
བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཞིབ་འཇུག་པས་བོད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་

སྐབས་གཟབ་ནན་དགོས་པའི་ནང་གྲོས་སྒོར་མོ།

གཙང་ཕྲུག་སྟོབས་ལགས།[1]

ནང་དོན་གཙོ་བོ།

༄༅། །བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ན་གཞོན་ཞིབ་འཇུག་པ་མང་པོས་བོད་ལ་ཞིབ་འཇུག་

གནང་སྐབས། བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གཏིང་ཚུགས་པོའ་ིརྒྱུས་ལོན་མ་བྱུང་བའམ་

གཟབ་ནན་མ་བྱུང་བ་གང་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ་ཡང་། ཞིབ་འཇུག་གི་ཆེད་རྩོམ་མང་

པའོ་ིནང་ཚིག་དནོ་གཉིས་ཀར་ནརོ་འཛོལ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡདོ་པའི་ཐད་དཔེ་

མཚོན་རེ་གཉིས་ནང་གྲསོ་སྒརོ་མའོ་ིཚུལ་དུ་ཞུ་བཞིན་ཡདོ་པ་ལགས་ན། མཁྱེན་ལྡན་

ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམ་པས་བཀའ་སློབ་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྩོལ་ཡོང་བ་ཞུ།

བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ། ཁམས་སོག རྒྱ་སོག མང་ཡུལ། མར་ཡུལ། རྒྱ་ནག ཀྲུང་གོ།

དང་པོ། ཁམས་སོག་ལ་རྒྱ་སོག་བྲིས་པ།

དོགས་གནད་ཡོད་སར་རྒྱུ་མཚན་དྲངས་ནས་དཔྱད་པ་དང་བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཞིབ་

[1]      ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་སློབ་དཔོན་བགྲེས་པ།

                 topla0079@gmail.com 

1



2

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

འཇུག་གི་དགསོ་པར་གསུངས་ལ། དཔྱད་པ་དང་བགྲ་ོགླེང་བྱེད་པའི་གཞི་རྐང་ཚུགས་

ས་གཙོ་བོ་དེ་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཡིན་པས་ན། བོད་ཀྱི་ན་གཞནོ་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚོས་

ཀྱང་བོད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས། བོད་ཡིག་དང་། རྒྱ་ཡིག དབྱིན་ཡིག་སོགས་ཀྱི་

ནང་གསལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་གཤིབ་བསྡུར་བྱ་དགསོ་ལ། དེ་བས་ཀྱང་བོད་སྔ་རབས་

ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་རུ་ང་ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་ལྟ་དགསོ་པ་ལས། དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་གང་

རུང་ཞིག་ལག་ཏུ་འཐེབ་མ་ཐག་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་འཛིན་ནས་ཆོད་སྡོམ་བཞག་

ཚེ། གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐད་ནོར་འཛོལ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་འདུག

 དཔེར་ན། རྒྱ་དབྱིན་རུ་སུ་གསུམ་གྱིས་དབྱེན་སྦྱརོ་ལས་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་

འག་ོསྟདོ་དུ་བོད་གཞུང་དང་བཀྲས་ལྷུན་བླ་བྲང་དབར་འགལ་ཟླ་བྱུང་བས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༢༣ 

ལོར་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་གསང་བོྱལ་གནང་སྐབས། 

གསོལ་ཅོག་སྟེང་ཕྱག་བསྟར་མའི་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་འཇོག་གནང་མཛད་ཡོད་པའི་ནང་

དོན་སྐོར་ལ། བཀྲས་ལྷུན་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ 

ལོར་བརྩམས་པའི《༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པའི་རྣམ་ཐར་རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་

པོ》གཙོས། ཁོང་གི་སྐོར་ལ་ཆེད་རྩོམ་བྲིས་པ་ཕལ་མོ་ཆེའི་ནང། ༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་

དགུ་པ་མཆོག་ནས་༸གོང་ས་མཁན་ཆེན་རོྡ་རྗེ་འཆང(༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་

པ)མཆོག་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆུང་བ་ཅི་ལ་སྲིད་ཀྱང་། གཤམ་འོག་ཞིབ་ལས་བྱེད་པོ་རྣམས་

ཀྱིས་མཛད་གཏད་བཟསོ་ཏེ་སྔར་སྲལོ་ལ་མི་གནས་པའི་དམག་ཕགོས་བཞི་ཟུར་འགེལ་

དཀྲི་བྱས་པ་དེ་དག་གི་གྲུབ་དམིགས་མེད་རྐྱེན་རེ་ཞིག་རྒྱ་སགོ་ཡུལ་གྲུར་དད་ལྡན་ཁག་

ལ་སློང་མོ་བྱེད་པར་འགྲོ་དགོས་ལུགས་འཁོད་ཡོད་པ།[2] ཞེས་བཀོད་ཡོད་མོད།

 དོན་དངོས་སུ་ཤིང་བྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༤ བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན། བོད་གཞུང་

བཀའ་ཤག་གིས་སྒོ་མང་མཚན་ཞབས་རྡོ་རྗེ་གཡིབ(མཚན་ཞབས་ངག་དབང་བློ་བཟང)

[2] ༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ། སྟོད་ཆ། 

ཀྲུང་གོ་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཤོག་གྲངས་ ༣༥༦ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཞིབ་འཇུག་པས་བོད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་གཟབ་ནན་དགོས་པའི་ནང་གྲོས་སྒོར་མོ།

ལ་བསྩལ་བའི་དམ་འབྱར་མའི་བཀའ་ཤོག་ཅིག་དེ་སྔོན་ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་བོད་ཀྱི་རིག་

གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་མཁས་དབང་ཇོ་སྲས་བཀྲ་

ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་གུས་པར་མཁ་ོའདནོ་གནང་བ་དེའི་ནང་། ཁམས་སགོ་གི་སྦྱིན་བདག་

