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བོད་ནང་གི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གསོ་དང་དེའི་ཤུགས་རྐྱེན།

རེ་མདོ་སེངྒེ་།[1]

དང་པོ། བོད་མིའི་ཚེ་སྲོག་གི་གསོན་ཤུགས།

༄༅། །མི་རིགས་ཤིག་གསནོ་གནས་ཐུབ་མིན་ནི། མི་རིགས་དེས་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་

རིག་གཞུང་གམོས་གཤིས་སགོས་རྒྱུན་དུ་འཚོ་བའི་ནང་བཀལོ་སྤྱོད་དང་རྒྱུན་འཛིན་

བྱེད་ཐུབ་མིན་ལ་རག་ལས་ཤིང་། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆོས་ཉིད་ལྟར་བོད་མི་

རིགས་ཀྱི་ང་ོབོ་དང་ཚེ་སྲགོ་གི་གསནོ་ཤུགས་ཀྱང་མི་རིགས་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་གོམས་གཤིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཇོག་དགོས་པ་ལས། ཕྱིའི་

ཆ་ལུགས་དང་བཟའ་བཏུང་སྤྱདོ་ལུགས་ཙམ་གྱི་ཐགོ་ནས་འཇགོ་མི་ཐུབ། གལ་གནད་

འདིའི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན། རང་ཉིད་བོད་མི་རྣལ་མ་ཞིག་ཏུ་གནས་ཐུབ་ཡོད་མེད་

དང། རང་གི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་རྣམས་བོད་མི་གཙང་མ་ཞིག་ཏུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ཐུབ་

ཀྱི་ཡདོ་མེད་ལས་སླ་པསོ་རྟགོས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། བོད་ཀྱི་མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་

འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཐགོ་མུ་མཐུད་གནས་དགསོ་པའི་བསམ་བླ་ོབཅསོ་མ་མ་ཡིན་པ་ཡདོ་

[1] ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་དཔོན།           sangey88@yahoo.com 
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

པའི་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་ན། བོད་མི་རིགས་གསནོ་གནས་ཐུབ་པའི་ལས་འགུལ་རང་ཉིད་

ནས་འགོ་རྩོམ་དགོས་པ་མ་གཏོགས། རང་གི་སྒོ་གསུམ་ལ་མི་རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་

དང་། བསམ་བློ། ཀུན་སྤྱོད། གོམས་གཤིས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཡང་མེད་

པར་གྱུར་ན། དོན་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་རང་ཉིད་ཀྱང་མི་རིགས་འདིའི་གསོན་གནས་ཀྱི་

ཚེ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་མཁྱེན་དགོས།

གཉིས་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་བཟུང་བའི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་རིགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་གི་ཐགོ་

གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཡིག་ཐགོ་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ནི། ཆསོ་ལུགས་དང་སྐད་ཡིག་ལྟ་

བུ་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱང་ཅུང་རང་དབང་དང་གུ་ཡངས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང།[2] 

དོན་ངོ་མའི་ལག་ལེན་ནི་སྐབས་སོ་སོར་བྱེད་ཐབས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཙམ་མ་

གཏོགས། མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི། མི་རིགས་སོ་སོའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

མཚོན་རྟགས་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་དང་། ཚེ་སྲོག་ལྟ་བུའི་རིག་གཞུང་གོམས་གཤིས་

དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་རྩ་མེད་གཏངོ་དགསོ་པ་ཡིན་ལ། སྔ་ནས་ད་བར་བདོ་རིགས་

ས་ཁུལ་དུ་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རྣམས་གཏིང་གནག་པའི་ལྐགོ་བྱུས་འདི་

དག་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ་བའི་ཐབས་སུ་གཞོལ་བ་ཤ་སྟག་ཡིན། དཔེར་ན། “དམངས་

གཙོ་བཅོས་སྒྱུར”ཟེར་བ་དང“རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་མོ”ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་

སྐབས། གཞི་རྩའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་དག་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བའི་དོན་དུ་མངོན་སུམ་

[2] རང་སྐྱོང་དངོས་སུ་བྱེད་པའི་མི་རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་གཙོ་བོར་བཟུང་ཆོག ཅེས་དང་། རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་པས་

ས་གནས་དེ་གའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་དགོས་ལ། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པས་རང་མི་

རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་བ་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། རང་སྐྱོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་དང། སུམ་ཅུ་

སོ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་གསལ།
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སྲིད་ཀྱང། མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཚེ་སོྲག་རྒྱུན་གནས་ཀྱི་ཐད་ནས་བཤད་ན་སོླབ་གསོ་

འདིས་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོར་

རོྟགས་ཐུབ། འོན་ཀྱང་དུས་འགྱུར་གྱི་རྗེས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སོླབ་གསོ་དགོན་པ་དང་

ཁ་འཕྲལ་ནས་སོླབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་ལམ་སོྲལ་རྐྱང་པར་བརྟེན་དགོས་པའི་ལམ་ལུགས་

གསར་བཏོད་བྱས་ཡོད། མང་ཚོགས་ཀྱི་སོླབ་གསོ་དགོན་པ་དང་ཁ་འཕྲལ་བའི་དབང་དུ་

བྱས་ཀྱང། བོད་ཀྱི་སོླབ་གྲྭ་ཁག་ནི་ཤེས་ཡོན་དང་། བསམ་བོླ། ཀུན་སོྤྱད་བཅས་གང་ཅིའི་

ཐད་ནས་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་རྨང་གཞིར་བཟུང་བའི་སོླབ་གསོའ་ིལམ་ལུགས་ཡིན་

