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༄༅། །བོད་སྐད་ཡིག་ནི་བོད་མི་རིགས་འདི་བཞིན་གཅིག་ཏུ་སྡོམ་པར་བྱེད་མཁན་

གྱི་གླེགས་བམ་གྱི་གླེགས་ཐག་ལྟ་བུའམ། ཡང་ན་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་བོད་མི་ཕྲེང་

རྡོག་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྲེང་རྒྱུད་གཅིག་གིས་སྦྲེལ་བ་ལྟར་ཕོྱགས་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་མཁན་གྱི་

མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཚོན་པའི་སྲོག་ཤིང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། གལ་ཏེ་ཕྲེང་རྒྱུད་དེ་ཆད་

སོང་ན། ཕྲེང་རོྡག་དེ་དག་ཁ་འཐོར་དུ་འགྲོ་ངེས་པ་ལྟར། བོད་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་མི་

བྱེད་པར་དེ་མུར་ལྷག་ཚེ། ད་གཟདོ་བོད་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་བོད་མི་རྣམས་དུམ་བུར་ཁ་

འཐརོ་བ་དང་དུས་མཚུངས། མཐར་མན་ཇུའི་མི་རིགས་བཞིན“མན་ཇུ”ཞེས་པའི་ཐ་

སྙད་ཙམ་ལས་རང་ཉིད་ཀྱི་ང་ོབོ་དང་རྣམ་པ་སགོས་གང་ཡང་ངསོ་བཟུང་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་

བུ་མི་ཡངོ་བའི་ཆེད། སྲུང་སྐྱབོ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་གཅིག་པུ་དེ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་དང་

འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་མི་རིགས་རང་གི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། 

 དཔེར་ན། འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་རིགས་ཚང་མས་ས་ོསའོ་ིསྐད་ཡིག་གངོ་འཕེལ་

དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་འབད་རྩོལ་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུག་བྱེད་ཅིང། སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་

ཀྱི་དོན་དུ་འཐབ་རྩོད་གནང་ནས་རང་སྲོག་ཤོར་བའི་མི་སྣའི་གཟི་བརྗིད་ཉིན་མོ[1]

[1]   མཆན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བཱངྒ་ལ་དེ་ཤིའི་རྒྱལ་ས་ཌཱ་ཀཱའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཨུར་དྷུའི་སྐད་ཡིག་

བཞིན་བཱངྒལ་གྱི་སྐད་ཡིག་ལ་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་སློབ་ཕྲུག་བཞི་བསད་པའི་གོད་

ཆགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཉིན་མོ་དེ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐད་ཉིན་མོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྲོལ་བྱུང།

ཀ
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དེར“རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐད་ཉིན་མོ”ཞེས་དྲན་གསོ་ཞུ་གི་ཡོད་པ་ལྟར། བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་

ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་མོ་དེར“བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

གླེང་བ”ཞེས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚུགས་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་རྣམ་པ་མཚོན་

པའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་གནད་ཐད་གླེང་གནང་བ་རེད།

 གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྐད་ཡིག་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་གྱི་གཞི་མ་དང། 

མི་རིགས་དར་རྒུད་ཀྱི་རྩ་བར་ཐུག་ཡོད།  བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལ་དབྱངས་གསལ་

སོ་བཞི་ལས་གྲུབ་པའི་སྐད་ཡིག་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་བོད་མི་རིགས་རྣམས་ལ་མཚོན་

ན་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ཁྱད་ཆསོ་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་ཡདོ། དེས་ན། ཐགོ་མ་ནས་ཕ་མ་ཚོས་རང་

ཉིད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་བོད་པ་རྣལ་མ་ཞིག་ཏུ་འཚོ་ཐུབ་རྒྱུར་བྱིས་པ་སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་བོད་

སྐད་བཤད་ན་ནར་སོན་སྐབས་སྐད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནས་རང་སྐད་དེ་སྐད་ཡིག་

གཉིས་པའི་ཚུལ་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང།  མི་རབས་སྔ་མས་མི་རབས་ཕྱི་མར་བོད་སྐད་

ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ཚུལ་བཞིན་བརྒྱུད་སྤྲོད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོང་ངེས་རེད།

 དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་འགོ་ ༡༩༦༦ 

ནས་ ༡༩༧༦ བར་བོད་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱདོ་ཐད་ཚོད་འཛིན་དང། གནའ་བོའ་ིབོད་ཡིག་

གི་གཞུང་ལུགས་འབྲེལ་སྒྲ་དང་ལྷག་བཅས་བེད་སྤྱདོ་སྐབས་ལ་ཡང“གི”དང“ཏེ”མ་

གཏོགས“ཀྱི”དང“གྱི” “སྟེ”སྐབས་ཤིག་རིང་བེད་སྤྱོད་མི་ཆོག་པ་བཟོས་པ་རེད། དེ་

ནི་ ༡༩༦༧ ལོར་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བོད་སྒྱུར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་མའོ་

ཙེ་ཏུང་གི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས་ཟེར་བ་སོགས་དཔང་པོར་གནས་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་

བརྒྱད་ཅུའི་མགོ་སྟོད་ནས་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཁྲིམས་ལུགས་འདྲ་མིན་གསར་དུ་

བྱུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་

སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡང་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་མ་བྱུང་བར་

བརྟེན་བོད་སྐད་ཡིག་སོགས་ཡོད་ཚད་སྣང་མེད་རོྡག་རོལ་བཏང་ཞིང་གྲངས་ཉུང་མི་

ཁ



གླེང་གཞི།

ག

རིགས་རྣམས་རྒྱ་ཧན་མི་རིགས་དང་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་ཐབས་སུ་མི་རིགས་གཅིག་

གྱུར་དང་སྐད་ཡིག་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་དུས་མཚུངས་

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཆག་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་ཟིན་ཡོད།

 མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་དེ་སྔ། “ཡིག་རིགས་གཅིག་ལ་རྒྱབ་བརྟེན་དགསོ་པའི་འདདོ་

ཚུལ་དེ་ནི་མི་རིགས་གནད་དོན་ཐད་ནས་བཤད་ན། མི་རིགས་ཆེན་པོའ་ིརིང་ལུགས་

ཀྱི་བསམ་བླ་ོཁ་ོན་ཡིན་པས་ང་ཚོ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་དཔལ་འབོྱར་དང་ཚན་རིག་

རིག་གནས་བཅས་གངོ་དུ་སྤེལ་བར་གནདོ་པའི་བགེགས་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད།”[2] ཅེས་

བཤད་ཡདོ་ན་ཡང། དནོ་དངསོ་ཐགོ་བོད་ནང་གི་དགནོ་པ་ ༦༠༠༠ གཏརོ་བཤིག་བཏང་

བ་རེད། དེ་ནི་དཔེ་མཛོད་ ༦༠༠༠ གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་དང་ཅིས་མི་མཚུངས། དགནོ་

པ་ནི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དང་། ཡིག་རྙིང་། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚགས་སོགས་གཉེར་སྲུང་

བྱེད་སའི་དཔེ་མཛོད་ཅིག་རེད། ཡིན་ནའང“ལོ་ ༡༣༠༠ ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་སྐད་

ཡིག་དེ་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་འོག་ལོ་ཉི་ཤུའི་ནང་རྩ་མེད་དུ་ཕྱིན་ཡོད།”[3] 

 “སྐད་ཡིག་གང་ཞིག་མི་ཉུང་ཉུང་ལས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་མེད་པ་ཡིན་

ན་ཡང་། སྐད་ཡིག་དེའི་ནང་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་མི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་

པའི་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཉུང་ཉུང་ཅིག་ལས་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་ངེས་པར་དུ་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།”[4] དཔེར་ན། བོད་གངས་

ཅན་པའི་ཆསོ་དང་རིག་གཞུང། མི་རིགས་ཀྱི་ང་ོབོ་དང། རྒྱལ་ཞེན་སགོས་ཀྱི་བླ་སྲགོ་

ཡིན་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་དེ་བེད་སྤྱདོ་དང་སྲུང་སྐྱབོ་དགསོ་པ་དེ་ཡང་སྐད་ཡིག་གི་གལ་

གནད་ངསོ་ནས་བརྗདོ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ལེགས་བྱང་

དང། ལས་དབང་སོགས་དང་འབྲེལ་ཞིང། སྐད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་

[2]   མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་བཤད། http://monlamit.org/en/node/11
[3]   པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པས་གསུངས།
[4]   ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས། http://www.khabdha.org/?p=45690



ཐད་ཉན་རྩལ་དང་བཤད་རྩལ་ཀློག་རྩལ་འབྲི་རྩལ་གྱི་ནུས་པ་ཞན་པའི་སྐྱོན་གནད་

དེ་དག་སླར་གསོ་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་སུ་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་

བོད་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོར་འཚོ་ཐུབ་པའི་འགན་

ཁུར་བླངས་དགོས་པ་མ་ཟད། འཛིན་སྐྱོང་དང་དགེ་རྒན་ཕ་མ་སོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དོ་

ནན་ཆེན་པོས་ཕྲུ་གུའི་སློབ་གསོའ་ིཐད་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རེད།

 ལྷག་པར་དུ་དེང་སྐབས་བརྡ་འཕྲིན་འཕྲུལ་ལས་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོབ་དང་མཉམ་

དུ་བོད་སྐད་ཡིག་གི་འཕེལ་རིམ་དང། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁར་གཞིགས་ནས་

བརྡ་འཕྲིན་གྱི་ཁརོ་ཡུག་འཚམ་པ་ོཞིག་སྐྲུན་མ་ཐུབ་ན་འཛམ་གླིང་ག་ོལ་གཅིག་གྱུར་

གྱི་གནས་སྟངས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་དུས་མཚུངས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང། 

ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་གོམས་གཤིས་བཅས་པ་གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་

ཁྲོད་དུ་ཐིམ་ནས་འཚོ་གནས་དཀའ་བར་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པས་བོད་མི་

ཚང་མས་འགན་ཁུར་བླངས་དགོས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པ་བཅས་སོ།། །། 

ང



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།

            tpj-editor@tibet.net   
[2]   གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ་་་་་་་་་་་་་་་་།

1



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།



བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གླེང་བ།

3

 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།

4

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་
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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།
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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་



བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གླེང་བ།
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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་
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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།། །།



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།



བོད་ཆིག་སྒྲིལ་སྡོམ་པའི་སྐེ་རགས།
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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
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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
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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། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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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



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།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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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།
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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།
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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།
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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།

34

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་
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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་
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37

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་

གི་བོད་མི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལ་བཅར་འདྲི་དང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་ཡོད། ཡིན་

ནའང་བོད་ནང་གི་དགོན་པ་མང་ཆེ་བ་རྣམས་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༦༡ གི་དུས་ཡུན་ནང་

རྩ་མེད་སོང་འདུག གྲགས་ཅན་གྱི་དགོན་པ་དང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ ༡༩༦༧ རིག་

གནས་གསར་བརྗེ་འག་ོམ་ཚུགས་བར་གནས་ཐུབ་ཡདོ། ཡིན་ནའང་རྗེས་སུ་དགནོ་པ་

དེ་དག་ཀྱང་རྩ་མེད་སོང་ཡོད། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་ཟླ་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཀའི་དུས་ཡུན་

ནང་གཞིས་ཀ་རྩེ་དང། རྒྱལ་རྩེ། ལྷ་ས་བཅས་མ་གཏོགས་ས་ཁུལ་གཞན་པར་དགོན་

པ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་ཡོད།

 མདརོ་ན། འཆར་འགདོ་ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་དགནོ་པ་གཏརོ་སེམས་ཡདོ་མིན་ལ་

མ་བལྟསོ་པར། བདོ་ནང་གི་དགནོ་པ་གཏརོ་བཤིག་སངོ་བ་རྣམས་ཆསོ་དང་རིག་གཞུང་

གི་གཏེར་མཛོད་ཅིག་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད། རྐྱེན་དེ་འདྲའི་འོག་བོད་ནང་རྒྱུན་ཆད་

མེད་པའི་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་ལྟར་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་གཏངོ་མཁན་ ༡༤༥ ཙམ་བྱུང་བ་

ནས་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་བཀག་

པ་དང་མཐངོ་ཆུང་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པའི་མཁྲེགས་འཛིན་སྲིད་བྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་

བྱུང་བ་ཞིག་རེད།། །།
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བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

སྲིད་བྱུས་དང་ལག་བསྟར།
བསྟན་འཛིན་པདྨ།[1] 

ངོ་སྤྲོད།

༄༅། །རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་ས་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་

ཙམ་ལ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཞེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་གསར་བཙུགས་བྱས་ཤིང། དེ་

ནི་རྒྱ་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་འགོ་གི་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ལྔ་པའམ་གསར་ཤསོ་དེ་ཆགས་

ཡོད། འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཧྲིལ་པོའ་ིནང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་དང་ལག་བསྟར་འདྲ་མིན་བྱས་ཡདོ། ཐགོ་མའི་དུས་སུ་བོད་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་གཏངོ་བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡདོ་པ་དང། དེ་ནས་ཅུང་

གུ་ཡངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་བདོ་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས་རིམ་བཞིན་ཡར་

རྒྱས་ཕྲན་བུ་ཕྱིན་ཡདོ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཁག་

གི་ནང་སྐད་ཡིག་ཡངོས་རྫགོས་ལ་ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་ཚད་ལྡན་ཡདོ་ཅིང་དཔནོ་

[1] བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ།      tenzinpema2009@gmail.com 
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རིགས་ཚོས་ཀྱང་མི་རིགས་ཚང་མར་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་

གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུར་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་ཆ་ཚང་གནང་ཡོད་

ཅེས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མོད། དོན་དངོས་ཐོག་“ཁ་བཤད་ཆུ་ཡི་ལྦུ་བ། །ལག་

ལེན་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ།།”ཞེས་པ་ལྟར་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་གསལ་བ་དེ་དག་ལག་

བསྟར་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ལ་

སྣང་ཆུང་གིས་བེད་མེད་ཟོག་རོ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཏུ་བཅུག་པ་ནི་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་

རེད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ཁག་གཙོས་པའི་ཁྲིམས་

དང་སྲིད་བྱུས་ཐོག་སྟོན་པའི་མཁས་དབང་རྣམ་པའི་དགོངས་འཆར་ཁག་[2]གཞི་ལ་

བཞག་ནས་ད་རེས་རྩོམ་ཡིག་འདིའི་ནང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་དང་ལག་བསྟར་ཇི་འདྲ་ཡོད་མེད་སྐོར་ལོ་མཚམས་གསུམ་

ལ་བཅད་ནས་གླེང་གི་ཡིན།

དང་པོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ནས་ ༡༩༧༦ བར་གྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲིད་བྱུས་དང་ལག་བསྟར།

རྒྱ་ནག་སྤྱི་ཡངོས་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་ལ་དོ་ཕོག་ཚབས་ཆེ་བཏང་ཡོད། དེ་དུས་བོད་ས་ཡོངས་ལ་གཞུང་འབྲེལ་

གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བཀག་སྡོམ་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་ཁ་གསལ་ཡོད་མེད་

ཇི་ལྟར་ཡང་ལག་ལེན་དུ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོར་བོད་ཡིག་སྦྱོང་ས་མེད་པར་གྱུར་

