
གེ་སར་སྒྲུང་དང་ས་མིང་རིག་པའི་རྟོག་ཞིབ་བེད་ཐབས། 

སྨན་ཤུལ་རིན་ཆེན་རྟོ་རེ། 

ཇི་སྐད་དུ་མིང་དུ་གདགས་པར་མ་མཛད་ན།། འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་རྟོངས་པར་འགྱུར།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ས་ཆའམ་

ས་བབ་གཅྟོད་པ་ཞིག་ལ་མིང་ཡྟོད་པ་ན་ས་མིང་གྲུབ་སེ། དབིན་ཇིའི་སྐད་དུ་Geographical Namesཞེས་པའམ་Place 

Namesཞེས་བརྟོད་པ་དང་། རྒྱའི་སྐད་དུ་ 地名 ཞེས་པ་སྟོགས་མིང་དྟོན་གཅིག་ཏུ་འབབ་པས། ས་མིང་ནི་མི་མང་གིས་ཕྟོགས་

མཚམས་དང་ཁྟོར་ཡུག་ངེས་ཅན་ཡྟོད་པའི་ས་བབ་དངྟོས་ཀི་གདགས་གཞིར་བཏགས་པའི་མིང་གི་བར་ཆད་ཡིན་ནྟོ།། 

སིར་ས་མིང་ནི་ཡི་གེ་མ་བྱུང་བའི་སྔ་རྟོལ་དུ་མང་པྟོ་ཡྟོད་དེ། ད་ལྟའི་འཛམ་གིང་ཐྟོག་གི་ཡི་གེ་མེད་པའི་སྐད་རིགས་མང་

པྟོའི་ཁྟོད་དུའང་། ས་མིང་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཡྟོད་པ་ནི་ཧ་ལས་དགྟོས་པ་ཞིག་རེད། དེའང་ཡིན་ཏེ། ས་མིང་ཡི་གེར་འབི་བ་ནི་དུས་

ཕིས་ཀི་ལྟོ་རྒྱུས་ཡིན་པ་དང་། ས་མིང་ཐྟོག་མར་ཡི་གེར་འབི་དགྟོས་དྟོན་ཀང་ཕི་རྟོལ་ལ་འབེལ་བ་ཇེ་ཆེར་སྟོང་ནས་ས་མིང་འདེན་

པའམ། ཆིངས་དང་འདུན་མ་གཏམ་དུས་མཁྟོ་བ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་དུས་ཕིས་སུ་ས་ཁ་ཆེ་ཆུང་གི་དགྟོས་དབང་ལ་ཐུག་དུས་ས་མིང་

ལའང་ཚད་གཞི་དང་སིག་ལམ་མང་པྟོ་བྱུང་བ་ཡིན་ནྟོ།།  

བྟོད་ཀི་གནའ་བྟོའ་ིས་མིང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ས་ཆ། རྟོང་། ཡུལ་གྲུ། ལུང་བ། སྤང་ལྟོངས། རུ། གྟོང་སེ། དགྟོན་པ། ལྷ་ཁང་། སྐུ་

ཁང་། འབུམ་ཁང་། མཆྟོད་རེན། སྒྲུབ་ཕུག། རེའུ་འབུམ། ལབ་རེ། བསེ་མཁར།(གསས་མཁར།) བསང་ཁི། མཚེར་ས། མཁར། ཁང་བ། 

ར་བ། ཟམ་པ། བཟྟོ་བཀྟོད། རབ་སྟོ། ལམ། ར་ཟམ། ཚིགས་ལམ། དུར་ཁྟོད་སྟོགས་ཀི་མིང་གཞིར་བཞག། རི་དང་གིང་ཕྲན་བག། ཆུ་

དང་མཚོ་མྟོ་མཚེའུ། ནགས་ཚལ་ཞིང་ས་ཐང་ལ་སྟོགས་པ་ཡྟོད་པས་མི་ཚད། ད་དུང་ཚོ་བ་ཤྟོག་པའི་མིང་དང་། ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་

གི་གནས་རི། འགྟོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་གནས་ཡུལ། འདྟོད་ཁམས་གཟུགས་ཁམས་གཟུགས་མེད་ཁམས་དང་བཅས་པའི་དུས་གསུམ་

ཆྟོས་ཀི་ཞིང་ཁམས་སྟོགས་ཀང་ཡྟོད་པས། གེ་སར་སྒྲུང་གི་ས་མིང་ལའང་དེ་དག་ཚང་མ་འདུས་ཡྟོད། བྟོད་ཀི་དེང་སང་གི་ས་མིང་

ལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་། རང་སྟོང་ལྟོངས། ཞིང་ཆེན། ས་ཁུལ། རྟོང་། ཞང་། སེ་བ་བཅས་ཀི་སིད་འཛིན་ས་མིང་སྐྟོར་ཞིག་ཡྟོད་ཀང་གནས་

སྐབས་ཀི་བརྟོད་བ་མ་ཡིན་ནྟོ།།  

ས་མིང་རིག་པ་ནི་རིག་གཞུང་སྣ་འཛོམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ས་རྒྱུས་དང་། ལྟོ་རྒྱུས། སྐད་ཆ། མི་རིགས་རིག་པ་བཅས་ཀི་རིག་

གཞུང་དང་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡྟོད་པས། དེང་སང་“ས་མིང་རིག་པ་ནི་ས་མིང་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་། མིང་དུ་གྲུབ་ཚུལ། ས་བཤད། 

འཕྟོ་འགྱུར། ས་བབ་དངྟོས་ལ་ཇི་ལྟར་ཁྱབ་པའི་ཁྱད་ཆྟོས། ས་མིང་འབྟོད་སངས་ཀི་ས་དང་ཡི་གེར་ཕབ་ཚུལ་ཚད་གཞི་ཅན་དུ་

བསྒྱུར་བ། ས་མིང་གི་ཕན་ནུས། ས་མིང་དང་རང་བྱུང་ཁྟོར་ཡུག། སི་ཚོགས་ཁྟོར་ཡུག་བཅས་པའི་བར་གི་འབེལ་བ་སྟོགས་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བེད་པའི་རིག་གཞུང་ཞིག་ཡིན། ས་མིང་རིག་པས་ས་མིང་ཚད་གཞི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། ལྟོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ་

རྒྱལ་སིའི་འབེལ་འདིས་ལ་སབས་བདེ་བཟྟོ་བ་དང་། ཚན་རིག་དང་རིག་གནས། དཔལ་འབྟོར་འཛུགས་སྐྲུན་བཅས་ཀི་འཕེལ་རྒྱས་

ལ་དཔྱད་གཞི་མཁྟོ་སྟོད་སྟོགས་ཀི་དྟོན་སིང་གལ་ཆེན་ལྡན་པ་ཡིན་ནྟོ།།”
1
གསུངས་པ་ལྟར། ས་མིང་ཚད་གཞི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་ནི་

 

1  [ EB/CD].http://brochure-printer.bro-chure-printer.cn/,2007-10-04,“研究地名的由来、语词构成、含义、演变、分布规律、读写标准



