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གཅྤིག  སྤི་ཏྤི་ཞེས་པའྤི་མྤིང་འདྤི་འཇུག་ཡུལ་གྤི་ཡུལ་ངེས་བཟུང་བ། 
 
སྤི་ཏྤིའམ་སྤི་ཏྤི་(Spiti)ཞེས་པའྤི་མྤིང་འདྤི་འཇུག་སའྤི་ཡུལ་ལམ་ས་ཆ་ནྤི་དེང་དུས་ 
རྒྱ་གར་གྤི་ཧྤི་མཱ་ཅལ་(Himachal)མངའ་སེའྤི་ཁོངས་རྤི་བོ་ཧྤི་མ་ཱལ་ཡའྤི་ནུབ་ 
རྒྱུད།སོད་མངའ་རྤིས་ཀྤི་གངས་ཏྤི་སེའྤི་མདུན་ནམ་ལོ་ཕོགས་ཀྤི་རྤི་རྒྱུད་ནས་ཐོན་པའྤི་
གཙང་བོ་གླང་ཆེན་ཁ་འབབ་(Sutlej River)ཀྤི་གཡས་དང་།གངས་ཏྤི་སེའྤི་ནུབ་ཕོགས་ཀྤི་ 
རྤི་རྒྱུད་ནས་ཐོན་པའྤི་གཙང་བོ་སེང ེ་ཁ་འབབ་(Indus River) ཀྤི་གཡོན་ཏེ་ཁ་འབབ་ 
འདྤི་གཉྤིས་ཀྤི་བར་དུ་རྒྱ་མཚོའྤི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་མྤི་ཊར་༤༥༩༠ནས་ ༣༠༥༠་(Hright 

3050-4590 m.a.s.l.)འོག་གནས་ཆགས་པའྤི་བོད་རྒྱུད་ནང་བསན་དང་བོད་ཀྤི་སྐད་ཡྤིག་ 
རྤིག་གཞུང་དར་རྒྱས་ཆེ་བའྤི་ས་ཁུལ་ཞྤིག་ཡྤིན་ལ། གྭར་ཞ་དང་སྤི་ཏྤི་གཉྤིས་ཀྤི་ས་ཆ་སྤིའྤི་ 
རྒྱ་ཆོན་ལ་༡༣༨༣༥་ཙམ་ཡོད་ཅྤིང་། ཡུལ་འདྤིའྤི་ནུབ་བྱང་མཚམས་སུ་གར་ཞྭ་དང་། ལ་ 
དྭགས། སྦལ་ཏྤི་བཅས་ཡོད་པ་དང་། ཤར་ལོའྤི་མཚམས་སུ་ཁུ་ནུ་དང་ཆུ་མོ་གང འྤི་མགོ་ 
ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྤི་སྒར་བྱང་དང་ནང་གླྤིང་སོགས་ཡོད། དེ་བཞྤིན་བྱང་ཤར་གྤི་ཕོགས་ནྤི་ 
བོད་ཀྤི་སོད་མངའ་རྤིའྤི་སྒར་རངོ་དང་། གླང་ཆེན་ཁ་འབབ་ཀྤི་འགྲམ་རྒྱུད་དུ་ཆགས་པའྤི་ 
མཐོ་ལྤིང་དགོན་པ་དང་གུ་གེའམ་རྩ་མདའ་རོང་གྤི་མངའ་ཁོངས་ཀྤི་ཡུལ་སེ་ཁག་དང་ལ་
མོའྤི་ཕར་རྒྱབ་ཚུར་རྒྱབ་ཡྤིན་ཞྤིང་། ལ་ོནུབ་ཕོགས་ཀྤི་ལ་མོའྤི་ཕར་རྒྱབ་ན་ཉུང་ཏྤིའམ་ཀུ་ལུ་ 
དང་མ་ནཱ་ལྤི་སོགས་ཡོད་འདུག ཡུལ་འདྤིའྤི་སོད་ཕོགས་སུ་ཡོད་པའྤི་ཀུན་འཛོམས་ལ་ 
ཞེས་པ་དེ་ནས་བཞུར་བའྤི་ཆུ་ཕྲན་བཅོ་ལྔ་ལག་གྤིས་གྲུབ་པའྤི་སྤི་ཏྤི་གཙང་བོ་ཞེས་པ་ 
དེ་ནྤི་སྤི་ཏྤིའྤི་ཡུལ་འདྤིའྤི་ལུང་གཞུང་བརྒྱུད་ཁུ་ནུ་སོད་ནས་བོད་ཀྤི་ཁ་འབབ་གཙང་པོ་
བཞྤིའྤི་ནང་ཚན་གླང་ཆནེ་ཁ་འབབ་དུ་འདེས་འདུག་ལ། ་ཏྤི་ཡུལ་གྲོང་དག་ནྤི་སྤི་ཏྤི་གཙང་
པོའྤི་གཡས་གཡོན་གྤི་ཆུ་རྒྱུད་དུ་ཆགས་འདུག ༢༠༠༡ ལོའྤི་མྤི་གྲངས་ཀྤི་བསོམས་ལྟར་ན་ལོ་
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ཏེར་སྤི་ཏྤི་ལ་མྤི་གྲངས་༡༠༦༧༩་ཡོད་འདུག1 
དུས་རབས་བདུན་པའྤི་ཡར་སོན་ལ་ཡུལ་འདྤིའྤི་གནས་སངས་ཇྤི་བཞྤིན་ཤེས་རྒྱུ་ཅུང་