པ་དང་། བོད་ཡིག་སྦྱོང་འདོད་ཡོད་མཁན་ཡང་ཧ་ཅང་ཉུང་བར་གྱུར་པ་པདྨ་འབུམ་

[2]   མཁས་དབང་དམ་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ལ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཕུལ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་དང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་རྣམ་པར་

ཕུལ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་དེའི་སྐོར་ལ་ཆེད་ལས་མཁས་པ་རྣམ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ཉིན་བཏོན་པའི་དགོངས་

འཆར་བཅས་བོད་བསྒྱུར་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་གཉིས་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་

འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས་གནང་སོན་བྱུང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།
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ལགས་ཀྱིས་གསུངས། ཁངོ་གིས་ད་དུང་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ལངས་པ་ནས་བཟུང་

བདོ་ས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་མ་གཏགོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྩ་ནུབ་ཏུ་གྱུར་ཏེ་བོད་ཀྱི་

གཞནོ་རབས་པ་མང་པརོ་རང་སྐད་སྦྱངོ་བའི་སྐལ་བ་ཆད་པར་གྱུར་སྟབས། སྐབས་དེར་

གཞནོ་སྐྱེས་ཀྱི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་གི་དགེ་རྒན་འཚོལ་བ་ནི་དགུན་དུས་ཁུ་བྱུག་གི་སྐད་

སྙན་འཚོལ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཟད།[3]  སྡེ་རོང་ཚེ་རིང་དོན་

འགྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་དུས་ལ་བོད་ས་གཞན་ལྟ་བུ་ཁམས་

དཀར་མཛེས་ཁུལ་དུའང་སླབོ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་ནས་བོད་ཡིག་སླབོ་ཚན་དང་བོད་ཡིག་

གི་ཆེད་ལས། དེ་བཞིན་བོད་ཡིག་གི་དུས་དེབ་བཅས་སྔོན་རྗེས་སུ་མཚམས་ཆད་པ་

དང་། རྒྱ་ཡིག་སློབ་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་ནས་བོད་ཁུལ་དུ་བོད་ཡིག་

གི་སློབ་ཁྲིད་ཤུལ་མེད་དུ་ཕྱིན་པ་སོགས་གསུངས་ཡོད།[4]  

 འོན་ཀྱང་དེ་དུས་བོད་ཡིག་ཐོག་ཀློག་ཆས་ཡོད་པ་དེ་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་གཏམ་

བཤད་ཁག་དང་དམར་ཤོག་ལྟ་བ་སྤེལ་ཆས་ཁག་ཁོ་ན་ཡིན། སྐབས་དེ་དུས་བོད་ཀྱི་

བརྡ་སྤྲདོ་ཐགོ་ལའང་དགསོ་མེད་སྒྱུར་བཅསོ་བཏང་ཡདོ་པ་བོད་ཡིག་ཐགོ་གི་ཡིག་ཆ་དེ་

ཚོ་ནས་མཐོང་ཐུབ། ཀློག་ཆས་དེ་ལས་བརྒལ་བའི་བོད་ཡིག་ཐོག་ཀློག་རྒྱུ་གཅིག་ཀྱང་

མཐངོ་རྒྱུ་མེད། གང་ལྟར་དེ་དུས་བདོ་ས་ཁྱནོ་ཡངོས་ལ་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ཁ་ོན་ལས་བོད་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་མཐོང་

ཆུང་དམའ་འབེབས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་དང་མཁས་པ་ཚོར་ཉེས་ཆད་བཏང་སྟེ། 

བདོ་མི་སུའང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུར་དོགས་ཟོན་བྱེད་དགོས་པ་བཟོས་

ཡོད་པ་མ་ཟད། སློབ་གྲྭ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མི་སློབ་པའམ། སློབ་

ཁྲིད་སྐད་ཡིག་ལ་བོད་ཡིག་མི་སྤྱོད་པ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་རྒྱུར་ལྷོད་ཡངས་དང་

[3]   པདྨ་འབུམ། ༼༢༠༠༦༽ དྲན་ཐོ་རྡོ་རིང་མ། བོད་ཀྱི་དུས་བབ། ཤོག་གྲངས་ ༩
[4]    སྡེ་རོང་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། ༼༡༩༩༥༽ བདག་གི་རེ་སྨོན། དཀར་མཛེས་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་པར་འདེབས་

བཟོ་གྲྭ། ཤོག་གྲངས་ ༡༣༧
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སྣང་ཆུང་ཚད་མེད་བཏང་སྟེ། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ལ་གསོ་མི་ཐུབ་པའི་རྨ་

ཁ་བཟསོ་ཡདོ། མདརོ་དནོ། རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་ལ་ོགྲངས་བཅུ་འདི་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་སླད་ཆེས་མུན་ནག་དང་ཆེས་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་དུས་ཤིག་ཡིན་པར་གསལ།

གཉིས་པ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༨༦ བར་གྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲིད་བྱུས་དང་ལག་བསྟར།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ཐམ་པའི་དུས་མཇུག་ནས་རྒྱ་ནག་སྤྱི་ཡོངས་དང་ཡང་སྒོས་བོད་ནང་

ཅུང་གུ་ཡངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཐོག བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སླར་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་བྱུང་ཡང་། བླ་མ་ཡོད་དུས་དད་པ་མེད། །དད་པ་ཡོད་དུས་བླ་མ་མེད། །ཟེར་

བའི་དཔེ་ལྟར། བོད་ཡིག་སྦྱོང་བའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་དུས་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་

མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཐོབ་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དེ་ནི་རིག་གནས་གསར་

བརྗེའི་མཇུག་འབྲས་ཉག་གཅིག་ཡིན་པ་བཤད་མི་དགོས།

 འནོ་ཀྱང་རིམ་པས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་དང་ཡང་སྒསོ་

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་ཡིག་རིམ་པ་གཏན་འབེབས་བྱུང་བའི་ནང་

དོན་ཚན་མི་ཉུང་བ་བྱུང་བ་དེ་དག་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་

མཁན་ཚོར་ཁྲིམས་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་རང་དབང་ཐབོ་ཡདོ་མདོ། ཐགོ་མ་ཁྲིམས་

ཀྱི་ཨ་མ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་གསར་བཟ་ོཐེངས་བཞི་པ་

སྟེ་[5]ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༢ ལརོ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ་ཡིན།[6]  རྩ་ཁྲིམས་དེའི་དནོ་ཚན་ 

༤ པའི་ནང་མི་རིགས་ས་ོསརོ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེ་སྤྱདོ་པ་དང་གངོ་དུ་སྤེལ་བའི་

[5]   Chiu, Hungdah. (1985). The 1982 Chinese Constitution and the Rule of Law. University 
of Maryland School of Law, USA. p.p.2 & 3
[6]  Constitution of the PRC. 1982. Retrieved from http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Con-
stitution/node_2825.htm
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རང་དབང་ཡདོ་པ་གསལ་ཡདོ། དེ་བཞིན་མི་རིགས་ས་ཁངོས་རང་སྐྱངོ་བཅའ་ཁྲིམས་

ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཞིང་།[7]  དེའི་དོན་ཚན་ ༡༠ པའི་ནང་མི་

རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ཀྱི་རང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་གནས་དེ་གའི་མི་རིགས་

ཚང་མར་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་དང་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་རང་དབང་ཡོད་

པ་གསལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དོན་ཚན་ ༢༡ དང་ ༣༧ ༤༧ བཅས་ཀྱི་ནང་རང་སྐྱོང་ལས་

ཁུངས་དང་། སློབ་གྲྭ། ཁྲིམས་ཁང་བཅས་ལ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་

བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུའི་སྐོར་ཡང་གསལ་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོའ་ིའོས་འགན་སློབ་གསོའ་ིབཅའ་ཁྲིམས་[8]ཀྱི་དོན་ཚན་ ༦ 

པའི་ནང་། སློབ་གྲྭས་རྒྱལ་ཡོངས་ཐུན་མོང་དུ་བཀོལ་པའི་སྤྱི་སྐད་སྤྱོད་དགོས། གྲངས་

ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་མ་གཙོ་བོར་བསྡུ་བསྐོང་བྱས་པའི་སློབ་གྲྭས་གྲངས་ཉུང་མི་

རིགས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུན་མངོ་དུ་བཀལོ་པའི་སྐད་ཡིག་སྤྱད་ནས་སླབོ་ཁྲིད་བྱས་ན་འཐུས་

ཞེས་གསལ་ཡདོ་ཀྱང་། དུས་དེའི་བར་དུ་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱབོ་དར་སྤེལ་ཆེད་དུ་

དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཟུར་དུ་གཏན་འབེབས་བྱུང་མེད།

གསུམ་པ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ནས་ད་བར་གྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲིད་བྱུས་དང་ལག་བསྟར།

བདོ་རང་བཙན་ཤོར་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་

ཐགོ་མ་དེ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༧ ལརོ་བོད་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སླབོ་སྦྱངོ་དང་

[7]   Law of the People's Republic of China on Regional National Autonomy. 1984/2001. 
Retrieved from http://www.chinadaily.com.cn/ethnic/2009-08/12/content_8559272.htm
[8]  Compulsory Education Law of the People’s Republic of China. 1986. Retrieved June 
17, 2012, from http://www.china.org.cn/english/government/207401.htm
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བེད་སྤྱོད། འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་འགའ་ཞིག་ [9]ཟེར་བ་དེ་ཡིན། 

གཏན་འབེབས་དེ་ནི་ད་བར་དུ་གཏན་འབེབས་ཁྲིམས་ལུགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་

པ་ནས་དོན་དངོས་དང་འཚམས་ཤོས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ། དཔེར་ན། དེའི་དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་

ཡངོས་རྫགོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱབོ་དང་ཡར་རྒྱས་གངོ་འཕེལ་གཏངོ་རྒྱུའི་ཐབས་

ལམ་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དོན་སྙིང་བསྡུས་ནི།

 གཏན་འབེབས་དེའི་གཞི་འཛིན་ས་ནི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་མི་རིགས་ས་ཁངོས་རང་སྐྱངོ་སྐརོ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་གཉིས་ཡིན་

པ་དང། དེའི་རྩ་དོན་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་

གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་གསལ་ཡོད། དོན་ཚན་རིམ་པ་དྲུག་གི་ནང་དུ་སློབ་གྲྭ་རིམ་

ཁག་གི་སློབ་ཁྲིད་སྐད་ཡིག་དང་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་དང་ལས་བཟོ་བས་བོད་ཡིག་

སྦྱོང་སྤྱདོ་བྱེད་རྒྱུའི་སྐརོ་བཀདོ་ཡདོ་པ་དང་། དེ་བཞིན་དནོ་ཚན་རྗེས་མ་དྲུག་གི་ནང་

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གསལ་ཡོད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་

བྱེད་ས་འགའ་ཤས་ལ་བྱེད་ཐབས་ཐག་ཆོད་པོ་ཡོད། 

 དཔེར་ན། དོན་ཚན་ ༩ པར། གོང་རིམ་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ནས་གཤམ་

དུ་སྤེལ་བའི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཡིག་རིགས་བོད་ཡིག་མེད་ཚེ་གཤམ་རིམ་རྒྱལ་

ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩིས་ལེན་བྱེད་མི་དགོས་པ་དང། གཞི་རིམ་ནས་གོང་རིམ་ལ་

འབུལ་རྒྱུའི་ཡིག་རིགས་རྣམས་བོད་ཡིག་རྐྱང་པ་བཏང་ན་འགྲིག་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀོད་

ཡོད། གཏན་འབེབས་དེའི་ནང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐད་ཀྱི་འགོ་

ཁྲིད་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ཏེ་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སླབོ་སྦྱངོ་དང་བེད་སྤྱདོ་བྱེད་པར་འག་ོ

ཁྲིད་དང་བདག་སྤྲདོ་བྱེད་དགསོ་པ་དང་། གཏན་འབེབས་དནོ་ཚན་ཁག་ལག་ལེན་ནན་

[9]   བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་། བེད་སྤྱོད། འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་

འགའ་ཞིག ༼༡༩༨༧༽ བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༡༩༨༩ དུས་དེབ་དང་པོ། སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་ ༡༡ དང་། བོད་ཀྱི་སྤྱི་སྐད་སྐོར་

གྱི་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཤོག་གྲངས་ ༦༦༡།
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ཏན་བསྟར་ཏེ་བྱས་རྗེས་འཇགོ་མཁན་གྱི་སྡེ་ཚན་འག་ོཁྲིད་རྣམས་ལ་བྱ་དགའ་དང་སྣང་

མེད་གཏོང་མཁན་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུ་བཅས་གསལ་ཡོད། གཏན་འབེབས་དེ་ཉིད་

གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་ནས་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུད་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་བྱ་ཐབས་ཤིག་

བཟ་ོདགསོ་པ་གསལ་བ་བཞིན་གཏན་འབེབས་དནོ་འཁྱལོ་ལག་ལེན་བསྟར་ཕོྱགས་ཀྱི་

ཞིབ་སྲོལ་དོན་ཚན་རེ་གཅིག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་ཡོད་པ་[10]དེ་

ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱབོ་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་སྟངས་གཏོང་ལུགས་

ཁ་གསལ་ལམ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པར་མཐོང་།

 དེ་བཞིན་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༥ ལའོ་ིརྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སླབོ་

གསོའ་ིབཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའི་ནང་། “་་་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་

མ་གཙོ་བརོ་དམིགས་པའི་སླབོ་གྲྭའམ་སླབོ་གསའོ་ིལྟེ་གནས་གཞན་རྣམས་ནས་གྲངས་

ཉུང་མི་རིགས་སམ་ས་གནས་དེ་གའི་རྒྱུན་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་གིས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་ལག་

ལེན་དུ་བསྟར་དགོས།” ཞེས་གསལ་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་འོས་འགན་སློབ་

གསོའ་ིབཅའ་ཁྲིམས་[11]བསྐྱར་བཅོས་སྐབས། སློབ་གྲྭས་རྒྱལ་ཡོངས་ཐུན་མོང་དུ་

བཀལོ་པའི་སྤྱི་སྐད་སྤྱདོ་དགསོ། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སླབོ་མ་གཙོ་བོར་བསྡུ་བསྐངོ་

བྱས་པའི་སླབོ་གྲྭས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུན་མངོ་དུ་བཀལོ་པའི་སྐད་ཡིག་

སྤྱད་ནས་སླབོ་ཁྲིད་བྱས་ན་འཐུས་ཞེས་གསལ་བའི་དནོ་ཚན་དྲུག་པ་དེ་མེད་པ་བཟསོ་

ཡདོ། དེ་ནི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རང་དབང་དང་ཐབོ་ཐང་འཕྲགོ་པ་ཞིག་

མ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོའ་ིརྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

[10]   བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་། བེད་སྤྱོད། འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་གཏན་

འབེབས་འགའ་ཞིག ༼༡༩༨༧༽ བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༡༩༨༩ དུས་དེབ་དང་པོ། སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་ ༡༡ དང་། བོད་ཀྱི་སྤྱི་

སྐད་སྐོར་གྱི་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཤོག་གྲངས་ ༦༦༩།
[11]     Compulsory Education Law of the People's Republic of China. 2006. Retrieved October 14, 2012, 

from http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-2010/2011-02/15/content_21925515.htm
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རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་བཅའ་ཁྲིམས་[12]དེ་ཉིད་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་

