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མིན། བོད་མི་གསོན་གནས་དང་རིག་གཞུང་གནས་དགོས་ན་བོད་མི་རང་ཉིད་ནས་
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ཀྱི་རྩམོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་ཁྱབ་ཁངོས་ནས་རྒྱ་གར་རིག་བྱེད་རྩམོ་རིག་ལ་སླབོ་གཉེར་

དང་འཆད་ཁྲིད་བྱེད་སྐབས་གནའ་བོའ་ིཨརྱཎཱ་མི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་བྱུང་རིམ་ལ་

གཡལོ་ཐབས་མེད་པས། དེའི་རྩ་བའི་འབྱུང་ཁུངས་འཚོལ་ཞིབ་སྐབས་གནའ་བོའ་ིཏ་

ཁ



གླེང་གཞི།

ག

ཟིག་གི་ཡུལ་ཕྱགོས་དེ་ནས་མཆེད་ཡངོ་བ་རྩདོ་མེད་ཡངོས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཡང་འདིར་

གླེང་ཡོད།

 དེ་བཞིན་འདིར་བཤད་པའི་རྒྱལ་ཞེན་ནི་བོད་མི་བཙན་བོྱལ་བ་ཚོས་རང་

གི་ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་བོད་ལ་བཅངས་པའི་དགའ་ཞེན་ལ་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་

དང། དེ་ཡང་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྲུང་སྐྱབོ་དང་བོད་ཀྱི་རྩ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་ལས་

བྱུང་ཞིང། བོད་མི་བཙན་བོྱལ་བ་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་བཙན་དབང་མ་བཟདོ་པར་ཕྱིར་

བཙན་གྱིས་བོྱལ་དགསོ་བྱུང་སྟབས་སྐྱབས་བཅལོ་བོད་མི་ཞེས་ཨིན་སྐད(Tibetan refu-

gee)ཐད་བསྒྱུར་གྱི་བརྡ་ཆད་དེ་ཡང། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་དང་པའོ་ིབཀའ་

སློབ་ཏུ“བྲོས་བོྱལ་བ”ཞེས་པ་ཐེངས་གཉིས་པ་ནས“བཙན་བྱོལ་བོད་མི”ཞེས་བསྒྱུར་

གནང་མཛད་པར་གྲགས། 

 ཡང་མི་སྒེར་ངོས་ནས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དགའ་ཞེན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་

ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པ་ལ་རྒྱལ་ཞེན་དང་། མི་རིགས་ཤིག་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཆགས་ཤིང་སྤྱི་

ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་རིམ་མི་འདྲ་བར་གནས་པའི་མི་སྣའི་ཚོགས་པའམ། ཐུན་

མོང་གི་སྐད་ཡིག་དང། ས་ཁོངས། ཐུན་མོང་གི་དཔལ་འབྱོར་འཚོ་བ། ཐུན་མོང་གི་

རིག་གནས་ཐགོ་ནས་མཚོན་པའི་ཐུན་མངོ་གི་བསམ་ཚུལ་བཅས་ལྡན་པའི་མི་རིགས་

ཀྱི་ཚོགས་པ་ལ་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང། མངའ་འབངས་སྐྱོང་བར་བྱེད་པའི་འཇིག་

རྟེན་སྲིད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ལ་སྲིད་དོན་ཞེས་དོན་འགྲེལ་ཡོད་པ་ལྟར་རོ།

 མད་ོསྨད་སྤྱི་ཁྱབ་ནི་ལ་ོང་ོ ༣༧ གྱི་དུས་ཡུན་ནང་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཁྲདོ་དུ་ཀྱགོ་

མཚམས་གལ་ཆེན་ཞིག་དང། མད་ོསྤྱི་ནི་དམག་ཐེངས་གཉིས་ལས་འག་ོབཙུགས་ཤིང་

མཇུག་སྒྲིལ་བར་སྣང། དེས་ན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་པ་སྐོར་ཞིག་གིས་

བོད་རིག་པའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྐབས། བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐད་རྨང་

གཞི་གཏིང་ཚུགས་པོ་ཞིག་མེད་པའམ། ཡང་ན་གཟབ་ནན་མ་བྱུང་བ་ཇི་ལྟར་ཡང། 



ང

ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་དོན་མང་པོའ་ིགལ་ཆེའི་གནད་དོན་ཐད་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀར་

ནོར་འཛོལ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་དང་། ནོར་འཛོལ་དེས་མ་འོངས་བོད་ལ་ཉེན་

ཁ་ཇི་ལྟར་བྱུང་སྲིད་པ་དེ་ཡང་ནང་གྲོས་སྒོར་མོའ་ིཚུལ་དུ་གླེང་བ་ནི། ༸པཎ་ཆེན་

སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆེན་པོས། “ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་བོད་མི་རིགས་

ཀྱི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཀྱི་མཚན་སྙན་ལ་གནོད་པའི་ཤུལ་རྗེས་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་ངའི་ལོ་

རྒྱུས་ནང་མི་འཇོག་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་བཞག་ཡོད།” ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

བརྗོད་བྱའི་ཐ་སྙད་ལ་གཟབ་ནན་དགོས་པ་དེ་ཡང་ཡིག་ཚགས་གང་ཞིག་དུས་ཡུན་

རིང་པོ་སོང་ཟིན་པའི་རྗེས་བདེན་པའི་གཞི་རྩར་འགྱུར་ཉེན་ནི། རྫུན་གཅིག་ཐེངས་

བརྒྱ་བཤད་ན་བདེན་པར་གྱུར་ཟེར་བ་ལྟར། ཡིག་ཚགས་ལ་བརྟེན་ནས་གནད་དོན་

ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཤར་བའི་ཚེ་ན། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་བོད་ཀྱི་རྗེས་

རབས་པ་རྣམས་ལ་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚིག་རྙགོ་རིགས་གཏན་ནས་མི་ལྷགས་པའི་འགན་ཁུར་

དགོས་རྒྱུ་དེ་ཡང་དྲན་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུའོ།། །།



1

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

རེ་མདོ་སེངྒེ་།[1]

དང་པོ། བོད་མིའི་ཚེ་སྲོག་གི་གསོན་ཤུགས།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[1] ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་དཔོན།           sangey88@yahoo.com 



2

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

སོ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་གསལ།
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འཛེམས་མེད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས། ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་གཙོ་

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

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

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

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

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

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

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

བསྟར་མཚམས་འཇོག་གཏན་ནས་བྱས་མེད།[4]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ཞེས་པའི་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་ ༣༣༣ སོགས་སུ་གསལ། 
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

སྲིད་ཀྱང། མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཚེ་སོྲག་རྒྱུན་གནས་ཀྱི་ཐད་ནས་བཤད་ན་སོླབ་གསོ་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

གི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༠ སོགས་སུ་གསལ།
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པ་གཉིས་ཀ་མེད་པ་ནི་གཤམ་དུ་འཆད་འགྱུར་ལྟར་ཡིན།[6]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

རན་པོ་ཡོད་མེད་བཅས་ལ་རག་ལས་ཡོད།

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

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

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

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

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

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

དཔྱད་པ་ཞེས་པའི་ནང་དུ་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

དེབ་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡོད[7]ཀྱང། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རང་གི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་

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

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

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

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

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

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

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

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

ཡོད་ཡིག་ཆ་ཁག་ལས་རྟོགས་ཐུབ།[9]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ཁག་གི་གསལ་བཤད་དྲངས།
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ཤིན་ཏུ་དཀནོ་ཞིང་། བསླབ་གཞི་འདི་དག་ལ་བོད་ཀྱི་མི་རབས་ཕྱི་མ་རྣམས་བོད་མི་ང་ོ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

པ་རང་བཞིན་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲེན་ཁུའེ་ཡོན་གྱིས་སྤེལ་བའི་གཏམ་བཤད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཉིན།
[20]  ཚེ་རིང་ཤཱཀྱའི་ཆེད་རྩོམ། ཊམ་ཡིམ་ཞེས་པའི་དུས་དེབ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ནང་ཐོན་པ།
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ཏུ་བསྒྱུར་ནས་བོད་ཡིག་བསླབ་མི་དགོས་པ་བྱས་ན་འགྲིགས། བོད་ཡིག་བསླབ་ཀྱང་མ་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

དམིགས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

༨༣༣ ལྷག་བཅས་ཡིན་འདུག[22]

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

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

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

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

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

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

བཅོལ་ནས་བྲིས་པའི་དུས་བབ་ཟིན་བྲིས་སོགས་སུ་གསལ།



བོད་ནང་གི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གསོ་དང་དེའི་ཤུགས་རྐྱེན།
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བཅུ་ལྷག་རིང་མི་འབོར་ས་ཡ་དྲུག་མ་ཟིན་ཙམ་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་སློབ་ཆེན་དངོས་

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

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

གུན་དང་གོད་ཆགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།

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

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

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

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

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

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

ཆ་ ༢༠ ཟིན་གྱི་ཡོད།[23]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



དེང་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཞན་ཇི་ལྟར་འགྲོ་

ཚུལ་དང་། དེར་གདོང་ལེན་བྱ་ཕྱོགས་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ།

ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ།[1]

༄༅། །ནང་དནོ་གནད་བསྡུས། རྩམོ་ཡིག་འདིར་དེང་བཙན་བོྱལ་ནང་གི་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་ཉམས་ཞན་དུ་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ཚུལ། སློབ་གྲྭ་དང་། མཐོ་སློབ། དགོན་སྡེ་སོགས་ནས་

རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་གི་རྐྱེན་པས་ཡིན་མིན་དང་། དེར་གདོང་ལེན་བྱ་ཕོྱགས་སོགས་ཁག་

ཅིག་བསྡུས་ཏེ་བྲིས་ཡོད།

བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག རིག་གནས། བཙན་བྱོལ།

གླེང་སློང་བ།

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ན་གཞནོ་ཞིབ་འཇུག་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་

གཉིས་པ་གོ་སྒྲིག་གནང་ཐུབ་པར་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་འདིར་ཁོ་བོས་གང་གླེང་

[1]   རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་།         thuptennamgyal7@gmail.com   
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དེང་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཞན་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ཚུལ་དང་། དེར་གདོང་ལེན་བྱ་ཕྱོགས།

བྱའི་བརྗོད་གཞི་དངོས་མ་སྨྲོས་པའི་གོང་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ངོ་བོ་དང། གལ་

ཆེའི་རིན་ཐང་སོགས་མདོ་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་འདོད་མོད། ཡིག་འབྲུའི་ཚད་གཞི་ངེས་

ཅན་ཞིག་ཡདོ་པས་དེ་ལྟར་མ་དགསོ་པར་ཐད་ཀར་བརྗདོ་གཞི་འདི་ཉིད་ཚན་པ་གཉིས་

དང་ནང་གསེས་འགར་ཕྱེ་སྟེ་བྲིས་ཁུལ་བྱས་ཡོད།

ས་བཅད་དང་པོ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཞན་དུ་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ཚུལ་ལ་བལྟ་བ།

༡ སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཞན་དུ་འགྲོ་ཚུལ།

གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྔ་མོ་ནས་སྤྱིར་ཤེས་ཡོན་ཇི་བཞིན་མི་ཡོང་བའི་ཁར་བོད་

ཡིག་ཀྱང་ཁུངས་འཁྱལོ་བ་ཞིག་འབྱུང་མི་ཐུབ་པས་ཤེས་ཡནོ་སྲིད་བྱུས་གསར་པ་གཏན་

འབེབས་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡོད། དེ་སྔ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ བོད་པ་

དང་། དེའི་ཁྲོད་ནས་ཕལ་ཆེ་བ་བོད་ནས་འབོྱར་བ་ཡིན་པས། ཁོ་ཚོ་བོད་ནང་སློབ་

གྲྭར་འགྲོ་མྱོང་བ་དང་སྐད་ཀྱི་རྨང་གཞི་ཡང་ཡག་པོ་ཡོད་པས་སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ལ་

ཤུགས་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐེབས་ཏེ། བཙན་བྱོལ་ནང་གི་དུས་དེབ་དང་གསར་ཤོག་

སོགས་ལ་རྩོམ་ཡིག་ཀྱང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྤེལ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཚད་ལོན་མིན་ཇི་ལྟར་

ཡང་རྩོམ་དེབ་ཀྱང་མང་པོ་ཞིག་པར་ཡོད།

 དེང་སྐབས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲསོ་སགོས་

གང་ཡིན་མི་ཤེས་མོད། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་མ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་བོད་ཕྲུག་དང་

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཁོ་ན་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། ཁོ་ཚོར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་

རྩ་བའི་གཞི་རྟེན་མེད་ལ་དོན་གཉེར་ཡང་དེ་ཙམ་མེད། དེ་ཡང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕྲུ་གུ་

ཚོ་སློབ་གྲྭར་འབོྱར་ཏེ་གཞི་ནས་བོད་སྐད་བསླབ་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཕྲུག་
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཚོར་ཆུང་དུས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་དང་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གསོ་དེ་ཙམ་མ་ཐོབ་པས་འབྲས་བུ་

དེ་ལྟར་སྨིན་ཡོད། རྒན་འཇམ་ཤེས་ཀྱིས“ང་ཚོའི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་མངལ་གྱི་གནས་

སྐབས་དང། བཙས་པའི་རྗེས་ཚང་མར་ཐོབ་པའི་ཁྱིམ་ཚང་སློབ་གསོ་ནི། དངུལ་གྱི་

རིན་ཐང་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལུང་པ་སྐྱིད་མ་སྐྱིད་ཀྱི་སྐོར་ཡིན།”[2] ཞེས་སློབ་གསོའ་ི

ཁ་ཕྱགོས་མ་འགྲིགས་པས་སོ། དེ་བཞིན་རྒན་བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་གིས“ངས་ཉེན་ཁ་

ཆེན་པོ་ག་རེ་མཐོང་གི་འདུག་ཅེ་ན་སློབ་གྲྭ་ལ་མཐོང་གི་འདུག ངས་སྔོན་ཆད་སློབ་

གྲྭར་ཡིད་ཆེས་ཟེར་ན་འདྲ། གང་ལྟར་ཡག་པོ་ཡིན་ཤག་གིས་དོ་སྣང་བྱས་མེད། སྔོན་

མ་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་བུ་མོ་གཅིག་ཡོད་སྟབས་ང་ལ་འབྲེལ་

བ་འདུག ངེད་གཉིས་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་མའོ་ིཐ་སྙད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཡི་ནང་གི་ཐ་སྙད་ 

༩༧ ཙམ་དབྱིན་ཇི་རེད། དཔེར་ན། ངའི་བུ་མསོ་བྷ་སེ(Bus)ཟེར་དུས་ངས་སྤྱི་སྤྱདོ་རླངས་

འཁརོ་ལབ་ན། ག་རེ་ག་ོམ་སངོ་ཟེར་གྱི་འདུག གནས་ཚུལ་དེས་ང་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་

དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་བཅུག་སོང་། 

 ང་ཚོའི་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཆག་ཏུ་གཏོང་མཁན་གཙོ་བོ་

གཅིག་སློབ་གྲྭ་ཁག་མཐོང་གི་འདུག དང་པོ་ཕྲུ་གུ་ཡིན་དུས་ནས་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་ན་

རྗེས་སུ་འགྲ་ོསྟངས་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག མི་ཆེན་པ་ོཆགས་དུས་གམོས་གཤིས་ཆགས་

ཟིན་སྟབས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད།”[3] ཅེས་ཁོང་གཉིས་

གསུང་སྐད་ཤོར་བ་དེ་ཡང་མིག་གིས་རིག་པ་དང་རྣ་བས་ཐོས་པ་ཙམ་མིན་པར་མྱོང་

བའི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་ཡིན། གནས་སྟངས་དེ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ནང་ཁུལ་དང་ཕ་

མར་ཁ་བརྡ་བྱེད་སྐབས་སྦྲགས་སྐད་དང་སྐད་ཡིག་གི་རིན་ཐང་ཡང་མི་མངནོ། དེ་ཡང་

མཁན་པ་ོཚུལ་ཁྲིམས་བླ་ོགྲསོ་ཀྱིས་ཀྱང“ཕ་སྐད་ཀྱི་ནང་དུ་ཕྱི་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཤིན་ཏུ་

[2] མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་པར་སྐྲུན་ཞུས། 

༢༠༡༠ ཤོག་གྲངས། ༨༨ ནང་གསལ།
[3] ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ སྐད་ཡིག་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩིའི་སྐབས།
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དེང་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཞན་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ཚུལ་དང་། དེར་གདོང་ལེན་བྱ་ཕྱོགས།

མང་པོ་འདྲེས། ཕྱི་སྐད་སྨྲ་མ་ཤེས་ན་རིག་གནས་མེད་པ་དང་མཐོང་རྒྱ་མེད་པའི་གྲལ་

དུ་འཇགོ དེས་ན་ཕ་སྐད་སྨྲ་ན་ང་ོཚ་དགསོ་པ་དང་རང་ཉིད་མི་གཞན་རྣམས་ལས་རིག་

གནས་ཀྱི་རིམ་པ་གཅིག་གི་དམན་པའི་སྣང་བ་འགགོ་མེད་དུ་འཆར། དེའི་དབང་གིས་

ན་གཞོན་རྣམས་འདུ་འཛོམས་བྱ་སའི་གནས་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞིག་ཏུ་ཕྱི་སྐད་ཁོ་ན་བཤད། 

དེར་མ་ཟད་ཐ་ན་ཁྱིམ་ཚང་གི་ནང་དུའང་ཕ་སྐད་བཤད་པ་ཉུང་དུ་འགྲོའ།ོ”[4] ཞེས་

དེ་དག་གིས་སླབོ་གྲྭའི་ཁརོ་ཡུག་དང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གམོས་ངན་ཞིག་ཐེབས་ཏེ་ཉེན་

ཁར་འགྱུར་བཞིན་ཡོད།

༢ བོད་པའི་མཐོ་སློབ་ཁག་ནས་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཞན་དུ་འགྲོ་ཚུལ།

བཙན་བོྱལ་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཆེད་སྤྱོང་བྱེད་ཡུལ་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་དང་ཝ་ཎཱ་མཐོ་

སློབ་སོགས་ཁག་གཅིག་ཡོད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་དང་གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་སྲི་ཞུ་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ན་མཐོ་སློབ་དེ་དག་མ་བརྒྱུད་ཐབས་མེད་

ལྟ་བུ་ཡིན། དེང་སྐབས་མཐ་ོསླབོ་དེ་དག་ལས་ཀྱང་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཞན་དུ་འགྲ་ོབཞིན་

པའི་སྐརོ་ལ་མཐ་ོསླབོ་དེ་ཚོའི་སླབོ་མའི་ཡངོ་ཁུངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བོད་ནང་ནས་སླབོ་གྲྭ་

ཐནོ་ཏེ་བཙན་བོྱལ་ལ་འབོྱར་བའི་རིགས་གཅིག་དང་། དགནོ་སྡེ་ཁག་ནས་ཡངོ་བ་ཁག་

གཅིག དེ་བཞིན་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐད་ཀར་སླེབས་པའི་རིགས་གཅིག་བཅས་

སྡེ་ཚན་གསུམ་ལས་འདུས་ཡོད། སྔ་མོ་ཡིན་ན་སློབ་མའི་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་གཉིས་ལྷག་

བོད་ནས་ཡིན་པ་དང་། བར་སྐབས་ཤིག་ནས་བོད་ནས་འབྱོར་བ་དང་གཞི་རིམ་སློབ་

མ་གྲངས་ཆ་མཉམ་པ་ལྟ་བུ། དེང་སྐབས་གཞི་རིམ་ནས་ཐད་ཀར་སླེབས་པ་གསུམ་

[4] འཛམ་གླིང་སྐད་ཡིག་གི་སྐྱེ་འཆིའི་ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་པ་ལུག་རྫི་རྒན་པོའ་ིཀི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། མཁན་པོ་

ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས། བོད་སྐད་ཡིག་གཅེས་སྐྱོང་མཐུན་ཚོགས། ཤོག་གྲངས། ༤༧ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཆ་གཉིས་དང་བོད་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་ཡོང་བ་གསུམ་ཆ་གཅིག་ཙམ་ལས་མེད། 

རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་དེ་སྔའི་སློབ་མ་དག་གི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་དང་དོན་གཉེར་

སོགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནུས་པ་ཇི་ཙམ་ཐོན་མིན་དེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་

དང་སྔ་མོའ་ིརྩོམ་ཡིག་ཁག་ལས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ།

 ད་སྐབས་དེ་ལས་ལྡགོ་སྟེ་གཞི་རིམ་ནས་ཐནོ་པའི་སླབོ་མ་ཚོ་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་

བྱ་གང་འཚམས་ཤིག་མཆིས་རུང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ལ་མཐོ་སློབ་གཅིག་གི་སློབ་

མའི་ཤེས་ཚད་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ཕྲད་བཞིན་ཡོད། དེའི་སྐོར་ལ་༸ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་བོད་དགེ་ཞིག་ལ་དུས་བབ་གསར་ཁང་གིས་

དེ་གའི་སླབོ་མ་ཚོར་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་གང་འདྲ་ཞིག་མཐངོ་མིན་དྲིས་པར། “འཛིན་

རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐནོ་པའི་སླབོ་མ་ཞིག་གི་ངསོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན། སླབོ་མ་ཚོའི་

བོད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་སྐྱོ་པོ་རེད། འདི་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ི

ཁྱབ་ཁངོས་སྤྱིའི་གནད་དནོ་ཞིག་རེད། ཁངོ་ཅག་གི་ཞན་ཆ་དེ་དག་སླབོ་གྲྭ་འདི་བརྒྱུད་

དེ་ཁ་སྐོང་དང་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་མ་ཐུབ་ན། རྗེས་མ་སློབ་གྲྭ་ཐོན་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

འགྲ་ོསྐབས། ༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉེར་ཁང་གི་མིང་ཆུ་ལ་མི་སྐྱུར་བའི་ངེས་

པ་མི་འདུག”[5] ཅེས་གནས་སྟངས་དེས་མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སྤྱི་ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་

ངེས་ཅན་ཞིག་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་སློབ་མའི་ཡོང་ཁུངས་མི་འདྲ་བས་གནས་

ཚད་དོ་མི་སྙོམས་སྟབས་སློབ་ཁྲིད་སོགས་ལའང་གདོང་ལེན་མང་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་

ཀྱི་ཡོད། 

 དེ་ཡང་རྒན་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་གིས། “མཐོ་སློབ་སློབ་མའི་སྐད་ཡིག་གི་ཤེས་

ཚད་ཆེས་ཞན་པ་དང་། སྐབས་རེར་ཆེས་མི་ཉམས་པ་སགོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡངོ་བཞིན་

ཡོད་པས་ན། དཀའ་ཚེགས་དེ་དག་སེལ་ཆེད་འབྲེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་དང་དགེ་རྒན་

[5] བོད་ཀྱི་དུས་བབ་དྲ་ཚིགས་ལས་དྲངས། དེང་སྐབས་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་དཔོན།
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དེང་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཞན་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ཚུལ་དང་། དེར་གདོང་ལེན་བྱ་ཕྱོགས།

གྱི་ཕྱོགས་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་གོ་སྐབས་དང་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་ལས། 

དྲག་ཞན་གང་རུང་གཅིག་གི་བློ་ངོ་བསྟུན་རང་བསྡད་ན་སྤྱི་སྒེར་གཉིས་ཀར་འཕྲལ་

ཕུགས་ཀྱི་གནོད་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་སོ།”[6]  ཞེས་ཉམས་ཞན་དུ་འགྲོ་བའི་རྐྱེན་

གཅིག་གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན། གཉིས་ཏེ་མཐོ་སློབ་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་དགེ་རྒན་ནི་ས་ོསའོ་ིཁྲིད་གཞིའི་སླབོ་གཞི་དེའི་ཐགོ་ལ་ཆེད་ལས་རང་བཞིན་

དགསོ་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཡང་། དེའི་ཐགོ་ལ་དགའ་མསོ་ཡདོ་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་

དགོས་མོད། དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཆེད་སྦྱོང་མེད་པར་གཞི་རིམ་ནང་བཞིན་སློབ་

ཚན་གང་ཞིག་ཁྲིད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱང་ཡིན་ཤག་ཤག་གིས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་དེས་ཤེས་

ཚད་མི་འདང་བ་དང་། དེ་བཞིན་དགེ་རྒན་ཁག་གཅིག་གིས་སླབོ་ཚན་གྲ་སྒྲིག་མི་བྱེད་

པས་དགེ་སླབོ་དབར་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་གི་རྐྱེན་པས་ཉམས་ཞན་དུ་འགྲ་ོབཞིན་

པ་དངོས་ཡོད་ཡིན།

༣ དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཞན་དུ་འགྲོ་ཚུལ།

སྤྱིར་དགོན་སྡེའི་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ་ནི་ནང་བསྟན་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་འཆད་ཉན་

སྤེལ་གསུམ་བྱེད་མཁན་ཤ་སྟག་ཡིན་སྟབས་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཞན་དུ་འགྲ་ོབཞིན་འདུག་

ཅེས་བརྗདོ་ན་ཡ་མཚན་ལྟ་བུ་ཚོར་སྲིད་མདོ། དནོ་དུ་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཤེས་རོྟགས་

ཡོད་རུང་ཡི་གེ་འབྲི་མི་ཤེས་མཁན་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད། དེ་སྔོན་གྲྭ་བཙུན་བརྒྱ་ཆའི་

ཕལ་ཆེ་བ་བོད་པ་ཡིན་པས་སྐད་ཀྱི་རྨང་གཞི་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག དེང་སྐབས་དང་

མི་འདྲ་བར་སྒྲིག་ལམ་བཙན་ལ་དོན་གཉེར་ཆེ་བ། འཕྲུལ་རིགས་དར་ཁྱབ་ཕྱིན་མེད་

[6] མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་པར་སྐྲུན་ཞུས།

      ༢༠༡༠ ཤོག་གྲངས་ ༡༤༨ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

པས་སློབ་གཉེར་སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་སྐད་ཡིག་ཐོག་ལའང་ཉེན་ཁ་གང་ཡང་མི་མངོན།

 དེང་སྐབས་གྲྭ་རྒྱུན་བདོ་ནས་ཡངོ་མི་ཐུབ་པ་དང་། བཙན་བོྱལ་ནང་ནས་ཀྱང་

གྲྭ་པ་བྱེད་མཁན་དཀནོ་པས། དེའི་ཁ་གསབ་ལྟ་བུར་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ནས་གྲྭ་རྒྱུན་

མང་པ་ོཞིག་བཅུག་དང་འཇུག་བཞིན་པར་བརྟེན་ཁ་ོཚོའི་སྦྱང་འདུན་བོད་པ་ཚོ་ལས་

ཞན་པ་དེ་འདྲ་མེད་ཀྱང་། ཁོ་ཚོས་ཆུང་དུས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་སྐད་གཙོ་བོ་ཧིན་

དིའམ་ཡང་ན་ལ་དྭགས་སྐད་སགོས་ཡིན་པས་དགནོ་པར་སླེབས་ཏེ་གཞི་ནས་བོད་སྐད་

བསླབ་དགསོ་པ་དང་། བདོ་སྐད་ལ་བྱང་གམོས་མེད་པས། བོད་སྐད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དང་མིང་

ཚིག་སགོས་མི་འདང་བའི་དཀའ་ངལ། གཉིས་ནས་ཁ་ོཚོ་ནང་ཁུལ་ཁ་བརྡ་བྱེད་སྐབས་

རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཧིན་དི་སགོས་སྤྱདོ་བཞིན་པས་དགནོ་སྡེའི་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་

ཤུགས་རྐྱེན་ཞིག་འཐེབ་བཞིན་ཡདོ། དེ་བཞིན་དགནོ་སྡེ་ཁག་གཅིག་ལས་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་རྐྱང་པ་དང་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་སོགས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་སྐབས་དེ་དག་ཁོ་ཚོར་འབྲེལ་བ་

མེད་ཚུལ་སོགས་བཤད་དེ་ངལ་བ་བརྟེན་དགོས་པ་དེ་འདྲའང་ཡོད་ཚོད་འདུག

༤ སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་མ་འདངས་པས་ཉམས་ཞན་དུ་འགྲོ་ཚུལ།

བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་མ་འདངས་པས་ཇི་ལྟར་ཉམས་ཚུལ་ནི་བོད་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་རུང་རང་ཉིད་མི་ཚེ་སྐྱེལ་དགསོ་པས། བོད་ཡིག་ཆེད་སྦྱངོ་བྱ་སའི་མཐ་ོསླབོ་ཅིག་

ནས་ལ་ོརེར་སླབོ་མ་སུམ་ཅུ་རེ་འདནོ་བཞིན་ཡདོ་ནའང་། དེ་དག་ལས་རེ་གཉིས་གཅིག་

ལས་ཕལ་ཆེ་བ་ས་ོསའོ་ིཆེད་སྦྱངོ་དང་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་ལས་ཀ་རྐྱང་བྱེད་དགསོ་པ་དང་།  

དེ་བཞིན“བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཁོར་ཡུག་ནི། སློབ་གྲྭ་དང་། དགོན་པ་

ཞིག་ཏུ་སོང་། གཞུང་ངོས་ནས་ཀྱང་ལས་བྱེད་ས་མིག་ཐོག་བསྡུ་ལེན་བྱེད་སྐབས་སྐད་
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དེང་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཞན་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ཚུལ་དང་། དེར་གདོང་ལེན་བྱ་ཕྱོགས།

ཡིག་གཉིས་རང་རྐྱ་འཕེར་བ་གཙོ་འདནོ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་དང་།”[7] ཞེས། ང་ཚོ་

བཙན་བོྱལ་བའི་འཚོ་བ་ནི་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པས་གཞུང་གི་

སྲི་ཞུ་བ་བསྡུ་སྐངོ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་བྱེད་པར་གཏངོ་སྐབས་ཀྱང་

བདོ་དབྱིན་གཉིས་ད་ོམཉམ་པའམ་ཡང་ན་དབྱིན་ཡིག་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོན་བོད་ཡིག་བརྒྱ་

ཆ་མཐནོ་པ་ོམེད་ཀྱང་ཡིག་ཚད་ལནོ་པ་དང་། བོད་ཡིག་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོཡང་དབྱིན་ཡིག་

བརྒྱ་ཆ་དམའ་པ་ོཡིན་ན་མི་ཚུད་པའི་གནས་སྟངས[8]དེ་འདྲའི་རྐྱེན་པས་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་ལ་ཆེ་མཐངོ་དང་རིན་ཐང་མེད་པ་མཐངོ་བཞིན་ཉམས་ཞན་དུ་འགྲ་ོབ་མངནོ་ན།ོ

ས་བཅད་གཉིས་པ། གནས་སྟངས་དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་ཕྱོགས།

༡ སློབ་གྲྭ་དང་མཐོ་སློབ་ཁག་ལ།

༡.  སྐད་ཡིག་མི་ཉམས་པ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་ན“བེད་སྤྱདོ་བྱས་པའི་ཐགོ་ནས་

གཏོང་དགོས་པ་ལས། བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་པར་ཡར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་གཏོང་ཐུབ།”[9] ཅེས་

གསུངས་པ་ལས་ལྷག་པ་མེད། དཔེར་ན། གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭར་མཚོན་ན་ཕྲུ་གུ་ཚོ་སྐྱེས་

དུས་ནས་བསྲེས་སྐད་རྒྱག་མཁན་ཞིག་ཡངོ་མི་ཤེས་པས། ཕ་མ་ས་ོསསོ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་

ནས་བདོ་སྐད་གཙང་མ་བཤད་རྒྱུར་བརྩནོ་ན་བོད་སྐད་ཀྱི་རྨང་གཞི་བརྟན་པ་ོདང་མིང་

ཚིག་ཕྱུག་པ་ོཆགས་རྒྱུར་ཕན་ངེས། དེ་བཞིན་བདོ་མི་རིགས་དང་སྐད་ཡིག་གི་གལ་ཆེའི་

རིན་ཐང་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་ཕྲུ་གུའི་སེམས་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་རེ་གཞག་ཐུབ་ན་དགེ་

