ། ཕགོས་གཞན་ནས་བཤད་ན། གསོ་མཐུན་ཁག་ལ་ཁམིས་མཐུན་
རིས་འག་ོཡོད་མྲེད་ཀི་མྲེད་ད་ུམི་རངུ་བའ་ིཆ་རྐྲེན་ཡང་། རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་
མོས་མཐུན་ཡོད་དགསོ་པ་འད་ིཡིན། དཔུང་ཤུགས་སྡགིས་རའ་ིའགོ་འཇགོ་ཏུ་
བཅུག་པའ་ིཆིངས་ཡིག་ལ་ཁམིས་མཐུན་གི་ནསུ་པ་མྲེད། ལགྷ་པར་ཆིངས་ཡིག་
འཇགོ་མཁན་སྐཚུབ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱལ་ཁབ་དྲེ་རང་ལ་སྡགིས་ར་དང་དཔུང་
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ཤུགས་བྲེད་སྤདོ་བྱས་ནས་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་ལ་ཁིམས་མཐུན་གི་ནསུ་པ་
ད ྲེ་བས་ཀང་མྲེད། དྲེར་བར ྲེན་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཀི་མངའ་ཁུལ་གང་ཙམ་བཙན་
བཟུང་བྱས་པ་དང་ད་དངུ་ལྷ་སར་དག་པའོི་བཙན་འཛུལ་བྱ་རུྒྱའི་སྡགིས་རའི་
འགོ་གསོ་མཐུན་འཇགོ་ཏུ་བཅུག་པ་ན་ིད ྲེ་བས་ཀང་ཁམིས་མཐུན་མིན་པ་མ་ཟད། 
ཕིས་སུ་བདོ་གཞུང་གིས་ཁས་ལྲེན་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཡང་ད ྲེ་ན་ིཁིམས་མཐུན་ཞིག་
ཆགས་ཐབས་མྲེད།

རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོི་ནང་བདོ་མི་མང་དང་ལགྷ་པར་༸གོང་
ས་མཆོག་དང་བདོ་གཞུང་ནས་ “གསོ་མཐུན་”  དང་། རྒྱ་དམག་བདོ་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རུྒྱར་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་རྲེད་ཅྲེས་བཀདོ་འདགུ ༸གངོ་ས་
མཆོག་དང་བདོ་གཞུང་ནས་རང་མོས་ཀི་ངསོ་ལྲེན་གནང་བ་གཏན་ནས་མིན། 
དྲེ་སྐརོ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༢ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༦ ཉནི་མའ་ོཙྲེ་ཏུང་གི་ཁ་ནས་གསལ་
པ་ོབཤད་དནོ་ད།ུ “སདི་བླནོ་གཉསི་ཀི་མ་ཚད། ཏཱ་ལའ་ིདང་ད ྲེའ་ིཚོགས་ཁག་གི་
མི་མང་ཆྲེ་བས་ཀང་གསོ་མཐུན་ཆོད་ཡིག་ད ྲེ་ཁས་མི་བངླས་ཀ་མྲེད་བུྱང་བ་ཞིག་
རྲེད་བསམ་པར་བར ྲེན་ལག་ལྲེན་བྱྲེད་འདདོ་ཡོད་པ་མ་རྲེད། དྲེ་སབྐས་ང་ཚོར་
གསོ་མཐུན་ཆོད་ཡིག་གི་དནོ་ཚན་ཚང་མ་ལག་ལྲེན་བྱྲེད་རུྒྱའི་དངསོ་པའོི་རྨང་
གཞི་མྲེད་པ་མ་ཟད། གསོ་མཐུན་གི་ཆོད་ཡིག་ལག་ལྲེན་བྱྲེད་རུྒྱའ་ིམང་ཚོགས་
ཀི་རྨང་གཞི་མྲེད་ལ། གསོ་མཐུན་གི་ཆོད་ཡིག་གི་དནོ་ཚན་ཚང་མ་ལག་ལྲེན་
བྱྲེད་རུྒྱའ་ིམཐ་ོརིམ་མི་སྣའ་ིརྨང་གཞི་ཡང་མྲེད།”22 ཅྲེས་བཤད་ཡོད། 

གོང་གསལ་མའའོི་རོམ་ཡིག་ད ྲེའི་ནང་གསོ་མཐུན་ལག་བསར་བྱྲེད་
རུྒྱར་མི་མང་དང་མཐ་ོརིམ་གཉསི་ཀའ་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་མྲེད་པ་གསལ་པ་ོབཤད་ཡོད།།

22  མའའོ་ིརམོ་བཏུས། བམ་པ་ོ ༥ ཕི་རྒྱལ་སདྐ་ཡིག་དཔར་སུྐན་ཁང་། པྲེ་ཅིང་། ༡༩༧༧ ཤོག་གངས་ ༧༥ 
ནང་གསལ།
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༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་སྒ ྲེར་ལངས།

ང་ོསྤདོ།

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ གངོ་ད་ུབདོ་ནང་མི་མང་སྒ ྲེར་ལངས་བྱས་པའ་ིགནས་
ཚུལ་བུྱང་མངོ་མྲེད། གང་ད་ུམི་མང་ལ་བཙན་གནནོ་ཡོད་ས་ད ྲེར་མི་མང་གི་
ང་ོརལོ་སྒ ྲེར་ལངས་ཡོང་བ་ན་ིཆོས་ཉདི་ཡིན། བདོ་མིས་རྒྱ་མིར་ང་ོརལོ་ལས་
འགུལ་བྱས་པ་ད ྲེ་རྒྱ་མིས་བདོ་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་འག་ོཚུགས་ཤིང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་གདངོ་ལྲེན་བྱྲེད་རུྒྱ་འག་ོའཛུགས་བྱས་པ་དང་། ཕི་ལོ་༡༩༥༦ 
ལོར་བདོ་ཤར་ཕགོས་མད་ོསདོ་སདྨ་ཁུལ་ནས་རྒྱ་མིར་དངསོ་སུ་རལོ་འཛིང་བྱས་
པ་རྲེད། དྲེ་དག་ལོ་གསུམ་གི་རྲེས་སུ་བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཁབ་ནས། ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཡོངས་གགས་ཀི་བདོ་མིའ་ིསྒ ྲེར་ལངས་བུྱང་
བར་བཅིངས་བཀལོ་དམག་མི་ཟྲེར་བས་དག་གནནོ་བྱས་ཏྲེ་བདོ་མི་སངོ་ཚོ་མང་
པ་ོདམར་གསོད་བཏང་བ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་དང་བདོ་མི་སངོ་ཕྲག་བརྒྱད་
ཅུ་སྐརོ་ཁིམ་མཚྲེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་བཙན་བྱལོ་ད་ུཕ ྲེབས་དགོས་བུྱང་བ་
རྲེད། དསུ་ད ྲེ་ནས་བཟུང་ཉ ྲེན་ཚབ་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བའ་ིགནས་ཚུལ་འགོ་བདོ་མི་ཚོས་
རྒྱ་ནག་བཙན་འཛུལ་པའི་འགོ་ནས་སྒ ྲེར་ལངས་ཀི་ང་ོརལོ་ལས་འགུལ་གཅིག་
མཇུག་གཉསི་མཐུད་ད་ུབྱས་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ནས་ ༡༩༩༢ བར་བདོ་ཀི་ས་
ཁུལ་ཁག་ནང་ཞི་རལོ་བྱྲེད་མཁན་ཚོར་གདགུ་རུབ་ཀི་མནར་གཅདོ་བསམ་ཡུལ་
ལས་འདས་པ་ཇི་སྙ ྲེད་ཅིག་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ པར་
བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་གི་དག་པའོི་ཁིམས་གཞིའི་བཀའ་རྒྱ་ཐྲེངས་དང་པ་ོན་ིཕི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ལོར་བསམྡས་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་སྒ ྲེར་ལངས་དྲེ་ནི་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་མི་
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སྣ་ཉུང་ཤས་ཀིས་ལམ་ལུགས་རྙིང་པ་བསྐྱར་གསོ་དང་མི་མང་ལ་སྡུག་པ་ོགཏངོ་
རུྒྱ་དམིགས་ཡུལ་ད་ུབཅངས་ནས་བརུྒྱད་བསྐུལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ལུགས་དང་། 
བདོ་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ བན་གཡོག་ཡིན་པ་ད ྲེ་ཚོར་སྐ་ུདག་དང་། བ་ླམ་ཉུང་ཤས་
ཀིས་སྡགུ་པ་ོགཏངོ་གི་ཡོད་ལུགས་བཅས་འགྲེལ་བརདོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། འནོ་ཀང་
རྒྱལ་རབས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་མང་ཆྲེ་བའི་ནང་སྐརོ་སུང་ཉ ྲེན་རགོས་པ་མྲེད་པའི་ལུང་
པ་ཞིག་ནང་དྲེ་ལའྟི་སྡུག་པ་ོཡོད་ན་མི་མང་ཚོས་ཞིང་བན་བདག་པའོི་འགོ་ནས་
སྒ ྲེར་ལངས་མ་བྱས་པ་ད ྲེར་རྒྱ་ནག་གིས་འགྲེལ་བཤད་བྱྲེད་ཐུབ་ཀི་མྲེད་པ་རྲེད། 
མི་མང་ཚོས་ད ྲེ་ལས་ལྡགོ་ས ྲེ་སོ་སོའི་ཚྲེ ་སགོ་ལ་ཉ ྲེན་ཁ་ཡོད་པ་ཤྲེས་བཞིན་ད་ུརྒྱ་
ནག་གི་སིད་དབང་འགོ་ནས་མུ་མཐུད་སྒ ྲེར་ལངས་བྱས་དང་བྱྲེད་བཞིན་ད་ུཡོད། 
བདོ་ནང་ལ་ང་ོརལོ་བྱྲེད་པ་ོད ྲེ་ཚོར་བལསྟ་པ་ཡིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ སྐ་ུདག་དང་བ་ླ
མ་ཆྲེ་ཁག་མིན་ཁར། ད་དངུ་བཙན་བྱལོ་ནང་གི་བདོ་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ རྒྱ་མིས་
བཤད་པའ་ིབན་གཡོག་ཟྲེར་བའ་ིགས་ཡིན།

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་མི་མང་སྒ ྲེར་ལངས་འབུྱང་གཞི།

བདོ་མི་མང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ང་ོརལོ་སྒ ྲེར་ལངས་བྱྲེད་པའི་འབུྱང་རྐྲེན་
གཙོ་གནད་སྙངི་བསྡསུ་ན།ི རྒྱ་མིའ་ིདཔུང་དམག་ལ་ྷསར་འཛུལ་མ་ཐག་ཏུ་བདོ་
གཞུང་གི་ཆབ་སིད་བདག་དབང་རགོ་རོལ་ད་ུགཏངོ་རུྒྱའི་ཐབས་ཚུལ་གསུམ་
ཐབས་ཤྲེས་ཡོད་རུ་རལ་སུྤགས་ཀི་སྒ་ོནས་ལག་ལྲེན་བསར་ཡོད། དང་པ།ོ ཁ་
བལ་བཏང་ས ྲེ་དབང་སུྒར་བྱྲེད་པའི་སིད་བུྱས་འགོ་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་སིད་དནོ་
དང་ལུང་ཚན་མི་མཐུན་པ་བཟ་ོཔ་དང་། གཉསི་པ། བདོ་མིའ་ིའདདོ་བླརོ་མྲེད་
པའི་སིྤ་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱརོ་གི་བཅོས་སུྒར་མང་པ་ོབཏང་ས ྲེ་བདོ་པའི་སིྤ་
ཚོགས་ཀི་རྨང་གཞི་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ། གསུམ་པ། པྲེ་ཅིང་གཞུང་གི་སིྒག་
འཛུགས་སྡ ྲེ་ཚན་སྣ་ཚོགས་དང་། དྲེའི་སངས་འཛིན་འགོ་གི་སྡ ྲེ་ཚན་གསར་པ་
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ཁག་ལ་དནོ་དམ་གི་དབང་ཆ་སྤད་ད ྲེ། བདོ་ནང་ཡོད་བཞིན་པའ་ིབདོ་གཞུང་གི་
སིྒག་འཛུགས་སྡ ྲེ་ཚན་ཁག་དང་མཉམ་གནས་བྱྲེད་ད་ུབཅུག་ནས་བདོ་གཞུང་གི་
དངསོ་ཡོད་དབང་ཆ་རྣམས་ནསུ་མྲེད་བཟསོ་པ་དང་། བདོ་མིའ་ིབཙན་རལོ་གི་
ནསུ་ཤུགས་གཅགོ་ཐབས་སུ་བདོ་ཡུལ་འཛིན་སྐྱངོ་གི་ས་ཁུལ་ཟྲེར་བ་དབྱྲེ་བགསོ་
ཀིས་བདོ་ཡུལ་དམུ་བུར་བཏང་བ་རྲེད། དྲེ་ཡང་། 

*  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༢༤ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༣ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡༩ 
བར་རྒྱ་ནག་གིས་ཁམས་ཀི་ས་ཁནོ་རྒྱ་ཆྲེ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ཟི་ཁནོ་ཞིང་ཆྲེན་གི་
ཁངོས་སུ་ཟླ་བསིྒལ་བཏང་བ་དང་། དྲེ་དག་བདོ་རིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་ཟྲེར་
བ་དང་། བདོ་རིགས་རང་སྐྱངོ་རངོ་ཟྲེར་བ་གཉསི་སུ་དམུ་བུར་བཏང་ཡོད། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༧ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༡༣ ཉནི་ཁམས་ཀི་ས་ཆ་གཞན་ཁག་གཅིག་
རྒྱ་ནག་ཡུ་ནན་ཞིང་ཆྲེན་གི་ཁངོས་སུ་ཟླ་བསིྒལ་བཏང་ས ྲེ་བདྲེ་ཆྲེན་བདོ་རང་
སྐྱངོ་ཁུལ་ཟྲེར་བའ་ིམིང་བཏགས་ཡོད། 

* དྲེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མད་ོསྨད་ཨ་མདའོི་ས་ཁུལ་མང་ཆྲེ་བ་དང་
ཁམས་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་བཅས་ཞིང་ཆྲེན་གི་གནས་བབས་ཡོད་པའི་
མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆྲེན་ཟྲེར་བ་བཟསོ་པ་དང་། ཨ་མདའོ་ིཤར་ཕགོས་ཀི་ཆ་
ཤས་ཁག་གཅིག་རྒྱ་ནག་གི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆྲེན་ཁངོས་སུ་ཟླ་བསིྒལ་བཏང་བ་
དང་། ས་ཁུལ་ད ྲེ་དག་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༥  ཚྲེས་ ༦ ཉནི་ཐན་ཀའ་ོབདོ་
རིགས་རང་སྐྱངོ་རངོ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༣ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡ ཉནི་ཀན་ལྷ་ོ
བདོ་རིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་ཟྲེར་བ་བཅས་སྡ ྲེ་ཁག་གཉསི་སུ་དབྱྲེ་ཡོད་པ་རྲེད། 
ཨ་མདའོ་ིལྷ་ོཕགོས་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༣ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡ 
ཉནི་ཟི་ཁནོ་ཞིང་ཆྲེན་ནང་ཁུལ་བཅུག་ས ྲེ་རྔ་པ་བདོ་རིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་
ཟྲེར་བ་བཟསོ་ཡོད་པ་རྲེད། 
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* ཕི་ལོ་ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༩ ཉནི་ “བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའ་ིསདི་
གཞུང་” དངསོ་སུ་བཙུགས་པ་ད ྲེའ་ིནང་དབུས་གཙང་གི་ས་ཁུལ་ཡོངས་
དང་ཁམས་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ཡོད།

* དྲེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ནང་ནས་ཁག་གཅིག་ཆྲེད་
མངགས་དབྱྲེ་ས ྲེ། ཤར་པ་དང་། མོན་པ། ལྷ་ོཔ། ས ྲེང་པ། བྱང་པ་སོགས་
ཡུལ་གི་ཐ་སྙད་མི་རིགས་དབྱྲེ་བའི་ཐ་སྙད་ལ་སྤད་ནས་ཁོང་ཚོ་བདོ་མི་
རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོལས་ལོགས་སུ་བཀར་ཏྲེ་རྒྱ་ནག་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་
ཁངོས་སུ་བཞག་ཡོད་པ་རྲེད།  

བཅིངས་བཀལོ་དམག་མིར་བཟའ་འབུ་ཀནོ་སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོསྤདོ་
དགོས་བུྱང་བ་ད ྲེས་རྐྲེན་པས་བདོ་ནང་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་གི་མུ་གྲེ་ཐྲེངས་དང་པ་ོཡོང་
རུྒྱའ་ིཉ ྲེན་ཁ་ལགྷ་སབྐས། ལ་ྷསར་མི་མང་གིས་ང་ོརལོ་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་ཏྲེ་
མི་མང་ཚོགས་འདའིུ་མིང་ཐགོ་ནས་རྒྱ་མིའི་དམག་སིྤ་ཁང་ལ་བཅིངས་བཀལོ་
དམག་མི་བདོ་ནས་ཕིར་འཐྲེན་བྱྲེད་དགསོ་པ་དང་། བདོ་ཀི་ལས་དནོ་ཐགོ་རྒྱ་
མིས་ཐྲེ་བུྱས་བྱྲེད་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའ་ིཚིག་ཐ་ོཞིག་སྤད་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་
གིས་ད ྲེའི་ལན་ད་ུཁོ་པ་ཚོས་དབང་སུྒར་ལ་ང་ོརོལ་གནང་མཁན་སིད་ཚབ་ཀླུ་
ཁང་པ་དང་སིད་ཚབ་བླ་ོབཟང་བཀ་ཤིས་རྣམ་གཉསི་ལ་མི་མང་བརུྒྱད་སྐལུ་བྱྲེད་
མཁན་རྲེད་ཅྲེས་སྐྱནོ་འཛུགས་ཀིས་ཕག་ལས་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་བཅུག་པ་
མ་ཟད། མི་མང་གི་ཚོགས་འདའུ་ིའག་ོའཛིན་ལ་ྔཔའོང་བཙོན་འཇུག་ད་ོདམ་བྱྲེད་
ད་ུབཅུག་པ་ད ྲེ་ནས་བཟུང་ཚོགས་པ་ད ྲེ་དག་གསང་བའི་ང་ོབརོ་མི་གནས་ཀ་མྲེད་
བུྱང་བ་རྲེད། 

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གདན་ཞུས་ལརྟ་༸གངོ་
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ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་པ ྲེ་ཅིང་ད་ུཞབས་སོར་འཁདོ། སབྐས་ད ྲེར་
འཚོགས་པའི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆྲེན་གིས་
རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁམིས་གཏན་འབྲེབས་བྱས་པ་ད ྲེས་ “གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་
བདནུ་” ཟྲེར་བའ་ིནང་ཁས་ལྲེན་བྱས་པའ་ིབདོ་ཀི་དམིགས་བསལ་ཅན་གི་རང་
སྐྱངོ་གི་གནས་བབས་དྲེ་རང་བཞིན་བརི་མྲེད་བཏང་བ་རྲེད། ར་ཁམིས་གསར་
པའ་ིནང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོའ་ིགསོ་མཐུན་གི་འབུ་དནོ་རྣམས་བརི་མྲེད་ཀི་བརདོ་
ཚིག་འཁདོ་མྲེད་ཀང་། དྲེའ་ིབྱྲེད་ལས་ན་ིབདོ་ཀི་འཛིན་སྐྱངོ་ལས་དནོ་ཁག་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཛིན་སྐྱངོ་དང་ཟླ་བསིྒལ་གཏངོ་ཐབས་
སུ། རྒྱལ་སདི་སིྤ་ཁབ་ཁང་གིས་གཏན་འབྲེབས་བྱས་པའ་ི “བདོ་རང་སྐྱངོ་
ལྗངོས་” ཟྲེར་བའ་ིག་སིྒག་འཐུས་མི་ལནྷ་ཁང་འཛུགས་རུྒྱའ་ིགསོ་ཆོད་བཞག་
པ་ད ྲེ་རྲེད། ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་སྐ་ུདབང་མྲེད་པའ་ིའཐུས་མིའ་ིལནྷ་ཁང་ད ྲེའ་ི
ཚོགས་གཙོའ་ིམཚན་གནས་ཕུལ་ཞིང་། དྲེའ་ིསྐརོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་
རྣམ་ནང་། “ལནྷ་ཚོགས་དྲེར་དབང་ཚད་གང་ཡང་མྲེད། ལནྷ་ཚོགས་དྲེར་བདོ་
མིའ་ིསྐ་ུཚབ་ཡིན་པའ་ིམཐངོ་སྣང་ཙམ་ལས། དནོ་ད་ུདབང་ནསུ་ཚང་མ་རྒྱ་མིས་
བཟུང་ཡོད། གཞི་རའ་ིསདི་བུྱས་ཚང་མ་རྒྱ་དམར་བདོ་ལས་དནོ་ལནྷ་ཚོགས་
ཁང་ད་ུགགས་པ་ནས་བཀདོ་བུྱས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་ཅིང་། ཚོགས་པ་ད ྲེར་བདོ་མི་ཡོད་
པ་མ་རྲེད།”23 ཅྲེས་གསལ་ཡོད།

བདོ་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་མངའ་ཐང་ཉམས་དམས་གཏངོ་ཐབས་སུ་
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ག་སིྒག་ལནྷ་ཚོགས་ཟྲེར་བ་བཙུགས་
རྲེས་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོབ་ླབང་གི་ཁངོས་དང་། བདོ་ཤར་ཕགོས་མད་ོསིྤའ་ིཁངོས་
བཅས་བདོ་གཞུང་གི་ཁབ་ཁངོས་ནས་ལོགས་སུ་ཕྲེད་ས ྲེ་བདོ་གཞུང་དང་གནས་

23 ངསོ་ཀི་ཡུལ་དང་ངསོ་ཀི་མི་མང་། ནའིུ་ཡོག   ༡༩༩༢ ཤོག་གངས་ ༡༣༣ ནང་གསལ།
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བབས་འད་མཉམ་ཡོད་པའ་ིའཛིན་སྐྱངོ་སྡ ྲེ་ཚན་གསར་ད་ུབཙུགས་པ་རྲེད།

ཁམས་དང་ཨ་མད་ོཁུལ་ད་ུསིྤ་ཚོགས་དང་། སདི་དནོ། ས་ཞིང་བཅས་
བཅསོ་སུྒར་བྱྲེད་པའི་ལས་འགུལ་ཁག་རྒྱ་མིས་བཙན་འགྲེལ་བྱས་པ་དང་ཆབས་
ཅིག་ཆོས་བྱྲེད་བ་ླམ་ལས་སྣ ྲེ་དང་། དགནོ་སྡ ྲེ་ཁག་བཅས་ལ་ཡང་སྐྱནོ་འཛུགས་
བྱས་པར་བར ྲེན་བདོ་མིའི་ངོས་ནས་དག་པའོི་རྣམ་འགུར་གི་ལན་བར་སྤོད་
ཤུགས་ཇྲེ་ཆྲེར་སོང་ཞིང་། “གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་” ཟྲེར་བའ་ིནང་
བདོ་མིར་བཙན་དབང་གི་བཅསོ་སུྒར་བྱྲེད་རུྒྱ་མིན་ལུགས་འཁདོ་ཡོད། འནོ་ཀང་
བདོ་ཤར་ཕགོས་ཁུལ་ད་ུབཙན་ཤྲེད་ཀིས་བཅསོ་སུྒར་བྱྲེད་འག་ོབཙུགས་ནས་རྒྱ་
དམག་ཚོས་གདགུ་རུབ་བྱས་པར་བར ྲེན་བདོ་མི་རྣམས་བཟདོ་ཐབས་བལ་ནས་
དག་པའོ་ིརལོ་འཛིང་མི་བྱ་ཐབས་མྲེད་ད་ུགུར་ཏ ྲེ། ཤར་ཕགོས་ཁམས་དང་ཨ་
མདའོ་ིནང་བཙན་རལོ་གི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆྲེ་ཁབ་གདལ་བུྱང་བ་རྲེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོའ་ིདབྱར་དསུ་སུ་བདོ་ཀི་ཤར་ཕགོས་ས་ཁུལ་གང་
སར་འཇབ་དམག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ལངས་གཤིས། བདོ་ཤར་ཕགོས་དང་བྱང་
ཤར་ནས་ལ་ྷསར་བཙན་བྱལོ་བ་མང་པ་ོརིམ་འབྱརོ་གིས་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསའི་ནང་ཛ་
དག་ཇྲེ་ཆྲེར་གུར་བ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་ལྷ་ོཁར་བསན་སུང་དངྭ་བངླས་
དམག་སརྒ་བཙུགས་ཏྲེ་རྒྱ་མིར་རལོ་འཛིང་གི་ལས་འགུལ་བདོ་དབུས་ཁུལ་ལ་
ཁབ་སྤ ྲེལ་བུྱང་ཞིང་། ལོ་ད ྲེའ་ིསནོ་ཁ་ཙམ་ལ་དམག་ཤུགས་མི་འབརོ་བརྒྱད་ཁ་ི
ཙམ་ཟནི་པ་ད ྲེ་དག་བདོ་ཀི་ལྷ་ོཁའ་ིརངོ་ཁག་ཕལ་ཆྲེ་བ་དང་། ཤར་ཕགོས་ཀི་ཆ་
ཤས་ཁག་བཅས་མི་མང་དམག་དཔུང་གི་དབང་འཛིན་འགོ་གནས་ཐུབ་ཡོད།

༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་བདོ་ནང་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་ཚབས་ཆྲེའ་ིརིགས་
མི་འབུྱང་བའི་ཐུགས་ཁུར་ཆྲེ་བསྐྱྲེད་ཀིས་ལྷངི་འཇགས་ཡོང་བའི་འབད་བརནོ་
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གནང་ཡོད། རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ན ྲེ་རསུ་གདན་ཞུ་གནང་བ་ལརྟ། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ 
ལོའི་དགུན་དསུ་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུསནོ་པ་སངས་རྒྱས་སྐུ་མ་ངན་ལས་
འདས་ནས་ལོ་ཉསི་སངོ་ལྔ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དསུ་དན་གི་མཛད་སྒརོ་ཕ ྲེབས་ཏྲེ་
ལྡ་ིལིར་སདི་བླནོ་ན ྲེ་ར་ུདང་། རྒྱ་ནག་གི་སདི་བླནོ་ཀའ་ིཨན་ལན་གཉསི་མཇལ་
འཕྲད་ཐགོ་གང་ཉདི་བདོ་ནང་མ་བཞུགས་པའི་རིང་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་
ཇྲེ་ཞན་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་གནས་ལུགས་དང་འབྲེལ་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་
ནང་སིད་དནོ་གི་བཙན་བྱལོ་ད་ུབཞུགས་རུྒྱའི་དགངོས་འདནུ་ཡོད་ལུགས་འདནོ་
གནང་མཛད་པར། སདི་བླནོ་ན ྲེ་རསུ་ད་རྲེས་བདོ་ད་ུཕིར་ཕ ྲེབས་མཛད་གལ་
ཆྲེ་བའ་ིསླབོ་སནོ་ནན་ཏན་ཕུལ་བ་དང་། ཀའ་ིཨན་ལན་ནས་ཀང་བདོ་ནང་གི་
གནས་སངས་ལྲེགས་སུ་གཏངོ་རུྒྱའི་ཁས་ལྲེན་ཞུས་པ་བཅས་ལ་བར ྲེན་ནས་བདོ་
ད་ུཕིར་ཕ ྲེབས་གནང་བ་རྲེད། ད་དངུ་༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་ད་ུཕིར་ཕ ྲེབས་ཡོང་
སླད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལམ་འཕྲལ་བདོ་ནང་བཅོས་སུྒར་བྱ་རུྒྱ་གནས་སྐབས་
ཕིར་འགངས་དང་། རྒྱ་མིའ་ིཞི་བའ་ིལས་བྱྲེད་ཉུང་ཏུ་གཏངོ་རུྒྱ། བདོ་རང་སྐྱངོ་
ལྗངོས་ག་སིྒག་ལནྷ་ཚོགས་ཟྲེར་བའི་སྡ ྲེ་ཚན་ཉུང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་ལུགས་བཅས་
ཀི་གསལ་བསྒགས་བྱས་པ་རྲེད།

ད ྲེའི་ལོ་རྲེས་མར་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་
དང་། དམངས་གཙོའ་ིབཅསོ་སུྒར་གི་ལས་འགུལ་ཁག་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུབཏང་བ་མ་
ཟད། བདོ་ནང་རྒྱ་དམག་ཁ་སྣནོ་འཕར་མ་བཏང་ས ྲེ། ཁངོ་ཚོས་ཁས་ལྲེན་བྱས་
པའི་ལས་བྱྲེད་ཉུང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ་དང་བཅསོ་སུྒར་ཕིར་འགངས་བྱ་རུྒྱ་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་
དག་དནོ་ལ་གནས་མྲེད།
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རྒྱལ་ཡོངས་ནང་སྒ ྲེར་ལངས།

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ པར་བཟླགོ་ཏུ་མྲེད་པའ་ིམཐར་ཐུག་གི་དནོ་
རྐྲེན་ད ྲེ་བུྱང་ཞིང་། དྲེ་ཡང་བདོ་ཤར་ཕགོས་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བ་ླཆྲེན་དང་། དཔནོ་
རིགས་རྣམས་རྒྱ་མིས་འཁབ་སནོ་དང་། ཚོགས་འད།ུ གསོལ་སནོ་སོགས་ལ་
མགནོ་འབདོ་བྱས་ཏྲེ་མཐར་གར་སོང་ཆ་མྲེད་ད་ུགུར་པའི་གནས་ཚུལ་ཇི་སྙ ྲེད་
བུྱང་བ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་གསལ་བརོ་ཤྲེས་ཀི་ཡོད་སབས། ༸གངོ་ས་མཆོག་
ཀང་རྒྱ་ནག་པ ྲེ་ཅིང་ད་ུད ྲེ་ལའྟི་བཙན་འཁིད་ཞུས་མི་ཡོང་ངམ་སམྙ་པའི་དྭགོས་
གཞི་ཡོད་མུས་ཁུར། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༠ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་རྒྱ་
མིའི་དམག་སརྒ་ད་ུཟླསོ་གར་གཟིགས་མོར་གདན་འད ྲེན་ཞུས་ཏ ྲེ་རྣམ་ཀུན་ཕིར་
ཕ ྲེབས་དང་མི་འད་བར་ད ྲེ་སབྐས་ག་ོམཚོན་ལནྡ་པའི་སྐུ་སུང་གཅིག་ཀང་ཁིད་མི་
ཆོག་ཅྲེས་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་བཅས་ཀིས་མི་མང་ཚོ་ད ྲེ་བས་དྭགོས་གཞི་ཆྲེ་ར་ུ
སོང་བ་རྲེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༠ ཉནི་མི་མང་སངོ་ཕྲག་མང་པསོ་
ནརོ་གླིང་ཕ་ོབང་གི་མཐའ་བསྐརོ་ཏ ྲེ་རྒྱ་མིའི་དམག་སྒར་ད་ུཆིབས་སུྒར་ཕ ྲེབས་
བཀག་ཞུས་པ་དང་། དྲེ་ནས་ཉནི་བསདུ་མར་ལ་ྷསར་མི་མང་ཚོས་ཚོགས་འད་ུ
འཚོགས་པ་དང་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་སོགས་བྱས་ཏྲེ་རྒྱ་མི་བདོ་ནས་ཕིར་ལོག་འག་ོ
དགསོ་པ་དང་། བདོ་རང་བཙན་གཙང་མ་སརླ་གསོ་དགསོ་ལུགས་ཀི་སདྐ་འབདོ་
བྱས་པ་རྲེད།

༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་ཕགོས་གཉསི་ཀའ་ིཁངོ་ཁ་ོརིམ་ཞིར་འག་ོཐབས་
དང་མི་མང་ཞི་འཇམ་ཡོང་ཐབས་བཅས་སུ། ནརོ་གླངི་ཕ་ོབང་མཐའ་སྐརོ་གི་
མི་མང་འད་ུཚོགས་ཕིར་ལོག་བྱྲེད་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་ཁར། དམག་
དཔནོ་ཐན་ཀནོ་སན་ལ་ཕག་བསིཐྲེངས་གསུམ་གནང་མཛད་ཡོད། སབྐས་ད ྲེར་
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གནས་སངས་ཇི་འད་ཞིག་གི་འགོ་བཀའ་ཡིག་ད ྲེ་རྣམས་གནང་ཡོད་མྲེད་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ནང་། “དསུ་ཚོད་ནར་འགངས་ཤིག་ཐུབ་ན། དྲེས་
ཕགོས་གཉསི་ཀའ་ིཁངོ་ཁ་ོརིམ་ཞིར་འག་ོཐབས་དང་། ལ་ྷསའ་ིམི་མང་ཞི་འཇམ་
ད་ུགནས་པ་ཞིག་ཡོང་རྲེས་ཁངོ་གི་ཡི་གྲེ་ཚང་མར་ཡིག་ལན་བཏང་བ་ཡིན། རྒྱ་
མིའ་ིདག་དཔུང་འགོ་ཁངོ་ཚོ་གཏརོ་བཅམོ་ཐབས་སྡགུ་འག་ོརུྒྱ་འགགོ་ཐབས་གང་
ཡོང་བྱྲེད་འསོ་ཤིང་དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་འདི་འདར་བར ྲེན་ངས་ཁོང་ཚོར་ཞི་
འཇམ་དགསོ་པའ་ིསླབོ་སནོ་བྱས་པ་དང་། དམག་དཔནོ་ད ྲེར་ཡི་གྲེའ་ིལན་ད་ུངྲེད་
རང་གི་བསམ་ཚུལ་གནད་དནོ་ང་ོམ་མ་བརདོ་པ་ད ྲེ་འཐུས་འགགིས་བུྱང་ཡོད་པ་
ངསོ་འཛིན་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།”24 ཅྲེས་གསལ་ཡོད།

དྲེ་ནས་མི་རིང་བར་ལ་ྷསར་དམག་འཁུག་དངསོ་སུ་ལངས་ནས་བདོ་
མི་སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོབསད་པ་དང་། ཁ་ིཕྲག་མང་པ་ོབཙོན་བཅུག་བྱས་ཏྲེ་བདོ་མི་
རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཐབས་སྐྱ་ོབའ་ིགནས་ཚུལ་ནང་ལྷུང་བ་རྲེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་ད་ུཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གནང་ས ྲེ་མི་གསོད་
ཁག་སྦརོ་འགགོ་ཐབས་དང་། བཙན་གནནོ་ཆུང་ད་ུའག་ོབའ་ིམཛད་ཐབས་རྣམས་
དནོ་ཕན་མ་བུྱང་སབས། བདོ་མི་མང་རྣམས་ཛ་དག་གི་ཉ ྲེན་ཁའ་ིགནས་ལས་ 
སྐྱབོ་ཐབས་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་ཐབོ་སདླ། ༸གངོ་ས་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༧ ཉནི་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱལོ་ད་ུཆིབས་ཞལ་བསུྒར་བ་རྲེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༢༩ ཉནི་རྒྱ་ནག་གི་སདི་བླནོ་ཀའ་ོ
ཨན་ལན་ནས་བདོ་གཞུང་ཕིར་བསྡུ་བྱས་ལུགས་ཀི་རྒྱ་གཞུང་རྒྱལ་སིད་སིྤ་ཁབ་
ཁང་གི་བཀའ་རྒྱ་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་སྤ ྲེལ་བ་རྲེད། ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་དང་། བཀའ་ཤག་བཅས་བཙན་བྱལོ་ད་ུཕ ྲེབས་བཞིན་པའ་ིསབྐས་ད ྲེར་
24 གངོ་མཚུངས། ཤོག་གངས་ ༡༨༧ ནང་གསལ།
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ལ་ྷསར་གསར་ད་ུབཙུགས་པའི་སིད་གཞུང་ན་ིརྒྱ་ནག་གིས་དབང་འཛིན་བྱས་པ་
ཞིང་ཡིན་སབས་དྲེ་དག་བདོ་མི་མང་གིས་ངསོ་ལྲེན་ར་བ་ནས་བྱ་ཐབས་མྲེད་ཅྲེས་
གསལ་བསྒགས་མཛད་པ་ད ྲེས། རྒྱ་ནག་གི་བཀའ་རྒྱ་ཟྲེར་བ་ད ྲེར་སབྐས་འཕྲལ་
ལན་འདྲེབས་བུྱང་ཡོད། ༸གངོ་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུཞབས་སོར་འཁདོ་མ་ཐག་
བཙན་བྱལོ་ནང་བདོ་གཞུང་གི་སིྒག་འཛུགས་བསྐྱར་འཛུགས་མཛད་དྲེ་། “ངསོ་
གང་ད་ུཡོད་སའི་གཞུང་ད ྲེར་བདོ་མི་མང་གིས་བདོ་ཀི་གཞུང་ང་ོམར་ངསོ་ལྲེན་
བྱྲེད་ཀི་རྲེད།” ཅྲེས་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་མཛད་ཡོད། དྲེ་རྲེས་ཟླ་བ་ཁ་
ཤས་ནང་བདོ་མི་སངོ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཞིག་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབུག 
འབས་ལྗངོས་བཅས་ནང་བཙན་བྱལོ་ད་ུཡོང་ཐུབ་པ་བུྱང་ཞིང་། འནོ་ཀང་བཙན་
བྱལོ་བ་ད ྲེ་ལས་མང་བ་ཞིག་ས་མཚམས་ནས་ཐར་ཐུབ་མྲེད་པ་རྲེད།

རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོི་ནང་གནས་ཚུལ་དྲེ་སྐརོ་རུན་བཟ་ོབྱས་
ཏྲེ་བདོ་མི་ལོག་སྤདོ་པ་ཉུང་ཤས་ཀིས་ཨ་རིའ་ིགསང་བའ་ིལས་ཁུངས་ (སི་ ཨའ་ི 
ཨྲེ ) ནས་རོགས་རམ་བངླས་ཏྲེ་ག་ོམཚོན་གི་ “གྲེན་ལོག” བྱས་པར་མང་
ཚོགས་ཀིས་ང་ོརལོ་བྱས་ལུགས་དང་། དྲེ་བཞིན་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ “བཙན་ཤྲེད” 

འགོ་རྒྱ་གར་ད་ུགདན་ཞུ་བྱས་ལུགས་བཅས་བཤད་འདགུ ཁངོ་ཚོས་ “གྲེན་
ལོག་པ་” མི་གངས་ ༧༠༠༠ ལས་མྲེད་སབས་ད ྲེ་དག་ཁངོ་ཚོས་ཉནི་གཉསི་
ནང་ལས་ས་ླཔརོ་འགགོ་ཐུབ་ངྲེས་ཡིན་ཞྲེས་བཤད་ཡོད་པ་རྲེད།

གནས་ཚུལ་འདིའི་ཐད་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁིད་ཁག་གི་བཤད་ཚུལ་གཅིག་
གུར་མིན་པ་ས ྲེ། རྒྱ་ནག་གི་གསང་བའ་ིདམག་དཔུང་གི་སནྙ་ཐའོ་ིནང་། “ཕི་
ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ནས་ ༡༠ བར་བདོ་མི་གྲེན་ལོག་པ་ ༨༧༠༠༠ ར་མྲེད་
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བཏང་ལུགས་”25 འཁདོ་ཡོད་པ་རྲེད། བདོ་མི་རལོ་འཛིང་པ་ཚོར་ཨ་མྲེ་རི་
ཀའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་རམ་ཕྲན་བུ་ཐབོ་པ་ད ྲེ་ན་ིབདོ་ནང་སྒ ྲེར་
ལངས་བུྱང་བའ་ིརྲེས་སུ་ཡིན་པ་དང་། དྲེས་ཕན་ནསུ་ད ྲེ་ཙམ་བུྱང་མྲེད་ཀང་བདོ་
མི་ཚོས་ད ྲེར་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད། བདོ་ནང་བདོ་མི་ཚོས་སྒ ྲེར་ལངས་བྱས་པ་ད ྲེ་
ན་ིགཞི་རྒྱ་ཆྲེ་བའ་ིསྒ ྲེར་ལངས་ལས་འགུལ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིདཔང་རགས་ད་ུམ་ཡོད། 
སབྐས་ད ྲེར་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་གང་སར་ཆྲེས་གདགུ་རུབ་ཀི་མནར་གཅདོ་བཏང་བ་
ད ྲེས་ཀང་གངོ་གསལ་གནས་ཚུལ་ར་སྤདོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།

25 བཅིངས་འགལོ་ཡན་ལག་དམག་སརྒ་གི་ཆབ་སདི་སནྙ་ཐ།ོ ༡༩༦༠
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༄༅། །དྲེ་སའྔ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་མ་འངོས་བདོ་ཀི་མང་གཙོའ་ིསྒམོ་
གཞི།

ང་ོསྤདོ།

རྒྱ་ནག་གིས་དསུ་རག་ཏུ་ཁངོ་ཚོས་བདོ་ཀི་ཐགོ་འཛིན་པའ་ིསདི་བུྱས་ད ྲེ་
དང་བདྲེན་ད་ུམངནོ་ཆྲེད་སྔནོ་མའི་བདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ཆྲེས་མུན་ནག་
ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་སནོ་རུྒྱའ་ིའབད་བརནོ་བྱྲེད་པ་དང་། ཁ་ོཚོས་བདོ་ནང་དག་
པའོི་བཙན་འཛུལ་དང་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ད ྲེ་བདོ་མི་མང་རྣམས་དསུ་རབས་
བར་མའི་བཀས་བཀདོ་རུྒྱད་འཛིན་ཞིང་བན་ལམ་ལུགས་དང་བན་གཡོག་ནས་
བཅིངས་བཀལོ་བཏང་ལུགས་ཤོད་ཀི་ཡོད། དྲེང་སབྐས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིིའ་ི
ཐབོ་ཐང་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་ད ྲེས་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་གནནོ་ཤུགས་དང་
སྐྱནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆྲེ་འཕགོ་གི་ཡོད་སབས། དྲེ་ལས་གཡོལ་ཆྲེད་སྔནོ་མའ་ིབདོ་
ཀི་སིྤ་ཚོགས་རྙིང་པའི་གནས་སངས་སྡུག་པ་ོཡོད་གནས་སྐྱར་བཤད་ཡང་བཤད་
བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད།

བདོ་ཀི་སྔནོ་མའི་སིྤ་ཚོགས་ད ྲེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་མིན་གཤིས་
སུྒར་བཅོས་འག་ོདགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པསོ་
དབུས་པའ་ིབདོ་ཀི་དབུ་ཁདི་ཚོས་ཞལ་བཞྲེས་གནང་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་༸གངོ་ས་
སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ནས་ལུགས་གཉསི་ཀི་ཐུགས་འགན་བསྐྱྲེད་བཞྲེས་
མཛད་རྲེས་བདོ་ནང་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་ལྲེགས་བཅོས་ཀི་མཛད་ཕགོས་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད། འནོ་ཀང་སྔནོ་མའ་ིབདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་དྲེ་རྒྱ་མིས་བཤད་པ་ལརྟ་གི་
སྡགུ་པ་ོཞིག་མ་རྲེད།

དནོ་གནད་མང་པའོི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པ་ད ྲེ་ཁུངས་



65

འབྲེལ་ཞིག་མི་འདགུ དང་པ།ོ རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་ཀི་ཐགོ་ནས་རུྒྱ་མཚན་དྲེ་འད་
ཁས་ལྲེན་གི་མ་རྲེད། རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་ཡིན་རངུ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་གི་སིྤ་
ཚོགས་ཀི་ལམ་སལོ་མི་འདདོ་པར་བསདྙ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དྲེར་བཙན་འཛུལ་དང་། 
བཙན་བཟུང་། མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་བཅས་ཀི་བྱ་སྤདོ་སྤ ྲེལ་ཆོག་གི་མྲེད། གཉསི་པ། 
བདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་དང་ཆབ་སདི་ཀི་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་གི་ཡིན་བརདོ་
མཁན་གི་རྒྱ་མི་ཚོས་གནས་སངས་སྡགུ་ཏུ་བཏང་བ་རྲེད། གསུམ་པ། དགསོ་
ངྲེས་ཀི་བཅསོ་སུྒར་བྱྲེད་སྒ་ོཁག་འག་ོའཛུགས་བྱས་ཟནི་པ་དང་། དྲེ་དག་ལས་
མཇུག་བསིྒལ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱྲེད་ཐུབ་པའ་ིནསུ་མཐུ་བདོ་མི་ཚོར་ལནྡ་ཡོད་པ་ཡིན།

ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་དནོ་མཁས་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་
ཀི་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཅྲེས་པའི་སྙན་ཐའོི་ནང་། 
རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་གངོ་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ཡོད་པ་མ་རྲེད་ཟྲེར་བ་ན་ིལོ་རུྒྱས་ཀི་གཞི་ར་མྲེད་པ་ཞིག་དང་འཁགོ་བཤད་ཅིག་
ཡིན་པ་མ་ཟད། བདོ་མིའ་ིའཚོ་བའ་ིགནས་སངས་ལ་ཧམ་བཤད་ཁ་ོན་བྱས་
འདགུ། བདོ་མི་གྲེན་ལོག་པ་ཚོས་བཙན་གཡྲེམ་དང་ཇག་བཅམོ། ཉ ྲེས་རངུ་
བཏང་བ་སོགས་བྱས་ལུགས་བཤད་པ་ནི་ཆྲེད་མངགས་དནོ་དངསོ་ལ་འཁགོ་
བཤད་བྱས་པ་ཞིག་ཡོན་པར་བར ྲེན་གནས་ཚུལ་གཞན་རྣམས་ལའང་ཡིད་ཆྲེས་
བྱྲེད་ཐབས་མྲེད་པ་ཞིག་རྲེད་འདགུ” ཅྲེས་བཀདོ་ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་སའྔ་ིསིྤ་ཚོགས།

བདོ་ནང་རུྒྱ་ནརོ་འཁདོ་སྙམོས་དང་། སིྤ་ཚོགས་གུ་ཡངས་ཡོད་པ་ན་ི
སབྐས་ད ྲེའ་ིཨྲེ ་ཤ་ཡའ་ིཡུལ་ཁག་མང་ཆྲེ་བ་དང་འགན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད། ༸རྒྱལ་
བ་སྐ་ུཕྲ ྲེང་རིམ་བྱནོ་རྣམས་ཡང་སིད་རད་གཅདོ་ཀི་ཐགོ་ནས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བའི་
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ལམ་སལོ་ད ྲེས་བདོ་ཀི་སིད་དབང་ན་ིརུྒྱད་འཛིན་བྱྲེད་པའི་སིད་དབང་ཞིན་མིན་
པ་གསལ་པ་ོཡིན་པ་མ་ཟད། ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕྲ ྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་དང་བཅུ་བཞི་པས་
དབུས་པའི་སྐུ་ཕྲ ྲེང་མང་པ་ོཞིག་གི་འཁུངས་ཁང་ཡང་ཁིམ་ཚང་དཀུས་མ་དང་། 
ཞིང་པ། ས་ཁུག་ལུང་ཀགོ་བཅས་ནས་ཡིན། ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་གཤམ་འགོ་
ཆབ་སིད་འཛིན་སྐྱངོ་གི་ལས་ཀི་སྣ ྲེ་མོ་བ་སྲེར་སྐྱ་གངས་ཚད་འད་མཚུངས་ཤིག་
ཡོད་ཅིང་། སྐྱ་བའོ་ིས་ིཞུ་བ་མང་ཆྲེ་བ་རུྒྱད་འཛིན་གི་ཁངོས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་
ཀང་ལས་འགན་དང་ག་ོགནས་སོགས་རུྒྱད་འཛིན་མ་ཡིན། སྲེར་མོ་བའ་ིས་ིཞུ་བ་
ན་ིརིགས་ཚང་མ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། མང་ཆྲེ་བ་དཀུས་མ་དང་། ཞིང་
འབགོ་ཁིམ་ཚང་གི་ཁངོས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྲེད། 

དྲེ་མཚུངས་བདོ་ཀི་དགོན་སྡ ྲེ་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་ནང་འད་མཉམ་གི་
མདནུ་ལམ་ཆྲེན་པ་ོཞིག་སྤད་ཡོད་པ་དང་།  ག་ྭཔ་བྱྲེད་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་ཕུྲ་གུ་ཡོད་
ད་ོཅགོ་ལ་ཡོད། དགནོ་སྡ ྲེ་ཁག་གི་ནང་ག་ོགནས་མཐ་ོཤོས་འཛིན་མཁན་མང་ཆྲེ་
བ་ན་ིམི་མང་མཉམ་ཆུང་དཀུས་མའི་ཁིམ་ཚང་དང་མད་ོསདོ་སདྨ་ཀི་ས་མཐའ་
ཁག་ནས་ཕྲེབས་པ་ཤ་སག་ཡིན། དྲེ་དག་ལ་ག་ོསབྐས་འད་མཉམ་གི་ཐབོ་ཐང་
སྤད་ཡོད་པས་༸གོང་ས་མཆོག་གོང་ད་ུཕུད་ད ྲེ་འགོ་ཆོས་སིད་གཉསི་ཀའི་ལས་
གནས་ཐགོ་འག་ོཆོག་གི་ཡོད། དྲེའ་ིཐད་བདོ་ཀི་ཁ་རུྒྱན་གཏམ་དཔྲེར། ཨ་མའ་ི
བུ་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན། དགའ་ལནྡ་ཁ་ིལ་བདག་པ་ོམྲེད་ཅྲེས་བརདོ་ཀི་ཡོད། 

དནོ་འགུབ་ཆོས་སྒནོ་ན་ིབདོ་རང་བཙན་ཡོད་པའི་སབྐས་ཁིམ་ཚང་སྐྱ་ོ
ཤོས་ཀི་གས་ཤིག་ཡིན། མོ་རང་གིས་བསི་པའ་ིདར་དམར་མི་མང་སིྤ་ཁང་ནང་
གི་མི་ཚྲེ་ཞྲེས་པའི་ད ྲེབ་ས ྲེ་རྒྱ་མིས་བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་གངོ་གི་མོ་རང་
གི་མི་ཚྲེའ་ིསྐརོ་གི་ལོ་རུྒྱས་ནང་། “ང་ན་ིད ྲེང་སབྐས་རྒྱ་མིས་བཤད་པའ་ིཞིང་
བན་ཟྲེར་བའ་ིཁིམ་ཚང་ནས་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚོའ་ིཁིམ་ཚང་ལ་ནང་མི་དུག་དང་། 
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ཐགོ་བརྲེགས་གཉསི་ཅན་གི་ཁང་པ་ལགྕས་རིས་བསྐརོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་འགོ་ཤོད་
ད་ུསྒ་ོཕུགས་སྲེམས་ཅན་འཇགོ་གི་ཡོད། སྒ་ོཕུགས་གཡག་བཞི་དང་ར་ལུག་ཉ་ིཤུ་
ར་བདནུ། བངོ་བུ་གཉསི། སོན་ཁལ་བཞི་དང་ཕྲེད་འག་ོབའ་ིས་ཞིང་བཅས་ཡོད་
པས། ནང་མིར་ལྟ་ོགསོ་ཀི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྲེད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོའ་ིས་ཁུལ་
ལ་ལྟ་ོསླངོ་མཁན་གི་སྤང་པ་ོགཅིག་ཀང་མྲེད།” ཅྲེས་བསི་ཡོད། 

བདོ་ནང་ཞིང་པ་ཚོར་གཞིས་ཀའི་བདག་པ་ོཚོས་གདགུ་རུབ་དང་
མནར་གཅདོ་གཏངོ་མི་ཆོག་པ་ཁམིས་ཐགོ་ནས་བཀག་རྒྱ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སིྤ་
ཚོགས་ཀི་གམོས་གཤིས་དང་ཡང་མི་མཐུན་པ་ཡིན། དསུ་རབས་བདནུ་པར་
ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པའོི་སྐབས་ནས་བཟུང་བདོ་ཀི་སིད་སྐྱངོ་མང་པསོ་
དགྲེ་བ་བཅུའི་ནང་པའི་ཆོས་ཀི་ལྟ་བའི་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་ཁིམས་གཏན་འབྲེབས་
གནང་ཡོད། རྒྱལ་ཁམིས་ཀི་སྙངི་དནོ་ན་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀི་སདི་སྐྱངོ་ཚོས་རང་ཉདི་
མི་སྲེར་གི་ཕ་མ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏྲེ་ད ྲེ་ཚོར་བྱམས་སྐྱངོ་གི་ལྟ་ལྟགོ་དགོས་པ་ད ྲེ་ཡིན། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༡༩ ལོར་རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕྲ ྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པསོ་རངོ་གཞིས་
སྣ ྲེ་སྡདོ་ཀིས་གཙོས་འགོ་ཡོད་རྣམས་ནས་མི་སྲེར་ལ་གཉསི་བླ་ོདང་བཞག་གིས་
ཁལ་སྐལུ་ཁམིས་གནནོ་བྱྲེ་པ་ལས་ཉ ྲེ་སྐྱརོ་ཕགོས་ལྷུང་དང་། རང་སྣང་གང་
ཤར། མིང་འདགོས་ཅི་རིགས་ཀི་ཁལ་གསར་བཀལ་སུན་གཙྲེར་སོགས་ཆབ་
འབངས་མནར་གཅདོ་འག་ོརིགས་བྱྲེད་མི་ཆོག་ཅྲེས་དང་། འཕར་སྐལུ། དངསོ་
དདོ་ཤུགས་མ་ཐུབ་དང་བརངུ་རགོས་སོགས་རྐྲེན་ནད་མི་ཐྲེག་པ་བུྱང་ན་འཕྲལ་
འཕྲལ་སནྙ་ཞུ་གསལ་རྲེན་དགསོ་རུྒྱ་ཡིན་ཞྲེས་ར་ཚིག་འགྲེམས་བསྒགས་གནང་
ཡོད། སིྤར་བཏང་བདོ་མི་ཚོའ་ིརུྒྱན་གཤིས་ལ་སྙངི་རྲེ་མྲེད་པའ་ིབྱ་སྤདོ་ན་ིམ་
རབས་ཐ་ཤལ་ད་ུབརི་བ་དང་། ནང་པའ་ིཆོས་ཀི་སྙངི་པ་ོབྱམས་བརྲེ་ཞྲེས་པ་
འདསི་མི་ལ་ྟཅི་སགོ་ཆགས་ཀུན་ལ་སྡགུ་སྦངོ་གཏངོ་རུྒྱ་བཀག་ཡོད་པ་རྲེད།
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བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་ནང་སགོ་ཐགོ་དང་། དབང་པ་ོཡན་ལག་གཅདོ་
འབྲེག་གི་ཁིམས་གཅོད་ད ྲེ་རིགས་བྱྲེད་པའི་དབང་ཆ་ལྷ་སར་ཡོད་པའི་བདོ་
གཞུང་རང་ལ་མགཏགོས་མྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༨༩༨ ལོར་རྒྱལ་ཚོང་པ་དང་། རྒྱལ་
ཁབ་ལ་ངན་གཤོམ་བྱྲེད་མཁན་གི་སྐྱྲེ་བ་ོཕུད་ད ྲེ་མིན་སྐྱ་བ་ོསུ་ལའང་ཁིམས་
གཅདོ་ད ྲེ་རིགས་བྱྲེད་མི་ཆོག་པའ་ིབཀའ་ར་ཁབ་བསྒགས་གནང་ཡོད།

ས་ཆ་ཚང་མའ་ིབདག་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡོད། དྲེ་དག་ནས་དགནོ་
སྡ ྲེ་ཁག་ལ་ཆོས་གཞི་དང་གཞུང་ཞབས་སྐྱ་བརོ་ཞབས་ར ྲེན་ཕ་གཞིས། དྲེ་བཞིན་
ཆོས་སིད་ཀི་ཞབས་འདྲེགས་ཞུ་སྒ་ོགཟྲེངས་ཐནོ་ཁག་ལ་གཟིགས་གཟསོ་བདག་
རྒྱན་བཅས་སུ་སྤད་ཡོད། རྒྱ་ཁབ་ཀིས་ད ྲེ་དག་ནས་ཁལ་བསྡ་ུལྲེན་བྱྲེད་ཅིང་། 
སྒ ྲེར་པ་ཁག་ནས་ས་ཁནོ་ལ་གཞིས་པའི་རང་འག་ོལག་འདནོ་གི་ཁལ་དང་མི་ང་ོ
གཅིག་གཞུང་ཞབས་སུ་བཅར་དགསོ་པ་ཡིན། དགནོ་སྡ ྲེ་ཁག་གིས་༸རྒྱལ་བསན་
འཛིན་སྐྱངོ་སྤ ྲེལ་གསུམ་དང་། བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སུྒ་རལ་སླབོ་ཡུལ་གི་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་གའ་ིའགན་འཁུར་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། དྲེ་ས་ྔབདོ་ནང་ད ྲེང་དསུ་ཀི་སླབོ་སྦངོ་
ལམ་སལོ་དར་མྲེད་སབས་དགོན་སྡ ྲེ་ཁག་ནི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་
སའ་ིབས་ིགནས་ཆྲེས་གལ་ཆྲེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་སྨསོ་མ་དགསོ། ག་ྭཔ་ཚོའ་ིསླབོ་
གཉ ྲེར་མཐུན་རྐྲེན་གི་དགོས་མཁརོ་དགོན་པས་འག་ོསོང་མང་པ་ོགཏངོ་དགོས་
ཤིང་། དྲེ་དག་གི་ཡོང་ཁུངས་ན་ིཆོས་གཞིས་དང་། གཞུང་སྒ ྲེར་ཀིས་བཞག་པའ་ི
མ་དངུལ་ཐྲེབས་རའ་ིསྐྱྲེད་འབབ། མང་ཚོགས་ཀི་དད་འབུལ་བཅས་ཡིན། འནོ་
ཀང་གྭ་གངས་རིམ་འཕར་དབང་གིས་བུྱང་སོང་ཁ་མ་འདམུ་པའི་སབྐས་དཔལ་
འབྱརོ་གི་ལས་བྱྲེད་མཁན་ནས་ཚོང་འཁསོ་བྱྲེད་དགསོ་པའང་ཡོང་གི་ཡོད།

སིྤར་བཏང་ས་ཆ་ཁནོ་ཆྲེ་བ་ནི་ཞིང་པ་ཚོས་འཛིན་སྐྱངོ་བྱས་ཏྲེ་རྒྱལ་
ཁབ་ལ་ཐནོ་འབབ་གཞིར་བཟུང་ཁལ་འབབ་ཐད་ཀར་སུྒབ་དགསོ། འགའ་ཤས་
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ནས་ས་ཞིང་ཐནོ་འབབ་དང་ཐནོ་ཁུངས་ཀི་ཚད་གཞི་ལ་དཔགས་པའི་ཁལ་སུྒབ་
དགསོ་ཤིང་། ཁལ་འབབ་དྲེ་དག་གཞུང་གི་མཛོད་ཁང་ནང་བཅུག་ས ྲེ་གཞུང་
ནས་དགནོ་ཁག་ཚོའ་ིཆོས་ཕགོས་དང་། ཡུལ་གི་འཛུགས་སུྐན། དམག་ཕགོས། 
གཞིས་ཀ་མྲེད་པའ་ིལས་བྱྲེད་པའ་ིཕགོས་སོགས་སུ་གཏངོ་གི་ཡོད། འགའ་ཤས་
ལས་རལོ་རུྒྱགས་ནས་ཁལ་འཇལ་དགསོ་པ་དང་། འགའ་ཤས་ནས་རང་འགའོ་ོ
ཁ་རིགས་ཏྲེ་གཟུང་གི་མི་སྣ་འགམིས་འགུལ་ལ་ར་ཁལ་གཏངོ་དགསོ། ཞིང་པ་
ཚོས་བདག་བཟུང་བྱས་པའི་ས་ཆ་རྣམས་ཁོང་ཚོའི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་
རུྒྱན་འཇགས་སུ་ཡོད་པའ་ིཕ་གཞིས་ཡིན། ཁངོ་ཚོས་ས་ཞིང་རྣམས་བགོས་མ་
དང་གཡར་གཏངོ་བཅས་བྱྲེད་ཐུབ། སོ་ནམ་པ་ཚོས་ཁལ་བགོས་སུྒབ་འབརོ་
དང་། ལས་རལོ་བྱྲེད་དགསོ་པ་ན་ིཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་མྲེད་ཅིང་། གལ་ཏྲེ་ད ྲེ་
དག་ཇི་བཞིན་སུྒབ་ཐུབ་ན་ས་ཞིག་འཛིན་སྐྱངོ་གི་ཐབོ་ཐང་ཕིར་ལྲེན་བྱྲེད་ཐུབ། 
འནོ་ཀང་གནས་ཚུལ་ང་ོམར་ས་ཞིང་རྣམས་སྒ ྲེར་བདག་ལ་ྟབུའི་ཐབོ་ཐང་ཡོད། 
གཞུང་ཁལ་ན་ིའབུ་རིགས་ཐགོ་ནས་སྤདོ་དགསོ། དྲེ་ན་ིས་ཁལ་ལས་ཁང་ག་ླདང་
ས་ག་ླལ་ྟབུ་མིན། 

