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ཞེས་ག�ངས་ཡོད་པ་དང་།
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ཁའི་�ིང་�ད་པ།། བར་ཁམས་ག�མ་�ག་དང་�ང་གི་གཤོང་�ར་བ་འ�་བ་ན།། �ེ�་དང་�ག་�ིན་ལ་སོགས་པ་གནས།། �་�་འོད་
�ི་�ིང་�ད་པ།། �ད་ཁམས་ག�མ་ནགས་�ི་�ོངས་ཞིང་དང་འ�་བ་ན།། �ང་པོ་ཆེ་དང་འདབ་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ལས།།” 6 ཞེས་
དང་།
<བཀའ་གདམས་�ེགས་བམ་>ལས་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་ཁོར་�ག་གི་�ད་ཆོས་�ི་ཐད་�། “ཤར་�ོ་�ེ་གདན་�ི་�ང་�ོགས་ན།།
གནས་�ར་�ལ་བོད་ཅེས་�་བ་ཡོད།། རི་མཐོན་པོ་གནམ་�ི་ཀ་བ་ཡོད།། མཚ�་དམའ་མོ་ག�་ཡི་མ�ྜལ་ཡོད།། གངས་དཀར་པོ་ཤེལ་�ི་
མཆོད་�ེན་ཡོད།། �ང་སེར་པོ་གསེར་�ི་�ན་པོ་ཡོད།། �ི་ཞིམ་པོ་�ན་�ི་བ�ག་�ོས་ཡོད།། ཚ�ན་བ�་བ་གསེར་�ི་མེ་ཏོག་ཡོད།། ད�ར་
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ཚད་པ་མེད།། �ལ་ག�ག་�ག་གཟིག་ཅེ་�ང་�ག་�ང་མེད།། འཛམ་�ིང་�་བཞིའི་མགོ་བོ་གངས་ཅན་གནས།། ས་ལས་�གས་རིས་
རིན་ཆེན་�་�་འ�ང་།། �ང་�ོངས་མཚ�་དང་�་�ན་རབ་�་མང་།། �་�ེགས་མི་�་མི་�ན་ཐེག་ཆེན་མོས།། �ལ་བའི་ཆོས་�ལ་�་
8
ཡིས་མི་�ེ་མཛད།། ལོངས་�ོད་དམན་ཡང་འཛམ་�ིང་�ལ་གཞན་ལས།། དེ་�འི་�ད་ཆོས་�་མས་�ད་�་འཕགས།།” ཞེས་ག�ངས་
པ་བཅས་�ིས་གདོད་ནས་རང་�ང་�ན་�ིས་�བ་པའི་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་�ི་�ི་ནང་གཉིས་ཀའི་�ང་རབས་དང་�ད་ཆོས་�ི་�བ་
�ོངས་ཉིད་�ན་�ི་ཡིད་དབང་འ�ོག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་བོར་བ�ན་ཡོད་ལ། འདི་ནི་�་ཡི་ལོག་བ�ར་�ིད་�ས་�་�་�་དང་གང་
གིས་�ང་ཚབ་�ེད་མི་�བ་པའི་�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་ག�ག་མའི་�བ་�ོངས་དངོས་དེ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ། བོད་�ི་�ེ་ཁམས་�ང་�ོབ་ཐད་�ི་�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་�བ་�ོངས་ལ་ད�ད་པ།
བོད་�་རང་�ང་གི་�ེ་ཁམས་�ན་ཚ�གས་�ན་འཛ�མས་�ི་�ིད་པ་ཞིག་མ་བཅོས་�ན་�ིས་ཆགས་པ་ཙམ་མིན་པར། གནའ་
ནས་�ས་རབས་ཉི་�་པའི་�ད་ཙམ་བར་�་�ལ་�ང་གཞན་དང་མི་འ�་བར་བོད་མི་རིགས་�ི་རིག་གནས་དང་�ལ་�ོལ་སོགས་
�ིས་བསམ་བཞིན་དང་བསམ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་�ོ་�ན་ནས་�ེ་ཁམས་ཁོར་�ག་འདི་ཉིད་�ང་�ོབ་དང་གཅེས་ཉར་�ེད་བ�བ་
ཡོད་པ་ནི། བོད་�ི་�ིད་པའི་�ན་ཚ�གས་འདི་ཉིད་གཞན་དང་མི་འ�་བར་�ན་�ི་མིག་དབང་འ�ོག་པའི་ད�ིད་�་�ར་བའི་�བ་
�ོངས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།
དེ་ཡི་�ལ་ནི་ཡོངས་�གས་�ར་བོད་མི་ཚ�ས་གདོད་མའི་�ས་�་རང་�ང་གི་�མ་འ�ར་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་�ི་�་
མཚན་མ་�ོགས་པར་འཇིགས་�ང་གི་དབང་གིས་དད་པ་�ས་དེ་�ེ་དངོས་�ན་�ོག་�ན་�་འདོད་�ལ་�ང་བའང་། དོན་དངོས་�་
�ེ་ཁམས་�ང་�ོབ་�་�ར་བ་དང་། དེ་ནས་<བོད་�ི་�ེ་ཁམས་རིག་པ་�ི་བཤད་འཛམ་�ིང་�ེ་ད�འི་�ི་ནོར་>ལས། “བོན་པོ་�མས་
�ིས་�ེང་བར་�ང་གི་ཁམས་དང་བར་རི་བོ་དང་ནགས་ཚལ་དང་ས་གཞི་ཐམས་ཅད། འོག་�་བོ་དང་�་མཚ�་དང་�ི་ཤིང་ལ་སོགས་
རང་�ང་ཁམས་ལ་�་དང་གཉན་དང་ས་བདག་ཅེས་པས་བདག་�་བ�ང་ཡོད་པར་འདོད་དོ།།” 9 ཞེས་བཀོད་པ་�ར་�ེང་ན་�་དང་
5

ཆོས་འ�ང་མཁས་པའི་དགའ་�ོན། མཛད་པ་པོ། དཔའ་བོ་ག�ག་ལག་�ེང་བ། �ོད་ཆ། �་�� ཎ་བ�་བི་�་� དཔེ་མཛ�ད་ཁང་། ཤོག་ངོས།༡༥༠
ཆོས་འ�ང་མེ་ཏོག་�ིང་པོ་�ང་�ིའི་བ�ད། ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར། བོད་�ི་དཔེ་མཛ�ད་ཁང་། ཤོག་ངོས།༡༤༣
7
ཇོ་བོ་�ེ་དཔལ་�ན་ཨ་ཏི་ཤའི་ག�ང་འ�མ། དཔལ་བ�ེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་�ིང་ཞིབ་འ�ག་ཁང་ནས་བ�ིགས། �ང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་�ན་ཁང་། ཤོག་ངོས། ༢༣༩
8
ཆོས་འ�ང་མཁས་པའི་དགའ་�ོན། མཛད་པ་པོ། དཔའ་བོ་ག�ག་ལག་�ེང་བ། �ོད་ཆ། �་�� ཎ་བ�་བི་�་� དཔེ་མཛ�ད་ཁང་། ཤོག་ངོས།༡༠༥
9
བོད་�ི་�ེ་ཁམས་རིག་པ་�ི་བཤད་འཛམ་�ིང་�ེ་ད�འི་�ི་ནོར། བསམ་�བ་ཚ�་རིང་གིས་གཙ�་�ིག་�ས། �ན་ནན་མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་། ཤོག་ངོས།༨༣
2
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�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

