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Dorje Rinchen (Thupten Gyatso) 
(Sambotha Tibetan School, Miao) 

 

དེ་ཡང་སི་ཏིའ་ིལུགས་སོལ་ལ་བུ་རྒན་པ་ནི་ཕ་ཡི་ཁིམ་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཡིན་པ་དང་། 
དེར་བརེན་ཁིམ་གི་ཁང་པ་དང་རྒྱུ་ནོར་སོགས་ཀི་བདག་དབང་ཡོངས་རོགས་ཀང་བུ་རྒན་
པར་ཡོད། དེ་ཡང་ཁིམ་གཅིག་ལ་བུ་ཁ་ཤས་ཡོད་ན། ཆེ་ཤོས་དེ་ཕ་གཞིས་འཛིན་མཁན་དང་
གཞན་རྣམས་གྲྭ་བ་བཟ་ོདགོས། སི་ཏི་དམངས་ཁོད་དུའང་ “ཕྱུག་པོའི་བུ་བར་ལ་སེས་གྱུར་
ཅིག"1ཅེས་ཤོད་སོལ་ཞིག་ཡོད། དེ་ཡིས་ཁིམ་གཅིག་ལ་བུ་གསུམ་ནས་བཞི་ཙམ་ཡོད་ན། བུ་
བར་བ་ངེས་པར་གྲྭ་བ་བཟོ་དགསོ་པ་དེའང་རོགས་ཐུབ། 

ཉེ་བའི་ཐད་ཀི་དཔེ་མཚོན་གསལ་ཤོས་ཤིག་ནི་སི་ཏིའི་ཀི་གོང་ཚ་ོནང་ཁིམ་བདག་ཚ་ེ
རིང་དངོས་གྲུབ་ལ་བུ་གསུམ་དང་བུ་མོ་ལྔ་ཡོད། བུ་གསུམ་ལས་ཆེ་ཤོས་བསྟན་འཛིན་ནི་ཕ་
ཡི་ཁིམ་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་དང་། བར་བ་ཚེ་རིང་རྣམ་གོལ་དང་། བོ་བཟང་དོན་འགྲུབ་
གཉིས་གྲྭ་བ་བཟོས་ཏེ་དཀིལ་དགོན་ནོར་བུ་དགེ་འཕེལ་གིང་དུ་བཞུགས་ཡོད། སོན་སོལ་
ལྟར་སི་ཏིའི་དགོན་ཁག་ལྔ་2ཡི་དགོན་པ་སོ་སོའི་ལྷ་སེ་རྣམས་ཀི་བུ་ཆེ་བ་རྣམས་ནི་ཕ་
གཞིས་འཛིན་མཁན་དང་། འོག་མ་རྣམས་གྲྭ་བ་བཟོས་ནས་ཐོབ་ཁོངས་དགོན་ཁག་སོ་སོར་
འཛུལ་ཞུགས་བེད་པའི་ལམ་སོལ་དེ་ད་དུང་ཡང་མང་དུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། 

དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ས་ིཏི་མི་དམངས་ཀི་ས་ཁང་ཐོབ་དབང་ལམ་ལུགས་དངོས་དེ་ཇི་འདྲ་
ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཁིམ་གཅིག་ལ་ཁང་ཆེན་དང་ཁང་ཆུང་གཉསི་རེ་ཡོད། དེ་ལྟར་ཁིམ་
གཅིག་ལ་ཁང་ཆེན་དང་ཁང་ཆུང་གཉིས་རེ་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་དགོས་དོན་ཡང་། སི་ཏིའི་
མི་མང་གི་ས་ཁང་ཐོབ་དབང་ལམ་ལུགས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ངེས་
པར་འབྱུང་དགོས་པ་ཞིག་ཀང་རེད། དེ་ཡང་གོང་བརོད་ལྟར་ཁམི་གཅིག་ལ་བུ་དང་བུ་མོ་

                                                      
1 ཀི་ཅམ་ཡུལ་གི་ར་ོཚ་ེརིང་དབང་མོས་གསུངས། ཁོང་ཀིའ་ིཡུལ་ག་ིརྒན་གས་ོཁང་དུ་བཞུགས་ཡོད། 
2 སི་ཏི་ཡུལ་ག་ིས་མའོི་དགོན་ཁག་ལྔ་ནི། ར་ཕོ་དགོན་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་བད་ེགནས་གཙུག་ལག་ཁང་། 

སིནདགོན་གསང་སགས་ཆོས་གིང་། དཀིལ་དགོན་ནོར་བུ་དག་ེའཕེལ། བྲང་མཁར་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གིང་། 
སེྟང་རྒྱུད་ལྷུན་གྲུབ་ར་ེབཅས་ཡིན། 



གནའ་བོའ་ིསི་ཏི་ཡུལ་ག་ིཞིང་ཁང་ག་ིཐོབ་དབང་ལམ་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ། 
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ཅི་ཙམ་ཡོད་ཀང་ཕ་གཞིས་འཛནི་མཁན་ནི་བུ་ཆ་ེཤོས་ཡིན་པ་ལྟར། བུ་ཆེ་ཤོས་ལ་མནའ་མ་
བསུས་རེས། སི་ཏིའི་ཡུལ་ག་ིས་ཁང་ཐོབ་དབང་ལམ་ལུགས་ཀ་ིསི་སོལ་བཞིན། ཕ་མ་གཉིས་
ཀིས་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ནས་གསགོ་ཉར་བས་པའི་ཁིམ་རྒྱུད་དེའི་རྒྱུ་ནོར་དང་། ད་ཡོད་
གནས་མལ་བེད་བཞིན་པའི་སོད་ཁང་། ས་ཞིང་བཅས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རང་གི་བུ་རྒན་
པར་རིས་སད་དེ། ཕ་མ་གཉིས་དང་གཅུང་བོ་དང་གཅུང་མོ་རྣམས་ཁང་ཆེན་དེའི་ཡན་ལག་
ཁང་ཆུང་དུ་ཟུར་འདུག་བེད་དགོས། ཁང་ཆེན་དེའི་ཡན་ལག་ཁང་ཆུང་ནི་ངེས་པར་གོང་སེ་
གཅིག་པར་གཞིས་ཆགས་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད། ཁང་ཆུང་རེ་འགའ་གོང་སེ་གཞན་དུ་
གཞིས་ཆགས་པ་དེ་འདྲའང་ཡོད། 

འདིར་གསལ་བོར་རོགས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། སི་ཏིའི་ཡུལ་གི་ཁང་ཆེན་དང་ཁང་ཆུང་གི་
ཐ་སྙད་དེ་ནི། ཁང་བ་དེ་གཉིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་། བཟོ་བཀོད་

3སྤུས་ལེགས་ཉེས་སོགས་
ཀི་ཁད་པར་འབེད་པ་གཏན་ནས་མིན། ཁང་པ་དེ་གཉིས་ཕིའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་
མེད། དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་རམ་ཤན་འབེད་བེད་གཙོ་བོ་ན།ི ས་ཁང་ཐོབ་དབང་ལམ་
ལུགས་ཀི་རྒྱུན་སོལ་ལྟར། ནང་གི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་དང་། ཕི་ཡི་ས་ཞིང་ཆེ་ཆུང་དབང་
གིས་ཕ་ཤུལ་འཛིན་མཁན་གི་བུ་རྒན་པའི་ཁིམ་རྒྱུད་ལ་ཁང་ཆེན་ཞེས་འབོད་པ་དང་། དེ་
མིན་ཕ་མ་གཉིས་དང་གཅུང་བོ་དང་གཅུང་མོ་བཅས་ཟུར་འདུག་བེད་ཡུལ་གི་ཁང་བ་དེར་
ཁང་ཆུང་ཞེས་འབོད་ཀ་ིཡོད། 

 

གཉིས། ཁང་ཆུང་གི་ས་ིསོལ་ལམ་ལུགས། 
 

ཁང་ཆུང་4གི་སི་སོལ་ལམ་ལུགས་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཕ་མ་གཉིས་དང་གཅུང་བོ་
གཅུང་མོ་ཚོར་ཞིང་ཁ་བྲེའུ་5རེའི་ཐོབ་སྐལ་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ཁར་གཅུང་བོ་དང་གཅུང་མ་ོ
རྣམས་གྲྭ་བ་དང་བཙུན་མ་བེད་པའམ། ཡང་ན་མནའ་མ་དང་མག་པར་མ་བིན་པའི་བར་

                                                      
3 སི་ཏི་ཡུལ་དུ་ཁང་ཆེན་དང་ཁང་ཆུང་གང་ཡིན་ཡང་། ཁང་པ་ཕལ་ཆ་ེབ་ཐོག་སོ་ཉིས་ཅན་ཡིན། ཁང་རགེ་གསུམ་

ཅན་ཡོད་པ་ཡང་ཡོད། ཁང་བའི་བཟོ་བཀདོ་ན་ིབོད་མངའ་རིས་དང་དབུས་གཙང་གི་སོན་གི་ཁང་བའ་ིབཟོ་
བཀོད་རྣམས་དང་ཁད་པར་མེད། 

4 ཁང་ཆུང་ལ་སི་ཏིའ་ིཡུལ་དུ་ཁང་ཆུང་ཞེས་བརྡ་སོར་བ་མང་ནའང་། ལ་དྭགས་ཕོགས་ནས་ཁང་ཆུང་ལ་ཁང་བུ་
ཞེས་བརྡ་སོར་ཆེ། དོན་ལ་གཅིག་སེྟ་ཁང་ཆུང་དང་ཁང་བུ་དནོ་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཙམ་ཡིན། འོན་ཀང་
ཟངས་དཀར་ཕོགས་སུ་ཁང་ཆནེ་ལ་ཁང་བ་སེྟ་ཁང་བ་ཁང་ཆུང་ཞེས་འབོད་སོལ་ཡང་ཡོད་སྐད། 

5 ཞིང་ཁ་བེྲའུ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་དཔེ་མཚནོ་བེད་ཅིག་སེྟ་བེྲའུ་ནི་འབྲུ་རིགས་ཚད་འཇལ་བེད་ཀི་སོད་ཆུང་ཞིག་ག་ི
མིང་ཡིན། དོན་ལ་འབྲུ་རིགས་ཉུང་ཉུང་ཞགི་ག་ིས་ཞིང་ཐོབ་དབང་ཡོད་པ་མཚནོ་བེད་ཙམ་ལས། དངོས་ནས་
ཞིང་ཁའི་ཆ་ེཆུང་བེྲའུ་ཙམ་དང་། འབྲུ་རིགས་ཐོབ་ཐང་བེྲའུ་ཙམ་ཞེས་པར་ཐད་ཀར་གོ་བ་ལེན་པ་མིན། 
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ཕ་མ་དང་ལྷན་དུ་ཁང་ཆུང་དུ་ཟུར་འདུག་བེད་རིང་། ཁོང་ཚོར་འཚོ་བའི་ལྟ་རོག་ཁང་ཆེན་
གི་གནས་འཛིན་པ་བུ་རྒན་པས་བ་དགོས། བུ་རྒན་པའི་འོག་ཏུ་གཅུང་བོ་བུ་གཉིས་ཙམ་གྲྭ་
བ་བཟོས་ཀང་གྲྭ་བ་ལ་ཞིང་ཆུང་རེའི་ཐོབ་སྐལ་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁམི་དེ་ནས་གཅུང་མ་ོཞིག་
ཇོ་མོ་ (བཙུན་མ།) བས་ཀང་ས་ཞིང་གི་ཐོབ་དབང་གོང་ལྟར་ཡནི། འོན་ཀང་སི་ཏིའི་
དམངས་ཁོད་དུ་ “ཇོ་མོ་ཁིམ་ག་ིགཡོག་མོ་ཡིན་”6ཞེས་བཤད། དེའི་དོན་ནི་ས་མོ་ས་ིཏིའི་
ཡུལ་དུ་བཙུན་དགོན་མདེ་པ་དང་། དེར་བརེན་ཇོ་མོ་ཁིམ་དུ་བསད་ནས་ལས་ཀ་བ་དགོས་
བྱུང་བའི་རེན་གིས་ཤོད་སོལ་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། གང་ལྟར་ཁང་ཆེན་

