
༄༅། །མདོ་སྟོད་ཁྱོན་འདིར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་ནང་ནས་མངོན་པར་འཕགས་པ་སྡེ་དགེ་ 

རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ་ 

ཙམ་བཀོད་པ་སྐྱ་རེངས་གསར་པའི་འཛུམ་བག་ཅེས་པ་བཞུགས་ལགས།

ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །དེ་ཡང་དང་པོ་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཡབ་མེས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆ་ནས་བཟུང་གདུང་

རབས་མཚན་ཕྲེང་བསྟར་བ་དང་ཆབས་ཅིག་དཔྱད་གཏམ་སྦུད་ཙམ་སྤྲོས་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། བོད་མི་མནོག་ཆུང་ནུས་མེད་

ཁོ་བོ་ལྟ་བུས་ཆེ་གཉན་བཙན་གསུམ། འཕེན་ཕྱུག་དར་གསུམ། གཞན་བས་ཁྱད་དུ་འཕགས། རིགས་རྒྱུད་བཟང་། ལོ་རྒྱུས་ 

རིང་། བྱས་པ་ཆེ། ཡིག་ཚང་མང། ཨ་སྔོན་གནམ་གྱི་སྐར་མ་ལས་གྲངས་མང་བའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་གདན་ས། དོག་མོ་ས་ལ་

མི་ཤོང་ལེ་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་སྡེ་དགེའི་ཡུལ་ལུང་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་སྡེ་དགེའི་རུས་མཛོད་དང་གདུང་རབས་ཡིག་

རྙིང་ཡུལ་དུས་ཀྱིས་རྐྱེན་དང་མཐོང་རྒྱ་ཆུང་སྟབས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གང་དང་ཅི་ཡང་མ་མཇལ་ཞིང་། ད་ལྟའི་ཆར་སྔ་ཤོས་ལྟ་བུར་

དྲུང་ཡིག་ཨོ་རྒྱན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ ༡༧༡༨ ལོར་བརྩམས་པ། འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་མཐོང་ན་མངོན་པར་དགའ་བ་ལས། “ཐོག་

མར་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་འདིར། །ར ་ྭ (སྒ་ ) འབྲུ་དབྲ་གདོང་ (ལྡོང་) བཞི་ལས་ཆད་མོད་ཀྱང་། །དེ་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཞང་པོ་འོས་པ་ཡི། 

།ཚེ་རིང་གནམ་གྱི་མཐོངས་ནས་འོད་གསལ་ལྷ། །བསམ་བཞིན་མི་ཡི་རྗེ་བོར་ཕེབས་པ་ཡི། །ཞང་པོ་ལྷ་སྡེ་དཀར་པོ་སྒོ་རིགས་

ལས། །ཆས་ཏེ་སྟོད་སྨད་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ནང་། །དངུ་ (རྔུ་) ཆེན་རྒྱལ་མོ་ཚོ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ལས། །མགར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་

བཟང་དང་མགར་དམ་པ།”1 ཞེས་དང་། 

ཀུན་མཁྱེན་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ (1700–1774) ཞབས་ཀྱིས་ ༡༧༣༤ ལོར་མཛད་པ། སྡེ་དགེ་ 

བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུའི་འཁྲི་ཤིང་ལས། “དེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའི་མིའི་དབང་པོ་འདིའི་རིགས་བརྒྱུད་ 

(རྒྱུད་) ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། མི་དབང་འདི་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་འཇམ་དབྱངས་དགའ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ཡིག་ཚང་ཁུངས་མ་ལས་

བཏུས་པའི་གཏམ་གྱི་སྦྱོར་བ་བྱས་པ་ལྟར་འགོད་ན། དེའང་བོད་ཆེན་པོའ་ིལྗོངས་འདིར་སྤྱིར་སྦྲ་ (དབྲ་) འབྲུ་སྡོང་ (ལྡོང་) སྒ་

སྟེ་རུས་ཆེན་བཞི་དང་། སྒོ་ལྷ་སྡེ་དཀར་པོའ་ིརིགས་ཏེ་མི་རིགས་ལྔ་བྱུང་བར་གྲགས་པ་ལས་ཕྱི་མ། དེ་ལས་ཀྱང་བྱེ་བྲག་ཏུ་

རྔུ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ཚོ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་འགར་ཀེ་འགོལ་གསུམ། གསུང་གསེར་འབྲོམ་གསུམ། ཅི་འབུ་གཞག་གསུམ། 

ཤོལ་སྟག་ཕྱང་གསུམ། གཅེ་སིང་རམ་གསུམ། ཕྱུག་པོ་བུ་གསུམ་རྣམས་ལས་འགར་གྱི་རིགས་འགར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་ 

དང་། འགར་དམ་པར་གྲགས་པ་སྐུ་མཆེད་གཉིས་བྱུང་སྟེ།”2 ཞེས་དང་། “འགར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོས་སླང་མདོ་དྲུག་གི་

1 སྡེ་དགེའི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་དོན་ཟླ་འོད་གསར་པའི་མེ་ལོང་། ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས། (1955 ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་) བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་

གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། འདོན་ཐེངས་ ༢༨ པ། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་སློབ་སྦྱོང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། བོད་

ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༠ ཤོག་གྲངས་ ༢༦༢

2 བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་གངས་ཅན་གྱི་བརྡས་དྲངས་པའི་ཕྱི་མོའ་ིཚོགས་ཇི་སྙེད་པ་པར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ཚུལ་ལས་ཉེ་བར་བརྩམས་



418 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

སའི་ཆ་བདག་གིར་མཛད་དེ། དེའི་སྲས་གཉིས་ཀྱི་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱིས་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་ཞབས་

པད་བརྟེན་ནས་གསོལ་དཔོན་གྱི་ལས་ཀ་བཟུང་།”3 ཞེས་དང་། 

ལྡན་མ་ཞུ་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་ (1678–1774) ཞབས་ཀྱིས་ ༡༧༤༤ ལོར་མཛད་པ། སྡ་ེདག་ེབསྟན་འགྱུར་དཀར་

ཆག་ང་ོམཚར་ཆུ་གཏེར་འཕེལ་བའི་ཟླ་བ་གསར་པ་ལས། “སིྤྱར་བོད་ཆེན་པོར་གྲགས་པའི་མའིི་འགྲ་ོབ་ཕལ་ཆེ་བ་དག་ན་ིསྦྲ་ (དབྲ་)  

འབྲུ་སྒྲ་སྡོང་ (སྒ་ལྡོང་) ཞེས་བྱ་བ་སྟ་ེརུས་ཆེན་བཞ་ིདང་། ད་ེརྣམས་ཀུན་གྱ་ིཞང་པོར་འོས་པ་སྒ་ོལྷ་སྡ་ེདཀར་པོའ་ིརིགས་ཏ་ེམ་ི

རིགས་ལྔར་བྱུང་བར་གྲགས་པ་ལས་འད་ིཕྱ་ིམ་ཡིན་ཞིང་། ད་ེལས་མཆེད་པ་སྟོད་སྨད་ཀྱ་ིཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའ་ིནང་གསེས་རྔུ་ཆེན་

རྒྱལ་མ་ོཚ་ོབཅ་ོབརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་བྱུང་ང་ོ། །དེའང་ཇ་ིལྟར་ཞ་ེན། འགར་ཀ་ེའགོར་ (གོང་དུ་འགོལ་བྲིས་འདུག་) གསུམ་དང་། 

གསུང་གསེར་འབྲོམ་གསུམ་དང་། ཤོལ་སྟག་འཕྱང་ (གོང་དུ་ཕྱང་བྲིས་འདུག་) གསུམ་དང་། ཅ་ིའབུ་གཞག་གསུམ་དང་། གཅ་ེ

སིང་རམ་གསུམ་དང་། ཕྱུག་པ་ོབུ་གསུམ་སྟ་ེཚ་ོཆེན་བཅ་ོབརྒྱད་དེ། ད་ེདག་ག་ིཡ་གྱལ་དུ་གྱུར་པའ་ིའགར་གྱ་ིརིགས་སོ། །རིགས་

ད་ེལས་སྐྱེས་པའ་ིསྐྱེས་བུ་དམ་པ་འགར་ཆེན་ཡ་ེཤེས་བཟང་པ་ོདང་། འགར་དམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་མཆེད་གཉིས་བྱུང་ང་ོཞེས་གྲག་གོ། 

(གྲགས་སོ།།)”4 ཞེས་དང་། “འགར་ཆེན་ཡ་ེཤེས་བཟང་པ་ོན་ིསྙིང་སྟོབས་དང་མཐུ་རྩལ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་སྟེ། དེས་སླང་མད་ོ

དྲུག་ག་ིནོར་འཛིན་མའ་ིཆ་ཡངས་པ་བདག་གིར་མཛད་དོ། །ད་ེན་ིསྔ་ན་མེད་པའ་ིདབང་ཐང་ག་ིལྗོན་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའ་ིགྲིབ་མ་ལ་

འབངས་ཀྱ་ིཚོགས་མཐའ་དག་ངལ་བསོར་སྤྱོད་ཅིང་བཀའ་ལུང་ཐམས་ཅད་རྒྱན་བཟང་པ་ོལྟར་དུ་བསྲེལ་བ་བྱུང་ང་ོ། །ད་ེལ་རིགས་

ཀྱ་ིསྲས་གཉིས་བྱུང་བའ་ིདང་པ་ོན་ིསྒོམ་སྟོན་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་དང་། གཉིས་པ་རྔུ་རྒུ་རུ་ཞེས་བྱ་བ་གཉིས་ཏེ།”5 ཞེས་གསལ། 

གོང་དུ་ལུང་དྲངས་པ་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏུར་རུ་ངར་བགྱིས་ནས་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་དགོས་པ་གདའ་སྟེ།  

དང་པོ་དྲུང་ཡིག་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་དང་། སི་ཏུ་པཎ་ཆེན། ཞུ་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་ནས་སྡེ་དགེ་ཚང་ནི་སྤྱིར་

སྒོ་ལྷ་སྡེ་དཀར་པོའ་ིརིགས། བྱེ་བྲག་ཏུ་རྔུ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ཚོ་ ༡༨ དུ་གྲགས་པའི་ནང་གསེས་འགར་ཡིན་ཞེས་གསལ། འདིའི་

ནང་མགར་སྟོང་བཙན་ཡུལ་བཟུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་གང་ཡང་བཀོད་གནང་མི་འདུག 

པའི་གཏམ་བཟང་པོ་བློ་ལྡན་མོས་པའི་ཀུནྡ་ཡོངས་སུ་ཁ་བྱེ་བའི་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུའི་འཁྲི་ཤིང་ལས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་གངས་རིའི་ཁྲོད་དུ་དེང་

སང་ཇི་ཙམ་སྣང་བ་པར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་བྱུང་བ་དངོས་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཡལ་འདབ་སྟེ་དྲུག་པའོ།། (སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་) སི་

ཏུ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ ༡༧༣༤ ལོར་མཛད་པ། དཔལ་སྤུངས་དཔེ་རྙིང་གསར་བསྐྲུན། སི་ཏུ་ཆོས་འབྱུང་གི་གསུང་འབུམ། ཏ། 

དཔལ་སྤུངས་གསུང་རབ་སྤར་སྐྲུན་ཁང་། ཤེས་རབ་གླིང་། ༢༠༡༠ ཤོག་ལྡེབ་ ༡༩༧ན༥

3 གོང་གསལ་ཤོག་ལྡེབ་ ༡༩༧བ༤

4 ཀུན་མཁྱེན་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་བཀའ་ལུང་གི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་འགྲེལ་པའི་བསྟན་བཅོས་གངས་ཅན་པའི་སྐད་དུ་འགྱུར་རོ་འཚལ་གྱི་ཆོས་

སྦྱིན་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱི་ཕྱི་མོ་རྫོགས་ལྡན་བསྐལ་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་རྒྱས་པར་དཀྲིགས་པའི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་

པའི་གཏམ་ངོ་མཚར་ཆུ་གཏེར་འཕེལ་བའི་ཟླ་བ་གསར་པ་ལས་བསྟན་པ་གནས་པའི་ཆེད་དུ་དགོངས་འགྲེལ་པར་དུ་བསྒྲུབ་པར་བསྐུལ་བའི་སར་སྟེ་

ལྔ་པའོ།། (སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག་) ཞུ་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་གྱིས་ ༡༧༤༤ ལོར་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཆོས་གྲྭར་བྲིས། སྡེ་དགེ་བསྟན་

འགྱུར་པོད་ཤྲཱི། ཤོག་ལྡེབ་ ༡༦༢བ༡

5 གོང་གསལ་ཤོག་ལྡེབ་ ༡༦༣ན༡



419སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

དང་ཐོག་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་མཛད་པར་གྲགས་ཤིང་ཕྱིས་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པར་ཞལ་སྐོང་མཛད་

དམ་སྙམ་པའི་བོད་ཀྱི་རུས་མཛོད་དབུ་ནག་མིའུ་འདྲ་ཆགས་ནང་། “ནང་ཁམ་ (ཁམས་) བོད་བུ་སྤུན་བདུན་ནི། །དབྲ་འགྲུ་

ལྡོང་གསུམ་སྒ་དང་བཞི། །ནུ་བོ་དབལ་ (དབའ་) ལྡ་ (ཟླ་) གཉིས་དང་མི་ཚོ་དྲུག །ཞང་པོ་སྒོ་ལྷ་སྟེ་ལྡེ་ (སྒོ་ལྷ་སྡེ་  ?) དཀར་

པོ་དང་བདུན།”6 ཞེས་དང་། “དེ་ལ་ཕྱའི་སྲིད་པ་སྐོས་དྲུག་གི་སྲིད་ཐབས། །གདུང་དྲུག་མིའུ་བྱུང་ཁུང་། (ཁུངས་) །མི་བུ་

རུས་དྲུག་གི་ཞིབ་རྩིས། །བོད་བུ་སྤུན་གྱི་རུས་རྩིས། །གཉེན་ཚོ་སྤུན་བཞིའི་ཆེ་རྩིས།  །ཞང་པོ་སྒོའ་ིགཉེན་རྩིས་ལ་སོག་ 

(སོགས་) མང་དུ་གླིང་ (གླེང་) ཡང་། །ལས་ཆེ་རྒྱུད་ཀྱི་གང་ (གོང་) བ་མ་ཤོར་བ། །མི་རྗེ་ལྷས་མཛད་སྨུག་པོ་ལྡོང་། །མཐུ་

རྔ་གཤང་གི་སྒྲ་སྐད་མ་ཆད་པ། །མི་མཆོག་སྐྱེས་བུ་སེ་ (བསེ་) ཁྱུང་དགྲ། (དབྲ་) །དཔའ་རྒྱ་སྟག་གི་མཆེ་སྡེར་མ་གྲུག་པ། 

།ལྟང་མ་ཡ་མེད་ཨ་ལྕག་འགྲུ །ཕྱུག་གོར་ (དཀོར་) མཛོད་གྱི་བང་བ་མ་སྟོང་པ། །ཡིག་ཚངས་ (ཚང་) ཅན་གྱི་དམུ་ཚ་སྒ། 

།བརྩུན་ (བཙུན་) དར་དཀར་ལ་དྲི་མས་མ་གོས་པ། །ཆེ་བརྩུན་ (བཙུན་) གཉན་པོ་ཞང་པོ་སྒོ།”7 ཞེས་པ་ཙམ་ལས་ཞང་པོ་

སྒོའ་ིརུས་ཀྱི་འཆད་ཚུལ་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་གྲངས་འདྲེན་སོགས་ཞིབ་ཆ་མ་གསལ།

དབུ་ནག་མིའུ་འདྲ་ཆགས་དང་། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་མཛད་པའི་བོད་མི་བུ་གདོང་ (གདུང་) དྲུག་གི་

རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་གཉིས་ནང་སྦྲའམ་དབྲ་རིགས་འཆད་སྐབས་ནང་གསེས་མགར་རམ་འགར་ཞེས་པ་མ་

གསལ། གཅིག་བྱས་ན་ནང་གསེས་ཞིབ་ཏིག་མ་ཕྱེ་བའི་དབང་གིས་སམ། ལྷ་གཟིགས་རླངས་ཀྱང་དབྲ་རིགས་ཡིན་

སྟབས་རླངས་ཀྱི་པོ་ཏི་བསེ་རུའི་ནང་ལའང་དབྲའམ་ཨྲ་རིགས་དབྱེ་སྐབས་མགར་གྱི་སྐོར་གང་ཡང་མ་གསལ། སྟག་

ལུང་ག་ཟི་ཡང་དབྲ་རིགས་ནང་ནས་ཁྲ་བོ་བུ་དགུའི་གྲས་སྐམ་ཁྱུང་གི་ག་ཟི་ཡིན། བར་ཁམས་ཧོར་ཚོ་པ་སུམ་ཅུ་སོ་

དགུའི་ཁྱུང་པོ་དཀར་ནག་སེར་གསུམ་གྱི་རུས་བརྒྱུད་ཡང་དབྲ་དཀར་ཁྱུང་པོ་ཡིན་ཡང་ཁྱུང་རབས་ནང་མགར་གྱི་སྐོར་

གང་ཡང་མ་གསལ། མདོ་ཁམས་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་ཁྲོ་སྐྱབས་རྒྱལ་པོས་གཙོས་རྒྱལ་ཁག་རྣམས་ཀྱང་དབྲ་རིགས་

ཁྱུང་ཁྲ་ཡིན་ཡང་རུས་མཛོད་མཇལ་བས་ནང་མགར་གྱི་སྐོར་མ་གསལ། མདོ་དོན་མ་འོངས་པར་དབྲ་དཀར་གཅིག་པུའི་

རུས་མཛོད་རྒྱས་པ་ཐོབ་ཚེ་འགར་གྱི་སྐོར་ཡོད་དགོས་པ་སྣང་ཞིང་། དེ་མིན་རྔུའི་རུས་མཛོད་ཟུར་པ་ཡོད་ན་དེ་ལའང་

ཞིབ་འཇུག་མཛད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་བྱ་གལ་ཆེའོ།།

ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བོད་དབུས་ལྷོ་བར་གཡུ་རུ་གྲུ་ཤུལ་བཙན་པོའ་ིསྐུ་རྒྱུད་དུ་བྱོན་པ་དོན་དམ་སྨྲ་བའི་སེང་

གེས་དུས་རབས་ ༡༦ སྟོད་ཆར་མཛད་པའི་བཤད་མཛོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། “སྨུ་ (རྨུ་) ལ་ཀེ་ལའི་ (ཀོ་ལེའི་) ཕྲ་

བརྒྱད་ཟེར་ཙ་ན། །ཡུལ་གཅིག་ལྷ་ཡུལ་གུང་ཐང་ན། །ལྷ་ཆེན་ཁྲི་ཤེལ་དཀར་པོ་ཡིས། (ཡི་) །ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཁྱེའུ་

གཅིག །རྨུ་ཡི་ཡུལ་དུ་ཀོ་ལེ་ཆགས། །དེས་ནི་རྨུ་ཡི་རྗེ་མཛད་པས། །མཚན་ནི་རྨུ་རྗེ་ཀོལ་པོར་བཏགས། །རྨུ་རྗེ་ཀོལ་པོ་དེ། 

།མི་ཡི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་སུ། །དེ་དང་རྗེ་མོ་ཁུག་ཆོས་སྨན། །སྦྱར་མོ་བསིལ་དང་གཤོས་ (བཤོས་) པའི་སྲས། །རྨུ་ལ་ཀོ་ལོ་  

6 The Call of the Blue Cuckoo, An Anthology of Nine Bonpo Texts on Myths and Rituals, Bon Studies 6, Edited by 
Samten G. Karmay, Yasuhiko Nagano, National Museum of Ethnology, Osaka, 2002 ཤོག་གྲངས་ ༡༣༨ (24b)
7 གོང་གསལ་ The Call of the Blue Cuckoo, An Anthology of Nine Bonpo Texts on Myths and Rituals,  
ཤོག་གྲངས་ ༡༣༩ (25b)
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(ལེ་) ཕྲ་བརྒྱད་བྱུང་། །ངམ་དང་སྣུབས་དང་གཞུང་དང་གསུམ། །འགར་དང་དཀར་དང་སྨོན་དང་གསུམ། །སྙོས་དང་ངན་

ལམ་གཉིས་ཏེ་བརྒྱད། །རྨུ་ཀོ་ལེ་ཕྲ་བརྒྱད་ཟེར་བ་ཡིན།”8 ཞེས་གསལ།

བླ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་འཆི་མེད་གཏེར་ལས། “ད་ནི་འབངས་མི་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དབང་དུ་བགྱིས་ན། སྤྱིར་

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ན། མི་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད་དེ། སེམས་ཅན་གྱི་ཁོག་པ་དང་། མགོ་ཟླུམ་དས་

ཆད་ (བཟླས་འཆད་ ?) དང་། མི་རབས་ཤིང་རྩ་དང་། སྟོང་སྡེ་མིའི་འབྱུང་སྲིད་དང་བཞིའོ།།”9 ཞེས་དང་། “དེ་ལ་ལྷོ་འཛམ་

བུ་གླིང་པའི་མི་ནི། རིགས་མི་མཐུན་པ་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་ཡོད་པ་ལས། རིགས་བཞི་ཡོད་དེ། དེ་ལ་གནམ་བབས་བཞི་དང་། ས་

སྟོད་ཀྱི་མི་བཞི་དང་བརྒྱད་དུ་གྱེས་སོ། །དེའི་སྲིད་ལུགས་ནི། དང་པོ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྟོང་པ་ལས། སྲིད་པའི་མཚོ་མོ་མེ་

ལོང་དང་འདྲ་བ་ཅིག་སྲིད་དོ། །མཚོ་མོ་དེའི་ནང་དུ་ལྕགས་ཀྱི་སྡོང་པོ་ཡལ་ག་བཞི་རུ་གྱེས་པ་ཞིག་སྐྱེས་སོ། །དེའི་ནུབ་

ཕྱོགས་ཀྱི་ཡལ་གའི་སྟེང་དུ་གསེར་གྱི་བྱ་ཁྱུང་གཡུའི་གཤོག་པ་ཅན་ཅིག་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆུ་སྡེར་ཅན་ཅིག་བྱུང་སྟེ། དེ་

ལས་མགར་དང་། ཁྱུང་པོ་དང་། མང་བེར་དང་སྐྱི་ནམ་ལ་སོགས་པ་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་རིགས་དང་རྗེ་རིགས་དང་རྨང་རིགས་

དང་གསུམ་ནི་གནམ་ལས་བབས་སོ།།”10 ཞེས་དང་། “སྤྱིར་ཆ་མེད་གྲངས་མེད་ཀྱི་རུས་ཀྱང་མང་དུ་ཡོད། གནམ་གྱི་རུ་

བཞི་ངན། སའི་ནང་བཞི་ངན་ནོ། །བར་ན་གཡུང་པོ་མི་བཞི་ངན་ནོ། །སྤྱོད་ལམ་རུས་སུ་སོང་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །མིང་རུས་སུ་

སོང་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཡུལ་རུས་སུ་སོང་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །མགོ་ཟླུམ་ཟེར་བ་ནི་མི་ཡིན་ལ། །དས་ཆད་ཟེར་བ་ནི་ལོ་རྒྱུས་

ཡིན་ནོ། །མགོ་ཟླུམ་དས་ཆད་ཀྱི་ལུགས་སོ།།”11 ཞེས་གསལ།

8 བཤད་མཛོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་ ༡༩༧༦ ལོར་ལྷོ་འབྲུག་ཐིམ་ཕུར་སྤར། དབྱིན་ཇིའི་ཤོག་གྲངས་ ༡༩༣ 

9 བླ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་འཆི་མེད་གཏེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བསོད་ནམས་ཚེ་བརྟན་ཡོ་སོབ་དགེ་རན་ (1878–1946) གྱིས་ ༡༨༩༠ ནས་

བཟུང་འབྲི་འགོ་བརྩམས་པ་དང་། ཕྱིས་བུ་བསོད་ནམས་སྐྱབས་ལྡན་དགེ་རན་ (1904–1981) གྱིས་ཞུ་བསྒྲིགས་བགྱིས་པ། Sterling Publishers 

Private Limited, New Delhi, 1976 ཤོག་གྲངས་ ༣

10 གོང་གསལ་ཤོག་གྲངས་ ༧

11 གོང་གསལ་ཤོག་གྲངས་ ༩ 

 མིའུ་གདུང་དྲུག་དང་འབྲེལ་བའི་རུས་མཛོད་སྐོར་གཤམ་གསལ་དཔྱད་རྩོམ་རྣམས་ལའང་སྤྱན་རས་ཡུད་ཙམ་གཡོ་བར་མཛོད་ཅིག །

 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བགྲོ་གླེང་བརྗོད་གཞི་ཁག་གསུམ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བགྲོ་གླེང་། ཆོལ་གསུམ་ལོ་རྒྱུས་སྡེ་ཚན་

ནས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། དྷ་རམ་ས་ལ། ༢༠༠༨ ཤོག་གྲངས་ ༢༣–༡༠༤

 Vitali, Roberto, ‘Tribes which populated the Tibetan plateau, as treated in the texts collectively called the ‘khungs  
chen po bzhi’ in Cosmogony and the Origins, Lungta 16, Amnye Machen Institute, Dharamshala, Spring, 2003, pp.37–63; 
 Samten G. Karmay, ‘The Appearance of the Little Black-headed Man’, (Creation and procreation of the Tibetan 
people according to an indigenous myth) Journal Asiatique, Tome, CCLXXIV, 1–2, Paris, 1986. pp.79–138; Translated 
from French by Veronique Martin, Samten G. Karmay, The Arrow and the Spindle Studies in History, Myths, 
Rituals and Beliefs in Tibet, Mandala Book Point, Kathmandu, 1998, pp.245–281; 
 Stein, R. A., Les tribus anciennes des marches Sino-Tibetaines; legendes, classifications et histoire, Bibliotheque De 
l’Institut des Hautes Études Chinoises, Volume xv,  Paris, 1961, Presses universitaires de France, pp.1–105; 
 Hermanns, P. Matthias (SVD, Amdo, Nordost-Tibet) (Übersetzt Und Erklärt), ‘Überlieferungen Der Tibeter, Nach 
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ཇི་སྐད་དུ་བོད་མི་བུ་གདོང་ (གདུང་) དྲུག་གི་རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་ལས། “བོད་ཀྱི་རུས་མཛོད་ཡིག་ཁུངས་

དག་མོ་དཀོན། །རྩོམ་ཡིག་འབྲི་མཁན་ཕྱོགས་རིས་མེད་པ་དཀོན། །ལྷ་སྒྲུང་ངག་འཁྱར་ (འཁྱལ་) མ་བསླད་དེབ་ཐེར་དཀོན། 

།དེང་རབས་དུས་འདིར་འཚམ་ (འཚམས་) པའི་རྒྱལ་རབ་ (རབས་) དཀོན། །འདི་འདྲའི་དཀོན་པ་བཞི་ཡིས་མནར་བ་ན། 

།མགོ་རྔ་མེད་པའི་རུས་མཛོད་འདི་ཙམ་ཡང་། །ངལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཡོད་པ་ཤེས་བཞིན་དུ། །ཨ་མཚར་གཏམ་གྱི་སྦྱོར་བ་འདི་

རྣམས་བྲིས།”12 ཞེས་གསུངས་པ་ཅིས་མི་བདེན།

སྡེ་དགེ་ཚང་གི་མི་རབས་གོང་མ་འགར་དམ་པ་ཆོས་སྡིངས་པའི་ (1180–1240) སྐུ་དབོན་ (འགར་) ཨུ་རྒྱན་ 

(1239–1313)13 གྱིས་ (ཤིང་མོ་ལུག་གི་དབྱར་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅྭོ་ལྔ་ལ། དཔལ་ཆོས་སྡིངས་པའི་ཆོས་གྲ་ (གྲྭ་) ཆོས་

སྡིངས་རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་དགོན་པར་ཐེག་པ་མཆོག་གི་དགེ་སློངའ་ཨུ་རྒྱན་པས་སྦྱར་བའོ། །ཞེས་) ཕྱི་ལོ་ ༡༢༩༥ 

ལོར་མཛད་པའི་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ཆོས་སྡིངས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། “སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་ལ་སློབ་མ་མང་དུ་བྱུང་བའི་ནང་ནས་

ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད། དེའི་ནང་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱལ་ (བ་) མཆོག་དབྱངས་དང་། ཁོན་ (འཁོན་) ན་ག་བྷོ་དྷེ་དང་། གཡུའ་

སྒྲ་སྙིང་པོ་དང་གསུམ། གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་དང་། མཁས་པ་གཡེར་ཐོན་རྩོད་པ་དང་བྲལ་བ་གསུམ་བྱོན། དེ་གསུམ་ལ་དབྲ་

ཀར་ཀྱི་དྭངས་མ་འགྷར་ (འགར་) ལྷ་རྗེ་དཔལ་གྱི་བྱམས་པས་གཏུགས་སོ། །འགར་ལའང་རྒྱུད་བཞིའ་སྟེ། ལྷ་རྗེ་དཔལ་

བྱམས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད། སྲུངས་ (སྟོང་) བཙན་ཡུལ་བཟུང་གི་འཕྲུལ་རྒྱུད། བཙན་བ་དྲེད་པོའ་ིདཔའ་རྒྱུད། སྙེ་རང་ཕག་

མཛུག་གི་ཀལ་རྒྱུད་དང་བཞིའོ། །འཕྲུལ་རྒྱུད་ནི། དབུས་རྩང་། མོན། དོལ་པོ་ཚུན་ལ་བྱུང་། དཔའ་རྒྱུད་ནི་རྒྱ་འཛང་  

(འཇང་ ?) ནས་ས་མདའ་རྣམས་སུ། ཀལ་རྒྱུད་ནི་བྲག་ར་གླིང་ཆེན་མུ་ (མི་) ཉག་སྟོད་སྨད་ཀུན་ལས་བྱུང་། ཆོས་རྒྱུད་

Einem Manuskript Aus Dem Anfang Des 13. Jahrh. N. Chr.’, Monumenta Serica (Journal of Oriental Studies of the 
Catholic University of Peking), Vol xiii, 1948, pp.189–203;
 Hermanns, P. Matthias (SVD Sining, Prov. Tsinghai, Nordost-Tibet), ‘Schöpfungs- und Abstammungsmythen der 

Tibeter’, Anthropos Vol. 41–44 (1946–9), pp.275–298, pp.817–847. 

 དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་ཐེ་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་ (1805 ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་) མཛད་པའི་རུས་མཛོད་ལས་འཕྲོས་པའི་

གཏམ་དུ་བསྙད་པ་མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་ཞེས་པ་དང་། རས་ཚང་སྒོམ་སྡེ་ནང་ཆེན་རྒྱལ་པོའ་ིདབུ་བླ་ཁག་བཞིའི་ཡ་གྱལ་བྱམས་མེ་ལྷ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་

གསུམ་པ་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བོད་མིའུ་གདུང་དྲུག་གི་རུས་མཛོད་ཆེན་མོ་གཉིས་པོ་འཚོལ་ཞིབ་དགོས་གལ་ཆེ།

12 མགོ་ལོག་གི་རུས་མཛོད། བོད་མི་བུ་གདོང་ (གདུང་) དྲུག་གི་རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཕྱི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་

བརྒྱ་བརྒྱད་བཅུ་གྱ་གྲངས་ནང་མགོ་ལོག་ (?) ཁུལ་ནས་སྒེར་གྱིས་སྣུམ་སྤར་དེབ་གཟུགས་ཤོག་གྲངས་ ༡༩༢

13 མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ར་སེ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ (1968 ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་) མཆོག་གིས་ལོ་མང་རིང་འཚོལ་བསྡུ་ཞུ་བསྒྲིགས་མཛད་ཅིང་ 

༢༠༠༤ ལོར་སྤར་བསྐྲུན་བགྱིས་པའི་དཔལ་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོའ་ིཔོད་མི་པར། རྗེ་མགར་དབོན་ (ཨུ་རྒྱན་) གྱི་བཀའ་

འབུམ་ལས། བཀའ་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི་ཕྲེང་བའི་རྣམ་ཐར་ལས། རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་ཐར། ༡ན༡ ནས་ ༦ན༤ བར། རྗེ་བཙུན་ཏེ་ལོ་པའི་

རྣམ་ཐར། ༦ན༤ ནས་ ༢༨ན༢ བར། རྗེ་བཙུན་ནཱ་རོ་པའི་རྣམ་ཐར། ༢༨ན༢ ནས་ ༥༧ན༣ བར། རྗེ་མར་པའི་རྣམ་ཐར། ༥༩ན༣ ནས་༩༧ན༢ བར། 

རྗེ་བཙུན་མིད་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར། ༩༧ན༢ ནས་ ༡༣༨བ༣ བར། རྗེ་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེའི་རྣམ་ཐར། ༡༣༨བ༣ ནས་ ༡༥༡བ༡ བར། རྗེ་ཕག་གྲུའི་

རྣམ་ཐར། ༡༥༡བ༡ ནས་ ༡༥༦བ༦ བར། རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ཆོས་སྡིངས་པའི་རྣམ་ཐར་དགེ་སློང་ཨུ་རྒྱན་པས་སྦྱར་པ། ༡ན༡ ནས་ ༨༠ན༥ བར། 

རྗེ་བཙུན་མགར་གྱི་དབོན་གྱི་རྣམ་ཐར། ༡ན༡ ནས་ ༤༣ན༥ བར།



422 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

ནི་ཡངས་པ་ཅན་ནས། དོལ་ཟོར་ནས། ལི་ཡུལ་ཀུན་ལ་བྱུང་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ལྷ་རྗེ་ནི། འདན་དུ་བྱོན་སྒྲུབ་པ་བྱས་པས་ཡི་

དམ་ལྷའི་ཞལ་མཐོང་། མགོན་པོ་བྱམས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བྱམས་པའི་ཆོས་ལྔ་གསན། མཚན་ཡང་འགར་ཨ་མྱེ་

དཔལ་གྱི་བྱམས་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཐོགས། འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲག་བྱེད་ཐམས་ཅད་བྲན་དུ་བཀོལ། རིགས་ (རིག་) འཛིན་གྱི་

སྲུངས་མ་གསེར་ཁྲབ་ཅན་གྱིས་བྲན་བྱེད། དྲི་ནུ་ (དྲིལ་བུ་) སེར་པོ་རྟ་སྐད་འཚེར་བསྐྲོལ་ (དཀྲོལ་) བའི་དུས་ན་ཞི་ཁྲོའ་ི

དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་འབྱོན། དྲིལ་བུ་ནག་པོ་ཧཱུྃ་སྒྲ་བསྒྲོགས་པ་བསྐྲོལ་ (དཀྲོལ་) བ་ཙམ་གྱིས་དགྲ་སྡོང་ (སྡང་) གི་མིག་

ཐང་ལ་འབྲུལ་བ་ཙམ་བྱུང་། བྱིན་བརླབས་དང་ནུས་པ་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་འགྲན་པ་ཅིག་བྱོན་སྟེ། དགུང་

བརྒྱ་དང་བརྒྱ་ཅུ་རྩ་བཞི་ལོན་པ་ན་དྲིལ་བུ་སེར་པོ་རྟ་སྐད་འཚེར་འསྣམས་ (བསྣམས་) ནས་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་མཁའ་

སྤྱོད་དུ་བཞུད་དོ། །དེའི་སྲས་དཔལ་གྱི་ཡོན་ཏན། དེའི་སྲས་དཔལ་གྱི་ཕུར་བུ། དེའི་སྲས་དཔལ་གྱིས་ (གྱི་) འབྱུང་གནས། 

དེའི་སྲས་དཔལ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་དང་ལྔའོ། །དཔལ་ལྔའི་ཚེ། དྲིལ་བུ་ནག་པོ་ཧཱུྃ་སྒྲ་སྒྲོགས་ཀྱང་ཡོད་དོ། །མཐུ་དང་ནུས་པའང་

གོང་དང་འདྲ། དེ་ནས་དཔལ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས། དྲིལ་བུ་ནག་པོ་ཧཱུྃ་སྒྲ་སྒྲོགས་བསྣམས་ནས་ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་བཞུད་དོ། །དེའི་

སྲས་དཔལ་གྱི་བླ་མ། དེའི་སྲས་བཀྲ་ཤིས་བླ་མ། དེའི་སྲས་ཡོན་ཏན་བླ་མ། དེའི་སྲས་ཤེས་རབ་བླ་མ། དེའི་སྲས་བྱང་ཆུབ་

བླ་མ་དང་ལྔའོ། །དེའི་སྲས་གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན། དེའི་སྲས་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། དེའི་སྲས་དགེ་འདུན་རྒྱལ་

མཚན། དེའི་སྲས་བྱམས་པའི་རྒྱལ་མཚན། དེའི་སྲས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དང་ལྔའོ། །དེའི་སྲས་དཔལ་གྱི་བྱམས་པ་ནི། 

བྱ་རོད་ཀྱི་ཐུལ་པ་མནབས་ནས་དགུང་རྒྱའ་ (བརྒྱ་) དང་བཅུ་ལོན་པ་ནི་དགའ་ལྡན་དུ་བཞུད་ཟེར་རོ། །དེའི་སྲས་དཔལ་

འབུམ། དེའི་སྲས་དཔལ་གྲགས། དེའི་སྲས་དཔལ་གདོར། (རྡོར་ ?) དེའི་སྲས་དཔལ་ལྡན་མ་དང་ལྔའོ། །དེའི་སྲས་དཔལ་

གྱི་རྩེ་མོ། དེའི་སྲས་བཞིའ། གཙུག་ཏོར་འབུམ། ཡེ་ཤེས་འབུམ། བསོད་ནམས་འབུམ། ཀླུ་འབྲུག་ཀྱང་ཟེར་ ཕུར་བུ་འབུམ་ 

དང་བཞིའོ།  །དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་འབུམ་ནི་གནས་དྲུག་ཏུ་ཤི་སྐད། བསོད་ནམས་འབུམ་ནི་རྗེ་བཙུན་བ་ཉིད་ (འགར་དམ་པ་

ཆེན་ཆོས་སྡིངས་) དོ། །གདུང་རྒྱུད་འདི་རྣམས་སུ། སློབ་དཔོན་པདྨ་ནས་སྤྲུལ་སྐུའི་རྒྱུད་པ་ཟམ་མི་ཆད་དེ། མཐུ་དང་ནུས་

པའི་རྩལ་ཐོན་པ། སྔགས་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལ་མཁས་པར་ཐག་ཆོད་པ། བཀའི་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བྲན་དང་ཕོ་ཉར་མངག་པ། 

འཕྲིན་ལས་རྣམས་ (རྣམ་) བཞི་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་འབའ་ཞིག་བྱོན་པ་ཡིན་གསུངས། གདུང་རྒྱུད་འདི་རྣམས་ལ་ཡོན་

ཏན་གྱི་ཚོགས་རྣམ་པར་ཐར་པ་མང་དུ་ཡོད་དེ། ཡི་གེ་མང་གིས་འཇིགས་པས་མ་བྲིས་སོ། །སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་

ནས་སྤྲུལ་སྐུའི་རྒྱུད་པ་ཟམ་མ་ཆད། ལྷ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ནས་བསྒོམ་ (སྒོམ་) སྟོན་གཙུག་ཏོར་ཡན་ཆད་དུ། གདུང་རབ་  

(རབས་) ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ལ་མཁྱེན་པ་དང་བྱིན་རླབས་འཇོམ་ (འཛོམས་ ?) པ་ཅིག  །མཐུ་དང་ནུས་པའི་རྩལ་ཐོན་ནས་

བདུད་དང་དགྲ་ལ་ཐོག་རྫིས་བྱས། རྗེ་བཙུན་ཆོས་སྟིངས་ (སྡིངས་) པའི་རྣམ་ཐར་ལས་གདུང་རྒྱུད་སྨོས་པའི་སྐབས་ཏེ་

གཉིས་པའོ། །ད་ནི་འགར་རྒྱུད་བཞིའི་ལ། ལྷ་རྗེ་བྱམས་པའི་ཆོས་རྒྱུད་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་པར་མཛད་པ་རྗེ་བཙུན་ཆོས་སྡིངས་

པ་དེ། ཡབ་ནི་སྒོམ་སྟོན་དཔལ་གྱི་རྩེ་མོ། ཡུམ་ནི་རྐོ་བོ་ཟ་ (བཟའ་) དགེའ་མཐར་ཞེས། བྱ་སྟེ།”14 ཞེས་གསལ། 

14 དཔལ་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་མཛོད་ཆེ་མོ་བཞུགས་སོ། །པོད་མི་པ། ༢༠༠༤ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༩–༣༣༡

 བཀའ་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི་ཕྲེང་བའི་དབུ་ཕྱོགས་བཞུགས་སོ།། Published by S.W. Tashigangpa, Leh, Ladakh, 1972 



423སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

དབྱིན་ཇིའི་ཤོག་གྲངས་ ༤༡༥–༤༡༧ བར་ལའང་གསལ། དེབ་ཀྱི་མཛད་པ་པོའ་ིམཚན་དང་གླེང་བརྗོད་བཅས་ནང་རྩོམ་པ་པོ་གྲུབ་ཐོབ་ཨོ་རྒྱན་པ་

རིན་ཆེན་དཔལ་ (1230–1309) ཡིན་ཞེས་ངོས་འཛིན་བཀོད་ནོར་བྱུང་འདུག 

རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ཆོས་ལྡིང་པའི་རྣམ་ཐར་བཞུགསྷོ། །བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བཞུགས་སོ། །པུ། (73) དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་

དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན། ༢༠༡༢ དབྱིན་ཇིའི་ཤོག་གྲངས་ ༤༠༡–༥༦༤

རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ཆོས་ལྡིང་པའི་རྣམ་ཐར་བཞུགསྷོ། །བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བཞུགས་སོ། །ཕུ། (74) དཔལ་བརྩེགས་

བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན། ༢༠༡༢ དབྱིན་ཇིའི་ཤོག་གྲངས་ 

༡–༧༦ གོང་གསལ་རྣམ་ཐར་གཉིས་པོའ་ིམ་དཔེ་ནི། བཀའ་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི་ཕྲེང་བའི་དབུ་ཕྱོགས་བཞུགས་སོ།། Published by  

S.W. Tashigangpa, Leh, Ladakh, 1972 ཞེས་པ་དེ་རེད། ༡༩༧༢ མ་དཔེའི་རྣམ་ཐར་ཕྱི་མར་མཚན་བྱང་མེད་སྟབས་ད་ལན་ ༢༠༡༢ སྤར་

མར་རྣམ་ཐར་དང་པོའ་ིམཚན་བྱང་བཤུས་ནས་བཀོད་ནོར་མཛད་འདུག །དོན་དངོས་རྣམ་ཐར་ཕྱི་མ་ནི་རྗེ་བཙུན་འགར་གྱི་དབོན་འགར་སྟོན་དར་

མ་འབུམ་མམ་དར་མ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་ཐར་རེད་ལགས།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ།། (༦༡–༩༠) དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་

བསྒྲིགས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༢ དཀར་ཆག་ཤོག་གྲངས་ ༣ ནང་། གྲུབ་ཆེན་ཨུ་རྒྱན་པ། ཞེས་དང་། ཤོག་གྲངས་ ༣༢  

ནང་། གྲུབ་ཆེན་ཨུ་རྒྱན་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་གྱི་གསུང་། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་སྡིངས་པའི་རྣམ་ཐར། དབུ་ཅན་བྲིས་མ། ༨༢ གྲུབ་ཆེན་ཨུ་རྒྱན་པ་

རིན་ཆེན་དཔལ་གྱི་གསུང་། རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ཆོས་སྡིངས་པའི་རྣམ་ཐར། དབུ་ཅན་བྲིས་མ། ༣༨ ཞེས་དང་། ཤོག་གྲངས་ ༦༧ ནང་། མཛད་པ་པོའ་ི

རྣམ་ཐར་ཡང་གྲུབ་ཆེན་ཨུ་རྒྱན་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་ (1230–1309) གྱི་རྣམ་ཐར་བཀོད་གནང་འདུག །གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་བཞིན་འགར་ཆོས་སྡིངས་

པ་དང་དབོན་འགར་སྟོན་དར་མ་འབུམ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྩོམ་པ་པོ་ནི་འགར་དབོན་ཨུ་རྒྱན་ (1239–1313) ཞབས་ཡིན་ལ་རྣམ་ཐར་ཐུང་ངུ་

ཞིག་ཀྱང་ལྷོ་རོང་ཆོས་འབྱུང་། བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། ༡༩༩༤ ཤོག་གྲངས་ ༤༤༠–༤༤༡ བར་ནང་གསལ་

བར་དེར་གཟིགས་འཚལ།

 དཔལ་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་མཛོད་ཆེ་མོ་བཞུགས་སོ། །པོད་མི་པ། (འགར་དབོན་) ཨུ་རྒྱན་གྱིས་ (གུས་ལྡན་འགའི་དོན་དུ་ཨུ་རྒྱན་

པས། ཤིང་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ། དབྱར་ཟླ་འབྲིང་པོའ་ིཚེས་ཉི་ཤུ་ལ་དཔལ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་དགོན་པར་བཀོད་པ་ཞབས་མཇུག་གི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་གཅིག་

པའོ། །ཞེས་) ༡༣༠༤ ལོར་མཛད་པའི་རྗེ་བཙུན་འགར་གྱི་དབོན་ [འགར་སྟོན་དར་མ་འབུམ་མམ་དར་མ་ཡོན་ཏན་ (1222–1293)] གྱི་རྣམ་ཐར་ཞེས་

པ་དབྱིན་ཇིའི་ཤོག་གྲངས་  ༤༧༩:༤–༤༨༡:༥ བར་ལས། “རིགས་མཐོ་བ་དབྲ་ཀར་གྱི་དྭངས་མ་འགར་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལྷག་མ་མེད་

པར་མཁའ་སྤྱོད་དུ་བཞུད་པ་ཨ་མྱེ་དཔལ་གྱི་བྱམས་པ། དེའི་སྲས་དཔལ་གྱི་ཡོན་ཏན། དེའི་སྲས་དཔལ་གྱི་ཕུར་བུ། དེའི་སྲས་དཔལ་གྱི་འབྱུང་གནས། 

དེའི་སྲས་དཔལ་གྱི་ཤེས་རབ། དེའི་སྲས་དཔལ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་དང་དཔལ་ལྔའོ། །དེའི་སྲས་དཔལ་གྱི་བླ་མ། དེའི་སྲས་བཀྲ་ཤིས་བླ་མ། དེའི་སྲས་ཡོན་

ཏན་བླ་མ། དེའི་སྲས་ཤེས་རབ་བླ་མ། དེའི་སྲས་བྱང་ཆུབ་བླ་མ་དང་ལྔའོ། །དེའི་སྲས་གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན། དེའི་སྲས་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། 

དེའི་སྲས་དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན། དེའི་སྲས་བྱམས་པའི་རྒྱལ་མཚན། དེའི་སྲས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དང་ལྔའོ། །དེའི་སྲས་དཔལ་གྱི་བྱམས་པ། དེའི་

སྲས་དཔལ་འབུམ། དེའི་སྲས་དཔལ་གྲགས། དེའི་སྲས་དཔལ་གདོར། (རྡོར་ ?) དེའི་སྲས་དཔལ་ལྡན་མ་དང་ལྔའོ། །དེའི་སྲས་དཔལ་གྱི་རྩེ་མོ། །དེའི་

སྲས་གཙུག་ཏོར་འབུམ། །དེའི་སྲས་དར་མ་འབུམ་མོ། །བརྒྱུད་པ་འདི་རྣམས་ལ་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་སྟེ། རྗེ་ཆོས་སྡིངས་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི་

སྐབས་སུ་བསྟན་ཟིན་པས་འདིར་མ་བྲིས་སོ། །སྤྲུལ་སྐུའི་རྒྱུད་པ་ཟམ་མ་ཆད། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་བརྗོད་མི་ལོངས། །སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་རྨད་བྱུང་

བ། །འགྲོ་བའི་སྐྱབས་གཅིག་རིན་པོ་ཆེ། །ངོ་མཚར་བ་བས་ཀྱང་རྨད་དུ་བྱུང་། །ཚད་མེད་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། །བདག་སོགས་འཁོར་བའི་འདམ་

ནས་དྲངས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གནས་སུ་བཞག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲོ་བའི་མགོན། །ཕྱག་འཚལ་ཉེ་བར་སྐྱབས་སུ་མཆི། །གདུང་རབ་ 

(རབས་) སྨོས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པའོ། །ད་ནི་སྐུ་བལྟམ་ (བལྟམས་) པའི་ཚུལ་བཤད་དེ། དེ་ལ་དཔལ་བསོད་དང་། དཔལ་རྒྱལ་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ། 

དཔལ་བསོད་ཀྱི་སྲས་དཔལ་རྩེ། དེ་ལ་སྲས་བཞིའ། སྒོམ་སྟོན། སྒོམ་ཕུར། ཀླུ་འབྲུག་ཀྱང་ཟེར། བསོད་ནམས་འབུམ་ཀྱང་ཟེར་བ་དང་གསུམ། དཀར་མོ་ 

དང་། ནག་ཀྱེ་ལོང་གེ་མ་ཡང་ཟེར། །མ་དང་མིང་སྲིང་ལྔའོ། །སྒོམ་སྟོན་ལ། སངས་རྒྱས་འབུམ། རྡོ་རྗེ་འབུམ། སངས་རྒྱས་སྐྱབས། དཀོན་མཆོག་འབུམ། 



424 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

བོད་མི་བུ་གདོང་ (གདུང་) དྲུག་གི་རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་ལས། “སྤྱིར་སྦྲ་ལ་སྦྲ་དཀར་དང་། སྦྲ་ཁྲ་དང་།  

སྦྲ་ནག་སྟེ་གསུམ་དང་། དེ་ལ་ཆེ་དྲུག །ཕྱུག་དྲུག །བཙན་དྲུག་རྣམས་ཀྱི་རིགས་དང་། སྦྲ་དཀར་པོ་ལ་དབུས་སུ་བར་སོ། །ཞིང་ 

(ཞང་ ?) དང་། མར་བ་ (མར་པ་ ?) སོགས་བཅུ་གཉིས་ཡོད། དྲུག་ཟེར་བ་ཡང་ཡོད། ལྷོ་རོང་ཆོས་འབྱུང་དུ། མགར་དམ་

པའ་ིལ་ོརྒྱུས་སུ། སྦྲ་དཀར་གྱ་ིནང་ཚན་རིགས་བཞིར་ཕྱ་ེབས། སྟོང་བཙན་ཡུལ་བཟུང་འཕྲུལ་རྒྱུད་ན་ིདབུས་བཙང་ (གཙང་)  

ཀུན་ཏུ་འབྱུང་། བཙན་ལ་དྲེགས་པའི་དཔའ་རྒྱུད་ནི་འཇང་དང་ས་མཐར་དབྱུང་། སྙེ་རོང་བཞག་འཇུག་གི་སྐལ་རྒྱུད་ནི་བྲག་

དར་ (ར་ ?) དང་མི་ཉག་སྟོད་སྨད་དུ་འབྱུང་། ལྷ་རྗེ་བྱམས་པ་དཔལ་གྱི་ཆོས་རྒྱུད་ནི། རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས། འཁོན་ཀླུ་

ཡི་བྱང་ཆུབ། གཡུ་སྒྲ་སྙིང་བོ་གསུམ་ལ་གཏུགས་པས་ལྷ་རྗེས་འདན་དུ་བསྒྲུབ། གྲུབ་པ་བརྙེས་ཏེ་ཨ་མྱེས་དཔལ་དུ་གྲགས། 

དྲིལ་བུ་སེར་བོ་རྟ་སྐད་འཚེར་བ་དཀྲོལ་ན་ལྷ་ཚོགས་འདུས། ནག་པོ་ཧཱུཾ་སྒྲ་སྒྲོག་པ་དཀྲོལ་ན་སྡང་དགྲ་སྐད་ཅིག་ཐང་ལ་ལྷུང་། 

ཕུར་བུ་འབུམ། དར་མ་འབུམ་དང་སྲས་དྲུག་གོ །ཕུར་བུ་ལྕམ། ནགས་འཛིབ་དང་སྲས་མོ་གཉིས། མིང་སྲིང་བརྒྱད་ཀྱི་ཆུང་ཤོས་དར་མ་འབུམ་ཡིན་ནོ། 

།དེ་ལ་ཡབ་ནི་སྒོམ་སྟོན་གཙུག་ཏོར་འབུམ་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ནུས་པ་མཉམ་ཞིང་། མ་མགོན་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེག་

བྱེད་ཐམས་ཅད་དང་། མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་བྲན་དུ་འཁོལ་ཞིང་ཞྭ་དང་ལྕག་གིས་སྐྱེལ་མ་མཛད་ནས། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དབུའི་

ཐོད་བཞིན་དུ་ཁུར་ནས་ཐམས་ཅད་ཀུན་གྱི་གཙོའ་བོར་བཞུགས་པ་ཡིན་ལ། ཡུམ་ནི་དབུའ་དབས་རེ་ལྷ་མགོན་ཟ་ (བཟའ་) དགེ་མ་སྤང་ལོད་ཞེས་ 

(ཅེས་) བྱ་བ་སྐྱེ་བྱད་ལེགས་པ། སྙིང་རྗེ་བ། སྦྱིན་པ་ལ་དགའ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་སྔགས་ལ་མོས་པ། ཇོ་བོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཡི་དམ་བྱེད་

པ། ཞིང་སྐྱོང་གི་མཁའ་འགྲོ་མར་གྲགས་པ་ཅིག་ཡིན་གསུང་།” ཞེས་གསལ། 
 van der Kuijp, Leonard W.J., ‘Two Early Sources for the History of the House of Sde–dge’. The Journal of the Tibet 
Society, vol. 8 (1988), pp.1–20.

 ལྷོ་རོང་ཆོས་འབྱུང་། རྟ་ཚག་ཚེ་དབང་རྒྱལ་གྱིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༤༤༦ ལོར་མཛད། (དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་བའི་ལེགས་བཤད་ལྷོ་རོང་ཆོས་

འབྱུང་ངམ་རྟ་ཚག་ཆོས་འབྱུང་ཞེས་རྩོམ་པའི་ཡུལ་མིང་དུ་ཆགས་པའི་ངོ་མཚར་ཞིང་དཀོན་པའི་དཔེ་ཁྱད་པར་ཅན་བཞུགས་སོ།།) གངས་ཅན་

རིག་མཛོད། ༢༦ བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། ༡༩༩༤ ཤོག་གྲངས་ ༤༢༦:༡༤–༤༤༢:༤ 

 འབྲི་གུང་ཆོས་འབྱུང་། འབྲི་གུང་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༤ ཤོག་གྲངས་ ༣༢༢:༦–༣༢༥:༢༨ 

 སྤོ་བོའ་ིལོ་རྒྱུས། རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་ཨུ་རྒྱན། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༨ ཤོག་གྲངས་ ༦༦ ནང་། དཔལ་ཕུ་ལུང་

ཆོས་ལྡིང་རིན་ཆེན་སྤུངས་གདན་ས་འོག་མིན་བྱང་ཆུབ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྐབས། “ལྷ་རྗེ་དཔལ་བྱམས་ཀྱི་ཚེས་བརྒྱད། (ཆོས་རྒྱུད་) སྲོང་བཙན་

ཡུལ་བཟུང་གི་འཕྲུལ་བརྒྱུད། བཙན་ལྷ་དྲག་གི་དཔལ་བརྒྱུད། སྙེ་རང་ཕག་འཇུག་གི་བཀའ་བརྒྱུད་དང་བཞིའོ།།” ཞེས་དང་། 

 གྱི་ལུང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་དང་གྱི་ལུང་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཟུང་གིས་བརྩམས་པ་བོད་མི་བུ་གདོང་ (གདུང་) དྲུག་གི་རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་

ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ ཤོག་གྲངས་ ༡༦–༡༧ ནང་། “སྦྲ་དཀར་གྱི་ནང་ཚན་རིགས་བཞིར་ཕྱེ་བས། 

སྟོང་བཙན་ཡུལ་བཟུང་འཕྲུལ་རྒྱུད་ནི་དབུས་གཙང་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་། བཙན་ལ་དྲེགས་པའི་དཔའ་རྒྱུད་ནི་འཇང་དང་ས་མཐར་དབྱུང་། སྙེ་རོང་བཞག་

འཇུག་གི་སྐལ་རྒྱུད་ནི་བྲག་དར་ (ར་ ?) དང་མི་ཉག་སྟོད་སྨད་དུ་འབྱུང་། ལྷ་རྗེ་བྱམས་པ་དཔལ་གྱི་ཆོས་རྒྱུད་ནི།” ཞེས་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་གསལ། 

 འགར་དམ་པ་ཆོས་སྡིངས་པའི་རྣམ་ཐར་ཐོར་བུ་རེ་འབྲི་གུང་སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་པདྨའི་རྒྱལ་མཚན་  

(1770–1826) གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༠༠–༡༨༠༣ བར་བརྩམས་པ། ངེས་དོན་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་མགོན་པོ་འབྲི་གུང་པ་ཆེན་པོའ་ིགདན་རབས་ཆོས་ཀྱི་

བྱུང་ཚུལ་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། ༡༩༨༩ ཤོག་གྲངས་ ༡༠༡:༢༠–

༡༠༤:༢༡ བར་དང་། 

 ཁམས་སྒོམ་སྡེ་ནང་ཆེན་པའི་དགོན་ཁག་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་བ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ནང་ཆེན་རྫོང་སྲིད་གྲོས་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་དོན་ཁང། 

༡༩༩༩ (?) ཤོག་གྲངས་ ༣༧༦:༧–༣༧༩:༡༤ བར་གསལ། 



425སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

དེ་དགུང་ལོ་གྱ་བཞིའི་དུས་སུ་དྲིལ་བུ་སེར་བོ་བསྣམས་ནས་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས། དེའི་ཚ་བོ་དཔལ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་

དྲིལ་བུ་ནག་པོ་ཧཱུཾ་སྒྲ་ཅན་བསྣམས་ནས་ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་གཤེགས། དེའི་སྲས་བསོད་ནམས་འབུམ་ཤཱཀྱ་དཔལ་གཞོན་ནུ་རྡོ་

རྗེ་ཟེར་བ་ཡང་འགར་དམ་པ་ཡིན་ལ་ལྕགས་བྱི་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་བརྒྱད་སྐར་མ་རྒྱལ་ལ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ལ། ས་སྐྱ་

པཎྜི་ཏ་རིན་པོ་ཆེས་ (ཆེ་ལས་ ?) ཆོས་སྣ་དགུ་ཞེས་ (ཞུས་) ཀྱང་བཤད་པ་ལྟར་ན་འགར་དམ་པ་དེ་སྦྲ་རིགས་ལ་འཁྲུངས་

པ་ཡང་གསུངས་ལ། འདི་སྐབས་ལྷོ་རོང་ཆོས་འབྱུང་དང་། སྡེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་གཉིས་མི་མཐུན་ནོ།།”15 ཞེས་གསལ།

སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་དྲུང་ཡིག་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པར་བྱོན་པའི་ཞེ་ཆེན་དྲུང་ཡིག་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་

མཛད་པ། མད་ོསྨད་ནོར་ལྡན་གྱ་ིདཀྱིལ་འཁོར་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའ་ིས་དབང་སྡ་ེདགེའ་ིགདུང་རབས་ལས་འཕྲོས་པའ་ིགཏམ་

བཤད་ང་ོམཚར་ཚིག་ག་ིགཏེར་མཛོད་ལས། “ ་་་ ཆོས་རྒྱལ་འད་ིཉིད་ཀྱ་ིགདུང་རབས་ཀྱ་ིརྩ་བ་ནི། འོད་གསལ་ལྷའ་ིགདུང་བརྒྱུད། 

འཇིག་རྟེན་སྟོབས་ཀྱ་ིཆ་ེབརྒྱུད། གྲུབ་པ་ཐོབ་པའ་ིཆོས་བརྒྱུད། རིག་པ་འཕྲུལ་གྱ་ིམཁས་བརྒྱུད་སོགས་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་སྲིད་ཞིའ་ི

ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་འབྱོར་མ་ཉམས་པའ་ིབརྒྱུད་པ་སྟེ། ད་ེཡང་ཐོག་མར་བོད་འདིར་མིའ་ིའགྲ་ོབ་ཆགས་ནས་རིང་ཞིག་ན། ཤར་

མ་ེཉག་བཞག་ར་16 དཀར་པོའ་ིར་ིརྩ་ེལ་སྟེང་འོད་གསལ་གྱ་ིལྷ་ཞིག་བབས་པ་ལས་མ་ིརྣམས་ཀྱ་ི (ཀྱིས་) གནམ་ནས་བབས་

པའ་ིམཚན་ལ་མགར་གནམ་ཚ་འབྲུག་ཅེས་བཏགས་པ། དེའ་ིབརྒྱུད་པ་མགར་བླ་མཁྱེན་ཆེན་མོ། དེའ་ིསྲས་མགར་སྟོང་མེས་ཁྲ་ི

ཆགས། ༡ དེའ་ིསྲས་མགར་སྟོང་བཙན་ཡུལ་བཟུང་ངམ་ཆོས་བློན་རིག་པ་ཅན་དུ་གྲགས་པ་སྟེ། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་

རྒྱལ་པོའ་ིཚུལ་དུ་སྤྲུལ་པ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིདུས་མེད་ཐབས་མེད་པའི་བློན་པོ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་འཕྲུལ་བློན་

རིག་པ་ཅན་འད་ིདང་། འཇམ་པའ་ིདབྱངས་ཀྱ་ིསྤྲུལ་པ་ཐོན་མ་ིསམ་བྷ་ོཊ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་བལ་ནས་འཕགས་མ་རྣམ་གཉིས་དང་། ཇ་ོ

བོ་རྣམ་གཉིས་སོགས་སྤྱན་དྲངས་ནས་བོད་ཁམས་ཀྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལམ་ལ་བཀོད་པས་དུས་དེར་འཕགས་

མཆོག་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་མང་པོ་དངོས་སུ་ཞལ་འཛོམ་པའི་དུས་ཡིན་ 

ཞིང་། ཆོས་བློན་འད་ིཉིད་ཀྱ་ིརྒྱ་ཡུལ་སོགས་སུ་རིག་པའ་ིའཕྲུལ་ཡ་མཚན་པ་མཛད་པའ་ིཚུལ་ལྷ་མ་ིཀུན་ལ་དེང་སོང་ (སང་) ག་ི

བར་དུ་གཏམ་རྒྱུད་དུ་གནས་པ་འད་ིདག་བྱུང་ཞིང་། ༢ འདིའ་ིསྲས་བཙན་པ་ོཡོན་ཏན་རྒྱལ་བཟུང་ནས། ༣ ལྷ་གཅིག་ཉན་ལྡེམ་

བུ། ༤ ཁྲ་ིཟངས་དུམ་བུ་འད་ིལ་སྲས་གཉིས་ཀྱ་ིམགར་ཨ་མྱ་ེདག་ེབ་དཔལ་ན་ིའོག་ནས་འཆད་འགྱུར་གྱ་ིསྡ་ེདགེའ་ིགདུང་རབས་

ཀྱ་ིཐོག་མའ་ིགྱེས་མཚམས་ཡིན་ཞིང་། དེའ་ིམཆེད་ཡ་ཁྲ་ིགཉེར་ཁྲ་ིལྕགས་ནས། སྟོང་མེད་ཁྲ་ིསྣང་ཁྲ་ིསྟ་ོར་ོསྟག་བཟུང་། བློན་ཆེན་

ཆེན་པ་ོསྒ་ོདྲུག །རྨུ་བཟའ་དང་འཕགས་གཟིགས། མགར་ཐོག་ཡང་རྒྱལ། རྒྱལ་ལོ། མགར་རྒྱལ་བ་འབྱུང་གནས་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་

15 བོད་མི་བུ་གདོང་ (གདུང་) དྲུག་གི་རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢  

ཤོག་གྲངས་ ༡༦–༡༧

16 རིག་བསྟན། ཤཾ་བྷ་གཉིས་པའི་གནས་མཆོག་ཁམས་མི་ཉག་བཞག་བྲ་ལྷ་རྩེའི་ངོ་སྤྲོད། མི་རིགས། ༡༩༩༨ (༣) ཀྲུང་གུང་སི་ཁྲོན་ཧྲེང་ཨུའི་མི་

རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། ཁྲེང་ཏུའུ། ཤོག་གྲངས་ ༣༧–༣༨ 

 རིག་བསྟན། གནས་རི་བཞག་བྲ། གངས་དཀར་རི་བོ། ༡༩༩༩ (༡) དཀར་མཛེས་ཁུལ་རིག་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། སི་ཁྲོན་དར་མདོ། 

ཤོག་གྲངས་ ༦༢–༦༣



426 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

མའ་ིསྲས་ཕྱ་ིམ་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། མགར་རྒྱལ་བ་འབྱུང་གནས་འད་ིདང་ཞང་ཚལ་པ་འགྲ་ོབའ་ིམགོན་པ་ོ17 གཉིས་ཡོན་མཆོད་དུ་

གྱུར། ད་ེགོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་དབུས་ལ་ཁྲ་ིདཔོན་དྲུག་ཡོད་པའ་ིནང་ནས། ཞང་ཚལ་པ་དང་། འབྲ་ིགུང་ཕག་གྲུ་གསུམ་ཁྲ་ིདཔོན་ཆ་ེ

ཤོས་ཡིན་པ། ད་ེནང་ནས་ཚལ་པ་ཁྲ་ིདཔོན་ཐོག་མ་ཞང་འགྲ་ོབའ་ིམགོན་པོའ་ིདབུས་ཕྱོགས་ཀྱ་ིས་ཆ་ཕལ་ཆ་ེབ་ལ་དབང་བསྒྱུར་

བའི་གདན་རབས་གསུམ་གྱི་མཚམས་འགར་རྒྱལ་བ་འབྱུང་གནས་ལ་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་ཁྱོད་ལ་སྲས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་

འཁྲུངས་པར་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན། འགར་ཁྲ་ིདཔོན་སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱིས་སུ་ཚལ་པའ་ིགདན་སར་

བསྐོས་པས་བསྟན་པའ་ིགཞ་ིཚུགས། དེའ་ིསྲས་དཔོན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་ཡང་། གོང་མ་ས་ེཆེན་རྒྱལ་པོའ་ིལུང་དང་ལས་ཀ་ཆེན་པ་ོ 

གནང་། འད་ིལ་སྲས་གསུམ་ཡོད་པའ་ིཆ་ེབ་ཉ་ིམ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་འགྲ་ོམགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའ་ིཞབས་པད་བརྟེན་ནས་འཇའ་

ས་དང་ལུང་བླངས། གཉིས་པ་དཔོན་དགའ་བད་ེཆོས་སྐྱོང་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་གྱ་ིསྤྲུལ་པར་གྲགས་ཤིང་། ཚལ་པའ་ིདགོན་སྡེའ་ིདོན་

དུ་རྒྱ་ནག་གོང་དུ་ལན་བདུན་བྱོན། མ་ིཆེན་ཟམ་ཁ་ལྷ་ས་ (པ་ ?) ཞེས་པས་ཞ་ེནག་བྱས་པས། རྒྱ་ནག་གོང་དུ་བབ་ཀྱ་ིསྙན་སྒྲོན་

ཕུལ་བར་གོང་ནས་བདག་རྐྱེན་ཡོད་པའ་ིཕྱག་རྟགས་ལ་གོང་མའ་ིན་བཟའ་ཞིག་གནང་བ། དཔོན་དགའ་བདེའ་ིསྟེང་གོས་ཀྱ་ིའོག་ཏུ་

མནབས་ཏེ། ཟམ་ཁ་པ་ལ་ཁྱད་གསོད་མཛད་པས། ཟམ་ཁ་པས་དགའ་བད་ེབཟུང་ནས་ཁྲིམས་རར་ཁྲིད་ད་ེསྟེང་གོས་བཤུས་པས་

༸གོང་མའ་ིན་བཟའ་མཐོང་སྟ་ེཁོས་བརྙས་མ་ཕོད། ཕྱིས་སུ་ཟམ་ཁ་པ་ལ་ནག་ཕོག་ནས་ཕམ་པར་མཛད། དགའ་བདེའ་ིགཅུང་རིན་

