
སྲིད་པའྲི་བོན་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་སོར་གྲི་ལྟ་བར་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།①  

རོ་རྟེ་ཚེ་རྲིང་། 

（ནུབ་བྱང་མྲི་རྲིགས་སོབ་གྲྭ་ཆྟེན་མོའྲི་སྲི་ཚོགས་ཚན་རྲིག་ཞྲིབ་འཇུག་གྲིང་། 730030）  

ནང་དོན་གནད་བསྡུས། སྲིད་པའྲི་བོན་ལུགས་ཀྲི་གདོད་སྲིད་པ་དང་པོ་ཡྟེ་མྟེད་སོང་

པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་ཚུལ་དང་།བར་དུ་ཡྟེ་ཡོད་ཅུང་ཙམ་དུ་ཇྲི་ལྟར་སྲིད་ཚུལ་དང་། 

མཐའ་མར་སྲིད་པའྲི་ཁམས་ཇྲི་ལྟར་འབྱྟེད་སངས་བཅས་ཀྲི་སོར་རགས་ཙམ་བརོད་ཡོད།   

ཐ་སྙད་གཙོ་བོ།   སྲིད་པའྲི་བོན། འཇྲིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་གྲི་ལྟ་བ།  ལྟེའུ་ཡྲིག  

སྲིར་བོན་ལ་རྲིགས་མང་ཡང་བསྡུ་ན།སྲིད་པའྲི་བོན་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྲིས་ཀྲི་

ཁོངས་སུ་མ་འདུས་པ་མྟེད་ཅྲིང་།དྟེ་ལས་སྲིད་པའྲི་བོན་ཞྟེས་པ་ནྲི་གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་

ལྟོས་ནས་བཤད་པའྲི་ཐ་སྙད་ཅྲིག་སྟེ།བསལ་པ་ཡ་ཐོག་སྲིད་པ་ཐོག་མར་ཆགས་ནས་བོད་

ས་མཐོའྲི་སྒང་དུ་འགོ་བ་མྲིའྲི་རྲིགས་བྱུང་བའྲི་དུས་མམ་ནས་བྱུང་བའྲི་གདོད་མའྲི་

ཆོས་ལུགས་དྟེ་ལ་ཟྟེར་②བ་དང་། མགོན་ཤྟེས་ལྷ་བོན་དང་།གཡང་ཤྟེས་ཕྱྭ་བོན།འགོ་ཤྟེས་

གླུད་གཏོང་དང་།འདུར་ཤྟེས་སྲིད་གཤྟེན།གཙང་ཤྟེས་སྟེལ་འདྟེབས་དང་།སོལ་ཤྟེས་ལྷ་

བྱད།ཕན་ཤྟེས་སྨན་དཔྱད་དང་།སོས་ཤྟེས་རྲིས་མཁན།སྨྲ་ཤྟེས་གཏོ་དགུ་དང་།ལྲིང་ཤྟེས་ཤ་

བ།འཕུར་ཤྟེས་ཇུ་ཐྲིག་སོགས་མདོར་ན་བོན་གྲི་ཐྟེག་དགུ་ལས་རྒྱུའྲི་བོན་བཞྲི་ནྲི་སྲིད་པའྲི་

བོན་གྲི་ནང་དོན་མཚོན་པའྲི་གཞུང་གཙོ་བོ་ཡྲིན།གནའྲི་བོན་སོལ་ལ་སྲིད་པའྲི་བོན་གྲི་ཆོ་

ག་སྟེལ་མཁན་གང་ཟག་གམ་སྲིད་པའྲི་བོན་གྲི་གཞུང་དྟེ་དག་རང་རྒྱུད་དུ་མས་སུ་ལྟེན་

མཁན་གྲི་སྟེས་བུ་དག་ལ་ལྟེའུ་དང་། བོན་པོ་ལྟེའུ། སྲིད་པའྲི་ལྟེའུ། ལྟེ་ཀུ། ལྷ་བདག་ལྟེའུ་

སོགས་ཅྲི་རྲིགས་འབོད་ཅྲིང་། བོན་པོ་ལྟེའུ་དྟེ་དག་གྲིས་སོད་པའྲི་སྲིད་པའྲི་བོན་གྲི་འདོན་
                                                             
①
དཔྱད་རོམ་འདྲི་ནྲི་རྒྱལ་ཁབ་སྲི་ཚོགས་ཚན་རྲིག་ཞྲིབ་འཇུག་རྣམ་གངས་《མདོ་ཁམས་སོད་པོའྲི་ཡུལ་གྲི་བོན་གྲི་དཔྟེ་

རྲིང་དག་སྲིག་དང་། དཀར་ཆག དཔྱད་ཞྲིབ》(ལས་གཞྲིའྲི་རྣམ་གངས་15BMZ020)་ཀྲི་གྲུབ་འབྲས་ནང་གསྟེས་

ཤྲིག་ཡྲིན། 
②
དོན་གྲུབ་ལྷ་རྒྱལ་གྲིས་སྲིག་རོམ་བྱས།《གཡུང་དྲུང་བོན་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྲི་བཤད》［Z］བོད་ལོངས་མྲི་དམངས་དཔྟེ་

སྐྲུན་ཁང་།2013ལོ།ཤོག་ངོས3 



ཆའམ་ཆོ་ག་ཕྱག་ལྟེན་སོར་གྲི་ཡྲིག་ཆ་ལ་ལྟེའུ་ཡྲིག་③ཟྟེར་སོལ་ཡོད།གཤམ་དུ་གྟེང་བར་བྱ་

བ་ནྲི། ལྟེའུ་ཡྲིག་དང་འབྲྟེལ་སྲིད་པའྲི་བོན་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་སོར་གྲི་ལྟ་བ་རགས་

ཙམ་དྟེ་ཡྲིན། 

གཅྲིག གདོད་སྲིད་པའྲི་ངོ་བོའྲི་སོར་གྲི་ལྟ་ཚུལ། 

དྟེ་ཡང་སྲིད་པའྲི་བོན་ལུགས་སུ།འཇྲིག་རྟེན་ནམ་གནམ་ས་འདྲི་མ་ཆགས་གོང་གྲི་

གདོད་སྲིད་པའྲི་རང་བཞྲིན་ནམ་ངོ་བོའྲི་སོར་གྟེང་སབས།ལྟེའུ་ཡྲིག་ཁོད་དུ་རག་པར་

“དང་པོ་ཅྲི་ཡང་མྟེད་པ”④ ་དང་།“ཡྟེ་མྟེད་སོང་པ”⑤ །ཡང་ན་“སོང་ལན་ཕྱོད་སུམ་རྟེ⑥ ་

ཞྟེས་པའྲི་བོན་བར་འདྲི་རྲིགས་སད་དྟེ་གདོད་སྲིད་པ་སོང་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཞྲིག་ཏུ་འཇོག 