7ནས་བུ་དང་བུ་
མོ་སུ་ཞིག་གྲྭ་བ་དང་ཇོ་མོ་བས་ཀང་། ཞིང་ཆུང་ཞིག་གི་ཐོབ་སྐལ་ཡོད་ལ། ཞིང་ཆུང་གི་མིང་
ལ་ཡང་གྲྭ་ཞིང་

8
ཞེས་བཏགས་ཡདོ། གྲྭ་བ་ནི་མཆོད་གནས་ཡིན་པ་ལྟར། ཞིང་ཁ་རོ་བ་དང་

རྔ་བ་སོགས་ཀི་སྐབས་ཐོག་མར་གྲྭ་ཞིང་རོ་བ་དང་རྔ་བར་བེད། དེ་ནས་ཁང་ཆེན། མཐའ་མ་
ཁང་ཆུང་ལ་བེད། འོན་ཀང་གྲྭ་ཞངི་ནི་ཁང་ཆེན་གི་གྲྭ་བ་དང་ཇོ་མོ་གང་ཡིན་པ་ད་ེཉིད། ཚེ་
ཡི་འདུ་བེད་མ་སྟོང་བར་འཚོ་རནེ་དུ་སོར་འཇགས་ཡིན་ནའང་། གྲྭ་བ་དེ་ཉིད་སྐུ་གཤེགས་
ཚེ་སླར་ཡང་གྲྭ་ཞིང་དེ་ཕ་གཞིས་འཛིན་མཁན་གི་བུ་རྒན་པར་བདག་པ་ཡིན། 
དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཁང་ཆུང་གི་བདག་དབང་ཡང་ཁང་ཆེན་གི་བུ་རྒན་པར་ཡོད་པ་ལས། 
ཕ་མ་གཉིས་ཀིས་གཙོས་ཁང་ཆུང་ནང་འདུག་མཁན་གི་གཅུང་བོ་གཅུང་མོ་སུ་ཞིག་ལའང་
མེད། རེས་སོར་ཕ་མ་གཉིས་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་། གཅུང་བོ་དང་གཅུང་མོ་སོགས་བཙུན་པ་
དང་བཙུན་མ་བེད་པ། ཡང་ན་མནའ་མ་དང་མག་པར་ཕིན་པའི་རེས་སུ། ཁང་ཆུང་དེ་ཁང་
ཆེན་གི་བུ་རྒན་པས་ད་ོདམ་བེད་ཅིང་། དེ་ཡང་རེས་སོར་རང་་ཉདི་ཀི་བུ་རྒན་པར་བག་
མར་བསུས་པ་ན། ཕ་མས་རང་ཉིད་ལ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབས་པ་བཞིན། ཁིམ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུ་ནོར་དང་། 
ཁང་པ། ས་ཞིང་བཅས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བུ་རྒན་པར་རིས་སད་ནས་རང་ཉིད་དང་བུའི་
ཨ་མ། བུ་རྒན་པའི་འོག་ག་ིབིས་པ་བཅས་ས་སོར་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་བཞུགས་སའི་ཁང་
ཆུང་དེར་མཉམ་དུ་ཟུར་འདུག་བ་དགོས་པ་ཡིན་ན།ོ ། 

                                                      
6 ས་མོ་སི་ཏིར་ཇ་ོམ་ོསེྟ་བཙུན་མའ་ིདགནོ་པ་མེད་པ་དང་། དེར་བརེན་བུད་མདེ་རེ་འགའ་མགོ་རིལ་བས། གོན་

ཆས་དམར་པོ་ཞིག་གོན་ནས་ཆོས་པའི་ཚུལ་དུ་སོད་པ་ལས་རབ་བྱུང་སོགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མེད་ཅིང་། ཕལ་ཆ་ེབ་ཁམི་
དུ་སོད་བཞནི་ཡོད་སྟབས། ཇོ་མ་ོནང་ག་ིགཡོག་མོ་ཡིན་ཞེས་པའ་ིཁ་དཔེ་ད་ེལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་པར་བཤད། 

7 སི་ཏི་སོྟད་ཀ་ིསའི་ཆ་རང་རིག་ཡུལ་སེ་ལ་མཚོན་ན། ཁང་ཆནེ་བཅ་ོབརྒྱད་ཡོད་ཅངི་། ཁང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀ་ི
ཞིང་ཁ་སེྟ་ས་ཞིང་རྣམས་རང་རིག་གངོ་ཚའོི་མདུན་ལ་མཆིས། དེ་མིན་རྣམས་རང་རིག་གོང་ཚོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་ཡོད། ས་
ཞིང་ད་ེགཉིས་ཀི་ཁད་པར་གཙ་ོབོ་ཡང་གངོ་ཚོའ་ིམདུན་དུ་ཡོད་པའི་ཁང་ཆནེ་ག་ིས་ཞིང་རྣམས་ས་གཞ་ིསྣུམ་
ཞིང་ཆེ། གཅིག་ཤོས་རྣམས་དེ་ལས་ལྡོག  ཁང་ཆནེ་ག་ིས་ཞངི་དང་ཁང་པ་ལ་ཁད་མིང་ཡོད་པ་ད་ེའདྲའང་
ཡོད། ཁང་ཆེན་ནང་ཚན་ལའང་རིགས་འདྲ་མིན་གསུམ་དུ་དབེ་སོལ་འདུག 

8 སི་ཏི་ཡུལ་དུ་ཞིང་ཁ་ལའང་གཡུ་ལོ་ཅན་དང་། གུར་གུམ་ཅན། པདྨ་གེའུ་སོགས་མིང་འདོགས་འདྲ་མིན་མང་དུ་མཆིས། 



གནའ་བོའ་ིསི་ཏི་ཡུལ་ག་ིཞིང་ཁང་ག་ིཐོབ་དབང་ལམ་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ། 
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གསུམ། ཁང་ཆེན་གི་ཐོབ་དབང་ལམ་སོལ་གཞན། 
 

ཁང་ཆེན་གི་ཐོབ་དབང་ལམ་སལོ་གཞན་ཞིག་ན།ི ཁང་ཆེན་གི་ཕ་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཁིམ་
བདག་ལ་བུ་མོ་རང་པ་ལས་བུ་གཅིག་ཀང་མ་བྱུང་ཚ།ེ ཕ་ཡི་ཁིམ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུ་ནོར་དང་། ས་
ཞིང་། ཁང་བའི་ཐོབ་དབང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དེ་གོང་དུ་བུ་རྒན་པར་ཡོད་ཚུལ་བརོད་པ་
ལྟར། ཁིམ་དེའི་བུ་མ་ོརྒན་པར་མག་པ་བསུས་རེས་བུ་མོ་རྒན་པ་ལ་རིས་སོད་དགོས་པ་ཡིན། 
འོན་ཀང་ཁང་ཆེན་ཞིག་ལ་བུ་མ་ོརྒན་པ་དང་བུ་གཞོན་ཤོས་སུ་སསེ་པའི་གོ་རིམ་བྱུང་ཚ།ེ 
དེ་ཡང་ཕ་རྒྱུད་ཀ་ིནོར་རས་དང་། ཁང་བ། ས་ཞིང་བཅས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཐོབ་དབང་
དེ་ཁིམ་རྒྱུད་དེའི་བུ་ལ་ཡོད་པ་ལས་བུ་མོར་གཏན་ནས་མདེ། ཡིན་ནའང་ཁད་པར་གཞན་
ཞིག་ནི། ཁིམ་རྒྱུད་དེའི་བུ་མོ་རྒན་པ་མནའ་མར་འགོ་བའ་ིསྐབས། མ་ཡི་རྒྱན་ཆ་གང་ཡོད་
རྣམས་རང་གི་བུ་མོ་རྒན་པར་ཐབོ་པ་ལས་གཞན་དག་ལ་མི་ཐོབ། བུ་མོ་རྒན་ཤོས་མནའ་
མར་འགོ་ས་དེའང་སི་སོལ་ལྟར། ཁང་ཆེན་གཞན་ཞིག་གི་བུ་རྒན་ཤོས་ལ་མནའ་མར་འག་ོ
དགོས་པའོ། ། 

མདོར་ན་སི་ཏིའི་ས་ཁང་ཐོབ་དབང་ལམ་སོལ་ནང་ཕ་ཡ་ིཤུལ་འཛིན་མཁན་དེ་བུ་རྒན་
པ་དང་། བུ་མོ་རྒན་པ། ཡང་ན་གཅེན་མོའི་གཅུང་བོ་གསུམ་གང་ཞིག་བྱུང་ཡང་དེ་ན་ིཁང་
ཆེན་གི་བདག་པོ་ངོ་མ་དེ་ཡིན་ལ། དེར་མ་ཟད་ཁང་ཆུང་ག་ིབདག་པོ་ངོ་མ་དེའང་ཡིན། དེ་
ཡང་ཕ་མ་གཉིས་ཀི་མཉམ་ཁང་ཆུང་དུ་བཞུགས་མཁན་གཅུང་བ་ོདང་གཅུང་མོ་དག་གིས་
ཁང་ཆུང་དེར་སོད་པའི་རིང་དུ། གཅུང་བོས་མནའ་མ་བསུ་བ་དང་། གཅུང་མོས་མག་པ་
ལེན་པའི་རིགས་གཏན་ནས་བེད་མི་རུང་། གལ་སིད་སི་སོལ་དེ་དང་འགལ་བར་གྱུར་
ཚེ། གོང་གསལ་ལྟར་ཞིང་ཁ་བྲེའུ་རེའི་ནོར་སྐལ་ཙམ་ལས། ཁང་ཆུང་དེར་འདུག་པའི་ཐོབ་
ཐང་མེད། དེར་བརེན་འཚོ་རེན་ས་ཞིང་དང་གནས་མལ་ཁང་བ་བཅས་རང་ཉིད་ཀིས་
ཐབས་འཚོལ་བེད་པ་ལས། ཁང་ཆེན་གི་གཅེན་པོ་དང་ཁང་ཆུང་དུ་བཞུགས་པའི་ཕ་མ་
བཅས་སུ་ལའང་རེ་བཅོལ་བེད་ས་མེད་པ་ནི། གནའ་བོའི་སི་ཏིའ་ིཡུལ་གི་ས་ཁང་ཐོབ་
དབང་ལམ་ལུགས་ཀི་སི་སོལ་9དེའོ། ། 

                                                      
9 སི་སོལ་འད་ིདག་རྒྱལ་དུས་གང་ཞིག་གི་སྐབས་བྱུང་བ་ལའང་བསམ་གཞིགས་བ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད། སིར་ལ་

