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དུས་རབས ༧-༩ པའི་བར་གི་རྒྱལ་བློན་ཁིམ་རྒྱུད་ཀི་རུས་མིང་གི་བྱུང་འཕེལ་ལ་ཅུང་ཙམ་དཔྱད་པ།

པད་མ་དོན་གྲུབ།
ནང་དོན་གནད་བསྡུས། དཔྱད་རོམ་འདིར་བོད་མིའི་བླའི་འདུ་ཤེས་ཁོད་རུས་དང་མིང་གི་བྱུང་འཕེལ་བརོད་པ་དང་། སླར་
ཡང་རུས་དང་མིང་དེ་ཚོ་བ་ག་གེ་མོ་ནས་མི་སེར་གི་མིང་དུ་གྱུར་ཚུལ། སོས་སུ་དུས་རབས་བདུན་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་བོད་
བཙན་པོའི་རྒྱལ་བློན་བཙུན་མོ་དག་གི་མིང་འདོགས་སྟངས་དང་།

སྐབས་དེར་དགོས་པ་ག་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ཞང་སྐད་ཀི་

མཚན་གསོལ་ཚུལ་སོགས་ལ་དཔྱད་པ་ཕྲན་ཙམ་བཏང་ཡོད།
གནད་ཚིག བླ། རུས། མིང་། ཞང་སྐད།

དང་པོ། བློད་གནའ་རབས་དུས་ཀི་རུས་མིང་གི་བྱུང་འཕེལ།
མིའི་ཤེས་རིག་གོང་དུ་འཕེལ་བས་ཚོ་བ་དང་ཚོགས་པ་ལ་བརེན་ཏེ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་འཇིག་པ་ལས་བགློད་བར་ཐུན་

མློང་གི་སློབས་ཤུགས་འློག་རང་སྐྱ་འཕེལ་བའི་འཚོ་བ་རློལ་འགློ་ཚུགས།

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བཟའ་ཆས་འཚོལ་སྒྲུབ་སོགས་

དངོས་ཡོད་འཚོ་བའི་དགོས་དབང་དང་། སི་ཚོགས་ཀི་ཐོན་སེད་གོང་དུ་འཕེལ་བས་མི་སེར་ཕན་ཚུན་གི་འབེལ་འདྲིས་ཆེ་རུ་
ཕིན་ལ་སློ་སློར་ངོས་འཛིན་གི་མིང་རེ་བྱུང་པ་ཡིན། མིང་དེ་ནི་

འདློད་རྒྱལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མིས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་བཟུང་པའི་འདུ་ཤེས་ཟབ་མློ་མཚོན་ཡློད།

དཔེར་ན་ཡོངས་

གྲགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ཕལ་མོ་ཆེར་བྱུང་པའི་བོད་མིའུ་གདུང་དྲུག་སོགས་ཀི་རུས་ཆེན་ཁག་ནི་གདློད་མའི་དད་མློས་དང་།
སྐབས་དེའི་རིག་གནས་ཀི་ངོས་འཛིན་ནམ། ཡང་ན་དེང་སྐབས་ཀི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ངོས་འཛིན་བེད་
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བཞིན་པའི་བླའི་དད་མོས་དང་འབེལ་བ་ཡོད། བླའི་དད་མོས་དེ་ནི་མིའི་རིགས་ཀིས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་བ་དངོས་ཐ་དག་ལ་
ཤེས་རོགས་བེད་པའི་གོ་རིམ་ཁོད་བྱུང་པའི་གདོད་མའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། “བླ”ནི་གཉེན་ཉེ་
དང་མེས་པློ། སྲུང་མ། རུས་རགས་བཅས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན” ① ཡིན་ཞེས་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་ཀི་རིག་པ་སྨྲ་བ་དག་གིས་
བཞེད་ཅིང་། བླའི་དད་མོས་དང་དེ་འབེལ་གི་རིག་གནས་སྣང་ཚུལ་ནི་མིའི་རིགས་སིའི་རིག་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་མཐོང་ཐུབ་
པ་མ་ཟད།

རིགས་རྒྱུད་སོ་སོའི་ཤེས་རིག་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཐོག་མའི་མེས་པོ་དག་གིས་བླའི་དད་མོས་སམ་དེ་འབེལ་གི་

རིག་གནས་འདུ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བའི་རྒྱུན་སིང་པ་ཡིན། ལྷག་ཏུ་བློད་ལ་མཚོན་ན་མིའུ་གདུང་དྲུག་སོགས་ད་ལྟ་ངོས་
འཛིན་ཐུབ་པའི་རུས་ཆེན་དག་གི་མིང་གི་བྱུང་པ་དེ་ཡང་གདོད་མའི་དད་མོས་ཀི་ཕི་མོ་སྟེ་བླའམ་བླ་ཟོག་རིག་གནས་དང་
འབེལ་བ་རོགས། ཕིས་སུ་རུས་རྒྱུད་ཚོ་བའམ་མི་སེར་གི་མིང་དེ་རུས་ལྟེ་བ་བས་ནས་བླའམ་བླ་ཟོག་གི་མིང་འདློགས་པའི་སློལ་
ཡང་བྱུང་ཡློད་པས།

འདིར་བློད་མིའི་རུས་མིང་གི་བྱུང་འཕེལ་ཏེ་བླའི་དད་མོས་དང་འབེལ་ནས་དུས་རིམ་འགར་དགར་ཏེ་

ཅུང་ཙམ་སློས་ན།
གཅིག བླའི་འདུ་ཤེས་སྟེང་རུས་བྱུང་པའི་གོ་རིམ།
གདོད་མའི་སི་ཚོགས་ནི་མིས་ཐློག་མར་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་ངློས་འཛིན་གི་དུས་རིམ་ཡིན་ཞིང་བློད་མིའི་ཤེས་རིག་ལ་
མཚོན་ནའང་འཛམ་གིང་གི་མི་རིགས་གཞན་དང་མཚུངས་པར་མྱུ་གུའི་དུས་རིམ་དུ་སེབས་ཡློད། དུས་རིམ་འདིར་མིས་རང་
བྱུང་གི་གཟའ་སྐར་འཁློར་འགློས་ཀི་སྣང་ཚུལ་དང་ནམ་ཟླའི་འགྱུར་བ་སློགས་ལ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་འགེལ་བཤད་བེད་
པའི་ནུས་པ་དབེན། དེར་བརེན་འཇིག་རེན་གི་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ལ་རོངས་ཚོད་ཀིས་དད་མློས་བེད་ཅིང་། ནུས་སྟོབས་ཅན་གི་
དངློས་པློ་དང་སློག་ཆགས་ག་གེ་མློར་དེའི་འཇིག་པ་ལས་སོབ་བེད་ཀི་ནུས་པ་ཡོད་པར་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་བྱུང་། འདུ་ཤེས་
དེར་དེང་དུས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་པ་དག་གིས་“བླའི་འདུ་ཤེས”ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་རྒྱུན་པར་སོག་ཆགས་ཀི་གཟུགས་སམ་ཁྱད་མཚར་

①

牟钟鉴《中国宗教通史》上卷【M】中国社会科学出版社，2007 年 12 月第 1 版，第 23 页。
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གི་དངོས་པོའི་གཟུགས་སུ་སྣང་། རང་རེའི་བློད་ཀང་གདོད་མའི་མི་རིགས་གཞན་དང་འདྲ་བར་ཐློག་མར་རློན་ལས་ལ་བརེན་
ཞིང་། རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་མློའི་འབེལ་འདིས་ཁློད་རང་བྱུང་གི་གནློད་འཚེ་དང་གཅན་གཟན་གི་འཇིག་པ་སོགས་གཡོལ་ཕིར་
ནུས་སྟོབས་ཆེ་བའི་སོག་ཆགས་རིགས་ལ་སྐྱབས་བཅློལ་གི་འདུ་ཤེས་བྱུང་། དཔེར་ན། འབློང་དང་སྤྱང་ཀི དློམ། ཤྭ་བ་སློགས་ནུས་
སློབས་ཅན་གི་སློག་ཆགས་དག་རང་གི་གློགས་སུ་བཀུག་ནས་རང་ལ་སྲུང་སྐྱློབ་བེད་པའམ། སློབས་པ་དང་མི་མངོན་པའི་སློབས་
ཤུགས་བསློལ་བར་རེ་སློན་བེད། དེ་དག་རིམ་བཞིན་བ་ཟོག་ཏུ་བཀུར་ཞིང་རུས་རགས་སུ་བས་ཏེ་རུས་རྒྱུད་ཀི་ཁད་པར་དབེ་བ་
ཡིན། བླ་ཟོག་དེའང་རང་གི་མེས་པློའི་འདུ་ཤེས་དང་མཉམ་དུ་བསེས་ཏེ་མེས་པློ་ལྟར་བཀུར་ཞིང་། ནམ་རྒྱུན་རང་ལ་སྲུང་སྐྱློབ་
དང་གློགས་བེད་པའི་སྲུང་མ་ལྟ་བའི་འདུ་ཤེས་ཤིག་ཀང་བྱུང་བ་རེད།

