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 གནའ་སྔ་མོ་ནས་འཛམ་གླིང་

ཡུལ་གྲུ་མང་པ་ོཞིག་ནས་མི་རྣམས་

རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་མྱོང་ཡོད་དེ། དཔེར་

ན། ཡུ་རོབ་དབུས་ཁུལ་ནས་རྒྱ་

གར་དུ་མཆེད་པའི་ཨརྱན་རིགས་

(Aryans) དང་། ཨེ་ཤི་ཡའི་ལྷོ་

ནུབ་ནས་མཆེད་པའི་པར་ཤི་ཡའི་

རིགས་(Persians) དང་། ཨི་རན་

རིགས།(Iranians) པར་སིའི་རིགས་

དང་།(Parsis) དེ་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་

ཁྲོད་དུས་སྐབས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་

ཨེ་ཤི་ཡའི་བྱང་ཤར་ཁུལ་ནས་སོག་

རིགས་དང་། བོད་རིགས། རྒྱ་རིགས་

སོགས་ཀྱང་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་ཡོང་

མྱོང་བ་གསལ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

དེས་ན་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་མང་

པོ་ཞིག་ནས་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་

ཡོང་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་

དགོས་པ་དམིགས་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་

ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཁག་ཅིག་རྒྱ་

གར་ལ་བཙན་འཛུལ་དང་དབང་

སྒྱུར་བྱེད་དུ་ཡོང་བ་ཡིན་ལ། ཁག་

ཅིག་སོ་སོའ་ིཡུལ་གྱི་འཁྲུག་ཟིང་ལ་

གཡོལ་ཆེད་ཡོང་བ་ཡིན། ཡང་ཁག་

ཅིག་རྒྱ་གར་གྱི་རིག་གཞུང་ལ་མོས་

ཁྲང་ཨན། 

རྒྱ་ནག

ཨེ་ཤི་ཡའི་དབུས་ཁུལ། 

པཀིསྟན།

ཨཧྥ་གྷནི་སྟཱན།

རྒྱ་གར། 

ཨོ་ལན་རི་བོ། 

ཡུ་མན་ཀོན་རི་ལམ། 

ཊུར་པན།རྒྱལ་ས་ཨལ་མ་ཊི།

བྷ་ལུ་ཀ 

ཀ་ཤ་གི་རི།

ཊ་ཤ་ཀན་ཌ། 
ནུ་ཀ་ས། 

ཇ་ལ་ལ་བྷ་ཌ། 
གན་དྷ་ར།བྷ་མི་ཡ་ན།

ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད། 

པ་མིར།

ཧིན་རྡུ་ཀུ་ཤ

རྡོ་རྗེ་གདན།

ནཱ་ལེནྡྲ། ཀ་མ་རུ་པ།པ་ར་ཡ་ག
ཝ་ར་ཎ་སི། 

ཀན་སི་པུ་ར།

ཚུར་ལམ།

ཕར་ལམ།

དཔེ་རིས། ༢  དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་བཙུན་པ་ཐང་སན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་

ཡུལ་དུ་དམ་པའི་ཆོས་སློབ་ཏུ་ཡོང་ལམ། 

ལོ་༣༧༥༠ གོང་ཨརྱན་རིགས་རྒྱ་

གར་དུ་སླེབས་ཚུལ། 

 ལམ་ཐིག 
ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད། 

ཨ་རབ་མཚོ། 

བངྒལ་མཚོ་ཁུག 

རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ། 

སེངྒེ་ཁ་འབབ། 

རྨ་བྱ་ཁ་འབབ། 

རྒྱ་གར། 

ཌེཀྐན་མཐ་ོསྒང་། 

ཨི་རན་མཐོ་སྒང་། 

ཧིན་རྡུ་ཀུ་ཤ་རི་རྒྱུད། 

N-བྱང་། 

དཔེ་རིས། ༡  ལོ་ངོ་༣༧༥༠ ཡི་གོང་ལ་ཨརྱན་རིགས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་ལམ།

སློབ་ཚན་བཅུ་པ། ཨིན་ཇིའི་དབང་སྒྱུར་དང་རྒྱ་གར་གྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད། 

(ཕྱི་ལོ་༡༨༥༧-ཕྱི་ལོ་༡༩༤༧)
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གུས་ཆེན་པོས་ཡོང་བ་

ཡིན་ལ། ཁག་ཅིག་རྒྱལ་

ཁབ་གཉིས་དབར་དཔལ་

འབོྱར་གྱི་ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་

རྒྱུར་དམིགས་ཏེ ་ཚོང་

དོན་འབའ་ཞིག་གཉེར་

དུ་ཡོང་ཡོད། 

 ཕྱིས ་སུ ་ཨིན ་

ཇི ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་སྟེ ་

དབང་བསྒྱུར་ནས་ལོ་ངོ་

ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་རིང་

བསྡད་མྱོང་། ཕྱི་ལོ་༡༧༥༧ 

ལོའ་ིཕ་ལ་སེའི་གཡུལ་འགྱེད་(The battle of Plassey) ཀྱི་རྗེས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཨིན་ཇིའི་སྲིད་དོན་དབང་ཤ གས་

ཀྱི་རྨང་གཞི་བཙུགས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༨༤༨ ལོར་ཨིན་ཇི་དཔོན་རིགས་དྷལ་ཧོ་སི་(Lord Dalhouse) རྒྱ་གར་ནང་

ཨིན་ཇིའི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞུང་འཛིན་པར་བསྐོས་ཤིང་། ཁོང་གི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་ཨིན་ཇི་དབང་ཤ གས་དར་བའི་

རྩེ་མོར་སོན་ཏེ་པན་ཇབ་(Panjab) དང་། པེ་ཤ་ཝར།(Peshawar)  

པ་ཐན་ཚོ་བ་(Pathan Tribes) རྣམས་རྒྱ་གར་ནུབ་བྱང་མངའ་

ཁོངས་སུ་ཟླ་སྒྲིལ་བྱས། ཕྱི་ལོ་༡༨༥༦ ལོར་ཨིན་ཇིའི་དབང་

སྒྱུར་སྟོབས་ཤ གས་སྔར་བས་སྲ་བརྟན་དུ་གྱུར།  དུས་རབས་

བཅུ་དགུ་པའི་དུས་དཀྱིལ་ནི་རྒྱ་གར་ནང་ཨིན་ཇི་དབང་

སྒྱུར་གྱི་སྟོབས་ཤ གས་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་

ཡིན་མོད། སྐབས་དེར་ས་གནས་གྱི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་དབང་

འཛིན་པ་དང་། ཞིང་པ། ཤེས་ཡོན་པ། མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ། 

དེ་བཞིན་ཨིན་གཞུང་གིས་མངའ་སྡེའི་དམག་དཔུང་ལས་

ཕུད་དེ་ལས་མེད་དུ་གྱུར་བའི་རྒྱ་གར་དམག་མི་སོགས་

ཀྱིས་ཨིན་གཞུང་ལ་མི་དགའ་བའི་ལྟ་ཚུལ་ཁྱབ་ཆེ་རུ་འགྲོ་

བཞིན་ཡོད། རིམ་བཞིན་ཨིན་གཞུང་ལ་མི་དགའ་བའི་ལྟ་

ཚུལ་ཤ གས་ཆེར་གྱུར་ཏེ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་རིམ་པར་སླེབས་

པ་དང། དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༨༥༧ ལོའ་ིགྱེན་ལོག་ངོ་རྒོལ་གྱི་འཕེལ་

རིམ་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

རྒྱ་གར། 

ཧི་མ་ལ་ཡ།

སོག་ཌི་ཡ་ན།

པར་ཤི་ཡ། 

ཨ་རབ། 

བྷ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ། 

སེ་རི་ཡ། 

མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ། 

ཨར་མེ་ནི་ཡ། 

ཨི་ཇིབ། 

རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ། 

ཁ་པ་ཌོ་ཤི་ཡ། 

མཚོ་ནག
མེ་སི་ཌ་ོནི་ཡ། 

མེ་ཌི་ཊེ་རི་ནན་མཚོ། 

དཔེ་རིས། ༣   ལོ་ངོ་༢༣༠༠ ཡི་གོང་དུ་ཨ་ལེག་ཛན་ཌེར་(Alexander The Great)གྱིས་དམག་དཔུང་

དྲངས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་སྟེ་ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ། 