དྭགས་སུ་སོན་སོལ་ཁག་ཅིག་ག་ིབཅོས་བསྒྱུར་དེ་རྒྱལ་པོ་སེང ་ེརྣམ་རྒྱལ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་ཚུལ་ཞིག་
ནི་ “ སེང ་ེརྣམ་རྒྱལ་གིས་ཀང་ཞྭ་གཅིག་ག་ིསོལ་བཏོད། དེ་ལ་སེང ེ་རྣ་ལགོ་ཅན་ཟེར་ཞིང་། རྒྱལ་པོས་ཞྭ་དེ་
བསླངས་ནས་བསམས་པ་དང་། མི་མང་ཚང་མས་བལྟབས་ཏེ་གོན་པ་ཡིན་ནོ། །  ” ཞེས་མར་ཡུལ་ལ་དྭགས་ཀ་ི
སོན་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལངོ་དུ་འབྱུང་བ་དང་། ཡང་ “ ལ་དྭགས་ཀ་ིགོས་ལ་རྒྱལ་པོ་སེང ེ་རྣམ་རྒྱལ་ག་ིསྐབས་
སུ་བཅོས་བསྒྱུར་ཐེབས་ཤངི་ ” ཞེས་པར་གཞིགས་ཚེ། ཞྭ་ལས་གཞན་པའ་ིགོན་ཆས་ལའང་བཅོས་བསྒྱུར་ཕིན་པ་
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བཞི། ས་ཁང་ལམ་ལུགས་འདི་རྒྱལ་ཁིམས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཚུལ། 
 

སི་ཏིའི་ས་ཁང་ལམ་ལུགས་དེ་ཉདི་སི་ཏི་ཡུལ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལ་དྭགས་སྟོད་གཤམ་སོགས་
ལ་དྭགས་ཀི་ཡུལ་རྣམས་སུའང་ལམ་སོལ་དེ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད། དེ་ཡང་ལ་དྭགས་ཀི་
མཁས་དབང་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་ཀིས་  “ཡུལ་གང་དུ་སོང་ཡང་སོན་སོལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་
པ་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་ལ་དྭགས་སུ་ཡང་སོན་སོལ་མང་པོ་ཞིག་ཡདོ་དོ། ། སོན་སོལ་འདི་
ཀུན་ལ་སོན་དུས་སུ་རྒྱལ་ཁིམས་དང་ཡུལ་ཁིམས་ཀི་ག་ོགནས་ཐབོ་ཡོད།”

10ཅེས་
དང་།“འདིར་ལ་དྭགས་པའི་འཇིག་རེན་བ་བའི་སྐོར་གི་སོན་སོལ་ཁ་ཤས་བརོད་ན། དང་པོ་
ལ་དྭགས་འདིར་ཕ་མའི་རྒྱུ་ནོར། ཞིང་། ཁང་པ། ར་གཡག་སོ་ཕྱུགས། རྒྱུ་ཅ་ལག་རྣམས་བུ་ཆེ་
ཤོས་དེ་ལ་ཐོབ་པའི་སོལ་ཡོད་པ་ཡིན། སོལ་འདི་བཞིན་ཕ་མ་གཉསི་ལ་བུ་མེད་ན་བུ་མོ་ཆེ་
ཤོས་ལ་ཞིང་ཁང་ཐོབ་པ་ཡིན།”11ཞེས་པས་ནུབ་ཧི་མཱ་ལ་ཡའ་ིལ་དྭགས་ལོངས་ཀི་ས་ཁང་
ཐོབ་དབང་ལམ་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡདོ། དེ་བཞིན་ཟངས་དཀར12 
ཡུལ་དུའང་ས་ཁང་བདག་དབང་ལམ་ལུགས་དེ་གོང་གསལ་སི་ཏ་ིདང་། ལ་དྭགས་ཡུལ་
ལྟར་ཡོད་པ་ནི། ཟངས་དཀར་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་ “ཅི་ཙམ་གསི་སོལ་བཟང་ལུས་ཡོད་པ་
ལྟར། སོལ་ངན་ཁ་ཤས་ཀང་འགགོ་མ་ཐུབ་པར་ཡོད། དཔེར་ན། ད་དུང་ཡང་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་
ཅུ་རེ་ལྔ་ཙམ་སོན་ལྟར། བུ་དང་བུ་མོ་རྒན་པས་ཕ་མེས་ཀ་ིས་ཞིང་ལ་བདག་བཟུང་བས་ནས་

                                                                                                                            
ཤེས། དེ་མཚུངས་ “ སོན་བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་རྣ་གན་འདོགས་སོལ་མེད་ཀང་སྐབས་ཤིག་རྒྱལ་མོ་ཞིག་གི་སྙན་
ལ་སྙུན་ཟུག་བྱུང་། དེ་ཕིར་རྣ་གན་ཆུང་ངུ་ཞིག་མཛད་ནས་བསམས། རེས་སུ་དམངས་ཁོད་ཀི་བུད་མེད་རྣམས་
ཀིས་མཛེས་པར་མཐོང་ནས་རྣ་གན་གོན། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཆེ་རུ་བས་ནས་ད་ལྟའ་ིརྣ་གན་འད་ིལ་གྱུར་པ་ཡིན། 
”ཞེས་པ་སོགས་ལ་བརག་ཚ་ེལ་དྭགས་རྒྱལ་སིད་སྐབས་ལམ་སོལ་ཇ་ིསེྙད་ཅིག  རྒྱལ་པོས་རང་གིས་བསམ་བཞནི་
དམངས་ཁདོ་དུ་སེལ་ནས་བྱུང་བ་དང་། ཁ་ཅིག་དམངས་ཁོད་ནས་ཡར་རྒྱལ་པོའ་ིཅ་ིམཛད་ལ་དཔ་ེབལྟས་ནས་
བྱུང་བའི་རིགས་ཀང་ཡོད་པ་འདྲ། གོང་གསལ་ལུང་ཁུངས་རྣམས་ན་ིཕི་ལ་ོ ༡༩༨༨ ལོའི་ཤེས་རབ་ཟོམ་ཤོག་
གངས་ ༤༠ དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོའི་ལ་ོའཁོར་དཔེ་དེབ་ཤོག་གངས་ ༢༡ ཐོག་གསལ་བས་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་འདོད་
པ་རྣམས་ཀིས་དེར་གཟིགས་པར་འཚལ། 

10 ཇམ་མུ་ཀཱཤ་མིར་གི་བཟོ། ༡༩༧༧ ལོའི་ལོ་འཁོར་ག་ིདཔེ་དེབ་ཤོག་ ༧༦ ཐོག་གསལ། 
11 གོང་གསལ་དཔེ་དེབ་ད་ེཤོག་གང་ ༧༦-༧༧ བར་གསལ། 
12 དེང་སྐབས་ཟངས་དཀར་ལའང་ལ་དྭགས་ཀི་སྒྲས་འབོད་སོལ་ཞགི་འདུག་ཀང་། འདི་ལ་ན་ིཟངས་དཀར་བཀྲ་

ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་ “ དེ་ཡང་རི་བོ་གངས་ཅན་ག་ིནུབ་ཕོགས་མངའ་རིས་སོྐར་གསུམ་དུ་གགས་པའ་ིནང་
ནས། མར་ཡུལ་ལ་དྭགས། སི་ཏི། གར་ཞྭ། ཟངས་དཀར་གསུམ་སོྐར་ཚ་ོགཅིག་ཏུ་བཞག་པ་”ཞེས་པའི་དནོ་
ལྟར། ལ་དྭགས་དང་ཟངས་དཀར་ག་ིམིང་སོ་སོར་བིྲས་པའང་ད་ེལྟར་རོ། ། 



གནའ་བོའ་ིསི་ཏི་ཡུལ་ག་ིཞིང་ཁང་ག་ིཐོབ་དབང་ལམ་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ། 
 

165 

ཆུང་བ་ཀུན་ལ་མ་བགོས་པར་བཞག་འདུག”13ཅེས་ཁོང་གི་རོམ་ཡགི་ཟངས་དཀར་ག་ིསི་
ཚོགས་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཞེས་པ་རུ་གསལ། 

འོན་ཀང་སི་ཏིའ་ིཡུལ་གི་ས་ཁང་བདག་དབང་ལམ་སོལ་དེ་ཉདི་སོན་དུས་ཞང་ཞུང་14 
ཁི་སེ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་འབོད་པའི་ཡུལ་ཁག་གསུམ་སྟ།ེ གར་ཞྭ་དང་། སི་ཏི། ཁུ་ནུ་
གསུམ་གི་ཁོད་ཁི་སེ་བར་བ་སྟ་ེས་ིཏིའི་ཡུལ་ཁ་ོནར་མ་གཏོགས། གར་ཞྭ་དང་། ཁུ་ནུའི་ཡུལ་
ཁག་གཉིས་སུ་མི་སེར་གི་ས་ཁང་ཐོབ་དབང་ལམ་སོལ་དེ་ལྟ་བུ་ཞགི་བྱུང་མེད་པ་དེས། ས་
ཁང་ལམ་ལུགས་དེ་ན་ིདེའི་སྐབས་ཀི་ཆབ་སིད་དབང་སྒྱུར་ག་ིརྒྱལ་ཁིམས་ལམ་ལུགས་ལ་
འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་གསལ་བོར་རགོས་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། 

གཞན་དུ་ན་འབངས་མ་ིཁིམ་ཁདོ་དུ་བུ་བར་བ་གྲྭ་བ་བེད་དགོས་ཀི་ལམ་ལུགས་
ཤིག  ལ་དྭགས་རྒྱལ་སིད་ཀིས་ཡུན་རིང་དབང་བསྒྱུར་པའི་ཡུལ་སེ་སི་ལ་ཐུན་མོང་དུ་དར་
སོལ་གྱུར་པ་དེའང་། རྒྱལ་པོ་གང་ཞིག་གི་སྐབས་ཀི་རྒྱལ་ཁིམས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་ཡོད་
མེད་ལ་བརག་དགོས།  ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོ་སེང ེ་རྣམ་རྒྱལ་སྐབས་ “ལ་དྭགས་གང་པོ་ནས་
བཙུན་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུའི་བཀའ་སེལ། དེར་བརེན་ལ་དྭགས་སྟོད། གཤམ། བང་ཐང་། ལྡུམ་ར། 
ཟངས་དཀར། སྦལ་ཡུལ་བཅས་ནས་བཙུན་པ་བསྡུས་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལྔ་བརྒྱ་ལོངས།”15 
ཞེས་གསལ་ཞིང་། བཙུན་པ་འདི་དག་སྐབས་དེར་རྒྱལ་པོའི་དབུ་བ་འབྲུག་པ་དཀར་རྒྱུད་ཀ་ི
སྟག་ཚང་རས་པས་ཧེ་མི་བང་ཆུབ་བསམ་གིང་དགོན་ཆགས་བཏབ་16རེས་བསྡུས་པ་ཞིག་
ཡིན། དེ་ཚུལ་རྣམ་ཐར་དུ་ “དེའི་ཞབས་འབྲིང་དུ་མངའ་འོག་ནས་བན་ཁལ་ཅི་དགོས་བསྡུ་
བ་སའི་བདག་པོའི་ལུགས་སོལ་དུ་སང་ཡང་། ས་ཐག་རིང་བ་རྣམས་སྙིང་ལས་སུ་གྱུར་
དོགས་ལ་ཐགས་སྟོད་གཤམ་ནས་གྲྭ་ཁལ་ཆེ་ལོང་ཙམ་བསྡུས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལྔ་བརྒྱར་
ལོངས་པའི་སློབ་དཔོན་དུ་དབོན་པོ་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་བསྐོས།”17ཞེས་པ་ལྟར། བན་ཁལ་
ཞིག་རྒྱལ་པོ་སེང ེ་རྣམ་རྒྱལ་སྐབས་ལ་དྭགས་སོྟད་གཤམ་སོགས་ནས་བསྡུས་ཡོད་པ་དང་། 
དེའི་སོལ་བཞིན་ཆོས་རྒྱུད་གཞན་དག་གིས་ཀང་རང་ཁངོས་མངའ་ཞབས་ནས་བཙུན་ཁལ་

