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ཚེ་སྨོན་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ནི་དགེ་ལྡན་པའི་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་ཁྲོད་

ནས། འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རབས་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་པ་དེ་ཡིན་ལ། གཞུང་དགའ་

ལྡན་ཕོ་བྲང་པའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བདག་པོ་གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་ཚབ་སྲིད་སྐྱོང་ཀྱང་གནང་མྱོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ཐོག་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་མི་སྣ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཁོང་གི་མི་ཚེ་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་། རིག་གཞུང་། ཆབ་སྲིད། དཔལ་

འབྱོར། དམག་དོན། འཛུགས་སྐྲུན་གང་ཐད་ནས་བྱ་བཞག་དང་ཤུལ་བཞག་ཀྱི་མཛད་རྗེས་ངེས་ཅན་གནང་བའི་རྒྱུད་རིམ་

ཁྲོད། བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེར། མི་ཚེ་རིང་པོ་སྐྱིད་གསུམ་སྡུག་གསུམ། དཔྱིད་ཉི་རིང་པོ་དྲོ་གསུམ་གྲང་གསུམ། ཟེར་བ་

ལྟར། ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་བྱུང་རིམ་ནང་། སྐབས་འགར་ལྷིངས་འཇག་བག་ཕེབས་ཀྱིས་གཞིས་ཕབ་ཅིང་། མཚམས་རེར་འབྲུག་

སྒྲོག་ཐོག་འབེབས་ཀྱི་ས་གཡོ་བ། ལན་རེར་དྲག་ཆར་རླུང་འཚུབ་ཀྱིས་གནམ་སྒྲིབ་པའི་འཁྲུག་ཆ་ཧ་ཅང་དོད་པའི་ལོ་རྒྱུས། 

རྙོག་འཛིངས་དང་དོན་སྙིང་གཉིས་ཀའི་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རིམ་ངོ་མཚར་ཆེ་ལ་དཔྱད་རིན་ཡོད་

པ་ཞིག་ཡིན། 

དེ་སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཨ་རི་བྱང་

བརྒྱུད་ཨིན་ཌི་ཡ་ན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་འཛམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས་པའི་རིག་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་སློབ་དཔོན་དུ་སོང་

སྐབས། དེ་གའི་སློབ་མ་ཚོར་ཚེ་སྨོན་གླིང་འདི་པའི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་ཁྲིད་ཞུས་དོན་བཞིན། ད་རེས་འདིར་ཡང་མཁས་པ་ཆེན་

པོ་སི་པར་ལིང་ཁོང་གི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་སྐོང་སླད་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ནས་འདི་ཉིད་ཟུར་འདོན་བྱས་ཏེ། དཔྱད་

གཞིར་ཅུང་ཟད་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

 

ཚེ་སྨོན་གླིང་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་ཁོག

དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་དོན་གསུམ་པ་ཚེ་སྨོན་གླིང་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི། མདོ་སྨད་ཅོ་ནེ་མཛོ་གུང་ཤར་ཞེས་

པར་ཡབ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དང་ཡུམ་རིན་ཆེན་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་བྱི་ ༡༧༩༢ ལོར་

འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བཞི་པ་ཤིང་ཡོས་ ༡༧༩༥ ལོར་ཁྲི་ཆེན་ཚེ་སྨོན་གླིང་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་

གཏན་འཁེལ་ཐོག །ཅོ་ནེ་དགོན་ཆེན་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཁྲི་འདོན་མཛད་སྒོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་ལྷ་རམས་



76 བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།

པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་ཡིག་འབྲི་དང༌། སུམ་རྟགས། དགོན་པའི་ཆོས་སྤྱོད། བསྡུས་གྲྭ་བཅས་ལ་

སློབ་གཉེར་མཛད། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པ་མེ་སྟག་ ༡༨༠༦ ལོར་དབུས་སུ་གདན་དྲངས་ནས་སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་དང༌། ཚ་རྡོར་ཁང་

ཚན་དུ་ཆོས་ཞུགས་མཛད། བཤེས་གཉེན་མཁས་པ་དུ་མའི་དྲུང་ནས་བསྡུས་ཚད་བློ་རྟགས་སོགས་ལ་བསླབས། ལྷག་པར་

དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཆེན་རེ་བརྒྱད་པ་མཁན་པོ་བློ་བཟང་དགེ་ལེགས་རྒྱུད་སྨད་མཁན་པོ་ལས་ཐོག་སྐབས་རྩ་བའི་ཡོངས་འཛིན་དུ་

བསྟེན་ནས་གཞུང་ཆེན་པོད་ལྔའི་སློབ་གཉེར་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་གནང་ནས་མི་རིང་བར་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་དགེ་

བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་མཚན་གནས་བཞེས། དེ་ནས་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོས་ཞུགས་ཐོག་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་གཞུང་

ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་སློབ་གཉེར་དང་ཐིག་རྩ་རྡུལ་ཚོན། ཆོ་ག་ཕྱག་བཞེས། དབང་ལུང་མན་ངག་སྐོར་སོགས་གསན་བསམ་

རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ་རིམ་བཞིན་རྒྱུད་པའི་བླ་མ་དབུ་མཛད་དང༌། མཁན་པོ། ཤར་པ་ཆོས་རྗེ་བཅས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་ཕེབས་ནས་མདོ་

སྔགས་གཞུང་ལུགས་དུ་མའི་འཆད་ཉན་སྤེལ། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ཡོས་ ༡༨༡༩ ལོར་རྒྱལ་

ཚབ་དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ཚབ་ཏུ་བོད་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མངའ་གསོལ་བ་ལྟར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་སྲིད་

གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཕྱག་མཚན་དུ་བསྣམས། དེའི་ཕྱི་ལོར་ ༡༨༢༠ མན་ཆིན་གོང་མ་ཅ་ཆིང་གིས་དགའ་ལྡན་ཤྲི་རལ་ཐུ་ས་མ་

ཏི་པཀྵི་ཞེས་པའི་མཆོད་བསྟོད་སྐུ་ཕྲེང་གོང་མའི་སྐབས་ལྟར་ཕུལ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིསྲིད་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་

ལྔའི་རིང་བསྐྱངས། སྲིད་སྐྱོང་གནང་ནས་ལོ་བདུན་སོང་རྗེས། དགུང་ལོ་སོ་བཞི་པ་ཤིང་བྱ་ ༡༨༢༥ ལོར་བཞི་སྡེ་གྲྭ་ཚང་གི་ཉེ་

འདབས་ཤར་ངོས། དགའ་ལྡན་ཁང་གསར་རྙིང་པའི་ས་ཁོངས་སུ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་ཞེས་པའི་དགོན་སྡེ་གཙུག་ལག་

ཁང་དང་བཅས་པ་ཕྱག་བཏབ། དེའི་ཕྱི་ལོར་མན་ཆིན་གོང་མ་ཅ་ཆིང་གི་བུ་ཏའོ་ཀོང་གིས་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སྨོན་གླིང་ཞེས་འཁོད་

པའི་བསྔགས་བརྗོད་ཕུལ་བ་དེ་ནས་བཟུང་དགོན་པ་དང་དགོན་པ་ཁ་འཛིན་གནང་མཁན་གཉིས་ཀར་ཚེ་སྨོན་གླིང་ཞེས་པའི་

མིང་ཐོག །དགུང་ལོ་ཞེ་དྲུག་པ་མེ་བྱ་ ༡༨༣༧ ལོར་དགའ་ལྡན་གསེར་ཁྲིར་ཕེབས་ནས་ཁྲི་ལོ་བདུན་མཐར་ཕྱིན་པ་བསྐྱངས། 

དམ་པ་འདིས་སྲིད་སྐྱོང་གནང་རིང་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་ལས་དོན་བཅུན་འདོམས་པས་ཆེ་བ་དང༌། ཁྲིམས་འགལ་རིགས་མཐོ་

དམན་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་ནག་ཉེས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་ཁྲིམས་ཆད་ནན་པོ་གནང་བ་མ་ཟད། སྔ་རྗེས་སུ་བོད་སྡོད་ཨམ་

བན་འུན་ཀེན་དང༌། སུམ་ཧྥིང༌། ཧུད་ཤན། ཤིན་ཁའོ། ཆིན་ཀླུད། ཀོན་ཧྲན་པའོ། རྨང་པའོ། ཧེ་ཧྥུ་བཅས་བརྒྱད་ཙམ་འབྱོར་བ་

རྣམས་དང་མཐུན་སྒྲིལ་ལེགས་པོ་བྱུང་ཡང༌། སྲིད་སྐྱོང་གནང་རྗེས་ཀྱི་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ཆུ་ཡོས་ ༡༨༤༣ ལོར་ཅིས་ཧྲན་ཨམ་

བན་འབྱོར་ནས་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་ཚང་མར་དམ་པ་འདིར་རྩིས་མེད་ཀྱིས་དབང་ཤེད་ཆེ་བ་དང་བཅས་མི་མཐུན་པའི་འགལ་ཟླ་

བྱུང་ཞིང༌། ཕྱོགས་མཚུངས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའ་ིབླ་བྲང་གི་སྐྱབས་དབྱིངས་སྨན་རི་བ་བློ་བཟང་སྦྱིན་པ་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་

ཡུམ་སྐུ་ཞབས་སོགས་ཞབས་འབྲིང་མཐོ་གྲས་ཁག་གཅིག་དང༌། སྲིད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་མཐོ་འབྲིང་ཁག་གཅིག་བཅས་

ཚང་མ་ཁ་མཐུན་གྱིས་ཆིས་ཧྲན་ཨམ་བན་བརྒྱུད་གོང་མ་ཏའོ་ཀོང་ལ་སྲིད་སྐྱོང་ནོ་མིན་ཧན་གྱི་ནག་ཁྲ་ཞེས་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

བར་བརྟེན་དགུང་ལོ་ང་གསུམ་པ་ཤིང་སྦྲུལ་ ༡༨༤༥ ལོར་གོང་མས་བཀའ་ཕབ་པ་ལྟར་སྲིད་སྐྱོང་གི་ཁྲི་ལས་ཕབས་ཏེ་ཧེ་ལུང་

ཅང་ཞིང་ཆེན་དུ་རྒྱང་འབུད་ཐོག་བཙོནའཇུག་དོ་དམ་འོག་བཞག་སྟེ་ཕྱིན་ཆད་ཡང་སྲིད་རྩད་གཅོད་མི་ཆོག་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱབ་

བསྒྲགས་ཀྱང་བྱས། སྲིད་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེ་ཚེ་སྨོན་གླིང་ནས་འཛིན་བཟུང་དོ་དམ་བྱས་རྗེས་སེར་སྨད་ཀྱི་ཟིང་འཁྲུགས་ཟེར་བ་ 



77རྒྱལ་ཚབ་ཚེ་སྨོན་གླིང་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

བྱུང་།  ལོ་ཤས་སོང་རྗེས་ཅོ་ནེ་དགོན་ཆེན་གྱི་ལས་སྣེ་དང༌། གྲྭ་དམངས། ཡུལ་སྡེ་བཅས་ནས་གོང་མར་སྙན་ཞུ་ཡང་ཡང་ཕུལ་

བ་ལྟར། རང་ཡུལ་གྱི་དགོན་པར་བཞུགས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་བཞིན་སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་ཅོ་ནེ་དགོན་ཆེན་དུ་བཞུགས་ནས་

མདོ་སྨད་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་ཁག་མང་པོར་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཆད་སྤེལ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང༌། དགུང་ལོ་དོན་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་

བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་ཁྱི་ ༡༨༦༢ ལོར་སོག་ཡུལ་ཐོར་གོད་ཁུལ་དུ་གདན་ཞུ་བྱུང་བ་ལྟར་ཕེབས་ནས་ཆོས་འཆད་སྤེལ་འགའ་ཞིག་

གནང་རྗེས་སུ་གཤེགས། འདིའི་སྐུ་ཚེ་སྨད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཉུང་ཟད་མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་དུ་གསལ། 

རྒྱལ་ཚབ་ཁྲི་འདོན་དང་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་སྔ་ཕྱིར་ངོས་འཛིན།

རྒྱལ་ཚབ་དེ་མོ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཚེར་མའི་ནད་ཡམས་ཀྱི་བསྙུན་གཞི་ཐེབས་ཏེ་བསྟན་རྒྱས་གླིང་དུ། ས་ཡོས་སྤྱི་ལོ་ 

༡༨༡༩ བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ཉིན་གློ་བུར་ཞི་བར་གཤེགས་པ་དང་། དེའི་ཕྱི་ཉིན་ནས་བཀའ་ཤག །རྩེ་ཤོད་ཀྱི་དྲུང་འཁོར། 

སེར་འབྲས་དགེ་གསུམ་གྱི་མཁན་ལས་སོགས་གྲོས་ལ་དབང་བའི་མི་སྣ་ཚོགས་འཛོམས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་རྩེ་མཐུན་བྱུང་

དོན་བཞིན། ཚེ་སྨོན་གླིང་ནོ་མིན་ཧན་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་འདི་ཉིད། བོད་ལྗོངས་ཆོས་སྲིད་

ལུགས་གཉིས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་གཅིག་མཐུན་དུ་བྱུང་། སྐབས་

དེར་ཚེ་སྨོན་གླིང་འདི་ཉིད་ཤར་ཕྱོགས་མན་ཅིང་གོང་པ་ཅ་ཅིང་དགོང་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལ་ཕེབས་པའི་སྦ་ཡེར་མཁན་པོར་ཕེབས་

རྩིས་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་ཡིན་ཡང་། བོད་ལྗོངས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་བཞེངས་རྒྱུ་ནི་དེ་བས་གལ་ཆེ་སྟབས། སྦ་

ཡེར་མཁན་པོ་སྐུ་ཚབ་གཞན་ཞིག་མངགས་ཏེ། ས་ཡོས་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༡༩ ལོའ་ིབོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉིན། བོད་ལྗོངས་ཆོས་

སྲིད་གཉིས་ཀར་དབང་བསྒྱུར་བའི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་བཞེས། བཀའ་ཤག་དང་ཨམ་བན་

