
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གླེང་བ།

ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར།[1]

༄༅། །རྩད་གཅདོ་པ་ལས་དགག་པ་བྱེད་པ་ལ་དགའ་བ་འུ་ཅག་གི་གཤིས་ལུགས་ཡིན། 

གང་ལ་ཡང་སྙིང་པོ་མེད་ཟེར་བའི་ངེས་འབྱུང་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ལ་མ་ཉན་པར་རིག་

པ་འཚོལ་བའི་ལམ་དུ་འཇུག་པར་གྱིས་ཤིག[2]

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐད་ཉིན་མརོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གླེང་བའི་བགྲ་ོགླེང་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་

པའི་ཆེ་དགུ་མཆགོ་དམན་ཀུན་ལ་མཛའ་བརྩེའི་འཚམས་འདྲི་དང་དགའ་བསུའི་བཀྲ་

ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། དེང་གི་དུས་འདིར“ཉིན་མ”ོཞེས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགསོ་པའི་ཉི་མ་

ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡདོ་པ་ལས་འགའ་ཞིག་ནི་དགའ་དགསོ་པའི་ཉིན་མ་ོཡིན་ཞིང། དཔེར་

ན་བདག་ཅག་ཡོངས་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་

འཁྲུངས་སྐར་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཉིན་མོ་འགའ་

ཞིག་ནི་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་རྟག་ཏུ་དྲན་པའི་ཆེད་དུའང་ཡིན།  དཔེར་ན་གསུམ་

བཅུའི་དུས་དྲན་ལྟ་བུའོ། །

[1]   བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

2

 དེ་རིང་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉིན་མོ་འདི་ཡང་དགའ་དགོས་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་མིན་

ལ། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དྲན་པའི་ཆེད་ཀྱི་

ཉིན་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འཛམ་གླིང་འདི་མི་འདོད་

བཞིན་དུ་ག་ོལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་གནས་སྟངས་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགྲ་ོབའི་སྐབས་གྲངས་

ཉུང་མི་རིགས་དང་། དེ་ཡི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་འཚོ་བར་དཀའ་བའི་

གནས་སུ་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞིན་པ་རེད། དེ་ལྟར་གྱུར་ཡང་འཛམ་བུ་གླིང་པ་སྤྱི་དང་

བྱེ་བྲག་ལ་གྱངོ་གུན་མི་ཕོག་ན་གནད་འགག་དེ་ཙམ་མེད་ཀྱང་། གལ་ཏེ་དེ་ལས་ལྡགོ་

སྟེ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་གྱོང་གུན་ཞིག་ཕོག་ན་དེ་ཉིད་སྲུང་སྐྱོབ་མི་བྱེད་ཀ་

མེད་ཡིན། རྣམ་དཔྱདོ་ཅན་གྱི་ཆེན་པ་ོབ་རྣམས་ཀྱིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པའོ་ིའཆར་སྣང་

མཐུག་པའོ་ིརྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་སྐད་ཡིག་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་མི་རིགས་གྲངས་ཉུང་ཡིན་

པ་རྣམས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱབོ་དགསོ་པ་སྟནོ་ཕྱིར་ཉིན་མ་ོའདི་ཉིད་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་གི་ཡོད་པ་གོར་མ་ཆག  

 ངས་དྲན་སོས་པ་ཞིག་ལ།  སྔོན་མ་ཨ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་བོད་ཀྱི་

དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཚན་རིག་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གི་སྐབས་འཇིའུ་མི་རིགས་སུ་གཏོགས་

པའི་ཕྱུག་བདག་སྦ་ོསྦི་ས་གར་ཞེས་པའི་སྦྱིན་བདག་དེས།  བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ནི་དུག་

གི་ནགས་སུ་ཡདོ་པའི་སྨན་གྱི་ཤིང་སྡངོ་གཅིག་མ་གཏགོས་མེད་པ་ལྟ་བུ་དེ་རེད།  དེས་

ན་སྨན་གྱི་ཤིང་སྡངོ་གཅིག་པུ་དེ་བདག་པ་ོརྒྱག་རྒྱུ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ལས་འགན་ཡིན་པ་

རེད།  དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཀྱང་ཁྱེད་ཚོར་རིག་གཞུང་འདི་ཉིད་འཛམ་བུ་གླིང་པ་འདི་

ཡི་ཆེད་བདག་པ་ོརྒྱག་ཕྱིར་རགོས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ་ཅེས་གསལ་བར་བཀའ་གནང་སངོ། 

བྱས་ཙང་ང་ཚོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འདི་ཉིད་ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་པ་ཙམ་མ་ཟད་

འཛམ་གླིང་མི་དམངས་བགྲང་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་

དངོས་འབྲེལ་ཡིན་ས་རེད།
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 དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདིར“རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐད་ཉིན་མ”ོཞེས་བོད་སྐད་དུ་བྲིས་

ཀྱང་དོན་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐད་ཅིག་གཏན་ནས་མེད་པས་རི་བོང་རྭའི་ཉིན་མོ་ཞེས་པ་

དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐད་ཅེས་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན། འོན་ཀྱང་

བདོ་ཀྱི་དཔེ་ཆསོ་སུ་ཡིག་ཕྱེད་ག་ོབས་ཀླགོ་ཅེས་པ་ལྟར་དེ་རིང་གི་ཉིན་མ་ོནི་སྐད་ཡིག་

གི་ཉིན་མོ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉིན་མོ་ཞེས་པའི་

ག་ོདནོ་དུ་བཀྲལ་ཆགོ་པས་ང་ཚོས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉིན་མརོ་ག་ོབ་བླངས་ན་མི་

འཐད་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད། དེ་རིང་གི་ཉིན་མོའ་ིདབྱིན་སྐད་དེ་ཐད་འགྱུར་བྱས་ན་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨ་མའི་སྐད་ཡིག་ཉིན་མོ་རུ་ཆགས་ཀྱང་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐད་ཉིན་མོ་

ཞེས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡུལ་ལ་མཚོན་ན་ལུང་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་རང་

གི་ཡུལ་ལ་མ་ཡུལ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པ་བོད་ལ་མཚོན་ན་ཕ་ཡུལ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་

ཡོད། འོན་ཀྱང་སྐད་ལ་མཚོན་ན་ལུང་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་མ་སྐད་

དང་། དེ་ལས་གཞན་བོད་ལ་མཚོན་ན་ཕ་སྐད་དང་མ་སྐད་མི་ཟེར་བར་བོད་སྐད་རང་

བརྗོད་སྲོལ་ཡོད། དེས་ན་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོར་བོད་སྐད་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་ཡིག་གི་

