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ཀ༽ངའི་མིང་ལ་དཔའ་བཟང་ནོར་འ ་བ ་ཡི་ཡོད། 
ཨ་ནས་ང་ད་ ་ཨ་རི་ལ་ ེབས་ ས་ཕལ་ཆེད་ལོ་ ག་ཙམ་འགོྲ་ཡི་འ ག། 
ད་ད་ ་ཁྱེད་རང་གི་འ ི་བ་དང་པོ་འདི་བོད་མི་རིག་གི་ངོན་འཛིན་ ེད་བཏང་འ ན་མོ་མ་ཡིན་པ་གཅིག་དང་ ་
མི་རིག་དང་མི་འ ལ་བ་ ེད་ཡིན་པ་ག ང་ཞེས་འདི་འ ་ག ང་རེད 

 
ས་ཙང་ང་འདི་འ ་ཡིན་ ས་དང་ང་ཚའི་མི་རིག་འདི་ལོ་ ོང་ ག་མང་པོ་ ོན་ལ་ལོ་ ས་ཡོད་བ ད་པ་ཞིག་ཡི

ན་པ་དང་མི་རིག་གཅིག་དང་འདི་འ ན་མོ་མ་ཡིན་པའི་མི་རིག་ཞིག་ཡིན་པ་འདི་གསལ་པོ་ཞིག་ལོ་ ས་ཡིག་ཆ་ཁ
ག་ནས་ཡ་ཁ་བ ག་ བ་ཡ་ཡོད་རེད། འདི་མི་ཡིན་པ་ལ་ང་རང་ཚའི་ 
གནའ་བོ་འཚ་ཡི་མལ་པོ་གོང་མ་འདི་ཚའི་བཞག་བཞག་ཡོད་པའི་ ག་དེབ་འདི་ཚ་གཅིག་གཟིག་གི་ཡིན་ན་ད་ འི་
ང་རང་ཚའོ་བོད་པ་འདི་གེ་འདི་ཡི་འདས་པས་ང་རང་ཚའི་མལ་པོ་ཚའི་ ག་ ེས་འདིི ་ལ་གཏན་འཁེལ་ ས་ནས་ང་
ཚ་ ོབས་བ་གཏན་གཏན་ ེ་དགོས་ཡ་གཅིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འ ག། ད་འདི་ག་འ ་རེད་བ ་བ་ཡིན་ན། 
དང་པོ་འདི་ལ་ང་ཚའི་བོད་མི་རིག་ ང་ཡ་འདི་ལ་ལོ་ ས་ཐོག་ནས་བསམ་གློ་བཏང་བ་ཡིན་ན། 
ཨ་ནས་ ་ནག་འ ད་པའི་ད་མི་རིག་གཞན་དང་ཐ་དད་པ་ཡིན་པ་ད་ང་རང་འཚའི་གནའ་བོ་ཡིག་ ིང་ཁག་ནས་
བཤད་བ ད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པ་ཚན་རིག་ཐོག་ནས་ང་ཚས་ཀྱི་ཁ་བ ག་ བ་གཅིག་ཡོད་རེད། 
ད་འདི་ག་འ ་རེད་བ ་བ་ཡིན་ན། 
ཨ་ནས་གཅིག་ ོང་བ ད་བ ་ཙམ་འདི་ལ་བོད་ཀྱི་ས་འཁུལ་མང་པོའི་ནང་ ་ལ་ཨ་ནས་ས་འོག་ ོག་དཔོན་ ེད་
ས་ནས་ archaeological findings 
གནའ་བོ་གཏེར་འདི་འཚ་ ོག་ ོན་ ེད་པས་འ ས་ ་ལ་ཨ་ནི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་འདིའི་ནང་ལོག་ལ་ལོ་ ོང་ ག་མང
་པོའི་ ོན་ལ་མི་རིག་ཆགས་ཚར་བ་དང་མི་རིག་འདི་གི་ད་ ་འཛམ་ ་གླིང་གི་བཤད་ ལ་ ེད་ཡ་ཡི་ ོ་ཡི་ ས་རབ
ས། 
ོ་ཡི་ ས་རབས་ལབ་ཡ་འདི་ཨ་ནས་གསར་ ིང་ ེད་ཡ་ཆེད་ ་གསར་པ་དང་ ིང་པའི་ བས་ཀྱི་ ས་ཚད་ནས་ང་