ཆེན་དབང་ཕྱུག་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགའ་བདེའ་ིསྲས་ཆ་ེབ་རིན་ཆེན་སེང་ག་ེདང་། ཆུང་བ་སྨོན་ལམ་རྡ་ོརྗ་ེསྟ་ེའད་ིཉིད་ཀྱིས་ཇ་ོབ་ོརིན་པ་ོ

ཆ་ེདང་ཐུགས་རྗ་ེཆེན་པ་ོགཉིས་ཀྱ་ིདབུ་ཐོག་ཏུ་གསེར་ཐོག་དང་། འབུམ་མ་ོཆེའ་ིག�་ིར། དབུས་གླིང་འོད་གསལ་འཕྲུལ་གྱ་ིལྷ་ཁང་

བཞེངས་པ་སོགས་མངའ་ཐང་ཕྱག་རྗེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། འདིའ་ིསྲས་ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡ་ོརྗ་ེན་ིལྷ་ཆོས་མ་ིཆོས་རིག་པའ་ིགནས་ཐམས་

ཅད་ལ་མཁས་པའ་ིཕུལ་དུ་ཕྱིན་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གོང་དུ་བྱོན་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་ཏ་ེར་ིབ་ོདག་ེའཕེལ་གྱ་ིདགོན་པ་འདེབས་པ་སོགས་

རྣམ་དཀར་གྱ་ིམཛད་པ་རྒྱ་ཆ་ེཞིང་། དེང་སང་ཞང་ཚལ་པའ་ིདེབ་ཐེར་དམར་པ་ོཞེས་པའ་ིརྒྱ་ཧོར་གྱ་ིཡིག་ཚང་འད་ིམཛད་མཁན་

ཡིན་ཞིང་། སྐུ་ཚ་ེསྨད་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཚན་དྲུང་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དག་ེབའ་ིབླ་ོགྲོས་སུ་གྲགས། བཀའ་འགྱུར་དང་

བསྟན་འགྱུར་བཞེངས་པ་ཞང་ཚལ་པའི་བཀའ་བསྟན་འགྱུར་ཞེས་གངས་ཅན་བླ་དཔོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁུངས་ཐུབ་ཀྱི་ཕྱི་མོ་བྱེད་པ་

བྱུང་། རྟེན་བཞེངས་ཀྱ་ིརབ་གནས་ལ་གངས་ཅན་མཁས་པའ་ིདབང་པ་ོབུ་སྟོན་རིན་པ་ོཆ་ེགདན་དྲངས་པའ་ིལམ་ནས་སང་ཉིན་ཚལ་

པ་དབོན་པོའ་ིཁ་ཡ་བྱེད་དགོས་པས་དཔེ་ཆ་ལྟ་དགོས་གསུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཅས་དེ་ཕྱིན་གྱི་གདུང་རབས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆོས་

དང་སྲིད་ཀྱི་མངོན་པར་མཐོ་བ་ཤ་སྟག་བྱུང་བ་གདུང་བརྒྱུད་འདི་ལས་དབུས་ཀྱི་ཚལ་པ་ཁྲི་དཔོན་སོགས་ཆད་ཚུལ་འཕྲོས་ཙམ་

ཡིན་ཞིང་། ད་ེནས་རྒྱལ་ཁབ་འད་ིཉིད་ཀྱ་ིགདུང་རབ་ (རབས་) དངོས་གཞ་ིནི། གོང་དུ་སྨོས་ལྟར་འཕྲུལ་བློན་མགར་སྟོང་བཙན་

ཡུལ་བཟུང་ནས་གདུང་རབས་ལྔ་པ་ ༥ མགར་ཨ་མྱ་ེདག་ེབ་དཔལ་གྱ་ི ༦ སྲས་ལྷ་རྗ་ེབྱམས་པ་དཔལ་སྟེ། (ཏེ་) འད་ིཉིད་ཕྱིས་

སུ་ཁམས་ལ་ཕེབས་ཏེ་འདན་གྱི་བྲག་ར་གླིང་ཆེན་དུ་གདན་ཆགས་པ་དེ་ནས་བཟུང་གདུང་རྒྱུད་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་པ་ཡིན། 

དེའ་ི ༧ སྲས་མགར་དཔལ་གྱ་ིཡོན་ཏན། དེའ་ི ༨ སྲས་མགར་དཔལ་གྱ་ིཕུར་བུ། དེའ་ི ༩ སྲས་མགར་དཔལ་གྱ་ིའབྱུང་གནས། 

དེའ་ི ༡༠ སྲས་མགར་དཔལ་གྱ་ིཤེས་རབ། དེའ་ི ༡༡ སྲས་མགར་དཔལ་གྱ་ིབཀྲ་ཤིས། དེའ་ི ༡༢ སྲས་མགར་དཔལ་གྱ་ིབླ་མ། དེའ་ི 

17 གུང་ཐང་བླ་མ་ཞང་བརྩོན་འགྲུས་གྲགས་པ། (1122/23–1193)



427སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

༡༣ སྲས་མགར་བཀྲ་ཤིས་བླ་མ། དེའ་ི ༡༤ སྲས་མགར་ཡོན་ཏན་བླ་མ། དེའ་ི ༡༥ སྲས་མགར་ཤེས་རབ་བླ་མ། དེའ་ི ༡༦ སྲས་

མགར་བྱང་ཆུབ་བླ་མ། དེའ་ི ༡༧ སྲས་མགར་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། དེའ་ི ༡༨ སྲས་མགར་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། དེའ་ི ༡༩ 

སྲས་མགར་དག་ེའདུན་རྒྱལ་མཚན། དེའ་ི ༢༠ སྲས་མགར་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན། དེའ་ི ༢༡ སྲས་མགར་ཡ་ེཤེས་རྒྱལ་མཚན། 

དེའ་ི ༢༢ སྲས་མགར་དཔལ་གྱ་ིབྱམས་པ་ཕྱ་ིམ། དེའ་ི ༢༣ སྲས་མགར་དཔལ་འབུམ། དེའ་ི ༢༤ སྲས་མགར་དཔལ་གྲགས། དེའ་ི 

༢༥ སྲས་མགར་དཔལ་གྱ་ིརྡ་ོརྗེ། དེའ་ི ༢༦ སྲས་མགར་དཔལ་གྱ་ིབསོད་ནམས། དེའ་ི ༢༧ སྲས་མགར་དཔལ་གྱ་ིརྩ་ེམོ། འད་ིནས་

བཟུང་དམ་ེཤོད་དམ་ེམད་ོཟེར་བ་འདིར་བཞུགས་གཞིས་ཆགས་པ་ཡིན། དེའ་ི ༢༨ སྲས་བསོད་ནམ་ (ནམས་) འབུམ་མམ་མགར་

ཆེན་ཡ་ེཤེས་བཟང་པོ། དེའ་ི ༢༩ སྲས་དངུ་ (རྔུ་) རྒུ་རུ་སྟ་ེའད་ིནས་དངུ་ (རྔུ་) ས་དམར་སྟོང་དཔོན་དུ་གྲགས།”18 ཞེས་གསལ།

རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ ༡༦༤༣ ལོར་མཛད་པའི་གངས་ཅན་ཡུལ་གྱི་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་

མཐོ་རིས་རྒྱལ་བློན་གཙོ་བོར་བརྗོད་པའི་དེབ་ཐེར་རྫོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའ་ིགླུ་དབྱངས་

ཞེས་པ་ལས། “དཔོན་སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་ནི་གནམ་གྱི་མཐོང་ (མཐོངས་) ནས་མི་ཡུལ་དུ་བབས་པས། མགར་ཚེ་

ནམ་ (གནམ་ ?) ཚ་འབྲུག །དེ་ནས་མགར་བླ་མ་མཁྱེན་ཆེན་པོ། མགར་སྟོང་མེས་ཁྲི་ཆགས། དེའི་སྲས་མགར་སྟོང་བཙན་

ཡུལ་བཟུང་གིས་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིབློན་པོ་མཛད། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མཛད་པས་རྗེའི་ཞབས་ཏོག་དང་

བོད་འབངས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། དེའི་སྲས་བཙན་པོ་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་བཟུང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ལྷ་གཅིག་སྙན་ལྡེམ་བུ། ཁྲི་

ཟངས་དུམ་བུ། ཁྲི་གཉེར་ཁྲི་ལྕགས། དེའི་སྲས་སྟོང་མེས་ཁྲིས་སྣང་། ཁྲི་སྟོ་རོ་སྟག་གཟུང་། བློན་ཆེན་ཆས་པ་སྒོ་དྲུག །དེའི་

སྲས་རྨུ་བཟའ་དང་འཕགས་གཟིགས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་མགར་ཐོག་ཡང་རྒྱལ། རྒྱལ་ལེ། མགར་རྒྱལ་བ་འབྱུང་གནས། 

འདི་དང་ཞང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོད་ཡོན་དུ་གྱུར་ཏེ། སྲས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བའི་ལུང་བསྟན་དང་མཐུན་པར་དཔོན་

སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་འཁྲུངས་པ་དཔོན་དུ་བསྐོས། དགེ་འདུན་ཚལ་པའི་བསྟན་པའི་རྩ་བ་བཙུགས། དེའི་སྲས་དཔོན་

ཆེན་རིན་རྒྱལ་གྱིས་དཔོན་གྱི་ལས་ཀ་བཟུང་སྟེ་གོང་དུ་བྱོན། སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་སྐྱིད་ཤོད་སྟོད་སྨད། སྟོད་ལུང་། གྲ་ཐོལ། 

(དོལ་ ?) འཕྱོང་པོ། རྒྱལ་སྨན། ཨེ་དྭགས་གཉལ་གསུམ་སོགས་ལྷ་ཁང་ཞིག་གསོས་བྱེད་པའི་མི་སྡེ་ཤེས་སུ་ཆུག་གི་འཇའ་

ས་གནང། གུང་ཐང་དུ་བྱོན་ཏེ་གཟིམས་ཁང་ཤར་དང་ཁྱིམ་གྲ་ཆེན་མོ་བརྩིགས། འདི་ལ་སྲས་གསུམ་ལས་ཆེ་བ་ཉི་མ་ཤེས་

རབ་ཀྱིས་འགྲོ་མགོན་འཕགས་པའི་ཕྱག་ཕྱིར་གོང་དུ་བྱོན་ཏེ་འཇའ་ས་བླངས།”19 ཞེས་གསལ། 

གོང་གསལ་ཞ་ེཆེན་དྲུང་ཡིག་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་འགར་དམ་པ་ཆོས་སྡིངས་པའ་ིརྣམ་ཐར་ (འགར་དབོན་) ཨུ་

རྒྱན་གྱིས་མཛད་པ་དེ་དང་། ༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པས་མཛད་པའི་རྒྱལ་རབས་རྫོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་ནང་གི་

ཚལ་པ་ཁྲི་དཔོན་གྱི་སྐུ་རྒྱུད་མགར་སྟོང་བཙན་ཡུལ་བཟུང་གི་རུས་རྒྱུད་གཉིས་མཉམ་བསྲེས་གུང་བསྒྲིགས་ནས་བཀོད་

18 མདོ་སྨད་ནོར་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་ས་དབང་སྡེ་དགེའི་གདུང་རབས་ལས་འཕྲོས་པའི་གཏམ་བཤད་ངོ་མཚར་ཚིག་གི་

གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །དབུ་མེད་བྲིས་མ་ཤོག་ལྡེབ་ ༥༤བ༥–༥༩ན༣

19 རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ་བཞུགས་སོ། །དེབ་ཕྲེང་ ༢༢ སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུ་

ཕྱོགས་སྒྲིག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། པེ་ཅིང་། ༢༠༠༩ ཤོག་གྲངས་ ༨༤–༨༥



428 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

འདུག་སྙམ། དེས་ཀྱང་མི་ཚད་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པས་ “གནམ་གྱི་མཐོང་ (མཐོངས་) ནས་མི་ཡུལ་དུ་བབས་པས། མགར་ཚེ་

ནམ་ (གནམ་ ?) ཚ་འབྲུག” །ཅེས་པ་དེར་  “ཤར་མེ་ཉག་བཞག་ར་དཀར་པོའ་ིརི་རྩེ་ལ་སྟེང་འོད་གསལ་གྱི་ལྷ་ཞིག་བབས་

པས་མི་རྣམས་ཀྱི་ (ཀྱིས་) གནམ་ནས་བབས་པའི་མཚན་ལ་མགར་གནམ་ཚ་འབྲུག་ཅེས་བཏགས་པ།” ཞེས་བསྒྱུར་

བཅོས་ཕར་བསྣོན་གསལ་སྐྱོར་མཛད་འདུག་སྙམ།

སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིརུས་རྒྱུད་ངོས་འཛིན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་འདུག་སྟེ། དྲུང་ཡིག་ཨོ་རྒྱན་ཡེ་ཤེས་དང་། ཀུན་གཟིགས་

སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ལྟར་ན་སྡེ་དགེ་ཚང་ནི་ཞང་པོ་སྒོ་ལྷ་སྡེ་དཀར་པོ། དེ་ལའང་རྔུ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ཚོ་ ༡༨ ཀྱི་བྱེ་བྲག་

འགར་ཡིན་ཞེས་གསལ། སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིམེས་པོ་ཡིན་ལ་རྣམ་ཐར་མཇལ་དུ་ཡོད་པ་ནི་འགར་དམ་པ་ཆོས་སྡིངས་པའི་

རྣམ་ཐར་དབོན་པོ་ (འགར་) ཨུ་རྒྱན་པས་མཛད་པའི་ནང་། “དབྲ་ཀར་གྱི་དངས་མ། འགར་ལྷ་རྗེ་དཔལ་གྱི་བྱམས་པ་” ཞེས་

དང་། “འགར་ལའང་རྒྱུད་བཞིའ་སྟེ། ལྷ་རྗེ་དཔལ་བྱམས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད། སྲུངས་བཙན་ཡུལ་བཟུང་གི་འཕྲུལ་རྒྱུད། བཙན་བ་

དྲེད་པོའ་ིདཔའ་རྒྱུད། སྙེ་རང་ཕག་མཛུག་གི་ཀལ་རྒྱུད། དང་བཞིའོ།།” ཞེས་དང་། “ཆོས་རྒྱུད་ནི་ཡངས་པ་ཅན་ནས། དོལ་

ཟོར་ནས། ལི་ཡུལ་ཀུན་ལ་བྱུང་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ལྷ་རྗེ་ནི། འདན་དུ་བྱོན་སྒྲུབ་པ་བྱས་པས། ཡི་དམ་ལྷའི་ཞལ་མཐོང་། མགོན་

པོ་བྱམས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བྱམས་པའི་ཆོས་ལྔ་གསན། མཚན་ཡང་འགར་ཨ་མྱེ་དཔལ་གྱི་བྱམས་པ་ཞེས་བྱ་

བར་ཐོགས།” ཞེས་གསལ། ད་དུང་ (འགར་དབོན་) ཨུ་རྒྱན་ལྟར་ན་འཕྲུལ་གྱི་ལྷ་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ (742–797) 

གྱི་སྐུ་དུས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཡང་སློབ་དབྲ་དཀར་ཀྱི་དྭངས་མ་འགར་

ལྷ་རྗེ་དཔལ་གྱི་བྱམས་པའི་ཆོས་རྒྱུད་ནས་འདྲེན་པར་བྱེད་ལ། འཕྲུལ་གྱི་ལྷ་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ (617–650)  

དང་། དགུང་བློན་ཆེན་པོའམ། མེད་ཐབས་མེད་པའི་འཕྲུལ་བློན་སྟོད་ལུང་རམ་པར་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་20 མགར་སྟོང་བཙན་

ཡུལ་བཟུང་ (?–667)21 རྣམ་གཉིས་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་རུས་དང་ལོ་རྒྱུས་གཙོར་འདོན་མཛད་མི་གདའ། 

20 དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། པེ་ཅིང་། ༢༠༠༢ ཤོག་གྲངས་ ༦༢༢

21 མགར་ཁྲི་སྒྲ་འཛིན་རྨུན། མགར་མང་ཞང་སུམ་སྣང་། མགར་སྟོང་བཙན་ཡུལ་བསྲུང་ (?–667) དང་། ཁོང་གི་སྲས་ལྔ་སྟེ། མགར་བཙན་སྙ་

སྡོམ་བུ། (?–685)  མགར་ཁྲི་འབྲིང་། མགར་བཙན་བྲོད། (?–699) བློན་ཟི་མདོ་ཡེ།  བློན་འབལ་ལོན་བཅས། དེ་མིན་མགར་བཙན་ཉེན་གུང་རྟོན། 

(?–695) མགར་སྟག་ར་ཁོང་ལོད། 

 མཐའ་བ་བཀྲ་དོན། མགར་སྟོང་བཙན་ཡུལ་བཟུང་གི་གདུང་རྒྱུད་བོད་ན་ཡོད་མེད་ལ་དཔྱད་པ། མདོ་སྨད་ཞིབ་འཇུག །གླེགས་བམ་གསུམ་

པ། ཀན་སུའུ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༨ ཤོག་གྲངས་ ༤༡–༧༤ དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་ནང་

དྭོགས་སློང་ཚ་ནན་གནང་འདུག །སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིརུས་བརྒྱུད་ནི་ངྷུའམ་རྔུ་ཡིན་ལ་རྡུ་མིན། མདོ་སྨད་རེབ་གོང་མགར་རྩེ་ནི་མགར་ཆོས་སྡིངས་

པའི་ (1180–1240) གཅུང་མགར་ཨ་བུར་དང་མགར་ཐེ་བུར་སྟོང་བཙན་གཉིས་ཡིན་ཚུལ་ལུང་དྲངས་འདུག་ནའང་། མགར་དམ་པ་ཆོས་སྡིངས་

པའི་རྣམ་ཐཪ་ནང་ཡབ་སྒོམ་སྟོན་དཔལ་གྱི་རྩེ་མོ་ལ་སྲས་བཞི་དང་སྲས་མོ་གཅིག་སྟེ། སྲས་གཙུག་ཏོར་འབུམ། ཡེ་ཤེས་འབུམ། བསོད་ནམས་

འབུམ་མམ་འགར་དམ་པ་ཆོས་སྡིངས། གཅུང་ཕུར་བུ་འབུམ། སྲས་མོ་དཀར་མོ་དང་མིང་སྲིང་ལྔ་འཁྲུངས་ཞེས་དང་། འགར་དབོན་དར་མ་འབུམ་

མམ་དར་མ་ཡོན་ཏན་ (1222–1293) གྱི་རྣམ་ཐར་ནང་སྒོམ་སྟོན་གཙུག་ཏོར་འབུམ་ལ་སྲས་དྲུག་དང་སྲས་མོ་གཉིས་ཏེ། སྲས་སངས་རྒྱས་འབུམ། 

རྡོ་རྗེ་འབུམ། སངས་རྒྱས་སྐྱབས། དཀོན་མཆོག་འབུམ། ཕུར་བུ་འབུམ། དར་མ་འབུམ་དང་སྲས་དྲུག །ཕུར་བུ་ལྕམ། ནགས་འཛིབ་དང་སྲས་མོ་

གཉིས་བཅས་མིང་སྲིང་བརྒྱད་འཁྲུངས་པར་གསལ།



429སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

ཀུན་མཁྱེན་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་ལྟར་ན་ “འགར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་དང་འགར་དམ་པར་གྲགས་པ་སྐུ་མཆེད་གཉིས་

བྱུང་།” ཞེས་དང་། ཞེ་ཆེན་དྲུང་ཡིག་ལྟར་ན་ “བསོད་ནམས་འབུམ་མམ་མགར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་” ཞེས་དང་། གུར་

བཀྲས་ཆོས་འབྱུང་ནང་། “མགར་དཔལ་གྱི་རྩེ་མོ། འདི་ནས་བཟུང་དེམ་ཤོད་དེམ་མདོ་ (དམེ་ཤོད་དམེ་མདོ་)22 ཟེར་བ་

འདིར་བཞུགས་གཞིས་ཆགས་པ་ཡིན། དེའི་སྲས་བསོད་ནམས་འབུམ་མམ་མགར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ། དེའི་སྲས་དངུལ་  

(རྔུ་) སྒུ་རུ་སྟེ་འདི་ནས་དངུལ་ (རྔུ་) སྟོང་དཔོན་དུ་གྲགས།” ཞེས་གསལ། འགར་དམ་པ་ཆོས་སྡིངས་པའི་རྣམ་ཐར་ 

ནང་། “དེའི་སྲས་དཔལ་གྱི་རྩེ་མོ། དེའི་སྲས་བཞི། གཙུག་ཏོར་འབུམ། (?–c.1235) ཡེ་ཤེས་འབུམ། བསོད་ནམས་འབུམ་

མམ་ཀླུ་འབྲུག །ཕུར་བུ་འབུམ་དང་བཞིའོ། །དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་འབུམ་ནི་གནས་དྲུག་23 ཏུ་ཤི་སྐད། བསོད་ནམས་འབུམ་ནི་རྗེ་

བཙུན་བ་ཉིད་ (འགར་དམ་པ་ཆོས་སྡིངས་) དོ།།” ཞེས་གསལ། འགར་བསོད་ནམས་འབུམ་མམ་ཀླུ་འབྲུག་ནི་འགར་དམ་

པ་ཆོས་སྡིངས་པའི་སྐྱ་མིང་ཡིན། དམ་པ་འགར་ཞེས་པ་འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པས་སྩལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་གཞོན་ནུ་རྡོ་རྗེ་

དང་ཤཱཀྱ་དཔལ་ཡིན་ཞིང་། དམ་པ་འགར་ཆོས་སྡིངས་པ་ནི་རྟེན་རབ་བྱུང་ཡིན། འགར་དམ་པ་ཆོས་སྡིེངས་པའི་སྐུ་མཆེད་

འགར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་ཞུ་བ་སུ་ཡང་བྱུང་མེད་ལ་འགར་དམ་པ་ཆོས་སྡིངས་པའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སུའང་འགར་

ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་ཞུ་སྲོལ་བྱུང་མི་འདུག 

ཡང་སྡེ་དགེ་ཡབ་ཆེན་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ་རིག་འཛིན་གྱིས་ ༡༨༢༨ ལོར་མཛད་པའི་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་རྣམ་ཐར་

འདོད་དགུ་རབ་འཕེལ་ལྟར་ན། དཔལ་གྱི་རྩེ་མོར་སྲས་གསུམ། མགར་ཆོས་སྡིངས་པ། གཅུང་མགར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ། 

22 རྙིང་མའི་ཆོས་འབྱུང་གླེགས་བམ་གཉིས་པ་བཞུགས་སོ། །ཐུབ་བསྟན་འོད་གསལ་བསྟན་པའི་ཉི་མས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ 

ཁང་། ༡༩༩༢ ཆགས་རུ་ཉི་གྲགས་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ཐུབ་བསྟན་འོད་གསལ་བསྟན་པའི་ཉི་མས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༣–༡༩༣༡ བར་ནས་སྤར་

ཤིང་བརྐོས་ནས་མདོ་ཁམས་ནག་ཤོད་སྲིང་རྫོང་འོད་གསལ་སྒྲུབ་སྡེར་སྤར་ཤིང་བཞུགས་པ་དེ་དག་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་

ནས་བསྐྱར་སྤར་སྐབས་སྤར་བྱང་སྨོན་ཚིག་ཉི་སྤྲུལ་དྲུག་པས་མཛད་པ་དེས་གུར་བཀྲས་ཆོས་འབྱུང་ཆ་ཚང་ཉི་སྤྲུལ་དྲུག་པས་མཛད་ལྟར་

རྩོམ་པ་པོའ་ིམཚན་བཀོད་ནོར་གྱུར་འདུག །དེབ་གཉིས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༦༦༧:༡༢ ནང་། “དེའི་སྲས་མགར་དཔལ་གྱི་རྩེ་མོ། འདི་ནས་

བཟུང་དེ་མ་ཤོད་དེ་མ་མདོ་ཟེར་བ་འདིར་བཞུགས་གཞིས་ཆགས་པ་ཡིན།” ཞེས་བཀོད་ནོར་བྱས་འདུག  བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་ཆེན་སྔ་

འགྱུར་ངེས་དོན་ཟབ་མོའ ་ིཆོས་ཀྱི་འབྱུང་བ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་མཁས་པ་དགའ་བྱེད་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་

བ་གླེགས་བམ་བཞི་པ་བཞུགས་སོ།། Published by Ugyen Tempai Gyaltsan, Paro, Bhutan (རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་རྒྱབ་ཆོས་པོད་  

༤) ༡༩༧༩ ཤོག་གྲངས་ ༣༤༥:༢ “འདི་ནས་བཟུངས་དམེ་ཤོད་དམེ་མདོ་ཟེར་བ་འདིར་བཞུགས་གཞིས་ཆགས་པ་ཡིན།” ཞེས་དག་པར་

བཀོད་གནང་འདུག 

 ནོར་བུ་ཆོས་འཕེལ། བོད་བཙན་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་མགར་རྒྱུད་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ། མདོ་སྨད་ཞིབ་འཇུག །གླེགས་བམ་

གཉིས་པ། ཀན་སུའུ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ ཤོག་གྲངས་ ༡–༢༠ བར་ལའང་སྤྱན་

རས་གཡོ་བར་མཛོད་ཅིག

23 བོད་མདོ་ཁམས་ནང་ཆེན་དགེ་འབྲོང་ཡུལ་གྱི་སྣོད་བཅུད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་དེབ་ཐེར་གངས་ཆབ་ལྕི་ཟླའི་ཟེགས་མ་ཞེས་བྱ་

བ་བཞུགས་སོ། །ལྷོ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མས་བརྩམས། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༢ ཤོག་གྲངས་ ༤༥:༡༢ ནང་། “མདོ་ཁམས་གནས་

དྲུག་ཁྲི་སྐོར། གཏམ་མཁར་སྐྱ། ཆམ་མཁར་དམར། རྫ་གྱིང་ཐང་། ལྕི་དབེ་ཁུ། ལྷོ་རྟ་ཤོད། འདན་རག་ཐག་སྟེ་གཞིས་ཀ་དྲུག་ལྟེ་བར་བྱས་པའི་ཁྲི་

སྐོར་ཡིན་པར་གྲགས།” ཞེས་གསལ། 



430 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

སྒོམ་སྟོན་གཙུག་གཏོར་འབུམ། གཙུག་གཏོར་འབུམ་ལ་སྲས་གཉིས་བྱུང་བ། དར་མ་ཡོན་ཏན། གཅུང་སྟོན་སྒོམ་དཔལ་གྱི་

རྒྱལ་མཚན། དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ་སྲས་གསུམ་འཁྲུངས་པ། ཨོ་རྒྱན་པ། བསོད་ནམས་རིན་ཆེན། རྔུ་པ་གུ་རུ། ཞེས་

གསལ།24 འོན་ཀྱང་འགར་ཆོས་སྡིངས་པའི་རྣམ་ཐར་ནང། “དེའི་སྲས་དཔལ་གྱི་རྩེ་མོ། དེའི་སྲས་བཞིའ། གཙུག་ཏོར་འབུམ། 

ཡེ་ཤེས་འབུམ། བསོད་ནམས་འབུམ། ཀླུ་འབྲུག་ཀྱང་ཟེར་ ཕུར་བུ་འབུམ་དང་བཞིའོ།།” ཞེས་གསལ། འགར་ཆོས་སྡིངས་པའི་ 

(དབོན་) འགར་སྟོན་དར་མ་འབུམ་མམ་དར་མ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་ཐར་ནང་། “དཔལ་བསོད་ཀྱི་སྲས་དཔལ་རྩེ། དེ་ལ་སྲས་

བཞིའ། སྒོམ་སྟོན། སྒོམ་ཕུར། ཀླུ་འབྲུག་ཀྱང་ཟེར། བསོད་ནམས་འབུམ་ཀྱང་ཟེར་བ་དང་གསུམ། དཀར་མོ་དང་། ནག་ཀྱེ་

ལོང་གེ་མ་ཡང་ཟེར། །མ་དང་མིང་སྲིང་ལྔའོ། །སྒོམ་སྟོན་ལ། སངས་རྒྱས་འབུམ། རྡོ་རྗེ་འབུམ། སངས་རྒྱས་སྐྱབས། དཀོན་

མཆོག་འབུམ། ཕུར་བུ་འབུམ། དར་མ་འབུམ་དང་སྲས་དྲུག་གོ །ཕུར་བུ་ལྕམ། ནགས་འཛིབ་དང་སྲས་མོ་གཉིས། མིང་སྲིང་

བརྒྱད་ཀྱི་ཆུང་ཤོས་དར་མ་འབུམ་ཡིན་ནོ།།” ཞེས་གསལ། རྣམ་ཐར་གོང་འོག་གཉིས་ནང་འགར་ཆོས་སྡིངས་པར་སྐུ་མཆེད་

མིང་སྲིང་ལྔ་བྱུང་བའི་ནང་འགར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་ཞུ་བ་བྱུང་མེད་ལ། སྒོམ་སྟོན་གཙུག་གཏོར་འབུམ་ལའང་མིང་སྲིང་

བརྒྱད་ཡོད་པའི་ནང་ལའང་སྟོན་སྒོམ་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ཞུ་བ་འཁྲུངས་མི་འདུག་ན་མི་ཐོག་སྔ་རྗེས་འཛོལ་མིན། འཁྲུངས་

གཤེགས་ལོ་ཚིག་གུང་བསྒྲིགས་མིན་ད་དུང་དཔྱད་ཞིབ་མོལ་བསྡུར་ནན་ཏན་བྱ་གལ་ཆེ་སྙམ། 

བོད་མིའུ་གདུང་དྲུག་གི་ཞང་པོ་སྒོ་ལྷ་སྡེ་དཀར་པོ་ལས་འཆད་པ་རྔུ་། དེ་ལའང་ནང་གསེས་རྔུ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ཚོ་ ༡༨ 

ཡོད་ཁོངས་འགར་ཡིན་པར་འདོད། 

དེ་ཡང་འགར་དམ་པ་ཆོས་སྡིངས་པའི་སྐུ་མཆེད་དུ་བསྙད་པའི་འགར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོར་སྲས་གཉིས་ཏེ་སྒོམ་

སྟོན་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་དང་། རྔུ་སྒུ་རུ་གཉིས་འཁྲུངས་པར་བཤད། རྔུ་པ་སྒུ་རུ་ནས་མི་ཐོག་ལྔ་པར་རྔུ་པ་ཆོས་ཀྱི་

རྡོ་རྗེ་འཁྲུངས། རྔུ་སྒུ་རུའི་དེ་མ་ཐག་པའི་སྐུ་མཆེད་ཨོ་རྒྱན་དང་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གཉིས་ལ་རྔུ་པ་མི་འབོད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅི་ཡོད་དམ། རྔུ་སྒུ་རུ་ནས་རྔུ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བར་བྱོན་པའི་གདུང་རབས་རྣམས་ཀྱི་རུས་ཀྱི་བླ་དྭགས་རྔུ་པ་

འབོད་སྲོལ་མི་འདུག་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་ཡོད་དམ། དེ་ཡང་རྔུ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ནི་ཀཿཐོག་དང་སྨར་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད་

ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཉམས་བཞེས་མཛད་མཁན་ཞིག་བྱོན་འདུག་པ་འོག་ནས་འཆད་དོ།། 25

24 སྡེ་དགེ་རྒྱལ་རབས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༩ ཤོག་གྲངས་ ༥–༦

25 སྨར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་སྒྲིག །རན་བུ་ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ནས་སྒྲིག །སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༢༠༠༦ ཤོག་གྲངས་ ༢༢༩–༢༣༠ གླེང་བརྗོད་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ ༢ ནང་། “ཕྱོགས་སྒྲིག་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་གཞུང་ཁོག་གི་རྨང་གཞི་དང་དམངས་

ཁྲོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་སོགས་རང་སྲོལ་བཞག་པ་ལས། རང་འདོད་ཀྱི་ལག་རིང་བརྐྱང་སྟེ་གསབ་སྣོན་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ལས་ལ་བརྩོན་མེད།” ཅེས་བཀོད་

འདུག་ནའང་། ཤོག་གྲངས་  ༨༨:༣ “ཁམས་ཀོང་པོ་ལ་བྱོན།” ཞེས་དང་། ཤོག་གྲངས་ ༡༣༦:༡༩ “ཁམས་ཀོང་པོ་དང་ཙ་རི་རྣམས་སུ་འགྲོ་

དོན་ཕྱོགས་མེད་སྐྱོང་།” ཞེས་དང་། ཤོག་གྲངས་ ༩༦:༧ “རྒྱ་ཡུལ་ནས་ཇོ་བོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡུལ་དབུས་སུ་སྤྱན་དྲངས་ཞོར། མི་ཉག །ལི་

ཐང་། འཇང་ས། ཁ་བ་དཀར། སྨར་ཁམས། བྲག་ཡབ། གོ་ཇོ། སྡེ་དགེ །སྒར་པ་སོགས་ཁམས་ཡུལ་གྱི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེར་

མཇལ་ཕྱག་མ་ཐོབ་པ་མེད་པར་ལྟ་བུ་མཛད།” ཅེས་དང་།  ཤོག་གྲངས་ ༡༢༡:༨ “བོད་རྒྱལ་འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གོ་འཇོ་དང་། སྡེ་

དགེའི་བརྒྱུད་དབུས་གཙང་ཕྱོགས་སུ་བཞུད།” ཅེས་དང་། ཤོག་གྲངས་ ༡༥༢:༡༩ “གདན་ས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཆུ་བོའ་ིབརྒྱུད་ནི། སྨད་རྒྱ་ 



431སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

ད་ན་ིདཀྱུས་སུ་འཇུག་པར་བྱ་སྟེ། ད་ེཡང་འབྲ་ིགུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ (1143–1217) གྱ་ིདངོས་སློབ་འགར་

དམ་པ་ཆོས་སྡིངས་པའ་ི (1180–1240)26 སྐུ་ཚ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱིས་ས་ཧོར་མཆོད་ཡོན་སྐབས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའ་ིའགྲ་ོ

