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གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་

བབས་ལ་དཔྱད་པ།[1]

བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན།[2]

ངོ་སྤྲོད།                                                              

༄༅། །རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཏེ་ལོ་ ༥༦ ལྷག་སོང་

བའི་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱིར་གདང་ཞིག་རྒྱབ་ན། བོད་པ་ཙམ་མ་ཚད། 

བོད་རིག་པ་བ་མང་པོའ་ིབསམ་བློའ་ིནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་

བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་དེ་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་ཞིག་

ཐོག་མིང་རྟགས་འགོད་བཅུག་ཡོད་པ་དེ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པར་ཤོད་པའི་

མིང་ཙམ་གྱི་ལག་ཆ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཟློག་མེད་དུ་ཡོང་གི་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་། གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆ་དེའི་ཁྲིམས་མཐུན་རང་བཞིན་ཐོག་གྲོས་

མཐུན་འཇོག་མཁན་བོད་རྒྱ་ཕྱོགས་གཉིས་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། རྒྱལ་སྤྱིའི་མཁས་

པའི་ཁྲོད་དུའང་རྩོད་གླེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་

[1] རྩོམ་ཡིག་འདིར་ཨ་རིའི་ California State University, Fullerton གི་དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་

ཀྱིས་ཞིབ་གཟིགས་གནང་བ་དང་། གནད་ལ་སྨིན་པའི་སློབ་སྟོན་གནང་བར་རྩོམ་པ་པོས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ། 
[2]       jamestenzin14@mail.com



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཐོག་བོད་རྒྱའི་གྲོས་མཐུན་དེ་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་ཉན་བཤད་ཀྱི་ལམ་ནས་བྱུང་

མེད་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་སྡིགས་ར་བསྐུལ་ནས་བཙན་

འགེལ་བྱས་ཡོད་པར་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོ་ན་བོད་ཀྱི་སྐུ་

ཚབ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས“སྡིགས་ར”ཇི་ལྟར་བསྐུལ་ཡོད་དམ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

སྡིགས་རར་མ་བཟོད་པར་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་གྲོས་མཐུན་ལ་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་

ཙམ་གྱིས་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆ་དེ་ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའམ། ཡང་ན་ཁྲིམས་མཐུན་

ཡིན་པར་གྲུབ་ཐུབ་བམ། དོགས་དྲི་འདི་ཚོ་རྩོམ་ཡིག་འདིའི་ཞིབ་འཇུག་གི་དྲི་བ་

ཁག་ཡིན། གྲོས་མཐུན་དེའི་ཁྲིམས་མཐུན་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་པར་ཐོག་

མར་བོད་གཞུང་གིས་གྲོས་མཐུན་དེ་གནས་སྟངས་ཅི་འདྲ་ཞིག་འོག་འཇོག་དགོས་

བྱུང་ཡོད་པར་དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཞིབ་འཇུག་གི་གོམ་པ་དང་པོ་ཡིན་དགོས་ངེས་རེད། 

སྤྱི་བཤད། 

གྲོས་མཐུན་ནི་ཕྱོགས་གཉིས་སམ། མང་པོའ་ིདབར་གྲོས་མོལ་བྱས་པ་བརྒྱུད་བསམ་

ཚུལ་གཅིག་མཐུན་བྱུང་བའི་གནད་དོན་ཁག་ཡིན་ཞིང་། གྲོས་མོལ་ནི་ཕྱོགས་ཁག་

དེ་ཚོའི་དབར་ཡོད་པའི་འགལ་ཟླའམ། རྩོད་གཞི་བྱེ་བྲག་ཁག་གཅིག་ཞི་བའི་ལམ་

ནས་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་ཕྱོགས་ཁག་ཕན་ཚུན་དབར་རྩོད་གཞི་

མེད་ན། གྲོས་མོལ་བྱེད་དགོས་དོན་མེད་ལ། གྲོས་མཐུན་ཞིག་ཀྱང་ཡོང་ཤེས་སྟངས་

མེད། དེར་བརྟེན། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་མཐར་གཏུགས་ན་བོད་རྒྱའི་

དབར་གྱི་རྩོད་གཞི་ཨ་མ་སྟེ། བོད་ཀྱི་བདག་དབང་གནད་དོན་ལ་ཐུག་ཡོད།

 བོད་པ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་བློའ་ིནང་བོད་རྒྱ་གཉིས་དབར་བོད་ཀྱི་བདག་

དབང་གནད་དོན་ཟེར་བ་ཞིག་མེད་དེ། བོད་ཀྱི་བདག་དབང་བོད་པར་ཡོད་པ་ལས་



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།
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རྒྱ་མིར་ཡོད་ཤེས་སྟངས་མེད། འོན་ཀྱང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་ལམ་ཁྲོད་རྒྱུ་མཚན་

སྟབས་བདེ་འདི་ཙམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་གནད་དོན་ཐག་ཆོད་ཐབས་མེད། 

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་གཞུང་རིམ་པས་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་ཅེས་མ་བདེན་

རྫུན་སྒྲིག་དང་། སྐབས་རེ་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་

བགྲང་གི་ཡོད། དེ་ཆུ་སྟོད་ཀྱི་ཨ་ཕོ་སྤྱང་ཀིས་ཆུ་གཤམ་གྱི་ལུ་གུར་འཐུང་ཆུ་རྙོག་མ་

བཟོས་པར་སྙད་བཏགས་ནས་ལུ་གུ་བཟས་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད། “བོད་ཀྱི་བདག་

དབང་གནད་དོན”ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་རྒྱའི་སྔར་སོང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

ཕྱག་དར་ཁྲོད་ནས་དགོས་དབང་རྗེས་བསྙེགས་ཀྱིས་བསྒྲུགས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་

རེད། བོད་བཙན་པོའ་ིསྐུ་དུས་སུ་བོད་རྒྱ་གཉིས་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་ཁག་ཡིན[3]པར་བོད་དང་རྒྱ་ནག་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་ཁག་དང་། 

ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་། བོད་རྒྱའི་དབར་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་ཁག་བདེན་དཔང་དུ་

ཡོད་ཀྱང་། བོད་སིལ་བུར་ཐོར་རྗེས་བོད་སྤྱི་ལ་དབང་བའི་རྒྱལ་པོ་མེད་པར་བརྟེན་

བོད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཉམ་དམས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་བ་དེ་སྔོན་

མ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པ་ནས་ཅུང་འདྲ་མཉམ་མིན་པར་འགྱུར་ཡོད། རྒྱ་ནག་

གིས་དུས་སྐབས་འདྲ་མིན་དུ་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་བེད་སྤྱད་ནས་བོད་དེ་མིང་ཙམ་

དུ་རྒྱ་ཁོངས་བཟོ་ཐབས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། བོད་པས་དུས་རབས་མང་པོའ་ིརིང་རང་

གི་ས་ཁོངས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་ཕྱིའི་སྟོབས་ཤུགས་ཁོ་ནར་རྒྱབ་རྟེན་བཅོལ་ནས་བསྡད་

ཡོད།[4] དུས་སྐབས་དེའི་རིང་བོད་པས་རང་ཉིད་ལ་སྟོབས་ཤུགས་མེད་ཙང་དཔའ་

[3] ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་་ཀྲང་གཞོན་པ། 

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་ཀྱི་སྐབས་ལྔ་པའི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་གནང་བའི་གལ་ཆེའི་

གསུང་བཤད། ༡༩༨༩ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས ༣༡ ཉིན། (བོད་ཡིག) 
[4] Dr. Michael van Walt van Praag, The Simla Agreements in International Law (དབྱིན་ཡིག) བོད་ཀྱི་སྲིད་

བྱུས་དུས་དེབ། བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་། འདོན་ཐེངས་དང་པོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ཤོག་ངོས་ ༣༤ ཐོག་གཟིགས། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཞུམ་པའམ། ཡང་ན་ཆབ་སྲིད་ཐོག་མིག་རྒྱང་རིང་པོ་ལྟ་མ་ཐུབ་པར། རྒྱ་ནག་དང་

བསྟུན་མཁས་ཀྱིས་སྐབས་སོ་སོའ་ིད་ཡོད་གནས་སྟངས་རང་སོར་གནས་ཐབས་ཁོ་

ན་ཙམ་ལས། རྒྱ་ནག་གི་ཁ་གཏད་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་གནས་བབས་

གཏན་འབེབས་ཁ་གསལ་བཟོས་མེད་པའམ། བཟོ་ཐབས་བྱས་ཀྱང་དེར་འགོག་རྐྱེན་

དུ་མ་ཕྲད་ནས་གྲུབ་འབྲས་སོན་མེད། དེ་ལྟར་ཡང་། ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་

དུས་དཀྱིལ་མཚམས་སུ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་ལ་དྲག་

པོའ་ིབཙན་འཛུལ་མ་བྱས་བར་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་གཞུང་རིམ་པའི་ཁྲོད་ནས་གཅིག་

གིས་ཀྱང་བོད་ལ་ཡོངས་རྫོགས་སམ། མིང་ཙམ་སྟེ་རྣམ་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་ལམ་

ནས་བོད་ལ་དབང་སྒྱུར་གཏན་ནས་བྱེད་མྱོང་མེད།[5] ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༢ 

ལོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པས་རྒྱ་མི་བོད་ནས་མཐར་སོྐྲད་བཏང་པ་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་དམག་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་བར་

དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་། ཁྲིམས་ལུགས་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་བོད་རང་བཙན་

གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་གནས་ཡོད།[6] 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་མདོ་སྟོད་སྨད་ནས་བོད་ས་བཙན་

བཟུང་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་

བདུན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་མཛུབ་སྟོན་ལྟར“ཆབ་

སྲིད་ཀྱིས་གཙོ་བོ་དང་དམག་དོན་གྱིས་ཕལ་པ”[7]བྱས་ནས་རྒྱ་ཁོངས་སུ་བཅུག་པ་

[5] Dr. Michael van Walt van Praag, The Simla Agreements in International Law (དབྱིན་ཡིག) བོད་ཀྱི་སྲིད་

བྱུས་དུས་དེབ། བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་། འདོན་ཐེངས་དང་པོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ཤོག་ངོས་ ༤༤ ཐོག་གཟིགས། 

[6] གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་མཆོག ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་། ངོས་ཀྱི་མི་མང་། པར་ཐེངས་གསུམ་པ། ༡༩༨ 

(བོད་ཡིག) ཤོག་ངོས་༨༢-༨༦ བར་གཟིཌ། ད་དུང་ཨེན་ མེ་རི་ བྷོན་ཌིའུ་དང་། ཁེ་ཊི་ཡ་ བྷ་ཕེ་ཊེ་རི་ལི་གཉིས་ཀྱིས་

རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་། བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བོད་སྒྱུར་བྱས་པའི“བོད་དོན་དག་སྐྱེལ”གྱི་ལེའུ་དང་པོར་གཟིཌ། 
[7]  བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། ༦ (སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༥ པ) མི་རིགས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༡༩༩༣ (བོད་ཡིག) ཕན་མིང་། ཅུན་བཅོ་བརྒྱད་པའི་རང་ཚུགས་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་བོད་

དུ་དཔུང་སྐྱོད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ། ཤོག་ངོས་ ༡༠༥ ཐོག་གསལ། 



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།
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དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚང་མ་འཛོམས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་རིང་སྲ་བརྟན་མེད་

པར་ལུས་པའི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་སྦོ་ལུག་པ་ཞིག་རེད། གྲོས་མཐུན་དེ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་

མང་པོའ་ིབོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བོད་པས་མ་འདོད་བཞིན་དུ་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པར་

ཁས་ལེན་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཡོད།[8]

བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས། 

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་དམར་གཞུང་གསར་འཛུགས་བྱས་མ་ཐག་ནས་རྒྱ་ནག་

གིས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ་དང་། རྒྱ་དམག་

དངོས་སུ་བོད་སར་དཔུང་སྐྱོད་བྱེད་བཅུག་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་དུང་རྒྱ་མིའི་

དབང་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་གང་ཙམ་ཞིག་རིམ་པས་ལྷ་སར་

མངགས་ནས། བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་བོད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་པར་སྐུ་ཚབ་གཏོང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བྱས་ཡོད།[9] རྒྱལ་ཚབ་

སྟག་བྲག་དབུར་བཞུགས་པའི་སྐབས་དེའི་བོད་གཞུང་ལ་འཇིགས་ཡེར་བའི་རྒྱ་

ནག་གི་བཙན་འཛུལ་གཏན་འགོག་བྱེད་པའི་ཕྱོགས་གང་སྤྱིའི་སྟོབས་ཤུགས་མེད་

སྟབས། བོད་གཞུང་གིས་སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་ད་ཡོད་གནས་སྟངས་རང་སོར་གནས་

པ་དང། རྒྱ་དམར་གྱི་འཇིགས་ཉེན་ཟློག་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ན་སྙམ་པའི་རེ་བ་དང་

བཅས་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། དབྱིན་ཇི། ཨ་རི་སོགས་སྐབས་དེར་བོད་དང་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བོད་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་ཡོང་བའི་ཏར་འཕྲིན་ཕུལ་བ་

[8] Melvyn C. Goldstein, A History of Modern Tibet, Vol. 2, University of Califor-
nia Press 2007, (དབྱིན་ཡིག) སྔོན་གླེང་། ཤོག་ངོས་ xi ཐོག་གཟིགས། 
[9] མེས་རྒྱལ་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་མོའ་ིནང་རྒྱལ་ཁའི་ངང་མདུན་དུ་བསྐྱོད། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༡༩༩༡ (རྒྱ་

ཡིག) ཅང་ཕིང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་དོན་གྱི་རླབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁ། ཤོག་ངོས་ ༥༤ ཐོག་གསལ། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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དང། དེ་དོན་སྙན་སེང་ཞུ་བར་སྐུ་ཚབ་རེ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་ཞུས་ཀྱང་། རྒྱལ་

ཁབ་དེ་ཚོས་བོད་ལ་དཔུང་རོགས་བྱེད་རྒྱུར་ཁས་ལེན་ལྟ་ཅི། ཐ་ན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་

དགའ་བསུའང་ཞུ་རྒྱུ་མིན་པའི་ལན་འབྱོར་བས། དེ་དུས་བོད་གཞུང་གིས་རྒྱ་དམར་

གཞུང་གི་བཙན་འཛུལ་ཉེན་ཁ་སྔར་ལས་ཆེ་བ་ཚོར་ཡོད། 

 མཐར་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་དེ་བོད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་སྐུལ་

ལྟར་གྲོས་མོལ་བྱེད་རྒྱུར་ཐག་བཅད་ནས་རྩེ་ཕྱག་མཁན་ཆུང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་པོ་

དང༌། རྩིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། འབྲས་བློ་གླིང་གོ་བོ་དགེ་བཤེས་

བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ། ལས་བྱ་སེར་སྐྱ། དབྱིན་ཇིའི་སྐད་སྒྱུར་བླ་ཕྱག་འཕྲེང་རིང་སྲས་

འཇིགས་མེད་སུམ་རྩེན། རྒྱ་སྐད་སྐད་སྒྱུར་ཡབ་གཞིས་སྟག་ལྷའི་སྲས་ཕུན་ཚོགས་

བཀྲ་ཤིས། ད་དུང་འབྲི་ཡུལ་བ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་བཅས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་ཚབ་

