
1 
 

རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གིང་ནང་བྲན་གཡོག་མང་ཤོས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་གིས་པ།  
          

                                                                                    ཨཱ་ཅཱརྱ་བོ་བཟང་། 

༄༅། །འཛམ་གིང་གི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕི་བལྟས་བྱས་པ་ཡིན་ན་བྲན་གཡོག་གི་སོལ་སྣ་ཚོགས་
འཛམ་གིང་གི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད།  དུས་རབས་ི་ཤུ་པའི་ནང་མང་གཙོའི་ལམ་སོལ་
འཕེལ་རྒྱས་དང་མམ་བྲན་གཡོག་གི་སོལ་ངན་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡོད་ནའང་གཙང་སེལ་ཐུབ་མེད། ེ་ལམ་ཨཱོས་
ཊྲ་ལི་ཡར་ཡོད་པའི་རང་དབང་གོམ་འགོས་བསི་གནས (The Walk Free Foundation)ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༣ ལོའ་ིགོ་ལའི་རྒྱལ་ཁབ་  ༡༦༢ ཀི་བྲན་གཡོག་གི་གངས་ཐོ་བཏོན་པའི་ནང་དེང་དུས་ཀི་བྲན་ཡོག་
ཁྱོན་མི་གངས་ས་ཡ་  ༢༩་༨ ཙམ1ཡོད་པའི་ཁོད་རྒྱ་ནག་ཏུ་ད་ལྟ་དེང་དུས་ཀི་བྲན་གཡོག་མི་གངས་ས་ཡ་༢་
༩ ཙམ(༢,༩༤༩,༢༤༣)ཡོད་པས་གོ་ལའི་རྒྱལ་ཁག་  ༡༦༢ ནང་དེང་དུས་ཀི་བྲན་གཡོག་མང་ཤོས་ཀི་
རྒྱལ་ཁབ་གིས་པ་དེ་ཡིན་པ་བསན་ཡོད 2།  

 

དེང་དུས་ཀི་བྲན་གཡོག་གི་འགེལ་བཤད་སྣ་ཚོགས་སྣང་བས་བྲན་གཡོག་ནི་འགོ་བ་མི་ཞིག་བདག་ཏུ་འཛིན་
པ་དང་དབང་འོག་ཏུ་བཅུག་ནས་ལས་སྐུལ།  ཁེ་སོཀ།སོ་བཤུག་སོགས་བེད་སོད་ལོག་གཏོང་གིས་མི་ཞིག་
གི་རང་དབང་འཕོག་པ།  དེའང་དོན་སོན་ཆེད་འཚེ་བ། སིགས་ར། མགོ་སོར་སླུ་བྲིད་ཡང་ན་བཙན་བཀའ་
སོགས་ཀི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་བསེན།  འཛམ་གིང་རྒྱལ་སིའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གཏན་འབེབས་སིག་
དོན་སི་དང་ལྷག་པར་བྲན་གཡོག་གི་གོས་དོན (The Slavery Convention)3 དང་བཙན་སྐུལ་ངལ་ལས་
ཀི་གོས་དོན(The Forced Labour Convention)4། འཛམ་གིང་རྒྱལ་སིའི་མི་སླུ་ཚོང་གི་སོན་འགོའ་ི
གོས་དོན(The UN Trafficking Protocol)5 གཞིར་བཞག་གིས་རང་དབང་གོ མ་འགོས་བསི་གནས་
ཀིས་དེང་དུས་ཀི་བྲན་གཡོག་ངོས་འཛིན་དུ་བུན་གཡོག  བཙན་དབང་གིས་གེན ་སིག བྱིས་ཚོང་དང་ལོག་

                                                           
1 www.globalslaveryindex.org 

2 www.globalslaveryindex.org 

3 The slavery convention ( 1926) and supplementary slavery convention (1956)  

4 ILO forced labour convention, 1930 (NO.29) 
5 UN trafficking protocol, 2000 

http://www.globalslaveryindex.org/
http://www.globalslaveryindex.org/
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སོར། ཚེ་གཡོག དང་ལེན་དང་རང་མོས་མེད་པའི་ལས་སྐུལ ། ལོ་ན་མ་སོན་པའི་ཕྲུ་གུར་ལས་སྐུལ་བཙན་
ཤེད་དང་མགོ་སོར་སླུ་བྲིད་ཐོག་ནས་མི་གཞན་ཞིག་དབང་འོག་ཏུ་བ ཅུག་ནས་བསོ་གཞག  གནས་སོ། བདག་
ར། སྨད་ཚོང་ཁང་དུ་བཅུག་པ ། གཡོག་དེད། ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་འདོན་པ ། ཕྲུ་གུ་དང་བུད་མེད་བཙན་ཁིད་
དང་སླུ་ཚོང་སོགས་འགོ་བ་མིའི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་རོག་རོལ་གི་རྣམ་གངས་མང།  རྒྱ་ནག་ནང་རང་
དབང་ལྡན་པའི་ཐོག་མས་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་པར་བརེན་རང་དབང་གོམ་འགོས་བསི་གནས་ ཀིས་རྒྱ་
ནག་ཏུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་དེང་དུས་ཀི་བྲན་གཡོག་མི་གངས་ས་ཡ་  ༢་༩ ཙམ་ཡོད་པ་བཏོན་པ་ནི་རྒྱ་ནག་
གི་ས་ཁུལ་དུ་རང་དབང་ཐོག་བརག་དཔྱད་དང་མས་ཞིབ་ ཀི་གོ་སབས་མེད་པས་ཡིན་ངེས ། དཔེར་ན་ཆོལ་
གསུམ་གི་བོད་ནང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སོད་དབང་མེད་པའི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལྷག་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སི་མཐུན་གི་རྒྱལ་ཁབ་འོག་ཡོད།  

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་རང་ སོང་ལོངས་ཟེར་བར"བོད་ཀི་ཞིང་བྲན་ཁི་
ཚོ་བརྒྱར་བཅིངས་འགོལ་ཐོབ་པའི་དྲན་གསོའ་ིིན་མོ"ཟེར་བའི་དུས་དྲན་ཐེངས་དྲུག་པ་བྱས།  ལོངས་ཏང་
ཨུད་སིད་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས "་་་་་དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུ ར་བྱས་པ་བརྒྱུད་བོད་དུ་བཀས་བཀོད་
རྒྱུད་འཛིན་ཞིང་བྲན་ལམ་ལུགས་ཀི་གའ་གནོན་དང་བཤུ་གཞོག་རྩ་མེད་དུ་བཏང་ནས་ཞིང་བྲན་དང་བྲན་
གཡོག་ཁི་ཚོ་བརྒྱར་བཅིངས་འགོལ་བཏང "6ལུགས་བཤད་ནའང་རྒྱ ་དམར་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་རེས་
ནས་ད་བར་གི་བོད་ཀི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་བོད་ཀི་སྣོད་བཅུད་ཀི་གནས་སངས་ཕོགས་མང་
པོ་ནས་སོ་རུ་ཕིན་པ་མངོན།  བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སུ"བོད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་ཁམས"ཞེས་ཡོངས་སུ་
གགས་པ་འདི་ལ་དེང་སང"ས་སེང་གི་དམྱལ་ཁམས"ཞེས་འབོད་པར་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་མ་ཡིན།  འཛམ་
གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་བཞིན་དེ་ས་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་འགར་སེར་སོད་ཀི་བྲན་གཡོག་ལམ་སོལ་ཡོད་ནའང་
ཆོལ་གསུམ་བོད་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བ་ཞིག་མིན། བོད་ནང་གི་དེ་སའི་ས་བདག་དང་མི་སེར་དབར་གི་འབྲེལ་
བ་དེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་ནང་བྱུང་བ་ལས་ཞི་འཇམ་ཆེ་བ་ཡོད་པ།  རྒྱ་ནག་ནང་དེ་ས་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་གི་རྐང་པ་
བསམས་པ་དང་།  མིའི་ཕོ་འབྲས་བཏོན་པ་སོགས་ཀླ་ཀློའ་ིབྱེད་སོལ་དེ་འདྲ་བོད་ནང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།  ལྷ་
ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཁིམས་ཀི་གཞི་རེན་དང་། རང་ལས་གཞན་གཅེས་
འཛིན་ལྟ་གྲུབ་ཀིས་བྱང་གོམས་ཆེ་བའི་བོད་ཀང་འཛམ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁག་གཞན་ལྟར་དེང་དུས་དང་མཐུན་
པའི་ལེགས་བཅོས་ཐུབ་ཐབས་བྱས་ཡོད།  ༸གོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆུ་གང་ཕི་
ལོ་ ༡༩༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ ིན་སང་བང་བྱེད་སོའ་ིསྦུག་དམ་རྩ་ཚིག་དོན་ཚན་ལྔ་པར"བོད་འདི་མི་འབོར་