རོང་། འཇང་ས་ཐང་། རོང་ཁ་བ་དཀར། ཚ་བ་རོང་། མི་ཉག །ལི་ཐང་། འབའ་ཐང་། གོ་བོ་རོང་། གོ་ཇོ། བྲག་ཡབ། དཔལ་ཡུལ། པདྨ་ཀོ། གནས་ཙ་

རི། ཀོང་པོ་སོགས་ལ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བ་བྱུང་།” ཞེས་གསལ་འདུག་ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༦–༡༩༡༡ བར་ཨམ་བན་གྲའོ་ཨར་ཕུང་གིས་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་

གྱི་འདོད་ཚུལ་དང་། བྱེས་པ་བཙན་བྱོལ་བ་ཨ་རོགས་ཁམས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ ༡༩༧༨ ནས་བཟུང་དཔྱིད་ཉི་རིང་པོ་འབུད་ཐབས་ཨ་རྟ་ཀོང་པོ་

ཁམས་ཁོངས་ཡིན་ཟེར་བའི་དྲན་གཏམ་གསར་སྐྱེས་གནས་དུས་ཚོད་རྩིས་ཀྱི་ཀླན་ཀ་བསྙད་གཙེར་བྱུང་བར་ཕྱིས་ ༢༠༠༦ ལོར་རན་བུ་ཀརྨ་རྡོ་

རྗེས་མཇུག་སྐྱོང་ལྟ་བུས་དུས་རབས་ ༡༣ པའི་ནང་ལའང་ཁམས་ཀོང་པོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཡོད་ཁུལ་གྱིས་གསར་མཇུག་བགྱིས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ 

༨༠༤ ནས་དུས་རབས་ ༡༣ པའི་སྨད་ཆའི་ནང་ལའང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་སྡེའི་མིང་བྲག་གཡབ་དང་། སྡེ་དགེ །འབའ་ཐང་། པདྨ་བཀོད་ཅེས་པའི་ཐ་

སྙད་མེད་ན་ཕྱག་དེབ་སྒྲིག་མཁན་རན་བུ་ཀརྨ་རྡོ་རྗེས་ལག་རིང་བརྐྱངས་ནས་ངན་གཤོམ་འོག་གྲབ་རང་འདོད་སྦུག་ཚང་གིས་སྣོན་འཕྲི་བསྲེ་ལྷད་

མང་དག་བཅུག་འདུག

དེས་ཀྱང་མ་ིཚད་སྨར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱ་ིརྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞེས་པའ་ིཤོག་གྲངས་ ༡༥༥-༢༤༡ བར་ག་ོའཇ་ོརག་དགོན་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་

བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས་ (1879–1962) མཛད་པའ་ིདཔལ་ལྡན་སྨར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱ་ིརྣམ་ཐར་སུཝརྞའ་ིཕྲེང་བ་སྤར་སྐྲུན་ཕྱོགས་སྒྲིག་སྐབས་སུཝརྞའ་ིཕྲེང་

བའ་ིཚབ་ཏུ་སུ་ཁར་རྞའ་ིཕྲེང་བ་ཞེས་དང་། དབུ་རྩ་ེབ་བསོད་ནམས་ཡ་ེཤེས་ཀྱ་ིཚབ་ཏུ་བུ་རྩ་ེབ་བསོད་ནམས་ཡ་ེཤེས་ཞེས་དང་། རྔུ་ཆོས་ཀྱ་ིརྡ་ོརྗ་ེལ་རྒྱུ་ཆོས་

ཀྱ་ིརྡ་ོརྗ་ེཞེས་དང་། རྔུ་ཕུག་ཅེས་པར་ཏུ་ཕུག་ཅེས་དང་། ཧོར་པ་ོཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཧོར་ས་ོཞེས་དང་། མཆིམ་ནམ་མཁའ་གྲགས་ལ་མཆིལ་ནམ་མཁའ་

གྲགས་ཞེས་དང་། གྲུབ་ཐོབ་བསམ་འགྲུབ་ཉག་ས་ེརིན་ཆེན་ལ་ཉག་པ་ོརིན་ཆེན་ཞེས་སོགས་ཡིག་ནོར་མང་དག་བཟོས་འདུག་པ་བླ་ོཕམ་ཆེ།
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ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་ངག་གི་ས་བོན་ཨུཏྤལ་ཆུན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཀུ་རོང་རྨུགས་སངས་བནྡེ་འཇམ་

དཔལ་བཟང་པོས་ (1901–c.1984) ༡༩༤༡ ལོར་མཛད་པ། དབུ་མེད་བྲིས་མ་ཤོག་ལྡེབ་ ༣

རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༦ ཤོག་གྲངས་ ༦༡

26 དཔལ་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོའ་ིཔོད་ཆི་པར། ཆོས་རྗེ་མགར་ཆོས་ལྡིངས་པའི་བཀའ་འབུམ་ལས། ཚོགས་ཆོས་

མདོ་རྒྱུད་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཀོད་པའི་རྒྱན་དགེ་སློང་ཆོས་བཟང་གིས་ཡི་གེར་བཀོད་པ། ༡ན༡ ནས་ ༡༡༧ བ༢ བར། སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རང་གི་སེམས་ལ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེའི་རྒྱལ་པོ། ༡༡༧བ༢ ནས་ ༢༢༢བ༥ བར། 

གསེར་ཕྲེང་རོལ་པ་སོགས་བསྟོད་པའི་ཚོགས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་བསྟོད་ཆེན། རྗེ་འབྲི་གུང་པར་བསྟོད་པ། ཡང་རྗེ་འབྲི་གུང་པར་བསྟོད་པ། རྗེ་

འབྲི་གུང་པ་དང་ཡི་དམ་བསྲུང་མར་བསྟོད་པ། བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས། ཡན་ལག་བདུན་པ་བཀྲ་ཤིས་དང་བཅས་པ། དཔལ་ལྷན་སྐྱེས་འཁོར་

ལོ་བདེ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྟོད་པ། དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོར་བསྟོད་པ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་བསྟོད་པ། གྲུབ་ཆེན་རྣམས་

ཀྱི་བསྟོད་པ། འོད་དཔག་མེད་འཁོར་བཅས་ལ་བསྟོད་པ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ་བསྟོད་པ། དུག་འཇོམས་བདུད་རྩི་དྲི་མེད་སོགས་ཞལ་

གདམས། བྱང་མྲི་ཏིར་གྲོགས་པོ་འགའ་ལ་གསུངས་པ། ཆོས་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས་པ། ཆོས་རྗེ་ཡི་རྣམ་ཐར། བསྟན་ཆོས་བཅའ་ཁྲིམས་མ། 

གདན་ས་ཟུ་རི་ཆོས་སྡིངས་ཀྱི་འདུས་པའི་བཅའ་ཁྲིམས། དཔལ་ཆོས་སྡིངས་པའི་བཀའ་ཤོག་གི་མཆོད་བརྗོད་ཐོར་བུ། དོན་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མ་ལྷོ་

ཡམ་མ། སྤོ་བོར་གསུང་བའི་ཞལ་ཆེམས། འདིར་ཆད་དམ་སྙམ་མཆན། ཟབ་ཆོས་མན་ངག་གི་སྐོར། རྗེ་རང་བྱུང་ཆེན་པོ། ཀ་ཡེ་ཀྱེ་ཧོ་ཨ་ལ་ལ། སྐུ་

གསུམ་ཡིད་བཞིན་མཉམ་མེད། འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན། མཐའ་བྲལ་འོད་གསལ། རྗེ་ཐམས་ཅད། ཨོཾ་སྭ་སྟི། ཕ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། བཀྲ་ཤིས་གང་

ཞིག །ན་མོ་རཏྣ་གུ་རུ། རྗེ་ཆོས་སྐུ་ཡོངས་རྫོགས། བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོར། རྗེ་རང་བྱུང་ཆེན་པོའ་ིཞབས། ན་མོ་རཏྣ་གུ་རུ། ངྷརྨ་ཀ་ཡ་ནི། 

༢༢༢བ༦ ནས་ ༢༩༥ན༡ བར། དཔལ་ལྡན་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུམ་ཆོས་སྐུ་རགས་མའི་རྒྱབ་ཆོས་ཟུར་འདེབས། ༢༩༥ན༡ ནས་ 

༢༩༨བ༡ བར། སྐུ་བསྒྲུབ་ཞག་བདུན་ལ་ཞལ་ལྟའི་གསང་བསྒྲུབ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་གདེངས་པའི་ཡི་གེར་སྦྱར་བ། ༡ན༡ ནས་ ༤ན༦ བར།



432 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའ་ི (1235–1280) སྐུ་དུས་ཆེན་པོའ་ིལས་ཚན་བཅུ་གསུམ་ཁོངས་གསོལ་དཔོན་གྱ་ིག་ོཐོབ་བཟུང་བ་

དང་། ཁོང་ག་ིསྲས་ཟླ་བ་བཟང་པོས་ས་དམར་དུ་གཞིས་ཆགས། སྟོང་དཔོན་གྱ་ིལུང་ལས་ཀ་བཟུང་། བད་ེཆེན་བཟང་པོའ་ིསྐུ་དུས་

རྔུ་པ་ཆོས་ཀྱ་ིརྒྱ་མཚ་ོདང་ཀརྨ་པ་བདུན་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚ་ོ (1454–1506) ཟུང་གིས་ཡ་ེཤེས་གཟིགས་པས་ལུང་བསྟན་

བཞིན་ལྕགས་ར་གླིང་དཔོན་ཆེན་པ་ོབདག་དྲུང་ག་ིབློན་པོར་གྱུར། ཁྱིམ་མིང་བད་ེདགེར་གྲགས། ད་ེསྲས་བད་ེདག་ེབ་ོཐར་རམ། 

བཀྲ་ཤིས་སེང་གེས་མངའ་ཐང་རྒྱ་བསྐྱེད། གྲུབ་ཐོབ་ལྕགས་ཟམ་པ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པ་ོ (1385–1446/1458)27 གདན་དྲངས། ཆོས་

སྡེ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་བཞེངས།28 བླ་ཆེན་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ (?–1667) སྐུ་དུས་བསོད་ནམས་དང་སྟོབས་ཀྱི་

27 Tashi Tsering, ‘On the Dates of Thang stong rgyal po’, The Pandita and the Siddha, Tibetan Studies in Honour of  
E. Gene Smith, edited by Ramon N. Prats, Amnye Machen Institute, Dharamshala, 2007, pp.268–278.

28 དཔལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་ཀུན་གསལ་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (ཐང་རྒྱལ་རྣམ་

ཐར་) འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་གྱིས་ ༡༦༠༩ ལོར་བརྩམས། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ ཤོག་གྲངས་ ༢༢༥ ལས། “དེ་ནས་མདོ་

ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་བྱོན། མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག །ཤོད་དྲུག །རོང་དྲུག །གཤོང་དྲུག །ཆུ་དྲུག །མཐིལ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། རྫ་

ཆུ། འབྲི་ཆུ། ཉག་ཆུ་སོགས་ལ་ལྕགས་ཟམ་འཛུགས་པ་དང་། ཟལ་མོ་སྒང་དང་། ལི་ཐང་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས། 

གླིང་དུ་ཕེབས།” ཞེས་པའི་མཆན་བུར། “འདིའི་གླིང་ཞེས་པ་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་མངའ་ཞབས་ལྕགས་རའི་རྫོང་འདི་གླིང་གིས་འཛིན་པའི་སྐབས་

ཡིན་ལ་དེ་སྐབས་བོད་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་པ་ངོར་ན་ལེནདྲ་སོགས་ལ་གླིང་པ་ཁང་ཚན་ཟེར་བ་ཡང་འདི་དུས་སྐོར་ཡིན་ཅིང་། ཟལ་མོ་སྒང་དུ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངས་མཛད་གསུངས་པ་ནི་ད་ལྟ་ཡོངས་གྲགས་རྫ་འབྲི་ཟལ་མོ་སྒང་ཞེས་སྡེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་སྲིབ་དགོན་ཐང་སྟོང་ལྷ་ཁང་ཞེས་

པ་འདི་ཉིད་ཡིན་འདུག་ཅིང་། འདི་ལོ་གྲུབ་ཆེན་དགུང་གྲངས་གྱ་དྲུག་པའོ། །མཆན་འདི་རྣམ་ཐར་འདི་ཉིད་ཞུས་དག་སྐབས་སྨྱུག་འཛིན་བསྟན་འཛིན་

རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྨྲས་པའོ།།” ཞེས་གསལ། 

 གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ིདངོས་སློབ་ལ་སྟོད་བྱང་པ་ཤེས་རབ་དཔལ་ལྡན་གྱིས་མཛད་པའི་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལྕགས་ཟམ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་

པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། The Collected Works (gsung ’bum) of Thang stong rgyal po, Vol. 1, National Library 

of Bhutan, Thimphu, 1984. དབྱིན་ཇིའི་ཤོག་གྲངས་ ༣༨༧ ནང་། “མདོ་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་བྱོན། མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག །ཤོད་དྲུག །རོང་དྲུག །ཆུ་

དྲུག །ཐེལ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། རྫ་ཆུ། འདྲེ་ (འབྲི་) ཆུ། ཉག་ཆུ་སོགས་ལ་ལྕགས་ཟམ་བཙུགས་པ་དང་། ཟལ་མོ་སྒང་དང་། ལི་ཐང་

ལ་སོགས་པར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས་ནས། རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་ལ་བྱོན་པས་” ཞེས་དང་།

 གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ིདངོས་སློབ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་བཟང་དང་མོན་སྤ་གྲོ་བ་བདེ་བ་བཟང་པོ་ཟུང་གིས་མཛད་པ་བླ་མ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་

པོའ་ིརྣམ་ཐར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་བཞུགས་སོ།། The Collected Works (gsung ’bum) of Thang stong rgyal po, Vol. 2, National 

Library of Bhutan, Thimphu, 1984. དབྱིན་ཇིའི་ཤོག་གྲངས་ ༢༡༥ ནང་། “དེ་ནས་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་བྱོན་པས། 

མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག །རོང་དྲུག །ཤོང་དྲུག །ཆུ་དྲུག །འཐིལ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ཞབས་ཀྱིས་ལྕགས། (བཅགས་) རྫ་ཆུ་འབྲི་ཆུ་ལ་ལྕགས་ཟམ་དང་། 

ཟལ་མོ་སྒང་དུ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས།” ཞེས་གསལ།

 གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ིདངོས་སློབ་ཐུགས་སྲས་དམ་པ་རྗེ་བླ་མ་ཤེས་རབ་དཔལ་ལྡན་གྱི་སྲས་སྔགས་རམས་པ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་

པ་དཔལ་བཟང་གིས་༸གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའ་ིགདུང་བརྒྱུད་དྲ་ིམ་མེད་པ་བླ་ོགྲོས་རྒྱལ་མཚན་པའ་ིབཀས་བསྐུལ་ནས་མཛད་པ། གྲུབ་པའ་ིདབང་ཕྱུག་ཆེན་པ་ོ

ལྕགས་ཟམ་པ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་ཀུན་གསལ་སྒྲོན་མ་ེབདུད་རྩིའ་ིའཕྲེང་བ་མཐོང་བས་ཡིད་འཕྲོག་བཞུགས་སོ།། National Archives, 

Ramshahpath, Kathmandu, reel number AT 85/11. དབུ་མེད་བྲིས་མ་ཤོག་ལྡེབ་ ༥༢ན༦ ལས། “ད་ེནས་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་མད་ོཁམས་ཀྱ་ིཡུལ་

ལ་བྱོན་པས། མད་ོཁམས་སྒང་དྲུག །རོང་དྲུག །ཤོང་དྲུག །ཆུ་དྲུག །མཐིལ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ཞབས་ཀྱ་ིལྕགས། (བཅགས་) རྫ་ཆུ་འབྲ་ིཆུ་ལ་ལྕགས་ཟམ་དང་། 

ཟལ་མ་ོསྒང་དུ་རྟེན་མཆོད་བཞེངས་པའ་ིརྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས།” ཞེས་གསལ། །གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ིདངོས་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་ “གླིང་དུ་ཕེབས།” ཞེས་པ་



433སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་ནས་སླར་ཡང་མངའ་ཐང་འཕེལ་རྒྱས་ཇེ་ཆེར་མཛད། སྨར་ཤོད་གོ་འགྱོའ་ིགཞུང་བཤད་ལས། “ང་སྨར་

ཤོད་བཟུང་བའི་གོ་འགྱོ་ཟེར། །སྟོད་ཧོར་སོག་གཉིས་ལ་ཁྲལ་མ་འཇལ། །སྨད་རྒྱ་འཇང་གཉིས་ལ་ལམ་མ་གཡར། །བར་སྒེར་

བཙན་ཁག་ལ་མགོ་མ་སྒུར། །སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཁྲིམས་མ་ཁུར། །བྲག་གཡབ་བླ་མའི་ཆོས་མ་ཞུས།”29 ཞེས་གསལ་བ་ལས་

སྡེ་དགེའི་མངའ་ཐང་དྲག་ཤུགས་ཆེས་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་མཚོན་ནུས། 

སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་ (1678–1738) དང་སྲས་བླ་ཆེན་ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རིང་

སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༧༢༩–༡༧༤༤ བར་སྡེ་དགེའི་མཚལ་སྤར་གྱི་བཀའ་འགྱུར་པོད་ཆེན་ ༡༠༣ དང་། བསྟན་འགྱུར་པོད་ཆེན་ 

༢༠༩ བཅས་ལྷག་བསམ་གཏོང་ཕོད་རྨ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་གསར་དུ་ཤིང་སྤར་བརྐོས་ནས་མི་ཟད་ཆོས་སྦྱིན་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་

སྤེལ་བས་མཛད་བཟང་གྲགས་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཙམ་མ་ཟད་ྋརྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་བསྐལ་

བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ (1708–1757) ལྕམ་སྲིང་སྡེ་དགེ་ས་སྐྱོང་བསོད་ནམས་མགོན་པོའ་ིབཙུན་མོར་བསུས་པ་སོགས་མདོར་ན་རྒྱ་

ཐོབ་བོད་ཐོབ་གཉིས་ཀའི་ལུང་ལས་ཀ་འཇའ་ས་ཆོ་ལོས་མངོན་པར་མཐོ་བར་བྱུང་ནས་ས་སྟེང་སྙན་གྲགས་ཀྱིས་ཁྱབ། 

འད་ིནས་བཟུང་སྡ་ེབཞ་ིདག་ེབཅུའ་ིཡུལ་ཏ་ེསྡ་ེདག་ེའམ་སྡ་ེདག་ེམངའ་རིས་ཞིང་ཁམས་སམ། སྡ་ེདག་ེལྔ་བརྒྱ་ཞིང་ཁམས་

ཞེས་པར་དབུ་བླ་ཁག་ལྔ་སྟེ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་བསིལ་ལྡན་མཛེས་པའི་རྒྱན་གཅིག་དཔལ་སྤུངས་

དགོན་30 དང་། གསང་ཆེན་བསྟན་པའ་ིཆུ་འག་ོདཔལ་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་རྡ་ོརྗ་ེགདན།31 སྔ་འགྱུར་རྡ་ོརྗ་ེཐེག་པའ་ིབཤད་སྒྲུབ་ཀྱ་ིགདན་

བཀོད་མ་ིའདུག་ན་ལ་ོཆེན་འགྱུར་མེད་བད་ེཆེན་གྱིས་མཛད་པའ་ིཐང་རྒྱལ་རྣམ་ཐར་གཅུང་ར་ིབ་ོཆ་ེབའ་ིསྤར་མ་གཞིར་བཞག་སྡ་ེདགེར་སྤར་ཤིང་བརྐ་ོསྐབས་

ཞུ་དག་པ་ཞ་ེཆེན་དྲུང་ཡིག་གིས་ “གླིང་དུ་ཕེབས་” ཞེས་པ་གསར་བསྣན་ཞུས་སམ། གཅུང་ར་ིབ་ོཆ་ེབའ་ིསྤར་མ་རྙིང་པར་ཞིབ་བསྡུར་དགོས་གལ།

29 འཁྱུག་བྲིས་དེབ་ཆུང་ཤོག་གྲངས་ ༤བ༧

30 དཔལ་སྤུངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས། ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གཙོ་བསྒྲིགས་བྱས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧ ཤོག་

གྲངས་ ༦༥༥ བཞུགས། 

འགྱུར་མེད་དབང་ཆེན་གྱ་ིབསྒྲིགས། དཔལ་སྤུངས་གདན་སའ་ིལ་ོརྒྱུས་མདོར་བསྡུས། དཔལ་སྤུངས་འོད་སྣང། འདོན་ཐེངས (༤) ༢༠༠༦ དཔལ་སྤུངས་

གསུང་རབ་ཉམས་གས་ོཁང་། ཤེས་རབ་གླིང་། ཤོག་གྲངས་ ༣༣–༣༥ 

ཆོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོཤར་སྡ་ེདག་ེདཔལ་སྤུངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་ག་ིལ་ོརྒྱུས་རགས་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་ན། ༸བྱམས་མགོན་རྡ་ོརྗ་ེའཆང་པདྨ་དོན་ཡོད་ཉིན་

བྱེད་དབང་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་ལྔ་བཅུའ་ིམཛད་སྒོའ་ིདྲན་རྟེན་དེབ་དང་པ་ོབཞུགས་སོ། །ཞུ་སྒྲིག་བྱེད་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ཚ་ེརིང་། ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༣ ཕྱ་ིཟླ་ ༣ པར་

དཔལ་སྤུངས་གསུང་རབ་ཉམས་གས་ོཁང་ནས་སྤར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པའོ། །ཤེས་རབ་གླིང་། ཤོག་གྲངས་ ༡༢༡–༡༥༧ 

ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན། དཔལ་སྤུངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་རིག ༡༩༩༤ 

(༡) ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་གཙོ་གཉེར་བྱས། པེ་ཅིང་། ཤོག་གྲངས་ ༡༥༠–༡༦༦ 

འཛམ་གླིང་ཤེས་རིག་ང་ོསྤྲོད། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱ་ིགདན་ས་ཆེན་པ་ོདཔལ་སྤུངས་ཀྱ་ིལ་ོརྒྱུས། བོད་མིའ་ིརང་དབང་། བོད་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༠༩༥ ས་སྤྲེལ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༢༢ ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༦༨ ཕྱ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ རྡོར་གླིང་བོད་མིའ་ིརང་དབང་གསར་ཁང་དུ་དཔར། ཤོག་ངོས་ ༣ ཕྲེང་བསྟར་ ༡–༤ 

31 ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ཟླ་ཟུང་དུས་དེབ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 

ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ། Lausanne ཤོག་གྲངས་ ༡༧–༢༤ 

རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། (གསང་ཆེན་བསྟན་པའི་ཆུ་འགོ་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་བརྗོད་པ་འཆི་མེད་ལྷའི་རྔ་

སྒྲ་ངོ་མཚར་རྣ་བའི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།) འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༦ 



434 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

ས་ཆེན་པ་ོརྫོགས་ཆེན་དགོན།32 གསང་སྔགས་ཟབ་མ་ོརྡ་ོརྗ་ེཐེག་པའ་ིརིང་ལུགས་འཛིན་པ་དཔལ་ཡུལ་དགོན།33 སྔ་འགྱུར་ཆ་ེབ་

ཤོག་གྲངས་ ༢༤༠ བཞུགས། 

གུ་བཀྲའི་ཆོས་འབྱུང་། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། པེ་ཅིང་། ༡༩༩༠ ཤོག་གྲངས་ ༧༥༠–༧༥༩ བར། ཀཿཐོག་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་

དང་གདན་རབས་བརྗོད་པ།

དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་གདན་རབས་བརྒྱུད་འཛིན་དང་བཅས་པའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུའི་གཏམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 

༡༩༨༨ ལོར་མཇུག་རྫོགས་པར་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་ (1913 ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་) མཛད་པ། དབུ་མེད་བྲིས་མ་དཔེ་གཟུགས་ཤོག་

ལྡེབ་ ༡༤༣ བཞུགས། 

“ཁྱད་པར་བོད་ཆེན་པོའ་ིལྗོངས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་སྡེ་དགེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིམངའ་ཁུལ་འདིར་ནི། སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་

པ་ཁོ་ན་དར་རྒྱས་ཆེ་བས་དགོན་གནས་ཆེ་ཕྲའང་མང་དུ་བཞུགས་ཤིང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པ་དང་། གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པའི་

ཕྲིན་ལས་ལས་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། དེའི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་ན།” གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱོན་པའི་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་གདན་

རབས་མདོར་བསྡུས་ངོ་མཚར་པདྨོའ་ིདགའ་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའ་ི (1820–1892) གསུང་འབུམ་

སྤར་སར། པོད་ཚ་པ། འབྲས་ལྗོངས། སྒང་ཏོག་རྫོང་སར་བླ་བྲང་སྤར་མ། ༡༩༨༠ ཤོག་ལྡེབ་ ༡༡ན༢–༡༩ན༥

འཛམ་གླིང་ཤེས་རིག་ངོ་སྤྲོད། གདན་ས་ཆེན་པོ་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ལོ་རྒྱུས། བོད་མིའི་རང་དབང་། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༩༥ ས་སྤྲེལ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༩ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ རྡོར་གླིང་བོད་མིའི་རང་དབང་གསར་ཁང་དུ་དཔར།  ཤོག་ངོས་ ༣  

32 རྫོགས་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ཟླ་ཟུང་དུས་དེབ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས། Lausanne ཤོག་གྲངས་ ༡༩–༣༠ 

སྔ་འགྱུར་རྫོགས་ཆེན་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མོ། (སྔ་འགྱུར་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་བ་རྫོགས་ཆེན་པའི་གདན་རབས་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་བྱུང་བ་བརྗོད་

པའི་གཏམ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོའ་ིཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།) བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མས་བརྩམས། ཀྲུང་

གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། པེ་ཅིང་། ༢༠༠༤ ཤོག་གྲངས་ ༨༧༨ བཞུགས། 

སྔ་འགྱུར་རྒྱལ་བ་རྫོགས་ཆེན་དགོན་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་ཡོངས་འདུས་ལྗོན་པའི་སྐྱེད་ཚལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །འཕགས་ཡུལ་རྫོགས་ཆེན་ཨོ་

རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་། ཀོ་ལི་གྷལ། ༢༠༠༣ ཤོག་གྲངས་ ༢༤༠ བཞུགས། 

མད་ོཁམས་རྫོགས་ཆེན་དགོན་གྱ་ིལ་ོརྒྱུས། རྒྱལ་དབང་ཉ་ིམས་བརྩམས། ས་ིཁྲོན་མ་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ ཤོག་གྲངས་ ༡༣༩ བཞུགས། 

གུ་བཀྲའི་ཆོས་འབྱུང་། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། པེ་ཅིང་། ༡༩༩༠ ཤོག་གྲངས་ ༧༦༥–༨༡༧ བར། རྫོགས་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་

གཏན་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་གདན་རབས།

སྐལ་བཟང་ནས། རྫོགས་ཆེན་དགོན་དང་རྫོགས་ཆེན་རིམ་བྱོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས། གངས་དཀར་རི་བོ། ༡༩༨༥ (༡) དཀར་མཛེས་ཁུལ་རིག་རྩལ་མཉམ་

འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། སི་ཁྲོན་དར་མདོ། ཤོག་གྲངས་ ༤༢–༧༨  

33 དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ཟླ་ཟུང་དུས་དེབ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ལྔ་པ། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༢ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ། Lausanne ཤོག་གྲངས་ ༡༧–༢༤ 

དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་། མུ་པོ་ནས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༤ ཤོག་གྲངས་ ༤༡༧ བཞུགས། ཡང་གོང་གསལ་ཤོག་

གྲངས་ ༤༡༦ ནང་། གྱང་ཁང་མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་བཟང་ (1936 ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་) གིས་མཛད་པའི་རྒྱལ་དབང་དཔལ་

ཡུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཡོངས་འདུས་ལྗོན་བཟང་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ཞེས་པ་ཡོད་ཅེས་གསལ།

གུ་བཀྲའི་ཆོས་འབྱུང་། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། པེ་ཅིང་། ༡༩༩༠ ཤོག་གྲངས་ ༧༥༩–༧༦༥ བར། དཔལ་ཡུལ་བྱང་ཆུབ་གླིང་

གི་གདན་རབས།

དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འབྱུང་གདན་རབས་བླ་མ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས། རག་མགོ་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་



435སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

དྲུག་ལྡན་རྙིང་མ་བ་ཞེ་ཆེན་དགོན་34བཅས་པའི་ཐོག་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ན་རིམ་གྱི་གདན་སའི་གཙོ་བོ་སྡེ་དགེ་དགོན་ཆེན་དཔལ་

ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་35 གིས་གཙོས་ས་དགོན་ ༤༦ རྙིང་དགོན་ ༦༧ བཀའ་བརྒྱུད་དགོན་ ༤༥ དག་ེདགོན་ ༢༨ བོན་དགོན ༡༩36 

བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས་ (1879–1962) བཀའ་འབུམ། པོད་ཝཾ། Published by Ven. Pema Norbu Rinpoche, Nyingmapa Monastery, 

Bylakuppe, 1985 དབྱིན་ཇིའི་ཤོག་གྲངས་ ༣–༣༧ བར་དང་། དབྱིན་ཇིའི་ཤོག་གྲངས་ ༣༩–༤༡ བར་རྨུག་སངས་བླ་རབས་གསལ།

ྋརྒྱལ་དབང་དཔལ་ཡུལ་པའི་གདན་རབས་ངོ་མཚར་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཚེ་རིང་བླ་མས་ ༡༩༨༢ ལོར་མཛད་

པ། ཕལ་ཆེར་ ༡༩༨༤ ལོར་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་གར་སྷོ་ཕྱོགས་བྷེ་ཀོབ་ཏུ་གསར་སྤར། དཔེ་འབྲིང་ཤོག་ལྡེབ་ ༩༦ བཞུགས། 
A Garland of Immortal Wish fulfilling Trees, The Palyul Tradition of Nyingmapa, by Ven. Tsering Lama Jampal Zangpo, 
translated by Sangye Khandro, Snow Lion Publications, Ithaca, New York, 1988, 187 pages.