[7] རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས། མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་

ཁང་གིས་པར་སྐྲུན་ཞུས། ༢༠༡༠ ཤོག་གྲངས་ ༡༡༤ ནང་གསལ།
[8] འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ། མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་

གིས་པར་སྐྲུན་ཞུས། ༢༠༡༠ ཤོག་གྲངས་ ༡༡༤ ནང་གསལ།
[9] ༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པ། བཀའ་སློབ་སྙིང་གི་ནོར་བུ། དེབ་ཕྲེང་གཉིས་པ། ༢༠༡༦ ཤོག་གྲངས་ ༡༢༡ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

མཚན་དང་། སློབ་གྲྭར་ཡང་དགེ་རྒན་ཚོས་སློབ་ཁྲིད་སྐབས་ལ“ཁ་སྐད་དེ་ཡིག་སྐད་

དང་མཉམ་དུ་ཡར་འཁྲིད་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡིན་ན་གང་འཚམས་ཤིག་ནས་

ཁ་ནས་ལབ་པ་དང་ཡི་གེ་འབྲི་རྒྱུ་གཉིས་གཅིག་པ་ཆགས་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡང་ཡདོ་པ་མ་རེད།”[10] ཅེས་དང་། ཡང“དགེ་རྒན་ཚོས་སླབོ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་

དང་། གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་ཡིག་སྐད་དང་མཐུན་

པའི་མིང་ཚིག་མང་དུ་བཏང་། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ཡར་འགྲོ་གི་ཡིན་ན། གང་འཚམས་

ནས་ཁྱད་པར་ཞིག་ཡོང་གི་རེད།”[11] ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལག་ལེན་འདི་ལྟར་

བསྟར་ཐུབ་ན་རིམ་གྱིས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ངལ་མེད་ཆགས་རྒྱུ་ཐེ་ཚོམ་ཅི་ལ་ཡོད།

༢.   མཐོ་སློབ་ཅིག་ལ་མཚོན་ན་མཐོ་སློབ་ནི་སྐད་ཡིག་གི་རྨང་གཞི་གཞག་ས་ཙམ་

མིན་པར་སྐད་ཡིག་ཆེད་སྦྱོང་བྱེད་ས་ཡིན་པས། རིག་གནས་སྦྱོང་སྐབས་འདེམས་

སྦྱངོ་གི་ཆེད་ལས་འཛུགས་དགསོ་པ་དང་། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་རྗེས་སུ་ཞིབ་འཇུག་ལ་འགྲ་ོ

སྐབས་ཚད་གཞི་ལྟར་འགྲོ་ཐུབ་པའི་ཕན་ཐོགས་དང་། དེ་མིན་ད་ལྟ་བཞིན་བསྡད་ན་

ཞིབ་འཇུག་སྐབས་རིག་གནས་སྐབས་ཀྱི་སློབ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་ཁ་སྐོང་དགོས་པར་

གྱུར་ཏེ། ཞིབ་འཇུག་སླབོ་ཚན་ཆ་ཚང་འགྲ་ོམི་ཐུབ་པ་དང་ཚད་གཞི་ཇི་བཞིན་མི་ལནོ་

པས་དགེ་སློབ་གཉིས་ཀར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། དེ་སྔའི་ས་རཱ་

མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཞིག་གིས། “ང་ཚོའི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་གཞིའི་འགྲོ་སྟངས་ནི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་འགྲ་ོསྟངས་དང་རྒྱུན་ནས་མི་མཐུན་ལ། ཚད་གཞི་ཡང་མི་ལནོ་

པས་ངེས་པར་དུ་ཆེད་སྦྱངོ་བཟ་ོདགསོ་ཞེས་ལན་མང་གསུངས་པ”[12]དེས་འཐུས་ས།ོ 

དེ་བཞིན་མཐ་ོསླབོ་ཞིག་ལ་དགེ་རྒན་ཤེས་ཚད་ཡདོ་པ་དེ་འདྲ་ངེས་པར་དུ་དགསོ་པས། 

[10] ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཤད་དང་གསུང་རྩོམ་སོགས་ཕྱོགས་བསྡུས། པོད། ༥ བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་

སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་། ཤོག་གྲངས་ ༢༡༤ ནང་གསལ།
[11] གསུང་བཤད་དང་གསུང་རྩོམ་སོགས་ཕྱོགས་བསྡུས། པོད། ༥ བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང། 

ཤོག་གྲངས་ ༢༡༦ ནང་གསལ།
[12] ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་དཔོན་ཟུར་པ་དེང་སྐབས་ནོར་གླིང་རྩོམ་དགེ།
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དེང་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཞན་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ཚུལ་དང་། དེར་གདོང་ལེན་བྱ་ཕྱོགས།

གཞུང་དང་མཐ་ོསླབོ་ས་ོསའོ་ིའཛིན་སྐྱངོ་ངསོ་ནས་འཚོལ་བསྡུ་བྱེད་དགསོ་གལ་དང། 

དེ་བཞིན་དགེ་རྒན་ཚོར་དམིགས་བསལ་ཆེ་མཐོང་དང་སློབ་མ་ཚོའི་ངོས་ནས་གུས་

བཀུར་ཐོབ་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ན་འགྱུར་བ་ཞིག་འགྲོ་ངེས་སོ།

༢ དགོན་སྡེ་ཁག་དང་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ།

༡.  སྤྱིར་དགནོ་སྡེ་ཁག་ལ་བྱ་བ་ཆེ་ཆུང་ཅི་ཞིག་སྤེལ་རུང་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་ཞིང། 

ལྷག་ཏུ་ཆོས་རའི་དུས་ཡུན་ནི་བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་དཔྱད་གླེང་ཞིག་ཡིན་པས་སྐད་ཡིག་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་དཀའ་ཚེགས་དེ་ཙམ་མེད་མོད། རྗེ་གུང་ཐང་པས། “ཐ་སྙད་

རིག་གནས་སོགས་ལ་མགོ་འཁོར་ཏེ། །རྩ་བ་བོར་ནས་ཡལ་ག་མི་འཛིན་ཨང། །” 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔ་མོ་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་ཐ་སྙད་རིག་གནས་ཐོག་དེ་ཙམ་སློབ་

གཉེར་དང་ལྟ་སྟངས་མི་བཟང་བ་དེ་འདྲ་མིན་པར་རིག་གནས་ཐགོ་ལ་སྔར་ལས་སླབོ་

འཁྲིད་ཇེ་བཟང་དུ་གཏངོ་དགསོ་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མིན་གྱི་བོད་རིགས་གྲྭ་གཞནོ་

རྣམས་ལའང་ལ་ོརྒྱུས་ཐགོ་ནས་བདོ་མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་ཆ་ནས་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན་པ། ནམ་ཞིག་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་དུ་སངོ་ན་ང་ཚོ་ཐུན་མངོ་བའི་རིག་

གཞུང་ཟབ་པོ་དག་བརླག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་ལ་ངོ་སྤྲོད་སློབ་གསོ་གཏང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

དུ་འགྱུར་ཡོད།

༢.       སྐད་ཡིག་གི་ཁརོ་ཡུག་བསྐྲུན་ཐབས་ལའང་ང་ཚོ་རང་གི་སྐད་ཡིག་རྐྱང་པའི་

ངོས་ནས་མི་ཚེ་བསྐྱལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན། དེང་སྐབས་རང་བཙན་ཡོད་པའི་སྟོབས་

ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ནང་ལའང་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སྐད་ཡིག་གཞན་

གཉིས་གསུམ་མ་ཤེས་ན་ལས་ཀ་མི་རག་པ་དང་། ཡིག་རྨངོས་པའི་གྲས་སུ་འཇགོ་བཞིན་

ཡོད་པས། དེ་བས་ང་ཚོ་བོད་པའི་འཚོ་བ་ནི་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཡིན་པས་དེ་
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ལྟར་ཡངོ་ཐབས་མེད། དེ་ནི་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་མཐངོ་ཆུང་བྱས་པ་དེ་འདྲ་མིན་པར་

འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོ་འགྱུར་དབང་གིས་ཡིན།[13]  དེས་ན་ལས་བྱེད་བསྡུ་

ལེན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་བོད་ཡིག་རྐྱང་པའི་ཐོག་ནས་མ་བྱུང་ཡང་། གཞུང་དང་གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཆེ་ཁག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཐགོ་ལ་ཆེད་སྦྱངོ་གི་སླབོ་ཐནོ་པ་

དེ་ཚོ་དམིགས་སྒོར་བཟུང་སྟེ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་སའི་སྡིངས་

ཆ་དེ་འདྲ་བསྐྲུན་དགོས་པ་དང་། དེ་བས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོ་ལྟར་ཕྱིའི་རིག་གཞུང་

ནང་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆེད་སྦྱོང་ཚན་ཁག་མཁོ་གལ་དུ་འགྱུར་ཡོད། དཔེར་ན། 

ལོ་རྒྱུས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ང་ཚོར་ལོ་རྒྱུས་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་དེར་བལྟ་བའི་ལོ་རྒྱུས་རིག་

པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་ཐབས། ལོ་རྒྱུས་མཚན་ཉིད་རིག་པ། ཞིབ་འཇུག་ཐབས་ལམ་

སོགས་གཅིག་ཀྱང་བོད་ཡིག་ཐོག་མེད། དེ་ཚོར་བལྟ་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་སྐད་ཡིག་

གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་སྙན་ངག་དང་བརྡ་སྤྲོད་སོགས་ལ་དེ་

བཞིན་ཡིན་པས། དེ་ཚོ་ནང་འདྲེན་བྱ་སའི་ཆེད་སྦྱོང་དེ་འདྲ་ཟུར་འཛུགས་ཐུབ་ན་

ད་གཟོད་དེང་བཙན་བོྱལ་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་ཞན་དུ་འགྲོ་བར་གདོང་ལེན་

ཐུབ་པ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་ཕན་ཐོགས་ངེས་

ཅན་ཞིག་གཞག་ཐུབ་པས་སོ།། །།          

[13] རྒན་ཚེ་རིང་ཤཱཀྱའི་ཞིབ་འཇུག་འཆད་ཁྲིད་ལས་དྲངས།



རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི《ཨབེསྟ》གླེང་བ།

འབྲོག་རུ་བློ་བཟང་ཆོས་དར།[1]

སྔོན་འགྲོའ་ིསྤྱི་བཤད།

༄༅། །དེ་རིང་ང་ཚོས་གླེང་བར་བྱ་བའི་བརྗོད་གཞི་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་

གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི《ཨབེསྟ》ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། འདི་གླེང་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གཙོ་བོ་ནི་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་རྒྱ་གར་

རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་ལ་སློབ་གཉེར་དང་འཆད་ཁྲིད་བྱེད་དུས། གནའ་བོའ་ིཨརྱཎཱ་མི་

རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་བྱུང་རིམ་ལ་གཡལོ་ཐབས་མེད་ཁར། ཨརྱཎཱ་མི་རིགས་ཀྱི་རྩ་བའི་

འབྱུང་ཁུངས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་དུས་གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་གི་ཡུལ་ཕོྱགས་དེ་ནས་མཆེད་

ཡོང་བ་ད་ལྟའི་ཆར་རྩོད་མེད་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་ལ། འདིའི་ཐད་དྲན་དབང་དགེ་

འདུན་ཆསོ་འཕེལ་གྱི《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》ལེའུ་དྲུག་པ་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་བཟའ་

བཏུང་གི་སྐོར་ལས། p.156 “རྒྱ་གར་ཨརྱཎཱ་འདིའི་སྔོན་གྱི་རིགས་ནི། ཡུལ་འདིར་མ་

བརྟལོ་བའི་གངོ་མི་རབས་དུ་མ་ཞིག་གི་བར་དུ་ཨ་ོརྒྱན་དང་ཏ་ཟིག་པ་རྣམས་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་གནས།” ཞེས་དང་། ཏ་ཟིག་གི་གནའ་བོའ་ིལྷ་སྒྲུང་དང་ཨབེསྟ་སོགས་ནའང་

ཨརྱཎཱ་ཞེས་པའི་མིང་འདི་བྱུང་ཡོད་སྟབས་མི་རིགས་འདིའི་ཕ་ས་ནི་ཁོང་ཚོའི་ཡུལ་

[1] ནོར་གླིང་བོད་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་ཁང།           dokru56@gmail.com
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ལུང་ཡིན་པར་བཤད་པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས། ཏ་ཟིག་གི་ཕ་ལ་

ཝེ་རྒྱལ་རབས(Pahlavi dynasty 巴列维王朝1925--1979)སྐབས་སུ། རྒྱལ་པོ་རོས་གཟའ་

ཧན་ཕ་ལ་ཝེ(Razashoh Pahlavi 礼萨汗巴列维1876--1944)ཡིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༥ ལོར་ཏ་

ཟིག་ཅེས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་འདི་དགེ་བ་དུ་མ་ལ་དམིགས་ནས་དབྱི་རན་རྒྱལ་

ཁབ(Kingdom of Iran 伊朗国)ཞེས་པའི་མིང་འདི་ལ་བསྒྱུར། དེར་བརྟེན། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་

རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་ཤེས་པ་ལ་རིག་བྱེད་ཤེས་རིག་གི་བདག་པོར་གྱུར་བའི་ཨརྱཎཱ་མི་

རིགས་ཤེས་དགོས་འདུག ཨརྱཎཱ་མི་རིགས་ཤེས་པ་ལ་ཨརྱཎཱ་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་

གི་རྩ་བའི་རྨང་རྟེན་དུ་གྱུར་བའི་གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་གི་གསུང་རབ་རྙིང་པ《ཨབེསྟ》

ཤེས་དགསོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་དམིགས་ནས་བརྗདོ་གཞི་འདི་གླེང་དགསོ་བྱུང་བ་ཡིན། 

ཉེ་ལམ་ཁོ་བོ་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཆེད་སྦྱོང་

བྱེད་དུས། ངེས་སྟནོ་སླབོ་དཔནོ་སྤྲེལ་ནག་པ་བླ་ོགྲསོ་དཔལ་བཟང་མཆགོ་གིས་རྒྱ་གར་

རིག་བྱེད་རྩམོ་རིག་འཆད་ཁྲིད་སྐབས་སུ་གསུང་རབ་འདིའི་སྤྱི་ཁགོ་ང་ོསྤྲདོ་བྱས་པའི་

ཟིན་བྲིས་གཞིར་བཞག་པའི་སྟེང་ལ། ཁོ་བོས་ཏ་ཟིག་གི་མཁས་པ་ཅ་ལེ་ཏོ་སི་ཐི་ཧ་ཧེ་

贾利尔·杜斯特哈赫 ཡིས་ ༡༩༦༢ ལོར་འདེམ་སྒྲིག་བྱས་པའི《ཨབེསྟའི》གཞུང་གཞི་

དེ་རྒྱ་ནག་གི་མཁས་པ་ཡནོ་ཝུན་ཆི(元文琪)ཡིས་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཞིང་ ༡༩༦༤ ལརོ་

པེ་ཅིན་སློབ་ཆེན་ནས་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་དེ་དཔྱད་གཞི་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་བརྗོད་

གཞི་འདི་གླེང་རྒྱུ་ཡིན།

ལེའུ་དང་པོ། 《ཨབེསྟའི》མཛད་པ་པོའ་ིམི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྟ་བ།

དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི《ཚིག་གསལ》ལས།

འདི་ཡི་མཛད་པ་པོ་ནི་སུ། །
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རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི《ཨབེསྟ》གླེང་བ།

ལུང་ནི་གང་བཏུས་ཕྱོགས་གར་གཏོགས། །

སུ་ཡི་དོན་དུ་འདི་ཉིད་མཛད། །

དབུ་ཞབས་བསྡུས་པའི་དོན་ཅི་ཞིག །

 ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་སྔོན་བོྱན་འཕགས་བོད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྩིས་

འག་ོཡན་ལག་ལྔའི་སྒོ་ནས་བསྟན་བཅོས་འཆད་པའི་སྲོལ་བཟང་གཙིགས་སུ་བཟུང་

ནས“འདི་ཡི་མཛད་པ་པ་ོནི་སུ། །” ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་གིས་དྲངས་ཏེ་སྐབས་སུ་བབ་པའི

《ཨབེསྟའི》མཛད་པ་པོའ་ིམི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་གླེང་བར་བྱ་བ་ལ་ཚན་པ་བཞི་སྟེ། མཚན་

དོན་ཤན་སྦྱར། མཚན་གྱི་གོ་དོན། ལོ་རྒྱུས་བྱུང་རིམ་དང་མཛད་རྗེས། གཟའ་ར་ཏོ་སི་

རྒྱུ་ར་དང་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་བར་གྱི་དོགས་སློང་བཅས་སོ། །

ཚན་པ་དང་པོ། མཚན་དོན་ཤན་སྦྱར།

༡) ཨ་བེསྟ་སྐད། Zarathustra (zɑrəˈθuːstrə/;Avestan: Zaraϑuštra) 

༢) ཏ་ཟིག་སྐད། Zartosht (Persian: تشترز Zartosht, تشدرز Zardosht)

༣) གྷི་རེ་སི་སྐད། Zoroaster  (ˌzɒroʊˈæstər/ or /ˈzɒroʊˌæstər/, from Greek Ζωροάστρης

                              Zōroastrēs)[2] 

༤) རྒྱ་སྐད། 扎拉图什塔拉/查拉图斯特拉(阿)/琐罗亚斯德(希) (帕拉维语称

                作Zartusht/扎尔图什特)

༥༽ བོད་སྐད། གཟའ་ར་ཏོ་སི་རྒྱུ་ར(ཨ) གཟོ་རོ་ཨ་སི་ཁྲིར(གྷི-སྤྲེལ་ནག་པ)

     ཛོ་རོ་སེ་ཐ(མཁར་རྨེ་མདའ་འཕང་p.241 སྟོད་ཆ)

[2] “Zoroaster” Avestan,  Zaraϑuštra: (Avestan -zaraϑ  with the Greek zōros  and the Avestan 

-uštra with astron “star” )



28

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཚན་པ་གཉིས་པ། མཚན་གྱི་གོ་དོན།

གཟའ་ར་ཏ་ོསི་རྒྱུ་ར་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་ག་ོདནོ་ལ་འགྲེལ་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་སྣང་

སྟེ། 《ཨབེསྟའི》སྐད་བརྡ་ལས་བྱུང་བའི Zaraϑuštra ཞེས་པའི་མིང་ཕྱེད་ཕྱི་མ uštra དནོ་

ནི་རྒྱ་གར་དང་དབྱི་རན་གྱི་སྐད་བརྡ་རྙིང་པ་ལས།  “རྔ་མོང”(骆驼 camel)གི་གོ་དོན་

ཡིན་པས “རྔ་མངོ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཐུབ་པའི་སྐྱེས་བུ”(驾驶骆驼者 He who can manage 

camels)ཞེས་པའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ཏེ། འདི་ནི་གཞན་ལས་འཕགས་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ངོས་འཛིན་བྱས་པར་འདོད། གཞན Zaraϑuštra ཞེས་པའི་

མིང་ཕྱེད་སྔ་མ“Zar”ཡི་དནོ་ནི་དབྱི་རན་ཤར་ཕོྱགས་སྐད་བརྡ་རྙིང་པ་ལས། “གསེར”ལ་

འཇུག་པས། “གསེར་གྱི་རྔ་མོང་བདག་པོ”(金骆驼的主人Owner of the golden camels)

ཞེས་པ་ཡིན་པར་བཤད། འདི་ནི་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་རིན་ཐང་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་

པའི་ཆ་ནས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་སོགས་མཚན་དོན་འགྲེལ་སྟངས་ཁ་ཤས་ཡོད།

ཚན་པ་གསུམ་པ། ལོ་རྒྱུས་བྱུང་རིམ་དང་མཛད་རྗེས།

དེ་ཡང་གཟའ་ར་ཏ་ོསི་རྒྱུ་ར་ནི་འཇིག་རྟེན་འདིར་བོྱན་པའི་མེ་མཆདོ་ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་

ཆེས་ཐོག་མའི་སྲོལ་གཏོད་མཁན་གྱི་སྟོན་པ་དང་ཆོས་ལུགས་དེའི་ལྟ་གྲུབ་སྟོན་པའི་

རྩ་བའི་གཞུང་གཞིར་གྱུར་བའི་གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་གི་གསུང་རབ་རྙིང་པ《ཨབེསྟའི》

ཁྲདོ་ཀྱི་ལེའུ་རྙིང་ཤོས《རྒ་ཐ》ཡི་རྩམོ་པ་པ་ོཡང་ཡིན་ན།ོ ཡིན་ནའང་། ད་ལྟའི་བར་ང་

ཚོས་ཁངོ་གི་ལ་ོརྒྱུས་མང་པ་ོཞིག་ཤེས་ཐབས་མེད་པ་མ་ཟད། ཅུང་ཙམ་ཞིག་ཤོད་བཞིན་

པ་དེ་ལའང་ངག་རྒྱུན་དང་ལྷ་སྒྲུང་གིས་ཟིན་ཡོད་སྟབས་གསལ་པོ་དང་ཁུངས་ལྡན་

ཞིག་ཡིན་པར་སུ་ལ་ཡང་ཡིད་རྟནོ་དབེན། དམ་པ་འདིའི་འཁྲུངས་ཡུལ་དང་འཁྲུངས་
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རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི《ཨབེསྟ》གླེང་བ།

འདས་ལོ་ཚིགས་ཀྱི་ཐད་ལ་མཁས་པ་རྣམས་བརྗོད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་མ་ཟད། དེ་དག་

གི་བར་ལ་གནམ་ས་ལྟ་བུའི་ཧེ་བག་ཆེན་པོ་ཤོར་ཡོད། ཆེས་སྔ་བ་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་ལོ་

དྲུག་སྟོང(6000B·C)ཡས་མས་དང་ཆེས་ཕྱི་བ་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་ལོ་དྲུག་བརྒྱ(600B·C)

ཡས་མས་ལ་འཁྲུངས་པར་འདདོ་པས་ལ་ོང་ོདྲུག་སྟངོ་གི་ཧེ་བག་ཡདོ། རྒྱ་ནག་གི་མཁས་

པ་ཡོན་ཝུན་ཆི 元文琪 ཡིས་བསྒྱུར་བའི《ཨབེསྟའི》ཟུར་རྒྱན[3]དུ་བཀོད་པ་ལྟར་

ན། ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་དུས་རབས་གསུམ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཨ་ལག་རྒུ་གཟར་སྒྲིར(亚里士

多德384 B·C--322 B·C)གྱིས་གཟའ་ར་ཏོ་སི་རྒྱུ་ར་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་དུས་རབས་བཞི་

པར་འཁྲུངས་པའི་ཕུ་ལེ་ཁྲོ(柏拉图427B·C--347B·C)ལས་ཀྱང་ལོ་ངོ་དྲུག་སྟོང་གིས་

སྔ་བར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་རབས་འཁོད་འདུག དེར་བརྟེན་མཁས་པ་ཁག་གཅིག་

གིས་ཁོང་ནི་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་དུས་རབས 11B·C ནང་འཁྲུངས་པར་འདོད།

 གཞན་ད་དུང་། མཁས་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་ཁོང་ནི་ཕལ་ཆེར་ཏ་ཟིག་གི་

བཙན་རྒྱལ་མ་བྱུང་གོང་གི་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི 628B·C ལ་དབྱི་རན་བྱང་ཕོྱགས་ཀྱི་མེ་

སྒྲེ་ཡ་རྒྱལ་རབས(Median dynasty 米底亚王国 672 B·C--550 B·C)དུས་སུ་ཏ་ཟིག་གི་སྐུ་

དྲག་རྟ་བའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཁོང་འཁྲུངས་པའི་ཉིན་དེར་ནམ་མཁར་

སྒྲ་ཆེན་པ་ོཞིག་གྲགས་པས་ཁངོ་གི་ཀླད་ཆེན་ལ་གཡ་ོའགུལ་དྲག་ཏུ་ཐེབས་པའི་རྐྱེན་

གྱིས་ལག་པ་རང་དབང་མེད་པར་དཔྲལ་བར་བཞག་པའི་རྟགས་མཚན་ང་ོམཚར་ཅན་

ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་པ་ལ། ཕྱིས་སུ་ཀུན་གྱིས་དེ་ནི་ཁངོ་ཤེས་ཡནོ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བདག་

ཉིད་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་སྔ་ལྟས་ཡིན་པར་བཤད། ཁངོ་ནི་བདེན་དནོ་དང་ཤེས་རབ་ལ་

ཐུགས་ཞེན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟབས་དགུང་ལོ་ ༢༠ ལ་སོན་སྐབས་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པའི་བྱ་

གཞག་མཐའ་དག་ཞེ་གཏིང་ནས་སྤངས་ཏེ་འོ་བཅུད་ལ་བརྟེན་ནས་དཀའ་བ་མང་དུ་

སྤྱད། དགུང་ལ་ོ ༣༠ ལ་སནོ་སྐབས་ལྷ་ཡི་ལུང་བསྟན་བཞིན་ཕ་ཡུལ་དང་ཁ་གྱེས་ནས་

[3] <<阿维斯塔 --琐罗亚斯德教圣书>> (伊朗)杜斯特哈赫选编:元文琪(译) 导读p.404
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

མི་མེད་ལུང་སྟངོ་གི་རི་རྩེ་ཞིག་ཏུ་སྒམོ་སྒྲུབ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞལོ། ལ་ོང་ོ ༡༠ ཡི་རྗེས་

སུ་རི་འདབས་སུ་ཕེབས་སྐབས་ས་ཆ་དེར་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བའི་མེ་ཕུང་ཞིག་ལྷུང་སྟབས། 

ཏ་ཟིག་གི་རྒྱལ་བླནོ་རྣམས་ཀྱིས་དཀནོ་མཆགོ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་སྙམ་ནས་

མཆོད་འབུལ་བྱེད་འགོ་བརྩམས་མ་ཐག མེ་ཕུང་དབུས་ནས་གཟའ་ར་ཏོ་སི་རྒྱུ་ར་ལ་

གནོད་སྐྱོན་ཅི་ཡང་མེད་པར་གཟི་བྱིན་ལྷ་མེར་འབར་བཞིན་མངོན་དུ་བྱུང་སྟེ། རྒྱལ་

བླནོ་རྣམས་ལ་དཀནོ་མཆགོ་མཆདོ་པའི་དགེ་བ་དང་གདམས་ངག་མང་དུ་སྩལ། ཁངོ་

གིས་སྲལོ་རྒྱུན་གྱི་ལྷ་མང་སྨྲ་བའམ་ལྷ་ཚོགས་སྨྲ་བའི་ཆསོ་ལུགས་རྙིང་པ་གཏརོ་བཅམོ་

བཏང་ནས་རང་གི་ལྟ་གྲུབ་རྣལ་མ་ལྷ་གཅིག་སྨྲ་བའི་ཆསོ་ལུགས་གསར་པ་གཟའ་ར་ཨ་

སི་ཁྲིའི་ཆོས་ལུགས་ཞེས་པ་གསར་གཏོད་དང་དར་སྤེལ་བཏང། ཐོག་མར་སྲོལ་རྒྱུན་

ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ཆསོ་དཔནོ་རྣམ་པས་ཁངོ་ལ་བཀག་འགགོ་དང་དགག་པ་མང་དུ་བྱས་

ཀྱང་། ཁོང་གིས་ཆོས་འཁོར་མང་དུ་སྐོར་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཨི་རན་ཤར་

ཕྱགོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཝེ་སི་ཊ་སི་ཕ(Vesthtaspa 维斯塔巴)
[4]ཁོང་གི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་

སུ་ཞུགས་པ་མ་ཟད། ཁོང་དགུང་ལོ་ ༤༢ སྐབས་སུ་རྒྱལ་པོའ་ིབློན་ཆེན་གྱི་སྲས་མོ་ཧེ་

ཨོ་ཝེ(赫沃薇Hvovi)[5]དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་པའི་དབང་གིས་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་གི་

སྲུང་སྐྱོབ་དང་རོགས་རམ། མཐུན་རྐྱེན་གང་མང་སྦྱར་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་

གི་ཆོས་ལུགས་དེ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་སོང། མཐར་དགུང་ལོ་ ༧༧ སོན་པའི་ཕྱི་ལོའ་ི

སྔོན་གྱི་ལོ 551B·C སྐབས་ཏ་ཟིག་དང་ཁྲོ་རན(Turan 图兰) གཉིས་ཀྱི་གཡུལ་འཁྲུག་

སྐབས་སུ་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཏུ་སྐུ་བཀྲོངས་པར་བཤད། དེས་ན་ང་ཚོས་ཀྱང་བཤད་ཚུལ་ཕྱི་

མ་མེ་སྒྲེ་ཡ་རྒྱལ་རབས་སྐབས་འཁྲུངས་པར་གཞི་ལ་བཞག་ན་ཁངོ་གི་འཁྲུངས་འདས་

ལ་ོཚིགས་ནི་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལའོ་ིསྔནོ(628B·C --551B·C)ཡིན་པར་ཆ་འཇགོ་བྱས་པ་དེར་

[4] རྒྱ་གར་རྩོམ་རིག་འཆད་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས། N.C.p.146
[5]  ཡོན་ཝུན་ཆིའི་ཨབེསྟའི་ཟུར་རྒྱན་p.403 ནང་ཁོང་ནི་སྤུན་མཆེད་ལྔའི་ཁྲོད་ཀྱི་གསུམ་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཁོང་མི་

ཚེ་གཅིག་ལ་ཆུང་མ་གསུམ་ལ་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་པའི་མཐའ་མ་དེ་འདི་ཡིན་པར་འཁོད་ཡོད།
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རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི《ཨབེསྟ》གླེང་བ།

ངོས་འཛིན་བྱས་ཆོག་སྙམ། །

ཚན་པ་བཞི་པ། གཟའ་ར་ཏོ་སི་རྒྱུ་ར་དང་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་བར་གྱི་དོགས་སློང།

དེ་ཡང་ཚན་པ་འདི་ལ་ཁོ་བོས་ཞིབ་འཇུག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ནན་ཏན་བྱས་མེད་ལ་དེ་

རིང་གི་གླེང་གཞི་གཙོ་བོའ་ིཞོར་འཕྲོས་སུ་འདིའི་ཐད་དོགས་སློང་ཞིག་བྱས་པ་ཙམ་

ཡིན། དུས་རབས་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅིག་ནང་གཏེར་ནས་བཏོན་པར་བཤད་པའི་

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཕྱག་དེབ《མདོ་འདུས》དང། 《མདོ་གཟེར་མིག》 《མདོ་དྲི་མེད་

གཟི་བརྗིད》སོགས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་

ཕྱག་དཔེ་མང་པོ་ཞིག་ཏུ། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་དང་སྐུ་ཚེ་གཅིག་ལ་ཁོང་གི་འགལ་

ཟླར་ལངས་པའི་བདུད་ཁྱབ་པ་ལག་རིང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བརྗོད་པ་དེ་དང། སྟོན་

པ་ཤཀྱཱ་ཐུབ་པ་དང་སྐུ་ཚེ་གཅིག་ལ་ཁོང་གི་འགལ་ཟླར་ལངས་པའི་ལྷས་བྱིན་གཉིས་

ཀྱི་འབྲེལ་བ་བརྗདོ་པའི་གཏམ་རྒྱུད་འདི་དག་གི་བར་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔྱད་

བསྡུར་གནང་ཡདོ་པ་མ་ཟད། སྟནོ་པ་གཤེན་རབ་དང་ཏ་ཟིག་གི་སྟནོ་པ་གཟའ་ར་ཏ་ོསི་

རྒྱུ་ར་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལའང་དཔྱད་བསྡུར་བྱས་འདུག དེར་བརྟེན། སྟོན་པ་གཤེན་

རབ་བོད་ལ་ཕེབས་དནོ་ནི་བདུད་ཁྱབ་པ་ལག་རིང་གིས་བརྐུས་པའི་ཁངོ་གི་རྟ་བདུན་

པོ་ཚུར་ལེན་དུ་ཕེབས་པར་འཁོད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་དང་གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་གི་མེ་