སོགས་ཀྱིས་བསྟན་གླིང་ནས་རྩིས་འབུལ་ཞུས་པའི་སྲིད་ཐམ་དང་ཕྱག་ལྡེ་སོགས་ཚེ་སྨོན་གླིང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་ཞུས། དེ་ནས་

བཟུང་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༤༤ བར་མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་རིང་སྲིད་སྐྱོང་གནང་བའི་རྒྱུད་རིམ་ཁྲོད། སྲིད་འབྱོར་རིག་གསུམ་གང་ཐད་ནས་

འཁྲུགས་ཆ་དོད་པོའ་ིའཛིན་སྐྱོང་དང་ཡར་རྒྱས་ངེས་ཅན་གནང་། འདི་ཉིད་སྲིད་སྐྱོང་ཚབ་གསར་བསྐོ་བཞག་ཇི་ལྟར་བྱས་

ཚུལ་ཐད་རྣམ་ཐར་ནང་། ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཞི་སྟེ། དེའི་ཕྱི་ཉིན་བཀའ་ཡི་བློན་ཆེན་རྣམས་དང་། རྩེ་ཤོད་ནང་མ་ལས་

ཚན། དྲུང་བྱིངས།  སེ་འབྲས་ཀྱི་བླ་མ་ལས་སྣེ་སོགས་སྤྱི་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དེང་སྐབས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

གཟིགས་ཆེན་པོའ་ིམཆོག་སྤྲུལ་གསེར་ཞལ་ངེས་པ་མ་བརྙེད་པའི་ཁར།  དེ་མོ་ནོ་མིན་ཧན་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་གློ་བུར་ཞབས་

པད་མ་བརྟན་པར་འདི་མུས་སུ་གྱུར་ཐེབས་མ་མཆིས་པས།  དེས་ན་ཁྲི་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི་ནོ་མིན་ཧན་ (ཚེ་སྨོན་གླིང་) གྱི་སྤྲུལ་

པའི་སྐུ་འདི་དེང་སྐབས་གོང་མ་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུར་ཕེབས་པའི་སྦ་ཡེར་མཁན་པོར་ཕེབས་ཉེར་གྱུར་ནའང་།  བོད་ཀྱི་

ལས་དོན་རྩ་འགངས་ཆེ་གཤིས་སྦ་ཡེར་མཁན་པོ་ཞིག་གཏོང་འཐུས་དང་།  སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདི་ཉིད་དེ་མོ་ནོ་མིན་ཧན་གྱི་ལས་

ཚབ་ཏུ་བསྐོ་བཞག་དང་བཅས་གོང་མ་ཆེན་པོའ་ིགསེར་སྙན་དུའང་སྒྲོན་བརྒྱུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་དགོས་ཞེས་མགྲིན་གཅིག་གི་

གྲོས་ལྟར། བོད་བཞུགས་ཡུའི་ཨམ་བན་དང་ཀོ་ཨམ་བན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་མོན་དུ་ཚང་མ་བསྐྱོད་དེ་སྙན་འཇགས་ཞུས་དོན།  

ཏཱ་ཤིན་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་ཐུགས་འགན་ཆེ་བའི་བབ་ཀྱིས་དེ་འཕྲལ་བསྟན་རྒྱས་གླིང་ནས་ལས་ཐམ་



78 བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།

རྣམས་ཡ་མོན་དུ་བཞེས་ནས། སྐུ་ཚབ་སྦྱར་གོ་ཆེའི་གདོང་ཚེ་སྨོན་གླིང་བླ་བྲང་དུ་འབུལ་བར་མངགས་ནས། བོད་ཀྱི་ལས་

དོན་འདི་མུས་ནས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ན་མ་འགབ་པས་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་གོང་མ་ཆེན་པོའ་ིགསེར་སྙན་དུའང་སྒྲོན་རྒྱུར་བཀའ་

གསལ་མ་ཕེབས་ཀྱི་བར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཉིད་ནས་དེ་མོ་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་ལས་ཚབ་ཀྱི་ལས་དོན་གང་ཅི་གནང་དགོས་བསྐོ་བཞག་

གནང་བ་བཞིན། ཕྱི་ཉིན་ཚེས་ལྔ་ནས་ལས་དོན་ཁུར་བཞེས་བསྐྱངས།1  ཞེས་གསལ།  

འདི་སྐོར་ཐམ་དེབ་ནང་། དེ་མོ་ནོ་མིན་ཧན་ས་ཡོས་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་གསུམ་ཉིན་བསྟན་རྒྱས་གླིང་ཆོས་རར་སྐུ་

གཤེགས། རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡང་སྲིད་མཆོག་སྤྲུལ་ངེས་པ་མ་རྙེད་གཤིས།  སྐབས་དེའི་ཨམ་བན་ཡུའི། 

ཀོ་རྣམ་གཉིས་ནས་ཐམ་ག་ཁག་དམ་མནན་གྱི་ཕྱག་ལྡེ་བཀའི་མདུན་བློན་རྣམ་པར་རྩིས་སྤྲོད་མཛད།   དེ་འཕྲལ་ཚོགས་

འདུ་འཛོམས་ཏེ་སྲིད་འཛིན་སུ་འོས་མདུན་གྲོས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཨམ་བན་ལྷན་རྒྱས་ལ་སྙན་ཞུས་ཐོག  །ཨེར་ཏེ་ནི་སུ་མ་ཏི་

པཀྵིའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོར་ས་ཡོས་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་ལྔ་ཉིན་དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་

ཉིད་ཀྱི་དངུལ་ཐམ་དང་།  རྒྱ་ཐམ། རྟགས་ཐམ་བཅས་རྩིས་སྤྲོད་བསྩལ་ཏེ་དེ་ཉིན་ནས་སྲིད་སྐྱོང་ལས་ཚབ་ལུང་བསྒྱུར་

མཛད་པས་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་བར་དེ་མོའ་ིདམ་ཕྲུག་ལེ་ཚན་མུ་མཐུད་དེ་འཛིན་པ་གནང་ཡང་།  གཏན་

ཚིགས་དང་། རྒྱབ་གནོན་རིགས་ལ་མ་བསྩལ། གསེར་སྙན་སྔོན་སྒྲོན་གྱི་ཕྱིར་ཕེབས་བཀའ་ཡི་དགོངས་དོན།   ཅྰ་ཆེན་

ཁྲི་བཞུགས་ཉེར་བཞི་པ་ས་ཡོས་ལོ་དེ་གའི་ཟླ་བ་བརྒྱད་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཉིན་ས་མ་ཏི་པཀྵིའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་འཇམ་

དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ།   ཞེས་དང་།  ལྕགས་འབྲུག་ལོར་སྲིད་སྐྱོང་ཆེན་པོར།  གསེར་

སྙན་སྒྲོན་པའི་བཀའ་ཡི་དགོངས་དོན་ཨེར་ཏི་ནི་ནོ་མིན་ཧན་གྱི་ཆོ་ལོ་འཇའ་ས་བཅས་ཕེབས།2 ཞེས་གསལ། 

 

རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་སྐོར།

ཚེ་སྨོན་གླིང་ལ་སྲིད་སྐྱོང་གཞན་གྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་མྱོང་མེད་པ་ཞིག་ནི། འདི་ཉིད་སྲིད་སྐྱོང་གནང་རིང་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྲེང་

སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་བྱུང་བ་དེ་ཡིན། ཁོང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པའི་སྲིད་ཁྲིར་འཁོད་པའི་ཉིན་

དང་པོ་ནས་ཕྱག་ལས་དང་པོ་མགོ་འཛུགས་གནང་ས་ཡང་། རྒྱལ་དབང་གོང་མ་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་ཞི་བར་གཤེགས་

པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་གྱི་ཕྱག་ལས་དེ་ཡིན། ཁོང་གིས་གལ་གནད་ཆེ་ལ་སྙོག་འཛིངས་ཚ་བའི་རྒྱལ་དབང་གོང་མའི་

ཡང་སྲིད་ས་བོན་འཚོལ་སྒྲུག་ཆེད། མདོ་དབུས་སྐོར་གསུམ་གང་སར་མི་སྣ་ཆེད་བཏང་བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་དུ། ཀོང་

པོ་དང་། རིན་སྤུངས། ཁྱུང་པོ། ཆབ་མདོ། ལི་ཐང་བཅས་ནས་དོགས་གཞི་ཡོད་པའི་ས་བོན་དྲུག་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་ 

དང་། དེའི་ནང་ནས་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ཆབ་མདོ་དང་ལི་ཐང་ནས་ཡིན་པའི་ཕྲུ་གུ་གཉིས་པཎ་ཆེན་བསྟན་

པའི་ཉི་མས་ཐུགས་དམ་བརྟགས་པས་བཟང་ངོ་ཤར་བ་ལྟར། ལྕགས་སྦྲུལ་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༢༡ བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་བཞི་ཉིན་གོང་

མའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ས་བོན་གཏན་འཁེལ་བྱས། དེའི་ཕྱི་ལོ་ཆུ་རྟ་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༢༢ ལོ་བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན། ནོར་བུ་གླིང་

1 རྣམ་ཐར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་། ཤོག་གྲངས། ༣༦–༣༧

2 རྒྱལ་རབས་གཡུ་ཡི་ཕྲེང་བར་ལུང་འདྲེན་བྱས་འདུག 



79རྒྱལ་ཚབ་ཚེ་སྨོན་གླིང་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

གར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྲིད་སྐྱོང་ཚེ་སྨོན་གླིང་རྣམ་གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག ནང་དོན་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་

དམ་བརྟགས་པ་དང་ལྷ་བླའི་ལུང་གིས་ཐག་གཅོད་ཟིན་ནའང་། སྐབས་དེར་མན་ཆིང་གོང་མའི་སྲིད་གཞུང་གི་སྟོབས་འབྱོར་

ནུས་པའི་ཤན་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་ཤུགས་གང་ས་ནས་ངོ་སྲུང་དགོས་པའི་སྐབས་ཡིན་པས། དེ་སྔོན་གོང་མ་ཆན་

ལུང་གིས། བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ལས་འཕྲོས་པའི་སྙོག་འཛིངས་མི་ཡོང་སླད་བསམ་པ་བཟང་བཟང་གི་ཐབས་ཇུས་

ལྟ་བུའི་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་འདེམས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་གནང་མྱོང་ཡོད་དེར་དོ་ཕོག་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད། ཕྱི་ཚུལ་གསེར་

བུམ་དཀྲུགས་འདེམས་བྱས་ཚུལ་རྣམ་ཐར་ལས་གསལ་བ་ལྟར་ལགས་མོད། དོན་དངོས་ལ་ཞྭ་སྒབ་པའི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་

རབས་ལས། ཟླ་བ་དང་པོའ་ིཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་འདེམས་བྱས་པར་ལི་ཐང་

ཤོག་དྲུག་སྒྲོ་མདོངས་ཚང་གི་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ཐོན་བྱུང་ཞེས་ཤོད་འགག་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་བས། འོ་ཁོལ་ལ་

ཆུ་གྲང་བླུགས་པ་ལྟར་བོད་ལྗོངས་སེར་སྐྱ་ཚང་མ་བློ་ཁ་རྫོགས་པར་བྱུང་བས་མཚད། དངོས་གནས་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་

འདོན་མ་བྱས་ཀྱང་། ལྟར་སྣང་དུ་དཀྲུགས་པ་ལྟ་བུར་བསྟན་པས་མན་ཇུ་ཨམ་བན་ཡང་བསམ་པ་རྫོགས་པ་བྱུང་ཡོད་ཚོད་

དང་། དེར་བརྟེན་རྣམ་ཐར་ལའང་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་འདོན་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཙམ་བཀོད་གནང་མཛད་པ་ཡིན་ཚོད།3 

ཞེས་འབྱུང་ལྟར་ལགས། འདི་ནི་ཁོང་གིས་སྲིད་སྐྱོང་གནང་རིང་གི་ཕྱག་ལས་དང་པོ་དེ་ཡིན་ལ་ཆེས་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་

རང་བཞིན་ལྡན་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ལོ་དེའི་བོད་ཟླ་ ༥ པ་ནས་ཚེ་སྨོན་གླིང་གིས་རྒྱལ་བའི་ཡོངས་འཛིན་རྒན་པའི་ཐུགས་

འགན་བཞེས། ཟླ་བ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་ཁྲི་འདོན་མཛད་སྒོ་གནང་། 

རྒྱལ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་བྱི་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༡༦ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ 

ཉིན་ཁམས་ལི་ཐང་སྤོ་འབོར་སྒང་གི་ཆར་གཏོགས་གནས་སྡོད་ནོར་བུ་གྲོང་ཞེས་པར་ཡབ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་དང༌། ཡུམ་

རྣམ་རྒྱལ་བུ་འཁྲིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས། བོད་ལྗོངས་ལྷ་བླའི་ལུང་བསྟན་ལ་བོད་ཤར་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས་ཡོད་

ཚུལ་རྩེ་མཐུན་བྱུང་བས། བོད་གཞུང་གིས་ཡང་སྲིད་བརྩད་གཅོད་མི་སྣ་བསྐོ་གཏོང་གནང་སྟེ་ལི་ཐང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་

ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་དུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཏེ་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལའི་གསེར་གྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོར་

མངའ་གསོལ་ཞུས། བཀའ་ཤག་ནས་སྒོས་གཞིས་སོགས་འབོར་ཆེན་གནང་ཞིང་ཕྱིས་སུ་གཡུ་ཐོག་ཅེས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན། 

སྤྱི་ལོ་ ༡༨༢༢ ལོར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་པའི་ཉི་མས་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་བཞེས། ཟླ་བ་གཅིག་གི་རྗེས་རབ་བྱུང་

གི་སྡོམ་པ་བཞེས་ཏེ་མཚན་ལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ། ལོ་དེའི་ནང་ཕོ་བྲང་

པོ་ཏ་ལར་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ། ཡོངས་འཛིན་རྣམ་པའི་མདུན་ནས་གསན་སྦྱངས་མཛད་པ་མ་ཟད། ས་གླང་ལོ་སྟེ་ 

སྤྱི་ལོ་ ༡༨༢༩ ལོར་དགུང་ལོ་བཅུ་པ་ལ་ཕེབས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཆོས་གྲྭར་ཕེབས་ནས་གཞུང་ལུགས་རབ་