                                                           
6 བོད་ལོངས་ིན་རེའི་ཚགས་པར་  ༢༠༡༤/༣/༢༨ 
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ཉུང་ཞིང་ས་སོང་བེད་མེད་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་རུང་། འབད་རྩལ་ཅན་འགའ་ཤས་ནས་ཕྲུ་གདུལ་བྱེད་བོ་ཤར་
ཡང་། སྣེ་མོ་བ་ནས་བཟའ་འདོད་སྙད་འཚོལ་དང་། ས་བདག་རྣམས་ནས་རང་རང་གིས་ཕྲུ་གདུལ་ལག་ལེན་
གང་ཡང་བྱེད་མ་ཐུབ་པར། གཞན་གིས་བྱེད་པར་མི་བཟོད་པའི་ཕག་དོག་གིས་རྒྱུ་མཚན་ཅི་རིགས་སོ་ནས་
ཡུལ་ལུང་ཡར་རྒྱས་ཀི་གཞི་རྩ་གཏན་བརླག་གཏོང་སོལ་འདི་དག་རང་གཞན་གིས་མེད་ཀི་རྒྱུ་ལས་དགེ་
མཚན་གང་ཡང་མ་མཆིས་པས། ད་ནས་བཟུང་སི་ས་རི་ལུང་བེད་མེད་སོང་ལུས་ཇི་ཡོད་ལ་ཁྱིམ་པ་མས་
ཅན་རྩོལ་ལྡན་ནས་ས་ཞིང་འདུལ་བ་དང་། སར་ལྕང་སེ་ཚེར་ཕན་བདེ་སེལ་བའི་འདེབས་འཁོལ་གང་ཐུབ་
བྱེད་པར་གཞུང་སེར་ཆོས་བཅས་སུས་ཀང་བཀག་འགོག་ནམ་ཡང་མི་ཆོག་ཅིང་། དེ་དག་དགེ་བེད་ལོ་
གསུམ་ཁལ་མེད་དུ་སད་རེས་རྒྱ་ཁྱོན་དང་། དགེ་བེད་ལ་གཞིགས་པས་གཞུང་དང་། ས་བདག་གི་ཁལ་
བོགས་གིས་ལོ་འགེལ་འོས་ཐོག འཛིན་བདག་གཏན་འཇགས་སུ་སྤྲད་པས་གཞུང་འབངས་གིས་སེབས་
ཡོང་བ་བྱེད་རྒྱུ"7ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་དང་། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་
གིས"ང་ལོ་ན་སོན་མཚམས་ཆོས་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་ལྟ་དུས་ནོར་འཁྲུལ་ཇི་འདྲ་ཡོད་པ་རྣམས་མཐོང་གི་
འདུག རྒྱུ་ནོར་དབུལ་ཕྱུག་མ་སྙོམས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ངས་བོད་
ཀི་སིད་དབང་འཛིན་རྒྱུན་ལོ་ཉུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་དེ་སོར་བསྒྱུར་བཅོས་འགའ་ཤས་བཏང་བ་ཡིན།  སེར་ས་
མི་གངས་ལྔ་བཅུ་སོར་ཡོད་པའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚོགས་པ་ཞིག་དང་། རྒྱུན་ལས་ཚོགས་པ་ཆུང་བ་ཞིག་
བཙུགས་ཏེ་ཚོགས་པ་ཆུང་བ་དེས་གང་དང་གང་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ་བརག་ཞིབ་དང་བསྒྱུར་
བཅོས་བྱེད་ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་བཀོད་དེ་ཚོགས་ཆེན་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཕན་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ལས་དོན་བྱས་
པ་རེད"8 ཅེས། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་བོད་དུ་ལེགས་བཅོས་ལས་ཁུངས་གསར་དུ་འཛུགས་གནང་གིས་
གཙོ་བོ་མི་མང་གི་བདེ་རྩ་ཁོ་ནར་གཟིགས་ནས་མི་མང་གི་ས་ཞིང་རང་བདག་ལ་སྲུང་སོབ་དང་། ཁལ་ཡང་།  
བོད་གཞུང་གི་འཛིན་སོང་གནང་སངས་དེང་དུས་ཀི་མང་གཙོ་ཡར་ཐོན་དང་མཐུན་པ་དང་།  ཁིམས་གཏུགས་
བྱེད་སའི་ཁིམས་ཁང་གི་ཁིམས་སོལ་ལ་ལེགས་བཅོས་དང་གསར་གཏོད་རྨང་གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་
སོགས་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་ལེགས་བཅོས་གནང་ཐབས་མཛད་བཞིན་པར་རྒྱ་དམར་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་
རེན་པས་འགོག་རེན་འཕད། བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་ིན་བོད་མི་རྣམས་བོད་ནང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆགས་ནས་བོད་མིས་བོད་འཛིན་
སོང་གི་དབང་ཆ་ཤོར། རྒྱ་ནག་དམར་ཚོགས་སིད་དབང་སེར་འཛིན། དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་ཀི་བཀས་

                                                           
7 ཞྭ་སབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་  བོད་ཀི་སིད་དོན་རྒྱལ་རབས།  

8 ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་། ངོས་ཀི་མི་མང། (མཛད་རྣམ།)  
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བཀོད་ཀིས་བཅིངས་པའི་བོད་མིའི་གནས་སངས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དེབ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་དང་།  དཔང་པོར་བོད་མི་
ས་ཡ་དྲུག་ལྷག་ཡོད་ནའང་རྒྱ་གཞུང་གི་དམ་དྲག་རེན་པས་བོད་ནི་ད་ལྟའང་ལོག་གྱུར་རང་བཞིན་དུ་གནས། 

 

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་  ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ིན་བོད་ལོངས་སུ་དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་
ལུགས་བཤད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨་ལོར་བོད་ཆོལ་གསུམ་གི་ས་ཁུལ་དུ་བོད་མིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་སེར་ལངས་
བྱུང་རེས། ཕི་ལོ་  ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ིན"བོད་ཀི་ཞིང་བྲན་ཁི་ཚོ་བརྒྱར་བཅིངས་འགོལ་ཐོབ་པའི་
དྲན་གསོའ་ིིན་མོ"ཟེར་བ་ཐེངས་དང་པོ་དུས་དྲན་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད <ཞིང་བྲན>ཟེར་བའི་
ཚིགས་འདི་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཟོས་པའི་ཚིགས་ཤིག་ཡིན་པ་སྣང།   ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཙམ་བར་བོད་ལོངས་སུ་
རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ཁྱབ་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་ཐུབ་ཚོད་མིན་འདུག  དེར་བརེན་ཕི་ལོ་  ༡༩༦༥ ལོར་བཟོས་
པའི་བོད་རང་སོངལོངས་ཟེར་བར་ཕི་ལོ་  ༡༩༥༩ ལོ་ཙམ་ལ་བོད་མི་ས་ཡ་ ༡་༢  དང་དེའི་ཁོད་ཞིང་བྲན་
ཟེར་བ་ཁི་ཚོ་བརྒྱ་ཡོད་ལུགས་བཤད་པ་ནི་གཞི་རེན་མེད་པས་ཚོད་དཔག་ཙམ་དུ་ཟད། དེ་སབས་ཞིང་པ་
ཙམ་མ་ཟད་འབྲོག་པའང་མང་པོ་དང་དེ་བཞིན་བཟོ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་མཁས་པ།  ཚོང་པ། སྨན་པ། དམག་
མི། གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་སོགས་ཐོག་ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་པའང་མང་པོ་ཡོད་པ་ལོ་རྒྱུས་དཔང་པོར་
གནས་ཡོད། 

 

ཡིག་འབྲུ་ཁི་བདུན་གི་སྙན་ཞུའི་ནང" བོད་ལོངས་སུ་དེ་ས་གྲྭ་བཙུན་གི་སིའི་གངས་འབོར་ནི་ཧ་ལམ་ཁི་བཅུ་
གཅིག་ལྷག་ཡོད་པ་དང་དེའི་ཁོད་ནས་ཕི་རྒྱལ་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕིན་པ་ཕལ་ཆེར་མི་གངས་ཁི་གཅིག་དང་
ལྷག་འཕོས་ཧ་ལམ་ཁི་བཅུ་ཡོད།  དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་མཇུག་སིལ་རེས་དགོན་པར་སོད་པའི་གྲྭ་
བཙུན་བདུན་སོང་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་བརྒྱ་ཆའི་དགུ་བཅུ་གོ་གསུམ་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡོད་པ་
རེད"9ཅེས། ཕི་ལོ་༡༩༥༩  སོན་ལ་ད་ལྟའི་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བ་གཅིག་པུར་གྲྭ་བཙུན་ཆིག་འབུམ་
ཆིག་ཁི་ལྷགས་ཡོད་པ་བསན་ཡོད།  

