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བོད་འབྲེལ་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོངས་པ་གླེང་བ།
ཨཱ་ཅཱརྱ་བློ་བཟང།

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

སྔོན་གླེང་། 

                                                          

༄༅།	 །བོད་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་སྐབས་དང།	 ལྷག་པར་དུ་བོད་

ཡིག་དར་ཁྱབ་རྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ནས་རང་དབང་དང་དྲང་བདེན་

ཐོག་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཡོད།	 ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་གི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་

ལོ་རྒྱུས་ནི་སུབ་ཐབས་མེད་པའི་བདེན་དཔང་གལ་ཆེ་ཞིག་རེད།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༤༩	ལོར་རྒྱ་

དམར་དཔུང་དམག་བོད་མདོ་སྟོད་སྨད་ས་ཁུལ་ནས་བཙན་འཛུལ་བྱས།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༥༡	

ལོར་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག་བཅུག་པ།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་ཆོལ་གསུམ་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་དམར་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་

དང་ཁ་ཕྱོགས་འགྱུར་མཚམས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་དགོས་ངེས་ཡིན།	 ལྷག་པར་དུ་

རྒྱ་དམར་གྱིས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་བཞག་བཅུག་ནས་

བོད་ནི་རྒྱ་ནག་ཁྱབ་ཁོངས་ཆགས་ལུགས་བཤད་ཀྱང་གྲོས་མཐུན་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་

ལག་བསྟར་མེད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ“མར་ལེ་
རིང་ལུགས་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་དགོངས་པ།	ཏེང་ཞའོ་ཕིང་གི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས”ནི་
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

3

གལ་ཆེའི་རྩ་འཛིན་དང་ཁྲིད་སྟོན་གཙོ་བོར་འཛིན་ཡོད།	 ཁོང་རྣམ་པའི་བོད་དང་

འབྲེལ་བའི་དགོངས་ཚུལ་དེ་བཞིན་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ནང་ཞུགས་མྱོང་

མཁན།	 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ང་ཕོད་ངག་དབང་

འཇིགས་མེད་དང་འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ།	གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཧུའུ་ཡའོ་པང་སོགས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་།	 དེ་སྐབས་ཀྱི་

ཡིག་ཆ་གཏན་འབེབས་ནང་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་གནད་ཁག་ལ་ལྟ་ཞིབ་སྐབས་དོ་

སྣང་འོས་པ་ནི།	ཁོང་རྣམ་པའི་དགོངས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་དང་།	གྲོས་མཐུན་སོགས་ཡིག་

ཆ་ད་ལྟའི་རྒྱ་གཞུང་དཔོན་རིགས་ཀྱིས་བརྩི་མེད་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་ལངས་པ་མཐོང་།

བོད་ཀྱི་གནས་བབས།

ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༩	ཟླ་	 ༧	ཚེས་	 ༣༡	 ཉིན་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་

ཨུད་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

ཟེར་བའི་སྐབས་ལྔ་པའི་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་

པའི་ཐོག“བོད་དང་མེས་རྒྱལ་གྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་ཤོད་ཚུལ་དང་འབྲི་སྟངས་མི་
འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་དེ་ནི་དཔྱད་གཞི་དང་ལྟ་བ་མི་གཅིག་པས་བྱས་པ་རེད།	

དཔེར་ན།	 རྒྱ་རིགས་ལོ་རྒྱུས་མཁས་པ་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་བོད་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་ཀྲུང་

གོའ་ིཆ་ཤས་གཅིག་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཤོད་ཚུལ་གཅིག་ཡིན་པ་དང་ཤོད་ཚུལ་གཞན་

ཞིག་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་བཙུན་མོར་བཞེས་པ་ནས་བཟུང་

རྒྱ་བོད་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཉིན་བཞིན་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་ནས་བོད་ཀྲུང་གོའ་ིམངའ་ཁོངས་

སུ་འགྱུར་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད།	 ཤོད་ཚུལ་དེ་གཉིས་ལ་ངས་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་
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བོད་འབྲེལ་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོངས་པ་གླེང་བ།

མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་མེད།	 གང་ཡིན་ཟེར་ན་གནའ་སྔ་མོ་ནས་ཞེས་པ་དེ་ནི་དུས་ཚོད་

ངེས་གཏན་མེད་པའི་ཚིག་ཅིག་ཡིན་པས་ཡང་སྙིང་དུས་ཚོད་ག་དུས་ནས་ཡིན་པ་

གསལ་པོ་མེད།	 སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་བཙུན་

མོར་བཞེས་རྗེས་ཐང་བོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཉིན་བཞིན་གོང་འཕེལ་དང་གཏིང་ཟབ་

ཏུ་ཕྱིན་ནས་བོད་འདི་ཀྲུང་གོའ་ིཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པ་རེད་ཟེར་བ་དེའི་ཐད་ཚང་མས་

མཁྱེན་གསལ་ལྟར་སྐབས་དེར་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིབཙུན་མོ་དང་པོ་དེ་ནི་བལ་

བཟའ་ཁྲི་བཙུན་རེད།	 གལ་ཏེ་གོང་གི་ཤོད་ཚུལ་ལྟར་ཡིན་ན་བོད་འདི་བལ་པོའ་ི

ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་པས་འདི་ལ་འགྲེལ་བཤད་གང་འདྲ་རྒྱག་དགོས་སམ”[1]

ཞེས་དང།	ཡང་ང་ཕོད་ཀྱིས“ཕྱི་ལོ་	༨༤༢	ལོར་བོད་ཀྱི་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ཐོར་
ཞིག་འགྲོ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།	 བཙན་པོ་	 ༤༡	 པ་གླང་དར་མ་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་

གྱིས་བཀྲོངས་རྗེས་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་རིམ་བཞིན་ཐོར་ཞིག་སོང་བ་རེད།	 སྤྱི་ལོ་

༨༦༧	 ལོའ་ིཡས་མས་སུ་བཙན་པོའ་ིམངའ་ཁོངས་སུ་འབངས་མི་དང་བྲན་གཡོག་གི་

འོས་ལངས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལངས་པ་རེད།	 ༨༧༧	 ལོའ་ིཡས་མས་སུ་བོད་འདི་ཡུན་

རིང་སིལ་བུའི་གནས་སུ་གྱུར་བ་དང་།	 གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་གླང་དར་མའི་བར་

དར་རྒྱས་དང་ཉམས་རྒུད་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་དང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བའི་དམག་

འཐབ་གྲངས་མེད་བྱུང་བ་རེད།	 འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་བོད་འདི་རང་བཙན་རྒྱལ་

ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་སྙོན་མེད་རེད”[2]ཅེས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན(ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ)ཞིག་གིས་དེ་སྔ་བོད་རང་

བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་སྙོན་མེད་རེད་ཅེས་དང“བོད་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་
ཀྲུང་གོའ་ིཆ་ཤས་གཅིག་རེད”ཟེར་བར་མོས་མཐུན་མེད་ཅེས་གསལ་ཐག་བཅད་པ་

[1]	ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད།	བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།	༡༩༨༩/༨/༣༡	།
[2]	གོང་དང་མཚུངས།
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རྣམས་གལ་ཆེ་བྱས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི“བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་
ཚགས་པར”ནང་ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༡	ཉིན་བཀོད་འདུག ཡང་འགའ་ཤས་
ཀྱིས་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་དུས་དཀྱིལ་ལ་སོག་པོས་རྒྱ་ནག་དབང་དུ་བསྒྱུར་

ཏེ་ཡོན་རྒྱལ་རབས་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ཁོངས་སུ་ཚུད་ལུགས་

བཤད་པ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་མང་པོས་དགག་པ་

བརྒྱབ་ཡོད།	 དེ་སྐབས་སོག་པོ་དབང་ཐང་རྒྱས་པའི་སྐབས་ རྒྱ་ནག་ཙམ་མ་ཚད་ཨེ་

ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁག་ཀྱང་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཡོད་པ་ལས་

རྒྱ་ནག་གིས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེད།	 བོད་ནི་སོག་པོའ་ིདབང་སྒྱུར་གནས་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུ་དང་ཡང་མི་འདྲ་བར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་

དབང་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ས་སྐྱ་པས་ཟིན་ཡོད་པ་ལས་སོག་པོའ་ིརྒྱལ་པོ་དང་དམག་

དཔོན་བོད་དུ་བཅའ་སྡོད་བྱས་མེད།	 དེ་སྐབས་སོག་པོའ་ིདབང་སྒྱུར་འོག་ཚུད་པའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་དགོས་ན་དེ་སྐབས་སོག་པོའ་ིདབང་སྒྱུར་

འོག་ཚུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁག་གཞན་ཚང་མ་ད་ལྟ་རྒྱ་

ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་དགོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་མ་ཡིན།	 ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལ་

ཕྱིར་ལྟ་བྱས་ན་བོད་ཆོལ་གསུམ་གྱི་ས་ཆའི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་རྒྱ་ནག་ལ་བདག་དབང་

ཡོད་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཕྱོཌ་གཉིས་མོས་མཐུན་གྱི་ཆིངས་ཡིག གྲོས་མཐུན།	 གན་

ཡིག་སོགས་ལོ་རྒྱུས་སུ་མཐོང་ཐོས་སུ་མེད།	དེ་སྔ་བོད་དེ་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་

ཁབ་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་མཁན་རྒྱ་རིགས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད།

ཆོལ་གསུམ་གྱི་བོད།

དེང་སང་རྒྱ་གཞུང་དཔོན་རིགས་ཚོས“ཆོལ་གསུམ་གྱི་བོད”ཟེར་བ་བྱུང་མེད་
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ལུགས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་བདེན་དཔང་མེད་པ་དང་།	 ལོ་རྒྱུས་ལ་སུན་འབྱིན་ཙམ་