་པར་མ་ཟད།འཇྲིག་རྟེན་ཆགས་གྲུབ་སྨྲ་བའྲི་རྣམ་གཞག་ཁོད་དུ།“སོང་པ”་ལས་སྣང་

སྲིད་ཡོད་ཚད་སྲིད་ཚུལ་གྲི་ལྟ་བ་ཡང་བཏོན་ཡོད།  

དྟེས་ན།སྲིད་པའྲི་བོན་ལུགས་ཀྲི་གདོད་སྲིད་པའྲི་ངོ་བོ་གཏན་ལ་འབྟེབས་བྱྟེད་ཀྲི་རྲིག་

པ་“ཡྟེ་མྟེད་སོང་པ”་དང་“སོང་ལན”་ཞྟེས་པ་གང་དྟེའྲི་བསན་དོན་ཅྲི་ཡྲིན་ཞྟེ་ན།བོན་

གྲི་དཔྟེ་རྲིང་《མཛོད་སྒོ་ས་འགྟེལ་འཕྲུལ་གྲི་ལྟེ་མྲིག》་ལས་ཕྱྲི་ནང་སྣོད་བཅུད་གང་ཡང་

མ་བསྲིད་པའྲི་སོན་ཅྲི་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་དབྱྲིངས།ནམ་མཁའ་སོང་ལན་ཕྱོད་སུམ་རྟེ་ཞྟེས་

བྱ་བར་གནས་སོ⑦ ་ཞྟེས་དང་།《སྲིད་པའྲི་མཛོད་ཕུག》་ལས་ཀང་སྲིད་པ་ལ་ས་བ་རང་

འབྱུང་ཡྟེ་སྲིད་ནམ་མཁའ་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་ཏྟེ།དྟེ་ལ་སྣོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་བརྟེན་ཏྟེ་

ཆགས་པའོ་ ⑧ ཞྟེས་སོགས་འཁོད་པར་གཞྲིགས་ན།“ཡྟེ་མྟེད་སོང་པ”་འམ་“སོང་ལན”་

                                                             
③རོ་རྟེ་ཚེ་རྲིང་།སྲིད་པའྲི་བོན་གྲི་ལྟེའུའྲི་ཡྲི་གྟེ་བཅུ་གསུམ་གསྟེད་བཀོལ།［J］ཀྲུང་གོའྲི་བོད་རྲིག་པ།2018ལོའྲི་དུས་དྟེབ་དང་པོ།ཤོག་

ངོས90 
④རོམ་པ་པོ་མྲི་གསལ།《མཁན་བྱ་གན་བརོན་དབུ་བཞུགས 》ོདབུ་མྟེད་ལག་བྲྲིས།  
⑤རོམ་པ་པོ་མྲི་གསལ།《ཁྱུཾ་འབུྱུཾ་གོང་མ་དབུ་ལགས 》ོདབུ་མྟེད་ལག་བྲྲིས།  
⑥སོན་པ་གཤྟེན་རབ་སོགས།འབྲུག་མོ་སྲིད་ཀྲིས་དག་སྲིག་བྱས།《སྲིད་པའྲི་མཛོད་ཕུག》［M］ཀན་སུའུ་མྲི་རྲིགས་དཔྟེ་སྐྲུན་ཁང་།2008 

ལོ།ཤོག་ངོས131 
⑦སོན་པ་གཤྟེན་རབ་སོགས།འབྲུག་མོ་སྲིད་ཀྲིས་དག་སྲིག་བྱས།《སྲིད་པའྲི་མཛོད་ཕུག》［M］ཀན་སུའུ་མྲི་རྲིགས་དཔྟེ་སྐྲུན་

ཁང་།2008ལོ།ཤོག་ངོས131 
⑧སོན་པ་གཤྟེན་རབ་སོགས།འབྲུག་མོ་སྲིད་ཀྲིས་དག་སྲིག་བྱས།《སྲིད་པའྲི་མཛོད་ཕུག》［M］ཀན་སུའུ་མྲི་རྲིགས་དཔྟེ་སྐྲུན་
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ཞྟེས་པ་དྟེ་ནྲི་ཕྱྲི་སྣོད་འཇྲིག་རྟེན་བརྟེན་པའམ་ཆགས་སའྲི་“ནམ་མཁའ་སོང་པ་”་ལ་

འཇུག་ཅྲིང་།དྟེ་ལ་དངོས་རྣམས་གོ་འབྱྟེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པར་མ་ཟད།མཐའ་འདྲིར་

ཐུག་དང་མུ་འདྲིར་ཐུག་མྟེད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་སབས་“ཡྟེ་མྟེད”་དང་“སོང་ལན”་ཞྟེས་དྟེའྲི་

ངོ་བོའམ་ཁྱད་ཆོས་གསལ་བོར་བསན་ཞྲིང་།སྲིད་པ་འཇྲིག་རྟེན་ཆགས་སབས་“ནམ་

མཁའ་སོང་པ”་དྟེ་ནྲི་ཕྱྲི་ནང་སྲིད་པའྲི་འདུས་བྱས་མཐའ་དག་བསྟེད་པར་བྱྟེད་པའྲི་རྟེན་

གཙོ་བོ་སྟེ།སྣང་ཞྲིང་སྲིད་པས་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི།བྱུང་ཡང་སོང་པའྲི་དབྱྲིངས་ཆྟེན་

པོ་དྟེ་ནས་བྱུང་།གནས་ཀང་སོང་པ་དྟེ་ལ་གནས།སྡུད་ཀང་སོང་པ་དྟེར་སྡུད་པ་སྟེ།མདོར་

ན་སྲིད་པའྲི་ཆགས་གནས་འཇྲིག་སོང་བཞྲི་ཡང་ནམ་མཁའ་སོང་པ་དྟེ་ལས་མ་འདས་

ཕྱྲིར་ན།གདོད་སྲིད་པའྲི་ངོ་བོའྲི་སོར་གྟེང་སབས་སྲིད་པའྲི་བོན་ལུགས་སུ་“དང་པོ་ཅྲི་

ཡང་མྟེད་པ”་དང་།“ཡྟེ་མྟེད་སོང་པ”།ཡང་ན་“སོང་ལན་ཕྱོད་སུམ་རྟེ”་ཞྟེས་ནམ་མཁའ་

སོང་པ་མཚོན་བྱྟེད་ཀྲི་བོན་བར་འདྲི་རྲིགས་སད་པ་ཡྲིན་ལ།སྲིད་པའྲི་བོན་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་