དགོས་ཏེ། དེང་སྐབས་སོླབ་གྲྭའི་སོླབ་གསོ་ནི་བོད་ཀྱི་མི་རབས་ཕྱི་མ་རྣམས་བསམ་བོླ་ལྡན་

པ་དང། ཀུན་སོྤྱད་ལྡན་པ། འཇོན་ནུས་ལྡན་པ་སྟེ། མདོར་ན། ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་བོད་

མི་གཙང་མ་ཞིག་དང་། སོྲལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་གྱི་འདབ་གཤོག་གཉིས་ལྡན་

ཏེ། མི་སྤུས་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཐུབ་མིན་གྱི་གལ་གནད་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད།

 རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་འདི་ནི་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་དང་མི་རིགས་

ས་ཁངོས་རང་སྐྱངོ་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགངོས་དནོ་དང་ཡངོས་སུ་མཐུན་པ།[5] བོད་

མི་རིགས་ཀྱི་དངསོ་ཡདོ་དགསོ་མཁརོ་བསྟུན་ནས་བོད་ཀྱི་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་གསའོ་ིནང་

དོན་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་གོམས་གཤིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ཞིག་

ཡིན་དགོས་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་མ་སྐད་དང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་

གཙོ་བའོ་ིགནས་བབས་ཡདོ་པའི་སླབོ་སྦྱངོ་ལམ་སྲལོ་ལག་བསྟར་བྱ་དགསོ་པ་སྨསོ་མ་

དགསོ་ཀྱང། སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་གས་ོདང་སླབོ་དེབ་ཁག་གི་ནང་དནོ་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

གི་གནས་ཚད་ལྡན་པ་དང། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ། བོད་ཀྱི་སེམས་

ཁམས་དང་འདུ་ཤེས་ཡོད་པའི་མི་རབས་ཤིག་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ནང་དོན་དང་ནུས་

[5]  ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༡༩ སོགས་དང། མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་

གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༠ སོགས་སུ་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

པ་གཉིས་ཀ་མེད་པ་ནི་གཤམ་དུ་འཆད་འགྱུར་ལྟར་ཡིན།[6]

 བོད་མི་རིགས་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་རེ་བཅོལ་བྱེད་སའི་མི་རབས་ཕྱི་མ་ཚོར་

བསམ་བླ་ོདང་སྐད་ཡིག་གཞན་སྒྱུར་གྱི་སླབོ་གས་ོསྤེལ་བའི་བྱེད་ཐབས་འདི་དག་ནི། ཕྱི་

ཚུལ་ལ་མངོན་གསལ་གྱི་རྩུབ་སྤྱོད་མེད་པའི་བསམ་བློ་དང་རིག་གཞུང་གི་བཙན་

འཛུལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ལ། བཙན་འཛུལ་འདི་ནི་མེ་མདའ་ལས་ཀྱང་ཐུ་བའི་མི་རིགས་

ཀྱི་ཚེ་སྲོག་གཅོད་པའི་གཤེད་མ་ངོ་མ་དེ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས།

བཞི་པ། བོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གསོའ་ིནང་དོན།

དེང་སང་སྔ་མོ་དང་མ་འདྲ་བར་བོད་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཁོྲད་དེང་རབས་སོླབ་གྲྭའི་སོླབ་

གསོ་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཡོད་པ་ནི་དགའ་འོས་པ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་སོླབ་གྲྭ་གྲངས་

མང་བ་དང་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཙམ་གྱིས་ཆེད་དུ་དམིགས་སའི་མི་རིགས་དང་། མི་

རིགས་དེའི་རིག་གནས། འཚོ་བ་བཅས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ངེས་པ་མེད་པ་གསལ་

པོ་ཡིན། ཤེས་ཡོན་ལམ་སོྲལ་ཞིག་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་འཚོ་བར་ཕན་ཐོགས་

ཅན་ཡིན་མིན་ནི། སོླབ་ཁྲིད་སྐབས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་བརྒྱུད་ལམ་དང། བསླབ་བྱའི་ནང་

དོན་མི་རིགས་དེའི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པོ་ཡིན་མིན། དངོས་ཡོད་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་

རན་པོ་ཡོད་མེད་བཅས་ལ་རག་ལས་ཡོད།

 སྤྱིར་བཏང་ཁྱབ་རྒྱ་དང་སྤུས་ཚད་མཐ་ོདམའ་ལ་མ་ལྟསོ་པར་དུས་འགྱུར་གྱི་

གོང་ནས་ལྷ་སས་མཚོན་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་འགའ་ཤས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་

[6]   ཞིང་ལྗོངས་ལྔའི་སློབ་དེབ་འདི་དག་ལས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་ལྷག་པར་བསམ་བློའ་ིསྐོར་གྱི་སློབ་ཚན་མེད་

པའམ་ཡང་ན་མ་སྟོང་ཙམ་རེད། ཅེས་དང་། སློབ་དེབ་ཀྱི་སློབ་ཚན་མང་པོ་མི་རིགས་གཞན་གྱི་སློབ་མའི་སེམས་

ཀྱི་འཁྱེར་སོ་དང་བསྟུན་པས་བོད་རིགས་སློབ་མའི་སེམས་ཀྱི་འཁྱེར་སོ་དང་མི་མཐུན་པས་སྦྱོང་འདོད་པའི་སྤྲོ་བ་