                                                      
13 ཇམ་མུ་ཀཱཤ་མིར་གི་བཟོ། ༡༩༩༦ ལོའི་ཤེས་རབ་ཟོམ་གི་དཔེ་དེབ་ཤོག་གངས་ ༡༠ ཐོག་གསལ། 
14 ཇམ་མུ་ཀཱཤ་མིར་གི་བཟོ། ༡༩༩༤  ལོའི་ཤསེ་རབ་ཟོམ་གི་དཔ་ེདེབ་ཤགོ་གངས་ ༡༠ ཐོག་ “ ཁི་སེ་སོྟད་སྨད་གར་

ཞ། ཁུ་ནུ། སི་ཏི་ ” ཞེས་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་ཀ་ིརོམ་ཡིག་ལ་དྭགས་ཀ་ིས་གཞ་ིཆགས་ཚུལ་ཞེས་པར་གསལ། 
15 དགོན་རབས་ཀུན་གསལ་ཉ་ིསང་ཤགོ་བུ་ ༡༢༡ ཐོག་གསལ། 
16 དགོན་པ་འད་ིཉིད་བ་མ་སྟག་ཚང་ (༡༥༧༡-༡༦༥༡) རས་པས་ཕི་ལོ་ ༡༦༣༠ ནང་ཕག་བཏབ། རྣམ་ཐར་དུ་ 

 “ དགུང་ལོ་ང་བདུན་པ་རབ་མོས་ཏེ་སོྟན་རའི་ཚེས་དག་ེབའི་ཉནི་ར་ེརྒདོ་ཚང་པའ་ིསྒྲུབ་གནས་ཧེ་མིར་གཙུག་
ལག་ཁང་སྒྲུབ་སེ་དང་བཅས་པ་བཏབ།”  ཅེས་འབྱུང་། 

17 ཨོ་རྒྱན་པ་སྟག་ཚང་རས་པ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོའ་ིརྣམ་ཐར། མགུར་འབུམ། ལམ་ཡིག་བཅས་བཞུགས་པའ་ིདཔེ་
དེབ་ཤོག་གངས་ ༨༡-༨༢ བར་གསལ། 
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བསྡུས་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་རིམ་བཞིན་དར་སོལ་བྱུང་བའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན། མི་ཁིམ་རེ་
ནས་བུ་རྒན་པ་ལས་གཞན་རྣམས་གྲྭ་བ་བཟོ་དགོས་གྱུར་མིན་དཔྱད། གང་ལྟར་བན་ཁལ་
བསྡུ་དགོས་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག  ས་སོར་རྒྱལ་དུས་སྐབས་སུ་བྱུང་ཡོད་པ་དེས་ཤུགས་རེན་
ཕྲན་བུ་ཐེབས་ཡོད་པར་སྙམ། 

 
ལྔ། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་སྐབས་ཀི་སི་ཏིའི་ཆབ་སིད་དབང་སྒྱུར། 

 
ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོ་སེང་ག་ེརྣམ་རྒྱལ་18གིས་སི་ལོ་ ༡༥༩༠ ལོར་རྒྱལ་སིད་མཛད།  
རྒྱལ་པོ་འདིས་པུ་ཧེངས། གུ་གེ། ཟངས་དཀར། པུ་རིགས་ (བོད་རིགས་) སོགས་དབང་དུ་
བསྡུས་ཏེ་རྒྱལ་སིད་རྒྱ་བསེད་པ་དེ་ནས་སི་ཏིའི་ཡུལ་ལུང་འདི་ཉདི་ལ་དྭགས་ཆབ་སིད་ཀ་ི
མངའ་ཁོངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར། སི་ཏི་ར་ཕོའི་གོག་ཟུར་གི་མཎ་ཐང་ཞགི་གི་ཁར། “སེང་གེ་ 
ཁ་འབབ་སྒྲུབ་པའི་གནས་ནས། ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་དཔལ་མཁར་རརེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་སེང་གེ་
རྣམ་རྒྱལ་དེ་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག” 19ཅེས་བྲིས་ཡོད། འདིས་སྐབས་དེ་ཙམ་ན་
སི་ཏི་རྒྱལ་སིད་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་ག་ིའཛིན་སོང་འོག་ཡོད་པ་གསལ་བོར་
མཚོན་ཐུབ། 

དེ་རེས་རྒྱལ་སིད་སས་ཆེ་བ་བདེ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བསངས་ཤིང་། སས་བར་བ་རབ་ཏུ་
བྱུང་། ཆུང་བ་བདེ་མཆོག་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སི་ཏི་དང་། ཟངས་དཀར་གཏད་ནས་མངའ་
མཛད། སྐབས་དེ་ན་བདེ་མཆོག་རྣམ་རྒྱལ་ཟངས་དཀར་དཔའ་གཏུམ་20དུ་བཞུགས་ 

                                                      
18 རྒྱལ་པོ་འདིའ་ིསིད་ལ་ོཐད་ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་རབས་སྨྲ་བ་ཚོའ་ིབར་བཞེད་ཚུལ་མ་ིམཐུན་པ་མང་། ལ་དྭགས་རྒྱལ་

རབས་འཆི་མེད་གཏེར་ན། སི་ལོ་ ༡༥༦༧ ལ་འཁྲུངས་ཤིང་། སི་ལོ་ ༡༥༩༤ བར་ཆབ་སིད་མཛད་ད་ེམི་ལོ་ཉེར་
བདུན་ཙམ་ལ་སིད་བསངས་པར་བཤད། ལ་དྭགས་དེབ་ཐེར་དུ་སི་ལོ་ ༡༦༡༦ ལ་ཁརི་འཁོད་པ་
དང་ ༡༦༤༢ ལོར་གཤེགས་པར་བཤད།  ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་གིས་རྒྱལ་སིད་སོང་བའི་དཀར་ཆག་ཅེས་པ་
ལས་ ༡༥༩༠  ཁིར་འཁོད་དེ་སི་ལོ་ ༡༦༢༠ བར་སིད་བསངས་པར་བཤད། ལོ་ཚགིས་ཕི་མ་འདི་དག་པར་
སྙམ། འཇར་མན་གི་མཁས་དབང་ཕེ་རེང་ཀེ་དང་། ལ་དྭགས་ཀ་ིམཁས་དབང་བཀྲ་ཤསི་རབ་རྒྱས་སོགས་ཀིས་
ཀང་ལ་ོཚིགས་འད་ིལ་ངོས་འཛིན་མཛད་འདུག 

19 ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་རབས་འཆི་མདེ་གཏེར་ཤོག་གངས་ ༣༧༡-༣༧༢ བར་བཀོད་ཡོད། 
20 དཔའ་གཏུམ་ལ་འབྲི་ཚུལ་མི་འདྲ་ཡོད་ཀང་། རྒྱལ་ས་འད་ིཉིད་ལ་དྭགས་རྒྱལ་རྒྱུད་ཚོས་ཀང་བཞུགས་གནས་སུ་

མཛད་ཡོད་པ་ནི། ཟངས་དཀར་ཆོས་འབྱུང་གསལ་བའི་མ་ེལོང་དུ་ “འབར་གདན་དགོན་གྲུབ་ཆེན་བདེ་བ་རྒྱ་
མཚོའི་སྐུ་དུས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་བདེ་མཆོག་རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་དུས་ནས་བརྒྱད་གྲྭའ་ིསྐུ་རིམ་མཛད་པར་མངོན། དཔའ་
བདུན་རྒྱལ་པོ་བད་ེམཆོག་རྣམ་རྒྱལ་སྐབས་སུ་ཆོས་ར་ེངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ཡང་དགོན་འདིར་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་
བོན་འཁོར་བཅས་ལ་བཀའ་ཆོས་བཀའ་དབང་གིས་སྨིན་པར་མཛད། ”ཅེས་པས་རོགས། 
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ཏེ་ཟངས་དཀར་གི་ཡུལ་དང་། སི་ཏིར་ཡང་དབང་སྒྱུར་བཞིན་པའི་སྐོར་མར་ཡུལ་ལ་དྭགས་
ཀི་སོན་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལངོ་དུ་འཁོད་འདུག་ 21 ཀང་། རྒྱལ་རབས་འཆི་མེད་གཏེར་ན། 
“ཆུང་བ་བདེ་མཆོག་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སི་ཏི་གསོལ་སྐལ་དུ་གནང” 22 ཞེས་པ་ལས་ཟངས་དཀར་
སྐོར་མི་གསལ། གང་ལྟར་སྐབས་དེ་ཙམ་ན། སི་ཏི་འདི་ཉིད་ལ་དྭགས་གེ་ཆེན་དཔལ་མཁར་
གི་རྒྱལ་སིད་འོག་རྒྱལ་ཕྲན་གི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་ཤེས་ཐུབ། 

ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་ཉེར་དྲུག་པ་ཉི་མ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་(1680-1720)བཙུན་མོ་ཆེན་
མའི་སས་བདེ་སོང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་གེ་ཆེན་དཔལ་མཁར་གིས་རྒྱལ་སིད་གཏད་པ་དང་།  
བཙུན་མོ་ཆུན་མ་སེྟ་བོད་རིགས་ནས་བསུས་པའི་ཟི་ཟ་ིཁ་ཏ ཱུན་ག་ིསས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་
ལ་བོད་རིགས་

23
དང་སི་ཏི་སྩལ། ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་འཆི་མེད་གཏེར་དུ་རྒྱལ་པོ་ 

ཉི་མ་རྣམ་རྒྱལ་སྐབས་བོད་རིགས་དང་། ཟངས་དཀར། སི་ཏི། ལུང་ཁག་གསུམ་པོ་བཙུན་མ་ོ
ཆུན་མའི་སས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སད་ཚུལ་གསལ་ཡང་། ཝམ་ལེ་24ཆིངས་ཡིག་ལྟར་བས་
ན། བོད་རིགས་དང་སི་ཏི་གཉིས་མ་གཏོགས་ཟངས་དཀར་གསལ་མེད་པས་བརག 

གང་ལྟར་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གསི་བོད་རིགས་དང་སི་ཏིའ་ིཡུལ་གཉིས་གེ་ཆེན་དཔལ་
མཁར་གི་རྒྱལ་སིད་འོག་རྒྱལ་ཕྲན་ཚུལ་དུ་སི་ལོ་ ༡༧༥༨ བར་ཏེ་སྐུ་མ་གཤེགས་བར་དབང་
བསྒྱུར། མུལ་བེ་25རྒྱལ་བོ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་སི་ཏིར་དབང་བསྒྱུར་པའི་ཤེས་བེད་ 