ཁག་བརྒྱུད་ངོ་ཆེན་བསྐུལ་མ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་དད་སྦྱིན་འདྲ་ཡོང་རེ་དང་བཅས་

ཡུལ་གྲུ་ངེས་མེད་དུ་བསྐྱོད་ཐོན་མི་བྱ་ཐབས་མེད། ཅེས་འཁོད་འདུག དེ་བཞིན། སྐུ་

ཞབས་ཊེ་ཝི་མས་གྷོ་ཀྲོལ་ནལ(David Macdonald)གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༤ ལོར་བརྩམས་

པའི《Twenty years in Tibet》ཞེས་པའི་ནང་དུ་ཡང་། ༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་གཞིས་

ཀ་རྩེ་ནས་རྡགོ་ཐནོ་མཛད་ཁར། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལ་འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་བཞག་པ་དེའི་ནང་

དུ། ཁངོ་རང་ད་རེས་སགོ་ཡུལ་དུ་འགྲ་ོདནོ་ནི་ཞལ་འདེབས་སླངོ་རྒྱུ་ཁ་ོནའི་དནོ་དུ་མ་

གཏགོས། བོད་ལྗངོས་སུ་ཟིང་ཆ་སླངོ་རྒྱུའི་ཀུན་སླངོ་གཏན་ནས་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡདོ་

པ་རེད།[3] ཅེས་འཁོད་ཡོད། གོང་གསལ་ཡིག་ཚང་དེ་གཉིས་ལས། ༸པཎ་ཆེན་རིན་

པོ་ཆེ་གསང་བོྱལ་གནང་ཁར་གསོལ་ཅོག་སྟེང་༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་

ལ་འཇགོ་གནང་མཛད་པའི་བཀའ་ཡིག་དངསོ་ནང་སོག་ཡུལ་ལམ་ཁམས་སགོ་ཅེས་

བྲིས་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་སོག་ཅེས་བྲིས་མེད་པ་ར་འཕྲོད་ཀྱི་འདུག

གཉིས་པ། མང་ཡུལ་དང་མང་ཡུལ་འཁྲུལ་བ།

ཡང་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་འཁྲུངས་ཡུལ་མང་ཡུལ་གུང་ཐང་དང་། མི་ལའི་སྒྲུབ་

ཕུག་བྲག་དཀར་རྟ་སོ་ཞེས་པ་དག དེང་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་གང་དུ་ངོས་འཛིན་དགོས་མིན་

ཐད་གླེན་པ་ལུག་ཆུང་ཆུ་ལ་མཆངོ་བ་ལྟར་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ངང་ནརོ་འཛོལ་

གྱི་ལམ་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་འདུག་པ་མཐོང་། དེ་ཡང་། ནོར་གླིང་བོད་ཀྱི་རིག་

[3] David Macdonald. Twenty years in Tibet, p.296.
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ ༣༠ བར་གྱི

《ནོར་ལྡེ》གསར་ཤོག་གི་ནང་། གནས་མཆོག་བྲག་དཀར་རྟ་སོ་དབུ་མ་རྫོང་ནི་སྟོད་

མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ས་ཆ། མང་ཡུལ་ཆབ་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་སྐོར་མཚོ་མངའ་

རིས་གུང་ཐང་།[4] ཞེས་མང་ཡུལ་གུང་ཐང་དང་བྲག་དཀར་རྟ་སོ་གཉིས་སྟོད་མངའ་

རིས་སྐརོ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་མར་ཡུལ་ཆབ་ཀྱི་སྐརོ་བའི་གནས་སུ་ཡདོ་པ་བཤད་འདུག་

པ་མཐོང་རྗེས། ས་ཡུལ་དོན་འཁྲུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་སེམས་ཀྱི་མ་བཟོད་པས་བདག་

གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོའ་ིས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི《གངྒཱའི་བཞད་སྒྲ》

འདོན་ཐེངས་གཉིས་པའི་ནང《མང་ཡུལ་ལ་ཕྱིན་ནམ། །རྗེ་མི་ལ་རས་པ་ཨེ་མཇལ།།》

ཞེས་པའི་དཔྱད་ཐུང་ཞིག་གསལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤེལ་ཡོད།

 འོན་ཀྱང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་གཞིས་བཞུགས་གུང་ཐང་བསྟན་འཛིན་ནོར་

བུས་བརྩམས་པའི《མང་ཡུལ་མངའ་རིས་གུང་ཐང་གི་རིག་གནས་ལ་ོརྒྱུས》ཞེས་པའི་

ནང། དེ་ཡང་བོད་ཡུལ་སྟོད་མངའ་རིས་ཀྱི་ཆ་སྨད་མང་ཡུལ་གུང་ཐང། ཞེས་མངའ་

རིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་དུ་གྱུར་བའི་ནང་ཚན་སྤུ་ཧྲེང་དང་། མང་ཡུལ། ཟངས་

དཀར་བཅས་སྐོར་གཅིག་གི་བྱེ་བྲག་ཏུ་གྱུར་བའི་ནང་གི་མང་ཡུལ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་

ཅིང།[5] ཞེས་དང་། བདེ་ཆོས་ཡེ་ཤེས་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་བསྒྲིགས་

པའི《བདོ་ཁུལ་གྱི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགནོ་སྡེ་ཁག་གི་ལ་ོརྒྱུས་མདརོ་བསྡུས་

མེས་པ་ོདགྱེས་པའི་མཆདོ་སྤྲིན》ཞེས་པའི་དེབ་དང་པའོ་ིནང་། བྲག་དཀར་རྟ་སོ་དབུ་

མ་རྫོང་། དང་པོ། གནས་མཆོག་དེ་གང་དུ་ཆགས་པ་ལས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་