རྒྱ་གར། 

ལོན་ཌོན། 

ཨེ་ཤི་ཡ། 
ཡུ་རོབ། 

ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ། 

རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ། 

ནུ བ ་ རྒྱ ་ མ ཚོ ་

ཆེན་པོ། 

དཔེ་རིས། ༤  དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་ཨིན་ཇི་རྒྱ་གར་

ལ་ཡོང་སའི་མཚོ་ལམ། 

བྱ ང ་ གི ་

རྒྱ ་ མ ཚོ ་

ཆེན་པོ། 

ཐིག་དམར།
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ཕྱི་ལོ་༡༨༥༧ ལོའ་ིགྱེན་ལོག  

 

 ཕྱི་ལོ་༡༧༥༧ ལོའ་ིཕ་ལ་སེའི་གཡུལ་འགྱེད་ནི་རྒྱ་གར་ལ་ཨིན་ཇིས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་གོམ་སྟབས་

ཐགོ་མ་ཡིན་ལ།  ཕྱི་ལ་ོ༡༨༥༦ ལརོ་ཨིན་ཇི་དཔནོ་རིགས་དྷལ་ཧ་ོསི་ཡི་རྒྱ་གར་ནང་ཨིན་ཇིའི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞུང་འཛིན་

གྱི་ལས་འགན་འཁུར་བའི་དུས་ཡུན་མཇུག་བསྒྲིལ་མཚམས་སུ། རྒྱ་གར་ནང་ཨིན་ཇིའི་དབང་སྒྱུར་གྱི་རྨང་གཞི་སྲ་

བརྟན་ཆགས་ཡོད། འནོ་ཀྱང་ས་གནས་སོ་སོའ་ིམང་ཚོགས་ཀྱིས་ཨིན་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་མི་དགའ་བའི་ངོ་

རྒོལ་རིམ་པར་བྱས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༡༨༥༧ ལོར་མཻ་རུ་ཊ་(Meerut) ས་གནས་སུ་དམག་མི་ཚོས་གྱེན་ལོག་ངོ་རྒོལ་བྱས་

ཤིང། རིང་པོ་མ་འགོར་བར་ས་གནས་མང་པོ་ནས་ཨིན་གཞུང་ལ་གྱེན་ལོག་ངོ་རྒོལ་བྱས་པས། སྐབས་དེའི་ཨིན་

ཇིའི་དབང་སྒྱུར་སྔར་བཞིན་སྲ་བརྟན་ཡངོ་བར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡདོ། སྤྱིར་ལ་ོང་ོགཅིག་ཙམ་གྱི་ནང་གྱེན་ལགོ་

ང་ོརྒལོ་དེར་ཨིན་གཞུང་གིས་སྟངས་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་ཀྱང་། སྐབས་

དེའི་གྱེན་ལོག་ནང་རྒྱ་གར་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཡུལ་མི་འགོ་ཁྲིད་པ་དང། 

མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ། རྒྱ་གར་དམག་མི་བཅས་ཀྱིས་ངར་ཤ གས་ཆེར་

བསྐྱེད་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པས། ཕྱི་ལོ་༡༨༥༧ ལོའ་ིགྱེན་ལོག་དེ་ནི་

རྒྱ་གར་རང་བཙན་སླར་གསའོ་ིའཐབ་རྩདོ་ཐགོ་མ་རུ་ངསོ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། 

  སྐབས་དེར་ཨིན་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ནང་ས་བདག་ལམ་ལུགས་

(Zamindari System)བཙུགས་པས། གསར་དུ་བསྐོས་པའི་ས་བདག་ཚོས་

ཞིང་པ་ཚོར་དཔྱ་ཁྲལ་ལྕི་མོ་བཀལ་ཏེ་འཚོ་བ་དཀའ་སྡུག་ལ་སྦྱར་བ་

དང། ཁྲོམ་རའི་ནང་ཨིན་ཇུས་བཟོས་པའི་ཅ་དངོས་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེ་རུ་

བཏང་བས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་བཟོ་ལས་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་འཚོ་ཐབས་ལ་

ཕོག་ཐུག་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་བཞིན་ཨིན་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་རྒྱ་གར་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་དུ་གྱུར་བའི་ཆོས་ལུགས་དང་རིགས་

རུས་བརྩི་སྲོལ་ཉམས་རྒུད་དུ་གྱུར་བ་

དང་། སྲིད་གཞུང་གི་རིམ་པ་མཐོ་སའི་

ལས་གནས་ཁག་ཏུ་ཡུ་རོབ་ཀྱི་མི་རྣམས་

བསྐོས་ཏེ། རྒྱ་གར་གྱི་དམག་མི་དང་མང་

ཚོགས་ལ་སྲིད་གཞུང་ནང་གོ་གནས་

རིམ་བཞིན་ཇེ ་མཐོར ་འགྲོ ་བའི ་གོ ་

སྐབས་མེད་པར་བཟོས། དེར་བརྟེན་རྒྱ་

གར་མི་མང་ཨིན་ཇིའི་སྲིད་ལུགས་ལ་

མི་དགའ་བའི་ཚོར་བ་ཇེ་ཆེར་སོང་ཁར། 

སྐབས་དེར་དམག་མིར་སྤྲད་པའི་མདེའུ་
དཔེ་རིས། ༦  ཕྱི་ལོ་༡༨༥༧ ལོའ་ིགྱེན་ལོག་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་པ། 

དཔེ་རིས། ༥  རྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའི་སྤྱི་ཁྱབ་

གཞུང་འཛིན་ལོ་ཌ་དྷལ་ཧོ་སི། 
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ལ་ཕག་ཚིལ་དང་བ་གླང་གི་ཚིལ་བྱུགས་ཡོད་པ་དང། མདེའུ་སྣོད་ལས་འདོན་པར་སོ་བཏབ་ནས་ཁ་འབྱེད་

དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་སོ་བཏབ་ནས་ཁ་འབྱེད་སྐབས་ཁའི་ནང་ལ་ཕག་ཚིལ་དང་བ་གླང་གི་ཚིལ་འགོ་ཡི་ཡོད་

པས། ཁ་ཆེ་དང་ཧིན་དྷུ་ཆོས་ལ་དད་པའི་དམག་མི་ཚོའི་དད་སེམས་ལ་ཕོག་ཐུག་བྱུང་སྟེ་མཻ་རུ་ཊ་(Meerut) ས་

ཁུལ་གྱི་དམག་མི་ཚོས་མདེའུ་དེ་རིགས་སྤྱོད་པར་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཤིང་། སྲིད་གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་

དམག་མི་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པར། དམག་ཁོངས་ཀྱི་དམག་རོགས་ཚོས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པར། དམག་མི་

ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་སྲིད་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱེན་ལོག་བྱས། 

 རིང་པོ་མ་འགོར་བར་སྲིད་གཞུང་ལ་གྱེན་ལོག་བྱེད་པའི་ཤ གས་རྐྱེན་དེ་དིལླི་ས་ཁུལ་དུ་ཁྱབ་པ་དང། 

རིམ་བཞིན་རྒྱ་གར་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བར་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་སོང། སྐབས་དེའི་ངོ་རྒོལ་ལས་

འགུལ་དང་སྲིད་གཞུང་གི་སྟངས་འཛིན་དབར་འཁྲུག་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ལངས་སའི་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ཁག་ནི་དིལླི་

(Delhi) དང་། ཨ་ཝ་དྷ།(Awadh) རོ་ཧིལ་ཁཱན།(Rohilkhand) ཨ་ལཱ་ཧཱ་བཱ་ཌ།(Allahabad) ཨག་ར།(Agra) མཻ་རུ་ཊ།(Meerut) 

བི་ཧར་མངའ་སྡེའི་ནུབ་ཁུལ་(Western Bihar) བཅས་ཡིན། ས་གནས་སོ་སོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དཀའ་ངལ་དང་ཉེན་

ཁའི་གནས་སུ་འཕྲད་པར་ཐུགས་ཚབ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ་ཅན་གྱི་དཔའ་བོ་མང་པོས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་

རྡོག་རྩ་གཅིག་བསྒྲིལ་གྱིས་ཨིན་གཞུང་ལ་གྱེན་ལོག་ངོ་རྒོལ་ཤ གས་ཆེན་བྱས། ཕྱི་ལོ་༡༨༥༧ ལོའ་ིཟླ་༥ ཚེས་༡༠ 