རྒྱ་དམར་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་རེས་ནས་ཕི་ལོ་  ༡༩༦༢ བར་གི་བོད་ནང་གི་གནས་སངས་འཁོད་པའི་པཎ་
ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་ཡིག་འབྲུ་ཁི་བདུན་གི་སྙན་ཞུའི་ནང" ཞིང་འབྲོག་ཐོན་རྫས་ཀི་
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རང་དབང་གི་བརྫེ་ཚོང་རྣམས་ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་མཚམས་ཆད་པས། འབྲོག་པར་འབྲུ་རིགས་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་
དང་། ཞིང་པ་ལའང་ཤ་རིགས་དང་།  མར། ཚྭ་དང་བུལ་ཏོགས་སོགས་དཀོན་པོ་ཆགས་ཏེ་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་
གི་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད།  འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་སོ་ཕྱུགས་མང་པོ་ཟ་དགོས་ཆགས་
སབས། ཐོན་སེད་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གནོད་སོན་བཟོས་ཡོད།  དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་སབས་དངོས་ཟོག་
འབྲུ་རིགས་སོགས་ཕར་ཚུར་འགྲུལ་སེལ་བཀག་སོམ་དང་།  མི་དམངས་ཕར་ཚུར་འགྲུལ་བཞུད་ལའང་ཚད་
བཀག་ནན་པོ་བྱས་སབས་གོང་ཁྱེར་དུ་མཁོ་བའི་གོང་གསེབ་ཀི་དངོས་ཟོག་ཐམས་ཅད་ཧ་ལམ་མཚམས་
ཆད་པ་དང་། གོང་ཁྱེར་དུའང་འབྲུ་ལྷག་བསྡུ་ོ་མང་བའམ་ཐལ་དྲགས་པ་དང་། ཐ་ན་བསངས་ཁུག་ནང་གི་
འབྲུ་དང་རྩམ་པའང་བསྡུས་པ་དང་། འབྲུ་རིགས་དང་རྩམ་པ་སང་གང་དོ་སྦས་སྐུང་བྱས་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་
སོག་ཐུབ་ནའང་འཐབ་རྩོད་གཏོང་བ་བཅས་ཤིན་ཏུ་བྱབ་ཆུང་དང་ཐབས་སྡུག་རེད། ཐེམ་དུད་ཕལ་མོ་ཆེར་
སོག་བཤེར་བྱས་ཏེ་སོད་དམངས་སོ་སོས་གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་ཟ་འབྲུ་དང་།  ཤ་རིགས།  མར་སོགས་
ཧ་ལམ་ཚང་མ་བསོགས་ཚར་ཡོད" 10ཅེས་དང་། ཡང"མི་རིགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་སོར་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་མང་
ཆེ་བར་ཟིང་འཁྲུག་བྱུང་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་པ་དང་དམག་དཔོན་ཁོད་ཀི་མི་ཁག་ཅིག་
བོད་རིགས་ལ་མི་དགའ་བ་དང་། གནག་སེམས་ཀིས་བོད་རིགས་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་།  མི་རིགས་ཀི་ཁྱད་
ཆོས་ལ་གནོད་འཚེ། ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤིས་བཀག་སོམ་བྱེད་པ་སོགས་ཀི་ཚབས་ཆེའི་བྱ་སོད་བྱུང་
ཡོད། དཔེར་ན་གཞི་རིམ་གི་ལས་བྱེད་པས་བཤད་དོན" བོད་ཆས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་འཕོག་བརླག་ཏུ་གཏོང་གི་ཡོད་
པ་མ་ཟད། སབས་བདེའང་རེད་མི་འདུག  འདི་ནི་རེས་ལུས་ཀི་གོན་ཆས་ཤིག་རེད "ཅེས་བཤད་དེ་མངོན་
སུམ་དུ་བཀག་འགོག་བྱས་པ་དང་། མང་ཚོགས་ལ་སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ཀི་གོན་ཆས་དང་རྒྱན་ཆ་སོགས་
བསྡུ་རུབ་བྱས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རེས་སུ་ཁྱིམ་དུད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་དཀར་ནག་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པ་དང་། 
རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ཁོ་ཚོའི་རྒྱུ་ནོར་གཞུང་བཞེས་བཏང་བ་སོགས་ཏང་གི་སིད་ཇུས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
ཁིམས་སོལ་སྣ་ཚོགས་དང་འགལ་བའི་བྱ་བ་མང་པོ་བསྒྲུབ་ཡོད།  དེ་ཡང་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་འདི་དག་ལ་མི་
རིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་ལག་བསར་གིས་བབ་མཚུངས་ཀི་རང་སོང་ཁུལ་དང་། རང་སོང་རྫོང་གསར་
འཛུགས་བཀའ་དྲིན་བསངས་ཡོད་ན་ཡང་། ལས་བྱེད་པའི་བྱ་སོད་ཀི་དབང་གིས་བོད་རིགས་མི་དམངས་
ལ་ཏང་གི་སིད་ཇུས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་སོལ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་རང་སོང་ཐོབ་
ཐང་རག་མེད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བ་ལ་ཟིང་འཁྲུག་ལངས་སབས་འཐབ་འཛིང་
ཁོད་མི་མང་ཆེ་བ་ལ་ཟིང་འཁྲུག་ལངས་སབས་འཐབ་འཛིང་ཁོད་མི་མང་པོ་ཤི་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་གཅིག 
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ངོ་ལོག་ཟིང་འཁྲུག་ཞོད་འཇགས་གཏོང་སབས་དང་། དེ་བཞིན་དེའི་རེས་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ར་
བྱས་ཏེ། ཕོན་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་དུས་མིན་རེན་ལམ་དུ་བཏང་བ་དང་གིས།  དུས་སབས་ཤིག་ལ་ས་ཁུལ་
དེ་ཚོའི་མང་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བ་ཧ་ཅང་སོ་བོ་དང་མ་ཐག་ཡིན་པས་རྒན་བྱིས་གཙོས་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་
ལྟོགས་ཤི་ཐེབས་པའམ་ཡང་ན་གཟུགས་པོ་ཧ་ཅང་སོ་དྲགས་ཏེ་ན་ཚ་ཆུང་ངུའི་རིགས་ཀང་འགོག་མི་ཐུབ་
པར་འདས་གོངས་སུ་འགོ་གི་ཡོད་པ་གསུམ།  དེའི་སབས་ཀིས་ད་ལྟ་བོད་རིགས་ཀི་མི་འབོར་ཚབས་ཆེར་ཇེ་
ཉུང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད།   འདིས་ང་ཚོའི་བོད་རིགས་ཀི་ཡར་རྒྱས་ལ་
གནོད་སེལ་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་རིགས་ཀི་འཚོ་གནས་ལའང་ེན་ཁ་ཆེན་པོ་བཟོས་ཏེ་དབུགས་ཆད་ལ་
ཁད་ཀི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད" 11ཅེས་དང་། "རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་འབྲོག་གོང་སེའི་ནང་ཧུར་བརྩོན་ཅན་སྨོས་མ་
དགོས་པར་ཧ་ལམ་རྒན་བྱིས་དང་བུད་མེད་སོགས་འཐབ་འཛིང་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ཕུད་གཞན་གཞོན་
ནུ་དང་། དར་མ། དེ་བཞིན་ས་གནས་ཀི་དོན་རོགས་བསམ་ཤེས་ཅན་རྣམས་གོང་སེ་ཁ་ཤས་ནང་མི་ཉུང་བ་
ཞིག་བརག་ཞིབ་མེད་པར་འཛིན་བཟུང་དང་བཙོན་འཇུག་བྱས་འདུག  འདི་ནི་དག་དགའ་གེན་སྡུག་གི་ཧ་
ཅང་མི་འོས་པ་དང་། ཧ་ཅང་མི་ལེགས་པའི་དོན་ཆེན་ཞིག་རེད།  