                                                      
21 མར་ཡུལ་ལ་དྭགས་ཀི་སོན་རབས་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ཤོག་གངས་ ༢༢༢ ཐོག་གསལ། 
22 ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་རབས་འཆི་མདེ་གཏེར་ཤོག་གངས་ ༣༩༧ ཐོག་ཏུ་གསལ། 
23 ཝམ་ལའི་ཆུ་རྒྱུད་ནས་དུ་ཞི་ལ་ཐུག་དང་། རང་ལྡུམ་ནས་སུ་རུ་ཆུ་དང་སེང ་ེཁ་འབབ་འདྲེས་མཚམས་ཀ་ིཡུལ་

མིང་ལ་བོད་རིགས་ (པུ་རིག) ཟེར། མི་གངས་ ༡༡༥༠༠༠ ཡོད་ཅིང་། ཡུལ་མ་ིཚང་མས་བོད་སྐད་རངི་བ་
བཤད། ཕི་ལོ་ ༡༥༤༠ ཙམ་དུ་དཀར་ར་ེདྲུང་པ་རྒྱལ་པོ་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་ནང་ཆོས་སོླབ་གཉེར་གནང་སེྟ་ཕིར་
བོད་རིགས་ལ་ལོག་རེས།  ཝ་ཁ་དང་། མུལ་བེ། ཤར་སོ་ལའ་ིདགོན་པ་བཞེངས། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་༸རྒྱལ་བ་
ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་སྐུ་ཕེྲང་བཅུ་བཞི་བ་མཆོག་ཡུལ་དེར་ཕེབས་པ་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་འདདོ་པ་
རྣམས་ཀིས།  ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་བྲིས་པའ་ིརོམ་ཡིག བོད་རིགས་ཀི་ཆོས་འབྱུང་དང་ཤེས་
རིག་ཅེས་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལའོི་ལ་དྭགས་ཀི་ལ་ོའཁོར་དཔེ་དེབ་ ༤༡ - ༤༥ བར་གཟིགས་པར་འཚལ། 

24 ཝམ་ལེ་ཞེས་པ་ན་ིལ་དྭགས་ཀི་ཤར་ཕོགས་ན་ཡོད་པའི་བང་ཐང་ལ་ཟེར། ཡུལ་འདིར་ཤིང་ཝམ་བུ་ཆུ་དང་སང་
མང་པོ་ཡོད་པས་ད་ེལྟར་མངི་ཐགོས་སྐད། བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་བཞའིི་ནང་ཕྱུགས་འཚ་ོམཁན་རེ་ཟུང་མ་གཏོགས་མེད་
པ་འདྲ། བརྒྱ་ཕྲག་བཅ་ོལྔའ་ིནང་བ་མ་སྟག་ཚང་རས་པས་ཐུགས་བཀོད་ལྟར། ཝམ་ལ་ེརུ་དགོན་པ་བཞེངས། ལ་
དྭགས་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་རྒྱལ་སིད་སོང་སྐབས། རྒྱལ་པོ་ག་ེདགུན་ས་དང་། ཝམ་ལ་ེདབར་ས་མཛད་
ནས་བཞུགས་སྟབས་དགོན་པ་རྒྱལ་པོའ་ིསྐུ་མཁར་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀང་ཆགས། རྒྱལ་པོས་མ་ིཁིམ་སོྐར་ཞིག་ཝམ་ལེར་ས་ོ
ཕྱུགས་འཚོ་སོང་ཕིར་བཙུགས་པས་འཕེལ། བརྒྱ་ཕྲག་བཅ་ོབརྒྱད་པའི་ནང་ལ་དྭགས་སོྟད་གཤམ་སོགས་ཀ་ིརྒྱལ་
བོན་རྣམས་གནས་དེར་འཛོམས་ནས་ལ་དྭགས་ནང་འགིག་ག་ིཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞགི་བསྐངས། དེར་ཡིག་ཆ་
ཁག་ཏུ་ཝམ་ལེ་ཚགོས་འདུ་ཆེན་མ་ོདང་ཝམ་ལེའ་ིཆིངས་ཡིག་ཅེས་ཀང་འབྱུང་། 
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གཞན་ཞིག་ནི། སི་ཏིའི་སིད་གིང་ནོ་ནོ་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་གཟིམ་ཤག་ག་ིཆོས་དཔེ་
ལག་བྲིས་མ་ཞིག་གི་མཇུག་བང་དུ། “ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ལྷ་ལྡན་མུལ་པོ་རེར། ། ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་
པོ་བཀྲ་ཤིས་རྣལ་རྒྱལ་ག་ིདབུ་རགོ་མཐོ་ཞིང་ཆབ་སིད་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ཁོང་གི་ཆབ་སིད་
བཟང་པོའི་སི་ཏ་ིའདིར། རོང་མཐོ་ལ་བཙན་པ་བྲག་མཁར་རེར། མཁར་དཔོན་ཆེན་པོ་ནོ་
ནོ་བསྟན་སོང་གི་སྐུ་ཚེ་བརན་གྱུར་ཅིག ”26ཅེས་པས་གཞལ་ཐུབ། 

དེ་རེས་སི་ཏི་དང་བོད་རིགས་གཉིས་སླར་ཡང་གེ་ཆེན་དཔལ་མཁར་གི་རྒྱལ་པོ་ཚེ་
དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་དབང་བསྒྱུར་འོག་ཚུད་པ་ན།ི སི་ཏིའི་མཎ་ཐང་ཞིག་ཏུ་རྒྱལ་ས་ཆེན་
པོ་ “སླེ་ཆེན་དཔལ་མཁར་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གི་དབུ་རོག་མཐོ་ཞིང་ཆབ་
སིད་རྒྱས་གྱུར་ཅིག”

27
ཅེས་བྲིས་ཡདོ། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཉུང་ཏི་དང་། ཁུ་ནུ་རམ་པུར། ཟོ་

ར་ཝར། སིག་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀིས་གཅིག་རེས་གཅིག་འཕྲོར། སི་ཏའིི་ནང་བཅོམ་འཕྲོག་
སོགས་ཀི་དབང་ཤུགས་སླེབས་ཡདོ་ཀང་། དོན་ལ་སི་ཏ་ིམི་དམངས་རྣམས་ནས་ལ་དྭགས་ཀ་ི
སར་ཁིམས་ལམ་སོལ་ལ་བརི་སྲུང་བས་ཡོད་ཚུལ་ཡིག་ཆ་ཁག་དུ་མར་གསལ། 

མདོར་ན་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་(1590)ནས། སི་ལོ་ ༡༨༤༦ ལ་དབིན་
གཞུང་གིས་སི་ཏི་གར་ཞྭ་གཉིས་ཀཱང་ར་རོང་ཁོངས་སུ་མ་བཏང་བར་མི་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་
ཅིག་རིང་། སི་ཏིའི་ཡུལ་འད་ིཉིད་ལ་དྭགས་གེ་ཆེན་དཔལ་མཁར་གི་རྒྱལ་སིད་འོག་ཐེངས་
གཉིས་ལ་བསད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གེ་ཆེན་དཔལ་མཁར་གི་མཁར་བུའི་རྒྱལ་སིད་འོག་
ཏུའང་ལན་གཉིས་ལ་བསད། ཕིས་སི་ཏི་འདི་ཉིད་དབིན་ཇིའི་དབང་སྒྱུར་འོག་ཚུད་
ཀང་། སར་གི་ཐོབ་དབང་ལམ་ལུགས་སོགས་ལ་དམིགས་བསལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་བར་
བཞག་ཡོད་པ་ནི། “ སོན་ལ་དྭགས་རྒྱལ་དུས་སུ་སི་ཏིའ་ིདབུས་གྱུར་བྲང་མཁར་ཁབ་ཏུ་སོད་
པའི་མཁར་དཔོན་གི་འོག་ཏུ་ཡདོ་པའི་བོན་པོའི་གས་ཀི་ས་ིཏི་ན་ོནོ་བ་བ་ཡོད་པ་
ཡིན། དབིན་ཇིའི་ཆབ་འོག་ཏུ་ཞུགས་ནས་ཀང་ཐོབ་ཐང་ཕལ་ཆརེ་སར་བཞིན་
མཆིས”28ཞེས་དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ལོ་རབས་ཉི་ཤུའི་ནང་ལ་དྭགས་པ་བསོད་ནམས་ 

                                                                                                                            
25 མུལ་བེ་འདི་ཉིད་གོང་གསལ་བོད་རིགས་(པུ་རིག) ཞེས་པའི་ཡུལ་ཁངོས་སུ་ཡོད་པ་དང་། ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོ་ལྷ་

ཆེན་ཉ་ིམ་རྣམ་རྒྱལ་སྐབས་སུ་མུལ་བེ་རུ་དགའ་ལྡན་ལྷ་ར་ེཞེས་པའ་ིསྐུ་མཁར་ཞིག་བརིགས་ཏེ། བཙུན་མ་ོཆུང་
བའི་སས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་མཁར་ད་ེགཏད་ནས་བོད་རིགས་དང་སི་ཏི་གཉིས་ལ་དབང་བསྒྱུར་དུ་
བཅུག  མཁར་དེའ་ིམིང་ལ་མུལ་བེ་མཁར་དང་། དངུལ་མདགོ་མཁར་ཡང་ཟེར། 

26 སི་ཏིའི་མཁར་དཔོན་གི་མ་ིརྒྱུད་སིད་གིང་ནོ་ན་ོཚེ་རིང་དབང་འདུས་ཀི་མཆོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་དཔེ་
ཞིག་ག་ིམཇུག་བང་དུ་བིྲས་ཡོད། 

27 སི་ཏི་ཡུལ་ག་ིམཎ་ཐང་ཞིག་ཏུ་རིང་ཚད་ཁི་གཉིས་ཙམ་ཡོད་པའ་ིརྡོ་ལེབ་ནར་མོ་ཞགི་ག་ིཐོག་བིྲས་ཡོད། 
28 ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་རབས་འཆི་མདེ་གཏེར་ཤོག་གངས་ ༣༢༡ ཐོག་ཏུ་གསལ། 



གནའ་བོའ་ིསི་ཏི་ཡུལ་ག་ིཞིང་ཁང་ག་ིཐོབ་དབང་ལམ་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ། 
 

169 

ཚེ་བརན་གིས་སི་ཏིར་ཆདེ་དུ་རགོ་ཞིབ་བགིས་ཏེ་བྲིས་ཡོད། 
       དེས་ན་གོང་གསལ་ས་ཁང་ལམ་ལུགས་དེ་ཉིད་རྒྱལ་ཁིམས་ལ་འབྲེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་
དམ། དེ་ཡང་ལ་དྭགས་པ་བཀྲ་ཤསི་རྡོ་རེས་“ལ་དྭགས་ནང་པ་ཡངོས་ཀི་ཕ་མའི་ས་གཞིས་
དང་རྒྱུ་ནོར་ཅི་ཡོད་ཨ་ཇ་ོཆེན་མོར་ཐོབ་པའི་ཚིར་ཡོད་པས། གཞན་ནུ་བོ་ནོ་མོ་(ནུ་མོ) 
སོགས་ལ་རྒྱུ་ནོར་ས་གཞི་སོགས་ཅུང་ཟད་ཀང་ཐོབ་ཀི་མེད། གལ་སིད་ཨ་ཕས་མནའ་མ་
གཉིས་ཁོང་(བངས་)ན། དེ་སྐབས་ཨ་ཕའི་རྒྱུ་ནོར་སོགས་མནའ་མ་སོན་མའི་བུ་ལ་
ཐོབ། མནའ་མ་རེས་མའ་ིབུ་ལ་ས་གཞི་རྒྱུ་ནོར་ཅི་ཡང་མི་ཐོབ།”29 ཅེས་པས་ཤེས།  