འཛམ་གླིང་ཤེས་རིག་ངོ་སྤྲོད། དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༩༥ ས་སྤྲེལ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༨  

ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༣ རྡོར་གླིང་བོད་མིའི་རང་དབང་གསར་ཁང་དུ་དཔར། ཤོག་ངོས་ ༣ 

34 ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན། ཟླ་ཟུང་དུས་དེབ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བདུན་པ། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ། Lausanne ཤོག་གྲངས་ ༢༡–༣༧ 

35 སྡེ་དགེ་དགོན་ཆེན་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཞུགས་སོ།། (ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་མོ་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཆོས་གྲྭ་

ཆེན་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་སྐལ་ལྡན་དགྱེས་པའི་འཛུམ་ཞལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།) མཁན་པོ་སྐལ་ལྡན་ཚེ་རིང་གིས་ ༢༠༠༡ ལོར་མཛད་པ། དེབ་

གཟུགས་སྒེར་སྤར། ཤོག་གྲངས་ ༣༦༤ བཞུགས།

རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། སྡེ་དགེ་དགོན་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ལོ་རྒྱུས། ཆོས་དུང་དཀར་པོ། ས་སྐྱའི་རྩོམ་རིག་དུས་དེབ། Gongkar Choede Monastery, 

Dehra Dun  ༢༠༠༩ སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༥ ཤོག་གྲངས་ ༦༠–༦༤

ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན། ས་དགོན་ཉེར་ལྔའི་མ་དགོན་ལྟ་བུ་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་དགོན་ཆེན་དགོན་པའི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།   བོད་ལྗོངས་ཞིབ་

འཇུག ༡༩༩༤ (༣) གཙོ་གཉེར་ལས་ཁུངས་བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་། ལྷ་ས། ཤོག་གྲངས་ ༡༤༢–༡༥༠

“བོད་ཆེན་པོའ་ིལྗོངས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཕལ་མོ་ཆེར་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ། སྡེ་དགེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་དཔལ་

ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་ཞེས་གྲགས་པའི་མེ་ཏོག་དྲེགས་ལྡན་བྱེ་བའི་གཙུག་ན་ངལ་འཚོ་བ་འདི་ཉིད་ནི།” གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱོན་པའི་གསང་སྔགས་

གསར་རྙིང་གི་གདན་རབས་མདོར་བསྡུས་ངོ་མཚར་པདྨོའ་ིདགའ་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའ་ི (1820–

1892) གསུང་འབུམ་སྤར་སར། པོད་ཚ་པ། འབྲས་ལྗོངས། སྒང་ཏོག་རྫོང་སར་བླ་བྲང་སྤར་མ། ༡༩༨༠ ཤོག་ལྡེབ་ ༤༢བ༤–༤༩བ༦

འཛམ་གླིང་ཤེས་རིག་ངོ་སྤྲོད། སྡེ་དགེ་དགོན་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ལོ་རྒྱུས། བོད་མིའི་རང་དབང་། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༩༥ ས་སྤྲེལ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ རྡོར་གླིང་བོད་མིའི་རང་དབང་གསར་ཁང་དུ་དཔར། ཤོག་ངོས་ ༤

སྤྱིར་བཏང་ཤེས་བྱ། བོད་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་གསང་སྔགས་གསར་མ་དཔལ་ས་སྐྱའི་དགོན་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་གདན་རབས། བོད་

མིའི་རང་དབང་། Tibetan Freedom ལོ་ ༡ ཨང་ ༡༤༡ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༩༤ ཤིང་སྦྲུལ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢  19/8/1965 བོད་ལྗོངས་མི་མང་རང་

དབང་གསར་ཤོག །པར་འགྲེམས་བྱེད་པོ་བག་གྲོ །རྡོ་རྗེ་གླིང་། ཤོག་ངོས་ ༣ ཕྲེང་སྟར་ ༢ ནས་ 29/8/1965 འདོན་ཐེངས་བར་གཟིགས་འཚལ།

36 སྡེ་དགེ་རྫོང་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས། Temple  Records of Dege County སྡེ་དགེ་རྫོང་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས། 

སྲིད་གྲོས་སྡེ་དགེ་རྫོང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ ཤོག་གྲངས་ 2+2+2+3+2+2+3+611+2+3 བཞུགས།

སྡེ་དགེའི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་དོན་ཟླ་འོད་གསར་པའི་མེ་ལོང་། ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་

བསྒྲིགས། འདོན་ཐེངས་ ༢༨ པ། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་སློབ་སྦྱོང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༠ ཤོག་གྲངས་ ༡༦༥–༡༨༠ 

རང་ཡུལ་སྡེ་དགེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་སྨྲོས་པ། མུན་ནག་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་མི་ཞིག་གི་མི་ཚེ། ཤྲིར་ལ་ལྷུན་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་ (1939 ལོར་སྐུ་



436 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

ས་དབང་སྡ་ེདགེའ་ིཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་པ་ོགཉེར་ཆེན་ ༤ ཕྱག་མཛོད་ཆ་ེཆུང་ ༢ ཕྱ་ིཡ་ིདཔོན་ཆེན་ ༤37 

འཁྲུངས་) གྱི་མྱོང་ཚོར་དངོས་མ། བྲག་གཡབ་གྲགས་པས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས། Printed at Sherig Parkhang, 2004 ཤོག་གྲངས་ ༢༩–༣༩ 

ཁམས་ཕྱོགས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དགོན་སྡེ་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་གསལ་བར་བཤད་པ་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ། ཁམས་ཕྱོགས་དཀར་

མཛེས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་གསལ་བར་བཤད་པ་ནང་བསྟན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། དེབ་དང་པོ། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་

ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་སོའ་ོདང་། ཀྲུང་གོ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མཐོ་རིམ་སློབ་གླིང་བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་། ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཆོས་ལུགས་ཅུད། དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཅུད་བཅས་ལས་ཁུངས་བཞི་

ནས་བརྩམས་སྒྲིག་བྱས། (ནང་ཁུལ་ཡིག་ཆ་) ༡༩༩༥ ལོའ་ི ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ལ། ཤོག་གྲངས་ ༤༠༥–༦༤༥ བར་དང་།  

ཁམས་ཕྱོགས་སེར་ཤུལ་རྫོང་གི་དགོན་སྡེ་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་གསལ་བར་བཤད་པ་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ། ཁམས་ཕྱོགས་

དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་གསལ་བར་བཤད་པ་ནང་བསྟན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། དེབ་གཉིས་པ། ཤོག་

གྲངས་ ༡༢༢–༢༥༣ བར་དང་།  

ཁམས་ཕྱོགས་རྫ་ཆུ་ཁ་རྫོང་གི་དགོན་སྡེ་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་གསལ་བར་བཤད་པ་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ། ཁམས་ཕྱོགས་དཀར་

མཛེས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་གསལ་བར་བཤད་པ་ནང་བསྟན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། དེབ་གཉིས་པ། ཤོག་གྲངས་ 

༢༨༣–༣༧༨ བར་དང་། 

ཁམས་ཕྱོགས་དཔལ་ཡུལ་རྫོང་གི་དགོན་སྡེ་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་གསལ་བར་བཤད་པ་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ། ཁམས་ཕྱོགས་

དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་གསལ་བར་བཤད་པ་ནང་བསྟན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། དེབ་གསུམ་པ། ཤོག་

གྲངས་ ༩༦–༣༢༨ བར་ལ་གཟིགས་འཚལ། 

སྡེ་དགེ་ཆོས་འབྱུང་། (མདོ་སྨད་ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་ལས་འཕྲོས་པའི་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་

དགྱེས་པའི་ཏམྦུ་ར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།) ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྲིགས། ཧང་ཁོང་ཡ་གླིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༤ ཤོག་གྲངས་ ༨༠–༨༣

ལྷ་འབྲང་དགོན། ནོར་ལྡེ།  ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས ༡།༣༠  ནོར་གླིང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་། སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག 

ཤོག་ངོས་ ༡  

དཔལ་རྡོར། སྒ་གླིང་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། གངས་དཀར་རི་བོ། ༡༩༩༥ (༤) དཀར་མཛེས་ཁུལ་རིག་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། 

སི་ཁྲོན་དར་མདོ། ཤོག་གྲངས་ ༣༨–༤༨ 

དམ་ཆོས་ཚེ་རིང་། སྡེ་དགེའི་དཔལ་ལྡན་ལྕགས་ར་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། མི་རིགས། ༡༩༩༥ (༣) ཀྲུང་གུང་སི་ཁྲོན་ཧྲེང་ཨུའི་མི་

རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། ཁྲེང་ཏུའུ། ཤོག་གྲངས་ ༡༦–༢༠ 

བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས། ཁམས་བྱེ་བཤད་གྲྭའི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་རིག China Tibetology ༡༩༩༢ (༢) ཀྲུང་གོའ་ིབོད་

ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་གཙོ་གཉེར་བྱས། པེ་ཅིང་། ཤོག་གྲངས་ ༡༡༨–༡༣༠

37 ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ གོང་སྡ་ེདགེའ་ིཕྱ་ིཡ་ིགཉེར་ཆེན་བཞིའམ། ཕྱིའ་ིདཔོན་ཆེན་ཁག་བཞ་ིནི། ཤར་ཡིད་ལྷུང་དཔོན། ལྷ་ོསྒ་རྗ་ེདཔོན། ནུབ་འབྲོང་པ་དཔོན། 

བྱང་སེར་ཤུལ་དཔོན། ཞེས་བགྲང་བར་བྱེད། སྐལ་པ་ས་རྟ་སྟེ། ཕྱ་ིལ་ོ ༡༩༡༨ སྔོན་དུ་ཕྱིའ་ིདཔོན་ཆེན་ཁག་བཞ་ིན་ིཡིད་ལྷུང་ལྷ་ར་ིདཔོན། སྒ་རྗ་ེདཔོན། (སྒ་རྗ་ེ

དཔོན་གྱ་ིསྐོར་ལ། སྒ་རྗ་ེཁམས་དབུས་དགོན་གྱ་ིསྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་དོན་གྲུབ་ཅེས་པའ་ིམ་ིཚོའ་ིལ་ོརྒྱུས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་

སོ། །འཆ་ིམེད་དགའ་ཚལ་གླིང་། དྷ་རམ་ས་ལ། ༢༠༠༧ ཤོག་གྲངས་ ༣༥༩–༣༦༤ བར་ལ་གཟིགས་འཚལ་) ཧོར་ཨ་ཐུབ་དཔོན། (དྲིལ་མཁར་སྤྲུལ་

སྐུའམ་འདན་ཨ་ཐུབ་ཕ་ོབྲང་ག་ིགཞིས་འཛིན་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱ་ིབུར་སྐྱེས་པ་འཇིགས་མེད་ཚ་ེདབང་ལགས་ཀྱིས་ ༢༠༡༠ ལོར་མཛད་པའ་ི “མད་ོ

ཁམས་སྡ་ེདག་ེནང་ཨ་ཐུབ་ཚང་ག་ིལ་ོརྒྱུས་” ཞེས་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་བཅུག་པའ་ི A4 ཤོག་གྲངས་ ༧ བཞུགས་པ་དང་། གཞིས་བོད་ནས་ཚ་ེརིང་དབང་

རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་མདོ་ཁམས་ཏྲེ་ཧོར་རོང་པ་ཚ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་དུང་གི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་པའི་ནང་ཨ་ཐུབ་ཚང་གི་ལོ་རྒྱུས་བཅས་

ལ་གཟིགས་འཚལ།) རྫ་སེར་ཤུལ་དཔོན་བཅས་བརྩ་ིསྲོལ་ཡོད་འདུག ༡༩༡༨ ལོར་ཧོར་སྟོད་དམ་ཏྲ་ེསྟོད་རོང་པ་ཚར་རྒྱ་བོད་མ་ེམཚམས་བཞག་ནས་བཟུང་



437སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

ཕྱིའི་དཔོན་མགོ་ ༣38 མདུན་འཁོར་ ༤༣ དཔོན་སྐྱ་ ༤ ཧོར་འདྲ་ ༨༦ རོང་སྡེ་རྫོང་ཁག་ ༣༣ བྱང་སྡེ་འབྲོག་པ་རྫ་ཆུ་

ཁའི་དཔོན་འགོ་ ༣༦ ཡིད་ལྷུང་སྟོང་སྡེ།39 ཁྲོམ་ཐར་ཤོག་ཆེན་ ༤ ལྷོ་ཕྱི་འབྲོག་ཁག་ ༧ ནུབ་སྡེ་སེ་ཚ། སོག་རུ། བསམ་

སྡ་ེདགེའ་ིམངའ་ཞབས་ཧོར་ཨ་ཐུབ་དཔོན་ཚང་དང་དེའ་ིབློན་ཆེན་ནམ་བརྒྱ་དཔོན་བཞ་ིསྟེ། ལ་དཀར་ཚང་། མུག་སྤྲུགས་ཚང་། གད་ཐོག་ཚང་། རྟ་གས་ོཚང་

སོགས་གང་ལྟར་ཡར་སྟོད་རོང་པ་ཚ་དང་གླིང་ཚང་ཤོག་བཞ་ིསྡ་ེདགེའ་ིཆབ་འབངས་ནས་ཁ་གྱེས་འདུག་ལགས། བཀའ་བློན་ཁྲ་ིཟུར་སྡ་ེདག་ེའཇུ་ཆེན་ཐུབ་

བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གྱ་ིསྐུ་ཚེའ་ིལ་ོརྒྱུས། བཀའ་བློན་ཁྲ་ིཟུར་སྡ་ེདག་ེའཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་ (1930–2011) གྱིས་བརྩམས། དེབ་གསུམ་པ། ༢༠༡༤ 

Juchentsang White House, Chauntra ཤོག་གྲངས་ ༢༥༣ ལའང་གཟིགས་འཚལ།

རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར་ཆེན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཏེ་མཁས་གྲུབ་

རྒྱ་མཚོའི་གཙོ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་བརྟེན་ (བསྟེན་) པའི་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོས་ 

(ཏྲེ་ཧོར་བེ་རིའི་གུར་ལུང་དགོན་གྱི་འབའ་ཕུག་ ཀུ་ལུང་ནོར་བུ་ སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ཡིན་ནམ་སྙམ།) ཤིང་མོ་བྱ་ ༡༨༨༥ ལོར་

མཛད་པའི་ཡུམ་རྒྱས་པ་འབུམ་གྱི་གླེགས་བམ་རྣམ་པར་སྤེལ་བའི་ཕྱི་མོར་བསྐྲུན་པའི་ཚུལ་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་གླིང་བུ་ (ལ་དཀར་ཚང་གི་འབུམ་

གྱི་དཀར་ཆག་ ?) ཞེས་བྱ་བའི་ (Rare Tibetan Historical and Literary Texts from the library of  Tsepon W. D. Shakabpa, Series 

1, New Delhi, p.418:5) ཤོག་ལྡེབ་ ༢༨ན༥ ལས། “དེ་ལས་བྱེ་བྲག་གི་ཡུལ་འདི་ནི་ཧོར་སེ་ཆེན་གན་གྱི་གདུང་བརྒྱུད་ལས་བྱོན་པའི་རྒྱལ་

རབས་རིམ་པས་དབང་མཛད་ཅིང་། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རི་མོ་རྣམ་པར་བཀོད་ནས་ཡུལ་ཡོན་ཏན་གྱི་སྙིང་

པོ་ཅན་དུ་བསྐྲུན་པའི་མངོན་རྟགས་སུ་འབྲས་སཱ་ལུའི་ཆར་པུས་ནུབ་ཙམ་དུ་བབ་པས་ཧོར་འབྲས་ཤོད་ཅེས་མདོ་སྨད་ཤོད་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གྱལ། ཆུ་

བོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་འབྲི་དང་ཟླ་ཀླུང་གཡས་གཡོན་ནས་འབབ་པའི་བར་སྒང་དྲུག་གི་ནང་ཚན་འབྲི་ཟླ་ཟལ་མོ་སྒང་གི་སའི་ཆ། སྤང་མི་ཕམ་མགོན་

པོ་དང་རྗེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་སོགས་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མས་སྲིད་པ་ཉེ་བར་བཟུང་ཞིང་། གཞན་ཡང་ལོ་ཆེན་བེ་རོ་ཙཱ་

ན། བྱང་སེམས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན། དགེ་བཤེས་ཤ་ར་བ། སྤྱན་སྔ་བ། མཁན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་བླ་མ་སོགས་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་དུ་མ་ཕེབས་ཏེ། རི་སུལ་

ཕལ་ཆེར་བསྒྲུབ་སྡེས་བཀང་ནས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བརྙེས་པའི་གང་ཟག་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་། ད་ལྟའང་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའ་ིཕྲིན་ལས་

ཀྱི་འཇུག་པ་ཤར་བའི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཁག་བཅུ་གསུམ་དང་། ས་རྙིང་ཀར་སོགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་དུ་མ་རྣམས་སུ་སྐུ་གསུངས་ (གསུང་) ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་

ཁྱད་འཕགས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྡེ་ཁྲི་ཕྲག་ཏུ་ཉེ་བ་དང་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤད་བསྒྲུབ་ཀྱིས་སྐྱོང་ཞིང་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡང་དུ་

མ་བྱོན་དང་བཞུགས་བཞིན་པའོ། །ཡུལ་དང་སྡེ་རྣམས་ཀྱང་ས་གཞི་ཁ་རྒྱ་ཆེ། ས་སྤྱད་བཟང་རྒུ་འཛོམ། མཐའ་བཞིའི་ནོར་སྣ་མང་། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཚོང་

འདུས་ཆེ། ཕྱུག་པོས་སྐྱོངས་སླ། མེད་པོས་བཙལ་སླ། ཉོ་ཚོང་གིས་བསྒྲུབ་སླ། མཆོད་པ་དང་སྦྱིན་པ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བགྱིད་པའི་འབྱོར་ལྡན་གྱི་

ཁྱིམ་བདག་དང་། ཆོས་ལྡན་གྱི་སྐྱེ་བོ་དུ་མས་གང་པ། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ཀྱི་གོང་བ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་འགགས་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རོལ་

པས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྒྲུབ་གནས་བྲག་རི་ཡུལ་མཁར་གྱི་ཉེ་ཞོལ་ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེའི་མངའ་འབངས་སུ་གཏོགས་

པ་རྒྱབ་རི་ཁྱུང་ཆེན་ལྡིང་བ་ལྟ་བུ། མདུན་རི་གླང་ཆེན་ཉལ་བ་ལྟ་བུ། ཤར་ནས་ཁྱད་ནོར་གྱི་ཡོ་བྱད་འདུ་བའི་ལམ་སྲོལ་དོད་པ། ལྷོ་ནས་གསེར་ལྡན་

གྱི་རྒྱུན་གཡུ་འབྲུག་འཁྱིལ་བའི་ཚུལ་དུ་འབབ་པ། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དང་། ཁྱེའུ་དང་། བུ་མོ་དང་། བྲན་དང་། ཟས་དང་། འབྲུ་དང་། གོས་དར་

དང་། རྟ་དང་། བ་ལང་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སོགས་འབྱོར་པའི་བཀོད་པ་དུ་མས་བརྒྱན་པའི་གྲོང་གི་དབུས་ན།” ཞེས་གསལ་བ་ལས་མཁྱེན་ནུས་སོ།།

38 རྔ་མོང་སྣ་སོག་མོ་དཔོན་དང་། ཉག་གཤིས་སེ་ཚ་དཔོན། བསམ་འགྲུབ་གཞུང་བསམ་སོག་དཔོན།

39 ཡིད་ལྷུང་དཔོན་རྒྱུད་ཀྱི་བྱུང་རབས་པདྨ་དཀར་པོའ་ིཕྲེང་བ། ཟླ་ཚེས་ 11/17/13 རྩོམ་པ་པོ། རྩ་ཤུལ་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན། སྡེ་དགེ་དྲ་བ། 

༡༣།༡༠།༢༠༡༤ ཉིན་བལྟ་བཀླགས་བྱས།

རྫ་ཕྲུག་ཚེ་རིང་འགྱུར་མེད། སྡེ་དགེའི་ཡིད་ལྷུང་ལྷ་མཚོའི་སྒྲུབ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གཏམ་ཐོས་པ་དོན་ལྡན། དུང་རི། ༢༠༠༠ (༡) སི་ཁྲོན་མི་

རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཤོག་གྲངས་ ༦༩–༧༢

ཚེ་དབང་ནས་བྲིས། སྡེ་དགེའི་ཡིད་ལྷུང་ལྷ་མཚོ། གངས་དཀར་རི་བོ། ༡༩༨༧ (༢) དཀར་མཛེས་ཁུལ་རིག་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། སི་

ཁྲོན་དར་མདོ། ཤོག་གྲངས་ ༨༧–༩༣



438 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

གྲུབ་གཞུང་། ནང་གི་སྒེར་བཙན་དགོན་ཁག་བཅས་ཡོད་ས་ཕྱེད་གདན་དུ་བཏིངས། གནམ་ཕྱེད་སྐེ་ལ་གྱོན་པའི་ས་སྐྱོང་

གཡེར་གྲགས་ཅན་བདེ་བར་བྱོན་པར་གདའ་འོ།། 

སྡེ་དགེའི་ས་འབྲེལ་ཁམས་ཁུལ་གྱི་གཏམ་དཔེར་ཡང་། “ཕ་ཡུལ་སྡེ་དགེ་ཡིན་ན་ཆེ་རྒྱུ་དང་། ཉལ་ས་ལྷ་ཁང་ཡིན་ན་

དྲོ་རྒྱུ་མེད།”40 ཅེས་བཤད་སྲོལ་བྱུང་འདུག །འདི་ནི་སྡེ་དགེ་མངའ་རིས་ཞིང་ཁམས་ལ་འཁང་རའི་གཏམ་ཙམ་དུ་ཟད།

གཉིས་པ་སྡེ་དགེའི་སྐུ་དངོས་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་རང་ལུགས་བརྗོད་པ་ནི། སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ (1722–

1774) ༡༧༥༠ ལོར་ངོར་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་ (1702–1758) མཆོག་ལ་སྩལ་བས་འབུལ་ཐོ་ལས། “དེ་ཡང་

མཆོད་ཡོན་རྟེན་རྙིང་པར་རྟེན་བཤད་གསར་པ་ཞུ་མ་དགོས་ཀྱང་། གཞན་དག་དང་བ་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་དུ་ཞར་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཅུང་

ཟད་ཙམ་ཞུ་ན། མཉམ་མེད་བུ་རམ་ཤིང་པའི་གདུལ་ཞིང་མི་མཇེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཅེས་གླིང་བཞི་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ལྷོ་ངོས། 

ཤིང་ཛམྦུ་བྀྲཀྵའི་ཐ་སྙད་ལས་འཛམ་བུ་གླིང་ཞེས་བོད་ (འབོད་) པའི་བྱེ་བྲག །རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་གངས་

ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལས་བོད་དང་བོད་ཆེན་པོར་གྲགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་སྐྱེ་དགུ་མ་ལུས་པ་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགོད་

ཕྱིར་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་རོལ་གར་སྣ་ཚོགས་པས་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་བློན་དང་ལོ་པཎ་གྱི་ཚུལ་བཟུང་

ནས། མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྤར་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉི་མ་ཤར་བ་བཞིན་མཛད་པ་ནས་

བཟུང་། རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་མཛད་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དག་གྲུབ་མཐའ་རིས་སུ་མ་ཆད་པར་བྱོན་པ་ཤ་སྟག་

ལགས་གྲང་། དེ་དག་ཀུན་ལས་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་མའི་སྒོ་ནས་འཕགས་པ། བོད་གངས་ཅན་གྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་གཅིག་པུར་

གྱུར་ཅིང་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་བསྟན་པའི་བྱ་བ་ལ་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ལ་འགྲན་པར་གྱུར་པ། མཚན་ནས་བརྗོད་

པར་དཀའ་བ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཞེས་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ལྟར་གྲགས་ཤིང་། ཞབས་ཀྱི་ཆུ་སྐྱེས་དམར་བའི་མདངས་ཅན་ས་གསུམ་

ཆེ་དགུ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་གྱི་རྩེ་མོར་མངོན་པར་བཀོད་པ་མཚན་སྙན་གྱི་གདུགས་དཀར་པོ་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་རྩེ་མོར་

འཁོར་བ། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་རྗེ་པཎྜི་ཏ་ཁུ་དབོན་རྣམས་མ་ཧཱ་ཙི་ནའི་ཡུལ་དུ་བསྟན་

པའི་སྒྲོན་མེ་སྤར་ཏེ། གོང་མ་གོ་དན་སེ་ཆན་གན་གྱི་བླའི་མཆོད་གནས་སུ་སྤྱན་དྲངས་པར་གྱུར་པའི་སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་

ད་ལྟའི་བར་དུ་ངེད་ཀྱི་ཡབ་མེས་གོང་མའི་རིང་ནས་ཞབས་ཏོག་དང་སྲི་ཞུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་པ་ཤ་སྟག་སྟེ། དེ་ཡང་གང་

ཞེ་ན། བོད་མིའུ་གདུང་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པའི་རུས་ལ་མ་གཏོགས། སྟོང་བཙན་སྒོ་རིགས་ལྷ་སྡེ་དཀར་པོ་ལས་ཆད་པའི་རྔུ་ཆེན་

བརྒྱ་ཚོ་བཅོ་བརྒྱད། ཚོ་ཡན་གཉིས་དང་ཉི་ཤུར་གྲགས་པའི་ནང་ནས། ཐོག་མའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འགར་དམ་པ་ཆོས་སྡིངས་

པ་ཞེས་སློབ་དཔོན་ཨཱརྱ་དེ་ཝའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གཅུང་། འགར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོའ་ིསྲས། ས་དམར་

དབོན་པོ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱིས་ྋཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཁུ་དབོན་གྱི་གསོལ་དཔོན་གྱི་ལས་ཀ་བཟུང་སྟེ་ཞབས་ཕྱི་ནང་འཁོར་དུ་

བྱུང་བ། ཕྱིས་སུ་ྋགོང་མ་སེ་ཆེན་གན་འཁོར་བཅས་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་

40 ནག་ཆུའི་དམངས་ཁྲོད་གཏམ་དཔེ། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༣ ཤོག་གྲངས་ ༦༣ ནང་ “ཉལ་ས་ལྷ་ཁང་ཡིན་ན་དྲོ་བྱེད་

མེད། ཕ་ཡུལ་སྡེ་དགེ་ཡིན་ན་ཆེ་བྱེད་མེད།” ཅེས་གསལ།



439སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

པོ་ཉིད་ཀྱི་གདུལ་བྱར་གྱུར་ཏེ་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་ནས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་

བཀོད། དེའི་དུས་སུ་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་བདོག་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཕུལ་བའི་འབུལ་ཆེན་ལན་གསུམ་པ་

རྒྱབ་པའི་ཕྱི་མ་བོད་ཆོལ་ཁ་བཅུ་གསུམ། (གསུམ་) རྒྱའི་མི་ཡུར་ཆེན་མོ་དང་བཅས་ཕུལ་བའི་སྐབས་དེར། བརྒྱ་དཔོན་སྟོང་

དཔོན་སོ་སོར་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་ཚེ། མཆོད་ཡོན་གཉི་གས་ཐུགས་ལ་བཏགས་ནས། ས་དམར་དབོན་པོ་བསོད་ནམས་

རིན་ཆེན་ས་དམར་ཡང་དགོན་དུ་འཚོགས་པ་སྟོང་ཕྲག་བསྐྱངས་ཏེ་བསྟན་པའི་བྱ་བ་མཛད། དབོན་སྟོང་དཔོན་ཟླ་བ་བཟང་

པོ་ལ་སྟག་མགོ་ནོར་བུ་གསུམ་པ། ཤེལ་ཐམ་ལེ་ཚེ་དགུ་པའི་འཇའ་ས་བཅས་གནང་ནས་རྔུ་པའི་སྟོང་དཔོན་དུ་བསྐོས། དེའི་

དབོན་རྒྱུད་ལས་བདེ་ཆེན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལ་དམ་པ་མང་པོས་ལུང་བསྟན་ནས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཕལ་ཆེར་རིམ་པར་

བདག་གིར་བྱས་ཏེ། ཆོས་ནོར་འདོད་ཐར་ཏེ་སྡེ་བཞི་དང་དགེ་བཅུ་ཚང་བའི་ཡུལ་གྱི་ཐ་སྙད་དམ། བསོད་ནམས་ལས་རང་

གྲུབ་ཏེ་ (སྟེ་) སྡེ་དགེ་ཞེས་པའི་གྲགས་པ་ཐོབ། དེའི་དབོན་རྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་

རྒྱལ་པོ་གདན་དྲངས་ཏེ་མཆོད་ཡོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་རང་འགྲིགས་སུ་གྱུར་ནས། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་མཚོ་

བསྲུབས་ཏེ་སྲིབ་དགོན་དུ་གཙུག་ལག་གི་གཞི་བཏིང་ནས་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་ཞེས་གྲགས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་སེང་གེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་

ཉིན་རིར་གཙུག་ལག་བཏབ་སྟེ་ཉིན་དགོན་དུ་གྲགས་པ་བྱུང་ཞིང་། དེའི་དབོན་མཆོག་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གྱིས་ས་སྐྱའི་བསྟན་

འཛིན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ངོར་ཨེ་ཝཾ་པའི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་འཛིན་ཏེ། ངོར་ཨེ་ཝཾ་གཙུག་ལག་གི་ཚད་

ཀྱིས་ལྷ་ཁང་བཏབ་སྟེ་སྡེ་དགེ་ལྷ་ཁང་པ་ཞེས་ད་ལྟའི་བར་དུ་གྲགས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་གསང་བདག་གི་སྤྲུལ་པ་ས་སྐྱོང་བླ་མ་

བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཆེན་མོའ་ིཚད་ཀྱིས་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཏེ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དར་རྒྱས་སུ་ 

བཏང་། རིས་མེད་བསྟན་པ་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་པས་ལུགས་གཉིས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉི་མས་མ་ཁྱབ་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་རྨུ་རོད་

ཐམས་ཅད་རྟ་རོད་དཀྱུས་སུ་འཛུད་པ་བཞིན་དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་ཀྱིས་བསྐྱངས་ཏེ་སྐུ་བསོད་བླ་ནས་བླར་ཇེ་ཆེར་མཐོ་བ་དེང་

སོང་ (སང་) དངོས་ཅག་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་བྱུང་བ་འདི་ཉིད་དོན་ལ་མཆོག་གསུམ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་ས་ངོར་གཉིས་ཀྱི་

ཐུགས་རྗེ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡིན་ནས་ཡིན་བཞིན་ཕྲན་ཅག་གི་བླ་རབས་དཔོན་རབས་གོང་མ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་

དུ་ས་ངོར་གྱི་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཏུ་གྱུར་བས་དམ་ཚིག་ལ་སེལ་མ་ཞུགས་ཤིང་། གསེར་དངུལ་གྱི་རང་མདོག་མ་འགྱུར་

བས། དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཐུབ་བསྟན་གྱི་གཙུག་ལག་ཆེན་པོར། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའ་ིབཞུགས་ཁྲི་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་ཅན་གྱི་བ་

གམ་དུ་མངོན་པར་མངའ་གསོལ་བའི་རྣམ་འདྲེན་དམ་པ་རྣམས་ལྗོངས་འདིའི་སྐྱབས་མགོན་དུ་རིམ་པར་ཕེབས་པ་དག་སྐུ་དྲིན་

གཅིག་ལས་གཅིག་ཆེ་ཁོ་ན་ལགས།”41 ཞེས་གསལ།

གསུམ་པ་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིའབྱུང་ཁུངས་མངའ་ཐང་དར་འཕེལ་སྐོར་གཞན་སྡེས་ཇི་འདྲ་སྨྲོས་ཚུལ་ལ། ྋརྒྱལ་དབང་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་སྡེ་བཞིའི་སྒོ་འཕར་ཕྱེ་བའི་སྐལ་བཟང་ལས། “མེ་ལུག་ (1667) ལྷོ་འབྲུག་

41 གྲངས་མེད་ཚེ་རབས་དུས་ནས་དཀར་ནག་སྦགས་པ་ལས་ཀྱི་ས་བོན་གྱིས་བསྐྱེད་པ་ཅིར་སྣང་འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་ཨར་འཐས་སུ་རང་

གིས་ཇི་ལྟར་མྱོང་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་སྣ་ཚོགས་ལྗོན་པ་སྟུག་པོའ་ིའཁྲི་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ་ལས་གླེགས་བམ་གཉིས་པ་བཞུགས། The Sungrab 

Nyamso Gyunpel Parkhang, Tibetan Craft Community, Tashijong, 1975 ཤོག་གྲངས་ ༢༦༦–༢༦༩



440 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

པའི་སྲིད་ཀྱི་ཁུར་ལེན་པ་མངོན་བླ་མ། ནང་བློན་གསོལ་དཔོན་པད་དཀར་རབ་རྒྱས། གྲོས་དབང་བྱང་ཆེན་ལྕེ་ལེབ་སོགས་

འགའ་ཤས་དང་། ཁམས་བདེ་དགེའི་བླ་དཔོན་ཕུན་ཚོགས་རྣམས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་གྱི་ལྟད་མོར་སོང་བའི་ཚེ། བླ་མ་ཡི་

དམ། ཆོས་སྲུངས་རྣམས་ལ་གཏོར་མའི་རི་བོ། སྨན་རག་གི་རྒྱ་མཚོ་སོགས་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་གྱ་ནོམ་པ་དང་བཅས་

གཏང་རག་གི་ཐོག་ཕུལ་བའི་སྙན་དར་ཞལ་བྱང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དར་ཆེན།”42 ཞེས་དང་།

རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་བློ་བཟང་རིན་ཆེན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་ (1683–1706)  

རྣམ་ཐར་རབ་གསལ་གསེར་གྱི་སྙེ་མ་ལས། ཕྱི་ལོ་ ༡༦༩༨ ལོར་ “དཔལ་འབར། ལྷ་རྩེ་དགོན། དཀར་མདའ། རིས་མེད་

དགོན་བཅུ། སྒེར་དྲག་བཙན། རག་སྐྱོར་དགོན། སྡེར་ཁེ་ (སྡེ་དགེ་) བཅས་པའི་བླ་མ།43 གཉེར་པ། ངོ་ཚབ་དང་། ཀ་བཞི་

ངོ་གཡོག །རྣམ་ཐར་རྫོང་པའི་ལེགས་འབུལ་བའི་མི་སྣ།”44 ཞེས་གསལ།

ཆབ་མདོ་ཀློང་རྡོལ་བླ་མ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ (1719–1805) གིས་མཛད་པའི་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་བྱུང་ཚུལ་གྱི་

མིང་གི་གྲངས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་ལས། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ “ཡར་བོད་དུ་ཕེབས་སྐབས་སུ་མདོ་ཁམས་

བརྒྱུད་དེ། བོད་ཀྱི་སྡེ་རྣམས་རྩིས་བཞེས་མཛད་ཅིང་། བརྒྱ་དཔོན་དང་སྟོང་དཔོན། ཁྲི་དཔོན་སོགས་བསྐོས། ཆིབས་ཁ་པ་

བུ་ཆུང་ལུས་བདེ་བ་ཞིག་ལ་སྡེ་དུམ་ཞིག་བྱིན་པས་ད་ལྟ་ཁམས་སྡེ་དགེར་གྲགས།”45 ཞེས་དང་།

ཨ་མདོ་ཙོང་ལ་བྱང་བརྒྱུད་བཙན་པོ་ནོ་མོན་ཧན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ (1789–1836) ཀྱིས་  

༡༨༢༠ ལོར་མཛད་པའི་འཛམ་གླིང་རྒྱས་བཤད་ལས། “ལྷོ་ཆབ་མདོ་དང་བྲག་གཡབ་འབའ་སོགས་ནས་བྱང་དུ་སྡེ་དགེ་

42 སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གསར་བཞེངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྫས་དང་ཁང་བཟང་གི་དཀར་ཆག་དང་ཐམ་ཕུད་དེབ་ཁྲིམས་ཡིག་གི་འགོ་རྒྱངས་

སྡེ་བཞིའི་སྒོ་འཕར་ཕྱེ་བའི་སྐལ་བཟང་གི་གླེགས་བམ་གསུམ་པ་བཞུགས། ྋརྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་ཚ་པ། འབྲས་སྤུངས་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བྲང་སྤར་མ། ཤོག་ལྡེབ། ཀ་ ༡༠༨ན༡ 

ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར། (ཟ་ཧོར་གྱི་བན་དེ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་འདི་སྣང་འཁྲུལ་བའི་རོལ་རྩེད་རྟོགས་བརྗོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་

བཀོད་པ་དུ་ཀཱུ་ལའི་གོས་བཟང་ལས་གླེགས་བམ་གཉིས་པ་བཞུགས།) ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང་། ༡༩༩༡ ཤོག་གྲངས་ ༧༠ ལས། ཕྱི་ལོ་ ༡༦༦༧ ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ “ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ་འབྲུག་པའི་བློན་པོ་བླ་མ་ལ་སྔོན་པོ། ཁམས་སྡེ་

དགེའི་བླ་དཔོན་ཕུན་ཚོགས་གཉིས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་གྱི་ལྟད་མོར་སོང་བར་ཚོམས་ཆེན་དུ་སྤྱན་གཟིགས་གཟབ་རྒྱས་སུ་བཤམས། གསར་དུ་

དམར་བྱེ་གཤོག་མའི་ཁྲབ་གོས་གཤམ་མ་རྨོག་བཅས་ལེགས་པ། གཏོར་མའི་རི་བོ། སྨན་རག་གི་རྒྱ་མཚོ། མཆོད་པ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྟར་

ཏེ་ཉིན་བཞིའི་བར་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་པ་རྣམས་ཀྱི་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་རྒྱས་པར་ཕུལ་ཞིང་སྙན་དར་ལ་ལས་བསྒྲུབས་ཀྱི་ཚིགས་

བཅད་བཀོད།” ཅེས་གསལ།

43 སྡེ་དགེ་ཁྲི་ཆེན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ (1628–1700) ཡིན་ནམ་དཔྱད།

44 ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དྲུག་པ་བློ་བཟང་རིན་ཆེན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་མཐུན་མོང་ཕྱིའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དུ་ཀཱུ་ལའི་འཕྲོ་འཐུད་རབ་གསལ་