སྟདོ་མངའ་རིས་སྐརོ་གསུམ། སྨད་མད་ོཁམས་སྒང་དྲུག བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་བཅས་

[4] ནོར་ལྡེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡ ནས་ ༣༠ བར། ནོར་གླིང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་

ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས། 
[5] གུང་ཐང་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ། མང་ཡུལ་གུང་ཐང་གི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཤོག་གྲངས་ ༡ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཞིབ་འཇུག་པས་བོད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་གཟབ་ནན་དགོས་པའི་ནང་གྲོས་སྒོར་མོ།

གསུམ་ལས། སྟདོ་མངའ་རིས་སྐརོ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ། མང་ཡུལ་ཆབ་ཀྱིས་སྐརོ་ཞེས་པའི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང[6]ཞེས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱི་གསུངས་འདུག་ལ།

 བསོད་བདེ་དམན་པ་ཞིག་ལ་ཉེ་བའི་ཆར་ཡང་ངོ་དེབ་ཀྱི་སྨྱུག་མིང་གུང་

ཐང་ལ་མོ་ཞེས་པ་ཞིག་གིས། གུས་པར་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བོད་ཀྱི་དཔེ་

མཛོད་ཁང་ནས་དཔེ་སྐྲུན་ཞུས་པའི《ཤེལ་དཀར་ཆོས་འབྱུང》གི་གླེང་བརྗོད་དུ། ལ་

སྟདོ་ཀྱི་རྫངོ་དྲུག་གི་ནང་སྐྱིད་གྲངོ་བཞག་འདུག་པ་དེ་ལ་ོརྒྱུས་གསར་བཟ་ོདང་འཁྱགོ་

བརྗདོ་མ་རེད་དམ། སྐྱིད་གྲངོ་ནི་གཙང་ལ་སྟདོ་ལས་ལགོས་སུ་ཡིན་ཡིན་པ་རེད། དེ་ལ་

ལན་ཞིག་ཡོད་པ། ཞེས་པའི་འཕྲིན་ཡིག་ཐུང་ངུ་ཞིག་བཏང་བྱུང་། ཁོང་ལ་ཡིན་མིན་

བདེན་ལུགས་ཇི་ཙམ་བཤད་ཀྱང་། རྟ་གསར་རྒྱུག་འདོད་དང་། ཁྱི་གསར་འབ་འདོད་

ཀྱི་བསམ་པས་ཁས་ལེན་གནང་རྒྱུ་ཕར་ཟད། ད་དུང་བདག་ལ་ཚུར་ཚོགས་གཏམ་དང་

སྙད་སེ་སྙདོ་སེའི་ཡ་ལ་བསྙད་འདགོས་འདྲ་མིན་བྱེད་ཀྱི་འདུག སྐབས་དེར་གུས་པའི་

བསམ་པའི་ནང་ཆསོ་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱིས་བཀའ་སླབོ་གཅིག་དྲན་འངོ་བ་ནི། དེང་

སང་དུས་ན་ལ་ོགྲངས་རྒན་འགྱུར་ན། །བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱང་གཙུག་གཏརོ་ཇི་བཞིན་ཏེ།། 

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་ངསོ་ལྟར་ཡངས་པ་ཡང་། །གཞནོ་ནུར་གྱུར་ན་ཚད་མར་འཛིན་པ་

དཀོན། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་རེད།

 དནོ་དངསོ་སུ་ཁངོ་ཚོ་ཚང་མས་མང་ཡུལ(མར)དང་མང་ཡུལ་འཛོལ། མངའ་

རིས་དང་མངའ་རིས་འཛོལ་སངོ་བ་ཞིག་ལསོ་ཡིན། གཞན་དུ་མང་ཡུལ་ལམ་མང་ཡུལ་

སྐྱིད་གྲངོ་གི་ཁུལ་རྣམས་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་ལས་རུ་ལག་གི་ཁངོས་སུ་གཏགོས་པ་ནི། 

སྤུར་རྒྱལ་བཙན་པ་ོསྲངོ་བཙན་སྐབས་དབུས་གཙང་རུ་བཞིར་རུ་རེ་ལ་ཡུལ་དཔནོ་བཅུ་

དྲུག་ཡདོ་པའི་སྐརོ་གསུང་སྐབས། དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྨད་ཙམ་ལ་མཁས་པ་

ལྡེའུས་བརྩམས་པའི《ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང》ལས། རུ་ལག་གི་ཡུལ་དཔོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་

[6] བདེ་ཆོས་ཡེ་ཤེས་སྟོབས་རྒྱལ། བོད་ཁུལ་གྱི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་

མེས་པོ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན། དེབ་དང་པོ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཤོག་གྲངས་ ༣༩ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ལ། མང་ཡུལ་ལ།[7] ཞེས་བྱུང་ལ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་མངའ་རིས་

རྫོང་དགའི་ཁུལ་དེ་དབུས་གཙང་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་དུ་དྲངས་འདུག་པ་

ནི། ཕྱི་ལ་ོ ༡༤༣༤ ལའོ་ིཡས་མས་སུ་དཔནོ་ཡིག་པ་སྟག་ཚང་དཔལ་འབོྱར་བཟང་པསོ་

བརྩམས་པའི《རྒྱལ་རབས་མང་པོའ་ིལེགས་བཤད་རྣམ་གྲངས་ཡིད་འཛིན་ནོར་བུའི་

ཕྲེང་བ》ལས། དབུས་གཙང་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཕུལ་བ་ནི། མངའ་རིས་རྫོང་ཁའི་

འོག་གི། གློ་དོལ་རྫོང་གསུམ་ཁྲི་སྐོར་གཅིག[8] ཞེས་བྱུང་།

 དེ་བཞིན་སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པ་དང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་