དཀའ་ན་ཡང་། ཏ་པོ་དགོན་པའྤི་ལེབས་རྤིས་སུ་གསལ་བའྤི་མྤི་མྤིང་དང་རྤིགས་རུས་ཀྤི་ 
མྤིང་ལ་བརྟགས་ནས་གནའ་བོའྤི་ཞང་ཞུང་གྤི་རྤིག་གཞུང་ཁྱབ་ཁངོས་ཡྤིན་པར་མཁས་པ་
ཁ་ཅྤིག་བཞེད།2 ས་རབས་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་དུ་བོད་བཙན་པོའྤི་རྒྱལ་རབས་ཀྤིས་ 
བོད་ཁམས་ཡོངས་སོང་སེ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅྤིག་ལ་དབྱེ་ནས་ཡུལ་ལ་དབང་བྱེད་པའྤི་དུས་སུ་
ཞང་ཞུང་སྨད་ཀྤི་སོང་ས་ེལྔའྤི་3ནང་ཚན་དུ་གཏོགས་པ་གསལ། བོད་སྤིལ་བུའྤི4དུས་སྐབས་
སུ་བོད་རྒྱལ་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་པོའྤི་སྲས་མངའ་བདག་འོད་སྲུང་གྤི་རྒྱུད་པས་སོད་
མངའ་རྤིས་སྐོར་གསུམ་ལ་དབང་མཛད་པའྤི་སྐབས་སོད་ཀྤི་མགནོ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའྤི་
ཆུང་བ་ལེ་གཙུག་མགོན་གྤི་མངའ་རྤིས་སུ་གཏོགས་པ་གསལ་5བ་དང་། ལེ་གཙུག་ 
མགོན་འདས་རེས་སུ་པུ་ཧྲང་གྤི་འོག་དུ་ཚུད་པ་དང་དུས་རབས་བཅུ་བའྤི་དུས་མཇུག་ལ་ལ་
བླ་མ་ཡེས་ཤེས་འོད་ཀྤི་མངའ་རྤིས་སུ་གཏོགས། དེ་རེས་ས་སྐྱའྤི་སྲྤིད་གཞུང་གྤིས་བོད་ཁྤི་
སྐོར་བཅུ་གསུམ་ལ་དབང་བྱེད་པའྤི་སྐབས་ས་སྐྱའྤི་དབང་འོག་ཏུ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ལ་
གསལ་ཁ་མྤི་འདུག དེ་ནས་རྤིམ་བཞྤིན་གུ་གེའྤི་རྒྱལ་རབས་ཉམས་གུད་དུ་སོང་བ་དང་ལ་
དྭགས་རྒྱལ་རབས་ཀྤི་སོབས་ཤུགས་རྒྱས་ནས་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའྤི་མཇུག་ཙམ་ནས་
དུས་རབས་བཅུ་དགུ་བའྤི་དཀྤིལ་བར་དུ་མངའ་རྤིའྤི་ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་ཀྤི་དར་གུད་
འོག་དབང་ལུང་བསྒྱུར་བ་ཞྤིག་དང་། ༡༩༤༧ལོར་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་ནས་“ཕྤི་ལོ་
༡༩༦༦ཕྤི་ཟླ་ ༡་པའྤི་ཚེས་༢༦་ལ་ཧྤི་མཱ་ལ་ཡའྤི་རྤི་རྒྱུད་ས་མཚམས་མཐོན་པོ་རྣམས་ 

                                                      
1     ཏ་པོ། དུས་རབས་བཅུ་པ་ནས་ཉྤི་ཤུ་པའྤི་བར་གྤི་ས་མོའྤི་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྤི་ལེབས་རྤིས་དང་ཡྤི་གེ་ 

ནུབ་ཧྤི་མ་ཱལ་ཡའྤི་གནའ་བོའྤི་དགོན་གྲངོ་ཞྤིགརྩོམ་པ་པོ།   རཱ་ཧུ་ལ་དག་ེའདུན་བསོད་ནམས།     ཏ་པོ་དགནོ་གྤི་ 
དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། ཤོག་གྲངས། ༣ 

2  Deborah E. Klimburg-Salter, 1000 years of Tabo Monastery, p. 9, 1996. 
3  དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕེྲང་བས་མཛད་པའྤི། ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའྤི་དགའ་སོན།སོད་ཆ། ཝཱརཎ་བཛྲ་བྤིདྱཱ་ 

དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༢༠༠༣ཤགོ་གྲངས། ༡༨༨༨“གུག་གེ་ཅོག་ལ་གཉྤིས། སྤི་གཙང་ཡར་གཙང་གཉྤིས། ཅྤི་ཏེ་ 
སོང་བུ་ཆུང་སེ་ཞང་ཞུང་སྨད་ཀྤི་སོང་སེ་ལྔ་”ཞེས་གསལ་བ་འདྤིར་ལའེུ་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་བ་དང་དག་ཆ་ཅུང་མྤི་
འཐུན་པས་དཔྱད། 

4  དུས་རབས་དགུ་བའྤི་ནང་དུ་གཙན་པོ་འུ་དུམ་བཙན་བཀོངས་བ་ནས་དུས་རབས་དུས་རབས་གཅུ་གསུམ་པའྤི་ 
དཀྤིལ་དུ་ས་སྐྱའྤི་སྲྤིད་གཞུང་གྤིས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་མ་བྱས་པའྤི་བར་ལ་གོ་དགསོ། 

5  ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས།བོད་ལོངས་མྤི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང།༡༩༨༧“ཆུང་བ་ལ་ེགཙུག་མགནོ་ལ།ཟང་དཀར་ 
སོྒ་གསུམ། སྤི་ཏྤི། སྤི་ལོགས་དང་བཅས་པ་ལ་མངའ་མཛད་”ཞེས་གསལ། 



