
བོད་ཆིག་སྒྲིལ་སྡོམ་པའི་སྐེ་རགས།
ཚེ་བསོད།[1]

༄༅། །སྐད་ཡིག་ནི་མི་དང་མིའི་དབར་ག་ོབརྡ་སྤྲདོ་ཆེད་ཙམ་ཞིག་མིན་པར། མི་རིགས་

ཤིག་གི་ང་ོབའོ་ིམཚོན་རྟགས་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་མི་རིགས་དེ་ཉིད་ཆིག་སྒྲིལ་སྡམོ་པའི་

སྐེ་རགས་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་བས་མི་རིགས་དེའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྒྲུང་གཏམ། ལོ་

རྒྱུས། སྙན་ངག ཟློས་གར། སྐར་རྩིས་སོགས་ཡོངས་རྫོགས་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་ཐོག་ཆ་ཚང་བ་གནས་ཡོད་པ་དེ་དག་གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་མེད་པས། གལ་

ཏེ་མི་རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་གཅིག་ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་ཁོར་ཡུག་མེད་པ་དང་། 

གཉིས་ནས་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པར་སྣང་མེད་དུ་ལྷག་སོང་ན། མི་རིགས་དེའི་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང་ལ་ོརྒྱུས་སགོས་ཡངོས་རྫགོས་སྟངོ་རྒྱུར་ངེས་པར་བརྟེན། དེང་སྐབས་འཛམ་

གླིང་ནང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དངསོ་མིན་རིག་གནས་བཤུལ་བཞག་ལ་བརྩིས་ནས་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པའི་དོན་གནད་དེར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད།

 དཔེར་ན། “བོད་ཀྱི་ལ་ོཙཱ་བ་ཆེན་པ་ོཐམས་ཅད་ཀྱི་དང་པ་ོསླབོ་དཔནོ་ཐནོ་མི་

སམ་བྷ་ོཊ་ནས་བཟུང༌། དུས་རབས་ ༡༧ པའི་དཀྱིལ་དུ་སྨིན་གྲལོ་གླིང་ལ་ོཆེན་དྷརྨ་ཤྲི་

བྱནོ་པའི་བར་ལོ་གྲངས་ ༡༠༧༧ རིང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་མཁས་པ་སྔ་རྗེས་བསྡོམས་ ༧༠༠ 

[1] བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ།           tsetsoe@gmail.com
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ལྷག་ཙམ་བྱུང་བ་དེ་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང༌། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། ཁ་ཆེ། ལི་ཡུལ་སོགས་ཀྱི་

སྐད་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་པོ་ལྔ[2]དང༌། གསང་སྔགས། གསོ་རིག 

སྐར་རྩིས། སྙན་ངག སྒྲ་རིག་པ། གཏམ་རྒྱུད། རྩོམ་ཡིག ཟློས་གར་བཅས་ནང་དོན་ཧ་

ཅང་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་རྣམ་གྲངས་མང་ལ་གཏིང་ཟབ་པ་བཅས་འབོར་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་

བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་བཀའ་འགྱུར་པོད་ ༡༠༤ འམ་ ༡༠༨ དང་། བསྟན་འགྱུར་པོད་ 

༢༡༨ ཙམ་ཡོད”[3]པ་དེ་དག་བོད་སྐད་ཡིག་རང་གི་ཐོག་ཆ་ཚང་བ་གནས་ཡོད།

 རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བོད་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་གོང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང། རྒྱལ་རབས། སྙན་ངག སྒྲུང་གཏམ། གླུ་གཞས། ཟློས་གར་སོགས་ཡོངས་

རྫོགས་བོད་སྐད་ཡིག་ཐོག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཤོས་བོད་སྐད་

ཡིག་རང་གི་ཐོག་ཡོད་པ་དང། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་བོད་མིའི་སྐད་གདངས་མི་

གཅིག་པ་ཡོད་ཀྱང་། བོད་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་གསུང་རབ་དང། ལོ་རྒྱུས། སྒྲུང་གཏམ་

སོགས་སྟོད་མངའ་རིས་ནས། སྨད་ཨ་མདོའ་ིབར་གྱི་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་བེད་

