
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཆག་གཏོང་བའི་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས།

སྐད་ཡིག་ནི་མིའི་དཔལ་ཡོན་གྱི་རྩ་བ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡིན།

བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁྲིམས།[1]

ངོ་སྤྲོད།

༄༅། །རྒྱལ་ཁབ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ས་ོསརོ་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའི་ང་ོབོ། སྐད་ཡིག་

དང་། རིག་གཞུང་། གོམས་གཤིས་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་

ཡོད་པ་དང། ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོའ་ིཆེད་རྒྱལ་ཁབ་དེ་

རང་བཙན་ཡིན་ན་དེ་བས་ནུས་པ་ཐནོ་པ་ཡངོ་གི་རེད། ལ་ོརྒྱུས་ལ་ཕྱིར་མིག་བལྟས་པ་

ཡིན་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་བ་ཞིག་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་རྐྱེན་

གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་སྐད་ཡིག་སོགས་ཡོད་ཚད་ལ་སྣང་མེད་རོྡག་རོལ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། 

བཙན་འཛུལ་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གང་ཡིན་

རུང་། ཡུ་གུར་དང་། ནང་སོག་ལྟ་བུའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་གྲངས་འབོར་མང་

[1]  བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་གདན་ཞུས་ཉམས་ཞིབ་པ།        sawyer.tom9@gmail.com   
རྩོམ་ཡིག་འདི་བཞིན་ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་སྐད་ཡིག་དང། སྤྱི་ཚོགས། རིག་གཞུང་ཞེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཚོགས་འདུ་ ༢༠༡༢/༣/༨ ནས་ ༡༠ བར་གྱི་ཧའེ་དྷར་བྷ་དྷ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ནང་གཏམ་བཤད་བྱས། 

རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དང་། ཚེ་བསོད་ཀྱིས་བོད་ཡིག་ཏུ་ཕབ།

1



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

2

བའི་རྒྱ་ཧན་མི་རིགས་དང་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་གྱི་ཡོད།

སྐད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས།

སྤྱིར་སྐད་ཟེར་བ་དེ་ཁ་མ་ཕྱེ་བའི་ཤོག་སྒམ་ཞིག་གི་ནང་ཅ་དངོས་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་

ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པ་ནང་བཞིན་ཚན་རིག་གི་ཐོག་ནས་ཀྱང་དེར་ལན་རྙེད་མི་ཐུབ་

པའི་དྲི་བ་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་མཁས་དབང་མང་པོས། སྐད་ཡིག་འབྱུང་ཁུངས་ཐད་

ཤདོ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་། དེའི་ནང་ནས་རྒྱུན་མཐུད་དང་རྒྱུན་མཐུད་མི་

ཐུབ་པའི(continuity and discontinuity theories)ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པ་ནི་གྲགས་ཆེ་

ཤོས་ཤིག་ཡིན། རྒྱུན་མཐུད་ཐུབ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱིས། སྤྱིར་མིའི་སྐད་ནི་མཐོ་རིམ་སྲོག་

ཆགས་སྤྲེའུ་ནས་རིམ་གྱིས་མཆེད་ཚུལ་དང། རྒྱུན་མཐུད་མི་ཐུབ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱིས། 

མི་ཟེར་བ་དེ་སྲོག་ཆགས་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་མི་རྒྱུད་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ལ་འགྱུར་བ་

ཕྱིན་པར་བརྟེན་ནས་སྐད་ཡིག་དེ་བྱུང་ཚུལ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད།

 སྐད་བརྡ་རིག་པའི་མཁས་པ་རོ་བཱིན་བྷར་ལིང་གིས། སྐད་ཡིག་ནི་མིའི་རྣམ་

དཔྱོད་དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་རིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བར་བཞེད་ཀྱི་ཡོད། དོན་

དངོས་ཐོག་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཡང་སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱུ་རྐྱེན་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་

ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བར་སྨོས་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འབྱུང་ཁུངས།

བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་འཛམ་གླིང་གི་སྐད་ཡིག་དྲུག་སྟངོ་བདུན་སྟངོ་ཡདོ་པའི་ནང་ནས་

སྐད་ཡིག་རྙིང་ཤོས་ཤིག་དང་། རྒྱའི་སྐད་ཡིག་དང་། ཉི་ཧོང་གི་སྐད་ཡིག ལེགས་སྦྱར་



བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཆག་གཏོང་བའི་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས།
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སྐད་ཡིག་བཅས་དང་མཉམ་དུ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ནས་ལོ་ ༡༣༠༠ ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་

པའི་སྐད་ཡིག་ཅིག་ཡིན། དེ་བས་བོད་ཀྱི་སྐད་ནི་བོད་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཆགས་

པ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་སྨོས་མི་དགོས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་

བཙན་སྒམ་པོས་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་མངགས་ནས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཡི་གེར་

དཔེ་བླངས་ནས་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་གསར་དུ་བཟོས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་བོད་

ཀྱི་མཁས་དབང་ནམ་མཁའི་ནོར་བུས་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊས་བཟོས་པའི་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་

དེའི་གོང་ལ། བོད་དུ་ཡི་གེ་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

 བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བྱུང་བ་ནས་དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་བར་ཕྱི་ནང་གི་འགགོ་རྐྱེན་

གང་ཡང་མེད་པར་གནས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་

ཞིག་ནས་བདོ་ཀྱི་དགནོ་སྡེ་ཁག་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་དད་པ་དང་སླབོ་གཉེར་

ཆེད་བོད་དུ་ཕེབས་པའང་ཡོད་དེ། བོད་ཀྱི་གདན་ས་ཁག་ཏུ་སོག་པོ་ཁང་ཚན་དང། 

དཔེ་ཐུབ་ཁང་ཚན་སགོས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རབས་ནང་གསལ་བ་བཞིན་བོད་ཕྱི་

ནང་གི་དགོན་སྡེར་ད་ལྟའང་གནས་མུས་རེད། འོན་ཀྱང་ ༡༩༥༠ ཐམ་པ་ལོར་རྒྱ་ནག་

དམར་པོའ་ིགཞུང་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་

སྟངས་ཐད་འགྱུར་ལྡགོ་ཆེན་པ་ོསངོ་ཡདོ། བོད་ཀྱི་དགནོ་པ་ ༦༠༠༠ ཙམ་གཏརོ་བཤིག་

བཏང་བ་མ་ཟད། ནང་བསྟན་གྱི་ཕྱག་དཔེ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད།

 དགོན་པ་ ༦༠༠༠ གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་དེ་བོད་ནང་གི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ 

༦༠༠༠ གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། དགོན་པ་ཁག་ནི་བོད་ཀྱི་

དཔེ་ཆ་དང་། ཡིག་རྙིང་། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚགས་གཉེར་སྲུང་བྱེད་ཡུལ་གྱི་གཏེར་མཛོད་

ཅིག་ཡིན། རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་བཟ་ོབའི་གམོ་པ་དང་པ་ོདེ་

རེད། ཐུབ་བསྟན་མཁས་བཙུན་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༤ ལའོ་ིསྐབས་བོད་ནང་དམའ་འབྲིང་

སླབོ་གྲྭ་གསུམ་མ་གཏགོས་མེད་ཅེས་གསུངས་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བཅིངས་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

4

འགྲལོ་བཏང་ཚུལ་ཤོད་ཀྱི་ཡདོ་ཀྱང་། དེའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡནོ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྐྱ་ོཔ་ོ

ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་སོང་བ་དང། དེའི་སྐབས་རྙིང་བཞི་རྩ་གཏོར་

གྱི་ལས་འགུལ་ནང་བདོ་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་རིག་དངསོ་སྐུ་རྟེན་དང། ཕྱག་དཔེ་སགོས་