ཉིན་མོ་ཞེས་བེད་སྤྱོད་བཏང་ན་འཐད་པར་སྙམ།

 དེ་རིང་གི་ཉིན་མའོ་ིགླེང་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ལ་ོལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའི་

ཚེས་ ༢༡ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་ཡིག་ཉིན་མ་ོཞེས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གི་ཡདོ། ཉིན་མ་ོའདི་སྲུང་

བརྩི་ཞུ་བའི་དགསོ་དམིགས་གཙོ་བོ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྣ་

ཚོགས་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་བ་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་

ཆེད་དུ་ཡིན་པ་རེད། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི UNESCO ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ 

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཐགོ་མར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་ཡིག་གི་ཉིན་མ་ོགསལ་བསྒྲགས་གནང་

ཞིང་། དེ་ནས་བཟུང་ལོ་ལྟར་ཉིན་མོ་འདི་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གི་ཡོད། སྐད་ཡིག་གི་ཉིན་མོ་

འདི་ཡིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ མཚོན་ཞིང་། དེ་ཉིན་བང་ལཱ་དེ་ཤིའི་རྒྱལ་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ས་ཌཱ་ཀཱའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཨུར་དྷུའི་སྐད་ཡིག་དང་བཱངྒལ་གྱི་སྐད་ཡིག་རྩོད་རྙོག་ནང་

སློབ་ཕྲུག་གཞོན་ནུ་བཞི་སྟེ Rafiq དང། Jabbar, Salam, Barkot བཅས་བསད་

པ་རེད། སྐད་ཡིག་ནི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱབོ་དང་གངོ་འཕེལ་དུ་གཏངོ་བ་ལ་ནུས་པ་ཆེ་

ཤོས་དེ་ཡིན་པ་རེད། 

 གངོ་གི་གདོ་ཆགས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་ཁྱནོ་ཡངོས་ལ་ཉིན་མ་ོའདི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་ཡིག་གི་ཉིན་མོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རེད། བཱངྒ་ལཱ་དེ་ཤིར་ཉིན་མོ་

འདི་གུང་སེང་རེད། ང་ཚོས་ཀྱང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ངན་པ་དགུ་འཛོམས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་

བ་ལས་ཉིན་མོ་འདི་རིགས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱིས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བའི་ལམ་སྲོལ་ཞིག་ཆགས་

ན་མི་བཟང་ངམ།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༧ ལོར་བཱངྒ་ལཱ་དེ་ཤི་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་གྱུར་ཅིང། ནུབ་

བཱངྒལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁངོས་གཏགོས་དང་། ཤར་བཱངྒལ་པཱ་ཀི་སི་ཐཱན་གྱི་ཁངོས་སུ་གཏགོས།  

དེ་སྐབས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས། རིག་གཞུང་། དེ་བཞིན་སྐད་ཡིག་དང་བཅས་

པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། 

 ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༤༨ ལརོ་པཱ་ཀི་སི་ཐཱན་གཞུང་གིས་ཨུར་དྷུའི་སྐད་ཡིག་གཞུང་འབྲེལ་

གྱི་སྐད་ཡིག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ། དེ་ཡི་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་པཱ་ཀི་སི་ཐཱན་ནང་བཱངྒལ་སྐད་ཡིག་

བེད་སྤྱདོ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ང་ོརྒལོ་བྱུང་།  ང་ོརྒལོ་ཤུགས་ཆེར་གྱུར་ཏེ་འགགོ་མ་

ཐུབ་པར་བརྟེན་ཌཱ་ཀཱ་ཆེས་མཐའོ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་གཉེར་ཁང་གི་ང་ོརྒལོ་བྱེད་མཁན་

སླབོ་ཕྲུག་བཞི་ཉེན་རྟགོ་པའི་མེ་མདའི་འགོ་ཏུ་ཚེ་སྲགོ་ཤོར། གངོ་གི་སླབོ་མ་བཞི་ཡིས་

རང་གི་སྐད་ཡིག་གི་དོན་དུ་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བ་འདི་ཉིད་དྲན་གསོའ་ིཆེད་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་

སྐད་ཡིག་གི་ཉིན་མོ་འདི་ཉིད་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རེད། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་

ང་ཚོ་བོད་ལ་དབྱངས་གསལ་ས་ོབཞི་ལས་གྲུབ་པའི་སྐད་ཡིག་གཅིག་མ་གཏགོས་མེད་

པས་སྐད་ཡིག་འདི་ནི་རྩོད་མེད་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཆེ་ཤོས་དེ་

ཆགས་ཡོད། སྐད་ཡིག་གཅིག་དེ་ད་ཆ་སྐད་ཡིག་གཉིས་མ་ཆགས་པ་བྱེད་དགོས།



བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གླེང་བ།
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 ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པའོ་ིབཀའ་སླབོ་སྙིང་གི་ནརོ་བུ་ལས།  སྤྱིར་

བཏང་སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་མང་པོ་ཤེས་ན་དཔལ་དང་རྒྱན་ཡིན་པས་དགའ་བསུ་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་བདག་མེད་བེད་མེད་བསྐྱུར་འཇོག་གིས་གཞན་གྱི་སྐད་

ཡིག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ཏེ་འཐམས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ནམ་ཞིག་བོད་མིའི་སྐད་

ཡིག་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་ཉེན་ཡོད། གནས་ཡུལ་སོ་སོའ་ིམི་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྐབས། 

ཡུལ་དེའི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁྱིམ་ཚང་ནང་དང་

བོད་མི་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྐབས་བོད་སྐད་གཙང་མ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

དགོས། བོད་པའི་སྐད་ཡིག་ལ་བོད་མི་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཐོང་དང་ཆ་འཇོག་མ་བྱས་ན། 

གཞན་གྱིས་བྱེད་མཁན་ཡོང་གི་མ་རེད། བོད་མིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མ་ཤེས་ན་ངོ་ཚ་

པོ་དང་ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མུ་མཐུད་གནས་པ་ལ་བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་མ་བྱས་ཐབས་མེད་ཡིན། 

 སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བཀའ་འགྱུར་དང་། འཕགས་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་སྐྱེས་

ཆེན་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ཕྱག་དཔེ་ནང་བཞུགས་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་མཇལ་ཏེ་ནང་དོན་ཤེས་

འདདོ་དང་། བྲ་ོབ་མྱང་འདདོ་ཡདོ་ན་བོད་ཡིག་མ་ཤེས་ཐབས་མེད་ཡིན། དེ་བཞིན་ཚེ་ཕྱི་

མ་བདེ་ནས་བདེ་བའི་ལམ་དུ་བགྲདོ་པར་ཐགོ་མར་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན། 