འབྱམས་སྨྲ་བའི་ཡོངས་འཛིན་དག་ལ་བསྟེན་ནས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་ལ་སྦྱོང་པར་མཛད་པ་སོགས་སེ་

འབྲས་གཉིས་སུའང་ཐོས་བསམ་ཆེད་ཕེབས་བསྐྱོད་མཛད། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༣༠ ལོར་སྤྱི་སྒེར་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲལ་རིགས་མོས་སྙོམ་

ཞིབ་གཅོད་ཀྱིས་ལྕགས་སྟག་ཞིབ་གཞུང་ཞེས་པའི་རྩ་འཛིན་དེབ་གཞི་གསར་སྒྲིག་གཏན་འབེབས་མཛད།

3 སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ན་གསལ། 



80 བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༨༣༡ ལོར་ཕོ་བྲང་དམར་པོ་སོགས་ཉམས་གསོ་མཛད་པ་དང༌། ཤིང་རྟ་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༣༤ ལོར་དགུང་ལོ་

བཅུ་དགུར་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། ལོ་དེར་ཐོར་རྒོད་རྒྱལ་པོའ་ིརེ་འདུན་ལྟར་ཐོར་

རྒོད་གྲྭ་ཚང་གྲྭ་རིགས་ཆེད་གཏོང་མཛད་དེ་བསྟན་འགྲོའ་ིམཛད་བཟང་བསྐྱངས། སྤྱིར་ྋརྒྱལ་མཆོག་རྒྱུན་དུ་སྐུ་གཟུགས་

སྙུན་མནར་ཐོག །བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དམག་ཟིང་དང༌། ལྷག་པར་གཞུང་ཞབས་བླ་དཔོན་ནང་ཁུལ་དམ་ཚིག་

ཉམས་དམས་ཆེ་བས། བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཉམས་ཞན་དུ་གྱུར་པ་སོགས་འགལ་རྐྱེན་དུ་མའི་དབང་གིས་ཁོང་གི་

སྐུ་ཚེ་གང་པོར་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་གཙོ་འགན་བཞེས་ཁོམ་མ་བྱུང་ཞིང༌། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་བྱ་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ 

༡༨༣༧ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉིན་རྩེ་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལར་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན།4

རྒྱལ་བ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ངོས་འཛིན་ཁྲི་འདོན་ཇི་ལྟར་བྱས་སྐོར།

རྒྱལ་དབང་གོང་མ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་བྱ་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༣༧ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉིན་

རྩེ་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལར་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་དང་། མི་རིང་བར་སྲིད་སྐྱོང་ཚེ་གླིང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་

འདི་ཉིད་ཀྱིས་གཙོ་འགན་བཞེས་ནས་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་བརྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཚག་འཚུད་སྤེལ་ཏེ། མདོ་དབུས་

སྐོར་གསུམ་སྤྱི་དང་། ལྷག་དོན་ཁམས་ཁུལ་དུ་ལྷ་བླའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་ས་བོན་འཚོལ་སྒྲུག་མི་སྣ་ཆེད་བཏང་གནང་བའི་

གྲུབ་དོན། ལྕགས་གླང་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༤༡ ལོར་གོང་མའི་འོས་སྤྲུལ་དུ་ཏྲེ་ཧོར་དཀར་མཛེས་ཁང་གསར་ཚང་དང་། ཀོང་རག 

།མགར་ཐར་བཅས་ནས་གོང་མའི་ཕྱག་རྫས་རེ་རེ་བཞིན་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་ཕྲུ་གུ་གསུམ་སྔོན་འགྲོའ་ི

ས་བོན་དུ་ཐག་གཅོད་ཐོག །དངོས་གཞིའི་སྐབས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས་ཐུགས་དམ་

བརྟགས་པ་དང་ལྷ་བླའི་ལུང་བསྟན་རྩེ་མཐུན་བྱུང་དོན་ལྟར་ཐག་གཅོད་ཟིན་ནའང་། བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཕོ་བྲང་པོ་

ཏ་ལར་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་མན་ཆིང་གོང་མའི་བསམ་པ་སྐོང་སླད་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་པའི་ཟོལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྱང་། 

མགར་ཐར་ནས་འཁྲུངས་པ་དེ་ཉིད་ངོས་འཛིན་བྱུང་། དེའི་སྐོར་རྣམ་ཐར་ལས། སྤྱི་ལོ་ ༡༨༤༡ བོད་ལྕགས་གླང་ལོར་འོས་

སྤྲུལ་ཁག་གསུམ་སྔར་ལམ་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་ཞུ་རྒྱུར་ལྷ་སར་གདན་དྲངས་པ་ལྟར། རྗེ་འདི་ཡང་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་

ནང་མགར་ཐར་ནས་ཆིབས་བཏེགས་ཏེ་རིམ་གྱིས་ཕེབས་ནས་ལོ་དེའི་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ནང་བདེ་ཆེན་གསང་སྔགས་མཁར་

དུ་ཕེབས། དེ་གར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་ནོ་མིན་ཧན། བོད་བཞུགས་ཨམ་བན་རྣམ་གཉིས། 

གདན་ས་གསུམ་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ལས་སྣེ། བཀའི་གུང་བློན་སོགས་ཆེ་རྒུ་རྣམས་ཕེབས་ནས་སྐུ་གོང་མ་ན་རིམ་གྱི་ཐུགས་དམ་

རྟེན་མཆོག་དང་། སྐུའི་ཉེར་སྤྱད་སོགས་ངོ་འདྲ་སྤྱན་བསྟར་བརྟག་ཞིག་གནང་བར་ངོས་འཛིན་འཁྲུལ་མེད་མཛད།

ལོ་དེའི་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེ་ཉེར་བཞི་ཉིན་པོ་ཏ་ལར་གནམ་བསྐོས་གོང་མའི་ལུང་གིས་གསེར་བུམ་དཀྲུག་པར།5 མགར་

ཐར་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཐོན། ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་འགོར་བདེ་ཆེན་ནས་གུང་ཐང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

4 རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བོད་ཡིག་དྲ་བར་གསལ། 

5 རྣམ་ཐར་ལྷ་ཡི་རོལ་མོ་ཤོག་གྲངས། ༡༦ 



81རྒྱལ་ཚབ་ཚེ་སྨོན་གླིང་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

གདན་འདྲེན་ཞུས་ཤིང་། དྲུག་པ་ཚེས་བཞིའི་དུས་ཆེན་ཉིན་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆོག་གིས་ཡང་སྲིད་

རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་སྐྱེས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ནས། མཚན་ངག་དབང་བསྐལ་བཟང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་

དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ་བར་མཛད་པ་དང་། ཉིན་དེ་རང་ལ་གུང་ཐང་ནས་རི་རྒྱ་བསམ་གཏན་གླིང་དུ་གདན་འདྲེན་

ཞུས། གནམ་བསྐོས་གོང་མ་ཆེན་པོར་གསེར་བུམ་བརྟག་དཔྱད་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་སྔ་སོར་ནས་ཕུལ་བས་ཕྱིར་ཕེབས་

ལེགས་འབུལ་དུ། ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་ཉེར་གསུམ་ཉིན་གསེར་ཡིག་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་གོས་སྲིད་དུ་རིང་

བ། རྡོར་དྲིལ་ཆ་ཚང་། བྱུ་རུའི་ཕྲེང་བ་སོགས་སྩལ་བ་རི་རྒྱ་བསམ་གཏན་གླིང་དུ་ཕུལ་བ་ན། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

གཟིགས་ཆེན་པོ་དང་། རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཁྲི་ཆེན་ནོ་མིན་ཧན་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་བོད་བཞུགས་ཨམ་བན་ལྷན་

རྒྱས་བཀའི་དགུང་བློན་སོགས་ཆེ་རྒུ་ས་རྡུལ་གྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་དབུས་སུ། གསེར་ཡིག་གི་དགོངས་དོན་སྙན་དུ་

ཕུལ་བར། འཇིགས་ཤིང་ཞུམ་པ་མེད་པའི་ཉམས་ཀྱིས་གསན་ཅིང་ཐུགས་སྤྲོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་མཛད།6 ཅེས་གསལ།

ཆུ་སྟག་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༤༢ ལོ་བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཕོ་བྲང་ཕོ་ཏ་ལར་ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་སྲིད་སྐྱོང་འདི་ཉིད་

དང་ཆིན་གོང་མའི་སྐུ་ཚབ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེ་དབུས་པས་གངས་ཅན་ཆེ་རྒུ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་རྒྱལ་དབང་གོང་མའི་ཡང་

སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་འདོན་མངའ་གསོལ་མཛད་སྒོ་གྲ་རྒྱས་བྱས། དེའི་སྐོར་རྣམ་ཐར་ནང་། ༡༨༤༢ བོད་ཆུ་སྟག་ལོའ་ིཟླ་བ་བཞི་པའི་

ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་རི་རྒྱ་བསམ་གཏན་གླིང་ནས། གོང་མ་ཆེན་པོས་བཀས་མངགས་ཆིན་ཁྲལ་གྱིས་མཚོན་རྒྱ་བོད་བླ་

དཔོན་ཆེ་ཕྲ་སོགས་སྔར་སྲོལ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཆེ་མོའ་ིཆིབས་རགས་དང་། ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་བཅས་འདོད་རྒུ་ཐང་གི་

བཞུགས་སྒར་དུ་བཞུགས་ཞག་དང་། དེའི་སང་ཉིན་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་སྔ་ཆར་རྩེ་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལར་ཞབས་སོར་བཀོད། 

ཁྲི་ཕེབས་དངོས་གཞིའི་སྐོར་རྣམ་ཐར་དང་། རོལ་ཆ་དང་གཉིས་ཀྱིས་རིམ་པར་སྐབས་དབྱེ་བའི་ཐོག །ཡ་མོན་ནས་གོང་མ་

བདག་པོ་ཆེན་པོའ་ིགསེར་ཡིག་རིན་པོ་ཆེ་སེར་སྦྲེང་གིས་སྔུན་བསུས་ཏེ་གདན་ཞུ་དང་། དེ་ནས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་ཚབ་

ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་། བོད་བཞུགས་ཨམ་བན་རྣམ་གཉིས་ཆིན་ཁྲལ། སྐྱབས་རྗེ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེ་དཔོན་ཁག་བཅས་ཕེབས་

བསྟུན་རོལ་ཆ་གསུམ་པ་དང་འབྲེལ་བར་སྤྱན་འདྲེན་རྒྱ་གླིང་དང་། རིན་རྒྱན་སོགས་ཀྱིས་བདུན་བདར། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་

ཆེ་དང་ཞབས་པད་སོགས་ཀྱིས་སྤོས་སྣ་མཛད་དེ་ཚོམས་ཆེན་སྲིད་ཞི་ཕུན་ཚོགས་སུ་ཕེབས་འཕྲལ་བཞུགས་གདན་ཐོག་

ཤར་གཟིགས་པུས་བཙུགས་ཀྱིས་བཞུགས་པར། གོང་མ་ཆེན་པོའ་ིགནང་རྟེན་འབུལ་བཞེས་དང་། གསེར་ཡིག་སྙན་སྒྲོན་

གྲུབ་བསྟུན་ཕྱག་འཚལ་བསྐྱངས་རྗེས་ཨམ་བན་སོགས་དང་མཇལ་དར་རྩེ་སྤྲོད་བསྐྱངས་ཏེ། གསེར་ཁྲི་ཆེན་མོར་ཞབས་

སོར་འཁོད་བསྟུན་རྒྱལ་ཚབ་ནོ་མིན་ཧན་ནས་མཇལ་དར་འབུལ་བཞེས་དང་། རྗེ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་མཇལ་དར་ཕུལ་

ནས་བཞུགས་ཁྲིར་འཁོད།7 ཅེས་གསལ། 

རྒྱལ་བ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ཕོ་ཁྱི་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༣༨ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ 

ཉིན་ཁམས་མི་ཉག་མགར་ཐར་དགོན་པའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡབ་ཚེ་བརྟན་ནམ་ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ་དང༌། ཡུམ་གཡུང་དྲུང་བུ་འཁྲིད་

6 རྣམ་ཐར་ལྷ་ཡི་རོལ་མོ་ཤོག་གྲངས། ༡༨

7 རྣམ་ཐར་ལྷ་ཡི་རོལ་མོ་ཤོག་གྲངས། ༡༩
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གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ལྕགས་གླང་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༤༡ ལོར་དབུས་སུ་གདན་དྲངས་ཏེ་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མས་དབུ་

སྐྲ་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ། མཚན་ལ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ། ཆུ་སྟག་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༤༢ ལོར་དགུང་ལོ་བཞི་པར་

རྩེ་པོ་ཏ་ལའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུས། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་པར་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་

བཞེས། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་བོད་ལྗོངས་ལྷ་མི་ཡོངས་ཀྱི་རེ་འདོད་ལྟར་ལུགས་གཉིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་ཐུགས་

རྗེས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ན་ཡང༌། ཟླ་དྲུག་ཙམ་ལས་མ་སོང་བའི་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་ཡོས་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༥༥ ལོར་གློ་

བུར་དུ་རི་བོ་གྲུ་འཛིན་གཉིས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལར་ཞི་བར་གཤེགས། 

ཚེ་སྨོན་གླིང་དགོན་པ་གསར་སྐྲུན།

དགོན་པ་འད་ིན་ིར་མ་ོཆ་ེགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིནུབ་ངོས་སུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། བཞ་ིསྡ་ེགྲྭ་ཚང་ག་ིའདབས་འབྲེལ་ཡིན། ཚ་ེསྨོན་

གླིང་ཟེར་བའ་ིམིང་ད་ེན་ིདགོན་པ་འད་ིབཏབ་རྗེས་མན་ཆིང་གོང་མ་ཏཱ་ཀོང་གིས་བཏགས་པ་ཞིག་ཡིན། དགོན་པ་འད་ིཚ་ེསྨོན་གླིང་

སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་གནང་ནས་ལོ་ངོ་དྲུག་སོང་བའི་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་