རྨེག་མེད་བཟསོ་པ་མ་ཟད། དེ་བས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་གདོ་ཆགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡདོ།

 པདྨ་འབུམ་གྱིས།  “རེབ་གོང་དུ་ཁྱིམ་ཚང་ ༦༠ ཡོད་པ་ནས་མི་གཅིག་གི་

ལག་ལ་མ་གཏགོས་དཔེ་ཆ་མཐངོ་ཡས་མི་འདུག”ཅེས་པ་དེས། བོད་མིའི་ལག་ཏུ་བོད་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་གནའ་བོའ་ིདཔེ་ཆ་ཆེས་དཀོན་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་རོྟགས་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཚོར་རྒྱ་ཡིག་

སློབ་འགོ་ཚུགས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱས་ཏེ་ཉམས་ཆག་སོང་ཡོད་

ཅེས་དང།

 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་གིས། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་ོསྟངོ་ཕྲག་མང་པའོ་ི

རིང་བོད་ཀྱི་དཔལ་ཡནོ་གྱི་འབྱུང་རིམ་གནའ་བོའ་ིཐང་ག་དང་། ཆསོ་དཔེ། གདུང་རྟེན། 

སྐུ་རྟེན་སོགས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་དངོས་རྣམས་རིག་གནས་གསར་

བརྗེའི་སྐབས་རྩ་མེད་དུ་བཏང་ཡོད་ཅེས་དང།

 ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚེ་རིང་ཤཱཀྱས། “ཕྱི་ཚུལ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་

བོ་དང་རིག་གཞུང་གི་རྣམ་པ་སྟོན་མི་བཅུག་པར་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྲོད་ཐིམ་དུ་བཅུག་

པའི་སྣང་ཚུལ་བཟ་ོཐུབ་ཡདོ་ཀྱང། བོད་དང་རྒྱ་གཉིས་ཐ་དད་ཕྱེ་བའི་མཚམས་རྟགས་

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཅིག་པུ་ལས་ལྷག་མེད་པ་རེད།”
 ༡༩༨༠ ནས་ ༡༩༨༧ ལརོ་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐགོ་སྲིད་བྱུས་ཕྲན་

བུའི་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས། དེའི་སྐབས་བོད་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྐད་

གཉིས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་ཡོད། སྐད་གཉིས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུ་ནི་



བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཆག་གཏོང་བའི་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས།

5

འཛམ་གླིང་ཡོངས་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ལག་བསྟར་

བྱེད་པའི་སྐད་ཡིག་སྲིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན། ཡིན་ནའི་ཕྱིས་སུ་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་སྐད་ཐོག་

སློབ་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད། སྤྱིར་སྐད་གཉིས་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་

འཛིན་ན་ཡང་བོད་རིགས་སླབོ་མ་ཚོར་བོད་ཡིག་སྦྱངོ་རྒྱུར་ག་ོསྐབས་དང་མཐུན་རྐྱེན་

དེ་ཙམ་བསྐྲུན་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་རིགས་སློབ་མ་ཚོ་ར་མ་ལུག་གི་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་

ལས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད།

 འབུམ་རམས་པ་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས། ༢༠༠༣ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ལ་ཨ་རིར་

ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་ནང་། བོད་རིགས་ཚོ་སྐད་གཉིས་སློབ་ཁྲིད་ཙམ་མིན་པར། རིག་

གཞུང་གཉིས་འདྲེས་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་མཐངོ་གི་འདུག གནས་

སྟངས་དེ་མུ་མཐུད་གནས་པ་ཡིན་ན། མ་འངོས་པར་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་

པའི་རིག་གཞུང་རྩ་བརླག་འགྲ་ོཉེན་དང་བོད་རིགས་ཚོ་རྒྱ་རིགས་སུ་འགྱུར་རྒྱུའི་ཉག་

ཕྲའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཤར་མི་སྲིད་པ་མིན་ཅེས་དང་།

 པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པས། ལོ་ ༡༣༠༠ ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་སྐད་ཡིག་དེ་

དམར་ཤོག་གཞུང་གི་འོག་ལོ་ཉི་ཤུའི་ནང་རྩ་མེད་ཕྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་

ཙམ་གྱི་ ༡༩༨༠ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་རྩ་མེད་འགྲོ་བཞིན་པ་

ར་འཕྲོད་ཡོང་གི་ཡོད།

 བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་

སྙན་ཐོའ་ིནང་། ༡༩༩༡ ནས་ ༢༠༠༤ བར་བཙན་བྱོལ་དུ་སླེབས་པའི་བོད་རིགས་བརྒྱ་

ཆ་ ༦༠ རང་ལོ་ ༢༥ མན་ཆད་ཡིན་པ་དང་། དེས་གང་ཞིག་མཚོན་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། 

བོད་ནང་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཚོར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་རྒྱུའི་ཁོར་ཡུག་མེད་པ་

གསལ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

6

རྒྱ་རིགས་གནས་སྤོས།

ཉེ་བའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་རིགས་མི་འབོར་མང་པ་ོབོད་ནང་གནས་སྤསོ་བྱས་

པའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་ནང་གི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་མི་མངོན་པའི་ཉམས་ཆག་གཏོང་

བཞིན་ཡདོ། ༡༩༨༠ དང་ ༡༩༩༠ ལ་ོནས་བོད་ནང་མེ་འཁརོ་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་

གྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་མ་ཟད། ༢༠༠༦ ལོར་ཟི་ལིང་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་

བར་མེ་འཁརོ་ལྕགས་ལམ་གྲུབ་ཟིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་རིགས་གནས་སྤསོ་

ཀྱི་ལམ་ཁ་སྟབས་བདེ་ཞིང་མྱུར་བ་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་རིགས་ཕོན་ཆེ་སླེབས་ནས་བོད་པ་

རྣམས་སོ་སོའ་ིརང་ཡུལ་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་གྱུར་ཡོད། གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་

བུའི་འགོ་བོད་རིགས་ཚོས་རྒྱ་སྐད་མ་སྦྱང་པར་རང་ཡུལ་ནང་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་

པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས། ཕ་མ་ཚོས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོར་རྒྱ་ཡིག་སྦྱོང་འཇུག་

རྒྱུ་ལས། གཞན་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

 བོད་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་

ཇ་ོམ་ོགླང་མ་ནས་ཡིན་པའི་ཚེ་རིང་རོྡ་རྗེར་བཅར་འདྲི་བྱས་ཡདོ།  ཚེ་རིང་རྡ་ོརྗེ་ ༢༠༠༥ 

ལོར་བོད་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆ་ནུབ་ཕོྱགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

གནས་ཡོད། ཁོང་གིས་གསུངས་པར་གཞིགས་ན། བོད་ནང་རྒྱ་རིགས་གནས་སྤོས་

བྱེད་ཚད་ཚབས་ཆེ་ཞིང་ཕོན་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཙམ་མིན་པར་ཡི་གེར་

ཡང་ཉམས་ཆག་འགྲོ་བའི་དུས་ལ་སླེབས་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག

 ངས་བོད་མད་ོསྨད་ཕྱགོས་ནས་ཡིན་ཞིང་། ༢༠༠༡ ལརོ་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བོྱལ་

ལ་སླེབས་པའི་བུ་མ་ོརྡ་ོརྗེར་བཅར་འདྲི་ཞུ་བའི་སྐབས། ཁ་ོམའོ་ིསླབོ་གྲྭའི་ནང་གི་སླབོ་

མ་ནི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནས་སླེབས་པ་དང་། ཁོང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ཡུལ་སྐད་མི་