མཆོད་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྟོན་པ་གཟའ་ར་ཏོ་སི་རྒྱུ་ར་རྟ་བའི་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་

བཅས་ཀྱི་དབར་ལའང་དབྱེ་ཞིབ་དང་དཔྱད་བསྡུར་གཏིང་ཟབ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ཡང་སྙིང་སྟོན་པ་འདི་གསུམ་དང་ཁོང་རྣམ་པས་སྲོལ་བཏོད་གནང་བའི་ཆོས་ལུགས་

བཅས་ཀྱི་བར་ལ་གསང་ཟབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་པ་ནི་སྐབས་འདིའི་

ཤེས་འདོད་ཞུགས་པའི་དོགས་སློང་དངོས་ཡིན་ནོ། །
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ལེའུ་གཉིས་པ། གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་གི་གསུང་རབ་རྙིང་པ《ཨབེསྟ》ལ་ལྟ་བ།

དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་ཞལ་ནས། “ལུང་ནི་གང་བཏུས་ཕོྱགས་གར་

གཏགོས། །སུ་ཡི་དནོ་དུ་འདི་ཉིད་མཛད། །དབུ་ཞབས་བསྡུས་པའི་དནོ་ཅི་ཞིག །”ཅེས་

བྱ་བའི་ཚིག་གིས་དྲངས་ཏེ་གནའ་བའོ་ིཏ་ཟིག་གི་གསུང་རབ་རྙིང་པ《ཨབེསྟའི》གཞུང་

དངོས་གླེང་བར་བྱ་བ་ལ་ཚན་པ་བཞི་སྟེ།

ཚན་པ་དང་པོ། ཨབེསྟའི་བརྡ་དོན་དང་བརྗོད་བྱའི་བསྟན་དོན་བསྡུས་པ།

《ཨབེསྟ》(Avesta  阿维斯陀/塔)ཞེས་པ་ནི་གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་གི་གཟའ་ར་ཏོ་སི་རྒྱུ་

རའི་ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་སྟནོ་པའི་གསུང་རབ་རྙིང་པ་ཞིག་ཡིན། འདས་པའི་ལ་ོང་ོ

ཉིས་སྟངོ་ནས་སུམ་སྟངོ་གི་ལ་ོརྒྱུས་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་གསུང་རབ་འདི་ལ་གནའ་བོའ་ི

ཏ་ཟིག་གི་ཆབ་སྲིད་འཕོ་འགྱུར་གྱི་ཀྱོག་མཚམས་རེ་རེ་ནས་གསུང་རབ་འདི་ལའང་

དར་རྒུད་ཀྱི་བྱུང་རིམ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་དག་འོག་ཏུ་རགས་ཙམ་གླེང་

བར་བྱ། གསུང་རབ་འདིའི་མཚན་བྱང་ལའང་མཁས་པ་རྣམས་འདོད་ཚུལ་མི་མཐུན་

པ་མང་པརོ་སྣང་སྟེ། གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་གི་སྐད་དུ། ཨབེསྟ“阿维斯塔”ཨབེསྟ་ཁུ “阿维

斯塔克”ཨ་པེ་སི་ཐ“阿贝斯塔”ཝ་སི་ཐ“瓦斯塔”ཨ་སི་ཐ“阿斯塔”ཨ་ོསི་ཐི“奥斯特” 

སོགས་མང་དུ་སྣང་། སྤྱིར་བཏང“ཨབེསྟ”ཞེས་པའི་བརྡ་དོན་ལ་སྣ་མང་རྙོག་འཛིང་

ཆེ་སྟབས། ལོ་ངོ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་གི་ཞིབ་འཇུག་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་དུ་མཁས་པ་

རྣམས་བསམ་འཆར་གཅིག་མཐུན་བྱུང་ཐུབ་མེད་ལ། བརྡ་ཆད་འདི་གཞུང་འདིའི་ཁྲདོ་

ནས་མངོན་གསལ་དུ་མ་བྱུང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་དུས་རབས་བརྒྱད་
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རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི《ཨབེསྟ》གླེང་བ།

པར་ཨ་རབ་ཀྱི་ཁ་ཆེ་བས་ཏ་ཟིག་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་དུས་ཆསོ་ལུགས་འདི་ལ་དད་

མསོ་བྱེད་མཁན་ཁག་གཅིག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒ་ོཇི་ར་ཐི(Gujarati 古吉拉特)ལ་བྲསོ་བོྱལ་དུ་

ཡངོ་བའི་ཏ་ཟིག་མི་རྒྱུད་ཕ་ོཨར་སེ(Parsi帕西人)
[6]ཞེས་པའི་ཁྲདོ་དུའང་འཚོལ་ཞིབ་

བྱས་ཀྱང་མ་རྙེད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་གྱི་ཏ་ཟིག་པའི་མཁས་པ་ངྷ་ར(印度帕西人达拉)

[7]ཡི་འདོད་ཚུལ་ལྟར་ན། “ཨབེསྟAvesta”དང“བེདVeda吠陀”ཞེས་པ་གཉིས་ཀྱི་

ཚིག་རྩ་གཅིག་ཡིན་པར་འདདོ་ལ་དེའི་བརྡ་དནོ་ནི“ཤེས་ཡནོ”དང“དམ་པའི་གསུང་

རབ”ཅེས་པ་ལ་འཇུག་པར་ངསོ་འཛིན་བྱས་ཡདོ། དེ་བཞིན་འཇར་མན་གྱི་མཁས་པ་

བྷར་ཐ་ོལ་ོམེ(Bartholomae巴尔托洛梅)ཡིས་དེའི་དནོ“བསྟདོ་བསྔགས”ཞེས་པར་འདདོ་

ལ། ཝེ་ཁན་སྒྲིར(Wikander维坎德)ཡིས“མེ་ཡི་བསྟོད་བསྔགས”ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་

པར་བཤད་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་མོད། མདོར་བསྡུས་ན། ཤེས་ཡོན་དང་བཀའ་ལུང། 

གསུང་རབ། བསྟོད་བསྔགས་ཞེས་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པར་སྙམ། དེའི་ཕྱིར《ཨབེསྟ》

ཞེས་པའི་བསྟན་བཅོས་འདིའི་མཚན་བྱང་ལའང་སྐབས་འགར《གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་

གི་གསུང་རབ》དང། 《མེ་མཆོད་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྩ་བའི་བཀའ་ལུང》 《བསྟོད་གླུ》

སོགས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་འདུག

 བོད་ལ་མཚོན་ན་བསྟན་བཅསོ་འདིའི་མཚན་བྱང་ཙམ་ཐགོ་མར་གླེང་མཁན་

ནི་དྲན་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་རིག་བྱེད་ལེགས་སྦྱར་དང་

གནའ་དཔེ་ལེགས་སྦྱར་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཤད་དུས། 《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》

ལེའུ་དྲུག་པ་ལས། “ཏ་སིག་པའི་སྔོན་གྱི་ལུང་ཨབེསྟ་ཞེས་པ་དང་རིག་བྱེད་ལེགས་

སྦྱར་གཉིས་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། དེས་ན་རིག་བྱེད་ལེགས་སྦྱར་དེ་ད་ལྟའི་འདི་

[6] Parsi ཞེས་པ་ཏ་ཟིག་གི་མི་སྟེ Persians ཞེས་པ་ཟུར་ཆག་པར་འདོད། དུས་རབས་ ༡༨ པར་བྷང་བྷེ་རུ་བརྟན་

གཞི་ཆགས། 
[7]   <<阿维斯塔>>(伊朗)贾利尔•杜斯特哈赫(选编).元文琪(译). 导读.p.343. 商务印书馆

出版.2005北京
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཡོངས་གྲགས་དང་ཚུལ་མི་མཐུན་པར་ཤེས་པར་བྱ”ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་བཟུང་ད་

ལྟའི་བར་དུ་བོད་ལ་གཞུང་འདི་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་མ་བྱུང་པ་འདྲ། 《ཨབེསྟ》ཞེས་

པའི་ལེའུ་ཉེར་གཅིག་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་གཞུང་འདིའི་བསྟན་དོན་གཙོ་བོ་

ནི། མདོར་བསྡུས་ན། གཟའ་ར་ཏོ་སི་རྒྱུ་རའི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་

བ། ལྟ་གྲུབ་སྟོན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་མཆོད་

བསྟོད་དང། ཆོ་ག ཕྱག་ལེན། བྱེད་སྒོ་སྤེལ་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་སྟོན་པའི་གནའ་

བོའ་ིགསུང་རབ་རྙིང་ཤོས་ཤིག་ཡིན།

ཚན་པ་གཉིས་པ། གཞུང་གཞིའི་འཕེལ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྡུད་སྒྲིག་གི་རིམ་པ།

སྐབས་འདིར་སྐུ་ཞབས་ཡནོ་ཝུན་ཆི་ཡིས་གཟ་ོར་ོཨ་སི་ཁྲིའི་ཆསོ་ལུགས་ལ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་

སྟེང་ནས་འཕེལ་རིམ་མི་འདྲ་བ་བཞི་དབྱེ་ཡདོ་པ་དེ་དང་སྦྱར་ནས་གཞུང་འདིའི་སྡུད་

སྒྲིག་གི་རིམ་པ་རྣམས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཁ་གསལ་ཞིང་གོ་བདེ་བར་སྙམ།

༡.  གསར་རྩམོ་གྱི་དུས་སྐབས།(初创时期 1100B·C--800B·C) སྐབས་འདི་ནི་མིའི་དབང་

པ་ོགཟའ་ར་ཏ་ོསི་རྒྱུ་རའི་ཆསོ་ལུགས་འདི་ཐགོ་མར་གསར་གཏདོ་བྱས་པ་ནས་རང་གི་

ལྟ་གྲུབ་སྟོན་པའི་རྩ་བའི་མདོ་ལུང《ཨབེསྟ》ཞེས་པ་འདི་གྲུབ་པའི་དུས་སྐབས་ཡིན།

༢.  འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་སྐབས།(发展时期700B·C དུས་མགོ 400B·C དུས་མཇུག) སྐབས་

འདི་ནི་གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་གི་གསུང་རབ་འདི་ཆེས་ཐགོ་མར་སྡུད་བསྒྲིགས་བྱས་ཏེ་གྷི་

རེ་སིའི་ཨ་ལག་རྒུ་གཟར་སྒྲིར་གྱི་ཤར་འདུལ་དམག་དཔུང་གིས་མེད་བརླག་མ་བཟསོ་

པའི་བར་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད། འདི་ལ་ཨ་ཤི་མེ་ནེ་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་

སྡུད་སྒྲིག(Achae Menid Dynasty 阿契美尼王朝550B·C--331B·C)ཅེས་ཀྱང་ཟེར། ཏ་

ཟིག་བཙན་རྒྱལ་ཐོག་མ་ཨ་ཤི་མེ་ནེ་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་མཇུག་ལ་ཐོག་མར་གསུང་
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རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི《ཨབེསྟ》གླེང་བ།

རབ་འདི་སྡུད་སྒྲིག་ལེགས་པར་བྱས་ཤིང་། རྩ་བའི་གཞུང་གཞི་ལ་ལེའུ་ཉེར་གཅིག་

གི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གཏན་འབེབས་གནང་། ཕྱིས་སུ་གྷི་རེ་སིའི་ཨ་ལག་རྒུ་གཟར་

སྒྲིར(亚历山大330 B·C-- B·C170)གྱིས་ཏ་ཟིག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་སྐབས་ཆསོ་ལུགས་

འདི་ལ་གཏརོ་སྐྱནོ་ཚད་མེད་བྱས་པ་མ་ཟད། གསུང་རབ་འདིའི་ཁྲདོ་ཀྱི་གས་ོརིག་དང་

གནམ་རིག་སྐར་རྩིས། མཚན་ཉིད་རིག་པ་སགོས་དང་འབྲེལ་བ་རྣམས་གྷི་རེ་སིའི་སྐད་

དུ་བསྒྱུར་ཞིང་ལྷག་མ་རྣམས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ཡོད་འདུག

 ཨ་ལག་རྒུ་གཟར་སྒྲིར་གྱིས་མེར་བསྲེགས་བྱས་པའི་སྐོར་ཡོན་ཝུན་ཆི(元文

琪)ཡིས་བསྒྱུར་བའི《ཨབེསྟའི》ཟུར་རྒྱན p.344[8]དུ། “ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་དུས་རབས་

དང་པོའ ི100B·C སྐབས་ཀྱི་རོ་མའི་ལོ་རྒྱུས་རིག་པ་བ་ཕུ་ལེ་ནོ་སི(Plinius普利纽斯)

ཡིས་བརྗོད་གསལ་ལ། ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་དུས་རབས་གསུམ་པའི 300B·C སྐབས་ཀྱི་གྷི་

རེ་སིའི་ལོ་རྒྱུས་མཁས་པ་ཧེར་མེ་ཕོ་སི(Hermipus 赫尔米普斯) ཡིས། སྙན་ཚིག་གི་

ལམ་ནས་བྲིས་པའི་གཟའ་ར་ཏོ་སི་རྒྱུ་རའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཆ་

ཚང་བཀླགས་མྱངོ་བར་བཤད་འདུག་པས། དེ་ནི(埃斯塔赫尔帝国图书馆)བཙན་རྒྱལ་

དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི《ཨབེསྟའི》མ་ཡིག་ཨ་ལག་རྒུ་གཟར་སྒྲིར་

གྱིས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་དེ་ཡིན་འདུག” ཅེས་འཁདོ། དེས་ན། ཧེར་མེ་ཕ་ོསི་ནི་ཨ་

ལག་རྒུ་གཟར་སྒྲིར་དང་དུས་རབས་གཅིག་ཡིན་པས་བརྗོད་ཚུལ་འདི་ནི་དཔྱད་གཞི་

གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡདོ། ད་དུང་ཏ་ཟིག་ས་སན་བཙན་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་པ་ོཨར་ཏ་ཞིར་

པ་པ་ཁི(阿尔达希尔·巴巴克 224—240 ཁྲི་ལོ)ཡི་བློན་ཆེན་ཐན་སར(坦萨尔)ཟེར་བ་

ཞིག་གིས་རྒྱལ་པོ་ཀི་ཤ་སི་པ(戈沙斯布)
[9]ལ་མགོ་འདོགས་པར་སྐུལ་མ་བཏང་བའི་

ཡི་གེའི་ནང་འཁདོ་དནོ། རྒྱལ་སར་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་ཏ་ཟིག་གི་གནའ་བོའ་ིགསུང་

རབ་དེ་ཨ་ལག་རྒུ་གཟར་སྒྲིར་གྱིས་མེ་སྲེག་བཏང་ཟིན་ལ། དེ་ནི་ཀ་ོལེབ་ ༡༢༠༠༠ སྟེང་

[8] <<阿维斯塔>>导读p.344元文琪

[9] 塔巴尔斯坦(今马赞德朗)国王戈沙斯布.
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

དུ་བྲིས་ཡདོ་པར་གླེང་། དེ་བཞིན་མ་སི་ཝ་ོཏི་ཡི《གསེར་མདགོ་གི་རྩྭ་ཐང》(黄金草原)
[10]

ཞེས་པའི་ནང་འཁདོ་དནོ། “ཨ་ལག་རྒུ་གཟར་སྒྲིར་གྱིས་བཀའ་ཕབ་ནས《ཨབེསྟའི》ཁྲདོ་

ཀྱི་གས་ོརིག་དང་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས། མཚན་ཉིད་རིག་པ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་གྷི་རེ་སིའི་

སྐད་ལ་བསྒྱུར་ཞིང་ལྷག་མ་རྣམས་རྩ་མེད་བཟོས་ཟིན།” ཞེས་བཀོད་འདུག་པ་སོགས་

རྒྱུ་ཆ་སྣ་མང་ལ་བརྟེན་ནས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཨ་ལག་རྒུ་གཟར་སྒྲིར་གྱིས་སྐབས་

དེར་མེར་བསྲེགས་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད་འདུག སྐབས་འདི་ནི

《ཨབེསྟ》སྡུད་སྒྲིག་དང་པོ་བྱས་ཏེ་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་དུས་སྐབས་རེད།

༣.  ཧ་ཅང་དར་བའི་དུས་སྐབས།(鼎盛时期3A·D དུས་མག ོ7A·D དུས་དཀྱིལ) ཡང་ན་དར་

རྒྱས་རྩེར་སོན་གྱི་སྐབས་འདི་ནི《ཨབེསྟ》བསྐྱར་དུ་དག་བསྒྲིགས་བྱས་ཏེ་དགོངས་

འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ཕ་ལ་ཝེ་སྐད་བརྡའི་ཡིག་ཚགས(帕拉维语文献)
[11]ཞེས་པའི་

སྐད་གྲགས་ཆེ་བ་དེ་གྲུབ་ནས་ས་སན་བཙན་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ཆསོ་ལུགས་ལ་

ངསོ་འཛིན་བྱས་ཏེ་དར་ཁྱབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན། དུས་སྐབས་འདིར་

སྡུད་སྒྲིག་སྔ་ཕྱི་གཉིས་བྱས་ཡོད་ལ་གྲགས་ཆེ་བ་ཕྱི་མ་དེ་ཡིན།

༡.  ཨ་ཤི་ནན་བཙན་རྒྱལ་སྐབས་ཀྱི་སྡུད་སྒྲིག(Ashanian Empire 安息帝国247B·C--

224A·D དེ་ཡང་ཨ་ཤི་ནན་བཙན་རྒྱལ་གྱི་ཝ་ོལ་ོརྒྱུ་སི་དང་པའོ(ིVologeses1伏洛奇薛斯一世51A·D-

-78 ཁྲི་ལ)ོ[12]དུས་སྐབས་སུ། ཁངོ་གིས་བཀའ་ཕབ་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་བོར་

བརླག་ཏུ་སོང་བའི་གསུང་རབ་འདི་ཉིད་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དང་མ་བཀོད་པའི་ངག་

རྒྱུན་ལ་སོགས་གང་རྙེད་མཐའ་དག་འཚོལ་སྒྲུབ་དང་དག་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ལས་གཞི་

ཞིག་འགོ་བརྩམས་ནས་གང་ཟིན་ཐམས་ཅད་ཡིག་ཐོག་ལ་བཀོད།

[10]  <<阿维斯塔>>导读p.345元文琪

[11] 帕拉维语是萨珊帝国的官方语言.

[12] <<阿维斯塔>>导读p.346元文琪ལོ་རྒྱུས་སྟེང་ཝོ་ལོ་རྒྱུ་སི་ལྔ་བྱུང་ཡོད་པས་འདི་གསུམ་པ་དེ་ཡིན་པར་

འདོད་མཁན་ཡོད།
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རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི《ཨབེསྟ》གླེང་བ།

༢. ས་སན་བཙན་རྒྱལ་སྐབས་ཀྱི་སྡུད་སྒྲིག(Sasanian Empire 萨珊帝国 226A·D --650A·D) 

ས་སན་རྒྱལ་རབས་འཛུགས་མཁན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཨར་ཏ་ཞི་ཨར(阿尔达希尔)
[13]

ནི་ཡབ་མེས་ཀྱི་རིང་ནས་ཆསོ་ལུགས་འདིར་དད་མསོ་ཡདོ་ལ་ཁངོ་གིས་བླནོ་ཆེན་ཐན་

སར་ལ་བཀའ་ཕབ་ནས《ཨབེསྟ》འཚོལ་སྒྲུབ་དང་དག་སྒྲིག་བྱས་ཡདོ། ཕྱིས་སུ་ཁངོ་གི་

ཚ་བོ་ཤ་ཕ་ོཨར་དང་པའོ(ིShapur1 沙普尔一世240A·D--270)རིང་ལ། ཁངོ་གིས་བཀའ་

ཕབ་ནས《ཨབེསྟའི》ཁྲདོ་ཀྱི་གས་ོརིག་དང་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས། མཚན་ཉིད་རིག་པ་

དང་ས་ཁམས་སྐརོ་གྱི་བརྗདོ་བྱ་རྣམས་གྷི་རེ་སི་དང་རྒྱ་གར་ནས་ཕྱིར་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་

ཏེ་ཁ་སྐངོ་མཛད། དེ་བཞིན་ཤ་ཕ་ོཨར་གཉིས་པའི(Shapur2 沙普尔二世309A·D--379)[14]

རིང་ལ་གཞུང་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་སྔར་བཞིན་ལེའུ་ ༢༡ བདག་ཉིད་ཅན་དུ་དག་

བསྒྲིགས་བྱས་ཏེ། གཟའ་ར་ཏ་ོསི་རྒྱུ་རའི་ཆསོ་ལུགས་འདི་ཡང་བསྐྱར་ཏ་ཟིག་གི་ཡུལ་

གྲུ་ཀུན་ལ་དར་སྤེལ་ཤུགས་ཆེར་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་གཏན་འཁེལ་

བྱས། དུས་སྐབས་འདིར་གཞུང་གཞིར་ཡིག་འབྲུ་ཁྲི་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་ལྔ་སྟོང་བདུན་

བརྒྱ(345700 ཡིག་འབྲུ)ཡོད་པར་བཤད། ཡིན་ནའང་ཕྱིས་སུ་དག་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་

གཞུང་གཞི་འདི་ལེའུ་གྲངས་ཚད་སོགས་རྩ་བའི་གཞུང་གཞི་རྙིང་པ་དང་མཐུན་མོད། 

འནོ་ཀྱང་དེ་དག་གི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡདོ་ལ། ལྷག་པར་དུ་སྡུད་སྒྲིག་བྱེད་

མཁན་གྱི་རྒྱལ་པ་ོཚོས་རང་རང་གི་སྲིད་དབང་ལ་མཁ་ོབའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་མང་

པ་ོཞིག་གང་འདདོ་དུ་བར་བར་ལ་བཅུག་ནས་བསྲེས་སླད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བྱས་

ཡོད་པ་དབྱེ་ཞིབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྗོད། སྐབས་འདི་ནི《ཨབེསྟ》སྡུད་སྒྲིག་གཉིས་པ་

བྱས་ཏེ་འཕེལ་རྒྱས་རྩེར་སོན་བྱུང་བའི་དུས་སྐབས་ཡིན།

༤.  ཉམས་རྒུད་ཀྱི་དུས་སྐབས།(伊斯兰时期7A·D--18A·D) ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་བདུན་

པའི་རྗེས་སུ་ཁ་ཆེ་བས་ཏ་ཟིག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ནས་གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་གི་མེ་

[13] <<阿维斯塔>>导读p.346元文琪

[14] རྒྱ་གར་ཀུཥཎཱ་རྒྱལ་རབས་དང་རོམ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

མཆོད་ཆོས་ལུགས་འདི་ལ་ཉམས་རྒུད་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་བསྟུན་ནས་གསུང་རབ་

འདི་ལའང་བར་ཆད་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ལ། གསུང་རབ་འདིའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ཁག་

མང་པ་ོཞིག་ཀྱང་སྐབས་འདིར་རྩ་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་ཡདོ། དུས་སྐབས་འདིར་གསུང་རབ་

འདི་ལ་ཡིག་འབྲུ་བརྒྱད་ཁྲི་སུམ་སྟོང(83000 ཡིག་འབྲུ)ཙམ་ལས་མ་ལྷག་པས། དེ་ནི་ས་

སན་བཙན་རྒྱལ་སྐབས་ཀྱི་གཞུང་གཞིའི་བཞི་ཆ་གཅིག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཟིན་མེད། 

ཡིན་ནའང་། དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པར་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་ལུགས་འདིའི་རྗེས་འཇུག་

པ་རྣམས་རྟེན་གཞི་ཆགས་པ་ནས་ཆོས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱུན་གནས་

ཐུབ་པ་ཙམ་བྱུང་ཡོད། གཞུང་གཞི་འདིའི་སྡུད་སྒྲིག་གི་རིམ་པ་དེ་ཙམ་ཡིན།

ཚན་པ་གསུམ་པ། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལེའུ་ཁག་གི་བསྡུས་དོན།

དེ་ཡང《ཨབེསྟ》ལ་ཐགོ་མའི་སྡུད་སྒྲིག་གི་སྐབས་ནས་ལེའུ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་བདག་

ཉིད་དུ་གྲུབ་ཡདོ་ལ། ཕྱིས་སུའང་སྔར་བཞིན་ལེའུ་ཉེར་གཅིག་ཅན་དུ་གཏན་འབེབས་

བྱས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྗོད་སྙིང་ཚུར་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་གསུམ་ཅན་དུ་དབྱེ་བ་དང། 

རྣམ་པ་དྲུག་ཅན་དུ་དབྱེ་བ་བཅས་རིགས་གཉིས་ཡདོ་ལ། ཉེ་སྔནོ་འཆད་ཁྲིད་སྐབས་སུ་

འདིའི་སྐརོ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་ཡདོ་མདོ་ཅུང་ཟད་མི་མཐུན་པས། ཁ་ོབོས་འདིར་ཏ་ཟིག་གི་

མཁས་པ་ཅ་ལེ་ཏ་ོསི་ཐི་ཧ་ཧེ(贾利尔·杜斯特哈赫)ཡིས་འདེམ་སྒྲིག་བྱས་པའི《ཨབེསྟའི》

གླེང་བརྗོད་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་བརྗོད་འདོད་བྱུང་།
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རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི《ཨབེསྟ》གླེང་བ།

དང་པོ། ས་སན་བཙན་རྒྱལ་སྐབས་སུ་སྡུད་སྒྲིག་བྱས་པའི《ཨབེསྟ》ལ་བརྗོད་བྱའི་

ཆ་ནས་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཕྱེས་ཡོད་པ་རིམ་བཞིན།

༡. གྷ་ཐ་ནེ་ཁུ《伽萨尼克》[15]སྟེ་དག་ཞིང་གི་ཤེས་ཡོན་དང་བྱ་འགུལ་སོགས་རྒྱས་

བཤད།

༢. ཏ་ཏི་ཁུ《达蒂克》སྟེ་མི་ཡུལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་བྱ་འགུལ་སོགས་རྒྱས་བཤད།

༣. ཧ་ཐ་ཁུ་མན་ས་ལེ་ཁུ《哈塔克·曼萨里克》སྟེ་དག་ཞིང་དང་མི་ཡུལ་བར་གྱི་བྱ་འགུལ་

དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་རྒྱས་བཤད་བཅས་སོ། །

དབྱེ་སྒ་ོགསུམ་རེ་རེ་ཕལ་ཆེར་ལེའུ་བདུན་རེར་བསྡུས་ཡདོ་ལ། སྤྱིར་ལེའུ་ཉེར་གཅིག་

ཏུ་གྲུབ་པ་ཁག་ ༣༤༨ དང་ཡིག་འབྲུ་ ༣༤༥༧༠༠ ལས་གྲུབ་ཡོད།

གཉིས་པ།  

ཉེ་རབས་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱིས《ཨབེསྟ》ལ་བརྗོད་བྱའི་ཆ་ནས་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་

དྲུག་ཏུ་ཕྱེས་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་གི་བསྡུས་དོན་བཅས་རིམ་བཞིན་འགོད་པར་བྱ།

༡. 《རྒ་ཐ》(Gathas/伽萨)ཡང་ན《ལྷའི་གླུ་དབྱངས》[16]
(Song of God/神歌)སྟེ། ལེའུ་ 

༥ དང་སྐབས་ ༡༧ ཡོད། འདི་ནི་གཙོ་བོ་ལྷའི་མཆོད་བསྟོད་དང་དབྱངས་འགྲོས་ཀྱི་

སྐོར་ཡིན་ལ་སྤྱིར་འདི་ནི་ཡ་སི་ནའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་མོད། 《ཨབེསྟའི》ཁྲོད་ཀྱི་

ལེའུ་རྙིང་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་མ་ཟད་ལེའུ་གཞན་རྣམས་དང་བསྡུར་ན་རྩོམ་སྟངས་དང་

རྩོམ་གཤིས་སོགས་གང་གི་ཆ་ནས་བལྟས་ཀྱང་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་སྟབས། ཀུན་

གྱིས་འདི་ནི་གཟའ་ར་ཏོ་སི་རྒྱུ་རའི་གསུང་དངོས་ཡིན་པར་འདོད་ལ་རྒྱུ་མཚན་དེའི་

[15] <<阿维斯塔>>导读p.347元文琪.

