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ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་བདོ་ར་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན། འནོ་ཀྱང་དབུ་མའ་ིལམ་ན་ིབདོ་རའ་ིགནད་དནོ་
སེལ་བའ་ིཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ད་ེཡིན།  

དབུས་བདོ་མིའ་ིསིག་འཛུགས་ཀིྱས་ར་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ཐགོ་ས ལེ་བའ་ིཡིག་ཆ་དཀར་པརོ་ལན་འདབེས།  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

དབུས་བདོ་མིའ་ིསིག་འཛུགས་ཀིྱ་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས།  
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ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་འཛམ་ག ངི་ལ་ཉ་ིམ་ཤར་བ་ལ་ྟབུ་སརྦ་མོས་འགབེས་ཐུབ་པ་མི་ཡོང་ ། ཁངོ་གི་ཐུགས་ར་ེདང་། 
འཕནི་ལས་ཀིྱ་འདོ་ཟརེ་ས་སངེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས་སངས་རས་ཀིྱ་བསན་པ་དར་ཞིང་རས་པ་བྒྱུང་།  

 
མན་ཇུའ་ིགངོ་མ་ཁང་ཤིའ་ིཡིས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བདནུ་པར། (༡༧༢༠) 
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ས ངི་བས སུ།  

 
༄༅། །ར་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་ས རོ་ས ལེ་བའ་ིཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིལན་འདབེས་ནང་བདོ་ཀིྱ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་བཞི་པ་
ཁམིས་མཐུན་ངསོ་འཛིན་ན་ིཔ་ེཅིང་གིས་ངསོ་འཛིན་དང་ཆོག་མཆན་སྤྲད་པ་ལ་བརནེ་ནས་བྒྱུང་ཡོད་ཅསེ་བཤད་པ་དའེ་ིཐགོ་ནས། 
མ་འངོས་པར་ར་དམར་གཞུང་གིས་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པའོ་ིས འུ་ིཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་བས ་ོགཞག་བདེ་རྒྱུའ་ིའཆར་
གཞི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། དསེ་མ་ཚད་ཁ་ོཔ་ཚོས་བདོ་ཀིྱ་ས་ཁམས་དང་བདོ་མིའ་ིབསམ་བ འོ་ིབདག་དབང་དང་བཅས་པ་ར་
གཞུང་ལ་ཡོད་ལུགས་ཀྱང་གསལ་བཤད་བས་ཡོད།  
 ད་ེལརྟ་ར་ནག་གཞུང་གི་ཧམ་རདོ་ད་ེདག་ལ་རལ་སིའ་ིཐགོ་ནས་ཚོར་སྣང་ལན་འདབེས་དག་པ་ོཡོང་ངསེ་ཡིན། ད་ེཡང་
བདོ་མི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གནའ་དསུ་ནས་བཟུང་བདོ་ཀིྱ་ནང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མཉམ་སདོ་བདེ་མཁན་གི་ནང་པ་ས་ཡ་མང་པ་ོ
དང་། ད་ེབཞིན་དངེ་ས བས་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་མཆོག་གི་དུང་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུས་ཏ་ེཕན་ཐགོས་བྒྱུང་བའ་ི
གང་ཉདི་ཀིྱ་ས བོ་མ་ཆེས་མང་པ་ོའཛམ་ག ངི་ས་ཕགོས་གང་སར་ཡོད་པ་མ་ཟད། ར་གར་དང་འཛམ་ག ངི་གི་ཕགོས་གང་སར་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དུང་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་ཡོང་མཁན་གི་ར་རིགས་ནང་པའ་ིགྲངས་འབརོ་ཇ་ེཆེར་
འཕར་བཞིན་ཡོད། ད་ེལའྟ་ིར་ནག་གཞུང་གི་དཔུང་ཤེད་ཀིྱ་སདི་བྒྱུས་དསེ་ལ ་ོར་ནག་ར་མཚོའ་ིཐགོ་བདག་དབང་ཧམ་རདོ་བདེ་པ་
དང་འད་བར་རལ་སིའ་ིཐགོ་ཁངོ་ཁ་ོས ངོ་ངསེ་ཡིན། 
 ལན་འདབེས་འདའི་ིནང་ས ར་ཡང་གནད་དནོ་འད་ིསེལ་བའ་ིཐབས་ལམ་ཞིག་ཡོད་པའང་བསན་ཡོད། ར་ནག་གཞུང་
གིས་ད་བར་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྒྱུས་ཁས་ལེན་བས་མེད། འནོ་ཀྱང་བདོ་རང་བཙན་མི་རདོ་པར་འཛིན་སྐྱངོ་གཅིག་གི་འགོ་ཏུ་
བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྒྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་རདོ་པའ་ིབདོ་མིའ་ིབསམ་འཆར་འད་ིལ་བ ་ོགྲསོ་ལ ན་པའ་ིར་མི་རིགས་
ཚོས་དཔྱད་ཞིབ་ཡག་པ་ོབས་ཚེ། དའེ་ིནང་བདོ་ཀིྱ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་། མི་རིགས་ཀིྱ་ང་ོབརོ་བརི་འཇགོ་
དང་། ར་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རལ་ཁབ་ལའང་མངའ་ཁངོས་གངོ་བུ་གཅིག་གྒྱུར་གི་སུང་སྐྱབོ་བཅས་ཀིྱ་ཐབས་ལམ་བསན་
ཡོད་པ་མཐངོ་ཐུབ། ད་ལ་ྟར་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་འཇུག་འགོ་ཡོད་པའ་ིན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་ལིའུ་
ཞའ་ོབ ་ོགཙོས་པའ་ིཕི་ནང་གི་ར་རིགས་མཁས་པ་སརྔ་ལས་མང་བ་ཞིག་གིས་ཞི་བའ་ིགྲསོ་གཞི་དརེ་རབ་སྐྱརོ་བས་ཡོད། ཁངོ་
ཚོས་ར་ནག་གཞུང་ལ་“བདོ་ཀིྱ་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་བདེ་པའ་ིབསམ་འཆར་དནོ་ཚན་བཅྒྱུ་གཉསི་”ཞསེ་པའ་ིརབ་སྐྱརོ་ཡིག་ཆ་
ཞིག་ས ལེ་ཡོད།            
 ར་ནག་གཞུང་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་གཞིར་བཟུང་ནས་བདོ་མིའ་ིམངནོ་འདདོ་སུབ་ཐབས་བས་ཚེ་ཁིམ་མཚེས་ར་དཀར་
ནག་གཉསི་དབར་ཕན་ཚྒྱུན་འཐབ་བྒྱུས་ཐགོ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཕགོས་གཉསི་ཀིྱ་ས་མཚམས་ས ་ོདབ་ེདང་། 
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ཕགོས་གཉསི་ཀིྱ་དམག་དཔུང་ཕན་ཚྒྱུན་དབར་གདངོ་ཐུག་གི་གནས་ཚྒྱུལ་མི་ཡོང་བའ་ིཁ་ེཕན་ཡོད། ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ི
ས་ཁུལ་གི་དཔལ་འབརོ་དང་རིག་གཞུང་གངོ་འཕལེ་ས ལུ་འདདེ་ཡོང་རྒྱུ ་མ་ཟད། ཨེ་ཤི་ཡའ་ིག ངི་ཆེན་ཡོངས་སུ་ཞི་བད་ེཡུན་
གནས་བསུན་ཐུབ།           
 ད་ེལ་ྟབུའ་ིཆབ་སདི་ཀིྱ་ཁརོ་ཡུག་ནང་བདོ་ད་ེསརྔ་བཞིན་ས ར་ཡང་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིས་ཁུལ་གི་ནང་པ་རྣམས་ཀིྱ་ནང་ཆོས་
ས བོ་གཉརེ་བདེ་ཡུལ་གི་ལྟ་ེགནས་ཤིག་ཏུ་འགྒྱུར་རྒྱུ ་དང་། དསེ་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིས་ཁུལ་གི་མི་རྣམས་ཀིྱ་བསམ་པའ་ིདཔལ་ཡོན་ཆེས་
གངོ་མཐརོ་གཏངོ་བ་དང་། ཕན་ཚྒྱུན་དབར་དཔལ་འབརོ་དང་རིག་གཞུང་བར་ེལེན་བཅས་གང་ཅིར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རྒྱུ ་རེད། 
 ར་ནག་གཞུང་གིས་ར་ཁམིས་གཞིར་བཟུང་བདོ་ཀིྱ་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་བདེ་པ་ཡིན་ན། ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་ཚོའ་ི
སེམས་ནང་ར་ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་ཚོར་ཡང་བརི་འཇགོ་བདེ་རྒྱུ ་རེད་ས མ་པའ་ིཚོར་སྣང་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་ངསེ་ཡིན། བདོ་མི་
རྣམས་ལ་མིང་དནོ་མཚྒྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་ཞིག་ཐབོ་ཚེ། ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་ཁདོ་ར་ནག་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀིྱ་བསམ་བ ་ོབསྐྱར་
གསོ་ཐུབ་པས་མ་ཚད། ད་ེལ་བརནེ་ནས་སདི་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕངི་གི་ཀུང་གའོ་ིཕུགས་འདནུ་ཞསེ་པ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཡིན་པ་
དངསོ་སུ་ར་སྤྲདོ་ཐུབ། ར་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་འད་ིཨེ་ཤི་ཡའ་ིག ངི་ཆེན་ཁནོ་ཡོངས་ཀིྱ་ཁརོ་ཡུག་དང་ཡར་རས་གངོ་འཕལེ་ཐད་
གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་ལས། བཤུ་གཞགོ་གཏངོ་ཡུལ་ཞིག་མིན་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་འག་ོབཙྒྱུགས་པ་ཡིན་ན། 
ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་གིས་མ་འངོས་པར་ཁངོ་ཚོའ་ིགནས་སངས་བདོ་དང་གཅིག་མཚྒྱུངས་ཆགས་རྒྱུའ་ིཞདེ་སྣང་བདེ་པ་དའེང་སེལ་
ཐུབ་རྒྱུ ་རེད།            
 ད་ེབཞིན་ར་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིདང་བདནེ་གི་མངནོ་འདདོ་རྣམས་ཁས་ལེན་བས་པ་ཡིན་ན་རལ་སིའ་ིཐགོ་ར་
ནག་གི་ཆེ་མཐངོ་ཆེ་རུ་འགྲ་ོངསེ་ཡིན། ད་དངུ་ར་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་ས རོ་ས་ཡ་མང་པ་ོའགྲ་ོསོང་བཏང་ས་ེར་ནག་གི་ཤུགས་རནེ་
ཆེ་རུ་གཏངོ་ཆེད་འཛམ་ག ངི་ཁནོ་ཡོངས་སུ་ཁུང་ཙིའ་ིས བོ་གཉརེ་ཁང་འཛུགས་མ་དགསོ་པའ་ིཁ་ེཕན་ཡོད། དསེ་ཀྱང་མ་ཚད། 
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དུང་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུས་ཏ་ེཕན་ཐགོས་བྒྱུང་བའ་ིས བོ་མ་ས་ཡ་མང་པསོ་བདོ་ད་ུས བོ་
གཉརེ་ཆེད་ད་ུཡོང་རྒྱུ ་དང་། ཆབས་ཅིག་ར་ནག་གཞུང་ལ་བག་ཆགས་བཟང་པ་ོཞིག་དང་། རལ་སིའ་ིཐགོ་ཆེ་མཐངོ་དང་མིང་
གྲགས་ཡོང་བའ་ིཆ་རནེ་བསུན་ཐུབ་རྒྱུ ་རེད། དསེ་ན་ར་ནག་གཞུང་གིས་དག་ཤུགས་དང་དཔལ་འབརོ་གི་སབོས་ཤུགས་ངམོས་པ་
ལས་བདོ་ཀིྱ་གནད་དནོ་དང་བདནེ་གི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་བས་ན། ར་ནག་རང་ཉདི་ཀིྱ་དགསོ་འདནུ་ལརྟ་རལ་སིའ་ིཐགོ་བརི་
འཇགོ་ཐབོ་རྒྱུ ་དང་། ཆ་རནེ་འདའི་ིའགོ་ར་ནག་འཛམ་ག ངི་ནང་ད་ུསྣ་ེཁདི་རལ་ཁབ་ཀིྱ་ང་ོབའོ་ིཐགོ་ནས་རང་སྐྱདོ་ཀིྱ་གམོ་སབས་
གསར་པ་ཞིག་ས ་ོཐུབ།  
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ང་ོསྤྲདོ། 
 
ར་ནག་གཞུང་གིས་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉནི་ལ ་སར་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལ ངོས་དབུ་བར སེ་ནས་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅྒྱུ་འཁརོ་བའ་ིདགའ་
སནོ་སུང་བརི་བ་རྒྱུ ་ཡིན། དགའ་སནོ་དའེ་ིཉནི་ཤས་སྔནོ་བདོ་ཀིྱ་ལས་དནོ་ས རོ་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་དུག་པ་ ༢༠༡༥ 
ལོའ་ིཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ ནས་ ༢༥ བར་པ་ེཅིང་ད་ུའཚོགས་ཡོད་པ་དརེ། ཚོགས་འད་ུའདརི་ར་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕངི་
གཙོས་ཏང་སདི་དམག་གསུམ་གི་འག་ོཁདི་རྣམས་ནས་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད།  
 ཚོགས་འདའུ་ིས བས་ར་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕངི་གིས་བཤད་དནོ་ “བདོ་ཀིྱ་ལས་དནོ་གི་དམིགས་ས་དང་
ཤུགས་རག་ས་ད་ེངསེ་པར་ད་ུམེས་རལ་གཅིག་གྒྱུར་སུང་སྐྱངོ་དང་མི་རིགས་མཐུན་སིལ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་རག་པའ་ིཐད་བཞག་ནས་
སི་ཚོགས་དསུ་བབ་རྒྱུན་མཐུད་བརན་ལ ངི་དང།། ཡུན་རིང་བརན་ལ ངི།། ཁནོ་ཡོངས་ནས་བརན་ལ ངི་བཅས་མངནོ་འགྒྱུར་བ་རྒྱུ ་ད་ེ
ལ གོ་མེད་ཀིྱ་ལས་འགན་ཞིག་ལ་བརིས་ནས་་་་་་ཕགོས་བས སུ་ནསུ་ཤུགས་བཏནོ་ཏ་ེཁ་ཕལ་ལ་ང་ོརལོ་བ་དགསོ།” ཅསེ་བཤད་
ཡོད།            
 ད་ེཚོ་ཚང་མའ་ིརྨང་གཞིའ་ིགྲ་སིག་ར་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་བདོ་ས རོ་ལ་ཡིག་ཆ་
དཀར་པ་ོཞིག་བཏནོ་ཏ་ེབས་ཡོད། ཡིག་ཆ་དཀར་པ་ོདའེ་ིནང་ཁངོ་ཚོས་བདོ་ཀིྱ་དཔལ་འབརོ་མུ་མཐུད་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་བ་དང་
ཆབས་ཅིག ཆབ་སདི་ཐགོ་དམ་བསགས་བདེ་པའ་ིསདི་བྒྱུས་རྒྱུན་སྐྱངོ་བདེ་རྒྱུ ་བསྐྱར་ནན་གིས། ད་ེལ་འགྒྱུར་བ་འགྲ་ོགི་མ་རེད་
ཅསེ་གཙོ་གནད་ད་ུབཀདོ་ཡོད།  
 རལ་སདི་སི་ཁབ་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིདབེ་འད་ིར་ནག་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀིྱ་སདི་བྒྱུས་ཐད་སརྔ་བྒྱུང་མངོ་
མེད་པའ་ིརདོ་ག ངེ་ལ ུག་པ་ོབྒྱུང་རསེ་བཏནོ་པ་ཞིག་རེད། རདོ་ག ངེ་དའེ་ིཕགོས་གཅིག་ཏུ་མཐའ་ལ་ལ ུང་བའ་ིམི་རིགས་རིང་ལུགས་
དང་རལ་གཅསེ་རིང་ལུགས་ཟརེ་ལ་ྟབ་མཁགེས་འཛིན་བདེ་མཁན་ཀིྱ་མཁས་པ་ཚོས། ར་མི་རིགས་ལས་ད་ེམིན་གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀིྱ་གནས་བབ་དང་ཐབོ་ཐང་མེད་པ་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་། ཁངོ་ཚོ་མི་འབརོ་མང་བའ་ིར་མི་རིགས་ཀིྱ་ཁདོ་སིམ་ད་ུབཅྒྱུག་
ནས་མེད་པ་བཟ་ོདགསོ་པའ་ིབསམ་འཆར་བཏནོ་པ་དང་། ད་ེམིན་ཁག་གཅིག་གིས་བདོ་ལ་ྟབུའ་ིམི་རིགས་རང་སྐྱངོ་ལ ངོས་ཆེ་ཁག་
ད་ེཚོ་རང་སྐྱངོ་ས ་ེཚན་ཆྒྱུང་ངུ་ཁག་ལ་དབ་ེས་ེར་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་སི་ཁནོ་སོགས་ཀིྱ་མངའ་འགོ་འཛིན་སྐྱངོ་བདེ་ཅསེ་པའ་ིབསམ་
འཆར་བཏནོ་ཡོད།  
 མཐའ་ལ་ལ ུང་བའ་ིའདདོ་ཚྒྱུལ་ད་ེལ་མོས་མཐུན་མེད་པའ་ིར་ནག་དམར་ཤོག་ཁངོས་ཀིྱ་མཁས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཏཱ་
ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་བཞི་པ་དགྲ་ལ་བརིས་པ་ཡིན་ན། བདོ་མི་ཚོ་ར་ནག་གཞུང་ལ་མི་དགའ་བ་དང་། སེམས་ཐག་རིང་ད་ུའགྲ་ོ
རྒྱུ ་རེད་ཅསེ་རདོ་པ་བས་པར་མ་ཟད། ཁངོ་ཚོས་མ་འངོས་པར་“ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་གཉསི་”ཆགས་པ་ཡིན་ན་ར་ནག་གཞུང་ང་ོཚ་པ་ོ
ཆགས་རྒྱུ ་རེད། ད་ེལརྟ་མི་ཡོང་ཆེད་ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཕགོས་ཐད་ད་ལ་ྟ
ནས་ཁངོ་དང་མཉམ་ད་ུའབལེ་ལམ་དམ་ཟབ་བདེ་དགསོ་ཚྒྱུལ་གི་བསམ་འཆར་བཏནོ་ཡོད།  



6 
 

 པ་ེཅིང་སདི་གཞུང་གིས་ཉ་ེཆར་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིདབེ་ནང་ར་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའ་ིད་ཡོད་སདི་བྒྱུས་མུ་
མཐུད་རྒྱུན་སྐྱངོ་བདེ་རྒྱུའ་ིཐག་གཅདོ་བས་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ཁནོ་ད་ུཞི་བའ་ིང་ོརལོ་ར་ཆེ་བྒྱུང་
ཡོད་པ་དང་། རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་ང་ོརལོ་མུ་མཐུད་བས་དང་བདེ་བཞིན་ཡོད་པའ་ིས བས་འདརི་ར་ནག་གཞུང་གིས་ཐག་
གཅདོ་ད་ེལརྟ་བས་པ་ན་ིབདོ་ལ་སདི་བྒྱུས་གུ་ཡངས་ཤིག་ཡོང་རྒྱུའ་ིརེ་བ་བདེ་མཁན་བདོ་མི་རྣམས་བ ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབྒྱུང་ཡོད། གང་
ལགས་ཤེ་ན་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་ང་ོརལོ་གནང་མཁན་མི་ ༡༤༡ བྒྱུང་བ་ད་ེདག་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་ལ་གདན་
ཞུ་བདེ་དགསོ་པ་དང་། བདོ་མི་མང་ལ་རང་དབང་དགསོ་ཞསེ་འབདོ་ས་བསགས་ཡོད།  
 ཡིག་ཆ་དཀར་པ་ོདའེ་ིནང་ར་ནག་གཞུང་གིས་སརྔ་བས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བས་ཡོད། ར་ནག་
གཞུང་གིས་ཀུན་གི་མཐངོ་ཆོས་སུ་གུྲབ་འབས་མ་སོན་པའ་ིསདི་བྒྱུས་ད་ེདག་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སྐྱངོ་བདེ་རྒྱུ ་ཡིན་ལུགས་གསལ་སནོ་
དང་། བདོ་མིའ་ིདབུ་ཁདི་གང་གི་གསུང་བཤད་ལ་ལོག་འབལེ་བས་པ་དང་། རུན་བཟའོ་ིསྐྱནོ་བརདོ་བས་པ་ད་ེདག་གི་ཐགོ་ནས་
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་རོགས་སྐྱརོ་མེད་པར་ཁ་ོཔ་ཚོ་ཕགོས་རང་པས་བདོ་ལ་དབང་འཛིན་བདེ་ཐུབ་རྒྱུ ་ཡིན་པ་དང་། དཔནོ་རིགས་
ཁག་གཅིག་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་བཞི་པའ་ིཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་དང་མངའ་གསོལ་ཁངོ་ཚོས་བདེ་ཐུབ་རྒྱུའ་ིརེ་བ་བཅང་
བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོབཏནོ་ཡོད། དནོ་དངསོ་ཐགོ་ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཕགོས་གཅིག་ནས་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་
བཞི་པ་མེད་ནའང་ཁངོ་ཚོས་བདོ་དབང་འཛིན་བདེ་ཐུབ་རྒྱུར་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀིྱ་ཡོད་ཀྱང་། བདོ་ཀིྱ་བ ་ཆེན་རྣམས་ཀིྱ་ཁམིས་
མཐུན་གི་ངསོ་ལེན་རབ་སྐྱརོ་མེད་ཕིན་ཁ་ོཚོ་ཕགོས་རང་པས་ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་ཆོས་རིག་གི་ཤུགས་རནེ་གཏངི་ཟབ་ཡོད་པའ་ིབདོ་མཐ་ོ
ས ང་འད་ིཁ་ོཔ་ཚོས་རག་ཏུ་དབང་འཛིན་བདེ་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་གསལ་པ་ོཡིན།  
 ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ་ད་ུསདི་དབང་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་སུ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཅ་ོལ་ྔཔ་དགསོ་འདནུ་
བདེ་ཀིྱ་ཡོད། ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་བཞི་པར་དགྲར་འཛིན་བདེ་བཞིན་ད་ུས ་ུཕངེ་བཅ་ོལ་ྔཔར་རེ་བ་བདེ་པ་ན་ིབ ་མའ་ིཡང་སདི་
ཕབེས་དགསོ་པའ་ིདགསོ་པ་རྒྱུ ་མཚན་མི་ཤེས་བ ུན་རགས་བསན་པ་ཞིག་རེད། ཕགོས་གཞན་ནས་རལ་ཁབ་སྐྱངོ་སངས་ཀིྱ་ར་བའ་ི
རིག་པའ་ིགཞུང་ལུགས་དང་འགལ་ཡོད། ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་རང་གི་འདདོ་མོས་ལརྟ་བདོ་ཀིྱ་ཆོས་ལུགས་ཀིྱ་དབུ་
ཁདི་རེ་ཟུང་འདམེས་སུག་བདེ་ཐབས་བས་པ་ན།ི བདོ་དབང་སྒྱུར་བདེ་པར་བདོ་པའ་ིབ ་ཆེན་ཚོས་མོས་མཐུན་རབ་སྐྱརོ་མེད་ན་
བདོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་དབང་སྒྱུར་བདེ་མི་ཐུབ་པ་གསལ་པ་ོབསན་ཡོད། ད་ེལ་ྟབུའ་ིནང་འགལ་དང་ཨུ་ཚྒྱུགས་ཅན་གི་སདི་བྒྱུས་རྒྱུན་
འཛིན་བས་པ་དསེ་ར་དམར་གཞུང་ལ་ད་ེལས་གཞན་པའ་ིཐབས་ལམ་མེད་པར་གྒྱུར་ཡོད།  
 ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ་ཀིྱ་གནད་དནོ་ད་ེལོ་རྒྱུས་ཁ་ོནས་བརྒྱུད་བས ལུ་ཐག་གཅདོ་བདེ་པའ་ིའདདོ་ཚྒྱུལ་
འཛིན་པ་དརེ་ནང་འགལ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིའག་ོབརདོ་ལས་གསལ་པ་ོམཐངོ་ཐུབ་པ་བཞིན་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་
དང་བདོ་མི་མང་གིས་ཇི་ཙམ་འབད་བརནོ་བས་ཀྱང་། དཔྱད་དཔགོ་བལ་བའ་ིལོ་རྒྱུས་ཀིྱ་སབོས་ཤུགས་ཏ།ེ ར་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པས་བདོ་ཀིྱ་ལས་དབང་ལ་ཐག་གཅདོ་བས་ཟནི་ཡོད་ཅསེ་རདོ་སུབ་བས་ཡོད་ཅིང་། ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་“བདོ་ལ ངོས་
ཀིྱ་གངོ་འཕལེ་འགྲ་ོལམ་ན་ིལོ་རྒྱུས་ཀིྱ་ས ལུ་བ་དང་མི་དམངས་ཀིྱ་གདམ་ཀ་ཡིན་” ཞསེ་བཀདོ་ཡོད།  
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འདདོ་ཚྒྱུལ་འད་ིདག་ཁུངས་སྐྱལེ་བདེ་ཆེད་ར་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས རོ་ལ་ས ལེ་བའ་ིཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་དམར་པའོ་ི
ལ་ྟགུྲབ་ཀིྱ་ར གོ་ཟངི་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀིྱ་བཟ་ོབཅསོ་རིང་ལུགས་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་མཐངོ་རྒྱུ ་ཡོད། “བདོ་འཕལེ་རས་འགྲ་ོལམ་གི་
ལོ་རྒྱུས་གདམ་ཀ་” ཞསེ་པའ་ིའག་ོབརདོ་འགོ་ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོ་ནས་བཟུང་ད་ལ་ྟབར་ཅི་བ་
གཏལོ་མེད་ད་ུགནས་པའ་ིབདོ་ཀིྱ་གནད་དནོ་ཐགོ དནོ་དངསོ་གནས་ཚྒྱུལ་གཞིར་བཞག་གིས་ཐག་གཅདོ་བདེ་རྒྱུ ་ལས་ལ གོ་ས་ེབདོ་
ཀིྱ་བདག་དབང་དང་བས་རསེ་ཀིྱ་ང་ོསོ་ར་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་ལུགས་དང་། བས་ཉསེ་ཡོད་ཚད་“ཏཱ་ལའ་ིརུ་ཚོགས་”ལ་ཡོད་
ཚྒྱུལ་བས ནོ་འཛུགས་བས་ཡོད།  