སྤྱོད་དང་གོ་དོན་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

 བོད་སྐད་ཡིག་གི་བྱུང་རབས་བོད་བཙན་པོའ་ིསྐབས་ཏེ་དུས་རབས་བདུན་

པའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་བཞེད་པ་དང་། ཡང་དེའི་གོང་ནས་ཡོད་པའི་བཞེད་ཚུལ་མི་

འདྲ་བ་ཡོད་མོད། “ང་ཚོ་བོད་པར་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གོང་ནས་ཡོད་པའི་བོད་ཡིག་དེ། 

[2] ཕར་ཕྱིན། དབུ་མ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། འདུལ་བ། མཛོད།
[3] དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས། http://www.tbsheep.com/education/6231.html བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

ཐོག་ནས་སློབ་གསོ་མི་རིགས་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུར་མདུན་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་རྩོམ་ཡིག་ནང“བཀའ་འགྱུར་

པོད་ ༡༡༡ དང། བསྟན་འགྱུར་ ༢༠༨ ”ཡོད་ཅེས་གསལ། ཡིན་ནའང། 

• བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་སྟོད་ཆ་ཤོག་གྲངས་ ༦༩ ནང“སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་བཀའ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང། 

རྒྱུད་སྡེ་བཞི་བོད་དུ་འགྱུར་རོ་ཅོག་ཕྱོཌ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིཌ་པ་གླེགས་བམ་བརྒྱ་དང་བཞིའམ་བརྒྱད་ཡོད།”ཅེས་དང།

• གོང་མཚུངས་ཤོག་གྲངས་ ༡༡༢༦ ནང“རིག་གནས་སྐོར་དང་བཀའ་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བར་བྱེད་པའི་

བསྟན་བཅོས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་གླེགས་བམ་ཉིས་བརྒྱ་དང་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་བཞུགས།” ཞེས་བཀའ་འགྱུར་དང་

བསྟན་འགྱུར་གྱི་པོད་གྲངས་མི་མཚུངས་པར་སྣང།
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ཐནོ་མི་སམ་བྷ་ོཊའི་སྐབས་ལ་གསར་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་འདྲ། དེའི་གངོ་དུ་ཞང་ཞུང་

བདོ་ཀྱི་ཡི་གེ་ཞིག་ཡདོ་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་ཡི་གེ་འདི་འདྲ་

ཞིག་ཡདོ་པ་དེ་ལ་སྤབོས་པ་སྐྱེ་གི་འདུག”[4]གསུངས་པ་ལྟར།  བོད་ཡིག་ག་དུས་བྱུང་

མིན་དང་སུས་བཟོས་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་། ནང་ཁུལ་སྡེ་གཟར་དང་ཕྱིའི་བཙན་འཛུལ་

སགོས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་ཡང་སྐད་ཡིག་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་ཆསོ་དང་རིག་

གཞུང་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྐུལ་འདེད་འགོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་རྣམ་པ་མི་འཐརོ་

བར་སྲུང་སྐྱོབ་ཇི་ལྟར་ཐུབ་པ་གླེང་གཞིར་བཟུང་སྟེ་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན།

   

མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དཔལ་ཡོན་གྱི་རྩ་བ།

སློབ་གསོ་ནི་མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་། དེ་

ཡང་སྐད་ཡིག་མེད་ན་སློབ་གསོ་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་དང་། སྐད་ཡིག་ནི་སློབ་གསོའ་ི

དགོས་མཁོ་ཉག་གཅིག་དེ་ཡིན། བོད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུན་དུ་ཡང“ཡི་གེ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་

གཞི་རྩ་ཡིན”ཞེས་ཡངོས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར། ཆུང་ས་ས་ོས་ོམི་སྒེར་དང་། ཆེ་ས་རྒྱལ་ཁབ་

དང་འཛམ་གླིང་གི་མདུན་ལམ་སགོས་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱུར་བླ་ོ

ཤེད་རྙེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སེམས་ནང་ཕུགས་བསམ་དང་རེ་འདུན་སགོས་ཡདོ་ཚད་ཀྱི་

འབྱུང་གཞིར་འགྱུར་ཡོད།

 བོད་སྐད་ཡིག་ནི་བོད་མི་རིགས་འདི་ཉིད་དཔལ་ཡོན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་འཕེལ་

རྒྱས་འགྲ་ོབའི་ལམ་སྟནོ་གྱི་སྒྲནོ་མེ་དང་། བོད་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་བསྟན་གྱི་སྒྲནོ་མེ་སྤར་བའི་

