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རྫོང་རུའི་གནའ་ཤུལ་ལ་ཅུང་ཙམ་དཔྱད་པ། 

བན་དེ་སྐྱབས། 

སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྤྱི་རྤྱིགས་གང་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་རུང་ཡྤྱིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ནྤྱི་ཐུང་ངུ་ཞྤྱིག་ལས་མེད་པས། ཡྤྱིག་ཐོག་ཏུ་

བཀོད་པའྤྱི་རྒྱུ་ཆ་ཁོ་ན་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་མྤྱི་རྤྱིགས་དེའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་ཁུངས་རྤྱིང་བོ་ཞྤྱིག་འཚོལ་ཐུབ་དཀའ་བ་རེད། མྤྱི་རྤྱིགས་རང་གྤྱི་ལོ་

རྒྱུས་ཀྤྱི་ཁུངས་ཆ་ཚང་ཞྤྱིག་འཚོལ་དགོས་ཚེ། དེང་སྐབས་ཀྤྱི་གནའ་དཔོད་རྤྱིག་པ་དང་སྐད་བརྡ་རྤྱིག་པ། དམངས་སོལ་རྤྱིག་པ་སོགས་

ལ་མྤྱི་བརེན་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད། དེར་བརེན། དེང་སྐབས་ཀྤྱི་རྤྱིག་ཚན་འདྤྱི་དག་བེད་སད་དེ་སོན་གྤྱི་བྱུང་བ་དག་ཤེས་རོགས་བེད་

རྒྱུ་ནྤྱི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་སུ་གྱུར་པའྤྱི་གནད་དོན་ཞྤྱིག་གོ། དེ་བཞྤྱིན་དུ་བོད་ཁུལ་གྤྱི་ས་ཆ་སོ་སོ་ནས་རེད་པའྤྱི་གནའ་དངོས་དང་

གནའ་བོའྤྱི་ཤུལ་བཞག་དག་ལ་བརེན་ནས་མྤྱི་རྤྱིགས་རང་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་ཁུངས་ཇེ་རྤྱིང་དུ་གཏང་རྒྱུ་ནྤྱི་ལོག་ཏུ་མེད་པའྤྱི་འོས་འགན་

ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། འདྤྱིར་རྨ་ཆུའྤྱི་འགྲམ་རྒྱུད་ནས་རེད་པའྤྱི་རོང་རུའྤྱི་གནའ་ཤུལ་དེ་ནྤྱི་བོད་ཀྤྱི་མེས་པོ་དག་དང་འབེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞྤྱིག་

ཡོད་པར་སྙམ། རྒྱུ་མཚན་ནྤྱི་གདོད་མའྤྱི་དུས་ནས་བཟུང་རྨ་ཆུའྤྱི་འབབ་རྒྱུད་དུ་གཞྤྱི་སོད་བས་པའྤྱི་ཚོ་བ་དག་ནྤྱི་བོད་ཀྤྱི་རུས་དྲུག་གྤྱི་ཡ་

གལ་ལོང་གྤྱི་མྤྱི་རྒྱུད་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། ཚོ་བ་དེ་དག་ཡར་ཀླུང་གཙང་བོའྤྱི་འབབ་རྒྱུད་ནས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་རྩྭ་ཆུའྤྱི་རེས་བསེྙགས་ཏེ། ཤར་ཕོགས་སུ་

གནས་སོ་བས་ནས་མཚོ་སོན་དང་ཀན་སུའུ། སྤྱི་ཁོན་གཙོ་བས་པའྤྱི་ས་ཁུལ་དག་ཏུ་སེབས་པ་དང་། དེའྤྱི་ནང་གྤྱི་ཚོ་བ་ཁ་ཤས་ཤྤྱིག་

འབའ་གཞུང་གྤྱི་ཡུལ་འདྤྱིར་གཏན་སོད་བས་ཏེ་ཕྱུགས་ལས་ཀྤྱི་ཞོར་དུ་ཞྤྱིང་ལས་ཀང་གཉེར་པར་མ་ཟད། ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་ཚད་ལའང་

འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་སེ་འཚོ་སོད་བེད་སའྤྱི་ཁང་བ་དང་འཚོ་བའྤྱི་ཡོ་ཆས་སོགས་གསར་སྐྲུན་བས་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །    

དང་བོ། རོང་རུའི་གནའ་ཤུལ། 

རོང་རུའྤྱི་གནའ་ཤུལ་ནྤྱི་མཚོ་སོན་འབའ་རོང་གྤྱི་འབའ་གཞུང་ཡུལ་ཚོའྤྱི་རོང་རུ་ཞེས་པའྤྱི་ས་ཆ་ནས་རེད་པ་དང་། འབེལ་ཡོད་

དཔད་གཞྤྱི་ལྟར་ན་ད་ལྟའྤྱི་བར་དུ་ལོ་ངོ་བཞྤྱི་སོང་ནས་ལྔ་སོང་གྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པར་བཤད་ཅྤྱིང་། རོང་རུའྤྱི་གནའ་ཤུལ་ཞེས་མྤྱིང་ཐོགས་

དོན་ཡང་ས་གནས་འདྤྱིའྤྱི་མྤྱི་རྣམས་ཀྤྱིས་གནའ་ཤུལ་རེད་སའྤྱི་གནས་འདྤྱི་ལ་རོང་རུ་ཞེས་འབོད་པའྤྱི་རེན་གྤྱིས་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་

རེད། རོང་རུ་ནྤྱི་རྨ་ཆུའྤྱི་འགྲམ་རྒྱུད་ཀྤྱི་ས་སེགས་རྤྱིམ་པ་གཉྤྱིས་ཅན་གྤྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའྤྱི་ཐང་ཆེན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། རྨ་ཆུའྤྱི་ལོ་ཕོགས་ནྤྱི་

ཞྤྱིན་ཧེ་རོང་སེ་ཉེ་ཆར་བག་དཀར་རོང་དུ་འབོད་པ་དེའྤྱི་ཆུ་སོན་ཡུལ་ཚོར་གཏོགས་པ་དང་། བང་ཕོགས་ནྤྱི་འབའ་གཞུང་ཡུལ་ཚོར་

གཏོགས་པ་རེད། རྨ་ཆུའྤྱི་བང་ཕོགས་ཀྤྱི་རོང་རུའྤྱི་ཐང་ཆེན་དུ་ཤར་ནས་ནུབ་ལ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་འབའ་མདོ་སེ་བ་དང་། མཐུན་སྤྱིལ་སེ་བ། 

ཁ་སྒང་སེ་བ་བཅས་ཆགས་ཡོད་ཅྤྱིང་། ས་གནས་འདྤྱིའྤྱི་མྤྱི་རྣམས་ཀྤྱིས་ཞྤྱིང་ལས་གཙོ་བོ་གཉེར་བཞྤྱིན་ཡོད་པའྤྱི་རེན་གྤྱིས་རོང་རུའྤྱི་ས་

ཆ་མང་ཆེ་བ་ཞྤྱིང་སར་བསྒྱུར་ཡོད་ལ། འབའ་མདོ་སེ་བ་ནས་ཁ་སྒང་སེ་བའྤྱི་བར་གྤྱི་རྨ་ཆུའྤྱི་འགྲམ་རྒྱུད་དུ་གནའ་ཤུལ་དང་དུར་སའྤྱི་

