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     ཁ:་བ;ས་ད་lt་ Otani University ru་བོད་བrgyuད་ནང་བstན་skོར་དཔེ་rིད་byེད་kyིན་ཡོད།མིང་ལ་ Fukuda ཟེར། ལོ་

བcuའི་ཡར་sŋོན་duOtani Universityལ་མ་ཡོང་གོང་du་ Toyo Bunko བོད་ཞིབ་འjuག་ཁང་གི་ཆེད་གཉེར་ཞིབ་འjuག་

པའི་ལས་གཉེར་བ་byས་ནས་བོད་བrgyuད་ནང་བstན་gyི་rmང་གཞིའི་ཞིབ་འjuག་byས་པ་ཡིན།དེ་རིང་འདིར་ Toyo Bunko བོད་

ཞིབ་འjuག་ཁང་གཙM་བN་byས་ཏེ་ཁ:་བ;་དང་འbེrལ་བའི་བོད་བrgyuད་ནང་བstན་gyི་ཞིབ་འjuག་skོར་ལ་རགས་ཙམ་gེlང་མ:་byQད་ན་བསམ། 

Toyo Bunko skབས་kyི་བོད་བrgyuད་ནང་བstན་kyི་ལོ་rgyuས། 

 1901 ལོར་lh་སར་yིན་པའི་ཉི་ཧོང་གི་མི་ཐོག་མ་stེ་ Kawaguchi Ekai (1866-1945) ཡི་ 1940 ལོར་

ཁོང་དguང་ལོ་ 75 ཡིན་པའི་skབས་su་ཁོང་གིས་བོད་ནས་yེར་ཡོང་བའི་ཡིག་ཆ་དག་ Toyo Bunko ལ་གནང་བ་མ་ཟད། ད་

duང་བོད་དང་ཉི་ཧོང་skད་kyི་ཚYག་མཛ[ད་sgrིག་བཟོ་ཁང་བʦuགས་ནས་བོད་ཉི་ཚYག་མཛ[ད་བཟོས་པ་རེད། འདི་ནི་བོད་ཞིབ་འjuག་ཁང་

གི་མ་གཞི་རེད། 

 1913 ལོ་ནས་ 1923 ལ:འ]་བར་du་སེ་ར་དགོན་du་sོlབ་གཉེར་byས་ནས་དགེ་བཤེས་kyི་མཚན་sན་འཐོབཔའ ིTada 

Tokan (1890-1967) 1956 ལོ་ནས་ Toyo Bunko བོད་ཞིབ་འjuག་ཁང་གི་འགོ་འཛYན་ལ་བuགས་པ་རེད། 

 1960 ལོར་bོrས་byོལ་du་yིན་པའི་བོད་kyི་དགེ་བཤེས་rnམས་rgyལ་ཁབ་kuན་gyི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འjuག་ཁང་du་མངགས་

པའི་ Rockefeller ཐེབས་rʦ་ཚ[གས་པའི་ལས་གཞི་ལ་བrtེན་ནས་ཉི་ཧོང་གི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འjuག་ltེ་གནས་ Toyo 

Bunko ཡི་ནང་du་བོད་kyི་མི་གsuམ་བsduས་པའི་འགན་blངས་བ་རེད། skབས་དེར་rgན་ Tada Tokan དང་ཁོང་གི་rjེས་su་ཉི་

ཧོང་བོད་རིག་པ་དང་ Toyo Bunko ཡི་ཚ[གས་གཙ[ར་བuགས་པའི་rgན་ Kitamura Hajime གཉིས་ཉི་ཧོང་བོད་ཞིབ་

འjuག་ཁང་ལ་འཚམ་པའི་མི་sn་འདེམས་པའི་ཆེད་du་rd་རམ་ས་ལར་གོང་ས་མཆོག་གི་sku་མduན་ལ་u་བ་uལ་བར་ཕེབས་པ་རེད། 
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 དེ་ནས་ 1961 ལོར་ངོར་དགོན་པའི་མཆོག་spruལ་བསོད་ནམས་rgy་མཚ[་དང་rིང་མ་བའི་rgན་མཁས་བʦuན་བཟང་བོ། sku་

drག་གི་bu་མ:་ཚs་རིང་sgrོལ་མ་བཅས་ཉི་ཧོང་ལ་ཕེབས། དེ་ནས་ Toyo Bunko བོད་ཞིབ་འjuག་ཁང་du་བོད་མི་དང་མཉམ་du་ཞིབ་