དཔེར་ན་“ཤེས་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་མིའ་ི ངོས་

འཛིན་དང་སེམས་ཁམས། རང་བྱུང་། སི་ཚོགས་བཅས་ཕོགས་སོ་སོ་དང་འབེལ་ཡོད་ལ། དེའི་འཕེལ་རིམ་གི་ཐད་ནས་དང་ཐོག་
རང་བྱུང་ལ་མཆོད་པ། དེའི་རེས་བླ་དང་མེས་པོར་མཆོད་པ། དེ་ནས་རིགས་རྒྱུད་མཚོན་པའི་དངོས་པོར་མཆོད་པ་དང་། གནམ་
ལྷར་མཆོད་པ་སོགས་བྱུང་།” ① ཞེས་བླའི་འདུ་ཤེས་དེ་མེས་པོ་དང་རིགས་རྒྱུད་མཚོན་པའི་བ་དངོས་སམ་སོག་ཆགས། གནམ་
ལྷ་སོགས་ཀི་སྣང་བརྙན་ལྟ་བུ་ཡིན་པས།

བ་ཟོག་སྟེ་རུས་རྒྱུད་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་འབེད་བེད་དུ་མཐོང་བའང་སོན་གི་ལོ་

རྒྱུས་ཡིག་ཚང་དུ་གསལ་ཏེ། 《དབུ་ནག་མིའུ་འད་ཆགས》སུ་ “སྐྱང་དང་གང་དང་ལྡང་དང་གསུམ། །འབི་གཡློས་བཟུང་བའི་
ལློ་ཕློ་བཞི། །” ②ཞཞེས་དང་། 《རུས་མཛོད་མེ་ཏློག་སྐྱེད་ཚལ》དུ་“སློན་བློད་འདིར་རུས་ཆེན་ལྔ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་རང་རང་
གི་བ་ཟློག་དེ། ལྡློང་གི་ཤ་བ། འབིའི་གཡག སྦྲའི་རྐྱང་། སྒའི་ལུག སྒ་ནི་ཤིང་ཁམས་ལུག་ལ་བ། །སྒློ་ནི་མེ་ཁམས་ར་ལ་བ། །ལྡློང་ནི་
ས་ཁམས་ཤ་བར་བ། །སྦྲ་ནི་ལྕགས་ཁམས་རྐྱང་ལ་བ། །འབི་ནི་ཆུ་ཁམས་གཡག་ལ་བ། །”③ཞེས་བླ་ཟོག་དེ་རིམ་བཞིན་རུས་རྒྱུད་
མཚོན་པའི་མིང་དུ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཡོད། །

①

འབོང་བུ་ཚེ་རིང་རོ་རེ། ཆོས་ལུགས་དར་འཕེལ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་སི་དོན།【M】པེ་ཅིང་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 2010ལོ། ཤོག་ངོས232

Samten G.Karmay/Yasuhiko Nagano, The Call of the Blue Cuckoo,【M】The National Museum of Ethnology Osaka, 2002,
pp.113.
③ Samten G.Karmay/Yasuhiko Nagano, The Call of the Blue Cuckoo,【M】The National Museum of Ethnology Osaka, 2002,
pp.113.
②
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གཉིས། རུས་རྒྱུད་ཚོ་བའི་མིང་ནས་སེར་གི་མིང་དུ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཚུལ།
དེ་ཡང་ས་དུས་སུ་འཚོ་བའི་དགློས་དབང་གིས་མཉམ་དུ་ཐློན་སྐྱེད་བེད་པའི་རིགས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ནང་ཕན་ཚུན་
འཐབ་འཛིང་དང་འཁྲུག་པ་མེད་ཕིར། སློ་སློས་བཀུར་བའི་བ་ཟོག་དེ་ཐུན་མོང་གི་མིང་དུ་བཀློལ་བ་ཡིན། བླ་ཟོག་མི་འད་བའི་
ཚོགས་ཁག་ལ་འབོད་པའི་མིང་མི་འདྲ་བས་རུས་མི་གཅིག་པའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་གིན་ཡོད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སི་ཚོགས་ཐོན་
སེད་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་མི་སེར་གིས་ཐོན་སེད་བེད་འགོ་ཚུགས། དེར་བརེན་མི་སེར་སོ་སོར་དབང་པའི་མིང་གི་དགོས་པ་
བྱུང་། རུས་རྒྱུད་དམ་ཚོགས་པའི་མིང་དེ་མི་སེར་གི་རུས་སུ་བཏགས་ཤིང་ཕིས་སུ་མིང་སྦྱར་བའི་སོལ་ཡང་བྱུང་། མིང་དང་རུས་
གཉིས་གཅིག་ཏུ་སྦྱར་བའི་སོལ་དེ་དེ་ལྟར་བློད་བཙན་པློའ་ི རྒྱལ་རབས་མ་འཇིག་པའི་བར་དུ་གནས་ཤིང་། དེའི་བར་ལ་བློད་
མིས་གདུང་རུས་དེད་ནས་མིང་འདློགས་སོལ་ཡོད། ཕིས་སུ་བློད་སིལ་བར་ཐོར་རེས་ཡུལ་གྲུ་སློ་སློའི་ཡུལ་སློལ་གློམས་གཤིས་ཀི་
དབང་གིས་མིང་འདློགས་ཚུལ་ཡང་སྣ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། རང་རེའི་བློད་ལ་རིགས་རུས་ནན་ཏར་གཙིགས་ཆེ་བས་
རུས་ཀི་བྱུང་བའང་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་རུས་ཀི་ངོས་འཛིན་ནི་མིང་ལས་ལྷག དེ་ལྟར་རུས་ལ་མཚོན་ན། སིར་རུས་ཆེན་བཞི་དང་
དྲུག་ཅེས་བཞེད་པ་མི་མཐུན་པ་མང་མློད། བློན་གི་ཡིག་རིང་《དབུ་ནག་མིའུ་འད་ཆགས》སུ་མིའུ་གདུང་དྲུག་སེ་“སྨུག་པློ་
ལྡློང་། སེ་ཁྱུང་དབ། ཁི་གཟི་འགྲུ དམུ་ཚ་སྒ དབའ་ལྡ།”

①

བཅས་བཀོད་ཅིང་། གཞན་ཡང་ས་ས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གི་

《རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལློང》དང་དཔའ་བློ་གཙུག་ལག་ཕེང་བའི་《ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སློན》སློགས་སུ་

ཕ་སེའུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་མ་བག་སིན་མློ་གཉིས་ལས་རིགས་རུས་དྭངས་མ་དྲུག་ཆད་ཅིང་བསེ་རྨུ་སློགས་མིའུ་གདུང་
དྲུག་བློན། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རུས་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་བྱུང་ཞེས་བློད་ཀི་ཐློག་མའི་རིགས་རུས་མཆེད་ཁུངས་དང་
རུས་ཀི་དབེ་བ་གསལ་ལ། རུས་ཆེན་དྲུག་དང་རུས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ཀུན་ལ་བླ་རགས་དང་བླའི་མིང་གི་ངོས་འཛིན་བྱུང་
ཡོད། འོན་ཀང་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་བོད་དུ་དར་བས་བོད་མིའི་རུས་མིང་གི་འདོགས་སྟངས་ལ་འཕོ་འགྱུར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་དེ།
སར་གི་རུས་རགས་སམ་བླ་རགས་ཀི་མིང་དེ་ཆོས་མིང་གིས་ཚབ་བས་ཤིང་།