ཚོགས་བཀྲམ་ནས་ཡོད་པས། འདྤྱི་ནྤྱི་རྨ་ཆུའྤྱི་སོད་རྒྱུད་ཀྤྱི་གཞྤྱི་རྒྱ་ཆེས་ཆེ་བ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཆེས་རྤྱིང་བའྤྱི་རྡོ་ཆས་གསར་མའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་

གནའ་ཤུལ་ཞྤྱིག་རེད། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༢ལོར་རོང་རུའྤྱི་གནའ་ཤུལ་རེད་པ་ནས་ད་ལྟའྤྱི་བར་དུར་ས་༣༤༡དང་དུར་མཆོད་དོང་༡༨ ། ཐལ་

དོང་༡༨ ། འཚོལ་ཞྤྱིབ་དོང་༣༡སོག་འདོན་བས་པ་བརྒྱུད་ནས་གནའ་དངོས་༢༣༠༠༠ལག་རེད་པ་དང་།
①

 གནའ་དངོས་དེ་དག་གྤྱི་

ཁོད་དུ་ཚོན་རྤྱིས་ར་ཆས་དང་རྡོ་ཆས། རུས་ཆས། གཡུ་ཆས། ལྤྱི་ཆས་སོགས་ཡོད་ཅྤྱིང་། དེ་དག་ལས་གྲངས་འབོར་ཆེས་མང་བ་ནྤྱི་ཚོན་

                                                        
① 格桑本，陈红海 宗日遗址文物精粹及论述选集 [Z] 成都: 四川科技出版社，1999: 5.   
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རྤྱིས་ཅན་གྤྱི་ར་ཆས་ཡྤྱིན་ལ། ཚོན་རྤྱིས་ཅན་གྤྱི་ར་ཆས་འདྤྱི་དག་ལ་ཆེད་མཁས་པས་ཞྤྱིབ་འཇུག་བས་ནས་རྤྱིགས་སམ་རྣམ་པ་བཞྤྱི་རུ་ཕེ་

ཡོད་དེ། མ་ཅ་ཡའོ་ཡྤྱི་རྤྱིགས་(马家窑类型)དང་པན་ཧྲན་གྤྱི་རྤྱིགས(半山类型)། ཆྤྱི་ཅའྤྱི་ར་ཆས(齐家陶器)། རོང་རུའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་

གྤྱི་ར་ཆས་(宗日式陶器)བཅས་རེད།
①

 དེ་ལས་མ་ཅ་ཡའོ་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ར་ཆས་༣༢དང་པན་ཧྲན་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ར་ཆས་༤༣། ཆྤྱི་ཅའྤྱི་ར་

ཆས་༡། རོང་རུའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྤྱི་ར་ཆས་༤༦༢བཅས་ཡོད་ཅྤྱིང་། དེ་དག་ལས་རོང་རུའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྤྱི་ར་ཆས་ཀྤྱིས་ར་ཆས་ཡོངས་ཀྤྱི་

བརྒྱ་ཆའྤྱི་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔ་ཟྤྱིན་ཡོད་པས། རོང་རུའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྤྱི་ར་ཆས་ནྤྱི་གནའ་ཤུལ་འདྤྱིའྤྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་བདག་པོ་འཚོལ་

བེད་ཀྤྱི་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞྤྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ། གནའ་དཔོད་རྤྱིག་པ་རྣམས་ཀྤྱིས་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ལག་གྤྱི་རྤྱིང་ལ་བརག་དཔད་ཞྤྱིབ་འཇུག་

བས་པ་བརྒྱུད་ནས་རོང་རུའྤྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྤྱི་གནའ་ཤུལ་༥༡རེད་སོན་བྱུང་ཡོད་ཅྤྱིང་། དེ་དག་གྤྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནྤྱི་རྨ་ཆུའྤྱི་སོད་རྒྱུད་ཀྤྱི་

འབའ་རོང་དང་བག་དཀར་རོང་གཉྤྱིས་འདེས་མཚམས་ཀྤྱི་འབའ་ཆུ་ཁ་ནས་རྨ་ཆུའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་ཁྤྱི་ཀའྤྱི་སུམ་པ་འགག་བར་དུ་ཁྱབ་ཡོད་པ་

རེད། རོང་རུའྤྱི་གནའ་ཤུལ་ནྤྱི་མ་ཅ་ཡའོ་རྤྱིག་གནས་དང་འབེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་ཡྤྱིན་ནའང་། རོང་རུའྤྱི་རྤྱིག་དངོས་ཀྤྱི་ཁོད་

དུ་མ་ཅ་ཡའོ་རྤྱིག་གནས་དང་མྤྱི་གཅྤྱིག་པའྤྱི་ས་གནས་རང་གྤྱི་གཉུག་མའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་ཀང་དུ་མ་ཡོད་

དེ། རྡོ་ཡྤྱི་དུར་སྒམ་བཟོ་བ་དང་དུར་ཉྤྱིས་འཇུག་བེད་པ། གཡུའྤྱི་རྒྱན་ཆ་འདོགས་པ། གཤྤྱིན་པོ་མེར་སེག་པ། དུར་མཆོད་བེད་པ་དང། 

འོ་མདོག་ལན་པའྤྱི་ར་ཆས་ལ་ཚོས་བསྒྱུར་ཅྤྱིང་རྤྱི་མོ་སྣ་ཚོགས་འབྤྱི་བ་འདྤྱིས་གདོད་མའྤྱི་དུས་སུ་ཡུལ་འདྤྱིར་འཚོ་བ་རོལ་པའྤྱི་གཉུག་

མའྤྱི་མྤྱི་རྣམས་ཀྤྱི་ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་ལག་རྩལ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྤྱི་ཆོ་ག། འཚོ་བ་རོལ་སངས་སོགས་ཅྤྱི་འད་ཡྤྱིན་པ་ཤེས་རོགས་བེད་ཐུབ།     

གཉིས་པ། རོང་རུའི་དུར་འཇུག་བྱེད་སོལ། 

བོད་ནྤྱི་གདོད་མའྤྱི་དུས་ནས་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དུ་འཚོ་བ་རོལ་པའྤྱི་ས་སེྐྱས་རོྡ་སེྐྱས་ཀྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། མདོ་དབུས་

མཐོ་སྒང་དུ་འཚོ་སོད་བེད་པའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ཁོད་དུ། རུས་རྒྱུད་ཚོ་བ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤྤྱིག་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་

ཆགས་ཏེ། ས་གནས་རང་གྤྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའྤྱི་རྤྱིག་གནས་དང་ཡུལ་སོལ་མང་བོ་ཞྤྱིག་ཀང་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་གྲུབ་ཡོད་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་

གསོན་དུས་འཚོ་ལུགས་དང་ཤྤྱི་རེས་དུར་འཇུག་བེད་སངས་ཀང་མྤྱི་འད་བས། དུར་སོལ་ལ་བརག་ཅྤྱིང་དཔད་དེ་གནའ་ཤུལ་གྤྱི་བདག་

པོ་འཚོལ་རྒྱུ་ནྤྱི་ཤྤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བའྤྱི་ཐབས་ལམ་ཞྤྱིག་གོ །
②

   