ས་བབ་གཅིག་ལ་ས་མིང་དུ་མ་ཡྟོད་པའམ། ས་མིང་གཅིག་ལ་ས་བབ་དུ་མ་ཡྟོད་པ། ཡི་གེར་ཕབ་ཚུལ་མི་གཅིག་པ། སར་བརྟོད་

སངས་མི་མཐུན་པ། ས་བབ་ཀི་གནས་དང་རིགས་ཀི་དབེ་བ་མི་གསལ་བ་སྟོགས་ཀི་སྟོན་སེལ་ཡིན་ནྟོ།། 

སིར་ས་མིང་བ་བའི་ནང་དྟོན་གཙོ་བྟོ་ནི། “ས་མིང་ཚད་གཞི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། ས་མིང་གི་ཡིག་གཟུགས་དང་འགྱུར་

ཡིག་དག་བསིགས་བེད་པ། ས་མིང་དྟོ་དམ། གཞུང་ལུགས་ཞིབ་འཇུག། མིང་གི་རྟོག་ཞིབ་དང་འཚོལ་སྡུད། དག་སིག། རྟོམ་སིག། 

བསྡུ་གསྟོག་འཚོལ་ཞིབ་བཅས་པ་ནས། ད་དུང་རྒྱལ་སིའི་ས་མིང་ཚད་གཞི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་བ་བར་ཞུགས་པ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་ས་

དབིབས་ཀི་གྲུབ་ཆའི་མིང་བརར་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ་ཡིན།”
1
ཞེས་པ་ལྟར། དེང་སང་བར་སྣང་དང་གཟའ་སྐར་སྟོགས་ཀི་གནས་

བབ་དེའང་ས་མིང་གི་ཁྟོངས་སུ་བསྡུས་ན་ཆྟོག་སམ། “ས་མིང་མང་པྟོ་དག་བསིགས་བས་རེས། ས་མིང་དེ་ཇི་ལྟར་ཐྟོགས་པའི་ཁྱད་

ཆྟོས་རྣམས་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞིང་། ད་གཟྟོད་ས་ཁུལ་ངེས་ཅན་དུ་ས་མིང་ལ་ཞིབ་བཤེར་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ནྟོ།། རྒྱལ་སིད་སི་ཁྱབ་

ཁང་གི་ས་མིང་འདྟོགས་པ་དང་། ས་མིང་བརེ་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཐག་གཅྟོད། ཅེས་པ་ལྟར་གཟབ་ནན་བས་ན། ས་མིང་རྣམས་

དུས་ཡུན་རིང་བྟོར་གཏན་ཆགས་སུ་གནས་ཐུབ་པའི་ཕན་པ་ཡྟོད།”
2
ཅེས་པ་དང་། རྒྱལ་སིའི་ས་མིང་ཚད་གཞི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་

ཚོགས་འདུ་ཞེས་པ་ནི་“མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཁག་གི་དཔལ་འབྟོར་དང་སི་ཚོགས་ཀི་ལས་འཛིན་ཚོགས་འདུས་ཐག་གཅྟོད་ལྟར་སི་ལྟོ་

༡༩༦༧ལྟོ་ནས་ཚོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དམིགས་ཡུལ་ནི་རྒྱལ་སིའི་གྟོས་མཐུན་ལྟར་སའི་གྟོ་ལ་དང་ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀི་གཟའ་སྐར་གི་

མིང་རྣམས་འབྟོད་སངས་དང་ཡི་གེར་ཕབ་ཚུལ་གཅིག་གྱུར་དུ་གཏྟོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནྟོ།།”
3
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ས་མིང་ལ་

འགིག་ལམ་དང་སིག་ལམ་མེད་པ་ཞིག་མིན་ནྟོ།།  

གཤམ་དུ་ས་མིང་རིག་པའི་སི་ཁྟོག་ལྟར་ས་མིང་གི་གྲུབ་ཆ་དང་། རྒྱུ་རེན། ཕན་ནུས། འགྱུར་ལྡྟོག་བཅས་ཅུང་ཟད་གེང་བར་

བའྟོ། ། 

ས་མིང་གི་གྲུབ་ཆ་ལ་སི་མིང་དང་སེར་མིང་གཉིས་ཡྟོད་དེ། དཔེར་ན་ཆུ་ཞེས་པ་ནི་སི་མིང་ཡིན་ཏེ། ར་འབི་ར་གསུམ་སྟོགས་

ནི་སེར་མིང་ཡིན། ཕྟོ་བང་ལྟ་བུ་ནི་སི་མིང་ཡིན་ཏེ། ཡུམ་བུ་བླ་སང་། པྟོ་ཏ་ལ། སེང་ཕྲུག་སག་རེ་སྟོགས་ནི་སེར་མིང་ཡིན། རྒྱའི་ས་

མིང་རིག་པའི་མཁས་པ་ལྟར་ན། སི་མིང་ལས་སེར་མིང་བྱུང་བ་སྔ་སེ། ས་མིང་གི་ཁྟོད་དུ་ཐྟོག་མར་སེར་མིང་ཡྟོད་པ་ལས་སི་མིང་

མེད།
4
ཅེས་པའི་མཚན་གཞིར། རྒྱ་ཡིག་གི་“河”ཞེས་པ་ཐྟོག་མར་ར་ཆུ་“黄河”ཁྟོ་ནར་གྟོ་བ་དང་། ཕིས་སུ་རིམ་གིས་ཆུ་བྟོ་ཡྟོངས་

རྟོགས་ཀི་སི་མིང་དུ་སྟོང་བ་ཡིན་པར་བརྟོད། དེས་ན་ས་མིང་ལ་ལ་ནི་སི་མིང་མེད་ན་སེར་མིང་ཁྟོ་ནས་མིང་དུ་གྲུབ་མི་ཐུབ་སེ། 

དཔེར་ན། གྟོང་གི་ར་འབི་ར་གསུམ་ལྟ་བུ། འྟོན་ཀང་། ས་མིང་ཡིན་ན་སི་མིང་ཡྟོད་པས་མ་ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན། ལྷ་ས། སེ་དགེ། བླ་

བང་ལྟ་བུ་དང་། བྟོད་ཀི་ས་མིང་ནང་ན་ཐད་ཀར་གཞི་བདག་གི་མིང་རི་བྟོ་ལ་ཐྟོགས་ཏེ། རི་བྟོ་ཞེས་པའི་སི་མིང་འབྟོད་མི་དགྟོས་

པའང་ཡྟོད་དེ། ཡར་ལྷ་ཤམ་པྟོ། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ར་རྒྱལ་སྟོམ་ར་ལྟ་བུའྟོ། །  

 

化和功能，以及地名与自然和社会环境之间关系的学科。地名学对于实现地名标准化，研究历史便于国际交流以及为发展科学、文化、经

济建设提供资料等具有重要意义。” 
1 王际桶：《地名工作的重要内容与新中国地名工作的成就[A],中国地名委员会办公室：《地名学文集》[C]，北京：测绘出版社，1985 年第

