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སངས་རྒྱས་མཁར་གྱིས་བསྒྲིགས།

ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་

གཏམ་ཚོགས།

（དེབ་ཕྲེང་དང་བ།ོ） 

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས་ཀྱི་ལེགས་སྒྲིག་ཁོངས་མི། 

བློ་འདྲི་ས། བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན། 

སྒྲིག་མཁན། སངས་རྒྱས་མཁར། 

ཁོངས་མི། རྡོ་ཕྲུག། སངས་རྒྱས་མཁར། འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ། རིན་ཆེན། 
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དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས་ནི། དཔྱོད་ངོར་གོམས་པའི་སྐྱེ་བོ་བློ་གྲོས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཨ་མདོའི་རིག་

གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་སྟེ། ཇི་ལྟར་གྲུབ་དོན་རྙེད་པའི་འབྲས་བུ་རིག་གཞུང་དུས་དེབ་སོགས་ལ་བཀོད་ནས་གདེང་འཇོག་

ཐོབ་པ་དེ་རིགས། ཡུ་ཅག་ཨ་མདོའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། བརྗོད་

གཞི་ཨ་མདོའི་རིག་གནས་ལ་འབྲེལ་ཞིང་དཔྱད་འབྲས་སྔོན་ཆད་སྤེལ་པར་གཏོགས་ལ། དཔྱོད་ཐབས་ཀྱི་རིགས་ལམ་དང་དོན་

གཞོལ་གྱི་དགག་སྒྲུབ་སོགས་ནི་ཅི་རིགས་པར་བྱུང་བའི་ཐོག་ཏུ། དཔྱད་རྩོམ་བཀོད་པའི་རིག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་རིམ་པ་སོགས་ཀྱང་

གཏན་ནས་མི་འདྲ་བས། རྩོམ་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་ཆེ་ཁར་དུས་ཁྱད་ཀྱི་བར་བརྒལ་ཡུན་རིང་ཞིང་རིག་ཚན་གྱི་དབྱེ་སྒོ་ཤིན་ཏུ་

མང་བའི་ཕྱིར་ན། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཁུ་བསྡུ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཨ་མདོའི་རིག་

གནས་ཀྱི་བྱུང་འཕེལ་ལོ་རྒྱུས་དང་། རྩ་ལག་གྲུབ་ཚུལ། སྒྲོམ་གཞི་ཆགས་སྟངས་སོགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་གནང་བའི་ཡིག་ཆ་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། 

ཨ་མདོ་ཞེས་པ་ནི་ཡུལ་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་བཏགས་པའི་ས་ཁམས་ཤེས་བྱའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། མངའ་ཁོངས་ཀྱི་

ཁྱད་པར་གྱིས་བཏགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་བྱའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན་ལ། ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་དགོས་དབང་གིས་བཏགས་པའི་རིག་གནས་

ཀྱི་ཐ་སྙད་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས། ཐ་སྙད་འདིས་དམིགས་ཤིང་གཞོལ་ལ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རིག་གནས་ནི། ཡང་དག་

པར་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་གྲུབ་ཆར་གྱུར་པའི་ཨ་མདོའི་རིག་གནས་ཡིན། ཨ་མདོའི་རིག་གནས་ཀྱི་རྩ་བ་བོད་སྤྱི་བའི་རིག་གནས་

ལ་བརྟེན་ཡོད་ནའང་། ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླའི་ཁོར་ཡུག་དང་དཔལ་འབྱོར་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱིས་བྱེ་བྲག་གི་ཁྱད་ཆོས་

ཀྱང་ཐོན་ཡོད་པས། འདིར་བྱེ་བྲག་གི་ཁྱད་ཆོས་གླེང་བའི་དཔྱད་རྩོམ་རིགས་དབྱེ་སྒོས་བསྡུ་སྒྲིག་གནང་བ་གང་དེ། དོན་དངོས་སུ་

ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཡུན་རིང་འབད་བརྩོན་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟ་བར་གྲུབ། ཁོང་ཅག་གི་མཛད་རྗེས་ལས་ང་

ཚོས་ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་འབུར་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལོན་ཡོད་པ་རྟོགས་ཐུབ་ལ། ད་དུང་ཧོར་ཁོངས་སུ་

ལུས་པའི་སྟོང་ཆ་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱིས་མ་འདིང་བའི་སྐྱོན་ཆ། ཡར་རྒྱས་མེད་པའི་བསྐྱར་བཤད་བྱུང་རིགས་སོགས་ཀྱང་རྟོགས་ཐུབ་

པར་ཡོད་པས། དཔྱད་རྩོམ་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་སྡེབས་པ་འདིས་སྔ་མ་བྱུང་ཟིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་རྣམས་ཤེས་རིག་གི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་

ཕྱོགས་སྡོམས་བྱས་པ་དང་། ཕྱི་མ་འབྱུང་འཇུག་གི་དམིགས་གནད་གང་ཞིག་རིགས་ལམ་གྱི་སྐྱོད་རིམ་ནང་གསལ་འབྱིན་གནང་

ཡོད་པས། ཅིས་ཀྱང་ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས་ལེགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་འདིས། ས་གནས་ཨ་མདོའི་བོད་ཀྱི་

དམངས་ཁྲོད་ཤེས་བྱ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མ་ཉམས་པ་རྒྱུན་འཛིན། གནས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་པ་ང་

ཚོར་ཡིད་ཆེས་ཡོད།  
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སྤྱིར་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་མ་འབྲེལ་བར་ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་སྲོལ་མེད་ལ། ཨ་མདོའི་རིག་གནས་ཡལ་བར་དོར་

ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཆ་ཚང་གསལ་རྟོགས་གནང་སྲོལ་མེད་པས། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དང་ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གཉིས་ནི་རྟེན་

བྱུང་འབྲེལ་གྱིས་གླེང་དགོས་པའི་ཆོས་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟའི་ཆོས་ཅན་གླེང་བའི་དཔྱད་རྩོམ་རེ་རེར་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རིན་ཐང་ཁྱད་པར་

བ་རེ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་མཐོང་མོད། འདིར་སྡེ་ཚན་གྱི་ས་མིག་ནང་རྩོམ་ཡིག་ཇི་སྙེད་ཧྲིལ་གྱིས་བསྒྲིག་མི་ཐུབ་པ་གནད་དོན་ངོ་མ་ཡིན་

པས། དུས་དེབ་ཀྱི་རིམ་པ་དང་མཛད་པ་བོའི་སྙན་གྲགས་སོགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་བརྗོད་བྱའི་ཆ་ནས་སྐབས་བབ་ཀྱི་དགོས་མཁོས་

ལེགས་བསྒྲིགས་གནང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན། སྔ་ཕྱིའི་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཚུལ་སོགས་ཀྱིས་རྩོམ་ཡིག་གི་རིན་ཐང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གདེང་

འཇོག་གཏན་ནས་མཚོན་མི་ཐུབ་པ་ཡིན། རིན་ཐང་ངོས་མ་ནི་རྩོམ་ཡིག་གི་ལྟ་གྲུབ་འཛིན་སྟངས་དང་། དཔྱོད་འཇོག་གནང་ཚུལ། 

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་སོགས་ཀྱིས་རྟོགས་ཡོང་བས། གང་ཞིག་དཔྱད་རྩོམ་གྱིས་བློ་སྐྱེད་ཐོན་ངེས་པ་དེ་ནི་དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡིག་

གི་རིན་ཐང་ངམ་གདེང་འཇོག་ཉིད་དུ་བལྟ་དགོས་པར་འཁུམས། དེ་ལྟའི་འཛིན་སྟངས་ཀྱིས་གཏམ་ཚོགས་བསྒྲིགས་པའི་གོ་རིམ་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

མདོ་སྨད་ཀྱི་ས་བབ་ཆགས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་ནས་

དགོན་གྲོང་གི་གནས་སྟངས་བཤད་པ།

མདོ་སྨད་པའི་རིགས་རྒྱུད་ནི། རི་རྩེ་མོ་གསུམ་དེ་ལྡོང་ལ་ཐོབ།། ལྡོང་ཞྭ་མགོ་མཐོ་བ་དེ་ཡི་དོན།། ཞེས་

ཆེས་ཤིན་ཏུ་སྔ་མོའི་དུས་ནས་ཡོད་པའི་ངག་སྒྲོས་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པ་བཞིན་རིགས་རུས་ཕལ་ཆེ་བ་ནི། བོད་

ཀྱི་རུས་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ལྡོང་གི་རིགས་ཡིན་ལ། མདོ་ཁམས་ལྡོང་ཤུལ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པས་ཀྱང་དཔོག་

ནུས་པ་ཞིག་གོ ། 

དང་བོ། ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་བཅད་པའི་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་བབ་གནས་ཚུལ་སྤྱིར་བཤད་པ།

གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཡུལ་ཁམས་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ལ་ཡང་ནང་གསེས་

ཀྱིས་དབྱེ་བ་བྱེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་ནའང༌། དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལས་ཆུ་ཀླུང་རྨ་ ཆུ་བགྲོད་ཚུལ་གྱི་དབང་

གིས་མདོ་སྨད་འདི་ལ་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཕྱེ་ནས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པར་གསུངས་འདུག་པས། འདིར་ཡང་གསུངས་ཚུལ་དེ་

གཞིར་བཞག་ནས་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་འགོད་པར་འདོད་དེ། དེ་ཡང་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་རྨ་ ཆུ་ནི། འཛམ་གླིང་སའི་ཐིག་

ལེ་འདིར་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆེ་བའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ MISSISSIPPI,AMAZON,DANUBE,NIGER,CONGO,INDUS,
GANGES,MEKONG,YELLOW,YANGTZE རྣམས་ལས་ YELLOW ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ལ། YANGTZEབྱ་

བ་འབྲི་ཆུ་སྟེ། འདི་ཡང་མདོ་སྨད་ཡུལ་སྟོད་ནས་འབབ་ཅིང་ཁམས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འབབ་ལ། འཛམ་གླིང་

རིལ་པོ་འདིར་གྲགས་ཆེ་བའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་དེ་རྣམས་ལས་ཕྱི་མ་ལྔ་པོ་དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ནས་འབབ་པས། སྔོན་གྱི་

ཡིག་རྙིང་ཁག་དུ་མར། ཆུ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགོ། རི་མཐོ། ས་གཙང་ཞེས་བསྔགས་པ་ཡང་དོན་ལ་གནས་པར་

ཁུམས་སོ།། འབྲུ་ཆུ་ལ་ཆུ་མགོ་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ལས་གཉིས་ཀ་མདོ་སྨད་སྤྱིའི་སྟོད་ཕྱོགས་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ནས་འབབ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ནའང་སྐྱེ་དགུ་མདོ་ནས་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་གཞུང་བརྒྱུད་ནས་བགྲོད་པས་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཆུ་ཀླུང་གྲས་སུ་བྱེད་པའི་ཐ་

སྙད་ཆེར་མེད། རྨ་ ཆུ་ནི། ཨ་ཆེན་གངས་འདབས་དང༌། རྨ་ ཆེན་གངས་སྟོད་ཕྱོགས་ནས་ཆུ་ཕྲན་དུ་མ་རིམ་གྱིས་

འདྲེས་ཏེ་རྨ་ གཡང་ཕྱུག་མོའི་གཞུང་དུ་འབབ་ཅིང༌། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་གཞུང་བརྒྱུད་ནས་འབབ་

པ་ཡིན། རྨ་ ཆུའི་བགྲོད་དབྱིབས་ནི་དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ན་ནོར་བུ་དགའ་བ་འཁྱིལ་བའི་དབྱིབས་ལྟ་བུར་