སིྤར་བཏང་བདོ་ཀི་མི་འབརོ་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་བགོས་
ཞིང་འདྲེབས་མཁན་ཡིན་ཞིང་། དྲེ་ཡང་ཕལ་ཆྲེ་བ་དབུས་གཙང་ཁུལ་ད་ུཡིན། 
བགོས་ཞིང་ན་ིསྒ ྲེར་པ་དང་ཆོས་གཞིས་ཁག་གི་ཡིན། སྒ ྲེར་པ་དང་ཆོས་གཞིས་ 
ཁག་ལ་ཁངོ་ཚོས་བགོས་ཁལ་སྤདོ་དགསོ་ཤིང་། དྲེ་ཡང་འབུ་རིགས་སྤདོ་དགསོ་ 
པའམ། ཡང་ན་ཁིམ་མི་གཅིག་ཞིང་ལས་དང་ནང་ལས་གང་ཡིན་ད་ུངྲེས་སྐྱདོ་ 
བྱྲེད་དགསོ། དྲེའ་ིནང་ནས་མི་ཁ་ཤས་གཞིས་ཀའ་ིསྡ ྲེ་པ་དང་གཞིས་ཀའ་ིགཉ ྲེར་ 
པའ་ིལས་འགན་འཁྲེར་མཁན་ཡོད་པ་ད ྲེ་ཚོར་རྒྱ་མིས་ “མངའ་བདག་གི་ཚབ་
བྱྲེད་མི་སྣ་” ཞྲེས་འབདོ་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། བགོས་ཞིང་འདྲེབས་མཁན་གི་མི་
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གཞན་ཚོ་ཚོང་རྒྱག་པའམ། ག་ྭཔ་བྱྲེད་པ། ལས་རིགས་འད་མིན་ལ་ཞུགས་པ། 
ས་ཞིང་འདྲེབས་ལས་བྱྲེད་པ་སོགས་ཅི་བྱྲེད་ཀི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད། ཁངོ་
ཚོ་བགོས་ཞིང་འདྲེབས་མཁན་ཡིན་ཀང་ས་བདག་ཚོས་རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་
ཁངོ་ཚོ་ས་ཁང་ད ྲེ་ནས་ཕིར་འབུད་བྱྲེད་ཆོག་གི་ཡོད། ཁ་ོཚོ་འབྱརོ་ལནྡ་ཆགས་
པ་ལ་བར ྲེན་ནས་རྒྱ་མིས་ནག་ཉ ྲེས་བཀལ་ཏྲེ་མངའ་བདག་གལ་རིམ་ནང་བཅུག་
ཡོད་པ་རྲེད།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲ ྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ནས་
འཛིན་སྐྱངོ་དང་ས་ཞིང་གི་བཅོས་སུྒར་མང་པ་ོཞིག་མཛད་བཞྲེད་ཀིས་ཐབས་
ཤྲེས་གནང་ས ྲེ། དགནོ་པ་དང་སྒ ྲེར་པའ་ིགཞིས་ཀ་རྣམས་གཞུང་གིས་བཞྲེས་ཏ ྲེ་
ཞིང་པ་ཚོས་བག་ོའགྲེམས་གནང་རུྒྱའ་ིདགངོས་འཆར་གནང་བ་མ་ཟད། དྲེའ་ི
ཆྲེད་ད་ུལྲེགས་བཅསོ་ལས་ཁུངས་ཤིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད། ལས་ཁུངས་
དྲེས་ཞིང་པ་ཚོར་ཁལ་འབབ་ཉུང་ད་ུབཏང་བ་དང་། རངོ་གཞིས་སྣ ྲེ་སྡདོ་ཀི་དཔནོ་
རིགས་ཚོས་མི་སྲེར་ཐགོ་ཚུལ་མིན་ཉ ྲེས་སྤདོ་བུྱང་རིགས་མི་སྲེར་སོ་སོས་ལྲེགས་
བཅསོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱྲེད་ཆོག་པ་དང་། ལྲེགས་བཅསོ་ལས་ཁུངས་
ལ་དྲེར་ཞིབ་འཇུག་དང་ཐག་གཅདོ་བྱྲེད་ཆོག་པའ་ིདབང་ཆ་གནང་ཡོད། ལྲེགས་
བཅསོ་ལས་ཁུངས་ནས་མི་སྲེར་ལ་ཁལ་ཆག་གཏངོ་རུྒྱའ་ིའཆར་འབུལ་ཞུས་པར་
༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་ཆོག་མཆན་སྩལ་བ་དང་། ལྲེགས་བཅསོ་ལས་ཁུངས་
ནས་བུ་ལོན་ཡོད་པའ་ིམི་སྲེར་ཚོ་རིགས་གསུམ་ལ་དབྱྲེ་ས ྲེ། སྐྱྲེད་ཀ་རིམ་གསོག་
གིས་མ་ར་དང་བཅས་པ་གཏན་ནས་སྤདོ་འཇལ་མི་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀི་ང་ོསྐྱྲེད་ར་
ཡང་གིས་སྤདོ་འཇལ་མ་དགསོ་པ་དང་། ཡང་འགའ་ཤས་ལོ་རྲེའ་ིཡོང་འབབ་
ནས་སྐྱྲེད་ཀ་སྤདོ་འཇལ་མི་ཐུབ་ཀང་། ང་ོབ་ོརིམ་པས་སྤདོ་ཐུབ་རིགས་ལ་སྐྱྲེད་
ཀ་ཆག་ཡང་གིས་ང་ོབ་ོརྣམས་སྡ ྲེབ་སྤདོ་མ་དགོས་པར་ལོ་དསུ་རིམ་སྤདོ་བྱ་རུྒྱ། 
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འགའ་ཤས་བུ་ལོན་གིས་འཁོས་འབྱརོ་བཟང་པརོ་གུར་པ་ད ྲེ་དག་ནས་ང་ོསྐྱྲེད་
རྣམས་ལོ་དསུ་རིམ་སྤདོ་དགསོ་རུྒྱ་གཏན་འབྲེབས་གནང་ཡོད། ད་དངུ་༸གངོ་
ས་མཆོག་ནས་མ་འངོས་པར་བཀའ་ཤག་གི་ལག་འཁྲེར་དམིགས་བསལ་མྲེད་
པར་ར་ཁལ་གང་བུྱང་སྐལུ་འདྲེད་མི་ཆོག་པ་དང་། ར་ཁལ་གི་ག་ླཆ་ཡང་སྐྱར་
སརྤ་དགསོ་པ་བཅས་ཀི་བཀའ་ཁབ་སྩལ་ཡོད།

བདོ་རང་བཙན་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་མུ་གྲེ་དང་ལྟགོས་ཤི་ཐྲེབས་པའི་
གནས་ཚུལ་ག་ོམངོ་མྲེད། སནོ་ཐགོ་ལོ་ཉ ྲེས་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང་། མི་མང་ཚོས་
གཞུང་དང་། དགནོ་པ། སྐ་ུདག ཞིང་པ་ཕུག་པ་ོབཅས་ཀི་ས་ནས་ལས་ས་ླཔརོ་
བུ་ལོན་གཡར་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་བཟུང་རྒྱ་མིའ་ིཞི་དག་གི་མི་སྣ་ཚོས་གཞུང་གི་
འབུ་རིགས་གསོག་འཇགོ་ཡོད་པ་ད ྲེ་ཚོ་ཟ་བ ྲེད་སྤད་པ་དང་། བདོ་མི་སྒ ྲེར་གི་
འབུ་རིགས་གསོག་འཇགོ་རྣམས་རིན་གོང་ཆུང་ངུའི་ཐགོ་འཚོང་འཇུག་གི་ཡོད་
པ་རྲེད། བཅིངས་བཀལོ་ཟྲེར་བ་ན་ིདནོ་དངསོ་ཚང་མ་དབུལ་ཕངོས་འད་མཉམ་
གི་ཐབོ་ཐང་ད ྲེ་རྲེད། རྒྱ་མིའ་ིབཙོན་ཁང་དང་ངལ་རལོ་སུྒར་བཀདོ་ནང་ལོ་ ༣༣ 
བསདྡ་རྲེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་བ་རང་ལོ་ ༦༢ 
ལ་སོན་པའི་གྭ་པ་དཔལ་ལནྡ་རྒྱ་མཚོས་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་ཕུག་པ་ོཚོ་སྐྱ་ོཔ་ོ
བཟ་ོཐུབ་པ་ལས། སྐྱ་ོཔ་ོཚོར་རོགས་ཕན་མ་བྱས་པར་བར ྲེན་ཁངོ་ཚོ་ད ྲེ་བས་སྐྱ་ོ
ར་ུསོང་ནས་རམ་པ་སླངོ་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་གུར་ཡོད་ཅྲེས་བཤད་ཡོད།

ཧུའ་ི རི་ཅ་ཀ་ིསོན་གིས་བསི་པའ་ིབདོ་དང་ད ྲེའ་ིརྒྱལ་རབས་ནང་
དམར་པའོི་རོམ་བསི་པས་ཀང་བདོ་ནང་དབུལ་ཕུག་གི་བར་ཁད་ཆྲེན་པ་ོམྲེད་
གནས་ངསོ་ལྲེན་བྱས་ཡོད་པ་བཤད་ཡོད། དནོ་དམ་ད་ུཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་
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ཧུའུ་ཡའ་ོཔང་བདོ་ནང་ཡོང་སབྐས་བདོ་ནང་གི་འཚོ་བའ་ིགནས་སངས་ཤིན་ཏུ་སྐྱ་ོ
པ་ོམཐངོ་ནས་འཚོ་བའ་ིགནས་སངས་དྲེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ིགངོ་གི་འཚོ་བའ་ི
གནས་སངས་ཐགོ་སྐྱར་གསོ་ངྲེས་པར་ཡོང་ཐབས་བྱྲེད་དགསོ་ཚུལ་བཤད་ཡོད། 

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་༸གངོ་ས་སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་བཙན་
བྱལོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མ་ཐག་བདོ་གཞུང་གི་སིྒག་སལོ་གང་ཐུབ་མང་གཙོ་
ཅན་ལ་འགུར་རུྒྱའ་ིཐབས་ལམ་མང་པ་ོཞིག་ཕག་ལྲེན་བསར་ཏྲེ། མི་མང་གིས་
འསོ་འདྲེམས་བྱས་པའ་ིསིྤ་འཐུས་དང་། སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་བཅས་གསར་
འཛུགས་བསྐྱངས། དྲེ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་མ་
འངོས་བདོ་ཀི་མང་གཙོའི་ར་ཁིམས་ཀི་འཆར་ཟིན་ཞིག་འདནོ་གནང་མཛད་པ་
ད ྲེའ་ིཐགོ་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཇི་ཡོད་བསྡ་ུལྲེན་གནང་བ་དང་། ཕི་ལོ་ 
༡༩༦༣ ལོར་མ་འངོས་བདོ་ཀི་ར་ཁམིས་ཟནི་བསི་དངསོ་སུ་གསལ་བསྒགས་
བསྐྱངས་ཤིང་། དྲེའ་ིནང་མི་མང་གི་འདདོ་མོས་མྲེད་པའ་ིདནོ་ཚན་གཅིག་འཁདོ་
ཡོད་པ་ན།ི ༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁྲེ་ཕན་མཐ་ོཤོས་ཀི་དནོ་ད་ུརྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་ཆྲེན་ནས་འཐུས་མིའ་ིར་འབརོ་སུམ་ཆ་གཉསི་ཀི་མོས་མཐུན་ཐགོ་
ཁིམས་ཁང་མཐ་ོཤོས་ལ་གོ་བསྡུར་དང་འབྲེལ་༸གོང་ས༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གི་འགན་འཛིན་མཛད་ཁུར་རྣམས་སྡ ྲེ་སིད་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཕག་ལྲེན་
བསར་རུྒྱ་ཞྲེས་འཁདོ་ཡོད་པ་འད་ིཡིན། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༠ ཉནི་
༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་གསལ་བསྒགས་གནང་དནོ། བདོ་འཛིན་སྐྱངོ་བྱྲེད་པའ་ིག་ོ
སབྐས་བདོ་མི་ཚོར་བུྱང་བའི་ཉནི་བདོ་ཀི་སིད་གཞུང་ཇི་འད་ཞིག་འཛུགས་མིན་
བདོ་མི་ཚོ་ནས་ཐག་གཅདོ་བྱ་རུྒྱ་ཞྲེས་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་དང་དབང་ཆའི་ཐད་ལྲེགས་བཅསོ་གནང་ས ྲེ་
སིྤ་འཐུས་གངས་ཚད་ ༡༢ ནས་ ༤༦ བར་མང་ད་ུགཏངོ་གནང་མཛད་པ་དང་། 
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བཀའ་བླནོ་རྣམས་ཀང་སརྔ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐད་བསྐསོ་མ་ཡིན་པར་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་ལ་འདྲེམས་རུྒྱའ་ིདབང་ཆ་གནང་བ་དང་། དྲེ་བཞིན་མི་མང་གི་
བདྲེ་སྡགུ་ཆྲེད་ཆྲེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ཡང་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ པར་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་མ་འངོས་བདོ་ཀི་
ཆབ་སདི་ལམ་སནོ་དང་ར་ཁམིས་སྙངི་དནོ་གསལ་བསྒགས་གནང་ཞིང་། དྲེའ་ི
ནང་འཁདོ་དནོ “མ་འངོས་པར་ངསོ་ནས་བདོ་གཞུང་གི་འགན་འཁུར་དང་། 
ལམ་ལུགས་རྲེས་འབ ྲེལ་ཆབ་སདི་ཀི་ག་ོགནས་གང་ཡང་ལྲེན་རུྒྱ་མིན།” ཞྲེས་
གསལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། “མ་འངོས་པའ་ིབདོ་གཞུང་ད ྲེ་བདོ་མིས་འདྲེམས་བསྐ་ོ
བྱས་པ་ཞིག་དགསོ་པ་དང་། རྒྱ་མིའ་ིབཙན་ཤུགས་བདོ་ནས་ཕིར་འཐྲེན་གིས་
བདོ་གངས་ཅན་པའི་རང་དབང་སྐྱར་གསོ་བུྱང་མཚམས་ནས་བདོ་ཀི་ར་ཁམིས་
གཏན་འབྲེབས་མ་ཟིན་བར་གི་བར་བརལ་གི་དསུ་ཡུན་རིང་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་
ཀི་འགན་ཁུར་ད་ལྟ་བདོ་ནང་ལས་དནོ་བྱྲེད་བཞིན་པའི་བདོ་མི་ལས་བྱྲེད་ལྷག་
བསམ་ཅན་རྣམས་ནས་འགན་ཁུར་ལྲེན་དགསོ། བར་བརལ་གི་དསུ་ཡུན་རིང་
ཆབ་སདི་དབང་འཛིན་བྱྲེད་པ་ོསདི་འཛིན་ཞིག་གི་བསྐ་ོབཞག་བྱ་རུྒྱ། དྲེ་དང་
ཆབས་ཅིག་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་རང་བཞིན་གིས་ཕིྲེ་བསྡུ་ཟིན་པར་ཆ་འཇགོ་
བྱ་རུྒྱ་ཡིན།” ཞྲེས་དང་། ཡང་། “མ་འངོས་པའ་ིབདོ་ཀི་ཡུལ་ཁམས་ན་ིའཚྲེ་
མྲེད་བྱམས་བརྲེ་ལནྡ་པའ་ིཞི་བའ་ིབས་ིགནས་དང་། ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ་ཀི་ལྟ ྲེ་
གནས་ཤིག་ཏུ་བསུྒར་ཐགོ་བར་གནས་ཀི་ང་ོབརོ་གནས་ཏྲེ་དནོ་གནད་གང་ཅིའི་
ཐགོ་དམག་འཐབ་སྤངོ་རུྒྱ།” ཞྲེས་གསལ་ཡོད།

དྲེ་དག་གི་ཐགོ་ནས་བདོ་མིའི་འཐབ་རདོ་འད་ིརྒྱ་མིས་བཤད་པ་ལརྟ་ད ྲེ་
སའྔ་ིལམ་ལུགས་རྙངི་པ་སྐྱར་གསོ་བྱ་རུྒྱ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་པ་མ་ཟད། ལགྷ་
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པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་འད་ི༸གངོ་ས་མཆོག་
སྐུ་སྒ ྲེར་གི་གནད་དནོ་ཞིག་ལ་འགུར་ཐབས་བྱྲེད་པ་ནི་བདོ་རྒྱ་ཆྲེའི་མི་མང་གི་
འཐབ་རདོ་དང་འབྲེལ་བའ་ིགནད་དནོ་ང་ོམ་ད ྲེ་གཡོ་འགྲེབས་བྱྲེད་པའ་ིངན་བུྱས་
ཤིག་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོརྲེད།
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༄༅། །འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་བབས།

ང་ོསྤདོ།

རྒྱ་མིས་བདོ་ད་ུབཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་རྐྲེན་གིས་བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་
དང་འབུམ་གཉསི་ལགྷ་ཙམ་དསུ་མིན་རྐྲེན་འདས་སོང་ཡོད་པ་དང་། ཉུང་མཐར་
ཁིམ་མི་རྲེ་རྲེ་བཙོན་ད་ུམ་བཅུག་པ་དང་འཆི་སྐྱནོ་མ་བུྱང་བའ་ིཁིམ་ཚང་ཧ་ལམ་
གཅིག་ཀང་མྲེད། ང་ཕདོ་འཇིགས་མྲེད་ (རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ་ཟུར་པ་ང་ཕདོ་ངག་དབང་འཇིགས་མྲེད་ཀི་སས་) 
ཀིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོ་སོ་སོར་བདོ་ལ་དག་གནནོ་
བྱྲེད་སབྐས་ཁིམ་ཚང་སོ་སོའི་ནང་རངུ་ར ྲེག་མ་ཕགོ་མཁན་མི་གཅིག་ཀང་མྲེད་
ཅྲེས་བཤད་ཡོད་པ་ད ྲེས་རྒྱ་མིས་ཆྲེས་གདགུ་རུབ་དང་། ཆྲེས་ཀ་ླཀླ།ོ ཆྲེས་མུན་
ནག་ཅྲེས་ཤོད་པའི་བདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་དྲེར་དམངས་གཙོའི་བཅསོ་སུྒར་བྱས་ཡོད་
ཟྲེར་བའ་ིརུན་གཏམ་གི་མཐིལ་བརལོ་བ་རྲེད།

བདོ་རང་བཙན་སྐབས་ཀི་བདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་དྲེ་བདྲེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་
ཁམས་ལ་ྟབུ་ཞིག་མིན་ཀང་། ད་ལ་ྟནང་བཞིན་གི་ཡ་ང་བའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཞིག་མ་
རྲེད། དཔྲེར་ན། སྔནོ་མ་བཙོན་ཁང་ཆྲེ་ཤོས་གཉསི་སུ་བརི་བའ་ིལ་ྷསའ་ིསྣང་རྲེ་
ཤག་དང་། ཞལོ་བཙོན་ཁང་སོ་སོར་བཙོན་པ་མང་ཤོས་སབྐས་མི་གངས་ ༣༠ 
སྐརོ་ལས་མྲེད། འནོ་ཀང་རྒྱ་མིས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་རྲེས་བདོ་འད་ི
བཙོན་ཁང་དང་། ངལ་རལོ་སུྒར་བཀདོ་ཀི་ར་བ་ཞུག་ཏུ་གུར་པ་རྲེད། སབྐས་
རྲེ་བཙོན་པ་མང་དགས་པས་འ་འུབ་མ་འདསུ་པར་ད་ོདམ་བྱྲེད་བདྲེ་ཡོང་ཆྲེད་
བཙོན་པ་སྡ ྲེབ་གསོད་བཏང་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཡང་བུྱང་ཡོད། རྒྱ་མིས་བདོ་
བཅིངས་བཀལོ་བཏང་རྲེས་བདོ་མི་མང་ལ་སྔར་ཐབོ་མ་མངོ་བའི་བདྲེ་སིྐྱད་ཀི་
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འཚོ་བ་ལོངས་སྤདོ་རུྒྱ་བུྱང་བ་རྲེད་ཅྲེས་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་ད ྲེ་དནོ་དངསོ་ཡིན་མིན་
དབྱྲེ་ཞིབ་བྱྲེད་རུྒྱ་ཡིན།

ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་ ༡༩༧༩ བར་གི་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་དང་། གཏརོ་བཤིག་
གི་སྐརོ།

བདོ་ལྗངོས་སིྤ་བཤད་ཟྲེར་བའ་ིརྒྱ་ཡིག་ད ྲེབ་ཤོག་གངས་ ༥༦༥ ནང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༧ ནས་ ༢༥ བར་བདོ་ཤར་ཕགོས་ས་ཁུལ་ཁག་
ཏུ་རྒྱ་དམག་གིས་བདོ་དམག་ ༥༧༠༠ ལགྷ་ཙམ་ར་མྲེད་བཏང་བ་དང་། ༢༠༠༠ 
ལགྷ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རྲེད་ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད་པ་དང་། བདོ་མི་སྡ ྲེབ་གསོད་
བཏང་བའམ། ཡང་ན་མནར་གཅདོ་ཚད་མྲེད་བཏང་བ། མྲེ་སྒགོས་དང་འབར་
མདྲེལ་གཡུགས་པ་བཅས་བྱས་ནས་དགནོ་སྡ ྲེ་ཁག་ར་གཏརོ་དང་། འབགོ་ས་ར་
མྲེད་བཏང་བ་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཡིག་ཆ་མང་པའོི་ནང་གསལ་ཡོད། 
དཔྲེར་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་དནོ་མཁས་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་
ནས་བཏནོ་པའི་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཅྲེས་པའི་སནྙ་
ད ྲེབ་ནང་གངོ་གསལ་གནས་ཚུལ་གང་ལ་གང་འཚམས་འཁདོ་ཡོད།

རྒྱ་མིའ་ིདམག་གི་གསང་བའ་ིཡིག་ཆ་ཧ་ིཨང་ ༡༡ པའ་ིསིྤ་བསྡམོས་
ཞྲེས་པའ་ིནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༢ ནས་ ༡༩༥༨ བར་མད་ོསདྨ་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་ད་ུཟངི་
འཁུག་ཞདོ་འཇགས་ཐྲེངས་ ༩༩༦ བཏང་ནས་བདོ་མི་ ༡༠༠༠༠ ལགྷ་ར་མྲེད་
བཏང་ཡོད་ལུགས་འཁདོ་ཡོད། ཡང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་མད་ོསདྨ་མག་ོལོག་
ཁུལ་ད་ུབདོ་མི་ ༡༣༠༠༠༠ ཡོད་པ་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་བདོ་མི་ ༦༠༠༠༠ 
ལས་ལགྷ་མྲེད་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༦ པའ་ིཀུང་གའོ་ིདཔིྱད་ཀ་
ཞྲེས་པའ་ིརྒྱ་ཡིག་དསུ་ད ྲེབ་ཐགོ་འཁདོ་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ 
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༢༨ ཉནི་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གིས་པ ྲེ་ཅིང་ད་ུརྒྱལ་ཡོངས་
མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འད་ུཞིག་གི་ཐགོ་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསུངས་
དནོ། “མག་ོལོག་ཁུལ་ད་ུམི་མང་པ་ོབསད་དྲེ་ཕུང་པ་ོརྣམས་རི་ས ྲེང་ནས་རྦབ་
རིལ་བཏང་ས ྲེ་རི་གཤམ་ད་ུབུས་པའ་ིས་དངོ་ནང་སསྦ་པ་དང་། ད་དངུ་དམག་
མི་ཚོས་ཁངོ་ཚོའི་ནང་མི་གཉ ྲེན་ཚན་རྣམས་ལ་ང་ོལོག་པ་ར་མྲེད་བཟསོ་པ་ད ྲེར་
ར ྲེན་འབ ྲེལ་ཞུ་དགོས་ཟྲེར་ནས་ཕུང་པའོི་ས ྲེང་ད་ུཞབས་བ་ོརྒྱག་ཏུ་བཅུག་པ་མ་
ཟད། དྲེ་རྲེས་ནང་མི་གཉ ྲེན་ཚན་རྣམས་ཀང་མྲེ་མདའ་སགྦ་སགྦ་བརྒྱབ་ནས་སྡ ྲེབ་
གསོད་བཏང་བ་རྲེད།” ཅྲེས་དང་། “ཁམས་དང་། ཨ་མད་ོཁུལ་གི་མི་རྣམས་
ལ་སརྔ་བུྱང་མ་མངོ་བའ་ིསྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་ཚད་མྲེད་བཏང་བ་དང་། མི་
བཅུའམ་ཉ་ིཤུ་ཙམ་སྡ ྲེབ་གསོད་བཏང་བ་བཅས་ཀི་འཁནོ་འཛིན་བདོ་མིའི་སྲེམས་
ནང་བརྲེད་མྲེད་བརན་པརོ་གནས་ཡོད་པ་རྲེད།” ཅྲེས་གསུངས་ཡོད། 

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༠ ཉནི་ལ་ྷསར་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་
སྒ ྲེར་ལངས་ཀི་ལས་འགུལ་ལ་རངུ་ར ྲེག་བཏང་ནས་དསུ་ཐུང་ཉནི་གསུམ་ནང་
བདོ་མི་ ༡༠༠༠༠ ནས་ ༡༥༠༠༠ བར་བསད་པ་རྲེད། བདོ་དམག་ཁུལ་ཁང་
གི་ཆབ་སདི་པུའུ་ཟྲེར་བའ་ིགསང་བའ་ིཡིག་ཆ་ཞིག་གི་ནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ 
༣ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༡༠ བར་བདོ་དབུས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་པུར་བདོ་མི་ 
༨༧༠༠༠ ར་མྲེད་བཏང་ལུགས་འཁདོ་ཡོད། བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ 
༡༩༤༩ ནས་ ༡༩༧༩ བར་གི་གནས་ཚུལ་ཕགོས་བསྡམོས་བྱྲེད་སབྐས་རྒྱ་མིའ་ི
མནར་གཅོད་སྡུག་སྦངོ་ཚད་མྲེད་འགོ་བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གཉསི་
ལགྷ་ཙམ་འཆི་སྐྱནོ་བུྱང་འདགུ
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ཤྱི་རྐེན། དབུས་གཙང་། ཁམས། ཨ་མདོ། བསོམས།

བཙོན་དུ་མནར་གཅོད་འོག་
བསད་པ།

༩༣༥༦༠ ༦༤༨༧༧ ༡༤༧༨༤ ༡༧༣༢༢༡

དམར་གསོད་བཏང་བ། ༢༨༢༦༧ ༣༢༢༦༦ ༩༦༢༢༥ ༡༥༦༧༥༨

དམག་སར་བསད་པ། ༡༤༣༢༥༣ ༢༤༠༤༡༠ ༤༩༠༤༢ ༤༣༢༧༠༥
ལོགས་ཤྱི་ཐེབས་པ། ༡༣༡༠༧༢ ༨༩༩༡༦ ༡༢༡༩༨༢ ༣༤༢༩༧༠

རང་ཤྱི་བརྒྱབ་པ། ༣༣༧༥ ༣༩༥༢ ༡༦༧༥ ༩༠༠༢

འཐབ་འཛིང་འོག་བསད་པ། ༢༧༩༥༡ ༤༨༨༤༠ ༡༥༩༤༠ ༩༢༧༣༡

ཁོན་བསོམས། ༤༢༧༤༧༨ ༤༨༠༢༦༡ ༢༩༩༦༤༨ ༡༢༠༧༣༨༧

བཙོན་ཁང་དང་།   ངལ་རལོ་སུྒར་བཀདོ་ར་བ་སོགས་སུ་བདོ་མི་འཆི་སྐྱནོ་བུྱང་
བ།

བཙོན་ཁང་དང་ངལ་རལོ་སུྒར་བཀདོ་ཁང་ནས་ཐར་བའི་བདོ་མི་ཚོའི་
ཚིག་ཐརོ་གཞིགས་སབྐས། བདོ་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་བཙོན་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཙམ་
འདས་གངོས་སོང་གནས་འཁདོ་འདགུ དཔྲེར་ན། བྱང་ཚ་ལ་ཁ་ས ྲེ། བདོ་ཀི་བྱང་
ཐང་མི་མྲེད་ལུང་སངོ་ཁུལ་ད་ུབཙོན་ཁང་ཁག་ལ་ྔབཟསོ་ནས་བཙོན་པ་ ༡༠༠༠༠ 
ལགྷ་ཙམ་ཚ་ལ་དཀར་པ་ོསྔགོ་འདནོ་བྱྲེད་པར་བཏང་འདགུ སབྐས་ད ྲེར་སབས་
ལྲེགས་ཀིས་མ་ཤི་བར་ལྷག་པའི་བཙོན་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་བརོད་དནོ་ལྟར་ན། 
བཀྲེས་ལྟགོས་དང་། ངལ་རལོ་ལྕ་ིབ། ཉ ྲེས་རངུ་ཚད་མྲེད་བཏང་བ་བཅས་ཀི་སྡགུ་
སྦངོ་མཉར་གཅདོ་འགོ་ཉནི་ལརྟ་མི་ ༡༠ ནས་ ༣༠ བར་ཤི་ས ྲེ། ལོ་གཅིག་ནང་
བཙོན་པ་ ༨༠༠༠ ལགྷ་ཤི་འདགུ དྲེ་བཞིན་བདོ་མིར་ངལ་རལོ་བཙན་སྐལུ་གིས་
བསུྐན་ཞིང་། རྒྱ་མིས་བཅིངས་བཀལོ་དམག་གིས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ཞྲེས་ཤོད་པའ་ི
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རྔ་ཆྲེན་གླགོ་ཁང་ལ་ཆ་བཞག་ན། སབྐས་ད ྲེར་ཉནི་ལརྟ་བཙོན་པའ་ིཕུང་པ་ོགསུམ་
བཞི་ཆུ་ལ་བསུྐྱར་པའམ། ཕགོས་མཚུངས་དར་རྲེ་མད་ོཞ་ཉ ྲེའ་ིགཏྲེར་ཁའ་ིལས་
མི་ཉག་རོང་ཨ་མ་ཨ་བདྲེ་ནས་བརདོ་དནོ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༦༢ 
བར་བདོ་མི་བཙོན་པ་ ༡༢༠༡༩ ཞ་ཉ ྲེའ་ིགཏྲེར་ཁ་སྔགོ་འདནོ་བྱྲེད་སར་ཤི་འདགུ

དྲེང་སང་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་སྐརོ།

ཕི་ལོ་ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༩ པར་མའ་ོཙྲེ་ཏུང་འདས་རྲེས་རྒྱ་ནག་གི་སདི་
བུྱས་ལ་འགུར་བ་སོང་ནས་དཔལ་འབྱརོ་གུ་ཡངས་དང་དཔལ་འབྱརོ་སྒ་ོདབྱྲེ་
བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཆབ་སདི་ཀི་བཙོན་པ་རྣམས་ལའང་གུ་ཡངས་ཕྲན་བུ་
བུྱང་ཡོད། འནོ་ཀང་དཔལ་འབྱརོ་གི་གུ་ཡངས་དང་སྒ་ོཕྲེ་བ་ད ྲེས་བདོ་ནང་གི་
ཆབ་སདི་རང་དབང་ལ་འགུར་བ་གང་ཡང་བུྱང་མྲེད། 

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༥ པར་ཆབ་སདི་ཀི་ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་མཁན་བདོ་
མི་ ༡༡༥ ལ་ནག་ཚོང་དང་ཉ ྲེས་དནོ་ཉ ྲེས་གསོག་གི་ཉ ྲེས་མིང་བཏགས་ཏྲེ་འཛིན་
བཟུང་བྱས་པ་དང་། ཡོངས་བསྒགས་ཁམིས་གཅདོ་ཀི་ཚོགས་ཆྲེན་བསྐངོས་ཏ ྲེ་
སགོ་ཐགོ་བཏང་བ་རྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༡༡ པའ་ིཟླ་མཇུག་ལ་ལ་ྷས་ཁུལ་
ད་ུཡོད་པའ་ིབཙོན་ཁང་གཅིག་པུར་ཆབ་སདི་ཀི་བཙོན་པ་ ༧༥༠ བཙོན་བཅུག་
བྱས་ཡོད་པ་རྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༢༧ ཉནི་ལ་ྷསར་བདོ་མི་ ༢༠༠ 
ལགྷ་ཙམ་གིས་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་བྱས་པ་དང་། དྲེ་རྲེས་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡ 
དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༥ བཅས་སོ་སོར་ཁམོ་སྐརོ་བསདུ་མར་
བྱྲེད་སབྐས་ཉ ྲེན་རགོ་པས་དག་གནནོ་གི་མྲེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་རྔམ་སནོ་པ་མི་ཉུང་
བ་ཞིག་བསད་རྨས་བཏང་བ་མ་ཟད། བདོ་མི་ ༢༥༠༠ ལགྷ་བཙོན་བཅུག་བྱས་
པ་རྲེད།
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ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༢༠ ཉནི་ཡུ་ པ་ི ཨཡི་གསར་
འགུར་ལས་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་སྤ ྲེལ་བར། རྒྱ་མིའ་ིདཔནོ་རིགས་ཇའོ་ོཧ་ིཕི་ལོ་ 
༡༩༨༨ ཟླ་ ༧ པར་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའ་ིནང་ལ་ྟསྐརོ་བྱྲེད་སབྐས་བདོ་
ནང་རྒྱ་ནག་གི་དབང་འཛིན་ལ་ང་ོརལོ་བྱྲེད་མཁན་ཚོར་ཡ་ང་སྙངི་རྲེ་མྲེད་པའི་
སྡགུ་སྦངོ་གཏངོ་དགསོ་ཞྲེས་གསལ་བསྒགས་བྱས་པ་ལརྟ། སདི་བུྱས་ད ྲེ་ལམ་
འཕྲལ་ལག་བསར་བྱས་པ་རྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༣༠ ཉནི་
ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུབདོ་མིའི་ཞི་རོལ་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དག་གནནོ་བྱྲེད་སབྐས་ད ྲེ་གར་ཡོད་པའི་ཧ་ོལན་ཌའི་གཞོན་ན་ུ
མ་ཁི་རི་སི་ཀར་གིས་དངསོ་སུ་མཐངོ་བའ་ིགནས་ཚུལ་བརདོ་དནོ། སབྐས་ད ྲེར་
ཉ ྲེན་རགོ་པས་ཉ ྲེན་བར་མ་བཏང་བར་མི་ཚོགས་ཀི་དཀིལ་ད་ུམྲེ་མདའ་གང་བུྱང་
འཕྲེན་པ་དང་། ང་རང་བསོ་གབས་བྱྲེད་སབྐས་དཔུང་པར་མྲེ་མདའ་ཕགོ་བུྱང་
ཞྲེས་བརདོ་པ་དང་། ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡིན་པའ་ིགསར་འགདོ་པ་ཞིག་
གིས་རྒྱ་མིའི་ཉ ྲེན་རགོ་པས་བདོ་མི་གསོད་དགོས་ཞྲེས་བཀའ་བཏང་བ་དངསོ་ད་ུ
ཐསོ་ཡོད། གང་ལརྟ་སབྐས་ད ྲེའ་ིདག་གནནོ་འགོ་ཉུང་མཐར་བདོ་མི་ ༡༥ བསད་
པ་དང་། ༡༥༠ ལགྷ་ཙམ་ལ་རྨས་སྐྱནོ་ཚབས་ཆྲེ་བཏང་བ། མང་པ་ོཞིག་འཛིན་
བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་རྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༥ ནས་བཟུང་ཉནི་
གསུམ་བསདུ་མར་ལ་ྷསར་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་བྱས་པ་དང་། རྔམ་སནོ་པ་ཚོས་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་འཕར་ནས་བདོ་རང་བཙན་ཡིན་ཞྲེས་སདྐ་འབདོ་བྱྲེད་སབྐས་
རྒྱ་མིས་སརླ་ཡང་དག་གནནོ་བྱས་ཏྲེ་བདོ་མིའི་སྡདོ་ཁིམ་ནང་མྲེ་མདའ་བརྒྱབ་
ཡོད་པ་རྲེད། མི་ཚོས་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་གཞིགས་ན།  སབྐས་ད ྲེར་མི་གངས་ 
༨༠ ནས་ ༤༠༠ བར་ཞིག་ལ་སགོ་སྐྱནོ་བུྱང་ཡོད་པ་རྲེད། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་
གིས་མི་གངས་ ༡༡ མ་གཏགོས་ཤི་མྲེད་ཅྲེས་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། དསུ་ད ྲེར་
བདོ་ད་ུཡོད་པའི་རྒྱ་མིའི་གསར་འགོད་པ་ཐང་ར་ཞན་གིས་བརདོ་དནོ་ལྟར་ན། 
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སབྐས་ད ྲེའ་ིདག་གནནོ་འགོ་བདོ་མི་ ༤༠༠ སྡ ྲེབ་གསོད་བཏང་བ་དང་། སངོ་ཕྲག་
ཁ་ཤས་ལ་རྨས་སྐྱནོ་བཏང་བ། ༣༠༠༠ ལགྷ་ཙམ་བཙོན་བཅུག་བཅས་བྱས་ཡོད་
འདགུ ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་༧  གི་མཚན་མོ་རྒྱལ་སདི་སིྤ་ཁབ་ཁང་ཟྲེར་
བས་ལ་ྷསར་དག་པའོ་ིཁམིས་གཞི་བསམྡ་རུྒྱའ་ིབཀའ་རྒྱ་བཏང་བ་རྲེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡ ཉནི་དག་པའོ་ིཁམིས་གཞི་ཕིར་
འཐྲེན་བྱ་རུྒྱ་གཏན་འཁྲེལ་ཏྲེ། རྒྱལ་སདི་སིྤ་ཁབ་ཁང་ནས་དག་པའོ་ིཁམིས་གཞི་
ཕིར་འཐྲེན་བྱྲེད་རུྒྱའ་ིགནས་ཚུལ་ཁབ་བསྒགས་བྱས་ཡོད་པ་རྲེད། འནོ་ཀང་ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༧   པའ་ིནང་ཨོ་སི་ཀ་ལི་ཡའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་
གཞུང་འབྲེལ་སྐ་ུཚབ་ལ་ྷསར་ལ་ྟསྐརོ་ད་ུཕ ྲེབས་མཁན་ཚོས་མཛུབ་སནོ་གནང་བའ་ི
ནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོའ་ིདག་པའོ་ིཁམིས་གཞི་ཕིར་འཐྲེན་བྱས་ཡོད་ཀང་དྲེ་
ནི་ཕིར་འཐྲེན་བྱས་པའི་མིང་ཙམ་ལས་དནོ་ད་ུདག་པའོི་ཁིམས་གཞི་ལག་ལྲེན་
བསར་བཞིན་པ་རྲེད་ཅྲེས་གསལ་པརོ་འཁདོ་ཡོད་པ་རྲེད། རྒྱལ་སིྤའ་ིནག་ཉ ྲེས་
གུ་ཡངས་ཚོགས་པའ་ིཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོའ་ིལོ་འཁརོ་ལས་བསྡམོས་ནང་དའུང་
གངོ་དང་འད་བའ་ིགནས་ཚུལ་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དག་པའོ་ིཉ ྲེན་རགོ་པས་
ཁམིས་མྲེད་ལུགས་མྲེད་ཀི་སྒ་ོནས་བདོ་མི་འཛིན་བཟུང་དང་། བཀག་ཉར་བྱྲེད་
པའ་ིདབང་ཆ་ཆྲེན་པ་ོའཛིན་བཞིན་པ་རྲེད་ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད་པ་རྲེད།

བདོ་ཞི་བས་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་ནས་ལོ་ ༤༠ འཁརོ་བ་ཟྲེར་བའ་ི
དསུ་དན་བྱྲེད་སྒ་ོལམ་ལྷངོ་ཡོང་ཆྲེད་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༡༠ ཉནི་བདོ་
མི་ ༡༤༦ ལ་ཉ ྲེས་མིང་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་བཏགས་ཏྲེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང་། 
དྲེའི་རྲེས་སུའང་མང་ཚོགས་བསྡུ་བསྐངོ་གིས་ཡོངས་བསྒགས་ཁིམས་གཅོད་
ཚོགས་ཆྲེན་ཟྲེར་བ་ཚོགས་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱ་རུྒྱའི་སྐརོ་གསལ་བསྒགས་བྱས་
ཤིང་། དངསོ་གཞིའ་ིདསུ་ཆྲེན་ཉནི་ལ་ྷས་ཡོངས་ལ་དམ་བསྒགས་ཤིན་ཏུ་ཆྲེན་པ་ོ
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བྱས་ཡོད་པ་རྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ པར་གླ་ོབུར་ད་ུདག་གནནོ་བྱྲེད་འག་ོ
བཙུགས་ནས་ཉ ྲེན་རགོ་པ་མི་བཅུ་རྲེ་ར་ུཁག་བྱས་ཏྲེ་ལ་ྷསའ་ིབདོ་མིའ་ིསྡདོ་ཁང་ད་ུ
འཛུལ་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུདཔར་དང་། བཀའ་སླབོ་དང་གསུང་ཆོས་ཀི་
སྒ་ཕབ་འཁརོ་ཐག དཔྲེ་ད ྲེབ་སོགས་ན་ིརྒྱལ་ཁབ་མག་ོརངི་སླགོ་རུྒྱའ་ིཅ་དངསོ་
ཡིན་ལུགས་བརདོ་ད ྲེ་བདོ་མི་ ༢༠༠ ལགྷ་ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རྲེད། 

རྒྱ་ཕོགས་ནས་དག་གནནོ་དམ་བསྒགས་རུྒྱན་ཆད་མྲེད་པར་བྱས་
ཀང་། བདོ་མིའ་ིཕགོས་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ནས་བཟུང་ཞི་རལོ་གི་ལས་འགུལ་
སྤ ྲེལ་མཚམས་གཏན་ནས་ཆད་མངོ་མྲེད། ས་ྔཕིའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ན་ཕི་
ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོ་མཇུག་བར་བདོ་ས་ཁནོ་ཡོངས་
ནང་ཞི་རལོ་ལས་འགུལ་ཁནོ་བསྡམོས་ ༡༥༠ ལགྷ་ཙམ་སྤ ྲེལ་ཡོད་པ་རྲེད། ལ་ྟ
བ་ཐ་དད་འཛིན་མཁན་རྣམས་ལ་ཁིམས་དང་ལུགས་མཐུན་གི་བྱ་ཐབས་མ་
བཟུང་བར་གང་བུྱང་བཀག་ཉར་འཛིན་བཟུང་བཙོན་བཅུག་ཐགོ་ཆབ་སིད་ཀི་
བཙོན་པ་རྣམས་ལ་མནར་གཅདོ་སྣ་ཚོགས་གཏངོ་བ་དང་། སགོ་ཐགོ་ཏུ་གཏངོ་
བ། ཁམིས་མཐུན་མིན་པར་དམར་གསོད་གཏངོ་བ་བཅས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡོད་
བཞིན་པ་ད ྲེ་དག་རྒྱལ་སིྤའི་ནག་ཉ ྲེས་གུ་ཡངས་ཚོགས་པས་རུྒྱན་ད་ུབདོ་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གནད་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་པའི་རྣམ་གངས་ནང་ཚུད་ཡོད། 
བདོ་ད་ུལག་ལྲེན་བྱྲེད་པའ་ིརྒྱ་ནག་གི་ར་ཁམིས་དང་། ཁམིས་ལུགས་ཀི་བརདོ་
དནོ་ནང་གཞི་རའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བཀག་འགགོ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་
སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་སྒ་ོནས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་འགན་སུང་
བྱས་མྲེད་སྐརོ་རྒྱལ་སིྤའ་ིནག་ཉ ྲེས་གུ་ཡངས་ཚོགས་པས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡ 
པརོ་བཏནོ་པའ་ིསནྙ་ཞུའ་ི 26 ནང་འཁདོ་ཡོད། ཡང་ཨ་མྲེ་རི་ཀར་ཡོད་པའ་ིཨྲེ ་

26 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ས ྲེ། རྒྱལ་སིྤའ་ིཉ ྲེས་ཡངས་ཚོགས་པས་བདོནང་བླ་ོའཚབ་བྱྲེད་གཞིའ་ི
དནོ་གནད་སྐརོ། ལོན་ཌནོ། ༡༩༩༢



83

ཤ་ཡ་ལ་ྟཞིབ་ཚོགས་པས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༥ པར་བཏནོ་པའ་ིསནྙ་ཞུའ་ིནང་། 
“བདོ་མིས་ཞི་བའ་ིཁམོ་སྐརོ་བྱྲེད་པ་དང་། ལ་ྟབ་ཐ་དད་འཛིན་པ་སོགས་བྱས་
ནས་རྒྱ་མིའི་དབང་སུྒར་ལ་མི་འདདོ་པའི་རྣམ་པ་བསན་པ་དྲེ་དག་རྒྱའི་དབང་
འཛིན་པ་ཚོས་ཁམིས་འགལ་དང་།   ཁ་བལ་གི་ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་བར་ངསོ་
འཛིན་བྱས་ནས་དག་གནནོ་བྱྲེད་ཤུགས་ཇྲེ་ཆྲེར་གཏངོ་བ་དང་། ཡ་ང་སྙངི་རྲེ་
སྤུ་ཙམ་མྲེད་པར་དག་གནནོ་བྱྲེད་པ་ད ྲེ་ཁངོ་ཚོས་བདོ་ནང་དསུ་རུྒྱན་ད་ུལག་ལྲེན་
བསར་པའ་ིབྱ་སྤདོ་ཅིག་རྲེད།” 27 ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད་པ་རྲེད། 

རྒྱ་ནག་གིས་བ ོད་ཀི ་ས་ཁུལ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པར་ཡོངས་
རགོས་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ང་ཚོར་ 
ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚུལ་རག་སོན་བུྱང་བར་གཞིགས་ན། རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་ 
སིྤའ་ིཁམིས་ལུགས་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་ད ྲེའ་ིནང་ནས་མད་པ་ོཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་
རང་ངསོ་ནས་ལག་བསར་བྱྲེད་རུྒྱའི་ཁས་ལྲེན་ས་རགས་བཀོད་ཡོད་པ་རྲེད། 
དཔྲེར་ན། མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་བཏང་མི་ཆོག་
པའ་ིཁམིས་ཡིག་དང་། ཡོངས་ཁབ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གསལ་བསྒགས་ལ་ྟ
བུ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འཇིག་ར ྲེན་ཡ་རབས་ཀི་སྤདོ་ཚུལ་དང་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་
འགལ་གི་བྱྲེད་སྤདོ་རང་དགར་སྤ ྲེལ་གི་ཡོད་པ་རྲེད།

གང་བུྱང་འཛིན་བཟུང་དང་། ཕི་མི་ཐུག་མ་བཅུག་པར་བཀག་ཉར་བྱས་པ། 
གར་སོང་ཆ་མྲེད་ད་ུགུར་པ། ཁམིས་ཞིབ་མ་བྱས་པར་འཕྲལ་མར་དམར་གསོད་
བཏང་བ་བཅས་ཀི་སྐརོ།

གང་བུྱང་འཛིན་བཟུང་དང་། ཕི་མི་ཐུག་མ་བཅུག་པར་བཀག་ཉར་
27 ཡ་ང་སྙངི་རྲེ་མྲེད་པའ་ིདག་གནནོ་ཏ ྲེ། བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྐརོ། ཨ་རི། ༡༩༩༠ ཤོག་གངས་ 
༣ ནང་གསལ།                                                                                                                          
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བྱས་པའ་ིརྐྲེན་གིས་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་གར་སོང་ཆ་མྲེད་གུར་པ་དང་། འཕྲལ་
མར་དམར་གསོད་བཏང་བ་བཅས་ཀི་དཔང་རགས་མང་པ་ོཞིག་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ 
ལོའི་རྒྱལ་སིྤའི་ནག་ཉ ྲེས་གུ་ཡངས་ཚོགས་པའི་ལས་བསྡམོས་ནང་གསལ་ཡོད། 
ལས་བསྡམོས་ད ྲེའ་ིནང་། “ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ པར་ལ་ྷསར་དག་པའོ་ིཁམིས་
གཞི་བསམྡས་རྲེས་རྒྱ་མི་དང་ལ་ྟབ་ཐ་དད་འཛིན་མཁན་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་བདོ་
མི་ ༡༠༠༠ ལགྷ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང་། དྲེ་དག་གི་ནང་ནས་མི་ཁ་ཤས་
ལ་ཁིམས་ཞིབ་གཏན་ནས་མ་བྱས་པར་འཕྲལ་ད་ུདམར་གསོད་བཏང་ཡོད་པ་
རྲེད།” ཅྲེས་དང་། “ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོ་གཅིག་པུའ་ིནང་གང་བུྱང་འཛིན་
བཟུང་བྱས་པ་དང་། ནག་ཉ ྲེས་ཇི་ཡིན་གི་ཁམིས་ཐག་མ་བཅད་པར་ཡུན་རིང་
བཀག་ཉར་བྱས་པ་སོགས་འག་ོམིའི་ཐབོ་ཐང་བརི་མྲེད་རགོ་རོལ་བཏང་བའི་
གནས་ཚུལ་རུྒྱན་ཆད་མྲེད་པར་བུྱང་ཡོད།” ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད་པ་རྲེད། རྒྱ་ནག་
གི་དབང་སུྒར་འགོ་གནས་པའི་བདོ་ནང་བཙོན་པ་སུ་ཞིག་ལའང་སོ་སོ་འཛིན་
བཟུང་བྱྲེད་དགསོ་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་གང་ཡིན་དང་། ཁམིས་ཀི་མདནུ་སར་ཁམིས་
ལུགས་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཇི་ཡོད་ད་ིརུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་གཏན་ནས་མྲེད་ལ། འཛིན་བཟུང་
བྱྲེད་ཆོག་པའ་ིཁམིས་ཁང་གི་ཡི་གྲེ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན། གལ་སདི་ཡི་
གྲེ་ཡོད་ནའང་མིག་སནོ་བྱྲེད་ཀི་མྲེད་པ་རྲེད།

བདོ་མི་ཚོས་ལས་དནོ་གང་བྱས་ཀང་དྲེ་འཛིན་བཟུང་དང་བཙོན་
འཇུག་བྱ་རུྒྱའ་ིརུྒྱ་རྐྲེན་ད་ུམཐངོ་གི་ཡོད། བདོ་མི་ཚོས་ཕི་རྒྱལ་མི་སྣ་དང་མཉམ་
ད་ུསདྐ་ཆ་བཤད་པ་དང་། སྦར་ཡིག་སྦར་བ། རྒྱལ་གཅྲེས་ཀི་གླུ་ལྲེན་པ། ༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་གསུང་ཆོས་བཀའ་སླབོ་བཅུག་པའི་བརྙན་ཕབ་དང་། 
སྒ་ཕབ་འཁོར་ཐག་བལྟ་ཉན་བྱས་པ།ཞི་རོལ་སྐབས་རྨས་སྐྱནོ་ཕགོ་པའི་རང་
རིགས་སྤུན་ཟླའ་ིམིང་ཐ་ོཉར་བ། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་འཛུགས་དསུ་ཆྲེན་ཏ ྲེ། ཕི་ཟླ་ 
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༡༠ ཚྲེས་ ༡ ཉནི་སོ་སོའ་ིགགོས་པརོ་བདོ་ལུགས་ཀི་གནོ་ཆས་གནོ་དགསོ་པའ་ི 
“ངན་གཤོམ” མམ་ཁ་ཏ་སླབོ་གསོ་བྱས་པ་མཐའ་དག་ནག་ཉ ྲེས་སུ་བརིས་ནས་
འཛིན་བཟུང་བཙོན་བཅུག་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད།

ཨྲེ ་ཤ་ཡའ་ིཁམིས་ལུགས་ཚོགས་པ་དང་། བདོ་གནས་ཁབ་སྤ ྲེལ་ལས་
ཀང་ཐུན་མོང་ནས་འདནོ་སྤ ྲེལ་བྱས་པའ་ིསནྙ་ཐའོ་ིནང་། “བདོ་མི་གཞན་དང་
འབྲེལ་བ་བྱྲེད་ད་ུམ་བཅུག་པར་བཀག་ཉར་བྱྲེད་པ་ནི་འཆར་ཅན་ཞིག་རྲེད། 
བཀག་ཉར་བྱས་པའི་མི་ད ྲེ་གང་ད་ུཡོད་བརད་གཅོད་བྱ་རུྒྱ་ནི་གཉ ྲེན་ཚན་ཚོར་
འཁ་ིབ་ཞིག་རྲེད།”28 ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད།

ད་ོདམ་འགོ་ཡོད་པའ་ིམི་ད ྲེ་ཉནི་ཤས་སམ། ཟླ་ཤས། ཐ་ན་ལོ་ཤས་
སོང་བའ་ིརྲེས་ལ་མ་གཏགོས་འཛིན་བཟུང་བྱས་སྐརོ་ཤོད་ཀི་མྲེད། དྲེ་ན་ིཁམིས་
མཐུན་གིས་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་འག་ོསདོ་ཀི་དསུ་ཡུན་རིང་ནང་མི་སྤུན་མཆྲེད་
ལ་བཀག་ཉར་བྱས་སྐརོ་གཏན་ནས་ཤོད་ཀི་མྲེད་པ་རྲེད།

སྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ།

བཙོན་པར་འད་ིཞིབ་བྱྲེད་སྐབས་སྡུག་སྦངོ་མནར་གཅོད་ཚད་མྲེད་
གཏངོ་གི་ཡོད་པ་ད ྲེ་ནི་བརུྒྱད་རིམ་ལྡན་ལ་ཡོངས་གགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིག་
རྲེད། རྒྱ་ནག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༢ ཉནི་སྡགུ་སྦངོ་མནར་
གཅོད་བཏང་མི་ཆོག་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་མོས་མཐུན་ཁིམས་ཡིག་ལ་མིང་རགས་
བཀདོ་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོའ་ིལོ་མཇུག་ནས་ཁམིས་ཡིག་ད ྲེ་རྒྱ་ནག་དང་
དངསོ་སུ་ལག་ལྲེན་བསར་ཁུལ་ཡང་། བདོ་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བརི་མྲེད་

28 འབུག་ལ་རལོ་བ་ས ྲེ། རྒྱ་ནག་དང་། དྲེ་བཞིན་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྐརོ། ལོན་ཌནོ། ༡༩༩༡།༣ 
ཤོག་གངས་ ༣༣ ནང་གསལ།
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རགོ་རོལ་གཏངོ་བའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་འགུར་བ་སྤུ་ཙམ་བུྱང་ཡོད་པ་མ་རྲེད། 

བཙོན་ཁང་ནང་དངསོ་སུ་དཀའ་སྡགུ་མངོ་མཁན་ཚོས་བརདོ་དནོ་ལརྟ་
ན། གླགོ་རུྒྱག་བ ྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་པ་དང་། རགོ་རྒྱག་དང་ཁུར་ཚུར་བཞུ་བ། མྲེ་
མདའ་ིགུང་ཤིང་གཞུ་བ། ལགྕས་ཧ ྲེང་གཞུ་བ་སོགས་མདརོ་ན་ལག་ཏུ་གང་
ཐྲེབས་དང་། ལག་ཆ་འད་མིན་བ ྲེད་སྤདོ་བྱས་ནས་མནར་གཅདོ་གཏངོ་གི་ཡོད་
པ་མ་ཟད། ཐ་མག་གི་མྲེ་བཙུགས་པ་དང་། མིའ་ིལུས་པརོ་གླགོ་གཏངོ་བ། ཁི་
གླདོ་པ། ལགྷ་པར་བུད་མྲེད་ཀི་མཚན་མའ་ིནང་གླགོ་རུྒྱག་བཙུགས་པ་སོགས་མི་
སྤདོ་ལས་འདས་པའི་མནར་གཅོད་ཚད་མྲེད་བཏང་ནས་བཙན་ཤྲེད་ཀིས་ནག་
ཉ ྲེས་ངསོ་ལྲེན་བྱྲེད་ད་ུའཇུག་གི་ཡོད། ཉ ྲེ་ཆར་བདོ་ཤར་ཕགོས་ནས་བཙན་བྱལོ་
ད་ུའབྱརོ་ཞིང་། བདོ་ད་ུསྡདོ་སབྐས་སིྤ་བདྲེའ་ིལས་ཀ་བྱྲེད་མངོ་མཁན་ཞིག་གིས་
བདོ་ད་ུརྒྱ་མིས་མནར་གཅདོ་གཏངོ་སངས་སྣ་ཁ་མི་འད་བ་ ༣༣ ཡོད་གནས་
བཤད་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༩ པར་བཏནོ་པའ་ིབདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པའ་ིནང་ཁུལ་ཡིག་ཆ་འདནོ་ཐྲེངས་ ༢ པའ་ིཤོག་གངས་ ༣༡ ནང་
གསལ “གཞན་གཅུན་འདདོ་ན། ཐགོ་མར་རང་ཉདི་གཅུན་དགསོ།” ཞྲེས་པའ་ི
ནང་རྒྱ་མིས་བདོ་མིར་མནར་གཅོད་འད་མིན་བཏང་བའི་སྐརོ་ངསོ་ལྲེན་བྱས་
ཡོད་པ་རྲེད།

ཁམིས་ལུགས་ཇི་བཞིན་ལག་བསར་བྱྲེད་ཀི་མྲེད་པ།

ནག་འཛུགས་བྱས་པའི་མི་ད ྲེའི་གཞི་རའི་སུང་སྐྱབོ་ན་ིཁམིས་ཐགོ་ནས་
ནག་ཉ ྲེས་ཁུངས་སྐྱྲེལ་མ་བུྱང་བར་མི་ད ྲེར་ནག་ཉ ྲེས་མྲེད་པ་ཡིན། འནོ་ཀང་རྒྱ་
ནག་གི་ཁམིས་ལུགས་ནང་ད ྲེ་དནོ་གསལ་མྲེད།

ཆབ་སིད་ཀི་བཙོན་པ་ཚོར་ནག་ཉ ྲེས་ལ་དཔགས་པའི་ཉ ྲེས་ཆད་མ་
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བཏང་བར་ཤིན་ཏུ་ལྕ་ིབའ་ིཉ ྲེས་པ་གཏངོ་བ་དང་། ལ་ལར་ནག་ཉ ྲེས་གང་ཡང་
མྲེད་པར་དསུ་ཡུན་འཕར་འགངས་ཀིས་བཀག་ཉར་བྱྲེད་པ། བཀག་ཉར་བྱས་
པའ་ིཁངོས་ནས་རྲེ་གཉསི་ཙམ་ལས་དྲེ་མིན་ཁམིས་ཀི་མདནུ་སར་སླ ྲེབས་ཀི་མྲེད།