བར་ན་གཉན། འོག་ན་�་ཡོད་པ་སོགས་བོན་�གས་�ི་�་བ་དང་ཆོ་ག་བཅས་ལ་བ�ེན་ནས་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་�ང་�ོབ་�བ་ཡོད་པ་
དང་། བོད་�་ནང་པ་སངས་�ས་པའི་ཆོས་དར་བ་ནས་ལས་�་འ�ས་དང་�ེ་བ་�་�ི། �ེན་འ�ེལ་དང་མ་�ར་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་�ི་སེམས་བ�ེད་སོགས་མདོར་ན་�་བ་�ེན་འ�ང་དང་�ོད་པ་འཚ�་བ་མེད་པའི་�་�ོད་གཉིས་�ི་�ོབ་གསོ་ལ་བ�ེན་ནས་�ེ་
ཁམས་ཡོངས་ལ་གཅེས་�ས་�ི་འ�་ཤེས་མཐོར་འདེགས་�ིས་�ང་�ོབ་�ི་དགེ་མཚན་�་མེད་ཐོན་ཡོད་ལ།
�ིད་�ོགས་ནས་�ང་བོད་བཙན་པོའི་�བས་ནས་བ�ང་�ིམས་�གས་�ི་ངོས་ནས་�ེ་ཁམས་�ང་�ོབ་དང་ཡ་�ལ་�་མ་
སོང་པར་བདག་བ�ང་�ས་ཡོད་པ་ནི། <ཆོས་འ�ང་མཁས་པའི་དགའ་�ོན་>ལས། “དེ་�ར་འདི་�ི་�ན་�་ཕན་པ་ཡི།། བཟང་པོའི་
བཙན་�ིམས་གཉའ་ཞིང་དམ་པར་བ�མས།། རི་�གས་�མས་ནི་�ལ་པོའི་དཀོར་ནོར་མཛད།། ར་�ག་བེ�་ལ་སོགས་རང་ཡན་
གཏོང་།” 10 ཞེས་རི་�གས་�མས་ནི་བཙན་པོའི་དཀོར་ནོར་བ�ིས་ཏེ་རི་�ེས་�ོག་ཆགས་དག་གི་�ེང་ལ་གང་�ང་གིས་�ོར་བ་ངན་
པ་�ེལ་མི་ཆོག་པའི་�ིམས་�ི་གཉའ་ཤིང་གིས་མནན་པ་དང་། �ད་པར་�་བཙན་པོ་འདི་ཡི་�ས་�་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། གནའ་ནས་
ད་བར་�་བོད་�ི་�ིམས་�གས་རིག་པའི་གཞི་�ང་�་�ར་བའི་�་ཆོས་དགེ་བ་བ�་ཡི་ཐོག་མ་ནི་�ོག་མི་གཅོད་པ་ཡིན་ལ། �ིམས་�ི་
མ་�ང་འདི་ཡིས་བོད་�ི་�ོད་བ�ད་ཡོངས་�ི་བདེ་�ག་ལ་དོ་འ�ར་�ས་ཏེ་ད་བར་�ག་ཡོད།
�ིམས་�གས་�ི་ངོས་ནས་�ེ་�ིད་ཕག་མོ་�བ་པའི་�བས་ནི་ཞལ་�ེ་བཅོ་�་ཡིས་མཚ�ན་པའི་�ིམས་ཡིག་གསར་བཟོ་བ�ིས་
ཏེ་�གས་འ�ལ་ཆེ་བའི་�ས་�བས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། <བཀའ་ཡིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་�འི་བང་མཛ�ད་>ལས། “རང་རེའི་ས་ཆ་དབང་
རིགས་ཐམས་ཅད་�། �ེ་ཤིང་�ང་མ་�ེ་འ�མ་�ག་གཉིས་རེ། ལོ་རེ་བཞིན་དམ་བཅའ་�ས་ནས་འ�གས་དགོས་ཤིང་། �ང་�ིམས་པ་
བ�ོས་ནས་�ིས་ལེན་པ་དང་། �ན་ཐར་�ེད་དགོས། འདིའི་ཡོན་ཏན། �ེ་�་ཁང་གསོ་བ། �་�ེ་མི་�ེའི་ཁང་པ་ཞིག་རལ་ལ་སོང་བ་
གསོ་བ། �་ཤན་གསོ་བ་སོགས་མི་�ེད་པའི་ཐབས་མེད་པས། མི་འཛད་པའི་གཏེར། ས་ས་ནས། �ང་�བ་�ི་སེམས་�ེད་ལ། �ེ་ཤིང་
འ�གས་པའི་དོ་དམ་�ེད་དགོས། �ལ་དང་�ང་པ་ཐམས་ཅད་�ེ་ཤིང་ངན་�་སོང་འ�ག་པས། བ�ལ་མ་�ེད་པ་�མས་�ང་། ནམ་
�འི་�ས་དང་བ�ན་ནས། ཤིང་ལ་�་འགོག་མ་�ེད། ཟོར་བ་དང་ལག་ཆ་�ོན་པོས་མཚམས་�་བཅད་ལ། བཅད་པའི་�ལ་དེར། ཤིང་
11
�ེ་བའི་ཐབས་�ེད་དགོས་” ཞེས་དང་།
གཙང་བ་�ེ་�ིད་བ�ན་�ོང་དབང་བོའི་�ས་�་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་<�ིམས་ཡིག་ཞལ་�ེ་བ�་�ག་>ནང་ “མི་འཇིགས་
པ་�བས་�ི་�ིན་པས་སེམས་ཅན་བདག་མེད་ཤ་�ས་པགས་པའི་�ིར་�ོག་གི་ཉེན་པ་�མས་�ོབ་པ་དང་བདེ་བར་འ�ག་པའི་�ིར་ཆོ་
12
འ�ལ་�ས་ཆེན་ནས་�་བ་བ�འི་བར་རི་�་�ང་�་བ�ོམ་པ་གནང་བ་དང་བཞི།” ཞེས་དང་།
དེ་བཞིན་དགའ་�ན་ཕོ་�ང་གིས་�ིད་དབང་བ�ང་བའི་�བས་�་�ལ་དབང་�་བས་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་<�ིམས་ཡིག་
ཞལ་�ེ་བ�་ག�མ་>�ི་ནང་། “མི་འཇིགས་པ་�བས་�ི་�ིན་པས་སེམས་ཅན་བདག་མེད་�ང་ཀི་མ་གཏོགས་རི་�གས་ཉ་�མ་�མས་
སོ་སོ་རང་གནས་�་བདེ་བར་འཚ�ས་ཆོག་པའི་རི་�་�ང་�་བ�མས་པ་གནང་བ་དང་” 13 ཞེས་དང༌། �ེ་�ིད་སངས་�ས་�་མཚ�ས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའི་<�ང་དོར་གསལ་བར་�ོན་པའི་�ང་ཐིག་�ངས་ཤེལ་མེ་ལོང་>ཞེས་པ་�་ “དགེ་བ�འི་�ིམས་�ི་�ེ་�ག་རི་�ང་
གི་སེམས་ཅན་�ི་�ོག་ལ་མི་འཇིགས་པའི་ད�གས་ད�ང་རི་�་�ང་�་བ�མས་པ་” 14 ཞེས་ག�ངས་ལ། �ི་ལོ་ ༡༩༤༤ ལོར་�ག་
�ག་རིན་པོ་ཆེས་�ང་རི་�ང་�་ཚ�ག་གསར་པ་བ�གས་ཡོད།
10

ཆོས་འ�ང་མཁས་པའི་དགའ་�ོན། མཛད་པ་པོ། དཔའ་བོ་ག�ག་ལག་�ེང་བ། �ོད་ཆ། �་�� ཎ་བ�་བི་�་� དཔེ་མཛ�ད་ཁང་། ཤོག་ངོས།༡༩༤
བོད་�ི་�ོལ་�ན་རིག་གནས་དང་དེང་�ས་�ི་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ། �་བ་ཚ�་རིང་། བ�ན་འཛ�ན་�མ་�ལ། མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་། ཤོག་ངོས། ༢༦༥
12
�་རབས་བོད་�ི་�ིད་�ིམས། བསོད་ནམས་ཚ�་རིང་གིས་�ོམ་�ིག་�ས། མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་། ཤོག་ངོས།༡༨༨
13
གངས་ཅན་རིག་མཛ�ད།༧ བོད་�ི་�་རབས་�ིམས་�ོལ་ཡིག་ཆ་བདམས་བ�ིགས། བོད་�ོངས་མི་དམངས་དཔེ་�ན་ཁང་ནས་བ�ན། ཤོག་ངོས།༡༥༦
14
�་རབས་བོད་�ི་�ིད་�ིམས། བསོད་ནམས་ཚ�་རིང་གིས་�ོམ་�ིག་�ས། མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་། ཤོག་ངོས།༢༦༣
3
11

�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

མ་ཟད་�ས་ད་�་ཡིན་ནའང་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་ཡོངས་�་མཚ�ན་པའི་བོད་�ི་�ོད་བ�ད་གཉིས་�ི་བདག་པོ་�ི་ནོར་
༧གོང་ས་�བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་�ི་ལོ་ ༡༩༨༧ �་༩ཚ�ས་༢༡ཉིན་<ཞི་བདེའི་�ོན་འ�ོའི་�ོས་འཆར་དོན་ཚན་�་>�་
“༤༽ བོད་�ི་རང་བཞིན་འ�ང་ཁམས་�ི་ཁོར་�ག་བཟང་པོའི་གནས་�ངས་�ར་སོར་�ད་ཐབས་དང་། �ང་�ོབས་�་དགོས་པའི་
ཐོག་བོད་ནང་�་ནག་གི་�ལ་�ན་མཚ�ན་ཆ་བཟོ་�ན་�ེད་པ་དང་། �ལ་�ན་�ི་�ིགས་རོ་�མས་�ང་གསོག་�ེད་འཆར་བཅས་
མཚམས་འཇོག་དགོས་�།”15 ཞེས་ག�ངས་ཡོད་པ་དང་། �ི་ལོ་༡༩༨༨�་༦ཚ�ས་༡༥་ཉིན་�ི་<སི་ཊས་སི་�ག་གི་�ོས་འཆར་>ནང་
དེའི་གཙ�་གནད་�མས་�ན་�ོན་�ས་པ་�་ “བོད་ག�ང་ནས་རི་�གས་དང་། �ེ་དངོས་�ི་ཤིང་ལ་�ང་�ོབ་�ེད་པའི་དམ་བ�གས་
�ན་པའི་�ིམས་�གས་ཁག་གཏན་འབེབས་�་�། �ལ་�ན་མཚ�ན་ཆ་དང་། དེ་མིན་�ི་མཚ�ན་ཆའི་རིགས་བཟོ་�ན་དང་ཚ�ད་�།
གསོག་འཇོག གནོད་ཚབས་ཆེ་བའི་�ིགས་རོ་འདོན་�་ཡོད་པའི་�ལ་�ན་�ས་�གས་དང་། བཟོ་�ལ་�ི་�མ་�ངས་བེད་�ོད་�་�་
བཅས་ལ་དགག་�་ནན་པོ་�་�། བོད་འདི་སའི་གོ་ལའི་ཐོག་རང་�ང་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�་�ལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་�་བ�ར་�་ནི་�ིད་
ག�ང་གི་མཐར་�ག་གི་དམིགས་�ལ་ཡིན།”16 ཞེས་�་མ�ད་གསལ་འ�ེལ་གནང་�ེ་བོད་མིའི་འདས་མ་ད་ག�མ་�ི་�ེ་ཁམས་ཁོར་
�ག་གི་མངོན་འདོད་ཡོངས་�་མཚ�ན་པར་གནང་ཡོད།
བོད་�ི་�ལ་�ིམས་སམ་ག�ང་�ིམས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བོད་�ི་དགོན་�ེ་མང་པོའི་བཅའ་ཡིག་དང་�ལ་�ེ་སོ་སོར་�ེ་
ཁམས་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ི་�ིམས་གཞི་ཡོད་པ་མ་ཟད། �ལ་�ོལ་�ོད་�ོན་�ག་མཁན་�ང་ན་ངན་པར་བ�ི་བ་དང༌། ཉེས་ཆད་
སོགས་འགེལ་�ོལ་�ི་�གས་�ོལ་ཡོད།
དེ་བཞིན་བོད་�ི་�ོལ་�ན་�ི་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་གི་�ོམ་རིགས་�ོད་�ི་ལེགས་བཤད་དང་། �མ་ཐར། �ེས་རབས། �ན་
�ོམ། གཏམ་དཔེ། �། མཛའ་གཞས། པ། མ�ར་�་དང༌། �ོས་གར། �་གཞས་སོགས་�་�ེ་ཁམས་ཁོར་�ག་གི་དགེ་མཚན་དང་ཉེན་
འགོག་གི་གནས་�ལ་ཞིབ་མོར་བ�ོད་ཡོད།
གོང་�་བ�ོད་པ་འདི་དག་ནི་ “བོད་མི་ཚ�ར་རང་�ང་ཁོར་�ག་ལ་བ�ི་བ�ར་དང་སེམས་�ར་�ེད་པའི་�ན་�ོལ་ཞིག་
ཡོད་ལ། མི་འབོར་�ང་བར་མ་�ོས་པར་འདི་ནི་བོད་�ི
ས་ད་�་བར་�་ཅི་�ིའི་རི་�ེས་�ོག་ཆགས་འ�་མིན་དང་�ི་ཤིང་འབོར་ཆེན་
17
བདག་འཛ�ན་�ེད་�བ་སོང་པའི་�་མཚན་དེ་ཡིན།” འདི་དག་གིས་�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་ཁོར་�ག་གི་འ�ེལ་བ་དེ་བོད་མི་
དང་བོད་མིའི་ངོ་བོ་མཚ�ན་པའི་རིག་ག�ང་དང་�ལ་གོམས་གཤིས་�གས་མཐའ་དག་གིས་�ོ་�ན་ནས་གཏན་�ང་�ས་པའི་�བ་
�ོངས་�མ་པོ་འདི་ལས་�ང་བ་ལས་�་ཡི་�ིད་�ས་ཤིག་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བ་མིན་པ་གསལ་བོར་མཚ�ན་ནོ།། །།

