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རེབ་གོང་ས་ཁུལ་གྱི་སོང་འཇལ་བའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་སོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕོ་འགྱུར།  

དང་པོ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རེན།  

དེ་ཡང་རེབ་གོང་ཞེས་བྱ་བའྱི་ས་ཆ་དེ་སབས་འདྱིར་མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་ཤར་ལོའྱི་མཚམས་སུ་གནས་པའྱི་རྨ་ལོ་བོད་རྱིགས་

རང་སོང་ཁུལ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཐུན་རྱིན་རོང་དང་རེ་ཁོག་རོང་གཉྱིས་ཀྱི་ཡུལ་ཕོགས་ལ་གོ་དགོས། ས་གཤྱིས་ཁོར་ཡུག་དང་ཐོན་

སེད་སོལ་རྒྱུན་བཅས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་དང་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རྒྱས་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་དབང་གྱིས་དམངས་གཙོའྱི་བཅོས་བསྒྱུར་ལོའྱི་ཡར་

སོན་བར། ས་ཆ་དེ་རུ་ད་དུང་ཕན་ཚུན་འགོ་འོང་ཉུང་ཁར། ཚོ་བའྱི་ར་འཛུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་སར་བཞྱིན་ཉར་ཡོད་ལ། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ར་འཛུགས་དང་། ཆབ་སྱིད་ལམ་ལུགས། དཔལ་འབོྱར། དམག་དོན། ཁྱིམས་ལུགས། སྱི་ཚོགས་རྱིག་གནས་དང་ཡུལ་སོལ་གོམས་

གཤྱིས་སོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀང་ས་གནས་དང་མྱི་རྱིགས་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ཡོད།
①

 ལག་པར་རེབ་གོང་ས་

ཁུལ་ནྱི་མདོ་སྨད་ལ་མཚོན་ན། བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་ཤྱིན་ཏུ་དར་བའྱི་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། དམངས་གཙོའྱི་བཅོས་

བསྒྱུར་གྱི་ཡར་སོན་ཙམ་མ་ཟད། ད་ལྟ་ད་དུང་སོང་འཇལ་སོགས་ལམ་ལུགས་རྱིང་པའྱི་འོག་བྱུང་བའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལག་རོ་སར་

བཞྱིན་ལུས་ཡོད། བཅྱིངས་འགོལ་སོན་ས་ཆ་དེ་གར་{བོད་ཀྱི་ས་གནས་གཞན་དག་ནང་བཞྱིན་གོང་མ་རྱིམ་བོྱན་དང་ཀྲུང་དབྱང་

སྱིད་གཞུང་གྱི་དབང་བསྒྱུར་འོག། ནང་སོ་དང་སོང་དཔོན། བརྒྱ་དཔོན་སོགས་དབང་འཛིན་མ་ལག་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བསོས་ཏེ། 

ཤར་སལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བོྱན་《རོང་བོ་དགོན་པའྱི་གདན་རབས་》ལྟར་ན། རོང་བོ་ཁྱྱིམ་རྒྱུད་དུ་ཤར་སལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་

འཁྲུངས་ནས། དེ་སར་རོང་བོ་ལ་རེ་བྲག་སྣ་བའྱི་ཚ་བོ་མདོ་སེ་འབུམ་གྱི་སས་དང་པོ་བླ་མ་བསམ་གཏན་རྱིན་ཆེན་སྐུ་མཆེད་བུ་སོབ་

དང་བཅས་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་གྱིས་ཕག་འདེབས་གནང་བའྱི་ཆོས་སེར་རོང་བོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གྱིང་གྱི་ཐོས་བསམ་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའྱི་གྱིང་(སྱི་ལོ་༦༣༠ལོར་)བཏབ་སེ། སར་གྱི་ས་སའྱི་གྲུབ་མཐའ་དེ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་བ་དང་། དེ་མཚུངས་སུ་ཁོང་

རྣམ་པར་སྤྲུལ་སྐུ་བཙལ་བའྱི་ལམ་ལུགས་མཛད་ནས་ཁོང་ཉྱིད་ཤར་ཚང་གྱི་སྐུ་ཕེང་དང་པོར་བཀུར། སོས་སུ་སྐུ་ཕེང་གཉྱིས་པ་ངག་

དབང་འཕྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་(༡༦༧༨—༡༧༣༩)དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔའྱི་སེང་དབུས་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་སབས། རྒྱལ་དབང་དྲུག་པ་ཆེན་

པོས་དགའ་ལྡན་ཨ་ཆྱི་ཐུ་ནོ་མྱིན་ཧན་ངག་དབང་འཕྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོའྱི་འཇའ་ས་ཞེས་པའྱི་ཆོ་ལོའྱི་ཐམ་ག་གྲུ་བཞྱི་མ་དང་། རོང་

བོ་ཤར་བླ་བྲང་གྱི་ཐམ་ག་ཞེས་པའྱི་གསེར་ཐམ་སོར་མོ་སོགས་གནང་ནས། རེས་སུ་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བོྱན་ལ་རོང་བོ་ཤར་དང་བླ་བྲང་

སེར་མྱིང་ལ་ཤར་བླ་བྲང་ཞེས་མཚན་གཏན་ཆགས་སུ་གྱུར། དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེྲལ་གྱི་སོ་ནས་རེབ་གོང་ཤོག་པ་

བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་དམངས་ཡོངས་ལ་ཡུལ་སོལ་དང་བསྟུན་ནས་དབང་བསྒྱུར་བཞྱིན་ཡོད་པས། ས་གནས་གཞན་དང་མྱི་མཚུངས་པའྱི་

ཡུལ་ཁྱིམས་ཤྱིག་གྲུབ་ཡོད། ཡུལ་འདྱིར་དབང་བསྒྱུར་བའྱི་ནང་སོ་《རོང་བོ་དགོན་པའྱི་གདན་རབས་》ལྟར་ན། དུས་རབས་བཅུ་

གཅྱིག་པའྱི་འགོ་ཙམ་ལ། ཆོས་སྱིད་ཀྱི་དགོས་དབང་གྱིས་རོང་ཆེན་ལ་རེ་ཞེས་པ་འགོ་མགོན་འཕགས་པའྱི་བཀའ་ལུང་ལྟར་གཙང་

ནས་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་འདྱིར་ཕེབས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཆོས་དང་སྱིད་གཉྱིས་ཆར་གྱི་བདག་པོར་གྱུར་ཞྱིང་། རབ་བྱུང་ལྔ་པའྱི་

དཀྱིལ་ཙམ་ན་ཧོར་རྒྱལ་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤོག་འབོྱར་བ་ལྟར། ལ་རེ་བྲག་སྣ་བའྱི་ཚ་བོ་རོང་ཆེན་མདོ་སེ་འབུམ་གྱིས་གསེར་དངུལ་

གྱི་རོངས་པ་དང་བཅས་ཏེ་གོང་མའྱི་སར་བསོད་པར། གོང་མས་རྨ་ཆུ་སོན་མོའྱི་ནང་ལོགས་ནས་ཤར་ནས་ནུབ། ལོ་ནས་བྱང་གེན་

སོང་གྱི་ཀ་བ་ཐད་འཇོག་གྱི་གདུང་མ་ལྟ་བུའྱི་སྱི་དཔོན་རོང་བོའྱི་ནང་སོའྱི་བཀའ་བཀུར་དགོས་ཞེས་པའྱི་ཡྱི་གེ་དང་བ་སོའྱི་ཐམ་

ག་བསྩལ། འདྱི་ནས་བཟུང་རོང་བོ་ནང་སོ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་གསར་དུ་ཆགས་སད།}ནྱི་ས་གནས་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་སྱིད་

དབང་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེར་ཁྱིམས་ཁང་དང་བཙོན་ར་ཡོད་ལ། དམངས་ཁོད་ཀྱི་གཏུག་བཤེར་ཆེ་རྱིགས་ཡོད་ཚད་ཤར་ཚང་དང་ནང་

སོ་བརྒྱུད་ཐག་གཅོད་བེྱད་པ་རེད། རེབ་གོང་གྱི་ཤོག་པ་རེར་ཡང་དཔོན་པོ་རེ་ཡོད་པ་སེ། རྒྱལ་པོ་ཤོག་པར་མཚོན་ན། རྒྱལ་པོ་

                                                        

① ཀྲུང་གོའྱི་བོད་རྱིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན་པའྱི་《བོད་རྱིགས་ཚོ་བའྱི་ལམ་ལུགས་ཞྱིབ་འཇུག་》ཅེས་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་༩༥སེང་གསལ།  
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དཔོན་པོ་དེ་རྒྱལ་པོ་ཤོག་པ་སྱིའྱི་དཔོན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། ཡང་སོང་འཇལ་བ་སོགས་ཀྱི་གོད་དོན་གེང་སབས། མྱིང་བཏགས་ཀྱི་གཟུ་

བས་དཔོན་ཚབ་ཏུ་གཟུ་བཤད་པ་སེ། གོད་པ་དང་གོད་ཡ་གཉྱིས་ཀྱིས་རང་ཕོགས་ཀྱི་ཉེ་བོ་དང་རྒན་པ་མྱིང་གགས་ཅན་འགའ་རེ་

གདན་དྲངས་ཏེ་རང་གྱིས་མགོ་བཏགས་ཡོད་པའྱི་ཤར་(ཤར་ཕག་མཛོད་ཀྱིས་སྐུ་ཚབ་བྱས་ཏེ་སྱིད་ཕོགས་ཀྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་

རེད།)ནང་སོ་དང་གྲྭ་ཚང་། དཔོན་པོ་གང་རུང་ཞྱིག་གྱི་མདུན་དུ་སོང་ནས་རང་རང་གྱི་བདེན་ལུགས་བརོད་དེ་གོད་དོན་བཤད་

པ་དང་། གཟུ་ཁ་འཆམ་རེས་དཔོན་པོར་སྐུ་སལ་དང་གཟྱི་བར་གཟྱི་སལ་སོགས་སེར་དགོས། ད་དུང་ཤོག་པ་ནང་ཁུལ་གྱི་དོན་རེན་

ཆེ་ཆུང་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་བཙན་པོས་བརྒྱ་ཁ་གཅྱིག་གཅོད་མྱི་བེྱད་པར། མངའ་ཞབས་སུ་བོླ་འདྲྱི་སའྱི་དབང་དང་འཇོན་ཐང་

ཅན་གྱི་རྒན་པ་འགའ་འདེམས་བསོ་བྱས་ཏེ་མཉམ་ཚོགས་གོས་སྡུར་གྱི་སོ་ནས་གནད་དོན་ཆེ་རྱིགས་ཆུང་ཁག་གཏན་འབེབས་དང་

ཐག་གཅོད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད། རྒན་པའྱི་མངའ་འོག་ཏུ་བཅུ་དཔོན་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ་དང་། ལོ་གསུམ་རེར་སེ་བ་སོ་སོའྱི་ཁོད་རེས་མོས་

ཀྱིས་འདེམས་བསོ་བྱ་དགོས། སེ་ཆེན་རེའྱི་ནང་བཅུ་དཔོན་བཞྱི་རེ་དང་སེ་ཆུང་རེར་གཉྱིས་གསུམ་ཙམ་ཡོད། དེའྱི་ཁོད་མྱིང་

བཏགས་པའྱི་བཅུ་དཔོན་གཅྱིག་རེ་ཡོད་པ་དེས་རྒྱལ་པོ་དཔོན་པོའྱི་སར་བཀའ་ལེན་དང་མྱི་སེར་ལ་བཀའ་བསྒྲགས་བཅས་ཡུལ་

ཁྱིམས་སོར་གྱི་བྱ་བ་ཡར་ཞུ་བྱ་དགོས་པས་མྱིང་བཏགས་པའྱི་བཅུ་དཔོན་དེའྱི་གོ་ས་ཤྱིན་ཏུ་མཐོ་བ་རེད། འདྱི་ནྱི་བཅྱིངས་འགོལ་

མ་བྱས་གོང་གྱི་རེབ་གོང་ས་ཁུལ་གྱི་ཚོ་བའྱི་ར་འཛུགས་ཀྱི་དབང་འཛིན་པའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་ལ་ཡུལ་ཁྱིམས་གཅོད་མཁན་ཡང་གཙོ་

བོ་གོང་གསལ་གྱི་དཔོན་རྱིགས་འདྱི་དག་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ། སོང་གྱི་རྣམ་པ་དང་རྱིགས་དབེྱ། 

སོང་འཇལ་བ་སེ་སོག་ཚབ་ཏུ་རྒྱུ་ནོར་གྱིས་ཚབ་པའྱི་སོལ་འདྱི་དུས་རབས་བདུན་པ་ཡས་མས་སུ་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་མོང་ཞྱིང་། 

ཨུ་རུ་སུ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མགོར་སེབས་སབས་ཀང་སོག་ཚབ་ཏུ་རྒྱུ་ནོར་གྱིས་ཚབ་པའྱི་ཁྱིམས་

སོལ་བྱུང་མོང་བར་
①
བཤད། བོད་ཀྱི་སོང་འཇལ་སོལ་དེའང་དུས་ས་མོ་ཞྱིག་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་སེ། དེ་ནྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་

འབྲལ་མྱི་རུང་བར་སྙམ། དེ་ཡང་གཤེན་རབ་མྱི་བོ་ཆེ་ནས་བོད་ཀྱི་གདོད་མའྱི་བོན་ཆོས་སུ། སེམས་ཅན་གྱི་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་