ཆུང། བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་རྒྱ་གྲོལ་གྱིས་བརྩམས་པ། སློབ་ཆུང་སློབ་མའི་སློབ་དེབ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ལ་

དཔྱད་པ་ཞེས་པའི་ནང་དུ་གསལ།
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དེབ་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡོད[7]ཀྱང། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རང་གི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་

སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་གཏན་འབེབས་དང་ལག་བསྟར་ཐོག་མ་ནི། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་

གིས་རྩོམ་སྒྲིག་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་བཙན་བོྱལ་ནང་གི་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་སྤྱི་ལ་

ཁྱབ་པའི་སྐད་ཡིག་སླབོ་དེབ་རྣམས་ཡིན།[8] བོད་ནང་དུ་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་གཞི་

རིམ་སློབ་གྲྭ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་ནི་དེ་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་གི་རྗེས་

ཏེ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༢ ལརོ་ཞིང་ལྗངོས་ལྔའི་སྐད་ཡིག་སླབོ་དེབ་རྩམོ་སྒྱུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་

རྩོམ་སྒྱུར་འགོ་འཛུགས་བྱས་པའི་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་འདི་དག་ཡིན། སྐད་ཡིག་འདི་

དག་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱ་བ་ནི་དེ་ལས་ལོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡིན་པ་འབྲེལ་

ཡོད་ཡིག་ཆ་ཁག་ལས་རྟོགས་ཐུབ།[9]

 འོ་ན་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་འདི་དག་བོད་མིའི་དངོས་ཡོད་དགོས་མཁོ་དང་

འཚམས་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། སྤྱིར་བཏང་བོད་ཕྱི་ནང་གི་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་

གཉིས་ཀར་གཅིག་མཚུངས་ཀྱིས་ཞན་ཆ་ཡདོ་ངེས་ཀྱང། འདིར་ཞིང་ལྗངོས་ལྔའི་སྐད་

ཡིག་ཁག་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་སྟེ་གླེང་ན། སླབོ་དེབ་འདི་དག་གིས་སྤྱིར་བཏང་གི་ཤེས་

བྱའི་རྣམ་གྲངས་ངོ་སྤྲོད་དང་། གོ་རོྟགས་ཕྲན་བུ་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཙམ་ལས། བོད་ཀྱི་རིག་

གཞུང་གི་ནང་དནོ་དང། མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆསོ། གམོས་གཤིས་བཅས་མཚོན་ཐུབ་པ་

[7] མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱི་གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོའ་ིཤོག་གྲངས་ ༥༨༥ དང། རོྡ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་གྱིས་

བརྩམས་པའི་བོད་ལོྗངས་སོླབ་གསོ་ཞེས་པ་སོགས་སུ་གསལ།
[8] བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞེས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༤༦ ནང་གསལ།
[9] སློབ་གསོ་པུའུ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་དོན་བྱེད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་སྐྱོང་འོག་ ༡༩༨༢ ལོར་བོད་

དང། མཚོ་སྔོན། ཀན་སུའུ། ཟི་ཁྲོན། ཡུན་ནན་བཅས་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྔའི་བོད་ཡིག་སློབ་གཞི་མཉམ་སྒྲིག་

བྱེད་རྒྱུའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་སྟེ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་བོད་ཡིག་སློབ་གཞི་གཅིག་གྱུར་རྩོམ་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་གཏན་ལ་ཕབ་

ཅེས་སོགས་དང་། ༡༩༨༦ ལོའ་ིཟླ་ ༩ པར་ལྷ་སར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཡིག་སློབ་གཞི་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཞིབ་

བཤེར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོ་འཚོགས་ཏེ། དམའ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་བོད་ཡིག་དེབ་དྲུག་ཞིབ་བཤེར་ཞུས་དག་

བྱས། ཞིང་ཆེན་དང་ལྗོངས་ལྔའི་མཉམ་སྒྲིག་སློབ་གཞི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་མཐའ་མའི་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པའི་སློབ་དེབ་

ཁག་གི་གསལ་བཤད་དྲངས།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

འཛེམས་མེད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས། ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་གཙོ་

བ་ོཡིན་པའི་དགནོ་སྡེ་ཁག་བཅས་གཏརོ་ཤིག་ཚད་མེད་བཏང[3]ཡདོ། འནོ་ཀྱང་བོད་

མི་རིགས་ཀྱི་སྙིང་སྟབོས་དང་སེམས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་མངནོ་གསལ་དདོ་པའོ་ིརྩུབ་

སྤྱོད་དེ་དག་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་མི་རིགས་གཉིས་ཀ་རྩ་མེད་གཏོང་ཐུབ་མེད།

 ལ་ོརབས་བརྒྱད་ཅུ་པ་ནས་འཛམ་གླིང་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་འགྱུར་བའི་

གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་དང་བསྟུན་ཏེ། དེ་སྔ་དང་མི་འདྲ་བར་ཕྱི་ཚུལ་ལ་ཞི་འཇམ་

གྱི་རྣམ་པ་ཕྲན་བུ་མངོན་པར་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། དོན་ངོ་མའི་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་

བསྟར་མཚམས་འཇོག་གཏན་ནས་བྱས་མེད།[4]

གསུམ་པ། སློབ་གྲྭའི་སློབ་གསོའ་ིགལ་གནད་ཀྱི་རང་བཞིན།

བདོ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཤེས་ཡོན་སོླབ་གསོའ་ིལྟེ་གནས་དང་འབྱུང་

ཁུངས་གཙོ་བོ་ནི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཡིན་པས། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དང་ཤེས་ཡོན་པའི་སོླབ་