འjuག་གི་འགོ་བrʦམས། དེའི་rjེས་suའང་མ་ཆད་པར་བོད་མིའི་ཞིབ་འjuག་པ་གདན་འdrེན་u་བ་རེད། 

 མjuག་མཐར་ 1979 ལོར་ལ་འbrས་spuངས་sgོ་མང་grw་ཚང་གི་དགེ་བཤེས་བstན་པ་rgyལ་མཚན་མཆོག་ཕེབས་བuགས་

གནང་བ་རེད། དགེ་བཤེས་བstན་པ་rgyལ་མཚན་མཆོག་དེའི་rjེས་su་ལོ་གཉིས་kyི་རིང་ལ་sgོ་མང་grw་ཚང་གི་མཁན་པོར་བuགས་པ་

རེད་མོད། ཉི་ཧོང་du་ལོ་ 15 ཡས་མས་su་བuགས་ནས་ང་ཚ[ར་མǳuབ་stོན་མཛད་པ་རེད། 

 བོད་ཞིབ་འjuག་ཁང་གི་ཞིབ་འjuག་གི་by་བཞག་ནི་uau་kwན་gruབ་མཐའི་ཡིག་བsgyuར་ཞིབ་འjuག་rgན་ Tachikawa 

Musashi དང་rgན་ Kawasaki Sihnjo、rgན་ Mimaki Katsumi、rgན་ Ishihama Yumiko དང་ཁ:་བ;། 

ད་duང་མི་གཞན་འགའ་ཡིས་འགན་འuར་ནས་ད་lt་ཕལ་ཆེར་ཡོངས་su་འgེrམས་spེལ་byས་ཡོད། rgན་བསོད་ནམས་rgy་མཚ[ས་yེར་

འོང་བའི་ས་skyའི་གsuང་འbuམ་པར་བskruན་byས་ལ་ད་duང་དbyིན་ཇིའི་ British དཔེ་མཛ[ད་ཁང་du་ཉར་ཚགས་byས་ཡོད་པའི་tuན་

ཧོང་ནས་byuང་བའི་བོད་kyི་ཡིག་ཆའི་དཀར་ཆག་པ:་ཏ]་ 12 བཟོས། 

བོད་ཞིབ་འjuག་ཁང་གི་ཆེད་གཉེར་ཞིབ་འjuག་པ་byས་rjེས་kyི་ཞིབ་འjuག་ལས་དོན། 

 1985 ལོར་ཁ:་བ;་ Toyo Bunko བོད་ཞིབ་འjuག་ཁང་གི་ཆེད་གཉེར་ཞིབ་འjuག་པའི་ལས་གཉེར་བ་byས་ལ། དགེ་

བཤེས་བstན་པ་rgyལ་མཚན་མཆོག་གི་sku་མduན་du་བཅར་ནས་ནང་ཆོས་skོར་ལ་sོlབ་གཉེར་byེད་ཞོར་du་བོད་བrgyuད་ནང་བstན་gyི་rmང་
གཞི་ཞིབ་འjuག་གི་འགོ་བrʦམས་པ་ཡིན། 

 ཐོག་མར་rjེས་su་མཚམས་sbyོར་byེད་པའི་rgན་ Ishihama དང་མཉམ་du་sོlབ་དཔོན་ཆོས་grགས་kyིས་བrʦམས་པའི་

བstན་བཅོས་《ཚད་མ་rnམ་འgེrལ》ཡི་བོད་kyི་མཁས་པས (ས་sky་བའི་au་yuག་པ་རིགས་པའི་སེང་གེ་དང་གོ་རམས་པ། aky་

མཆོག་ldན། དགེ་luགས་པའི་rgyབ་ཚབ་rjེ། མཁས་gruབ་rjེ། rjེ་དགེ་འduབ་gruབ) ་བrʦམས་པའི་འgེrལ་བ་druག་ཡོད་དེའི་ས་བཅད་

བsduར་ནས་དbyེ་བ་འbyེད་byེད་kyི་དེབ་བཟོས། (A Comparative Table of Sa-bcad of the 

Pramāṇavārttika found in Tibetan Commentaries on the Pramāṇavārttika, 1986) 