[16] མིང་འདི་རྒན་སྤྲེལ་ནག་པའི་འགྱུར་ཡིན། N.D.P.152 ལས་དྲངས།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཕྱིར་ཆོས་ལུགས་འདིའི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ཁ་འདོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་

བཤད། བརྗོད་སྙིང་ནི་དགེ་སྡིག་གི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་འབྱུང་

རྩ་དང་ཆགས་འཇིག་བྱ་ཚུལ་བརྗོད་ལ་ཀུན་སྤྱོད་དང་མི་ཚེའི་དོན་སྙིང་ངོས་འཛིན་

བྱེད་སྟངས་སོགས་འདུས།

༢. 《ཡ་སི་ན》( Yasna/亚斯纳/耶斯那)སྟེ། སྐབས་ ༥༥ ཡདོ། མེས་པ་ོདྲན་གས་ོདང་དགེ་

བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་བྱ་དངསོ་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་དནོ་སྙིང་ལ་བསྟདོ་བསྔགས། གཟའ་

ར་ཏོ་སི་རྒྱུ་རའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་སྒྲུང་ཁག་ལ་དད་མོས་བྱས་པའི་བསྟོད་བསྔགས་

བཅས་འདུས།

༣. 《ཝེད་སི་ཕད་ར་སྒྲི》(Visparad/维斯帕拉德)སྟེ། སྐབས་ ༢༣-༢༧ ཡོད། ལྷ་ཚོགས་

ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་སྟེ་སྲུང་མའི་ལྷ་ཚོགས་འདྲ་མིན་གྱི་བསྟོད་པ་དང་སྨོན་འདུན། 

སྐྱབས་གསོལ་ཞུ་ཚུལ་གྱི་སྐོར། ཨ་ཧོ་ར་མ་རྫ་ཊ་ཡིས་འཇིག་རྟེན་གསར་བསྐྲུན་བྱས་

ཚུལ་དང་ལོ་ཟླ་ཉིན་གསུམ་དང་ཉིན་གཅིག་ལ་ཐུན་ལྔ་དབྱེ་བ་སོགས་ལྷ་མིའི་འཇིག་

རྟེན་གྱི་བྱུང་རིམ་སོགས་བརྗོད་གཞི་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ལ་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་འདུས།

༤.  《ཡ་སི་ཐ》(Yasht/亚斯特/亚什特) སྟེ། ལེའུ་ ༢༡ ཡོད། འདི་ནི་ཨབེསྟའི་ཁྲོད་

ཀྱི་ལེའུ་རིང་ཤོས་དེ་ཡིན། དགེ་ཕོྱགས་སྐྱོང་བའི་ལྷའི་བསྟོད་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

སྟེ། འདིའི་ལེའུ་དང་པོ་ལྷའི་གཙོ་བོ་ཨ་ཧོ་ར་མ་རྫ་ཊའི་བསྔགས་བསྟོད་ཡིན་ལ། ཁོང་

ནི་ཟླ་རེའི་ཚེས་གཅིག བརྒྱད། བཅོ་ལྔ། ཉེར་གཉིས་བཅས་ཀྱི་འགེབས་སྲུང་ལྷ་ཡིན་

པ་མ་ཟད་དགེ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་དངསོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསར་གཏདོ་པ་ཡིན་པར་

བསྔགས་བརྗོད་བྱས་ཡོད། ཨ་ཧོ་ར་མ་རྫ་ཊ་ཡིས་ལོ་གཅིག་ལ་ཟླ་བཅུ་གཉིས་དང་ཟླ་

རེར་ཉིན་སུམ་ཅུ། ཉིན་གཅིག་ལ་ཐུན་ལྔ་སགོས་དབྱེ་ཞིང་དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་འགེབས་

སྲུང་ལྷ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་སོགས་ལ་བསྔགས་པ་བརྗོད་ཡོད་ལ། གདོད་མའི་ལྷ་

སྒྲུང་དང་གདོད་མའི་ལྷ་སྒྲུང་རྨང་གཞི་བྱས་པའི་གསར་རྩོམ་ལྷ་སྒྲུང་སོགས་དང་། དེ་
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རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི《ཨབེསྟ》གླེང་བ།

མིན་ད་དུང་ངག་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བའི་ཨརྱཎཱ་མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོདང་དཔའ་རྒདོ་ཚོའི་

གཏམ་རྒྱུད་སོགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཡོད་པས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་དུ་གནས། ཡ་སི་

ན་དང་ཡ་སི་ཐ་གཉིས་སྤྱིར་འདྲ་པོ་ཡོད་ཀྱང་ཁྱད་པར་གཙོ་བོ་ཡ་སི་ན་ཁྲོད་དུ་ལྷའི་

བྱ་གཞག་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱས་ཡོད་ལ། ཡ་སི་ཐའི་ཁྲོད་དུ་ལྷ་བྱེ་བྲག་ལ་སྨོན་ལམ་

དང་བསྟོད་བསྔགས་བྱས་ཡོད།

༥. 《ཝན་སྒྲད་སྒྲ་སྒྲི》(Vandidad/万迪达德)སྟེ། སྐབས་ ༢༢ ཡོད། བགེགས་ཟློག་གི་

རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་སྟེ་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན། འདྲེ་སྲིན། ཡུལ་ལྷ། གཞི་བདག མི་དང་

གཟུགས་ཡོད་གཟུགས་མེད་ཀྱི་བཙན་དང་མཐུ་བོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱི་གནོད་པ་ཕྱིར་བཟློག་

བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་དང་གདམ་པ། མན་ངག་སོགས་ཀྱི་སྐོར་དང་། གཟའ་ར་ཏོ་

སི་རྒྱུ་རའི་ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚོའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲདོ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་

དང་སྲུང་བྱ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདུས་ཡོད་ལ། འདིར་ངག་རྒྱུན་གྱི་ལྷ་སྒྲུང་ཁག་གཅིག་

དང་དགེ་སྡིག་གི་ལྷ་ཚོགས་བར་གྱི་འགལ་ཟླ་བཅས་གཞན་དང་མི་མཐུན་པའི་ཁྱད་

ཆོས་སྣ་མང་ལྡན་ཡོད།

༦.  《ཁོར་དྷ་ཨབེསྟ》(Khordah Avesta /胡尔达·阿维斯陀)ཨབེསྟ་ཆུང་བ་སྟེ། འདི་ནི་

གཟའ་ར་ཏོ་སི་རྒྱུ་རའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གསུང་རབ་དང་འབྲལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་མ་

ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང《ཨབེསྟའི》སྙིང་བསྡུས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། ཉི་ཟླ་འོད་སྣང་མེ་ཆུ་

སོགས་རང་བྱུང་རྣམ་ཅན་དང་རང་བྱུང་རྣམ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་བསྟོད་

སྨོན་དང་ཆོ་གའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་སྟངས་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཕོྱགས་བསྡུས་ཤིག་ཡིན་ལ། 

འདིར་སྐད་བརྡ་དང་ལྷ་ཚོགས་བཅས་བསྲེས་སླད་ཤིན་ཏུ་མང་ལ་ཕྱིས་སུ་བར་བཅུག་

བྱས་པའི་རྣམ་པ་མངོན་ཡོད།

 མདརོ་ན། འདིར་གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་གི་གསུང་རབ་རྙིང་པ《ཨབེསྟ》འདི་ལ་

ཉེ་རབས་ཞིབ་འཇུག་པ་དག་གིས་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ཏེ་བརྗདོ་བྱའི་ཆ་ནས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

བསྟན་པའི་བསྡུས་དོན་ཙམ་གླེང་བ་ཡིན།

 སྤྱིར་ལོ་ངོ་ཉིས་བརྒྱའི་ཡར་སྔོན་ནས་ཡུལ་ལུང་འདྲ་མིན་གྱི་མཁས་དབང་

མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུང་རབ་འདི་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེར་མཛད་དེ་འཚོལ་སྒྲུབ་དང་

ཞིབ་འཇུག དབྱེ་ཞིབ་མང་པོ་བྱས་མཐར། གསུང་རབ་འདི་ནི་གཟའ་ར་ཏོ་སི་རྒྱུ་རའི་

ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་སོྣད་བཅུད་ཆགས་རིམ་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལྟ་གྲུབ། མི་

ཆསོ་དང་ཀུན་སྤྱདོ། དགེ་སྒྲུབ་སྡིག་སྤང་གི་བསླབ་བྱའི་གདམ་ངག དགྲ་འདུལ་གཉེན་

སྐྱོང་། སྲིད་འབྱོར་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་སྟངས་སོགས་ཤེས་ཡོན་སྣ་བརྒྱ་འཛོམས་པའི་རིག་

པའི་གཏེར་མཛོད་ཅིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་གསལ་པརོ་བྱས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། གཞུང་

འདི་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ཆསོ་ལུགས་ཀུན་གྱི་གཞི་མ་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་རིག་བྱེད་

ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པར་ར་སྤྲོད་གསལ་པོར་བྱས་འདུག དེས་ན། ང་ཚོས་ཀྱང་སྤྱིར་

རྒྱ་གར་ཤེས་རིག་དང་ལྷག་པར་དུ་རིག་བྱེད་རྩམོ་རིག་ལ་སླབོ་གཉེར་དང་ཞིབ་འཇུག་

བྱེད་དུས། རིག་བྱེད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི་གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་གི་གསུང་རབ་

འདི་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བླངས་ནས་ལྟ་ཀློག་དང་དབྱེ་ཞིབ་བྱ་

དགོས་པར་སྙམ་མོ། །

ཚན་པ་བཞི་པ། རྒྱ་གར་རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་དང《ཨབེསྟའི》འབྲེལ་བ།

དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དར་རིམ་གཉིས་པ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་རིག་བརྒྱུད་ནས་འཕེལ་

རྒྱས་སོང་ཡོད་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་རིག་དར་རིམ་གཉིས་པ་ནི་གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་གི་

ཤེས་རིག་བརྒྱུད་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་སྟབས། འདིར་རྒྱ་གར་གྱི་རིག་བྱེད་རྩོམ་

རིག་ལ་སླབོ་གཉེར་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དུས་ངེས་པར་དུ་ཏ་ཟིག་གི་གསུང་རབ་རྙིང་

པ《ཨབེསྟ》ལ་རྒྱུས་ལནོ་ཅུང་ཟད་མི་བྱ་ཐབས་མེད་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི་རིག་བྱེད་རྩམོ་
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རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི《ཨབེསྟ》གླེང་བ།

རིག་དང《ཨབེསྟ》གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ནི་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པ་ཤིག་ཡིན། 

མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས《ཨབེསྟ》དང《ངེས་བརྗོད་རིག་བྱེད》གཉིས་ཀྱི་སྐད་བརྡ་དང་

ཆོས་ལུགས། ལྷ་སྒྲུང་བཅས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་མ་བྱུང་

སྔནོ་ལ་གཞུང་འདི་གཉིས་ཏ་ཟིག་ཤར་ཕོྱགས་ས་ཁུལ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་ཐད་

ལ་དུས་རིམ་གསུམ་གྱི་སྒ་ོནས་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་འདུག་པ་ནི། དུས་རིམ་དང་པོ(1750B·C)

ཡར་སྔོན་ལ་ལྷ་སྒྲུང་གི་དུས་རབས་དང་། དུས་རིམ་གཉིས་པ(1750B·C--11 B·C)དཔའ་

བོའ་ིདུས་རབས། དུས་རིམ་གསུམ་པ(11 B·C --8 B·C)ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་དུས་རབས་བཅས་

དུས་རིམ་གསུམ་དུ་དབྱེ་ཡོད། ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་ལོ(1750B·C)ཡར་སྔོན་ལ་རྒྱ་གར་དང་

ཡུ་རོབ་སྐད་བརྡའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཏ་ཟིག་གི་ཨརྱཎཱ་མི་རིགས་རྣམས་

ཨེ་ཤི་ཡ་དབུས་མའི་གཙང་འགྲམ་དུ་འཚོ་གནས་བྱས་ཡོད་པར་བཤད་ལ། ཁོང་ཚོའི་

སྐད་བརྡ་ལས་ད་གཟོད་ཨབེསྟའི་སྐད་བརྡ་དང་རིག་བྱེད་སྐད་བརྡ་གཉིས་བྱུང་བར་

འདོད། སྐད་བརྡ་འདི་གཉིས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བ་མ་ཟད་ཐ་སྙད་མང་པོ་ཞིག་

གཅིག་མཚུངས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁོང་ཚོས་དད་མོས་བྱེད་སའི་ལྷ་

ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་མི་གཤིས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་རང་བྱུང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཡིན་ལ། 

བསྔགས་བརྗདོ་བྱེད་སའི་དཔའ་བོ་མང་པ་ོཞིག་བྱས་རྗེས་གཟེངས་སུ་མཐ་ོབས། ཚོ་ཁག་

རྣམས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་པར་གྱུར་བ་སགོས་ཀྱང་ང་ོབོ་ཅུང་ཙམ་འགྱུར་བ་མ་གཏགོས་གཅིག་

མཚུངས་སུ་གནས་པ་མང་པོར་སྣང་། དཔེར་ན། 《ཨབེསྟའི》ཁྲོད་དུ་ཧོ་མ(豪麻)
[17]

ཞེས་པའི་ལྷ་ཞིག་ལ་མཆདོ་བསྟདོ་སྙན་ཚིག་བྲིས་པ་ཡདོ་པ་དེ་བཞིན《ངེས་བརྗདོ་རིག་

བྱེད》ཁྲོད་དུ་སོ་མ(苏摩)ཞེས་པ་ཞིག་ལ་མཆོད་བསྟོད་སྙན་ཚིག་བྲིས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་

རེད། མ་གཞི་སོ་མ་ཞེས་པ་ནི་ཏ་ཟིག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་འབྲོག་སྡེ་དག་གིས་གུས་བཀུར་

བྱེད་སའི་རྩྭ་སྨན་ཞིག་ཡིན་མོད་ཕྱིས་སུ་ལྷའི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ཞིག་རེད།

[17] <<阿维斯塔>>导读p.390元文琪.
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

 དེ་བཞིན་ཏ་ཟིག་གི《ཨབེསྟ》དང་རྒྱ་གར་གྱི《རིག་བྱེད》གཉིས་ལ་སྐད་བརྡ་

དང་ལྷ་ཚོགས། ཆོས་ལུགས་དང་ཆོ་ག་སྤེལ་སྟངས་སོགས་ཕོྱགས་མང་པོའ་ིཐད་ནས་

ཞིབ་འཇུག་དང་དཔྱད་བསྡུར་བྱས་ཏེ་རིག་བྱེད་འབྱུང་ཁུངས་ཏ་ཟིག་པའི་ཨབེསྟ་ཡིན་

པ་དང་། དེ་ལས་ཀྱང་ངེས་བརྗདོ་རིག་བྱེད་ནི་ཨབེསྟ་ལས་བྱུང་བར་ངསོ་འཛིན་གསལ་

པོར་ཐུབ་ཡོད། དེ་བཞིན་དྲན་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་

ཐང》ལེའུ་དྲུག་པ་ལས།p.153 “དེར་མ་ཟད། ངེས་བརྗོད་རིག་བྱེད་ཀྱི་མདོར་བསྡུས་

དང་པོར་བཤད་པའི་ཆུ་བོ་གོམཏི། ཀུབྷ། སུབསྟུ་སོགས་ཨབ་གན་སྠཱན་དང་ཏ་ཟིག་གི་

ཡུལ་གྱི་ཆུ་བོ་རྐྱང་གི་མིང་ཡིན་ཅིང་། གངྒ་དང་ཡ་མུ་ན་ལ་སགོས་པའི་མིང་ཡང་མེད་

པས། ངེས་བརྗོད་རིག་བྱེད་ཀྱང་དེ་ཕྱོགས་ཞིག་ནས་བརྩམས་པར་གསལ།” ཞེས་པ་

ལས་ཀྱང་ངེས་བརྗོད་རིག་བྱེད་དེ་ཏ་ཟིག་ཕྱོགས་ནས་ཆད་པར་ཤེས་ནུས། དེ་ལྟར་ཏ་

ཟིག་པའི་གཞུང《ཨབེསྟ》ནི་རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཉག་གཅིག་ཡིན་

པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་ཤེས་རིག་ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་པའི་སྐོར་སྐབས་སུ་

མ་བབ་པས་བརྗོད་པར་མི་བྱ་མོད། འོན་ཀྱང་འདིའི་མཐའ་སྡོམ་ལྟ་བུ་ལ་ཁོ་བོའ་ིངེས་

སྟོན་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་སྤྲེལ་ནག་པ་བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་གིས་བོད་ཀྱི་རྩིས་རིག་གི་

མ་ལག་གྲུབ་རིམ་གྱི་རེའུ་མིག་དེ་འདིར་འཁོད་ཡོད།

 (རྒྱ་ནག་གི《སྤོར་ཐང》

(易经)ལ་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི《བསམ་གཏན་མིག་སྒྲོན》

ལས《བསམ་གཏན་པའི་མདོ》(坛经/

金刚经)ཟེར་བ་དེ་དང《མ་ཎེ་ཆོས་

ལུགས》(明教)ཞེས་པ་གཉིས་ཏ་ཟིག་

ནས་བརྒྱུད་ཡོང་བའི《རྒྱ་ནག་གི་མེ་མཆོད་ཆོས་ལུགས》(中国的拜火教)ཟེར།)
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རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི《ཨབེསྟ》གླེང་བ།

ལེའུ་གསུམ་པ། གཟའ་ར་ཏོ་སི་རྒྱུ་རའི་ཆོས་ལུགས་ལ་ལྟ་བ།

གངོ་དུ་ང་ཚོས་གཟའ་ར་ཏ་ོསི་རྒྱུ་རའི་མི་ཚེའི་ལ་ོརྒྱུས་དང་ཁངོ་གི་ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་

གྲུབ་སྟོན་པའི་གཞུང《ཨབེསྟའི》སྐོར་ལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་རྒྱུས་ལོན་གང་འཚམས་བྱས་

ཟིན། ད་ནི་དེའི་ཆསོ་ལུགས་དེ་ཡང་སྙིང་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་ཐད་རགས་ཙམ་གླེང་

བར་བྱ་བ་ལ་ཚན་པ་བཞི་སྟེ། ཆོས་ལུགས་འདིའི་མིང་དོན་བྱུང་སྟངས་དང་ལོ་རྒྱུས་

བྱུང་རིམ། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་མ་ལག་གྲུབ་སྟངས་དང་

འབྲེལ་བའི་སྐོར་བཅས་སོ། །

ཚན་པ་དང་པོ། མིང་དོན་བྱུང་སྟངས།

དེ་ཡང་ཆོས་ལུགས་འདིའི་མིང་དོན་ཤན་སྦྱར་བྱས་ན།

ཏ་ཟིག་སྐད། ϑانسیدزمϑ

དབྱིན་ཡིག（Zoroastrianism/Mazdaism）

རྒྱ་ཡིག（琐罗亚斯德教、祆教、火祆教、拜火教）

བོད་ཡིག(གཟོ་རོ་ཨ་སི་ཁྲིའི་ཆོས་ལུགས། མ་རྫ་ཊའི་ཆོས་ལུགས། མེ་མཆོད་ཆོས་

ལུགས།)

 ཆསོ་ལུགས་འདིའི་མིང་ལ་འབོད་སྟངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡདོ་པ་འདི་དག་གི་མིང་

དནོ་བྱུང་སྟངས་ནི་ཆསོ་ལུགས་འདི་ཐགོ་མར་སྲལོ་བཏདོ་པ་པའོ་ིམིང་གི་ཆ་ནས་གཟ་ོ

ར་ོཨ་སི་ཁྲིའི་ཆསོ་ལུགས་ཟེར་གྱིན་ཡདོ་ལ། ཆསོ་ལུགས་འདིའི་སྐྱབས་སུ་འགྲ་ོཡུལ་གྱི་

ལྷ་གཙོ་བའོ་ིམིང་གི་ཆ་ནས་མ་རྫ་ཊའི་ཆསོ་ལུགས་ཟེར། ཆསོ་ལུགས་འདིའི་མཆདོ་པ་

བྱ་ཡུལ་གྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རབ་ཕོྱགས་ནས་མེ་མཆདོ་ཆསོ་ལུགས་ཞེས་ཐ་སྙད་
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

བྱུང་ཡོད།

ཚན་པ་གཉིས་པ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རིམ།

དེ་ཡང་ང་ཚོས་གོང་དུ་གཟའ་ར་ཏོ་སི་རྒྱུ་ར་ནི་མེ་སྒྲེ་ཡ་རྒྱལ་རབས(Median dynasty 

672 B·C --550 B·C)དུས་སུ་འཁྲུངས་པར་ཆ་འཇགོ་བྱས་པ་ལྟར་བཤད་ན། ཆསོ་ལུགས་

འདི་ཡང་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་དུས་རབས་དྲུག་པར་ཁོང་གིས་གསར་གཏོད་བྱས་པ་ནས་

དར་རྒུད་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་ཡོད་ལ། ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་དུས་རབས་ལྔ་

པར་གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་གི་བཙན་རྒྱལ་ཐོག་མ་ཨ་ཤི་མེ་ནེ(Achae Menid Dynasty 

阿契美尼王朝550B·C--330B·C)རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རྒྱལ་ཐོག་དང་པོས་ཏ་ཟིག་གི་ཡུལ་གྲུ་

ཀུན་གཅིག་གྱུར་བཟ་ོཆེད། “གཙོ་བོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགསོ་དབང་ལ་དམིགས་ནས་ཆསོ་

ལུགས་འདི་ལ་སྐྱབས་སུ་སངོ་ཞིང། ཁངོ་གིས་ཀྱང་མ་རྫ་ཊ་སྐྱབས་གཅིག་བདག་ཉིད་

ཀྱི་དམ་པར་བཟུང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་དེར་ཆསོ་ལུགས་འདི་ཁ་ོན་མ་གཏགོས་གཞན་སྤེལ་མི་

ཆགོ་པའི་བཀའ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ནས་དར་སྤེལ་ཤུགས་ཆེར་བཏང་། ཁངོ་གི་བླནོ་པ་ོདང་

བཀའ་རྒྱ་བསྒྲགས་མཁན་ཚོས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ནི་ལྷ་ཡི་དགོངས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་དང་

ཁོང་ཚོ་ནི་རྒྱལ་པོའ་ིདགོས་འདོད་སྐོང་མཁན་གྱི་ལྷ་ཡི་ཕོ་ཉ་ཡིན་པར་ཁྱབ་བསྒྲགས་

བྱས་ནས་ཆོས་ལུགས་འདིའི་གཞི་རྐང་བརྟན་པོར་བཙུགས།

 དེའི་རྗེས་སུ་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་དུས་རབས་གསུམ་པར་ཨ་ལག་རྒུ་གཟར་སྒྲིར་

གྱི་བཙན་འཛུལ་སྐབས་སུ་ཆོས་ལུགས་འདིའི་ལྷ་ཁང་དང་གསུང་རབ་མང་ཆེ་བ་མེ་

ལ་བསྲེགས་ཤིང་ཆསོ་དཔནོ་དང་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་གྲངས་མེད་ཅིག་དམར་གསདོ་

བྱས་ཏེ་ཆསོ་ལུགས་འདི་ཕལ་ཆེར་རྨེག་མེད་དུ་བཅམོ། སྐབས་དེར་ཏ་ཟིག་གི་ལྷ་ཁང་

ཁ་ཤས་ནང་དུ་གྷི་རེ་སི་དང་ཏ་ཟིག་གི་ལྷ་གཉིས་མཉམ་བསྲེས་བྱས་པའི་མཆདོ་གནས་
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རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི《ཨབེསྟ》གླེང་བ།

ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཁག་གཅིག་བྱུང་བའི་ཁྲདོ་དུ། ཏ་ཟིག་གི་སྐྱབས་གཅིག་དམ་པ་མ་རྫ་ཊ་ནི་

གྷི་རེ་སིའི་ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་ལྷ་གཉིས་ཀྱི་འཁརོ་གཡགོ་གི་ཚུལ་དུ་བཞེངས་པ་སགོས་

གྷི་རེ་སིའི་རྣམ་ཅན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་གང་སར་ཁྱབ་ཡོད་སྐད།”[18]

 དེ་ནས་ཕྱི་ལའོ་ིདུས་རབས་གསུམ་པར་ས་སན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་གངོ་དུ་

བཤད་པ་བཞིན《ཨབེསྟ》སྡུད་སྒྲིག་ལེགས་པར་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་

ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་དར་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་བྱས། ཆོས་ལུགས་འདི་ལ་མཚོན་ན་དུས་

སྐབས་འདི་ནི་བསྟན་པ་ཧ་ཅང་དར་བའི་དུས་སྐབས་དེ་ཁོ་ན་ཡིན། དེའི་རྗེས་སུ་ཕྱི་

ལོའ་ིདུས་རབས་བདུན་པར་ཏ་ཟིག་ལ་ཨ་རབ་ཁ་ཆེ་བས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ་མུ་ཟི་

ལན་ཆསོ་ལུགས་བཙུགས་པ་ནས་གཟའ་ར་ཏ་ོསི་རྒྱུ་རའི་ཆསོ་ལུགས་འདི་ཉམས་རྒུད་

དུ་འགྲ་ོའག་ོཚུགས་ཤིང་། མཐར་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཆསོ་ལུགས་འདིའི་རྗེས་

འཇུག་པ་ཁག་གཅིག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒ་ོཇི་ར་ཐི(Gujarati 古吉拉特)ལ་བྲསོ་བོྱལ་དུ་ཡངོ་

ནས། དུས་རབས་བཅ་ོབརྒྱད་པར་བྷང་བྷེ་རུ་རྟེན་གཞི་ཆགས་ཤིང་ཁངོ་ཚོས་ད་དུང་མུ་

མཐུད་དེ་མེ་མཆདོ་ཆསོ་ལུགས་འདི་རྒྱུན་འཁྱངོས་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་ལ་མི་གྲངས་ཕལ་

ཆེར་ཁྲི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡདོ་པར་འཁདོ་འདུག་པ་བཅས་ཆསོ་ལུགས་འདིའི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་

བྱུང་རིམ་རགས་ཙམ་ཞིག་དེ་ལྟར་རོ། །

ཚན་པ་གསུམ་པ། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་བཞག

ཆསོ་ལུགས་འདི་ནི་གཙོ་བ་ོཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལྷ་གཅིག་སྨྲ་བ་དང་ཚན་རིག་རིག་

པའི་ཆ་ནས་རྒྱུ་གཉིས་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ཡིན་པར་དཔྱད་བརྗོད་པ་རྣམས་

ཀྱིས་ཐུན་མོང་དུ་ཁས་ལེན་བྱས་འདུག ཆོས་ལུགས་འདི་ལྷ་སྒྲུང་གི་ཁྲོད་ནས་ཆོས་

[18] རྒྱ་གར་རྩོམ་རིག་འཆད་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས། N.C.p.158 ལས།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ལུགས་བཤད་པའི་དུས་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པས་དགེ་སྡིག་གི་རྒྱུ་གཉིས་མཚོན་པའི་

ལྷ་ཚོགས་རིགས་གཉིས་ཀྱི་འགལ་ཟླའི་བར་ནས་ཆོས་ལུགས་འདིའི་ལྟ་གྲུབ་བརྗོད་

པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་དགེ་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཨ་ཧོ་ར་མ་རྫ་ཊ(Ahura 

Mazda/Ormasd 阿胡拉·马兹达)ནི་འདོ་སྣང་གི་མཚོན་དནོ་དུ་འདདོ་ལ། ཆེས་ཐགོ་མར་

འཇིག་རྟེན་གསར་སྐྲུན་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་རྒུ་ཐམས་ཅད་ལ་དགེ་བའི་ལམ་སྟོན་མཛད་ཀྱིན་

ཡདོ་པ་དང་། དེ་ལས་ལྡགོ་སྟེ་སྡིག་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཨན་རྒུ་ར་མན་ཡོ(Angara 

Mainyu/Ahriman安格拉·曼纽)ནི་མུན་པའི་མཚོན་དོན་དུ་འདོད་ལ། འཇིག་རྟེན་གྱི་

ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྩ་གཏོར་དང་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ལ་སྡིག་པ་བསག་པའི་སྒོ་ཆེན་

ཕྱེས་བཞིན་ཡོད། དགེ་སྡིག་གི་ལྷ་འདི་གཉིས་ཀྱིས་རྟག་པར་བདེན་རྫུན་དང་ལེགས་

ཉེས། སྤང་བླང་དང་བཟང་ངན་སོགས་དཀར་ནག་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་མཐར་ཐུག་

གི་རྒྱལ་ཕམ་རྩོད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། རྒྱལ་ཕམ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་སའི་གཡུལ་ས་ཞིག་

ངེས་པར་དགསོ་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨ་ཧ་ོར་མ་རྫ་ཊ་ཡིས་འཇིག་རྟེན་འདི་ཆེད་དུ་གསར་

གཏོད་བྱས་པར་གཟའ་ར་ཏོ་སི་རྒྱུ་རས་གསུངས་པར་བཤད་ལ། ཆོས་ལུགས་འདིའི་

འདདོ་ཚུལ་ལྟར་ན། མཐར་དགེ་སྡིག་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་དྲག་པའོ་ིགཡུལ་འཁྲུག་

བྱས་མཐར། ཨ་ཧ་ོར་མ་རྫ་ཊ་སགོས་གཡུལ་རྣམ་པར་རྒྱལ་ནས་དགེ་བའི་ལེགས་ཚོགས་

ཀུན་གྱི་རྩ་བ་འཇིག་རྟེན་འདིར་བརྟན་པོར་བཙུགས་ཤིང། འཇིག་རྟེན་ཆགས་ནས་

ལོ་ངོ་དགུ་སྟོང་གི་རྗེས་སུ་སྐྱབས་གཅིག་དམ་པའི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་གཟའ་ར་

ཏོ་སི་རྒྱུ་ར་འཇིག་རྟེན་འདིར་བོྱན་ནས་བསླུ་བ་མེད་པའི་མེ་མཆོད་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་

འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་བསྐྱངས་པ་ནས་མིའི་རིགས་ལ་འོད་སྟོང་ལྡན་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཤིག་སླེབས་པར་འདོད།

 ཆོས་ལུགས་འདིའི་འདོད་ཚུལ་ཞིག་ལ། ཨ་ཧོ་ར་མ་རྫ་ཊ་ཡིས་འཇིག་རྟེན་

འདི་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་རིམ་མི་འདྲ་བ་བཞི་དབྱེ་ཡདོ་ལ་དུས་རིམ་རེ་ལ་མི་ལ་ོསུམ་
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རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི《ཨབེསྟ》གླེང་བ།

སྟོང་རེ་བྱས་ཏེ་བསྐལ་བ་འདི་ལ་མི་ལོ་ཆིག་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་ཡོད་པར་བཤད། དུས་རིམ་

དང་པརོ་ཁངོ་ཚོའི་དཀནོ་མཆགོ་ཨ་ཧ་ོར་མ་རྫ་ཊ་ཡིས་འདུ་ཤེས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཁ་ོན་

གསར་གཏོད་བྱས། དུས་རིམ་གཉིས་པར་དངོས་ཟོག་གི་འཇིག་རྟེན་དང་དེ་ཡང་ཐོག་

མར་མེ་ཕུང་གསར་སྐྲུན་བྱས་ཤིང་དེ་ནས་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཐགོ་མ་རྒ་ཡ་ོམར་སྒྲི(Gayamard 

盖约马德)སགོས་གསར་སྐྲུན་བྱས། དུས་རིམ་གསུམ་པར་ཨ་ཧ་ོར་མ་རྫ་ཊ་དང་ཨན་རྒུ་

ར་མན་ཡ་ོགཉིས་ཀྱི་དགེ་སྡིག་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དྲག་པའོ་ིགཡུལ་འཁྲུག་རྒྱབ་མཐར་

དགེ་བའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ནས་ཨ་ཧ་ོར་མ་རྫ་ཊའི་དགངོས་དནོ་བཞིན་གཟའ་

ར་ཏ་ོསི་རྒྱུ་རས་མིའི་རིགས་ཆསོ་ཀྱིས་བསྐྱངས་ཚུལ་བཤད། དུས་རིམ་བཞི་པ། གཟའ་

ར་ཏ་ོསི་རྒྱུ་ར་ཡིས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཆསོ་ཀྱི་དབང་དུ་བསྡུས་ཤིང་རང་གི་རིགས་

སྲས་རྣམས་ལ་ཆོས་ལུགས་འདི་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་སོགས་བརྗོད།

ཆོས་ལུགས་འདིའི་ལུགས་སྲོལ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཤད་པ་ལ།

༡. འདི་ཕྱི་གཉིས་ལ་འཇུག་རིམ།

རང་ཉིད་དགེ་སྡིག་གི་ཕོྱགས་གང་དུ་འགྲོ་མིན་རང་ཉིད་ལ་གདམ་ཀ་བྱེད་པའི་རང་

དབང་ཡོད་མོད། དགེ་སྡིག་གི་ལྷ་ཚོགས་རྒྱལ་ཕམ་ལས་དགེ་བར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་

བསླུ་བ་མེད་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོར་བྱེད་དགོས་པར་བསྟན་ཡོད།

༢. ཆོ་གའི་བྱེད་སྒོའ་ིཆ་ནས་མེ་མཆོད་བྱེད་སྟངས།

མེ་མཆོད་ཆོས་ལུགས་འདིས་མེ་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་གོ་འཕང་སྤྲད་ཡོད། ཁོང་ཚོས་མེ་
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ནི་དག་གཙང་དང་འོད་སྣང་། གསོན་ཤུགས། གསར་སྐྲུན་གྱི་ནུས་པའི་མཚོན་དོན་

དུ་རློམ་ནས། ཁོང་ཚོས་མེ་ལ་མཆོད་བསྟོད་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཆོས་ལུགས་འདིར་ཞུགས་པའི་

ཐོག་མའི་འཇུག་སྒོ་ཡིན།

༣. དུར་འཇུག་གི་ཆོ་ག

ཆོས་ལུགས་འདིའི་ལྟ་གྲུབ་ལྟར་ན་ས་ཆུ་མེ་གསུམ་ནི་ལྷ་ཡི་རྣམ་ཅན་དུ་གནས་ཕྱིར་

འབག་བཙོག་བྱེད་མི་རུང་བས། ཤི་བའི་ཕུང་པ་ོབྱ་ལ་ཟ་རུ་བཅུག་རྗེས་རུས་པ་མཆདོ་

རྟེན་ནང་དུ་དུར་འཇུག་བྱེད་དགསོ། འདི་ནི་གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་ཡུལ་གྱི་སྲལོ་རྒྱུན་གྱི་

དུར་འཇུག་བྱེད་སྟངས་ངོ་མ་དེ་ཡིན།

ཚན་པ་བཞི་པ། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་མ་ལག་གྲུབ་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ།

དེ་ཡང་ཏ་ཟིག་གི་ཨརྱཎཱ་མི་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་ལུགས་འདི་བྱུང་བ་ནས་རྗེས་

ཀྱི་ཆོས་ལུགས་མང་པོ་ཞིག་དང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་

ངེས་ཅན་ཞིག་ཐེབས་ཡོད་པ་དཔེར་ན། ཇིན་ཆོས་ལུགས་དང་། ཡེ་ཤུ་ཆོས་ལུགས། མ་

ནོ་ཆོས་ལུགས་དང་། བྲམ་ཟེ་ཆོས་ལུགས། དེ་བཞིན་བོན་ཆོས་དང་། སངས་རྒྱས་ཆོས་

ལུགས། ཁ་ཆེ་ཆོས་ལུགས་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་དེ་དག་དང་

འབྲེལ་བའི་རིག་གཞུང་ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཐེབས་ཡོད་པས། འདིའི་མཐའ་

སྡམོ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཁ་ོབོའ་ིངེས་སྟནོ་པ་རྒན་སྤྲེལ་ནག་པ་བླ་ོགྲསོ་དཔལ་བཟང་གིས་བཀདོ་

པའི་སྤྱི་སྡོམ་དེ་བཀོད་པར་བྱའོ། །
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རིག་བྱེད་རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའི《ཨབེསྟ》གླེང་བ།

མཇུག་བསྡུའི་གཏམ།

མདོར་ན། དེ་རིང་འདིར་གནའ་བོའ་ིཏ་ཟིག་གི་གསུང་རབ་རྙིང་པ《ཨབེསྟ》གླེང་བ་

ནི་གཞུང་འདི་ཉིད་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་འདི་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་མིན་ལ། 

མེ་མཆོད་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་མོས་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་དེ་བས་ཀྱང་མིན། སྤྱིར་འཛམ་

གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་རྟེན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་སྨསོ་

ཅི་དགོས། བྱེ་བྲག་ཏུ་གཞུང་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་མ་ལག་གྲུབ་རིམ་

གྱི་རྩ་བའི་སྣེ་ཟིན་ཡོད་སྟབས་ཆུ་མགོ་གངས་ལ་ཐུག་པའི་དཔེ་བཞིན་རྩ་བའི་འབྱུང་

ཁུངས་འཚོལ་ཞིབ་དང་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་བརྗོད་གཞི་འདི་ཉིད་རགས་

ཙམ་གླེང་བ་ཡིན་ནོ།། །།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་གཉིས་པ་བྱང་ཕྱོགས་དྷ་རཱམ་ཤཱ་ལ་ནས།།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ལུང་ཁུངས་ཡིག་ཆ།

1) སྡེ་བསྟན། དབུ་མ། འ།

2) 《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》དགེ་འདུན་ཆསོ་འཕེལ། བོད་ལྗངོས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༡༩༩༠

3) 《རྒྱ་གར་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་འཆད་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས》N.C. འབྲོག་རུ་ཆོས་དར།

4) <<阿维斯塔>> (伊朗)贾利尔·杜斯特哈赫(选编).元文琪(译). 商务印书馆出版. 2005北京.