གཅིག་པའི་དབང་གིས་ག་ོབརྡ་མི་འཕྲདོ་པའི་སྐབས་ལམ་སེང་རྒྱ་སྐད་འདམ་ང་བྱས་



བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཆག་གཏོང་བའི་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས།
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ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང།

 དེང་གི་ཆར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཆག་འགྲོ་བའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་

པོ་ཡིན་སྟབས། ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་བོད་རིགས་སློབ་མ་དང་དགེ་རྒན་ཚོས་རྒྱ་ནག་

གིས་བོད་ནང་གི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཁྲིད་མཐའ་དག་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་

རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཇེ་མང་དུ་སོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་བའི་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་

དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་གནང་མཁན་ཡང་ཡོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་མུ་མཐུད་ནས་དགནོ་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཟེར་བའི་

བསམ་བློའ་ིསློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་རབ་དང་རིམ་པ་སྤེལ་ཡོད། སྐད་བརྡ་རིག་པའི་

མཁས་པ་ མཱ་ཁཱེལ་ ཁཱའོ་ོར་ོསི་ཡིས། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་མཇུག་ཏུ་སྐད་ཡིག་ 

༣༠༠༠ རྦད་དེ་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྔོན་བརྡ་བཏང་ཡོད། སྐད་ཡིག་དེ་ཚོ་འཛམ་

གླིང་འདི་ནས་རྦད་དེ་སྟངོ་ཡས་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ལ་བརྩི་བཞིན་ཡདོ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་སྐད་ཡིག་སྟངོ་ལ་ཉེ་བ་ཚན་པ་བཞི་ལ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་

ཡོད།

༡) སྟོང་ལ་ཉེ་བ།

༢) སྟོང་ཚར་བ།

༣) སྟོང་ཡས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པོ།

༤) སྟོངས་དང་སྟོང་བཞིན་པ།

 སགོས་ལ་བལྟས་ན། དེ་ནི་བོད་ནང་གི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གནས་སྟངས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་མི་མངནོ་པའི་སྲིད་བྱུས་སྣ་མང་འགོ་རྐང་བཙུགས་ནས་གཏོར་རྒྱུའི་འཆར་

གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱདོ་བྱེད་མཁན་མེད་ན་སྐད་

ཡིག་དེ་ཤི་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བོད་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱདོ་མེད་པ་བཟ་ོབའི་ཁརོ་ཡུག་ནང། བོད་མི་ཚོས་རང་གི་སྐད་ཡིག་

སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ཤུགས་སོྣན་མ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། རིམ་བཞིན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་སྟོང་

ལ་ཉེ་བ་ཞིག་ཆགས་ངེས་རེད།

 བོད་རིགས་བུད་མེད་རྩམོ་པ་པ་ོའདོ་ཟེར་གྱིས། “བོད་ནང་གི་བོད་པ་ཚོ་བོད་

ལ་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་བ་དང་མཉམ་དུ་འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་གཞན་གང་ཡང་

མེད། གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་ངོ་བོ་དེ་ཡང་ལོ་བཅུ་

ལྷག་ནང་མེད་པ་ཆགས་མི་སྲིད་པ་མ་རེད”ཅེས་དང། བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱིས་བོད་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་། སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་ཡང་།

དང་པོ། སོ་སོའ་ིཁྱིམ་ཚང་ནང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རང་སྐད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ཤིན་

ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁྱིམ་ཚང་ནང་བྱིས་པ་ཚོར་མི་རྒན་པ་ནང་བཞིན་མིན་པར། 

བྱིས་པའི་ལ་ོཚད་ལ་དཔག་པའི་རང་སྐད་དལ་པ་ོདང་གསལ་པའོ་ིངང་མ་སྐད་བེད་

སྤྱདོ་བྱེད་དགསོ། ཚན་རིག་གི་ཐགོ་ནས་ཀྱང་། མ་ཡི་མངལ་དུ་ཡདོ་པའི་ཕྲུ་གུ་ཟླ་བ་

བདུན་ནས་སྐད་གོ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ར་འཕྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