ཆགས་གྲུབ་སྨྲ་བའྲི་ལྟ་ཚུལ་ཁོད་དུ།“ནམ་མཁའ་སོང་པ་”དྟེ་ལ་དྟེ་ལྟར་རྲིས་པོ་ཆྟེ་བྱྟེད་

དོན་ཡང་སྲིད་པ་འཇྲིག་རྟེན་ཆགས་སབས་ནམ་མཁའ་སོང་པ་དྟེ་ཡྲིས་གལ་ཆྟེའྲི་ནུས་པ་

བཏོན་ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན།ཕྱྲིས་ཀྲི་གཡུང་དྲུང་བོན་གཞུང་ཕལ་མོ་ཆྟེར་ཡང་།

“དང་པོ་ཡྟེ་མྟེད་སོང་པ”་འམ་“ཅྲི་ཡང་མྟེད་པ”་ཞྟེས་འབྱུང་བའང་ཐོག་མར་སྲིད་

པའྲི་བོན་གྲི་རྲིག་པ་འདྲི་ལ་ཁུངས་བྱས་པར་མངོན་ཡང་།གཡུང་དྲུང་བོན་གྲི་འཕྟེལ་རྲིམ་

ནང་དུ།བོན་བར་དྟེ་དག་ནྲི་ནམ་མཁའ་སོང་པ་ྲིད་ལ་གོ་བའྲི་ས་ལས་ཡོངས་སུ་འགྱུར་

ཏྟེ་ཕྱྲི་དངོས་པོའྲི་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ྲིད་དང་།ནང་སྟེམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་སོང་ཚུལ་

སོགས་ལ་གོ་བ་ཡོད་པས་ན།བོན་བར་གཅྲིག་རུང་དོན་ལ་ཁྱད་པར་ཆྟེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་

རྟེད།  

གྲིས། འཇྲིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་སོར་གྲི་ལྟ་ཚུལ།  

1.ཕྱྲི་སྣོད་འཇྲིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ།  

ཕྱྲི་སྣོད་འཇྲིག་རྟེན་ཇྲི་ལྟར་ཆགས་ཤྟེ་ན། སྲིད་པའྲི་བོན་ལུགས་སུ། དང་པོ་ཡྟེ་མྟེད་



སོང་པ་ལ། དྟེ་ལས་ཡྟེ་ཡོད་ཅུང་ཙམ་སྲིད་ཅྟེས་ནམ་མཁའ་སོང་པའྲི་ཀོང་ཆྟེན་པོ་ལ་

འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་འབའ་ཞྲིག་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇྲིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་སྟེས་པར་
འདོད་པ་ལས།ལྷ་ག་གྟེ་མོའྲི་བོ་སོན་དུ་བཏང་བའམ་ཡང་ན་ལྷ་གང་ཞྲིག་གྲི་མཐུ་ནུས་
ལས་བསྐྲུན་པར་མྲི་འདོད་དྟེ།བོན་གྲི་དཔྟེ་རྲིང་《འདུར་རྒྱུད་འཕྱར་བ་ཐང་ཆྟེན》་ལས་

ཡོད་མྟེད་ནམ་མཁའ་དཀར་པོ་ལས།བསྲིལ་བ་རླུང་གྲི་ངད་པ་ཆགས།རླུང་ནྲི་ཡྟེ་རྲི་ངད་པ་

བྱ།དྟེ་དབུགས་དང་རླུང་གྲི་རུ་མ་ཡྲིན།དྟེ་ལ་ཆུ་ཡྲི་ཟྲིལ་པ་འཐྲིག།ཆུ་ནྲི་ཡྟེ་འབྟེབས་ཐྲིག་
པར་བྱ།དྟེ་ཁག་དང་ཆུ་ཡྲི་རུ་མ་ཡྲིན།དྟེ་ལས་གསྟེར་གྲི་རྡུལ་ཕྲན་སྲིད།ས་ནྲི་གསྟེར་གྲི་ཕྲྲིས་

མ་ཙམ།དྟེ་ཤ་དང་ས་ཡྲི་རུ་མ་ཡྲིན།དྟེ་ལ་མཐྲིང་ནྲི་ཀོར་མ་སྲིད།རོ་ནྲི་སྨྲ་རོ་ཡག་པ་ཙམ།དྟེ་

རུས་དང་རོ་ཡྲི་རུ་མ་ཡྲིན།དྟེ་ལ་མྟེ་དབལ་འཇའ་ཙམ་སྲིད།མྟེ་ནྲི་ཚ་བ་དོད་འབྟེབས་བྱ།དྟེ་

དོད་དང་མྟེ་ཡྲི་རུ་མ་སྟེ།དྟེ་ལྟར་རང་གྲུབ་བྱུང་བའྲི་ཁམས།སྣང་སྲིད་སྲི་ཡྲི་ཕྱྲི་གཞྲི་སྟེ་⑨ 
ཞྟེས་ཐོག་མར་ནམ་མཁའ་སོང་པ་ལ་ཡྟེ་རྲི་ངད་པ་སྟེ་འབྱུང་བ་རླུང་བྱུང་། དྟེ་ནས་རྲིམ་

པར་ཡྟེ་འབྟེབས་ཐྲིགས་པ་སྟེ་འབྱུང་བ་ཆུ་དང་།གསྟེར་གྲི་རྡུལ་ཕྲན་ཏྟེ་འབྱུང་བ་ས་དང་། 
ཚ་བ་དོད་འབྟེབས་ཏྟེ་འབྱུང་བ་མྟེ་བཅས་བྱུང་མཐར། ད་གཟོད་འབྱུང་བ་ཕན་ཚུན་བར་
གྲི་ནུས་སོབས་ལས་ཕྱྲི་སྣོད་འཇྲིག་རྟེན་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡྲིན། དྟེ་མྲིན་《གཙང་མ་ཀླུ་

འབུམ་ཁ་བོ་དོན་འདུས་དཀར་ཆུང་》ལས་ཀང་ཅྲི་ཡང་མྟེད་པའྲི་ངང་ལས།འབྱུང་བ་

ཡང་རྲིམ་གྲིས་ཆགས་སོ།།འབྱུང་བ་ཡྟེ་མྟེད་པ་ལས་ནམ་མཁའ་ཆགས།དྟེ་ལས་སྲིད་པའྲི་

འབྱུང་བ་རླུང་ཆགས།དྟེ་ལས་སྲིད་པའྲི་འབྱུང་བ་ཆུ་ཆགས།དྟེ་ལས་སྲིད་པའྲི་འབྱུང་བ་ས་
ཆགས།དྟེ་ལས་སྲིད་པ་ས་སྟེང་ས་འོག་ཆགས་⑩ཞྟེས་ཕྱྲི་སྣོད་སྲིད་པ་ནྲི་ཡྟེ་མྟེད་སོང་པའྲི་