46-51 页。 

2 史念海：《论地名资料的搜集和整理》[A]，中国地名委员会办公室：《地名学文集》[C]. 北京：测绘出版社，1985 年第 293 页。 

3 王际桶：《联合国地名标准化会议》[A]，中国地名委员会办公室：《地名学文集》[C]. 北京：测绘出版社，1985 年第 114 页。 

4 刘伉：《略论地名的起源于演变》[M]，中国地名委员会办公室：《地名学文集》[C]. 北京：测绘出版社，1985 年第 50 页。 



ས་མིང་གི་རྒྱུ་རེན་ལ་རྒྱལ་སིའི་རིག་གཞུང་གི་སེང་ན་ས་དང་། གཟུགས། དྟོན། གནས། རིགས་བཅས་པ་འདུ་དགྟོས་ཚུལ་

བཞེད་མཁན་ཡྟོད་ཀང་། རྒྱའི་མཁས་པ་སྐུ་ཞབས་ཝང་ཇི་ཐྟོན་(王际桐)ལགས་ཀིས་ས་མིང་རིག་པ་རགས་བཤད་དུ། “ས་དང་། 

གཟུགས། དྟོན་གསུམ་ནི་ཡི་གེ་མེད་པའི་མི་རིགས་ལ་ཁྱབ་པ་མེད་པའི་མི་ཚད། རིགས་ནི་མི་རང་རང་གིས་བསམ་བཞིན་དུ་དབེ་བ་

འབེད་ཚུལ་མང་པྟོ་ཡྟོད་པས། མཐར་གཏུག་ན་ས་མིང་གི་རྒྱུ་རེན་ལ་མིང་དང་ས་བབ་གཉིས་ལས་མ་འདས་སྟོ།།”
1
ཞེས་གསུངས།  

ས་མིང་གི་བེད་ནུས་ལ་གཙོ་བྟོ་ཕྟོགས་གཉིས་ཡྟོད་དེ། གཅིག་ནི་མི་རྣམས་ཀི་འགྟོ་འདུག་སྟོད་གསུམ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་

ཡྟོ་བད་ལྟ་བུར་སྟོང་བ་དང་། གཉིས་སུ་ས་མིང་ནི་སྐད་ཆ་དང་། ས་རྒྱུས། ལྟོ་རྒྱུས། མི་རིགས་བཅས་ཀི་རིག་གནས་ཀི་རྒྱུན་འཛིན་

བེད་ཅགི་ཡིན་པས། སྐད་ཆ་རིག་པ་དང་། ས་རྒྱུས་རིག་པ། ལྟོ་རྒྱུས་རིག་པ། མི་རྒྱུད་རིག་པ་བཅས་ཀི་རིག་གཞུང་ཚན་ཁག་ལ་ཞིབ་

འཇུག་གི་རྒྱུ་ཆ་ར་ཆེན་འདྟོན་པ་ཡིན།  

ས་མིང་གི་འགྱུར་བ་ནི་ས་བབ་དངྟོས་ཀི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ནས་བྱུང་བ་མང་ཡང་། དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་གི་ནང་དུ་འགྱུར་

བ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་ཏེ། ས་བབ་དེའི་ས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གང་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་། ས་མིང་ནི་གཉུག་སྟོད་ཀི་མི་ཕན་ཚུན་བར་དང་

དེའི་ཕི་རྟོལ་གི་མི་དང་དུས་ཡུན་རིང་བྟོའི་འབེལ་འདིས་ལས་བྱུང་སེ་གྟོམས་སྟོལ་དུ་ཆགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ས་མིང་གང་ཞིག་

ཡིན་རུང་ཡང་དང་བསར་དུ་མིང་གསར་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་མིན། དེའི་རེན་གིས་ས་ཆ་གང་ཞིག་ལ་འགྱུར་ལྡྟོག་ཆེན་པྟོ་བྱུང་ནས་

ཆུ་ཐག་པའམ། རྩྭ་སྐམ་པ་སྟོགས་ཀིས་སྔྟོན་གི་ས་མིང་དང་ཐྟོད་མི་ཐུག་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ནའང་། ས་མིང་དེ་གྟོ་བུར་དུ་འགྱུར་མི་སིད་

པ་ཞིག་ཡིན། དེས་ན་ས་མིང་ལས་རང་བྱུང་ཁྟོར་ཡུག་གི་འགྱུར་ལྡྟོག་ཀང་ཤེས་ཏེ། དཔེར་ན་གེ་སར་སྒྲུང་ལས་ར་རྒྱལ་སྟོམ་རའི་

ལྟོགས་སུ་མཚོ་ས་རེངས་སྔྟོ་རེངས་གྟོ་རེངས་གསུམ་ཡྟོད་པ་ཤེས་རུང་། ད་སྐབས་མཚོ་ས་རེངས་དང་སྔྟོ་རེངས་གཉིས་དེ་ས་ཁའི་

སེང་དུ་གྟོ་འཛོལ་བྱུང་འདུག་པ་དང་། གྟོ་རེངས་དེ་སྐམ་ནས་ཐག་ཟིན་ཀང་གཉུག་སྟོད་ཀི་བྟོད་མིའི་ངག་རྒྱུན་དུ་མཚོ་ས་རེངས་སྔྟོ་

རེངས་གྟོ་རེངས་གསུམ་ཞེས་གེང་བ་ཡིན་ནྟོ།། 

འྟོན་ཀང་། ས་མིང་ཕལ་ཆེར་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་ར་ས་ཞེས་པ་ལྷ་ས་ལ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་

རུང་། ལ་ལ་དེ་ལྟ་མིན། ཆབ་སིད་དང་བཅས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཞན་པའི་དབང་གིས་འགྱུར་བའང་ཡྟོད། དཔེར་ན་སྔྟོན་ཆད་ཕི་

རྒྱལ་གི་ས་རྒྱུས་མཁན་པྟོས་འཛམ་གིང་གི་ཡང་རེ་ཇྟོ་མ་གང་མའི་མིང་བརེས་ཏེ་དབིན་ཇིའི་སྐད་དུ་ཨེ་བུརསྠ་“Everest”ཞེས་

བཏགས་པ་ནི་ད་ལྟའང་ཚིག་མཛོད་ནང་ན་ཡྟོད་པ་དང་། ཐ་ན་བལ་བྟོའི་སྐད་དུ་ས་གར་ཐ་“Sagarmatha”ཞེས་པ་དང་

ཡང་ཐྟོད་མི་ཐུག། 

སི་ཚོགས་རིང་བར་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ས་ཁུལ་ལ་ལར་རྒྱ་མིང་ངན་པ་བཏགས་ཡྟོད་དེ། མི་རིགས་གཞན་པར་མཐྟོང་

ཆུང་བེད་པའི་ནང་དྟོན་དང་ལྡན། དཔེར་ན། སྐུ་ཞབས་ཝང་ཇི་ཐྟོན་ལགས་ཀིས། “བཅངིས་འགྟོལ་རེས་སུ། མི་རིགས་གཞན་པར་