གསོའ་ིསྤུས་ཚད་ཀྱང་གཙོ་བོ་དགོན་སྡེའི་སོླབ་གསོའ་ིནང་དོན་དང་ལམ་སོྲལ་གྱི་ཐོག་

ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཅིང་། མང་ཚོགས་སྤྱིའི་བསམ་བོླའ་ིའཁྱེར་སོ་དང་ཀུན་སོྤྱད་ཀྱང་

ཤེས་ཡོན་སོླབ་གསོ་འདི་དང་འབྲེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མང་

ཚོགས་ཀྱི་སོླབ་གསོ་དགོན་པ་རྐྱང་པ་ལ་བརྟེན་པ་སོྐྱན་ཆ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཡིན་མི་

[3] དམངས་གཙོ་བཅོས་སྒྱུར་གྱི་སྒྱུར་གཅོས་ལས་འགུལ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ནང་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༧ ལ་

གཏོར་སྐྱོན་བཏང་ཟིན་པ་དང་། གྲྭ་བཙུན་བརྒྱ་ཆ་ ༩༣ ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ཡིག་འབྲུ་ཁྲི་བདུན་གྱི་སྙན་ཞུ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ 

ལོར་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་། ཀྲོའུ་ཨན་ལའེ་གཉིས་ལ་ཕུལ་བ།
[4] བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་སྨན་ཁང་། སློབ་གྲྭ། ཚོགས་འདུ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་བོད་པའི་ནང་དུ་བོད་

མིས་རྒྱ་མིའི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་པ་ནི་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་མེད་པར་བཟོ་

བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བའི་དཔེ་མཚོན་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས། ཕ་ཡུལ་གྱི་ཕན་བདེའི་ཆེད་དུ་

ཞེས་པའི་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་ ༣༣༣ སོགས་སུ་གསལ། 
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ཤིན་ཏུ་དཀནོ་ཞིང་། བསླབ་གཞི་འདི་དག་ལ་བོད་ཀྱི་མི་རབས་ཕྱི་མ་རྣམས་བོད་མི་ང་ོ

མ་ཞིག་ལ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་སློབ་གསོའ་ིརུ་རྩི་འདང་ངེས་ཤིག་གཏན་ནས་མེད།

 དཔེར་ན། བོད་རིགས་སོླབ་མའི་ཀུན་སོྤྱད་སོླབ་གསོ་ཞེས་པའི་ནང་། བོད་ལོྗངས་ནི་

རྒྱ་ནག་གི་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཡིན་ལུགས། གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་དགའ་ཞེན་དང༌། 

སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ལ་དགའ་ཞེན། འབོྱར་མེད་གྲལ་རིམ་གྱི་མི་རིགས་ལྟ་བ་འཇགས་

ཐབས། ལྷ་མེད་སྨྲ་བའི་སོླབ་གསོ། མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལྟ་བ་བཅས་བོད་

རིགས་སོླབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཤ་གསེང་རུས་གསེང་ལ་ཐིམ་ཐབས་བྱས་ཏེ། སོླབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་

པའི་སྐབས་བོད་རང་གི་སོྲལ་རྒྱུན་གྱི་བསམ་བོླ་དང་། ཆོས་ལུགས་དད་འདུན། ཀུན་སོྤྱད་

གོམས་གཤིས་ཡོངས་རོྫགས་དང་འགལ་ཟླར་ལངས་ཏེ་རོྒལ་བ་རྒྱག་མཁན་ཞིག་ཏུ་གསོ་

སོྐྱང་ཡོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་སེམས་ཁམས་མེད་པའི་

དམར་པོ་དམར་རྐྱང་ཞིག་ཏུ་སྒྱུར་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡིན།[10]

 རྩ་བའི་ཞིང་ལྗོངས་ལྔའི་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་འདི་དག་ལ་འགྱུར་བ་རིམ་པ་

མང་པོ་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང།[11] དེང་སྐབས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སློབ་

ཆུང་གི་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པ་འདི་དག་གི་སློབ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་

སྒྱུར་རྩོམ་ཡིན་པར་མ་ཟད། སྒྱུར་རྩོམ་གྱི་སྤུས་ཚད་ཞན་པས་བོད་སྐད་ཀྱི་ཚིག་འགྲོས་

གཙང་མ་མེད་པའི་ཐོག སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་གོ་དཀའ། འདིའི་ཐད་རྩོམ་པ་པོ་རྒྱ་

གྲོལ་གྱིས། འགྱུར་མ་མང་དྲགས་པས་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཀུན་ལ་བག་ཆགས་ངན་པ་

[10] བོད་རིགས་སློབ་གསོའ་ིབཅོས་བསྒྱུར་དང་འཕེལ་རྒྱས། བཤད་སྒྲུབ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌། ༡༩༩༣ 

ཤོག་གྲངས་ ༣༠༡ ནས་ ༣༡༢ ནང་གསལ།
[11] བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་ཀྱི་འགྱུར་རིམ་ནི། ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པའི་མགོ་ནས་ལོ་རབས་དགུ་བཅུ་པའི་དཀྱིལ་

བར་གྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་ནི་སྙན་ངག་དང་སུམ་རྟགས་མང་ཤོས་ཡིན། ལོ་རབས་དགུ་བཅུ་པའི་མཇུག་ནས་དུས་

རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་མགོ་བར་གྱི་སློབ་དེབ་ནི་སྙན་ངག་དང་སུམ་རྟགས་ཐར་ཐོར་ཙམ་དང་སྒྱུར་རྩོམ་མང་

