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bsTan ’dzin chos ’phel བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕལེ། 
 

(ས་རཱ་བོད་ཀི་མཐོ་རིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་) 
 

 
མོན་ནི་གདོད་མའི་བདོ་ཀི་རུས་རངི་ཞིག་ཡིན་པར་བརེན། མོན་པའ་ིརུས་མ་བཤད་པའི་སོན་དུ། ཐོག་མར་བོད་ཀི་ལུགས་ ལ་རུས་ནི་ཅ་ི
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཇི་ལྗར་གྲུབ་པ། ཅི་འདྲ་འཕལེ་བའི་ཚུལ་མདོར་ཙམ་བསྙད་འོས་པར་སྙམ་ནས་ཆེ་ལངོ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། དེ་ཡང་ལོ་
རྒྱུས་དེབ་ཐེར་རྣམས་སུ་རིགས་དང་། རུས། གདུང་། རིགས་རུས། གདུང་རུས། སྐུ་གདུང་། ཆོ་འབྲང་། གདུང་རབས། མི་རབས་
སོགས་དབེ་བ་མང་ད་ུབཀར་ཏེ། ལ་ལས་དེ་དག་ལ་མཐོ་དམའ་དང་བཟང་ངན་ཆེ་ཆངུ་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡདོ་ཚལུ་གསངུས་ཡོད་པ་
རེད། 

༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་རང་རྣམ་དུ་ཀཱུ་ལའི་གོས་བཟང་སྟོད་ཆ་ལས་ ‚ལོ་བྲག་མཁན་ཆེན་ལས་ཀི་རོ་རེའི་རྣམ་ཐར་དུ་ཆུ་རྒྱུད་
གངས་ལ་ཐུག་པ་དང་མི་རྒྱུད་ལ་ནས་ཆད་པ་ཞསེ་གསུངས་པ་ལྗར་སོན་ཆད་བདོ་འདིར་རགིས་རུས་ཆོ་འབྲང་ལ་ནན་ཏར་གཙགིས་ཆེ་
བས་རིགས་ནི་མཁས་མཛངས་དཔའ་ཞིང་རྐུལ་ཕོད་པ་བཀའ་བཙན་ལ་དཀེལ་ཆེ་བ་བཞངུ་བཟང་ལ་འགོགས་བདེ་བ་སོགས་ཡ་རབས་
ཀི་སོད་ཚུལ་ཅི་རིགས་དང་ལན་པ། རུས་ནི་རིགས་མ་ཉམས་པའི་ཕ་དེའི་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ། ཆོ་ན་ིཞང་པོ་ཁུངས་དང་ལན་པ་འབྲང་བ་ནི་
བཤད་མ་ཐག་པ་གསུམ་པ་ོདང་ལན་པའི་སདོ་པའི་འབྲང་ས་འཛིན་པ་ཡིན།‛1 ཞེས་རིགས་དང་། རུས། ཆོ་འབྲང་གསམུ་གི་ཁྱད་པར་
གསུངས་པ་ནི་ཡོངས་གགས་ཀི་བཤད་སོལ་ཞགི་སྟེ། ‚སར་ནས་རང་རེའི་རགིས་ནི་མཁས་མཛངས་སོགས་ལན་པའི་རགིས་རྒྱུད་
ཅིག་ཡནི་པ་དང་། རང་རེའི་རུས་ནི་སེལ་རྒྱུད་ལས་གེས་པ་དང་། རང་རེའི་ཆོ་འབྲང་ནི་བྲག་སིན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར་དུ། 
ཡིག་ཚང་རྣམས་སུ་ཡང་རིགས་རུས་ཆོ་འབྲང་གསུམ་བཀོད་ཡདོ་པ་ཐུགས་འཇགས་ཞུ།‛2 ཞེས་གསལ། 

                                                      
1 ངག་དབང་བོ་བཟང་ར་མཚོ། 1989: 19–20. 
2 ར་གོ་དང་འཕིན་ལས། 1989: 37. 
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འོན་ཀང་སེ་སིད་སངས་རས་ར་མཚོས། ‚འབྲས་སྤུངས་སུ་ཐུབ་པ་ཐའི་ཇི་སེར་ད་ུཚེ་དབང་གནང་བ་ནས་བཟུང་རགིས་ཀི་ མཐོ་
བ་གནམ་བིང་གིར་དང་། གངས་ཅན་ག་ིལྖོངས་སུ་བོད་ཆོས་རལ་གི་གདུང་རུས། འཁོན་གི་གདུང་གདན་ས་གོང་འགོ་གི་ཞལ་ང་ོན་
རིམ། རླངས་ལ་གཟགིས་ཀི་གདངུ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པ། སྐྱུ་ར་འབྲི་གུང་། སྟག་ལུང་ག་ཟི། འོད་གསལ་ལ་ལས་འཆད་པའི་སོས་ཀིས་
མཚོན་རིགས་རུས་ཀིས་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་།‛3 ཞེས་རིགས་དང་། གདུང་རུས། རིགས་རུས་གསུམ་གི་དོན་གཅིག་པར་འགེལ་
ནས། དེ་དག་ན་ིརལ་པཽ་རིགས་སམ་རིགས་མཐོན་པོར་འབྲྲུ་གཉེར་འདུག  

དེ་དག་ཀུན་གི་སི་སམོ་དུ་བོད་རགིས་པའི་མཁས་དབང་ཆེན་པོ་རྒན་ཇོ་སས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆགོ་གིས་ ‚དེས་ན་རེ་ལ་གདུང་
རབས་དང་། འབངས་ལ་མི་རབས་སམ་རུས་རབས་བཤད་འདུག་སྙམ། བོད་ཀི་གཏམ་དཔེར་ཡང་། དཔོན་གདུང་རབས། གཡོག་མི་
རབས་ཞེས་ཟེར། གདུང་དང་རུས་ལ་དབེ་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། རུས་ལ་ཆེ་ཆུང་དང་མཐོ་དམའ་འབྲངི་གསུམ་ཡོད། དེས་ན་རུས་ཆནེ་ནམ་
རུས་མཐོ་བར་གདངུ་གི་གོ་ཐོབ་ཡོད་སྙམ།‛4 ཞེས་དང་། ཡང་ཁོང་གིས་ ‚དེས་ན་རུས་མཛོད་ཅེས་འབདོ་དུས་རུས་ཆེ་ཆུང་མཐོ་
དམན་ཚང་མ་གངེ་བ་དང་། གདུང་རབས་ཞེ་ན་བ་དཔོན་སྐུ་རུས་མཐོན་པཽ་རིགས་ཀི་མ་ིརབས་བཤད་པར་གོ་དགོས་པ་ལྗ་བུར་
སྣང་།‛5 ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཐུགས་ཞིབ་ཚགས་པཽ་སོ་ནས་ཁ་གསལ་བཟོས་འདགུ  

འོན་ཀང་མདོར་དྲལི་ན་དེ་དག་ཚང་མ་མངི་འབདོ་སྟངས་དང་འབོད་ཡལུ་ཕན་བུ་མི་གཅགི་ཅངི་། ཞེ་ས་དང་ཕལ་ཚགི་གི་ཁྱད་
པར་ཡོད་པ་ཙམ་ལས། མི་རབས་གངོ་མའི་ཁྲག་དང་རུས་པའི་རྒྱུན་ལ་ཟེར་བ་གཅིག་མཚངུས་ཡནི་པར་སྙམ། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། མོན་
ཡང་རང་རེ་བོད་ལ་རགིས་རུས་ཀི་རྣམ་གངས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་པར་སེམས།  

དེ་ཡང་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ནི། རུས་མངི་རྣམས་གང་འདྲ་གྲུབ་དང་ཇི་ལྗར་ཐོགས་ཀི་ཡདོ་མདེ་སོར་ཡིན་ཞངི་། སིར་ས་ མིང་
རུས་སུ་ཐོགས་པ་དང་། མི་མངི་རུས་སུ་ཐགོས་པ། མཚང་མངི་རུས་སུ་ཐགོས་པ་སོགས་རྣམ་གངས་མང་བ་སྟེ། ལ་དྭགས་ རལ་
རབས་འཆི་མེད་གཏེར་ལས་ ‚སོད་ལམ་རུས་སུ་སོང་བ་ཡང་ཡདོ་དོ། མིང་རུས་སུ་སངོ་བ་ཡང་ཡོད་དོ། ཡུལ་རུས་སུ་སོང་བ་ཡང་
ཡོད་དོ།‛6 ཞེས་གསུངས་པ་ལྗར། དཔེར་ན། སནོ་བོད་མིའུ་གདངུ་དྲྲུག་གི་ཁུངས་གང་ལས་མཆདེ་ཚུལ་སོར་རོད་སབས། བོད་མ་ིཁྲི་

                                                      
3 སེ་སིད་སངས་རས་ར་མཚོ། 1989: 391. 
4 ཇོ་སས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། 2008: 102. 
5 ཇོ་སས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། 2008: 102.  
6 བསོད་ནམས་ཚེ་བརན་ཡོ་སིབ་དགེ་རྒན་དང་བསོད་ནམས་སབས་ལན་དགེ་རྒན། 1976: 9. 
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དོ་ཆེན་པ་ོཞེས་བ་བ་ལ་སས་དྲྲུག་7བྱུང་ཞིང་། སས་རྣམས་ཀི་མཚན་ལ་ཕོ་བོ་ལོང་དང་། ཨ་ལྕགས་འབྲྲུ་དང་། སེ་ཁྱྱུང་དབྲ་དང་། རྨུ་ཚ་
ལྒ་དང་། ནུ་བོ་དབས་དང་། ནུ་བོ་ཐ་ཆུང་བརའ་བཅས་ཡིན་ཞིང་། ཕིས་སུ་དེ་དག་ཆེར་སེས་ཏེ་རང་རང་ལ་ས་དབང་བདག་ཐོབ་སོད་
སབས། སས་སོ་སཽ་མཚན་ཟུར་ས་མིང་དུ་སྦྱར་ཞིང་དེ་ནས་རིམ་གིས་རུས་མིང་ད་ུགྱུར་བ་སྟེ། ཕུ་བོ་ལོང་གི་རྒྱུད་པའི་གནས་ལ་ལངོ་
མོ་མ་ལེ་པང་བ་བ་དང་། ཨ་ལྕགས་འབྲྲུའི་རྒྱུད་པའི་གནས་ལ་འབྲྲུ་མོ་ཕམོ་ཕམོ་ཐོགས་པ་དང་། སེ་ཁྱྱུང་དབྲའི་རྒྱུད་པའི་གནས་ལ་
དབྲ་མོ་རབ་དཀྲ་ཐགོས་པ་དང་། རྨུ་ཚ་ལྒའི་རྒྱུད་པའི་གནས་ལ་ལྒར་མ་མེ་པོ་ཐོགས་པ་སོགས་མི་མིང་ས་མིང་དུ་ཆགས་པ་ཡིན། 

དེ་ལྗར་རིམ་པ་བཞིན་ལོང་སགོས་དྲྲུག་པ་ོརུས་མངི་དུ་སོང་བའང་འགོ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྗར་ཡིན་ཏེ། ལོང་གཟའ་ཁྲི་སོན་དང་། ལོང་
ཆེ་བ་གཉན་ཅན། ལོང་སེང་བོན། ལོང་རོ་རེ་རལ་མཚན། ལོང་མ་ིནག ལོང་སོན་ཛྙ་ན་ཤ ི། ལོང་ངག་དབང་རྣམ་རལ་སོགས་དང་། 
འབྲྲུ་ (འབྲི་དང་འདྲྲུ་བྲིས་པའང་འདུག) བས་པ་ཅན། འབྲི་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན། འབྲི་སེ་རུ་གངུ་སྟོན། འབྲྲུ་ཤང་ཐུང་ཅན། འབྲི་བཟའ་
ཐོད་དཀར་མ། འབྲི་ཁྲི་རེ་སྟག་སྣ། འབྲི་ཡས་བང་ཆུབ། འབྲི་ལྒ་རལ། འབྲི་ཉི་མ་དཀར་པོ་སོགས་དང་། སེ་(བསེ་བྲིས་པའང་འདུག) 
བྲག་པོ། སེ་བག་ནག་པོ། སེ་བཙུན་གཞནོ་ནུ། སེ་རྣལ་འབོར། སེ་བསོད་ནམས་རལ་མཚན་སོགས་དང་། ལྒ་ (དགའ་དང་རྒ་བྲིས་
པའང་འདུག) ཨ་གོ་དཔལ་ཞར། ལྒ་ཡིག་ཚང་ཅན། ལྒ་ཨ་རིག ལྒ་ཨ་འབྲྲུག ལྒ་ཨ་ཁྲོམ། རྒ་གཞོན་ནུ་དཔལ། རྒ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་རིག་
འཛིན་དགེ་འདནུ་ཤེས་རབ། རྒ་གངུ་ཐང་བསྟན་པའི་སོན་མེ་སོགས་དང་། དབས་སེས་བཟང་སྟངོ་བཙན། དབས་འགོ་མགོན་ཕག་མོ་
གྲུ་པ། དབས་སྣང་གཞརེ། དབས་རྒདོ་ལངོ་བཙན། དབས་ཁོ་གཞེར་ལེགས་སྟོང་སགོས་མང་དུ་མཆིས་ཤིང་། ཞང་ཞུང་དང་། སུམ་
པ། མྱང་(ཉང་)། སྣྐུབས་(གནུབས)། གཉགས། གཉན། དཔྱལ། གཉལ་སོགས་ཀང་གོང་ལྗར་རུས་མིང་ཡིན་ལ་ས་མིང་ཡང་ཡིན་
པ་ཤ་སྟག་རེད། འདི་དག་ནི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཡིན་པ་ལས་བདོ་ཀི་རུས་མིང་དང་འབྲལེ་བའ་ིལོ་རྒྱུས་ཤེས་བ་ལ་ཞབི་པར་བལྗས་ན། 
ཐོག་མར་མ་ིམངི་དང་། དེ་ནས་ས་མིང་། དེ་ནས་རིམ་གིས་རུས་སུ་སོང་བ་མངས་ཤངི་། ཐོག་མར་ས་མིང་དང་དེ་ནས་རུས་མིང་དུ་སོང་

                                                      
7 བཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁོལ་མ། 1989: 56. ‚དེ་ནས་སེའུ་ཕྲུག་རྣམས་འཛིངས་འཐབས་ནས་མ་འཆམ་སྟེ། གཅིག་ལ་གཅིག་མི་འཇིགས་ཏེ་ཚན་པ་བཞིར་ཆད་

དེ་གེས་སོ། དེར་མེས་པོ་སེའུ་སོམ་གིས་བུ་ཚ་བོ་ཡང་ཚ་རྣམས་ལ་བརག་གཞི་བས་པས། ཚན་པ་གཅིག་ནི་སྣ་ལོང་ངེ་བས་པ་ཞིག་བྱུང་ནས། མིང་རུས་ལོང་བ་
བར་བཏགས་ཏེ། ལོང་ལ་རུས་ཆེན་བཅོ་བརད་བ་བ་བྱུང་ངོ་། དེའི་འོག་མ་ནི་འགམ་ཤ་སྟོང་ངེ་བས་པ་ཞིག་བྱུང་ནས། མིང་རུས་སྟོང་བ་བར་བཏགས་ཏེ། སྟོང་
ལ་རེ་བཞི་ཁོལ་བརད་བ་བ་བྱུང་ང་ོ། དེའི་འོག་མ་ནི་མགོ་སེ་ཡང་ངེས་བས་པ་ཞིག་བྱུང་ནས། མིང་རུས་སེ་བ་བར་བཏགས་ཏེ། སེ་ལ་འཇུག་ལེ་སན་དགུ་བ་བ་
བྱུང་ངོ་། དེའི་འོག་མ་ནི་འཚུལ་བ་སྨུག་སོ་རེ་བས་པ་ཅིག་(ཞིག་)བྱུང་ནས། མིང་རུས་སྨུ་བ་བར་བཏགས་ཏེ། སྨུ་ལ་ཀ་ོལེའི་འཕ་བརད་བ་བ་བྱུང་ངོ། ལོང་དང་
སྟོང་གཉིས། སེ་དང་སྨུ་གཉིས་ཏེ་ནང་གི་མིའུ་རིགས་བཞི་བ་བར་གགས་ཏེ། བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་གི་མི་ལ་ས་བ་ཡང་དེ་རྣམས་ཡིན་ནོ།‛ ཞེས་གསལ་ཞིང་། 
ཡང་མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་ 2007 ད་ུ། ‚སེའུ་དང་བྲག་སིན་མོ་གཉིས་འདུས་པས་རིགས་དྲྲུག་ལས་ཚེ་འཕོས་པའི་སེའུ་ཕྲུག་མི་འདྲ་པ་དྲྲུག་བྱུང་བ་ཕིས་སུ་
སྤུ་བི་བར་གྱུར་ནས་མིའི་དབིབས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ལས་བོད་མི་མཆེད་པ་སེ་རྨུ་ལོང་སྟོང་ (དབྲ་)འབྲྲུ་སྟེ་རུས་དྲྲུག‛ ཞེས་གསལ་བ་ལྗར་མིའུ་རིགས་དྲྲུག་གམ་
བཞིའི་སོར་ཐོག་མར་གསུང་ས་ནི་དེབ་ཐེར་འདི་གཉིས་ཡིན་པར་སྙམ། 
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བ་ཡང་ཧ་ཅང་མང་། དེ་བཞིན་བ་སོད། ཆེད་ལས། བཟོ་དབིབས། གོ་གནས་སོགས་རམི་པ་བཞིན་རུས་མངི་དུ་གྱུར་པའང་ཡོད་པ་རེད། 
སིར་མིང་འདགོས་ཚལུ་ལ་འདོད་རལ་དང་རེས་གྲུབ། དངོས་མིང་དང་བཏགས་མངི་སོགས་ཡདོ་པ་བཞིན། རུས་མིང་འདོགས་སྟངས་
ཀང་དེའི་ར་ལས་འདའ་མེད། དེ་ལྗར་རུས་མིང་གྲུབ་སྟངས་ཀི་རིགས་ལམ་འདིའི་ཐགོ་ནས་བལྗས་ནའང་མོན་ནི་གནའ་བཽ་བདོ་ཀི་
རུས་ཤིག་ཡིན་པར་སེམས་སོ།། 

གནད་དོན་གསུམ་པ་ནི་རུས་མིང་འཕེལ་སྟངས་ཀི་ཆོས་ཉིད་དེ། རུས་ཆེན་གཅིག་གིས་རུས་ཕན་ཆངུ་ངུ་མང་དུ་བསེད་དེ་རུས་ 
ཁུངས་འདྲ་ཡང་རུས་མངི་མི་འདྲ་བར་གེས་ཞིང་འཕེལ་བའི་ཚུལ་དེ་ཡིན། ལར་ནས་བོད་ཀི་རསུ་རྒྱུད་སོར་དཔྱད་མཁན་ལ་ལའ་ིགྲུབ་ 
དོན་ལྗར་ན། སར་གི་མིའ་ུརིགས་བཞི་8འམ། རུས་ཆེན་ལྔ། མིའུ་རིགས་དྲྲུག་གམ་གདུང་དྲྲུག་ལས་རིམ་པར་མཆེད་ད་ེབོད་ཀི་ རུས་
མཛོད་དང་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་ཏུ་ཁྱོན་སོམ་རསུ་མིང་བར་དང་བཞི་བཅུ་ལག་9གམ་བར་དང་ཉི་ཤུ་ལག་10ཡོད་པའི་སམོ་རིས་
བཀོད་འདུག 

བོད་ཀི་རུས་མཛོད་དང་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་ལས་མིའུ་གདངུ་དྲྲུག་གི་ཐོག་མའི་འཕལེ་རིམ་རོད་སབས། སེ་ལས་བྱུས་ལེགས་ 
བུ་བཞི་སིད། སྨུ་ལས་ཀོད་ལེ་ཕ་བརད་སིད། ལོང་ལས་རུས་ཆེན་བཅོ་བརད་སིད། སྟོངས་ལས་རེ་བཞི་ཁོལ་བརད་སིད། ཅེས་ བྱུང་བ་
བཞིན། སེ་ལས་མཆེད་པའི་བྱུས་ལེགས་བ་ུབཞི་ནི། རལ་ནང་རེ། གོ་ནང་ཉོད་པ། འོ་གོག་བཙན་དང་དོ་སྟོངས་ས་ེབཅས་བཞི་དང་། སྨུ་
ལས་མཆེད་པའི་ཀོད་ལེ་ཕ་བརད་ནི། ངབ། གཞུབ། བཞུབ། སོན། འགར། དཀར། སོ། ངན་ལམ་སྟེ་བརད་དང་། ལོང་ལས་གེས་
པའི་རུས་ཆེན་བཅོ་བརད་ནི། ཅོག ཅོག་རེ། ཅོག་རོ། ཁྱྱུང་པོ། ཟླ་བ། འབྲིང་། ལ་ལུང་། ལ་རེ། གང་། དགེས་པ། ཁུ་ན། ཉ། རེ་སངོ་། 
འུ་ནག་ཉི། ཕོ་གོ ཐག་བཟང་། འབྲི་སྟེ་བཅོ་བརད་དང་། སྟོང་ལས་རས་པའི་རེ་བཞི་ཁལོ་བརད་ནི། ཅོག་པ་རེ། ཆང་རེ། ཐོད་དཀར་ཏེ་
ཅོག་ཉལ་བོ་རེ། ཉགས་རེ་ཐག་རྣལ་ཏེ་རེ་བཞི་དང་། འབངས་སམ་ཁོལ་བརད་ནི། དམར། མར་བ། ཉྲུལ་བ། ཉྲུལ་དཔོན། རོག ཁོྲག 
རོག ཉ་རེ་དང་བརད་ཡིན་ནོ། གཞན་ཡང་ཕི་ལོ་༡༤༣༤ལོར་གཡས་རུ་སྟག་ཚང་པ་དཔལ་འབོར་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ར་བདོ་ཡགི་
ཚང་ཆེན་མོ་ལས་ཕོ་བོ་ལོང་ལ་ཆེ་དྲྲུག་དང་བཙུན་དྲྲུག་དེ་བཅུ་གཉིས་དང་། ཨ་ལྕགས་འབྲྲུ་ལའང་ཆེ་བཙུན་སེལ་བ་བཅ་ུགཉིས་དང་། 
སེ་ཁྱྱུང་དབྲ་ལའང་ཆེ་བཙུན་སེལ་བ་བཅུ་གཉིས། རྨུ་ཚ་ལྒ་ལའང་ཆེ་བཙུན་སེལ་མ་བཅུ་གཉིས་ཏེ་མིའུ་རགིས་བཞི་ལས་ཁྱོན་སོམ་རུས་
ཕན་བཞི་བཅ་ུཞེ་བརད་འཕེལ་ཞིང་བྱུང་བའོ། 

                                                      
8 མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན། 1992: 110  ལས་ ‚དེས་ན་བོད་ཀི་ཐོག་མའི་རུས་ཆེན་བཞི་ནི། ཡེ་སང་། ཡེ་སོན། སང་། མོན་བཞི་ཡིན་ལ།‛ 