ག�མ་པ། �ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་�ི་འ�ེལ་བ་དངོས་ལས་�ིམ་མཚ�ས་�ལ་ཁབ་ཁག་གི་འ�ེལ་བར་ད�ད་པ།

�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་ཁོར་�ག་གི་འ�ེལ་བ་དངོས་�ི་ཡ་ཐོག་�་�་ནི་�་ནག་གིས་བཤད་པ་�ར་ད་�་དང་ཉེ་
རབས་�ི་ལོ་�ས་ཤིག་ལ་�ང་བ་ཞིག་མིན་པར། �ིམ་མཚ�ས་�ལ་ཁབ་ཁག་གི་གནའ་�་མོའི་ལོ་�ས་རིང་པོ་དང་འ�ེལ་ནས་མགོ་
བ�གས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ཡ་ཐོག་ལོ་�ས་�ི་ཐད་ནས་�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་ཁོར་�ག་གི་འ�ེལ་བའི་གནད་དོན་དེ་�ི་མི་བོད་
�་�ེབས་པའི་�ོར་ལ་�ག་པ་དང་། �ི་མི་བོད་�་འ�ོར་བའི་ཐོག་མ་ནི་ད་ཡོད་ལོ་�ས་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་གཞི་བཞག་ན་ཕལ་ཆེར་<�་
ལས་�ལ་�ང་གི་བ�ོད་འ�ེལ་>�་བོད་མིའི་ཐོག་མའི་འ�ང་�ངས་ཐད་ “�་པ་ཏི་ཞེས་�་བའི་�ལ་པོ་ད�ང་གི་ཚ�གས་གཅིག་དང་
བཅས་པ་ག�ལ་འ�ེད་པའི་ཚ�། �ད་མེད་�ི་ཆ་�གས་�་�ས་ཏེ་�ོས་ནས་རི་ཁ་བ་ཅན་�ི་རི་�ོད་�་�གས་ཏེ། གནས་པའི་རིགས་
15
16

17

བཙན་�ོལ་ནང་གི་�ང་བ་བ�ོད་པ། �ལ་བའི་བཀའ་�ིན་�ེས་�ན་ལོ།༢༠༡༤ �ི་�ིལ་ལས་�ངས་ནས་འ�ེམ་�ེལ་�ས། ཤོག་ངོས།༤༨
བཙན་�ོལ་ནང་གི་�ང་བ་བ�ོད་པ། �ལ་བའི་བཀའ་�ིན་�ེས་�ན་ལོ།༢༠༡༤ �ི་�ིལ་ལས་�ངས་ནས་འ�ེམ་�ེལ་�ས། ཤོག་ངོས།༦༣
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�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

ལས་དེང་སང་ན་ཡང་བོད་ཅེས་�་བར་�གས་པ་ཡིན་ནོ།།” 18 ཞེས་དང་། <བཀའ་འཆེམས་ཀ་ཁོལ་མ་>�་བོད་�ི་�ལ་པོ་ཐོག་མ་
གཉའ་�ིའི་འ�ང་�ངས་བཤད་པའི་�བས་�། “�་གར་�ི་�ལ་པོ་དམག་བ�་པར་�ས་མིག་མས་འ�ིབས་�་ཡོད་པ། ག�འི་�ིན་མ་
ཅན། �ང་སོ་འཁོར་མར་ཡོད་པ། སོར་མོ་ཤའི་�་བས་འ�ེལ་བ་ཞིག་འ�ངས་པ་ནར་སོན་མཚམས་ཡབ་�ིས་མི་ལ་�ོན་མ་�ས་པར་
�གས་པས། བོད་�ི་�ལ་ཡར་�ང་�་�ེབས།”19 ག�ངས་པ་འདི་དག་�་ངེས་ལ། �་མས་བོད་མིའ་ི ཐོག་མ་གོ་མིན་ཐད་ལ་ཆོས་
འ�ང་མཁས་པའི་དགའ་�ོན་སོགས་�་དགག་བཞག་གནང་པ་དང་། �ི་མས་བོད་�ལ་གཉའ་�ིའི་�ོར་ལའང་ལོ་�ས་�་བ་བོ་དག་
གི་�ོད་�་གཅིག་མ�ན་�ི་�་བ་ཞིག་�ང་མེད་མོད། འདི་དག་ལས་�ི་མི་ཞིག་བོད་�་འ�ོར་བ་གོ་ལ།
དེ་ནས་གནམ་�ི་�ི་བ�ན་�ི་�བས་�་�ི་མི་བོད་�་འ�ོར་བའི་�ོར་ “འདིར་བཤད་བོད་ལ་�བ་པའི་བ�ན་པ་ཕེབས་�ོང་
བའི་�ས་ནི་ཕལ་ཆེར་གནམ་�ི་�ི་བཙན་པོ་དང་ལ་ལར་སེང་�ི་བཙན་པོ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་དགོས། དེའི་�་མཚན་ནི། བོན་�ི་བ�ན་
འ�ང་དང་ལོ་�ས་�ི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་�་སེང་�ིའི་�བས་�་ང་མིན་ཆོས་པོ་�་བའི་�་གར་བ་ཞིག་བོད་�་�ེབས་པའི་�ོར་བཀོད་བ་
དེའོ།” ཞེས་གནམ་�ི་�ི་བ�ན་�བས་�་�ི་མི་བོད་�་འ�ོར་བའི་�ོར་བཀོད་ཡོད།
20