སྔར་བཞིན་དབུས་གཙང་གི་ཁོངས་སུ་བརྩི་བའི་ལུགས་སུ་བྱུང་འདུག་པ་ནི་གཙང་

སྨྱནོ་ཧེ་རུ་ཀ་རུས་པའི་རྒྱན(༡༤༥༢ ནས་ ༡༥༠༧)གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༥༠༠ ཡས་མས་སུ་བརྩམས་

པའི《མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར》ལས། རྗེ་བཙུན་མི་ལས་བླ་མ་མར་པའི་བཀའ་ལན་

དུ། བདག་གཙང་ལ་སྟོད་ཀྱི་མི་སྡིག་པོ་ཆེ་ཅིག་ལགས། ཞེས་དང་། བཙན་པོ་བསྟན་

འཛིན་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༣༠ ལོར་བརྩམས་པའི《འཛམ་གླིང་རྒྱས་བཤད》

ལས། ལ་སྟོད་ཀྱི་ཆར་གཏོགས་པའི་མང་ཡུལ་སྐྱིད་གྲོང་དུ་གྲགས་པ་ཡོད་པ་དེར་ཇོ་

བོ་མཆེད་བཞིའི་ནང་ཚན་ཇོ་བོ་ཝ་ཏི་བཟང་པོའ་ིསྐུ་བརྙན་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་འོད་

འབར་དང།[9] ཞེས་སོགས་བྱུང་བ་ལས་ཤེས་ནུས། གཞན་ཡང་། མང་ཡུལ་གུང་ཐང་

རལོ་བའི་རོྡ་རྗེའི་མཚན་གཞན་དུ་ལ་སྟདོ་དགའ་བ་རོྡ་རྗེ་ཡང་ཞུ་བཞིན་འདུག་ལགས།

 ད་ནི་དནོ་གྱི་གནད་ཁ་རོྡག་ལ་དྲིལ་ནས་ཞུས་ན། སྟདོ་མངའ་རིས་སྐརོ་གསུམ་

གྱི་ཡ་གྱལ་མང་ཡུལ་ལམ་ཡིག་ཆ་རྙིང་པ་མང་པོའ་ིནང་མར་ཡུལ་ཞེས་འཁོད་པའི་

ཡུལ་སྡེ་དེ་ནི། བོད་སིལ་བུའི་སྐབས་མངའ་བདག་འོད་སྲུང་གི་སྲས་དཔལ་འཁོར་

[7]  མཁས་པ་ལྡེའུ། རྒྱ་བོད་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཤོགྲངས་ ༢༥༦།
[8]  སྟག་ཚང་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ། རྒྱལ་རབས་མང་པོའ་ིལེགས་བཤད་རྣམ་གྲངས་ཡིད་འཛིན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། 

ཀྲུང་གོ་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཤོག་གྲངས་ ༡༤༢ ནང་གསལ། 
[9] བཙན་པོ་ནོ་མི་ཧན་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས། འཛམ་གླིང་ཆེན་པོའ་ིརྒྱས་བཤད་སྣོད་བཅུད་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་། 

དཔེ་གཟུགས། ༨༤ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཞིབ་འཇུག་པས་བོད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་གཟབ་ནན་དགོས་པའི་ནང་གྲོས་སྒོར་མོ།

བཙན་གྱི་བཙུན་མོ་ཆེ་བ་སྣམ་ནམ་བཟའ་ལེགས་བཙུན་གྱི་སྲས་ཆུང་བ་སྐྱིད་ལྡེ་ཉི་

མ་མགོན་གྱིས་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་རང་གི་བུ་སྟོད་ཀྱི་མགོན་གསུམ་ལ་བགོས་པ་

ལས། ཆེ་བ་དཔལ་གྱི་མགནོ་ལ་མངའ་རིས་སུ་གནང་བའི་ས་ཁངོས་ཤིག་རེད་འདུག་ལ། 

དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནི་བསོད་ནམས་ཚེ་བརྟན་ཡོབ་སེ་དགེ་རྒན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་

བརྩམས་པའི《ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་འཆི་མེད་གཏེར》ལས། འབངས་ཁུ་ནག་བཙན། 

ཤར་རུ་ཐགོ་དང་གསེར་ཁ་གགོ་ལད་ཀྱི་བདེ་མཆགོ་དམར་པ།ོ མཚམས་ཀྱི་ར་བ་དམར་

པ།ོ བམ་ལེ་ཡི་མིག་གི་ཕ་བོང་གཡག་ལྡེར་རོྡ་ཕུག་པ་ཅན་ཡན། བྱང་གསེར་ཁ་མགནོ་

པ།ོ ནུབ་ཁ་ཆེའི་ལ་རྩ་རྒྱ་རྟགོས་རྣམས་ཡིན་ལ། ཞེས་བྱུང་ཞིང་། ཁུལ་དེ་རྣམས་ནི་དེང་

གི་ཆར་ལ་དྭགས་དང་བོད་ཀྱི་རུ་ཐོག་གི་ས་ཁོངས་རྣམས་ཡིན་འདུག་པའོ།

 མང་ཡུལ་གུང་ཐང་གི་མང་ཡུལ་ནི། བོད་སིལ་བུའི་སྐབས་འདོ་སྲུང་གི་སྲས་

དཔའ་འཁརོ་བཙན་གྱི་ཆུན་མ་འཆིམས་བཟའ་བཙུན་ནེའི་སྲས་ཁྲི་བཀྲ་ཤིས་བརྩེགས་

པ་ལས། སྲས་སྨད་ཀྱི་ལྡེ་གསུམ་བྱུང་བ་ལས་ཆེ་བ་དཔལ་ལྡེ་སྲས་ཆེ་བ་འདོ་དཔལ་ལྡེས་

བཟུང་བའི་ས་ཡིན་པ་ནི། ཀ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༥༠ ཡས་

