
ཏང་གིགི་ལོ ལོ་རྒྱུས་།

པར་ངོས 07 པ
2021·04·30

1921ལོལོ་ནསོ2021ལོལོའི འི་བོར་ཀྲུང་གལོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གབྲིསོ་
ལོལོ་འིཁོལོར་བོརྒྱ་ཏག་ཏག་གབྲི་ལོལོ་རྒྱུསོ་བོརྒྱུད་ཡལོད། འིདབྲི་ནབྲི་ཁྲག་
དྲོལོན་དང་རྔུལོ་ཆུ། མིབྲིག་ཆུ། བློལོ ་སྤོལོབོསོ། བློལོ ་གྲོལོསོ། སྟོལོབོསོ་
ཤུགསོ་བོཅོསོ་ལོ་བོརྟེརྟེན་ནསོ་བྲབྲིསོ་པོའིབྲི་ལོལོ་འིཁོལོར་བོརྒྱ་ཡབྲིན།
འིདབྲི་ནབྲི་འིབོད་རྩོལོལོ་ལོསོ་སྒྲུབོ་དང་ངལོ་བོ་ཁྱིད་གསོལོད། དཀོའི་
སྤྱིད་ལོསོ་སྐྲུན། ཧུར་ཐག་ཡར་བོརྩོལོན། དཀོའི་སྡུག་ཉེརྟེན་
ཁོརྟེངསོ་དང་མིཚོར་སྡུག་ལྡན་པོའིབྲི་ལོལོ་འིཁོལོར་བོརྒྱ་ཡབྲིན། འིདབྲི་ནབྲི་
དཀོའི་སྡུག་ཁྲལོད་མིཛད་རྗེརྟེསོ་བློ་མིརྟེད་སྐྲུན་པོ་དང་བོར་ཆེད་བྱུང་
རྗེརྟེསོ་བློལོ་རྩོ་བོརྟེན་པོལོསོ་དཔོའི་ངར་ཆེརྟེར་བོསྐྱརྟེད་པོ། འིཚོཚོལོ་ཞབྲིབོ་
ཁྲལོད་རྒྱལོ་ཁོའིབྲི་གྲུབོ་འིབྲསོ་ལོརྟེན་པོ། ནལོར་འིཛཚོལོ་བྱུང་རྗེརྟེསོ་ཟིབྲིང་
བོཅོལོསོ་ཡལོ་བོསྲིང་བྱརྟེད་པོ། བོར་བོརྒོལོ་ཁྲལོད་རྣམི་པོ་གསོར་པོ་
གཏལོད་པོ། འིབོད་པོའིབྲི་མིཐར་འིབྱུང་འིགྱུར་ཡག་པོལོ་ཐལོབོ་པོའིབྲི་
ལོལོ་འིཁོལོར་བོརྒྱ་ཡབྲིན། མིབྲི་རབྲིགསོ་རང་བོཙོན་དང་མིབྲི་དམིངསོ་
བོཅོབྲིངསོ་འིགྲོལོལོ། རྒྱལོ་ཁོབོ་སྟོལོབོསོ་ལྡན། མིབྲི་དམིངསོ་བོདརྟེ་སྐྱབྲིད་
ཡལོང་བོ་བོཅོསོ་ནབྲི་ཀྲུང་གལོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གབྲི་ལོལོ་འིཁོལོར་བོརྒྱའིབྲི་ལོལོ་
རྒྱུསོ་ཀྱབྲི་བོརྗེལོད་དལོན་དང་གཙོཚོ་ཐབྲིག་ཡབྲིན་པོ་དང་།“ འིབོད་
འིཐབོ་ལྷལོད་མིརྟེད་ཀྱབྲི་ལོལོ་རྒྱུསོ”དང“རབྲིགསོ་གཞུང་འིཚོཚོལོ་ཞབྲིབོ་
ཀྱབྲི་ལོལོ་རྒྱུསོ”“རང་ངལོསོ་འིཛུགསོ་སྐྲུན་གྱིབྲི་ལོལོ་རྒྱུསོ”བོཅོསོ་ནབྲི་
ཀྲུང་གལོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གབྲི་ལོལོ་འིཁོལོར་བོརྒྱའིབྲི་ལོལོ་རྒྱུསོ་ཀྱབྲི་གཙོཚོ་རྒྱུན་