ནམ་མཁའ་ལ་འབྱུང་བ་རླུང་ཆགས་པ་ནས་བརམས་ཏྟེ།རྲིམ་བཞྲིན་ས་ཆུ་སོགས་འབྱུང་
བའྲི་ཁམས་འབའ་ཞྲིག་འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱྲི་སྣོད་འཇྲིག་རྟེན་གྲུབ་པར་ཞལ་གསལ་

བསན་ཡོད། 

གོང་གྲི་སྲིད་པའྲི་བོན་གྲི་ལྟེའུ་ཡྲིག་ས་ཕྱྲི་གྲིས་ལས་བསན་པའྲི་ཕྱྲི་སྣོད་འཇྲིག་རྟེན་

ཆགས་ཚུལ་གྲི་རྲིམ་པར་སྲི་སོམ་ཞྲིག་བཀོད་ན།ས་མ་《འདུར་རྒྱུད་འཕྱར་བ་ཐང་ཆྟེན》

་དུ་ནམ་མཁའ→རླུང་→ཆུ→ས→ཕྱྲི་སྣོད་འཇྲིག་རྟེན་དང་།ཕྱྲི་མ་《གཙང་མ་ཀླུ་འབུམ་

ཁ་བོ་དོན་འདུས་དཀར་ཆུང་》དུ་ནམ་མཁའ→རླུང་→ཆུ→ས→མྟེ→ཕྱྲི་སྣོད་འཇྲིག་

རྟེན་ཡྲིན།ལྟེའུ་ཡྲིག་ས་ཕྱྲི་དྟེ་གྲིས་བསྡུར་ཚེ།ནམ་མཁའ་སོང་པའྲི་དབྱྲིངས་ཆྟེན་པོ་ལ་

                                                             
⑨
《གསུང་རབ་སོྒ་མཛོད་རྲིན་པོ་ཆྟེའྲི་གྟེགས་བམ》［Z］དྟེབ་ཕྲྟེང148་པ། ཀན་སུའུ་མྲི་རྲིགས་དཔྟེ་སྐྲུན་ཁང་། 

2015ལོ།ཤོག་ངོས་24 
⑩
《གསུང་རབ་སོྒ་མཛོད་རྲིན་པོ་ཆྟེའྲི་གྟེགས་བམ》［Z］དྟེབ་ཕྲྟེང105་པ། ཀན་སུའུ་མྲི་རྲིགས་དཔྟེ་སྐྲུན་ཁང་། 

2015ལོ།ཤོག་ངོས་24 



ཐོག་མར་འབྱུང་བ་རླུང་ཆྟེན་པོ་བྱུང་བ་དང་། དྟེ་ནས་རྲིམ་པར་འབྱུང་བ་ས་ཆུ་མྟེ་རླུང་གྲི་

ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱྲི་སྣོད་འཇྲིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་གྲི་རྲིག་པའྲི་འགྟེལ་སངས་དྟེ་

གཅྲིག་མཚུངས་སུ་སོང་ཡོད་པ་རྟེད། སྲིར་བཏང་སྲིད་པའྲི་གཞྲི་མ་དང་པོ་རླུང་གཡོ་བ་

ལས་འགོ་ཚུགས་ཚུལ་གྲི་བཞྟེད་སོལ་འདྲི་རྲིགས།གནའ་བོའྲི་ཡོ་རོབ་གྲིང་（ 欧 洲 ）གྲི་

མཚན་ྲིད་རྲིག་པའྲི་མཁས་ཆྟེན་ཁོད་ན་ཡང་བྱུང་ཡོད་དྟེ།དཔྟེར་ན།ད་ནས་ཡར་བརྲིས་

པའྲི་མྲི་ལོ་ྲིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་གྲི་གོང་དུ་འཁྲུངས་པའྲི་ཀྟེ་རྟེ་སྲིའྲི་希 腊 མཚན་ྲིད་སྨྲ་

བ་ཨ་ན་ཁྟེ་རྟེ་ནྟེས（阿那克西美尼 Anaximenes） ་སྲིད་པའྲི་གཞྲི་མ་དབུགས་སོ་11ཞྟེས་

འཇྲིག་རྟེན་ཐོག་མར་ཆགས་པའྲི་ཚེ་ན།འབྱུང་བ་རླུང་ལ་སྟེས་པའྲི་འབྲས་བུ་རགས་པ་སྣ་

ཚོགས་སྟེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་ཚུལ་བཤད་ཅྲིང་།འདྲིར་བྱུང་བའྲི་སྲིད་པའྲི་བོན་གྲི་

“རླུང་”དང་གནའ་བོའྲི་ཀྟེ་རྟེ་སའྲི་མཚན་ྲིད་རྲིག་པའྲི་ཁོད་ཀྲི་“དབུགས”་གྲིས་ཕལ་

ཆྟེར་དངོས་རྲིགས་གཅྲིག་པར་གོ་དགོས་སྙམ།དྟེ་མྲིན་སྲིད་པའྲི་བོན་ལུགས་ཀྲི་ཕྱྲི་སྣོད་

འཇྲིག་རྟེན་ཆགས་རྲིམ་ནྲི།ནམ་མཁས་གོ་འབྱྟེད་ཅྲིང་རླུང་རྡུལ་དང་།མྟེ་རྡུལ།ཆུ་རྡུལ་

དང་།ས་རྡུལ་བཅས་འབྱུང་བའྲི་ཁམས་འབའ་ཞྲིག་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བཞྲིན་

གྲིས་གྲུབ་པར་འདོད་ལུགས་དང་།གནའ་བོའྲི་ཀྟེ་རྟེ་སྲིའྲི་མཚན་ྲིད་རྲིག་པའྲི་ལྟ་གྲུབ་

ཁོད་དུ།འཇྲིག་རྟེན་ནྲི་ས་ཆུ་མྟེ་རླུང་གྲི་རྒྱུ་རྟེན་ལས་གྲུབ་ཅྲིང་།འབྱུང་བཞྲི་ནྲི་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོའོ་ 12 ཞྟེས་ཕྱྲི་སྣོད་འཇྲིག་རྟེན་ནྲི་རྡུལ་ཕྲན་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཆགས་པར་འདོད་ཚུལ་གྲིས་རགས་པར་བསྡུར་ཚེ།བོད་ལ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྲི་ས་རོལ་