བགྲོད་པར་གསུངས་ལ། དེའི་ཚུལ་ནི། མཚོ་སྐྱ་རེངས་དང་སྔོ་རེངས་གི་གཞུང་བརྒྱུད་རིམ་གྱིས་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་

སུ་འབབ་ཅིང༌། གཉན་པོ་གཡུ་རྩེ་ཞེས་བྱ་བའི་རི་བོ་མཁའ་ལ་བསྙེགས་པ་ལྟ་བུ་དེའི་གཡོན་ངོས་ནས་བགྲོད། དེ་

ནས་མི་རིང་བ་ན་བྱང་དུ་འཁྱོགས་ནས་རྐ་ཆུ་དང༌། དམེ་ཆུར་རིམ་བཞིན་འདྲེས། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ནུབ་བྱང་ངོས་

རིང་པོར་བགྲོད་པས་རྨ་ ཆུའི་ཁུག་པ་གཅིག་དང༌། དེ་ནས་གྱ་མ་གྱུའི་ཚུལ་དུ་བྱང་ངོས་སུ་བགྲོད་པས་གཤི་ཆུ་དང་

རྩེ་ཆུར་འདྲེས། རྭ་རྒྱ་ནས་འབལ་མདོ་དང་འབལ་མདོ་ནས་ཤར་ངོས་སུ་འབབ་པས་ན་མདོ་སྨད་ཁུལ་འདིར་རྨ་

ཆུའི་ཁུག་པ་གཉིས་ཡོད་ལ། ནོར་བུ་དགའ་བ་འཁྱིལ་བའི་དབྱིབས་ལྟར་བགྲོད་ཚུལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་མངོན། 

ཁུག་པ་གཉིས་པ་རྫོགས་ནས་རིམ་གྱིས་ཟི་ལིང་ཙོང་ཆུ་དང༌། དཔའ་རི་འཇུ་ལག་གི་ཆུ་དང་འདྲེས་ཤིང༌། འདྲེས་

མཚམས་འདི་ནས་ལན་ཀྲུའི་ཕྱོགས་སུ་འབབ་པ་ཡིན། 

དེ་ལྟ་བུའི་རྨ་ ཆུའི་བགྲོད་ཚུལ་གྱི་དབང་གིས་མདོ་སྨད་འདི་ལ་ལྷོ་བྱང་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བར་སྣང༌། ལྷོ་རྒྱུད་རྨ་

ཆུའི་ཁུག་པ་གཉིས་པའི་ནུབ་སྟོད་དུ་བསང་གི་གྱེ་མོ་གོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཁག་ཆུ། བསང་ཆུ། ཆུ་ནག་ཅེས་བྱ་

བའི་ཆུ་ཀླུང་གསུམ་འབབ་ཅིང༌། ཁག་ཆུ་རིམ་གྱིས་ཀླུ་ཆུ་དང་འདྲེས། ཆུ་ནག་མགོན་ཤུལ་ཆུ་དམར་དང་འདྲེས་

ནས་རོང་པོའི་དགུ་ཆུར་འབབ། བསང་ཆུ་ནི་བླ་བྲང་དགོན་པའི་མདུན་བརྒྱུད་ཀ་ཇུ་དང༌། ཀ་ཇུ་ནས་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་

དང་འདི་ནས་རྨ་ ཆུར་འབབ། རོང་པོ་དགུ་ཆུ་ནི། སྟོད་དུ་ཀ་རོང༌། ཡ་རོང༌། བདེ་རོང་གསུམ། བར་དུ་མཚོ་རོང༌། 

བ་རོང༌། བསེ་རོང་གསུམ། སྨད་དུ་ཐེའུ་རོང༌། ནོའུ་རོང༌། དགུ་རོང་གསུམ་སྟེ། རོང་ཆེན་དགུའི་ཆུ་རྣམས་

འདུས་པའི་ཆུ་ཡིན་པས་དགུ་ཆུ་ཞེས་གྲགས་ཤིང༌། རེབ་གོང་གསེར་མོ་གཞུང་བརྒྱུད་ནས་རིམ་གྱིས་རྨ་ ཆུར་

འབབ། ཀླུ་ཆུ་ནི་ཀླུའི་ཆབ་བྲག་ནས་འཐོན་པས་དེ་ལྟར་གྲགས་ཤིང༌། ཤིས་ཚང་ཚོ་བཅུ་གཉིས་སུ་གྲགས་པའི་

གཞུང་བརྒྱུད་ནས། ཆས་པ་ས་འཛིན་ཡུལ་འཛིན།། ཆས་ཕྲུག་གནམ་གྱི་སྐར་མ།། ཞེས་གྲགས་པའི་ཡུལ་ཆེན་པོ་

བརྒྱུད་ཅོ་ནེའི་ཕྱོགས་སུ་འབབ་པ་དང༌། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་བྱང་དུ་མེན་ཇུ། ཤིང་ཀུན། མགལ། སྤེལ་ལེ་སོགས་

བརྒྱུད་རྨ་ ཆུར་འབབ་ཅིང་འདི་ནི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། སྟག་ཚང་ལྷ་མོ། འབྲིང་ཁོག གཟའ་ཚོང༌། ས་

སྐྱིད་བཅས་ཡུལ་དེ་དག་གི་ཆུ་རྣམས་འདྲེས་ཤིང་རིམ་གྱིས་རྒྱལ་བཟང་གནམ་རྩེའི་རིའི་འདབས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱའི་

ཡུལ་དུ་བགྲོད། ཟུང་ཇུའི་རྒྱ་ཆུ། དམུ་དགེ་རོང་གི་ཆུ་ནག ཚ་ཁོ་ཁྲི་བཅུའི་གཞུང་གི་ཆུ་རྣམས་དང༌། རྡོ་ཁོག་གི་

ཆུ། མགོ་ལོག་སྨ་ཆུ་བཅས་དང༌། སྨད་ངོས་ཀྱི་ར་ཆུ་དང༌། ཚ་བ་ཁག་གསུམ་གྱི་ཆུ་ཀླུང་བཅས་ཆུ་ཀླུང་ཆེས་མང་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

དུ་འདུས་པ་རྒྱལ་མོ་དངུལ་ཆུ་ཞེས་གྲགས་པ་སྟེ་རྒྱའི་ཡུལ་དུ་བགྲོད། མགོ་ལོག་རྫ་ཆུ་ནི། ཨ་ཆེན་གངས་ཀྱི་ལྷོའི་

རྫ་འདབས་རྒྱུད་ལས་འབབ་ཅིང༌། རིམ་གྱིས་ཁམས་ཁུལ་དཀར་མཛེས། ཉག་རོང༌། ལི་ཐང་སོགས་བརྒྱུད་རྒྱའི་

ཡུལ་ཐང་ཀང་ཟེར་བའི་ཕྱོགས་ནས་འབྲི་ཆུར་འབབ། མདོར་ན་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཆུ་ཀླུང་དེ་དག་ནི་མདོ་སྨད་ལྷོ་

བྱང་གཉིས་ལས་ལྷོའི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཆུ་ཀླུང་རྣམས་ཡིན། 

མདོ་སྨད་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆུ་ཀླུང་གྲགས་ཆེ་བ་ནི། ཙོང་ཆུ། འཇུ་ལག་ཆུ། ཆུ་ནག་བཅས་ཡིན་ལ། འཇུ་

ལག་ཆུ་ནི། ཡོངས་གྲགས་ལ་དཔའ་རིས་འཇུ་ལག་ཆུ་ཟེར་ཞིང༌། རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ན་མཚོ་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་

མོ་དང༌། ཡོངས་གྲགས་སུ་མཚོ་སྔོན། སོག་སྐད་དུ་ཀོ་ཀོ་ནོར་ཞེས་འབོད་པ་འདིའི་བྱང་ངོས་སུ་གླང་ཆེན་གྱི་

ཁྱུ་འདྲ་བའི་གངས་རི་མང་དུ་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་ནས་འབབ་ཅིང༌། ཕོ་རོད། བ་རི། སྟག་ལུང་

སོགས་བརྒྱུད་རྨ་ ཆུར་འབབ། ཆུ་ནག་ནི་མཚོ་སྔོན་གྱི་བྱང་སྟོད་ཙམ་ནས་འབབ་ཅིང༌། གན་ལིན་ཤིས་གསུམ་

དུ་གྲགས་པའམ། སུ་གྲུའུ་དང་གན་གྲུའུ་ཞེས་གྲགས་པའི་ཡུལ་གྲུ་འདི་གཉིས་ཀྱི་དབར་ནས་བྱང་དུ་བགྲོད་པར་

མངོན། ཙོང་ཆུ་ནི། མཚོ་མགོར་གྲགས་པ་ཚ་གན་ཐོ་ལོ་གེའི་ཕྱོགས་དང༌། སྟོད་ནས་བུ་ཧ་དང་ཨུ་ལན་ཧོ་ཤོ་

སོགས་ཀྱི་ཆུ་རྣམས་འདྲེས་པའི་རྒྱུན་ལ་བཤད་པར་སྣང་མོད། གང་ལྟར་འདི་ནི་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་གྱི་གཞུང་ཆུ་ཡིན་ལ། 

ཟི་ལིང་མཁར་དང༌། དམར་གཙང་བྲག་གི་མདུན་བརྒྱུད་རྨ་ ཆུར་འབབ། མཚོ་སྔོན་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ན། མཚོ་སྔོན་

གྱི་སའི་ཆར་ཁུར་ལུག་གི་སྟོད་དུ་ཨོའུ་ཁུ་གངས་རི་ཞེས་པའི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་ཆུ་ཀླུང་མི་འདྲ་བ་ཕྱོགས་སོ་སོར་

འབབ་པ་གངས་ཏེ་སེ་དང་འགྲན་པར་གསུངས་ཤིང༌། མཚོའི་ལོྷ་ངོས་སུ་ཟོར་དགུ་ཞེས་ཕ་ལམ་གྱི་ས་འཛིན་མཁའ་

ལ་སྙེགས་འདྲའི་རི་སུལ་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱན་རྣམས་འདུས་ཏེ་གྱ་མ་གྱུའི་ཚུལ་དུ་རིག་སྨོན་ཞེས་པའི་ཆུ་དང༌། 

སྟོད་ནས་བུ་ཧ་དང་ཨུ་ལན་ཧོའུ་ཤོ་དང་ཧར་གེའལ་སོགས་ཀྱི་ཆུ་ཆེན་དུ་མ་ལུང་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་ཆུ་དང་འདྲེས་ནས་

མཚོ་སྔོན་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོའི་ནང་དུ་འབབ་པར་བཤད་དོ།། མདོར་ན། ཆུ་ཀློང་དེ་དག་གིས་བཅད་པའི་མདོ་སྨད་ཀྱི་

ཡུལ་འདི་ནི་ས་ཁྱོན་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ། མདོ་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུར་ཆེན་པོར་བཞུགས་པའི་དགོན་སྡེ་བེྱ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

དང་བོ། མདོ་སྨད་ལྷོ་ཕྱོགས་བསང་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་བཞུགས་པའི་དགོན་སྡེ། 

དེ་ལྟར་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་འདིར་དགོན་སྡེ་སོགས་ཆེས་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་པ་ལས་འདིར་དེབ་ཐེར་

རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ཟིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རོབ་ཙམ་འགོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའི་མདོ་སྨད་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བསང་ཆུའི་རྒྱུད་དུ། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་གདན་ས་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་

ཡོད་ཅིང་། གདན་ས་འདི་ཉིད་ཆགས་པའི་ཡུལ་ནི་སྔ་མོའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན་ཁ་རྒྱ་ཚོ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པའི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་ཤིང༌། ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་ནི། རྐང་ཚ། ཁ་གྱ། རྒན་གྱ། གཙོས། ཙ་ཡུས། གནམ་ལྷ་བཅས་དྲུག་ཡིན་