ཡིན་ནམ། དེ་ལྟར་མིན་ན་དོན་ཚན་དེ་མེད་པ་བཟོས་དགོས་དོན་མེད་པ་ཞིག་རེད།

 འནོ་ཀྱང་དེའི་དནོ་ཚན་ ༨ པའི་ནང་དུའང་། མི་རིགས་ས་ོསརོ་རང་ཉིད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་བཀལོ་སྤྱདོ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུའི་རང་དབང་ཡདོ། མི་རིགས་ས་ོསའོ་ིསྐད་

ཡིག་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་

དང་དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཡིག་གཞན་ཁག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཆ་རྐྱེན་དང་བསྟུན་ནས་བེད་

སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་ཡོད།

 ལོ་གཅིག་གི་རྗེས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང། བེད་

སྤྱདོ། གངོ་འཕེལ་བཅས་གཏངོ་རྒྱུའི་བོད་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་[13]ཞེས་

པ་གཏན་འབེབས་དང་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཉིན་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོའ་ིགཏན་

འབེབས་དེ་མཁོ་མེད་དུ་བཏང་ཡོད། གཏན་འབེབས་དེའི་གཞི་འཛིན་ས་རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་

ཁྲིམས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སོྣན་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་བཅའ་ཁྲིམས་བཅས་

གསུམ་ཡིན། དེར་ཁྱནོ་བསྡམོས་དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་ཡདོ་པ་ནས་མང་ཆེ་བའི་ནང་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་འདུ། ཁེ་ལས་དང་ལས་བཟོ། སློབ་གསོ་དང་

བཟོ་ཚོང་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་བོད་རྒྱ་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀ་སྤྱོད་རྒྱུ་གསལ་པ་བཞིན། 

གཏན་འབེབས་ཀྱི་རྩ་དནོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཁ་ོན་མིན་པར་དེའི་ལྷན་དུ་རྒྱ་ཡི་སྤྱི་སྤྱདོ་

སྐད་ཡིག་སྦྱངོ་སྤྱདོ་བྱ་རྒྱུའི་ཐགོ་ལའང་ནན་ཏན་བྱས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། གཏན་འབེབས་

དེར་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕོྱགས་ཀྱི་ཞིབ་སྲོལ་ད་བར་དུ་བཟོས་མེད་པའམ་བཟོ་ཐུབ་མེད། 

[12] Law of the PRC on the Standard Spoken and Written Chinese Language (2001). Ninth NPC. 
Retrieved from http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/11/content_1383540.htm
[13] བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་། བེད་སྤྱོད། གོང་འཕེལ་བཅས་གཏོང་རྒྱུའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་གཏན་

འབེབས། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན། དྲྭ་མཐུད་http://www.xzzyw.cn/xzyw/
news/preview.do?id=341 འདི་ནས་བླངས།
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དེས་གཏན་འབེབས་འདི་ཉིད་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་བེད་སྤྱོད་མེད་པའམ་

ཡང་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་སྣང་མེད་བཏང་བ་མཚོན། མདོར་

ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོའ་ིགཏན་འབེབས་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོའ་ིགཏན་འབེབས་དབར་

རྩ་དོན་དང་རྩ་དོན་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ཐོག་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད།

 དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཁྲིམས་ཡིག་གསར་པ་ཞིག་གི་ཟིན་བྲིས་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་གནས་

ཚུལ་མཐངོ་ཐསོ་བྱུང་བ་ལ་གཞིགས་ན།[14] ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ཁྲིམས་ཡིག་

གསར་པ་དེ་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱང་རྒྱུའི་སྐརོ་གསར་འགྱུར་དེའི་ནང་གསལ་ཡདོ་ཀྱང་

ད་བར་བོད་ཨིན་སྐད་ཡིག་ཐགོ་མཐངོ་རྒྱུ་མེད། ཁྲིམས་ཡིག་གསར་བཟའོ་ིའགན་ཁུར་

བཞེས་མཁན་གཙོ་བོ་བོད་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལས་དནོ་སྡེ་ཚན་ཡིན་

པ་དང་། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཡིག་འདི་ཉིད་ད་ཡདོ་གཏན་འབེབས་ཡངོས་ནས་བེད་སྤྱདོ་

རྒྱ་ཆེ་བ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད་པ་བཅས་གསུངས་ཡོད།

མཇུག་བསྡོམས།

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་མི་རིགས་གཙོས་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་

རིགས་རྣམས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྣམས་ཁྲིམས་ཐགོ་ནས་ངསོ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ་པ་མ་ཟད། 

དེ་དག་གི་སྲུང་སྐྱབོ་ཆེད་ཁྲིམས་ལུགས་འདྲ་མིན་གཏན་འབེབས་ཀྱང་བྱས་ཡདོ། འནོ་

ཀྱང་ཁྲིམས་ལུགས་དེ་དག་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སླད་ལག་ལེན་བསྟར་

གྱི་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད་པར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་

[14] chengyang. (7 April 2014). Tibetan language to get more legal protection. Retrieved April 8, 
2014, from, http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-04/07/c_133244000.htm
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མན་ཇུ་མི་རིགས་ས་ཡ་གཅུ་ལྷག་ཡོད་ཀྱང་མན་ཇུའི་སྐད་ཡིག་ཤེས་མཁན་མན་ཇུ་

མི་རིགས་བཅུ་གྲངས་འགའ་ཤས་ལས་ལྷག་མེད་པས། མན་ཇུ་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྩ་

བརླག་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡདོ། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མི་རིགས་ཁག་གི་ངསོ་ནས་

སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་མི་ཐུབ་ཚེ་རིམ་པས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་ཡོངས་རྫོགས་མན་ཇུའི་སྐད་ཡིག་གི་ལས་དབང་ལྟ་བུ་འཕྲད་ངེས་རེད།

 རྒྱ་ནག་སྤྱི་ཡངོས་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་སུ་འདས་པའི་ལ་ོང་ོ

བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲིད་བྱུས་དང་ལག་ལེན་འདྲ་མིན་བྱུང་བ་དེའི་

ནང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོའ་ིབོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་བེད་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་

གཏངོ་ཆེད་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ཞེས་པ་ནི་དནོ་དམ་གྱི་གནས་ལ་ཕིགས་པའི་སྲིད་བྱུས་

ཤིག་ཡིན་པར་སྙམ།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོའ་ིགཏན་འབེབས་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོའ་ིགཏན་འབེབས་

གཉིས་ཀྱི་དབར་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཡདོ་དེ། གཏན་འབེབས་གངོ་མས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

སྦྱངོ་སྤྱདོ་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཐད་ལ་སེམས་ཐག་ཆདོ་པ་ོདང་ལག་ལེན་བསྟར་ཕོྱགས་གསལ་

པ་ོཡདོ་ཀྱང་། གཏན་འབེབས་ཕྱི་མས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་ཡི་སྤྱི་སྤྱདོ་སྐད་

ཡིག་ཀྱང་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཆེད་དུ་དམིགས་པར་གསལ་པོ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོའ་ི

གཏན་འབེབས་ཀྱི་དནོ་ཚན་ཁག་དང་དནོ་འཁྱལོ་ཞིབ་སྲལོ་དེ་དག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

སླད་ཕན་རླབས་ཆེ་བར་མཐོང་བས་དེ་དག་ངེས་པར་དུ་སླར་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དེ་

བཞིན་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་པའི་དོན་ཚན་འགའ་གསར་སོྣན་བྱེད་ཆོག 

འདི་ལྟར་མ་བྱུང་ཚེ་བོད་རིགས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལྷག་ཡོད་པའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་མདུན་ལམ་དང་། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་བརླག་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་

ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མཐོང་། ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་གཞིགས་

ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཁག་གི་ནང་སྐད་གཉིས་
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ཅན་གྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་གྲངས་ ༢༥༠ གསར་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཡོད།[15] 

བུ་བཅོལ་ཁང་གསར་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱལ་ཁབ་

གཅིག་ཡར་ཐོན་ཆགས་པ་ལའང་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་བརྗོད་མི་དགོས་ཀྱང་། 

ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་སྐད་གཉིས་པ་སློབ་པ་ནི་ཕྲུ་གུའི་ཕ་སྐད་ཉམས་རྒུད་གཏོང་

རྒྱུའི་གཞི་བཏིང་པ་ཞིག་རེད། འདི་ལོའ་ིརྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐད་ཉིན་མོའ་ིབརྗོད་གཞི་[16]

གཞིར་བཟུང་ཤེས་ཡོན་ཚད་ལྡན་དང་སློབ་གཉེར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པོ་ཡོང་བར་

སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་སྐད་ཡིག་མ་ནོར་བ་དགོས་གལ་ཆེ་ཞིང། ལྷག་པར་དུ་སློབ་ལོ་

མ་སོན་པ་དང་སློབ་ཆུང་གི་ཤེས་ཡོན་ཡོངས་རྫོགས་ཕྲུ་གུ་སོ་སོའ་ིཕ་སྐད་ཐོག་ངེས་

པར་དུ་དགོས་པ་ནི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ།། །།

[15]     འདི་ལོ་བོད་ཀྱིས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སྐད་གཉིས་བུ་བཅོལ་ཁང་ ༢༥༠ བསྐྲུན་རྩིས་ཡོད་པ། ༼༢༠༡༦།༠༤།༡༣༽ མི་

དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། དྲ་མཐུད་ http://tb.tibet.cn/2010sy/xw/201604/t20160413_4058570.
html ནས་ལེན།
[16]   2016 Theme: Quality education, language(s) of instruction and learning outcomes. 
Retrieved 18 February 2016, from http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་

བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།

ཨཱཅཱརྱ། ལྷག་པ་ཚེ་རིང་།[1]

༄༅། །རྒན་པས་བོད་སྐད་མ་བཤད་ན། །གཞོན་པས་བོད་སྐད་ཇི་ལྟར་ཤེས། །

གཞོན་པས་བོད་སྐད་མ་ཤེས་ན། །བོད་སྐད་འཚོ་བར་བྱེད་པོ་སུ། །

 ཞེས་གངས་ཅན་པའི་བླ་སྲོག་ཏུ་གྱུར་པའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག[2]འཚོ་བའི་རྒྱུ་

ཡི་མདོ་ཚིག་གིས་སྔུན་བསུས་ཏེ་སྐབས་བབ་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་སྨྲ་

བར་གཞུག་གོ། 

དང་པོ། བོད་སྐད་ཀྱི་གལ་གནད།

བོད་གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་གི་གལ་གནད་ཇི་ཙམ་ཆེ་མིན་ཤོད་མཁན་མང་ཞིང་

ཤེས་མཁན་ཡང་ཉུང་ཉུང་མིན་པས་བསྐྱར་བཤད་ཡང་བཤད་བྱ་དགསོ་དནོ་ཆེར་མེད་

[1]   ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་དཔོན། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ཚོགས་

གཙོ་ལས་ཐོག      lhakpats@yahoo.co.in   
[2]   འདིར་སྐད་ཡིག་ཅེས་པ་ནི་ཨིན་སྐད་དུ། Language ཞེས་པ་དེའི་ཚབ་ཏུ་སྤྱད་པ་ཡིན་པས་ཡིག་ངག་གཉིས་

ཀ་ཚུད་པའི་མིང་ཡིན།
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པས་འདིར་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་ན།

༡ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་གནད།

ད་ལྟའི་སྐབས་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་སྟེ་

མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀ་ཧྲིལ་གྱིས་རྫོགས་པ་ནི་བོད་གངས་ཅན་པའི་སྐད་ལས་གཞན་

གང་དུ་ཡང་མེད་ཅིང། འཆད་ཉན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡང་མ་སྐད་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་

དང་འདྲ་མཉམ་དུ་ཡདོ་པ་ནི་གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་འདི་ཉིད་ཡིན་ཞིང། སྐད་འདི་

ཉམས་སངོ་ན་འགྲ་ོབ་སྤྱི་ཡི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀའི་བདེ་དནོ་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་

ཆོས་ཀྱང་རྟེན་ཞིག་པས་བརྟེན་པ་འཇིག་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་ན། འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་

བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རིང་དུ་གནས་དགོས་

ན་གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་འདི་ཡང་ངེས་པར་གནས་དགོས།

༢ དེ་ལས་བྱུང་བའི་ལེགས་བྱང་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་གནད།

དེང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་གང་དུ་སངོ་ཡང་བོད་

པ་ཞེས་པ་ནི་མི་ཡ་རབས་ཀྱི་རང་བཞིན། གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་

མཁན། སྒེར་ལས་སྤྱི་གལ་ཆེ་བར་བརྩི་མཁན། འགྲགོས་འདྲིས་མེད་པ་ཙམ་མ་ཟད་ང་ོ

མི་ཤེས་མཁན་ཚོས་ཀྱང་བློ་གཏད་ཕེར་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་

བོད་མིའི་ཤ་རུས་ཁྱད་པར་ཞིག་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པར། ནང་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་

སྒོམ་གསུམ་གནང་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་སྣེ་འཁྲིད་ཅིང་མིག་དཔེ་

བཟང་པ་ོབསྟན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་འདྲའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྤྱདོ་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཚུལ་བཟང་པོ་དེ་དག་ཀྱང་མི་རིགས་འདི་ཡི་སྐད་ཡིག་གི་གཤིས་ཀ་དང་འདྲེས་ནས་

ཤོག་བུ་ལ་སྣུམ་ཞག་གི་ཚུལ་དུ་གནས་ཡོད་པས་ན་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཡ་རབས་

བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལེགས་བྱང་འདི་ཡུན་རིང་འཚོ་དགོས་ན་ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་འདི་འཚོ་

དགོས་པ་ཡིན།

༣ གངས་ཅན་པའི་ལས་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་གནད།

གངས་ཅན་པ་རྣམས་མ་འོངས་པར་གང་ཡང་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པའི་སྤྲང་པོར་གྱུར་ཏེ་

མི་རབས་ནས་མི་རབས་མི་རིགས་གཞན་གྱི་བྲན་གཡོག་རྒྱུག་ཅིང་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་

གསོད་མྱོང་མཁན་ཞིག་མིན་པར་ཆབ་དཔལ་རིག་གསུམ་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱས་ཤིང་

མི་རིགས་གཞན་ཚོ་དང་དཔུང་པ་འདྲ་མཉམ་གྱིས་འགྲོ་འདོད་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་འདི་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས།

༤ གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཀྱི་འོས་འགན་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་གནད།

གངས་ཅན་པའི་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའི་མི་རབས་ཕྱི་མ་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་

འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་དང་འབྲེལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་དེ་

ལས་བྱུང་ཞིང་གཞན་ལ་མིག་དཔེ་བཟང་པོའ་ིརང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ལེགས་བྱང་

གཉིས་ཀ་ང་ཚོ་དང་ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ལ་གནས་ཤིང་འདི་དག་འཛིན་སྐྱངོ་སྤེལ་གསུམ་

ཡང་གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་འདི་ཉིད་བརྒྱུད་ནས་བྱ་དགོས་པས་སྐད་ཡིག་འདི་

ཉིད་གསནོ་པརོ་མ་གནས་ཐབས་མེད་རེད་ཅེས་ཁ་བ་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་གི་རིན་ཐང་

མདོར་བསྡུས་ཤིག་བཤད་ནས་ད་ནི་འདི་ཉིད་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དང་དེ་ལས་ཐར་



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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ཐབས་རྣམས་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ། ད་ལྟའི་ཉམ་ང་བའི་གནས་སྟངས།