བྱ་ (༡༨༢༥) ལོར་ཐོག་མར་བཏབ་ཅིང། ས་ེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་ག་ིཁོངས་གཏོགས་ཡིན། དགོན་པ་འདིའ་ིཆགས་དབྱིབས་ན་ིབྱང་

ནས་ལྷོར་གཏད་ཡོད་ཅིང་། འཛུགས་སྐྲུན་གྱ་ིརྒྱ་ཁྱོན་ན་ིསྤྱ་ིཁྲ་ེགྲུ་བཞ་ིམ་ ༦༢༤༠ ཙམ་ཡོད་ལ་ཤར་ནུབ་ལྷ་ོགསུམ་གྱ་ིཕྱོགས་

རྣམས་ཤག་སྐོར་དང་། བྱང་ངོས་ཐོག་བརྩེགས་བཞ་ིཡོད་པའ་ིགཙུག་ལག་ཁང་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཡོད། ཤག་སྐོར་གྱ་ིཕྱོགས་

གསུམ་ན་ིཐོག་ས་ོགཉིས་ལྡན་ཡིན། གྲྭ་ཤག་དང། དེའ་ིཕྱིར་བར་ཁྱམས་སྟེང་ཤོད་གཉིས་ཡོད། གཙུག་ལག་ཁང་ལྟ་ེབའ་ིའཛུགས་

སྐྲུན་ཐད་ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་བཅད་ནས་ཡོད་པ་དེ་ལ་བལྟས་ན་དུས་སྐབས་སྔ་རྗེས་གཉིས་སུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་

པ་གསལ་པ་ོམཐོང་ཐུབ། ཤར་ངོས་ཀྱ་ིགཙུག་ལག་ཁང་དེའ་ིའཛུགས་སྐྲུན་དང་། བཟ་ོབཀོད་ལ་བལྟས་ན་དགོན་པ་ད་ེཐོག་མར་

བཏབ་པའ་ིསྐབས་ཀྱ་ིབཟ་ོདབྱིབས་ཡིན་པ་དང་། ནུབ་ངོས་ཀྱ་ིགཙུག་ལག་ཁང་སྟེང་ཤོད་བཟ་ོབཀོད་ཤར་ངོས་ལས་ལེགས་པ་

ཡོད་པས་རྗེས་སུ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མཐོང་ཐུབ། ཤར་ངོས་ཀྱ་ིགཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཕ་ོབྲང་དཀར་པ་ོདང་། ནུབ་ངོས་

ཀྱ་ིགཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཕ་ོབྲང་དམར་པ་ོཟེར། ཤར་ངོས་ཀྱ་ིཕ་ོབྲང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིརྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱ་ིཁྲ་ེགྲུ་བཞ་ིམ་ ༨༠༠༠ 

ཡོད་པ་དེའ་ིནང་སྦུག་ཐག་རིང་ཚད་སྤྱ་ིཁྲ་ེ ༡༣.༤ ལོན་པའ་ིའདུ་ཁང་ཡིན་ཅིང་། དེའ་ིཞེང་ཚད་ལ་སྤྱ་ིཁྲ་ེ ༡༠༠ དང་ཀ་བ་ཉ་ིཤུ། 

གསེང་གཡབ་མཐོངས་སྐོར་ལ་རིང་ཚད་སྤྱ་ིཁྲ་ེ ༦.༦ དང་ཞེང་ཚད་ལ་སྤྱ་ིཁྲ་ེ ༤ ལོན་པའ་ིརབ་གསལ་མཐ་ོཔ་ོཡོད། འདུ་ཁང་ག་ི

མདུན་དུ་སྦུག་ཐག་སྤྱ་ིཁྲ་ེ ༣.༤ ལོན་པའ་ིསྒ་ོའཕྱོར་ཡོད་པ་དང་། དེའ་ིགཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་རུང་ཁང་དང་། མཛོད་ཁང་ཡོད་ 

ཅིང་། ད་ེཚོའ་ིབཟ་ོསྐྲུན་གྱ་ིསྤུས་ཚད་ཞན་ཙམ་ཡོད། འདུ་ཁང་ག་ིསྦུག་ངོས་ན་ིམཆོད་ཁང་ཡིན་ཅིང་། དེའ་ིནང་འཇིམ་བཟོའ་ིཡ་ིདམ་

ཆོས་སྲུང་ག་ིསྐུ་འདྲ་ཁ་ཤས་དང་། ཚ་ེསྨོན་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱ་ིདངུལ་གདུང་དང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་

པ་བསྟན་པའ་ིརྒྱལ་མཚན་གྱ་ིདངུལ་གདུང་གཉིས་ཀྱ་ིམཐ་ོཚད་ལ་ཐོག་ས་ོགཅིག་ལོངས་པ་ཡོད། བར་ཐོག་ག་ིབྱང་ངོས་མགོན་

ཁང་ནང་འཇིམ་བཟོས་རྟ་མགྲིན་དང་། གཞན་ཡང་དག་ེལུགས་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཁག་དྲུག་ག་ིསྐུ་བརྙན། བརྩིགས་ལྡེབས་སུ་རས་

བྲིས་དང་ཚེམ་དྲུབ་མའ་ིཐང་ཀ་སྣ་ཚོགས་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད། སྟེང་ཐོག་ཐོག་ས་ོགཉིས་པ་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ནང་བཀའ་འགྱུར་



83རྒྱལ་ཚབ་ཚེ་སྨོན་གླིང་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

དང་། བསྟན་འགྱུར། གསུང་འབུམ། ལ་ོརྒྱུས། རིག་གནས་ལ་སོགས་པའ་ིདཔ་ེཆ་བྲིས་མ་དང་། དཔར་མ་ཁྱོན་བསྡོམས་པོད་ཁྲ་ི

གཉིས་ལྷག་ཙམ་ཡོད། (དཔ་ེམཛོད་ཁང་འདིའ་ིནང་ག་ིདཔ་ེཆ་གལ་ཆ་ེབ་ཁག་གཅིག་པ་ོཏ་ལ་དང་ཞོལ་དཔ་ེམཛོད་ཁང་དུ་དབོར་ 

ཟིན་)  རྩ་ེཐོག་ཐོག་ས་ོབཞ་ིཔའ་ིདཀྱིལ་ན་ིཚོམས་ཆེན་དང་། དེའ་ིགཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་གཟིམ་ཆུང་ཤར་ནུབ་གཉིས། དཔ་ེ 

གཟིགས་ཁང་། ཉ་ིའོད། བར་ཁྱམས་བཅས་ཡིན། ནུབ་ངོས་ཀྱ་ིགཙུག་ལག་ཁང་དང་། ཕ་ོབྲང་དམར་པ་ོན་ིཤར་ངོས་ཀྱ་ིཕ་ོབྲང་ལས་

སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤིང་། བཀོད་པ་ཐོན་པ་ོཡོད་པ་དེར་བལྟས་ན་ཤར་ངོས་གཙུག་ལག་ཁང་རྙིང་པ་ལས་ལ་ོབཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱ་ིཕྱ་ིབ་ 

ཡོད། དེའ་ིཁྱད་ཆོས་ན་ིཀ་གདུང་སོགས་ལ་བརྐོས་དཀྲོལ་གྱ་ིརྒྱན་རིས་མང་ལ་ཞིབ་ཚགས་ཆ་ེབ། བརྩིག་ལྡེབས་ཚང་མ་

ལྡེབས་བྲིས་ཡོད་པ། ཚོས་མདོག་རྣམས་ལ་ར་ིམ་ོཧ་ཅང་ཕྲ་ཞིབ་ཡིན་པ་བཅས་རེད། གཙུག་ལག་ཁང་དེའ་ིམདུན་ངོས་ན་ིསྒ་ོ

འཕྱོར་དང་། དེའ་ིསྦུག་ཏུ་འདུ་ཁང་། འདུ་ཁང་ག་ིསྦུག་ཏུ་མཆོད་ཁང་། མཆོད་ཁང་ག་ིཟུར་གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་ལྷ་ཁང་ར་ེ

ར་ེབཅས་ཡོད། འདུ་ཁང་སྦུག་ག་ིམཆོད་ཁང་དེར་ཞེང་ཚད་སྤྱ་ིཁྲ་ེ ༡༥ དང་སྦུག་ཐག་སྤྱ་ིཁྲ་ེ ༡༣.༨ ག་ོབསྒྲིགས་ལྔ་ལྔ་ཡོད་པ་

བཅས་ཡིན། (མཆོད་ཁང་ནང་དངུལ་ལས་བཞེངས་པའི་སྒྲོལ་མ་དང་། གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་བ་བྱམས་

པ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་མང་པོ་དང་། ཚེ་སྨོན་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་བཞུགས་ཁྲི། སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་

བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཐུབ་བསྟན་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་གསེར་གདུང་བཅས་ཡོད། 

བརྩིགས་ལྡེབས་སུ་ལྡེབས་བྲིས་ཀྱིས་ཁེངས་ཡོད་) འདུ་ཁང་ག་ིགསེང་གཡབ་མཐོངས་སྐོར་ལ་སྤྱ་ིཁྲ་ེ ༨.༣ རིང་ཚད་སྤྱ་ི

ཁྲ་ེ ༧.༥ ལོན་པའ་ིརབ་གསལ་བསྒྲིགས་ཡོད་པའ་ིའདུ་ཁང་ནང་དུ་ཉ་ིའོད་ཕོག་ཚད་ལེགས་ཤིང་། དཀར་གསལ་དོད་པ་ོཡོད། 

འདུ་ཁང་གི་མདུན་ངོས་ཟུར་གཉིས་སུ་གསང་སྒོ་བཏོན་ཡོད་པ་དེ་ནས་མཛོད་ཁང་གཡས་གཡོན་གཉིས་ནང་འགྲོ་ས་ཡོད་པ་ 

དང་། གཡོན་ངོས་ཀྱ་ིམཛོད་ཁང་དེར་རིང་ཚད་སྤྱ་ིཁྲ་ེ ༡༨ དང་ཞེང་ཚད་སྤྱ་ིཁྲ་ེ ༡༤.༡ དང་ཞེང་ཚད་སྤྱ་ིཁྲ་ེ ༢.༦ ཡོད། འདུ་ཁང་ 

རྒྱབ་ཀྱ་ིམགོན་ཁང་མད་ོསྦུག་གཉིས་ཡོད་པའ་ིསྦུག་ག་ིལྷ་ཁང་དང་། ཡ་ིདམ་ཆོས་སྲུང་ཡོངས་གྲགས་ཀྱ་ིསྐུ་བརྙན་སྣ་ཚོགས་དང་། 

ཤར་ངོས་ཀྱ་ིམགོན་ཁང་ནང་སྲུང་མ་ཁག་བདུན། གཞན་ཡང་ཚ་ེསྨོན་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའ་ིའདྲ་སྐུ་དང་། སྨན་བླ་བད་ེགཤེགས་

བརྒྱད་ཀྱ་ིསྐུ་བརྙན་སོགས་ཡོད། འདུ་ཁང་ཐོག་ཁའ་ིབར་ཐོག་དུ་དགོན་པའ་ིཚོགས་འདུ་ཁང་དང་། མཛོད་ཁང་ཆ་ེཆུང་སྣ་ཚོགས་

ཡོད་ཅིང་། སྟེང་ཐོག་ན་ིགཞ་ིརྒྱ་ཆ་ེབའ་ིཚོམས་ཆེན་ཡིན། ཚ་ེསྨོན་གླིང་ཧ་ོཐོག་ཐུ་ན་ིཕྱིས་སུ་བྱུང་བའ་ིསྲིད་སྐྱོང་རིམ་བྱུང་ག་ིནང་

ནས་ཆབ་སྲིད་ཐོག་ཤུགས་རྐྱེན་ཆ་ེཞིང་། མན་ཆིང་སྲིད་གཞུང་ག་ིབསྟོད་བསྔགས་དང་བརྩ་ིབཀུར་ཆེན་པ་ོཐོབ་པའ་ིའོག་ཚ་ེསྨོན་

གླིང་དགོན་པ་ཡང་གླིང་ཆེན་བཞིའ་ིགྲས་སུ་ཚུད་པ་རེད། ཚ་ེསྨོན་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པ་ོངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་ན་ིཏཱ་ལའ་ིབླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་

བདུན་པ་སྐུ་གཤེགས་ནས་བོད་ས་གནས་སུ་སྲིད་སྐྱོང་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་བཙུགས་པའི་རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་སྲིད་སྐྱོང་གཉིས་

པ་ཡིན་པ་དང་། ཏཱ་ལའ་ིབླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པར་སྔ་རྗེས་སུ་ལ་ོཉ་ིཤུ་ཙམ་གྱ་ིརིང་སྲིད་དོན་ཕྱག་རོགས་ཞུ་གནང་མཛད་པ་མ་ཟད། 

མན་ཆིང་གོང་མ་ཆན་ལུང་གིས་བཀའ་ཕབ་པ་ལྟར་པེ་ཅིང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལོ་མང་རིང་མེས་རྒྱལ་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་སྲ་བརྟན་དུ་

བཏང་བ་དང་། རྒྱ་བོད་མ་ིརིགས་གཉིས་ཀྱ་ིམཐུན་སྒྲིལ་ལ་ཕན་པ་ཡོད་པའ་ིམཛད་རྗེས་ཆེན་པ་ོའཇོག་གནང་མཛད་ཡོད། ཚ་ེསྨོན་

གླིང་དགོན་པ་འདིར་ཉམས་ཆག་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་ནི། ཚ་ེསྨོན་གླིང་སྐུ་ཐོག་གཉིས་པ་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་རབ་བྱུང་བཅུ་

བཞ་ིཔའ་ིས་ཡོས་ (༡༨༡༩) ལ་ོནས་རབ་བྱུང་གོང་གསལ་གྱ་ིཤིང་འབྲུག་ (༡༨༤༤) བར་ལ་ོཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔའ་ིརིང་སྲིད་སྐྱོང་ག་ིའགན་



84 བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།

ཁུར་གནང་ཞིང་། དེའ་ིརིང་དགའ་ལྡན་ཁྲ་ིཔ་ཀྱང་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། མན་ཆིང་སྲིད་གཞུང་ག་ིཨམ་བན་སྔ་རྗེས་དང་

བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའ་ིཞབས་འབྲིང་བཅས་དང་སྲིད་དོན་སྐོར་མ་མཐུན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཁག་

གཅིག་དང་། མན་ཆིང་སྲིད་གཞུང་གིས་མངགས་པའ་ིབོད་སྡོད་ཨམ་བན་བཅས་ནས་གོང་མ་ཏཱའ་ོཀོང་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ལྟར་སྲིད་

སྐྱོང་ཚ་ེསྨོན་གླིང་དང་ཕྱག་མཛོད་ཛ་སག་གཉིས་འཛིན་བཟུང་ད་ོདམ་ཐོག །སྲིད་སྐྱོང་ག་ིམཚན་གནས་མེད་པར་བཟོས་པ་བཅས་

བྱས་རྐྱེན། ས་ེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་ག་ིགྲྭ་པ་ཚོས་ཚ་ེསྨོན་གླིང་སྲིད་སྐྱོང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ཏ་ེས་ེར་དགོན་པར་གདན་ཞུ་དང་། ས་གནས་

སྲིད་གཞུང་ལ་ང་ོརྒོལ་ཟིང་འཁྲུག་བསླངས་པར་བརྟེན་དགོན་པ་འདིར་གཏོར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པ་མ་ཟད། སྲིད་སྐྱོང་རང་ཉིད་

ཀྱང་བཙོན་པའ་ིཆས་གཡོགས་ཏ་ེཟ་ིལིང་དུ་རྒྱང་ཕུད་བཏང་ཞིང་། ཡང་སྲིད་རྩད་གཅོད་མ་ིཆོག་པའ་ིརྡ་ོརིང་ཞིག་ཀྱང་བསླངས་

ནས་བླ་བྲང་གི་འཛིན་ཁོངས་མཆོད་གཞིས་ཁག་གཞུང་བཞེས་བྱས་ཏེ་ཚེ་སྨོན་གླིང་དོ་དམ་པ་ཟེར་བའི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་

གསར་འཛུགས་དང་། དགོན་པ་འདིའ་ིརྒྱུ་དངོས་རྟེན་གསུམ་འགངས་ཅན་མང་པ་ོརྩ་ེརྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དང་དགོན་པ་གཞན་དག་

ལ་ཁག་བགོས་ཀྱིས་སྤྲད་ཡོད། རྗེས་སུ་ཏཱ་ལའ་ིབླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའ་ིསྐབས་སུ་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་དང་།  

སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་། རྒྱུ་སྟོད་གྲྭ་ཚང་བཅས་ནས་ཚ་ེསྨོན་གླིང་སྤྲུལ་སྐུའ་ིཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཆོག་པ་དང་། བླ་བྲང་དང་དགོན་ 

པ་ཉམས་ཆག་སོང་བར་སླར་གསོའ་ིའཚོ་བརྟེན་ཕྲན་བུ་གསོལ་རས་ཡོང་བ་ཞེས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བར་བརྟེན་ཚེ་སྨོན་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་

དང་པོ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐབས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཛད་རྗེས་ཆེ་བར་དགོངས་ཏེ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུས་ 

ཆོག་པའ་ིཐོག་ཧ་ོཐོག་ཐུའ་ིམཚན་གནས་རང་འཇགས་དང་། ད་ེསྔོན་གཞུང་བཞེས་བྱས་པའ་ིཁོངས་ཀྱ་ིམཆོད་གཞིས་ཁག་གཅིག་

ཕྱིར་སློག་བསྩལ།8

ལྕགས་སྟག་ཞིབ་གཞུང་།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་ཡོངས་གྲགས་སུ་ལྕགས་སྟག་ཞིབ་གཞུང་ཞེས་གྲགས་པའི་དོན་ཆེན་འདི་ནི་སྔོན་ཀུན་གཟིགས་རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་དུས་སུ་ཚེ་སྨོན་གླིང་རྒྱལ་ཐོག་གཉིས་པ་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་བའི་ཆུ་ལུག་ (༡༨༢༣) ལོ་ནས་ལྕགས་སྟག་ (༡༨༣༠) ལོའ་ིབར་ལོ་ངོ་བདུན་ཙམ་

གྱི་རིང་དབུས་གཙང་སོགས་སུ་ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ལ་བརྟག་ཞིབ་དང་འབྲེལ་ཞིང་དུད་དང་མི་གྲངས། ལས་རིགས་བཅས་

ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ཐོ་གསར་བཀོད་དེ་ས་ཞིང་རྐང་འབོར་སྙོམས་སྒྲིག་དང་ཁྲལ་འུལ་ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་ཐོག་ཞིབ་

གཞུང་གསར་དུ་བཀོད་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

ཞིབ་གཞུང་འད་ིཉིད་གསར་སྐྲུན་གནང་དགོས་བྱུང་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་ཐད། ལྕགས་སྟག་ཞིབ་གཞུང་ཕྱོགས་

སྒྲིག་པ་ཚོས་ཕུལ་བའ་ིཞུ་ཐ་ོལས། གནམ་བསྐོས་དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་པ་ཆེན་པོའ་ིལྷ་འབངས་སུ་གཏོགས་པའ་ིགཞུང་

སྒེར་ཆོས་གསུམ་གྱི་རྐང་འགྲོ་ལག་འདོན་འཁྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ལུགས་སྐོར་ལ་སྔར་དུས་སྒེར་ཆོས་ཕལ་ཆེ་བ་རྐང་རྐྱང་འདུར་སྒྲུབ་ 

དང་། སྡ་ེདཔོན་སྒེར་དྲག་ཡང་བཙན་ར་ེགཉིས་ལ་འདོན་སྒྲིལ་དང་ཆག་ཡང་འགའ་ར་ེགནང་བ་ལས་མོད་མ་ིསྙོམས་པ་ཆེར་ཡོད་

8 དུང་དཀར་ཚིག་མཛད་དུ་གསལ། 



85རྒྱལ་ཚབ་ཚེ་སྨོན་གླིང་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

ཚོད་མ་ིའདུག་ཀྱང་། ཕྱིས་རྟིང་གཞུང་ཁོངས་ནས་སྒེར་ཆོས་ཁག་ལ་ཕྱིར་ཆོད་མང་ཁར་གཅིག་ལ་གཉིས་འགྲན་གྱ་ིའདོན་ལ་འདོན་

བསྒྲིལ་དང་། ཁྲལ་ཆག་སོགས་ཞུ་མ་ིམང་བར་བརྟེན་གནམ་བསྐོས་གོང་མ་ལྷ་སྐྱོང་ང་བདུན་པའ་ིནང་བོད་འབངས་བད་ེཐབས་སུ་

དགོངས་པའི་གཞུང་སྒེར་ཆོས་གསུམ་ཁྲལ་རིགས་འདུར་སྒྲུབ་དགོས་པ་གསེར་གྱི་བཀའི་དཔྱད་མཚམས་ཕེབས་པའི་དགོངས་

དོན་བཞིན་མེ་འབྲུག་རྒྱ་བོད་བཀའ་མོལ་གྱི་སྟེང་ནས་མངའ་ཞབས་ཚང་མར་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་འདོན་བསྒྲིལ་ཁྲལ་ཆག་སོགས་

ལ་སྙོམས་མཐར་རྒྱས་བཅད་གནང་འདུག་རུང་འགའ་ཞིག་ནས་བཀའ་གཏན་དགོངས་དོན་ལ་བསྙད་པའི་འཁྲི་སྒྲུབ་བྱས་མིན་ 

དང་། ཐབས་རྣམ་གྱ་ིཞུ་ནན་སོགས་ལ་བརྟེན་རྗེས་གནོན་མཐར་བསྐྱེལ་མཛད་བདེར་མ་གྱུར་པའ་ིསླར་ཡང་ལམ་ངན་ཇ་ེའཕེལ་གྱ་ི

ཁྲལ་གྱོགས་ཚང་མ་གཞུང་རྒྱུག་དང་། སྒེར་ཆོས་འཁོས་དམན་བྱིངས་ལ་གལ་བའ་ིཉམས་གུད་ཐོར་རྐྱེན་ཅ་ིཆ་ེདང་། གཞུང་འབབ་

རིམ་ཆག་གིས་གཞུང་ཕྱག་མཛོད་ཡས་མས། ཞོལ་པ། རྩམ་ལེན། རྩྭ་གཉེར། ཤིང་གཉེར་སོགས་ལས་ཁུངས་ཁག་ཀྱང་ཁུ་འདུས་

མིན་གྱ་ིམཆོད་རྒྱུན་གལ་ཆ་ེརྣམས་ཉམས་ཆག་དུ་གྱུར་ཉ་ེབཅས་ད་ེལྟར་ལ། འད་ིག་ནས་ཀྱང་མངའ་འབངས་སྐྱིད་སྡུག་སྙོམས་

མཐར་དང་། ལས་ཁུངས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཡོང་ཐབས་བགྱིད་འདུན་ཡོད་མུས་ཐོག །གོང་མ་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་འབྲེལ་བོད་བཞུགས་

ཨམ་བན་ཆེན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཀྱང་སྔ་ལོ་ནས་ཝང་ཤུ་རིམ་པར་གནང་དོན་བཞིན་ཞིབ་གཅོད་པ་བཀའ་བློན་བཤད་སྒྲ་བ།  

སྐུ་བཅར་མཆོད་དཔོན་མཁན་པོ། རྩིས་དཔོན་ཕ་ལྷ་བ། འད་ིགའ་ིམགྲོན་བསྐལ་བཟང་ངག་དབང་བཅས་བསྐ་ོབཞག་ག་ིརྫོང་གཞིས་

ཁག་ག་ིསྒ་ོདེབ་དང་། ཞིབ་གཞུང་། ས་ོསོའ་ིའབྱེད་གཏན་བཅས་ག་ོབསྡུར་ཞིབ་གཅོད་མཐར་ཕྱིན་བགྱིད་བཅུག་ཐོག་དབུས་

གཙང་རྫོང་གཞིས་ཚང་མར་ཞིབ་གཞུང་བཀའ་ཤག་གི་དམ་འབྱར་རེ་སྔོན་དུ་བཏང་ཟིན་ཀྱང་དེ་དག་ལ་རྐང་འདོན་ནོར་འཁྲུལ་དང་

འཚེམས་ལུས། ཉིས་བཟློས། བུད་རྙིང་འབུད་འཚེམས་གཞུང་རྒྱུག་ཁྱེར་ངན་བསྡད་དུད་ར་ེགཉིས་ལ་སྟོང་འབབ་གཡོར་ཆ་ེགལ་

བའ་ིནད་མ་ིཐེག་རིགས་དང་། གཞུང་རྒྱུག་ག་ིས་ཞིང་སྒེར་ཆོས་ནས་བདག་པའ་ིའཁྲ་ིསྒྲུབ་ཇ་ིབཞིན་མ་བྱས་པ་སོགས་ཡོད་མེད་

ས་གནས་རྫོང་སྡོད་སོ་སོས་བརྩད་གཅོད་མཐར་ཕྱིན་གྱི་དངོས་གནས་དག་འཕེར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྫོང་སྡོད་དང་འདུ་སྤྱིའི་མཐའ་

འདེམས་དང་འབྲེལ་བ་དགོས་རྒྱུའི་འདི་གའི་བཀོད་རྒྱ་ཁུངས་སོ་སོར་ཐེམ་ནན་སོང་བ་བཞིན་དེ་འབྲེལ་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་

འབྱོར་རིམ་བཞིན་སླར་ཡང་ཞིབ་སྦྲེལ་ནས་སྐྱར་ཞིབ་མཐར་ཕྱིན་བགྱིད་བཅུག་ཏ་ེརྐང་འདོན་ལ་ནོར་འཁྲུལ་དང་། བུད་རྙིང་འབུད་

འཚེམས་སོགས་ཚང་མར་ཞུས་དག་དང་། གཞུང་རྒྱུག་འཁྱེར་ངན་རིགས་ལ་བབས་མཚུངས་ཀྱ་ིཆག་ཡང་ས་ཞིང་སྒེར་ཆོས་

ནས་འདེབས་བདག་བྱས་རིགས་ལ་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་འཁྲི་སྒྲུབ་འགེལ་བཀོད་བྱེད་འོས་སོགས་ཚང་མར་ཧེ་བགས་མེད་པའི་གཏན་

འཁེལ་གྱ་ིཞིབ་གཞུང་འཆར་གཞིར་འད་ིནས་ཀྱང་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་དང་། ཨམ་བན་ལྷན་རྒྱས་ལའང་བཀའ་མོལ་གྱ་ིསྟེང་ནས་

ཕྱིན་ཆད་འཁྲ་ིསྒྲུབ་བྱེད་ལུགས་ཞིབ་གཞུང་སྔོན་བཏང་ལྟར་ཤིང་ཕག་ཕན་གྱ་ིབུད་རྙིང་དང་ཤས་སླེབས། དཀྲུས་ཆག །མཆོད་

གཞིས་གཏོང་སྒོ་གཞུང་གཏོང་གཤོར་འདེགས་དགོས་རིགས་སོགས་ལ་ཁྲལ་རིགས་རྩིས་གཞི་བསྐོར་བའི་གཏོང་ཡོང་ཁ་འཐབ་

ཏུ་བཏང་བ་སོགས་ཆག་འོས་རྣམས་ཕུད་ཐོག་ལམ་ཐོག་ས་ཚིགས་ལ་གཞུང་སྒེར་ཆོས་གསུམ་རྐང་རྐྱང་མཉམ་འདུར་དང་རྫོང་

བསྐྱེལ་རྒྱ་ཤིང་དངོས་བཅས་གཞུང་རྒྱུག་བྱིངས་རྐང་རྐྱང་དང་། དྭགས་ཀོང་སོགས་ས་རྟེན་ཞན་པའ་ིརིགས་དང་། གཞུང་རྒྱུག་

སྔར་ནས་འདོན་བསྒྲིལ་ཡོད་རིགས་སྒེར་ཆོས་ཁག་བཅས་ཉིས་སྣ་ཞེ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་བླངས་དགོས་པ་རྒྱས་དཔྱད་ཀྱི་རྫོང་ 