མཐྟོང་ཆུང་གི་སྟོལ་རྒྱུན་ངན་པ་དེ་གཅྟོད་པའི་ཆེད་དུ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་དབང་གིས་ས་མིང་རིང་བ་སྐྟོར་ཞིག་བསྒྱུར་བ་ནི་དཔེར་

 

1 王际桶：《地名学概论》[M], 北京：中国社会出版社，1993 年第 50 页。 



ན། ཏིས་ཧྭ་(迪化)ཞེས་པ་ཨུ་རུམ་ཆི(乌鲁木齐) ཀྟོས་སྟོས་(归绥)ཞེས་པ་ཧྟོག་ཧྟོ་ཐུ་(呼和浩特) ཨན་ཏྟོན་(安东)ཞེས་པ་ཏན་

ཏྟོན་(丹东) ཕེན་དབིས་(平彝)ཞེས་པ་ཧ ྟོའུ་ཡྟོན་(富源) ཀིན་ནན་(镇南)ཞེས་པ་ནན་ཧྭ་(南华)སྟོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་རེད།”
1
ཅེས་

གསུངས།  

དེང་སང་ཡང་ས་མིང་མང་པྟོ་ལ་འགྱུར་ལྡྟོག་བྱུང་བའི་དུས་རབས་ཤིག་ཤར་ཏེ། ཡུལ་སྐྟོར་ནས་ཐྟོན་པའི་ཡྟོང་སྟོ་ལ་ཞེན་

དགས་པའམ། རང་སའི་ཆེ་བ་བརྟོད་འདྟོད་སྟོགས་ཀིས། ས་ཆ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་ས་མིང་བརེ་བའམ་ཇེ་ཡག་ཏུ་གཏྟོང་བཞིན་

མཆིས། དཔེར་ན་རྒྱལ་ཐང་ལ་སེམས་ཀི་རི་ལྷའམ་སེམས་ཀི་ཉི་ཟླ་(香格里拉)ཞེས་པར་བརེ་བ་དང་། རྒྱལ་ཐང་། ས་ཐང་། འབའ་

ཐང་། ལི་ཐང་བཅས་པར་ཁམས་ཀི་ཐང་བཞིར་འབྟོད་པའི་ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་ཤེས་བ་དེ་མེད་སྟོང་། ད་དུང་གཟི་ཚ་སེ་དགུ་རྟོང་(九寨沟

县)ཞེས་པར་བར་ེའདྟོད་པ་དེའང་གེ་སར་རྒྱལ་བྟོའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡིན་པ་བདེན་རུང་། སེ་དགེ་པར་ཁང་གིས་མཚོན་པའི་བྟོད་ཀི་

ཁམས་པའི་རིག་གནས་ཀི་སྐད་གགས་དེ་ལ་ཨེ་དྟོ་སམ་པས། རང་ཉིད་གེ་སར་སྒྲུང་གི་བ་བ་ལས་མཁན་ཡིན་རུང་། གེ་སར་ལྷ་ཁང་

ནང་གི་གནའ་རས་དང་། གིང་ཚང་པར་ཁང་གི་པར་གཞི་འཚོལ་ཞིབ་སྟོགས་ནི་སེ་དགེ་རྟོང་གི་རྟོང་མིང་བརེ་བ་ལས་གལ་ཆེན་

ཡིན་སམ་མྟོ། །  

ཡང་ཉེ་བའི་ལྟོ་འགར། གེ་སར་རྒྱལ་བྟོའི་ཕ་ཡུལ་དང་། གེ་སར་དར་ཡུལ། ར་སྨད་གཡུ་ལུང་སུམ་མདྟོ་སྟོགས་གེ་སར་སྒྲུང་གི་

ས་མིང་སྐྟོར་ཞིག་འཕྲྟོག་རེས་ལྟ་བུ་ཞིག་བེད་ཀིན་འདུག། ས་ཆ་ལ་ལར་ཡུལ་སྐྟོར་གི་དཔལ་འབྟོར་ཡྟོང་སྟོའི་ཆེད་དུ་ཡིན་སྟོགས་

བསགས་མྟོད། བ་བ་འདི་རིགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་ཀང་། གཅིག་ན་མི་མང་གིས་གེ་སར་སྒྲུང་ཧ་གྟོ་བ་ལ་གནྟོད་དེ། སྟོལ་

རྒྱུན་གི་རིག་གནས་དང་ལྟོ་རྒྱུས་ལ་མི་རིགས་རང་གིས་འཁྱྟོག་བཤད་བས་པ་དང་འད། གཉིས་སུ་མི་རིགས་ནང་ཁུལ་གི་མཐུན་

སིལ་ལའང་གནྟོད་དེ། བདག་གི་ཨ་ཁུ་གཤེགས་པྟོ་བླྟོ་བཟང་མགྟོ་ཚ་རུས་ཀང་ནམ་རྒྱུན་དུ་ངང་ཚུལ་འདི་རིགས་ལ་“ཚོ་བ་ཤྟོག་

པའི་འདུ་ཤེས་ཡིན་པ་ལས། མི་རིགས་ཀི་བསམ་བླྟོ་མིན།”ཞེས་གསུངས་མྟོང་། གང་ལྟར་ཀང་། རྒྱལ་ཡྟོངས་ས་མིང་ཚད་གཞི་ཅན་

གི་འཐུས་མི་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་རིན་གཞྟོན་པ་དང་། དམངས་སིད་པུའུ་ས་མིང་སེ་ཁག་གི་འགྟོ་གཙོ་སེ་སྐུ་ཞབས་ཏེ་ཅྟོན་

ལེང་གིས། “ཡུལ་སྐྟོར་གི་ཡྟོང་སྟོའི་ཆེད་དུ་ས་མིང་བརེ་བ་ནི་འྟོས་མ་ཡིན་ཏེ། ཆ་རེན་ཡྟོངས་སུ་ཚང་བ་མ་ཡིན་ནྟོ།། གལ་ཏེ་འདྟོད་

འདྟོད་བཞིན་དུའམ་གཟབ་གཟབ་མ་བས་པར་ས་མིང་བརེས་ན། ས་མིང་གིས་ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་རིག་གནས་ལ་རྒྱུད་འཛིན་བེད་པའི་ནུས་

པ་དེ་ཞན་དུ་གཏྟོང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་མི་རྣམས་ཀི་འབེལ་འདིས་དང་བ་བ་ལ་ཤུགས་རེན་ངན་པ་ཐེབས་ཤིང་། སི་ཚོགས་དྟོ་དམ་

གི་མ་ར་ཇེ་ཆེར་སྟོང་ནས། མཇུག་འབས་ངན་པ་སྐྟོར་ཞིག་འབྱུང་སིད།”
2
ཅེས་གསུངས་པ་ནི་དྟོན་ལ་གནས་པའི་གཏམ་དུ་འཁུམས་