དུ་ཟད།	 བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སུ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཞེས་ཡོངས་གྲགས་དང།	

གདོད་མ་ཉིད་ནས་བོད་མི་འདུ་སྡོད་དང་བོད་མིས་བདག་དབང་གི་ས་ཁུལ་ཞིག་

རེད།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས“རང་རེའི་བོད་ཀྱི་བཙན་པོའ་ིརྒྱུད་
རབས་དེ་ཤོད་སྲོལ་དང་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་བར་གཞིགས་ན།	 གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་

ནས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་མཁར་དང་པོ་དེ་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་རེད།	 གཉའ་ཁྲི་བཙན་

པོ་ནས་རྒྱལ་རབས་	 ༣༣	 པ་སྟེ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིདུས་སུ་སྤྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་	

༧	 པ་ཡིན་ཞིང།	 སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་དྲག་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཡོངས་

རྫོགས་གཅིག་གྱུར་གནང་བ་དང་བསྐྱར་དུ་གཅིག་གྱུར་གྱི་བཙན་པོའ་ིརྒྱུད་རབས་

བཙུགས་གནང་བར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་སོགས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་རིམ་པས་

གོང་འཕེལ་བྱུང་བ་རེད།	 དེའི་གོང་གི་རྒྱལ་རབས་	 ༣༢	 རིང་ཞིང་ལས་དང་འབྲོག་

ལས་ཐོན་སྐྱེད་སོགས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་གོང་འཕེལ་བྱུང་ཡོད་ན་ཡང་སྲོང་

བཙན་སྒམ་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་མགྱོགས་པོ་དེ་འདྲ་བྱུང་མེད།	 སྲོང་བཙན་

སྒམ་པོས་བོད་ཧྲིལ་པོ་གཅིག་གྱུར་གནང་རྗེས་ཞིང་ལས་དང་འབྲོག་ལས་སོཌ་ཕྱོཌ་

གང་སའི་ཐད་གོང་འཕེལ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད་ཐང་བོད་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡང་

ཉིན་བཞིན་གཏིང་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད།	 གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་དེ་

ཚོའི་ཐད་ཚང་མས་གསལ་པོ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ལ་གཅིག་གྱུར་ཡང་རེད”[3]ཅེས་དང་།

	 དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས“སྤྱི་ལོ་	 ༡༢༦༠	 ལོར་ཡོན་རྒྱལ་
རབས་དངོས་སུ་མ་བཙུགས་པའི་སོག་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐབས།	 རྒྱལ་སྲས་ཧུས་པི་

ལིས་ཐོག་མར་སོག་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོའ་ིགོ་སར་འཁོད་ཅིང་།	 རྗེས་སུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱོན་

[3]	ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད།	བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།	༡༩༨༩/༨/༣༡	།
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ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་གོང་མའི་གོ་གནས་སུ་སླེབས་རྗེས་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་དུ་སྤོས་ཐོག་

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མིང་ལ་ཏཱ་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཞེས་མིང་སྒྱུར་བྱས་ཤིང་།	 འགྲོ་མགོན་

འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་པོའ་ིམཆོད་གནས་སུ་གདན་དྲངས་ཏེ་དབང་ཐེངས་

དང་པོ་ཞུས་པའི་ཡོན་དུ་བོད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཕུལ(དབུས་གཙང་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ)

དབང་ཐེངས་གཉིས་པ་ཞུ་སྐབས་དབང་ཡོན་དུ་སྟོད་མངའ་རིས་ནས་རྒྱ་མཆོད་

རྟེན་དཀར་པོ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཕུལ།	 སྐབས་དེར་གོང་མ་ཧུ་པི་ལིས་

འགྲོ་མགོན་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དབང་ཐེངས་གཉིས་ཞུས་པའི་དབང་ཡོན་དུ་

ཐོག་མར་བོད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་དང་།	 རྗེས་སུ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་

ཕུལ་བ་ཡིན་ཞེས་བོད་དང་སོག་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསལ”[4]ཞེས་ཆོལ་ཁ་

གསུམ་གྱི་བོད་དེའང་བོད་ཀྱི་དབང་འཛིན་པ་གཅིག་འོག་གནས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་

དག་རྒྱ་གཞུང་གིས་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་དང་།	

བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག་ཟེར་བའི་དུས་དེབ་ནང་བཀོད་འདུག

	 ཆོལ་གསུམ་ཁུལ་གནས་བོད་མིའི་བསམ་འདུན་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི་བོད་

མི་འདུ་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས(བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ།	 མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟེར་

བ༑	 ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།	 དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།	 རྔ་པ་ཆའང་དང་བོད་

རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།	 བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།	 དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་།	 རྨི་

ལི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་སོགས)འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་འོག་བོད་མི་རྣམས་མཉམ་དུ་བོད་

འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།	 ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ནི་

བོད་མི་འགའ་ཤས་ལ་ལྗོངས་རིམ་པའི་མིང་ཙམ་གྱི་རང་སྐྱོང་དང་།	 བོད་མི་མང་ཆེ་

བར་ཁུལ་རིམ་པ་དང་རྫོང་རིམ་པའི་མིང་ཙམ་གྱི་རང་སྐྱོང་།	 བོད་མི་འགའ་ཤས་

[4]	 བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག	 ༡༩༨༩	 (༡༩༥༩-༡༩༨༩	 བོད་དུ་དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་བྱས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་འཁོར་
བར་དྲན་གསོ་ཞུ།	ཆེད་བཏོན་དུས་དེབ།)
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བོད་འབྲེལ་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོངས་པ་གླེང་བ།

ལ་མིང་ཙམ་གྱི་རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་བཅས་རེད།	 དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་གསལ་གྱི་ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས་རང་སྐྱོང་གི་

འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་འོག་འཇོག་མ་ཐུབ་ནའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་

བོད་མི་འདུ་སྡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གོང་གསལ་རྣམས་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི་

འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་འོག་བཞག་ན།	 དེའི་དགེ་ཕན་ནི་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༥༦	 ལོར་རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་ཁྲེན་ཡིས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་

ཚོགས་པར་ས་ཁྲ་ཞིག་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས།	 མ་འོངས་པར་ལྷ་ས་དེ་བོད་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་དེའང་བོད་རིགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས།	 ད་ལྟ་ཞིང་ཆེན་གཞན་འོག་

ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཚུད་པའི་ལྟེ་གནས་ཆགས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད།	 འདི་

ཡིས་བོད་རིགས་དང་རྒྱ་རིགས་དབར་མཐུན་སྒྲིལ་དང་དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་

ཆེད་ཡག་པོ་ཡོད་རེད[5]ཅེས་དང་།

	 མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ཀྱང“སླད་བོད་ས་གནས་ཀྱི་ལས་ཀའང་བོད་རིགས་
ཀྱིས་རྐང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་།	 མེས་རྒྱལ་གྱི་ས་ཆའི་ལྔ་ཆ་གཅིག་བོད་རིགས་

ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡིན།	 ལྷ་ས་ནི་བོད་རིགས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་ས་གནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་

རེད”ཅེས་གསུངས་ཡོད།

དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་བོད།

ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༤༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་སྐབས་བོད་དེའི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་མེད་བརྟེན་རྒྱ་དམར་དཔུང་དམག་གིས་བོད་མདོ་སྨད་ཁུལ་ནས་

[5] Melvyn C. Goldstein, Dawei Sherap and William R. Siebenschuh,  A Tibetan revolution-
ary, The political life and Times of Bapa Phuntso Wangye, University of California Press.
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

9

བཙན་འཛུལ་བྱས།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༥༡	ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་དབང་འོག་གྲོས་མཐུན་དོན་

ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག་བཅུག་པར་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་ལུགས་བཤད་

ཡོད་ཀྱང་གྲོས་མཐུན་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཚུལ་བཞིན་ལག་བསྟར་བྱས་མེད།

	 ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས།	 “༡༩༤༩	 ལོར་ཀྲུང་གོ་ཡོངས་
ལ་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་རྗེས་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཐེ་ཝན་ཕུད་པས་བོད་ས་གནས་

སྲིད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་མངགས་གཏོང་བྱས་ཏེ་པེ་ཅིང་དུ་ཀྲུང་དབྱང་མི་

དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་གྱི་གྲོས་

མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་མིང་རྟགས་འགོད་མཁན་བོད་མ་གཏོགས་བྱུང་མེད།	

དེའི་ཐོག་ནས་བོད་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཐད་དང་།	ཆབ་སྲིད་ཐད།	དམིགས་བསལ་རང་བཞིན་

ཡོད་པ་དེ་བས་གསལ་པོ་མཐོང་ཐུབ”[6]ཅེས་དང་།	ཡང“བོད་ལ་མི་རིགས་དང་ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་།	 མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་སྲོལ་རྒྱུན་འཚོ་བའི་གོམས་

གཤིས།	 བསམ་པའི་ཁྱེར་སོ།	 ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།	 ས་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག	 རང་

བྱུང་གི་ཆ་རྐྱེན་སོགས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ལའང་དམིགས་བསལ་རང་བཞིན་ཆེ་

ཙམ་ཡོད་པ་རེད”[7]ཅེས་དང་།

	 ང་ཕོད་ཀྱིས་	 ༡༩༨༩	 ལོར“བོད་འདི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གཞན་དག་
དང་དབྱེ་བ་མེད་པར་བལྟ་སྟངས་འཛིན་ན་དེའང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་དོན་དང་མཐུན་

གྱི་མེད།	དེ་སྔ་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་རང་བཞིན་ངོས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུའི་ཐད་