ཡིག་ཆ་དཀར་པ་ོའད་ིར་དམར་གཞུང་གི་འག་ོཁདི་ཁ་ཤས་ཀིྱས་ཉ་ེདསུ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིཡང་སདི་ངསེ་པར་ད་ུཕབེས་
དགསོ་ཞསེ་“བཀའ་བཏང་ཡོད་པ་”དང་། བདོ་རང་སྐྱངོ་ལ ངོས་ཟརེ་བ་དབུ་བར སེ་ནས་ལོ་ལ་ྔབཅྒྱུ་འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉནི་ཚོགས་ཉརེ་ཡོད་པའ་ིས བས་སུ་འགྲམེས་ས ལེ་བས་ཡོད། དའེ་ིཐགོ་ནས་ཁངོ་ཚོར་བདོ་ཀིྱ་
བདག་དབང་ཤོར་ད གོས་ཀིྱ་སེམས་ཁལ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། ར་དམར་གཞུང་གིས་མི་ལོ་དུག་ཅྒྱུའ་ིརིང་བདོ་ལ་དབང་སྒྱུར་
བས་ཡོད་ཀྱང་། བདོ་མིའ་ིསེམས་ནང་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིསརྔ་བཞིན་ས ངི་གི་ནརོ་བུ་ལ་ྟབུར་གནས་ཡོད། 
༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ནམ་ཡང་འགྒྱུར་བ་མེད་པའ་ིདད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བདེ་མཁན་ཁདོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གཏན་ནས་མཇལ་མངོ་
མེད་པའ་ིམི་རབས་གསུམ་པ་རྣམས་ཀྱང་ཚྒྱུད་ཡོད། ཁངོ་ཚོས་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མུ་མཐུད་ད་ེབདོ་མི་
མང་གི་དབུ་ཁདི་གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་དང་། བདོ་མིའ་ིགཞི་རའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་ཆེད་ད་ུའཐབ་རདོ་བདེ་ཀིྱ་ཡོད། 
གཉསི་ནས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལ ངོས་ཟརེ་བ་དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་རིགས་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་མིང་ཙམ་གི་རང་སྐྱངོ་སྤྲད་པ་དསེ་བདོ་མི་
མང་གི་གཞི་རའ་ིརང་དབང་གི་མངནོ་འདདོ་དང་། རང་སྐྱངོ་གི་རེ་འདདོ་ནམ་ཡང་ཚོད་འཛིན་བདེ་ཐུབ་མེད། དསེ་མ་ཚད། 
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ནས་ར་དམར་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་བདེ་མཁན་བདོ་མི་ད་ེདག་གིས་རང་ཡུལ་ལ་སརྔ་ལས་ལ ག་པའ་ིརང་
དབང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་ས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པསོ་བསགས་ཡོད།  
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ཡང་སདི་ལ་བརནེ་ནས་དབང་སྒྱུར། ར་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའ་ིལྟ་ེབའ་ིའཆར་གཞི། 
 
ར་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་ཀིྱ་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་མཆོག་གི་སིག་འཛུགས་དབང་སྒྱུར་བདེ་འདདོ་ཡོད་ཀྱང་། སིག་
འཛུགས་དའེ་ིལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གི་ཤུགས་རནེ་ཁབ་ཚད་ཆེ་ཆེར་བརལ་ཏ་ེརལ་སིའ་ིཐགོ་སརྔ་མ་གྲགས་པའ་ིགཟ་ིབརིད་དང་ཆེ་
མཐངོ་འདནེ་པ་གནང་མཁན་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པརོ་ཁ་ོཔ་ཚོས་འབལེ་བ་ཞུ་འདདོ་མི་བདེ་པ་
དརེ་རྒྱུ ་མཚན་གཙོ་བ་ོགཉསི་ཡོད། དང་པ་ོན།ི ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་བདོ་དང་། ར་ནག སོག་པ་ོབཅས་ཀིྱ་ཆབ་སདི་ཀིྱ་འབལེ་ལམ་ཐགོ་
བདོ་ཀིྱ་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིསིག་འཛུགས་ཀིྱ་གལ་ཆེའ་ིགནས་བབས་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་
རིམ་པས་སོག་པའོ་ིཁཱང་དང་། མན་ཇུའ་ིདབར་ཞི་བད་ེབསུན་གནང་བ་དརེ་ཐུག་ཡོད། རྒྱུ ་མཚན་གཉསི་པ་ན་ི༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་
ལའ་ིབ ་མའ་ིཤུགས་རནེ་དང་རབ་སྐྱརོ་མེད་པར་ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ཕགོས་རང་པས་བདོ་ལ་གཏན་ད་ུདབང་སྒྱུར་བདེ་
ཐབས་མེད་པ་ཁ་ོརང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ནས་ཀྱང་ཚོད་དཔག་བདེ་ཀིྱ་ཡོད་པ་ད་ེརེད།  
 ཆིང་ག་ེསེ་ཁཱང་གིས་ཕི་ལོའ་ིདསུ་རབས་བཅྒྱུ་གསུམ་པའ་ིནང་སོག་པའོ་ིར་དམག་རྩྭ་ཐང་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀིྱ་ཤོག་ངསོ་ཐགོ་
འདནེ་བའ་ིདསུ་ས བས་ནས། སོག་པའོ་ིཁཱང་གི་བསམ་བ འོ་ིནང་ར་སྐྱདེ་འགྲ་ོབཞིན་པའ་ིསོག་པའོ་ིརལ་ཁམས་གངོ་བུ་གཅིག་གྒྱུར་
དང་མཐུན་སིལ་དམ་ཟབ་ཡོང་བ་བདེ་པར་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་ལུགས་ཀིྱ་རབ་རནེ་ཞིག་ངསེ་པར་ད་ུདགསོ་པའ་ིབསམ་ཚྒྱུལ་
བྒྱུང་ཡོད། ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ག་ོདན་ཁཱང་དང་། ད་ེརསེ་ཀུབ་ལའ་ིཁཱང་གིས་སོག་པའོ་ིརལ་ཁབ་ཡོངས་རགོས་གངོ་བུ་གཅིག་སིལ་
བདེ་པའ་ིརབ་རནེ་ད་ེབདོ་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཡིན་པ་དང་། ཕགོས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པའ་ིཆོས་ལུགས་དསེ་སོག་པའོ་ིརལ་
ཁམས་སརྔ་ལས་ས་བརན་ད་ུགཏངོ་ངསེ་ཡིན་པའ་ིངསེ་ཤེས་ར དེ་ཡོད། ད་ེལརྟ་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསན་ར་ནག་ནང་སོག་པ་ོགངོ་
མའ་ིཕ་ོབང་གི་ཆོས་སུ་ཁས་བ ངས་བ་དང་། བདོ་པའ་ིབ ་མ་སོག་པ་ོགངོ་མའ་ིདབུ་བ ར་བསནེ་ཡོད། ད་ེལརྟ་བ ་མས་ཡོན་བདག་ལ་
ཆོས་ཀིྱ་ས བོ་སནོ་དང་ཐུགས་ས ནོ་གནང་བ་དང་། ཡོན་བདག་གིས་བ ་མའ་ིམངའ་ཁངོས་ལ་སུང་སྐྱབོ་བདེ་པ་ས་ེམཆོད་ཡོན་གི་
འབལེ་བ་འག་ོཚྒྱུགས། ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་ར་མཚོས་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཐགོ་མར་གངོ་མའ་ིཕ་ོབང་གི་
ཆོས་ལུགས་ནས་སོག་པའོ་ིདམངས་ཁདོ་ཀིྱ་ཆོས་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་གནང་མཛད། ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཞི་པ་ཡོན་ཏན་ར་མཚོ་
སོག་པརོ་ས ་ུའཁུངས་པ་དང་། དསུ་ད་ེནས་བཟུང་སོག་པ་ོཡོངས་རགོས་ཀིྱས་བདོ་ཀིྱ་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མར་ཚད་ལས་
འདས་པའ་ིདད་གུས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༦༤༢ ལོར་སོག་པ་ོཧ་ོཤོད་ཀིྱ་འག་ོགཙོ་གུ་ཤིར་ཁཱང་གི་ཕག་རོགས་ཞུས་ཏ་ེཏཱ་ལའ་ི
བ ་མ་ས ་ུཕངེ་ལ་ྔཔ་བ ་ོབཟང་ར་མཚོ་བདོ་ཀིྱ་ཆོས་སདི་ཀིྱ་མངའ་བདག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་ད་ེཚད་གཞི་གསར་པ་
ཞིག་ཏུ་བས བེས་པ་རེད།  
 སོག་པསོ་བདོ་ཀིྱ་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མར་དད་གུས་ཡོད་པ་དང་། མན་ཇུ་གངོ་མའ་ིམཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ད་ུ
སོག་པའོ་ིསུན་གཙེར་འགགོ་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་གཉསི་ཀིྱས་འགོ བདོ་སོག་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་ད་ེཆབ་སདི་དང་ཕི་སདི་
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ཀིྱ་ཤུགས་རནེ་ད་ུགྒྱུར། སོག་པའོ་ིཐགོ་བདོ་པའ་ིཤུགས་རནེ་གིས་རནེ་པས་སོག་པ་ོདང་མན་ཇུ་གཉསི་ཡུན་རིང་ཞི་བདའེ་ིཐགོ་
གནས་ཐུབ་པ་བྒྱུང་ཡོད།  
 ར་ནག་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་བཞི་པའ་ིཡང་སདི་ངསེ་པར་ད་ུཕབེས་དགསོ་པའ་ིདགསོ་འདནུ་བཏནོ་པ་
དང་། ཡང་སདི་དའེང་ར་ནག་གཞུང་ནས་བས ་ོགཞག་བ་རྒྱུའ་ིརེ་བ་བཅངས་པ་དསེ་ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ་པའ་ི
ཆོས་ཕགོས་ཀིྱ་ཁད་ནརོ་ད་ེཁ་ོརང་ཚོའ་ིའདདོ་མོས་ལརྟ་ཆབ་སདི་ཀིྱ་ལག་ཆ་ཞིག་ཏུ་སྒྱུར་ཆེད་རེད། 
 ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་བཞི་པར་འབལེ་བ་ཞུ་འདདོ་མི་བདེ་ཀྱང་། 
ཁངོ་དབུར་བཞུགས་པའ་ིབདོ་ཀིྱ་བ ་མའ་ིཡང་སདི་ཀིྱ་ལམ་ལུགས་ད་ེམུ་མཐུད་སོར་ཉར་བདེ་འདདོ་ཡོད་པའ་ིརྒྱུ ་མཚན་གཉསི་པ་
ད་ེཁ་ོཔ་ཚོས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་སྐྱངོ་བདེ་པའ་ིནསུ་པ་ཡོད་མེད་ལ་ཐུག་ཡོད། ད་ེཡང་ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཁ་ོཔ་ཚོའ་ིསདི་
གཞུང་ལ་བདོ་མི་མང་གི་ཡིད་ཆེས་བར གས་ཟནི་ཡོད་པ་ཤེས་རགོས་བྒྱུང་ཡོད། བདོ་ཁནོ་ཡོངས་སུ་ར་ཆེར་བྒྱུང་བའ་ིཞི་བའ་ིང་ོ
རལོ་དང་། མུ་མཐུད་བས་དང་བདེ་བཞིན་པའ་ིརང་ལུས་མེར་སགེ་གི་ཞི་རལོ་ད་ེཚོས་བདོ་མིའ་ིཁདོ་ར་ནག་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་
བ ་ོདད་མེད་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་ཐུབ། སིར་བདོ་ནང་ར་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་རིགས་བདེ་མི་ཆོག་ཀྱང་། བདོ་ནང་དམར་
ཤོག་གི་མཐ་ོརིམ་མི་སྣའ་ིགྲས་སུའང་ར་ནག་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་བ ་ོའདདོ་མེད་པའ་ིབདོ་རིགས་འགའ་ཡོད། ད་ེས་ྔཐངེས་
གཅིག་པ་ེཅིང་ད་ུདགངོ་དའོ་ིགསོལ་སནོ་ཞིག་ས བས་བདོ་རིགས་མཐ་ོརིམ་ལས་བདེ་གཅིག་གིས་ག ་ོབུར་ད་ུ““བདོ་ནང་ཁམིས་མི་
འདགུ གང་སར་ཉནེ་རགོ་པ་དང་དམག་མི་ཡོད་པ་ལས། ཁམིས་མི་འདགུ””ཅསེ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པསོ་བཤད་ཡོད། (Fischer, 
Andrew, 2013. The Disempowered Development of Tibet in China: A Study in the Economic of Marginalisation) 
 བདོ་ནང་བཙན་གནནོ་དང་ཁམིས་མེད་ལུགས་མེད་ཀིྱ་ཁརོ་ཡུག་ཅིག་ཆགས་ཡོད་སབས། བདོ་མི་མང་གི་བ ་ོཁ་སལོ་
རྒྱུན་གི་ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁདི་ཚོར་ཕགོས་དགསོ་པ་བཟསོ་ཡོད། ད་ེཡང་བདོ་པའ་ིབ ་མ་ཚོས་སྤྲསོ་མེད་ཀིྱ་འཚོ་བར་རོལ་དགསོ་
པའ་ིས བོ་སནོ་གནང་ས་ེརག་བརན་དང་ངསེ་པ་མེད་པའ་ིདསུ་ས བས་འདརི་བདོ་མི་ཚོར་རིག་གཞུང་གཅིག་གྒྱུར་གི་ངསོ་འཛིན་
དང་། རང་ཉདི་ཆོས་ལུགས་དའེ་ིཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པའ་ིངསེ་ཤེས་ཤིག་སརེ་གི་ཡོད། མ་ཟད་བདོ་ཀིྱ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བས ་ོགཞག་
བས་པའ་ིར་ནག་གཞུང་གི་ས ་ུཚབ་ཁག་ལས་བདོ་ཀིྱ་བ ་མ་ཚོའ་ིཆེ་མཐངོ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། མི་མང་ནས་ཀྱང་བ ་མའ་ིབཀའ་ལ་
བརི་འཇགོ་བདེ་པ་ལས་ར་ནག་གཞུང་གི་ལས་བདེ་པའ་ིཁ་ལ་བརི་འཇགོ་མེད་པར་བརནེ་བདོ་ཀིྱ་བ ་མ་མང་པ་ོཞིག་ར་ནག་གཞུང་
གི་བཙོན་འཇུག་བས་ཡོད།           
 བདོ་པའ་ིབ ་མ་དཀྱྒྱུས་མའ་ིཤུགས་རནེ་ས་གནས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ིལས་བདེ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་ན། ༸གངོ་ས་མཆོག་
བདོ་ལ་གདན་ཞུ་ཐུབ་ན་གནས་སངས་གང་འད་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ ་རེད་དམ། ར་ནག་ནང་ལ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པའོ་ི
ཤུགས་རནེ་གི་རནེ་པས་ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ལ་ཞ་ེསྣང་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ས རོ། ར་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཟུར་པ་ཅང་ཙེ་
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མིན་གིས་བཤད་དནོ། “ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ར་ནག་ལ་ཐངེས་གཅིག་བས བེས་པ་ཙམ་གིས་བདོ་པ་ཚང་མ་ས་ོབ་ལ་ྟབུར་གྒྱུར་རྒྱུ ་རེད། 
ས བས་དརེ་སོག་པ་ོཚོས་ཀྱང་བདོ་པའ་ིས་ོཟངི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུ ་ཡིན་པ་མ་ཚད། ར་རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་དང་། 
ར་གཞུང་ལ་བ ་ོའདདོ་མེད་པ་ཚོའང་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུ ་རེད། ད་ེལ་ྟབུའ་ིགནས་སངས་ཤིག་བྒྱུང་བ་ཡིན་ན། ར་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པས་གང་བདེ་དགསོ་སམ། གལ་ཏ་ེདག་གནནོ་བས་ན་རལ་སིའ་ིསི་ཚོགས་ཀིྱས་ང་ོརལོ་བ་རྒྱུ ་ཡིན་པ་དང་། གལ་སདི་
དག་གནནོ་མ་བས་ན་ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ིསདི་དབང་ཤོར་ཉནེ་ཡོད” ཅསེ་བཤད་ཡོད།   
 ད་ེའདའ་ིཉནེ་ཁ་ཞིག་ར་ནག་དམར་ཤོག་གིས་བཟདོ་ཐབས་མེད་སབས། ཁ་ོཔ་ཚོས་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་བཞི་པ་
དགངོས་པ་མ་ངན་འདའ་རྒྱུ ་ངང་ས གུ་བདེ་ཀིྱ་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་མ་ངན་ལས་འདས་རསེ་ཡང་སདི་ཅིག་བས ་ོབཞག་བས་ཏ་ེབདོ་
ཐགོ་མུ་མཐུད་དབང་སྒྱུར་བདེ་རྒྱུའ་ིབསམ་བ ་ོཡོད་ལ། དའེ་ིཐགོ་བལེ་ཟངི་ཆེན་པསོ་གྲ་སིག་ཀྱང་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ལོའ་ིཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་ཞིས་ཅིན་ཕངི་གིས་ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ངསོ་འཛིན་བས་པའ་ིཔཎ་ཆེན་རལ་མཚན་ནརོ་
བུར་ཀུང་ནན་ཧད་ད་ུཐུག་འཕད་སྣ་ེལེན་བས་ཡོད། ཁངོ་གཉསི་ཀིྱ་ཐུག་འཕད་ས བས་ར་ནག་ཆབ་སདི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལ ན་ཁང་
གི་ཚོགས་མི་དང་ར་ནག་སདི་གྲསོ་ཀིྱ་འག་ོགཙོ་ཡུས་ཀངེ་ཧངེ་དང་། ར་ནག་འཐབ་ཕགོས་གཅིག་གྒྱུར་པུའུ་ཡི་འགན་འཛིན་སུན་
ཁུན་ལན། སདི་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕངི་གི་དུང་ཡིག་ཆེན་མོ་ལིའ་ིཀན་ཧུའུ། ཀུང་དབང་ཨུ་ཡོན་ལ ན་ཁང་སདི་བྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་ལས་
ཁུངས་ཀིྱ་ཝང་ལུའུ་ཉངི་བཅས་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད། རལ་མཚན་ནརོ་བུས་ལག་ཏུ་ཁ་བཏགས་འཛིན་ཏ་ེམག་ོབ་ོཅྒྱུང་
ཙམ་ས རུ་བཞིན་ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་དང་། དའེ་ིསི་ཁབ་དུང་ཆེ་ལས་ཐགོ་ལ་དསུ་རག་ཏུ་ལ ག་བསམ་རྣམ་དག་ཞུ་རྒྱུའ་ི
ཁས་ལེན་བས་འདགུ་ལ། ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་མ་འངོས་པར་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིཡང་སདི་འདམེས་སུག་བ་རྒྱུར་ཁ་ོཔ་ཚོའ་ི
འཆར་གཞིའ་ིཐགོ་རལ་མཚན་ནརོ་བུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།      
 ད་ེན་ིར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ་ཀིྱ་ས་ཁངོས་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཆོས་ལུགས་ལས་དནོ་ཐགོ་ལའང་དབང་སྒྱུར་
བས་ཏ་ེབདོ་མིའ་ིབ ་ོསེམས་གཉསི་དབང་སྒྱུར་བདེ་འཆར་ཡིན། ར་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་འཛམ་ག ངི་ས་ཕགོས་གང་སའ་ིསྐྱ་ེབ་ོ
ས་ཡ་མང་པའོ་ིཆོས་ལུགས་ཀིྱ་འད་ུཤེས་ཐགོ་དབང་སྒྱུར་བདེ་ཐབས་སུ། ལ ་ོར་ནག་ར་མཚོའ་ིཐགོ་ར་ནག་གི་བདག་དབང་གཏན་
འབབེས་ས ད་མཚམས་ཐིག་དགུ་བཀདོ་ཡོད་པ་ལརྟ། བདོ་མཐ་ོས ང་དང་བདོ་ཀིྱ་ནང་ཆོས་སུའང་ད་ེལ་ྟབུའ་ིམཚམས་ཐིག་འགདོ་
ཐབས་བདེ་ཀིྱ་ཡོད་པ་གསལ་པརོ་བསན་ཡོད།         
 འནོ་ཀྱང་ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཅ་ོལ་ྔཔར་དམིགས་པའ་ིའཆར་གཞི་ལེགས་གུྲབ་ཡོང་གི་
རེད་དམ། 
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 ར་དམར་གཞུང་གིས་ད་བར་བདོ་ཀིྱ་བ ་མ་ཁག་བཀདོ་འཛུགས་བས་པའ་ིཉམས་མངོ་ལ་གཞིགས་ན། ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུ
ཕངེ་བཅ་ོལ་ྔཔར་དམིགས་པའ་ིར་ནག་དམར་ཤོག་གི་འཆར་གཞི་ད་ེར་གཞུང་གི་ཆེད་ད་ུཆག་ས ་ོཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ངསེ་ཡིན། 
པཎ་ཆེན་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་པ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་ར་ནག་གཞུང་གི་གདགུ་རྒྱུབ་དབང་སྒྱུར་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་ཀིྱ་ས ན་ཞུ་ཞིག་
བསི་ཡོད་པ་དང་། དསུ་མིན་དགངོས་པ་མ་ངན་ལས་མ་འདས་པའ་ིཉནི་ཤས་གངོ་ལ་ཁངོ་གིས་ར་ནག་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ་
བདོ་ལ་ཁ་ེཕན་ལས། གངོ་གུན་མང་བ་བྒྱུང་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད། ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ར་ནག་
གཞུང་གཉསི་ཀའ་ིངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིཀརྨ་པ་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་བདནུ་པ་མཆོག་ཀྱང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་བདོ་ནས་ར་གར་ལ་བསོ་
བལོ་ད་ུཕབེས་ཡོད། ད་ེབཞིན་ས ་ུའབུམ་དགནོ་པའ་ིམཁན་པ་ོདང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་ར་ནག་དམར་ཤོག་གིས་ལ ་ས་གཙྒྱུག་
ལག་ཁང་ནང་ཇ་ོབ་ོཤཱཀྱ་མུ་ནའེ་ིས ་ུམདནུ་ད་ུགཡོ་སྒྱུའ་ིཐབས་ཀིྱས་ཁ་ོརང་ཚོའ་ིའདདོ་མོས་བཞིན་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའ་ིཡང་སདི་
འདམེས་བས ་ོབས་པ་དངསོ་སུ་གཟགིས་མངོ་མཁན་ཨ་ཀཱྱ་རིན་པ་ོཆེ་ཡང་ཕི་རལ་ད་ུབསོ་བལོ་ལ་ཕབེས་ཡོད། ཁངོ་གི་རང་རྣམ་
ནང་"ས ་ུཞབས་ཚོས་དཔ་ེཆ་ཀ གོ་པ་དང་ཆོ་ག་ཆག་ལེན་བས་སོང་ཡང་། ཁངོ་ཚོར་སྤྲ་ོསྣང་ར་བ་ནས་མི་འདགུ ཉནི་དའེ་ིཞགོས་
པའ་ིཆྒྱུ་ཚོད་ལ་ྔཔ་ཙམ་ལ་ང་ཚོ་མགྲནོ་ཁང་ད་ུལོག་པ་ཡིན། རསེ་སུ་ང་ཚོས་བར ན་འཕནི་ས ར་ནས་ལ་ྟས བས་གསར་འགྒྱུར་ཤོད་
མཁན་དསེ་ད་ེརིང་ཞགོས་པའ་ིཆྒྱུ་ཚོད་བཅྒྱུ་པར་གཙྒྱུག་ལག་ཁང་ནང་གསེར་འབུམ་དཀུག་འདནོ་གི་མཛད་ས ་ོཚོགས་པ་རེད་'ཅསེ་
བཤད་སོང་། བར ན་འཕནི་ཐགོ་ཐག་ཉ་ེས་ནས་བརབ་པའ་ིབར ན་པར་ལ་ལ་ྟས བས་འབགོ་མི་རིན་པ་ོཆེས་བདམས་པའ་ིབ་སོའ་ི
བང་བུ་ད་ེགཞན་ད་ེཚོ་ལས་ཏགོ་ཙམ་མཐ་ོབ་ཡོད་པར་སྣང་ཡང་། ང་ཚོས་གཏན་འཁལེ་ནས་ངསོ་འཛིན་བྒྱུང་བའ་ིསྐྱག་རུན་
གཅིག་པུ་ད་ེན་ིམཛད་ས ་ོཚྒྱུགས་པའ་ིདསུ་ཚོད་ད་ེརེད་"ཅསེ་གསལ་ཡོད། (Rinpoche, Arjia. 2010. Surviving the Dragon: A 
Tibetan Lama's Account of 40 Years under Chinese Rule) 
 བདོ་ཀིྱ་བ ་མ་ད་ེཚོས་ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་འཁ་ིབའ་ིའགན་འཁུར་ལས་རང་གི་ཆོས་ཕགོས་ཀིྱ་ལམ་སལོ་ལ་
ལ ག་བསམ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་གསལ་པརོ་བསན་ཡོད། ར་ནག་དམར་ཤོག་གིས་བས ་ོགཞག་བས་པའ་ིབ ་མ་ཚོས་རང་གི་འདདོ་མོས་
ལརྟ་གང་གནང་དང་མ་གནང་ཇི་ལརྟ་ཡང་། ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ་མིའ་ིཆོས་ལུགས་ཀིྱ་འཚོ་བའ་ིནང་ཐ་ེཇུས་བས་
པ་ད་ེཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོདང་འཁནོ་འགྲས་ས ངོ་རནེ་ཞིག་ཆགས་ངསེ་རེད། ར་ནག་གཞུང་གི་བདེ་བབས་ཀིྱས་རནེ་པས་བདོ་མི་
རྣམས་རང་ཐག་རིང་ད་ུབཏང་ཡོད་པ་མ་ཚད། གཞན་འཛམ་ག ངི་ནང་ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་ཚང་མར་ཁངོ་ཁ་ོས ངོ་ངསེ་ཡིན། ད་ེ
ན་ིད་ལ་ྟར་ནག་གིས་ལ ་ོར་ནག་ར་མཚོའ་ིཐགོ་དག་ཤུགས་དང་དཔུང་ཤེད་ངམོས་ནས་མངའ་ཁངོས་བདག་དབང་ཧམ་རདོ་བདེ་ཀིྱ་
ཡོད་པ་འད་ིལས་ཐབས་ས གུ་པའ་ིར་ནག་གི་ཕི་སདི་ཐགོ་ལ་གདོ་ཆགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ངསེ་ཡིན་པ་དང་། ར་ནག་གཞུང་གིས་
འཛམ་ག ངི་གི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་གྲས་ཤིག་གི་ར་ཆེའ་ིསིག་འཛུགས་ལ་རལོ་རངུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ར་ནག་གིས་ད་བར་འཛམ་ག ངི་
ཐགོ་རང་ལ་ཆེ་མཐངོ་དང་མིང་གྲགས་ཤིག་བཟ་ོཐབས་བདེ་ཀིྱ་ཡོད་པ་ད་ེདག་རྐང་རསེ་ལག་བསུབས་སུ་འགྲ་ོངསེ་ཡིན། ར་
གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིཡང་སདི་བས ་ོགཞག་བས་པ་ད་ེབདོ་ཐགོ་དབང་སྒྱུར་བདེ་རྒྱུའ་ིཐབས་ལམ་ཡག་ཤོག་རེད་ས མ་པ་ད་ེ
ནརོ་འཁུལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན།  
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 ད་ེལ་ྟབུའ་ིབྒྱུས་ངན་གི་རནེ་པས་ར་ནག་གཞུང་ལ་བསམ་བ རོ་མེད་པའ་ིམཇུག་འབས་ངན་པ་གཞན་ཡང་ཡོང་ངསེ་ཡིན། 
བདོ་ཀིྱ་གནད་དནོ་ཐགོ་ད་བར་ར་དམར་གཞུང་ནས་བདོ་མི་གཅིག་པུར་ཁ་གཏད་གཅགོ་དགསོ་བྒྱུང་ཡོད་ཀྱང་། གལ་ཏ་ེར་
དམར་གཞུང་གིས་རང་གི་མཚན་ས ན་གསོ་ཐབས་སུ་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ཆེས་བ ་ན་མེད་པའ་ིསིག་འཛུགས་དརེ་གཡོ་ཐབས་
ཀིྱ་ལམ་ནས་ཆབ་སདི་ཀིྱ་ལག་ཆ་ཞིག་ཏུ་སྒྱུར་ཐབས་བས་པ་ཡིན་ན། བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསན་ལ་དད་པ་ཡོད་པའ་ིམི་མང་ཡོངས་
ཀིྱས་ར་དམར་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་བ་ངསེ་ཡིན། 
 མ་ཟད། ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་འདམེས་བས ་ོབས་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་དརེ། སིར་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསན་ལ་དད་
པའ་ིམི་མང་སི་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བ ་ཆེན་ཁག ད་ེབཞིན་བདོ་མི་སེར་སྐྱ་སུས་ཀྱང་ཁས་ལེན་བདེ་མི་སདི། རྒྱུ ་མཚན་ན་ི
ར་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་ཀིྱ་ཆོས་ལུགས་གམོས་སལོ་ལ་ད་ེས་ྔདངསོ་སུ་གཏརོ་བཤིག་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ར་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པ་དང་མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་ས་ྦགསང་མེད་པར་“ཆོས་དགུ་ཡིན་པར་”ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀིྱ་ཡོད་པར་བརནེ། ར་ནག་དམར་
ཤོག་གིས་འདམེས་བས ་ོབས་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ ་མར་འཛམ་ག ངི་མི་མང་གིས་ད་ེབས་ང་ོརལོ་ཆེ་བ་བདེ་ངསེ་ཡིན། ར་དམར་གཞུང་
གིས་བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་ལ་འཛིན་པའ་ིལ་ྟཚྒྱུལ་ལ་དསུ་ད་ལའྟང་དནོ་དམ་པའ་ིའགྒྱུར་བ་ཕིན་མེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ཨ་རིའ་ི
སདི་འཛིན་བ ལི་ཁི་ལིན་ཀནོ་གིས་ར་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཅང་ཙེ་མིན་ལ་ཕ་ོབང་དཀར་པརོ་གཞུང་འབལེ་དགངོ་དའོ་ིགསོལ་སནོ་
ས བས་ལམྕ་ས ་ུཧ་ིལ་རི་ཁི་ལིན་ཀནོ་གིས་སདི་འཛིན་ཅང་ཙི་མིན་ལ་བདོ་ས རོ་ལ་བཀའ་འད་ིགནང་བའ་ིལན་ད།ུ བདོ་མི་རྣམས་
“ཆོས་ལུགས་ཀིྱ་གནདོ་འཚེ་ཕགོ་པའ་ིལ ་གསོལ་ཀ ུ་གསོལ་བདེ་མཁན་གི་མི་ཡིན་པ་”བཤད་པ་དང་། “ད་ལ་ྟཁ་ོཚོར་བཀས་བཀདོ་
རྒྱུད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལས་རང་དབང་ཐབོ་ཡོད་”ཅསེ་ཅང་ཙི་མིན་གིས་སྐྱནོ་བརདོ་བས་ཡོད། (Clinton, Hillary, R. 2014. 
Hard Choices)            
 དསེ་མ་ཚད། ཕ་རན་སིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་ཇགེ་ཤི་རག་ (Jacques Chirac) དང་བཀའ་མོལ་ཞིག་ས བས། ཅང་ཙེ་
མིན་གིས་བདོ་པའ་ིཕག་འཚལ་བའ་ིལུགས་སལོ་ལ་ཆབ་སདི་ཀིྱ་ཀུན་ས ངོ་ཡོད་ལུགས་ཀྱང་བཤད་ཡོད། ཁངོ་གིས་ཇགེ་ཤི་རག་ལ། 
“ང་ལ ་མེད་སྨྲ་བ་ཞིག་ཡིན། ཁདེ་རང་ཏན་ཏན་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་གནང་མཁན་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ཆོས་དད་ཀིྱ་གམོས་སལོ་
ཁ་ཤས་ལ་བསམ་ཤེས་ར་བ་ནས་བདེ་ཐབས་མི་འདགུ ལ ་སར་བདོ་མི་ཚོས་གམོ་པ་རེ་ས སོ་རསེ་རང་ཕག་རེ་འཚལ་ནས་འགྲ་ོགི་
ཡོད། དརེ་ཆབ་སདི་ཀིྱ་ག་ོདནོ་ཡོད། ཁ་ོཚོས་གང་བས་ཏ་ེཕག་འཚལ་གི་ཡོད་དམ། རྒྱུ ་མཚན་གང་ཡོད་དམ་”ཞསེ་བཤད་ཡོད། 
(Chirac, J. 2012. My Life in Politics)          
 ད་དངུ་ཕ་རན་སིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པས་ལ ་ས་ན་ིརལ་ཁབ་ཀིྱ་ཆོས་ལུགས་ཀིྱ་ལྟ་ེགནས་ཤིག་ཏུ་བཟསོ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་
ཅསེ་བསམ་ཚྒྱུལ་ད་ུགསུངས་པར། ཅང་ཙེ་མིན་གིས་ངསོ་ལེན་མ་བས་པར། “ཕིའ་ིའཛམ་ག ངི་གིས་ག་རེ་བཤད་ནའང་། ང་
ཚོར་བདོ་ནང་བརན་ལ ངི་འཇགོ་རྒྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ཕིར་ཕབེས་དགསོ་དནོ་མེད། འནོ་ཀྱང་། གལ་སདི་ཁངོ་
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གིས་ང་ཚོའ་ིཆ་རནེ་གཉསི་ལ་ (བདོ་དང་ཐའ་ེཝན་ར་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པར) ཁས་ལེན་གནང་ཚེ། ང་ཚོ་གྲསོ་མོལ་བདེ་ཆོག་
གི་རེད། གང་ལརྟ་ཡང་། ར་ནག་གིས་ལ ་ས་ན་ིཇི་རུ་ས་ལིམ (Jerusalem) ལ་ྟབུ་བཟ་ོརྒྱུར་མོས་མཐུན་མེད་”ཅསེ་བཤད་ཡོད། 
(Chirac, J. 2012. My Life in Politics)         

