
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་སྐོར་གྱི་དཔྱད་གླེང་།

རིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ།[1]

བསྡུས་དོན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་གྱེས་ནས་མི་ཡུལ་འགྲིམ་དགོས་

བྱུང་བའི་བོད་མི་ཚོར“བཙན་བོྱལ་བོད་མི”སོགས་མིང་ཅི་རིགས་ཀྱིས་འབོད། སྤྱིར་

འཛམ་གླིང་ནང་བོད་པ་ཙམ་མིན་པར་མི་ཡུལ་འགྲིམ་མཁན་གྱི་མི་རིགས་མང་པོ་

ཡོད་པ་དང་། མི་རིགས་ས་ོསའོ་ིཕ་ས་ཕ་ཡུལ་ལ་བཅངས་པའི་དགའ་ཞེན་དེ་ལ“བྱེས་

པའམ་བཙན་བོྱལ་བའི་རྒྱལ་ཞེན”ཞེས་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཤིག་ཡིན། 

བཙན་བོྱལ་བོད་མི་ལ་ཡང་རང་ཡུལ་གངས་ལྗོངས་ལ་དགའ་ཞེན་གྱི་བསམ་པ་ཡོད་

ཅིང། བསམ་པ་དེའི་འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་དང། བོད་ཀྱི་

རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ཡིན།

ངོ་སྤྲོད།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང། འདིར་གླེང་

[1] ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་མ། སརཱནཱཐ། 
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

པར་བྱ་བ་ནི་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་སྐོར་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་

གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་གྱེས་པ་ནས་བཟུང་། བྱེས་འབོྱར་བོད་མི་ཚོར“བཙན་བོྱལ་བོད་

མི”སགོས་མིང་སྙན་དང་མི་སྙན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་འབོད། མིང་དེ་དག་ལས་བོད་པ་རང་

ཉིད་ཀྱིས་རང་ལ་བཏགས་པའི་མིང་དང་། རྒྱ་དམར་གྱིས་བཏགས་པའི་མིང་། དེ་མིན་

གཞན་གྱིས་བཏགས་པའམ་འབོད་པའི་མིང་བཅས་ཡོད། མིང་དེ་དག་གི་མངོན་ལྐོག་

ཏུ་ཚོར་བའི་གསང་བ་དང་། འདུ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡདོ། ལྷག་ཏུ་ཆབ་སྲིད་

དང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐ་སྙད་ལ་ཆ་མཚོན་ན། སྲིད་ཇུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་མ་ལུས་པ་

ཐ་སྙད་ཀྱིས་སྟོན། དེ་ཡང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་གནད་ཇེ་ངེས་དཀའ་བ་དེ་

ཚོད་ཀྱིས་སྲིད་ཇུས་ཟབ་པར་རྩིས།

 རྒྱལ་ཞེན་ནི་རང་རྒྱལ་ལ་དགའ་ཞེན་གྱི་བསམ་པ་ཞིག་ཡིན། བསམ་པ་དེའི་

འབྱུང་རྐྱེན་ལ་ཐུན་མངོ་བ་དང་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ཡདོ། བྱེས་པའམ་བཙན་

བྱལོ་བའི་རྒྱལ་ཞེན་ནི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཤིག་སྟེ། བྱེས་པའམ་བཙན་

བྱལོ་བས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བཅངས་པའི་དགའ་ཞེན་གྱི་བསམ་པ་ཞིག་ཡིན། བཙན་

བྱོལ་བོད་མིར་ཡང་རང་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་ལ་ཕོྱགས་པའི་དགའ་ཞེན་གྱི་བསམ་པ་ཡོད་

ཅིང་། བསམ་པ་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་དང་། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་འཐབ་

རྩོད་ཆགས་ཡོད།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་སོགས་མིང་ལ་དཔྱད་པ།

བོད་ལ་དུས་འགྱུར་བྱུང་སྟེ། རང་ཡུལ་དུ་སྡོད་མཁན་ཚོར་གཞིས་དང་ཕྱིར་མི་ཡུལ་

དུ་བྱོལ་མཁན་ཚོར་བྱེས་ཞེས་འབོད། ཚིག་མཛོད་བརྡ་དག་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་དུ།  

གཞིས་ནི། ཁང་ཁྱིམ་མམ་གནས་བཅའ་བའི་ཡུལ་ཏེ། ཕ་གཞིས། མ་གཞིས། ཁྱིམ་



བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་སྐོར་གྱི་དཔྱད་གླེང་། 

3

གཞིས། ཡབ་གཞིས་སོགས་ལྟ་བུ།[2] ཞེས་དང་། དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་སུ། བྱེས་

ནི། རང་ཡུལ་དང་བར་ཐག་རིང་བའི་གནས་ཀྱི་མིང་།[3] ཞེས་གསལ། དེང“གཞིས་

བྱེས”ཞེས་པ་ནི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་སྡོད་མཁན་ལ་འཇུག མིང་ཚིག་གི་གོ་བར་

འགྱུར་བ་ཕྱིན་མེད་ཀྱང་འཇུག་ཡུལ་ཁྱབ་བཙན་དུ་སོང། གཞིས་བྱེས་ཞེས་པ་བོད་

པའི་ཐ་སྙད་རྣལ་མ་ཞིག་ཡིན།

 གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་དང་པོའ་ིབཀའ་སློབ་ཏུ། “བྲོས་བོྱལ་བ།”[4]

ཞེས་དང་། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་གཉིས་པ་ནས“བཙན་བོྱལ་བོད་མི”ཞེས་

བཀོལ་གནང་། དེའི་དོན་ནི། བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། བཙན་དབང་གི་འོག་

ཏུ་འདུག་ཐབས་བྲལ་ཏེ་ཡུལ་བོྱལ་དུ་ཡངོ་དགསོ་བྱུང་བའི་བསྡུས་མིང་།[5] ཞེས་གསལ། 

“སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མི”ཞེས་པ་ནི་དབྱིན་སྐད(Tibetan refugee)ཞེས་པ་ཐད་བསྒྱུར་