མི་འདང་ས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད”[8]ཅེས་བསྟན་ཡོད་ལ།	 དབྱིན་ཧྥ་ཐང་གིས“བོད་
ནི་མི་རིཌ་དང་ཆོས་ལུཌ་ཀྱི་གནད་དོན་ཧ་ཅང་མངོན་གསལ་ཆེ་ཁར་རང་འབྱུང་

[6]	 བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།	༡༩༨༩/༨/༣༡	།
[7]		ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད།	བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་ནས་ལོ་བཞི་བཅུ་འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་
བའི་ཆེད་སྒྲིག ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།
[8]	བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།	༡༩༨༩/༨/༣༡	།
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བོད་འབྲེལ་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོངས་པ་གླེང་བ།

ཁམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་།	ས་ཁམས་ཁོར་ཡུག	མི་རིཌ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།	དཔལ་འབྱོར་ཆཌ་

ཚུལ་བཅས་རྒྱ་རིགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དང་མི་འདྲ་ལ།	 གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་

གཞན་དང་ཡང་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་མཐའ་མཚམས་གྲངས་ཉུང་མི་རིཌ་ཀྱི་

ས་ཁུལ་ཞིག་རེད”[9]ཅེས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་མི་འདྲ་ས་མང་པོ་བཏོན་ཡོད།

ངོམས་སུ་ཆོག་པའི་བོད།

རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་དབང་སྒྱུར་བྱས་པའི་རྗེས་བོད་འདི་ཆེས་ཀླ་ཀློ་དང་།	 ཆེས་རྗེས་

ལུས།	ཆེས་མུན་ནག	ཆེས་གདུག་རྩུབ་བཅས།	ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་ངོས་འཛིན་གྱིས་

བོད་མི་མང་ལ་དམའ་འབེབས་བྱས་ཡོད།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༠	ལོར་ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས་བོད་

དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་ཚོར་སྐྱོན་བརྗོད་དང་།	 བོད་ཀྱི་ཡུན་རིང་ལོ་རྒྱུས་

དང་ཚད་མཐོའ་ིདཔལ་ཡོན།	འོད་སྟོང་འབར་བའི་རིག་གཞུང་།	ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་

དཔའ་ངར་ཆེ་བ་དང་།	 ཤེས་རབ་ལྡན་པའི་བོད་མི་དམངས་ཞེས་པའི་ཚད་མཐོའ་ི

བསྔགས་བརྗོད་བྱས་ལུགས་གོ་ཐོས་བྱུང་ནའང་བོད་མིར་དམའ་འབེབས་བྱེད་རྒྱུ་ད་

ལྟའང་མཚམས་འཇོག་བྱས་མེད།

	 བོད་དུ་དཔུང་སྐྱོད་བྱེད་མཁན་དམག་སྡེ་བཅོ ་བརྒྱད་པའི་བཀོད་

འདོམས་པ་དང།	 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་བྱེད་མྱོང་

མཁན་དབྱིན་ཧྥ་ཐང་གིས“བོད་ཀྱི་མི་རིགས་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་
ཞིང་།	 ལས་ལ་བརྩོན་པ་དང་།	 བབ་ཆགས་པ།	 ཤེས་རིག་བཀྲ་བ།	 དཔའ་ངར་ཆེ་

བ་བཅས་ཡིན་པའི་བོད་མི་དམངས་ཀྱི་བོད་ལྗོངས་ས་མཐོ་གསར་དུ་བསྐྲུན་ཅིང།	

འཛམ་གླིང་དུ་གྲགས་པའི་བོད་རིགས་ཀྱི་གནའ་བོའ་ིརིག་གནས་གསར་གཏོད་

[9]		བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིཌ།	འདོན་ཐེངས་དང་པོ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

11

བྱས”ཞེས་དང།	 “གངས་ལྗོངས་བོད་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རིགས་ལམ་བཤད་ལུགས་ནི་བླངས་ན་རྫོགས་

མཐའ་མེད་པ་དང་།	 སྤྱད་ན་འཛད་མཐའ་མེད་པའི་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ཅིག་ཡིན་

ལ༑	 མི་རབས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ང་ཚོར་འཇོག་གནང་མཛད་པའི་རྩ་ཆེའི་རྒྱུ་ནོར་

ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་བརྟེན།	ང་ཚོས་དེ་དག་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་དང་བེད་སྤྱོད་གང་

ལེགས་གཏོང་དགོས”[10]ཞེས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་མོས་གུས་དང་།	 བོད་ཀྱི་མེས་

པོ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྗེས་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱས་ཡོད།

	 དེ་སྔ་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ངས་ཞོར་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ལས་ཀའི་སྐོར་

གྱི་གནད་དོན་བཤད་ཀྱི་ཡིན།	 རྒྱ་རིགས་ཆེན་པོའ་ིརིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས།	

རྒྱ་རིགས་ཀྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་རོགས་རམ་བྱས་པ་མ་གཏོགས་གྲངས་ཉུང་མི་

རིགས་ཀྱིས་རྒྱ་རིགས་ལ་རོགས་རམ་བྱས་མེད་བསམ་མི་རུང་།	 གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་

ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱ་རིགས་ལ་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང་།	 ས་ཆ་

བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 ནས་	 ༦༠	 ཟིན་པ་དེའི་ཐོག་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།	 དེ་

གར་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་ནོར་བུ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ལྟ་ང་ཚོས་

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་རོགས་རམ་བྱས་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད།	 དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ་

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱིས་རྒྱ་རིགས་ལ་རོགས་རམ་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད།	

བོད་ལ་རོགས་རམ་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་ལས་གོ་གནས་འཛིན་ཆེད་མིན།

མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ཐེངས་མང་རྒྱ་མི་བོད་ལ་ཡོང་བ་དེ་བོད་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཆེད་

ཡིན་པ་ལས་དབང་ཆ་འཛིན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མིན་ལུགས་བཤད་ཡོད།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༥༤	

[10]	བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིཌ།	འདོན་ཐེངས་དང་པོ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
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བོད་འབྲེལ་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོངས་པ་གླེང་བ།

ལོར་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་བོད་དུ་རྒྱ་

མི་ལས་བྱེད་བཏང་བ་རྣམས་བོད་མིར་རོགས་རམ་ཆེད་ཡིན་པ་ལས་གོ་གནས་མཐོ་

པོ་ཐོབ་རྒྱུ་དང་བོད་མིར་བཀའ་གཏོང་ཆེད་མིན་ཞེས་ཞུས་ཡོད།[11]

	 ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས“མའོ་ཙེ་ཏུང་ཟུར་
དུ་མཇལ་དུས་ངོས་པེ་ཅིང་ལ་ཡོང་བ་དེ་ལ་ཁོང་རང་དགའ་པོ་བྱུང་།	 བོད་ལ་རྒྱ་

དཔུང་ཡོང་བ་དེའི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་བོད་ལ་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།	བོད་འདི་

ཡུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།	 ཁྱེད་རང་ཚོར་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་འདུག	 ཡུན་

རིང་གི་གོང་བོད་མིས་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཡུལ་མང་པོ་དབང་དུ་བསྡུས་རེད།	 ཡིན་ན་ཡང་

དུས་འདིར་ཁྱེད་རང་ཚོ་རྗེས་ལུས་ཐེབས་པ་སོང་ཙང་།	ང་ཚོས་ཁྱེད་རང་ཚོར་རོགས་

རམ་བྱེད་འདོད་ཡོད།	ལོ་ཉི་ཤུའི་རྗེས་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ་སྔོན་ལ་བསླེབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།	དེ་

དུས་བོད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡོང་གི་རེད་གསུངས་སྐབས།	ངས་རྣ་

བར་གང་ཐོས་པ་དེར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཁག་པོ་བྱུང་ན་ཡང་ཁོང་གིས་སྐབས་དེར་ང་ཚོ་

མགུ་ཐབས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སེམས་ལ་ངེས་ཤེས་བརྟན་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུངས་པ་

འདྲ་པོ་མཐོང་བྱུང”[12]ཞེས་གསུངས་གནང་ཡོད།

 “ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༥༦	 ལོར་དིལླིར་ཀྲའུ་ཨན་ལན་མཉམ་གླེང་མོལ་ཞིག་སྐབས་
༸སྐུའི་གཅེན་པོ་ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུ་དང་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་གཉིས་ནས་རྒྱ་མིས་བོད་

ནང་ཕུང་དཀྲོལ་བཟོས་པ་དང་།	 དགོས་གལ་མེད་པའི་དམག་འབོར་ཆེན་པོ་ཉར་

གསོག་གིས་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལ་གནོད་སྐྱོན་དང་།	 དངོས་རིན་འཕར་ཚད་མཐོ་

བས་བོད་མི་བཀྲེས་ལྟོགས་ཀྱི་ནང་མུ་གེའི་གནས་སུ་གྱར་ལུགས་དང་།	 རྒྱ་ནག་གིས་

བོད་དབང་བསྒྱུར་ལ་བོད་མི་མང་གིས་འདོད་པ་བྱེད་མེད་ཐོག་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔུང་

[11]	A Tibetan Revolutionary, The Political Life and Times of Bapa Phuntso Wangye, 
Melvyn c. Goldstein Dawei sherab, and William R. siebenshuh P 196
[12]	ཕྱི་ཡུལ་དུ་རང་དབང་།	༸རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ།	༢༠༠༨	དིལླི་བོད་ཀྱི་ཁང་པ་ནས་པར་སྐྲུན།	
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བོད་ནས་ཕྱིར་འཐེན་དང་།	 ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་ཐོག་ནས་གྲོས་མཐུན་གསར་པ་

ཞིག་ལ་མིང་རྟགས་འགོད་དགོས།	 བོད་མི་མང་གི་རེ་འདུན་ཡིན་པ་བརྗོད་སྐབས་

ཀྲའུ་ཨན་ལན་ནས།	 བོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱེད་འདོད་དང་བོད་ཀྱི་དཔལ་