གསེར་གྱི་སྙེ་མ་གླེགས་བམ་དང་པོ་བཞུགས་སོ། །སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་དུ་

བསྐྲུན། ༡༩༨༩ ཤོག་གྲངས་ ༥༡༡

45 ཀློང་རྡོལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་གི་གསུང་འབུམ། གངས་ཅན་རིག་མཛོད། ༢༡ གླེགས་བམ་གཉིས་པ། བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང་། ༡༩༩༡ ཤོག་གྲངས་ ༤༤༥ 



441སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

ཟེར་བའི་དཔོན་ཁག་གཅིག་ཡོད་པ་ཁམས་ཀྱི་དཔོན་ཁག་གི་ནང་ནས་སྡེ་ཆེ་ཤོས་ཡིན། ཁམས་པ་དག་གིས་བོད་ཁྲི་སྐོར་

བཅུ་གསུམ། སྡེ་དགེ་ཕོ་བྲང་བཅུ་གསུམ། རྒྱ་ནག་ཞིང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་སོགས་ཟེར། སྡེ་དགེའི་མངའ་འོག་གི་ཆར་རྫ་

རྫོགས་ཆེན་དགོན་དང་། ཞེ་ཆེན་དགོན་དང་། སྦ་ཡུལ་ (དཔལ་ཡུལ་) ཀཿཐོག་པ་དང་། སི་ཏུའི་དགོན་ (དཔལ་སྤུངས་)  

དང་། སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོ་ཁོ་རང་གི་དགོན་པ་ས་ཀར་རྙིང་གསུམ་གྱི་དགོན་གནས་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་སྡེ་དགེའི་སའི་གཞུང་རང་

དུ་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་མེད་ཟེར་བ་ཐོས།”46 ཞེས་གསལ།

ཚ་བ་དཔའ་ཤོད་རག་ར་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ (c.1770/71–c.1835/36) གྱིས་ ༡༨༢༢ ལོར་མཛད་

པའི་ རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་ལས། “དེར་མི་རིང་བར་ (འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་ 

འཕགས་པ་) བོད་ཕྱོགས་སུ་ཞལ་བསྐྱོད་པར་ལས་ཚན་བཅུ་གསུམ་སོགས་ཆེན་པོའ་ིབསྒྲིགས་བཀོད་ཀྱིས་མཛེས་པའི་

འཁོར་ཚོགས་དཔག་མེད་དང་བཅས་པ་མདོ་ཁམས་ནས་བཟུང་སྡེ་རྣམས་ཞིབ་བཤེར་རྩིས་བཞེས་ཀྱིས་བརྒྱ་དཔོན་

སྟོང་དཔོན་ཁྲི་དཔོན་སོགས་བསྐོ་བར་མཛད་ཅིང་། ཨ་དྲུང་བུ་ཆུང་ལུས་བདེ་ཞིག་ལ་སྡེ་ཚོ་གཅིག་གནང་བས་སྡེ་དགེར་

གྲགས།”47 ཞེས་དང་། “ཕྱིས་གྲགས་ཆེ་བའི་ས་སྐྱོང་སྡེ་སྒེ་ (དགེ་) ནི། འགྲོ་མགོན་འཕགས་པའི་ཨ་དྲུང་དཔོན་རིགས་

རྒྱུད་པར་གོང་དུ་བཤད་ (པ་) ལྟར་དེ་བཞིན་ཡིན་ཚོད་ཀྱང་། སྔར་དུས་བེ་རི་དང་སོག་པོ་སོགས་མངའ་ཐང་རྒྱས་སྐབས་

བག་ལ་ཞ་བའི་ཚུལ་གྱིས་མངོན་མི་ཆེ་ནའང་། རྒྱལ་མཆོག་བདུན་པ་སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་སྣེ་ལེན་སྲི་ཞུ་བྱེད་པ་པོ་སྡེ་དགེ་བླ་

མ་དང་། བསྟན་པ་ཚེ་རིང་། དེའི་བུ་བསོད་ནམས་མགོན་པོར་གོང་སའི་ལྕམ་སྲིང་མ་བསྩལ་ཞིང་། འདི་གཉིས་དུས་སོག་

སྡེ་དུས་འགྱུར་སྐབས་གོང་མ་བདེ་སྐྱིད་ཆེན་པོ་48 ནས་བྱང་སྡེ་སྒེར་ (དགེ་) རྩེ་སྟོད་སྨད་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ལྷག་ཙམ་བཀའ་

བསྟན་སྤར་སོགས་བཞེངས་པའི་སྦར་ (སྦ་) ཡེར་49 ལ་བསྩལ་ཞིང་། གཞན་ཡང་གླིང་སོགས་སྟོབས་ཤད་ (ཤེད་) ཀྱིས་

བླངས་པ་དང་མགོ་འདོག་བྱུང་བ་བཅས་ལྷོ་བྱང་སྡེ་ཁག་མང་ཞིང་། རྒྱའི་བྱུར་ཏོག་སྒྲོ་མདངས་ (མདོངས་) དཔོན་ས་བཟང་

46 འཛམ་གླིང་ཆེན་པོའ་ིརྒྱས་བཤད་སྣོད་བཅུད་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། Calligraphed from ancient manuscript 
from the library of Burmiok Athing, published by the Chhentse Labrang, Palace Monastery, Gangtok, 1981  

ཤོག་གྲངས་ ༢༠༨

 ༡༨༣༠ ལོར་བཙན་པོ་ནོ་མོན་ཧན་གྱིས་ཁ་བསྐོང་མཛད་པ། འཛམ་གླིང་ཆེན་པོའ་ིརྒྱས་བཤད་སྣོད་བཅུད་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་

བཞུགས་སོ།། Edited from a cursive manuscript from Mongolia by Tashi Tsering, published by Ngawang Sopa, New Delhi, 

1980 དབྱིན་ཇིའི་ཤོག་གྲངས་ ༢༢༢ 

 འཛམ་གླིང་རྒྱས་བཤད། འཛམ་གླིང་ཆེན་པོའ་ིརྒྱས་བཤད་སྣོད་བཅུད་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བཙན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་

བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་མཛད། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༩ ཤོག་གྲངས་ ༢༠༡

47 རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་ཁག་ལྔ། གངས་ཅན་རིག་

མཛོད། ༩ བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། ༡༩༩༠ ཤོག་གྲངས་ ༢༡༡

48 རྒྱ་ནག་མན་ཇུའི་གོང་མ་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་བདེ་སྐྱིད་དམ་ཁང་ཤི་ (ཁྲི་ལོ་ 1661–1721) ཡིན་ནའང་སྡེ་དགེའི་བཀའ་བསྟན་སྤར་མ་ ༡༧༢༩–

༡༧༤༤ བར་བཞེངས་སྟབས་མན་ཇུའི་གོང་མ་ཁྲི་རབས་བཞི་པ་ལྷ་སྐྱོང་ངམ་ཆན་ལུང་ (ཁྲི་ལོ་ 1736–1795) ཡིན་དགོས་འདུག་པ་དཔྱད་འཚལ།

49 སྦ་ཡེར་ཞེས་པ་ནི། མན་ཇུ་འམ་སོག་པོའ་ིསྐད་དོད་དམ། བཟོས་སྒོ་བདག་རྐྱེན་གྱི་དོན་ནམ།



442 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

པོའ་ིགོ་ས་བཅས་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོར་གྲགས། འདི་པའི་ཆོ་འབྲང་ལོ་རྒྱུས་སི་ཏུ་གོང་མའི་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་ན་རྒྱས་

པ་ཡོད། དེང་སང་ས་དཀར་ (ཀར་) གཉིས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོའ།ོ།”50 ཞེས་དང།

ཏྲ་ེཧོར་བ་ེརིའ་ིགུར་ལུང་དགོན་གྱ་ིའབའ་ཕུག་ཀུ་ལུང་ནོར་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་ ༡༨༨༥ ལོར་མཛད་པའ་ིཡུམ་

རྒྱས་པ་འབུམ་གྱ་ིགླེགས་བམ་རྣམ་པར་སྤེལ་བའ་ིཕྱ་ིམོར་བསྐྲུན་པའ་ིཚུལ་ང་ོམཚར་གཏམ་གྱ་ིགླིང་བུ་ (ལ་དཀར་ཚང་ག་ིའབུམ་

གྱ་ིདཀར་ཆག་ ?) ལས། “ད་ེལ་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་རྫིང་ལྟ་བུ། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞ་ིཡུར་བ་ལྟ་བུ། སྨད་མད་ོཁམས་

སྒང་དྲུག་ཞིང་ས་ལྟ་བུར་གྲགས་པ་ལས། ཕྱ་ིམའ་ིསའ་ིཆར་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་གྱ་ིམཛད་པའ་ིརྒྱུན་བསྐྱངས་པ་ལ་འགྲན་ཟླ་

བྲལ་བ་ན་ིམད་ོཁམས་སྡ་ེདག་ེཆོས་རྒྱལ་ཞེས་གྲགས་པ་སྟེ། ད་ེན་ིའོད་གསལ་ལྷ་ལས་བྱུང་བའ་ིམགར་བློན་རིག་པ་ཅན་གྱ་ིགདུང་

བརྒྱུད་རིམ་པར་བྱོན་པ་ལས་གདུང་རབས་ས་ོབཞ་ིཔ་བད་ེཆེན་བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོལྕགས་ར་བསམ་གྲུབ་རྩེར་ཕེབས། དེའ་ི

སྲས་བཀྲ་ཤིས་སེང་གེས་སྡ་ེདག་ེལྷུན་གྲུབ་སྟེང་ག་ིཆོས་གྲྭ་བཏབ། བཞ་ིབཅུ་པ་བླ་ཆེན་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཉིད་བསོད་ནམས་

ཀྱི་ལས་ཤུགས་ཆེས་ཆེར་བདོ་བས་མདོ་སྨད་ཕལ་ཆེར་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་རིས་མེད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་མང་པོའ་ིབདག་པོར་གྱུར་ཏེ་

གདན་རབས་དང་པ་ོམཛད། ད་ེནས་གདན་རབས་བཞ་ིཔ་ལྕོག་རོའ་ིརྣམ་འཕྲུལ་ཁྲ་ིཆེན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དྲུག་

པ་བསྟན་པ་ཚ་ེརིང་། བདུན་པ་ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚ་ོསོགས་ཀྱིས་གངས་ཅན་ལྗོངས་ན་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་འགྱུར་

ར་ོའཚལ་ཕལ་ཆེར་སྤར་འཁོད་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱ་ིརྟེན་དང་བརྟེན་པ་དུ་མ་བཞེངས་མཆོག་གསུམ་རིན་པ་ོཆེར་བསྙེན་

བཀུར་བ་སོགས་རྒྱལ་བའ་ིབསྟན་ལ་བདག་རྐྱེན་ཟླ་མེད་པར་མཛད་ཅིང་། དེང་སང་གདུང་རབས་ཞ་ེབརྒྱད་པའ་ིབར་རྒྱལ་ཁམས་

ཆོས་ཀྱིས་སྐྱོངས། རྒྱལ་ཁྲིམས་ལ་འཕ་ོའགྱུར་མེད། བདེན་པ་རང་དབང་དུ་བཏང་། ཉེས་ཅན་ཆད་པས་བསྣུབས། ཆབ་འོག་ཏུ་

འདུ་བའ་ིསྡ་ེའབངས་རྣམས་ཀྱང་རྒྱབ་བརྟེན་དཀོན་མཆོག་ལ་ར་ེབས་དད་གུས་དང་བསྙེན་བཀུར་མ་ིདམན། རང་ནོར་ལ་ཕོངས་པ་

མེད་པས་གཞན་ནོར་ལ་འཕྲོག་བཅོམ་མ་ིབྱེད། སེམས་རྒྱུད་འཇམ་ལ་དུལ་བས་ནང་འཁྲུགས་དང་བསད་རེས་མ་ིདར་བ་སོགས་ཡ་

རབས་ཀྱ་ིསྤྱོད་ཚུལ་དུ་མས་བརྒྱན། མཆོད་གནས་དག་ེའདུན་གྱ་ིསྡ་ེརྣམས་ཀྱང་ཚོང་དང་འཐབ་རྩོད་སོགས་ལ་མ་ིབརྩོན་པར་རྒྱལ་

བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྐྱོངས་བའི་མཐུས་མཁས་པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་དང་བཤད་པའི་བབས་སོ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་གང་

ཟག་གིས་ར་ིསུལ་གང་ཞིང་དམ་པ་ལྷ་ཆོས་ཀྱ་ིའབྱུང་ཁུངས་ལྟ་བུར་གྱུར་པའོ།།”51 ཞེས་དང་།

སྨར་ཤོད་ག་ོའཇ་ོརག་དགོན་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོས་ (1879–1962) མཛད་པའ་ིདཔལ་ལྡན་སྨར་

པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱ་ིརྣམ་ཐར་སུཝརྞའ་ིཕྲེང་བ་ལས། ཤིང་མག་ོབ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ (1340–1417) གྱ་ི “སློབ་མ་གཞན་

དོན་ནུས་པ་ཡང་། བརྒྱུད་པ་ཟིན་པ་ན་ིརྔུ་ཆོས་ཀྱ་ིརྡ་ོརྗ་ེཉིད་ཡིན་ཏེ། འད་ིཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་བློན་པ་ོམགར་སྟོང་བཙན་གཡུ་ས་  

(ཡུལ་) བཟུང་ན་ིགདུང་བརྒྱུད་ (རྒྱུད་) མགར་ཡ་ེཤེས་བཟང་པོའ་ིརིགས་བརྒྱུད་ (རྒྱུད་) ཆོས་རྒྱལ་སྡ་ེདགེའ་ིརིགས་ལས་འཁྲུངས། 

50 རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། ཤོག་གྲངས་ ༣༨༩

51 ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ཡུམ་རྒྱས་པ་འབུམ་གྱི་གླེགས་བམ་རྣམ་པར་སྤེལ་བའི་ཕྱི་མོར་བསྐྲུན་

པའ་ིཚུལ་ང་ོམཚར་གཏམ་གྱ་ིགླིང་བུ། ཤོག་ལྡེབ་ ༢༨ན༥ Rare Tibetan Historical and Literary Texts from the Library of Tsepon W. D. 
Shakabpa, Series 1, New Delhi, p.417:5. 



443སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

དཔལ་ཀཿཐོག་ག་ིབསྟན་སྒོར་ཞུགས་ནས་མད་ོསྒྱུ་སེམས་གསུམ་སོགས་ཞུས། དབུས་སུ་བྱོན་ནས་ཆོས་འབྲེལ་ཐོབ་པའ་ིབླ་མ་བཞ་ི

བཅུ་རྩ་དགུ །མད་ོརྒྱུད་མན་ངག་ག་ིབཤད་པ་བླ་མ་བཅུ་གསུམ་ལས་ཐོབ། ཉམས་ཁྲིད་ཞུས་པའ་ིབླ་མ་ལྔའ་ིཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་

ཟབ་མོའ་ིཆོས་ཁྲིད་དཔག་མེད་ཞུས། ཁྱད་པར་འགྲ་ོམགོན་ཤིང་མག་ོབ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་གྱ་ིཙ་ (ཙཱ) རིར་མཇལ་བ་

ཙམ་གྱིས་རང་དབང་མེད་པར་དད་པ་སྐྱེས། གསུང་ཇ་ིརིགས་པ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སྤྲོས་བྲལ་རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་ཤར། གྲུབ་མཐའ་ིལྟ་

སྒོམ་སྤྱོད་པའ་ིཁས་ལེན་ཞ་ེའདོད་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ིམ་ེཏོག་བཞིན་རྟོགས། ག་ོཡུལ་དང་མྱོང་ཞེན་རྣམས་ཕྱ་ིཤུན་རྒྱུན་པ་ལྟར་

སོང་ནས་རང་སེམས་སངས་རྒྱས་སུ་ངེས་པའ་ིཐག་རྦད་ཀྱིས་ཆོད། བླ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་མཐོང་། རང་དོན་དུ་དུས་ད་ེནས་བཟུང་

སྟ་ེམཐར་རྗེས་ཤེས་ཟད་པར་མ་ཕྱིན་བར་དུ་ཕྲ་བ་ཡང་ཕྲའ་ིགབ་ཚུལ་གྱ་ིགཅུན་ཐབས་རྣམས་ཞིབ་རྒྱས་སུ་གསུངས། གཞན་དོན་

རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་ཐབས་ཞལ་ལྟ་ (ཏ་) མང་དུ་མཛད། ཁ་ོབ་ོདང་ཁྱོད་ཇ་ིསྲིད་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིབར་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འབྲལ་བ་

མེད་གསུངས། ལུང་བསྟན་རྗེས་གནང་མཛད། ཆོས་རྡོར་འད་ིལ་རྒྱུད་མ་ཧཱ་མ་ཡའ་ིམངའ་བདག་གྲུབ་ཐོབ་ཀུ་ཀུ་ར་ིཔའ་ིསྤྲུལ་པ་ཡིན་

པར་བཤད། སྐུ་ཚ་ེསྨད་ལ་སྒྲུབ་གནས་རྨུགས་སངས་རིའ་ིརྔུ་ཕུག་བྱ་བར་བཞུགས། གསུང་ཆོས་པུསྟ་ིལུང་རྒྱུན་བཅས་བཞུགས།  

སློབ་མའང་མང་དུ་བྱུང་ང་ོ། །འད་ིལས་ཀཿཐོག་པ་ཡ་ེཤེས་རྒྱལ་མཚན་ (1395–c.1458) གྱིས་སྨར་ཚང་ཕྱག་ཆེན་གསན་པ་ 

ཡིན་ཏེ།”52 ཞེས་དང་། 

མད་ོཁམས་རས་ཚང་སྒོམ་སྡ་ེནང་ཆེན་འབྲོང་སར་བ་ེཧུའ་ིསྐུ་ཚ་ “གངས་ཅན་མགོན་པ་ོཡབ་སྲས་ཀྱ་ིཐུགས་རྗེས་སྐྱོང་བའ་ི

བཙན་བྱོལ་འཁྱམ་པ་ོབླ་མ་དབང་ཆེན་ནམ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་” (1931 ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། ཕྱིས་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རིག་པའ་ི

རྡ་ོརྗ་ེཞབས་ཀྱིས་ ༡༩༧༤ ལོར་སྒར་ཆེན་ཆོས་རྗ་ེབླ་མ་དང་། ༡༩༧༥ ལོར་ཀརྨ་འཕྲིན་ལས་བཞ་ིཔར་ངོས་འཛིན་དབུགས་དབྱུང་

སྩལ་) ཀྱིས་ ༡༩༦༥ ལོར་མཛད་པའ་ིགངས་ལྗོངས་མད་ོསྟོད་ནང་ཆེན་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཡ་

རབས་རྣ་རྒྱན་ཅེས་པ་ལས། “རྔུ་ཆེན་རྒྱལ་མ་ོཚ་ོབཅ་ོབརྒྱད་དུ་གྲགས་པའ་ིཡ་རྒྱལ་ (གྱལ་) འགར་གྱ་ིགདུང་ལས་ཤར་ཕྱོགས་

སའ་ིཚངས་པ་སྡ་ེདག་ེཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ིསྲས་མ་ོགཡུ་སྒྲོན་བཙུན་མོར་བསུས།”53 ཞེས་དང་།

སྙིགས་དུས་པདྨའི་གདུང་འཚོབ་ཉག་ཨ་ཛིཏ་རོང་གི་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ (1913 ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་) ཀྱིས་ 

༡༩༨༨ ལོར་མཛད་པའི་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་གདན་རབས་བརྒྱུད་འཛིན་དང་བཅས་པའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་རིན་པོ་

ཆེའི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུའི་གཏམ་ལས། “ད་ནི་བརྒྱད་པ་མན་ངག་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་འགའ་ཞིག་འཆད་པ་ལ། རག་ཆབ་སྣ་ཚ་

དགེ་འདུན་འབུམ། ཉག་རོང་ཨ་གཟི་བསོད་ནམས་འབུམ། སྡེ་དགེ་གྲུབ་ཐོབ་རྔུ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། འདི་ནི་མཁས་གྲུབ་བྲ་བོ་

52 རག་མགོ་མཆོག་སྤྲུལ་བཀའ་འབུམ། པོད་ཝཾ། Published by Ven. Pema Norbu Rinpoche, Nyingmapa Monastery, Bylakuppe, 

1985 དབྱིན་ཇིའི་ཤོག་གྲངས་ ༡༢༥–༡༢༧ རག་མགོ་མཆོག་སྤྲུལ་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་། མུ་པོ་

ནས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༤ ཤོག་གྲངས་ ༣༡༤–༣༡༦ བར་གཟིགས་འཚལ། 

སྨར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་སྒྲིག །རན་བུ་ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ནས་སྒྲིག །སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༦ 

ཤོག་གྲངས་ ༢༢༩–༢༣༠

53 Important Events and Places in the History of Nangchin Kham and E. Tibet, by Lama Wangchhim (Karma Thinley) 

སྒེར་གྱིས་རྡོ་སྦར། ༡༩༦༥ ཤོག་གྲངས་ ༥༡   



444 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

ཆོས་འབུམ་དང་། ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ལས་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པ་གསན་ནས་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་ཐོབ་ཏུ་གྱུར་ཏེ་

གནས་ཆེན་བྲོ་བརྡུང་དུ་བཞུགས་པ་དེ་ཉིད་དཔལ་ཀཿཐོག་ཏུ་བཞུགས་དུས་ཤིག་ལ་ཁོང་དང་གདུང་རུས་གཅིག་པ། འོད་

གསལ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་མགར་གནམ་ཚ་འབྲུག་གི་གདུང་རབས་སོ་བཞི་པ་བདེ་ཆེན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ཉིད་ཡུམ་

གཤེགས་པའི་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ་དུ་གདན་ས་འདིར་ཕེབས་ནས་ཁུ་བོ་དང་མཇལ་བའི་ཚེ། ཚ་བོ་ལ་ཁྱོད་འདི་

ནས་ཡར་ཕྱིན་ཏེ་དངུལ་མདར་བཞུགས་ན་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཚུལ་ལུང་བསྟན་བསྩལ་བ་ལྟར། ལྕགས་ར་བསམ་འགྲུབ་

རྩེར་ཕེབས། སྲས་བོ་ཐར་བཀྲ་ཤིས་སེང་གེས། གླིང་དགྲ་ལྷའི་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་མཚན་ལྡན་མ་ཞིག་ཁབ་ཏུ་བསུས་ཏེ། གྲུབ་

པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་བླ་ཡི་མཆོད་གནས་སུ་བཀུར། དངུལ་མདའི་སྲིབ་དགོན་ཐོག་མར་བཏབ་སྟེ་སྡེ་

དགེ་སྷུན་གྲུབ་སྟེང་ཞེས་པའི་མཚན་གསར་དུ་ཆགས་པ་ནས་རིམ་པར་དར་ཏེ། ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཞེས་སྔོན་གྱི་

ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་ལ་འགྲན་བཟོད་པའི་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོ་འདི་

བྱུང་བ་ཡིན།”54 ཞེས་སོགས་གསལ་ལོ།།

བཞི་པ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་གསར་རྙིང་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་ད་ལྟ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ་

ཙམ་བརྗོད་ན། 

༡ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་གངས་ཅན་གྱི་བརྡས་དྲངས་པའི་ཕྱི་མོའ་ིཚོགས་ཇི་སྙེད་པ་པར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ཚུལ་

ལས་ཉེ་བར་བརྩམས་པའི་གཏམ་བཟང་པོ་བློ་ལྡན་མོས་པའི་ཀུནྡ་ཡོངས་སུ་ཁ་བྱེ་བའི་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུའི་འཁྲི་ཤིང་

ལས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་གངས་རིའི་ཁྲོད་དུ་དེང་སང་ཇི་ཙམ་སྣང་བ་པར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་བྱུང་བ་དངོས་ལེགས་

པར་བཤད་པའི་ཡལ་འདབ་སྟེ་དྲུག་པའོ།། (སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་) སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ 

(1700–1774) ཀྱིས་ ༡༧༣༤ ལོར་མཛད་པ། དཔལ་སྤུངས་དཔེ་རྙིང་གསར་བསྐྲུན། སི་ཏུ་ཆོས་འབྱུང་གི་གསུང་

འབུམ། ཏ། དཔལ་སྤུངས་གསུང་རབ་སྤར་སྐྲུན་ཁང་། ཤེས་རབ་གླིང་། ༢༠༡༠ ཤོག་ལྡེབ་ ༡༩༤བ༡–༢༠༧བ༦

༢ ཀུན་མཁྱེན་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་བཀའ་ལུང་གི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་འགྲེལ་པའི་བསྟན་བཅོས་གངས་ཅན་པའི་སྐད་

དུ་འགྱུར་རོ་འཚལ་གྱི་ཆོས་སྦྱིན་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱི་ཕྱི་མོ་རྫོགས་ལྡན་བསྐལ་པའི་བསོད་

ནམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་རྒྱས་པར་དཀྲིགས་པའི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་པའི་གཏམ་ངོ་མཚར་ཆུ་གཏེར་འཕེལ་བའི་ཟླ་

བ་གསར་པ་ལས་བསྟན་པ་གནས་པའི་ཆེད་དུ་དགོངས་འགྲེལ་པར་དུ་བསྒྲུབ་པར་བསྐུལ་བའི་སར་སྟེ་ལྔ་པའོ།།  

(སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག་) ཞུ་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་ (1698–1774) གྱིས་ ༡༧༤༤ ལོར་ལྷུན་གྲུབ་

སྟེང་གི་ཆོས་གྲྭར་བྲིས། སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར་པོད་ཤྲཱི། ཤོག་ལྡེབ་ ༡༥༧ན༡–༢༦༧བ༧༣ 

༣ མདོ་སྨད་ནོར་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་ས་དབང་སྡེ་དགེའི་གདུང་རབས་ལས་འཕྲོས་པའི་གཏམ་བཤད་

ང་ོམཚར་ཚིག་ག་ིགཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨ་ེཝ་ཾཔའ་ིབསྟན་པའ་ིརྗེས་སུ་ཞུགས་པའ་ིམིང་བསྟན་འཛིན་

54 དབུ་མེད་བྲིས་མ་ཤོག་ལྡེབ་ ༤༥གོང་ བ༣–༤༥འོག་ ན༥



445སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

རྒྱལ་མཚན་དང་། ས་དབང་འད་ིཉིད་གྱ་ིབཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚ་ོབའ་ིམིང་ཞ་ེཆེན་དྲུང་ཡིག་55 ཅེས་བགྱ་ིབས་མཛད་པ། 

དབུ་མེད་བྲིས་མ་ཤོག་ལྡེབ་ ༡༠༩ བཞུགས།

༤ ཀཿཐོག་དག་ེརྩ་ེཔཎྜིཏ་འགྱུར་མེད་ཚ་ེདབང་མཆོག་གྲུབ་ངེས་དོན་བསྟན་འཕེལ་དཔལ་བཟང་པོས་ (1761–?) ཕྱ་ིལ་ོ 

༡༧༩༧ ལོར་མཛད་པའི། བད་ེབར་གཤེགས་པའ་ིབསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ་ིསྙིང་པ་ོརིག་པ་འཛིན་པའ་ིསྡ་ེསྣོད་རྡ་ོརྗ་ེཐེག་པ་

སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པ་ོཆེའ་ིརྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ལྷའ་ིརྔ་བ་ོཆེའ་ིགཏམ། དག་ེརྩ་ེམ་ཧཱ་པཎྜིཏའ་ིགསུང་འབུམ་བཞུགས། 

༢༠༠༡ ལོར་རྒྱ་ནག་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཏུར་སྤར་གསར་པོད་ཉ་པ། ཤོག་ལྡེབ་ ༡༢༨བ༦–༡༣༡བ༣56

55 ལེགས་པར་སྦྱར་བ་ལྷའི་སྐད་དང་གངས་ཅན་པའི་བརྡའ་ཤན་སྦྱར་བ་དྲི་བྲལ་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་བཞུགས། Namgyal Institute of 

Tibetology, Gangtok, Sikkim, 1962 ཤོག་ལྡེབ་ ༣༡༦ན༡ ལས། “ཅེས་པ་འདི་ནི་བརྡའ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཀལཱ་པ་འདིའི་

མདོའ་ིཚིག་སྒྲ་གཞུང་གཞན་ལྟ་བུའི་རྣམ་དབྱེ་རྣམས་ཐར་ཆགས་མེད་པར། ཆོ་ག་རིས་མཐུན་ཕྱོགས་བསྡེབས་མཛད་པ་སོགས་གཞུང་འཐོར་

བ་ལ་བརྟེན་ནས། ཀ་ལཱ་པའི་རི་མོས་སོང་ཟེར་བ་འགའ་རེ་ལ། རྟགས་མཐའ་འདི་ལ་རྣམ་དབྱེ་འདི་བྱིན་ན་ཅི་འདྲ་འོང་དྲིས་ཚེ་བརྗོད་རྒྱུ་མེད་པ་

ལྟ་བུས་ལག་ལེན་ཐེབས་དཀའ་བ་བྱུང་འདུག་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས། ན་ཚོད་ཀྱི་ཁུར་ཆེན་ཉིན་རེ་བཞིན་འབྱོར་པ་དང་ལྷན་ཅིག །བློ་

གྲོས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རིམ་པས་དབུལ་བའི་གནས་སྐབས་ཅན་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པའི་བཏགས་མིང་པད་མ་རྣམ་དག་གམ། མིང་

གཞན་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་སུ་འབོད་པའི་རྨོངས་རྟུལ་པས། གཞུང་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཊཱིཀ་དང་། སྒྲ་གཞུང་གཞན་ནས་

ཀྱང་མེད་ཀ་མེད་ཕྲན་བུས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། སདླཿསོགས་རྣམས་ཚིག་ཕྲད་པར་རང་ཉིད་འབམ་ནད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་དལ་ཁོམས་ལ་བརྟེན་ནས་སྔ་

མོ་ཞིག་བིས་ (བྲིས་) པའི་འཕྲོ། སླར་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་མྱོས་ལྡན་ (1771) གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་སྐབས། ༸རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་མཆོག་

སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་ཞབས་ཀྱིས་གཟིགས་པའི་ (དཔེའི་) ཆེད་དུ་མཇུག་བསྡུ་གྲུབ་པར་བྱས་པའི་དགེ་བས། ༸སྐྱབས་

མཆོག་བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། དྲི་བྲལ་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག”  
ཅེས་དང་། 

 སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་བདག་ཁྲི་དྲག་ཤུལ་འཕྲིན་ལས་རིན་ཆེན་ (1871–1936) གྱིས་མཛད་པ། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་ཚུལ་

འཇམ་མགོན་ཨ་མེས་མཛད་པ་དང་། ས་ཆེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པ་བཅས་ཀྱི་ཞལ་སྐོང་ཕྱིས་བྱོན་གདུང་རབས་

རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མཛད་ཚུལ་ངོ་མཚར་རིན་ཆེན་ཀུན་འཕེལ་སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༠ ཤོག་གྲངས་ ༢༥༩ ལས། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ (1729–1783) ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྐབས་ ༡༧༦༩ ལོར་ “དེ་མཚམས་ནས་

རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད་དུ་བྱུང་བས། གདན་ས་ཆེན་པོ་འདིར་རིག་གནས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་བཞེད་རིང་མོ་ཞིག་ནས་འཁྲུངས་པ་

དེ་ཉིད་ཕྱག་ཏུ་སོན་ཏེ། མཁས་དབང་ཞེ་ཆེན་དྲུང་ཡིག་འབྱོར་ཞིང་ཆོས་གྲྭ་ལྷོ་ནས་གྲངས་བཅུ་དྲུག་ཐོག་མར་སློབ་གྲྭར་བཀས་མངགས་ཏེ་འཕགས་

ཆེན་མཆོག་གི་སྤྱོད་པར་ཐུགས་གཞོལ་བའི་སྐབས་སོ།།” ཞེས་གསལ། 

 སྡེ་དགེ་པར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོའ་ིཤིང་པར་ལྷ་རིས་དང་དེའི་གསལ་བཤད། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༢ ཤོག་གྲངས་ 

༡༧༤ ནང་། ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་ཆུང་བ། ཅེས་པའི་ལྷ་སྤར་སྦྱར་བྱང་དུ། “ཅེས་གནས་ཁང་མཆོག་ཕལ་གང་དུ་ཡང་ཚེ་བསོད་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་

གྱི་བཀོད་པར་འདྲི་བར་འོས་པའི་ཚེ་རིང་ལྗོངས་ཀྱི་ཞལ་བྱང་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་འདི་བཞིན་གྱིས་ཞེས་པར་དཔོན་དགེ་སློང་ཨཱནནྡ་དྷརྨ་ཝརྡྷས་

གསུངས་བཞིན་རྨོངས་རྟུལ་ཞེ་ཆེན་དྲུང་ཡིག་པས་སྨྲས་པ་དགེའོ།” །ཞེས་དང་། 

 ལ་དྭགས་ཏོག་རྒྱལ་མཁར་གྱི་ལྡེབས་རིས་ཚེ་རིང་ལྗོངས་ཀྱི་ཞལ་བྱང་། ཟ་མ་ཏོག  །ལྡི་ལི་བོད་ཁང་གི་རྒྱུན་ལྡན་དེབ་ཕྲེང་། པུསྟཀ ༥ ༢༠༠༢ 

ཤོག་གྲངས་ ༡༠༣–༡༠༥ བར་ལའང་གཟིགས་འཚལ།

56 ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དར། སྡེ་དགེའི་ས་སྐྱོང་དབང་མོས་བཞེངས་པའི་རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་མཚམས་སྦྱོར། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་རིག ༡༩༩༩ (༣) 

ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་གཙོ་གཉེར་བྱས། པེ་ཅིང་། ཤོག་གྲངས་ ༡༤༠–༡༥༡



446 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

༥ དུས་རབས་བཅུ་དགུའི་མགོ་ལོག་འབུམ་པ་ཁག་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་པདྨ་འབུམ་ཁོངས། གྱི་ལུང་སྡེ་པའི་བླ་དཔོན་

ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལུང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་དང་གྱི་ལུང་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་57 སྐུ་མཆེད་ཟུང་གིས་བརྩམས་པ་བོད་

 རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དར་གྱིས་བརྩམས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། པེ་ཅིང་། ༢༠༠༠ 