ནས་སྲིད་པའྲི་བོན་གྲིས་མཚོན་པའྲི་“རྒྱུ་མཐུན་འབྱུང་བའྲི་སྲིད་པ 13 ”་འམ་“རྒྱུ་མཐུན་

                                                             
11

 杨适著《哲学的童年》［M］西方哲学发展线索研究中国社会科学出版社 1987 年 95P  
12
འབོྲང་བུ་ཚེ་རྲིང་རོ་རྟེས་སྲིག་རོམ་བྱས།《མྲིའྲི་རྲིགས་ཤྟེས་རབ་ཀྲི་འཇུག་ངོགས》［Z］བོད་ལོངས་མྲི་རྲིགས་དཔྟེ་

སྐྲུན་ཁང་།2015ལོ།ཤོག་ངོས་21  
13
སོན་པ་གཤྟེན་རབ་སོགས།འབྲུག་མོ་སྲིད་ཀྲིས་དག་སྲིག་བྱས།《སྲིད་པའྲི་མཛོད་ཕུག》［M］ཀན་སུའུ་མྲི་རྲིགས་དཔྟེ་

སྐྲུན་ཁང་།2008ལོ།ཤོག་ངོས་8 



སྲིད་པའྲི”་14ལྟ་གྲུབ་ཀྲི་རྲིག་པ་ཞྲིག་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་སོང་ཡོད་པ་རོགས་ནུས་པ་རྟེད། 

2.ནང་སྲིད་སྟེམས་ཅན་གོལ་ཚུལ། 

སྲིར་ན་གཡུང་དྲུང་བོན་ནམ་ཐུབ་བསན་ཆོས་གཞུང་གྲིས་སུ། ནང་བཅུད་སྟེམས་

ཅན་གྲི་རྲིགས་ལ་“འགོ་བ་རྲིགས་དྲུག”་གྲི་ཐ་སྙད་བྱྟེད་མོད། སྲིད་པའྲི་བོན་ལྟར་ན།འགོ་
བ་རྲིགས་གསུམ་སྟེ་ལྷ་འདྟེ་མྲི་གསུམ་དུ་བྱྟེད་ཅྲིང་། ནང་བཅུད་སྟེམས་ཅན་དྟེ་དག་ཀང་

འབྱུང་ལྔ་གཞྲིར་བཞག་གྲི་སྟེང་དུ། སྟེམས་ཅན་ལ་ལ་ནྲི་ཆུ་དང་རླུང་གྲི་ནུས་པ་ཤས་ཆྟེ་བ་
ལས་བྱུང་བ་དང་། འགའ་རྟེ་མྟེ་དང་ཆུ་གྲིས། ཁ་ཅྲིག་འབྱུང་བ་ས་དང་ཆུ། སྟེམས་ཅན་

ལ་ལ་ཞྲིག་ནྲི་མྟེ་དང་ས་གྲིས་ཀྲི་ནུས་པ་ཤས་ཆྟེ་བ་ལས་ཆགས་པ་དང་།ཡང་ལ་ལ་ནྲི་

འབྱུང་བ་ས་དང་རླུང་གྲིས་ཀྲི་ནུས་པ་ཤས་ཆྟེ་བ་ལས་བྱུང་བར་འདོད་ཡོད། དྟེ་ཡང་
བོན་གཞུང་《གོད་སྒྱུར་དབུ་ལགས ོ》་ལས་ཀྟེར་དང་པོ་ཡྟེ་མྟེད་སོང་པ་ལྟེས15།དྟེ་ལྟེས་ཡྟེ་

ཡོད་ཅུང་ཙམ་སྲིད།དྟེ་ལྟེས་སྲིད་པའྲི་རླུང་དྲུག་སྲིད།རླུང་དཀར་པོ་ལྟེས།དུང་མྲི་ལྷ་ཀར16་
སྲིད།རླུང་སོན་པོ་ལྟེས།སྨོན་མྲི17་རྒྱལ་པོ་སྲིད།རླུང་ནག་པོ་ལྟེས།ངམ་མྲི་ནག་པོ་སྲིད་18ཅྟེས་
ནང་སྲིད་གོལ་སངས་ཀྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། ཡྟེ་མྟེད་སོང་པ→ཡྟེ་ཡོད→①རླུང་དཀར་པོ→ 

ལྷ→②རླུང་སོན་པོ→མྲི③རླུང་ནག་པོ་→ངམ→ནང་བཅུད་སྟེམས་ཅན་བྱུང་བར་

བཤད།གོང་བསན་ལྟེའུ་ཡྲིག་ལས་ང་ཚོས་ཤྟེས་ཐུབ་པ་ནྲི། འབྱུང་བ་རླུང་ཁམས་ཀྲི་ནུས་

པས་སྣང་སྲིད་མཐའ་དག་མ་བསྟེད་པ་མྟེད་པ་དང་།མྲི་གསོ་བ་མྟེད་པ། སོག་མ་བཟུང་བ་
མྟེད་པ་དང་།མྲི་འདྟེགས་པ་མྟེད་པ།མྲི་བསོད་པ་མྟེད་པ་སྟེ་འབྱུང་བ་རླུང་གྲིས་ཐམས་

ཅད་ཡང་ཞྲིང་གཡོ་བ་བཅས་ཀྲི་ལས་བྱྟེད་པས་ན།འབྱུང་བ་རླུང་གྲི་ནུས་པ་གཙོ་བོར་
བཟུང་སྟེ་བརོད་ཡོད་པ་རྟེད།དྟེ་དང་མཚུངས་པར་《ཁྱུཾ་འབུྱུཾ19་གོང་མ་དབུ་ལགས ོ》་ལས་

ཀང་སྔུན་དང་པོ་ཡོདྟེ20་སོང་པ་ལྟེས་།དྟེ་ལྟེས་ཡྟེ་ཡོད་ཅུང་ཙྱུཾ21་སྲིད་།དྟེ་ལྟེས་ས ྲིས22་དང་
ངད་དུ་སྲིད་།དྟེ་ལྟེས་འོད་དང་ཟྟེར་དུ་སྲིད་།དྟེ་ལྟེས་པ23་དང་བོ24་རུ་སྲིད།དྟེ་ལྟེས་ཟྲིལ25་