ནརོ་བུ། མདརོ་ན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ང་ོབོ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་སྲགོ་ཤིང་དུ་གྱུར་ཡདོ། 

བོད་སྐད་ནི་བོད་ནས་བྱུང་བ་དང། བོད་དུ་བོད་པས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་བོད་

[4] ༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ། http://www.gyalwarinpoche.com/node/145



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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སྐད་ཅེས་བརྗོད་པ་དང། བོད་ཡིག་ནི་བོད་མིའི་སྐད་གདངས་དང་འཚམ་པར་བོད་

པ་རང་གིས་བཟོས་ཤིང་གཙོ་བོ་བོད་པས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པས་བོད་ཡིག་ཅེས་ཐ་སྙད་

ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱུང། ཡིན་ན་ཡང་ནུབ་ཕྱོགས་པ་དང་། ཤར་ཕྱོགས་པ་སོགས་མི་རིགས་

གཞན་པ་ཚོས་ཀྱང་ས་ོསའོ་ིསྐད་ཡིག་མིན་ན་ཡང་བོད་ཀྱི་ཆསོ་དང་རིག་གཞུང་གི་ག་ོ

རྟོགས་རྙེད་རྒྱུར་བོད་སྐད་ཡིག་ལ་མི་རྟེན་ཐབས་མེད་དུ་འགྱུར་ཡོད། དཔེར་ན“དེང་

སྐབས་འཛམ་བུ་གླིང་འདིར་དཔལ་ན་ལནྜའི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་འདི་ཉིད་

ལ་གཏིང་ཟབ་པོའ་ིཐོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ན་བོད་སྐད་ཡིག་ལ་མ་

བརྟེན་ཐབས་མེད་ཆགས་ཡོད”[5]པ་རེད།

 

མི་རིགས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་ནུས་པར་སྐུལ་འདེད།

བོད་ནི་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་བོད་མི་འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་ལས་གྲུབ་པ་དང། 

དེང་བོད་ཀྱི་མིང་ལ་མིང་འདོགས་བྱེད་ཚུལ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། འཛམ་གླིང་གི་

ཡང་རྩེ་དང་། བོད་མཐོ་སྒང་། གོ་ལའི་སྣེ་གསུམ་པ། ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆུའི་བང་མཛོད་ཅེས་

འབོད་ལ། “བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་

ངོ་བོ། མི་རིགས་གཞན་ལས་ཐ་དད་ཡིན་པ་བསྟན་གྱི་ཡོད།”[6] 

 བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཐགོ་འཕེལ་གྲིབ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་སྟེ། “ལ་ོང་ོདུ་མའི་རིང་

ཆསོ་རྒྱལ་ཚོའི་གཅིག་གྱུར་གྱི་དབུ་ཁྲིད་མེད་པ་ཆགས་རྐྱེན་ནང་ཁུལ་འབྲེལ་བ་ཡག་

པོ་མེད་པར་བོད་ཉམས་ཆག་སོང་ཡང་། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གཅིག་གྱུར་ཏུ་བསྡད་ཐུབ་

པ་ནི་བོད་སྐད་ཡིག་དང་།  སྐད་ཡིག་ནང་ཡོད་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་

[5] http://www.gyalwarinpoche.com/node/145
[6] བཀའ་སློབ་སྙིང་གི་ནོར་བུ། http://www.gyalwarinpoche.com/node/134



བོད་ཆིག་སྒྲིལ་སྡོམ་པའི་སྐེ་རགས།

5

བརྟེན་ནས་ཆབ་སྲིད་ཐགོ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡང་གཅིག་གྱུར་ཏུ་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།”[7]

 དཔེར་ན། བོད་ཀྱི“བཙན་པོ་གླང་དར་མ་ཕྱི་ལོ་ ༨༤༦[8]ལོར་བཀྲོངས་རྗེས་

བཙུན་མོ་ཆེ་ཆུང་གི་བུ་གཉིས་སྲིད་དབང་གཟུང་རྒྱུར་མ་འཆམས་པར[9]ཕན་ཚུན་

ལོ་ ༢༨ རིང་ནང་འཁྲུག་དང་། བོད་ཀྱི་རབ་བྱུང་གོང་གི་ཤཱཀྱའི་འདས་ལོ་ ༡༤༡༣ ས་

གླང་ཕྱི་ལོ་ ༨༦༩ ལོར། བོད་ཡོངས་སུ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཞིང་པའི་གྱེན་