བྱས་པ་ཞིག་གོ། བོད་མི་རྒན་རབས་པ་སྣར་སྐྱིད་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས། བོད་མི་

ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་བར་བསླེབས་མེད། རང་ཡུལ་དུ་བཙན་དབང་མ་བཟོད་

ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་བ་རེད། བྱས་ཙང་སྐྱབས་བཅོལ་པ་ཞེས་ཚིག་འདི་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་མི་འོས། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བ་རེད།[6] ཅེས་གསུངས།

 འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱིས་ཕྱིར་རྟགོ་ཏུ། “བྱེས་གྱར་བོད་རིགས་སྤུན་

ཟླ”[7] ཞེས་དང་། “བྱེས་གྱར་སྲིད་གཞུང་གི་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ”[8]ཞེས་བཀལོ་ཡང། 

[2] བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཚིག་མཛོད་བརྡ་དག་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང། བོད་ལྗོངས་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། 

༡༩༩༠ ཤོག་གྲངས་ ༥༩༩ ནང་གསལ།
[3]  དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༣ ཤོག་གྲངས་ ༥༣༧ ནང་གསལ། 
[4] ༸གོང་ས་མཆོག ཆབ་སྲིད་ལམ་སྟོན།(༡༩༦༠-༡༩༨༦)བོད་གཞུང་དྲིལ་བསྒྲགས། ༡༩༨༦ ཤོག་གྲངས་ ༧ པར་གསལ། 
[5]  བློ་བཟང་བསྟན་དར། རྩོམ་བསྒྲིགས། བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། ཤོག་གྲངས་༡༦༠༣།
[6] ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ པར་ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་

སྐྱབས་བཅོལ་དང་བཙན་བྱོལ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་གཉིས་སྐོར་གླེང་མོལ་བྱུང་བའི་བཀའ་མོལ་གྱི་ཚིག་ཐོ། 
[7] རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་གནད་དོན་དང་མི་རིགས་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཕྱིར་རྟོག ཁ་བ་དཀར་པོ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་

སྲི་ཞུ་ཁང། ༢༠༡༣ ཤོག་གྲངས་ ༡ པར་གསལ།
[8] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༥༡༠ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་དང་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིའི་བར་གླེང་མལོ་ཅི་བྱུང་སྐརོ་གྱི་

གནད་དནོ་བསྡུས་པ་ཞེས་པའི་ནང“ཕྱི་འགྲིམས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ”[9]ཞེས་བཀལོ་ཡདོ།

 རྒྱ་གཞུང་གིས“ཕྱི་ཁོངས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ།”[10] ཞེས་དང་། ཡང་ཕལ་

ཆེ་བར“ཕྱི་སྡོད་བོད་མི”ཞེས་བཀོལ་ཞིང་། དེས་རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཏུ་སྡོད་མཁན་ཙམ་ཡིན་པ་ལས་སྐྱབས་བཅོལ་པའམ་བཙན་བྱོལ་བ་མིན་པ་དང་། 

ཐ་སྙད་འདིས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱི་སྡོད་བོད་མིར་བཟུང་

བའི་སྲིད་ཇུས་བསྟན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ནས་དགུ་བཅུ་གོ་གྲངས་བར“ཡུལ་

གྱར་བོད་མི”དང“ཡུལ་གྱར་སྲིད་གཞུང”ཞེས་བཀོལ། དེ་ནས“ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་

པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ”ཞེས་མིང་སྙན་ཤོས་དང། “ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས”དང“ཁ་བྲལ་

རིང་ལུགས་པ”སོགས་ཚིག་གང་རྩུབ་རྩུབ་སྤྱོད།

 དབྱིན་སྐད་ཐ་སྙད(Diaspora)ཞེས་པ་དབྱིན་བོད་ཚིག་མཛོད་ཁག་ཏུ་བོད་

བསྒྱུར་ཞུས་པ་མི་གསལ་ཡང་། སྒྲ་ཡང་བའི་ཆ་ནས་བྱེས་དང་བྱེས་པ་ཞེས་བསྒྱུར་ཆགོ་

སྙམ། ཚིག་གྲགས་ཆེ་བའི་ཆ་ནས་གུས་ཀྱིས“བཙན་བྱོལ”ཞེས་བཀོལ། དེ་ནི་དབྱིན་

སྐད་ཐ་སྙད(Stateless Diaspora)ཞེས་པ་དང་གོ་བ་ཉེ་ཆེ་བར་སྣང་།

རྒྱལ་ཞེན་ནམ་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས།

རྒྱལ་ཞེན་ནམ་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཞེས་པ་ནི་དབྱིན་སྐད(Nationalism)ཞེས་པར་ག།ོ 

དབྱིན་བོད་ཚིག་མཛོད་གསར་མར། “མི་རིགས་རིང་ལུགས”དང་། “རྒྱལ་ཞེན།”[11] 

[9] ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ། རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་གནད་དོན་དང་མི་རིགས་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཕྱིར་རྟོག ཁ་བ་

དཀར་པོ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲི་ཞུ་ཁང། ༢༠༡༣ ཤོག་གྲངས་ ༥༠༩ ནང་གསལ། 
[10] ཚུར་ལོག་གཉེན་འཕྲད་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་བོད་དུ་བསྡད་རིང་གི་འགན་ཁྲིའི་དོ་དམ་གན་ཡིག་ཅེས་པར་གསལ། 
[11]  ཨ་ཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། ༢༠༠༠ ཤོག་གྲངས་ ༥༠༢ (བོད་ནས་བཏོན་པའི་ཚིག་མཛོད་

ཁག་ཏུ་མི་རིགས་རིང་ལུགས་ཞེས་བསྒྱུར)
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ཞེས་བསྒྱུར། རྒྱལ་ཞེན་གྱི་གོ་དོན་ལ་ཤར་ནུབ་མཁས་པས་འགྲེལ་བཤད་ཐུན་མོང་བ་