ཟིང་འཁྲུག་གི་རེས་སུ་བོད་རིགས་ནང་མི་གངས་ག་ཚོད་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ང་ཚོས་གསལ་པོར་ཤེས་
དཀའ། ཡིན་ནའང་ཕི་ཚུལ་ནས་བཙོན་པའི་གངས་འབོར་ཚོད་རྩིས་བྱས་པ་ཡིན་ན།  ས་ཁུལ་རེ་རེ་ལ་མི་
གངས་ཁི་ཡས་མས་དང་ཁི་ལྷག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག  དེའི་ཕིར་གལ་སིད་འདི་དག་ཚང་མ་དག་བོ་ཡིན་
ན།  བོད་རིགས་ཁོད་ང་ཚོ་ལ་བུད་མེད་དང་རྒན་བྱིས། དེ་བཞིན་གཞོན་ནུ་དང་དར་མ་ཆེས་ཉུང་ཤས་ཤིག་
ཕུད། གཞན་གེན་ེ་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་བཅད་ནས་བརོད་ཆོག  འོ་ན་འཛིན་བཟུང་
བྱས་པའི་ནང་དག་བོ་ཡོད་ལ་གེན་ེའང་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་ན།  འདི་ནི་དེ་བས་ཁུངས་ལུང་མེད་པ་
ཞིག་རེད། མི་བཟང་ངན་དབྱེ་འབྱེད་མ་བྱས་པ་ཚང་མ་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱེད་པ་འདི་ནི་འཛམ་གིང་
ཐོག་གི་དྲང་བདེན་གི་བཅའ་ཁིམས་ཚང་མ་དང་འགལ་ཡོད་ཅིང་།  ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་ནི་མི་དམངས་ དམངས་
གཙོ་སིད་དབང་སེར་འཛིན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པས།  རྩ་དོན་འདི་དང་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་འགལ་ཡོད་པ་རེད།  
དེར་བརེན། ཕོགས་གང་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན་ཡང་།  བོད་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་སིད་དབང་སེར་འཛིན་བདག་
སོང་བྱེད་མཁན་གི་འགོ་ཁིད་མི་སྣའི་ཁོད།  འདོད་རྔམ་ཆེ་བ་དང་།  གང་བྱུང་ངང་མི་འཛིན་བཟུང་བྱེད་ཕོད་
པའི་གནས་ལུགས་མི་ཤེས་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཚོས།  རང་སྣང་གང་དྲན་གིས་རིམ་པ་སོ་སོའ་ིེས་པ་མེད་
མཁན་ཆོའ་ིཞི་བདེ་དང་རང་དབང་གི་འཚོ་བར་རྩེད་མོ་རྩེ་གི་ཡོད་པ་རེད།  འདི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་དང་
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འཕལ་ཕུགས་གང་ལའང་རྩ་བ་ནས་ལེགས་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་ཡང་ཕན་མེད་རོག་ག་བཟོ་གཞིའི་བཙོན་
འཇུག་བྱས་པའི་བཙོན་པ་འབུམ་ཕག་མང་པོའ་ིལྟ་སོང་སོགས་ང་ཚོའི་བོད་ལོངས་ལས་སྡུག་པོ་བྱུང་འདུག  
ལྷག་པར་དུ་བཙོན་པ་ཚོ་བསམ་བཞིན་དུ་ས་ཆུ་མི་འཕོད་སར་སེལ་གི་ཡོད་པས་མི་འབུམ་ཕག་མང་པོ་རེན་
ལམ་དུ་ཤོར་བ་དང་། བཙོན་པའི་ཕུང་པོ་སྦས་མི་ཚར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག   དེར་བརེན་རེན་ལམ་དུ་
ཕིན་པའི་མི་ཁི་ཕག་ཁ་ཤས་ཀི་ཕ་མ་དང་བཟའ་ཟླ།  ཕྲུ་གུ གེན་ེ་ཚང་མ་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱ་ཚོའི་ནང་དུ་
ལྷུང་སེ། མཆི་མ་ཕྲུམ་ཕྲུམ་དུ་འདོན་པ་དང་།  མྱ་ངན་གི་འོ་དོད་འབོད་པའི་གནས་ཚུལ་གང་སར་ཁྱབ་ཅིང་
གཞན་ལ་བརོད་མི་ཕོད་པ་ཞིག་རེད"12ཅེས་དང་། ཡང་ཡིག་འབྲུ་ཁི་བདུན་ཀི་སྙན་ཞུའི་ནང"བོད་ལོངས་
ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སི་ཚོགས་སེ་ཚན་གི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་ཀྲི་ཙེ་མིན་གིས་ང་ཚོ་ག་སིག་ཨུ་ལྷན་
གི་ཀྲུའུ་རེན་བགེས་གཞོན་གིས་ལ་བཙོན་བཅུག་ེས་ཅན་པའི་ལས་དོན་ཐད་ཀི་གནས་ཚུལ་མདོར་
བསྡུས་ཤིག་ཆེད་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་མྱོང་། ཁོང་གིས་མ་འོངས་ལས་དོན་གི་བསམ་འཆར་ནང་།   གོད་གོལ་
མཛུག་སིལ་རེས་ལོངས་ཡོངས་ཀི་བཙོན་ཁང་ནང་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་བཙོན་པ་ཆིག་ཁི་ཡས་མས་ཙམ་
ལྷག་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད། ང་ཚོས་བྱས་ེས་ཚབས་ཆེན་ཡོད་མཁན་ཚོར་ེས་ཆད་དྲག་པོ་དང་།   
མིག་ལྟོས་ངན་འགན་བྱེད་མཁན་ལ་ཕི་འདོམས་བྱ་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བསམ་གི་ཡོད་མོད །  མི་
གངས་ཁི་ ༡༢༠ ལས་མེད་པའི་བོད་ལོངས་སུ་མི་ཁི་ལྷག་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་ནི་ཧ་ཅང་མང་དྲགས་པ་
རེད"ཅེས་དང་། "མདོར་ན། མཚོ་སོན་དང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གིས་ནང་གི་བོད་རིགས་ཚུད་པའི་རིགས་
སོ་སོའ་ིཞིང་འབྲོག་མི་དམངས་ཀི་འཚོ་བ་ནི་མི་ལ་བརོད་དཀའ་བ་ཞིག་རེད།  འདིས་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
མཚན་མཐོང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ན ང་དང་། འཕལ་ཕུགས་ཀུན་ནས་ལེགས་པོ་དང་འཚམས་པོ་མེད།  ཐེངས་
འདིར་ངས་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་གི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་སབས།  གཞི་རིམ་ལས་བྱེད་པའི་བཀག་
འགོག་ལས་ཐར་ཐབས་བྱས་ཏེ་མཇལ་ཁར་སེབས་པའི་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས།  ང་
མཐོང་མ་ཐག་སབས་ཤིག་རིང་གི་སྡུག་བསལ་དྲན་ཏེ་དབང་མེད་དུ་མིག་ཆུ་བཏོན་པ་དང་།  ཁོང་ཚོའི་ཁོད་
སོབས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཁ་ཤས་ཀིས་ངུ་ངག་འདོན་བཞིན "འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བཀྲེས་ལྟོགས་ཀི་
སྡུག་བསལ་མྱོང་དུ་མ་འཇུག ནང་ཆོས་རྩ་སོང་དུ་འགོ་རུ་མ་འཇུག ངེད་གངས་ཅན་པ་རྣམས་རྩ་མེད་གཏོང་
དུ་མ་འཇུག"ཅེས་སབས་འཇུག་ཞུ་གི་འདུག  འདི་ནི་ད་ལྟའི་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གི་དངོས་སུ་བྱུང་བའི་སྡུག་
བསལ་དང་། དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ནས་ཐོན་པའི་རྒྱ་ཆེའི་སེར་ས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀི་ཚིག་ཉུང་
དོན་གསལ་དང་སོམ་པ་ཆུ་འདོད་ལྟར་གི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀི་རེ་འདུན་རེད་འདུག " ཡང་གསུངས་
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དོན། "རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གི་གོང་དང་གོང་རལ།  གོང་ཁྱེར་བཅས་ཀི་ནང་།  ང་ཚོའི་རྒྱ་བོད་ལས་བྱེད་
པའི་ཁོད་རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ཇུས་འདོན་དང་།  བོད་རིགས་ལས་བྱེད་པས་སྐུལ་སོང་།  
ཧུར་བརྩོན་ཅན་ཁོད་ཀི་གནས་ལུགས་མི་ཤེས་མཁན་ཚོས་ལ ག་བསར་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཁ་གཡར་
བའམ། མང་ཚོགས་ཀི་གདོང་ལྤགས་གོན་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་སོགས་མེད་པ་བཟོ་བའི་རླབས་རྒྱུན་
ཞིག་མཁའ་ལ་འཕྱུར་བ་དང་།  སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་གངས་མེད་མེར་བསེགས་པ་དང་ཆུར་བསྐྱུར་བ།  ས་ལ་
དབྱུག་ནས་གཏོར་བཤིག་དང་བཞུ་སངས་སོགས་བྱས་ཡོད།  དགོན་སེ་དང་ལྷ་ཁང་།  མ་ཎིའི་རོ་ཕུང་།  
མཆོད་རེན་བཅས་ལ་རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་གང་ཆེན་སོན་པས་བརྫིས་པ་ལྟར་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་
དང་། སྐུ་རྒྱན་དང་སྐུ་འདྲ།  མཆོད་རེན་གི་རྩ་ཆེའི་གཟུངས་གཞུག་རྣམས་བརྐུས་པ་དང་།  སིད་གཞུང་གི་
བསྡུ་ོ་ཚན་པ་ཁག་གིས་མདོག་ལྡན་ལྕགས་རིགས་ོ་སྒྲུབ་སབས།  ཞིབ་ཚགས་ཀི་དབྱེ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་
བསམ་གཞིགས་མ་བྱས་པར།  མདོག་ལྡན་ལྕགས་རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་བརན་དང་།  མཆོད་རེན། མཆོད་
ཆས་བཅས་ོ་སྒྲུབ་བྱས་པར་བརེན།  དེ་དག་སྐུ་འདྲ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བར་སྐུལ་སོང་གི་རྣམ་པ་ཐོན་པ་
སོགས་དགོན་སེ་དང་གོང་གསེབ་འདི་ཚོའི་གནས་སངས་དེ་སེམས་ལྡན་གི་མིས་བཟོས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མིན་
པར་སེམས་མེད་ཀི་སོགས་མདེལ་གིས་རྨེག་མེད་དུ་བཅོམ་ནས།  དམག་འཁྲུག་ད་ལྟ་རང་མཇུག་བསིལ་བ་
ལྟ་བུར་མིག་ལམ་དུ་བཟོད་དཀའ་བར་གྱུར་ཡོད།  

    དེར་མ་ཟད་མངོན་སུམ་འཛེམས་མེད་དུ་ཆོས་ལུགས་ལ་དམའ་འབེབས་ཀིས།  བཀའ་བསན་འགྱུར་གི་
གསུང་རེན་རྣམས་ལུད་རྫས་ཀི་རྒྱུ་ཆར་བེད་སོད་བྱས་ཤིང་།  རྐང་བཙུགས་ཏེ་སྐུ་ཐང་དང་དཔེ་ཆ་མང་བོ་
ལྷམ་མཐིལ་བཟོ་བའི་རྒྱུ་ཆར་སོགས་རྒྱུ་མཚན་ཅིའང་མེད་པ་སོན་པས་ཀང་བྱེད་དཀའ་བའི་བྱ་བ་མང་བོ་
ཞིག་བྱས་ཡོད་པར་བརེན།  རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་རྣམས་ཧང་སངས་ཐག་ཆོ ད་པ་དང་སེམས་པ་ཟང་
ཟིང་ཚད་མེད་བྱུང་ཞིང་།  ཧ་ཅང་གི་བོ་ཕམ་ཡིད་ཆད་ཀིས་མིག་ ཆུ་བཏང་སེ་བརོད་པར།  ང་ཚོའི་ས་ཆ་འདི་
ཀླ་ཀློའ་ིཡུལ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་སོང་སོགས་ཀི་སེ་ངག་འདོན་བཞིན་ཡོད།   

  བོད་ལོངས་ཀི་སྐུ་གསུང་རེན་རྣམས་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་དཀའ་ཞིང་བརོད་པར་ དཀའ་བའི་གཏོར་བཤིག་འདི་
ལྟར་བཏང་ཡོད་ཀང་།  མི་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་ད་དུང་དེ་ནི།  "རྒྱ་ཆེའི་ངལ་རྩོལ་མི་དམངས་གོ་རོགས་སད་
ནས་རྩ་མེད་བཟོས་པ་རེད "ཅེས་བརོད་པ་འདི་ནི་བོད་ལོངས་ཀི་དོན་དངོས་གནས་ཚུལ་ཤེས་རོགས་སྤུ་ཙམ་
མེད་པའི་བྱུང་རྒྱལ་གི་གཏམ་ཞིག་ཡིན་པར་བརེན།  གོང་ཞུས་དང་མཚུངས་པར་རྩ་བ་ནས་ཁས་ལེན་བྱ་
ཐབས་བྲལ་བ་ཞིག་རེད།  གོང་གི་གནས་ཚུལ་འདི་དག་གི་ཐོག་ནས།  ཆོས་ལུགས་རང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀི་
ཡོད་པ་དེ་ར་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།  
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  དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ལས་བྱེད་པས་དབང་ཆ་བེད་སད་དེ་ཤུགས་ཆེན་དང་མངོན་སུམ་འཛེམས་མེད་ཀིས།   
རྣམ་པ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀི་སོ་ནས་སེར་ས་མང་ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་གི་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སོར་གང་བྱུང་
གིས་ཐེ་བྱུས་དང་། བཙན་ཤེད་ཀིས་བཀག་འགོག་བཅས་བྱས་པར་བརེན།  སེར་ས་མང་ཚོགས་རྣམས་ཡིད་
ཐང་ཆད་ཅིང་།  ཧ་ཅང་འདོད་མོས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད "ཅེས་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་མནར་གཅོད་མྱངས་ པ་
དང་། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་གཏོར་བཅོམ་གི་གོང་གུན་ནི་བསབ་དཀའ།  དེ་བས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོའ་ི
རེས་དང་། ལྷག་པར་དུ་རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པོའ་ིལས་འགུལ (༡༩༦༦-༡༩༧༦) སབས་རྒྱ་དམར་
གིས་བོད་མིར་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་འཐབ་འཛིང་དང་།  ཡ་ང་བའི་རྡུང་རེག་དང་བཙོན་འཇུག   ཁྱིམ་ཚང་
སོག་བཤེར།  ས་ཁང་གཞུང་བཞེས།   རྒྱུ་ནོར་འཕོག་བཅོམ།   དགོན་སེ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་གཏོར་
བཤིག་གིས་བསམ་བརོད་ལས་འདས་པའི་གོང་གུན་སྤྲད་ཡོད།  བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བའི་མི་དམངས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཟུར་པ་ཁེན་ཅེན་པོས།  "དགོན་སེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ལ་གཏོར་
བཤིག་ཕོག་པ་དང་ཆོས་ལུགས་དེ་གསང་བའི་བྱེད་སོར་གྱུར་ནས་ཆོས་དད་པ་མང་ཚོགས་ ཀི་བརྩེ་དུང་ལ་
ཕོག་ཐུག་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད།  དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རིང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ཁོང་ཚོ་ཅི་བྱ་གཏོལ་བྲ ལ་དུ་གྱུར་པ་
དང་།  བོད་ཡོངས་ཟང་ཟིང་གི་གནས་སུ་གར "13བ་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད།  