འབྱོར་ཐོག་གནོན་ལྗིད་འགེལ་འདོད་མེད་ཅེས་དང་།	 གཅིག་བྱས་ན་ས་གནས་ལས་

བྱེད་པས་གནས་ཚུལ་མ་རྟོགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འགའ་ཤས་བྱུང་ཡོད་

སྲིད་ཅིང་།	 ལྷ་སའི་ནང་གི་བཟའ་བཅའི་རིགས་ལེགས་བཅོས་བྱེད་རྒྱུ་དང་།	 བོད་

མིས་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་རང་འགོ་ཐོན་འཕྲལ་རྒྱ་མིའི་དཔུང་དམག་རིམ་བཞིན་ཕྱིར་

འཐེན་བྱས་འཐུས་ཞེས།	 ཁས་ལེན་བྱས་པ་རྣམས་ཁ་ཚིག་ཙམ་མིན་པར་ལག་ལེན་

འགེལ་གྱི་ཡིན་ཅེས་དང་།	

	 མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས“ང་ཚོས་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་ད་དུང་མང་པོར་སློབ་
སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན།	 གང་ལགས་ཟེར་ན་རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་བོད་དུ་བཏང་བ་རྣམས་

སྐབས་ཤིག་རིང་ཆེད་ཡིན”[13]ཅེས་གསུངས་ཡོད།

མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་།

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་འོག་ལ་བོད་མི་རིགས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་

པའི་རང་སྐྱོང་ད་ལྟ་ཐོབ་མེད།	 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

དང་།	 མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་གྱི་འབྲུ་དོན་གྱི་

ཁེ་ཕན་ཙམ་ཡང་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དབང་མེད།	 དེ་སྔ་མའོ་ཙེ་

ཏུང་གིས་རྒྱ་རིགས་བོད་བསྐྱོད་ནི་རོགས་རམ་ཆེད་ཡིན་པ་ལས་བོད་མིར་སྡུག་གྱོང་

སྤྲོད་ཆེད་མིན།	 ག་རེ་བྱས་ནས་བོད་ཉམས་རྒུད་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

[13]	China’s Tibet, No.2, 1994, by Shazhou
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བོད་འབྲེལ་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོངས་པ་གླེང་བ།

དགོས།	 རྒྱ་རིགས་ཀྱིས་གཉའ་གནོན་བྱས་པ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡོད་རེད།	

རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་བོད་དུ་རོགས་རམ་ཆེད་བཏང་བ་ལས་བོད་རིགས་ཀྱི་ས་མིག་

འཛིན་ཆེད་མིན།	 ས་གནས་རང་སྐྱོང་ངོ་མ(Real Autonomy)ལག་བསྟར་བྱེད་

པར་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་གཙོ་བོ་ཡིན་ཅེས་བསྟན་ཡོད།[14]

	 ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ལོའ་ིབོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་

ཐེངས་ལྔ་པའི་ཐོག་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་

པ་དང་འཐུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་བསྟན་ཡོད།[15]

	 ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་ཡིས་	 ༢༠༠༥	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉིན་དཀྲུང་དབྱང་གི་མི་

རིགས་ལས་དོན་གྲོས་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་

མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན་གཟེངས་བསྟོད་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་པའི་ཐོག་མི་རིགས་

ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་མཐའ་འཁྱོངས་དང་འཐུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་དུ་གཏོང་བ་

དང་།	 མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ལག་ལེན་

མཐར་ཕྱིན་བྱས་ནས་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྲིམས་

ལྟར་རང་སྐྱོང་དབང་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པར་འགན་ལེན་གང་ལེགས་བྱེད་དགོས་པ་

དང་།	 གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་བརྩི་འཇོག་དང་འགན་

སྲུང་ཏན་ཏིག་བྱེད་དགོས།	 ས་བབ་དང་བསྟུན་པ་དང་མི་རིགས་ལ་བསྟུན་ནས་

བྱེད་ཐབས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་

དོན་དངོས་དང་མཐུན་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་བྱེད་ཐབས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་

པ་མ་ཟད་ལག་ལེན་དངོས་སུའང་བསྟར་དགོས་ཞེས་པ་དང་།	 གོང་གསལ་ལྟར་

མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས“རང་སྐྱོང་ངོ་མ”ལག་བསྟར་དགོས་པ་བཤད་ཡོད་ལ་ཧུའུ་ཅིན་

[14]	China’s Tibet, No.2, 1994, by Shazhou
[15]		ཀྲུང་གོའ་ིགུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
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ཐའོ་སོགས་རྒྱ་གཞུང་དཔོན་རིགས་ཀྱིས་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་

འཐུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་ལག་ལེན་དངོས་སུ་བསྟར་དགོས་པ་བཤད་

ཡོད་ནའང་།	ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་ཀྲུའུ་ཝུའེ་ཆུན་གྱིས“ང་ཚོའི་ལམ་ལུགས་དེ་ཧ་ཅང་
ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཆོག་པ་མ་ཟད་ལག་ལེན་ཁྲོད་ཧ་ཅང་ལེགས་གྲུབ་

བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ཀྲུང་གོར་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བྱེད་ལུགས་དེ་རང་

ལས་བྱེད་སྟངས་གཞན་དག་མེད་པ་དང“རང་སྐྱོང་ངོ་མ”ཟེར་བའང་མེད”[16]ཅེས་

ལྡོག་ཕོྱགས་སུ་ལངས་པ་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་

རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཕོག་ཐུག་གཏོང་བའི་གཏམ་བཤད་མང་དག་སྤེལ་ནས་འགལ་ཟླ་ཆེད་

བཟོས་བྱས་པ་སྣང་།	

	 ཡངས་གླིང་རྡོ་རྗེས།	 ཧུའུ་ཡའོ་པང་དང་ཀྲའོ་ཙི་ཡང་གཉིས་ཀྱི་དུས་

སྐབས་ནི་མི་སེམས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ནས་མི་རིགས་ཁག་དབར་ཞི་བའི་མཐུན་འགྲིག་

མངོན་གྱུར་ཡོང་བར་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས་བཟང་ཤོས་དེ་ཡིན་པའི་མྱོང་ཚོར་བྱུང་

ཡོད་ཅེས་དང་།	

	 ཕུན་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཧུའུ་ཡའོ་པང་དང་།	 ཏེང་ཞའོ་ཕིང་།	 ཀྲའོ་

ཙི་དབྱང་སོགས་ཀྲུང་དབྱང་བློ་མཐུན་ཚོ་མི་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་ཐེངས་མང་ངོ་ཕེབས་

ཀྱིས་མཛུབ་སྟོན་དང་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་མཛད།	 ཁོང་རྣམ་པའི་ཞབས་རྗེས་ཧ་

ལམ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་གི་ས་ཆ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་མ་ཟད།	 ཇི་འདྲ་བྱས་

ཏེ་མི་རིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལེགས་པར་གཉེར་དགོས་མིན་ཐད་ལ་གལ་ཆེའི་དགོངས་

འཆར་འདོན་གནང་མཛད་པ་དང་ནུས་ལྡན་གྱི་མཛུབ་སྟོན་ཡང་མཛད།	 ཏང་ཀྲུང་

དབྱང་གིས་མི་རིགས་ལས་དོན་སྐོར་ལ་གལ་ཆེའི་བཀོད་ཇུས་རབ་དང་རིམ་པ་

བཏོན་གནང་བ་རྣམས་མི་སེམས་ལ་གཏིང་ཟབ་ཟུག་པའི་འབྲས་བུར་གྲངས་ཉུང་

[16]	ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
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བོད་འབྲེལ་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོངས་པ་གླེང་བ།

མི་རིགས་ཚང་མས་དགའ་སྤྲོའ་ིངང“མི་རིགས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དཔྱིད་ཀ་ཤར་བྱུང་།	 ང་
ཚོས་སླར་ཡང་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་རབས་བསུས་ཡོད”ཅེས་བཤད་པ་བསྟན་ཡོད།
	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ལོར་ཧུའུ་ཡའོ་པང་དང་།	 ཝན་ལི་བོད་དུ་ལྟ་སྐོར་སྐབས་

ཐོག་མར་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཧང་སངས་དགོས་པ་ནི་བོད་མི་རྣམས་དབུལ་ཞིང་

ཕོངས་པ།	བོད་ལ་གཏོར་བཅོམ་ཚབས་ཆེན་དང་།	བོད་ཀྱི་རིམ་ཁག་སེར་སྐྱ་མི་མང་

ལ་གནོད་འཚེ་ཆེན་པོ་ཕོག་པ།	 རྒྱ་རིགས་རྣམས་དཔོན་པོ་དང་བོད་རིགས་རྣམས་

བྲན་གཡོག་ལྟར་དབང་ཆ་མེད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རྐྱེན་པས་བོད་རྒྱའི་

འབྲེལ་བ་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དེ་རེད།	 ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས་དེ་ནི་དངོས་འབྲེལ་མི་

སེར་སྤེལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད་ཅེས་དང་།	 བོད་མིར་དགོངས་དག་ཞུས་

ལུགས་དང་སྐབས་དེར་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལེགས་བཅོས་གུ་ཡངས་ཀྱི་རྩ་དོན་

དོན་ཚན་དྲུག་ཅན་འདོན་གནང་མཛད་པའི་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱིས་རང་

སྐྱོང་གི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་རང་དབང་ཐོག་སྤྱོད་རྒྱུ་དང་།	 བོད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་