བསད་ནས་ཤ་རུས་ཀྱིས་མཆོད་པ་བེྱད་སོལ་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱི་ཚབ་ཏུ་འབྲུ་དཀར་གྱི་གཏོར་མས་འཐུས་པར་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་

མདོས་ཆོག་གྱི་སོལ་གསར་དུ་བཏོད་པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ལུགས་གོམས་སོལ་གྱི་བསྒྱུར་བཅོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བོད་རྱིགས་ཀྱི་ཡུལ་

སོལ་དེ་ལེགས་བཅོས་དང་གོམ་པ་སོན་དུ་སོས་པའྱི་རྟགས་མཚན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། དེ་བས་ན་བོད་མྱིའྱི་སོག་ཚབ་ཏུ་ཕན་ཚུན་སོང་

འཇལ་བའྱི་སོལ་དེ་དུས་དེ་ནས་ས་བོན་བཏབ་ཡོད་ཅེས་སྨྲ་མྱི་རུང་རྒྱུ་མེད་སྙམ། ལྡེའུ་ཇོ་སས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་《ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང་》

ལས། “དེ་ནས་(རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པོ་)ཡུམ་བུ་བླ་སང་དུ་གཤེགས་ཏེ། གཙུག་ལག་གྱི་ཐང་ཁྱིམས་ནྱི་ལའྱི་ལུགས། སྒྲུང་

དང་ལྡེའུ་ཙམ་ནྱི་བྱུང་། དགོངས་པ་འཕྲུལ་གྱི་རས་ཆགས་པས། གསང་གོས་རྣམ་གསུམ་གྱིས་ཕྱི་ནང་གྱི་དམྱིགས་ཕེ། མྱི་ལ་ཆད་རྣམ་

གཉྱིས་དང་བཞེད་རྣམ་ལྔས་བོད་ཀྱི་ཁྱིམས་བཅས་”ཞེས་དང་ཡང་“གཙུག་ལག་གྱི་ཐང་ཁྱིམས་ནྱི་ལའྱི་ལུགས་ཞེས་པ་སར་

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སབས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་ལུགས་རྣམས་དེ་ག་རང་གཏན་འཇགས་བྱས་” ② ཞེས་འགེལ་པར་ཡང་

དཔྱད་རྱིན་མེད་པ་མྱིན། སོས་སུ་སོང་བཙན་སམ་པོས་བོད་ཚོ་བ་ཁག་གཅྱིག་གྱུར་བྱས་པ་དང་། དེ་དང་མཐུན་པར་ས་མའྱི་ཁྱིམས་

གཞྱིར་བཞག། ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་དཔེ་བླངས་ཏེ་རྒྱལ་ཁྱིམས་བཅས་པ་དང་། ལག་པར་ནང་བསན་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལས་བསྡུས་ཏེ་

མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་གཉན་པོར་དགེ་བ་བཅུ་སྲུང་དགོས་པའྱི་བེྱ་བྲག་གྱི་ཁྱིམས་སོལ་མང་པོ་ཞྱིག་མཛད་པ་མ་ཟད། མྱི་ཆོས་གཙང་

མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་ཁྱིམས་འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་མྱི་ཆོས་ཀྱི་བསམ་བོླ་དང་ཡོངས་སུ་འཚམ་པས་ན། དེ་དག་རྱིམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའྱི་

                                                        

① མཚོ་སོན་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་བསྐྲུན་པའྱི་《寻根理枝-藏族部落习惯法通》བོད་རྱིགས་ཚོ་བའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་འཇུག་དཔེ་ཚོགས་དེབ་གཉྱིས་པ།)ཞེས་

པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་༨༠སེང་གསལ།  

② བསོད་ནམས་ཚ་ེརྱིང་གྱིས་རོམ་སྒྲྱིག་བྱས་པའྱི་《ས་རབས་བོད་ཀྱི་སྱིད་ཁྱིམས་》(ལ་ོནུབ་མྱི་རྱིགས་སོབ་གྱིང་བོད་རྱིག་པའྱི་ཚན་ཁག་སྱིད་ཁྱིམས་འཛིན་གྲྭའྱི་ཁྱིད་

དེབ་)ཀྱི་ཤོག་ངོས་༢༢སེང་གསལ། 
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ཁྱིམས་སོལ་དུ་འདྲེས་པ་དང་། དེའྱི་བསམ་བོླ་དེ་ཆེས་དམའ་རྱིམ་གྱི་དམངས་ཁོད་དུའང་དར་ཏེ། རེས་ཕོགས་ཀྱི་བོད་ཚོ་པའྱི་ཡུལ་

ཁྱིམས་ལའང་ཤན་ཞུགས་པ་རེད།  

དེ་ཡང་སོང་ཞེས་བྱ་བའྱི་སྒྲ་བཤད་ནྱི་《རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་》ལས་མྱི་བསད་པའྱི་སོག་ཚབ་སེ། གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་

མྱི་རབ་ཀྱི་རབ་བསད་པ་ལ་གསེར་སང་སོང་ཕག་རེ་འཇལ་དགོས་པས་སོང་ཞེས་ཟེར། ཡང་བོད་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་རྱིང་བ་རྣམས་སུ་

“བསད་པ་སོང་གྱི་ཞལ་ལེ་ནྱི། ཧོར་ལུགས་དང་བོད་ལུགས་གཉྱིས་ལས། ཧོར་སོག་ཚབ་ཏུ་སོག་གཏོང་བས་མྱི་ཤ་ལེན། བོད་ཆོས་

དར་ཞྱིང་ཆོས་ལ་དཀར་བས་སོག་ཚབ་ཏུ་སོག་བཏང་ན་གཉྱིས་ཕུང་སྱིག་པའྱི་ར་བར་འགོ་བས་སོང་འཇལ་ལེན་བེྱད་པ་ལེགས་

ཟེར་ནས། དེས་ན་སལ་པ་སོང་བས་སོང་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་། དེས་ན་སོན་གྱི་དུས་ན་མྱི་དྲག་པ་ལ་འཇལ་སང་སོང་དང་ཞོ་སོང་དུ་

སོད་པས་ན་སོང་ཞེས་བྱའོ།། ཁག་ཁུར་གྱི་ངོ་ཆེན་དང་ཟུར་པའྱི་ངོ་ཆེན་ལ་ཞུ་ཆག་གཏོང་དགོས་པ་ཡོང་བས་ན་སོང་ཞེས་

ཟེར།”①སོགས་བཀོད་པ་ལྟར་ན། སོང་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི་མྱི་གསོད་མཁན་ལ་ཤྱི་བོའྱི་སོག་ཚབ་ཏུ་འཇལ་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་པར་གོ་བ་

དང་། ཡང་འཇལ་གྱི་གངས་ཀ་གསེར་ཟངས་སོང་ཚང་དགོས་པས་མྱིང་ཡང་དེ་ལྟར་ཐོགས་སྙམ། དེ་བཞྱིན་དུ་རེབ་གོང་ས་ཁུལ་

དུའང་སོང་ལ་སྱིལ་སོང་(སོན་གྱི་དཀར་སོར་ལ་གོ)༥༠༠དང་ཟོང་སོང་༥༠༠བཅས་བསོམས་པས་གངས་ཀ་སོང་ཚང་དགོས་ཕྱིར་

སོང་ཞེས་བྱུང་བའྱི་བཤད་རྒྱུན་ཡོད། ཡང་ནམ་མཁའ་ནོར་བུའྱི་《བྱང་འབོྲག་ལམ་ཡྱིག་》ནང་སོང་འདྱི་ནྱི་འཇལ་ལ་གོ་ཞེས་

གསུངས་ཡོད་པ་སེ། དཔེར་ན་རྟ་སོང་དང་། བག་སོང་། རྐུས་སོང་སོགས་འཇལ་ཡོད་ཚད་ལ་ངོས་འཛིན་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་

རེབ་གོང་ས་ཁུལ་འདྱིར་སོང་ཞེས་པ་དེ་མྱིའྱི་སོག་དང་ལུས། མཚན་སྙན་གགས་ལ་གནོད་པ་འཁེལ་པ་ཙམ་ལ་འཇལ་རྒྱག་པར་གོ། 

སྱིར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་སོང་ཞེས་པ་དེ་དང་ཐོག་མྱི་བསད་པའྱི་སོག་ཚབ་སེ། ད་ལྟའྱི་གོ་དོན་སེང་གྱི་ཉེས་ཁྱིམས་ཙམ་ལ་གོ་

ནའང་། ཕྱིས་སུ་སོང་དེ་ལས་འཕོས་ཏེ་ཤྱི་སོང་དང་གསོན་སོང་ཞེས་རྱིགས་གཉྱིས་སུ་བཀར་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་དང་

མཚུངས་པར་དེ་སར་རེབ་གོང་ས་ཁུལ་དུའང་མྱི་ཆེ་གེ་མོ་ཞྱིག་ཞར་འཐེང་འོན་སོགས་དབང་བོ་ལ་སོན་བཟོས་པར་འཇལ་པའྱི་

སོང་ལ་གསོན་སོང་དང་། དེ་ལས་འཕོས་ཏེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བུད་མེད་དེ་གཞན་གྱིས་མནའ་མར་ཁྱིད་པ་སོགས་ངོ་ཚ་རེག་པར་འཇལ་

བའྱི་སོང་ལ་མོ་སོང་། ཤྱི་བོར་སོག་ཚབ་ཀྱི་སོང་ལ་གཤྱིན་སོང་ཞེས་རྱིགས་གསུམ་དུ་དབེྱ་ཚུལ་ཡོད་པ་འདྱི་ལས་སོང་ལ་ད་ལྟའྱི་གོ་

དོན་སེང་གྱི་དམངས་ཁྱིམས་(民法)དང་ཉེས་ཁྱིམས་(刑法)གཉྱིས་འདུས་ཤྱིང་། དེ་གཉྱིས་ཀྱི་སྱི་ཕུང་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། གཤམ་

དུ་སོང་སོ་སོར་གེང་བ་ལ།  

༡. གཤྱིན་སོང་། དེ་ཡང་རེབ་གོང་ས་ཁུལ་དུ་“གསོན་པོའྱི་འདུག་རྟེན་དང་ཤྱི་བོའྱི་འགོ་རྟེན་”ཞེས་གཤྱིན་སོང་ལ་སྱིལ་

སོང་(སོར་མོར་གོ་)༥༠༠དང་ཟོང་སོང་༥༠༠བཅས་བསོམས་པས་གངས་ཀ་སོང་སེར་དགོས་པའྱི་བཤད་རྒྱུན་ཡོད་ཀང་། དོན་དུ་

གངས་ཀ་སོང་ཚང་དགོས་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པར་ས་ཆ་དང་དུས་སབས། མྱི་ཁུངས་དང་དབུལ་ཕྱུག་སོགས་མྱི་འདྲ་བར་གཞྱིགས་

ནས་སབས་བསྟུན་གྱིས་སོང་འཇལ་བེྱད།  

སོང་ཐང་(སོང་རྱིན་)ཐད་ཕོ་མོའྱི་སོང་འཇལ་ཚད་མྱི་འདྲ་བར་བུད་མེད་ཀྱི་སོང་དེ་སེས་པའྱི་སོང་གྱི་ཕེད་ཀ་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

མྱི་དབང་ཐང་ཅན་དང་ཕལ་བའྱི་སོང་འཇལ་ཚད་ཀང་མྱི་འདྲ་བ་སེ། དཔོན་པོ་དང་བླ་སྤྲུལ་སོགས་ཐོབ་གོ་ས་ཅན་བསད་ཚེ། མྱི་

སོང་ལྔ་ཞེས་མགོ་རྐང་ལག་ལྔ་བོར་སོང་ལྡབ་ལྔ་འཇལ་དགོས་པ་དང་། མྱི་ཕལ་བར་སྱིར་བཏང་གྱི་སོང་འཇལ་བས་འཐུས་ཟེར། 

ཡང་ཉེས་སོན་གྱི་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ལྟར། མདའ་མོ་སོང་གཤགས་(དམེ་བོ་ཚང་གྱིས་ཤྱི་བདག་ལ་རང་ཁྱྱིམ་གྱི་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་ཀྱི་

ཕེད་ཀ་སེར་དགོས་པ་)དང་དཀར་པོ་གསུམ་ཁུགས་(གསུམ་ཆའྱི་གཅྱིག་)ནག་པོ་སུམ་ཁུགས་(སུམ་ཆའྱི་གཉྱིས་སེར་དགོས།) 

སྤྲུལ་ནག་ཤུབས་འདོན་ནམ་སོར་ར་ཁ་མཚམས་(བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་སེར་དགོས་)བཅས་སོང་ཚད་རྱིམ་པ་བཞྱིར་དབེྱ་ཡོད། ཡང་ས་

འདྱིར་སོང་རྱིན་ལ་དངུལ་སོར་རམ་ཕྱུགས་རྱིགས་གང་རུང་སོད་པ་སེ་གཙོ་བོ་རོང་འབོྲག་གྱི་ཆ་རེན་ལྟར་འཇལ། རེ་ཁོག་ལ་

                                                        

① བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན་པའྱི་《བོད་ཀྱི་ས་རབས་ཁྱིམས་སོལ་ཡྱིག་ཆ་བདམས་བསྒྲྱིགས་》ཞེས་པའྱི་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་༦༣སེང་གསལ། 
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མཚོན་ནས་བཤད་ན་འབོྲག་ཁུལ་ཡྱིན་པས། ཕོ་སོང་དུ་ཟོག་བརྒྱད་དང་མོ་སོང་དུ་དེའྱི་ཕེད་ཀ་འཇལ་སོལ་ཡོད། ད་དུང་རོ་ལུག་