 དེའི་rjེས་su་ 815 ལོར་ལེགས་sbyར་skད་དང་བོད་skད་kyི་ཤན་sbyར་མིང་ཚYག་yོགས་བsduས་byས་ནས་sgrིག་བཟོ་byས་པའི་

《byེ་brག་du་rtོགས་byེད་པ་ཆེན་པོ》ཡི་བོད་kyི་བstན་འgyuར་པར་མ་lŋ་དང་སོག་པའི་བstན་འgyuར། Petersburg ཡི་bིrས་མ་

བཅས་ལ་ཞིབ་བsduར་དང་ལེགས་བཅོས་byས་ནས་པར་བskruན་byས་པ་ཡིན། (A New Critical Edition of the 

Mahāvyutpatti: Sanskrit-Tibetan-Mongolian Dictionary of Buddhist Terminology, 
1989)《byེ་brག་du་rtོགས་byེད་པ་ཆེན་པོ》འདི་ལ་ལེགས་sbyར་skད་དང་བོད་skད་kyི་rེང་བsgrིགས་པའི་དཀར་ཆག་ཡོད་ལ། དེའི་

rjེས་su་སོག་ཡིག་གིས་བོད་ཡིག་བཙལ་བའི་དཀར་ཆག་བsgrིགས་པས། དེས་སོག་པ:འ]་ནང་ཆོས་ཞིབ་འjuག་ལ་byས་rjེས་ཆེན་པོ་བཞག 
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 ཁ:་བ;ས་ Tokyo University du་ཐོག་མར་rgy་གར་gyི་གཏན་ཚYགས་རིག་པའི་skོར་ལ་ཞིབ་འjuག་byས་པ་ཡིན། skབས་

དེར་བོད་kyི་ཚད་མ་རིག་པའི་skོར་gyི་གuང་ཇི་ltར་བklགས་kyང་དེའི་དོན་rtོགས་མ་nuས་སོ།། 

 དེ་ནས་དགེ་བཤེས་བstན་པ་rgyལ་མཚན་མཆོག་གི་sku་མduན་du་《བསེ་བsduས་grw》ལེགས་པར་sbyང་rjེས་ཐོག་མར་བོད་kyི་

ཚད་མ་རིག་པའི་བstན་བཅོས་kོlག་uབ་པར་gyuར། དེ་rmང་གཞི་byས་ནས་skབས་དེར་ཆེས་sŋ་བའི་བོད་kyི་ཚད་མ་རིག་པའི་བstན་

བཅོས་ས་པཎ་gyི་《ཚད་མ་རིགས་གཏེར》gyི་འgེrལ་བ་ལེau་རེ་རེ་ལ:་རQར་པར་བskruན་byས་པ་ཡིན(1989-1994)། ད་ltའི་བར་

du་བstན་བཅོས་འདིའི་spyིའི་གཅིག་ཆའི་གsuམ་ཙམ་ (ལེau་lŋ་ཡི་བར་du་དེབ་druག་) འgེrམས་spེལ་byས་ཡོད། 

 rmང་གཞི་ཞིབ་འjuག་byས་ནས་rjེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དང་rgyལ་ཚབ་rjེ།མཁས་gruབ་rjེ།rjེ་དགེ་འduན་gruབ་བཅས་ཁོང་བཞི་

བ:འ]་གsuང་འbuམ་ལས་མད:་ཡ]་skོར་gyི་གsuང་rོʦམ་ཡོངས་kyི་ས་བཅད་བsduས་ནས་འgེrམས་spེལ་byས(1996-1999)།འདིར་

བuགས་ཡོད་པའིsku་ཞབས་ Gengintani Fumiaki དང་ Ishikawa Mie། sku་ཞབས་ Nishizawa Fumihito 

དང་ Nomura Shojiro བཅས་kyི་འགན་འuར་ནས་བsgruབས་པ་རེད། 

 ཉེ་ཆར་ལོ་ 30 ཡས་མས་ལ་sོlབ་ཆེན་du་ཞིབ་འjuག་sོlབ་མ་སོགས་བsduས་ནས་kོlག་འདོན་དང་དཔེ་rིད་byས་པའི་rjེ་