ཉིན་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༨༥༨ ཟླ་༦ ཚེས་༢༠ བར་ལོ་ངོ་གཅིག་རིང་། རྒྱ་གར་མི་མང་གིས་ཨིན་ཇིའི་དབང་སྒྱུར་ལ་ངོ་

རྒོལ་བྱས་མཐར་ཨིན་གཞུང་གིས་གྱེན་ལོག་ངོ་རྒོལ་ལ་བཀག་འདོམས་ནན་པོ་བྱས་ཏེ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་རེ་

ཞིག་མཚམས་ཆད། 

རྒྱ་གར་ཤར་གྱི་སྤྱི་གཉེར་ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་པ།

 ཕྱི་ལོ་༡༨༥༧ ལོའ་ིགྱེན་ལོག་ལ་ཕམ་ཁ་བྱུང་ནའང། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་དེ་སྔའི་རྒྱ་གར་ཤར་གྱི་སྤྱི་

གཉེར་ཁང་གི་མིང་འགོ་ནས་རྒྱ་གར་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཨིན་ཇིའི་དབང་ཤ གས་སྤེལ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་

པའི་རྣམ་པ་མཇུག་བསྒྲིལ་ཏེ། ཨིན་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ཐད་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཐེབས། 

སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཕྲན་ཁག་གི་རྒྱལ་པོ་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན། ས་

བདག་སོགས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཨིན་ཇིའི་དབང་སྒྱུར་སྲ་བརྟན་

དང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཡོང་བའི་བྱེད་ཐབས་གསར་པ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱ་འགོ་

ཚུགས། ཕྱི་ལོ་༡༨༥༨ ཟླ་༡༡ ཚེས་༡ ཉིན། ཨིན་ཇི་རྒྱལ་མོ་ཝིག་ཊོ་རི་ཡ་

(Victoria) ཡིས་ད་ནས་བཟུང་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་པོའ་ིམངའ་འགོ་སྤྱི་ཁྱབ་

གཞུང་འཛིན་པ་(Secretary of State) ཞིག་གིས་རྒྱ་གར་སྲིད་གཞུང་

འཛིན་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བཀའ་བསྒྲགས།  

 སྤྱི་ཁྱབ་གཞུང་འཛིན་པ་དེར་རྒྱལ་པོའ་ིསྐུ་ཚབ་ཀྱི་མཚན་

གནས་བསྩལ་བ་དང་། རྒྱལ་མོ་ཝིག་ཊོ་རི་ཡ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ཡུམ་

ཆེན་མོའ་ིམཚན་གནས་བསྩལ་ཏེ་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ིནང་སྲིད་
དཔེ་རིས། ༧ ལྕགས་སྒོར་ཐོག་དཔར་བའི་

ཨིན་ཇི་རྒྱལ་མོ་ཝིག་ཊོ་རི་ཡ། 
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ཐད་ལའང་ཨིན་ཇིའི་དབང་ཤ གས་ཆེ་རུ་གྱུར་བས། རྒྱ་གར་མངའ་

ཁོངས་ཡོངས་ལ་ཨིན་ཇིའི་དབང་ཤ གས་སྲ་བརྟན་དུ་གྱུར། སྐབས་

དེར་ཨིན་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ས་གནས་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཕྲན་ཁག་གི་རྒྱལ་

པོ་དང་། ས་བདག ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཚེ། 

དབང་ཤ གས་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་བར་སྙམ་པའི་སྲིད་ཇུས་ཞིག་བཟུང་བ་

ལས། ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་རྣམས་སྣང་མེད་དུ་

བཞག  གཞན་ཡང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏེ་ཨིན་ཇིའི་

ཚོང་ལས་པ་དང་། བཟོ་གྲྭའི་བདག་པོ། ཞིང་པ།  གཞུང་ཞབས་བཅས་

རང་ཕྱོགས་སུ་འགུག་པར་ཤ གས་སྣོན་བརྒྱབ་ཀྱང། རྒྱ་གར་མི་མང་ལ་

སྲིད་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་དང། སྲིད་ཇུས་ཐད་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་དབང་

གང་ཡང་མེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་ཨིན་ཇི་ལ་མི་དགའ་བ་

ཆེ་རུ་གྱུར་བ་དང་། དེས་རིམ་བཞིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལས་འགུལ་

ཆེན་མོ་(Indian National Movement) འབྱུང་བར་སྐུལ་མ་ཐེབས། 

 ཕྱིས་སུ་གསར་བརྗེ་བ་གྲགས་ཅན་ར་ཇ་རམ་མོ་ཧན་རོ་ཡེ་(Raja 

Rammohan Roy) དང་། བན་ཀིམ་ཅན་ཌ་ར།(Bankim Chandra) ཨི་ཤ་

ཝར་ཅན་ཌ་ར་ཝིད་ཡ་ས་གར་(Ishwar Vidyasagar) སོགས་རྒྱ་གར་རང་

དབང་འཐབ་རྩོད་ལས་འགུལ་གྱི་སྣེ་ཁྲིད་དུ་གྱུར་བ་དང་། ཕྱིའི་བཙན་

འཛུལ་དང་དབང་སྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་ཁྲོད་ཚང་མས་

ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ནུས་པ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བའི་འདུན་པ་གཅིག་མཐུན་བྱུང། 

སྐབས་དེར་ཇ་རམ་མོ་ཧན་རོ་ཡེ་ཡི་ལ་མཚོན་ན། ཐོག་མར་རྒྱ་གར་

སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁུལ་གྱི་ཞན་ཆ་མང་དག་ཅིག་གཙང་སེལ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཁ་

ཚ་དགོས་གཏུགས་ཤིག་ཏུ་མཐོང་སྟེ། ཕྱི་ལོ་༡༨༢༨ ལོར། བ་ར་མོ་ས་མ་

ཇ་(Brahmo Samaj) བཙུགས་ཤིང་། དེ་སྔ་རྒྱ་གར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱོ་བོ་

གྲོངས་རྗེས་འདས་མཆོད་དང་ལྷན་དུ་ཆུང་མའང་གསོན་བསྲེགས་བྱ་

བའི་སྲོལ་ངན་དང། བྱིས་པ་ལོ་ན་མ་སྨིན་པའི་དུས་ནས་ཕ་མའི་འདོད་

མོས་ལྟར་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་པ། དེ་བཞིན་བུད་མེད་ཀྱིས་ནང་ལས་ཁོ་ན་

ལས་སྐྱེས་པ་ཕོ་ལྟར་ཕྱི་ལས་གཉེར་ན་མི་འཚམ་པའི་གོམས་སྲོལ་དང། 

ཁྱོ་བོ་གྲོངས་ཟིན་པའི་བུད་མེད་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་གཉེན་སྒྲིག་བྱ་མི་ཆོག་

པའི་སྲོལ་སོགས་མེད་པར་བཟོས་ཏེ། བུད་མེད་ལ་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་

གི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་ཕྱོགས་ཐད་ཤ གས་སྣོན་བརྒྱབ། ཁོང་གི་འབད་བརྩོན་

ལ་བརྟེན་ནས་ཨིན་ཇིས་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ཁྱོ་བོ་གྲོངས་རྗེས་འདས་

མཆོད་དང་ལྷན་དུ་ཆུང་མའང་གསོན་བསྲེགས་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་

དཔེ་རིས། ༨  ར་ཇ་རམ་མོ་ཧན་རོ་ཡ།

དཔེ་རིས། ༩  བན་ཀིམ་ཅན་ཌ་ར།

དཔེ་རིས། ༡༠  ཨི་ཤ་ཝར་ཅན་ཌ་ར་ཝིད་ཡ་

ས་གར།
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ཁྲིམས་བསྒྲགས། 

 ཕྱི་ལོ་༡༨༩༧ ལོར། ར་མ་ཀཤྲི་ན་པ་ར་མ་ཧམ་ས་(Ramakrishna 

Paramahamsa) མཆོག་གི་ཐུགས་སྲས་ས་ཝ་མི་ཝི་ཝེ་ཀ་ནན་ཌ་(Swami 

Vivekananda) ཡིས་བེ་ལུར་(Belur) ས་གནས་སུ་ར་མ་ཀཤྲི་ན་ཆོས་ཚོགས་

(Ramakrishna Mission) བཙུགས་ཤིང་། ཁོང་གིས་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་

ལུགས་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་བར་འབད་བརྩོན་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༨༩༣ 