དེ་ནས་དཔེ་ཆ་བལྟ་དགོས། དཔེ་ཆ་མ་བལྟས་པར་སྨོན་ལམ་དང་། དད་པ། ཡིད་ཆེས་

གཅིག་པུས་དེ་ལྟར་ཡངོ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཡིན། དཔེ་ཆ་བལྟ་བ་ལ་ཡི་གེ་ཤེས་དགསོ། ནང་ཆསོ་

ཀྱི་ག་ོབ་བོད་ཡིག་ཐགོ་ནས་ལནོ་པ་ནང་བཞིན་སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་ཐགོ་ནས་ལནོ་རྒྱུ་

ཁག་པ་ོཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་རིམ་འདི་གང་འདྲ་ཡིན་པ་

རྟོགས་ཐུབ། སྐད་ཡིག་སྐོར་གྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འདི་འཛམ་གླིང་

ཐོག་དར་སྔ་ཤོས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བཅུ་གྲངས་ཤིག་ཡོད་པ་དེའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་

བཤད་ཡོད།  ཅེས་སོགས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་རྣམས་རྒྱུན་གཏན་དུ་ང་ཚོས་སེམས་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ལ་ཉར་དགོས་པ་ཡིན། 

 ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་སྐད་བརྡ་རིག་པ་ལ་མཁས་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བོད་ཀྱི་ཁ་

སྐད་ལ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར་ན། བོད་མི་ནང་ཕན་ཚུན་

བོད་སྐད་སྨྲ་བརྗོད་བྱེད་དགོས་པ་ལྟ་ཅི་རྒྱ་མི་ལ་ཡང་ཐོག་མར་ང་ཚོས་བོད་སྐད་ཐོག་

སྐད་ཆ་བཤད་དགསོ་གསུངས་བྱུང་། ཁངོ་རང་བོད་ལ་ཡདོ་སྐབས་རྒྱ་མི་ཐུག་དུས་དང་

པོ་བོད་སྐད་རང་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།  དེ་ནས་གོ་བརྡ་མ་འཕྲོད་ན་སྐད་ཡིག་གཞན་

ཞིག་བརྒྱུད་ནས་གོ་བརྡ་འཕྲོད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་བྱུང་། འདི་ཡང་སྐད་ཡིག་

སྲུང་སྐྱབོ་ཉི་མ་རེ་རེ་ནས་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་བྱེད་དགསོ་པའི་ལམ་སྟནོ་ཞིག་རེད་འདུག 

 ང་ཚོའི་བོད་ཕྲུག་ནུབ་ཕོྱགས་ལ་སྐྱེས་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བོད་སྐད་སྨྲ་བརྗོད་

དག་པོ་མེད་པར་མ་ཟད་བོད་སྐད་སྨྲ་བརྗོད་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་དཔུང་སྡེ་ཞིག་ཐོན་དང་

འཐོན་བཞིན་པ་དང། དེ་དག་ལ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ནི་བྱིས་པ་སྐྱེས་མ་

ཐག་ནས་བོད་སྐད་ཤདོ་རགོས་བོྱས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནམ་ཞིག་ནར་སནོ་པ་ན་སྐད་ཀྱི་

ཐད་དཀའ་ངལ་སེལ་ཏེ་ཡི་གེ་སླབོ་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་བྱུང་ན་རང་གི་སྐད་ཡིག་དེ་སྐད་

ཡིག་གཉིས་པའི་ཚུལ་དུ་སྦྱངོ་དགསོ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་སླབོ་ཁྲིད་

ཀྱི་ཐབས་ལམ་དེའི་ག་ོདནོ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཞིག་ང་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་དནོ་སྤྱི་ཞིག་འཆར་

གྱི་མི་འདུག་ཀྱང་། མདོ་དོན་ཡང་སྙིང་འདི་ཡིས་ཡི་གེ་མ་བསླབ་པའི་སྔ་རོལ་དུ་སྨྲ་

བརྗོད་བསླབ་དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་ཕལ་ཆེར་དོན་དག་

འདི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། ཡུལ་མི་ཞིག་ལ་ཡུལ་གྱི་སྐད་དེ་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་

སྦྱངས་པ་ཐནོ་ཟིན་པར་བརྟེན་སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཚུལ་དུ་བསླབ་དགསོ་པའི་དཀའ་

ངལ་དེ་རིགས་འཕྲད་པ་དཀོན། གལ་ཏེ་ངེས་མེད་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཐབས་

ལམ་དེ་ཡུལ་མི་ཡུལ་སྐད་ཤེས་པ་ལ་དགོས་ན་དེ་ཡང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ལོས་ཆོག  །དེ་

ལ་དགག་པ་ག་ལ་ཡོད་སྲིད།
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 བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཅེས་བཤད་དུས་དབྱངས་གསལ་ས་ོབཞིའམ་ས་ོལྔ་ལས་གྲུབ་

པའི་སྐད་ཡིག་སྤྱི་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས། འགྲེལ་བཤད་འདི་ཡི་དབང་དུ་

བྱས་ན་བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རིག་པ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཚེའི་རིག་བྱེད་དནོ་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་

གྲངས་མིན་ན་ཡང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་བྷ་ོཊའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་དནོ་གཅིག་མིང་གི་

རྣམ་གྲངས་ཡིན། སྐད་ཡིག་འདི་ཉིད་རང་གི་མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་གི་དབང་དུ་

བྱས་ན་རྒྱལ་ཁབ་བཞི་ལ་ཁྱབ་ཡོད། དེ་དག་ནི་བོད་དང་། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། འབྲུག་

བཅས་ཡིན། བོད་ལ་མཚོན་ན་བོད་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་སྐད་ཡིག་འདི་ཉིད་བོད་ཀྱི་སྲིད་པ་ཆགས་

པ་ནས་བཟུང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པར་མ་ཟད་དེང་གི་ཆར་ཡང་སྔོན་ལས་ལྷག་པ་

བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། འོན་ཀྱང་མངོན་དང་མི་མངོན་ཅི་རིགས་ཐོག་ནས་

འདི་ལ་འགགོ་རྐྱེན་བཟ་ོམཁན་དང་དེ་མཚུངས་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་རང་དནོ་

རང་གཅེས་གནང་མཁན་གྱི་དཔུང་སྡེ་ནུས་ལྡན་ཞིག་ཀྱང་ཡདོ་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདི་

ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ནང་སྐད་ཡིག་གི་ནུས་པ་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཐོན་དང་འཐོན་

བཞིན་པ་རེད། 

 དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་ཡང་ལ་དྭགས་དང་མནོ། འབྲས་ལྗངོས་བཅས་

ཀྱི་ཡུལ་མི་ངོ་མའི་སྐད་ཡིག་ནི་བྷོ་ཊའི་སྐད་ཡིག་ཁོ་ན་ཡིན་ཅིང་། བར་ལམ་བོད་ལ་

དུས་ངན་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཡུལ་གྲུ་དེ་དག་ལ་ཡང་བྷ་ོཊའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་

ཐད་གསབ་མི་ཐུབ་པའི་གྱངོ་གུན་ཆེན་པ་ོཐེབས་ཡདོ། དེ་ལྟ་ནའང་ལ་དྭགས་དང་མནོ་

གཉིས་སུ་བྷ་ོཊའི་ཆེད་སྦྱངོ་མི་དམན་པར་ཡདོ་པ་དང། ལ་དྭགས་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་

གཞུང་གི་ནང་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསློབ་གཉེར་ཁང་ཡོད་པར་མ་ཟད་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་

ལམ་གྱི་སྐད་ཡིག་ཀྱང་བྷོ་ཊའི་སྐད་ཡིག་ཡིན་པ་རེད། དངོས་འབྲེལ་སྐད་ཡིག་རིག་

གཞུང་དང་བཅས་པ་སྐབས་རེ་ང་ཚོ་ཡང་འགྲམ་ཆུ་ལྡང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། མོན་

ལ་མཚོན་ན་བོད་ས་མ་ཤོར་གངོ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སླབོ་ཀྱི་ཡདོ་ཀྱང་བོད་ས་ཤོར་
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ནས་བཟུང་ཁོང་རྣམས་ཀྱང་སེམས་ཤུགས་ཆག་སྟེ་རང་ངོས་ནས་བོད་ཡིག་ཆེད་སྦྱོང་

བླསོ་བཏང་བ་མ་གཏགོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དགག་བྱ་བྱེད་པ་དེ་འདྲ་གཏན་ནས་མ་

རེད། དེ་ཡི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དུས་ཕྱིས་སུ་ཡང་སླབོ་གྲྭ་འགའ་རེར་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་རྙིང་

པ་དེ་འདྲ་ཡདོ་པ་རེད། སྐད་ཆ་འདི་ནི་མཚོ་སྣ་རིན་པ་ོཆེ་ནས་མནོ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་

སུ་སླབོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་དང་དེ་དག་གི་བྷ་ོཊའི་སྐད་ཡིག་སླབོ་ཚན་གཏན་འབེབས་

ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཏུ་གསུངས་པ་རང་གིས་དངསོ་སུ་ཐསོ་མྱངོ་། གཞན་ཡང་མཚོ་སྣ་རིན་

པོ་ཆེ་ཡིས་དབུ་ཁྲིད་ནས་འབུམ་ལྡིར་ལའི་ཉེ་འགྲམ་དྷ་ཧུང་དུ་བར་ལམ་ནས་བྷོ་ཊའི་

སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པའི་མཐོ་སློབ་ཞིག་ཀྱང་དབུ་འཛུགས་གནང་སྟེ་

དེང་སང་མཐོ་སློབ་དེ་ཉིད་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། 

 ལ་མོན་འབྲས་གསུམ་གྱི་བྷོ་ཊའི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་བསམ་བློ་

བཏང་ན་ཕྱི་མ་དེའི་བཀོལ་སྤྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ངུར་གྱུར་པས་དངོས་འབྲེལ་བྷོ་ཊའི་

སྐད་ཡིག་ཐད་དཀའ་ངལ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་འཕྲད་དང་འཕྲད་བཞིན་པ་རེད། ད་ལྟའི་

ཆར་འབྲས་ལྗོངས་སུ་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་མི་ངོ་མ་ནི་འབྲས་ལྗོངས་ཡུལ་མི་གསར་

པའི་མི་ཁངོས་སུ་ཐིམ་སྟེ་རང་གི་ང་ོབོ་སྲུང་སྐྱབོ་ཐད་དཀའ་ངལ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོཆགས་

ཡོད། རང་གི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་སའི་སློབ་གྲྭ་འབྲས་ལྗོངས་པ་ལ་བདག་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་

གཅིག་ཀྱང་མེད།  གང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྣམ་རྒྱལ་ཤེས་རིག་བསྟི་གནས་དང་ནང་

ཆོས་མཐོ་སློབ།  དེའི་སྟེང་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་ཟུར་སྦྱོང་སློབ་གྲྭ་བཅས་ཡིན།

 བར་ལམ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནས་ལ་དྭགས་པས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བྷ་ོ

ཊའི་སྐད་ཡིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྩ་ཁྲིམས་སུ་ངསོ་འཛིན་ཡདོ་པའི་སྐད་ཡིག་ཁངོས་

སུ་འཇུག་དགོས་པའི་སྙན་ཞུ་དང་སྐད་འབོད་ལན་འགར་བྱས་པ་ཐོས་བྱུང་། ཕྲན་གྱི་

བསམ་པར་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བྷ་ོཊའི་སྐད་ཡིག་རིང་འཚོར་གནས་པ་ལ་གཞུང་

གི་ངསོ་འཛིན་ཐབོ་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་མྱངོ་། འདི་ཡིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱབོ་ཐད་
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རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་གནོད་པ་རྩ་བ་ནས་སྐྱེལ་གྱི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་

བོད་མི་མཆན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་གནས་ཚུལ་འདི་བོད་ཀྱི་དུས་བབ་ཐོག་ཐོན་དུས་

ཟུར་ཟའི་གནས་ཚུལ་བཀོད་པ་མཇལ་བྱུང་།  འདི་རིགས་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་བྱེད་མི་

རུང་ཞེས་སྐུལ་མ་བྱེད་པར་འདོད་དོ། །

 བྷ་ོཊའི་སྐད་ཡིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་འཁདོ་པའི་སྐད་ཡིག་ཅིག་

ཏུ་ངསོ་འཛིན་ཐབོ་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་ཕོྱགས་གང་ནས་ཀྱང་གནདོ་ཀྱི་མ་རེད། རྩ་

བའི་དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐྱེན་ལ་གཟིགས་དགསོ་པ་སྨསོ་མེད་རེད། འནོ་ཀྱང་གནད་འགག་

གཙོ་བ་ོནི་རྒྱ་གར་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སུ་རག་ལུས་ཡོད། 