ལ། འདི་དག་གི་ཡུལ་མིའི་རིགས་རྒྱུད་ནི། བོད་ཀྱི་རུས་ཆེན་དགའ་ལྡོང་འབྲི་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ལྡོང་དང༌། ལྡོང་

ལ་ཚ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་གཡི་ཚ་བྱ་བ། མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་གྱིས་འདི་ཕྱོགས་ཀྱི་དམག་དཔོན་དུ་བསྐོས་

པས་གཡི་ཚ་དམག་དཔོན་ཞེས་མིང་ཐོགས་ཤིང༌། དམག་དཔོན་འདིའི་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་

བ་ལས་ཡུལ་ཁག་དྲུག་ལ་དབང་བཟུང་བས་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་དེ་རྣམས་བྱུང་ཚུལ་སྣང༌། འདིས་མཚོན་

མདོ་སྨད་ཀྱི་མིའི་རིགས་རྒྱུད་སྐོར་ལ། གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་ཧོར་ཁོངས་སུ་མ་ལུས་པར་ཞིབ་མོར་དཔྱད་ན་ངོ་

མཚར་བའི་གཏམ་མང་དུ་བྱུང་མོད། འོན་ཀྱང་འདིར་སྐབས་དོན་སྒྲིབ་པར་དོགས་པས་ཀྱང་མ་སྤྲོས་སོ།། ཁ་གྱ་ཚོ་

དྲུག མཛོད་དགེ་ཤོག་པ་ལྔ༌། ཧོར་ཚང་སོགས་སུ་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་སོགས་གྲགས་ཆེ་བ་ནི། གདན་ས་བླ་བྲང་གི་ཉེ་

སྐོར་དུ་སྒྲུབ་སྡེ་གོང་འོག་དང༌། ལྷ་ཆབ་སྒར་སོགས་དགོན་རི་ཁྲོད་དུ་མ། གཏེར་ལུང་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན། ཨ་

ཁྱུང་སྒོམ་གྲྭ་ཐར་པ་གླིང༌། ཙ་ཡུས་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང༌། གཙོས་དགོན་དགེ་ལྡན་ཆོས་གླིང༌། མཛོད་དགེ་

དགོན་གསར་རྙིང༌། རྐང་ཚའི་དགོན་དགའ་ལྡན་བསམ་འགྲུབ་གླིང༌། ཁ་གྱའི་སྒར། ཨ་ཁྱུང་སྒར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་

གླིང༌། ཧོར་ཚང་ཆེ་ཆུང་གཉིས་སུ་སྨན་བླའི་མིང་གིས་འབོད་པའི་དགོན་ཕྲན་བཅུ་གཅིག སྒྲུབ་སྡེ་བཞི། སྒར་པ་

བརྒྱད་སོགས་མང་པོ། རྒན་གྱའི་ཕྱོགས་སུ་གཉའ་གོང་བྲག་དཀར་གནས་རི། བྲག་དཀར་དགོན། ཉི་མ་ལུང་རི་

ཁྲོད་སོགས་རི་ཁྲོད་དུ་མ། ཧོར་ཚང་ཤིང་སྒོ་དང་ཉེ་བར་ཙ་ནེ་ས་ལག་གི་རི་ཁྲོད་ཡུན་ཐ་ཇི་སོགས་རྒྱའི་མིང་ཅན་གྱི་

དགོན་ཕྲན་དུ་མ། མགོ་མོག་དགོན་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ཆེན་གླིང༌། འགྲོ་མགོན་འཕགས་པའི་གྲྭ་ཆེན་ཏཱ་དབོན་པོའི་

གདན་ས་ཧན་དགོན་པ་གསར་རྙིང་གཉིས། སྒང་ཁ་རི་ཁྲོད། ཀ་ཇུའི་མཁར་དུ་ཏཱ་ཟི་དང་བྱམས་ཆེན་ཟི། ཕྱི་རོལ་

དུ་མཆོད་རྟེན་རིང་མོ། ཧན་ཀྱ་དགོན་སོགས་ཏེ། དེ་དག་ནི་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ཞེས་མཚན་སྙན་པར་གྲགས་

པ་དེ་ཉིད་གང་དུ་བཞུགས་སའི་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག མཛོད་དགེ་ཤོག་པ་ལྔ༌། ཧོར་ཚང་ཆེ་ཆུང་དུ་

གྲགས་ཆེ་བའི་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་རི་ཁྲོད་ཇི་སྙེད་བཞུགས་ཚུལ་རོབ་ཙམ་མོ། ། 

གཉིས་པ། ཨ་མཆོག་འབོ་ར་སྒྱིས་ཚང་སོགས་སུ་བཞུགས་པའི་དགོན་སྡེ། 

ཨ་མཆོག་དང་འབོ་ར། སྒྱིས་ཚང་དང་རེབ་ཚ་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དགོན་སྡེ་གྲགས་ཆེ་བ་ནི། གོང་དུ་བཤད་

པའི་ཀླུ་ཆུའི་སྟོད་ཕྱོགས་སུ། ཤིས་ཚང་སྒར་གསར་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དང་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་སོགས་

དགོན་རི་ཁྲོད་མང༌། འདི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་སྡེ་ལ། རྒྱ་སྒུར། ཨ་ལ། ཆ་རེས། ཉང་ཚང༌། ཆོས་འཁོར། སྡེ་ཉེན་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

ཏེ་ཤིས་ཚང་ཚོ་དྲུག་དང་། བླ་རི་མགུལ། དཔའ་རྒུར། མ་ངེ་ཧོར་སྐྱེས། རྫས་ཚ། རྡོ་ར། རྨེ་ རུའི་ཉིན་ཏེ་སྲིབ་

ཆ་དྲུག་བཅས་ལ་ཤིས་ཚང་ཚོ་བཅུ་གཉིས་སམ་ཨ་གྲོང་ཆོས་འཁོར་ཚོ་བ་བཅུ་གཉིས་ཞེས་གྲགས། ཆོས་རྒྱལ་

སྲོང་བཙན་གྱི་བློན་པོ་མགར་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ཉང་ཚང་བློ་གྲོས་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་གདན་ས་ཉང་ཚང་གདོང་

ཟུག་ཏུ་གྲགས་པ། སྤང་མཐིལ་དགོན། བང་ཚང་དགོན། ཕྱུག་པོའི་དགོན་སོགས་དུ་མ། ཀླུ་དོག་གི་ཆུ་འདྲེས་

མཚམས་སུ་རྔ་རྒོད་རི་ཁྲོད་བཀྲ་ཤིས་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་། ཨ་མཆོག་བདེ་མོ་ཐང་དགའ་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། དགོན་

འདིར་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་དང་དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱི་དཔར་ཤིང་ཡོད། མགོ་འདལ་ཤར་རི་ཁྲོད་དང་བོར་ཆུང་རི་

ཁྲོད་སོགས། སྔོན་པོ་ཐང་དགའ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང༌། སྒྱིས་ཚང་སྒར་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང༌། རེབ་ཚ་སྒྲུབ་སྡེ་

ཀུན་གྱི་མ་དགོན་རྒྱལ་མོ་བསམ་འགྲུབ་གླིང༌། ལྷ་ཁང་ལུང་དགེ་འཕེལ་བསམ་གཏན་གླིང༌། ཤིང་ར་དགོན་བཀྲ་

ཤིས་དགེ་འཕེལ་གླིང༌། ཐང་ཚང་དགོན་དགའ་ལྡན་བསམ་འགྲུབ་གླིང་སོགས་ཆེས་མང་དུ་བཞུགས་ལ། དེ་དག་

ནི། ཤིས་ཚང་དང་འབོ་ར། སྒྱིས་ཚ་དང་རེབ་ཚ་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྲགས་ཆེ་བའི་དགོན་སྡེ་རྣམས་སོ། ། 

གསུམ་པ། ཀླུ་ཆའི་སྟོད་སྨད་ལ་བཞུགས་པའི་དགོན་སྡེ། 

ཀླུ་ཆུའི་ཉིན་ངོས་སྟོད་ནས་མར་རིམ་པར་ཅོ་ནེ་སོགས་སུ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་གྲགས་ཆེ་བ་ནི། ཀླུ་ཆུའི་ཉིན་

ངོས་སུ་ལྷ་འདུས་རི་ཁྲོད་ཐར་པ་གླིང༌། རྩེ་དབུས་རི་ཁྲོད་དགེ་འཕེལ་བསམ་གཏན་གླིང༌། ཀླུ་ཆུང་དགོན། དགའ་

ལྡན་ཕུན་ཚོགས་གླིང༌། སྟག་ཚང་རི་ཁྲོད་སོགས་མང་ལ། ཨ་འཁོར་གཞུང་དུ་བྲག་དཀར་དགོན་བྱང་ཆུབ་གླིང༌། 

ཆས་པ་རྒྱ་མཁར་དགོན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང༌། ཆས་པ་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གདན་ས་དགའ་ལྡན་བཀྲ་

ཤིས་བསམ་འགྲུབ་གླིང༌། བདེ་ཐང་དགོན་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། ཆས་པའི་གཤིས་སྟོད་ངོས་སུ་རི་ཁྲོད་

བཀྲ་ཤིས་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་སོགས་སྒྲུབ་སྡེ་དུ་མ། བ་ཙེ་མཁར་མན་དུ་སྙུང་བྱམས་པ་གླིང༌། ཨ་མོ་བློ་བཟང་སྨོན་

ལམ་གྱི་རྒྱལ་ལུང་རི་ཁྲོད་ཅོ་ནེ་དགོན་ཆེན་ཏིང་འཛིན་དར་རྒྱས་གླིང༌། ཆོས་སྡེ་སུས་བཏབ་ཚུལ་སོགས་བཤད་པ་

མི་འདྲ་བ་སྣང་ལ། ཡོངས་གྲགས་ལྟར་ན། འགྲོ་མགོན་འཕགས་པའི་ཞལ་སློབ་ཞིག་གིས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ཤིང་

ལུག་ལོར་（༡༨༩༥）བཏབ། རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ཡོས་ལོ་（༡༤༥༩）ཆོས་རྗེ་རིན་ཆེན་པོས་དགེ་ལུགས་སུ་

བསྒྱུར་ཚུལ་སྣང༌། དེབ་ཐེར་ཁག་ན་ཅོ་ནེ་ཡོངས་འདུས་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་འབྱུང་བ་ཡང་འདིར་ཡོད་ལ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རྒྱུད་དགའ་ཡེ་ཤེས་དར་རྒྱས་བྱ་བ་མདོ་སྨད་འདིར་དཔྱ་ཁྲལ་སྡུད་པའི་ཆེད་དུ་ཕེབས་

ནས་གཞིས་ཆགས་པ་ལས་ཅོ་ནེའི་དཔོན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པའང་སྣང་ལ། ཅོ་ནེ་དཔོན་ཆེན་དམག་

ཟོར་མགོན་པོས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྕགས་གླང་（༡༧༢༡）ལོར་བཀའ་འགྱུར་དཔར་བརྐོ་འགོ་ཚུགས་པ་

ནས་ཕྱིས་སུ་བསྟན་འགྱུར་ཡང་དཔར་བརྐོས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་སོགས་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེ་ལ། སྔོན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཅོ་ནེའི་ཁུལ་འདི་བོད་དམག་གི་བསྟི་གནས་གནད་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་

མངོན། ཅོ་ནེ་དགོན་ཆེན་གྱི་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཡེར་བའི་བཤད་གྲྭ། དེའི་མདུན་ཐོ་ཇུའི་མཁར་དང་ཉེ་བར་ཚ་རྡོར་དགོན། 

དགོན་ཆེན་གྱི་མདུན་དུ་གུར་ཡག་རི་ཁྲོད་བསམ་གཏན་གླིང༌། ནགས་མདོ་དགོན་བློ་བཟང་བདེ་ཆེན་གླིང༌། མེན་