མས་སུ་བརྩམས་པའི《བོད་རྗེ་ལྷ་བཙན་པའོ་ིགདུང་རབས་མངའ་རིས་སྨད་མང་ཡུལ་

གུང་ཐང་དུ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་དེབ་གཏེར་དྭངས་ཤེལ་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལངོ》ལས། དེའི་

ས་ཚིགས་ནི་གུང་ཐང་ལ་ཐོག་གངས་རི་རྗེའུ་ལྷ་བཙན་ནས་བལ་པོའ་ིཡུལ་མཚམས་

ཏིང་ཝ་རི་ཡིན་པ་གསལ། མདོར་ན། མང་ཡུལ་ལམ་མར་ཡུལ་ནི་སྟོད་མངའ་རིས་

སྐོར་གསུམ་གྱི་ས་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དང་། མང་ཡུལ་གུང་ཐང་གི་མང་ཡུལ་ནི་མངའ་

རིས་སྨད་དམ་གཙང་ལ་སྟདོ་ཀྱི་ས་ཁངོས་ས།ོ འ་ོན། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཡིག་ལམ་ཁག་ཏུ་

མངའ་རིས་རྫོང་དགའ་ཞེས་སོགས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་སྟོད་མངའ་རིས་

སྐརོ་གསུམ་ལས་ལགོས་སུ་གྱུར་བའི་མངའ་རིས་སྨད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ཀ་

ཐགོ་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནརོ་བུས་མཛད་པའི《བོད་རྗེ་ལྷ་བཙན་པའོ་ིགདུང་རབས་
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

མངའ་རིས་སྨད་མང་ཡུལ་གུང་ཐང་དུ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་དེབ་གཏེར་དྭངས་ཤེལ་

འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལངོ》ཞེས་པ་སགོས་ལས། སྟདོ་མངའ་རིས་སྐརོ་གསུམ་དང་། མངའ་རིས་

སྨད་གུང་ཐང་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ཞེས་པར་གྱུར་རོ།

གསུམ་པ། རྒྱ་ནག་དང་ཀྲུང་གོའ་ིགོ་དོན་ཐ་དད་འཛིན་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༢ ཙམ་ནས་ད་ལྟའི་བར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རང་གི་ངོ་བོ་གསར་དུ་

གཏན་འབེབས་བྱེད་སྐབས། རྒྱ་ནག་ནི་མི་རིགས་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་

མ་ཟད། རྒྱ་དང་། བོད། སོག་པོ། ཤིན་ཅང་། མན་ཇུ་གཙོས་པའི་མི་རིགས་ལྔ་བཅུ་ང་

དྲུག་ལས་གྲུབ་པའི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ང་ོབོ་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ལ་ཀྲུང་

གོ། ཞེས་གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་རང་གིས་རང་ལ་འབོད་པའི་ཐ་སྙད་རྙིང་རུལ་དེ་

སྦྱར་ཏེ། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ལྗོངས་དང་། ཀྲུང་གོའ་ིཞོ་སྟོན། ཀྲུང་གོའ་ིའབྲི་གཡག ཅེས་

བོད་ཀྱི་སོྣད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མིང་གི་སྔོན་དུ་ཀྲུང་གོ་སྦྱར་ནས་བོད་དང་བཅས་

པར་ཁ་ོཔ་ཚོའི་དབང་སྒྱུར་ནི་ཁྲིམས་མཐུན་ཞིག་ཡིན་པ་བཟ་ོཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡདོ།

 ལྷག་པར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ 

ལ་ོནས་ལ་ོབཅུ་ཡི་རིང་གཙོ་གནད་ཞིབ་འཇུག་བྱ་གཞི《བོད་ལྗངོས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ག་ོབབ་

དཔྱད་ཞིབ》ནང་། ཀྲུང་གོའ་ིམི་དང་རྒྱ་མི་གོ་དོན་སོ་སོ་ཡིན་པ་དང་། བོད་མི་དང་རྒྱ་

མི་གཉིས་ཀྲུང་གའོ་ིམི་ཡིན།[10] ཞེས་ཆབ་སྲིད་དགསོ་མཁའོ་ིལགོ་འགྲེལ་ཤུགས་ཆེན་

རྒྱག་དང་རྒྱག་བཞིན་པར་བརྟེན། བོད་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞིག་མག་ོ

བ་ོའཐམོ་པར་གྱུར་ནས། ཀྲུང་ག་ོཞེས་པ་ནི་བོད་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འགོ་

ཏུ་བཅུག་པའི་མི་རིགས་ཐུན་མོང་ལ་བཙན་ཤེད་ཀྱི་བཏགས་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན་

[10] དབང་རྒོད་སོགས། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གོ་བབ་དཔྱད་ཞིབ། སྟོད་ཆ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡། 

ཤོག་གྲངས་ ༡༢ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཞིབ་འཇུག་པས་བོད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་གཟབ་ནན་དགོས་པའི་ནང་གྲོས་སྒོར་མོ།

པར་བསམ་ན། རྒྱ་ནག་ལ་ཀྲུང་གོ་ཞེས་འབོད་ན་ཆབ་སྲིད་ཐད་ནོར་འཛོལ་ཆེན་པོ་

ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་འདུག དོན་དངོས་སུ་བོད་རྒྱའི་ཡིག་ཆ་རྙིང་

པའི་ནང་ཀྲུང་ག་ོདང་། ཙི་ན། རྒྱ་ནག་གསུམ་དནོ་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་དྲངས་

ཡདོ་པ་དང་། ཀྲུང་ག་ོའམ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་གཉིས་ཐ་དད་ས་ོས་ོབའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ཡིན་

པ་རྒྱ་བོད་ཡིག་ཚང་རྙིང་ཁུངས་རྣམས་སུ་གསལ་པོར་འཁོད་འདུག

 ཀྲུང་གོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ལ་ད་ཕན་མི་ལོ་ ༣༠༠༠ ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་