གཉིས་པ། སྐད་རྒྱག་མཁན་གྱི་བསམ་ཕོྱགས་ལ་རག་ལུས་ཡོད། མ་འོངས་པར་ན་

གཞོན་ཚོར་རང་རིགས་ཀྱི་སྐད་དང་། རིག་གཞུང་། ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བོད་མི་རིགས་

ཀྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་ཆ་ཡིན་པ་དང། རྒྱན་ཆ་དེ་ང་ོསྤྲདོ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགསོ། 

གང་ཡིན་ཞེ་ན། བདོ་ནང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་ན་གཞནོ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་ནི་རྗེས་ལུས་ཡིན་པའི་སློབ་གསོ་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་གྱི་ཡོད།

གསུམ་པ། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་སྐད་ཉིན་མོ་ཞེས་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ 

༢ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་སྲུང་བརྩི་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་གོ་རྟོགས་སྤེལ་དགོས།

བཞི་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་བརྡ་རིག་པའི་མཁས་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་ཡིག་རིག་

པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་མཁས་དབང་རྣམས་ལ་བོད་ནང་གི་སྐད་ཡིག་གི་



བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཆག་གཏོང་བའི་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས།
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གནས་སྟངས་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་དང་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་

བསྐྲུན་དགོས།

ལྔ་པ། སྐད་བརྡ་རིག་པ་དང་སྐད་ཡིག་ཐོག་གི་མཁས་དབང་རྣམས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་ཆེ་མཐོང་གི་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་སྐད་བརྡ་

རིག་པ་དང་སྐད་ཡིག་ཐགོ་སེམས་ཤུགས་དང་ད་ོསྣང་ཆེས་ཆེར་ཡངོ་ཆེད་ན་གཞནོ་

རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་སློབ་ཡོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་དགོས།

མཇུག་སྡོམ།

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པས། “གལ་ཏེ་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང། གམོས་གཤིས། ཐུན་

མངོ་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆསོ་རྣམས་མེད་པར་གྱུར་ན་མི་རིགས་དེ་དང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཡང་

མེད་པར་འགྱུར་གྱི་རེད”ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐད་ཡིག་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོམཚོན་

བྱེད་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ནས་

བཟུང་ག་ོརིམ་ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་བོད་ཀྱི་དགནོ་པ་རྩ་མེད་བཟསོ་པ་དང་དུས་མཚུངས་

བདོ་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་བཟ་ོཐབས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། 

 དཔེར་ན། བོད་ནང་གི་དགོན་པ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་ཚུལ་ཐད་བསམ་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད་པ་སྟེ། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་ཕུ་ཆི་

ཝང(Pu Quiong)གིས་ ༡༩༨༧ ལོའ་ིགཏམ་བཤད་ཅིག་གི་ནང“༡༩༥༩ གོང་ལ་བོད་

ནང་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་ ༢༧༠༠ དང་གྲྭ་པ་ ༡,༡༤,༠༠༠ བླ་སྤྲུལ་ ༡༦༠༠ ཡོད་ཅེས་དང། 

དམངས་གཙོའི་བཅསོ་སྒྱུར་སྐབས་དགནོ་གྲངས་ཉུང་དུ་སངོ་ནས་ ༡༩༦༦ བར་དགནོ་

པ་ ༥༥༠ དང་གྲྭ་པ་ ༦༩༠༠ ཙམ་ལས་མེད་པ། རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་རྗེས་སུ་དགནོ་

པ་ ༨ དང་གྲྭ་པ་ ༩༧༠ ཙམ་ལས་ལྷག་མེད། ༡༩༧༨ ནང་དགོན་པ་ ༢༣༠ ཙམ་བསྐྱར་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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བཟོ་དང་བསྐྱར་བཞེངས་བྱས་ཡོད། གནས་སྟངས་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དམངས་

གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་སྐབས་བོད་ནང་གི་དགོན་པ་དང་གྲྭ་པ་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་ཡོད།” དེ་

ནི་དཔེ་མཛོད་སྟོང་ཕྲག་མེད་པ་ཆགས་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། 

 ཡང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པས། དམངས་གཙོའི་བཅསོ་སྒྱུར་གྱི་གངོ་ལ་བོད་

ནང་དགོན་པ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་བསྡོམས་ ༢༥༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་རྗེས་

ལ་དགོན་པ་ ༧༠ ཙམ་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདག་ཉར་བྱས་ཡོད། དགོན་པའི་གྲངས་

ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༩༧ ཙམ་ཉུང་དུ་སོང་བ་ཤེས་ཐུབ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དགོན་པ་མང་ཆེ་

བའི་ནང་མི་སྡདོ་མཁན་མེད་པ་དང། འདུ་ཁང་དང་། ལྷ་ཁང་། གྲྭ་ཤག་བཅས་ལ་བལྟ་

རྟོགས་བྱེད་མཁན་མེད་པས། ཧང་སང་དགོས་པའི་གཏོར་བཤིག་བཏང་ཡོད། 

 པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་

པ་ཕུ་ཆི་ཝང(Pu Quiong)གཉིས་པོས་དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་སྐབས་བོད་ནང་

དགོན་པ་གཏོར་བཤིག་དང་སྒོ་བརྒྱབ་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་གཅིག་མཚུངས་

ཆགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་དགོན་པ་ ༤༨༠ ཙམ་གཏོར་བཤིག་སོང་བའི་གྲངས་ཚད་མི་

མཐུན་པ་དང། དགོན་པ་གཏོར་བཤིག་སོང་བ་དེ་དག་ཀྱང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་

ས་ཁུལ་གཅིག་པུ་ཡིན་པ་རེད།

 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་གིས། རྒྱ་གར་ས་གནས་ཏེཛ་པུར་དུ་ ༡༩༥༩ ཕྱི་ཟླ་ 

༤ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གྱི་བཀའ་སློབ་ནང། “༡༩༥༥ ལོར་ཁམས་ནང་རྒྱ་དམག་ལ་འགོག་

རྒལོ་འག་ོཚུགས་ནས་ ༡༩༥༦ ལརོ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡདོ། མཐར་རྒྱ་དམག་གིས་བོད་

ཀྱི་དགནོ་པ་རྣམས་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་དང། གྲྭ་པ་དང་བླ་མ། གཞུང་ཞབས་ལ་ལ་

དམར་གསོད་བཏང་བ་དང། མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལམ་བཟོར་བཏང་ནས་ཆོས་དད་

རང་མསོ་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡདོ”ཅེས་པ་ལྟར་ན། བོད་ནང་དགནོ་པ་གཏརོ་

བཤིག་བཏང་བ་བོད་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཙམ་མིན་པར། བོད་ས་ཁྱནོ་ཡངོས་ནང་གི་དགནོ་



བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཆག་གཏོང་བའི་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས།
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པར་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པ་མངོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

 ༡༩༨༠ ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་བོད་དུ་ཕེབས་མཁན་བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་གི་

གཟིགས་སྐརོ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཐེངས་གཉིས་པའི་འཐུས་མིའི་གྲས་ཕུན་ཚོགས་དབང་

རྒྱལ་གྱིས། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤདོ་ཚུལ་ལ། བོད་ནང་གི་རྟེན་མཆདོ་རྫས་གཏརོ་བཤིག་སངོ་

བ་དེ་དག་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་སངོ་བ་དང། དེ་ཡང་བོད་པ་རང་གིས་བྱས་

པར་ཤདོ་ཀྱི་ཡདོ། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་དགནོ་པ་གཏརོ་བཤིག་སགོས་སྐརོ་ལ་བོད་ནང་
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