ཞེས་གསུངས་འདུག་པས། དེ་ལའང་དཔྱད་པ་ཞིབ་གསལ་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པར་སྙམ།  
9 མགོན་པོ་ཚེ་རིང་། 2008: 71. 
10  ར་གོ་དང་འཕིན་ལས། 1988: 47. 
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དེ་ཡང་དཔེར་ན་དུས་ཕིས་སུ་ལོང་ལ། དབལ་ཤལུ་(ལྦ་ཤུལ། ཝ་ཤུལ། དཔའ་ཤུལ་བྲིས་པའང་འདུག) ཆོས་ཤུལ། རག་ཤུལ། 
ཡུལ་ཤལུ། ཕག་ཤུལ། སེར་ཤུལ། ཡབ་ཤུལ། འགོ་ཤུལ། ཉན་ཤུལ། ལོ་ཤུལ་སོགས་དང་། དེ་དག་ལས་དབལ་ཤུལ་གི་མ་ིརབས་
ཕི་མ་ཞིག་ཏུ།11 མདོ་ཁམས་ར་ཁོག་ཏུ་ལངོ་མི་ནག་གུག་གུ་ར་སད་དུ་འབདོ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དེའི་བ་ུགེ་ལི་ཞེས་བ་བ་ལ། བུ་གེ་ཙེ་དང་། 
གེ་ཕན། གེ་རལ། བེནེ་སབས་སོགས་བྱུང་ཚལུ་འདུག་ལ། ལག་པར་ད་ུགེ་ཕན་གི་རྒྱུད་པ་རྣམས། གཡུ་ཁོག་དང་། རང་ཁོག སེག་
ཁོག་སོགས་སུ་ད་ལྗའང་ཡོད་པར་བཤད་ལ། དུས་འགྱུར་སབས་རང་ཁོག་ནས་ཡིན་པ་གེ་ཕན་གདུགས་དཀར་མགོ་ཞེས་པའི་དཔའ་
བོ་ཞིག་བྱུང་ཚལུ་ཁམས་བྲག་མགོ་ཕོགས་སུ་བཤད་རྒྱུན་འདུག་པ་ཁོ་བོས་ཐོས། ལག་པར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཕོ་སེལ་ལོ་
(༡༧༢༨)ལ་འཁྲྲུངས་པའི་འཇམ་དབངས་བཞེད་པའི་རོ་རེ་དང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གསམུ་པའི་ཤིང་སལེ་(༡༧༦༤)ལོར་འཁྲྲུངས་པ་
དབལ་མང་དཀནོ་མཆོག་རལ་མཚན་སོགས་ཀང་། རུས་ཆེན་ཕོ་བོ་ལོང་གི་ནང་གསེས་དབལ་ཤལུ་གི་རུས་རྒྱུད་དུ་འཁྲྲུངས་འདུག 

དེ་བཞིན་དུ་བོད་མིའུ་གདངོ་དྲྲུག་ལས་རུས་ཆེན་དམུའི་༼སྨུ་དང་རྨུ་བྲིས་པའང་ཡདོ།༽རྒྱུད་པའང་ ‚སྟོད་གངས་དཀར་རྣམ་ 
གསུམ་‛ དང་ ‚ཐང་ཡངས་པ་རྣམ་གསུམ་‛ སོགས་སུ་གནས་བཅས་ཏེ་རམི་གིས་འཕེལ་ཚལུ་ཡོད་པ་ལྗར། དམུའི་རིགས་ནི་སར་
ཞང་ཞུང་དང་དབུ་རུ་སྟེ། ད་ལྗ་མངའ་རིས་དང་དབུས་ཕོགས་ཀི་མལ་ག་ོསོགས་དང་། དེའི་རུས་ལག་དམུ་ཚ་ས་དང་། དབས་བར་
(ཟླ)་གཉིས་ཀི་རྒྱུད་པ་ནི་ཤར་ཕོགས་ར་བོད་12ས་མཚམས་སོགས་སུ་ཡདོ་ཚལུ་ར་བོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མོ་རུ་གསལ།13 གོང་དུ་ཞུས་
པ་ལྗར་དམུ་ལས་ཀོད་ལེ་ཕ་བརད་ཅེས་པ་ལས་མར་གེས་ཏ་ེརུས་ཕན་དམུ་ཚ་ས་དང་ཐང་ལེ་ས། དེ་བཞིན་ཨ་རགི ཨ་འབྲྲུག ཁྲོམ་ཚ། 

                                                      
11  ཕོ་བོ་ལོང་གི་མི་རྒྱུད་བྱུང་འཕེལ་སོར་གི་དཔྱད་གཞི་གཙོ་བོ་ནི། ༡) རེབ་གོང་རོ་རེ་མཁ།་ 1987: 1–11. ༢) རེབ་གོང་རོ་རེ་མཁར། 1989: 41–

46. ༣) རེབ་གོང་རོ་རེ་མཁར། 1990: 31–51. ༤) ཝ་ཤུལ་ས་ོཆུང་། 1985: 55–59. 
12 དཔའ་བོ། 2006: 30 ཐོག་གསལ་དོན་དུ་ ‚ཡང་《ར་བོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མོ་》ལས་ ‚དབས་བརས་ར་བོད་ས་མཚམས་སུ། མཚམས་ཀི་མདའ་

དར་གོང་མ་བཟུང་‛ ཞེས་གསུངས་ཏེ་དམུའི་རུས་ལག་དབས་དང་བར་(ཟླ་)ཡང་‛ ཤར་རམ་བང་ཤར་ཕོགས་ཀི་ར་བོད་ས་མཚམས་སུ་གནས་པར་བཀོད་
པ།《ལེའུ་ཆོས་འབྱུང་རས་པ་》ལས་ ‚བར་གི་བདུན་ཚིགས་ཏེ་རྨུ་ཡུལ་དུ་བཤུགས་ཏེ་སས་ནི་གཉའ་ཁིྲ་གར་བར་གི་བདུན་ཚིགས་ཏེ། ཡར་ཡབ་དང་
གཅེན་ལ་གནོད། མར་ཡུམ་དང་གཅུང་ལ་གནོད་ནས། ཞང་ཞུང་ཡུལ་དུ་སོང་ཞིང་བཀའ་བསོ་སྟེ་ཞང་པོ་རྨུ་རེ་བཙན་པཽ་ཡུལ་ངམ་འབྲང་ལྕང་འབྲང་‛ ཞེས་
པས་དམུའི་ཡུལ་ནི་ཞང་ཞུང་ཕོགས་དང་དམུ་རེ་བཙན་པཽ་སོད་གནས་ནི་ངམ་འབྲང་ལྕམ་འབྲང་ཞེས་བ་བར་གསལ་པོ་བསྟན་ནོ།” ཞེས་གསལ་བར་བཀོད་
འདུག  

13 བོ་གོས་ར་མཚོ། 1994: 9–10 བར་གསལ་བ་ལྗར་ན། ‚ཕལ་ཆེ་བས་བང་དཀར་པོ་ཐང་ཟེར་བ་ནི་ད་ལྗའི་བང་འབོྲག་གི་ས་ཁུལ་རྣམས་དང་། མདོ་
ཁམས་གཡར་མོ་ཐང་ཟེར་བ་ནི་ཨ་ཆེན་གངས་རབ་ནས་མཚོ་སོན་པཽ་ཁ་བར་གི་ཐང་ཆེན་པོ་དེ་དང་། ཙོང་ཁ་ལ་གེས་ཐང་ཟེར་བ་ནི་ཤར་ཙོང་ཁའི་སེས་རིས་
དབུས་ལོ་བང་གཉིས་སུ་གེས་པའི་མདོ་སད་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་རྣམས་ཡིན་པར་འདོད། སྟོད་གངས་རི་རྣམ་གསུམ་ཟེར་བ་ནི། གངས་ཆེན་པོ་ཏི་སེ་དང་འབོྲག་ལ་
ཕིས་གངས་དང་། བསམ་གཏན་གངས་བཟང་གསུམ་ལ་ངོས་འཛིན་མཁན་ཡོད་ཀང་བདེན་མིན་དཔྱད།‛ ཞེས་གསལ་ཡང་། ད་དུང་ངོས་འཛིན་གནང་
སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཡང་མཆིས་པས། མཐའ་གཅིག་ཏུ་འདིའོ་ཞེས་བརོད་དཀའ་བར་འདུག  
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ཞུར་ཆུང་ཟེར་བ་སགོས་མང་དུ་མཆདེ་ཅངི་། ལག་པར་དུ་ཁྲི་རལ་སབས་སུ་ས་ཡེ་ཤེས་དར་རས་ཟེར་བའི་དམག་དཔནོ་སད་གགས་
ཅན་ཞིག་བྱུང་ཏེ། དེས་ཤར་ཕོགས་སུ་དམག་དྲངས་ཏེ་དེར་གནས་བཅས་པས། ཕིས་སུ་ཨ་མདཽ་ཅོ་ནེ་རལ་པཽ་རྒྱུད་པ་རྣམས་བྱུང་
བར་བཤད། ཁྱད་པར་རུས་ཆེན་དམའིུ་རིགས་རྣམས་ནི་བོན་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཟབ་པར་འདུག་ལ། རུས་དེ་ལས་བོན་པཽ་མཁས་
པ་ཡང་མང་པོ་འཁྲྲུངས་ཡོད་ཚུལ་གདའ། དེ་བཞིན་བོད་ཆུ་བི་ (༨༩༢) ལོར་འཁྲྲུངས་པའ་ིབ་ཆེན་དགོངས་པ་རབས་གསལ་དང་། 
རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཤངི་འབྲྲུག་ལོར་ (༡༦༠༤) འཁྲྲུངས་པའི་༸གངོ་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པཽ་དབུ་བ་གསང་སགས་རིང་མའི་མཁས་གྲུབ་ཟུར་
ཆོས་དབིངས་རང་གོལ། རབ་བྱུང་བཅ་ུགསུམ་པའི་ཆུ་ཕོ་རའ་ིལོར་(༡༧༦༢)འཁྲྲུངས་པའི་རེ་གངུ་ཐངུ་བསྟན་པའི་སོན་མེ་སོགས་བདོ་
ཀི་མཁས་གྲུབ་མང་པོ་ཞགི་ཀང་རུས་ཆེན་དམུའ་ིརུས་ལག་སའི་རྒྱུད་ད་ུའཁྲྲུངས་པར་བཤད། མདོར་ན་རུས་ཆེན་ནས་རུས་ཕན་དུ་
འཕེལ་ཏེ་རུས་ཀི་རྣམ་གངས་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་ཚུལ་ཡང་དེ་ལྗར་ཡནི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས། མོན་ནི་གངོ་དུ་བསྙད་
ཟིན་པའི་རུས་མིང་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བོད་ཀི་རུས་མངི་སར་ཚོགས་ཁྲདོ་ན་འོད་མདངས་རབ་ཏུ་
བཀྲ་བའི་རུས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ནོ། 

དེ་ལྗར་གོང་དུ་རུས་ཆེན་ལོང་དང་དམུ་གཉིས་དཔེ་རུ་དྲངས་ཏ་ེབོད་ཀི་རུས་རྒྱུད་འཕལེ་སྟངས་དང་། གེས་ཚུལ་གི་ཆོས་ཉིད་ལ་
མདོར་ཙམ་དཔྱད་ཁུལ་ཡིན། མ་གཞ་ིཨ་ལྕགས་འབྲྲུ་དང་། སེ་ཁྱྱུང་དབྲ། ཡེ་སང་དཀར་པོ། ཡེ་སོན་ནག་པོ། སང་ཕྲུག་ཡ་ེཤེས། མོན་
རྨུན་ནག་པོ་སགོས་བོད་ཀི་རུས་ཆེན་གཞན་རྣམས་ལའང་རྒྱུད་པ་ཕ་ིམའི་བྱུང་བ་ཞིབ་གསལ་ཡདོ་པར་ངེས་པས། ཞིབ་འཇུག་དང་
དཔྱད་པ་གནང་རྒྱུ་འགངས་ཆ་ེབ་འདུག མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་མཆོག་གིས་མནུ་གསལ་སོན་མེ་ལས་བོད་ཀི་ཐགོ་མའི་
རུས་ཆེན་བཞི་ལས། སང་གི་སོར་བཀའ་འགལེ་ཞིབ་རས་གནང་འདུག ད་ལམ་ཁ་ོབོས་མནོ་རྨུན་ནག་པོ་སྟེ་མནོ་པའི་རུས་རྒྱུད་སོར་
མདོར་ཙམ་དཔྱད་པ་ལ་ས་ོབ་རབ་ཏུ་བརས།། 
 
 1. མོན་ནི་གནའ་བཽ་བོད་ཀི་རུས་རིང་ཞིག་ཡནི། 
 
མོན་པའི་རུས་རྒྱུད་ཟེར་དུས། ད་ལྗའི་ར་གར་བང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སེའི་ཁངོས་ས་ུཡོད་པའི་མོན་པའ་ིརུས་ཚོ་དེ་ཙམ་ལ་ 
བསམས་ན་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆུང་དྲགས་པ་རདེ། སིར་མོན་ནི་གནའ་བནོ་པཽ་ལུགས་ཀི་རུས་ཆེན་བཞིའི་ནང་གི་གཅགི་ཡནི་ལ་རུས་མོན་ 
ཅན་གི་མི་ལ་མནོ་པ་དང་དེ་གནས་སའི་ཡལུ་ལ་མོན་ཡལུ་ཟེར། མོན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དརེ་བདོ་བར་རངི་པའི་འགོས་ཀིས་འགེལ་ན་ 
སའི་ཁད་དམའ་ཞངི་དོག་པ་དང་། རོང་ཁུལ་ལྗ་བུའི་གནམ་གཤིས་ཀི་དྲདོ་གང་མཉམ་ཞིང་འབྲྲུ་རིགས་དང་རི་ཤིང་། ནགས་ཚལ་ 
སོགས་ཀི་ཐོན་སེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ས་གནས་ཁག་ལ་གོ་ཞངི་། དེ་ཡང་གདོད་མའི་དསུ་སུ་མོན་ཡུལ་ཞེས་པ་ནི་དངེ་སང་གི་ 
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མོན་ཡལུ་ཙམ་མ་ཡནི་པར་བདོ་ཀི་ལོ་སྣརེ་ཆགས་པའི་ས་ཁུལ་ཚང་མར་མནོ་ཡལུ་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན་པས།14 མཚམས་རེར་ར་ གར་
ལའང་མོན་ར་གར་ཞེས་བོས་མྱངོ་།  

མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་ར་མཚོ་མཆོག་གིས་ ‚དེས་ན་བོད་ཀི་ཐགོ་མའི་རུས་ཆནེ་བཞི་ནི། ཡེ་སང་། ཡེ་སནོ། 
སང་། མོན་བཞི་ཡནི་ལ།‛15 ཞེས་གསུངས་ཏེ། མོན་ནི་གནའ་བཽ་བདོ་ཀི་རུས་ཆནེ་བཞིའི་ཡ་གལ་དུ་བགངས་ཡདོ། དེ་ལྗར་ འབྱུང་
སའི་ཐོག་མའི་ཁངུས་ཀི་ཕི་མོ་ལྗ་བུ་ནི་ཕི་ལོ་༡༤༣༤16ལོར་སྟག་ཚང་དཔལ་འབོར་བཟང་པོས་མཛད་པའི། ར་བོད་ཡིག་ ཚང་མཁས་
པ་དགའ་བེད་ལས་ ‚བོད་མིའི་ཁམས་རགིས་འབེད་ན། མིའུ་རིགས་བཞི་བ་བ་ཡོད་པ་ནི། ཡེ་སངས་དཀར་པོ་གནམ་ གི་འཇུ་ཐག་
ཅན་དང་གཅགི ཡེ་སོན་ནག་པོ་ཁྲོ་ཆུའི་ཕ་འངོ་འདྲ་བ་དང་གཉིས། སང་ཁྲིག་ཡེ་ཤེས་ལའི་སོན་མ་ེདང་གསམུ། མོན་ རྨུང་ནག་པ་ོཁྱིའི་
ར་ལྖང་ཅན་དང་བཞིའོ། སེའུ་ཕྲུག་མིར་གྱུར་པ་དེ་རྣམས། མང་དུ་འཕལེ་ནས། བོད་ལ་དབང་བས་ཏེ། མང་ སངས་སྤུན་དགུ། རལ་
ཕན་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ། རལ་ཕན་བཅུ་གཉིས། རལ་ཕན་སིལ་མ་བཞི་བཅུས། རིམ་པར་དབང་བས་སད་དོ།།‛17 ཞེས་པ་དེ་དང་། ཕི་ལོ་
༡༦༤༣ལོར་མཛད་པའི་༸གངོ་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པཽ་རོགས་ལན་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟནོ་ལས་ ‛འཕགས་པ་ཐུགས་རེས་རགིས་བསྐྱུར་
བའི་སེའུ་ཞགི་དང་། འཕགས་མ་སལོ་མའ་ིབིན་རླབས་ཀིས་རི་དྭགས་གཟགུས་བརན་བཽ་ཟླ་གཞོན་དྭངས་པའི་ངོས་སུ་ཤར་བའ་ིབྲག་
སིན་མོ་གཉིས་ཚགོས་པ་ལས་རགིས་དྲྲུག་ནས་ཚེ་འཕོས་པའི་སོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཕྲུག་གུ་དྲྲུག་བྱུང་བ་ཡང་། ཕ་རིགས་རྣམས་འཆར་
སོ་མྱྱུར་ཞིང་སྙིང་རེ་ཆེ་བ་ཁགོ་གམིས་པ། མ་རགིས་རྣམས་གདངོ་དམར་སགི་ལས་ལ་རམས་ཤིང་རོ་གངོ་བ་བྱུང་བ་དེ་དག་ལས་རམི་
པར་འཕེལ་བས་བདོ་མིའ་ིརལ་ཁམས་སུ་གྱུར་ཏ།ེ རུས་ཆེན་བཞི་ལས་གེས་པའི་ཁམས། ཡེ་སང་དཀར་པོ་གནམ་ག་ིའཇུ་ཐག་ཅན་དང་
གཅིག ཡེ་སནོ་ནག་པོ་ཁྲོ་ཆུའི་ཕ་བོ་འདྲ་བ་དང་གཉིས། སང་ཁྲིག་ཡེ་ཤེས་ལའི་སོན་མེ་དང་གསུམ། མོན་རྨུན་ནག་པོ་ཁྱིའི་ར་ལྔ་ཅན་
དང་བཞིར་དབེ་བ་བྱུང་།།‛18 ཞེས་བྱུང་བ་ལྗར། ཡེ་སང་དཀར་པོ་དང་། ཡེ་སོན་ནག་པོ། སང་ཕྲུག་ཡེ་ཤེས། མོན་རྨུ་ནག་པོ་རྣམས་ནི་

                                                      
14  ཆབ་སེལ་ཚེ་བརན་ཕུན་ཚོགས། 1988: 2 ལས་ ‚མོན་ཞེས་པའི་ཐ་སད་དེ་ཡང་ས་བབ་དམའ་ཞིང་རི་རོང་དོག་པ་དང་གདོད་མའི་ནགས་ཚལ་སྟྐུག་པོས་

ཁེབས་པའི་ས་ཁུལ་ལ་ཐོགས་པའི་གནའ་བཽ་བོད་ཀི་བར་རིང་ཞིག་ཡིན་ཏེ་བོད་ཡིག་གི་ཚིག་མཛོད་དུ་མའི་ནང་དུ་གསལ་ཡོད།‛ ཞེས་གསུངས་འདུག  
15  དམུ་དགེ་བསམ་གཏན། 1992: 110. 
16 དུང་དཀར་རིན་པོ་ཆེས་ 1985: 11. ར་བོད་ཡིག་ཚང་མཁས་པ་དགའ་བེད་ཀ་ིསོན་གེང་དུ། ‚དེབ་ཐེར་འདི་བརམས་པའི་ལོ་ནི་བོད་ཀི་རབ་བྱུང་བདུན་

པའི་ཤིང་སྟག་སི་ལོ་༡༤༣༤ལོ་ཡིན་པར་ར་འཕོད་ཅིང་།‛ ཞེས་གསུངས་།  
17 དཔལ་འབོར་བཟང་པོ། 1985: 128 གོང་འཁོད་ཚིགས་བཅད་འདིར་རྒན་མཁས་དབང་ཇོ་སས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ལྗར་ན། ཐོག་

མའི་རུས་ཆེན་བཞིའི་སོར་གི་ཚིགས་བཅད་འདི་ཐོག་མར་འབྱུང་ས་དེབ་ཐེར་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་འདུག་ལ། དེའི་སོན་ད་ུཚིགས་བཅད་འདི་འཁོད་པའི་དེབ་ཐེར་ད་
ཕན་མཇལ་མ་བྱུང་ཞེས་བཀའ་སོབ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཕེབས།  

18  ངག་དབང་བོ་བཟང་ར་མཚ། 1989: 13–14.  
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བོད་ཀི་ཐོག་མའི་རུས་ཆེན་བཞ་ིརུ་གསུངས་ཤིང་། གསུང་ཚལུ་དེ་ནི་གནའ་བོ་བོན་ལུགས་ཀི་ཐགོ་མའི་རུས་རྒྱུད་འབྱུང་ཁུངས་སོར་མིན་
ནམ་སྙམ་པའ་ིཐུགས་དོགས་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕལེ་19 དང་མཁས་དབང་བཀིྲས་ཚེ་རིང་20 གཉིས་ཀར་འཁྲྲུངས་འདུག  
རྒྱུ་མཚན་དེར་བརེན། མོན་ནི་གནའ་བཽ་བོད་ཀི་རུས་ཕན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རུས་ཀི་བེ་བྲག་ཧ་ཅང་མང་བའ་ིབོད་ཀི་ཐོག་མའི་རུས་རྒན་
ཞིག་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མི་འདུག 

བོད་མི་བ་ུགདངུ་དྲྲུག་གི་རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སེད་ཚལ་”བོད་མི་བུ་རགིས་བཞིའམ། རིགས་ལྔའམ། རིགས་དྲྲུག་པོ་དེ་བྱུང་ ཚུལ་
དང་ངོས་འཛིན་སོགས་བརོད་པ་ལ། དེ་དག་ག་ིརིགས་ཐོག་མར་བྱུང་ཚུལ་དང་། བར་སབས་ཞགི་ནས་བཟངུ་སྟ་ེརིགས་དེ་ རྣམས་ཀི་
གེས་ཚུལ་དང་། དེ་དག་ངོས་བཟུང་ནས་ད་ལྗའ་ིབར་དུ་དར་ཚུལ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ན།ི དེ་ལ་བོན་ལུགས་ ལྗར་ན་སིད་པའི་
མོན་བུ་ལུམ་ལམུ་དང་། ཡུམ་ཆུའི་རལ་མོ་འབུམ་གཉིས་ཀི་བརྒྱུད་པར། ཕྱྭ་དམུ་གཙུག་གསམུ་བསོས་(རྒོས) དང་བཞི་ནས་རིམ་
པར་བརྒྱུད་ནས་སིད་པའི་རལ་བུ་མཐིང་གི་བར་མཆེད་ཚལུ་ལྗར་བྱུང་ལ།‛21 ཞེས་པ་ལྗར་། བོད་ཀི་ཐོག་མའི་ མི་བུ་རིགས་བཞིའ་ི

                                                      
19  དེ་ཡང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གི་(གངས་སེང་ཡོད་མེད་ཀི་དཔྱད་པ་)ཞེས་པའི་དཔྱད་རོམ་དེར་ སོན་བོན་ལ་གགས་པ་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ་ཏེ། བོད་ཀི་ར་ 

བའི་རུས་ཆེན་འདྲེན་སབས། ཡེ་སང་དཀར་མོ་གནམ་གི་འཇུ་ཐག་ཅན་དང་གཅིག སང་ཕྲུག་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡི་སོན་མ་གཉིས། མོ་(མོན་)རྨུ་ནག་པོ་ཁིྱའི་ར་མ་
ཅན་གསུམ། སོགས་བོན་རྣམས་ཀི་གསུང་རིས་འཁྲྲུལ་མེད་ཅིག་འདུག་པས་སོ།‛ ཞེས་གསུངས་འདུག རོམ་འདིའི་ཡོང་ཁུངས། དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། 
2008: 22. 