སྟོ། །  

དེས་ན་གི་ན་བས་གེ་སར་སྒྲུང་གི་དཔེ་རིང་ལས་བུད་པའི་ས་མིང་ལ་སྒྲུང་དྟོན་ལྟར་ས་ཡིག་རེ་བཟྟོས་ཤིང་། ས་མིང་མང་

པྟོའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ལ་སི་བསྟོམས་ཀིས་དཔྱད་པ་ཞིག་བཏང་ན། དེང་སང་ས་ཆ་དེ་དག་ཡུལ་ཕྟོགས་གང་ལ་འཁེལ་

 
1 王际桶：《地名学概论》[M], 北京：中国社会出版社，1993 年第 33 页。“建国后，为了革除旧的民族歧视，我国也又官方颁布先后更改

了一批旧地名，例如乌鲁木济（迪化），呼和浩特（归绥），辽宁省的丹东（安东），云南省的富源（平彝），云南省的南华（镇南）。” 
2 戴均良：《中国地名史话（序）》[C],华林甫：《中国地名史话》[M]，济南：齐鲁书社，2006 年第 1 期。“为了打旅游牌而变更地名，理由

是不够充分的。……如果随意更名或者更名不慎，就有可能削弱地名传承历史文化的功能，影响人们的交流交往活动，甚至增加社会的管

理成本，造成许多消极影响和负面效果。” 



བ་སྟོགས་ཀི་ས་མིང་རྟོག་ཞིབ་ལ་ཕན་པར་སམ།  

རྒྱའི་ས་མིང་རིག་པ་ལྟར་ན། ས་མིང་རྟོག་ཞིབ་བེད་ཐབས་དྲུག་སེ།
1
གཤམ་ནས་བྟོད་དང་གེ་སར་སྒྲུང་གི་ས་མིང་ལ་སྦྲགས་

ནས་མདྟོར་བསྡུས་ཙམ་ཞུའྟོ། ། 

༡ ས་མིང་གི་ཁུངས་འདེད་པ། ས་མིང་དེ་ཆེས་ཐྟོག་མར་ཡྟོང་སའི་ཁུངས་སམ། ཡང་ན་ས་མིང་ཆགས་པའི་དུས་ཚོད་དང་། 

ས་མིང་བརེ་བའི་དུས་ཚོད་སྟོགས་ཤེས་ན། ད་གཟྟོད་ས་མིང་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ནང་དྟོན་ལ་རྒྱུས་ལྟོན་ཡག་པ་ཞིག་རེད་ཐུབ་

ཅིང་། བདེན་རྫུན་གི་དབེ་བའང་འབེད་ཐུབ། དཔེར་ན་གེ་སར་སྒྲུང་གི་ནང་དུ་ཡྟོད་པའི་སྟོད་མངའ་རིས་སྐྟོར་གསུམ། བར་དབུས་

གཙང་རུ་བཞི། སྨད་མདྟོ་ཁམས་སང་དྲུག་བཅས་པའི་ས་མིང་འདི་དག་ལས། སྟོད་མངའ་རིས་སྐྟོར་གསུམ་ཞེས་པ་ནི་དུས་རབས་

བཅུ་གཅིག་པའི་རེས་སུ་བྱུང་སྐད་དང་། གེ་སར་སྒྲུང་གི་ནང་གྲུ་གུ་གྟོ་རྟོང་ཞེས་པའི་གྲུ་གུ་ནི་ལྟོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་དུ་དྲུ་གུ་ཞེས་བརྟོད་

པ་དང་། དེང་སང་ཞིན་ཅང་བང་ཕྟོགས་སུ་གཏྟོགས་པ་སྟོགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བེད་པ་གལ་ཆེའྟོ།། 

༢ ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་འགྱུར་ལྡྟོག་ངེས་པ། འདི་ནི་ས་བབ་འབེལ་བ་མེད་པ་གཉིས་ཀིས་ས་མིང་གཅིག་བཀྟོལ་བའི་གནད་དྟོན་ལ་

གཟས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། བྟོད་ཀི་ས་མིང་གི་ཁྟོད་དུ་ར་ཆུ་ཞེས་པའི་ཆུ་བྟོ་གཉིས་(澜沧江、雅砻江)ཡྟོད་པ་དང་། གེ་སར་སྒྲུང་

ནང་གི་དེ་ལ་དེང་སང་ཉག་ཆུ་(雅砻江)ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པ་ལྟར་རེད། ད་དུང་རྒྱ་ཡིག་གི་ཡིག་ཚགས་ལ་བལྟ་ན་མཉམ་འཇྟོག་

དགྟོས་ས་ཡྟོད་དེ། དཔེར་ན། “ནག་ཆུ་(那曲)ཆིན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་(纳克河)ཞེས་བརྟོད་པ་དང་། འབི་གུང་(止贡)ལ་ཡྟོན་

རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་(比里公)ཞེས་བརྟོད་པ། སག་ལུང་(达垄)ལ་ཡྟོན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་(思答笼刺)ཞེས་བརྟོད།”
2
སྐབས་

འདིར་མི་རིགས་གཞན་པའི་སྐད་རིགས་དང་ཡིག་གཟུགས་འགྱུར་བའི་མི་ཚད། མི་རིགས་རང་གི་སྐད་རིགས་ལའང་འགྱུར་ལྡྟོག་

བྱུང་ཟིན་པ་སྟོགས་སྐད་ཆ་རིག་པའི་ཤེས་བ་ནང་བརྟོད་པ་ལྟར་ཡིན་ནྟོ།། 

༣ རུ་སྤྟོར་དུས་ས་མིང་ཁྱེར་ཚུལ་ཤེས་པ། རུ་སྤྟོར་དུས་ས་མིང་ཁྱེར་བ་ལ་ས་མིང་གི་རུ་སྤྟོར་བ་ཞེ་ནའང་ཆྟོག་སེ། འདི་ལ་རྒྱུ་

རེན་ལྔ་ཡྟོད། གཅིག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གསར་དུ་འཛུགས་པའི་ཆེད་རུ་སྤྟོར་དུས་ས་མིང་ཁྱེར་བ་དང་། གཉིས་ནི་མི་གངས་ཀི་ཆེད་དུ་རུ་

སྤྟོར་དུས་ས་མིང་ཁྱེར་བ། གསུམ་ནི་རུ་སྤྟོར་དུས་མི་མིང་ཆེན་གི་མིང་ས་མིང་རང་ལ་བཏགས་པ། བཞི་ནི་རུ་སྤྟོར་དུས་རང་བྱུང་

ཁྟོར་ཡུག་ཆ་འད་བའི་ཐད་ནས་ས་ཆ་མིང་ཆེན་གི་ས་མིང་རང་ལ་བཏགས་པ། ལྔ་ནི་རུ་སྤྟོར་དུས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མེད་པར་ས་ཆ་

མིང་ཆེན་ཡིན་པ་ཁྟོ་ན་ལ་དམིགས་ནས་ས་མིང་དེ་རང་གི་ས་ཆར་བཏགས་པ་བཅས་པའྟོ།། གནས་ཚུལ་འདི་བྟོད་ན་ཧ་ཅང་མང་