དང་ངལོ་བོལོ་ཡབྲིན་ལོ། གསོར་བོརྗེརྟེ་དང་འིཛུགསོ་སྐྲུན། བོཅོལོསོ་
བོསྒྱུར། བོསྐྱར་དར་བོཅོསོ་ཀྱབྲི་བྱ་གཞག་རྒྱུན་ཆེད་མིརྟེད་པོར་
མིདུན་ཕྱོལོགསོ་སུ་སྐུལོ་འིདརྟེད་གཏལོང་བོ་ནབྲི་ཀྲུང་གལོ་གུང་ཁྲན་ཏང་
གབྲི་ལོལོ་ངལོ་བོརྒྱའིབྲི་ལོལོ་རྒྱུསོ་ཀྱབྲི་འིབུར་དུ་ཐལོན་པོའིབྲི་ཁྱིད་ཆེལོསོ་ཡབྲིན།
རྒྱལོ་ཁོབོ་སྐྱལོབོ་པོ་དང་རྒྱལོ་ཁོབོ་དར་རྒྱསོ། རྒྱལོ་ཁོབོ་འིབྱལོར་
ལྡན། རྒྱལོ་ཁོབོ་སྟོལོབོསོ་ལྡན་བོཅོསོ་ཀྱབྲི་འིབོད་འིཐབོ་དམིབྲིགསོ་
འིབོརྟེན་རབྲིམི་བོཞབྲིན་མིངལོན་འིགྱུར་བྱརྟེད་པོ་ནབྲི་ཀྲུང་གལོ་གུང་ཁྲན་
ཏང་གབྲི་ལོལོ་ངལོ་བོརྒྱའིབྲི་ལོལོ་རྒྱུསོ་ཀྱབྲི་གཟིབྲི་བོརྗེབྲིད་ལྡན་པོའིབྲི་ལོསོ་
འིགན་ཡབྲིན།
ཀྲུང་གལོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གབྲི་ལོལོ་ངལོ་བོརྒྱའིབྲི་ལོལོ་རྒྱུསོ་དརྟེ་ལོལོ་རྒྱུསོ་

ཀྱབྲི་དུསོ་སྐོབོསོ་བོཞབྲི་རུ་དབྱརྟེ་ཆེལོག་པོ་སྟོརྟེ། 1921ལོལོའི འི་ཟླ7པོར་
ཀྲུང་གལོ་གུང་ཁྲན་ཏང་བོཙུགསོ་པོ་ནསོ1949ལོལོའི འི་ཟླ10པོར་
ཀྲུང་ཧྭ་མིབྲི་དམིངསོ་སྤྱིབྲི་མིཐུན་རྒྱལོ་ཁོབོ་དབུ་བོརྙེརྟེསོ་པོའིབྲི་བོར་ནབྲི།
དམིངསོ་གཙོཚོ་རབྲིང་ལུགསོ་གསོར་པོའིབྲི་གསོར་བོརྗེརྟེའིབྲི ་དུསོ་
སྐོབོསོ་ཡབྲིན། 1949ལོལོའི འི་ཟླ10པོ་ནསོ1978ལོལོའི འི་ཟླ12པོའིབྲི་
ཏང་གབྲི་སྐོབོསོ་བོཅུ་གཅོབྲིག་པོའིབྲི་ཀྲུང་ཨུ་ཚོང་འིཛཚོམིསོ་གྲོལོསོ་
ཚོཚོགསོ་ཐརྟེངསོ་གསུམི་པོ་འིཚོཚོགསོ་པོའིབྲི་བོར་ནབྲི། སྤྱིབྲི་ཚོཚོགསོ་རབྲིང་
ལུགསོ་ཀྱབྲི་གསོར་བོརྗེརྟེ་དང་འིཛུགསོ་སྐྲུན་གྱིབྲི་དུསོ་སྐོབོསོ་ཡབྲིན།
1978ལོལོའི འི་ཟླ12པོ་ནསོ2012ལོལོའི འི་ཟླ11པོའིབྲི་ཏང་གབྲི་ཚོཚོགསོ་
ཆེརྟེན་ཐརྟེངསོ་བོཅོལོ་བོརྒྱད་པོ་འིཚོཚོགསོ་པོའིབྲི་བོར་ནབྲི། བོཅོལོསོ་བོསྒྱུར་
སྒོལོ་འིབྱརྟེད་དང་སྤྱིབྲི་ཚོཚོགསོ་རབྲིང་ལུགསོ་དརྟེང་རབོསོ་ཅོན་འིཛུགསོ་