སྤི་ཏྤི་(Spiti) ཞེས་པའྤི་མྤིང་ལ་དཔྱད་པ 105 

ཧྤི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེའྤི་ཁོངས་སུ” 6  མ་གྱུར་བར་དུ་པཎ་ཇཱབ་མངའ་སེའྤི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་
པ་བཅས་སོ། ། 

 
གཉྤིས།  “ཅོག”་དང་“སྤིལ་ཆོག”་“སྤི་ཏྤི”་སོགས་མྤིང་གྤི་འཕེལ་རྤིམ་ལ་དཔྱད་པ། 

 
ད་ས་ལག་སོན་བྱུང་པའྤི་རྒྱུ་ཆ་ཁག་ལ་གཞྤིག་ན།  “སྤི་ཏྤི”འམ་“སྤི་ཏྤི”་ཞེས་པའྤི་མྤིང་འདྤི་ 
འབྤི་ཚུལ་ཐད་མྤིང་གྤི་གོ་རྤིམ་མྤི་འད་བ།  ཚིག་དོན་གྤི་འཇུག་ཡུལ་མྤི་འད་བ།ད་ེབཞྤིན་ 
ཡྤི་གེའྤི་ཟུར་ཉམས་པའམ་ཡྤིག་ནོར་རམ་པར་སྐྱོན་གྤི་རྤིགས་བཅས་ཡོད་པར་སྣང་སེ་
གཤམ་གསལ་ལྟར།  

“སྤི་ཏྤི”་ཞེས་པའྤི་ཐ་སྙད་འདྤི་བདོ་ཡྤིག་གྤི་རྒྱུ་ཆའྤི་ཐོག་ཐོན་པའྤི་ལོ་རྒྱུས་རྤིང་ཤོས་
སམ་ས་ཤོས་ནྤི་ཕལ་ཆེར་སྤི་ལོའྤི་དུས་རབས་བཅུ་གཅྤིག་ཡས་མས་ཙམ་ལ་གཞེངས་པའྤི་སྤི་
ཏྤི་ལ་ལུང་གསེར་ཁང་གྤི་སྒོའྤི་གཡོན་གྤི་ལེབས་རྤིས་ 7  སུ་“སྤི་ཏྤི”་དང་“ལོག” 8ཅེས་གསལ་
བ་དེ་རེད། 

“སྤི་ཏྤི”་ཞེས་པའྤི་ཐ་སྙད་འདྤི་དབེ་ཐོག་ཏུ་འཁོད་ས་ཤོས་ནྤི་དུས་རབས་བཅུ་གཉྤིས་
པའྤི་ནང་མཁས་པ་ལེའུས་མཛད་པའྤི་ལེའུ་རྒྱ་བོད་ཀྤི་ཆོས་འབྱུང་ཞེས་པ་དེ་ཡྤིན་པ་དང་། 
དེར་“སྤི་ཏྤི”་9 ཞེས་འཁོད་འདུག  

                                                      
6  གཏམ་ཚོགས། བོད་འབེལ་ཤེས་ཡོན་ག་ོརྟགོས་གོང་སེལ་ཆདེ། བོད་ཀྤི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༡༩༨༧ ལོ། ༧ ཨང་། ༢ 

སྤི་ཏྤི་ཡུལ་དགོན་གྤི་སོན་བྱུང་གྤི་ལ་ོརྒྱུས་རགས་བསྡུས། དཀྤིལ་དགོན་རོ་རེ་ཚ་ེརྟེན། ཤོག ༣༧ 
7  ཏ་པོ། དུས་རབས་བཅུ་པ་ནས་ཉྤི་ཤུ་པའྤི་བར་གྤི་ས་མོའྤི་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྤི་ལེབས་རྤིས་དང་ཡྤི་གེ་ནུབ་ 

ཧྤི་མཱ་ལ་ཡའྤི་གནའ་བོའྤི་དགོན་གྲོང་ཞྤིགརྩོམ་པ་པོ། རཱ་ཧུ་ལ་དགེ་འདུན་བསོད་ནམས།ཏ་པོ་དགོན་གྤི་ 
དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། ཤོག་གྲངས། ༢༦ 

8  “Laxman S. Thakur, Tibetan Historical Inscriptions from Kinnaur and Lahual-
Spit: A survey of Recent Discoveris In PIAT, Graz, vol.II, p. 976- 1997 ལ་ལུང་གསེར་
ལ་ཁང་ནྤི་ ༡༠༤༢་ནས་༡༡༥༠ བར་བཞེངས་པ་ཞྤིག་ཡྤིན་པ་མཁས་དབང་ Laxman Thakur གྤི་རྩམོ་སོག་
ནང་དུ་བཤད། ལེབས་རྤིས་ཡྤིག་བསོྐས་འདྤིའྤི་ཐགོ་ཕྤི་ལོ་༡༩༢༤ལོར་ H.L. Shuttleworth ནས་ཐུགས་སྣང་
བྱུང་བ་དང་འབེལ་ཀོ་སེབ་གེར་གན་ནས་ཁོང་གྤི་ཆེད་བཤུས་གནང་། བས་རྤིས་ཡྤིག་བསོྐས་སོྐར་ 
ཤ་ཊལ་ཝོརཐ་ཡྤིས་ཕྤི་ལ་ོ༡༩༢༩ ལོར་རྩོམ་བྤིས་སེལ་ཡོད། མཁས་དབང་ཊུ་ཅྤི་ཡྤིས་ཕྤི་ལོ་༡༩༣༣ ལོར་ལེབས་ 
རྤིས་ལ་བསྐྱར་ཞྤིབ་གནང་འདུག་རུང་ད་བར་ལེབས་རྤིས་ཡྤིག་བསོྐས་པར་དུ་འཁདོ་མེད།”གོང་འཁོད་མཆན་
རྟགས་ཨང་རྤིམ་བརྒྱད་པ་འདྤི་བཞྤིན་གཏམ་ཚོགས། བོད་འབེལ་ཤེས་ཡོན་ག་ོརྟོགས་གོང་སེལ་ཆེད། བོད་ཀྤི་ 
དཔེ་མཛོད་ཁང་། ༢༠༠༧ ལོ། ༢༧ ཨང་། ༢ བོླ་བཟང་ཤཱས  ྤི། ནས་ཇྤི་བཞྤིན་དངས་ཡོད། 