ཤོས། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་མགོ་ནས་ད་ལྟའི་བར་གྱི་སློབ་དེབ་ནི་སྙན་ངག་དང་སུམ་རྟགས་ཐར་ཐོར། སྒྱུར་རྩོམ་

ཉུང་བ། རྣམ་ཐར་དང་ལེགས་བཤད། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་རིགས་མང་ཙམ་ཡོད།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཞིག་བྱུང་སྟེ་ར་མ་ལུག་གི་སྐད་ཆ་ཞིག་བྱུང་ཡདོ།[12] ཅེས་སགོས་བྲིས་འདུག་པ་ལྟར་

ཡིན་ཞིང། དེ་བཞིན་ནང་དོན་གྱི་ཐད་ནས། རྒྱའི་རིག་གནས་དང༌། ལོ་རྒྱུས། སེམས་

ཁམས། ས་གཤིས་སོགས་མི་རིགས་གཞན་པའི་རིག་གནས་སྣ་ཚོགས་བཀོད་པ་

ལས། བོད་མིའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བསམ་བློ་དང༌། མི་ཚེའི་རིན་ཐང༌། ཡུལ་གྱི་གོམས་པའི་

གཤིས་ལུགས་མཚོན་པའི་རྩོམ་ཡིག་དང། ཆོས་སྲིད་ཀྱི་གནད་ལ་མཁས་ཤིང་མཛད་

རྗེས་ཅན་གྱི་མི་སྣའི་རྣམ་ཐར་དང་ལ་ོརྒྱུས་བཀདོ་པ་ཤིན་ཏུ་ཉུང། འདིའི་ཐད་རྩམོ་པ་པ་ོ

རྒྱ་གྲལོ་གྱིས། གཞན་གྱིས་བསྡམོས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན་སླབོ་ཆུང་གི་སླབོ་དེབ་ཏུ་རྩམོ་

ཡིག་ ༢༧༤ ཡོད་པ་ལས་ ༩༡ འགྱུར་མ་ཡིན་པས་སྒྱུར་རྩོམ་གྱིས་རྩོམ་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་

ཆ་ ༣༣.༢༢ ཡོད་སྐད། སྒྱུར་རྩོམ་དེ་དག་ལས་མང་ཆེ་བ་ཞིག་རྒྱ་ཡིག་གི་སློབ་དེབ་ན་

ཡང་ཡོད་འདུག་པས་དགོས་མེད་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་མང།[13]

 བོད་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ནང་དུ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་བོད་རིགས་

སླབོ་མས་བོད་ལྭ་གྱནོ་མི་ཆགོ་པ་དང༌། བོད་སྐད་ཤོད་མི་ཆགོ་པའི་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་བཟསོ་

ཏེ། སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་སློབ་མ་ཚོས་བདོ་ལྭ་གྱོན་པ་དང་བོད་སྐད་བཤད་པ་འབྲེལ་ཡོད་

ནས་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་ཚེ་བཅར་རྡུང་གཏངོ་བ་དང༌། ཕ་མར་དངུལ་གྱི་ཆད་པ་གཅདོ་པ་

སོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་སྣ་ཚོགས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན།

 ལ་ོམང་པའོ་ིགངོ་ནས་ལྷ་ས་གྲངོ་ཁྱེར་ནང་རྒྱ་ཡིག་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་སྐད་

གཉིས་སློབ་གསོ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་པའི་ཐོག བར་ལམ་

ནས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་གཞན་དག་ཏུ་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་མཐོ་བ་ནས་

འགོ་འཛུགས་པའི་སྲོལ་ཡིག་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཤིག་ཡོད་པ་རྩིས་མེད་ཀྱིས། རྒྱའི་

[12] བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་རྒྱ་གྲོལ་གྱིས་བརྩམས་པ། སློབ་ཆུང་སློབ་མའི་སློབ་དེབ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ལ་

དཔྱད་པ་ཞེས་པའི་ནང་དུ་གསལ།
[13] བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་རྒྱ་གྲོལ་གྱིས་བརྩམས་པ། སློབ་ཆུང་སློབ་མའི་སློབ་དེབ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ལ་

དཔྱད་པ་ཞེས་པའི་ནང་དུ་གསལ།
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སྐད་ཡིག་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐབས་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་

གཏོང་བཞིན་ཡོད།[14] དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ གི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལོ་འཁོར་

ཚོགས་ཆེན་སྐབས། བོད་རིགས་དགེ་རྒན་ ༥༠༠ དང་། སློབ་མ་ ༥༠༠༠ ལྷག་གིས་མིང་

རྟགས་བཀདོ་ནས་མི་རིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་སྒྱུར་སླབོ་གས་ོསྤེལ་མཚམས་བཞག་

སྟེ། མི་རིགས་རང་གི་སླབོ་གསའོ་ིསྲིད་བྱུས་བསྐྱར་གས་ོདགསོ་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡང་

རྒྱ་གཞུང་གིས་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་རྐྱང་བྱས་པ[15]ལྟ་བུ་ཡིན།

 དེ་བཞིན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིབོད་སྐད་ཡིག་སློབ་གླིང་མང་ཆེ་བའི་

ནང་སློབ་མ་བསྡུ་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་བཏང་སྟེ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་

སློབ་མ་ཚོའི་མདུན་ལམ་ལ་ཚད་འཛིན་གྱིས་གཡོ་ཐབས་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་བཞིན་