ལོར་ཁོང་གིས་ཨ་རིའི་ཡུལ་གྱི་ཆི་ཁ་གོ་(Chicago) ས་གནས་སུ་འཚོགས་

པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་ལུགས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་ངོ་སྤྲོད་

ཐོག་མར་གནང་སྟེ་ནུབ་ཕྱོགས་པ་ཚོར་ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རིན་ཐང་

ཐད་ངོས་འཛིན་ཟབ་མོ་རྙེད་བཅུག་པ་སོགས། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གྱི་

བསམ་བློ་བ་དང་། ཆོས་ལུགས་པ། གསར་བརྗེ་བ་སོགས་ཤེས་ཡོན་པ་

མང་པོས་རྒྱ་གར་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ནུས་པ་འདོན་ཐབས་ལ་འབད་དེ་

འཕྲལ་ཕུགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་སླར་གསོར་སྨན་པའི་

གྲུབ་འབྲས་མི་དམན་པ་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད། 

 

ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས། 

 ཕྱི་ལོ་༡༨༧༦ ལོར། ཀ་ལི་ཀ་ཏ་(Calcultta) རུ་རྒྱ་གར་འཐུས་མི་

ལྷན་ཚོགས་(Indian Association) བཙུགས་ཏེ་སུ་རེ་ཌ་ར་ན་ཐ་བ་ནེར་

རྗེ་(Suredranath Banerjee) མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་འགོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་

ལས་འགུལ་ཆེན་མོའ་ིརྨང་གཞི་བཏིངས། སྐབས་དེར་བཙུགས་པའི་ལྷན་

ཚོགས་དེའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་རིམ་བར་མའི་

ཁོངས་གཏོགས་ཤེས་ཡོན་པ་ཚོའི་ལྟ་བའི་ཚབ་མཚོན་ཡོང་ཐབས་དང། 

རྒྱ་གར་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཆིག་སྒྲིལ་གྱིས་ནུས་ཤ གས་འདོན་རྒྱུ་

གལ་ཆེན་ཡིན་པ་ངོ་འཕྲོད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷན་ཚོགས་དེས་བགྲེས་

ཡོལ་ཟིན་པའི་ཨིན་ཇིའི་ལས་སྣེ་བ་ཨེ་ཨོ་ཧུ་མེ་(A.O.Hume) ཡིས་རོགས་

རམ་འགོ་བཙུགས་པའི་རྒྱ་གར་ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་

ལས་འགན་ཐོག་མར་ཁུར་བ་དང། ཕྱི་ལོ་༡༨༨༥ ལོར་རྒྱ་གར་ཀོང་རེ་སི་

དབུ་བརྙེས་པ་དེས་ཤེས་ཡོན་པ་གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་སྲིད་དོན་ལས་

རིགས་ནང་ཞུགས་ཏེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་དོན་གནས་སྟངས་ཐད་འགྱུར་བ་

ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༡༨༨༥ ཟླ་༡༢ ནང་བྷོམ་བྷེ་(Bombay) གྲོང་ཁྱེར་

དཔེ་རིས། ༡༡  ས་ཝ་མི་ཝི་ཝེ་ཀ་ནན་ཌ།

དཔེ་རིས། ༡༣  ཨེ་ཨོ་ཧུ་མེ།

དཔེ་རིས། ༡༢  སུ་རེ་ཌ་ར་ན་ཐ་བ་ནེར་རྗེ།
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དུ་ཝོ་མེ་ཤ་ཅན་ཌ་ར་བ་ནེར་རྗེ་(Womesh Chandra Banerjee) མཆོག་གི་

དབུ་ཁྲིད་འགོ་རྒྱ་གར་ཀོང་རེ་སིའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་འཚོགས། 

དུས་རབས་ཉི་ཤ ་པར་སླེབས་མཚམས་སུ་བྷལ་གྷང་གྷ་དྷར་ཊི་ལག་(Bal 

Gangadhar Tilak) དང་ཨོ་རོ་བྷེན་ཌོ་གྷོ་ཤ་(Aurobindo Ghose) སོགས་

ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་དེ་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིལས་འགུལ་(Swadeshi Move-

ment) སྤེལ་བ་བརྒྱུད་ཤེས་ཡོན་ཐད་གོ་རྟོགས་དམན་པའི་མང་ཚོགས་

དཀྱུས་མ་རྣམས་ཀྱང་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་

ཞུགས་བྱུང། སྐབས་དེར་ཁེ་ན་ཌ་(Canada) དང་ཨསྟྲི་ལི་ཡ་(Austra-

lia) ནི་ཨིན་ཇིའི་དབང་སྒྱུར་འགོ་ཡོད་མོད། སྲིད་གཞུང་གི་སྒྲོམ་གཞི་

ནི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་

རང་དབང་གང་འཚམ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༡༩༠༦ ལོར་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་གྲོང་

ཁྱེར་དུ་ཌ་ཌ་བྷ་ཡེ་ནོ་རོ་རྗི་(Dadabhai Naoroji) ཡིས་དབུ་ཁྲིད་དེ་ཀོང་རེ་

སིའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འདེམས་བསྐོ་བྱས་པའི་འཐུས་

མིས་གྲུབ་པའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་དགོས་པའི་རེ་

འདུན་བཏོན།  

 ཕྱི་ལོ་༡༩༠༩ ལོར། ཨིན་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ནང་བཙུགས་པའི་སྲིད་

གཞུང་གི་སྒྲོམ་གཞིར་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་

པ་དང་། སྐབས་དེའི་འགྱུར་བ་ལ་མོར་ལེ་མིན་ཊོ་ཡི་བཅོས་སྒྱུར་(Mor-

ley-Minto Reform) ཟེར། འནོ་ཀྱང་འགྱུར་བ་དེར་སྲིད་གཞུང་འཛིན་

སྐྱོང་གི་ལས་སྣེ་རུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་བསྐོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་མ་བསྐྲུན་

སྟབས། འགྱུར་བ་དེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་བློ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་མ་བྱུང་

བ་མ་ཟད། སྲིད་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་སྣེའི་ནང་ཁ་ཆེའི་དམིགས་

བསལ་འཐུས་མི་ཞིག་བསྐོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་བཞག་པ་དེ་ནི། སྐབས་དེར་

ཧིན་རྡུ་དང་ཁ་ཆེ་གཉིས་རྡོག་རྩ་གཅིག་བསྒྲིལ་གྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ལས་

འགུལ་ཐད་འདོན་པའི་ནུས་པ་ཉམས་དམས་གཏོང་བྱེད་དུ་གྱུར། དེར་

བརྟེན་ཁ་ཆེའི་དབུ་ཁྲིད་མུ་ཧ་མ་ཌ་ཨ་ལི་རྗི་ན་(Muhammad Ali Jinnah) 

དང་དབུ་ཁྲིད་གཞན་ཚང་མས་ངོ་རྒོལ་ཤ གས་ཆེན་བྱས་པ་དང། རྗོར་

རྗེའི་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པའི་(King George V) ངོས་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༠༥ ལོར་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་ཤ གས་རྐྱེན་ཆེ་བའི་བྷན་གྷལ་ས་ཁོངས་ཆ་བགོའ་ི(Partition 

of Bengal) སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་

རྒྱལ་ས་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ནས་དིལླི་ལ་སྤོ་རྒྱུའི་བཀའ་བསྒྲགས། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༠༩ ལོར། འགོ་བརྩམས་པའི་བཅོས་བསྒྱུར་དེ་རྒྱ་གར་མང་

དཔེ་རིས། ༡༥  བྷལ་གྷང་གྷ་དྷར་ཊི་ལག

དཔེ་རིས། ༡༦  ཨོ་རོ་བྷེན་ཌོ་གྷོ་ཤ

དཔེ་རིས། ༡༤  ཝོ་མེ་ཤ་ཅན་ཌ་ར་བ་ནེར་རྗེ།
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ཚོགས་བློ་ཕམ་སྐྱེ་གཞིར་གྱུར་བས། རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་

གོམ་པ་སྤོ་བའི་འདུན་པ་ཇེ་ཆེར་སོང། སྐབས་དེར་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་

རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཁྲོད་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་བྷལ་གྷང་གྷ་དྷར་ཊི་

ལག་(Bal Gangadhar Tilak) དང། ལ་ལ་ལ་ཇ་པ་ཊ་རོ་ཡེ།(Lala Lajpat Rai) 