ད་ཡོད་ཀི་ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་དང་གཏེར་མ།

Samten G.Karmay/Yasuhiko Nagano, The Call of the Blue Cuckoo,【M】The National Museum of Ethnology Osaka, 2002,
pp.91.
①
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གདན་རབས་དཀར་ཆག་སོགས་ཚད་ཐུབ་ཀི་དཔྱད་གཞི་ཁག་ཏུའང་མི་སྣ་གལ་ཆེན་དག་གི་མིང་ལ་རུས་ཆེན་ཁག་གི་མིང་
སྦྱར་བ་ནི་རིམ་བཞིན་མི་སྣང་ངོ་། །
བློད་མིའི་མིང་འདློགས་ལུགས་ནི་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་བྱུང་བ་མ་ངེས་མློད། དབང་མཛད་བཅུ་གཉིས་དང་རྒྱལ་ཕན་
སིལ་མའི་དུས་སུ་མིང་ཡློད་པ་གསལ་ཏེ། མངའ་མཛད་བཅུ་གཉིས་ནི་མི་མ་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་འབྱུང་པློ་ཡིན་ཞེས་ཆོས་འབྱུང་
དག་ལ་གསལ་ཡང་། དློན་ལ་གདོད་མའི་དུས་ཀི་སྲུང་མའམ་བ་རུ་བཀུར་བ་དག་རེའི་མིང་དུ་ཐློགས་པ་ལ། མིའི་མིང་ཡང་ལྷ་
སིན་ནམ་བ་རུ་བཀུར་བ་དག་གི་མིང་ཟུར་ཆགས་ནས་བཏགས་པ་ཤེས། དབང་མཛད་བཅུ་གཉིས་དང་རྒྱལ་ཕན་སིལ་མའི་
དུས་སུ་མིང་བྱུང་ཡློད་པ་ནི་གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་རིགས་རུས་མཆེད་ཁུངས་ལས་ཀང་ཅུང་ཙམ་རློགས་ནུས་ཏེ། གཉའ་ཁི་
བཙན་པློའི་མཚན་ལ་“འློ་ལྡེ་སྤུ་རྒྱལ”ཞེས་《བཀའ་ཆེན་བཀའ་ཁློལ་མ》རུ་བྱུང་ལ། “སྤུ་རྒྱལ”ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ལས་
གཉའ་ཁིའི་གློང་ནས་རུས་དང་མིང་གི་འདློགས་སངས་ཡློད་པ་རློགས་ནུས་ཤིང་། རུས་དེ་ཡུལ་མིང་ལའང་ངློས་འཛིན་པ་
ཤེས། གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་ནས་བཙན་པློ་རིམ་བློན་ལ་སྐུ་གཤེན་རེ་ཡློད་ཅིང་། བཙན་པློ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ཚེ་སྐུ་གཤེན་གིས་ཁྲུས་
གསློལ་ཞིང་ཞང་སྐད་ཀི་མཚན་གསློལ་བ་ཡིན། དེ་ལ་དགློས་པ་དང་ལློ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱུ་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡློད་པས་ལེའུ་རེས་མར་
ཞིབ་པར་དཔྱད་དློ། །
གཉིས་པ། དུས་རབས་བདུན་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་གི་རྒྱལ་བློན་བཙུན་མློའ་ི མིང་འདློགས་སངས།
དུས་རབས་བདུན་པ་ནས་དགུ་པར་བློད་བཙན་པློའི་སྤྱི་ཚོགས་དར་རྒྱས་ཡང་རེར་སློན་ཞིང་། ཆབ་སིད་དཔུང་སློབས་
དང་རྒྱལ་ཁམས་རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་སོགས་ལ་གཞིགས་ཚེ་བན་གཡོག་སི་ཚོགས་ནས་བཀས་བཀློས་རྒྱུད་འཛིན་སྤྱི་
ཚོགས་སི་ཚོགས་བར་བརྒལ་གི་དུས་རིམ་ (དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས། 2000) དུ་སེབས་ཡློད། དེ་མཚུངས་སུ་བློད་ཀི་
བཙན་པློ་རིམ་བློན་དང་བློན་བཙུན་མློ་དག་གི་མཚན་གི་ཁོད་དུ་འོ་དང་སྤུ། བཙན། ལྡེ། ཁི་སློགས་བྱུང་ཞིང་། དེ་དག་གི་གློ་དློན་
ཐད་མཁས་དབང་ནམ་མཁའི་ནློར་བུས་“གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཏེ་འློ་ལྡེ་སྤུ་རྒྱལ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱལ་ཕན་སིལ་
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མའི་དུས་སུ་བློད་ཀི་བཙན་པློར་མ་བཀུར་བའི་སྐབས་ཀི་མཚན་ཡིན་པར་”གསུངས་ཤིང་། དེ་ཡང་“འློ”ཞེས་པ་ནི་གནའ་དུས་
སྤུ་བློད་ཀི་བཙན་པློ་དག་ལ་སས་འཁྲུངས་པའི་ཚེ་བཙན་པློའི་སྐུ་གཤེན་གིས་ལྷ་བསང་ཕུད་དེ་འློ་ཆབ་ཀིས་ཁྲུས་གསློལ་ཞེས་
བཙན་པློར་འློ་མས་ཁྲུས་གསློལ་བའི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་དང་། “ལྡེ”ནི་ལྡེའུ་དང་གཟུགས་འད་བ་དང་སྒྲའང་ཉེ་བས་ཕིར་ན་
གནའ་བློའི་བློན་བསན་དང་འབེལ་གནའ་བློའི་བློན་སྒྲུང་ལྡེའུ་གསུམ་གི་ལྡེའུ་འཕྲུལ་དུ་གགས་པ”

①

ཡིན་ཞེས་གསུངས་ལ།

“གཉའ་ཁི་བཙན་པོ་ཡུལ་སློ་བློར་སླེབས་དུས་བོན་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་ཀིས་མཐོང་ཞིང་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པའི་ཁྱད་
ཆོས་མང་དུ་ལྡན་པ་དང་གནམ་ལ་མཛུབ་མོ་གེར་བས་ལྷས་བསྩལ་བའི་རེ་བོར་དགོངས་ནས་གཉའ་བར་ཁི་བས་ཏེ་གདན་
དངས་པས་གཉའ་ཁི་ཞེས་གསློལ།”

②

གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་མཚན་ལ་ཆགས།

ཞ ཞེས་སྤུ་ཞེས་པ་ནི་གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་ཡུལ་སློ་བློའ་ི མིང་ཟུར་ཆགས་པ་དང་ཕིས་སུ་
“ཁི”ནི་རྒྱལ་པློའི་མཚན་གི་མགློར་སྦྱར་བ་ལ་བློན་བསན་དང་ཐུབ་བསྟན་གི་འགེལ་

ལུགས་སློགས་མང་ཡང་ཆབ་སིད་ཀི་གློ་གནས་དང་ཐློབ་སློགས་ལ་གློ་ནའང་འགལ་བ་མེད་པར་སེམས།

གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་

ནས་བཙན་པློ་རིམ་བློན་གི་མཚན་གི་ཐློག་མར་རུས་སྦྲེལ་བའི་སློལ་མེད་མོད། གཉའ་ཁི་ནས་བློད་རྒྱལ་གདུང་རབས་རིམ་བློན་
ལ་ཕ་མིང་སྦྲེལ་བའི་སློལ་བྱུང་ཡོད།

ཡང་“ལྡེ”ཞེས་པ་ཕི་ནས་བྱུང་བའི་སའི་ལྡེ་བརྒྱད་ཀི་མཚན་ཟུར་དུ་བཏགས་པ་མ་ཟད་

བསན་བཅློས་དང་མཁས་པའི་མཚན་ལ་བཏགས་པའང་ཡློད། “ཁི”ནི་བཙན་པློ་ཕི་མ་དག་གི་མིང་གི་མགློ་དང་བར་དུ་བཅུག་
པའང་མང་པློ་ཡློད་པའི་ཁར། བཙན་པློའི་རྒྱལ་རབས་ཐློར་རེས་སུ་ཆབ་སིད་མངའ་མཛད་དག་གིས་སར་བཞིན་སད་པ་ལས་
ཀང་ཁིའི་གློ་དློན་ནི་གློ་ཐློབ་སློགས་ལ་གློ་བའང་མཚོན་ནུས། གཞན་ཁི་ནི་བའམ་ལྷ་རུ་བཀུར་བའང་བཤད་དེ། རྒྱལ་པློ་སེ་ལྷའི་
སས་མིའི་རེ་པློར་གཤེགས་པས་དམངས་ཡོངས་ཀིས་གློང་བཀུར་བེད་ཅིང་། དེར་ལྷ་ཞེས་འབོད་པའང་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་
ཀི་ཡློངས་ཁབ་རིན་ཐང་ངམ་ཆིག་སྒྲིལ་གི་ཐད་ནས་བསམ་བློ་བཏང་པ་ཡིན། དཔེར་ན། གནའ་བོའི་ཨེ་ཅིབ་ཀི་རྒྱལ་པོར་ཧྥ་ལོ་
(Pharaoh)ཞེས་ལྷའི་སས་པོར་བསགས་ཤིང་།

གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་གི་ཉི་མའི་རིགས་ཀི་རྒྱལ་རྒྱུད་ལ་མཚོན་ནའང་ལྷའི་རིགས་

རྒྱུད་དུ་བཤད། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཁིན་ཆུའུ་ཀྲན་གོའི་དུས་སུ་རྒྱལ་པོར་གནམ་སས་（天子）ཞེས་བརོད་པ་
①

མཁས་དབང་ནམ་མཁའི་ནོར་བུའི་གསུང་འབུམ་པོད་གཉིས་པ། སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ་གི་གཏམ། 【M】ཟི་ལིང་། མཚོ་སོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 2015ལོ། ཤོག་ངོས79

Research Materials from The Ye she De Project. TIBETAN HISTORY SERIES (Ancient Tibet).【M】Dharma Publishing
1986, pp.143.
②
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སོགས་ལས་ཤར་ནུབ་མི་རིགས་ཀུན་གི་རིག་གཞུང་དུ་རྒྱལ་པོ་ལྷའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ཞིང་། མཚན་ལའང་དེ་ལྟར་དུ་འབོད་པ་
སོགས་ལས་“ཁི”དང་“ལྡེ”སོགས་ཀང་དེ་ལས་མ་འདས་སོ། །
གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་མིང་གི་མགློར་རུས་དངློས་སུ་མེད་ཀང་《ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སློན》ལས་ “ཐུགས་
རེས་ས་སེང་གཤེགས་ཏེ་མི་རེ་མཛད། །འདི་ལ་བསྒྲགས་པ་བློན་ལུགས་ཞེས་གགས་ཀང་། །ཕྱྭ་དང་གནམ་ལ་དགའ་ཞིང་བླུན་པ་
ཡི། །བློད་ཡུལ་གནའ་མི་སྤྱི་མཐུན་གཟུང་ཕིར་བསན། །” ①ཞཞེས་རུས་ནི་ཕྱྭ་ཡིན་པ་རློགས་ནུས། གཞན་གཉའ་ཁི་ནས་སིབས་ཁི་
བཙན་པློའི་བར་ཡུམ་གི་མཚན་ལས་བཙན་པོའི་མཚན་ལ་ཡི་གེ་གཅིག་བྱུང་བ་དཔེར་ན་“ཡུམ་གི་མཚན་གནམ་མུག་མུག་
ཟེར། །དེ་ལས་སྐྱེས་པ་མུག་ཁི་བཙན་པློ། །དེ་བཞིན་དུ་ས་དིང་དིང་། །སློ་ཐམ་ཐམ། །དློག་མེར་མེར། །གདགས་ལྷ་དཀར་མློ། །སིབས་
ལྷ་སློན་མློ་རྣམས་ཡུམ་ཡིན་པས་སློ་སློའི་མཚན་བཏགས་ཀང་གགས་གློ །” ②ཞཞེས་མའི་མིང་མཚན་གི་ཐློག་མར་བྱུང་བ་ནི་སྤྱི་
ཚོགས་བལ་རིམ་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཏེ་མ་རྒྱུད་རུས་རྒྱུད་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཅུང་ཙམ་སློར་བཞག་བས་པའི་རེན་ཡིན་ལ། རུ་ལས་སྐྱེས་
ཀིས་བཙན་པློ་སྤུ་ལྡེ་གུང་རྒྱལ་ཁུ་བློར་བཀུར་བ་ལས་རུས་“ཁུ”ཞེས་པའང་བྱུང་ཞིང་།

སྐབས་དེའི་བློན་པློ་དག་གི་མཚན་ལ་

མཚོན་ནའང་ཞང་སྐད་ཀི་འདློགས་སངས་ཤིག་སེ་“ཏློ་རེ”ཞེས་མཐློང་བ་དཔེར་ན་གནུབས་སློན་ཏློ་རེ་སྤུང་བཙན། གནུབས་
གཉེན་ཏློ་རེ་ངན་སྣང་། གནུབས་ཁི་ཏོ་རེ་མཐློང་པློ། ཤུད་པུ་རྒྱལ་ཏློ་རེ་ང་མི། མློང་ཁི་ཏློ་རེ་སྣང་ཙབ་སློགས་མཁས་དགའ་
སློགས་ལས་བྱུང་བའང་ཕིས་སུ་མིང་འདློགས་སངས་འདི་རིམ་བཞིན་ཉམས་དམས་སུ་གྱུར་དོ། །
བཙན་པློ་སློང་བཙན་ཡར་སློན་གི་རྒྱལ་བློན་བཙུན་མློ་དག་གི་མཚན་འདློགས་སངས་ལ་ཡློངས་ཁབ་ཏུ་བཙན་པ།
དཔའ་བ། རློད་པ་དང་དག་སེ་ཟིལ་གིས་གནློན་ནུས་པའི་ཁད་ཆློས་འཛོམས་པ་སེ། རྒྱལ་པློར་བཙན་པློ་ཞེས་གསློལ་བ། བློན་མིང་
ཁ་ཤས་ལ་སག་ཚབ་དང་གཟིགས་བཙན། ཀླུ་གློང་། སེང་མགློ ཁི། བཞེར། སློང་བཙན་སློགས་བྱུང་། གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་ནས་
བཟུང་བཙན་པློའི་མཚན་ལ་ཁི་དང་བཙན་སློགས་སྦྲེལ་ཏེ་རྒྱལ་པློ་མཐློ་སར་བཞུགས་ནས་བློན་འབངས་རྣམས་ལ་བཀའ་སློལ་
བ་དང་བློན་འབངས་དག་གིས་རྒྱལ་པློར་བཀུར་བསི་དང་བཅས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྒྲིག་གཞི་བཙན་པའང་
①
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མཚན་གི་ཟུར་ལས་རློགས་ནུས། “ཁི”དང་“བཙན”སློགས་མིང་གི་ས་རེས་གསོལ་སྟངས་ཀི་གོ་རིམ་ལས་གལ་རིམ་གི་དབེ་བ་
གསལ་ཞིང་། “བཙན”ནི་རློལ་དུ་མི་བཏུབ་པའི་དློན་ཏེ། བཙན་པློ་རིམ་བློན་མཐུ་ནུས་དང་སྐུ་རལ་ཆེ་བ། དཔའ་བ་སློགས་
མཚོན། སློང་བཙན་སྒམ་པློའི་ས་རེས་ཀི་བློད་མིའི་མིང་འདློགས་སངས་ལ་འགྱུར་བ་ཅུང་ཙམ་བྱུང་ཡློད་དེ། ཐུབ་བསྟན་དར་
བས་དེ་སའི་བློན་བསན་གིས་བཞེངས་པའི་མིའི་འདུ་ཤེས་དང་བསམ་བློ་སློགས་ལ་འགྱུར་ལྡློག་ཆེན་པློ་འབྱུང་འགློ་ཚུགས། ལྷག་
ཏུ་བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལྡེ་བཙུན་གི་དུས་སུ་སད་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་བློད་མིའི་མིང་ལ་ཆློས་མིང་འདློགས་འགློ་ཚུགས། ཡིན་
ནའང་ཐློག་མར་ལློ་ཙཱ་བ་དང་པཎིཏ། དེ་ནས་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་ནང་ཁུལ་དུ་དར་ཞིང་ཕིས་སུ་བློད་ཡུལ་སྤྱི་ལ་སེལ། དང་པོ་ཐུབ་
བསྟན་དར་མ་ཐག་ཡིན་པས་བཙུན་པའམ་དགེ་བསྙེན་དག་མ་གཏློགས་ཆློས་མིང་སྤྱློད་པ་ཉུང་བར་གསལ་ཏེ།

རྒྱུ་མཚན་ནི་

ཐུབ་བསྟན་དར་ནས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རིང་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་དང་བློན་འཁློར་གཡློག་འགའ་ལས་དམངས་ཁློད་དུ་
ཆེས་ཆེར་དར་མ་ནུས། དམངས་ཁློད་དུ་སར་བཞིན་བློན་བསན་ཤུགས་ཆེར་དར་ཡློད་དེ། དཔེར་ན།