ཡིག་འབྲུ་ཁི་བདུན་ཀི་སྙན་ཞུའི་ནང"བོད་ཡོངས་སུ་བཙོན་དུ་བཅུག་པའི་མིའི་གངས་ཚད་འདི་སིའི་མི་
འབོར་གི་བརྒྱ་ཆའི་གངས་ཁ་ཤས་ཟིན་གི་ཡོད་པར་བརེན།  འདི་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བྱུང་མྱོང་མེད་པ་ཞིག་
རེད"ཅེས་པ་ལྟར་སར་བོད་ནང་བཙོན་ཁང་ཆུང་གས་ཉུང་ཤས་ལས་མེད།  ད་ཆ་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་གང་སར་མི་
བརྒྱ་ཕག་ཤོང་བའི་བཙོན་ཁང་མང་པོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་གསར་རྒྱག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་གཙོ་བོ་བོད་མི་
བཙོན་འཇུག་དང་མནར་གཅོད་ཆེད་ཡིན་པ་མངོན་གསལ་ཆགས།  

 

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པར་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བོད་མིའི་སེར་ལངས་ཐོག་རྒྱ་དམག་གིས་མེ་མདའ་
བརྒྱབས་ནས་བོད་མི་སོང་ཕག་འགའ་ཤས་བསད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་ཡོངས་གགས་ ཀང་། དེ་རེས་བོད་ནང་མུ་
མཐུད་བོད་མིས་གཞི་རྒོལ་བྱས་ཁག་དང་ ། རྒྱ་དམག་གིས་དྲག་གནོ ན་གི་དངོས་བདེན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་
ཞིག་རྒྱ་གཞུང་གིས་སོ་བརྒྱབ་དང་ད མ་དྲག་ལག་བསར་རེན་པས་ལོག་གྱུར་རང་བཞིན་དུ་གནས།  ཕི་ལོ་ 
༡༩༦༩ ལོར་བོད་ནང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་མི་མང་སེར་ལངས་བྱུང་འདུག་པ་  ༡༩༨༩ ལོར་འདོན་སེལ་གི་དེབ་

                                                           
13 སིད་གོས་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁངས།  བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་སིག  
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'བོད་ཀི་གནད་དོན་སོར་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཐོན་པའི་རྩོམ་བྲིས་ བོད་བསྒྱུར་ཁག་ 'ཞེས་པའི་ནང་སབས་དེའི་བོད་
རང་སོང་ལོངས་ཀི་གཞུང་འབྲེལ་གི་སོམ་རྩིས་ལྟར་ན།  ངོ་རྒོལ་ཟིང་འཁྲུག་ནང་ཆ་ཚང་ཞུགས་པའི་ངོ་ལོག་
ཟིང་འཁྲུག་གི་རྫོང་ཟེར་བ་བཅོ་བརྒྱད། བཅུ་དགུ་ཞིག་ཡོད་འདུག  གངས་ཀ་ཏག་ཏག་མ་ངེས་ཀང་ཧེ་བག་
ཆེན་པོ་མེད། ཆ་ཤས་ཙམ་ཞུགས་པའི།  ངོ་ལོག་ཟིང་འཁྲུག་གི་ རྫོང་ཟེར་བ་ནི་དེ་བས་མང་བ་ཡོད།  བོད་རང་
སོང་ལོངས་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་རྫོང་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པས།   ངོ་ལོག་ཟིང་འཁྲུག་གི་ རྫོང་ཟེར་བ་ཧ་ལམ་གསུམ་
ཆ་གཅིག་ཟིན་གི་ཡོད ། སབས་དེའི་ཟིང་འཁྲུག་དེ་བཅིངས་འགོལ་དམག་གི་དངོས་གཞིའི་དམག་དཔུང་
བཏང་སེ་གཞི་ནས་ཞོད་འཇགས་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་།  ངོ་ལོག་ཟིང་འཁྲུག་ཞོད་འཇགས་བཏང་བ་དང་དུས་
མཚུངས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཛིན་བཟུང་དང་།   བཙོན་འཇུག  ངལ་རྩོལ་སྒྱུར་བཀོད་ཀི་ར་བ་རྣམས་མིས་
རག་རག་ཁེངས་ཏེ་མ་ཤོང་པ་བྱུང་ཡོད།   སབས་དེར་མི་འགའ་ཤས་ཀིས་ ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ལྟར་ན།   མེ་
མདའ་བརྒྱབ་ནས་སོག་ཐོག་བཏང་བ་དང་།  བཙོན་འཇུག་བྱས་པ།  ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད་བྱས་པ་བཅས་
ཀི་གངས་འབོར་དེ་  ༡༩༥༩ ལོའ་ིསབས་ལས་ཉུང་བ་མེད་པ་རེད"།  ཅེས་དང་ "སབས་དེར་ལྷ་སར་འགུལ་
བསོད་རྒྱག་ཡག་ེས་ལ་ཡོངས་བསགས་འདྲི་གཅོད་དང་མེ་མདའ་བརྒྱ བ་ནས་སོག་ཐོག་ཁིམས་གཅོད་
པའི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་གསོད་ཐེངས་གཅིག་ལ་མི་བཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་གསོད་ཀི་ཡོད།  ལོ་དེར་ལྷ་
སར་སྦིར་གགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་ན་གཞོན་ངོ་ལོག་ཟིང་འཁྲུག་རུ་ཚོགས་ཀི་གོད་གཞི་ཟེར་བ་དེ་ཡིན།  དེའི་
ཁོངས་མི་ཚང་མ་ལོ་ན་བཅུ་གངས་སོན་པའི་ཕྲུ་གུ་ཞེ་ཅིག་ཡིན།  ཕྲུ་གུ་དེ་རྣམས་ལ་ཡོངས་བསགས་འདྲི་
གཅོད་བྱས་རེས་ཐག་པས་བསམས་ཤིང་གསོད་རར་ཁིད་ནས་མེ་མདའ་རྒྱབ་སེ་གསོད་སབས་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་
ས་ས་ནས་བཅིངས་འགོལ་དམག་གིས་ེས་རྡུང་བཏང་སེ་ཤི་མིན་རོ་མིན་བཟོས་ནས་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཆད་
ལ་ཁད་དུ་གྱུར་ཟིན་ཡོད" ། ཅེས་དང་།  ༢༠༠༢ ལོར་འདོན་སེལ་གི་ 'བཙན་འོག་གི་བོད་ཀི་བུད་མེད་ 'ཟེར་
བའི་དེབ་ནང་དུའང་  ༡༩༦༩ ལོར་བོད་ནང་མི་མང་སེར་ལངས་དང་ །  རྒྱ་དམག་གིས་བོད་མི་མང་པོ་དམར་
གསོད་བཏང་ཁོད་ཚ་རྩེ་ ནས་ཡིན་པའི་འབྲོག་ཕྲུག་རང་ལོ་  ༡༥ ཙམ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་པར་
གདན་འོག་ཏུ་བཞག་ལུགས་ ེས་བཙུགས་ཀིས་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ནས་བསད་ལུགས་གསལ།  

རྒྱ་དམར་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་སབས་བོད་མི་སོང་ཕག་མང་པོ་ལས་ག་ཆུང་ངུའི་ཐོག་བོད་ནང་དམག་ལམ་
བཟོ་བར་དང་། རྒྱ་དམག་གི་རོག་ཁེས་འོ ར་འདྲེན་ཆེད་དུ་འུ་ལག་བསྐུལ་འདེད་བྱས་རེན་བོད་མི་བརྒྱ་ཕག་
མང་པོ་འཆི་འདས་ཀང་བྱུང་ཡོད་འདུག  

སོ་འབྱེད་སིད་བྱུས་ལག་བསར་རེས་སུ་བོད་ནང་ཅུང་ཟད་གུ་ཡངས་ཕིན་ཡོད་ནའང་དྲག་གནོན་གི་སིད་
བྱུས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས།  ཞིང་པར་ས་ཞིང་གི་ཚད་གཞི་དང་།  འབྲོག་པར་རྩ་སའི་ཚད་གཞི་ཉུང་ ངུ་རེ་
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བཟོས་ཐོག་སབས་ཤིག་ཁལ་རིགས་སྣ་མང་ལིད་འགེལ་ཀིས་ཞིང་འབྲོག་རྣམས་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་
མྱངས་དགོས་བྱུང་ཡོད།  

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་ཧུའུ་ཡའོ་པང་་ལྷ་སར་གཟིགས་སོར་སབས་བོད་མིའི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་སོ་པོ་ཡིན་
པ་གཟིགས་ཞིབ་རེས་ངལ་སེལ་གི་ལས་འཆར་དང་།  བོད་ཀི་དམིགས་བསལ་རང་གཞིན་ལ་མཐོང་ཆེན།   
བོད་མིའི་ཁྱད་ཆོས་དང་བསམ་འདུན་གཞིར་བཞག་འཛུགས་སྐྲུན།  བོད་མིས་བོད་འཛིན་སོང་གི་དགོངས་
གཞི་ཁག་ཧུའུ་ཡའོ་པང་རང་ིད་གོ་གནས་ ཤརོ་བ་དང་མམ་དགོངས་གཞི་ཁག་ལག་བསར་བྱུང་མེད།  