འདི་སྐབས་ཀི་ཚིར་ཞེས་པ་ན་ིལ་དྭགས་སྐད་ཀི་ཁིམས་ཞེས་པའི་དོན་30ཡིན་ཞིང་།  
ཁིམས་དེ་སི་ཏི་ཡུལ་འདི་འང་ལ་དྭགས་རྒྱལ་སིད་འོག་ལ་ོཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཅིག་གནས་པའ་ི
རིང་། རྒྱལ་ཁིམས་དེ་བཞིན་ལག་བསྟར་བས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་ཁུངས་བཙན་ཤོས་ཤིག་
ནི་ལ་དྭགས་པ་བསོད་ནམས་ཚ་ེབརན་གིས་“བ་དྭགས་ 31རྒྱལ་ཁིམས་བཞིན་དེར་ཡང་བུ་ཆེ་
བར་ཞིང་ཁང་རེད་ཅིང་། ཞིང་ཁང་བརེགས་ནས་ཟ་མ་ིཆོག” 32 ཅེས་སི་ཏིའི་ཡུལ་གི་ས་ཁང་
གི་གནས་བབ་སྐོར་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་དོ། ། 

 
དྲུག རྒྱལ་ཁིམས་ནང་ས་ཁང་ལམ་ལུགས་དེ་ཇི་ལྟར་དབུ་ཚུགས་སྐོར། 

 
མི་སེར་གི་ས་ཁང་ཐོབ་དབང་ལམ་སོལ་དེ་ནི་སོ་ཀུན་ནས་བལྟས་ཀང་། ལ་དྭགས་རྒྱལ་རྒྱུད་
ཀི་རྒྱལ་སིད་འཛིན་སོང་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡདོ་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་ལ་
དྭགས་མཁས་དབང་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་མཆོག་གིས་ “སོན་སོལ33ལྟར་སས་ཆེ་བ་ལ་རྒྱལ་

                                                      
29 ཇམ་མུ་ཀཱཤ་མིར་གི་བཟོ། ༡༩༨༥ ལོའི་ཤེས་རབ་ཟོམ་གི་དཔེ་དེབ་ཤོག་གངས་ ༡༤ - ༡༥ བར་གསལ། 
30 སིར་ཚིར་ཞེས་པའ་ིཡིག་འབྲུ་འད་ིདབིན་སྐད་དང་། ཧིན་དྷིའ་ིསྐད། ཨར་རྡུའི་སྐད། བོད་ཀི་ཚིག་མཛོད་རྣམས་

སུའང་མེད་པར་ལ་དྭགས་རང་ག་ིཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའ་ིསྐད་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡིན་སོྐར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོའི་
ལོ་འཁོར་དཔེ་དེབ་ཤོག་གངས་ ༧ - ༨ བར་གསལ། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོའི་ཤེས་རབ་ཟམོ་ག་ིརོམ་བང་ཞགི་ཏུ་ “ ལ་
དྭགས་ནང་དུ་རང་དབང་སོན་དུ་མངའ་བདག་གཞུང་ག་ིལས་ཚིར་དང་ཡུལ་གི་ལུགས་སོལ་ ” ཞེས་པ་ནས་ཀང་
ཚིར་གི་དོན་ལ་ངེས་པ་འདྲངོས་རིགས་སོ། ། 

31 ལ་དྭགས་ཀི་ཡུལ་འདིར་ཡིག་ཆ་ལ་ལར་བ་དྭགས་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ལ་དྭགས་དང་། སྟག་ཚང་
རས་པའི་རྣམ་ཐར་དུ་ལ་ཐགས་ཞེས་ཀང་འབྱུང་བས་འབྲི་སོལ་ཚང་མར་རྒྱུན་མཚན་རེ་ཡོད་ངེས་ཀང་། དེང་
སྐབས་ཡོངས་གགས་སུ་ལ་དྭགས་ཞེས་འབིྲ་བ་མང་ང་ོ། ། 

32 ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་རབས་འཆི་མདེ་གཏེར་ཤོག་གངས་ ༣༢༢ ཐོག་གསལ། 
33 སོན་དུས་འདི་ཕོགས་གཉིས་ལ་དབེ་ཆོག  དང་པོ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་གདུང་རྒྱུད་ཁ་ིལྡ་ེསོང་བཙན་ནམ་སད་ན་ལེགས་

ཀི་སས་བགེས་པ་ཁ་ིགཙུག་ལྡེ་གཙུག་བཙན་རལ་པ་ཅན་གིས་རྒྱལ་སིད་བཟུང་ཞིང་། སས་བར་བ་ལྷ་སས་གཙང་
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སིད་ཐོབ་ཅིང་། ཆུང་བ་ཀུན་ཧེ་མིས་དང་ཁིག་རེ་སོགས་དགནོ་པ་སོ་སོར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་
ལྷ་ཆོས་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །”34ཞེས་པ་ལྟར། ལ་དྭགས་རྒྱལ་རྒྱུད་ནང་རྒྱལ་རབས་ཉེར་གཉིས་
པ་རྒྱལ་པོ་སེང ེ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་སས་ཆེ་བ་བདེ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་ལ་རྒྱལ་སིད་གཏད་ཅིང་། བར་
བ་ཨིནྡྲ་བྷོ་དྷི་རབ་ཏུ་བྱུང་། དེའི་རེས་བདེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སས་བཞི་བྱུང་སྟེ་སས་བགེས་
པ་ཉི་མ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་རྒྱལ་སིད་བཟུང་། སས་བར་བ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་རབ་ཏུ་བྱུང་
ནས་ཁིག་རེ་དགོན་དང་། དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ་དང་། དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་རབ་ཏུ་
བྱུང་ནས་ཧེ་མི་དགོན་དུ་བཞུགས། དེས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀི་ཁ་ིའཛིན་ལམ་སོལ་
ནང་། སས་བགེས་པས་རྒྱལ་སིད་བཟུང་ཞིང་སས་བར་བ་གཙ་ོབོར་གྱུར།  གཞན་དག་རབ་
བྱུང་མཛད་པའི་ལམ་སོལ་རྒྱུན་སོང་བས་པ་མཚོན་ཐུབ།  

འོན་ཀང་ལ་དྭགས་རྒྱལ་བོ་ཉི་མ་རྣམ་རྒྱལ་གི་རེས་ལ་ོལྔ་བཅུ་ཡས་མས་སུ་ལ་དྭགས་
རྒྱལ་སིད་ཐད་རོད་རོག་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་། རོད་རོག་ཡོང་གཞི་

35གཙོ་བོ་ཞིག་ནི། རྒྱལ་
རབས་ཉེར་དྲུག་པ་བདེ་སོང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བཙུན་མ་ོཉི་ཟླ་དབང་མོ་བསུས་ནས་སས་ས་སོང་
བལྟམས་ཀང་། རྒྱལ་ཡུམ་མ་མཐུན་པར་ཡུམ་ལྷོ་མོན་དུ་ལོག་ཅིང་། སས་ཧེ་མི་རུ་རབ་ཏུ་
བྱུང་། དེ་རེས་བཙུན་མོ་ཉི་ཟླ་ཀུན་མཛེས་ལ་སས་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་། དེ་རེས་བུ་ཁིད་
དབང་མོར་སས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་བལྟམས། ནར་སོན་པ་ན་རྒྱལ་སིད་ལ་སས་བགེས་
གཞོན་མ་མཐུན་པ་ན།ི “ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་པོ་རྒྱལ་སིད་
ལ་མ་ཆམས་(འཆམས་)པར་36།  དེ་དུས་བོད་ནས་བཀའ་(ཀཿ)ཐོག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་

                                                                                                                            
མ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡོད། དེའི་རེས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོ་སེང ་ེརྣམ་རྒྱལ་གི་སས་ཆེ་བ་བད་ེལྡན་རྣམ་རྒྱལ་གིས་རྒྱལ་སིད་
བཟུང་ཞིང་། སས་བར་བ་ཨིནྡྲ་བྷོ་དྷི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་གོ་རིགས་པ་ཞིག་གོ ། 

34 ཇམ་མུ་ཀཱཤ་མིར་གི་བཟོ། ཤེས་རབ་ཟོམ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༣ ལ ོ༥ དེབ་གངས་ ༩༣ - ༩༤ བར་གསལ། 
35 རོད་རགོ་དའེི་ཕོགས་གཅིག་ན་ིམེས་ཉ་ིམ་རྣམ་རྒྱལ་སྐབས་བཙུན་མོ་ཆེ་བའ་ིསས་བདེ་སོང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་རྒྱལ་

སིད་གཏད་ཀང་། བཙུན་མོ་ཆུང་བའ་ིསས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལའང་སི་ཏི་དང་མཁར་བུ་སོགས་ཡུལ་ཁག་ཅིག་
གཏད་པར། བདེ་སོང་རྣམ་རྒྱལ་སྐབས་རདོ་རོག་མ་བྱུང་ཡང་། བདེ་སོང་རྣམ་རྒྱལ་གི་སས་ཕུན་ཚགོས་རྣམ་རྒྱལ་
སྐབས་རོད་རོག་བྱུང་། འོན་ཀང་ཀཿཐོག་རིག་འཛིན་པ་ཆནེ་པོས་རདོ་རགོ་ད་ེཉདི་འདུམ་འགིག་མཛད་ཡོད་དོ།། 

36 མཁས་དབང་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་མཆགོ་གསི་ “ དེ་ཡི་རེས་སུ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སས་ཆེ་བ་ལྷ་དབང་རྣམ་
རྒྱལ་དང་། ཆུང་བ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་དང་། ཆུང་བ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་རང་ཉདི་ཁ་ིལ་དབང་
ཕིར། གཅེན་པོ་ལྷ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ག་ིསན་གཉིས་བཏོན་ནས་ལིང་ཤེད་དུ་བཙནོ་ལ་བཞག  དེ་གཉིས་ཙམ་མ་
གཏོགས་རྒྱལ་བུ་སྐུ་མཆེད་ཀི་བར་སིད་དབང་ཕིར་འཐབ་འཛིང་དང་ངན་གཡོ་ནམ་ཡང་མ་བས་ཤིང་། སོན་
སོལ་ལྟར་སས་ཆ་ེབ་ལ་རྒྱལ་སིད་ཐོབ་ཅིང་། ཆུང་བ་ཀུན་ཧེ་མ་ིདང་ཁགི་ར་ེསོགས་དགོན་པ་སོ་སོར་རབ་ཏུ་བྱུང་
ནས་ལྷ་ཆོས་མཛད་པ་ཡིན། ” ཞེས་པ་འདསི་ལ་དྭགས་རྒྱལ་སིད་འཛིན་པར་སས་བགེས་གཞོན་བར་འཐབ་རོད་
དེ་སོན་ནས་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། 
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ཕེབས་ནས། སོན་མ་མིན་པ་རྒྱལ་སིད་མི་འོས་བཀའ་མཛད།”37ཅེས་ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་རབས་
བོ་དམན་རྣ་བའི་དགའ་སྟོན་དུ་གསལ། དེ་སྐོར་གི་གནས་ཚུལ་གསལ་ཙམ་ཞིག་ན།ི “ དེ་
ནས་ལ་དྭགས་སྟོད་སྨད་ཀ་ིརྒྱལ་བོན་སོ་སོ་དང་སྐུ་དྲག་རྣམས་ཀསི་སོན་གི་རྒྱལ་ཁིམས་
ལུགས་སོལ། དེ་དུས་ཀི་གནས་ཚུལ་རྒྱལ་སིད་ཀི་ཐབས་ཇུས་སོགས་ཞིབ་གསལ་རིག་འཛིན་
ཆེན་པོར་ཞུས། སབས་མགོན་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་ཀང་སིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་
ཚང་མ་ཞིབ་པར་གསན། དཔྱད་བརྡར་ལེགས་པར་མཛད་ནས། ལ་དྭགས་མར་ཡུལ་ག་ི
བསྟན་དོན་ལ་རྒྱའི་ཆེད་དུ་སོན་དུས་ལྟར་རྒྱལ་སིད་གཅེན་གིས་སོང་བ་དང་། རྒྱལ་སས་
གཞོན་པ་རྣམས་ཧེ་མི་དང་ཁིག་རེ་སོགས་སུ་རབ་བྱུང་མཛད་དགོས་པ་ཐག་བཅད། དེ་ལ་
དྭགས་སྟོད་ཀི་རྒྱལ་བོ་