ཡོད་པར་མ་ཟད།[16] བོད་ཡིག་ཆེད་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་རིགས་ཤིག་ཡོད་ཀྱང་ཆོག་ལ་མི་

ཆོག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཡོད། དཔེར་ན། བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་

མསོ་གླ་ོབུར་དུ་ལ་ོགཉིས་ཙམ་རིང་བོད་ཡིག་ཆེད་སྦྱངོ་འཛིན་གྲྭ་བསྡུ་མཚམས་བཞག་

པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན།[17] དེ་ཙམ་མ་ཟད་བོད་ཡིག་སློབ་གླིང་དང་བོད་

ཡིག་ཆེད་སྦྱངོ་འཛིན་གྲྭ་སགོས་ནས་སླབོ་སྦྱངོ་ཐནོ་པའི་སླབོ་མ་ཚོར་རང་གི་ཤེས་ཚད་

དང་མཐུན་པའི་ལས་གནས་ཐོབ་ཀྱི་མེད་ཅིང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང། རང་སྐྱོང་

ཁུལ། རང་སྐྱོང་རྫངོ་བཅས་ཀྱི་ནང་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དགསོ་ངེས་ཀྱི་རིན་ཐང་དང་

བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྤྲོད་ཀྱི་མེད[18]པ་བཅས་ལ་བརྟེན། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནི་

[14]  རྒྱ་ནག་ངོ་སྤྲོད་གནད་བསྡུས་ཞེས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༡༦༢ ནང་གསལ། 
[15]  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ འཁོད་པའི་བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་དྲ་ཚིགས་དང་། དུས་བབ་དྲ་ཚིགས། གཡུ་ཞུན་

དྲ་ཚིགས་སོགས་སུ་གསལ།
[16] ནོར་ཝེལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པར་བཅར་བའི་སྐབས་བོད་ནས་

ཕེབས་པའི་དགེ་རྒན་ཉམས་ཞིབ་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས།
[17] བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས། ངའི་ཕ་ཡུལ་གྱི་ཕན་བདེའི་ཆེད་དུ། ཞེས་པའི་སྒྱུར་རྩོམ་གྱི་ཤོག་ངོས་ ༣༤༨ ནང་གསལ།
[18] མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མྱུར་དུ་ཉམས་གསོ་དགོས་ཚུལ་ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་སོཌ་སུ་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཐ་ན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་དང་འབྲེལ་མེད་ལྟ་བུའི་ཉེན་ཁའི་གནས་

སུ་གྱར་བཞིན་ཡོད། རང་གི་འཚོ་བ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་མེད་ཅིང་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་

ཁརོ་ཡུག་མེད་པའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་ཤིག་སྦྱངོ་མཁན་ཤིན་ཏུ་དཀནོ་པ་ོཡིན་

པ་རང་བཞིན་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས།

 མདོར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གསོའ་ིཐོག་ལྟ་ཚུལ་

གང་འདྲ་བཟུང་ཡོད་མེད་ནི། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་ཁྲེན་ཁུའེ་

ཡོན་གྱིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའི་

ཐོག ང་ཚོའི་སློབ་གསོའ་ིགྲུབ་འབྲས་ཐོན་མིན་དེ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང་། ཆེད་ལས་

སློབ་གྲྭ། སློབ་འབྲིང་བཅས་ཀྱི་སློབ་ཐོན་ལག་ཁྱེར་ག་ཚོད་སྤྲད་ཡོད་མེད་དེ་མིན་

པར། མཐར་ཐུག་ནས་བཤད་ན་སློབ་ཐོན་སློབ་མ་རྣམས་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ལ་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའམ། ཡང་ན་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ལ་སེམས་པ་ཕོྱགས་མཁན་

ཞིག་ཡིན་དང། རླབས་ཆེན་མེས་རྒྱལ་དང་རླབས་ཆེན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་

ཀྱི་བྱ་གཞག་ལ་བསམ་པ་རྣམ་དག་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཡང་ན་བློ་འགལ་སེམས་

འགལ་བྱེད་མཁན་ཡིན་མིན་ལ་བལྟ་དགོས། དེ་ནི་ང་ཚོའི་སློབ་གསོའ་ིལས་དོན་ལ་

བྱས་རྗེས་དང་། ནོར་འཛོལ་བྱུང་ཡོད་མེད་ལ་བསྡུར་ཞིབ་བྱེད་པའི་མངོན་གསལ་

དོད་ཤོས་དང། གལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་ཅིག་ཡིན་པ་རེད།[19] ཅེས་དང། རྒྱ་

ནག་གི་ཆེས་མཐོའ་ིདཔོན་རིགས་ཀྲོའུ་ཡུང་ཁང་གིས། སློབ་གྲྭའི་ནང་བོད་ཡིག་སློབ་

ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་ནི། གཞུང་གི་མི་དངོས་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆུད་ཟོས་སུ་འགྲོ་བའི་

རྒྱུ་ཡིན།[20] ཅེས་པ་དང། དེ་བཞིན་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་སོླབ་གསོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་

ཀྲང་ཐན་ཁེ་ཡིས། རྔ་བ་ཁུལ་ནས་ཀྱང་མཐོ་འབྲིང་སོླབ་གྲྭའི་སོྦྱང་ཚན་ཆ་ཚང་རྒྱ་ཡིག་

[19] བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིསྐོར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པའི་ཐོག་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་

ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲེན་ཁུའེ་ཡོན་གྱིས་སྤེལ་བའི་གཏམ་བཤད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཉིན།
[20]  ཚེ་རིང་ཤཱཀྱའི་ཆེད་རྩོམ། ཊམ་ཡིམ་ཞེས་པའི་དུས་དེབ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ནང་ཐོན་པ།



བོད་ནང་གི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གསོ་དང་དེའི་ཤུགས་རྐྱེན།

11

ཏུ་བསྒྱུར་ནས་བོད་ཡིག་བསླབ་མི་དགོས་པ་བྱས་ན་འགྲིགས། བོད་ཡིག་བསླབ་ཀྱང་མ་

འོངས་པར་སོྤྱད་སོྒ་ཆེན་པོ་མེད་པ་དང་འབོྲག་ཁུལ་གྱི་སོླབ་གསོ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་

ཕན་པ་ཆེན་པོ་མེད་ཅེས་དང་། ཁོས་འབོྲག་ཁུལ་གྱི་སོླབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་སོླབ་གཙོ་དག་

ལ། འབོྲག་ཁུལ་གྱི་སོླབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་སོླབ་མའི་རྒྱ་ཡིག་ཆུ་ཚད་ཡག་པོ་མེད་ཚེ། ཁྱེད་

རང་ཚོ་སོླབ་གཙོ་ཚད་ལྡན་ཞིག་མིན་པའི་རྟགས་རེད། འབོྲག་ཁུལ་གྱི་སོླབ་གསོ་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་བར་རྒྱ་ཡིག་གཙོ་བོར་འཛིན་དགོས། སོླབ་མ་ཚོས་རྒྱ་ཡིག་ཡག་པོ་སོྦྱང་ཐུབ་ཚེ་མ་

འོངས་པར་མདུན་ལམ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་། སོླབ་གྲྭ་དེའི་སོླབ་གཙོས་འགན་འོས་འགྲུབ་

ཅིང་ཚད་ལྡན་ཡིན་པ་རེད།[21] ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་གཏམ་བཤད་འདི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་

ནག་གི་དབུས་དང་ས་གནས་ཀྱི་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་ཀྱི་སོླབ་གྲྭའི་སོླབ་གསོའ་ིཐོག་

བཟུང་བའི་དམིགས་ཡུལ་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་གསལ་པོར་གྱུར་ཡོད་པར་མ་ཟད། སོླབ་

གསོའ་ིབྱེད་ཐབས་ཡོངས་རོྫགས་དམིགས་ཡུལ་འདི་རིགས་མངོན་འགྱུར་ཡོང་ཐབས་སུ་

དམིགས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན།

 བོད་ཀྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་འདི་ལྟ་བུའི་སྐུལ་སླངོ་ངན་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་གི་འགོ་

ནས་བདོ་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་དངསོ་ཡདོ་འཚོ་བ་གང་དང་ཡང་མི་འཚམས་

པའི་སླབོ་གས་ོདྲི་མ་ཅན་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སླབོ་གྲྭའི་སྒ་ོམ་ོནས་

ཐནོ་པའི་བོད་རིགས་ན་གཞནོ་མང་པ་ོཞིག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་གི་ཤེས་

ཚད་ཤིན་ཏུ་སྐྱ་ོབར་མ་ཟད། དེ་ལས་ཀྱང་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བ་ནི་བོད་མི་གཞནོ་སྐྱེས་འདི་

རིགས་བོད་རང་གི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་རྟགས་དང༌། གཅེས་ནརོ་དུ་ཉར་ཚགས་འསོ་པའི་

སྲལོ་རྒྱུན་རིག་གཞུང་ལ་དགག་པ་བརྒྱག་མཁན་དང་། མེས་པ་ོགངོ་མའི་རྗེས་ཤུལ་ནག་

གསུབ་གཏངོ་མཁན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཉེན་ཡདོ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་དངངས་སྐྲག་གི་གནས་སུ་

གྱུར་བ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལྟར་བལྟས་ན་བོད་ཀྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནི་བདོ་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་

ཀྱི་འགན་ཁུར་འབབ་སའི་གཞནོ་སྐྱེས་མི་རབས་ཕྱི་མ་རྣམས་བོད་མིའི་ཁྱད་ཆསོ་ལྡན་

[21] དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ འཁོད་པ་སོགས་སུ་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

པའི་ཤེས་ཡནོ་པ་ཞིག་ཏུ་གས་ོསྐྱངོ་བྱེད་པ་ལས་ལྡགོ་སྟེ། མི་རིགས་ཀྱི་ཚེ་སྲགོ་གི་རྒྱུ་བ་

གཅོད་པའི་བཤས་ར་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཁ་མེད་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན།

ལྔ་པ། བོད་ནང་གི་སློབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་ངོ་མ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སོླབ་གྲྭ་ཁག་གི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་

ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་། བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་སོླབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་དངོས་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ 

ལོའ་ིབོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་བོད་མི་སྤྱིའི་གྲངས་འབོར་བསོྡམས་ ༥༤༡༦༠༢༡ ཡིན་པ་