                                                             
14
གསལ་རབ་ལྷ་ཡྲི་སས་པོ།《མཛོད་ལྷ་འགྟེལ》［M］སྲི་ཁོན་མྲི་རྲིགས་དཔྟེ་སྐྲུན་ཁང་། 2013ལོ། ཤོག་ངོས་31 

15
ལྟེས། ལས་ཞྟེས་པའྲི་འབྲྲི་སངས།  

16
ཀར། དཀར་ཅྟེས་པའྲི་འབྲྲི་སངས།  

17
སོྨན་མྲི། སོྨན་མྲི་ཞྟེས་པའྲི་འབྲྲི་སངས།  

18
རོམ་པ་པོ་མྲི་གསལ།《གོད་སྒྱུར་དབུ་ལགས ོ》དབུ་མྟེད་ལག་བྲྲིས་མ།  

19
ཁྱུཾ་འབུྱུཾ། ཁང་འབུམ་ཞྟེས་པའྲི་སྐུང་ཡྲིག་གྲི་འབྲྲི་སངས།  

20
ཡོདྟེ། ཡྟེ་མྟེད་ཅྟེས་པའྲི་སྐུང་ཡྲིག་གྲི་འབྲྲི་སངས།  

21
ཙྱུཾ། ཙམ་ཞྟེས་པའྲི་སྐུང་ཡྲིག་གྲི་འབྲྲི་སངས།   

22
ས ྲིས། རྲི་ཞྟེས་པའྲི་འབྲྲི་སངས།  

23
པ། བད་ཀྲི་འབྲྲི་སངས། བ་མོ་སྟེ་རྩྭ་རྟེར་ཆགས་པའྲི་ཟྲིལ་པ་དཀར་པོ།  

24
བོ།རོན་གྲི་འབྲྲི་སངས།དངོས་རས་ཀྲི་ནང་ལ་ཆུའྲི་ཆ་ཤས་མང་བོ་འདྟེས་པའྲི་རྣམ་པ་སྟེ།ས་རོན་པ།ཤྲིང་རོན་པ་ལྟ་བུ།  

25
ཟྲིལ། ཟྲིལ་གྲི་འབྲྲི་སངས།རྲི་ཤྲིང་སོགས་ཀྲི་ཐོག་གྲི་ཆུ་ཐྲིགས་ཀྲི་མྲིང།  



དང་ཕྲོད26་དུ་སྲིད།དྟེ་ལྟེས་ལ  ྟེའ་མྲི་༣
27་སྲིད་།ལྷ་ནྲི་དུང་མྲི་ཀོར28་སྲིད་།སྨོན་མྲི་རྒྱལོ29་

སྲིད་།བདུད་ནྲི་ངྱུཾ་མྲི་ནགོ30་སྲིད31་ཅྟེས་ལྷ་འདྟེ་མྲི་གསུམ་གྲིས་མཚོན་པའྲི་ནང་བཅུད་
སྟེམས་ཅན་གྲི་གོལ་སངས་ནྲི། ཡྟེ་མྟེད་སོང་པ→ཡྟེ་ཡོད→རྲི→འོད→ཟྟེར→བད 

→རོན→ཟྲིལ་བ→ལྷ་འདྟེ་མྲི་གསུམ་བཅས་ཡྲིན། སབས་འདྲིའྲི་རྲི་ནྲི་རླུང་གྲི་བར་རྲིང་

དང་།འོད་དང་ཟྟེར་གྲིས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྟེ་འབྱུང་བ་མྟེ་བཞག  བད་རོན་ཟྲིལ་གསུམ་
གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྟེ་འབྱུང་བ་ཆུ་ལ་བཞག་ཐོག་འབྱུང་བ་རླུང་གཡོ་བ་ལས་བརམས་ཏྟེ་

རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བ་མྟེ་ཆུ་སོགས་ཀྲི་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་སྲིད་འཇྲིག་རྟེན་གོལ་ཚུལ་
གྲི་ལྟ་བ་བཏོན་ཡོད་པ་རྟེད། གོང་གྲི་ལྟེའུ་ཡྲིག་ས་ཕྱྲི་གྲིས་སུ་འབྱུང་ཁམས་ཀྲི་ནུས་

སོབས་གང་ཆྟེ་ལས་ནང་བཅུད་སྟེམས་ཅན་གོལ་ཚུལ་ཐད་ཁྱད་པར་ཅུང་ཙམ་ཡོད་ན་
ཡང་།ནང་བཅུད་སྟེམས་ཅན་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་པོ་ཇྲི་སྙྟེད་པ་ཡང་རྒྱུ་འབྱུང་བའྲི་བྱྟེད་

ལས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཚུལ་ཐད་ལྟ་དགོངས་གཅྲིག་ཏུ་བབ་ཡོད་པ་རྟེད། 
གསུམ། སྲིད་ཁམས་འབྱྟེད་སངས་སོར་གྲི་ལྟ་ཚུལ།  