9  ལེའུ་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ། ཤོག ༢༥༩ སོང་སེའྤི་སོྐར་བཤད་སྐབས་སུ། བོད་དང་སུམ་པའྤི་སོ་མཚམས་ན། ཞང་ཞུང་ 
སྨད་ཀྤི་སོང་སེ་ལྔ་ཡོད་དེ། གུག་ག་ེགུ་ཅོག་གཉྤིས། སྤིར་རྩང་ཡར་རྩང་གཉྤིས། སྤི་ཏྤི་སོང་བུ་ཆུང་དང་ལྔའོ། 
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དུས་རབས་བཅུ་གཉྤིས་པའྤི་མཁས་པ་ཉང་ཉྤི་མ་འོད་ཟེར་(༡༡༢༤-༡༡༩༢) ་གྤིས་ 
མཛད་པའྤི་ཆོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྙྤིང་པོ་སྦྲང་རྩྤིའྤི་བཅུད་དུ་“སྤིལ་ཆོག” 10ཞེས་འཁོད་འདུག 
དུས་རབས་བཅུ་གཉྤིས་པའྤི་སྨད་དང་བཅུ་གསུམ་པའྤི་སོད་ཀྤི་མཁས་པ་སྐྱ་པཎ ྤི་ཏ་ 
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་(༡༡༨༢-༡༢༥༡)གྤིས་མཛད་པའྤི་རེ་བཙུན་རྤིན་པོ་ཆེ་ གྲགས་པ 
རྒྱལ་མཚན་(༡༡༤༧-༡༢༡༦)གྤི་རྣམས་ཐར་དུ་“ལོག་མ་ཡུལ”11ཞེས་འཁོད་འདུག དུས་ 
རབས་བཅུ་གཉྤིས་པའྤི་སྨད་དང་བཅུ་གསུམ་པའྤི་སོད་ཀྤི་མཁས་པ་སྐྱ་པཎ ྤི་ཏ་ཀུན་དགའ་
རྒྱལ་མཚན་(༡༡༨༢-༡༢༥༡)གྤིས་མཛད་པའྤི་རེ་བཙུན་རྤིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ 
(༡༡༤༧-༡༢༡༦)གྤི་རྣམས་ཐར་དུ་“ལོག་མ་ཡུལ” 12 ཞེས་དང་། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་
པའྤི་མཁས་པ་རེ་རོད་ཚང་པ་མགོན་པོ་རོ་རེའྤི་(༡༡༨༩-༡༢༥༨)རྣམ་ཐར་དུ་“པྤི་ཏེ་པྤི་
ལོག” 13  ཅེས་འཁོད་འདུག ཡང་རྒྱ་གར་གྤི་མཁན་པོ་ཀུ་མཱ་ར་བཛྲ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སོང་
ཉྤི་མ་རོ་རེའྤི་མཉམ་“སྤིལ་ཅོག”་གྤི་ཐོ་གར་དགེ་མཛེས་ཀྤིས་དཔལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པའྤི་
དཀྤིལ་འཁོར་གྤི་ཆོ་ག་དེ་ཁོ་ན་ཉྤིད་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བསྒྱུར་ཅུང་གཏན་ལ་ཕབ་14 
ཞེས་གསལ་བའྤི་“སྤིལ་ཅོག”་ནྤི་སྤི་ཏྤི་ལ་གོ་དགོས་པ་དང་། རྒྱ་བོད་ཡྤིག་ཚང་དུ་ 
“ཅྤི་ཅོག”་དང་བོད་ཀྤི་རྒྱལ་རབས་གསེར་ཕྲེང་15དུ་“སྤི་ཏྤི་སྤི་ཆོག”་ཅེས་གསལ་འདུག 

དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའྤི་མཁས་པ་གུ་གེ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་གྲགས་པས་མཛད་པའྤི་
གུ་གེ་ཆོས་འབྱུང་དུ་“པྤི་ཏྤི”16ཞེས་དང་། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའྤི་ནང་ཝཱ་གྤིནྡྲ་ཀརྨས་ 
མཛད་པའྤི་ཇོ་བོ་རྤིན་པོ་ཆེ་དངུལ་སྐུ་མཆེད་གསུམ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པའྤི་དཀར་
ཆག་རབ་དགའྤི་གླུ་དབྱངས་ན་“པྤི་ཏྤི་པྤི་སྐྱོགས”་ཞེས་དང་། ཡང་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་
པའྤི་ནང་སེ་སྲྤིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་(༡༦༥༣-༡༧༠༥)མཛད་པའྤི་དགེ་ལན་ 
ཆོས་འབྱུང་བེེཌུརྱ་སེར་པོ་17དང་རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་ཆེན་མའོྤི་རང་རྣམ་དུ་ཀུ་ལའྤི་ 
ཁ་སྐོང་18བཅས་ཀྤི་ནང་དུ་“སྤི་ཏྤི”་དང་“པྤི་ཏྤི”་ཞེས་གསལ་བ་དང་འདྤི་ནྤི་ཕལ་ཆེར་ 