<དེབ་ཐེར་�ོན་པོ་>�་ “ནེལ་པ་པ�ྚི་ཏ་ན་རེ། བོན་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་དགའ་བས་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་ཟེར་བ་བོན་
གཏམ་ཡིན་�ི། དོན་ལ་པ�ྚི་ཏ་�ོ་སེམས་འཚ�་དང་། ལོ་�ཱ་བ་ལི་ཐེ་སེས་ཆོས་དེ་དག་�ེར་འོངས་པ་ལ། �ལ་པོས་ཡི་གེ་མི་ཤེས་ཤིང་
21
དོན་མི་གོ་བས་པ�ྚི་ཏ་དང་ལོ་�ཱ་བ་�ིར་ལོག་ཟེར་བ་འདི་དག་པ་འ�།” ཞེས་དང་། <ག�་ཐོག་གསར་�ིང་གི་�མ་ཐར་>�་
“�ོན་བོད་�ི་�ལ་པོ་�་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་�ི་�ས་�། �་གར་�ི་�ལ་བོ་�་ཆེན་པོ་ཞེས་�་ལ་�་བི་�ི་དགའ་�ེད་ཅེས་པ་དང་།
�མ་ཟེ་�ིལ་བཟོ་མ་ཞེས་པ་ལ་�་མོ་བི་�་དགའ་མཛ�ས་ཞེས་�་བ་ཡོད། དེ་གཉིས་ཀས་ཕ་མ་ལ་གནང་བ་�ས་ཏེ། �མ་ཟེ་�ན་ཤེས་�ི་
�་ཞེས་�་བའི་�ན་པ་མཁས་པ་ཆེས་�ན་�གས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པའི་�ང་�་�ན་�ི་རིག་པ་�ོབ་�་�ོན་ཏེ། གསོ་ད�ད་�ི་ག�ང་
�གས་མང་བོ་ལ་�ངས་པས་མཁས་པ་ཆེན་པོར་�ར། དེ་གཉིས་�ོགས་པོར་�ར་ཏེ་�་གར་ཤར་�བ་དང་། �་ནག ལི་�ལ བལ་�ལ་
�མས་�་�ོན་ནས་འ�ོ་བ་མང་བོ་ལ་�ན་ད�ད་�ིས་ཕན་བཏགས་ཤིང་། གཞན་མང་བོ་ལ་གསོ་བ་རིག་པ་བ�བས། �བས་ཤིག་�་
ཁོང་གཉིས་བོད་�་�ོན།”22 ཞེས་ག�ངས་པ་དག་གིས་�་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་�ི་�བས་�་ཆོས་དང་གསོ་བ་རིག་པར་འ�ེལ་ནས་�ི་
མི་བོད་�་འ�ོར་བ་གསལ་བོར་བ�ན་ཡོད།
�ར་ནས་�ི་མི་མང་པོ་བོད་�་འ�ོར་བ་དང་ཆོས་�ལ་མེས་དབོན་�མ་ག�མ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་�་རིང་ལ་�ི་མི་བོད་�་
འ�ོར་བ་བ�ང་གིས་མི་ལངས་�ང་། འདིར་རེ་འགའ་ད�ད་གཞི་�་བཀོད་ན། �ོང་བཙན་�ིས་�ི་�ོགས་དང་འ�ེལ་བ་བ�གས་ཏེ་
དེ་�ས་ནས་�ི་མིས་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་ཁོར་�ག་�ོར་ཤེས་�ོགས་�བ་ཡོད་པ་མ་ཟད། �བས་དེར་�ོང་བཙན་�ིས་བལ་�་གཉིས་ནས་
�ི་མི་བ�ན་མོར་བཞེས་པའི་�བས་�་བ�ན་མོ་གཉིས་�ི་ཡབ་�ིས་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་ལ་བ�ོད་པ་དང་བཅས་ཏེ་གདམས་པ་གནང་
ཡོད་པ་ནི། ཆོས་�ལ་�ོང་བཙན་�མ་པོས་མཛད་པར་�གས་པའི་<བཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁོལ་མ་>�་ “ཡབ་�ལ་པོ་ར�྄ན་དྷེ་བས་བཀའ་
�ལ་བ། �ཻ་མིག་དང་འ�་བའི་�་མོ་�ར་གསོན་ཅིག བོད་ཅེས་�་བ་�ད་པར་འཕགས་པའི་�ལ། རི་མཐོ་ས་གཙང་གངས་རི་གཉན་
�ི་མ�ལ། བསིལ་ཞིང་�ོ་བ་�་གནས་གཞལ་ཡས་ཁང༌། �་བོ་བཞི་འབབ་�་མཚ�་བཞི་ཡིས་མཛ�ས། འ�་�་�་ཚ�གས་རིན་ཆེན་�་
23
ཚ�གས་འ�ང༌། �ང་འ�ོས་ད�་�ོད་�ི་ཐོག་མར་ལ་�ོད།” ཅེས་དང་། �་�ེའི་ཞལ་ནས། “�ེ་མ་�་མོ་བདག་ལ་�ར་གསོན་
དང་། །བོད་ཅེས་�་བ་ཁ་བ་ཅན་�ི་�ལ། །�ལ་ལ་�ད་�་འཕགས་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། །གངས་རི་རང་�ང་མཆོད་�ེན་ཡ་མཚན་ཅན། །�ན་
18

�ོན་པ་�བ་པའི་དབང་པོ་ལ་བ�ོད་པ། མཛད་པ་པོ། �ོབ་དཔོན་མཐོ་བ�ན་�བ་�ེ། �ོབ་དཔོན་བདེ་�ེད་བདག་པོ། �ོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆ། ཤོག་ངོས།༢༡༤
བཀའ་ཆེམས་བཀའ་ཁོལ་མ། ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤས་གཏེར་ནས་བཏོན་པ། �ོན་ལམ་�་མཚ�ས་�་དག་�ས། ཀན་��་མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་གིས་བ�ན། ཤོག་ངོས།༧༧
20
ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན། http://old.himalayabon.com/article/research/thesis/2010070487.html
21
དེབ་ཐེར་�ོན་པོ། �ོད་ཆ། སི་�ོན་མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་།༡༩༨༤ ཤོག་ངོས། ༦༣-༦༤
22
�ེ་ད�་དགེ་བསམ་གཏན་�་མཚ�འི་ག�ང་འ�མ་པོད་དང་པོ་བ�གས་སོ།། མཚ�་�ོན་མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་། ཤོག་ངོས།༤༦༨
23
བཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁོལ་མ། ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤས་གཏེར་ནས་བཏོན་པ། �ོན་ལམ་�་མཚ�ས་�་དག་�ས། ཀན་��་མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་གིས་བ�ན། ཤོག་ངོས།༡༣༨
5
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�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

�ིས་�བ་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནི། །མཚ�་བཞི་ག�་ཡི་མ�ྜལ་བ�མ་པ་འ�། །ཐང་བཞི་རང་བཞིན་མཆོད་པ་བཤམས་པ་འ�། །�་
བོ་བཞི་ཡི་མགོ་བཞི་རང་བཞིན་ཅན།། རི་མཐོ་ས་གཙང་གངས་རི་གཉན་�ི་�ོངས།། བ�་ཤིས་ཉམས་དགའ་ག�ང་�ང་�ིས་པ་
འ�།།”24 ཞེས་པ་འདི་�ར་ལ།
མང་�ོང་མང་བཙན་�ི་�བས་�་�་དམག་བོད་�་�ེབས་པའི་�ོར་ལ། <དེབ་ཐེར་�ོགས་�ན་གཞོན་�འི་དགའ་�ོན་
ད�ིད་�ི་�ལ་མོའི་�་ད�ངས་>ནང་ “དེ་ནས་�ར་�་དམག་གི་�ད་ཆེན་པོ་�ང་བས་ཇོ་བོ་�ོ་�ོ་མེ་ལོང་ཅན་�་བ�ག �ོ་ལ་ཞལ་
བ་�ས་ནས་འཇམ་ད�ངས་�ི་�་�ིས། མི་རིང་བར་�་དམག་�མས་�གས་ཏེ་པོ་ཏ་ལའི་ཕོ་�ང་མེ་ལ་བ�ེགས། ཇོ་བོ་��་�་ནེ་
25
འ�ེར་མ་�བ་�ང་མི་བ�ོད་�ོ་�ེ་�་�ོ་ཅིག་གི་སར་གདན་�ངས་སོ།” ཞེས་གསལ་ཡོད།
�ི་�ོང་�ེ�་བཙན་�ི་�བས་�། “�་ཚ�་�ད་ལ་ཟ་ཧོར་ནས་པད་མ་འ�ང་གནས།། �་གར་ནས་བྷོ་དྷི་ས་�་དང་བི་མ་ལ་མི་
26
�། �ོམ་ནས་ཀ་མ་ཤི་ལ། ཁ་ཆེ་ནས་ཨ་ནན་ཏ། བལ་པོ་ནས་ཤི་ལ་མ�། �་ནག་ནས་ཧ་ཤང་མ་ཧ་ཡ་ན། དེ་�མས་�ན་�ངས་་་་།”
ཞེས་པ་�ར་ཆོས་�ོགས་�ི་ལོ་པཎ་དང་�བ་ཆེན་མང་བ་མ་ཟད། “མངའ་བདག་�ི་�ོང་�ེ་བཙན་�ི་�བས་�་�ལ་�ིའི་རང་བཞིན་
�ན་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་�ོར་ལ་བོད་ལ་ཚ�གས་འ�་འཚ�གས་པ་དེ་ནི་�བས་ཆེན་རེད། སོ་སོའི་ས་གནས་ལ་ཡོད་པ་དེ་གཅིག་�ར་
ཆོག་ཤེས་གནང་ནས་མ་བ�གས་པར་�ིམ་མཚ�ས་ �་ནག་དང་། �་གར། ཏ་ཟིག་སོགས་�ལ་�་ཁག་གི་གསོ་བ་རིག་པའི་མཁས་པ་
གདན་�་གནང་ནས་ཚ�གས་འ�་འཚ�གས་པ་དེ་ལ་ང་ཚ�ས་བསམ་�ོ་ཡག་པོ་ཞིག་བཏང་ན། �ས་རབས་བ�ད་པའི་ནང་མ�ན་�ེན་
ཡག་པོ་མེད་པའི་�བས་ལ་�ལ་�ིའི་རང་བཞིན་�ན་པའི་ཚ�གས་འ�་འཚ�གས་ཡོད་པ་རེད།”
27