ཚོགས་པ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་པར་མངགས་པ་རེད། ཁོ་ཚོ་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༤༩ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཐོན་

པ་དང་། རྒྱ་གར་ནས་ཧོང་ཀོང་དུ(ཡང་ན་ཧོང་ཀོང་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་ཏུ)རྒྱ་ནག་གཞུང་

དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་པར་འགྲོ་འཆར་ཡོད་ཀྱང་། གཙོ་བོ་དབྱིན་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ་ཚོའི་ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་ཁྱེར་ལ་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པར་ཧོང་ཀོང་དུ་སྐྱོད་འཐུས་

ཐོངས་མཆན་མ་སྤྲད་སྟབས། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་རྒྱ་གར་དུ་ཧ་ལམ་ལོ་གཅིག་དང་

ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་བཞུགས་དགོས་བྱུང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ངོ་སོ་ཐོན་པའི་

གྲོས་མོལ་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་མེད། དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ 

པའི་ཟླ་འགོར་རྒྱ་ནག་དམར་དམག་གིས་ཆབ་མདོར་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་

གནས་སྟངས་དེ་བས་ཛ་དྲག་ཏུ་བཏང་པ་དང་། “རྒྱལ་པོ་སྟག་ལུང་བྲག་གིས། ཏག་

ཏག་གསིགས་གསིགས་བཟོས་ཏེ། ཕུལ་སོང་ལགས་དང་ཕུལ་སོང་། རྩབ་རལ་ཕྱག་ཏུ་



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།
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ཕུལ་སོང”[10]ཞེས་སྐབས་དེའི་དམངས་གཞས་སུ་བསྒྲགས་པ་ལྟར་རྒྱལ་ཚབ་སྟག་

བྲག་རིན་པོ་ཆེས་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཐུགས་འགན་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལས་མ་སོན་

པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ཕུལ་བ་རེད། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཁོར་ཡུག་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་

ཡོད་སྟབས་གསེར་ཁྲིར་འཁོད་མ་ཐག་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་

ལྷ་སར་བཞུགས་བཟོད་མ་བདེ་བར་གྱུར་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ 

ཉིན་གྲོ་མོར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་དང་། དེར་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་བཙུཌ་

པ་རེད། 

 ཆབ་མདོའ་ིདམག་འཁྲུག་ནང་བོད་དམག་ལ་ཕམ་ཁ་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པས་

མ་ཚད། ད་དུང་མདོ་སྤྱི་བཀའ་བློན་ང་ཕོད་ངོ་གཡོག་དང་བཅས་པ་རྒྱ་མིའི་བཙོན་

པར་གྱུར། མདོ་སྤྱི་ངོ་གཡོག་རྣམས་རྒྱ་མིའི་བཙོན་དུ་སྡོད་རིང་རྒྱ་དམག་གིས་ཁོ་

ཚོར་བོད་རྒྱ་ཁོངས་སུ་འཛུལ་དགོས་པའི་ཆབ་སྲིད་སློབ་གསོ་སྤྲད་ཡོད་པ་དང། 

འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་སོགས་རྒྱ་དཔོན་ཚོས་ང་ཕོད་ཀྱིས་བོད་གཞུང་ལ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཞི་མོལ་བྱེད་པར་སྐུལ་མ་གཏོང་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་སྐུར་དགོས་པའི་

ནན་སྐུལ་བྱས་ཤིང[11]བསམ་ཚུལ་དེར་ང་ཕོད་ཀྱིས་དང་ལེན་བྱས། འོན་ཀྱང། ཡི་

གེ་དེའི་རགས་ཟིན་དང་པོ་མཚོ་སྒོ་བས་བྲིས་ཡོད་པ་དང་། དེར་རྒྱ་དཔོན་ཝང་ཆི་

མིད་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་ལན་མང་བྱས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་ཐོག[12] ང་ཕོད་

ལ་ཡི་གེ་དེ་ལྷ་སར་སྐྱེལ་བར་མི་འགྲོ་སུ་གཏོང་གི་དབང་ཆ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བར་རྒྱ་

མིའི་འདོད་པ་ལྟར་རྩེ་མགྲོན་རྒྱལ་མཚན་ཕུན་ཚོགས་དང་། བཀའ་མགྲོན་བསམ་

གླིང་གཉིས་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད།[13] དེ་དུས་ང་ཕོད་ཀྱིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལྷ་སར་

[10] བསམ་ཕོ་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ། མི་ཚེའི་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པོ། ༡༩༨༧ (བོད་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༠༣ ཐོག་གསལ། 
[11] མེལ་ཝིན་ སི་ གྷོལྜ་སི་ཊཻན་སོགས་ཀྱིས་བརྩམས། ཆུང་ཚེ་རིང་གིས་བོད་སྒྱུར་ཞུས། བོད་མི་གསར་བརྗེ་བ་ཞིག 

བོད་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང་། ༢༠༠༦ (བོད་འགྱུར་མ།) ཤོག་ངོས་ ༢༡༦ ཐོག་གཟིགས། 
[12] གོང་དང་མཚུངས། ཤོག་ངོས་ ༢༡༦-༢༡༧ བར་གཟིགས། 
[13] མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆེན་སྙིང་རྗེའི་རོལ་མཚོ། གླེགས་བམ་གསུམ་པ། ནོར་གླིང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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བཞུགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གཏམ་འཆལ་སྣ་ཚོགས་ཞིག་ཐོས་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ལྷ་སའི་

གནས་ཚུལ་དངོས་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་བརྟེན། ཁོང་གིས་ཡི་གེ་དེའི་འགོ་བརྗོད་

དུ“ལྷ་སར་བཞུགས་པའི་ཆབ་སྲིད་དབུ་འཛིན་མཆོག་ལ”[14]ཞེས་བྲིས་ཡོད། ཡི་

གེའི་དེའི་ནང་དོན་ལ་ཆ་བཞག་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འགྲིག་འཇགས་བྱེད་པ་

ལས་ཐབས་གཞན་མེད་པས་བོད་གཞུང་གིས་སྐུ་ཚབ་གཏོང་དགོས་པ་དང༌། གྲོས་

མོལ་ཐག་མ་ཆོད་བར་རྒྱ་དམག་གིས་ལྷ་སར་མ་ཡོང་བའི་ཁས་ལེན་ཐོག གལ་ཏེ་

བོད་གཞུང་གིས་ཐུགས་མཐུན་བྱུང་ན་དོན་གཅོད་ལས་རོགས་ཁ་ཤས་དང་བཅས་

ང་ཕོད་ཁོ་རང་པེ་ཅིང་དུ་ཐོན་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་དང་སྐད་ཆ་བྱེད་

རྒྱུ་ཡིན་པའི་བསམ་འཆར་བཀོད་ཡོད།[15] ཡི་གེ་དེ་བསྐུར་ཟིན་པའི་གཞུག་ལ་

ང་ཕོད་ཀྱིས་ལྐོག་ཏུ་བློ་གྲོས་སྐལ་བཟང(Lhodro Kalsang)དང་ཆག་འགྲུལ་ཁྱི་

སྐྱག(Chagdrul Chichag)[16]གཉིས་ལྷ་སར་མངགས་ནས། ཁོ་ཚོ་ཆབ་མདོར་རྒྱ་

ལག་འོག་ཏུ་ཡོད་ཚད་རྒྱ་མིའི་འདོད་པ་ལྟར་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ་ལས་གང་སྤྱིར་

རང་དབང་མེད། དེར་བརྟེན་བོད་གཞུང་གིས་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་གང་དང་གང་

གནང་འོས་ཁོང་དང་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་པའི་གཞུང་ཞབས་གཞན་དག་ལ་ཐུགས་ཁྲལ་

༢༠༠༩ (བོད་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༤༥༢ ནས་ ༤༥༣ བར་གཟིགས། 
[14] ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྐབས་ལྔ་པའི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་

ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་གནང་བའི་གལ་ཆེའི་གསུང་བཤད། ༡༩༨༩ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉིན། (བོད་ཡིག) 
[15] * ཏ ཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ཕྱི་ཡུལ་དུ་རང་དབང༌། རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ། (བོད་

འགྱུར་མ།) ཤོག་ངོས་ ༩༣ ནས་ ༩༤ བར་གཟིགས། 

* དེ་འབྲེལ་དུ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། འདོན་ཐེངས་དང་པོ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༡༩༨༢ (བོད་ཡིག) ལྷའུ་རྟ་ར་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར། ད་དུང་། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་

རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། འདོན་ཐེངས་དང་པོ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ (བོད་ཡིག) 《བོད་

ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་གྱི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་པའི་སྔ་རྗེས་སུ།》 

ཤོག་ངོས་ ༩༨ ནས་ ༩༩ བར་ལའང་གཟིགས། 
[16] ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས ༣༡ ཉིན་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྐབས་ལྔ་པའི་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་གནང་བའི་གལ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ནང“ལྕག་གྲོང་

སྤྱི་ལྕགས”ཞེས་བཀོད་འདུག (བོད་ཡིག) 



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།
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མེད་པར་ཐག་གཅོད་གནང་རོགས་ཞེས་ལན་བསྐུར་ཡོད། (ཚེ་རིང་ཤཱཀྱ། ༡༩༩༩ ༥༠) 

 མཁན་ཆུང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་པོ་དང༌། ཞྭ་སྒབ་པ་སོགས་ལས་གྲུབ་པའི་བོད་

རྒྱ་ཞི་མོལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་དང་པོ་རྒྱ་གར་དུ་བྱས་འབྲས་གང་ཡང་མེད་པར་

སྡོད་རིང་གྲོ་མོ་ནས་སྐུ་ཚབ་ཚོ་ཕྱིར་ལོག་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར། 

ཁོང་རྣམས་གྲོ་མོར་ཕྱིར་ལོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་བྱེས་ཕེབས་

རྒྱལ་བློན་ལྷན་རྒྱས་སར་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྐྱོད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ལུགས་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་དང༌། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་དཔོན་རིགས་ཁག ཨ་མི་རི་

ཀ་དང༌། དབྱིན་ཇི། བལ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་རྒྱ་གར་དུ་བཅའ་སྡོད་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་

དཔོན་རིགས་དང་སྔ་རྗེས་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པའི་གནས་ལུགས། དེ་བཞིན་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བར་ཡང་དབྱིན་གཞུང་དང༌། རྒྱ་གར་གཞུང་

གཉིས་ནས་འགོག་རྐྱེན་བྱུང་ཚུལ་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་ལས་བསྡོམས་སྙན་སེང་ཞུས།[17] 

 བོད་ཀྱི་ཞི་མོལ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་དང་པོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཐུག་འཕྲད་དུ་

སྐྱོད་མ་ཐུབ་པར་རྒྱ་གར་ལ་སྡོད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཆབ་མདོར་རྒྱ་དམག་གིས་

བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་

འོག་བོད་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བོད་གཞུང་ཕྱི་འབྲེལ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་ཟུར་ཁང་ཛ་སག་དབང་ཆེན་ཚེ་བརྟན་དང༌། མཁན་

དྲུང་ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན། ལས་བྱ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས། ལས་ཚན་ས་

འདུ་རིན་ཆེན་བཅས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་དིལླིར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་

དང་བཀའ་མོལ་ཞུ་བར་བཏང་། 

 ང་ཕོད་རྒྱུན་དུ“འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་ཀའི་ཐོག་བློ་ཐག་ཆོད་པོ་ཡོད་པ་

དང”ཁོང་གིས“དཀའ་རྙོག་ཆེ་བའི་ལས་སྒོ་དེའི་ཆེད་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་མདུན་དུ་

[17] སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། དེབ་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༡༩༩༥ (བོད་

ཡིག) ཤོག་ངོས། ༢༩ ཐོག་གཟིགས། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཐོན་གནང་བར”[18]བརྟེན་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ང་ཕོད་ཀྱི“ཞུ་དོན”ལྟར་ཁོང་ལ་བོད་

གཞུང་གི་མིང་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཞི་མོལ་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་གནང་བ་

དང་། ཁོང་གི་ཕྱག་རོགས་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཛ་སག་ཁེ་སྨད་པ་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་

དང༌། མཁན་དྲུང་ལྷའུ་རྟ་ར་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར། མཁན་ཆུང་ཐུབ་བསྟན་ལེགས་

སྨོན། རིམ་བཞི་བསམ་ཕོ་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ། དབྱིན་སྐད་སྐད་སྒྱུར་ས་འདུ་རིན་

ཆེན། རྒྱ་སྐད་སྐད་སྒྱུར་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་བཅས་བསྐོ་གཞག་མཛད། སྤྱིར་

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ང་ཕོད་གཙོས་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཞི་མོལ་བྱེད་པའི་

དབང་ཆ་གནང་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང་ཚོར་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆ་འཇོག་པའི་དབང་ཆ་གང་

ཡང་གནང་མེད་ཐོག ད་དུང་གནད་དོན་གལ་ཆེའི་རིགས་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་ལ་

དགོངས་སྐོར་ཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད།[19] བོད་གཞུང་

གིས་ད་དུང་སྐུ་ཚབ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་སྐབས་བརྩི་སྲུང་ཞུ་

དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ལག་ཁྱེར་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱང་བསྐུར་ཡོད། 

 གྲོས་མོལ་སྐུ་ཚབ་ཚང་མ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་ཡང་། གྲོས་མོལ་བྱེད་ཡུལ་

ཐག་མ་ཆོད་པར་དུས་ཡུན་གང་ཙམ་འགོར་ཡོད། ང་ཕོད་གཙོས་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་

མི་སྣ་མང་པོའ་ིདགོངས་པར་བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་དེ་རབ་བྱུང་ན་ལྷ་ས་དང་། དེ་ནས་

ཆབ་མདོ་སྟེ་བོད་ས་རང་དུ་བྱུང་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་མི་ཡོང་བའི་

དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བསམས་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་སར་བཅའ་སྡོད་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཡུལ་ངེས་པར་དུ་པེ་ཅིང་ཡིན་

དགོས་ཞེས་ཨུ་ཚུགས་བྱས་པར་བརྟེན། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་

[18] ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། Freedom in Exile, Hodder and Stoughton 

༡༩༩༠ (དབྱིན་ཡིག) ཤོག་གྲངས་ ༦༧ ཐོག་གསལ། 
[19] Michael C. van Walt van Praag, The Status of Tibet, Westview Press/Boulder, Colorado 
1987 (དབྱིན་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༤༧ དང་། Tenzin Gyatso, the Fourteenth Dalai Lama of Tibet, Free-
dom in Exile, Hodder & Stoughton, First Edition 1990 (དབྱིན་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༦༩ ལའང་གཟིགས། 



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།

11

སུ་བགོས་ནས། ང་ཕོད་གཙོས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་ཆབ་མདོ་ནས་པེ་ཅིང་དུ་

ཐོན་པ་དང་། ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ཀྱིས་དབུས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་

ཆུང་གཅིག་གྲོ་མོ་ནས་རྒྱ་གར་དང་ཧོང་ཀོང་བརྒྱུད་པེ་ཅིང་དུ་ཐོན། དེ་ཡང་རྒྱ་

གར་བརྒྱུད་པེ་ཅིང་དུ་ཕེབས་མཁན་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་དིལླིར་བཅའ་སྡོད་རྒྱ་ནག་