 ར་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་པའ་ིཆོས་དད་ལ་ས་ྦགསང་མེད་པར་ཁད་གསོད་དང་མཐངོ་ཆྒྱུང་བདེ་ཀིྱ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་
པར། དསུ་རབས་མང་པའོ་ིརིང་རྒྱུན་མཐུད་ད་ེབ ་མའ་ིཡང་སདི་ཀིྱ་ལམ་ལུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བས་ཏ་ེཡོང་བའ་ིབདོ་མི་སི་བ་ོགནམ་
བསན་ཡོངས་ཀིྱས་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ཁ་ོནར་མ་གཏགོས་གཞན་སུ་ལའང་ཁངོ་གི་ཡང་སདི་ག་དསུ་ཕབེས་རྒྱུ ་
ཡིན་པ་དང་། གང་ད་ུཕབེས་རྒྱུ ་ཡིན་པ། གནས་སངས་གང་འད་ཞིག་འགོ་ཕབེས་རྒྱུ ་ཡིན་པའ་ིཐག་གཅདོ་བདེ་དབང་མེད་པར་
ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀིྱ་ཡོད། ད་ེན་ིཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ཁ་ོནར་ཡོད་པའ་ིདབང་ཆ་ཞིག་རེད། གང་ཡིན་ཞ་ེན། བདོ་མིའ་ིསེམས་ཁམས་སུ་ཁངོ་
ན་ིསངས་རས་ཀུན་གི་ས ངི་རའེ་ིརང་གཟུགས་དང་། ཁ་བའ་ིལ ངོས་ཀིྱ་མགནོ་པ་ོའཕགས་པ་སན་རས་གཟགིས་ཀིྱ་རྣམ་སུྤྲལ་ཡིན། 
དའེ་ིབདག་དབང་གང་ཉདི་མཆོག་ལ་མ་གཏགོས་གཞན་སུ་ལའང་མེད་པ་དང་། ད་ེལས་གཞན་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིཡང་སདི་ངསོ་
འཛིན་བདེ་པའམ། བཙན་པསོ་བས ་ོགཞག་བས་པར་བཟདོ་བསན་བདེ་ཐབས་ར་བ་ནས་མེད།    
 ར་དམར་གི་བདེ་སངས་དརེ་འཛམ་ག ངི་མི་མང་གིས་ཀྱང་ངསོ་ལེན་བདེ་ཀིྱ་མ་རེད་ལ། རལ་སིའ་ིསི་ཚོགས་ཀིྱས་ད་ལ་ྟ
ར་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་པར་གང་བས་པའ་ིབདེ་སངས་ད་ེདག་ཚད་གཞིར་བཟུང་ནས་མ་འངོས་པར་རལ་སིར་ད་ེམཚྒྱུངས་བདེ་
རྒྱུའ་ིཚད་འཛིན་ས་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བ་ངསེ། མཚན་ས ན་ལ ན་པའ་ིགསར་འགདོ་པ་ཊིམ་ཇནོ་སན་ (Tim Johnson) ཡི་དབེ་
ནང་ “ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་དང་། བདོ་ཀིྱ་ཆོས། ད་ེབཞིན་བདོ་ཀིྱ་ཆོས་རལ་གི་ལམ་ལུགས་རྣམས་ནགས་ཚལ་ཁདོ་ཀིྱ་སངོ་ཉརེ་ད་ུ
གྒྱུར་བའ་ིསྣ་མའ་ིམེ་ཏགོ་ལ་ྟབུ་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་སྐྱསེ་དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན། ད་ེརྣམས་ཕལ་ཆེར་ར་སངོ་ད་ུའགྒྱུར་ལ་ཉ་ེབའ་ིརིགས་
རྒྱུད་ཅིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེཚོ་ར་སངོ་ད་ུའགྒྱུར་བ་ལས་སྐྱབོ་པའ་ིཐབས་ཤེས་ཤིག་ཡོད་མེད་ངའ་ིཤེས་ཀིྱ་མེད། འནོ་ཀྱང་མངའ་
ཐང་རས་བཞིན་པའ་ིར་ནག་གིས་སོ་སོའ་ིགདངོ་ཐུག་ཏུ་གནས་པའ་ིསབོས་ཤུགས་ཞན་པའ་ིརལ་ཁབ་ཚོར་སདོ་ཚྒྱུལ་ཇི་ལརྟ་འཛིན་
རྒྱུ ་ཡིན་པར་ལ་ྟཞིབ་བདེ་རྒྱུ ་ཕལ་ཆེར་ད་ེབས་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། ད་ལ་ྟབདོ་མི་ཚོའ་ིགནས་སངས་གང་ཆགས་པ་ད་ེམ་འངོས་པར་ང་
ཚོའ་ིགནས་སངས་ཆགས་སདི་པ་རེད།”ཅསེ་བསི་ཡོད། (Johnson, Tim. 2011. Tragedy in Crimson: How the Dalai Lama 
Conquered the World but Lost the Battle with China)        
 གལ་ཏ་ེར་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་ཀིྱ་བ ་སུྤྲལ་རྣམས་མུ་མཐུད་རང་འདདོ་འརྟ་བས ་ོགཞག་བདེ་བཅྒྱུག་པ་ཡིན་ན། ར་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་འཛམ་ག ངི་ཡོངས་རགོས་དབང་སྒྱུར་བ་རྒྱུའ་ིཕུགས་རང་གི་འཆར་གཞི་དངསོ་སུ་སུབ་པའ་ིསྔནོ་བར་
ཞིག་ཡིན། ར་ནག་གཞུང་གི་ཕུགས་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་ད་ེམན་ཇུའ་ིརལ་བརྒྱུད་ས བས་དང་འད་བར་ར་ནག་འཛམ་ག ངི་ཐགོ་
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སབོས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཀིྱ་རལ་ཁབ་ཅིག་ཆགས་རྒྱུ ་ཡིན་པ་ད་ེཀུང་གའོ་ིཕུགས་འདནུ་ནང་ད་ུགསལ་ཡོད། ཧན་རི་ཀི་སིང་ག ར་
(Henry Kissinger) གི་བསམ་ཚྒྱུལ་ལ་མན་ཇུའ་ིརལ་རབས་ས བས་ར་ནག་གིས་ “འཛམ་ག ངི་ཡོངས་ཀིྱ་བདག་དབང་ར་ནག་
ཁ་ོནར་ཡོད་པ་”དང་། གངོ་མའ་ིམངའ་ཁངོས་སུ་ར་ནག་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། “ར་ནག་ལྟ་ེབར་བས་པའ་ིགནམ་འགོ་ཀིྱ་
དཔལ་ཡོན་དར་བའ་ིས་ཁུལ་ཡོངས་རགོས་གངོ་མའ་ིམངའ་ཁངོས་སུ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བས་ཡོད།” [Kissinger, Henry. 
2014. World Order]           
 ད་ེའདའ་ིཉནི་མོ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་ཡོང་གི་མ་རེད་ལ། བདོ་དང་རལ་སིའ་ིམི་མང་ནས་ར་ནག་དམར་ཤོག་གིས་དམིགས་
འཛུགས་བས་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ཞིག་བས ་ོགཞག་བདེ་ད་ུབཅྒྱུག་གི་མ་རེད། གང་ཡིན་ཞ་ེན། ཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིཡང་སདི་ཐགོ་མཐའ་
མའ་ིཐག་གཅདོ་བ་རྒྱུའ་ིབདག་དབང་གང་ཉདི་མཆོག་ཁ་ོན་ལས་གཞན་སུ་ལའང་མེད། ཁངོ་གིས་ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་ཤིག་ས ལེ་བ་དའེ་ིནང་འད་ིལརྟ་གསུངས་ཡོད།  

ངསོ་རང་དགུང་གྲངས་དགུ་བཅྒྱུ་ཙམ་ད་ུསོན་ས བས་ཆོས་བརྒྱུད་བ ་ཆེན་ཁག་དང།། བདོ་མིས་མཚོན་འབལེ་ཡོད་
དད་ལ ན་མང་ཚོགས་ལ་ག་ོབས རུ་གིས་༸རལ་དབང་ས ་ུཕངེ་རྒྱུན་མཐུད་དགསོ་མིན་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཐག་གཅདོ་
བདེ་འཆར་ཡིན། གལ་ཏ་ེ༸རལ་དབང་ས ་ུཕངེ་རྒྱུན་མཐུད་དགསོ་པ་དང།། ས ་ུཕངེ་བཅ་ོལ་ྔཔ་ངསོ་འཛིན་བ་
དགསོ་ཀིྱ་དསུ་ས བས་ཤིག་ཤར་ཚེ་དའེ་ིབདེ་ས འོ་ིའགན་ཁུར་གཙོ་བ་ོཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིབ ་བང་དགའ་ལ ན་ཕ་ོབང་ཡིད་
ཆེས་དག་ེརའ་ིདབང་ལ ན་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་དང།། ཁངོ་ཚོས་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་
གི་དབུ་ཁདི་བ ་ཆེན་རྣམ་པ་དང།། ༸རལ་དབང་ས ་ུཕངེ་ན་རིམ་དང་ལུས་དང་གྲབི་མ་བཞིན་འགྲགོས་པའ་ིདམ་
ལ ན་ཆོས་སུང་ཁག་ལ་ས བས་བསནུ་ལམ་སནོ་ཞུས་ཏ་ེཡང་སུྤྲལ་རད་གཅདོ་ངསོ་འཛིན་སྔནོ་སལོ་བཞིན་བདེ་དགསོ་
པ་དང།། ངསོ་ནས་ཀྱང་བདེ་ཕགོས་ད་ེདག་ལམ་སནོ་གསལ་བཀདོ་ཀིྱ་ཡིག་འཇགོ་བ་རྒྱུ ་ཡིན་ཞིང།། ད་ེལརྟ་ཚྒྱུལ་
མཐུན་རད་གཅདོ་ངསོ་འཛིན་བྒྱུང་བའ་ིཡང་སུྤྲལ་ཞིག་ལས་གཞན་ད་ུསདི་དནོ་གི་དགསོ་མཁ་ོལ་བརནེ་ནས་ར་
ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རལ་ཁབ་ཀིྱ་ཆབ་སདི་དབང་འཛིན་པས་མཚོན། སདི་དབང་འཛིན་པ་སུ་ཞིག་གིས་
ཡང་སུྤྲལ་འདམེས་སུག་བས་པ་བྒྱུང་ཚེ་ད་ེལ་སུས་ཀྱང་༸རལ་བའ་ིཡང་སུྤྲལ་ད་ུངསོ་འཛིན་དང་དད་མོས་བདེ་མི་
དགསོ་པ་ཡིད་འཇགས་དགསོ།  

ད་དངུ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཉ་ེདསུ་བཅར་འད་ིཞིག་ནང་བཀའ་ལན་ད་ུ“ཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཕགོས་ཐད་ལ་དམར་ཤོག་པ་
ཚོར་ཇུས་གཏགོས་མེད་”ཅསེ་འཛམ་ག ངི་མི་མང་ལ་དན་གསོ་གནང་ཡོད། (Tibet's Road Ahead: Dalai Lama's 80th Birthday 
Invites Celebration and Contemplation by Barbara Demick in Los Angeles Times)     
 ཡང་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་ནས་ཡང་སདི་ས རོ་ལ་ར་ནག་གཞུང་གིས་ས ད་ཆ་ཤོད་པར་དམར་ཤོག་



15 
 

ཚོགས་པའ་ིའག་ོཁདི་ཚོས་ཡང་སདི་ཀིྱ་ལ་ྟགུྲབ་ལ་ཁས་ལེན་བདེ་དགསོ་ཞསེ་གསུངས་ཡོད། ད་ེཡང་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཞད་
མོ་བཞད་བཞིན། “ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཡང་སདི་ཀིྱ་ལམ་ལུགས་ས རོ་ལ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ལས་ལ ག་པ་ཤེས་ཀིྱ་ཡོད་ཁུལ་
བདེ་ཀིྱ་འདགུ ད་ེལརྟ་ན། ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཐགོ་མ་སྐྱ་ེབ་ས་ྔཕི་ཁས་ལེན་དགསོ། ད་ེནས་ཁ་ོཚོས་གཙོ་འཛིན་མའ་ོ
ཙེ་ཏུང་དང་། ཏངེ་ཞའ་ོཕངི་གི་ཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་བདེ་དགསོ། དའེ་ིརསེ་ལ་གཞི་ནས་ཁ་ོཔ་ཚོས་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིཡང་སདི་ལ་ཐ་ེ
ཇུས་བས་པ་ཡིན་ནའང་འཚམ་པ་ོཡོད་”ཅསེ་གསུངས་ཡོད། (http://www.nytimes.com/2015/07/16/opinion/nicholas-kristof-
dalai-lama-gets-mischievous.html)   

གནད་དནོ་འདའི་ིཐགོ་སདི་སྐྱངོ་མཁས་དབང་བ ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་གི་སེམས་ཚོར་གསལ་པརོ་གསུངས་དནོ། 

ར་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་པའ་ིཆོས་ཕགོས་ཀིྱ་དབུ་ཁདི་ཁངོ་ལ་'བདདུ་'ཅསེ་འབདོ་ཀིྱ་ཡོད་ཀྱང་། ད་ལ་ྟར་ནག་
གཞུང་གིས་ཁངོ་གི་ཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་བདེ་དབང་ཁ་ོརང་ཚོར་ཡོད་ཅསེ་ཤོད་ཀིྱ་ཡོད། ར་ནག་དམར་ཤོག་གི་
འག་ོཁདི་ཚོའ་ིབསམ་བ འོ་ིའད་ུཤེས་ནང་ཆོས་ན་ིམི་མང་གི་ཉལ་ཐ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀིྱ་ཡོད་པ་དང་། ར་
ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རལ་ཁབ་ཐགོ་མར་གསར་འཛུགས་བདེ་མཁན་མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་
པ་ེཅིང་ད་ུ'ཆོས་དགུ་རེད་'ཅསེ་བཤད་མངོ་ཡོད་པས། ད་ལ་ྟཁ་ོཚོས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ར་ནག་དམར་ཤོག་གི་
འདདོ་མོས་ལརྟ་ཡང་སདི་ཕབེས་དགསོ་པའ་ིབཀའ་གཏངོ་བ་ན་ིབ ་ོཡུལ་ད་ུཤོང་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། ར་ནག་གཞུང་
གིས་མི་ལོ་ ༥༠ ལ ག་རིང་བདོ་ནང་ཁམིས་མེད་ལུགས་མེད་ཀིྱ་གཏརོ་བཤིག་བཏང་ཡོད་ཀྱང་། བདོ་མི་མང་ད་
དངུ་ཡང་རེ་ཐག་ཆད་མེད། ད་ེཡང་ཁ་ོཚོའ་ིརེ་ས ནོ་གི་ར་བ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་མཆོག་དང་
ཆོས་ལུགས་ཀིྱ་སབོས་ཤུགས་ལ་ཐུག་ཡོད། བདོ་མི་མང་ཚོ་རང་གི་ལུང་པའ་ིནང་དཀའ་ས གུ་མངོ་མ་དགསོ་པའ་ི
དསུ་ས བས་ཤིག་མ་ཤར་བར་ས ་ུའཚོ་ཞིང་བཞུགས་པའ་ི༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མའམ། མ་འངོས་པའ་ིཏཱ་ལའ་ི
བ ་མ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བདོ་ཐགོ་ར་ནག་དམར་ཤོག་གི་དབང་སྒྱུར་ས་བརན་ད་ུགཏངོ་བའ་ིལག་ཆར་གྒྱུར་གི་
མ་རེད། ཅསེ་གསུངས་ཡོད།  

བདོ་མི་མང་གི་ཆོས་ལུགས་འཚོ་བའ་ིཁདོ་ར་ནག་གཞུང་གིས་ཐ་ེཇུས་བདེ་ཀིྱ་ཡོད་པར་རལ་སིའ་ིསི་ཚོགས་ལ་ལ་ྟཚྒྱུལ་གང་ཡོད་
པའ་ིས རོ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་བསགས་གཏམ་ཞིག་ས ལེ་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་ཇི་ན་ིཝར་ཚོགས་པའ་ི 
“བདོ་ནང་དམ་བསགས་” ཞསེ་པའ་ིག ངེ་སགེས་ཐགོ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་བདོ་ཀིྱ་ལས་དནོ་ས རོ་གི་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་
ལམྕ་ས་རཱ་སི་ཝལ་ (Sarah Sewall) གིས་ “འཛམ་ག ངི་ཡོངས་ཀིྱས་ཁས་ལེན་ཡོད་པའ་ིཆོས་དད་རང་མོས་ཀིྱ་གཞི་རའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་དགངོས་དནོ་ལརྟ། ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་རསེ་མ་ངསོ་འཛིན་བདེ་པའ་ིཐག་གཅདོ་ཀིྱ་དབང་ཆ་ན་ིད་ལའྟ་ིཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་དང་། 
བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་དབུ་ཁདི་རྣམས་པ། བདོ་མི་མང་བཅས་ལ་ཡོད་” ཅསེ་གསུངས་ཡོད། 
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ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་བདོ་ཀིྱ་གནས་བབས། 
 