རང་ཚ་མི་རིག་གཅིག་ཆགས་ཚར་ཡོད་ ས་ང་རང་ཚའི་འདས་པའི་ ་ནག་གི་ ོག་བཤེར་ ེད་པས་སང་འོག་ནས་
ནག་ཚད་མང་པོ་ནས་ཁ་བ ག་ བ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ས་ཆ་ལ་ ག་བཞག་པ་ཡིན་ན། 
ཨི་ནས་ད་ ་ཆམ་མདོ་མཁའ་ བ་ཀྱི་ས་ཆ་འདི་བ་ལ་ ོ་ཡི་ ས་རབས་གསར་པའི་ བས་ཀྱི་གནའ་ཟོག་ ིང་པ་ ་
ཆས་རིག་འདི་གེ་འདི་ཐོན་ཡོད་པ་དང།ི  
ཨ་ནས་འདི་མ་ཡིན་པས་ ོད་དང་བོད་ཀྱི་མངའ་རི་ ོགས་འདི་བ་ལ་བསམ་ ོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། 
ད་ངས་ ན་ཐོ་ལ་ ིང་ཆིན་དང་ ང་གླིང།
 ད་འདི་བ་ས་ཁུལ་ལ་ ོ་ཡི་ ས་རབས་ ིང་པའི་ བས་ལ་གནའ་ཟོག་མང་པོ་ ེད་ ས། 
ད་འདི་གེ་ ས་ཚད་ལ་བསམ་གློ་བཏང་གི་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེ་ད་ད་ ་མི་བ ི་བས་ལོ་ ོང་ ག་ ་བ ་ ོན་ལ་ཡ་བོད་
ལ་ཡ་མི་ཡི་འགྲོ་བ་ ང་ཚར་བ་འ ། ཨ་ནས་ ང་ཚར་བ་མ་ཟད་འདི་གི་འདི་མི་རིག་འདི་ལ་ 



འ ན་མོ་མ་ཡིན་པས། ཨ་ནས་དང་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་རེད། 
འདི་མ་ཡིན་པས་ད་རིག་གནས་གཅིག་གནའ་བོ་ཡི་རིག་གནས་མང་པོ་ཞིག་དར་འཁྱབ་ ང་ཚར་འདི་གསལ་པོ་གཞི
་པོ་ཞིག་རེད་བསམས་ཀྱི་འ ག། 
ད་འདི་གེ་གནའ་བོ་མི་རིག་ལོ་ག་ཚད་ ོན་ལ་ང་ཚའི་མི་ ང་བ་འདི་འ ་འ ་བོ་ ས། 
ཨ་ནི་ད་ ་ངས་ང་འཚ་ ོབས་བ་ ེ་འོས་པ་ཞིག་རེད་ངས་ག་རི་ ེད་ནས་བ ་ཡི་ཡོད་རེད་ལབ་བ་ཡིན་ན། 
ང་རང་ཚའི་ད་འཛམ་ ་གླིང་འདིའི་ནང་ད ིན་ཇི་ ད་ནང་ literature 
འ ་བོ་གཅིག་བསམ་ ོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། གནའ་བོ་ཡི་ ོམ་ཡིག་ཐོག་བསམ་ ོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། 
ང་རང་ཚའི་བོད་པའི་མི་འབོར་ལ་དཔག་པས་ ོམ་ཡིག་གི་ཕལ་ ས་འདི་ཧ་ཅང་ ག་ཆེན་པོ་ཞིག་བོད་ནས་འདར་
ཡོད་རེད། 
ཨ་ནས་བོད་ནང་ ིར་བཏང་ད་ང་ཚའི་ལོ་ ད་ནང་མར་བ ་བ་ཡིན་ན་བོད་ནང་མར་ནང་པ་སངས་ ས་ཀྱི་ཆོས་
འདི་མར་ ་བ་ཡིན་ན་ ི་ལོ་ ས་རབས་བ ན་པའི་འ ག་ཡང་མིན་ན་བ ད་པ་ཙམ་ནས་བོད་ནང་ནང་ཆོས་འད
ར་ཡ་འདི་འགོ་འ གས་རེད། 
འདི་ནས་འགོ་འ གས་ ེད་ནས་ད་ ་ནས་ ས་ནས་ལོ་ ོང་ ག་གཅིག་ ག་ཙམ་ཞིག་ལར་ཡ་ང་ཚའི་བོད་པའི་མི་
འབོར་ལ་དཔག་པེ་ང་ཚའི་ ོམ་ཡིག་འདི་མཁས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ ོམ་ཡིག་འདི་འ ་འཛམ་ ་གླིང་ ་ཡང་འདི་འ ་འ
དར་འཁྱབ་ཆིན་པོ་ ང་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་འདི་འ ་བཤད་ ལ་ཡོད་རེད། 
ཁོང་རང་ཚས་ག ང་བ་འདི་གེ་འདི་བདེན་པ་མིན་པ་ ་བ་ནས་མ་རེད་བསམས་ཀྱི་འ ག། 
གང་ཡིན་ཟེར་བ ་བ་ཡིན་ན། 
ང་རང་ཚའི་རིག་ག ང་ཨ་ནི་སངས་ ས་བཀའ་བདེན་འདི་གེ་འདི་ལ་དགོང་པ་བཞེལ་བ་ཡིན་ན་བཀའ་འ ག་ད
ང་བ ན་འ ག་གི་གྲངས་འབོར་དང་འདི་མ་ཡིན་པའི་ ོམ་ཡིག་འདི་གེ་གང་ཁ་ཡར་ ོམ་ནས་གཅིག་བ ་ན། 
ཨ་ནས་ ་གར་ནང་གནའ་བོའི་རིག་གནས་འདར་བ་ལས་ གས་ཆེ་བ་ཞིག་འདར་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འ ག། 
ས་ཙང་འདི་ཡིན་པ་ཡིན་ ས་གནས་ ལ་འདི་གེ་འདི་འདི་ མ་ཚའི་དགོང་པ་ཞེས་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚའི་མི་རིག