ཞིག་མེད། ཤེས་དགསོ་པ་ཞིག་ནི། སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་ནརོ་བུས(༡༩༤༨-༢༠༠༦)ནུབ་ཕོྱགས་

མཁས་པའི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་མཚན་ཉིད་དེ་དག་འཛམ་གླིང་གསུམ་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག[12]

ལ་ཁྱབ་ཀྱི་མེད་པའི་དགག་སྒྲུབ་གནང་ཡོད།[13] རྒྱལ་ཞེན་ནི་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་

དགའ་ཞེན་གྱི་བསམ་པ་ཞིག་ཡིན། དབྱེ་གཞི་མི་འདྲ་བར་གཞིགས་ནས་རྒྱལ་ཞེན་

ལ་དབྱེ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད།

བྱེས་པའམ་བཙན་བྱོལ་བའི་རྒྱལ་ཞེན།[14]

ཕྱི་ནང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་དབང་གིས་ས་ོསའོ་ིལུང་པ་བཞག་ནས་ཕྱིར་མི་ཡུལ་འགྲིམ་

མཁན་གྱི་མི་རིགས་དེང་འཛམ་གླིང་ནང་མི་འབོར་ས་ཡ་ ༢༤༤ ཙམ་ཡོད[15]ཅིང་། 

བྱེས་པ་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མེད་ལ། མི་རིགས་དང་། རིག་གཞུང་། ཆསོ་དད་སགོས་ཚང་

མར་བྱེས་པ་ཡདོ་པར་འདདོ།[16] བྱེས་པར་རང་ཡུལ་ལ་གཅེས་པའི་བསམ་པའམ་ལ་

[12] ཟླ་བ་ནོར་བུ། འཛམ་གླིང་གསུམ་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ཆབ་

སྲིད།(Culture and the Politics of third World Nationalism)ཞེས་པར་བཀོལ་བའི་གོ་དོན་ལྟར་ཏེ། (eco-

nomically less-developed and developing parts of the world; ideologically, those areas championing 

egalitarian ideology which perhaps includes the socialist nations as well. Geographically, it includes 

Asia, the Arab world, Africa, the South Pacific and Latin America) Routledge པར་ཁང་། ༡༩༩༢ ཤོག་

གྲངས་ ༡༨ ནང་གསལ།
[13] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༢༢-༢༥ ནང་གསལ།
[14]  དབྱིན་སྐད་ཐ་སྙད(Stateless nationalism, Diaspora nationalism, Long distance national-
ism, , Transnationalism)སོགས་བཀོལ།
[15] མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་ཚན་པའི་སྙན་ཐོར་གཞིག་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ 

ལོར་འཛམ་གླིང་ནང་བྱེས་པའམ་བཙན་བྱོལ་བ་མི་འབོར་ས་ཡ་ ༢༤༤ ཡོད་ཅིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ དང་བསྡུར་ན་བརྒྱ་ཆ་

༤༡ འཕར་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༦ ཟིན། 
[16] བ་ཧར་བཱ་སིར། Bahar Baser, (Stateless Diaspora and Their Long-distance Nationalist Activism 

in host countries; The Cases of Tamils from Sri Lanka and Kurds From Turkey) དཔྱད་རྩོམ། ༢༠༡༠ ཤོག་

གྲངས་ ༢ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཞེན་ཡོད་ཅིང་། མང་པོ་ཞིག་རང་ཡུལ་གྱི་ཆེད་དུ་མི་ཡུལ་འགྲིམས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

བྱེས་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བཙན་བྱལོ་བས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཆབ་སྲིད་དང་། རིག་གཞུང། 

དཔལ་འབྱོར། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ཐད་མཉམ་ཞུགས་སམ་ཐེ་བྱུས་ཤུགས་ཆེན་

ཡོད། ཇོ་ལེ་ཌེ་མརསེ(Jolle Demmers)ཡིས།

བྱེས་པ་གནའ་ནས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གནས་མུས་ཡིན་ཡང་། དུས་རབས་ཉི་

ཤུའི་སྨད་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་རུ་སོང་ཞིང་། དེང་གི་དཀའ་རྙོག་ནང་

བྱེས་པའམ་བཙན་བོྱལ་བས་ཐེ་གཏགོས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡདོ། རྒྱུ་མཚན་ནི། 

༡) རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་དཀའ་རྙོག་གསར་པ་ཐོན་པ། 

༢) དམག་འཁྲུག་གི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ། 

༣) བརྒྱུད་ལམ་དང་བཀོལ་སྤྱོད་མྱུར་དུ་འགྲོ་བ། 

༤) རིག་གཞུང་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ས་མཚམས་མང་དུ་འགྲོ་བ།[17]

 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གངོ་སྨསོ་གནད་དནོ་ཁག་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་

ནང་མུ་མཐུད་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲ་ོབཞིན་པ་མཐངོ་ཆསོ་ཡིན། བོད་པ་བཙན་བོྱལ་བ་ཚོར་

ཡང་རང་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་ལ་དགའ་ཞེན་གྱི་བསམ་པ་ཡདོ་པས“བཙན་བོྱལ་བདོ་མིའི་

རྒྱལ་ཞེན”ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སྨོས་ཅི་དགོས།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན།

ནུབ་ཕྱོགས་སམ་ཡོ་རོབ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཞེན་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༨༩ ལོའ་ིཕ་རན་སིའི་གསར་

བརྗེས་གསནོ་ཤུགས་རྒྱས་པར་འདདོ། བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་ཡང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལའོ་ིགསུམ་

བཅུའི་མི་དམངས་སྒེར་ལངས་ཀྱིས་རླབས་ཤུགས་ལས་བྱུང་། གཅིག་ནི་རྒྱལ་པའོ་ིདབང་

[17] ཇོ་ལེ་ཌེ་མར་སེ། (Diaspora and Conflict: Locality, Long-distance Nationalism, and Delo-
calization of Conflict Dynamics) དཔྱད་རྩོམ། ཤོག་གྲངས་ ༨༦། (རང་ཉིད་ཀྱིས་བོད་བསྒྱུར་ཞུས)



བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་སྐོར་གྱི་དཔྱད་གླེང་། 
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བསྒྱུར་ལ་ང་ོརྒལོ་དང་། གཅིག་ཤོས་ཀྱིས་དབུ་འཁྲིད་སྲུང་སྐྱབོ་ཕྱིར་བཙན་འཛུལ་བར་

རྒོལ་བའི་མི་དམངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཡིན། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་ཡང་གསུམ་བཅུའི་

སྒེར་ལངས་ཀྱི་རྗེས་འབྲས་ཤིག་ཡིན་ཡང་། ད་བར་ང་ཚོས་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་བྱུང་བར་

རྗེས་དྲན་བྱེད་པ་དེ་ཙམ་ལས་དེའི་རྗེས་འབྲས་ལ་རྟོག་དཔྱོད་བྱས་པ་དཀོན། བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་གྲུབ་ཆར་གྱུར་བ་ནི། 

༡) བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད། 

༢) རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་འཛུལ། 

༣) མི་དམངས་སྒེར་ལངས། 

༤) གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་གྱེས་པ། 

༥) བཙན་བྱོལ་ནང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར། 

༦) བདོ་མི་དམངས་སྐྱིད་སྡུག་གཅིག་ཐགོ་ང་ོབོ་སྲུང་སྐྱབོ་ཀྱི་འཐབ་རྩདོ་བཅས་ཡིན།

 སྤྱིར་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་གྲུབ་ཆ་ཁག་གཉིས་ཏེ། མི་རིགས་དང་། སྐད་ཡིག རྩོམ་

རིགས། ལུགས་སྲལོ། ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་བཅས་སྲལོ་རྒྱུན་གྱི་གྲུབ་ཆ་དང་། རང་དབང་དང། 

འདྲ་མཉམ། ཐབོ་ཐང་བཅས་འདྲ་མཉམ་ལྟ་ཚུལ[18]གྱི་གྲུབ་ཆའ།ོ འཛམ་གླིང་གསུམ་

པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་རྒྱལ་ཞེན་ནི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གྲུབ་ཆ་དང་། ནུབ་ཕོྱགས་པའི་རྒྱལ་

ཞེན་ནི་འདྲ་མཉམ་ལྟ་ཚུལ་གྱི་གྲུབ་ཆ་ལས་བྱུང་བར་འགྲེལ། སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་ནོར་

བུས་འཛམ་གླིང་གསུམ་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་དེང་རབས་རྒྱལ་ཞེན་ལ་གོང་སྨོས་གྲུབ་

ཆ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཡོད་པ་གསུངས།[19]

 བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་ལའང་གྲུབ་ཆ་གཉིས་ཀའི་ཁྱད་ཆསོ་ཡདོ། རྒྱ་

[18]  དབྱིན་སྐད་ཐ་སྙད། (egalitarian ideology) ཞེས་པ་བོད་བསྒྱུར་ཞུས།  
[19] ཟླ་བ་ནོར་བུ། འཛམ་གླིང་གསུམ་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ཆབ་སྲིད།

(Culture and The Politics of Third World Nationalism) Routledge པར་ཁང་། ༡༩༩༢  ཤོག་གྲངས་ 

༡ ནང་གསལ། 
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

དམར་བཙན་འཛུལ་པས་བོད་མིའི་སེམས་ཁམས་ལ་ཕོག་ཐུག་ཆེ་ཤོས་ནི་སྲོལ་རྒྱུན་

རིག་གནས་ལ་གཏོར་རྒོལ་བཏང་བ་དེ་ཆགས་ཡོད། གསུམ་བཅུའི་མི་དམངས་སྒེར་

ལངས་ཀྱང་དབུ་ཁྲིད་སྲུང་སྐྱོབ་ཕྱིར་ཡིན། དེའི་སྐབས་མི་དམངས་ཀྱིས“བོད་བོད་

ཡུལ་ན་སྐྱིད། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད།”[20] ཅེས་དང། “བོད་ཀྱི་བདག་པོ་བོད་མི་ཡིན།” 

ཞེས་པ་དང། “རྒྱ་གུང་ཁྲན་བོད་ནས་ཕྱིར་ལོག”ཅེས་པ། “བོད་ནི་རང་དབང་རང་

བཙན་ཡིན།” ཞེས་སོགས་རྒྱལ་ཞེན་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་བཅིངས་པའི་འབོད་ཚིག་དག་

ཐལོ་བྱུང་འགགོ་མེད་དུ་བསྒྲགས།[21] མི་མང་དང་བླངས་ཀྱིས“བསྟན་སྲུང་དང་བླངས་

དམག”[22] བཙུགས། སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་ནོར་བུས། “ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་རང་བྱིས་

པ་ཞིག་ཡིན་སྐབས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི། བོད་པ་ཚོས་རྒྱ་དམར་བཙན་

འཛུལ་བར་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ལས་འགུལ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་སུ་གྱུར་

བའི་ཆེས་ཐོག་མའི་རྒྱལ་ཞེན་མྱོང་ཚོར་བྱུང་།”[23] ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཙན་

བོྱལ་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་གཙོས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་མུ་མཐུད་དེ་མགནོ་པ་ོམཆགོ་གི་དབུ་

འཁྲིད་འོག“རང་མི་རིགས་དང། རང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག རྩོམ་རིག ལུགས་སྲོལ། 

ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་བཅས་ལ་རྒྱལ་ཞེན་བསམ་པ་མ་སྐྱེ་པ་སྐྱེས་ཤིང་སྐྱེས་པ་གོང་དུ་འཕེལ།

 བཙན་བོྱལ་ནང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་གནང་བ་བརྒྱུད། བདོ་