ལངས[10]བྱུང་ཞིང། དེ་ཡང་ཐགོ་མར་དབས་ཁ་ོགཞེར་ལེགས་སྟངོ་གིས་སྣེ་ཁྲིད་འག་ོ

པ་བྱས་པའི་མདོ་ཁམས་ཀྱི་གྱེན་ལོག་དང་། དེ་རྗེས་དབུ་རུར་འབྲོ་དང་སྦས་གཉིས་

འཁྲུགས་པ་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་དབས་ལོ་ཕོ་ཆུང་གིས་འགོ་ཁྲིད་པའི་གྱེན་ལོག ལྷོ་

ཁ་དང། དྭགས་པོ། ཀོང་པོ་བཅས་སུ་མཆིམས་ཀོང་མི་དྲུག་དང་། ཤུད་པུ་སྟག་རྩེ་

གཉགས་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་དེ་ཞིང་པའི་གྱེན་ལོག་བྱུང་བ་བཅས་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་

གི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཞིང་པ་དང། འབངས་ཀྱི་གྱེན་ལངས”[11]བྱུང་ནས་བོད་སིལ་

བུར་འཐརོ་ཏེ་བོད་ཡུལ་སྤྱི་ལ་དབང་བའི་རྒྱལ་པ་ོམེད་པར་གྱུར་ཡང། བོད་སྐད་ཡིག་

དང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཅིག་གྱུར་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིའི་བཙན་འཛུལ་དང་། ནང་

ཁུལ་སྡེ་གཟར་ཁྲོད་བོད་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་གོང་བུའི་རྣམ་པ་མི་ཉམས་པར་གནས་ཐུབ་

ཡོད། དེ་ཡང“དུས་རབས་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ།  དགུ་པ་སོགས་ཆོས་རྒྱལ་རྣམ་

དཔྱདོ་དང་སྙིང་སྟབོས་ཅན་དེ་དག་སྐབས་བོད་ཀྱི་གནས་བབས་རིམ་པས་ཉམས་ནས་

བོད་སིལ་བུར་འཐོར་རྗེས་བོད་འདི་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟར་ཆབ་སྲིད་ཐད་

[7] ༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ། http://www.gyalwarinpoche.com/node/145
[8] ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས། གླེགས་བམ་དང་པོ། ས་བཅད་གསུམ་པ། བོད་སིལ་

བུའི་སྐབས་ཞེས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༢༣༥ ནང“ཆུ་ཁྱི་ ༨༤༢ ལོར་གླང་དར་མ་བཀྲོངས”ཞེས་ལོ་ཚིག་མི་མཐུན།
[9] འོད་སྲུང་ཕྱོགས་ཁག་གིས་གཡོ་རུ་དང་། ཡུམ་བརྟན་ཕྱོགས་ཁག་གིས་དབུས་རུ་བཟུང་སྟེ་དེ་ལ་ཆེ་སྲིད་དང་ཆུང་

སྲིད། མང་ཚན་དང་ཉུང་ཚན། གསེར་པ་དང་གཡུ་པ། ཤ་ཟན་དང་རྩམ་ཟན་ཟེར་བའི་ཕྱོགས་ཁག་གཉིས་སུ་གྱེས།
[10] འབངས་གྱེན་ལོག་ཀྱང་ཟེར།
[11] དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ། ཤོག་

གྲངས་ ༥༤-༥༥ ནང་གསལ།
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སྐྱོ་པོ་ཆགས་ཀྱང་། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཞེན་ཁོག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཆོས་ཕོྱགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

བཟུང་སྟེ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་སྐད་གདངས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཀྱང་

ཡི་གེ་གཅིག་པ་ཡིན། བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་གཅིག་གྱུར་ཏུ་འདནོ་གྱི་ཡདོ། བོད་

རྡོག་རྡོག་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བ་འདི་སྐད་ཡིག་གི་བཀའ་དྲིན་ཡིན། དེ་ཆབ་སྲིད་མིན་

ཡང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྩ་བར་གྱུར་ཡོད།”[12] 

 ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལརོ་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིགཞུང་གིས་བོད་ས་ཡངོས་རྫགོས་བཙན་