38
དང་བོད་རིགས་ཀི་ཇོ་བོ་ཨ་ཁུ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་དང་བཀའ་བོན་

ཚང་མས་དང་ལེན་ཞུས། དེ་ལ་བརེན་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་སདི་ལ་དབང་
བསྐུར།” 39ཞེས་གསལ་ཡོད། ཐག་གཅོད་དེ་ནི་ལ་དྭགས་རྒྱལ་སིད་འཛིན་པར་སས་གཅེན་
གཅུང་བར་འཐབ་རོད་བྱུང་ཞིང་། སླད་ནས་འཐབ་རོད་དེ་ལྟར་མི་འབྱུང་ཕིར། རྒྱལ་སིད་
སས་བགེས་པས་སོང་པ་དང་། གཞོན་པ་རྣམས་རབ་བྱུང་མཛད་དགོས་པའི་སོན་སོལ་ཞིག་
ལ་གལ་བོ་ཆེར་ནན་ཏན་བས་པ་ཤེས་ཐུབ། ཡིན་ནའང་འདིར་རགོས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ལ་
དྭགས་རྒྱལ་སིད་ནང་བུ་རྒན་པས་རྒྱལ་སིད་སོང་ཞིང་གཞོན་པ་རྣམས་གྲྭ་བ་མཛད་དགོས་
ཀི་ལམ་ལུགས་དེ་སོན་སོལ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ། ཀཿཐོག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་མེ་ལ་བུད་ཤིང་གི་
ཚུད་དུ་རེས་གནོན་མཛད་པ་ཞགི་ལས་གསར་བཅོས་གནང་བ་ཞིག་མ་ལགས། 

དེ་ཡང་ “ལ་དྭགས་སྟོད་ཀི་རྒྱལ་བ་མཁར་སྟེ། དེ་ནི་ལ་དྭགས་ཡུལ་སོལ་བཞིན་བུ་རྒན་
པས་འཛིན་པ་ལས། གཞོན་པས་མི་ཐོབ་སྟེ། དོན་དེས་རྒྱལ་བ་ཇོ་བོ་མི་རབས་ཅི་རེད་མང་དུ་
བྱུང་བ་ཡང་། བུ་ཆུང་ཆོས་སོར་ཞུགས་གཤིས། ཐེམས་རྐང་གཅིག་ལས་མ་འཕེལ་ལ། ངེད་ཀི་
མེས་ཉི་མའི་སྐབས། མཁར་གི་ས་རིས་བོན་པོས་ཅི་བདེར་སོད་ཆོག་པ་བྱུང་གཤིས། བོན་
བསོད་རང་གི་བུ་སྤུན་ཆོས་སོར་གཅིག་ཀང་མ་བཅུག་ནས། མཁར་གི་ས་གཞིས་འཕོང་
མེད་ (ཕངས་མེད་) དུ་བགོ་བཤའ་བས།”40ཞེས་པ་འདིས། ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་ཉེར་དྲུག་
པ་རྒྱལ་པོ་ཉི་མ་རྣམ་རྒྱལ་སོན་ནས་རྒྱལ་སིད་འཛིན་སོང་ད་ེབུ་རྒན་པས་བེད་ཅིང་། གཞན་
རྣམས་གྲྭ་བ་བེད་དགོས་ཀ་ིལམ་ལུགས་ཤིག་རྒྱུན་འཇགས་སུ་ཡོད་པ་དང་། ལམ་ལུགས་དེ་

                                                      
37 ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་རབས་བོ་དམན་རྣ་བའ་ིདགའ་སོྟན་ཤོག་གངས་ ༣༤ ཐོག་གསལ། 
38 སོན་དུས་ལ་དྭགས་གེ་རྒྱལ་སིད་འོག་རྒྱ་པ་ཇོ་བོ་ལ་སོྟད་རྒྱལ་པོ་དང་། མུལ་བེ་རྒྱལ་བོ་ལ་སྨད་རྒྱལ་པོ་ཞེས་འབོད་

སོལ་བྱུང་བ་ད་ེལ་ཟེར། 
39 མར་ཡུལ་ལ་དྭགས་ཀི་སོན་རབས་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ཤོག་གངས་ ༣༢༧-༣༢༨ བར་གསལ། 
40 Francke (1999: 225). 
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དབུ་རྒྱལ་པོ་ནས་བོན་པོ་བར་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་པར་གསལ་བ་འདི་དང་། མི་སེར་
ཁོད་དུའང་བུ་རྒན་པ་ཕ་ཡི་ཁིམ་གཞི་འཛིན་མཁན་དང་། གཞན་རྣམས་རབ་བྱུང་མཛད་
དགོས་པ། ཕ་ཡིས་མནའ་མ་གཉསི་བསུས་ཚེ། མནའ་མ་ས་མའ་ིབུ་རྒན་ཤོས་ཕ་ཡི་ཁིམ་གཞི་
འཛིན་མཁན་ཡིན་པའི་སོལ་ལུགས་གཉིས་སོ་ཀུན་ནས་འདྲ་ཞིང་། ལར་ལམ་སོལ་འདི་ཉིད་
སོན་དུས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀསི་འཛིན་སོང་ཡུན་རིང་གནང་ཡུལ་མངའ་ཁོངས་ཁོ་ནའི་
མི་སེར་ཁོད་དར་ཁབ་ཆེན་པོ་ཡདོ་པ་ཞིག་ལས། དེ་མིན་གི་ཉ་ེའབྲེལ་ཡུལ་ཁག་གཞན་དུ་
ལམ་ལུགས་འདི་ལྟར་མེད་པ་དསེ། གོང་གསལ་གི་ས་ཁང་ལམ་ལུགས་དེ་ནི་ངེས་པར་ལ་
དྭགས་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་སིད་འཛིན་སོང་ལམ་ལུགས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་པར་ཐེ་ཚོམ་མི་
དགོས་པ་ཞིག་གོ། ། 

 
བདུན། རྒྱལ་ཁིམས་ནང་ས་ཁང་ལམ་ལུགས་དེ་ལྟ་བུ་ 

ཞིག་འཇོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། 
 

རྒྱལ་ཁིམས་ནང་ས་ཁང་ལམ་ལུགས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་འཇགོ་དགོས་པའི་ཐད། ཕོགས་གཅིག་ཁོ་
ན་ནས་ལྟ་མི་རུང་ཞིང་དེ་ལའང་རྒྱུ་རེན་མང་པོ་ཞིག་རེན་ཅིང་འབྲེལ་ཡོད་པར་
འདོད། གནད་དོན་གཞན་ཞིག་གོང་བརོད་ལྟར། ལ་དྭགས་རྒྱལ་རྒྱུད་ཁོད་རྒྱལ་སིད་འཛནི་
པར་སས་བགེས་གཞོན་བར་འཐབ་རོད་ཡོད་པ་ལྟར། མི་སེར་ཁོད་ཀང་རང་ཁིམ་དྲོན་མོའི་
ཁིམ་གཞི་འཛིན་པར་བུ་རྒན་གཞོན་བར་རོག་འཛིང་ཡོད་པ་དེ་ཤོད་མི་དགོས་པ་ཞིག་
རེད། དེར་བརེན་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀིས་འདས་པའི་རྒྱལ་རྒྱུད་ནང་སིད་དབང་
འཐབ་རོད་བྱུང་རིམ་ཁག་ལ་ཐག་གཅོད་ཅི་མཛད་ཀི་ཉམས་མངོ་སད་ནས། རྒྱལ་རྒྱུད་ཀི་
རྒྱལ་སིད་འཛིན་སོང་བུ་རྒན་པས་བེད་པའི་ལམ་སོལ་ལྟར།  འབངས་མི་སེར་གི་ཁིམ་གཞ་ི
སོང་སྟངས་ཀང་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ལག་བསྟར་བ་དགོས་གྱུར་པ་ནི་རྒྱུ་རེན་གཅིག་ཡིན་
པར་འདོད། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞགི་ནི་ལ་དྭགས་པ་ཚ་ེརིང་བསོད་ནམས་ཀིས་ “སོན་མ་ལ་
དྭགས་རྒྱལ་པོའི་དབང་ཡོད་དུས་ཡུལ་གི་དཔལ་འབོར་དང་བསྟུན་ཏེ་མི་གངས་ཉུང་ངུར་
འཇོག་པའི་སོལ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙམ།”41ཞེས་པ་ལྟར། སིར་ལ་དྭགས་དང་སི་ཏི་སོགས་ 
མི་འབོར་ལ་དཔགས་ན་ས་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མིན་ནའང་། ས་ཞིང་འདེབས་ལས་
དང་སོད་ཁང་། ཆུ་ཡི་མཐུན་རནེ་སོགས་འཚོ་བའི་དགོས་མཁ་ོཡངོས་སུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རང་