《དབའ་བཞེད》ལས་

བཙན་པློ་ཁི་སློང་ལྡེ་བཙུན་གི་ཟས་གཏད་ལུགས་ལ་ཕི་བློན་ལུགས་དང་ནང་ཆློས་ཀི་ལུགས་སུ་བས་པས་ཀང་བློན་གི་སློབས་
ཤུགས་སར་བཞིན་ཆེ་བ་མཚོན་ཞིང་མིང་འདློགས་སངས་ཀང་སར་བཞིན་བློན་ལུགས་ཤུགས་ཆེ་བ་གསལ། དེ་ལྟར་ཐུབ་བསྟན་
བཙན་པློའི་ཕློ་བང་དུ་རྒྱལ་བློན་དག་གིས་སྦྱང་ཞིང་། ཆློས་ལ་ཉེས་པའི་བློན་དང་བློ་རྣློ་བའི་སློབ་གཉེར་བ་དག་གིས་ཁློང་ཅག་
གི་མིང་ལའང་ཆློས་མིང་བཏགས། ཐློན་མིར་སམ་བློ་ཊ་ཞེས་བཏགས་པ་ནི་བློད་མིའ་ི ལེགས་སྦྱར་གི་མིང་ཐློག་མ་ཡིན་ལ། སད་
མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནས་ལེགས་སྦྱར་གི་མིང་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་དར། ཡིན་ཡང་ “བཙན་པློ་སློང་བཙན་སྒམ་པློ་ནས་བཟུང་“ཆློས་
རྒྱལ”ཞེས་པའི་མིང་འདློགས་སློལ་བྱུང”①པ་དང་། བཙན་པློའི་མཚན་ཟུར་ལ་ཆློས་མིང་བྱུང་བ་དཔེར་ན་《ཆློས་འབྱུང་མཁས་
པའི་དགའ་སློན》ལས་ “རིགས་ལྔས་དབུ་རྒྱན་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དུ་མཐློང་། །མགར་དང་ཐློན་མི་བ་བའི་ཁིའུ་ཆུང་གཉིས། །བློན་
པློ་ཞེ་ས་འབྱུང་པའི་ཕིར་འབེངས་པས། ། ཨ་མི་ཏཱ་བའི་ཞལ་མཐློང་ཕིར་བསྙད་པས། །རྒྱལ་བུ་དབུ་གཉིས་ལྡན་པར་གགས་སློ་
སྐད། །དགའ་སློན་དཔག་ཡས་ལློ་ཟླ་དུ་མར་བས། །ཁི་སློང་བཙན་ཞེས་མཚན་དུ་གསློལ་བ་ལས། །ཡློན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཤིན་ཏུ་
①
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ཐུགས་སྒམ་པས། །མཚན་ཡང་སློང་བཙན་སྒམ་པློར་ཆགས་པར་གྱུར། །”①ཞེས་བཙན་པློ་སློང་བཙན་ནི་ཆབ་སིད་ལ་ཐུགས་སམ་
ཞིང་གྲུང་པ། ཆོས་ལ་སིང་རེ་ཆེ་བ་སོགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པས་དེ་ནས་བཟུང་བློད་མིའ་ི མིང་ལ་ཆློས་ཀི་ཤན་ཞུགས་པ་རློགས་
ནུས།

གཞན་བཙན་པོ་འུ་དུམ་བཙན་གི་རེས་སུ་གུ་གེའི་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མ་སིད་ལྡེ་ཉི་མ་མགོན་ནས་བཟུང་བློད་མི་ཕལ་ཆེར་

ལའང་ཆོས་མིང་འདོགས་པའི་སོལ་དར། འློན་ཀང་ལློ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་མང་པློའི་ཁློད་བསན་པ་ས་དར་གི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་རྒྱལ་
བློན་བཙུན་མློ་དག་གི་མིང་ལས་མང་ཆེ་བ་ནི་བློན་ལུགས་ཡིན་པས། ཆློས་ཀི་མིང་འདློགས་ལུགས་ནི་བསན་པ་ཕི་དར་ལས་ཉུང་
བར་འདློད། དེར་བརེན་རྒྱལ་པློ་སློང་བཙན་ནས་བློད་མིའི་མིང་འདློགས་སངས་ལ་ཁད་ཆློས་འགའ་ཡློད་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ།
གཅིག བློན་མིང་དང་ཞང་སྐད་ཀི་མིང་།
མཁས་དབང་ནམ་མཁའི་ནློར་བུས་《སྒྲུང་ལྡེའུ་བློན་གསུམ་གི་གཏམ》ལས་“བློད་ཀི་གནའ་བློའ་ི རྒྱལ་བློ་དེ་དག་ལ་
ཞང་ཞུང་སྐད་ལས་དངས་པའི་མཚན་རེ་གསློལ་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་དུས་ཀི་བློན་གཤེན་ཆེ་གཙོ་ཕལ་མློ་ཆེ་ཞང་ཞུང་
ནས་བྱུང་བ་དག་ཡིན་པ་དང་། མ་ཟད་བློན་གི་སློན་པ་གཤེན་རབས་མི་བློ་ཆེ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་གནས་དང་། ཁློང་གིས་གདུལ་བ་
ལ་བློན་བསན་ཅིང་བསན་པ་རེས་སུ་བཞག་པའི་ཡུལ་ཞང་ཞུང་ཕུགས་པ་སེ།

བློན་གི་ཆེ་བ་དང་བསན་པའི་འབྱུང་ཁུངས་

བསན་པའམ། བློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དེ་དག་བློན་སྐྱློང་བའི་རྒྱལ་པློ་ཡིན་པའི་མཚོན་རགས་གསལ་པློར་བསན་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ། ཞང་
ཞུང་སྐད་ལས་དངས་པའི་མཚན་གསློལ་སངས་འདི་བྱུང་ཡློད་པར་མངློན།” ② ཞེས་དང་། ཡང་ཁློང་གིས་《ཞང་བློད་ལློ་རྒྱུས་
ཏི་སེའི་འློད》དུ་“ཞང་ཞུང་སྐད་དུ་“ཁི”ཞེས་པ་ནི་བློད་སྐད་དུ་ལྷའམ་ལྷའི་ཐུགས་དང་།

“མུ”ནི་ཀུན་ཁབ་ཅེས་པའི་དློན་

ཡིན། “དིང”ནི་ཀློང་གི་དློན་དང་། “དར”ནི་ལེགས། “ཡེ”ཞེས་པ་ཐློག་མའམ་གདློད་མའི་དློན། “སེང”ནི་སེང་གེ “ཨ་ཤློ”ཞེས་པ་
ནི་ངག “དེ་ཤློ”ནི་བདེ་བ། “ཐི་ཤློ”ནི་གསལ་བ། “གུ་རུམ་མས་གུ་ར”་ནི་ཡློན་ཏན། “འབང་ཞིའམ་བི་ཞལ”་ནི་འཇའ་ཚོན། “ཨི་
ཤློའམ་ཨུན་ཞི”་ནི་སྙན་གགས། “སློང”་ཞེས་པ་ནི་ཐློགས་མེད། “ལྡེའམ་ལྡེའུ”་ནི་རིག་པའམ་མཁེན་པ་དང་། “མུ་ནེ”་ནི་ནམ་
①
②

དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ། ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན།【M】པེ་ཅིང་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 2017ལོ། ཤོག་ངོས85 ཤོག་ངོས95
མཁས་དབང་ནམ་མཁའི་ནོར་བུའི་གསུང་འབུམ་པོད་གཉིས་པ། སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ་གི་གཏམ། 【M】ཟི་ལིང་། མཚོ་སོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 2015ལོ། ཤོག་ངོས68
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མཁའ་ལྟ་བུ་སེ། ཚུལ་དེ་དག་ནི་རྒྱལ་པློ་སློ་སློའི་མཚན་གི་གློ་དློན་ཡིན་པ་རློགས་ཐུབ།” ① ཞེས་ཞང་སྐད་བཙན་པློའི་མཚན་ལ་
སྦྱར་བ་ནི་དཔེར་ན་ཁི་བཙན་པློ་འློད་ལྡེ། མུ་ཁི། དིང་ཁི། སློ་ཁི། མེར་ཁི། གདགས་ཁི། སིབ་ཁི། བ་ཁིའམ་སྤུ་ལྡེ་གུང་རྒྱལ། ཟ་ནམ་
ཟིན་ལྡེ། ལྡེ་འཕྲུལ་ནམ་གཞུང་བཙན། སེ་སྣློལ་གནམ་ལྡེ། སེ་རྣློལ་པློ་ལྡེ། ལྡེ་རྣློལ་ནམ། ལྡེ་རྣློལ་པློ། ལྡེ་རྒྱལ་པློ། ལྡེ་སིན་བཙན། ཁི་
བཙན་ནམ། ཁི་སྒྲ་དཔུང་བཙན། ཁི་ཐློག་རེ་བཙན། ཁི་གཉན་གཟུང་བཙན། འབློ་གཉན་ལྡེའུ། ཁི་ལྡེ་གཙུག་བཙན། ཁི་ལྡེ་སློང་
བཙན། ཁི་སློང་ལྡེ་བཙན། མུ་ཁི། མུ་ཏིག ཁི་གཙུག་ལྡེ་བཙན། ཁི་ལྡེ་མགློན་བཙན། ཁི་ལྡེ་རིག་པ་མགློན་སློགས་བསན་པ་ས་དར་
མ་ཟད་ཕི་དར་ཀི་རྒྱལ་པློ་དག་གི་མཚན་གི་ནང་དུའང་“ཁི”དང་“བཙན”སློགས་བྱུང་བས། རིག་གནས་ཀི་གདུང་གཏུག་ཆེན་
པོའི་ཁོད་བོན་གི་མིང་འདོགས་ལུགས་ཤུགས་ཆེ་བར་སྣང་ལ།