                                                      
10  ཉང་ཉྤི་མ་འོད་ཟེར། ཆོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྙྤིང་པོ་སྦྲང་རྩྤིའྤི་བཅུད། བོད་ལོངས་མྤི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༨   

11  ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ། དེབ ༢་པ། ས་སྐྱ་བསོད་ནམས་རྩེ་མོའྤི་བཀའ་འབུམ། Tokyo ༡༩༦༨ 

12  གསུང་ངག་ལམ་འབས་སོབ་བཤད་པོད་ཀ་པ། 
13  བཀའ་རྒྱུད་གསེར་ཕེྲང་ཆེན་མོ། གླེགས་བམ་ཀ་པ། 
14  སེ་དགེ་རྒྱུད་འགྲེལ་པོད་ཝ་པ། ཤོག ༢༡༩ 

15  ཀ་ཐོག་རྤིག་འཛིན་ཚ་ེདབང་ནོར་བུ།  བོད་ཀྤི་རྒྱལ་རབས་གསེར་གྤི་ཕེྲང་བར་གྲགས་པ་ལས་མངའ་རྤིས་སོད་ 
མར་ཡུལ་བདག་པོའྤི་དེབ་ཐེར་བཞུགས་སོ། 

16  གུ་ག་ེམཁན་ཆེན་ངག་དབང་གྲགས་པས་མཛད་པའྤི་མངའ་རྤིའྤི་རྒྱལ་རབས། ༡༩༩༦ 

17  སེ་སྲྤིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའྤི་བེ་སེར། 
18  སེ་སྲྤིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའྤི་རྒྱལ་དབང་ལྔ་བའྤི་རང་རྣམ་དུ་ཀུ་ལའྤི་ཁ་སོྐང་། 
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སྤི་ཏྤིཏ་པོ་དགོན་པའྤི་ཆགས་རབས་དང་གདན་རབས་ཡྤིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པ་ས་ཤོས་ 
དེ་ཡྤིན་པར་བཤད། ཡང་དུས་རབས་བཅོ་རྒྱད་པའྤི་ནང་གྤི་མཁས་པ་སུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ 
དཔལ་འབྱོར་(༡༧༠༤-༡༧༨༨)གྤིས་མཛད་པའྤི་ཆོས་འབྱུང་དཔག་བསམ་ལོན་བཟང་19 
དང་།ལང་སྐྱ་རོལ་བའྤི་རོ་རེས་(༡༧༡༧-༡༧༨༦)དགེ་ལན་ཁྤི་རྤིན་པོ་ཆེ་ཨ་ཆྤི་ཐུ་ནོ་མྤིན་ 
ཧན་གྤི་རྣམ་ཐར་མཁའ་སོད་གྲུབ་པའྤི་གཏམ་སྙན་ལའྤི་རྔ་བོ་ཆརེ་20ཡང་“པྤི་ཏྤི”་ 
ཞེས་འཁོད་འདུག 

ཡང་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའྤི་ནང་དུ་ངོར་ཁང་གསར་མཁན་པོ་ངག་དབང་བསོད་
ནམས་རྒྱལ་མཚན་(༡༨༣༥-༡༨༩༥)གྤིས་མཛད་པའྤི་ལར་བཅས་འགྲོ་བའྤི་མཆོད་སོང་ 
ཇོ་བོ་སྐུ་མཆེད་གསུམ་སོན་བྱུང་གྤི་གཏམ་རབས་བརོད་པ་བེེཌུརྱ་སོན་པོའྤི་པྤི་ཝང་21 
ཞེས་པར་“སྤི་ཏྤི”་ཞེས་དང་། ཡང་དུས་རབས་ཉྤི་ཤུ་པའྤི་སོད་ལ་ཐོན་པའྤི་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ 
རབས་22སུ་“སྤི་ཏྤི”་དང་“སྤི་ལོགས”་ཞེས་གསལ་བ་དང་། ཡང་དཀའ་ཆེན་བློ་བཟང་ 
བཟོད་པས་མཛད་པའྤི་རྣམ་ཐར་དད་པའྤི་རྒྱན་མཆོག་23ཅེས་པའྤི་ནང་དུ་“སྤི་ཏྤི”་ 
ཞེས་དང་། དཔོན་སོབ་བསན་འཛིན་རྣམ་དག་གྤིས་མཛད་པའྤི་འབེལ་གཏམ་ལུང་གྤི་སྙྤིང་
པོའྤི་24ནང་དུ་ཡང་“སྤི་ཏྤི”་ཞེས་དང་། དེ་བཞྤིན་སྒོ་མང་གྤི་མཁན་ཁྤི་བསན་པ་བསན་ 
འཛིན་གྤིས་མཛད་པའྤི་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའྤི་རྒྱལ་ཚབ་གསེར་ཁྤི་རྤིམ་བྱོན་གྤི་ཁྤི་རབས་
ཡོངས་འདུས་ལོན་བཟང་25དུ་“སྤི་ཏྤི”་དང་“སྤི་ཏེ”་ཞེས་གསལ་བ་བཅས་དང་།  
དུ་“སྤི་ཏྤི”་དང་“སྤི་ཏེ”་ཞེས་གསལ་བ་བཅས་དང་། 
 

                                                      
19  སུམ་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་གྤིས་མཛད་པའྤི་ཆོས་འབྱུང་དཔག་བསམ་ལོན་བཟང་། སཱ་རཎ་ཐ། ༡༩༦༥ 