ད་ཐངེས་ཀིྱ་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་ར་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀིྱ་ལོ་རྒྱུས་ཐགོ་བདནེ་མིན་རུན་སིག་བཟ་ོཐབས་བས་ཡོད། ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༤ ལོའ་ིབདོ་ས རོ་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་ར་ནག་གཞུང་གིས་“ཕི་ལོའ་ིདསུ་རབས་བཅྒྱུ་གསུམ་པའ་ིནང་བདོ་ར་ནག་གི་
ས་ཁངོས་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་པ་རེད་”ཅསེ་བཀདོ་ཡོད་ཀྱང་། ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་ར་ནག་མི་སེར་རལ་ཁབ་ས བས་ཀིྱ་མཁས་
པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཆིང་རལ་རབས་ས བས་སུ་ (༡༦༤༤¯༡༩༡༡) བདོ་ར་ནག་གི་ཁངོས་གཏགོས་རལ་ཁབ་གཅིག་ཏུ་གྒྱུར་བ་རེད་
ཅསེ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པསོ་བཤད་ཡོད། ཆེས་ཉ་ེདསུ་ཀིྱ་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་ར་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ད་ེ“གནའ་ས་ྔམོ་”ནས་ར་
ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད་ཅསེ་བཀདོ་འདགུ འནོ་ཀྱང་། བརདོ་བབས་དརེ་ཐ་ན་ར་རིགས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚོས་ཀྱང་དགག་པ་
བརབ་ཡོད་ད།ེ ར་ནག་ཧང་ཧ་ེགྲངོ་ཁརེ་ཧུ་ཏན་ས བོ་གྲྲྭ་ཆེན་མོའ་ི (Fudan University) དག་ེརན་ཆེ་མོ་ག་ེཅཱན་ཞུང་ (Prof. 
Ge Jianxiong) གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ར་ནག་བསྐྱར་ཞིབ་དསུ་དབེ་ཐགོ་རམོ་ཡིག་ཅིག་བསི་ཡོད་པའ་ིནང།། ད་ེདང་ད་ེ
འདའ་ིབརདོ་བབས་ན་ི“ལོ་རྒྱུས་ལ་ཁད་གསོད་”བས་པ་ཞིག་རེད། གང་ཡིན་ཞ་ེན། “ཐུ་བ དོ/ཐུ་ཕན (བདོ་རལ་ཁམས་) ན་ིར་
ནག་ཐང་རལ་རྒྱུད་ལས་ལོགས་སུ་རང་བཙན་རལ་ཁབ་ཅིག་རེད་” ཅསེ་བཤད་ཡོད།  

གནའ་བའོ་ིབདོ། 
 
བདོ་ཀིྱ་ལོ་རྒྱུས་ཐགོ ཕི་ལོའ་ིསྔནོ་གི་ ༡༢༧ ལོར་བདོ་རའེ་ིཐགོ་མ་གཉའ་ཁ་ིབཙན་པསོ་བདོ་ཀིྱ་རལ་པ་ོགནང་ས་ེསདི་དབང་
བསྐྱངས་ཡོད། ཕི་ལོའ་ིདསུ་རབས་བདནུ་པའ་ིནང་བཙན་པ་ོསངོ་བཙན་ས མ་པའོ་ིས ་ུདསུ་ནས་བདོ་གངོ་བུ་གཅིག་ཏུ་བསིལ་བའ་ི
རལ་ཁམས་སབོས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཏུ་གྒྱུར་ཡོད། སངོ་བཙན་ས མ་པའོ་ིདསུ་རབས་ནས་ལོ་བར་ཕག་གསུམ་རིང་བདོ་ཀིྱ་མངའ་
ཁངོས་ར་སྐྱདེ་ཕིན་ཏ་ེབདོ་ཀིྱ་ཆབ་སདི་དང་དག་པའོ་ིསབོས་ཤུགས་གངོ་ན་མེད་པའ་ིཡང་རརེ་སོན་ཡོད། བལ་ཡུལ་རལ་པ་ོདང་
ར་ནག་གི་གངོ་མས་རང་གི་སས་མོ་བདོ་ཀིྱ་བཙན་པ་ོསངོ་བཙན་ས མ་པའོ་ིབཙྒྱུན་མོར་ཕུལ། བདོ་ཀིྱ་བཙན་པ་ོཁ་ིསངོ་ལ འེུ་བཙན་
(༧༥༥¯༧༩༧) གིས་ར་ནག་གི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་དབང་ད་ུབས སུ་ནས་བདོ་ཀིྱ་རལ་ཁམས་གཞི་ར་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད། ཕི་ལོ་ 
༧༦༣ ལོར་ར་ནག་ཐང་གངོ་མའ་ིརལ་ས་ཤི་རྔན་ལ་བདོ་དམག་གིས་བཙན་འཛུལ་བས་པ་དང་། ར་ནག་ནས་ལོ་ལརྟ་དཔྱ་ཁལ་
འབུལ་རྒྱུའ་ིཆོད་གན་བ ངས། ཕི་ལོ་ ༨༢༡/༨༢༣ ལོར་བདོ་རའ་ིདབར་ཆིངས་ཡིག་བཞག་ནས་ཕགོས་གཉསི་ཀིྱ་ས་མཚམས་
གཏན་འབབེས་བས་ཡོད་པ་དང་། ཆིངས་ཡིག་གི་འབུ་དནོ་རྣམས་བདོ་རའ་ིཡིག་རིགས་ཐགོ་ར་ོརིང་གསུམ་ལ་བརྐསོ་ཡོད། ར་ོ
རིང་གཅིག་ལ ་སའ་ིཇ་ོཁང་གི་ར་ོརིང་ད་ེརེད། ཆིངས་ཡིག་དའེ་ིནང་ “བདོ་ར་གཉསི་ད་ལརྟ་ད་ུམངའ་བའ་ིཡུལ་དང་མཚམས་
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བསུང་ཞིང་། དའེ་ིཤར་ཕགོས་ཐམས་ཅད་ན་ིར་ཆེན་པའོ་ིཡུལ། ནབུ་ཕགོས་ཐམས་ཅད་ན།ི ཡང་དག་པར་བདོ་ཆེན་པའོ་ིཡུལ་
ཏ།ེ ད་ེལས་ཕན་ཚྒྱུན་དགྲར་མི་འཐབ། དམག་མི་དང་།” ཞསེ་གསལ་ཡོད།      
 བདོ་གནའ་ས་ྔམོ་ནས་ར་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཞསེ་པའ་ིར་ནག་གཞུང་གི་བརདོ་བབས་དརེ་ཐ་ན་ར་རིགས་ལོ་རྒྱུས་
སྨྲ་བ་ཚོས་ཀྱང་དང་བདནེ་མིན་པ་བཤད་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཞུས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་དག་ེརན་ཆེ་མོ་ག་ེཅཱན་ཞུང་ (Ge 
Jianxiong) གིས་བསི་པའ་ིརམོ་ཡིག་ཅིག་ནང་ “ཕི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོར་ར་ནག་མི་སེར་རལ་ཁབ་དབུ་བར སེ་པའ་ིརསེ་སུ་གཞི་
ནས་ང་ཚོའ་ིརལ་ཁབ་ཀིྱ་མིང་ལ་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ཀུང་ག་ོ (Zhongguo) ཞསེ་ཐགོས་པ་རེད། དའེ་ིསྔནོ་ལ་ཀུང་ག་ོཞསེ་པའ་ིཐ་
ས ད་དརེ་གཏན་ཚིག་ཁ་གསལ་པ་ོཞིག་མེད་” ཅསེ་བསི་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་གིས་ད་དངུ་ “ར་ནག་ཐང་རལ་རྒྱུད་ལས་ཐུ་བ དོ/ཐུ་
ཕན་ (བདོ་རལ་པའོ་ིཁབ) རང་བཙན་གཙང་མར་གནས་ཡོད་” ཅསེ་བསི་ཡོད།     
 ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་རན་གྲས། མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གི་ཚོགས་གཙོ་གཞནོ་པ་ས ་ུ
གཤེགས་ང་ཕདོ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀིྱས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་གཏམ་བཤད་ཅིག་ནང་ “ལོ་རྒྱུས་མཁས་པ་ཁ་ཤས་ཀིྱས་
བདོ་ན་ིགནའ་ས་ྔམོ་ནས་ཀུང་གའོ་ིཆ་ཤས་གཅིག་རེད་ཟརེ་བ་དང་། ཡང་ཁ་ཤས་ཀིྱས་སངོ་བཙན་ས མ་པསོ་ར་བཟའ་ཀངོ་ཇ་ོ
བཙྒྱུན་མོར་བཞསེ་པ་ནས་བཟུང་བདོ་ཀུང་གའོ་ིཆ་ཤས་ཤིག་རེད་ཅསེ་ཤོད་ཀིྱ་ཡོད། ཤོད་ཚྒྱུལ་ད་ེགཉསི་ཀར་ངས་ས་ྔཕི་བར་
གསུམ་ད་ུམོས་མཐུན་བདེ་ཀིྱ་མེད། གང་ཡིན་ཟརེ་ན། གནའ་ས་ྔམོ་ནས་ཞསེ་པ་ད་ེན་ིདསུ་ཚོད་ངསེ་གཏན་མེད་པའ་ིཚིག་ཅིག་
ཡིན་པས་ཡང་ས ངི་དསུ་ཚོད་ག་དསུ་ནས་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོམེད། སངོ་བཙན་ས མ་པསོ་ཐང་རལ་རབས་ཀིྱ་ར་བཟའ་ཀངོ་ཇ་ོ
བཙྒྱུན་མོར་བཞསེ་རསེ་བདོ་ཀུང་གའོ་ིཆ་ཤས་སུ་གྒྱུར་པ་རེད་ཟརེ་བ་དའེ་ིཐད་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་ལརྟ་ས བས་དརེ་སངོ་བཙན་
ས མ་པའོ་ིབཙྒྱུན་མོ་དང་པ་ོད་ེན་ིབལ་པའོ་ིབལ་བཟའ་ཁ་ིབཙྒྱུན་རེད། གལ་ཏ་ེགངོ་གི་ཤོད་ཚྒྱུལ་ལརྟ་ཡིན་ན་བདོ་འད་ིབལ་པའོ་ི
ཁངོས་སུ་གཏགོས་པ་ཡིན་པས་འད་ིལ་འགྲལེ་བཤད་གང་འད་རག་དགསོ་སམ་” ཞསེ་གསུངས་ཡོད།  

བདོ་དང་སོག་པའོ་ིཁཱང་གི་འབལེ་བ། (༡༢༤༠¯༡༣༥༠)  
 
ཡོན་རལ་རྒྱུད་ན་ིསོག་པའོ་ིརལ་ཁམས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དའེ་ིརལ་པ་ོཆིང་ག་ེསེ་ཁཱང་དང་ཁངོ་གི་སདི་དབང་རྒྱུད་འཛིན་པ་ཚོས་
ར་ནག་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ཡུ་རོབ་དང་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིས་ཁངོས་ར་ཆེན་པ་ོབཙན་བཟུང་བས་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༢༧༩ ལོར་སོག་པསོ་ར་
ནག་ལ ་ོཕགོས་སུ་རནེ་གཞི་ཆགས་པའ་ིསུང་རལ་རྒྱུད་དམག་ཏུ་ཕམ་ཉསེ་བཏང་ས་ེར་ནག་ཡོངས་རགོས་དབང་སྒྱུར་བས་ཡོད། 
དངེ་གི་ཆར་ར་ནག་གིས་ཡོན་རལ་རྒྱུད་ར་ནག་རང་གི་རལ་རྒྱུད་ཡིན་པར་བཤད་ད།ེ ད་ེས་ྔསོག་པསོ་དབང་ད་ུབས སུ་པའ་ིས་
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ཁངོས་ཡོངས་རགོས་སམ། མ་མཐར་སོག་པའོ་ིད་ེསའྔ་ིརལ་ཁམས་ཀིྱ་ཤར་ཕགོས་ས་ཁུལ་ཁག་གི་བདག་དབང་ར་ནག་ལ་ཡོད་པ་
བཤད་ཀིྱ་ཡོད། 

ཕི་ལོ་ ༡༢༤༠ ལོར་ཆིང་ག་ེསེ་ཁཱང་གི་ཚ་བ་ོག་ོདན་ཁཱང་གིས་བདོ་ལ་དམག་དངས་ཏ།ེ བདོ་ཀིྱ་བ ་ཆེན་ས་སྐྱ་པཎ་ིཏ་
ཀུན་དགའ་རལ་མཚན་ (༡༡༨༢¯༡༢༥༡) གངོ་མའ་ིཕ་ོབང་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས། དསུ་ད་ེནས་བཟུང་བདོ་སོག་དབར་མཆོད་
ཡོན་གི་དམིགས་བསལ་འབལེ་བ་ཞིག་འག་ོཚྒྱུགས། ག་ོདན་ཁཱང་གི་རསེ་སུ་ཀུབ་ལའ་ིཁཱང་གིས་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་བས་ནས། ས་
སྐྱ་པཎ་ིཏའ་ིཚ་བ་ོའགྲ་ོམགནོ་ཆོས་རལ་འཕགས་པ་བ ་མར་བསནེ་ཏ།ེ ནང་པའ་ིཆོས་ད་ེསོག་པའོ་ིརལ་ཁམས་ཀིྱ་ཆོས་སུ་ངསོ་ལེན་
བས་པ་དང།། འགྲ་ོམགནོ་ཆོས་རལ་འཕགས་པ་སོག་པའོ་ིརལ་ཁམས་ཀིྱ་བ ་མ་ཆེ་ཤོས་སུ་བཀུར། ཕི་ལོ་ ༡༢༥༤ ལོར་ཀུབ་ལའ་ི
ཁཱང་གིས་འགྲ་ོམགནོ་ཆོས་རལ་འཕགས་པ་ལ་བཀའ་དནི་གསོབ་ཕིར་དབང་ཡོན་ད་ུབདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ཆོས་སདི་ཀིྱ་བདག་
དབང་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཏ་ེམཚན་བསདོ་ཆེན་པ་ོཞུས་ཡོད། བདོ་སོག་དབར་གི་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་ད་ེཡོན་རལ་རབས་རསེ་སུའང་
རྒྱུན་མཐུད་ད་ེགནས་ཡོད།  
 ར་ནག་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་ “ཡོན་རལ་དསུ་སུ་བདོ་ད་ེར་ནག་དབུས་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱངོ་འགོ་ཚྒྱུད་པ་
རེད།” ཅསེ་བཀདོ་མོད། དནོ་དངསོ་ཐགོ་སོག་པའོ་ིརལ་པ་ོསུས་ཀྱང་བདོ་ཐགོ་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱངོ་བདེ་པའ་ིརལོ་བ་ཙམ་ཡང་
བས་མེད་ལ། སོག་པའོ་ིརལ་ཁམས་ལ་བདོ་ཀིྱས་ཁལ་ཡང་སྤྲད་དགསོ་མེད། ཕི་ལོ་ ༡༣༥༠ ལོར་བདོ་ཀིྱ་རལ་པ་ོཕག་གུྲ་བང་
ཆྒྱུབ་རལ་མཚན་ (༡༣༠༢¯༡༣༦༤) གིས་ས་སྐྱ་བའ་ིལག་ནས་སདི་དབང་ཕགོས་རསེ་བདོ་དང་སོག་པའོ་ིདབར་ཆབ་སདི་ཀིྱ་
འབལེ་བ་ཆད་པ་རེད། ཁངོ་གིས་བདོ་ཀིྱ་འཛིན་སྐྱངོ་ལམ་སལོ་ལ་སོག་ལུགས་ཀིྱ་ཤན་ཞུགས་པ་རྣམས་མེད་པ་བཟསོ་ཏ།ེ བདོ་པ་
རང་གི་ཁད་ཆོས་ལ ན་པའ་ིའཛིན་སྐྱངོ་གི་ལམ་ལུགས་གསར་གཏདོ་བས་པ་དང་། ད་ེམཚྒྱུངས་ཁམིས་ཡིག་ཞལ་ལྕ་ེབཅ་ོལ་ྔཞསེ་
པའ་ིཁམིས་ལུགས་གསར་བཟ་ོབས་ཡོད། བདོ་ནང་ཕག་གུྲ་པའ་ིསདི་དབང་ཚྒྱུགས་ནས་ལོ་བཅ་ོབརད་སོང་བའ་ིརསེ་སུ་ར་ནག་
སོག་པའོ་ིམངའ་འགོ་ནས་རང་བཙན་ཐབོ་པ་དང་། ར་ནག་མིང་རལ་རྒྱུད་འག་ོཚྒྱུགས་པ་རེད།    
 ཕི་ལོ་ ༡༢༤༠ ལོར་སོག་པསོ་བདོ་ལ་དམག་དངས་པ་དང་། སོག་པསོ་ར་ནག་སུང་རལ་རྒྱུད་ལ་ཕི་ལོ་ ༡༢༧༩ ལོར་
བཙན་འཛུལ་བས་ཡོད་པས། སོག་པསོ་ར་ནག་བཙན་འཛུལ་མ་བས་གངོ་གི་ལོ་ ༣༩ སྔནོ་ནས་སོག་པསོ་བདོ་ལ་དམག་དངས་
ཡོད་པ་འདསི། ར་ནག་གཞུང་གིས་སོག་པའོ་ིགངོ་མ་དང་བདོ་ཀིྱ་ས་སྐྱའ་ིབ ་མ་དབར་གི་འབལེ་བ་གཞིར་བཞག་ནས་བདོ་ར་
ཁངོས་ཡིན་ཚྒྱུལ་བཤད་པ་ད་ེདངསོ་འབལེ་མིན་པ་གསལ་པ་ོཡིན།  
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བདོ་དང་མིང་གངོ་མའ་ིའབལེ་བ། (༡༣༦༨¯༡༦༤༤)  
 
སོག་པསོ་ར་ནག་ལ་དབང་སྒྱུར་མ་བས་གངོ་ནས་སོག་པའོ་ིཁཱང་དང་བདོ་ཀིྱ་བ ་མ་ཚོའ་ིདབར་འབལེ་བ་བྒྱུང་ཡོད་པ་དང་། ར་ནག་
སོག་པའོ་ིམངའ་འགོ་ནས་རང་བཙན་མ་ཐབོ་སྔནོ་ནས་བདོ་དང་སོག་པའོ་ིའབལེ་བ་ཆད་ཟནི་ཡོད་པས། ར་ནག་མིང་གངོ་མས་
བདོ་ཐགོ་སོག་པའོ་ིཤུལ་འཛིན་བདེ་རྒྱུ ་གང་ཡང་ལ ག་མེད། སོག་པ་ོར་ནག་ནས་མཐར་སྤྲདོ་བཏང་བའ་ིརསེ་སུའང་དསུ་རབས་
མང་པའོ་ིརིང་སོག་པའོ་ིཁཱང་གིས་མཆོད་ཡོན་གི་མིང་ཐགོ་ནས་བདོ་དབར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་རྒྱུན་སྐྱངོ་
བས་ཡོད། མ་ཟད། བདོ་ནང་སོག་པའོ་ིཤུགས་རནེ་ཡོད་པའ་ིདབང་ད་ུབཏང་ནའང་ད་ལ་ྟསོག་པའོ་ིརལ་ཁབ་དང་མི་མང་གི་
ཁམིས་མཐུན་ས ་ུཚབ་མཚོན་པའ་ིརང་བཙན་རལ་ཁབ་ཅིག་གནས་བཞིན་ད་ུར་ནག་གཞུང་ལ་སོག་པའོ་ིདབང་ཤུགས་ཤུལ་འཛིན་
བདེ་པའ་ིབདག་དབང་ཡོད་ཟརེ་བ་ན་ིར མོ་ཅལོ་རང་རེད།  

བདོ་དང་ར་ནག་མིང་རལ་རབས་དབར་འབལེ་ལམ་ས བས་ས བས་མ་གཏགོས་བྒྱུང་མེད་ཅིང་། ད་ེཚོའང་གཙོ་ཆེར་བདོ་
ཀིྱ་དགནོ་ས ་ེཁག་དང་། ས བས་རེ་ཕན་ཚྒྱུན་དགྲ་ཡར་གྒྱུར་བའ་ིདགནོ་ས ་ེཁ་ཤས་ཀིྱ་བ ་མ་རེ་གཉསི་ར་ནག་ཏུ་བསྐྱདོ་པ་དང་མིང་
གངོ་མས་བདོ་ཀིྱ་བ ་མ་ད་ེཚོར་མཚན་བསདོ་དང་ཕག་རགས་སྩལ་བ་ཙམ་རེད།  
 ད་ེཡང་ཨིན་ཌི་ཡ་ན་གཙྒྱུག་ལག་ས བོ་གྲྲྭ་ཆེན་མོའ་ིདབུས་ཡུ་རོ་ཤི་ཡ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་དག་ེརན་ཆེ་མོ་ཨི་ལི་ཨོ་ཊི་ སི་
པཱར་ལིང་ (Prof. Elliot Sperling) གིས་ “ར་ནག་གངོ་མས་བདོ་ཀིྱ་སྐྱསེ་ཆེན་ཚོར་མཚན་བསདོ་ད་ེཚོ་སྤྲད་པའ་ིས་ྔརསེ་ཀིྱ་
གལ་ཆེའ་ིབྒྱུང་བ་ཁག་གཅིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་ན་ར་ནག་གངོ་མའ་ིམཚན་བསདོ་མ་ཐབོ་གངོ་ནས་བདོ་ཀིྱ་སྐྱསེ་ཆེན་ཚོར་བདོ་
ནང་དབང་ཚད་དང་ཤུགས་རནེ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། དརེ་བརནེ། མཚན་བསདོ་ད་ེཚོས་བདོ་ཀིྱ་སྐྱསེ་ཆེན་ཚོར་དབང་ཆ་སྤྲད་
པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། ད་ེལས་ལ གོ་ས་ེཁ་ོཚོའ་ིདབང་ཆར་ངསོ་འཛིན་བས་པ་ཞིག་རེད། ར་ནག་གངོ་མས་བདོ་ཀིྱ་སྐྱསེ་ཆེན་ཚོར་
མཚན་བསདོ་སྤྲད་པ་ན་ིརལ་སིའ་ིཐགོ་ཡང་ཡང་མཐངོ་རྒྱུ ་ཡོད་པའ་ིརལ་ཁབ་གཅིག་གིས་རལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་གི་མི་ལ་ཆེ་བསདོ་
དམ། ཡང་ན་མཚན་བསདོ། ཡང་ན་བ་དགའ་སྤྲདོ་པ་ལ་ྟབུར་ངསོ་འཛིན་བདེ་དགསོ་” ཞསེ་འགྲལེ་བཤད་བས་ཡོད། 
(Blondeau, Anne M., and Buffetrille, Katia. 2008. Authenticating Tibet: Answers to China's ''100 Questions'')  
 བདོ་ར་གཉསི་དབར་ཕན་ཚྒྱུན་མཚན་བསདོ་སྤྲདོ་རེས་བདེ་པའ་ིལམ་སལོ་ད་ེབདོ་ཀིྱ་དསུ་རབས་བཅ་ོལ་ྔནས་བཅྒྱུ་བདནུ་
བར་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་འཁདོ་ཡོད་ཀྱང་། ལམ་སལོ་དའེ་ིནང་བདོ་དམ་བདོ་ཀིྱ་རལ་པ་ོ། ར་ནག་གམ་མིང་གངོ་མའ་ིཆབ་སདི་ཀིྱ་
དབང་འགོ་ཡིན་པའ་ིཁུངས་སྐྱལེ་གང་ཡང་མེད། ཕི་ལོ་ ༡༥༧༨ ལོར་སོག་པ་ོཐུ་མེད་ཀིྱ་རལ་པ་ོཨལ་ཐན་ཁཱང་གིས་འབས་
ས ུངས་དགནོ་པའ་ིམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་ར་མཚོ་སོག་པརོ་གདན་དངས་ས།ེ ཁངོ་ལ་ 'ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་' ཞསེ་མཚན་བསདོ་ཕུལ་བ་
རེད། དའེ་ིསྔནོ་ཕི་ལོ་ ༡༥༥༠ ལོར་ཨན་ཐན་ཁཱང་གིས་ར་ནག་མིང་རལ་ཁབ་ལ་དམག་དངས་ཏ་ེཁྒྱུག་ཙམ་རིང་པ་ེཅིང་དབང་
སྒྱུར་བས་ནས་མིང་རལ་ཁབ་ཐགོ་ཆད་གཅདོ་ཀིྱ་ཚོང་དནོ་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་བཙན་འགལེ་བས་ཡོད།   
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 ཕི་ལོ་ ༡༦༤༤ ལོར་ས ར་ཡང་ཕི་རལ་བཙན་འཛུལ་བས་ (མན་ཇུས་) ར་ནག་མིང་གངོ་མའ་ིསདི་དབང་འཕགོས་པ་
རེད། ས བས་དརེ་མན་ཇུས་ར་ནག་གཙོ་བརོ་བས་པའ་ིརལ་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ར་ཆེ་བའ་ིཐགོ་དབང་སྒྱུར་བས་པ་དང་། མན་ཇུས་
གསར་ད་ུབཙྒྱུགས་པའ་ིསདི་དབང་དའེ་ིམིང་ལ་ཆིང་རལ་རྒྱུད་ཞསེ་མིང་བཏགས་ཡོད། 

བདོ་དང་མན་ཇུའ་ིའབལེ་བ། (༡༦༣༩¯༡༩༡༡)  
 
ཕི་ལོ་ ༡༦༤༢ ལོར་སོག་པའོ་ིཡོན་བདག་གུ་ཤིར་ཁཱང་གི་ཕག་རོགས་ཞུས་ཏ་ེ༸རལ་མཆོག་ས ་ུཕངེ་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གངོ་བུ་
གཅིག་ཏུ་བསིལ་བའ་ིབདོ་ཡོངས་རགོས་ཀིྱ་ཆོས་སདི་ཀིྱ་མངའ་བདག་གྒྱུར་བ་རེད། ད་ེནས་བཟུང་བདོ་མི་ཚོས་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་
མཆོག་ལ་༸གངོ་ས་ཆེན་པའོམ་བདོ་ཀིྱ་བ ་ན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་ཐགོ་ངསོ་འཛིན་བདེ་འག་ོཚྒྱུགས་པ་དང་། ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་
པའོ་ིམཚན་ས ན་ན་ིབདོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཛམ་ག ངི་གི་ས་ཕགོས་གཞན་དའུང་ཁབ་ཡོད། ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ་སོག་པ་ོཙམ་
མ་ཟད་མན་ཇུ་དང་ཡང་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་མཛད་ཡོད།  