༡༩༨༠ ལོ་ཙམ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་ཆོས་ལུགས་ཐོག་དམ་བསགས་ཀི་ཁིམས་སིག་སྣ་ཚོགས་བཟོ་
འགོ་བརྩམས། དགོན་པར་གྲྭ་ཚད། ཆོས་ཞུགས་ཀི་ལོ་ཚད།  བོད་མི་རྣམས་རང་མོས་ཀི་དགོན་སེར་ཆོས་
ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་བཀག་འགོག བཤེས་གེན་བསེན་རྒྱུ་དང་ཆོས་འཆད་ན་གི་རང་དབང་མེད་པ།  བ་སྤྲུལ་
ཀི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་ཐེ་བྱུས་བྱས་པ་སོགས་ཆོས་དད་རང ་དབང་དང་། ཆོས་དད་རང་མོས་ཟེར་
བ་ཁ་ཙམ་ལས་དོན་དུ་ལག་བསར་ལྡོག་ཕོགས་ཏེ ། བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བའི་དགོན་སེར་དགོན་ སེ་དོ་
དམ་ཨུ་ལྷན་ ༡༧༨༧ བཙུགས་པ་དང་14། དགོན་སེར་ལས་དོན་རུ་ཁག་དང་ེན་རོག་པའི་དཔུང་སེ་ཆེད་
བཙུགས། རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀི་སོབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སེལ་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེ ན་
པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུར་བཙན་བསྐུལ ། འགོ་འདུག་སོད་གསུམ་ཐོག་དོ་དམ་ནན་པོ་སོགས་གྲྭ་
བཙུན་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་དམ་དྲག་གི་སིད་བྱུས་ལག་བསར་བྱས།  ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༣༡ ིན་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ རྒྱུན་ཨུད་ཀི་དེ་སབས་ཀི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་
གཞོན་པ། རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བའི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ རྒྱུན་ཨུད་ཀི་དེ་སབས་ཀི་ཀྲུའུ་རེན་ཡིན་པ་
ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིག་མེད་ཀིས་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བའི་སབས་ལྔ་པའི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གིས་པའི་ཐོག་གི་གསུང་གཤད་ནང "ང་ཚོའི་ཏང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཆོས་
དད་རང་མོས་ཀི་སིད་བྱུས་ལག་བསར་བྱེད་ཀི་ཡོད །  དེའང་ཆོས་དད་བྱས་ན་རང་མོས་ཡིན་ལ།  ཆོས་དད་
མ་བྱས་ནའང་རང་མོས་ཡིན་པས་ཏཱ་ལའི་བ་ མར་དད་པ་བྱས་ན་རྦད་དེ་འགིག་པ་རེད "15ཅེས་བསན་ཡོད་
ནའང་བོད་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་ར་གཤོམ་དང་།  ༸སྐུའི་འཁྲུངས་སར་སྲུང་བརྩི་ཐོག་དམ་དྲག་
བྱས་པ་མ་ཟད། མཇལ་ཁ་དང་གསུང་ཆོས་ཞུས་པ་ཙམ་ལའང་དད་ལྡན་མི་མང་ལ་མ་ ེས་ཁག་གཡོགས་
ཀིས་སུན་གཙེར་བཟོས་དང་བཟོ་བཞིན་པར་སྣང་།  
                                                           
14 བོད་ལོངས་ིན་རེའི་ཚགས་པར་  ༢༠༡༤/༧/༧ 

15 བོད་ལོངས་ིན་རེའི་ཚགས་པར་  ༡༩༨༩/༨/༣༡ 
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    ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ིན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དགེ་འདུན་ཆོ ས་
ཀི་ི་མ་མཆོག་ལ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་པའི་ཡང་སིད་དུ་ སར་ལམ་བཞིན་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད།  
རྒྱ་གཞུང་གིས་ལམ་སེང་དགུང་ལོ་དྲུག་ཡི ན་པའི་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ི་མ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་དང་
བཅས་པ་བཙན་ཁིད་ཀིས་ ད་ལྟ་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གར།  

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ དང་ ༡༩༨༨  ༡༩༨༩  ལོ་བཅས་སུ་བོད་ནང་བོད་མིའི་ཞི་བའི་སེར་ལངས་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་
གིས་དྲག་གནོན་དང་ ། ལྷག་པར་དུ་ ༡༩༨༩ ལོར་བོད་ནང་དམག་ཁིམས་བསམས་ནས་བོད་མི་བརྒྱ་ཕག་
མང་པོ་བཙོན་བཅུག་དང་ ། མནར་གཅོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ནི་ཤིན་ཏུ་རིང་།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིབོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་
སབས་སུ་དྲག་གནོན་ལག་བསར་གིས་བོད་མི་མང་པོ་བསད་པ་དང་བཙོན་བཅུག  ཐོབ་ཐང་འཕོག་པ།  ད་
དུང་དམ་དྲག་ཆེ་རུ་བཏང་རེན ། ཕི་ལོ་  ༢༠༠༩ ལོ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ པའི་ཟླ་མཇུག་བར་ཤེས་
རོགས་བྱུང་བ་བོད་མི་ས་སེར་ཕོ་མོ་བསོམས་  ༡༣༠ ནས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་མ དུན་སར་
གཅེས་པའི་རང་ལུས་ཚུན་མེར་སེག་བཏང་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་བོད་དུ་ཕེབས་འཇུག་དགོས་
པ། བོད་ཀི་སད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སོང་།  ཆོས་དད་རང་དབང་།  འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་བརྩི ། 
བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་སྲུང་སོབ་སོགས་ཀི་དགོས་འདུན་བཏོན་ཡོད།  རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་དཀའ་སྡུག་
སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ།  རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་དང་དེ་དག་གི་གེན་ ེ་གསོན་བཞུགས་ལ་
མནར་གཅོད་དང་བཙོན་བཅུག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད།  

 

༡༩༨༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ིན་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིག་མེད་ཀིས "་་་་ངའི་གོ་ཐོས་ལ་རྒན་རྒོན་མང་པོ་ཞིག་
གིས་མ་གཞི་གུང་ཁན་ཏང་གི་འགོ་ཁིད་འོག་ཏུ་འཚོ་བའི་ཐོག་དཀའ་ངལ་མེད་ཀང་མི་ཚེའི་མཇུག་ཏུ་ཏཱ་ལའི་
བ་མ་ཐེངས་གཅིག་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་ན་འདོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་འགྲུབ་ཐུབ་སོང་ཟེར་ཀི་ཡོད་པ་རེད "16། ཅེས་
དང་།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གིས "་་་ཁམས་དང་དབུ་གཙང་ཨ་མདོ་ཁུལ་ཀི་
བོད་མི་མང་ཆེ་བས་ཁོང་ཚོའི་ཆོས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་སེམས་གཏིང་ནས་དྲན་པ་དང་།  ཁོང་
ཚོས་ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་བོ་གཏད་དང་།  ཁོང་ཚོའི་དོན་དུ་ཐུགས་སྨོན་སབས་འཇུག་ཞུ་གི་ཡོད་རེད "17། 
ཅེས་རྒྱ་གཞུང་གི་མཐོ་རིམ་བོད་རིགས་འགོ་ཁིད་ཀིས་ཀང་བོད་མི་མང་གི་བས མ་འདུན་གཙོ་བོ་གཅིག་

                                                           
16 བོད་ལོངས་ིན་རེའི་ཚགས་པར་  ༡༩༨༩/༨/༣༡ 

17 Melvync.goldstein, A Tibetan Revolutionary the Political life     and Times of Phuntso Wangye, 
University of California Press. 
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༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་བོད་དུ་ཕེབས་བཞུགས་དགོས་པ་ཡིན་པ་མངོན་ཡོད །  འོན་ཀང་རྒྱ་གཞུང་
གིས་བོད་མི་མང་གི་བསམ་འདུན་རོག་རོལ་དང་དྲག་རྩུབ ། དབྱེ་འབྱེད་ཀི་ལག་བསར་སྣ་ཚོགས་སེལ་ཡོད།  