བཟུང་བྱས་རྗེས། བོད་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས[13]ཟེར་བ་དང། མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན།[14] ཀན་

སུའུ་ཞིང་ཆེན།[15] སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན།[16] ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན[17]ཟེར་བ་ལ་སོགས་

པའི་བོད་ས་དུམ་བུར་བགསོ་ནས་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཏེ་བོད་གཅིག་གྱུར་གྱི་རྣམ་པ་གཏརོ་

ཐབས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་བཟུང་བ་དང། ཆབ་སྲིད་ཐད་ས་ཁོངས་བདག་དབང་གི་དགོས་

མཁོ་སྐོང་ཆེད“མདོ་དབུས་ལྕགས་ལམ”ལ“མཚོ་བོད་ལྕགས་ལམ”[18]དང“ཁམས་

དབུས་གཞུང་ལམ”ལ“ཁྲནོ་བོད་གཞུང་ལམ”[19]ཞེས། བོད་མད་ོསྨད་མཚོ་སྔནོ་དང་

[12] ༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ། http://www.gyalwarinpoche.com/node/145
[13] མངའ་རིས་ས་ཁུལ། ནག་ཆུ་ས་ཁུལ། ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ། གཞིས་རྩེ་ས་ཁུལ། ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ། ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ།
[14] མཚོ་ནུབ། མཚོ་བྱང་། ཟི་ལིང། མཚོ་ལྷོ། རྨ་ལྷོ། ཡུལ་ཤུལ། མགོ་ལོག
[15] རྒྱའི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཟེར་བའི་ཁོངས་སུ་བཅུག་པའི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དང། རང་སྐྱོང་རྫོང་ཁག་ནི། 

གཙོད་གྲོང་ཁྱེར། བ་རྩེ། ཅོ་ནེ། འབྲུག་ཆུ། ཐེ་བོ། རྨ་ཆུ། ཀླུ་ཆུ། བསང་ཆུའམ་བླ་བྲང།

• དཔའ་རིས། རྒྱའི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཝུའུ་ཝུས་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་སུ་བཅུག་པའི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་།
[16] རྒྱའི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཟེར་བའི་ཁོངས་སུ་བཅུག་པའི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དང་། རང་སྐྱོང་རྫོང་ཁག་སྟེ། 

དར་རྩེ་མདོ། ལྕགས་ཟམ། རོང་བྲག བརྒྱད་ཟུར། ཉག་ཆུ། རྟའུ། བྲག་མགོ། དཀར་མཛེས། ཉག་རོང་། སྡེ་དགེ། དཔལ་

ཡུལ། སེར་ཤུལ། གསེར་ཐར། ལི་ཐང་། འབའ་ཐང། ཆ་ཕྲེང། འདབ་པ། སྡེ་རོང།  

• རྨི་ལི། ལེང་ཧྲན་དབྱིས་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནང་བཅུག་པའི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང།

• རྔ་བ་ཆའང་རིགས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། འབར་ཁམས། ལུང་དགུ། བཀྲ་ཤིས་གླིང། མའོ་རྫོང། ཟུང་ཆུ། གཟི་རྩ་

སྡེ་དགུ། ཆུ་ཆེན། བཙན་ལྷ། ཁྲོ་ཆུ། འཛམ་ཐང། རྔ་བ། མཛོད་དགེ། རྐ་ཁོག་གམ་དམར་ཐང།
[17] རྒྱའི་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ཟེར་བའི་ཁོངས་སུ་བཅུག་པའི་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཏེ། རྒྱལ་ཐང་ཤམ་

བྷ་ལ་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ། བདེ་ཆེན། འབའ་ལུང། 
[18] http://xizang.news.cn/xinwenzhongxin/2016-07/07/c_135495035.htm
[19] http://xizang.news.cn/tupianzhongxin/zhutu/2016-07/11/c_135504711.htm
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བདོ་སི་ཁྲནོ་དཀར་མཛེས་སགོས་བོད་ཁུལ་དེ་དག་བོད་ཁུལ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་ཐབས་