རོང་རུའྤྱི་དུར་འཇུག་བེད་སོལ་དག་ལ་དབེ་ཞྤྱིབ་ཅུང་ཙམ་བས་ཚེ། གནའ་བོའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྤྱིས་དང་ཆོས་ལུགས་

ཀྤྱི་ཆོ་ག། འཚོ་བ་རོལ་སངས་སོགས་དང་འབེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྤྱིས་རོགས་ཐུབ་པ་རེད། རོང་རུའྤྱི་གནའ་

ཤུལ་གྤྱི་ནང་དུ་རྡོ་ཡྤྱི་དུར་སྒམ་མང་པོ་ཐོན་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་གནའ་བོའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་དུར་འཇུག་བེད་སོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པ་ཞྤྱིག་སེ། བོད་

ལོངས་ལོ་ཁ་དང་ཆབ་མདོ། ཉྤྱིང་ཁྤྱི། ཆུ་གོང་སོགས་ནས་རོྡ་ཡྤྱི་དུར་སྒམ་མང་བོ་ཞྤྱིག་རེད་ཅྤྱིང་། རེས་སུ་སྤྱི་ཁོན་དང་ཡུན་ནན། ཀན་

སུའུ། མཚོ་སོན་བཅས་ཀྤྱི་བོད་རྤྱིགས་འདུས་སོད་བེད་སའྤྱི་ས་ཆ་འགའ་ཞྤྱིག་ནས་ཀང་རྡོ་ཡྤྱི་དུར་སྒམ་མང་བོ་རེད་པ་རེད། 《བོན་གྤྱི་

ཡྤྱིག་ཆ་ཀླུ་འབུམ་དཀར་པོ་》དང་《མདོ་གཟེར་མྤྱིག་》གཉྤྱིས་ཀྤྱི་ནང་དུའང་སོན་མྤྱི་ཚེ་ལས་འདས་རེས་གོ་རྤྱིམ་ཡོད་པའྤྱི་སོྒ་ནས་བོན་

གྤྱི་ཆོ་ག་སྣ་ཚོགས་ཤྤྱིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཤྤྱིང་། དེ་ལས་ཆེས་གལ་ཆེ་བའྤྱི་ནང་དོན་ཞྤྱིག་ནྤྱི་རྡོ་ཡྤྱི་དུར་སྒམ་ལས་རྒྱུ་དེ་ཡྤྱིན་ཚུལ་བཀོད་ཡོད་

ཅྤྱིང་། 《ཡྤྱིག་ཚང་མ་ཧྭ་རུས་སྦལ་》དུའང་ཐུ་བོད་ཀྤྱིས་མྤྱི་ཤྤྱི་ཚེ་དུར་གོྲགས་སུ་ར་ནོར་གསོད། བང་སོ་ནྤྱི་འབུར་མར་བརྩྤྱིགས། ར་དང་

གནག་གྤྱི་མགོ་བོ་བཅད་ནས་མཐའ་ལ་སོངས། བང་སོ་ནྤྱི་གྲུ་བཞྤྱི་བེད་ཅྤྱིང་རྡོ་མང་བོ་བསགས་ནས་བརྩྤྱིགས་པ་དང་། དབྤྱིབས་ལ་ནྤྱི་

                                                        
① 格桑本，陈红海 宗日遗址文物精粹及论述选集 [Z] 成都: 四川科技出版社，1999: 35.   

② 格勒藏族早期历史与文化 [M] 北京: 商务印书馆.2006. 226. 
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ཁང་ཀླད་ལེབ་མོ་དང་མཚུངས།
①

ཞེས་པ་འདྤྱི་དག་གྤྱིས། གདོད་མའྤྱི་དུས་ནས་བཟུང་ཡར་ཀླུང་གཙང་བོའྤྱི་འབབ་རྒྱུད་ནས་རྤྱིམ་

བཞྤྱིན་མདོ་སྨད་ཀྤྱི་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོར། གཤྤྱིན་པོ་རོྡ་ཡྤྱི་དུར་སྒམ་ནང་དུ་འཇུག་པའྤྱི་ཡུལ་སོལ་ཞྤྱིག་རང་བཞྤྱིན་གྤྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་རོགས་

ཐུབ་ཅྤྱིང་། རོག་ཞྤྱིབ་བས་པ་ལྟར་ན། དེང་སྐབས་སྤྱི་ཁོན་དཀར་མཛེས་ཀྤྱི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་སུ་ད་དུང་ཡང་གཤྤྱིན་པོ་རོྡ་ཡྤྱི་དུར་སྒམ་དུ་

འཇུག་པའྤྱི་སོལ་དེ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་།དེ་ལས་གཞན་དུར་སྒམ་གྤྱི་ནང་ནས་ར་ཆས་དང་རྡོ་ཆས། རུས་ཆས། གཡུ་

ཆས་སོགས་གནའ་དངོས་མང་བོ་ཞྤྱིག་ཀང་ཐོན་པ་རེད། བསྐལ་བ་ཡ་ཐོག་གྤྱི་བོད་མྤྱིས་རང་ཉྤྱིད་འཚོ་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་འཚོ་བའྤྱི་སོད་

ཆས་དང་ལག་ཆ་སོགས་དུར་རས་སུ་བེད་པའྤྱི་ཡུལ་སོལ་ཞྤྱིག་ཡོད་དེ། 《ཐང་ཡྤྱིག་རྤྱིང་མའྤྱི་》ནང་དུའང་བཙན་པོ་བཀྲོངས་ཚེ། བཙན་

པོའྤྱི་མནབས་ལྭ་དང་བཅྤྱིབས་ར། མདའ་གཞུ། རལ་གྲྤྱི་ལ་སོགས་པའྤྱི་གཅེས་ནོར་རྣམས་ཀང་དུར་དུ་འཇུག་པར་བཀོད་ཡོད་པ་

དང་།
②

 དུར་འཇུག་བེད་ཚུལ་འདྤྱི་ནྤྱི་གནའ་བོའྤྱི་བོན་ལུགས་དང་འབེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞྤྱིག་ཡོད་པར་སྙམ་སེ། གནའ་བོའྤྱི་བོན་

ལུགས་ལ་དུར་འཇུག་བེད་པའྤྱི་སྐབས་སུ་དུར་རྒྱགས་དང་དུར་ནོར་ཞེས་རང་གྤྱི་གཅེས་པའྤྱི་ནོར་རས་དང་སོྒ་ཕྱུགས་རེ་བསད་དེ་

གཤྤྱིན་པོ་དང་ལན་ཏུ་སྦ་བའྤྱི་སོལ་ཡོད་པ་དང་། རེས་སུ་སོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྤྱིས་དུར་རས་དེ་དག་གྤྱི་ཚབ་ཏུ་འབྲུ་དཀར་དང་འབྲུ་

ཆང་གྤྱིས་འཐུས་པར་བས་པ་སོགས་བོན་གྤྱི་དཔེ་རྤྱིང་སྤྱིད་པ་སྤྱི་མདོས་སུ་གསལ། རོང་རུའྤྱི་གནའ་ཤུལ་ནས་གཤྤྱིན་པོ་མེར་སེག་པའྤྱི་

དུར་ཁུང་རེད་ཅྤྱིང་། གནའ་དཔོད་རྤྱིག་པ་བ་དག་གྤྱིས་བོད་ལོངས་མངའ་རྤྱིས་ཀྤྱི་རྤྱི་ཐོག་རོང་ནས་རོྡ་ཆས་གསར་མའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་གཤྤྱིན་