དྟེ་ཡང་སྲིད་པའྲི་བོན་ལུགས་ཀྲི་སྲིད་ཁམས་འབྱྟེད་སངས་ལ་“མ་སྲིད་དགུ་སྲིད་

ཀྲི་སྲིད་པ”་དང་།“གཡྟེན་ཁམས་ཀྲི་སྲིད་པ”་ཞྟེས་ཅྲི་རྲིགས་སྣང་བ་ལས།ས་མ་ལྟར་

ན།གནམ་ལ་ལྷ་གར་རྟེན་གསུམ་དང་།བར་ལ་མྲི་སྨྲ་གཤྟེན་གསུམ།ས་ལ་འདྟེ་སྲིན་

བྱུར་གསུམ་བཅས་སྲིད་ཁམས་ཡོད་དོ་ཅོག་ནྲི་སྲིད་ཁམས་རྲིགས་དགུ་རུ་བསྡུས་

ཡོད།ཕྱྲི་མ་ལྟར་ན་སྲི་རུ་གནམ་གཡྟེན་དང་།བར་གཡྟེན།ས་གཡྟེན་བཅས་སྲིད་པ་

ཁམས་གསུམ་དང་།བྱྟེ་བྲག་ཏུ་ནང་གསྟེས་ལ་གནམ་གཡྟེན་བཅུ་གསུམ།བར་གཡྟེན་

གཏོད་དགུ ས་གཡྟེན་བཅུ་གཅྲིག་བཅས་ གཡྟེན་ཁམས་སོ་གསུམ་དུ་ཕྱྟེས་ཡོད།ད་ནྲི་

ཕྱྲི་མ་ལྟར་གཡྟེན་ཁམས་སོ་གསུམ་སོར་ནས་མདོ་ཙམ་གྟེང་བར་བྱ། 

1.གནམ་གཡྟེན་བཅུ་གསུམ། 

 དྟེ་ཡང་གནམ་གཡྟེན་ལ་མྲིང་གཞན་དུ་ཡར་གཡྟེན་དུ་གགས་ཤྲིང་།བོན་གྲི་དཔྟེ་

                                                             
26
ཕོྲད། ཕོྲམ་ཞྟེས་པའྲི་འབྲྲི་སངས།  

27
ལ  ྟེའ་མྲི་༣། ལྷ་འདྟེ་མྲི་གསུམ་ཞྟེས་པའྲི་འབྲྲི་སངས།  

28
དུང་མྲི་ཀོར། དུང་མྲི་དཀར་པོ་ཞྟེས་པའྲི་འབྲྲི་སངས།  

29
སོྨན་མྲི་རྒྱལོ། སོྨན་མྲི་རྒྱལ་པོ་ཞྟེས་པའྲི་འབྲྲི་སངས།  

30
ངྱུཾ་མྲི་ནག ོངམ་མྲི་ནག་པོ་ཞྟེས་པའྲི་འབྲྲི་སངས།  

31
རོམ་པ་པོ་མྲི་གསལ།《ཁྱུཾ་འབུྱུཾ་གོང་མ་དབུ་ལགས ོ》དབུ་མྟེད་ལག་བྲྲིས་མ།  



རྲིང་《འདུར་རྒྱུད་འཕྱར་བ་ཐང་ཆྟེན》་དུ་འཁོད་པ་ལྟར་ན།ནམ་མཁའ་མཐོ་ལ་

འཕྱོ་ཞྲིང་འོལ་ 32 ཞྟེས་གནམ་གཡྟེན་ནྲི་ནམ་མཁར་ལྲིང་ཞྲིང་བསོད་དྟེ་འགོ་བར་མ་

ཟད།འོད་དང་ཟྟེར་ལ་གནས་སད་པ་དང་།ནང་གསྟེས་ལ་⑪དབལ།⑫ཡོགས།⑬ 

ཁྲིན།⑭ྟེར།⑮འོ།⑯འཚམས།⑰དམུ།⑱བདུད།⑲བཙན།⑳སྲིད།⑴སོས།⑵ཕྱྭ།

⑶ལྷ་བཅས་གཡྟེན་སྟེ་རྲིགས་བཅུ་གསུམ་ཡོད་ཅྲིང་།ལས་སུ་དམུ་དག་གནམ་ནས་

འཛིན་ཞྲིང་།ཆུ་སྲིད་དབང་ཐང་སྟེལ་བ་དང་།ཤྲི་གསོན་སོས་འདྟེབས་ཕྱྭ་གཡང་རུ་མ་

འཛིན་པ་སོགས་ཀྲི་མགོན་སབས་བྱྟེད་ལ་ྟེས་ན་དྟེ་ལས་ལོག་པའྲི་ལས་བྱྟེད་པར་

བཤད།   

2.བར་གཡྟེན་གཏོད་དགུ 

བར་སྣང་ཁམས་སུ་གཡྟེན་སྟེ་ཇྲི་སྙྟེད་པ་ཞྲིག་ཡོད་པ་ལ་བར་གཡྟེན་ཟྟེར་ཞྲིང་། 

ནང་གསྟེས་ལ་⑪ཟླ།⑫ྲི།⑬སར།⑭སྲིན།⑮གཞའ།⑯དལ།⑰ཟྟེར།⑱ལོ།⑲རྲི་ 

བཅས་གཡྟེན་སྟེ་རྲིགས་དགུ་ཡོད་པ་དང་།བོན་གྲི་དཔྟེ་རྲིང་《འདུར་རྒྱུད་འཕྱར་བ་

ཐང་ཆྟེན》་དུ་བཙན་པ་བར་གཡྟེན་དགུ་བོ་ནྲི།བར་སྣང་ཁུ་རངས་འཇའ་སྲིན་ཞོན་

33 ཞྟེས་བར་གཡྟེན་གཏོད་དགུ་ནྲི་ཁུ་རངས་འཇའ་སྲིན་ལ་ཞོན་ནས་བར་སྣང་དུ་རྫུ་

འཕྲུལ་ཤུགས་ཀྲིས་འགོ་བ་དང་།མཆོད་ཅྲིང་རྟེན་ན་འབྲུ་དྲུག་སྨྲིན་ཞྲིང་།ཆར་ཆུ་

དུས་སུ་འབྟེབས་པ་དང་།མུན་སྟེལ་ནད་མྟེད་བདྟེ་སྟེར་ཚེ་དཔལ་མཐུ་དབང་སོལ་

བའྲི་ལས་བྱྟེད་ཅྲིང་།ཁོས་ཤྲིང་ྟེས་ན་དྟེ་ལས་ལོག་པའྲི་ལས་བྱྟེད་པར་བཤད། 

3.ས་གཡྟེན་བཅུ་གཅྲིག 

 སའྲི་སྲིད་ཁམས་དྟེ་ལ་ས་གཡྟེན་ཟྟེར་བ་དང་།ནང་གསྟེས་ཀྲི་དབྱྟེ་བས་⑪ཀླུ ⑫ 
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གན།⑬རྒྱལ།⑭སྨན།⑮ཐྟེར།⑯སྲི།⑰འདྟེ།⑱སྲིན།⑲བྱུར།⑳གཤྲིན་རྟེ།⑴ཆུད་ 

བཅས་གཡྟེན་སྟེ་རྲིགས་བཅུ་གཅྲིག་ཡོད་ཅྲིང་།《འདུར་རྒྱུད་འཕྱར་བ་ཐང་ཆྟེན》་དུ་

འཁོད་པ་ལྟར་ན།གཏོད་པའྲི་ས་གཡྟེན་བཅུ་གཅྲིག་ནྲི།ས་གཞྲི་རྲི་བྲག་མཚོན་ཆ་

འདྲིམས་ 34 ཞྟེས་སའྲི་གཡྟེན་སྟེ་དྟེ་རྲིགས་ནྲི་ས་གཞྲི་རྲི་བྲག་དང་མཚོན་ཆའྲི་སྟེང་དུ་