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར"ཕི་སོད་ལག་ཁྱེར་ཁོད་ནས་བྱུང་བའི་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ "ཞེས་པའི་ཆེད་རྩོམ་ནང་
འོད་ཟེར་གིས"བགེས་སོང་གིས་པོ་ནི་ལྷ་སའི་གོང་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  ལུས་ལ་བཅོས་ཐབས་
མེད་པའི་སྐྲན་ནད་ཕོག་པའི་སེས་པ་དེར།  དཀའ་ལས་མང་པོ་བརྒྱབ་པའི་མཐར་ཕི་སོད་ལག་ཁྱེར་རག་པ་
དང་།  ཁོང་ཕི་རྒྱལ་ལ་གོ་ཡས་དེ་ཡང་མ་ཤི་གོང་རྒྱ་གར་གི་དགོན་པའི་ནང་།  ནང་ཆོས་སོབ་སོང་བྱེད་
བཞིན་པའི་བུ་ཐུག་འཕད་ཆེད་ཡིན་པ་རེད།  ཡིན་ནའི་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླར་ཕི་སོད་ལག་ཁྱེར་རྩ་བ་ནས་སྤྲད་
མེད་། དེར་བརེན་མ་ཤི་གོང་རང་ིད་ཀི་ཕྲུ་གུ་ཐུག་རྒྱུའི་རེ་བ་དེ་བོས་བཏང་བྱེད་རྒྱུ།  ཡང་ན་རང་ིད་ཀི་
བཟའ་ཟླ་དང་ཁ་བྲལ་རྒྱུའི་འདམ་ག་གིས་ལས་མེད་པས་མཐར་ཁོང་སེམས་སྡུག་ངང་རང་ིད་གཅིག་པུ་
རྒྱ་གར་དུ་འགོ་རྒྱུའི་འདམ་ག་མི་བྱེད་ཀ་མེད་ཐུག  ཡིན་ནའི་ཁོང་གི་སེམས་ནང་ད་དུང་ཡང་ནང་མི་མམ་
འཛོམས་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞིག་བཅང་།  ལྷ་སར་ལུས་པའི་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླས་ིན་ལྟར་ཕི་ སོད་ལག་ཁྱེར་ཞུ་
སའི་ལས་ཁུངས་ལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་བར་ སོད་བཞིན་ཡོད་ནའང་རེ་བ་དང་བྲལ།  ཟླ་ཤས་སོང་རེས་བུད་མེད་
དེའི་བཟའ་ཟླ་ནད་གཞི་སྡུག་ཏུ་ཕིན་ནས་མི་ཡུ ལ་དུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་འབྱོར།  ཁོང་སྡུག་བསལ་ཆེ་
བས་གསོན་འདོད་མེད་པའི་གནས་སུ་གར "ཅེས་དང་། ཡང"གུས་མོར་ཆ་མཚོན་ན་ལོ་ཤས་ནས་ཕི་ སོད་
ལག་ཁྱེར་ཐེངས་མང་ཞུས་རུང་ད་བར་རྩ་བ་ནས་སྤྲད་མེད་པས།  ཆབ་སིད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མ་སྤྲད་པ་
རེད་འདུག ཡུན་རིང་ངང་སྒུག་བྱེད་རྒྱུ་རང་ལས་མེད།  ངང་སྒུག་གི་དུས་ཡུན་ནང་མི་ཡུལ་གི་ཡིད་སོའ་ི
གནས་ཚུལ་མང་པོ་རིམ་པས་བོད་མིའི་ལུས་ཐོག་ཐོན་གི་ཡོད "ཅེས་གོང་གསལ་བགེས་སོང་གིས་ལྟ་བུ་
དང་། མང་པོ་ཞིག་རང་སོག་འབེ ན་ལ་བཙུགས་ནས་རི་བོ་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་བརྒལ་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་གནས་མཇལ་
དང་གེན་འཕད།   ཆོས་ཞུགས།  སོབ་སོང་སོགས་ཆེད་སོད་འདོད་ཅན་གི་བོད་མི་མང་པོ་ཡོད་པ།   ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༦  ལོར་ལོ་གངས་ ༡༧ ཡིན་པའི་བཙུན་མ་སལ་བཟང་གནམ་མཚོ་ནང་པ་ལར་རྒྱ་ནག་མཐའ་
མཚམས་དམག་མིས་མེད་མདའ་བརྒྱབ་ནས་བསད་པ་རེད།  འོད་ཟེར་ལྟར་ན་བོད་ནང་ལོ་བདུན་ཙམ་འཚོ་
བ་བསལ་མྱོང་མཁན་རྒྱ་རིགས་ཤིག་གིས་དྲ་རྒྱའི་སེང་བདེ་སིད་ཀི་འཚོ་བ་ལྷ་སར་མེད་པ་དང་།  བོད་དེ་ལྷ་
ཡུལ་མ་རེད་ཟེར་བའི་རྩོམ་ཡིག་སེལ་བའི་ནང་།  རྒྱ་ནག་གི་མི་ཚོ་རྒྱ་ནག་ནང་ནས་ཕི་ སོད་ལག་ཁྱེར་བཟོས་
ཏེ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ག་ པར་ཡིན་རུང་འགོ་ཆོག་གི་ཡོད།  ཡིན་ནའི་བོད་མི་ཚོ་འདི་འདྲ་བྱེད་ཆོག་གི་མེད་པ་
རེད། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡིན་ན་ཁྱེད་ཀིས་ག ཙོ་འཛིན་མའོ་སྐུ་པར་ལུས་པོའ་ིསེང་ཁྱེར་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད།   ཡིན་
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ནའི་བོད་མི་ཚོས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མཆོག་གི་སྐུ་པར་རང་ིད་ཀི་ལུས་ཐོག་ཁྱེར་ཆོག་གི་མེད་པ་རེད་
ཅེས་བཀོད་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་དབྱེ་འབྱེད་ཀི་ལག་བསར་རྒྱ་ཁྱབ་ ཡིན་པ་བསན་ཡོད།  

 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་རྒྱ་མི་ས་ཡ་  ༩༧ ཕིའི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་འགྲུལ་སོད་བྱས་ཡོད 18།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་
རྒྱའི་སོབ་མ་གངས་  ༣༩༩༦༠༠ ཕིའི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སོབ་སོད་ཀི་ཁོད་ཨ་རིར་སོབ་མ་གངས་  ༢༣༥༥༩༧ 
བསོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཕི་སོད་སོབ་མའི་གངས་  ༤༥༠༠༠༠ ཙམ་བར་འཕར་ཡོད་ འདུག  བོད་ནང་
གི་བོད་མི་དཀྱུས་མར་ཕི་སོད་ཀི་ལག་ཁྱེར་ཐོབ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ཁག་པོ་ཡིན་པ་དང་ ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་བལ་
ཡུལ་དུ་རྒྱ་ནག་ནས་ཡུལ་སོར་བ་མི་གངས་  ༨༩༥༠༩ འབྱོར་ཡོད་19ཀང་བོད་མིར་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་
སོར་ཙམ་འགོ་རྒྱུར་ཕི་སོད་ལག་ཁྱེར་ཐོབ་དཀའ།  

 

དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དུ་སོབ་ཞུགས་དང་།  ཆོས་ཀི་སོབ་གེར ། གནས་སོར་སོགས་ཆེད་འགོ་འདོད་ཡོད་པའི་
བོད་མིར་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཕི་ སོད་ལག་ཁྱེར་ཐོབ་དཀའ་བ་མ་ཟད།  རྒྱ་གར་དུ་སོབ་སོང་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་
པའི་ཕྲུ་གུའི་ཕ་མར་རྒྱུན་དུ་སུན་གཙེར་བཟོས་པ།  ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ དང་ ༢༠༠༠ ལོར་བོད་རིགས་དམར་
ཤོག་གི་ཏང་མིའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་འཐེན་མ་བྱས་ན་ཕ་མ་རྣམས་ལས་བྱེད་ནས་ཕིར་འབུད་
དང་། ཐོབ་ཐང་འཕོག་རྒྱུ་སོགས་ཀི་ེན་བར་བཏང་ཡོད།  ཕྲུ་གུ་བོད་དུ་ཕིར་ལོག་བྱེད་མཁན་རྣམས་བཙོན་
བཅུག་དང་ལས་ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་བཀག་འགོག་བྱས།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་མགོ་ལོག་ཁུལ་འབྲོག་པའི་ཕྲུ་གུ་
ཡིན་པའི་སོབ་མ་  ༤༢ ཨ་རིར་སོབ་ཞུགས་ཀི་རྒྱུགས་འཕོད་ནས་ཕི་སོད་ལག་ཁྱེར་ཞུ་སབས་རྒྱ་གཞུང་
ནས་མ་སྤྲད་པར་བརེན་སོབ་མ་རྣམས་ཀིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད ། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་སབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་སབས་
བོད་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་འོད་ཟེར་པེ་ཅིང་དུ་ སོད་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་བཏང་ བས། འོད་ཟེར་ལྷ་སར་བསོད་ཀང་
དཀའ་ངལ་འཕད་པ་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་ཝང་ལིས་ཞུང་གིས "མོས(འོད་ཟེར)རང་གི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླའི་
དཀའ་སྡུག་གི་ལས་སལ་ལ་རྒོལ་བའི་ཚིགས་ཤས་བྲིས་པར།   ཐོ་གཞུང་ནག་པོར་བཅུག་ནས།   པར་སྐྲུན་
མི་ཆོག་པ། ལས་ཀ་འཕོག་པ་དང་ཕི་ སོད་ལག་ཁྱེར་མ་སྤྲོད་པ།  ེ་བའི་བཀའ་བཞིན་བོད་ནང་རང་ཁྱིམ་དུ་

                                                           
18 www.chinadaily.com.en/china/2014-01/09/content-7224806.htm 

19 ekantipur.com 4.7.2014 
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འགོ་སབས་ེན་རོག་པས་ལམ་འགག་ཕལ་ཆེར་སར་བཀག་ནས་སོག་བཤེར་བྱས།  ཕོགས་གཞན་ནས་རྒྱ་
རིགས་རྣམས་གནམ་གྲུ།  རི་ལི། སི་སོད་སྣུམ་འཁོར་དང་སྦག་སྦག་ཐོག་སོང་ཕག་མང་པོ་བོད་ནང་ཕར་འགོ་
ཚུར་ཡོང་བྱེད་བཞིན་པ།  བོད་མི་རྣམས་སོ་སོའ་ིརང་ཡུལ་དུ་ཕི་མི་ཆགས་ནས་ལམ་མདོ་ཚང་མར་བཀའ་
འགོག"20བྱས། དེ་བཞིན་ཕི་ལོ་  ༢༠༠༨ ལོར་ཨཱོས་ལོ(Oslo)ཏུ་ནོར་ཝེ་ཇིན་རྩོམ་པའི་མཐུན་ཚོགས་ ཀི་ 
༢༠༠༧ ལོའ་ིས་བརོད་རང་དབང་གི་གཟེངས་རགས་ 21དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཨ་རིར་རྒྱལ་སི་སྙིང་
སོབས་གཟེངས་རགས (International courage award)བཞེས་པར་འགོ་རྒྱུར་ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ལ་རྒྱ་
གཞུང་ནས་ཕི་སོད་ལག་ཁྱེར་སྤྲད་མེད 22།    