5) <<阿维斯塔>>导读    元文琪. 商务印书馆出版. 2005北京

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ།

1)  མངནོ་བརྗདོ་འཆི་མེད་བང་མཛོད》སླབོ་དཔནོ་འཆི་མེད་སེངྒེ་། བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ། པདོ་ ༡༡༠

2)  《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》དགེ་འདུན་ཆསོ་འཕེལ། བོད་ལྗངོས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༡༩༩༠

3)  《རྒྱ་གར་རྒྱལ་རབས》ཐུབ་བསྟན་མཆོག་སྒྲུབ།  དིལླི་བོད་ཁང་། ༢༠༠༢

4)  《རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་རིག་གནས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་རྩོམ་རིག་དང་ཇི་ལྟར་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་

ལ་དཔྱད་པ་དཔྱོད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན》རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ།  འབུམ་རམས་པའི་ཆེད་རྩོམ། ༢༠༠༨
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བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་སྐོར་གྱི་དཔྱད་གླེང་།

རིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ།[1]

བསྡུས་དོན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་གྱེས་ནས་མི་ཡུལ་འགྲིམ་དགོས་

བྱུང་བའི་བོད་མི་ཚོར“བཙན་བོྱལ་བོད་མི”སོགས་མིང་ཅི་རིགས་ཀྱིས་འབོད། སྤྱིར་

འཛམ་གླིང་ནང་བོད་པ་ཙམ་མིན་པར་མི་ཡུལ་འགྲིམ་མཁན་གྱི་མི་རིགས་མང་པོ་

ཡོད་པ་དང་། མི་རིགས་ས་ོསའོ་ིཕ་ས་ཕ་ཡུལ་ལ་བཅངས་པའི་དགའ་ཞེན་དེ་ལ“བྱེས་

པའམ་བཙན་བོྱལ་བའི་རྒྱལ་ཞེན”ཞེས་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཤིག་ཡིན། 

བཙན་བོྱལ་བོད་མི་ལ་ཡང་རང་ཡུལ་གངས་ལྗོངས་ལ་དགའ་ཞེན་གྱི་བསམ་པ་ཡོད་

ཅིང། བསམ་པ་དེའི་འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་དང། བོད་ཀྱི་

རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ཡིན།

ངོ་སྤྲོད།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང། འདིར་གླེང་

[1] ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་མ། སརཱནཱཐ། 
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

པར་བྱ་བ་ནི་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་སྐོར་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་

གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་གྱེས་པ་ནས་བཟུང་། བྱེས་འབོྱར་བོད་མི་ཚོར“བཙན་བོྱལ་བོད་

མི”སགོས་མིང་སྙན་དང་མི་སྙན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་འབོད། མིང་དེ་དག་ལས་བོད་པ་རང་

ཉིད་ཀྱིས་རང་ལ་བཏགས་པའི་མིང་དང་། རྒྱ་དམར་གྱིས་བཏགས་པའི་མིང་། དེ་མིན་

གཞན་གྱིས་བཏགས་པའམ་འབོད་པའི་མིང་བཅས་ཡོད། མིང་དེ་དག་གི་མངོན་ལྐོག་

ཏུ་ཚོར་བའི་གསང་བ་དང་། འདུ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡདོ། ལྷག་ཏུ་ཆབ་སྲིད་

དང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐ་སྙད་ལ་ཆ་མཚོན་ན། སྲིད་ཇུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་མ་ལུས་པ་

ཐ་སྙད་ཀྱིས་སྟོན། དེ་ཡང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་གནད་ཇེ་ངེས་དཀའ་བ་དེ་

ཚོད་ཀྱིས་སྲིད་ཇུས་ཟབ་པར་རྩིས།

 རྒྱལ་ཞེན་ནི་རང་རྒྱལ་ལ་དགའ་ཞེན་གྱི་བསམ་པ་ཞིག་ཡིན། བསམ་པ་དེའི་

འབྱུང་རྐྱེན་ལ་ཐུན་མངོ་བ་དང་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ཡདོ། བྱེས་པའམ་བཙན་

བྱལོ་བའི་རྒྱལ་ཞེན་ནི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཤིག་སྟེ། བྱེས་པའམ་བཙན་

བྱལོ་བས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བཅངས་པའི་དགའ་ཞེན་གྱི་བསམ་པ་ཞིག་ཡིན། བཙན་

བྱོལ་བོད་མིར་ཡང་རང་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་ལ་ཕོྱགས་པའི་དགའ་ཞེན་གྱི་བསམ་པ་ཡོད་

ཅིང་། བསམ་པ་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་དང་། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་འཐབ་

རྩོད་ཆགས་ཡོད།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་སོགས་མིང་ལ་དཔྱད་པ།

བོད་ལ་དུས་འགྱུར་བྱུང་སྟེ། རང་ཡུལ་དུ་སྡོད་མཁན་ཚོར་གཞིས་དང་ཕྱིར་མི་ཡུལ་

དུ་བྱོལ་མཁན་ཚོར་བྱེས་ཞེས་འབོད། ཚིག་མཛོད་བརྡ་དག་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་དུ།  

གཞིས་ནི། ཁང་ཁྱིམ་མམ་གནས་བཅའ་བའི་ཡུལ་ཏེ། ཕ་གཞིས། མ་གཞིས། ཁྱིམ་
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གཞིས། ཡབ་གཞིས་སོགས་ལྟ་བུ།[2] ཞེས་དང་། དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་སུ། བྱེས་

ནི། རང་ཡུལ་དང་བར་ཐག་རིང་བའི་གནས་ཀྱི་མིང་།[3] ཞེས་གསལ། དེང“གཞིས་

བྱེས”ཞེས་པ་ནི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་སྡོད་མཁན་ལ་འཇུག མིང་ཚིག་གི་གོ་བར་

འགྱུར་བ་ཕྱིན་མེད་ཀྱང་འཇུག་ཡུལ་ཁྱབ་བཙན་དུ་སོང། གཞིས་བྱེས་ཞེས་པ་བོད་

པའི་ཐ་སྙད་རྣལ་མ་ཞིག་ཡིན།

 གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་དང་པོའ་ིབཀའ་སློབ་ཏུ། “བྲོས་བོྱལ་བ།”[4]

ཞེས་དང་། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་གཉིས་པ་ནས“བཙན་བོྱལ་བོད་མི”ཞེས་

བཀོལ་གནང་། དེའི་དོན་ནི། བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། བཙན་དབང་གི་འོག་

ཏུ་འདུག་ཐབས་བྲལ་ཏེ་ཡུལ་བོྱལ་དུ་ཡངོ་དགསོ་བྱུང་བའི་བསྡུས་མིང་།[5] ཞེས་གསལ། 

“སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མི”ཞེས་པ་ནི་དབྱིན་སྐད(Tibetan refugee)ཞེས་པ་ཐད་བསྒྱུར་

བྱས་པ་ཞིག་གོ། བོད་མི་རྒན་རབས་པ་སྣར་སྐྱིད་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས། བོད་མི་

ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་བར་བསླེབས་མེད། རང་ཡུལ་དུ་བཙན་དབང་མ་བཟོད་

ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་བ་རེད། བྱས་ཙང་སྐྱབས་བཅོལ་པ་ཞེས་ཚིག་འདི་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་མི་འོས། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བ་རེད།[6] ཅེས་གསུངས།

 འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱིས་ཕྱིར་རྟགོ་ཏུ། “བྱེས་གྱར་བོད་རིགས་སྤུན་

ཟླ”[7] ཞེས་དང་། “བྱེས་གྱར་སྲིད་གཞུང་གི་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ”[8]ཞེས་བཀལོ་ཡང། 

[2] བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཚིག་མཛོད་བརྡ་དག་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང། བོད་ལྗོངས་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། 

༡༩༩༠ ཤོག་གྲངས་ ༥༩༩ ནང་གསལ།
[3]  དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༣ ཤོག་གྲངས་ ༥༣༧ ནང་གསལ། 
[4] ༸གོང་ས་མཆོག ཆབ་སྲིད་ལམ་སྟོན།(༡༩༦༠-༡༩༨༦)བོད་གཞུང་དྲིལ་བསྒྲགས། ༡༩༨༦ ཤོག་གྲངས་ ༧ པར་གསལ། 
[5]  བློ་བཟང་བསྟན་དར། རྩོམ་བསྒྲིགས། བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། ཤོག་གྲངས་༡༦༠༣།
[6] ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ པར་ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་

སྐྱབས་བཅོལ་དང་བཙན་བྱོལ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་གཉིས་སྐོར་གླེང་མོལ་བྱུང་བའི་བཀའ་མོལ་གྱི་ཚིག་ཐོ། 
[7] རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་གནད་དོན་དང་མི་རིགས་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཕྱིར་རྟོག ཁ་བ་དཀར་པོ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་

སྲི་ཞུ་ཁང། ༢༠༡༣ ཤོག་གྲངས་ ༡ པར་གསལ།
[8] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༥༡༠ ནང་གསལ།



56

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་དང་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིའི་བར་གླེང་མལོ་ཅི་བྱུང་སྐརོ་གྱི་

གནད་དནོ་བསྡུས་པ་ཞེས་པའི་ནང“ཕྱི་འགྲིམས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ”[9]ཞེས་བཀལོ་ཡདོ།

 རྒྱ་གཞུང་གིས“ཕྱི་ཁོངས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ།”[10] ཞེས་དང་། ཡང་ཕལ་

ཆེ་བར“ཕྱི་སྡོད་བོད་མི”ཞེས་བཀོལ་ཞིང་། དེས་རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཏུ་སྡོད་མཁན་ཙམ་ཡིན་པ་ལས་སྐྱབས་བཅོལ་པའམ་བཙན་བྱོལ་བ་མིན་པ་དང་། 

ཐ་སྙད་འདིས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱི་སྡོད་བོད་མིར་བཟུང་

བའི་སྲིད་ཇུས་བསྟན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ནས་དགུ་བཅུ་གོ་གྲངས་བར“ཡུལ་

གྱར་བོད་མི”དང“ཡུལ་གྱར་སྲིད་གཞུང”ཞེས་བཀོལ། དེ་ནས“ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་

པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ”ཞེས་མིང་སྙན་ཤོས་དང། “ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས”དང“ཁ་བྲལ་

རིང་ལུགས་པ”སོགས་ཚིག་གང་རྩུབ་རྩུབ་སྤྱོད།

 དབྱིན་སྐད་ཐ་སྙད(Diaspora)ཞེས་པ་དབྱིན་བོད་ཚིག་མཛོད་ཁག་ཏུ་བོད་

བསྒྱུར་ཞུས་པ་མི་གསལ་ཡང་། སྒྲ་ཡང་བའི་ཆ་ནས་བྱེས་དང་བྱེས་པ་ཞེས་བསྒྱུར་ཆགོ་

སྙམ། ཚིག་གྲགས་ཆེ་བའི་ཆ་ནས་གུས་ཀྱིས“བཙན་བྱོལ”ཞེས་བཀོལ། དེ་ནི་དབྱིན་

སྐད་ཐ་སྙད(Stateless Diaspora)ཞེས་པ་དང་གོ་བ་ཉེ་ཆེ་བར་སྣང་།

རྒྱལ་ཞེན་ནམ་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས།

རྒྱལ་ཞེན་ནམ་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཞེས་པ་ནི་དབྱིན་སྐད(Nationalism)ཞེས་པར་ག།ོ 

དབྱིན་བོད་ཚིག་མཛོད་གསར་མར། “མི་རིགས་རིང་ལུགས”དང་། “རྒྱལ་ཞེན།”[11] 

[9] ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ། རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་གནད་དོན་དང་མི་རིགས་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཕྱིར་རྟོག ཁ་བ་

དཀར་པོ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲི་ཞུ་ཁང། ༢༠༡༣ ཤོག་གྲངས་ ༥༠༩ ནང་གསལ། 
[10] ཚུར་ལོག་གཉེན་འཕྲད་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་བོད་དུ་བསྡད་རིང་གི་འགན་ཁྲིའི་དོ་དམ་གན་ཡིག་ཅེས་པར་གསལ། 
[11]  ཨ་ཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། ༢༠༠༠ ཤོག་གྲངས་ ༥༠༢ (བོད་ནས་བཏོན་པའི་ཚིག་མཛོད་

ཁག་ཏུ་མི་རིགས་རིང་ལུགས་ཞེས་བསྒྱུར)
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ཞེས་བསྒྱུར། རྒྱལ་ཞེན་གྱི་གོ་དོན་ལ་ཤར་ནུབ་མཁས་པས་འགྲེལ་བཤད་ཐུན་མོང་བ་

ཞིག་མེད། ཤེས་དགསོ་པ་ཞིག་ནི། སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་ནརོ་བུས(༡༩༤༨-༢༠༠༦)ནུབ་ཕོྱགས་

མཁས་པའི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་མཚན་ཉིད་དེ་དག་འཛམ་གླིང་གསུམ་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག[12]

ལ་ཁྱབ་ཀྱི་མེད་པའི་དགག་སྒྲུབ་གནང་ཡོད།[13] རྒྱལ་ཞེན་ནི་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་

དགའ་ཞེན་གྱི་བསམ་པ་ཞིག་ཡིན། དབྱེ་གཞི་མི་འདྲ་བར་གཞིགས་ནས་རྒྱལ་ཞེན་

ལ་དབྱེ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད།

བྱེས་པའམ་བཙན་བྱོལ་བའི་རྒྱལ་ཞེན།[14]

ཕྱི་ནང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་དབང་གིས་ས་ོསའོ་ིལུང་པ་བཞག་ནས་ཕྱིར་མི་ཡུལ་འགྲིམ་

མཁན་གྱི་མི་རིགས་དེང་འཛམ་གླིང་ནང་མི་འབོར་ས་ཡ་ ༢༤༤ ཙམ་ཡོད[15]ཅིང་། 

བྱེས་པ་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མེད་ལ། མི་རིགས་དང་། རིག་གཞུང་། ཆསོ་དད་སགོས་ཚང་

མར་བྱེས་པ་ཡདོ་པར་འདདོ།[16] བྱེས་པར་རང་ཡུལ་ལ་གཅེས་པའི་བསམ་པའམ་ལ་

[12] ཟླ་བ་ནོར་བུ། འཛམ་གླིང་གསུམ་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ཆབ་

སྲིད།(Culture and the Politics of third World Nationalism)ཞེས་པར་བཀོལ་བའི་གོ་དོན་ལྟར་ཏེ། (eco-

nomically  less-developed and developing parts of  the world;  ideologically,  those areas championing 

egalitarian ideology which perhaps includes the socialist nations as well. Geographically,  it  includes 

Asia, the Arab world, Africa, the South Pacific and Latin America) Routledge པར་ཁང་། ༡༩༩༢ ཤོག་

གྲངས་ ༡༨ ནང་གསལ།
[13] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༢༢-༢༥ ནང་གསལ།
[14]  དབྱིན་སྐད་ཐ་སྙད(Stateless nationalism, Diaspora nationalism, Long distance national-
ism, , Transnationalism)སོགས་བཀོལ།
[15] མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་ཚན་པའི་སྙན་ཐོར་གཞིག་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ 

ལོར་འཛམ་གླིང་ནང་བྱེས་པའམ་བཙན་བྱོལ་བ་མི་འབོར་ས་ཡ་ ༢༤༤ ཡོད་ཅིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ དང་བསྡུར་ན་བརྒྱ་ཆ་

༤༡ འཕར་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༦ ཟིན། 
[16] བ་ཧར་བཱ་སིར། Bahar Baser, (Stateless Diaspora and Their Long-distance Nationalist Activism 
in host countries; The Cases of Tamils from Sri Lanka and Kurds From Turkey) དཔྱད་རྩོམ། ༢༠༡༠ ཤོག་

གྲངས་ ༢ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཞེན་ཡོད་ཅིང་། མང་པོ་ཞིག་རང་ཡུལ་གྱི་ཆེད་དུ་མི་ཡུལ་འགྲིམས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

བྱེས་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་བཙན་བྱལོ་བས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཆབ་སྲིད་དང་། རིག་གཞུང། 

དཔལ་འབྱོར། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ཐད་མཉམ་ཞུགས་སམ་ཐེ་བྱུས་ཤུགས་ཆེན་

ཡོད། ཇོ་ལེ་ཌེ་མརསེ(Jolle Demmers)ཡིས།

བྱེས་པ་གནའ་ནས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གནས་མུས་ཡིན་ཡང་། དུས་རབས་ཉི་

ཤུའི་སྨད་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་རུ་སོང་ཞིང་། དེང་གི་དཀའ་རྙོག་ནང་

བྱེས་པའམ་བཙན་བོྱལ་བས་ཐེ་གཏགོས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡདོ། རྒྱུ་མཚན་ནི། 

༡) རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་དཀའ་རྙོག་གསར་པ་ཐོན་པ། 

༢) དམག་འཁྲུག་གི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ། 

༣) བརྒྱུད་ལམ་དང་བཀོལ་སྤྱོད་མྱུར་དུ་འགྲོ་བ། 

༤) རིག་གཞུང་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ས་མཚམས་མང་དུ་འགྲོ་བ།[17]

 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གངོ་སྨསོ་གནད་དནོ་ཁག་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་

ནང་མུ་མཐུད་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲ་ོབཞིན་པ་མཐངོ་ཆསོ་ཡིན། བོད་པ་བཙན་བོྱལ་བ་ཚོར་

ཡང་རང་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་ལ་དགའ་ཞེན་གྱི་བསམ་པ་ཡདོ་པས“བཙན་བོྱལ་བདོ་མིའི་

རྒྱལ་ཞེན”ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སྨོས་ཅི་དགོས།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན།

ནུབ་ཕྱོགས་སམ་ཡོ་རོབ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཞེན་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༨༩ ལོའ་ིཕ་རན་སིའི་གསར་

བརྗེས་གསནོ་ཤུགས་རྒྱས་པར་འདདོ། བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་ཡང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལའོ་ིགསུམ་

བཅུའི་མི་དམངས་སྒེར་ལངས་ཀྱིས་རླབས་ཤུགས་ལས་བྱུང་། གཅིག་ནི་རྒྱལ་པའོ་ིདབང་

[17] ཇོ་ལེ་ཌེ་མར་སེ། (Diaspora and Conflict: Locality, Long-distance Nationalism, and Delo-
calization of Conflict Dynamics) དཔྱད་རྩོམ། ཤོག་གྲངས་ ༨༦། (རང་ཉིད་ཀྱིས་བོད་བསྒྱུར་ཞུས)



བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་སྐོར་གྱི་དཔྱད་གླེང་། 
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བསྒྱུར་ལ་ང་ོརྒལོ་དང་། གཅིག་ཤོས་ཀྱིས་དབུ་འཁྲིད་སྲུང་སྐྱབོ་ཕྱིར་བཙན་འཛུལ་བར་

རྒོལ་བའི་མི་དམངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཡིན། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་ཡང་གསུམ་བཅུའི་

སྒེར་ལངས་ཀྱི་རྗེས་འབྲས་ཤིག་ཡིན་ཡང་། ད་བར་ང་ཚོས་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་བྱུང་བར་

རྗེས་དྲན་བྱེད་པ་དེ་ཙམ་ལས་དེའི་རྗེས་འབྲས་ལ་རྟོག་དཔྱོད་བྱས་པ་དཀོན། བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་གྲུབ་ཆར་གྱུར་བ་ནི། 

༡) བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད། 

༢) རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་འཛུལ། 

༣) མི་དམངས་སྒེར་ལངས། 

༤) གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་གྱེས་པ། 

༥) བཙན་བྱོལ་ནང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར། 

༦) བདོ་མི་དམངས་སྐྱིད་སྡུག་གཅིག་ཐགོ་ང་ོབོ་སྲུང་སྐྱབོ་ཀྱི་འཐབ་རྩདོ་བཅས་ཡིན།

 སྤྱིར་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་གྲུབ་ཆ་ཁག་གཉིས་ཏེ། མི་རིགས་དང་། སྐད་ཡིག རྩོམ་

རིགས། ལུགས་སྲལོ། ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་བཅས་སྲལོ་རྒྱུན་གྱི་གྲུབ་ཆ་དང་། རང་དབང་དང། 

འདྲ་མཉམ། ཐབོ་ཐང་བཅས་འདྲ་མཉམ་ལྟ་ཚུལ[18]གྱི་གྲུབ་ཆའ།ོ འཛམ་གླིང་གསུམ་

པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་རྒྱལ་ཞེན་ནི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གྲུབ་ཆ་དང་། ནུབ་ཕོྱགས་པའི་རྒྱལ་

ཞེན་ནི་འདྲ་མཉམ་ལྟ་ཚུལ་གྱི་གྲུབ་ཆ་ལས་བྱུང་བར་འགྲེལ། སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་ནོར་

བུས་འཛམ་གླིང་གསུམ་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་དེང་རབས་རྒྱལ་ཞེན་ལ་གོང་སྨོས་གྲུབ་

ཆ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཡོད་པ་གསུངས།[19]

 བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་ལའང་གྲུབ་ཆ་གཉིས་ཀའི་ཁྱད་ཆསོ་ཡདོ། རྒྱ་

[18]  དབྱིན་སྐད་ཐ་སྙད། (egalitarian ideology) ཞེས་པ་བོད་བསྒྱུར་ཞུས།  
[19] ཟླ་བ་ནོར་བུ། འཛམ་གླིང་གསུམ་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ཆབ་སྲིད།

(Culture and The Politics of Third World Nationalism) Routledge པར་ཁང་། ༡༩༩༢  ཤོག་གྲངས་ 

༡ ནང་གསལ། 
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

དམར་བཙན་འཛུལ་པས་བོད་མིའི་སེམས་ཁམས་ལ་ཕོག་ཐུག་ཆེ་ཤོས་ནི་སྲོལ་རྒྱུན་

རིག་གནས་ལ་གཏོར་རྒོལ་བཏང་བ་དེ་ཆགས་ཡོད། གསུམ་བཅུའི་མི་དམངས་སྒེར་

ལངས་ཀྱང་དབུ་ཁྲིད་སྲུང་སྐྱོབ་ཕྱིར་ཡིན། དེའི་སྐབས་མི་དམངས་ཀྱིས“བོད་བོད་

ཡུལ་ན་སྐྱིད། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད།”[20] ཅེས་དང། “བོད་ཀྱི་བདག་པོ་བོད་མི་ཡིན།” 

ཞེས་པ་དང། “རྒྱ་གུང་ཁྲན་བོད་ནས་ཕྱིར་ལོག”ཅེས་པ། “བོད་ནི་རང་དབང་རང་

བཙན་ཡིན།” ཞེས་སོགས་རྒྱལ་ཞེན་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་བཅིངས་པའི་འབོད་ཚིག་དག་

ཐལོ་བྱུང་འགགོ་མེད་དུ་བསྒྲགས།[21] མི་མང་དང་བླངས་ཀྱིས“བསྟན་སྲུང་དང་བླངས་

དམག”[22] བཙུགས། སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་ནོར་བུས། “ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་རང་བྱིས་

པ་ཞིག་ཡིན་སྐབས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི། བོད་པ་ཚོས་རྒྱ་དམར་བཙན་

འཛུལ་བར་བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ལས་འགུལ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་སུ་གྱུར་

བའི་ཆེས་ཐོག་མའི་རྒྱལ་ཞེན་མྱོང་ཚོར་བྱུང་།”[23] ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཙན་

བོྱལ་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་གཙོས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་མུ་མཐུད་དེ་མགནོ་པ་ོམཆགོ་གི་དབུ་

འཁྲིད་འོག“རང་མི་རིགས་དང། རང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག རྩོམ་རིག ལུགས་སྲོལ། 

ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་བཅས་ལ་རྒྱལ་ཞེན་བསམ་པ་མ་སྐྱེ་པ་སྐྱེས་ཤིང་སྐྱེས་པ་གོང་དུ་འཕེལ།

 བཙན་བོྱལ་ནང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་གནང་བ་བརྒྱུད། བདོ་

མི་ཚོས་འདྲ་མཉམ་ལྟ་ཚུལ་ལ་འདྲིས་གཤིབས་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའི་གནས་ཚད་བར་དུ་

བསླེབས་ཤིང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་གྲུབ་ཆའི་ནང“རང་དབང་དང་། 

འདྲ་མཉམ། ཐོབ་ཐང”བཅས་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར།

[20] བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་བཙུག་ལྡེ་བཙན(ཁྲི་རལ)དང་། རྒྱ་ནག་གོང་མ་བཱུན་བཱུ་ཧེའུ་ཏིག་ཧཱང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་

ལོ་ ༨༢༣ ལོར་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཡོད་པའི་རྡོ་རིང་ཡིག་ཕྲེང་ ༥༨ པར་གསལ། 
[21] ༸གོང་ས་མཆོག ཆབ་སྲིད་ལམ་སྟོན།(༡༩༦༠-༡༩༨༦ )བོད་གཞུང་དྲིལ་བསྒྲགས། ༡༩༨༦ ཤོག་གྲངས་ ༡༢་ བ་༡༢།
[22] མཆན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ནང་ཆེད་བཙུགས་བྱས། 
[23] ཟླ་བ་ནོར་བུ། འཛམ་གླིང་གསུམ་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ཆབ་སྲིད།

(Culture and The Politics of Third World Nationalism)དབྱིན་སྐད། Routledge པར་ཁང་། ༡༩༩༢ སྔོན་གླེང་

ཤོག་གྲངས་ ༡༣ ནང་གསལ། 
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 བཙན་བྱལོ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་ལ་གྲུབ་ཆ་གཉིས་ཀ་གལ་ཆེན་དུ་གྱུར་བའི་

རིམ་པ་ནི་བཙན་བོྱལ་དུ་འབོྱར་ནས་གསུམ་བཅུའི་མི་དམངས་སྒེར་ལངས་དུས་དྲན་

སྲུང་བརྩི་ལས་གོ་རྟོགས་སད་པ་བརྗོད་ཆོག དེ་ཡང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཐམ་པའི་གསུམ་

བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་དང་པརོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་གིས་བསྩལ་བའི་བཀའ་

སློབ་ནང་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་གནད་དོན་གསུམ་གསུངས། དང་པོ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་

ལོ་རྒྱུས་བྱུང་རབས་ནང་གནས་བབས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་བཏོན་མཛད། དེ་

ཡང་།

ཕྱི་སོྣད་ཀྱི་བཀོད་པ་ས་ཆུ་རི་བྲག་གངས་ཀྱི་ར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆགས་ཚུལ་དང། 

ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གཙོ་བོ་མི་རིགས། སྐད། ཡི་གེ། ཆས་གོས། མི་གཤིས། 

ཆསོ་ལུགས་སགོས་སྒ་ོཀུན་ནས་གསལ་པརོ་ཤན་ཕྱེ་བའི་རང་རེ་བོད་རིགས་རྣམས་

རང་སྲིད་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་གཙང་མ་ཞིག་ཡིན་པ་ལོ་

སྟངོ་ཕྲག་གངོ་གི་ཆསོ་རྒྱལ་ཚོའི་དུས་རབས་ནས་བཟུང་བོད་རྗེ་རིམ་པ་དང་། རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པའི་བར་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ནས་གསལ་པརོ་རྟགོས་གསལ་

ལྟར་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་བའི་ཆར་ཡང་རྗེ་གངོ་མའི་དུས་སྐབས་སུ་འཛམ་གླིང་

རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་དང་མཉམ་དུ་འདྲ་མཉམ་རང་དབང་ཐོག་ནས་ཆིངས་ཡིག་

ཁག་བཞག་པ་སགོས་འཛམ་གླིང་ཁྲིམས་སྲལོ་དང་མཐུན་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱངོ་

གི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་གཙང་མར་གནས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སུས་ཀྱང་སུབ་མི་ཐུབ་པ་

དང་། ས་ཡུལ་བཀོད་པ་སུས་ཀྱང་སྒྲིབ་མི་ཐུབ།[24]

 ཅེས་དང་། གཉིས་པ། གསུམ་བཅུའི་ཞི་རྒོལ་ནི། “རང་རེ་གངས་ཅན་པའི་

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་རྔམ་བརྗིད་སྙིང་དོན་དང་ལྡན་པའི་ལེའུ་ཞིག་གསར་

[24] ༸གོང་ས་མཆོག ཆབ་སྲིད་ལམ་སྟོན། (༡༩༦༠-༡༩༨༦) བོད་གཞུང་དྲིལ་བསྒྲགས། ༡༩༨༦ ཤོག་གྲངས་༢ ན་༡༡ 

ནས་ བ་༧ པར་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

འགོད་བྱས་པ་རེད།”[25] ཅེས་དང་། གསུམ་པ། བོད་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ལ་མིག་

དཔེ་བལྟས་ནས་བཙན་བོྱལ་དུ་འབོྱར་བའི་བོད་པ་ཚོས་བདེན་རྫུན་དག་སྐྱེལ་ཡོང་

བར་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་ཆིག་སྒྲིལ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་སྟེ། “ཁྱིམ་མཚེས་ཡུལ་ཁག་ཏུ་

འབོྱར་བའི་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མི་རིགས་སུ་གཏོགས་ཚད་རྣམས་དམ་ཚིག་དང་

བློ་སེམས་གཅིག་སྒྲིལ་བྱེད་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།”[26] ཞེས་གསུངས།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་གཉིས་པའི་གསུང་འཕྲིན་དུ། 

“དལ་གྱིས་འབབ་པའི་ཆུ་བོ་ལྟར་བཟླགོ་ཏུ་མེད་པའི་བརྩནོ་འགྲུས་དང་། སྙིང་སྟབོས་

བརྟན་པོས་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་འབད་སྒྲུབ་བྱ་དགོས།”[27] ཞེས་དང་། “སྒེར་ལས་

གཞུང་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་དང་། ཉུང་ངུ་ལས་མང་བར་གཙོ་བོར་འཛིན་པ།”[28]  “ང་

ཚོས་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་མ་འངོས་པའི་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་དང་མི་དམངས་

བཅས་པའི་འཕྲལ་ཕུགས་ཕྱི་ནང་འགྲ་ོལུགས་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་གསར་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་

གཏན་འབེབས་བྱེད་དགསོ་པ་ཡིན།”[29] “ཆསོ་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་དམངས་གཙོ་ཞིག་