རང་དབང་ལྡན་པའི་ཁིམས་ཁང་གི་ལྟ་སྐུལ་ད་ོདམ་དང་ཁ་བལ་ནས་
ཉ ྲེན་རགོ་པའམ། ཡང་ན་ས་གནས་དབང་འཛིན་པས་རང་དགར་ཁིམས་ཐག་
བཅད་པ་དང་། ཁམིས་ཁང་གིས་ཞིབ་དཔྱདོ་མ་བྱས་པར་ཉ ྲེན་རགོ་པས་བཙོན་
པ་དསུ་ཡུན་རིང་པརོ་བཀག་ཉར་བྱྲེད་པའི་དབང་ཆ་ཆྲེན་པ་ོབཟུང་བ་བཅས་
བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། རྒྱ་ནག་གིས་ཉ ྲེ་ཆར་གཏན་འབྲེབས་བྱས་པའ་ིཁམིས་ཡིག་
ཅིག་གི་བརདོ་དནོ་ལ་བལསྟ་ན། ཁམིས་ཁང་ད་ུཞུ་གཏུགས་བྱྲེད་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་
སྤད་ཡོད་ཀང་། དནོ་དངསོ་ཞུ་གཏུགས་བྱྲེད་པར་འག་ོདགསོ་བུྱང་ན་ཐབོ་ཐང་
ད ྲེ་ལྲེན་ཐབས་གཏན་ནས་མྲེད་པ་ཞིག་བཟསོ་ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ཁིམས་ལུགས་ནང་གདོ་ཡ་སོ་དརོ་ནག་ཉ ྲེས་མྲེད་
པའ་ིརུྒྱ་མཚན་ཁུངས་སྐྱྲེལ་བྱ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད་འདང་ངྲེས་སྤད་མྲེད་པ་དང་། སིྤར་
བཏང་ཁིམས་ཞིབ་དང་པ་ོཡོངས་ཐབས་སུ་མི་སུ་ཡང་ཁིམས་ཁང་ད་ུའག་ོཆོག་
གི་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་གི་ཁམིས་ལུགས་ནང་ད ྲེ་ལརྟ་འག་ོཆོག་གི་མྲེད་པ་དང་། 
ཉ ྲེས་པ་ཆུང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱར་ཞུ་གཏུགས་བྱྲེད་ཆོག་པའི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་ལས། 
ཉ ྲེས་པ་བསགས་མྲེད་པའི་རུྒྱ་མཚན་ཞུ་གཏུགས་བྱྲེད་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་གཏན་ནས་
མྲེད། ཁམིས་དཔནོ་རྣམས་ལའང་ཆབ་སདི་ཀི་དབང་འཛིན་པས་ཐག་གཅདོ་
ཇི་ལརྟ་བྱས་པ་ད ྲེ་ཁབ་བསྒགས་བྱྲེད་རུྒྱའ་ིདབང་ཆ་ལས་མྲེད། རུྒྱ་མཚན་དྲེ་ལ་
བར ྲེན་ནས་བདོ་མི་ཚོས་ཁམིས་དཔནོ་རྣམས་ལ་ “དབང་འཛིན་པའ་ིཐག་གཅདོ་
ཁབ་བསྒགས་བྱྲེད་མི་རྲེད” ཅྲེས་བརདོ་པ་ད ྲེར་ཡ་མཚན་དགསོ་དནོ་ང་ཡང་
མྲེད།
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འག་ོབསྐྱདོ་རང་དབང་།

བདོ་མི་རྣམས་བདོ་ནང་ཁུལ་ད་ུཕར་འག་ོཚུར་འངོ་བྱྲེད་རུྒྱར་བཀག་
འགགོ་བྱྲེད་པ་ན་ིམཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་
ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ཀི་དནོ་ཚན་ ༡༣ པ་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་ཞིག་
རྲེད། བདོ་མི་ཚོ་རང་རང་ས་ནས་གཅིག་རང་ད་ུསྡདོ་རུྒྱའ་ིགཏན་འབྲེབས་བྱས་
པ་ད ྲེས་ས་ཆ་གཞན་ད་ུཕིན་ན་ཐྲེམ་ཐ་ོམྲེད་སབས་བཟའ་འབུ་མི་ཐབོ་པ་དང་། 
སིད་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་མྲེད་ན་ས་གནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་རུྒྱ་མཚན་ཆྲེ་
ཆུང་གང་ཡོད་ཀང་འག་ོབསྐྱདོ་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རྲེད། ལ་ྷས་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན། 
ཐྲེམ་ཐ་ོམྲེད་པའམ། གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་མྲེད་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་ལ་བསདྙ་ད ྲེ་བདོ་
མི་རང་གནས་གངོ་གསྲེབ་ཏུ་ཕིར་འབུད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐྲེངས་མང་བུྱང་
ཡོད། དཔྲེར་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༢༣ ཉནི་བདོ་ཞི་བས་བཅིངས་
བཀལོ་བཏང་ནས་ལོ་ ༤༠ འཁརོ་བ་ཟྲེར་བའ་ིདསུ་དན་ག་སིྒག་སབྐས་དང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༥ ཉནི་གི་ཞི་རལོ་ལས་འགུལ་ལ་དག་གནནོ་བྱས་རྲེས་
ལ་ྷས་ནས་བདོ་མི་ ༤༠༠༠༠ ཕིར་འབུད་བྱས་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ 
པར་ལ་ྷསའ་ིཤར་ངསོ་སནྨ་ཁང་རྒྱབ་ཀི་ཐང་ཆྲེན་ད་ུསྡདོ་པའ་ིགནས་སྐརོ་བ་དང་། 
སྡདོ་ཁང་མྲེད་པའ་ིབདོ་མི་ ༦༠༠༠ ཙམ་ཕིར་འབུད་བྱས་ནས་ད ྲེང་སང་ཐང་
ཆྲེན་ད ྲེར་རྒྱ་མིའ་ིལས་ཁུངས་དང་། ཚོང་ཁང་འཛུགས་སུྐན་བྱས་ཡོད་པ་རྲེད།

བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརི་མྲེད་རགོ་རོལ་བཏང་བར་རྒྱལ་སིྤས་ད་ོ
སྣང་བྱས་སྐརོ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་དམངས་བཅིངས་བཀལོ་དམག་གིས་བདོ་ལ་ 
“བཅིངས་བཀལོ་” བཏང་བ་ཡིན་ཞྲེས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་རུན་གཏམ་
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ཡིན་པ་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་དནོ་མཁས་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཀིས་
བདོ་དནོ་སྐརོ་སྙན་ཞུ་ཞིག་བིས་ཡོད་པ་ད ྲེའི་ནང་ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོབྱས་ཡོད། 
སྙན་ཞུའི་ནང་རྒྱ་མིས་བདོ་ནང་འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་བརི་མྲེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བ་དང་། མི་རིགས་ར་མྲེད་གཏངོ་བའ་ིབྱ་
སྤདོ་སྣ་ཚོགས་སྤ ྲེལ་གི་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚུལ་འཁདོ་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ི
གསོ་ཆོད་ཨང་ ༡༣༥༧ དང་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོའ་ིགསོ་ཆོད་ཨང་ ༡༧༢༣ ཕི་
ལོ་ ༡༩༦༥ ལོའ་ིགསོ་ཆོད་ཨང་ ༢༠༧༩ བཅས་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་
རྒྱ་ནག་ནས་བདོ་མིའ་ིརང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་དང་། འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་ལ་སུང་བརི་བྱྲེད་དགསོ་པའི་སྐརོ་གི་གསོ་ཆོད་ཐྲེངས་གསུམ་བཞག་ཡོད་པ་
ད ྲེས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་དནོ་མཁས་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་བསི་
པའ་ིབདོ་དནོ་སྐརོ་གི་སནྙ་ཞུ་ད ྲེ་བདྲེན་པ་ཡིན་པའ་ིར་སྤདོ་གསལ་པ་ོབྱས་པ་རྲེད།

གཞུང་དང་གསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱབ་སྐྱརོ།

ཉ ྲེ་བའ་ིལོ་ཤས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་གི་གསོ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་བརི་བྱྲེད་དགོས་པའི་སྐརོ་གི་
གསོ་ཆོད་མང་པ་ོབཞག་ཡོད། དྲེ་དག་གི་ཁངོས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ 
༡༤ ཉནི་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༥། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༤ 
ཚྲེས་ ༢༥ དང་ ༢༦ བཅས་སོ་སོར་ཡོ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀིས་གསོ་ཆོད་བཞག་
ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡༥ ཉནི་ནབུ་འཇར་མན་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༡༢ ཉནི་ཨི་ཌ་ལིའ་ིགསོ་ཚོགས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ 
ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༦ དང་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༦ ཉནི་ཨོ་སི་ཀ་ལི་ཡའ་ི
གསོ་ཚོགས་བཅས་ཀིས་ཁག་སོ་སོར་གསོ་ཆོད་བཞག་ཡོད། ལགྷ་པར་ཨ་རིིའ་ི
གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉསི་ཀིས་རྒྱ་ནག་ནས་བདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་ཁྲེ་དབང་དང་། 
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འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་སུང་བརི་བྱྲེད་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་གི་གསོ་ཆོད་ཐྲེངས་ ༡༠ 
ལགྷ་ཙམ་བཞག་ཡོད་པ་དང་། ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་འད་ི
ཁམིས་འགལ་གི་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དང་། བདོ་མིའ་ིངསོ་ལྲེན་ཡོད་པའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་ང་ོམ་ན་ི༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་དང་། བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་ཡིན་
སྐརོ་གི་གསོ་ཆོད་བཞག་པར་སདི་འཛིན་སྦུ་ཤུ་མཆོག་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ 
༡༠ ཚྲེས་ ༢༩ ཉནི་མཚན་རགས་བཀདོ་ནས་གསོ་ཆོད་ད ྲེ་ཁམིས་ཡིག་ཏུ་གཏན་
འབྲེབས་གནང་བ་རྲེད། ཕགོས་མཚུངས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པསོ་རྒྱ་གཞུང་ལ་བདོ་
སྐརོ་སྲེམས་འཚབ་ཡོད་ལུགས་ཐད་ཀར་གསུངས་ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༢༧ ཉནི་རྒྱ་གར་དང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༢༤ ཉནི་ཨོ་སི་ཀ་ིརི་ཡ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ 
༣ ཚྲེས་ ༢༦ ཉནི་སུད་སི། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༩ ཉནི་ཨོ་སི་ཀ་ོ
ལི་ཡའི་གསོ་ཚོགས་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་བཙན་འགོ་ཏུ་གནས་པའ་ིབདོ་མིའ་ིགནས་སངས་ལ་
སྲེམས་ཁུར་ད་ོསྣང་ཆྲེན་པ་ོབྱས་ཏྲེ་གསོ་ཚོགས་ཐགོ་བདོ་དནོ་གླ ྲེང་སླངོ་བྱས་ཡོད་
པ་རྲེད།

ཉ ྲེ་བའ་ིལོ་ཤས་ནང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཐགོ་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླ ྲེང་བ།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་
སྐརོ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་སརླ་ཡང་གླ ྲེང་སླངོ་བུྱང་བའི་སབྐས་སུ་གཞུང་
འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་མང་པསོ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ལ་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གནད་དནོ་ཐགོ་
ད་ོསྣང་བྱྲེད་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་བྱས་ཡོད། དྲེ་ནས་བཟུང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་དང་། དྲེའ་ིཚོགས་ཆུང་འད་མིན་
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ཐགོ་བདོ་དནོ་སྐརོ་མངནོ་གསལ་དདོ་པསོ་གླ ྲེང་སླངོ་བུྱང་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༢ པའ་ིནང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འད་ུཐྲེངས་ ༤༦ པ་ཚོགས་སབྐས་ཡོ་རོབ་
མཐུན་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་། ཨ་རི། ཁྲེ་ན་ཌ། སུད་ཌན། ཨོ་སི་ཀ་ལི་
ཡ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླ ྲེང་མོལ་བྱས་པ་དང་། སབྐས་ད ྲེར་
གངོ་གསལ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་
མི་རིགས་དབྱྲེ་འབྱྲེད་བྱྲེད་པ་དང་། དག་པའོ་ིཁམིས་གཞི་བསམྡས་པ། རང་
ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་འཕྲགོ་པ་བཅས་བདོ་དནོ་སྐརོ་འགྲེལ་བརདོ་བྱས་པ་
རྣམས་ཡིག་ཐགོ་ཏུ་འགྲེམས་སྤ ྲེལ་བྱས་ཡོད་པ་རྲེད།

མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གིས་བདོ་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གནས་སངས་སྐརོ་དཔང་རགས་འཕྲེར་བའི་ཚོགས་འད་ུ
ཆྲེ་ཆུང་འད་མིན་འཚོག་སྐབས་རྒྱ་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཀིས་དནོ་དངསོ་ལས་གཡོལ་
ཐབས་བྱས་པར་ཚོགས་འདསུ་སྐྱནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ལགྷ་
པར་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༤ པར་ཚོགས་པའ་ིསྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་གཏངོ་མི་
ཆོག་པའི་སྐརོ་གི་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་རྒྱ་མིའི་སྐུ་ཚབ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་སྐྱནོ་
བརདོ་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་ཡོད་པ་རྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༨ ཚྲེས་ ༢༣ ཉནི་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་སུང་སྐྱབོ་དང་། མི་རིགས་དབྱྲེ་འབྱྲེད་བཀག་འགགོ་ཅྲེས་
པའི་མཉམསྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ད ྲེས་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཐད་
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོའ་ིགསོ་ཆོད་ཨང་ ༡༠ པ་བཞག་པའ་ིནང་། བདོ་ནང་གཞི་
རའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་རགོ་རོལ་བཏང་བའི་རྐྲེན་གིས་བདོ་
ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ང་ོབ་ོབཅས་ར་
མྲེད་འག་ོརུྒྱའ་ིཉ ྲེན་ཁ་སླ ྲེབས་པར་སྲེམས་འཚབ་ཡོད་ལུགས་འཁདོ་ཡོད་པ་རྲེད།
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གངོ་གསལ་གནས་ཚཱཱུལ་གི་ཐགོ་ནས་དང་བདྲེན་ཞིག་ཡིན་ཕིན་ད ྲེར་མི་
ཚང་མའ་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་ཐབོ་ཀི་རྲེད་ཟྲེར་མའ་ོཙྲེ་ཏུང་གི་སདྐ་ཆའ་ིདམུ་བུ་འད་ིདངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གུར་པ་རྲེད།

སདི་དབང་མི་མང་གི་ལག་ཏུ་ཡོད་ཟྲེར་བ་ན་ིརུན་མ་རྲེད།

རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་ “བདོ་ལ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་ 
དམངས་གཙོ་བཅསོ་སུྒར་” གིས་ “མི་དམངས་དམངས་གཙོའ་ིཆབ་སདི་ 
ལག་བསར་” དང་། བདོ་མི་རྣམས་ “རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདག་པརོ་གུར” གནས་
འཁདོ་འདགུ དྲེ་ན་ིདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བདྲེན་པ་གཏན་ནས་མིན། “བདོ་
རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་” ཟྲེར་བ་ན་ི “རང་སྐྱངོ་” གི་ཁྲེ་དབང་ཡོད་པའ་ིདནོ་ཡིན་
ཀང་།   དནོ་དངསོ་ཐགོ་བདོ་མི་མང་ལ་བདོ་འཛིན་སྐྱངོ་བྱྲེད་རུྒྱའ་ིཁྲེ་དབང་
ལ་ྟཅི་སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་ཡང་ལྷུག་པརོ་བརདོ་རུྒྱཱུའི་སྨྲ་བརདོ་ཀི་རང་དབང་སྤུ་
ཙམ་མྲེད་ཅིང་། གནད་དནོ་ཆྲེ་ཆུང་གང་འད་ཞིག་ཡིན་རངུ་། མཐའ་མའ་ི
ཐག་གཅདོ་བྱྲེད་པའ་ིདབང་ཆ་ “བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་” ཟྲེར་བའ་ིདམར་ཤོག་
ཚོགས་པའ་ིདུང་ཆྲེའ་ིལག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས། བདོ་མིའ་ིལག་ཏུ་མྲེད། དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའི་དུང་ཆྲེ་དང་པའོི་ནང་ནས་ཝུའུ་ཅིན་ཧྭ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཡིན་པ་
ཕུད་ད ྲེ་བིྱངས་རྒྱ་མི་ཤ་སག་རྲེད། དཔྲེར་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ནས་བཟུང་ཀང་ག་ོ
ཧྭ་དང་། ཙང་ཡུང་ཡཱ། རན་རངུ་། དབིྱན་ཕ་ཐང་། ཧུའུ་ཅིང་ཐའ།ོ ཁྲེན་ཁུའ་ོ
ཡོན་བཅས་ཀིས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དུང་ཆྲེའི་ལས་འགན་འཁྲེར་ཡོད་པ་
རྲེད། བདོ་མི་དཔནོ་རིགས་མཐ་ོཤོས་ཀི་མིང་ཡོད་པ་ང་ཕདོ་ངག་དབང་འཇིགས་
མྲེད་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཁངོ་གི་ག་ོགནས་ལས་དམའ་བའ་ིརྒྱ་མི་དཔནོ་རིགས་ཤིག་
གི་མོས་མཐུན་མྲེད་པར་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་བྱྲེད་པའ་ིདབང་ཆ་མྲེད།   ང་
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ཕདོ་ལ་ྟབུའི་གོ་གནས་མཐ་ོཔ་ོཡོད་པའི་བདོ་མི་ལས་བྱྲེད་ཚོ་རྒྱ་མིའི་བཀའ་ལརྟ་
བདོ་ད་ུལ་ྟསྐརོ་ལ་བསྐྱདོ་རུྒྱ་ལས། བདོ་ད་ུསྡདོ་ཆོག་པའ་ིདབང་ཆ་ཡོད་པ་མ་རྲེད། 
དྲེ་ལ་ྟབུའ་ིའག་ོསྡདོ་རང་དབང་མྲེད་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེས་རིན་
པ་ོཆྲེའ་ིཐགོ་ཏུའང་ཚབས་ཆྲེ་བུྱང་ཡོད་པ་རྲེད།

དམང་གཙོའ་ིཚོགས་འད་ུའཚོག་གི་ཡོད་ཅྲེས་ཤོད་ཀི་ཡོད་ཀང་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་ཚོས་སྔནོ་ཚུད་ནས་ཐག་གཅོད་གཏན་འབྲེབས་ཟིན་
པའ་ིགསོ་གཞི་ཁག་ལ་ལག་པ་བརྐངས་ནས་དགའ་པ་ོཡོད་ཁུལ་གིས་མོས་མཐུན་
བྱ་རུྒྱ་ལས། སྐྱནོ་བརདོ་དང་སུྒར་བཅསོ་བྱྲེད་པའ་ིབསམ་འཆར་ཤོད་ཆོག་གི་
མྲེད་པ་རྲེད། དྲེ་ལརྟ་བྱས་ནས་ཐནོ་པའ་ིགསོ་ཆོད་ཅིག་ལ་ “མི་མང་དམངས་
གཙོའ་ིཐགོ་ནས་གསོ་འཆམས་” བྱས་པའ་ིགསོ་ཆོད་རྲེད་ཅྲེས་ཤོད་ཀི་ཡོད་
པ་རྲེད། བདོ་མི་ལས་བྱྲེད་པར་ག་ོགནས་དང་དབང་ཆ་ཆྲེན་པ་ོསྤདོ་ཁུལ་ཙམ་
ལས། དབང་ཆ་དངསོ་སུ་བ ྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་མཁན་ན་ིབདོ་མི་ལས་བྱྲེད་པ་ད ྲེ་དག་གི་ 
“གཤམ་འགོ་” གི་རྒྱ་མི་ལས་བྱྲེད་པ་རྲེད། བདོ་མི་ལས་བྱྲེད་པར་ག་ོགནས་
དང་དབང་ཆ་སྤད་པ་ན་ིལརྟ་སྣང་ཙམ་རྲེད། “བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་དཔལ་
འབྱརོ་འཆར་གཞི་ཨུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་” ཟྲེར་བ་དང་། “བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་མི་
དནོ་ཅུས” ཟྲེར་བ་ལ་ྟབུའ་ིགལ་ཆྲེའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་སྣ ྲེ་ཆྲེ་ཆུང་གི་ནང་
བདོ་མི་ལས་བྱྲེད་པ་ལས་རྒྱ་མི་ལས་བྱྲེད་པ་མང་བ་ཡོད་པ་རྲེད། མི་དམངས་
འཐུས་ཚོགས་ཞྲེས་པའ་ིའཐུས་མི་རྣམས་ཀི་འསོ་གཞི་དང་། དྲེ་དག་ལ་འཐུས་
མིའི་འསོ་ཤོག་ཐབོ་པ་ན་ིདམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་རྒྱ་མིའི་དཔནོ་རོགས་ཚོས་སྔནོ་
ཚུད་ནས་ཐག་གཅདོ་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད། བདོ་མི་མི་འབརོ་ཆྲེ་ཙམ་ཟནི་པའ་ིབདོ་
ཀི་ས་ཁུལ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆྲེན་ཁག་ནང་ཟླ་བསིྒལ་གིས་བདོ་མིའི་ཆབ་
སདི་ཀི་ང་ོབ་ོར་མྲེད་བཏང་བར་བར ྲེན། དྲེའ་ིའབས་བུར་བདོ་མི་རྣམས་རང་
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གི་ལུང་པའི་ནང་ཐབོ་དབང་བལ་བའི་མངནོ་མྲེད་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་
གུར་ཡོད་པ་རྲེད།།
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༄༅། །སིྤ་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱརོ་གི་གནས་སངས་དང་མི་སྲེར་
སྤ ྲེལ་བའ་ིརིང་ལུགས།

ང་ོསྤདོ།

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ ་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ལོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་དབང་སུྒར་བྱྲེད་རིང་བདོ་མི་མང་ལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་བའི་
ཁྲེ་ཕན་ལས་གངོ་གུན་ཕགོ་པ་ཚབས་ཆྲེ་བ་བུྱང་ཡོད་ཅྲེས་མཐའ་མའི་མཇུག་
བསྡམོས་གནང་ཡོད།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་ནས་ལོ་བསདུ་སནོ་འབས་ཀི་ཐནོ་སྐྱྲེད་གོང་འཕྲེལ་
ཕིན་པ་དང་། བཟ་ོལས་ཡར་རྒྱས། དཔལ་འབྱརོ་གི་རྨང་གཞི་ཡར་རྒྱས་བཅས་
བདོ་ཀི་དཔལ་འབྱརོ་གི་གནས་སངས་འཕྲེལ་རྒྱས་ཆྲེན་པ་ོཕིན་པ་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་
རྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ ནས་ ༡༩༦༤ བར་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༨ ནས་ ༡༩༧༣ 
བར་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ནང་མུ་གྲེ་ཐགོ་མར་བུྱང་བའ་ིསབྐས་དང་། ཐནོ་སྐྱྲེད་ཡར་
རྒྱས་ར་བ་ནས་མྲེད་པའི་རིག་གནས་གསར་བརྲེའི་དསུ་སྐབས་བཅས་སུའང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དལི་བསྒགས་དྲེ་རང་བྱས་ཡོད་པ་རྲེད། རྲེས་སུ་ཁངོ་ཚོས་
དཔལ་འབྱརོ་དང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་མ་འཚམས་པ་ཞིག་བཙན་འགྲེལ་
བྱས་པའི་རྐྲེན་གིས་བདོ་ནང་དཀའ་ངལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་པ་ངསོ་ལྲེན་བྱྲེད་དགསོ་
བུྱང་ཡོད། ཁངོ་ཚོས་བདོ་ཀི་དཔལ་འབྱརོ་དང་སིྤ་ཚོས་ཡར་རྒྱས་པིྱ་ན་ཡོད་
ཅྲེས་བཤད་པ་ད ྲེ་བདྲེན་དནོ་ཡིན་མིན་ཤྲེས་རགོས་བྱྲེད་ཆྲེད་དནོ་གནས་གཉསི་ཀི་
ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡིན། གཅིག་ན་ིཁངོ་ཚོས་བཤད་པ་ད ྲེ་ཡིད་
ཅྲེས་ཐུབ་པ་ཞིག་མྲེད། གང་ལགས་ཤྲེ་ན།   ཁངོ་ཚོའ་ིདཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་
ཀི་བསྡམོས་གངས་རྣམས་ཆབ་སིདཀི་དགོས་མཁོར་བསནུ་ནས་བཤད་པ་ཞིག་
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ལས། གཟུ་བའོ་ིཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཞིག་མ་རྲེད། གཅིག་ཤོས་ན་ིབདོ་ནང་དཔལ་
འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་ཁྲེ་ཕན་གཙོ་བ་ོབདོ་མི་མང་ལ་ཐབོ་མྲེད་པར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་། རྒྱ་དམག བདོ་སྡདོ་རྒྱ་མི་བཅས་ལ་ཐབོ་ཡོད་པ་རྲེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ལ་འཛིན་པའི་སིད་བུྱས་ད ྲེས་བདོ་མིའི་འཚོ་
བའི་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་མྲེད་པ་ངསོ་ལྲེན་བྱྲེད་ཕདོ་པའི་སྙངི་སབོས་
ཡོད་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ནང་ནས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དུང་ཆྲེ་ཧུའུ་
ཡའ་ོཔང་རྲེད། ཁངོ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༦ པར་བདོ་ད་ུལ་ྟསྐརོ་ལ་ཡོང་སབྐས་རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་ལ་རོགས་རམ་བྱས་པ་བདོ་མིར་ཕན་ཐགོས་བུྱང་མྲེད་པའི་གནས་
ཚུལ་མི་མང་པའོ་ིམདནུ་ལ་ངསོ་ལྲེན་བྱས་པ་དང་། ཁངོ་གིས་ལ་ྷསའ་ིཉ ྲེ་འཁརོ་
བཙན་རལོ་མི་དམངས་སིྤ་ཁབ་ཁང་གིས་བཙོས་པའི་ཁིམ་ཚང་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ྟ
སྐརོ་བྱྲེད་སབྐས་བདོ་མིའ་ིགནས་སངས་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱ་ོབ་ོམཐངོ་ས ྲེ་ཧང་སངས་
ནས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའི་མཐ་ོརིམ་ལས་བྱྲེད་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་པ་
ད ྲེའི་ཐགོ་ཁངོ་གིས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ནས་བདོ་ཀི་ཆྲེད་ད་ུབཏང་བའི་རོགས་
དངུལ་རྣམས་ཁདོ་ཚོས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པའོི་ནང་གཡུག་པ་ཡིན་ནམ་ཞྲེས་ད་ི
བརད་བྱས་ཡོད། ད་དངུ་དུང་ཆྲེ་ཧུའུ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་རུྒྱན་ལནྡ་དལི་བསྒགས་
བྱྲེད་སལོ་ལས་ལྡགོ་ས ྲེ་བདོ་མིའ་ིའཚོ་བའ་ིགནས་སངས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ི
སབྐས་ལས་སྐྱ་ོར་ུཕིན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱྲེད་པས་གཙོས་རྒྱ་
མི་མང་པ་ོབདོ་ད་ུབསདྡ་པ་འདསི་བདོ་ཀི་ཡར་རྒྱས་ལ་འགགོ་རྐྲེན་བྱྲེད་ཀི་འདགུ 
ལོ་གསུམ་གི་ནང་བདོ་མིའ་ིའཚོ་བའ་ིགནས་སངས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ིསབྐས་ཀི་
གནས་སངས་ཐགོ་སླ ྲེབས་ཐུབ་པ་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་། བདོ་ནས་རྒྱ་རིགས་ལས་
བྱྲེད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕིར་འཐྲེན་དགསོ་ཞྲེས་བརདོ་ཡོད་པ་རྲེད། ཕི་
ལོ་ ༡༩༨༣ ལོའ་ིདར་དམར་དསུ་ད ྲེབ་བརྒྱད་པའ་ིཐགོ་སབྐས་ད ྲེའ་ིབདོ་རང་སྐྱངོ་
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ལྗངོས་ཟྲེར་བའ་ིདམར་ཤོག་དུང་ཆྲེ་དབིྱན་ཕ་ཐང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༥ 
པར་བླ་ོམཐུན་ཧུའུ་ཡའ་ོཔང་གིས་བདོ་ལྗངོས་ཀི་ལས་ཀར་གཟིགས་ཞིབ་མཛད་
དསུ་བདོ་ལྗངོས་ཀི་སབྐས་ད ྲེའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་དམིགས་ནས་བདོ་ལྗངོས་ཀི་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ན་ིདབུལ་ཕངོས་དང་རྲེས་ལུས་
ད ྲེ་རྲེད་ཅྲེས་བསན་གནང་ཡོད་ཅྲེས་བཤད་ཡོད།

བདོ་ནང་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་དལི་བསྒགས་དྲེ་དང་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་གཉསི་ཀིི་འགལ་བ་ལས་ས་ླཔརོ་རགོས་ཆྲེད་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་
དབང་སུྒར་བྱས་པ་ད ྲེའི་ང་ོབ་ོམི་སྲེར་སྤ ྲེལ་བའི་ལམ་ལུགས་ཡིན་པ་འད་ིརགོས་
ཐུབ་པ་དགསོ། མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་དསུ་རབས་སབྐས་ཀི་སིྤར་བཏང་བྱྲེད་སངས་
ན།ི མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ད ྲེ་རྲེས་
ལུས་ཡིན་པ་དང་། དྲེར་ཁངོ་ཚོས་དཔལ་འབྱརོ་དང་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཆ་
རྐྲེན་བསུྐན་་ཡོད་ལུགས་དལི་བསྒགས་བྱྲེད་པ་ད ྲེ་ཡིན། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
མང་ཆྲེ་བར་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་འག་ོབ་
བདྲེན་ན་ཡང་། མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་མཁན་གི་རྒྱལ་
ཁབ་ལ་ཤོར་བའ་ིདཔལ་འབྱརོ་ན་ིགངོ་གསལ་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་རྲེད། རུྒྱ་
མཚན་ན་ིལམ་ལུགས་དྲེའི་ཁད་ཆོས་གཙོ་བ་ོམི་སྲེར་སྤ ྲེལ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་
རང་ཉདི་ཀི་ཁྲེ་ཕན་གཙོ་བརོ་དམིགས་ཏྲེ་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བཤུ་
གཞགོ་གཏངོ་གི་ཡོད་པས་རྲེད། དྲེང་སབྐས་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཀང་ད ྲེ་
རང་འཁུལ་མྲེད་ཆགས་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་བཟུང་སིྤ་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱརོ་བཅསོ་བསུྒར།

བཙན་འཛུལ་བྱས་རྲེས་རྒྱ་ནག་གིས་ད ྲེ་སྔའི་བདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ལམ་
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ལུགས་དང་། དཔལ་འབྱརོ་གི་རྨང་གཞི་བཅས་ལ་བཅསོ་བསུྒར་གི་ལས་འགུལ་
མང་པ་ོཞིག་སྤ ྲེལ་ཡོད། 

མི་དམངས་སིྤ་ཁང་ངམ་མཉམ་ལས་ཟྲེར་བ་མྲེད་པ་བཟ་ོརུྒྱའི་ཁབ་
བསྒགས་མ་བྱས་གངོ་ཞིང་འབགོ་མི་མང་གི་ས་ཞིང་དང་། སྒ་ོཕུགས་སྲེམས་
ཅན་སོགས་གཞུང་གིས་བསྡསུ་ཏ ྲེ་སིྤ་ཁབ་ཁང་དང་མཉམ་ལས་ལ་ཆ་བགསོ་ཀིས་
ཁག་སོ་སོར་ཐུན་མོང་བདག་གཉ ྲེར་བྱྲེད་ད་ུབཅུག་ནས་མི་མང་རྣམས་ལ་རང་གི་
ས་ཞིང་དང་། སྒ་ོཕུགས་ཀི་བདག་དབང་མྲེད་པ་མ་ཟད། རང་གིས་ངལ་རལོ་
བྱས་པའི་འབས་བུ་རང་ཉདི་ལ་ལོངས་སྤདོ་པའི་རང་དབང་མྲེད་པར་ལོ་རྲེར་
བདོ་མི་རྲེྲེྲེར་ཆ་སྙམོས་མར་སིྤ་རྒྱ་གཉསི་དང་ཕྲེད་ཀ་དང་། ཤ་སིྤ་རྒྱ་ལ།ྔ འབུ་
རིགས་ཁལ་བཞི་ནས་ལ་ྔབར་ལས་ཐབོ་ཐང་མྲེད། དཔྲེར་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ 
ནས་ ༡༩༦༤ བར་དང་། ཡང་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༨ ནས་ ༡༩༧༣ བར་བདོ་ཀི་
ཞིང་འབགོ་ས་ཁུལ་མང་པརོ་མུ་གྲེ་བུྱང་ཡོད། བདོ་མི་ཚོས་ར་ཤ་དང་། བངོ་
ཤ། ཁི་ཤ། ཞི་མིའ་ིཤ། རསུ་པའ་ིརིགས། ས་འགོ་གི་འབུ་རིགས་སོགས་གང་
རྙ ྲེད་ཟ་དགསོ་བུྱང་བ་མ་ཟད། མི་རོ་ཡང་ཟ་དགསོ་པའ་ིགནས་ཚུལ་མང་པ་ོབུྱང་
ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁདི་གསར་པ་ཚོས་གུ་ཡངས་ཀི་སདི་
བུྱས་ཤིག་འག་ོབཙུགས་ནས་སིྤ་ཁང་དང་། མཉམ་ལས་ཀི་ལམ་ལུགས་མྲེད་པ་
བཟསོ་པ་ད ྲེ་ནས་བཟུང་བདོ་མིའ་ིགནས་སངས་ཕྲན་བུ་བཟང་ད་ུསོང་ཡོད། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའ་ིནང་ཆ་སྙམོས་མི་རྲེའ་ིལོ་འཁརོ་
ཡོང་འབབ་ཨ་སྒརོ་ ༨༠ དང་།   ཡི་གྲེ་ཤྲེས་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༡་༧ དང་། མིའ་ི
ཚྲེ་ཚད་སིྤ་སྙམོས་ལོ་ ༤༠ ཡིན་པ་འད་ིམཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཛུགས་སུྐན་
ལས་གཞིའ་ིསྡ ྲེ་ཚན་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བཏནོ་པའ་ིའཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་འཛུགས་སུྐན་གནས་བབས་རྲེའུ་མིག་ (UNDP’s Human De-
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velopment Index) ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༠་༠༨༧ ཡིན་པ་རྲེད། དྲེ་ན་ིསབྐས་
ད ྲེར་འཛམ་གླངི་ཐགོ་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༦༠ ཡོད་པའ་ིཁངོས་ནས་བདོ་ཀི་གནས་
སངས་འད་ིཨང་ ༡༥༣ པར་སླ ྲེབས་ཏྲེ་ཨ་ཕ ྲེ་རི་ཀའ་ིཅ་ཌ་དང་། ཛི་སྦུ་ཀའི་ིཡུལ་
གཉསི་ཀི་གནས་སངས་ཀི་བར་ན་ཡོད་པ་རྲེད། 

རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོས་ཀང་གནས་སངས་སྐྱ་ོཔ་ོཡོད་པ་འདི་ངསོ་
ལྲེན་བྱས་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༣ པར་སྐངོ་ཚོགས་བྱས་པའ་ིསབྐས་བདནུ་
པའ་ིརྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མིའ་ིཚོགས་ཆྲེན་གི་ཚོགས་ཐྲེངས་ ༣ 
པའ་ིཐགོ་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའ་ིའག་ོའཛིན་ར་ོརྲེ་ཚྲེ་རིང་ནས་བརདོ་དནོ། 
“བདོ་ (རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ལ་ཟྲེར་) ན་ིས་ཁུལ་ད་དངུ་ཆྲེས་དབུལ་པ་ོཡིན་པ་དང་། 
སིྤ་ཡོངས་ཀི་ལོ་འཁརོ་ཡོང་འབབ་རྒྱ་སྒརོ་ ༢༠༠ ལས་མྲེད།” ཅྲེས་བརདོ་ཡོད། 
བདོ་ནང་ལྟ་ོསླངོ་མཁན་གི་སྤང་པའོི་གངས་འབརོ་མང་ད་ུཕིན་པ་ད ྲེས་བདོ་མིར་
དཔལ་འབྱརོ་གི་དཀའ་ངལ་ཆྲེན་པ་ོཡོད་པ་མཚོན་གི་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོའ་ི
ས་ག་ཟླ་བའ་ིཚྲེས་ ༡༥ ཉནི་སོག་རངོ་ནས་ཡིན་པའ་ིབུ་མོ་འབགོ་སིྐྱད་ཀི་ཕས་ལ་ྷ
སའ་ིསྤང་པརོ་རྒྱ་དངུལ་སརྐ་ལ་ྔ (སརྐ་ ༡༠༠ ལ་རྒྱ་སྒརོ་གཅིག་) རྲེ་སིྦན་པ་
གཏངོ་སབྐས་སྒརོ་ལ་ྔབརྒྱས་སྤང་པ་ོཕྲེད་ཙམ་ལས་ཁྲེབས་མྲེད་པ་རྲེད།

རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་ཁངོ་ཚོས་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་ནང་
མི་མང་གི་འཚོ་བ་དང་། སིྤ་ཚོགས། ཆབ་སདི། རིག་གཞུང་བཅས་ཐགོ་ཕན་
ཐགོས་རྒྱ་ཆྲེ་བུྱང་གནས་དང་། ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆྲེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མི་
མང་ནས་ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་རྒྱ་ཆྲེ་སྤདོ་ཀི་ཡོད་པའི་སདྐ་ཅརོ་རྒྱག་གི་ཡོད་
པ་རྲེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཏནོ་པའ་ིསིྤ་བསྡམོས་གངས་ཚད་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ 
༡༩༨༠ ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་ཁངོ་ཚོས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ལ་སྤད་པའ་ིལོ་འཁརོ་
ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་རྒྱ་སྒརོ་དངུ་ཕིར་ ༡༠ ཡིན་ལུགས་གསལ་ཡོད། འནོ་
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ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ལ་ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་སྤད་ཚུལ་བཤད་པ་ལས། 
བདོ་ནས་ཁོང་ཚོར་ད ྲེ་ལས་མང་བའི་དངུལ་འབབ་ཐབོ་པའི་སྐརོ་འགྲེལ་བརདོ་
བྱས་མྲེད། དངུལ་འབརོ་གི་ཐགོ་ནས་བཤད་ན། བདོ་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཤིང་ཆ་
དབརོ་འད ྲེན་བྱས་པ་གཅིག་པུའི་རིན་ཐང་ཡང་ཁངོ་ཚོས་བདོ་ལ་རོགས་དངུལ་
སྤད་པའ་ིདངུལ་འབརོ་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་རྲེད། ཁ་ོཚོས་བདོ་ནང་ནས་རལུ་
སྙངི་དང་། གསྲེར། དངུལ། ཟངས། ལགྕས། ཚ་ལ་དཀར་པ་ོསོགས་གཏྲེར་
ཁའ་ིརིགས་འད་མིན་སྔགོ་འདནོ་དང་། རིན་ཐང་བལ་བའ་ིསྐ་ུགསུང་ཐུགས་ར ྲེན་
གིས་གཙོས་པའི་རུྒྱ་དངསོ་མང་པ་ོདབརོ་དང་དབརོ་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམས་ད ྲེའི་
ཁངོས་སུ་ཚུད་མྲེད། ཁ་གསབ་ཀི་རོགས་དངུལ་མང་ཆྲེ་བ་བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་
རིགས་ལས་བྱྲེད་ཀི་རུྒྱན་གནོ་དང་། དྲེ་མཚུངས་གཞིས་ཆགས་ལ་འབྱརོ་བའ་ི
རྒྱ་མི་རྣམས་ལ་ཁ་གསབ་ཏུ་སྤདོ་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད།

ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་གི་ཆ་བགསོ་ཐད་གངོ་ཁྲེར་དང་། གངོ་གསྲེབ་
དབར་འབྱྲེད་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོཡོད་པ་རྲེད། ལོ་རབས་བདནུ་ཅུ་པའ་ིམཇུག་དང་། 
བརྒྱད་ཅུ་པའ་ིའག་ོསདོ་ད་ུགངོ་ཁྲེར་ནང་གི་མི་གཅིག་ལ་ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་
ཨ་སྒརོ་ ༡༢༨ ཡོད་པ་དང་། གངོ་གསྲེབ་ནང་གི་མི་གཅིག་ལ་ཨ་སྒརོ་ ༤་༥༠ 
ལས་མྲེད། བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའ་ིགངོ་ཁྲེར་མང་ཆྲེ་བའ་ིནང་གཏན་སྡདོ་
བྱྲེད་མཁན་རྒྱ་མིས་ཁྲེངས་ཡོད། རྒྱ་མི་མི་འབརོ་མང་ཤོས་ཀི་གངོ་ཁྲེར་ན་ིལ་ྷས་
དང་། གཞིས་ཀ་རྲེ། མངའ་རིས། རྒྱལ་རྲེ། རྲེད་ཐང་། ནག་ཆུ། ཀངོ་པ།ོ 
ཉངི་ཁ།ི ཆབ་མད་ོསོགས་རྲེད། བདོ་མི་མི་འབརོ་མང་ཆྲེ་བ་ན་ིགངོ་གསྲེབ་ཁུལ་
ད་ུའཚོ་གནས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། མཐའ་བསྡམོས་ནས་བཤད་ན། ཁ་གསབ་ཀི་རོགས་
དངུལ་མང་ཆྲེ་བ་རུྒྱན་ད་ུགངོ་ཁྲེར་ནང་སྡདོ་མཁན་རྒྱ་མི་ཚོ་དང་། ཁངོ་ཚོའ་ི
འཚོ་བའ་ིར ྲེན་གཞི་འཛུགས་སུྐན་གི་སྡ ྲེ་ཚན་ཁག་ལ་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་རྲེད།
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བཟའ་འབུའ་ིཐགོ་ནས་བཤད་ན། ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་དྲེ་རྒྱ་
རིགས་ཀིས་གཙོ་བ་ོསྤདོ་པའི་འབུ་རིགས་ལ་སྤདོ་པ་ལས་བདོ་རིགས་ཀིས་གཙོ་
བ་ོསྤདོ་པའ་ིའབུ་རིགས་ལ་སྤདོ་ཀི་མྲེད། དཔྲེར་ན། གངོ་ཁྲེར་ནང་གི་བདོ་མི་
ཕུག་པ་ོཁག་གཅིག་གིས་འབས་དང་ག་ོཞིབ་རྲེས་མོས་སུ་སྤདོ་པ་ཕུད་ད ྲེ་མིན་བདོ་
མི་མང་ཆྲེ་བའ་ིརུྒྱན་ཟས་གཙོ་བ་ོརམ་པ་ཡིན། རྒྱ་མིས་གུན་གསབ་སྤདོ་ཡུལ་གི་
འབུ་རིགས་ན་ིག་ོདང་འབས་གཉསི་ཡིན་ཞིང་། དྲེ་ན་ིརྒྱ་མི་ཚོའ་ིརུྒྱན་གཏན་གི་
ཟ་མ་རྲེད། མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞིའ་ིསྡ ྲེ་ཚན་གིས་
བཏནོ་པའ་ིཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོའ་ིལོ་ད ྲེབ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཙམ་ནས་ནས་
ཀི་རིན་གོང་ཁམོ་གི་འཕར་ཚད་ཐགོ་བཞག་ས ྲེ་ནས་སིྤ་རྒྱ་གཅིག་ལ་སྒརོ་ཟུར་ 
༧ དང་སརྐ་ ༦ ཡིན་པ་དང་། ཕགོས་གཞན་ཞིག་ལ་གཞུང་ནས་འབས་སིྤ་
རྒྱ་གཅིག་ལ་སྒརོ་ཟུར་ ༩ སྤད་དྲེ་ཚུར་ཉསོ་ནས་མང་ཚོགས་ལ་སྒརོ་ཟུར་ ༤ 
བྱས་ཏྲེ་འཚོང་བ་དང་། དྲེ་མཚུངས་ག་ོསིྤ་རྒྱ་རྲེྲེར་སྒརོ་ ༡ སྒརོ་ཟུར་ ༡ སརྐ་ 
༢ ནས་སྒརོ་ ༡ དང་སྒརོ་ཟུར་ ༢ བར་སྤད་ད ྲེ་ཉསོ་ནས་མ་ཕར་འཚོང་སབྐས་
སྒརོ་ཟུར་ ༤ དང་སརྐ་ ༤ ནས་སྒརོ་ ༤ དང་སརྐ་ ༨ བར་བྱས་ཏྲེ་འཚོང་
གི་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་ལ་ྟབུའ་ིཁ་གསབ་སྤདོ་སངས་ཀི་དབྱྲེ་འབྱྲེད་སདི་བུྱས་ད ྲེ་བདོ་
རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ནང་གི་གཏན་སྡདོ་རྒྱ་མི་ཚོ་སྡདོ་སྙངི་འདདོ་པ་ཞིག་བཟ་ོཐུབ་
ཡོད་ཀང་། བདོ་མི་ཚོ་རང་གི་གམོས་གཤིས་ལརྟ་འཚོ་བ་སྐྱྲེལ་རུྒྱའ་ིཐད་དཀའ་
ངལ་བཟསོ་ཡོད་པ་རྲེད།

ཤིང་ནགས་དང་། གཏྲེར་ཁའ་ིབཟ་ོག་ྭན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དཔལ་
འབྱརོ་རོགས་རམ་ཆྲེ་ཤོས་སྤདོ་ཡུལ་གི་ཁངོས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དྲེ་དག་རྒྱ་མི་
མང་པ་ོའབྱརོ་བ་ཚོར་ལས་ཀ་སྤདོ་ས་བྱྲེད་པ་དང་། ཐནོ་སྐྱྲེད་རྣམས་རྒྱ་ནག་ཏུ་
དབརོ་འད ྲེན་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད།
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བདོ་ཀི་རང་བུྱང་ཐནོ་ཁུངས་རྣམས་ལ་བདོ་མིས་ཐྲེ་བུྱས་བྱྲེད་པའི་
དབང་ཆ་མྲེད་ཅིང་། འཁརོ་ལམ་མཚོན་ན། བདོ་ནང་འཁརོ་ལམ་གསར་བཟ་ོ
བྱྲེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་པུ་ནི་རྒྱ་དམག་དང་དམག་དནོ་ཡོ་ཆས་འརོ་
འད ྲེན་དང་། རྒྱའ་ིམི་འབརོ་གནས་སྤརོ། བདོ་ཀི་ཤིང་ནགས་དང་རང་བུྱང་
གཏྲེར་རས་སྔགོ་འདནོ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་འརོ་འད ྲེན་བྱ་རུྒྱ་ད ྲེ་རྲེད། བདོ་མི་ཕལ་
མོ་ཆྲེ་བར་ལོ་སུམ་ཅུའི་རྲེས་ཀི་ད ྲེང་གི་དསུ་སུའང་རྒྱ་མིའི་འགུལ་འཁོར་གིས་
ཕན་ཐགོས་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མྲེད། གངོ་གསྲེབ་ཁ་ཤས་ནང་དམངས་སྤདོ་འགུལ་
འཁརོ་ཡོད་ཀང་བདནུ་ཕྲག་རྲེའ་ིནང་ཐྲེངས་ར་ལས་འག་ོགི་མྲེད་ཅིང་། དྲེའ་ི
ནང་གི་འགུལ་མི་ཕལ་ཆྲེ་བ་་ན་ིལས་བྱྲེད་པ་རྲེད། གཡག བངོ་བུ། ལུག་སོགས་
ཀིས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། བདོ་མི་ཚོར་འཁརོ་ལོའ་ིའགུལ་བཞུད་ཀི་ག་ོསབྐས་མང་ཆྲེ་བ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དངསོ་པ་ོའརོ་འད ྲེན་བྱྲེད་ཞརོ་ད་ུའཐབོ་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་སྤད་པ་ད ྲེ་ནི་ཁོང་ཚོས་
བདོ་ཀི་དཔལ་འབྱརོ་ལ་དབང་སུྒར་བྱྲེད་བདྲེའི་ཆྲེད་སྤད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་
བདོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱའ་ིདམིགས་ཡུལ་བཟུང་བ་ཞིག་མ་རྲེད། བདོ་ཀི་དགསོ་
མཁའོི་བཅའ་དངསོ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་བཟ་ོགྭ་ཁག་ནས་བཏནོ་ཏ ྲེ་བདོ་ནང་ཚོང་
བསུྒར་བྱས་པའི་ཁྲེ་འབབ་ལ་གུན་གསབ་མ་དངུལ་ཟྲེར་བའི་མིང་བཏགས་ཏྲེ་
བདོ་ལ་སྤད་ནས་ང་ོསོ་གཏངོ་གི་ཡོད། དནོ་དངསོ་ཐགོ་ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་
ད ྲེ་དག་ན་ིརྒྱ་ནག་རང་གི་དགོས་མཁ་ོས ྲེ་བདོ་ཀི་རང་བུྱང་ཐནོ་རས་རྣམས་སྔགོ་
འདནོ་གི་ཆྲེད་ད་ུསྤདོ་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། ཉམས་མངོ་ད ྲེ་དག་གི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་
མཐངོ་ཐུབ་པར། དྲེང་སང་བདོ་ནང་མ་ར་འཛུགས་འཇགོ་གི་གི་སྒ་ོཕྲེ་བ་ན་ིབདོ་
ནང་རྒྱའི་མི་འབརོ་སྤ་ོཞུགས་ཀི་ལས་འགུལ་མགགོས་སུ་གཏངོ་རུྒྱར་གཙོ་བ་ོ
དམིགས་པ་ཞིག་དང་། དྲེ་བཞིན་བདོ་ཀི་རང་བུྱང་ཐནོ་ཁུངས་རྣམས་སྔགོ་འདནོ་
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བཅས་རྒྱ་ནག་རང་གི་ཁྲེ་ཕན་བསུྒབ་པའ་ིཆྲེད་ད་ུརྲེད།

མདརོ་བསྡསུ་ན། གནད་དནོ་གཙོ་བ་ོན་ིསུ་ཞིག་གིས་བཟ་ོག་ྭམང་བ་
གསར་བསུྐན་བྱྲེད་ཐུབ་མིན་དང་། རྒྱལ་ཁབ་སིྤ་ཡོངས་ལ་ཐནོ་འབབ་ཇི་ཙམ་
བཟསོ་ཡོད་མྲེད་ཀི་གནད་དནོ་ཞིག་མིན་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་དབང་
སུྒར་བྱྲེད་པའ་ིབདག་དབང་ཡོད་མྲེད་ད ྲེ་ཡིན། ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་དབང་
ཤུགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ལ་བཙན་འགྲེལ་བྱྲེད་པའ་ིདབང་ཆ་སུ་ལའང་མྲེད།

མི་མང་གི་འཕྲདོ་བས ྲེན་ལ་དབྱྲེ་འབྱྲེད། 

འཕྲདོ་བས ྲེན་གི་བྱ་གཞག་དྲེ་ཡང་གཙོ་བ་ོགངོ་ཁྲེར་དང་། དཔལ་
འབྱརོ་འཁསོ་ཀ་བཟང་བ་ོཚོའི་ཆྲེད་ད་ུདམིགས་པ་ལས་བདོ་མི་དཀུས་མ་རྣམས་
ལ་དམིགས་པ་ཞིག་མ་རྲེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་འཔདོ་བས ྲེན་ཐད་མི་
རིགས་དབྱྲེ་འབྱྲེད་ཀི་སདི་བུྱས་ཤིག་འཛིན་ཡོད། འཕྲདོ་བས ྲེན་འག་ོསོང་བརྒྱ་
ཆ་ ༩༠ ཙམ་རྒྱ་མི་ཕནོ་ཆྲེ་གནས་སའ་ིགངོ་ཁྲེར་ཁག་ལ་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་དང་། 
བདོ་མི་གནས་སྡདོ་བྱྲེད་སའ་ིགངོ་གསྲེབ་ཁག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཙམ་ལས་གཏངོ་
གི་མྲེད། སནྨ་ཁང་མང་ཆྲེ་བ་ཡང་རྒྱ་མི་ཕནོ་ཆྲེ་གནས་སའ་ིགངོ་ཁྲེར་ནང་
བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། གལ་ཏྲེ་སནྨ་ཁང་གི་མཐུན་རྐྲེན་ཡོད་ཀང་འག་ོསོང་ཆྲེ་
རྐྲེན་བདོ་མི་ཕལ་ཆྲེ་བས་བ ྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་ཐུབ་ཀི་མྲེད་པ་རྲེད།

བདོ་མི་ཞིག་སནྨ་ཁང་ནང་སྡདོ་དགསོ་བུྱང་ཚྲེ། ཐགོ་མར་དམིགས་
ར ྲེན་ད་ུརྒྱ་སྒརོ་ ༣༠༠ ནས་ ༥༠༠ བར་ས་ྔའདནོ་འཇགོ་དགསོ། དྲེ་ན་ིལོ་རྲེ་མི་
རྲེྲེར་ཆ་སྙམོས་ཡོང་འབབ་རྒྱ་སྒརོ་ ༢༠༠ ལས་མྲེད་པའ་ིལུང་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་
ན་དངུལ་འབརོ་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེ་བཞིན་གཤག་བཅསོ་ཀི་ག་ླཆ་དང་། 
ཁག་རིན་སོགས་སྤབོ་ཐུབ་མཁན་ལ་མ་གཏགོས་ད ྲེ་ལྟའི་སྨན་བཅོས་ཀི་མཐུན་
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རྐྲེན་འཐབོ་ཀི་མྲེད། དྲེས་ན་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་རྒྱ་མི་ཚོ་ལས་བདོ་མི་ཚོ་གནས་
སངས་སྐྱ་ོབ་ཡོད་པ་རྲེད།

རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའི་ནང་སྨན་པ་དང་འཕྲདོ་
བས ྲེན་མི་སྣ་གངས་འབརོ་ ༣༧༠༠ ཙམ་ཡོད་ཅྲེས་བཤད་པ་ད ྲེར་དཔྱད་པ་ཕྲན་
ཙམ་བྱས་ཚྲེ། སནྨ་པ་མང་ཆྲེ་བ་ན་ིཆ་རྐྲེན་མི་ཚང་བ་ས ྲེ། ཁངོ་ཚོ་རྒྱ་ནག་ནང་
ཡིག་རུྒྱགས་མ་འཕྲདོ་པའམ། ཡང་ན་ད ྲེར་ལས་ཀ་འཐབོ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཀིས་
དབྲེན་པ་ད ྲེ་འད་དང་། ཁག་གཅིག་ན་ིབདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའ་ིགཞི་རིམ་
འཕྲདོ་བས ྲེན་གི་སྦངོ་བརར་ཁང་ཁག་ནས་དསུ་ཡུན་ལོ་གསུམ་རིང་སླབོ་སྦངོ་
བྱྲེད་མངོ་བ་ད ྲེ་འད་ཡིན་འདགུ རངོ་ཁག་གི་སནྨ་ཁང་ནང་གི་འཕྲདོ་བས ྲེན་མི་སྣ་
ན་ིསནྨ་པ་རང་རྲེན་མ་ཞྲེས་ལས་བྱྲེད་པའི་ནང་མི་བུ་ཕུྲག་སོགས་ལ་ལས་ཀ་སྤདོ་
བདྲེའ་ིཆྲེད་ལོ་ཕྲེད་དང་གཉསི་རིང་སནྨ་ཁང་ནང་སྦངོ་བརར་སྤད་པ་ད ྲེ་ཚོ་རྲེད།

ད ྲེ་བས་ཚབས་ཆྲེ་བ་ཞིག་ལ། རྒྱ་ནག་གི་སནྨ་པ་དང་འཕྲདོ་བས ྲེན་མི་
སྣ་ད ྲེ་ཚོས་བདོ་མིའི་ལུས་སགོ་འཕངས་མྲེད་ཀིས་རང་གི་སནྨ་བཅོས་ལག་རལ་
དང་ཉམས་མངོ་གསོག་ཆྲེད་བ ྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་སནྨ་སླབོ་ཐནོ་
ཏ ྲེ་བདོ་ནང་སནྨ་པའ་ིལག་རལ་སྦངོ་བརར་ཉམས་མངོ་ཆྲེད་བཏང་བ་ད ྲེ་ཚོར་བདོ་
མི་ནད་པའི་ཐགོ་སོ་སོའི་འདདོ་མོས་ལརྟ་སནྨ་བཅསོ་བྱྲེད་ཆོག་པའི་རང་དབང་
སྤད་ཡོད་པ་དང་། སནྨ་པ་ད ྲེ་ཚོས་ནད་པའ་ིནད་གཞི་དངསོ་ལ་སནྨ་བཅསོ་མ་
བྱས་པར་ནད་གཞི་གཞན་ཡོད་མྲེད་བརག་དཔྱད་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པའི་ཀནླ་ཀ་ཡོད་
པ་རྲེད། ལགྷ་པར་ད་ུཁ་ོཔ་ཚོས་དགསོ་གལ་ཡོད་མྲེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་རང་སྣང་
གང་དན་གིས་གཤག་བཅསོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད།

དཔྲེར་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༨ ཕི་ཟླ་ ༨ པའ་ིནང་ལ་ྷསར་སརྨ་ཁམས་
པ་སལྐ་བཟང་དང་བཟའ་ཟླ་གཡུ་སྒནོ་གཉསི་ཀི་བུ་མོ་ལོ་ ༢༡ སོན་པ་ཞིག་ལ་
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ཕུྲ་གུ་འཁརོ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་སོང་མཚམས་བཟ་ོཔའ་ིསནྨ་ཁང་ (ད ྲེང་རང་སྐྱངོ་
ལྗངོས་མི་དམངས་སནྨ་ཁང་གཉསི་པ་ཞྲེས་པ་ད ྲེ་ཡིན་) ལ་བརག་དཔྱད་བྱྲེད་
པར་བསྐྱདོ་སབྐས་རྒྱ་མི་སནྨ་པས་གཤག་བཅོས་བྱས་ཏྲེ་བུ་མོ་ད ྲེ་ཆུ་ཚོད་གཉསི་
ཙམ་གི་རིང་ན་ཟུག་དག་པ་ོམངས་ནས་མཐར་འདས་གངོས་སོང་བ་རྲེད།

ཡང་དྲེ་རྲེས་ལྷ་ས་གླགོ་ཁང་གི་ལས་བཟ་ོམིག་དམར་གི་བཟའ་ཟླ་ལོ་ 
༢༥ སོན་པ་ཕུྲ་གུ་སྐྱྲེ་མི་ཐུབ་པར་སནྨ་ཁང་ད་ུབསྐྱལ་རྲེས་གཤག་བཅསོ་བྱས་
ནས་མ་བུ་གཉསི་ཀ་འདས་གངོས་སོང་ཡོད། དརུ་ཁདོ་ད་ུབརག་དཔྱད་སབྐས་
རོའི་ཁགོ་པའི་ནང་སནྨ་པའི་གཤག་བཅསོ་ཀི་ལག་ཆ་འཇྲེམ་རྲེ་ཞིག་ཐནོ་ཡོད་པ་
རྲེད། 