པོ་མེར་སེག་པའྤྱི་དུར་ཁུང་ཀང་རེད་པས། གཤྤྱིན་པོ་མེར་སེག་པ་ནྤྱི་བོད་དུ་གདོད་མའྤྱི་དུས་ནས་དར་བའྤྱི་དུར་ལས་བེད་སོལ་ཐུན་

མོང་མ་ཡྤྱིན་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། གཤྤྱིན་པོ་མེར་སེག་པའྤྱི་ལུགས་སོལ་འདྤྱི་དུས་ནམ་ཞྤྱིག་ནས་བོད་དུ་དར་བ་དང་མེར་བསེག་དགོས་

དོན་སོགས་བོད་ཀྤྱི་ཡྤྱིག་ཆར་བཀོད་པ་མ་མཐོང་ཡང་། རྒྱ་ནག་གྤྱི་ཡྤྱིག་ཆར་གནའ་བོའྤྱི་དུས་སུ་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དུ་གཤྤྱིན་པོ་མེར་

སེག་པའྤྱི་སོལ་ཡོད་ཚུལ་བཀོད་ཡོད་ཅྤྱིང་། བོད་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དག་ཏུ་གནམ་གྤྱི་ཁྤྱི་བདུན་བང་སོ་གནམ་ལ་བཏབ་ཅེས་བཀོད་པ་

འདྤྱི་ཡང་གཤྤྱིན་པོ་མེར་བསེགས་ཏེ། དུ་བ་ནམ་མཁར་སོང་བ་དང་འབེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞྤྱིག་ཡོད་པར་བཤད་ཀང་། འདྤྱི་ལ་ད་དུང་མུ་

མཐུད་དུ་ཞྤྱིབ་འཇུག་བེད་པ་ལས་ཁ་ཚོན་གཅོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད།     

དུར་ཉྤྱིས་འཇུག་བེད་པའྤྱི་སོལ་ནྤྱི་བོད་ཀྤྱི་གནའ་བོའྤྱི་དུར་ལས་བེད་སོལ་ཞྤྱིག་ཏུ་སྣང་སེ། བོད་ལོངས་ལོ་ཁ་དང་ཉྤྱིང་ཁྤྱི། ཆབ་

མདོ། ཆུ་གོང་སོགས་ནས་དུར་ཉྤྱིས་འཇུག་བས་པའྤྱི་གཤྤྱིན་པོ་གང་མང་ཞྤྱིག་རེད་པར་མ་ཟད། རོང་རུ་ནས་ཀང་དུར་ཉྤྱིས་འཇུག་བས་

པའྤྱི་གཤྤྱིན་པོ༧༣རེད་པ་དང་། ཆེད་མཁས་པས་ཞྤྱིབ་འཇུག་བས་པ་ལྟར་ན། དུར་ཉྤྱིས་འཇུག་བེད་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་གནའ་བོའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་དུར་

ལས་བེད་སོལ་ཞྤྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྤྱིན་ཡོད་ཅྤྱིང་། འདྤྱི་དུས་ནམ་ཞྤྱིག་ནས་དར་བ་དང་འདྤྱི་ལྟར་བེད་དགོས་དོན་སོགས་ཀྤྱི་

གནད་དོན་ནྤྱི་ཧ་ཅང་ལོག་གྱུར་གྤྱི་གནས་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ནའང་། དུར་ཉྤྱིས་འཇུག་བེད་པ་འདྤྱི་ནྤྱི་གནའ་བོའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་ཆོས་ལུགས་དང་། 

ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྤྱིས། འདུ་ཤེས་འཛིན་སངས་བཅས་ལ་འབེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞྤྱིག་ཡོད་པར་སྙམ་སེ། 《ཏུན་ཧོང་ཡྤྱིག་རྤྱིང་གྤྱི་བཙན་

པོ་རྤྱིམ་བོན་གྤྱི་དོན་ཆེན་གནད་བསྡུས་》སུའང་བཙན་པོ་དང་བཙན་པོའྤྱི་ཉེ་དུ་མཐོ་རྤྱིམ་པ་དག་སྐུ་གཤེགས་རེས་སྤུར་ཡུན་རྤྱིང་ཙམ་

བཞག་ནས་དུར་དུ་སྦ་བ་སོགས་འབྱུང་བ་རེད། དུར་ཉྤྱིས་འཇུག་བས་པ་ནྤྱི་གཤྤྱིན་པོ་དུར་དུ་བཅུག་ནས་དུས་ཡུན་རྤྱིང་པོ་ཞྤྱིག་འགོར་

རེས། དུར་དེ་སར་ཡང་བསོགས་ནས་གཤྤྱིན་པོའྤྱི་རུས་ལྷུ་རྣམས་གཏོར་ཏེ་ཡང་བསྐྱར་དུར་འཇུག་བེད་པའམ་གཤྤྱིན་པོའྤྱི་ཀེང་རུས་

རྣམས་གནས་གཞན་དུ་སར་ནས་དུར་འཇུག་བེད་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། དུར་འཇུག་བེད་སོལ་འདྤྱིའྤྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆེས་མང་བ་ནྤྱི་བོད་

ལོངས་དང་སྤྱི་ཁོན། ཀན་སུའུ། མཚོ་སོན་སོགས་བོད་རྤྱིགས་འདུས་སོད་བེད་སའྤྱི་ས་ཆ་དག་ཡྤྱིན་པ་རེད། རོང་རུའྤྱི་དུར་ཁུང་གྤྱི་གནས་

སངས་ཡོངས་ལ་ཞྤྱིབ་འཇུག་བས་པར་གཞྤྱིགས་ན། སྤྱིའྤྱི་ཆ་ནས་གཤྤྱིན་པོའྤྱི་མགོ་བོ་ནུབ་དང་རྐང་བ་ཤར་དུ་གཏད་པ་མང་ཞྤྱིང་། དུར་

                                                        

① ཆ་རྤྱིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད། བོད་བཙན་པོའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབེལ་བའྤྱི་མཐའ་དཔོད་གཅསེ་བསྡུས། [M] མྤྱི་རྤྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 2010: 252. 
② དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྤྱིན་ཆྤྱིན་དབྤྱིན། ཐང་ཡྤྱིག་གསར་རྤྱིང་ལས་བྱུང་བའྤྱི་བོད་ཆེན་པོའྤྱི་སྤྱིད་ལུགས། [M] མཚོ་སོན་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་། 1983:132. 
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འཇུག་བེད་སངས་ལ་ཡན་ལག་བརངས་ཤྤྱིང་གན་རལ་དང་ཁ་སྦུབ་(仰身直肢和俯身直肢)ཀྤྱི་ཚུལ་གཉྤྱིས་ལས། གཞན་ད་དུང་ཡན་

ལག་བསྐུམས་ཤྤྱིང་གན་རལ་དང་ཁ་སྦུབ་(仰身屈肢和俯身屈肢)ཀྤྱི་ཚུལ་དང་། ཡན་ལག་བརངས་ཤྤྱིང་གཞོག་ངོས་གཅྤྱིག་ཏུ་འཁོར་