                                                      
41 ཇམ་མུ་ཀཱཤ་མིར་གི་བཟོ། ༡༩༨༨ ལོའི་ཤེས་རབ་ཟོམ་དཔེ་དེབ་ཤོག་ ༤༦ ཐོག་གསལ། 



གནའ་བོའ་ིསི་ཏི་ཡུལ་ག་ིཞིང་ཁང་ག་ིཐོབ་དབང་ལམ་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ། 
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བྱུང་གི་ས་བབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་མེད་ 42པ་དང། དེར་བརེན་རྒྱལ་དུས་སྐབས་ས་བབ་
ཀི་ཐོན་ཁུངས་དང་བསྟུན་མ་ིགངས་ཉུང་ངུར་འཇོག་སླད། ས་ཁང་ལམ་ལུགས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་
ལག་བསྟར་བས་ཡོད་ཀང་སིད། དེའི་ཤེས་བེད་ཅིག་མཁས་དབང་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་
མཆོག་གིས་ “དེ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་ཆ་ེཤོས་ནི་ས་ཞིང་དུམ་བུར་ཕུད་ནས་སུ་ལ་ཡང་ཕན་མི་
ཐོགས་པ་ཞིག་འགྱུར་མ་བཅུག་པ་ཡིན།” 43ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེས་ས་མོ་མི་སེར་གི་ས་ཞིང་
ཐོན་སེད་དེ་འདང་ངེས་ཞིག་མདེ་པ་བསྟན་ཡོད། དེ་ལྟ་ན་མི་སརེ་གི་ས་ཁང་ལམ་ལུགས་དེ་
ལྟ་བུ་ཞིག་རྒྱལ་དུས་སྐབས་ཐག་གཅོད་མི་བེད་ཐབས་མེད་ཆགས་སྟབས།  རྒྱལ་བོན་རྣམས་
ཀིས་ཡབ་མེས་གོང་མ་ཚོའ་ིསྐབས་རྒྱལ་སིད་བུ་ཆེ་བའི་སོང་ལུགས་ཡོད་པའི་སི་སོལ་
ལྟར། མི་སེར་གི་ས་ཁང་ཐོབ་དབང་ལམ་ལུགས་ཀང་བུ་ཆེ་བར་ཐབོ་པའི་ཁིམས་སོལ་ཞིག་
ལག་བསྟར་བས་ཤིང་། ཁིམས་སོལ་དེ་དག་ཡུལ་ཁག་ཚང་མར་དྲང་བདེན་དང་སི་སྙོམས་
ཤིག་ཡོང་སླད། ཡུལ་ཁག་རེ་རེ་ནས་རྒད་པོ་རེ་བསྐོ་བཞག་བས་ཡདོ་པ་ཡང་།  “རྒྱལ་ཁིམས་
རྣམས་ཀང་རང་བོ་གང་ཤར་གསི་མཛད་པ་ཡེ་ནས་མ་ིགནང་ཞངི་། སྐུ་དྲག་སོགས་བཀའ་
གོས་ (བགོས།) ཡུལ་ཡུལ་ནས། བོ་གོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒན་པོར་བཞག་ནས། ཞིང་ཁང་
གི་བཀའ་ཤོག་སོགས་གནང་དགསོ་རྣམས་ཀང་ཞུ་ངོ་དང་། ཕོགས་འཁེར་བའི་དབང་དུ་མ་
བཏང་བར། སྐུ་དྲག་རྒན་གསུམ་བས། རེན་གསུམ་དཔང་དུ་བཞག  སར་གི་ཁུངས་རེས་
བཅད། ཕིས་སུ་བརོད་བ་འབྱུང་རྒྱུའི་ར་བ་ཕུད་ནས།”

44ཞེས་འབྱུང་བས་གཞལ་ནུས་སོ། ། 
 

བརྒྱད། རྒྱལ་ཁིམས་ཀི་རྒྱལ་སིད་འཛིན་སོང་དེ་སོན་སོལ་དང་འབྲེལ་བ། 
 

འདིར་མ་གེང་ཐབས་མེད་ཅགི་ལ། ནུབ་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་སི་ཏིའ་ིམི་སརེ་གི་ས་ཁང་ལམ་ལུགས་
དེ་ནི་ལ་དྭགས་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀི་སིད་དབང་འཛིན་སོང་ལམ་ལུགས་ལ་འབྲེལ་ཞིང་། ལ་དྭགས་
རྒྱལ་རྒྱུད་ཀི་སིད་དབང་འཛིན་སོང་ལམ་ལུགས་དེའང་། ཆུ་མགོ་གངས་ཀི་དཔེ་ལྟར་སོན་ག་ི
ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་མེས་ཀི་རྒྱལ་སིད་འཛིན་སོང་ལམ་ལུགས་ཤིག་ལ་འབྲེལ་45ཡོད་པར་

                                                      
42 དེ་ཡི་ཚུལ་ཞགི་ན་ི “ རི་མང་པོ་དང་འཕྲང་འཕྲེད་གཟར་པོ་ཐང་སྐམ་མང་བས། ཆུ་འདྲེན་བད་ེབའི་ས་གཞ་ིཉུང་

ཤས་ཤིག་ལ་མིན་པ་ས་ཞིང་དང་སོ་ལང་སོགས་འབད་ (འདེབས། ) མི་ཐུབ། སར་གི་མི་ཀུན་གིས་ཕུར་གངས་རི་
ཡོད་པའི་མདོ་ཀུན་ལ་ཡུལ་བཙུགས་ཡོད། ” ཅེས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོའི་ཤེས་རབ་ཟོམ་ཤོག་གངས་ ༡ ཐོག་གསལ། 

43 ཇམ་མུ་ཀཱཤ་མིར་གི་བཟོ། ༡༩༧༧ ལོའི་ལོ་འཁོར་ག་ིདཔེ་དེབ་ཤོག་ ༧༦ ཐོག་གསལ། 
44 ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས། བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་དཔར་མ་ཤོག་གངས་ ༦༣ ཐོག་གསལ། 
45 ལ་དྭགས་ཀི་མཁས་དབང་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་ཀིས་“རྒྱལ་དུས་ལའང་སིད་བྱུས། མི་ཚེ་སོང་སྟངས། ཚོང་དང་ས་

ཞིང་འབད་སྟངས་སོགས་ཤེས་རིག་གང་པོའི་ནང་ལ་སོན་ལུགས་ཤིག་ཡོང་འདུག ”ཅེས་པ་འདའིང་གནད་དོན་
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འདོད། དེ་ཡང་“ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་བོད་ཆོས་རྒྱལ་གི་གདུང་རྒྱུད་ཡིན་པས། ལ་
དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀིས་བོད་ཀི་ཆོས་རྒྱལ་ཚིར་རྣམས་ཀང་མཛད་ཡོད་ཚོད།”46ཅེས་པ་
ལྟར། དགེ་ཆོས་ཀི་དེབ་དཀར་དུ་ “ཤོག་དྲིལ་ཀ་པའ་ིདབུ་ཤོག་རལ་བ་དེའི་ཐད་ན། སོང་
བཙན་གི་གཅུང་བཙན་སྲུང་དང་སྐུ་མཆེད་མ་འཆམ་པའི་མཐར། བཙན་སོང་གཉལ་གི་
ཡུལ་དུ་བཞུགས་སུ་བཅུག་ཅེས་བྲིས་འདུག་པས། གཅུང་བཙན་སོང་བ་བ་ཞིག་ཀང་འདུག་
པ། དེ་དག་གི་ལ་ོརྒྱུས་ཀང་རད་གཅད་པར་བའོ། །”47ཞེས་པ་འདིས་མེས་སོང་བཙན་ལ་
གཅུང་བཙན་སོང་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཏུང་ཧོང་ཤོག་དྲིལ་དུ་གསལ་ཞིང་།  གཅེན་གཅུང་
གཉིས་མ་འཆམ་སྟབས། གཅུང་བཙན་སོང་གཉལ་གི་ཡུལ་དུ་བཞུགས་སུ་བཅུག་སྟེ། རྒྱལ་
སིད་ལ་གཅེན་སོང་བཙན་གིས་མངའ་བསྒྱུར་པ་ཤེས་ཐུབ། འདི་ནི་བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་
རབས་ནང་རྒྱལ་སིད་སས་བགེས་པས་འཛིན་དགོས་པའི་ལམ་ལུགས་ཡིག་ཆ་རུ་གསལ་བ་
ཐོག་མ་དེའང་ཡིན་པར་སྙམ། 

དེའི་རེས་ཁི་ལྡེ་སོང་བཙན་ནམ་སད་ན་ལེགས་ལ་སས་ཁི་ལྡེ་གཙུག་བཙན་རལ་པ་ཅན་
དང་། ལྷ་སས་གཙང་མ། དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་བཅས་སྐུ་མཆེད་སུམ་བྱུང་ཞིང་། སས་དེ་
གསུམ་བགེས་གཞོན་ཐད་ཡིག་ཆ་སོ་སོ་མི་མཐུན་ཡང་། བོད་ཀ་ིལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ་གཡུ་ཡི་
ཕྲེང་བར། “སྐུ་མཆེད་བགེས་གཞནོ་གི་གོ་རིམ་ཐད་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཡས་མས་
སུ་བརམས་པའི་རྒྱ་བོད་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ་དང་། ཉིང་ཉི་མ་འདོ་ཟེར་གིས་མཛད་པའི་
ཆོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྙིང་པོ། ལྡེའུ་ཇོ་སས་ཀིས་མཛད་པའི་ཆོས་འབྱུང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་
མཚན་རྣམས་གཅིག་མཐུན་དུ་གསལ་བའི་གོ་རིམ་ལྟར། ལྷ་སས་བགེས་པ་བཙན་པོ་རལ་བ་
ཅན་དང་། འབྲིང་བ་གཙང་མ། ཆུང་བ་འུ་དུམ་བཙན་བཅས་ཡནི་པ་གཞི་བཟུང་བ་
དང་།”48 ཞེས་པ་འདིས། རྒྱལ་སིད་ལྷ་སས་བགེས་པ་རལ་བ་ཅན་གསི་བསངས་ཤིང་། འབྲིང་
བ་ལྷ་སས་གཙང་མ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཤེས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། བོད་བཙན་པོའི་གདུང་རབས་
ནང་། སས་བགེས་པས་རྒྱལ་སིད་སོང་བ་དང་། ཆུང་བ་རབ་བྱུང་མཛད་དགོས་ཀི་ལམ་སོལ་
ཐོག་མ་དེའང་འད་ིནས་དབུ་ཚུགས་ཡོད་པར་འདོད།  ཡིན་ནའང་། འུ་དུམ་བཙན་པོས་
གཅེན་པོ་རལ་པ་ཅན་དཀྲོངས་པ་དང་། རིང་མིན་བོད་སིལ་བུ་འཐོར་ཞིང་བོད་བཙན་པོས་
གདུང་རབས་ཀིས་སི་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་དུས་སྐབས་དེ་རོགས་པར་བརེན། ལམ་

                                                                                                                            
དེའི་ཐད་ཀ་ིཤེས་བེད་ཅིག་རེད་འདོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོའི་ཤེས་རབ་ཟམོ་ཤོག་གངས་ ༡༥ ཐོག་གསལ། ཇམ་མུ་
ཀཱཤ་མིར་གི་བཟ།ོ 

46 ཇམ་མུ་ཀཱཤ་མིར་གི་བཟོ། ༢༠༠༣ ལོའི་ཤེས་རབ་ཟོམ་དཔེ་དེབ་ཤོག་ ༡༣ ཐོག་གསལ། 
47 དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གི་གསུང་རམོ་པོད་གསུམ་པ་ཤོག་གངས་༢༧༨ ཐོག་གསལ། 
48 བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ་གཡུ་ཡི་ཕེྲང་བ་ཤོག་གངས་ ༣༨༢ - ༣༨༣ བར་གསལ། 



གནའ་བོའ་ིསི་ཏི་ཡུལ་ག་ིཞིང་ཁང་ག་ིཐོབ་དབང་ལམ་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ། 
 

175 

སོལ་དེ་ཉིད་ཀང་ད་ེམུར་མཚམས་ཆད་དགོས་གྱུར་ཡོད། འོན་ཀང་ཕིས་ཆོས་རྒྱལ་གདུང་
རབས་སྟོད་ནས་ཚུགས་སྐབས་སླར་ཡང་ཡབ་མེས་དུས་ཀ་ིརྒྱལ་སདི་འཛིན་སོང་ལམ་ལུགས་
དེ་བཞིན་ལ་དྭགས་རྒྱལ་སིད་ནང་ལག་བསྟར་བས་ཡོད་པར་མངོན་ནོ། ། 
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