གི་གཞུང་ཚབ་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པ་དང་། ཁོང་གི་ལག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱིར་

སྐྱོད་ལག་ཁྱེར་བླངས་ཏེ་སྐབས་དེའི་དབྱིན་ཇིའི་མངའ་ཁོངས་ཧོང་ཀོང་དུ་བསྐྱོད་

ཡོད།[20] བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་ཁྱེར་བླངས་ནས་ཧོང་ཀོང་

དུ་བསྐྱོད་པ་དེ་སྤྱིར་ཞྭ་སྒབ་པ་སོགས་སྐུ་ཚབ་གོང་མ་ཚོར་ཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་

ལས་གཡོལ་ཆེད་ཡིན་སྲིད་ཀྱང་། ཁོ་ཚོས་བོད་གཞུང་ལ་དེ་དོན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་

ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཁོ་ཚོས་རང་དགར་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་ཁྱེར་བླངས་པ་ཇི་

ཡིན་ཡིག་ཆ་གང་དུའང་མ་གསལ་བས། གནད་དོན་དེ་སྐབས་མཚམས་དེའི་ལྐོག་

གྱུར་གྱི་རྩོད་གཞི་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

 མདོར་བསྡུས་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་གང་ཙམ་ཞིག་ལ་

བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དང་། བོད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་

བྱེད་པར་སྐུ་ཚབ་མ་བཏང་ན་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ཉེན་ཡོད་

[20] ཚེ་རིང་ཤཱཀྱ། The Dragon in the Land of Snows, PIMLICO 1999 (དབྱིན་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༦༤ ཐོག་གཟིགས། 

* དེ་ཕལ་ཆེར་བདེན་པ་ཡིན་པར་སྣང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལྷའུ་རྟ་ར་བས“སྐབས་དེར་ང་ཚོས་ཧིན་རྡུར་བཅའ་སྡོད་

རང་རྒྱལ(རྒྱ་ནག་གི)གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཡོན་ཏཱ་ཧྲེ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་པེ་ཅིང་དུ་ཐོན་རྒྱུའི་གནམ་གྲུའི་སྤ་སེ་འཕྲལ་

ཐོན་རོགས་རམ་ཡོད་པ་ཞུས་པར། ཡོན་ཏཱ་ཧྲེས་ཧིན་རྡུ་སྲིད་གཞུང་དང་དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་ཚབ་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་

ཏེ་གནམ་གྲུའི་སྤ་སེ་འཕྲལ་ཐོན་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པ་དང་བཅས‘ཌིབ་ན་མི་ཀྲི’ཟེར་བའི་བོད་

ལྗོངས་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པའི་སྤ་སེ་གནང་བྱུང”ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་དང་། [བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བདམས་

བསྒྲིགས། འདོན་ཐེངས་དང་པོ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༡༩༨༢ (བོད་ཡིག) ལྷའུ་

རྟ་ར་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར། 《བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་གྱི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་

མིང་རྟགས་བཀོད་པའི་སྔ་རྗེས་སུ།》 ཤོག་ངོས་ ༡༠༤ ཐོག་གསལ།] སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས་ཀྱིས་ཀྱང“ཌིབ་ལོ་མེ་

ཊིཀ”(Diplomatic Passport)ཞུས་ལུགས་གསུངས་འདུག [སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། 

དེབ་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༡༩༩༥ (བོད་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༣༥ ཐོག་གཟིགས།] 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བཟོས་ཡོད་པར་བརྟེན། བོད་གཞུང་གིས་ཞི་མོལ་སྐུ་ཚབ་མ་

གཏོང་ཐབས་མེད་ཆགས་ཡོད། ཕྱོགས་གཉིས་དབར་འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་གནས་

སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུན་ཞིག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་

མདུན་ལ་ཁྲིམས་མཐུན་ཆགས་ཡོད་དམ། 

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཐོག་དངོས་གཞིའི་གྲོས་མོལ་བྱེད་སྟངས། 

བོད་གཞུང་གིས་འདོད་པར་མེད་བཞིན་དུ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་བཙན་སྐུལ་ལྟར་ཞི་

བའི་གྲོས་མོལ་བྱེད་པར་སྐུ་ཚབ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། བོད་རྒྱ་ཕྱོགས་གཉིས་

ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་དངོས་སུ་ངོ་འཕྲད་བྱུང་རྗེས་གྲོས་མོལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཅི་འདྲ་བྱུང་ཡོད་

པ་དང་། གྲོས་གཞི་སུས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ། གྲོས་གཞི་ཁག་ཐོག་གྲོས་མོལ་

ཇི་ལྟར་བྱས་ཡོད་མེད་བཅས་ཀྱིས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་དེ་ཇི་ཙམ་ཆ་

འཇོག་འོས་པ་ཡིན་མིན་གང་ཙམ་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། 

 བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་ཞལ་འཛོམས་བྱུང་

རྗེས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་ཁོ་ཚོའི་བཞུགས་གནས་པེ་ཅིང་གསོལ་མགྲོན་ཁང་

དུ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། གསོལ་མགྲོན་ཁང་དེའི་ནང་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་ལས་བྱེད་མ་གཏོཌ། གཞན་སུ་ཡང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་ཡུལ་མེད་པའི་བཟང་

བཙོན་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་མ་ཟད། ཁོ་ཚོ་ག་དུས་ཕྱི་ལ་ཕེབས་རྩིས་གནང་སྐབས་སྐུ་ཕྱྭར་

ཉེན་འགན་ཡོད་ཚུལ་བཤད་ནས་བཀག་འགོག་གང་ཐུབ་བྱས་ཡོད་ཅིང། ད་དུང་

སྐུ་ཚབ་རྣམས་ངེས་མེད་ཕར་ཚུར་ཕེབས་སྐྱོད་མི་གནང་མཐུ་མེད་སྐབས་སུའང་ངོ་

ལྐོག་གཉིས་ཀའི་སོ་སྲུང་ཉིན་མཚན་འབྲལ་མེད་དུ་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པོ་བྱས་པར་

བརྟེན། སྐུ་ཚབ་ཚོས་ཕྱི་ནང་མི་རིཌ་གཞན་དག་སུ་ཡང་ཐུག་འཕྲད་གླེང་མོལ་སོཌ་



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།
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བྱེད་ཡུལ་རྩ་བྲལ་ཆགས་ཡོད།[21] དངོས་གཞིའི་གྲོས་མོལ་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་ད་དུང་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་གནད་དོན་གལ་ཆེའི་རིགས་བོད་གཞུང་བཀའ་

ཤག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་བཅུག་མེད།[22] ད་དུང(པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གནད་དོན་དང)“དེ་

བཞིན་གནད་དོན་གཞན་རྣམས་ཀྱང་རྒྱ་མིས་གང་བཤད་མ་གཏོགས་ང་ཚོར(བོད་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ་ཚོར)འདྲ་མཉམ་དང་། མོས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མེད།”[23] 

རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་གྲོས་མོལ་སྐབས་བོད་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་ཕོྱགས་གཉིས་

ཕན་ཚུན་ངང་རྒྱུད་རིང་པོ་དང་། མཛའ་མཐུན་གྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་གྲོས་མོལ་འདང་

ངེས་བྱས་ནས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཐོག་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད་[24 ]

ཚུལ་བཤད་དང་ཤོད་མུས་ཡིན་ཀྱང་། གྲོས་མོལ་གྱི་དངོས་ཡོད་ཁོར་ཡུག་གོང་གསལ་

ལྟར་ཡིན་པས་མ་ཚད། ཞི་མོལ་གྱི་གྲོས་གཞི་ཁག་ཀྱང་རྒྱ་ཕོྱགས་ནས་གྲོས་མོལ་འགོ་

འཛུགས་པའི་ཉིན་དེར་སྤྲད་པའི“དོན་ཚན་བཅུ་དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་བཀའ་མོལ་

གནང་ཡོད་པ་ལས། བོད་ཕྱོགས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་དོན་ཚན་ལྔ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། དོན་

ཚན་བཅུ་འཁོད་པ་ཞིག་བཅས་ཡོད་རུང་། རྒྱ་ཕོྱགས་ནས་བདག་མེད་རོྡག་རོལ་དུ་

[21] ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས། རྒས་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་འབེལ་གཏམ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༡༩༨༢ (བོད་

ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༣༤-༡༣༥ བར་གཟིགས། འོན་ཀྱང་། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་པེ་ཅིང་དུ་བཞུགས་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

སྟངས་འཛིན་འོག་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་གང་ལའང་རང་དབང་མེད་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་

པར་སྣང། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ ཉིན་རྒྱ་གར་དུ་བཅའ་སྡོད་དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་ཚབ་ཉད(Nye)
དང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་བྷ་ཅི་པད(Bajpai)གཉིས་གླེང་མོལ་བྱེད་སྐབས། བྷ་

ཅི་པད་ཀྱིས། “བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་པེ་ཅིང་དུ་བཞུགས་རིང་པེ་ཅིང་དུ་བཅའ་སྡོད་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་དང་འབྲེལ་

གཏུག་གམ། ཁོང་ལ་གྲོས་མོལ་གོང་འཕེལ་ཇི་ལྟར་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་ལན་ཙམ་ཡང་སྤྲོད་ཐབས་བྱས་མེད”ཅེས་

གསུངས་ཡོད། ཚེ་རིང་ཤཱཀྱ། The Dragon in the Land of Snows, Pimlico 1999 ཤོག་ངོས་ ༨༥ ཐོག་གཟིགས། 
[22] གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་མཆོག ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་། ངོས་ཀྱི་མི་མང་། པར་ཐེངས་གསུམ་པ། 

༡༩༨ (བོད་ཡིག) ཤོག་ངོས། ༩༨ ཐོག་གཟིགས། 
[23] བསམ་འགྲུབ་ཕོ་བྲང་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ། མི་ཚེའི་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པོ། ༡༩༨༧ (བོད་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༠༩ 

ཐོག་གསལ། 
[24]  བོད་ལ་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་པ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༥ (རྒྱ་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༣༥ ཐོག་གཟིགས། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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གཏོང་རྐྱང་བྱས་པ་ལས། རྒྱ་བོད་འདྲ་མཉམ་དང་། གཉིས་མོས་བྱུང”[25]མེད། དོན་

དངོས་ཐོག་བོད་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་དངོས་སུ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་གྲོས་མོལ་བྱེད་

པའི་རྣམ་པ་དེ“ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་གྱི་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་ལྟ་བཞག བཀའ་དཔྱད་

གནང་མཁན་དང་། བཀའ་དཔྱད་ཞུ་མཁན་་་”[26]ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ་རྣམས“ཉམ་ཐག་ཡ་ངའི་གནས་སུ་གྱར”[27]ཡོད། མ་ཟད། རྒྱ་ཕོྱགས་ནས་

བཏོན་པའི་དོན་ཚན་བཅུ་པོ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་རྐྱང་པས་ཟླ་བ་ལྔའི་སྔོན་ནས་

གཏན་འབེབས་བྱས་ཟིན་ཡོད་པར་བརྟེན། གྲོས་དོན་དེ་ཚོ་བོད་པར་ཐ་ཚིག་བསྒྲགས་

པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་གྱི་གྲོས་གཞིའི་ངོ་བོར་གནས་མེད།[28] 

གཤམ་ལ་བོད་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་དབར་གྲོས་གཞི་བྱེ་བྲག་ཁག་གཅིག་ཐོག་གྲོས་

མོལ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་མདོར་བསྡུས་པར་གླེང་ན་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་

གིས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་སྡིགས་ར་བསྐུལ་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། 

༡༽ བོད་ནང་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར། 

བོད་ནང་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གཏོང་རྒྱུའི་གྲོས་གཞི་དེ་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་

ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་རྒྱ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཉིན་བཏོན་

ཡོད། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གཙོ་བོ་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་

[25]  སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། དེབ་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༡༩༩༥ (བོད་

ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༦༠ ཐོག་གསལ། 
[26] བསམ་འགྲུབ་ཕོ་བྲང་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ། མི་ཚེའི་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པོ། ༡༩༨༧ (བོད་ཡིག) ཤོག་ངོས་ 

༡༡༠-༡༡༡ བར་གསལ། 
[27] གོང་དང་མཚུངས། 
[28]  Michael C. van Walt van Praag, The Status of Tibet, Westview Press 1987, (དབྱིན་ཡིག) ཤོག་ངོས་ 

༡༥༤ ཐོག་གཟིགས། 



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།
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སྔ་མོ་ནས་རང་དབང་རང་བཙན་དུ་གནས་ཡོད་པའི་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང༌། 

རྒྱ་དམག་བོད་དུ་སྐྱོད་སྡོད་བྱེད་རྒྱུའི་གནད་དོན་དེ་འགག་རྩ་ཡིན་གཤིས། ཐག་

གཅོད་གསལ་པོ་མ་བྱུང་ཚེ་ཞི་མོལ་གྱི་དགོས་དམིགས་དང་འགལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་དེ་དོན་བོད་གཞུང་ལ་ཏར་འཕྲིན་ཕུལ་ནས་དགོངས་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་

ཞེས་གསུངས་པར།[29] རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་གཙོ་བོ་ལིའི་ཝུའི་ཧན་གྱིས་རྫིག་

ཉམས་དང་བཅས་རྒྱ་དམག་བོད་དུ་དཔུང་སྐྱོད་བྱེད་རྒྱུ་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་

གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པའི་བྱེད་ཕྱོགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང༌། བོད་ནི་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་

ཁོངས་ཁ་འབྲལ་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་དོན་དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་གར་གྱིས་ཀྱང་

ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་དམག་བོད་དུ་དཔུང་སྐྱོད་བྱེད་པ་དེས་བོད་མི་མང་ལ་

ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང༌། བོད་སྐྱོད་རྒྱ་དམག་ལ་བོད་གཞུང་གིས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མི་

དགོས་པས་བོད་མི་མང་གི་ཁུར་པོ་འཕར་མི་སྲིད། མ་ཟད། བོད་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་

སྲུང་རྒྱུར་སྟོབས་ཤུགས་ལྡན་པའི་རྒྱ་དམག་གི་དཔུང་སྡེ་ཞིག་བོད་ནང་ཡོད་དགོས་

རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བཤད།[30]

དེ་རྗེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཀྲང་ཅིང་ཨུ་ཡང་ངོ་གདོང་དམར་པོར་

གྱུར་ཏེ་ཡར་ལངས་ནས། བོད་ནང་རྒྱ་དམག་དཔུང་སྐྱོད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། བོད་ཞི་བའི་

བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་རྒྱུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཐུན་མོང་རྩ་

འཛིན་གཞིར་བཟུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཚིག་རྩུབ་དང་བཅས་བཤད།[31] རྒྱ་ཕོྱགས་

[29]  སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། དེབ་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང༌། ༡༩༩༥ (བོད་

ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༤༩ ཐོག་གཟིགས། 
[30]  བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། འདོན་ཐེངས་དང་པོ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༡༩༨༢ (བོད་ཡིག) ལུའོ་ཡུས་ཧུང་། བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་སྐོར་གྱི་ཉིན་ཐོ་གནད་

བཤུས། ཤོག་ངོས་ ༡༢༨ ཐོག་གཟིགས། 
[31] སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། དེབ་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང། ༡༩༩༥ (བོད་

ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༥༠ ཐོག་གཟིགས། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཀྱིས་ད་དུང་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་བོད་ནས་མཐར་སྐྲོད་

གཏོང་བ་དང༌། རྒྱ་ནག་གི་མཐའ་མཚམས་བརྟན་སྲུང་ཆེད(གོང་དང་མཚུངས། ཤོག་

ངོས་ ༤༩-༥༠བར)རྒྱ་དམག་བོད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་བཤད་པར། བོད་གཞུང་གི་སྐུ་

ཚབ་ཚོས་བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་མེད་པར་བརྟེན་

རྒྱ་དམག་བོད་དུ་གཏོང་དགོས་གལ་མེད། གལ་ཏེ་ནམ་ཞིག་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་རྒྱལ་

རིང་ལུགས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིས་བོད་ལ་འཇིགས་ཉེན་བཟོས་ཚེ། བོད་གཞུང་གིས་

རྒྱ་ནག་ལ་རོགས་རམ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ་པ་དང་། ད་ལྟ་རྒྱ་

དམག་བོད་ནང་དཔུང་སྐྱོད་དང་བཅའ་སྡོད་བྱེད་པའི་དགོས་པ་མེད་ཅེས་དག་སྐྱེལ་

གང་ཐུབ་བྱས[32]ཀྱང་། རྒྱ་ཕྱོགས་ཀྱིས་བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ལ་ཉན་

འཇོག་མ་བྱས་པར། གྲོས་མོལ་ཉིན་གཉིས་རིང་མཚམས་འཇོག་གིས་ངལ་གསོ་བྱས་

ན་བཟང་བའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་བློ་ཕམ་དང་བཅས་ཉིན་དེའི་

ཚོགས་འདུ་ནས་རང་གནས་སུ་ལོག་དགོས་བྱུང་ཡོད། ཚོགས་འདུ་དེ་མ་གྲོལ་གོང་ལ་

བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རྒྱ་དམག་བོད་ནང་སྐྱོད་སྡོད་བྱེད་པར་ཁས་ལེན་མེད་ཀྱང་། གཞི་

རྐང་རྒྱ་དམག་ཇི་ཙམ་བོད་ནང་སྐྱོད་སྡོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། ཁོ་ཚོ་ས་གནས་གང་

དང་གང་དུ་བཅའ་སྡོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ། དམག་མིའི་མཐུན་རྐྱེན་སུས་སྦྱོར་དགོས་པ། 

ལས་ཁུངས་གསར་པ་གང་དང་གང་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ། རྒྱ་དམག་བོད་ནང་སྐྱོད་སྡོད་

བྱས་རྗེས་ལས་དོན་གང་དང་གང་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནད་དོན་ཁག་

གཅིག་དོགས་འདྲི་བྱས་པར།[33] རྒྱ་ཕོྱགས་ནས་འཕྲལ་དུ་ལན་མ་བཏབ། 

བོད་ནང་རྒྱ་དམག་དཔུང་སྐྱོད་བྱེད་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཐོག་གྲོས་འཆམ་

[32] མེལ་ཝིན་ སི་ གྷོལྜ་སི་ཊཻན་སོགས་ཀྱིས་བརྩམས། ཆུང་ཚེ་རིང་གིས་བོད་སྒྱུར་ཞུས། བོད་མི་གསར་བརྗེ་བ་ཞིག 

བོད་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༢༠༠༦ (བོད་འགྱུར་མ།) ཤོག་ངོས་ ༢༢༢ ནས་ ༢༢༣ བར་གཟིགས། 
[33]  ལེའོ་ཛུའུ་ཀུད། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྲོལ། ཀྲུང་གོ་བོད་རིག་པའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་

པོ། ༡༩༩༡ (རྒྱ་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༧༢ ནས་ ༧༣ བར་གཟིགས། 



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།
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མ་བྱུང་བར་ཉིན་གཉིས(བཞི་མིན་ནམ་སྙམ)རིང་གྲོས་མོལ་བར་མཚམས་བཞག་པ་

རེད། དུས་ཡུན་དེའི་རིང་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་ཁེ་སྨད་དང་ལྷའུ་རྟ་ར་བས་གྲོ་མོ་

ནས་བསྣམས་ཕེབས་པའི་གསང་བའི་ཨང་གྲངས་བེད་སྤྱད་དེ་གྲོ་མོར་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཏར་འཕྲིན་ཕུལ་དོན། ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་སྐབས་དོན་གནད་

གཞན་ཐོག་དཀའ་གནད་དེ་ཙམ་མེད་མོད། རྒྱ་དམག་བོད་དུ་སྐྱོད་སྡོད་ཀྱིས་མཐའ་

མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་གནད་དོན་ལ་ཁས་ལེན་མ་བྱས་ན་ཞི་མོལ་ཡོང་ཐབས་

མེད་པའི་འགྲེལ་བཤད་གནང་བར། གྲོ་མོ་ནས་དུས་ཐོག་ཏུ་ཏར་ལན་འབྱོར་བའི་

ནང་རྒྱ་དམག་བོད་དུ་སྐྱོད་སྡོད་ཀྱིས་མཐའ་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་དོན་ཚན་

ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཐལ་མེད། གལ་སྲིད་རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་ཉན་འཇོག་

མ་བྱས་ན་བོད་དམག་རྒྱ་དམག་ཏུ་སྒྱུར་སྒྲིག་གིས་མཐའ་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་

པས་ཆོག རྒྱ་མིའི་དམག་དཔུང་བོད་ནང་ཡོང་ན་མི་འགྲིག་ཅེས་གསལ་ཡོད།[34] 

སྤྱིར་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གི་ཏར་འཕྲིན་ནང་རྒྱ་དམག་བོད་ནང་སྐྱོད་

སྡོད་བྱེད་པར་མོས་མཐུན་གནང་མེད་ཀྱང་། སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་བཀའ་ཤག་གི་ཏར་

འཕྲིན་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་སྐབས་ང་ཕོད་ཀྱིས། བཀའ་ཤག་གིས་བོད་རྒྱ་ཁོངས་

ཡིན་པར་ཁས་ལེན་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་ཡོད་པས། དེ་ལས་གཞན་པའི་གནད་

[34] བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་པ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༡༩༩༥ ང་

ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་བའི་གྲོས་མཐུན་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་པར་

དྲན་གསོ་བྱས་པ། (རྒྱ་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༢༡༦ ཐོག་གཟིགས། 

* ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས ༣༡ ཉིན་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྐབས་ལྔ་པའི་

མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་གནང་བའི་གལ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ནང་ལའང“་་་་་

་དེར་བརྟེན་ཁེ་སྨད་དང་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར་གྱིས་བསྣམས་ཕེབས་པའི་གསང་བའི་ཏར་དེབ་ལྟར་གྲོ་མོར་བཞུགས་

མུས་ཀྱི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་ཚབ་ཐུན་མོང་ནས་ཏར་འཕྲིན་བཏང་སྟེ་གྲོས་མོས་བྱེད་རྒྱུའི་གནད་དོན་

གཞན་རྣམས་གནད་འགག་དེ་ཙམ་མེད་ནའང་མི་དམངས་བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་བོད་ལ་ཡོང་ནས་མཐའ་མཚམས་

སྲུང་རྒྱུའི་གནད་དོན་དེ་ཁས་མ་བླངས་ན་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་མེད་ལུགས་ཞུས་པར་གྲོ་མོ་ནས་ཏར་ལན་འབྱོར་

བའི་ནང་སྔར་བཞིན་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་བོད་ལ་མཐའ་མཚམས་སྲུང་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱས་ན་མི་འགྲིག གལ་ཏེ་

ཐབས་ཤེས་མི་འདུག་ན་ང་ཚོའི་བོད་དམག་གུང་ཁྲན་གི་དམག་དཔུང་ལ་བསྒྱུར་ཏེ་མཐའ་སྲུང་བར་གཏོང་རྒྱུ་ལས་རྒྱ་

རིགས་ཀྱི་དམག་དཔུང་ཡོང་ན་མི་འགྲིག་པའི་སྐོར་འཁོད་འདུག”ཅེས་བཀོད་འདུག (བོད་ཡིག) 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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དོན་ཚང་མ་ཆུང་ཙག་རེད། དེར་བརྟེན་གནད་དོན་ཆེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་ཚང་མ་གྲོ་

མོར་དགོངས་སྐོར་ཞུ་དགོས་དོན་མེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། གཅིག་ནས་བཀའ་ཤག་དང་

བོད་ལྗོངས་ཚོགས་འདུས་བཀའ་ལན་གནང་ཡས་ལ་ཉིན་འགྱངས་ཞག་འགྱངས་

འགོར་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། གཉིས་ནས་དུས་ཚོད་ནར་འགྱངས་སོང་ན་རྒྱ་མིས་བོད་ལ་

དམག་འཐབ་བྱེད་ཉེན་ཡོད[35]ཅེས་གསུངས་ནས་རྒྱ་དམག་བོད་ནང་སྐྱོད་སྡོད་

བྱེད་པའི་གྲོས་གཞིར་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རང་དགར་ཁས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཀྱང་། བོད་

ནང་སྐྱོད་སྡོད་བྱེད་མཁན་རྒྱ་དམག་གི་གྲངས་འབོར་གང་ཉུང་ཉུང་ཡོང་ཐབས་ལ་

འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་རེད། གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་གསུམ་པ་དེ་

ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་དུས་དེའི་ཐོག་རྒྱ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཞི་

མོལ་ཚོགས་འདུ་གཉིས་པའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་བཏོན་པའི་དྲི་བ་ཁག་ལ་

ལན་འདེབས་བྱས། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་ནང་སྐྱོད་སྡོད་བྱེད་མཁན་

རྒྱ་དམག་ཇེ་ཉུང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་རྩོད་གླེང་བྱས་ཡོད་པ་དང༌། རྒྱ་མིས་བོད་དམག་རྒྱ་

དམག་གི་ཁོངས་སུ་ཟླ་སྒྲིལ་གཏོང་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ཇི་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱེད་

རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྒྱ་དམག་བཅའ་སྡོད་བྱས་ན་མི་འགྲིག་པའི་བསམ་

འཆར་སོགས་གྲོས་གཞིར་བཏོན་ཡོད། དེའི་ལན་དུ་རྒྱ་ཕྱོགས་ཀྱིས་བོད་དམག་རིམ་

པས་རྒྱ་དམག་གི་ཁོངས་སུ་ཟླ་སྒྲིལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྒྱ་དམག་

ངེས་པར་དུ་བཅའ་སྡོད་བྱེད་དགོས་ཀྱང༌། དམག་འབོར་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་བཅའ་

སྡོད་མི་བྱེད་པའི་ཁས་ལེན་བྱས།[36] རྒྱ་དམག་བོད་ནང་སྐྱོད་སྡོད་བྱེད་པའི་གྲོས་

གཞིའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རྩོད་གླེང་དྲག་པོ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། མཐའ་མ་ཞི་མོལ་

ཐོར་ཞིག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་དམག་གིས་བོད་ཐོག་དྲག་པོའ་ིདམག་འཐབ་བྱེད་

[35]  ཚེ་རིང་ཤཱཀྱ། The Dragon in the Land of Snows, Pimlico 1999, (དབྱིན་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༦༥ ཐོག་གཟིཌ 
[36] ལེའོ་ཛུའུ་ཀུད། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྲོལ། ཀྲུང་གོ་བོད་རིག་པའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་

པོ། ༡༩༩༡ (རྒྱ་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༧༤ ཐོག་གཟིགས། 



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།
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པའི་སྡིགས་རའི་འོག་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རྒྱ་དམག་བོད་དུ་སྐྱོད་སྡོད་བྱེད་པའི་གྲོས་

གཞིར་ཁས་ལེན་མ་བྱེད་ཐབས་མེད་བྱུང༌བ་རེད། སྤྱིར་གྲོས་གཞི་དེར་ཁས་ལེན་བྱས་

ནའང༌། དེ་འབྲེལ་དུ་གསང་བའི་ཟུར་རྒྱན་གྲོས་མཐུན་ཞིག་བཞག་ནས་དེའི་ནང་

བོད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ། བོད་ནང་རྒྱ་དམག་གང་ཉུང་

ཉུང་གཏོང་རྒྱུ་ཞེས་འཁོད་པའི་དོན་ཚན་གཅིག་འགོད་རྒྱུ་བྱས་ཡོད།[37] 

༢༽ བོད་ནང་དམག་སྲིད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་འཛུགས་རྒྱུའི་གནད་དོན། 

བོད་ནང་དམག་སྲིད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་འཛུགས་རྒྱུའི་གྲོས་གཞི་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ 

ལོའ་ིཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་པའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་

ཚབ་ལིའི་ཝིའི་ཧན་གྱིས་བཏོན་ཡོད། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་ལས་ཁུངས་དེའི་དགོས་

པ་དང༌། དམིགས་ཡུལ། བྱེད་ལས་སོགས་ལ་དོགས་པ་སྐྱེས་པ་དང༌། ཧང་སངས་

ནས་ཕན་ཚུན་མིག་ཧྲིག་གེར་ལྟ་དགོས་པ་བྱུང༌ཡོད།[38] བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ་སྐབས་

ཕྱོགས་གཉིས་དབར་རྩོད་གླེང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། གྲོས་གཞི་དེའི་ཐོག་དམིགས་

བསལ་རྩོད་གླེང་དྲག་པོ་བྱུང་ཡོད་དེ། རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་གྲོས་མོལ་སྐབས་ཟུར་ཉན་དུ་

བཏང་པའི་ཨ་ལོ་པུའུ་ཀྲང་གི་ཉིན་ཐོའ་ིནང་ཁོང་གིས་བོད་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་དབར་རྩོད་

[37]  མེལ་ཝིན་ སི་ གྷོལྜ་སི་ཊཻན་སོགས་ཀྱིས་བརྩམས། ཆུང་ཚེ་རིང་གིས་བོད་སྒྱུར་ཞུས། བོད་མི་གསར་བརྗེ་བ་ཞིག 

བོད་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༢༠༠༦ (བོད་འགྱུར་མ།) ཤོག་ངོས་ ༢༢༣ ཐོག་གཟིགས། 
[38] རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་ལིའི་ཝིའི་ཧན་གྱིས་གྲོས་གཞི་དེ་ཉིན་གསུམ་སྔོན་ནས་ང་ཕོད་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། ང་

ཕོད་ཀྱིས་གྲོས་གཞི་དེའི་སྐོར་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གཞན་ཚོར་ཟུར་ཙམ་ཡང་གསུངས་མེད་པར་སྣང་། 

[* མེལ་ཝིན་ སི་ གྷོལྜ་སི་ཊཻན་སོགས་ཀྱིས་བརྩམས། ཆུང་ཚེ་རིང་གིས་བོད་སྒྱུར་ཞུས། བོད་མི་གསར་བརྗེ་བ་ཞིག བོད་

ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༢༠༠༦ (བོད་འགྱུར་མ།) ཤོག་ངོས་ ༢༢༦ ནས་ ༢༣༠ བར་གཟིགས། 

* བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། ༦ (སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༥ པ) མི་རིགས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༡༩༩༣ (བོད་ཡིག) ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ། བོད་དོན་ཞི་གྲོས་དང་དེའི་སྔ་རྗེས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་སྐོར། ཤོག་ངོས་ ༡༣ ནས་ ༡༤ བར་ལའང་གཟིགས།] 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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གླེང་བྱུང་བའི་གནད་དོན་གཞན་དག་སྐོར་གང་ཡང་མ་གླེང་བར“དམག་སྲིད་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་འཛུགས་རྒྱུའི་གནད་དོན་འདོན་སྐབས་རྩོད་གླེང་བྱུང་སོང”[39]ཞེས་

དམིགས་སུ་བཀར་ནས་བཀོད་ཡོད། 

རྒྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་དེར་ལྷའུ་རྟ་ར་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར་གྱིས་ཁ་

སངས་པོའ་ིསྒོ་ནས་དམག་སྲིད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཟེར་བ་དེ་གང་གི་དོན་དུ་འཛུགས་

རྒྱུ་རེད་དམ། གང་བྱེད་ཡས་རེད་དམ། ལས་ཁུངས་དེ་བཙུགས་པ་ཡིན་ན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མའི་སྐུ་དབང་ལ་གནོད་སྐྱོན་དང་འགལ་བ་ཡོང་རྒྱུ་མ་རེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པར། རྒྱ་

དཔོན་ལིའི་རབ་ཏུ་ཁྲོས་ཏེ། ཀྲུང་དབྱང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྔར་ཡོད་དབང་ཆ་རང་

འཇགས་ཡིན་པར་བསྒྱུར་བཀོད་གཏོང་གི་མ་རེད་སུས་ཟེར་གྱི་འདུག་གམ། ཀྲུང་

དབྱང་གིས་བོད་དུ་དམག་སྲིད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་འཛུགས་རྒྱུར་ཁྱོད་ཚོས་བཀག་

འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། བོད་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ས་ཁུལ་ཞིག་རེད། ལངས་ཕྱོགས་

དེ་འདྲ་ཡིན་ན་རྩ་བ་ནས་འགྲིག་ཐབས་མེད། ཁྱོད་ཚོ་ག་དུས་ལོག་ནའང་འགྲིག་གི་

རེད། སང་གནངས་ལོག་ནའང་འགྲིག་གི་རེད། ཡང་ན་བོད་ལ་དྲག་པོའ་ིབཅིངས་

འགྲོལ་བཏང་རྗེས་ལོག་ནའང་འགྲིག་གི་རེད། དེའི་རིང་ཁྱོད་ཚོ་པེ་ཅིང་ལ་བསྡད་

ནའང་འགྲིག་གི་རེད། ང་ཚོའི་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་བོད་ས་ཁུལ་དུ་

སླེབས་ཡོད་པས། ས་གནས་སུ་ཏར་ཞིག་གཏོང་རྒྱུ་ལས་གཞན་གྱི་རྙོག་གྲ་དང་དཀའ་

ངལ་གང་ཡང་མེད། ལར་ནས་ཁྱོད་ཚོར་བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྲོལ་དགོས་སམ། 

ཡང་ན་དྲག་པོའ་ིབཅིངས་འགྲོལ་དགོས། དེ་གཉིས་འདམ་ཀ་བྱས་ན་འགྲིག་གི་

རེད[40]ཅེས་དང༌། བོད་དེ་ཡང་སྙིང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ཞིག་རེད་དམ། ཡང་ན་

[39] བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། འདོན་ཐེངས་དང་པོ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༡༩༨༢ (བོད་ཡིག) ལུའོ་ཡུས་ཧུང་། བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་སྐོར་གྱི་ཉིན་ཐོ་གནད་

བཤུས། ཤོག་ངོས་ ༡༣༠ ཐོག་གསལ། 
[40]  སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། དེབ་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང༌། ༡༩༩༥ (བོད་

ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༥༡ ནས་ ༥༢ བར་གཟིགས། 



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།
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རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད་དམ[41]ཞེས་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་ཁ་རླངས་ལྡན་པའི་

འཇིགས་སྐུལ་བྱས། གྲོས་གཞི་དེ་ལ་བརྟེན་ནས“གྲོས་མོལ་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཐབས་

མེད་པའི་གནས་སུ་གྱར་པ་དང༌། ་་་་་་ཐོར་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་ཉེར་ཐུག”[42]པ་རེད། 

དེ་ལྟར་བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་མཚམས་ཆད་པ་དང་། རྒྱ་ཕྱོགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ་ཚོ་ཏན་ཏན་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་སྦོ་

ལུག་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་བྱས་ཡོད།[43] གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དེ་གྲོལ་

རྗེས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ང་ཕོད་ཀྱི་སྡོད་གནས་སུ་འཛོམས་ནས་རྒྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་

གྲོས་གཞི་དེར་ཁས་ལེན་མ་བྱས་ན་རྒྱ་དམག་གིས་བོད་ལ་དྲག་རྒོལ་བྱེད་ཉེན་ཡོད་

པས་གང་དགའ་ཅི་ལེགས་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་སྐབས། ང་ཕོད་ཀྱིས“ད་ང་ཚོ་རྒྱ་མིའི་

ལག་ཏུ་སླེབས་ཡོད་པས། གསོད་གཏུབ་ཅི་བྱེད་ཁོ་ཚོའི་འདོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་

དབང་ཡོད་བཤད་ན་གྲོས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་དཀའ་བ་རེད། ང་ཚོ་ཞེད་དགོས་དོན་

ཡོག་མ་རེད”[44]ཅེས་གསུངས་ནས་བོད་མི་ལ་རྒྱ་ཅན་ཞིག་གི་རང་མདངས་མངོན་

པར་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོའི་དྲན་པའི་ནང་རྒྱ་དམག་གིས་ཆབ་མདོར་

དྲག་རྒོལ་བྱས་པའི་བག་ཆགས་མངོན་པར་གསལ་བས། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་དང་

བསྟུན་མཁས་ཀྱིས་དྲག་པོའ་ིདམག་འཁྲུག་ལས་གཡོལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་བོད་བསྟན་

སྲིད་མི་སྲོག་དང་བཅས་པའི་ཁེ་ཕན་ལ་ཐུག་ཡོད། གྲོས་མོལ་མཚམས་ཆད་པའི་

ཉིན་ཤས་རིང་འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱ་དཔོན་གྱི་བཀའ་ལྟར་བོད་

[41] ལེའོ་ཛུའུ་ཀུད། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྲོལ། ཀྲུང་གོ་བོད་རིག་པའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་

པོ། ༡༩༩༡ (རྒྱ་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༧༦ ནས་ ༧༧ བར་གཟིགས། 
[42] གོང་དང་མཚུངས། ཤོག་ངོས་ ༧༥ ཐོག་གསལ། 
[43] མེལ་ཝིན་ སི་ གྷོལྜ་སི་ཊཻན་སོགས་ཀྱིས་བརྩམས། ཆུང་ཚེ་རིང་གིས་བོད་སྒྱུར་ཞུས། བོད་མི་གསར་བརྗེ་བ་ཞིག 

དུས་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༢༠༠༦ (བོད་འགྱུར་མ།) ཤོག་ངོས་ ༢༢༧-༢༢༩ བར་གཟིགས། 
[44] སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། དེབ་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང༌། ༡༩༩༥ (བོད་

ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༥༢ ནས་ ༥༣ བར་གསལ། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ཏེ་གོ་བསྐོན་བློ་འགུགས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་

གིས་བསྒྲུབས[45]སྟབས། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གྱི་སྣེ་མཐུད་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ནས་གྲོས་མོལ་

ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཚོགས་པ་རེད། 

ཉིན་ཤས་རྗེས་ང་ཕོད་ནས་གསུངས་དོན་ཁ་སང་མཁན་དྲུང་ནས་དྲི་བ་གནང་

བ་དེ་ཚོ་དངོས་འབྲེལ་གནང་དགོས་པ་ཡིན་རུང༌། ང་ཚོར་དབང་ཆ་མེད་པས་

རྒྱ་མིས་བཙན་ཤེད་ཁོ་ན་བྱེད་པར་བརྟེན་སྔ་འཕྲོས་འགྲིགས་ཐབས་ཤིག་མ་བྱས་

ན་བོད་ལ་དྲག་གནོན་བྱས་ན་བློས་འགན་བཟོད་མིན་ལ་བརྟེན། ད་རེས་གནས་

ཚུལ་དེ་སྐད་བསྒྱུར་ནས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཚུལ་གྱི་ལེ་འགྲིགས་ཡོང་ཐབས་བྱེད་

རྒྱུར་དགོངས་པར་འཇགས་དགོས་གསུང་འདུག དེ་རྗེས་གྲོས་མོལ་དུ་འཛོམས་

སྐབས་ང་ཕོད་ནས་ཁ་སང་མཁན་དྲུང་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་སྐོར་ང་ཚོ་

གྲོས་བསྡུར་བྱེད་དུས་སྐད་སྒྱུར་ནས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་འདུག དམག་སྲིད་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང་ཟེར་བ་བོད་ལ་རོགས་རམ་གྱི་འགོ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་ལ་བཀོད་པ་ཤོད་

མཁན་རེད་ཟེར་བར་བསྒྱུར་བས་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་བྱུང་འདུག་པ་གསལ་ཤེས་

བྱུང་སོང་ངམ་ཞེས་ང་ཕོད་ནས་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར་ལ་མིག་བཙུམ་བསྐྱོན་ཏེ་

གསུང་འདུག་པར་དེ་རང་ཡིན་པ་འདྲ་ཞེས་བརྗོད།[46]

དེ་ལྟར་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ལྔ་པའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རྒྱ་དམག་བོད་དུ་

སྐྱོད་སྡོད་བྱེད་པ་དང༌། བོད་དུ་དམག་སྲིད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་འཛུགས་རྒྱུའི་གྲོས་

གཞིར་གྲོ་མོ་བཀའ་ཤག་གིས་ཏན་ཏན་ཁས་ལེན་གནང་གི་མ་རེད། དེར་བརྟེན། དོན་

ཚན་དེ་ཚོ་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆའི་ནང་འཇོག་པ་དང༌། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་ཡིག་

[45] སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། དེབ་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང། ༡༩༩༥ (བོད་

ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༥༣ དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། ༦ (སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ 

༡༥ པ) མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༡༩༩༣ (བོད་ཡིག) ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ། བོད་དོན་ཞི་གྲོས་

དང་དེའི་སྔ་རྗེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྐོར། ཤོག་ངོས་ ༡༤ ཐོག་གཟིགས། 
[46] བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན། ལྷའུ་རྟ་རའི་ལོ་རྒྱུས། ཤེས་རིག་དཔར་ཁང༌། ༡༩༨༨ (བོད་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༢༠ ནས་ ༢༡ བར་གསལ། 



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།
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ཆའི་ཐོག་མིང་རྟགས་འགོད་པར་རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་ཆ་རྐྱེན་གཅིག་ལ་ཁས་ལེན་བྱེད་

དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་པ་རེད། དེ་ཡང་གལ་ཏེ་བོད་གཞུང་གིས་གྲོས་གཞི་དེ་ཚོར་

ཁས་ལེན་མ་གནང་ཚེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བོད་ནང་བཞུགས་ཐབས་མེད་པར་གྱུར་ངེས་

ཡིན་པས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐབས་ཤིག་རིང[47]རྒྱ་གར་ལ་ཡུལ་བོྱལ་

དུ་ཕེབས་འཇུག་དགོས་པ་དང༌། ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་ནས་བོད་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང་གོང་

འཕེལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་གནང་རྗེས་ཐུགས་ཀྱི་དོགས་པ་སངས་མཚམས་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་

གནང་འདོད་བྱུང་ཚེ། བོད་ལ་ཕྱིར་ཕེབས་འཇུག་དགོས་པས་མ་ཟད། ད་དུང་ཁོང་གི་

སྔར་ཡོད་གོ་གནས་དང་དབང་ཆ་རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་ཞེས་བཤད། རྒྱ་དཔོན་

ལིའི་ཝུའི་ཧན་གྱིས་དེ་ཚོ་གྲོས་མཐུན་མ་མོའ་ིནང་འགོད་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་

གཞན་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ངོ་ཚ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེའི་སྐོར་ཡི་གེ་ཟུར་དུ་བཞག་ཆོག་

གི་རེད[48]ཅེས་བཤད་དེ། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོའི་བསམ་འཆར་ལ་སྤྱིར་ཁས་ལེན་བྱས་

ཀྱང་གྲོས་མཐུན་མ་མོའ་ིནང་འཇོག་རྒྱུར་མོས་མཐུན་མ་བྱས་པར། གྲོས་མཐུན་ཟུར་

ཡིག་གཅིག་འཇོག་རྒྱུ་དང༌། ཕོྱགས་གཉིས་ཀས་ཟུར་ཡིག་དེའི་ངོ་བཤུས་རེ་ཉར་ནས་

ཕྱིར་བསྒྲགས་མི་བྱ་ཡང༌། བྱེད་ལས་ནུས་པ་གཅིག་མཚུངས་ལྡན་པ་བྱེད་རྒྱུ་བྱས།[49]

[47] ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས ༣༡ ཉིན་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྐབས་ལྔ་

པའི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་གནང་བའི་གལ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ནང་ལ“ལོ་

ངོ་བཞི་ལྔ་ཙམ”ཞེས་བཀོད་འདུག (བོད་ཡིག) 
[48]  ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས། རྒས་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་འབེལ་གཏམ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༡༩༨༢ (བོད་

ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༢༤ ཐོག་གཟིགས། 
[49]  * ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་བའི་གྲོས་མོལ་

གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་དྲན་གསོ་བྱས་པ། (༡) 

http://article.lre.cn/article/10000116.html ཐོག་གཟིགས། (རྒྱ་ཡིག) 

* བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་པ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༡༩༩༥ (རྒྱ་ཡིག) 

ཤོག་ངོས་ ༣༤ ལའང་གཟིགས། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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༣༽ པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ངོས་འཛིན་དང་། ཁོང་གི་སྐུ་དབང་དང་གདན་ཐོབ་

སྐོར་གྲོས་མཐུན་ནང་འགོད་པའི་གནད་དོན། 

པེ་ཅིང་དུ་བོད་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་དབར་གྲོས་མོལ་བྱེད་སྐབས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་

འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གཉིས་ཐོན་ཡོད་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་བྱས་པའི་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་འོས་སྤྲུལ་དེར་བོད་གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་གནང་དགོས་པའི་

གནད་དོན་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དབང་དང་གདན་ཐོབ་སྐོར་གྲོས་མཐུན་

ཡིག་ཆའི་ནང་གསལ་འདོན་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཉིས་རེད། 

ཀ༽ པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ངོས་འཛིན་གྱི་གནད་དོན་དེ་བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ་

གྱི་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཐོན་ཡོད་དེ། ལམ་རྒྱུད་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ནས་ཕེབས་པའི་བོད་

ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་པེ་ཅིང་དུ་ཞལ་འཛོམས་བྱུང་བའི་ཉིན་རྗེས་མ་དེ་རང་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༥༡ ལོའ་ིཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་མདོ་སྨད་བིས་མདོར་འཁྲུངས་པའི་པཎ་ཆེན་སྐུ་

ཕྲེང་དགུ་པའི་འོས་སྤྲུལ་མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་གྱི་བུ་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་པེ་ཅིང་