སྐྲུན་གྱིབྲི་དུསོ་སྐོབོསོ་གསོར་པོ་ཡབྲིན། 2012ལོལོའི འི་ཟླ11པོ་ནསོ་
ད་ལྟའིབྲི་བོར་ནབྲི། ཀྲུང་གལོའི འི་ཁྱིད་ཆེལོསོ་ལྡན་པོའིབྲི་སྤྱིབྲི་ཚོཚོགསོ་རབྲིང་
ལུགསོ་ཀྱབྲི་དུསོ་རབོསོ་གསོར་པོ་ཡབྲིན། ལོལོ་རྒྱུསོ་ཀྱབྲི་དུསོ་སྐོབོསོ་
བོཞབྲི་པོལོ་འིདབྲིའིབྲི་ནང་ཀྲུང་གལོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གབྲིསོ་བྱ་གཞག་ཆེརྟེན་པོལོ་
བོཞབྲི་བོསྒྲུབོསོ་པོ་དང་དརྟེར་སྐུལོ་འིདརྟེད་བོཏང་ཡལོད། བྱ་གཞག་
ཆེརྟེན་པོལོ་བོཞབྲིསོ་ཀྲུང་གལོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གབྲི་འིལོད་སྟོལོང་འིབོར་བོའིབྲི་ལོལོ་
འིཁོལོར་བོརྒྱ་བོསྐྲུན་པོ་རརྟེད།

གནམ་ས་གོ་འབྱེད་དེ། ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་
གིས་དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་གསར་པའི་གསར་
བརྗེའི་དུས་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོབ་པའི་བྱ་
གཞག་ཆེན་པོ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།
ཀྲུང་གལོའི འི་ཉེརྟེ ་རབོསོ་ལོལོ ་རྒྱུསོ་ནབྲི1840ལོལོའི འི་ཉེལོ་ཐ་

དམིག་འིཁྲུག་ནསོ་མིགལོ ་བོརྩོམིསོ་པོ་རརྟེད། དུསོ་དརྟེ ་ནསོ་
བོཟུང་ཀྲུང་གལོ་རབྲིམི་བོཞབྲིན་མིབྲི་སོརྟེར་སྤོརྟེལོ་ཡུལོ་ཕྱོརྟེད་ཙོམི་དང་
བོཀོསོ་བོཀོལོད་རྒྱུད་འིཛའིན་ཕྱོརྟེད་ཙོམི་གྱིབྲི ་སྤྱིབྲི ་ཚོཚོགསོ་སུ་གྱུར།
ཀྲུང་ཧྭ་མིབྲི་རབྲིགསོ་ཀྱབྲི་བོག་ཁུམི་བོརྙེསོ་བོཅོལོསོ་མྱལོང་བོའིབྲི་ལོསོ་
དབོང་དརྟེ་བོསྒྱུར་ཆེརྟེད། ཀྲུང་གལོའི འི་མིབྲི་དམིངསོ་དང་མིབྲི་བུ་ལོ་རྒྱ་
ཅོན་གྲོངསོ་མིརྟེད་ཀྱབྲིསོ་དཀོའི་སྡུག་ཚོད་མིརྟེད་མྱངསོ་ནསོ་
འིཚོཚོལོ་ཞབྲིབོ་དང་དཔོའི་ངར་ཞུམི་མིརྟེད་ཀྱབྲིསོ་འིཐབོ་རྩོལོད་བྱསོ།
བོཀོསོ་བོཀོལོད་རྒྱུད་འིཛའིན་དབོང་སྒྱུར་གྲོལོ་རབྲིམི་གྱིབྲིསོ་ཕྱོབྲི ་