གནའ་སྔ་མོ་དང་མི་འདྲ་བར་དེང་འཛམ་གླིང་ནང་མི་གཅིག་གིས་སྐད་ཡིག་གཉིས་

དང་གསུམ་སགོས་ཤེས་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་ལ། རང་གིས་ཤེས་པའི་སྐད་ཡིག་དག་ལས་ཡག་

ཤོས་དེ་ཕ་སྐད་ཡིན་དགོས་ཤིང་། སྐབས་འདིའི་ཡག་ཤོས་ཤེས་པའི་ཚད་ནི་ཐོགས་པ་

མེད་པར་གཞན་ལས་ཉན་ཐུབ་པ་དང་། རང་གི་ཚོར་བ་གང་ཡིན་གཞན་ལ་ཐོགས་

མེད་དུ་སྨྲ་ནུས་ཤིང་། སླབོ་གྲྭའི་ནང་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཙམ་འགྲིམས་མྱངོ་མཁན་ཞིག་

ཡིན་ཕྱིན་ཡུལ་མི་སྤྱིར་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་འབྲི་ཀླགོ་གཉིས་ཀ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་

དགསོ། ང་ཚོ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་སྐད་ནི་དབྱངས་གསལ་ས་ོབཞིའི་བདག་ཉིད་

ལས་གྲུབ་པའི་བོད་སྐད་ཅེས་པ་འདི་ཡིན་མདོ། འནོ་ཀྱང་དེང་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

གི་བྱིས་པ་རྣམས་མ་ཟད་གཞོན་ནུ་ཚོའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཕ་སྐད་ཤེས་ཚད་དེ་སྐད་ཡིག་

གཉིས་པའི[3]ཤེས་ཚད་ཀྱང་མེད་ཅིང་། མེད་ཚུལ་ཡང་རིམ་པར་བཤད་ན།

༡ ཉན་རྩལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཞན་པ།

ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་གི་ཟ་སྐད་འཐུང་སྐད་གཙང་མ་ཞིག་ལེགས་པར་ཉན་ཐུབ་

པའི་ནུས་པ་མེད། དེའི་དབང་གིས་སླབོ་ཁྲིད་དང་གླགོ་བརྙན་གླུ་གཞས་སགོས་ཉན་མི་

ནུས་པ། དེ་བཞིན་ཞེ་ཚིག་དང་གུས་ཚིག་ཕལ་སྐད་བཅས་ས་ོསརོ་ངསོ་མ་ཟིན་པས་སྨྲ་

[3]   སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ཞེས་པ་ནི་མི་གཅིག་གིས་སྐད་ཡིག་གཉིས་དང་གསུམ་སོགས་ཤེས་པའི་ནང་ནས་ཤེས་ཚད་

ཀྱི་ཆ་ནས་རིམ་པ་གཉིས་པ་དེར་ཟེར་བ་ཡིན།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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བ་པའོ་ིཚོར་བ་མ་ག་ོབ། བརྗདོ་པའི་ནང་ཚིག་གིས་དནོ་སྟནོ་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་

སྤྱིར་བཏང་གི་མཚོན་དནོ་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་མཚོན་དནོ་གཉིས་ས་ོསརོ་འབྱེད་མི་

ནུས་པ་སགོས། མདརོ་ན་ལ་ོདང་འཛིན་གྲྭ་གང་དུ་སླེབས་ཀྱང་དེ་དང་འཚམས་པའི་ཕ་

སྐད་ཉན་པའི་ཤེས་ཚད་འདང་ངེས་ཤིག་མེད་དོ། །

༢ བཤད་རྩལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཞན་པ།

སྔ་མོའ་ིབོད་ཀྱི་ཁ་དཔེར།

ཕོ་ལོ་དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་ལ། །ཚོང་འཁྲུག་པ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱག་སྟངས་ཤེས།།

མོ་ལོ་ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔ་ལ། །ཞོ་འོ་མ་གཉིས་ཀྱི་ཚ་གྲང་ཤེས། །

 ཞེས་ཟེར་སྲོལ་ཡོད་པར་བོད་རང་གི་ས་སྐྱེས་རོྡ་སྐྱེས་ཀྱི་བྱིས་པ་སློབ་གྲྭའི་

སྒོ་འཛུལ་མྱོང་མེད་ལ། ཀློག་དེབ་མིག་གིས་མ་མཐོང་ཞིང་། སྨྱུག་གུ་ལག་པར་བཟུང་

མྱོང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལོན་སྐབས་རྒྱལ་ཕམ་དང་ཁེ་ཉེན་ཆེ་

བའི་ཐག་གཅདོ་ཚོང་དང་འཁྲུག་པ་གཉིས་རྒྱག་ཐུབ་པའི་ཚོད་ལ་སླེབས་དགསོ་ཀྱང། 

དེང་ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་ཟིན་སྐབས་གཞན་ལྟ་ཅི། ཟ་སྐད་འཐུང་སྐད་ཙམ་ཞིག་བཤད་པའི་

སྐབས་ལ་ཡང་ཨིན་སྐད་དང་ཧིན་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་མང་དག་ཅིག་བུ་ལནོ་དུ་གཡར་ན་

མ་གཏགོས་བོད་སྐད་ལྷད་མེད་ཅིག་གིས་ག་ོབརྡ་འཕྲདོ་ངེས་སུ་སྨྲ་ནུས་མཁན་ཤིན་ཏུ་

དཀོན་པོ་རེད། ཕ་སྐད་ཅིག་བཤད་ཀྱང་བོད་བརྡའི་རང་བཞིན་དང་མི་མཐུན་པ་མང་

ལ། འགའ་ཡིས་བརྡ་སྤྲདོ་དང་མཐུན་པ་ཙམ་ཞིག་སྨྲ་ནུས་ཀྱང་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་དྲི་

བསུང་འཐུལ་བ་ནི་རུས་སྦལ་གྱི་སྤུ་ཉིད་ད།ོ །མདརོ་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་དང་མཐ་ོ



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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སློབ་ཐནོ་པའི་ཚད་ལ་སླེབས་ཀྱང་ཕ་ཡུལ་གྱི་འབྲགོ་ཕྲུག་ལ་ོབཅུ་གྲངས་ལནོ་པ་ཞིག་

གི་སྐད་ཆའི་གནས་ཚད་མེད་པ་ནི་ང་ཚོར་ལྐོག་གྱུར་གང་ཡང་མིན།

༣ ཀློག་རྩལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཉམ་ང་བ།

ཇི་སྐད་དུ། ཡིག་ཕྱེད་གོ་བས་ཀློག་ཅེས་དང་། དོན་གྱི་གོ་བས་ཚིག་གི་དག་འཐོན་ལ།། 

ཚིག་གི་དག་ཆས་དནོ་གྱི་གཅད་འབྱིན་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དནོ་གྱི་ག་ོསྟབོས་

དང་ཚིག་གི་དག་ཆ་གཉིས་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲགོས་ཡིན་པས་ན། དེང་གི་ན་གཞནོ་

ཚོས་བདོ་ཡིག་ཀླགོ་སྐབས་སྒྲ་གདངས་དག་པ་ོཞིག་ཀླགོ་མི་ཤེས་ཤིང། སྒྲ་དག་པ་ཞིག་

ཀློག་རུང་དོན་དང་འབྲེལ་ཆགས་པའི་མཚམས་མི་ཆོད་པ་དང་། མཚམས་ཆོད་ཙམ་

ཡོད་ཀྱང་། རྗོད་བྱེད་ཚིག་རྒྱན་དང་མངོན་བརྗོད་སོགས་ཀྱིས་མ་སྤྲས་ཤིང་བརྗོད་བྱ་

ཉིན་རེའི་མཐོང་ཆོས་དང་དམ་དུ་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་རུང་རྩོམ་གྱི་ནང་དོན་རྣམས་

སྤྲིན་གསེབ་ཀྱི་སྐར་མ་ལྟ་བུ་སྤྱི་སྤམ་སྤམ་ཞིག་ལས་ལག་མཐིལ་གྱི་རི་མ་ོལྟ་བུ་གསལ་

ལྷང་ལྷང་ཞིག་རྟོགས་པ་དཀོན།

༤ འབྲི་རྩལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཞན་པ།

འབྲི་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་ནང་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་ཕྱི་དངསོ་པའོ་ིསྣང་གནས་རྣམས་

གསལ་པརོ་མཚོན་ནུས་པའི་ཚིག་གིས་མ་འདང་ཞིང་། ཚིག་གི་སྡེབ་སྦྱརོ་མ་ངེས་པས་

གང་བྲིས་པ་རྣམས་ཀྱང་མ་དག་པ་ཤས་ཆེ་ལ། བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་རང་བཞིན་མ་ངེས་པས་

བོད་སྐད་ཀྱི་གཤིས་ཀ་དང་བྲལ་བ་སོགས་བཅད་ལྷུག་གང་བྲིས་རུང་བརྗོད་པར་གོ་

རྒྱུ་དང་ཚོར་རྒྱུ་ཆུང་བའམ་ཡང་ན་གོ་རྒྱུ་མེད་པའི་རྩོམ་ཤས་ཆེ། མདོར་ན། བོད་ཀྱི་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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སྐད་ཡིག་ནང་བཞུགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་རང་གིས་ལོངས་སྤྱོད་མི་ནུས་ཤིང་

གཞན་ལ་སྤེལ་བའི་ནུས་པ་དེ་བས་ཀྱང་མེད་པས་རང་གི་ཕ་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ཡོན་

ཏན་བྱེ་མ་ཀ་རའི་རོ་དང་འདྲ་བ་དེ་ཚོ་ལྕེ་ཤེས་ཉམས་པའི་སྐྱེ་བོའ་ིཁའི་ནང་རོྡ་ཡི་བྱེ་

མ་བླུགས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ཡང་ངེས་པར་རོྟགས་ཤིང་

ཁས་བླང་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

གསུམ་པ། སླར་གསོའ་ིཐབས་ལམ།

གོང་སྨྲས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཞིང་སླར་གསོ་ཐབས་བྱེད་པར། ཇི་ལྟར་ནད་པ་

ནད་ལས་ཐར་བ་དང་བདེ་ཐང་དུ་གནས་པར་ཐོག་མར་ནད་ངོས་ཟིན་པ་དང་། ནད་

དེའི་རྒྱུ་རྩད་ཆོད་པ། ནད་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་སྤངས་པ་བཅས་ནི་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་

བ་ལྟར། སྐབས་འདིར་ཡང་ཞན་ཆ་ངོས་ཟིན་པ་ཙམ་གྱིས་མི་འཐུས་པར། ཞན་ཆ་དེ་

གང་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡང་ངོས་ཟིན་པ་ཞིག་ངེས་པར་དགོས་སོ། དེ་རྗེས་ཞན་ཆ་དེ་

སྤོང་བའི་གཉེན་པོ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞན་ཆ་གང་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱང་

ངེས་པར་སྤང་དགོས། ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བོད་ཕྲུག་ན་གཞོན་རྣམས་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་ཆེས་ཉམས་པ་འདིར་ཡང་དངསོ་དང་ཤུགས་གཉིས་ཀའི་རྒྱུ་

རྐྱེན་དུ་ཡོད་པ་ལས་འདིར་གཙོ་བོ་གཉིས་བཤད་པར་བྱའོ། །

ཀ༽ སྦྲགས་སྐད་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པ།

སྦྲགས་སྐད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ནི་ག་ོརྒྱུ་ཆེན་པ་ོདང་ངེས་ཚིག་བཤད་དུ་ཡདོ་པའི་ཐ་

སྙད་ཅིག་རེད། དེ་ཡང་བོད་རིགས་ཚོས་ནང་ཁུལ་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་སྐད་དེ་བོད་སྐད་



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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རང་རྒྱག་གི་ཡདོ། འནོ་ཀྱང་རང་གི་བོད་སྐད་དེའི་ནང་སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་མིང་ཚིག་

དང་ཁྱད་ཚིག་སོགས་ཚིག་མང་པོ་སྦྲགས་ཏེ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ན་འདིར་

སྦྲགས་སྐད་ཅེས་ཐ་སྙད་བྱས་པ་རེད་ལ། ཡང་སྐད་ཁམས་གཙང་ཞིག་མིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས་སྐད་ར་མ་ལུག་ཅེས་འབོད་མཁན་ཡང་ཡོད།

 ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཆག་ཏུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི་གོང་

སྨྲས་ཀྱི་སྦྲགས་སྐད་ཅེས་པ་དེ་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ང་ཚོ་བོད་

རིགས་ཡོད་ད་ོཅོག་གིས་ནང་ཁུལ་བོད་སྐད་རྒྱག་སྐབས་རང་སྐད་ཁམས་གཙང་ཞིག་

མི་འཆད་པར་རྒྱ་ཨིན་ཧིན་སགོས་ཀྱི་མིང་ཚིག་མང་དག་ཅིག་བུ་ལནོ་གཡར་ནས་སྤྱདོ་

བཞིན་ཡོད་ལ།  སྤྱོད་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་དང་སྤྱོད་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་གཉིས་ཀ་

ལ་ོརེ་ནས་ལ་ོརེར་མང་དུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡདོ་པ་རེད།  དེ་ཡང་སྐད་ནི་མིང་ཚིག་ལས་གྲུབ་

པ་དང་། འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་མིང་ཚིག་རྣམས་ཀྱང་ཆེ་ལངོས་ཙམ་དུ་བསྡུ་ན། ཚིག་ཕྲད། བྱ་

ཚིག མིང་ཚིག བྱ་བ་དང་མིང་གི་ཁྱད་ཚིག་བཅས་རྩ་བའི་ཚིག་རིས་ལྔ་ལས་འགྲུབ་ཀྱི་

ཡོད། དེང་ང་ཚོའི་སྐད་ཆའི་ནང་བྱ་ཚིག་དང་ཚིག་ཕྲད་གཉིས་ལས་གཞན་པ་གསུམ་

སྟེ། མིང་རྐྱང་། མིང་གི་ཁྱད་ཚིག བྱ་བའི་ཁྱད་ཚིག་བཅས་ཀྱི་གོ་སར་བོད་སྐད་ཀྱི་ཐ་

སྙད་གསར་པ་ཕར་ཞོག སྔར་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིསྔོན་ནས་གྲུབ་ཅིང་ཉེ་བའི་ཆ་

བར་དུ་བཀའ་བསྟན་དང་གསུང་འབུམ་ལྟ་བུའི་བོད་ཀྱི་རྩམོ་རིགས་ཀྱི་ནང་ཙམ་དུ་མ་

ཟད་འབྲགོ་པའི་རྫི་བ་ོསླབོ་གྲྭ་མིག་གིས་མཐངོ་མ་མྱངོ་མཁན་ཡན་གྱི་ངག་ལ་འཇགས་

པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་ཀྱང་རང་དགར་བསྐྱུར་ནས་གཞིས་བཞུགས་རྣམ་པས་རྒྱ་སྐད་དང། 

བྱེས་འབྱོར་རྣམས་ཀྱིས་ཨིན་སྐད་དང་ཧིན་སྐད་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་རྣམས་དབུལ་པོས་

བུ་ལནོ་གཡར་བ་ནང་བཞིན་གཡར་ནས་སྤྱད་དང་སྤྱདོ་བཞིན་ཡདོ་པ་འདིས་ང་ཚོའི་

ཕ་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་རྣམས་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་བོད་རིགས་ཚོའི་ལྕེ་སྟེང་ནས་

གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་ཐ་ོརེངས་ཀྱི་སྐར་མ་ལྟར་ཡལ་འགྲ་ོབཞིན་ཡདོ། འདིའི་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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དབང་གིས་ན་གཞནོ་བྱིས་པ་ཚོས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀླགོ་ལྟ་ཅི་བོད་སྐད་གཙང་མ་ཞིག་ཕར་

བཤད་པ་དང་ཚུར་ཉན་པའི་ནུས་རྩལ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་བ་རེད།

སྨྲས་པ།

རང་རེའི་དཔོན་འབངས་ཀུན་གྱི་ངག་སྒོ་ནས། །

རང་སྐད་བླ་སྲོག་ཡིན་ཞེས་འབྲུག་བཞིན་སྒྲོགས། །

རང་སྐད་ནུབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཤིག །

རང་རེས་བསྐྲུན་པའི་ཚུལ་འདི་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

རང་སྐད་ཐ་སྙད་ཡོད་བཞིན་མི་སྤྱོད་པར། །

གཞན་ཚིག་མང་དུ་བསྲེས་ཏེ་སྤྱོད་པ་འདིས། །

གཞན་སྐད་ཤེས་པར་ཕན་མིན་མི་འཚལ་མོད། །

རང་གི་སྐད་ལ་རྨོངས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མཆོག །

ཁ༽ བོད་མིས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོར་འཚོ་བ།

ང་ཚོའི་ན་གཞོན་རྣམས་རང་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན། ལེགས་བྱང་། རིག་གནས་སྐད་

ཡིག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ཞན་པོ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གཞན་ཞིག་ནི། 

གཞིས་བཞུགས་རྣམ་པའི་གནས་སྟངས་ཞིབ་ཕྲ་མི་ཤེས་མདོ། བཙན་བོྱལ་ནང་གི་བོད་

རིགས་ཚོར་མཚོན་ན་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་འཚོ་བ་

སྐྱེལ་སྟངས་དེ་མེད་པས་ལན་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་བདོ་པ་ཡིན་པ་ཙམ་གྱི་ཚོར་བ་རགས་

པ་ཞིག་དང་། སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་གམོས་སྲལོ་གཉིས་ཀའམ་གང་རུང་གི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་

ཁུངས་དང་ཁྲམོ་རའི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཚོས་ཕྱུ་པ་དང་བོད་བཟའོ་ིའགོ་འཇུག་གྱནོ་རྒྱུ་



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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ཙམ་དང་། ལྷག་དཀར་ཉིན་ལ་ཕ་ོམ་ོཁྱད་མེད་དུ་བོད་ཆས་གྱནོ་མཁན་གང་ཙམ་ཞིག་

ཡདོ་པ་ལས་གཞན་དུ་རྒྱུན་གཏན་གྱི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་ལ་དཔྱད་ན། ཚུར་མིག་དང་རྣ་

བས་བླང་རྒྱུའི་ཤེས་བྱ་དང་ལངོས་སྤྱདོ་ཕལ་ཆེ་བ་མི་གཞན་གྱི་ཆབ་དཔལ་རིག་གསུམ་

སགོས་དང་འབྲེལ་བ་ཤས་ཆེས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། རང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆབ་དཔལ་

རིག་གསུམ་སགོས་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་དཀནོ་པ་ོརེད། དེའི་དབང་གིས་ཉིན་ཞག་ཕྲུག་

གཅིག་གི་ནང་ལ་ང་ཚོའི་སེམས་ནང་ན་འདས་མ་ད་གསུམ་གྱི་དྲན་སྣང་དང་ཚོར་བ་

རྣམས་ཀྱང་མི་རིགས་གཞན་གྱི་དེ་དག་དང་འབྲེལ་ནས་ཡོད། 

 དེའི་དབང་གིས་ང་ཚོས་ཤེས་པའི་ཆབ་སྲིད་པ། ཤེས་ཡོན་པ། ལུས་རྩལ་བ། 

སྒྱུ་རྩལ་བ་སོགས་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་པ་རྣམས་དང་། སྤྱི་ཚོགས། ཁོར་ཡུག ཟས་རིགས། 

གྱནོ་ཆས། རི་དྭགས་དང་གཡུང་དྭགས། ལ་ོརྒྱུས། རྒྱལ་རབས། ཆུ་ཆེན་པ་ོདང་རི་མཐནོ་

པ་ོསགོས་མདོར་ན་སོྣད་བཅུད་གཉིས་ཀའི་ངསོ་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་མི་རིགས་ཀྱི་

ཕུགས་མདུན་དང་འབྲེལ་བ་ཆེར་མེད་པར་གཙོ་བོ་མི་རིགས་གཞན་དང་གཞན་གྱི་

ཡིན་ལ། དེའི་ཕྱིར་ང་ཚོ་དགའ་ས་དང་སྡང་ས། ང་ཚོའི་མིག་ངོར་འཆར་བའི་མཛེས་

པ་དང་མི་མཛེས་པ། ང་ཚོའི་རྣ་བར་ཐསོ་པའི་སྙན་པ་དང་མི་སྙན་པ། ང་ཚོའི་ལྕེ་རྩེར་

མྱངོ་བའི་ཞིམ་པ་དང་མི་ཞིམ་པ། ཐ་ན་ཡིན་མིན་དང་ཡདོ་མེད། འདདོ་པ་དང་མི་འདདོ་

པ་སགོས་མཚོན་བྱེད་དུ་མག་ོགཡུག་སྟངས་སགོས་ལུས་ཀྱི་བརྡ་སྤྲདོ་ཚུལ་ཡན་ནས་ང་

ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱིས་མི་ལོ་ཁྲི་མ་འབུམ་གྱི་རིང་ལ་སྤྱད་ཅིང་རང་གི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་

ཆསོ་མཚོན་ནུས་པ་རྣམས་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ཡངོས་རྫགོས་གཞན་དང་གཞན་གྱི་ལད་མ་ོ

ཟླ་ོབཞིན་ཡདོ་པ་རེད།  མདརོ་ན་ད་ལྟའི་ཕ་མ་ཚོས་ཤེས་པ་དག་ཀྱང་མི་རིགས་གཞན་

གྱི་འཚོ་བའི་ལད་མ་ོལ། མ་འངོས་པར་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་ཕ་ཤུལ་བུས་འཛིན་གྱི་ཆེད་

དུ་རྩིས་སྤྲདོ་རྒྱུ་དག་ཀྱང་གཞན་གྱི་འཚོ་བ་དང་འདུ་ཤེས་སགོས་ཀྱི་ལད་ཟླསོ་གྱ་མ་གྱུ་

དེ་ཉིད་རེད། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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 དེས་ན། གལ་ཏེ་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདི་འགྱེལ་ས་ནས་ཡར་ལང་འདོད་ཀྱི་

སེམས་པ་ཡོད་ན། བོང་བར་གསེར་གཟིགས་དང་ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་ཁོ་ན་མིན་

པར་གངས་ཅན་པའི་མ་འངོས་པའི་ལས་དབང་གི་འགན་ཁྱེར་ནས་གཟབ་པར་དཔྱད་

ན། ང་ཚོས་མ་འངོས་པའི་སནོ་རྩར་བརྩི་བ་རྣམས་ང་ཚོའི་མ་འངོས་པའི་སནོ་རྩ་མིན་

པར་མི་རིགས་གཞན་གྱི་ལད་མ་ོཟླ་ོབའི་སནོ་རྩར་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞིན་པ་འདི་རང་

ལེགས་སུ་འདོད་པའི་བོད་མི་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཀུན་གྱིས་ཤེས་དགོས་པའི་གནད་

འགག་གི་གནད་འགག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །

 དེང་གི་ང་ཚོ་བོད་རིགས་རྒན་གཞནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ན་གཞནོ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་

སྐད་སྤྱདོ་པའི་ནུས་རྩལ་ཞན་པའི་ཞན་ལུགས་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་བཅས་པ་ཤེས་པའི་རྗེས་སུ་

འགྱེལ་ས་ནས་ཇི་ལྟར་ལང་དགོས་པའི་ཚུལ་ཡང་བཤད་པར་བྱའོ། །

༡༽ འཛིན་སྐྱོང་གི་གནང་སྒོ་ཁག

སྤྱིར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཐབས་ཤེས་འབད་རྩོལ་ཡོད་

དགུ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་ཡང་འདིར་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཅུང་

ཟད་ཞུ་ན། དབུས་སའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་འཆར་ཅན་ཉེར་ལྔ་ལྟ་བུ་མིན་པར་

དུས་ནས་དུས་སུ་གནས་སྟངས་དང་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་བཙལ་དགསོ་པ་དང། 

དུས་མཐུན་གྱི་གཉེན་པ་ོབསྟེན་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ལ། མདརོ་ན་དཀའ་ངལ་རྣམས་གསར་

གཏདོ་རང་བཞིན་གྱི་གཉེན་པསོ་སེལ་ཐབས་གནང་དགསོ་པ་དང་། དེ་བཞིན་ན་གཞནོ་

ཚོ་དང་ཉིན་ཞག་ཕྲུག་གཅིག་གི་རིང་མཉམ་ཟ་མཉམ་འཐུང་དང་། མཉམ་འགྲ་ོམཉམ་

སྡོད་གནང་མཁན་གྱི་ཕ་མ་ཚོ་དང་། ཉིན་རེ་བཞིན་ཕྲུ་གུའི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་སེལ་

བྱེད་ཀྱི་སྒྲནོ་མེ་དགེ་རྒན་ཚོར་གང་ལ་ཅི་དགསོ་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་སླབོ་གསའོ་ིཁ་ཕོྱགས་



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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སྟནོ་དགསོ། དེ་བཞིན་དབུས་སའི་འཛིན་སྐྱངོ་གི་ངསོ་ནས་ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་ནང་ཇི་

ལྟར་བཀདོ་པ་ལྟར་དགེ་རྒན་སྤྱི་དང་ཡང་སྒསོ་བདོ་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཚོར་ཆེ་

མཐོང་མི་དམན་པ་ཞིག་གནང་དགོས་པ་ཡང་གལ་ཆེ་སྟེ། དཀར་པོ་གྱེན་འདེད་དང་

ནག་པོ་ཐུར་འདེད་ཙམ་མ་ཟད་གཙོ་བོ་ན་གཞོན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་མིག་དཔེ་བཟང་

པོ་བསྐྲུན་ཅིང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་དང་རིག་གནས་སོགས་ལ་རིན་ཐང་མཐོང་བ་དང་

དེས་སྤྲོ་བ་དྲང་ཞིང་སྤྲོས་བས་ཐོས་བསམ་གྱི་བྱ་བར་ངང་གིས་འཇུག་པ་དང་གཟུད་

སླ་བའི་ཕན་རླབས་ཆེ།

 དེ་བཞིན་དངསོ་ཤུགས་གང་ཐད་ནས་མི་རིགས་རིག་གནས་དང་ལེགས་བྱང་

ལ་རིག་གནས་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཆེ་མཐོང་གནང་དགོས་ལ། དེ་ཡང་རང་གི་སྐད་

དང་རིག་གནས་རྩ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཚིག་སྐམ་ཙམ་དུ་མ་སོང་བ་ཞིག་དགོས། སྤྲོས་

ནས་བཤད་ན། སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་སོགས་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་

པའི་ཚོགས་འདུ་ཁག་དང་། ལོ་གསར་དང་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སོགས་དུས་ཆེན་ཁག  

གདན་ས་གསུམ་གྱིས་གཙོས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ཁག་ཙམ་དུ་མ་ཟད་

བདོ་རིགས་ཡིན་ན་ོཅགོ་གི་རྒྱུན་གཏན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་དངསོ་ཀྱི་ནང་དུ་རང་མི་

རིགས་ཀྱི་སྐད་དང་རིག་གནས། ལེགས་བྱང་སགོས་རྒྱ་གང་ཆེ་སྤྱདོ་པར་རེ་བསྐུལ་དང་

གཞེན་བསྐུལ། ནན་བཤད་དང་ཚ་འདེད་སགོས་གནང་དགསོ་ལ། དེ་ལྟར་གནང་དང་

གནང་མུས་ཡིན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་སྒེར་གཉིས་ཀར་ཆེ་མཐོང་དང་བསྔགས་བརྗོད། 

ལེགས་སྐྱེས་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བོད་མི་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གཞོན་སྐྱེས་ཚོའི་སེམས་

ཁམས་རང་མི་རིགས་ཀྱི་ཕོྱགས་སུ་ཁུག་ཐབས་ལ་བརྩོན་དགོས། མདོར་ན་ཕན་ནུས་

དངོས་གསལ་ཐོན་པའི་ལམ་སྟོན་དང་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་དགོས།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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༢༽ དགེ་རྒན་གྱི་གནང་སྒོ་ཁག

སྤྱིར་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་འགན་ནི་སླབོ་མ་ཚོར་སླབོ་ཁྲིད་བྱེད་པ་དང་། གང་ཁྲིད་ཟིན་པ་

རྣམས་མ་ཟད་འབྲེལ་ཡདོ་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རྣམས་ཀྱང་ཡང་ཡང་སྦྱངོ་དུ་འཇུག་པ། དེ་བཞིན་

ཉན་བཤད་འབྲི་ཀླགོ་བཞི[4]ཡི་ནུས་རྩལ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གངོ་འཕེལ་གཏངོ་བ་སྟེ་ཐསོ་

བསམ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་ལམ་སྟོན་གནད་སྨིན་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་འབྲིང་

རིམ་དང་མཐ་ོརིམ་སླབོ་མའི་ཤེས་ཡནོ་གྱི་ནུས་པ་དངསོ་དེ་སྦྱངས་སྟབོས་ལས་བྱུང་བ་

ཤས་ཆེ་བར་མཐོང་བས་ན་རྒྱུན་གཏན་སྦྱོང་འཇུག་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པས་

གོ་སྐབས་འདི་དམ་འཛིན་གནང་དགོས་པ་རེད། གོང་སྨྲས་ལས་འགན་གསུམ་པོ་དེ་

གཞིར་བཞག་ནས་སློབ་མ་རྣམས་སྐད་ཡིག་གི་རྩལ་བཞི་ཀར་བྱང་ཆ་ཐོན་པའི་ཆེད་

དུ་གནང་དགོས་པ་དག་རིམ་པར་ཞུ་ན།

 བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱིས་ཉིན་མཚན་ལྟསོ་མེད་

དུ་དཀའ་བ་ཁྱད་དུ་གསད། ངལ་བ་དང་དུ་བླངས་ནས་རང་མི་རིགས་ཀྱི་སནོ་རྩ་རྣམས་

སྤྱིར་འགྲོ་བ་མི་ཚད་ལྡན་ཞིག་དང་སྒསོ་སུ་བོད་མི་ཚད་ལྡན་ཅིག་ཏུ་གས་ོསྐྱངོ་གནང་

དང་གནང་མུས་ཀྱང་། མི་རིགས་ཤིག་གི་ལས་སྐལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ཆ་ཡིན་པས་

ན་བཤལོ་དུ་མེད་པའི་ལས་འགན་དུ་བསྒམོས་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཕན་རེ་དང་བཅས་ཞུ་བ་ནི།