བཙོན་ཁང་ཁག་ནང་རྐྲེན་ད ྲེ་འདའི་དབང་གིས་བདོ་མི་འདས་གངོས་
སོང་བ་མང་པ་ོཡོད། གསང་ཡིབ་བཙོན་ཁང་ནང་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོ
ཆྲེའ་ིཡོངས་འཛིན་དངུལ་ཆུ་རིན་པ་ོཆྲེ་དང་། བཀས་མཐངོ་ཅིས་འཇིགས་མྲེད་
གཉསི་ལ་སནྨ་ཁབ་རྒྱག་ཉ ྲེས་ཀིས་ནད་གཞི་ཇྲེ་ལོད་ད་ུསོང་ནས་ས་ྔརྲེས་སུ་འདས་
པ་དང་། ག་ྭབཞི་བཙོན་ཁང་ནང་བཙོན་པ་བསོད་ནམས་བག་ག་ོཞྲེས་པ་ལུས་
ཁམས་བདྲེ་ཐང་སབྐས་ཉ ྲེས་རངུ་དག་པ་ོབཏང་རྲེས་སནྨ་ཁབ་ཅིག་བརྒྱབ་པ་དྲེས་
རྐྲེན་བྱས་ཏྲེ་འདས་གངོས་སོང་བ། དྲེ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོའ་ིརྲེས་སུ་ལགྷ་
པ་ཚྲེ་རིང་དང་། མཚམས་ལགས། མྲེ་ཏགོ་ཆོས་མཛད་སོགས་ཀིས་གཙོས་པའ་ི
བཙོན་པ་མང་པ་ོཞིག་སནྨ་བཅོས་བྱྲེད་སངས་དྲེ་འདའི་འགོ་འདས་གངོས་སོང་
ཡོད་པ་རྲེད།

བདོ་ནང་འཕྲདོ་བས ྲེན་གི་མཐུན་རྐྲེན་ཞན་པའི་དབང་གིས་མི་ཤི་ཚད་
མཐ་ོཔ་ོརྲེད། འཛམ་གླངི་དངུལ་ཁང་གི་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོའ་ིསནྙ་ཐ་ོདང་། མཉམ་
སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞིའ་ིསྡ ྲེ་ཚན་གི་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོའ་ིསནྙ་
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ཞུ་གཉསི་ཀི་ནང་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ནང་མི་ཤི་ཚད་སངོ་
ཆ་ ༧་༤༨ ཟནི་པ་དང་། ཨ་མད་ོཁུལ་ད་ུམི་ཤི་ཚད་སངོ་ཆ་ ༩་༩༢ ཟནི་པ་དང་། 
རྒྱ་ནག་གི་ཆ་སྙམོས་མི་ཤི་ཚད་ན་ིསངོ་ཆ་ ༦་༦ ལས་ཟནི་མྲེད་པ་དང་། དྲེ་
བཞིན་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ནང་གི་ཕུྲ་གུ་ཤི་ཚད་སངོ་ཆ་ ༡༥༠ ཟནི་པ་དང་། 
རྒྱ་ནག་ནང་སངོ་ཆ་ ༤༣ ལས་ཟནི་མྲེད་གནས་གསལ་ཡོད། འཛམ་གླངི་དངུལ་
ཁང་གི་སནྙ་ཐ་ོལརྟ་ན། བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ནང་ད་དངུ་གླ་ོནད་ཀིས་རྐྲེན་པས་
མི་ཤི་ཙད་སངོ་ཆ་ ༡༢༠་༢ ཟནི་པ་དང་། ཨ་མད་ོཁུལ་ད་ུསངོ་ཆ་ ༦༤༧ ཟནི་
ཡོད་སྐརོ་འཁདོ་འདགུ

བདོ་མིའི་ཚྲེ ་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡིན་མིན་ཐད་ཡོངས་ཁབ་གཏན་འཁྲེལ་གི་
གནས་ཚུལ་བརདོ་དཀའ་ཡང་། འཛམ་གླངི་དངུལ་ཁང་གི་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོའ་ི
སྙན་ཐའོི་ནང་སིྤར་བཏང་དབུས་གཙང་དང་མད་ོཁུལ་བདོ་མིའི་ཚྲེ ་ཚད་ནི་ལོ་ 
༦༡ ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ནང་གི་མིའ་ིཚྲེ་ཚད་ན་ིལོ་ ༧༠ རྲེད། འནོ་ཏ ྲེ་མཉམ་
སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞིའ་ིསྡ ྲེ་ཚན་གི་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོའ་ི
སནྙ་ཐའོ་ིནང་ལོ་རབས་དུག་ཅུ་བར་བདོ་ནང་གི་མིའ་ིཚྲེ་ཚད་ན་ིལོ་ ༤༧ ལས་
ཟནི་གི་མྲེད། ཡང་རང་དབང་ལནྡ་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཡོང་ཁུངས་ནས་བདོ་མིའ་ི
ཚྲེ་ཚད་ལོ་ ༤༠ ཡིན་པ་རྒྱ་ནག་རང་ཉདི་ཀིས་ཁས་ལྲེན་བྱས་གནས་བཤད་ཡོད།

བདོ་ནང་གི་ཤྲེས་ཡོན་ལ་དབྱྲེ་འབྱྲེད།

འདས་པའི་ལོ་སུམ་ཅུའི་རིང་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་ཤྲེས་རིག་ཐད་
སིད་བུྱས་ཅི་འད་ཞིག་འཛིན་ཡོད་མྲེད་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་
ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་བདོ་རིག་པའ་ིཞིབ་འཇུག་ལྟ ྲེ་གནས་ཀི་ལས་
འཛིན་ཚོགས་འད་ུརྒྱས་འཛོམས་ཐྲེངས་དང་པའོི་ཐགོ་སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ་ནས་
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གསལ་པ་ོརགོས་ཐུབ། ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་ནས། “མི་ལོ་ 
༡༣༠༠ རིང་བདོ་ཡིག་བ ྲེད་སྤད་ད ྲེ་ཁུངས་འཁལོ་བའ་ིས་ཁུལ་ཞིག་ལ་བཅིངས་
བཀལོ་བཏང་རྲེས་གུང་ཁན་ཏང་གི་འག་ོཁདི་འགོ་ལོ་ང་ོ ༢༠ ནང་བདོ་ཡིག་རྦད་
ད ྲེ་བརླག་པ་རྲེད།” ཅྲེས་དང་། ཡང་། “ང་ཚོ་ནརོ་འཁུལ་བུྱང་ཡོད་ནའང་
འད། རྲེས་ལུས་ཐྲེབས་ཡོད་ནའང་འད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ བར་ང་ཚོས་བདོ་ཡིག་
བ ྲེད་སྤད་ད ྲེ་འཛམ་གླངི་ས་མཐའོ་ིཐགོ་མི་ཚྲེ་བསྐྱལ་ནས་བསདྡ་པ་རྲེད། ཆོས་ཀི་
རིག་པ་ཡིན་ནའང་འད།། ཚན་རིག་ཡིན་ནའང་འད། བཟ་ོལས་ཡིན་ནའང་འད། 
གནམ་གཤིས་དང་སརྐ་རིས་རིག་པ་ཡིན་ནའང་འད། སདི་འཛིན་གི་རིག་པ་ཡིན་
ནའང་འད། སནྙ་ངག་རིག་པ་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ཡིན་ནའང་འད། ཚང་
མ་བདོ་ཡིག་ཁ་ོན་མ་གཏགོས་ཡི་གྲེ་གཞན་གི་ཐགོ་བསི་པ་ཡོད་པ་མ་རྲེད། ངས་
ཀུང་གོའི་བདོ་རིག་པའི་ལྟ ྲེ་གནས་ཐགོ་མར་གསར་འཛུགས་སབྐས་མི་རིགས་ཕ་ོ
བང་ད་ུབདོ་ཀི་རིག་པ་ཟྲེར་བ་འད་ིལ་རྨང་གཞི་ཞིག་དགསོ་ཀི་རྲེད། རྨང་གཞི་ན་ི
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གནས་ཞྲེས་པ་འད་ིརྲེད། དྲེ་གཉསི་ལ་ད་བར་མཐངོ་ཆུང་
བྱས་པ་ལས་མཐངོ་ཆྲེན་གཏན་ནས་བྱས་ཡོད་པ་མ་རྲེད་བཤད་ཡོད།” ཅྲེས་
དང་། ཡང་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེས བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་ཤི་གསོན་གི་སྐརོ་ལ་བཀའ་ནན་པ་ོགནང་ས ྲེ་གསུངས་དནོ། “བདོ་ཀི་
རིག་གཞུང་ར་བརླག་ཏུ་གཏངོ་རུྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་གི་དགངོས་གཞི་ཡིན་གི་མ་རྲེད་
ཀང་། བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་འད་ིགསོན་པརོ་གནས་ཀི་ཡོད་དང་། ཡང་ན་ར་བརླག་
ཏུ་འག་ོགི་ཡོད་ད ྲེའ་ིཐད་ང་ལ་སྲེམས་འཚབ་ཡོང་གི་འདགུ” ཅྲེས་བཀའ་གནང་
ཡོད།

སྔནོ་མ་བདོ་རང་བཙན་ད་ུགནས་སབྐས་བདོ་མིའི་ཤྲེས་ཡོན་གི་དགསོ་
མཁ་ོབསྐངོ་བའ་ིདགནོ་སྡ ྲེ་ ༦༠༠༠ ལགྷ་ཙམ་དང་། གཞུང་སྒ ྲེར་གིས་གཉ ྲེར་
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བའི་སླབོ་ག་ྭམང་པ་ོཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ཚང་མ་རྒྱ་མིས་རྨངོས་དད་དང་མངའ་བདག་
ཆྲེན་པ་ོགསུམ་གི་མི་སྣ་བསྐྱྲེད་བསིངས་བྱ་ཡུལ་རྲེད་ཅྲེས་བཤད་ནས་སྒ་ོབརྒྱབ་
ས ྲེ་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་མཁན་དང་བྱྲེད་ཡུལ་གཉསི་ཀ་མྲེད་པ་བཟསོ་ནས་ད ྲེའི་ཚབ་
ཏུ་ཞིང་འབགོ་མི་མང་ལ་འག་ོསོང་གཏངོ་ད་ུབཅུག་ས ྲེ་དམངས་བཙུགས་སླབོ་གྭ་
ཟ ྲེར་བ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ་ད ྲེ་ལ་གཞུང་གིས་གནོ་དངུལ་སརྐ་ཅིག་སྤད་མྲེད། 
དམངས་བཙུགས་སླབོ་གྭ་ཟ ྲེར་བ་ད ྲེ་ཚོ་རྒྱའི་དལི་བསྒགས་ཐད་སླབོ་གྭའི་གངས་
འབརོ་བརདོ་རུྒྱར་ཕན་པ་ཙམ་ལས་བདོ་མིའི་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་ཕན་ཐགོས་དྲེ་ཙམ་
བུྱང་མྲེད། ཁངོ་ཚོས་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའ་ིནང་དམའ་རིམ་སླབོ་ག་ྭ ༢༥༠༠ 
བཙུགས་ཡོད་ལུགས་ཤོད་ཀི་ཡོད་ཀང་ད ྲེ་ཚོ་ན་ིསླབོ་གའྭ་ིམིང་ཙམ་ཞིག་རྲེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོའ་ིབདོ་ལྗངོས་ཞིབ་འཇུག་དསུ་ད ྲེབ་ཨང་གཉསི་པའ་ི
ནང་རྒྱ་རིགས་སིྤ་ཚོགས་རིག་པའ་ིཞིབ་འཇུག་པ་གསུམ་ནས་བསི་པའ་ིརམོ་ཡིག་
ནང་འཁདོ་གསལ། “བདོ་ད་ུསླབོ་འབངི་སིྤར་བཏང་བ་ ༥༨ ལས་མྲེད་པའ་ིཁདོ་
ད་ུཆ་ཚང་བའ་ིསླབོ་འབངི་ ༡༣ ལས་མྲེད། བདོ་ད་ུསླབོ་ཆུང་ ༢༤༥༠ ལགྷ་ཙམ་
ཡོད་པའ་ིཁདོ་ད་ུགཞུང་བཙུགས་སླབོ་ཆུང་ ༤༥༡ ལས་མྲེད་ཅིང་། དམངས་
བཙུགས་སླབོ་ཆུང་ ༢༠༠༠ ལགྷ་ཙམ་ཡོད་པ་ད ྲེ་རྣམས་ས་བརན་ཞིག་མྲེད་པའ་ི
ཐགོ་འཐུས་སྒ་ོཚང་བ་ཞིག་ཀང་མྲེད། ཞིང་འབགོ་གི་རིག་གནས་ཆུ་ཚད་ཤིན་ར་ུ
དམའ་བའམ། ཡང་ན་རིག་གནས་ཅི་ཡང་མི་ཤྲེས་སབས་ཚན་རིག་ལག་རལ་
གི་ཤྲེས་ཡོན་ཁངོ་ད་ུཆུད་པ་བྱ་རུྒྱ་ཞྲེས་པ་ཤོད་ཐབས་བལ་ཡོད། ད་ལའྟང་ཞིང་
འབགོ་ཁུལ་ད་ུབརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཡས་མས་ཀི་ཞིང་འབགོ་མང་ཚོགས་ཀི་བུ་ཕུྲགལ་
མཐ་ོརིམ་སླབོ་ཆུང་ཡན་གི་རིག་གནས་སླབོ་གསོ་ཐབོ་ཀ་མྲེད་པ་རྲེད། གནས་
ཚུལ་ད ྲེ་རིགས་བུྱང་བའ་ིརིྒྱ་རྐྲེན་ན་ིབདོ་ཀི་དམའ་རིམ་སླབོ་གསོ་ཧ་ཅང་ཞན་པའ་ི
རྐྲེན་གི་རྲེད།” ཅྲེས་དང་། ཡང་། “སླབོ་ག་ྭཆུང་བར་ཡོད་པའ་ིསླབོ་མ་ཡོངས་
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ཀིས་ལོ་ཚད་ལོན་པའ་ིབིྱས་པ་ཚོའ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ཟནི་གི་ཡོད་པ་དང་། མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་ཆུང་གི་སླབོ་མས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠་༦ ལས་ཟནི་གི་མྲེད་པ་རྲེད། དྲེའང་
གསལ་པ་ོབཤད་ན། ད་དངུ་སླབོ་ལོ་སོན་པའ་ིབིྱས་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལ་སླབོ་ཆུང་
གི་སླབོ་གསོ་ཐབོ་ཀི་མྲེད་པ་དང་། སླབོ་གརྭ་འག་ོམཁན་བིྱས་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༩་༤ 
ལ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་ཆུང་གི་སླབོ་གསོ་ཐབོ་ཀི་མྲེད་པ་རྲེད། གངས་ཚད་དྲེ་དག་ན་ི
མི་རྣམས་ཀིས་མཐངོ་བ་ཙམ་གིས་ཧ་ལས་དགསོ་པ་ཞིག་རྲེད། ལྗངོས་ཡོངས་ལ་
རིམ་པ་འད་མིན་དང་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་དགྲེ་རན་ཁནོ་བསྡམོས་ ༩༠༠༠ ལགྷ་
ཙམ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་གིས་སླབོ་འཁིད་ཀི་ལས་ཀའི་དགོས་མཁ་ོགཏན་ནས་བསྐངོ་
མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དགྲེ་རན་གི་མིང་ཙམ་ལས་སླབོ་འཁདི་ཀི་ལས་འགན་འཁུར་
མི་ཐུབ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་ཡོད་ཅིང་། ཞིང་འབགོ་ཁུལ་གི་དགྲེ་རན་
འགའ་ཞིག་གིས་སླབོ་ཆུང་ལོ་རིམ་གསུམ་པ་བར་སླབོ་ཁིད་བྱྲེད་ཐུབ་པ་ལས་དྲེ་
ལས་མཐ་ོབའ་ིལོ་རིམ་ལ་སླབོ་ཁདི་བྱྲེད་ཐུབ་ཀི་མྲེད་པ་རྲེད། མཐར་མི་རིགས་
དབར་གནས་པའི་དནོ་དངསོ་ཐགོ་གི་འད་མཉམ་མྲེད་པའི་གནས་ཚུལ་མྲེད་པ་
མ་བཟསོ་པར་སླབོ་གསོའ་ིསྐརོ་ལྲེགས་བཅསོ་ཡོང་ཐུབ་ཡས་མྲེད་པ་རྲེད།” ཅྲེས་
བཤད་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༦༦ བར་བདོ་འད་ིརྒྱའ་ིམངའ་འགོ་ཏུ་གཏན་
འཇུག་བྱྲེད་པའི་ངན་གཤོམས་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞིག་སྤ ྲེལ་བའི་ནང་ནས་ཆྲེས་
གནག་སྲེམས་ཆྲེ་བ་གཅིག་ནི་ཤྲེས་ཡོན་དང་ཤྲེས་ཡོན་ཅན་ར་མྲེད་བཟསོ་པ་
ད ྲེ་ཡིན། བདོ་ཀི་བ་ླམ་དང་། མཁན་པ།ོ དགྲེ་བཤྲེས། མཁས་པ། ཤྲེས་ཡོན་
ཅན། སྐ་ུདག སིྤ་ཚོགས་ཀི་མི་སྣ་བསམ་ཤྲེས་ཅན་སོགས་ཡོན་ཏན་ཅན་མང་པ་ོ
ཡོད་པའི་ཁངོས་ནས་རྒྱ་མིས་ཡར་ཐནོ་ཟྲེར་བའི་མིང་བཏགས་པ་ཉུང་ཤས་ཕུད་
ད ྲེ་བིྱངས་ཚང་མར་ཉ ྲེས་མིང་སྣ་ཚོགས་བཏགས་ཏྲེ་འཛིན་བཟུང་གིས་བཙོན་ཁང་
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དང་། ངལ་རལོ་སུྒར་བཀདོ་ར་བར་བཏང་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་སླབོ་ག་ྭན་ིཤྲེས་
ཡོན་གི་ཆ་རྐྲེན་མྲེད་པའ་ིདགྲེ་རན་རྲེ་ཟུང་གིས་འཛིན་སྐྱངོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། 

བདོ་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཐྲེངས་གསུམ་པ་བདོ་ནང་ལ་ཕ ྲེབས་སབྐས་རྒྱ་མིའི་
འག་ོཁདི་ཚོས་བདོ་ནང་ལ་སླབོ་ག་ྭ ༢༥༡༡ ཡོད་གནས་ཞུས་ཡོད། དྲེ་སྐརོ་སྐ་ུ
ཚབ་ཚོགས་གཙོ་རྲེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་ནས་གསུངས་དནོ། “ང་ཚོ་གང་ད་ུཕིན་
ཀང་སླབོ་གརྭ་ལ་ྟསྐརོ་གི་ག་སིྒག་བྱྲེད་རུྒྱ་འད་ིཁངོ་ཚོས་དཀའ་ངལ་ཆྲེ་ཤོས་བྱྲེད་
ཀི་འདགུ སླབོ་གརྭ་དབྱར་ཁའ་ིགུང་གསྲེང་དང་དསུ་འཁྲེལ་ནས་སྒ་ོབརྒྱབ་ཡོད་
པ་རྲེད་ཟྲེར་བ་དང་། ཡང་ན་དགྲེ་ཆྲེ་བསདྡ་མྲེད་ལུགས་བརདོ་པ། ཐ་ན་ཞགོས་
པའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༠་ ཙམ་ལའང་སླགོ་ཕུྲག་ཚོ་ཉནི་གུང་ཁ་ལག་ཟ་བར་ཕིན་པ་རྲེད་
ཟྲེར་བ་སོགས་ཁག་འདགོས་སྣ་ཚོགས་བྱྲེད་ཀི་འདགུ ཉནི་གཅིག་ང་ཚོ་འཛིན་ག་ྭ
ཚོགས་ཡུལ་ཁང་པ་ཞིག་ལ་ལ་ྟབར་སྐྱདོ་པ་ཡིན། ཁང་པའ་ིནང་ཤིང་བཅུག་ནས་
བཞག་འདགུ ཡང་དསུ་ཚོད་གཞན་ཞིག་ལ་འབགོ་ཁུལ་གི་འཛིན་ག་ྭཚོགས་ཡུལ་
གུར་ཞིག་ལ་ལ་ྟསྐརོ་བྱྲེད་པར་འཁདི་བུྱང་། སླབོ་ཕུྲག་སདྡ་སའ་ིགདན་གི་འགོ་
ལ་རྩྭ་བཏང་འདགུ་པ་ད ྲེར་ལ་ྟསབྐས་རྩྭ་ད ྲེ་དག་ཁ་དགོ་མ་ཉམས་པར་གསོས་པར་
བསདྡ་འདགུ གང་ལརྟ་ང་ཚོས་བདོ་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་སླབོ་གའྭ་ིནང་ནས་སླབོ་ག་ྭ 
༩༢ ལ་མ་གཏགོས་ལ་ྟསྐརོ་བྱྲེད་ཐུབ་མ་སོང་།” ཞྲེས་གསུངས་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་དབིྱན་ཡུལ་རྲེབ་ཀནོ་སླབོ་གའྭ་ིགཙོ་འཛིན་འཇནོ་
སྦ་ིལིང་ཀནོ་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་མང་པ་ོཞིག་ལ་ལ་ྟསྐརོ་ད་ུབསྐྱདོ་ད ྲེ་ཕིར་འཁརོ་ནས་
སནྙ་ཐ་ོབསི་པའ་ིནང་། “དམིགས་བསལ་བདོ་ཀི་གངོ་གསྲེབ་ས་ཁུལ་ད་ུཕུྲ་གུ་
མང་པ་ོཞིག་ཞིང་ལས་དང་། རྩྭ་བརྔ་བ། སྒ་ོཕུགས་འཚོ་བ། ལྕ་ིབ་སུྒག་པ། ཚོང་
ཁང་ནང་ལས་ཀ་བྱྲེད་པ་བཅས་མཐངོ་རུྒྱ་འདགུ རད་གཅདོ་བྱྲེད་སབྐས་ས་ཁུལ་
མང་ཆྲེ་བར་སླབོ་ག་ྭམྲེད་པ་དང་། མི་རན་པ་ཚོས་ད ྲེའ་ིསྐརོ་ཤོད་དསུ་སྲེམས་པ་



111

སྐྱ་ོབ་ཞིག་ལ། སྔནོ་མ་ཡིན་ན་དགནོ་པ་དང་མཉམ་ད་ུསླབོ་ག་ྭཡོད། དགནོ་པ་
ར་གཏརོ་བཏང་བར་བར ྲེན་སླབོ་ག་ྭཡང་མྲེད་པར་གུར་ཏྲེ་ད་ལ་ྟབསྐྱར་གསོ་བྱས་
མྲེད་པ་རྲེད་ཅྲེས་ཤོད་ཀི་འདགུ ང་ལ་ལུང་ཁུག་གི་ཡི་གྲེ་འབ་ིཀླགོ་ཤྲེས་པའ་ི
འབགོ་པ་རན་གས་ཁ་ཤས་ཐུག་བུྱང་། རྒྱ་མིའ་ིགདགུ་རུབ་ཀི་བྱྲེད་ཚུལ་ངྲེས་
དགསོ་པ་ཞིག་ལ། ཁ་ོཚོའ་ིབུ་ཚ་ཚོས་ཡི་གྲེ་འབ་ིཀླགོ་ཤྲེས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྲེད” 

ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བ་གཅིག་
པུའ་ིནང་ལོ་བཞི་བཅུའ་ིརིང་སླབོ་གནོ་རྒྱ་སྒརོ་དངུ་ཕུར་ ༡༡ བཏང་ཡོད་ཅྲེས་
བཤད་འདགུ དངུལ་འབརོ་ད ྲེ་འད་བཏང་ཡོད་མྲེད་ཇི་ལརྟ་ཡང་ཤྲེས་ཡོན་གི་
མཐུན་རྐྲེན་དང་ཁྲེ་ཕན་ཆྲེ་ཤོས་འཐབོ་མཁན་ནི་བདོ་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཕུྲག་ཚོ་
རྲེད། དཔྲེར་ན། བདོ་ཀི་སླབོ་གསོའ་ིགནོ་དངུལ་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ནས་ 
༥༠ བར་གཏངོ་ཡུལ་ན་ིརྒྱ་ནག་གི་ཞན་ཡང་གངོ་ཁྲེར་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་ལྗངོས་
མི་རིགས་སླབོ་ག་ྭཆྲེ་མོ་ཟ ྲེར་བ་ད ྲེ་རྲེད། དྲེ་ན་ིབདོ་ཀི་སླབོ་གའྭ་ིནང་ནས་རྒྱ་ཁནོ་
དང་། ཆ་རྐྲེན་ཨང་དང་པ་ོད ྲེ་རྲེད་ལ། དྲེའ་ིནང་གི་རྒྱ་རིགས་དགྲེ་ལས་མང་
ཆྲེ་བ་ཡང་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་ཐགོ་མར་བྱྲེད་མཁན་དམག་སྡ ྲེ་ཨང་བཅ་ོབརྒྱད་
པའ་ིཁངོས་མི་ཡིན་ཞིང་། གང་ལརྟ་སླབོ་གསོའ་ིཁྲེ་ཕན་ཆྲེ་ཤོས་ལྲེན་མཁན་ན་ི
བདོ་སྡདོ་རྒྱ་མི་དང་། ཁ་ོཚོའ་ིཉ ྲེ་འབ ྲེལ་གི་བུ་ཕུྲག ལགྷ་པར་འག་ོཁདི་མི་སྣའ་ིབུ་
ཕུྲག་བཅས་རྲེད། བདོ་ནང་གི་སླབོ་ག་ྭཡག་ཤོས་ན་ིལ་ྷས་དང་། གཞི་ཀ་རྲེ། རྒྱལ་
རྲེ། ལྷ་ོཁ་རྲེད་ཐང་། ཟ་ིལིང་། དར་རྲེ་མད།ོ བདྲེ་ཆྲེན་སོགས་ལ་ཡོད་ཅིང་ད ྲེ་
དག་ན་ིགཙོ་བ་ོརྒྱའི་ལས་བྱྲེད་པའི་ཕུྲ་གུའི་ཆྲེད་ད་ུདམིགས་ནས་བཙུགས་པ་ཞིག་
ཡིན་ཞིང་། གཞུང་བཙུགས་སླབོ་ག་ྭཟྲེར་བ་ད ྲེ་ཚོའ་ིནང་བདོ་ཕུྲག་དང་རྒྱ་ཕུྲག་
གཉསི་འཛིན་ག་ྭལོགས་སུ་དབྱྲེ་ཡོད་པ་དང་། དགྲེ་རན་ཤྲེས་ཚད་མཐ་ོབ་རྣམས་
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རྒྱ་ཕུྲག་འཛིན་གའྭ་ིདགྲེ་རན་ད་ུགཏངོ་གི་ཡོད། འཚོ་བའ་ིཐད་ཀང་ཐབོ་ཐང་ཆྲེ་
ཆུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། འགའ་ཞིག་ལ་ “འབས་ཟ་མཁན་” དང་ “རམ་པ་ཟ་
མཁན” ཞྲེས་སིྤ་ཐབ་ཀང་ལོགས་སུ་ཡོད་ཅིང་། འབས་ཟ་མཁན་སིྤ་ཐབ་ཀི་ཆ་
རྐྲེན་ཧ་ཅང་བཟང་བ་ཡོད་པ་རྲེད། 

ལོ་རྲེ་མཐ་ོསླབོ་ཁག་ནང་བདོ་ཀི་སླབོ་ཕུྲག་གི་ཆྲེད་ད་ུདམིགས་བཀར་
རུབ་ས ྲེགས་དང་གནོ་དངུལ་འཇགོ་གི་ཡོད་ཀང་། བདོ་ཕུྲག་ཚོ་ཐགོ་མར་གཞི་
རིམ་སླབོ་ག་ྭནས་བཟུང་ཤྲེས་ཡོན་གི་རྨང་གཞིའ་ིཆ་རྐྲེན་ཞན་པ་དང་། ཡིག་
རུྒྱགས་གཙོ་བ་ོརྒྱ་ཡིག་ཡིན་པ། བདོ་ཡིག་གི་ཤྲེས་ཚད་ངྲེས་ཅན་ཡོད་ཀང་རིས་
འག་ོམྲེད་པ་བཅས་ཀིས་ཡིག་རུྒྱགས་འཕྲདོ་མཁན་བདོ་ཕུྲག་ཉུང་ཞིང་རྒྱ་ཕུྲག་
མང་བ་ཡོད་པ་སྨསོ་མྲེད་དང་། དྲེའ་ིཐགོ་རྒྱ་ནག་ནང་ཡིག་རུྒྱགས་མ་འཕྲདོ་པའ་ི
རྒྱ་ཕུྲག་མང་པ་ོཞིག་གཉ ྲེན་ཉ ྲེ་སོགས་མག་ོའད ྲེན་བརུྒྱད་ནས་བདོ་ད་ུཡོང་ས ྲེ། དྲེ་
གར་རྒྱ་ནག་ལས་ཡིག་རུྒྱགས་ཅུང་ལྷདོ་པའི་ཆ་རྐྲེན་འགོ་ཡིག་རུྒྱགས་སྤད་དྲེ་
མཐ་ོསླབོ་ཁག་ནང་འག་ོགི་ཡོད་ཅིང་། དྲེ་ཚོའ་ིསླབོ་ཡོན་གི་མཚོན་པའ་ིའག་ོསོང་
ཁག་ཀང་བདོ་ཀི་སླབོ་གསོའ་ིའག་ོགནོ་ཁངོས་ནས་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་རྲེད།

ཨོ་སི་ཀ་ལི་ཡ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་
ཐྲེངས་དང་པ་ོཕ ྲེབས་སབྐས་ཀི་སནྙ་ཐའོི་ནང་སྐུ་ཚབ་ཚོའི་གཟིགས་ཚུལ་འཁོད་
པར། “བདོ་ནང་ཤྲེས་ཡོན་གནས་ཚུལ་མཐ་ོར་ུགཏངོ་རུྒྱར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སྲེམས་འགུལ་དང་ད་ོསྣང་ཡོད་བཟ་ོའདགུ་ཀང་། བདོ་པའ་ིཕུྲ་གི་མང་པ་ོཞིག་
ལ་སླབོ་སྦངོ་གཏན་ནས་མྲེད་པ་དང་། ལ་ྷས་ཁུལ་གི་ཕུྲ་གུ་ཚོར་སླབོ་ཚན་ཉུང་ངུ་
ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་དམའ་རིམ་དང་འབངི་རིམ་གི་སླབོ་སྦངོ་ཐབོ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་
ལས་མྲེད་པ་མཐངོ་བུྱང་། ཕུྲ་གུ་གཅིག་ན་ིསླབོ་གརྭ་ར་བ་ནས་འག་ོམངོ་མྲེད་
པ་དང་། ཁག་གཅིག་ན་ིའཚོ་བའ་ིདཀའ་ངལ་གིས་རྐྲེན་པས་རང་ལོ་བཅུ་མ་
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སོན་གངོ་སླབོ་ག་ྭནས་ཕིར་ཐནོ་བྱྲེད་དགསོ་བུྱང་བའི་གནས་ཚུལ་བཤད་བུྱང་།”  

ཞྲེས་གསལ་འདགུ

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༢ ཚྲེས་ ༢༠ ཉནི་བདོ་ལྗངོས་སླབོ་ག་ྭཆྲེན་པའོ་ི
དབིྱན་ཡིག་དགྲེ་རན་བཀ་ཤིས་ཚྲེ ་རིང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་ཚོར་
ཕུལ་བའ་ིསནྙ་ཞུའ་ིནང་འཁདོ་པར། “ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་བདོ་ལྗངོས་ཡོངས་
ནས་མྲེས་རྒྱལ་སླབོ་ག་ྭཆྲེ་ཁག་དང་། ལྗངོས་ས་ཁུལ་སླབོ་ག་ྭཆྲེ་ཁག་ལ་ཁནོ་
བསྡམོས་སླབོ་ཕུྲག་གངས་ ༦༠༠ བཏང་ཡོད་པའ་ིནང་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་ 
༦༠ ལས་མྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་བདོ་ཀི་སླབོ་ག་ྭཆྲེ་ཁག་གསུམ་གི་སླབོ་ཕུྲག་
བསྡམོས་གངས་ ༡༩༨༤ ཡོད་པའ་ིནང་བདོ་རིགས་སླབོ་མ་ ༦༦༦ ལས་མྲེད། 
ལོ་ད ྲེ་གའ་ིནང་བདོ་ནས་མྲེས་རྒྱལ་སླབོ་ག་ྭཆྲེ་ཁག་ལ་སླབོ་ཕུྲག་ ༢༥༠ བཏང་
ཡོད་རངུ་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་ ༦༠ ནས་ ༧༠ བར་ལས་མྲེད། བདོ་ཀི་སླབོ་
གསོའི་ཐགོ་གི་འག་ོསོང་ཤུགས་ཆྲེ་བ་ནི་རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་ཐགོ་ལ་བ ྲེད་སྤདོ་
གཏངོ་གི་ཡོད། དྲེང་གི་སབྐས་སུའང་བདོ་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡིག་རྨངོས་པ་རྲེད།” 

ཅྲེས་དང་།

“ལ་ྷས་སླབོ་འབངི་དང་པརོ་འཛིན་ག་ྭ ༢༨ ཡོད་པའ་ིནང་འཛིན་ག་ྭ 
༡༢ བདོ་ཕུྲག་གི་ཆྲེད་ད་ུརྲེད། ་་་་་་་སླབོ་ཕུྲག་བསྡམོས་གངས་ ༡༤༥༡ ཡོད་པའ་ི
ནང་རྒྱ་མ་བདོ་ཐྲེ་བས་རོད་རིགས་ ༩༣༣ དང་།  རྒྱ་རིགས་ ༥༡༨ ཡོད། 
རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་གིས་བདོ་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་མི་བྱྲེད་པ་མ་ཟད་རྒྱ་རིགས་འཛིན་
གརྭ་འག་ོམཁན་བདོ་རིགས་ ༣༨༧ (ལས་བྱྲེད་པའ་ིབུ་ཕུྲག་) གིས་ཀང་བདོ་
ཡིག་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་ཀི་མྲེད་ཙང་སླབོ་ག་ྭད ྲེར་བདོ་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་མཁན་བདོ་
རིགས་ ༥༤༦ ལས་མྲེད། སླབོ་ག་ྭའདའི་ིནང་ཁནོ་བསྡམོས་དགྲེ་རན་ ༡༡༡ ཡོད་
པའ་ིནང་བདོ་རིགས་དགྲེ་རན་ ༣༠ ཙམ་ཡོད་ན་ཡང་། བདོ་ཡིག་སླབོ་མཁན་ 
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༧ ལས་མྲེད། ག་ོཐསོ་ལ་དགྲེ་རན་གནས་ཚད་ཡག་ཤོས་ཀིས་རྒྱ་རིགས་འཛིན་
གརྭ་སླབོ་ཁདི་བྱྲེད་པ་དང་། དགྲེ་རན་གི་གནས་ཚད་མ་ལོན་པས་བདོ་རིགས་
འཛིན་གརྭ་སླབོ་ཁདི་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པའ་ིཤོད་སལོ་འདགུ” ཅྲེས་དང་།  

“ལ་ྷས་སླབོ་ཆུང་དང་པའོ་ིནང་འཛིན་ག་ྭ ༣༤ ནང་བདོ་རིགས་འཛིན་
ག་ྭ ༡༧ རྒྱ་རིགས་འཛིན་ག་ྭ ༡༧ ཡོད་ཅིང་། སླབོ་ཕུྲག་གི་གངས་འབརོ་ ༡༩༠༠ 
ཡོད་པ་ནས་ ༡༠༠༠ བདོ་རིགས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་རིགས་ ༩༠༠ རྲེད། བདོ་
རིགས་སླབོ་ཕུྲག་ ༢༠༠ ཐམ་པ་རྒྱ་རིགས་འཛིན་གརྭ་འག་ོགི་ཡོད་ཅིང་། ཁངོ་
ཚོས་བདོ་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་ཀི་མྲེད། སླབོ་ག་ྭའདརི་དགྲེ་རན་ ༡༣༦ ཡོད་པའ་ི
ནང་བདོ་ཡིག་དགྲེ་རན་ ༡༨ ལས་མྲེད། ཞིང་འབགོ་ས་ཁུལ་ལ་ཐནོ་སྐྱྲེད་འགན་
གཙང་ལམ་ལུགས་ལག་ལྲེན་བསར་རྲེས་སླབོ་གྭ་མང་པ་ོསྒ་ོབརྒྱབ་པར་བར ྲེན། 
དགྲེ་རན་་དང་སླབོ་ཕུྲག་གཉསི་ཀ་མྲེད་པར་གུར་ཡོད་།” ཅྲེས་དང་།

ཡང་། “བདོ་ལྗངོས་སླབོ་ག་ྭཆྲེན་མོར་མཚོན་ན། བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་ 
༤༡༣ དང་། རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་ ༢༥༨ ཡོད། བདོ་ཕུྲག་ད ྲེ་དག་གི་ནང་ནས་ 
༢༥༡ བདོ་ཡིག་ཚན་ཁག་དང་། ༢༧ བདོ་སནྨ་གསོ་རིག་ཚན་ཁག་གི་སླབོ་ཕུྲག་
ཡིན་སབས། ཚན་པ་གཞན་དག་ནང་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་ ༡༣༥ ལས་མྲེད་པ་
རྲེད། ་་་་་་་ད ྲེར་བར ྲེན་མི་རྣམས་ཀི་བདོ་ཡིག་ཚན་ཁག་ལ་ “སདི་བུྱས་ཚན་ཁག་
” ཆྲེས་མིང་འདགོས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་ན་ིསླབོ་ཕུྲག་བསྡ་ུསབྐས་གངོ་ནས་
གཏན་འབྲེབས་བྱས་པའ་ིབདོ་རིགས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ དང་། རྒྱ་རིགས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ 
ཟྲེར་བའི་བདོ་རྒྱའི་སླབོ་ཕུྲག་བསྡུར་ཚད་ཀི་ཁབ་ཁངོས་ནང་བདོ་རིགས་མང་ཆྲེ་
བ་གངོ་གསལ་བདོ་ཡིག་ཚན་ཁག་གཉསི་ནང་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ད ྲེང་རབས་ཤྲེས་
ཡོན་ཚན་ཁག་གི་རུབ་ས ྲེགས་མང་ཆྲེ་བ་རྒྱ་རིགས་ཚོར་འཐབོ་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། 
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སླབོ་ཆྲེན་འདའི་ིདབིྱན་ཇིའ་ིསདྐ་ཡིག་འཛིན་གའྭ་ིནང་རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་ ༡༤ 
དང་། བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་ ༢ ཡོད།” ཅྲེས་གསལ་འདགུ

ཕི་ལོ་ ༡༩༦༦ ནས་བཟུང་བདོ་མི་རྒྱ་མིར་བསུྒར་རུྒྱ་འད་ིདནོ་གནད་
གལ་ཆྲེ་ཤོས་ལ་བརིས་པ་དང་། བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ན་ིཆོས་ཀི་སདྐ་ཡིག་རྲེད་ཅྲེས་
བསབླ་མི་ཆོག་པ་བཟསོ་ཡོད། ལོ་རབས་དུག་ཅུ་པ་ནས་བཟུང་སླབོ་ག་ྭཁག་གི་
དགྲེ་རན་ག་ྭབཙུན་དང་། བདོ་མི་ཡོན་ཏན་ཕལ་མོ་ཆྲེ་ཕིར་འབུད་ཀིས་བདོ་ཀི་
སུམ་རགས་དག་གསུམ་གི་སླབོ་གཞི་ཚུན་ཆད་ཆོས་ལུགས་རྨངོས་དད་ཀི་དཔྲེ་
ཆར་བརིས་ནས་སླབོ་མ་བཅུག་པ་དང་། དྲེའ་ིཚབ་ཏུ་ཚགས་པར་དང་། མའ་ོ
ཙྲེ་ཏུང་གི་རམོ་ཡིག་ཁག་ཅིག་སླབོ་གཞིར་སྤད་ནས། སླབོ་ཕུྲག་བིྱས་པ་ཚོར་བདོ་
ཀི་ནང་ཆོས་ན་ིརྨངོས་དད་ཀི་ནང་དནོ་ཡིན་པ་དང་། བདོ་ཀི་ཡུལ་གམོས་གཤིས་
ལུགས་ན་ིབསམ་བླ་ོརྙངི་པའ་ིམངནོ་ཚུལ་ཡིན་པ། བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གི་རྲེས་ལུས་
ཕན་མྲེད་ཡིན་པ། བདོ་ཀི་ད ྲེ་སའྔ་ིསིྤ་ཚོགས་ན་ིཆྲེས་མུན་ནག་དང་། ཆྲེས་ཀ་ླཀླ།ོ 
ཆྲེས་གདགུ་རུབ་བཅས་ཡིན་པའ་ིསླབོ་གསོ་གཏངོ་གི་ཡོད། དྲེ་བཞིན་རྒྱ་མིས་
གང་བཤད་དྲེ་སུྒབ་བྱྲེད་མཁན་རྣམས་གསར་བརྲེ་པ་དང་། མི་རིགས་རང་ཉདི་
ཀི་ཁྲེ་ཕན་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་མཁན་ན་ིགསར་བརྲེ་ང་ོལོག་པ་དང་། ལོག་སྤདོ་
པ། གལ་རིམ་དག་བ་ོསོགས་ཀི་མིང་འདགོས་སྣ་ཚོགས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་
ལ་ྟབུའ་ིགནས་སངས་འགོ་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་། ལོ་རུྒྱས། འཚོ་བའ་ིགམོས་
སལོ་སོགས་གང་ལའང་ཆ་རུྒྱས་མྲེད་པའི་རང་རིགས་མི་ཐགོ་གཅིག་འཚར་
ལོངས་བུྱང་ཡོད།

བདོ་ཀི་གལ་ཆྲེའ་ིས་ཆ་དང་། ཁང་པ། གཞུང་ལམ། མིའ་ིམིང་བཅས་
བརྲེ་བསུྒར་གིས་དམར་པའོི་ལྟ་བའི་ནང་དནོ་ཡོད་པའི་རྒྱའི་ཐ་སྙད་ཀི་མིང་
གསར་པ་མང་པ་ོཞིག་བཏགས་པ་དང་། བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་གི་མིང་ཡང་རྒྱ་



116

མིང་ད་ུབསུྒར་དགསོ་བུྱང་ཡོད། ༸གངོ་ས་མཆོག་དབྱར་ཁའ་ིབཞུགས་གནས་
ནརོ་གླངི་ཕ་ོབང་ལ་ “མི་དམངས་སིྤ་གླངི་” ཞྲེས་མིང་བཏགས་པ་དང་། བདོ་
སདྐ་ནང་རྒྱ་སདྐ་ཀི་མིང་ཚིག་ཆྲེད་ད་ུབསྲེས་པ་སོགས་བྱས་ཡོད།

བདོ་མི་རིགས་སྐརོ་གི་ཆྲེད་རམོ་འདྲེམས་སིྒག ཕི་ལོ་ ༡༩༦༥ ནས་ 
༡༩༨༥ བར་ཞྲེས་པའ་ིནང་རྒྱ་དཔནོ་ཤི་བངི་གིས་བསི་པའ་ིརམོ་ཡིག་འག་ོབརདོ་
ད་ུཏང་གི་མི་རིགས་ས་ཁངོས་རང་སྐྱངོ་གི་སིད་བུྱས་ཞྲེས་འཁདོ་པ་ཞིག་བཏནོ་
འདགུ དྲེའ་ིནང་། “བདོ་ཡིག་གི་དགྲེ་རན་དང་། ཡིག་སུྒར་མི་སྣ་ཤིན་ཏུ་དཀནོ་
ཞིང་། སླབོ་ཁདི་བྱྲེད་སྒ་ོདང་། ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤ ྲེལ་ཐད་བདོ་
རྒྱ་ཡིག་རིགས་གཉསི་དསུ་གཅིག་ཏུ་བ ྲེད་སྤདོ་བྱ་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཁག་པརོ་གུར་ཡོད། 
བདོ་རིགས་ལས་བྱྲེད་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་བདོ་ཡིག་འབ་ོཀླགོ་ཡག་པ་ོམི་ཐུབ་
པ་མ་ཟད། བདོ་སདྐ་ཀི་ཐགོ་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཏང་གིསདི་བུྱས་དལི་བསྒགས་
ཀང་ཡག་པ་ོབྱྲེད་ཐུབ་ཀི་མྲེད།” ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད།

དྲེ་མཚུངས་ཀུང་གའོི་བདོ་ཀི་ཤྲེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟ ྲེ་གནས་ཁང་ཟྲེར་
བས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བཏནོ་པའ་ིདཔར་སུྐན་ཞིག་གི་ནང་མཚོ་སྔནོ་མི་རིགས་
སླབོ་ག་ྭཆྲེན་མོའ་ིདགྲེ་རན་གཞནོ་པ་སངས་རྒྱས་ནས། “མི་ཁག་གཅིག་གི་བདོ་
ཡིག་བཀལོ་སྤདོ་བྱས་ན་དཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་ལ་བགྲེགས་བྱྲེད་པའི་ལ་ྟཚུལ་
འཛིན་གི་ཡོད། ་་་་་་་ས་གནས་ཀི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་རྒྱ་ཡིག་སླབོ་ཁདི་དང་
བ ྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་རུྒྱའ་ིགཏན་འཁྲེལ་བྱས་ཡོད།  ་་་་་སདི་བུྱས་འད་ིདག་ལོ་མང་
རིང་ལག་བསར་བྱས་པའི་མཐའ་མཇུག་གི་འབས་བུ་ན་ིརྒྱ་ཡིག་མིི་ཤྲེས་ལ་བདོ་
ཡིག་ཀང་མི་ཤྲེས་པ་ད ྲེ་ཡིན། ད་དངུ་དཔལ་འབྱརོ་འཕྲེལ་མྲེད་ཀི་གནས་སངས་
སརྔ་སོར་གནས་ཡོད།” ཅྲེས་བསི་ཡོད།
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ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཙམ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཕུྲག་ཚོར་སླབོ་སྦངོ་
སྤདོ་རུྒྱའི་འགན་ཁུར་ཅུང་ཟད་བངླས་ཏྲེ་རྒྱ་ནག་ནང་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྭ་དང་སླབོ་
གྭ་གཞན་ཁག་སོགས་ནང་སླབོ་ཕུྲག་གཏངོ་རུྒྱ་ཕྲན་བུ་མང་ད་ུསོང་ཡོད་ཀང་། 
བདོ་ཕུྲག་རིག་སབོས་ཆྲེ་ཞིང་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་ལྲེགས་པ་ཉུང་ཤས་བདམས་
ནས་གཏངོ་བ་ལས་དྲེ་མིན་གཞན་དག་ལ་ག་ོསབྐས་སྤདོ་ཀི་མྲེད་ལ། བདོ་མི་ཚོས་
ཀང་དྲེ་ནི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཉམས་དམས་གཏངོ་བའི་སིད་བུྱས་ཤིག་ལ་ངསོ་
འཛིན་བྱས་ཏྲེ་འདདོ་མོས་བྱྲེད་ཀི་མྲེད་པ་རྲེད། ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོ
ཆྲེ་མཆོག་ནས་ཀང་བདོ་ཕུྲག་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཏངོ་བ་ད ྲེ་ན་ིབདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་
རྒྱང་ཐག་རིང་ད་ུབཏང་བ་ཞིག་རྲེད་ཅྲེས་གསུངས་ཡོད།

དྲེ་སྐརོ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ལ་ྷསར་དབིྱན་ཇིའ་ིདགྲེ་རན་གནང་མངོ་
མཁན་ཀ་ཀ་ིཨོ་ན་བ་ྷསིས་བསི་པའ་ིད ྲེབ་ནང་། “ད་སབྐས་བདོ་ཕུྲག་ ༤༠༠༠ 
སྐརོ་རྒྱ་ནག་ནང་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། ཕུྲ་གུ་ད ྲེ་ཚོར་ཤྲེས་ཡོན་གི་ཐགོ་
ནས་ཁྲེ་ཕན་ཡོད་པར་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད། བདོ་ནང་ཤྲེས་ཡོན་གི་ཆ་རྐྲེན་ཞན་པར་
བར ྲེན་ད ྲེ་དག་བདོ་ཕུྲག་ཚོར་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་རུྒྱའི་འཕྲལ་སྲེལ་དསུ་ཐུང་གི་བྱྲེད་
ཐབས་ཕན་ནསུ་འབ ྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་སདི་མོད་ཀང་། སདི་བུྱས་འད་ིལོ་རབས་
ལ་ྔབཅུའི་དསུ་སབྐས་ནང་བཟུང་ལག་བསར་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ད་ཆ་
བདོ་ཕུྲག་རྒྱ་ནག་ལ་གཏངོ་རུྒྱ་ཉུང་ད་ུབཏང་ནས་བདོ་ནང་ཤྲེས་ཡོན་གི་མཐུན་
རྐྲེན་བཟང་ད་ུདགསོ་པ་ཞིག་ཡིན་རངུ་། དྲེ་ལས་ལྡགོ་ས ྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༣ བར་བདོ་ཕུྲག་ ༡༠༠༠༠ ཙམ་རྒྱ་ནག་ལ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་
གསལ་བསྒགས་བྱས་ཡོད།” ཅྲེས་དང་། “ང་ཚོས་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པའ་ིབདོ་
མི་མང་པ་ོཞིག་ལརྟ་ན། སདི་བུྱས་འདསི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཐགོ་ཉ ྲེན་ཚབས་
ཆྲེ་ཤོས་བཟ་ོགི་ཡོད། འབུྱང་འགུར་རང་གི་རིག་གཞུང་དང་གམོས་གཤིས་གང་
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ལའང་ཆ་རུྒྱས་མྲེད་པའམ། དྲེ་དག་ལ་མཐངོ་ཆུང་བྱྲེད་མཁན་བདོ་མི་གཞནོ་ན་ུ
མང་པ་ོཞིག་བདོ་ལ་ཕིར་ལོག་ཡོང་རུྒྱར་བར ྲེན་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་སདི་བུྱས་ད ྲེ་དག་
བདོ་མིའ་ིརིག་གཞུང་ར་མྲེད་གཏངོ་རུྒྱའ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་ཀི་ངན་བུྱས་ཤིག་
ཡིན་པའ་ིངསོ་འཛིན་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད།” ཅྲེས་བརདོ་འདགུ

བཙན་བྱལོ་ནང་བདོ་མིའ་ིགུབ་འབས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་ཚོས་བདོ་དབང་སུྒར་བྱྲེད་པ་འད།ི དཔལ་
འབྱརོ་དང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་རྲེས་ལུས་ཐྲེབས་པའི་བདོ་ད ྲེ་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་རུྒྱར་རོགས་རམ་བྱྲེད་པར་ཡོང་བ་ཡིན་ཞྲེས་རུྒྱན་ད་ུཁུངས་སྐྱྲེལ་བྱྲེད་ཀི་
ཡོད། འནོ་ཀང་བཅསོ་སུྒར་ད ྲེ་ན་ིཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་གིས་བཙན་འགྲེལ་བྱས་པ་ལས་
བུྱང་བ་ཞིག་ཡིན། བདོ་མི་ཚོར་སོ་སོའ་ིལས་དནོ་སོ་སོར་བསུྒབ་ཏུ་བཅུག་ན་
ལྲེགས་སུྒབ་ཐུབ་པའ་ིནསུ་པ་ལནྡ་ཡོད། དྲེའ་ིདཔྲེ་མཚོན་ཡག་ཤོས་ན།ི བཙན་
བྱལོ་ནང་གི་བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་འད་ིཡིན། 

བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་དང་། གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་། རྒྱལ་སིྤའ་ི
རོགས་ཚོགས་ཁག་བཅས་ནས་བཙན་བྱལོ་ད་ུའཁོད་པའི་བདོ་ཕུྲག་ཚོའི་ཤྲེས་
ཡོན་གི་ཆྲེད་ད་ུཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ད་བར་རྒྱ་གར་སྒརོ་མོ་དངུ་ཕུར་ ༡༥ ལགྷ་
བཏང་ཡོད། བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་གི་ལོ་རྲེའ་ིསྔནོ་རིས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ཤྲེས་
ཡོན་གི་ཆྲེད་ད་ུགཏངོ་གི་ཡོད་པ་དང་། དངུལ་འབརོ་ད ྲེའ་ིནང་དགནོ་པ་ཁག་གི་
ཆོས་ཀི་སླབོ་གནོ་རྣམས་ཚུད་མྲེད།

ད ྲེང་བཙན་བྱལོ་ནང་གསར་ད་ུབསུྐན་པའི་བདོ་ཀི་གྭ་བཙུན་དགོན་སྡ ྲེ་
ཁག་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབུག་བཅས་སུ་ཡོད་པ་ད ྲེད་དག་གི་ནང་ནང་
ཆོས་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱྲེད་མཁན་ག་ྭབཙུན་ ༡༡༠༠༠ ཙམ་ཡོད། བདོ་ཀི་གནའ་བའོ་ི
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རིག་གཞུང་བནོ་ཆོས་ཀི་བས་ིགནས་དང་ཡན་ལག་ཁག་ཀང་གསར་སུྐན་བྱས་
ཡོད། བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གི་རྣམ་གངས་མི་འད་བ་ཁག་མི་ཉམས་གངོ་འཕྲེལ་
དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཡོང་སདླ་ཅུག་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་སླབོ་གཉ ྲེར་གིབས་ིགནས་
ཁག་གསར་ད་ུབཙུགས་ཡོད། ཝ་ར་ཎ་སི་བདོ་ཀི་ཆོས་མཐའོ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་
གཉ ྲེར་ཁང་ནས་བདོ་ཀི་གོམས་སལོ་དང་དྲེང་དསུ་ཀི་ཤྲེས་ཡོན་གཉིས་ཟུང་
འབྲེལ་གིས་བདོ་མི་དང་། ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་རུྒྱད་ཀི་མི་མང་བཅས་ལ་སླབོ་སྦངོ་
སྤདོ་ཀི་ཡོད་ཅིང་། དྲེ་ནས་སླབོ་གཉ ྲེར་བ་ཚོས་བདོ་པའ་ིསླབོ་ག་ྭདང་མཐ་ོརིམ་
སབླ་ག་ྭགཞན་ཁག དྲེ་བཞིན་་འཛམ་གླངི་ཐགོ་ཡོད་པའ་ིབདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་གི་བས་ིགནས་ ༧༠༠ ལགྷ་ཙམ་བཅས་ནང་ལས་དནོ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། 
རྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་ནང་བདོ་ཀི་གནའ་བའོི་བནོ་ཆོས་ཀི་བས་ིགནས་
སརླ་གསོ་བྱས་ཡོད།

ར་རམ་ས་ལའི་བདོ་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་བདོ་ཀི་སྨན་གཞུང་གི་ལམ་
ནས་འཛམ་གླངི་ཁནོ་གི་སྐྱྲེ་བ་ོམང་པའོི་ལུས་ཁམས་བདྲེ་ཐང་ལ་ཞབས་འདྲེགས་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་སནྨ་དང་རིས་ཀི་སླབོ་ག་ྭཁག་གཉསི་གཉ ྲེར་སྐྱངོ་
བྱྲེད་ཀི་ཡོད། དྲེ་དག་ནས་ཐནོ་པའ་ིསནྨ་པ་ཚོས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་
ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གིས་གཙོས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་ཁག་
གཞན་ལའང་སནྨ་བཅསོ་ཀི་ཞབས་ཞུའ་ིལས་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།

ར་རམ་ས་ལའ་ིབདོ་ཀི་དཔྲེ་མཛོད་ཁང་དང་། ལྡ་ིལི་བདོ་ཀི་ཁང་པ་
གཉསི་ནས་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་མི་མང་ཁདོ་ནས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་
དང་། ནང་ཆོས། སདྐ་ཡིག རིག་གཞུང་བཅས་ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་མཁན་ཚོར་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་དཔྲེ་མཛོད་ཁང་འད་ི
ན་ིའཛམ་གླངི་ཐགོ་ངསོ་ལྲེན་ཡོད་པའི་དཔྲེ་མཛོད་ཁང་གི་གས་ཤིས་ཡིན་ཞིང་། 
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དཔྲེ་མཛོད་ཁང་འད་ིབཙུགས་ནས་བཟུང་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ བར་འཛམ་གླངི་ཐགོ་
གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་ ༣༠ བརལ་བའ་ིསླབོ་གཉ ྲེར་བ་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་ 
༥༠༠༠ ལགྷ་ཙམ་ལ་སླབོ་སྦངོ་གི་ཕན་གགོས་བྱས་ཡོད།

ར་ས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་བདོ་ཀི་ལྷ་མོ་དང་རིག་གཞས་སྣ་
རོལ་དབྱངས་སོགས་ཀི་རིག་གཞུང་ཉམས་མྲེད་བརུྒྱད་འཛིན་བྱས་ཐགོ འཛམ་
གླིང་གི་ས་ཁུལ་མང་པརོ་འཁབ་སནོ་བྱས་དང་བྱྲེད་བཞིན་པར་འཛམ་གླིང་མི་
མང་གི་དགའ་བསུ་ཐབོ་ཡོད། ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་ནས་ཐནོ་པའ་ིསུྒ་རལ་པ་མང་
པསོ་རྒྱ་གར་དང་། འབུག བལ་ཡུལ་བཅས་ཀི་སླབོ་གའྭ་ིནང་ཟླསོ་གར་སྦངོ་
བརར་གི་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་ཀི་ཡོད།

བདོ་ཀི་ཤྲེས་རིག་དཔར་ཁང་གིས་མཚོན་པའི་བདོ་ཀི་དཔར་ཁང་ཁག་
གིས་བཀའ་འགུར་བསན་འགུར་གིས་གཙོས་པའི་གསུང་རབས་ཕག་དཔྲེ་ཁག་
དང་། བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས། དྲེང་དསུ་ཀི་ཤྲེས་བྱས་རིག་པ། གསར་འགུར་
སོགས་དཔར་སུྐན་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། 

དྲེང་གི་ཆར་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབུག་བཅས་སུ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་
འབངི་དང་། འབངི་རིམ་སླབོ་འབངི་བསྡམོས་ ༨༤ ཡོད་པའ་ིནང་སླབོ་ཕུྲག་ཁནོ་
བསྡམོས་གངས་ ༢༦༠༠༠ ཡོད། དྲེའ་ིཁངོས་གཏན་སླབོ་ ༡༧ དང་། ཉལ་
ཁང་གི་མཐུན་རྐྲེན་ཡོད་པའ་ིསླབོ་ག་ྭ ༧ ཡོད། གཞི་རིམ་སྔནོ་འགའོ་ིསླབོ་ག་ྭ
བསྡམོས་ ༥༥ ཡོད། བདོ་གཞུང་འཆར་འགདོ་ལནྷ་ཁང་གི་ཕགོས་བསྡམོས་ལརྟ་
ན། བཙན་བྱལོ་ནང་གི་བདོ་ཕུྲག་ལོ་ ༦ ནས་ ༡༧ བར་སླ ྲེབས་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༢ 
སླབོ་གརྭ་སྐྱདོ་བཞིན་ཡོད་པ་ད ྲེའ་ིཁངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ བདོ་གཞུང་སླབོ་ག་ྭ
ཀག་ནང་སླབོ་སྐྱདོ་བྱྲེད་མུས་ཡིན། སླབོ་ག་ྭད ྲེ་ཚོའ་ིནང་དགྲེ་རན་ ༡༢༨༠ ཡོད་
པ་ད ྲེ་དག་སླབོ་ཕུྲག་ཐགོ་ཆ་བགསོ་བྱས་ནས་སླབོ་ཕུྲག་ ༢༠ རྲེ་ལ་དགྲེ་རན་རྲེ་
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ཐབོ་ཀི་ཡོད། ད་དངུ་སྦང་འབས་ལྲེགས་པ་རྣམས་ལ་ཆྲེས་མཐའོ་ིབཟ་ོསུྐན་རིག་
པ་དང་། ལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སླབོ་སྦངོ་མཐུན་རྐྲེན་སྦྦྱརོ་བཞིནཡོད། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༢ མཐ་ོརིམ་སླབོ་ག་ྭཐནོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་ ༣༠༠༠ སྐརོ་བུྱང་ཡོད་པ་དང་། 
ལོ་རྲེ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་འབངི་ནས་སླབོ་ཕུྲག་ ༤༠༠ ནས་ ༥༠༠ བར་འཐནོ་བཞིན་
པ་ཡིན། དྲེ་དག་གི་ཁདོ་ནས་ཕུྲ་གུ་ ༢༠༠-༢༥༠ བར་རྒྱ་གར་དང་། ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་ཁག་གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་ཏུ་སླབོ་སྦོོོངོ་ལ་ཞུགས་ཀི་ཡོད། ད་བར་བཙན་བྱལོ་
ནང་ཚད་ལནྡ་ཤྲེསཡོན་ཅན་གི་སནྨ་པ་དང་། རིག་གཅིག་རང་འཛིན་པ། ཆྲེས་
མཐའོ་ིབཟ་ོསུྐན་རིག་པ། དགྲེ་རན་ཆྲེན་མོ། གསར་འགདོ་པ། སིྤ་ཚོགས་ཞབས་
ཞུ་བ། ཁམིས་རདོ་པ་སོགས་མང་པ་ོཐནོ་ཡོད། ད་ལ་ྟབཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་གི་
ས་ིཞུའ་ིལས་བྱྲེད་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ བཙན་བྱལོ་སིྤ་ཚོགས་ནང་སླབོ་སྦངོ་བྱས་ཏྲེ་ཐནོ་
པའི་མི་རབས་གསར་པ་ཤ་སག་ཡིན་ལ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་སིྒག་འཛུགས་
ཁག་གི་ལས་ཀ་བྱྲེད་མཁན་ཡང་མི་རབས་གསར་བ་ཤ་སག་ཡིན།