ཅིང་། རྒྱ་མི་རིགས་གནས་སྡདོ་ས་ཆའི་མིང་ནས་བྱུང་ཞིང་། གནའ་སྔ་མ་ོནས་རྒྱ་ནག་

པ་རང་གིས་རང་ལ་འབདོ་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན་པར་སྣང་། ཚིག་རང་སྟེང་གི་ག་ོདནོ་

ནི་ཡུལ་གྲུའི་དཀྱིལ་དབུས་དང་། དབུས་ཁུལ། དབུས་ས། ཞེས་པ་དང་འདྲ་མཚུངས་

ཡིན།[11] ཞེས་བཤད། རྒྱ་ནག་ཅེས་པ་གནའ་སྔ་མོ་ནས་བོད་པས་ཀྲུང་གོ(སྟོང་ཁུན)

ལ་འབོད་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན་པས་ན། དོན་དུ་ཀྲུང་གོ་དང་རྒྱ་ནག་ནི་དོན་གཅིག་

མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་ངེས་ཤིང་། 《བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོའ》ིནང“སྟོན་ཁུན་

ཏཱུང་ཀུས་དང་འདྲ། སྟངོ་ཁུན་རྒྱལ་པ།ོ རྒྱ་སྐད་ལ་ཏཱུང་ཀུས་ཏེ་ཤར་ཕོྱགས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་

པོ”[12]ཞེས་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་རྙིང་ཁུངས་རྣམས་སུ་རྒྱ་ནག་སྟོང་ཁུན་

ཞེས་གསལ། ༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་སྟོང་ཁུན་ཞེས་པ་ཀྲུང་གོ་ཞེས་པའི་

སྒྲ་ཟུར་ཆག་སྟེ་སྐད་ཉམས་པ་ཞིག་རེད།[13] ཅེས་གསུང་པ་ནི་བོད་གནའ་རབས་པའི་

[11] དབང་རྒོད་སོགས། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གོ་བབ་དཔྱད་ཞིབ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཤོག་

གྲངས་ ༡༤ ནང་གསལ།
[12]  ཀྲང་དབྱི་སུན་གྱིས་གཙོ་འགན་བཞེས་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༣། སྟོད་

ཆ། ཤོག་གྲངས་ ༡༡༠༧ ནང་གསལ། 
[13] ཆབ་སྲིད་ལམ་སྟོན། གཉིས་པ། བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། ༡༩༨༨ ཤོག་གྲངས་ ༡༦༣། ༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་

གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་གཞིས་ལུས་བོད་མི་བདུན་སྟོང་སྐོར་ལ་གནང་

བའི་བཀའ་སློབ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

སྒྲ་བསྒྱུར་ཐད་རྒྱ་ཡིག་གི་ཐ་སྙད་ཐང་ག་ོལ(唐国)ལ་ཐང་གུར།[14] ཞེས་བསྒྱུར་ཡདོ་ན། 

ཀྲུང་ག(ོ中国)ལ་སྟོང་ཁུན་ཞེས་བསྒྱུར་ཡོད་ངེས་པ་ཞིག་ཏུ་བསམ་སོང་།

 ཡང་རྒྱ་ནག་སྟོང་ཁུན་ཞེས་བྱུང་བ་ནི་སྐུ་ཞབས་ས་ཧེབ།[15] ཅེས་འབོད་པ་

དང་འདྲ་བར་བོད་རྒྱའི་ཐ་སྙད་མཉམ་དུ་སྦྲེལ་ནས་སྨྲས་པ་ཞིག་ལས། དནོ་དུ་རྒྱ་ནག་

ཅེས་པ་བོད་སྐད་དང་སྟོང་ཁུན་ཞེས་པ་རྒྱ་སྐད། སྐུ་ཞབས་ཞེས་པ་བོད་སྐད་དང་ས་

ཧེབ་ཅེས་པ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ཡིན་པས་ན། དནོ་གཅིག་པའི་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བ་གཉིས་

མཉམ་དུ་སྦྱར་ནས་སྨྲོས་པ་ཤིག་རེད། དེ་ཡང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༤ ལོར་དབྱིན་ཇིའི་བཙན་

འཛུལ་དམག་བོད་ལ་ཡངོ་སྐབས། བོད་ཀྱི་མཐ་ོརིམ་མི་སྣ་དང་དགནོ་སྡེ་འགས་སྣེ་ལེན་

བྱས་པར་མི་དམངས་ཚོས་ཟུར་ཟའི་དམངས་གཞས་སུ། དང་པོ་བསྟན་དགྲ་ཟེར་གྱིས། 

།གཉིས་པ་ཕྱི་གླིང་ཟེར་གྱིས། །རྒྱ་གར་སྒ་ོམ་ོསྤྲདོ་དུས། །སྐུ་ཞབས་ས་ཧེབ་ཟེར་གྱིས།[16] 

ཞེས་པའི་གནས་ཚུལ་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཡིག་ལམ་ཁག་ཏུ་མཇལ་རྒྱུ་འདུག་པ་ལས་ཀྱང་

ཤེས་ནུས་སོ།

 ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚོས་ཡོན་གོང་མའི་དུས་ཙམ་ནས་བོད་པས་

ཀྲུང་གརོ་སྟངོ་ཁུན་ཞེས་འབོད་པའི་བོད་ཀྱི་སྐད་སྙད་ཅིག་བྱུང་།[17] ཞེས་བཤད་མདོ། 

དནོ་དངསོ་སུ་བོད་པས་རྒྱ་ནག་ལ་སྟངོ་ཁུན(ཀྲུང་ག)ོཞེས་དུས་རབས་བཅུ་པའི་ནང་ཙམ་

ནས་འབོད་ཀྱི་ཡདོ་པ་ནི། བཀའ་གདམས་པའི་བླ་ཆེན་འབྲམོ་སྟནོ་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་