་འདི་གཅོག་ ་མིའི་ད་ ་བཤད་བ ད་ཡ་འདི་བོད་ ་ཁུངས་ཡིན་པ་བཞེས་དང་ཨ་ནས་བོད་མི་རིག་གི་མི་ ས་ད
ང་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཡར་ ས་ ིན་བ ད་ཡོད་པ་འདི་ཚ་ཁུངས་མེད་ཀྱི་ ད་ཆ་ཡིན་པ་ཞིག་མ་ཏོག་ང་རང་ཚ་ལོ་ ད་ག
ཞི་ཞག་ ིན་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚ་འ ན་མོ་མ་ཡིན་པའི་མི་རིག་ཞིག་མཚན་ བ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འ ག།  
 
 
English translation: 
 
My name is Passang Norbu.  It’s been almost six years since I came to the United States. 
Right-now, your1 first question is: what are the unique characteristics of Tibetans and 
how Tibetans are different from Chinese? Well... we, Tibetan people, have a history of 
thousand years back, and the long history clearly indicates that Tibetans are a unique 
people. Besides that, if we read the books that were written by our previous kings, I think 
we, Tibetans, should be proud of things that our kings have done. To explain how that is: 
first, about the origination of our Tibetan people, if we try to understand through 
historical perspectives: Including China, we are different from all other ethnicities, and 
that is not only to say based on history but we can say from scientific based studies. How 

                                                 
1 indicating the interviewer 



is that? Based on some of the archeologist findings in 1980s, it shows there are existences 
of the lives of people counting thousands of years back in the history. That time, we now 
call as the Stone Age. There is an old Stone Age and a new Stone Age. Since during the 
Stone Age we are a race, mostly could be explained from the things that Chinese found 
after digging the lands of Tibet. During the new Stone Age, in Chamdo2 they found many 
antiques, and also if we think about places in Toepa3 and Ngari4 Western Tibet, as far as 
I remember, Nyechen and Lungling 5, in those places during the old Stone Age, [they]
found so many antiques. If we think about it, in Tibet, fifty thousand years before, there 
was human trace. Not only there is human trace, but they were unique; there were 
medical studies, and many other studies that came along with it later. That’s all about 
how there was human trace existing long time ago in Tibet. Now, the reason why I said 
we should be proud is that: If we think about things in the world, such as “literature’’ in 
English, and we think about our writings, compared to our population, literature has 
flourished widely in Tibet. Actually, if we look through our Tibetan history, Buddhism 
first came to Tibet in 7th century. Most likely at the end of 7th century and beginning of 
8th century it started to flourish in Tibet. Starting from then to present, now it has been 
1,500 years. Since then, Tibetan literature has grown a lot, there are many scholars who 
said Tibetan literature surpassed many other literatures. I believe they are saying the truth 
because our culture, Buddha’s teaching, and if we think about the texts, Ga-gyur

 

                                                

6 and 
Tan-jur7 and other texts, we will know. If you put all of them together, I think they are 
more in depth than some of the ancient Indian literatures. Therefore, if you guys consider 
this, the thing that China claims, “Tibet is part of China,” and about the development of 
Tibet are just clueless talk and are baseless, and that is clearly proven through our Tibetan 
literatures. 
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2 Chamdo - A major town in the historical region of Kham in the eastern Tibet. 
3 Toepa - Western Tibet 
4 Ngari - One region in the West of Tibet 
5 Nyechen and Lungling - Names of two places in Western Tibet 
6 Ga-gyur - Buddhist text: Commentary on Buddha’s  teachings 
7 Tan-jur - The collection of 225 volumes of commentary on Buddha’s teachings. 
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