ཇུ་མཁར་དང་ཉེ་བར་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་ཆེན། ཆོས་རྫོང་དཔལ་མཆོག་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་དགོན་ལག་དྲུག་ཅུར་ཉེ་བ། ཆོས་

རྒྱལ་འཕགས་པའི་འདྲ་སྐུ་གསུང་བྱོན་མ་བཞུགས་པའི་ཤིང་ཀུན་མཁར། དེར་ས་དགེའི་དགོན་སྡེ་དུ་མ་དང༌། 

དགོན་ལག་རྒྱ་དགོན་མང་བོ་ཡོད། ཀླུ་ཆུ་བྱང་དུ་འཁྱོགས་པའི་ཉིན་ངོས་སུ་ཁྱ་དགེ་ལེགས་བཤད་གླིང་དང༌། ཁ་

དྲོན་རི་ཁྲོད་དགེ་འཕེལ་བསམ་གཏན་གླིང་སོགས། དེ་དང་མི་རིང་བ་ན་བཀའ་ཆེམས་བཀའ་ཁོལ་མ་འབྱུང་བའི་རི་

པོ་པདྨ་ཅན། དེའི་སྟོད་དུ་སེར་སྨད་འདུལ་འཛིན་ཤོ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་པ་ཕུན་ཚོགས་དགའ་ལྡན་གླིང༌། ཁང་

ཐོག་དགོན་དར་རྒྱས་གླིང༌། ཤོ་བ་མཁས་གྲུབ་གླིང༌། རེབ་ཚ་ཆག་ཏུ་གྲགས་པའི་རི་ཁྲོད་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་

གླིང༌། གོང་སྨྲས་ཤོ་བ་མཁས་གྲུབ་གླིང་གི་བྱང་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ལྷ་མོའི་བླ་མཚོར་གྲགས་པ་ཤོ་ཨ་མ་འབྲུ་མཚོ་ཞེས་

བྱ་བ་ཡོད་པ་དེ་དང་ཉེ་བར་སྔོན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱིས་གྲུ་གུའི་ཡུལ་དུ་དམག་དྲངས་པར་བཤད་

པའི་བྱང་གྲུའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་ཚུལ་དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལས་བཤད། དེ་ཕྱོགས་སུ་སེ་རའི་ཐོབ་ཁུངས་སུ་དགོན་དགུ། 

འབྲས་སྤུངས་ཐོབ་ཁུངས་དགོན་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་ཡོད་པར་གསུངས། མགལ་ཕྱོགས་སུ། རྒྱལ་ཚབ་རྗེའི་

དངོས་སློབ་ཤར་པ་བརྩོན་འགྲུས་རིན་ཆེན་གྱི་གདན་ས་སྒོ་མོ་ཆེ་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དང༌། འདིའི་དགོན་

ལག་ཏུ་གཏོགས་པ་མ་ཎི་ཟི་ཟེར་བ་སོགས་རྒྱ་དགོན་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཡོད་པར་མངོན། བྱང་ངོས་སྤེན་ལེ་སྟོད་དུ་ཤི་མི་

དེའམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གནས་རི། སྤན་ལེ་དགོན་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང༌། འདིའི་དགོན་ལག་ཏུ་གཏོགས་པ་ལ། 

ལཱར་ཟི། ཇོའི་ཀྱཱ་ཟི། ལིས་ཀྱཱ་ཟི་ཟེར་བ་སོགས་རྒྱའི་མིང་ཅན་གྱི་དགོན་ཕྲན་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་ཡོད་པར་མངོན། 

ཞག་ཇུའི་རྫ་མདུན་ཡར་ཐང་ཆུ་རྒྱུད་དུ་ཕུ་ཐོའུ་ཤན་ནམ་ལྷ་རྫོང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གནས་རི། གནས་རི་འདིར་

དགོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གནས་རི་དགོན་བྱ་བ་དང༌། དེའི་དགོན་ལག་ལ་མ་ཎི་ཐན་ཟི། ཤིའ་ཙིས་ཟི་ཟེར་བ་

སོགས་དགོན་ལག་དྲུག་ཡོད་པར་བཤད་པ་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་དགོན་ཡིན་ནམ་སེམས། མདོར་ན། ཀླུ་ཆུའི་ཉིན་སྟོད་

ངོས་ནས་སྨད་ཅོ་ནེའི་ཕྱོགས་དང༌། མེན་ཇུ། ཤིང་ཀུན། མགལ། སྤེན་ལེ་སོགས་སུ་གྲགས་ཆེ་བ་ནི་གོང་སྨོས་དེ་

རྣམས་སོ། ། 

བཞི་བ། ལྷ་མོ་ཉིན་སྲིབ་ཐེ་བོ་སྟོད་སྨད་དམུ་དགེ་སོགས་སུ་བཞུགས་པའི་དགོན་སྡེ། 

ལྷ་མོ་ཉིན་སྲིབ། ཐེ་བོ་སྟོད་སྨད། དམུ་དགེ་སོགས་སུ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་གྲགས་ཆེ་བ་ནི། ཀླུ་ཆུའི་སྟོད་

ངོས་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་སྟག་ཚང་ལྷ་མོའི་གནས་རི། ལྷ་མོ་ཀརྟི་དགོན་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ། ལྷ་མོ་གསེར་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

ཁྲིའི་དགོན་དགའ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་པད་དཀར་གྲོལ་བའི་གླིང༌། ཁཱ་ཤི་རི་ཁྲོད་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ། རི་ཁྲོད་ཡིད་

དགའ་ཆོས་འཛིན། མཛོད་དགེ་ཁང་གསར་དགོན། རྒྱལ་དགེ་དགོན་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་གླིང་སོགས་ཆོས་སྡེ་

ཆེ་ཆུང་དུ་མ། ཉི་ཤར་དགོན། གཟའ་རུའི་དགོན། ལོ་དགེ་དགོན་སོགས་དང༌། གྲོ་པཎྜི་ཏ་སྐུ་ཕྲེང་གི་གདན་ས་

བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང༌། ས་སྐྱའི་བན་ཡུ་དགོན། ཨ་མདོ་བྲག་གི་དགོན། ངྷཱིཿཕུག་ཆོས་རྗེའི་དགོན། གསེར་

ཐང་དགོན་དགའ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང༌། གསེར་བོ་གཤོང་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། ཆུ་བར་དགོན། 

ཨོང་སུམ་དགོན་དགའ་ལྡན་ཚོགས་འཕེལ་གླིང༌། བྲག་ར་དགོན་བཀྲ་ཤིས་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་སོགས་ཆོས་སྡེ་དུ་མ། 

སེར་པོ་དགོན་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། དམུ་དགེ་བཀྲ་ཤིས་འཁོར་ལོའི་དགོན། དམུ་དགེ་བསམ་འགྲུབ་

གླིང༌། སྤྱ་བ་དགོན། འདི་ས་སྐྱའི་དགོན་ཡིན་ལ་དར་བའི་སྐབས་གྲྭ་གྲངས་སོྟང་ལྷག་འཛོམས་པར་གྲགས། བདེ་

ཆེན་གླིང༌། ཀླུ་སྒམ་དགོན་སོགས་ཆེས་མང་བ་དེ་དག་ནི། ལྷ་མོ་ཉིན་སྲིབ། ཐེ་བོ་སྟོད་སྨད། ཟུང་ཇུའི་ཁུལ་དམུ་

དགེ་སོགས་སུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་སྡེ་གྲགས་ཆེ་བ་རྣམས་སོ།། རྔ་བ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ། ར་ཁོག ཚ་བ་ཁག་

གསུམ་སོགས་སུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་སྡེ་ནི། རྔ་ཆུ་རྒྱུད་རྔ་བ་ཁག་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་རྔ་སྟོད་ཀྱི་སར། སྒོ་མང་

སྒར་དགའ་ལྡན་བསླབ་གསུམ་ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་གླིང༌། རྩེ་ནང་དགོན། འདི་ཇོ་ནང་པའི་དགོན་ཞིག་ཡིན། 

དུད་ལོང་འཕོང་རི་ཁྲོད། ཨ་འདུས་དགོན་གསང་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་གླིང༌། འགྱབ་བླ་མའི་རི་ཁྲོད། སྒོ་མང་སྒར་པའི་

ཕུར་གཉན་རྩེ་དཔོན་སློབ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གདན་ས་ལ་མགོ་དགོན་བྱང་ཆུབ་ལུང་བཟང༌། དཔོན་སློབ་

འདིས་རྔ་བ་སྟོད་སྨད་དུ་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་བཅུ་གསུམ་བཏབ་པར་གྲགས། སྔོ་ཤུལ་རི་ཁྲོད། འཚམས་རིང་གོང་འོག་

གི་སྒོམ་ཁང༌། སྣ་ཤུལ་རི་ཁྲོད། ཟི་བའི་རི་ཁྲོད་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང༌། སྤྲོ་ཚིགས་དགོན། རྔ་ཉིན་

དམེའི་ས་ཆར་ཁཱ་ཤི་རི་ཁྲོད་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གླིང༌། གདོང་ཁུ་དགོན་གཡུལ་རྒྱལ་བསམ་གཏན་གླིང༌། སེ་

སྲིབ་དགོན་སོགས་དགོན་རི་ཁྲོད་དུ་མ། ས་སྒང་དགོན་ཐུབ་བསྟན་དགེ་འཕེལ། འབྲོག་དགེ་དགོན། གདོང་རེ་

དགོན། གྱ་གྱའི་དགོན་དང་རྭ་ཆུ་དང་ལྡེང་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་སྒྲུབ་སྡེ་ལྔ་ཡོད་པར་གསུངས། དཔལ་ལྡན་སྨྲ་བའི་སེངྒེའི་

གླིང་སྒྲོལ་མ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་སྡེ། རྭ་ཆུ་དང་ལྡེང་ཆུ་འདྲེས་མཚམས་དང་ཉེ་བར་དགོན་གསར་

དགའ་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་གླིང༌། མདོ་བ་དགོན་བསམ་གཏན་གླིང༌། བྲག་དཀར་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གླིང༌། 

གཞུ་ཤུབ་དགའ་ལྡན་བསམ་གཏན་གླིང༌། ལྡེང་ཁོག་ཏུ་རི་ཁྲོད་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ། ལྡེང་ཆུ་དང་རྔ་ཆུ་འདྲེས་མཚམས་

ལྟ་བུར་ལྕོག་ལོ་ཟེར་བའི་བོན་དགོན་དང༌། དེ་དང་ཉེ་བར་ཀིརྟིའི་དགོན་ལག་ཅིག་ཡོད་པར་གསུངས། གཡུ་དགེ་

དགོན་སོགས་དུ་མ། འདི་ནས་ཨ་འཁྱམ་རྫོགས། ཀིརྟིའི་ཀཱ་ལ་རིའི་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་

དངོས་སློབ་རོང་པོ་ལྗགས་ནག་པས་བཏབ། ཤར་ཀའི་ནགས་གསེབ་ཏུ་བོླ་གླིང་ཤར་ཀ་མཁས་གྲུབ་པ་ཀུན་སྤངས་

མཛད་པའི་སྒྲུབ་གནས། འདི་ནས་ཝམ་པ་རྫོགས་ནས་ཅོག་ཙེའི་ས་སྣེ་ཟིན། ཚ་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་བསྟན་པའི་ལྕགས་རི་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཚ་བ་ཁག་གསུམ་དུ་བསྔགས་པའི་རྒྱལ་ས་ཡོད་པར་བཤད་ལ། རྒྱལ་ས་གསུམ་ནི་ཚ་ཁོག སོ་མང༌། རྫིང་འགག་