20  དེ་ཡང་རྒན་ཇོ་སས་བཀྲ་ཤིས་རིང་ (2008: 43) གིས་ ‚རང་གི་འདོད་ཚུལ་ལྗར་ན་མིའུ་རིགས་བཞིའམ། རུས་ཆེན་བཞིའི་གནའ་བཽ་བོན་པཽ་ཐ་སྙད་
ཤུལ་ལུས་ལྗ་བུ་ནི་༡༤༣༤ལཽ་ར་བོད་ཡིག་ཚང་མཁས་པ་དགའ་བེད་ཆེ་མོ་ལས།‛ མིའུ་རིགས་བཞི་བ་བ་ཡོད་པ་ནི། ཡེ་སངས་དཀར་པོ་གནམ་གི་འཇུ་
ཐག་ཅན་དང་གཅིག །ཡེ་སོན་ནག་པོ་ཁོྲ་ཆུའི་ཕ་འོང་འདྲ་བ་དང་གཉིས། སང་ཁིྲག་ཡེ་ཤེས་ལའི་སེན་མེ་དང་གསུམ། མོན་རྨུ་ནག་པོ་ཁིྱའི་ར་ལྔ་ཅན་དང་བཞིར་
དབེ་བ་བྱུང་།‛ ཞེས་དང་། ཞེས་རུས་ཀི་ཕི་མོ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དེ་དག་ནི་གནའ་བོ་བོན་པཽ་ཐ་སྙད་ཀི་ཤུལ་ལུས་མིན་ནམ་སྙམ་པའི་དགོངས་ཚུལ་གསལ་པོར་
གསུངས་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མོན་ཡང་དེའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན་པས་ན། གནའ་བོ་བོད་ཀི་རུས་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་དུ་ཚུད་པ་རེད།  

21 གི་ལུང་བཀྲ་ཤིས་ར་མཚོ་དང་གི་ལུང་ཐུགས་མཆོག་རོ་རེ། 2000 ཕན་གི་ལུང་ཁུངས་ནི་འགུ་ལོག་དམ་ཆོས་དཔལ་བཟང་། 2000: 375 ཐོག་
གསལ། རླངས་ཀི་པོ་ཏི་བསེ་རུ། 1986: 4  ངོས་སུའང་དེ་དང་ཆ་འདྲ་བ་ཞིག་གསལ་པ་འདིར་འགོད་ན་ ‚འབངས་ཀི་མི་རབས་ལ་འབྱུང་བ་རྣམ་པ་
ལྔའི་སིྙང་པོ་ལས། སོ་ང་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡོང་བ། ཕིའི་སོང་ཤུན་ལ། ལ་བྲག་དཀར་པོ་ཆགས། ནང་གི་སོང་ཆུ་ལ། དུང་མཚོ་དཀར་མོར་འཁིྱལ། བར་གི་སོ་
ངའི་དར་ཆ་ལ། རིགས་དྲྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་ཏུ་གོལ། སོ་ང་ཕྲུམ་གི་བཅོ་བརད་ཆགས། སོ་ང་བཅོ་བརད་འབིྲང་བ་ད།ེ དུང་སོང་གཅིག་ཏུ་ཡར་ནས་བྱུང་། དེ་
ནི་སོན་པའི་མི་བོ་ལུམ་ལུམ་ཡིན། དེ་ལ་རྣམ་ལྔའི་རིག་པ་མེད་པ། བསམ་པའི་སེམས་ཡོད་པས། ལྗ་བའི་མིག་དགོས་བསམ་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀི་སན་དོད། དྲི་
བཟང་རིག་པའི་ཤངས་དོད། ས་སྙན་ཚོར་བའི་སྙན་དོད། དུག་ལྔ་གཅོད་པའི་ཚེམས་དོད། རོ་མོྱང་བའི་ལྖགས་དོད། ས་གཞི་འཁོད་པའི་ཕག་དོད། རྨུ་འཕྲུལ་
བཞུད་པའི་ཞབས་དོད་པས་གང་བསམ་བསམ་ལམ་ལམ་དོད་བྱུང་བས། ཁོང་རང་གིས་མིང་བཏགས་པ། སོན་མི་བསམ་པ། བླུམ་བླུམ་ལམ་ལམ་དུ་
བཏགས་སོ། དེར་ཡེ་ནས་སོན་པས་ཡེ་སོན་རལ་པོར་བཏགས་སོ། འབུམ་ཚཽ་མེས་པོ་ཡིན་པས། སྟོན་པ་འབུམ་མེ། ཡེ་ནས་སངས་ནས་འབུམ་ཚཽ་གཙོ་ལ་
བཞུགས་པས། སངས་པཽ་འབུམ་ཁིྲ་ཞེས་སུ་བཏགས་སོ། དེས། ཡུམ་ཆུ་ལྕགས་རལ་མོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་སས་ནི། ལ་སས་སི་གཙུག་རལ་བ་ཞེས་ཀང་བ། 
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འབྱུང་ཁངུས་ཤོད་སབས་ཀང་། མོན་གི་རསུ་ཅན་སིད་པའི་མོན་བུ་ལམུ་ལམུ་དང་ཆུའི་རལ་མོ་འབུམ་གཉིས་ ལས་བྱུང་ཚུལ་
གསུངས་འདུག 

ཡང་ས་སའི་གདུང་རབས་ཡ་རབས་ཁ་རན་ལས་ ‚མ་སངས་ས་ིརེ་ཐོག་ལྕམ་འུར་མཽ་སས།། དཔའ་བོ་སྟག་དང་ཀླུ་ལྕམ་དྲ་ 
མའི་སས།། སྟག་པ་ོའོད་ཅན་འདི་རྣམས་བར་སྣང་བཞུགས།། དེ་དང་མོན་བཟའ་མཚོ་མོ་རལ་གི་སས།། གཡའ་སང་སེས་གཅིག་བོན་
རྣམས་ལའི་གདུང་རབས།། གང་དེས་སིན་པོ་ས་རེངས་ཁྲག་མེད་བསད།། ཆུང་མ་གཡའ་འབྲྲུམ་འཕོགས་བཞེས་ལ་སིན་འཁོན།། 
བར་དུ་བྱུང་བས་སས་ནི་འཁོན་བར་སེས།།‛22 ཞེས་བྱུང་བ་ལྗར། གཡའ་སང་སེས་ཀི་ཡམུ་ན་ིམོན་རུས་ཅན་གི་མོན་བཟའ་མཚོ་མོ་
རལ་ཞེས་པ་ཡིན་འདུག་ལ། ས་ས་འཁོན་གི་གདངུ་རྒྱུད་ཀང་ཡར་དེད་ན་མོན་པའི་རུས་དང་གཅགི་ཏུ་འདྲེས་ཡོད་པའང་འད་ིནས་
ཤེས། 
ལེའུ་ཆོས་འབྱུང་ལས་(ཡོ་ག་ལ་གེས་ཅན་)ཞེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐརེ་གགས་ཅན་ད་ེལངུ་དུ་དྲངས་ནས་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པ་ོཡར་ལུང་དུ་
བོན་པའི་ ‚གཤེགས་རབས་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་‛ ཞེས་པ་གསུང་སབས། ‚དེའི་ཚེ་བདུ་ཀི་བྲམ་སྣར་བིས་པ་ཁྲེ་ཁྲེ་ཅན་ལུས་ལ་བའི་སྤུས་
བརན་པ་གསུམ་དང་ཕད་དོ། བིས་པ་དེ་གསུམ་མོན་གིས་ལྗས་ངན་ད་ུབཏང་བ་ཡནི་ཏེ། དེ་གསུམ་བཟངུ་སྟ་ེཁྲིད་པས། མོན་ སད་མ་
གོ་ནས། རང་ག་ིམཆིད་ཚིག་ལས། གཅིག་ལ་ལོ་ན་ག་བེར་བཏགས། གཅིག་ལ་སྙགས་ལྕང་ཀ་བེར་བཏགས། གཅིག་ གིས་མྱང་གོང་
དུ་ཕིར་བསད་ནས་ཡིབ་སྟེ། ལོ་རཽ་རངོ་དུ་བྲོས་ཏེ་ཧོར་གི་འགམ་མཁར་དུ་བབས་པ་ལ་མྱང་གངོ་ངན་ལེ་བཙོག་ད་ུ བཏགས་པ་ནི་མྱང་
གི་མེས་པོ་ལགས་སོ། གཉིས་ཚུར་ལ་འངོས་པ་ནི་ལོ་དང་སྙགས་གཉིས་ཀི་མེས་པོ་ལགས་སོ།‛23 ཞེས་ གསུངས་པ་འདི་ལས། 
བོད་ཀི་རུས་ལོ་དང་། སྙགས། མྱང་གསམུ་གི་རུས་ཁུངས་ཀང་མནོ་པའི་རུས་ཡིན་པ་གསལ་ཞངི་། ལོ་ སྙགས་མྱང་གསུམ་གི་རུས་
ལས་བོད་ཀི་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་མི་སྣ་ཡང་གང་མང་བྱུང་ཡོད་པ་སྟེ། མྱང་ཙེ་སྐུ་དང་མྱང་ ཏེང་ངེས་འཛིན། མྱང་ཁྲི་

                                                                                                                            

སིད་འདོད་ཙམ་ཞེས་ཀང་བ། འཕྲུལ་སས་དབང་ལན་ཞེས་ཀང་བ། དེས་དུང་ཟ་དངུལ་མོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་སས་ལ་བཀོ་སས་སེས་ཅིག དེའི་སས་ས་མི་
རབས་མཆེད་གསུམ་ལགས། དེ་རྣམས་ནི་མི་ལ་ལར་མིང་བཏགས་པ་ནི། སིད་པ་མི་རབས་མཆེད་དགུ་ནི་མུ་ཏིག་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་ལྗ་བུ་ཞིག་ཡིན་པར་
འདུག་སྟེ། འདི་རྣམས་ནི་ལའི་ཐུགས་ལས་གོལ་བའི་སས་ཡིན།‛ ཞེས་བྱུང་བ་ལྗར། སིད་པའི་སོན་བུ་ལུམ་ལུམ་ཞེས་པ་དང་སིད་པའི་མོན་བུ་ལུམ་ལུམ་
ཞེས་པ་གཉིས་སའི་ཆ་ནས་འདྲ་ཆེ་བས་འདི་གཉིས་ཀ་ིགཞི་རའི་མིང་ཚིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་གོ་དོན་སོར་དཔྱད་རིན་ཡོད་པར་སྙམ། ལར་ནས་བོན་གི་
བསྟན་བཅོས་མང་པོར་སིད་པའི་སོན་བུ་ལུམ་ལུམ་ཞེས་པ་འདི་གསལ་ཡོད་ཚུལ་ལ་བལྗས་ན། གནའ་བཽ་བོན་གི་གསུང་སོལ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡེ་མི་
འདུག་གོ 

22  ཀུན་དགའ་བོ་གོས། 1991: 2. 
23  མཁས་པ་ལེའུས། 1987: 237 གངས་སིད་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་དཔེ་སྐྲུན་བགིས་པ་ཞིག་ཀང་འདུག དཀར་ཆག་དང་ཚིག་འགོས་ཚང་མ་མཐུན། ཕལ་

ཆེར་བོད་པར་དེར་དཔེ་བགིས་པ་འདྲ། 
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བཟང་ལགེས་འདུས། མྱང་ཤ་བ་ཅན་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་ད་ུསྙགས་ཀི་རུས་སུའང་། སྙགས་ཀུ་མཱ་ར། སྙགས་དེ་ཝ་ཤ། སྙགས་ཁྲི་
བཟང་ཡང་སྟོན། སྙགས་ཡ་ེཤེས་གཞོན་ནུ་སོགས་དང་། ལཽ་རུས་སུ་འཁྲྲུངས་པ། ལོ་ཁྲི་བཟང་གཡ་ུབཙན། ལོ་བ་སགོ་ཟན། ལོ་པོ་
རལ་མཚན་སེང་ག ེལོ་གྲུབ་པ་སེང་གེ་སོགས་མང་ད་ུབྱུང་ཡོད་ལ། སིར་བོད་ཀི་ལ་ོཁལུ་དང་མོན་པའི་རུས་བར་ལ་འབྲེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་
ཞིང་། ལག་པར་མྱང་ཡུལ་ནི་བོད་ཀི་ལོ་ངོས་དང་འདབ་འབྲལེ་དུ་ཆགས་པའི་དེང་སང་གི་རང་རེ་ཡིན་པར་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་བེད། 
རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརནེ་ནས། ཕན་གིས་རོངས་འཆར་ལྗར་ན་ད་ལྗ་ཡང་ད་དངུ་བོད་ཀི་ལ་ོངོས་སུ་གནས་ཤངི་གཞིས་ཆགས་པའི་
རུས་རྒྱུད་མང་པ་ོཞིག་ག་ིཕི་མ་ོནི། བོན་ལགུས་ཀི་རུས་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་མོན་རྨུ་ནག་པོ་འདི་ཉདི་མིན་ནམ་སྙམ། ལག་པར་བོད་ལོ་
ངོས་སུ་ཆགས་པའི་ཀོང་པོའང་མོན་པའི་རུས་ལ་དབེ་བ་གསུམ་ཕེ་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་ཚལུ་ར་བོད་ཡིག་ཚང་མཁས་པ་དགའ་
བེད་ལས་གསངུས། ད་དངུ་ལན་མ་རལ་སས་སྐྲུལ་སྐུས་བརམས་པའི་མནོ་ར་ཝང་དགོན་པ་དགའ་ལན་རྣམ་རལ་ལ་རེའི་ལོ་རྒྱུས་
མདོར་ཙམ་བརོད་པ་ཞེས་པའི་དཔྱད་རོམ་ལས་ ‚བསིལ་ལན་སཱ་ལའ་ིསན་ལྖོངས་ཀི་ཐ་གྲུར་འཁོད་པའི་ཡུལ་ལ། ཇི་སད་དུ། སོབ་
དཔོན་པདྨས་མནོ་ཡལུ་རོ་དང་ཀོ་རྣམས་ཞེས་ར་ོནི་ཨ་སམ་གི་ཁངོས་སུ་གཏགོས་པའི་ར་གར་བ་རྣམས་ལ་དངེ་སང་ཡང་ཡུལ་སེ་
འགའ་ཞགི་ནས་ར་ོཞེས་འབོད་པ་ལྗར་དང་། ཀོ་ནི་ཀོ་ཡུལ་དང་། མོན་ནི་ས་དུས་སྟོད་བལ་བོད་ཀི་ས་མཚམས་ནས་བཟུང་སྟེ་འབྲས་
ལྖོངས། འབྲྲུག ལོ་བྲག་ཁུལ། ར་ཝང་དང་། འབུམ་རི་ལ་སོགས་དང་། སད་ནས་སོ་ཡུལ་སགོས་ཐམས་ཅད་ལ་མནོ་ཞེས་འབོད་པར་
སྣང་ཞངི་། འོན་ཀང་དུས་ཕིས་སུ་ནི་ར་ཝང་དང་འབུམ་རི་ལའི་ས་ཁངོས་ཉྲུང་ཤས་ཤིག་ལ་མནོ་ཡུལ་ཞེས་སི་མིང་བེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་
ཆགས་པ་ཡིན།‛24 ཞེས་པ་ལྗར། གོང་འཁོད་ཀི་ས་ཁུལ་རྣམས་ནི་བོད་ཀི་ལ་ོངོས་སུ་ཆགས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། དེང་སང་བདོ་ཀི་ལོ་
ཕོགས་རལ་ཁབ་ཐ་ལན་དང་འབར་མའི་ནང་དའུང་མནོ་རུས་ཅན་གི་མི་འབོར་ཧ་ཅང་མང་པོ་གནས་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ནི་སི་ལ་ོདུས་
རབས་བདུན་པ་ཡས་མས་སུ་ར་ནག་གི་ནུབ་ཕགོས་(བོད་)ནས་གནས་སོས་པ་ཡིན་ཚལུ་བཤད། ལག་པར་ཕི་ལོ་༨༢༣ལོར་བཙུགས་
པའི་ལ་སའི་དབོན་གཞུང་རོ་རིང་ཤར་ངོས་སུའང་ ‚མོན་ར་གར་དང་‛25 ཞེས་བཀོད་ཡོད།། 

                                                      
24  ལན་མ་རལ་སས་སྐྲུལ་སྐུ། 2009: 44. 
25  མོན་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་རོ་རིང་ཐོག་བེད་སོད་བས་ས་ཤོས་ནི་ཕི་ལོ་༨༢༣ལོར་བཙུགས་པའི་ལ་སའི་དབོན་གཞུང་རོ་རིང་ཤར་ངོས་སུ་‚ཉམས་པའྀ་གཡུང་དྲྲུང་ 

གི་རལ་པོ་ཆེན་པོ་ནྀ་ཆེ། དེའྀ་ཕིར། ལོ་ཕོགས་ཀྀ་མོན་ར་གར་དང་། ནུབ་ཕོགས་ཀྀ་ཏ་ཟིག་དང། བང་ཕོགས་ཀྀ་གུ་ནེ་སེལ་ལ་སོགས་པ། གཡུག་རལ་པོ་སོམ་
ན་ར་བ་བ་ཀུན་ཀི་(ཀིས་ཀང་)འཕྲུལ་གྀ་ལ་བཙན་པཽ་དབུ་རོག་བརན་པོ་དང་ང་བོར་ནྀ་ཕོགས་མྀྱ་གུས་པ་མེྱད་དེ། ཕན་ཚུན་དགེས་ཤིང་བཀའ་སལད་དོ་ཆོག་
ཉན་པ་ཡིན།།‛ ཞེས་པའི་སབས་སུ་མོན་ར་གར་དང་ཞེས་ཟེར་ནས་བྱུང་བས། དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་མོན་ཞེས་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་ར་གར་ལ་བརོད་པ་མིན་ནམ་
སྙམ་པའི་དོགས་པ་ཟ་རུ་བཅུག། རྒྱུ་མཚན་ནི་སབས་འདིར་མོན་ར་གར་ཟེར་བ་ལས་མོན་དང་ར་གར་ཞེས་སོ་སོར་བཀར་ཏེ་བིྲས་མེད་པས་ཡིན། དེ་ནི་དཔེར་
ན་སྟོད་ཞང་ཞུང་དང་། སད་འ་ཞ། ཤར་མི་ཉག་ཟེར་བའི་མིང་འབོད་སྟངས་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཕི་ལོ་༨༢༣ ལོར་མོན་ར་གར་ཞེས་
བིྲས་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་མོན་ཟེར་བ་ནི་སོན་ར་གར་གི་ཆེ་བརོད་ཀི་མིང་ལྗ་བུ་ཞིག་རེད་འདུག་གོ་ཞེས་ཏེ་བཞག་ན་ག་ལ་འགིག་སྟེ་མི་འགིག་གོ། 
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2. མོན་པའ་ིརུས་ཀི་ནང་གསེས་དང་མནོ་བོན་དབར་གི་འབྲལེ་བ། 
ལ་དྭགས་རལ་རབས་འཆི་མེད་གཏེར་ལས་ ‚མཚམས་ཀི་མིའ་ུརིགས་བཞི་ནི། གམ་ཤང་ར། གིམ་ཤང་ཧོར། ཧ་ལེ་མནོ། སྤུ་རལ་
བོད་དང་བཞིའོ།‛26 ཞེས་པ་ལྗར། ཧ་ལེ་མོན་ནི་མཚམས་ཀི་མིའ་ུརིགས་བཞི་ལས་གཅིག་ཡནི་ཚུལ་དང་། སབས་འདིར་ མཚམས་
ཞེས་པ་ནི་མཐའ་མཚམས་ཏེ། བོད་ཤར་ལོ་ནབུ་བང་ག་ིམཐའ་མཚམས་སུ་གནས་པའི་རུས་རྒྱུད་ཁག་ལ་གོ་བ་མིན་ནམ་ སྙམ་པས་
དཔྱད། 

དེ་དང་ཆ་མཚངུས་པ་ཞིག་ར་བདོ་ཡགི་ཚང་ཆེན་མོ་ལས་ ‚ནང་ག་ིམིའུ་རགིས་བཞི་ནི། གི་ཤང་ར་དང་། གིམ་ཞང་ཧོར། ཁ་ལེ་
མོན་དང་། སྤུ་རལ་བོད་བཞིའོ། །དེའི་ནང་ནས། ར་ལ་གོལ་ཆ་གཉིས་སུ་གེས་པ་ནི། རྨུ་རུས་དང་། ཀེ་ལའོ། ཧོར་ཡང་གཉིས་སུ་གེས་
པ་ནི། སིད་ཚ་དང་། ལ་ཚའོ། །མོན་པ་རགིས་གསུམ་བྱུང་བ་ནི། མོན་རང་རྒྱུད་པ་དང་། ར་བོད་མཚམས་ཀི་མི་ཉག ལོང་པོ་དང་
གསུམ་མོ།‛27 ཞེས་པ་ལྗར། སབས་འདིར་ཁ་ལ་ེམོན་ཞེས་པ་ནི་མནོ་པ་རང་དུ་ངོས་བཟངུ་སྟེ། དེ་ལ་རིགས་གསམུ་དུ་ཕེ་པ་མོན་རང་
རྒྱུད་པ་དང་། ར་བདོ་མཚམས་ཀི་མི་ཉག་དང་ལོང་པོ་གསུམ་ཡང་མོན་པ་རང་དུ་གཏོགས་ཚུལ་གསུངས་འདུག གཞན་ཡང་ཁ་ལེ་
མོན་དང་ཧ་ལེ་མོན་ཞེས་མངི་ཚགི་མ་ིའདྲ་བ་གཉིས་བྱུང་འདགུ་པ་ད་ེཡང་ཡི་གེའི་ས་གདངས་ཀོག་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་དག་སེབ་མི་འདྲ་
བར་གྱུར་བ་ལས་འཇུག་གཞི་གཅིག་རང་ད་ུསྣང་སྟེ། སོག་པོ་ཁལ་ཁ་ལ་ཧལ་ཧ་དང་ཁ་བཏགས་དང་ཧ་བཏགས་ཞེས་འབོད་པས་
གསལ་ལོ། 

Michael Aris ཡིས་ ‚མོན་བང་རྒྱུད་པའི་སད་ནི་ར་བོད་ས་མཚམས་ཀི་རལ་རོང་གི་སད་དང་ཉེ་ཞིང་། ནམ་རྒྱུན་ར་
ནག་གིས་རལ་རངོ་བར་man (མན་) ཞེས་འབོད་ལ།28 བོད་པ་རྣམས་ཀིས་ད་ེམོན་དང་གཅགི་པ་གོ་གི་ཡོད། རལ་རོང་དང་མོན་
བར་གི་འབྲེལ་བ་དེས། ཉིན་ཞིག་མོན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བེ་བྲག་པ་དེ་དང་། དེ་འཇུག་སའི་ར་ཝང་ལུང་པར་ཡང་འགེལ་བཤད་གསལ་པོ་
ཞིག་ཕོགས་པའི་རེ་བ་ཡོད།‛ ཞེས་དང་། ཡང་ Francoise Pommaret ཡིས་མོན་པའམ་མནོ་ཞེས་པའི་མིང་འདི་
བོད་ཀི་རིག་གཞངུ་ད་ུསོད་ར་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞངི་། དེ་ནི་གཙོ་བོ་གོམས་སལོ་ཅངུ་ཟད་འདྲ་པོ་ཡོད་པའི་རུས་ཚོགས་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ལ་
འཇུག་ཅངི་། (ར་གར་གི་རམོ་པ་པོ་ལ་ལས་མནོ་ཞེས་པའི་དག་ཆ་ལ་ ‘memba’ (མེམ་པ་)དང་། ར་ནག་གིས་མེན་པ་ 
(menba) འམ་མཽན་པ་ (moinba) ཞེས་འབྲི།) མོན་ཞེས་པའི་བར་ཆད་འདི་ཕལ་ཆེར་ར་སད་དུ་སོད་བཞིན་པའི་ 