བདག་ཉིད་ཆེན་པ:འ]་དbu་མ་དང་འbེrལ་བའི་གsuང་rོʦམ《ལམ་རིམ་ཆེན་མོ》《drང་ངེས་ལེགས་བཤད་sིང་བོ》《རིགས་པའི་

rgy་མཚ[》《ལམ་རིམ་uང་བ》《དbu་འjuག་དགོངས་པ་རབ་གསལ》དང་། དེ་ལས་གཞན《gruབ་མཐའ་རིན་ཆེན་rེང་བ》

《sgོམ་sdེ་དbu་མའི་spyི་དོན》《དbu་མ་rʦ་བའི་འgེrལ་བ་ཚYག་གསལ》དང་ཚད་མ་རིག་པའི་skོར་ལ《ཡོངས་འཛYན་བsduས་grw་》

དང་《བསེ་བsduས་grw》《ཚད་མ་རིགས་གཏེར》དང《ཐར་ལམ་གསལ་byེད》དར་མ་རིན་ཆེན་gyིས་བrʦམས་པའི་ཚད་མ་rnམ་

ངེས་kyི་འgེrལ་བ་སོགས་ཡང་དང་ཡང་du་བklགས་པ་ཡིན། ད་duང་བོད་kyི་ཡིག་གuང་kོlག་པའི་ཆེད་du་བོད་kyི་བrd་sprོད་kyི་དཔེ་rིད་

byེད་kyིན་ཡོད། 

ཁ:་བ:འ]་ཆེད་ལས་དང་འbེrལ་བའི་ཞིབ་འjuག 

 ང་རང་ཉིད་kyིས་ནང་ཆོས་ཚད་མ་རིག་པ་དང་rjེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པ:འ]་དbu་མའི་lt་བའི་skོར་ཆེད་ལས་su་byས་ནས་ཞིབ་

འjuག་byེད་བཞིན་ཡོད། 

 rjེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པ:འ]་དbu་མའི་lt་བའི་ཞིབ་འjuག་skོར་ནི་དbu་མ་བའི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་yད་ཆོས་stེ་rtེན་འbེrལ་དང་

stོང་བ་ཉིད་ནི་མི་འགལ་བར་gruབ་པའི་བཞེད་པ། དེ་དང་བདེན་གཉིས་kyི་འbེrལ་བ། ད་duང་rjེ་བʦuན་འཇམ་པའི་དbyངས་kyི་bl:་sg;་

འbyེད་ནས་ཐོབ་པའི་དbu་མའི་lt་བ་དང་ཐལ་འgyuར་བའི་ཐ་sད་du་ཡོད་པ་འཇོག་པའི་འbེrལ་བ། དbu་མ་རང་rgyuད་པ་ལ་དགག་པ། 

རང་གི་མཚན་ཉིད་kyིས་gruབ་པ་དང་བདེན་པར་gruབ་པའི་འbེrལ་བ། sku་ཚs་stོད་kyི་བདེན་གཉིས་kyི་བཞེད་uལ་དང་sku་ཚs་smད་kyི་

བདེན་གཉིས་kyི་བཞེད་uལ་མི་མuན་པ་སོགས་kyི་skོར་ལ་དpyད་rོʦམ་bིrས་པ་ཡིན། 
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 དེ་ལས་གཞན་བོད་kyི་ཚད་མ་རིག་པའི་skོར་ལ《ཚད་མ་རིགས་གཏེར》gyི་ཡིག་བsgyuར་དང་མཆན་འgེrལ་ལས་གཞན་

བsduར་grw་ལས་མཐོང་བའི་བོད་kyི་ཚད་མ་རིག་པའི་yད་པར་ཅན་kyི་མཚན་ཉིད་skོར་gyི་ཞིབ་འjuག (མཚན་ཉིད་དང་མཚ[ན་by། 

མཚན་གཞི། ldོག་པ) དང་rོʦད་luགས་kyི་དོགས་གནད། གཞན་yuལ་དང་snང་yuལ། ཞེན་yuལ་བཅས་kyི་འbེrལ་བ། rjེ་བདག་ཉིད་

ཆེན་པ:འ]་ཚད་མའི་བrjེད་byང་ཆེན་མ:་sk;ར་ལ་ཞིབ་འjuག་byས་པ་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་du་sོlབ་དཔོན་ཆོས་grགས་kyི་ཚད་མ་རིག་པའི་

skོར་ལའང་ཞིབ་འjuག་byེད་བཞིན་ཡོད། 

 ལོ་ 10 ཡི་sŋོན་du་ Toyo Bunko ནས་ Otani University du་ལས་གནས་spར་བ་ཡིན། དེར་ཡང་པེ་ཅིན་