ཡྱིན་ཞེས་ལུག་ཚབ་ཏུ་དཀར་སོར་༡༠༠དང་རོ་དངུལ་དུ་དཀར་སོར་༡༠༠འཇལ་དགོས་པ་དང་། རྐང་ལག་ལྔ་སོང་ཞེས་དངུལ་ལྔ་

བཅུ་མ་ལྔ་འཇལ་བ་དེའྱི་ཕེད་དཔོན་པོར་འབུལ་དགོས། ཡྱིན་ནའང་ཤྱི་བདག་ལ་སོང་སྱིའྱི་གསུམ་ཆའྱི་གཅྱིག་ལས་མྱི་ཐོབ་ལ་ལག་

མ་གསུམ་ཆའྱི་གཉྱིས་ལས་བརྒྱ་ཆའྱི་བདུན་ཅུ་དཔོན་པོར་ཕུལ་བ་དང་བརྒྱ་ཆའྱི་སུམ་ཅུ་གཟུ་བར་སེར་དགོས། ཡང་སོང་འཇལ་

སབས། ཕྱུགས་ཟོག་ངན་ངོན་དང་རྔ་མ་བེྲག་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱུགས་རྱིགས་སོགས་ཐབ་ཚང་གྱི་ཐལ་ཕུད་པའྱི་དངོས་པོ་གང་རུང་ཞྱིག་ཁ་

སོང་དུ་སོད་སོལ་མཆྱིས་པས་ན། ཁ་དཔེར་སོང་ལེན་ཕྱུག་པོར་སོང་བ་མེད། སོང་འཇལ་སང་པོར་སོང་པ་མེད་ཅེས་པའྱི་བཤད་

རྒྱུན་གགས།  

དེ་ཡང་ཕྱི་སོང་སེ་སེ་བ་ཕྱི་ལ་དམེ་བྱས་ཚེ། སོང་འཇལ་དགོས་པ་མ་ཟད། གཞན་དག་གྱི་འཇལ་ཡང་མང་བ་སེ། དང་ཐོག་

ཤྱི་བོའྱི་སེ་བའྱི་སེས་པ་རྣམས་དམག་ལ་ཆས་ནས་གསོད་མཁན་གྱི་སེ་བར་མྱི་ཤ་རོད་དུ་ཡོང་བར་སེ་བ་གཞན་དང་ཡང་ན་དགོན་

པའྱི་བླ་མ་དང་གྲྭ་པ་ཚོས་བར་འདུམ་(གལ་ཏེ་འདུམ་མ་ཐུབ་ཚེ་དགོན་པའྱི་བླ་མ་དང་གྲྭ་པ་ཚོས་སྐུའྱི་མནབ་བཟའ་སར་བཏང་

ནས་བར་འདུམ་བེྱད་པ་དང་། སྱིར་བཏང་གཟན་ལ་འགོམས་ཡུག་བཏང་ནས་བོད་མྱི་སུ་ཞྱིག་ཀང་བགོད་མྱི་ཕོད་པ་རེད།)བྱས་ཏེ་

དམག་ཁ་ཕྱིར་ཟགོ།  རོད་མཁན་ཕོགས་ཀྱི་སེས་པ་སུ་ཞྱིག་བོྱལ་ནས་དམག་ལ་མ་ཞུགས་ཚེ། ཆད་པ་ནན་མོ་གཅོད་ངེས། སོན་ཆད་

ཀང་《རོང་བོ་དགོན་པའྱི་གདན་རབས་》ལྟར་ན། རེབ་གོང་ཕུ་སོད་སྨད་ལ་དམག་བརྡ་བརྒྱབ་པའྱི་རེས་ནས་མྱི་གཅྱིག་མ་འོངས་

ན་མཛོ་མོ་བཅུ་ཡྱི་ཆད་པ་གཅོད་པ་དང་། རུ་སེ་གཅྱིག་མ་འབོྱར་ན་སྱིར་རེ་སོང་གྱིས་དམག་གྱི་རེ་བ་ལྟར་ཆད་པ་ལྱི་མོ་གཅོད་པ་

ཡྱིན་ཞསེ་འབྱུང་། ཡང་དམེ་བོའྱི་སེ་བས་ངོ་ཡ་བེྱད་སོལ་མེད་ལ། སབས་འདྱིར་དམག་རོགས་ཅེས་པའྱི་རྒྱུ་ནོར་དེ་ཤྱི་བོའྱི་སེ་བས་

བླངས་རེས། སེ་བ་གཉྱིས་བར་གྱི་གོད་གཞྱི་འདུམ་ཟྱིན་ཞྱིང་། ཡང་ཤྱི་བདག་ཚང་གྱིས་དམེ་རྟ་དམེ་བོའུ་ཞེས་གསོད་མཁན་གྱི་ཅ་

ལག་འདྱི་སད་མ་ཡོང་བར་གཟུ་མྱི་བཤད་པ་དང་། སོང་འཇལ་རེས། ད་དུང་བཙན་བཤགས་དང་གཉན་བཤགས་ཕུལ་དགོས་ལ་

དེ་ཕུལ་ཕྱིན་དམེ་བོ་དེ་གཉན་པོར་བཅོལ་ནས་དམོད་བོར་བ་དང་དམེ་བོ་དང་དེའྱི་ཁྱྱིམ་མྱི་ལ་མྱི་ཤ་རད་ནས་གོད་གསར་སོང་

བརྱིས་སོགས་བྱ་མྱི་ཆོག། རེ་ཁོག་ལ་མཚོན་ན། སོང་འཇལ་བའྱི་མཇུག་ཏུ་ཁ་ཐུག་ངོ་ཐུག་ཅེས་གཟྱི་འགྱིག་པའྱི་རྟགས་སུ་གོད་ཡ་

ཕོགས་གཉྱི་གའྱི་མྱི་རེས་གཟུ་ཐོག་ལས་མྱི་འདའ་བའྱི་མནའ་བསལ་ཞྱིང་། འདྱིའྱི་རྱིན་དུ་དམེ་ཚང་གྱིས་ཤྱི་བདག་ལ་དཀར་སོར་

༤༠༠འམ་ཟོག་གང་རུང་སེར་དགོས། ཡང་སོང་རྔ་ཆོས་ཀྱིས་སྡུམ་ཞེས་དམེ་ཚང་ལ་ལས་གོད་མྱི་འདའ་བའྱི་ཕྱིར། ཟུར་དུ་ཤྱི་བོར་

དགེ་ར་སྒྲུབ་བེྱད་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་སེར་བའམ་ཡང་ན་བཀའ་འགྱུར་ཚར་གཅྱིག་གམ་ཡུམ་ཚར་གཅྱིག་གང་རུང་དམེ་ཚང་གྱི་ཆ་རེན་ལྟར་

སེར་སོལ་ཡོད། དེ་ཡང་དམག་ཟོག་དང་བཙན་བཤགས། གཉན་བཤགས་བཅས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་སེ་བའྱི་དམག་ལ་དབང་ཞྱིང་། 

དམེ་བོ་ཚང་གྱི་སོང་འཇལ་སབས་ཀང་ཉེ་འབེྲལ་གྱིས་གཙོས་ཚོ་བ་དང་སེ་བ་ཡོངས་ནས་ནག་ཐྱིགས་རྒྱག་ཅེས་སོང་འཇལ་རོགས་

བེྱད། དེ་ལྟ་བུའྱི་གཉེན་ཉེ་ཉེས་མེད་ཞོར་འདྲུད་(株连 )ཀྱི་ཁྱིམས་ནྱི་གནའ་བོའྱི་རྒྱའྱི་རྒྱལ་རབས་ཀྲན་གོའྱི་སབས་སུའང་བྱུང་

མོང་ཡོད། དཔེར་ན། དུས་རབས་འདྱིའྱི་ལོ་རབས་༥༠པའྱི་འགོར། རྒྱལ་པོ་དཔོན་པོའྱི་བུས་རྒྱལ་པོ་བླ་མ་བསད་པར། ཤར་ནང་སོ་

གཉྱིས་ཀྱིས་གོད་དོན་བཤད་དེ་སོང་ཐང་དུ་མགོ་རྐང་ལག་ལྔ་བོར་སོང་ལྔ་འཇལ་དུ་བཅུག་པར་མ་ཟད། དམག་རོགས་སུ་རྒྱལ་པོ་

ནང་ཤོག་སྱིས་ཕྱུགས་རྱིགས་མང་པོ་སད་པ་དང་། སབས་དེའྱི་རྒྱལ་པོ་དཔོན་པོ་དེ་རེབ་གོང་དུ་མངའ་ཐང་རྒྱས་ཤྱིང་དབང་ཤེད་

ཆེ་བས་ན། ཤྱི་བདག་གྱི་སེ་བའྱི་དམག་ལ་ངོ་ཡ་བྱས་པ་མ་ཟད་རོ་ཐོག་ཏུ་རོ་བརེགས་ཞེས་ད་དུང་ཕ་རོལ་བོའྱི་མྱི་བཞྱིའང་བསད་

པར། རྒྱལ་བོ་དཔོན་པོ་ཚང་གྱིས་གོད་གཞྱི་མྱི་འདའ་བའྱི་ཆེད་མྱི་གཞན་པ་བཞྱི་བོར་ཡང་སོང་ལྡབ་གསུམ་རེ་འཇལ་
①
ཞེས་ད་ལྟའྱི་

མྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་བར་བརོད།  

ནང་སོང་སེ་སེ་བ་ནང་ཁུལ་དུ་དམེ་བྱས་ཚེ། རོ་བདག་དེ་གསོད་མཁན་ཚང་ལ་རོད་དུ་སོང་ནས་རོ་སྱིན་བླངས་ཆོག་ལ། 

                                                        

① རེབ་གོང་ས་ཁུལ་གྱི་རྒན་པ་རྣམས་ལ་བཅར་འདྲྱི་བྱས་པ་ཡྱིན། 
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གལ་ཏེ་དམེ་བོ་ཚང་བོྲས་བོྱལ་ཕྱིན་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། དམེ་ཁང་མེར་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་རོམ་པ་རེད། ལག་པར་ངོ་སོ་ཅན་དང་

དབང་ཐང་ཅན་གྱི་གོད་ཡར་འཕད་ཚེ། དམེ་བོ་དང་དེའྱི་ཁྱྱིམ་མྱི་སེ་གལ་ནས་ཕུད་ངེས་པས། ཁོ་ཚོ་གཏན་དུ་གཞྱི་བེྱས་འབོྲ་བ་

ལས་ཕྱིར་རང་སེར་ཡོང་མྱི་ཕོད། མ་ཟད་དམེ་བོའྱི་སྤུན་ཟ་ཁྱྱིམ་གཞྱི་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་གཟུ་མ་འགྱིག་བར་ཕྱིར་རང་སེར་

ཡོང་མྱི་ཕོད་པ་སོགས་ནང་སོང་གྱི་ཁྱིམས་དེ་ཕྱི་སོང་ལས་ལྱི། སྱིར་བཏང་གནས་དབྱུངས་གཏོང་པའྱི་ཉེས་ཆད་འདྱི་ནྱི་ཆེས་ལྱི་

བའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཤྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པས། མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཡུལ་ཁྱིམས་འདྱི་ལ་ཕོག་ཐུག་བཏང་ནས་བརྱི་འཇོག་མ་བྱས་ཚེ། མྱི་དེ་

ཉྱིད་སེ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་སེ་གལ་ནས་ཕུད་པ་དང་། སེ་གལ་ནས་ཕུད་རེས། རང་ཡུལ་དུ་མྱི་ཚེ་གང་བོར་ཕྱིར་ལོག་མྱི་ཆོག་ལ། སེ་བས་

མྱི་དེ་གར་ཡོད་ནམ་འཆྱི་སོགས་ལ་སེམས་ཁུར་དང་ཐེ་གཏོགས་མྱི་བེྱད། དཔེར་ན། དུས་རབས་འདྱིའྱི་ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་བར་རེ་

ཁོག་གྱི་ཧོར་ར་ཚང་སེ་བ་དང་དམག་སར་སེ་བ་གཉྱིས་ཀྱིས་མཚེར་ཐོ་ཞྱིག་ལ་རོད་པ་བྱུང་ནས་ཧོར་ར་དཔོན་པོའྱི་སྤུན་བསད། 

ཧོར་ར་ཚང་ནྱི་སེ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དམག་སར་སེ་བས་དེའྱི་བཙན་འོག་ནས་སོད་མ་ཚུགས་པར་ས་དེ་ག་ནས་བོྲས་ཏེ་གུང་ཐང་

ཚང་ལ་མགོ་བཏགས་ནས་ཝ་ཤུལ་རྨེ་བའྱི་(དེང་སང་སྱི་ཁོན་རྔ་བ་ཁུལ་དམར་ཐང་རོང་གྱི་ཁོངས་ན་ཡོད།)ཕོགས་སུ་གཞྱིས་

ཆགས་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ།། སྱིལ་ཞེས་པའྱི་དངུལ་སོར་གྱི་འཇལ་དེ་སད་རེས་ཤྱི་བདག་གྱིས་དམེ་བོ་དང་དེའྱི་གཉེན་ཉེ་རྣམས་ལམ་

བར་དུ་བཀག་ནས་མྱི་ཤ་རད་མྱི་ཆོག། དེའྱི་ནུས་པ་དེ་ཕྱི་སོང་འཇལ་སབས་ཀྱི་བཙན་བཤགས་ཕུལ་པའྱི་ཆོ་ག་དང་མཚུངས། དེ་