ཕི་དར་གི་དུས་སུ་འདུལ་བསན་ཡང་བསྐྱར་དར་བས་སྐྱ་སེར་

ཀུན་གིས་ཆློས་མིང་བཏགས་སོ། །
གཉིས། ཆློས་དང་ལེགས་སྦྱར་གི་མིང་།
སྦྱིར་བློད་དུ་ཐུབ་བསྟན་དར་བ་དང་ལེགས་སྦྱར་གི་མིང་འདློགས་འགློ་ཚུགས།

འློན་ཀང་ཆེས་ཆེར་དར་མེད་དེ།

དཔེར་ན་བཙན་པོ་རིམ་བློན་ལས་ཆློས་རྒྱལ་མེས་དབློན་རྣམ་གསུམ་དང་སད་མི་བདུན། ལློ་ཙཱ་བ་དང་ཆློས་ལ་ཉེས་པ་འགའ་
ཤས་ལས་བློད་མི་ཕལ་ཆེ་བའི་མིང་ནི་བློན་ལུགས་ལྟར་བཏགས་ཡོད། དེ་ཡང་བཙན་པོ་ཁི་སློང་ལྡེ་བཙན་ནས་ཆློས་དང་ལེགས་
སྦྱར་གི་མིང་ཐློགས་པ་དཔེར་ན་《ཆློས་འབྱུང་མཁས་དགའ》ལས་“ས་རབས་མང་པློ་ཞིག་ནི་རྦ་མཉྫུ་ཤི་ཝརྨ་(འཇམ་དཔལ་
གློ་ཆ)། རངས་དེ་ཝེ་(ལྷ་དབང་སྲུང་བ)ནྡྲ་རཀི་ཏ་བན་ཀ་མུ་ཁནྡྲ་(ར་ཀིཏ)(སྒློའ་ི དབང་པློ་སྲུང་བ)སེ་རན་གསུམ། བར་པ་
རླངས་ཁམས་པ་གློ་ཆ། གཞློན་པ་(ཀླུའི་དབང་པློ)འཁློན་ན་གིན།ྡྲ པ་གློར་(རྣམ་སྣང) བཻ་རློ་ཙ་ན། རྨ་ཨཱ་ཙར་རིན་ཆེན་མཆློག་སེ་
གསུམ་རྣམས་སད་མི་བདུན་དུ་འཆད་དློ། །” ② ཞེས་གསུངས་པ་ལས་རློགས་ནུས་ཤིང་རིམ་གིས་མཁས་པ་དང་ལློ་ཙཱ་བ་དག་
གིས་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་སྤྱད་པ་དཔེར་ན། ཁི་སློང་ལྡེ་བཙན་གི་བློན་ལས་བན་དེ་མང་ཏིང་འཛིན་དང་བན་དེ་བན་ཀ་དཔལ་གི་ཡློན་
①
②

མཁས་དབང་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ། ཞང་བོད་ལོ་རྒྱུས་ཏི་སེའི་འོད།【M】པེ་ཅིང་། ཀྲུང་གོའ་ི བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 2009ལོ། ཤོག་ངོས 230
དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ། ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན།【M】པེ་ཅིང་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 2017ལོ། ཤོག་ངོས85 ཤོག་ངོས95
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ཏན་གཉིས་དང་། ལོ་ཙྰ་བ་སྐ་ཅོག་ཞིང་གསུམ་སོགས་ཀི་མཚན་ལས་བསློད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་དང་། ཤེས་
རབ་ཀི་ཕ་རློལ་དུ་ཕིན་པ་དྲུག་སློགས་ཆོས་ཀི་དོན་མཚོན་པའི་མཚན་བཏགས་པ་ལས་བློད་མིར་ཆློས་མིང་འདློགས་སློལ་བྱུང་
བ་གསལ་ལློ། །
གསུམ། མིའི་གཤིས་སྤྱློད་དང་དཔའ་བློའི་ཆེ་ཐབས་ལས་བཏགས་པའི་མིང་།
གཉའ་ཁི་བཙན་པློ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་པློའི་མཚན་གི་མགློར་རུས་སྦྱློར་སློལ་མི་སྣང་ཡང་། བློན་ཕལ་ཆེ་བའི་མཚན་གི་
མགློར་རུས་སྦྱློར་བའི་སློལ་ཡློད་པ་དེར་དགེ་མཚན་ལྡན་ཏེ། དཔེར་ན། རུས་དབའས་དང་མགར། གཅློའུ། མང་། སྙགས་སློགས་ཀི་
ཁིམ་རྒྱུད་དུ་བཙན་པློའ་ི རྒྱལ་རབས་ལ་མཛད་རེས་ཅན་གི་བློན་མང་དུ་བྱུང་བས་རུས་དེ་མཚན་གི་མགློར་སྦྱར་བ་ནི་ཕློགས་
གཅིག་ནས་ལེགས་བང་མཚོན་བེད་དམ་མི་གཤིས་དང་ལ་རྒྱ། མཁས་མཛངས་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། ཕློགས་གཞན་ཞིག་ནས་
མི་དཔའ་མཛངས་ཅན་སྐྱེད་སིང་བེད་པར་སློབ་གསློའི་ནུས་པ་འདོན་ནུས་པས་ཡིན། གཞན་བཙན་པློ་སློང་བཙན་སྒམ་པློས་
གཡུ་དང་ཕྲ་མན་སོགས་བཀའི་ཡིག་ཚན་གི་སློལ་ཕེས་ཏེ་བློན་རབས་འབིང་ཐ་གསུམ་དང་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དཔའ་བློར་
སག་གཟིགས་ཀི་ཆས་གནང་བས། གཡུལ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་སློབས་སྐྱེད་སིང་གི་ནུས་པ་ཐློན་ཡློད། གལ་སིད་གཡུལ་
ལས་ཕམ་པའམ་བློས་བློལ་བས་ཚེ་བདར་མའི་ཆློས་སུ་ཝ་པགས་བསོན་པ་ཡིན། དེར་བརེན་རུས་ཀི་ཆེ་བ་སྲུང་ཕིར་མི་རྣམས་
ཀིས་མཛངས་པའི་ལས་ལ་འབད་དོ། །བློད་བཙན་པློའ་ི དུས་ཀི་མཁས་མཛངས་ཅན་གི་བློན་གཙོ་གས་ལ་དཔེར་ན་མགར་སློང་
བཙན་ཡུལ་སྲུང་། ཐློན་མི་སམློཊ། མང་ཞང་སྣང་། སྙགས་ཁི་བཟང་ཡང་སློན། དབའས་ཏ་ར་ཁློང་ལློད། སྦས་སྐྱེས་བཟང་སློང་
བཙན། སག་ར་ཀླུ་གློང་། མ་ཞང་ཁློན་པ་སྐྱེས། སེང་མགློ་མི་ཆེན། ཞང་མཆིམས་རྒྱལ་བཙན་གཞེར་ལེགས་གཟིགས། རང་རེ་བློན་
ཁེའུ་ཅུང་། ཞང་འབློ་སག ཅློག་རློ་བརན་གློང་སློགས་བློན་པློའ་ི མཚན་གི་མགློར་རུས་དང་དཔློན་གནས་ཡིག་ཚན་སློགས་སྦྱར་
ཡློད་པ་གསལ་ལློ། །མཁས་པའི་དགའ་སློན་སློགས་ལས་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལྡེ་བཙན་གི་དུས་སུ་ཞང་བློན་དང་དབའས་བློན་གིས་ཕློ་
བང་དུ་སིད་ཀི་གློ་གནས་གལ་ཆེན་ཟིན་ཡློད་དེ། ཆབ་སིད་ཀི་བཀའ་ལ་གཏློགས་པའི་བློན་ཆེན་དྲུག་ལས་ཞང་དང་དབའས་ཀི་
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རུས་ཅན་གི་བློན་གིས་གློ་གནས་ཟིན་པ་མང་བ་སློགས་ལས་རུས་ཀི་མཚན་གང་དེས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐད་མཛད་རེས་ཆེ་བ་མཚོན་
ཞིང་། དེ་ལ་བློན་ཆེན་གི་ཁློད་དུ་བློ་རིག་སྒྱུ་རལ་དང་དཔའ་སློབས་སློགས་ཡློད་པའང་མཚོན་ནོ། །
བཞི། བཙན་མློ་དང་བཙུན་མོའི་མིང་གི་ཁད་ཆློས།
གཉའ་ཁི་བཙན་པློའི་དུས་སུ་བཙན་པློའི་མཚན་ཟུར་དུ་ཡུམ་གི་མཚན་ལས་ཡི་གེ་གཅིག་བྱུང་བ་ནི་བཙན་མློས་བློད་
ཀི་ཆབ་སིད་ཐད་གློ་གནས་གལ་ཆེན་ཟིན་པ་མཚོན་ཏེ། དཔེར་ན་བློད་ཀི་བུད་མེད་སིད་སྐྱློང་ཐློག་མ་འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལློད་ལ་
མཚོན་ན་ས་རེས་ཐེངས་གཉིས་ལ་སིད་བསྐྱངས་ཤིང་།
ཐད་མཛད་རེས་ཆེ་བ་ཡིན།

སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་བརན་འཇགས་དང་ཡུལ་ཁམས་བདེར་འགློད་

དེ་ཡང་《ཆློས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སློན》དུ་“འདི་ཡན་ཡུམ་རྣམས་ལྷ་མློ་ཀླུ་མློ་

ཡིན། །བཙུན་མློའི་རེན་དློག་ལ་མི་འཚེར་ཞེས་སྤུར་མི་ཡློང་སྐད། །དེ་ཕིར་ལྷ་སས་ལྡེ་སས་ཅེས་པར་གགས། །འབངས་དང་གཉེན་
བསེས་མན་ཆད་ལྡེ་སས་བཞག །དེ་ཡི་དློད་དུ་ལྷ་སས་བཙན་པློ་ཟེར། །” ① ཞེས་བཀློད་ཀང་དློན་ལ་ཀླུ་མོ་སློགས་མ་ཡིན་དེ་
གདློད་མའི་བའི་དད་མློས་ཀི་འདུ་ཤེས་ལས་བྱུང་པ་རེད། ཕིས་སུ་བཙན་པློ་གདུང་རབས་ཉེར་ལྔ་པ་ཁི་བཙན་ནམ་གི་བཙུན་མློ་
ནས་བཟུང་བཙུན་མློ་རིམ་བློན་གི་མཚན་ཟུར་དུའང་“ཀླུ”་“བཙན”་“ཁི”་སློགས་གསློལ་བས་དེས་བཙུན་མློ་དག་ལའང་རྒྱལ་
པློ་དང་འདྲ་བའི་ཆབ་སིད་ཀི་མིག་རྒྱང་རིང་ལ་བློ་ཁློག་དང་སློབས་པ།

འཇློན་ནུས་ཆེ་བ་མཚོན་པ་མ་ཟད་གདློད་མའི་བའི་

འདུ་ཤེས་སེང་བྱུང་བའི་མཐུ་ནུས་དང་དབང་དག་སློགས་ཀང་མཚོན་ཡློད། གཞན་“ཁི”ཞེས་ཐློག་པ་རིགས་རུས་བཙན་པ་རྒྱལ་
རིགས་ལས་བྱུང་བའམ་ཡང་ན་མཛངས་པའི་ཡློན་ཏན་གིས་ཆ་ནས་བཏགས་ཀང་སིད། བཙུན་མློའི་མཚན་ལ་བལ་བཟའ་དང་
རྒྱ་བཟའ་ཞེས་གསློལ་བ་ནི་རིགས་རུས་དང་ཡུལ་ཁུངས་སློན་ལ། འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལློད། འབློ་བཟའ་ཁི་རྒྱལ་མློ་བཙན། གཞན་ད་
དུང་མཆིམས་བཟའ་ཀླུ་རྒྱལ། མཆིམས་བཟའ་ལྷ་མློ་བཙན། མཆིམས་བཟའ་ལེགས་མློ་བརན་སློགས་རུས་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བཙན་མློ་
དང་བཙུན་མོ་མང་དུ་བྱུང་བ་ཡིས་སྐབས་དེའི་དབང་བསྒྱུར་གལ་རིམ་སྤྱི་ཚོགས་སུ་རིགས་རུས་དེའ་ི ཁུངས་བཙུན་པ་མཚོན།

①

དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ། ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན།【M】པེ་ཅིང་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 2017ལོ། ཤོག་ངོས90
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བཙུན་མློ་དག་གི་མཚན་ཟུར་དུ་རྒྱལ། ལེགས། བཙན་དང་ཁི་སློགས་སྦྱར་བ་ནི་ད་དུང་མཚན་གི་ཆེ་བ་འདློན་པའི་ཕིར་དུའང་
ཡིན་ནོ། །
ལྔ། སི་ཚོགས་གོ་གནས་ཀི་མཚོན་རགས།
རྒྱལ་བློན་བཙུན་མོ་དག་གི་མཚན་འདོགས་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སོ་སོའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོབ་ཐང་
དབང་གིས་ཡིན། དཔེར་ན། རྒྱལ་པོ་རིམ་བོན་གི་མཚན་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཁི་དང་ལྡེ། བཙན་སོགས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། མཛངས་
བློན་གི་ཁོད་དུའང་མགར་སྟོང་བཙན་ལྟ་བུ་དང་ཁོང་གི་གདུང་རྒྱུད་ཁ་ཤས་ཀི་མཚན་ལ་མ་གཏོགས་ཁི་དང་བཙན་གི་ཐ་སད་
བྱུང་བ་ཉུང་། གཞན་མཚན་ཟུར་ལ་ལྡེ་བྱུང་བའང་ཉུང་སྟེ་མུ་ནེ་བཙན་པོའི་བློན་ལྡེ་སན་ལྡེའུ་ཅུང་སློགས་རེ་འགའ་ལས་མེད།
བཙུན་མློའི་ཁློད་དུ་བཙུན་དང་ཁི་བྱུང་བ་ཅུང་མང་སེ། དེ་ནི་ཕློགས་གཅིག་ནས་རྒྱལ་པློས་ཆབ་སིད་ཀི་དགློས་དབང་གིས་རྒྱལ་
རིགས་ཀི་བུད་མེད་བཙུན་མློར་བསུས་པས་ཁློང་ཅག་གི་རུས་བཙུན་པ་དང་། ཕློགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཙུན་མློ་ལའང་ཆབ་སིད་
ཀི་དབང་ཆ་མཐློ་བ་ནི་འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལློད་ཀི་སིད་སྐྱློང་ལློ་རྒྱུས་དང་བཙུན་མློའི་ཁུངས་གཏློགས་ཀི་ཞང་བློན་ཚོའ་ི ཆབ་སིད་
སློབས་ཤུགས་ལས་གསལ། འདི་ལས་གསལ་བཤད་བེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི་རེའི་དབང་བཙན་ཞིང་དབང་སྒྱུར་བལ་རིམ་གི་དབེ་བ་
གསལ་བ་མཚོན་ནློ། །
མཇུག་སོམ།
བོད་བཙན་པོའི་དུས་ཀི་མིའ་ི མིང་འདློགས་ལུགས་ནི་བློད་ཀི་ཡུལ་སོལ་རིག་གནས་ཀི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་སྟེ། དེ་
ལས་རིག་གནས་ཀི་དོན་སིང་གཏིང་ཟབ་ཅིག་མཚོན་པ་ཡིན།