                                                      
26 མཁས་དབང་བསོད་ནམས་ཚེ་བརན་ཡོ་སིབ་དགེ་རྒན་དང་བསོད་ནམས་སབས་ལན་དགེ་རྒན། 1976: 28   
27  སྟག་ཚང་དཔལ་འབོར་བཟང་པོ། 1985: 11. དུང་དཀར་རིན་པོ་ཆེས་ ‚དེབ་ཐེར་འདི་བརམས་པའི་ལོ་ནི་བོད་ཀི་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཤིང་སྟག་སི་ལ་ོ

༡༤༣༤ལོ་ཡིན་པར་ར་འཕོད་ཅིང་།‛ ཞེས་གསུངས། 
28  Michael Aris 1980: 10 རོམ་འཐུང་ལས་རང་ཉིད་ཀིས་དོན་འགྱུར་ཙམ་ཡིན། 
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‘man’ (མན)་དང་འབྲལེ་བ་ཆེ་ཞིང་། ར་སད་ལས་མན་གི་དནོ་ནི་ལོ་ཕགོས་སུ་གནས་པའི་ག་གོ་ཞེས་པར་གོ་བ་ཡིན། Aris 
ཡིས་བརོད་པ་ལྗར་ན་ ‚ར་མི་ཚོས་བར་ཆད་ད་ེཆང་ (ch’iang) དང་འབྲལེ་བའི་ག་གཽ་རུས་ཚོགས་ཁ་ཤས་ལ་སྦྱར་ཞིང་། 
དེའི་ནང་རལ་རོང་བ་རྣམས་ཀང་ཚུད་ཡོད། སརི་མོན་ཞེས་པའི་བར་ཆད་དེ་དུས་རབས་བརད་པ་དང་དགུ་པའི་བདོ་ཀི་དེབ་ཐེར་རྣམས་
སུ་མོན་ (mon) དང་མོང་ (mong) ཞེས་བྱུང་ལ། དེའི་རེས་ནས་བར་ཆད་འདིའི་གོ་དནོ་གཙོ་བ་ོནི། བོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཧི་
ལ་མ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དུ་ཆགས་པའི་ཚོ་པ་ཆེ་ཆངུ་ཚང་མར་གོ་ཞིང་། བར་ཆད་དེར་དམིགས་བསལ་གིས་ཡུལ་བེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་གོ་དཀའ་
ནའང་། སོན་དུས་སབས་ཤིག་ལ། ནུབ་བང་གི་རི་རྒྱུད་ཁག་ཏུ་གནས་མཁན་ཙམ་དང་། བོད་དང་ར་གར་མ་ཡིན་པའི་ག་གོ་ཙམ་ལས་
ལག་པའི་གོ་བ་ཞགི་ཡདོ་སིད་པར་སྙམ།‛29 ཞེས་པ་ལྗར། གོང་གི་དབིན་ཡིག་གི་དཔྱད་གཞི་གཉིས་ལས་མོན་ག་ིརུས་རྒྱུད་འདི་ནི་
སད་ཡིག་དང་། གམོས་སོལ། ཆ་ལུགས་སོགས་མང་པཽ་སོ་ནས་ར་བོད་མཚམས་སུ་གནས་པའི་རལ་རོང་བ་རྣམས་དང་ཡང་
འབྲེལ་བར་བསྟན་ཞངི་། ར་ཡིག་མན་ (蛮) ཞེས་པའི་འབྲྲུ་དོན་ཡང་ལ་ོམཚམས་སུ་གནས་པའི་མི་ག་གོའམ། རྒྱུ་མཚན་མི་རི་
མཁན། སོད་པ་རངི་པཽ་རིགས་ལ་བརོད་ཀི་ཡདོ་འདུག དེ་འདྲ་སངོ་ཙང་། ར་བདོ་ཡགི་ཚང་ཆེན་མོ་ལས་གསུང་པའི་མོན་གི་དབེ་བ་
གསུམ་ལས། ར་བོད་མཚམས་ཀི་མི་ཉག་ཅེས་པའི་ཁོངས་སུ། ར་བོད་མཚམས་ཀི་རལ་རངོ་ཡང་འདུས་ནས། མི་ཉག་དང་རལ་རངོ་
སོགས་སུ་གནས་པའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀང་བོད་ཀི་རུས་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་མོན་རྨུ་ནག་པཽ་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་ཤས་ཆེ། མ་
གཞི་གོང་གི་ར་ཡིག་མན་ (man 蛮) ཞེས་པའི་ཚིག་དོན་དང་འདྲ་བར། བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་རྣམས་སུ་ ‚གོ་དང་མོན་ལྗར་
རྒྱུ་བའི་བོད་ཡུལ་གང་‛ ཞེས་དང་། ‚ཡབ་མྱསེ་རྣམ་པའ་ིཡིག་ཚང་མ་ཤེས་ན། མོན་ཕྲུག་ཡལུ་བོར་དནོ་མདེ་ཡན་པ་འདྲ།’’ ཞེས་
དང་། བཀའ་ཆམེས་ཀ་ཁལོ་མ་ལས་ ‚ད་རུང་གར་མ་གཏོགས་ཀི་རུས་ངན་ཁེངས་པོ་བདུན་བ་བ་བྱུང་སྟེ་འད་ིརྣམས་ཡིན་ནོ། གར་
ལོག་ཀྱུངས་སད་ཅན་དང་གཅིག ཀེ་ལེ་མི་ཤ་ཅན་དང་གཉིས། སོག་པོ་སེ་སག་ཅན་དང་གསུམ། རལ་མ་ོཀི་ཁྱོ་ཅན་དང་བཞི། གོ་བུ་
མིག་དམར་ཅན་དང་ལྔ། རོ་རུ་ལང་སོན་ཅན་དང་དྲྲུག མོན་བ་ུསི་འདུམ་ཅན་དང་བདནུ་ནོ།‛30 ཞེས་པ་མོན་པའི་རུས་འདི་རུས་ངན་ག་ི
ཁོངས་སུ་བགངས་པ་སོགས། མོན་ལ་ཆངུ་ལྗ་དང་དམའ་འབེབས་བས་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། མོན་ནི་བོན་ལགུས་སུ་བས་པའི་
གནའ་བཽ་བོད་ཀི་རུས་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཡིན་པས། བན་བོན་གི་འགལ་ཟླའི་དབང་གིས་བནོ་པཽ་སོལ་ཕལ་ཆེར་ཉམས་པར་གྱུར་
པའི་གས་སུ་ཚུད་དེ་གགས་མ་ིཆེ་བར་གྱུར་བ་དང་། གཞན་ཡང་མོན་པ་རྣམས་རང་བཞནི་གི་སོད་པ་རངི་ཞིང་སོད་ལམ་ཆོས་དང་མི་
འབྲེལ་ཞིང་། འཚོ་ཐབས་གཙ་ོབོ་རནོ་ལས་ཡནི་པས་ཤ་ཁྲག་གི་ཟས་སྦྱོར་བེད་པ་ཧ་ཅང་མང་བར་བརེན། བོད་ཀི་རབ་བྱུང་བའ་ིསེས་
བྲིས་པའི་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་སུ་དམའ་འབེབས་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་མིན་འགོ་སྙམ། ལག་པར་དུ་བཀའ་ཐང་ལས་ ‚བདུད་དང་

                                                      
29  Pommaret 1999: 53. རོམ་འཐུང་ལས་རང་ཉིད་ཀིས་དོན་འགྱུར་ཙམ་ཡིན། 
30 བཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁོལ་མ། 1989: 58–59 
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བཙན་དང་དམུ་དང་ཐེའུ་རང་དང་། །གྲུལ་བམུ་ཀླུ་དང་གནདོ་སྦྱིན་དྲི་ཟ་དང་། །བྲམ་ཟེ་མུ་སྟེགས་མོན་པ་སོག་པོ་དང་། །མེ་སྟག་ཧོར་
དང་མཐའ་མི་ཨཱ་ཙ་ར། །མགནོ་པོ་མ་མ་ོམེ་ལ་ལ་མ་ཡནི། །ཕི་དང་ནང་དང་གསང་བའི་ལ་མ་སིན། །སེ་ཚན་བརད་བརད་རང་རང་
སོག་སྙིང་ཕུལ།།‛31 ཞེས་པ་ལྗར་མནོ་ནི་གནོད་སྦྱིན་དང་། དྲི་ཟ། གྲུལ་བུམ། བདུད་དང་སིན་པ་ོསོགས་ཀི་གལ་དུ་བཙུད་དེ་འཇིགས་
སུ་རུང་བ་ཞིག་ཏུ་བརིས་པ་དང་། བཀའ་ཐང་ལས་བོད་དུ་གཏེར་སྦས་པའི་ལེའུ་ལས་ཀང་ ‚ཤེལ་གི་བྲག་ཕུག་གསང་གཏེར་བཀའ་
འདུས་སྦས། །ལོ་བྲག་ཁོ་མཐིང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་སྦས། །མཁར་ཆུ་གནམ་སས་ཅན་ལ་ཡོངས་རོགས་སྦས། །གཏམ་ཤུལ་སིན་
མོ་སྦར་རེས་གསང་གཏེར་སྦས། །སྟག་ཚང་སངེ་ཕུག་ཐུགས་གཏེར་སརོ་དགུ་སྦས། །མོན་ཁ་སྣང་རངིས་སེང་གེ་རོང་གསུམ་ལ། །མ་
ནིང་གདརེ་ཀ་ཁྲ་གཏེར་བཅ་ོལྔ་སྦས། །ས་གོ་གནམ་ཐང་དཀར་པོ་ནས་འབྲ་ིམཚམས། །མངའ་བདག་རལ་པཽ་ནོར་གཏེར་མང་དུ་
སྦས།།‛32 ཞེས་དང་། ཡང་ད་ེཉིད་ལས་ ‚སྦ་གོ་ཆུ་མོ་ཕཱུག་ཏུ་ཐགུས་གཏེར་སྦས། །ཤ་འུག་སྟག་སོར་མ་ནིང་གཏེར་བཅུ་
སྦས། །དོམ་ཚང་རངོ་དུ་གཏེར་ཕན་འདྲེས་མ་སྦས།།‛33 ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས་ས་རགས་གཏེར་གི་འབྱུང་གནས་བསྟན་པའི་
ལེའུ་ལས་ ‚རོ་བོད་མཚམས་སུ་སྦས་པའི་གཏརེ་ཀ་འདི། །མི་གཞག་འདོན་པའི་རགས་དརེ་བསྟན་ནས་བྱུང་། །དེའི་འགོ་ནས་ཐགི་
ཕེང་འགའི་མཚམས་སུ་ལོ་མོན་ཕགོས་སུ་སྦས་པའི་གཏེར་ཀ་འདི། །མི་གཞག་འདོན་པའི་རགས་དེར་བསྟན་ནས་བྱུང་། །ཡང་ཐགི་
ཕེང་འགའི་མཚམས་སུ་‛ མོན་ཁ་ས་གོར་སྦས་པའི་གཏེར་ཀ་འདི། །མི་བཞག་འདོན་པའི་རགས་དེར་བསྟན་ནས་བྱུང་།།‛34 ཞེས་
བྱུང་ཞིང་། ལག་པར་བཀའ་ཐང་ལས་སྐྲུབ་པ་བདེ་པའི་གནས་གསུང་སབས་ ‚ཐུགས་ཀི་དབནེ་གནས་ལོ་བྲག་མཁར་ཆུ་ཡིན། །ཡོན་
ཏན་དབེན་གནས་ཡར་ཀླུང་ཤལེ་གི་བྲག །འཕནི་ལས་དབནེ་གནས་མོན་ཁ་སེང་གེ་རངོ་།།‛35 ཞེས་བྱུང་བ་དང་། ལག་པར་དུ་ལོ་
ནུབ་སིན་པཽ་ཡལུ་དུ་འབནོ་པར་དགོས་པའི་ལའེུ་ལས་ ‚སྙིང་པཽ་ར་ལ་ཟླ་བ་གཉིས། །མནོ་ཁ་སྣ་རིང་ཟླ་བ་གསུམ། །ས་གོ་སྟག་
ཚང་ཟླ་བ་བཞི། །ཆུ་མ་ོཕུག་ཏ་ུཟླ་བ་གཉིས། །ཁྲ་མོ་ལང་ལར་ཟླ་བ་གཉིས། །ཤ་འུག་སྟག་སོར་ལོ་གཅགི་བཞུགས། །མཁན་ཆེན་བྲག་
ལ་ལོ་གཅིག་སྟེ། །དཔྱལ་གི་བྲག་ལ་ལོ་གཅིག་བཞུགས། །ལ་རིའི་གངས་ལ་ལོ་གཅགི་བཞུགས། །གཡུ་ཕ་ུར་ལྐུང་ཟླ་བ་
གསུམ། །མོན་སམོ་བྲག་ཕུག་ཟླ་བ་གསུམ། །འོན་ཕུ་སྟག་ཚང་ཟླ་བ་གསུམ། །གསར་མོ་ར་ིལ་ཟླ་བ་གཉིས། །དྭགས་རངོ་ཕགུ་པར་ལ་ོ
གཅིག་བཞགུས། །བར་གི་སྟག་ཆུང་ཞག་གསུམ་སྟེ། །དམོ་ཚང་རངོ་དུ་ཞག་ལྔ་བཞུགས། །སྟག་ཚང་རོང་དུ་ཞག་བདུན་ནོ། །གཟགི་

                                                      
31  པད་མ་བཀའ་ཐང་། 2006: 192. 
32  པད་མ་བཀའ་ཐང་། 2006: 454. 
33  པད་མ་བཀའ་ཐང་། 2006: 456–457. 
34  པད་མ་བཀའ་ཐང་། 2006: 465. 
35  པད་མ་བཀའ་ཐང་། 2006: 481. 
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ཚང་རངོ་དུ་ཞག་དགུ་བཞུགས།།‛36 ཞེས་བྱུང་བ་ལྗར། ཡོངས་གགས་སུ་སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བདོ་དུ་ཕབེས་ནས་བོད་ཀི་
བདུད་སིན་མ་རུང་བ་རྣམས་དམ་ལ་བཏགས་ཤངི་བོད་ཁམས་བདེ་ལ་བཀོད་ཚུལ་དང་། དེ་ནས་ལོ་ནུབ་སིན་པཽ་ཡལུ་དུ་སིན་པོ་རྣམས་
བཏུལ་བར་ཕབེས་པ་རེད་ཅེས་བཤད་སལོ་ཡདོ་པ་ལྗར། སོབ་དཔོན་གིས་གཏེར་སྦ་ཡུལ་དང་གཏེར་གདནོ་ཡལུ། ལག་པར་ལོ་ནུབ་
སིན་ཡུལ་དུ་སམོ་མཛད་པའི་བྲག་ཕུག་དང་ས་ཆ་སོ་སཽ་མིང་ན་ིམོན་ཡལུ་གི་ལུང་པ་མང་པཽ་མངི་དང་ཆ་འཕདོ་པར་བལྗས་ན། ལོ་
ནུབ་སིན་ཡལུ་ཟེར་བ་དེ་ཡང་མཐར་གཏུགས་ན་ཕལ་ཆེར་མོན་ཡུལ་རང་ཡིན་པ་འདྲ་སྟེ། དུས་སབས་དེར་མོན་པ་རྣམས་ཀིས་བོན་ཆོས་
ཁོ་ན་དོན་ཏུ་གཉེར་ཞངི་། བན་ཆོས་ལ་རྒལོ་ཞིང་དམར་ཟན་སོད་ཅིང་དམར་མཆོད་ཕལུ་བ་སགོས་མ་རངུ་བའི་ལས་བེད་པ་བགང་དུ་
མེད་པས། སོབ་དཔོན་ཆེད་དུ་དེ་ཕགོས་སུ་ཆསོ་སེལ་དུ་སོང་བ་མིན་ནམ་སྙམ་དུ་སེམས་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེའི་དབང་གིས་སར་བོད་ཀི་
ཆོས་འབྱུང་མཛད་པ་པ་ོདགེ་སོང་ཁངོ་རྣམ་ཚོས། མོན་པའི་རགིས་ལ་དམའ་འབེབས་དང་། ཆངུ་ལྗ། ངན་སད་བས་པ་ཡིན་ལས་ཆེ་
སྙམ་དུ་སེམས་པ་ཞོར་དུ་ཐལ། དེ་ལྗར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ། བོད་སིལ་བུའ་ིསབས་བོན་ཆོས་དར་སའི་གནས་གཙོ་བ་ོ
ནི་37སྟོད་མངའ་རིས་དང་། འཇང་ས་ཐམ། ལོ་མོན་ཡལུ་སོགས་ཡིན་པའི་ཕརི། གིང་སྐྲུང་དུ་གེ་སར་གིས་མོན་ཡལུ་བཏལུ་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མནོ་ཤིང་ཁྲི་རལ་པོ་བདུད་རལ་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་ཅིང་བསྟན་པའི་སི་དག་ཡནི་པ་དང་། ཆོས་ཀི་བ་
བར་གེགས་ཆེན་པོ་བདེ་པས་ཡནི་པར་གསུངས་ཏེ། མོན་གངི་གཡུལ་འགེད་ལས་ ‚མོན་གི་ཤངི་ཁྲི་རལ་པོ་དེ། །ནག་པོ་བདུད་ཀི་རེ་
བོ་ཡིན། །སངས་རས་སྟངོ་གི་སི་དག་ཡིན། །ཁྲ་མཽ་གིང་གི་སེར་དག་ཡིན། །ཁ་ོམ་འདུལ་རང་ས་བཞག་པས་ན། །སངས་རས་ཆོས་
དང་དག་ེའདུན་ལ། །དད་པས་བཀུར་ཕག་བེད་ལེ་མིན།‛38 ཞེས་པ་ལྗར། སར་མོན་ཡུལ་ནི་བོན་ཆོས་དར་ཞིང་ནང་ཆོས་ལ་རྒལོ་
མཁན་གི་ལུང་པ་ཞགི་ཏུ་གྱུར་མྱོང་བ་མིན་འགོ་སྙམ་པས་དཔྱད་པར་འཚལ།  

མདོར་ན། རང་རེ་བདོ་ཀི་གནའ་བོ་བོན་པཽ་ལགུས་སུ་ཐོག་མའི་རུས་ཆེན་བཞིའམ། མིའུ་རགིས་བཞིའི་ཡ་གལ་མོན་གི་རུས་ 
རྒྱུད་ལས་མཆེད་པའི་རུས་ཕན་ལོ་དང་། སྙགས། མྱང་སོགས་དངེ་སང་བདོ་ཁལུ་དྭགས་པོ་དང་ཀོང་པོ། ར་ཡུལ་སྟོད་སད། མཚོ་ སྣ། 
ལོ་བྲག་རོང་། རལ་རངོ་། མི་ཉག མྱང་སྟོད་སད་སོགས་དང་། བོད་ཀི་ལོ་མཐར་གནས་པའི་བདོ་རིགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ལོ་ཕོགས་
ཀི་ཁྱིམ་མཚེས་རལ་ཁབ་ར་གར་དང་། འབྲྲུག འབྲས་ལྖོངས། ཐ་ལན། འབར་མ་སོགས་སུའང་དེང་སང་ད་དུང་མོན་པའི་རིགས་
མཆིས་ལ། ནམ་རྒྱུན་ཡོངས་གགས་ཀི་མོན་དང་མོན་ཡལུ་ཞེས་པ་ནི་ར་གར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ར་ཝང་

                                                      
36  པད་མ་བཀའ་ཐང་། 2006: 495–496. 
37  ཆག་འགག་ར་མགིན། 1993: 75 པར་འཁོད་དོན་ ‚དེས་ན་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པར་བོད་དུ་ནང་པ་སངས་རས་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་གཞི་མཐུན་

མེད་པའི་ཆོས་ལུགས་ནི་སྟོད་མངའ་རིས་དང་། ལོ་མོན་། འཇང་ས་ཐམ་སོགས་མཐའ་ཁུལ་དུ་སེལ་བའི་བོན་ཆོས་མེད་པས།‛ ཞེས་གསལ་བར་འཁོད་དོ། 
38  ཆབ་འགག་ར་མགིན། 1993: 74. 
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དང་། འབུམ་རི་ལ། སེང་གེ་རོང་། རི་རང་སོགས་ཡིན་ཞིང་། འབྲྲུག་རལ་ཁབ་མ་ཚུགས་པའི་སོན་ལ་འབྲྲུག་ལའང་མོན་ཡུལ་སྟེ། ལོ་
མོན་ཞེས་བོས་མྱོང་བ་རེད།། 

 
3. མོན་པའི་ངག་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བའི་མོན་པ་རགིས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་པ། 

 
དེང་སང་ཡོངས་གགས་ཀི་མོན་པ་ན་ིགོང་དུ་མདརོ་ཙམ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྗར། ར་གར་བང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སེའི་ཁོངས་སུ་ ཡདོ་
པའི་ར་ཝང་དང་། འབུམ་ར་ིལ། སྟག་ལངུ་རོང་། རང་མཁར་རོང་། རི་རང་རོང་། སེང་གེ་རངོ་སོགས་སུ་གཉྲུག་མར་ གནས་པའི་
མོན་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། སའི་ར་ཁྱོན་ལ་སི་ལ་ེགྲུ་བཞི་མ་༩༥༠༠ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ན་ིགནའ་བོ་མོན་པའི་རུས་རྒྱུད་ ཀི་ཤུལ་ལུས་
རྒྱུད་འཛིན་པ་གཙོ་བ་ོཡིན་དགོས་ལ། ལོ་རྒྱུས་སུ་བྱུང་བའི་‚མོན་རང་རྒྱུད་པ་‛ཟེར་བའང་འདི་དག་ཡིན་པར་སྙམ། དེ་སོན་བདོ་ཀི་
ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་མོན་ཡལུ་གི་ར་ཁྱནོ་དཀྱུས་ལ་ར་པའི་ཉིན་ཞག་བཅ་ོལྔ་ཙམ་དང་། ཞིང་ལ་ཉིན་ཞག་གསུམ་ཙམ་ཡོད་ཚལུ་དང་། ཐུབ་
བསྟན་ཆོས་འཕེལ་གིས་‚མོན་ཡུལ་ག་ིར་ཁྱོན་སི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་དགུ་ཁྲི་ཙམ་ཡོད་‛39 ཟེར་བ་དེ་དང་། ཡེ་ཤེས་ འཕིན་ལས་ཀིས་
‛མེ་ཁ་མ་ཧུང་ས་ཐགི་ཟེར་བའ་ིལོ་ངོས་སུ་གནས་པའི་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ནི་མོན་ཡུལ་དང་། ལོ་ཡུལ། ར་ཡུལ་སད་ མ་སོགས་ཡིན་
ཞིང་། དེ་དག་ལ་ཁྱོན་བསམོས་སི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་དགུའི་ར་ཁྱོན་ཡོད།‛ཟེར་བ་གཉིས་མཚུངས་ཤིང་། མཁས་ དབང་ཆབ་སེལ་གིས་
ཀང་ཁལུ་དེ་ཚོར་ས་མ་ོནས་མོན་ཡལུ་ཞེས་འབདོ་ཀི་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་འདགུ རྒྱུ་མཚན་དེར་བརེན། སར་གི་ མོན་ཡལུ་དང་ད་ལྗའི་
མོན་ཡལུ་མི་འདྲ་ཞངི་། ཆེས་གདོད་མའི་དུས་ཀི་མོན་ཡུལ་ནི་དེ་བས་གཞན་ཞིག་ཡིན་པར་སེམས་སོ། 