པར་མའི་བstན་འgyuར་ཉར་ཚགས་byས་ཡོད་ལ། ད་duང་དགེ་rgན་ཆེན་མོ་ཁང་དཀར་uལ་rིམས་ཚང་གིས་sོlབ་grw་འདིར་ལོ་མང་པོར་

དཔེ་rིད་མཛད་པ་སོགས་པའི་rkyེན་gyིས་བོད་བrgyuད་ནང་བstན་gyི་ཞིབ་འjuག་skོར་འཕེལ་ཞིང་rgyས་ཡོད་པའི་sོlབ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 

དེའི་sོlབ་མ་rnམས་ལ་དཔེ་rིད་byེད་ཞོར་du་དpyད་གཞི་ཡིག་ཆ་འཚ[ལ་བའི་མ་ལག་གང་མང་ཞིག་ལས་ཡོད། པེ་ཅིན་པར་མའི་བstན་

འgyuར་དང་ Otani University du་ཉར་ཚགས་byས་ཡོད་པའི་དཔེ་དཀོན་མིང་ཚYག་འཚ[ལ་uབ་པའི་dr་ཚYགས་དང་rgyuད་བཞིའི་

smན་rǳས་kyི་མིང་གི་ལས་གཞི་རེau་མིག ཉེ་ལམ་གསར་du་rེད་ཡོད་པའི་བཀའ་གདམས་གsuང་འbuམ་rོད་kyི་ཚད་མ་རིག་པའི་བstན་

བཅོས་ལས་མིང་ཚYག་བཙལ་nuས་པའི་dr་ཚYགས་ལས་པའི་འཆར་གཞི་འགོ་བrʦམས་ཡོད། 

དགེ་rgན་ཆེན་མོ་ Ishihama Yumiko ལགས་kyི་ཞིབ་འjuག 
 rgན་ Ishihama Yumiko ཡིས་ Waseda University du་ཤར་gིlང་ལོ་rgyuས་kyི་ཤེས་ཡོན་ldན་པའི་sོrལ་rgyuན་

gyི་sོlབ་གསོ་ཉམས་su་blངས་ནས་yོགས་གཅིག་ནས་ Toyo Bunko du་བོད་kyི་ཡིག་ཆ་rtགས་དpyོད་byས་ནས་བོད་གཙM་བNར་

བzuང་ནས་སོག་པོ་དང་མན་ju། kruང་གོ་བཅས་kyི་འbེrལ་བ་skོར་ལ་ཁ:་མ;་རང་ཉིད་kyི་lt་བས་sgོ་ནས་དpyད་པ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། ཁ:་

བ;་ Toyo Bunko བོད་ཞིབ་འjuག་ཁང་གི་ཆེད་གཉེར་ཞིབ་འjuག་པའི་skབས་ནས་ཐེངས་མང་པོར་མཉམ་du་ཞིབ་འjuག་byས་

myོང་ཡོད། 《ཚད་མ་rnམ་འgེrལ》gyི་ས་བཅད་རེau་མིག་དང《byེ་brག་du་rtོགས་byེད་ཆེན་པོ》ལས་གཞན་rjེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པ:འ]་

rnམ་ཐར་gyི་ཡིག་བsgyuར《rjེ་ཙ[ང་ཁ་བའི་rnམ་ཐར》འgེrམས་spེལ་byས། ཡིག་བsgyuར་དེའི་ནང་du་rjེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པ:འ]་རང་rnམ་

དང་uགས་srས་མཁས་gruབ་rjེའ《ིrjེའི་rnམ་ཐར་དད་པའི་འjuག་ངོགས》《rjེ་གསང་བའི་rnམ་ཐར》དང་rtོགས་ldན་པ་འཇམ་