སར་ནང་དམེའྱི་སབས་སུའང་། དམེ་ཚང་གྱི་སོང་རོགས་སུ་ཤ་ཉེ་གཙོ་བྱས་པའྱི་ཚོ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་ནག་ཐྱིགས་ཞེས་པ་སོད་དགོས་

པས་ན། དམེ་ཚང་བོྲས་བོྱལ་དུ་ཕྱིན་རེས་དམེ་ཁང་དེའང་ཉེ་འབེྲལ་དང་ཚོ་བར་ཐྱིམ་ངེས་རེད།  

གཞན་ཡང་རྩྭ་ཆུ་རོད་གེང་སོགས་ལས་བྱུང་བའྱི་སེ་གཟར་སབས་མྱི་བསད་ཚེ། སོང་འཇལ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག། ཁག་གདན་

(ཁག་རྟེན་)ཡྱིན་ཞེས་རྩྭ་ས་སེར་སོལ་ཡོད། དཔེར་ན། རོང་བོ་དགོན་པའྱི་གདན་རབས་སུ། རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའྱི་ཆུ་ལུག་(སྱི་ལོ་

༡༨༨༣ལོ་)ལོར་སོག་པོ་ཆྱིང་ཝང་དང་མ་མཐུན་པར་རེབ་སོག་གཉྱིས་འཁྲུག་པའྱི་རེན་ངན་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཆུ་ལུག་ལོར་རེབ་གོང་

གྱི་དམག་ཆྱིག་སོང་ལག་ཙམ་སོག་པོའྱི་སེ་ཐོག་ཏུ་དྲངས། ནང་སོ་བོླ་བཟང་འཕྱིན་ལས་དང་མྱི་དྲག་འགའ། སབས་རེ་བོླ་བཟང་

ལུང་རྱིགས་རྒྱ་མཚོའྱི་སྐུ་དབོན་སོགས་ཇུས་ཉེས་པས་གོངས། ཨ་དཔོན་ཞ་རས་གཟུ་བཤད་དེ་ཁོ་ལ་མགོ་རྐང་ལག་ལྔ་གར་སོང་ལྔ་

དང་ས་ནག་གད་པ་ཡན་ཁག་རྟེན་དུ་བླངས་ཞེས་གསུངས་
①
པ་སོགས་དཔེ་མང་པོ་ཡོད། གལ་ཏེ་སེ་གཟར་སབས་སུ་མྱི་བསད་ཚེ། 

མྱི་ཤ་གཏེ་ལེན་བེྱད་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་བ་ལས་སོང་ལེན་པར་མྱི་སོ། སེ་བ་ཕར་ཚུར་དུ་མྱི་བསད་པ་འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་ཚེ། མྱི་སྱིན་ལ་

མྱི་སོང་བ་ཡྱིན་པས་ཕན་ཚུན་སོང་འཇལ་མྱི་དགོས། གཟུ་འགྱིག་རེས་སེ་པ་ནང་ཁུལ་ནས་གོད་ཚབ་སད་པས་འཐུས།  

བཅྱིངས་འགོལ་ཚུན་དང་སོས་སུ་དམངས་གཙོའྱི་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་པ་ནས། ཁྱིམས་སོལ་གསར་བ་ལག་བསར་མཛད་དེ་མྱི་

བསད་པ་ལ་སོགས་ཀྱི་གོད་དོན་ཁག་《བཅའ་ཁྱིམས་》ལྟར་ཐག་གཅོད་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་དམངས་ཁོད་ཀྱི་སོང་ད་དུང་

ཞར་ལ་སོད་ལེན་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད། སབས་འདྱི་ནས་བཟུང་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཁྱིམས་མཐུན་རང་བཞྱིན་ཉམས་དམས་སུ་གྱུར་མོད། 

འོན་ཀང་དེའྱི་སོལ་རྒྱུན་ད་དུང་མ་ཉམས་པར་ཡུལ་སོལ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ད་ལྟའང་དམངས་ཁོད་དུ་གནས་འདུག། དཔེར་ན། སྱི་ལོ་

༡༩༧༣ལོར་རེབ་གོང་རྒྱལ་པོ་སྱི་ཚང་མཁར་ཤུལ་ཐོན་སེད་རུ་ཁག་གྱི་ཏོས་ཀྲང་(队长)རྱིག་ལྡན་རྒྱལ་གྱིས་ཐུན་མོང་གྱི་ཁེ་ཕན་

ཆེད། རང་སེའྱི་ལུག་རྱི་ཤ་བོ་རྒྱ་མཚོ་བསད་པར། ཐུན་རྱིན་རོང་སྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་དང་མྱི་དམངས་ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་ཞྱིབ་བཤེར་

བརྒྱུད། རྱིག་ལྡན་རྒྱལ་གྱིས་མྱི་བསད་པ་དེ་རང་ཉྱིད་སྲུང་སོབ་དང་ཐུན་མོང་གྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད་ཡྱིན་ཡང་མཇུག་འབྲས་ཚབས་ཆེན་

ཡྱིན། གོད་དོན་བྱུང་རེས་རང་ཤུགས་ཀྱིས་སྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ལ་མགོ་བཏགས་ནས་ཉེས་སོན་ངོས་ལེན་བྱས་པ་དུས་བཀག་བཙོན་

འཇུག་ལོ་༣ཙམ་ལ་ཐག་གཅོད་བྱས། ཡང་རྱིག་གྱི་ཁུ་བོ་དང་དེའྱི་བཟའ་མྱི་རྣམས་གོད་དོན་འདྱིར་འབེྲལ་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་

ཀང་། ས་དེའྱི་ཡུལ་སོལ་ལྟར་བཙན་ཤུགས་འོག་རང་སེ་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་འབོྲག་སར་གཞྱི་བཅོལ་ནས་བསད་པ་དང་། སྱི་ལོ་

                                                        

① མཚོ་སོན་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་བསྐྲུན་པའྱི་《རོང་བ་ོདགོན་པའྱི་གདན་རབས་》ཞེས་པའྱི་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་༧༥༡སེང་དུ་གསལ། 



6 

 

༡༩༧༦ལོར་བཙོན་གོལ་བཏང་བའྱི་རྱིག་ལྡན་རྒྱལ་ནྱི་དེ་ལས་ཀང་རང་སེར་ཡོང་མྱི་ཆོག་པར་མགར་རེ་ཤང་དུ་བེྱས་སོད་བྱས། སྱི་

ལོ་༡༩༨༡ལོར། ཐུན་རྱིན་རོང་ཆོས་ལུགས་མྱི་སྣ་དང་། རུ་ཁག་ཏང་ཀྲྱི་པུའུ། སེ་བའྱི་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆབས་ཅྱིག་གཟུ་བཤད་དེ་

རྱིག་ལྡན་རྒྱལ་གྱིས་ཤྱི་བདག་ཚང་ལ་སོར་༤༠༠༠ཡྱིས་སོང་འཇལ་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིག་ལྡན་རྒྱལ་དང་བཅས་པའྱི་ཁུ་བོའྱི་

ཁྱྱིམ་མྱི་རྣམས་སར་བཞྱིན་རང་སེར་སོད་དུ་མ་བཅུག་པ་རེད།
①
 ཡང་དཔེར་ན། བཅྱིངས་གོལ་མཇུག་ཏུ་རེ་ཁོག་རོང་རྡོ་དཀར་མོ་

ཤང་གྱི་འབོྲག་པ་གསེར་རྡོ་ཡྱིས་རང་དང་རུ་སེ་གཅྱིག་པའྱི་འབོྲག་པ་ཞྱིག་ལ་ཁ་རོད་བྱུང་ནས་གྱིས་གཙགས་ཏེ་ཕ་རོལ་པོ་བསད་

པར། རེ་ཁོག་རོང་མྱི་དམངས་ཞྱིབ་བཤེར་ཁང་གྱིས་《ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་བཅའ་

ཁྱིམས་》ལྟར་དམེ་བོར་སོག་ཁྱིམས་བཅད། ཡྱིན་ནའང་གོད་དོན་བྱུང་རེས། ཤང་དེའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་དུད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་བར་གཟུ་

བཤད་པ་བརྒྱུད་ཤྱི་བདག་ཚང་ལ་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་སོགས་ཀྱི་ཟོང་སོར་མོར་རྱིས་ན་ཁྱི་བཞྱི་ཡྱི་སོང་འཇལ། མཇུག་འབྲས་སུ་མྱི་

དང་རྒྱུ་ནོར་གཉྱིས་ཀ་སོངས་པས་ན་གསེར་རྡོའྱི་ཕ་རྒན་གྱིས་ཡྱིད་ཆད་སེམས་འཁྱག་ངང་“དེ་ས་སོང་འཇལ་ཚེ་བུའྱི་ཉེས་ཁྱིམས་

ཇེ་ཡང་དུ་གཏོང་བར་སེམས་མོད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་མྱི་དང་རྒྱུ་ནོར་གཉྱིས་ཀ་ཤོར་ཟྱིན་པས། ཁྱྱིམ་མྱིའྱི་འཚོ་བ་དཀའ་ངལ་འོག་

ལྷུང་པ་དང་། ང་ལ་དངོས་གནས་རེག་མྱི་འོས་པའྱི་གོང་གུད་རེག་སོང་”②ཞེས་བཤད་པ་སོགས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གོད་དོན་བྱུང་དང་

འབྱུང་མུས་སུ་མཆྱིས། དཔེ་འདྱི་ལས་ད་ལྟའྱི་སོང་འཇལ་སོལ་དེར་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་ལྡན་པ་རྟོགས་ཐུབ།  

༢. གསོན་སོང་། དེ་ཡང་སར་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་རྱིང་པ་རྣམས་སུ། “ལུས་ཀྱི་གཉན་པར་(སར་)གསོད་ཀྱི་གྱི་བརྒྱབ་ན་རྨས་

འཇལ་ཐོབ་ཐང་གྱི་སེང་དུ་གསོན་སོང་སྨར་གསེར་གྱི་སང་གང་། ཕེད་སོགས་ཀྱི་འགོས་བདེན་འབེྲལ་དང་མཚུངས་པར་བེྱད། རྨས་

རང་གྱི་སོར་ལ་དྲག་པའྱི་རྱིགས་ལ་གསོན་སོང་རྒྱལ་ཡུས་རྨས་གསོས་ཁག་གདན་ཞེས་རྨས་འཇལ་གསོན་པོའྱི་སོང་ནས་ཤས་པའྱི་

བཞྱི་ཟུར་སོགས་ཆེ་ཆུང་གྱི་འགོས་རྨས་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ལ་དཔགས་པའྱི་གཅོད་” ③ ཅེས་འབྱུང་བ་དང་། ས་ཁུལ་འདྱིར་དེ་སར་

གསོན་སོང་ཞེས་པ་ནྱི་ཞར་སོང་དང་འཐེང་སོང་། འོན་སོང་ཞེས་སོགས་ཏེ་ལུས་ཀྱི་དབང་བོ་ལྔ་སོན་ཅན་དུ་བཟོས་པ་དང་རྨས་

སོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་པར་འཇལ་རྒྱག་པར་གོ། ཡྱིན་ནའང་མྱི་སོ་སོའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ངོ་སོ་ཆེ་ཆུང་སོྙམ་དཀའ་བས་ན། སོན་

གཅྱིག་ལ་ཉེས་ཁྱིམས་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཡོད་པ་སེ། དབང་ཐང་ཅན་ལ་ལས་གོད་པས་གོད་ཡའྱི་སེང་ལ་གྱི་ཕྱུངས་པ་ལའང་

གསོན་སོང་འདེད། ཡང་ས་འདྱིའྱི་ཁ་དཔེར། གྱིས་བརྒྱབ་ན་སོང་དང་གྱིས་ཚད་ན་སོང་ཞེས་བཤད་སོལ་ཡོད་མོད། དོན་དམ་དུ་

སོང་ཐང་ལ་གཤྱིན་སོང་གྱི་ཕེད་ཀས་འཐུས། སོང་ཚད་ཀང་བཀས་བཅད་མེད་པར་བདེན་པ་དང་རྨས་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ལྟར་ས་ཆའྱི་

གཅོད་སོར་སབས་དང་བསྟུན་ནས་འཇལ་བ་རེད། དཔེར་ན། དུས་རབས་འདྱིའྱི་ལོ་རབས་བདུན་ཅུའྱི་འགོར། རྒྱལ་པོ་ཀླུ་ཆུའྱི་

དབང་ཕྱུག་གྱིས་རང་དང་རུ་སོར་གཅྱིག་པའྱི་འབོྲག་པ་རྡོ་རེ་བསད་པར་སོང་འཇལ་བར། དབང་ཕྱུག་ཚང་ལ་མྱི་ར་ཐུག་པས་ན། 

སབས་ཤྱིག་སོན་མོའྱི་མཛད་སོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་དབང་ཕྱུག་གྱི་སྤུན་ཡས་རྡོ་རེའྱི་ཁྱྱིམ་མྱིའྱི་སེང་ལ་འཁོན་འཛིང་བྱས་པར། རྒྱལ་པོ་

རོང་འབོྲག་རྣམས་དམེ་ཚང་གྱི་བྱ་སོད་ལ་ཡྱིད་མ་རངས་པར། གསོན་སོང་གྲུ་བཞྱི་མ་(གསོན་སོང་གྲུ་བཞྱི་མ་འདྱི་ནྱི་སོང་རྱིན་གྱི་