ཕི་ལོ་ ༡༦༣༩ ལོར་༸གངོ་ས་༸ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ་བདོ་ཀིྱ་སདི་དབང་མ་བཞསེ་གངོ་དང་། མན་ཇུས་ར་ནག་དབང་ད་ུ
བས སུ་ནས་ཆིང་རལ་རབས་མ་བཙྒྱུགས་གངོ་ལ་མན་ཇུ་གངོ་མ་ཐད་ཙྒྱུང་གིས་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རང་ཉདི་ཀིྱ་རལ་ས་
མུག་དཱན་ (དངེ་ས བས་ཀིྱ་ཧནེ་ཡང་གྲངོ་ཁརེ་) ད་ུགདན་ཞུའ་ིམགྲནོ་བར་ཕུལ་བར། ༸གངོ་ས་མཆོག་ང་ོཕབེས་མ་ཐུབ་ཀྱང་ཁངོ་
གི་ས ་ུཚབ་བཏང་གནང་མཛད་ད།ེ ཁངོ་གི་ས ་ུཚབ་ལ་མན་ཇུ་གངོ་མས་གུས་བཀུར་ཆེན་པསོ་སྣ་ེལེན་གནང་ཡོད། ད་ེལརྟ་ཏཱ་ལའ་ི
བ ་མ་དང་མན་ཇུའ་ིགངོ་མའ་ིདབར་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་འག་ོཚྒྱུགས།  
 མན་ཇུ་དང་བདོ་ཀིྱ་འབལེ་བ་ད་ེཡང་སོག་པ་ོདང་བདོ་ཀིྱ་འབལེ་བ་ལརྟ་ལས། དརེ་ར་ནག་དང་འདསེ་ལ ད་གང་ཡང་
མེད། ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ཨ་རིའ་ིརམོ་པ་པ་ོདང་ར་ནག་དང་དབུས་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིགནད་དནོ་ཐགོ་མཁས་པ་ཨོ་ཝན་ལ་ཀ་ིམོར་ 
(Owen Lattimore) གིས་བཤད་དནོ། “དནོ་དངསོ་ཐགོ་ས བས་ད་ེདསུ་གང་ཡོད་པ་ན་ིམན་ཇུའ་ིརལ་ཁམས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། 
ར་ནག་ན་ིདའེ་ིཆ་ཤས་གཅིག་ཙམ་རེད་”ཅསེ་གསལ་སནོ་བས་ཡོད། (Lattimore, Owen, 1962. Studies in Frontier History: 
Collected Papers 1928-1958)           
 ར་ནག་དབང་བསྒྱུར་རསེ། ཕི་ལོ་ ༡༦༥༣ ལོར་མན་ཇུ་གངོ་མ་ཤུན་ཙིས་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོམཆོག་པ་ེཅིང་ད་ུ
གདན་འདནེ་ཞུས་ཤིང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་དངསོ་གཞིའ་ིཆིབས་སྒྱུར་ས བས་གངོ་མ་རང་ཉདི་རལ་ས་ (པ་ེཅིང་) ནས་ཕི་རོལ་
ཉནི་བཞིའ་ིསར་ཕབེས་བསུར་བཅར་ཡོད། དའེ་ིས རོ་ར་ནག་ནང་བཅའ་བཞུགས་ཨ་རིའ་ིཕི་འབལེ་མི་སྣ་མཁས་དབང་ ཌབ་ལིའུ་ 
ཌབ་ལིའུ་ རོག་ཧལི་ (W. W. Rockhill) ནས་ཕགོས་བས མོས་གནང་དནོ་ “ཏཱ་ལའ་ིབ ་མར་ཆེ་བསདོ་ཀིྱ་མཛད་ས ་ོཞུ་སངས་ན་ི
རང་དབང་རང་བཙན་གི་རལ་ཁབ་ཅིག་གི་རལ་པ་ོཞིག་ལ་ཇི་ལརྟ་ཞུ་དགསོ་པའ་ིཆེ་སདོ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་པ་ལས། ར་ནག་གི་ལོ་
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རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ནང་དའུང་ད་ེལས་སྤྲསོ་པའ་ིཁངོ་ལ་ལ་ྟསངས་མི་འད་བ་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་ལུགས་གསལ་མེད་ཅིང་། 
ས བས་དརེ་ར་བདོ་དབར་གི་འབལེ་ལམ་ན་ིཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིཆབ་སདི་ཀིྱ་དབང་ཤུགས་ལ་གུ་ཥི་ཁཱང་གི་དག་པའོ་ིརབ་གཉརེ་ཡོད་པ་
དང་། སོག་ཡུལ་ཡོངས་ཀིྱས་ཁངོ་ལ་དད་གུས་ཞུ་བཞིན་པ་བཅས་ལ་བརནེ། ད་ེལ་མན་ཇུ་གངོ་མས་ག ངེ་ས ངོ་བདེ་ཐབས་བལ་
བའ་ིགནད་དནོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།” ཅསེ་གསུངས་ཡོད། (Rockhill, W.W. 1910. The Dalai Lamas of Lhasa and their 
Relations with Emperors of China 1644-1908)         
 ར་ནག་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་གངོ་མ་ཤུན་ཀསི་༸རལ་མཆོག་ས ་ུཕངེ་ལ་ྔཔ་ཆེན་པརོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིམཚན་
གནས་ཕུལ་བ་རེད་ཅསེ་བཀདོ་འདགུ་པ་ད་ེདབང་འཛིན་སདི་གཞུང་གིས་ད་ལའྟ་ིཆབ་སདི་དམིགས་ཡུལ་སུབ་ཆེད་ལོ་རྒྱུས་ལ་བཟ་ོ
བཅསོ་བས་པ་ཞིག་རེད། ད་ེལརྟ་མངནོ་སུམ་འཛེམ་མེད་ཀིྱས་ལོ་རྒྱུས་བསྐྱར་འབ་ིབས་པ་ན།ི ར་ནག་དམར་ཤོག་གིས་ར་ནག་
ར་མཚོའ་ིཐགོ་བདག་དབང་རདོ་ས ད་མཚམས་ཐིག་དགུ་བཀདོ་ཡོད་པ་ལརྟ་བདོ་ཀིྱ་ཆོས་ཕགོས་ཀིྱ་ཐད་ལ་ཧམ་འཛུལ་བས་པ་ཞིག་
རེད། དནོ་དངསོ་ཐགོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིམཚན་གནས་ད་ེཕི་ལོ་ ༡༥༧༨ ལོར་སོག་པའོ་ིརལ་པ་ོཨལ་ཐན་ཁཱང་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུ
ཕངེ་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་ར་མཚོར་ཧ་ལམ་དའེ་ིདསུ་རབས་གཅིག་ཙམ་སྔནོ་ཕུལ་བ་ཞིག་ཡིན།    
 ཕི་ལོ་ ༡༧༩༢ ལོར་གརོ་ཥས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་ས བས་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་མན་ཇུ་གངོ་མར་རོགས་རམ་
འབདོ་ས ལུ་གནང་ཞིང་། མན་ཇུས་དཔུང་དམག་ཁནོ་ཆེ་བཏང་ས་ེགརོ་ཥ་མཐར་སདོ་གཏངོ་རྒྱུར་རོགས་རམ་ཞུས་པ་མ་ཚད། ད་ེ
རསེ་གརོ་བདོ་ཆིངས་ཡིག་འཇགོ་ས བས་བར་མི་ཡང་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེན་ིབདོ་པས་མན་ཇུ་གངོ་མར་དམག་རོགས་འབདོ་ས ལུ་
ཞུས་པ་ཐངེས་བཞི་པ་ཡིན་པར་བརནེ་གངོ་མས་ “སིག་སལོ་” ཞིག་གྲསོ་འདནོ་བས་པ་དང་། སིག་སལོ་དའེང་ཡོན་བདག་མན་
ཇུ་གངོ་མས་རང་གི་བ ་མར་བསམ་འཆར་ཕུལ་བ་ཞིག་ལས་རལ་པསོ་ཆབ་འབངས་ལ་བཀའ་ར་ཁབ་བསགས་བས་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་
མིན། ས བས་དའེ་ིམན་ཇུའ་ིས ་ུཚབ་དང་དམག་དཔནོ་ཕུ་ཁང་ཨན་ (Fu K'angan) ནས་༸གངོ་ས་ས ་ུཕངེ་བརད་པ་མཆོག་ལ་ར་
ཚིག་ས རོ་ཞུས་པ། ཡང་ཧན་ཀང་ (Ya Hanzhang) གིས་བསི་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་དང་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིརྣམ་ཐར་ཞསེ་པའ་ིནང་
གསལ་དནོ།  

 “གངོ་མ་ཆེན་པསོ་དམག་དཔནོ་ཆེན་པ་ོངསོ་ལ་བཀའ་ས བོ་ཞིབ་ཕ་གནང་ནས་དནོ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་མཛུབ་སནོ་མཛད་
 ད་ེགྲསོ་མོལ་ཞིབ་ཕ་བདེ་རྒྱུར་གནང་ནས་བདོ་པར་དསུ་གཏན་ད་ུསྐྱནོ་མི་ཡོང་བ་དང་། ཡུན་ད་ུཕན་པའ་ིཐུགས་རེ་
 མཛད་ཀིྱ་ཡོད། ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་མཆོག་གིས་གངོ་མའ་ིབཀའ་དནི་བསམ་བཞིན་དནོ་ཚན་ཚང་མར་གྲསོ་བས རུ་དང་གྲསོ་
 མཐུན་བྒྱུང་མཚམས་བསམ་འཆར་འད་ིཚོར་ཁས་ལེན་གནང་རྒྱུར་ཡིད་ཆེས་ཡོད། གལ་སདི་ཡུན་རིང་གི་གམོས་
 གཤིས་ལ་མཁགེས་བཟུང་བས་ན་དམག་དཔུང་ཕིར་འཐནེ་རསེ་གངོ་མ་ཆེན་པསོ་ཨམ་བན་དང་དཔནོ་དམག་སོགས་
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 ཕིར་འཐནེ་མཛད་རྒྱུ ་ཡིན་པས། ཕིན་ཆད་ད་ེལ་ྟབུའ་ིདནོ་རནེ་བྒྱུང་བ་ཡིན་ན། གངོ་མས་ད་ེཚོ་ལ་ཐ་ེབྒྱུས་གང་ཡང་
 གནང་རྒྱུ ་མིན། གང་ཞིག་ཕན་པ་ཡིན་དང་གང་ཞིག་གནདོ་པ་ཡིན། གང་ཞིག་ལྕ་ིབ་ཡིན་དང་གང་ཞིག་ཡང་བ་ཡིན་
 ད་ེབདོ་པ་རང་ཉདི་ ཀིྱས་གདམ་ག་གནང་ཆོག” ཅསེ་གསལ་བ་ད་ེནས་རོགས་རམ་གི་ང་ོབ་ོཡིན་པ་མཐངོ་ཐུབ། 
 (Hanzhang, Ya. 1991. Biography of the Dalai Lamas) 

བདོ་པས་གངོ་མའ་ིགོ༞ས་འདབེས་ལ་ཆ་ཚང་ཁས་ལེན་བས་མེད་ལ། རིས་མེད་དའུང་བཏང་མེད། དའེ་ིཚབ་ཏུ་བསམ་འཆར་དནོ་
ཚན་ ༢༩ ཡོད་པ་ནང་ནས་བདོ་པ་རང་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་རྣམས་བ ངས་པ་དང་། དགསོ་མཁ་ོམེད་པ་རྣམས་ངསོ་ལེན་བས་
མེད། ད་ེཡང་པཎ་ཆེན་དགུ་པ་མཆོག་གིས་ “ར་མིའ་ིསདི་བྒྱུས་གང་ཞིག་བདོ་རང་ཉདི་ཀིྱ་ལ་ྟཚྒྱུལ་དང་མཐུན་ན་ཨམ་བན་གི་
ས བོ་སནོ་ལ་ཉན་རྒྱུ ་ཨང་གསར་ཡོད་ཀྱང་། གལ་ཏ་ེས བོ་སནོ་ད་ེཉདི་བདོ་རལ་ཁབ་ཀིྱ་སདི་བྒྱུས་དང་འགལ་ཟླར་གྒྱུར་ཚེ་ར་ནག་
གངོ་མ་ས ་ུང་ོམས་ཀྱང་ཁངོ་ཚོར་ཤུགས་རནེ་ས ལེ་བའ་ིནསུ་མཐུ་བལ་བ་ཡིན།”ཞསེ་གསུངས་ཡོད། (Diary of Capt. O'Connor, 
4 September 1903)            
 ལ ག་པར་དའེ་ིནང་གི་དནོ་གནད་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ན༸ིགངོ་ས་མཆོག་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེས་དབུས་པའ་ིབདོ་ཀིྱ་ 
བ ་ཆེན་ཁག་གི་ཡང་སདི་གསེར་བུམ་དཀུགས་ཏ་ེངསོ་འཛིན་ཞུ་དགསོ་པའ་ིགངོ་མའ་ིབསམ་འཆར་ད་ེརེད། འནོ་ཀྱང་དའེ་ིབདག་
དབང་མུ་མཐུད་ད་ེབདོ་གཞུང་དང་བདོ་ཀིྱ་བ ་ཆེན་ཁག་གི་སར་གནས་པ་དང་། ཡང་སདི་རྣམས་སརྔ་བཞིན་ཆོས་ཕགོས་ཀིྱ་ལམ་
སལོ་གཞིར་བཟུང་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་ལས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གསེར་བུམ་དཀུག་དགསོ་པའ་ིངསེ་པ་མེད། དཔརེ་ན། བསམ་འཆར་
ད་ེབཏནོ་ནས་རིང་པ་ོམ་སོང་བར་༸གངོ་ས་ས ་ུཕངེ་དགུ་པ་ཕི་ལོ་ ༡༨༠༨ ལོར་གསེར་བུམ་མ་དཀུགས་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་ལ་ྟ
བུ་རེད།            
 བསམ་འཆར་ནང་གི་དནོ་གནད་གལ་ཆེ་གཞན་ཞིག་ན་ིཨམ་བན་གི་ལས་འགན་ས རོ་རེད། ཨམ་བན་གི་ང་ོབ་ོན་ིས བས་
དརེ་དངེ་གི་གཞུང་ཚབ་ལ་ྟབུ་དང་། ཕགོས་གཞན་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིམཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བའ་ིཆ་ནས་བཅའ་ས དོ་བས་
པ་ཞིག་རེད། ཨམ་བན་གི་གནས་སངས་ན་ིཨམ་བན་ཡུ་ཏའ་ིནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༠༣ ལོར་ར་གར་དབིན་ཇིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེ་མོར་ཀ་ི
མར་ཌུ་རན་ཌི་ (Mortimer Durand) ལ་གསུངས་པའ་ིཚིག་ཐའོ་ིནང་གསལ་པ་ོཡོད་པ་ས།ེ “ཁངོ་ན་ིལ ་སར་ས ་ུམགྲནོ་ཞིག་
ཡིན་པ་ལས་སིན་བདག་མིན། སིན་བདག་ང་ོམ་ཟུར་ད་ུབཞག་ནས་ཁངོ་ལ་ནསུ་པ་གང་ཡང་མེད།” ཅསེ་བརདོ་གནས་འཁདོ་
ཡོད། (Sykes, Percy. 1997. The Right Honourable Sir Mortimer Durand: A Biography)    
 ད་ེམཚྒྱུངས་ཕི་ལོ་ ༡༨༤༦ ལོར་ལ ་སར་ཡོད་པའ་ིཡེ་ཤུའ་ིཆོས་ས ལེ་མཁན་ཧག་དང་། ས ་བཀེ་ (Huc and Gabet) 
གཉསི་ཀིྱས། “བདོ་གཞུང་གི་གནས་སངས་ད་ེཡེ་ཤུའ་ིབ ་ཆེན་པབོ་ལ་ྟབུ་དང་། ར་མིའ་ིགཞུང་ཚབ་ད་ེརོམ་ད་ུཡོད་པའ་ིཨོ་སེ་ཀ་ིརི་
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ཡའ་ིགཞུང་ཚབ་ལ་ྟབུ་ཞིག་རེད།” ཅསེ་བཤད་ཡོད། (Huc, M. 1933. Decouverte du Thibet, 1845-1846)   
 མན་ཇུའ་ིསདི་གཞུང་གིས་སདི་བྒྱུས་ལ་ག ་ོབུར་ད་ུའགྒྱུར་བ་བཏང་ནས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་མ་བས་གངོ་། ཆིང་རལ་
རབས་ཀིྱ་བཙྒྱུན་མོ་མཐའ་མ་ལམྕ་ཚེ་ཞིའ་ི (Cixi) ལ་བདོ་མིའ་ིས་གནས་ས་ཐགོ་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ཐགོ་ཐ་ེཇུས་བདེ་རྒྱུ ་
མེད་པའ་ིཚོར་སྣང་བྒྱུང་ཡོད། ར་རིགས་རམོ་པ་པ་ོཇང་ཅངེ་ (Jung Chang) གཞིར་བཟུང་ “བདོ་མི་རྣམས་ཕིའ་ིཐ་ེབྒྱུས་མེད་
པར་གཅིག་པུར་ས དོ་འདདོ་ཡོད་པ་དང་། གནད་དནོ་དའེ་ིཐགོ་གྲསོ་མོལ་བདེ་ཐབས་མེད་པར་ཕལ་ཆེར་ཚེ་ཞིའ་ིཤེས་རགོས་བྒྱུང་
བ་དང་། བདོ་ཆིང་གངོ་མའ་ིརལ་ཁམས་ཀིྱ་ཁངོས་སུ་ཉར་དགསོ་ན་བདོ་མིའ་ིམངནོ་འདདོ་ལ་བརི་འཇགོ་ངསེ་པར་ད་ུབདེ་དགསོ་
པའ་ིངསོ་འཛིན་བས་ཡོད།” (Chang, Jung. 2013. Empress Dowager Cixi: The Concubine who Launched Modern China) 
 ཕི་ལོ་ ༡༩༠༨ ལོར་མན་ཇུས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་པ་ད་ེབདོ་དང་མན་ཇུ་གངོ་མ་གཉསི་དབར་གི་འབལེ་ལམ་ལ་
འཕ་ོའགྒྱུར་འགྲ་ོབའ་ིདསུ་མཚམས་ཤིག་ཡིན། དའེ་ིགངོ་ད་ུམན་ཇུ་བདོ་ལ་ཡོང་བ་ད་ེདག་ན་ི༸གངོ་ས་མཆོག་དང་བདོ་གཞུང་
གིས་རེ་ས ལུ་གནང་བ་ལརྟ་རོགས་བདེ་པར་ཡོང་བ་ཞིག་རེད། བདོ་ནང་དབིན་ཇིའ་ིཤུགས་རནེ་འགགོ་ཆེད་མན་ཇུས་བདོ་བཙན་
བཟུང་བས་ཀྱང་དསུ་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ལས་བཟུང་ཐུབ་མེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༡༠ ལོར་མན་ཇུས་༸གངོ་ས་མཆོག་སདི་ཁ་ིལས་ཕབ་རིས་
ཀིྱ་སདོ་ངན་བརམས་པ་དང་། ས བས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་མན་ཇུ་དང་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་བཅད་པ་ཡིན་ཞསེ་གསལ་
བསགས་བསྐྱངས་ཡོད། ཡོན་བདག་གིས་བ ་མར་བསུན་གཙེར་བཟསོ་སབས་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བའ་ིགཞི་ར་ད་ེཡང་མེད་པར་
གྒྱུར་ནས། བདོ་པས་མན་ཇུའ་ིབཙན་འཛུལ་ལ་གདངོ་ལེན་བས་པ་དང་། མཐར་མན་ཇུའ་ིདམག་མི་བདོ་ལ་མག་ོབཏགས་ཞུ་
དགསོ་བྒྱུང་བ་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོའ་ིདབར་དསུ་གརོ་ཥས་བར་འདམུ་བས་ཏ་ེབདོ་ར་དབར་དནོ་ཚན་གསུམ་ཡོད་པའ་ིགན་
ཡིག་ཅིག་བཞག་ས་ེམན་ཇུའ་ིདཔུང་དམག་གཞུང་འབལེ་གི་ཐགོ་ནས་མག་ོབཏགས་ཞུས་པ་ལརྟ་ཁངོ་ཚོ་ཕིར་འབུད་བས་པ་རེད། 
༸གངོ་ས་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་གསུམ་པ་མཆོག་ལ ་སར་ཞབས་སོར་འཁདོ་རསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༣ ཟླ་ ༢ ནང་བདོ་འད་ིབཞིན་རང་བཙན་
གཙང་མའ་ིརལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་ས ར་ཡང་དག་སྐྱལེ་གསལ་བསགས་མཛད་ཡོད། 

བདོ་དང་ར་ནག་མི་སེར་རལ་ཁབ་དབར་གི་འབལེ་བ།  
 
བདོ་གཞུང་གིས་ཕིའ་ིརལ་ཁབ་ཁ་ཤས་དང་མཉམ་ད་ུའད་མཉམ་ཐགོ་ཆིངས་ཡིག་མང་པ་ོབཞག་ཡོད། དའེ་ིཁངོས་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༣ 
ལོའ་ིབདོ་སོག་གི་ཆིངས་ཡིག་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༡༤ ལོའ་ིབདོ་དང་ར་གར་ད་ུཡོད་པའ་ིདབིན་ཇིའ་ིགཞུང་དབར་སིམ་ལའ་ིཆིངས་
ཡིག་སོགས་བཞག་ཡོད་པ་དསེ་བདོ་རང་བཙན་གི་གནས་བབ་ལ་ཁུངས་སྐྱལེ་བདེ་ཐུབ། ར་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཡོན་ཧ་ིཁད་ཀིྱས་
༸རལ་མཆོག་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་གསུམ་པ་མཆོག་ལ་བདོ་ར་ནག་གི་མཐུན་ཕགོས་རལ་ཁབ་ནང་འཛུལ་བཞུགས་ཡོང་བའ་ིཡི་ག་ེདང་པ་ོ