གཞིས་སོ་སོར་ཞིབ་གཞུང་གཏན་འཁེལ་བཏང་བ་འདི་བཞིན་ལ་སུས་ཀྱང་ཞུ་རེ་ཁྲ་བཟུང་མེད་པ་སྤང་བླངས་དོན་ཚང་དགོས་



86 བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།

རྒྱུར་བཅས་ལ་དགོངས་བཞེས་མ་མཛད་པའི་རང་འདོད་སྙན་ཞུ་མཐར་སྐྱེལ་གྱི་རྒྱ་བོད་བླ་དཔོན་གནང་གཏད་དུ་གྱུར་ཚེ། 

གཞུང་འདི་བསྟན་པ་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་བདག་པོར་སོང་གཤིས་གོང་ཞུས་སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ་གྱི་རྒྱུན་ཇ་དང་། ཕོགས་ཐོབ། 

ལྷ་ལྡན་ཚོགས་སྨོན་གྱི་མཚོན་པས་གཞུང་གཏོང་འཆར་འཕར་གྱི་གཏོང་སྒོ་འགྲོ་ཁུངས་གང་ཡིན་གྱི་ཐོ་དང་། སྒེར་ཆོས་དྲག་

བཙན་ཞུ་རེ་མཛད་མི་ཁག་གི་སོ་སོའ་ིའཛིན་ཁོངས་ཀྱི་དགོས་གཞིས་དང་། རྐང་འདོན་འདི་ཡོད་བཅས་ཀྱི་ཐོ་དངོས་གནས་

བཀོད་དེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུར་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་ནས་ཀྱང་གཞུང་སའི་སྐྱིད་སྡུག་སྙན་ཞུ་འདི་དག་གོང་མ་ཆེན་

པོའ་ིགསེར་སྙན་དུ་ཕྱོགས་མཚུངས་སུ་སྒྲོན་བརྒྱུད་ཡོད་པ་ཞིག་ཅི་ནས་མཁྱེན་མཁྱེན་ཞེས་གཞུང་སའི་ཞབས་ཞུ་བཀའ་བློན་ 

དང་། མི་དྲག་ནང་མ་མཁན་སྡེ་ཆེ་ཆུང་། དྲུང་འཁོར་ལས་ཚན་པས་མཚོན་སེར་སྐྱ་དྲག་འབྲིང་དཀྱུས་གསུམ་བཀའ་དྲིན་བསམ་

ཤེས་ཚང་མས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཐོ་9 ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ལགས་སོ།། 

ཞིབ་གཞུང་འདི་ནི་དེ་སྔའི་བོད་གཞུང་གི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་ནས་ས་ཁུལ་ཉུང་ཤས་ལ་དེ་རྗེས་བསྐྱར་ཞིབ་བགྱིས་

ཏེ་ཞིབ་གཞུང་གསར་བཀོད་རེ་ཟུང་མ་གཏོགས་དེ་བྱིངས་རྒྱ་ཁྱབ་ཚང་མར་ས་རིས་བདག་དབང་དང། ཁྲལ་འུལ་སྒྲུབ་

ཆག་འཇགས་གསུམ་གང་ཅིའི་ཐད་འདི་ཉིད་རྩ་འཛིན་བྱེད་པའི་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཞིབ་གཞུང་སྤྱོད་བཀོད་ཆེ་ཤོས་ཤིག་

ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ བར་ལོ་ངོ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་ཙམ་གྱི་རིང་རྩ་བའི་ཆ་ནས་གཞུང་སྒེར་ཆོས་གསུམ་ཚང་

མས་འདི་ལ་གཞི་བཟུང་བགྱིས་པར་བརྟེན། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པའི་ཐོན་སྐྱེད་བདག་དབང་ལམ་ལུགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་

བྱ་རྒྱུའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཞིབ་གཞུང་ངོ་མར་སྐབས་དེའི་བོད་སྡོད་ཨམ་བན་གྱིས་ཀྱང་

ཐམ་ག་ཕབ་ཡོད་པ་བཅས་ཆ་ཚང་ད་ལྟ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཡིག་ཚགས་བདག་གཉེར་ཁང་གིས་ཀྱང་གཙིགས་སུ་བཟུང་

ནས་དམ་ཚགས་བྱས་ཡོད། 

ཞིབ་གཞུང་འདི་བཞིན་ཇི་ལྟར་སྒྲིག་ཚུལ་ཡང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡ པོ་ཏ་ལ་ཞོལ་འོག་ལྷོ་བྱང་གི་གཞུང་རྒྱུགས་ཞིབ་

གཞུང་ནས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦༠ གླིང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་བར། དབྱེ་བ་ཞིབ་ཚགས་ཕྱེས་ནས་སྒྲིག་ཡོད།

དེ་དག་ལྟ་བདེའི་རེའུ་མིག་ཏུ་འགོད་པ།

9 ལྕགས་སྟག་ཞིབ་གཞུང་གི་མགོ་བརྗོད། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 



87རྒྱལ་ཚབ་ཚེ་སྨོན་གླིང་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

༡ པ་ོཏ་ལ་ཞོལ་འོག་ལྷ་ོབྱང་ག་ིགཞུང་རྒྱུགས་ཞིབ་གཞུང་།

༢ པ་ོཏ་ལ་ཞོལ་འོག་མཆོད་གཞིས་ཁག་ག་ིཞིབ་གཞུང་།

༣ གོང་དཀར་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༤ དོལ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༥ གྲ་ནང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༦ སྣེ་གདོང་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༧ འཕྱོངས་རྒྱས་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༨ འོན་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༩ བསམ་ཡས་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༡༠ མལ་གུང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༡༡ སྟག་རྩེ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༡༢ མཁར་རྩེ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༡༣ གླང་ཐང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༡༤ ཟ་དམ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༡༥ ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༡༦ ཆུ་ཤུར་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༡༧ སྟོད་ལུང་ཚལ་བདེ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༡༨ ཡངས་ཅན་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༡༩ ཕོད་མདོ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༢༠ གྲ་ཕྱི་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༢༡ འོལ་དགའ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༢༢ གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་རྩེ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༢༣ མཚོ་སྣ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༢༤ གྲི་གུ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༢༥ དར་མ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༢༦ ལྷ་ཁང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༢༧ སེང་རྫོང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༢༨ དོ་རྫོང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༢༩ རྒྱ་མདའ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༣༠ ཞོ་ཁ་ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༣༡ ཇོ་རྫོང་གཡུལ་རྒྱལ་རབ་བརྟན་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༣༢ རྩེ་སྒང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༣༣ སྐྱེམས་སྟོང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༣༤ སྣང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༣༥ སྐུ་རྣམ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༣༦ ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༣༧ ལྷ་གསོལ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༣༨ ཤེལ་དཀར་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༣༩ རྫོང་དགའ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༤༠ སྐྱིད་གྲོང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༤༡ གཉའ་ནང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༤༢།༤༣ མཁར་རྟ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༤༤ གཏིང་སྐྱེས་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༤༥ རིན་ཆེན་རྩེ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༤༦ གཞིས་རྩེ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༤༧ རྣམ་གླིང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༤༨ ལྷ་བུ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༤༩ རྒྱ་མཚོ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༥༠ གླིང་དཀར་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༥༡ མར་རྐྱང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༥༢ སྙེ་མོ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༥༣ རིན་སྤུངས་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༥༤ པ་རྣམ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༥༥ འདུས་བྱུང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༥༦ དབང་ལྡན་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༥༧ རྒྱལ་རྩེ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༥༨ ཕག་རི་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༥༩ སྣ་རྩེ་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

༦༠ གླིང་ཁུལ་གྱི་ཞིབ་གཞུང་།

 ཡིག་ ས་ཁུལ། ཡིག་ ས་ཁུལ།

 ཨང་།  ཨང་།



88 བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།

རྒྱལ་ཚབ་གནང་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་དུས་ཟིང་སྐོར། 

སྤོ་བོ་ཀཿགནམ་སྡེ་བའི་དུས་ཟིང་། སྤྱི་ལོ་ ༡༨༣༦ བོད་མེ་སྤྲེ་ལོར། སྤོ་བོ་ཀཿགནམ་སྡེ་པ་ནས་བོད་གཞུང་ལ་སྔར་ལམ་

ལོ་དུས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲལ་རྣམས་དུས་ཐོག་ཏུ་མ་ཕུལ་བ་མ་ཟད། བརྡ་འདེད་བཀོད་རྒྱ་བཏང་བར་ཡང་ཉན་ཤེས་མ་བྱས་པར་

སྤོ་ཁུལ་ས་བཙན་ལམ་འཕྲང་དོག་པ་སོགས་ལྟག་འཁུར་ངན་ཤེད་བྱས་པར་བརྟེན། བཀའ་བློན་བཤད་སྒྲ་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་

ངོ་ལས་དམག་དཔུང་དང་བཅས་རྫོངས་བདའ་གནང་དོན། ཞི་དྲག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་བཀོད་ཁྱབ་བྱས་

པར་ཀཿགནམ་དཔོན་འབངས་ཚང་མས་སླད་ཕྱིན་སྤང་བླང་འཛོལ་མེད་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བཞག་ནས་རེ་ཞིག་

ལེ་འགྲིག་བྱུང་འདུག དེ་སྐོར་རྣམ་ཐར་དུའང་། འདི་ལོ་སྤོ་དམག་ལམ་འགྲོ་བྱུང་བར་གོང་མ་ཆེན་པོ་ནས་བོད་ཀྱི་བཀའ་

བློན་གྱིས་གཙོས་མི་དྲག་རྣམས་ལ་ཏོག་གནས་ཆོ་ལོ། སྒྲོ་མདོངས་སོགས་བདག་རྐྱེན་འཕར་གཟིགས་སྩལ་བའི་ལེགས་

འབུལ་ཞུ་མི་རྣམས་ལ་མཇལ་ཕྱག་རིམ་པར་སྩལ།10 ཅེས་འཁོད་འདུག་ཀྱང་། དེའི་ཕྱི་ལོ་སླར་ཡང་ཁས་ལེན་དམ་བཅར་

བརྩི་སྲུང་གིས་ཁྲལ་འབུལ་སོགས་མ་བྱས་པར་སྔར་བཞིན་ངན་ཤེད་བྱས་རྐྱེན་དབུས་གཙང་གཞུང་དམག་དང་རྒྱ་ཁྱབ་

ནས་དམག་བསྐུལ་སོགས་རིམ་རྫོངས་བྱས་པ་མ་ཟད། དཔུང་དམག་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་བཀའ་བློན་ཕ་ལྷ་བ་ངོ་ལས། དམག་དཔུང་

འགོ་འདོམས་སོགས་བསྐོ་གཏོང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་གནང་དགོས་བྱུང་འདུག་པ་རྣམ་ཐར་དུའང་། མེ་བྱ་ཟླ་བ་བདུན་པའི་

ནང་། འདི་སྐབས་སྤོ་དོན་སྐོར་བསྐྱར་དུ་ཟིངས་ཤིག་ལ་བརྟེན་དམག་བསྐྱར་ལང་གི་དཔུང་འཇུག་ཏུ་འགྲོ་མི་རྩེ་ཤོད་དྲུང་

འཁོར་དང་། དམག་མིའི་འགོ་བྱེད་རུ་བརྒྱ་ལྡིང་སོགས་དང་། དབུས་གཙང་དམག་མི་བྱིངས་སོགས་རིམ་ཐོན་རྣམས་ལ་

ཕྱག་དབང་སྐྱབས་འཇུག་ཐོན་གནང་རིམ་པར་སྩལ། བཀའ་བློན་ཕ་ལྷ་ཡང་ཁམས་ཁུལ་དོན་གཅོད་དུ་བསྐྱོད་དགོས་ལ་

ངོ་གཡོག་ལས་བྱ་དང་བཅས་པར་ཐོན་ཕྱག་མཇལ་ཁ་གནང་། དེ་སྐབས་སྤོ་དམག་བསྐྱར་ལང་གིས་མི་སེར་ལ་བརྡབས་

བསིག་དང་། གཞུང་གནས་ལ་ཡང་ཐུགས་འགྲོས་ཅི་ཆེ་བཅས་བྱུང་བར་ཐུགས་གཡེང་དང་། ཐུགས་ཡིད་འབྱུང་བའི་

ཚུལ་ཡང་བཞེས།11 ཞེས་འཁོད་ཅིང་། དཔུང་འཇུག་བྱས་མཐར་ཟིང་སློང་བྱེད་གཏེ་རྣམས་མཐར་སྐྲོད་ནན་པོ་བྱས་ཐོག 

དཔོན་སྡེ་བྱིངས་ནས་སྔར་བྱས་རྒྱབ་བསྒྱུར་དང་ཕྱིན་ཆད་སྤང་བླང་ཞུ་རྒྱུའི་མཐའ་འདོམས་གན་རྒྱ་བླངས་ཏེ་འཁྲུན་གཅོད་

ལེགས་ཙམ་བྱུང་བར་གྲགས།12

སིང་པས་བོད་ཀྱི་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་ལ་བཙན་འཛུལ་དུས་ཟིང་།

དེ་སྔོན་ནས་སིང་པའི་རྒྱལ་པོས་ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁག་ལ་དམག་འཁྲུག་སྔ་ཕྱིར་བྱས་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ལོ་ ༡༨༣༤ 

བོད་ཤིང་རྟ་ལོར་ཀ་སི་སྨིར་གྱི་རྒྱལ་པོ་གུ་ལབ་སིང་ཟེར་བས་སིང་པའི་རྒྱབ་རོགས་བྱས་ཏེ་དམག་དཔོན་ཝ་ཛིར་ཟོ་ར་

ཝར་དང་། ནེ་རྟབ་སིང་ལ་སོགས་དཔུང་དམག་འབོར་ཆེན་མངགས་ནས་ཐོག་མར་ལ་དྭགས་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དང་། 

10 ནོར་ཕྲེང་ཤོག་གྲངས། ༢༢༨

11 ནོར་ཕྲེང་ཤོག་གྲངས། ༣༡༣

12 རྒྱལ་རབས་གཡུ་ཡི་ཕྲེང་བ། ཤོག་གྲངས། ༡༤༢
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སྐབས་དེར་ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་མཚམས་སྲུང་མཁན་མཁར་དཔོན་ས་ཕུད་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ཕ་བུ་གཉིས་དང་། ལ་དྭགས་