བྷི་པིན་ཅན་ཌ་ར་པལ་(Bipin Chandra Pal) སོགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་ཨིན་

གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་དང། ཕོྱགས་གཞན་ཞིག་ནས་གསར་བརྗེ་

ལས་འགུལ་བ་ཚོས་ཨིན་གཞུང་ལ་དྲག་པོའ་ིརྒོལ་རྡུང་བྱེད་པ་སོགས། 

མདོར་ན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་ཀུན་ཏུ་ཨིན་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་

སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ཡོད།  འནོ་ཀྱང་ ‘མེ་ཡི་ཐོག་ལ་སྣུམ།’ ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར། 

མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཨིན་གཞུང་ལ་འཁོན་སེམས་འཛིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་

ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཁར། ཕྱི་ལོ་༡༩༡༩ ལོར་སྲིད་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་པའི་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཁྲིམས་སར་འདྲི་གཅོད་བྱ་མི་དགོས་

པར་ཐད་ཀར་བཙོན་འཇུག་ཆོག་པའི་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་རོ་ལེ་ཊ་

ཨེག་ཊ་(Rowlatt Act) ཞེས་པ་གཏན་འབེབས་བྱས་པས། ཨིན་གཞུང་གི་

བྱེད་སྤྱོད་ལ་འཁོན་འཛིན་སྔར་ལས་ཆེ་རུ་གྱུར་ཏེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་

མང་ཚོགས་ཚང་མས་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་དང་། ལས་མཚམས་འཇོག་པ་

སོགས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་ཨིན་གཞུང་གིས་

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དྲག་གནོན་བྱས། ལོ་རྒྱུས་ནང་ཨིན་ཇི་

དམག་སྤྱི་ཆེན་མོ་ཨོ་ཌ་ཡེར་(General. O. dyer) གྱི་བཀོད་འདོམས་འགོ 

གོ་ལག་གང་ཡང་མ་ཐོགས་པའི་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་རྣམས་ལ་སྔོན་

བརྡ་གང་ཡང་མ་སྤྲད་པར། དམར་གསོད་བྱས་པར་གྲགས་པའི་རྗ་ལན་

ཝ་ལ་སྤྱི་གླིང་གི་དམར་གསོད་ཆེན་མོའ་ིདོན་རྐྱེན་(Jallianwala Bagh Mas-

sacre) ཡང་སྐབས་དེར་བྱུང། 

རྗ་ལན་ཝ་ལ་སྤྱི་གླིང་དུ་བྱུང་བའི་དམར་གསོད་

ཆེན་མོའ་ིདོན་རྐྱེན། 

 རྗ་ལན་ཝ་ལ་སྤྱི་གླིང་གི་དམར་གསོད་ཆེན་མོའ་ིདོན་རྐྱེན་

ནི། ཨིན་ཇིས་རྒྱ་གར་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཆེས་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་ཡིན། ཕྱི་ལོ་

༡༩༡༩ ཟླ་༤ ཚེས་༡༣ ཉིན་མང་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཨམ་རི་སར་(Amritsar) ཡོད་པའི་གསེར་གྱི་ལྷ་ཁང་(Gold-

en Temple) ཉེ་འགྲམ་གྱི་རྗ་ལན་ཝ་ལ་སྤྱི་གླིང་དུ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་དུས་སྟོན་ལ་རོལ་བ་དང་ཆབ་

དཔེ་རིས། ༡༨  རྗོར་རྗེའི་རྒྱལ་

རབས་ལྔ་པ།

དཔེ་རིས། ༧  ཌ་ཌ་བྷ་ཡེ་ནོ་རོ་རྗི།
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ཅིག ཨིན་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་ལས་

འགུལ་སྤེལ་འཆར་ཡོད། འནོ་ཀྱང་གློ་བུར་དུ་དམག་སྤྱི་ཆེན་མོ་ཌ་ཡེར་

གྱིས་དྲག་ཆས་ཐོགས་པའི་ཉེན་རྟོག་རུ་ཁག་ཅིག་ཁྲིད་ཡོང་སྟེ། བུད་

མེད་དང། བྱིས་པ། རྒན་རབས་སོགས་ལག་ཏུ་གོ་མཚོན་མ་ཐོག་པའི་

ཉེས་མེད་མང་ཚོགས་ཁྲོད་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པས། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་

གི་རིང་མང་ཚོགས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་ཤི་རྨས་ཚབས་ཆེན་ཐེབས། 

 འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་པོའ་ིརྗེས་སུ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

གྷན་དྷི་མཆོག་རྩོད་མེད་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོར་བསྐོས་པ་དང་། རྒྱ་གར་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་

བསྟུད་མར་སྤེལ་བའི་དུས་མཚམས་འདིར་ཁོང་གིས་འཚེ་བ་མེད་པའི་

ལས་འགུལ་གྱི་བྱེད་ཐབས་གསར་པ་ཞིག་བཏོན་པ་དང།   འཚེ་བ་མེད་

པའི་ལས་འགུལ་དེར་བདེན་པའི་ཨུ་ཚུགས་(Satyagraha) ཞེས་འབོད་ཀྱི་

ཡོད། དེ་བཞིན་སྐབས་དེར་ནེ་རུ་(Nehru) དང་སུ་བྷ་ཤ་ཅན་ཌ་ར་བྷོ་ས་

(Subhash Chandra Bose) ལྟ་བུའི་སྣེ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོའི་ནུས་པ་ཡང་ཆེ་

རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེ་ཙམ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ལས་འགུལ་ཆེན་མོའ་ིདམིགས་ཡུལ་རང་བཙན་

གཙང་མ་རྩོད་རྒྱུའི་ཕྱོགས་སུ་གོམ་པ་སྤོས་ཡོད། 

དཔེ་རིས། ༡༩  རྗ་ལན་ཝ་ལ་སྤྱི་གླིང་གི་དམར་གསོད་ཆེན་མོའ་ིདོན་རྐྱེན་གྱི་རྣམ་པ། 

དཔེ་རིས། ༢༠  ཕྱི་ལོ་༡༩༡༣ ལོར་གྷན་དྷི་

མཆོག་གིས་བདེན་པའི་ཨུ་ཚུགས་ཀྱི་ལས་

འགུལ་ལ་དབུ་ཁྲིད་གནང་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར། 
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ཨིན་གཞུང་ལ་མཉམ་ལས་མི་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ། 

 སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གྷན་དྷི་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་འགོ་ཨིན་གཞུང་ལ་མཉམ་ལས་མི་བྱེད་པའི་ལས་

འགུལ་(Non-Cooperation Movement) འགོ་བརྩམས། ཕྱི་ལོ་༡༩༢༠ ཟླ་༡༠ ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༢༢ ཟླ་༢ བར་ཀོང་རེ་སི་

ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སད་པར་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན། རྗ་ལན་ཝ་ལ་

སྤྱི་གླིང་གི་དམར་གསོད་ཆེན་མོའ་ིདོན་རྐྱེན་སོགས་བློ་ཡིད་ལས་འདས་པའི་དོན་རྐྱེན་ཁག་ཅིག་རིམ་པར་བྱུང་

བ་ལ་བརྟེན་ནས་གྷན་དྷི་མཆོག་གི་ཐུགས་སུ་ཨིན་གཞུང་ལ་རེ་ལྟོས་བྱ་ས་མི་འདུག་དགོངས་ཏེ། རྒྱ་གར་མི་མང་་

ལ་སྐུལ་སློང་བྱས་ཏེ་ཨིན་གཞུང་ལ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ནས་མཐུན་འགྱུར་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཐབས་སུ་མཉམ་ལས་

མི་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་བརྩམས་པ་དང་། དེས་རྒྱ་གར་ནང་གཞི་ཚུགས་པའི་ཨིན་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ནུས་

པ་ཉམས་ཞན་དུ་བཏང་། ལས་འགུལ་འདིས་རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་ས་ཡ་མང་པོར་སྐུལ་སློང་ཐེབས་ཏེ་གྲུབ་འབྲས་

ཆེན་པོ་ཐོབ་པས། ཨིན་ཇིའི་དབང་འཛིན་པ་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་མུ་མཐུད་དབང་སྒྱུར་བྱ་བར་གདེང་ཚོད་བྲལ་བའི་

གནས་སུ་སྦྱར། 

དཔེ་རིས། ༢༡  གྷན་དྷི་མཆོག་གིས་མཉམ་ལས་མི་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ལ་དབུ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས། 
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སི་མོན་རྟོགས་ཞིབ་ལྷན་ཚོགས། 