ཆ་ནས་ལྱི་བའྱི་ངེས་པ་མེད་མོད། འོན་ཀང་གོད་རྟྱིང་ནན་མོས་བསམས་ཤྱིང་སུས་ཀང་འདའ་རུ་འཇུག་མྱི་རུང་པར་བཙན་པས་

ན་མྱིང་ཡང་དེ་ལྟར་བཏགས་སད།)འཇལ་དུ་བཅུག་པ་རེད།
④

 “རོ་འོག་ཏུ་རྨ་ཞྱི་”ཞེས་པའྱི་སོལ་ལྟར། མྱི་གཉྱིས་འཐབ་

འཛིང་བྱས་པའྱི་ཁོད། གཅྱིག་ཤྱི་ན། ཤྱི་བདག་གྱིས་སོང་ལེན་པ་ལས་གོད་ཡར་རྨས་ཐེབས་ཀང་རྨས་མྱི་གཅོད། དཔེར་ན་ད་ལོར་

(སྱི་ལོ་༢༠༠༣ལོར་)རྒྱལ་པོ་ཀླུ་ཆུའྱི་ཕོ་གསར་གཉྱིས་སྦག་སྦག་འཁོར་ལོ་ལ་ཞོན་ནས་ཕན་ཚུན་གདོང་ཐུག་རྒྱབ་སེ་གཅྱིག་ས་དེ་

གར་ཤྱི། གཞན་པ་དེ་རྨས་ལྱི་ཡང་ཕྱིར་ཕ་རོལ་པོར་སོར་ཁྱི་གསུམ་གྱིས་སོང་འཇལ་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཉྱིན་འགའ་མ་འགངས་

                                                        

① མཚོ་སོན་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་བསྐྲུན་པའྱི་《མཚོ་སོན་བོད་ཁུལ་གྱི་ཚོ་བའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་གཅེས་བསྡུས།》ཞེས་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངསོ་

༢༠༤སེང་གསལ། 
② གོང་མཚུངས་ཀྱི་ཤོག་ངོས་༢༢༧སེང་གསལ། 
③ བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན་པའྱི་《བོད་ཀྱི་ས་རབས་ཁྱིམས་སོལ་ཡྱིག་ཆ་བདམས་བསྒྲྱིགས་》ཞེས་པའྱི་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་༡༢༨སེང་གསལ། 

④ རེབ་གོང་ས་ཁུལ་གྱི་རྒན་པ་རྣམས་ལ་བཅར་འདྲྱི་བྱས་པ་ཡྱིན། 
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པར་རྨས་པོའང་རེན་དེར་བརྟེན་ནས་ཤྱི་བས་ན། ཕ་རོལ་བོ་ཤྱི་བདག་གྱིས་སར་འཇལ་པའྱི་སོང་དེ་ཕྱིར་སད་ཡོང་ཟེར།
①
 

༣. མོ་སོང་། སོན་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་རྱིང་པ་རྣམས་ན། བྱྱི་བྱས་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་ཕན་བཅད་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་

སྤྱུགས་ཞེས་འདུག་ཀང་། འདྱི་བླ་མ་དཔོན་པོ་སོགས་ཀྱི་བཙུན་མོ་ལ་མྱི་འོས་པའྱི་བྱྱི་བྱས་ན་དེའྱི་ནག་ཏུ་གཅོད་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དོན་

ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གཅོད་རྒྱ་བེྱད་པ་ལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་རྱིང་པ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ། རྱིག་ཞོ། སོག་སང་། ག་ལུག། རེད་ར། ཁྱབ་རྟ་གཞོལ་

གཡག་ཅེས་ཟེར་བ་འདུག་ནའང་། འདྱིར་བདེན་པ་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་མྱི་ཁུངས་མྱི་སོྙམས་པའྱི་བྱྱི་འཇལ་སང་གསུམ་དང་། གསོན་

སོང་གྱི་ཁུངས་ཀྱི་སོང་གྱི་བཞྱི་ཟུར། རྒྱལ་ཡུས་(རྒྱལ་ཡུས་ཟེར་བ་ཁྱོ་གར་གསོན་སོང་ལྟ་བུའྱི་བདེན་གསོལ་ཡྱིན་འདུག་ཅེས་《ཤེ་

བམ་ཆེན་མོའྱི་དཔེར་བརོད་》དུ་གསལ།)ཇ་བར་བསྡུམས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་བདུན་ཚན་བེྱད། ཁུངས་འདྲ་བ་ལ་ཁྱིམས་མེད་ཀྱི་བྱ་

བ་བྱས་ན་བྱྱི་འཇལ་གསོན་སོང་སོགས་བསོམས་པར་སང་གསུམ་ནས་དོའྱི་བར་དང་། རྒྱལ་ཡུས་གོས་གཟན་གྱིས་གཙོས་པའྱི་ལྔ་

ཚན་བདུན་ཚན་གང་རྱིགས།
②
 ཡྱིན་ནའང་། སབས་འདྱིའྱི་འཇལ་དེ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁོད་ལོ་ངོ་སོང་ཡས་མས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕོ་

འགྱུར་བརྒྱུད་རེས། རེབ་གོང་ས་ཁུལ་འདྱི་རུ་མྱིང་དོན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཆ་ནས་འགྱུར་ལྡོག་ཐེབས་ཡོད་པ་སེ། རེབ་གོང་ས་ཁུལ་དུ་

གཉེན་རྟགས་རྒྱབ་ཟྱིན་པའམ་ཡང་ན་གཉེན་སྒྲྱིག་ཟྱིན་པའྱི་བུད་མེད་རྣམས་སེས་པ་གཞན་དང་བོླ་འགྱུར་ཏེ་གཉེན་སྒྲྱིག་པར་

བརམས་ཚེ། ད་གཟོད་སར་གྱི་གནས་བདག་དང་བཟའ་ཟར་མོ་སོང་འཇལ་བ་དང་། ཁ་དཔེར་“རྒྱུ་ཤོར་རྒྱུ་ཡྱི་སོག་མོད། ཚིག་

ཤོར་སུ་ཡྱིས་སོག་”ཅེས་གསར་མོ་ཞྱིག་གྱིས་ཕོ་སེས་གཞན་ལ་གཉེན་སྒྲྱིག་པར་ཁས་འཆེས་ནས་དོན་དུ་མ་འཁྱོལ་བར་སེས་པ་

གཞན་ལ་གཉེན་སྒྲྱིག་པར་བརམས་ཚེ་ཁས་སོང་ལེན་པ་རེད། ཡང་གོང་གྱི་གོད་དོན་འདྱི་རྱིགས་བྱུང་ཚེ། གནས་བདག་བཙན་པོ་

ལ་ལས་བུད་མེད་ཀྱི་སྐྲ་དང་ཁ་སྣ་བཞར་པ་སོགས་བེྱད། དཔེར་ན། དུས་རབས་འདྱིའྱི་ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་པའྱི་འགོར་རྒྱལ་པོ་ཤང་

གང་རྱི་སེ་བའྱི་བུད་མེད་ཞྱིག་གནས་ནས་གནས་གཞན་ལ་འབོྲ་རྱིས་བྱས་པར། གནས་བདག་གྱིས་བུད་མེད་དེའྱི་སྣ་བཞར་པས། ཁོ་

མོས་མྱི་ཚེ་གང་བོར་ཁ་ཐུམ་རྒྱབ་ནས་བསད་ཡོད་སད།
③
 ཡྱིན་ནའང་ཁ་སྣ་བཞར་མཁན་ནྱི་ཕོ་སེས་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་ལས་གཞན་

གཉེན་ཉེ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་བེྱད་མྱི་རུང་ཞྱིང་། སོན་ཆད་འདྱི་འདྲའྱི་ཡ་ང་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་བྱ་སོད་བརམས་ཀང་མྱི་ཚོས་ད་དུང་

ལུགས་མཐུན་དུ་བགང་བ་ལས་ཐེ་གཏོགས་མྱི་བེྱད། ཡྱིན་ནའང་གོང་གྱི་དོན་དག་འདྱི་བྱུང་སབས་ཁྱིམས་ལུགས་གསར་པ་ལག་

བསར་མཛད་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརྟེན། སྣ་བཞར་མཁན་གྱི་གནས་བདག་དང་དགའ་རོགས་སེས་པ་གཉྱིས་བཙོན་དུ་བཅུག་སད། 

ཡང་རྒྱལ་པོ་ཤོག་པར་མཚོན་ན། དམངས་གཙོའྱི་བཅོས་བསྒྱུར་ལོའྱི་ཡར་སོན་དུ། མོ་སོང་སོགས་ཀྱི་གོད་དོན་འདྱི་རྱིགས་སེ་བའྱི་

ནང་ཐག་གཅོད་གནང་དཀའ་བར་བྱུང་ཚེ། རྒྱལ་པོ་དཔོན་པོར་ཞུ་གཏུག་བེྱད། དེ་བས་ན་བུད་མེད་ཚོས་གོད་བཤད་སབས་རང་

ལ་བདེན་ཆ་ཐོབ་པ་དང་གོད་དོན་སོང་པོར་ཡོང་ཆེད། དཔོན་ཚང་ལ་ག་བྱས་ཏེ་དཔོན་ངོ་ལེན་ཞྱིང་། བུད་མེད་འདྱི་རྱིགས་ལ་བོྲ་

མོ་ས་(གནས་ཚང་ནས་ཕྱིར་ལོག་སེ་ད་དུང་ཐོར་མེད་པའྱི་བུད་མེད་ཚོར་གོ་)ཞེས་འབོད་པ་རེད། ཡང་ཕ་མས་བུ་མོར་མག་པ་

བླངས་ནས་ཕ་ཁྱྱིམ་དུ་གཞྱི་འཛིན་པར་བེྱད་རྱིས་ཡོད་པའྱི་བུ་མོ་དེ་གནས་ལ་བོྲས་ན། ཕ་མས་གནས་ཡུལ་དེ་ནས་མོ་སོང་ལེན་ངེས་

རེད།  

དེ་ཡང་བཤད་རྒྱུན་དུ། གོད་དོན་འདྱི་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་ཕོ་སོང་༨༠དང་མོ་སོང་༤༠འཇལ་དགོས་པའྱི་བཀས་བཅད་ཡོད་

ཀང་། མྱི་ཁུངས་མྱི་སོྙམས་པས་ན། གནས་བདག་ལ་ལས་གཤྱིན་སོང་གྱི་ཚད་ལྟར་སོང་འཇལ་དགོས་པའྱི་གོད་སོང་ཞྱིང་། དོན་དུ་

མྱི་བསད་པའྱི་སོང་ཚད་སེར་མྱི་དགོས། ཡྱིན་ནའང་སེས་པ་ཚོར་གོད་དོན་འདྱི་རྱིགས་བྱུང་ཚེ། ཕོ་སོང་༨༠ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་སོལ་ཡོད་

ཀང་། ཕོ་གོད་འདྱི་རྱིགས་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དཀོན། དཔེར་ན། དུས་རབས་འདྱིའྱི་ལོ་རབས་སུམ་ཅུ་ཡས་མས་སུ། རྒྱལ་པོ་ཤོག་པའྱི་

སེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་གྱིང་རྒྱ་སེ་བའྱི་གནས་བདག་ཅན་གྱི་བུ་མོ་ཞྱིག་མནའ་མར་འཁྱིད་པར། གྱིང་རྒྱ་དང་སྨད་ཤོག་གྱི་སོལ་ཡྱིན་ན་མོ་

                                                        

① གོང་མཚུངས།  
② གོང་མཚུངས། 
③ གོང་མཚུངས། 
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སོང་གྱི་ཚབ་དུ་གང་བུ་གཅྱིག་སད་པས་འཐུས་ཀང་། འདྱིར་ཤོག་པ་སོ་སོ་ཡྱིན་པས་ན། སོང་ཚབ་དུ་དཀར་སོར་གཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུ་དང་གཞན་ཟོག་ཟོང་གྱི་ཚབ་མ་སོགས་བསོམས་པས་དཀར་སོར་༥༠༠སད་མངོ་།
①
ཞེས་ད་ཡོད་ཀྱི་ཁྱྱིམ་མྱིས་བཤད།  

མོ་སོང་འཇལ་དགོས་པའྱི་གོད་དོན་འདྱི་རྱིགས་ད་ལྟའང་སར་བཞྱིན་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཁྱིམས་ལུགས་གསར་པ་ལག་བསར་བྱས་ཏེ་རང་དབང་གཉེན་སྒྲྱིག་དར་སེལ་བཏང་བ་དང་བསྟུན་ནས་འདྱི་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་

ཡོད་པས། འདྱི་ལ་དམངས་གཙོའྱི་བཅོས་བསྒྱུར་ལོའྱི་ཡར་སོན་ནང་བཞྱིན་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ནན་མོ་བེྱད་ཁག་ནའང་། ས་འདྱིའྱི་

བོད་རྱིགས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་འདུ་ཤེས་ཞན་པས་ན། སར་གྱི་མོ་སོང་ལས་གོད་གཞྱི་ཆེ་རྱིགས་སུ་གཏོགས་ཤྱིང་ད་ལྟའྱི་

བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་གཉེན་བསར་མའྱི་མོ་གོད་དེ་རྱིགས་ད་དུང་དམངས་ཁོད་དུ་སེར་གྱིས་ཐག་གཅོད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད་