དེ་ལྗར་ས་ཁལུ་དེ་དག་ཏ་ུགནས་པའི་མོན་པ་རགིས་ཀི་དམངས་ཁྲོད་ཤདོ་རྒྱུན་ཞིག་ཏུ་ ‚གནའ་དུས་ས་གཞ་ིཆེན་པཽ་སྟངེ་དུ་ 
མིའི་རིགས་མེད་ཅིང་། མཁའ་དབིངས་ས་ུཉི་ཟླ་སར་གསམུ་མདེ་པས། གནམ་ནས་ཐུར་དུ་བལྗས་ན་ས་གཞི་ནི་སྨུག་པའི་ར་མཚོ་ ཞིག་
དང་འདྲ། ནམ་མཁའི་ལ་ཡིས་མིའི་འཇིག་རནེ་ཞིག་བསྐྲུན་པའི་ཆེད་དུ་སེའུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་བྲག་སིན་མོ་གཉིས་ས་ གཞུག་
ཏུ་འཇིག་རནེ་ལ་མངགས་ཤིང་། དེ་གཉིས་གཉནེ་བསགིས་ནས་སའེུ་ཕྲུག་མང་དུ་འཕལེ་རུང་། སེའུ་རྣམས་བྲག་ངོས་དང་ སོང་མགོར་
འཛེགས་ནས་ཟན་འཚོལ་བ་ལས་ལོ་ཏོག་འདེབས་མ་ཤེས་པས། ཕ་སེའུ་དེ་གནམ་ད་ུསོང་ནས་ལ་ལ་ང་ཚཽ་བུ་རབས་ཚ་ རྒྱུད་ཚང་མ་
སེའུ་ཡནི་པས་མིའ་ིའཇིག་རེན་བསྐྲུན་ཐབས་མདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ལ། ལས་ཁོ་ཚོར་ནས་དང་འབྲས་སོགས་འབྲྲུ་རིགས་ཀི་ ས་བོན་གནང་
བར་མ་ཟད། ཁོ་ཚོར་ས་བོན་འདེབས་སོལ་ཁྲིད་ནས་ལོ་ཏོག་སེས་བྱུང་། དེ་ནས་བཟུང་ས་གཞའིི་སྟེང་དུ་འབྲྲུ་རགིས་ སྣ་ཚོགས་ཡོད་
པར་གྱུར། དེའི་ཚ་ེསལེ་ཞིག་གིས་རཽ་སྟ་རེ་སད་ནས་སོག་ཆགས་མང་པོ་བསད་ཡངོ་བ་དང་། སེའུ་ཞིག་གིས་མི་ སད་བཤད་པས་

                                                      
39  ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ། 1988: 42. 
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སེའུ་ཚགོས་སུ་དེའི་སྙན་གགས་ཅངུ་ཟད་ཇེ་ཆེར་སོང་། དེ་ནས་བཟངུ་མི་སད་སྨྲ་ཤེས་པའི་སེའ་ུབསད་ཀིན་བསད་ ཀིན་ཇེ་མང་དུ་སོང་
བ་དང་རགི་པའང་ཇེ་རྣོར་གྱུར་རུང་། ཟས་རིགས་བཙོ་མ་ཤེས་པས། སེའུ་ཞིག་ཡང་གནམ་དུ་སོང་ནས་ལ་ལ་ང་ ཚོས་ད་ལྗ་རི་དྭགས་
བརོན་ཤེས་ཤངི་ལ་ོཏོག་འདེབས་ཤེས་ལ་མི་སད་ཀང་སྨྲ་ཤེས་པར་གྱུར་ཀང་མེ་མདེ་པས་ཟས་རགིས་བཙོ་མི་ཐུབ་ཅེས་ཞུས་པ་ལ་ལས་
ཡང་ཁོ་ཚོར་མ་ེགནང་བས། ཟན་ཡང་བཙ་ོཤེས་ནས་སེའུ་རྣམས་མིར་གྱུར་སོང་།‛40 ཞེས་དང་། ཡང་བཤད་ སོལ་གཞན་ཞིག་ལ་
‚མོན་པ་རགིས་ནི་ལའི་རྨུ་ལས་དང་གསེར་གི་དཔྱང་ཐག་ལ་འཇུས་ནས་མིའི་ཡལུ་དུ་བབས་པ་ཡིན‛41 ཟེར་བ་ སོགས་མོན་པའ་ི
དམངས་ཁྲདོ་ངག་རྒྱུན་གི་བཤད་སོལ་འདི་གཉསི་ཀར། བོད་ཀི་ངག་རྒྱུན་དུ་ཡངོས་སུ་གགས་པའི་འཕགས་པ་སན་ རས་གཟིགས་
ཀིས་བིན་རླབས་བཞགུས་པའི་ཕ་སེའུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། རེ་བཙུན་སལོ་མའ་ིབིན་གསི་རླབས་པའི་མ་བྲག་ སིན་མོ་གཉིས་
ཀི་རྒྱུད་ལས་སེའུ་ཕྲུག་འཕལེ་ཚལུ་གི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་དང་། བོན་པོ་རྣམས་ཀིས་བོད་ནི་ནམ་མཁའ་ལས་མཆེད་པ་ཡིན་ ཟེར་བའི་བཤད་
སོས་གཉིས་དང་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཡིན་ལུགས་སྐྲུབ་བེད་དང་བཅས་པ་ཆབ་འགག་ར་མགིན་དང་འཆི་མེད་རོ་རེ་ལཌ་གཉིས་ཀིས་
གསལ་པོར་གསུངས་འདུག་པས་འདིར་རས་པར་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་མ་མཆིས། གཞན་ཡང་མོན་ཆོས་འབྱུང་ལས་ ‚ཁྱད་པར་ལོ་
མོན་ཁ་བཞིའི་ལུང་ཕགོས་འདི་ཉིད་ཀི་མི་རྣམས་བོད་ཡུལ་ནས་ལོ་མོན་ལ་ཡངོ་ནས་ཡནུ་རིང་པོ་སོང་བས་གོང་དུ་བརོད་པའ་ིརིགས་
རུས་ཀི་རྒྱུད་པ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་འདུག་ཀང་། ལོ་མོན་ག་ིལུང་ཕོགས་འདིར་ར་བདོ་ཀི་ལགུས་ལྗར་རིགས་རུས་ལ་མཐ་ོ དམན་གི་དབེ་བ་
མེད་ཅངི་། མཐོང་བཀུར་ཆེ་བར་མི་འཛིན་པས་ཡིག་ཆ་ལ་མ་བཀོད་པ་དང་། ཁུངས་མ་ཆོད་པ་ཡིན་འདུག‛42 ཞེས་གསལ་བ་ལྗར་ལོ་
ཕོགས་མོན་གི་རུས་ཚོ་དེའི་འབྱུང་སའི་ཁུངས་ཐགོ་མ་ནི་བོད་ནས་ཡིན་ཚུལ་གསུངས་འདུག  

སེའུ་ལས་མིར་འཕལེ་བའི་ངག་རྒྱུན་ད་ེནི། སོང་བཙན་སམ་པོས་མཛད་པར་གགས་པའི་བཀའ་ཆམེས་ཀ་ཁལོ་མ་ལས་ཐོག་ 
མར་བྱུང་བས། ཡོངས་གགས་སུ་ངག་རྒྱུན་དེ་དུས་རབས་བདུན་པ་ལས་ས་བར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་མེད། འོན་ཀང་། ཉེ་བའི་ཆར་ཚན་
རིག་གི་ལག་རལ་གོང་མཐརོ་ཕིན་པ་དང་སྟབས་བསྟྐུན་ཏ་ེས་ཁམས་དང་གནའ་རས་རོག་ཞིབ་པ་ཚོས། བོད་ཡུལ་སྟདོ་སད་བར་
གསུམ་ནས་ངོ་ལོ་སྟངོ་ཕག་མང་པཽ་གོང་གི་ར་ཆས་དང་རུས་ཆས་མང་པོ་རེད་སནོ་བྱུང་བ་ལས། ‚འཇིམ་བཟོས་སེའུའི་སྐུ་བརན‛43 

                                                      
40  ཆབ་འགག་ར་མགིན། 1990: 18–19. གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་མ་དཔེ་ཡོང་ཁུངས་ནི་བོད་ལྖོངས་མི་མང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༨༧ལཽ་ཟླ༡༠་པར་དཔར་

དུ་བསྐྲུན་པའི་《མོན་པ་རིགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྐུས།》(ར་ཡིག་པར་མ) ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་འདུག་ལ། འཆི་མེད་རོ་རེས་ 1987 དཔྱད་རོམ་དེར་
ཡང་ལུང་འདྲེན་གནང་འདུག 

41  ཆབ་འགག་ར་མགིན། 1990: 19. 
42  ལ་བཙུན་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། 1988: 127. 
43  འཆི་མེད་རོ་རེས། 2006: 38 ཐོག་གསལ་དོན། ‚གོང་ཁེྱར་ལ་སའི་བང་ངོས་ཀི་སི་ལེ་ལྔ་ཙམ་གི་སར་གནས་པའི་མཆོད་ཀོང་ནས་རོ་ཆས་གསར་མའི་

དུས་ཀི་གནའ་རས་འབོར་ཆེན་ཐོན་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ངོ་ལོ་བཞི་སྟོང་ལག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ཅིང་། ཡང་སོས་སུ་འཇིམ་བཟོས་སེའུའི་སྐུ་བརན་ཞིག་ཐོན་པ་དང་། 
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ཐོན་ཡདོ་པ་དེ་ལ་བལྗས་ན། བཀའ་ཆམེས་ཀ་ཁལོ་མ་ལས་བྱུང་བའི་བོད་མིིའུ་གདོང་དྲྲུག་སེའུ་དང་བྲག་སིན་ལས་མཆེད་ཚལུ་སོར་གི་
ངག་རྒྱུན་དེ། སོང་བཙན་སམ་པཽ་ཡར་སོན་ནས་ས་ཁྱབ་རོ་ཁྱབ་ཏ་ུཕིན་པའི་གནའ་བོ་བོན་པཽ་བཤད་སོལ་ཞིག་ཡིན་པའི་ར་སོད་བས། 
དེས་ན་མནོ་པའི་ངག་རྒྱུན་དུ་ལས་སེའུ་མངགས་ཤིང་། སེའུ་མི་རུ་གྱུར་ཚུལ་ག་ིལ་སྐྲུང་ད་ེཡང་གནའ་བོ་བོན་པཽ་ངག་རྒྱུན་གཤའ་མ་
ཞིག་མིན་འགོ་སྙམ་དུ་དོགས། དུང་དཀར་རནི་པོ་ཆེའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཤད་དུའང་‚སི་ལཽ་དུས་རབས་དང་པཽ་ཡས་མས་ནས་བོན་
པཽ་དཔེ་ཆའི་ནང་བོད་ཀི་མི་དེ་ཕ་སེའུ་དང་མ་བྲག་སིན་མ་ོནས་བྱུང་‛44 ཞེས་གསུངས་འདུག ལག་པར་དུ་མོན་པ་རྣམས་ལ་བནོ་གི་
ཤུགས་རེན་བོད་ཡུལ་ལས་ལག་པར་ཟབ་བ་ཡོད་ཚུལ་ལ་བལྗས་ན། མོན་པའ་ིངག་རྒྱུན་དེའི་འབྱུང་ཁངུས་ཀི་ཐགོ་མ་བཀའ་ཆམེས་ཀ་
ཁོལ་མ་མ་ཡནི་པར། གནའ་བོ་བོན་པཽ་བཤད་རྒྱུན་དག་མ་དེ་མོན་པ་ཚོས་ཉར་ཚགས་རྒྱུན་འཛིན་བས་འདུག་སྙམ། རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་
ནང་པའི་ཆོས་ཀི་བཤད་སོལ་ཞིག་ཡིན་ན་ར་གར་ལ་བཤད་སལོ་དེ་ཡོད་དགོས་པ་ལ་མེད་པའི་ཕརི། 

གཞན་ཡང་མནོ་པའི་ངག་རྒྱུན་ད་ུམོན་ཡུལ་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་གསུམ་སྟེ། ཉང་ཆམ་ཆུ། ར་དབང་ཆུ། ཕོ་ལུང་ཆུ་བཅས་གསུམ་ བོད་
ཡུལ་ནས་ཡོང་བའི་གཅནེ་གཅུང་ཡིན་ཚུལ་ཞགི་བཤད་སོལ་ཡོད་འདགུ་ལ། ཆུ་བ་ོདེ་གསམུ་ནི་མོན་པ་རགིས་ཀི་འཚོ་གནས་ཀི་ རེན་
ས་གཙོ་བོ་དང་། ཇི་ལྗར་ཆུ་བོ་གསུམ་པོ་བདོ་ནས་བབས་པ་ལྗར། མོན་པ་རིགས་ཀང་ཆུ་བོ་དེ་དག་གི་རྒྱུན་དང་འགགོས་ཏེ་ཡ་ ཐོག་
གདོད་མའི་དུས་ནས་བདོ་ཀི་ལོ་ངོས་སུ་གནས་སར་ཞིང་འཚོ་བ་རལོ་བ་ཡནི་འདུག་ག ོ།45 

                                                                                                                            

དེ་བཞིན་དབི་ཐ་ལིའི་མཁས་པ་སྐུ་ཞབས་ཏུའུ་ཆིས་ཀང་དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ལོ་རབས་བཞི་བཅུའི་ནང་དུ་བོད་ལ་གནའ་རས་རོག་ཞིབ་གནང་བར་ཐེངས་མང་
ཕེབས་པའི་འབྲས་བུར་ཡི་གེ་མ་བྱུང་བའི་དུས་སབས། (史前时期) སམ་གདོད་མའི་དུས་སབས་ཀ་ིརིན་ཐང་བྲལ་བའི་གནའ་རས་འབོར་ཆེན་ལག་
སོན་བྱུང་བའི་ནང་ནས་སལ་པའི་སྟེང་དུ་སོག་ལུང་ཡོད་པའི་སེའུའི་ལྐུ་བརན་ཞིག་རེད།‛ ཅེས་དང་། དཔྱད་རོམ་དེའི་མཇུག་གི་དཔྱད་གཞིའི་རོམ་ཁུངས་སྟོན་
པའི་སབས། ཤོག་གངས༤༣་པའི་ཐོག་གསལ་དོན། (6) དོན་གྲུབ་དབང་འབུམ་ 2001: 236 ལས་ ‚མི་རྣམས་སོ་བ་སེ་དགོས་པ་ཞིག་ནི་ལ་སའི་
མཆོད་ཀོང་གོང་ཚཽ་གནའ་ཤུལ་རྒྱུན་མཐུད་ནས་སོག་འཚོལ་བས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་སེའུའི་འཇིམ་བཟོས་མགོ་ཞིག་
རེད། ནང་ཆོས་ནི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་དུ་བོད་ལ་དར་བ་ཞིག་ཡིན་པས་དེའི་ཐོག་ནས་མ་མཐར་ཡང་ད་ནས་བརིས་པའི་ལོ་ངོ་བཞི་སྟོང་སོན་ནས་བོད་
མིས་སེའུ་ལ་དད་མོས་བེད་པའི་གོམས་སོལ་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད།‛ ཅེས་དང་། ཡང་དཔྱད་རོམ་དེའི་ཤོག་གངས་ ༤༣ ངོས། (7) [དབི་ཏ་ལི] 
ཏུའུ་ཆི་ཡི་ [Tucci] 2004: 6《ལས་ ‚མི་རྣམས་ཀིས་བོད་ནས་སེའུ་(སྐུ་བརན་)བཙལ་རེད་ཐུབ་པར་ཡ་མཚན་སེ་མི་སིད་དེ། བོད་མི་ནི་སེའུ་དང་
བྲག་སིན་མོ་བཤོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤོད་རྒྱུན་ཡོད་པའི་ཕིར།‛ ཞེས་པ་རྣམས་ནི་བོད་ཡུལ་ནས་སེའུའི་འཇིམ་སྐུ་རདེ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དཔང་རགས་ཡིན། 

44  མཁས་དབང་དུང་དཀར་བོ་བཟང་འཕིན་ལས། 2004: 534 ཐོག་གསལ་དོན། ‚དེ་བཞིན་སི་ལཽ་དུས་རབས་དང་པཽ་ཡས་མས་ནས་བོན་པཽ་དཔེ་
ཆའི་ནང་བོད་ཀི་མི་དེ་ཕ་སེའུ་དང་མ་བྲག་སིན་མོ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཡོད། དེ་ནི་སོང་བཙན་སམ་པོ་མ་བྱུང་གོང་གི་སད་ཆ་ཡིན་པ་ལས་སོང་བཙན་
སམ་པོ་བྱུང་ཚར་རེས་གཞི་ནས་བཟོས་པ་ཞིག་མིན། སེ་དགེའི་དཔེ་ཆེའི་ནང་དུ་བྲག་སིན་མོ་ཞེས་བིྲས་ཡོད་ལ། ས་མོ་ཞསེ་ཀང་བིྲས་ཡོད།‛ ཞེས་གསལ། 

45  འཆི་མེད་རོ་རེས། 2006: 38–39. ངག་རྒྱུན་དེ་ཁ་ོབོས་འཆི་མེད་རོ་རེ་ལགས་ཀི་དཔྱད་རོམ་ལས་མཐོང་བ་མ་གཏོགས་དེ་སོན་ཐོས་མོྱང་མེད། ཡིག་
ཚོགས་ལ་མི་འཛེམས་པར་ཁོང་གི་དཔྱད་རོམ་ད་ུའཁོད་པའི་ངག་རྒྱུན་དེ་འབེྲལ་གི་བརོད་པ་རེ་གཉིས་འདིར་མཆན་དུ་གདབ་པར་བ། དེ་ཡང་ཤོག་གངས་ 
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4. མོན་དང་མ་སངས། 

མ་སངས་(སང་) ནི་ཡོངས་གགས་བོད་མི་ཚསོ་ཐེའུ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཞིང་། ཐེའུ་རང་ནི་ལང་པ་ཡ་གཅིག་ལས་མེད་པའི་མི་
མ་ཡིན་ཞིག་དང་། དེ་བསྐྲུབ་ན་ཤོ་རན་འཇོག་སབས་ཤོ་ཡག་པོ་འཁོར་བའ་ིགོགས་ཐོབ་ཚུལ་གི་དམངས་སྐྲུང་ཡང་མང་པ་ོབཤད་རྒྱུ་
ཡོད་པ་རྣམས་ལ། མཁས་དབང་ནམ་མཁའི་ནརོ་བུས་མ་སང་གི་སྐྲུང་ཅེས་གསངུས་འདུག འོན་ཀང་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་རངི་པ་
ཕལ་ཆ་ེབའི་ནང་གཉའ་ཁྲི་སྟེ་འོ་ཏེ་པུར་རལ་གི་ཡར་སནོ་དུ་བྱུང་བའི། སྟོད་སིལ་སབས་ཀ་ིཡོངས་གགས་སུ་མངའ་མཛད་བཅ་ུརུ་
འབོད་པ་དེའི་གས་སུ་གཏོགས་པའི། བདུན་པ་མ་སངས་སྤུན་དགུའམ་རུ་དགུས། བོད་ཁམས་གཡང་དྲྲུག་ (བོད་ཁ་ཉ་དྲྲུག བོད་
ཁམས་གཡའ་དྲྲུག བོད་ཀ་གཡག་དྲྲུག)དབང་སྐྱུར་བས་ཚུལ་གསལ་བ་དེ་ནི། མི་མ་ཡནི་ལྗ་བུ་ཞིག་གིས་བོད་ཁམས་དབང་སྐྱུར་བས་
པར་ངོས་འཛིན་གནང་ན་འགིག་ཐབས་མེད་པ་ཡིན། མཁས་པ་གོང་མ་ཚོས་ཇི་ལྗར་གསུངས་པ་བཞིན་དེ་ན་ིངེས་པར་དུ་རལ་ཕན་ནམ་
ཡང་ན་རལ་པཽ་རབས་ཤིག་ཡིན་དགོས་ཏ།ེ ‚བདུན་པ་མ་སངས་རུ་དགུས་དབང་བས་ཏེ། །ཡུལ་གི་མིང་ནི་བོད་ཁམས་གཡང་དྲྲུག་
ཟེར། །ལག་ཆར་དོང་རལ་ཕབུ་ཆངུ་དེ་ནས་བྱུང༌།།‛ ཞེས་པ་ལྗར་མ་སངས་ར་ུདགུས་བོད་ཁམས་དབང་བེད་པའི་དུས་སུ་‛ རང་ཉིད་

                                                                                                                            