དཔལ་rgy་མཚMའ ་《rjེ་བʦuན་ཙ[ང་ཁ་པའི་rnམ་ཐར་zuར་འདེབས》བཅས་གsuང་rོʦམ་བཞིའི་ཡིག་བsgyuར་དང་མཆན་འgེrལ་རེད། 

 rgན་ Ishihama ལགས་kyིས་གོང་ས་མཆོག་གིས་བrʦམས་པའ ིThe Meaning of Life from a 

Buddhist Perspective (1992) ཡི་ཡིག་བsgyuར『ཏ་ལའི་bl་མའི་ནང་ཆོས་འjuག་sgོ』(1995)、

Kalachakra Tantra: Rite of Initiation (1985) ཡི་ཡིག་བsgyuར『ཏ་ལའི་bl་མའི་གསང་sŋགས་འjuག་

sgོ』(1995)、ཁ:་བ;ས The Dalai Lama at Harvard（1988）ཡི་ཡིག་བsgyuར『ཏ་ལའི་bl་མའི་ནང་

ཆོས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་འཆད་rིད』(1996) འgེrམས་spེལ་byས། ད་duང་བོད་kyི་རིག་གནས་sིང་བsduས་kyི་དེབ་byས་

ནས་rgན་ Ishihama ཡིས《བོད་kyི་རིག་གནས་rtོགས་་nuས་པའི་ལེau་lŋ་བcu》(2004) rོʦམ་sgrིག་byས་ལ། ཁ:་
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བ;ས《ཡ་gིlང་གསར་བའི་ནང་བstན་ཆོས་འbyuང〈བོད〉རི་rgyལ་lhuན་པ:འ]་ནང་བstན་gyི་འཇིག་rtེན》(2010) དང་rd་

རམ་ས་ལ་བོད་གuང་ཤེས་རིག་ལས་uངས་kyིས་པར་བskruན་byས་ཡོད་པའི་དེབ《rgyལ་རབས་ཆོས་འbyuང་དང་རིགས་ལམ་

ནང་ཆོས》(2002) kyི་ཡིག་བsgyuར《བོད་kyི་ལོ་rgyuས་དང་ཆོས་luགས》(2012) འgེrམས་spེལ་byས། 

 rgན་ Ishihama ལགས་kyི་ཆེད་ལས་ཞིབ་འjuག་ནི《བོད་བrgyuད་ནང་བstན་gyི་ལོ་rgyuས་skོར་gyི་ཞིབ་འjuག》

(2001)དང་《ཆིང་rgyལ་རབས་དང་བོད་བrgyuད་ནང་བstན》(2011)du་བsduས་ཡོད། ཁ:་མ:འ]་བོད་skད་དང་མན་juའི་skད།སོག་

skད་དང་rgy་skད་བklགས་ནས་skད་བrd་ས:་ས:འ]་དpyད་གཞི་ཡིག་ཆ་ཐོག་མར་དpyད་བsduར་byས་ནས། དེའི་ནང་du་དོན་དངོས་kyི་ལོ་

rgyuས་བklགས་ནས་sgrོམ་གཞི་ཆེན་པ:་ཞ]ག་བstན་ཡོད། འདི་འdrའི་skད་བrd་བཀོལ་spyོད་byས་ནས་ཞིབ་འjuག་byེད་nuས་པའི་མི་གཞན་

མེད་ལ། ཁ:་མ:འ]་ཞིབ་འjuག་ནི་འཛམ་gིlང་གི་ཡང་rེʦའི་ཚད་ཐིགས་su་ཡོད་པའི་ཞིབ་འjuག་tu་གཏོགས། 

 《བོད་བrgyuད་ནང་བstན་gyི་ལོ་rgyuས་skོར་gyི་ཞིབ་འjuག》du་rgyལ་ཁབ་རེ་རེའི་ཡིག་ཆ་rmང་གཞི་byས་ནས〈བོད་བrgyuད་

ནང་བstན〉gyི་luགས་འgོr་མགོན་འཕགས་པ་དང་ Khubilai ནས་འགོ་བrʦམས་ཏེ་rgyལ་དབང་sku་rེང་གsuམ་པ་དང Altan 

khan། rgyལ་དབང་sku་rེང་lŋ་བ་དང་སེང་གེ་rgyལ་མཚ[་དང་ཆིང་rgyལ་རབས། པཎ་ཆེན་bl་མ་དང་lcང་sky། ཆན་luང་གོང་མ་སོགས་

kyི་དང་ལེན་དང་rgyuད་འཛYན་byས་ནས་བོད་དང་སོག་པོ། ཆིང་rgyལ་རབས་བཅས་kyི་uན་མོང་du་rgyuད་འཛYན་byས་ནས་ལོ་rgyuས་sguལ་བའི་

rgyuད་རིམ་གསལ་བོར་byས་ཡོད། 

 《ཆིང་rgyལ་རབས་དང་བོད་བrgyuད་ནང་བstན̶byང་uབ་སེམས་དཔར་gyuར་བའི་ཆན་luང་གོང་མ》ཞེས་པའི་rོʦམ་gyི་