ལ་མནོ་འབྲས་གསུམ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁངོས་སུ་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་སྐད་ཡིག་ཀྱང་རྒྱ་གར་

གྱི་སྐད་ཡིག་ཁོངས་སུ་ཅི་ལ་མིན། ཡོངས་གྲགས་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ཡིག་ཟེར་དུས་ཧིན་

དཱི་ལ་གོ་བ་ཡིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐད་ཡིག་ཧིན་དཱི་ཡིན་པ་ལ་དོགས་པ་ག་ལ་ཡོད། 

ལྷག་པར་སྦ་ོལི་ཝུ་ཡི་སྙན་གྲགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཧིན་དཱིའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ད་དུང་ཤུགས་

ཆེ་རུ་སངོ་ཡདོ། དེང་སང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ཡིག་ཅེས་ག་ོདུས་རྒྱ་

གར་གྱི་ཡུལ་གྲུ་མཐའ་དག་གི་སྐད་ཡིག་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པར་མ་ཟད་བོད་ཡིག་ཀྱང་

དེ་ཡི་ཁོངས་སུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

 དེ་སྔ་ཡིན་ན་པེ་རི་སིའི་སྐད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་ལྷོ་

ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཚན་ཁག་ཏུ་བཞག་ཡོད་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་དེ་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྡེ་ཚན་དུ་བཞག་ཡོད། ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྡེ་ཚན་ཞེས་པ་ནི་གཙོ་བོ་

རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ཡིག་སྡེ་ཚན་གང་དུ་ཡདོ་པ་དེ་ཡིན། ང་ཚོ་འགའ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་

ཐ་དད་ཡིན་ན་ངེས་པར་དུ་སྐད་ཡིག་ཐ་དད་དུ་ཡིན་དགོས་པར་བསམས་ཏེ་བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་གམ་བྷོ་ཊའི་སྐད་ཡིག་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཁོངས་

སུ་བཞག་ན་མི་འགྲིག་པར་དགངོས་སྲིད།  དེ་ནི་དེང་གི་དུས་སུ་བདེན་པ་ཞིག་གཏན་
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ནས་མིན། དེང་དུས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་སྐད་ཡིག་མང་པ་ོཡདོ་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་མང་

པ་ོལ་སྐད་ཡིག་གཅིག་ཡདོ་པའི་དུས་རབས་ཤིག་ཡིན། དང་པའོ་ིམཚན་གཞིར་རྒྱ་གར་

རྒྱལ་ཁབ་དང་། གཉིས་པའི་མཚན་གཞིར་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ། ཨོ་ས་ཊི་རེ་ལི་ཡ། ཨིང་

ལན། ནིའུ་ཛེ་ལེནྜ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

 བལ་ཡུལ་ལ་མཚོན་ན་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་གི་

ཆེད་དུ་བེད་སྤྱདོ་གཏངོ་མཁན་ནི་ཤར་པ་དང་། རྟ་མང་། གུ་རུང་། མུ་ཀུམ། ཙུམ།  དལོ་

པོ། གློ། ཡོལ་མོ། སྙེ་ཤང་བཅས་ཡིན།  མི་རིགས་དེ་དག་གིས་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཉིན་

རེའི་འཚོ་བ་དངསོ་ཀྱི་ནང་དུ་བེད་སྤྱདོ་གཏངོ་གི་ཡདོ་ནའང་བལ་ཡུལ་གཞུང་འབྲེལ་

གྱི་སྐད་ཡིག་མིན་པར་མ་ཟད་བྷ་ོཊའི་སྐད་ཡིག་ཀྱང་ཟུར་སྦྱངོ་བྱས་ན་མ་གཏགོས་བལ་

ཡུལ་རྒྱལ་ཡངོས་སླབོ་གྲྭའི་ཡིག་ཚད་ཁངོས་སུ་གཏགོས་ཀྱི་མེད། བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་

རོགས་དངུལ་ཅུང་ཟད་སྤྲད་དེ་ཡུལ་མི་རྣམས་བྷོ་ཊའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྦྱོང་

སླད་དགོན་པ་རྣམས་སུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོན་པའི་སློབ་གྲྭར་སྐྱ་སེར་

གཉི་ག་ཡོད་ཀྱང་དམའ་རིམ་གྱི་སློབ་ཁྲིད་མ་གཏོགས་མེད་པས་བལ་ཡུལ་མཐོ་སློབ་

རྣམས་སུ་འགྲོ་སའི་ལམ་གུ་ཡངས་པོ་ཞིག་ད་ལྟའང་མེད་པ་རེད། སྔོན་དང་མི་འདྲ་

བ་དེང་གི་དུས་སུ་བལ་ཡུལ་ནང་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་བཞི་ཡོད་

པ་རེད།

 དེ་དག་ནི Tribhuvan University དང་།  Kathmandu University, 

Sanskrit University, Lumbini University བཅས་ཡིན་པ་རེད། འབྱུང་འགྱུར 

Lumbuni University ལ་ཉེ་བའི་རབ་འབྱམས་པ་དང་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་

ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་བཟོ་སྲིད་པ་ལས་གཞན་རྣམས་སུ་བྷོ་ཊའི་ཆེས་མཐོའ་ིཆེད་སྦྱོང་མེད་

པར་མ་ཟད་འབྱུང་འགྱུར་རེ་བ་ཡང་མེད། དེས་ན་བལ་ཡུལ་བོད་རིགས་སུ་གཏོགས་

པ་རྣམས་གལ་ཏེ་བྷ་ོཊའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སླབོ་སྦྱངོ་བྱེད་འདདོ་ན་བལ་ཡུལ་



བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གླེང་བ།
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ནང་ཡོད་པའི་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་རྣམས་དང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་

བོད་པའི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་རྣམས་སུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 

 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནི་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པས་མ་ཚད་རང་གི་སྐད་

ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ཡང་རང་རེའི་བོད་དང་གཅིག་པ་ཡིན་པས་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་

དང་ནང་ཆསོ་སྲུང་སྐྱབོ་བརྟན་ཤོས་ཀྱི་ལུང་པ་དེ་ཡིན། ཡིན་ནའང་འབྲུག་ཏུ་བར་ལམ་

ཞིག་ནས་བྷ་ོཊའི་སྐད་དང་ཡི་གེར་ཆསོ་ཀྱི་སྐད་དང་གཞུང་འབྲེལ་སྐད་འབྲུག་གི་ཡུལ་

སྐད་ཅིག་གི་ཐགོ་ཏུ་ཕབ་སྟེ་བེད་སྤྱདོ་གཏངོ་གི་ཡདོ་པ་རེད། འདི་ནི་བྷ་ོཊའི་སྐད་ཡིག་

གཅིག་དེ་སྐད་ཡིག་གཉིས་སུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ། འབྲུག་གིས་