སེ། གྟོང་གི་རྒྱུ་རེན་ལྔ་ལས་གཉིས་པ་དེ་རྒྱུགས་ཆེ་བར་སྣང་། རང་ཅག་བྟོད་པས་རུ་སྤྟོར་དུས་ས་མིང་ཁྱེར་བའི་མི་ཚད། ད་དུང་

ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་གནས་རི་དང་བླ་མཚོ་སྟོགས་ཀི་མིང་ཡང་རུ་སྤྟོར་སའི་ས་ཆར་འདྟོགས་པ་མང་། གེ་སར་སྒྲུང་གི་ནང་དུ་

དཔེར་ན་གིང་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཐྟོག་མར་འབི་ར་ཟལ་མྟོའི་སང་ལ་གྟོ་བ་ཡིན་རུང་། ར་ས་བཟུང་གི་རེས་སུ་ར་ཁྟོག་ཚང་མའང་གིང་

གི་ཁྟོངས་གཏྟོགས་སུ་སྟོང་བ་དེ་ལྟར་རེད། དེང་སང་མཁས་པ་ལ་ལས་“ས་མིང་གི་རུ་སྤྟོར་བ་ནི་མི་མང་གི་གནས་སྤྟོར་བའི་མཇུག་

འབས་ཡིན་ཏེ། མི་མང་གནས་སྤྟོར་བ་ནས་ས་མིང་ལ་གནས་བབ་དངྟོས་དང་བར་ཐག་རིང་བའི་གཡྟོ་འགུལ་བྱུང་”
3
ཡང་ཟེར། 
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འདི་ལྟར་ན་གྟོང་གི་རྒྱུ་རེན་དང་པྟོ་དང་འད་བར། མི་མང་གི་གནས་སྤྟོར་བ་ནི་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བ་ཆེའྟོ།། 

༤ ཡུལ་སྐད་དང་མི་རིགས་གཞན་པའི་ས་མིང་གི་གྟོ་དྟོན་གསལ་བ། འདི་ལའང་ས་མིང་གི་ཁུངས་ངྟོ་མ་དེ་འཚོལ་བ་ལས། 

ད་དུང་ས་མིང་གི་ཐྟོག་མའི་ས་བཤད་དང་། སེབ་སྟོར་རིག་པ་ལས་སྐད་ཟུར་ཆག་ལུགས་རྣམས་ངེས་དགྟོས། དཔེར་ན་རང་རེའི་

བྟོད་ཡིག་ཏུ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིང་ལ་རང་གི་འབྟོད་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡྟོད་པ་ལས། དེང་སང་གི་རྒྱའི་སྐད་ཀི་དེ་དང་མི་འད་བ་

བཞིན། གེ་སར་སྒྲུང་གི་ནང་ནའང་རྒྱ་གར་ནག། བལ་བྟོ། སྟོག་པྟོ་བཞིན་འབྟོད་པ་དང་། ད་དུང་གནའ་བྟོའི་ཚོ་ཤྟོག་དང་རྒྱལ་ཕྲན་

གི་མིང་དུ་མ་ཡྟོད་དེ། དཔེར་ན་བདུད་ཧྟོར་འཇང་མྟོན་སག་གཟིག་དང་། བེ་རུ། ཨ་གགས། ཁ་ཆེ། ཞང་ཞུང་། གྲུ་གུབེ་ར་དང་། མི་

ནུབ། མཱ་ལ་ཡ། གངས་རི། མཐིང་རང་མེ་གིང་། སུམ་པ། སྨུག་གུ་ལྟ་བུའྟོ།། ལ་ལ་གནའ་བྟོའི་རྒྱལ་ཁག་དང་ཚོ་ཤྟོག་གི་མིང་དང་

འབེལ་ཐུབ་ཀང་། ལ་ལ་དེ་ལྟ་མིན། འྟོན་ཀང་། སྒྲུང་གི་ནང་དྟོན་ལྟར་ན་ས་བབ་ངེས་ཅན་རེ་ཟིན་ཡྟོད་པས། དེང་སང་ས་ཕྟོགས་

གང་ཞིག་ལ་འཁེལ་བ་སྟོགས་ཕལ་ཆེར་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡིན་ནྟོ།། 

༥ དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་དངྟོས་སུ་འཚོལ་ཞིང་བདེན་རྫུན་གི་ཤན་འབེད་པ། སྐབས་འདིར་ས་མིང་དེ་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་བྱུང་

བའི་དུས་རབས་དེའི་ཡིག་ཆ་འཚོལ་བ་གལ་ཆེ་ཞིང་། སིར་བཏང་དུ་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཇི་ལྟར་དུས་རབས་དེ་དང་ཐག་

ཉེ་ན་དེ་ལྟར་བདེན་ཁ་ཆེ་བ་ལྟར་སྣང་ངྟོ་།།  

༦ ས་བབ་དངྟོས་སུ་སྟོང་ནས་རད་གཅྟོད་པ་དང་གནའ་རས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ལྟོན་ན་ཧ་ཅང་བིན་ཆེ། སྟོབ་དཔྟོན་ཆེན་མྟོ་བསེ་

ཚང་བླྟོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་མཆྟོག་གིས། ས་ཆ་ལྟ་བུར་མ་སྟོང་ན་ཁ་ནས་བཤད་པ་ཙམ་གིས་ཡིད་ལ་འབབ་རྒྱུ་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ལགས་ཀང་། ས་མིང་རད་གཅྟོད་བེད་པ་ལ་ས་དེར་དངྟོས་སུ་འགྟོ་བ་གལ་ཆེ་ཡང་ཆ་རེན་འཛོམས་དཀའ། འྟོ་ན་བྟོད་ལ་རྟོ་

རིང་ཡི་གེ་དང་དིལ་བུའི་ཁ་བང་སྟོགས་ཀི་བར་རིང་ཙམ་ལས། གནའ་བྟོའི་ས་མིང་མཚོན་པའི་ཅ་ལག་གཞན་པ་ཧ་ཅང་འཚོལ་

དཀའ། གེ་སར་སྒྲུང་གི་གནའ་རས་ཞེ་ནའང་། རེ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པྟོས་རབ་གནས་མཛད་ཅིང་འབས་སྤུངས་བམས་རིང་གི་གཟུངས་

གཞུག་ཏུ་ཕུལ་བའི་གེ་སར་རྒྱལ་བྟོའི་འཁྟོར་གསུམ་སག་ཐག་དང་། དུང་དཀར་རིན་པྟོ་ཆེས་གཏན་འཁེལ་གནང་བའི་གེ་སར་ལི་

སྐུ་ལས་གཞན་པའི་གནའ་རས་ཤིག་ད་སྔ་མེད། དེས་ན་སང་བ་བྟོད་ཀི་ས་ཆ་འདིར་རྒྱའི་གཤྟོང་ས་རྟོན་པ་ལྟར་གནའ་རས་རྟོག་