ཀྱི་བརྗོད་ཚིག་སྤྱོད་པ། བོད་པའི་མིང་རྒྱ་མིང[20]དུ་བསྒྱུར་བ། མི་རིགས་གཅིག་དང་

སྐད་ཡིག་གཅིག་གྱུར་ཞེས་རྒྱ་སྐད་སྤྱོད་རྒྱུར་བོད་སྐད་ཡིག་སྣང་མེད་བཏང་ནས་བེད་

སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཁོར་ཡུག་འགོག་པ་སོགས་རེད།

 རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟངོ་གི་སྒ་ོནས་བོད་ས་དུམ་བུར་

བཅད་དེ་བོད་ཁུལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཙམ་ལས། ཆལོ་གསུམ་བོད་མིའི་ཆིག་སྒྲིལ་

གྱི་བསམ་བླའོ་ིའདུ་ཤེས་རྩ་བ་ནས་གཏརོ་ཐུབ་མེད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ནས་

བོད་ཁུལ་ཡོངས་སུ་མི་རིགས་དང་སྐད་ཡིག ཆོས་དད་རང་དབང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་

ལས་འགུལ་མང་དུ་བྱུང་ཞིང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་གི་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་བྷེས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་བ་ནས་

བཟུང་བོད་ནང་ནས་བོད་མི་ ༡༤༥ [21]ཡིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་སྟེ་བོད་མི་

རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང། སྐད་ཡིག ཆོས་དད་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད། རྨ་ཆུ་རྫོང་བོད་

ཡིག་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་མ་ཚེ་རིང་སྐྱིད[22]དང། རེབ་གོང་རོང་པོ་དགོན་ཆེན་གྱི་

སྐུ་ཞབས་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན།[23] བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ལྷ་སྡེ་ཨ་མཆོག་

ཀླུ་ཤོད་སྐེད་སྡེ་པའི་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།[24] རེབ་གོང་སྨད་པ་ཁ་རྒྱ་སྡེ་པའི་ལྕགས་མོ་

[20] བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་དབང་འཛིན་པ། ༢༠༡༤ ཁུལ་དང་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ལྗོངས་

དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་བར་གྱི་དཔོན་རིགས་ངོ་སྤྲོད་ཅེས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༩༦ ནང“ཧོ་ཝུས”དང་ ༡༣༠ ནང“ཝང་

ཧྲུའུ་ཧྥང” “མཱ་ཝུན་ལུང་། ཆིས་ཅན་ཞིན”ལ་སོགས་པ་བོད་རིགས་ལ་རྒྱ་མིང་བྱས་པ་མང་དུ་ཡོད།
[21]  http://www.rfa.org/tibetan/list-of-self-immolation-final-5-10-2016.pdf
[22] http://www.rfa.org/tibetan/chediklaytsen/amdolaytsen/amdo-stringer/self-immola-
tion-by-student-of-machu-tibetan-school-03052012101733.html
[23] http://www.rfa.org/tibetan/otherprograms/newsanalysis/jamyang-palden-self-immo-
lated-28th-03142012094759.html
[24] http://www.rfa.org/tibetan/sargyur/Gonzo-Tsering-Lhuchu-immolation-11102012210651.html



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

8

སྐྱིད།[25] ཀན་ལྷོ་གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་རྐང་ཚའི་ཡར་ཀི་སོག་སྡེའི་བན་དེ་ཁར[26]ལ་

སགོས་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་གི་དན་རྟགས་སུ་ཕུལ་ནས“བོད་སྐད་ཡིག་

སགོས་རང་དབང་དགསོ”པའི་ཞུ་འབོད་གནང་བ་དང། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ 

ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟེར་བའི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་

གི་སློབ་མ་སྟོང་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཁྲོམ་གཞུང་ཐོག་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་དང། པེ་

ཅིང་དབུས་མི་རིགས་སླབོ་གྲྭ་ཆེ་མའོ་ིབོད་པའི་སླབོ་མ་བརྒྱ་ཕྲག་གིས“མི་རིགས་འདྲ་

མཉམ། སྐད་ཡིག་རང་དབང་།”ཞེས་དང། འཕྲེད་དར་སྟེང“མི་རིགས་སྐད་ཡིག་སྲུང་

སྐྱོབ། ཀྲུང་ཧྭ་ཤེས་རིག་དར་སྤེལ”ཞེས་འདུ་འཛོམས་ཞུ་འབོད་གནང་ཡོད།[27]  དེ་

ནི“དེ་རིང་ཁ་སང་བོད་ནང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དབྱེ་བ་མེད་པར་ས་ཁུལ་ག་ས་ག་ནས་