པ་སེ། སྱི་ལོ་༡༩༨༣ལོར་གྱིང་རྒྱ་སེ་བའྱི་བུད་མེད་ཞྱིག་གནས་ནས་གནས་གཞན་ལ་མནའ་མར་བོྲས་པར། སེ་བའྱི་རྒན་པ་ཚོས་སར་

སོལ་ལྟར་གཟུ་བཤད་པ་བརྒྱུད་ཕྱིར་སར་གྱི་གནས་བདག་ལ་སོར་མོ་སོང་གསུམ་ཡས་མས་ཀྱི་འཇལ་བརྒྱབ།
②

 ཡྱིན་ནའང་དེང་

སབས་འདྱི་རྱིགས་ལ་མྱིང་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་མོ་གོད་ཟེར་བ་ལས་མོ་སོང་ཞེས་མྱི་འབོད།  

གསུམ་པ། མཐའ་དཔྱད།  

དེ་ཡང་དམངས་གཙོའྱི་བཅོས་བསྒྱུར་ཡར་སོན་གྱི་བོད་ཚོ་བའྱི་ཁྱིམས་དེ། རྣམ་པའྱི་སེང་ཉེས་ཁྱིམས་གཙོར་བྱས་པའྱི་ཁྱིམས་

མང་སྣ་འདུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་སེ། དམངས་ཁྱིམས་དང་ཉེས་ཁྱིམས་ཀྱི་དབེྱ་བ་མེད་ལ། གཙོ་ཁྱིམས་དང་དཀྱུས་ཁྱིམས་ཀྱི་དབེྱ་བའང་

མེད། ནང་དོན་གྱི་ཐད་ནས་གནའ་ཁྱིམས་དང་འབེྲལ་ཡོད་ཚང་མ་ཕལ་ཆེར་དེའྱི་ཁོངས་སུ་མ་འདུས་པ་མེད་མོད། འོན་ཀང་ཆོད་

དོན་དེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་མྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་མཐུན་སོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་སེང་ནས། ཕལ་ཆེར་བེྱད་ཐབས་

རྱིགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་སེ། གཅྱིག་ནྱི་བོད་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཏེ། ད་ལྟའྱི་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་འདྱིར་སར་བཞྱིན་དུས་རབས་རྱིམ་བྱུང་གྱི་བོད་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དེ་བཀོལ་

སོད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད། གཉྱིས་ནྱི་སར་བོད་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་དང་བྲལ་བའྱི་ས་གནས་ཏེ། གཙོ་བོ་ཁམས་དང་ཨ་མདོ་ཁུལ་དུ་

བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དེ་ཅུང་རོག་འཛིང་ཆེ་བ་རེད། ཚོ་བ་རང་གྱི་ཁྱིམས་ངོས་ནས་བཤད་ནའང་། གཙོ་བོ་ཚོ་བའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་

ཀྱིས་བསྒྱུར་བཀོད་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིར་གལ་བོ་ཆེར་ནན་བཤད་བེྱད་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ཚོ་བའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་དེ་བསམ་བོླ་དང་

ནང་དོན་སྱིའྱི་ཆ་ནས་དུས་རབས་དཀྱིལ་མའྱི་ནང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ཡོད་ལ། བོད་ས་གནས་སྱིད་དབང་གྱིས་

བཟུང་བའྱི་ས་ཁུལ་དུའང་སར་བཞྱིན་ས་མའྱི་ཚོ་བ་ཁག་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་དེ་ཁྱིམས་ཀྱི་གཙོ་ཁུངས་སུ་བྱས་ཏེ་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་བརྱི་སྲུང་

དང་མཐུན་སོད་བྱས་ཡོད།
③
 

རེབ་གོང་ས་ཁུལ་དུའང་དམངས་གཙོའྱི་བཅོས་བསྒྱུར་ཡར་སོན་བར་ད་དུང་བོད་ས་རབས་ཀྱི་ཁྱིམས་སོལ་དང་ཞལ་ལེ་

སོགས་ཀྱི་ནང་དོན་དང་གོ་རྱིམ་དེ་འདྲའྱི་ག་མ་ཉམས་པར་ཡོད་ལ། དེ་དག་གོང་གསལ་སོང་འཇལ་སངས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཀང་

རྟོགས་ཐུབ། ཡྱིན་ནའང་བཅྱིངས་འགོལ་རེས་སུ། སྱིད་གཞུང་གྱིས་ས་འདྱིར་ལམ་ལུགས་གསར་བ་སེལ་བ་དང་། དུས་རབས་ཀྱི་

འཕོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་མྱི་རྣམས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་གཞན་པའྱི་བསམ་བོླ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་

སོགས་ཀྱི་ཕྱི་རེན་དང་ནང་རེན་ལས་སོང་ལ་འགྱུར་ལྡོག་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ལ། གཙོ་བོ་གཤམ་གསལ་དག་ལས་འབུར་དུ་ཐོན་ཡོད་

པ་སེ།  

                                                        

① རེབ་གོང་ས་ཁུལ་གྱི་རྒན་པ་རྣམས་ལ་བཅར་འདྲྱི་བྱས་པ་ཡྱིན། 
② གོང་མཚུངས།  
③ མཚོ་སོན་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་བསྐྲུན་པའྱི་《寻根理枝-藏族部落习惯法通》(བོད་རྱིགས་ཚ་ོབའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་འཇུག་དཔེ་ཚོགས་དེབ་གཉྱིས་པ།)ཞེས་

པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་༣༢༤སངེ་གསལ། 
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༡. སོང་གྱི་མྱིང་དོན་གྱི་ཆའྱི་འཕོ་འགྱུར། དམངས་གཙོའྱི་བཅོས་བསྒྱུར་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་བརྒྱུད་བཤུ་གཞོག་

ལམ་ལུགས་ར་མེད་བཟོས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བོད་ཚོ་བའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་མེད་པར་བཏང་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་གསར་བ་བཀོལ་སོད་

བྱས་པར་བརྟེན། སབས་ཤྱིག་ལ་སོང་ལ་སོགས་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཚོ་བའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་མང་པོ་ཞྱིག་བག་ལ་ཞ་བར་གྱུར་མོད། འོན་ཀང་རྒྱུ་

རེན་སྣ་ཚོགས་དབང་གྱིས་སོང་འཇལ་སོལ་དེ་ཡུལ་སོལ་གྱི་རྣམ་པས་རེབ་གོང་ས་ཁུལ་དུ་ད་ལྟ་ད་དུང་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ནུས་པ་དང་

ཤན་ཤུགས་ཐོན་བཞྱིན་ཡོད་པ་སེ།  

གོང་དུ་གེང་བ་ལྟར་མྱི་བསད་རེས་ཕྱིར་དམེ་བོའྱི་སེ་བར་དམག་དྲངས་ནས་དམག་སོག་ལེན་པ་དང་ནང་དམེ་སབས་སུ་

གཉེན་ཉེ་རྣམས་དམེ་ཚང་ལ་རྒྱུག་ནས་མྱི་ཤ་རོད་པ་དང་། དམེ་ཁང་བསེག་གབས་བེྱད་པ་སོགས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་

གནོད་པ་དང་ཉེས་ཅན་ལ་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་རྒྱལ་ཁྱིམས་གཉྱིས་མཉམ་འདེགས་བེྱད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཐ་ན་ཉེས་དོན་ལ་འབེྲལ་

བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པའྱི་དམེ་བོའྱི་ཁྱྱིམ་མྱིའང་མྱི་གོང་ནོར་ཟད་ཀྱི་གནས་སུ་གར་བ་མ་ཟད། དུད་ཁྱྱིམ་ཉམ་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ། 

ཁྱྱིམ་མྱི་ཁ་ཐོར་ཡ་གལ་ངང་གཞྱི་བེྱས་ནས་འགོ་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདུག་པས་མྱི་དཀྱུས་མ་དང་ཉམ་ཆུང་གྱི་ཁུར་བོ་ཇེ་ལྱིར་

གྱུར་ཡོད། གཞན་ཡང་ཤྱི་བདག་གྱིས་ལག་དམར་གྱི་ལག་ནས་སོང་བླངས་རེས། དེ་ལ་ཉེས་དོན་གྱི་འགན་འཁྱི་བསོན་པའྱི་རེ་བ་མྱི་

འདོན་པ་དང་། ཤྱི་བདག་ལ་ལས་སོང་འཇལ་ནས་གཟུ་འགྱིག་རེས། ཁྱིམས་ཁང་ལ་ལག་དམར་བཙོན་གོལ་གཏོང་བའྱི་རེ་བ་ཞུ་བ་

སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་འདུག་པས་ན། ཕྱུག་པོ་དང་མྱི་ར་ཅན་(མྱི་རྒྱུད་མང་བ)ཁྱིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀྱི་བྱ་བ་བེྱད་མཁན་

སོགས་ཀྱི་མགོ་འཕང་མཐོ་རུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ནན་བཤད་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་སོང་དེས་དམངས་ཁོད་དུ་སོང་

གཞུག་གྱི་མྱི་ཤ་མྱི་རོད་པ་སོགས་གོད་ར་སྡུམ་པའྱི་ནུས་པ་འདོན་པ་ཙམ་ལས་དེར་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་རང་བཞྱིན་མེད།  

ད་ལྟ་དེ་སའྱི་གསོན་སོང་དང་མོ་སོང་གཉྱིས་ནྱི་དུས་རབས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་བསྟུན་ཕལ་ཆེར་མྱིང་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཆ་ནས་

འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་བཞྱིན་ཡོད་པ་སེ། གསོན་སོང་ལ་མཚོན་ན། དེ་སའྱི་ཞར་འཐེང་འོན་སོགས་དབང་པོ་སོན་ཅན་དུ་བཟོས་པར་

འཇལ་བའྱི་སོང་ལྟ་བུ་སོགས་ཀྱི་གོད་དོན་བྱུང་པར། དང་ཐོག་མྱི་སེར་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་མྱི་

སེར་དང་ཐ་ན་སེ་དཔོན་གྱིས་ཀང་གོད་དོན་སྡུམ་དཀའ་བར་གྱུར་ཚེ། ས་གནས་མྱི་དམངས་ཁྱིམས་ཁང་དུ་གཏུག་བཤེར་རྒྱག་པས་

ན་གཤྱིན་སོང་ལྟར་ཉེས་པ་གཅྱིག་ལ་ཉེས་ཆད་གཉྱིས་གཅོད་ཀྱིན་མེད་པར་རྨས་སོན་གྱི་གཅོད། དེང་སབས་མྱིང་ལའང་སོང་ཞེས་

མྱི་འབོད་པར་འཇལ་ཟེར་བ་རེད། དེ་ཡང་མོ་སོང་འཇལ་དགོས་པའྱི་གོད་དོན་འདྱི་རྱིགས་ཀང་ད་ལྟ་ད་དུང་བྱུང་དང་འབྱུང་

མུས་སུ་ཡོད་ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཉེན་སྒྲྱིག་གྱི་རང་དབང་ལམ་ལུགས་དར་སེལ་བཏང་བ་དང་། མྱི་ཚོའྱི་བསམ་བོླའྱི་གོ་རྟོགས་

མཐོ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག། ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་གོད་གཞྱི་བསྡུམ་པ་ལས་དེ་ས་ནང་བཞྱིན་ཚ་ནན་དྲགས་པོ་གཏོང་ཁག་པོར་

གྱུར་ཡོད་ལ། དེའྱི་མྱིང་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་མོ་སོང་མྱི་ཟེར་བར་མོ་གོད་ཅེས་འབོད། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་སོང་གྱི་ཁ་མཆུའྱི་ཡན་ལག་གྱི་

མྱིང་འདོགས་མང་པོའང་ད་ལྟ་ཉམས་ཟྱིན་པ་རེད།  

༢. སོང་ཚད་ཐད་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར། དེ་སར་མྱི་དྲག་ཞན་ལ་དཔག་པའྱི་སོང་སོད་ལུགས་མང་ཞྱིང་། ལག་པར་བུད་མེད་རྣམས་

ཀྱི་སོང་རྱིན་དེ་གཤྱིན་སོང་དང་གསོན་སོང་གང་ཞྱིག་གྱི་སབས་སུའང་སེས་པའྱི་སོང་ཁུངས་ལས་ལྡབ་ཀྱིས་ཉུང་བ་རེད། སྱིར་སོང་

རྱིན་ཐད་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སེང་རབ་འབྲྱིང་མཐའ་གསུམ་གྱི་རྱིམ་པ་དགུར་དབེྱ་སོལ་ཡོད། དཔེར་ན། བོད་བཙན་པོའྱི་དུས་སབས་སུ། 

སོང་ཐང་མཐོ་བ་ལ་ཞང་བོླན་ཆེན་པོ་བཞྱིའམ་ཡང་ལ་ལས་སོང་རབ་ཀྱི་རབ་ནྱི་དཔའ་བོ་སག་གྱི་ཞལ་ལེ་སབས་ཡྱིན་ཞེས་དཔའ་

བོ་སག་སོག་ཅན་གཡུལ་དུ་བསད་པར་སོང་ཐང་ཆེས་མཐོ་བར་ཡང་བཤད། ཡང་ས་ས་པཎ ྱི་ཏས། རྟ་བརྒྱ་གང་སོང་མྱི་ཁྱད་འབུམ།། 

ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་བརོད་དུ་མེད།། ཅེས་པ་སོགས་ལས་སོང་ཚད་ཀྱི་མཐོ་དམའ་དེ་བོད་མྱིའྱི་དུས་རབས་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་