མཐའ་བསྡམོས།

འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུཕ་ོམོ་སངོ་ཕྲག་མང་པསོ་
ཆོས་དང་རིག་གནས་ཀི་སླབོ་སྦངོ་དནོ་ད་ུགཉ ྲེར་སདླ་མཐའ་སུང་དམག་དཔུང་
གི་རུབ་སྤདོ་དང་། དྲེ་བཞིན་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་རུྒྱད་ཀི་ལ་འཕྲང་གངས་འཁགས་
སོགས་ཀི་ཚ་གང་ངལ་དབུ་ཁད་ད་ུབསད་ནས་ཉནི་ལམ་མང་པ་ོརང་བགདོ་ཀིས་
བཙན་བྱལོ་ད་ུཡོང་གི་ཡོད་པ་རྲེད། ཨོ་སི་ཀ་ལི་ཡའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་སྐ་ུ
ཚབ་ཐྲེངས་དང་པསོ་རྒྱ་ནག་ལ་གཟིགས་སྐརོ་ཕ ྲེབས་རྲེས་ཀི་ལས་བསྡམོས་སནྙ་
ཞུར། “ན་གཞནོ་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་རུྒྱའ་ིའདནུ་པ་ཡོད་གནས་བརདོ་ཀི་ཡོད་པ་
དང་། ཁངོ་ཚོས་འདྲེམས་ཁ་གཅིག་པུ་ན་ིརྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་
སླ ྲེབས་ཐབས་བྱ་རུྒྱ་ད ྲེ་རྲེད། ཁངོ་ཚོས་བརདོ་གསལ་ད་ུདཀའ་སྡགུ་ཇི་ལརྟ་འཕྲད་
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མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་རྒྱ་གར་ནང་སོ་སོའི་འདདོ་མོས་ལྟར་སླབོ་ཡོན་མ་དགོས་
པར་སླབོ་སྦངོ་རག་གི་ཡོད་པ་ད ྲེ་རྲེད།” ཅྲེས་གསལ་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་ག་ྭབཙུན་ ༥༠༠༠ ཙམ་རྒྱ་གར་ད་ུཆོས་ཀི་
སླབོ་གཉ ྲེར་གི་ཆྲེད་བལོ་བྱལོ་ད་ུསླ ྲེབས་ཡོད་པ་དང་། ད་བར་བདོ་ནས་གསར་ད་ུ
འབྱརོ་བའ་ིསླབོ་ཕུྲག་ལོ་ ༥ ནས་ ༡༤ བར་སོན་པ་གངས་ ༣༠༠༠ ལགྷ་ཙམ་
དང་། ལོ་ ༡༥ ནས་ ༢༥ བར་སོན་པ་གངས་ ༡༠༠༠ བརལ་བ་རྒྱ་གར་ནང་
བདོ་པའ་ིསླབོ་ག་ྭཁག་ཏུ་སླབོ་འཇུག་བྱས་ཡོད།

གལ་ཏྲེ་གངོ་ད་ུརྒྱ་ནག་གིས་བཤད་པ་ད ྲེ་དངསོ་བདྲེན་ཡིན་ཚྲེ། ན་
གཞནོ་ད ྲེ་དག་སོ་སོའ་ིཕ་ཡུལ་དང་ཕ་མ་བཞག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོང་དགསོ་དནོ་
མྲེད།
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༄༅། །ཆོས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ང་ོབ།ོ

ང་ོསྤདོ།

བདོ་ལྷ་ོཕོགས་ཞང་ཞུང་ད་ུབདོ་སནོ་གཤས་རབ་ཀིས་སལོ་གཏདོ་
མཛད་པའ་ིབནོ་ན་ིབདོ་ནང་དར་བའ་ིཆོས་ཀི་ཐགོ་མ་ད ྲེ་ཡིན་ཞིང་། ནང་ཆོས་
བདོ་ད་ུདར་འག་ོཚུགས་པ་ནས་བནོ་ཆོས་ཉམས་རུད་འག་ོརུྒྱ་འག་ོཚུགས་ནའང་། 
ད་བར་སལོ་རུྒྱན་མ་ཆད་པར་གཅྲེ་འཛིན་བྱྲེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཙན་བྱལོ་ 
ནང་བནོ་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་དང་སླབོ་གཉ ྲེར་གི་ལྟ ྲེ་གནས་རྒྱ་བལ་སོགས་ནང་
གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་བརུྒྱད་འཛིན་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། བདོ་
ནང་བཀ་ཤིས་སནྨ་རི་དགནོ་དང་། ར་ལག་གཡུང་དུང་གླངི་། དཀར་ན་དགནོ་
བཅས་ན་ིབནོ་གི་གདན་ས་གཙོ་བ་ོཡིན། ནང་ཆོས་ཀི་ཁད་ཆོས་མང་པསོ་བནོ་
ཆོས་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་ཐྲེབས་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་བཞིན་བདོ་ནང་དར་བའ་ིནང་ཆོས་
ཀི་ཆོ་གའ་ིརིགས་འགའ་ཤས་ནང་བནོ་ཆོས་ཀི་ཤུགས་རྐྲེན་བུྱང་བའང་ཡོད།

དསུ་རབས་བདནུ་པའི་ནང་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་ལ་ཆོས་ཀི་ནསུ་པ་སླ ྲེབས་
པ་དང་དསུ་མཉམ་ད་ུནང་ཆོས་དར་འཕྲེལ་བུྱང་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༦༤༢ 
ལོར་༧གོང་ས་སྐུ་ཕྲ ྲེང་ལྔ་བ་ཆྲེན་པསོ་བདོ་ཀི་ཆོས་སིད་བདག་དབང་བཞྲེས་པ་
ནས་ “ལུགས་གཉསི་ཆོས་སདི་སུང་འབྲེལ་” གི་གཞུང་དབུ་བརྙ ྲེས། དྲེ་ནས་
བཟུང་ལོ་ ༣༠༠ ལགྷ་གི་རིང་༸གངོ་ས་སྐ་ུཕྲ ྲེང་རིམ་བྱནོ་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་སདི་
གཉསི་ལ་མངའ་དབང་བསུྒར་ཡོད།

ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱནོ་དང་བ་ླམ་རྣམ་པས་དབང་བསུྒར་བྱས་པའི་དསུ་
ཡུན་ནང་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་མང་བཅས་ལ་ཁྲེ་ཕན་ཆྲེ་ཤོས་བུྱང་ཡོད། ནང་
ཆོས་ན་ིབདོ་མི་རྣམས་ལ་ཆོས་ཙམ་མིན་པར། རིག་གཞུང་དང་། མི་རིགས་ཀི་
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ཁད་ཆོས། འཚོ་བ་བཅས་ཀི་ར་བ་ལ་ྟབུར་གུར་པ་མ་ཟད། བདོ་མིའ་ིཉནི་རྲེའ་ིམི་
ཚྲེ ་སྐྱྲེལ་སངས་ལ་ནང་ཆོས་ཀི་ཤུས་རྐྲེན་ཧ་ཅང་ཅྲེ་བས་ཆོས་ན་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་ར་
བ་ལ་ྟབུའང་ཡིན།

བདོ་མི་རྣམས་མི་རིགས་ཤིག་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པའི་འགྲེལ་
བཤད་བྱ་རུྒྱའི་ཐད་ཆོས་ནི་ནསུ་ཤུགས་ཆྲེ་ཤོས་ཡིན་པར་ཐྲེ་ཚོམ་མི་དགོས། 
དསུ་རབས་མང་པའོི་རིང་བདོ་མིས་ནང་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་དང་སླབོ་གཉ ྲེར། 
གཅྲེས་འཛིན་དར་སྤ ྲེལ་བཅས་བྱས་ཤིང་། ཆོས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་པ་སྤདོ་བཟང་
བསབླས་ཡོད་པ་དང་། སོག་པ་ོཚུད་པའ་ིཨྲེ ་ཤ་ཡའ་ིམངའ་ཁུལ་ནང་བདོ་ཀི་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའ་ིརིག་གཞུང་རྣམས་མཉམ་སྤདོ་བྱས་ཡོད། ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་སྐ་ུཕྲ ྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ནས་། “གསུང་རབ་ཀི་དནོ་གནས་ར་བར་
བྱས་པའ་ིརིག་གཞུང་ར་ཆྲེ་ཞིག་ཏུ་འཕྲེལ་རྒྱས་འག་ོཐུབ་ཡོད། མཁས་པ་ད ྲེ་དག་
གིས་དསུ་རབས་མང་པའོི་རིང་སྐུ་ལས་བསྐྱནོ་པ་ལས་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་རམོ་རིག་སུྒ་རལ་དང་རིག་གཞུང་འཕྲེལ་རྒྱས་བཅས་ལ་ལྲེགས་སྐྱྲེས་ཕུལ་
བ་རྣམས་ད་ཆ་འཛམ་གླངི་ནང་ངམོས་ཆོག་པའ་ིམཛད་རྲེས་བཞག་ཡོད།” ཅྲེས་
བཀའ་བསྩལ་ཡོད།

བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གངོ་དང་གངོ་གསྲེབ་གང་སར་གྭ་བཙུན་གི་
དགནོ་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་། མཆོད་ར ྲེན། སུྒབ་ཁང་། ལ་ྷཁང་། ཚ་ཁང་
སོགས་ཆྲེས་མང་པ་ོཡོད་ཅིང་། བདོ་མིའ་ིཁིམ་ཚང་དབུལ་ཕུག་ཚང་མའ་ིནང་སྐ་ུ
གསུང་ཐུགས་ར ྲེན་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟསོ་མྲེད་པ་གཅིག་ཀང་མྲེད། དབུས་གཙང་
ནང་གདན་ས་འབས་སྤུངས་དང་། སྲེ་ར། དགའ་ལནྡ། རུྒྱད་ག་ྭསདོ་སདྨ། གཞིས་
རྲེ་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པ།ོ ས་སྐྱ་དགནོ་ཆྲེན། མཚུར་ཕུ། སྨནི་གལོ་གླངི་སོགས་དང་། 
ཨ་མདརོ་སྐ་ུའབུམ་དང་། བ་ླབང་བཀ་ཤིས་འཁིལ་སོགས། ཁམས་ལ་ཆབ་མད་ོ
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བྱམས་པ་གླངི་དང་། ལི་ཐང་ཆོས་འཁརོ་གླངི་སོགས་དགནོ་པ་གངོ་ཁྲེར་ལ་ྟབུ་
ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྲེ་བ་མང་པ་ོཡོད་པ་རྣམས་ཆོས་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱྲེད་སའ་ིབས་ིགནས་གཙོ་
བརོ་གུར་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ བར་བདོ་ནང་དགནོ་པ་གངས་ ༦༢༥༩ ལགྷ་
ཙམ་ཡོད་པའ་ིནང་དགྲེ་འདནུ་དང་བཙུན་མ་ ༥༩༢༥༥༨ ཡོད། དགནོ་པ་ད ྲེ་
དག་ནང་རིན་ཐང་བལ་བའི་ལྷ་སྐུ་ར ྲེན་གསུམ་དང་གསྲེར་དངུལ་སོགས་རིན་
པ་ོཆྲེ་ལས་གུབ་པའ་ིམཆོད་པའ་ིཡོ་བྱད་ཁ་ིཕྲག་མང་པ་ོདང་། དྲེ་བཞིན་གསྲེར་
ཟངས་ལ་སོགས་རིན་པ་ོཆྲེའི་ཁ་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པའི་མཆོད་ར ྲེན་སངོ་ཕྲག་
མང་པ་ོབཞུགས་ཡོད། ཆོས་ཀི་བས་ིགནས་དྲེ་དག་གི་ནང་ནང་པའ་ིགསུང་རབ་
ཀི་གླ ྲེགས་བམ་ཙམ་མིན་པར་བདོ་ཀི་གསོ་རིག་དང་། རིས། སུྒ་རལ།ཆབ་སདི། 
རམོ་རིག་སུྒ་རལ་སོགས་ཀི་ཕག་དཔྲེ་གངས་ལས་འདས་པ་བཞུགས་ཡོད་པས་
བདོ་དང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་རིག་གནས་གཏྲེར་མཛོད་ཀང་ཡིན།

བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནང་ཆོས་དང་ང་ོབ་ོགཉསི་ན་ིལོགས་སུ་ཕྲེས་ཐབས་
མྲེད་པ་ཞིག་ཡིན། བདོ་མིའ་ིཉནི་རྲེའ་ིམི་ཚྲེ་ད་། དསུ་སནོ། ལས་རིགས། ཡང་
ན་མི་ཚང་ཞིག་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལས་དནོ་བཅས་གང་ཅི་ནང་ཆོས་ཀི་བསལབ་
བྱ་དང་ད ྲེའ་ིལོ་རུྒྱས་དང་མ་འབྲེལ་བ་མྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་
བདོ་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་གོང་བདོ་འདི་རང་བཙན་ལྡན་པའི་ནང་པའི་རམལ་
ཁབ་ཅིག་ཡིན། བདོ་ནང་ཁ་ཆྲེའ་ིཆོས་ལུགས་ལ་དད་མོས་བྱྲེད་མཁན་གང་ཙམ་
ཡོད་པ་དང་ཁ་ཆྲེའི་ལ་ྷཁང་མང་པ་ོཡོད་པ་ད ྲེ་ཚོར་ནང་ཆོས་བཞིན་རྒྱ་ནག་གིས་
གནདོ་སྐྱནོ་ཤུགས་ཆྲེ་བཏང་ཡོད། བདོ་ནང་ཡྲེ་ཤུ་དང་། ཁ་ཆྲེ། ཧནི་ར་ུབཅས་
ཀི་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པསོ་བྱྲེད་མཁན་ཡོད་པ་ད ྲེ་ཚོར་ད ྲེ་སྔ་ནང་པ་དང་འད་
མཉམ་གི་ཐབོ་ཐང་སྤད་ཡོད་པ་རྲེད།
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ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་ ༡༩༧༩ བར་ཆོས་དད་རང་དབང་བརིི་མྲེད་བཏང་བ།

རྒྱ་ནག་གཞུང ་ གིས ་ཐོག ་མར་བོད ་བཙན་བཟུང ་ གི ་བྱ ་སྤོད ་
སྤ ྲེལ ་སྐབས་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བཀག་འདོམས་མི ་བྱྲེད་པ་བཤད་
ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོའ་ིགསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟྲེར་ 
བའི་ནང་དའུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀི་ཆོས་ལ་བརི་སུང་ཞུ་རུྒྱའི་ཁས་ལྲེན་བྱས་
ཡོད་ལ་གསོ་མཐུན་ད ྲེའི་ནང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སྐུ་དབང་དང་གནས་བབས་ལ་སུྒར་
བཅསོ་མྲེད་པར་སརྔ་སོར་གནས་རུྒྱ་དང་། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་ཆབ་
སིད་གསོ་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྲེབས་བྱས་པའི་ཐུན་མོང་ར་འཛིན་ནང་གསལ་
བའི་ཆོས་དང་རང་དབང་གི་སིད་བུྱས་རྣམས་ཀང་སུང་སྐྱབོ་བྱ་རུྒྱའི་ཁས་ལྲེན་
བྱས་ཡོད།

འནོ་ཀང་གསོ་མཐུན་ད ྲེ་བཞག་ནས་དསུ་ཡུན་རིང་པ་ོམ་སོང་བར་རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་དང་ཆོས་ལ་
དམའ་འབྲེབས་བྱས་པ་མ་ཟད། མི་མང་ལ་ཆོས་ན་དངསོ་གཙོ་སྨྲ་བའ་ིདག་ཟླ་
དང་། ཆོས་ལ་དད་པ་བྱྲེད་པ་ན་ིརྨངོས་དད་བྱྲེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁྲེད་ཚོས་
ཆོས་བྱྲེད་རུྒྱ་མྲེད་པ་མ་ཟད། ཆོས་ལ་ང་ོརལོ་གི་དགག་པ་རྒྱག་དགསོ་ཞྲེས་སྐལུ་
སླངོ་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་ར་ཁམིས་དང་ཐགོ་མའ་ིཁས་ལྲེན་ནང་ཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་སུང་སྐྱབོ་ཡོད་པའ་ིརྣམ་པ་བསན་ཡོད་ཀང་། དནོ་ད་ུཁ་ོཔ་ཚོས་ཆོས་ར་
མྲེད་གཏངོ་རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་སྔནོ་ཚུད་ནས་ཐག་གཅདོ་བྱས་ཟནི་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་ཞིག་གི་གསལ་བསྒགས་བྱས་དནོ། “རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པས་ཁངོ་ཚོའི་ལ་ྟབ་དང་ཆོས་གཉསི་ནམ་ཡང་མཉམ་ད་ུགནས་ཐུབ་
ཐབས་མྲེད་པར་ངསོ་འཛིན་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། དྲེ་གཉསི་ (ཆོས་དང་ཚན་རིག) ཀི་
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ཁད་པར་ན་ིམུན་པ་དང་སྣང་བ་དང་། བྲེདན་པ་དང་རུན་མ་ལརྟ་ཡིན། ཆོས་
དང་ཚན་རིག་གཉསི་འགལ་ཟླ་ཡིན་པའི་འཛམ་གླིང་གི་ལ་ྟབ་ད ྲེ་དསུ་ནམ་ཡང་
མཐུན་འགགི་ཡོང་ཐུབ་ཐབས་མྲེད།” ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་ལ་ྟབ་འད་ི
ཡོངས་སུ་ཐག་གཅདོ་ཟནི་ཡོད་པ་ཞིག་རྲེད། མའ་ིཙྲེ་ཏུང་གུ་གཏམ་མཤད་ནང་། 
“ཆོས་ན་ིདགུ་རྲེད། དྲེ་ལ་སྐྱནོ་ཆྲེན་པ་ོགཉསི་ཡོད། མི་རིགས་འཕྲེལ་རྒྱས་དང་། 
ཡུལ་གི་ཡར་རྒྱས་ལ་བཀག་འགགོ་བྱྲེད་ཀི་རྲེད། བདོ་དང་། སོག་པ་ོགཉསི་ཀར་
ཆོས་ཀི་དགུ་ད ྲེ་འབྱམས་པ་རྲེད།” ཅྲེས་བཤད་ཡོད།

ལོ་རབས་ལ་ྔབཅུ་པའི་དསུ་དཀིལ་ད་ུརྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོས་བདོ་ལ་
དབང་སུྒར་བྱྲེད་པར་ཆོས་ན་ིའགགོ་རྐྲེན་ལྟ ྲེ་བ་ད ྲེ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བྱྲེད་ཡོད། 
དྲེར་བར ྲེན་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ “དམངས་གཙོའ་ིམཅསོ་སུྒར་” ཟྲེར་བ་
ཐགོ་མར་ཁམས་དང་ཨ་མད་ོས་ཁུལ་དང་། དྲེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོར་བདོ་དབུས་ནང་ལག་བསར་བྱས་ཏྲེ་བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ ྲེ་དང་། ལ་ྷཁང་། རིག་
གཞུང་ལྟ ྲེ་གནས་བཅས་ནས་རིན་ཐང་ཅན་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ར ྲེན་དང་དངསོ་
རས་རྣམས་འཆར་གཞི་ལནྡ་པའི་ཐགོ་ནས་འཕྲགོ་བཅམོ་བྱས་ཏྲེ་ཁངོ་ཚོར་ཕན་
མྲེད་རྣམས་ར་གཏརོ་བཏང་བ་རྲེད།

བྱྲེད་སངས་ན་ིཐགོ་མར་གཏྲེར་རས་དཔྱད་ཞིབ་ཚོགས་པ་བཏང་ནས་
དགནོ་པ་ཁག་གི་ནང་ར་ཆྲེཌྷྷ་ིདངསོ་རིགས་གང་ན་ཅི་ཡོད་རད་གཅདོ་བྱས། དྲེ་
རྲེས་ལགྕས་རིགས་ལ་མཁས་པའི་ཚོགས་ཆུང་བཏང་ནས་ཞིབ་དཔྱདོ་བྱས་རྲེས་
ར་ཆྲེའི་ལགྕས་རིགས་རྣམས་དམག་མིའི་རླངས་འཁརོ་མང་པསོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འརོ་
འད ྲེན་བྱྲེད་པ་དང་། ཐ་ན་དགནོ་པའ་ིགང་རིག་རྣམས་ཀང་འབར་རས་ཀིས་
གཏརོ་ཏ ྲེ་གདངུ་མ་དང། ཀ་བ་སོགས་འཁྲེར། ར་ཅྲེའ་ིདངསོ་རས་ཐབོ་རྲེ་
འཇིམ་སྐ་ུརྣམས་བཤིགས་ཏྲེ་ནང་གཟུགས་བསྔགོས། དགནོ་པ་གཏརོ་ཤུལ་གི་
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ཤིང་དང་ར་ོལགྷ་མ་རྣམས་ཀང་འཁྲེར། བདོ་ནས་ཤིན་ཏུ་ར་ཆྲེའ་ིརིན་ཐང་བལ་
བའ་ིསྐ་ུབརྙན་དང་། ཐང་སྐ།ུ གསྲེར་ཟངས་ལས་སུྒབ་པའ་ིདངསོ་རས་སོགས་
ཀནོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོརྒྱ་ནག་ཏུ་དབརོ་རྲེས་རྒྱལ་སཔིྱའི་དངསོ་རས་རྙིང་པའི་
ཁམོ་རར་བཙོང་པའམ། ཡང་ན་རྒྱ་ནག་རང་ཉདི་ཀི་ལུག་རྒྱག་ར་གརྭ་བཞུར་
བ། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༢ དང་ ༡༩༨༣ ལོར་རྒྱ་ནག་ནང་བདོ་ཀི་སྐ་ུབརྙན་ལགྷ་ལུས་
རྣམས་ཕིར་ལྲེན་གི་ཆྲེད་ད་ུབསྐྱདོ་པའི་ཚོགས་ཆུང་ལ་པ ྲེ་ཅིང་ད་ུརྒྱ་མིའི་ལས་
བྱྲེད་པ་ཞིག་གིས་བརདོ་དནོ། “རྒྱ་ནག་ཏུ་འརོ་འད ྲེན་བྱས་པའ་ིརིག་གཞུང་གི་
དངསོ་རས་རྣམས་ར་མྲེད་བཏང་ཟནི་པ་རྲེད། གསྲེར་དང་དངུལ་གི་སྐ་ུབརྙན་
དང་མཆོད་རས་རིགས་མཐངོ་རུྒྱ་མྲེད། ཟངས་དང་ལི། རག་སོགས་རྒྱ་ནག་
ལུའུ་ཡང་ད་ུདབརོ་ནས་གངོ་ཁྲེར་ཧང་ཧའ་ིདང་། ཟ་ིཁནོ། ཐའ་ིཡུན། པྲེ་ཅིང་། 
ཐན་ཅིང་བཅས་ཀི་ལུག་རྒྱག་བཟ་ོག་ྭཁག་ལ་ཚོང་འགྲེམས་བྱས་པ་རྲེད། པྲེ་
ཅིང་གངོ་ཁྲེར་ནས་ཤར་ཕགོས་སུ་ཀི་ལོ་མི་ཀར་ལའྔི་སར་ཡོད་པའི་ཞི་ཡོ་དང་། 
ཅིང་ཧུ། ཐི་བཅས་ཀི་བཟ་ོགསྭ་བདོ་ཀི་དངསོ་རིགས་ཀནོ་ ༦༠༠ ཙམ་ཉ་ོསུྒབ་
བྱས་ཡོད།” ཅྲེས་བཤད་པ་རྲེད། ཚོགས་ཆུང་ད ྲེས་ལུག་རྒྱག་བཟ་ོག་ྭགཞན་
གིས་ཉསོ་པའི་བདོ་ཀི་དངསོ་རས་ཕལ་ཆྲེ་བ་བཞུར་ཟིན་པ་ཤྲེས་རགོས་བུྱང་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གིས་ཆོས་ར་མྲེད་བཟ་ོབ་དང་སྦགས། བཀའ་བསན་སོགས་ཀི་
ཕག་དཔྲེ་མྲེར་བསྲེགས་ཀིས་ས་ལུད་དང་མཉམ་བསྲེས་བྱས་པ་དང་། མཎ་ཐང་
གི་ར་ོརྣམས་གསང་སྤདོ་དང་ལམ་བཟ་ོབ ྲེད་སྤདོ་བྱས་པ། གྼྭ་བཙུན་རྣམས་བཙན་
དབང་གིས་སྐྱ་སར་ཕབ་ནས་ཁངོ་ཚོར་རུ་འཕུྲལ་སནོ་དགསོ་ཞྲེས་མནར་གཅདོ་
བཏང་བ། དགནོ་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་བཤས་རྭ་དང་། ཕག་ཚང་། 
བཙོན་ཁང་། དསོ་ཁང་བཅས་བཟསོ་པ། ལྟགོས་སྐམོ་གིས་གདངུ་བའ་ིག་ྭབཙུན་
རྣམས་ལ་ཁྲེད་ཚོའི་སནོ་པས་ཁ་ཟས་སྤདོ་ཀི་རྲེད་ཅྲེས་ཉནི་མང་པ་ོཟ་བཏུང་མ་
སྤད་པར་མནར་གཅདོ་གཏངོ་བ་དང་། མང་ཚོགས་འད་ུསར་ཆོས་ལ་དམའ་
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འབྲེབས་འཕ་སྨདོ་བཅས་བྱས་ཡོད་པ་རྲེད།

གཏརོ་བཤིག་གི་ལས་དནོ་ཕལ་ཆྲེ་བ་རིག་གནས་གསར་བརྲེ་ཆྲེན་མོའི་གངོ་ནས་
བུྱང་བ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིག་གནས་གསར་བརྲེའི་སབྐས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་ལ་གཏརོ་སྐྱནོ་བུྱང་ལུགས་ཤོད་ཀི་ཡོད་ཀང་། དནོ་དམ་ད་ུབདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་གཏརོ་སྐྱནོ་ཕལ་ཆྲེ་བ་ན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༥༥ ནས་ ༡༩༦༡ 
བར་གི་དསུ་ཡུན་ནང་བུྱང་ཡོད། བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་མི་དམངས་སདི་གཞུང་
ཟྲེར་བའ་ིའག་ོགཙོ་གཞནོ་པ་བུ་ཆུང་གཞནོ་པ་བུ་ཆུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༧ 
ཚྲེས་ ༡༧ ཉནི་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་གི་ཐགོ་རིག་གནས་གསར་བརྲེའ་ི
སབྐས་ “རྙངི་བཞི་ར་གཏརོ་” ཟྲེར་བའ་ིལས་འགུལ་ནང་ད ྲེ་སྔནོ་ར་གཏརོ་
བཏང་མ་ཐུབ་པའི་ལགྷ་ལུས་རྣམས་གཏརོ་བཅམོ་བྱས་པ་རྲེད་ཅྲེས་བཤད་ཡོད། 
སབྐས་ད ྲེར་ཡ་ང་སྙངི་རྲེ་མྲེད་པར་ཆོས་ར་མྲེད་གཏངོ་བའ་ིགདགུ་རུབ་ཀི་བྱ་སྤདོ་
ཡོད་རུ་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༦ བར་
ག་ྭབཙུན་གི་དགནོ་པ་གངས་ ༦༢༥༩ ཡོད་པའ་ིཁངོས་ནས་ ༨ ཙམ་ལས་དྲེ་
མིན་ཚང་མ་ར་གཏརོ་བཏང་བ་རྲེད། དྲེའ་ིཁངོས་བདོ་ཀི་དགནོ་པ་རྙངི་ཤོས་
བསམ་ཡས་དང་དགྲེ་ལུགས་ཀི་དགོན་པའི་ཐགོ་མ་དང་ར་ཆྲེ་ཤོས་གདན་ས་
དགའ་ལནྡ། ས་སྐྱ་དགནོ་ཆྲེན། བཀའ་བརུྒྱད་ཀི་གདན་ས་མཚུར་ཕུ། རྙངི་མའ་ི
སྨནི་གལོ་གླངི་དང་རགོས་ཆྲེན་དགནོ། བནོ་ཀི་གདན་སའ་ིཐགོ་མ་དང་ར་ཆྲེ་
ཤོས་སནྨ་རི་སོགས་ཚུད་ཡོད། ག་ྭབཙུན་དང་སགྔས་འཆང་གངས་ ༥༩༢༥༥༨ 
ནང་ནས་ ༡༡༠༠༠༠ སྐརོ་ལ་སྡགུ་སྦངོ་སྣ་ཚོགས་བཏང་ས ྲེ་དམར་གསོད་བཏང་
བ་དང། ༢༥༠༠༠༠ སྐརོ་བཙན་དབང་གིས་སྐྱ་བབ་ཏུ་བཅུག་ཡོད་པ་རྲེད། 
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རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་རིག་ར་གཏརོ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་
ཕྲ་པཎ་ཆྲེན་སྐ་ུཕྲ ྲེང་བཅུ་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་
པ ྲེ་ཅིང་བདོ་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལྟ ྲེ་གནས་ཀི་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་དང་པའོི་ཐགོ་
བཀའ་གནང་དནོ། “བདོ་མི་གནས་སྡདོ་ས་ཁུལ་ནང་དགནོ་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱར་
གནདོ་སྐྱནོ་བུྱང་ཡོད་པ་དང། དྲེའ་ིནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ ར་གཏརོ་བཏང་ཡོད། 
འཕྲསོ་ལགྷ་བདནུ་བརྒྱད་ཙམ་ཞིག་ཡོད། དྲེ་ཚོར་ཡང་ཉམས་ཆག་ར་བ་ནས་མ་
ཤོར་བའ་ིདགནོ་པ་གཅིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རྲེད། ལགྷ་པའ་ིནང་ནས་དག་ཤོས་པ་ོ
ཏ་ལ་རྲེད། པ་ོཏ་ལའ་ིནང་དའུང་ཉམས་ཆག་ཕིན་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ངས་བརྒྱ་
ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གཏརོ་སྐྱནོ་བུྱང་བ་རྲེད་ཅྲེས་བརདོ་དགསོ་དནོ་འད་ིཡིན།” ཞྲེས་
མཛུབ་སནོ་གནང་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ནས་ ༡༩༩༢ བར་གི་མིང་ཙམ་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་།

ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་འུད་ཆྲེའ་ིགུ་ཡངས་ཀི་སདི་
བུྱས་ཟྲེར་བ་འག་ོའཛུགས་ཀིས་བཅསོ་མའི་ཆོས་དད་ཀི་རང་དབང་ཕྲན་བུ་སྤད་
ད ྲེ། གངས་ཚད་ངྲེས་ཅན་གི་དགནོ་པ་ཁ་ཤས་འདྲེམས་སུྒག་བྱས་ནས་ཉམས་
གསོ་བྱྲེད་ད་ུབཅུག་པ་དང་། མང་ཚོགས་ལའང་ཆོ་གའ་ིརང་དབང་ཙམ་སྤད་དྲེ་
ཕག་འཚལ་བསྐརོ་གསོག་དང་། ཁ་འདནོ་བྱྲེད་པ། མ་ཎི་ལག་འཁརོ་བསྐརོ་བ། 
བསངས་གསོལ་དང་རུླང་དར་འཛུགས་པ། མཆོད་མྲེ་འབུལ་བ་སོགས་ཕི་ཚུལ་
ད་ུཆོས་བྱྲེད་ཆོག་པའ་ིརྣམས་པ་སནོ་ད་ུབཅུག་ཡོད།

ནང་པའི་ཆོས་ན་ིགཙོ་བ་ོསྲེམས་རུྒྱད་འདལུ་ཕིར་ཆོས་ཀི་ནང་དནོ་ཆ་
ཚང་བ་སླབོ་གཉ ྲེར་དང་ཉམས་ལྲེན་མཐར་ཕིན་པ་བྱ་རུྒྱ་ད ྲེ་ཡིན། འནོ་ཀང་རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་འདི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་མཚན་ཉདི་རིག་པ་



131

ལས་ལྡགོ་ས ྲེ་ད ྲེ་དག་རྣམ་རགོ་དང་རྨངོས་དད་ཀི་ང་ོབརོ་འགུར་ཐབས་ཁ་ོན་བྱྲེད་
ཀི་ཡོད། ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོའ་ི
གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་གི་གསུང་འཕྲནི་ནང་། “ཆོས་དད་རང་མོས་ཟྲེར་བ་ན་ི
གམོས་སལོ་དང་། དད་པའ་ིརྣམ་པ་ཙམ་བྱྲེད་ཆོག་པ་ལས། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་
བའ་ིཆོས་ཚུལ་འཆད་ཉན་སླབོ་སྤ ྲེལ་བྱ་རུྒྱ་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་དགག་
ཆ་ཡོད་པར་བར ྲེན་རིམ་པས་རྒྱ་མི་གུང་ཁན་གིས་ཆོས་ལུགས་མཐའ་དག་རྨངོས་
དད་ལ་བརིས་ནས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་ལརྟ་ནང་ཆོས་ད ྲེ་ཡང་རྨངོས་
དད་ཙམ་ཞིག་ཏུ་སུྒར་གི་འདགུ” ཅྲེས་བཀའ་གནང་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་སདི་བུྱས་
ན།ི བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རིམ་བཞིན་ར་མྲེད་བཏང་ནས་བདོ་མི་རྣམས་
རིག་གཞུང་མྲེད་པའ་ིརྨངོས་དད་ཅན་དང་། རྲེས་ལུས་ཀི་མི་སྡ ྲེ་ཞིག་བཟསོ་ཏ ྲེ་ཁ་ོ
པ་ཚོར་རང་འདདོ་ལརྟ་བཅསོ་སུྒར་དང་དབང་སུྒར་བྱྲེད་བདྲེ་ཡོང་བ་བཟ་ོརུྒྱ་ད ྲེ་
རྲེད།

བསྐྱར་གསོ་དང་ཉམས་གསོ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆྲེད་གཉ ྲེར་བྱས་པའི་བདོ་ཀི་དགོན་པ་ཉམས་
གསོའ་ིལས་དནོ་ན་ིའདྲེམས་སུྒག་བྱས་པ་ཞིག་དང་། ལགྷ་པར་ཁ་ོཚོའ་ིཆབ་སདི་
དང་དཔལ་འབྱརོ་གི་དམིགས་ཡུལ་སུྒབ་བྱྲེད་ཁ་ོན་རྲེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཉམས་གསོ་བྱས་པའ་ིདགནོ་པ་ད ྲེ་དག་ན་ིཕི་རྒྱལ་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་འགུགས་
བྱྲེད་ཀི་འགྲེམས་སནོ་ཁང་ལ་ྟབུ་ཞིག་ལས། བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་
བས་ིགནས་ཡིན་པའ་ིང་ོབ་ོམཚོན་གི་མྲེད། དྲེ་བཞིན་ “རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཆྲེད་
ད་ུགཉ ྲེར་བའི་དགོན་པ་ཉམས་གསོ་”ཟྲེར་བ་ད ྲེ་དནོ་དམ་ད་ུབདོ་མི་རང་གིས་
འགན་འཁུར་དང་ལྲེན་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱརོ་དང་ལས་ཀའི་ནསུ་ཤུགས་ཞལ་
འདྲེབས་ཕུལལ་ནས་དགནོ་པ་ཉམས་གསོ་དང་སྐྱར་གསོ་བྱས་པ་ཞིག་ལས། རྒྱ་
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ནག་གིས་དགནོ་པ་ཉམས་གསོར་སྤད་པའ་ིརོགས་དངུལ་གིས་ཉམས་གསོའ་ིསིྤའ་ི
འག་ོགནོ་གི་ཆ་ཤས་ཙམ་ལས་ཟནི་གི་མྲེད། དྲེ་ལས་ལྡགོ་ས ྲེ་དགནོ་པར་མཆོད་
མཇལ་ཞུ་མཁན་གིས་ཕུལ་བའི་དངུལ་འབབ་བཅས་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བ ྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། དགནོ་པ་ཉམས་གསོ་དང་སྐྱར་གསོའ་ིལས་དནོ་ཡང་
བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཆོས་དནོ་འཐུས་མི་ལནྷ་ཁང་ཟྲེར་བའི་བཀའ་འཁལོ་མྲེད་
པར་བྱྲེད་ཆོག་གི་མྲེད་ཅིང་། དྲེ་ནས་བཀའ་འཁལོ་ཐབོ་རུྒྱར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་
ཡོད། དགནོ་པར་ཚད་བཀག་ལརྟ་ག་ྭཔ་ཉུང་ཤས་སྡདོ་ཆོག་པ་ད ྲེ་དག་ན་ིཕི་ལོ་
སནོ་རུྒྱ་དང་དགོན་པ་བདག་གཉ ྲེར་བྱྲེད་མཁན་ཙམ་ལས་ཁོང་ཚོར་ཆོས་སླབོ་
གཉ ྲེར་དང་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་པའ་ིག་ོསབྐས་མྲེད།

བདོ་རང་བཙན་གི་དསུ་སྐབས་སུ་དགོན་པ་ད ྲེ་དག་ནང་ཨྲེ ་ཤ་ཡའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་མོ་ཆྲེ་ནས་ནང་པའི་ཆོས་དང་རིག་གནས་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱྲེད་པར་
ཡོང་གི་ཡོད་ཅིང་། དགནོ་སྡ ྲེ་ད ྲེ་དག་ནང་དགྲེ་འདནུ་གངས་ ༣༠༠༠ ནས་ 
༡༠༠༠༠ བར་ཡོད་ཅིང་། ཆོས་སླབོ་ཁདི་ཀི་ལས་རིམ་ལོ་བཅུ་བཞི་ཙམ་ནས་
འག་ོབཙུགས་ཏྲེ་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་ལ་ྔཙམ་བར་སླབོ་གཉ ྲེར་ལ་ཧ་ཅང་བཙུན་པ་ོབྱྲེད་
དགསོ་ཀི་ཡོད། དགནོ་པའ་ིསླབོ་གཉ ྲེར་ན་ིག་ྭཚང་སོ་སོས་སྤདོ་པ་དང་། དགནོ་
པ་རྲེར་ཉུང་མཐར་ག་ྭཚང་གཉསི་རྲེ་ཡོད། ག་ྭཚང་དྲེ་དག་ན་ིསླབོ་གཉ ྲེར་བྱ་
ཡུལ་གི་རྨང་གཞི་ཡིན་ལ། ག་ྭཚང་སོ་སོར་དཔྲེ་རུྒྱན་དང་། དགྲེ་རན། འཛིན་
སྐྱངོ་སོགས་ཆ་ཚང་ཡོད། དགནོ་པ་ད ྲེ་དག་གིས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པའོ་ིརིང་
དཔྱད་པ་བྱས་ནས་གསར་གཏདོ་ཀི་ནསུ་པ་ལནྡ་པའི་ལ་ྟབ་དང་རིགས་ལམ་མང་
པ་ོཞིག་འཕྲེལ་རྒྱས་བཏང་ཡོད།
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ཆོས་ཀི་བས་ིགནས་ཁག་ལ་གཞུང་གི་སངས་འཛིན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་ནང་གི་དགོན་པ་རྣམས་ཕི་ཚུལ་ད་ུསྒ་ོཕྲེ་ཡོད་
ཀང་། བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིཆོས་རིག་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱ་ཡུལ་གི་ག་ྭཚང་
རྣམས་སྒ་ོཕྲེ་བཅུག་མྲེད། དགནོ་པར་འཛུལ་ཞུགས་བྱྲེད་མཁན་གི་ག་ྭཔར་
གངྭས་ཚད་གཏན་འབྲེབས་བཟསོ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་
གངོ་སྲེ་རར་དགྲེ་འདནུ་གངས་ ༧༩༩༧ ཡོད་ཀང་། ད་ཆ་ ༣༠༠ ཙམ་ལས་
མྲེད། འབས་སྤུངས་ལ་ད ྲེ་སྔནོ་དགྲེ་འདནུ་གངས་ ༡༠༠༠༠ ཙམ་ཡོད་ཀང་ད་ཆ་ 
༤༠༠ ཙམ་ལས་མྲེད། དགའ་ལནྡ་ལ་ད ྲེ་སྔནོ་དགྲེ་འདནུ་གངས་ ༥༦༠༠ ཙམ་
ཡོད་ཀང་ད་ཆ་ ༡༥༠ ཙམ་ལས་མྲེད། དགནོ་པ་ད ྲེ་དག་གི་ཉནི་རྲེའ་ིལས་རིམ་
འཛིན་སྐྱངོ་གཞུང་གི་ཡན་ལག་འཐབ་ཕགོས་གཅིག་གུར་ལས་ཁུངས་ཟྲེར་བ་
དང་། བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཆོས་དནོ་ལས་ཁུངས་དང་། བདོ་ནང་བསན་མཐུན་
ཚོགས།   དགནོ་པའ་ིདམངས་གཙོ་བདག་གཉ ྲེར་ཁང་། སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་
ཀི་སླབོ་གསོའ་ིལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་། བདྲེ་འཇགས་ཡན་ལག་ཟྲེར་བ་སོགས་
ཀིས་སངས་འཛིན་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།

གཤམ་གསལ་ནི་དགོན་པར་འཛུལ་ཞུགས་བྱྲེད་པའི་ཆ་རྐྲེན་འགའ་
ཞིག་ཡིན། དགནོ་པར་འཛུལ་ཞུགས་བྱྲེད་པར་རང་ལོ་བཅ་ོབརྒྱད་ལོན་ཞིང་། ཕ་
མས་མོས་མཐུན་ཡོད་དགསོ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དང་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པར་དགའ་ཞྲེན་ཡོད་དགསོ་པ། དམངས་གཙོ་བདག་གཉ ྲེར་ཁང་གི་སྔནོ་འགའོ་ི
ཆོག་མཆན་ཐགོ་ས་གནས་སིད་གཞུང་ས ྲེ་རངོ་ངམ་ཞིང་ཆྲེན་གི་འགོ་བྱྲེད་དང་། 
འབྲེལ་ཡོད་སིྤ་བདྲེ་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀི་ཆོག་མཆན་ཡོད་དགསོ། ད་ོབདག་
ཆོས་ཞུགས་པ་དང་དྲེའི་ཕ་མ་བཅས་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་
དང་། དགནོ་པ་ཆགས་ཡུལ་ས་གནས་ཀི་མི་ཡིན་པ། མཀ་སྲེ་རིང་ལུགས་ལ་
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སླབོ་སྦངོ་དང་། དངསོ་གཙོ་དང་སྲེམས་གཙོ་གཉསི་ཕགོས་འགལ་ཡིན་པ་ཤྲེས་
མཁན་ཡིན་དགསོ་པ་སོགས་རྲེད།

ཆབ་སདི་ཀི་ལོ་རུྒྱས་གཙང་མ་ཡིན་པ་ཁ་ོན་དགནོ་པར་ཞུགས་རུྒྱའ་ིཆ་རྐྲེན།

དགོན་པར་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རུྒྱའི་ཐག་གཅོད་ཀི་ར་འཛིན་ལམ་སནོ་
ན།ི “ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའ་ིནང་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ལམ་ལ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ས་བརན་ཡོད་པ་དང། སདི་གཞུང་དང་ཏང་གི་འག་ོཁདི་ལ་ངསོ་ལྲེན་བྱྲེད་
མཁན། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་མཐུན་ལམ་སུང་སྐྱབོ་ཀི་བདམ་བླ་ོཡོད་
པའ་ིརྒྱལ་ཞྲེན་པ་གང་མང་གསོ་སྐྱངོ་བྱྲེད་དགསོ། དྲེ་ཡང་གསར་ཞུགས་བྱྲེད་
མཁན་ཚོར་ཡིག་རུྒྱས་ལྲེན་ཏ ྲེ་རྒྱལ་ཞྲེ་པ་དང་རིག་གཞུང་གི་ཚད་གཞི་ལོན་པ་
རྣམས་གསར་འཇུག་བྱྲེད་དགསོ།” ཞྲེས་པ་ད ྲེ་ཡིན་ཞིང་། གཞི་རིམ་གི་ར་དནོ་
ད ྲེ་དག་རྒྱ་ནག་གི་རང་རྒྱལ་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་དསུ་ཡུན་གི་ཆོས་ཀི་གནད་
དནོ་ཐད་ཀི་གཞི་རའ་ིབསམ་ཚུལ་དང་སདི་བུྱས་ཟྲེར་བ་དང་། ལ་ྷཁང་འཛིན་
སྐྱངོ་དམངས་གཙོ་བདག་གཉ ྲེར་འཐུས་མི་ལནྷ་ཁང་གི་སིྒག་གཞི་སོགས་ཀི་ནང་
གསལ་པ་ོའཁདོ་ཡོད། དྲེས་མ་ཚད་བདོ་ (བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་) དང་། མཚོ་
སྔནོ། ཀན་སུའུ། ཟ་ིཁནོ། ཡུ་ནན་ (རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆྲེན་ཁ་ཤས་ནང་ཟླ་སིྒལ་
བཏང་བའ་ིཨ་མད་ོདང་། ཁམས་ཀི་ཆ་ཤས་) བཅས་ནང་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་
བྱྲེད་ཕགོས་ལ་རགོས་ཞིབ་བྱྲེད་མཁན་ནང་ཆོས་རུྒྱས་སནོ་གི་འཐུས་མིའི་ལྷན་
ཁང་ཟྲེར་བའི་སིྒག་འཛུགས་གཞན་ཞིག་ཀང་ཆྲེད་འཛུགས་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པ་
རྲེད། དྲེའ་ིལས་དནོ་གཙོ་བ་ོན་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀི་སདི་བུྱས་ལག་བསར་བྱ་རུྒྱ་དང་། 
ག་ྭབཙུན་ཚོར་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དགའ་ཞྲེན་དགསོ་པའ་ིསླབོ་གསོ་གཏངོ་རུྒྱ། དགནོ་པ་
འཛིན་སྐྱངོ་ལ་ལ་ྟསྐལུ་ད་ོདམ་བྱ་རུྒྱ་བཅས་རྲེད།
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གོང་གསལ་ཕུད་ད་དངུ་ཆོས་འཆད་ཉན་དར་འཕྲེལ་བཀག་འདམོས་
ཀི་ལས་ཀ་གཞན་བྱྲེད་པ་ན་ིཆོས་ལ་དགག་པ་ཡོད་པའི་དཔྲེ་ད ྲེབ་འགྲེམས་སྤ ྲེལ་
དང་འཁབ་སནོ་བྱྲེད་པ། ཆོས་འཆད་ཉན་བཀག་པ། བདོ་མི་ན་གཞནོ་ཚོར་མཀ་
སྲེའི་རིང་ལུགས་སླབོ་འཁིད་བྱས་ནས་ཁོང་ཚོའི་ཆོས་ཀི་དད་ཞྲེན་མྲེད་པ་བཟ་ོ
བ། དགནོ་པར་རུྒྱན་གཏན་ཆོས་འཆད་ཉན་གི་ལས་རིམ་མྲེད་པ། ཕག་དཔྲེ་
དང་དགྲེ་རན་གི་མཐུན་རྐྲེན་ཞན་པ། ག་ྭཔ་ཚོ་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པའ་ིམདནུ་
ལ་འཁབ་སནོ་ལ་ྟབུ་བྱྲེད་ད་ུའཇུག་པ། དགནོ་པར་ཉ ྲེན་རགོ་པ་དང་དམག་མི་
བཞག་པ། རང་དབང་རདོ་ལྲེན་གི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་ཚོར་ཉ ྲེས་བརངུ་གཏངོ་
བ་དང་འཛིན་བཟུང་བྱྲེད་པ། དགནོ་པའ་ིནང་ལྐགོ་ལ་ྟབྱྲེད་མཁན་གི་གསང་མུལ་
འཇགོ་པ། ཆབ་སདི་ཀི་སླབོ་གསོ་སྤདོ་པ། ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ལགྗས་རམོ་ཞལ་
འདནོ་སོགས་བཀག་འགགོ་བྱྲེད་པ་བཅས་རྲེད། དྲེ་ལའྟ་ིདམ་བསྒགས་ཆྲེ་བའ་ི
རྐྲེན་གིས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༢ 
ཚྲེས་ ༢༨ ཉནི། “བདོ་དང་བདོ་མི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་གི་ཆོས་ཕགོས་
ལས་དནོ་འཛིན་སྐྱངོ་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐྲེ་བུྱས་ཉུང་ད་ུགཏངོ་དགསོ་པ་དང་། 
ཆོས་ཕགོས་ཀི་བྱྲེད་སྒའོ་ིདབང་ཆ་བདོ་མི་རང་ཉདི་ལ་སྤདོ་དགསོ” ཞྲེས་
གསུངས་ཡོད།

མཐའ་བསྡམོས།

དྲེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་དགོན་པ་ར་གཏརོ་གཏངོ་ཆྲེད་དམར་སུང་
དམག་གཏངོ་བ་དང་འབར་རས་བ ྲེད་སྤདོ་སོགས་བྱྲེད་ཀི་མྲེད་ཀང་། བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྨྲེག་མྲེད་གཏངོ་རུྒྱའི་དམིགས་ཡུལ་ངན་པ་མུ་མཐུད་
འཆང་བཞིན་པ་རྲེད། དྲེ་ན་ིརྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་དཀར་མཛྲེས་བདོ་
རིགས་རང་སྐྱངོ་ས་ཁུལ་དལི་བསྒགས་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༢ པའ་ིནང་
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བཏནོ་པའ་ི “ཆོས་དད་རང་དབང་གི་སདི་བུྱས་” ཞྲེས་པ་ནས་གསལ་པ་ོཤྲེས་
ཐུབ། ཡིག་ཆ་ད ྲེའ་ིནང་། “སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ལམ་ལུགས་ར་འཛུགས་ཟནི་
པར་བར ྲེན་ཆོས་ཟྲེར་བ་རང་བཞིན་ར་མྲེད་འག་ོརུྒྱ་ངྲེས་པ་ཡིན་” ཞྲེས་དང་། 
ཡང་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བཏནོ་པའ་ི “མི་རིགས་དང་ཆོས་ཕགོས་ལ་འཛིན་
པའ་ིསདི་བུྱས་” ཟྲེར་བའ་ིནང་བཤད་པར། “ཆོས་ལུགས་དང་། མི་རིགས་
ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་མྲེས་རྒྱལ་ཁ་བལ་གཏངོ་བའི་བྱ་སྤདོ་སྤ ྲེལ་མཁན་ཡོད་ཚད་
ལ་འཐབ་རདོ་བྱྲེད་དགསོ་ཤིང་། ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་མི་རིགས་ཀི་གནད་དནོ་
དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ཟིང་ཆ་བསངླས་པ་ཡིན་
ན་ད ྲེ་ལ་ཐག་གཅདོ་ནན་པ་ོབྱྲེད་རུྒྱར་ཐྲེ་ཚོམ་བྱྲེད་མི་དགསོ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆབ་
སདི་སབོས་ཤུགས་དང་། ཁམིས་ལུགས་ཀི་སཏབོས་ཤུགས། ཐ་ན་དག་ཆས་
ཀི་སབོས་ཤུགས་བཅས་སྤད་དྲེ་ཞི་འཇགས་བཟ་ོདགསོ། ཕགོས་གང་ད་ུང་ོརལོ་
གི་མྲེ་ལྕ ྲེ་མཆྲེད་ན་ཕགོས་ཏྲེ་ཉདི་ད་ུམགགོས་མུར་ར་མྲེད་བཟ་ོརུྒྱར་ཐྲེ་ཚོམ་ར་བ་
ནས་བྱྲེད་མི་དགསོ།” ཞྲེས་བཀདོ་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་ཡོངས་ཁབ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གསལ་བསྒགས་དང་ར་འགལ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཆོས་ལུགས་དང་དད་མོས་
ལ་བཟདོ་བསན་མི་བྱྲེད་པའི་བྱ་སྤདོ་རིགས་ར་མྲེད་བཟ་ོདགོས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་
གསལ་བསྒགས་ཀི་འབུ་དནོ་ཡོངས་རགོས་བརི་མྲེད་དང་འབྲེལ་བདོ་ཀི་ཆོས་ར་
མྲེད་གཏངོ་བའ་ིགདགུ་རུབ་ཀི་བྱ་སྤདོ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སྤ ྲེལ་བཞིན་པ་རྲེད། རྒྱལ་
སིྤའི་ཁིམས་དནོ་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་།   ༡༩༦༠ ལོ་སོ་སོར་བཏནོ་པའ་ིསནྙ་ཐའོ་ི
ནང་འཁདོ་དནོ། “ཚོགས་ཆུང་གི་མཐངོ་ཚུལ་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མི་རྣམས་ཆོས་ལུགས་གང་ཞིག་ལ་བར ྲེན་པའི་མི་སྡ ྲེའི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་གི་ང་ོབརོ་
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གནས་མི་ཐུབ་པ་བཟ་ོཐབས་སུ་བདོ་ནང་མི་རིགས་ར་མྲེད་གཏངོ་བའིི་བྱ་སྤདོ་
བརམས་འདགུ་པ་ད ྲེ་ན་ིཁམིས་ལུགས་གང་ལའང་མ་ལྟསོ་པའི་མི་རིགས་ར་མྲེད་
གཏངོ་བའ་ིབྱ་སྤདོ་ཅིག་རྲེད།” ཞྲེས་གསལ་ཡོད།།
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༄༅། །བདོ་ནང་རྒྱ་མི་ཕནོ་ཆྲེ་གནས་སྤ་ོདང་བདོ་མིའ་ིམི་འབརོ་
བཀག་སྡམོ།

ང་ོསྤདོ།

ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོའ་ིའཇི་ན་ིཝའ་ིཚོགས་ཆྲེན་བཞི་པའ་ིཡིག་ཆ་ལརྟ་
ན། བཙན་འཛུལབྱྲེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བཙན་འཛུལ་བྱ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
མངའ་ཁངོས་ནང་རང་ཉདི་ཀི་མི་མང་གཞིས་ཆགས་གནས་སྤ་ོབྱྲེད་པ་ད ྲེ་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཁམིས་ལུགས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་ཡིན། འནོ་ཀང་ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་
བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་མཁན་དང་། མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་བྱྲེད་རིང་ལུགས་པ། བཀས་བཀདོ་
རུྒྱད་འཛིན་པ་སོགས་མང་པསོ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རང་ཉདི་ཀི་དབང་ཤུགས་ས་
བརན་བཟ་ོཐབས་སུ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁམིས་ལུགས་ལ་བརི་འཇགོ་མྲེད་པར་མུ་མཐུད་
ལག་བསར་བྱྲེད་མུས་རྲེད། ཧཌི་ལར་གིས་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་བའ་ིམི་སྲེར་གནས་སྤསོ་
ཀི་འཆར་གཞི་བཏནོ་ཡོད་པ་དང། སི་ཏ་ལིན་གིས་ད ྲེ་སའྔ་ིཨུ་ར་ུསུའ་ིནང་ད ྲེ་
ལའྟ་ིམི་སྲེར་གནས་སྤསོ་བྱས་པའ་ིཉ ྲེར་ལྲེན་གིས་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་བུྱང་བ་ང་
ཚོས་མཐངོ་གསལ་ཡིན། 

དྲེང་སང་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིད་བུྱས་ད ྲེ་ལག་བསར་བྱྲེད་
བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་སར་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་
འག་ོཚུགས་པ་ནས་བཟུང་ལག་བསར་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སདི་བུྱས་འདསི་བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་དང་། མི་རིགས་བཅས་འཚོ་གནས་ཐུབ་རུྒྱར་འཇིག་ཉ ྲེན་ཆྲེ་ཤོས་བཟ་ོ
གི་ཡོད། དྲེ་དང་བདོ་ནང་རྒྱ་མི་ཕནོ་ཆྲེ་གཞིས་ཆགས་གནས་སྤ་ོབྱྲེད་བཞིན་པའ་ི
ཁར་བཙན་ཤྲེད་དང་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་བདོ་མིའི་སྐྱྲེ་སྒ་ོའགོག་པའི་སིད་བུྱས་འད་
མིན་ཞིག་ལག་བསར་ཏྲེ་བདོ་མིའི་མི་འབརོ་འཕྲེལ་རྒྱས་བཀག་སྡམོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། 
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དྲེ་ལྟར་བདོ་ནང་རྒྱ་མི་རིགས་གནས་སྤསོ་དང་བདོ་མིའི་མི་འབརོ་བཀག་སྡམོ་
བྱྲེད་པའི་སིད་བུྱས་ད ྲེ་ན་ིབདོ་མི་རྣམས་རང་གི་ལུང་པའི་ནང་མངནོ་མྲེད་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་བསུྒར་ཏྲེ་བདོ་མིའི་རང་དབང་འཐབ་རདོ་ལས་འགུལ་གི་
ནསུ་ཤུགས་གཅགོ་ཐབས་བྱྲེད་པའ་ིཕུགས་གནདོ་ཆྲེ་བའ་ིསདི་བུྱས་ཤིག་རྲེད། ད་ོ
སྣང་ཅན་མང་པསོ་ད ྲེ་ན་ིརྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཅྲེས་པ་ར་མྲེད་བཟ་ོརུྒྱའ་ི “ཐབས་ལམ་
མཐའ་མ” དྲེ་རྲེད་ཅྲེས་བརདོ་པ་འད་ིབདྲེན་པ་ཆགས་ཡོད།

བདོ་ནང་རྒྱ་མི་སྤ་ོཞུགས་བྱྲེད་པ་ད ྲེ་རྒྱ་ནག་གི་སདི་བུྱས་ཤིག་རྲེད།

རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་། “དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གསལ་
རགོས་མྲེད་མཁན་ལ་མགོ་སྐརོ་གཏངོ་ཤུགས་ཆྲེ་བའི་དཀགོས་གཏམ་ཞིག་བཟ་ོ
པ་ད ྲེ་ན་ིརྒྱ་མི་འབརོ་ཆྲེན་བདོ་ལྗངོས་སུ་གནས་སྤསོ་པས་བདོ་རིགས་གངས་ཉུང་
མི་རིགས་ཆགས་ཡོད་ཅྲེས་པ་ད ྲེ་རྲེད།” ཅྲེས་གསལ་ཡོད།