�ལ་པོ་�ང་དར་�བས་ནས་བ�ན་�ིད་ལ་གཡོ་�ོམ་ཆེན་པོ་�ང་ནས་བར་�བས་ཤིག་ལ་�ིམ་མཚ�ས་�ལ་ཁབ་ཁག་གི་�ི་མི་བོད་
�་ཡོང་མཚམས་ཆད་པ་�ར་�ང་�ིད་དེ། དེབ་ཐེར་�ོགས་�ན་ད�ིད་�ི་�ལ་མོའི་�་ད�ངས་�་ “འདིའི་�ས་(ཡེ་ཤེས་འོད།) བ�ན་པ་�་
དར་ཉམས་ཏེ་པ�ྚི་ཏ་འ�ོན་པའི་�ོལ་�བ་ནས་�ན་རིང་སོང་ཞིང་�ས་དེར་བལ་པོ་�ེ་�་�ེ་�་བའི་ལོ་�ཱ་བ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་པ�ྚི་ཏ་�་
ལ་རིང་བ་དང་། པ�ྚི་ཏ་�ྀ་ཏི་གཉིས་གདན་�ངས་ཏེ་འོངས་པས། ལོ་�ཱ་བ་ཤི། པ�ྚི་ཏ་གཉིས་�ིས་བོད་�ད་མི་ཤེས་པས་�ན་རིང་པོར་
འ�མས། �ྀ་ཏིས་�་ནག་ནག་�་�ག་�ི་མཛད། འོན་�ང་རིང་མོ་ཞིག་ནས་མཁས་པ་འ�་དང་�ད་པས་གཉིས་ཀས་ཁམས་�་�ོན་ཏེ་བཤད་
28
ཉན་�ི་འ�ིན་ལས་འགའ་ཞིག་�ང་།” ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། �བས་འདི་ནས་ཡ་ཐོག་�ིམ་མཚ�ས་�ལ་ཁབ་ཁག་གི་�ི་མི་བོད་�་འ�ོར་བའི་
གནས་�ལ་�ོགས་སོང་བ་མིན་པར་�ས་འདི་ནས་བ�ང་�ེ་བོད་�ི་�ང་�ོགས་�ིམ་མཚ�ས་�ལ་ཁབ་སོག་པོ་སོགས་ནས་�ི་མི་�་མ�ད་བོད་
�་ཡོང་ཞིང་། དེ་དག་དང་བོད་�ི་�ོད་བ�ད་གཉིས་�ི་འ�ེལ་བའང་�ོ་�ན་ནས་�་ཆེ་བ་ཞིག་ཅི་ལ་མིན་མོད། གོང་བཀོད་�ི་གནས་�ལ་
དག་གི་ད�ད་པ་ཙམ་�ིས་�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་ཡ་ཐོག་གི་གནས་�ལ་ཏེ་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་དང་�ིམ་མཚ�ས་�ལ་ཁབ་
ཁག་གི་འ�ེལ་བ་ནམ་�ང་དང་འཕེལ་རིམ་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་གིས་�ན་ལ་ར་�ོད་�བ་བོ།། །།

བཞི་པ། �ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བ་དངོས་ལས་�བ་�ོགས་�ལ་ཁབ་�ི་འ�ེལ་བའི་�ོར་ལ་ད�ད་པ།
�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་བར་�ི་གནས་�ལ་�་�་�ེ་�བ་�ོགས་�ལ་ཁབ་�ི་འ�ེལ་བ་འདི་ལོ་�ས་དང་ལོ་
ཚ�གས་ལ་ཐོ་ག�ག་ན་གོང་གི་ཡ་ཐོག་གི་གནས་�ལ་�ི་འ�ོ་མ�ད་�་བཞག་ཆོག་�ང་། �ི་མིའི་ཡོང་�ངས་�ིམ་མཚ�ས་ལས་བ�ལ་
ཏེ་�བ་�ོགས་�ི་མི་བོད་�་བ�ེབས་ཏེ་བོད་གངས་ཅན་�ོངས་�ི་�ོད་བ�ད་ལ་འ�ེལ་བ་�ང་ཡོད་པར་བ�ེན། ཡ་ཐོག་དང་མི་འ�་
བའི་གནས་�ལ་�ད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ། �བ་�ོགས་�ལ་ཁབ་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་བར་�ི་གནས་ �ལ་འདི་ནི་�་
24

བཀའ་ཆེམས་བཀའ་ཁོལ་མ། ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤས་གཏེར་ནས་བཏོན་པ། �ོན་ལམ་�་མཚ�ས་�་དག་�ས། ཀན་��་མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་གིས་བ�ན། ཤོག་ངོས།༡༧༣
�ལ་དབང་�་བ་ངག་དབང་�ོ་བཟང་�་མཚ�འི་ག�ང་འ�མ་བ�གས་སོ། སེར་ག�ག་ནང་བ�ན་དཔེ་�ིང་འཚ�ལ་བ�་�ོགས་�ིག་ཁང་གིས་བ�ིགས། ༼༢༢༽ ��ང་གོ
� འི་བོད་རིག་པ་དཔེ་�ན་ཁང་། ཤོག་ངོས། ༣༨ནས༣༩
མཁས་པ་�ེ�ས་མཛད་པའི་�་བོད་ཆོས་འ�ང་�ས་པ། མཁས་པ་�ེ�། བོད་�ི་དཔེ་མཛ�ད་ཁང་། ཤོག་ངོས།༢༩༤
27
�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་�་�། http://www.gyalwarinpoche.com/node/240
28
�ལ་དབང་�་བ་ངག་དབང་�ོ་བཟང་�་མཚ�འི་ག�ང་འ�མ་བ�གས་སོ།། སེར་ག�ག་ནང་བ�ན་དཔེ་�ིང་འཚ�ལ་བ�་�ོགས་�ིག་ཁང་གིས་བ�ིགས། ༼༢༢༽�ང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་�ན་ཁང་། ཤོག་ངོས།༦༢
6
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�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

ག�ང་གིས་བོད་ནི་གནའ་�་མོ་ནས་བཀག་�ོམ་�ས་པའི་�ལ་�་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཁོང་ཚ�འི་�ོ་འ�ེད་�ི་�ིད་�ས་ལ་བ�ེན་ནས་�ི་
�ོགས་�་འ�ེལ་བ་�ང་བར་�ོག་པའི་གཡའ་སེལ་�ི་ལེ�་གསར་པ་ཞིག་�ང་ཡིན།
དེས་ན་འདིར་�བ་�ོགས་�ི་བོད་དང་འ�ེལ་བའི་ཟིན་ཐོ་དང་�བ་�ོགས་�ི་�ི་མི་བོད་�་འ�ོར་བ་བཅས་�ི་ལམ་ནས་དེ་
དག་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བ་འགོ་བ�གས་པ་ནས་�ས་རབས་རིམ་�ང་གི་གནས་�ལ་�ོར་ལ་ད�ད་པ་ལ།
�ས་རབས་བ�་གཉིས་ནས་བ�་�ག་བར་�་རོབ་�ི་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་�ོར་�ི་ཟིན་ཐོ་�་ཤོས་ཁག་ནི། “�ི་ལོ་༡༡༦༠ལོར་འེ་ར་གྷོན་
(Aragon)�ི་�་ར་གྷོ་�་(Zaragoza)དང་ཁ་�ལ་ཏེ་�ི་ལོ་༡༡༧༣ལོར་ན་ཝ་རེ་ (Navarre)ལ་�ིར་འཁོར་བའི་�ོན་ལ་བྷེ་ཌེ་ཌི་
(Baghdad)�་འ�ལ་བ�ད་�ས་པའི་�ོ་ཌི་ལ་(Tudela)ཡི་ར་�ི་ བྷན་�ཱ་མན་(Rabbi Benjamin)�ི་དེ་དག་ཡིན། མ�ེན་�ན་
ཁག་དང་�ན་�ི་བ�ོ་�ེང་ཁག་གཞི་�ས་ཏེ་ར་�ི་ བྷན་�ཱ་མན་(Rabbi Benjamin)�ིས་བོད་ནི་�་ཙ�་ཡི་�ལ་�་ཞིག་དང་ས་
མར་ཁན་ཌི་(Samarkand)ནས་ཉིན་བཞིའི་འ�ལ་ལམ་ཡིན་པར་འ�ེལ་བ�ོད་�ས་ཡོད།”29 ཞེས་པ་�ར་�ས་རབས་འདི་ཙམ་
ཞིག་ནས་�བ་�ོགས་�ི་བོད་པའི་�ོར་�ི་ཟིན་ཐོ་ཐོག་མ་དེའང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་�ོག་ཆགས་�་བའི་�་�ིའི་�ོར་བཀོད་ཡོད་པ་
འདིས་དེ་�ས་ནས་ཁོང་ཚ�ས་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་�ོར་གོ་ཐོས་དང་ཤེས་�ོགས་�ི་འ�ེལ་བ་�ང་ཡོད་པ་དཔག་�བ།
�་རོབ་�ི་མི་བོད་�་བ�ོད་དེ་བོད་�ི་�ོད་བ�ད་དང་འ�ེལ་བ་�ང་�ལ་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ནས་ར་�ོད་�ས་པ་ཐོག་མ་ནི།
“�ྥི་རན་སི་�་ཁན་(Franciscan)པ་ཞིག་�ེ་ཕོར་ཌིན་ནོན་(Pordenone)�ི་འོ་ཌི་རི་ཁི་(Odoric)ལས་�ང་བ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་
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�ི་ལོ་༡༣༢༥ཙམ་ལ་བོད་བ�ད་ནས་འ�ལ་བ�ད་�ས་�ལ་བ�ོད་ཡོད།”
“�ི་ལོ་༡༤༥༩ནས་བོད་�ི་ཡོངས་�བ་�ི་གནས་�ལ་དེ་ཐི་བྷི་ཋི་(Thebet)ཞེས་གསལ་བོར་�ྥ་ི ར མོའོ་རོ་(Fra Mauro)
31
ཡི་ས་�འི་�ེང་ཕལ་ཆེར་དེའི་གནས་�ལ་ངོ་མ་དང་ཐག་ཉེ་བོ་�ས་ཏེ་�ེབས་པ་རེད།” འདི་ནི་�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་
འ�ེལ་བའི་བར་�ི་གནས་�ལ་�ོར་�ི་ས་ཚ�གས་སམ་དོན་གནད་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། �ི་མི་ཞིག་གིས་བོད་�ི་ས་�ོན་�ིལ་བོ་ས་ཡི་
གོ་ལའི་�ལ་�ིའི་ས་ཐིགས་�ེང་ལ་བཞག་ནས་ད�ད་ཞིབ་དང་གནས་�ལ་འགོད་པའི་འ�ེལ་བ་གལ་ཆེན་ཞིག་�ང་བས་སོ།།
�ས་རབས་བ�་བ�ན་པའི་ནང་�་རོབ་པ་བོད་�་འ�ོར་ནས་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་སམ་�ོད་བ�ད་�ན་ལ་འ�ེལ་བ་�ང་བ་
ཡིག་ཐོག་�་ཐོག་མར་བཀོད་པ་ནི། “ཕོར་ཆི་གྷེ་སི་(Portuguese)ཡི་�འི་ཆོས་�ེལ་མཁན་�ོ་�ག་འན་�ོ་ནི་ཡོ་ཌེ་འན་ཌི་ར་ཌེ་
(Antonio de Andrade)དང་མ་ནོལ་མར་ཁོ་སི་(Manuel Marues)གཉིས་�ི་ལོ་༡༦༢༤ཡི་�་བ�ན་པའམ་བ�ད་པར་བོད་�་
འ�ོར་བ་དེ་ཡིན། ཁོང་གཉིས་ཐེངས་དང་པོར་མ་ན་(Mana Pass)མཐའ་མཚམས་�ི་ཁ་བས་�ེན་�ིས་བོད་ནང་�་འ�ལ་མ་�བ་
ཅིང་། ཐེངས་གཉིས་པར་༡༦༢༤ལོའི་�་བ�ན་པའམ་བ�ད་པ་གང་�ང་ཞིག་གི་ནང་བོད་�་བདེ་འ�ོར་�ིས་�་གེ་�ལ་པོ་དང་
བ�ན་མོ་བཅས་�ིས་�ེ་ལེན་�ས་ཏེ་�་རོབ་པ་བོད་�་འ�ོར་བ་ཡིག་ཐོག་�་བཀོད་པ་ཐོག་མ་�་�ར། ཁོ་གཉིས་�་བ�་གཅིག་པའི་
ནང་�ི་ལོར་ཆོས་�ེལ་མཁན་�ི་འ�ལ་�ོར་ཞིག་གོ་�ིག་�་�ད་འ་གྷི་ར་(Agra)�་�ིར་ལོག་པ་དང་། �ི་ལོ་༡༦༢༥ལོར་�་གེ་�ལ་
པོ་དང་བ�ན་མོའི་�བ་�ོར་ཆ་ཚང་དང་བཅས་ འན་ཌི་ར་ཌེ་(Andrade)དང་མར་ཁོ་སི་(Marues)ཡིས་ཚ་པ་རོང་
(Tsaparang)�་གཏན་འཇགས་�ི་ཆེད་གཉེར་ཆོས་�ེལ་དོན་གཅོད་ཅིག་བ�གས། ༡༦༢༧ ལོར་འན་ཌི་ར་ཌེ་(Andrade)ཡི་ལམ་
�ོན་འོག་ཆོས་�ེལ་དོན་གཅོད་ཅིག་�་གར་ནས་བོད་�ི་�ོ་�ོགས་�་མངགས། ཕོར་ཆི་གྷེ་(Portuguese)པ་ཆོས་�ེལ་པ་�ཱོ་འེ ཁེ་བྷི་
རལ་(Joao Cabral)དང་འི་སི་�ི་ཝོ ཁ་སི་ལ་(Estevao Cacella) གཉིས་ད�ས་གཙང་གི་�ལ་པོས་�ེ་ལེན་�ས་ཏེ་ ༡༦༢༨ལོར་
གཞིས་ཀ་�ེ་�་ཆོས་�ེལ་དོན་གཅོད་བ�གས། འན་ཌི་ར་ཌེ་(Andrade) དང་མར་ཁོ་སི་(Marues)ཡིས་ཁོང་ཚ�འི་�་གར་ལ་�ར་
བའི་ཟིན་ཐོ་བ�ད་ནས་�བ་�ོགས་�ི་དཔལ་ཡོན་ནང་�ས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཤམ་བྷ་ལའི་�ོར་�ི་གནས་�ལ་ཁ་�ོན་�ས་ལ། ཆོས་
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�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