 གངོ་དུ་སྨྲས་པ་ལྟར་སྤྱིར་སྐད་ཡིག་ལ་རྩལ་ལམ་ནུས་པ་བཞི་ཡདོ་དེ། ཉན་པ། 

སྨྲ་བ། ཀློག་པ། འབྲི་བ་བཅས་ཡིན་ལ། ང་ཚོ་བོད་རིགས་ཚོར་མཚོན་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་ནི་རང་གི་ཕ་སྐད་ཡིན་པས་བཤད་ཉན་དང་འབྲི་ཀླགོ་བཞི་ཀ་ཤེས་དགསོ་པ་ཡིན། 

རྒྱ་སྐད། ཨིན་སྐད། ཧིན་སྐད་སགོས་ཀྱི་བཤད་ཉན་འབྲི་ཀླགོ་བཞི་ཀ་ཤེས་ན་རྒྱན་ཡིན་

ཞིང་། བཞི་ཀ་མིན་པར་གསུམ་དང་གཉིས་མ་ཟད་ཐ་ན་ཉན་པ་ཙམ་ལས་མ་ཤེས་རུང་

[4]   འདི་ནི་བྱིས་པ་ཞིག་གིས་སྐད་ཡིག་སྦྱང་པའི་རིམ་པ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན། 



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ངོ་ཚ་དགོས་པ་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྱོང་ཆེན་པོ་རག་པའི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་མིན་མོད། གལ་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ནུས་པ་བཞི་ཀ་དང་མི་ལྡན་

ན་རང་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞིག་དང་སྤྱི་པའི་དོན་ལ་བསམས་ན་གྱོང་

གུན་ཆེན་པོ་རག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དམིགས་བསལ་དེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནི་སྔ་མོ་དང་

མི་འདྲ་བར་འབྲི་ཀློག་གཉིས་ཀྱིས་བརྡ་སྤྲོད་ཅིང་འབྲི་ཀློག་གཉིས་ཀྱིས་དོན་བསྒྲུབ་

པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད། འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ་རང་གི་སྐད་ཡིག་

རང་གིས་མ་ཤེས་ན་རང་རིགས་ནང་ཁུལ་དུ་ཡང་ཁ་བྱང་དང་མགྲནོ་བརྡ་ཡན་ཆད་མི་

རིགས་གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་ལ་བརྟེན་དགསོ་ཐུག་ཅིང་། གནས་སྟངས་དེ་འདྲར་འགྱུར་

སྐབས་བོད་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་ཀྱང་དནོ་དུ་བོད་པའི་གསབོ་ཅིག་གམ། རྟེན་ཤ་ཁྲག་རུས་

གསུམ་བོད་པ་ཡིན་རུང་བརྟེན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་གཟུངས་གཞུག་དེ་ཉམས་ཟིན་པས་མི་

རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ང་ོབོ་མཚོན་ཞིང་བསྲུང་བའི་བྱ་བ་བྱེད་མི་ནུས། སེམས་ཤུགས་དང་

དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ནུས་ཤུགས་འདནོ་ནུས་ཀྱང་དེ་ནི་ཕྱི་ནས་ཕེབས་པའི་སྦྱིན་བདག་ཡག་

པོ་ཞིག་དང་ཁྱད་མེད་ཡིན། གནད་དོན་འདི་ཚོར་བསམས་ཚེ་གཤམ་གྱི་ལས་འགན་

རྣམས་མ་བསྒྲུབས་ཐབས་མེད་ཅིག་རེད།

༡ གང་མང་ཉན་དུ་འཇུག་དགོས་པ།

སྐད་ཡིག་འབྲི་ཀླགོ་བཤད་གསུམ་གྱི་ནུས་པ་གངོ་མ་གསུམ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་བཤད་

པའི་ནུས་པའི་རྩ་བ་ནི་ཉན་པའི་ནུས་པ་ལེགས་མིན་ལ་གང་ཙམ་བལྟསོ་པ་ཡིན། བྱེས་

སུ་ཡོད་པའི་བོད་ཕྲུག་ཚོར་ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་གིས་བྱིན་པའི་ཉན་བྱའི་གོ་སྐབས་རྣམས་

ཤུགས་ཆེ་བ་མི་རིགས་གཞན་གྱི་སྐད་ཁ་ོན་ཡིན་པས་ན། རྒྱུན་དུ་རང་ཉིད་གནས་སའི་

ས་ཆ་སློབ་གྲྭ་དང་འཛིན་ཁང་ཡན་ཆད་རང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཀྱིས་བོད་སྐད་གཙང་མ་དང་བོད་གཞས་སོགས་གང་མང་ཉན་དུ་འཇུག་དགོས། ཉན་

པའི་ནུས་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་དབང་གིས་ཇི་ལྟར་བཤད་དགསོ་མིན་གྱི་ནུས་པ་དེ་ངམ་

ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས།

༢ གང་མང་བཤད་དུ་འཇུག་དགོས།

ལས་སླ་པོའ་ིསྒོ་ནས་འབྲི་ཀློག་གཉིས་སྤུས་དག་པོ་ཞིག་ཤེས་མིན་ཡང་ཉན་པ་དང་

བཤད་པའི་ནུས་པར་བྱང་ཆུབ་མིན་ལ་རག་ལས་ཤུགས་ཆེ་བས་ན། ཞར་དང་ཞོར་ལ་

འཛིན་གྲྭའི་གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའི་བརྗོད་བྱ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐོག་འཛིན་གྲྭའི་

གཏམ་བཤད་དང་། འཛིན་གྲགོས་ནང་ཁུལ་གྲསོ་བསྡུར། སླབོ་ཚན་ནང་ཡདོ་པའི་སྒྲུང་

རྣམས་སྨོས་མེད་ཁར། བསླབ་སྟོན་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་དང་དེང་དུས་ཀྱི་སྒྲུང་གཏམ། བོད་

པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་གཏམ་བཤད། བྱིས་པ་སོ་སོའ་ིམི་ཚེའི་

ལོ་རྒྱུས། དྲི་བ་དྲིས་ལན་སོགས་ཇི་ཙམ་མང་བ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་བཤད་

རྩལ་དོད་དུ་འགྲོ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་འདིར་ཡང་ཤུགས་རྒྱག་དགོས།

༣ གང་མང་ཀློག་ཏུ་འཇུག་དགོས།

གདན་ས་དང་བཤད་གྲྭ་ཁག་ལ་ཞུགས་ཤིང་ཉིན་མཚན་དབྱེར་མེད་ཀླགོ་པ་ཐསོ་བསམ་

ལ་འབུངས་པ་རྣམས་ཕུད་པའི་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དཔེ་དེབ་ཀླགོ་པའི་སྲལོ་བཟང་

དེ་སྔར་ཡང་ཡདོ་ཚོད་མི་འདུག་ལ་དེང་ཡང་ཞན་ཚོད་རེད། ང་ཚོའི་ན་གཞནོ་ཚོ་ནུབ་

ཕོྱགས་པའི་ལད་མ་ོཟླ་ོབར་དགའ་ཞིང་མཁས་པ་ཞིག་ཡདོ་ཀྱང་། སླགོ་ཧྲུལ་ས་ལ་དྲུད་

པ་ལྟར་སྲོལ་ངན་གང་ཡིན་དེ་དག་ནི་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འབྱར་ཞིང་། དཔེ་དེབ་



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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འབྲི་ཀློག་གིས་མཚོན་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བླང་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་དུག་སྦྲུལ་

གྱིས་གླ་རྩིའི་དྲི་ཚོར་བ་ལྟར་དེ་དག་ལས་རྒྱང་དུ་འབོྱལ་བར་བྱེད། དེས་ན་ང་ཚོའི་མི་

རིགས་འདིར་དཔེ་ཀློག་གི་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་རྒྱུ་འདི་ནི་ཁག་ཙམ་ཡོད་ལ། འབད་རྩོལ་

ཡོད་དགུ་བསྟེན་ནས་གཤིས་ཀར་འཇགས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་ལས་

འགུལ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།

 གོ་སྟོབས་སྤེལ་ཕྱིར་དེབ་མང་ཙམ་བཀླག་དགོས་པ་དང་ཡང་ཀློག་བཟང་པོ་

འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་རྩེད་ཐང་སོགས་མཐོངས་ཡངས་སར་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་ཡི་

གེ་བཀླགས་ན་སླད་སྒྲ་དག་པོ་དང་གཅོད་མཚམས་མ་ནོར་བ་སོགས་ཀྱི་དགེ་མཚན་

ཡོད་པས་ཀློག་པ་པོ་ཡང་རིམ་གྱིས་ཀློག་པའི་སྤྲོ་བ་འཕེལ་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་འཛིན་

གྲྭའི་ནང་སོགས་ཚོགས་དབུས་སུ་ཡིག་ཀློག་གི་སྦྱོང་བརྡར་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྤྲད་

དགོས་པ་མཁྱེན་གསལ་རེད།

 བཀླག་བྱ་ཡང་གཅིག་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་སྐད་ཡིག་འགྲ་ོསྟངས་

ཤེས་ཕྱིར་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་སགོས་བརྡ་སྤྲདོ་ཀྱི་གཞུང་དག་ཀླགོ་ཏུ་འཇུག་དགསོ་

ལ། གྲུབ་མཐའ་སྐམ་པ་ོཙམ་དུ་མ་ལུས་པའི་ཆེད་ཕྱགོས་གཞན་ཞིག་ནས་བརྡ་སྤྲདོ་ལས་

གཞན་པའི་དཔེ་དེབ་མང་པ་ོཀླགོ་ཏུ་འཇུག་དགསོ། ལྷག་པར་དུ་རང་གི་ཚིག་མཛོད[5]

ཕྱུག་པོ་དང་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གནད་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་སྒྱུ་རྩལ་རྩོམ་རིག་གང་མང་

ཀློག་ཏུ་འཇུག་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟའི་སྦྱོང་བརྡར་མི་དམན་པ་ཞིག་སྤྲོད་ཐུབ་ན་དལ་

གྱིས་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་དཀའ་ཚེགས་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བརྗོད་བྱ་རྗོད་བྱེད་གཉིས་

ཀའི་བྲ་ོབ་མྱངོ་བའི་ནུས་པ་ཞིག་སླེབས་ངེས་ལ། དེའི་ཚེ་དེབ་མ་ཀླགོ་ཅེས་བཀག་ཀྱང་

མི་ཁོག་པའི་གནས་སྐབས་ཤིག་བྱུང་ན་དེ་ཚེ་དགེ་རྒན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་པ་རེད།

[5]   འདིར་སློབ་མ་རང་གི་ཚིག་གི་ཤེས་ཚད་དམ་མིང་ཚིག་ཕྱུག་ཚད་ལ་གོ་དགོས།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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༤   གང་མང་འབྲི་རུ་འཇུག་དགོས།

བཙན་བྱལོ་ནང་དུ་འདས་པའི་མི་ལ་ོ ༥༥ རིང་ལ་ང་ཚོའི་སླབོ་སྦྱངོ་སྤྲདོ་སྟངས་ཀྱི་ངསོ་

ནས་འཐུས་ཤོར་ཆེ་ཤོས་གཅིག་གནས་འདིར་ཤོར་ཡདོ་པ་གསལ་བར་རོྟགས་ཤིང་། དེང་

སྐབས་འགྱུར་བ་ཅུང་ཟད་འགྲ་ོབཞིན་ཡདོ་ཀྱང་ད་དུང་ཡང་ཕྱིན་པ་ལས་འགྲ་ོརྒྱུ་མང་

བ་ཡདོ་པ་ནི་མངོན་སུམ་རེད། སྤྱིར་ཉན་བཤད་ཀླགོ་འབྲི་བཞི་པོ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་

ཡདོ་པས་སྔ་མ་སྔ་མ་ཇི་ཙམ་ལེགས་པ་ཡདོ་ན་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་ནུས་རྩལ་རྒྱས་པར་ཚེགས་

ཆུང་བ་དང་སྤུས་དག་པ་སོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་ངེས་ཀྱང་། ཉན་རྩལ་སོགས་དཔྱིས་

ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་དེ་དག་ནང་གསེས་སོ་སོར་ཤུགས་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ།

 སྙན་ངག་མེ་ལོང་ནང་། རྣམ་པར་སྦྱོར་བ་མི་དམན་པ། །སྙན་ངག་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་རྒྱུ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་རྩོམ་ལེགས་པོ་འབྲི་ཤེས་པ་ཞིག་ཆགས་པར་

འབྲི་བའི་སྦྱོང་བརྡར་མི་དམན་པ་ཞིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པའི་དོན་ཡིན་པ་མཁྱེན་

གསལ་དང། དེས་ན་ཉན་བཤད་ཀླགོ་འབྲི་བཞི་པ་ོས་ོསརོ་ཇི་ཙམ་ཤུགས་ཆེ་བ་བརྒྱབས་

པ་དེ་ཙམ་གྱིས་དེ་དང་དེའི་ནུས་རྩལ་གངོ་མཐརོ་འཕེལ་བ་ཡིན་མདོ། ང་ཚོའི་དམའ་

འབྲིང་མཐ་ོགསུམ་གྱི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ད་ལྟ་ཡང་འབྲི་བའི་སྦྱངོ་བརྡར་ཞན་པ་ོཡདོ་པས་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་ཟིན་པའི་ནང་དུ་ཡང་བོད་ཡིག་ཐོག་ནས་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་

འགྲསོ་དང་མཐུན་ཞིང་དག་སྡེབ་མ་ནརོ་བའི་སྙན་ཞུ་ཐུང་ཐུང་ག་ོབརྡ་འཕྲདོ་ངེས་ཤིག་

འབྲི་མ་ཐུབ་མཁན་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་རེད། དེས་ན་ཉིན་

རེའི་སློབ་ཁྲིད་སྐབས་ངེས་པར་དུ་ཟིན་བྲིས་དང་མཆན་བུ་འདེབས་སུ་འཇུག་དགོས་

པ་དང་། སླབོ་མ་མང་བའི་འཛིན་གྲྭ་ཡིན་ན་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་ཉིན་ལྟར་སླབོ་ཕྲུག་གི་

རྩོམ་ཚང་མར་ཞིབ་ཚགས་པོའ་ིཞུ་དག་གནང་རྒྱུ་ནི་དུས་དང་ནུས་པ་གང་ཐད་ནས་

འདང་ཐབས་མེད་པས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་མདོ། འནོ་ཀྱང་ནང་སྦྱངོ་བྱས་ཡདོ་



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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མེད་ཙམ་ལས་གཟིགས་མ་ཐུབ་རུང་སླབོ་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་དང་མཆན་བུ་རྒྱུན་དུ་འདེབས་

སུ་འཇུག་དགསོ་པའི་ཐགོ་ལ། ཉིན་ཐ།ོ རྒྱུན་སྤྱདོ་ཡིག་རིགས་སགོས་ཞར་དང་ཞརོ་ལ་

བྲི་རུ་འཇུག་དགོས་པ་ནི་འབྲི་རྩལ་དང་། སྤྲོ་བ། སྤོབས་པ་གསུམ་ཀ་འཕེལ་བའི་རྒྱུར་

མཐོང་བས་གནས་འདིར་ནན་ཏན་མཛོད་དགོས།

༣༽ ཕ་མའི་གནང་སྒོ་ཁག

སྤྱིར་ཕ་མ་གཉིས་ནི་ཕྲུ་གུའི་མི་ཚེའི་ནང་གི་དགེ་རྒན་དང་པོ་ཡིན་པ་ཡོངས་གྲགས་

དང། ལྷག་པར་ད་བར་གྱི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མཚོན་ན་ཕྲུ་གུས་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་