ནང་du་བོད་skད་དང་མན་juའི་skད། སོག་skད་བཅས་kyི་དpyད་གཞི་ཁོ་ན་ལ་བltས་བ་མིན་པར་དགོན་པའི་ཆགས་uལ་དང་ཆན་luང་

གོང་མ་byང་uབ་སེམས་དཔར་བrིʦས་ནས་bིrས་པའི་ཐང་ཀ་སོགས་ལ་ཞིབ་མ:འ]་བrtགས་དpyོད་byས་ནས་ཆིང་rgyལ་རབས་duས་འགོ་
ནས་དར་ཞིང་rgyས་པའི་གོང་མ་ཆན་luང་གི་duས་skབས་བར་du་བོད་བrgyuད་ནང་བstན་gyི་lt་བས་མན་juའི་rgyལ་རབས་ལ་uགས་rkyེན་
ཇི་ltར་ཐེབས་uལ་དpyད་ནས་གསལ་བོ་byས་ཡོད། 

 ད་lt་rgyལ་དབང་sku་rེང་བcu་གsuམ་པའི་duས་su་ཆིང་rgyལ་རབས་ཉམས་rguད་du་སོང་ལ། བོད་དང་སོག་པ:འ]་རང་བཙན་

བsgrགས་ཞོར་du་བོད་དང་སོག་པོ་ཁ་yོགས་མི་མuན་པར་སོང་uལ་gyི་ག:་ར]མ་ལ་དpyད་བsduར་byས་ནས་ཞིབ་འjuག་byེད་བཞིན་ཡོད། 

 rgyལ་ཁབ་ཞིག་གི་ལོ་rgyuས་ནི་མི་རིགས་ས:་ས:འ]་གཞི་rʦ་རེད། མི་རིགས་རང་གི་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་rgyuས་ལ་rgyuས་ལོན་ངེས་ཅན་

ཞིག་མེད་ན་མི་རིགས་དེའི་ད་ltའི་རིག་གནས་དང་མ་འོངས་བ་ལའང་བསམ་bོl་གཏོང་ག་ལ་uབ། ད་ltའི་བོད་ལ་མཚ[ན་ན་འདི་ནི་

དོན་དངོས་kyི་གནད་དོན་ཞིག་རེད། བོད་kyི་ལོ་rgyuས་ནི་rgyལ་ནང་གི་ལོ་rgyuས་su་བrིʦས་ནས་མིན་པར་དེ་ལས་lhག་པའི་rgyལ་spyིའི་rོད་

ནས་ཞིབ་མོར་དpyད་པ་གཏོང་བཞིན་པའི་rgན་ Ishihama ལགས་kyི་ཞིབ་འjuག་ནི་རིག་གuང་གི་ཚད་རིམ་མཐོ་བ་གཅིག་pu་མ་

ཡིན་པར་བོད་མིའི་འདས་པ་དང་ད་lt་ལ་མཚ[ན་ནའང་མངོན་ནས་གལ་ཆེན་gyི་དོན་sིང་ཡོད་ཅེས་བrjོད་ཆོག 

sgོ་མང་གʦuག་ལག་sོlབ་གཉེར་ཁང་གི་བོད་བrgyད་ནང་བstན་gyི་ཞིབ་འjuག 
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 ལ:་sŋ;ན་མར་sŋོན་ཆད་ Toyo Bunko བོད་ཞིབ་འjuག་ཁང་du་ཞིབ་འjuག་གི་by་གཞག་sgruབ་myོང་ཡོད་པའི་sku་ཞབས་ 

Nomura ལགས་དང་sku་ཞབས་ Gengintani、cuང་ལོ་ན་གཞོན་པའི་sku་ཞབས་ Murakami Atsuki དང་། དེ་ལས་

གཞན་sku་ཞབས་ Nomura དང་དེ་རིང་གsuང་བཤད་གནང་མཁན་gyི་rgན་ Katsura ལགས་kyི་མduན་duགས:་sky;ང་byས་པའི་sku་