གི་རྒྱལ་ས་བཅས་གསུམ་ཡིན་ནམ་དཔྱད། དེ་ཡང་དེར་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ན། རྒྱལ་རོང་རྒྱལ་ཁག་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་རུས་ནི་བོད་ཀྱི་རུས་ཆེན་བཞི་ལས་བསེའི་རུས་ཡིན་ཚུལ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མཚར་བ་སྣང༌། སོ་མང་རྒྱལ་ས་དང་

ཉེ་བར་ཁང་དམར་དགོན། ཟངས་སྨད་དུ་ལྷ་རྒྱལ་གླིང༌། ཅོག་ཙེ་སྟག་མོ་རྫོང་དང་ཉེ་བར་དགེ་དགོན་བསྟན་དར་

གླིང༌། ཚ་ཁོ་དགོན་དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གླིང༌། འབར་ཁམས་དགོན། ས་མག་དགོན་སོགས་མང༌། རྫིང་འགག་

གི་རྒྱལ་ས་དང་ཉེ་བར། རྣམ་རྒྱལ་སྟེང་དགོན་པ། འཛར་ཏི་དགོན། སྣར་འདུས་དགོན། ཙག་དགོན་སོགས་

མང༌། རྒྱལ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་ཁྲོ་སྐྱབས་རྫོང་དང་ཉེ་བར་སྤྲོ་ནང་དུ་གླིང་ཆེན་དགོན་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། 

དུང་དཀར་རི་ཁྲོད་སོགས་སྣང༌། ཆུ་ཆེན་ཉིན་ངོས་སུ་བསྟན་པ། རབ་བརྟན། བཙན་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཡོད་ལ། 

ཕྱི་མ་འདི་གཉིས་སྟོབས་དང་དཔའ་རྩལ་ཆེ་བས་ཧོར་རྒྱལ་པོའི་དུས་ནས་མངའ་ཞབས་སུ་མ་ཆུག་པར་གྲགས་པ་

དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུངས། འདིར་སྔར་གཡུང་དྲུང་ལྷ་སྟེང་ཞེས་བོན་གྱི་དགོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དགེ་ལུགས་

སུ་བསྒྱུར་པ་བསྟན་འཕེལ་གླིང༌། སུམ་མདོ་དགོན་སོགས་དུ་མ། བྱེས་སྨད་མི་ཕུ་དགོན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང༌། སེངྒེ་

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་སོགས་ཆོས་སྡེ་མང་དུ་བཞུགས་པར་མངོན་ནོ།། དེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་པའི་ཆོས་སྡེ་དེ་རྣམས་

ནི། མདོ་སྨད་ལྷོ་ཕྱོགས་བྲ་བྲང་ནས་རིམ་པར་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་བར་ལུང་པ་གང་དང་གང་དུ་དགོན་པ་ཇི་སྙེད་

ཅིག་བཞུགས་ཚུལ་མཚོན་ཙམ་མོ། ། 

ལྔ་བ། མདོ་སྨད་ལྷོ་རྒྱུད་རྨ་ སྟོད་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་པའི་དགོན་སྡེ། 

དེ་ཡང་དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལས། ལྷོ་རྒྱུད་རྨ་ སྟོད་ཕལ་ཆེར་མགོ་ལོག དབལ་ཤུལ། མཛོད་དགེ་ཉིན་སྲིབ། 

སོག་པོ་མདའ་བཅུ་གཅིག ཨ་རིག་སོགས་རུ་པ་ཁོ་ནས་བཟུང་བས་དགོན་སྡེ་མང་པོ་མེད་ལ། ཅེས་གསུངས། 

མགོ་ལོག་ཨ་འབུམ་གྱི་སར་སྐྱིད་ལུང་རི་ཁྲོད། དགོན་གསར་བསམ་འགྲུབ་བདེ་ལྡན། ཀརྨ་ ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེའི་

འཁྲུངས་ཡུལ་མཁར་རི་རྒྱུད་སྡེ་དགོན། མགོན་པོ་བིང་གི་གནས་སུ་གྲགས་པ་མགོ་ལོག་ལྕགས་རི། འདི་དང་ཉེ་

བ་འགུ་མདར་ཞེས་པར་ཀརྨ་ བཅུ་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འཁྲུངས། མགོ་ལོག་ཁང་རྒན་དུ་ལུང་དཀར་དགོན། ཨ་སྐྱོང་

གི་སར་མཆོད་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང༌། འཛི་ཀ་ཕྱོགས་སུ་འཛམ་ཐང་དགོན་སོགས་མང༌། མགོ་ལོག་གི་རིགས་

རྒྱུད་ཕལ་ཆེ་བ་བོད་ཀྱི་རུས་ཆེན་བཞིའི་འབྲུའི་རིགས་ཡིན་ལ་སྤྱིར་བཏང་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན་འདི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩ་བའི་མི་

རིགས་བར་ཁམས་ཕྱོགས་ནས་མཆེད་པར་མངོན། ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་བསྐལ་བའི་དབང་གིས་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་

གྱི་སྔོན་རོལ་ཆེས་སྔ་མོའི་དུས་ན། རྒྱ་ནག་པ་ཚོས་བོད་ཡུལ་ལྟེ་བ་རྨ་ སྟོད་འདི་ཕྱོགས་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཡང་

ཡུལ་འདིར་ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་གཏམ་སྒྲོས་སྣང་བ་དཔྱད་མི་བཟོད་མོད། འོན་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་རྟོག་གེ་པ་རྣམས་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

དོ་གལ་ཆེ་བའི་གནས་ཤིན་ཏུ་མངོན། མགོ་ལོག་པ་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་ལ། སྤྱིར་བཏང་ཡོངས་གྲགས་

སུ། པདྨ་འབུམ། དབང་ཆེན། ཨ་སྐྱོང་བཅས་དཔོན་འབངས་ཡུལ་ཁག་ལ་མགོ་ལོག་ཁག་གསུམ་ཞེས་གྲགས། 

ཐམས་ཅད་འབྲོག་རུ་དང༌། ཡུལ་སྲོལ་དང་བྱ་སྤྱོད་ལ་དཔག་ན་སྔོན་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་སྐབས་བོད་

དམག་གི་བྱ་སྤྱོད་ནི་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙམ་མི་སྲིད་པ་མིན། དབལ་ཤུལ་ཡང་འབྲོག་རུའི་རྣམ་པར་གནས་

ཤིང༌། འདི་དག་གི་རིགས་ནི་ལྡོང་གི་རིགས་ཏེ། རི་རྩེ་མོ་གསུམ་དེ་ལྡོང་ལ་ཐོབ།། ལྡོང་ཞྭ་མགོ་མཐོ་བ་དེ་ཡི་དོན།། 

ཞེས་ཀྱང་གྲགས་ཚུལ་སྣང༌། མདོ་ཁམས་ལྡོང་ཤུལ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པའི་དབལ་ཤུལ་དང་འདིར་བཤད་པའི་

དབལ་ཤུལ་གཅིག་པ་ཡིན། དབལ་ཤུལ་ལ་སྟོད་སྨད་གཉིས་ལས་དབལ་ཤུལ་སྨད་པར་མཚན་སྒྲོགས་དགོན་

དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་གླིང༌། ཁེ་ཐལ་ཚུལ་ཁྲིམས་དར་རྒྱས་ཀྱི་རི་ཁྲོད། སྐོང་སྟོད་རྨ་ འགྲམ་གསེར་

ལུང་དུ་རི་ཁྲོད་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གླིང༌། གཅའ་མདོ་དང་ཉེ་བར་མཚམས་རིང༌། མཛོད་དགེ་མི་རབས་གོང་མ་

ཞིག་གིས་རྨ་ སྟོད་ཀྱི་ས་ཆ་བཟུང་བས་མཛོད་དགེ་སྟོད་མ་ཞེས་པ་དང༌། དེའི་དཔོན་རྒྱུད་ཅིག་གིས། རྨ་ རྨེ་ རྐ་

གསུམ་གྱི་བར་མཚམས་སུ་ཡུལ་བཟུང་བའི་བརྒྱུད་པ་མཛོད་དགེ་བྱམས་མེ་དང༌། སྐབས་ཤིག་ཐང་བཟའ་ཞིག་

བག་མར་བསུས་པ་ལས་རིགས་རྒྱུད་གྱེས་པས་ཐང་སྐོར་ཞེས་གྲགས་ཤིང༌། འདིའི་དཔོན་དང༌། སོག་ཚང་དཔོན་

ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་རྐ་རྨེ་ འདྲེས་མཚམས་སུ་རི་ཁྲོད་བཏབ། རྐ་ཆུ་རྐ་སྟག་རྩེ་ནས་འབབ་པའི་སྟོད་དུ་རྭ་ཁོག་ཚོ་བ་

བརྒྱད་ཅེས་གྲགས་པའི་འབྲོག་སྡེ་རྣམས་ཡོད། བྱམས་མེ་དགོན་དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་སོགས་དུ་མ། རྨེ་ ཆུ་

རྨེ་ གདོང་ཡག་ནས་ནུབ་ངོས་སུ་འབབ་པའི་སྟོད་དུ་ནགས་ཚང་དང་ཆོས་རྗེའི་ལྷ་སྡེ། འདི་ཕྱོགས་སུ་མཛོད་དགེ་

སྟོད་མ་དང་ཨ་སྐྱིད་འབྲོག་རུ། མདོ་རྩ་ཕུ་པ་རྣམས་ཡོད། བིས་དགའ་བ་ལུང་རི་ཁྲོད། རྨ་ ཆུ་ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་

འཁྱོགས་པ་རྨ་ རྨེ་ འདྲེས་མཚམས་སུ་ཚ་གན་བེ་ཤིང་དགོན་པ་དགའ་ལྡན་རབ་རྒྱས་གླིང༌། དེ་དང་ཉེ་བར་རྩེ་དབུས་

གཅོད་རྒན་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་བསམ་འགྲུབ་གླིང༌། སོག་པོ་མདའ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གྲགས་པར་ཨུརྒེ་གྲྭ་ཚང་

གསང་སྔགས་སྨིན་རྒྱས་གླིང༌། འདི་ནས་ཉིན་ལམ་ཙམ་གྱི་ས་ན་གཙང་སྤྲུལ་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་གདན་ས་གཙང་

སྒར་དོན་གྲུབ་རབ་བརྟན་གླིང༌། དགོན་འདིའི་མཆོད་གཞིས་ཀླུ་བརྒྱལ་འབུམ་སྐོར་སོགས་ལྷོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཨ་རིག་སྡེ་

ཆེ། གཙང་སྒར་ནས་ཉིན་ལམ་ཙམ་གྱི་སར་ཁྱུང་མགོན་ཟེར་བའི་རིའི་མདུན་དུ་རྭ་རྒྱ་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཀུན་བདེ་

གླིང་ངམ་བཤད་སྒྲུབ་བྱམས་པ་གླིང༌། འདི་ཕྱོགས་སུ་ཡང་ཡུལ་སྡེ་ཕལ་ཆེར་འབྲོག་པ་ཡིན་ལ། ཡོངས་གྲགས་

ལ་ཨ་རིག་རྭ་རྒྱ་ཞེས་འབོད། ཡུལ་འབངས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང༌། ཤར་རྨ་ རྒྱལ་སྦོམ་རའི་གཡས་ཟུར་ན།། འབྲོང་མ་ཕ་

བུ་འཁྱིལ་ཨ་རིག་རྣམས།། མཚོ་འཐུང་གི་རྫ་ལ་གཤར་ན་བཟང༌།། ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་ཚུལ་སྣང༌། འདི་

ཕྱོགས་དང་ཉེ་བར་གསེར་ལག་དགོན་སོགས་དུ་མ་སྣང་ཞིང༌། མང་འབལ་བྱ་གསུམ་ཞེས་ཟེར་བའི་ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་ཆེ་