གནས(ཕྱི་ལ་ོ ༡༠༠༤ ནས་ ༡༠༦༤)ཀྱིས་བོད་སིལ་བུའི་སྐབས་བརྩམས་པའི《དཔལ་ལྡན་ཨ་

[14]  དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩོམ། དེབ་གསུམ་པ། བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༣ ཤོག་གྲངས་ ༢༣༩ ནང་གསལ། 
[15] ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས། བམ་པོ་༢། བོད་གཞུང་ཤེས་པར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧། 

པར་ཐེངས་ ༥། ཤོག ༡༣༡ ནང་གསལ། 
[16] ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས། བམ་པོ་༢། བོད་གཞུང་ཤེས་པར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧། 

པར་ཐེངས་ ༥། ཤོག ༡༣༡ ནང་གསལ།
[17] དབང་རྒོད་སོགས། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གོ་བབ་དཔྱད་ཞིབ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༡། ཤོག་

གྲངས་ ༡༤ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཞིབ་འཇུག་པས་བོད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་གཟབ་ནན་དགོས་པའི་ནང་གྲོས་སྒོར་མོ།

ཏི་ཤའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཆསོ་ཀྱི་འབྱུང་གནས》ནང་། རྒྱ་ནག་སྟངོ་ཁུན[18]ནམ། སྟངོ་

ཀུན།[19] ཞེས་བྱུང་། དེ་བཞིན་སྟོང་ཁུན་ནམ་ཀྲུང་ག(ོ中国)དང། ཙི་ན(China)། རྒྱ་

ནག་གསུམ་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པ་ནི། དངུལ་ཆུ་བླ་མ་ཆོས་བཟང་

ངམ་དྷརྨ་བྷ་དྲས(༡༧༧༢ ནས་ ༡༨༥༡)ཕྱི་ལོ་ ༡༨༠༤ ཡས་མས་སུ་བརྩམས་པའི《མངོན་

བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས》ལས། སྟོང་ཁུན་མ་ཧྭ་ཙི་ན་ནི་རྒྱ་ནག་

མིང་ཡིན། བོད་འདི་ལ་བྷོ་ཊ་གངས་ཅན་བསིལ་ལྗོངས་ཟེར།[20] ཞེས་བྱུང་བས་སོ།

 དེ་ཡང་། སྟངོ་ཁུན་ནམ་ཀྲུང་ག(ོ中国)ཞེས་པ་རྒྱ་ནག་རང་གིས་རང་ལ་འབོད་

པའི་མིང་དང་། ཙི་ན(China)ནི་གནའ་དུས་རྒྱ་གར་བས་རྒྱ་ནག་ལ་འབོད་པའི་ཐ་སྙད་

གང་ཞིག དེང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་རྒྱ་ནག་ལ(China)ཞེས་འབོད་བཞིན་པ་

ཞིག་ཡིན་བཟ་ོའདུག་ཅིང་། མ་ཧྭ་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་གྱི་སྒྲ་རང་སརོ་བཞག་པ་དང་དནོ་ལ་

ཆེན་པོ་ཞེས་པའོ། གལ་སྲིད་སྟོང་ཁུན་ཞེས་པ་ཀྲུང་གོ(中国)ཞེས་པའི་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་

པ་ཞིག་མིན་དབང་དུ་བཏང་ཡང་། ཀྲུང་གོ(中国)དང་སྐད་དོད་མཉམ་པའམ་དོན་

གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་གིས་འདོད་པའི་ཙི་ན(China)དང་

བོད་གཉིས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཡུལ་གྲུ་ཐ་དད་སོ་སོ་བ་ཡིན་པ་ར་འཕྲོད་ཀྱི་མི་འདུག་གམ།

 བོད་ཀྱི་ཡིག་བསྒྱུར་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་རྒྱ་ཡིག་ནང་གསལ་བའི་སྟོང་ཁུན་ནམ་

ཀྲུང་ག(ོ中国)ཞེས་པ་བདོ་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་སྐབས། ཡུལ་དུས་ཀྱི་དབང་གིས་རྒྱ་ནག་

ཅེས་བསྒྱུར་བ་དང་། ཀྲུང་གོ་ཞེས་སྒྲ་རང་སོར་བཞག་པ་གཉིས་བྱུང་ཡོད། དཔེར་ན། 

ཕྱི་ལོ་ ༩༤༡ ལོར་བརྩམས་པའི་རྒྱ་ནག་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས《ཐང་དེབ་རྙིང་

[18] འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས། དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། བྲིས་མ། 

ཤོག་གྲངས་ ༢༤ ནང་གསལ།
[19] ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞུགས་ལགས་སོ། ལུང་བསྟན་པའི་ཚུལ་རགས་རིམ་ཡིན་

ལགས། བྲིས་མ། ཤོག་གྲངས་ ༤ ནང་གསལ།
[20] དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ། མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ཐིགས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཤོག་གྲངས་ ༡༣༡ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

པ(旧唐书)》ལས། 吐蕃在长安之西八千里, …语讹谓之吐蕃。其候子孙繁昌,叉侵伐

不息,土宇渐广。历周及隋,莸隔诸羌,未通於中国。
[21]ཞེས་པའི་ནང་གི་ཀྲུང་གོ(中

国)ཞེས་པའི་རྒྱ་ཡིག་གི་ཐ་སྙད་དེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༢ ལོར་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་

ཐང་ཡིག་བདོ་བསྒྱུར་གནང་བ《དེབ་ཐེར་དཀར་པོའ》ིནང་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་དེར། རྒྱ་

ནག[22] ཅེས་བསྒྱུར་འདུག་ལ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༣ ལརོ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་