བ་(侧身直肢 )དང་ཡན་ལག་བསྐུམས་ཤྤྱིང་གཞོག་ངོས་གཅྤྱིག་ཏུ་འཁོར་(侧身屈肢)བའྤྱི་ཚུལ་དུ་བཞག་པའང་ཡོད།
①

 རོང་རུའྤྱི་

དུར་འཇུག་བེད་སངས་དང་བོད་ལོངས་ཀྤྱི་གཞྤྱིས་ཀ་རེྩ། ཉྤྱིང་ཁྤྱི་གཉྤྱིས་སུ་རྡོ་ཆས་གསར་མའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་དུར་ས་འགའ་རེད་པ་གཉྤྱིས་ལ་

འད་བའྤྱི་ཆ་མང་བོ་ཞྤྱིག་ཡོད་དེ། དུར་ཁུང་དེ་དག་གྤྱི་ནང་དུ་གཤྤྱིན་པོའྤྱི་མགོ་བོ་ནུབ་དང་རྐང་པ་ཤར་ལ་གཏད་ཡོད་ཅྤྱིང་། ཡན་

ལག་བསྐུམས་ཤྤྱིང་གཞོག་ངོས་གཅྤྱིག་ཏུ་འཁོར་བ་དང་ཡན་ལག་བརངས་ཤྤྱིང་གན་རལ་གྤྱི་ཚུལ་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དུར་འཇུག་

གཤྤྱིན་པོའྤྱི་མགོ་བོ་ནུབ་ཏུ་གཏད་པ་འདྤྱི་ནྤྱི། གཤྤྱིན་པོ་དེ་ཉྤྱིད་ཀྤྱི་རྣམ་ཤེས་ཉྤྱི་མ་ནུབ་པ་དང་མཉམ་དུ་སོང་བའྤྱི་དོན་ཡོད་པར་ས་

གནས་དེའྤྱི་མྤྱི་རྣམས་ཀྤྱིས་བཤད་པས། དུར་འཇུག་བེད་སོལ་འདྤྱི་དག་གྤྱི་ཐོག་ནས་ཀང་རོང་རུའྤྱི་གནའ་ཤུལ་ནྤྱི་བོད་ཀྤྱི་མེས་པོ་དག་

གྤྱི་ཤུལ་བཞག་རྤྱིག་གནས་ཡྤྱིན་པ་ར་སོད་བས་ཡོད།    

གསུམ་པ། རོང་རུའི་གནའ་དངོས། 

རོང་རུའྤྱི་གནའ་ཤུལ་ནས་གནའ་དངོས་མང་བོ་ཞྤྱིག་རེད་ཅྤྱིང་། དེ་དག་གྤྱི་ཁོད་དུ་ཚོན་རྤྱིས་ཅན་གྤྱི་ར་ཆས་དང་རུས་ཆས། རྡོ་

ཆས། གཡུ་ཆས། ལྤྱི་ཆས། འགྲོན་བུ་སོགས་གནའ་དངོས་མང་བོ་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་རེད། རོང་རུའྤྱི་གནའ་དངོས་དང་ཆབ་མདོའྤྱི་ཁ་རོ། ཆུ་

གོང་། ཉྤྱིང་ཁྤྱི་སོགས་ནས་རོྡ་ཆས་གསར་མའྤྱི་དུས་ཀྤྱི་གནའ་དངོས་མང་བོ་རེད་པ་གཉྤྱིས་ལ་འད་བའྤྱི་ཆའང་མང་བོ་ཞྤྱིག་ཡོད་དེ། ར་

ཆས་ཀྤྱི་དབྤྱིབས་ནྤྱི་མང་ཆེ་བ་དཀར་ཡོལ་དང་། སེར་མ། ཕོར་བ། སོྣད་ཆས་སོགས་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། ར་ཆས་ཀྤྱི་སེང་དུ་ཟུར་གསུམ་ཅན་གྤྱི་རྤྱི་

མོ་དང་ཆུ་གཉེར་གྤྱི་རྤྱི་མོ། བའྤྱི་རྤྱི་མོ། ཐག་རྤྱིས་ཀྤྱི་རྤྱི་མོ། ཐྤྱིག་འཁྱོག་རྤྱི་མོ་སོགས་ཡོད་ཅྤྱིང་། གཞན་ར་ཆས་ཞྤྱིག་གསོ་བེད་ཐབས་(修

补方法)ཀང་གཅྤྱིག་མཚུངས་སུ་སྣང་། རོང་རུའྤྱི་གནའ་ཤུལ་ནས་རེད་པའྤྱི་འཕང་རྡོ་དང་རུས་ཁབ། རུས་པའྤྱི་སྙུང་བུའྤྱི་ཆེ་ཆུང་། བཟོ་

དབྤྱིབས་སོགས་ལ་ལ་སའྤྱི་ཆུ་གོང་གནའ་ཤུལ་གྤྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་དུ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། རྡོ་ཡྤྱི་ས་རེ་དང་རོྡ་གྲྤྱི། རྡོ་གཟོང་དག་གྤྱི་

བཟོ་དབྤྱིབས་ཀང་བོད་ལོངས་ཉྤྱིང་ཁྤྱི་དང་ལོ་ཁ་ནས་རེད་པ་དག་དང་གཅྤྱིག་མཚུངས་སུ་སྣང་བས། རོང་རུ་དང་ལ་སའྤྱི་ཆུ་གོང་། ཉྤྱིང་

ཁྤྱི། ལོ་ཁ་བཅས་ཀྤྱི་གནའ་ཤུལ་བར་དུ་འབེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞྤྱིག་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་ལ། ཡང་རོང་རུ་ནས་གཡུ་ཆས་དང་

གཡུའྤྱི་མགུལ་རྒྱན་སོགས་རེད་པ་དང་། གཡུ་ནྤྱི་བོད་རྤྱིགས་ལ་མཚོན་ན། ཆེས་རྩ་ཆེན་དུ་བརྩྤྱི་བའྤྱི་རྤྱིན་པོ་ཆེ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། གཡུ་ལ་

གཞན་ལས་དགའ་བའྤྱི་གོམས་གཤྤྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡྤྱིན་པ་ཞྤྱིག་ཆགས་ཡོད་པས་ཐོབ་ཐང་དང་གོ་གནས། དབང་ཐང་སོགས་སུ་བཀོལ་

སོད་བེད་པར་མ་ཟད། མཚོ་དང་མཚེའུ་མྤྱིང་། མྤྱིའྤྱི་མྤྱིང་སོགས་སུ་ཡང་བཀོལ་སོད་བས་ཡོད་དེ། ཡྤྱིག་ཚང་དྲུག་ལས་གཡུའྤྱི་ཡྤྱི་གེ་ལྟ་བུ་

དང་། མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ། ཡར་འབོག་གཡུ་མཚོ། གཡུ་ཐོག་མགོན་པོ་ལྟ་བུའོ།། དེའྤྱི་སོད་སོྒ་ནྤྱི་ནམ་རྒྱུན་མགུལ་རྒྱན་དང་རྣ་བར་

འདོགས་པ་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། གནའ་བོའྤྱི་དུས་སུ་དཔའ་བོའྤྱི་མཚོན་བེད་ཅྤྱིག་རེད། གཡུའྤྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཡང་བོད་ཡྤྱིན་ཏེ། ཀོླང་