བསྟུན་ནས་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ཡོད་ལ། དེ་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་གལ་རྱིམ་གྱི་རྟགས་ཐམ་བཀོད་ཡོད། དེ་བཞྱིན་དུ་རེབ་གོང་ས་ཁུལ་དུའང་། 

དཔོན་པོ་དང་བླ་སྤྲུལ་སོགས་ཐོབ་གོ་ས་ཅན་བསད་ཚེ། མྱི་སོང་ལྔ་ཞེས་མགོ་རྐང་ལག་ལྔ་བོར་སོང་རེ་རེ་བསོམས་པས་ལྡབ་ལྔ་
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འཇལ་དགོས་པས་ན། སོང་འཇལ་སངས་ཐད་ནས་གལ་རྱིམ་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་ལྟ་བ་ཧ་ཅང་གསལ་བ་

རེད། དེ་ནྱི་གལ་རྱིམ་གྱི་གོ་གནས་མཐོ་དམའ་དང་ཁྱྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་སོབས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་སོགས་ཀྱིས་མྱིའྱི་རྱིན་ཐང་ཐག་གཅོད་བཞྱིན་

ཡོད་པས། ཉེས་སོན་གཅྱིག་ལ་ཉེས་ཆད་ཕོག་ཚད་མྱི་འདྲ་བར། གང་འདོད་ལྟར་མྱི་དང་མྱིའྱི་བར་དུ་འདྲ་མཉམ་མྱིན་པའྱི་སྣང་

ཚུལ་བཟོས་སབས་ཁྱིམས་ཀྱི་ར་དོན་དང་འགལ་ཡོད་ལ། ད་དུང་སོང་འཇལ་བ་དེ་ཉེས་ཅན་གྱིས་རྒྱུ་རས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་འཇལ་བ་

ཙམ་གྱིས་གོད་དོན་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ལ། ཉེས་ཅན་དེ་སར་བཞྱིན་རང་ཡན་དུ་བཏང་ཡོད། དེ་ལྟར་ན་ཁོས་ཡང་བསར་མྱི་གཞན་

ཞྱིག་མྱི་གསོད་པར་ཁག་ཐེག་བེྱད་དཀའ་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེང་སབས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་སེང་ནས་ཕོ་མོར་ཁྱིམས་འདྲ་

མཉམ་དུ་སོད་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། དམངས་ཁོད་ཀྱི་སོང་ཡང་མྱི་རབ་འབྲྱིང་མཐའ་གསུམ་དང་ཕོ་མོའྱི་ཁྱད་པར་མེད་པར་སྱིར་

བཏང་སོར་ཁྱི་ལྔ་ནས་དྲུག་ལེན་ཞྱིང་། སོང་འདྱིས་དམེ་ཤུལ་གྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གཉྱིས་མཐུན་པོར་བཏང་ནས་གོད་རྔ་སྡུམ་པ་ལས་

བཙོན་དུ་བཟུང་བའྱི་ལག་དམར་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉེས་ཁྱིམས་ལྟར་སོག་ཚབ་ཏུ་སོག་གཏོང་བ་གང་རུང་བེྱད། ཡྱིན་ནའང་སོང་

འཇལ་ནས་གོད་པ་དང་གོད་ཡ་གཉྱིས་ཀྱི་གཟྱི་འགྱིག་རེས་ཤྱི་བདག་གྱིས་གོང་རྱིམ་ལ་གཏུག་བཤེར་རྒྱག་སོལ་མེད་ལ། རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱིས་ཀང་ཉེས་སོན་དང་བདེན་པ་ཆེ་ཆུང་ལྟར་ས་གནས་མྱི་རྱིགས་རང་སོང་གྱི་ཁྱིམས་སོལ་ལ་གཞྱིགས་ནས་སོག་ཁྱིམས་མྱི་གཅོད་

པའྱི་སྣང་ཚུལ་ཡང་ཡོད།  

༣. གཟུ་རའྱི་ཐད་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར། དེ་ཡང་ས་འདྱིར་སར་སོང་འཇལ་བ་སོགས་ཀྱི་གོད་དོན་བཤད་སབས། གཟུ་པས་འདུམ་

པ་དང་། གཟུ་བའྱི་གཟུ་རའྱི་ཐད་ནས་འདུམ་པ་དང་གོད་པ་ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་གྲྭ་ཚང་གྱི་སགས་ཁང་དུ་“མནའ་བསལ་”དུ་

འཇུག་སབས་ཕོགས་གཉྱི་གས་མནའ་རྟེན་དུ་དངུལ་སོར་༥༠རེ་འཇོག་དགོས་ལ། གོད་སྡུམ་རེས་ད་དུང་ཕོགས་གཉྱི་གས་གཟུ་རར་

དངུལ་སོར་འགའ་ནས་བཅུ་ཕག་འགའ་སོད་དགོས་པ་སོགས་གཟུ་རྱིན་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད།
①

 ཡང་འབོྲག་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱུ་

སོབས་ཅན་ཚོས་རོང་བོ་དགོན་པའྱི་མགོན་ཁང་གྱི་མདུན་གྱི་གཡས་གཡོན་གཉྱིས་ནས་རྟ་ནོར་གྱི་གདང་འཐེན་ཏེ་གོད་ཡས་ཕན་

ཚུན་ལ་རྒྱུ་ཤེད་ངོམ་ནས་གོད་བཤད་པ་དང་། ཤེད་མགོའྱི་རྟ་དང་གཡག་ཟུང་ནྱི་དཔང་བོར་བཞུགས་པའྱི་ཤར་ནང་སོ་གཉྱིས་ལ་

འབུལ་དགོས། ཤོག་པ་རེར་མཚོན་ནའང་དཔོན་པོའྱི་མངའ་ཞབས་སུ་མྱིང་བཏགས་གཟུ་བ་འགའ་རེ་ཡོད་ལ། གཏམ་བརྒྱ་གོང་

ཕུད་ཅེས་གོད་དོན་བཤད་སབས། གཟུ་བས་གཟུ་ར་ལེན་པ་དང་དཔོན་པོར་སྐུ་སལ་འབུལ་དགོས། ཡང་གཟུ་འདའ་ནས་གོད་གཞྱི་

སར་བྱུང་ཚེ། གཟུ་སལ་ཡོང་ཚད་དཔོན་པོར་ཕྱིར་སོད་ཅྱིང་། གོད་དོན་ཡང་ཤར་ནང་སོ་ལ་ཞུས་ཏེ་ཡང་སར་བསྡུམ་དགོས་པ་རེད། 

སྱིར་གཟུ་བའམ་དཔང་བོ་ནྱི་དཀར་ནག་མངོན་སུམ་དུ་ཤན་འབེྱད་པའྱི་དྲང་དཔོན་ཡྱིན་པས་ན། དམངས་ཁོད་དུ་གདེང་འཇོག་

མཐོ་ཞྱིང་། སོན་གྱི་དེབ་ཐེར་དུའང་“སོན་གྱི་རྣ་བ་(སྣ་བོ་)རྣམས་ཀྱིས། ཕུ་རུ་བསམ་གཏན་སོམ་པ་དང་མདའ་རུ་མྱི་མཛའ་

སྡུམ་པ་གཉྱིས་ཁྱད་མེད་དུ་གསུངས་གདའ་
②
ཞེས་གསུངས་མོད། འོན་ཀང་བཅྱིངས་འགོལ་ཡར་སོན་ཙམ་དུ་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་

འཛིན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྱིད་འཛིན་པ་རུལ་སུངས་ཆེ་བའྱི་ཤན་ཤུགས་ཀྱིས་ཉེས་ཅན་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁྱིམས་འཛིན་པའྱི་ཐུགས་

འདོད་ཀྱི་འཐེན་ཕོགས་སོ་སོར་སོང་བས། ཉེས་པ་གཅྱིག་ལ་ཉེས་ཆད་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་ཚད་གཞྱིའང་མྱི་འདྲ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་

དམངས་ཁོད་དུ་གོད་གཞྱི་བཤད་སབས་མྱིང་བཏགས་ཀྱི་གཟུ་བ་མེད་པར། ས་དེ་གའྱི་སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་ཆོས་ལུགས་མྱི་སྣ་དང་སེ་

དཔོན། རྒན་པ་(སེ་བའྱི་ནང་ཀུན་གྱིས་གོང་བཀུར་འཐོབ་པའྱི་བགེས་པོ་མྱིང་བཏགས་ཅན་འགའ་ཡོད་པ།)བཅས་ཀྱིས་གོད་གཞྱི་

སྡུམ་པར་བེྱད། གཟུ་དོན་བཤད་སབས་ཀྱི་བཟའ་ཆས་སོགས་འགོ་སོང་ཡོད་ཚད་ཕོགས་གཉྱི་གས་འགན་ལེན་བེྱད་དགོས་པ་ལས་

སར་སོལ་བཞྱིན་གཟུ་སལ་སོད་སོལ་མེད།  

༤. སོང་གྱི་གནད་དོན་སོར་། ད་ལྟ་ས་དེའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཆུ་ཚད་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་མཐོ་རུ་ཕྱིན་པ་

                                                        

① མཚོ་སོན་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་བསྐྲུན་པའྱི་《རྨ་ལོ་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་མདོའོ་བསྡུས་》ཞསེ་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངསོ་༣༢སེང་

གསལ། 
② བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན་པའྱི་《བོད་ཀྱི་ས་རབས་ཁྱིམས་སོལ་ཡྱིག་ཆ་བདམས་བསྒྲྱིགས་》ཞེས་པའྱི་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་༥༥སེང་གསལ། 
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དང་བསྟུན། གཤྱིན་སོང་འཇལ་དགོས་པའྱི་གོད་གཞྱི་དེ་རྱིགས་མྱི་དམངས་ཁྱིམས་ཁང་དུ་གཏུག་བཤེར་རྒྱག་པ་མ་ཟད། གསོན་

སོང་དང་མོ་སོང་དུ་གཏོགས་པའྱི་གོད་དོན་ཆེ་རྱིགས་ཀང་། ཁྱིམས་ཁང་དུ་གཏུག་མཁན་ཡང་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་

ནའང་དངོས་པོའྱི་དཔལ་ཡོན་དང་བསམ་བོླའྱི་དཔལ་ཡོན་སོགས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་དེ་ས་གནས་གཞན་དང་བསྡུར་ཚེ་ཅུང་རེས་ལུས་

ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཀང་ཞན་པས། གོང་དོན་བྱུང་སབས་ཁྱིམས་ཁང་དུ་གཏུག་བཤེར་གྱི་གོ་རྱིམ་མྱི་རྟོགས་པ་

དང་། རྟོགས་ཀང་དཔང་རྟགས་ཁུངས་བཙན་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་རེན་གྱིས་ད་དུང་ནང་བསན་ཆོས་ལུགས་དང་འཇྱིག་རྟེན་མྱི་ཆོས་

ཀྱི་བསམ་བོླས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཉེས་སོད་ཀྱི་བྱ་བར་ཚོད་འཛིན་བེྱད་པ་དང་དེ་སའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལག་རོ་སེ་སོང་འཇལ་བ་ལ་སོགས་

ཀྱི་ཡུལ་སོལ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་དེའྱི་ཡུལ་མྱི་ཚོ་མྱི་གཅུན་ཀ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད། སོམ་རྱིས་བྱས་པ་ལྟར་ན། སྱི་ལོ་༡༩༩༥ལོ་ནས་སྱི་ལོ་

༢༠༠༠ལོའྱི་བར། རྨ་ལོ་ཁུལ་ཡོངས་སུ་བསོམས་པས་གཤྱིན་སོང་དང་ཁག་འཇལ་བཅས་ཀྱི་གོད་རྱིགས་༤༡བྱུང་བ་དང་། སོང་རྱིན་

སོར་ཁྱི་འཛོལ་ཆག་སོ་བྱུང་ནས་མྱི་བསད་པ་ལའང་། དམག་བསགས་ནས་དམག་རོག་དང་སོང་ལེན་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

འདུག་པ་དེས་དེང་རབས་རྱིག་གནས་དང་ཁྱིམས་ལུགས། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སོགས་ལ་ཕོག་ཐུག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་པ་

དེའང་བཤད་མ་དགོས་སོ།། ཡྱིན་ནའང་ལམ་ལུགས་གང་རུང་ཞྱིག་བྱུང་བ་དང་གནས་ཐུབ་པ་དེ་ལམ་ལུགས་འདྱི་དར་བའྱི་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་འབེྲལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སོང་འཇལ་བ་ལ་སོགས་ས་དེའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་བྱུང་བ་དང་བྱུང་རེན། 

གནས་དོན་སོགས་ལའང་ལོ་ངོ་སོང་ཚོ་ལག་གྱི་རྱིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་སེ། བོད་ཁུལ་གྱི་ཁྱིམས་

འཛིན་གྱི་རྣམ་པ་དེ་བོད་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་རྱིག་པ་བ་དཔེལ་སེར་པས་“ལུང་པ་རེར་ཁྱིམས་ལུགས་རེའྱི་ཞལ་ལེ་མྱི་གཅྱིག་པ་རྣམ་

གངས་མང་པར་འདུག་”གསུང་པ་ལྟར། བོད་ཁུལ་ཡོངས་སུ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཁྱིམས་སོལ་མེད་པར་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་

སོབས་ཤུགས་ཁག་གྱིས་རང་རང་གྱི་སྱིད་དབང་བཟུང་སེ་སོ་སོའྱི་ཁྱིམས་སོལ་ལྟར་དམངས་དོན་གོད་གཞྱི་དང་ནག་ཉེས་གོད་དོན་