བོད་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཕྱིན། སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ཀྱི་ཞེན་ཁོག་དང་ལྟ་གྲུབ་སླེབས་ཡས་

དེ། ཆབ་སྲིད་ཐོག་ནས་མིན་པར། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་ལ་

སྐད་ཡིག་གཅིག་གྱུར་དང་། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཅིག་གྱུར་དེས་ཟིན་འདུག དེ་ང་

ཚོའི་བླ་སྲགོ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡདོ།”[28] རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ས་དུམ་བུར་བཅད་ནས་བོད་

[25] http://www.rfa.org/tibetan/sargyur/chakmo-kyi-11192012150345.html
• http://www.dhomay.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288:2012-
11-21-17-27-43&catid=27:2012-05-03-16-30-54
[26] http://www.rfa.org/tibetan/sargyur/selfimmolation-11292012155142.html 
[27] http://www.rfa.org/tibetan/amdo-students-protests/tibetan-students-in-amdo-and-bei-
jing-protested-against-education-policy-10222010181123.html 
• http://www.khabdha.org/?p=12949
• འོད་ཟེར། ༢༠༡༠/༡༡/༥ བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་བོད་སྐད་ཡིག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་སྐབས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་བོད་རིགས་སློབ་མ་ཚོས་བོད་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་ཞུ་འབོད་རྔམ་སྟོན་བྱས་པ་དང་། ལོ་དེའི་ཟླ་

བརྒྱད་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གྷོང་ཏོང་གི་རྒྱ་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་གྷོང་ཏོང་ཁྲོམ་གཞུང་ཐོག་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་གྷོང་ཏོང་

སྐད་གདངས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་ལས་འགུལ་དེ་གཉིས་ནི་ཡུལ་སྐད་དང་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ངོ་བོ་གཅིག་པ་

རེད། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་པེ་ཅིང་གི་སྐད་སྤྱི་སྐད་བཟོས་ཏེ། རྒྱ་ནག་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁང་ཡོངས་ཀྱི་

ལས་རིམ་གྷོང་ཏོང་གི་སྐད་གདངས་ཐོག་ཡོད་པ་ཚང་མ་མེད་པ་བཟོ་འཆར་ལ་བརྟེན་གྷོང་ཏོང་ཞིང་ཆེན་ཀོང་ཀྲུའུ་

གྲོང་ཁྱེར་ནང་མི་མང་བརྒྱ་ཕྲག་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། 
[28] https://www.youtube.com/watch?v=UAXM4sxxH10
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གཅིག་གྱུར་གྱི་རྣམ་པ་གཏོར་བའི་སྲིད་ཇུས་ཇི་ལྟར་བཟུང་ཡང། བོད་མི་རིགས་ཐུན་

མངོ་ལ་རྩ་ཆེའི་བླ་སྲགོ་ལྟ་བུའི་བོད་སྐད་ཡིག་དང། ཆསོ་དང་རིག་གཞུང་གཅིག་གྱུར་

གྱི་འདུ་ཤེས་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་དེས། རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཀྱིས་མཚོ་ཁ་ཇི་ལྟར་འཁྲུགས་

ཀྱང་མཚོ་གཏིང་ཞི་འཇམ་དུ་གནས་པ་བཞིན། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་རྣམ་པ་

མི་དོར་བར་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

མཇུག་སྡོམ།

བདོ་སྐད་ཡིག་དེ་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱརོ། རིག་གཞུང། སྤྱི་ཚོགས། གམོས་

གཤིས་སོགས་ཕོྱགས་ཡོངས་ནས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་དཔལ་ཡོན་གྱི་རྩ་བ་དང། 

བོད་མི་རྣམས་ཁ་མི་འཐོར་བར་གཅིག་ཏུ་སྡོམ་པར་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐེ་རགས་ལྟ་བུར་

གྱུར་ཡདོ་མདོ། དེང་སྐབས་བདོ་མི་ན་གཞནོ་ཤེས་ཡནོ་ཅན་ཁྲདོ་དུ་ལ་ལས། མི་རིགས་

ཤིག་གསནོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་ལ་རྒྱ་དང། རྒྱལ་ཞེན་ཡདོ་ན། རིག་གཞུང་ལ་ོརྒྱུས་སགོས་