20  དགེ་ལན་ཁྤི་རྤིན་པོ་ཆེ་ཨ་ཆྤི་ནོ་མྤིན་ཧན་གྤི་རྣམ་ཐར་མཁའ་སོད་གྲུབ་པའྤི་གཏམ་སྙན་ལའྤི་རྔ་བོ་ཆེ། ལང་སྐྱ་
རོལ་བའྤི་ར་ོརེས་མཛད། 

21   ངོར་ཁང་གསར་མ་མཁན་པོ་ངག་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྤིས་མཛད་པའྤི་ལར་བཅས་འགྲ་ོབའྤི་ 
མཆོད་སོང་ཇ་ོབོ་སྐུ་མཆེད་གསུམ་སོན་བྱུང་གྤི་གཏམ་རབས་བརོད་པ་བེེཌུརྱ་སོན་པོའྤི་པྤི་ཝང་། ད་ལོངས་མངའ་ 
རྤིའྤི་རྤིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་། ར་རམ་ས་ལ། ༡༩༨༨ 

22  ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས། Antiquities of Indian Tibet, Vol.II, Calcutta 1926 

23  དཀའ་ཆེན་བོླ་བཟང་བཟོད་པས་མཛད་པའྤི་ཁྤི་ཚོགས་ཚུལ་ཁྤིམས་རྣམ་པར་དག་པའྤི་གླྤིང་གྤི་མཁན་རྒྱུད་ 
རྣམ་ཐར་དད་པའྤི་རྒྱན་མཆོག 

24  དཔོན་སོབ་བསན་འཛནི་རྣམ་དག་གྤིས་མཛད་པའྤི་འབེལ་གཏམ་ལུང་གྤི་སྙྤིང་པོ། 
25 སོྒ་མང་གྤི་མཁན་ཁྤི་བསན་པ་བསན་འཛནི་གྤིས་མཛད་པའྤི་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའྤི་རྒྱལ་ཚབ་གསེར་ཁྤི་རྤིམ་བོྱན་

གྤི་ཁྤི་རབས་ཡོངས་འདུས་ལནོ་བཟང་། 
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1 སྤི་ཏྤི། ལ་ལུང་གསེར་ལ་ཁང་གྤི་ལེབས་རྤིས། 
ལེའུ། ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས། 

2 ཅོག མཁས་པ་ལེའུ། 

3 སྤིལ་ཆོག ཉང་རལ་ཉྤི་མ་འོད་ཟེར། 

4 ཅོག་ལ་ཡུལ། བསོད་ནམས་རྩེ་མོ། 

5 ལོག་ལ་ཡུལ། ལོག་མ་ཡུལ ས་སྐྱ་པན་ཆེན། 

6 པྤི་ཏྤི། མངའ་རྤིའྤི་རྒྱལ་རབས། བེ་སེར། 

7 སྤི་ཏྤི། བེ་སེར། ངོར་ཁང་གསར། སུམ་བྷ། དཔལ་ཚུལ། 

8 པྤི་ཏྤི་པྤི་སྐྱོགས། དངུལ་སྐུ་མཆེད་གསུམ། 

9 སྤི་ཏྤི་སྤི་ལོགས། ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས། 

10 སྤིལ་ཅོག བདེ་མཆོག་གྤི་དེ་ཁ་ོན་ཉྤིད་ཀྤི་མཛད་བྱང་། 

11 སྤི་ཏྤི་སྤི་ཆོག རྒྱལ་རབས་གསེར་ཕྲེང་། 

12 ཅྤི་ཅོག རྒྱ་བོད་ཡྤིག་ཚང་། 
 

གསུམ།  “སྤི་ཏྤི”་(Spiti)ཞེས་ཐོགས་པའྤི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཚིག་དནོ། 
 