�ེལ་དོན་གཅོད་གཉིས་ཀ་�་དམར་དང་�་སེར་དབར་�ི་འ�ན་�ོད་དཀའ་�ོག་ནང་འ�ད་དེ་༡༦༣༥ལོ
ར་�ིར་འ�ད་�ས་པ་རེད།
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དེ་ནི་�་རོབ་པ་བོད་�་འ�ོར་བ་ཡིག་ཐོག་ནས་ར་�ོད་�ས་པ་�ི་མའི་ལོ་ངོ་ཉེར་�འི་�ོན་ཡིན།”
�ས་རབས་འདིའི་ནང་�ི་མི་ཆོས་�ེལ་མཁན་�མས་བོད་�་འ�ོར་བའི་འགོ་བ�གས་ཏེ་བོད་�ལ་�ི་�ལ་པོ་དང་བ�ན་མོ་
ལའང་འ�ེལ་བ་�ང་ནས་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་དང་རིག་ག�ང་བཅས་ལ་འ�ེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་�ང་�ོགས་ཤམ་བྷ་ལའི་�ོར་�ི་
ཤེས་�་�ི་ལ་དར་�བ་སོང་བའི་གནས་�ལ་�ང་ཡོད།
�ས་རབས་བཅོ་བ�ད་པའི་ནང་�་རོབ་ནས་�ཱེ་སད་�ི་(Jesuits)པ་དང་ཁ་��་ཆིན་(Capuchins)པ་མང་པོ་ཡོང་ཡོང་
�ེ་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་ཡོངས་དང་འ�ེལ་བ་�ང་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་�ེལ་བ་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི། “�ི་ལོ་ ༡༧༡༢ལོར་རོམ་དང་ཁ་�ལ་ཏེ་
༡༧༡༦�་༣ཚ�ས་༡༨ཉིན་�་ས་�་འ�ོར་བའི་འི་�་ལི་ཡན་(Italian)པ་�ཱེ་སད་�ི་(Jesuit)འི་པོ་ལི་�ི ཌེ་སིའི་ཌེ་རི་(Ippolito
Desideri)ཡིན། དེའི་�ེས་�ི་ལོ་ངོ་ཉེར་�འི་རིང་བོད་ནང་ཡི་�འི་ཆོས་�ེལ་མཁན་ནི་ཁ་��་ཆིན་(Capuchins)�ང་ཡིན་ལ།
ཁོང་�མས་མཐའ་མ�ག་༡༧༤༥ལོར་བོད་ནས་�ིར་འ�ད་མ་�ས་གོང་བོད་�ི་�་མ་�མས་ནས་དགག་པ་�ག་མཁན་མང་�་སོང་
བ་རེད།
�ི་ལོ་ ༡༧༧༤ལོར་ཕལ་ཆེར་ལོ་ངོ་�མ་�་ལ་ཉེ་བར་ད�ིན་ཇིའི་�་�ག་�ཱོར་ཇི་བྷོ་གྷལ་�་གར་ད�ིན་ཇིའི་ཤར་�ོགས་ཁེ་
ལས་ཚ�གས་པར་ཚ�ང་དོན་ཉམས་ཞིབ་�ེད་པར་གཞིས་ཀ་�ེ་�་ཡོང་པ་དང་། ཁོང་བ�་ཤིས་�ན་པོ་�་པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་
�ོགས་པོར་�ར་བ་ཁོ་ན་མིན་པར།
བོད་པའི་�ད་མེད་ཅིག་དང་གཉེན་བ�ིགས་པ་དང་བོད་ནང་�་ཞོག་ཁོག་འདེབས་ལས་ཆེས་
33
ཐོག་མར་ངོ་�ོད་�ས་པ་རེད།” ཞོག་ཁོག་འདེབས་ལས་ནི་�ིར་བཏང་གི་�་བ་ཞིག་མིན་པར་ས་གཤིས་ལ་�ས་མངའ་མེད་པར་
�བ་�བ་པ་ཞིག་མིན་པས། བར་�བས་འདི་དག་ལ་�ི་མི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བ་གཏིང་ཇེ་ཟབ་ལ་སོང་ཡོད་པ་གསལ་བོར་
�ོགས་�ས།
གང་�ར་ཡང་�ས་རབས་བ�་ད�་པ་ནས་བ�ང་བོད་ནང་གི་�ི་མིའི་གནས་བབས་�ར་ལས་�ང་ངེས་གཏན་མེད་པར་
�ར། “�་གར་�ང་�ལ་�ི་ད�ིན་ཇིའི་ད�ང་�ོབས་ཧི་མ་ལ་ཡ་དང་ཨ་�ྥི་གྷ་ནན་སི་ཐན་(Afghanistan)ནང་ཧམ་འ�ལ་�ས་པ་
དང་། ཛར་�ི་�་�་�འི་དམག་ད�ང་�ོ་�ོགས་�ི་ད�ས་ཨེ་ཤ་ཡའི་ནང་�་བ�ེད་�ས། �ལ་�ང་�ས་�ང་དེ་དག་གི་�ོར་གང་ཡང་
ཤེས་�ོགས་�བ་�ིན་མེད་མོད་�ོབས་�གས་རེ་རེ་བཞིན་གཞན་དེའི་བོད་ནང་གི་དམིགས་འབེན་�ི་དོགས་གཞི་�་�ར་ཡོད། བོད་དེ་
རང་གི་�ང་�ོབ་ས་�ལ་ཡིན་�ལ་བ�ོད་པའི་�་ནག་གིས་བོད་པས་�ི་�ལ་བ་ནང་�་ཡོང་བ�ག་ཚ�་ནང་པ་སངས་�ས་པའི་ཆོས་
དད་དང་གསེར་�ི་གཏེར་ཁ་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ཞེད་�ང་གི་མེ་�ར་བ་རེད། �ི་ལོ་ ༡༨༤༣ལོར་འེ་ཝ་རི་�་�ེ་རེ་�ཱིག་སི་ཧོ་ཁི་
(Evariste Regis Huc)བོད་ས་མཐོའི་�ེང་བ�ོད་ཡོད་ནའང་�ི་ལོ་༡༨༥༠ནས་བོད་པས་�ི་�ལ་བ་�མས་བཀག་�ེ་�ིམ་མཚ�ས་
�ལ་�་ཁག་ལ་མ་གཏོགས་མཐའ་མཚམས་ཁག་གི་�ོ་བ�བ་པ་རེད། �ི་ལོ་༡༨༦༥ནས་ད�ིན་�ལ་ཆེན་མོས་གསང་བའི་�ོ་ནས་བོད་
�ི་ས་�་འ�ི་འགོ་བ�མས། �་གར་�ི་ས་བབས་�ལ་ཞིབ་པ་ཚ�ར་�ོང་བ�ར་�ད་དེ་�མ་ཟེ་ཞེས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་མཇལ་བ་དང་
ཚ�ང་པར་བ�ིས་�་བ�ག་པ་དང་། ཁོང་ཚ�ས་བོད་འ�ེད་བཅད་�ིས་བ�ོད་པའི་གོམ་ཞེང་�ངས་བཤེར་�ས་ཤིང་མཚན་མོར་ཚད་
�ངས། ཆེས་�གས་ཅན་ནན་སིན་�་(Nain Singh) ཡིས་ག�ང་ཐིག་དང་འ�ེད་ཐིག་གི་ཚད་དང་�་སའི་�་མཚ�འ་ི མཐོ་ཚད་
བཅས་�ི་ཚད་�ངས་ཤིང་། མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་�ོ་ནས་�བ་�ོགས་�་ཡར་�ང་གཙང་པོའི་�ེས་བ�ེགས་ཡོད།
ལོ་བ�ན་�ི་�ེས་�་ ༡༨༧༢ལོར་�་�་�འི་དམག་མིའི་�ོད་�ི་�ལ་ཞིབ་པ་དང་མདའ་དཔོན་�་�་�་པ་ནི་ཁོ་ལ་སི ཕིར་
�ི་ཝལ་སི་ཀི་(Nicholas Przewalski)བོད་ནང་ལ་འ�ལ་ཏེ་ཚན་རིག་དང་མ�ན་པའི་གནས་�ལ་མང་པོ་བ�་�བ་�ས་མོད།
ཐེངས་ག�མ་ལ་མཐོ་�ང་འ�ེད་�ིས་བཅད་པར་འབད་པ་�ས་པའི་རིང་�་སར་འ�ོར་མ་�བ།” 34 �བས་འདི་དག་ནས་བོད་�ི་
32
33
34