སྙིང་ཉེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པས་ཕ་མའི་སློབ་གསོ་ལ་ཉན་སླ་ཞིང་། ཉིན་ཞག་ཕྲུག་གཅིག་གི་

ནང་ལ་ཕ་མས་གང་བྱེད་པ་དེར་མིག་དཔེ་དང་ལད་མ་ོབྱེད་པས་ན། ཚེ་སྔནོ་ལས་ཀྱིས་

མནར་བ་འགའ་རེ་ལས་གཞན་དུ་མ་འོངས་པར་རང་གི་ཕྲུ་གུ་དེའི་ནང་བསམ་པའི་

འཁྱེར་བཟ་ོདང་ཕྱིའི་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤྱདོ་དག་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་མིན་ཕ་མ་རང་

ཉིད་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་སྐྱོང་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་བཞིན་ཕྲུ་གུའི་

ད་ལྟའི་ཉིན་རེའི་ཀུན་སྤྱདོ་དང་མ་འངོས་པའི་མདུན་ལམ་འཛིན་ཕོྱགས་ཐད་ཕ་མས་

ལེགས་ཉེས་བླང་དརོ་གྱི་སླབོ་སྟནོ་བྱེད་ཕོྱགས་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་ཆེས་ཟབ་པས་ན། ཕ་

མ་ཚོར་ཡང་མ་འངོས་པའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ལས་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགན་

ཤིན་ཏུ་ལྕི་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མཁྱེན་པའི་སྒོ་ནས་ངེས་པར་གཟབ་ནན་གནང་དགོས།

 གངོ་སྨྲས་དེ་དག་ཐུགས་ལ་འཇགས་པའི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་

པའི་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཆེད་དུ་ཕ་མ་རྣམ་པའི་ངོས་

ནས་གནང་སྒོ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པས་རིམ་པར་ཞུ་ན།

 མི་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་གི་མི་རིགས་དེར་ཞེན་དང་ཤ་ཚ་རྣལ་མ་ཞིག་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

68

ཡོད་ན་རང་སྒེར་གྱི་ཡོད་ཚད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བློས་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་། ལ་ཞེན་

དེ་མེད་ན་རང་སྒེར་གྱི་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་ལ་ཕན་པའི་ཁེ་བོགས་ཤིག་མེད་ན། མི་

རིགས་ཀྱི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དང་སྟོབས་ཤུགས་གང་འདྲ་ཡོད་རུང་

ཕན་མི་ཐོགས་པ་ཞིག་ཏུ་ཐག་ཆོད་པ་རེད། དེས་ན་ཆུང་དུས་ནས་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་

དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་གསོ་སྒོ་དུ་མ་ནས་གཏོང་དགོས།

 དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་རྒྱུན་གཏན་ཀུན་སྤྱདོ་བཟང་པ་ོདང་ཤེས་རིག་ཡར་རྒྱས་

ཀྱི་ཆེད་དུ་བསླབ་བྱ་ཡང་ཡང་ནན་ཏན་གྱིས་རྒྱག་དགོས་པ་ཡིན། ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་ནང་ལ་ཕ་མ་དང་རྒན་པ་མང་པོས་མ་འོངས་པར་མི་ལྷག་བསམ་དང་འཇོན་ཐང་

ཡོད་མཁན་ཞིག་ཆགས་པའི་ཆེད་བཟང་སྤྱོད་དང་ཤེས་ཚད་ལ་ཤུགས་མ་བརྒྱབས་

པར་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཐབས་དང་ཨང་ཀི་བླང་ཐབས་སོགས་འཕྲལ་སེལ་མགོ་ཐར་

ས་ཞིག་འཚོལ་བའི་བསླབ་བྱ་ཤུགས་ཆེར་རྒྱག་པ་མང་དུ་མཐོང་བཞིན་འདུག་ན། དེ་

ནི་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་མ་འོངས་པར་ལག་ཁྱེར་གཟི་བརྗིད་ཁོག་སྟོང་ཞིག་གི་བདག་

པ་ོབཟོ་ཐབས་དང་། ན་གཞོན་ལས་མེད་ཅིག་བཟོ་ཐབས། རང་གཞན་སུ་ལ་ཡང་ཕན་

ཐོགས་མེད་པའི་མི་ཞིག་བཟོ་ཐབས་ཙམ་རེད།

 དེ་དག་གཞིར་བཞག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ནུས་པ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར་རྒྱུན་

དུ་རང་གི་ཕ་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་གློག་བརྙན། ཟློས་གར། གླུ་གཞས། གསར་འགྱུར་

སོགས་ཉན་དུ་འཇུག་གལ་ཆེ་བ་དང་། དེ་ལྟའི་མཐུན་རྐྱེན་མ་འཛོམས་ཀྱང་སོ་སོའ་ི

ཁྱིམ་ཚང་གི་ནང་དུ་ཕ་མ་རྒན་རབས་ཚོས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་བོད་

སྐད་གཙང་མ་བཤད་དགསོ་པ་སྨསོ་མེད་དང་། དེ་བཞིན་གཞནོ་རབས་ཚོར་ཡང་ངེས་

པར་བདོ་སྐད་གཙང་མ་བཤད་དུ་འཇུག་དགསོ། མ་ཟད་བདོ་ཡིག་ནང་ཡདོ་པའི་སྒྲུང་

དེབ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར། བསླབ་

བྱ། གཏམ་དཔེ་སོགས་ཀློག་ཏུ་འཇུག་དགོས་པ་དང། ངོ་དེབ་དང་སྐད་འཕྲིན་ནང་གི་



གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མི་རིགས་གསོན་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ།
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འཕྲིན་དང་མཆན། ཉིན་ཐོ། མགྲོན་ཤོག་ཡན་བོད་ཡིག་གི་ནང་བྲི་རུ་འཇུག་དགོས།

༤༽ བོད་རིགས་ཀུན་གྱི་གནང་སྒོ་ཁག

ལོ་རྒན་གཞོན་དང་། རྒྱུ་དང་དབང་ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན། ཤེས་ཡོན་དང་ལག་

ཁྱེར་ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན། སྐྱེས་པ་བུད་མེད། སྐྱ་བོ་སེར་མོ་བ་གང་དང་སུ་

ཡིན་ཡང་རུང་ཁྱད་མེད་པར། གང་ལྟར་རང་ཉིད་བོད་མི་རིགས་འདི་རང་གི་ངོ་བོ་མ་

བརླགས་པར་མི་རིགས་གཞན་དང་འདྲ་མཉམ་དུ་གླིང་འདིར་འཚོ་འདདོ་མཁན་ཞིག་

ཡིན་ན། རང་ཉིད་གསནོ་པརོ་གནས་པའི་འཚོ་བརྟེན་ཉག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ། བོད་པའི་

རིག་གཞུང་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ལེགས་བྱང་། ཡུལ་གྱི་གོམས་པའི་གཤིས་ལུགས། 

དེ་དག་གནས་པའི་བརྟེན་རིན་ཐང་ཅན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བཅས་གསོན་པོར་གནས་

དགོས་ལ། དེའི་ཆེད་དུ་རྒྱུན་དུ་འཚོ་བའི་ནང་བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་དུ་སྦྲགས་སྐད་

ཀྱི་གཡའ་མེད་པའི་བོད་སྐད་གཙང་མ་བཤད་དགོས་པ་དང། ཕྲུ་གུའི་སྐྱེས་སྐར་གྱི་

མགྲོན་བརྡ་དང་བོད་པའི་ཟ་ཁང་ནང་དུ་ཟས་ཀྱི་མངགས་ཐོ་ཡན་ཆད་བོད་ཡིག་གི་

ནང་འབྲི་བའི་འབད་རྩོལ་བྱ་དགོས་པ། དེ་བཞིན་རང་གི་ངོ་བོ་མཚོན་ནུས་པའི་བོད་

བཟའོ་ིའགོ་འཇུག་དང་སྟདོ་ཐུང་ཡན་ཆད་གྱི་བོད་ཆས་གྱནོ་པའི་འབད་རྩལོ་བྱ་དགསོ་

པ། བོད་ཟས་བཟའ་བ་དང་བོད་པའི་གླུ་གཞས་དང་བོད་སྐད་ཀྱི་གླགོ་བརྙན་ལྟ་ཉན་བྱ་

དགོས་པ་ཡིན། 

 དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་བོད་རིགས་རང་ཉིད་གནས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དང་། གྲངོ་སྡེ། སླབོ་

གྲྭ དགོན་སྡེ་སོགས་བོད་རིགས་རང་གི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ན། ན་གཞོན་ཚོར་

ཡང་བོད་རིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཤིག་ངང་གིས་སྐྱེ་ལ། དེའི་མཚམས་སུ་རང་གི་རིན་ཐང་

རང་གིས་ཤེས་པ། རང་གི་རིགས་ལ་གཅེས་འཛིན་གྱི་བླ་ོཞིག་ཀྱང་སླེབས་ངེས་པ་ཡིན། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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དེ་མིན་མག་ོཡི་དབུ་འཁྲིད་འགའ་ཞིག་དང་། སླབོ་སྤྱི་དང་སླབོ་དགེ་འགའ་ཤས། མང་

ཚོགས་རྒན་གྲས་དང་གཞནོ་གྲས་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་

ཆེན་པོས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ཁྱི་ལག་པ་ཆག་པའི་སྐད་ཙམ་བརྒྱབས་རུང་སྔ་མོའ་ི

བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེར། རི་ལུག་པ་ཐག་པས་མི་འདུམ། ཞེས་པ་ལྟར་ང་ཚོ་གསོན་པོར་

གནས་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་ཁག་པོར་མཐོང་ངོ་། །

སྨྲས་པ།

ཕ་སྐད་ལྷད་མེད་རྒན་པས་མ་བཤད་ན། །

ཕ་སྐད་དག་མོ་གཞོན་པས་ཇི་ལྟར་ཤེས། །

ཕ་སྐད་ར་མ་ལུག་གིས་ཕ་ཡུལ་དང་། །

ཕ་མེས་རིག་གཞུང་འཛིན་པར་ནུས་རེ་སྐན། །

 ཞེས་པ་འདི་ནི་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་རང་མི་རིགས་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དུང་བ་ཟབ་མོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐད་ཉིན་མོར་བོད་གངས་ཅན་པའི་

སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་བཤད་ཅིག་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཐོག་

སྐབས་བབ་ཚོགས་འདུའི་བརྗོད་བྱ་དང་འབྲེལ་བར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དང་

མཐོང་ཚུལ་གཞིར་བཞག་པའི་གཏམ་བཤད་བྱས་པའི་དོན་ཚན་ལ་ཚིག་གི་སྤྲོས་པ་

ཅུང་དང་བཅས་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་བོད་གངས་ཅན་པའི་བླ་སྲོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐད་

ཡིག་འདི་ཉིད་ཚེ་བསྲིང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག་ཅེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ 

ཉིན་སྦྱར་བའོ།། །།



བརྡ་འཕྲིན་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་སྐད་ཡིག་གི་འཕེལ་རིམ།

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་སྨོན་ལམ།[1]

༡༽ བརྡ་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

༄༅། །བརྡ་འཕྲིན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་དབྱིན་ཡིག་ནང་ IT ཞེས་པའི་བསྡུས་ཚིག་

དེར་གོ(བོད་ནང་ནས་ཆ་འཕྲིན་དང་། ཕྱི་ཕོྱགས་ནས་བརྡ་འཕྲིན་ཞེས་པར་བསྒྱུར།)དགོས་པས་

ཚིགས་རྒྱས་པར Information technology ཞེས་པ་དེ་རེད།

 གོ་དོན་མདོར་བསྡུས་ན་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཕན་ཚུན་གནས་ཚུལ་མཁོ་

སྤྲདོ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ལག་རྩལ་ལམ་རྣམ་གཞག་ཅིག་ལ་ཟེར། བརྡ་འཕྲིན(IT)

ནི་གསར་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པར་འགྲ་ོབ་མིའི་དཔལ་ཡནོ་དང་མཉམ་དུ་དར་བ་ཞིག་

རེད། དེའི་འཕེལ་རིམ་དབྱེ་བ་བཀར་ན་གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་བཞི་རུ་འདུས།

[1]   སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན། 
          mlbodyig@gmail.com      
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༡ འཕྲུལ་ལས་ཡར་སྔོན་གྱི་དུས་རབས།

ཡེ་ཤུའི་སྟོན་པ་མ་འདས་གོང་གི་ལོ་ ༣༠༠༠ ནས་འདས་རྗེས་ལོ་ ༡༤༥༠ (3000BC-

1450AD)བར་ལ་འཕྲུལ་ཆས་ཡར་སྔནོ་གྱི་དུས་སྐབས(Pre-mechanical period)

ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད།

 སྐབས་དེ་དུས་འགྲོ་བ་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཡིག་དང་སྟབས་བདེའི་པར་རིས་

སགོས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕན་ཚུན་བརྡ་སྤྲདོ་ཀྱི་ཡདོ། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་དབྱངས་གསལ་

དང་། ཤོག་བུ། སྨྱུ་གུ། དཔེ་དེབ། དཔེ་མཛོད་སོགས་བྱུང་བ་རེད།

 རྗེས་སུ་ཨང་གྲངས་གསར་གཏདོ་བྱས་རྗེས། ཟནོ་ཕན་སགོས་རྩིས་རིག་འཕྲུལ་

ཆས་ཁག་དར་ཡོད།

༢ འཕྲུལ་ལས་དུས་རབས།

ཕྱི་ལོ་ ༡༤༥༠ ནས་ ༡༨༤༠ བར་ལ་འཕྲུལ་ཆས་དུས་རབས(Mechanical period)

ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད།

 སྐབས་དེར་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་དང་མེས་པོའ་ིརིགས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་

རྩིས་རྒྱག་འཕྲུལ་ཆས་གསར་གཏོད་བྱས།

 འནོ་ཀྱང་རྩིས་རྒྱག་འཕྲུལ་ཆས་དེ་དག་གིས་རྩིས་རྒྱག་སྟངས་རིགས་གཅིག་

ལས་མི་ཐུབ། དཔེར་ན། སྡམོ་རྩིས་དང་འཐེན་རྩིས་གང་རུང་ལས་མཉམ་དུ་རྩིས་རྒྱག་

མི་ཐུབ།
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༣ གློག་ལྡན་དུས་རབས།

ཕྱི་ལོ་ ༡༨༤༠ ནས་ ༡༩༤༠ བར་ལ་གློག་ལྡན་འཕྲུལ་ཆས(Electro-mechanical 

Period)ཀྱི་དུས་རབས་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད།

 སྐབས་དེར་ཐག་རིང་ཁ་པར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་། ཆེས་ཐོག་མའི་གློག་

ཀླད(High speed, digital computer(ENIAC))ཅེས་པ་གསར་གཏོད་བྱས། ཐོག་

མའི་གླགོ་ཀླད་ནི་བངོས་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཡིན། གླགོ་ཀླད་དེར་ཡར་ཕི་ཊི་ ༨ དང་རིང་

ཚད་ལ་ཕི་ཊི་ ༥༠  ཡོད། ཁ་ཞེང་ལ་ཕི་ཊི་ ༢ ཡོད། ལྗིད་ཚད་ལ་ཊོན་ ༥ ཡོད།

 དེ་ནས་རིམ་བཞིན་གློག་ཀླད་ཆུང་དུ་བཏང་སྟེ་ཚོང་ལས་དང་། ཁྱིམ་དུ་བེད་

སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་པར་འབད་པ་བྱས།

༤. གློག་རྡུལ་དུས་རབས།

ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༤༠ ནས་ ༢༠༡༣ བར་གླགོ་རྡུལ་དུས་རབས(Electronic Period)ཞེས་འབོད། 