བཙན་པློ་དག་གི་ཆབ་སིད་ཀི་སྒྲིག་གཞི་གསར་འཛུགས་དང་

རིགས་གནས་བཞེངས་སྐྲུན་ལས་བློད་མིའི་མིང་འདློགས་སངས་ལ་དཔའ་བཙན་མཛངས་གསུམ་གི་ཁད་ཆློས་མངློན་ཡློད། ཡིན་
ཡང་ཐུབ་བསན་བོད་དུ་དར་བ་ནས་བཟུང་བློད་མིའི་མིང་འདློགས་སངས་ལའང་འགྱུར་བ་ཅུང་ཙམ་བྱུང་བར་སྣང་སྟེ། ཞི་རྒྱས་
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དབང་དག་གི་ཆོས་མིང་འདློགས་པའི་སློལ་བྱུང་། སྐབས་དེར་ལེགས་སྦྱར་སློབ་མཁན་གི་བཙུན་པ་དང་དགེ་བསྙེན། ལློ་ཙཱ་བ་
དག་གིས་ཆློས་དང་འབེལ་བའི་ལེགས་སྦྱར་གི་མིང་རེ་འདློགས་པ་ལས། ཡློངས་གགས་སུ་ཆློས་མིང་འདློགས་སློལ་ཆེར་མ་དར།
ཆློས་མིང་འདློགས་པའི་སློལ་ནི་ཕི་དར་ནས་འདུལ་བསན་སར་གསློས་པ་དང་བསྟུན་ནས་ཆེས་ཆེར་དར་བ་ཡིན། དུས་རབས་
བདུན་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་རྒྱལ་པློར་“བཙན”་“ལྡེ”་“ཁི”་སློགས་ཀི་མཚན་གསློལ་བ་ལའང་གདློད་མའི་ལྷ་ཀླུ་གཉན་བཙན་
ལ་བཀུར་བའི་འདུ་ཤེས་སེང་འབངས་ཀི་སེམས་ར་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བའི་ཆབ་སིད་ཀི་དགློས་པའང་རྒྱ་ཆེར་ལྡན། བློན་པློའི་མཚན་
གི་མགློར་རུས་དང་ཐློབ་སྦྱར་བ་ལའང་གང་དེའི་རིགས་རྒྱུད་ཀིས་འབངས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དློན་དུ་སློབས་ཤུགས་ཡློད་ཚད་
འབུལ་ནུས་པ་མ་ཟད། རང་གི་རིགས་རུས་ཀི་མེས་པློ་གློང་མ་ནས་བརྒྱུད་པའི་མཛད་རེས་སྲུང་བ་སློགས་ཀི་དགེ་མཚན་ལྡན།
བཙུན་མློའི་མཚན་གི་ནང་དུའང་བཙན། ཁི། རྒྱལ་སློགས་ཀི་ཐ་སྙད་བྱུང་བས་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་བུད་མེད་ཀི་ཐློབ་ཐང་
དང་འཇློན་ནུས་མཚོན་ཡློད།

མདློར་ན་བློད་བཙན་པློའི་དུས་ཀི་མཚན་འདློགས་སངས་ལ་དག་འདུལ་གཉེན་སྐྱློང་གི་རིག་

གནས་ཀི་ཁད་ཆློས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལྡན་ནློ། །
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ཟུར་བཀློད། བློད་ཀི་རྒྱལ་བློན་བཙུན་མློ་དག་གི་མཚན།
རྒྱལ་པློ།

བློན་དང་སྐུ་གཤེན་གི་མཚན།

བཙུན་མློ།

རྒྱལ་པློ།

བཙུན་མློ།

༢༢ ལྡེ་སིན་བཙན།

བློན་དང་སྐུ་གཤེན་གི་
མཚན།
ཞང་ཞུང་མུ་ལ་མ་ཏློ།

༡ གཉའ་ཁི་བཙན་
པློ།
༢ མུ་ཁི་བཙན་པློ།

བློན་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས།

གནམ་མུག་མུག

གཅློའུ་ལན་ཚ།

ས་དིང་དིང་།

༢༣ ཏློ་རེ་ལློང་བཙན།

ཐློན་མི་འབིང་པློ་རྒྱལ།

༣ དིང་ཁི་བཙན་པློ། གཅློའུ་སིན་དཀར།

སློ་ཐམ་ཐམ།

༢༤ ཁི་བཙུན་ནམ།

འློ་མ་ལྡེ་ཟ་ཁི་བཙུན་བང་
མ།
སན་ཟ་ཁི་དཀར།

༤ སློ་ཁི་བཙན་པློ། འློད་དཀར།
༥ མེར་ཁི་བཙན་པློ། མཚེ་མི་ཟུང་སན།

དློག་མེར་མེར།
གདགས་ཀི་ལྷ་མློ།

༦གདགས་ཁི་
དག་པ་མི་ཆེན།
བཙན་པློ།
༧ སིབས་ཁི་བཙན་ གཅློའུ་ཞལ་དཀར།
པློ།
༨ གི་གུམ་བཙན་པློ། ལློ་ངམ།

སིབས་ཀི་ལྷ་མློ།

༩ སྤུ་ལྡེ་གུང་རྒྱལ།

གཅློའུ་གཉའ་བཞེད།

འློམ་ཐང་སན་མཚོ།

༡༠ ཨ་ཤློ་ལེགས།

ལྷ་བུ་མགློ་དཀར།

རྨུ་ལྕམ་བ་མ།

༡༡ དེ་ཤློ་ལེགས།

མི་མློ་ཆུང་།

ཀླུ་ལྕམ་མེར་མ།

༡༢ ཐི་ཤློ་ལེགས།

འཛིན་བློན་ཁློག

མཚན་མློ་གུང་སན།

༡༣ གློང་རུ་ལེགས།

མཚེས་པ་གནམ་འདུས།

མཚོ་སན་འབློང་མ།

༡༤ འབློང་ཞི་
ལེགས།
༡༥ ཨི་ཤློ་ལེགས།

ལྷ་བློན་གཤེན་བདུད་འདུལ།

གནམ་སན་བུ་མློ།

ཨ་ལ་དུག་ཕུག

རྨུ་ལྕམ་རྨང་ལེགས།

༢༥ ཁི་སྒྲ་སྤུང་བཙན།
༢༦ཁི་ཐློག་རེ་ཐློག་
བཙན།
༢༧ ལྷ་ཐློ་ཐློ་རི་
གཉན་བཙན།
༢༨ ཁི་གཉན་
གཟུངས་བཙན།
༢༩ འབློང་གཉན་
ལྡེའུ།
༣༠ སག་རི་གཉན་
གཟིགས།
༣༡ གནམ་རི་སློང་
བཙན།
༣༢ སློང་བཙན་སྒམ་
པློ།
༣༣ མང་སློང་མང་
བཙན།
༣༤ འདུས་སློང་མང་
པློ་རེ།
༣༥ ཁི་ལྡེ་གཙུག་
བརན།
༣༦ ཁི་སློང་ལྡེ་བཙུན།

སྣུབས་གཉའ་དློར་གཙུག་
བློན།
མགར་སྒྲ་ཛི་མུན།
སན་གསུམ་ཀླུ་སེང་།
མགར་བཙན་གཉན་ལྡེམ་བུ། རུ་ཡློང་བཟའ་སློང་རྒྱལ་མི་
མཚོ།
གཅློའུ་གཡང་སྐྱེས།
མློ་རྣློ་ཟ་མང་དགར།

༡༦ ཟ་ནམ་ཟིན་ལྡེ།
༡༧ལྡེ་འཕྲུལ་ནམ་
གཞུང་།
༡༨ སེ་སྣློལ་ནམ་ལྡེ།
༡༩ ལྡེ་ནློར་ནམ།

ཞང་ཞུང་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་པློ།
ཞང་ཞུང་མཚེ་མི་ཀུན་སྣང་།

མཚོ་སན་ཁི་དཀར།
སེ་གཉེན་མེར་མློ།

༣༧ མུ་ནེ་བཙན་པློ།
༣༨ མུ་ཏིག་བཙན་པློ།

ཞང་ཞུང་དློན་རློགས་རྒྱལ་པློ།
ཞང་ཞུང་ཨ་ལ་དན་ཅི།

ཀླུ་མློ་མེར་མློ།
ཁི་སན་རེ་མློ།

༢༠ ལྡེ་སྣློལ་པློ།

ཞང་ཞུང་ད་ར་མ་ཧ་ཏི།

༢༡ ལྡེ་རྒྱལ་པློ།

ཞང་ཞུང་ད་པ་ཏ་ཏི།

ཁི་སེ་བཙུན་གཉེན་
མློ།
སན་བཙུན་ལུག་
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འབི་བཟའ་ཐློད་དཀར།

མགར་སློང་བཙན་ཡུལ་
མང་བཟའ་ཁི་བཙུན།
སྲུང་།
མགར་སློང་བཙན་ཡུལ་
འབློ་བཟའ་ཁི་མ་ལློད།
སྲུང་།
འགར་བཙན་གཉའ་ལྡེམ་བུ། མཆིམས་བཟའ་བཙན་མེ་
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ཅློག་རློ་བཟའ་བཙན་རྒྱལ།
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