ལུགསོ་གཉེརྟེར་བོའིབྲི་ལོསོ་འིགུལོ་བོསློངསོ་པོ་དང་། ཞབྲིང་པོའིབྲི་
གྲོལོ་རབྲིམི་གྱིབྲིསོ་ཞབྲི་བོདརྟེ་གནམི་རྒྱལོ་གྱིབྲི་འིལོསོ་ལོངསོ་དང་དབྱབྲི་
ཧལོ་ཐལོན་གྱིབྲི་ལོསོ་འིགུལོ་བོསློངསོ་ཤབྲིང་། འིབྱལོར་ལྡན་གྲོལོ་རབྲིམི་
གྱིབྲི་ལོརྟེགསོ་བོཅོལོསོ་ཕྱོལོགསོ་ཁོག་དང་གསོར་བོརྗེརྟེའིབྲི་ཕྱོལོགསོ་ཁོག་
གབྲིསོ་སྔོ་གཞུག་ཏུ་སོ་ཁྱིབྲི་ལོལོའི འི་ལུགསོ་སྒྱུར་དང་ལྕགསོ་ཕག་
ལོལོའི འི་གསོར་བོརྗེརྟེ་བོསློངསོ་མིལོད། འིལོན་ཀྱང་མིཇུག་མིཐར་ཚོང་
མི་ཕམི་ཉེརྟེསོ་བྱུང། ཀྲུང་གལོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནབྲི་ལོལོ་རྒྱུསོ་ཀྱབྲི་རྒྱབོ་
ལྗོལོངསོ་འིདབྲི་འིདྲོ་ཞབྲིག་གབྲི་འིལོག་ཏུ་ཀྲུང་གལོའི འི་ཆེབོ་སྲིབྲིད་ཀྱབྲི་གར་
སྟོརྟེགསོ་ཐལོག་བུད་པོ་རརྟེད། ཀྲུང་གལོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནབྲི་ཉེརྟེ་རབོསོ་
ཀྲུང་གལོའི འི་སྤྱིབྲི་ཚོཚོགསོ་ཀྱབྲི་ཛ་དྲོག་ཆེརྟེ་བོའིབྲི་འིགལོ་བོའིབྲི་ནང་དང་།
ཀྲུང་གལོ་མིབྲི་དམིངསོ་ཀྱབྲིསོ་བོཀོསོ་བོཀོལོད་རྒྱུད་འིཛའིན་གྱིབྲི་དབོང་
སྒྱུར་དང་ཕྱོབྲི་ཡལོང་བོཙོན་འིཛུལོ་ལོ་ངལོ་རྒོལོལོ་བྱརྟེད་པོའིབྲི་འིཐབོ་
རྩོལོད་དྲོག་པོལོའི འི་ཁྲལོད། མིར་ཁོརྟེ་སོབྲི་ལོརྟེ་ཉེབྲིན་རབྲིང་ལུགསོ་དང་ཀྲུང་
གལོའི འི་བོཟིལོ་པོའིབྲི་ལོསོ་འིགུལོ་ཟུང་འིབྲརྟེལོ་གྱིབྲི་བོརྒྱུད་རབྲིམི་ཁྲལོད་
རབྲིམི་གྱིབྲིསོ་བྱུང་བོ་རརྟེད།

1921ལོལོའི འི་ཟླ7པོའིབྲི་ཚོཚེསོ23ཉེབྲིན། ཏང་གབྲི་ཚོཚོགསོ་ཆེརྟེན་
ཐརྟེངསོ་དང་པོལོ་ཧྲང་ཧའིརྟེ་རུ་འིཚོཚོགསོ་པོ་དང་ཉེབྲིན་འིགའིབྲི་རྗེརྟེསོ་
སུ་ཀྲེརྟེ་ཅོང་ཅོ་ཞབྲིན་གྱིབྲི་ནན་ཧུའུ་ཡབྲི་གྲུ་གཟིབྲིངསོ་དམིར་པོལོ་ཞབྲིག་
གབྲི ་སྟོརྟེང ་དུ ་མིཇུག་བོསྡུསོ། ཚོཚོགསོ ་ཆེརྟེན ་ཐརྟེངསོ ་དང ་པོལོ ་
འིཚོཚོགསོ་པོ་དརྟེསོ་ཀྲུང་གལོ་གུང་ཁྲན་ཏང་དངལོསོ་སུ་དབུ་བོརྙེརྟེསོ་
པོ་མིཚོཚོན། དརྟེའིབྲི་སྔོལོན་ལོ་སོ་གནསོ་སོལོ་སོལོར་བོཙུགསོ་པོའིབྲི་ཏང་