བརྡོལ་ངག་དབང་བོ་བཟང་གྤྱི་《རྤྱིན་པོ་ཆེ་བརག་ཐབས་མདོར་བསྡུས་ཉུང་གསལ་》དུ། གཡུ་ཡྤྱི་འབྱུང་ཁུངས་གངས་ཅན་བོད་ཀྤྱི་བག་

མ་གཏོགས་འཛམ་གྤྱིང་གྤྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལས་མྤྱི་འབྱུང་བར་བཤད་པ་དང་། ཆབ་མདོ་ཁ་རོ་གནའ་ཤུལ་ནས་ཀང་གཡུའྤྱི་མགུལ་རྒྱན་

རེད་པ་རེད། གཡུ་ནྤྱི་གནའ་བོའྤྱི་དུས་ནས་མཚོན་དོན་ཡོད་པའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་རྒྱན་ཆ་གལ་ཆེན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་ནྤྱི། ཏུན་ཧོང་ཡྤྱིག་རྤྱིང་གྤྱི་ནང་

དུ་བཀོད་ཡོད་དེ། རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་སྒམ་པོའྤྱི་སྤྱིང་མོ་སད་མ་གར་ཞང་ཞུང་གྤྱི་རྒྱལ་པོ་ལྤྱིག་མྤྱི་རྒྱའྤྱི་བཙུན་མོར་གནང་བ་དང་། 

བཙན་མོས་ལྤྱིག་མྤྱི་རྒྱའྤྱི་སོ་ནམ་དང་བུ་སྤྱིད་མྤྱི་མཛད་ཅྤྱིང་ལོགས་ཤྤྱིག་ན་བཞུགས་པས། བཙན་པོའྤྱི་སྙནདུ་གསན་ཏེ། བཙན་མོ་དེ་

ལྟར་མ་མཛད་པར་ལྤྱིག་མྤྱི་རྒྱའྤྱི་སོ་ནམ་དང་བུ་སྤྱིད་བཟུང་ཞྤྱིག་ཅེས། སྤུག་གྤྱིམ་བཙན་རྨང་ཆུང་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏེ་བཏང་བས། རྨང་

                                                        
① 青海省文物处，海南州民族博物馆青海同德县宗日遗址发掘简报 [U] 考古，1998(5): 3. 
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ཆུང་གྤྱིས་བཙན་མོ་དངམཇལ་རེས། བཙན་པོའྤྱི་ཕག་ཏུ་འདྤྱི་ཕུལ་ཅྤྱིག་ཅེས་ཞུ་རེན་གཅྤྱིག་ཕག་རྒྱས་བཏབ་ནས་བསྐུར་ཏོ།། རྨང་ཆུང་

ཕྤྱིར་བཙན་པོའྤྱི་ཕོ་བང་དུ་འབོར་ནས་འདྤྱི་སྐད་ཞུས། བཙན་མོའྤྱི་བཀའ་ལན་ཡྤྱི་གེར་གསོལ་བ་ནྤྱི་ཅང་མ་མཆྤྱིས། མགུར་བངས་ པའྤྱི་

ཚིག་དོན་ནྤྱི་འདྤྱི་དང་འདྤྱི་ལྟར་གསུངས། ཕག་རྒྱས་བཏབ་སེ་བསྐུར་བ་ནྤྱི་འདྤྱི་ལགས་ཞེས་གསོལ་བས། བཙན་པོའྤྱི་རྒྱ་ཕེ་ནས་གཟྤྱིགས་

པས། གཡུ་རྤྱིང་བཟང་བོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞྤྱིག་བྱུང་སེ། བཙན་པོས་དགོངས་དགོངས་རེས་བོན་པོ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་བ། རང་རེས་

ཞང་ཞུང་རྒྱལ་པོ་ལྤྱིག་མྤྱི་རྒྱ་ལ་རོལ་ཕོད་ན་ནྤྱི་གཡུ་ཐོགས། གལ་ཏེ་ཕར་རོལ་བེད་མྤྱི་ནུས་ན་ནྤྱི་བུད་མེད་དང་འད་བས་ཞུ་གོན་ཟེར་

བར་གདའ་ཞེས་གསུངས་སེ། རེ་བོན་རྣམས་ཀྤྱིས་ཞང་ཞུང་གྤྱི་རྒྱལ་པོ་ལྤྱིག་མྤྱི་རྒྱའྤྱི་སྤྱིད་བརླག་གོ། ཞེས་པ་སོགས་ལས་ཀང་གཡུ་ནྤྱི་

གནའ་བོའྤྱི་དུས་སུ་བོད་ཀྤྱི་མཚོན་དོན་རང་བཞྤྱིན་ལན་པའྤྱི་རྒྱན་ཆ་གལ་ཆེན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་བསན་ཡོད། རོང་རུ་ནས་ཞབས་བོའྤྱི་རྤྱི་མོ་

བཀོད་ཡོད་པའྤྱི་ཚོན་རྤྱིས་ཅན་གྤྱི་ར་ཆས་ཞྤྱིག་རེད་ཅྤྱིང་། དེ་ནྤྱི་རྤྱིག་དངོས་དེ་དག་གྤྱི་ཁོད་ཀྤྱི་ཆེས་རྩ་ཆེ་བའང་རེད། ར་ཆས་དེའྤྱི་སེང་

དུ་བཀོད་པའྤྱི་རྤྱི་མོ་ནྤྱི་བོད་ཀྤྱི་སོྐར་བོའྤྱི་རྣམ་པ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་པ་ཞྤྱིག་ཏུ་སྣང་ཞྤྱིང་། བོད་ཀྤྱི་སོྐར་བོའྤྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་ལྟ་

ཚུལ་མྤྱི་འད་བ་མང་བོ་ཡོད་ནའང་། བོད་ཀྤྱི་གླུ་དང་བོ་ནྤྱི་ལེགས་དྲུག་གྤྱི་ནང་གསེས་དེ་ཤོ་ལེགས་ཀྤྱི་སྐུ་དུས་སུ་དར་ཡོད་པ་《ལ་དྭགས་

རྒྱལ་རབས་》སུ་གསལ་ཞྤྱིང་། སོྐར་བོ་ཞེས་པའྤྱི་མྤྱིང་གྤྱི་ཐོགས་ཚུལ་སོྐར་ལ་དམངས་ཁོད་དུ་བཤད་རྒྱུན་མྤྱི་འད་བ་མང་བས། ཁ་ཅྤྱིག་

གྤྱིས་བོ་དེ་རྤྱིགས་ཐབ་ཀའྤྱི་མཐའ་ལ་བསོྐར་ཏེ་འཁབ་པས་སོྐར་བོ་ཞེས་མྤྱིང་ཐོགས་ཟེར། བཤད་རྒྱུན་དེ་རྤྱིགས་ལའང་རྒྱུ་མཚན་རྩ་བ་

ནས་མེད་པ་མ་ཡྤྱིན་ཏེ། གང་ལགས་ཤེ་ན་ཡུལ་ཁམས་མང་བོ་ཞྤྱིག་ཏུ་མེ་ལ་བསོྐར་ནས་འཁབ་སོལ་ད་ལྟའང་ཡོད་པ་བཞྤྱིན་ནོ། ། ཕྤྱིས་

སུ་རེ་འབངས་བར་དུ་མནའ་བོར་བའྤྱི་སྐབས་དང་དགའ་སོན་གྤྱི་དུས་སུའང་འཁབ་སོན་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་ཁྱབ་གདལ་