ཐང་ཡིག་བོད་བསྒྱུར་མ《རྒྱའི་ཡིག་ཚང་ནང་གསལ་བའི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་གསལ་

བའི་མེ་ལོང》ཞེས་པའི་ནང་དུ། ཀྲུང་གོ[23]ཞེས་སྒྲ་རང་སོར་བཞག་འདུག དེ་རྗེས་

ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༠ ལརོ་དནོ་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྲན་ཆིང་དབྱིང་གིས་བོད་བསྒྱུར་བྱས་པའི《ཐང་

ཡིག་གསར་རྙིང་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཆེན་པོའ་ིསྲིད་ལུགས》ནང་།  ཀྲུང་གོ།[24] ཞེས་

སྒྲ་རང་སོར་བཞག་འདུག

 ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ལ་ོརྒྱུས་ལས་ཀྲུང་ག་ོཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་

ཚེ། རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་གང་དེའི་ལ་ོརྒྱུས་ཡིག་ཆའི་ནང་ཀྲུང་

ག་ོཞེས་འཁདོ་པ་མཐོང་ཐུབ། དཔེར་ན།  ཧྲང་ཁེ་ཅན(汤开建)དང་ལིའུ་ཅན་ལེ(刘建

丽)རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི《སུང་རྒྱལ་རབས་དུས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ཕོྱགས་

བསྡུས(宋代土蕃史料集.)》ནང་དང་།[25]  ལིའི་ཅས(黎桀)ཀྱིས་བརྩམས་པའི《མིང་

གི་ལོ་རྒྱུས(史明) 》གཉིས་ཀྱི་ནང་། ཀྲུང་གོ།[26] ཞེས་གསལ་འདུག་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༢ 

[21] 張昭遠、旧唐书第一六册，卷一九一至卷二００下，中华书局。

[22] དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩོམ། དེབ་གསུམ་པ། བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༣ ཤོག་གྲངས་ ༢༤༢ ནང་གསལ།
[23] སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས། རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གསལ་བའི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། ཕྱི་ལོ་

༡༩༧༣ ཤོག་གྲངས་ ༢ ནང་གསལ།
[24] དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ། དེབ་བཞི་པ། བསྒྱུར་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༧ ཤོག་གྲངས་ ༣༥༦ ནང་གསལ།
[25] 汤开建和刘建丽.宋代土蕃史料集.(一)四川民族出版社。P.11.
[26] 黎桀，史明，海桥出版社出版。第一篇。
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བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཞིབ་འཇུག་པས་བོད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་གཟབ་ནན་དགོས་པའི་ནང་གྲོས་སྒོར་མོ།

ནས་རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་སྐབས་ཀྱི《གཟའ་འཁོར་རེའི་བོད་སོག་གསར་གནས་

ཨང་ ༢༩》ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༠ ལོར་ལིའུ་མན་ཆིང་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་དུ་ཡོང་བ་དང་

བོད་ནས་ཕྱིར་ལགོ་སྐབས《ཀ་སྦུག་ཡུལ་ཕྱགོས་ས་ོསའོ་ིགསར་འགྱུར་མེ་ལངོ》གི་རྩམོ་

སྒྲིག་པ་ཁུ་ནུ་བ་སྦ་སྦུ་མཐར་ཕྱིན་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་བྱས་པའི་ནང། ཀྲུང་གའོ་ིརྒྱལ་

ཁབ་དང་བོད་གཉིས་དབར་གྱི་ལོ་ ༢༠ སོང་བའི་དམ་ཚིག་གཙང་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་

མིན་དྲིས་ལན་དུ། ཀྲུང་གོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་གཉིས་དབར་སྒོ་མིང་འབྲིང་ཕུའི་

བཀའ་དོན་སྤྱི་བོར་ཁུར་ཏེ་མཐུན་ལམ་གཙོ་འདོན་བྱེད་བློ་མ་ཟད།[27] ཅེས་བྱུང།

 གངོ་གསལ་གནས་ཚུལ་དག་ལས་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱིས་སྲིད་དབང་བསྒྱུར་བའི་

སྲིད་གཞུང་ལ་ཀྲུང་གོ་ཞེས་བར་མ་ཆད་འབོས་པ་མ་ཟད། སྲིད་གཞུང་དེ་དང་བོད་

གཉིས་ནི་སྔ་བར་ཕྱི་གསུམ་དུ་ཐ་དད་ས་ོས་ོབའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོའདུག 

ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱ་རིགས་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚོས་བོད་འདི་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་

དུས་སུ་ཀྲུང་གོའ་ིམངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་བཤད་མོད། གནད་དོན་དེའི་ཐད་ལ་

བོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་ཨི་ལི་ཨ་ོཊི་སི་པཱར་ལིང་གིས(Elliot Sperling)གྱིས་བོད་

ཀྱི་གནས་བབས་ང་ོམ་ཇི་ཡིན་ཡནོ་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་ལ་ོརྒྱུས(ཡནོ་རྒྱལ་རབས་

མག་ོརྟིང་ལགོ་པའི་ལ་ོགཅིག་རྗེས་ཕོྱགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་ཡནོ་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས)ནང་ཡནོ་

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་རྒྱས་བཤད་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡདོ་ལེའུ་ནང་བོད་བཅུག་མེད་

པ་ལས་གསལ་པརོ་བསྟན་ཡདོ།[28] ཞེས་གསུང་པ་ལས་གསལ་པརོ་མཁྱེན་རྒྱུ་བཅས་

མཇུག་བསྡུ་བ་ལགས་སོ།། །།

[27] གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ཤོག་གྲངས་ ༣ པར་གསལ།
[28] བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བོད་བསྒྱུར། བོད་དོན་དག་སྐྱེལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲི་གཞི་བརྒྱ་ལ་དྲིས་ལན། ལོ་

རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་ ༡༨། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།