གབྲི་རྩོ་འིཛུགསོ་ཚོང་མི་ཏང་གབྲི་སྔོ་དུསོ་ཀྱབྲི་རྩོ་འིཛུགསོ་འིབོའི་
ཞབྲིག་ཡབྲིན། ཏང་གབྲི་ཚོཚོགསོ་ཆེརྟེན་ཐརྟེངསོ་དང་པོལོ་འིཚོཚོགསོ་པོའིབྲི་
སྐོལོར་ལོ་ཏང་གབྲི་ལོལོ་རྒྱུསོ་ཀྱབྲི་མིཁོསོ་དབོང་ཆེརྟེན་མིལོ་བློལོ་མིཐུན་
ཧུའུ་ཆེའིལོ་མུའུ་ཡབྲིསོ་གསུང་རྒྱུར། ཚོཚོགསོ་ཆེརྟེན་ཐརྟེངསོ་དང་པོལོ་
མིཇུག་བོསྡུསོ་ཀྱང་། ཧ་ལོམི་གང་ཡང་བྱུང་མིརྟེད་པོ་འིདྲོ། ཐ་
ན་ཚོགསོ་པོར་ཐལོག་ཏུའིང་གནསོ་ཚུལོ་ཅོབྲི ་ཡང་བོཀོལོད་མིབྲི ་
འིདུག ཡབྲིན་ནའིང་། ཀྲུང་གལོའི འི་དུསོ་འིགྱུར་རླབོསོ་ཆེརྟེན་དརྟེ་ངལོ་
བོལོའི འི་ཐལོག་ནསོ་མིགལོ་བོཙུགསོ་པོ་རརྟེད། ཅོརྟེསོ་གསུངསོ་ཡལོད།
བློལོ་མིཐུན་མིའིལོ་ཙོཚེ་ཏུང་གབྲིསོ་ཏང་གསོར་འིཛུགསོ་ཀྱབྲི་ལོལོ་རྒྱུསོ་
སྤྱིབྲི་སྡོལོམི་གནང་སྐོབོསོ།“ ཀྲུང་གལོར་གུང་ཁྲན་ཏང་བྱུང་བོ་
འིདབྲི ་ནབྲི ་གནམི་སོ་གལོ ་འིབྱརྟེད་ཀྱབྲི ་དུསོ་འིགྱུར་ཆེརྟེན་པོལོ ་ཞབྲིག་
ཡབྲིན།”ཞརྟེསོ་དང་།“ ད་ནསོ་བོཟུང་། ཀྲུང་གལོའི འི་ཁོ་ཕྱོལོགསོ་
འིགྱུར་ཡལོད།”ཅོརྟེསོ་གསུངསོ་ཡལོད། ཡར་སྔོལོན་གྱིབྲི་ཀྲུང་གལོའི འི་
སྲིབྲིད་ཏང་དང་ཆེབོ་སྲིབྲིད་རྩོ་འིཛུགསོ་གཞན་དག་དང་མིབྲི་འིདྲོ་

སོ་ནབྲི། ཀྲུང་གལོ་གུང་ཁྲན་ཏང་དབུ་བོརྙེརྟེསོ་མི་ཐག་གུང་ཁྲན་
རབྲིང་ལུགསོ་མིངལོན་འིགྱུར་བྱ་རྒྱུ་དརྟེ་ཆེརྟེསོ་མིཐལོའི འི་ཕུགསོ་བོསོམི་
དང་མིཐའི་མིའིབྲི་དམིབྲིགསོ་ཚོད་དུ་བོརྩོབྲིསོ་ནསོ། ཀྲུང་གལོའི འི་མིབྲི་
དམིངསོ་ལོ་བོདརྟེ ་སྐྱབྲིད་བོསྐྲུན་པོ་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མིབྲི ་རབྲིགསོ་ཀྱབྲི ་
བོསྐྱར་དར་བོརྩོལོན་ལོརྟེན་བྱརྟེད་པོའིབྲི་ཐལོག་མིའིབྲི་བོསོམི་འིདུན་
དང་འིགན་འིཁྲབྲི་གཏན་ཁོརྟེལོ་བྱསོ་ཡལོད།
ཀྲུང་གལོ ་གུང་ཁྲན་ཏང་གབྲིསོ་ཀྲུང་གལོའི འི་གསོར་བོརྗེརྟེའིབྲི ་

བོགྲོལོད་ལོམི་འིཚོཚོལོ་ཞབྲིབོ་བྱརྟེད་པོར་དཀོའི་ཚོཚེགསོ་ཚོད་མིརྟེད་