དུ་སོང་བར་མངོན།     

བཞི་བ། རོང་རུའི་གདོད་མའི་བདག་པོ་སུ་ཡིན་ལ་དཔྱད་པ། 

འབའ་གཞུང་ཡུལ་ཀྤྱི་གདོད་མའྤྱི་གནས་ཚུལ་བཀོད་པའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་མང་བོ་མེད་ནའང་། འབའ་གཞུང་གྤྱི་རོང་རུ་ནས་ལོ་

ངོ་ལྔ་སོང་སོན་གྤྱི་རྡོ་ཆས་དང་རུས་ཆས། ར་ཆས། དུར་ས། ཁང་ཤུལ་སོགས་རེད་པས། རྡོ་ཆས་གསར་མའྤྱི་དུས་ནས་བཟུང་འབའ་

གཞུང་གྤྱི་ཡུལ་འདྤྱིར་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་འཚོ་སོད་བས་ཡོད་པ་བདེན་དཔང་བས་པ་དང་། འབའ་གཞུང་གྤྱི་ཡུལ་འདྤྱིའྤྱི་གཉུག་མའྤྱི་སོད་

དམངས་སུ་ཡྤྱིན་ལ་ད་ལྟའྤྱི་བར་གཅྤྱིག་མཐུན་གྤྱི་ལྟ་བ་ཞྤྱིག་ཆགས་མེད་ནའང་། གནའ་བོའྤྱི་དུས་ནས་བཟུང་རྨ་ཆུ་དང་འབྤྱི་ཆུའྤྱི་སོད་

རྒྱུད་ནྤྱི་བོད་མྤྱིའྤྱི་རུས་དྲུག་གྤྱི་ཡ་གལ་ལོང་གྤྱི་རུས་རྒྱུད་ཀྤྱིས་བཟུང་ཡོད་དེ། 《ཐང་ཡྤྱིག་གསར་རྤྱིང་》དུ་ཐུ་བོད་ནྤྱི་ནུབ་ཀྤྱི་འཇང་གྤྱི་

རུས་སུ་གཏོགས་ལ། དེར་ཡང་རྤྱིགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་མཆྤྱིས། རྨ་ཆུ་དང་ཙོང་ཆུ།འབྤྱི་ཆུ། རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའྤྱི་འབབ་ཡུལ་དུ་བཀྲམས་ཏེ་

གནས་
①

ཞེས་པ་དང་། ཡང་བོད་ཀྤྱི་ཁ་དཔེ་ལ་འཕྲང་དོག་མོ་གསུམ་དེ་ལོང་ལ་ཐོབ། ལོང་དབུ་ཞྭ་མཐོ་བ་དེ་དོན་ཡྤྱིན་ཟེར་བ་བཞྤྱིན་

མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གྤྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་བོའྤྱི་འབབ་རྒྱུད་ནས་བོད་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་རྒྱུད་བྱུང་ཞྤྱིང་། མྤྱི་གྲངས་ཇེ་མང་དང་འཚོ་བའྤྱི་ཐོན་

ཁུངས་ཇེ་ཞན་དུ་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོར་བོད་ཀྤྱི་མྤྱི་རྒྱུད་མཆེད་ཅྤྱིང་། དེ་ལས་རུས་ལོང་གྤྱི་མྤྱི་རྒྱུད་རྣམས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་

བོད་ལོངས་བང་ཐང་དང་གདང་ལ་བརྒྱུད་དེ་རྨ་འབྤྱིའྤྱི་འབབ་ཁུངས་སུ་གཏན་སོད་བས་ཤྤྱིང་། ཞྤྱིང་ལས་དང་ཕྱུགས་ལས་གཉེར་པ་ལ་

བརེན་ནས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་ཤར་ཕོགས་སུ་བཀྲམས་ཏེ་རྨ་ཆུ་དང་འབྤྱི་ཆུའྤྱི་རྒྱུད་དུ་འཚོ་སོད་བས་པ་ཡྤྱིན་པས། འབའ་གཞུང་རོང་རུའྤྱི་

གནའ་ཤུལ་དེ་དག་ཀང་བོད་རྤྱིགས་ཀྤྱི་མེས་པོའྤྱི་ཤུལ་བཞག་རྤྱིག་གནས་ཡྤྱིན་པར་ངེས་ཤྤྱིང་། རྒྱ་ནག་གྤྱི་དེབ་ཐེར་དུའང་གདོད་མའྤྱི་

དུས་སུ་རོང་རུ་གཙོ་བས་པའྤྱི་མཚོ་སོན་གྤྱི་ས་ཆ་མང་ཆེ་བ་རུ་ཆཱང་མྤྱིས་འཚོ་བ་རོལ་བཞྤྱིན་པ་བཀོད་ཡོད། རྒྱའྤྱི་དེབ་ཐེར་དུ་བཀོད་

པའྤྱི་ཆཱང་མྤྱི་ཞེས་པ་དེའང་བོད་ཀྤྱི་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་གསེས་སང་ཁྤྱིག་ཡེ་ཤེས་ལའྤྱི་སོན་མེ་ལས་མཆེད་པའྤྱི་མྤྱི་རྒྱུད་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། དེ་

                                                        

① དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྤྱིན་ཆྤྱིན་དབྤྱིན། ཐང་ཡྤྱིག་གསར་རྤྱིང་ལས་བྱུང་བའྤྱི་བོད་ཆེན་པོའྤྱི་སྤྱིད་ལུགས། [M] མཚོ་སོན་མྤྱི་རྤྱིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་། 1983:132. 4. 
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ནྤྱི་ལོང་གྤྱི་ཚ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྤྱི་ནང་གསེས་ཤྤྱིག་ཀང་ཡྤྱིན།ཧོང་ཧ ྤྱིན་ཧྲྤྱིན་གྤྱི་《བོད་ཀྤྱི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས་》ཞེས་པ་རུ་ཆཱང་དང་བོད་

གཉྤྱིས་ནྤྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྤྱི་དུས་རྤྱིམ་མྤྱི་འད་བའྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་གཅྤྱིག་གྤྱི་མྤྱིང་དུ་སྣང་བར་བཤད་པ་དང་། ཡང་རྤྱིན་ནེ་ཆང་གྤྱི་《ཆཱང་རྤྱིགས་

ཀྤྱི་འབྱུང་ཁུངས་རོག་ཞྤྱིབ་》ཅེས་པ་རུའང་ཆཱང་དང་བོད་གཉྤྱིས་ཀྤྱི་འབེལ་བ་ནྤྱི་ཕ་དང་བུའྤྱི་འབེལ་བ་ཡྤྱིན་པར་བཀོད་ཡོད་པ་

དང་།
①

  དེ་བཞྤྱིན་དུ་རྒྱའྤྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཆེན་མོ་ཡོ་ཝེ་ཡོན་དང་ཀུའུ་ཅྤྱི་ཀང་སོགས་ཀྤྱིས་ཀང་བོད་དང་ཆཱང་གཉྤྱིས་རྩ་བའྤྱི་ཆ་ནས་

མྤྱི་རྤྱིགས་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་པར་གསུངས་ཡོད། ཡང་མཁས་དབང་དོར་ཞྤྱི་ཚང་གྤྱིས་ཀང་བོད་དང་ཆཱང་གཉྤྱིས་ནྤྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྤྱི་དུས་རྤྱིམ་མྤྱི་