བ་གསུམ་ཡོད་པ་ཡང་རྭ་རྒྱའི་ཕྱོགས་དང་ཉེ་བར་གནས། དེ་ལྟར་གོང་དུ་སྨྲས་པ་དེ་དག་ནི། མདོ་སྨད་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རྨ་སྟོད་མགོ་ལོག་ཨ་རིག་རྭ་རྒྱ་སོགས་སུ་བཞུགས་པའི་རུ་སྡེ་དང་ཆོས་སྡེ་ཁག་རྣམས་སོ། ། 

དྲུག་པ། རྨ་ སྨད་སྣང་ར་དང་ཁྲི་ཀ་སོགས་སུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་སྡེ། 

དེ་ཡང་ད་ལྟ་སྣང་ར་ཞེས་འབོད་པའི་ཡུལ་གྲུ་འདི་ལ་ནང་གསེས་ཡུལ་སྡེའི་དབྱེ་བ་མང་ལ། རིགས་རྒྱུད་ཕལ་

ཆེ་བ་ལྡོང་ལས་ཚོ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་གྱེས་པའི་ནང་ཚན་གཅན་ཚའི་རིགས་ཡིན་ལ། གཅན་ཚ་ལ་བྱང་ཕྱོགས་བ་ཡན་

ཁ་སྒང་དང་བཅས་པའི་ཕྱོགས་ལ་གཅན་ཚ་ཉིན་དང༌། སྣང་རའི་ཕྱོགས་འདི་ལ་གཅན་ཚ་སྲིབ་ཞེས་འབོད། ཡུལ་

འདིར་ལ་མོ་བདེ་ཆེན། རྔ་སྒར་བྱང་ཆུབ་གླིང༌། རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་བླ་མ་ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་བཞེངས་

པའི་སྣང་རའི་གསེར་ཁང༌། རྨ་ མགུར་དགོན། ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་གྱི་སྒྲུབ་གནས་ལོ་རྡོ་རྗེ་བྲག ཡོངས་གྲགས་

ལ་ཧོར་མོ་ཁག་ཅེས་འབོད་པའི་ཁུལ་ན་ཀོའུ་བ་དགོན་གསར་རྙིང་སོགས་དགོན་སྡེ་མང༌། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མི་

གསུམ་དུ་གྲགས་པ་སྟེ་དམར་གཡོ་གཙང་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་གནས་ཨན་ཆུང་གནང་རྫོང༌། གཞན་ཡང་ངང་རོང་བཀྲ་

ཤིས་ཆོས་རྫོང༌། ཀྱ་ཀྱའི་ཕུར་གསང་སྒྲོག་དགོན། དོ་ཀྱའི་ཚིས་ཀར་ལྷ་རི་བསམ་གཏན་གླིང༌། སྐ་ཕུག་རྫོང་ནང་

དགོན། ཁམ་རའི་གྲྭ་ཚང་འདིར་བྱ་ཁྱུང་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་ཆོས་བར་བཏེགས་པ་ལ་ཁམ་རེ་སྡེ་བས་བསྙེན་བཀུར་

ཞུ། འདི་ནས་གྲ་མ་ལ་ཞེས་པ་བརྒལ་ན་ཁྲི་ཀ་གོང་མར་སླེབས། རྨ་ ཆུ་ནུབ་ནས་ཤར་དུ་འབབ་པའི་ཚུར་ངོས་ཀོ་

ར། གོང་བ། ཀབ་རོན་ཏེ་ལུང་པ་འདི་གསུམ་གྱི་མདར་ཁྲི་ཀའི་མཁར་ཡོད། འདིར་འཇིགས་བྱེད་མགོན་ཆོས་

སོགས་བཞུགས་པའི་མི་ཉག་མགོན་ཁང་དང་མི་ཉག་དགུ་ཐོག་ཏུ་གྲགས་པ་ཡོད། མཁར་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གདོང་

སྣའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། མི་ཉག་བློ་གྲོས་དར་རྒྱས་ཀྱི་གདན་ས་གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་གླིང་དང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་

འཕེལ་གླིང་གཉིས། བིས་ཀྱ་ཨ་ལག་གི་གྲྭ་ཚང༌། མཁར་གྱི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མི་རིང་བ་ན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང༌། 

ལུང་མདར་ཡུལ་ལྷའི་ཕོ་བྲང༌། འདིའི་རྒྱབ་རི་ཁྲིའི་དབྱིབས་དང་འདྲ་བས་ཁྲི་ཀ་ཞེས་གྲགས་ཚུལ་སྣང༌། འཇའ་མོ་

གྲྭ་ཚང་བདེ་ལེགས་ཆོས་གླིང༌། མེ་རྒན་གྲྭ་ཚང༌། བཱ་ཀྱའི་གྲྭ་ཚང་ཕུན་དར་རྒྱས་གླིང༌། སྟོང་ཆེ་གྲྭ་ཚང༌། ཨ་ཐིས་

དགོན་བསམ་གཏན་གླིང༌། ཀབ་རོན་གཡུ་བཟང་དང་ཉེ་བར་དགོན་རོང་བྲག་སྐྱ་རྡོ་རྗེ་རྫོང༌། མཁར་གྱི་གཡོན་ཀོ་

རའི་ལུང་པར་ཇོ་ཇོའི་ལྷ་ཁང༌། ལྷ་ཁང་འདི་ས་པཎ་ཧོར་རྒྱལ་པོས་གདན་དྲངས་ཏེ་མཚོ་སྔོན་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཁྲི་

ཀའི་རྒྱ་མཁར་མཆོད་རྟེན་རྩད་གཅོད་མཛད་དེ་གནས་འདིར་ཕེབས། རྒྱལ་པོས་དད་འབུལ་གྱི་མུ་ཏིག་དྲེའུ་ཁལ་

གཅིག་བསྐུར་བ་འབྱོར་བས་དེ་ལ་གཞི་བྱས་ལྷ་ཁང་རྟེན་བརྟེན་པར་བཅས་བཞེངས། རབ་གནས་མཛད་དུས་

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་མང་པོ་ཐིམ་པའི་གཟིགས་སྣང་ཤར། མུ་ཏིག་གི་རྒྱ་སྐད་ཀྲེན་གྲུའི་ཟུར་ཆགས་པས་ཇ་

ཇོའི་ལྷ་ཁང་དུ་གྲགས་ཟེར། ཞེས་དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུངས། ལྷ་དཀར་པོའམ་ལྷ་རང་སྐྱེས་སུ་གྲགས་པའི་

རྟེན་གཙོར་བཞུགས་ཀྱི་བྱམས་ཁང༌། སྲིན་པོ་རིའི་ཞོལ་དུ་སྒྲུབ་སྡེ་མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་གྱི་གུར་ཁང༌། དགའ་ལྡན་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

དར་རྒྱས་གླིང༌། རི་ཁྲོད་བསམ་གཏན་གླིང༌། སེ་ཀྱའི་དགོན། ཨ་དར་ཆོས་འཕེལ་གླིང༌། རྒྱབ་ཚ་གྲྭ་ཚང༌། ཧོར་

རན་གྲྭ་ཚང༌། འཕྲང་དམར་ལུང་དུ་འགག་ཟའི་གྲྭ་ཚང༌། ཐིས་པ་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང༌། རྙེ་སྒྲུབ་སྡེ་ལྷུན་

གྲུབ་ཆོས་རྫོང༌། ཨ་ཡག་དགོན་གསར། སྒྲོམ་གྲྭ་ཚང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང༌། གཤོང་མོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ། འདི་

དང་ཉེ་བར་མཆོད་རྟེན་དྲིལ་གསིལ་མ་ཞེས་ལོ་རྒྱུས་འགངས་ཅན་སོགས་མང་དུ་བཞུགས་ལ། དེ་དག་ནི་སྣང་རའི་

ཁུལ་དང་ཁྲི་ཀའི་ཡུལ་སོ་སོར་ཆོས་སྡེ་ཇི་སྙེད་བཞུགས་ཚུལ་རོབ་ཙམ་མོ། ། 

བདུན་པ། རེབ་གོང་གསེར་མོ་ལྗོངས་སོགས་སུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་སྡེ། 

དེ་ཡང་བོད་ཡུལ་དབུས་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའི་ཞོལ་འདམ་ཁོག་རོང་པོའི་སར་འཁྲུངས་པའི་རིག་སྔགས་གྲུབ་

པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞིག་ལ། འགྲོ་འགོན་འཕགས་པས་གུར་མགོན་ཆོས་སྐྱོང་དུ་གཏད། ས་སྐྱའི་གསེར་མགོན་

དང་ཕྱག་མཁར་གནང༌། ཨ་མདོར་སོང་ལ་རི་རྡོ་རྗེ་དབྱིབས་འདྲ་བའི་རྐེད་པར་ཁྱོད་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་

འཛིན་པའི་དགོན་པ་ཡོད་ཅེས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་མདོ་སྨད་འདིར་ཕེབས་ནས་གཞིས་ཆགས། དེ་ལ་རོང་ཆེན་

མདོ་སྡེ་འབུམ་དང་འདི་ལ་སྲས་དགུ་འཁྲུངས་ཚུལ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་འགངས་ཆེ་ལ། མདོར་ན་དེ་དག་གི་རྒྱུད་ལས་

ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀས་མངོན་པར་མཐོ་བའི་བླ་ཆེན་དང་དཔོན་ཆེན་ཟམ་མ་ཆད་པར་བྱོན་ཅིང༌། མཁས་ཤིང་གྲུབ་

པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རོང་པོ་ཤར་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་མཚན་སྙན་པར་གྲགས་པ་དེ་ཡང་དེའི་རྒྱུད་པ་ཡིན་ལ། 

རོང་པོ་ནང་སོ་ཞེས་བྱས་རྗེས་ཅན་གྱི་དཔོན་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱང་དེའི་རྒྱུད་པ་ཡིན་པར་སྣང༌། རྨ་ ཆུའི་སྨད་འདི་ལ་

ལྷོ་བྱང་དང་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་ཡུལ་གྱི་དངོས་གཞི་རེབ་ཚ་ལུང་པ་གསུམ་གྱི་གོང་བ་རེབ་གོང་གསེར་

མོ་ལྗོངས་སུ་རོང་པོ་ཤར་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་གདན་ས་རོང་པོ་དགོན་ཆེན་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། དགུ་ཆུའི་

བྱང་རྒྱུད་སྟོད་ངོས་སུ་རྫོང་སེར་བཤད་སྒྲུབ་གླིང༌། འདི་སྔོན་ནས་ཉམས་པ་འདྲ། རྫོང་དཀར་བཀའ་གདམས་ཕོ་

བྲང་བཀྲ་ཤིས་གླིང༌། རྫོང་སྔོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང༌། བདེ་ཆེན་བྱམས་པ་གླིང༌། མགར་རྩེ་དགོན། དམུ་གསལ་

སྒར། ཀོའུ་སྡེ་དགོན། ཉ་ལུང་དགོན། རབ་དགའ་རྒྱལ་མཚན་བརྟན་པོ། སྐལ་ལྡན་སྒྲུབ་གནས་བསམ་འགྲུབ་

བདེ་ལྡན། ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་ཕྱག་བཏབ་པ་ཤ་སྦྲང་དགོན། གཡེར་གཤོང་བསམ་གཏན་ཆོས་འཕེལ་

གླིང༌། འོལ་མོ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་རོང་པོ་དགོན། སྒྲུབ་སྡེ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ། གཉན་ཐོག་སྒར་བཀྲ་ཤིས་

དར་རྒྱས་གླིང༌། སྒོ་མར་སྒར་དགའ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་གླིང༌། སྐ་སར་སྒར། དགུ་ཆུའི་གྱེས་བར་དུ་རོྫང་དམར་བཀྲ་