Vacuum tube ཀྱིས་གློག་རྒྱུན(current)དང་གློག་ཤུགས(voltage)སྟངས་

འཛིན་བྱེད་པ་དང་། AC ནས DC ལ་སྒྱུར་གྱི་ཡོད། སྒྱུར་སྟངས་དེའི་མིང་ལ་ 

Rectification(བསྒྱུར་བཅོས)ཟེར་གྱི་ཡོད། Amplification ཟེར་ན་གློག་རྒྱུན་དང་

གློག་ཤུགས་སོགས་སྟངས་འཛིན་དང་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་གཏོང་གི་ཡོད།

Transistor ཞེས་པ Semiconductor(ཉེ་བའི་རྒྱུ་རྫས)དར་ནས་འགྲོ་སོང་དང་

བོངས་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེར་ཕྱིན་ཡོད། གློག་གི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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གངོ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། རྒྱུ་ཆ་འདི་ནི་དུས་ཡུན་རིང་པརོ་འཕྲ་ོབརླག་མི་འགྲ་ོ

བ་དང་། ཤིན་ཏུ་བརྟན་པོ་ཡོད།

Integrated circuits (IC) IC གཅིག་གི་སྒང་ལ Transistor དང་གློག་གི་ཆ་

ཤས་ས་ཡ་མང་པོ་མཉམ་གནས་བྱས་ཡོད། དེར་བརྟེན་གློག་ཤུགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆུང་

བ་མ་ཟད། འཁྱེར་བདེ་བ། ལས་ཀ་མགྱོགས་པོར་བྱ་ཐུབ་པ། གློག་སྒོ་རྒྱག་པ་དང་ཕྱེ་བ་

ཧ་ཅང་མགྱོགས་པོར་གྱུར་ཡོད།

- CPU (Central Processing Unit)

CPU ཞེས་པ་ནི་གློག་ཀླད་ཀྱི་སྲ་ཆས་ཤིག་རེད། དེའི་ལས་ཀ་གཙོ་བོ་ནི་གློག་ཀླད་

ཀྱི་སྐད་བརྡས་བཀའ་བཏང་བ་བཞིན(Arithmetic)ཨང་རྩིས་དང་། Logic ལས་

ཀ ནང་འདྲེན(Input)ཕྱིར་འདོན(OutPut)བཅས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལ་རྩ་བའི་དབྱེ་

བ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད།

༡ Arithmetic Logic Unit (ALU)རྒྱུ་མཚན་གོང་བཞིན་ཡིན།

༢ Control Unit(CU)ནང་གསོག(Memory)ནས་བཀའ་རྒྱ་གང་ཡོད་ཀྱི་གསང་

བརྡ་རྣམས་ཡི་གེར་བསྒྱུར་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ། དགསོ་མཁ་ོཡདོ་སྐབས ALU 

འབོད་སྐུལ་བྱས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་རེད།

-Internet(དྲ་རྒྱ)དྲ་རྒྱ་ནི་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འབྲེལ་མཐུད་དང་གནས་ཚུལ་མཁ་ོ

གཏངོ་བྱེད་པར་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་བ་མ་ཟད། དེང་གི་དུས་རབས་སུ་འཛམ་གླིང་ཡངོས་

དྲ་བས་གཅིག་གྱུར་བཟོས་ཡོད།

Network ཟེར་བ་ནི། ཐག་རིང་གི་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་རྒྱུད་

རིམ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། www (world wide web) ལྟ་བུ།

འབྲེལ་མཐུད་ལ་གློག་སྐུད(Optical)དམ་ཡང་ན་སྐུད་མེད(Wireless)གང་རུང་

བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།



བརྡ་འཕྲིན་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་སྐད་ཡིག་གི་འཕེལ་རིམ།
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༢༽ དེང་རབས་བརྡ་འཕྲིན་དང་སྐད་ཡིག་གི་འབྲེལ་བ།

༡ བརྡ་འཕྲིན་དང་སྐད་ཡིག་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ།

གོང་གསལ་འཕེལ་རིམ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་བཞིན་དེང་གི་ཆར་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་

གཅིག་གྱུར་དང། 

གཅིག ་ལ་གཅིག ་

འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་

རྩ་བའི་ཆ་གློག་རྡུལ་

བརྡ ་འཕྲིན ་ལག ་

རྩལ་རག་ལས་ཡོད།

དཔེ་མཚོན་དང་པོ་ཁ་པར་གྱི་གནས་སྟངས།

འཛམ་གླིང་འདིར་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་ ༧༠ དང། ཁ་པར་དུང་ཕྱུར་ ༦༨ ཡོད། དེ་ཡང་

ལོ་ང་ོཉི་ཤུའི་ནང་བྱུང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་རང་བཞིན་གྱི་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱི་འགྱུར་

བ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་བར་མི་བརྒྱ་ལ་ཁ་པར་གྲངས་ ༩༦ 

ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་དེ་ལས་ཀྱང་ཁྱབ་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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དཔེ་མཚོན་གཉིས་པ་དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན།

འཛམ་གླིང་འདིའི་མི་འབོར་ཕྱེད་ལྷག་དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་དུ་གྱུར་ཡོད།

བརྡ་འཕྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན།

དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་བཏང་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཡག་ཉེས་གཉིས་ལས་གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་

བཞིན་ཤེས་ཡོན་ཐད་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད།



བརྡ་འཕྲིན་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་སྐད་ཡིག་གི་འཕེལ་རིམ།
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ལེགས་པའི་ཆ།

ཤེས་ཡོན་ཐད་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༤།

འབྲེལ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༣ །

དཔལ་འབྱོར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༢།

ཆབ་སྲིད་བརྒྱ་ཆ་ ༣༦།

ཀུན་སྤྱོད་བརྒྱ་ཆ་ ༢༩།

༣༽ བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་བརྡ་འཕྲིན་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ།

གནའ་རབས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་བརྡ་འཕྲིན།

དུས་རབས་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་བོད་ཡིག་དར་བ་ནས་བཟུང་སྲིད་འབོྱར་རིག་

གསུམ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་བརྡ་འཕྲིན་ཐད་ཡར་རྒྱས་དང་གསར་གཏོད་

རིམ་པ་བྱུང་ཡོད། སོལ་བ་དང་སྣག་ཚ། ཤོག་བུ། རྡོ་པགས། ཤིང་རིགས་སོགས་ལ་

བརྟེན་ནས་ཡི་གེ་རི་མོ་ལག་བྲིས་དང་། རྩིས་རིག་འཕྲུལ་ཆས་ཆུང་ཚགས་ཀྱང་བྱུང་

ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༤༠༨ ཙམ་ནས་ཤིང་པར་འཕྲུལ་ལས་དར་སོ་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་བོད་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཀྱི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཡིག་ཆ་ཕོན་ཆེན་ད་བར་ལྷག་ཡོད་པ་དེ་བརྡ་

འཕྲིན་འཕེལ་རིམ་དེའི་གྲུབ་འབྲས་རེད།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༨ ཙམ་ནས་བོད་ལ་ཆུ་ཤུགས་གློག་འདོན་མཚོན་པའི་གློག་ལྡན་

འཕྲུལ་ལས་དར་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེ་དུས་འཛམ་གླིང་འདིར་གློག་ལྡན་འཕྲུལ་

ལས་ཆེས་མགྱོགས་མྱུར་གྱི་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན་ནའང་བོད་ནི་

རྗེས་ལུས་ཀྱི་གྲས་ཤིག་རེད།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༠ ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆུ་ཚོད་བཟོ་བཅོས་སོགས་འཕྲུལ་

ལས་ཐུགས་སྣང་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ལྕགས་འབྲུ་པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་

ཆས་དང་། རྡོ་པར། སྣུམ་པར། མཛུབ་གནོན་ལྕགས་པར་ཡོ་ཆས་སོགས་བོད་ཕྱི་ནང་

གཉིས་སུ་དར་ཡོད། དེ་མིན་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་སོགས་རིམ་པས་ཡར་རྒྱས་

ཅུང་ཙམ་རེ་ཕྱིན་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོ་ཙམ་ནས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་

དུ་གློག་ཀླད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་

རྒྱ་གར་དུ་དྲ་རྒྱ་དར་ཏེ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་

སོགས་གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར་སོགས་ཀྱི་ནང་བོད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་འཕྲིན་

བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཡར་རྒྱས་ཅུང་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད།

དེང་རབས་བརྡ་འཕྲིན་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག

དེང་རབས་བརྡ་འཕྲིན་ཁྲོད་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནི་ནར་མ་སོན་པའི་བྱིས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་

ལས་གང་ཡང་མིན། ང་ཚོར་ཕྲུ་གུ་གསར་པ་སྐྱེས་ན་དགའ་འབོད་བྱེད་པ་བཞིན་

ཡིག་གཟུགས་རེ་འགའ་དང་། དྲ་ཚིགས་ཉུང་ཙམ་ཡོད་པར་འདོད་བློ་ཁེངས་ནས་

དགའ་འབོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཕྲུ་གུའི་མ་འོངས་པའི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་བསམ་བློ་གང་



བརྡ་འཕྲིན་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་སྐད་ཡིག་གི་འཕེལ་རིམ།
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ཡང་གཏོང་གི་མེད་པའི་ཚོད་དུ་སྣང་།

 འཛམ་གླིང་འདིར་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་ལས་དར་ནས་དེ་རིང་གི་བར་བཙན་

བྱོལ་གཞུང་གིས་གློག་རྡུལ་བརྡ་འཕྲིན་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་གང་ཡང་གཏན་

འབེབས་བྱས་མེད།

 བོད་ཀྱི་སྲིད་འབྱོར་རིག་གསུམ་འཛམ་གླིང་མི་མང་མཉམ་དུ་འགྲོ་དགོས་

པ་དང་ལྷག་པར་སྐད་ཡིག་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་རིག་གཞུང་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་

ན་ངེས་པར་དུ་བརྡ་འཕྲིན་དང་འབྲེལ་བའི་མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་དང་། ཕུགས་རྒྱང་རིང་

པོའ་ིསྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བཟོ་དགོས།

 དེ་མིན་གློག་ཀླད་ལས་རིགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་པ་འགར་གློག་ཀླད་གསར་

རྙིང་བསྐྱར་གསོ་ཙམ་དང་དྲ་རྒྱ་རེ་བཟོ་བ་ཙམ་གྱིས་དེང་རབས་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་རྗེས་

ཟིན་མི་སྲིད།

 དེང་རབས་གློག་རྡུལ་བརྡ་འཕྲིན་གལ་ཆེ་ཆུང་གོང་གསལ་རེའུ་མིག་ལ་

གཟིགས་ན་གསལ་པོ་ངེས་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱང་དེ་བཞིན་རེད།

བརྡ་འཕྲིན་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཉེན་ཁ།

༡ འཛམ་གླིང་འདིར་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐད་ནས་གློག་རྡུལ་བརྡ་འཕྲིན་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་

པོ་ཐོབ་ཡོད་ནའང་བོད་མིར་མཚོན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ད་བར་གང་ཡང་བྱུང་

མེད། དེང་སང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཙོ་བོར་འཛིན་མཁན་དགོན་སྡེ་དང་རྒན་རྒོན་

རྣམས་ཡིན་པ་ལས་གཞོན་སྐྱེས་ནང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་གསོན་ཤུགས་ལེགས་

པོ་རྒྱས་མ་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་གཅིག་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བརྡ་འཕྲིན་

ལག་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་མ་ཐུབ་པས་ལན།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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༢ དཔལ་འབྱོར་ཐད་ནས་ཀླད་ཀོར་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པས་བོད་སྐད་ཡིག་འབྲེལ་བའི་

དཔལ་འབྱོར་ལག་རྩལ་ཆེས་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན། ཁྲོམ་རའི་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་ལས་མེད་ཆགས་དོན་ཡང་གནད་འགག་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད་སྙམ།

༣ སྲིད་དོན་ཐད་ནས་བལྟས་ན་དེང་གི་ཆར་དྲ་དམག་རྒྱག་པའི་དུས་ཚོད་ཤར་བ་

མ་ཟད་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཧ་ཅང་གཙིགས་ཆེན་བཟུང་ནས་གསང་གནས་

རྐུ་འཁྱེར་གནས་ཚུལ། གསལ་བསྒྲགས། དམག་དོན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཆེད་ལས་མི་

སྣ་གསོ་སྐྱོང་འགྲོ་སོང་ཕོན་ཆེན་གཏོང་གི་ཡོད། བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་དྲ་རྒྱ་གཏོར་

བརླག་དང་ཡིག་ཆ་རྐུ་འཁྱེར་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་ཡང་ཡ་ལན་ཙམ་ཡང་

སློག་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེའི་ཐད་ལ་བསམ་བློ་ཙམ་གཏོང་གི་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་རེད།

༤ བཙན་བྱོལ་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གློག་ཀླད་སྡེ་ཚན་ཟུར་འཛུགས་བྱས་

ཡོད། འོན་ཀྱང་དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཡིག་ཚད་ཁུངས་མ་འཁྱོལ་བ་ཚོར་ལས་ཀ་

རག་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་རེད། བཙན་བྱོལ་ནང་གི་སློབ་གསོའ་ིཁ་ཕྱོགས་སྟོན་མཁན་་

རྣམས་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ལ་ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བ་ཡིན་ནམ་

ཡང་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོད།

 སྤྱིར་སློབ་སྦྱོང་བྱས་འབྲས་གླ་ཆ་ཆེན་པོ་ལོན་ཆེད་མང་པོ་ཞིག་གིས་བསམ་

བློ་གཏོང་གིན་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་དེང་སང་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཚད་ལྡན་ཞིག་

ཤེས་ན་གླ་ཕོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

༡) ང་ཚོའི་སློབ་གསོའ་ིཁ་ཕྱོགས་མ་ནོར་བ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ།

༢) རྣམ་དཔྱོད་ཡོད་པའི་ཆེད་ལས་མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་།

༣) བརྡ་འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་གཏིང་རིང་པོ་

གཏན་འབེབས།



བརྡ་འཕྲིན་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་སྐད་ཡིག་གི་འཕེལ་རིམ།
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༤) སྲིད་འབྱོར་རིག་གསུམ་སོགས་སྡེ་ཚན་སོར་འབྲེལ་ལས་འཆར་རྒྱ་

ཆེན་པོ་སྤེལ་དགོས།

རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་དེང་རབས་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་པོ་

སྐྲུན་དགོས་པ་གནད་ཀྱི་དོན་པོར་མཐོང་བས་གོང་གསལ་ཚིག་ཉོག་དེ་དག་བཤད་

འདོད་བྱུང་།

 དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཚེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་གོམས་གཤིས་ཡོངས་

རྫོགས་སྣུམ་ཟད་ཀྱི་མར་མེ་བཞིན་དུ་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་འཛམ་གླིང་གོ་ལ་གཅིག་

གྱུར་གྱི་ཁྲོད་དུ་ཐིམ་ནས་འཆི་རྒྱུ་ཉག་གཅིག་རེད།། །། 

            