https://History_of_European_exploration_in_Tibet
https://History_of_European_exploration_in_Tibet
https://History_of_European_exploration_in_Tibet

8

�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

�ོད་བ�ད་�ི་དང་�ད་པར་�་�ེ་ཁམས་གཏེར་ཁ་བཅས་�ི་�ོར་ལ་�ི་�ལ་བ་ཚ�ས་�ོགས་འ�་མིན་ནས་འ�ེལ་བ་�ས་ཏེ་ཧམ་
སེམས་�ེས་པ་དང་ཐ་ན་བདག་དབང་ལ་�ོག་ནས་དམིགས་འབེན་བ�གས་པ་བཅས་�ང་བ་གསལ་བོ་རེད།
“ཨ་རི་བ་ཆེས་ཐོག་མར་�་སར་�ང་བ�ོད་�ེད་མཁན་ཐོག་མ་ནི་�ི་ལོ་༡༨༨༩ ལོའི་པེ་ཅིན་�ི་�་ཚབ་ན་གཞོན་ཝེ་ལིམ་ཝོ་
ཌི་ཝེ་ལི རོ་ཁི་ཧིལ་(William Woodville Rockhill) ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ཁོ་སོག་པོ་ཞིག་ལ་བ�ིས་ཏེ་བོད་�ད་དང་�་�ད་བཤད་
མོད། ཁོའི་�ེ་ཤན་པ་ཚ�ས་མི་མེད་ས་མཐོའི་ཐང་གཤོངས་�་བ�ར་ནས་ཕམ་ཉེས་�ང་། ལོ་གཉིས་�ི་�ེས་�་ ༡༨༩༡ ལོར་ཁོས་�ར་
ཡང་ཐབས་ཤེས་[�ས་]�ང་�་ས་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་[km �ི་ལེ་]བ�་དང་དོན་བ�ན་ཙམ་ནས་�ིར་བ�ོག གང་�ར་ཡང་ཁོའི་
འ�ལ་བ�ད་དག་གི་རིང་བོད་�ི་ཆོས་དང་རིག་ག�ང་། �ེ་ཁམས་བཅས་�ི་�ོར་�ི་གནས་�ལ་གང་མང་བ�་�བ་�ས་ཡོད།
སི་ཝེ་ཌི་ཤི་ཡི་�ལ་ཞིབ་པ་སི་ཝན་ཧེ་ཌན་(Sven Hedin)�ིས་༡༨༩༣ལོ་དང་༡༨༩༧-༡༩༠༥-༡༩༠༩-༡༩༢༧-༡༩༣༥བཅས་�ོག་
ཞིབ་ཐེངས་ག�མ་�ེ་�ིད་�ས་ཏེ་བོད་�ི་ས་�ོན་�་ཆེའི་ས་�་�ིས། ཧེ་ཌིན་(Hedin)ནི་ས་ཁམས་ཐོག་མཁས་པའི་�ག་འ�ེར་ཐོབ་
པ་དང་རབ་བཏགས་རི་མོ་བ་མཁས་ཅན། �ོམ་པ་པོ་བཅས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་�ོག་ཞིབ་དག་�ོད་མཉམ་�གས་�ེད་མཁན་
གཞན་དག་གི་�ན་�་ཁོང་ཚ�ས་བོད་ནང་�་མཐོང་�ེ་མི་འ�་བ་ནས་ག་རེ་མཐོང་པ་དག་གཟབ་ནན་�ོས་ཡིག་ཐོག་ནས་ར་�ོད་�ས་
ཡོད། ཧི་ཌིན་(Hedin)དང་ཁོང་གི་�ོབ་མ་ཚ�ས་བོད་�ི་ས་�ོན་�་ཆེ་བའི་ས་�་དག་ཁོ
ང་ཚ�འི་�ོག་ཞིབ་�ི་�་ཆེའ་ི ཡིག་ཆ་�ོགས་
35
�ིག་བཅས་�ང་བ�ིགས་ཏེ་ཧ་ཅང་འོས་འཚམ་དང་ཞིབ་ཚགས་བཟོས་པ་རེད།”
དེ་ནས་ད་�ང་�བ་�ོགས་�ི་ས་ཁམས་རིག་པ་བ་དང་�ི་ཤིང་རིག་པ་བ་སོགས་གང་མང་བོད་�་འ�ོར་ནས་�བ་�ོགས་
དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་བར་�ི་གནས་�ལ་�ོར་�ི་མ�ག་མཐའི་གནས་�ལ་ནི་གོང་གི་གནས་�ལ་དག་ལས་�ང་ཁ་གསལ་
ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།
“�་ནག་གི་བཙན་འ�ལ་�ི་�ོན་ལ་བོད་ནང་�ལ་ཞིབ་�ེད་མཁན་རེ་རེས་རི་�ེས་�ོག་ཆགས་�་ཆེན་པོ་དག་གི་མཐོང་
�ང་�ོར་�ི་ཟིན་ཐོ་བཀོད་ཡོད་དེ། �ཱོ་སེ་�ྥ་ི རོ་�་(Joseph Rock) (1884_1962 �ལ་ཞིབ་པ་དང་ས་ཁམས་རིག་པ་བ། �ད་བ�་
རིག་པ་བ། �ི་ཤིང་རིག་པ་བ།) ཡིས་ངས་གང་�་བ�ས་�ང་རི་�ེས་�ོག་ཆགས་�མས་�ིས་ཡིད་ཚ�མ་པའི་ངང་ནས་�་ཟ་བཞིན་
36
འ�ག་ལ། དེ་ནི་�ོག་ཆགས་�ི་�ིང་ག་ཞིག་�་མཐོང་།” ཞེས་དང་།
“ལ་ཞིག་གི་�ེ་མོ་ནས་ང་ཚ�ས་མཚ�་ཆེན་པོ་དེ་ཆེས་ཐོག་མར་མཐོང་�ང་། འ�ག་རོམ་ལེབ་�ག་ཅིག་གི་འོད་མདངས་�བ་
�ོགས་�་�ང་ཐག་རིང་བོར་མིག་གིས་མཐོང་ཚད་བར་�་བ�ངས་འ�ག་པ་དང་། �ོ་�ོགས་�ི་མཐའ་མཚམས་ནི་རི་བོ་�ེ་ཐེར་བ་�ེ་
མོ་ཁ་བས་གཡོགས་པ་དག་གི་རི་�ད་མཐོན་པོས་བཅད་འ�ག་་་་་ ཀོ་ཀོ་ནོར་ནི་མཐའ་�ོར་རིང་ཚད་ལ་མི་ལེ་[mile]༢༣༠དང་མཚ�་
ངོས་ནས་མཐོ་ཚད་�ྥི་�ི་[ft] ༡༠༩༠༠ཡོད། དེའི་�ང་�ོགས་དང་�བ་�ོགས་ཁག་ནི་ག�ང་ཐང་ཆེན་པོ་དང་རི་བོ་དམའ་བོ་དག་གི་
37
རི་�ད་ཡིན་ལ། �ོ་�ོགས་ནི་ག�ང་ཐང་དང་མཚ�་ཡི་འ�མ་བར་�ག་པའི་མཐོ་ཞིང་འབར་རེ་འ�ར་རེ་ཅན་�ི་རི་�ད་ཡིན།”
ལོ�་ནར་ཌི ཁི་ལར་ཌི་(Leonard Clark)ཡིས་ “�ར་མ་རེ་རེའི་ནང་�་ང་ཚ�ས་དོམ་ཞིག་དང་�ང་ཀི �་བ་དང་�ང་།
�ོ་བ། གཉན་ནམ་ཝ་མོ་བཅས་�་མང་པོ་མཐོང་ཞིང་། འདི་ནི་ཆེས་མཐའ་མ�ག་གི་ཉེས་�ོན་�ལ་བའི་རི་�ེས་�ོག་ཆགས་�ི་ཞིང་
38
ཁམས་�ོད་�ི་གཅིག་ཡིན་ངེས་རེད།”
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37
The land Of The Lamas: Notes of a Journey Through China, Mongolia and Tibet William Woodville Rockhill p120
38
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�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