ཤིས་ཆོས་གླིང༌། དམུ་ཤུལ་དཀར་པོ་གཤོང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང༌། མགོན་ཤུལ་ཆུ་དམར་རབ་རྒྱས་སྒར། དགུ་

ཆུའི་ལྷོ་སྟོད་དུ་འདམ་བུ་བྲག་དཀར་གསེར་ཁང༌། སྒེའུ་སྟེང་དགའ་ལྡན་དམ་ཆོས་གླིང༌། ཚ་རྒྱལ་ཐར་པ་གླིང༌། 

མགར་རྩེ་གྱ་སར་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། རྒྱལ་མཁན་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་ཉི་མས་ཕྱག་བཏབ་པ་གཡའ་མ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ། དགོན་འདི་ཕྱིས་སུ་འགྲོ་མགོན་ཞབས་དཀར་པ་དང༌། ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་ཞེས་གྲགས་པ་

དེ་ཉིད་བཞུགས་ནས་བདག་གིར་བཞེས། འདི་ལ་རང་རྣམ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་གླེགས་བམ་པོ་ཏི་བཞི་སོགས་གསུང་

རྩོམ་མང༌། ཤེལ་དགོན་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང༌། གླང་གྱའི་སར་དཀར་ཤར་ཆུ་མིག་རྫོང་གི་རི་ཁྲོད། ལུག་རྭ་

དགོན་པད་དཀར་ཆོས་གླིང༌། སྤང་དཀར་ཐང་དགོན་པ། ཐུལ་མོའི་དགོན་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན། སེང་གེ་གཤོང་

དགོན་པ་སོགས་མང་ཞིང༌། དེ་རྣམས་ཕལ་ཆེ་བ་རོང་བོ་ཤར་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཕྲེང་གི་གདན་ས་རོང་པོ་དགོན་

ཆེན་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་དགོན་ལག་ཏུ་གཏོགས་ཤིང༌། མཆོད་གཞིས་སུ་གཏོགས་པ་ལ་རོང་པོ་ནང་སོ། 

གཉན་ཐོག་བེ་ཧུ། འཇམ་བེ་ཧུ། བསེ་བེ་ཧུ། ཆུ་མའི་བླ་དཔོན། ཧོར་སྣང་བེ་ཧུ། གླང་གྱའི་དཔོན་པོ། རྒྱལ་པོ་

བེ་ཧུ། མདོ་བའི་དཔོན་པོ་བཅས་ཀྱི་མངའ་འབངས་རོང་པོ་སྡེ་བདུན། སྨད་པ་སྡེ་བདུན། ཁྲེའུ་རྩེ་བཞི། གླང་གྱ། 

སྐྱི་ཁ་གསུམ། རྒྱལ་པོ་གླིང་ཚང༌། བསེ་ལུང་པ་གསུམ། ཆུ་ཁོག་ཤོག་བཞི། ཧོར་ཚོ་ཆེན་དྲུག རོང་པོ་ཤ་བི་ནར། 

བསེ་རི་ཆུ་བར་གསུམ། ཧོར་སྙན་བཟང་སྟེང་འོག་སྟེ་ཤོག་བཅུ་གཉིས། གཞན་ཤོག་ཆུང་དྲུག་དང་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་

རོང་འབྲོག་གི་སྡེ་རྒྱ་ཆེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བླ་རྗེ་སྐལ་ལྡན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་དང༌། སྤྱི་དཔོན་ནང་སོ་ན་རིམ་གྱིས་

བྱེད་པས་རོང་པོའི་བླ་དཔོན་ཟེར། འདི་དག་ཕལ་ཆེར་དགུ་ཆུའི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བས་རེབ་གོང་དགུ་ཉིན་སྲིབ་ཏུ་

གྲགས་སོ།། ཞེས་དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུངས་སོ། ། 

བརྒྱད་པ། མར་ནང་ཚོ་ལྔ་དང་བིས་མདོ་རྡོ་བིས་སོགས་སུ་བཞུགས་པའི་དགོན་སྡེ། 

རོང་པོ་མར་ནང་ཚོ་ལྔར་གྲགས་པ་ཤིང་ལས་ཀ། བིས་མདོ། རྡོ་བིས་སོགས་སུ་གྲགས་ཆེ་བའི་ཆོས་སྡེ་

ལ། ཤིང་ལས་ཀ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང༌། བྲག་དཀར་ཕུན་ཚོགས་གླིང༌། ལེ་བོ་བསམ་འགྲུབ་བདེ་ལྡན། ཤུགས་

རི་རི་ཁྲོད། བིས་ཐང་ལ་ཁའི་སྒར། རི་ཁྲོད་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ། ལུང་པའི་རྐེད་ན་རྡོ་ཀེར་ལངས་ཀྭ་བ་ལྟ་བུ་

ཡོད་པས་ཀྭ་རིང་ཞེས་མིང་ཐོགས་པར་གྲགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཀྭ་རིང་རི་ཁྲོད་ཐར་པ་གླིང༌། ཀྭ་རིང་དགོན་བཀྲ་ཤིས་

ཆོས་གླིང༌། སྟག་རྡོ་རི་ཁྲོད། བིས་མདོར་བིས་མདོ་དགོན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། ཆུ་དམར་ཆེ་བའི་རི་

ཁྲོད། ཟབ་མོ་རི་ཁྲོད། ར་ཁོའི་ཁང་མོ་རི་ཁྲོད། གཅུ་འཁོར་གསང་སྔགས་ཆོས་སྡིངས། བསེ་ཆང་དགོན། བོད་

དང་ཟ་ལར་མཚམས་སུ་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་པའི་མཆོད་རྟེན་བྱིན་ཅན། ལོའུ་ཀྱ་སྒར། འདབ་མའི་སྒར། རྡོ་བིས་

ནང་སོའི་གཞིས་ཀར་མགོན་པོ་གུར་བྱིན་ཅན་བཞུགས་པའི་མགོན་ཁང་གྲགས་སྙན་ཅན། གདོང་སྣའི་སྒར་སོ་མ། 

མདོ་རྩ་སྒར། རྩི་རྒྱང་སྒོམ་གྲྭ། སྤེལ་ལུང་སྒྲུབ་སྡེ་སྐྱིད་ཕུག་ཉི་མ་རྫོང༌། ལྕང་ཤར་སྒར། བིས་རའི་སྒོམ་གྲྭ། སྒོ་

རིས་གྲྭ་ཚང༌། ངོ་མའི་སྒར། གཏེར་ཁ་ལུང་སྒར། ཉ་མོ་སྒར། དུང་རི་གཡུ་མཚོའི་ཞོལ་དུ་ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་གྱི་

བཞུགས་གནས། སྟག་ལུང་དར་རྒྱས་དགོན། དེ་དང་ཉེ་བར་སྟག་ལུང་རི་ཁྲོད། སྟག་ལུང་དགོན་ལག་ཤན་ཀྲང་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

ཟི། སྡོང་ར་ཟི། ཐང་གེ་ཟི། གླང་གྱ་ཟི། ནང་སོ་ཟ། པེའ་ཙང་ཁྱིས་ཟི། ཡར་ངོ་དགོན་པ་སྟེ་མང་ལ། གཞན་

ཡང་ཏཱ་གྲོང་ཟི། སྤིན་བང་ཀྱ་ཟི། ཡང་ཀྱི་ཟི། ཉིན་ཁྲོན་ལུང་པའི་སྟོད་སྨད་དུ་ཡར་ནང་སྒར་ལྔ། མར་མང་སྒར་ལྔ་

ཟེར་བའི་དགོན་སྡེ་བཅུ། རྨ་ ཆུའི་ཁར་ཨ་འགང་དགོན་ཕྱི་ནང་གཉིས། ཀ་ནོ་ཐའི་རི་ཁྲོད། མགོན་པོ་བྱིན་ཅན་

བཞུགས་པའི་མ་ཧཱ་ཀ་ལའི་ལྷ་ཁང༌། ཏྲ་མོ་ཟི། ཧོ་ཐན་ཟི་སོགས་རྒྱའི་མིང་ཅན་གྱི་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་མང་དུ་བཞུགས་

པ་དེ་དག་ཀྱང་མིང་ཙམ་གྱི་ཁྱད་མ་གཏོགས་མདོ་སྨད་ཁུལ་འདིར་ཡོད་པའི་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་ཤ་སྟག་ཡིན། མདོར་ན་

གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་ནི། མར་ནང་ཚོ་ལྔ། བིས་མདོ། རྡོ་བིས་སོགས་སུ་བཞུགས་པའི་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་ཅི་ཙམ་

བཞུགས་ཚུལ་མདོར་ཙམ་བཤད་པ་སྟེ། མདོ་སྨད་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐབས་རྫོགས་པར་བྱས་སོ། ། 

དགུ་བ། མདོ་སྨད་བྱང་རྒྱུད་མཚོ་སྔོན་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་པའི་དགོན་སྡེ།

གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་རྨ་ ཆུ་བགྲོད་ཚུལ་གྱི་དབང་གིས་མདོ་སྨད་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཕྱེ་བའི་བྱང་

ངོས་ལ། ནུབ་ཀྱི་ཆ་མཚོ་སྔོན་པོ་དང༌། ཤར་གྱི་ཆ་ཙོང་ཁ་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཚུལ་དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུངས་སོ།། 

དེ་ཡང་ཀོ་ཀོ་ནོར་དུ་གྲགས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཁྲི་བཤོར་རྒྱལ་མོའི་སྐོར་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཡ་མཚན་པ་འབྱུང་ཞིང༌། སྟོད་དུ་

གློ་བ་རི་དང༌། སྨད་དུ་འཚེར་བ་རི། མགོན་པོ་གདོང་དུ་གྲགས་པའི་བྲག་ཁུང་སོགས་ན། ཁྲོ་བོའི་རྣམ་པ་དང་

བསྐང་རྫས་འདྲ་བ་རང་བྱུང་དུ་མ་ངོ་མཚར་ཅན་མང༌། དེ་དང་ཉེ་བར་ྋགོང་ས་ལྔ་པ་སོགས་མཚོ་སྔོན་དཔོན་ཁག་

གིས་སྲི་ཞུ་ཕུ་དུད་མཛད་སྐབས་ཀྱི་བཞུགས་ཁྲི་ཚར་དུ་དངར་བ་ཡོད། འདིའི་ནུབ་ན་ ྋ རྒྱལ་དབང་བསོད་

ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལ། རྨ་ ཆེན་སྦོམ་རས་རང་ཉིད་རྟ་པ་ཉིས་བརྒྱས་བསྐོར་བའི་གཙོ་བོ་བོན་ཞྭ་གྱོན་པའི་གཟུགས་

སུ་བསྒྱུར་ནས་ཕེབས་བསུ་དང་བསྙེན་བཀུར་དངོས་སུ་མཛད་པའི་གནས། ྋ ཀུན་གཟིགས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་རྨ་

ཆེན་གྱི་གསོལ་མཆོད་བརྩམས་པའི་གནས་ཨ་རིག་ཆུ་ཚན་དུ་གྲགས་པ་རང་བྱུང་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ། སྟོད་དུ་མཚོ་

སྐྱ་རེངས་མཚོ་སྨན་ཕྱུག་པོ་ལྔར་གྲགས་པ། བྱང་དུ་ཁུར་ལུག་གི་མཚོ། ནོ་ཀྭན་ནོར། ཤ་ལ་ཐུའི་ནོར། ཧ་ར་

ནོར། ལྷོ་དང་ནུབ་ཏུ་བ་ཡན་ནོར། ཀུན་དགའ་ནོར། ཞེ་ནེ་ནོར་སོགས་མཚོ་དུ་མས་བསྐོར་བ། ནུབ་དང་བྱང་དུ་