མི་ཚོས་འདྲ་མཉམ་ལྟ་ཚུལ་ལ་འདྲིས་གཤིབས་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའི་གནས་ཚད་བར་དུ་

བསླེབས་ཤིང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་གྲུབ་ཆའི་ནང“རང་དབང་དང་། 

འདྲ་མཉམ། ཐོབ་ཐང”བཅས་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར།

[20] བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་བཙུག་ལྡེ་བཙན(ཁྲི་རལ)དང་། རྒྱ་ནག་གོང་མ་བཱུན་བཱུ་ཧེའུ་ཏིག་ཧཱང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་

ལོ་ ༨༢༣ ལོར་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཡོད་པའི་རྡོ་རིང་ཡིག་ཕྲེང་ ༥༨ པར་གསལ། 
[21] ༸གོང་ས་མཆོག ཆབ་སྲིད་ལམ་སྟོན།(༡༩༦༠-༡༩༨༦ )བོད་གཞུང་དྲིལ་བསྒྲགས། ༡༩༨༦ ཤོག་གྲངས་ ༡༢་ བ་༡༢།
[22] མཆན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ནང་ཆེད་བཙུགས་བྱས། 
[23] ཟླ་བ་ནོར་བུ། འཛམ་གླིང་གསུམ་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ཆབ་སྲིད།

(Culture and The Politics of Third World Nationalism)དབྱིན་སྐད། Routledge པར་ཁང་། ༡༩༩༢ སྔོན་གླེང་

ཤོག་གྲངས་ ༡༣ ནང་གསལ། 
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 བཙན་བྱལོ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་ལ་གྲུབ་ཆ་གཉིས་ཀ་གལ་ཆེན་དུ་གྱུར་བའི་

རིམ་པ་ནི་བཙན་བོྱལ་དུ་འབོྱར་ནས་གསུམ་བཅུའི་མི་དམངས་སྒེར་ལངས་དུས་དྲན་

སྲུང་བརྩི་ལས་གོ་རྟོགས་སད་པ་བརྗོད་ཆོག དེ་ཡང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཐམ་པའི་གསུམ་

བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་དང་པརོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་གིས་བསྩལ་བའི་བཀའ་

སློབ་ནང་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་གནད་དོན་གསུམ་གསུངས། དང་པོ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་

ལོ་རྒྱུས་བྱུང་རབས་ནང་གནས་བབས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་བཏོན་མཛད། དེ་

ཡང་།

ཕྱི་སོྣད་ཀྱི་བཀོད་པ་ས་ཆུ་རི་བྲག་གངས་ཀྱི་ར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆགས་ཚུལ་དང། 

ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གཙོ་བོ་མི་རིགས། སྐད། ཡི་གེ། ཆས་གོས། མི་གཤིས། 

ཆསོ་ལུགས་སགོས་སྒ་ོཀུན་ནས་གསལ་པརོ་ཤན་ཕྱེ་བའི་རང་རེ་བོད་རིགས་རྣམས་

རང་སྲིད་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་གཙང་མ་ཞིག་ཡིན་པ་ལོ་

སྟངོ་ཕྲག་གངོ་གི་ཆསོ་རྒྱལ་ཚོའི་དུས་རབས་ནས་བཟུང་བོད་རྗེ་རིམ་པ་དང་། རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པའི་བར་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ནས་གསལ་པརོ་རྟགོས་གསལ་

ལྟར་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་བའི་ཆར་ཡང་རྗེ་གངོ་མའི་དུས་སྐབས་སུ་འཛམ་གླིང་

རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་དང་མཉམ་དུ་འདྲ་མཉམ་རང་དབང་ཐོག་ནས་ཆིངས་ཡིག་

ཁག་བཞག་པ་སགོས་འཛམ་གླིང་ཁྲིམས་སྲལོ་དང་མཐུན་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱངོ་

གི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་གཙང་མར་གནས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སུས་ཀྱང་སུབ་མི་ཐུབ་པ་

དང་། ས་ཡུལ་བཀོད་པ་སུས་ཀྱང་སྒྲིབ་མི་ཐུབ།[24]

 ཅེས་དང་། གཉིས་པ། གསུམ་བཅུའི་ཞི་རྒོལ་ནི། “རང་རེ་གངས་ཅན་པའི་

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་རྔམ་བརྗིད་སྙིང་དོན་དང་ལྡན་པའི་ལེའུ་ཞིག་གསར་

[24] ༸གོང་ས་མཆོག ཆབ་སྲིད་ལམ་སྟོན། (༡༩༦༠-༡༩༨༦) བོད་གཞུང་དྲིལ་བསྒྲགས། ༡༩༨༦ ཤོག་གྲངས་༢ ན་༡༡ 

ནས་ བ་༧ པར་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

འགོད་བྱས་པ་རེད།”[25] ཅེས་དང་། གསུམ་པ། བོད་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ལ་མིག་

དཔེ་བལྟས་ནས་བཙན་བོྱལ་དུ་འབོྱར་བའི་བོད་པ་ཚོས་བདེན་རྫུན་དག་སྐྱེལ་ཡོང་

བར་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་ཆིག་སྒྲིལ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་སྟེ། “ཁྱིམ་མཚེས་ཡུལ་ཁག་ཏུ་

འབོྱར་བའི་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མི་རིགས་སུ་གཏོགས་ཚད་རྣམས་དམ་ཚིག་དང་

བློ་སེམས་གཅིག་སྒྲིལ་བྱེད་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།”[26] ཞེས་གསུངས།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་གཉིས་པའི་གསུང་འཕྲིན་དུ། 

“དལ་གྱིས་འབབ་པའི་ཆུ་བོ་ལྟར་བཟླགོ་ཏུ་མེད་པའི་བརྩནོ་འགྲུས་དང་། སྙིང་སྟབོས་

བརྟན་པོས་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་འབད་སྒྲུབ་བྱ་དགོས།”[27] ཞེས་དང་། “སྒེར་ལས་