ཁྱད་ཆོས་དང་མི་མཐུན་པའི་གཏན་འབེབས་རིགས་ལག་བསྟར་མ་བྱེད་པའམ་སྒྱུར་

བཅོས་ཀྱི་དབང་ཆ་ཡོད་ལུགས།	 བོད་ནང་གི་ལས་བྱེད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ལྷག་བོད་

རིགས་ཡིན་དགོས་པ།	 རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་པའི་བརྒྱ་ཆ་	 ༨༥	 བོད་ནས་ཕྱིར་འཐེན་

བྱེད་རྒྱུ་སོགས་གསལ་ཡོད་འདུག

	 བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་

ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས་བསམ་ཤེས་ལྡན་པ་དང་།	 ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་ཁ་རེ་ཁ་ཐུག	

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་དང་།	 ཁོང་གི་

སྲིད་བྱུས་དེ་དག་རྐྱེན་པས་གཞི་ནས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་རྣོ་ངར་ཅན་དུ་འགྱུར་བཞིན་

པའི་འགལ་བ་དེ་ཞི་འཇམ་དུ་བཏང་ཐུབ་པ་དང་།	 རྒྱ་ཆེ་བའི་མི་རིགས་གདོང་ཐུག་

གསར་པ་ཞིག་འགོག་ཐུབ་པ་རེད།	 རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕུག་རིང་གི་གཞི་རྩའི་ཁེ་
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ཕན་གྱི་ངོས་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན།	 ཧུའུ་ཡའོ་པང་གི་སྲིད་བྱུས་དེ་དངོས་འབྲེལ་

ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད།

	 ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༠	ལོར་ཡིག་ཆ་ཨང་	༣༡	འདོན་སྤེལ་ནང་བོད་ཀྱིས་རང་སྐྱོང་

ངོ་མ(True Autonomy)ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་དང་།	 ཤིང་ཅང་དང་འབྲེལ་

བའི་ཡིག་ཆ་ཨང་	 ༤༦	 ནང་།	 མ་འོངས་པར་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་མི་རིགས་ས་

ཁུལ་ཤིང་ཅང་དང་བོད་ལྟ་བུར་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་ཕྱི་འབྲེལ་དང་རྒྱལ་སྲུང།	

དམིགས་བསལ་བཀག་འདོམས་དབང་ཆ་བཅས་གཞི་གནད་གསུམ་ཐོག་དབང་

འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་ལས་གཞན་པའི་དབང་ཆ་ཚང་མ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་ནས་

སྤྱོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བསྟན་ལུགས	Melvyn C. Goldstein	ཀྱིས་བཀོད་ཡོད།[17]

	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ལོར་མཇལ་འཕྲད་ཅིག་སྐབས་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་

ལ་ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས་བོད་ནང་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་

པས་གང་བཤད་བྱས་པ་ལས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཏམ་བརྗོད་ཐུབ་ཀྱི་མིན་

འདུག་པས།	 དངོས་འབྲེལ་ཐོག་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རེད་ཅེས་བརྗོད་དཀའ།	

གང་ལགས་ཟེར་ན།	 ཁོང་ཚོས་བོད་མིའི་བསམ་འདུན་དང་བློ་འཚབ་བརྗོད་པའམ་

རྩོད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས[18]གསུངས་ཡོད།

	 ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས་བོད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་རང་བཞིན་ལ་ངོས་འཛིན་

གྱིས་བོད་མིའི་བསམ་འདུན་གཞིར་བཞག་ནས་བོད་མིའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་རང་

སྐྱོང་འཕེལ་རྒྱས་དགོས་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་ཡོད།	 ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ལོར་བོད་ཀྱི་ལས་

དོན་སྐོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པ་འཚོགས་པའི་ཐོག་སྔར་ཡོད་ཀྱི་

མཐའ་འཁྱོངས་གསུམ།	 ཀྲུང་གོའ་ིགུང་ཁྲན་ཏང་གི་འགོ་ཁྲིད་མཐའ་འཁྱོངས་དང།	

[17]	A Tibetan Revolutionary, The Political Life and Times of Bapa Phuntso Wangye
[18]		གོང་དང་མཚུངས།
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བོད་འབྲེལ་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོངས་པ་གླེང་བ།

སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མཐའ་འཁྱོངས།	མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་

གི་ལམ་ལུགས་མཐའ་འཁྱོངས་བཅས་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ཀྲུང་གོའ་ིཁྱད་ཆོས་དང་བོད་

ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ལམ་བུའི་ཐོག་བསྐྱོད་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱ་

རྒྱུ་སླར་ཡང་ཁ་སྣོན་བརྒྱབ[19]ཡོད་པས།	 ཀྲུང་གོའ་ིཁྱད་ཆོས་དང་བོད་ཀྱི་དམིགས་

བསལ་ཁྱད་ཆོས་གཉིས་མཉམ་བསྲེས་ཀྱིས་རྒྱ་རིགས་མང་བས་བོད་རིགས་ཉུང་བར་

གནོན་ཤུགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་ཁྱད་ཆོས་རིམ་པས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ཡིན་

པས་གྲོས་མཐུན་དང་།	 མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་སོགས་དང་

འགལ་ཡོད་ལ།	 ཧུའུ་ཡའོ་པང་གིས་བོད་དེ་བོད་མིའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ།	 བོད་མིར་ད་

དུང་རང་སྐྱོང་ཆེ་བ།	 ལེགས་སྦྱང་དང་།	 སྐད་ཡིག	 ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རང་དབང་ཆེ་བ་

དགོས་པའི་དགོངས་པ་དང་ཡང་འགལ་ཡོད།

	 ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱིས་བོད་རིགས་ལ་གང་ཅིའི་ཐད་རྒྱ་རིགས་དང་

འདྲ་མཉམ་གྱི་ལྟ་སྟངས་འཛིན་དགོས་པ་དང་།	 བོད་མི་རིགས་ལ་དབང་ནུས་དང་

དབང་ཚད་སྤྲད་ནས་སོ་སོ་རང་ཉིད་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཤིག་ཏུ་གོང་

འཕེལ་འགྲོ་འཇུག་དགོས།	 ཡིན་ནའང་བོད་མིའི་ཁྱད་ཆོས་རང་བཞིན་གཙོ་བོར་

འཛིན་དགོས་པ་གལ་ཆེར་འཛིན་ཡོད།[20]

བོད་དུ་རྒྱ་རིགས།

དེ་སྔ་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས།	 “ཞིན་ཅང་དུ་རྒྱ་རིཌ་མི་ཁྲི་ཚོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཡོད་ཞིང།	
བོད་ལྗོངས་སུ་ཧ་ལམ་རྒྱ་རིགས་མི་གཅིག་ཀྱང་མེད་པས་རང་དམག་དེ་གནས་ཚུལ་

[19]	 	 ཀྲུང་དབྱང་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའི་དགོངས་དོན་སྒྲོག་འགྲེལ་གྱི་གནད་བསྡུས།	
ཀྲུང་གུད་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུས།བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།	༢༠༡༠/༣/༡༥	།

[20]	A Tibetan Revolutionary, The Political Life and Times of Bapa Phuntso Wangye, P. 308-309
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

19

གཏན་ནས་མི་འདྲ་བའི་མི་རིཌ་ས་ཁོངས་ཅིག་ཏུ་གནས་ཡོད་པ་རེད”[21]ཅེས་དང་།	

	 འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱིས་བོད་བཅིངས་འགྲོལ་མ་བཏང་སྔོན་

ལ་ལྷ་སར་རྒྱ་རིགས་གྲངས་འབོར་མཛུབ་མོའ་ིསྟེང་གྲངས་ཀ་ཐེབས་པ་སྟེ།	 གཞིས་ཀ་

རྩེ་ལ་དང་པོ་འགྲོ་སྐབས་རྒྱ་རིགས་ཚོང་ཁང་གཅིག་དང་རྒྱ་རིགས་ཚོང་པ་གཅིག་

ལས་མཐོང་རྒྱུ་མེད།	 དེང་སང་རྒྱ་རིགས་ལས་མི་དང་ལས་བྱེད་དེ་དག་གི་ནང་མི།	

གཞན་ཡང་དམག་མི་ཕོན་ཆེ་སླེབས་ཡོད།	ས་གནས་ཀྱི་ལས་རིགས་ཚང་མ་བོད་ཀྱི་ཕྱི་

ནས་ཡོང་བའི་མིས་ཟིན་པ་མ་ཟད།	 ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་འཕེལ་རྒྱས་དང་།	 ཡུལ་

མིའི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་མི་རིགས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བར་གནོད་འཚེ་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་དཀའ་རྙོག་མང་པོ་བཟོས་ཡོད།	 གལ་སྲིད་དབུས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལམ་སེང་དོ་སྣང་

མ་སྤྲད་ན།	 ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་སུམ་བཅུའི་རྗེས་སུ་ལྷ་སར་བོད་མིའི་ངོ་བོ་ལྡན་པ་པོ་ཏཱ་ལ་མ་

གཏོགས་ལྷག་གི་མ་རེད།	 དེ་མིན་ལྷ་ས་ཚང་མ་རྒྱ་སྐད་རྒྱག་མཁན་གྱིས་ཁེངས་ངེས།	

དེ་མུར་འགྲོ་ཚེ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་བོད་མིས་ཡིད་དད་དང་མཆོད་ཡུལ་གྱི་ལྷ་ས་

འཇིག་ཉེན་གྱི་མཐར་སོན་རྒྱུ།	 དམངས་གཙོ་དང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་གསར་པའི་

དེང་དུས་ཀྱི་བོད་ཟེར་བའི་བརྗོད་ཚིག་ནི་སྟོང་པ་རང་བཞིན་གྱི་འབོད་སྒྲ་ཞིག་ཆགས་

རྒྱུ།	 ང་ཚོས་སོ་སོ་དང་གཞན་ལ་བརྗོད་ཚིག་དེ་ལྟ་བུས་མགོ་སྐོར་གཏོང་གི་ཡོད།	 རྒྱལ་

སྤྱིའི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ལས་འགུལ་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ལས་