སྐད་ཡིག་གཞན་ལ་བརྟེན་ན་མི་འགྲིག་པ་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་ཤིག་སྣང། དེ་ལྟའི་བསམ་

པའི་འདུ་ཤེས་ནི་རྒྱ་གཞུང་གི་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་དང་སྐད་ཡིག་གཅིག་གྱུར་གྱི་

སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་དང། གྲངས་མང་མི་རིགས་ཁྲདོ་མཉམ་སྡདོ་ཀྱིས་རང་སྐད་ཡལ་

བར་དརོ་ནས་གཞན་སྐད་ཁ་ོནར་སྤྱདོ་དང་སྤྱདོ་བཞིན་པའི་ཁརོ་ཡུག་གི་ཉེན་ཁ་ལས་

ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་བ་ཞིག་སྟེ། སོ་སོ་རང་ངོས་ནས་རང་གི་སྐད་ཡིག་དོར་ཏེ་མི་རིགས་

གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་ལ་བརྟེན་རྒྱུའི་འདུ་ཤེས་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པའི་སྐྱོན་གནད་དེ་རེད། 

 དེ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་རྒྱུན་འབྱམས་སངོ་ཚེ། མི་རིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོརྒྱུན་

གནས་དང་འཚོ་གནས་ལ་དཀའ་ཚེགས་འཕྲད་གཞིའི་རྐྱེན་ངན་ཞིག་རང་རེད། དཔེར་

ན། སི་ཏཱ་ལིན(Stalin)གྱིས། “མི་རིགས་ཤིག་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཡུན་རིང་གནས་དགོས་ན། 
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དེའི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས། གལ་ཏེ་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་མི་

རིགས་ཤིག་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་དགོས་ན།  སྔོན་ལ་མི་རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་

མེད་པར་བཟོས་ན་མི་རིགས་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་མེད་པར་འགྱུར་སྲིད།”[29] ཅེས་

པ་ལྟར། དེང་མན་ཇུའི་མི་རིགས་ལ་མཚོན་ན“མན་ཇུ”ཞེས་པའི་མིང་ཙམ་ལས་མི་

རིགས་རང་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་གྱུར་ནས་མི་རིགས་གང་

ཡིན་ངོས་བཟུང་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།

 དེས་ན། བོད་མི་ཞིག་ཡིན་ན་བོད་སྐད་ཡིག་ལ་བརྩེ་བ་དང་དུང་ཞེན། དེ་

སྦྱོང་བའི་སྐུལ་སློང་ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་པས། “བོད་པ་ཡིན་ན་བོད་ཡིག་སློབ། ལ་ལས་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་དང་བཅས་རང་

སྐད་ཡལ་བར་དོར་ནས་གཞན་སྐད་ལ་བརྩོན་པ་ནི། མི་རིགས་རང་ལ་མཚོན་ན། རྟ་

ཐགོ་ནས་གཡག་ཐགོ་ཏུ་བཞནོ་པ་ལས་མ་འདས”[30] པས། མི་རིགས་ཤིག་སྔནོ་ཐནོ་

གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་འགྲོ་དགོས་ན། མི་རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་བེད་

སྤྱོད་ཐུབ་པ་དགོས། སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་ན་དེའི་ཐོག་གནས་པའི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་ཡདོ་ཚད་སྲུང་སྐྱབོ་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུར་ནུས་པ་ཐནོ་ངེས་རེད། དེ་ཡང་

སི་ཏཱ་ལིན(Stalin)གྱིས། “མི་དམངས་ཁྲི་སྟོང་མང་པོས་མི་རིགས་རང་གི་སྐད་ཡིག་དེ་

ཉིད་བེད་སྤྱདོ་བྱས་ན། ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབོྱར་རིག་གནས་གངོ་འཕེལ་བཅས་ཀྱི་

ཐད་ལ་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོའབྱུང་ཐུབ་ཀྱི་རེད།”  དེར་བརྟེན་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་སྤྱི་ཚོགས་དང་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་བེད་སྤྱོད་ཨང་དང་པོར་དགོས་པ་དེ་ཡིན་ནོ།། །།

[29] http://monlamit.org/en/node/11
[30] http://www.lhasapost.com/variety/variety/advices/1022-2015-09-25-10-21-01.html