བྱེད་པ་ལ་དམངས་གཙོ་ཞེས་པའི་གོ་དོན་ལེགས་པར་ཤེས་དགོས།”[30] ཞེས་གསུམ་

བཅུའི་དུས་དྲན་རིམ་བྱུང་གི་གསུང་འཕྲིན་དང་བཀའ་སློབ་ཁག་ནི་རྒྱལ་ཞེན་སློབ་

གསོའ་ིཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་ཤ་སྟག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉིན་གནས་མཆོག་རོྡ་རྗེ་གདན་དུ་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཙན་བོྱལ་བོད་མིས་བརྟན་བཞུགས་

[25] ༸གོང་ས་མཆོག ཆབ་སྲིད་ལམ་སྟོན། (༡༩༦༠-༡༩༨༦) བོད་གཞུང་དྲིལ་བསྒྲགས། ༡༩༨༦ ཤོག་གྲངས་ ༤ བ་ ༡༧ 

ནང་གསལ།
[26] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༩་ བ་ ༨ ནང་གསལ།
[27] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༢༡  ན་ ༥ ནང་གསལ། 
[28] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༢༥ ན་ ༡༢ ནང་གསལ།
[29] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༤༡ ན་ ༩ ནང་གསལ།
[30] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༥༥ ན་ ༡༡ ནང་གསལ།
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བསྟར་འབུལ་དང་འབྲེལ་བླང་དོར་ཞུ་བྱའི་མནའ་གན་མཐུ་མོ་ཆེ་འབུལ་ལམ་ཞུས་

དོན་སྙིང་པོ་ནི།

རང་ཅག་བོད་རིགས་ཚང་མས་སྔར་བྱས་ལ་འགྱདོ་སྡམོ་དྲག་པ་ོདང་། ཕྱིས་ཀྱི་ཁུར་

བབས་ཞུ་བྱའི་ཐད་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པའོ་ི

དགངོས་གཞི་ཟབ་མོ་དང་མཐུན་པའི་བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་རང་རང་མིང་གི་རྗེས་

སུ་བསྙེགས་པའི་ཕོྱགས་འཐེན་ཕྲག་དགོ་རྣམས་ཞེ་ནས་སྤངས་ཏེ་མཐུན་བསྒྲིལ་རོྡག་

རྩ་གཅིག་བསྒྲིལ་ལྕགས་ཀྱི་གོང་བུ་བཞིན་བྱེད་རྒྱུ།[31]

 ཞེས་མི་མང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ལ་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ཞིག་སྟེ་

རྒྱལ་ཞེན་འདུ་ཤེས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ པའི་ནང་ཏི་ཛུ་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་འདུས་

ཚོགས་སར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་གསུང་བཤད་བསྩལ་པའི་སྙིང་དོན་དུ། 

“རྒྱ་གར་གཞུང་དང་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཞིག་གིས་ངོས་ལེན་བྱས་མིན་གང་ལ་ཡང་མ་ལྟོས་

པར་ངོས་དང་། ངའི་གཞུང་གི་བཀའ་ཤག་གང་དུ་ཡོད་པ་དེར་བོད་མི་མང་ནས་ཡིད་

ཆེས་བློས་འཁེལ་གྱིས་གཞུང་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་མུས་ཡིན་་་་་”[32] ཞེས་གསུངས་

གནང། རིམ་པས“བོད་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་དམངས་གཙོའི་གཞུང”[33]ཞིག་ཏུ་

ལེགས་བཅསོ་དགསོ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ཇི་ཕེབས་ཏེ། བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་

སྒྲིག་འཛུགས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ཆེད་འཛུགས་ལེགས་པར་བསྐྱངས་གནང་མཛད་

དེ། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་མི་མང་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གང་དུ་ཡོད་པ་དེར་

བོད་མི་མང་གིས་ཡིད་ཆེས་བློས་འཁེལ་གྱིས་གཞུང་ལ་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་རྣམ་པར་

[31] སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུས་གནས་སོགས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། དེབ་

ཕྲེང་དང་པོ། (༡༩༥༩-༡༩༩༠) Vee Enn Print-O-Pac པར་ཁང་། ༢༠༡༤ ཤོག་གྲངས་ ༤༩  ན་ ༢ ནང་གསལ།
[32] གོང་གི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༤༠  བ་ ༡༧ ནང་གསལ། 
[33] ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉིན་མནའ་གན་མཐུ་མོ་ཆེ་བཞག་སྐབས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བཀའ་

སློབ་བསྩལ། ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་བོད་དམངས་གཙོའི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བ་ཞེས་པ་ནས་དྲངས། 
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

གྱུར་ཡོད།

 རིམ་པས་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས[34]

དང་། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས།[35] གཞན་ཡང་ལྟ་བ་དང་དམིགས་ཡུལ་འདྲ་

མིན་གྱི་ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་ཆེད་བཙུགས་ཀྱིས། རང་རང་གི་ས་ནས་བོད་དང་

བོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་དོན་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད།

 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་མ་ལག་དང་། ཚོགས་པ་མི་སྒེར་བཅས་

ཀྱིས་རྒྱལ་ཞེན་ལས་དོན་ཅི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་བར་བོད་རྒྱལ་ཁབ[36]ཅེས་པ་

[34]  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ཉིན། 

 ༡. གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་ཆེད་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན། 

 ༢. གཞིས་ལུས་བུད་མེད་ཆེད་སྐྱེ་སྒོའ་ིཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན། 

 ༣. བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དྲང་བདེན་གྱི་སྟངས་འཛིན། 

 ༤. དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་འོག་ནས་བོད་ལ་ཡང་དག་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་འཐབ་རྩོད་བྱེད་རྒྱུ།

                                                                                (སྔོན་མ་རང་བཙན་ཡིན) 

 ༥. བཙན་བྱོལ་ནང་ནུས་སྟོབས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ།

 ༦. བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་ཆེད་ལས་པ་སྐྱེད་སྲིང་དང་གོང་སྤེལ་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

 ༧. བོད་པའི་འཐབ་རྩོད་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་འགན་ཁུར་སྣེ་ཁྲིད་གནང་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ། བཅས་དམ་བཅས་

                                                                                               ནས་ཆེད་བཙུགས་བྱས། 
[35] ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིན། 

“༡. གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་བློ་གཏད་རེ་ཡུལ་གཅིག་ཉིད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིདབུ་ཁྲིད་ལམ་

སྟོན་ཡང་དག་མུན་སེལ་འོག་ཤར་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་གཞི་རྩར་བཟུང་ཐོག་བོད་གཞུང་འབངས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ལ་ལྷག་བསམ་

འཁུར་ལེན་རྨང་གཞིར་འཁྱེར་བ། 

༢. ལུང་ཚན་དང་། ཆོས་ལུགས། གྲལ་རིམ་སོགས་དབར་འཐེན་འཁྱེར་གྱི་བསམ་བློ་སྤངས་ཏེ་བླང་དོར་འཇུག་ལྡོག་

མ་ནོར་བ་དང་འབྲེལ། མང་ཚོགས་ནང་མཛའ་མཐུན་དམ་གཙང་གཅིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་ལྷུར་ལེན་འབད་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ། 

༣. ཆོས་དང་། བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོར་མཚོན་ནུས་པའི་རིག་གཞུང་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་དེ་དག་མི་

ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་སླད་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་སྤྱོད་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་བོད་མི་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐབས་སུ་གཞོན་

ནུ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དོ་སྣང་ཆེན་པོས་སྦྱང་བརྩོན་དང་འབྲེལ། རིག་གཞུང་དང། གཤིས་སྤྱོད་བཟང་པོ་གཏན་ཉམས་

སུ་འགྲོ་གཞིའི་རིགས་ལ་དམིགས་བཀར་དོ་སྣང་གིས་ལེགས་སྤེལ་རྒྱུན་འཛིན་དང་། ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

༤. གཞིས་བྱེས་བོད་རིགས་མི་མང་ནས་བོད་རང་བཙན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་བཟུང་སྟེ་དགྲ་བོར་རྒོལ་

འཛིངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་དཔེ་བསྔགས་ཀྱི་གནས་སུ་ཡོད་པ་དེ་དག་སྒྲུབ་ཆེད་དཀའ་ངལ་དང་ལེན་གྱིས་རང་སྲོག་ཚུན་

ལའང་ལྟོས་མེད་ཀྱིས་མདུན་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུ།” བཅས་དམིགས་ཡུལ་ཐོག་ཆེད་འཛུགས་བྱས། 
[36]  ཨ་མ་ལེན་དུ་མི་ཤྲཱི་ཡིས(A Nation in Exile: Tibetan Diaspora and the Dynamics of Long 
Distance Nationalism) དཔྱད་རྩོམ།
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གསོན་ཉར་བྱེད་ཐུབ་ཡོད།

མཇུག་གི་གཏམ།

མི་འབོར་དང་སྡོད་གནས་ཁྱབ་ཚད་ཆ་ནས་བྱེས་སམ་བཙན་བོྱལ་བོད་མི་ནི་གྲངས་

འབོར་ཉུང་ཞིང་། ཁ་འཐརོ་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་རུང་། རྒྱལ་ཞེན་གྱི་ནུས་སྟབོས་

འབུར་དུ་ཐོན་ཡོད། དེ་འདྲའི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ནི་༸རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་ཡིན་ཅིང་། ཁོང་གི་དབུ་འཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག་བཙན་བོྱལ་དུ་བོད་མདོ་

དབུས་ཁམས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་པའི་ལོ་རྒྱུས་གཟི་བརྗིད་ཅན་ཞིག་བྱུང་། འོན་

ཀྱང་། ངེས་པར་དུ་བསམ་གཞིགས་དང་གྲ་སྒྲིག་འཆར་འགོད་བྱེད་དགོས་པ་ནི། རྒྱལ་

དབང་མཆགོ་སྐུ་འཚོ་བཞིན་མ་བཞུགས་པའི་དུས་སྐབས་སུ་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལ་

འཕྲད་སྲིད་པ་དང་མི་སྲིད་པའི་གནད་དནོ་ཁག་ལ་ཇི་ལྟར་གདངོ་ལེན་བྱེད་དགསོ་དེ་

རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་གནད་དོན་རྐྱང་པའི་ཐོག་ནས་བསམས་ནའང་

ཅི་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་སྲིད་དམ། ཕྲེང་ཐག་ཆད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཉེན་ཆེ་ཤོས་དེ་

རེད། དེ་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཁ་མདོག་འགྱུར་སྲིད་པ་

དང་། གཅིག་བྱས་ན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་འཇའ་ལྟར་ཡལ་སྲིད།

 བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཉིས་པ་ནི། བོད་ཀྱི་རྩ་དནོ་

འཐབ་རྩོད་ཡིན། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོ་ནི་རང་ཡུལ་གྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཕྱིར་ལས་

འགུལ་སྤེལ་མཁན་གྱི་བྱེས་པའམ་བཙན་བོྱལ་བ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ། 

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག ཆོས་རིག གོམས་སྲོལ། ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་སྲུང་སྐྱོབ་འཐབ་རྩོད་ཆེད་དུ་

བླསོ་གཏངོ་ཚད་ལྡན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། ད་ཆ་གདངོ་ལེན་བྱེད་དགསོ་པའི་

གནད་དནོ་གལ་གནད་ཅན་ནི། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་དཀྱིལ་དང་སྨད། དེ་ནས་དུས་
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

རབས་ཉེར་གཉིས་བཅས་ཇི་སྲིད་འདོད་དོན་མ་བསྒྲུབ་པ་དེ་སྲིད་དུ་འཐབ་རྩོད་རྒྱུན་

སྐྱོང་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་དེ་རེད།

 རྒྱལ་ཞེན་གནད་དོན་ཐོག་ནས་བཤད་ན། རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་

འབྱུང་ཁུངས་འདི་ཕུགས་བརྟན་ཆེ་བ་ཡོད། དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་དང་མི་རིགས་ཤིག་

གི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་སྟབས། འོས་འགན་དང་། ཐོབ་ཐང་། རྩོད་ལེན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་

མི་རབས་བུ་རྒྱུད་བཅས་རྒྱུན་མཐུད་དེ་གནས་ངེས། དེས་ན་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ནི། སྤྱི་

ཚོགས་འགྱུར་འགྲོས་ཁྲོད་འཐབ་རྩོད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་འཐབ་བྱུས་འཕྲལ་

ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་གོ་ཆོད་པ་ཞིག་ཡོད་དགོས།

 ད་ལྟའི་ཆར་བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་གནས་བབས་ཅི་འདྲ་ཡིན་

ནམ། བསྒྲུབ་བྱ་རང་བཙན་དང་རང་སྐྱོང་གཉིས་སོ་སོའ་ིའཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནས་བབས་

ཚད་གཞི་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ། གནད་དོན་འདིར་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་གནད་

ཆགས་ཡོད། འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནས་བབས་མ་ཤེས་ན་དེའི་ནུས་སྟོབས་རོྟགས་དཀའ། 

ནུས་སྟོབས་མ་རྟོགས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་གནད་དོན་དང་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་

རང་བཞིན་གྱིས་འཐུས་ཤོར་དང་རྗེས་ལུས་ཐེབས་ཀྱི་ཡདོ།(ལྷག་པར་སྲིད་དནོ་འཐབ་རྩདོ་

ཀྱི་ནང) བཙན་བོྱལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་གནད་དོན་ཐད། གདོང་ལེན་དང་། གྲ་སྒྲིག་

བྱེད་དགོས་པའི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་ང་ཚོའི་མདུན་ན་ལྷགས་ཡོད།། །།
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དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་དང་། དེབ་རིགས།

[1] ༸གོང་ས་མཆོག ཆབ་སྲིད་ལམ་སྟོན། གསུམ་བཅུའི་གསུང་འཕྲིན་དང་བཀའ་སློབ་ཕོྱགས་

བསྒྲིགས། (༡༩༦༠-༡༩༨༦) བདོ་གཞུང་དྲིལ་བསྒྲགས་ཁང་། ༡༩༨༦ (ཐེངས་དང་པ་ོནས་ཐེངས་བཅུ་པ་བར)

[2] ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ། རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་གནད་དོན་དང་མི་རིགས་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་

ཕྱིར་རྟོག  ཁ་བ་དཀར་པོ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲི་ཞུ་ཁང། ༢༠༡༣ (ཤོག་གྲངས་ ༡ ནས་ ༡༣ དང་ ༥༠༩ 

ནས་ ༥༢༩ བར)

[3] ཟླ་བ་ནོར་བུ། འཛམ་གླིང་གསུམ་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་

རིག་གཞུང(Culture and the Politics of Third World Nationalism) Routledge པར་ཁང། 

༡༩༩༢ (སྔོན་གླེང་དང། གླེང་གཞི་ལེའུ། ལེའུ་གཉིས་པ།)

[4]  ཧནསེ་ཀནོ(Hans Kohn)རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་བྱུང་རབས་དང་རྒྱབ་ལྗངོས།(The 

Idea of Nationalism: A study in its origins and background)  Macmillian པར་ཁང། 

༡༩༦༡ (གླེང་གཞིའི་ལེའུ)

[5] ཝ་རིན་སེ་མི་ཐི(Warren W. Smith, Jr.) བོད་རྒྱལ་ཁབ། བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་

དང་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས(Tibetan Nation: A history of Tibetan Nationalism and 

Sino-Tibetan Relations) Westview Press པར་ཁང་། ༡༩༩༦ (སྔོན་གླེང་དང། ལེའུ་ ༡༤ པ། ཤོག་

གྲངས་ ༥༦༣ ནས་ ༥༩༧)
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

དཔྱད་རྩོམ།

[1] ཁེར་སི་ཝ་སན་ཏི་ཀུ་མར། Chris Vasant Kumar ཧི་མ་ལ་ཡའི་རྒྱབ་མདུན་གྱི་འཕ་ོའགྱུར་དང་

རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས། (Mobility, Nationalism and Belonging athwart the Himalayas)༢༠༡༣།

[2] ཇོ་ལེ་ཌེ་མརསི། (Jolle Demmers)བཙན་བོྱལ་དང་རྩོད་རྙོག(Diaspora and Conflict: 

Locality, Long-distance Nationalism, and Delocalization of Conflict Dynamics) 

The Publicཞེས་པའི་འདོན་ཐེངས་དགུ་པ། (༢༠༠༢) ཤོག་གྲངས་ ༨༥-༩༦།

[3] པོལ་ཝན་ཌེན་ཌུལ། (Paul van den Dool) བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་དང་

རིག་གཞུང་། (Diversity and Unity in Exile: Nationalism and Cultural Compromise in 

the Tibetan Diaspora) སློབ་དཔོན་ཆེད་རྩོམ། Utrecht གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་། ༢༠༠༩།

[3] པྲཱི་ཊི་ཀ་རཱ་ཐཱི། (Preetika Rathee) རྒྱ་གར་ནང་གི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་དང་བོད་ལ་རང་སྲིད་

རང་སྐྱོང་རྩོད་ལེན། (The Tibetan Diaspora in India and their Quest for the Autonomy 

of Tibet) ས་ཞིང་བདེ་སྲུང་བསྟི་གནས(The Centre for Land Warfare Studies (CLAWS)

ནས་པར་བསྐྲུན་བྱས། ༢༠༡༠།

[4] བ་ཧར་བཱ་སིར་། (Bahar Baser) བཙན་བྱོལ་པ་དང་བཙན་བྱོལ་གྱི་རྒྱལ་ཞེན་བྱ་འགུལ། སེང་

ག་གླིང་གི་ཊམིལ་དང་ཏུར་ཀིའི་ཀུར་ད་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན(Stateless Diaspora and Their 

Long-distance Nationalist Activism in host countries; The Cases of Tamils from Sri 

Lanka and Kurds From Turkey)ཐེངས་ལྔ་པའི་ཡོ་རོབ ECPR ཞེས་པའི་ཚོགས་འདུར་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༠ གཏམ་བཤད་དཔྱད་རྩོམ།

[5] བ་ཧར་བཱ་སིར་དང་ཨ་ཤོཀ་སྭཱེན། (Bahar Baser and Ashok Swain) བཙན་བྱོལ་དང་རང་

ཡུལ་གྱི་དངོས་ཡོད། ཨར་མིན་ཡེན་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དཔྱད་པ། (Diaspora Design 



བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་སྐོར་གྱི་དཔྱད་གླེང་། 
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Versus Homeland Realities: Case Study of Armenian  Diaspora)རྒྱལ་སྤྱིའི་གནད་དོན་

བསྐྱར་ཞིབ། འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། ༢༠༠༩།

[6] མཱ་ནེཤ་སིང་ཧཱ། (Manish Sinha) ཕྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་ཁབ། རྡོ་གདན་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་

སྐབས་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་འབོད་སྒྲ། (A nation in Exile: Voices of Tibetan 

Nationalism during the Kalchakara Pooja at Bodh Gaya)

[7] ལཱ་ཛ་ལ་ོཕ་ོཛི་ཊ།ོ (Laszlo Foszto) བཙན་བོྱལ་དང་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས། རམོ་ནི་ལས་འགུལ་

ཐད་མི་རིགས་རིག་པའི་ལྟ་ཚུལ(Diaspora and Nationalism: an Anthropological Approach 

to the International Romani Movement)སློབ་དཔོན་ཆེད་རྩོམ། དབུས་ཡོ་རོབ་གཙུག་ལག་

སློབ་གཉེར་ཁང་། (༡༩༩༩-༢༠༠༠)

[8] ཨ་མ་ལེན་དུ་མི་ཤྲཱི།(Amalendu Misra)ཕྱི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་ཁབ། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་དང་བཙན་

བྱོལ་གྱི་རྒྱལ་ཞེན་སྒུལ་ཤུགས(A Nation in Exile: Tibetan Diaspora and the Dynamics of 

Long Distance Nationalism) 1, Asian Ethnicity དཔྱད་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༡༨༩།

[9] ཨེམིལེ་ཊི་ཡེཧ།(Emily T Yeh)བཙན་བྱོལ་དང་ཕ་ཁྱིམ་འཕྲད་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆབ་

སྲིད། ལས་དནོ། བདེན་པ།(Exile meets Homeland: politics, performance, and authenticity 

in Tibetan Diaspora)ཁོར་ཡུག་དང་འཆར་གཞི། འདོན་ཐེངས་ ༢༥། ཤོག་གྲངས་ ༦༤༨-༦༦༧།



རྒྱལ་ཞེན་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ། སྲིད་དོན།

གཉན་ཐར།[1]

དང་པོ། རྒྱལ་ཞེན།

༄༅། །རྒྱལ་ཞེན་ཞེས་པ་ནི་སྤྱིར་ན་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞེན་པའམ་དགའ་བ་ལ་ཟེར།  

དེས་ན། ཞེན་ཡུལ་གྱི“རྒྱལ་ཁབ”ཅེས་པ་འདི་ལ་གོ་བ་འགའ་ཡོད་པ་ལས་རེ་གཉིས་

ཙམ་ཞུས་ན། 

༡. རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་དབྱིན་ཡིག་གི་སྐད་དདོ་ནེ་ཤོན nation[2]ནི་ལ་ཏིན་གྱི་ཡི་གེ་ན་

ཤ ོnatio ཞེས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དེའི་དབྱིན་ཡིག་གི་ག་ོདནོ་ནི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་

གཞུང་། ལ་ོརྒྱུས་བཅས་ལྡན་པའི་མིའི་རིགས་རྒྱུད་ཚོགས་པ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་ཚོགས་

སྡེ་ཞིག་ས་ཁུལ་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལ་གོ་བ་དང་། ཡང་ན་ཀིང་ཌོམ Kingdom[3]སྟེ་

རྒྱལ་པོའམ་རྒྱལ་མོ་གང་རུང་ཞིག་གིས་ཁྲིམས་ཀྱིས་དབང་སྒྱུར་བའི་མངའ་ཁོངས་

[1] བྷ་ན་རཱ་སི་ཧིན་དྷུ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་།         gnyenthar@gmail.com
[2] Nation - Wikipedia, the free encyclopedia
[3] Merriam Webster Dictionary
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རྒྱལ་ཞེན་དང། མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ། སྲིད་དོན།

ལ་ག་ོབ། ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པའི་རྒྱ་ཡིག་གི་སྐད་དདོ་གོ“国”[4]ཞེས་པའི་ཚིག་ངསོ་

ཀྱི་བསྟན་དནོ་ནི་ས་ཁངོས་ངེས་ཅན་ཞིག་དང་དེར་གནས་པའི་མི་དམངས་ཀྱི་བདག་

དབང་བསྟན་ཡདོ་ལ། དེ་ཡང་ལན་རེར་གནའ་བོའ་ིརྒྱ་ནག་གི་ལ་ོརྒྱུས་ཁྲདོ་གསལ་བའི 

“རྒྱལ་དམངས”ལྟ་བུ་རྒྱལ་པསོ་དབང་སྒྱུར་བའི་གྲངོ་ཁྱེར་གྱི་མཁར་ནང་དུ་གནས་པའི་

མི་ཁོ་ནར་གོ་དུས་ཀྱང་ཡོད། དེས་ན། ཕྱི་སྐད་གོ“国”དང། “ནེ་ཤོན nation”སོགས་

བོད་ཀྱི་སྐད་དོད“རྒྱལ་ཁབ”ཅེས་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་པོ་ལ་དབང་བའི་མངའ་ཐང་ལ་གོ། 

ཡིན་ན་ཡང་གོ་བ་འདི་དག་གནའ་དུས་ཀྱི་གོ་བ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཚིག་རེ་རེའི་ནག་

པོ་འབྲུ་འགྲེལ་ཡིན་དུས། དེང་སང་གི་གོ་བ་དང་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ཡོད། ཉེ་རབས་ལོ་

རྒྱུས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིསྲིད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་གསར་པ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་བས། 

“སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ”དང“མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ།” “མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ”སོགས་ནི་

སྲིད་ལུགས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་ཁྱད་ཚིག་རེ་སྦྱར་བ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པ་ནི་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན། དེས་ན“རྒྱལ་ཁབ”ཅེས་པ་ཆབ་སྲིད་གཅིག་གིས་ཁྱབ་པའི་

མིའི་ཚོགས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་ན། 

༡. དེང་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཞག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་གནས་

པ་དེར“དབྱེ་མཚམས་ངེས་ཅན་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དང་། མི་མང། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་

གཞན་ལ་ལྟསོ་མ་དགསོ་པར་རང་དབང་གི་ཐགོ་ནས་མངའ་ཁངོས་ས་སྡེ་དང་མི་སྡེའི་

ཐོག་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་གཞུང་ཞིག་དགོས་པ་དང་། དེ་འབྲེལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་

གཞིའི་ཁྱབ་ཡུལ་གཞན་དང་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ”[5]བཅས་ངེས་

པར་དུ་ཚང་དགསོ་པ། མི་སྒེར་པ་ཞིག་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ལ་དགའ་ཞེན་བྱེད་པའི་

སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞེན་པའི་རྒྱལ་ཞེན་ཡིན་ན་ཡང་། དགའ་ཞེན་བྱེད་སའི་རྒྱལ་

[4] 國的解释|國的意思|汉典“國”字的基本解释

[5] མ་ཡེ་ཁལ་ སཱི་ ཝན་ ཝལཊ་ ཝན་ པ་རག་གིས་བརྩམས། བོད་ཀྱི་གནས་བབས། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་པར་ཁང་། 

བོད་འགྱུར་མ། ཤོག་གྲངས་ ༡༥༢ ལེའུ་བདུན་པའི་མཆན་གཉིས་པ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཁབ་ཀྱི་ང་ོབོ་དེ་ངསོ་ཟིན་དགསོ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་མཐངོ་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ང་ོབོ་དེ་

ངོས་མ་ཟིན་པའི་དཀའ་ངལ་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་མང་པོ་ཞིག་གིས།

༡. མིའི་འཚོ་གནས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་དེའི་གནས་བབས་ལ་ག་ོ

བ་ཡག་པོ་ཞིག་མ་ལོན་པ། 

༢. རྒྱལ་ཁབ་དང་རང་ཉིད་མི་སྒེར་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ལ་གོ་བ་ཡག་པོ་མ་ལོན་པ། 

༣. རང་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བར་གོ་བ་ཡང་དག་པ་མ་

ལོན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱལ་ཞེན་དེ་ཡང་དོན་དངོས་དང་མི་མཐུན་པ་འབྱུང་གི་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཅུང་གསལ་ཙམ་ཞུས་ན། མིའི་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་ཁྲདོ་གདདོ་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་ལ་འགྱུར་བ་སངོ་ནས་རང་རང་

གི་ས་བབས་དང་ཁརོ་ཡུག་ལས་ཐུན་མིན་གྱི་སྐད་ཡིག་དང་བསམ་བླ་ོབྱུང་བ་དང་།  དེ་

ནས་རིམ་གྱིས་ཐུན་མིན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ནས་ནང་ཁུལ་ལ་ཐུན་མོང་གི་འཚོ་ཐབས་དང་

ལུགས་སྲོལ་བྱུང་ནས་རིམ་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། 

༡. དེ་ལྟ་བས་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་རྒྱ་ཁབ་དེའི་མི་མང་སྤྱིའི་བདེ་སྡུག་དང་འཚོ་

ཐབས། བསམ་བླ་ོསགོས་དང་འབྲེལ་ནས་ཡདོ་པས་ན། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དུང་བ་ནི་རང་གི་

སྤྱི་དེ་ལ་དུང་ཞེན་བྱེད་པ་ཞིག་དང་། རང་གི་འཚོ་བའི་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་

ཅུང་ཆེ་ས་ནས་འགན་ཁུར་བ་ཞིག་རེད། 

༢. སྤྱི་དམངས་སྒེར་པ་ཞིག་གི་ངསོ་ནས་ཡིན་ན་ཡང་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་བསམ་བླ།ོ 

འཚོ་ཐབས། བདེ་འཇགས་སོགས་ཕོྱགས་ཡོངས་ནས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཁ་རྒྱས་

དབང་ཐང་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་གི་ཡདོ་པ་དང་། རང་དང་འབྲེལ་ཡདོ་ནང་མི་བུ་ཕྲུག་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་བབས་དང་མ་འངོས་པ་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་འགྱུར་མིན་ཡང་རང་གི་

རྒྱལ་ཁབ་དེ་ལ་རག་ལས་པ་དང་། འདས་ཟིན་པའི་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཁ་རྒྱས་དབང་ཐང་

ཀུན་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་བྲལ་ཐབས་མེད་པས་ན་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞེན་པ་ནི་ཐ་
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རྒྱལ་ཞེན་དང། མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ། སྲིད་དོན།

ན་རང་ཉིད་ལ་ཞེན་པ་ཞིག་རེད། 

༣. རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ལམ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་གི་ངོས་ནས་

བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཡང་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རང་གིས་གཅེས་པ་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་པའི་མི་མང་གིས་ས་ོསའོ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་དགའ་ཞེན་ཡདོ་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གང་

ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཁེ་ཕན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མི་མང་གི་ཁེ་ཕན་ཡིན་

དགོས་པ། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་མི་མང་པོས་གྲུབ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་འཛམ་གླིང་འདི་

རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་གྲུབ་ཡོད་པ་དང་། མི་ཕན་ཚུན་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་འདྲ་མཉམ་

དགོས་པ་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩི་བཀུར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནི་ཞི་

བདེ་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ནི་རང་ཉིད་རང་གི་རྒྱལ་

ཁབ་ལ་དགའ་ཞེན་བྱེད་པའི་རྒྱུད་རིམ་ཁྲདོ་ནས་ངསོ་འཛིན་ཐབོ་དགསོ་ས་གལ་ཆེན་

ཞིག་ཏུ་མཐོང་། དེ་མིན་ཐལ་དྲགས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་བྱུང་ནས་མཐའ་མར་རྒྱལ་

ཞེན་དེ་རང་གི་ཧམ་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་ནས་གཞན་གྱི་འཚོ་བ་ལ་གནོད་པའི་ངོ་

བོར་འགྱུར་བ་དང་། ཁག་གཅིག་གིས་རང་ཉིད་ཁ་ོན་ལས་སྤྱིའི་ཁརོ་ཡུག་ལ་སྤྱི་སེམས་

ཅུང་ཙམ་ཡང་མེད་པས། མཐར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཟུར་འབུད་བྱེད་བཞིན་པའམ་

ཁེར་རྐྱང་གི་སྣང་བ་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་སོགས། རྒྱལ་ཁབ་བམ་སྤྱིའི་ཚོགས་པ་དང་མི་

སྒེར་སོ་སོའ་ིདབར་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ལས་མི་རེ་རེའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་

ཁྲདོ་ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་རབས་དང་རིམ་པ་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡདོ་པ་དང་། ལྷག་དནོ་གངོ་

གསལ་གྱི་གནད་དོན་འདི་དག་ལ་གསལ་ཁ་མ་ཐོན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྤྱི་པའི་ཐུན་མོང་

དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁོར་ཡུག་དང་། ངོ་བོ། ཁེ་ཕན་སོགས་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་

ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་བཞིན་པ་དེ་ལྡོག་ཕོྱགས་ནས་ཐེབས་པ་ཡིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་བམ་མི་

རིགས་དེ་རིམ་གྱིས་ཉམས་གུད་དུ་འགྲོ་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་རེད། 

 དེས་ན། རང་ཅག་བདོ་པའི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་གནས་བབས་ནི་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཁྲདོ་
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

བདོ་སིལ་བུར་འཐརོ་བ་ནས་ལ་ོང་ོཆིག་སྟངོ་ལྷག་གི་རིང་ལ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སེམས་

ཁངོས་ནས་བདོ་བཙན་པའོ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞེན་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་རིམ་བཞིན་ཉམས་ཏེ། 

སྲིད་དནོ་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཙན་པ་ོདང་ལ་ོཔཎ་དག་གི་རྣམ་དཔྱདོ་ཀྱིས་བསྐྲུན་པའི་

རིག་གཞུང་དང་ཆོས་ལུགས་ཙམ་ལ་ཞེན་ནས་རིག་གཞུང་གི་སྲོལ་བསྐྱངས་པ་རེད། 

དེའི་རིང་ལ་རང་རང་སོ་སོའ་ིས་ཁུལ་དང་རུས་ཚན་ལ་ཞེན་པ་དང། ཆོས་བརྒྱུད་བྱེ་

བྲག་པ་རེ་ལ་ཞེན་ནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མངོ་གི་རིག་གཞུང་དང་སེམས་ཁམས། སྲིད་དནོ། 