ཀྱི་བཀའ་བློན་ཏོག་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་ནས་སིང་དམག་བཀག་འགོག་དམག་འཐབ་དཔའ་ངར་ཆེ་བསྐྱེད་བྱས་འདུག་

ཀྱང་། མཚོན་ཆ་བཟང་ཞན་ཐུག་པས་མཐར་གོང་གསལ་འགོ་དཔོན་གསུམ་ཀ་དམག་ཐོག་ཤོར་བ་དང་། བློན་པོ་དངོས་

གྲུབ་བསྟན་འཛིན་ཟེར་བ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཁར་དམག་དཔུང་བྱིངས་ཐོར་ནས་དགྲ་བོར་མགོ་འདོགས་དགོས་བྱུང་བ་བཅས་

ལ་བརྟེན་མཐར་ལ་དྭགས་ཡོངས་རྫོགས་སིང་པས་བཟུང་ཞིང་། དངོས་གྲུབ་བསྟན་འཛིན་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་བསྐོས་

ནས་ལོ་རེ་གུ་ལབ་སིང་ལ་དངུལ་སྒོར་མོ་དགུ་སྟོང་རེ་འབུལ་རྒྱུ་བྱས་ནས་ལོ་ལྔ་ཙམ་རྒྱལ་པོ་བྱས་པའི་སྐོར་སོགས་ལ་

སིང་དམག་འཁྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་པ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་སྣུམ་པར་དེབ་ངོས་ ༧༠ ནས་ ༧༤ ཡིག་ཆ་གཞན་ལས་ཤེས་

པར་བྱ་ཞིང་། ལོ་དྲུག་སོང་བའི་རྗེས་དམག་དཔོན་ཝ་ཛིར་སླར་ཡང་ལ་དྭགས་སུ་ཡོང་། དངོས་གྲུབ་བསྟན་འཛིན་ཁྲི་ལས་

ཕབ། མི་འགྱུར་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་བསྐོས། ལ་སིང་ཕྱོགས་སྒྲིལ་གྱིས་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་

དུ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་སྐབས་ཝ་ཛིར་གྱིས་སིང་དམག་ཇི་ཡོད་རྣམས་ཁྲིད་པ་དང་། ལ་དྭགས་ནས་ནོ་ནོ་བསོད་ནམས་ 

དང་། བ་སྒོའ་ིབཀའ་བློན། གོ་ལམ་ཁན། ཕྱག་མཛོད་མགོན་པོ། བློན་པོ་ས་བི་སོགས་ཀྱིས་འགོ་བྱས་དམག་དཔུང་བཅས་

མངའ་རིས་ཕྱོགས་ཐོན། སྔོན་བྱང་ལ་བརྒྱུད་ཐོག་མར་རུ་ཐོག་བཅོམ། དེ་དུས་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་ནང་ཡུལ་དམག་ལྔ་

བརྒྱ་ཙམ་ལས། བོད་ནས་དམག་དཔུང་འབྱོར་མ་ཐུབ་པས་ཝ་ཛིར་གྱིས་དམག་དཔོན་ཆེ་བ་བྱས་ཏེ་དམག་བརྒྱབ་ནས་

སྐོར་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས། སྒར་དུ་དགྲ་རྫོང་བརྩིགས། སྤུ་རང་དང་། རུ་ཐོག་སོགས་ལ་སིང་དམག་དང་མཁར་དཔོན་

བསྐོས་ནས་བཞག་13 ཚུལ་སོགས་གསལ་འདུག 

མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་དུ་ལ་སིང་གི་དམག་བཙན་འཛུལ་འགོ་ཚུགས་མ་ཐག་སྒར་དཔོན་ནས་ལྷ་སར་རྒྱ་བོད་

ལྷན་རྒྱས་སར་གནས་ཚུལ་འབུལ་བ་འབྱོར་འཕྲལ། གཙང་མདའ་དཔོན་སྤེལ་བཞི་བ་དང་། དབུས་མདའ་ཟུར་ཁང་པ་

དང་ཐར་གླིང་ཚེ་བརྟན་དཔུང་བཅས་མྱུར་སྟབས་ཀྱིས་བསྐྱོད་ཐོག་དམག་འཐབ་བྱས་ཏེ་སྤུ་རང་སྟག་ལ་མཁར་བསྐོར་

ནས་སིང་དམག་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་བསད་དེ་བོད་པས་རྫོང་བཟུང་། དེ་མིན་ལག་ཆ་བཟང་ཞན་ཐུག་པས་ས་ལེན་མ་

ཐུབ་པ་མ་ཟད། ལ་སིང་དམག་ས་དགའ་དང་གྲོ་ཤོད་ཀྱི་ས་མཚམས་བར་སླེབས། བོད་ནས་སླར་ཡང་དཔུང་དམག་

བསྡུ་བསྐུལ་གྱིས་བཀའ་བློན་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེར་དམག་དོན་སྤྱི་ཁྱབ་བསྐོས་ཏེ་དཔོན་དམག་མགྱོགས་ཚད་ཀྱིས་སྟོད་

ཕྱོགས་ཐོན་ནས་སྔ་རྟིང་གི་བོད་དམག་རྣམས་རུ་གསུམ་དུ་བགོས་ནས་ཕར་རྒོལ་བྱས། སྐབས་དེར་དམག་དཔོན་ཝ་

ཛིར་གྱིས་ལ་སིང་དམག་ཧྲག་བསྡུས་ཁོ་རང་གིས་དམག་སྣེ་ཁྲིད་ནས་སྤུ་རང་སྟག་ལ་མཁར་ལ་བསྐོར་རྒྱག་བྱས། འོན་

ཀྱང་བོད་དམག་གིས་རྫོང་ནང་བཙན་ཆ་བཟུང་ཡོད་སྟབས་སིང་དམག་མང་པོ་ཤི་རྨས་བྱུང་། སྐབས་དེར་ནམ་དུས་

གྲང་སྒང་སླེབས་ཁར་ཁ་བ་ཆེན་པོ་བབས་པས་སིང་དམག་གྲང་ཟུག་མི་ཐེག་པར་བསྒུལ་བསྐྱོད་དཀའ་བར་གྱུར།  

གོ་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་འཐབ་པས་བོད་དམག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཆེ་ཙམ་ཐོབ། ཉིན་གཅིག་ཞོགས་པ་ནམ་མ་ལང་ཙམ་ལ་

བོད་དམག་རྣམས་སྟག་ལ་མཁར་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་ཝ་ཛིར་གྱི་དམག་སྒར་བསྐོར་ནས་ཕན་ཚུན་མེ་མདའ་ཟམ་མི་ཆད་པ་

13 ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་དེབ་ངོས་ ༧༥
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བརྒྱབ་སྟེ་འཛིངས་པས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཤི་རྨས་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཉི་མ་རི་འགོར་ཤར་དུས་བོད་དམག་འགོ་པ་ (ཡ་སོར་)  

མིག་དམར་གྱིས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་རྟ་དམག་མང་པོ་སིང་པའི་སྒར་ནང་དུ་མཆོངས་ནས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འཛིངས་སྐབས། ཝ་

ཛིར་ཁོ་རང་ངར་སྐད་འདོན་བཞིན་རྟ་ཐོག་ནས་གྲི་གཡུགས་བཞིན་ཐོན་ཡོང་སྟེ་བོད་དམག་བཞི་ལྔ་ཙམ་བསད། བོད་ཀྱི་

ཡ་སོར་ནས་ཁོ་པ་ཝ་ཛིར་ཡིན་པ་ངོ་ཤེས་ནས་སྲོག་ལ་མ་ལྟོས་པར་མདུང་གཟར་ནས་མདུན་དུ་བསྐྱོད་དེ་བྲང་དཀྱིལ་དུ་

བསྣུན་པ་ན། ཝ་ཛིར་སྐད་སྒྲ་ཡང་འདོན་མ་ཐུབ་པར་ས་ལ་ལྷུངས། ལག་ནས་རལ་གྲི་ཤོར། སླར་ཡང་གྲི་དེ་ལེན་ཁུལ་བྱས་

ཀྱང་མ་ལྕོགས། ཡ་སོར་གྱིས་མདུང་དེ་བཞག་ནས་སྐེད་ནས་གྲི་བཏོན་ཏེ་མགོ་བོ་བཅད་ནས་ཁྱེར། དེར་བརྟེན་སིང་དམག་

རྣམས་གོ་ཞིག །བོད་པའི་རྐང་དམག་རྣམས་ཀྱང་སྒར་ནང་འཚང་། དམག་གི་འགོ་པ་དང་ལ་དྭགས་སྐུ་དྲག་རྣམས་ཟང་ཟིང་

དུ་གྱུར་ནས་བྲོས་ནས་ཐར་ཚད་བྲོས། དེ་ལྷག་རྣམས་བསད་ཚུལ་14 སོགས་ཞིབ་ཙམ་འཁོད་པ་ལྟར་བོད་དམག་རྒྱལ་ཞིང་།  

ལ་དྭགས་ཀྱི་ནོ་ནོ་བསོད་ནམས་དང་། བ་སྒོ་བཀའ་བློན། གོ་ལམ་ཁན་སོགས་དང་། སིང་པའི་འགོ་པ་ཁ་ཤས། སིང་དམག་

བཟུང་རིགས་བཅས་དབུས་ཕྱོགས་སུ་བརྫངས་འདུག

དེ་རྗེས་ ༡༨༤༢ བོད་ཆུ་སྟག་ལོར་རྒྱལ་པོ་གུ་ལབ་སིང་གིས་སླར་ཡང་དམག་དཔོན་དེ་ཝན་ཧ་རི་ཙན་ད་དང་།  

ཝ་ཛིར་ཏུ་ནུ་གཉིས་ལ་སིང་དམག་བརྒྱད་སྟོང་ཙམ་བཅས་བཏང་སྟེ་ལ་སིང་གི་དམག་དཔུང་གིས་ཚུར་རྒོལ་འཐབ་རེས་

ལན་མང་བྱས་པ་དང་། ཐེངས་གཅིག་སིང་པས་བོད་ཀྱི་དམག་སྒར་ཡོད་སར་ཆུ་ཆེན་བཅུག་ཐོག །ཚུར་འགེབས་བྱས་

མཐར་བོད་དམག་ཕམ་ནས་དམག་དཔོན་སྤེལ་བཞི་དང་། ཟུང་ཁང་བོད་དམག་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བཅས་སྐབས་ཤིག་ལ་དྭགས་

སླེལ་དུ་བཟུང་ཁྲིད་བྱས་འདུག་ཅིང་། མཐར་ཐུག་བོད་དང་སིང་པའི་བར་ཕན་ཚུན་ཆིངས་མོལ་བྱས་ནས་ལ་དྭགས་

དང་བོད་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་སྔར་དུས་གཞིར་བཟུང་སོ་སོས་བདག་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ། བོད་ནས་གཞུང་ཚོང་པ་དང་།  

ལ་དྭགས་ནས་ལོ་ཕྱག་པ་སོགས་སྔར་གྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་ལྟར་གཏོང་རྒྱུ། དེ་བཞིན་བོད་བྱང་པའི་ཚོང་པ་ལ་དྭགས་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་

སོགས་སྔོན་མའི་རྒྱལ་དུས་སུ་ཇི་ཡོད་ལ་ཆ་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་བྱས་པར་གྲགས་སོ༎15

དེའི་སྐོར་རྣམ་ཐར་ལྷ་ཡི་རོལ་མོ་ལས། ཆུ་སྟག་ལོ་དེའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་ལ་སིང་དཔུང་འཇུག་

དབྱེ་འཁྲུན་གཙང་ཆོད་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་བཀའ་བློན་ཐའི་ཇི་ཟུང་ཁང་དང་། ལས་བྱ་དབུས་མདའ་དཔོན་ཚེ་བརྟན། རྩེ་ཕྱག་གསར་

བྱུང་པ། ཉི་ཐང་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་སོགས་སྟོན་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་འབྱོར་ཕྱག་དང་འབྱོར་འབུལ་སྦྲགས་མར་ཞུས་བར་ཇ་གྲལ་

ཕྱག་མདུད། མགྲོན་ཐོབ་བཅས་བཀའ་དྲིན་ཆེ།16 ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་འཁྲུན་ཆིངས་དོན་གཅོད་མཁན་གོང་གསལ་

རྣམས་ཡིན་པར་མངོན་ཞིང་། ༡༨༤༣ བོད་ཆུ་ཡོས་ལོའ་ིཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་དགུ་ཉིན་མདའ་དཔོན་བཤད་སྒྲ་བ་ཐའི་ཇི་

དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་བཀའ་བློན་ཆེ་འདོན་གྱི་མཇལ་ཕྱག་ལ་གསོལ་ཇ་བཞེས་འབྲས་སྲུང་མདུད་བཅས་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་ 

ཞིང་། ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་སྟོད་དམག་སྤྱི་ཁྱབ་པ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། ཞི་དྲག་གི་ལས་བྱ་དཔོན་འཁོར་བཅས་

14 ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་དེབ་ངོས་ ༧༦ ནས་ ༧༧

15 རྒྱལ་རབས་གཡུ་ཕྲེང་། ༤༢༥

16 རྣམ་ཐར་ལྷའི་རོལ་མོ་ཤོག་གྲངས་ ༢༩ ནས་ ༣༠



91རྒྱལ་ཚབ་ཚེ་སྨོན་གླིང་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

ལ་གྲྭ་བཞིར་དམག་སྟོན་ཐོག །གོང་ས་མཆོད་ཡོན་གྱི་སྐུའི་མདུན་ས་ནས་ཕྱག་མདུད། གསོལ་ཇ་དང་། གོ་བབ་ཀྱི་གནང་ཆ་ 

བཅས་སྩལ་བར། གྲྭ་བཞི་སྟོན་མོའ་ིསྒར་ནས་བཀའ་བློན་ཟུར་བཤད་རྣམ་གཉིས་དང་། ལས་བྱ་ངོ་གཡོག་བཅས་པར་ལེགས་

སོའ་ིམཇལ་ཕྱག་ཐོག །བཀའ་བློན་རྣམ་གཉིས་ལ་གཟིམ་སྦུག་ཏུ་གསོལ་ཇ་བཞེས་འབྲས། བཞེས་སྤྲོ། ལས་བྱ་སྟོན་འཁོར་