གཞུང་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་དང་། ཉུང་ངུ་ལས་མང་བར་གཙོ་བོར་འཛིན་པ།”[28]  “ང་

ཚོས་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་མ་འངོས་པའི་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་དང་མི་དམངས་

བཅས་པའི་འཕྲལ་ཕུགས་ཕྱི་ནང་འགྲ་ོལུགས་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་གསར་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་

གཏན་འབེབས་བྱེད་དགསོ་པ་ཡིན།”[29] “ཆསོ་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་དམངས་གཙོ་ཞིག་

བྱེད་པ་ལ་དམངས་གཙོ་ཞེས་པའི་གོ་དོན་ལེགས་པར་ཤེས་དགོས།”[30] ཞེས་གསུམ་

བཅུའི་དུས་དྲན་རིམ་བྱུང་གི་གསུང་འཕྲིན་དང་བཀའ་སློབ་ཁག་ནི་རྒྱལ་ཞེན་སློབ་

གསོའ་ིཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་ཤ་སྟག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉིན་གནས་མཆོག་རོྡ་རྗེ་གདན་དུ་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཙན་བོྱལ་བོད་མིས་བརྟན་བཞུགས་

[25] ༸གོང་ས་མཆོག ཆབ་སྲིད་ལམ་སྟོན། (༡༩༦༠-༡༩༨༦) བོད་གཞུང་དྲིལ་བསྒྲགས། ༡༩༨༦ ཤོག་གྲངས་ ༤ བ་ ༡༧ 

ནང་གསལ།
[26] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༩་ བ་ ༨ ནང་གསལ།
[27] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༢༡  ན་ ༥ ནང་གསལ། 
[28] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༢༥ ན་ ༡༢ ནང་གསལ།
[29] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༤༡ ན་ ༩ ནང་གསལ།
[30] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༥༥ ན་ ༡༡ ནང་གསལ།
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བསྟར་འབུལ་དང་འབྲེལ་བླང་དོར་ཞུ་བྱའི་མནའ་གན་མཐུ་མོ་ཆེ་འབུལ་ལམ་ཞུས་

དོན་སྙིང་པོ་ནི།

རང་ཅག་བོད་རིགས་ཚང་མས་སྔར་བྱས་ལ་འགྱདོ་སྡམོ་དྲག་པ་ོདང་། ཕྱིས་ཀྱི་ཁུར་

བབས་ཞུ་བྱའི་ཐད་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པའོ་ི

དགངོས་གཞི་ཟབ་མོ་དང་མཐུན་པའི་བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་རང་རང་མིང་གི་རྗེས་

སུ་བསྙེགས་པའི་ཕོྱགས་འཐེན་ཕྲག་དགོ་རྣམས་ཞེ་ནས་སྤངས་ཏེ་མཐུན་བསྒྲིལ་རོྡག་

རྩ་གཅིག་བསྒྲིལ་ལྕགས་ཀྱི་གོང་བུ་བཞིན་བྱེད་རྒྱུ།[31]

 ཞེས་མི་མང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ལ་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ཞིག་སྟེ་

རྒྱལ་ཞེན་འདུ་ཤེས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ པའི་ནང་ཏི་ཛུ་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་འདུས་

ཚོགས་སར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་གསུང་བཤད་བསྩལ་པའི་སྙིང་དོན་དུ། 

“རྒྱ་གར་གཞུང་དང་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཞིག་གིས་ངོས་ལེན་བྱས་མིན་གང་ལ་ཡང་མ་ལྟོས་

པར་ངོས་དང་། ངའི་གཞུང་གི་བཀའ་ཤག་གང་དུ་ཡོད་པ་དེར་བོད་མི་མང་ནས་ཡིད་

ཆེས་བློས་འཁེལ་གྱིས་གཞུང་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་མུས་ཡིན་་་་་”[32] ཞེས་གསུངས་

གནང། རིམ་པས“བོད་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་དམངས་གཙོའི་གཞུང”[33]ཞིག་ཏུ་

ལེགས་བཅསོ་དགསོ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ཇི་ཕེབས་ཏེ། བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་

སྒྲིག་འཛུགས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ཆེད་འཛུགས་ལེགས་པར་བསྐྱངས་གནང་མཛད་

དེ། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་མི་མང་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གང་དུ་ཡོད་པ་དེར་

བོད་མི་མང་གིས་ཡིད་ཆེས་བློས་འཁེལ་གྱིས་གཞུང་ལ་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་རྣམ་པར་

[31] སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུས་གནས་སོགས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། དེབ་

ཕྲེང་དང་པོ། (༡༩༥༩-༡༩༩༠) Vee Enn Print-O-Pac པར་ཁང་། ༢༠༡༤ ཤོག་གྲངས་ ༤༩  ན་ ༢ ནང་གསལ།
[32] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༤༠  བ་ ༡༧ ནང་གསལ། 
[33] ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉིན་མནའ་གན་མཐུ་མོ་ཆེ་བཞག་སྐབས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བཀའ་

སློབ་བསྩལ། ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་བོད་དམངས་གཙོའི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བ་ཞེས་པ་ནས་དྲངས། 
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

གྱུར་ཡོད།

 རིམ་པས་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས[34]

དང་། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས།[35] གཞན་ཡང་ལྟ་བ་དང་དམིགས་ཡུལ་འདྲ་

མིན་གྱི་ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་ཆེད་བཙུགས་ཀྱིས། རང་རང་གི་ས་ནས་བོད་དང་

བོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་དོན་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད།

 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་མ་ལག་དང་། ཚོགས་པ་མི་སྒེར་བཅས་

ཀྱིས་རྒྱལ་ཞེན་ལས་དོན་ཅི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་བར་བོད་རྒྱལ་ཁབ[36]ཅེས་པ་

[34]  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ཉིན། 

 ༡. གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་ཆེད་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན། 

 ༢. གཞིས་ལུས་བུད་མེད་ཆེད་སྐྱེ་སྒོའ་ིཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན། 