འགུལ་འདི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་རྒྱུ་རེད[22]ཅེས་བོད་ནང་དམར་ཤོག་དང་པོ་

བཙུགས་མཁན་དང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོ་གནས་སྣ་ཚོགས་

བཟུང་མྱོང་མཁན་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱིས་མ་འོངས་སྔོན་མཐོང་གི་གཏམ་བཤད་

དེ་དོན་དངོས་སུ་འགྱུར་བཞིན་པ་དང་།	རྒྱ་དམར་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་སྔོན་

ལ་བོད་དུ་རྒྱ་རིགས་ཧ་ལམ་མེད་པའང་གསལ་པོ་མངོན་འདུག

[21]	མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས།	དེབ་ལྔ་པ།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་སྐྲུན་པ།	༡༩༧༧	།
[22]	A Tibetan Revolutionary, The Political Life and Times of Bapa Phuntso Wangye, P 309
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བོད་འབྲེལ་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོངས་པ་གླེང་བ།

བོད་ཀྱི་གནད་དོན།

ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༧༩	 ལོར་ཏེང་ཞའོ་ཕིང་དང་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཏེང་

ཞའོ་ཕིང་གིས་བོད་རང་བཙན་མ་གཏོགས་གཞན་སྐད་ཆ་ག་རེ་ཡིན་ནའི་གྲོས་

བསྡུར་བྱེད་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་དེ།	 ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་

མེད་ཀྱིས“བློ་མཐུན་ཏེང་ཞའོ་ཕིང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བོད་རང་བཙན་ཡིན་ཟེར་
བའི་སྐད་ཆ་འདི་བཞག་ན།	 དེ་མིན་གྱི་སྐད་ཆ་ག་རེ་ཡིན་ནའི་ང་ཚོས་གྲོས་བསྡུར་

བྱེད་ཆོག་གི་རེད།	དེ་ནི་རྩ་དོན་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད”[23]ཅེས་དང་།

	 འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ནང་ཏེང་ཞའོ་ཕིང་

གིས་བོད་རང་བཙན་ལས་གཞན་པའི་སྐད་ཆ་ག་རེ་ཡིན་ནའི་ང་ཚོ་གྲོས་བསྡུར་

ཆོག་གི་རེད་གསུངས་པ་བསྟན་ཡོད།[24]

	 དེ་བཞིན་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ཅིན་ཀྲུང་རྒྱལ་མཚན་ཕུན་

ཚོགས་ཀྱིས་ཏེང་ཞའོ་ཕིང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས“བོད་རང་བཙན”ཡིན་ཟེར་བའི་
སྐད་ཆ་འདི་བཞག་ན།	དེ་མིན་སྐད་ཆ་ག་རེ་ཡིན་ནའི་ང་ཚོས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་ཆོག་

གི་རེད[25]ཅེས་དང་།

	 རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བློན་ལི་ཕིང་གིས་ཀྱང་བོད་རང་བཙན་མ་གཏོགས་

གཞན་སྐད་ཆ་ག་རེ་ཡིན་ནའི་གྲོས་བསྡུར་ཆོག་གི་རེད[26]ཅེས་གསལ་པོ་མངོན་

ཡོད།	 རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་རྒྱུན་དུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན(Tibet issue)འགྲིག་

[23]	བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།	༡༩༨༩/༨/༣༡	།
[24]	 A Tibetan Revolutionary, The Political Life and Times of Bapa Phuntso Wangye, P 316
[25]	བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།	སྲིད་གྲོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང།	༡༩༩༡	
[26]	Negotiation can be held on any questions, but not on the independence of Tibet”, 
China’s Tibet No.3, 1994.
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཐབས་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་པ་རེད་ཅེས[27]“བོད་ཀྱི་གནད་དོན”ཡོད་པ་ངོས་
ལེན་བྱས་པ་དང་།	 “བོད་རང་བཙན་མ་གཏོགས་སྐད་ཆ་གཞན་ག་རེ་ཡིན་ནའི་
གྲོས་བསྡུར་ཆོག་གི་རེད”ཅེས་པ་གཞིར་བཞག་ནས་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ཡོང་ཐབས་སུ་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་གཉིས་ཕན་

དབུ་མའི་ལམ་གཏན་འབེབས་ཀྱིས།	 བོད་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མིན་པ་བསྒྲགས་ཡོད་

ནའང་།	 ཅང་ཙེ་མིན་དང་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་སྐབས་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་མང་དུ་

བཏང་བ་དང“བོད་ཀྱི་གནད་དོན”ཁས་མི་ལེན་པ་སོགས་མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་ལངས་
ཕྱོགས་བཟུང་བར་བརྟེན་གཞིས་བྱེས་བོད་མིས་རྒྱ་གཞུང་དཔོན་རིགས་ལ་ཡིད་ཆེས་

ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་མཐོང་ཐུབ།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར།

ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༤༧	 ལོར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་དིལླིར་ཨེ་ཤི་ཡཱ་རྒྱལ་ཁག་གི་ཚོགས་འདུ་དང་

པོ་དེ་བསྐོང་འཚོགས་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱང་ཨེ་ཤི་ཡཱ་རྒྱལ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་

དུ་འདྲ་མཉམ་ཐོག་ཚོགས་ཞུགས་དང་།	 རྒྱལ་ཁག་གཞན་གྱི་རྒྱལ་དར་མཉམ་བོད་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཡང་སྒྲེང་འཛུགས་གནང་བ་ནི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་དང།	

ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༥༤	 ལོར་པེ་ཅིང་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་

མཇལ་འཕྲད་ཅིག་སྐབས་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་བོད་ལ་རྒྱལ་དར་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་སྒྲེང་

འཛུགས་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད།	 དེ་སྐབས་ཀྱི་གསུང་སྒྱུར་འབའ་པ་ཕུན་

ཚོགས་དབང་རྒྱལ་ནས་ཀྱང་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་བོད་ལ་རྒྱལ་དར་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་

[27]	As a matter of fact, the central Government has always been making efforts for the 
settlement of the “Tibetan issue”, china’s Tibet No.1, 2002
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བོད་འབྲེལ་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོངས་པ་གླེང་བ།

སྒྲེང་འཛུགས་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཕུན་དབང་རང་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་

ནང་བཀོད་འདུག”[28]

	 གོང་གསལ་ལྟར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་ལ་དབང་སྒྱུར་མ་བྱས་སྔོན་ནས་

བོད་ལ་རྒྱལ་དར་ཡོད་པ་དང་།	 ༡༩༥༤	 ལོར་མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ངོས་

འཛིན་གྱིས་སྒྲེང་འཛུགས་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་ནའང་།	 ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༣	

ལོར་ཀྲུའུ་ཝུའེ་ཆུན་གྱིས་བོད་ལ་རྒྱལ་དར་མེད་ལུགས[29]བཤད་པ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

འཁྱོག་བཤད་དང་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་དགོངས་པ་དང་ཡང་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་ལངས་ཡོད།

དད་པ་བྱས་ན་རྦད་དེ་འགྲིག་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་དང་།	 སྨྲ་བ་གཉིས་

ཏེ་ལྷ་མེད་སྨྲ་བ་དང་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་འཛིན་མཁན་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་

ཆོས་ཕྱོཌ་ཀྱི་བྱ་བར་ཧ་ཅང་ཐེ་ཇུས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༩	ལོར་རྒྱ་ནག་

རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་

མེད་ཀྱིས“ངའི་གོ་ཐོས་ལ་རྒན་རྒོན་མང་པོ་ཞིག་གིས་མ་གཞི་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་འགོ་
ཁྲིད་འོག་ཏུ་འཚོ་བའི་ཐོག་དཀའ་ངལ་མེད་ཀྱང་མི་ཚེའི་མཇུག་ཏུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

ཐེངས་གཅིག་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་ན་འདོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་འགྲུབ་ཐུབ་སོང་ཟེར་གྱི་ཡོད་

པ་རེད།	ཆོས་དད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་མི་ཆོག་པ་མ་ཡིན།	ང་ཚོས་

ཏང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དེའང་ཆོས་དད་བྱས་ན་རང་མོས་ཡིན་ལ་ཆོས་དད་མ་བྱས་ནའང་རང་

[28]	A Tibetan Revolutionary, The Political Life and Times of    Bapa Phuntso Wangye
[29]	eng.tibet.cn/2012sy/xw/201312/20131203-1955662.html
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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མོས་ཡིན་པས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་དད་པ་བྱས་ན་རྦད་དེ་འགྲིག་པ་རེད”[30]ཅེས་དང་།

	 འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ནང་བོད་ཀྱི་ཁམས་

དང་དབུས་གཙང་ཨ་མདོ་ཁུལ་གྱི་མི་མང་ཆེ་བས་སྙིང་དབུས་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དྲན་གྱི་ཡོད་པ་དང་།	ཁོང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་བློས་འགེལ།	སྐྱབས་འཇུག་

དང་གསོལ་འདེབས་ཞུ་ཡི་ཡོད[31]ཅེས་པ་ནི་བདེན་དངོས་རེད།	 བོད་རིགས་ཙམ་

མ་ཟད་རྒྱ་རིགས་དང་སོག་རིགས་སོགས་མང་པོས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་

ཡིད་ཆེས་དད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།	 བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ལ་

དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་སྐབས་འདིར་བོད་ནང་ཆོས་ཀྱི་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་གཏིང་ཟབ་

བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྔར་ལམ་ལྟར་མེད་པའང་དངོས་བདེན་རེད།