འདི་ཐད་གང་ཞིག་གནང་ཡང་ཁངོ་ཅག་ལ་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡདོ་པས་ང་ཚོས་མང་

པོ་ཤོད་ག་ལ་ནུས། འོན་ཀྱང་གལ་ཏེ་འདི་ལ་མིག་དཔེ་བྱས་ཏེ་བོད་མི་ཚོས་ཀྱང་ཡུལ་

སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲདོ་གསར་པ་བཟསོ་ཏེ་བེད་སྤྱདོ་གཏངོ་འག་ོཚུགས་ན་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

ལ་མགོ་ལས་རྨ་ཆེ་བའི་དཔེ་ཟླར་འགྱུར་བར་ངེས། 

 དེས་ན། ང་ཚོས་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་གཟབ་དགསོ་པར་གལ་ཆེ། འདི་སྐརོ་རྗེ་དམུ་

དགེ་བསམ་གཏན་སོགས་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཕལ་ཆེ་བས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་

གྱི་བཀའ་སླབོ་ནན་ཏན་གནང་ཡདོ། སྐད་བརྡ་རིག་པར་མཁས་པར་རླམོ་སྟེ་འདི་ཐད་

ཤུགས་རྒྱག་མཁན་གྱི་མཁས་པ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་དུའང་མི་

རིགས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་མཁས་པ་ཡང་ཐོན་དང་འཐོན་བཞིན་པ་རེད། དངོས་འབྲེལ་

ཉམས་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་ཞིག་མ་བྱས་པར་ཅུང་ཟད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གཟིགས་ཏེ་གསར་

བཟ་ོབྱེད་ཐལ་དྲགས་ན་མཆིན་པ་ཐརོ་ཏེ་གླ་ོནད་དྲག་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་གཉིས་སུ་

མ་མཆིས་པར་འགྱུར་ངེས།

 བྷོ་ཊའི་སྐད་ཡིག་རང་གི་ཡུལ་སྐད་མིན་ཡང་རང་གི་རིག་གཞུང་གི་སྐད་

ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་གཙོ་ཆེ་སོག་པོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་དེ་དག་དང་འདབས་འབྲེལ་ཀལ་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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མིག་དང་ཐུ་བ་སོགས་ཡིན། དེང་གི་དུས་སུ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་ནང་ཆོས་

དར་བའི་འབྲས་བུར་ནུབ་ཕོྱགས་ཀྱི་ནང་པ་ཡངོས་ལ་ཡང་བྷ་ོཊའི་སྐད་ཡིག་དེ་རང་གི་

ཆསོ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ། ལྷག་པར་ཤེས་རིག་བསྟི་གནས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཏུ་བོད་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་རིག་གཞུང་དང་ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཅིག་ཏུའང་ངོས་

འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  སྤྱིར་ན་ནང་པའི་སྐད་ཡིག་ལ་མཚོན་ན་པཱ་ལི་དང་ལེགས་སྦྱར། 

རྒྱ་སྐད། བདོ་སྐད་བཅས་ཡདོ་ཀྱང་དེང་གི་དུས་སུ་ནང་པའི་སྐད་ཡིག་གཙོ་བོ་ནི་བོད་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་རང་ཆགས་ཡོད།

 ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བོད་ཡིག་དེབ་ཀློག་པ་པོ་དང་འབྲི་བ་པོ་ཉུང་བའི་

དཀའ་ངལ་དེ་ངེས་པར་དུ་སེལ་ཐབས་བསྟེན་དགསོ། བོད་ཀྱི་པེན་རྩམོ་པ་པའོ་ིམཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་ཉེ་ཆར་རྩོམ་པ་པོ་སྐྱེད་སྲིང་གནང་རྒྱུའི་སྐོར་བཅར་འདྲི་

ལས་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་ཞིང་། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་ནས་མཐའ་སྐོར་རི་སྐོར་བྱས་

ནས་ཀློག་པ་པོ་དང་འབྲི་བ་པོ་སྐྱེད་སྲིང་ངེས་པར་བྱེད་དགོས། དུས་དེབ་སྐད་གྲགས་

ཆེ་ཤོས་སྦྲང་ཆར་ལ་མཚོན་ན་ཚར་རེར་ ༨༠༠༠ པར་སྐྲུན་གནང་གི་ཡོད་ཅིང་། དེ་

དག་ཀྱང་ཚང་མ་རྫོགས་ཀྱི་མེད། བོད་ཀྱི་མི་འབོར་ས་ཡ་དྲུག་ལ་མཚོན་ན་སྦྲང་ཆར་

ཡངོས་རྫོགས་བྲིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་ཀླགོ་པ་པ་ོབརྒྱ་ཆ་གཅིག་གི་བཞི་ཟུར་

གཅིག་ཀྱང་ལོང་གི་མེད་ཅིང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་

མཚོན་ན་དེབ་ཚར་རེར་ ༥༠༠ པར་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ་ཅིང་། དེ་དག་ཀྱང་ཚང་མ་བྲིན་

པར་ལོ་མང་པོ་འགོར་གྱི་ཡོད། བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་འབུམ་གཅིག་ཡིན་

པའི་དབང་དུ་བཏང་ནས་དཔེ་དེབ་ཡོངས་རྫོགས་བྲིན་ནའང་ཀློག་པ་པོ་བརྒྱ་ཆ་ཕྱེད་

ཀ་ཙམ་མ་གཏོགས་ལོང་གི་མེད། གལ་ཏེ་མི་འབོར་འབུམ་གཉིས་ཡིན་པའི་དབང་དུ་

བཏང་ན་ཀློག་པ་པོ་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་གི་བཞི་ཟུར་གཅིག་ཙམ་མ་གཏོགས་ལོང་གི་མེད། 

གྲངས་ཀ་དང་བརྒྱ་ཆ་འདི་དག་གལ་ཏེ་ང་ཚོས་བློ་ལ་ཤར་ཚེ་པཎ་ཆེན་བསོད་གྲགས་



བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གླེང་བ།
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ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་རང་བློ་རང་ལ་ལྐོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་གཞི་ནས་ཆགས་ངེས། དེ་