འནོ་ཀང་བདོ་ནང་རྒྱ་མི་ཕནོ་ཆྲེ་གནས་སྤ་ོབྱས་ཏྲེ་བདོ་མི་རྣམས་རང་
གི་ལུང་པའི་ནང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་སུྒར་བ་ནི་ཁུངས་སྐྱྲེལ་མང་པ་ོཡོད་
པའ་ིདནོ་དངསོ་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་མའ་ོཙྲེ་ཏུང་གིས་
བསི་པའ་ི “བདོ་ནང་ལས་ཀ་བྱྲེད་ད་ུའག་ོབའ་ིརུྒྱས་སནོ” ཟྲེར་བའ་ིསདི་བུྱས་
འགོ་རྒྱ་མི་བདོ་ནང་གཞིས་སྤསོ་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐགོ་མ་ད ྲེ་བུྱང་ཡོད། བདོ་རང་
སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའི་ནང་མི་འབརོ་འཕྲེལ་རྒྱས་ཀི་འཆར་གཞི་དནོ་ཚན་ལ་ྔཟྲེར་
བའ་ིནང་མའ་ོཙྲེ་ཏུང་གིས་བརདོ་དནོ། “བདོ་ན་ིས་ཁནོ་ཆྲེ་ལ་མི་འབརོ་ཉུང་བའ་ི
ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་སབས་དྲེའ་ིནང་མི་འབརོ་སརྤ་དགསོ་པ་ཡིན། ད་སརྤ་ཐབས་
བྱྲེད་དགསོ།”29 ཞྲེས་བཤད་ཡོད།

29 ༡༩༥༢།༡༡།༢༢ ཉནི་གི་མི་དམངས་ཉནི་རྲེའ་ིགསར་ཤོག་ཐགོ་གསལ།
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ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༨ ཚྲེས་ ༢༩ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་རྒྱལ་
སིྤའི་ཁིམས་དནོ་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བཀའ་འད་ིཞུ་སྐབས་སྩལ་བའི་
བཀའ་ལན་ནང་། “ཕི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོར་ངསོ་རྣམས་ (པ ྲེ་ཅིང་ནས་) ལ་ྷསར་
ཕིར་ལོག་མ་བྱས་གངོ་ལིའུ་ཧའ་ོཅི་ཐུག་འཕྲད་ད་ུསོང་བ་ཡིན། ཁངོ་གིས་ཀུན་
གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེར་བདོ་ན་ིམི་འབརོ་ཉུང་ཞིང་ས་ཁནོ་ཆྲེན་པ་ོཡོད་པ་
ཞིག་ཡིན་སབས་རྒྱ་རིགས་ཕནོ་ཆྲེ་གནས་སྡདོ་བྱྲེད་ཐུབ་ཀི་རྲེད་ཅྲེས་ཞུས་སོང་། 
” ཞྲེས་གསུངས་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་བཙན་བཟུང་བྱས་ཟིན་མ་ཐག་སིད་བླནོ་ཀའ་ོཨན་
ལན་གིས། “རྒྱ་ནག་ན་ིམི་འབརོ་དང་། དཔལ་འབྱརོ། རིག་གཞུང་བཅས་ཡར་
རྒྱས་ཆྲེ་བ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་མི་གནས་སྡདོ་བྱྲེད་པའ་ིས་ཆ་རྣམས་ལ་སྤུན་ཟླ་
མི་རིགས་གཞན་གནས་སྡདོ་བྱྲེད་པའི་ས་ཁུལ་ལྟར་ས་ཞིང་འདྲེབས་ལས་བྱྲེད་
ཡུལ་གི་ས་སངོ་ལགྷ་མྲེད་ལ། ས་འགོ་གི་ནསུ་པའ་ིའབུྱང་ཁུངས་ཀང་སྤུན་ཟླ་མི་
རིགས་གཞན་དག་གནས་ཡུལ་ལརྟ་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ོམྲེད།”  ཅྲེས་བཤད་
ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ལྡ་ིལིར་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཀིས་པ ྲེ་
ཅིང་གཞུང་གིས་བདོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མི་འབརོ་ཆྲེན་པ་ོམྲེད་པའི་ས་ཁུལ་ནང་
སྐྱྲེ་དངསོ་ཆ་སྙམོས་པ་དང་མི་འབརོ་ཉུང་བའི་གནས་སངས་ལ་འགུར་བ་གཏངོ་
རུྒྱ་ཡིན་ན། ས་གནས་ཀི་མི་མང་ཚོས་རྒྱ་མི་གཞིས་ཆགས་ལ་ཡོང་མཁན་ཚོར་
དགའ་བསུ་བྱྲེད་དགསོ་པ་མ་ཟད། ལོ་སུམ་ཅུ་ཚུན་ལ་ས་ཁུལ་ད ྲེ་དག་གི་མི་
འབརོ་ས་ཡ་དུག་ཅུ་ཟིན་པ་བྱྲེད་དགོས་པའི་རྲེ་འདདོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་སྐརོ་གསལ་
བསྒགས་བྱས་པ་དང་། ད་དངུ་གསལ་བསྒགས་དྲེའ་ིནང་། “དྲེ་ན་ིཚོད་དཔག་
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ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན། ལོ་སུམ་ཅུའ་ིནང་ས་ཡ་བརྒྱ་ལས་མི་ཉུང་བ་འཕར་དགསོ་
པ་ཡིན།”30 ཞྲེས་གསལ་ཡོད།

དྲེ་ནས་ལོ་གཉསི་ཀི་རྲེས་ཏ ྲེ་ཕི་ལོ་   ༡༩༨༧   ཟླ་ ༦ པར་བདོ་
ནང་རྒྱ་མི་གནས་སྤ་ོབྱ་རུྒྱའ་ིཐང་ཏྲེང་ཞའ་ོཕངི་གི་ངན་སྲེམས་གསལ་པ་ོར་འཕྲདོ་
བུྱང་ཡོད། ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༢༩ ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་
པ་འཇི་མི་ ཀ་ཀར་མཇལ་འཕྲད་སབྐས། “བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀི་རང་བུྱང་
ཐནོ་རས་རྣམས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆྲེད་མི་ས་ཡ་གཉསི་ཉུང་དགས་ཡོད་སབས་
རྒྱ་མི་མང་པ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་འད་ིགལ་ཆྲེན་པ་ོམཐངོ་གི་འདགུ”31 ཅྲེས་བཤད་
ཡོད།

“བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་” ཟྲེར་བའ་ིནང་གི་རྒྱ་མིའ་ིམི་འབརོ།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༣ ནས་བདོ་དབུས་ཁུལ་ནང་རྒྱ་མི་གནས་སྤ་ོབྱྲེད་པའ་ི
ཚད་གཞི་འཕར་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་པ ྲེ་ཅིང་རུླང་འཕྲནི་གི་རྒྱང་བསངིས་
གནས་ཚུལ་ནང་། “བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀི་ཨར་ལས་འཛུགས་སུྐན་གི་ལས་
དནོ་ལ་རོགས་སྐྱརོ་ཆྲེད་གདངོ་ལྲེན་ར་ུཁག་ཁངོས་ཀི་མི་ ༦༠༠༠༠ ཉནི་རྲེ་
བཞིན་བདོ་ནང་འབྱརོ་གི་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་ཚོས་གཞི་རིམ་གི་ལས་ཀ་འག་ོ
བཙུགས་ཟནི་ཡོད་པ་རྲེད། རིམ་བཞིན་གླགོ་ཁང་དང་། སླབོ་ག ྭཟ་ཁང་། རིག་
གཞུང་གི་བས་ིགནས། བཟ་ོག་ྭགསར་རྒྱག་སོགས་ཀི་ཨར་ལས་ནང་ཞུགས་རུྒྱ་
རྲེད།”32 ཅྲེས་བཤད་ཡོད།

30 ནབུ་ཕགོས་ཀི་ལས་འགུལ། ༡༩༨༥།༢།༤ ཉནི་འདདོན་སྤ ྲེལ་བྱས་པའ་ིལྡ་ིལི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀི་དཔྱད་
གཞིའ་ིཡིག་ཆ་ཨང་ ༢ ནང་གསལ།
31 ར་ུཀར་གསར་ཁང་གིས ༡༩༨༧།༦།༣༠ ཉནི་བཏནོ་པའ་ིགསར་གནས་ནང་གསལ།
32 ༡༩༨༤།༥།༡༤ ཉནི་གི་ཕི་དའོ་ིཕག་ཚོད་ ༥ ཐགོ་རྒྱང་བསངིས་བྱས།
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ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་པ ྲེ་ཅིང་ནས་བཏནོ་པའ་ིརྒྱ་ནག་གི་མི་འབརོ་ཞྲེས་
པའ་ིནང་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོའ་ིདབྱར་དསུ་ཟ་ིཁནོ་ཞིང་ཆྲེན་ནས་ཡིན་པའ་ིརྒྱ་མི་
བཟ་ོཔ་ ༦༠༠༠༠ སྐརོ་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ནང་འབྱརོ་གནས་གསལ་བ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསལ་བསྒགས་བྱས་གསལ། “རྒྱ་
ནག་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་ལག་རལ་མི་སྣའི་རིགས་བདོ་ནང་ཨར་ལས་འཛུགས་སུྐན་
གི་ལས་ཀ་བྱྲེད་པར་འག་ོདགོས་ལུགས་བཤད་རྲེས་བཟ་ོཔ་སོགས་མི་གངས་ 
༣༠༠༠༠༠ སྐརོ་ལས་འཆར་དྲེའ་ིནང་ཡོང་རུྒྱའ་ིག་སིྒག་བྱྲེད་མུས་རྲེད།”33 
ཅྲེས་བཤད་ཡོད། 

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༩   ཚྲེས་ ༢༧ ཉནི་རྒྱ་གར་གི་ཉནི་རྲེའ་ིགསར་
ཤོག་ཀཨིམསྲེ་ ཨོཕ་ ཨིན་ཌི་ཡའ་ིཐགོ་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའ་ིསདི་
གཞུང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཞནོ་པ་མའ་ོརོ་པསི་བདོ་ལྗངོས་ནང་རྒྱ་རིགས་ (དམག་
མི་མ་ཡིན་པ་) གངས་འབརོ་ས་ཡ་གཅིག་ཙམ་ཡོད་སྐརོ་བཤད་པ་རྲེད་ཅྲེས་
བཀདོ་འདགུ ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ལ་ྷས་གཅིག་པུའ་ིནང་རྒྱ་མི་ཞི་བའ་ིམི་མང་
གཏན་སྡདོ་བྱྲེད་མཁན་ ༥༠༠༠༠ ནས་ ༦༠༠༠༠ བར་ཡོད་པ་རྲེད། ཕི་ལོ་ 
༡༩༨༥ ནས་ ༡༩༨༨ བར་ལ་ྷསའ་ིནང་རྒྱ་མི་གཏན་སྡདོ་བྱྲེད་མཁན་ལབྡ་གཉསི་
ཙམ་འཕར་ཡོད། འགུར་བ་གསར་པ་ད ྲེས་བདོ་མིར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་
པ་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའ་ིགཞུང་གིས་ཀང་ངསོ་ལྲེན་བྱས་ཡོད། ཕི་ལོ་ 
༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ པའ་ིནང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་འཐུས་མིའ་ིཚོགས་ཆྲེན་གི་ཚོགས་
གཙོ་གཞནོ་པ་ང་ཕདོ་ངག་དབང་འཇིགས་མྲེད་ཀིས། “ད་ཆ་རྒྱ་རིགས་ཚོང་
པ་དང་གཞིས་ཆགས་བྱྲེད་མཁན་མང་པ་ོ (ལ་ྷས་ཁ་ོནའ་ིནང་རྒྱ་རིགས་འབུམ་
གཅིག་ཙམ་ཡོད་) བདོ་ནང་འབྱརོ་བ་ད ྲེས་མི་མང་གི་བདྲེ་འཇགས་ལ་གནདོ་

33 ༡༩༩༡།༡།༢༡ ནས་ ༢༧ བར་གི་པ ྲེ་ཅིང་སྐྱར་ཞིབ་ནང་གསལ།
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སྐྱནོ་ཆྲེན་པ་ོབཟསོ་ཡོད།” ཅྲེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྲེད།

ཁམས་དང་ཨ་མདའོ་ིནང་རྒྱ་མིའ་ིགངས་འབརོ།

“བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་” ཟྲེར་བའ་ིཁངོས་སུ་མྲེད་པའ་ིབདོ་ས་གཞན་
ཏྲེ། དྲེང་རྒྱ་ནག་གིས་དམུ་བུར་བཏང་ནས་ཉ ྲེ་འབ ྲེལ་གི་ཞིང་ཆྲེན་ཀན་སུའུ་དང་། 
ཡུ་ནན། ཟ་ིཁནོ་བཅས་ཀི་ནང་ཟླ་བསིྒལ་བཏང་བའ་ིབདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་དང་། 
གསར་ད་ུཞིང་ཆྲེན་ད་ུམིང་སུྒར་བྱས་པ་མཚོ་སྔནོ་པ་ོཁུལ་བཅས་ཡིན། ས་ཁུལ་
ད ྲེ་དག་ན་ིརྒྱ་མི་ཕནོ་ཆྲེ་གནས་སྤ་ོབྱ་ཡུལ་ད ྲེ་གུར་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་
བཅིངས་བཀལོ་དམག་མི་ཟྲེར་བས་བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་འག་ོཚུགས་པའི་
རྲེས་སུ་ས་ཁུལ་ད ྲེ་ཚོའ་ིནང་རྒྱ་མི་གཞིས་ཆགས་བྱྲེད་མཁན་སླ ྲེབས་ཡོད། ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་རྒྱ་ནག་རང་ཉདི་ཀི་འདདོ་མོས་ལརྟ་གཞུང་
གསར་འཛུགས་སབྐས་བདོ་ཀི་ཤར་ཕགོས་ས་ཁུལ་ཁག་གི་གནས་སངས་ནི་ཛ་
དག་ཅན་ཞིག་ཏུ་གུར་ཟནི་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༢ ནས་བཟུང་དཔལ་འབྱརོ་གིས་
ཕངོས་པའ་ིརྒྱ་མི་ལག་རལ་པ་དང་། ཁང་བཟ་ོཔ། བཟ་ོཔ་སོགས་ཡིན་ཚུལ་ལ་
བསདྙ་ད ྲེ་རྒྱ་མི་སངོ་ཚོ་མང་པ་ོབདོ་ནང་གནས་སྤ་ོབྱྲེད་བཅུག་ནས་ཁ་ོཔ་ཚོའ་ིསདི་
བུྱས་ད ྲེ་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུབཏང་ཡོད། རྒྱ་མི་ཕནོ་ཆྲེ་བདོ་ནང་བཏང་བ་ད ྲེ་དག་བདོ་
མི་ཚོས་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསུྒར་རུྒྱའི་སིད་བུྱས་ཤིག་དང་བདོ་མིར་དཔལ་
འབྱརོ་ཐགོ་རབ་གསིག་བཟསོ་པ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱྲེད་པ་ལས་ཕན་ཐགོས་
ཡོད་པ་ཞིག་ལ་རི་གི་མྲེད།

ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གིས་གསུངས་དནོ། “བདོ་
ནང་རྒྱ་མི་གཅིག་གི་འག་ོསོང་ད ྲེ་རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱ་མི་བཞིའ་ིའག་ོསོང་ཡིན། ཁངོ་
ཚོ་གསོ་སྐྱངོ་གི་ཆྲེད་ད་ུབདོ་ཀིས་འག་ོགནོ་གཏངོ་དགོས་དནོ་གང་ཡིན་ནམ། 
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བདོ་ནང་ཕན་ཐགོས་མྲེད་པའི་རྒྱ་མི་མང་པ་ོགཏངོ་བའི་སིད་བུྱས་ད ྲེས་བདོ་ལ་
གནདོ་སྐྱནོ་བཏང་ཡོད། ཐགོ་མར་རྒྱ་མི་སངོ་ཕྲག་ཁ་ཤས་གཏངོ་འག་ོཚུགས་པ་
ནས་ད་ཆ་ལབྡ་འཕར་མང་པ་ོཡོང་གི་ཡོད།” ཅྲེས་གསུངས་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་མི་འབརོ་གངས་ཐ་ོཞིབ་བཤྲེར་
ཐྲེངས་བཞི་པ་བྱྲེད་སྐབས་མད་ོཁམས་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་རྒྱ་མིའི་མི་གངས་ 
༤༩༢༧༣༦༩ (སོག་པའོ་ིམི་རིགས་ཁ་ཤས་ཚུད་ཡོད་) ཡོད་སྐརོ་གསལ་ཡོད། 
ཡིན་ནའང་ཟྲེར་སདྐ་ད་ུགངས་ཐརོ་འཁོད་པའི་མི་གཉསི་རྲེ་ཡོད་སར་ཐརོ་མ་
འཁདོ་པའ་ིམི་རྲེ་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་ས་ཁུལ་ད ྲེ་དག་ནང་རྒྱ་མི་དངསོ་ཡོད་
ཀི་གངས་འབརོ་ན་ིཐརོ་འཁདོ་པ་དང་མ་འཁདོ་གཉསི་ཀ་བརིས་པའ་ིས་ཡ་ ༧་༤ 
ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་པ་རྲེད།

བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་མིའ་ིལས་བྱྲེད་ཚོར་ལ་ྟསྐྱངོ་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་རྒྱ་མི་སྤ་ོཞུགས་བྱ་རུྒྱ་སྐུལ་སླངོ་ཆྲེད་རྒྱ་
རིགས་ལས་བྱྲེད་དང་། ཞི་བའ་ིམི་མང་ཡོངས་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཁྲེ་ཕན་ 
མང་པ་ོསྤདོ་ཀི་ཡོད། གཤམ་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་ནས་བདོ་མིར་ཐབོ་པའ་ིཁྲེ་ 
ཕན་ལས་རྒྱ་མིར་སྤད་པའ་ིཁྲེ་ཕན་ཆྲེ་བ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཤྲེས་ཐུབ། རྒྱ་ནག་གིས་ 
རྒྱ་མི་བདོ་ནང་འག་ོམཁན་ཚོར་ལས་ཀའི་ཆ་རྐྲེན་དང་ཐབོ་ཐང་བདོ་མི་ལས་ 
བཟང་བ་ཡོད་སྐརོ་གསལ་བསྒགས་བྱས་པའ་ིནང་། “ཡར་རྒྱས་སོང་བའ་ིས་
ཁུལ་ (རྒྱ་ནག་) ནས་ཡོང་བའ་ིལས་བྱྲེད་ཚོས་ས་གནས་དྲེ་གར་སྤདོ་པའ་ིརམ་
པ་དང་ཤ་རྲེན་པར་བར ྲེན་མི་ཐུབ། ཁངོ་ཚོར་སྡདོ་ཁང་དང་སནྨ་ཁང་། གླགོ་
བརྙན་ཁང་། ཕུྲ་གུའ་ིཆྲེད་སླབོ་ག་ྭསོགས་དགསོ་ངྲེས་ཡིན།”34 ཞྲེས་བཤད་ཡོད།
34 ཝང་དང་པའ་ིགཉསི་ནས་བསི་པའ་ིསྐྱ་ནམ་རྒྱས་པའོ་ིནང་གི་དབུལ་ཕངོས། ལོན་ཌནོ། ༡༩༩༡ ཤོག་གངས 
༡༤༨ ནང་གསལ།
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བདོ་སྡདོ་རྒྱ་མིའི་ལས་བྱྲེད་ཚོ་འཚོ་སྐྱངོ་བྱྲེད་སླད་འག་ོགནོ་ཁནོ་ཆྲེ་
བཏང་བའ་ིཁངོས་ནས་ཆ་ཤས་ཤིག་སྡདོ་ཁང་དང་། འཕྲདོ་བས ྲེན་ཁང་། རིག་
གཞུང་སླབོ་སྦངོ་སོགས་ཀི་མཐུན་རྐྲེན་ལ་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་མི་ཁ་
གསབ་ཀི་འག་ོགནོ་ཤུགས་ཆྲེ་བ་ས་བབས་མཐ་ོབའ་ིགུན་གསབ་དང་། ག་ོཞིབ་
དང་འབས་བདོ་ནང་འརོ་འད ྲེན་བྱས་པའི་བདལ་གླའི་ཁ་གསབ་བཅས་ལ་སྤདོ་
ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་མི་ལས་བྱྲེད་ཚོའ་ིག་ླཕགོས་རྒྱ་ནག་གི་ག་ླ
ཕགོས་ལས་བརྒྱ་ ༨༧ གི་མཐ་ོབ་ཡོད། ལགྷ་པར་བདོ་ནང་དསུ་ཡུན་ཇི་ཙམ་
རིང་བ་བསདྡ་ན་ད ྲེ་ཙམ་གི་ཁྲེ་ཕན་ཆྲེ་བ་སྤདོ་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལོ་འཁརོ་གུང་
གསྲེང་ཡང་རྒྱ་ནག་ལས་དསུ་ཡུན་རིང་བ་སྤདོ་ཀི་ཡོད། བདོ་ནང་ལོ་གཅིག་དང་
ཟླ་བ་དུག་ལས་ཀ་བྱས་ན་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཟླ་བ་གསུམ་གུང་གསྲེང་ལ་འག་ོཆོག་ཅིང་། 
ལམ་གནོ་ཆ་ཚང་བདོ་ཀི་གནོ་དངུལ་ནས་སྤདོ་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་བཞིན་བདོ་
ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་མི་ཚོང་པ་ཚོར་དམིགས་བསལ་ཁལ་ཆག་ཐགོ་སྐྱྲེད་ཀ་ཆུང་
བའ་ིབུ་ལོན་ཡང་གཏངོ་གི་ཡོད། འནོ་ཀང་བདོ་མི་ཚོར་ད ྲེ་ལས་ལྡགོ་ས ྲེ་ཚོང་ལས་
བྱྲེད་ཆོག་པའ་ིབཀའ་འཁལོ་ཐབོ་རུྒྱ་ཡང་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རྲེད།

རྒྱ་མི་ཕནོ་ཆྲེ་གནས་སྤའོ་ིཆྲེད་ད་ུབདོ་སྒ་ོམོ་ཕྲེ་བ།

ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་དཔལ་
འབྱརོ་ “ཕི་རྒྱལ་གི་མ་འཛུགས་བདག་པ་ོཚོར་སྒ་ོམོ་ཕྲེ་བ་ཡིན་” ཞྲེས་གསལ་
བསྒགས་བྱས་པ་འད་ིན་ིདནོ་དངསོ་རྒྱ་མི་བདོ་ནང་གཞིས་ཆགས་བྱ་རུྒྱར་སྐལུ་མ་
གཏངོ་བའ་ིདནོ་ད་ུབྱས་པ་ཁ་ོན་རྲེད། རྒྱ་ནག་ནང་ལས་བྱྲེད་འཁམ་པ་ོཕནོ་ཆྲེན་
པ་ོཡོད་པ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ “བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་” ཟྲེར་བའ་ིནང་
སྤ་ོཞུགས་བྱ་རུྒྱར་སྐལུ་མ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀི་ག་ོམོ་དང་། ཨྲེ ་མ་
སངྒ་། འཕན་པ།ོ ལྷ་ོཁ་རྲེད་ཐང་། སདོ་ལུང་བདྲེ་ཆྲེན། སྙ ྲེ་མོ། ཀངོ་པ་ོཉངི་
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ཁ།ི མལ་ག་ོརྒྱ་མ་སོགས་ནང་གངོ་སྡ ྲེ་གསར་པ་འཛུགས་སུྐན་བྱ་རུྒྱའ་ིའཆར་
གཞི་འགདོ་བཞིན་པ་རྲེད། དྲེང་སང་རྒྱ་ནག་ནང་གསར་རྒྱག་བྱྲེད་བཞིན་པའ་ི
གགོ་རོང་གསུམ་གི་ཆུ་རགས་འཆར་གཞི་རྐྲེན་པས་རྒྱ་མི་མང་པའོི་སྡདོ་གནས་
ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པར་བར ྲེན་ཁོང་ཚོ་གོང་གསལ་ས་གནས་དྲེ་དག་ནང་སྤ་ོ
ཞུགས་བྱ་རུྒྱ་རྲེད། དྲེ་ན་ིཉ ྲེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རྒྱའ་ིས་མཚམས་སུ་
ཡོད་པའ་ིའགག་སྒ་ོཁག་ཕིར་བསྡ་ུབྱས་པ་ད ྲེ་ནས་ར་འཕྲདོ་གསལ་པ་ོཡོད།

བཙན་ཤྲེད་ཀིས་སྐྱྲེ་སྒ་ོབཀག་པ་དང་སུྦམ་མའ་ིམངལ་བཏནོ་པའ་ིསྐརོ།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༤ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་མི་བཟའ་ཚང་གཅིག་ལ་
ཕུྲ་གུ་གཉསི་ལས་སྐྱྲེས་མི་ཆོག་པའ་ིསདི་བུྱས་བཙན་འགྲེལ་བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་
གིས་སིད་བུྱས་ད ྲེ་ལག་བསར་བྱྲེད་ཐུབ་ཚྲེ ་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའི་ཁནོ་
ཡོངས་ཀི་མི་འབརོ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ ཙམ་ཉུང་ད་ུགཏངོ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་གནས་
གསལ་བསྒགས་བྱས་ཡོད། ཞིང་འབགོ་མི་མང་ལ་འཆར་ལནྡ་སྐྱྲེ་སྒ་ོའགགོ་པའ་ི
སདི་བུྱས་ནས་ཆག་ཡང་བཏང་ལུགས་བཤད་ཀང་། དནོ་དངསོ་ལ་ཕུྲ་གུ་གསུམ་
པ་སྐྱྲེས་པ་ཚོར་ཉ ྲེས་པ་ (རྒྱ་སྒརོ་ ༡༥༠༠ ནས་ ༣༠༠༠ བར་) སུྒབ་ཏུ་འཇུག་
གི་ཡོད། ཕུྲ་གུ་གཉསི་ལས་བརལ་ཏྲེ་སྐྱྲེས་པའ་ིཕུྲ་གུར་བཟའ་འབུའ་ིལག་འཁྲེར་
སྤདོ་ཀི་མྲེད་ལ། ཕ་མ་ལས་བཟ་ོཡིན་ན་ག་ླཕགོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གཅགོ་ཆ་
བྱྲེད་པ་དང་། རྲེ་འགར་ཟླ་བ་གསུམ་ནས་དུག་བར་ག་ླཕགོས་མ་སྤད་པའང་བུྱང་
འདགུ

ད་ལྟའང་བཙན་དབང་གི་ཐབས་བུྱས་སྣ་ཚོགས་ལ་བར ྲེན་ནས་ད ྲེ་
རིགས་ལག་བསར་བྱྲེད་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུགཏངོ་མུས་སུ་ཡོད་པ་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ 
ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༥ ཉནི་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་འཆར་ལནྡ་བུ་བཙའ་གསོ་སྐྱངོ་དནོ་
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གཅོད་ཁང་གི་འགོ་འཛིན་ཚྲེ ་རིང་སྒལོ་དཀར་གིས་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་གཏམ་
བཤད་བྱས་པའ་ིཡིག་ཆའ་ིནང་། “ཕུྲ་གུ་སྐྱྲེ་བའ་ིལོ་ན་སོན་མཁན་བུ་མོ་གངས་ 
༡༠༤༠༢༤ ནང་གཉ ྲེན་སིྒག་ཟནི་པའ་ིབུ་མོ་གངས་ ༧༦༢༢༠ ཡོད་པའ་ིཁངོས་
ནས་བུ་མོ་ ༢༢༦༣༤ ཙམ་གི་སྐྱྲེ་སྒ་ོབཀག་ཟནི་པ་རྲེད། དྲེ་ན་ིབདོ་རང་སྐྱངོ་
ལྗངོས་ཀི་ཕུྲ་གུ་ཆགས་པའ་ིལོ་ན་སོན་པའ་ིབུད་མྲེད་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཟནི་གི་
ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ནས་ཞིང་འབགོ་ཁུལ་ད་ུའཆར་ལནྡ་བུ་བཙའ་གསོ་སྐྱངོ་
བྱྲེད་པའ་ིསདི་བུྱས་དང་སྐྱྲེ་སྒ་ོའགགོ་པའ་ིཚན་རིག་གི་ཤྲེས་བྱ་དལི་བསྒགས་བྱས་
རྲེས། ཞིང་འབགོ་མི་མང་གི་བསམ་བླའོ་ིའཁྲེར་ཕགོས་དང་ཕུྲ་གུ་སྐྱྲེས་ཚད་ལ་
འགུར་ལྡགོ་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོབུྱང་ཡོད་ཅིང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་ཉངི་ཁ་ི
དང་། ལྷ་ོཁ། གཞིས་ཀ་རྲེ་བཅས་ས་ཁུལ་གསུམ་གི་ནང་ཕུྲ་གུ་སྐྱྲེས་ལོ་སོན་པའ་ི
བུ་མྲེད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༩ ལ་སྐྱྲེ་སྒ་ོར་འགགོ་གི་གཤག་བཅསོ་བྱས་ཡོད།” ཅྲེས་
བཤད་འདགུ

གཞིས་ཀ་རྲེ་དམངས་སདི་ལས་ཁུངས་ཀིས་བརདོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༧ པར་གཞིས་ཀ་རྲེ་གངོ་ཁྲེར་གི་སྐྱྲེས་མ་དང་ཕུྲ་གུའ་ིསནྨ་
ཁང་གི་ལས་བྱྲེད་ཁག་གཅིག་བུ་ཆུང་རངོ་གི་ལུང་ཁུག་ས་གནས་ཁག་ལ་བརག་
ཞིབ་ཆྲེད་བསྐྱདོ་པར་བུད་མྲེད་གངས་ ༣༨༧ ལ་སྐྱྲེ་སྒ་ོར་འགགོ་གི་གཤག་
བཅསོ་བྱས་ཡོད་པའ་ིཤྲེས་རགོས་བུྱང་བ་དང་། ཁངོ་ཚོས་རངོ་བཅུའ་ིནང་བུ་
བཙའ་གསོ་སྐྱངོ་བྱྲེད་པའི་དལི་བསྒགས་དང་སླབོ་གསོ་བྱས་པའི་འབས་བུར་ཕུྲ་
གུ་སྐྱྲེ་རུྒྱའ་ིནསུ་པ་ཡོད་པའ་ིབུད་མྲེད་གངས་ ༢༤༡༩ ཡོད་ཁངོས་ནས་བུད་མྲེད་
གངས་ ༡༠༩༢ ལ་སྐྱྲེ་སྒ་ོར་འགགོ་གི་གཤག་བཅསོ་བྱས་ཡོད་འདགུ

དྲེ་མཚུངས་ལྷ་ོཁ་རྒྱ་ཚ་རངོ་གི་སྐྱྲེས་མ་དང་ཕུྲ་གུའ་ིསནྨ་ཁང་གི་སནྨ་པ་
ཚྲེ་རིང་གཡུ་སྒནོ་གིས་བརདོ་དནོ་ལརྟ་ན། རངོ་གི་ནང་ཕུྲ་གུ་སྐྱྲེ་རུྒྱའ་ིལོ་ན་སོན་
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པའ་ིབུད་མྲེད་གངས་ ༤༠༠༠ ལགྷ་ཙམ་ཡོད་པའ་ིནང་ནས་བུད་མྲེད་ ༡༠༠༠ 
ཙམ་ལ་སྐྱྲེ་སྒ་ོའགགོ་ཐབས་བྱས་པ་དང་། ༧༠༠ ཙམ་ལ་སྐྱྲེ་སྒ་ོར་འགགོ་གི་
གཤག་བཅསོ་བྱས་འདགུ

ཁམས་དང་ཨ་མདའོི་ནང་ད་ུད ྲེ་བས་གདགུ་རུབ་ཆྲེ་བའི་ལས་འགུལ་
སྤ ྲེལ་ཡོད། རྒྱ་ནག་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆྲེན་ཁངོས་སུ་བཅུག་པའ་ིདཔའ་རིས་བདོ་
རིགས་རང་སྐྱངོ་རངོ་ནང་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་སྐྱྲེ་སྒ་ོའགགོ་པའ་ིགཤག་བཅསོ་
བྱས་པའ་ིབུད་མྲེད་གངས་ ༢༤༡༥ ཡོད་པའ་ིནང་བདོ་རིགས་མི་འབརོ་གིས་
བརྒྱ་ཆ་ ༨༢ ཟནི་པ་དང་། དྲེ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་དཀར་མཛྲེས་བདོ་
རིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་གི་ར་ཆུ་རངོ་གི་ཕུྲ་གུ་སྐྱྲེ་བའི་ལོ་ཚད་ལ་སླ ྲེབས་པའི་བུད་
མྲེད་གངས་ ༧༦༤ ལ་སྐྱྲེ་འགགོ་གཤག་བཅསོ་བྱས་ཁངོས་ནས་ ༦༦༠ བདོ་
རིགས་ཡིན། རྒྱ་མིའ་ིསྐརོ་བསྐྱདོ་སནྨ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་བདོ་ཀི་ཞིང་འབགོ་
ཁུལ་ད་ུབསྐྱདོ་ད ྲེ་ཕུྲ་གུ་སྐྱྲེ་རུྒྱའི་ན་ཚོད་ལ་སླ ྲེབས་པའི་བུད་མྲེད་ཚོ་འཕྲལ་མར་
བསྡ་ུརབུ་བྱས་ཏྲེ་སྐྱྲེ་སྒ་ོའགགོ་པའ་ིབྱ་ཐབས་སྤད་པ་དང་། ལགྷ་པར་སུྦམ་ལནྡ་
བུད་མྲེད་ཚོའི་མངལ་ནས་ཕུྲ་གུ་བཏནོ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་སྐྱྲེ་སྒ་ོར་འགགོ་གཤག་
བཅསོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། བདོ་ནང་སྐྱྲེ་སྒ་ོའགགོ་པའ་ིལས་གཞི་འད་ིས་ཁུལ་སོ་སོའ་ི
འག་ོཁདི་ལས་བྱྲེད་ཀི་འགན་འཁུར་བྱྲེད་སངས་ལ་གཞིགས་ནས་ཚབས་ཆྲེ་ཆུང་
སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྲེད། 

རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོི་ནང་ད ྲེ་སྐརོ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་དནོ། 
“འཆར་ཡོད་བུ་བཙའ་བྱྲེད་མཁན་གིས་བདོ་ལྗངོས་མི་གངས་བསྡམོས་འབརོ་གི་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ ཙམ་ལས་ཟནི་མྲེད། འཆར་ཡོད་བུ་བཙའ་ལག་ལྲེན་བྱྲེད་པའ་ི
རིང་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུ ‘དལི་བསྒགས་བྱ་རུྒྱ་དང་། རང་འདདོ་བྱ་རུྒྱ། 
ཞབས་འདྲེགས་ཞུ་རུྒྱ་བཅས་གཙོ་བ་ོའཛིན་པའ་ི’ ར་དནོ་མཐའ་འཁངོས་བྱས་ཏྲེ་
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བྱྲེད་ཐབས་གང་རངུ་ལ་བར ྲེན་ནས་བཙན་སྐལུ་གིས་མངལ་སུྦམ་གཏརོ་པ་གཏན་
འགགོ་བྱས་ཡོད།” ཅྲེས་གསལ་འདགུ དྲེ་ན་ིདནོ་དངསོ་གནས་ཚུལ་ལས་ལྡགོ་
པའ་ིའགྲེལ་བརདོ་ཅིག་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོརྲེད།

བདོ་ཀི་མི་འབརོ་སྐརོ།

བདོ་མིའི་གངས་འབརོ་ས་ཡ་དུག་ཡིན་ཞྲེས་བརདོ་པ་འདིར་རྒྱ་ནག་
གིས་མ་འདདོ་པའ་ིརྣམ་འགུར་ཡང་ཡང་བསན་ཡོད། རྒྱ་ནག་མི་རིགས་ལས་
དནོ་ལནྷ་ཁང་གི་སདི་བུྱས་དང་ཁམིས་བཟའོ་ིའགན་འཛིན་ཡང་ ཧའ་ོདསི་བཤད་
དནོ། “ས་ཡ་དུག་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་ས་ནས་སྐྱྲེས་པ་རྲེད་དམ། ཡང་ན་གནས་ནས་
བཟགས་པ་རྲེད།” ཅྲེས་བཤད་འདགུ རྒྱ་མི་བདོ་ནང་མ་སླ ྲེབས་གངོ་བདོ་ནང་ 
རང་དབང་ལནྡ་པའི་མི་འབརོ་ཞིབ་བཤྲེར་བྱྲེད་མཁན་མྲེད་ཀང་བདོ་ཀི་ཉ ྲེ་བའི་
རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ནང་བདོ་ཀི་མི་འབརོ་ཉུང་མཐར་ཡང་ས་ཡ་དུག་ཡོད་
པ་གསལ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་མི་འབརོ་འཕར་ཆ་བུྱང་ས ྲེ་ས་ཡ་
བཞི་ལགྷ་ཙམ་ཡོད་ཅྲེས་ཤོད་ཀི་ཡོད་ཀང་། དྲེ་སྔནོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་གིས་
གསལ་བསྒགས་བྱས་པའ་ིམི་འབརོ་བསྡམོས་ཐའོ་ིནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་
རྒྱ་ནག་གི་བཙན་བཟུང་འགོ་ཚུད་པའི་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ས་སྡ ྲེ་ཡོངས་ལ་མི་
འབརོ་ས་ཡ་དུག་ལགྷ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོའཁདོ་ཡོད། དྲེ་ན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ 
༡༡ པར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་བསྡམོས་རིས་ལས་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་མི་འབརོ་
ཞིབ་བཤྲེར་ཐྲེངས་དང་པ་ོབྱས་པའི་གུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་བྱས་པའི་ནང་། 
“བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀི་མི་འབརོ་ན་ི ༡༢༧༣༩༦༩ དང་། ཤིས་ཁང་ཞིང་
ཆྲེན་ཟྲེར་བའ་ིཁངོས་མད་ོསདོ་ཁུལ་གི་མི་འབརོ་ན་ི ༣༣༨༡༠༦༤ དང་། 
མཚོ་སྔནོ་དང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆྲེན་ཟྲེར་བའི་ཁངོས་མད་ོསདྨ་ཤ་མདའོི་མི་འབརོ་
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ན་ི ༡༦༧༥༥༣༤ བཅས་ཡོད་པ་ཁབ་བསྒགས་བྱས་པའ་ིགངས་འབརོ་ཁག་
གསུམ་ཕོགས་བསྡམོས་བྱས་ན་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་མི་འབརོ་སྐབས་ད ྲེར་ 
༦༣༣༠༥༦༧ ཟནི་གི་ཡོད།”35

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༢   པར་པྲེ་ཅིང་ད་ུརྒྱལ་སདི་སིྤ་ཁབ་ཁང་གི་
རྒྱལ་སིྤའ་ིརིག་པའ་ིསླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཧནོ་ ཟངི་གིས། “བདོ་མི་
ས་ཡ་དུག་ནས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ནང་བདོ་མི་ས་ཡ་གཉསི་ལས་གནས་སྡདོ་
བྱྲེད་ཀི་མྲེད། དྲེའ་ིལགྷ་མ་ས་ཡ་བཞི་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆྲེན་ཁག་ཏུ་སྡདོ་ཀི་ཡོད།”36 
ཅྲེས་བཤད་ཡོད།

མཐའ་བསྡམོས།

རྒྱ་མི་ཕནོ་ཆྲེ་བདོ་ནང་གནས་སྤ་ོགཞིས་ཆགས་བྱས་པ་ད ྲེས་བདོ་མི་
རྣམས་དཔལ་འབྱརོ་དང་། ཆབ་སདི། ཤྲེས་ཡོན། སིྤ་ཚོགས་སོགས་གང་སའ་ི
ནང་གངས་ཉུང་ཅན་ད་ུགུར་ཡོད། ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པའ་ིནང་བཙན་བྱལོ་བདོ་
གཞུང་ནས་བདོ་ཁནོ་ཡོངས་སུ་རྒྱའི་མི་འབརོ་ན་ིས་ཡ་བདནུ་དང་ཕྲེད་སྐརོ་ཡོད་
པའ་ིརོལ་རིས་བྱས་ཡོད། དྲེང་སང་བདོ་ནང་རྒྱ་མི་གནས་སྤ་ོབྱྲེད་མཁན་མང་ད་ུ
སོང་བར་བར ྲེན་གངོ་གསལ་གངས་འབརོ་ནས་འཕར་ཡོད་ངྲེས་ཡིན།

ཁམས་དང་ཨ་མདའོི་ས་ཁུལ་ནང་ཞིང་ཁ་འདྲེབས་ལས་ཀི་ས་ཞིང་
ལྲེགས་ཤོས་རྣམས་རྒྱ་མི་གཞིས་ཆགས་པ་ཚོར་སྤད་དྲེ་བདོ་མི་རྣམས་སནོ་ཐགོ་
སྨནི་མི་ཐུབ་པའ་ིས་ཆ་ཞན་སར་གནས་སྡདོ་བྱྲེད་དགསོ་པ་དང་། འཛིན་སྐྱངོ་སྡ ྲེ་

35 ༡༩༥༩།༡༡།༡༠ ཉནི་གི་མི་དམངས་ཉནི་རྲེའ་ིགསར་ཤོག་ཐགོ་གསལ།
36 པྲེ་ཅིང་སྐྱར་ཞིབ། བམ་པ ོ༣༡ ཨང་ ༧ དང་ ༨ ནང་གསལ།
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ཚན་ཁག་ནང་གི་གལ་ཆྲེའི་ག་ོགནས་ཚང་མ་རྒྱ་མིས་གཞིས་ཆགས་པ་ཚོར་སྤདོ་
རུྒྱ་དགའ་འདྲེམས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། བདོ་ནང་རྒྱ་མི་ཕནོ་ཆྲེ་གནས་སྤ་ོབྱས་པ་
ད ྲེས་བདོ་མིའི་དཔལ་འབྱརོ་ཐགོ་གནདོ་སྐྱནོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་དཔྲེ་
མཚོན་གིས་ཁངོས་སྐྱྲེལ་ར་སྤདོ་བྱྲེད་ཐུབ་པ་ས ྲེ། ལ་ྷསའ་ིབར་སྐརོ་ནང་གི་ཚོང་
ཁང་མ་བརིས་པའ་ིཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་བསྡམོས་ ༡༢༨༢༧ ཡོད་པའ་ིཁངོས་
ནས་ ༣༠༠ ཙམ་ལས་དྲེ་མིན་ཚང་མ་རྒྱ་མིས་བདག་བཟུང་བྱས་ཡོད། ཁམས་
ཀི་ཚ་བ་དཔའ་ཤོད་ནང་རྒྱ་མིའ་ིཚོང་པ་ ༡༣༣ ཡོད་པ་དང་། བདོ་མིའ་ིཚོང་པ་ 
༡༥ ལས་མྲེད། བདོ་ཀི་གངོ་ཁྲེར་གཞན་དག་ནང་ཚོང་ཁང་སོགས་བདག་བཟུང་
བྱྲེད་མཁན་གི་གངས་འབརོ་བསྡརུ་ཚད་ན་ིཆབ་མདརོ་རྒྱ་མིའ་ིཚོང་ཁང་ ༧༤༨ 
ཡོད་པ་དང་། བདོ་མིའ་ིཚོང་ཁང་ ༣ ལས་མྲེད། དྲེ་བཞིན་ཨ་མདའོ་ིགངོ་ཁྲེར་
ཁག་ནང་གི་གནས་སངས་ན་ིད ྲེ་བས་ཆྲེས་སྡགུ་པ་ཡོད། དབིྱན་ཇིའ་ིགསར་འགདོ་
པ་ཞིག་གིས་ས་གནས་དྲེ་ཚོའི་ནང་བདོ་མི་རྣམས་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་ཚོས་ད་ོ
སྣང་བྱྲེད་ཡུལ་ཡ་མཚན་གི་དངསོ་པ་ོལ་ྟབུར་གུར་འདགུ་ཅྲེས་བཤད་ཡོད།།
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༄༅། །བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སངས།

ང་ོསྤདོ།

བདོ་ན་ིཨྲེ ་ཤ་ཡའ་ིཆུ་ཆྲེན་ཁག་གི་འབུྱང་ཁུངས་གཙོ་བ་ོདང་། འཛམ་
གླངི་གི་རོ་བ་ོམཐ་ོཤོས་དང་། ཡངས་ཞིང་རྒྱ་ཆྲེ་བའ་ིས་མཐའོ་ིཐང་ཆྲེན། མིའ་ི
རིགས་ཀི་གནདོ་འཚྲེ ་ཕགོ་མ་མོང་བའི་གདདོ་མའི་ནགས་ཚལ་དང་ལུང་
གཤོངས་མང་པ་ོབཅས་ཡོད་པའ་ིཡུལ་ལུང་ཞིག་ཡིན།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཀི་བསབླ་བྱའ་ིསྙངི་པ་ོདང་། སྔནོ་མའ་ི
དཔལ་འབྱརོ་ལམ་ལུགས་ཀི་གནས་སངས་བཅས་ཀིས་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་སུང་
སྐྱབོ་ཀི་ལས་དནོ་ད ྲེ་རང་བཞིན་ངང་གངོ་འཕྲེལ་བུྱང་ཡོད། བདོ་མིས་གཏྲེར་
ཁ་སོགས་ཡུལ་གི་ཐོན་ཁུངས་སྔགོ་འདནོ་བ ྲེད་སྤོད་བྱས་ཚྲེ ་ཁོར་ཡུག་གི་སྐྱྲེ་
དངསོ་གནས་སངས་ལ་ད་ོཕགོ་འག་ོརུྒྱ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བྱྲེད་པ་དང་། ནང་
པའི་ཆོས་ནས་ཀང་སགོ་ཆགས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་དང་སྙངི་རྲེས་ཀུན་ནས་
བསངླས་ཏྲེ་ད ྲེ་དག་གི་གནས་གཞི་བཅས་པ་སུང་སྐྱབོ་བྱྲེད་དགོས་ཞྲེས་གསུངས་
པའི་ཡང་དག་པའི་བསབླ་བྱ་འད་ིདག་འཚོ་བའི་སྙངི་པ་ོཡིན་པར་བར ྲེན་ཡུལ་གི་
གམོས་པའ་ིགཤིས་ལུགས་སུ་འཇགས་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༦༩༢ ལོར་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་
ཆྲེན་པསོ་རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསམྡས་པའི་སྦུག་དམ་ར་ཚིག་ཆྲེད་སྤ ྲེལ་མཛད་པ་ནས་
བཟུང་ལོ་ལརྟ་སྦུག་དམ་ར་ཚིག་ཆྲེད་སྤ ྲེལ་གནང་མུས་སུ་ཡོད་པ་རྲེད། 

བདོ་འད་ིརྒྱ་ནག་གི་མི་སྲེར་སྤ ྲེལ་ཡུལ་ད་ུགུར་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁརོ་
ཡུག་ཡོངས་ལའང་གཏརོ་བཤིག་ཚབས་ཆྲེ་ཕགོ་ནས་ར་ཐང་དང་། ས་ཞིང་། 
གདདོ་མའ་ིནགས་ཚལ། ཆུ་ར་འབུྱང་ཁུངས། སམྐ་གཤྲེར་གི་སགོ་ཆགས་བཅས་
ལ་གནདོ་སྐྱནོ་ཚབས་ཆྲེ་བུྱང་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོཡོད།
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རྩྭ་ཐང་དང་། ས་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གི་སོ་ནམ་འདྲེབས་ལས་སདི་བུྱས།

བདོ་ཀི་ས་ཁནོ་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཙམ་རྩྭ་ཐང་ཡིན་ཞིང་། དྲེ་དག་ན་ི
འབགོ་ལས་གཙོ་བརོ་བྱྲེད་པའི་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཞིང་འབགོ་དཔལ་འབྱརོ་གི་
རྨང་གཞི་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྒ་ོཕུགས་སྲེམས་ཅན་ས་ཡ་ ༧༠ ཙམ་དང་། འབགོ་
པ་མང་ཚོགས་ས་ཡ་གཅིག་ཙམ་གི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྲེའ་ིའཚོ་ར ྲེན་ཡང་ཡིན། རྩྭ་
ཐང་ད ྲེ་དག་གི་རང་བུྱང་ཆ་རྐྲེན་ད ྲེ་ཙམ་བརན་པ་ོམྲེད་ཀང་འབགོ་པ་མང་ཚོགས་
ཚོས་ལོ་སངོ་ཕྲག་མང་པའོི་ཉམས་མངོ་ལ་བར ྲེན་ནས་ར་ཐང་བྲེད་སྤདོ་གནས་
ཚུལ་དངསོ་དང་བསནུ་ནས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། རྩྭ་ཁར་གཞིགས་ནས་སྐྱས་སྤ་ོབྱྲེད་
པ་དང་། རྩྭ་ཐང་གི་སྐྱྲེ་འཚར་རུྒྱན་འཁངོས་ཐུབ་ཐབས་སུ་སིྤ་སྒ ྲེར་གཉསི་ཀས་
འགན་ཁུར་ལྲེན་པ་སོགས་ན་ིབདོ་མིའ་ིརུྒྱན་གི་གམོས་གཤིས་ཡིན།

འདས་པའི་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་བཞིའི་རིང་རྩྭ་ཐང་ད ྲེ་ཚོར་གནདོ་སྐྱནོ་ཆྲེན་
པ་ོབཏང་ཡོད་པ་ན།ི རྒྱ་མི་གཞིས་ཆགས་པ་ཚོའ་ིཆྲེད་ད་ུརྩྭ་ཐང་གསར་སྦལོ་
བྱས་པ་ད ྲེས་རྩྭ་ཐང་ལ་གནདོ་འཚྲེ་ཚབ་ཆྲེ་ཕགོ་ས ྲེ། ས་ཆ་མང་པ་ོཞིག་རྩྭ་ར་དང་
ཞིང་ལས་གཉསི་ཀར་ཕན་ཐགོས་མྲེད་པའ་ིབྱྲེ་ཐང་ད་ུགུར་ཡོད། དྲེས་རྐྲེན་པས་
བདོ་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་མད་ོསདྨ་ཨ་མདའོ་ིཁུལ་གི་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་བའ་ིརྩྭ་ཐང་བ ྲེད་
མྲེད་ད་ུགུར་ཡོད། རྒྱ་ནག་གིས་འབགོ་པའ་ིསྒ་ོཕུགས་སྲེམས་ཅན་འཚོ་སྐྱངོ་བྱྲེད་
ཡུལ་རྩྭ་ཐང་གི་ས་གཤིས་ལ་བསམ་བླ་ོམ་བཏང་བར་འབགོ་པའི་ས་ནས་བཙན་
འཕྲགོ་བྱས་ཏྲེ་རྒྱ་མི་གཞིས་ཆགས་པ་ཚོར་སྤད་པར་བར ྲེན། བདོ་ཀི་འབགོ་པ་
རྣམས་ཀི་སརྔ་སལོ་སྐྱས་སྤ་ོབའ་ིས་རྒྱ་ཆུང་ད་ུསོང་བ་དང་། རྩྭ་ཐང་ལའང་སརླ་
གསོ་ཐུབ་ཐབས་མྲེད་པའ་ིགནདོ་འཚྲེ་ཆྲེན་པ་ོབུྱང་ཡོད། ཨ་མད་ོཁུལ་གི་རྨ་
ཆུ་རངོ་ནང་ས་ཁནོ་ཀི་ལོ་མི་ཀར་གུ་བཞི་མ་ ༡༠༠༠༠ ཡོད་པ་ནས་སུམ་ཆ་
གཅིག་རྒྱ་དམག་གི་ར་ལུགས་སོགས་སྒ་ོཕུགས་སྲེམས་ཅན་གསོ་སྐྱངོ་བྱྲེད་ཡུལ་
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གི་ཕུགས་ར་བཟསོ་པ་དང་། དྲེ་བཞིན་རྔ་པ་དང་མག་ོལོག་ཁུལ་གི་རྩྭ་ལྲེགས་པ་
ཚང་མ་རྒྱ་མིའ་ིདགསོ་མཁརོ་སྤད་ཡོད།

སིྤར་བཏང་དབུས་ཁུལ་གི་གཙང་ཆུའ་ིཉ ྲེ་འགམ་ས་ཁུལ་དང་། དྲེ་
བཞིན་ཨ་མད་ོཁུལ་གི་རྨ་ཆུའི་ཉ ྲེ་འགམ་ས་ཁུལ་བཅས་ནི་བདོ་ཀི་ཞིང་ལས་
བྱྲེད་ཡུལ་གཙོ་བ་ོཡིན་པ་ལརྟ་ནས་དང་། སན་མ་སོགས་འབུ་རིགས་སྣ་ཚོགས་
འདྲེབས་ལས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། སརྔ་གི་ས་ཞིང་འདྲེབས་སལོ་ལ་རང་བཞིན་ས་
མཐའོ་ིཁད་ཆོས་མང་པ་ོཡོད་པ། དཔྲེར་ན། འབུ་རིགས་རྲེས་བསྐརོ་གིས་
འདྲེབས་པ་དང་། འབུ་སྣ་རིགས་གཉསི་ད་ུའདྲེབས་པ་སོགས་ཡིན། སབྐས་རྲེ་
རང་བུྱང་གནདོ་འཚྲེ ་ལོ་ཉ ྲེས་བུྱང་ཡང་ཚབས་ཆྲེའི་ཤུགས་རྐྲེན་ཡོང་གི་མྲེད། 
གངོ་གསལ་འབུྱང་བའི་ཁད་ཆོས་ལ་བར ྲེན་ནས་བདོ་དབུས་ཁུལ་གི་ལོ་རྲེའི་འབུ་
རིགས་ཐནོ་འབབ་ཆ་སྙམོས་བྱས་ན་ཧ ྲེག་ཀར་རྲེ་ནས་ཀི་ལོ་ ༣༠༠༠ དང་། 
ཁམས་དང་ཨ་མདའོ་ིས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ལ་ད ྲེ་ལས་མང་བ་ཐནོ་གི་ཡོད། བདོ་
ཀི་གནམ་གཤིས་ཁད་ཆོས་དང་མཚུངས་པའ་ིས་ཁུལ་ཨུ་ར་ུསུ་ (ཧ ྲེག་ཀར་རྲེ་
ནས་ཀི་ལོ་ ༡༧༠༠) དང་། ཁྲེ་ཎ་ཌ་ (ཧྲེག་ཀར་རྲེ་ནས་ཀི་ལོ་ ༡༨༠༠) གཉསི་
ལས་ཐནོ་སྐྱྲེད་བཟང་པ་ཡོད་པ་རྲེད།

རྒྱ་ནག་ནས་ཞི་དག་གི་རྒྱ་མི་མང་པ་ོབདོ་ནས་གནས་སྤ་ོབྱས་པ་ད ྲེ་ཚོའ་ི
འཚོ་ར ྲེན་དང་། ཐནོ་སྐྱྲེད་རྣམས་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཕིར་ཚོང་བྱྲེད་ཆྲེད་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ས་ཞིང་རྒྱ་བསྐྱྲེད་བྱས་ནས་གཡང་གཟར་གགོ་རོང་རྣམས་
ཀང་ཞིང་ཁ་བཟསོ་པ་མ་ཟད། རས་ལུད་དང་། འབུ་སནྨ། འད ྲེས་སྦརོ་བྱས་པའ་ི
ས་བནོ་བཅས་བྲེད་སྤདོ་བྱས་ཐགོ བདོ་པས་བ ྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་པའ་ིནས་འདྲེབས་རུྒྱ་
ལས་རྒྱ་མིས་བ ྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་པའི་ག་ོའདྲེབས་རུྒྱ་དགའ་བ་བྱས་ཏྲེ་གནནོ་ཤུགས་
སྤད་ནས་ག་ོའདྲེབས་ཡུལ་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་ར་ུབཏང་ཡོད། འནོ་ཀང་འད ྲེས་སྦརོ་བྱས་
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པའ་ིས་བནོ་ལ་ནད་གཞི་མུ་མཐུད་ཕགོ་པའ་ིདབང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་ག་ོ
ཞིང་ཡོངས་ལ་ལོ་ཉ ྲེས་བུྱང་བ་རྲེད། གལ་ཏྲེ་བདོ་ད་ུརྒྱ་མི་ས་ཡ་མང་པ་ོགནས་
སྤསོ་གཞིས་ཆགས་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་བདོ་ནང་ཞིང་ཁ་རྒྱ་བསྐྱྲེད་བྱྲེད་དགསོ་དནོ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྲེད། 

གདདོ་མའ་ིནགས་ཚལ་དང་། ནགས་ཚལ་གཅདོ་འབྲེག

ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་བདོ་ཀི་གདདོ་མའ་ིནགས་ཚལ་གི་རྒྱ་ཁནོ་སིྤ་ལྲེ་གུ་
བཞི་མ་ ༢༢༡༨༠༠ ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ནགས་ཚལ་གི་རྒྱ་ཁནོ་
སིྤ་ལྲེ་གུ་བཞི་མ་ ༡༣༤༠༠༠ ལས་མྲེད་པ་ཧ་ལམ་ཕྲེད་ཙམ་ཉུང་ད་ུཕིན་ཡོད། 
བདོ་ཀི་ནགས་ཚལ་ཕལ་ཆྲེ་བ་ས་བབས་དམའ་བའི་ལྷ་ོཤར་མཐའ་མཚམས་ས་
ཁུལ་དང་གཙང་པའོ་ིགཡས་གཡོན་རི་འདབས་བཅས་སུ་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་དག་
མང་ཆྲེ་བ་ལོ་ཉསི་བརྒྱའ་ིསྔནོ་ནས་སྐྱྲེས་པ་ཤ་སག་ཡིན། ཤིང་རིགས་གཙོ་བ་ོན་ི
ས་མཐའོ་ིས ྲེང་ད་ུསྐྱྲེ་བའ་ིཐང་ཤིང་དང་། ཤུག་པ་སོགས་ཤིང་སྣ་རིགས་འད་མིན་
མང་པ་ོཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ལྷ་ོཕགོས་རླན་གཤྲེར་ཁུལ་གི་མི་ཀར་ ༤༣༠༠ བར་གི་
ས་ཁུལ་ད་ུསྐྱྲེ་འཚར་ཡོང་གི་ཡོད། ཤིང་ནགས་ཀི་ཆ་སྙམོས་མཐུག་ཚད་ན་ིཧ ྲེག་
ཀར་རྲེར་མི་ཀར་རྒྱ་དཔངས་གུ་བཞི་མ་ ༧༢༧ རྲེ་ཟནི་གི་ཡོད། བདོ་དབུས་
ཁུལ་གི་ཐང་ཤིང་སོགས་ཤིང་རིགས་ཀི་ཆ་སྙམོས་མཐུག་ཚད་དྲེ་ཧ ྲེག་ཀར་རྲེར་
མི་ཀར་རྒྱ་དཔངས་གུ་བཞི་མ་ ༢༣༠༠ ཙམ་ཟནི་གི་ཡོད་པ་ད ྲེ་ན་ིའཛམ་གླངི་གི་
མཐུག་ཚད་ཆྲེ་ཤོས་ལ་སླ ྲེབས་ཀི་ཡོད།