24 
 

ཕུལ་བ་ད་ེལ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མཁས་མཛངས་ལ ན་པའ་ིཐགོ་ནས་ལན་གསལ་བཀའ་ཡིག་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། "མི་
སེར་རལ་ཁབ་ད་ལ་ྟཚྒྱུགས་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། རལ་ཁབ་ཀིྱ་རྨང་གཞི་བརན་པ་ོཚྒྱུགས་ཐུབ་མེད་པར་བརནེ། སདི་འཛིན་གི་ནསུ་
ཤུགས་རྣམས་རལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་ཡོང་ཐབས་སུ་བདེ་སདོ་གནང་དགསོ་ཤིང་། ང་ཚོ་བདོ་ཀིྱ་ཐད་བདོ་མི་ཚོས་རང་ཉདི་སུང་
སྐྱབོ་ཐུབ་ངསེ་ཡིན་པར་བརནེ། སདི་འཛིན་མཆོག་གིས་ཐག་རིང་ནས་འད་ིཕགོས་ལ་བ ་ོགཡེང་སེམས་འཚབ་གནང་མི་དགསོ།" 
ཞསེ་གསལ་ཡོད། (Guomin Gongbao, 5 January 1913)        
 ཕི་ལོ་ ༡༩༣༠ བདོ་ལགྕས་ར་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་༸གངོ་ས་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་གསུམ་པ་མཆོག་ནས་བདོ་ཀིྱ་རང་བཙན་
གནས་བབ་དང་ར་ནག་ནས་བདོ་ཀིྱ་ས་མཚམས་ཁུལ་ད་ུབཙན་འཛུལ་བས་ས རོ་གསུངས་དནོ་གཞུང་འབལེ་ཡིག་ཆར་གསལ་བའ་ི
ནང་། “ད་ཕིན་ར་བདོ་མཆོད་ཡོན་དམ་གཙང་དང་འབལེ་བས་བདོ་རང་བཙན་བད་ེཐབས་ཀིྱ་དབང་བྒྱུས་ར་ཆེ་ད་མུས་མུ་མཐུད་
གཅསེ་ཉར་བདེ་འདདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བར་ལམ་བདོ་ཀིྱ་ས་ཁངོས་ཕི་ཤོར་རྣམས་སརྔ་རྒྱུན་རང་ས་རང་བདག་བྒྱུང་ན་ཕུགས་
ཕན་བཟང་བ་ཡོང་རྒྱུ །” ཞསེ་གསལ་ཡོད། (Record of the Thirteenth Dalai Lama's communcation, dated 15th day of the 
4th Tibetan Month, Iron Horse Year, 1930)        
 ས བས་དའེ་ིབདོ་གཞུང་དང་ར་ནག་གཞུང་གིས་ས ལེ་བའ་ིསི་བསགས་ད་ེཚོ་ཕགོས་ལ ུང་གི་གཏམ་ཡིན་པའ་ིདབང་ད་ུ
བཏང་ནའང་། རལ་སིའ་ིཚོགས་པ་དང་ཟུར་གནས་ཆེད་ལས་མཁས་པའ་ིགདངེ་འཇགོ་ལ་ང་ཚོས་ཆ་འཇགོ་བདེ་དགསོ་ངསེ་རེད། 
ད་ེཡང་རལ་སིའ་ིཁམིས་དནོ་མཁས་པའ་ིལ ན་ཚོགས་ནས་“མ་མཐར་ཡང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོའ་ིསྔནོ་ལ་བདོ་ད་ེརང་བཙན་གཙང་
མའ་ིརལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པར་”ཁས་ལེན་བས་ཡོད་ཅིང་། ཝར་རིན་སི་མི་ཐི་ (Warren Smith Jr.) ཡིས་བདོ་རལ་ཁབ་ཅསེ་
པའ་ིཁ་ོརང་གི་ཕག་དབེ་ནང་“ར་ནག་དམར་པསོ་གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅྒྱུ་བདནུ་ད་ེར་ནག་ནང་ཁུལ་གི་གནད་དནོ་ཞིག་ཡིན་
པར་སནོ་ཐབས་བདེ་ཀིྱ་ཡོད་ཀྱང་། གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅྒྱུ་བདནུ་ལ་རལ་སིའ་ིཆིངས་ཡིག་གི་ཁད་ཆོས་ཁ་ཤས་ལ ན་ཡོད་ད།ེ 
བདོ་དང་ར་ནག་དབར་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་འཇགོ་དགསོ་བྒྱུང་བ་ད་ེརང་ལས་ལུང་པ་ད་ེགཉསི་ཀིྱ་ཆབ་སདི་གནས་བབས་ཁག་ཁག་
ཡིན་པ་བསན་ཡོད། ར་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རལ་ཁབ་ཀིྱ་ས་ཁུལ་གཞན་གང་ལའང་ད་ེལ་ྟབུའ་ིབདེ་ཐབས་སད་ད་ེར་ནག་གི་
ཁངོས་སུ་འཇུག་དགསོ་བྒྱུང་མེད་”ཅསེ་བསི་ཡོད།        
 ཁ་ེན་ཌའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེ་ནས་ཀྱང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་ཨ་རིའ་ིརལ་ས་ཝ་ཤིང་ཀནོ་ད་ུབཅའ་
ས དོ་ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་ཚབ་ལ་བས རུ་བའ་ིགཞུང་འབལེ་འཕནི་ཡིག་ནང་ “གནད་དནོ་གང་རེད་དམ་ཞ་ེན། ཁ་ེན་ཌས་བདོ་ད་ེརང་
བཙན་རལ་ཁབ་ཅིག་གམ། ཡང་ན་ར་ནག་གི་ཟུར་གཏགོས་རལ་ཁབ་ཅིག ཡང་ན་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་པའ་ིར་ནག་གི་ཆ་ཤས་
ཤིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་དགསོ་མིན་ད་ེརེད། ངའ་ིབསམ་ཚྒྱུལ་ལ་ར་མིས་བདོ་ཐགོ་བདག་དབང་ཡོད་ཅསེ་པ་དརེ་རྒྱུ ་
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མཚན་ལ ང་ངསེ་མི་འདགུ ར་ནག་ལ་བདོ་ཐགོ་མིང་ཙམ་གི་བདག་དབང་ཡོད་ཅསེ་པ་ད་ེཕི་ལོ་ ༡༩༡༡ ལོའ་ིསྔནོ་ལ་ཕལ་ཆེར་
བདནེ་པ་ཡིན་སདི་ཀྱང་། དརེ་གསལ་ཁ་མི་འདགུ དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྒྱུལ་ལརྟ་ན་ར་ནག་ལ་བདོ་ཐགོ་མིང་ཙམ་གི་བདག་དབང་
ཡོད་ཅསེ་པ་ད་ེརགོ་བཅསོ་ཙམ་རེད། དནོ་དངསོ་ཐགོ་འདས་པའ་ིལོ་བཞི་བཅྒྱུའ་ིརིང་བདོ་ཀིྱ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀིྱ་ལས་དནོ་མཐའ་
དག་བདོ་མི་རང་ནས་སངས་འཛིན་བས་ཡོད་པར་སྣང་། གནས་སངས་དརེ་ལ་ྟདསུ་ངའ་ིབསམ་པར་རལ་སིའ་ིཁམིས་ལུགས་
གཞིར་བཟུང་བདོ་ད་ེརང་བཙན་གི་རལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་ངསོ་འཛིན་བདེ་པའ་ིའསོ་ཆོས་ཚང་འདགུ” ཅསེ་གསལ་ཡོད།  
 ད་ེས་ྔར་ནག་གི་བདོ་ས དོ་ས ་ུཚབ་མཐའ་མ་ཤན་ཙྒྱུང་ལན་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༨ ལོར་བདོ་ནས་ཐནོ་རསེ་ཁངོ་གིས། “ཕི་ལོ་ 
༡༩༡༡ ནས་བཟུང་ལ ་སས་ (བདོ་གཞུང་གིས་) དནོ་དམ་གི་རང་བཙན་གཙང་མའ་ིཁ་ེདབང་ལ་ལོངས་སད་ཡོད་པ་རེད།”ཅསེ་
བསི་ཡོད། (Shen, T. and Liu, S. 1973. Tibet and the Tibetans)       
 བདོ་རང་བཙན་ཡིན་པའ་ིཆབ་སདི་ཀིྱ་དནོ་དངསོ་དརེ་ར་ནག་མི་སེར་རལ་ཁབ་ཀིྱ་ནང་ཁུལ་ད་ུཁས་ལེན་བས་ཡོད་
ཅིང་། ཁ་ོཚོས་བདོ་ད་ེལརྟ་མུ་མཐུད་གནས་པའ་ིརེ་བའང་བས་ཡོད། ས འུ་ིགཅནེ་པ་ོརལ་ལོ་དནོ་གུྲབ་ར་ནག་ནན་ཅིང་ད་ུས བོ་
གཉརེ་གནང་ས བས་སདི་འཛིན་ཇང་ཅད་ཧསེ་ཁངོ་ལ་བདོ་རང་བཙན་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་བསམ་ཚྒྱུལ་ད་ེལརྟ་བཤད་བྒྱུང་ཞསེ་
གསུངས་ཡོད། “ཇང་ (ཅད་ཧསེ) གིས་ཀྱང་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མས་བདོ་ལ་དབང་འཛིན་གནང་བ་དང་། ངས་ཁངོ་ལ་རམ་འདགེས་
བས་ཏ་ེབདོ་མུ་མཐུད་རང་བཙན་རལ་ཁབ་ཞིག་གི་ང་ོབརོ་གནས་རྒྱུར་འདདོ་པ་བདེ་ཀིྱ་འདགུ གལ་ཏ་ེབདོ་ལ་ཕིའ་ིསབོས་ཤུགས་
ཀིྱ་བཤུ་གཞགོ་མེད་པར་རང་བཙན་ད་ུགནས་འདདོ་ཡོད་ཚེ་ཇང་ (ཅད་ཧསེ) གིས་དརེ་རབ་སྐྱརོ་བདེ་རྒྱུའ་ིཁས་ལེན་བས་ཡོད། 
བདོ་ར་ནག་གི་ལགྟ་ས ་ོལ་ྟབུ་ཡིན་པར་སོང་། བདོ་དང་ར་ནག་དབར་དསུ་རག་ཏུ་འབལེ་བ་བཟང་པ་ོཡོང་གི་རེད་ཅསེ་བཤད་
བྒྱུང་།” ཅསེ་གསུངས་ཡོད། (Thondup, Gyalo, and Thurston, Anne F. 2015. The Noodle Maker of Kalimpong: The 
Untold Story of My Struggle for Tibet)         
 དསེ་ཀྱང་མ་ཟད། དམར་དམག་རང་སྐྱདོ་ས བས་བདོ་སར་བས བེས་དསུ་བདོ་མི་ཚོས་ཁ་ོཚོར་ལྟ་ོཆས་སརེ་བ་དང་གནས་
ཚང་གཡར་བ་སོགས་བས་པར་མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་ “ང་ཚོས་ཕི་རལ་ལ་བུ་ལོན་སྤྲདོ་དགསོ་པ་ན་ིད་ེགཅིག་པུ་ཡིན།” ཞསེ་དང་། 
“བདོ་པ་དང་མན་ཙྒྱུ་གཉསི་ཀིྱ་ལག་ནས་ང་ཚོས་དགསོ་མཁ་ོལེན་དགསོ་བྒྱུང་བས་ས ད་བུ་ལོན་འཇལ་དགསོ།” ཞསེ་བཤད་ཡོད། 
(Snow, Edgar. 1961. Red Star over China)  
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ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་བཞི་པའ་ིངསོ་འཛིན་དང་ར་ནག་མི་སེར་རལ་ཁབ།  
 
ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་བཞི་པའ་ིཁ་ིའདནོ་མཛད་ས འོ་ིས རོ་ལ་ར་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་“ལོ་དའེ་ིཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ 
ཉནི། ལོ་རྒྱུས་ཀིྱ་ངསེ་སལོ་ལརྟ། ཀུང་དབང་སདི་གཞུང་གི་འཐུས་ཚབ་ཝུའུ་ཀུང་ཤིན་དང་རྲྭ་སངེ་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་གཉསི་ཀིྱས་ཏཱ་
ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་བཞི་པའ་ིཁ་ིའདནོ་མཛད་ས འོ་ིགཙོ་སྐྱངོ་གནང་། ལ ་མོ་དནོ་གུྲབ་ཏཱ་ལའ་ིསྐྱ་ེཕངེ་བཅྒྱུ་བཞི་པར་གྒྱུར་བའ་ི
ཁམིས་མཐུན་རང་བཞིན་ན་ིཀུང་དབང་སདི་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིལམ་ལུགས་ས རོ་གི་གཏན་འབབེས་དང་རལ་དམངས་
སདི་གཞུང་གི་མཆན་བཀདོ་ངསོ་འཛིན་བས་པ་ལས་བྒྱུང་བ་ཡིན་” ཞསེ་བཀདོ་ཡོད།     
 དནོ་དངསོ་གནས་ཚྒྱུལ་ན་ིར་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་ཀིྱ་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིལམ་ལུགས་ཐགོ་བདག་དབང་
ཡོད་ཚྒྱུལ་བརདོ་པ་ད་ེལོ་རྒྱུས་ཁགོ་བཤད་བས་པ་ཞིག་རེད། ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ཀིྱ་ཆོས་ཕགོས་
ཀིྱ་སརྔ་སལོ་འགྲ་ོལུགས་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ར་ནག་གཞུང་ལ་
ཆོག་མཆན་ཞུས་ནས་གཏན་འབབེས་བས་པ་ཞིག་མིན་ལ་ད་ེལརྟ་ཞུ་དགསོ་དནོ་ཡང་མེད། ར་ནག་གི་ས ་ུཚབ་ཝུའུ་ཀུན་ཤིན་ལ ་
སར་མ་བས བེས་གངོ་ནས་སདི་སྐྱངོ་རྲྭ་སངེ་རིན་པ་ོཆེས་བདོ་ལ ངོས་ཚོགས་འདརུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༩ ལོར་ཨ་མདརོ་འཁུངས་པའ་ི
ཆྒྱུང་སདི་ལ ་མོ་དནོ་འགུྲབ་མཆོག་༸རལ་དབང་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་གསུམ་པའ་ིཡང་སདི་འཁུལ་བལ་ཡིན་པའ་ིས ན་སེང་གནང་བར་བདོ་
ལ ངོས་ཚོགས་འད་ུནས་སི་མོས་ཀིྱས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་རེད།       
 ཕི་ལོ་ ༡༩༤༠ ལོའ་ིཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་བདོ་ཀིྱ་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་མཆོག་གི་གསེར་ཁ་ིམངའ་གསོལ་གི་
མཛད་ས འོ་ིས བས་ཝུའུ་ཀུང་ཤིན་ལ་འབུག་དང་། འབས་ལ ངོས། བལ་ཡུལ། དབིན་ཇིའ་ིས ་ུཚབ་བཅས་ལས་ལ ག་པའ་ིལས་འགན་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ར་མིས་བཤད་པའ་ིརུན་གཏམ་ད་ེན་ིགསེར་ཁ་ིམངའ་གསོལ་གི་མཛད་ས ་ོམ་གནང་གངོ་ནས་ར་ནག་
གཞུང་གིས་རེ་སེམས་ད་ེའད་ཞིག་བཅངས་ཡོད་པ་ལས། དནོ་དམ་ད་ུད་ེལའྟ་ིགནས་ཚྒྱུལ་བྒྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ར་ནག་གཞུང་
གིས་གསར་ཤོག་ནང་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མ་ཝུའུ་ཀུང་ཤིན་དང་ལ ན་ད་ུབཞུགས་པའ་ིས ་ུདཔར་བསནོ་ཡོད་པ་ད་ེལ་ཝུའུ་ཀུང་ཤིན་ནས་གསེར་
ཁ་ིམངའ་གསོལ་གི་གཙོ་སྐྱངོ་བདེ་བཞིན་པ་ཟརེ་བའ་ིའགྲལེ་བཤད་ལོག་པ་བརབ་ཡོད། དའེ་ིས རོ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༣༡ ཉནི་བདོ་ལ ངོས་ཉནི་རེའ་ིགསར་ཤོག་ཐགོ་རལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀིྱ་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་གཙོ་གཞནོ་པ་ང་ཕདོ་
ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀིྱས་བརདོ་དནོ་བཀདོ་པའ་ིནང་། ས ་ུདཔར་ད་ེན་ིགསེར་ཁ་ིམངའ་གསོལ་གི་ཉནི་ཁ་ཤས་རསེ་ཝུའུ་ཀུང་
ཤིན་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་མཇལ་ཞུའ་ིས བས་བསནོ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། “ཝུའུ་རང་ཉདི་ནས་གསེར་ཁ་ིམངའ་གསོལ་གི་གཙོ་
སྐྱངོ་བས་ལུགས་བཤད་པ་ད་ེན་ིལོ་རྒྱུས་ལ་འཁགོ་བཤད་བས་པ་ཞིག་རེད།” ཅསེ་གསལ་ཡོད། 
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དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྒྱུས། 