བོརྒྱུད་ཡལོད། དཀོའི་ཚོཚེགསོ་ཆེརྟེ་བོའིབྲི་འིཚོཚོལོ་ཞབྲིབོ་ཀྱབྲི་ལོག་ལོརྟེན་
ཁྲལོད། ཀྲུང་གལོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གབྲིསོ་མིར་ཁོརྟེ་སོབྲི་རབྲིང་ལུགསོ་ཀྱབྲི་
གཞབྲི་རྩོའིབྲི་རྩོ་བོའིབྲི་རབྲིགསོ་པོ་དང་ཀྲུང་གལོའི འི་གསོར་བོརྗེརྟེའིབྲི་དལོན་
དངལོསོ་ཟུང་འིབྲརྟེལོ་བྱརྟེད་པོ་རྒྱུན་འིཁྱིལོངསོ་བྱསོ་ཏརྟེ། ཀྲུང་གལོའི འི་
མིབྲི་དམིངསོ་ལོ་མིཐུན་སྒྲིབྲིལོ་དང་སྣེརྟེ་ཁྲབྲིད་དརྟེ་ཞབྲིང་སྡོརྟེསོ་གྲོལོང་ཁྱིརྟེར་
བོསྐོལོར་བོ་དང་དྲོག་ཤུགསོ་ལོ་བོརྟེརྟེན་ནསོ་སྲིབྲིད་དབོང་འིཕྲོལོག་
ལོརྟེན་བྱརྟེད་པོའིབྲི་གསོར་བོརྗེརྟེའིབྲི་ལོམི་བུ་ཡང་དག་པོ་ཞབྲིག་རྙེརྟེད་
ལོ། ལོལོ་ངལོ28རབྲིང་ཁྲག་འིདལོན་དམིར་འིཛའིང་བྱསོ་ནསོ་འིཇིར་
པོན་བོཙོན་རྒྱལོ་རབྲིང་ལུགསོ་ཕམི་པོར་བྱསོ་ཤབྲིང་། གལོ་མིབྲིན་
ཏང ་ལོལོག ་སྤྱིལོད ་དབོང ་སྒྱུར ་གྱིབྲི ་མིགལོ ་ རྟེབྲི ང ་བོསློལོགསོ ་ཏརྟེ །
དམིངསོ་གཙོཚོ་རབྲིང་ལུགསོ་གསོར་པོའིབྲི་གསོར་བོརྗེརྟེ་ལོརྟེགསོ་
འིགྲུབོ་བྱུང་ནསོ། ཀྲུང་ཧྭ་མིབྲི ་དམིངསོ་སྤྱིབྲི་མིཐུན་རྒྱལོ་ཁོབོ་
དབུ་བོརྙེརྟེསོ། བོརྒྱུད་རབྲིམི་འིདབྲིའིབྲི་ནང་ཏང་གབྲིསོ་མིབྲི་དམིངསོ་ཀྱབྲི་
སྣེརྟེ ་ཁྲབྲིད་དརྟེ ་དམིར་འིཛའིང་དང་རང་སྲིལོག་བློལོསོ་བོཏང་ནསོ་
དཀོའི་ངལོ་དང་ཉེརྟེན་ཁོ་ཁྲབྲི་སྟོལོང་མིང་པོལོ་བོརྒྱུད་མྱལོང་། དམིར་
པོལོའི འི་སྲིབྲིད་དབོང་ལོསོ་སློ་བོལོར་ཐལོབོ་པོ་ཞབྲིག་མིབྲིན་ལོ། ཀྲུང་གལོ་
གསོར་པོ་ཡང་ལོསོ་སློ་བོལོར་ཐལོབོ་པོ་ཞབྲིག་མིབྲིན་ཞརྟེསོ་བོཤད་
ཆེལོག དརྟེ ་ཉེབྲིད ་དམིར་པོལོ ་ཡབྲིན ་པོ ་ནབྲི ། གསོར་བོརྗེརྟེའིབྲི ་སྔོལོན ་
གཤརྟེགསོ་དཔོའི་བོལོ་གྲོངསོ་ལོསོ་འིདསོ་པོསོ་ཚོཚེ་སྲིལོག་དང་ཁྲག་
དྲོལོན་ལོ་བོརྟེརྟེན་ནསོ་ཐལོབོ་པོསོ་ཡབྲིན། བློལོ་མིཐུན་མིའིལོ་ཙོཚེ ་ཏུང་