གོང་དུ་ས་བཅད་གཉྤིས་ཀྤི་ནང་དུ་བཤད་ཟྤིན་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྤི་ས་མཚམས་སུ་
ཡོད་པའྤི་སྤི་ཏྤི་ཞེས་པའྤི་ཡུལ་འདྤི་ལ་མྤིང་འབྤི་ཚུལ་མྤི་མཐུན་པ་བཅུ་ལག་ཅྤིག་ཡོད་པ་
ཡྤིག་ལམ་ཁག་ནས་གསལ་ན་ཡང་། དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ནང་དོན་རེ་རེ་ཡོད་པའྤི་ངེས་པ་མེད་
ལ་རེ་ཟུང་ནྤི་དཔེ་དང་ཡྤི་གེའྤི་དག་ཆ་ནོར་བ་ཡྤིན་པ་ཡང་ར་འཕྲདོ་ཐུབ་པ་ཞྤིག་རེད། དེ་
ཡང་གོང་དུ་འཁོད་པའྤི་རྒྱུ་ཆ་ཁག་ལ་དབྱེ་ཞྤིབ་ཅྤིག་བྱས་ན། “སྤི་ཏྤི”་ཞེས་པའྤི་མྤིང་འདྤི་ 
ཡྤིག་ཐོག་ཏུ་གསལ་པའྤི་རྒྱུ་ཆ་ས་ཤོས་ལ་ལུང་གསེར་ལ་ཁང་གྤི་ལབེས་རྤིས་སུ་“སྤི་ཏྤི”་དང་
“ལོག”་ཅེས་གསལ་བ་འདྤི་ནས་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནྤི་རེས་སོར་རྤིམ་པར་བྱུང་བའྤི་མྤིང་
གྤི་འབྤི་ཚུལ་མྤི་འད་བ་རྣམས་སྒྲ་ཟུར་ཙམ་གྤི་ཁྱད་པར་ལས་དེ་གཉྤིས་དང་ཡོངས་སུ་ཁ་
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བལ་མེད་པ་དེ་རེད། ལོག་ཅེས་པའྤི་དོན་ནྤི་སྐབས་དེར་འདྤི་དང་འདྤི་ལ་འཇུག་ཅེས་ 
ཤོད་དཀའ་ན་ཡང་གཙོ་ཆེ་བ་རྤི་བོའྤི་ལོག་ལྟ་བུ་དང་ཀླད་དང་ཐགོ་ཁེབ་སོགས་མཐོ་ས་ལ་
འཇུག ལ་ལུང་གསེར་ཁང་གྤི་ལབེས་རྤིས་ལས་ཅུང་འཕྤི་བར་བྱུང་བའྤི་ལེའུ་ཆོས་འབྱུང་ 
དང་ཉང་རལ་གྤི་ཆོས་འབྱུང་སགོས་སུ་“ཅོག”་དང་“སྤིལ་ཆོག”་ཞེས་གསལ་བ་དེ་ནྤི་སྤིལ”་ 
ཞེས་པ་དེ་ནྤི་“སྤི་ཏྤི”་ཞེས་པའྤི་སྤིའྤི་མྤིང་གཞྤིའྤི་མགོ་ཅན་སའྤི་སྒྲ་གསལ་བོར་ཐོན་པར་
བྱས་པ་ཞྤིག་དང་། “ཆོག”་ནྤི་“ཅོག”་གྤི་འབྤི་ཚུལ་གཞན་པ་སེ་“ཅོག”་དང་“ཆོག”་དང་ 
“ལོག”་“ལོགས”་རྣམས་དོན་གཅྤིག་ལ་འབྤི་ཚུལ་མྤི་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ནྤི་གང་སར་མཐོང་
ཐུབ་པ་ཞྤིག་རེད། ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་སུ་“སྤི་ཏྤི་སྤི་ལོགས་ཀྤི་དནོ་ནྤི་ཀོག་དང་འད་སེ”་ 
ཞེས་དང་། “སྤི་ཏྤི་ནྤི་ལུང་པ་ཀོག་ཀོག་ཚང་མ་ཟེར་བའྤི་དོན་ནོ། སྤི་ཅོག་ནྤི་ཚང་མའྤི་ 
དོན་ནོ”།26ཞེས་གསལ་བ་འདྤི་ནས་སྤིར་“སྤི་ཏྤི”་ཡོངས་དང་སྒོས་སུ་“ལོག”་གྤི་གོ་བ་ལ་ 
དམྤིགས་ཀྤིས་གསལ་ཡོད་པར་མཐོང་། མྤི་ལོ་སོང་གྤི་ལོ་རྒྱུས་ལན་པའྤི་ལེབས་རྤིས་དེར་ 
གསལ་བའྤི་“སྤི་ཏྤི”་དང་“ལོག”་ཅེས་པ་གཉྤིས་ལས་“སྤི་ཏྤི”་ལ་ག་ོབ་དང་གྲུབ་ཚུལ་མ་
འད་བ་ག་རེ་ཡོད་ཟེར་ན། ནམ་རྒྱུན་གྤི་གོ་བ་ལྟར་ན་“སྤི”་ནྤི་ཐུན་མོང་དང་མང་པ་ོསོགས 
་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྤི་དོན་སོན་པའྤི་མྤིང་ཞྤིག་ཡྤིན་ལ་“ཏྤི”་ནྤི་བར་རྤིང་གྤི་དབང་དུ་བྱས་ན་“ཏྤི་
སེ”་ལྟ་བུ་གངས་རྤི་ལ་གོ་བ་དང་ཞང་ཞུང་སྐད་དུ་ཆུ་ལ་ཡང་ག་ོབར་བཤད། གྲུབ་ཚུལ་གྤི་ 
ཆ་ནས་“སྤི”་ལ་“སྤི”་ཞེས་བྤིས་པ་ནྤི་ནམ་རྒྱུན་ཁ་སྐད་ལ་ཡ་བཏགས་ཀྤི་སྒྲ་གསལ་བོར་མ་
ཐོན་པ་དེ་བཞྤིན་ཡྤིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པ་དང་“པྤི”་ཞེས་བྤིས་པ་ནྤི་མགོ་འདོགས་གཉྤིས་ཀྤི་སྒྲ་
གསལ་པོར་མ་ཐོན་པར་མྤིང་གཞྤི་གཅྤིག་པོ་གསལ་པར་ཐོན་པ་དེ་བཞྤིན་ཡྤིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་
པ་ཞྤིག་ཡྤིན་ལ། འདྤི་ཚོ་དང་ཅུང་མྤི་འད་བ་ཞྤིག་ནྤི་རྒྱ་བོད་ཡྤིག་ཚང་དུ་“ཅེ་ཅོག”་ཞེས་ 
གསལ་བ་དེ་ཡྤིན་མོད། དེ་ནྤི་“སྤི”་ཞེས་པའྤི་སྒྲ་དང་ཐག་ཉེ་བའྤི་རྒྱུ་མཚན་གྤིས་དེ་ལྟར་ 
འབྱུང་སྲྤིད་པ་ཞྤིག་དང་། རང་ཅག་ལ་མགོ་འདོགས་སོགས་བཀལ་ནས་ཀློག་སྲོལ་དེ་ 
ས་ཆ་ཁ་ཤས་ན་དུས་ད་ལྟའང་མངོན་སུམ་མཐོང་ཐོས་སུ་ཡོད་པ་དེ་བཞྤིན་ཡྤིན་པར་སྙམ།  