བདོ་ཀི་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འཁོར་ལམ་ཇི་ཙམ་གསར་
སུྐན་བྱས་པ་ད ྲེ་ཙམ་གིས་ནགས་ཚལ་མང་ད་ུཕིན་ཡོད། འཁརོ་ལམ་རྣམས་ན་ི
རྒྱ་དམག་དང་། ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་གཉསི་ཀིས་བཟ་ོསུྐན་བྱས་པ་དང་། 
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དྲེ་དག་གི་ཆྲེད་ད་ུབཏང་བའི་འག་ོགནོ་རྣམས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱའི་འག་ོགནོ་
གི་ཁངོས་ནས་བཏང་ཡོད། དྲེ་ས་ྔགཅདོ་འབྲེག་གཏན་ནས་བྱྲེད་མངོ་མྲེད་པའ་ི
ནགས་ཚལ་ཁག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུག་གཅིག་ཏུ་བཅད་དྲེ་རི་ཀླུང་ཐམས་ཅད་
སྐྱ་ཐྲེར་བཟསོ་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ཤིང་ཆ་གཅདོ་འབྲེག་བྱྲེད་ཚད་ན་ིམི་
ཀར་རྒྱ་དཔངས་གུ་བཞི་མ་ས་ཡ་ ༢༤༤༢ ཡིན་པ་ད ྲེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོའ་ིནགས་
ཚལ་རྒྱ་ཁནོ་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཙམ་ཟནི་པ་དང་། དྲེ་དག་གི་རིན་ཐང་ན་ིཨ་རིའ་ི
སྒརོ་མོ་དངུ་ཕུར་ ༤༥ ཙམ་ཟནི་གི་ཡོད། ཤིང་ནགས་གཅདོ་འབྲེག་ན་ིབདོ་
ནང་ལས་ཀ་སྤདོ་ཡུལ་ཆྲེ་ཤོས་གས་ཤིག་ཡིན། དཔྲེར་ན། ཀངོ་པ་ོཁུལ་གཅིག་
པུར་དམག་མི་དང་། བདོ་མི་བཙོན་པ་ ༢༠༠༠༠ ལགྷ་ཙམ་གིས་ཤིང་ནགས་
གཅདོ་འབྲེག་དང་དབརོ་འད ྲེན་གི་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་ཨ་
མད་ོརྔ་པ་ཁུལ་གི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁནོ་ན་ིཧ ྲེག་ཀར་ས་ཡ་ ༢་༢༠ དང་། ཤིང་
ཆ་གསོག་ཚད་རྒྱ་དཔངས་གུ་བཞི་མ་ས་ཡ་ ༣༤༠ ཡོད། “ ལོ་རབས་བརྒྱད་
ཅུའ་ིནང་ནགས་ཚལ་གི་རྒྱ་ཁནོ་ཧ ྲེག་ཀར་ས་ཡ་ ༡་༡༧ དང་། ཤིང་ཆ་གསོག་
ཚད་རྒྱ་དཔངས་གུ་བཞི་མ་ས་ཡ་ ༡༨༠ ཉུང་ད་ུསོང་ཡོད།”37 དྲེ་མཚུངས་རྒྱ་
ནག་གིས་ “ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ བར་ལོ་སུམ་ཅུའ་ིརིང་ཀན་ལྷ་ོབདོ་རིགས་རང་སྐྱངོ་
ཁུལ་ནས་ཤིང་རྒྱ་ཆ་དཔངས་གུ་བཞི་མ་ས་ཡ་ ༦་༤༤ གཅདོ་འབྲེག་བྱས་ཡོད་
པ་རྲེད། ཤིང་ཆ་ད ྲེ་དག་རིང་ཚད་མི་ཀར་ ༣ དང་། ཞྲེང་ཚད་སན་ཌི་མི་ཀར་ 
༣༠ བྱས་པའ་ིདམུ་བུར་གཏུབས་ནས་ད ྲེ་དག་མཐུད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། འཛམ་
གླངི་གི་སའ་ིག་ོལར་བསྐརོ་བ་གཉསི་འཁརོ་ཐུབ་ངྲེས་ཡོད་པ་རྲེད།”38

37 རྔ་པ་བདོ་རིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ། ཟ་ིཁནོ་དཔྲེ་སུྐན་ཁང་། ༡༩༨༥ ཤོག་གངས་ ༡༤༩ ནས་ ༡༥༤ བར་
གསལ།
38 ཀན་ལྷ་ོབདོ་རིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ། ཀན་སུའུ་མི་དམངས་དཔྲེ་སུྐན་ཁང་། ༡༩༨༧ ཤོག་གངས་ ༡༤༥ ནང་
གསལ།
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བདོ་ས་མཐའོི་ཐང་ཆྲེན་ནི་འཛམ་གླིང་ཐགོ་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་ལ་དམིགས་
བསལ་གི་ཁད་ཆོས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་རྒྱ་ནག་གིས་མུ་མཐུད་ཉམས་ཆག་
གཏངོ་བཞིན་པ་རྲེད། བདོ་ཀི་ས་མཐའོ་ིཐང་ཆྲེན་གིས་ཨྲེ ་ཤ་ཡའ་ིམཁའ་རུླང་
རུྒྱགས་ཚད་དང་གནམ་གཤིས་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་ཐྲེབས་ཀི་ཡོད་པ་ན་ིཚན་རིག་པས་
བརག་དཔྱད་བྱྲེད་སབྐས་བྱང་ཕགོས་ཀི་སའི་གོ་ལའི་ཕྲེད་ཀི་ས་ཁུལ་ལ་གནམ་
གཤིས་འགུར་ལྡགོ་ཆྲེན་པ་ོཡོང་བ་ན་ིད ྲེས་རྐྲེན་པས་ཡིན་ལུགས་བཤད་ཡོད། ས་
ཆའ་ིགྲེན་ཐུར་དང་། རླན་གཤྲེར། ཚ་གང་མི་སྙམོས་པ་སོགས་ཀི་གནས་སངས་
ཀིས་རྐྲེན་པས་ཤིང་ནགས་གསར་སྐྱྲེ་དང་། བསྐྱར་འཛུགས་བྱྲེད་ཡུལ་ཆྲེས་ཉུང་
ད་ུསོང་བ་བཅས་ཤིང་ནགས་ཡུག་གཅིག་ཏུ་བཅད་པ་ད ྲེས་བདོ་ཀི་ནགས་ཚལ་
ཐནོ་ཁུངས་ལ་སླར་གསོ་བྱྲེད་ཐབས་བལ་བའི་གནདོ་འཚྲེ ་ཚབས་ཆྲེན་བཟསོ་
ཡོད།

ཆུའ་ིཐནོ་ཁུངས་དང་ཆུ་ཤུགས་གླགོ་འདནོ།

བདོ་ན་ིཨྲེ ་ཤ་ཡའ་ིཆུ་འབྱྲེད་མཚམས་ཀི་རི་བ་ོལ་ྟབུ་དང་། ཨྲེ ་ཤ་ཡའ་ི
ཆུ་བའོ་ིའབུྱང་ཁུངས་གཙོ་བ་ོཞིག་ཡིན། ཆུ་བ་ོམང་ཆྲེ་བའ་ིཆུ་ར་གངས་རི་དང་། 
འཁག་ཀླུང་། ས་འགོ་གི་ཆུ་གཏྲེར་བཅས་ལ་ཐུག་པར་བར ྲེན་ཆུ་ར་ཧ་ཅང་བརན་
པ་ོཡོད། བདོ་ཀི་ས་ཆའ་ིརྒྱ་ཁནོ་གིས་ཨྲེ ་ཤ་ཡའ་ིས་ཆའ་ིརྒྱ་ཁནོ་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༥་༥  
ཟནི་པ་དང་། བདོ་ཀི་ཆུའ་ིརུྒྱགས་ཚད་ཀིས་ཨྲེ ་ཤ་ཡའ་ིལོ་རྲེའ་ིཆུ་རུྒྱགས་ཚད་ཀི་
བརྒྱ་ཆ་ ༦ དང་། ལོ་རྲེར་ཆུ་བརན་པ་ོརུྒྱགས་ཚད་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༡ ནས་ ༡༤ 
བར་ཟནི་གི་ཡོད།

བདོ་ཀི་ཆུ་བའོ་ིརུྒྱགས་ཚད་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཕི་རོལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་འག་ོ
གི་ཡོད་ཅིང་། བདོ་ནང་སིྤའ་ིརུྒྱགས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་མིན་ཙམ་ལས་བྲེད་སྤདོ་
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བྱྲེད་ཀི་མྲེད། ཆུ་བ་ོཁག་ལ་བྱྲེ་འདམ་འད ྲེས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐ་ོཔ་ོཡོད་ཅིང་། རྨ་
ཆུ་དང་། དབུས་ཀི་གཙང་པ།ོ འབ་ིཆུ། སྲེང་གྲེ་ཁ་འབབ་བཅས་ན་ིའཛམ་གླངི་
ནང་བྱྲེ་འདམ་འད ྲེས་ཚད་མཐ་ོཤོས་སུ་བརི་བའི་ཆུ་བ་ོལའྔི་ཁངོས་སུ་ཚུད་ཡོད། 
ཤར་གི་རྨ་ཆུ་ནས་ནབུ་ཀི་སྲེང་གྲེ་ཁ་འབབ་བར་གི་ཆུ་བ་ོཁག་གིས་འཛམ་གླིང་
མི་འབརོ་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༧ ཙམ་ལ་ཞིང་ལས་སོགས་ཀི་ཆུའ་ིམཐུན་རྐྲེན་སུྐན་གི་
ཡོད། བདོ་ནང་རང་བུྱང་གི་མཚོ་དང་མཚྲེའུ་ ༢༠༠༠ ལགྷ་ཙམ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་
གི་རྒྱ་ཁནོ་ཀི་ལོ་མི་ཀར་གུ་བཞི་མ་ ༣༥༠༠༠ ལགྷ་ཙམ་ཟནི་ཞིང་། དྲེ་དག་གི་
ཁདོ་ད་ུབདོ་མི་ཚོས་ཤིན་ཏུ་ར་ཆྲེར་བརི་བའ་ིམཚོ་དང་མཚྲེའུ་ཡང་མང་པ་ོཡོད།

གྲེན་ཐུར་གཟར་བའ་ིས་བབས་དང་། གཙང་ཆུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ོ
ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ལ་ཆུ་ཤུགས་ཀི་གླགོ་མཱྲེ་ག ྷཝ་ཀ ི༢༥༠༠༠ ལགྷ་ཙམ་འདནོ་ཐུབ་
པའ་ིནསུ་པ་ལནྡ་ཡོད། དྲེ་ན་ིའཛམ་གླངི་ཐགོ་གི་ཆུ་ཤུགས་ཀི་གླགོ་འདནོ་ཚད་
མཐ་ོཤོས་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱྲེད་ཆོག་པ་ཡིན། བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་གཅིག་པུར་ཆ་
བཞག་ནའང་། ཆུ་ཤུགས་ཀི་གླགོ་མྲེ་ག ྷཝ་ཀ ི༢༠༠༠༠༠ མཁ་ོའདནོ་བྱྲེད་ཐུབ་
པའ་ིནསུ་པ་ཡོད་པ་རྲེད། 

བདོ་ཀི་ཉ་ིའདོ་ནསུ་ཤུགས་ནི་ས་ཧ་ར་ཕུད་པའི་འཛམ་གླིང་གི་ཚད་
མཐ་ོཤོས་སུ་སླ ྲེབས་ཀི་ཡོད། ཆ་སྙམོས་བྱས་ན་ལོ་རྲེར་ཉ་ིའདོ་ནསུ་ཚད་སན་ཌི་
མི་ཀར་གཅིག་གི་ནང་ཉ་ིའདོ་ཀི་ཚ་ཤུགས་ཀི་ལོ་ཁྲེ་ལོ་རི་ ༢༠༠ (Kilocalo-

ries per cm) ཟནི་གི་ཡོད། ས་འགོ་ཚ་ནསུ་ཀི་ཐནོ་ཁུངས་ཀང་དྲེ་མཚུངས་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ོཡོད་པ་དང་། ཁརོ་ཡུག་ལ་གནདོ་འཚྲེ་མྲེད་པའ་ིནསུ་པའ་ི
འབུྱང་ཁུངས་ཤིན་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ོཡོད་བཞིན་ད་ུརྒྱ་ནག་གིས་ལུང་དབྱང་
ཞ་ལ་ྟབུའ་ིཆུ་རགས་ཆྲེན་པ་ོད ྲེ་འད་དང་། ཡར་འབགོ་གཡུ་མཚོའ་ིཆུ་ཤུགས་
གླགོ་ཁང་ལ་ྟབུའ་ིགླགོ་ཁང་བཟ་ོསུྐན་བྱས་དང་བྱྲེད་བཞིན་པ་རྲེད།



159

འཛུགས་སུྐན་ད ྲེ་དག་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན་ིརྒྱ་མི་གཞིས་ཆགས་
པ་ཚོ་དང་། དྲེ་བཞིན་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་པའ་ིབཟ་ོགཱ་ཁག་གི་ཆྲེད་ད་ུ
དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། བདོ་མིར་ཕན་ཐགོས་ད ྲེ་ཙམ་ཡོང་གི་མྲེད། ཆུ་
ཤུགས་གླགོ་ཁང་འཛུགས་སུྐན་བྱྲེད་པ་ད ྲེས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ལ་གནདོ་སྐྱནོ་དང་། 
མི་མང་ལ་གནདོ་འཚྲེ། རིག་གཞུང་ལ་བརི་མྲེད་བྱས་པ་བཅས་ཀི་གངོ་གུན་
རྣམས་བདོ་མི་མང་ལ་ཕགོ་ཡོད་པ་རྲེད། དཔྲེར་ན། བདོ་མི་རྣམས་རང་གི་སྡདོ་
ཡུལ་ནས་བཙན་དབང་གིས་སྤ་ོརུ་བཅུག་ས ྲེ་ད ྲེའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་བའི་
གླགོ་ཁང་འཛུགས་སུྐན་བྱྲེད་མཁན་གི་མི་ལས་བཟ་ོདང་འཛིན་སྐྱངོ་བྱྲེད་མཁན་
ཡིན་ཟྲེར་བའ་ིརྒྱ་མི་སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོབཞག་ཡོད། རྒྱ་ཕགོས་ནས་གླགོ་ཁང་ད ྲེ་
རིགས་ཀིས་བདོ་མི་མང་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོཡོང་གི་ཡོད་ཚུལ་བརདོ་ཀི་ཡོད་
ཀང་། དནོ་དངསོ་ཐགོ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་ཕན་གི་མྲེད་པ་མ་ཟད། དྲེར་ཐྲེ་བུྱས་
བྱྲེད་རུྒྱའ་ིདབང་ཆ་ན་ིད ྲེ་བས་ག་ལ་ཡོད། བདོ་མི་ཚོས་ར་ཆྲེར་བརི་བའ་ིཡར་
འབགོ་གཡུ་མཚོའ་ིཆུ་ཤུགས་གླགོ་ཁང་འཛུགས་སུྐན་ལ་ཆ་བཞག་ན། བདོ་མི་
མང་དང་། ལགྷ་པར་ད་ུཔཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་དང་། ང་ཕདོ་རྣམ་གཉསི་
ཀི་གླགོ་ཁང་རྒྱག་རུྒྱར་ང་ོརལོ་གནང་སབས་རྲེ་ཞིག་འཛུགས་སུྐན་ཕིར་འགངས་
བྱས་ཀང་། དྲེང་སབྐས་འཛུགས་སུྐན་བྱྲེད་བཞིན་པ་རྲེད། ལས་ག་ྭད ྲེའ་ིནང་རྒྱ་
དམག་ ༡༥༠༠ ལགྷ་ཙམ་ཆྲེད་ད་ུབཙུགས་ནས་བདོ་མི་ཚོ་ད ྲེའ་ིཉ ྲེ་འཁསི་ལ་འག་ོ
བསྐྱདོ་མི་ཆོག་པ་བཟསོ་ཡོད་པ་རྲེད།

གཏྲེར་དངསོ་དང་། གཏྲེར་དངསོ་སྔགོ་འདནོ།

རྒྱ་མིའ་ིགཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆར་གསལ་བར་གཞིགས་ན། བདོ་ད་ུ
གཏྲེར་དངསོ་རིགས་མི་འད་བ་ ༡༢༦ ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་དག་གི་ནང་ནས་
ཡུ་རྲེ་ན་ིཡམ་དང་། ལི་ཐི་ཡམ། ཟངས། ཀ་ོལགྕས། ཚ་ལ་དཀར་པ།ོ ལགྕས་
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སོགས་ཀི་གཏྲེར་ཁའ་ིགསོག་ཚད་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་གི་མཐ་ོགས་སུ་སླ ྲེབས་ཡོད། 
ཨ་མད་ོཁུལ་ད་ུཡོད་པའི་ར་ོརྣམུ་གི་གཏྲེར་ཁ་ནས་ལོ་རྲེྲེར་མ་བཅསོ་ར་ོསྣམུ་ཀནོ་
ས་ཡ་རྲེ་སྔགོ་འདནོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།

བདོ་ནང་གི་འགིམ་འགུལ་སྐྱྲེལ་འད ྲེན་གི་ཁ་ཕགོས་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་
གཏྲེར་དངསོ་དང་། ཤིང་ནགས་སོགས་ཀི་རང་བུྱང་ཐནོ་ཁུངས་ས་གནས་གང་
ད་ུབཟང་བ་ཡོད་མྲེད་གསལ་པརོ་མཐངོ་ཐུབ། ཐནོ་ཁུངས་དྲེ་དག་རྒྱའ་ིཁྲེ་ཕན་
ཆྲེད་ད་ུརྒྱ་ནག་ལ་དབརོ་འད ྲེན་བྱྲེད་བཞིན་པ་རྲེད། རྒྱ་ནག་ནང་མྲེད་ད་ུམི་རངུ་
བའ་ིགཏྲེར་དངསོ་ ༡༥ ཡོད་པའ་ིཁངོས་ནས་གཏྲེར་དངསོ་ ༧ ལོ་བཅུ་ཕྲག་
འདའི་ིནང་ཕལ་ཆྲེར་རགོས་ཉ ྲེར་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་བཞིན་ལགྕས་རིགས་མིན་པའ་ི
གཏྲེར་དངསོ་རྣམས་ཕལ་ཆྲེར་རོགས་ཟིན་པར་བར ྲེན་བདོ་ནང་གཏྲེར་དངསོ་
སྔགོ་འདནོ་བྱ་རུྒྱའ་ིལས་རིགས་ཤུགས་ཆྲེར་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དསུ་
རབས་འདའིི་དསུ་མཇུག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གཏྲེར་དངསོ་སྔགོ་འདནོ་གི་ལས་
གཞི་གཙོ་བ་ོརྣམས་བདོ་ད་ུསྤ་ོརུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད་འདགུ

ལགྷ་པར་གཏྲེར་ཁ་ཐནོ་ཡུལ་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་འགན་སུང་གཏན་ནས་
མྲེད་པ་ད ྲེས་གཡང་གཟར་ཅན་གི་ས་ཁུལ་རྣམས་དྲེ་བས་མི་བརན་པ་བཟསོ་པ་
དང་། ས་གཤིས་ཀང་ཞན་ད་ུསོང་ནས་མིའ་ིའཕྲདོ་བས ྲེན་དང་ཚྲེ་སགོ་ལ་གནདོ་
འཚྲེ་ཚབས་ཆྲེ་བཟ་ོགི་ཡོད།

རི་དགྭས།

རྒྱ་མིས་བདོ་ཀི་རི་དགྭས་དང་། བྱ་རིགས་སྣ་ཚོགས་གནས་ཡུལ་ལ་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་ནས་གང་བུྱང་བསད་བཟུང་བྱས་པར་བར ྲེན་སགོ་ཆགས་
མང་པ་ོཞིག་ར་མྲེད་ད་ུསོང་བ་དང་། རྒྱ་དམག་གིས་རང་འགུལ་མྲེ་མདའ་
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སོགས་མཚོན་ཆ་བ ྲེད་སྤད་ནས་འབངོ་དང་རྐ་མང་པ་ོརྲེད་མོའི་ངང་སྡ ྲེབས་
གསོད་བཏང་བ་ན་ིཚང་མས་མཐངོ་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན།

ཁ་ོཔ་ཚོས་རི་དགྭས་གང་བུྱང་བརྒྱབ་པས་མ་ཚད། ད་དངུ་ར་མྲེད་
ད་ུའག་ོལ་ཉ ྲེ་བའི་རི་དྭགས་ད ྲེ་ཚོ་ཕི་རྒྱལ་འབྱརོ་ལྡན་པ་ཚོར་རི་དྭགས་རྒྱག་
ཆོག་པའ་ིག་ོསབྐས་སྤདོ་རུྒྱའ་ིཁབ་བསྒགས་བྱས་ཏྲེ། ཨ་རི་དང་། ཡོ་རོབ་ནབུ་
མའི་འབྱརོ་ལྡན་ཚོའི་ཆྲེད་ད་ུརི་དྭགས་རྒྱག་པའི་སྤ་ོའཆམ་གི་ཆ་རྐྲེན་གོ་སིྒག་
བྱྲེད་བཞིན་པ་རྲེད། རིགས་རུྒྱད་ར་བརླག་ཏུ་འག་ོཉ ྲེན་ཡོད་པའ་ིརི་དགྭས་ཀི་
ཁངོས་ནས་སུང་སྐྱབོ་ཆྲེ་ཤོས་བྱས་ཡོད་ཟྲེར་བའི་གཙོད་དང་གཉན་གཉསི་ཀང་
ཁངོ་ཚོར་རྔནོ་ཆོག་པའ་ིག་ོསབྐས་སྤད་ཡོད། ཁི་ར་བ་ད ྲེ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
གཙོད་རྲེྲེར་ཨ་སྒརོ་ ༣༥༠༠༠ དང་། གཉན་རྲེར་ཨ་སྒརོ་ ༢༣༠༠༠ ཤ་བ་
མཆུ་དཀར་རྲེར་ཨ་སྒརོ་ ༡༣༠༠༠ གནའ་བ་རྲེར་ཨ་སྒརོ་ ༧༩༠༠ ཤ་བ་སྨུག་
པ་ོརྲེར་ཨ་སྒརོ་ ༣༥༠༠ བཅས་སྤདོ་དགསོ་ཀི་ཡོད། གངོ་གསལ་གི་རི་དགྭས་
རྣམས་ན་ིར་མྲེད་ད་ུའག་ོཉ ྲེན་ཡོད་པ་ཤ་སག་ཡིན། དྲེས་རྐྲེན་པས་འཛམ་གླངི་
གི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚོས་བདོ་ཀི་རི་དྭགས་དང་སགོ་ཆགས་འགའ་ཤས་སྐརོ་ཤྲེས་
རགོས་བུྱང་མྲེད་ལ། འགའ་ཤས་ཤྲེས་རགོས་བུྱང་ཡང་ཉམས་ཞིབ་མ་བྱས་གངོ་
ད ྲེ་དག་ར་མྲེད་ད་ུའག་ོརུྒྱ་ཉ ྲེན་ཁ་སླ ྲེབས་པ་མ་ཟད། བདོ་མིས་ར་ཆྲེར་བརི་ཞིང་
འཛམ་གླངི་ནང་རིན་ཐང་ཆྲེ་བའི་སགོ་ཆགས་ཀི་རིགས་མང་པ་ོཞིག་འཚོ་གནས་
མ་ཐུབ་པའ་ིཉ ྲེན་ཁ་སླ ྲེབས་ཡོད། གལ་ཆྲེའ་ིཁརོ་ཡུག་མང་པ་ོཞིག་དང་།   རི་
དགྭས་སྲེམས་ཅན་གནས་ཡུལ་གལ་ཆྲེ་ཁག་ལ་ཁ་ཙམ་གི་སུང་སྐྱབོ་ཀང་མྲེད།

རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོི་ནང་བདོ་ནང་གི་རི་དྭགས་འགའ་ཞིག་
ར་བརླག་ཏུ་འག་ོརུྒྱའ་ིཉ ྲེན་ཁ་ཡོད་སྐརོ་ཁས་ལྲེན་བྱས་འདགུ དྲེ་བཞིན་ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༠ ལོར་རྒྱལ་སིྤའ་ིརང་བུྱང་གཅྲེས་སུང་ཚོགས་སྡ ྲེ་བཏནོ་པའ་ིཡིག་ཆའ་ི
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ནང་བདོ་ཀི་རི་དགྭས་ཀི་ཁངོས་ནས་རིགས་ ༣༠ ཙམ་ར་བརླག་ཏུ་འག་ོརུྒྱའ་ི
ཉ ྲེན་ཁ་ཡོད་སྐརོ་འཁདོ་འདགུ

བདོ་ནང་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐྱོབ་ཀི་ལས་འགུལ་ད ྲེ་རྒྱ་ནག་ནང་འགོ་
འཛུགས་བྱས་ནས་ལོ་མང་པ་ོསོང་རྲེས་སུ་འག་ོའཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད། དྲེའ་ི
ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆྲེན་ཁ་ཤས་ཀི་ཁངོས་སུ་བཅུག་པའི་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་རྣམས་
ཚུད་མྲེད། བདོ་ནང་རི་དགྭས་གནས་ཡུལ་གི་སུང་སྐྱབོ་ཁུལ་ཡིན་ཞྲེས་གཞུང་
འབྲེལ་གསལ་བསྒགས་བྱས་པའ་ིས་ཁནོ་ན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོའ་ིལོ་མཇུག་བར་
སིྤ་ལྲེ་གུ་བཞི་མ་ ༣༡༠༠༠༠ ཡིན་ཞིང་། དྲེ་ན་ིབདོ་ཀི་ས་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ 
༡༢ ཙམ་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱྲེད་ཆོག

རལུ་ཕྲན་གིས་གཙོས་པའ་ིདགུ་ནསུ་ཅན་གི་སྙགིས་རོ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མྲེ་ཤུགས་འཕུར་མདྲེལ་གི་རྲེ་མོར་བསྒར་བའི་
རལུ་ཕྲན་གི་འབར་མདྲེལ་ ༩༠ སྐརོ་ཞིག་བདོ་ནང་གཏན་འཇགོ་བྱས་ཡོད་
པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་ཡོད།  ཨ་མདརོ་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་ནབུ་བྱང་གི་རལུ་ཕྲན་
མཚོན་ཆ་ཉམས་ཞིབ་དང་ག་ོལག་བཟ་ོབཀདོ་ཁང་ས ྲེ། བས་ིགནས་དགུ་པ་ཞྲེས་
པས་རལུ་ཕྲན་གི་སྙགོས་རོ་ཁནོ་ཆྲེ་ཞིག་བདོ་ནང་སསྦ་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཐནོ་
ཡོད། ཝ་ཤིན་ཌནོ་ད་ུཡོད་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་ཀི་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་བཏནོ་
པའ་ིརལུ་ཕྲན་གི་བདོ་ཅྲེས་པའ་ིསནྙ་ཐའོ་ིནང་འཁདོ་པ་ལརྟ་ན། རལུ་ཕྲན་གི་
སྙགིས་རོ་སྣང་མྲེད་ཀི་དརོ་བ་དང་། དྲེ་དག་ས་དངོ་གཏངི་ཟབ་མྲེད་པའ་ིནང་
སསྦ་ཡོད་པ་རྲེད། འནོ་ཀང་བས་ིགནས་དགུ་པས་སསྦ་པའ་ིརལུ་ཕྲན་གི་སྙགིས་
རོ་ད ྲེ་དག་གི་རྣམ་པ་དང་མང་ཉུང་ཇི་ཙམ་སསྦ་ཡོད་པ་ད་ལ་ྟཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཤྲེས་
རགོས་ཐུབ་མྲེད།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆའི་ནག་བདོ་ནང་རལུ་སྙངི་གསོག་ཚད་
མཐ་ོཤོས་ཡིན་ཞྲེས་གསལ་ཡོད། རལུ་སྙངི་ད ྲེ་དག་བཅསོ་ལས་ཀི་བརུྒྱད་རིམ་
ལས་ཀ་བདོ་ནང་བྱྲེད་པ་དང་། རྔ་པ་ཁུལ་ད་ུརལུ་སྙངི་གི་བཟ་ོལས་ཁང་ཞིག་
ཡོད་པ་ད ྲེའི་ཉ ྲེ་འགམ་གི་ཆུ་བ ྲེད་སྤདོ་བྱས་ཏྲེ་ཡུལ་མི་མང་པརོ་འཆི་སྐྱནོ་བུྱང་
ཡོད། དྲེ་བཞིན་ས་ཁུལ་ད ྲེ་དག་ནང་ཕུྲ་གུ་དབང་པ་ོསྐྱནོ་ཅན་མང་པ་ོསྐྱྲེ་བ་སོགས་
ཡུལ་མི་ཚོར་བརདོ་རུྒྱ་ཡོད། ཨ་མདའོ་ིནང་འཐུང་ཆུར་སྤད་རངུ་བའ་ིས་འགོ་
གི་ཆུ་ཉུང་ཉུང་ལས་མྲེད་པ་ད ྲེ་དག་ལ་ས་ས ྲེང་རལུ་ཕྲན་གི་སགྦས་བཙོག་འཕགོ་
རུྒྱའ་ིཉ ྲེན་ཁ་ཡོད་པ་མཐངོ་གསལ་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་ཤར་བ་ནས་བཟུང་
ཨ་མད་ོཏ ྲེ་པ་ོདང་མཛོད་དགྲེ་གཉསི་ནང་རལུ་སྙངི་སྔགོ་འདནོ་བྱས་ནས་གཙང་
བཟའོ་ིལས་ཀ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པ་རྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁྲེར་
གི་གནདོ་འཚྲེ ་ཅན་གི་བཙོག་སྙགིས་རིགས་རས་ལུད་ཡིན་ཁུལ་གིས་རྒྱ་ནག་
བརུྒྱད་བདོ་ནང་གསོག་འཇགོ་བྱྲེད་རུྒྱའི་འཆར་གཞི་ཡོད་སྐརོ་རྒྱལ་སིྤའི་ཞི་བའི་
ཁརོ་ཡུག་ཚོགས་པས་ཕིར་བསྒགས་བྱས་ཡོད། སྙགིས་རོ་ད ྲེ་རིགས་ཨ་རིའ་ིནང་
རས་ལུད་བ ྲེད་སྤདོ་བྱས་རྐྲེན་ནད་གཞི་འད་མིན་ཐནོ་པའི་གནས་ཚུལ་བུྱང་ཡོད་
པ་རྲེད།

མཐའ་བསྡམོས།

བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་དཀའ་ངལ་ན་ིརྙགོ་གི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་
པས་འགུར་བ་ཕྲན་བུ་ཞིག་བཏང་བ་ཙམ་གིས་དཀའ་ངལ་དྲེ་སྲེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་
མིན། ཁརོ་ཡུག་ལ་གཏརོ་སྐྱནོ་གཏངོ་མཁན་གཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་རང་ཡིན་
པས་མི་མང་ལ་ཁམིས་སདམོ་བྱྲེད་པའམ། ཡང་ན་ས་ཁུལ་འགའ་ཞིག་སུང་
སྐྱབོ་ས་ཁུལ་ད་ུགསལ་བསྒགས་བྱྲེད་པ་ཙམ་གིས་ཕན་་ཐགོ་ཡོང་མི་ཐུབ། གཙོ་
བ་ོརྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོར་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་ཐབོ་ཐང་བདོ་མིར་ཚོར་སྤད་
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ནས་ཁངོ་ཚོར་ད ྲེ་སའྔི་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གཅྲེས་སྐྱངོ་བྱྲེད་སངས་རྣམས་ལག་ལྲེན་
བསར་ད་ུའཇུག་རུྒྱའ་ིཆབ་སདི་ཀི་སྙངི་སབོས་ཤིག་ཡོད་དགསོ་པ་ད ྲེ་ཡིན།

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་ཞི་བའི་བས་ིགནས་སུ་
བསུྒར་ཏྲེ་རང་བུྱང་ཁམས་དང་མི་རྣམས་མཉམ་གནས་ཐུབ་པའི་ཞི་བདྲེའི་བས་ི
གནས་ཤིག་བསུྐན་རུྒྱའ་ིདགངོས་པ་བཞྲེས་ཀི་ཡོད། དྲེ་ལ་ྟབུའ་ིབདོ་ན་ིདག་པའོ་ི
ག་ོམཚོན་སོགས་གཏན་ནས་མྲེད་པར་མང་གཙོའ་ིགཞུང་གིས་སདི་དབང་འཛིན་
ཞིང་། དཔལ་འབྱརོ་གི་ལམ་ལུགས་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རང་བུྱང་གཏྲེར་དངསོ་
བཅས་པ་གསོན་གནས་ཐུབ་པའི་ལུགས་མཐུན་བ ྲེད་སྤད་དྲེ་མི་མང་གི་འཚོ་བར་
ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་བྱ་རུྒྱ་ད ྲེ་ཡིན།

ད ྲེ་ན་ིབདོ་ཀི་ཉ ྲེ་འབ ྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག བངྷ་ལ་ད ྲེ་ཤི། 
པ་ཀི་སི་ཐན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་འཕྲལ་ཕུགས་ཁྲེ་ཕན་ཡོད་པའི་
བྱ་བ་ཞིག་ཡིན། གང་ལགས་ཤྲེ་ན། བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ལ་རྒྱལ་མཚམས་ལས་
བརལ་པའ་ིཕན་ནསུ་ལནྡ་ཡོད་པས་ཡིན། གངོ་གསལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་བཞིས་གཙོས་
པའི་འཛམ་གླིང་མི་འབརོ་གི་ཕྲེད་ཀ་ཙམ་ཞིག་བདོ་ཀི་ཆུ་བ་ོཆྲེན་པ་ོརྣམས་ལ་
བར ྲེན་དགསོ་ཀི་ཡོད། ཉ ྲེ་བའ་ིལོ་བཅུ་ཕྲག་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ད ྲེ་དག་ལ་ཆི་ལོག་ཆྲེན་
པ་ོབུྱང་བ་ནི་བདོ་ནང་ཤིང་སྣ་གཅོད་འབྲེག་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་པའི་ཉ ྲེར་ལྲེན་ལས་
བུྱང་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་ཤིང་ནགས་གཅདོ་འབྲེག་དང་རལུ་སྙངི་
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཆུ་བ་ོད ྲེ་དག་གི་གནདོ་
འཚྲེ་ད ྲེ་བས་ཆྲེ་ར་ུའག་ོརུྒྱ་རྲེད། 

རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཀི་ཆུ་ཕྲན་མང་པ་ོསགྦས་བཙོག་བཟསོ་པ་ངསོ་ལྲེན་
བྱས་ཡོད། ཁངོ་ཚོས་ཆུ་བའོ་ིརུྒྱགས་སངས་ཀི་སིྒག་གཞི་གང་ལའང་བརི་མྲེད་
བྱྲེད་པ་ད ྲེ་ནི་བདོ་ཀི་ཁིམ་མཚྲེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བླ་ོའཚབ་བྱྲེད་དགོས་པ་ཞིག་
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ཡིན་ལ། རྒྱལ་ཁབ་ད ྲེ་ཚོའ་ིནང་རུྒྱགས་པའ་ིཆུ་བ་ོགང་ཞིག་ལ་སགྦས་བཙོག་ཅི་
འད་བཟ་ོགི་ཡོད་པའི་སྐརོ་བརད་གཅདོ་བྱྲེད་པའི་དབང་ཆ་རྒྱལ་ཁབ་ད ྲེ་དག་ལ་
ཡོད། གལ་ཏྲེ་ཛ་དག་གི་ཐགོ་ནས་སགྦས་བཙོག་གི་རིགས་འགགོ་ཐབས་མ་བྱས་
ཚྲེ་འག་ོབ་མིའི་བདྲེ་སིྐྱད་ཀི་གཞི་ར་ཡིན་པའི་བདོ་ཀི་ཆུ་བ་ོད ྲེ་དག་ལ་གནདོ་སྐྱནོ་
ཚབས་ཆྲེ་ཕགོ་ནས་ད ྲེའ་ིཕན་ནསུ་ཀི་རང་བཞིན་མྲེད་པར་གུར་སདི་པ་ཡིན།།
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༄༅། །དག་པའོ་ིར ྲེན་གཞི་དང་མངའ་ཁུལ་གི་ཞི་བདྲེ།

ང་ོསྤདོ།

ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་བཅིངས་བཀལོ་དམག་མིའ་ིམདནུ་སྐྱདོ་དཔུང་སྡ ྲེ་
བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ད་ུསླ ྲེབས་འག་ོཚུགས་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོའ་ིདཔིྱད་དསུ་
དམག་སྡ ྲེ་ཨང་བཅ་ོབརྒྱད་པ་བདོ་ཤར་ཕགོས་དར་རྲེ་མད་ོདང་བདོ་བྱང་ཤར་ཨ་
མད་ོཁུལ་དང་། དམག་སྡ ྲེ་ཨང་བཅུ་བཞི་པ་བདོ་ལྷ་ོཤར་བདྲེ་ཆྲེན་ཁུལ་བཅས་
ཁག་སོ་སོར་སླ ྲེབས་ནས་ཁམས་དང་ཨ་མདརོ་བཙན་འཛུལ་བྱས་རྲེས། ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༡ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༩ ཉནི་དམག་སྡ ྲེ་ཨང་བཅ་ོབརྒྱད་པའ་ིམདནུ་སྐྱདོ་དམག་
མི་ལ་ྷསར་འབྱརོ་བ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༢༦ ཉནི་དམག་
མི་བིྱངས་ལ་ྷསར་འབྱརོ་བ་བཅས་དྲེ་དག་ན་ིབདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གི་གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་
དམག་དནོ་ལས་གཞི་འག་ོའཛུགས་སྐརོ་ཡིན།

དག་པའོ་ིར ྲེན་གཞི་འཛུགས་སུྐན།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ བར་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སུྒར་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའ་ིས་ཁུལ་
རྣམས་དམག་ཁུལ་ཁང་བཅུ་གཅིག་ལ་ཆ་བགོས་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར་བདོ་འདི་
དམག་ཁུལ་ཁང་གསུམ་གི་འགོ་ཏུ་བཅུག་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་དམག་
ཁུལ་ཁང་བཅུ་གཅིག་ད ྲེ་དག་བདནུ་ལ་བཅསོ་སིྒག་བྱྲེད་སབྐས་བདོ་ཡོངས་རགོས་
དམག་ཁུལ་ཁང་གཉསི་ཏ ྲེ་དནི་ད་ུལྷ་ོནབུ་དམག་ཁུལ་ཁང་དང་། ལན་ཀུ་དམག་
ཁུལ་ཁང་གཉསི་ཀི་འགོ་ཏུ་བཅུག་ཡོད། དྲེ་ཡང་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་དང་། 
དཀར་མཛྲེས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ཁུལ། རྔ་པ་བདོ་རིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ། བདྲེ་ཆྲེན་
བདོ་རིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ།   རིྨ་ལི་བདོ་རིགས་རང་སྐྱངོ་རངོ་ཟྲེར་བ་བཅས་ལྷ་ོ
ནབུ་དམག་ཁུལ་ཁང་གི་འགོ་དང་། དྲེ་བིྱངས་མཚོ་སྔནོ་སོགས་ཨ་མདའོ་ིས་ཁུལ་
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རྣམས་ལན་ཀུ་དམག་ཁུལ་ཁང་གི་འགོ་ཏུ་བཅུག་ཡོད་པ་རྲེད།

དམག་དནོ་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་བདོ་ནང་རྒྱ་དམག་གི་གངས་འབརོ་ 
༥༠༠༠༠༠ སྐརོ་ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
འབྲེལ་ཡིག་ཆའི་ནང་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་སུ་བཅིངས་བཀལོ་དམག་མི་གངས་ 
༤༠༣༩༤ ཡོད་གནས་བརདོ་པ་ད ྲེ་ན་ིདངསོ་འབ ྲེལ་ཞིག་མ་རྲེད། ང་ཚོས་ཤྲེས་
རགོས་བུྱང་བར་གཞིགས་ན་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བ་གཅིག་པུའི་ནང་རྒྱ་
དམག་གངས་འབརོ་ ༢༥༠༠༠༠ ཡོད་པ་རྲེད། དྲེའ་ིཁངོས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༣ 
ལོར་གསར་ད་ུབཙུགས་པའ་ིཡུལ་དམག་རྣམས་ཚུད་མྲེད།   བདོ་རང་སྐྱངོ་
ལྗངོས་ཟྲེར་བའ་ིནང་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་ཁང་དུག་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་དག་གི་
ཁངོས་སུ་རང་དབང་ཅན་གི་རང་དམག་སྡ ྲེ་ཚན་གཉསི་དང་། ས་མཚམས་སུང་
སྐྱབོ་བྱྲེད་མཁན་གི་དམག་སརྒ་དུག རང་དབང་ཅན་གི་ས་སུང་དམག་སརྒ་ལ།ྔ 
མྲེ་སྒགོས་དམག་སརྒ་གསུམ། བཟ་ོབསུྐན་ཆྲེན་མོའ་ིདམག་སརྒ་གསུམ། བར་
གཏངོ་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་གཅིག་དང་ཡན་ལག་བར་གཏངོ་དམག་སྒར་གཉསི། 
སྐྱྲེལ་འད ྲེན་དམག་སརྒ་གསུམ་དང་རང་དབང་ཅན་གི་སྐྱྲེལ་འད ྲེན་དམག་སརྒ་
གསུམ། གནམ་དམག་བབས་ཚུགས་བཞི། བར་སྣང་གི་དངསོ་གཟུགས་གནམ་
གུ་སོགས་གསལ་ཐུབ་པའི་བར་གཏངོ་སིྒག་ཆས་ལྡན་པའི་Radarདམག་སྒར་
གཉསི།  ས་གནས་དཔུང་སྡ ྲེ་གཉསི་དང་ཡན་ལག་དཔུང་སྡ ྲེ་གཅིག རང་དབང་
ཅན་གི་མི་དམངས་དག་ཆས་ཉ ྲེན་རགོ་དམག་སརྒ་གཅིག་དང་ཡན་ལག་དམག་
སརྒ་དུག དྲེ་མིན་ག་ོམཚོན་ནམ་སྒགོས་མདྲེལ་དམག་སྡ ྲེ་ཨང་ ༢ པར་གགས་
པའ་ིཡན་ལག་སྡ ྲེ་ཚན་བཅུ་གཉསི་བཅས་ཡོད། སིྤར་བཏང་གནམ་ཐང་མང་པ་ོ
ཡོད་ཀང་ད་ལ་ྟདངསོ་སུ་བ ྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་མུས་བཞི་ཡོད་པ་དང་། ག་ོམཚོན་ལནྡ་
པའི་དག་ཆས་ཉ ྲེན་རགོ་དམག་མི་ན་ིཉ ྲེ་དསུ་བཅིངས་བཀལོ་དམག་མིའི་ཁངོས་
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ནས་བཟསོ་པ་ཞིག་རྲེད།

རྒྱ་ནག་གི་བཅིངས་བཀལོ་དམག་གི་མཐའ་སུང་མདནུ་མའི་དམག་
དཔུང་རྣམས་ར་ུཐགོ་དང་། རྒྱ་རུྨག འབངོ་པ། ས་ག དང་སོ་ (དངི་རི་) གམ་
པ། ག་ོམོ། མཚོ་སྣ། ལྷུན་རྲེ། ར་ཡུལ་སོགས་ལ་ཡོད། རྒྱབ་ཕགོས་ས་སུང་
དམག་དཔུང་རྣམས་གཞིས་ཀ་རྲེ་དང་། ལ་ྷས། ནག་ཆུ། རྲེད་ཐང་། སྣ་དཀར་
རྲེ། རྒྱ་མདའ། ཉངི་ཁ།ི སྨནི་གླངི་། སྤ་ོབ་ོསྤ་རྨགོ ཚ་བ་སྤམོ་མདའ། ཆབ་མད་ོ
སོགས་ལ་ཡོད། ཟ་ིཁནོ་ད་ུཡོད་པའ་ིཛ་དག་ཆྲེ་སར་གཏངོ་བའ་ིགནམ་དམག་
དཔུང་སྡ ྲེ་ཨང་ ༡༤༩ པ་ད ྲེ་དག་ཡང་ཡང་བྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། དཔྲེར་ན། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ལ་ྷསར་ཞི་རལོ་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་བྱྲེད་མཁན་ཐགོ་བ ྲེད་
སྤདོ་བྱས་པ་ལ་ྟབུ་རྲེད།

ཉ ྲེ་དསུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པ་ལརྟ་ན། བདོ་
དམག་ཁུལ་ཁང་གི་ལྟ ྲེ་གནས་དྲེ་ཟ་ིཁནོ་ཞིང་ཆྲེན་གི་གངོ་ཁྲེར་དནི་དའུ་ིཉ ྲེ་འགམ་
ནས་ད་ཆ་ལ་ྷས་གངོ་ཁྲེར་ནས་བར་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཀར་ ༡༠ ཡོད་པའ་ིནབུ་ངསོ་
སུ་སྤ་ོརུྒྱ་དང་། གངོ་དཀར་གནམ་ཐང་གི་ལམ་ཆྲེན་ཉ ྲེ་འཁསི་ལ་ཆགས་པའ་ི
དམག་ཁུལ་ཁང་གསར་པ་ད ྲེའ་ིརིང་ཚད་སིྤ་ལྲེ་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ཁང་སར་
རྲེར་ཁང་མིག་ ༤༠ རྲེ་ཡོད་པ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༡༥༠༠༠ སྐརོ་སྡདོ་ཐུབ་
པའ་ིརྒྱ་ཁནོ་ཡོད་པ་རྲེད། ད་དངུ་དནི་ད་ུདམག་ཁུལ་ཁང་ (ལྷ་ོནབུ་དམག་ཁུལ་
ཁང་) གི་ཆ་ཤས་གཅིག་ཀང་དྲེར་སྤ་ོགི་ཡོད་གནས་བཤད་ཡོད་པ་རྲེད།

ཨ་མད་ོཁུལ་གི་རྒྱ་མིའི་དམག་སྒར་ཆྲེ ་ཤོས་ཁག་ནི་ཟི་ལིང་དང་། 
ཆབ་ཆ། དཀར་མུ་བཅས་སུ་ཡོད་ཅིང་། དམག་སརྒ་གསུམ་པ་ོད ྲེའ་ིནང་
དམག་དཔུང་རྒྱ་ཆྲེ་ཡོད་པའ་ིཐགོ་གནམ་དམག་གི་ཆ་རྐྲེན་ཡང་ཡོད། དཀར་
མུ་ན་ིསབྐས་ཤིག་རིང་ས་སངོ་བ ྲེད་མྲེད་ཡིན་ཡང་ད་ཆ་དམག་སརྒ་ཧ་ཅང་ཆྲེན་
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པ་ོཆགས་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད། ས་ཆ་ད ྲེ་ན་ིབདོ་དང་། ཤར་ཏུར་ཀར་སི་
ཐན་གཉསི་ཀའ་ིདམག་བུྱས་ཐད་གལ་གནད་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། རུྒྱ་མཚན་དྲེ་
ལ་བར ྲེན་ནས་ས་གནས་ད ྲེར་སྣམུ་འཁརོ་དང་། མྲེ་འཁརོ་གཉསི་ཀའ་ིའགམི་
འགུལ་གི་མཐུན་རྐྲེན་བསུྐན་ཡོད་པ་མ་ཟད་གནམ་ཐང་ཞིག་ཀང་བཟསོ་ཡོད། 
ཁམས་དང་ཨ་མད་ོརྔ་པ་ས་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའ་ིརྒྱ་མིའ་ིདམག་སརྒ་ན་ིལི་ཐང་དང་། 
དཀར་མཛྲེས། རའུ། དར་རྲེ་མད།ོ འབའ་ཁམས་སོགས་ལ་ཡོད། དམག་བུྱས་
ཐད་གལ་གནད་ཆྲེ་བའི་ཁམས་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བར་གཏངོ་སིྒག་ཆས་ལནྡ་པའི་
དམག་སརྒ་དང་། མངནོ་ཆུང་ངང་བཞག་པའ་ིགནམ་ཐང་རིགས་ཡོད་པ་རྲེད།

རལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆའ་ིལྟ ྲེ་གནས།

བདོ་ནང་རལུ་ཕྲན་དང་། རལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆའ་ིལྟ ྲེ་གནས་ཡོད་སྐརོ་
ཕགོས་གང་ས་ནས་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡང་ཐནོ་ཡོད། དྲེ་ཡང་བདོ་ཀི་ས་གནས་
དག་ཤུ་དང་། སངོ་འཁརོ་གཉསི་ནང་རྒྱ་མིའ་ིརལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆའ་ིབཟ་ོག་ྭཡོད་
གནས་བརདོ་པ་ལྟར་ས་གནས་འདི་གཉསི་ནི་བདོ་བྱང་ཤར་ཨ་མདའོི་ཁུལ་ད་ུ
ཡོད། དག་ཤུར་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་གི་ག་ོམཚོན་བརག་ཞིབ་དང་བཟ་ོབཀདོ་ཁང་
གཙོ་བ་ོའད་ིན་ིལོ་རབས་དུག་ཅུ་པའི་འགོ་སདོ་འཛུགས་སུྐན་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད། 
ཨ་མྲེ་རི་ཀའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཌོན་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་ཀི་ལས་འགུལ་
ཁང་གིས་བཏནོ་པའི་རལུ་ཕྲན་གི་བདོ་ཅྲེས་པའི་ནང་བཤད་པར་གཞིགས་ན། 
ག་ོལག་བཟ་ོབཀདོ་ཁང་ད ྲེ་མཚོ་སྔནོ་ཉ ྲེ་འགམ་ད་ུཡོད་པ་དང་། དྲེ་ལ་ནབུ་བྱང་
རལུ་ཕྲན་ག་ོམཚོན་བརག་ཞིབ་དང་བཟ་ོབཀདོ་ཁང་ངམ། “བས་ིགནས་དགུ་པ་
” ཞྲེས་བརདོ་ཀི་ཡོད་འདགུ དྲེ་ལརྟ་བརདོ་དགསོ་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་ན།ི དྲེ་དག་
དམག་སྡ ྲེ་ཨང་དགུ་པའ་ིཁབ་ཁངོས་སུ་གཏགོས་ཀི་ཡོད་པས་རྲེད་འདགུ
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བས་ིགནས་དྲེ་ནི་རྒྱ་ནག་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་རལུ་ཕྲན་ལས་གཞིའི་ཁོངས་
ཀི་གསང་བའ་ིསིྒག་འཛུགས་གལ་གནད་ཆྲེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ཆ་དམག་
དཔུང་གི་གོ་ལག་ཀང་བཟ་ོབསུྐན་བྱས་ནས་སུང་སྐྱབོ་ཐགོ་གལ་གནད་ཆྲེ་ཤོས་
སུ་གུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལོ་རབས་བདནུ་ཅུ་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གི་རལུ་ཕྲན་
འབར་རས་རིགས་བཟ་ོབསུྐན་བུྱས་བཀདོ་བྱ་ཡུལ་གི་ལྟ ྲེ་བ་ཞིག་ཏུ་གུར་ནས་རལུ་
ཕྲན་འབར་མདྲེལ་ཡར་རྒྱས་དང་། རལུ་ཕྲན་འདོ་བཀྲེའ་ིརས་སྦརོ་སོགས་རལུ་
ཕྲན་ག་ོམཚོན་དང་འབྲེལ་ཆགས་ལས་དནོ་ཐད་ཉམས་ཞིབ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད།

མྲེ་ཤུགས་འཕུར་མདྲེལ་གི་ལྟ ྲེ་གནས་རྣམས་ན་ིཨ་མད་ོམཚོ་སྔནོ་ཁུལ་
གི་ལྷ་ོཕགོས་དང་། ནག་ཆུ་ཁའ་ིནབུ་བྱང་ཁུལ་ད་ུཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༡ ལོར་བདོ་
ནང་རལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་དང་པ་ོདབརོ་འད ྲེན་གིས་ཨ་མདའོི་བྱང་རུྒྱད་ས་གནས་
ཚྭ་འདམ་ད་ུར་འཛུགས་བྱས་སྐརོ་གོང་གསལ་རལུ་ཕྲན་གི་བདོ་ཅྲེས་པའི་ནང་
གསལ་ཡོད། ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་གལ་མྲེ་ཤུགས་འཕུར་མདྲེལ་རྲེ་མོར་བསརྒ་བའ་ིརལུ་
ཕྲན་འབར་མདྲེལ་གངས་ ༣༠༠ ནས་ ༤༠༠ བར་ཞིག་ཡོད་པའ་ིཁངོས་ནས་
བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཞིག་བདོ་ནང་བཞག་ཡོད་པར་ཡིད་ཆྲེས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། བདོ་
ཀི་ས་ཐགོ་ལ་བཞག་པའི་རྒྱ་ནག་གི་མྲེ་ཤུགས་འཕུར་མདྲེལ་ཁག་འདུད་འཐྲེན་
རླངས་འཁརོ་ཐགོ་དབརོ་འད ྲེན་བྱས་ཡོད་ཀང་། གངས་འབརོ་དང་ས་གནས་
གང་ད་ུཡོད་ད་དངུ་ཞིབ་ཕྲ་ཤྲེས་རགོས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རྲེད།

ལོ་རབས་བདནུ་ཅུ་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་དག་ཤུའི་ནབུ་ངསོ་ཚྭ་འདམ་
གཤོང་སར་ DF-4 ཞྲེས་པའ་ིརལུ་ཕྲན་མྲེ་ཤུགས་འཕུར་མདྲེལ་འགྲེམས་
འཇགོ་དང་། འཕྲེན་གཏངོ་བྱྲེད་ཡུལ་གི་ས་ཚུགས་ཤིག་བཟ་ོསུྐན་བྱས་ཡོད། 
གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་གཞིགས་ན། ཚྭ་འདམ་ཆྲེ་བའ་ིརལུ་ཕྲན་མྲེ་ཤུགས་འཕུར་
མདྲེལ་འཕྲེན་གཏངོ་བྱྲེད་ཡུལ་ས་ཚུགས་ཀི་ཉ ྲེ་འཁསི་སུ་སྒགོས་མདྲེལ་གཉསི་ས་
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འགོ་གི་ག་ོམཛོད་ནང་ཉར་འཇགོ་བྱས་ཡོད་འདགུ་ལ། ཚྭ་འདམ་ཆུང་བའ་ིནང་
དའུང་མྲེ་ཤུགས་འཕུར་མདྲེལ་འགྲེམས་འཇགོ་དང་འཕྲེན་གཏངོ་བྱྲེད་ཡུལ་གི་ས་
ཚུགས་བཟསོ་ཡོད་འདགུ

བདོ་ནང་ཡོད་པའི་རལུ་ཕྲན་མྲེ ་ཤུགས་འཕུར་མདྲེལ་གི་ར ྲེན་གཞི་
གཞན་ཞིག་ན་ིཚྭ་འདམ་ཆྲེ་བ་ནས་བར་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཀར་ ༢༠༠ ཙམ་ཆོད་
པའ་ིལྷ་ོཤར་ད་ུཡོད་པའ་ིབདྲེ་གླངི་ཁར་ཡོད། དྲེར་ DF-4 ཞྲེས་པའ་ིམྲེ་ཤུགས་
འཕུར་མདྲེལ་དང་། དྲེ་དག་འཕྲེན་གཏངོ་བྱ་ཡུལ་ཁག་བཞི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་
མདའོི་ནང་གི་མྲེ་ཤུགས་འཕུར་མདྲེལ་རུ་ཤོག་གི་སིྤ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀང་དྲེར་
ཡོད། དྲེས་མ་ཚད་ཨ་མདའོ་ིནང་རལུ་ཕྲན་ག་ོམཚོན་གི་སྡ ྲེ་ཚན་གསར་པ་ཞིག་
ཆྲེད་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་ད ྲེའ་ིནང་ཨ་མྲེ་རི་ཀ་དང་། ཡོ་རོབ། ཨྲེ ་ཤ་ཡ་ཆ་
ཚང་བཅས་རྒྱང་ཐག་མྲེ་ལི་ ༨༠༠༠ (ཀྲེ་ལོ་མི་ཀར་ ༡༢༨༧༤) ཙམ་བར་
འཕྲེན་གཏངོ་ཐུབ་པའ་ིམྲེ་ཤུགས་འཕུར་མདྲེལ་ CSS-4 ཞྲེས་པ་བཞི་ཡོད་
པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་ཡོོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༡༦ ཉནི་ “བཅིངས་བཀལོ་དམག་གི་
གསར་ཤོག་” ནང་གནས་ཚུལ་ཐནོ་གསལ་ལ། ལོ་ད ྲེར་རྒྱ་མིས་གསར་བསུྐན་
བྱས་པའི་གོ་མཚོན་ཞིག་ཚོད་ལྟའི་ཆྲེད་ས་མཐའོི་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ད་ུདགུ་རས་
དམག་གི་སྦངོ་བརར་བྱས་ཡོད་འདགུ ཕི་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༣ ཉནི་ཨུ་
ར་ུསུའ་ི TASS གསར་ཤོག་ཐགོ་གནས་ཚུལ་སྤ ྲེལ་གསལ་ལརྟ་ན། རྒྱ་ནག་
གིས་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་མང་པ་ོཞིག་ནང་གནས་སྡདོ་ཚོར་རལུ་ཕྲན་འདོ་དདོ་ཤུགས་
ཚད་ཀི་གནདོ་སྐྱནོ་ཇི་ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད་མྲེད་སྐརོ་ཤྲེས་རགོས་བྱྲེད་ཆྲེད་བདོ་ཀི་
ས་ཁུལ་ད ྲེ་ཚོའི་ནང་རལུ་ཕྲན་གོ་མཚོན་གི་ཚོད་ལ་ྟབྱས་པ་དང་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་
པ་རྲེད།
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མཐའ་བསྡམོས།

རལུ་ཕྲན་གོ་མཚོན་ལག་ལྲེན་དང་ཚོད་བལ་ྟབྱྲེད་པ་ནི་བདོ་མིའི་རིག་
གཞུང་དང་། ཡུལ་གམོས་གཤིས་ལུགས། འདདོ་ཚུལ་སོགས་གང་དང་ཡང་མི་
མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན། ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པསོ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ 
༡༥ ཉནི་ཡོ་རོབ་གསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསོ་འཆར་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་། 
“ངསོ་ཀི་ཡུལ་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིརྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་དང་། རབ་ཏུ་
ཕུག་པའི་ཆོས་ཀི་སལོ་རུྒྱན་གིས་རྐྲེན་པས་བདོ་འདི་ཨྲེ ་ཤ་ཡའི་སྙངི་ཁམས་སུ་
གནས་པའི་ཞི་བདྲེའི་བས་ིགནས་ཀི་ལས་འགན་ལྲེགས་པར་བསུྒབ་རུྒྱ་འསོ་ཤིང་
འཚམས་པ་ཞིག་ཡིན། གླངི་ཆྲེན་ཁནོ་ཡོངས་ལ་ལྷངི་འཇགས་ཡོང་རུྒྱར་མཐུན་
རྐྲེན་བསུྐན་ཐུབ་པའི་བདོ་ད ྲེ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་དང་ལནྡ་པའི་བར་གནས་རྒྱལ་
ཁབ་ཅིག་ཡིན་པའ་ིགནས་སངས་སརྔ་སོར་འཆུད་པ་ཡོང་རུྒྱ་དང་། ཨྲེ ་ཤ་ཡའ་ི
གླངི་ཕྲན་དང་། བཙན་ཤུགས་ཀིས་གནནོ་པ། ཐནོ་སྐྱྲེད་ཀི་ནསུ་ཤུགས་འདནོ་
མི་ཐུབ་པ། སྡགུ་བསལྔ་གིས་མནར་བ་བཅས་ཀི་ཡུལ་ལུང་ཞིག་ཏུ་གནས་དགསོ་
དནོ་མྲེད་པར་ཕི་སྣདོ་རང་བུྱང་གི་བཀདོ་པ་དང་། ནང་བཅུད་སྐྱྲེ་འག་ོཐམས་
ཅད་ཞི་མཐུན་བཏང་སྙམོས་སུ་གནས་པའ་རང་དབང་དབང་ཅན་གི་གནས་
མཆོག་ཅིག་ཏུ་བསུྒར་རུྒྱ་ད ྲེ་ན་ིའཛམ་གླངི་ཡོངས་ཀི་ས་ཁུལ་མང་པའོ་ིཉ ྲེན་ཚབས་
སྲེལ་བའ་ིདཔྲེ་མཚོན་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་བསུྒར་ཐུབ།” ཅྲེས་བཀའ་གནང་ཡོད།།
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༄༅། །ཞི་མོལ་གི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་བ།