ཐོག་གསལ་དོན་ ‚མོན་པ་བའི་ཐོག་མའི་མཆེད་ཁུངས་སརོ་ལ་གཤམ་དུ་འཆར་འགྱུར་གི་དམངས་སྐྲུང་དེས་ཀང་ང་ཚོར་གོ་རོགས་ཕན་བུ་རེད་ཐུབ་པ་སྟེ། དེ་
ཡང་མོན་ཡུལ་དུ་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡོད་པ་སྟེ། ཉང་ཆམ་ཆུ་དང་ར་དབང་ཆུ། ཕོ་ལུང་ཆུ་བཅས་ཡིན་ཞིང་དེ་གསུམ་པོ་ནི་གཅེན་གཅུང་ཡིན་ཚུལ་གི་གཏམ་
རྒྱུད་འཆད་སོལ་ཡོད། ནམ་ཞིག་གཅེན་གཅུང་གསུམ་པོ་བོད་ནས་ཁ་གེས་སབས་མོད་གསུམ་ཞེས་པའི་ས་དེར་འཛོམས་རྒྱུའི་ཀ་ཆད་བས་པ་མ་ཟད། སུ་ཞིག་
སོན་ལ་སེབས་ན་དེ་གཅེན་པོར་བསོ་རའི་ཐག་བཅད། ཉང་ཆམ་ཆུ་ནི་གནས་པ་གངས་རི་དཀར་པོ་བརྒྱུད་དེ་དལ་པཽ་ངང་སོད་བཞིན་མོན་གི་སིན་མོ་གོང་དུ་
སེབས་སབས། སོན་མོ་ཞིག་དང་ཕད་པས་སིན་མོ་དེས་ཉང་ཆམ་ཆུ་ལ། ཁེྱད་རང་ད་ལྗ་འདིར་གཞི་ནས་སེབས་ཙམ་ཡིན་ནམ། ར་དབང་ཆུ་དང་ཕོ་ལུང་ཆུ་
གཉིས་ཉིན་གསུམ་གི་སོན་ནས་མདོ་གསུམ་ལ་ཕིན་ཚར་སོང་ཞེས་བརོད་པས་ཉང་ཆམ་ཆུ་ད་གཟོད་ཤང་ས་དང་བཅས་ཏེ་མདོ་གསུམ་ཕོགས་སུ་བསོད། ཉང་
ཆམ་ཆུ་མདོ་གསུམ་དུ་སེབས་སབས་ར་དབང་ཆུ་དང་ཕོ་ལངུ་ཆུ་གཉིས་ཀི་གིབ་མ་ཙམ་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་ཅིང་། ཉིན་གསུམ་སོང་རེས་ཁོ་གཉིས་གཞི་ནས་
མདོ་གསུམ་དུ་འབོར། དེར་བརེན་ཉང་ཆམ་ཅུ་སོན་ལ་སེབས་པས་དུས་དེ་ནས་བཟུང་གཅེན་པོར་གྱུར་པ་དང་ར་དབང་ཆུ་དང་ཕོ་ལུང་ཆུ་གཉིས་གཅུང་པོར་གྱུར་
ཏོ་ཞེས་ངོ་མཚར་ཆེ་འབི་གཏམ་རྒྱུད་དུམ་བུ་འདིར་འདྲ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ཉང་ཆམ་ཆུ་དང་ར་དབང་ཆུ། ཕོ་ལུང་ཆུ་བཅས་ཆུ་བརྒྱུད་གསུམ་གི་མི་རྣམས་ཀི་
འབེྲལ་བ་ནི་གཅེན་གཅུང་གི་འབེྲལ་བ་ཞིག་གམ་ཕ་མེས་གཅིག་ནས་གེས་པའི་རྒྱུད་པ་ཡིན་པ་དང་། ཡང་སོས་ཆུ་རྒྱུད་གསུམ་གི་མི་རྣམས་ཀི་ཐོག་མའི་མཆེད་
ཁུངས་ནི་བོད་ས་མཐོ་ནས་སོ་སོར་གེས་ཏེ་ལོ་ཕོགས་སུ་གནས་སོས་བས་པའི་རུས་མོན་་ཅན་གི་རྒྱུད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བསྟན་ཡོད་ཅིང་མོན་པ་བའི་དམངས་
གཞས་ལས་ཀང་། བོད་རིགས་མོན་པ་ཀོ་པ། ང་ཙོ་ར་བ་གཅིག་རེད། ཕ་རྒྱུད་སེལ་རྒན་བང་ཆུབ། ཕ་མ་གཅིག་གི་གཅེན་གཅུང་།‛ ཞེས་དང་། དེ་ཉདི་ཤོག་
གངས་ ༤༠ ཐོག་གསལ་དོན་‚ཐོག་མར་ཁོ་ཚོ་འཚོ་གནས་བ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཉང་ཆམ་ཆུ་དང་ར་དབང་ཆུ། ཕོ་ལུང་ཆུ་བཅས་ཆུ་རྒྱུ་གསུམ་སྟེ། དེང་སང་གི་གོ་
མོ་དང་འབྲྲུག་ཡུལ། འབྲས་ལྖོངས། ལོ་བྲག་རོང་། མཚོ་སྣ་རོང་ཁོངས་ཡོད་པའི་མོན་(ར་གར་གིས་བཙན་བཟུང་བས་པའི་ར་དབང་དང་རི་རང་། སེང་གེ་རོང་
སོགས་ཚུད།) ཡུལ་བཅས་སུ་ཡིན་པས་ཡུལ་ཁམས་ད་ེདག་གི་སི་མིང་ལ་མོན་ཞེས་དང་དེ་དག་ལ་གནས་པའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་མོན་པ་ཞེས་འབོད་དེ།‛ 
ཅེས་གསུངས་པ་ལྗར་རོ། 
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ཀི་ངོ་གདངོ་སྲུང་སོབ་བདེ་པའི་གདོང་རལ་དང༌། གཟུགས་པོ་འགེབས་པའི་ག་ོཁྲབ་དང་ཕུབ་ཆུང་ཡང་གསར་དུ་བཟ་ོཤེས་པ་བྱུང་།‛46 
ལག་པར་དུ་སབས་དེར་མ་སངས་སྤུན་དགུས་བདོ་ལ་དབང་བེད་སབས་ཀི་རལ་ཕན་དེའ་ིརལ་ས་ནི། ཁངུས་དང་རྒྱུ་མཚན། དཔང་
རགས་དུ་མར་བརེན་ནས་ལོ་ཕོགས་མོན་ཡུལ་ཡནི་པར་བསྐྲུབས་ཏེ། མེ་འདོ་ལགས་མོན་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཉམས་ཞིབ་ཟབ་མ་ོགནང་
སྟེ་བརམས་པའ་ིཚངས་དབངས་ར་མཚོ་བསར་དུ་འཚལོ་བ་ཞེས་པ་ལས་ ‚ཐོག་མར་འགོ་དསུ་གནས་ཆ་ཚང་ལ་མཇལ་མ་ཐུབ། བ་
མ་མཁྱནེ་ནོ་དང་སྐུའི་རབ་བདནུ་གསལ་བའི་རོ། བ་མ་ཞབས་རེས་བཅས་ལ་བདག་གཅེས་ཅངུ་ཡག་པོ་བས་འདུག་པས་འཚོལ་ས་ལ། 
གཞན་རྣམས་ལ་འགེལ་བཤད་དང་རགས་མཚན་དམགིས་བསལ་གང་ཡང་མེད་པས་འཚོལ་བ་དང་ངོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་ཅུང་དཀའ་མོ་
རེད། ད་དུང་རི་ངོས་དེ་ན་བདེ་མཆོག་ག་ིཕོ་བྲང་དང་། མཁའ་འགོ་མའི་ན་ུའབུར། ཐབ། མ་སངས་ཀི་ཞབས་བྲོ་རེད་ས། མ་ཕའི་དྲིན་
ལན་མཇལ་ས་སོགས་གཞན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད།‛47 ཅེས་གསལ་བ་ལྗར། མ་སངས་ཀི་ཞབས་བྲོ་རེད་ས་ཞེས་པའི་གནས་འདི་ནི། 
‚ར་དབང་རངོ་ནས་སི་ལེ་བཅ་ོབརད་‛48 སར་ཡོད་འདུག དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཁ་ོབོས་མནོ་པའི་གགོས་པོ་བོ་བཟང་ཡནོ་ཏན་དང་། ཐུབ་
བསྟན་བརན་པ་སོགས་དང་ལན་དུ་གེང་མལོ་བགིས་པ་ལས། མོན་ཕོགས་སུ་མ་སངས་ཀི་མི་རྒྱུད་ད་དུང་ཡང་ལག་ཡདོ་པ་དང་། མ་
སངས་ཞེས་རོད་སབས་གཟུགས་སྟོབས་ཆེ་ལ། གཤིས་རྒྱུད་དྲང་པ། ཉམ་ཆངུ་ལ་དཔུང་གགོས་བེད་མཁན་གི་རིགས་ཤིག་ལ་ངོས་
འཛིན་བེད་ཀི་རེད་ཟེར། གཞན་མ་སངས་ཀི་དམངས་སྐྲུང་མང་པོ་ཡོད་སོར་གསངུས་བྱུང་། 

མོན་ཡལུ་མཚོ་སྣ་ཡི་ས་མིང་བྱུང་ཚལུ་སོར་སེ་སིད་སངས་རས་ར་མཚོས་ ‚དེ་ལ་ས་སངེ་བུ་ལྔ་དག་ངན་དཔུང་ཚོགས་ཡན་
ལག་བཅ་ུགཉིས་དང་འཐབས་པའི་ཚེ་རལ་པོ་རཱུ་པ་ཏི་ལས་བྱུང་བའི་ལུགས་ཤིག་ཡོད་ནའང་གགས་ཆེ་བ་ཐགུས་རེ་ཆནེ་པོ་དང་སོལ་
མས་བིན་གིས་བརླབས་པ་སེའུ་དང་བྲག་སིན་ལས་ཆད་པ་བདོ་ཁ་བ་ཅན་གི་ར་ིམཐོ་ཞིང་ས་གཙང་བའི་ཡུལ་གི་ཆར་གཏགོས་པ། མ་
སངས་ཀི་མཐངོ་སྣང་དུ་ཡལུ་ཐམས་ཅད་རྨུགས་པས་ཞོ་བསྙལ་བ་ལྗར་ཁེངས་པ་མཚོར་མངོན། དེར་བྲག་ག་ིསྣ་ཞགི་མཐོང་བས་མཚོ་
སྣར་གགས་པའམ། ཤ་བ་མཚ་ོལ་སངོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བརེན་མཚོ་སྣར་གགས་པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་མང་ཙམ་མཆིས་ཀང་དོན་བང་ད་ུ
ནེ་ར་གཡ་ུམཚོ་དང་། ལོ་ན་སེར་ཆེན་གཡུ་མཚོ་གཉིས་ཡདོ་པའི་མཚོ་གཉིས་པཽ་སྣེའི་དབསུ་ན་ཡོད་པས་མཚོ་སྣར་གགས་པའ་ིཆ་
ཁུལ།‛49ཞེས་གསལ་བ་ལྗར། མོན་ཡལུ་མཚོ་སྣའི་མིང་འདིའང་མ་སངས་ཀི་མཐངོ་སྣང་དང་འབྲེལ་བའམ་མ་སངས་ཀིས་བཏགས་
པར་གསུངས་པ་དང་། དེ་དང་ཧ་ཅང་ཆ་འདྲ་ཞངི་གསལ་ཁ་ཅུང་ཆེ་བ་ཞགི་མཁས་མཆགོ་བོ་ལན་གིས་གསུངས་འདུག་སྟེ། ‚བསིལ་

                                                      
46  མཁས་དབང་བེ་རི་རྒན་འཇིགས་མེད་དབང་རལ། 2008: 15. 
47  མེ་འོད། 2013: 147. 
48  མེ་འོད། 2013: 146. 
49  སེ་སིད་སངས་རས་ར་མཚོ། 2007: 147. 
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ལན་ཁ་བའི་ལྖངོས་འདིར་སོན་མ་སངས་སྤུན་དགུས་བཟུང་བའི་ཡལུ་གྲུ་རྒྱུན་དུ་ན་བནུ་གིས་བཏབིས་པ་མཚོ་དང་སེ་ཤིང་གིས་གང་
བའི་ཉེ་སར་བྲག་རིའི་བ་གམ་བརེགས་པའི་སྣ་ཞགི་མཐངོ་བ་དེའི་བང་ན་ནེ་ར་གཡ་ུམཚོ། ལོ་ན་སེར་ཆེན་གཡུ་མཚོ་གཉིས་ཀི་སྣེ་མོར་
གྱུར་པས་མཚོ་སྣ་ཞེས་གགས་པའི་ཡལུ་དེ་བཞནི་ལོ་མོན་ཡུལ་དང་བོད་ཀི་མཚམས།”50ཟེར་བ་ལྗར། སོན་དུས་སུ་མ་སངས་སྤུན་
དགུས་བོད་ལ་དབང་བེད་སབས་ཡུལ་མཚོ་སྣར་གནས་བཅས་ཚུལ་ཞགི་ལ་ོརྒྱུས་དཔ་ེརིང་རྣམས་སུ་ཐོན་གི་ཡོད་པ་འདྲ་སྟེ། རྒན་བེ་ར་ི
མཁས་དབང་འཇིག་མེད་དབང་རལ་གིས་མངའ་མཛད་བཅུ་ལས་མ་སངས་སྤུན་དགུའི་ལོ་རྒྱུ་གསུང་སབས་ ‚འདིའི་རལ་་ལྗེ་བ་ནི། 
ད་ལྗའི་མོན་ར་དབང་གི་ས་ཁུལ་དུ་ཡིན་པ་སམེས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆར་འཁོད་མིན་ཇི་ལྗར་ཡང༌། ལོ་མོན་
གི་ཕོགས་སུ་མ་སངས་ཀི་སོར་བཤད་སོལ་མང་པོ་གོ་རྒྱུ་དང་མཐངོ་རྒྱུ་འདུག་པ་དཔེར་ན། ལོ་མོན་ག་ིརི་སུལ་འགར་རོ་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་
གཅིག་ཐོག་གཅིག་བརགེས་ཅན་དུ་མ་ཡོད་པར་ཡུལ་མི་ཚོས། དེ་དག་ལ་མ་སངས་ཀི་རོ་བརིགས་དང༌། ཡང་རོ་རངི་གེན་དུ་ཀ་བ་ལྗར་
བསངས་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་མ་སངས་ཀི་ཀ་བ་དང༌། ཡང་ར་ོརིལ་ཆེན་པོ་ཁག་གཅགི་ལ་མ་སངས་ཀི་སོར་ར་ོཡིན་ཚུལ་དེང་སང་
གི་བར་དུ་གགས་ཆེ་བ་ཤེས་གསལ་ཡནི། དེ་བཞིན་ཟེར་མའི་བང་རྒྱུད་ད་ུབང་ཟེར་བའི་གངོ་པའི་ཕར་ཕོགས་སུ་བ་མཐའ་ཟེར་བའི་
གཡང་གཟའི་ལོ་ངོས་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་ཞིག་ལ། མ་སངས་ཀི་གཅུན་རངས་སུ་འབོད་པ་དང༌། ས་ཁུལ་དེར་སེས་པའ་ིས་ཆུང་གསེར་
མགོ་ཟེར་བའི་སན་ལྡུམ་ལ་མ་སངས་ཚོད་མ་འབོད་སོལ་ཡདོ་པ་ཡོངས་གགས་ཡིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བལྗས་ན་ཕལ་ཆེར་མ་
སངས་ཀི་རལ་ས་ལྗེ་བ་དེ། དེང་སང་མོན་ར་དབང་ཕོགས་འདིར་ཡིན་ཆོག་པར་སེམས།‛51 ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་སོགས། ཕོགས་
མང་པོ་ཞགི་ནས་བལྗས་ཡོང་སབས་མ་སངས་དང་མོན་པའི་དབར་དུ་འབྲལེ་བ་ཞིག་ནི་ཏན་ཏན་ཡོད་པར་སྙམ་ལ། གཅིག་བས་ན་གོང་
དུ་གསུངས་པ་ལྗར་མ་སངས་སྤུན་དགུས་བོད་ཁམས་དབང་སྐྱུར་སབས་ཀི་རལ་ས་ལྗེ་བ་ནི་ད་ལྗའི་མོན་ཡུལ་འདི་ཡིན་སིད་པས། 
འབྱུང་འགྱུར་གསལ་ཁ་ཅན་གི་རྒྱུ་ཆ་གསར་རེད་བྱུང་ན་གནད་དནོ་འདིའི་ཐོག་དམིགས་སུ་བཀར་ཏེ་ཞིབ་དཔྱད་གནང་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆ་ེབར་སེམས། 

གནད་དོན་འདི་དང་འབྲལེ་བ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་བྱུང་བ་གཞན་ཞིག་ནི་རླངས་ཀི་པོ་ཏི་བསེ་རུ་ལས་‚རླངས་སེང་གེ་འདལུ་གིས་ལ་རུ་
མོན་ལ་སི་སོམ་དེ་མཆོད་ནས་མནོ་ལ་དམག་དྲངས་པས། མོན་གི་རལ་ཁམས་དེ་ཆམ་ལ་ཕབ། དེའི་དཔའ་རགས་སུ་མོན་གི་ཆུ་ སྟག་
མི་ཟན་དེ་བཟངུ་ནས་དཔའ་བའི་མཛོད་དྲྲུག་དེ་བཀོལ་ནས་འཕྲུ་ལ་བཙགུས། མོན་ཁ་བཞི་དེ་འབངས་སུ་བཀོལ་ནས་དེ་བས་ དཔའ་
བའི་སྟངས་འཕྲུ་འཛུགས་མི་དང་། མོན་འབངས་སུ་བཀོལ་མི་ཡང་ལ་གཟགིས་རླངས་ཡིན།‛52 ཞེས་པ་ལྗར། མ་སངས་ དང་རུས་

                                                      
50  མཁས་མཆོག་བོ་ལན། 1998: 328. 
51  མཁས་དབང་བེ་རི་རྒན་འཇིགས་མེད་དབང་རལ། 2008: 16. 
52  རླངས་ཀི་པོ་ཏི་བསེ་རུ་རས་པ། 1986: 33. 
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རྒྱུད་གཅིག་53 པར་བཤད་པའི་རླངས་སེང་གེ་འདལུ་གིས་མོན་ཡལུ་བཏལུ་བའི་ལོ་ཚིགས་གསལ་པོ་མེད་པས། གཅིག་ བས་ན་སྟོད་
སིལ་སབས་སུའང་ཡིན་སིད་ལ། རླངས་སེང་གེ་འདུལ་ཟེར་བ་འད་ིབོད་ཀི་བཙན་པོ་ག་གེ་མོ་ཞགི་གི་བོན་པཽ་འགན་ ཁུར་ཏེ་མནོ་
ཡུལ་དྲག་འདལུ་བས་པའང་ཡིན་སདི། མོན་ཆསོ་འབྱུང་དུའང་རླངས་ཀི་རྒྱུད་པ་ཨ་མི་དནོ་འགྲུབ་རལ་ཟེར་བ་ཞགི་ལ་ སས་གཙང་མ་
མ་བྱུང་བའི་ས་རོལ་ནས་དེར་འབོར་ཟིན་པར་བཀདོ་ཡོད།  

ལན་མ་རལ་སས་སྐྲུལ་སྐུས་ ‚གཞན་ཡང་མནོ་ཡུལ་འདིར་བོད་ནས་མ་ིཚོ་ཁག་བདུན་ཙམ་ས་རེས་བྱུང་བར་གགས་ཏེ། དེ་ཡང་
ཐེངས་དང་པོ་འོང་བ་རྣམས་སྦམ་སྦག་རོང་གཉསི་ཀི་བར་ཆགས། གཉིས་པ་ཁྲི་མ་ོགཉནེ་གདངོ་ཁར་ཆགས། གསམུ་པ་ལའུ་བྲག་
གདོང་ཁར་ཆགས། བཞི་པ་ངམ་མདོང་འཕདེ་ལམ་ད་ུཆགས། ལྔ་པ་ཧ་ོགདངོ་འབུམ་པར་ཆགས། དྲྲུག་པ་ཉང་ཤང་སང་རན་དུ་
ཆགས། བདུན་པ་ལ་སས་གཙང་མ་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་བྱུང་ནས་རེ་འབངས་དེ་དག་གི་མི་རྒྱུད་ཀང་མང་དུ་འཕལེ་བ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་
ཡུལ་མི་རྒན་པོ་དང་དགོན་རེ་སྐུ་གངོ་མའ་ིགསངུ་རྒྱུན་ཁངུས་མ་དག་ལས་བྱུང་བ་དོན་ལ་གནས་པར་ཆ་བཞག་དགོས་ཏེ། དེ་ལྗར་མ་
བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་དུ་མེད་པས་སོ།‛ ཞེས་པ་ལྗར་བོད་ནས་མི་ཚོགས་ཁག་བདནུ་མོན་ཡུལ་དུ་སོང་ནས་གཞིས་ཆགས་ཚལུ་གི་
སད་ཆ་ཞིག་ཡོད་འདུག་ཀང་། མི་གང་ཞིག་དང་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་ཕིན་མིན་གསལ་ཁ་ད་དུང་རེད་སོན་བྱུང་མདེ་ཀང་། ས་མ་དྲྲུག་པ་ོ
གང་ཚང་ལ་སས་གཙང་མའི་ཡར་སོན་ད་ུདེ་ཕོགས་སུ་ཕེབས་པ་ནི་བང་རིམ་བསགིས་པ་ལས་ཤསེ་ཐུབ། དེ་འདྲ་སངོ་ཙང་། ས་མའི་ས་
མ་རྣམས་ནི་གཅིག་བས་ན་མ་སངས་ཀི་ར་ུཚོ་དང་འབྲེལ་ཡོད་སིད། 

དཔའ་བོས་བོད་ལྖངོས་ཞིབ་འཇགུ་ཕི་ལོ་༡༩༩༥ལཽ་འདོན་ཐངེས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ཐོག་སལེ་བའི་《མ་སངས་ཞེས་བ་བར་
བརག་པ།》ཟེར་པའི་དཔྱད་རམོ་ཤོག་ལེབ་བཅ་ོབརད་ཅན་ཞིག་འདུག་ཀང་། དེར་ ‚མ་སངས་གེ་སེར་རལ་པ་ོ‛ དང་། ‚མ་
སངས་ནོར་བུ་དག་འདལུ།‛ ‚གིང་མ་སངས་རལ་པ‛ོ་ཟེར་བ་སོགས་མ་སངས་དང་གངི་གེ་སར་དབར་དུ་རུས་རྒྱུད་ཀི་འབྲལེ་བ་
དང་། མ་སངས་ཀི་རུས་རྒྱུད་ལངོ་དང་འབྲེལ་ཚལུ་སོགས་གནས་ཚུལ་གཞན་མང་པོ་གསུངས་འདུག་ཀང་། མོན་དང་མ་སངས་དབར་
དུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཚུལ་ནི་ཡགི་འབྲྲུ་གཅིག་ཀང་མི་འདུག་གོ། 

 
 

 

 

                                                      
53  ཆབ་འགག་ར་མགིན། 1993: 72 ངོས་གསལ་དོན་ ‚མ་སངས་སྤུན་དགུའི་རྒྱུད་ལས་མཆེད་པའི་བོད་ཀི་རུས་ཚན་རླངས་ཀིས་ཀང་དེ་ས་དམག་གི་

དཔུང་ལ་བརེན་ནས་ལོ་མོན་ཁ་ལུང་བཞི་ཐེངས་ཤིག་ལ་ཆམ་ལ་ཕབ་ཏེ་འབངས་སུ་བཀོད་མོྱང་བ་རེད།‛ཅེས་གསལ་བ་ལས་ཀང་ང་ཚོས་མ་སངས་དང་
རླངས་ཀི་གདུང་རྒྱུད་དབར་འབེྲལ་བ་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། 
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5. བོད་བཙན་པཽ་སབས་ཀི་མོན། 
དེ་ཡང་བོད་བཙན་པཽ་དུས་སབས་ནི་སི་ལོ་སོན་གི་ལོ་༡༢༧(?)ནས་སི་ལོ་༨༤༢བར་གི་ལོ་ང་ོ༩༦༩ རིང་ད་ེལ་ངོས་འཛིན་གནང་
ཞིང་། སོང་བཙན་གིས་བོད་ཁམས་གཅགི་གྱུར་མ་མཛད་པའི་གངོ་ཞང་ཞུང་དང་། སིམ་པ། འ་ཞ་སོགས་ལྗར་མོན་ཡང་རུས་རྒྱུད་
ཚོགས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་བོད་ལོ་ཕགོས་ཀི་རལ་ཕན་ཞིག་ཡནི་འདགུ རལ་ཕན་དའེང་གདདོ་བོན་གི་གོམས་སལོ་ཧ་ཅང་ཟབ་པའི་
སྟོབས་འབོར་དང་གཏུམ་དྲག་ཆེ་ལ་དམར་ཟན་ཟ་བར་དགའ་བའི་རལ་ཕན་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ།  

གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྗར་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པཽ་གཤེགས་རབ་ཉེར་བདུན་སབས་ ‚བུད་ཀི་གམ་སྣར་མནོ་གི་བིས་པ་གསུམ་དང་ 
འཕད་‚ པའི་ལོ་རྒྱུས་དུམ་བུ་དེ་ནི་ད་ཕན་ལག་སོན་བྱུང་བའ་ིབོད་བཙན་པཽ་ལ་ོརྒྱུས་རོད་སབས་སུ་བྱུང་བའི་མོན་པའི་སོར་གི་གནས་
ཚུལ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། ཕིས་སུ་དུས་རབས་བདུན་པར་སོང་བཙན་སམ་པཽ་རིང་བོད་ཀི་ས་ཁྲ་སིན་མོ་གན་རལ་ཉལ་བའ་ིགཟུགས་སུ་ 
མཐའ་འདལུ་ཡང་འདལུ་ག་ིགཙགུ་ལག་ཁང་རྣམས་བཞེངས་སབས། མོན་ཡུལ་དུའང་བཞེངས་ཡོད་དེ། མ་ཎི་བཀའ་འབམུ་ལས་ 
‚དེ་ནས་སིན་མོས་ལང་ལག་གཡབ་པར་ཤེས་ནས། སིན་མཽ་དཔུང་པ་གཡོན་པ་ལ་གཡུ་རུ་ཁྲ་འབྲྲུག། དཔུང་པ་གཡས་པ་ལ་ དབུ་
རུ་ཀ་ཚལ། དཔྱི་གཡས་པ་ལ་གཡས་རུ་གཙང་འཕང་། དཔྱི་གཡོན་པ་ལ་རུ་ལག་གི་གམོ་པ་རང་བརིགས་ཏེ། རུ་གནནོ་ཆནེ་པོ་བཞིའོ། 
གྲུ་མོ་གཡས་པ་ལ་ཀོང་བུ་ཆུ། གཡོན་དུ་ལོ་བྲག་ཁོ་མཐངི་། པུས་མོ་གཡོན་ད་ུམོན་བུམ་ཐང་། གཡས་སུ་བང་ས་དུམ་བརིགས་ཏེ་
མཐའ་འདལུ་བཞིའོ། ལག་མཐིལ་གཡས་སུ་མདོ་ཁམས་ཀངོ་ཐང་སནོ་མ། ལག་མཐིལ་གཡོན་ཏུ་བང་ཚངས་པ་ཀླུང་གནནོ། ལང་
མཐིལ་གཡས་སུ་མང་ཡལུ་བམས་སིན། ལང་མཐིལ་གཡནོ་དུ་ས་ག་ོསེར་ཆངུ་ལ་ཁང་སྟེ། ཡང་འདུལ་གི་གཙུག་ལག་བཞིའོ།།‛54 