མདོར་ན་“སྤི་ཏྤི”་ནྤི་སྨད་དང་གཤམ་དང་ཆུ་བོ་སོགས་ལ་གོ་བ་དང་། “ལོག”་ནྤི་རྤི་ 
དང་སོད་དང་མཐོ་ས་ལ་གོ་བ་ཞྤིག་དུ་སྣང་བས་ཐོག་མར་“སྤི་ཏྤི”་དང་“ལོག་ལ”་ཞེས་པ་
ས་ཁུལ་བྱེ་བག་པ་གཉྤིས་ཀྤི་མྤིང་ཡྤིན་པ་དེ་ལ། ་ཡང་མྤིང་གྤི་ཐོགས་སངས་སམ་འཇུག་ཡུལ་ 
གྤི་ཆ་ནས་“ལོག་ལ”་ཞེས་པ་རྤི་རྒྱུད་དང་“སྤི་ཏྤི”་ཞེས་པ་ནྤི་གཙང་པོ་དང་ལུང་གཤོང་ལ་
གོ་ན་“སྤིལ་ཅོག”་དང་ཡང་ན་“སྤི་ལོགས”་ནྤི་“སྤི་ཏྤི”་དང་“ལོག”་གཉྤིས་ཀྤི་བསྡུས་མྤིང་
དང་། དེ་ནས་རྤིམ་གྤིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྤི་འགྱུར་བའྤི་ཁོད་ནས་“ལོག”་དེ་མྤི་སྣང་བར་གྱུར་ནས། 
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“སྤི་ཏྤི”་འམ་“སྤི་ཏྤི”་ཞེས་པའྤི་མྤིང་འདྤིས་“སྤི་ཏྤི”་དང་“ལོག”་གཉྤིས་ཀྤི་མྤིང་གྤི་འཇུག་
ཡུལ་དེ་སྤི་ཏྤི་གཙང་བོ་འབབ་ཡུལ་གྤི་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་ཀྤི་དོན་གོ་ནུས་པ་འམ་སོན་ནུས་
པ་ཞྤིག་དུ་གྱུར་པ་ཡྤིན་ནམ་སྙམ།  

 
བཞྤི། སྤི་ཏྤི་ཞེས་པའྤི་མྤིང་འདྤི་བདོ་ཡྤིག་གྤི་ཡྤིག་ལམ་ནས་གསལ་བའྤི་དུས་ཚིག 

 
སྤིར་བོད་ཡྤིག་གྤི་ལམ་ནས་སྤི་ཏྤི་ཞེས་པའྤི་མྤིང་འདྤི་གསལ་ས་ཤསོ་ནྤི་སྤི་ཏྤིའྤི་ཡུལ་དུ་དུས་
རབས་བཅུ་གཅྤིག་པའྤི་ནང་བཞྤིངས་པའྤི་ལ་ལུང་གསེར་ཁང་གྤི་ལེབས་རྤིས་ནས་སྤི་ཏྤི་ཞེས་
གསལ་བ་དེ་ཡྤིན་ལ་། ད་ཡྤིག་གྤི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་འབྱུང་སོགས་ཀྤི་རྒྱུ་ཆའྤི་ཁོད་ནས་སྤི་ཏྤི་ 
ཞེས་པའྤི་མྤིང་འདྤི་ཡྤིག་ཐོག་དུ་འཁོད་ས་ཤོས་ནྤི་དུས་རབས་བཅུ་གཉྤིས་པའྤི་ནང་གྤི་
མཁས་པ་ལེའུས་མཛད་པའྤི་ལེའུ་ཆོས་འབྱུང་དང་དེ་ནས་རྤིམ་གྤིས་ཉང་རལ་ཆོས་འབྱུང་
སོགས་སུ་ཡྤིག་ཐོབ་དང་འབྤི་ཚུལ་མྤི་འད་བ་ཅྤི་རྤིགས་ཅྤིག་གྤི་ལམ་ནས་བྤིས་པ་གསལ་ན་
ཡང་། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་ནས་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་བའྤི་བར་དུ་སྤི་ཏྤི་དང་ལོག་གྤིས་
མཚོན་པའྤི་མྤིང་གྤི་འབྤི་ཚུལ་མྤི་འད་བ་འདྤི་དག་གྤི་ཚིག་དོན་དང་འཇུག་ཡུལ་ལ་དཔྱད་
པ་བྱས་ཡོད་པ་དེ་འད་ད་ས་ལག་སོན་མ་བྱུང་། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའྤི་རེས་ནས་ལ་
དྭགས་རྒྱལ་རབས་སུ་གཞྤི་ནས་སྤི་ཏྤི་དང་སྤི་ལོགས་ཞེས་པའྤི་ཚགི་ཟྤིན་དང་འཇུག་ཡུལ་
ངོས་བཟུང་ནས་དཔྱད་པ་བྱས་འདུག་ལ། དེ་ནས་རྤིམ་གྤིས་ཕྤི་གླྤིང་པ་རེ་ཟུང་གྤིས་ཕྤིའྤི་སྐད་
ཡྤིག་གྤི་ལམ་ནས་དེང་དུས་ཀྤི་དཔྱད་ཐབས་བཀོལ་ནས་ཞྤིབ་འཇུག་བྱས་པ་དང་། རེ་ཟུང་
གྤིས་རང་རྤིགས་གངས་ཅན་པའྤི་སྐད་ཡྤིག་གྤི་ལམ་ནས་རྒྱུ་ཆ་ཁག་འཚོལ་བསྡུད་དང་དབྱེ་
ཞྤིབ་ཀྤིས་ཆེད་རྩོམ་ཁ་ཤས་ཐོན་བཞྤིན་པ་འདྤིས་སྤི་ཏྤི་ཞྤིབ་འཇུག་གྤི་བྱ་བ་ལ་མཐུན་རེན་
བླ་ལག་ཏུ་སྐྲུན་འདུག་པ་བཅས་སོ། 
 

 
 