༈ ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༧༩ བར་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་དང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉསི་དབར་འབྲེལ་བ་བུྱང་མྲེད། ཡིན་ནའང་དསུ་ཚོད་ད ྲེའ་ིརིང་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ནས་བདོ་ཀི་དཀའ་རྙགོ་ད ྲེ་ཞི་བའི་ལམ་
ནས་སྲེལ་རུྒྱའ་ིཐུགས་འདནུ་གནང་ཡོད། རྒྱ་གར་ལ་ཕ ྲེབས་རྲེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༢༠ ཉནི་མ་སུ་རིར་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་ཤིག་སྤ ྲེལ་གནང་མཛད་པའ་ིནང་། “གཞི་ར་བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་
གི་འག་ོཁིད་ཚོའི་ཉ ྲེ་ཆར་གི་བྱ་སྤདོ་དག་ལ་བར ྲེན་ནས་བླ་ོཕམ་དང་ཁངོ་ཁ་ོཆྲེན་
པ་ོབུྱང་ཡོད་ཀང་ང་ཚོའི་བདོ་མི་སྲེར་སྐྱ་མི་མང་ནས་རྒྱ་མི་ལ་འཁནོ་འཛིན་དང་
དག་འཛིན་གི་བསམ་ཚུལ་བཅངས་མྲེད།” ཅྲེས་དང་། “ཞི་བའ་ིགསོ་མོལ་ཡོང་
ཆྲེད་སྔནོ་འགའོ་ིཆ་རྐྲེན་དགསོ་ངྲེས་རྣམས་ལམ་སྲེང་བསུྐན་དགསོ་པ་ནན་བཤད་
བྱྲེད་ཀི་ཡོད།” ཅྲེས་གསུངས་ཡོད།

རྒྱ་ནག་ནང་ཆབ་སིད་ཀི་འགུར་བ་ཆྲེ་བའི་སབྐས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་
ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༠ ཉནི་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་མཛད་སྒའོ་ི
གསུང་འཕྲནི་ནང་། “བདོ་ནང་ནས་བདོ་མི་ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོང་འདདོ་ཡོད་མཁན་
རྣམས་ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོང་། རང་གི་ཕ་མ་སྤུན་གགོས་འད་ཡོད་ན་ཐུག་འཕྲད་བྱས། 
ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་མིའ་ིགནས་སངས་ལ་བལསྟ། དྲེ་ནས་བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་
བྱྲེད་རུྒྱ་དང་། དྲེ་བཞིན་ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་མི་ནང་ལ་ྟསྐརོ་ད་ུའག་ོའདདོ་
ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་ཡང་དྲེ་ལ་ྟབུའི་ག་ོསབྐས་ཤིག་བུྱང་ན་ད ྲེ་མཚམས་བདོ་ནང་
གི་གནས་ཚུལ་དནོ་དམ་གསལ་རགོས་ཡིད་ཆྲེས་ངྲེས་རྙ ྲེད་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན།” ཞྲེས་
བཀའ་གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཙམ་ལ་ཤིན་ཧ་ྭགསར་འགུར་
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ཁང་གི་འག་ོའཛིན་ལིས་ ཅུའྲེ་སན་ནས་ཁངོ་གི་གགོས་པ་ོཞིག་བརུྒྱད་
ད ྲེ་སྐའིུ་གཅྲེན་པ་ོརྒྱལ་ལོ་དནོ་གུབ་ལ་བདོ་ཀི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་སྐརོ་པ ྲེ་ཅིང་
ད་ུཕ ྲེབས་དགསོ་པའ་ིཏ ྲེང་ཞའ་ོཕངི་གི་མགནོ་བར་ད ྲེ་ཕུལ་བ་རྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ 
ཟླ་ ༢ པའ་ིཟླ་མཇུག་ཏུ་སྐ་ུཞབས་རྒྱལ་ལོ་དནོ་གུབ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་
འཁལོ་དང་བཅས་པྲེ་ཅིང་ད་ུསྐ་ུསྒ ྲེར་གི་མཚན་ཐགོ་ནས་ཕ ྲེབས་པ་རྲེད།

རྒྱ་ནག་ཏུ་སྐུ་ཞབས་རྒྱལ་ལོ་དནོ་གུབ་ནས་རྒྱའི་དཔནོ་རོགས་མཐ་ོ
རིམ་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཞིང་། ཁངོ་ཚོས་སྐ་ུཞབས་རྒྱལ་ལོ་དནོ་གུབ་
ལ་མི་བཞི་ཤོག་ཁག་གི་དབང་འཛིན་འགོ་རྒྱ་ནག་གི་དསུ་བདྲེ་ཞི་འཇགས་ལ་
གཏརོ་སྐྱནོ་བྱས་རྐྲེན་བཟ་ོལས་དང་ཞིང་ལས་གཉསི་ཀི་ཡར་རྒྱས་ལ་གནདོ་སྐྱནོ་
བུྱང་བ་དང་། དྲེ་ལ་བར ྲེན་ནས་བདོ་དའུང་སྡགུ་བསལྔ་གིས་མནར་བ་བུྱང་ཡོད། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ིབདོ་ཀི་སྒ ྲེར་ལངས་དྲེ་རུྒྱ་མཚན་མང་པརོ་བར ྲེན་ནས་བུྱང་
བ་ཞིག་ཡིན་པས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་དང་བདོ་མི་མང་ལ་ལྲེ་ཁག་གང་ཡང་མྲེད་ལུགས་
བཅས་ཞུས་པ་རྲེད།

ཏྲེང་ཞའ་ོཕངི་དང་སྐ་ུཞབས་རྒྱལ་ལོ་དནོ་གུབ་མཇའ་འཕྲད་སབྐས་ཏྲེང་
ཞའ་ོཕངི་ནས་རྣ་ཤོས་བརྒྱ་ལས་མིག་མཐངོ་གཅིག་ལགྷ་ཅྲེས་པ་ལརྟ་འཛམ་གླངི་
ཡུལ་ཕགོས་གང་སར་ཡོད་པའི་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་རན་གཞོན་སུ་ཡིན་རུང་
བདོ་ནང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤྲེས་རགོས་ཆྲེད་ཕ ྲེབས་ན་མགནོ་འབདོ་བྱ་རུྒྱ་
ཡིན་གནས་དང་། ཡང་ཁངོ་ནས་བདོ་རང་བཙན་གཙང་མ་ཞྲེས་པའ་ིགནད་དནོ་
ཕུད། དྲེ་མིན་བདོ་དང་འབྲེལ་བའ་ིདནོ་གནད་གཞན་གང་འད་ཞིན་ཡིན་རངུ་
གསོ་མོལ་བྱས་ཏྲེ་ཐག་གཅདོ་བྱྲེད་པའ་ིའདདོ་པ་ཡོད་ཚུལ་བཅས་བཤད་ཡོད།

དྲེར་བར ྲེན་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བདོ་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་གི་དངསོ་
ཡོད་གནས་སངས་རགོ་ཞིབ་ཆྲེད་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ དང་ ༡༩༨༠ ལོ་སོ་སོར་
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གཟགིས་སྐརོ་སྐ་ུཚབ་ཐྲེངས་གསུམ་གཏངོ་གནང་མཛད་ཡོད། དྲེ་མཇག་སྐ་ུཚབ་
ཐྲེངས་བཞི་པ་བདོ་ཀི་ཆོས་ལུགས་ཁག་དང་ས་ཁུལ་ཁག་མི་སྣ་ལས་གུབ་པའི་མི་
གངས་བཅུ་དུག་ཡོད་པའི་གཟགིས་སྐརོ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཕ ྲེབས་རུྒྱ་གནང་ཡང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༨ ཚྲེས་ ༦ ཉནི་རྒྱ་ཕགོས་ནས་བདོ་ནང་གནམ་གཤིས་
གང་བའི་སྐབས་འཁྲེལ་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་འཛུགས་སུྐན་གི་ལས་དནོ་འགའ་བྱྲེད་
སངྒ་ཡིན་པས་གཟིགས་སྐརོ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་འསོ་འཚམས་ཀི་སྣ ྲེ་ལྲེན་ཞུ་རུྒྱ་གོ་
སིྒག་ཐུབ་མིན་བཤད་དྲེ་ཁས་ལྲེན་ཞུས་མྲེད། ཏྲེང་ཞའ་ིཕངི་གིས་ཐགོ་མར་བདོ་
མི་མགནོ་འབདོ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་སྐརོ་ང་ཚོས་ཡང་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
དན་སྐལུ་བྱས་པའ་ིརྲེས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༧ པར་བཀའ་ཟུར་ཀུན་བདྲེ་གླངི་
འདོ་ཟྲེར་རྒྱལ་མཚན་དབུ་ཁིད་པའི་གཟིགས་སྐརོ་སྐུ་ཚབ་ཐྲེངས་བཞི་པ་བདོ་ཀི་
ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ལ་ཕ ྲེབས་རུྒྱ་ཁས་ལྲེན་བྱས་མྲེད། སྐ་ུཚབ་ཚོས་བདོ་ནང་གི་
གནས་སངས་དངསོ་སུ་གཟིགས་རྲེས་དངསོ་ཡོད་ཀི་དཀའ་ངལ་རྣམས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་བསམ་ཞིབ་དགོས་པའི་གནས་ལུགས་དང་སྦགས་འབདོ་སྐུལ་ཆ་ཚང་
གནང་ཡོད།

༸གོང་ས་མཆོག་དང་བདོ་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་ད་ུ
འབ ྲེལ་བ་དམ་ཟབ་དང་། ཕན་ཚུན་ག་ོརགོས་གསལ་པ་ོཡོང་ཆྲེད་ཐབས་ལམ་
འབད་བརནོ་གང་ཐུབ་གནང་ས ྲེ། ད་བར་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་ནས་ཕན་ཚུལ་
ཡིད་ཆྲེས་ཐབས་ལམ་འགའ་ཤས་བཏནོ་པ་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ 
༢༡ ཉནི་བདོ་མི་ཕན་ཚུན་ལ་ྟསྐརོ་གཉ ྲེན་འཕྲད་འག་ོའངོ་གི་ཁམིས་སལོ་ཅུང་
ཟད་ལྷདོ་ད་ུགཏངོ་དགསོ་པའ་ིརྲེ་བ་བཏནོ་པ་ཁས་ལྲེན་བྱས་མྲེད་པའ་ིཐགོ བདོ་
ནས་ཕི་རྒྱལ་ལ་གཉ ྲེན་འཕྲད་ཡོང་མཁན་ཚོའི་ལོ་རུྒྱས་ཞིབ་བཤྲེར་བྱྲེད་པ་དང་། 
ཁངོ་ཚོའ་ིནང་མི་གང་རངུ་ཞིག་གཏའ་མར་སྡདོ་དགསོ་པ། དྲེ་མཚུངས་བཙན་
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བྱལོ་བདོ་མི་གཉ ྲེན་འཕྲད་ད་ུབསྐྱདོ་མཁན་རྣམས་ཕིར་སྡདོ་རྒྱ་མི་ཟྲེར་བའི་ལག་
འཁྲེར་མ་བངླས་ཐབས་མྲེད་བཅས་བཟསོ་པ་རྲེད།

སྐབས་ད ྲེ་དག་ཏུ་བདོ་གཞུང་གིས་བདོ་རྒྱའི་འབ ྲེལ་བ་ཉ ྲེ་རུ་གཏངོ་
ཐབས་སུ་པ ྲེ་ཅིང་ད་ུབདོ་ཀི་ལས་ཁུངས་ཤིག་འཛུགས་རུྒྱའི་རྲེ་བ་བཏནོ་པ་ད ྲེར་
ཡང་རྒྱ་ཕགོས་ནས་ཁས་ལྲེན་བྱས་མྲེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༩ པར་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
རོགས་རམ་གི་ཆྲེད་དྭང་བངླས་སླབོ་དགྲེ་ལ་ྔབཅུ་སྐརོ་ཡོང་ཆོག་པ་ཞྲེས་རྲེ་སྐུལ་
བྱས་པའ་ིལན་ད།ུ རྒྱ་ཕགོས་ནས་བདོ་རིགས་གཞནོ་སྐྱྲེས་ད ྲེ་རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་
མཐུན་རྐྲེན་གནས་སངས་ཞན་པ་ོཡོད་པར་གམོས་འདསི་བྱ་རུྒྱ་དཀའ་ངལ་ཡོང་
རུྒྱར་བར ྲེན་བདོ་མི་དགྲེ་རན་ན་གཞནོ་ད ྲེ་རྣམས་རྒྱ་ནག་ཁུལ་གི་མི་རིགས་སླབོ་ག་ྭ
ཁག་ཏུ་བཏང་ན་ལྲེགས་གནས་ཞྲེས་བཤད་ཡོད། ང་ཚོས་བདོ་མི་སླབོ་དགྲེ་དངྭ་
བླངས་པ་རྣམས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་འཚོ་བའི་གནས་སངས་ཉམ་ཐག་པ་ོཡོད་པ་
གསལ་པ་ོཤྲེས་ནས་དངྭ་བངླས་བྱས་ལུགས་བཤད་པར། རྒྱ་ཕགོས་ལ་སླབོ་དགྲེ་
རྣམས་བདོ་ནང་འག་ོསྐྱདོ་བྱ་རུྒྱ་བཀག་འགགོ་བྱྲེད་པའི་ལག་ཆ་གཞན་གང་ཡང་
མ་རྙ ྲེད་སབས། མཐར་ཁངོ་ཚོས་བདོ་རིགས་ན་གཞནོ་ད ྲེ་རྣམས་སྔནོ་ད་ུརྒྱ་མིའ་ི
མི་སྲེར་ཡིན་པ་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་དགསོ་ལུགས་བཤད་པ་རྲེད། དྲེ་ན་ིཁས་ལྲེན་ར་
བ་ནས་བྱྲེད་མི་ཐུབ་པའི་གནད་དནོ་ཞིན་ཡིན་པར་བར ྲེན་དྭངབླངས་དགྲེ་རན་
རྣམས་བདོ་ད་ུའག་ོབསྐྱདོ་ཐུབ་མྲེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༤ ཉནི་ང་ཚོས་རྒྱ་མིའ་ིདཔནོ་རིགས་
ཚོར། བདོ་གཞིས་བྱྲེས་གཉསི་དབར་འབྲེལ་ལམ་ཉ ྲེ་ར་ུགཏངོ་ཆྲེད་བདོ་ནང་ཡོད་
པའ་ིབདོ་མི་མཁས་པ་མི་གངས་ ༡༡ འད་ིཕགོས་བདོ་རིག་པའ་ིབག་ོགླ ྲེང་ཚོགས་
འད་ུཞིག་ལ་ཡོང་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་དགོས་ལུགས་འབདོ་སྐུལ་བྱས་ཀང་རྒྱ་
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ཕགོས་ནས་ཁས་ལྲེན་ར་བ་ནས་བྱས་མྲེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༢༣ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་ཏྲེང་
ཞའ་ོཕངི་ལ་ཕག་བསི་ཤིག་གནང་བའ་ིནང་། “བདོ་མི་མང་ལ་བདྲེ་སིྐྱད་ཁ་
ཡོད་ལས་ཡོད་ཅིག་ཡོང་བའི་དནོ་ད་ུཕན་ཚུན་གཉསི་ཕགོས་ནས་བཟདོ་བསན་
ཁགོ་ཡངས་དང་འབྲེལ་བླ་ོགསོ་གཏངི་ཟབ་ཀི་སྒ་ོནས་ཛ་དག་གིས་འབད་བརནོ་
བྱྲེད་དགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་བབས་ཡོད། རང་ངསོ་ནས་རྒྱལ་མཚམས་རིས་མྲེད་ཀི་
འག་ོབ་མིའ་ིརིགས་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་ཉམ་ཏག་མི་མང་གི་བདྲེ་དནོ་སུྒབ་སུྒར་
ཤྲེས་ཚོད་ནསུ་ཚོད་ཀི་འབད་བརོན་བྱྲེད་རུྒྱའི་བསམ་ཚུལ་རུྒྱན་བཅངས་ཡོད་
མུས། གངོ་གསལ་དནོ་གནད་ཁག་གི་སྐརོ་ཁྲེད་རྣམ་པའ་ིདགངོས་འཆར་ཇི་ཡོད་
གསལ་པ་ོཤྲེས་རུྒྱའ་ིརྲེ་བ་ཡོད།” ཅྲེས་སོགས་འཁདོ་ཡོད་ཀང་། དྲེར་ལན་གང་
ཡང་མ་ཕུལ་བའ་ིཐགོ་ད ྲེ་ལས་ལྡགོ་ས ྲེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༢༨ ཉནི་
ཧུའུ་ཡའ་ོཔང་ནས་རྒྱལ་ལོ་དནོ་གུབ་ལ་ཏཱ་འ་ིབ་ླམར་འཛིན་པའ་ིབྱྲེད་ཕགོས་དནོ་
ཚན་ལ་ྔཟྲེར་བའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་སྤད་པའི་ནང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་འད་ིཏཱ་ལའི་བ་ླམ་
སྐ་ུསྒ ྲེར་གི་གནད་དནོ་ཞིག་བཟ་ོཐབས་བྱས་ཡོད་པ་རྲེད། དངསོ་ཡོད་གནད་དནོ་
ན་ིམ་འངོས་བདོ་མིའ་ིབདྲེ་རར་ཐུབ་སབས་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༢ 
ཟླ་ ༤ པར་ཆྲེས་མཐའོ་ིསྐ་ུཚབ་མི་གསུམ་པྲེ་ཅིང་ད་ུརྒྱའ་ིདཔནོ་རིགས་ཚོ་དང་
མཉམ་ད་ུགནས་ཚུལ་རགོ་ཞིབ་ཀི་བཀའ་མོལ་གནང་བར་ཆྲེད་གཏངོ་གནང་
ཡོད། སྐ་ུཚབ་ཚོགས་པས་རྒྱའ་ིདཔནོ་རིགས་ཚོར་བསམ་བླའོ་ིདཔྱད་གཞིར་ཕན་
པའ་ིགསོ་འཆར་མང་པ་ོབཏནོ་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༢ པར་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་གང་ཉདི་ཕི་ལོ་ 
༡༩༨༥ ལོ་ཙམ་ལ་བདོ་ད་ུགཟགིས་སྐརོ་ཞིག་ལ་ཕ ྲེབས་འདདོ་ཡོད་ཅྲེས་བཀའ་
གནང་ཡོད། སབྐས་ད ྲེར་བདོ་ནང་བསམ་པའ་ིསགྦས་བཙོག་མྲེད་པ་བཟ་ོབ་ཟྲེར་
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བའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་གསར་པ་ཞིག་སྤ ྲེལ་ནས་བདོ་མི་མང་པ་ོའཛིན་
བཟུང་གིས་བཙོན་བཅུག་བྱས་པ་རྲེད།

ཆབ་སིད་རངུ་ར ྲེག་གི་ལས་འགུལ་གསར་པ་ད ྲེ་དག་མཚམས་འཇགོ་
ཡོང་ཐབས་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་ནང་ཆིབས་སུྒར་གནང་རུྒྱའ་ིསྐརོ། བདོ་
རྒྱ་དབར་མུ་མཐུད་གསོ་མོལ་གི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རུྒྱ་བཅས་ཀི་ཆྲེད་ད་ུཕི་ལོ་ 
༡༩༨༤ ཟླ་ ༡༠ པར་མི་གསུམ་ལས་གུབ་པའ་ིཆྲེས་མཐའོ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་པ་
ཞིག་པ ྲེ་ཅིང་ད་ུགཏངོ་གནང་མཛད་ཡོད། འནོ་ཀང་གསོ་འཆར་དྲེ་དག་ལ་རྒྱ་
ཕགོས་ནས་ཁས་ལྲེན་མ་བྱས་པ་མ་ཟད། སབྐས་ད ྲེར་ཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་བུྱང་
བ་རྣམས་གསང་རྒྱ་བྱྲེད་དགསོ་པབཤད་ཡོད་ནའང་། དྲེ་ལས་ལྡགོ་ཏ ྲེ་ཁ་ོརང་
ཚོའི་ངསོ་ནས་ང་ཚོས་བཏནོ་པའི་གསོ་འཆར་རྣམས་ལ་འཁགོ་བཤད་བྱས་ནས་
གསར་ཤོག་ཐགོ་ཡོངས་བསྒགས་བྱས་པ་རྲེད།

གོང་ད་ུགསལ་བ་ལརྟ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བདོ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་ཐད་ཀར་གསོ་མོལ་ཡོང་བའ་ིཐབས་ལམ་གང་ཡོང་གནང་ཡོད་ཀང་། 
དྲེ་དག་ལམ་ལྷངོ་མ་བུྱང་བར་བར ྲེན་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་གང་གི་དགངོས་གཞི་
རྣམས་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་གསལ་བསྒགས་གནང་ས ྲེ་རྒྱལ་སིྤའི་རྒྱབ་སྐྱརོ་མི་འཚོལ་
མཐུ་མྲེད་བུྱང་བ་རྲེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༢༡ ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ས་ཞི་
བའ་ིགསོ་འཆར་དནོ་ཚན་ལ་ྔའདནོ་གནང་མཛད་པ་གཤམ་གསལ།

༡༽ བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་ཞི་བའ་ིབས་ིགནས་ཤིག་ཏུ་བསུྒར་རུྒྱ། 

༢༽  རྒྱ་མི་འབརོ་ཅྲེན་བདོ་ནང་གནས་སྤ་ོབྱྲེད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བུྱས་ད ྲེ་དག་



179

མཚམས་འཇགོ་དགསོ་རུྒྱ།

༣༽  བདོ་མི་དམངས་ཀི་གཞི་རའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་དམངས་གཙོའི་
རང་དབང་རྣམས་ལ་བརི་བཀུར་དགསོ་རུྒྱ།

༤༽ བདོ་ཀི་རང་བཞིན་འབུྱང་ཁམས་ཀི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པའོི་གནས་སངས་
སརྔ་སོར་ཆུད་ཐབས་དང་། སུང་སྐྱབོ་བྱ་དགསོ་པའ་ི ཐོག ་བ ོད ་ནང་རྒྱ་
ནག་གིས་རལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་བཟ་ོསུྐན་བྱྲེད་པ་དང་རལུ་ཕྲན་གི་སྙགིས་རོ་
རྣམས་ཕུང་གསོག་བྱྲེད་འཆར་བཅས་འཚམས་འཇགོ་དགསོ་རུྒྱ།

༥༽ བདོ་ཀི་མའངོས་པའ་ིགནས་བབས་དང་། བདོ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གི་
འབ ྲེལ་བའ་ིསྐརོ་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒ་ོནས་གསོ་ མོལ་འགོ་འཛུགས་
དགསོ་རུྒྱ་བཅས་རྲེད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡༧ ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འག་ོཁདི་ཚོས་
གངོ་གི་གསོ་འཆར་དྲེ་དག་ཁས་ལྲེན་མྲེད་ཚུལ་བཤད་པ་མ་ཟད། དྲེ་ན་ི༸གངོ་
ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་རྒྱང་ཐག་རིང་ད་ུབཏང་བ་རྲེད་ཅྲེས་
སྐྱནོ་འཛུགས་ཀང་བྱྲེད་ཡོད་པ་རྲེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རུབ་པའོ་ིལན་འདྲེབས་
བྱས་པར་མ་ལྟསོ་པར་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༧ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་
ནས་བདོ་མིའ་ིལངས་ཕགོས་གསལ་པརོ་མཚོན་པའ་ིའགྲེལ་བཤད་དནོ་ཚན་བཅུ་
བཞི་འཁདོ་པ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ 
༡༥ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་སི་ཏྲསི་སི་སགྦ་ཏུ་ཡོ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཐགོ་གསོ་
འཆར་གཞན་ཞིག་འདནོ་གནང་མཛད་པའ་ིནང་གངོ་གསལ་ཞི་གསོ་ཀི་དནོ་ཚན་
ལ་ྔཔའ་ིགསོ་མོལ་འག་ོའཛུགས་བྱྲེད་སྒའོ་ིསྐརོ་རྒྱས་བཤད་གནང་ཡོད། 

གངོ་གསལ་གསོ་འཆར་གི་བརདོ་དནོ་གསལ་བསྒགས་མ་གནང་གངོ་
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ཡིག་ཆ་ལྡ་ིལིར་བཅའ་སྡདོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་གནང་ཡོད། དྲེ་རྲེས་ལྡ་ི
ལིར་ཡོད་པའ་ིབདོ་གཞུང་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ནས་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚྲེས་ ༢༢ དང་
ཚྲེས་ ༢༩ སོ་སོར་དནོ་གནད་ད ྲེའ་ིཐགོ་ལྡ་ིལིར་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ང་ོ
ཚབ་པ་ཐུག་འཕྲད་གནང་ས ྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤ ྲེལ་བའི་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་ཁག་གི་དྭགོས་གཞིའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་ཞིང་། 
གསལ་བཤད་གནང་བའི་ཁོངས་ཀི་དནོ་ཚན་གཅིག་ནི་སི་ཏྲས་སི་སགྦ་གི་གསོ་
འཆར་འད་ིཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་ཏྲེང་ཞའ་ོཔངི་གིས་རྒྱལ་ལོ་དནོ་གུབ་མཆོག་
ལ་གསུངས་པའི་རང་བཙན་གཙང་མ་མ་གཏགོས་གནས་ཚུལ་གཞན་ཚང་མར་
གསོ་བསྡུར་བྱྲེད་ཆོག་ཅྲེས་གསུངས་པའི་དནོ་གནད་དང་མཐུན་གི་ཡོད་པ་ད ྲེ་
ཡིན། སི་ཏྲས་སི་སགྦ་གི་གསོ་འཆར་ནང་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་དང་
མཉམ་མཐུན་བྱྲེད་པ་ལས་ཁ་བལ་བྱྲེད་རུྒྱའི་དགོངས་ཚུལ་འདནོ་གནང་མྲེད་
ལུགས་གསུངས་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༢༡ ཉནི་ལྡ་ིལིྲེ་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཐོ་རིམ་དཔནོ་རིགས་ཤིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སྐུ་ཚབ་དང་མཉམ་ད་ུབཀའ་མོལ་གནང་འདདོ་ཡོད་པ་མ་
ཟད། བཀའ་མོལ་གནང་ཡུལ་གི་ས་གནས་དང་དསུ་ཚོད་བཅས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་
འདྲེམས་པ་གནང་ན་འགགིས་གནས་བཤད་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསལ་བསྒགས་དྲེ་འད་ཞིག་བྱས་པར་ང་ཚོས་
དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་བདོ་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༩ 
ཚྲེས་ ༢༣ ཉནི། “ང་ཚོས་བཏནོ་པའ་ིགསོ་འཆར་ལ་དང་ལྲེན་བྱས་པ་འད་ིརྒྱ་
ནག་ཕགོས་ལ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་བྱྲེད་འདདོ་ཡོད་པའ་ིབཅསོ་མིན་གི་
རགས་མཚན་ཞིག་ཡིན་པའ་ིརྲེ་བ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།” ཅྲེས་གསུངས་ཡོད།
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ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༢༥ ཉནི་ལྡ་ིལིར་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་བརུྒྱད་བཀའ་མོལ་གནང་ཡུལ་སུད་སིའི་གངོ་ཁྲེར་འཇི་ནི་ཝ་ཡིན་
ཞིང་། དྲེ་ན་ིསབས་བདྲེ་ལ་བར་གནས་ཀི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དསུ་ཚོད་
ཀང་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༡ པའོ་ིནང་གནང་རུྒྱའ་ིལན་གསལ་གནང་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༡ པའ་ིཚྲེས་ཤར་ལ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་འཐབ་
ཕགོས་གཅིག་གུར་ལས་ཁུངས་གི་འག་ོའཛིན་ཡན་མིན་ཕུ་ནས་སྐ་ུཞབས་རྒྱལ་ལོ་
དནོ་གུབ་ལ་སི་ཏྲས་སི་སབག་གསོ་འཅར་གི་གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཐགོ་བསམ་
ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ཀང་དཀའ་ངལ་དྲེ་དག་གསོ་བསྡརུ་བརུྒྱད་ད ྲེ་སྲེལ་ཐུབ་ཀི་
རྲེད་ཅྲེས་བཤད་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༨ ཉནི་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ལྡ་ིལིར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་བརུྒྱད་བཀའ་མོལ་གནང་
རུྒྱའ་ིསྔནོ་འགའོ་ིཆ་རྐྲེན་ཁག་བཏནོ་པ་གཤམ་གསལ།

༡༽   བཀའ་མོལ་གནང་ཡུལ་དང་དསུ་ཚོད་གཉསི་ཕིར་བསྒགས་བྱས་པ་ད ྲེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་འདདོ་མོས་མྲེད། བཀའ་མོལ་གནང་ཡུལ་ལྲེགས་ཤོས་ན་ི
པ ྲེ་ཅིང་ཡིན།

༢༽ ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མི་དུག་ཡོད་པ་ད ྲེ་
དག་རུྒྱན་གཏན་ཁ་བལ་གི་བྱ་སྤདོ་སྤ ྲེལ་མཁན་ཡིན་སབས་ད ྲེ་ང་ཚོས་ཁས་
ལྲེན་བྱྲེད་ཐུབ་ཐབས་མྲེད། ནང་ཁུལ་གི་གསོ་མོལ་བྱྲེད་པའ་ིནང་ཕི་རྒྱལ་
ཧ་ོ ལན་ཌ་ནས་ཡིན་པའི་ཁིམས་རོད་པ་ད ྲེ་ཞུགས་རུྒྱ་ད ྲེ་བས་ཀང་ཁས་
ལྲེན་མྲེད།

༣༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་དང་ཐད་ཀར་བཀའ་མོལ་ཞུ་འདདོ་ཡོད། 
ཡིན་ནའང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་ཡིད་ཆྲེས་བླསོ་འགྲེལ་གནང་སའ་ིམི་རྒྱ་ལོ་དནོ་
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གུབ་ལ་ྟབུ་ཞིག་མངགས་གཏངོ་གནང་ན་ང་ཚོས་ཁས་ལྲེན་བྱས་ཆོག།

༤༽ སི་ཏྲས་སི་སྦག་གི་གསོ་འཆར་དྲེ་བཀའ་མོལ་གནང་རུྒྱའི་གཞི་ར་ཡོང་
ཐབས་མྲེད། བཀའ་མོལ་གནང་རུྒྱའ་ིསྔནོ་འགའོ་ིཆ་རྐྲེན་ན་ིམྲེས་རྒྱལ་གངོ་
བུ་གཅིག་གུར་ལ་སུང་སྐྱབོ་དང་ཁས་ལྲེན་དགསོ་པ་ད ྲེ་ཡིན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཏནོ་པའ་ིསྔནོ་འགའོ་ིཆ་རྐྲེན་ད ྲེ་དག་ན།ི དྲེ་ས་ྔ
ཁས་ལྲེན་བྱས་པ་དང་རྒྱབ་འགལ་ཆགས་པར་བར ྲེན་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་བླ་ོ
ཕམ་བུྱང་ཞིང་།   ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༥ ཉནི་གངོ་གསལ་དནོ་
གནད་ཁག་ལ་ལན་གསལ་གནང་བ་གཤམ་གསལ།

༡༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་ཡུལ་དང་དསུ་ཚོད་གཉསི་༸གོང་
ས་མཆོག་ལ་འདྲེམས་པ་གནང་རུྒྱར་ཕུལ་ བར་བར ྲེན ་གང་ཉིད ་ནས་
ཞལ་ཞྲེ་གཉསི་མྲེད་ཀི་ཐུགས་ཁུར་བཞྲེས་ཏྲེ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡུལ་སུད་
སིའ་ིགངོ་ཁྲེར་འཇི་ན་ིཝ་དང་། དསུ་ཚོད་ཀང་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༡ 
བཅས་ལ་གཏན་འཁྲེལ་གནང་ཡོད།

༢༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ཕགོས་སུ་སྤ ྲེལ་བའ་ིགསལ་བསྒགས་དང་། བཙན་
བྱལོ་བདོ་གཞུང་ལ་ལན་ཐྲེངས་མང་བསྐུར་བ་བཅས་ཀི་ནང་༸གོང་ས་
མཆོག་ནས་སྩལ་བའི་སྐུ་ཚབ་དང་ཐུག་འཕྲད་བཀའ་མོལ་བྱྲེད་འདདོ་
ཡོད་ཅྲེས་བརདོ་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ད་རྲེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གངོ་ས་
མཆོག་ནས་བསྐ་ོབཞག་སྩལ་བའི་ཐྲེངས་འདིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ངསོ་ལྲེན་
མྲེད་ཅྲེས་བཤད་པ་འདི་ཡང་སྙངི་ད ྲེ་ནས་གང་ཤོད་ཀི་ཡོད་མྲེད་ང་ཚོས་
ཤྲེས་ཀི་མི་འདགུ སྐ་ུཚབ་སུ་ཞིག་བསྐ་ོབཞག་གནང་མིན་ན་ི༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་ཐུགས་འདདོ་ཡིན། ཌགོ་ཀར་མ་ཡྲེ་ཁལ་ སཱི་ ཝན་ ཝལཊ་ 
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ཝན་ པ་རག་ན་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་མི་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ཁངོ་ན་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་ཞིག་ཡིན་པར་ཁོང་ནི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པའི་ཁིམས་ཀི་སླབོ་
སནོ་པ་རྲེད།

༣༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དགངོས་འཆར་བཏནོ་པ་བཞིན། རྒྱ་ལོ་དནོ་གུབ་
མཆོག་བདོ་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་ཀི་སླབོ་སནོ་པའ་ིགས་སུ་བསྐསོ་ཡོད།

༤༽ མ་འངོས་བདོ་ཀི་དནོ་གནད་སྐརོ་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་དང་། ཕགོས་ཕན་
ཚུན་གཉསི་ཀས་སྔནོ་འགའོི་ཆ་རྐྲེན་གང་ཡང་མ་བཏནོ་པར་གསོ་མོལ་
གནང་ཚྲེ་དནོ་སྙངི་ལནྡ་པའ་ིགུབ་འབས་ཐནོ་ཐུབ། སི་ཏྲས་སི་སགྦ་གི་གསོ་
འཆར་ནི་བདོ་རྒྱ་གཉསི་དབར་གསོ་མོལ་གནང་རུྒྱའི་གཞི་ར་རུྒྱ་མཚན་
ལནྡ་ཤོས་ད ྲེ་ཡིན།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༢ པའ་ིནང་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་
མཆོག་དགངོས་པ་ཚོས་དབིྱངས་སུ་ཐིམ་སབྐས་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་ཕགོས་
ལ་རྲེ་སྐུལ་གནང་དནོ་སརྔ་སལོ་གཞིར་བཟུང་དགོངས་རགོས་མཆོད་འབུལ་ཞུ་
བར་མི་བཅུ་སྐརོ་ཡོད་པའ་ིཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདང་། ལ་ྷས། རྲེ་
སྐ་ུའབུམ། བ་ླབང་བཀ་ཤིས་འཁིལ་བཅངས་པར་མཆོད་འབུལ་ཆྲེད་འག་ོབསྐྱདོ་
ཆོག་པའ་ིརྲེ་སྐལུ་མཛད་ཡོད། རྒྱ་ཕགོས་ནས་ད ྲེའ་ིམདནུ་ལམ་ད་ུཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ 
ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡ ཉནི་བདོ་ནང་ད ྲེ་འདའ་ིམཆོད་འབུལ་གཞི་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོབྱ་རུྒྱར་སརྔ་
མྲེད་གསར་སྤསོ་ཡིན་གནས་དང་། མཆོད་འབུལ་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འག་ོ
ཁདི་གཉསི་བཀའ་ཤག་གི་དཔནོ་རིགས་རྲེད་འདགུ་པས་ད ྲེ་གཉསི་ཁས་ལྲེན་མྲེད་
ཅྲེས་བཤད་ཡོད། བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་ནས་ཚོགས་མི་ད ྲེ་གཉསི་ཕིར་འཐྲེན་
གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞྲེས་དང་སྦགས་སརླ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་
བར་རྒྱ་ཕགོས་ནས་ད ྲེར་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༧ ཉནི་ལན་བྱས་གསལ། 



184

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་བླ་མ་གཉསི་གསུམ་གང་
འསོ་ཤིག་པ ྲེ་ཅིང་བརུྒྱད་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པརོ་ཕ ྲེབས་ཏྲེ་མཆོད་འབུལ་གནང་རྲེས་
ལམ་འཕྲལ་རྒྱ་གར་ད་ུཕིར་ལོག་གནང་དགོས་ཚྲེས་བཤད་པ་དང་ཆབས་ཅིག 
ལ་ྷསར་ཟངི་ཆ་བུྱང་བ་ད ྲེ་དག་སླངོ་མཁན་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་ཡིད་ཚུལ་དང་། 
༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་བདོ་ནང་གི་དག་པའོི་ཁམིས་གཞི་ད ྲེ་དག་ཕིར་འཐྲེན་ཡོང་
ཐབས་སྐརོ་འཛམ་གླིང་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པར་འབདོ་སྐུལ་གནང་བ་དྲེར་སྐྱནོ་
འཛུགས་བཅས་བྱས་པ་རྲེད།

ད ྲེ་སྐརོ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༢༣ ཉནི་བདོ་གཞུང་ནས་ལྡ་ིལིར་
ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་བརུྒྱད་ལན་འདྲེབས་གནང་བ་གཤམ་གསལ།

༡༽ པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེའ་ིདགངོས་རགོས་མཆོད་འབུལ་ཞུ་ཕགོས་སྐརོ་སྔནོ་ད་ུ
ལན་མང་ཞུས་དནོ་བཞིན་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་སྐུ་ཕྲ ྲེང་རིམ་བྱནོ་ནས་དསུ་
འཁརོ་ཕག་བཞྲེས་དམིགས་བསལ་མཛད་པར་བར ྲེན་མཆོད་འབུལ་བར་
དགྲེ་འདནུ་ཕ ྲེབས་དགསོ་པའ་ིཞལ་གངས་བཅས་གསལ་པ་ོཞིས་ཡོད། དྲེ་
རྲེས་ད་རྲེས་ཆོས་ཕགོས་ཀི་སྐུ་ཚབ་གཏངོ་གི་ཡོད་སབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་རྲེ་འདནུ་གནང་བ་ལྟར་མཆོད་འབུལ་འཐུས་ཚབ་ཀི་ཁོངས་ནས་
ལས་བྱྲེད་མི་གཉསི་ཕིར་འཐྲེན་བྱ་རུྒྱ་ཁས་ལྲེན་བྱས་པ་ཡིན། ད་ཆ་བ་ླམ་
གཉསི་གསུམ་ཕྲེབས་འཐུས་ད ྲེ་ཡང་པྲེ་ཅིང་བརུྒྱད་བཀས་ལྷུན་དགནོ་པར་
ཐད་བསྐྱདོ་དགོས་རུྒྱ་གསུངས་པ་འདི་ནི་ང་ཚོ་སརླ་ཡང་བླ་ོཕམ་སྐྱྲེ་གཞི་
ཞིག་ལས། བ་ླམ་གསུམ་བཏང་བས་ཕན་ཐགོས་མི་འདགུ

༢༽ རྒྱ་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་བར་སབྐས་ཞི་རལོ་གི་ལས་འགུལ་བུྱང་བ་ད ྲེ་དག་
ང་ཚོས་བཟསོ་པ་དང་། གཏརོ་བཤིག་པ་ཆྲེད་རངོ་དང་ག་ོལག་སྤད་ཚུལ་
སོགས་ང་ཚོར་ཆྲེས་ཚབས་ཆྲེའི་སྐྱནོ་འཛུགས་བྱས་པ་ད ྲེ་དག་ཁུངས་སྐྱྲེལ་
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བྱྲེད་དགསོ། བདོ་ནང་རྙགོ་ད་ཆགས་གཞིའ་ིརུྒྱ་མཚན་ང་ོམ་ཇི་ཡིན་ཞིབ་
འཇུག་བྱྲེད་སདླ་ཕགོས་ལྷུང་མྲེད་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཉམས་ཞིབ་ཚོགས་སྡ ྲེ་ཞིག་
བདོ་ནང་ཡོང་ཆོག་པ་དགསོ།

  ཡིག་ཐགོ་མ་ཡིན་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིག་ས ྲེ། ཉ ྲེ་ལམ་གསར་ཤོག་ཐགོ་
གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་གཞིགས་ན་ཡན་མིན་ཕུས་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་
འཐུས་ཚོགས་ཐགོ་ང་ཚོའི་ཕགོས་ཀིས་བདོ་ནང་རྙགོ་ད་བཟ་ོཆྲེད་ག་ོལག་
སྤད་ད ྲེ་མི་བཏང་ལུགས་གསུངས་འདགུ་པ་ད ྲེར་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པ་ོ
བུྱང་། གང་ཡིན་ཟྲེར་ན། ང་ཚོས་ཁངོ་ན་ིརྒྱ་གཞུང་གི་དབུ་ཁདི་གསར་
པའི་ནང་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གཟིགས་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དང་
དགངོས་པ་རྒྱ་ཆྲེ་ཙམ་བཞྲེས་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།

༣༽ ༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་བདོ་ནང་གི་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ཐབས་ཀི་ཆྲེད་ད་ུརྒྱལ་
ཁབ་གི་དབུ་ཁིད་ཚོར་འབདོ་སྐུལ་གནང་བ་ན་ིམི་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་སབྐས་རོགས་རམ་འབདོ་སྐལུ་བྱྲེད་པའི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་ཞིག་
ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ག་དབུ་ཁདི་ཙམ་མ་ཟད་ཏྲེང་ཞའ་ོཕངི་ལའང་འབདོ་
སྐལུ་ཕགོས་མཚུངས་གནང་ཡོད། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དསུ་རག་ད་ུབདོ་
ཀི་གནད་དནོ་འད་ིརྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུཞི་བའ་ིཐགོ་ནས་ཐད་ཀར་བཀའ་
མོལ་གནང་ས ྲེ་སྲེལ་ཐབས་མཛད་རུྒྱའི་དགོངས་བཞྲེས་གནང་གི་ཡོད་པ་
ཡོངས་གགས་ཡིན། ༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་གཟུང་དང་མཉམ་
ད་ུའབ ྲེལ་བ་གནང་ཐབས་རུྒྱན་མཐུན་གནང་བ་ད ྲེ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
གལ་ཆྲེར་བརིས་མྲེད་པ་རྲེད།

༤༽ ང་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་ལ་བསྐྱར་བསྐུལ་ཞུ་རུྒྱར་བདོ་རྒྱ་དབར་བཀའ་མོལ་
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མགགོས་ཙམ་གནང་དགསོ་པ་ལས། གནས་ཚུལ་གཞན་ཐགོ་ཁག་དཀསི་
ཏ ྲེ་དསུ་ཚོད་འགངས་ཐབས་གནང་ན་ཕན་ཐགོས་མྲེད། ༸གངོ་ས་མཆོག་
ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རུྒྱའ་ིདགངོས་འཆར་ས་ྔལོ་ཕི་ཟླ་ ༦ པར་གནང་
ཡོད་ལ། བཀའ་མོལ་དབུ་འཛུགས་ཀང་འད་ིལོའ་ིཟླ་ ༡ པརོ་གནང་རུྒྱའ་ི
རྲེ་འདནུ་འདནོ་གནང་མཛད་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༥ 
ནས་བཟུང་ང་ཚོའི་ཕགོས་ཀིས་ཡིག་ངག་གཉསི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་བླ་ོ
དྭགོས་དང་དགག་ཆ་གནང་བའི་དནོ་གནད་ཁག་ལ་གཞུང་ཚབ་པ་བརུྒྱད་
འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཡོད། ཉ ྲེ་ཆར་ཁརོ་ཡུག་བཙོག་པ་བཟསོ་པའ་ིརྐྲེན་
གིས་གསོ་མོལ་འག་ོའཛུགས་རུྒྱར་གནདོ་སྐྱནོ་བུྱང་ཞྲེས་ང་ཚོར་ཁག་དཀ་ི
བ་འད་ིན་ིདང་བདྲེན་ཞིག་ར་བ་ནས་མ་རྲེད། ད་བར་གི་ང་ཚོའ་ིཉམས་
མོང་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ན་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་ཤུགས་དང་དག་
གནནོ་བྱྲེད་རུྒྱའ་ིདགངོས་པ་ད ྲེར་འགུར་བ་ཕིན་མི་འདགུ་སམྙ། ཅི་ས ྲེ་རྒྱ་
གཞུང་ནས་བས་ལམ་དྲེ་མུ་མཐུད་ཕག་བཞྲེས་གནང་ཚྲེ ་མ་འངོས་པར་
བཀའ་མོལ་གནང་སབྐས་ཁུངས་མྲེད་ཀི་སྐྱནོ་འཛུགས་དང་བཙན་ཤུགས་
མི་འབུྱང་ཆྲེད་ང་ཚོའི་དབར་བར་དཔང་ཞིག་དགོས་གལ་ཆགས་འདགུ་
སམྙ།

བདོ་ནང་དག་པའོི་ཁིམས་གཞི་བསྡམས་པའི་རྲེས་སུའང་༸གོང་ས་
མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་བཀའ་མོལ་གནང་ཆྲེད་ཧངོ་ཀོང་ད་ུས་གོན་གི་
གསོ་མོལ་གནང་མཁན་སྐུ་ཚབ་ཚོ་ཚུང་ཞིག་གཏངོ་རུྒྱའི་ཐུགས་འདནུ་གནང་བ་
དང་། བཀའ་མོལ་གི་ཆ་རྐྲེན་བསུྐན་ཆྲེད་བདོ་ནང་གི་དག་པའོ་ིཁམིས་གཞི་ཕིར་
འཐྲེན་བྱྲེད་དགསོ་པའ་ིརྲེ་སྐལུ་ཡང་གནང་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡༧ ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྡ་ིལིར་
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ཡོད་པའི་གཞུང་ཚབ་པ་བརུྒྱད་ང་ཚོར་ལན་འདྲེབས་གནང་བའི་ནང་རངུ་འཕྲགོ་
གཅགོ་གསུམ་བྱྲེད་མཁན་ཉ ྲེས་ཅན་ཉུང་ཤས་ལ་རངུ་ར ྲེག་གཏངོ་ཆྲེད་དག་པའོི་
ཁམིས་གཞི་བསམྡས་པ་ན་ིདགསོ་ངྲེས་ཡིན་པས། དག་པའོ་ིཁམིས་གཞི་ཕིར་
འཐྲེན་དགསོ་ལུགས་བརདོ་པ་ན་ིཉ ྲེས་ཅན་པ་ད ྲེ་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད། 
དྲེ་དང་ཕགོས་མཚུངས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་ཞི་བའི་
གནས་ཤིག་ཏུ་བསུྒར་རུྒྱའི་གསོ་འཆར་གནང་བ་ད ྲེ་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ངསོ་
ལྲེན་བྱྲེད་ཐབས་མྲེད་ལུགས་སོགས་བཤད་པ་ལས་ཧངོ་ཀངོ་ད་ུསྔནོ་འགའོི་གསོ་
མོལ་བྱྲེད་རུྒྱའ་ིསྐརོ་གི་ང་ཚོའ་ིགསོ་འཆར་ལ་ལན་འདྲེབས་གང་ཡང་བྱས་མྲེད།

༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་ཞི་མོལ་གི་ཆྲེད་ད་ུའདནོ་གནང་མཛད་པའ་ིགསོ་
འཆར་དྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དང་ལྲེན་བྱ་རུྒྱར་ལོ་གཉསི་རིང་བཟདོ་བསན་གིས་
ངང་སྒགུ་གནང་ཡོད། དྲེ་རྲེས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ 
༡༠ གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་གི་གསུང་བཤད་ནང་གང་ཉདི་ནས་འདནོ་གནང་
མཛད་པའ་ིགསོ་འཆར་ལ་ “མི་རིང་བར་རྒྱ་ཕགོས་ནས་འཁུར་ལྲེན་གསར་
པའི་རིགས་མ་བུྱང་ཚྲེ ་ངསོ་ནས་སི་ཏྲས་སི་སགྦ་ཏུ་བཏནོ་པའི་གསོ་འཆར་འད་ི
དག་ལག་བསར་བྱྲེད་དགོས་པའི་འགན་ཁུར་གང་ཡང་མྲེད་པར་བརི་རུྒྱ་ཡིན་” 

གནས་གསུངས་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༢༥ ཉནི་ལྡ་ིལིར་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་པ་བརུྒྱད་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་
ཞི་བར་གཤྲེགས་པའི་ཡང་སིད་མཆོག་སུྤལ་འཁུལ་བལ་རད་གཅོད་ཡོང་ཆྲེད་
རོགས་རམ་གནང་འདདོ་ཡོད་པ་དང་། དྲེའ་ིཆྲེད་ད་ུ༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་བ་ླ
སུྤལ་མཁན་པ་ོམཐ་ོགས་འདྲེམས་བསྐ་ོགནང་བའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་ྷསའི་
ཉ ྲེ་འགམ་ད་ུཡོད་པའི་ལྷ་མོའི་བླ་མཚོར་གསོལ་འདྲེབས་སྨནོ་ལམ་དང་མཚོ་
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མཇལ་བརག་པ་ཞུ་བར་གཏངོ་འདདོ་ཡོད་ཅྲེས་བཀའ་གནང་ཡོད། དྲེ་ནས་ཟླ་བ་
གསུམ་ཙམ་གི་རྲེས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དནོ་གནད་དྲེ་སྐརོ་ཕི་རོལ་གི་ཐྲེ་བུྱས་
དགསོ་དནོ་མྲེད། པཎ་ཆྲེན་གི་ཡང་སདི་བཀས་ལྷུན་དགནོ་པའ་ིའབྲེལ་ཡོད་མི་
སྣས་འཚོལ་ཞིབ་བྱྲེད་ཀི་རྲེད་ཅྲེས་བརདོ་ཡོད། དྲེ་ལ་ྟབུའ་ིགྲེགས་བར་དང་ཡིད་
ཐང་ཆད་དགསོ་པའི་གནས་ཚུལ་བུྱང་ནའང་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་གནས་ཚུལ་
ད ྲེ་མུར་སུྐྱར་འཇགོ་མ་གནང་བར་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡༠ པར་ཨ་རིའ་ིཡྲེལ་
གཙུག་ལག་སླབོ་གྭ་ཆྲེན་མོར་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་
འགའ་ཤས་དང་མཉམ་ད་ུབདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་རྣམས་གང་ཉདི་སྐུ་
ང་ོམས་གཟིགས་ཆྲེད་བདོ་ནང་ཕྲེབས་འདདོ་ཡོད་པའི་གསོ་གཞི་གསར་པ་ཞིག་
འདནོ་གནང་མཛད་ཡོད།

དྲེ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡༢ པར་རྒྱ་ནག་གི་སདི་བླནོན་ལི་ཕང་
ལྡ་ིལིར་ཕ ྲེབས་སབྐས་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདདོ་ཡོད་པའི་
དགངོས་འཆར་འདནོ་པ་གནང་ཡོད། དནོ་འབས་ཡག་པ་ོཞིག་སོན་ཆྲེད་ཀུན་
སླངོ་བཟང་པསོ་གསོ་འཆར་བཏནོ་པ་ད ྲེ་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁས་ལྲེན་ཞུས་
མྲེད།

ད ྲེ་ལརྟ་ས་ྔཕིའ་ིརུྒྱ་མཚན་ལ་བར ྲེན་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༢༣ ཉནི་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་གསོ་ཆོད་ཅིག་སྣནོ་འཇགོ་གནང་ཞིང་། 
དྲེའི་ནང་རྒྱའི་འགོ་ཁིད་ཚོའི་ཕགོས་ནས་དནོ་ཕན་སོན་པའི་རྣམ་འགུར་ཞིག་
མྲེད་ཕིན་བདོ་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུགསོ་མོལ་གནང་རུྒྱའི་གོམ་
བགདོ་གསར་པ་ཞིག་སྤསོ་ན་མི་འགགིས་ཞྲེས་དང་། གལ་ཏྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཕགོས་ནས་ཐད་ཀར་རམ་དྲེ་མིན་ཕགོས་གསུམ་པ་ཞིག་བརུྒྱད་ད ྲེ་ཞི་མོལ་གནང་
རུྒྱའ་ིགསོ་འཆར་བུྱང་ན་ད ྲེ་ལ་དགག་ཆ་མྲེད་ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད།
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ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༤ པར་ལྡ་ིལིར་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་
ཆྲེན་མོས་སྐུ་ཞབས་རྒྱ་ལོ་དནོ་གུབ་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་ད ྲེ་སྔནོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ལངས་ཕགོས་རྣམས་རྙངི་ཞྲེན་བག་ཁུམས་ཀིས་མཁྲེགས་བཟུང་བྱས་ཡོད་ཀང་། 
བདོ་མིའ་ིངསོ་ནས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱས་ཚྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་གུ་བཤངས་བྱ་རུྒྱ་ཡིན་གནས་བཤད་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་སྐ་ུཞབས་རྒྱ་ལོ་དནོན་
གུབ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པར་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་བཙན་བྱལོ་
བདོ་གཞུང་གི་བཀའ་འཁལོ་ཐབོ་ས ྲེ་ཟླ་ ༦ པར་པྲེ་ཅིང་ད་ུཕ ྲེབས་པ་རྲེད།

སྐུ་ཞབས་རྒྱ་ལོ་དནོ་གུབ་མཆོག་ཕིར་ལོག་ཕ ྲེབས་རྲེས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་
ཁིད་དང་མཉམ་ད་ུབཀའ་མོལ་བུྱང་བ་རྣམས་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་
ལ་སནྙ་སྲེང་གནང་བ་དང་། དྲེ་རྲེས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཐྲེངས་
གསུམ་པའི་ཐགོ་སྙན་སྲེང་གནང་བའི་དནོ་གནད་ཁག་ལ་གསོ་བསྡུར་གནང་ 
ཞིང་། སྔནོ་དརུྒྱ་ལོ་དནོ་གུབ་ལྡ་ིལིར་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཆྲེན་མོ་བས་
གུ་བཤངས་བྱ་རུྒྱའ་ིངསོ་ལྲེན་བྱས་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་ལ་ཕ ྲེབས་སབྐས་ཁངོ་ཚོའ་ི
ལངས་ཕགོས་ཐགོ་ནས་ད ྲེ་ལརྟ་བྱ་རུྒྱའི་རགས་མཚན་གང་ཡང་གཟགིས་མྲེད་པ་
མ་ཟད། ད་དངུ་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་ལ་སྐྱནོ་འཛུགས་
ཚབས་ཆྲེ་བྱས་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་རྒྱ་གཞུང་གིས་གླ ྲེང་སླངོ་བྱས་པའ་ིདནོ་
གནད་ཁག་ལ་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་གི་དགོངས་གཞི་ཇི་ཡོད་འགྲེལ་བརདོ་
གསལ་བཤད་བྱྲེད་ཆྲེད་འཐུས་མི་གཉསི་ལས་གུབ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༦ པར་རྒྱ་ནག་ཏུ་མངགས་གཏངོ་གནང་ཡོད། སྐ་ུཚབ་
ཚོགས་པ་ད ྲེས་རྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁདི་ཏ ྲེང་ཞའ་ོཕངི་དང་ཅང་ཙྲེ་མིན་གཉསི་སྐ་ུསརྒ་
ལ་འབུལ་རུྒྱའི་༸གོང་ས་ཆྲེན་པའོི་ཕག་བསི་དང་ལནྷ་ད་ུབརྲེད་ཐ་ོརྒྱས་པ་ཞིག་
ཀང་བསྣམས་ཡོད་པ་ད ྲེའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། “རྒྱ་མིར་བདོ་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་
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ད་ུསྡདོ་དགསོ་པའ་ིའདདོ་པ་ཡོད་ན། མཉམ་ད་ུསྡདོ་ཐུབ་པའ་ིཆ་རྐྲེན་རྣམས་རྒྱ་
མིས་སུྒབ་དགསོ་པ་དང་། བདོ་མིར་དགསོ་ངྲེས་ཀི་ཐབོ་ཐང་འདདོ་ཁྲེངས་བུྱང་
ན། རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུབསདྡ་ན་ཁྲེ་ཕན་ཆྲེ་བ་ཡོང་སདི་པ་ང་ཚོས་ཤྲེས་ཐུབ་པ་
མྲེད། ད་ཆ་རྒྱ་མིའ་ིཕགོས་ནས་བདོ་རྒྱ་མཉམ་སྡདོ་ཐུབ་པའ་ིཐབས་ལམ་འདནོ་
པའ་ིདསུ་ལ་བབས་ཡོད་པས། བདོ་རྒྱ་མཛའ་མཐུན་མཉམ་གནས་ཆྲེད་བདོ་
ཀི་གནས་སངས་འད་ིདང་འད་ིལ་ྟབུ་བྱྲེད་རུྒྱ་ཡིན་ཞྲེས་ར་དནོ་རགས་རིམ་ཞིག་
གསལ་པརོ་བརདོ་ཚྲེ ་ཕན་ཚུན་འགིགས་ཐབས་ཡོད་མྲེད་བསམ་གཞིགས་ཐག་
གཅདོ་བྱྲེད་བདྲེ་ཡོང་ངྲེས་ཡིན།” ཞྲེས་གསལ་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་འཆར་འདི་བདག་
སྤདོ་ཞུ་རུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་ཁས་ལྲེན་ཐུབ་ཐབས་མྲེད་པའི་སྔནོ་འགའོི་ཆ་རྐྲེན་ཁག་
བཏནོ་པ་མ་ཟད། བདོ་རྒྱ་ཞི་འགགིས་ཡོང་བར་འཕྲསོ་མོལ་བྱ་རུྒྱའ་ིགནད་དནོ་
ད ྲེ་༸གངོ་ས་མཆོག་ཕིར་ལོག་མཛད་རུྒྱའ་ིགནད་དནོ་ཙམ་ད་ུའགུར་བ་བྱས་ཡོད་
པ་རྲེད། རྒྱ་ནག་གི་དབུ་ཁདི་ཚོས་ད ྲེ་ལརྟ་ལངས་ཕགོས་མཁྲེགས་བཟུང་བྱས་
པའ་ིགནས་སངས་འགོ་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོའ་ིགསུམ་དསུ་
གསུང་འཕྲནི་ནང་། “ད་ཆ་ངསོ་ནས་འབད་བརནོ་བྱས་པ་ལརྟ་གསོ་མོལ་དནོ་
དང་ལནྡ་པའ་ིགུབ་འདས་ཤིག་མ་བུྱང་བའ་ིཁར། བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཀང་
ཡར་རྒྱས་ཕིན་མྲེད་པར་ངསོ་འཛིན་བྱ་རུྒྱ་ཡིན། ངསོ་ནས་རྒྱ་མིར་བསནུ་མཁས་
ཀིས་བདོ་རང་བཙན་རདོ་ལྲེན་མ་བྱས་སབས་བདོ་ཕི་ནང་ད་ུབླ་ོཕམ་བྱྲེད་མཁན་
བདོ་མི་ཇྲེ་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་འདགུ” ཅྲེས་བཀའ་གནང་དགསོ་བུྱང་ཡོད།

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དང་། བདོ་གཞུང་གིས་
ཡིད་ཆྲེས་བར ྲེན་པ་ོབྱྲེད་གཞི་ཞིག་ལ། བདོ་ཀི་དཀའ་རྙགོ་ཐད་ཞི་མཐུན་གི་ཐག་
གཅོད་ཅིག་ཡོང་བ་བྱྲེད་པར་ཕགོས་ཕན་ཚུན་གཉསི་ཀས་སྔནོ་འགའོི་ཆ་རྐྲེན་
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གང་ཡང་མྲེད་པའི་ཐགོ་ནས་གསོ་མོལ་འགོ་འཛུགས་བྱ་རུྒྱ་འདི་ལས་ད ྲེ་མིན་
གི་ཐབས་ལམ་གཞན་མྲེད་པར་གཟགིས་ཀི་ཡོད། རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པའ་ིང་ཚོའ་ི
གསོ་འཆར་འད་ིལ་འཛམ་གླངི་གི་སདི་གཞུང་དང་འག་ོཁདི་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱྲེད་
ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་པ་ན་ིབླ་ོསྤབོས་སྐྱྲེ་འསོ་པ་ཞིག་ཡིན།།
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