མེ་རོན་ཌན ཁན་(Marion H. Duncan)�ིས་ “ད�ར་ད�ན་ལ་ཉི་མ་མི་འཆར་བའི་ཉིན་ཤས་ཡོད་པའི་མཚ�ན་བོད་ནི་
གནམ་གཤིས་ལ་འ�ར་�ོག་ཆེ་བའི་�ལ་�ང་ཞིག་རེད། གཤོང་ལ་ལོ་ཏོག་�ིན་�བས་རི་ལ་ཁ་བ་འབབ་ལ། �ི་ལོ་༡༩༢༩ལོའི་�་
༨པའི་ཚ�ས་༢ཉིན་མཐོ་ཚད་ལ་�ྥ་ི �ི་[ft]༡༦༠༠༠ཡོད་པའི་ཚ�ང་དཔོན་ལ་�་ཁ་བ་�་�ག་འ�བ་ཏེ་འ�ལ་ཚ�་ཁག་གི་ཚ�་�ོག་ལ་ཉེན་
ཁ་བཟོས། དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་གི་�ེས་�་མར་བབས་ཏེ་མཐོ་ཚད་ལ་�ྥི་�ི་[ft]༨༥༠༠ཡོད་པའི་འབའ་ཐང་གཤོང་�་འ�ལ་མི་ཚ�ས་ཚ་
ག�ང་གིས་མནར་བའི་ནམ་�འི་འོག་�་�་ད�ག་གིས་�ོ་�ང་བའི་�་�་ཐོས་པ་རེད།”39
འི་ཌི་མོན་ཌི ཆན་ཌི་ལར་(Edmund Chandler)�ིས་ “ཕག་རིའ་ི གཡས་གཡོན་�་ཆ་�ས་མེད་པའི་�ོག་ཆགས་གཞན་ཞིག་ལ་
�ག་པ་ནི་བོད་པའི་�ང་རེད་ལ། དེ་དག་ལས་གཅིག་གམ་གཉིས་�་�་�ོ་བ་�ོང་བར་བསད་པ་ཡིན། �ང་ནི་�་དང་བོང་�་ལས་�་�་ལ་
འ�་ཆེ་བ་དང་། དེ་ཡི་ཤ་�ག་ལ་ང་ཙམ་མ་ཟད་�ར་�ི་�ེས་�ེག་མཁན་ཚ�ས་�ང་མཐོང་�ང་�ས་སོང་། རི་བོང་ནི་ཧ་ཅང་འབོལ་མོད་དེ་
ཙམ་�ོ་བ་ཆེན་པོ་མི་འ�ག ཉི་མ་གཞན་ཞིག་ལ་�ི་�ང་ཁེར་�ང་ཆེན་པོ་ཞིག་བསད་ལ་ངས་དེ་འ�འི་རིགས་མཐོང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཡིན། �བས་
40
རེར་བོད་པའི་�ོག་ཆགས་དེ་རིགས་ལ་�ོམ་�་རིན་གོང་མཐོ་བའི་�་ཁ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།”
ད�ིན་ཇིའི་�ལ་ཞིབ་པ་ཁིན་ཌོམ ཝར་ཌི་(Kingdom Ward)ཡིས་འཛམ་�ིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་�ོན་�་ “ངས་གནས་
གཅིག་དང་མཆོག་�་�ར་བའི་�ོག་ཆགས་རིགས་�ི་�ེས་ཚལ་གཅིག་�་�་རིགས་མི་འ�་བ་འདི་�་�་ཞིག་གཏན་ནས་མཐོང་མ་�ོང་།” 41
གྷེ་ལན་རོ་ཝལ་(Galen Rowell )�ིས་ “མ་ཟད་ཁོང་གཉིས་ལ་ཐག་ཉེའི་རི་�ད་ཁག་�་བག་ཡངས་�ིས་�་ཞིང་། དེ་དག་ཕལ་
ཆེ་བ་འཛམ་�ིང་ས་�ོགས་གཞན་�་�ེད་དཀའ་བའི་རི་�ེས་�ོག་ཆགས་�ི་�ན་�ན་�ི་མཐོང་�ང་གིས་སེམས་འ�ལ་འཐེབས་�་བ�ག་
ཡོད་དེ། ངེད་གཉིས་བོད་�ི་�བ་�ོགས་ས་�ལ་ཕལ་ཆེ་བར་འ�ལ་བ�ད་�ས་�བས་། འ�ོང་དང་�ང་གིས་ངེད་གཉིས་ལ་�ན་�་འ�ོ་
རོགས་�ས་སོང་ལ། �ང་ནི་མཚར་�ང་ཆེ་ཞིང་འ�ོགས་�་མེད་པ་ཞིག་རེད། དེ་�་ད་�ང་�་བ་དང་གཉན། �ོ་བ། གཙ�ས་བཅས་�ང་འ�ག
�ན་�་�་�ས་པའི་�ིག་ཆགས་�ོག་ཆགས་དག་ནི་ངེད་གཉིས་�ི་ཉིན་རེའི་འཚ�་བའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། �ང་�མས་�ིས་�ན་�་ངེད་གཉིས་
མཐོང་འདོད་ཞེ་�གས་�ེད་པ་དང་། ཁོང་ཅག་�ེད་ལ་�་�་ཡོང་བ་དང་དེ་མ་ཐག་ཕོ་ཆེན་�ིས་བཀའ་བཏང་�ེ་ཚང་མ་�ིད་འ�ོ་བ་དང་།
42
དེ་ནས་ཁོང་�མས་�ར་ཡང་�ེད་�ི་ལམ་འ�མ་ནས་ལངས་ནས་�ོད་ལ་བ�་ངེས།”
“ཡང་ཧ་ས་�ེན་ཌིའི་དམག་ད�ང་དེ་དང་མཉམ་�་གསར་འགོད་པ་རེ་གཉིས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་ལ་མོ་�མས་�ི་�ེ་ནས་
བཏང་པའི་གསར་འ�ར་དེ་�མས་�ི་ནང་བོད་མི་�མས་དང་ཐག་རིང་�་གནས་ཤིང་ཡ་མཚན་ཅན་�ི་ས་མཐོའི་ཐང་གཤོངས་�ི་�ལ་
�ོངས་དེ་ཡི་�ོར་ལ་བ�གས་བ�ོད་�་ཆེན་�ས་ཡོད།” 43 ཞེས་པ་སོགས་ཡོངས་�ོགས་འདིར་འ�ེན་བཀོད་�་མི་དགོས་པར་�བ་�ོགས་དང་
བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་གནས་�ལ་འདི་ཙམ་�ིས་གསལ་བོར་བཟོ་�བ་བོ།།

མ�ག་གཏམ།
གོང་གི་གནས་�ལ་ཁག་ལ་ད�ད་པར་བ�ེན་ནས་�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་�བ་�ོངས་ངོ་མ་ནི་བོད་�ི་ག�ག་མའི་
རང་�ང་�ེ་ཁམས་དང་བོད་�ི་ལོ་�ས་�ིལ་བོས་དེ་�་�འི་�ེ་ཁམས་ཡོངས་ལ་�ང་�ོབ་�ས་པ་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། �ལ་�ི་དང་
བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བ་ནི་གདོད་མའི་བོད་�ི་�ིམ་མཚ�ས་�ལ་ཁབ་ཁག་ནས་འགོ་བ�གས་ཏེ་རིམ་བཞིན་�བ་�ོགས་ལ་�ག་པ་
བཅས་�ི་�ང་རིམ་ཆ་ཚང་བཅས། མདོར་ན། བོད་�་ལག་�་མ་ཤོར་བར་�་�ང་བའི་ལོ་�ས་རང་བཞིན་�ི་�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་
ཁམས་འ�ེལ་བའི་�ོར་�ི་གནད་དོན་དངོས་ཐག་བཅད་དེ། �་ནག་གི་ད�ོག་གཏམ་�ི་གདོང་རིས་ངོ་མ་�ང་ལ་འ�ད་པར་�ས་
39

Customs and Superstitions of Tibet Marion H. Cuncan P15
The Unveiling Of Lhasa High Adventure In Tibet. Edmund Cgandler P69
Tibet: Environment And Development Issues 1992 Department Of Information and International Relations Central Tibetan Administration. Dharamsala P28
42
Lost Lhasa Heinrich Harrer’s Tibet.
43
Seven Years In Tibet Heinrich Harrer Pvi
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�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བའི་�ོར་ལ་ད�ད་པ།

ཤིང་། �་ནག་གི་དབང་�ར་འོག་གི་�ལ་�ི་དང་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་འ�ེལ་བ་ནི། �་ནག་གིས་བོད་པའི་�ར་�ི་�ེ་ཁམས་ལ་གཏོར་
བ�ག་ཚབས་ཆེན་�ས་�ེན། བོད་�ི་�ེ་ཁམས་�ི་འཇིགས་ཉེན་�ིས་བ�ངས་པའི་�ལ་�ིའི་བོད་�ི་�ེ་ཁམས་�ང་�ོབ་�ི་འབོད་�་
ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་ཆེར་འ�ོ་བཞིན་པའི་ཛ་�ག་གི་འ�ེལ་བ་གསར་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་གསང་བ་གཏོལ་ཡོད་པ་དེའ།ོ ། །།
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