གཅྤྱིག་པའྤྱི་ནང་གྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་གཅྤྱིག་གྤྱི་མྤྱིང་ཡྤྱིན་པར་གསུངས་པས།
②

 རྒྱའྤྱི་དེབ་ཐེར་དུ་བཀོད་པའྤྱི་ཆཱང་ཞེས་པ་དེ་ནྤྱི་གནའ་བོའྤྱི་

བོད་རྤྱིགས་ཡྤྱིན་པའང་ངང་གྤྱིས་རོགས་ཐུབ་བོ། །    

འབའ་གཞུང་ཡུལ་གྤྱི་ལོང་གྤྱི་མྤྱི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྤྱིས་རྨ་ཆུའྤྱི་འབབ་རྒྱུད་དུ་ལོ་ངོ་སོང་ཕྲག་མང་བོར་འཚོ་བ་རོལ་པའྤྱི་གོ་རྤྱིམ་ནང་

རྡོ་ཆས་དང་ར་ཆས། རུས་ཆས། གཡུ་ཆས་སོགས་ཀྤྱི་ཡོ་བེད་དང་ལག་ཆ་སྣ་ཚོགས་བེད་སོད་བས་ཏེ་འཚོ་བ་རོལ་ཅྤྱིང་། ཕྱུགས་ལས་ཀྤྱི་

ཞོར་དུ་ཞྤྱིང་ལས་ཀང་གཉེར་པར་མ་ཟད། རྨ་ཆུའྤྱི་འགྲམ་དུ་འཚོ་བ་རོལ་བཞྤྱིན་ཡོད་པས། ཉ་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ཤ་ཡང་ཟ་བཞྤྱིན་ཡོད། རེས་སུ་

རྤྱིམ་བཞྤྱིན་མྤྱི་གྲངས་ཇེ་མང་དུ་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས་ཚོ་བ་ཁ་ཤས་ཤྤྱིག་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་རྩྭ་ཆུའྤྱི་རེས་བསེྙགས་ཏེ་ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་

སོ་མགོ་བརྩམས་པ་ཡྤྱིན་ལ། འབའ་གཞུང་གྤྱི་མཐའ་འཁོར་དུ་བག་རོང་དང་འགག་དོག་མོ་དེ་འད་མེད་པས། དགུན་གྤྱི་དུས་སུ་རྨ་ཆུའྤྱི་

དར་ལམ་བརྒྱུད་ནས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་སྤྱི་ཁོན་དང་ཡུན་ནན་སོགས་སུ་གནས་སོར་པ་དང་། ཚོ་བ་ཁ་ཤས་ཤྤྱིག་མུ་མཐུད་དུ་ཡུལ་དེ་རུ་འཚོ་

བ་རོལ་ནས་གཏན་སོད་བས་པས། ཕྤྱིས་སུ་བོད་ཀྤྱི་རུས་སྒ་ཡྤྱིས་འ་ཞའྤྱི་རྒྱལ་ཕྲན་བཙུགས་པ་ལ་བརེན་ནས་མངའ་ཁོངས་རྒྱ་བསེྐྱད་པས་

ཚོ་བ་དེ་དག་ཀང་འ་ཞའྤྱི་འབངས་སུ་གྱུར་པ་ཡྤྱིན་ལ། བོད་བཙན་པོའྤྱི་རྒྱལ་རབས་ཀྤྱི་སོབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྤྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་འ་ཞ་

བོད་ཀྤྱི་མངའ་འབངས་སུ་གྱུར་པ་སོགས་ཏུན་ཧོང་ཡྤྱིག་རྤྱིང་དུ་གསལ་བ་བཞྤྱིན་ནོ། ། 

ལྔ་བ། མཇུག་སྡུད་པ། 

འབའ་གཞུང་གྤྱི་རོང་རུའྤྱི་གནའ་ཤུལ་ནས་ཐོན་པའྤྱི་གནའ་དངོས་དང་དུར་འཇུག་བེད་སོལ། ལོ་རྒྱུས་ཡྤྱིག་ཚང་དུ་བཀོད་པའྤྱི་

ཡུལ་འདྤྱིའྤྱི་གདོད་མའྤྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་ལ་དཔད་པ་ཅུང་ཙམ་བས་ཚེ། གནའ་ཤུལ་འདྤྱིའྤྱི་བདག་པོ་ནྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་གཞན་སུའང་མ་

ཡྤྱིན་པར་ཡར་ཀླུང་གཙང་བོའྤྱི་འབབ་རྒྱུད་ནས་མཆེད་པའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་རུས་ལོང་གྤྱི་ཚོ་བ་འགའྤྱི་རེས་ཤུལ་ཡྤྱིན་ཅྤྱིང་། ལོང་གྤྱི་ཚོ་བ་འདྤྱི་

དག་གྤྱིས་དང་ཐོག་ཕྱུགས་ལས་གཉེར་བ་ལ་བརེན་ནས་རྩྭ་ཆུའྤྱི་རེས་བསེྙགས་ཏེ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་བོད་ལོངས་བང་ཐང་དང་གདང་ལ་བརལ་

ནས་རྨ་འབྤྱིའྤྱི་སོད་རྒྱུད་དུ་འཚོ་སོད་བས་པ་དང་། ཕྤྱིས་སུ་ཕྱུགས་ལས་ཀྤྱི་ཞོར་དུ་ཞྤྱིང་ལས་ཀང་གཉེར་བས་ཤེས་རྤྱིག་གྤྱི་ལག་རྩལ་ཇེ་

མཐོར་སོང་སེ། ར་ཆས་དང་རྡོ་ཆས། རུས་ཆས། གཡུ་ཆས་སོགས་བཀོལ་སོད་བས་ནས་ལོ་ངོ་སོང་ཕྲག་མང་བོར་ཡུལ་གྲུ་འདྤྱིར་དབང་

བསྒྱུར་བས་པ་དང་། མྤྱི་གྲངས་ཇེ་མང་དང་འཚོ་བའྤྱི་དཀའ་ཁག་ཆེ་རུ་སོང་བའྤྱི་རེན་གྤྱིས་ཚོ་བ་ཁ་ཤས་ཤྤྱིག་མུ་མཐུད་དུ་ཤར་ཕོགས་

སུ་གནས་སོ་བས་ཏེ་རྒྱ་རྤྱིགས་སུ་འཐྤྱིམས་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཤྤྱིག་སྤྱི་ཁོན་དང་ཡུན་ནན་ཕོགས་སུ་གནས་སོ་བས། ཁ་ཤས་ཤྤྱིག་སར་

བཞྤྱིན་འབའ་གཞུང་དུ་འཚོ་སོད་བས་ཏེ། ཕྤྱིས་སུ་བོད་བཙན་པོའྤྱི་རྒྱལ་རབས་ཀྤྱི་གཅྤྱིག་གྱུར་སྤྱིད་དབང་འོག་ཏུ་བཅུག་པ་ཡྤྱིན་ནོ། །  

  

《ཨ་མདོའྤྱི་རྤྱིག་གནས་གེང་བའྤྱི་གཏམ་ཚོགས་》དེབ་ཕེྲང་དང་པོ་ལས་དངས། 
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