ཤོག་གྲངས་ ༣༠༥ བཞུགས། 

57 རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་མདོར་བསྡུས། འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ། ས་ིཁྲོན་མ་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༦ ཤོག་གྲངས་ 

༡༣༩ ལས། “འགུ་ལོག་གྱ་ིལིང་ཐུགས་ཀྱ་ིརྡ་ོརྗ་ེནི། དག་ེརྩ་ེམ་ཧཱ་པཎྜ་ིཏའ་ིཐུགས་སྲས་ཀུན་གྱ་ིགཙ་ོབ་ོལྟ་བུ་མད་ོརྒྱུད་ཀུན་དང་ཁྱད་པར་གསང་བ་སྙིང་པོའ་ི

བསྟན་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའ་ིམཁས་པ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱ་ིསྤྱོད་པས་ལོག་སྲེད་ཅན་གྱ་ིའགྲ་ོབ་མང་པ་ོདབང་སྡུད་དང་དྲག་

པོའ་ིལས་ཀྱིས་ཚར་བཅད་པ་སོགས་མཛད་དེ་གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་གྲུབ་ཐོབ་ཞིག་བྱོན་པ་ལས་དེའི་སྤྲུལ་

བརྒྱུད་དང་སློབ་བརྒྱུད་འགུ་ལོག་ཕྱོགས་སུ་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་བཞུགས་སོ།།” ཞེས་གསལ། 

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའ་ི (1813–1899) ཆབ་ཤོག །རང་དང་གཞན་བསྐུལ་གྱིས་ངོར་བྲིས་པའ་ིཡིག་བསྐུར་ཚིགས་སུ་བཅད་པའ་ིཕྲེང་བ་

མཚ་ོབྱུང་མགྲིན་པའ་ིརོལ་རྩེད་ལས། “འགུ་ལོག་གྱ་ིལང་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུགས་རྡོར་ལ་ཕུལ་བའ་ིཆབ་ཤོག” (དཔལ་སྤུངས་དཔ་ེརྙིང་གསར་བསྐྲུན། ཐུན་མིན་རྒྱ་

ཆེན་བཀའ་མཛོད། དཔལ་སྤུངས་གསུང་རབ་སྤར་སྐྲུན་ཁང་། ཤེས་རབ་གླིང་། ༢༠༡༠ པོད་ཆ་པ། དབྱིན་ཇིའ་ིཤོག་གྲངས་ ༥༠༦) ཅེས་གསལ། 

བྲག་དགོན་ཞབས་དྲུང་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ (1801–1866) ཀྱིས་ ༡༨༣༣–༡༨༦༥ བར་མཛད་པ། མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་། (ཡུལ་མདོ་སྨད་ཀྱི་

ལྗོངས་སུ་ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བརྗོད་པ་དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།) ཀན་སུའུ་མི་དམངས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ ཤོག་གྲངས་ ༢༣༧ ལས། “པདྨ་འབུམ་གྱི་སར་རྭ་སྟོན་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་སྐྱེ་བ་དཀོན་མཆོག་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་

བཏབ་པའི་སྐྱིད་ལུང་རི་ཁྲོད་དམ་སྐྱིད་རའི་དགོན། གྱི་ལུང་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་ཉིད་མགོ་ལོག་དཔོན་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། ལོ་བརྒྱད་དགུ་ནས་དཔའ་རྩལ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས། བཅུ་བཞིའི་དུས་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། དགེ་རྩེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་བསྟེན་ནས་རིག་གནས་ལ་སྦྱངས། སེར་

བྱེའི་ (བྱེས་) དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ལ་ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་སོགས་གསན། བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་གུང་ཐང་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་དྲུང་

ནས་བསྙེན་པར་རྫོགས། ཕར་ཕྱིན་བཤད་པ་དང་འཇིགས་བྱེད་དབང་སོགས་ཞུས། གཤི་ཆེན་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་ལས་རྙིང་བཀའ་མང་པོ་

དང་། ཨ་མཆོག་དགེ་བཤེས་ལ་ཡང་ཆོས་མང་དུ་གསན། རྡོ་རྗེ་གཡུང་དྲུང་ཟེར་བའི་རི་ལས་གཏེར་བཏོན།” ཞེས་གསལ། 

 རྡོ་གྲུབ་ཆེན་ནི་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་ (1745–1821) ཞབས་དང་། དགེ་རྩེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་

ནི་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་པཎྜིཏ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་ངེས་དོན་བསྟན་འཕེལ་དཔལ་བཟང་པོ། (1761–?) གུང་ཐང་འཇམ་པའི་དབྱངས་

ནི་རྗེ་གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ (1762–1824) གཤི་ཆེན་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་ནི་དབལ་ཤུལ་གསེར་རྟའི་གཞི་ཆེན་མཁར་དམར་

གསང་སྔགས་བསྟན་རྒྱས་གླིང་གི་གཞི་ཆེན་སྐྱབས་མགོན་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་ནམ་རིག་འཛིན་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཞུ་བ་ཁོང་ཡིན།  

ཨ་མཆོག་དགེ་བཤེས་ཞུ་བ་འདི་ནི་ཇི་ལྟར་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཆབ་ཤོག །རང་དང་གཞན་བསྐུལ་གྱིས་ངོར་བྲིས་པའི་

ཡིག་བསྐུར་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ཕྲེང་བ་མཚོ་བྱུང་མགྲིན་པའི་རོལ་རྩེད་ལས། “ཨ་མཆོག་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོར་རྗེ་པདྨའི་ [ཀྭན་ཏིང་ཏའི་སི་

ཏུ་སྐུ་ཕྲེང་ ༩ པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་ (1774–1853)] གསུང་ཚབ་ཏུ་བྲིས་པའོ།།” (དཔལ་སྤུངས་དཔེ་རྙིང་གསར་བསྐྲུན། ཐུན་མིན་རྒྱ་ཆེན་

བཀའ་མཛོད། དཔལ་སྤུངས་གསུང་རབ་སྤར་སྐྲུན་ཁང་། ཤེས་རབ་གླིང་། ༢༠༡༠ པོད་ཆ་པ། དབྱིན་ཇིའི་ཤོག་གྲངས་ ༥༡༢) ཞེས་དང་། “ཨ་

མཆོག་དགེ་བཤེས་གསུང་ལན།” (དཔལ་སྤུངས་དཔེ་རྙིང་གསར་བསྐྲུན། ཐུན་མིན་རྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོད། དཔལ་སྤུངས་གསུང་རབ་སྤར་སྐྲུན་

ཁང་། ཤེས་རབ་གླིང་། ༢༠༡༠ པོད་ཆ་པ། དབྱིན་ཇིའི་ཤོག་གྲངས་ ༥༣༠) ཞེས་པ་ཁོང་ཡིན། ཨ་མཆོག་དགེ་བཤེས་དཀོན་མཆོག་བསྟན་ 

པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ (1799–1847) མཆོག་ཡིན་ལ་དེང་ཨ་མཆོག་མཚན་ཉིད་དགོན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གདན་རབས་ལྟར་ན་ཨ་

མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པར་བགྲང་བར་བྱེད། ཁོ་བོས་ ༡༩༨༩ ལོར་བྲིས་ཤིང་ ༡༩༩༢ ལོར་སྤར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བགྱིས་པའི་

གླིང་ཚང་རྒྱལ་རབས་སྙིང་བསྡུས་སྔོན་འགྲོའ་ིལམ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་དགེ །ཞེས་པའི་ Tibetan Studies, Proceedings of the 5th Seminar 

of the International Association of Tibetan Studies, Narita 1989, Narita 1992 ཤོག་གྲངས་ ༧༩༨ ཀྱི་མཆན་བུ་ཨང་གྲངས་ ༡༨  



447སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

མི་བུ་གདོང་ (གདུང་) དྲུག་གི་རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ ཤོག་གྲངས་ ༩–༡༧

༦ སྡེ་དགེ་ས་སྐྱོང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་གདུང་རབས་བརྗོད་པ། སྡེ་དགེ་ལ་བཞི་འཛིང་པ་ཆགས་རུ་ཉི་གྲགས་ཆོས་

བརྒྱུད་སྟག་མོ་སྒང་གི་ཆོས་རྗེ་མཁས་དབང་གུ་རུ་བཀྲ་ཤིས་སམ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་ཀྱི་ ༡༨༠༧–༡༨༢༡ བར་

ནས་མཛད་པ། གུ་བཀྲའི་ཆོས་འབྱུང་། གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། པེ་ཅིང་། ༡༩༩༠ ཤོག་གྲངས་ ༩༢༢–༩༣༥ 

༧ དཔལ་ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དགེ་ལེགས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་འདོད་དགུ་རབ་

འཕེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ་རིག་འཛིན་ (1786–1842) གྱིས་ ༡༨༢༨ ལོར་

བརྩམས། སྡེ་དགེ་སྤར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོའ་ིསྤར་མར་ཤོག་ལྡེབ་ ༥༦ བཞུགས།58

ནང་། “ཨ་མཆོག་མཚན་ཉིད་དགོན་གྱི་ཨ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། (ཕལ་ཆེར་ 1847 འཁྲུངས། ཕལ་

ཆེར་ 1941 གཤེགས་)” ཞེས་བཀོད་ནོར་བྱུང་འདུག་པ་ཡོ་བསྲངས་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བཟོད་གསོལ་ཞུ། 

 མགོ་ལོག་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར། ཡུལ་མགོ་ལོག་གི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་པདྨ་དཀར་པོའ་ིཆུན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །དོན་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་

དང་ནོར་སྡེ་ཡིས་བརྩམས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ ཤོག་གྲངས་ ༢༤༣–༢༤༦ བར། གྱི་ལུང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་དང་གྱི་

ལུང་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྦུད་ཙམ་གསལ། 

 དབུས་ཕྲུག །པདྨ་འབུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས། མགོ་ལོག་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས། དེབ་དང་པོ། སྲིད་གྲོས་མགོ་ལོག་ཁུལ་ཨུ་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་

ཞིབ་འཇུག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། ༡༩༩༡ ཤོག་གྲངས་ ༡༨༣–༡༨༤

 མདོ་སྨད་ལོ་རྒྱུས་ཆེན་མོ་ལས། (༦) ལོ་རྒྱུས་མི་སྣའི་སྐོར། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཨ་མདོའ་ིསྤྱི་འཐུས་ཟུར་པ་

མཁས་དབང་ཧོར་གཙང་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། དྷ་རམ་ས་ལ། ༢༠༠༩ ཤོག་གྲངས་ ༦༩༩

 བོད་མི་བུ་གདོང་ (གདུང་) དྲུག་གི་རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་དབྱིན་བསྒྱུར་ The treasure of the ancestral clans of Tibet: 
Bod kyi mi bu gdong drug gi rus mdzod me tog skyed tshal zhes bya ba bzhugs so, Gyilung Tashi Gyatso and 
Gyilung Thugchok Dorji, translated by Yeshi Dhondup, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamshala, 2009  

ཕོ་གསར་གྱི་ཕོ་ཤེད། འཕེར་ཤ་དང་སྙིང་ཁམས་ཆེན་པོས་སྐུ་ཞབས་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས་གནང་འདུག་པ་དེར་ལ་གཟིགས་འཚལ། ཁོ་བོ་ཅག་དང་

སྐལ་མཉམ་ལས་དང་པོ་བ་ཚོས་བོད་མི་བུ་གདོང་ (གདུང་) དྲུག་གི་རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་ལྟ་བུ་བཀླགས་དུས་ཤོག་གྲངས་རེ་རེའི་ནང་ལའང་ཚིག་

དོན་ཐ་སྙད་མི་ཤེས་པ་སྣེ་མང་ཡོང་འདུག་པས་མ་ཚད་ ༡༩༩༢ ལོའ་ིསྤར་མ་དེར་ཡིག་ནོར་ཡང་མང་དག་འདུག་པ་ཞོར་འཕྲོས་སོ།།

58  སྡེ་དགེ་རྒྱལ་རབས། མཛད་པ་པོ། སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་སྡེ་དགེ་ཕུ་ནུ་གྲོས་རས་པར་སྐྲུན་ཞུས། ལྡི་ལི། 

ཤོག་གྲངས་ ༡༣༣ བཞུགས། 
Smith, E. Gene, Tibetan Catalogue, Volume 1, University of Washington, Seattle, 1969, pp.48-50.
Martin, Dan, Tibetan Histories, A Bibliography of Tibetan-Language Historical Works, Serindia Publications, London, 
1997, p.156.

དཔལ་ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དགེ་ལེགས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་འདོད་དགུ་རབ་འཕེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 
Published by D. Tsondu Senghe Yoreytsang, Bir, District Kangra, 1994, 111 pages.

སྡེ་དགེ་རྒྱལ་རབས། (དཔལ་ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དགེ་ལེགས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་འདོད་དགུ་རབ་འཕེལ་ཞེས་བྱ་

བ་བཞུགས་སོ།།) བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༩ ཤོག་གྲངས་ ༨༨ བཞུགས། 

༡༩༨༥ ལོར་སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྤར་མར་མཁས་དབང་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས་ཞུ་སྒྲིག་མཛད་པ་ཡོད་འདུག་ཀྱང་མ་མཇལ།



448 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

༨ ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་བཞུགས་སོ། །འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་གསུང་འབུམ་རྒྱ་ཆེན་བཀའ་ཡི་

མཛོད་བཞུགས་སོ། །ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ (1813–1899) ཀྱིས་བརྩམས། དེབ་ཕྲེང་ ༢༠ བོད་ལྗོངས་

བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༢ ཤོག་གྲངས་ ༣༥༦–༣༦༣59

༩ “ཁྱད་པར་བོད་ཆེན་པོའ་ིནོར་འཛིན་གྱི་ཁྱོན་འདིར་རང་རང་གི་མངའ་རིས་བདེ་བར་སྐྱོང་ཞིང་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེར་

སྲི་ཞུས་མཆོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། རྒྱལ་ཕྲན་ཇི་སྙེད་པ་ལས། གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ལྷ་བཙན་པོ་མེས་དབོན་

གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྗེས་ལ་འགྲན་པར་ནུས་པའི་སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་

རྒྱལ་རབས་ནི།” དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་ལས་གཙོ་བོར་བརྩམས་པའི་གཏམ་སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་བཅུད་

ལེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའ་ི (1820–1892) གསུང་འབུམ་སྤར་སར། པོད་

ཛ་པ། འབྲས་ལྗོངས། སྒང་ཏོག་རྫོང་སར་བླ་བྲང་སྤར་མ། ༡༩༨༠ ཤོག་ལྡེབ་ ༢༤ན༦–༢༨ན༣

༡༠ སྡེ་དགེ་དཔལ་ཡུལ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའམ། པདྨ་ཀུན་བཟང་

བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའམ། ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གླང་པོས་ (1887–1932) ༡༩༢༢ ལོར་མཛད་པ། ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེའི་

རྒྱལ་རབས་མདོར་བསྡུས་བཻཌུརྱའི་དོ་ཤལ་བཞུགས། དབུ་མེད་ཤོག་ལྡེབ་ ༧ བཞུགས།60

༡༡ ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་ངག་གི་ས་བོན་ཨུཏྤལ་ཆུན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཀུ་

རོང་རྨུགས་སངས་བནྡེ་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་ (1901–c.1984) ༡༩༤༡ ལོར་མཛད་པ། དབུ་མེད་བྲིས་མ་

ཤོག་ལྡེབ་ ༣༠ བཞུགས།61

༡༢ སྒ་ཁོག་སྡེ་གཞུང་ལུང་རིགས་སྤྲུལ་སྐུ་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་ཉི་མས་ (1906–1987) ༡༩༦༤ ལོར་

མཛད་པ། ཆོས་ལྡན་ས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་སྡེ་དགེའི་གདུང་རབས་ཀྱི་མཚན་ཕྲེང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ། །ཤོག་

གྲངས་ ༡༧62 བཞུགས།

59 སྡེ་དགེ་དཔལ་སྤུངས་གདན་སའི་སྤར་རྙིང་རྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོད་པོད་བཅུ་པོའ་ིནང་མ་བཞུགས་ཀྱང་ཕྱིས་བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་ནས་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གསུང་རྩོམ་རྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོད་ནང་མ་བཞུགས་པའི་གསུང་རྩོམ་རྣམས་བསྡུ་རུབ་ཁ་སྐོང་མཛད་འདུག  

60 དཔལ་ཡུལ་པད་ནོར་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གླང་པོའ་ིབཀའ་འབུམ། ཀ་པ། Published by the Padnor Rinpoche, Nyingma Monastery, 

Bylakuppe, 1983 དབྱིན་ཇིའི་ཤོག་གྲངས་ ༡༤༣–༡༥༥ གྲུབ་དབང་པད་ནོར་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གླང་པོའ་ིབཀའ་འབུམ་པོད་

བདུན་ ༡༩༨༣–༡༩༨༥ བར་སྤར་སྐྲུན་ཞུས་འདུག

61 རྨུགས་སང་ཚེ་རིང་བླ་མའི་གསུང་འབུམ་པོད་གཅིག Published by the Padnor Rinpoche, Nyingma Monastery, Bylakuppe, 

1984 གོང་གསལ་གསུང་འབུམ་པོད་གཅིག་དེའི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་ངག་གི་ས་བོན་ཨུཏྤལ་ཆུན་པོ་དང་། 

ྋརྒྱལ་དབང་དཔལ་ཡུལ་པའི་གདན་རབས་ངོ་མཚར་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པའི་ཕྲེང་བ་གཉིས་ཚུད་མེད།

62 སྡེ་གཞུང་ལུང་རིགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་ཐོར་བུ་ཕྱོགས་བསྡུས་བཞུགས། །བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་། དྷ་རམ་ས་ལ། 

༢༠༠༥ ཤོག་གྲངས་ ༧༦༣–༧༨༩ བར། Dezhung Rinpoche’s Summary and Continuation of the Sde-Dge Rgyal-Rabs, Josef 
Kolmaš (Prague), Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung. Tomus XLII (1), (1988), pp.119–152.
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༡༣ “ཨོཾ་སྭསྟི། དཔལ་ལྡན་ས་ཡི་ཚངས་པ་མི་ཡི་རྗེ་བོ་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ིགདུང་རིགས་ནི།” དཔལ་སྤུངས་

དབོན་རན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཀརྨ་བདེ་ཆེན་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་ (1926–1987) མཆོག་གི་སར་ནས་ཐོབ་པ། 

འཁྱུག་བྲིས་ཤོག་གྲངས་ ༢༩ བཞུགས།

༡༤ ཆུ་ཨའ་ིགནས་ཚུལ། མད་ོཁམས་ཆུ་བཞ་ིསྒང་དྲུག་ག་ིནང་ཚན་སྡ་ེདགེའ་ིལ་ོརྒྱུས། བོད་མིའ་ིརང་དབང་། Tibetan 

Freedom ལ་ོ ༢ ཨང་ ༡༨ བོད་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༠༩༣ མ་ེརྟ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། བོད་ལྗོངས་མ་ིམང་རང་དབང་

གསར་ཤོག །པར་འགྲེམས་བྱེད་པ་ོབག་གྲོ །རྡ་ོརྗ་ེགླིང་། Edited, printed and published by Bhagto Lama at the 

Tibetan Freedom Press, Darjeeling, India ཤོག་ངོས་ ༤ ཕྲེང་བསྟར་ ༢ པ་ནས། བོད་མིའ་ིརང་དབང་། ལ་ོ ༢ ཨང་ 

༡༥༩ བོད་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༠༩༣ མ་ེརྟ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ རེས་གཟའ་མིག་དམར། བོད་ལྗོངས་མ་ིམང་རང་དབང་གསར་ཤོག 

།པར་འགྲེམས་བྱེད་པ་ོརྒྱ་ར་ིསྤྲུལ་མིང་བླ་ོགྲོས་རྒྱལ་མཚན། རྡོར་གླིང་། ཤོག་ངོས་ ༤ བར་ཆ་ཚང་གཟིགས་འཚལ།

༡༥ སྡེ་དགེ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། ངས་དམག་དཔུང་ཁྲིད་ནས་འོས་ལངས་བྱས་པའི་རྒྱུད་རིམ། བོད་ཀྱི་རིག་

གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། འདོན་ཐེངས་དང་པོ། བོད་ལྗོངས་ཆབ་གྲོས་རིག་གནས་

ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་ཞིབ་འཇུག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས་བསྐྲུན། ༡༩༨༥ ཤོག་གྲངས་  ༢༥༥–༢༧༩

༡༦ ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན། སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་སྐོར་གླེང་བ། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་རིག ༡༩༩༢ (༣) ཀྲུང་གོའ་ི

བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་གཙོ་གཉེར་བྱས། པེ་ཅིང་། ཤོག་གྲངས་ ༧༠–༧༧ 

༡༧ སྡེ་དགེ་ཆོས་འབྱུང་། (མདོ་སྨད་ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་ལས་འཕྲོས་པའི་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་མདོ་ཙམ་

བརྗོད་པ་གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་དགྱེས་པའི་ཏམྦུ་ར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།) ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྲིགས། 

ཧང་ཁོང་ཡ་གླིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༤ ཤོག་གྲངས་ ༢༦༦ བཞུགས།

༡༨ སྡེ་དགེའི་ལོ་རྒྱུས། (མདོ་ཁམས་ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དངུལ་དཀར་མེ་

ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།) སྲིད་གྲོས་སྡེ་དགེ་རྫོང་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བསྡུ་སྒྲིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་

ནས། ༡༩༩༥ ལོའ་ིཟླ་བ་ ༡༢ པར། ཤོག་གྲངས་ ༢༠༨ བཞུགས། ཤོག་གྲངས་ ༢༠༧ ལས། “ཅེས་པའང་

སྲིད་གྲོས་སྡེ་དགེ་རྫོང་སྐབས་དྲུག་པ་ཐེངས་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

འབྲི་རྒྱུའི་ཆོད་དོན་བཞིན། ༡༩༩༤ ལོའ་ིཟླ་གསུམ་པའི་ནང་སྐོར་ནས་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་བསྡུ་རུབ་བྱས་པ་ 

དང་། ༡༩༩༥ ལོའ་ིསྤྱི་ཟླ་བཞི་པའི་འགོ་ནས་སྲིད་གྲོས་སྡེ་དགེ་རྫོང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་འགོ་ཁྲིད་འོག །རིག་

གནས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་གིས་གཙོ་འགན་བཞེས་ཏེ། རྩོམ་འབྲི་འགོ་བརྩམས། དངོས་སུ་བསྡུ་སྒྲིག་

པ་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཙོ་བོའ་ིའགན་བཞེས་པ་དང་། བསམ་གཏན། ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས། 

བྱང་ཆུབ་ཆོས་འཕེལ། བདུད་འདུལ། རྒྱུས་ཤེས་པ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་དང་པདྨ་བདུད་འདུལ་བཅས་ཀྱིས་

བསྡུ་བསྒྲིགས་དང་། འབྲི་བ། ཞུ་དག་སོགས་འབད་བརྩོན་བྱས་པར་བརྒྱུད། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཤིང་

ཕག་ལོའ་ིཟླ་བ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༢༧ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོའ་ིཟླ་བ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་རྫོགས་པར་བྲིས། སླར་རྫོང་
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སྲིད་གྲོས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་བཅས་ཀྱིས་ཟླ་བ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༩ སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

བཟོ་བཅོས་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།” ཞེས་གསལ།

༡༩ བྱང་དགའ། ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་བསྔགས་པར་བརྗོད་པ། གངས་དཀར་རི་བོ། ༢༠༠༢ (༡) 

དཀར་མཛེས་ཁུལ་རིག་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། སི་ཁྲོན་དར་མདོ། ཤོག་གྲངས་ ༥༤

༢༠ རང་ཡུལ་སྡེ་དགེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་སྨྲོས་པ། མུན་ནག་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་མི་ཞིག་གི་མི་ཚེ། ཤྲིར་ལ་ལྷུན་

གྲུབ་དབང་རྒྱལ་ (1939 ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་) གྱི་མྱོང་ཚོར་དངོས་མ། བྲག་གཡབ་གྲགས་པས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས། 

printed at Sherig Parkhang, 2004 ཤོག་གྲངས་ ༢༥–༦༧

༢༡ ཡར་འགོ་བསོད་ནམས་ལྷ་རྒྱལ་གྱི་དྲུང་ཡིག་དཀོན་མཆོག །འབྲི་ཆུ་ཤར་ནུབ་དབྱེ་རྗེས་འབྲི་ཆུ་ནུབ་རྒྱུད་ཁུལ་

གྱི་ཁྲལ་རིགས་རྒྱུགས་ཕྱོགས་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རགས་རིམ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་

གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས།  བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་

ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༢༥ མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  

པེ་ཅིང་། ༢༠༠༥ ཤོག་གྲངས་ ༡༠༩–༡༡༨

༢༢ བསོད་ཆུང་། སྡེ་དགེ་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ཀྱི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཚེ་གང་། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ལྗོངས། ༢༠༠༦ (༥) 

ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ལྗོངས་དུས་དེབ་ཁང་། པེ་ཅིང་། ཤོག་གྲངས་ ༤༨–༥༥

༢༣ ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས། སྡེ་དགེའི་མངའ་ཁོངས་དང་རྒྱལ་རབས་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ། བོད་ལྗོངས་ཞིབ་

འཇུག ༢༠༠༧ (༡) གཙོ་གཉེར་ལས་ཁུངས་བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་། ལྷ་ས། ཤོག་གྲངས་ ༡–༡༠

༢༤ ཁམས་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིསྲིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་བཞུགས་སོ། །ལྷ་ལུང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་། ཟླ་གཡང་གཉིས་ཀྱིས་

བརྩམས། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། པེ་ཅིང་། ༢༠༠༩ ཤོག་གྲངས་ ༢༨༦ བཞུགས།

༢༥ སྡ་ེདགེའ་ིལ་ོརྒྱུས་སྤྱ་ིདོན་ཟླ་འོད་གསར་པའ་ིམ་ེལོང་། ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས། བོད་ཀྱ་ིལ་ོརྒྱུས་རིག་གནས་དཔྱད་

གཞིའ་ིརྒྱུ་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། འདོན་ཐེངས་ ༢༨ པ། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ལ་ོརྒྱུས་རིག་གནས་སློབ་སྦྱོང་ཨུ་

ཡོན་ལྷན་ཁང་། བོད་ལྗོངས་མ་ིདམངས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༠ ཤོག་གྲངས་ ༢༩༩ བཞུགས།

༢༦ སྡ་ེདག་ེརྒྱལ་རབས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས། དག་ེལེགས་བསམ་པས་བཀོད་པ། (?)63 ཤོག་གྲངས་ ༥༧༠ བཞུགས།

༢༧ བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སྡེ་དགེ་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས། བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སྡེ་དགེ་འཇུ་

ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་ (1930–2011) གྱིས་བརྩམས། དེབ་གསུམ་པ། ༢༠༡༤ Juchentsang White House, 

Chauntra ཤོག་གྲངས་ ༡–༥༢༤ བར་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་གསལ།

63 ཤོག་གྲངས་ ༥༥༢:༡༥ ནང་། “གུས་སློབ་པ་སྐལ་ལྡན་ཚ་ེརིང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་” ཞེས་དང། ཡང་ཤོག་གྲངས་ ༥༧༠:༨  

ནང་། “ངེས་དོན་གྱིས་” ཞེས་པ་ནི། པུར་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་མ་དགོན་བཤད་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་སྲིད་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་ག་ིམཁན་པ་ོངེས་དོན་མཆོག་གམ། ཕལ་

ཆེར་ ༢༠༡༣ ལོར་སྤར་རམ། སྤར་སྐྲུན་གནང་མཁན་དང་སྤར་ཁང་མིང་བྱང་ས་གནས་སོགས་མ་གསལ། ཕལ་ཆེར་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སར་སྤར་རམ། ཕྱག་

དེབ་འདིའ་ིརྒྱུས་སྟོན་བཙན་བྱོལ་བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱ་ིས་འཐུས་ག་ཟ་ིདག་ེབཤེས་ཚ་ེརིང་པ་ོལགས་ནས་གནང་བྱུང་བར་ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེཞུ།



451སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

ཞོར་འཕྲོས་ཕྱིས་བྱུང་སྡེ་དགེའི་ཆོས་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་དཔྱད་རྩོམ་རིགས་ལའང་གཟིགས་འཚལ།

༡ སྤྱིར་བཏང་ཤེས་བྱ། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལས་སྡེ་དགེའི་དཔར་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས། བོད་མིའི་རང་དབང་། Tibetan 

Freedom ལོ་ ༣ ཨང་ ༢༨༡ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༩༤ མེ་ལུག་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ རེས་གཟའ་པ་སངས། 16/2/1968 

བོད་མིའི་རང་དབང་གསར་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཆེད་བཙུགས་གྲོང་སྟོད་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་

གྱིས་གསར་བསྒྲིགས་བྱས་པ། བློ་བཟང་བསམ་གཏན་གྱིས་རྡོར་གླིང་བོད་མིའི་རང་དབང་གསར་ཁང་དུ་དཔར་

ཏེ་སྤེལ་འགྲེམས་ཞུས་པའོ། །ཤོག་ངོས་ ༣

༢ སྤྱིར་བཏང་ཤེས་བྱ། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལས། སྡེ་དགེའི་བཟོ་རིག་ལག་ཤེས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། བོད་མིའི་རང་དབང་། 

Tibetan Freedom ལོ་ ༣ ཨང་ ༢༨༥ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༩༤ མེ་ལུག་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ རེས་གཟའ་ལྷག་པ། 

21/2/1968 བོད་མིའི་རང་དབང་གསར་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཆེད་བཙུགས་གྲོང་སྟོད་བསྟན་འཛིན་

ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་གསར་བསྒྲིགས་བྱས་པ། བློ་བཟང་བསམ་གཏན་གྱིས་རྡོར་གླིང་བོད་མིའི་རང་དབང་གསར་ཁང་

དུ་དཔར་ཏེ་སྤེལ་འགྲེམས་ཞུས་པའོ། །ཤོག་ངོས་ ༢

༣ ཀོ་བཙོ་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེས་བརྩམས། སྡེ་དགེ་པར་ཁང་། (སྡེ་དགེའི་པར་ཁང་རིག་གནས་ཀུན་འདུས་གཞལ་མེད་

ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་དཀར་ཆག་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་བདུན་ལྡན་པའི་ལྡེའུ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་

བཞུགས་སོ།།) སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། ༡༩༨༡ ཤོག་གྲངས་ ༣༩༥ བཞུགས།

༤ བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ནས་བརྩམས། སྡེ་དགེ་པར་ཁང་དུ་རིན་ཆེན་དངུལ་ཆུའི་སྦྱོར་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་

གཏམ་རྐང་དྲུག་རྩི་བཅུད་རོལ་བའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ། གངས་དཀར་རི་བོ། ༡༩༨༥ (༡) དཀར་མཛེས་ཁུལ་

རིག་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། སི་ཁྲོན་དར་མདོ། ཤོག་གྲངས་ ༡༢༡–༡༢༩ 

༥ འཆི་མེད་རབ་བརྟན་གྱིས་བྲིས། སྡེ་དགེའི་སྤར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་ཡང་བསྐྱར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་

རགས་ཙམ། གངས་དཀར་རི་བོ། ༡༩༨༦ (༡) དཀར་མཛེས་ཁུལ་རིག་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། སི་ཁྲོན་

དར་མདོ། ཤོག་གྲངས་ ༤༨–༥༢

༦ ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བྲིས། ཀརྨ་སི་ཏུ་ན་རིམ་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔྱད་གཞི་མདོར་བསྡུས། 

གངས་དཀར་རི་བོ། ༡༩༨༦ (༡) དཀར་མཛེས་ཁུལ་རིག་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། སི་ཁྲོན་དར་མདོ། 

ཤོག་གྲངས་ ༥༣–༦༧

༧ ཞི་ཆུང་། རྫོགས་ཆེན་ལ་གེ་སར་གྱི་འཆམ་སྲོལ་དར་ཚུལ། མི་རིགས། ༡༩༩༨ (༡) ཀྲུང་གུང་སི་ཁྲོན་ཧྲེང་ཨུའི་མི་

རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། ཁྲེང་ཏུའུ། ཤོག་གྲངས་ ༢༥–༢༦

༨ སྡ་ེདག་ེཔར་ཁང་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོའ་ིཤིང་པར་ལྷ་རིས་དང་དེའ་ིགསལ་བཤད། ས་ིཁྲོན་མ་ིརིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་།༢༠༠༢

༩ ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྲིགས་བསྒྱུར་བྱས། སྡེ་དགེ་པར་ཁང་གི་པར་ཤིང་དཀར་ཆག་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར། སི་

ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༤



452 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

༡༠ བྱ་རོད་སྟོབས་ལྡན་གྱི་སྐུ་ཚེ་གང་པོ། (སྟོད་ཆ་) པོ་ཏ་ལ། ༢༠༠༥ (༦) གཙོ་གཉེར་དེང་དུས་ཀྲུང་གོ་དུས་དེབ་

ཁང་། པེ་ཅིང་། ཤོག་གྲངས་ ༦༠–༦༡ 

༡༡ བྱ་རོད་སྟོབས་ལྡན་གྱི་སྐུ་ཚེ་གང་པོ། (སྨད་ཆ་) པོ་ཏ་ལ། ༢༠༠༥ (༧) གཙོ་གཉེར་དེང་དུས་ཀྲུང་གོ་དུས་དེབ་ 

ཁང་། པེ་ཅིང་། ཤོག་གྲངས་ ༦༠–༦༡

༡༢ ཚ་ེརིང་དཔལ་ལྡན་གྱིས་བསྒྲིགས། དཔལ་སྤུངས་དབོན་རན་ན་རིམ་གྱ་ིམཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས། དཔལ་སྤུངས་འོད་

སྣང། འདོན་ཐེངས (༤) ༢༠༠༦ དཔལ་སྤུངས་གསུང་རབ་ཉམས་གས་ོཁང་། ཤེས་རབ་གླིང་། ཤོག་གྲངས་ ༣༦–༣༧

༡༣ སྡེ་དགེ་དཔལ་བཟང་། གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་སྡེ་དགེའི་པར་ཁང་བར་གྱི་བཟང་འབྲེལ། གངས་དཀར་རི་བོ། 