བར་སྣང་བ་དག་སྟེ་བདག་བསྟོད་རྐྱང་བྱེད་ཉེན་ཆེའོ། །

 ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ང་ཚོས་ངོས་ལེན་

མ་བྱེད་པས་ག་ལ་འགྲིགས། འགྱུར་བའི་འགྲསོ་དེ་འཐད་པ་དང་བཟང་ཕོྱགས་སུ་འགྲ་ོ

གི་འདུག་གམ་ཡང་ན་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་འགྲོ་གི་འདུག་འདི་ལ་ཡང་ཐུགས་སྣང་གནང་

གལ་ཆེ། འགྱུར་བ་བཟང་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་གི་མི་འདུག་ན་ང་ཚོས་དཔེ་ལེན་མི་དགོས་

ཤིང། དཔེར་ན། ཚོགས་ཤུལ་བླ་མ་ནོར་བུ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གིས་ཡང་འཇུག་ས་

མཐའ་སྤངས་པ་དང་། རཀཿ་ར་རིན་པོ་ཆེས་བགྱིད་སྒྲ་བསྣན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། འགྱུར་བ་

བཟང་ཕོྱགས་སུ་འགྲ་ོགི་འདུག་ན་ང་ཚོས་དང་ལེན་བྱེད་དགསོ་ཤིང་། དཔེར་ན་སྔ་མའོ་ི

སྐད་གསར་བཅད་དང་། ཕྱིས་རབས་ཀྱིས་གཟིམས་ཁངས་ལ་གཟིམ་ཁང་དང་། བསྒམོ་

བསྒྲུབ་ལ་སྒམོ་སྒྲུབ་བྲིས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ད་དུང་ཕྱི་ཡི་སྐད་ཡིག་གི་འགྲསོ་རང་རེའི་སྐད་

ཡིག་ནང་སླེབས་འགོ་ཚུགས་ཏེ་བཞད་བགད་ཀྱི་གནས་སུ་ལྷུང་བ་དེ་འདྲའང་ཡོང་

གི་ཡོད། དཔེར་ན། དགེ་རྒན་སྐྱེས་པ་ལྔ་དང་བུད་མེད་བདུན་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ལ། དགེ་

རྒན་ཕ་ོལྔ་དང་མ་ོབདུན་འདུག་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ངའི་ཁྱི་མ་ོལ་ཁྱི་ཕྲུག་ཕ་ོ

གཉིས་དང་མ་ོགསུམ་སྐྱེས་ཟེར་རྒྱུ་ལ། ཁྱི་ཕྲུག་བུ་གཉིས་དང་བུ་མ་ོགསུམ་སྐྱེས་ཟེར་བ་

ལྟ་བུ་ཡིན། དོན་ལ་གོ་ནོར་མེད་ཀྱང་འདི་ལྟར་བརྗོད་སྲོལ་མེད་པས་སྤང་བར་བྱ། དེ་

བཞིན་བོད་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་ལའང་ཉམས་ཆག་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། དེང་སང་རྣམ་ལ་ནམ་

དང་མཁྱེན་ལ་མཁན་ཟེར་གྱི་འདུག་པས་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་སྒྲ་དེ་ནམ་མཁན་དུ་གྱུར་

དང་འགྱུར་བཞིན་པ་རེད་འདུག འདི་ཉིད་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་དབང་དུའང་མིན་ཅིང་། སྒྲ་

གདངས་ཉམས་པ་ཁ་ོནར་ཟད། ཡུལ་སྐད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཤོད་སྟངས་ལ་མི་མཐུན་

པ་ཡོད་ཀྱང་འབྲི་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་མེད། དཔེར་ན་ཨ་ཞང་ལ་ཨ་ཡང་དུ་འབོད་པ་

དང། རྨ་བྱ་ལ་རྨ་ཡ། སངས་རྒྱས་ལ་སོངས་རྒྱས་སུ་འབོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། སུ་ཞིག་གིས་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

14

ཀྱང་ཨ་ཡང་དང་རྨ་ཡ་སོངས་རྒྱས་ཞེས་མི་འདྲི་བ་ཡིན།

 ང་ཚོས་རང་གི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་ཐབས་ལམ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གཅིག་

པུ་དེ་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མས་རྟག་ཏུ་བཀལོ་སྤྱདོ་དང་སླབོ་སྦྱངོ་བྱེད་དགསོ་པ་དེ་ཡིན། ལ་ོན་

ཇི་ཡིན་ལ་མ་བསམ་པར་རྟག་ཏུ་སླབོ་སྦྱངོ་བྱེད་མཁན་དང་དཔེ་དེབ་ཀླགོ་མཁན་ཞིག་

ཏུ་འགྱུར་ཐབས་བྱེད་དགསོ། ང་ཚོར་འདིའི་ཐད་ལུང་པ་གཞན་གྱི་གཞུང་དང་སྒེར་པ། 

དེ་བཞིན་སྦྱིན་བདག་སགོས་ནས་རགོས་པ་མང་པ་ོཐབོ་ཀྱང་བོད་ཡིག་དངསོ་སུ་སྦྱངོ་

སྤྱདོ་སྤེལ་གསུམ་ནི་ང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྱེད་རྒྱུ་མ་གཏགོས་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཐབས་

ཤེས་གང་ཡང་མེད། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་སྤྱདོ་སྐད་ཡིག་ནི་བོད་

ཡིག་རང་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་དགའ་དགསོ་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། འབྱུང་

འགྱུར་ཡང་འདི་ལ་འགྱུར་བ་རྩ་བ་ནས་མ་ཐེབས་པ་བྱེད་དགསོ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་མུ་

མཐུད་ནས་མི་རབས་སྔ་མ་ནས་རྗེས་མར་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ཚུལ་བཞིན་རྩིས་

སྤྲདོ་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་ཉི་མ་ཞིག་ཤར་ཚེ་རང་བཞིན་གྱིས་འདི་ལའང་འགྱུར་བ་ཞིག་མི་

འདོད་བཞིན་དུ་འགྲོ་བར་ངེས། དེ་དུས་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་རང་ཤོད་དུ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ང་

ཚོ་ཚང་མས་ག་ོཐུབ་པའི་སྐད་ཡིག་གཅིག་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅིང། དེ་ནི་དབྱིན་ཇི་ལས་

གཞན་པ་ཞིག་མི་འདུག་པས་ང་ཚོས་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་རྣམས་དང་རྒྱུན་སྤྱདོ་སྐད་

ཡིག་དབྱིན་ཇི་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བ་འབྱུང་སྲིད། དེ་དུས་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡང་ཐབོ་ཀྱི་

རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེའི་སྐབས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་

ལས་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་མཐོ་བར་ཆགས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཉི་མ་འདི་

རིགས་ནམ་ཡང་མ་འཆར་བ་ཞིག་ང་ཚོ་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས། ཧྥ་རན་