ལ་མགྲོན་བརྒྱུད་ཀྱི་མཇལ་དར་འབུལ་བ་བཞེས་ཐོག་སྲུང་མདུད་སྩལ།17  ཅེས་འཁོད་འདུག་པ་བཞིན་དབུས་མདའ་དཔོན་

བཤད་སྒྲ་པ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོར་ལ་སིང་དམག་འཐབ་སྐབས་ཀྱི་བྱས་རྗེས་སུ་བཀའ་བློན་ཐའི་ཇིར་གནས་སྤར་གནང་བ་ 

དང་། དེ་བྱིངས་ངོ་ལས་ཚང་མར་དམག་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་ཤིག་བཤམས་པ་དངོས་སུ་གསལ་ལོ༎

གཞུང་ཞབས་ལས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་ཐོ་གཞུང་། 

ཚེ་སྨོན་གླིང་རྒྱལ་ཐོག་སྐབས་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༤༢ ལོར་བཀའ་ཤག་ནས་སྔར་སྲོལ་གཞིར་བཞག་བོད་གཞུང་གི་ཕྱི་ནང་

ལས་ཚན་མཐོ་དམན་ཆེ་ཕྲ་མཐའ་དག་བསྐོ་འཐེན་རྩ་འཛིན་དེབ་ཐེར་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པའི་ལས་ཚན་ཕྱི་ནང་

ཏོག་གནས་ཀྱི་གོ་རིམ་དེབ་ཐེར་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་གསར་སྒྲིག་མཛད་པ་ཆ་ཚང་གཟིགས་

འདོད་ན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ་གཡུ་ཡི་ཕྲེང་བའི་སྨད་ཆའི་ཤོག་གྲངས་ ༤༢༦–༤༥༦ བར་གསལ་བར་གཟིགས་

འཚལ།

ཚེ་སྨོན་གླིང་གནས་དབྱུང་དང་དེ་འབྲེལ་དུས་ཟིང་སྐོར།

སྤྱི་ལོ་ ༡༨༤༤ བོད་ཤིང་འབྲུག་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ནང་། སྲིད་སྐྱོང་ཚེ་སྨོན་གླིང་ནོ་མོན་ཧན་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་གནང་རྗེས། གོང་མ་ཏའོ་ཀོང་གི་བཀའ་ལྟར་སྲིད་སྐྱོང་གི་ཁྲི་ལས་

ཕབ་སྟེ་རྒྱལ་ནང་དུ་རྒྱང་འབུད་བྱས་པ་མ་ཟད། བླ་བྲང་གི་འཛིན་དབང་རྒྱུ་ནོར་གཞུང་བཞེས་སོགས་ཉེས་ཆད་ཚབས་ཆེན་

ཞིག་ཕོག་འདུག །འོན་ཀྱང་ཉེས་པ་གང་བྱས་སྐོར་ཁ་གསལ་འཁོད་པའི་ཡིག་རིགས་ལག་སོན་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། ཐམ་དེབ་

ནང་། ཚེ་སྨོན་གླིང་ནས་བོད་རྗེའི་ཁྲི་ལོ་ཤུ་རྩ་དྲུག་བསྐྱངས་ཏེ་རྡའོ་ཀོང་ཁྲི་བཞུགས་ཉེར་བཞི་པ་ཤིང་འབྲུག་ལོ་ཆིའི་ཀྲུང་ཐང་

ནས་གསེར་སྙན་སྒྲོན་འབྲེལ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ལས་ཕབ་སྟེ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྤྱུགས།18 ཞེས་གསལ་བ་དང་། ཡཱ་ཧན་ཀྲང་གི་བརྩམས་

དེབ་ནང་། བོད་བཞུགས་ཨམ་བན་ཆིའི་ཧྲན་དང་བོད་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་ཚེ་སྨོན་གླིང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་གཉིས་མི་མཐུན་པ་བྱུང་རྗེས་བོད་

བཞུགས་ཨམ་བན་ཆི་ཧྲན་གྱིས་གོང་མ་ཏའོ་ཀོང་ལ་སྲིད་སྐྱོང་འདི་རྒྱུ་ནོར་ལ་བརྔམས་ཤིང་སྒེར་སེམས་ཆེ་བས་གང་ཉིད་ཀྱི་

བཀའ་འཁྲོལ་རྗེས་ཡུལ་ཧོང་ལུང་ཅང་དུ་རྒྱང་འབུད་བཏང་སྟེ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས། རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་ཞིབ་བཤེར་གྱིས་གཞུང་

བཞེས་དང་འབྲེལ་དངུལ་དུ་ཕབ་སྟེ་དགོན་ཁག་ཉམས་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་གྲོན་དངུལ་སྐྱིན་ཚབ་ཏུ་སྤྲོད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་

17 རྣམ་ཐར་ལྷའི་རོལ་མོ་ཤོག་གྲངས་ ༢༩ ནས་ ༣༠

18  དེབ་ཐེར་ལོང་བའི་དམིགས་བུ་ཤོག་གྲངས་ ༢༥



92 བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།

སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད།19 ཅེས་གསོལ་བ་ལས་ཉེས་དོན་ངོ་མ་གང་བྱུང་འཁོད་མི་འདུག  །དེ་འཕྲལ་པཎ་ཆེན་བདུན་པ་བསྟན་

པའི་ཉི་མས་རེ་ཞིག་བོད་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་སྐོར་ལ་ཐམ་དེབ་ནང་། ཆིའི་ཀྲུང་ཐང་ནས་གསེར་སྙན་སྔ་

ཚུད་ནས་སྒྲོན་པའི་བཀའ་ཡིག་དགོངས་དོན། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལྷ་སར་གདན་དྲངས་ཏེ་ཤིང་

འབྲུག་ལོ་དེའི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་དྲུག་ནས། ཤིང་སྦྲུལ་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་ཉེར་དྲུག་བར་ཟླ་བ་ཕྱེད་དགུ་ཙམ་གཞུང་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཐོག །ཚེ་སྨོན་གླིང་གི་དམ་ཕྲུག་ཆེ་ཆུང་རྩིས་འབུལ་མཛད་པ་ལྟར་སྲིད་འགན་སྐྱོང་རིང་རྒྱ་ཐམ་

ཧོར་ཡིག་གྲུ་བཞི་མ་གོང་སྨོས་དང་དེའི་འགྲམ་དུ་པཎ་ཆེན་རང་ཉིད་ཐུགས་དམ་སྒོར་མོ་ཆོས་དུང་རིས་ཆུང་བ་ཟུང་སྦྲེལ་དུ་

སྩལ།20 ཅེས་གསལ་བ་ལྟར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དབུས་ཕེབས་ཀྱི་ཐོག་མར། པོ་ཏ་ལའི་ཚོམ་ཆེན་དུ་གོང་མའི་འཁྲུངས་སྐར་

དང་བསྟུན་པའི་ཞབས་བརྟན་མཛད་སྒོ་བསྐྱངས། རྩེར་ཡབ་སྲས་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ཀུན་གཟིགས་རིན་པོ་ཆེས། བདག་

ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་དམན་ཁར་ན་རྒས་གཟུགས་གཅོང་བབ་དང་བཅས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཁ་འཛིན་ཞབས་

འགྱུར་འགྲུབ་དཀའ་ཡང་། གོང་མ་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་ལ་གྱེན་ལྡོག་ཞུ་ནུས་བྲལ་བས་ཟླ་ཤས་བར་ཧུར་བསྐྱེད་ཞུས་ཏེ་རིང་མིན་

གཙང་དུ་ལོག་ཆོག་པ་དང་། ལས་དོན་སྐོར་གོང་མ་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་བཞེད་མཐུན་ཅིང་། བདག་གི་ཡིད་སྨོན་ལྟར་འགྲུབ་པ་

བཅས་ཀྱི་གོང་ལ་སྙན་ཞུ་རྟེན་འབུལ་གནང་21 ཞེས་གྲགས།

སྐབས་དེར་ཚེ་སྨོན་བླ་བྲང་ལ་སྒོ་རྒྱ་དང་། སྲིད་ཟུར་ཡང་ཚེ་སྨོན་གླིང་ཆོས་རར་ཟུར་བཀག་གནང་ཞིང་། ཚེ་སྨོན་

གླིང་གི་ཡིག་རིགས་ལ་བསྔོག་བཤེར་སོགས་བྱེད་སྐབས། སྲིད་ཟུར་གྱི་ཐོབ་ཁུངས་སེར་སྨད་གྲྭ་ཙང་གི་གྲྭ་པ་མང་པོ་ཞིག་

དེ་གར་འཚང་འཛུལ་བྱས་ཏེ་བཀའ་བློན་ཟུར་ཁང་སོགས་ལ་ཉེས་བརྡུང་བཏང་བ་མ་ཟད། སྲིད་ཟུར་ཡང་བཏོན་ཏེ་རེ་ཞིག་

སེར་སྨད་དུ་ཁྲིད་པ་སོགས་འགོག་རྒོལ་མཁྲེགས་བཟུང་གི་ཟིང་ཆ་ཞིག་བྱུང་འདུག །ལོ་དེའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་

གཅིག་ཉིན་བོད་སྡོད་ཨམ་བན་ནས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་གཞུང་དམག་བསྡུས་ནས་སེར་སྨད་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱས་

ཐོག །པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སར་བཅར་ཏེ་གོང་མ་ཆེན་པོའ་ིཆབ་འབངས་ནས་བཀའ་ལ་བརྩི་འཇོག་མེད་པར་རང་སྣང་

གང་ཤར་འདི་འདྲ་དེ་ལམ་དུ་བཞག་ན་ཆོས་དང་། རྒྱལ་པོ་ཚང་གི་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་མི་མཐུན་སྟབས། ངེད་རང་ལྷ་དམག་

རྣམས་བསྐུལ་ཏེ་སེར་སྨད་བཅོམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཨམ་བན་གྱི་ཐམ་ག་འདི་རྩིས་བཞེས་དགོས་ཚུལ་

ནན་ཏན་ཞུས་པར། རྗེ་ཉིད་ནས་ཐུགས་ཀྱི་མ་བཟོད་པར་སྤྱི་ཁྱབ་མཁན་པོ་སོགས་ཆེ་དྲག་རྣམས་དང་། སེ་འབྲས་དགེ་

གསུམ་གྱི་བླ་མ་ལས་སྣེ་བཅས་འཕྲལ་དུ་བསྐོངས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐབས་མཁས་ཆེན་པོས་ལྷ་དམག་དཔུང་འཇུག་མི་དགོས་

པའི་ཀྲུང་ཐང་ལ་བཀའ་མོལ་ཟབ་ནན་མཛད་པ་ལས་གསན་བཞེས་ཀྱིས་དུས་བདེ་ཞོད་འཇགས་བྱུང་བ་རྗེ་འདིའི་བཀའ་

དྲིན་ཁོ་ན་ཡིན།22 ཞེས་གསུངས།

19  ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་བོད་ཡི་དེབ་ངོས་ ༢༠༤

20  དེབ་ཐེར་ལོང་བའི་དམིགས་བུ་ཤོག་གྲངས་ ༢༥

21  པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར།

22  པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར། ཤོག་གྲངས། ༢༩༡



93རྒྱལ་ཚབ་ཚེ་སྨོན་གླིང་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

མཐའ་བསྡོམས།

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་བའི་དུས་རབས་ནང་འཁྲུགས་ཆ་དོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བང་རིམ་ནང་འུར་ཟིང་གཞན་ལས་ཆེ་ཞིང་སྲིད་

འབྱོར་རིག་གསུམ་འཕེལ་རླབས་ཀྱང་ངེས་ཅན་ལྡན་པའི་གལ་ཆེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྱད་གཞི་རིན་ཐང་ལྡན་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས་

འདིར་དོན་གནད་འགའ་ཞིག་ཟུར་འདོན་གྱིས་དཔྱད་བརྗོད་རག་བསྡུས་ཤིག་སྤེལ་བ་ཡིན། ལས་བྲེལ་དང་ལེ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་

གནོན་རྩིར་བར་ནས་དུས་འགྱངས་ཡང་ཡང་སོང་སྟེ་དུས་ཐོག་ཏག་ཏག་འབུལ་ལམ་ཞུས་མ་ཐུབ་པར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་

དང་། ད་དུང་རྒྱལ་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་འདས་སྐྱོན་དང་། མན་ཆིང་ཨམ་བན་སྔ་ཕྱི་དེ་དག་གི་ངོ་སྤྲོད། ལྷག་དོན་ཚེ་

སྨོན་གླིང་སྲིད་ཁྲི་ལས་གནས་དབྱུང་གཏོང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བཅས་ཞིབ་དཔྱད་དགོས་ངེས་ཁག་ཅིག་ད་དུང་འདོད་བློ་ཚིམ་པ་

ཞིག་འབྲི་ལོང་དང་འཚོལ་ལོང་མ་བྱུང་ལ། གྲགས་ཆེ་ལ་རྫབ་ཆེ་བའི་བཤད་སྲོལ་ཁ་ཤས་སྔ་ནས་གོ་མྱོང་ཡོད་ནའང་དེ་རིགས་

ནི་གནས་སྐབས་འབྲི་ཕོད་མ་བྱུང་བ་བཅས། རེ་ཞིག་དཔྱད་བརྗོད་འདི་ཉིད་རྫོགས་པར་བྱས་པའི་ཁུལ་ཡིན།

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག

རྣམ་ཐར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལས་རྒྱལ་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར།

རྣམ་ཐར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལས་རྒྱལ་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར། 

བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས། ཞྭ་སྒབ་པས་མཛད་པ།

པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་ལྷ་ཡི་རོལ་མོ།

དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད།

ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས།

རྒྱལ་རབས་གཡུ་ཡི་ཕྲེང་བ།

ལྕགས་སྟག་ཞིབ་གཞུང་།

ཆུ་སྟག་ལོ་དང་ཤིང་སྦྲུལ་ལོར་རིམ་བཀོད་བཀའ་ཤག་རྒྱ་དེབ།

དེབ་ཐེར་ལོང་བའི་དམིགས་བུ།

མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་།