༢༠༠༦ (༡) དཀར་མཛེས་ཁུལ་རིག་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས། སི་ཁྲོན་དར་མདོ། ཤོག་གྲངས་ ༥༨–༥༩

༡༤ སྟག་རོང་དཔལ་བསྡུས། སྡེ་དགེའི་མདུན་བྲོ། གངས་རིའི་རང་གདངས།  སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་

རིག་གཞུང་དུས་དེབ། ༦ ༢༠༠༧ ཤོག་གྲངས་ ༥–༩

༡༥ འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྒྲོན། སྡེ་དགེའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་

ཁག་ཅིག་གི་ཐུན་མིན་རིག་གནས་གནའ་ཤུལ་ངོ་སྤྲོད་རགས་བསྡུས། མདོ་སྨད་ཞིབ་འཇུག །གླེགས་བམ་བཞི་

པ། ཀན་སུའུ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བསྒྲིགས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༩ ཤོག་གྲངས་ 

༤༡༩–༤༢༨

༡༦ གནམ་ལྷ། ཁམས་རྫོགས་ཆེན་དགོན་པའི་གེ་སར་གར་འཆམ་དང་དེ་དགོན་སྡེ་གཞན་དུ་དར་ཚུལ་གླེང་བ། མང་

ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ། ༢༠༡༡ (༡) བོད་ཀྱི་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རིག་གནས་ཐིན་གྱིས་གཙོ་

གཉེར་བྱས། ཤོག་གྲངས་ ༨༧–༩༠

༡༧ འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྒྲོན། སྡེ་དགེའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་གླིང་སྒྲུང་གི་དཔར་ཤིང་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ། བོད་

ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག ༢༠༡༡ (༢) གཙོ་གཉེར་ལས་ཁུངས་བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་། ལྷ་ས། ཤོག་

གྲངས ༧༠–༧༦ 

༡༨ འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྒྲོན། སྡེ་དགེ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གེ་སར་གར་འཆམ་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ། བོད་ལྗོངས་སྒྱུ་རྩལ་

ཞིབ་འཇུག ༢༠༡༢ (༡) བོད་ལྗོངས་མི་རིགས་སྒྱུ་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་གཙོ་གཉེར་བྱས། ལྷ་ས། ཤོག་

གྲངས་ ༤༦–༥༦

༡༩ སྐུ་ཚེ་གསེར་ལྗང་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་གནས་ཡིག །རབ་བརྟན་དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས། 

དགེ་ལེགས་འདོད་འཇོའ་ིདཔེ་ཚོགས། དེབ་བཅུ་དྲུག་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྒྲིགས། ༢༠༡༣ 

ཤོག་གྲངས་ ༢༥༧ བཞུགས།64

64 མཁས་དབང་མཁན་པོ་རབ་བརྟན་དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་ (1981 ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་) ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་དགེ་ལེགས་འདོད་འཇོའ་ི

དཔེ་ཚོགས། དེབ་དང་པོ། འབྲི་རྒྱུད་ཡེ་ན་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ་རབ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར།



453སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

དེབ་གཉིས་པ། གྲུབ་དབང་ཐུབ་བསྟན་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

དེབ་གསུམ་པ། མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་། གསུང་ཐོར་བུའི་སྐོར་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ།

དེབ་བཞི་པ། འབྲི་རྒྱུད་རབ་བརྟན་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས། 

དེབ་ལྔ་པ། ལྷ་རི་བདེ་ལྡན་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་གྲུབ་དབང་དཔལ་ཆོས་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་སྐོར་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ།

དེབ་དྲུག་པ། འཇིགས་མེད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ།

དེབ་བདུན་པ། བྲག་རའི་རྣམ་ཐར་དང་མགུར་འབུམ་འཇམ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བླ་མ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར་སྐོར་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ།

དེབ་བརྒྱད་པ། ཁམས་པའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ཁེད།

དེབ་དགུ་པ། མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་ཡུལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་དཀར་ཆག

དེབ་བཅུ་པ། ངོར་ཨེ་ཝཾ་ཁང་སར་མཁན་པོ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར།

དེབ་བཅུ་གཅིག་པ། བྲག་ར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་དང་། དཔལ་ལྡན་མཁར་མདོ་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

དེབ་བཅུ་གཉིས་པ། མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་ཡུལ་དུ་དར་བའི་ཞབས་བྲོའ་ིརྣམ་པར་བཞག་པ་ལེགས་སྨོན་ན་དའི་རོལ་མོ།

དེབ་བཅུ་གསུམ་པ། འབྲི་རྒྱལ་གཉན་འདོང་གི་གནས་ཡིག་དང་གནས་བསྟོད་བཅས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ།

དེབ་བཅུ་བཞི་པ། སྡེ་དགེའི་དམངས་ཁྲོད་གཏམ་རྒྱུད་སོགས་དམངས་རྩོམ་གྱི་སྐོར་མང་བ་ཞིག

དེབ་བཅོ་ལྔ་པ། སྡེ་དགེའི་མདུན་བྲོ།

དེབ་བཅུ་བདུན་པ། འཛམ་གླིང་སེང་ཆེན་སྐྱེས་བུའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་འཁྲུངས་གླིང་པདྨའི་དགའ་ཚལ་དང་རྨ་ས་བཟུང་དར་དཀར་གྱི་མདུད་པ་བཅས་

ལེགས་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡོད་འདུག་ཀྱང་ད་བར་མ་མཇལ། འདིས་ཀྱང་མི་ཚད་ད་དུང་སྡེ་དགེ་དྲ་བ། ༡༣།༡༠།༢༠༡༤ ཉིན་བལྟ་བཀླགས་སྐབས་མཁས་

དབང་མཁན་པོ་དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་མཆོག་ནས་གཤམ་གསལ་རྣམས་རྩོམ་སྒྲིག་མཛད་འདུག །བརྩེ་ཆེན་བསྟན་པའི་རིང་ལུགས་

འཛིན་པའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ན་དགོན་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་བདེན་གཏམ་སྐྱེ་ལྔའི་སྒྲ་དབྱངས། དཔལ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོའ་ིརིང་ལུགས་འཛིན་

པའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་འབྲི་རྒྱུད་རབ་བརྟན་དགོན་གྱི་བྱུང་བ་གསལ་བར་བྱེད་པ་རབ་དཀར་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང༌། དཔལ་ལྡན་མཁར་མདོ་དགོན་ཐུབ་བསྟན་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་བྱུང་བ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིན་བྱེད་གསར་པའི་འོད་སྣང༌། མཁར་མདོ་རྟེན་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་གྱི་བྱུང་ཚུལ་གཏེར་འབྱུང་

ལོ་རྒྱུས་ལས་རྒྱས་པར་བཏུས་པ་བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་བཅུད་ལེན། གཙང་རོང་ལྕེ་ཁྲི་རྒྱ་མཁར་ཆེན་མོའ་ིདཀར་ཆག་རྡོ་བརྐོས་ལས་ཞལ་བཤུས་པ། 

མཁར་མདོ་སློབ་གྲྭ་བཤད་སྒྲུབ་ཐོས་བསམ་གླིང་གི་སྒྲིགས་ཡིག་ལེགས་ཉེས་རང་ཞལ་བལྟ་བའི་མེ་ལོང༌། ལྷ་རི་བདེ་ལྡན་གཉིས་པ་ལྷ་འབྲང་སྒྲུབ་སྡེའི་

བྱུང་བ་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས། འབྲི་རྒྱུད་དབོན་སྟོད་རབ་བརྟན་ལྷུན་པོ་རྩེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་དུས་མུན་གསལ་བའི་ཉི་མ། དབོན་སྟོད་

བཀྲ་ཤིས་སྒང་དགོན་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་ཏེ་བརྗོད་པ་སྔོན་བྱུང་གསལ་བའི་ཉི་མ། དཔལ་ལྡན་ཛཾ་ཐོག་མདོ་སྔགས་ཐེག་

ཆེན་བསམ་གཏན་ནོར་བུའི་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་གཏམ་གྱི་རོལ་མོ། དཔལ་ཨེ་ཝཾ་དགོན་མདོ་སྔགས་ཐེག་མཆོག་དར་རྒྱས་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་

ཅུང་ཟད་བརྗོད་པ་གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་དགྱེས་པའི་རྔ་སྒྲ། བཀྲ་ཤིས་དགོན་དང༌། འགིས་ཐོག་དགོན། གྲོང་སྐེད་ཇོ་དགོན། རྔད་ཛཾ་ཐོག་དགོན། རབ་

བརྟན་དགོན་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས། མཛེས་ཕུ་ལྔ་རིག་བཤད་གྲྭ་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་གླིང་གི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་ཡུལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ཇི་ལྟར་བསྐྲུན་པ་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཅུང་ཟད་གླེང་བ་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་སྙིང་པོ། 

ཁམས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་དཀར་ཆག་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་དགའ་སྟོན། མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་ཡུལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བྱ་རུང་

ཁ་ཤོར་ཞེས་གྲགས་པའི་ངོ་སྤྲོད། (འདི་རྡོ་ལ་བརྐོས་ཡོད་) མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་གསར་དུ་

བསྒྲིགས་པའི་ཆོས་ཚན་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་བྱང་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ིམདུན་ན་འདོན་ཆེན་པོ་མཁར་མདོ་འཆི་

མེད་མགོན་པོའ་ིམཛད་རྗེས་འགའ་ཞིག་བརྗོད་པ་སྔོན་བྱུང་གསལ་བའི་མེ་ལོང༌།

འཇམ་དཔལ་སྐུའི་གནས་མཆོག་འཇམ་ཆེན་ཇེ་བྲག་གི་གནས་ཀྱི་དཀར་ཆག་མདོར་བསྡུས་སུ་བརྗོད་པ། འབྲི་རྒྱལ་གཉན་འདོང་ཆེན་པོ་ཉེ་འཁོར་

དང་བཅས་པའི་གནས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པ་ལྷ་གཉེར་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན། འབྲི་རྒྱལ་གཉན་འདོང་གི་གནས་ཡིག་མདོར་བསྡུས། 



454 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

༢༠ སྡེ་དགེའི་མདུན་བྲོ། རབ་བརྟན་དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས། སྡེ་དགེ་རྒྱལ་ཡོངས་ལྷན་ཚོགས་

དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས། སྡེ་དགེ་རྒྱལ་ཡོངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་

ཕྲེང་དང་པོ། Majnu Ka Tila, Delhi, 2014 ཤོག་གྲངས་ ༢༤༤ བཞུགས།

༢༡ སྡེ་དགེའི་བྲོ་ཆེན། རབ་བརྟན་དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས། སྡེ་དགེ་རྒྱལ་ཡོངས་ལྷན་ཚོགས་

དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས། སྡེ་དགེ་རྒྱལ་ཡོངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་

ཕྲེང་གཉིས་པ། Majnu Ka Tila, Delhi, 2014 ཤོག་གྲངས་ ༣༥༠ བཞུགས།

  གཞིས་བོད་ནང་སྤྱི་སྒེར་དུས་དེབ་མི་འདྲ་བ་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཕྲག་བརལ་བ་འདོན་མུས་ཡིན་ནའང་བྱེས་པ་སྒྲིག་

འཛུགས་གཞུང་སྒེར་སུ་ཐད་ནས་དུས་དེབ་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཐབས་འབད་རྩོལ་བྱས་མེད་སྟབས་ད་དུང་སྡེ་དགེ་དང་

འབྲེལ་བའི་དཔྱད་རྩོམ་མང་དག་ཡོད་ངེས་པའི་ཐུགས་སྣང་ཅན་ཚོས་རྟག་ཏུ་ཐུགས་འཁུར་རྫི་སང་མཛད་གལ་ཆེ།

གཉན་འདོང་གནས་བསྟོད་དགེ་ལེགས་དཔལ་སྟེར། ལྷ་རི་བདེ་ལྡན་གཉིས་པའི་གནས་ཀྱི་བཀོད་པ་མདོ་ཙམ་དང༌། ཕྱག་བསྐོར་ཕན་ཡོན་བཅས་

ལ་མཆན་དུ་བཏབ་པ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང༌། ཀ་ཞི་རའི་གནས་ཡིག་ལ་ཟུར་རྒྱན། ཡིད་ལྷུང་ལྷ་མཚོའི་གནས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཕྱོགས་ཙམ་བརྗོད་པ་དྲི་བྲལ་

ནོར་བུའི་མེ་ལོང༌།

མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་ཡུལ་དུ་དར་བའི་ཞབས་བྲོའ་ིརྣམ་པར་བཞག་པ་ལེགས་སྨོན་ནཱ་དའི་རོལ་མོ། སྡེ་དགེའི་མདུན་བྲོའ་ིསྐོར་ལ་བྲོ་སྣ་ཉིས་བརྒྱ་རེ་
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བློན་པོའམ་མདུན་འཁོར་སྐུ་ཞབས་ཧོ་ཆོ་ཨ་འཇམ་ [འཇམ་དབྱངས་སེང་གེ་ (1919–1987)]65 དང་། སྐུ་ཞབས་ཕུ་མ་རིན་

རྣམ་ [རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ (1925–1986)]66 རྣམ་གཉིས་ལ་སྡེ་དགེའི་ལོ་རྒྱུས་སྣ་ཚོགས་བཅར་འདྲི་ཇི་ཞུས་བོད་ཀྱི་དཔེ་

མཛོད་ཁང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་སྡེ་ཚན་གྱི་ཊེབ་ཐག་ཁོངས་སུ་བཞུགས་ཡོད་ལགས།

ལྔ་པ་ད་བར་བདག་གིས་མིག་དབང་གི་བསོད་ནམས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དུ་མ་གྱུར་བའི་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཇི་

ཡོད་བྲིས་ན། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་གངས་ཅན་གྱི་བརྡས་དྲངས་པའི་ཕྱི་མོའ་ིཚོགས་ཇི་སྙེད་པ་པར་དུ་བསྒྲུབས་

65 བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སྡེ་དགེ་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས། བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སྡེ་དགེ་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་ 

(1930–2011) གྱིས་བརྩམས། དེབ་གསུམ་པ། ༢༠༡༤ Juchentsang White House, Chauntra ཤོག་གྲངས་ ༣༧༧–༣༧༩ བར་མདུན་ཧོ་

ཆོ་ཚང་གི་མི་ངོའ་ིངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་གསལ།

66 བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སྡེ་དགེ་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས། བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སྡེ་དགེ་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་ 

(1930–2011) གྱིས་བརྩམས། དེབ་གསུམ་པ། ༢༠༡༤ Juchentsang White House, Chauntra ཤོག་གྲངས་ ༣༨༦–༣༨༧ བར་མདུན་ཕུ་མ་

ཚང་གི་མི་ངོའ་ིངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་གསལ།

456 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།



457སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

པའི་ཚུལ་ལས་ཉེ་བར་བརྩམས་པའི་གཏམ་བཟང་པོ་བློ་ལྡན་མོས་པའི་ཀུནྡ་ཡོངས་སུ་ཁ་བྱེ་བའི་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུའི་འཁྲི་

ཤིང་ལས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་གངས་རིའི་ཁྲོད་དུ་དེང་སང་ཇི་ཙམ་སྣང་བ་པར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་བྱུང་བ་དངོས་ལེགས་

པར་བཤད་པའི་ཡལ་འདབ་སྟེ་དྲུག་པ་ལས། “མི་དབང་ (བསྟན་པ་ཚེ་རིང་) འདི་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་པ་འཇམ་དབྱངས་དགའ་

བའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ཡིག་ཚང་ཁུངས་མ་ལས་བཏུས་པའི་གཏམ་གྱི་སྦྱོར་བ་བྱས་པ་ལྟར་འགོད་ན།”67 ཞེས་དང་།

མདོ་སྨད་ནོར་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་ས་དབང་སྡེ་དགེའི་གདུང་རབས་ལས་འཕྲོས་པའི་གཏམ་

བཤད་ངོ་མཚར་ཚིག་གི་གཏེར་མཛོད་ནང་། “རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིད་ (སྡེ་དགེ་) ཀྱི་དྲུང་ཡིག་པ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གྲགས་

ཀྱིས་སྔ་ཕྱིར་བསྒྲིགས་པའི་ཡིག་ཚང་།”68 ཞེས་དང་།

སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་རབས་སམ་གདུང་རབས་ཡིག་རྙིང་གྲས་གུར་བཀྲས་ཆོས་འབྱུང་ནང་། “བྱང་ཨ་ཏ་རོང་གི་དེབ་ཐེར་

དུ་གྲགས་པའི་སྡེ་དགེའི་གདན་རབས་གཅིག་ན།”69 ཞེས་དང་། 

དཔལ་ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དགེ་ལེགས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་འདོད་དགུ་རབ་འཕེལ་

ནང་། “དྲུང་ཡིག་ཨུ་རྒྱན་ཡེ་ཤེས་སོགས་ཀྱིས་དཀར་ཆག་དང་། གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་། འཚོ་བྱེད་

དམ་པ་གུ་རུ་འཕེལ་70 གྱི་ངག་བརྩམས་དང་ངག་སྒྲོས་ཁུངས་མ།”71 ཞེས་དང་། 

མདོ་ཁམས་ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དངུལ་དཀར་མེ་ལོང་ནང་། 

“འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་ཨོ་རྒྱན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པ།”72 ཞེས་དང་། “ལྕགས་ར་གླིང་དཔོན་གྱིས་བཞེངས་པའི་

67 དཔལ་སྤུངས་དཔེ་རྙིང་གསར་བསྐྲུན། སི་ཏུ་ཆོས་འབྱུང་གི་གསུང་འབུམ། ཏ། དཔལ་སྤུངས་གསུང་རབ་སྤར་སྐྲུན་ཁང་། ཤེས་རབ་གླིང་། 

༢༠༡༠ ཤོག་ལྡེབ་ ༡༩༧ན༥

68 དབུ་མེད་བྲིས་མ། ཤོག་ལྡེབ་ ༡༠༨ན༦

69 ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༠ ཤོག་གྲངས་ ༧༨༢:༡༨

70 སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་ (1700–1774) དང་འབེ་ལོ་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁྱབ་ (1718–?) ཟུང་གི་དངོས་སློབ་སྡེ་དགེའི་དྲུང་ཡིག་དྲུང་འཚོ་གུ་རུ་འཕེལ་གྱིས་

མཛད་པའི་སྲིད་གསུམ་གཙུག་རྒྱན་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཞལ་ལུང་དངུལ་ཆུ་བཙོ་ཆེན་དང་རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་སྦྱོར་སྡེ་ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་

ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་བི་ཛ་ཧ་རཾ། སྡེ་དགེའི་དྲུང་ཡིག་གུ་རུ་འཕེལ་གྱི་ཟིན་བྲིས། ཞེས་དང་། 

 སི་ཏུའི་སྙན་རྒྱུད་ཞལ་གདམས་གུ་རུ་འཕེལ་གྱིས་བརྗེད་ཐོར་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་དང་། 

 སྡེ་དགེ་དྲུང་འཚོ་བ་གུ་རུ་འཕེལ་གྱིས་མཛད་པའི། སྨན་གྱི་བརྡ་བསྡུས་དང་གབ་མིང་འགའ་ཞིག་བཀྲོལ་བ་བློ་གསལ་མགྲིན་པའི་རྒྱན། ཞེས་དང་། 

 རྗེ་བཙུན་བླ་མ་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་ས་བོན་སྐྱེད་པའི་བདུད་རྩིའི་ཟིམ་ཆར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་བཅས་ལའང་

སྤྱན་རས་གཡོ་བར་མཛོད། 

71 སྡེ་དགེ་རྒྱལ་རབས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༩ ཤོག་གྲངས་ ༨༧:༢–༨༧:༤

72 སྡེ་དགེའི་ལོ་རྒྱུས། སྲིད་གྲོས་སྡེ་དགེ་རྫོང་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བསྡུ་སྒྲིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས། ༡༩༩༥ ལོའ་ིཟླ་བ་ ༡༢ པར། ཤོག་

གྲངས་ ༢༠༤:༡༥ མཁས་དབང་ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྡེ་དགེའི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་དོན་ཟླ་འོད་གསར་པའི་མེ་ལོང་གི་ཤོག་གྲངས་ 

༢༦༡ ནང་། འབུམ་དཀར་ཆག་མཐོང་ན་མངོན་པར་དགའ་བ་ཞེས་པ་ནི་དྲུང་ཡིག་ཨོ་རྒྱན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༡༨ ལོར་བརྩམས་ཞེས་གསལ། 



458 ཇོ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

འབུམ་རྙིང་པའི་དཀར་ཆག”73 ཅེས་པ་རྣམས་གབ་པ་མངོན་དུ་ཕྱུང་པའམ་འཚོལ་བསྡུའི་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་ཡོང་བའི་

འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བ་ལགས་སོ།།
དེང་འདིར་སྒང་པ་བོད་པ་ཚང་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། མཐའ་ན་མི་རིགས་ཚུན་ཆད་ཐོར་གཞིག་རྩ་བརླག་འགྲོ་གྲབས་འདིར་ཁ་ཅིག་སྐལ་

བཟང་ལུགས་བཟང་གི་དུས་ལྟར་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ། ཚན་རིག་གོ་རྟོགས་གོང་མཐོར་གཏོང་བ། འཚེ་མེད་ཞི་བར་བསྙད་ནས་བོད་མི་ལྕེབས་པའི་

ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་མི་འགོག་པའི་སྐབས་འདིར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས། རྒྱལ་ཕྲན་ག་གེ་མོའ་ིགདུང་རབས་ཡིག་

ཚང་སོགས་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་མ་བབས་པ་ལྟ་བུར་མངོན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཡང་དེང་སང་ཆོས་ལ་མི་རྟོན་གང་ཟག་ལ་རྟོན་པའི་དུས་འདིར་

ངན་བུ་བདག་ལྟ་བུས་ཉོབ་བྲིས་དག་ལ་སྙན་ཅོག་རྒྱ་ཤོག་ལས་བསྲབ་པའི་ཆེ་བཙན་བླ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་འཇུག་མིན་སོམ་ཉིའི་གནས་

དང་། ཁ་གསག་ངོ་དགའ་རྨོངས་དད་རི་བོང་ཅལ་སྒྲོག་གི་གོམས་གཤིས་བྱང་ཆུབ་པའི་བོད་མི་རན་གཞོན་རྣམས་ལ་ནི་དེ་བས་ཕན་འབྲས་ཨེ་ཡོད་

སྙམ་པའི་བློ་བློང་བློང་པོར་གྱུར་ཅིང་གནས་དུས་འདི་འདྲར་གྱར་པ་ཅི་དང་གང་གིས་ནོངས་སམ། ལས་ངན་ཅི་བསགས་སམ། ཇི་སྐད་དུ་ཨ་མདོ་

མཁས་དབང་རྡོར་བྲག་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས། ཀྱེ་མ། ཁ་བ་ཅན་དུ་མ་གྲགས་པའི། ཁ་གཏམ་འདི་འདྲ་བྲིས་ནའང་། ཁ་སྟབས་བཟོ་ལྟ་དམན་

པའི་ཕྱིར། ཁ་ལ་ཉན་མཁན་ཡོང་དོགས་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་ཅིས་མི་བདེན། ཨ་ཙ་མ། གུ་རུ་མཁྱེན། ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

དཔྱད་རྩོམ་ཐན་ཐུན་འདི་འབྲི་སྐབས་བཞུགས་སྒར་བོད་ཀྱི་དཔེ་འཛོད་ཁང་གི་བོད་ཡིག་ཕྱག་དཔེའི་དོ་དམ་པ་དཔེ་མཛོད་ཤེས་ལྡན་སྐུ་ཞབས་

བསོད་སྟོབས་ལགས་དང་ནོར་འཛོམས་ཚེ་རིང་རྣམ་གཉིས་ནས་དཔེ་ཁུངས་ལུང་འདྲེན་བལྟ་ཀློག་ཆེད་དཔེ་དེབ་ཇི་དགོས་མཁོ་འདོན་གཡར་སྩོལ་

མཐུན་འགྱུར་ལམ་འཕྲལ་བགྱིས་པ་དང་། འདི་ག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཀུན་དགའ་བདེ་ཆེན་དང་ཕུར་བུ་གཡུ་མཚོ་གཉིས་ནས་ཀམ་པུ་

ཊར་ཡིག་འཇུག་གནང་བ། ལས་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་སྤར་གཞི་ཇུས་འགོད་བྱས་པ། གྲོགས་པོ་ཆབ་ངོམས་བསྟན་པ་ཉི་མ་ལགས་

ནས་མ་ཕྱིར་ཞུ་དག་ཐེངས་གཅིག་མད་པ་བཅས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ། མཐོང་རྒྱ་དང་ཐོས་རྒྱ་རྒྱ་ཁབ་ཀྱི་མིག་ལྟར་ཕྲ་སྟབས་འགལ་འཛོལ་ནོར་

འཁྲུལ་རིགས་ལ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་བ་དང་དཔྱད་རྩོམ་འདིར་ཕན་ངེས་ཀྱི་ལུང་རིགས་སྣོན་མ་ཡོད་ན་དང་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་གོང་མཐོར་གཏོང་

བའི་བཀའ་སློབ་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྩོལ་གནང་མཁན་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའོ།།

ཆེད་དུ་བསྔོ་བ། 

ཨ་རིའི་བོད་རིག་པ་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ལི་ཡེ་ཊི་ སི་པར་ལིང་ (Prof. Elliot Sperling) མཆོག་ (དབྱིན་བོད་རྒྱ་གསུམ་དང་ཕ་རན་སི་

བཅས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལེགས་མཁྱེན་) ཐོག་མར་གུས་ནས་ ༡༩༧༤།༡༩༧༥ ལོར་དྷ་རམ་ས་ལ་སྟེང་། མེག་ལོཊ་གན་ཇིའི་ཀེ་ལ་ཤའི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་  

(Tibetan Kailash Hotel) དུ་མཇལ་མྱོང་། དེ་དུས་ཁོང་པ་མེ་ཀིན་ཊོཤ་ (Mackintosh) སྟོད་གོས་དམར་པོ་ཞིག་བསྣམས་ཡོད་པ་དང་། དཔར་

མང་པོ་བསྒྲོན་མཁན་རྒྱ་སྐད་རྒྱ་ཡིག་ཤེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ད་ལྟའང་ལྷང་ངེར་གསལ་པོ་དྲན། གུས་ཆུང་ ༡༩༧༦–༡༩༧༩ བར་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་

ཁང་གི་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཉམས་ཞིབ་པར་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་ཁུལ་བསྐྱོད་རིང་སྐུ་ཞབས་སི་པར་ལིང་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཐེངས་འགའ་ཕེབས་

ཡོད་ཀྱང་ ༡༩༨༠ ལོ་འགོ་ནས་དངོས་སུ་ངོ་ཤེས་སུ་གྱུར་པ་ཙམ་མ་ཟད་ངེད་གཉིས་ཕན་ཚུན་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་སྐོར་གླེང་སློང་ཡང་ད་གཟོད་

འགོ་ཚུགས་ཞུས་པ་དྲན། ཇི་ཙམ་གྲོགས་འདྲིས་བྱུང་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཞལ་ངོ་བརྟན་ཅིང་། ཕྱི་ཐག་རིང་ལ་གཞུང་བཟང་གྲོགས་པོ་བློས་ཐུབ་ཅིག་ཏུ་གྱུར། 

༡༩༩༢ ནས་བཟུང་གུས་པར་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་བླུ་ཉོའ་ིམཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ ༡༩༩༩ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ 

ཉིན་ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། 

73 སྡེ་དགེའི་ལོ་རྒྱུས། སྲིད་གྲོས་སྡེ་དགེ་རྫོང་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་བསྡུ་སྒྲིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནས། ༡༩༩༥ ལོའ་ིཟླ་བ་ ༡༢ པར། ཤོག་

གྲངས་ ༢༠༤:༡༨



459སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོའ་ིཆེ་དགེའི་ཡིག་ཚང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུ་ཆ་ཇི་བཞུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་རགས་རིམ།

སྐུའི་གཅེན་པོ་སྐུ་འབུམ་ཁྲི་ཟུར་སྟག་འཚེར་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ (1922–2008) རྣམ་གཉིས་དབུས། ཨ་རི་ཨིན་ཌི་ཡ་ནའི་ 

ས་ཁུལ་དང་། ཨིན་ཌི་ཡ་ནའི་མཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིམི་སྣ་གལ་ཆེན་མང་པོའ་ིདབུས་སུ་ཨིན་ཌི་ཡ་ནའི་མཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་

ཆེན་མོ་དང་ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དབར་མཐུན་གྲོགས་མཉམ་སྦྲེལ་གྱིས་སློབ་ཕྲུག་དང་མཁས་དབང་ཕན་ཚུན་བརྗེ་ལེན་

གདན་འདྲེན་ཞུ་རེས་ལས་སྒོར་ (Agreement of Friendship and Cooperation between Department of Central Eurasian Studies,  

Indiana University, Bloomington and Amnye Machen Institute, Tibetan Centre for Advanced Studies, Dharamsala)  

སྐུ་ཞབས་སི་པར་ལིང་ངེད་གཉིས་ནས་ཨིན་ཌི་ཡ་ནའི་མཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིཚོམས་ཆེན་དུ་མིང་རྟགས་བཀོད་ནས་དངོས་སུ་དབུ་

འཛུགས་ཞུས། 

༢༠༠༩ ནས་བཟུང་འདི་ག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ལ་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་རྐྱེན་ཕྲ་ངལ་སྐབས་མཐུན་འགྱུར་གྲོགས་དན་དང་སེམས་ཤུགས་སྤོར་

བའི་དབུགས་དབྱུང་རིམ་པར་བསྩལ།

ཁོང་པས་བོད་དང་བོད་མིའི་རྩ་དོན་ལངས་ཕྱོགས་ཐད་ ༡༩༧༣ ནས་ད་བར་གློ་བུར་རླུང་གིས་བདས་པའི་བྱེ་རི་མ་ཡིན་པར་སྲིད་པའི་

གངས་རན་ལྷུན་ཆགས་གཟི་བརྗིད་འགྱིང་ངེར་གཡོ་འགུལ་མེད་པར་བཞུགས་པའི་བོད་མིའི་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་པའི་དཔའ་ཡ་དཔུང་རོགས་བློ་

ལིང་འགེལ་ཆོག་པའི་གྲོགས་པོ་རྙིང་པ་ཞིག་ཡིན།

༡༩༨༠ ནས་བཟུང་མགོ་སེར་བོད་དོན་རྒྱབ་བསྐྱོར་བྱེད་མཁན་དང་། བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་མཁན་ཁག་ཅིག་ལྟར་རྒྱ་མགོ་མཐོ་དུས་རྒྱ་

དང་བོད་མགོ་མཐོ་དུས་བོད་ལ་ཕྱོགས་པའི་མགོ་གཉིས་དྲན་འཕྲུལ་སྐབས་འཚོལ་རིང་ལུགས་ཅན་མིན་ཞིང་བླ་འདར་སྡར་མས་ཝ་བྲོས་མི་བྱེད་ཅིང།  

རྒྱ་མིར་ནམ་ཡང་མགོ་བཏགས་མི་ཞུ་མཁན་གྱི་བོད་པའི་གྲོགས་མཆོག་མཁས་མཛངས་ཤིག་ཡིན་ན་གངས་ཅན་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་གཞིས་བྱེས་སུས་

ཀྱང་བརྗེད་མི་རུང་བའི་ལྟང་མ་དགུ་བསྐོར་གྱི་ཕོ་རབས་ཤིག་རེད་ཅེས་ད་ཐེངས་ངས་མགྲིན་པ་གཟེངས་སུ་བཏེགས་ཤིང་སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་དང་སྐད་

གསང་མཐོན་པོས་སྒྲོག་པར་བྱེད་ལ། ད་ལན་གུས་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བགྱིས་པའི་དཔྱད་ཐུང་འདི་ཡང་ཁོང་ལ་དམིགས་ནས་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་མཚམས་

སྦྱར་ལེགས་པར་བགྱིས་པ་དང་། ཆབས་ཅིག་བོད་རིག་པ་མཁས་དབང་སི་པར་ལིང་མཆོག་གི་རྗེས་དྲན་མངོན་བསྟོད་ཀྱི་ཕྱག་དེབ་དེ་ཡང་འདི་ག་ 

ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་སྤར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པའོ། །དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ།།

བཀྲ་ཤིས་སྟོན་མཆོག་དམ་པ་སངས་རྒྱས་དང་།།

བཀྲ་ཤིས་ལུང་རྟོགས་བདག་ཉིད་དམ་པའི་ཆོས།།

བཀྲ་ཤིས་ཚོགས་མཆོག་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཏེ།།

བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་གནས་གསུམ་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ།།

བཀྲ་ཤིས་རྩ་ལག་ཐུབ་བསྟན་དར་བརྟན་སྡེ་དགེ་བླ་མ་གོང་མའི་བཞེད་སྲོལ་ལྟར།།

བཀྲ་ཤིས་རྟགས་ལྡན་ས་འདི་སྡོམ་བརྩོན་རྒྱལ་པོས་རྟག་སྐྱོང་ཕྱོགས་འདིའི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི།།

བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་འཕེལ་བརྟན་སྐྱེ་དགུ་བདེ་རྒྱུའི་དགེ་ལ་མདོ་རྒྱུད་ལུང་མཐུན་སྤྱོད།།

བཀྲ་ཤིས་གཏན་བདེ་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་མངོན་གྱུར་ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ཅེས་པ་འདི་ནི་སྡེ་དགེ་ས་སྐྱོང་ཡབ་ཆེན་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ་རིག་འཛིན་ནམ། ཁྲི་ཆེན་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་

ཞབས་ (1786–1847) ཞེས་དཔལ་ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་དགེ་ལེགས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་འདོད་དགུ་རབ་འཕེལ་

ཞེས་པ་དང་། དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་ཕྱི་ནང་བསྐྱེད་རིམ་ཉམས་ལེན་གནད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་སྙན་བརྒྱུད་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད་ཅེས་པ་མཛད་མཁན་

གྱི་གསུང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་ལ་བསམ་ནས་བཀོད་པའོ།།