དུ་འབྱོར་བ་དང་། དེ་རྗེས་བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་འོས་སྤྲུལ་ཁོང་ལ་རྒྱ་ནག་གོ་མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་གིས་ངོས་

ལེན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཀྱང་ངོས་

ལེན་བྱས་ཡོད་པར་བརྟེན་བོད་གཞུང་གིས་ཁོང་ངེས་པར་དུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་

སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་ཞེས་བཤད་པར།[50] བོད་

ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི“འོས་སྤྲུལ་རེ་ཟུང་ཡོད་པ(དང་། རྒྱ་མིས་

རེ་བ་ཞུས་པའི་པཎ་ཆེན་འོས་སྤྲུལ་ཁོང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ངོ་མར)གཏན་འཁེལ་

མེད་ལུགས་རིམ་པར(གསལ་བཤད་གནང་ཡང)རྒྱ་མིས་ཨུ་བཙུགས་མཐའ་བསྐོར་

[50] སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། དེབ་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༡༩༩༥ (བོད་

ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༤༠-༤༡ བར་གཟིགས། 



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།
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རི་བསྐོར་གྱིས་འཇམ་རྩུབ་མཁས་སྙན་རེ་དྭོགས་གཡོ་སྒྱུའི་ཐབས་འཕྲུལ་སོགས་གང་

ལྟར་ཨུ་བཙུགས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་པར”[51]བརྟེན། ང་ཕོད་ཀྱིས་གྲོ་མོ་བཀའ་

ཤག་ཏུ“རྒྱ་མིའི་འོས་སྤྲུལ་དེར་ཁས་ལེན་མ་བྱས་ན་གྲོས་མོལ་ལ་སྐྱོན་གནོད་ཡོང་

གི་ཡོད་ཚུལ”[52]འཁོད་པའི་ཏར་འཕྲིན་ཞིག་ཕུལ་པར། རིང་པོར་མ་སོང་བར་གྲོ་

མོ་བཀའ་ཤག་ནས། “༌༌༌༌༌སེམས་ཁྲལ་མ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་བོད་ཞི་མོལ་གང་འདྲ་

ཡོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་གསལ་བཤད་གནང་རོགས། དོན་དག་

གལ་ཆེན་ལ་བརྟེན་རྒྱུན་དུ་ཁ་གསལ་གོ་བདེའི་དགོངས་སྐོར་ཏར་འཕྲིན་འབུལ་

དགོས། དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན། པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་གནད་དོན་སྐོར་

ལ་བཀྲིས་ལྷུན་པོའ་ིམཁན་པོ་བཞི་དང་ནང་མ་སྒང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོགས་འདུ་

ཚོགས་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ངོས་འཛིན་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཤུགས་དྲག་བྱེད་ཀྱི་འདུག 

དུས་མཚུངས་རྒྱ་ཕོྱགས་ནས་ཀྱང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པར་

ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་བྱེད་པས། ང་ཚོ་བྱེས་ཀྱི་རྒྱལ་བློན་ཚོས་ཀྱང་མགྲིན་གཅིག་

ཏུ་ཁས་ལེན་ཡོད”[53]ཅེས་ཏར་ལན་འབྱོར་ནས་བིས་མདོར་འཁྲུངས་པའི་མགོན་

པོ་ཚེ་བརྟན་གྱི་བུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པར་ངོས་འཛིན་བྱུང་བ་རེད། གྲོ་

མོ་ནས་ཏར་ལན་འབྱོར་བའི“སང་ཉིན་དེར་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ངོ་ལས་རྣམས་པཎ་

ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་གནས་སུ་བཅར་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྔར་སྲོལ་ལྟར་

མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས་མཇལ་དར་བཅས་ཕུལ”[54]ཡོད། 

[51] བསམ་འགྲུབ་ཕོ་བྲང་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ། མི་ཚེའི་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པོ། ༡༩༨༧ (བོད་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༠༧ ཐོག་གཟིཌ། 
[52] ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང༌། ངོས་ཀྱི་མི་མང༌། ༡༩༦༢ (བོད་ཡིག) 

ཤོག་ངོས་ ༡༢༢ ཐོག་གཟིགས། 
[53] ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་བའི་གྲོས་མོལ་གྱི་

བརྒྱུད་རིམ་ལ་དྲན་གསོ་བྱས་པ། (༢) http://article.lre.cn/article/10000117.html ཐོག་གཟིགས། (རྒྱ་ཡིག) 
[54]  སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། དེབ་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༡༩༩༥ (བོད་

ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༤༡ ཐོག་གསལ། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཁ༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དབང་དང་

གདན་ཐོབ་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་དེ་གྲོས་མཐུན་མ་མོ་དང༌། ཟུར་ཡིག་གི་ཟིན་བྲིས་

འཆར་འགོད་གཏན་འབེབས་ཟིན་ནས། ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་མིང་རྟགས་

འགོད་པའི་མཛད་སྒོ་འཚོགས་རྒྱུར་སྒུག་སྡོད་པའི[55]སྐབས་རྒྱ་ཕྱོགས་ཀྱིས་བཏོན་

ཡོད་ལུགས་གསལ་ཡང་། “རྒྱ་དཔོན་ཀྲང་གོ་ཧྭ་དང་། སུང་ཀྲི་ཡོན། ཕུན་དབང་

སྦུའུ་ཀྲང་། རང་ཕྱོགས་ནས་མཁན་དྲུང་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར་དང་། མཁན་ཆུང་

ཐུབ་བསྟན་ལེགས་སྨོན། སྟག་ལྷ་སྲས་བཅས་ཟུར་ཚོགས་གནང་གཏན་གྱིས་ཉིན་

མོ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དང་། དགོང་མོ་བཀྲས་བླའི་སྐོར་ཚོགས་

ཆུང་ཟུར་ཚོགས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་འདུག”[56]པར་བལྟས་ན། གནད་དོན་

དེ་བོད་གཞུང་ལ་རྒྱ་ཕྱོགས་ཀྱིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ངོས་འཛིན་དགོས་པའི་ཚ་

འདེད་བཏང་པ་དང་དུས་མཉམ་མམ། ཡང་ན་བོད་གཞུང་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེར་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་རྗེས་ལ་ཐོན་མེད་དམ་སྙམ། དེ་དུས་པཎ་ཆེན་རིན་

པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ལས་ཕེབས་མེད་པས། གནད་དོན་དེ་རྒྱ་ནག་དབུས་

གཞུང་གིས་བཏོན་པ་ཡིན་སྲིད་ལ། བླ་བྲང་ནང་སྒང་ཕྱོགས་ནས་བཏོན་པའང་ཡིན་

སྲིད།[57] པཎ་ཆེན་རིན་པོའ་ིགནད་དོན་ནང་བོད་དབུས་གཙང་གི་ས་ཁོངས་དབྱེ་

[55] * ཆར་རླུང་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་དོན་དངོས་ཟིན་ཐོ། ཀྲུང་གོ་ཧྭ་ཆའོ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་པོ། 

༡༩༩༣ (རྒྱ་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༦༠ ཐོག་གཟིགས། 

* བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་པ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༡༩༩༥ (རྒྱ་ཡིག) 

ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་བའི་གྲོས་མཐུན་ལ་མིང་རྟོགས་བཀོད་པར་

དྲན་གསོ་བྱས་པ། ཤོག་ངོས་ ༢༡༧ ཐོག་གཟིགས། 
[56] ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས། རྒས་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་འབེལ་གཏམ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༡༩༨༢ (བོད་

ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༢༡ ཐོག་གསལ། 
[57] ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་ང་ཕོད་

ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྐབས་ལྔ་པའི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་

གཉིས་པའི་ཐོག་གནང་བའི་གལ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ནང་གསལ། ད་དུང་སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པའི་ལས་



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།
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རྒྱུ[58]དང། ཁྲལ་བསྡུ་ཕྱོགས། ས་ཁུལ་གྱི་དབང་ཚད།[59] པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་

མཚན་གནས་དང་། དབང་ཐོབ་གཏན་འབེབས་སོགས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནད་དོན་

མང་དག་ཅིག་ཚུད་ཡོད་པར་བརྟེན། ང་ཕོད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་བོད་དང་རྒྱ་

ནག་དབར་གྱི་གནད་དོན་སྐོར་ཞི་མོལ་བྱེད་པའི་བཀའ་མངགས་ལས། བོད་གཞུང་

དང་བླ་བྲང་བཀྲིས་ལྷུན་པོ་དབར་གྱི་གནད་དོན་སྐོར་གྲོས་མོལ་བྱེད་པའི་བཀའ་

མངགས་དང་དབང་ཆ་གང་ཡང་མེད། དེ་བོད་ནང་ཁུལ་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་

སྟབས། བོད་གཞུང་དང་བླ་བྲང་བཀྲིས་ལྷུན་པོ་དབར་གྱི་གནད་དོན་རྗེས་སུ་ཟུར་ལ་

སྐད་ཆ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་གསུངས[60]ཀྱང་། རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་

བྱས་ཏེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་ཚེ་གྲོས་མཐུན་ཐོར་

ཞིག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ཐ་ཚིག་བསྒྲགས།[61] དེ་ཡང་རྒྱ་དཔོན་ལིའི་ཝུད་

བྱར་བཅར་བའི་སྐུ་ངོ་ས་འདུ་རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་དོགས་པ་དེ་རང་གནང་གི་འདུག རྩོམ་པ་པོས་རྒྱ་གར་བྱང་

ཕྱོགས་རཱ་ཇི་པུར་ས་འདུ་ཚང་དུ་བཅར་ནས་བཀའ་ཟུར་ས་འདུ་རིན་ཆེན་ལ་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་སྐོར་

ལ་བཅར་འདྲི་སྒྲ་འཇུག་བྱས་པའི་ནང་གསལ། སྒྲ་འཇུག་ལ་གསན་འདོད་ན་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ལ་

འབྲེལ་བ་གནོངས། 
[58] * ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་ང་ཕོད་

ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྐབས་ལྔ་པའི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་

གཉིས་པའི་ཐོག་གནང་བའི་གལ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ལ་གཟིགས། (བོད་ཡིག) 

* སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས་ཀྱིས་དེ་འབྲེལ་དུ་ཚིག་དོན་ཁ་གསལ་པོའ་ིསྒོ་ནས“པེ་ཅིང་དུ་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་ ༡༧ 

འཇོག་སྐབས(རྒྱ་མི་གནད་ཡོད་དཔོན་རིགས་ཁག་གཅིག་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱོགས་ཞེན་བྱས་ནས)དབུས་

གཙང་གཉིས་ཁ་ཕྲལ་ཏེ་རང་སྐྱོང་ཐ་དད་འཛུགས་རྒྱུའི་ངན་སེམས་བཅངས”ཡོད་ལུགས་གསུངས་འདུག  སྟག་ལྷ་

ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། དེབ་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༡༩༩༥ (བོད་ཡིག) ཤོག་ངོས་ 

༡༥༥ ནས་ ༡༥༦ བར་གསལ། 
[59] མེལ་ཝིན་ སི་ གྷོལྜ་སི་ཊཻན་སོགས་ཀྱིས་བརྩམས། ཆུང་ཚེ་རིང་གིས་བོད་སྒྱུར་ཞུས། བོད་མི་གསར་བརྗེ་བ་ཞིག 

བོད་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༢༠༠༦ (བོད་འགྱུར་མ།) ཤོག་ངོས་ ༢༢༥ ཐོག་གཟིགས། 
[60]  ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས། རྒས་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་འབེལ་གཏམ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༡༩༨༢ (བོད་

ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༢༠ ནས་ ༡༢༡ བར་གཟིགས།
[61]  སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས། མི་ཚེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། དེབ་གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༡༩༩༥ (བོད་

ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༥༥ ནས་ ༥༦ བར་གཟིགས།  



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཧན་རླུང་ལངས་ནས་ལྕོག་ཙེའི་ཐོག་ལག་པ་བརྡབས་ནས“གནད་དོན་འདི་ཁྱོད་

ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་གནད་དོན་རེད། འོན་ཀྱང་ཐག་གཅོད་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་གྲོས་མོལ་

བྱས་ནས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་གྲོས་མཐུན་ཚང་མ་རྩིས་མེད་ཡིན”[62]ཞེས་བཤད་

པར། ང་ཕོད་ཀྱིས་ལན་དུ“འགྲིག་གི་རེད། ཐག་ཆོད་ཟིན་པའི་དོན་ཚན་དེ་ཚོ་རྩིས་

མེད་བཏང་ནའང་ཆོག བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཞི་པོ་གང་ནས་ཡོང་བ་དེར་ཁྱོད་ཚོས་ཕར་

སྐྱེལ་རོགས། ང་ནི་ཆབ་མདོ་བཅིངས་འགྲོལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་

པ་རེད། ཁྱོད་ཚོས་ང་ཆབ་མདོར་ལོག་བཅུག་ནའང་འགྲིག་གི་རེད། ལོག་མ་བཅུག་

པར་འདིར་ཉར་ནའང་འགྲིག་གི་རེད”[63]ཅེས་ལན་བཏབ་ནས། ཕྱོགས་གཉིས་

ཀས་རང་རང་གི་ལངས་ཕྱོགས་མཁྲེགས་འཛིན་བྱས་ཏེ་གྲོས་མོལ་ལ་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་

གོ་སྐབས་བྲལ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས། 

 དེ་ལྟར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གནད་དོན་ཐོག་བོད་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་དབར་

གྲོས་མཐུན་མ་བྱུང་བར་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་རིང་གྲོས་མོལ་མཚམས་ཆད། དེ་

ལྟར་ཡང་། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས“གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ལ་འདམ་ཀ་གཞན་མེད་

པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་ན། དྲག་ཤུགས་སྤྱོད་རྒྱུར་འཛེམས་ཟོན་བྱེད་རྒྱུ་མིན་པ”[64]

དང། “རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་དམག་ཤུགས་དབར་ཁྱད་པར་དེ་འདྲའི་

ཆེན་པོ་ཡོད་སྟབས། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྲོལ་ལས་གཞན་

པའི་ལམ་གང་ཞིག་བདམས་ཀྱང་། དེ་ནི་བོད་ལ་རྐྱེན་ངན་གོད་ཆགས་འབྱུང་

གཞི་ཞིག་ལས་མ་འདས་པ་སྟེ། བོད་མི་མང་པོ་ལམ་སེང་འཆི་སྐྱོན་འབྱུང་ངེས་པ་

མ་ཟད། དཔལ་འབྱོར་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཐེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་

[62] ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་བའི་གྲོས་མོལ་གྱི་

བརྒྱུད་རིམ་ལ་དྲན་གསོ་བྱས་པ། (༢)  http://article.lre.cn/article/10000117.html ཐོག་གཟིགས། (རྒྱ་ཡིག) 
[63] གོང་དང་མཚུངས། 
[64] མེལ་ཝིན་ སི་ གྷོལྜ་སི་ཊཻན་སོགས་ཀྱིས་བརྩམས། ཆུང་ཚེ་རིང་གིས་བོད་སྒྱུར་ཞུས། བོད་མི་གསར་བརྗེ་བ་ཞིག 

བོད་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༢༠༠༦ (བོད་འགྱུར་མ།) ཤོག་ངོས་ ༢༣༡ ཐོག་གཟིགས།