བོད་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་ལས་རིགས་དང་ལས་འགན་གཅིག་པ་ཡིན་ནའང་ག་ཆར་ཆེ་ཆུང་ཡོད་པ།  ཨ་མདོ་རེབ་
ཀོང་རྫོང་ཁུལ་གི་སོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ལ་ཟླ་རེར་ག་ཕོགས་རྒྱ་སོར་  ༣༠༠༠ ནས་ ༥༠༠༠ སྤྲད་སོལ་ཡོད་
ཀང་། ལས་ཚབ་དང་ཆོད་གན་གི་བོད་རིགས་སོགས་དགེ་རྒན་བརྒྱ་ལྷག་འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཙམ་རིང་དགེ་
རྒན་གི་སོབ་ཁིད་སོགས་ལས་འགན་ཆ་ཚང་བྱེད་ཀི་ཡོད་ནའང་ག་ཕོགས་ཟླ་རེར་དྲུག་ཆ་གཅིག (རྒྱ་སོར་ 
༥༠༠ ནས་ ༡༠༠༠)ལས་ཐོབ་ཀི་མེད་པར་བརེན་ཕི་ལོ་  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ པར་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀིས་ངོ་རྒོལ་
བྱས་འདུག23 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིའགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཀི་སྙན་ཐོའ་ིནང"རྒྱ་ནག་གི་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་སིག་
གཞི་འོག་བུད་མེད་ཀི་ཡང་བསར་ཕྲུ་གུ་སེས་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཡང་བསར་ཕྲུ་གུ་སེས་རྒྱུའི་འཕོད་བསེན་
ནན་འགོག གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་འཛིན་སོང་ཁིམས་བཅད།  ེས་ཆད་དང་བཙན་དབང་གིས་མངལ་ནས་ཕྲུ་
གུ་འདོན་རྒྱུ་ཚུད་པའི་ལག་བསར་ནན་པོ་བྱས།  ེ་བའི་ལོ་ནང་མངལ་འགོག་སིད་བྱུས་ནན་པོ་རྣམས་བོད་
དང་ཤིན་ཅང་ལྟ་བུའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་སེལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་།  འདི་ལྟའི་སིད་བྱུས་ཀིས་ཕོ་
མོའ་ིབསྡུར་ཚད་མི་སྙོམས་པར་གར (༢༠༡༠ ལོའ་ིམི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་ལྟར་ན་མོ་  ༡༠༠ རེ་ལ་ཕོ་ ༡༡༨་
༠༨) དེ་རེན་པས་བཙན་དབང་གེན་སིག་དང་། བཙན་ཁིད་ཚུད་པའི་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འགལ་བ་སྣ་ཚོགས་
འཕེལ་རྒྱས"24བྱུང་ལུགས་དང་།  

                                                           
20 New York Times 6.11.2012 

 
21 www.pen.org/defending_writers/tsering_woeser  

22 Womennewsnetwork.net/2013/10/21/tsering_woeser_new _book/ 

23 www.rfa.org/english/news/tibet/teachers-05022014162845.html 
24 www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/china human rights watch 

http://www.pen.org/defending_writers/tsering_woeser
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རྒྱ་ནག་ཆེས་མཐོའ་ིམི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་གསར་འགྱུར་ཡོངས་བསགས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་སེལ་
དོན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོ་ནས་ ༢༠༡༣ ལོ་བར་རྒྱ་ནག་ནང་བྱིས་པར་ལོག་གཡེམ་བྱེད་མཁན་གི་གོད་གཞི་  
༧༩༦༣ དང་མི་༨༠༦༩ དང་། བྱིས་པ་སླུ་བྲིད་ཀི་གོད་གཞི་  ༦༨༡ དང་མི་ ༨༩༢། བུ་མོ་བྱིས་པ་འཆལ་
སོད་སླུ་བྲིད་བྱེད་མཁན་གི་གོད་གཞི་  ༦༨ དང་མི་ ༡༢༡། བུད་མེད་དང་བྱིས་པ་སླུ་ཚོང་བྱེད་མཁན་གི་
གོད་གཞི་ ༦༥༩༧ དང་མི་ ༡༣༨༣༡ སོགས་ལ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཞུ་
གཏུག་བརྒྱབ་ལུགས25། དེའི་ཁོད་བོད་རིགས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་གསལ་མིན་འདུག    

 

དེང་སང་བོད་ནང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་། འཆལ་སོད་དར་ཁྱབ།  བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བའི་མཐོ་རིམ་
མི་དམངས་ཁིམས་ཁང་གི་  ༢༠༡༣ ལོའ་ིལས་དོན་སྙན་སོན་ནང་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བར་མི་གསོད་
དང་། འཕོག་བཅོམ། བཙན་ཁིད། བཙན་གཡེམ་སོགས་ཚབས་ཆེའི་གཏུམ་སོད་ཀི་ེས་གསོག་དང་དེ་
བཞིན་སིག་འཛུགས་ཡོད་པའི་ེས་གསོག་དང་།  ནག་ཚོགས་ངན་རེངས་ཕོགས་གཏོགས་ཀི་ེས་གསོག་
བཅས་ཁྱོན་བསོམས་ེས་དོན་གོད་གཞི་ཁག་  ༡༡༠༤ འདྲི་གཅོད་མཐའ་བསོམས་བྱས་པ་དང་།   ེས་
གསོག་པ་མི་གངས་  ༡༣༢༠ ལ་ཁིམས་ཆད་བཅད་ལུགས་ 26གསལ་བ་ལྟར་བོད་ནང་བོད་པའི་བུད་མེད་
དང་བྱིས་པ་སླུ་བྲིད་དང་།  བཙན་ཁིད། བཙན་གཡེམ་སོར་རང་དབང་ལྡན་པའི་དཔྱད་ཞིབ་དགོས་གལ་ཆེ།  
བོད་ལོངས་ཁིམས་ལུགས་ཚགས་པར་ནང" ༢༠༠༩ ལོ་ཚུན་དུ་ེ་གསོག་དོགས་ཅན་ཚེ་སོལ་དང་།   ཧུའུ་
ཧཱ་ཡིས་བུད་མེད་  ༣༠ ལྷག་ར་ནས་གཞང་འཚོང་བྱེད་སོད་སེལ་དུ་བཅུག་པའི་ནང་ལོ་ཆུང་ཤོས་  ༡༦ 
ཡིན་པ་རེད"27 ཅེས་པ་ནི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་རེད།  

༢༠༡༤ ལོའ་ིའགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ (Human Rights Watch World Report 2014)ཀི་སྙན་ཐོའ་ི
ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་གསར་ཤོག་དང་།  དྲ་རྒྱ།  པར་སྐྲུན།  ཤེས་རིག་མས་ཞིབ་ཐོག་དམ་བསགས་བྱས་པ་
དང་། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརལ་བཤིག་གི་བྱ་སོད་རྣམས་ཁིམས་མཐུན་ཡིན་ལུགས་བརན་ལྷིང་སྲུང་སོབ་
ཀི་དགོས་གལ་ཡིན་པ་བསྙོན་དཀྲི་བྱས།   དང་དུ་མ་ལེན་པའི་མི་སེར་གནས་སོ་དང་།  སོད་ཁང་བསར་
བསྐྲུན་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་དང་།  བོད་དང་ཤིན་ཅང་།   ནང་སོག་བཅས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་ཧ་
ཅང་བཙན་གནོན་གི་སིད་བྱུས་ལག་བསར་བྱས་ཡོད་ཅེས་པ་ལྟར།   བོད་མི་སི་དང་ལྷག་པར་ཞིང་འབྲོག་
                                                           
25 བོད་ལོངས་ཁིམས་ལུགས་ཚགས་པར་  ༢༠༡༤/༦/༡༠ 

26 བོད་ལོངས་ིན་རེའི་ཚགས་པར་  ༢༠༡༤/༡/༣༠ 

27 བོད་ལོངས་ཁིམས་ལུགས་ཚགས་པར་  ༢༠༡༣/༤/༣༠ 

 



17 
 

རྣམས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་སོ་སོར་བདག་པའི་ས་ཞིང་དང་།   རྩ་ས།  སོད་ཁང་རང་དབང་མེད་པ་
ཁ་བྲལ་བཅུག་པས་དཀའ་སྡུག་ཙམ་མ་ཟད་བུ་ལོན་འོག་ཚུད་པ་དང་འཚོ་རེན་ངེས་བརན་མེད་པ་ཆགས་
ཡོད། 

ལྷ་སའི་རྔ་ཆེན་གོང་རལ་ནི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ཞིང་ལས་གཙོ་བོ་དང་།  འབྲོག་ལས་ཞོར་དུ་བྱས་
ནས་འཚོ་མཁན་གི་བོད་མིའི་གོང་རལ་རིང་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཕི་ལོ་  ༢༠༠༦ ལོར་ལྷ་ས་གོང་ཁྱེར་གི་ཤར་
བསིང་ནུབ་སེད་དང་གཙང་ཆུ་སོལ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཐབ་འཇུས་འོག  རྔ་ཆེན་གོང་རལ་གི་རྨོ་
ཞིང་མུའུ་ ༧༠༠༠ ལྷག་ཙམ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འཕོག་བྱས་སབས་བོད་མིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཀང་འགོག་
ཐུབ་མེད། དེ་སབས་ས་ཆ་མི་ཉར་ངོས་གྲུ་རེར (སྨི་ངོས་གྲུ)རྒྱ་སོར་ ༣༠༠ ཐོབ་ཀི་ཡོད་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གིས་
མི་ཉར་ངོས་གྲུ་རེར་རྒྱ་སོར་  ༢༤༠ ལས་སྤྲད་མེད28། ༡༩༨༤ ལོའ་ིརེས་ནས་ཞིང་ཁ་མི་སེར་ལ་དབང་
ལུགས་བཤད་ཀང་དོན་དུ་མི་སེར་ལ་ས་ཞིང་དང་རྩྭ་སའི་བདག་དབང་ངེས་བརན་མེད་པ།  ལྷག་པར་དུ་བོད་
མི་རྣམས་ལ་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཐང་སྲུང་སོབ་ཀི་དབང་ཆ་ཙམ་ཡང་མེད་ཁར་རྒྱུན་དུ་འཇིགས་དངངས་འོག་
གནས་དགོས་ན་བྲན་གཡོག་གི་གནས་སངས་ལས་ཀང་ཆེས་སྡུག་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ཆོག  །། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 བོད་ལོངས་ཁིམས་ལུགས་ཚགས་པར་  ༢༠༡༢/༡༢/༤ 
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