ཞབས་ Nemoto Hiroshi དང་མཉམ་du་sŋར་gyི་བོད་kyི་ཞིབ་འjuག་ཁང་ནང་བཞིན་byས་ནས་བོད་kyི་དགེ་བཤེས་rnམས་kyི་

རོགས་རམ་འོག་rmང་གཞིའི་ཞིབ་འjuག་དང་sོlབ་གཉེར་byེད་ས་བʦuགས། ཐེངས་འདིའི་བgr:་glQང་stེང་du་lt་ལོང་མ་byuང་་མོད།ད་lt་

ཞིབ་འjuག་ཟིན་bིrས་rོʦམ་sgrིག་byེད་པའི་sgང་ཡིན། 

rjེས་yོགས་kyི་ཉི་ཧོང་གི་བོད་བrgyuད་ནང་བstན་ཞིབ་འjuག་skོར། 

 ཉི་ཧོང་གི་བོད་བrgyuད་ནང་བstན་ཞིབ་འjuག་གི་yད་ཆོས་ནི་rgy་གར་ནང་ཆོས་kyི་duས་ཡིན་རིང་ལ་uན་suམ་ཚ[གས་པའི་

sོrལ་rgyuན་རིག་གནས་གཞིར་བཞག་byས་ནས་དེའི་stེང་du་བོད་བrgyuད་ནང་བstན་ལ་དpyད་པར་ཡོད། ཉི་ཧོང་གི་rོད་kyི་rgy་གར་ནང་

ཆོས་kyི་ཞིབ་འjuག་གི་uང་གསོག་ནི་ཧ་ཅང་ཆེན་པ:་ཡ]ན། འདི་gེlང་ཞོར་du་བོད་བrgyuད་ནང་བstན་gyིས་rgy་གར་ནང་ཆོས་kyི་གང་ཞིག་

ཇི་ltར་rgyuད་འཛYན་byས་ནས་rnམ་པ་ཇི་ltར་འgyuར་བ་གསལ་པོར་byེད་འདོད། 

 sŋོན་མར་བོད་བrgyuད་ནང་བstན་དང་བོད་kyི་ཡིག་ཆ་rtོགས་པ་དེ་rgy་གར་ནང་ཆོས་rtོགས་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པར་byས་

པའི་duས་skབས་byuང་མོད། ད་lt་ལེགས་sbyར་skད་kyི་ཡིག་ཆ་མང་པ:་བ;ད་kyི་ས་uལ་ནས་yོགས་བsduས་byས་ནས་ལེགས་བཅོས་དང་

པར་བskruན་byེད་དང་byེད་བཞིན་ཡོད། ལེགས་sbyར་skད་kyི་མ་ཡིག་འདི་དག་rེད་ནས་sŋོན་〈ཡང་དག་པའི་ཡིག་བsgyuར〉gyི་གོ་

གནས་བzuང་ཡོད་པའི་བོད་skད་kyི་ཡིག་བsgyuར་gyི་གuང་ནི་ལོ་ʦa་བའི་གོ་བ་ལ་བrtེན་ནས་འgyuར་བ་ཡོད་པ་གནད་དོན་du་by་དགོས་
པའི་duས་རབས་su་ཐོན་ཡོད་sམ། དེའི་stེང་du་བོད་kyི་sŋོན་byོན་མཁས་པ་དག་གི་གuང་དག་ནི་rgy་གར་ནང་ཆོས་kyི་ཞིབ་འjuག་པ་

ཚ[ས་ངེས་པར་du་ལས་དགོས་པའི་ཟབ་ཅིང་rgy་ཆེ་བར་gruབ་ཡོད། འདི་དག་དpyད་བsduར་byས་ནས་དེའི་མི་མuན་པའི་ངོས་གསལ་བོར་

byེད་པ་ལ་བrtེན་ནས་ནང་ཆོས་kyི་གོ་བ་དེ་ལས་ཟབ་པར་ལེན་nuས་sམ། 

 sgོ་མང་གʦuག་ལག་sོlབ་གཉེར་ཁང་གི་rོད་kyི་ཞིབ་འjuག་ནི་གོང་ནས་བrjོད་ཟིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་uལ་གཞི་བཞག་

byས་ནས་ཞིབ་འjuག་byེད་པར་རེ་བ་བཅིངས་ཡོད། 
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