ཞིབ་བེད་ས་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ཀང་། གལ་ཏེ་གེ་སར་སྒྲུང་གི་ས་མིང་མང་པྟོའི་དུ་སྨུག་གསལ་ན། དེང་སང་མཁར་ཤུལ་ངྟོས་བཟུང་

ཟིན་པ་དང་བསར་བཞེངས་ཚར་བའི་མཁར་སེང་ཕྲུག་སག་རེ་དེ་ལ་དྟོགས་པ་ཡྟོད་མེད་དང་། ཐ་ན་ཇ་མཁར་རིང་མྟོ་ཙམ་གི་ཤུལ་

རས་ཤིག་རེད་ཐུབ་ནའང་ཅི་མ་རུང་སམ། 

དེ་ལྟར་རྒྱའི་ས་མིང་རྟོག་ཞིབ་བེད་ཐབས་འདི་རིགས་ལ་དཔེ་ལྟ་བེད་འྟོས་ཏེ། ས་མིང་རྟོག་ཞིབ་བེད་སངས་འདི་རིགས་གེ་

སར་སྒྲུང་གི་ས་མིང་ལའང་བཀྟོལ་ཆྟོག་པ་ལས། གི་ན་བའི་གེ་སར་སྒྲུང་གི་ས་མིང་རྟོག་ཞིབ་ལ་ད་དུང་ཁ་སྣྟོན་གཉིས་ཡྟོད་དེ།  

༧ སྒྲུང་དཔེ་ཕན་ཚུན་དང་དེབ་འགྱུར་མའི་བར་གི་གཤིབ་བསྡུར། འདི་ལ་ཤིང་པར་དང་ལག་བིས་གཉིས་མི་གཅིག་པ་དང་། 

དེ་གཉིས་ཀ་དེང་རབས་ཀི་སྒྲུང་བའི་བཤད་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའང་ཡྟོད་པས་གཤིབ་བསྡུར་བེད་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེའྟོ།། 
 

地理坐标发生了长距离的移动。” 

 



༨ སྒྲུང་མཁན་གགས་ཅན་དང་རིག་གནས་པ། གཉུག་སྟོད་ཀི་མི་ལ་བཅར་འདི་བས་པའི་གནས་ཚུལ། འདི་ལ་སྒྲུང་མཁན་

ཕལ་ཆེར་ཞིག་ས་ཆ་མང་པྟོར་འགྟོ་མྟོང་བས་ས་མིང་ལ་ཞིབ་ཆ་ཆེ་བ་དང་། རིག་གནས་པ་དག་གིས་ནམ་རྒྱུན་འདི་ཕྟོགས་སུ་རིག་

པ་གཏྟོད་པ། གཉུག་སྟོད་ཀི་མིས་ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་ས་མིང་ཤེས་པ་སྟོགས་རྒྱུས་ལྟོན་བེད་པ་ནི་ཚེགས་ལ་མི་ལྟ་དྟོན་ལ་ལྟ་དགྟོས་པ་ཡིན་ནྟོ།། 

མཉམ་པར་འཇྟོག་གལ་ཆེ་བ་ནི། གེ་སར་སྒྲུང་གི་དར་ཡུལ་ཕལ་ཆེར་ཞིག་ཁམས་དང་ཨ་མདྟོའི་འབྟོག་པའི་ས་ཆ་ཡིན་པ་

དང་། ཆྟོས་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐར་རིང་མ་བ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་པ། ས་ས་བ་སྟོགས་དར་ཆེ་བས། གནའ་དཔེ་སྟོགས་སུ་གཟིགས་ན་

གྲུབ་མཐའ་དེ་དག་གི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་རྣམ་ཐར་འཚོལ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེའྟོ་ཞུ། དཔེར་ན། རངས་ཀི་པྟོ་ཏི་བསེ་རུ་ནི་དེང་སང་ལྕགས་

པར་ལ་བཏབ་ཟིན་ཀང་། ས་སའི་གདུང་རབས་ཡ་རབས་ཁ་རྒྱན་སྟོགས་ནི་དཔེ་རྒྱུན་ཧ་ཅང་དཀྟོན་པྟོ་ཡིན་པས་མཉམ་པར་འཇྟོག་

གལ་ཆེ་ཞུའྟོ། ། 

ལར་གི་ན་བའི་གེ་སར་སྒྲུང་གི་ས་མིང་རྟོག་ཞིབ་ཅེས་པ་ནི་བག་ཐྟོ་ཞིག་བསན་ནས་གེ་སར་ར་ཕུར་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། བེ་མ་

དཀར་པྟོའི་ཐང་ཞིག་བསན་ནས་འབྲུག་མྟོའི་ཆུར་བ་ཐང་ཡིན་ཟེར་བའི་རིགས་ལ་འབེལ་བ་མེད་ཅིང་། ར་ཡུལ་གི་ཁྟོངས་སུ་

གཏྟོགས་པ་དང་། གེ་སར་སྒྲུང་དར་ཡྟོད་ས། གེ་སར་སྒྲུང་དང་འབེལ་བའི་ཤུལ་རྒྱུན་སྣ་ཚོགས་ཡྟོད་པའི་ས་ཆ་ལ་ལས། དེང་སང་གི་

རིག་གནས་ཡུལ་སྐྟོར་སྟོགས་ལ་ཁ་གཡར་ནས། རང་ས་གེ་སར་འཁྲུངས་སའམ། གེ་སར་འཚར་ལྟོངས་རྒྱས་ས་སྟོགས་སུ་བསད་

བཏགས་པ་སྟོགས་ནི་འྟོས་མ་ཡིན་ཏེ། གེ་སར་སྒྲུང་གི་འཛིན་སེྤལ་དང་ཞིབ་འཇུག་ལ་རྟོག་ད་ཆེ་ཞིག་བཟྟོ་བཞིན་མཆིས། དེས་ན་

གྟོང་ག་ིའུར་སྟོག་དེ་རིགས་ཀི་རྒྱབ་བརེན་གཙོ་བྟོ་སར་ཡང་གེ་སར་སྒྲུང་ནང་འཚོལ་དགྟོས་པ་དང་། གེ་སར་སྒྲུང་ནང་གི་ས་མིང་

ལ་གཏུག་དགྟོས་པས། མང་ཆེ་བས་སྒྲུང་དེ་སྔ་མ་གསུམ་དང་། ཧྟོར་གིང་གཡུལ་འགེད་དང་བཅས་པ་འདེན་དཔེ། སྐབས་འདིར་

སྟོལ་རྒྱུན་གི་གེ་སར་སྒྲུང་གི་དཔེ་རིང་ཆ་ཚང་ཞིག་རྣམ་པར་བཞག་སེ། པར་གཞི་ཚང་མའི་ནང་གི་ས་མིང་དག་གྟོ་རིམ་བཞིན་

གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་ཐར་ཆགས་སུ་ཁུངས་དེད་ན། ཇི་སྐད་དུ། “སྨུག་ཀྟོང་དྭངས་པ་ན་ཡུལ་གིང་མངྟོན་པ་”ལྟར། སུམ་པའི་

གསུང་གི་“རང་ལ་ཡྟོད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྟོ་བ་མཁྱུད་ཅིང་མེད་པའི་ཡྟོན་ཏན་ཡྟོད་ཁུལ་སྟོ་བཏགས་ཚིག་སྐམ་ཞུས་”སྟོགས་འདག་

པར་གྱུར་ཅིག། 

སིར་གེ་སར་སྒྲུང་གི་ཤུལ་བཞག་ལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡྟོད་མྟོད། ད་ལྟའི་ཚན་རིག་གི་སྒྲུབ་བེད་ལ་མཁྟོ་མིན་གིས་དབེ་ན་

གཉིས་ཡྟོད་དེ། དང་པྟོ་ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་ཤུལ་རེན་དང་། གཉིས་པ་ངག་རྒྱུན་གི་འདྟོགས་ར་ཞེས་པར་དབེའྟོ།། དང་པྟོ་ལའང་རེན་རས་

དང་རེན་གནས་གཉིས་ཡྟོད་དེ། རེན་རས་ནི་དཔེར་ན་གེ་སར་སྒྲུང་དང་འབེལ་བའི་འཁྟོར་གསུམ་ཅ་ལག་ཡྟོ་བད་དང་སྐུ་འད་ལི་

མ་སྟོགས་ཀི་སྐྟོར། རེན་གནས་ནི་དཔེར་ན་གེ་སར་སྒྲུང་དང་འབེལ་བའི་མཁར་རྟོང་དང་། ས་ཆུ་རི་ལུང་ཡུལ་དང་སྒྲུབ་ཕུག་འཐབ་

ར་བཅས་པའྟོ།། དང་པྟོ་ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་ཤུལ་རེན་འདི་རིགས་དངྟོས་ཡྟོད་འཚོ་བ་དང་མཐུན་པའི་ཆ་ནས། ད་ལྟའི་ཚན་རིག་གིས་རྟོག་

ཞིབ་བེད་པ་གལ་ཆེ་ཞིང་། དཔྱད་རྟོམ་འབི་དུས་ལུང་དང་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མཁྟོ་ཆེའྟོ།། དེ་ནས་གཉིས་པ་ངག་རྒྱུན་གི་

འདྟོགས་ར་ནི་ས་རྟོ་རི་བག་ཕེ་མའི་ཐང་ལ་སྟོགས་པ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ངྟོ་མཚར་བཀྟོད་པ་ལ་གེ་སར་སྒྲུང་དང་འབེལ་བའི་

གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་དང་སར་ནས། གེ་སར་རྒྱལ་པྟོའི་ར་ཕུར་དང་། འབྲུག་མྟོའི་ཆུར་བ་ཐང་སྟོགས་མིང་དུ་བཏགས་རིགས་ལ་ཟེར། དེ་

རིགས་ཕལ་ཆེར་འཇིག་རེན་གི་འཚོ་བ་དངྟོས་ལས་བརྒལ་ཏེ། བཤད་རྒྱུན་ཚད་ལས་འདས་པའམ་ཐལ་དགས་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་



པས། ད་ལྟའི་ཚན་རིག་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འགྟོ་ཞིང་། དཔྱད་རྟོམ་འབི་དུས་གེ་སར་སྒྲུང་དང་འབེལ་བའི་དམངས་སྟོལ་དང་ཆྟོས་

ལུགས་སྐྟོར་ལ་གསལ་བེད་ཀི་དཔེ་ཙམ་ཡིན་ན་མ་གཏྟོགས། ས་མིང་གི་ལུང་དང་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འགྟོ། 

དེ་བཞིན་དུ་སྐུ་ཞབས་ལྟོའུ་ཨན་ཆྟོན་(刘安全)ལགས་ཀིས་“སེ་དགེ་ན་ཡྟོད་པའི་གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པྟོའི་ཤུལ་རེས་ཀི་ས་

ཡིག་”
1
ཅེས་པ་བིས་ཏེ། སེ་དགེ་གིང་ཚང་གི་ཕག་ཚང་དགྟོན་ནམ་མགྟོན་གཟིགས་དགྟོན་གི་ཉེ་ལྟོགས་སུ་སེང་ཕྲུག་སག་རེ་མཁར་

ཤུལ་ཡྟོད་ཟེར་བ་ནི་དུས་ཕིས་སུ་གིང་ཚང་རྒྱལ་བྟོའི་པར་ཁང་ཡིན་པ་ཁྟོ་རང་གིས་བིས་པའི་“སེང་ཕྲུག་སག་རེའི་ངྟོས་དབིབས་ཀི་

ས་ཡིག་”
2
ནང་གསལ་བ་ལྟར། མཁར་མིང་འདི་ནི་དུས་ཕིས་སུ་རེས་དན་གི་ཆེད་དུ་བཏགས་པ་ལས། སེང་ཕྲུག་སག་རེ་ཐྟོག་མར་

བཞེངས་ས་དེ་མིན་པ་ཐག་གིས་ཆྟོད་ཅིང་། གཞན་ཡང་“འབྲུག་མྟོ་དང་ཧྟོར་གུར་དཀར་རྒྱལ་པྟོའི་སས་ཀི་བེམ་པྟོ་བཞུགས་

ས་”དང་། “ཨ་ཁུ་ཁྟོ་ཐུང་སྐུ་གཤེགས་ས་”སྟོགས་ཀི་ས་མིང་དེ་དག་ཀང་། གེ་སར་སྒྲུང་གི་སི་ཁྟོག་གི་ནང་དྟོན་དང་ཐྟོད་མི་ཐུག་

པས། ས་མིང་དེ་དག་དང་དུ་ལེན་ཧ་ཅང་དཀའྟོ། ། 

དེས་ན་གེ་སར་སྒྲུང་གི་ས་མིང་གལ་ཆེན་ཚང་མར་རྟོག་ཞིབ་བས་ཏེ། ས་ས་མལ་རྟོ་རྟོ་མལ་ཞེས་པ་ལྟར་དེང་སང་ཡུལ་དང་

ལུང་བ་གང་ལ་འཁེལ་བ་སྟོགས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་འཚོལ་བ་དང་། ཞྟོར་དུ་སྟོལ་རྒྱུན་གི་གེ་སར་སྒྲུང་གི་དཔེ་རིང་ཐྟོན་ས་དང་བཅས་

པའི་ས་ཡིག་རགས་བསྡུས་ཤིག་བཟྟོ་རིས་ཡྟོད་དེ། གེ་སར་སྒྲུང་གི་ས་མིང་དེ་དག་རང་ས་རྣལ་མ་ལ་བསལ་འདྟོད་ཆེ་ཞུའྟོ། །  

 

《ཨ་མདྟོའི་རིག་གནས་གེང་བའི་གཏམ་ཚོགས་》དེབ་ཕེྲང་བཞི་བ་ལས་དངས།  
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