གབྲིསོ་ཏང་གབྲི་ཚོཚོགསོ་ཆེརྟེན་ཐརྟེངསོ་བོདུན་པོའིབྲི་ཐལོག“ རང་རརྟེའིབྲི་
ཏང་གབྲིསོ་དཀོའི་སྡུག་ཚོད་མིརྟེད་མྱངསོ་ཤབྲིང་། ཚོ་ཚོ་འུར་འུར་
དང་དཔོའི་མིཛངསོ་རྟུལོ་ཕལོད ་ཀྱབྲིསོ་འིབོད་འིཐབོ་བྱསོ།
གནའི་ནསོ་བོཟུང་ཀྲུང་གལོ་གུང་ཁྲན་ཏང་དང་འིདྲོ་བོར་ཡལོད་
ཚོད་བློལོསོ་གཏལོང་བོ་དང་མིབྲི་ག་ཚོཚོད་བློལོསོ་གཏལོང་བོར་མིབྲི་འིཛཚེམི་
པོར་དལོན་ཆེརྟེན་དརྟེ་འིདྲོ་སྒྲུབོ་མིཁོན་གྱིབྲི་ཚོཚོགསོ་པོ་གཅོབྲིག་ཀྱང་
མིརྟེད”ཅོརྟེསོ་གསུང་མྱལོང་། བྱང་ཤར་འིཇིར་འིགལོག་མིཉེམི་
འིབྲརྟེལོ་དམིག་གབྲི་མིགལོ་ཁྲབྲིད་བློལོ་མིཐུན་དབྱང་ཅོབྲིན་ཡུསོ་ཀྱབྲིསོ་
འིཇིར་ཇིག་དང་འིཐབོ་འིཛའིང་བྱསོ་མིཐར་དམིག་རྒྱགསོ་ཆེད་
ནསོ་གཅོབྲིག་པུ་ལུསོ་དུསོ། མིབྲི་གཞན་གྱིབྲིསོ་མིགལོ་འིདལོགསོ་པོའིབྲི་
ཁོ་ཏ་ལོ་ཁོ་གཏད་དརྟེ། ཆེལོད་སོརྟེམིསོ་བོརྟེན་པོལོསོ“ ཡུལོ་མིབྲི་ཚོཚོ།
ང་ཚོཚོ་ཀྲུང་གལོ་པོ་ཚོང་མིསོ་མིགལོ་བོཏགསོ་ན། ད་དུང་ཀྲུང་གལོ་
ཞརྟེསོ་པོ་ཡལོད་དམི”ཞརྟེསོ་བོཤད། རགསོ་རྩོབྲིསོ་བྱསོ་པོ་ལྟར་ན།
1921ལོལོ་ནསོ1949ལོལོའི འི་བོར་རྒྱལོ་ཡལོངསོ་སུ་བོཤརྟེར་ཐུབོ་
པོའིབྲི་རང་སྲིལོག་བློལོསོ་བོཏང་བོའིབྲི་གསོར་བོརྗེརྟེའིབྲི་སྔོལོན་གཤརྟེགསོ་
དཔོའི་བོལོ་སོ་ཡ་གསུམི་དང་འིབུམི་བོདུན་ལྷག་ཡལོད་ལོ། ཆེ་
སྙོལོམིསོ་ཀྱབྲིསོ་ཉེབྲིན་རརྟེར་རང་སྲིལོག་བློལོསོ་བོཏང་བོའིབྲི་མིབྲི370ལྷག་
ཡལོད། ཁོལོང་ཚོཚོསོ་ལོག་ལོརྟེན་དངལོསོ་ལོ་བོརྟེརྟེན་ནསོ“ རང་སྲིལོག་
བློལོསོ་གཏལོང་ཕལོད་པོའིབྲི་དཔོའི་མིཛངསོ་མིང་པོལོ་ཡལོད་ན། འིཇིབྲིག་
རྟེརྟེན་གསོར་པོར་བོསྒྱུར་ཐུབོ་པོའིབྲི”བློལོ་སྤོལོབོསོ་དང་སྙོབྲིང་རུསོ་
གསོལོ་བོཤད་བྱསོ་ཡལོད།

（（འིཕྲོལོའིཕྲོལོ་་མིམི་་པོརཔོར་་ངལོསོངལོསོ88པོརཔོར་་གཟིབྲིགསོགཟིབྲིགསོ།།））

ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ལོ་འཁོར་བརྒྱ།
ཆུས་ཆིང་ཧྲན།

ཕྱོཕྱོགས་འདུས་གསར་འགྱུར།