 ༣. བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དྲང་བདེན་གྱི་སྟངས་འཛིན། 

 ༤. དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་འོག་ནས་བོད་ལ་ཡང་དག་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་འཐབ་རྩོད་བྱེད་རྒྱུ།

                                                                                (སྔོན་མ་རང་བཙན་ཡིན) 

 ༥. བཙན་བྱོལ་ནང་ནུས་སྟོབས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ།

 ༦. བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་ཆེད་ལས་པ་སྐྱེད་སྲིང་དང་གོང་སྤེལ་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༧. བོད་པའི་འཐབ་རྩོད་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་འགན་ཁུར་སྣེ་ཁྲིད་གནང་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ། བཅས་དམ་བཅས་

                                                                                               ནས་ཆེད་བཙུགས་བྱས། 
[35] ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིན། 

“༡. གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་བློ་གཏད་རེ་ཡུལ་གཅིག་ཉིད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིདབུ་ཁྲིད་ལམ་

སྟོན་ཡང་དག་མུན་སེལ་འོག་ཤར་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་གཞི་རྩར་བཟུང་ཐོག་བོད་གཞུང་འབངས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ལ་ལྷག་བསམ་

འཁུར་ལེན་རྨང་གཞིར་འཁྱེར་བ། 

༢. ལུང་ཚན་དང་། ཆོས་ལུགས། གྲལ་རིམ་སོགས་དབར་འཐེན་འཁྱེར་གྱི་བསམ་བློ་སྤངས་ཏེ་བླང་དོར་འཇུག་ལྡོག་

མ་ནོར་བ་དང་འབྲེལ། མང་ཚོགས་ནང་མཛའ་མཐུན་དམ་གཙང་གཅིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་ལྷུར་ལེན་འབད་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ། 

༣. ཆོས་དང་། བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོར་མཚོན་ནུས་པའི་རིག་གཞུང་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་དེ་དག་མི་

ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་སླད་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་སྤྱོད་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་བོད་མི་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐབས་སུ་གཞོན་

ནུ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དོ་སྣང་ཆེན་པོས་སྦྱང་བརྩོན་དང་འབྲེལ། རིག་གཞུང་དང། གཤིས་སྤྱོད་བཟང་པོ་གཏན་ཉམས་

སུ་འགྲོ་གཞིའི་རིགས་ལ་དམིགས་བཀར་དོ་སྣང་གིས་ལེགས་སྤེལ་རྒྱུན་འཛིན་དང་། ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

༤. གཞིས་བྱེས་བོད་རིགས་མི་མང་ནས་བོད་རང་བཙན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་བཟུང་སྟེ་དགྲ་བོར་རྒོལ་

འཛིངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་དཔེ་བསྔགས་ཀྱི་གནས་སུ་ཡོད་པ་དེ་དག་སྒྲུབ་ཆེད་དཀའ་ངལ་དང་ལེན་གྱིས་རང་སྲོག་ཚུན་

ལའང་ལྟོས་མེད་ཀྱིས་མདུན་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུ།” བཅས་དམིགས་ཡུལ་ཐོག་ཆེད་འཛུགས་བྱས། 
[36]  ཨ་མ་ལེན་དུ་མི་ཤྲཱི་ཡིས(A Nation in Exile: Tibetan Diaspora and the Dynamics of Long 
Distance Nationalism) དཔྱད་རྩོམ།



བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་སྐོར་གྱི་དཔྱད་གླེང་། 
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གསོན་ཉར་བྱེད་ཐུབ་ཡོད།

མཇུག་གི་གཏམ།

མི་འབོར་དང་སྡོད་གནས་ཁྱབ་ཚད་ཆ་ནས་བྱེས་སམ་བཙན་བོྱལ་བོད་མི་ནི་གྲངས་

འབོར་ཉུང་ཞིང་། ཁ་འཐརོ་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་རུང་། རྒྱལ་ཞེན་གྱི་ནུས་སྟབོས་

འབུར་དུ་ཐོན་ཡོད། དེ་འདྲའི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ནི་༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་ཡིན་ཅིང་། ཁོང་གི་དབུ་འཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག་བཙན་བོྱལ་དུ་བོད་མདོ་

དབུས་ཁམས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་པའི་ལོ་རྒྱུས་གཟི་བརྗིད་ཅན་ཞིག་བྱུང་། འོན་

ཀྱང་། ངེས་པར་དུ་བསམ་གཞིགས་དང་གྲ་སྒྲིག་འཆར་འགོད་བྱེད་དགོས་པ་ནི། རྒྱལ་

དབང་མཆགོ་སྐུ་འཚོ་བཞིན་མ་བཞུགས་པའི་དུས་སྐབས་སུ་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལ་

འཕྲད་སྲིད་པ་དང་མི་སྲིད་པའི་གནད་དནོ་ཁག་ལ་ཇི་ལྟར་གདངོ་ལེན་བྱེད་དགསོ་དེ་

རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་གནད་དོན་རྐྱང་པའི་ཐོག་ནས་བསམས་ནའང་

ཅི་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་སྲིད་དམ། ཕྲེང་ཐག་ཆད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཉེན་ཆེ་ཤོས་དེ་

རེད། དེ་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཁ་མདོག་འགྱུར་སྲིད་པ་

དང་། གཅིག་བྱས་ན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་འཇའ་ལྟར་ཡལ་སྲིད།

 བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཉིས་པ་ནི། བོད་ཀྱི་རྩ་དནོ་

འཐབ་རྩོད་ཡིན། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོ་ནི་རང་ཡུལ་གྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཕྱིར་ལས་

འགུལ་སྤེལ་མཁན་གྱི་བྱེས་པའམ་བཙན་བོྱལ་བ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ། 

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག ཆོས་རིག གོམས་སྲོལ། ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་སྲུང་སྐྱོབ་འཐབ་རྩོད་ཆེད་དུ་

བླསོ་གཏངོ་ཚད་ལྡན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། ད་ཆ་གདངོ་ལེན་བྱེད་དགསོ་པའི་