 

 རེ་ཞིག་མཉམ་ལས་མི་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས་བྱུང་བས། སྲིད་དོན་ལས་འགུལ་

གྱི་ཟིང་ཆའང་འཇགས་པར་གྱུར། ཕྱི་ལོ་༡༩༢༧ ལོར་ཨིན་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་སྲིད་གཞུང་གི་སྒྲོམ་གཞིར་སྔར་

ལས་ལྷག་པའི་བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་ཐབས་སུ་སི་མོན་རྟོགས་ཞིབ་ལྷན་ཚོགས་(Simon Commission) རྒྱ་གར་ལ་

བཏང་། འནོ་ཀྱང་ལྷན་ཚོགས་དེའི་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་འཐུས་མི་གཅིག་

ཀྱང་མེད་ལ། སྲིད་གཞུང་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་རང་དབང་གི་འདོད་འདུན་

ལ་མོས་མཐུན་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པས། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་

ཀྱི་ས་གནས་ཀུན་ནས་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྦ་རླབས་འགོག་མེད་དུ་འཕྱུར་འགོ་

བརྩམས། ལ་ལ་ལ་ཇ་པ་ཊ་རོ་ཡེ་(Lala Lajpat Rai) ཡི་དབུ་ཁྲིད་འགོ་ཀོང་

རེ་སི་ཚོགས་པ་དང་ཁ་ཆེའི་མཐུན་ཚོགས་(Muslim League) ངོས་ནས་

མོས་མཐུན་མེད་པའི་ངོ་རྒོལ་ཤ གས་ཆེན་བྱས་ཤིང་། ལས་འགུལ་སྤེལ་

བར་འདུ་འཛོམས་བྱས་པའི་མང་ཚོགས་ཚོར་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བྱས་

པ་དང་། པན་ཇབ་ཀྱི་སེངྒེར་(Lion of Punjab) གྲགས་པའི་སྐབས་དེའི་

དབུ་ཁྲིད་ལ་ལ་ལ་ཇ་པ་ཊ་རོ་ཡེ་ལའང་སྐབས་དེའི་ཟིང་ཆའི་ཁྲོད་རྡུང་དཔེ་རིས། ༢༣  ལ་ལ་ལ་ཇ་པ་ཊ་རོ་ཡེ།

དཔེ་རིས། ༢༢  སི་མོན་རྟོགས་ཞིབ་ལྷན་ཚོགས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་བར་མོས་མཐུན་མེད་པའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ། 
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རྡེག་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཏེ་སྐུ་གྲོངས། 

ཨིན་གཞུང་གི་བཀོད་ཁྱབ་མི་བརྩི་བའི་ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ། 

 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༢༩ ཟླ་༡༢ ནང་འཚོགས་པའི་ཀོང་རེ་སིའི་ཚོགས་ཆེན་དང་བསྟུན་ནས་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོ་གྷན་དྷི་མཆོག་གིས་བཀོད་ཁྱབ་མི་བརྩི་བའི་ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ་(Civil Disobedience Movement) གྱི་དབུ་ཁྲིད། 

ལས་འགུལ་འདིའི་ཁྲོད་ཕྱི་ཟླ་༡ ཚེས་༢༦ ཉིན་ནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཁུལ་ཀུན་ནས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཉིན་

མོར་(Independence Day) སྲུང་བརྩི་བྱ་གཏན་འཁེལ། ཕྱི་ལོ་༡༩༣༠ ཟླ་༡ ཚེས་༢༦ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་སོ་སོར་

ཚོགས་འདུ་བསྐངས་པ་དང། ཀོང་རེ་སིའི་ངོས་ནས་ཚོན་མདོག་གསུམ་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་དར་ཡང་སྒྲེང་འཛུགས་

བྱས། ཨིན་གཞུང་གིས་ལས་འགུལ་དེ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཐབས་སུ་དྲག་གནོན་བྱས་པས། མང་ཚོགས་བརྒྱ་

ཕྲག་མང་པོ་བསད་རྨས་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་པ་དང་། གྷན་དྷི་དང་ནེ་རུ་སོགས་ལས་འགུལ་གྱི་དབུ་ཁྲིད་གཙོས་

མི་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས། འནོ་ཀྱང་ལས་འགུལ་དེའི་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་རྒྱལ་

དཔེ་རིས། ༢༤  གྷན་དྷིས་ཨིན་ཇིའི་བཀོད་ཁྱབ་མི་བརྩི་བའི་ཞི་

རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་རྣམ་པ། 

དཔེ་རིས། ༢༥  གྷན་དྷི་ལོན་ཌོན་དུ་བསྐངས་པའི་གྲོས་མོལ་

ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་ཏུ་ཞུགས་པ། 

དཔེ་རིས། ༢༦  རྒྱལ་གཅེས་

དཔའ་བོ་བྷ་གྷ་ཊ་སིན།

དཔེ་རིས། ༢༧  རྒྱལ་གཅེས་

དཔའ་བོ་ར་ཇ་གུ་རུ།

དཔེ་རིས། ༢༨  རྒྱལ་

གཅེས་དཔའ་བ་ོསུག་ཌེབ།
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ཁབ་ཀྱི་ཕྱོགས་མཐའ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གྱུར། དེ་རྗེས་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་(Round 

Table Conferences) རིམ་པར་བསྐངས་པ་དང་། གྷན་དྷི་ལོན་ཌོན་དུ་བསྐངས་པའི་གྲོས་མོལ་ཐེངས་གཉིས་པའི་

ཚོགས་ཐོག་ཏུ་དངོས་སུ་ཞུགས། འནོ་ཀྱང་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དེར་གྲུབ་འབྲས་གང་ཡང་མ་སོན་པས་བཀོད་

ཁྱབ་མི་བརྩི་བའི་ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ་བསྐྱར་དུ་སྤེལ། 

 སྐབས་དེར་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བྷ་གྷ་ཊ་སིན་(Bhagat Singh) དང་། སུག་ཌེབ།(Sukhdev) ར་ཇ་གུ་

རུ་ (Rajguru) གསུམ་གྱིས་གཏུམ་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ཨིན་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་གྲོས་

ཚོགས་ཚོགས་ཁང་(Central Assembly Hall) དུ་འགད་རྫས་གཡུགས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༣༡ ཟླ་༣ ཚེས་༢༣ ཉིན་

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཁོང་གསུམ་དཔྱང་ལ་བཏགས་ཏེ་སྐུ་བཀྲོངས། 

 

ཨིན་ཇིའི་དབང་ཤ གས་མཐའ་སྤྲོད་གཏོང་བའི་ལས་འགུལ། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༤༢ ཟླ་༨ ནང་གྷན་དྷི་མཆོག་གིས་ཨིན་ཇི་དབང་ཤ གས་མཐའ་སྤྲོད་གཏོང་བའི་ལས་འགུལ་

(Quit India Movement) འགོ་བརྩམས་ཤིང་། ཨིན་ཇི་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ནས་མཐར་སྤྲོད་གཏོང་ཆེད་ཨིན་གཞུང་གི་

བཀོད་ཁྱབ་མི་བརྩི་བའི་ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ་(འཆི་གསོན་དབྱེ་ཐག་གཅོད་པའི་ལས་འགུལ)(Do or Die) གཞི་རྒྱ་

ཆེ་བ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད། ལས་འགུལ་དེའི་ཁྲོད་མེ་འཁོར་ས་ཚིགས་དང་། སྦྲག་ཏར་ཁང་། སྲིད་གཞུང་

དཔེ་རིས། ༢༩  གྷན་དྷི་མཆགོ་གི་དབུ་ཁྲིད་འགོ་ཨིན་ཇིའི་དབང་ཤ གས་རྩ་མེད་གཏངོ་བའི་ང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་པ། 
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གི་ཁང་རྩེག་སོགས་མི་སེར་སྤེལ་བའི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་ཡུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དྲག་སྤྱོད་ཀྱིས་གཏོར་སྐྱོན་ཆེན་པོ་

བཏང་། དེ་ལྟར་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་དར་ཁྱབ་ཆེ་རུ་སོང་བ་དང་ཨིན་གཞུང་གིས་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་དེ་དག་ནི་

ཀོང་རེ་སིས་ཆེད་དུ་བྱས་པའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ཡིན་པར་བསྙད་དེ་དེའི་འགན་ཆ་ཚང་གྷན་དྷི་ལ་གཡོགས་ཤིང། 