རྣམས་ཐག་གཅོད་པ་རེད།
①
 དེ་བཞྱིན་དུ་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱིས་མཚོ་སོན་དང་ཀན་སུའུ། སྱི་ཁོན་བཅས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོ་

བའྱི་ས་ཁུལ་དུ་དབང་བསྒྱུར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཅུང་རོག་འཛིང་ཡྱིན་ལ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ས་ཁུལ་སོ་སོའྱི་སྱི་ཚོགས་དཔལ་འབོྱར་

དང་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རྒྱས་གནས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་དང་བསྟུན་ནས་དབང་སྒྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་བོད་ས་གནས་གཞན་དང་མྱི་

མཚུངས་པ་སེ། “མཚོ་སོན་གྱི་རྨ་ཆུའྱི་ལོ་དང་། རྨ་ཆུའྱི་མགོ་སོད་ཀྱི་ཤར་ནས་ད་ལྟའྱི་ཀན་ལོའྱི་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་ཤར་

ཕོགས། སྱི་ཁོན་རྔ་བ་བོད་རྱིགས་ཆང་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་གྱི་བྱང་ཕོགས་བཅས་སུ། ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱིས་མདོ་སྨད་ལུའུ་ཞེས་པའྱི་

ལས་ཁུངས་བཙུགས་པ་དང་། ས་གནས་དེ་ཕོགས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་ཚོ་བའྱི་འགོ་པར་ཁྱི་དཔོན་དང་སོང་དཔོན་སོགས་ཀྱི་དཔོན་ཐོབ་

གནང་སེ་རང་རང་གྱི་ཚོ་བར་དབང་སྒྱུར་བེྱད་དུ་བཅུག་པ་རེད།”② དེ་ལྟར་ཡོན་ནས་མྱིང་དང་ཆྱིང་། ཐ་ན་ཀྲུང་ཧྭ་མྱིན་གོ་ནས་

བཅྱིངས་འགོལ་བར་དུས་རབས་དང་རྒྱལ་རབས་མང་པོ་བརྒྱུད་ཟྱིན་ནའང་། གོང་མ་རྱིམ་བོྱན་གྱི་དབང་སྒྱུར་འོག་ས་གནས་

འདྱིར་རང་རང་གྱི་དཔོན་པོ་སོ་སོས་ཡུལ་སོལ་དང་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་བརྟེན་ནས་སོང་ལ་སོགས་དམངས་ཁོད་ཀྱི་གོད་དོན་སྣ་ཚོགས་

ཐག་གཅོད་བེྱད་པ་དང་། ཐ་ན་《བོད་སོལ་》《番例》〔ཆྱིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཡུང་ཀྲྱིན་ཁྱི་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་པར་(སྱི་ལོ་༡༧༣༤ལོ་〕

《སོག་པོའྱི་ཁྱིམས་སོལ་》ལས་བོད་ཁུལ་དང་འཚམ་པའྱི་ཁྱིམས་སོལ་རྣམ་གངས་༦༨བདམས་སྒྲྱིག་བྱས་ཏེ་གཏན་ཕབ་གནང་

བ་)ཞེས་པའང་ས་དེ་གའྱི་བོད་ཀྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པར་ཕལ་ཆེར་ཉེས་དོན་ཆེ་འབྲྱིང་ཆུང་གསུམ་གང་ཞྱིག་ཐག་གཅོད་བེྱད་

ནའང་རྒྱུ་ནོར་གྱིས་འཇལ་བ་དང་ཚབ་པས་འཐུས་པར་བྱས་ཡོད་པ་ལས་ཀྲུང་ཡོན་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྱིམས་སོལ་ཏེ་《ཏ་སུང་ཁྱིམས་

སོལ་》དང་《ཏ་མྱིང་ཁྱིམས་སོལ།》  《ཏ་ཆྱིང་ཁྱིམས་སོལ་》སོགས་ཚང་མ་མཚོ་སོན་བོད་ཁུལ་དུ་ལག་བསར་བྱས་མ་མོང་

བ་སོགས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་རེས། མཚོ་སོན་བོད་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་དམངས་དོན་དང་ཉེས་དོན་སོར་གྱི་

ཁྱིམས་སོལ་མྱུར་དུ་ལག་ལེན་མཐའ་འཁྱོལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཆེས་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའང་རྟོགས་ཐུབ་

                                                        

① ཀྲུང་གོའྱི་བོད་རྱིག་པ་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན་པའྱི་《བོད་རྱིགས་ཚོ་བའྱི་ལམ་ལུགས་ཞྱིབ་འཇུག་》ཅེས་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་༢༡༡སེང་གསལ། 

② ཀྲུང་གོའྱི་བོད་རྱིག་པ་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན་པའྱི་《བོད་རྱིགས་ཚོ་བའྱི་ལམ་ལུགས་ཞྱིབ་འཇུག་》ཅེས་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་༨༦སེང་གསལ། 
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པ་རེད། དེར་གཞྱིགས་ནས་སྱི་ལོ་༡༩༩༧ལོའྱི་ཟ་༧པར་བཏོན་པའྱི་《མཚོ་སོན་ཞྱིང་ཆེན་ཞྱིབ་དཔོྱད་དཔོན་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་

དང་བོད་རྱིགས་ཚོ་བའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་འཇུག་ཙུའུ་ནས་མཚོ་སོན་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་སུ་ཁྱིམས་འཛུགས་སོར་ལ་གོས་གཞྱི་བཏོན་

པ་འགའ་》ཞེས་པར། སོང་འཇལ་བའྱི་ཁྱིམས་འཛུགས་ཐད། གནད་དོན་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་པ་སེ། 

གཅྱིག་ནྱི་འཇལ་རྒྱག་པའྱི་གངས་ཀ་ངེས་པར་ཚོད་འཛིན་རང་བཞྱིན་སོས་གཏན་འབེབས་བེྱད་པ། གཉྱིས་ནྱི་འཇལ་རྱིན་གཙོ་བོ་

རྨས་པོ་དང་ཤྱི་བོའྱི་ཁྱྱིམ་མྱིའྱི་འཆྱི་གོད་གོང་གསབ་དང་ཤྱི་བོའྱི་དུར་འཇུག་ཐད་ཀྱི་འགོ་གོན་སོགས་སུ་བེད་སོད་གཏོང་དགོས། 

གསུམ་ནྱི། འཇལ་རྒྱག་པའྱི་གོད་དོན་དེ་ངེས་པར་དུ་གཞྱི་རྱིམ་ར་འཛུགས་ཀྱི་རམ་འདེགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱིམས་འཛིན་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་དང་ལག་བསར་བེྱད་པ་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ཚོ་བའྱི་དཔོན་རྒྱུད་སོགས་ཀྱིས་ཐེ་གཏོགས་བེྱད་མྱི་

རྱིགས། འདྱི་དང་འགལ་ཚེ་ཁྱིམས་ལྟར་འགན་འཁྱི་རད་གཅོད་བེྱད་ངེས་
①
ཞེས་དང་། ཡང་སྱི་ལོ་༢༠༠༠ལོར། མཚོ་སོན་རྨ་ལོ་ཁུལ་

གྱིས་ཁྱིམས་ལྟར་བྱ་བ་ནན་མོ་བསྒྲུབས་ཏེ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སོང་འཇལ་བར་བཀག་འགོག་གཏོང་དགོས་པའྱི་སོར་གྱི་གཏན་འཁེལ་
②
བྱས་པ་དེས། གྱིས་བཅད་པ་ནང་བཞྱིན་སོང་འཇལ་པའྱི་སྣང་ཚུལ་དེ་རྦད་དེ་མཚམས་ཆོད་མེད་ནའང་། མང་ཚོགས་ཀྱིས་དེའྱི་

ཕོགས་ལ་སེམས་ཁུར་གྱིས་རྒྱབ་སོར་བེྱད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགོས་ངེས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དང་བྱ་བ་དེར་གྲུབ་

འབྲས་ལེགས་པོ་འབྱུང་ངེས་པའྱི་ས་ལྟས་ཡྱིན་པར་སྙམ། དེ་ལྟ་བུའྱི་ས་འདྱིའྱི་བོད་ཚོ་བའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་དེར་སྱི་ཚོགས་དང་བསམ་

བོླའྱི་འབྱུང་ར་གཏྱིང་ཟབ་མོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱིས་མྱིག་སར་དང་རེས་ཕོགས་ཀྱི་དུས་སབས་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་སོང་འཇལ་བ་

སོགས་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལག་རོ་མང་པོ་ཞྱིག་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ངེས་པ་རེད། དེ་བས་ན་བོད་རྱིགས་ཞྱིང་འབོྲག་མང་

ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་གོ་རྟོགས་སོགས་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག། རེབ་གོང་ས་ཁུལ་གྱི་གནས་

ཚུལ་དངོས་དང་བསྟུན་ནས་སོང་ལ་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་སོལ་རྱིང་པ་རྣམས་ལོ་རྒྱུས་དང་རོད་སྒྲུབ་ཀྱི་སོ་ནས་དེའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འབྱུང་

ར་དང་ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་ནུས་པར་ངོས་འཛིན་ལེགས་པོ་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཕན་པའྱི་རྱིགས་སྙྱིགས་དོར་བཅུད་

ལེན་སོས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་བླང་དོར་བྱ་དགོས་པར་འདོད། ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ཐོག་སོང་ལ་སོགས་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོ་བའྱི་ཡུལ་

ཁྱིམས་སོར་ལ་ལྟ་ཚུལ་རྱིགས་གསུམ་ཡོད་པ་སེ། སོར་བཞག་སྨྲ་བ་དང་། འདོར་བ་སྨྲ་བ། བསྒྱུར་བཅོས་སྨྲ་བ་བཅས་ཡྱིན། དེའྱི་ཐད་

ཁྱིམས་ལུགས་སྨྲ་བ་ཀྲང་ཅྱིས་མྱིན་གྱིས་“དཔེར་ན། ཡུལ་ཁྱིམས་དེ་ཡོངས་སུ་སོར་བཞག་བྱས་ཚེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་

བཅའ་ཁྱིམས་དེ་ལག་བསར་བེྱད་མྱི་ཐུབ་པར་འགྱུར་པ་དང་། ཐ་ན་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཚོ་བའྱི་ལམ་ལུསས་བསར་དར་གྱི་

གནས་སུ་ལྷུང་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་ཡུལ་ཁྱིམས་དེ་རྦད་དེ་མེད་པར་བཟོས་ཚེ། ལེགས་པའྱི་ཕོགས་འགོག་དགོས་པ་མ་ཟད། མྱི་རྱིགས་

དང་ཆོས་ལུགས་ལ་འབེྲལ་བའྱི་གནད་དོན་མང་བོའང་འབྱུང་བ་རེད། ཡང་དེའྱི་གནོད་སོན་གྱི་རྱིགས་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་ཚེ། 

མདུན་དུ་ལགས་པའྱི་བེྱ་བྲག་གྱི་གནད་དོན་ཡང་མྱི་ཉུང་བ་དང་། ལས་ཀའྱི་འབོར་ཚད་ཀང་ཆེས་ཆེ་བས་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་ཡར་

སོན་དུ་ཚབ་བེྱད་ཀྱི་བྱ་ཐབས་དང་གོ་རྱིམ་ཞྱིག་དགོས་པ་སེ་གོམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་མཐར་སོན་དཀའ་བ་རེད།  

མདོར་ན། བོད་ཁུལ་གྱི་ཚོ་བའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་དེ་ངོས་འཛིན་དང་ངོས་ལེན་བྱ་དགོས་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྱུར་བཀོད་བྱས་

ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ད་ལྟ་སོད་བཞྱིན་པའྱི་ཁྱིམས་དང་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སོང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གཏན་ཕབ་ཁོད་བཀོད་དགོས། 

ས་གནས་མྱི་རྱིགས་ཁྱིམས་འཛུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ནས་དེའྱི་ཕན་ཁེའྱི་རྱིགས་དར་སེལ་དང་གནོད་སོན་གྱི་རྱིགས་དོར་ཏེ་ཡུལ་

ཁྱིམས་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་དགོས་
③
ཅེས་པ་ནྱི་ལེགས་བཤད་དུ་འཁུམས།  

《ཨ་མདོའྱི་རྱིག་གནས་གེང་བའྱི་གཏམ་ཚོགས་》དེབ་ཕེང་གསུམ་པ་ལས་དྲངས།  

                                                        

① མཚོ་སོན་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་བསྐྲུན་པའྱི་《诸说求真---藏族部落习惯法专论》 (བོད་རྱིགས་ཚོ་བའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་འཇུག་དཔེ་ཚོགས་དེབ་གསུམ་

པ། ) ཞེས་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་དཔ་ེདེབ་ཀྱི་ཤོག་ངསོ་༣༥༥བཅས་ཀྱི་སེང་དུ་གསལ། 

② གོང་མཚུངས་ཀྱི་ཤོག་ངོས་༣༤༥ལ་གསལ།  
③ མཚོ་སོན་མྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའྱི་མྱི་རྱིགས་ཞྱིབ་འཇུག་སོའོ་ཡྱིས་གཙོ་གཉེར་མཛད་པའྱི་སྱི་ལོ་༢༠༠༣ལོའྱི་《མཚོ་སོན་མྱི་རྱིགས་ཞྱིབ་འཇུག་》དེབ་བཞྱི་བའྱི་ཤོག་ངོས་

༡༠༠ནས་༡༠༢སེང་གསལ། 