དཔལ་འབོྱར་ལམ་ལུགས་བཅས་ལ་གདོ་ཆགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། སྤྱིའི་ཁརོ་

ཡུག་ལ་གོད་ཆགས་དང་ཕོག་ཐུག་བྱུང་བ་དེས་སྒེར་པ་སོ་སོའ་ིབསམ་བློ་དང་འཚོ་བ་

ལ་ཡང་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པ་ོཐེབས་པ། ལྷག་ཏུ་སྤྱི་ལ་དབང་བའི་རྒྱལ་སྲུང་གི་འདུ་ཤེས་

དང་སྲོལ་ལུགས། དེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་བསམ་བློ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོངས་སུ་བག་

ལ་ཞ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐྱོ་གར་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དེ་རེད།

 ཡིན་ན་ཡང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་ད་དུང་ཉམས་མེད་པར་གནས་ཡོད་

པས་ན། མི་རིགས་ཀྱི་ང་ོབོ་མཚོན་པའི་རིག་གཞུང་སྟེ། སྐད་ཡིག་དང་བསམ་བླ།ོ འཚོ་

ཐབས་སགོས་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཤིག་ལྷག་ཡདོ་པ་འདི་ད་ལྟའི་བོད་པ་ཚོའི་དགའ་

ཞེན་ནམ་ཤ་ཞེན་བྱེད་ཡུལ་དངསོ་དེ་ཡིན་པ་ནི་འདས་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ཕྱིར་མིག་བྱས་

པ་ཙམ་གྱིས་ཤེས་ཐུབ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བོད་འབྲུག་བསྟན་ལ་གཅིག་གྱུར་ཞེས་པའི་

སྐབས་སུ་ཆོས་དང་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་

ནས་ལ་ཞེན་ནམ་ཤ་ཞེན་གཅིག་གྱུར་དགོས་པར་བསྟན་པ་དང་། དེ་འདྲའི་བསམ་བློ་

དང་སྐད་ཡིག་གཅིག་གྱུར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་ནི་བོད་བཙན་པོའ་ིདུས་ཀྱི་ས་ཁྲས་གར་

ཁྱབ་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ངསོ་འཛིན་བྱེད་པ་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་ས་

བབ་དང་འཚམ་ཤོས་ཡིན་པར་མ་ཟད། དུས་ད་ལྟའང་ལས་སླ་པོའ་ིསྒོ་ནས་རྩ་བའི་ས་

མཚམས་ཆུ་མཚམས་ཁག་ངསོ་འཛིན་བྱེད་ཐུབ། ཡིན་ན་ཡང་དུས་དང་གནས་བབས་
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རྒྱལ་ཞེན་དང། མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ། སྲིད་དོན།

དབང་གིས་ལ་ོརྒྱུས་ལ་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་ནས་བོད་ས་ཡངོས་རྫགོས་རྒྱ་འགོ་

ཏུ་ཚུད་པ་དང་རིག་གཞུང་ས་བབ་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁྲ་དེ་དུམ་བུ་འགར་གྱུར་

ཡདོ་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་བདོ་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩  ཟླ་ 

༡༢ པར་གནས་མཆགོ་རྒྱ་གར་རྡ་ོརྗེ་གདན་དུ་གནའ་གན་མཐུ་བོ་ཆེ་བཞག་ནས་རང་

གི་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལ་ཞེན་སྲུང་བརྩི་བྱས་པ་འདི་ནས་བཟུང་ལ་ོརྒྱུས་སུ་བོད་

ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་སམ་རྒྱལ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་ཅིག་འག་ོབཙུགས་པ་དང། དེ་ནི་

རྒྱལ་ཞེན་ནམ། ལ་ཞེན་སླར་གས་ོབྱས་པ་ཞིག་དང་། དེ་རྒྱུན་སྐྱངོ་བའི་འག་ོཚུགས་པ་

ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ལ་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་མིང་གིས་བོས་ན་དེང་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྲིད་དནོ་

གྱི་མིང་ཚིག་རེ་གཉིས་ཀྱི་གོ་བ་དང་མཐུན་པར་འགྲེལ་བཤད་བྱས་པ་ཞིག་རེད། 

 ཕྱི་གླིང་པས་འདི་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་པ་དང་རྒྱལ་སྲུང་འཐབ་རྩདོ་པར་འབོད་

པ་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་ཇག་པ་དང་ཁ་བྲལ་བ་ཞེས་འབོད་ཞོར་དུ་ལངས་ཕོྱགས་འདི་ནི་

ཐལ་ཆེ་བའི་མི་རིགས་རིང་ལུགས་པར་བཤད་པ་རེད། གཞན་གྱིས་ག་རེ་བཤད་མིན་ལ་

མ་ལྟསོ་པར་རང་ངསོ་ནས་རང་གི་གནས་བབས་དེར་ངསོ་འཛིན་ཞིག་ཡདོ་པ་ནི་རང་ལ་

བབས་འོས་ཡོད་པའི་རང་ཉིད་ཀྱི་འཚོ་གནས་རྩོད་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ཙམ་ལས་མ་

འདས་པར་འདདོ། རྒྱལ་ཞེན་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ནི་བོད་རང་ལ་མཚོན་ན་ཅུང་གསར་པ་

ཞིག་ཡིན་པ་དང། མིང་ཚིག་འདི་ཡངོས་གྲགས་མ་ཆགས་པའི་གངོ་དུ་རང་གི་མི་རིགས་

དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞེན་པ་དེར། ལ་རྒྱ་དང་ལ་ཞེན་ཞེས་པ་འདི་སྤྱདོ་བཞིན་པ་དང་། དེ་ནི་

སྤྱི་སྤམ་ཙམ་ཡིན་པའི་སྣང་ཚུལ་ཡདོ་ན་ཡང་དནོ་དངསོ་ཐགོ་མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་

ལ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དུང་བ་ཆེན་པསོ་འགན་ཁུར་བ་ཞིག་མཚོན་ཐུབ་པ་ཡང་། མི་རིགས་ཤིག་

གི་ཆགས་འཇིག་དེ་མི་རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་གནས་ཐུབ་མིན་དང་རྗེས་འགྲ་ོ

བྱེད་བཞིན་པ་འདི་ནས་ལ་རྒྱ་ནི་རྒྱལ་ཞེན་དང་འདྲ་བའི་གོ་བ་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། 

 དེས་ན། རང་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་ས་ཁངོས་དང་ཡུལ་སྲལོ། སྐད་ཡིག་དང་
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

རིག་གཞུང་སོགས་རང་གི་ལྷན་གཤིས་སུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཆོས་རྣམས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་

པའི་ཐོབ་ཐང་དང་། འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་པ་ལ་རང་གི་རིག་གཞུང་གི་ས་བབ་

དང་མཐུན་པའི་ཁོར་ཡུག་དེ་གཅེས་འཛིན་མི་བྱེད་པར་གཞན་དུ་གནས་ཐབས་མེད་

པ་དང་། དེ་གཅེས་འཛིན་བྱེད་པ་ལ་ཞེན་པ་དགོས་པ་ནི་སྨོས་མེད་རེད། འདིར་གསལ་

བཤད་དགསོ་པའི་གནད་དནོ་གཞན་ཞིག་ལྷག་པ་ནི་རྒྱལ་ཞེན་དང་རིགས་ཞེན་གཉིས་

ལས། སྐབས་སུ་བབས་པའི་བོད་ཀྱི་ལ་ཞེན་ནམ་རྒྱལ་ཞེན་ཞེས་པ་ནི་མི་རིགས་དང་

ཆསོ་ལུགས་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་ལ་ཕྱགོས་ཞེན་བྱས་པ་ཞིག་མིན་པར། ཐུན་མངོ་གི་དཔལ་

འབོྱར་དང་རིག་གཞུང་ས་བབ་ཀྱི་གྲུབ་པའི་ཡུལ་ཁམས་སྤྱིའི་བདེ་དནོ་དང་འདུན་ལམ་

ལ་ཁ་ཕྱགོས་ནས་ཡདོ་པས་ན། རིགས་ཞེན་མ་ཡིན་པར་རྒྱལ་ཞེན་ལ་ག་ོདགསོ་ས།ོ ཡིན་

ན་ཡང་མ་འོངས་པར་རིགས་ཞེན་ཙམ་བྱེད་དམ། ཡང་ན་རྒྱལ་ཞེན་བྱེད་པ་ནི་ད་ལྟའི་

དུས་ཀྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་འདོད་མོས་དང་བརྩོན་སེམས་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་ཏུ་སེམས། །  

གཉིས་པ། མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ། 

མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་པ་ལ་ཡང་གནའ་དེང་མཁས་པ་ཚོས་འགྲེལ་ཚུལ་སྣ་

ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་ལས་རེ་གཉིས་ཙམ་ཞུས་ན། 

༡. མིའི་འགྲ་ོབ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་སངོ་བའི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་ཁྲདོ་ནས་བྱུང་བའི་ཐུན་

མངོ་གི་ས་ཁངོས་དང་སྐད་ཡིག ཐུན་མངོ་གི་དཔལ་འབོྱར་ལམ་ལུགས་དང་ཐུན་མངོ་

གི་རིག་གནས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་སེམས་ཁམས་བཅས་འཛོམས་པ་ལ་ཟེར།[6] ཞེས་དང་། 

༢.  གང་ན་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན།[7] ཞེས་དང། 

[6] Stalin,  Joseph.  1994. The Nation.  In Nationalism,  edited by  John Hutchinson,  and Anthony D. 
Smith, 18-21. New York: Oxford University Press.
[7] Fichte, Johann Gottlieb. 1922. Addresses to the German Nation. Translated by Reginald Foy Jones, 
and George Henry Turnbull. Chicago: Open Court.
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རྒྱལ་ཞེན་དང། མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ། སྲིད་དོན།

༣. ཡང་འགའ་རེས་མི་རིགས་ནི་སྐད་ཡིག་དང་ས་ཁངོས་སགོས་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་

མིན་པར། དེ་ནི་མི་སྐརོ་ཞིག་གི་འདདོ་མདུན་གཞན་དང་མི་འདྲ་བས་རང་ཉིད་ལགོས་

སུ་ཐོན་པ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན[8]ཟེར་བ་སོགས་བཤད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འདུག 

 དེས་ན། བོད་རང་གིས“མི་རིགས”ཞེས་པ་འདི་ལ་ག་ོབ་ག་འདྲ་ཞིག་ལེན་ཞེས་

ན། བོད་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་རུས་མཛོད་སོགས་ལས“མི་རིགས”བཤད་པའི་སྐབས་

སུ་མི་རྒྱུད་དམ་རུས་རྒྱུད་དེ་གཙོ་ཆེ་བ་འདྲ་ཞིག་བཤད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་མཐོང་ན་

ཡང། མཐའ་གཅིག་ཏུ་རུས་རྒྱུད་དང་ཁྲག་རྒྱུད་ལ་གོ་དགོས་པ་ཞིག་ནི་མིན་པ་འདྲ། 

དེ་ཡང་ཡངོས་སུ་གྲགས་པའི་བོད་ཀྱི་མེས་པ་ོསྤྲེའུ་དང་བྲག་སྲིན་ལས་རྒྱུད་པ་མ་ཡིན་

པའི་བདོ་རིགས་ལ་ོང་ོསྟངོ་ཕྲག་དུ་མའི་ལ་ོརྒྱུས་དང་ལྡན་པ་ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་ལྟ་བུ་

བདོ་རིགས་སྙནོ་མེད་མང་པ་ོཞིག་ཡདོ་པ་དང་། བདོ་ཀྱི“རིགས”བཤད་པའི་སྐབས་སུ་

རྒྱུན་དུ་མིའུ་གདུང་དྲུག་གམ་གདུང་བཞི་སགོས་རུས་རྒྱུད་མཆེད་ཁུངས་ལས་འཕྲསོ་

ཏེ་ཕྱོགས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་གང་ཐུབ་བྱེད་པ་ལས། བོད་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་རུས་མཛོད་

རྙིང་གྲས་ཤིག་ནས“མི་རིགས”ཞེས་པ་དེ་ལ་གོ་བ་འདི་ཡོད་ཟེར་བ་ཞིག་ཁོ་བོའ་ིཐོས་

རྒྱ་དང་མཐངོ་རྒྱ་ཆུང་བའི་དབང་གིས་རྙེད་སནོ་མ་བྱུང་། ཡིན་ན་ཡང“རིགས”ཞེས་པ་

འདི་ལ་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་མའོ་ིརང་རྣམ་དུ་ཀཱུ་ལའི་གསོ་བཟང་དུ“རིགས་ནི་མཁས་

མཛངས་དཔའ་ཞིང་རྟུལ་ཕོད་པ། བཀའ་བཙན་ལ་དཀྱེལ་ཆེ་བ། གཞུང་བཟང་ལ་

འགྲགོས་བདེ་བ་སགོས་ཡ་རབས་ཀྱི་སྤྱདོ་ཚུལ་ཅི་རིགས་དང་ལྡན་པ།”[9] ཞེས་གསལ་

བས་བོད་རང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་མི་རིགས་ཞེས་པ་འདི་ཕ་མ་གཅིག་ལས་རྒྱུད་པའི་ག་ོ

[8]  Seton-Watson, Hugh. 1977. Nations and States. London: Methuen.
[9] ཆོལ་གསུམ་ལོ་རྒྱུས་སྡེ་ཚན་ནས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བགྲོ་གླེང་། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་

དུ་བསྐྲུན། ༢༠༠༦-༡༡-༣༠ ཤོག་གྲངས་ ༡༠༠ པའི་ནང“ཟ་ཧོར་གྱི་བན་དེ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་འདི་སྣང་

འཁྲུལ་བའི་རོལ་རྩེད་རྟོགས་བརྗོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་དུ་ཀཱུ་ལའི་གོས་བཟང་ལས་གླེགས་བམ་དང་པོ་བཞུགས། ངག་

དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༧༩ ཤོག་གྲངས། ༡༩”ཞེས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་

བ་ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་ལུང་དྲངས་འདུག
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

བ་དེ་མེད་པ་མ་ཟད“ཡ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་ཅི་རིགས”ཞེས་པ་ལས་ཉེ་དུས་ཀྱི་ཤར་

ནུབ་མཁས་པས་གསུངས་པའི“ཐུན་མོང་གི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་ཀྱིས་བསྐྱེད་

པའི་སེམས་ཁམས”ཤེས་པ་དང་བར་ཐག་ཉེ་སེ་བ་ཡདོ་པས་ན། བོད་མི་རིགས་ནི་བོད་

རང་གི་ཐུན་མོང་གི་སྐད་ཡིག་དང་བསམ་བློ། རིག་གཞུང་གིས་ཁྱབ་པའི་ས་ཁོངས་སུ་

གནས་པའི་མི་ལ་གོ་ན་འགལ་བ་ཆེར་མེད་པར་སྙམ། 

 དེ་ཡང་སྤྱིར་མི་རིགས་ཤིག་གྲུབ་པ་ལ་ཐོག་མར་ཐུན་མོང་གི་ས་ཁོངས་ཤིག་

དགོས་པ་དང་དེ་ནས་ཐུན་མོང་གི་འཚོ་ཐབས་སམ་དཔལ་འབོྱར་གྱི་རྨང་གཞི་ཞིག་

དགསོ་པ། དེ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་ཐུན་མངོ་གི་སྐད་ཡིག་ཅིག་འབྱུང་

ཐུབ་པར་བཞེད་པ་ནི་འབྲེལ་འདྲིས་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་དང་ཆ་རྐྱེན་ཆགས་ཡདོ་པ་དང་། ཐུན་

མངོ་གི་བསམ་བླ་ོནི་ཐུན་མངོ་གི་སྐད་ཡིག་ལས་འབྱུང་ལ། ཐུན་མིན་གྱི་སྐད་ཡིག་དང་

བསམ་བླ་ོལས་ད་གཟདོ་ཐུན་མིན་གྱི་རིག་གཞུང་ཞིག་འགྲུབ་ཐུབ་པར་བཤད་པ་ནི་རྒྱུ་

འབྲས་ལུགས་འབྱུང་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། ལུགས་ལྡོག་གི་དབང་དུ་བྱས་པའམ་

མི་རིགས་ཤིག་གྲུབ་ཟིན་པ་དེ་འཇིག་པའི་ག་ོརིམ་ནི་དེ་ལྟར་མིན་པར་ཐགོ་མ་དེ་སྐད་

ཡིག་ལ་རག་ལས་པར་བཤད་མཁན་ཡདོ་མདོ། དེ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་པ་

ནི་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་བསམ་བློའ་ིའདུ་ཤེས་སམ་ཆོས་ལུགས་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་

ནས་མི་རིགས་ཤིག་གྱེས་ཟིན་པ་སླར་ཡང་བསྡུ་ཐུབ་པའི་དཔེ་མཚོན་རྗེའུ་མི་རིགས་

ལྟ་བུའང་སྲིད་པ་ཞིག་ཏུ་འདོད་དོ།    

གསུམ་པ། སྲིད་དོན། 

སྲིད་དོན་ནམ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་པ་ལ་ཐོག་མར“ཆབ་སྲིད”ཅེས་

པའི་ཚིག་འདི་ལ་གོ་བ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བས་རང་ཅག་བོད་སྐད་ཀྱི“ཆབ་
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རྒྱལ་ཞེན་དང། མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ། སྲིད་དོན།

སྲིད”ཅེས་པའི་དབྱིན་ཡིག་གི་སྐད་དོད་ཕཱོ་ལི་ཊིཀ“politics”[10]ནི་ཐོག་མར“གྷི་

རིག”གི་སྐད་ལས་བྱུང་བ་དང“མཁར་སྲུང”སམ“ཡུལ་མི”ཞེས་པའི་ག་ོབ་ཙམ་ལས་

མེད་པར་གྲགས། རྒྱ་ཡིག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐད་དདོ་ཀྲིན་ཀྲི“政治”[11]ཞེས་པ་འདིའི་

ཚིག་ངོས་ཀྱི་གོ་བ་ལྟར་འགྲེལ་ན་ཀྲིན“政”ཞེས་པས་འགོ་ཁྲིད་དམ་གཙོ་བོའ་ིདོན་

སྟོན་པ་དང་ཀྲི“治”ཞེས་པས་འཛིན་སྐྱོང་སམ་ཐབས་ལམ་གྱི་དོན་སྟོན། དེ་གཞིན་

རྒྱ་གར་བས“རཱ་ཇི་ནེ་ཏི”ཞེས་པ“རཱ་ཇ”ནི་རྒྱལ་པོ་ལ་གོ་བ་དང་། “ནེ་ཏི”ཞེས་པ་

ལེགས་སྦྱར་གྱི“ནེ་ཡཱམ”ལས་བྱུང་བ་དང་ལུགས་སམ་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་དོན་ཡིན་པས་

བོད་སྐད་ལ་སྒྱུར་ན་རྒྱལ་པོའ་ིལུགས་སམ་རྒྱལ་ཐབས་ཅེས་པའི་དོན་རེད། རང་ཅག་

བོད་སྐད་ལ་ཆབ་སྲིད་ཅེས་པ“ཆབ་འབངས་ཏེ་མངའ་འབངས་སྐྱོང་བར་བྱེད་པའི་

འཇིག་རྟེན་སྲིད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་བྱ་གཞག”[12]ཅིག་ལ་གོ་འདུག 

 དེས་ན། སྐབས་སུ་བབས་པའི་བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་ཞེས་པ་ནི་བོད་རང་གི་

འདས་པའི་ལ་ོང་ོསྟངོ་ཕྲག་གངོ་གི“བཙན་པ”ོ[13]རྣམས་ཀྱིས“རྒྱ་ནག[14]དང་། ཐའི་

ལནཌ(Siam)སོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་མཉམ་དུ་ཉུང་མཐར་ཕོྱགས་གཉིས་ཀྱི་

[10] From Wikipedia, the free encyclopedia
[11]  政治_百度百科  baike.baidu.com/view/5073.htm
[12] བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་ ༡༩༩༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་པར་གཞི་ ༡ པོ་བསྒྲིགས་པ་

དང་། ༡༩༩༨ ལོར་པར་ཐེངས་བཞི་པ་བརྒྱབ།
[13] མ་ཡེ་ཁལ་ སཱི་ ཝན་ ཝལཊ་ ཝན་ པ་རག་གིས་བརྩམས། བོད་ཀྱི་གནས་བབས། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་པར་

ཁང་། བོད་འགྱུར་མ། ཤོག་གྲངས་ ༣༤༨ ལེའུ་དང་པོའ་ིམཆན་ ༡ པོར། “ཏུན་ཧུང་ནས་ཐོན་པའི་རྒྱ་བོད་ཐ་སྙད་ཕྱོགས་

སྡེབས་ནང་བོད་ཚིག“བཙན་པ”ོཞེས་པའི་གོ་དོན། གོང་མ་ཡིན་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱེད། ཚིག་འགྲེལ་དེའི་བརྗོད་

ཚིག“ཏིན་ཛི”ཟེར་བ། ཡང་ན“གནམ་གྱི་སྲས”ཟེར་བ་ནི་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་གོ་དོན་དུ“གོང་མ་ཁོ་ནར་འཇུག”ཅེས་ P. 
Pelliot,Histoire Ancienne du Tibet (Paris,1961): གསལ་ར་བསྟན་འདུག
[14] གོང་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༣༤༨ ནང་ཆིངས་ཡིག་ཐོག་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༧༠༥-༧༡༠ ཙམ་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་པ་དང་། 

དེ་གཞིན་ཆིངས་ཡིག་གཞན་ཁག ཕྱི་ལོ་ ༧༣༠-༧༥༦-༧༦༥-༧༦༦-༧༨༣ དང་ ༧༨༤ ནང་བཞག་ཡོད། ཅེས་འོག་མཆན་

གསུམ་པར་གསལ། 
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཆིངས་ཡིག་ཁག་བདུན”[15]ཙམ་བཞག་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཐང་ཕོྱགས་

མཐར་བསྐྱངས་པ་དང་། བོད་སིལ་བུའི་རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་ས་ཕག་རིན་གཙང་དང་

གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པ་བཅས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱ་སོག་དབྱིན་གསུམ་ལ་ཞི་རྒྱས་

དབང་དྲག་གི་སྒོ་ནས་རང་གི་རྒྱལ་ཐབས་འཛིན་པར་ལོ་རྒྱུས་དང་མཐུན་པའི་ཟིན་

ཐ་ོསྐྲུན་ཏེ་བྱུང་བས་དེ་དག་གི་རྒྱུད་རིམ་ཁྲདོ་ནས་སྲིད་དནོ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ལེན་

རྒྱུ་དང། དུས་རབས་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་རང་ཅག་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་

གཞུང། ས་ཁོངས་དང་འཚོ་ཐབས་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ང་ཚོར་གང་གནང་ཡོད་པ་

དང། གང་དབང་བ་དེ་རང་ངསོ་ནས་འབད་པ་ཆེན་པསོ་བརྩནོ་ལེན་དང་བརྩནོ་ལེན་

བྱེད་ཐབས། ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་། དམངས་ཀྱི་

འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་། འཚོ་ཐབས། ཕྱི་ནང་གི་འབྲེལ་ལམ་སགོས་ཕོྱགས་ཡངོས་ནས་

གཅིག་གྱུར་དང་ཡར་རྒྱས་གངོ་འཕེལ་གཏངོ་ཐབས་ཀྱི་བྱ་བའི་འཆར་གཞི་དང་ལག་

ལེན་ལ་གོ་དགོས་པར་སྣང་།། །།

[15] མ་ཡེ་ཁལ་ སཱི་ ཝན་ ཝལཊ་ ཝན་ པ་རག་གིས་བརྩམས། བོད་ཀྱི་གནས་བབས། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་པར་ཁང། 

བོད་འགྱུར་མ། ཤོག་གྲངས་ ༣༤༩ ནང“ཆེས་སྔ་རབས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༨༡ བར་གྱི་ཐའི་ལན་ཌའི་རྒྱལ་རབས”ཤོག་

གྲངས་ ༣༣ ནང W. Wood, A History of Siam from Earliest times to the year A.D. 1781(London,1926) 
ཞེས་འོག་མཆན་ ༤ པར་གསལ།
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རྒྱལ་ཞེན་དང། མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ། སྲིད་དོན།

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ།

[༡]  མ་ཡེ་ཁལ་ སཱི་ ཝན་ ཝལཊ་ ཝན་ པ་རག་གིས་བརྩམས། བོད་ཀྱི་གནས་བབས། བོད་གཞུང་

ཤེས་རིག་པར་ཁང་། བོད་འགྱུར་མ། 

[༢] བོད་སིལ་བུའི་བྱུང་བ་བརྗདོ་པ་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ། ནརོ་བྲང་ཨ་ོརྒྱན་གྱིས་བརྩམས། ༡༩༩༡ ལརོ་

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན། 

[༣] བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་ ༡༩༩༣ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པར་པར་གཞི་

དང་པོ་བསྒྲིགས། ༡༩༩༨ ལོར་པར་ཐེངས་བཞི་པ་བརྒྱབ།

[༤] བདོ་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་བགྲ་ོགླེང་། ཆལོ་གསུམ་ལ་ོརྒྱུས་སྡེ་ཚན་ནས་ཕོྱགས་བསྒྲིགས། བདོ་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་

ཁང་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན། ༢༠༠༦-༡༡-༣༠ 

[༥] Stalin, Joseph. 1994. The Nation. In Nationalism, edited by John Hutchinson, 

and Anthony D. Smith, 18-21. New York: Oxford University Press.
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ཀུན་དགའ་བྱམས་པ།[1]

༄༅། །དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་བརྗོད་གཞི་མདོ་སྨད་སྤྱི་ཁྱབ་ནི་ལོ་ངོ་ ༣༧ རིང་གི་བོད་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། མདོ་སྤྱི་ནི་དམག་ཐེངས་གཉིས་ལས་འགོ་བཙུགས་

པ་དང་མཇུག་སྒྲིལ་བ་ཞིག་རེད། དེའང་དམག་ཐེངས་དང་པོ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༠ ནས་ 

༡༩༡༢ བར་བོད་པས་མན་ཇུ་མཐར་སྐྲོད་བཏང་རྗེས་རྒྱལ་ཁབ་སྲ་བརྟན་དང་གོང་

འཕེལ་ཡངོ་སླད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༣ ལརོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆགོ་ནས་

མདོ་སྤྱི་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་ལྷོ་རྫོང་དུ་རྟེན་གཞིར་བྱས། སྐབས་དེའི་མདོ་སྤྱི་ནི་

བཀའ་བློན་བླ་མ་བྱམས་པ་བསྟན་དར་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་མདོ་སྤྱི་

ཐོག་མ་དེ་ཡིན། དེ་ནས་ཆབ་མདོ་ཁུལ་དུ་ད་དུང་རྒྱ་དམག་མང་དག་ཞིག་ལྷག་ཡོད་

པ་རྣམས་རིམ་པས་མཐར་སྐྲོད་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༨ ལོར་བཀའ་བློན་བླ་མ་སོགས་ཀྱིས་

དམག་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆབ་མདརོ་མད་ོསྤྱིའི་གཞུང་ས་གཙོ་བོ་བཙུགས། དམག་

ཐེངས་གཉིས་པ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་། རྒྱ་དམག་གིས་ཆབ་མདོར་ཚུར་

རྒལོ་དྲག་པ་ོབྱས་ཏེ་ཆབ་མད་ོདབང་འགོ་ཏུ་བཅུག་ནས་མད་ོསྤྱི་མཐའ་མ་ང་ཕདོ་ངག་

དབང་འཇིགས་མེད་འཁརོ་གཡགོ་དང་བཅས་པ་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་

ཐོག་མདོ་སྤྱི་ཞེས་པའི་མིང་ཚིག་དེ་རྫོགས་ཚིག་ཏུ་འགོད་བཅུག་པ་རེད།

 སྤྱིར་ལོ་ངོ་ ༣༧ གྱི་རིང་ལ་མདོ་སྤྱིའི་ལས་ཐོག་པ་བཀའ་བློན་དང་། བཀའ་ཚབ། 

[1] བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།             kunga1359@gmail.com
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ཛ་སག་གི་ག་ོགནས་ཡདོ་མཁན་རིམ་པ་བཅུ་བྱུང་བ་དང། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༡༣ ནས་ ༡༩༥༡ བར་

མདོ་སྤྱི་རིམ་པ་ཚང་མས་ཞི་དྲག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བྱ་བ་གང་མང་བགྱིས་ཡོད་ཀྱང་དེ་ལ་རྒྱ་

གཞུང་གི་ཐེ་ཇུས་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དུས་སྐབས་འགངས་

ཆེན་དེའི་རིང་བོད་ནི་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་ར་སྤྲདོ་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ།

མདོ་སྤྱིའི་གོ་དོན་དང་དེའི་ལས་འགན།

དེ་ཡང་མདོ་སྤྱི་ཞེས་པ་ནི་མདོ་སྨད་སྤྱི་ཁྱབ[2]སྟེ། ཁམས་དང་མདོ་སྨད་ཡོངས་ལ་དོ་

དམ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་གྱི་དཔོན་རིགས་ལ་ཟེར་ཞིང་། མཚམས་རེར་ཁམས་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡང་བྱུང། མད་ོསྤྱི་ནི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞན(བྱང་སྤྱི། ལྷོ་སྤྱི། ཉག་སྤྱི། གྲ་ོསྤྱི། 

གཞིས་སྤྱི་ལ་སགོས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ།)དང་མི་འདྲ་བར་ས་ཁྱནོ་གྱི་ཆ་ནས་ཆེ་ཞིང། ལས་གནས་སུ་

བཀའ་ཤག་ཁངོས་ནས་བཀའ་བླནོ་གཅིག་གིས་ངེས་པར་དུ་ལས་འཁུར་འཛིན་དགསོ་

ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་མཚམས་རེར་རྐྱེན་དུ་མའི་དབང་གིས་ཛ་སག་དང་བཀའ་ཚབ་རེ་

གཉིས་ཕེབས་དགོས་པའང་བྱུང་འདུག

 མདོ་སྤྱིའི་དབང་ཤུགས་ཆེས་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་དེའི་མངའ་འོག་ཏུ་རྫོང་ ༢༢ 

བྱུང་མྱོང་ཞིང་།[3] དེ་ཡང་མདོ་སྤྱིའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་

པའི་རྫོང་གཞིས་ཁག་ཏུ། གྱོད་གཞི་འཁྲུན་གཅོད་དང་།(མདོ་སྤྱིའི་ཐམ་ཁའི་ངོས་སུ“ས་ཀུན་

བྱམས་པས་སྐྱོང་ཞིང་བདེ་སྐྱིད་བསྟན་པ་དར་བར་བྱེད།”[4])ཁྲལ་བསྡུ་ཁྲིམས་གནོན། ས་སྲུང་

[2] དེབ་ཐེར་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་། ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་། ༡༩༩༢ བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཤོག་གྲངས་ 

༤༥༦ ནང་གསལ།
[3] དབུ་དཀར་ཚང་བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན། ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ ༣༨། 《མི་ཚེའི་རིང་བོད་སྤྱི་དོན་ཆེད་ཞི་དྲག་གི་ལས་

འགན་བླངས་རིམ》 བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༢༠༡༥ ཤོག་གྲངས་ ༡༠༩ ནང་གསལ།
[4] ཞ་སྒ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། 《བོད་ཀྱི་སྲོད་དོན་རྒྱལ་རབས་སྨད་ཆ》  བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་པར་ཁང། ༡༩༨༦ 

ཤོག་གྲངས ༢༥༨ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

འགོ་དམག་ས་གནས་གང་དུ་བཅའ་སྡོད་དགོས་མིན། མི་སེར་གྱི་བདེ་སྡུག་གཟིགས་

རྒྱུ།(དེའང་ཡིག་ལམ་ལ་རྒྱུན་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར། “ནོར་འཛིན་བདེ་བར་སྐྱོང་རྒྱུ”སྟེ་མངའ་འབངས་བདེ་བར་

སྐྱངོ་རྒྱུ།)[5] ས་མཚམས་སྲུང་བསྡམོས། ས་འབྲེལ་གྱི་ཞིང་ཆེན་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་