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།
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འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ལ་ཞི་བའི་བཅོས་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མེད་པ་ཆགས་ངེས་

རེད།”[65] དེར་བརྟེན། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་དང་བསྟུན་

མཁས་བྱས་ཏེ་གྲོས་མོལ་བྱེད་པ་ལས་ལམ་ཁ་གཞན་མེད། 

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དབང་དང་གདན་ཐོག་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་དེ་

ཚོར་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་གཏན་

འབེབས་བྱས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། དེ་ཚོ་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆ་མ་མོའ་ིནང་

འགོད་མ་དགོས་པར། ཟུར་ཡིག་ཅིག་གི་རྣམ་པར་བཞག་ན་འཐུས་པ་ཡོད།[66] གང་

ཡིན་ཞེ་ན། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་དེ་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་དང་བོད་ས་

གནས་སྲིད་གཞུང་དབར་གྱི་ཞི་མོལ་ཡིག་ཆ[67]ཞིག་ཡིན་པར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པས་སོ། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཤེད་ཐོག་ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོར་

ཉ་ཉུང་མཉམ་བསྲེས་བྱས་པ་དེས་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་རིམ་པའི་ནང་བོད་ཀྱི་སྐུ་

ཚབ་ཚོར་གནས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་ཤོད་ས་མེད་པར། ཡོད་ཚད་རྒྱ་མིའི་གང་བཤད་

ལ་ཉན་འཇོག་བྱེད་དགོས་ཆགས་པའི་གྲོས་མོལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་མངོན་ཡོད། 

 གྲོས་མོལ་མཚམས་ཆད་དེ་དེ་མུར་ལྷག་སྐབས་ཉིན་གཅིག་ཕྱི་དྲོ་རྒྱ་ནག་

དམར་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་སུན་ཀྲེ་ཡོན་གྱིས་ང་ཕོད་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་སང་ཉིན་

ཟུར་དུ་བཀའ་མོལ་བྱེད་རྒྱུ་བྱས། ཉིན་རྗེས་མ་དེར(ལེའོ་ཛུའུ་ཀུད་ཀྱི《བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཞི་

[65]  མེལ་ཝིན་ སི་ གྷོལྜ་སི་ཊཻན་སོགས་ཀྱིས་བརྩམས། ཆུང་ཚེ་རིང་གིས་བོད་སྒྱུར་ཞུས། བོད་མི་གསར་བརྗེ་བ་ཞིག 

བོད་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང༌། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༢༠༠༦ (བོད་འགྱུར་མ།) ཤོག་ངོས་ ༢༣༡ ནས་ ༢༣༢ བར་གཟིགས། 
[66]  * བསམ་འགྲུབ་ཕོ་བྲང་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ། མི་ཚེའི་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པོ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༡༩༨༧ 

(བོད་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༠༨ ཐོག་གཟིགས། 

* ད་དུང་སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོའི་ལས་བྱ་ས་འདུ་རིན་ཆེན་ལགས་སུ་རྩོམ་པ་པོས་བཅར་འདྲི་སྒྲ་འཇུག་བྱས་

པའི་ནང་ཁོང་གིས་པཎ་ཆེན་ཚང་གི་སྐོར་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་མ་མོའ་ིནང་འཇོག་མ་དགོས་པར། དེའི་

སྐོར་ལ་ཟུར་ཡིག་ཅིག་འཇོག་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས། སྒྲ་འཇུག་ལ་གསན་འདོད་ན་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་གནོངས།
[67]  ཡིག་ཆ་དེའི་ཁ་ཤོག་ཐོག«ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་། བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གཉིས་བོད་

ཞི་བས་བཅིངས་བཀྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་གྱི་གྲོས་མཐུན»ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་གསལ་པོ་རེད། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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བའི་བཅིངས་འགྲོལ》ནང་དེ་ཉིན་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༩ ཡིན་པར་བཤད་འདུག 

དེབ་དེའི་ཤོག་ངོས་ ༨༡ ཐོག་གཟིགས)ང་ཕོད་དང་། སུན་ཀྲེ་ཡོན། སྐད་སྒྱུར་འབའ་པ་ཕུན་

ཚོགས་དབང་རྒྱལ་བཅས་མི་གསུམ་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྡོད་ཡུལ་པེ་ཅིང་གསོལ་མགྲོན་

ཁང་ནང་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་དགུ་པ་ནས་དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་དྲུག་པ་ཙམ་བར་ཟུར་

དུ་འཛོམས་ནས་གྲོས་མོལ་བྱས་པ་དང་། གྲོས་མོལ་གྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་བོད་གཞུང་

དང་བླ་བྲང་ནང་མ་སྒང་དབར་གྱི་འགལ་ཟླ་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུའི་གནད་དོན་དང། 

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་དབང་ཚད་དང་གདན་ཐོབ་སྐོར་ལས་མ་འདས། རྒྱ་མིའི་སྐུ་

ཚབ་སུན་ཀྲེ་ཡོན་གྱིས་བཏོན་པའི་གནད་དོན་དེ་ཚོའི་ནང་བོད་དབུས་གཙང་གི་ས་

ཁོངས་དབྱེ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཡོད་པས། ང་ཕོད་ཀྱིས་དེ་སྔའི་གནས་

ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་རང་ལ་འཇོག་དགོས་པ་ལས་ད་ལྟ་བསྐྱར་དུ་དབུས་གཙང་གི་

ས་ཁོངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་མི་རུང་ཞེས་གསུངས། འོན་ཀྱང་སུན་ཀྲེ་ཡོན་གྱིས་

གནད་དོན་དེའི་ཐོག་གྲོས་མོལ་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱབ་པ་དང་། ང་ཕོད་ཀྱིས་

གྲོས་མོལ་བྱེད་རྒྱུ་མིན་ཞེས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱབ་ནས་གྲོས་མཐུན་ཡོང་རེ་མེད་པའི་གནས་

སྟངས་རང་འཇགས་སུ་ལྷག་པ་དང་། ཉི་མ་ནུབ་ལ་ཁད་དུས་སུན་ཀྲི་ཡོན་གྱིས་གྲོས་

མཐུན་ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་དབང་ཚད་དང་གོ་གནས་སྐོར་

ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་དང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཐུགས་སྣང་

མཐུན་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་སྔར་ཡོད་གོ་གནས་དང་དབང་ཆ་གང་ཡོད་ལྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་

བཀོད་ན་གང་འདྲ་འདུག་གམ་ཞེས་དྲིས་པར་ང་ཕོད་ཀྱིས་དེར་མོས་མཐུན་བྱས། དེ་

ཡང་ང་ཕོད་ཀྱི་དགོངས་པར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ནས་བཅུ་གསུམ་བར་དང། 

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ནས་དགུ་པ་བར་འགལ་ཟླ་དང་རྩོད་གཞི་ཆེ་

རིགས་ལྷག་མྱོང་མེད་པར་བརྟེན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་དང་པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་རྣམ་གཉིས་ཐུགས་སྣང་མཐུན་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་སྔར་ཡོད་



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།
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གོ་གནས་དང་དབང་ཆར་ཆ་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་བྲིས་པར་མ་འོས་པ་གང་ཡང་མི་

འདུག་བསམས་ཡོད། གྲོས་དོན་དེར་མོས་མཐུན་བྱས་མཐར་ང་ཕོད་ཀྱིས་ད་དུང་དེ་

མིན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་དང་། རེ་བ་མཐོ་པོ་བཏོན་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་ཅེས་

གསུངས[68]ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པའི་དགོས་འདུན་ལ་སུན་སྣང་

སྐྱེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དམར་རྗེན་དུ་བསྟན་ཡོད། 

༤༽ གྲོས་མཐུན་གྱི་སྔོན་གླེང་། 

བོད་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་དངོས་སུ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་རིམ་པ་

ཚོགས་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་གྲོས་མཐུན་གྱི་དངོས་གཞིའི་དོན་ཚན་ཁག་

གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་སྟེ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ་ཚོར་གོ་བསྡུར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར་ལྐོག་ཏུ་གྲོས་མཐུན་གྱི་སྔོན་གླེང་

ཞིག་སྒྲིག་བཟོ་བྱས་ཡོད།[69] སྔོན་གླེང་དེའི་ནང་བོད་མི་རིགས་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་

རིང་ལྡན་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཁོངས་གཏོགས་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཉེ་བའི་ལོ་

ཤས་ནང་བོད་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་བཙན་འཛུལ་སླེབས་ཡོད་པ། 

བོད་གཞུང་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་དང་ལག་སྦྲེལ་བྱས་ནས་བོད་མི་

མང་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཚབས་ཆེན་བཟོས་ཡོད་པ། གྲོས་མཐུན་དེ་བརྒྱུད་དེ་བོད་མི་མང་

ལ་བཅིངས་བཀྲོལ་ཐོབ་ནས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་

[68]  ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་ང་ཕོད་

ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྐབས་ལྔ་པའི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་

གཉིས་པའི་ཐོག་གནང་བའི་གལ་ཆེའི་གསུང་བཤད་ལ་གཟིགས། (བོད་ཡིག) 
[69]  Melvyn C. Goldstein, A History of Modern Tibet, Vol. 2, UNIVERSITY OF CALI-
FORNIA PRESS, 2007, (དབྱིན་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༠༠ ཐོག་གཟིགས། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཆེན་པོའ་ིནང་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཡོད་པ[70]སོགས་བོད་ཀྱི་སྔར་སོང་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཚད་

ལས་འདས་པའི་འཁྱོག་བཤད་དང་ལོག་འགྲེལ་བྱས་ཡོད། སྔོན་གླེང་དེ་བོད་རྒྱའི་

སྐུ་ཚབ་དབར་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཐོག་དངོས་གཞིའི་གྲོས་མོལ་ཟིན་ནས་གྲོས་

དོན་ཚང་མ་ཡིག་ཆའི་རྣམ་པར་གཙང་བཤུ་བྱེད་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་ནག་དམར་

གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་བསྟན་ཡོད[71]པར་བརྟེན། དེའི་སྔོན་ལ་བོད་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ་ཚོས་སྔོན་གླེང་དེ་འདྲ་ཞིག་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆའི་འགོར་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན་པ་

རྩ་བ་ནས་ཤེས་རྟོགས་མེད། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་སྔོན་གླེང་དེར་ངོ་རྒོལ་གྱི་ཚུལ་དུ་

གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆའི་ནང་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་རྙོག་འགོད་དགོས་དོན་མེད་པའི་

བཀའ་མོལ་ཞིབ་ནན་གནང་ཡང་། རྒྱ་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་གཏན་ནས་ཉན་ཤེས་མ་

བྱས[72]པར་བརྟེན་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལའང་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རྒྱ་མིའི་གང་

བཤད་ལ་ཉན་དགོས་བྱུང་ཡོད། 

མཐའ་སྡོམ། 

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས(དོན་ཚན་ ༢ [༤])ནང་དམག་རྒྱག་པའམ། 

དམག་འཁྲུག་གི་སྡིགས་ར་སྐུལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ཁྲིམས་འགལ་ཡིན་པའི་

གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་ཐོག ད་དུང་རང་སྲུང་ཆེད་མ་གཏོགས། དེ་ལས་གཞན་

པའི་གནས་སྟངས་འོག་དྲག་པོའ་ིདམག་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་ལ་ཚ་

[70] ཆུང་ཚེ་རིང་དང་། བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། བོད་མི་དམངས་འཆིང་བྱེད་ཀྱི་ལྕགས་སྒྲོག སྣར་ཐང་པར་ཁང་། ༢༠༠༡ 

(བོད་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༨༩-༡༩༡ བར་གཟིགས། 
[71]  ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས། རྒས་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་འབེལ་གཏམ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༡༩༨༢ (བོད་

ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༣༧ ཐོག་གཟིགས། 
[72] གོང་དང་མཚུངས། ད་དུང་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། བོད་དུ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་རྒྱ་དམར་གྱི་སྲིད་བྱུས་

དང་བྱ་ཐབས། སྣར་ཐང་པར་ཁང་། ༢༠༠༢ (བོད་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༢༥ ཐོག་ལའང་གཟིགས། 
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འདེད་གཏོང་མི་ཆོག་པའི་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད[73]པ་དང་། ཝི་ནཱ་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གྲོས་མཐུན་གྱི་དོན་ཚན་ ༥༢ ནང་གལ་ཏེ་ཆིངས་ཡིག་གམ། གྲོས་མཐུན་ཞིག་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་

རྩ་འཛིན་དང་འགལ་ཏེ་སྡིགས་ར་བསྐུལ་བའམ། དམག་རྒྱབ་ནས་བཞག་ཡོད་ཚེ་

ཡིག་ཆ་དེ་ནུས་མེད་ཡིན་པར་གསལ་ཡོད།[74] སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གིས་ཝི་ནཱ་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གྲོས་མཐུན་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་མེད་རུང་། “རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་སྔ་ཕྱི་བར་

གསུམ་དུ་སྡིགས་ར་སྐུལ་པའམ། ཡང་ན་དྲག་པོའ་ིདམག་གི་འཇིགས་སྐུལ་འོག་

བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་དང་གྲོས་མཐུན་ཡོད་དོ་ཅོག་ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པར”[75]

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་ཏུ་གང་དང་

གང་བྱས་པ་ཚང་མ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་

ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཆ་དང་ཡང་རྒྱབ་

འགལ་ཆགས་ཡོད། 

 ད་དུང་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཐོག་ཕབ་པའི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་

ཚོའི་ཐམ་ཀ་དེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྫུན་བཟོ་བྱས་པའི་ཤིང་གི་ཐམ་ཀ་ཡིན་པར་

[73] Michael C. van Walt van Praag, The Status of Tibet, Westview Press 1987, (དབྱིན་ཡིག) 

ཤོག་ངོས་ ༡༥༡ ཐོག་གཟིགས། འོན་ཀྱང་། གྷོལྜ་སི་ཊཻན་གྱིས་ A History of Modern Tibet Vol 2, University 
of California Press 2007 (དབྱིན་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༠༦-༡༠༧ ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོའི་

ལུས་སྲོག་ལ་སྡིགས་ར་བསྐུལ་མེད་པར་བརྟེན། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་དེ་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིན་པར་བཤད་

འདུག་ཀྱང་། ཁོང་གིས་སྐད་ཆ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིསྲིད་བྱུས་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པའི་ལག་ཆར་དྲག་སྤྱོད་ལག་བསྟར་

བྱེད་ཆོག་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་བམ། ཡང་ན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྟ་གྲུབ་རྙིང་པ་གཞིར་བཞག་ནས་

བཤད་ཡོད་པར་སྣང་། འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་རང་བཞིན་དེ་གྲོས་མཐུན་

ཐོག་མིང་རྟགས་འགོད་མཁན་སྐུ་ཚབ་ལ་གྲོས་མཐུན་འཇོག་པའི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་དང་། 

བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་གྲོས་མཐུན་འཇོག་པའི་དབང་ཆ་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡིན་སྟབས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་གྲོས་མཐུན་