གནད་དནོ་གལ་གནད་ཅན་ནི། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་དཀྱིལ་དང་སྨད། དེ་ནས་དུས་
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རབས་ཉེར་གཉིས་བཅས་ཇི་སྲིད་འདོད་དོན་མ་བསྒྲུབ་པ་དེ་སྲིད་དུ་འཐབ་རྩོད་རྒྱུན་

སྐྱོང་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་དེ་རེད།

 རྒྱལ་ཞེན་གནད་དོན་ཐོག་ནས་བཤད་ན། རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་

འབྱུང་ཁུངས་འདི་ཕུགས་བརྟན་ཆེ་བ་ཡོད། དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་དང་མི་རིགས་ཤིག་

གི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་སྟབས། འོས་འགན་དང་། ཐོབ་ཐང་། རྩོད་ལེན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་

མི་རབས་བུ་རྒྱུད་བཅས་རྒྱུན་མཐུད་དེ་གནས་ངེས། དེས་ན་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ནི། སྤྱི་

ཚོགས་འགྱུར་འགྲོས་ཁྲོད་འཐབ་རྩོད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་འཐབ་བྱུས་འཕྲལ་

ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་གོ་ཆོད་པ་ཞིག་ཡོད་དགོས།

 ད་ལྟའི་ཆར་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་གནས་བབས་ཅི་འདྲ་ཡིན་

ནམ། བསྒྲུབ་བྱ་རང་བཙན་དང་རང་སྐྱོང་གཉིས་སོ་སོའ་ིའཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནས་བབས་

ཚད་གཞི་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ། གནད་དོན་འདིར་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་གནད་

ཆགས་ཡོད། འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནས་བབས་མ་ཤེས་ན་དེའི་ནུས་སྟོབས་རོྟགས་དཀའ། 

ནུས་སྟོབས་མ་རྟོགས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་གནད་དོན་དང་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་

རང་བཞིན་གྱིས་འཐུས་ཤོར་དང་རྗེས་ལུས་ཐེབས་ཀྱི་ཡདོ།(ལྷག་པར་སྲིད་དནོ་འཐབ་རྩདོ་

ཀྱི་ནང) བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་གནད་དོན་ཐད། གདོང་ལེན་དང་། གྲ་སྒྲིག་

བྱེད་དགོས་པའི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་ང་ཚོའི་མདུན་ན་ལྷགས་ཡོད།། །།
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དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་དང་། དེབ་རིགས།

[1] ༸གོང་ས་མཆོག ཆབ་སྲིད་ལམ་སྟོན། གསུམ་བཅུའི་གསུང་འཕྲིན་དང་བཀའ་སློབ་ཕོྱགས་

བསྒྲིགས། (༡༩༦༠-༡༩༨༦) བདོ་གཞུང་དྲིལ་བསྒྲགས་ཁང་། ༡༩༨༦ (ཐེངས་དང་པ་ོནས་ཐེངས་བཅུ་པ་བར)

[2] ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ། རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་གནད་དོན་དང་མི་རིགས་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་

ཕྱིར་རྟོག  ཁ་བ་དཀར་པོ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲི་ཞུ་ཁང། ༢༠༡༣ (ཤོག་གྲངས་ ༡ ནས་ ༡༣ དང་ ༥༠༩ 

ནས་ ༥༢༩ བར)

[3] ཟླ་བ་ནོར་བུ། འཛམ་གླིང་གསུམ་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་

རིག་གཞུང(Culture and the Politics of Third World Nationalism) Routledge པར་ཁང། 

༡༩༩༢ (སྔོན་གླེང་དང། གླེང་གཞི་ལེའུ། ལེའུ་གཉིས་པ།)

[4]  ཧནསེ་ཀནོ(Hans Kohn)རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་བྱུང་རབས་དང་རྒྱབ་ལྗངོས།(The 

Idea of Nationalism: A study in its origins and background)  Macmillian པར་ཁང། 

༡༩༦༡ (གླེང་གཞིའི་ལེའུ)

[5] ཝ་རིན་སེ་མི་ཐི(Warren W. Smith, Jr.) བོད་རྒྱལ་ཁབ། བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་

དང་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས(Tibetan Nation: A history of Tibetan Nationalism and 

Sino-Tibetan Relations) Westview Press པར་ཁང་། ༡༩༩༦ (སྔོན་གླེང་དང། ལེའུ་ ༡༤ པ། ཤོག་

གྲངས་ ༥༦༣ ནས་ ༥༩༧)



16

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

དཔྱད་རྩོམ།

[1] ཁེར་སི་ཝ་སན་ཏི་ཀུ་མར། Chris Vasant Kumar ཧི་མ་ལ་ཡའི་རྒྱབ་མདུན་གྱི་འཕ་ོའགྱུར་དང་

རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས། (Mobility, Nationalism and Belonging athwart the Himalayas)༢༠༡༣།

[2] ཇོ་ལེ་ཌེ་མརསི། (Jolle Demmers)བཙན་བོྱལ་དང་རྩོད་རྙོག(Diaspora and Conflict: 

Locality, Long-distance Nationalism, and Delocalization of Conflict Dynamics) 

The Publicཞེས་པའི་འདོན་ཐེངས་དགུ་པ། (༢༠༠༢) ཤོག་གྲངས་ ༨༥-༩༦།

[3] པོལ་ཝན་ཌེན་ཌུལ། (Paul van den Dool) བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་དང་

རིག་གཞུང་། (Diversity and Unity in Exile: Nationalism and Cultural Compromise in 

the Tibetan Diaspora) སློབ་དཔོན་ཆེད་རྩོམ། Utrecht གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་། ༢༠༠༩།

[3] པྲཱི་ཊི་ཀ་རཱ་ཐཱི། (Preetika Rathee) རྒྱ་གར་ནང་གི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་དང་བོད་ལ་རང་སྲིད་
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