གནད་ཡོད་འགོ་ཁྲིད་ཚང་མ་འཛིན་བཟུང་གིས་ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་པས་བྱ་སྤྱོད་གང་ཡང་སྤེལ་མི་ཆོག་པའི་

བཀག་སྡོམ་བྱས། དེ་བཞིན་ས་གནས་གང་སར་དམག་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་བཏང་སྟེ་ལས་འགུལ་ལ་དྲག་

གནོན་བྱས།  

 སྐབས་དེར་ནེ་ཊ་ཇི་སུ་བྷ་ཤ་ཅན་ཌ་ར་བྷོ་ས་(Netaji Subhash Chandra Bose ) ཀ་ལི་ཀ་ཏ་རུ་ཨིན་ཇིའི་

བཀག་ཉར་ཁང་(Detention) དུ་ཡོད་པ་དང། ཁོང་གསང་སྟབས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་བྲོས་ཏེ་ཨིན་ཇི་མཐར་སྤྲོད་གཏོང་

ཆེད་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དམག་གི་རྩ་འཛུགས་(INA-Indian National Army) བཙུགས། 

 འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་འགོ་བརྩམས་པ་དང་། རྒྱ་གར་ཨིན་ཇི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞུང་འཛིན་པས་རྒྱ་

གར་གྱི་གནད་ཡོད་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་གྲོས་སྡུར་མ་བྱས་པར་རྒྱ་གར་དམག་འཁྲུག་ནང་ཞུགས་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་

བྱས།(ཨིན་ཇིའི་ཚབ་ལ) སུ་བྷ་ཤ་ཅན་ཌ་ར་བྷོ་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གི་རོགས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཨིན་ཇི་དང་

དམག་འཁྲུག་བྱས་ཤིང་། ཨན་ཌ་མན་དང་ནི་ཁོ་བྷར་གླིང་ཕྲན་(Andaman and Nicobar Islands) སོགས་ཨིན་ཇིའི་

ལག་ནས་འཕྲོགས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མཐའ་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་དམག་དཔུང་ཁྲིད་ནས་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་

དཔེ་རིས། ༣༠  ནེ་ཊ་ཇི་སུ་བྷ་ཤ་ཅན་ཌ་ར་བྷོ་ས་མཆོག་གིས་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ཆེད་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དམག་དཔུང་གསར་

འཛུགས་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་གནང་བ། 
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ཏུ་འབྱོར། འནོ་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་༡༩༤༥ ལོར་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་ཁྲོད་ཉི་ཧོང་ཕམ་པར་གྱུར་སྟབས། ཁོང་

ཉི་ཧོང་དང་ཁ་བྲལ་ནས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་ཆེད་གནམ་གྲུར་བསྡད་ནས་འཕུར་སྐབས་

བརྡབ་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་སྐུ་གྲོངས།  

 ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ཁྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་གྲགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། 

ཁོང་གིས་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་རྒྱ་གར་མི་མང་ལ་གཞེན་སྐུལ་གསུང་བཤད་མང་

པོ་གནང་ཡོད་ལ། ‘‘ང་ལ་ཟུངས་ཁྲག་གནོངས་དང་། ངས་ཁྱེད་ཚོར་རང་དབང་སྤྲད་ཆོག’’ ཞེས་པའི་གསུང་དུམ་

དེ་ནི་སྐབས་དེར་ཆེས་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་ཁོང་གི་གསུང་བཤད་ཅིག་ཡིན། 

རྒྱ་གར་དང་པཀི་སྟཱན་སོ་སོར་ཁ་གྱེས་པ། 

 འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་བསྒྲིལ་རྗེས་ཨིན་ཡུལ་དུ་སྲིད་བློན་ཁ་ལེ་མེན་ཊ་རི་ཆར་ཌ་

ཨ་ཊ་ལཻ་(Clement Richard Attlee) མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་འགོ་ངལ་རྩོལ་བའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་(Labour Party) 

དབང་ཤ གས་ཆེ་རུ་སོང་། ངལ་རྩོལ་བའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་མི་མང་ལ་རང་དབང་དགོས་

པར་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། ཕྱི་ལོ་༡༩༤༦ ཟླ་༣ ནང་ལམ་སྟོན་ཚོགས་པ་(Cabinet Mission) ཞིག་རྒྱ་གར་

ལ་མངགས་ཏེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་དོན་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་པ་བྱས་ཏེ། བར་བརྒལ་སྲིད་གཞུང་

དཔེ་རིས། ༣༡  ཕྱི་ལོ་༡༩༤༧ ཟླ་༨ ཚེས་༡༤ ཉིན་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་པ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས། 
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(Interim Government) ཞིག་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ིངོ་ཚབ་

འཐུས་མི་(Nominees) དང་མངའ་སྡེའི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་ཁག་(Provin-

cial Legislatures) གིས་འདེམས་བསྐོ་བྱས་པའི་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་བཟོ་

འགོད་ཚོགས་ཆུང་(Constituent Assembly) ཞིག་བསྐོང་རྒྱུ་བྱས་པ་ལྟར། ནེ་

རུ་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་འགོ་བར་བརྒལ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་བཙུགས། འནོ་

ཀྱང་ཁ་ཆེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་

དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་འཆར་ནང་ཞུགས་འདོད་མེད་པ་དང་པཀི་སྟཱན་ལ་

ལོགས་སུ་བདག་དབང་ཡོད་པའི་གནས་བབ་ཅིག་བསྐྲུན་དགོས་པའི་

འདོད་ཚུལ་བཏོན། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་དུ་སྡོད་པའི་ཨིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་ལོ་

ཌ་མོན་ཊ་བྷ་ཊེན་(Lord Mountbatten) གྱིས་རྒྱ་གར་འདི་ཉིད་རྒྱ་གར་དང་

པཀི་སྟཱན་གཉིས་སུ་སོ་སོར་དབྱེ་བའི་འཆར་གཞི་ཞིག་བཏོན་པ་དང་། 

དེ་བཞིན་ཁ་ཆེའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་གཏན་ནས་བྱས་སྟབས། 

རྒྱ་གར་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དུམ་བུ་

གཉིས་སུ་བགོ་བའི་འདམ་ཀ་དེ་དང་ལེན་མི་བྱ་ཀ་མེད་བྱུང་། 

 དེ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་༡༩༤༧ ཟླ་༨ ཚེས་༡༤ ཡི་མཚན་དཀྱིལ་དུ་རྒྱ་གར་

ལ་རང་བཙན་ཐོབ། (དེ་ནས་བཟུང་ལོ་རྟག་པར་ཕྱི་ཟླ་༨ ཚེས་༡༥ ཉིན་ནི་

རྒྱ་གར་ལ་བཙན་དབང་འགོ་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་ཉིན་མོར་ངོས་

འཛིན་གྱིས་སྲུང་བརྩི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།) སྐབས་དེར་ནེ་རུ་རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་

ནང་ཆེས་ཐོག་མའི་སྲིད་བློན་དུ་བསྐོས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༤ 

བར་སྲིད་བློན་གྱི་ཐུགས་འགན་བསྟུད་མར་འཁུར་གནང་མཛད་ཡོད། 

དཔེ་རིས། ༣༤  རྒྱ་གར་རང་བཙན་མ་ཐོབ་གོང་ངམ་རྒྱ་གར་དང་པཀི་

སྟཱན་གཉིས་ལོགས་སུ་མ་ཆགས་གོང་། 

བལ་ཡུལ། 
འབྲུག་ཡུལ། 

རྒྱ་གར། 

བངྒལ་མཚོ་ཁུག 
ཨ་རབ་མཚོ། 

ཨཧྥ་
ག་ན

ི་སྟཱ
ན། 

འབར་མ།

སེ་ལོན། 

དཔེ་རིས། ༣༥  རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་རྗེས་སམ་རྒྱ་གར་དང་པཀི་སྟཱན་

སོ་སོར་ཁ་བྲལ་རྗེས། (ཕྱི་ལོ་༡༩༤༨)