དེ་རྩིས་མེད་གཏོང་བའི་གཞི་རྩ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་འབྲེལ་དུ་ད་དུང་ Michael C. van Walt van Praag, 
The Status of Tibet, Westview Press 1987, (དབྱིན་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༥༣ ཐོག་ལའང་གཟིགས། 
[74] VikÓria Gy Duda, The Legal Status of Tibet, (དབྱིན་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༢༠ ཐོག་གཟིགས། 
[75] Michael C. van Walt van Praag, The Status of Tibet, Westview Press 1987, (དབྱིན་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༥༡ ཐོག་གསལ།  
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ཐེ་ཚོམ་མེད་དེ། དེ་དོན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རང་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆའི་ནང་ཁ་

གསལ་པོར་བཀོད་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཚད། གལ་ཏེ་ཐམ་ཀ་དེ་ཚོ་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོའི་

སྒེར་ཐམ་ངོ་མ་ཡིན་ན་ཁོ་ཚོས་ཐམ་ཀའི་ཐོག་རང་གི་མིང་གི་དག་ཆ་གཏན་ནས་

ནོར་མི་སྲིད་ཀྱང་། གྲོས་མཐུན་ཐོག་ཕབ་པའི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ང་ཕོད་དང་བསམ་ཕོ་

གཉིས་ཀྱི་ཐམ་ཀའི་ཐོག་ཁོ་ཚོའི་མིང་གི་དག་ཆར་ནོར་འཛོལ་ཤོར་ཡོད་པས་དེ་དོན་

རྩོད་པ་བྱེད་ས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད། འོན་ཀྱང་། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཁ་ཤུགས་ཆེ་

བའི་མཁས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ 

རྒྱ་མིས་བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་ཐམ་ཀ་གསར་པ་རེ་བཟོས་ཡོད་ཀྱང། དེ་ཚོ་བོད་

ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོའི་མིང་བསྐོས་པའི་སྒེར་ཐམ་ཙམ་རེད། (གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆའི་ཐོག)

དེ་ཚོ་ལས་གཞན་པའི་བོད་གཞུང་གི་ཐམ་ཀ་བཀོད་མེད། ་་་་་་ དེ་དུས་ང་ཕོད་ཀྱི་

ལག་ཏུ་མདོ་སྤྱིའི་ཐམ་ཀ་ཡོད་ཀྱང་ཁོང་གིས་དེ་གྲོས་མཐུན་ཐོག་ཕབ་མེད། འོན་

ཀྱང་། (མདོ་སྤྱིའི)ཐམ་ཀ་དེ་བོད་གཞུང་གི་ཐམ་ཀ་མིན་པས་གྲོས་མཐུན་ཐོག་མ་

ཕབ་པ་ཡིས་གྲོས་མཐུན་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་རང་བཞིན་ཆུང་དུ་བཏང་མེད།[76]

 ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་བཤད་ཡོད་པ་དེ་རྩ་བ་ནས་བདེན་པ་མ་རེད། གང་

ཡིན་ཞེ་ན། རྩོད་རྙོག་ནང་ལྷུང་བའི་ཕྱོགས་ཁག་གཉིས་དབར་གྲོས་མོལ་བྱེད་སྐབས་

གལ་ཏེ་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཕྱོགས་ཁག་དེས་སྟོབས་ཤུགས་ཞན་པའི་ཕྱོགས་ཁག་

ཐོག་སྡིགས་ར་བསྐུལ་ནས་གྲོས་མཐུན་བཙན་འགེལ་བྱས་ཡོད་ན། གྲོས་མཐུན་དེར་

ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ནུས་པ་གང་ཡང་མེད།[77] གལ་ཏེ་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་

བདུན་དེ་བོད་པའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་འགེལ་བྱས་པ་ཞིག་མིན་ན། རྒྱ་

[76] Melvyn C. Goldstein, A History of Modern Tibet Vol 2, University of Califor-
nia Press 2007 (དབྱིན་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༠༦ ཐོག་གསལ། 
[77] Michael C. van Walt van Praag, The Status of Tibet, Westview Press 1987, (དབྱིན་ཡིག) 

ཤོག་ངོས་ ༡༥༣ ཐོག་གཟིགས། 
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ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོའི་ཐམ་ཀ་རྫུན་བཟོ་བྱེད་དགོས་དོན་མེད་པར། 

བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་རང་ངོས་ནས་དགའ་ཞིང་སྤྲོ་ཞིང་སྒེར་ཐམ་གྲོས་མཐུན་ཐོག་

བཀོད་ཡོད་ངེས་རེད། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྡིགས་རའི་གནོན་

ཤུགས་འོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བོད་གཞུང་གི་དགོངས་པ་དང་འགལ་བའི་གྲོས་

མཐུན་དེར་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པར་བརྟེན། གྲོས་མཐུན་ཐོག་མིང་རྟགས་

བཀོད་ཚར་རྗེས་ལྷའུ་རྟ་ར་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར་གྱིས་ང་ཕོད་ལ“ད་ལན་རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་ཏན་ཏན་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་ཀྱི་རེད”ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། ང་

ཕོད་ཀྱིས་གྲོས་མཐུན་ལ་མིང་རྟགས་མ་བཀོད་གོང་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕྱི་ལོགས་ལ་

ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཚོད་དཔག་བྱས་ཡོད།[78]

 གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གཏན་འབེབས་བྱུང་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ 

ལོའ་ིཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱས་

པ་དང་། ཉིན་དེའི་དགོང་མོར་ཁོང་གིས་བོད་རྒྱའི་གྲོས་མཐུན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཆེད་

ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་གསོལ་སྟོན་ཞིག་ཀྱང་བཤམས་ཡོད། རྒྱ་ནག་དམར་

གཞུང་གིས་ད་དུང་ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་ཀྲུང་དབྱང་མི་

དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ཐོག་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་སྒྲོག་སྦྱང་བྱས་

པ་དང་།[79] དེའི་ཕྱི་ཉིན་གྱི་ཚགས་པར་ཁག་ཐོག་གྲོས་མཐུན་ཆ་ཚང་བཀོད[80]

ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དྲིལ་

[78] ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་བའི་གྲོས་མོལ་གྱི་

བརྒྱུད་རིམ་ལ་དྲན་གསོ་བྱས་པ། (༢) 

http://article.lre.cn/article/10000117.html ཐོག་གཟིགས། (རྒྱ་ཡིག) 
[79] བོད་ཀྱི་གསར་བརྗེའི་ལོ་རྒྱུས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༡༩༩༡ (རྒྱ་ཡིག) ཤོག་

ངོས་ ༦༠ ཐོག་གཟིགས།  
[80] བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། འདོན་ཐེངས་དང་པོ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང། པར་ཐེངས་དང་པོ། ༡༩༨༢ (བོད་ཡིག) ལུའོ་ཡུས་ཧུང་། བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་སྐོར་གྱི་ཉིན་ཐོ་གནད་

བཤུས། ཤོག་ངོས་ ༡༣༤ ཐོག་གཟིགས། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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བསྒྲགས་དང་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཐོག་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་རེད།[81] འོན་ཀྱང་། 

མཚམས་དེ་བར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་བོད་རྒྱའི་དབར་གྲོས་

མཐུན་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་ལྟ་ཅི། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་

དབར་གནད་དོན་གང་དང་གང་གི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་

གནས་ཚུལ་རྩ་བ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་དང་གྲོས་མཐུན་ཞིག་བཞག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་རྟོགས་བྱུང་

མ་ཐག་ང་ཕོད་ལ་ཏར་འཕྲིན་བཏང་ནས“གྲོས་མཐུན་འཐུས་མི་ལྔ་ལ་སྦུག་དམ་

ལག་འཁྱེར་ནང་མར་ལས་དོན་ཚང་མ་དགོངས་བསྐོར་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་གསལ་

ཡོད་རུང་གྲོས་མཐུན་མིང་རྟགས་བཀོད་ཐལ་གནང་བས་གྲོས་མཐུན་ཟུར་ཐོ་དང་

གཉིས་གྲོ་མོར་ཆེད་གཏོང་བྱ་དགོས་ཐོག སླད་འདི་ནས་ཞིབ་ཐག་མ་ཆོད་བར་ཁྱོད་

ཚོ་པེ་ཅིང་དུ་སྒུག་སྡོད་བྱེད་དགོས་པའི”[82]བཀའ་ཕེབས། འོན་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་

དམར་གཞུང་གིས་བོད་དང་སླར་ཡང་གྲོས་མོལ་བྱེད་མི་སྲིད་པ་ང་ཕོད་ཀྱིས་གསལ་

པོར་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཁོང་གིས“པེ་ཅིང་ནས་གྲོ་མོར་ཏར་ཡིག་ཐོག་ལས་དོན་

སྐོར་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རྒྱུ་སྟབས་བདེ་མེད་ཁར། ཟུར་ཐོ་དང་གཉིས་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་གསང་བ་དང་འབྲེལ་བས་ཏར་གཏོང་མི་བདེ་བས་སླད་ང་ཚོས་ངོ་འཁྱེར་བྱེད་རྒྱུ་

ཡིན། གལ་ཏེ་བཀའ་ཤག་ནས་གྲོས་མཐུན་ལ་མོས་མཐུན་མེད་ཚེ་འཐུས་མི་གཞན་

དག་གཏོང་གནང་མཛད་དགོས་ལས། ངེད་ཚོ་སྔོན་འཆར་ལྟར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུ་

ཡིན”[83]ཞེས་ཏར་ལན་ཕུལ་ནས་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱས། གོང་གསལ་ཞིབ་ཕྲ་ལས་

[81] ཚེ་རིང་ཤཱཀྱ། The Dragon in the Land of Snows Pimlico 1999 (དབྱིན་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༧༠ ཐོག་གསལ། 
[82]  བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། འདོན་ཐེངས་དང་པོ། བོད་ལྗོངས་མི་

དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ (བོད་ཡིག) ལྷའུ་རྟ་ར་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར། ཤོག་ངོས་ ༡༠༩ ཐོག་གསལ།  
[83] བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། འདོན་ཐེངས་དང་པོ། བོད་ལྗོངས་མི་

དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ (བོད་ཡིག) ལྷའུ་རྟ་ར་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར། ཤོག་ངོས་ ༡༠༩ ཐོག་གསལ།  



གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ།
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གསལ་པོ་ཡིན་པ་བཞིན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་རྒྱ་ཞི་འགྲིག་ཡོང་ཐབས་

ཀྱི་བཀའ་མོལ་བྱེད་པར་བཏང་ཡོད་པ་ལས། ཁོ་ཚོར་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆ་འཇོག་

པའི་དབང་ཆ་གནང་མེད། མ་ཟད་གྲོས་མཐུན་དེ་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་བོད་གཞུང་

བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་སྐོར་མ་ཞུས་པར་དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་ནས་བཞག་ཡོད་པ་

དང། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་གྲོས་མཐུན་དེར་འཐུས་མཆན་

རྒྱབ་སོྣན་བྱས་མེད་པར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་

རྒྱལ་སྤྱིར་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེ་གཡོ་སྒྱུའི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་ལས། ལུགས་མཐུན་མ་རེད། 

 རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆིངས་ཡིག་དང་གྲོས་མཐུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ན། གལ་ཏེ་

ཆིངས་ཡིག་གམ། གྲོས་མཐུན་ཞིག་དྲག་པོའ་ིདམག་གི་འཇིགས་སྐུལ་འོག་བཞག་

དགོས་བྱུང་ཡོད་ཚེ། འཇིགས་སྐུལ་ཕོག་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཕྱོགས་ཁག་དེས་གྲོས་

མཐུན་དེ“ལྟོས་བཅས”སམ། ཡང་ན“ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར”རྩིས་མེད་དུ་གཏོང་ཆོག་

གི་ཡོད།[84] དེ་ཡང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་གལ་ཏེ་གྲོས་མཐུན་

ལ་ཁས་ལེན་མ་བྱས་ན། བོད་ས་ཡོངས་ལ་དམག་འཐབ་བྱེད་རྒྱུའི་སྡིགས་ར་བསྐུལ་

ཡོད་པར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་གྲོས་མཐུན་ལ་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡོད་

ཐོག བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུའང་རྒྱ་དམག་གིས་ཕྱོགས་མཚམས་

ཀུན་ནས་བོད་ནང་དཔུང་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའམ། དཔུང་སྐྱོད་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་སྟབས། “བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་དམག་འཐབ་ཀྱི་སྡིགས་ར་བསྐུལ་ནས་

གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཐོག་མིང་རྟགས་འགོད་བཅུག་ཡོད་པ་རྩོད་མེད་

རེད།”[85] དེར་བརྟེན། བོད་ལ་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན“ཡོངས་སུ་རྫོགས་

པར”རྩིས་མེད་གཏོང་བའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅིང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ི

[84] Michael C. van Walt van Praag, The Status of Tibet, Westview Press 1987, (དབྱིན་ཡིག) 

ཤོག་ངོས་ ༡༥༣-༡༥༤ བར་གཟིགས། 
[85] Michael C. van Walt van Praag, The Status of Tibet, Westview Press 1987, 
(དབྱིན་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༥༤ ཐོག་གསལ། 
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ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉིན“རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་གྲོས་དོན་ཁག་

ལ་ཁོ་ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་རོྡག་རོལ་བཏང་ཡོད་པར་བརྟེན། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་

བདུན་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་གཞི་རྟེན་མེད”[86]ཅེས་

གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་རྩིས་མེད་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད་པས། 

གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ད་ལྟ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཐོག་ནུས་མེད་རེད། 

དེ་ལྟར། བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱ་དམར་

གཞུང་གིས་དྲག་པོའ་ིཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། གྲོས་མོལ་བྱེད་ཡུལ་

ས་ཆ་ཡང་གཉིས་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དབང་མེད་པར་རྒྱ་དམར་གཞུང་རྐྱང་

པས་ཐག་བཅད་ཡོད། དེ་ཙམ་གྱིས་ཚད་ཀྱི་མ་རེད། གྲོས་མོལ་གྱི་གྲོས་གཞི་དེ་ཚོ་རྒྱ་

དམར་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པས་མ་ཚད། པེ་ཅིང་དུ་བཞུགས་རིང་

བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོའི་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པར་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་

དུ་དམ་བསྒྲགས་ཚ་ནན་བྱས་ཡོད། དེར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་རང་

འདོད་ལྟར་སྒྲིག་བཟོ་བྱས་པའི་གྲོས་དོན་ཁག་དང་དེ་ཚོའི་སྔོན་གླེང་ལ་བོད་ཀྱི་སྐུ་

ཚབ་ཚོས་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་ཐ་ན་

བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོའི་ཐམ་ཀའང་རྫུན་བཟོ་བྱས་ནས་གྲོས་མཐུན་ཐོག་ཕབ་བཅུག་

ཡོད་པར་བརྟེན། གྲོས་མོལ་དེ་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་

བདུན་དེ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་མི་མང་གི་མིག་སྔར་ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་

གྱི་ཟློས་གར་ཞིག་འཁྲབ་པ་ལས་མ་འདས་ཀྱང་། བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ནང་

བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་ལག་པའི་ནང་གསང་ཐག་ལྷ་མོ་ལྟ་བུར་གྱུར་

ཡོད་པ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གོད་ཆགས་ཤིག་ཏུ་མཐོང་།། །། 

[86] Tenzin Gyatso, the Fourteenth Dalai Lama of Tibet, Freedom in Exile, Hodder & 
Stoughton 1990 (དབྱིན་ཡིག) ཤོག་ངོས་ ༡༦༦ ཐོག་གསལ། 