སི་ལ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ Francoise Robin ལགས་ནས་

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཀྱི་དོན་དུ་རྨི་ལམ་གསུམ་གཏོང་གི་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ལས་རྨི་ལམ་

གཅིག་ནི་ཧྥ་རན་སིའི་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་རྣམས་སུ་ཧྥ་རན་སི་སྐད་ཡིག་ལས་གཞན་
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15

པའི་ཡུལ་ས་ོསའོ་ིསྐད་ཡིག་སླབོ་སྦྱངོ་ཡང་བྱེད་རྒྱུའི་ག་ོསྐབས་བྱིན་ཏེ་ཡིག་ཚད་གཏངོ་

གི་ཡདོ་ཅིང་། ཡུལ་ས་ོསའོ་ིསྐད་ཡིག་སླབོ་སྦྱངོ་དེ་སླབོ་གྲྭར་སླབོ་ཀྱི་མེད། ཡིན་ནའང་

སློབ་ཕྲུག་སོ་སོས་ནང་དུ་སྦྱངས་ཏེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་བར་ཡིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུའི་

ལམ་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གི་ཁོངས་སུ་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མེད་

ཀྱང་། འབྱུང་འགྱུར་མཐུན་རྐྱེན་འདི་བསྐྲུན་ཐུབ་པར་དགངོས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡདོ། གལ་

ཏེ་འདི་འདྲའི་མཐུན་རྐྱེན་བྱུང་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཕ་མ་རང་ཉིད་ཀྱིས་དགེ་རྒན་

བྱེད་དགསོ་པ་དང་ཡང་ན་དགེ་རྒན་ཟུར་སྦྱངོ་བསྟེན་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རེད། དེས་ན་ང་

ཚོ་ཚང་མས་བོད་ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་སྤེལ་གསུམ་མ་བྱས་ན་གཞན་གྱིས་མཐུན་རྐྱེན་བྱིན་

ཡང་རང་ཉིད་ཀྱིས་ལོངས་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ངེས་པ་མེད།

 ད་ནི་འབྱུང་འགྱུར་མི་རབས་གསར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་མི་རབས་འདིའི་

སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་བདག་གཅེས་ཐུབ་མིན་ལ་ང་ཚོ་རྒན་རབས་ཚོས་སེམས་

ཁྲལ་མ་བྱེད་རང་བྱེད་རེད། དེས་ན་མི་རབས་གསར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་གི་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་དེ་དེ་སྔ་བཞིན་བཙན་ཐབས་ཡེ་ནས་མིན་པར་དགའ་

བཞིན་སྤྲོ་བཞིན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་འཇུག་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན།  དེ་ཡི་

ཆེད་དུ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སྤྱི་སྒེར་གཉི་གའི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་གང་དྲག་

གནང་གི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་འདུག འོན་ཀྱང་འདི་ཡིས་འདང་གི་མེད་པས་ད་

དུང་འདི་ཐད་ཤུགས་སོྣན་རྒྱག་དགོས་པའི་དུས་སུ་བབ་ཡོད། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོར་

ཚོན་ཁྲ་ཅན་གྱི་པར་རིས་ལྡན་པའི་སྒྲུང་ཐུང་ཤིན་ཏུ་མང་པ་ོདགསོ་ངེས་རེད། སྒྲུང་ཐུང་

ཉུང་དྲགས་པའི་སྐྱོན་མིན་ཡང་དེ་དག་རི་མོ་དང་ལྷན་དུ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་

ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡིན་ས་རེད། རི་མོ་དེ་ཡང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལྷ་བྲིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འབྲི་

ཐུབ་པའི་རི་མོ་ཞིག་ཡིན་ས་མ་རེད། དེ་ནི་དམིགས་བསལ་གྱི་རི་མོ་གང་ཞིག་ཕྲུ་གུས་

བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་སྒྲུང་མག་ོའཚོས་པ་དང་། དེ་ནས་མ་མངགས་ཀྱང་སྒྲུང་ཐུང་ཀླགོ་པ་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ལ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་འདྲ། སྤྱིར་བཏང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་དཔེ་དེབ་འདི་རིགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་པར་སྐྲུན་བྱེད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་ད་དུང་

འདི་ཐོག་ནན་ཏན་བྱེད་ཐུབ་ན་ངོ་མ་རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པ་ཆགས་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཆོག མ་སུ་རི་བོད་དགེ་བསམ་

གླིང་ལགས་ནས་མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཐོག་བྱིས་པའི་སྒྲུང་ཐུང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྔ་ཕྱིར་

པར་དུ་བསྐྲུན་ཡདོ། ཁངོ་གི་སྐུ་ཟླ་རྒན་པ་སངས་ལགས་རང་ཉིད་ལྷ་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན་

ནའང་བྱིས་སྒྲུང་ནང་ལ་མཁོ་བའི་རི་མོ་དེ་དག་ང་ཚོ་ལྷ་བྲིས་པའི་ཚུལ་བཞིན་འབྲི་

ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་མི་འདུག་གསུངས་བྱུང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་སྒྲུང་ཐུང་

བཞི་བཅུ་སྐོར་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་ནའང་རི་མོ་འབྲི་མཁན་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་

འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བྱུང་། གང་ལྟར་འདི་ནི་མ་བྱས་ན་མི་འཐུས་པའི་ལས་ཤིག་

ལ་ངོས་འཛིན་མི་བྱེད་ཀ་མེད་རེད།

 གཞན་ཡང་སྐད་ཡིག་འདི་ཉིད་སྦྱངོ་སྤྱདོ་སྤེལ་གསུམ་ཆེད་སླབོ་གྲྭ་དང་མཐ་ོ

སློབ། གསར་འགྱུར་དང་། གསར་ཤོག གློག་བརྙན། དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ནས་ལྟ་ཀློག  ཟབ་

སྦྱངོ་། སྔ་དགངོ་འཛིན་གྲྭ། སྒྲུང་གསར་པ། དུས་དེབ། གཏམ་བཤད། ཟླསོ་གར།  གཞས་

དང་ཞབས་བྲོ། རྣམ་ཐར། བླ་མ་མ་ཎིའི་རྒྱུན་སྲོལ།  སྒྲུང་པ། པར་སྐྲུན་སོགས་དགོས་

པ་རེད། གངོ་གསལ་འདི་དག་མེད་ན་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཡདོ་ཀྱང་སྐད་ཡིག་

འདི་ཉིད་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་སླེབས་འགོ་ཚུགས་པ་རེད་དོ།། །།