ཡང་སྲིད།

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ང་ཕོད་ངག་དབང་

འཇིགས་མེད་ཀྱིས“གོ་མིན་ཏང་གིས་བོད་སོག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་
ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིང་བོད་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཁྲི་ཕེབས་མཛད་སྒོར་

བཏང་བའི་གནད་དོན་འདིའི་ཐད་གོ་མིན་ཏང་གིས་འཁྱོག་བཤད་འགའ་ཤས་བྱས་

ཏེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ནི་ཅི་དང་མི་འདྲ་པའི་སྤྱང་པོ་འདུག་པས་གསེར་བུམ་

དཀྲུག་མི་དགོས་ཟེར་བ་སོགས་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་རེད།	 ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་དགོངས་པ་རྫོགས་རྗེས།	 སྲིད་སྐྱོང་རྭ་སྒྲེང་རྒྱལ་པོས་ལྷ་མོའ་ི

བླ་མཚོར་མཚོ་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་དངོས་སུ་མཚོ་གཟིགས་སྐབས་བོད་ཡིག་

[30] 	བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།	༡༩༨༩/༨/༣༡	།
[31]	A Tibetan Revolutionary, The Political Life and Times of    Bapa Phuntso Wangye, P. 316
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བོད་འབྲེལ་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོངས་པ་གླེང་བ།

གི‘ཨ’དང་།	 ‘ཀ’ ‘མ’བཅས་ཚིག་འབྲུ་གསུམ་གཟིགས་པ་མ་ཟད།	 གཡུ་རྩིའི་རྒྱ་
ཕིབས་ཡོད་པའི་དགོན་པ་ཞིག་དང་།	 ལམ་ཆུང་གཅིག་བརྒྱུད་ཁྱིམ་ཆུང་ངོ་ཞིག་

གཟིགས་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་དང་།	 ཁེ་

སྨད་སོགས་མཚོ་སྔོན་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་འཚོལ་

བར་བཏང་བ་དང་།	 རྗེས་སུ་མཚོ་སྔོན་ཧོང་ཀྲུང་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་རེད།	 དེ་ནི་ད་ལྟའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་བཞི་པ་འདི་རེད”ཅེས་དང།	 “༡༩༨༥	 ལོར་ངས་ཆེད་མངགས་ནན་ཅིང་དུ་
ཕྱིན་ཏེ་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་ལ“གོ་མིང་
ཏང་སྐབས་ཀྱི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་འཚོལ་ཞིབ་ངོས་

འཛིན་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཁྲི་ཕེབས་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་བལྟ་གི་

ཡིན”ཞེས་ཞུས་པར་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་
ཁྲིད་བློ་མཐུན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མོས་མཐུན་གནང་བ་མ་ཟད།	 ཡིག་ཚགས་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགན་འཁུར་བར་བཀའ་མངགས་གནང་སོང་།	 ཡིག་ཚགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

འགན་འཁུར་བློ་མཐུན་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་ཡིག་དང་བོད་ཡིག་ཡིག་ཚགས་ཚང་མ་

ང་ལ་བསྟན་བྱུང་།	 ངས་བལྟ་དགོས་པའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ཡིག་ཚགས་

འཇུག་ཁང་གཉིས་པར་འདུག དེའི་ནང་སྲིད་སྐྱོང་རྭ་སྒྲེང་གིས་མཚོ་གཟིགས་

གནང་ལུགས་གནས་ཚུལ་བོད་ཡིག་ངོ་བཤུས་ཡིག་ཆ་གཅིག་འདུག་པ་དེ་ནི་འབྲི་

ས་བོད་ཤོག་མིན་པར་རྒྱ་ཤོག་རེད།	 བོད་སྲིད་གཞུང་གི་གཞུང་ཡིག་ངོ་མ་ཡང་མ་

རེད།	 ངོ་བཤུས་ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་དོན་ནི་སྲིད་སྐྱོང་རྭ་སྒྲེང་གིས་བོད་ལྗོངས་ཚོགས་

འདུ་ཧྲག་བསྡུས་རྒྱས་འཛོམས་ཐོག་གནང་བའི་ཡི་གེའི་འདྲ་བཤུས་ཤིག་ཡིན་ཞིང།	

ཁོང་གིས་མཚོ་གཟིགས་གནང་སྐབས‘ཨ’‘ཀ’‘མ’གཟིགས་པའི་ནང་ནས‘ཨ’ནི་
ཨ་མདོ་ཁུལ་ལམ།	 ཨ་རི་གང་རུང་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ་པ་བྱུང་ཡང།	 ད་དུང་གཡུ་
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རྩིའི་རྒྱ་ཕིབས་ཅན་གྱི་དགོན་པ་དེ་ནི་ཨ་མདོའ་ིསྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་མིན་ནམ་

དགོངས་ཁར།	 ལམ་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་ཁྱིམ་ཞིག་གཟིགས་པ་བཅས་ལ་དཔོན་རིགས་

ཀྱི་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུས་ཞིབ་འཇུག་གནང་རོགས་ཞེས་བྲིས་འདུག

	 འདྲ་བཤུས་ཡིག་ཆ་འདིའི་ཡིག་གཟུགས་ལ་བལྟས་ན་ཨ་མདོ་ས་ཁུལ་

གྱི་མིས་ངོ་བཤུས་བྱས་པ་འདྲ་པོ་འདུག་ཅིང།	 གོ་མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་གིས་འདྲ་

བཤུས་ཡིག་ཆ་འདི་ནི་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་བརྩིས་ནས་ཡིག་ཚགས་ལས་ཁུངས་ནང་

ཉར་ཚགས་བྱས་འདུག གོ་མིང་ཏང་སྲིད་གཞུང་གིས་ངོ་བཤུས་ཡིག་ཆ་འདི་བོད་

ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་འཚོལ་

ཞིབ་བྱེད་ལུགས་སྐོར་གོ་མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པའི་མ་ཡིག་ངོ་མར་

བརྩིས་འདུག འོན་ཀྱང་ངོ་བཤུས་ཡིག་ཆ་དེ་ནི་སྙན་སེང་ངོ་མ་མིན་ལ།	 བོད་ཤོག་

ཐོག་བྲིས་མེད་པ་མ་ཟད་ཐམ་ག་ཡང་བརྒྱབ་མེད་པར་སྤྱིར་བཏང་གི་འདྲ་བཤུས་

ཡིག་ཆ་ཞིག་རེད།	 དེ་མིན་སྙན་སེང་གི་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་གཉིས་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ནི་

ངས་གོང་དུ་ཞུས་པའི་སྙན་བསྐུལ་དེ་གཉིས་རེད་།	 དེ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲེང་དང་།	

བཀའ་ཤག་སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་བཅས་ཀྱིས་དངོས་སུ་ཐམ་ག་བརྒྱབ་ནས་བོད་

སོག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་ཅང་ཅེ་ཧྲེ་སོ་སོར་ཕུལ་བའི་སྙན་སྒྲོན་དེ་གཉིས་རེད།	

ཡིག་ཆ་དེ་གཉིས་ནི་ངོ་མ་རང་ཡིན་ཞིང།	བོད་ཤོག་སྤུས་ལེགས་ཐོག་བྲིས་ཡོད་པ་མ་

ཟད།	སྲིད་སྐྱོང་རྒྱལ་ཚབ་དང་།	བཀའ་ཤག་སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་བཅས་ཀྱི་ཐམ་

ག་བརྒྱབ་འདུག	 ཡིག་གཟུགས་ལ་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་གཅིག་ནི་བཀའ་དྲུང་རྨར་

ལམ་པ་དང་གཅིག་ནི་སྨོན་སྐྱིད་གླིང་གཉིས་ཀྱིས་བྲིས་པ་ཞིག་རེད་འདུག ཡིག་ཆ་

དེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དོན་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་འོས་སྤྲུལ་མཚོ་སྔོན་

ས་ཁུལ་དུ་འཁྲུངས་པ་དང།	 ང་ཚོས་ཡང་སྲིད་འོས་སྤྲུལ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་

རྩིས་སྐབས་རྨ་ཕུའུ་ཕང་གིས་འགོག་རྐྱེན་དང་རྙོག་གྲ་མང་པོ་བཟོས་རྐྱེན་གོ་མིན་
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བོད་འབྲེལ་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོངས་པ་གླེང་བ།

ཏང་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་དབར་གྱི་འདུ་ཤེས་ལ་དམིགས་ནས་རོགས་

རམ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་ལུགས་འཁོད་འདུག”
 ཡང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་ནི་ཅི་དང་མི་འདྲ་

བའི་སྤྱང་པོ་འདུག་པས་གསེར་བུམ་དཀྲུག་མི་དགོས་ཟེར་བ་དེའི་སྐོར་ཡིག་ཚགས་

ནང་འགོ་བརྗོད་དམར་པོ་ཡིན་པའི་ཚགས་པར་ཞིག་འདུག་པ་དེའི་ནང་ཝུའུ་ཀྲུང་

ཤིང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཁྲི་ཕེབས་མཛད་སྒོ་གཙོ་སྐྱོང་བྱས་

ལུགས་དང།	 ཁོ་པ་མཛད་སྒོར་བཞུགས་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར་གཅིག་བཅས་བཀོད་

འདུག འདྲ་པར་དེ་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་གཟིམ་སྦུག་ཏུ་བརྒྱབ་

པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 འདྲ་པར་ཐོག་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་

བཞི་པར་ཕུལ་བའི་ཆུ་ཚོད་གཅིག་འདུག ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཆུ་ཚོད་དེ་ཕྱག་ནང་ཉར་

ནས་དགྱེས་འཚོར་ཆེན་པོ་གནང་བའི་ངང་ཚུལ་དེར་གཞིགས་ནས་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིང་

གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ཅི་དང་མི་འདྲ་བའི་སྤྱང་པོ་འདུག་པས་གསེར་བུམ་དཀྲུག་མི་

དགོས་པར་ཆོག་མཆན་གནང་ན་འགྲིག་པའི་སྙན་སེང་འབོྱར་པ་ལྟར་ཆོག་མཆན་

བཀོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཚཌ་པར་ཐོག་བཀོད་པ་དང་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་

ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཁྲི་ཕེབས་མཛད་སྒོའ་ིགཙོ་སྐྱོང་བྱས་པ་ཟེར་བ་ནི་འདྲ་པར་འདི་

འདྲ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཁྲི་

ཕེབས་མཛད་སྒོའ་ིགཙོ་སྐྱོང་བྱས་ལུཌ་ཀྱི་གསར་འགྱུར་བཀོད་པ་ཙམ་ཞིག་རེད།

	 འོན་ཀྱང་དོན་དངོས་ཐོག་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་

བཞི་པའི་ཁྲི་ཕེབས་མཛད་སྒོའ་ིགཙོ་སྐྱོང་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་བྱུང་

མེད།	 ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བོད་རིགས་བློ་མཐུན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཀྱང་སྐབས་དེའི་ལོ་

རྒྱུས་འབྲི་སྐབས།	 ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཁྲི་ཕེབས་

མཛད་སྒོའ་ིགཙོ་སྐྱོང་བྱས་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྲིས་འདུག དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལུགས་
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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སྲོལ་ཆ་རྒྱུས་རྩ་བ་ནས་མི་ཤེས་པ་ཞིག་གིས་མ་གཏོགས་འབྲི་མི་སྲིད།	དེ་རིང་འདིར་

བཞུགས་ཀྱི་གྲས་སུ་དེ་སྔའི་བོད་ཀྱི་སྐུ་དྲག་ཡིན་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་ན་ཁྱེད་ཚོས་

མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཁྲི་ཕེབས་སྐབས་མཛད་སྒོའ་ིགཙོ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་

མེད།	 རྒྱ་རིགས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སྐབས་གཙོ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་ཡོད་དགོས་པ་

དེ་འདྲ་མ་རེད།	 རྒྱ་རིགས་བློ་མཐུན་གྱིས་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མི་ཤེས་པས་དེ་འདྲ་

བཤད་པར་ཡ་མཚན་དགོས་དོན་མེད།	 འོན་ཀྱང་བོད་རིགས་བློ་མཐུན་འགའ་ཞིག་

གིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྲིས་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད།	 ན་ནིང་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་

འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སྐབས་ངས་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་དང་གོ་

མིན་ཏང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་བལྟས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བཤད་པ་ཡིན།	

གོ་མིན་ཏང་གིས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ང་ཚོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་དེའི་རྗེས་སུ་

རྒྱུགས་ནས་མུ་མཐུད་སྐྱག་རྫུན་ཤོད་དགོས་དོན་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་དང།	 ཡིན་

གཅིག་མིན་གཅིག་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིང་གིས་ཏཱ་ལ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཁྲི་ཕེབས་མཛད་

སྒོའ་ིགཙོ་སྐྱོང་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན་གཞི་ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད།	

སྐབས་དེར་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་བློ་མཐུན་ཅང་ཕིང་གིས་

ཕྱིན་ཆད་ང་ཚོས་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིང་གིས་ཏཱ་ལ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཁྲི་ཕེབས་མཛད་

སྒོ་གཙོ་སྐྱོང་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཤོད་རྒྱུ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང།	 བློ་མཐུན་རྡོ་

རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལ་སོགས་པར་ཡིག་ཆ་གཅིག་རྙེད་འདུག་པ་དེ་ནི་བོད་ས་གནས་སྲིད་

གཞུང་གིས་གོ་མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའི་ཡི་གེ་རེད།	ནང་དོན་ནི་

གོ་མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིང་ཏཱ་ལ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཁྲི་ཕེབས་

མཛད་སྒོར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཡི་གེ་དེ་རེད།	 ནང་དོན་ནི་གོ་མིན་ཏང་སྲིད་གཞུང་

གིས་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིང་ཏཱ་ལ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཁྲི་ཕེབས་མཛད་སྒོར་རྟེན་འབྲེལ་

ཞུ་བར་གཏོང་གནང་མཛད་པ་དེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དེ་རང་རེད།	 གོ་མིན་ཏང་
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བོད་འབྲེལ་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོངས་པ་གླེང་བ།

གིས་ཡི་གེ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིང་གིས་ཏཱ་ལ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཁྲི་

ཕེབས་མཛད་སྒོའ་ིགཙོ་སྐྱོང་བྱས་པ་རེད་ཅེས་བཤད་འདུག་པ་དེས་གནད་དོན་ག་

རེ་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ།	 མཛད་སྒོར་ཞུགས་པ་དང་གཙོ་སྐྱོང་ནི་གོ་

དོན་གཏན་ནས་མི་འདྲ།	 དོན་དངོས་ཐོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཁྲི་ཕེབས་མཛད་སྒོ་གནང་

སྐབས་རྒྱ་རིགས་ཀྱི་ཤོད་ལུགས་ལྟར་གྱི་གཙོ་སྐྱོང་གི་རྣམ་པ་གཏན་ནས་མེད་བཞིན་

དུ་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིང་མཛད་སྒོར་བཞུགས་པ་དེ་ཏཱ་ལ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཁྲི་ཕེབས་

མཛད་སྒོའ་ིགཙོ་སྐྱོང་བྱས་པ་རེད་ཅེས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་བཤད་ན་སྐབས་དེའི་གནས་

ཚུལ་དང་མཐུན་གྱི་མི་འདུག”ཅེས་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཐད་རྒྱ་ནག་གི་ཐེ་ཇུས་མེད་
པ་གསལ་པོ་བཏོན་ཡོད་ལ།	ཡིག་ཆ་དང་ལོ་རྒྱུས་བརྫུན་བཟོ་བྱས་པའང་བཏོན་ཡོད།

མི་དམངས་ཚོའི་ཚབ་བྱེད་མི་སྣ་ཡང་ཡིན།

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ཚབ་བྱེད་མི་སྣ་ཡང་ཡིན་པ་

རྒྱ་གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད་དེ།	 ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན་ཟུར་པ་རྒྱ་ནག་བོད་ལས་དོན་འཐུས་མི་ལྷན་ཁང་གི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་

གྱུར་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ཁྲེན་ཅེན་པོ་ཡིས“ཏཱ་ལའི་དང་པཎ་ཆེན་ནི་
བོད་མི་དམངས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་ཡིན་ལ་བོད་མི་དམངས་ཀྱིས་ཁོང་

གཉིས་ལ་དད་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞུ་བ་དང་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེས་ཆེར་ལྡན་ཡོད།	 ཁོང་

གཉིས་ནི་བོད་ཀྱི་མི་དམངས་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་ཡིན་ལ།	 བོད་ཀྱི་མི་དམངས་

ཚོའི་ཚབ་བྱེད་མི་སྣ་ཡང་ཡིན་པས་བོད་ཀྱི་མི་དམངས་ཚོས་ཁོང་གཉིས་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་གི་ཡོད”[32]པ་གསལ་པོ་མངོན་ཡོད་ནའང་ད་ལྟའི་རྒྱ་གཞུང་

[32]	 བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་ནས་ལོ་བཞི་བཅུ་འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་ཆེད་སྒྲིག བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་སྒྲིག ་སྲིད་གྲོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།	
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

དཔོན་རིགས་ཚོས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་སྣ་ཚོགས་ཞུ་

བཞིན་པ་ནི་བོད་མི་རིགས་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་བོད་མི་མང་གི་ཡིད་ཆེས་དད་པར་

རྡོག་རོལ་བཏང་བར་མང་པོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 ཁྲེན་ཅེན་པོས་རིག་གནས་

གསར་བརྗེ་ཆེན་པོའ་ིལས་འགུལ་སྐབས་བོད་དུ་དགོན་སྡེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ལ་

གཏོར་བཤིག་ཕོག་པ་དང་ཆོས་ལུགས་དེ་གསང་བའི་བྱེད་སྒོར་གྱུར་ནས་ཆོས་དད་

མང་ཚོགས་ཀྱི་བརྩེ་དུང་ལ་ཕོག་ཐུག་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད་ལ།	 དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རིང་

པོ་ཞིག་གི་ནང་བོད་མི་རྣམས་ཅི་བྱ་གཏོལ་བྲལ་དུ་གྱུར་བ་དང་བོད་ཡོངས་ཟང་ཟིང་

གི་གནས་སུ་གྱར་པ།	 གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་འཐབ་རྩོད་དང་ཡ་ང་བའི་རྡུང་རྡེག ཁྱིམ་

ཚང་སྔོག་བཤེར།	རྒྱུ་ནོར་གཞུང་བཞེས།	ཁང་པ་བཟུང་སྤྱོད་སོགས་བྱས་པ་བསྟན་པ་

རྣམས་ད་ལྟའི་རྒྱ་གཞུང་དཔོན་རིགས་ཚོས་མ་གླེང་པ་ནི་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་

གྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་རྒྱུར་འདུན་པ་མེད་པ་མངོན།	 རྒྱ་རིགས་རྩོམ་

པ་པོ་ཝང་ལིས་ཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་བོད་རྒྱ་ཞི་འགྲིག་གི་ལྡེ་མིག་ཡིན་ཟེར་

བར་མང་པོས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་སྤྲད་ཡོད་ལ་མོས་མཐུན་ཡང་བྱས་ཡོད།།	[33]

[33]	A Tibetan Revolutionary, The Political Life and Times of    Bapa Phuntso Wangye