འགྲིམས་སད་ཅྲིང་།མཆོད་ན་བུ་ནོར་ལོངས་སོད་རྒྱས་ཤྲིང་།རྲིགས་རྒྱུད་སྟེལ་བ་

དང་།གཞྲིས་ཀ་སྲུང་ཞྲིང་འདྟེ་གདོན་བྱུར་གསུམ་འདུལ་བ་བཅས་ཀྲི་ལས་བྱྟེད་

ཅྲིང་།ཁོས་ཤྲིང་ྟེས་ན་དྟེ་ལས་ལོག་པའྲི་ལས་བྱྟེད་པར་བཤད། 

སྲིར་གཡྟེན་ཁམས་ཀྲི་འབྱྟེད་སངས་འདྲི་ནྲི།སྲིད་པའྲི་བོན་གྲི་ལྟ་ཚུལ་ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་ཡང་།དྟེང་དུས་ཀྲི་བོན་གསར་བ་རྣམས་ཆོས་ལུགས་ཀྲི་ལྟ་

སངས་ལ་ཞྟེན་ཆྟེ་བར་ཞུགས་པའྲི་རྟེན་གྲིས་འདོད་ཁམས་དང་གཟུགས་ཁམས། 

གཟུགས་མྟེད་ཀྲི་ཁམས་ཏྟེ་ཁམས་གསུམ་དང་།ལྷ་དང་མྲི་དང་ལྷ་མ་ཡྲིན་ཏྟེ་མཐོ་

རྲིས་གསུམ་དང་།དམལ་བ་དང་ཡྲི་དྭགས་དང་དུད་འགོ་སྟེ་ངན་སོང་གསུམ་གྲི་སོར་

རྣམས་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྟེ་ལ་རྣམ་གངས་དབྱྟེ་ཞྲིབ་སོགས་ཆོས་ལུགས་དང་གཅྲིག་པར་

གནང་བ་དྟེ་སོར་ལ་ཐུགས་སྣང་ཟབ་ནན་དུ་གནང་ཡོད་པ་ལས།གཡྟེན་ཁམས་ཀྲི་

བཤད་པ་འདྲི་སོར་ལ་ཐུགས་སྣང་དྟེ་ཙམ་གནང་སོལ་བྱུང་མྲི་འདུག 35  ་པར་སོང་

གཤྲིས།གཡུང་དྲུང་བོན་དང་འབྲྟེལ་བའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཇྲི་སྙྟེད་ཅྲིག་ཏུ་ཡར་གཡྟེན་གྟེན་

པ་བཅུ་གསུམ།བར་གཡྟེན་གཏོད་པོ་དགུ ས་གཡྟེན་ཆྟེ་བ་བཅུ་གཅྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་

ལྷ་མྲིན་གྲི་སྟེ་ཞྟེས་གཡྟེན་ཁམས་སོ་གསུམ་ནྲི་མཐོ་རྲིས་གསུམ་ལས་ལྷ་མ་ཡྲིན་གྲི་

ཁོངས་སུ་བསྡུས་ཤྲིང་།སོ་སོའྲི་གནས་ཡུལ་ཡང་རྲིའྲི་རྒྱལ་པོ་རྲི་རབ་ལ་ལྟོས་ཏྟེ་རྲི་
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《གསུང་རབ་སོྒ་མཛོད་རྲིན་པོ་ཆྟེའྲི་གྟེགས་བམ》［Z］དྟེབ་ཕྲྟེང148པ།ཀན་སུའུ་མྲི་རྲིགས་དཔྟེ་སྐྲུན་ཁང་། 
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ནམ་མཁའྲི་ནོར་བུ།《ཞང་བོད་ལོ་རྒྱུས་ཏྲི་སྟེའྲི་འོད》［M］ཀྲུང་གོའྲི་བོད་ཀྲི་ཤྟེས་རྲིག་དཔྟེ་སྐྲུན་ཁང་།1996 ལོ། 

ཤོག་ངོས་44 



རྒྱལ་གང་དྟེའྲི་རྟེ་ལ་གནམ་གཡྟེན་དང་།རྟེད་པར་བར་གཡྟེན།ར་བར་ས་གཡྟེན་

བཅས་གནས་འཆའ་བར་ངོས་བཟུང་ཡོད། 

མཇུག་གྲི་གཏམ།  

སྲིད་པའྲི་བོན་ནྲི་དུས་ཆ་ནས་བྱུང་ས་ཞྲིང་།གཞུང་གྲི་ཆ་ནས་ཁྟེབས་ཆྟེ་ཕྱྲིར།དྟེའྲི་

འཇྲིག་རྟེན་ཆགས་རབས་སོར་གྲི་ལྟ་ཚུལ་དྟེ་དཔྱད་རོམ་ཐུང་ངུ་འདྲི་འད་ཞྲིག་གྲི་ནང་དུ་

བརོད་ཐབས་བྲལ་ན་ཡང་།དྟེ་ལུགས་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཆགས་གྲུབ་སྨྲ་བའྲི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ 

གསལ་ཁ་ཙམ་བཏོད་ན།སོང་པ་→ཡྟེ་ཡོད→སྲིད་པ་སྟེ་ཕྱྲི་ནང་སྲིད་པ་ཡོད་དོ་ཅོག་

ནྲི།ནམ་མཁའ་སོང་པའྲི་དབྱྲིངས་ཆྟེན་པོ་དྟེ་ལས་མ་སྲིད་པ་མྟེད་ཕྱྲིར།“དང་པོ་ཡྟེ་མྟེད་

སོང་པ”་ཞྟེས་པའྲི་ལྟ་བའྲི་སྲི་ཁོག་ཕུབ་ཅྲིང་།སྣོད་བཅུད་གྲིས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་འཇྲིག་

རྟེན་འདྲི་ལ་བྱྟེད་པོ་སུས་ཀང་བོ་སོན་དུ་བཏང་ནས་བྱས་པ་མྟེད་པར་འབྱུང་བའྲི་ཁམས་

འབའ་ཞྲིག་རྒྱུ་རྟེན་རྟེན་འབྲྟེལ་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་ཕྱྲིར།“ཡྟེ་ཡོད་ཅུང་ཙམ་དུ་

སྲིད”་པའྲི་ལྟ་བའྲི་རྲིག་ལམ་གྲིས་གཞུང་བསྲིངས་ཏྟེ།འཇྲིག་རྟེན་གྲི་རྣམ་གཞག་ཀུན་ལ་

འབྱུང་ཁམས་རྲིག་པའྲི་ལྟ་ཚུལ་གྲི་ཐོག་ནས་འགྟེལ་བཤད་བྱས་ཡོད་དོ།། 

 

རྩོམ་གྱི་ཡྩོང་ཁུངས།  2019ལྩོའྱི་《མཚོ་སྩོན་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་》དུས་དབེ་དང་པྩོ།  

སྲིད་པའྲི་བོན་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་སོར་གྲི་ལྟ་བར་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ། 
斯巴苯教宇宙生成论探析  

 

 