རྒྱུ། ས་མཚམས་སགོས་སུ་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་རྣམས་ལྷ་སར་དུས་ཐགོ་སྙན་

སེང་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ཡིན།(ཞིབ་ཕྲའི་བྱེད་སྒོ་ནི་བྲག་གཡབ་བླ་དགོན་ལོ་རྒྱུས་ནང་འཁོད།)

མདོ་སྤྱིའི་གོ་རིམ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༣ ལ་མདོ་སྤྱི་ཐོག་མར་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ ༡༩༥༠ ལོའ་ིབར་

སྔ་ཕྱིར་མདོ་སྤྱི་བཅུ་བྱུང་ཡོད་པ་ནི།

བཀའ་བློན་བླ་མ་བྱམས་པ་བསྟན་དར།

བཀའ་བློན་ཁྲི་སྨོན་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ།

བཀའ་བློན་སྨན་སྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་དོན་གྲུབ།

བཀའ་བློན་ང་ཕོད་རྟ་མགྲིན་ཕུན་ཚོགས།

བཀའ་ཚབ་བཀྲས་མཐོང་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ།

ཛ་སག་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན(ཛ་སག་བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ལྡན)དང་ཛ་སག་ཟུར་ཁང་ཟུར་པ་

དབང་ཆེན་ཚེ་བརྟན་ལྷན་སྦྲེལ།

བཀའ་བློན་གནང་བྱུང་པ་པདྨ་དོན་གྲུབ།(སྤེན་པ)

ཛ་སག་གཡུ་ཐོག་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

བཀའ་བློན་ལྷ་ཀླུ་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ།

བཀའ་བློན་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད།

[5]  བྲག་གཡབ་བླ་དགོན་ལོ་རྒྱུས། ཆབ་མདོ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲས་པར་བཏབ། ༡༩༨༧ ཤོག་གྲངས་ ༦༠༨ ནང་གསལ།
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མདོ་སྤྱིའི་ལས་བྱ་དང་དེ་དག་གི་ཕོགས་རིམ།

མད་ོསྤྱིའི་ལས་བྱ་དང། སྲུང་དམག མདའ་དཔོན་རྣམས་ནི་མདོ་སྤྱི་གང་ཡིན་སོ་སའོ་ི

རང་མོས་ཀྱིས་འདེམས་དབང་ཡོད་ཅིང། སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་སྒེར་གྱི་སྨན་པ་གཅིག་

ལྷན་འཁྲིད་ཆོག་གི་ཡོད།[6] མདོ་སྤྱིའི་དུས་ཡུན་ནི་ལོ་ངོ་གསུམ(ལོ་ངོ་བཞི་བཤད་སྲོལ་

ཡང་འདུག)[7]རེའི་མཚམས་སུ་ལས་བྱ་སྲུང་དམག་དང་བཅས་པ་བརྗེ་འཕོས་བྱེད་ཀྱི་

ཡདོ། ཐགོ་མའི་ཆར་མད་ོསྤྱིའི་ལས་བྱར་ཁྱནོ་བསྡམོས་མི་གྲངས་བཅུ་ནས་བཅ་ོལྔ་བར་

ཡོད། དེ་ནས་རིམ་པས་ལས་བྱའི་གྲངས་འབོར་ཉི་ཤུའི་བར་འཕར་འདུག[8]

 ལས་བྱ་རིམ་པའི་གོ་གནས་རེ་རེ་བཞིན་བརྗོད་ན། ངེས་མེད་མཁན་ཆེན་

གཅིག གཏན་འཁེལ་བ་མཁན་རིམ་གཉིས། བཀའ་མགྲོན་དྲུང་གཉིས། བཀའ་བློན་

ལ་བཀའ་འགག་ཤོད་དྲུང་གཅིག དེ་བྱིངས་ངེས་མེད་སྐབས་གང་འཁེལ་སྲས་རྣམ་པ་

དང། ལས་ཚན་པ། རྩེ་མགྲནོ་དྲུག་བདུན། རྩེ་ཤོད་དྲུང་རིགས་བཞི་ལྔ། རྩེ་སྐརོ་རེ་ཟུང། 

མདའ་དཔནོ་ལས་མེད་ཆབ་སྡདོ་ཡདོ་ན་ལས་བྱ་ཁང་དུ་འགྲིམ་ན་ཆོག དྲུང་གཏགོས་

གྲས་སྐད་ཡིག་སྒྱུར་མཁན་གཉིས། ཏར་མཁན་གཅིག་བཅས་ཡདོ། གངོ་གསལ་ལས་བྱ་

དེ་དག་ལས་གྲུབ་པའི་ལས་ཁུངས་དེར། མད་ོསྨད་ལས་ཁང་ངམ་ཀུན་ཁྱབ་ཟིལ་གནནོ་

ཁང་ཞེས་བརྗོད་དོ། །

 མདོ་སྤྱིའི་ཕོགས་རིམ་ནི། མདོ་སྤྱི་རང་གི་ཕོགས་ངེས་ཆ་མེད་པ་ཕུད།[9] 

མཁན་རིམ་དང་སྲས་རྣམ་པར་ལོ་ཕོགས་འབྲུ་ཁལ་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ། དེ་འོག་ལས་ཚན་

[6] གཡུ་ཐོག་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན། ཤོག་གྲངས་ ༢༡༦ ནང་གསལ།
[7] གཡུ་ཐོག་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་གྱི་རང་རྣམ་དུ་བཟའ་ཟླ་གཡུ་ཐོག་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་མདོ་སྤྱིའི་སྐབས་དུས་ཡུན་ལོ་

བཞི་བཤད་འདུག
[8]  Robert Ford, Captured in Tibet, Oxford University Press, 1990, p.32
[9]  Ford p.47
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

པར་འབྲུ་ཁལ་དྲུག་བརྒྱ། དེ་འོག་རྩེ་ཤོད་དྲུང་དཀྱུས་ལ་འབྲུ་ཁལ་བཞི་བརྒྱ། དེ་འོག་

དྲུང་གཏོགས་ལ་འབྲུ་ཁལ་ཉིས་བརྒྱ། གོང་གསལ་འབྲུ་ཁལ་རེར་དངུལ་སྲང་ ༩ ཞོ་ 

༥ རེ་རྩིས་པའི་དངུལ་སྤྲད་སྲོལ་ཡོད།[10]

མདོ་སྤྱིའི་འོག་གི་བཅའ་སྡོད་དམག་སྒར།

ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོར་བོད་དམག་ᨮᨕᩏས་སུ་མདའ་དཔོན་ ༡༠ དང་། དམག་མི་

དཀྱུས་མ་ ༦༥༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡདོ་པ་དང། མད་ོསྨད་ཁུལ་གྱི་ས་སྲུང་ལ་ཤུགས་སོྣན་རྒྱག་

རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བོད་དམག་ཀ་དང། ཆ་དང། ང་དང། ཉ་དང། ཏ་དང། ཐ་དང། ད་དང་

སོགས་རིམ་བཞིན་གསར་འཛུགས་བྱས།[11] ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་ཆབ་མདོའ་ིགཡུལ་

འགྱེད་སྐབས་བོད་དམག་ལ་མདའ་དཔོན་བཅུ་བདུན་བར་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་བ་དང། 

དམག་མི་དཀྱུས་མ་ ༡༧༥༠༠ ཟིན་ཞིང(ཡུལ་དམག་བསྡོམས་པས)གཙོ་ཤུགས་རྒྱ་མོ་རྔུལ་

ཆུ་བརྒྱུད་ཆབ་མདོར་བཞག་འདུག[12] བོད་གཞུང་ལ་སྔ་རྗེས་བཅའ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཀ་

ནས་ད་བར་མདའ་ཁག་བཅུ་གཅིག་ཡོད་པ་ནས་ཀ་ད་གཉིས་ལྷ་སར་སྡོད་པ་ཕུད། དེ་

བྱིངས་ཁ་དང་ནས་ཐ་དང་བར་མད་ོསྨད་ཁུལ་དུ་བཅའ་སྡདོ་བྱས་ཡདོ། ཁ་དང་ག་དང་

དམག་མི་ཆིག་སྟངོ་དང་མདའ་དཔནོ་གཉིས་ཕུད། དམག་སྒར་གཞན་ལ་མདའ་དཔནོ་

གཅིག རུ་དཔནོ་གཉིས། བརྒྱ་དཔནོ་ལྔ། ལྡིང་དཔནོ་ཉི་ཤུ། དམག་མི་ ༥༠༠ བཅས་ཡདོ།

 མདོ་སྤྱི་ལྷ་ཀླུའི་སྐབས་ཆབ་མདོ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་ནས། 

[10]  བྲག་གཡབ་བླ་བྲང་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས། ཤོག་གྲངས་ ༦༠༤ ནང་གསལ།
[11] བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༨  བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

ཆབ་གྲོས་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་ཞིབ་འཇུག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། ༡༩༨༦ ཤོག་གྲངས་ ༥༡ 

ནང“(ཀ་དང་སྐུ་སྲུང་དམག་སྒར) (ཆ་དང་མེ་སྒྱོགས་དམག་སྒར) ཇ་དང་། ཉ་དང་། ཏ་དང་། ཐ་དང་། ད་དང་སོགས་

༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་གསར་བཙུགས་གནང། (ཁ་དང་དམག་སྒར་ཨ་མ) (ག་དང་གཞིས་

རྩེར)(ང་དང་རྒྱལ་རྩེ) (ཅ་དང་དིང་རི)།” ཅེས་གསལ།
[12]  བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་ ༤ ཤོག་གྲངས་ ༡༨༤ ནང་གསལ།
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སེར་མོ་བ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དམག་མིའི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་པ་དང།[13] ཡུལ་དམག་མང་པོ་

བསྡུ་རུབ་གནང་། དེ་དག་ལ་དམག་སྦྱོང་སྐོར་གྱི་ཤེས་ཡོན་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག 

ཡུལ་དམག་རེ་རེར་ལག་ཏུ་མེ་མདའ་དང་གོ་མཚོན་སོགས་སྤྲད་སྲོལ་བྱུང།[14] དེ་

དག་ལས་བོད་དམག་གི་གྲངས་འབོར་དང་ནུས་སྟོབས་ཅུང་ཆེ་རུ་སོང་ཡང། ད་དུང་

རྒྱ་དང་དམག་འཐབ་བྱེད་རྒྱུར་ཚད་གཞི་རྩ་བ་ནས་ལོངས་མེད།

མདོ་སྤྱི་མཐའ་མ་ལྷ་ང་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་སྐོར་གླེང་བ།

མདོ་སྤྱི་ལྷ་ང་གཉིས་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༧ ནས་ ༡༩༥༠ བར་གྱི་ལོ་ངོ་བཞིའི་རིང་རིམ་པར་

བྱུང་བའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་ཁྱབ་གཉིས་ཡིན་ལ། དུས་སྐབས་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་

ཆེས་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན་པས། སྤྱི་ཁྱབ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཕྲག་ཏུ་བབས་

པའི་འགན་འཁྲི་ཡང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་རེད། དང་པོ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་དེའི་

ཛ་དྲག་གི་གནས་བབས་ལ་མ་ལྟོས་གོང་། དུས་སྐབས་དེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་བབས་

སྤྱི་དང་ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཙོས་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་རོབ་

ཙམ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༧ 

ལརོ་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་བསྒྲིལ་ཏེ་ལ་ོང་ོགཉིས་སངོ་བ་དང། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་

བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཤུགས་ཀྱང་རིམ་གྱི་བྲི་འགོ་བརྩམས་ཤིང་། ལོ་དེའི་

ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱ་གར་དབྱིན་ཇིའི་འགོ་ནས་རང་བཙན་ཐབོ་པ་རེད། དེ་ལྟར་

ན་ཡང། རྒྱལ་ཁབ་གསར་འཛུགས་དང་ནང་ཁུལ་དུ་ཁ་ཆེ་དང་ཧིན་དྷུའི་རྙོག་ཟིང་

ལངས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་སོྣན་ཤུགས་ཀྱང་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མའི་

[13]  Robert Ford, Captured in Tibet p.62
[14] ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ ༣༨ མི་ཚེའི་རིང་བོད་སྤྱི་དོན་ཆེད་ཞི་དྲག་གི་ལས་འགན་བླངས་རིམ། དབུ་དཀར་ཚང་

བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན།  བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང། ཤོག་གྲངས་ ༡༡༦ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

དབང་གིས་བོད་ལ་ནུས་པ་ལྡན་པའི་རོགས་སྐྱོར་ཐུབ་མི་འདུག[15] དེ་བཞིན་དབྱིན་

ཇིས་བོད་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ཙམ་ཡང་འཐེན་མེད་ལ།[16] ཨ་རིས་

རོགས་སྐྱོར་ཕྲན་བུ་ཞིག་བྱས་ཀྱང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་བྱང་ཀོ་རི་ཡ་དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་

དབར་དམག་འཁྲུག་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས། བོད་ལ་འཐབོ་བཞིན་པའི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཕྲན་བུ་

དེའང་རྩ་ཆད་ཕྱིན་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཨ་རིས་བོད་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱས་པ་དེ་ནི་བོད་

ལ་ཞེན་ཁོག་ཡོད་པས་མ་ཡིན་པར། གཙོ་བོ་དམར་ཤོག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ཕྱིར་ཡིན་

པས་རོགས་སྐྱོར་དེ་ཡང་ལྐོག་ནས་བྱས་ཡོད།

 སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན། གོང་མིང་ཏང་དང་གུང་ཁྲན་ཏང་གཉིས་

འཐབ་འཁྲུག་མང་པོ་བརྒྱུད་དེ་མཐར་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནས། དམར་ཤོག་

གཞུང་གིས་ཧམ་པ་ཆེན་པསོ་བོད་བཅིངས་གྲལོ་གཏངོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བསྒྲག་གཏམ་སྤེལ་

བཞིན་ཡདོ། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱ་ནག་གི་འགྱུར་བ་དེས་བོད་ལ་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་གནས་

བབས་ཤིག་བཟོས་པ་རེད།

 སྐབས་དེར་བདོ་ལ་མཚོན་ན། ༸རྒྱལ་དབང་དོན་གྱི་བདག་པོ་སྐུ་ན་ཧ་ཅང་

གཞོན་གཞོན་དང། སྲིད་སྐྱོང་སྟག་བྲག་ཡང་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་རྒས་པར་གྱུར་ཡོད་པས་

བོད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ནི་རྒན་བྱིས་གཉིས་ལ་ཐུག་པ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་

གི་སྐབས། ཆབ་མདརོ་མད་ོསྤྱིར་ཕེབས་འདདོ་ཡདོ་མཁན་གྱི་མི་གཅིག་ཀྱང་མེད།[17]

དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི། ཆབ་མདོ་དེ་དམག་གི་གཡུལ་ས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་ལ། རྒྱ་

[15]  Robert Ford, Captured  in Tibet  p.26“འབྲས་ལྗོངས་དཔོན་པོ་ཅལ་ས་བེལ(Sir Charles Bell)
གྱིས་དབྱིན་གཞུང་རྒྱ་གར་བཞག་ནས་སོ་སོའ་ིལུང་པར་ཕྱིར་ལོག་ཚེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བོད་རྒྱ་དམར་ལག་ནས་སྐྱོབ་

འདོད་ཡོད་ཀྱང་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཆ་ནས་སྐྱོབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཁོ་རང་གི་དེབ་ནང་བཤད་ཡོད།” ཅེས་གསལ།
[16] རྒྱལ་རྩེ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདུས། བོད་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིསྲིད་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་དྲག་པོའ་ིདམག་

གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས། ཤེས་རིག་པར་ཁང། ༡༩༧༦། ཤོག་གྲངས་ ༡༨༣ ནང“དབྱིན་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་

སྤྲད་ཟིན་སྟབས་རོགས་རམ་བྱ་ཐབས་མེད་ལུགས།”གསལ།
[17] བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། ༡༦  ཤོག་གྲངས་ ༡༦༧ ནང་གསལ།
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དམག་ལྷ་སར་ཡོང་བར་རྒྱལ་སྒོ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡིན་པ་མ་ཟད།[18] མི་འགྱངས་པར་ཆབ་

མདོར་ཞི་དྲག་གང་རུང་གི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་པོ་གཞུང་གི་དབང་ཤུགས་བསླེབ་

རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཟིན་པ་རེད།

ལྷ་ང་གཉིས་མཐུན་པའི་ཆ།

བོད་ལྗོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོས་ཐག་གཅོད་དང་སྲིད་སྐྱོང་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེའི་

བཀའ་ཁོ་ནར་འཛིན་ཏེ་ལྷ[19]ང[20]གཉིས་རིམ་པས་མདོ་སྤྱིར་ཕེབས་པ་མ་གཏོགས། 

རང་ངོས་ནས་ལས་འཁུར་འཛིན་བསམ་པའི་བསམ་བློ་བཅངས་ནས་ཆབ་མདོར་

བསྐྱདོ་བཞག་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། མ་ཟད་གཉིས་ཀར་རྩིས་དཔནོ་ནས་བཀའ་བླནོ་ག་ོ

གནས་ཐབོ་པ་དང་སྦྲགས་མད་ོསྤྱིའི་ལས་གནས་གཅིག་ཅར་དུ་ཐབོ་པ་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན་པས། ཁངོ་གཉིས་ཀ་སྐབས་དེར་བཀའ་བླནོ་གསར་པ་རེད། ཅིས་ཀྱང་ད་ོསྣང་བྱེད་

དགསོ་པ་ཞིག་ལ་སྐབས་དེར་བཀའ་བླནོ་རྒན་གྲས་སུའང་ཕེབས་མེད།(བཀའ་བླནོ་བླ་མ་

རམ་པ། བཀའ་བློན་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས། བཀའ་བློན་རག་ཁ་ཤག)

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་མི་མཐུན་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༥ ཚེས ༦ ཉིན་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་མཚོ་སྔོན་ནས་རྒྱ་

ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་བོད་བཅིངས་གྲོལ་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་རྒྱང་བསྒྲགས་བྱས་

[18]  Gyalo Thondup & Anne F. Thurston The Noodle maker of Kalimpong 2015, p.99
[19] བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། ༡༦། ཤོག་གྲངས་ ༡༦༨ ནང་གསལ།
[20] ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ཆེད་སྤེལ་གཏམ་ཚོགས།  བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང། ༡༩༩༩ 
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཤིང། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་རྒྱ་དམག་བོད་ནང་ཡོང་འགོ་བཙུགས། མདོ་སྤྱི་གསར་པ་ང་

ཕོད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༩ ནང་ཆབ་མདོར་ཕེབས་ཤིང། མདོ་སྤྱི་ལྷ་ང་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་

འགགོ་གི་ཐབས་བྱུས་ནི་རྦད་དེ་ཐ་དད་རེད།[21] ལྷ་ཀླུས་སེར་དམག་དང་ཡུལ་དམག་

མང་དག་ཅིག་བསྡུ་རུབ་གནང་ནས་དེ་དག་ལ་དམག་སྦྱངོ་སྤྲད་དེ་དམག་འཐབ་ཀྱི་སྒ་ོ

ནས་ལན་བསླགོ་རྒྱུ་དང་།[22] ང་ཕདོ་ཀྱིས་ནི་ཞི་བའི་བཀའ་མལོ་འབའ་ཞིག་གི་ལམ་

ནས་འགྲིག་ཐབས་བྱེད་དགོས་སྙམ་པ་དེ་རེད།[23]

ཏར་འབྱོར་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྩོད་གླེང་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་དགུ་པའི་ནང་མདོ་སྤྱི་གསར་པ་ང་ཕོད་ཕེབས་སྐབས། མདོ་ཟུར་ལྷ་

ཀླུས་ལྷ་སར་ཕྱིར་ལགོ་ཐུབ་པའི་སྙན་ཞུ་ལན་གཉིས་ཙམ་ཕུལ་ཡང།[24] གནས་སྐབས་

རིང་ལྷ་སར་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་བཀའ་ཤག་ནས་མཉམ་སྦྲེལ་ཐགོ་ཆབ་མདརོ་བཞུགས་

དགོས་པ་བཀའ་བཏང། འོན་ཀྱང་ང་ཕོད་ནས་མདོ་སྤྱི་གཉིས་ཆབ་མདོར་ཡུན་རིང་

བཞུགས་ཚེ་ཆབ་འབངས་མི་སེར་ལ་བརྡབ་གསིག་ཆེ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་དགེ་མཚན་

[21] ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས། སྨད་ཆ། ཤོག་གྲངས་ ༤༣༡ ནང་གསལ།
[22] Ford  p.64 ཞི་བ་ལྷ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཡོངས་འཛིན་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་དབར་རླུང་འཕྲིན་ཐོག་བཀའ་མོལ་

གནང་སྐབས། ཞི་བ་ལྷས་གྲྭ་པ་རྣམས་དམག་ལ་ཞུགས་ན་འགྲིག་མིན་གྱིས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་སྐབས། ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་

ཆེས་མདོ་སྤྱིའི་དགོངས་དོན་ལྟར་གནང་དགོས་གསུངས། མདོ་སྤྱི་ལྷ་ཀླུ་ནི་དམག་གི་ནུས་སྟོབས་སྤེལ་ཕྱིར་གྲྭ་པ་རྣམས་

ལ་དམག་སྦྱོང་གནང་འདོད་མོས་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་བས་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་མོལ་ནང་ཤུགས་སུ་གྲྭ་པ་

རྣམས་དམག་ནང་ཞུགས་དགོས་པ་གསུངས།
[23] Tsering Shakya, Dragon in the land of snows , Pimlico, 1999 , p.14 “ང་ཕོད་མདོ་སྤྱི་ལ་མ་

ཕེབས་གོང་མདོ་སྤྱི་རྙིང་པ་ཛ་སག་གཡུ་ཐོག་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལ་ཆབ་མདོའ་ིགནས་སྟངས་སྐོར་དྲིས་པའི་ཚེ། གཡུ་

ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་མི་བླངས་པ་དང་ཡུལ་མི་དང་འཆམ་མཐུན་གང་ཐུབ་གནང་དགོས་ཞེས་གསུངས། Gold-
stien ང་ཕོད་ཆབ་མདོར་མདོ་སྤྱི་ལས་གནས་འཛིན་སླད་ཕེབས་སྐབས། ལམ་བར་ཀུན་བདེ་གླིང་གི་ལས་བྱེད་ཅིག་

ཐུག་སྐབས། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་ཁ་གཏད་དུ་དམག་འཐབ་ཡོང་རྒྱུར་མི་སྲིད་ལ་ཞི་བ་རང་གི་ཐོག་ནས་འགྲིག་ཐབས་

དགོས་པ་གསུངས་སོ།” ཅེས་གསལ།
[24] ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་ ༣༨། ཤོག་གྲངས་ ༡༡༨ ནང་གསལ།
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གང་ཡང་མི་འདུག[25]ཞུས་པར། ལྷ་ས་ནས་ལྷ་ཀླུ་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་རྒྱུར་ཞལ་བཞེས་

གནང། འོན་ཀྱང་ང་ཕོད་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར་ན། བོད་གཞུང་ནས་ལྷ་ཀླུ་ལྷ་སར་ཕྱིར་

ལོག་ཕེབས་དགོས་པའི་སྐོར་ཏར་འབོྱར་མེད། མ་ཟད་མདོ་སྤྱི་ལྷ་ཀླུ་ལྷོ་རྫོང་དུ་འབོྱར་

སྐབས་ལྷ་ས་ནས་ངེས་པར་དུ་མདོ་སྤྱི་ང་ཕོད་དང་མཉམ་སྦྲེལ་ཐོག་ཆབ་མདོར་མུ་

མཐུད་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས། དེ་བས། ལྷ་ཀླུ་ཆབ་མདོར་ཕེབས་

འདདོ་མེད་ལ་ལྷ་སར་ཕྱིར་ལགོ་གནང་ཐབས་མེད་པར་ལྷ་ོརྫངོ་དུ་བཞུགས། ཞེས་དང། 

ལྷ་ཀླུས་ཀྱང་ཆབ་མདོར་སྡོད་རྒྱུ་མོས་པ་ཁྱོན་ནས་མེད་སྟབས་ལམ་སེང་ཕྱིར་ལོག་

གནང།[26] སྐབས་དེར་སྔར་མདོ་ཟུར་ལྷ་ཀླུ་ནས་ཡུལ་དམག་དང་སེར་དམག་བསྡུ་

རུབ་གནང་བ་རྣམས་ད་ཆ་མདོ་སྤྱི་ང་ཕོད་ནས་ཡུལ་དམག་རྣམས་རྫོང་སོ་སོར་ཕྱིར་

སློག་དང་སེར་དམག་རྣམས་དགནོ་པ་ས་ོསརོ་ཕྱིར་སླགོ་གནང་ཟིན་པ་མ་ཟད།[27] ལྷ་

ཀླུ་ཕྱིེར་ལགོ་ཕེབས་ནས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་སངོ་རྗེས་རྒྱ་དམག་ནས་དམག་ཤུགས་

དྲག་པོས་དམག་དངོས་སུ་སླེབས་ཚེ།[28] ང་ཕོད་སར་ཡོད་པའི་རླུང་འཕྲིན་གཅིག་

ཡོད་པ་དེའང་ཕོ་ཊིས(Ford)ལན་མང་རི་བོ་ཆེར་བཙུགས་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུས་ཀྱང་ནམ་

ཡང་བཙུགས་མེད།[29] སྐབས་དེར་ང་ཕོད་ཀྱིས“སེམས་ཁྲལ་མི་གནང་རི་བོ་ཆེར་

[25] ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ཆེད་སྤེལ་གཏམ་ཚོགས། ༡༩༩༩ བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང། 

ཤོག་གྲངས་ ༩ ནང་གསལ།
[26]  ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ ༣༨། ཤོག་གྲངས  ༡༡༨ ནང“ང་ད་མུས་འདིར་བསྡད་ཚེ། རིང་མིན་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་འདི་

ཁྲག་དང་འདྲེས་ངེས་པར་རང་ཉིད་མདོ་སྤྱིར་སྡོད་འདོད་ཁྱོན་ནས་མི་འདུག” ཅེས་གསལ།
[27] ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ཆེད་སྤེལ་གཏམ་ཚོགས། ༡༩༩༩ བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང། 

ཤོག་གྲངས་ ༡༠ ནང“ལྷ་ཀླུས་ཡུལ་དམག་ཁྲི་གཅིག་ལྷག་སྐུལ་སློང་གནང་འདུག དམག་གི་ཟ་འབྲུ་དང་འཚོ་བའི་

ཉེར་མཁོ་ཚང་མ་མི་སེར་ནས་དབོར་འདྲེན་བྱ་དགོས། སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཧ་ཅང་རྗེས་

ལུས་ཡིན་པར་བརྟེན། སྔོན་ལ་ས་གནས་ཁག་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ས་གནས་ཞིག་ལ་གཅིག་བསྡུས་བྱས་རྗེས་གཞི་ནས་

གཡུལ་སར་སྐྱེལ་དགོས་པས་མི་སེར་ལ་བརྡབ་གསིག་ཆེ་ཞིང་། མི་མང་པོ་བཟའ་རྒྱུ་ཆད་ནས་སྡུག་སྐད་རྒྱག་མཁན་

གྱི་ཁེངས་འདུག གནས་ཚུལ་འདི་འདྲའི་འོག་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་ལ་ཁ་གཏད་བཅོག་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནང་ཁུལ་ལ་

ཟིང་ཆ་ཡོང་ཉེན་ཡོད་པའི་དུས་བབ་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད།” ཅེས་གསལ།
[28] Robert ford, p.107
[29] Robert ford, pp.103-110
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

བོད་དམག་གི་ནུས་སྟོབས་ཆེ་རུ་བཏང་ཟིན་ཡོད། རྒྱ་དམར་ང་ཚོ་ལྷ་སར་འགྲོ་བའི་

ལམ་གཅད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།” ཡིན་ནའང་ལག་ལེན་ཐོག་རི་བོ་ཆེར་བོད་དམག་ཉུང་

ཤས་ལས་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྐབས་དེར་ང་ཕདོ་ནས་ལྷ་ཀླུ་རི་བོ་ཆེར་སྤྱི་འདམོས་

ལ་འགྲ་ོདགསོ་པའི་ཏར་བཏང་ཡང། དནོ་དངསོ་ཐགོ་ཕེབས་མ་ཐུབ་ཙང།[30] ང་ཕདོ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ལྷ་སར་ཡོང་ཐབས་བྲལ་ནས། མཐར་གྲུ་གུ་དགོན་པར་རྒྱ་ལག་

ནས་འགོ་བཏགས་ཞུས་སོ། །[31]

མཇུག་གཏམ།

མད་ོསྤྱི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆེད་རྩམོ་འདིའི་ནང་རང་ནུས་གང་ཡདོ་ཀྱི་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་

པ་བརྒྱུད། གནད་དོན་གསར་པ་གང་མང་ཞིག་བྲིས་ཡོད་ཀྱང༌། ཕྲན་རང་ཉིད་དཔྱད་

རྩོམ་འབྲི་རྒྱུར་ཉམས་མྱོང་ཞན་པའི་དབང་གིས་འདོད་བློ་ཚིམས་པ་ཞིག་མ་བྱུང་། དེ་

ལྟར་ན་ཡང་དཀྱེལ་ཡངས་མཁྱེན་རྒྱ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་ལྷུག་རྩོལ་ཡོང་

བ་ཞུ་ཞེས་དང་། ལར་ནས་ཕྲན་གྱི་ཆེད་རྩོམ་འདིར་བརྗོད་དོན་སྙིང་པོ་ནི། སྤྱིར་མདོ་

སྨད་སྤྱི་ཁྱབ་སྐོར་ཡིན་ལ། ཡང་སྒོས་མདོ་སྤྱི་ལྷ་ཀླུ་དང་ང་ཕོད་གཉིས་ཀྱིས་མདོ་སྤྱིའི་

ལས་ཁུར་གནང་རིང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་སོགས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་

པའི་སྐོར་སོགས་གཙོ་བོ་བྲིས་ཡོད་དོ༎ ༎

[30] ཧོར་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་ ༢༤  བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང། ༢༠༠༧ ཤོག་

གྲངས་ ༡༢༡ ནང“ཁོ་བོ་ལྷོ་རྫོང་ལ་སྡོད་དུས་མདོ་སྤྱི་ང་ཕོད་པས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ས་མཚམས་ཁག་མང་ནས་རྒྱ་

དམར་རིམ་བསྡུད་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིན་འགོག་སྲུང་པས་ས་བསྐོར་བ་འཁོར་མིན་མདོ་ཟུར་ལྷ་ཀླུ་ཁྱེད་རང་རི་ཁྱུང(རི་

བོ་ཆེ་དང་ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན)གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་འདོམས་ལ་འགྲོ་དགོས་གསུངས་འདུག་ཀྱང། ང་ཕོད་ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་དུས་

ལས་བྱ་མཉམ་ཁྲིད་གནང་ཐུབ་མེད་ཙང་ཁོ་བོའ་ིལས་བྱ་རྣམས་ང་ཕོད་ཀྱི་ལས་བྱར་བཞག་དགོས་བྱུང་སྟབས་ད་ལམ་

རི་ཁྱུང་སྤྱི་འདོམས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཁྱོན་ནས་གྲ་འགྲིག་ཡག་པོ་མ་བྱུང།” ཞེས་གསལ།
[31] Ford, p.138



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།
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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།



99

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།

 བདོ་ཀྱི་ཡིག་བསྒྱུར་ལ་ོརྒྱུས་ཁྲདོ་རྒྱ་ཡིག་ནང་གསལ་བའི་སྟངོ་ཁུན་ནམ་ཀྲུང་

གོ(中国)ཞེས་པ་བོད་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 ལརོ་བརྩམས་པའི་རྒྱ་ནག་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས《ཐང་དེབ་རྙིང་པ(旧唐书)

[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།

》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་ག(ོ中国)ཞེས་པའི་

རྒྱ་ཡིག་གི་ཐ་སྙད་དེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༢ ལོར་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་ཐང་ཡིག་བོད་

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་ལོ་ 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།