རྒྱ་གར། 

པཀི་སྟཱན་ནུབ་མ། 

པཀི་སྟཱན་ཤར་མ། 

འབར་མ།

ཇམ་མུ་དང་ཀསྨིར། 

བངྒལ་མཚོ་ཁུག 

ཨ་རབ་མཚོ། 

སེ་ལོན། 

ཨཧྥ་ག་ནི་སྟཱན། 

འབྲུག་ཡུལ། 

བལ་ཡུལ། 

དཔེ་རིས། ༣༣   རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་

ཐོག་མ་ར་ཇེན་ཌ་ར་པུར་ས་ཌ། 

དཔེ་རིས། ༣༢  རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ཐོག་

མ་ནེ་རུ། 
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རྒྱལ་ཁབ་ལ་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཐད་ཁོང་གིས་ “རིང་པོ་ཞིག་ནས་ང་ཚོས་དམིགས་ཡུལ་མངོན་འགྱུར་གྱི་རེ་

ལྟོས་འདི་བྱས་པ་ལྟར། ད་ལྟ་དངོས་སུ་ང་ཚོའི་དམ་བཅའ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་དུས་ལ་སླེབས་པ་རེད། སྤྱིར་ང་

ཚོའི་འདུན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མ་འགྲུབ་ཀྱང་། གྲུབ་འབྲས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འཐོབ་ངེས། འཛམ་གླིང་མི་མང་

གཉིད་དུ་ཡུར་བའི་མཚན་གུང་ཞིག་ལ། རྒྱ་གར་ལ་གསོན་ཤ གས་དང་རང་དབང་ཐོབ་སྟེ། རྙིང་པ་ནས་གསར་

པའི་ཕྱོགས་སུ་གོམ་སྟབས་སྒྱུར་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཤར་བ་རེད། དཀའ་སྡུག་གི་ལོ་ཟླ་མཇུག་བསྒྲིལ་བའི་དུས་

སྐབས་ཤིག་ཤར་བ་རེད། ཡུན་རིང་བཙན་གནོན་འགོ་ལུས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་བླ་སྲོག་ལ་རང་དབང་ཐོབ་

པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཤར་བ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ནང་འབྱུང་དཀོན་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཤར་བ་རེད། དེ་རིང་སྐྱོ་སྡུག་

གི་ལོ་ཟླ་ཞིག་ལ་མཇུག་སྡོམ་བརྒྱབ་སྟེ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སླར་ཡང་རང་ཉིད་རྙེད་པ་རེད།” ཅེས་གསུངས། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༤༦ ཟླ་༧ ནང་རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་(Constitution) གཏན་འབེབས་ཆེད་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་བཟོ་

འགོད་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཤིང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༤༩ ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༦ ཉིན་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་བཟོ་འགོད་ཚོགས་

ཆུང་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱུང་།  ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠ ཟླ་༡ ཚེས་༢༦ ཉིན་གསར་དུ་གཏན་

འབེབས་བྱུང་བའི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་འགོ་ར་ཇེན་ཌ་ར་པུར་ས་ཌ་(Rajendra Prasad) མཆོག་རྒྱ་གར་ལོ་

རྒྱུས་ནང་གི་སྲིད་འཛིན་ཐོག་མར་འསོ་འདེམས་བྱུང་། 
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༡། རང་བཙན་སླར་གསོའ་ིའཐབ་རྩོད་ཐོག་མ། 

༢། རྒྱ་གར་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས། 

༣། ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་པ་བཙུགས། 

༤། མོར་ལེ་མིན་ཊོ་ཡི་བཅོས་བསྒྱུར། 

༥། བྷན་གྷལ་ས་ཁོངས་ཆ་བགོའ་ིསྲིད་ཇུས། 

༦། རྗ་ལན་ཝ་ལ་སྤྱི་གླིང་གི་དམར་གསོད་ཆེན་མོ། 

༧། སི་མོན་རྟོགས་ཞིབ་ལྷན་ཚོགས། 

༨། རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ། 

༩། རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཐོག་མ། 

༡༠། རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ཐོག་མ།

ནེ་རུ། 

ར་ཇེན་ཌ་ར་པུར་ས་ཌ། 

ཕྱི་ལོ་༡༩༤༧ ཟླ་༨ ཚེས་༡༥ ཉིན།

ཕྱི་ལོ་༡༩༢༧ ལོ། 

ཕྱི་ལོ་༡༩༠༥ ལོ། 

ཕྱི་ལོ་༡༩༡༤ ཟླ་༤ ཚེས་༡༣ ཉིན། 

ཕྱི་ལོ་༡༩༠༩ ལོ། 

ཕྱི་ལོ་༡༨༨༥ ལོ། 

ཕྱི་ལོ་༡༨༧༦ ལོ། 

ཕྱི་ལོ་༡༨༥༧ ལོ། 

༡། རྒྱ་གར་རང་བཙན་སླར་གསོའ་ིའཐབ་རྩོད་ཐོག་མར་ཇི་ལྟར་བྱུང་ངམ། 

༢། རྒྱ་གར་གྱི་བསམ་བློ་བ་དང་། ཆོས་ལུགས་པ། གསར་བརྗེ་བ་སོགས་ཤེས་ལྡན་པ་ཚོས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 

  རང་དབང་སླར་གསོའ་ིབྱ་གཞག་ཇི་ལྟར་སྤེལ་ཡོད་དམ། 

༣། ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་པ་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་བཙུགས་པ་དང་། དེས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ཐད་ནུས་པ་

བཏོན་ཚུལ་བྲིས། 

༤། རྗ་ལན་ཝ་ལ་སྤྱི་གླིང་དུ་བྱུང་བའི་དམར་གསོད་ཆེན་མོའ་ིདོན་རྐྱེན་དང་། དེས་སྐབས་དེའི་རྒྱ་གར་རང་

དབང་འཐབ་རྩོད་ལ་ཐེབས་པའི་ཤ གས་རྐྱེན་བྲིས། 

ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས། 

མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།  

སྦྱོང་ཚན། 
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༡། ཨིན་གཞུང་ལ་མཉམ་ལས་མི་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་བྱུང་བ་དང་། ཤགས་རྐྱེན། གྲུབ་འབྲས་བཅས་ཀྱི་ཐད་

སློབ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་ལ་གཞིགས་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་གོ་བསྡུར་བྱོས། 

༢། ཨིན་གཞུང་གི་བཀོད་ཁྱབ་མི་བརྩི་བའི་ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ་བྱུང་སྟངས་དང་། སྐབས་དེའི་དོན་རྐྱེན་གྱི་

གནས་ཚུལ། དེ་བཞིན་ལས་འགུལ་དེས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐོབ་པར་ཐོན་པའི་གྲུབ་འབྲས་བཅས་ཀྱི་ཐད་

སློབ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་ལ་གཞིགས་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་བརྗོད་དེ་གྲོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་བྱོས། 

༣། རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རྩདོ་ཆེད་ཞི་བ་དང་དྲག་པའོ་ིཐབས་ལམ་གཉིས་ཀ་སྤྱད་ཡདོ་མེད་དང་དེ་གཉིས་

སོ་སོའ་ིཐོན་པའི་ནུས་ཤ གས་ཆེ་ཆུང་བཅས་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱོས། 

༡། རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་སྐབས་དེའི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་གཙོ་བོ་སུ་སུས་ནུས་པ་ཅི་

ཞིག་བཏོན་ཡོད་སྐོར་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་ཏེ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ཤོད། (སློབ་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་སོགས་ནས་རྒྱ་གར་

རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་དང་འབྲེལ་བའི་དེབ་རིགས་བཀླགས་ཏེ་གནས་ཚུལ་འཚོལ་བསྡུ་བྱ་དགོས།)

༢། རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་སྐབས་ཁེ་ཕན་ཆེ་ཤོས་དང་གྱོང་གུད་ཆེ་ཤོས་གང་བྱུང་ཡོད་དམ། འདིའི་ཐད་སློབ་

ཕྲུག་ས་ོསའོ་ིསླབོ་དེབ་ལས་གཞན་པའི་དེབ་རིགས་བཀླགས་ཏེ་ཕན་ཚུན་གནས་ཚུལ་དང་བསམ་ཚུལ་བརྗདོ་

རེས་བྱོས། 

༣། རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས་བོད་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ལ་ཕན་པའི་ཆ་ལེན་རྒྱུ་གང་

ཡོད་སྐོར་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མཚོན་པའི་གཏམ་བཤད་ཅིག་འཛིན་གྲྭའི་ནང་རང་འགུལ་གྱིས་སྤེལ་

དགོས། 

བྱེད་སྒོ།

 གྲོས་སྡུར་བྱོས།