དང༌། དེ་ལས་ལོ་དྲུག་ཡན་གྱི་མི་གྲངས་ ༤༧༩༡༢༤༡ ཡོད་པ་ལས། སོླབ་གྲྭར་གཏན་ནས་

འགོྲ་མ་མོྱང་བ་ ༢༡༧༩༤༤༩ ཡོད་འདུག་པའི་གྲངས་འབོར་འདིས། བོད་མི་སྤྱིའི་བརྒྱ་

ཆ་ ༤༠.༢༤ ལྷག་ཟིན། སོླབ་གྲྭར་ཞུགས་མོྱང་བའི་སོླབ་མ་སྤྱིའི་གྲངས་འབོར་ལས་སོླབ་

ཆུང་ཙམ་དུ་ཞུགས་མོྱང་བ་གྲངས་ ༡༦༨༥༢༠༣ ལྷག་དང༌། དམའ་འབྲིང་དུ་ཞུགས་མོྱང་

བ་གྲངས་ ༣༦༩༩༡༣ ལྷག དམའ་རིམ་ཆེད་སོྦྱང་སོླབ་གྲྭར་ཞུགས་མོྱང་བ་གྲངས་ ༡༡༩༥༠༤ 

ལྷག མཐོ་རིམ་ཆེད་སོྦྱང་སོླབ་གྲྭར་ཞུགས་མོྱང་བ་གྲངས་ ༤༥༧༠༢ ལྷག སོླབ་ཆེན་དངོས་

གཞིར་ཞུགས་མོྱང་བ་གྲངས་ ༡༨༣༡༥ ལྷག ཞིབ་འཇུག་སོླབ་གྲྭར་ཞུགས་མོྱང་བ་གྲངས་ 

༨༣༣ ལྷག་བཅས་ཡིན་འདུག[22]

 བོད་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ བར་སློབ་ཆེན་དངོས་གཞིའི་སློབ་མ་

གྲངས་ ༡༨༣༡༥ ཙམ་ལས་ཐོན་མེད་པའི་གྲངས་འབོར་འདིས་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་མྱོང་

བའི་གྲངས་ ༢༢༣༩༤༧༠ ལྷག་ཡདོ་པའི་བརྒྱ་ཆ་ ༠.༨ མ་གཏགོས་ཟིན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ལ། 

དེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་གྲངས་ ༨༣༣ ཙམ་ལས་ཐོན་མེད་པ་འདིས། སློབ་ཆེན་

དངསོ་གཞིའི་སློབ་མ་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་ ༤.༥༤ མ་གཏོགས་ཟིན་གྱི་མེད། འདས་པའི་ལོ་ལྔ་

[22]  ཉི་ཧོང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་མཁའ་དབུགས་གསར་པ་ཞེས་པས་རྒྱའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་གཞི་

བཅོལ་ནས་བྲིས་པའི་དུས་བབ་ཟིན་བྲིས་སོགས་སུ་གསལ།
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བཅུ་ལྷག་རིང་མི་འབོར་ས་ཡ་དྲུག་མ་ཟིན་ཙམ་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་སློབ་ཆེན་དངོས་

གཞིའི་སླབོ་མ་གྲངས་ ༡༨༣༡༥ ཙམ་དང༌། ཞིབ་འཇུག་སླབོ་མ་གྲངས་ ༨༣༣ ཙམ་ལས་

གས་ོསྐྱངོ་ཐུབ་མེད་པ་ནི་བདོ་མི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་ཡནོ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཤིན་ཏུ་གྱངོ་

གུན་དང་གོད་ཆགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།

 དེ་ལས་མི་གྲངས་འབུམ་གཅིག་ལྷག་ལས་མེད་པའི་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་

ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་གི་སློབ་གསོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་མཚོན་ན། ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་

རབ་འབྱམས་པ་སྟེ་སློབ་ཆེན་དངོས་གཞིའི་སློབ་མ་གྲངས་ ༡༠༠༠༠ ལྷག་ཐོན་ཡོད་པ་

དང། གྲངས་འབོར་འདིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཟིན་པ་

དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་སྟེ་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་ཐོན་པ་གྲངས་ ༢༠༠༠ ལྷག་

ཡདོ་པའི་གྲངས་འབོར་གྱིས་སླབོ་ཆེན་དངསོ་གཞིའི་སླབོ་མ་སྤྱིའི་གྲངས་འབོར་གྱི་བརྒྱ་

ཆ་ ༢༠ ཟིན་གྱི་ཡོད།[23]

 འདི་ལྟར་བལྟས་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་བོད་ཀྱི་སོླབ་གྲྭ་ཁག་གི་

ཤེས་ཡོན་སོླབ་གསོའ་ིསྤུས་ཚད་དང་གྲངས་འབོར་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲར་

གྱུར་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་རོྟགས་ཐུབ་ཅིང་། མུ་མཐུད་གནས་སྟངས་འདིའི་འོག་ཏུ་ཕྱིན་

ཚེ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་བར་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྩ་བརླག་ཏུ་འགོྲ་བའི་ཉེན་ཁ་

མེད་པ་གཏན་ནས་མིན་པས། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཚེ་སོྲག་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པར་རང་དབང་

ལུང་པ་ཁག་ཏུ་འཚོ་སོྡད་བྱས་པའི་བོད་མི་ཚོར་འགན་འཁྲི་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡོད་

པ་ཅིས་ཀྱང་ངེས་ཤེས་འདོྲངས་པ་དགོས་ལ། ངེས་ཤེས་འདིའི་ཐོག་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་

ཚེ་སོྲག་གི་རྩ་བ་ཐུག་སའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་བོླ་དང་རྒྱུན་གྱི་

འཚོ་བའི་ནང་ཉམས་ལེན་ཡོད་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་གནང་དགོས།། །།

[23] ཤེས་རིག་ལྷན་ཁང་གི་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་སྡེ་ཚན་དང་། བོད་ཁྱིམ་མཐོ་སློབ་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་སོགས་ནས་མཁོ་

སྤྲོད་གནང་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་བྲིས་པ་ཡིན།