ཞེས་པ་ལྗར་མོན་བུམ་ཐང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ལོ་བྲག་ཁ་ོམཐིང་ག་ིགཙགུ་ལག་ཁང་སོགས་བཞེངས་ཚལུ་དེ་དང་། སབས་འདིའི་
མོན་བམུ་ཐང་ནི་དེང་སབས་འབྲྲུག་འབུམ་ཐང་ཡིན་ལ། ‚འབྲྲུག་པས་རང་གིས་རང་ལ་འབྲྲུག་པ་འབོད་པ་ན་ིདུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་
‛55 དཀིལ་ཙམ་དུ་གཞ་ིནས་བྱུང་བར་བཤད་ཅངི་། དེའི་ཡར་སོན་འབྲྲུག་ནི་མོན་ཡུལ་གི་བེ་བྲག་ཅིག་ཡིན་པས་མི་རྣམས་ཀི་མོན་
ཡུལ་བམུ་ཐང་ཞེས་བོས་པ་རདེ། 

                                                      
54  མ་ཎི་བཀའ་འབུམ། 2007: 432. 
55 ཆབ་འགག་ར་མགིན། 1993: 70 ཐོག་གསལ་དོན་ ‚ད་ལྗའི་འབྲྲུག་ཡུལ་རལ་ཁབ་ཀང་གནའ་རབས་སུ་མོན་པའི་ཡུལ་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་འབྲྲུག་

ཡུལ་རལ་པོ་འཇིག་མེད་རོ་རེ་དབང་གགས་ཀི་ཐུགས་དགོངས་དང་མངག་བཅོལ་ལྗར་ར་གར་བ་མེ་ཧཱ་ལ་ཡིས་བརམམས་པའི་《འབྲྲུག་ཡུལ། གཡུ་
འབྲྲུག་གི་རལ་ཁབ།》བ་བར། མོན་ཞེས་པ་ནི་འབྲྲུག་ཡུལ་གི་གནའ་བཽ་མིང་ཡིན་ཟེར་བ་དང་།《མོན་པ་རིགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྐུས》བ་བར་ 
‚འབྲྲུག་ཡུལ་ནི་གནའ་བཽ་མོན་ཡུལ་གི་ཁག་ཅིག་ཡིན། ད་ལྗ་རང་གིས་རང་ལ་འབྲྲུག་པར་འབོད་པའི་མོན་རིགས་དེ་དག་གིས་མེས་པོ་རྣམས་འབྲྲུག་ཡུལ་
ཞེས་པའི་ས་ཁུལ་དེར་བཅའ་སོད་བས་པ་རེད།‛ ཟེར་བ་གཉིས་དོན་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ལས་གསལ་བོ་ཤེས་ཐུབ།‛ ཅེས་དང་། ཡང་ཤོག་གངས་ ༧༡ ཐོག་
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ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟནོ་ལས་ཀང་། ‚གྲུ་མོ་གཡས་པ་ལ་ཤར་སྟག་གི་མགོར་ཀངོ་པ་ོབུ་ཆུ། གཡོན་པ་ལ་ལ་ོ འབྲྲུག་
གི་ཟེ་སྟེང་ད་ུལོ་བྲག་ཁངོ་ཐངི་། པུས་མོ་གཡས་པ་ལ་ནུབ་བ་དམར་པཽ་སས་སྟངེ་དུ་དགེ་རས། གཡོན་པ་ལ་བང་རུས་སྦལ་ གི་པྲལ་
སྟེང་དུ་པྲ་དན་ཙེའི་ལ་ཁང་བཏབ་སྟེ་ཡང་འདལུ་བཞིའོ། ལག་མཐིལ་གཡས་གཞོན་པ་ལ་མ་ིཉག་གིས་ལག་དཔནོ་བས་ཏེ་མོན་སེར་
ཆུ།‛56 ཞེས་གསལ་བ་ལྗར། མོན་སེར་ཆུ་ལ་ཁང་དང་ལོ་བྲག་ཁོང་ཐིང་ལ་ཁང་སོགས་བཞངེས་ལ། དེ་དག་ནི་ད་ལྗ་འབྲྲུག་དང་མོན་
པའི་ཕོགས་ཀི་ས་ཁལུ་རྣམས་ཡིན། ལག་པར་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་དག་ནི་ལ་ཁང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སབས་དེའ་ིསིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གི་
དོ་དམ་ལས་ཁུངས་ཡིན་པ་རེད་ཅེས་གསངུ་མཁན་ཡང་འདུག་པ་ཤིན་ཏུ་མད། གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ནས་ཀང་དུས་སབས་དརེ་ལོ་
ཕོགས་མོན་གི་ཡལུ་དུ་བོད་བཙན་པཽ་དབང་ཤགུས་ཁྱབ་སལེ་ཕིན་ཡོད་པ་མངོན། 

གཞན་ཡང་མཁས་པ་ལེའུས་མཛད་པའི་ལེའུ་ཆསོ་འབྱུང་ལས་སངོ་བཙན་སམ་པཽ་སབས་བོད་ཡོངས་གཅིག་གྱུར་བས་ཏེ་ར་ུ 
ཆེན་ལྔ་ལས་གཡ་ོརུའི་ས་མཚམས་ཕེ་སབས་”57 གཡོ་རུའི་ར་ུམཚམས་ནི། ཤར་ལོང་ཡུལ་བེའ་ུསྣ། ལོ་ཤ་འུག་ལ་སོ་རུབ་ (ནུབ) 
ཁ་རག་གངས་དཀར། བང་ས་ལ་ལ་བརྒྱུད། དབསུ་ཡར་ལངུ་ཁྲ་འབྲྲུག་ལ་བས་སོ། (གཡོ་རུའ་ིརུ་མཚམས་ནི། ཤར་ཀོང་ཡལུ་བྲེ་སྣ། 
ནུབ་ཁ་རག་སི། བང་ར་ལ་ལ་རྒྱུད། ལོ་ཤ་འུག་སྟག་སོ། དབུས་ཚད་ཡར་ལུང་ཁྲ་འབྲྲུག་ག)ོ‛ ཞེས་ལོ་མོན་ཤ་འུག་ སྟག་ས་ོཚུན་
ཆད་བོད་ཀི་མངའ་ཁངོས་སུ་གཏོགས་ཚལུ་ད་ེདང་། ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའ་ིདགའ་སྟོན་ལས་ཀང་ ‚ཤར་ཀོང་ཡལུ་ བྲེས་སྣ་ལོ་ཤུ་
འུག་སྟག་ས་ོནུབ་ཁ་རག་གངས་རེ་བང་ར་ལ་ལ་བརྒྱུད་དབུས་ཚད་ཡར་ལུངས་ཁྲ་འབྲྲུག་ལ་བས་པ་གཡོ་རུ།‛58ཞེས་ལོ་ཤ་འུག་སོ་

                                                                                                                            

གསལ་དོན་ ‚དེ་ལྗར་འབྲྲུག་ཡུལ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་ཡང་སི་ལོ་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་ལ་ད་གཟོད་བྱུང་བ་དང་། དེའི་སོན་ལ་འབྲྲུག་ཡུལ་
ལའང་མོན་ཡུལ་ཟེར་གིན་ཡོད་པ་འདྲ། སི་ལོ་དུས་རབས་དགུ་པར་ར་གར་དང་འབྲྲུག་གི་ས་མཚམས་སུ་འཁྲྲུག་རོད་བེད་དུས་འབྲྲུག་ཡུལ་ལ་ད་རུང་མོན་
ཡུལ་དུ་འབོད་པ《འབྲྲུག་ཡུལ་-གཡུ་འབྲྲུག་གི་རལ་ཁབ》བ་བའི་ཤོག་ངོས་ ༦༡ ལ་གསལ་ལ། བོད་ཀི་རལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སུ་རལ་པོ་ཁིྲ་སོང་
ལེ་བཙན་གི་སས་མུ་ནེ་བཙན་པོ་དང་། རལ་པོ་ཁིྲ་རལ་པ་ཅན་གི་སས་ལ་སས་གཙང་མ་གཉིས་མོན་ཡུལ་དུ་རང་སྐྱུགས་བས་པར་བཀོད་པའི་མོན་དེ་ཡང་ད་
ལྗའི་འབྲྲུག་ཡུལ་ལ་ངོས་འཛིན་གི་ཡོད།” ཅེས་གསུངས་འདུག་ལ། སབས་འདིའི་ཁོང་གི་དཔྱད་གཞི་གཙོ་བོ་ནི་ར་ཡིག་དཔར་མ་《མོན་པ་རིགས་ཀི་ལོ་
རྒྱུས་མདོར་བསྐུས་》ཞེས་པ་དང་《འབྲྲུག་ཡུལ་-གཡུ་འབྲྲུག་གི་རལ་ཁབ》ཟེར་བ་གཉིས་ལགས་པས། ཕན་ར་ཡིག་ལ་བོ་མིག་ལོང་བར་བརེན་གོང་
དུ་བཀོད་པ་རྣམས་དཔྱད་གཞི་གལ་ཆེན་དུ་བརིས་ཏེ་ཚུར་དྲངས་པ་ཡིན། 

56  དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕེང་བ། 2002: 230. 
57  ལེའུ་ཇོ་སས། 1987: 111 དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་པའི་ལུང་གཞན་དག་ཅིག་ཀང་འདུག་པ་འདིར་བཀོད་ན། ‚གཡོ་རུའི་རུ་མཚམས་ནི། ཤར་ཀོང་ཡུལ་

བེྲ་སྣ། ནུབ་ཁ་རག་སི། བང་ར་ལ་ལ་རྒྱུད། ལོ་ཤ་འུག་སྟག་སོ། དབུས་ཚད་ཡར་ལུང་ཁྲ་འབྲྲུག་གོ‛ ཞེས་པའོ། (ཤ་འུག་སྟག་སོ་) ནི་དེ་སང་མཚོ་སྣང་རོང་
ལེགས་པོ་ཆུས་ཤ་འུག་གོང་ཚོ་ལ་ཡོད་ཅེས་གཡུའི་ཕེང་བ་ཤོག་གངས་ ༡༠༥ ཐོག་གསལ། 

58  དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕེང་བ། 2002: 186. 
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བཀོད་འདུག 

ཚལ་པ་ཀནུ་དགའ་རོ་རེས་བརམས་པའི་དེབ་ཐེར་དམར་པོ་ལས་སོང་བཙན་སམ་པོས་ ‚བོད་ད་ུབཞི་སྟངོ་སརེ་ཕེ། ལོ་ནས་བོ་ 
དང་མནོ། ནུབ་ནས་ཞང་ཞུང་། བང་ནས་ཧོར། ཤར་ར་མི། ཤིང་མི་རྣམས་མངའ་འོག་ཏ་ུབསྐུས།‛ ཞེས་པའི་སབས་སུའང་བོ་(གོ་) 
ཡུལ་དང་མོན་ཡལུ་སོང་བཙན་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་བཅུགས་པ་ཧ་ཅང་གསལ། 

དེ་ནས་སྟག་ཚང་དཔལ་འབོར་བཟང་པོས་བརམས་པའི་ར་བོད་ཡིག་ཚང་ཆནེ་མ་ོལས་ཀང་ ‚མཐའི་རལ་ཕན་རྣམས་དང་། ལོ་
མོན། ར་མི་ཤིང་མི་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་མངའ་འོག་ཏུ་བསྐུས།‛59 ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ན་ིགོང་དང་མཚུངས་ཤངི་། མདོར་ན་སར་བདོ་ཀི་
ཆོས་འབྱུང་དཔེ་རངི་དེ་དག་ཚང་མའི་ནང་མོན་པའི་སོར་མང་ཉྲུང་ལ་མ་ལྗོས་པར་གསལ་ལམ་མརེ་འཁོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་བཙན་
པཽ་རལ་རབས་ཀི་རལ་ཁངོས་ས་ཁྲའི་བཅད་མཚམས་ནང་ཡོངས་སུ་ཚུད་མྱོང་བའ་ིར་སོད་གསལ་པོ་བས་འདགུ་སྙམ།  

བཤད་སོལ་ལ་བོད་དུ་རལ་པོ་སོང་བཙན་སམ་པཽ་སབས་ལོ་ཕོགས་མོན་གི་ཡལུ་དུ་རལ་པོ་ཀ་ལ་དབང་པོ་དང་དེའི་བཙུན་མོ་
མཁའ་འགོ་མ་འགོ་བ་བཟང་མོ་དང་། དེ་གཉསི་ཀ་ིསས་རལ་བུ་ཀནུ་ཏུ་ལེགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཞིང་མནོ་ཡལུ་དུ་སངས་རས་པའི་ཆོས་
སེལ་བར་བཤད་ཅིང་། རལ་པོ་ཀ་ལ་དབང་པོ་དང་མཁའ་འགོ་མ་འགོ་བ་བཟང་པཽ་གཏམ་རྒྱུད་ནི་བོད་ཡལུ་སྟོད་སད་བར་གསུམ་
ཀུན་ཏུ་གགས་ཆེ་བའི་བོད་ཀི་དམངས་ཁྲདོ་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན་ལ། ང་རང་ཆངུ་ཆུང་ཡིན་དསུ་ངའི་ས་ོབོས་བཤད་མྱོང་བའི་བོད་ཀི་
དམངས་ཁྲདོ་གཏམ་རྒྱུད་བར་སྟོང་མང་པཽ་ནང་གི་གཅིག་དང་།  གཞན་ཡང་བདོ་ཡལུ་དུ་གོང་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་འདྲ་བའི་དྲི་མདེ་
ཀུན་ལན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་། སྣང་ས་འོད་འབུམ་གི་གཏམ་རྒྱུད་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། གཏམ་རྒྱུད་ད་ེདག་ནི་དངོས་བྱུང་གི་
སྐྲུང་ལ་མང་ཚོགས་ཀིས་སོ་བཏགས་ཏེ་བརམས་སྐྲུང་གི་རྣམ་པར་བསྐྱུར་བ་ཙམ་ལས། ལོ་རྒྱུས་དངོས་ཀི་བྱུང་བའི་ཁྲོད་མི་སྣ་དེ་དག་
དངོས་སུ་བྱུང་ཡོད་པ་ལ་ཐེ་ཚམོ་མི་འདགུ་སྙམ།  

ལག་པར་དུ་ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ལས་60 ‚ནམ་པ་སེ་རལ། བལ་པོ་ལི་རལ། སུམ་པ་ལྕགས། མོན་རེ་རལ་
ཞེས་ཕོགས་ཀི་རལ་པོ་བཞིས་དཔྱ་བསྐུས་ནས་འབུལ་བས་འབངས་ལ་གཏོགས་སོ།‛ ཞེས་གསུངས་པ་ལྗར། མཐའ་ཡི་རལ་ཕན་
བཞིའི་ཡ་གལ་མནོ་རེ་རལ་སྟེ་མོན་རལ་ཕན་གི་རལ་པོས་ཀང་བཙན་པཽ་གཞུང་ལ་ཁྲལ་བསགས་ཤིང་དེའི་ཁོངས་སུ་འདུས་ལ། ཇི་

                                                      
59 སྟག་ཚང་དཔལ་འབོར་བཟང་པོ། 1985: 146–147. 
60  དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕེང་བ། 2002: 189. 
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ལྗར་མཁས་དབང་ཆབ་སེལ་ཚེ་བརན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་61 རལ་ཕན་སོ་སཽ་མིང་ཡང་ཡུལ་དེའི་ཐོན་ཁངུས་དང་དབལུ་བའི་དཔྱ་ཁྲལ་
ལས་བཏགས་པར་མངོན་གསུངས་པ་ལྗར། མོན་ཡུལ་ནི་རྩྭ་དང་རི་ཤངི་འབེལ་ཞིང་ལག་པར་ད་ུསན་རྩྭའ་ིརིགས་ཀིས་རབ་ཏ་ུཕྱུག་པའི་
རལ་ཕན་ཞིག་ཏུ་ལགས་ན། སབས་དེར་མོན་རེ་རལ་ལམ་རི་རལ་དུ་བོས་པ་དང་། ཕིས་སུ་མོན་ཡུལ་ལ་ ‚སྦས་ཡུལ་སིད་མོ་ལྖོངས་
‛ དང་ ‚སྦས་ཡལུ་མཁན་པ་ལྖོངས‛ སོགས་ཡུལ་དེའ་ིཐོན་ཁངུས་དང་། ཆགས་དབིབས། བཀོད་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་ཡིད་ད་ུ
འོང་བའི་མཚན་ཡང་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཏགས་པར་མངནོ་ལ། ལག་པར་བོད་གདོད་མའི་རུས་རྒྱུད་ཀི་མཆེད་ཚུལ་རོད་སབས། ‚མོན་རྨུ་
ནག་པོ་ཁྱིའི་ར་ལྖང་ཅན་དང་བཞི།”ཞེས་བྱུང་བ་ལྗར། མོན་པའི་རུས་ཀི་མིང་ལའང་མོན་རྨུ་ནག་པོ་ཁྱིའི་ར་ལྖང་ (ལོ་མ་དང་ཤིང་སངོ་
གི་མདགོ་ཁ་ལྖང་ཁུའི་དནོ།) ཅན་དང་། མོན་རེ་ (རི་ཤིང་ག་ིདོན་དུ་གོ་ཆོག།) རལ་སོགས་ཀི་མིང་བཏགས་པའམ་ཐགོས་ཤིང་། 
ལག་པར་མནོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེར་བདོ་བར་རིང་པར་འབྲྲུ་རིགས་དང་རི་ཤངི་། ནགས་ཚལ་སགོས་ཀི་ཐོན་སེད་ཕནུ་སུམ་ཚོགས་པའི་
ས་གནས་ཁག་ལ་གོ་བ་དང་། སར་བོད་ཀི་གསོ་རིགས་སན་རྩྭའི་འབྱུང་ཁངུས་གཙ་ོབོ་ཞིག་ཀང་མོན་ཡལུ་ཡིན་ལ། དེང་སང་ད་ལྗའང་
ཝར་ཎཱ་མཐ་ོསོབ་ཀི་གསོ་རིག་སེ་ཚན་དང་བདོ་གཞུང་སན་རི་ཁང་ནས་དེ་ཕོགས་སུ་སན་རྩྭ་འཐུ་ར་ུའགོ་བཞིན་ཡོད། ལག་པར་དུ་བོད་ཀི་
ཚིག་མཛོད་རྣམས་སུ། མོན་ཆ་ར། མོན་དཀར་འབྲྲུ། མོན་དར། མོན་ནག་འབྲྲུ། མོན་བུ། མོན་ལགུ མོན་ལུག་ག་སང་། མོན་སྣེ་དམར་
པོ། མོན་སན། མོན་སན་གེའུ། མོན་སན་དཀར་པོ། མོན་སན་ལེབ་མོ། མོན་སན་སེའུ། མོན་སའེུ། ལ་སོགས་པའ་ིསོ་སན་དང་ལྡུམ་
རྩྭ་འདི་ཚཽ་མིང་གི་མགོར་མོན་ཞེས་བཏགས་པར་བལྗས་ན། མོན་ནི་སོ་ཞེས་པའ་ིཚིག་གི་དོད་དུ་བེད་སད་པ་ལྗ་བུར་འདུག་པས། 
གནའ་ས་མོ་ཞགི་ནས་བདོ་ཀི་གསོ་རིག་གི་སན་རས་མང་པ་ོཞིག་མོན་ཡུལ་ནས་ཐོན་སེད་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་དང་། མོན་ཡུལ་ནི་གནའ་བོ་
བོད་ཀི་གསོ་རིག་སན་རས་ཀི་འབྱུང་ཁངུས་ཡིན་པར་རོགས། ལག་པར་བཙན་པོ་ཁྲི་སོང་ལེའ་ུབཙན་ཡབ་སས་ཀི་སྐུ་དུས་སུ་བོད་ཀི་
གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དར་རས་ཕནི་པ་དང་སྟབས་བསྟྐུན་ནས་སན་རྩྭ་རིགས་མང་པ་ོཞགི་མོན་ཡུལ་ནས་གསར་རེད་བྱུང་
བས་དེ་དག་གི་ཐོན་ཁངུས་དང་འབྲེལ་ནས་མངི་ཚིག་འད་ིདག་དེ་དུས་བྱུང་བ་མིན་ནམ་སྙམ། 

                                                      
61  ཆབ་སེལ་ཚེ་བརེན་ཕུན་ཚོགས་ (1988: 4) ཀིས་ "སབས་དེའི་རལ་ཕན་བཞི་པོ་དེ་ས་ོསཽ་ཐ་སྙད་ལ་དཔྱད་ནའང་། ཡུལ་གི་ཆ་རེན་ནམ་ཐོན་ཁུངས་

གཙོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་མིང་བཏགས་པར་མངོན་ཏེ། དེ་ཡང་ནམ་པ་སེ་རལ་ནི་མི་ས་ེམང་བའི་རལ་ཕན་ཡིན་པ་དང་། བལ་པོ་ལི་རལ་ནི་ལྕགས་
རིགས་བཞུ་ནས་པར་དབིབས་སྣ་ཚོགས་སུ་ལུགས་བརབ་པའི་ཐོན་རས་ལི་ཞེས་འབོད་ཅིང་། དེ་ལྗ་བུའི་ལི་མའི་དངོས་པོ་མང་པོ་ཐོན་པའི་རལ་ཕན་ཡིན་པ། 
སུམ་པ་ལྕགས་རལ་ནི་ས་འོག་ལྕགས་གཏེར་འབེལ་ཤོས་ཀི་རལ་ཕན་ཡིན་པ་བཅས་མཚོན་ཞིང་། དེ་ལྗར་ན་མོན་རེ་རལ་ཞེས་པའང་རྩྭ་ཤིང་གི་རེ་མོར་སིན་
པའི་རི་ཏོག་སྟེ་ཐོན་ཁུངས་བཟང་ཤོས་ཀི་རལ་ཕན་ཡིན་པས། མོན་རེ་རལ་ལམ། རི་རལ་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་སྙམ་‛ ཕོགས་ཀི་རལ་པོ་བཞེས་བཅའ་བསྐུས་
ནས་འབུལ‛ ཞེས་པའང་རང་གི་ཐོན་ཁུངས་གང་བཟང་བཅའ་སེས་སུ་འབུལ་བ་སོས་མ་དགོས་པས། མོན་གི་འགོ་པས་ཀང་མོན་པ་རྣམས་ནས་འབྲྲུ་རིགས་
དང་འབྲས་བུའི་རིགས་ཀི་ཁྲལ་བསྐུས་ནས་ལོ་རེ་བཞིན་བོད་ཀི་བཙན་པོར་དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་དགོས་པའི་བོད་འབངས་སུ་གཏོགས་པ་དེ་ལ་མི་ལོ་ ༡༣༠༠ ལག་
གི་ལོ་རྒྱུས་ལན་པ་བོད་ཀི་ཚད་ལན་རལ་རབས་ཡིག་རིང་དུ་མ་ནས་ར་འཕོད་ཀི་ཡོད།‛ 
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གཞན་ཡང་མནོ་པའི་སོར་ག་ིགནས་ཚུལ་གཞན་ཁག་གཅིག་ནི་བཙན་པོ་ཁྲི་སོང་ལེའ་ུབཙན་གིས།62 ‚སོབ་དཔནོ་གཉིས་ཀིས་
ལུང་གངས་མང་ད་ུགསུངས་བས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བོད་དུ་ལནེ་དགངོས་བསམ། །བོ་རྣོ་སྙིང་རུས་ཆེ་བའི་མཆོག་གྱུར་པ། །ལོ་རཱ་
བར་དང་ར་བརད་འཚོལ་དགོས་སྙམ། །མངའ་འོག་བོད་ཡུལ་རུས་བཞི་ཐམས་ཅད་ཀི། །ལོ་བརད་ཡན་ཆད་བཅོ་བརད་མན་ཆད་
ཀི། །ལུས་ལ་སོན་མེད་སེམས་ལ་ཐག་མ་ཞགུས། །བོ་གསལ་གཡེར་ཞིང་དྲན་པ་གཞངུས་མང་བསྐུས།།‛ གསུངས་པ་ལྗར། བོད་
ཡུལ་རུས་བཞི་ནས་ལོ་ཙཱ་བ་བར་ར་བརད་བསྐུས་ཏེ་ར་གར་དུ་མངགས་པའི་གས་སུ།63 ‚མོན་བུན་རལ་བང་ཆུབ་‛ ཟེར་བ་ཞིག་
བྱུང་འདུག ལག་པར་མཁའ་འགོ་ཡེ་ཤེས་མཚ་ོརལ་64 དང་མོན་གི་བུ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེ་འདྲེན་ཟརེ་བ་གཉིས་ཀིས་སོབ་དཔནོ་གདན་
དྲངས་ཏེ་ཚོགས་འཁོར་བར་ར་བསོར་བའི་སོར་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀང་གསལ། དེའི་ཐགོ་ནས་གཅིག་བས་ན་ཁྲི་སོང་ལེའུ་བཙན་ཡབ་སས་ཀི་
སྐུ་རིང་ལ་མོན་ཡུལ་ནས་བོད་ཀི་བཙན་པཽ་ཞབས་དྲིང་ཡང་ཡངོ་ག་ིམེད་དམ་སྙམ་པ་འདུག་ལ།  ཁྲི་སོང་ལེའུ་བཙན་གི་བཙུན་མོ་ཚ་ེ
སོང་གཟའ་དམར་རན་སོན་ལ་སས་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཟེར་བ་ཞིག་སེས་ཏ་ེདེ་མོན་ཡུལ་ད་ུསྐྱུགས་ཤིང་མོན་༼འབྲྲུག༽གི་རལ་པ་ོཆགས་
པ་དང་། དེ་རེས་ཁྲི་རལ་གི་སབས་སུ་ལ་སས་གཙང་མའང་ལོ་མནོ་ཕོགས་སུ་ཕེབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་རས་པོ་མནོ་ཆོས་འབྱུང་དུ་གསལ་
ཞིང་། ལ་སས་གཙང་མ་མོན་ཡུལ་དུ་འབོར་སབས་རླངས་ལ་གཟིགས་ཀི་རྒྱུད་པ་དནོ་འགྲུབ་རལ་ཟརེ་བ་དང་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཀི་རྒྱུད་པ་
རྣམས་ད་ེཕོགས་སུ་ས་ས་ནས་གཞིས་ཆགས་ཏེ་གནས་ཡོད་ཚལུ་མནོ་ཆོས་འབྱུང་ད་ུགསལ་པོར་འཁོད་འདགུ དེ་ཙམ་མ་ཟད་སིལ་བུར་
ཐོར་རེས་བོད་ཕོགས་ནས་ཚ་ོཔ་རེ་ཟངུ་ལོ་མོན་ག་ིཕོགས་སུ་གནས་སོས་ཡོད་འདུག་པ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་བྱུང་བ་གསལ་ཁ་ཆེ་ཙམ་རེ་
གདའ་ཡང་། སབས་འདིའི་བརོད་བ་དངོས་དང་འབྲེལ་མ་ིཆེ་བས་རེ་ཞིག་བཞག། 
《ར་བོད་ཡིག་ཚང་ཆནེ་མོ།》ལས་65 ‚མངའ་ཐང་སེས། སར་ཡབ་མེས་ཀི་རིང་ལ། ཆབ་འགོ་ཏུ་མ་ཆགུ་པའི་ཤར་ཕགོས་

ར་ནག་པཽ་དུས། སོ་མཚམས། སོ་ལོན་ཤན་གི་རི་རྒྱུད། དར་དཀར་གི་ཡོལ་བ་འདྲ་བ་ལ་གཏུགས། ནུབ་ཕོགས་སྟག་གཟགི་གི་སོ་
མཚམས། སྟག་ཤ་དངུ་ག་ིསོ་མོ་ཅན་ལ་གཏགུས། བང་ཕགོས་ཧོར་གི་སོ་མཚམས། བ་མ་ལང་རངིས་ཉ་རང་མའ་ིརབ་འདྲ་ལ་
གཏུགས། ལོ་ཕོགས་སུ་མོན་ཏ་ལ་བ་ཏི་ཤེལ་གི་དུམ་བུ་འདྲ་བ་ལ་གཏགུས་ཤིང་། འཛམ་བུ་གིང་གི་གསུམ་གཉིས་དབང་ད་ུབསྐུས་པར་
བེད་དོ།‛ ཟེར་བའི་སབས་ཀི་མོན་ན་ིར་གར་ལ་ཟེར་བ་མནི་འགོ་སྙམ་ཏེ། ཕི་ལོ་༨༢༣ ལོར་བཙགུས་པའི་ལ་སའི་དབོན་གཞུང་རོ་རིང་

                                                      
62  པད་མ་བཀའ་ཐང་། 2006: 341. 
63  པད་མ་བཀའ་ཐང་། 2006: 343. 
64  པད་མ་བཀའ་ཐང་། 2006: 527 ངོས་གསལ་དོན། ‚དེ་ནས་ཡར་ཀླུང་ཤོལ་གི་བྲག་ཕུག་ཏུ། མོན་གི་བུ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཁེྱ་འདྲེན་དང་། བདེ་ཆེན་མཁའ་

འགོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རལ་གིས། སོབ་དཔོན་སན་དྲངས་ཚོགས་འཁོར་བར་ར་བསོར།།‛ ཞེས་གསལ། 
65  སྟག་ཚང་དཔལ་འབོར་བཟང་པོ། 2006: 204. 
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ཤར་ངོས་ས་ུ ‚ཉམས་པའ་ྀགཡངུ་དྲྲུང་གི་རལ་པོ་ཆེན་པོ་ནྀ་ཆེ། །དེའྀ་ཕིར། །ལོ་ཕོགས་ཀྀ་མོན་ར་གར་དང་། །ནུབ་ཕོགས་ཀྀ་ཏ་ཟིག་
དང། །བང་ཕོགས་ཀྀ་གུ་ནེ་སལེ་ལ་སོགས་པ། །གཡུག་་་རལ་པོ་སོམ་ན་ར་བ་བ་ཀུན་ཀི་(ཀིས་ཀང)འཕྲུལ་གྀ་ལ་བཙན་པཽ་དབ་ུརོག་
བརན་པོ་དང་་་ང་བོར་ནྀ་ཕགོས་མྱ་ྀགུས་པ་མྱེད་དེ། །ཕན་ཚུན་དགེས་ཤིང་བཀའ་སལད་དོ་ཆགོ་ཉན་པ་ཡིན།།‛ ཞེས་པའི་སབས་སུ་
མོན་ར་གར་དང་ཞེས་ཟེར་ནས་བྱུང་བས། དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚརོ་མནོ་ཞེས་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་ར་གར་ལ་བརོད་པ་མིན་ནམ་སྙམ་པའི་དགོས་
པ་ཟ་རུ་བཅགུ རྒྱུ་མཚན་ནི་སབས་འདིར་མོན་ར་གར་ཟེར་བ་ལས་མོན་དང་ར་གར་ཞེས་སོ་སརོ་བཀར་ཏེ་བྲིས་མེད་པས་ཡིན། དེ་ནི་
དཔེར་ན་སྟོད་ཞང་ཞུང་དང་། སད་འ་ཞ།  ཤར་མི་ཉག་ཟེར་བའ་ིམངི་འབོད་སྟངས་དང་ཀནུ་ནས་མཚངུས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཕི་ལོ་
༨༢༣ ལོར་མོན་ར་གར་ཞེས་བྲིས་ཡདོ་པ་ཙམ་གིས་མོན་ཟེར་བ་ནི་སོན་ར་གར་གི་ཆེ་བརོད་ཀི་མིང་ལྗ་བ་ུཞིག་རེད་འདུག་གོ་ཞེས་ཏེ་
བཞག་ན་ག་ལ་འགིག་སྟེ་མ་ིའགིག་གོ། 

 
6. མཇུག་གཏམ། 

དཔྱད་རོམ་འདིར་ཁོ་བོས་མནོ་ནི་བདོ་ཀི་གནའ་བཽ་རུས་རིང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མོན་པའི་རསུ་རྒྱུད་ཚོ་པ་ཁག་དང་བོན་པཽ་དབར་གི་
འབྲེལ་བ། མོན་པའི་ངག་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའ་ིམོན་པ་རགིས་ཀི་མཆེད་ཁངུས་བཤད་སལོ་དང་གདོད་མའི་བོན་པཽ་བཤད་སོལ་འདྲ་
ཚུལ། དེ་བཞིན་མོན་དང་མངའ་མཛད་བཅུའ་ིནང་གསེས་མ་སངས་དབར་གི་འབྲལེ་བ། རླངས་ལ་གཟིགས་ཀི་རྒྱུད་པ་དང་མ་སངས་
ཀི་རྒྱུད་པ་འབྲལེ་བ་མ་ཟད། རླངས་དང་མ་སངས་ཀི་རུས་ཚོ་མོན་ཡུལ་དུ་ཡོད་ཚལུ་དང་། ར་བོད་ཡགི་ཚང་ཆེན་མོ་སོགས་ལས་
གསལ་བ་ལྗར་མོན་ལ་དབེ་ན་མནོ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། ཀོང་པོ། ར་བདོ་ས་མཚམས་ཀི་མི་ཉག་ཅསེ་པའི་སབས་ཀི་མི་ཉག་དང་རལ་རོང་
འབྲེལ་ཞིང་། Michael Aris ཡིས་རལ་རངོ་དང་མོན་པའི་སད་དང་ཆ་ལགུས་འདྲ་ཚུལ་བཤད་པ་དེ་དང་། ར་ཡིག་ནང་
རལ་རངོ་སོགས་ལོ་ཁུག་ཏུ་གནས་ཤིང་དཔལ་ཡོན་མ་དར་བའི་ས་ཁལུ་རྣམས་ལ་ (man) ‚མན་‛ ཞེས་འབོད་པ་སོགས་ཀི་
དབར་འབྲེལ་བ་ཞིག་གཏན་གཏན་ཡོད་ངེས་པའ་ིདཔྱད་གཞི་ཙམ་ཕུལ་ཡོད་ལ། ལག་པར་བོད་བཙན་པཽ་སབས་སུ་མནོ་རེ་རལ་གིས་
སོང་བཙན་ལ་གཙོ་བོ་རི་ཤངི་འབྲྲུ་རགིས་ཀི་ཁྲལ་མཇལ་ཞིང་། སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལོ་ནུབ་སིན་པོ་ཡལུ་ད་ུཕེབས་པ་རེད་ཅེས་
པའང་གཅགི་བས་ན་མོན་ཡུལ་མིན་ནམ་སྙམ་པའི་དོགས་སོ། དེང་སང་ཐན་ལེན་དང་འབར་མ་སོགས་སུ་གཉྲུག་མར་གནས་ཤིང་མོན་
དུ་འབོད་པ་རྣམས་དང་། ད་ལྗའི་ར་གར་བང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སེའི་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའི་མོན་པ་རྣམས་ས་འབྲེལ་ཡིན་པ་དང་། 
མིང་འདྲ་བ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་གཅིག་བས་ན་རུས་རྒྱུད་གཅིག་པ་མིན་འགོ་སྙམ་པའི་དོགས་སངོ་། དེ་བཞིན་སར་བདོ་ཀི་གསོ་བ་སན་
རྩྭའི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཞགི་ཀང་མོན་ཡུལ་མནི་ནམ་སྙམ་པ་སོགས་སར་གི་རུས་མཛོད་དང་། རོ་རིང་། གདན་རབས། ཆོས་འབྱུང་། 
ལོ་རྒྱུས་དབེ་ཐེར། ཡུལ་མིའི་ངག་རྒྱུན་སགོས་ལ་ཁངུས་བཅལོ་ཏེ།  དཔྱད་པ་གང་འཚམས་རེ་བགིས་ཁལུ་ཡནི་ཡང་། ཕན་ནི་ཤེས་
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ར་དམན་པ་དང་ཐོས་པ་ཉྲུང་བའི་དབང་གིས་ཆད་ལག་དང་ནོར་འཆུག་ན་ིཅིས་ཀང་ཡོད་ངེས་པས། ཤེས་རབ་ཀི་སན་དང་ལན་པའི་
མཁས་དབང་རྣམ་པས་བཀའ་མཆིད་ལྐུག་བསལ་ཡངོ་བ་མཁྱེན།། །། 

 
དཔྱད་གཞའི་ིཡགི་ཆའ་ིམཚན་གཞངུ་། 

 
ཀུན་དགའ་བོ་གོས། 1991 ས་སའི་གདངུ་རབས་ཡ་རབས་ཁ་རན། མི་རགིས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

བཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁལོ་མ། 1989 ཀན་སུའུ་མ་ིརིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

མཁས་པ་ལེའུ། 1987 ར་བོད་ཀི་ཆོས་འབྱུང་རས་པ། བོད་རང་སངོ་ལྖངོས་སི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་བོད་ཡིག་དཔེ་རངི་དཔེ་སྐྲུན་
ཁང་ནས་བསགིས། བོད་ལྖོངས་མི་དམངས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་། 

མཁས་མཆགོ་བོ་ལན། 1998 མཚོ་སྣའི་ཚོང་འདུས་ཁག་གསུམ་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ། བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་
རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསགིས་འདོན་ཐེངས་ཉི་ཤུ་པ། མི་རིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་། 

གི་ལུང་བཀྲ་ཤིས་ར་མཚོ་དང་གི་ལུང་ཐུགས་མཆོག་རོ་རེ། 2000 བོད་མི་བུ་གདོང་དྲྲུག་གི་རུས་མཛོད་མེ་ཏགོ་སེད་ཚལ། འགུ་
ལོག་གི་ལོ་རྒྱུས་གཉན་པོ་གཡུ་རེའི་བསང་དུད། སད་ཆ། འགུ་ལོ་དམ་ཆོས་དཔལ་བཟང། བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། 

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕལེ། 2008 གངས་སེང་ཡོད་མེད་ཀི་དཔྱད་པ། ལྖོངས་ཞིང་ལྔའི་མཉམ་སིག་སོབ་གཞི། ཉིན་ཧིལ་པཽ་ལམ་
ལུགས་ཀི་མཐོ་རམི་སབོ་འབྲིང་གི་སོབ་དེབ། སད་ཡིག་དེབ་གསམུ་པ། མཚོ་སོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

དགོན་པོ་ཚེ་རངི་། 2008 བོད་ཀི་རུས་རྒྱུད་གྲུབ་སྟངས་གངེ་བ། མང་ཚོགས་སྐྱུ་རལ། དབར། 

༸རལ་དབང་ལྔ་པ་བོ་བཟང་ར་མཚོ། 1989 འདི་སྣང་འཁྲྲུལ་བའི་རོལ་རེད་རོགས་བརོད་ཀི་ཚུལ་ད་ུབཀོད་པ་དུ་ཀཱུ་ལའི་གོས་བཟང། 
གེགས་བམ་དང་པོ་བཞགུས། བོད་ལྖོངས་མི་དམངས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་། 

༸རལ་དབང་ལྔ་པ་བོ་བཟང་ར་མཚོ། 1999 དཔྱིད་ཀི་རལ་མཽ་གླུ་དབངས། བོད་གཞངུ་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་། 
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ཆབ་སེལ་ཚེ་བརན་ཕུན་ཚོགས། 1988 མོན་ཡུལ་ན་ིསར་ནས་ཀྲྲུང་གཽ་མངའ་ཁངོས་ཡནི་པའི་ལོ་རྒྱུས་དཔང་རགས། བོད་ཀི་ལོ་
རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསིགས། སིའི་འདོན་ཐེངས་༡༠། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

ཆབ་འགག་ར་མགིན། 1993 གིང་གེ་སར་རལ་པཽ་སྐྲུང་ལས་མོན་གི་སོར་གེང་བ། བོད་ལྖོངས་ཞིབ་འཇུག འདོན་ཐངེས་༣ 

ཆབ་འགག་ར་མགིན། 1990 མོན་པ་རིགས་ཀི་མཆེད་ཁངུས་ལ་དཔྱད་པ། བོད་ལྖོངས་ཞིབ་འཇུག འདོན་ཐེངས་༢ 

ཆབ་འགག་ར་མགིན། 1990 མོན་པ་རིགས་ཀི་མཆེད་ཁངུས་ལ་དཔྱད་པ། བོད་ལྖོངས་ཞིབ་འཇུག འདོན་ཐེངས་༢ 

འཆི་མདེ་རོ་རེ། 2006 མོན་གི་རིགས་རུས་མཆེད་ཁུངས་དང་འབྲལེ་བའི་གནད་དནོ་ཁག་གཅགི་ལ་རོབ་ཙམ་དཔྱད་པ། བོད་ལྖོངས་
ཞིབ་འཇུག འདོན་ཐངེས་༣ 

ཇོ་སས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། 2008 བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་བགོ་གངེ་། ཆོལ་གསམུ་ལོ་རྒྱུས་སེ་ཚན་ནས་ཕོགས་བསགིས་བས། བོད་ཀི་དཔེ་
མཛོད་ཁང་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན། 

ཏཱའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རལ་མཚན། 1986 རླངས་ཀི་པོ་ཏི་བསེ་རུ་རས་པ། བོད་ལྖོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

ར་གོ་དང་འཕིན་ལས། 1988 བོད་ཀི་རུས་རྒྱུད་དཔྱད་གཞི་ཏམ་བུ་རའི་ས་དབངས། ཀྲྲུང་གཽ་བོད་ཀི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 
འདོན་ཐངེས་༤ 

སྟག་ཚང་དཔལ་འབརོ་བཟང་པོ། 1985 ར་བོད་ཡིག་ཚང་ཆནེ་མོ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

དུང་དཀར་བ་ོབཟང་འཕིན་ལས། 2004 གྲུབ་མཐའི་སོར་ག་ིརྣམ་བཤད། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

དུང་དཀར་བ་ོབཟང་འཕིན་ལས། 1985 ར་བདོ་ཡིག་ཚང་ཆེན་མཽ་སོན་གངེ་། སི་ཁྲོན་མི་རགིས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  

ལན་མ་རལ་སས་སྐྲུལ་སྐུ། 2009 ར་དབང་དགནོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་མོན་ཡུལ་གསལ་བའི་མེ་ལངོ་། ཨ་མྱེས་ར་ཆེན་བོད་ཀི་རིག་
གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་། 
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ལན་མ་རལ་སས་སྐྲུལ། 1996 མོན་ར་ཝང་དགོན་པ་དགའ་ལན་རྣམ་རལ་ལ་རེའི་ལ་ོརྒྱུས་མདོ་ཙམ་བརོད་པ། ཟ་མ་ཏགོ ལི་ལི་
བོད་ཁང་། 

ལེའུ་ཇོ་སས། 1987 ལེའུ་ཆོས་འབྱུང་ཆནེ་མ་ོབསྟན་པའི་རལ་མཚན། བོད་ལྖོངས་མ་ིདམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

སེ་སིད་སངས་རས་ར་མཚོ། 1989 དགའ་ལན་ཆོས་འབྱུང་བཻཌཱུརྱ་སེར་པོ། ཀྲྲུང་གོ་བོད་ཀི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  

པད་མ་བཀའ་ཐང་། 2006 སོབ་དཔོན་པདྨ་མ་འབྱུང་གནས་ཀི་རྣམ་ཐར། སི་ཁྲོན་མི་རགིས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

དཔའ་བོ་གཙགུ་ལག་ཕེང་བ། 2002 ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བིདྱཱ་དཔ་ེམཛོད་ཁང་། 

དཔའ་བོ། 2005 བོད་ཀི་རུས་ཆེན་དམུ་ཞེས་བ་བར་བརག་པ། བོད་ལྖོངས་ཞིབ་འཇུག འདོན་ཐེངས་༣ 

བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་རལ། 2008 བོད་མངའ་མཛད་བཅུའི་དུས་རབས་ཀི་ངོ་སོད་མདརོ་ཙམ་གངེ་པ། ཕི་ལོ་༢༠༠༨་ལཽ་ཟླ་
ཚེས་༨་ཉནི་དབིན་ཡུལ་ལོན་ཌོན་དུ་རལ་སིའི་གཞོན་ནུའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་རོམ། 

བོ་གོས་ར་མཚོ། 1994 བོད་མི་བ་ུགདངུ་དྲྲུག་གི་བྱུང་བརོད་པ་ལས་རྨུ་ཚ་སའི་སོར། བོད་ལྖོངས་ཞིབ་འཇུག འདོན་ཐངེས་༢ 

རེབ་གོང་ར་ོརེ་མཁར། 1990 བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལས་འཕོས་ཏེ་མིའུ་རིགས་བཞི་སོགས་ཀི་སརོ་རགས་ཙམ་གེང་བ། ཀྲྲུང་གཽ་བོད་ཀི་
ཤེས་རིག  

རོབ་གོང་ར་ོརེ་མཁར། 1989 ཕོ་བོ་ལངོ་ག་ིམི་རྒྱུད་ཁག་གཅིག་ཡུལ་གང་ད་ུགནས་པ་རགས་ཙམ་གངེ་བ། བོད་ལྖོངས་ཞིབ་འཇགུ 
འདོན་ཐངེས་༢ 

རེབ་གོང་ར་ོརེ་མཁར། 1987 ཕོ་བོ་ལངོ་ག་ིསརོ་རགས་ཙམ་གེང་བ། བོད་ལྖོངས་ཞབི་འཇགུ འཐོན་ཐངེས་༣. 

བསོད་ནམས་ཚེ་བརན་ཡོ་སིབ་དང་བསོད་ནམས་སབས་ལན། 1976 ལ་དྭགས་རལ་རབས་འཆི་མདེ་གཏེར། edited by 

S.S. Gergan. Sonwar: Broca’s Artistic Press. 
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ལ་བཙུན་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། 1988 རེ་འབངས་རྣམས་ཀི་རིགས་རུས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་བའི་སོན་མེའམ་མནོ་ཆོས་
འབྱུང་། བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རགི་གནས་དཔྱད་གཞི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསགིས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། སིའི་འདོན་ཐངེས་༡༠ 
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