ར་ནག་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་ཆེས་མངནོ་གསལ་དདོ་པའ་ིངང་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྒྱུས་ལ་འཁགོ་བཤད་བས་ཡོད། 
ར་ནག་གཞུང་གིས་རྣམ་ཀུན་ལརྟ་དབུ་མའ་ིལམ་ན་ིར་ནག་ཁ་ཕལ་གཏངོ་རྒྱུའ་ི“རྣམ་པ་བསྒྱུར་བའ་ིརང་བཙན་”རདོ་རྒྱུའ་ིསདི་
བྒྱུས་ཤིག་ཡིན་ཚྒྱུལ་བཤད་ཡོད་པ་མ་ཟད། “རལ་ཁབ་ནང་ད་ུརལ་ཁབ་”འཛུགས་རྒྱུའ་ིདམིགས་ཡུལ་བཟུང་ཡོད་པའ་ིསྐྱནོ་
འཛུགས་ཀྱང་བས་ཡོད། རལ་སིའ་ིཐགོ་དརེ་རལ་ཕན་མཉམ་འབལེ་ལམ་ལུགས་ཞསེ་འབདོ་ཀིྱ་ཡོད་པ་དང་དའེ་ིདཔ་ེམཚོན་ན་ི
ར་གར་དང་ཨ་རི་སོགས་ཡིན། ར་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིཐ་ས ད་འབལེ་བརདོ་ལརྟ་བཤད་ན། ར་གར་དང་ཨ་རི་གཉསི་ན་ི
རལ་ཁབ་གཅིག་ནང་རལ་ཁབ་མང་པ་ོཡོད་པའ་ིལམ་ལུགས་ཆགས་རྒྱུ ་ཡིན། གང་ལརྟ་ར་གར་དང་ཨ་རི་ལ་ྟབུར་རལ་ཕན་
མཉམ་འབལེ་གི་དབང་སྒྱུར་ལམ་ལུགས་ཚགས་ཚྒྱུད་ཡོང་དགསོ་དནོ་ན།ི དབུས་སདི་གཞུང་གིས་རལ་ཁབ་ཀིྱ་ཁ་ེཕན་ལ་ཕགོ་
ཐུག་མེད་པར་སོ་སོའ་ིམངའ་ཁངོས་རལ་ཕན་ཁག་ལ་ཁམིས་བཟ་ོདང་། ཐནོ་ཁུངས་བག་ོའགྲམེས། ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀིྱ་གནད་
དནོ་ཐགོ་ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱུའ་ིརང་དབང་ཆེན་པ་ོསྤྲད་པས་ཡིན།       
 ར་ནག་གཞུང་གིས་ཧངོ་ཀངོ་ད་ུ“རལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉསི་”ཀིྱ་རྣམ་པར་རལ་ཕན་མཉམ་འབལེ་ལམ་
ལུགས་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་ཡོད།          
 ར་ནག་གཞུང་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྒྱུས་ཐགོ་ལ་ྟཚྒྱུལ་གང་འད་ཞིག་འཛིན་གི་ཡོད་ནའང་། ཟུར་གནས་ར་རིགས་
མཁས་པ་མང་པསོ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྒྱུས་འདསི་ར་ནག་གི་གངོ་བུ་གཅིག་གྒྱུར་ལ་སུང་སྐྱངོ་བདེ་པ་དང་། བདོ་ར་ནག་མི་
དམངས་སི་མཐུན་རལ་ཁབ་ཀིྱ་དབང་སྒྱུར་འགོ་ནས་མི་ཤོར་བར་བདེ་པའ་ིཆེས་ལུགས་མཐུན་གི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ཡིན་པར་ངསོ་
འཛིན་བདེ་ཀིྱ་ཡོད།           
 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྒྱུས་ན་ིརིས་སུ་མ་ཆད་པའ་ིསྐྱ་ེའགྲ་ོཡོངས་ཀིྱ་བད་ེཐབས་ཆེད་དང་བདནེ་དང་། བམས་བར།ེ 
འཚེ་བ་མེད་པ། མཛའ་མཐུན། གུ་བཤངས་བཅས་གཉསི་ཕན་རང་བཞིན་ཅན་གི་དངསོ་དནོ་དང་མཐུན་པའ་ིསདི་བྒྱུས་ཤིག་ཡིན།
 ཉ་ེབའ་ིལོ་ཤས་རིང་ར་ནག་དང་རལ་སིའ་ིཐགོ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྒྱུས་ལ་རབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོ
བཞིན་ཡོད་པས་ར་ནག་གཞུང་བདོ་ཐགོ་བ ་ོའཚབ་སྐྱསེ་དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད།      
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་དནོ་ཨུ་ཡོན་ལ ན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཀུའུ་ཝ་ེ
ཆྒྱུན་གིས། རལ་སིའ་ིསི་ཚོགས་ནས་ར་ནག་གཞུང་ལ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པའོ་ིས ་ུཚབ་དང་ལ ན་ད་ུདབུ་མའ་ིལམ་གི་
སདི་བྒྱུས་གཞི་རར་བཟུང་ནས་གྲསོ་མོལ་བདེ་དགསོ་པའ་ིགནནོ་ཤུགས་ཇི་ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད་པའ་ིས རོ་བཤད་དནོ་ “ཉ་ེབའ་ིལོ་
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ཤས་རིང་ཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ི'ཚོགས་ཁག་'གིས་རལ་སིའ་ིཐགོ་དབུ་མའ་ིལམ་དལི་བསགས་ཤུགས་ཆེར་བས་ཡོད། སིར་ང་ཚོས་ (ར་
ནག་གཞུང་གིས་) དབུ་མའ་ིལམ་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་བས་ཡོད་ཀྱང་། ས་ཕགོས་གང་ས་ནས་དརེ་རབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་ཡོད། རལ་
སིའ་ིསབོས་ཤུགས་ཁག་གཅིག་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་ན་ིར་ནག་དང་བདོ་གཉསི་ཀར་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཤོད་ཀིྱ་ཡོད་” 
ཅསེ་བཤད་ཡོད།            
 བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྒྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་ཡོང་ཐབས་ཀིྱ་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆའ་ིནང་དནོ་རྣམས་ལག་
བསར་བ་རྒྱུའ་ིཚབ་ཏུ། ར་ནག་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་ད་ུདརེ་འཁགོ་བཤད་དང་ལུང་འདནེ་ལོག་པ་བས་ཡོད། ཛུ་
རིག་གི་ཚགས་ཤོག་གསར་པ་ (Neue Zeurcher Zeitung) ཟརེ་བའ་ིཚགས་ཤོག་གི་གསར་འགདོ་པ་བ དི་ཊི་ ཝད་སཱར་ 
(Beat U. Wieser) གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཀུའུ་ཝ་ེཆྒྱུན་ལ་བཅར་འད་ིབས་རསེ་བསི་པའ་ིརམོ་ཡིག་ཅིག་ནང་ལའང་ར་ནག་
གཞུང་གིས་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པའོ་ིས ་ུཚབ་དང་དག་ེམཚན་ལ ན་པའ་ིགྲསོ་མོལ་བདེ་འདདོ་མེད་པའ་ིམཐངོ་སྣང་བཀདོ་
ཡོད། ཁངོ་གིས་“ཏཱ་ལའ་ིབ ་མའ་ིས ་ུཚབ་ཀིྱས་ར་ནག་གི་ར་ཁམིས་དང་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གི་བཅའ་ཁམིས་ནང་གསལ་
བའ་ིརང་སྐྱངོ་གི་ཆ་རནེ་གཞིར་བཟུང་བདོ་མིའ་ིརང་སྐྱངོ་གི་དགསོ་འདནུ་དནོ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་ཕུལ་ཡོད་ཀྱང་། ར་ནག་གཞུང་
གི་ས ་ུཚབ་ཀིྱས་ད་ེཚོ་ཚང་མ་སྣང་མེད་ད་ུབསྐྱྒྱུར་བ་དང་། ཧ་ལམ་བདོ་པའ་ིས ་ུཚབ་ཀིྱས་སྤྲད་པའ་ིཡིག་ཆ་ད་ེཚོར་ལ་ྟཙམ་ཡང་བས་
མེད་པ་ལརྟ་གང་བྒྱུང་སྐྱནོ་བརདོ་བདེ་ཀིྱ་འདགུ་” ཅསེ་བསི་ཡོད། (http://tibet.net/2013/12/Chinese functionary-rules-out-
tibet-autonomy-criticizes-divisive-nature-of-dalai-lama-clique/)      
 ར་ནག་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་ད་ུདབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྒྱུས་ཀིྱས་རང་བཙན་རདོ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་རང་
བཙན་ཡོང་ཐབས་སུ་“རལ་ཁབ་ནང་ད་ུརལ་ཁབ་”རདོ་ཀིྱ་ཡོད་པའ་ིབས ནོ་འཛུགས་སོགས་ལས་ལ གོ་ས།ེ དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་
བྒྱུས་ཀིྱས་ར་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རལ་ཁབ་ཀིྱ་ར་ཁམིས་འགོ་བདོ་རིགས་ཡོངས་རགོས་འཛིན་སྐྱངོ་གཅིག་གི་འགོ་གནས་
ཐབས་སུ་མིང་དནོ་མཚྒྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་གི་ཐབོ་ཐང་རདོ་ཀིྱ་ཡོད། འད་ིན་ིབདོ་མིའ་ིམངནོ་འདདོ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། བདོ་མི་ཚོར་
འསོ་བབ་ཡོད་པའ་ིརང་དབང་ཡིན།         
 ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཚན་ས ན་ལ་ས རུ་འདབེས་དང་དམའ་འབབེས་
བདེ་ཐབས་བས་ཡོད་ཀྱང་། ད་ེཚོས་རལ་སིའ་ིསི་ཚོགས་ལ་ྟཅི། ཐ་ན་ར་ནག་མི་མང་གི་བ ་ོཁའང་སྒྱུར་ཐུབ་ཐབས་མེད། གང་
ལགས་ཤེ་ན། ༸ག་ོས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིར་ནག་མི་མང་གི་འགྒྱུར་བ་མེད་པའ་ིགྲགོས་པ་ོབ སོ་ཐུབ་ཅིག་ཡིན་པ་
དང་། བདོ་ཀིྱ་གནད་དནོ་ཞི་བའ་ིལམ་ནས་ཐག་གཅདོ་ཡོང་བར་རེ་ལྟསོ་བཅལོ་ཡུལ་བཟང་ཤོས་ད་ེཡིན། ད་ེཡང་དསུ་རབས་གངོ་
མའ་ིལོ་རབ་དགུ་བཅྒྱུ་པའ་ིནང་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་ར་ནག་ལ་'ཚོང་འབལེ་བདེ་སའ་ིརལ་ཁབ་ཡག་ཤོས་'ཀིྱ་མཚན་གནས་སྤྲདོ་
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དགསོ་མིན་ཐགོ་བགྲ་ོག ངེ་བདེ་ས བས། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཡོངས་གྲགས་ཐགོ་ “འཛམ་ག ངི་ཐགོ་མི་འབརོ་མང་ཤོས་ཀིྱ་རལ་
ཁབ་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་ར་ནག་ལ་མཚན་གནས་ད་ེའསོ་ཤིང་འཚམ་པ་རེད་” ཅསེ་གསུངས་ཡོད།    
 ད་ེམཚྒྱུངས། ར་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཨོ་ལེམ་པགི་རདེ་འགྲན་གི་གཙོ་གཉརེ་པ་ེཅིང་ད་ུཡོང་བར་རེ་ཞུ་
བདེ་ས བས་འཛམ་ག ངི་ཁནོ་ཡོངས་ནས་ར་ནག་ལ་ང་ོརལོ་བས་ཡོད་ཀྱང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ར་ནག་གཞུང་གི་རེ་ཞུ་དརེ་
རབ་སྐྱརོ་མཛད་ཡོད། ར་གཞུང་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ས རུ་འདབེས་ཇི་ཙམ་བས་པ་ད་ེཙམ་ད་ུམི་མང་ཁདོ་ར་ནག་གཞུང་ལ་
འཁནོ་འཛིན་ཆེ་རུ་འགྲ་ོརྒྱུ ་དང་། ད་ེལརྟ་བྒྱུང་ཚེ་ར་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཕི་དངསོ་པའོ་ིཡར་རས་ཇི་ཙམ་བཏང་ཡང་མི་མང་
ཁདོ་འཁནོ་སེམས་ད་ེར་བ་ནས་ཞི་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ ་ཡིན།       
 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིག་འཛུགས་ཀིྱས་ངསོ་ནས་བདོ་ཀིྱ་གནད་དནོ་གྲསོ་མོལ་ཁ་ོནའ་ིལམ་ནས་ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱུའ་ིཡིད་
ཆེས་བརན་པ་ོཡོད། སདི་སྐྱངོ་བ ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་ནས་ཀྱང་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ས ་ུཚབ་དང་ར་ནག་གཞུང་གི་ས ་ུཚབ་དབར་
གྲསོ་མོལ་བརྒྱུད་བདོ་ཀིྱ་གནད་དནོ་ཞི་བའ་ིལམ་ནས་ཐག་གཅདོ་ཡོང་བར་བདོ་མིའ་ིདབུ་ཁདི་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བརན་པ་ོཡོད་ས རོ་
ནན་པ་ོགསུངས་ཡོད། གཉསི་ཕན་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྒྱུས་ད་ེཐགོ་མར་གསལ་འདནོ་བྒྱུང་བ་ནས་བཟུང་འགྒྱུར་འཕལེ་རིམ་པ་
མང་པ་ོཕིན་ཡོད།            
 ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པསོ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྒྱུལ་དང་རལ་སིའ་ིཆབ་སདི་ཀིྱ་འགྒྱུར་འགྲསོ་དང་བསནུ་ཏ།ེ 
བདོ་པའ་ིདབུ་ཁདི་རྣམས་དང་དགངོས་དཔྱད་བཀའ་བས རུ་རིམ་པ་མཛད་རསེ། མཐར་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་རང་བཙན་བསྐྱར་
གསོའ་ིཚབ་ཏུ་ཆོལ་གསུམ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྒྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་གནང་རྒྱུའ་ིམཛད་བྒྱུས་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་ད་ེལ་རསེ་སུ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྒྱུས་ཞསེ་ཡོངས་གྲགས་སུ་གྒྱུར་བ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་ར་གཞུང་གི་
ཆེས་མཐའོ་ིདབུ་ཁདི་ཏངེ་ཞའ་ོཕངི་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་འབལེ་མོལ་གི་གྲསོ་འཆར་འདནོ་ས བས། ཏངེ་གིས་ས འུ་ིགཅནེ་པ་ོར་
ལོ་དནོ་གུྲབ་མཆོག་ལ་རང་བཙན་མ་གཏགོས་གནས་ཚྒྱུལ་གཞན་གང་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་གྲསོ་མོལ་བས་ཏ་ེཐག་གཅདོ་བདེ་ཆོག་
ཅསེ་བཤད་ཡོད། ད་ེཕིར་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པསོ་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ནས་ ༡༩༨༥ བར་བདོ་ནང་ས ་ུཚབ་ལ་ྟས རོ་ཚོགས་
ཆྒྱུང་ས་ྔརསེ་ཐངེས་བཞི་དང་། གྲསོ་མོལ་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆྒྱུང་ཐངེས་གཉསི་བཅས་བཏང་གནད་མཛད་ཡོད།  
 ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ལ ་ིལིར་ཡོད་པའ་ིར་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀིྱས་པ་ེཅིང་གཞུང་གིས་བདོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མི་འབརོ་ཆེན་
པ་ོམེད་པའ་ིས་ཁུལ་ནང་སྐྱ་ེདངསོ་ཆ་མ་ས མོས་པ་དང་མི་འབརོ་ཉུང་བའ་ིགནས་སངས་ལ་འགྒྱུར་བ་གཏངོ་རྒྱུ ་ཡིན་ན། ས་གནས་
ཀིྱ་མི་མང་ཚོས་ར་མི་གཞིས་ཆགས་ལ་ཡོང་མཁན་ཚོར་དགའ་བསུ་བདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད། ལོ་སུམ་ཅྒྱུ་ཚྒྱུན་ལ་ས་ཁུལ་ད་ེདག་གི་
མི་འབརོ་ས་ཡ་དུག་ཅྒྱུ་ཟནི་པ་བདེ་དགསོ་པའ་ིརེ་འདདོ་བདེ་ཀིྱ་ཡོད་ས རོ་གསལ་བསགས་བས་པ་དང་། ད་དངུ་གསལ་བསགས་
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དའེ་ིནང་། “ད་ེན་ིཚོད་དཔག་ཆྒྱུང་ཆྒྱུང་ཞིག་ཡིན། ལོ་སུམ་ཅྒྱུའ་ིནང་ས་ཡ་བར་ལས་མི་ཉུང་བ་འཕར་དགསོ་པ་ཡིན།” ཞསེ་
གསལ་ཡོད། (Movement Westward, Reference Materila No. 2, Embassy of the People's Republic of 
China (PRC), New Delhi, 4 February 1985).        
 ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་གུ་ཡངས་ཀིྱ་ལ་ྟབ་འཛིན་མཁན་ར་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ིསི་ཁབ་ཧུའུ་ཅི་ཧུའུ་ཡའ་ོཔང་གིས་
བདོ་ཀིྱ་གནས་སངས་དང་། ར་ནག་ནང་ལ་རང་དབང་ཆེར་གཏངོ་དང་གུ་ཡངས་ཀིྱ་བཅསོ་བསྒྱུར་བདེ་དགསོ་པར་རབ་སྐྱརོ་
གནང་བར་ཁངོ་ག་ོགནས་ནས་གནས་དབྒྱུང་བཏང་། དསུ་ས བས་དའེ་ིམཚམས་རིག་གནས་གསར་བརའེ་ིས བས་དང་འད་བར་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཁ་རངུ་གཏངོ་བའ་ིདལི་བསགས་ཡིག་ཆ་བསྐྱར་ད་ུཐནོ་པར་བརནེ། བདོ་ནང་ར་ནག་
གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་རིམ་པས་བྒྱུང་བ་དང་། ར་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་མང་པ་ོབཙོན་འཇུག་བདེ་འག་ོཚྒྱུགས། ས བས་དརེ་དམར་
པའོ་ིསདི་གཞུང་འགོ་ཏུ་སྐྱསེ་པའ་ིབདོ་མི་མི་རབས་གསར་པ་ཚོས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོ་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ག་ོགྲངས་བར་ས ལེ་བའ་ི
ང་ོརལོ་ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ར་ནག་གཞུང་གིས་དག་གནནོ་ཤུགས་ཆེ་བས་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའ་ིཟླ་བ་གསུམ་པ་ནས་ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༠ ལོའ་ིཟླ་བ་བཞི་པ་བར་ལ ་སར་དག་པའོ་ིཁམིས་གཞི་བས མས་ནས་བཙན་གནནོ་བས་ཡོད།    
 ད་ེལརྟ་ཡང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་སུ་ཞི་བའ་ིསྔནོ་འགྲའོ་ིགྲསོ་འཆར་དནོ་
ཚན་ལ་ྔའདནོ་གནང་མཛད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་སུ་སི་ཊས་སི་བ ག་གི་གྲསོ་འཆར་བཏནོ་གནང་
མཛད། ར་ནག་གཞུང་གིས་གྲསོ་འཆར་ད་ེཚོར་ཁས་ལེན་བདེ་རྒྱུའ་ིཚབ་ཏུ། བདོ་མིའ་ིས ངི་སབོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ཤུགས་རནེ་
ར་མེད་བཟ་ོཆེད་སརྔ་ལས་གདགུ་རྒྱུབ་ཆེ་བའ་ིསདི་བྒྱུས་ལག་བསར་བས་ཡོད། ར་ཕགོས་ནས་བཟང་ཕགོས་ཀིྱ་ཡ་ལན་མ་བྒྱུང་
བའ་ིདབང་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་སི་ཊས་སི་བ ག་གི་གྲསོ་འཆར་རང་བཞིན་
ནསུ་མེད་ད་ུགྒྱུར་བའ་ིགསལ་བསགས་བསྐྱངས། འནོ་ཀྱང་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གང་ཉདི་དང་བདོ་མིའ་ིསིག་འཛུགས་ཀིྱ་ངསོ་
ནས་མུ་མཐུད་ད་ེགྲསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་ཀིྱ་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་གནང་རྒྱུ ་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད། 
 ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པསོ་མ་འངོས་བདོ་མིའ་ིའཐབ་རདོ་ཀིྱ་ལམ་ཕགོས་གང་འད་ཞིག་ཏུ་
འགྲ་ོརྒྱུའ་ིས རོ་མང་མོས་ཐག་གཅདོ་འསོ་བས ་ུགནང་རྒྱུའ་ིལམ་སནོ་ཕབེས་པ་ལརྟ། འསོ་བས ་ུགནང་ས བས་བསམ་ཤོག་བར་ཆ་ 
༦༤ ཡིས་མང་མོས་ཐག་གཅདོ་འསོ་བས ་ུམ་དགསོ་པར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སདི་ཀིྱ་འགྒྱུར་འགྲསོ་དང་བསནུ་ཏ་ེཐག་
གཅདོ་གནང་སྐྱངོ་ཡོང་བའ་ིགསོལ་འདབེས་ཞུ་བ་དང་། ཐག་གཅདོ་གང་མཛད་ལ་རབ་སྐྱརོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུའ་ིབསམ་ཚྒྱུལ་
བྒྱུང་ཡོད། བསམ་ཤོག་གི་ཐག་གཅདོ་གཞིར་བཟུང་བདོ་མི་མང་སི་འཐུས་ལ ན་ཚོགས་ཀིྱ་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་སི་མོས་གྲསོ་ཆོད་
ཀིྱ་ལམ་ནས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྒྱུས་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད།      
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 ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉནི་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་གྲསོ་ཆོད་བཞག་པའ་ིནང་།  གལ་ཏ་ེལོ་
གསུམ་གི་དསུ་ཡུན་ནང་པ་ེཅིང་གི་དཔནོ་རིགས་དང་། བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་དབར་མ་འངོས་གནས་སངས་ས རོ་མཉམ་འབལེ་
རལ་ཚོགས་ཀིྱ་སི་ཁབ་དུང་ཆེའ་ིསངས་འཛིན་འགོ་གྲསོ་མོལ་ག་ོསིག་མ་ཐུབ་ན་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཁངོས་ཡོད་པའ་ིསདི་གཞུང་
ཁག་གིས་བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་འད་ིབདོ་ཀིྱ་ས ་ུཚབ་ཡང་དག་པ་ཡིན་པའ་ིངསོ་འཛིན་གནང་ཐབས་སུ་དགངོས་པ་གཏངི་ཟབ་
བཞསེ་དགསོ་སོགས་འཁདོ་པའ་ིགལ་ཆེའ་ིགྲསོ་ཆོད་བཞག་ཡོད།      
 ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་བདོ་རའ་ིགྲསོ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་བྒྱུང་ཞིང་། ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པའོ་ིས ་ུཚབ་དང་ར་
ནག་གཞུང་གི་ས ་ུཚབ་དབར་གྲསོ་མོལ་ཐངེས་དགུ་ཙམ་བྒྱུང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་གྲསོ་མོལ་ཐངེས་བདནུ་པའ་ིས བས་ར་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིམངནོ་འདདོ་རང་སྐྱངོ་གི་རྣམ་པ་གང་འད་ཞིག་རདོ་ཀིྱ་ཡོད་མིན་ཡིག་ཐགོ་གསལ་འདནོ་བདེ་དགསོ་
པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་པ་ལརྟ། བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྒྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་ཡོང་ཐབས་ཀིྱ་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་སྤྲད་
ཡོད་ཅིང་། བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་དའེ་ིནང་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའ་ིསིག་འཛུགས་ཀིྱས་ངསོ་ནས་
རདོ་པའ་ིམིང་དནོ་མཚྒྱུངས་པའ་ིརང་སདི་རང་སྐྱངོ་ད་ེར་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རལ་ཁབ་ཀིྱ་ར་ཁམིས་དང་མི་རིགས་ས་
གནས་རང་སྐྱངོ་གི་བཅའ་ཁམིས་གཞིར་བཟུང་ཡིན་པ་གསལ་པརོ་བཤད་ཡོད།     
 བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྒྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་ཡོང་ཐབས་ཀིྱ་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆའ་ིནང་ར་ནག་མི་དམངས་
སི་མཐུན་རལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་རིགས་རྣམས་ལ་གཅིག་གྒྱུར་གི་འཛིན་སྐྱངོ་དགསོ་པ་དང་། བདོ་མིའ་ིགཞི་རའ་ིདགསོ་མཁ་ོ
རང་སདི་རང་སྐྱངོ་བདེ་རྒྱུའ་ིགནད་དནོ་ཁག་བཅྒྱུ་གཅིག་དངས་ཡོད་པ་ན།ི ས ད་ཡིག རིག་གཞུང་། ཆོས་ལུགས། ཤེས་ཡོན། 
ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ། རང་བྒྱུང་ཐནོ་ཁུངས་བདེ་སདོ་བདེ་ཕགོས། དཔལ་འབརོ་ཡར་རས་དང་ཚོང་འབལེ། མང་ཚོགས་ཀིྱ་
འཕདོ་བསནེ། མང་ཚོགས་ཀིྱ་བད་ེའཇགས། ཕགོས་མི་ད་ོདམ་བདེ་ཐབས་ཀིྱ་སལོ་ཡིག རལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་ལེགས་བང་
དང་ས བོ་གསོ། ཚན་རིག་ཆོས་ལུགས་ཐད་ཕན་ཚྒྱུན་བར་ེལེན་བཅས་ཡིན།      
 ར་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་ང་ཚོས་བདོ་ཀིྱ་ས་ཁུལ་ནས་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲལོ་དམག་མི་ཕིར་འཐནེ་བདེ་
རྒྱུའ་ིཀུན་ས ངོ་འཁརེ་ཚྒྱུལ་ཉསེ་འཛུགས་བས་ཀྱང་། དངསོ་དནོ་ད་ེལརྟ་མ་ཡིན་པ་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆའ་ིནང་གསལ་པ་ོའཁདོ་
ཡོད། ང་ཚོའ་ིསེམས་འཚབ་བདེ་གཞི་ར་རིགས་ཕགོས་མི་དང་ལས་འཚོལ་བ་འབརོ་ཆེན་བདོ་ནང་ས ་ོཤུགས་བདེ་རྒྱུའ་ིབརྒྱུད་
ས ལུ་བདེ་པའ་ིདབང་གིས་བདོ་མི་རྣམས་གྲངས་ཉུང་ཆགས་པའ་ིཉནེ་ཚབས་བཟསོ་ཀིྱ་ཡོད་པས། ར་གཞུང་གི་མི་རིགས་ས་གནས་
རང་སྐྱངོ་བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་ ༤༣ ནང་གསལ་ལརྟ་ཕགོས་མི་ད་ོདམ་བ་རྒྱུའ་ིསལོ་ཡིག་བཟ་ོརྒྱུ ་ད་ེཡིན། ད་ེཡང་དནོ་ཚན་
དའེ་ིནང་ “མི་རིགས་རང་སྐྱངོ་ས་གནས་ཀིྱ་ལས་ཁུངས་ཀིྱ་བཅའ་ཁམིས་ནང་འཁདོ་གཏན་འབབེས་ལརྟ་ཕགོས་མིའ་ིས རོ་གི་ད་ོ
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དམ་བདེ་ཐབས་བཟ་ོའགདོ་བ་རྒྱུ །” ཞསེ་སལོ་ཡིག་བཟ་ོརྒྱུའ་ིཆ་རནེ་གསལ་པ་ོའཁདོ་ཡོད། ཕགོས་མི་ད་ོདམ་བདེ་ཐབས་ཀིྱ་
སལོ་ཡིག་ན་ིདམིགས་བསལ་གི་ཛ་དག་གནད་དནོ་ཞིག་ཡིན། གང་ཡིན་ཞ་ེན། འདས་པའ་ིལོ་བཅྒྱུ་ཕག་ཁ་ཤས་རིང་ར་རིགས་
གཙོས་མི་རིགས་གཞན་འབརོ་ཆེན་པ་ོབདོ་ནང་ས ་ོཤུགས་བས་ཏ་ེབདོ་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་ད་ུགྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀིྱ་གནས་
བབས་སུ་གྒྱུར་ཡོད།           
 བསམ་འཆར་ཡིག་ཆའ་ིནང་གསལ་བའ་ིགྲསོ་གཞི་དསེ་ར་ནག་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་དང་ར་ནག་གཞུང་གི་
ལས་ཁུངས་གཞན་ཁག་གི་དབང་ཆ་ར་བ་ནས་རིས་མེད་ད་ུབཏང་མེད། མིང་དནོ་མཚྒྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་གི་རྣམ་པ་གང་འད་ཞིག་
ཡིན་རུང་། དབུས་སདི་གཞུང་དང་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གཞུང་དབར་ཁམིས་བཟ་ོདང་ཁམིས་སལོ་གཏན་འབབེས་སོགས་ཚྒྱུད་པའ་ི
དབང་ཆ་དང་ལས་འགན་ཆ་བགསོ་དང་བག་ོའགྲམེས་བདེ་དགསོ་ཀིྱ་ཡོད། ད་ེལརྟ་ཡང་། ཁམིས་བཟ་ོདང་ཁམིས་སལོ་གཏན་
འབབེས་ཀིྱ་དབང་ཆ་ད་ེརང་སྐྱངོ་ས་ཁུལ་བ་ེབག་དའེ་ིདབང་ཆའ་ིཁབ་ཚད་ཁ་ོནར་མ་གཏགོས་འཇུག་གི་མེད་པ་ཤོད་མི་དགསོ་པ་
རེད། ད་ེན་ིརང་སྐྱངོ་གི་ས་གནས་མེད་པའ་ིལམ་ལུགས་དང་རལ་ཕན་མཉམ་འབལེ་ལམ་ལུགས་གཉསི་ཀའ་ིནང་གཅིག་མཚྒྱུངས་
རེད།             
 ར་ནག་གི་ར་ཁམིས་དང་། ར་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་ལ་འཛིན་པའ་ིསདི་བྒྱུས་ཀིྱ་འཕལེ་རིམ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་རགས་ཙམ་
བས་ཚེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༣༠ ལོ་གྲངས་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀིྱ་ལམ་ནས་ར་ནག་ལས་ཁ་བལ་ད་ུའགྲ་ོ
རྒྱུའ་ིརང་དབང་ཡོད་པ་ནས། ད་ལའྟ་ིསདི་གཞུང་འགོ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་རང་སྐྱངོ་ཚད་གཞི་ངསེ་ཅན་ལས་མེད་པས། གང་
ཅིའ་ིཐད་རང་དབང་ཉམས་རུད་ད་ུཕིན་ཡོད།         
 ར་ནག་གཞུང་གི་ར་ཁམིས་ནང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པར་ཡོངས་ཁབ་ཀིྱ་སདི་བྒྱུས་གཏན་འབབེས་བདེ་པའ་ིདབང་ཚད་སྤྲད་
ཡོད་ཀྱང་། བདོ་ལ་ྟབུའ་ིརང་སྐྱངོ་ས་ཁུལ་ལ་ད་ེའདའ་ིཆ་རནེ་མེད། རང་སྐྱངོ་ས་ཁུལ་ད་ེཚོས་ཁམིས་ལུགས་གཏན་འབབེས་བདེ་
ས བས་ར་ནག་དབུས་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགསོ་ཀིྱ་ཡོད་ཀྱང་། ཞིང་ཆེན་ཁག་གིས་གཏན་འབབེས་བས་ཟནི་པའ་ིཁམིས་
ལུགས་ཁག་ར་ནག་དབུས་གཞུང་ལ་ས ན་སེང་ཙམ་ལས་ཞུ་དགསོ་ཀིྱ་མེད། དརེ་བརནེ། རང་སྐྱངོ་ས་ཁུལ་གི་སདི་གཞུང་ལས་
ཞིང་ཆེན་སདི་གཞུང་ལ་རལ་ཁབ་ཀིྱ་ཁམིས་ལུགས་ལ་བཟ་ོབཅསོ་དང་བསྐྱར་བཅསོ་བདེ་པའ་ིདབང་ཚད་ཆེ་བ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོ
རེད། (Sangay, Lobsang. 2005. Proceedings of the Seminar on China's National Regional Autonomy Law: Theory and 
Practice in Tibet)            
 བདོ་ས རོ་ལ་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིདབེ་ས ལེ་བ་ལས། ར་ནག་གཞུང་གིས་གུྲབ་འབས་མ་སོན་པའ་ིབདོ་ཀིྱ་སདི་བྒྱུས་ད་ེདག་
ཕིར་བས ་ུབས་ཏ།ེ བདོ་མིའ་ིམངནོ་འདདོ་གཞིར་བཞག་པའ་ིཐགོ་ནས་སདི་བྒྱུས་གསར་པ་ལག་བསར་བདེ་དགསོ། ཕི་ལོ་ 
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༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་སུ་ང་ོརལོ་ཤུགས་ཆེ་བྒྱུང་ས བས་ར་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཐགོ་ཚད་ལས་འདས་པའ་ིདག་གནནོ་
བས་པ་མ་ཚད། བདོ་མི་མང་པ་ོབཀག་ཉར་དང་ཁམིས་མཐུན་མེད་པའ་ིཐགོ་ནས་སགོ་ཐགོ་བཏང་བ་བཅས་ཀིྱས་བདོ་མིའ་ིསེམས་
ཁངོས་སུ་ཆབ་སདི་ཀིྱ་རྨ་ཁ་ཆེན་པ་ོཞིག་བཟསོ་ཡོད། དའེ་ིཐགོ་ར་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་བཅྒྱུ་ཕག་ཁ་ཤས་རིང་བདོ་ནང་དཔལ་
འབརོ་ཐགོ་ནས་ཟུར་འབུད་བདེ་པ་དང་། བདོ་ཀིྱ་རིག་གཞུང་ར་གཏརོ་ད་ུགཏངོ་བ། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོར་བར ག་གཏངོ་རྒྱུ ་
ཁ་ོནར་དམིགས་པའ་ིསདི་བྒྱུས་གཞན་ལག་བསར་བས་པས་རནེ་གིས། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའ་ིཟླ་བ་གཉསི་པའ་ིནང་བཀ་བ ་ེཞསེ་
པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེར་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་བས་ཡོད། ད་ེནས་བདོ་ས་ཡོངས་སུ་རྒྱུན་ཆད་
མེད་པར་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་གནས་ཚྒྱུལ་བྒྱུང་ས།ེ ད་བར་བདོ་མི་ ༡༤༡ གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེ༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་གདན་ཞུ་དགསོ་པ་དང་། བདོ་མིར་རང་དབང་དགསོ་པའ་ིམངནོ་འདདོ་བཏནོ་ཡོད།  
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བདོ་མིའ་ིརང་སྐྱངོ་འཛིན་སྐྱངོ་གཅིག་གི་མངནོ་འདདོ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀིྱ་རབ་རནེ་ཡོད། 
 
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུར་གཞུང་ལ་བདོ་རིགས་ས་ཁུལ་ཡོངས་རགོས་འཛིན་སྐྱངོ་གཅིག་བཟ་ོདགསོ་པའ་ིའབདོ་
ས ལུ་ཞུས་ཡོད། དསེ་ཀྱང་མ་ཟད་སདི་བ ནོ་ཀའོུ་ཨེན་ལེ་དང་། སདི་བ ནོ་གཞནོ་པ་ཁནེ་དབི། དམར་ཚོགས་དུང་ཆེ་ཧུའུ་ཡའ་ོཔང་
སོགས་ར་ནག་གི་དབུ་ཁདི་མང་པསོ་བདོ་རིགས་ས་ཁུལ་རྣམས་འཛིན་སྐྱངོ་གཅིག་བཟ་ོརྒྱུའ་ིབསམ་ཚྒྱུལ་ལ་རབ་སྐྱརོ་གནང་ཡོད། 
༸པཎ་ཆེན་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་པ་དང་། ང་ཕདོ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད། འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རལ་སོགས་ར་ནག་མི་དམངས་
སི་འཐུན་རལ་ཁབ་ཀིྱ་བདོ་རིགས་མཐ་ོརིམ་དབུ་ཁདི་ཚོས་ཀྱང་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་མ་ཟད། ད་ེལརྟ་བདེ་རྒྱུ ་ར་ནག་མི་དམངས་སི་
འཐུན་རལ་ཁབ་ཀིྱ་ར་ཁམིས་དང་བཅའ་ཁམིས་བཅས་དང་མཐུན་པ་ཡིན་པའ་ིངསོ་འཛིན་ངསེ་གཏན་གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ 
ལོར་ར་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་བདོ་རིགས་ས་ཁུལ་རྣམས་རང་སྐྱངོ་ལ ངོས་གཅིག་གི་ནང་གཅིག་གྒྱུར་བཟ་ོཐབས་ཀིྱ་ཞིབ་ཕའ་ི
འཆར་གཞི་བཟ་ོབཀདོ་ཆེད་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་རན་པ་སངས་རས་ཡེ་ཤེས་ (ཐན་པའ་ོ) སོགས་ཀིྱ་དམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆྒྱུང་ཞིག་བཙྒྱུགས་ཡོད། འནོ་ཀྱང་ད་ེདག་རསེ་སུ་གཡོན་ཐལ་གི་རནེ་པས་ལམ་ལ ངོ་བྒྱུང་མེད།  
 ད་ེམཚྒྱུངས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་ཀན་ལ ་ོབདོ་རིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་གི་བདོ་རིགས་ཏང་ཡོན་ཁག་གཅིག་གིས་ར་ནག་
དབུས་གཞུང་ལ་བདོ་ཀིྱ་ས་ཁུལ་ཡོངས་རགོས་འཛིན་སྐྱངོ་གཅིག་གི་འགོ་འཇུག་དགསོ་ཅསེ་ས་རགས་འཁདོ་པའ་ིས ན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད། 
 འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རལ་གིས་སདི་འཛིན་ཧུའུ་ཅིན་ཐའ་ོལ་ཡིག་འཕནི་རིམ་པ་ཕུལ་བའ་ིནང་ “བདོ་རིགས་
ཡོངས་ལ་གངོ་བུ་གཅིག་ཏུ་བསིལ་བའ་ིརང་སྐྱངོ་ལ ངོས་ཤིག་འཛུགས་རྒྱུའ་ིགནད་དནོ་ཐགོ་འབལེ་ཡོད་མི་སྣ་ཁ་ཤས་ཀིྱས་འད་ིཕི་
ས དོ་བདོ་མིས་བཏནོ་པའ་ིབསམ་ཚྒྱུལ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། འད་ིག་ོནརོ་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད། གང་ཡིན་ཞ་ེན། བསམ་ཚྒྱུལ་འད་ིའད་
སྔནོ་མ་ནས་ཡོད་” ཅསེ་བཀདོ་ཡོད། (Wangyal, Bapa, P. 2007. Witness to Tibet's History)  
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བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་མུ་མཐུད་ད་ེབྒྱུང་དནོ་ཅི། 
 
ར་ནག་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་། “༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༨ པར་བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་ཟརེ་བའ་ིའག་ོཁདི་གསར་པ་ཚོས་
འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལམ་ད་ུའགྲ་ོརྒྱུའ་ིཆོད་སེམས་གསར་པ་ཞིག་ཡོངས་བསགས་བས་ཡོད། ད་ེནས་བཟུང་ས་ེཏཱ་ལའ་ིརུ་ཚོགས་ཀིྱས་
རའ་ིམངའ་ཁངོས་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་རིགས་སེར་སྐྱ་དད་ལ ན་མང་ཚོགས་ལ་རང་ལུས་མེར་སགེ་བ་རྒྱུའ་ིངན་ས ལུ་བས་སབས། 
ཀུང་གའོ་ིས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་དནོ་རནེ་བྒྱུང་བཞིན་ཡོད་”ཞསེ་བཀདོ་ཡོད།  
 ར་ནག་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིནང་གསལ་བ་ལས་ལ གོ་ས་ེདབུས་བདོ་མིའ་ིསིག་འཛུགས་ཀིྱས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་
ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་གཏངོ་རོགས་ཞསེ་འབདོ་ས ལུ་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུཞུས་ཡོད། ད་ེམཚྒྱུངས་རལ་བ་ཀརྨ་པ་ས ་ུཕངེ་བཅྒྱུ་
བདནུ་པ་ཚྒྱུད་པའ་ིབདོ་ཀིྱ་བ ་ཆེན་ཚོས་ཀྱང་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་རང་སགོ་ལ་གཅསེ་འཛིན་གིས་རང་ལུས་མེར་མ་སགེ་རོགས་
ཞསེ་འབདོ་ས ལུ་གནང་ཡོད། མ་ཟད་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ལོ་མང་སྔནོ་ནས་པ་ེཅིང་སདི་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་བྒྱུང་དང་འབྒྱུང་
བཞིན་པའ་ིརང་ལུས་མེར་སགེ་དང་། ད་ེབཞིན་ང་ོརལོ་གཞན་རིགས་ཏཱ་ལའ་ིརུ་ཚོགས་ཀིྱ་བརྒྱུད་ས ལུ་བདེ་ཀིྱ་ཡོད་མེད་འཚོལ་
ཞིབ་བདེ་པར་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆྒྱུང་ཞིག་ར་རམ་ས་ལར་གཏངོ་རྒྱུའ་ིམགྲནོ་བར་ཕུལ་ཡོད།    
 འགན་འཁུར་ཡོད་པའ་ིསདི་གཞུང་ཚད་ལ ན་ཞིག་གི་ལས་འགན་ན་ིདཀའ་ར གོ་རྣམས་སེལ་ཐབས་བ་རྒྱུ ་ཡིན་པ་ལས་ཁག་
དཀ་ིབས ནོ་འཛུགས་བདེ་རྒྱུ ་མ་རེད། འནོ་ཀྱང་། བདོ་ནང་གི་དཀའ་ར གོ་རྣམས་གནད་དནོ་ཡོད་ད་ོཅགོ་ར་ནག་གཞུང་གི་དག་
གནནོ་གི་སདི་བྒྱུས་དང་། བདོ་མིའ་ིའཚོ་བའ་ིགནས་སུ་ཧམ་འཛུལ་བས་པ་ཁ་ོནར་བརནེ་ནས་བྒྱུང་ཡོད་པར་སོང་། པ་ེཅིང་སདི་
གཞུང་གིས་ད་བར་བདོ་ཀིྱ་དཀའ་ར གོ་རྣམས་མ་སེལ་བར་བཞག་ཡོད། ད་བར་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་ཞི་རལོ་བདེ་མཁན་རྣམས་
ནས་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་གདན་ཞུ་དགསོ་པ་དང་། བདོ་མི་རྣམས་ལ་རང་དབང་དགསོ་པའ་ིདགསོ་
འདནུ་བཏནོ་ཡོད་པས། ད་ེལརྟ་སུབ་མ་སུབ་པ་ེཅིང་སདི་གཞུང་ལ་རག་ལུས་ཡོད། བདོ་མིའ་ིམངནོ་འདནུ་འད་ིགཉསི་སུབ་པ་
ཡིན་ན་བདོ་ཀིྱ་དཀའ་ངལ་ད་ེགང་ཞིག་གཞི་འཇམ་ད་ུའགྲ་ོངསེ་ཡིན་པ་དང་། ས བོས་པ་དང་གུ་ཡངས་ལ ན་པའ་ིར་ནག་གཞུང་གི་
སངས་འཛིན་འགོ་བདོ་ནང་དནོ་དམ་གི་བརན་ལ ངི་ཡོང་རྒྱུ ་ཡིན། 
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བདོ་ཀིྱ་དཔལ་འབརོ་གངོ་འཕལེ་དང་། ར་ནག་གི་“ས རོ་ལོག་རོགས་སྐྱརོ།” 
”  
ར་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ད་ུབཙན་འཛུལ་བས་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ ་མཚན་ན།ི བདོ་ད་ེརསེ་ལུས་དང་བཀས་བཀདོ་རྒྱུད་འཛིན་གི་སི་
ཚོགས་ཞིག་ལས་མཐར་སདོ་གཏངོ་ཆེད་ཡིན་ཅསེ་ཁ་གཡོགས་བས་ཡོད་ཀྱང་། རལ་སིའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཡར་ཐནོ་གི་ཚད་གཞིའ་ི
ཐགོ་བདོ་ད་ལའྟང་ཧ་ཅང་གི་རསེ་ལུས་ཐབེས་ཡོད། བདོ་ནང་རལ་སིའ་ིརང་དབང་ལ ན་པའ་ིགསར་འགྒྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་། 
འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་ཚོགས་པ་ཁག་ཞིབ་དཔྱད་བདེ་པར་འགྲ་ོམི་ཆོག་པ་ཡིན། བདོ་ཀིྱ་ད་ལའྟ་ིགངོ་འཕལེ་གནས་སངས་ཐགོ་
མཉམ་འབལེ་རལ་ཚོགས་ཀིྱ་གངོ་འཕལེ་འཆར་བཀདོ་ལས་ཁུངས་ (UNDP) ཀིྱས་“འགྲ་ོབ་མིའ་ིཡར་ཐནོ་གི་འཕལེ་རིམ་གི་ཆ་
ནས་བདོ་ད་ལའྟང་ར་ནག་གི་ས་ཁུལ་གཞན་གི་རསེ་སུ་ལུས་ཡོད། བདོ་ནང་ས་གཞི་རྒྱུབ་པ་དང་། རང་བྒྱུང་མཐུན་རནེ་དཀནོ་པ། 
རྨང་གཞིའ་ིམཐུན་རནེ་ལ ང་ངསེ་མེད་པའ་ིརནེ་གིས་བདོ་ནང་དཔལ་འབརོ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་བར་འགགོ་རནེ་བཟ་ོགི་ཡོད། ད་ེ
མུར་བདོ་ནང་གྲངོ་ཁརེ་ཁག་ཁ་ོནར་ཡར་རས་ཕིན་པ་དང་། གྲངོ་གསེབ་ཁུལ་ད་ུའཚོ་ས དོ་བདེ་པའ་ིབདོ་མི་ཕལ་ཆེ་བ་ད་ེདག་ར་
ནག་གི་ས་ཁུལ་གཞན་ནས་ས བེས་པའ་ིལས་མི་རྣམས་དང་བས རུ་ན་ལག་རལ་ཞན་པའ་ིགནས་སངས་འགོ བདོ་ནང་ཡར་རས་
གཏངོ་རྒྱུའ་ིལས་གཞི་སོགས་ལས་བདོ་མིར་ཕན་ཐགོས་ཕན་བུ་ཙམ་ལས་ཡོང་གི་མེད་” ཅསེ་གསུངས་ཡོད།   
 བདོ་ནང་ཡར་རས་གཏངོ་ཐབས་ཀིྱ་གཞི་རའ་ིསདི་བྒྱུས་ལ་ངསེ་པར་ད་ུབསྐྱར་ཞིབ་དགསོ། པ་ེཅིང་སདི་གཞུང་གི་སདི་
བྒྱུས་ཀིྱ་རནེ་པས་བདོ་ད་ེར་ནག་གཞུང་གི་ཁ་གསབ་རོགས་དངུལ་ལ་མ་རནེ་ཐབས་མེད་ཆགས་ཡོད། ད་ེལ་ྟབུའ་ིགནས་སངས་ལ་
དཔལ་འབརོ་རིག་པ་བ་ཚོས་“ཁག་གསབ་དཔལ་འབརོ་ལམ་ལུགས་”ཞསེ་འབདོ་ཀིྱ་ཡོད། ར་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
རྨང་གཞིའ་ིམཐུན་རནེ་དང་། གཞུང་ལམ། མེ་འཁརོ་ལགྕས་ལམ། གནམ་ཐང་། ད་ེབཞིན་འཕནི་གཏངོ་མ་ལག་སོགས་
འཛུགས་སུན་བདེ་པར་དངུལ་འབརོ་ཆེན་པ་ོའགྲ་ོགྲནོ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་། ད་ེཚོ་ཚང་མ་པ་ེཅིང་སདི་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་དབང་
སྒྱུར་བདེ་པར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ཆེད་རེད། མ་ཟད། ར་ནག་དབུས་གཞུང་གི་ལག་པ་གཡས་པས་བདོ་ལ་གང་སྤྲད་པ་ད་ེལག་པ་
གཡོན་མས་ཕིར་འཁརེ་འགྲ་ོགི་ཡོད། དཔལ་འབརོ་རིག་པ་བ་ཚོས་གཡོ་སྒྱུའ་ིབདེ་ཐབས་དརེ་“ས རོ་ལོག་རོགས་སྐྱརོ་”ཞསེ་
འབདོ། བདོ་ནང་ད་ུགཞི་ར་ཆེན་པརོ་གཞུང་ལམ་དང་མེ་འཁརོ་ལགྕས་ལམ་སོགས་འཛུགས་སུན་བས་ཏ་ེཔ་ེཅིང་སདི་གཞུང་གིས་
རབ་ཏུ་ཕྒྱུག་པའ་ིབདོ་ཀིྱ་རང་བྒྱུང་ཐནོ་ཁུངས་སྔགོ་འདནོ་བདེ་པར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་ཡོད། ར་ནག་གཞུང་གིས་ད་དངུ་བདོ་ཀིྱ་
རྒྱུག་ཆྒྱུ་དང་། ཆྒྱུ་བའོ་ིཐནོ་ཁུངས། གཏརེ་ཁའ་ིཐནོ་ཁུངས་བཅས་ནས་ས་གནས་བདོ་པར་གུན་གསབ་ཉུང་ངུ་ལས་མ་སྤྲད་པའམ། 
ཡང་ན་ར་བ་ནས་མ་སྤྲད་པར་སྔགོ་འདནོ་བདེ་ཀིྱ་ཡོད།        
 ཕགོས་གཞན་ནས་པ་ེཅིང་སདི་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གྲངོ་ཁརེ་གི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་དང་། རྨང་གཞིའ་ིམཐུན་རནེ་
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འཛུགས་སུན་བདེ་པ། ཕི་མི་ས ་ོཤུགས་བས་པ་སོགས་ཀིྱས་བདོ་མི་རྣམས་སི་ཚོགས་ཁདོ་ཟུར་འབུད་བཏང་བ་དང་། ད་དངུ་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་ལག་རལ་གང་ཡང་བརྒྱུད་སྤྲདོ་མེད་སབས། བདོ་ན་ིད་ལའྟང་མ་ར་དང་ངལ་རལོ་ནསུ་ཤུགས་གཉསི་ཀའ་ིཐགོ་ཕིའ་ི
རོགས་སྐྱརོ་ལ་བརནེ་དགསོ་ཀིྱ་ཡོད། “གྲངོ་ཁརེ་ལྟ་ེབར་བས་པའ་ིགངོ་འཕལེ་དསེ་གྲངོ་ཁརེ་དང་གྲངོ་གསེབ་དབར་དང་། ར་
མི་དང་བདོ་མིའ་ིདབར་ཡོང་འབབ་ཀིྱ་ཧ་ེབག་བར་ཐག་རིང་ད་ུགཏངོ་བར་མཐུན་སརོ་བས་ཡོད།” (Holcombe, Arthur. 10 June 
2002. Testimony to US Congressional Executive Commission on China)      
 ར་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཡར་རས་དང་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཆེད་ས རོ་མོ་ས་ཡ་མང་པ་ོའགྲ་ོསོང་གཏངོ་གི་ཡོད་ཅསེ་
ཡང་ནས་ཡང་ད་ུཤོད་ཀིྱ་ཡོད་ཀྱང་། དནོ་དངསོ་ཐགོ་ས་གནས་བདོ་མི་ཚོར་དངསོ་སུ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པའ་ིའཕདོ་བསནེ་དང་། 
ཤེས་ཡོན། ལས་ཞུགས། སི་ཚོགས་ཀིྱ་ཕན་བད་ེསོགས་ལ་ར་ནག་གཞུང་གིས་དངུལ་འབརོ་ད་ེནས་ག་ཚོད་འགྲ་ོསོང་གཏངོ་གི་
ཡོད་པ་ད་ེན་ིད་ིབ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན། ར་ནག་གཞུང་རང་གི་རྣམ་གྲངས་རིགས་རིས་ནང་དངུལ་འབརོ་མང་ཆེ་བ་ར་ནག་གི་ནབུ་
བརྒྱུད་ཐནོ་སྐྱདེ་ཆེན་པའོ་ིཆ་ཤས་སུ་བདོ་ཀིྱ་གཏརེ་ཁའ་ིཐནོ་ཁུངས་དབརོ་འདནེ་བདེ་རྒྱུ ་དང་། བདོ་མཐ་ོས ང་ད་ུཡུལ་ས རོ་སྤྲ་ོ
འཆམ་པ་དང་། ར་ནག་གཞུང་གི་ལས་བདེ། ད་དངུ་ར་མི་གནས་ས ་ོབ་དབརོ་འདནེ་བདེ་པའ་ིམཐུན་རནེ་ད་ུགཞུང་ལམ་དང་། 
མེ་འཁརོ་ལགྕས་ལམ། གནམ་ཐང་བཅས་ར་སྐྱདེ་གཏངོ་གི་ཡོད་ལུགས་གསལ་འདགུ     
 བདོ་མིའ་ིདངསོ་འབལེ་དགསོ་མཁ་ོན།ི གྲངོ་གསེབ་དང་གྲངོ་རལ་ཁག་ཏུ་དག་ེརན་ཚད་ལ ན་ཡོད་པའ་ིས བོ་གྲྲྭ་དང་། 
དངེ་དསུ་ཀིྱ་མཐུན་རནེ་དང་ཚད་ལ ན་ས ན་པ་ཡོད་པའ་ིས ན་ཁང་། ད་དངུ་ལས་ཀ་དང་ལས་ཞུགས་ཀིྱ་ག་ོས བས་བཅས་ཡིན།  
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མཐའ་ས མོ། པ་ེཅིང་གཞུང་ལ་བསམ་འཆར་འགའ། 
 
བདོ་ཀིྱ་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ར་ནག་གཞུང་ལ་འབྒྱུང་སདི་པའ་ིཉནེ་ཁ་ལས་ཁ་ེཕན་ཆེ་བ་ཡོད། ར་ནག་གཞུང་གི་
འག་ོཁདི་ཚོས་བཤད་པའ་ིཉནེ་ཁ་གཅིག་པུ་ད་ེན།ི ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིར་ནག་གི་སི་ཚོགས་ཁདོ་ར་དམར་
གཞུང་ལ་འདདོ་བ ་ོམེད་པའ་ིམང་ཚོགས་ལ་མིག་དཔ་ེལ་ྟབུ་ཞིག་ཏུ་གྒྱུར་ཉནེ་ཡོད་ལུགས་བཤད་པ་ད་ེཡིན། འནོ་ཀྱང་། བསམ་
ཚྒྱུལ་ད་ེཉནེ་ཁར་དགོས་ཟནོ་ཆེ་བའ་ིར་ནག་གཞུང་གི་འག་ོཁདི་ཚོའ་ིའཁུལ་སྣང་ཙམ་ཡིན། ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནས་དསུ་རག་ཏུ་གུ་ཤང་དང་། འགྲགི་འཇགས། འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལམ་ད་ུབསྐྱདོ་རྒྱུའ་ིབཀའ་ས བོ་བཀའ་དནི་བསྐྱངས་
ཡོད། ༸གངོ་ས་མཆོག་ན་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིདཀའ་ར གོ་རྣམས་ཞི་བའ་ིལམ་ནས་སེལ་ཐབས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། གཏརོ་
བཤིག་གཏངོ་མཁན་ཞིག་ར་བ་ནས་མ་རེད།  
 ར་ནག་གཞུང་གི་འཁུལ་སྣང་ད་ུད་ེལ་ྟབུའ་ིཉནེ་ཁ་མཐངོ་གི་ཡོད་ཀྱང་། དནོ་དངསོ་ཐགོ་བདོ་ཀིྱ་གནད་དནོ་དང་བདནེ་
ཐགོ་མགགོས་མྒྱུར་ཐག་གཅདོ་བས་ཚེ་གཤམ་གསལ་ཕན་ར བས་ཆེ་བའ་ིཁ་ེཕན་དག་ཡོད།  
 
བདོ་ན་ིར་དཀར་ནག་དབར་འབལེ་ལམ་གི་ཟམ་པ་ལ་ྟབུ་ཆགས་རྒྱུ །  
 
ར་ནག་གཞུང་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་ལ ན་ད་ུགྲསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་ཀིྱ་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་བས་ཚེ། དསེ་ར་དཀར་
ནག་གཉསི་དབར་ད་ེས་ྔདབིན་ཇིའ་ིསདི་གཞུང་དང་། ཨུ་རུ་སུ། མན་ཇུའ་ིར་ནག་བཅས་གསུམ་པསོ་བདོ་མཐ་ོས ང་ཐགོ་འཐབ་
ཇུས་ཀིྱ་འགྲན་རདོ་བྒྱུང་བའ་ིས བས་ནས་བྒྱུང་བའ་ིའཐབ་ཇུས་ཀིྱ་བ ་ོདགོས་ཆེ་ཤོས་ད་ེམེད་པར་བཟ་ོཐུབ། ཕི་ལོ་ ༡༩༠༤ ལོར་ར་
གར་དབིན་ཇིའ་ིགཞུང་གིས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་ས བས། ར་ནག་གི་གསང་ས ་ོདང་འད་བའ་ིབདོ་བརྒྱུད་ད་ེཕིའ་ིརལ་ཁབ་
ཁག་གིས་ར་ནག་ལ་དངསོ་སུ་བཙན་འཛུལ་བདེ་ཉནེ་ཡོད་པའ་ིཞདེ་སྣང་ཆེན་པ་ོཞིག་མན་ཇུ་སདི་གཞུང་ལའང་བྒྱུང་ཞིང་། ད་ེ
ལརྟ་སྔནོ་འགགོ་ཡོང་ཆེད་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་ར་དམར་གིས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་པ་དང།། ཕགོས་མཚྒྱུངས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༢ 
ལོར་ར་དཀར་ནག་དབར་མཐའ་མཚམས་ཀིྱ་གནད་དནོ་ཐགོ་དམག་འཁུག་བྒྱུང་བའ་ིརྒྱུ ་རནེ་གཙོ་བ་ོཞིག་ཏུ་གྒྱུར།  

ར་ནག་གཞུང་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་གཞིར་བཟུང་ནས་བདོ་མིའ་ིམངནོ་འདདོ་སུབ་ཐབས་བས་ཚེ་ར་དཀར་ནག་གཉསི་
དབར་ཕན་ཚྒྱུན་འཐབ་བྒྱུས་ཐགོ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཕགོས་གཉསི་ཀིྱ་ས་མཚམས་ས ་ོདབ་ེདང་། དམག་དཔུང་
ཕན་ཚྒྱུན་དབར་གདངོ་ཐུག་གི་གནས་ཚྒྱུལ་མི་ཡོང་བའ་ིཁ་ེཕན་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིས་ཁུལ་གི་དཔལ་འབརོ་དང་རིག་
གཞུང་གངོ་འཕལེ་ས ལུ་འདདེ་ཡོང་རྒྱུ ་དང་། ཨེ་ཤི་ཡའ་ིག ངི་ཆེན་ཡོངས་སུ་ཞི་བད་ེཡུན་གནས་བསུན་ཐུབ།  
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 ད་ེལ་ྟབུའ་ིཆབ་སདི་ཀིྱ་ཁརོ་ཡུག་ནང་བདོ་ད་ེསརྔ་བཞིན་ས ར་ཡང་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིས་ཁུལ་གི་ནང་པ་རྣམས་ཀིྱ་ནང་ཆོས་
ས བོ་གཉརེ་བདེ་ཡུལ་གི་ལྟ་ེགནས་ཤིག་ཏུ་འགྒྱུར་རྒྱུ ་དང་། དསེ་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིས་ཁུལ་གི་མི་རྣམས་ཀིྱ་བསམ་པའ་ིདཔལ་ཡོན་ཆེས་
གངོ་མཐརོ་གཏངོ་བ་དང་། ཕན་ཚྒྱུན་དབར་དཔལ་འབརོ་དང་རིག་གཞུང་བར་ེལེན་བཅས་གང་ཅིར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རྒྱུ ་ཡིན།  
 
བདོ་ན་ིཧངོ་ཀངོ་ལ་མིག་དཔ་ེལ་ྟབུ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ །  
 
ར་ནག་གཞུང་གིས་ར་ཁམིས་གཞིར་བཟུང་བདོ་ཀིྱ་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་བས་པ་ཡིན་ན། ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་ཚོའ་ིསེམས་ནང་ར་
ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་ཚོར་བརི་འཇགོ་བདེ་རྒྱུ ་རེད་ས མ་པའ་ིཚོར་སྣང་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་ངསེ་ཡིན། བདོ་མི་རྣམས་ལ་མིང་དནོ་
མཚྒྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་ཞིག་ཐབོ་ཚེ། ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་ཁདོ་ར་ནག་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀིྱ་བསམ་བ ་ོབསྐྱར་གསོ་ཐུབ་པ་མ་ཚད། 
ད་ེལ་བརནེ་ནས་སདི་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕངི་གི་ཀུང་གའོ་ིཕུགས་འདནུ་ཞསེ་པ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཡིན་པ་དངསོ་སུ་ར་སྤྲདོ་ཐུབ། ར་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་འད་ིཨེ་ཤི་ཡའ་ིག ངི་ཆེན་ཁནོ་ཡོངས་ཀིྱ་ཁརོ་ཡུག་དང་ཡར་རས་གངོ་འཕལེ་ཐད་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ཡིན་པ་ལས། བཤུ་གཞགོ་གཏངོ་ཡུལ་ཞིག་མིན་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་འག་ོབཙྒྱུགས་པ་ཡིན་ན། ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་གིས་མ་
འངོས་པར་ཁངོ་ཚོའ་ིགནས་སངས་བདོ་དང་གཅིག་མཚྒྱུངས་ཆགས་རྒྱུའ་ིཞདེ་སྣང་བདེ་པ་དའེང་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ ་ཡིན།  
 
རལ་སིའ་ིཐགོ་ར་ནག་གི་ཆེ་མཐངོ་དང་ཤུགས་རནེ་ཆེ་རུ་འགྲ་ོརྒྱུ ་ཡིན།  
 
ར་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིདང་བདནེ་གི་མངནོ་འདདོ་རྣམས་ཁས་ལེན་བས་པ་ཡིན་ན་རལ་སིའ་ིཐགོ་ར་ནག་གི་ཆེ་མཐངོ་ཆེ་རུ་
འགྲ་ོངསེ་ཡིན། ད་དངུ་ར་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་ས རོ་ས་ཡ་མང་པ་ོའགྲ་ོསོང་བཏང་ས་ེར་ནག་གི་ཤུགས་རནེ་ཆེ་རུ་གཏངོ་ཆེད་
འཛམ་ག ངི་ཁནོ་ཡོངས་སུ་ཁུང་ཙིའ་ིས བོ་གཉརེ་ཁང་བཙྒྱུགས་དགསོ་དནོ་མེད། དསེ་ཀྱང་མ་ཚད། ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དུང་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུས་ཏ་ེཕན་ཐགོས་བྒྱུང་བའ་ིས བོ་མ་ས་ཡ་མང་པསོ་བདོ་ད་ུས བོ་གཉརེ་ཆེད་ད་ུཡོང་རྒྱུ ་
དང་། ཆབས་གཅིག་ར་ནག་གཞུང་ལ་བག་ཆགས་བཟང་པ་ོཞིག་དང་རལ་སིའ་ིཐགོ་ཆེ་མཐངོ་དང་མིང་གྲགས་ཡོང་བའ་ིཆ་རནེ་
བསུན་ཐུབ་རྒྱུ ་ཡིན། དསེ་ན་ར་ནག་གཞུང་གིས་དག་ཤུགས་དང་དཔལ་འབརོ་གི་སབོས་ཤུགས་ངམོས་པ་ལས་བདོ་ཀིྱ་གནད་དནོ་
དང་བདནེ་གི་ལམ་ནས་ཐག་གཅདོ་བ་ཐབས་བདེ་ན། ར་ནག་རང་ཉདི་ཀིྱ་དགསོ་འདནུ་ལརྟ་རལ་སིའ་ིཐགོ་བརི་འཇགོ་ཐབོ་རྒྱུ ་
ཡིན། ཆ་རནེ་འདའི་ིའགོ་ར་ནག་འཛམ་ག ངི་ནང་ད་ུསྣ་ེཁདི་རལ་ཁབ་ཀིྱ་ང་ོབའོ་ིཐགོ་ནས་རང་སྐྱདོ་ཀིྱ་གམོ་སབས་གསར་པ་ཞིག་
ས ་ོཐུབ།།  