ཆུ་འགེ་དང་ཁུར་ལུག་གི་ཚྭ་མཚོ་གཉིས། མཚོ་སྔོན་པོའི་ཚྭ་མཚོ་ཞེས་གྲགས་ཆེ་ཞིང༌། འདི་ནས་འཐོན་པའི་ཚྭས་

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱད་ཅུར་འདང་ཚོད་ཡོད་པར་གྲགས། ཁུར་ལུག་གི་སྟོད་དུ་ཨོའུ་ཁུན་གངས་རི་ཞེས་

པའི་ཕྱོགས་བཞི་ནས། ཨུ་ལན་མུ་རུན། བོའུ་ཧ། ཨེ་ཇེ་ཅེ། སུ་རེ་ཐོ་ལིའི་ཆུ་ཆེན་བཞི་འབབ་པར་བཤད། འཇུ་

ལག་ཕྱོགས་སུ་གངས་རི་མང་པོ་དང༌། བོ་རོ་ཚུད་ཁུག་ཏུ་གྲགས་པ་དཀར་ཐང་མར་ཁུའི་མཚོ་མོ། ཤར་དུ་རྡོ་ཉི་ཟླ། 

ཤར་ལྷོར་ཙོང་ལ་རིང་མོ། ལྷོ་ངོས་ཟོར་དགུ། གཡས་རི་གསར་ཆེན་དང༌། གཡོན་རི་སྨོན་ལམ་མཐོན་པོ། འདི་

དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལྷོ་ཨ་མདོ་སྤྱིའི་ནུབ་ངོས་དྲང་པོར་རྨ་ ཆེན་སྦོམ་རའི་གངས་རི་ས་འཛིན་གྱི་དབུས་ན་ཤེལ་གྱི་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

མཆོད་རྟེན་བཞིན་དུ་འོད་འཚེར་ཞིང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་ལྟར་མངོན་པར་འཕགས་པ་ཡོད་དོ།། ཞེས་དེབ་ཐེར་རྒྱ་

མཚོ་ལས་གསུངས་ལ། ཞིབ་པར་འདོད་ན་དེ་དང་མཚོ་སྔོན་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། ། 

དེ་ལྟ་བུའི་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཁུལ་འདིར་དཔོན་ཁག་ལ་དཔོན་ཁག་ཆེ་བ་སོ་གསུམ། མདའ་བརྒྱ་དང་གཅིག་

བཅས་ཡོད་པར་གྲགས་ལ། དེ་དག་ཕལ་མོ་ཆེས་སྔོན་གྱི་དུས་ན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་ཆབ་སྲིད་གྱེན་འདེགས་

ཀྱི་སྲི་ཞུ་ཕུ་དུད་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པར་གྲགས། དེ་ལྟར་མདོ་སྨད་བྱང་ཕྱོགས་ལ་སྟོད་སྨད་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་

སྟོད་མཚོ་སྔོན་ཕྱོགས་ཡང་ཕལ་ཆེ་བ་འབྲོག་རུ་ཡིན་པས་དགོན་སྡེ་མང་པོ་མེད་ལ། སྤྱིར་བཏང་གྲགས་ཆེ་བ་ལ། ྋ 

རྒྱལ་དབང་གསུམ་པ་སོག་པོ་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པོས་གདན་དྲངས་སྐབས་རྒྱལ་པོ་ཕེབས་བསུར་ཕེབས་ནས་མཚོ་

སྔོན་ཁུལ་འདིར་མཆོད་ཡོན་ཞལ་འཛོམས་ས་དེར་ས་འདུལ་མཛད་དེ། ཆབ་ཚ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་ཕྱག་

བཏབ་ཚུལ་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་ལ། དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བའི་སྡེ་ལ་གཞུང་སྡེ་དང༌། 

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བ་ལ་བཀྲ་སྡེ་ཟེར། སོ་སོའི་མཁན་པོ་ཡང་གཏོང་བཞིན་པའི་གཞུང་སྡེ་མཁན་པོ་ལ་སོ་

ལོ་མའི་མཁན་པོ་ཟེར། ཞེས་གསུངས་ཙམ་ལས་ཞིབ་གསལ་མེད་པས་གང་ཡིན་ངོ་མ་འཕྲོད། སྟོང་འཁོར་དགོན་

དགའ་ལྡན་བསྟན་རྒྱས་གླིང༌། སོྟང་འཁོར་དགོན་ཟེར་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དམ་སྙམ་ལ། སོྟང་འཁོར་མཁར་ནི་མཚོ་

སྔོན་དུས་འཁྲུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གསར་དུ་གཟུང་བར་གྲགས་ལ། ཞེས་དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུངས། གྲྭ་ཚང་

དགོན་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། ར་ལའི་རི་ཁྲོད་སོགས་དེབ་ཐེར་ལས་གསལ་ཞིང༌། དེར་མི་གསལ་པ་མཚོ་

སྔོན་གཡོན་རུའི་དགོན་པ། འཁྱམ་རུ་དགོན། རྐང་ཚའི་དགོན། གྱོས་འཁོར་དགོན། ཐེབ་ཀྱའི་དགོན་སོགས་

བཞུགས་སོ། ། 

སྨད་ཀྱི་ཆ་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་གྱི་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ནི། འཇམ་མགོན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་བལྟམས་པའི་གནས་

སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་ཡིན། གདན་ས་འདིའི་བྱང་ཕྱོགས་ཙོང་ཆུ་དང་འཇུ་ལག་ཆུའི་རྒྱུད་ལས་བརྩམས་ཏེ་བཤད་

པ་ལ། ཅང་ཉིན་དབུས་ཀྱི་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དམར་གཙང་བྲག དམར་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་དང༌། གཙང་རབ་གསལ་

གཉིས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་གྲགས། འདིར་བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱི་སྐུ་གདུང་བཞུགས། 

འདིའི་གཡས་ངོས་ལུང་པར་དགོན་ལུང་བྱམས་པ་གླིང༌། དགོན་འདིའི་མཆོད་གཞིས་ལ། འབྲོག་སྡེ་ཚོ་བརྒྱད། 

གྲོང་པ་ལུང་དྲུག ཡུ་གུར་ཚོ་བདུན། མདུང་ནག་ཁག་གསུམ་སོགས་རྒྱ་ཆེ། དགོན་པའི་གཡས་ཀྱི་ལུང་པར་

དབེན་གནས་གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན། ལུང་པའི་ཕུར་སྒྲུབ་སྡེ་བྱང་ཆུབ་གླིང༌། ལུང་མདར་ཐུའུ་བཀྭན་ཐུགས་རྗེ་

ཆེན་པོ་དང༌། བ་འོད་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ། ཤ་བར་འོད་དཔག་མེད་སོགས་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་པའི་རྟེན་བྱིན་ཅན་

སོ་སོར་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ཁ་ཤས། པྲ་སྟི་ཁྲན་ཚོང་རི་ཁྲོད། རྫོང་ཞི་རི་ཁྲོད། རི་ཁྲོད་བསམ་གཏན་རྩེ། སྟོང་

ཤགས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང༌། སྟོང་ཤགས་སྨད་སེར་སྡིང་རི་ཁྲོད། ཨ་ཀྱ་རི་ཁྲོད། མཱ་ཆི་རི་ཁྲོད། རྒྱུད་པ་སྒར་ཆོས་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

འཁོར་གླིང༌། ལེན་ཧཱ་ཐེ་དགོན་དགའ་ལྡན་གནས་བཅུ་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་སོགས་མང༌། 

དགོན་ལུང་ནུབ་བྱང་ནས་ཡར་རིམ་པར་པྲ་སྟི་ལྔ་མཆོད་སྒར། དེ་ཡང་པྲ་སྟི་བྱ་བ་རིགས་རུས་ཀྱི་མིང་ཞིག་

སྟེ། བོད་ཀྱི་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ཞིག་མདོ་སྨད་དུ་ཕེབས་སྐབས་བོད་ཀྱི་རུས་ཆེན་པྲ་འབྲུ་ལྡོང་གསུམ་གྱི་ནང་

ཚན་དྲའི་སྡེ་ཚོ་ཞིག་ཡུལ་འདིར་གཞིས་ཆགས་པ་ལ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་པྲ་སྟི་ཞེས་གྲགས། དེའི་རིགས་རྒྱུད་དུ་ཕྲ་

སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་བྱ་བ་ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་དུ་མ་བྱོན་གོང་ཙམ་དུ་འཁྲུངས་ཤིང༌། མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་སྟོབས་

འགྲན་ཟླ་མེད་པས་བོད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བླ་མར་བཀུར། ཡུལ་ཐག་རིང་པོ་ལ་མཆོད་གནས་རེ་བཏང་བས་གྲྭ་སྡེ་

སྒར་པ་བཅུ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་བྱུང་ཚུལ་སྣང༌། ཡང་པྲ་སྡེ་ཕྱུག་འཕན་བྱ་བས་བོད་ཀྱི་ཁྲི་དཔོན་བྱས་པའི་རྒྱུད་

པར་གླེ་གཤིན་བོན་དམར་བྱ་བའི་བོན་པོ་གྲུབ་ཐོབ་ཞིག་གིས་འབངས་མི་ཉུང་བ་ཙམ་ཁྲིད་ནས་མདོ་སྨད་འདིར་

སླེབས་ཏེ་གཞིས་ཆགས་པ་ལས་མི་སྡེ་འཕེལ་ཞིང༌། དེའི་བུ་རྒྱུད་ཞིག་གིས་ཧོར་མོ་ཞིག་ཁྱིམ་ཐབ་ཏུ་བསུས་ནས་

བྱུང་བའི་བུ་ཞིག་གིས་ཞྭའི་སྟེང་དུ་ཕོད་ཀ་དམར་པོ་བཙུགས་ཏེ་སོག་རས་སྤྲད་པས་ཞྭ་དམར་དུ་གྲགས་པ་བྱུང་

ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྣང༌། གང་ལྟར་ཡང་པྲ་སྟི་ནི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གྲགས་ཆེ་ཞིང༌། པྲ་སྟི་ནང་སོ་ན་རིམ་ཡང་དཔའ་

འཛོམས་ནོར་སྲིད་ཀྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བ་ཤ་སྟག་བྱུང་བར་མངོན། འདི་ཕྱོགས་སུ་མང་འདུས་རི་ཁྲོད་ཆོས་ལུང་

དགེ་འཕེལ་གླིང༌། ཤིའང་ལུང་རབ་བརྟན་བསམ་འགྲུབ་གླིང༌། བུམ་པར་ཆོས་ལུང་སོགས་དགོན་རི་ཁྲོད་མང༌། ཆུ་

བཟང་དུ་ཆུ་བཟང་དགོན། དགའ་ལྡན་མི་འགྱུར་གླིང༌། གསེར་ཁོག་ཏུ་བཙན་པོ་དགོན། དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང༌། 

དགོན་འདི་དང་ཉེ་བར་བྲག་ལུང་རི་ཁྲོད། ཕུན་ཚོགས་ལུང་རི་ཁྲོད། ཞྭ་ཁོག་ཏུ་འདུལ་བ་དགོན་བཤད་སྒྲུབ་དར་

རྒྱས་གླིང༌། དགོན་གསར་བཤད་སྒྲུབ་གླིང༌། པོ་ཁོག་ཏུ་ཐ་ཡན་ཆི་ཆུང་བ་དགའ་ལྡན་རིན་ཆེན་གླིང༌། བཀྲ་ཤིས་

རྩེའི་རི་ཁྲོད་བསམ་གཏན་གླིང༌། ཐ་ཡན་ཆེ་བའི་དགོན། གཡག་རི་རི་ཁྲོད་སོགས་མང་ངོ༌། ། 

མཐོན་པོ་བཅུ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་གནས་འཇུ་ལག་ཆུ་རྒྱུད་དུ། བྱ་རྒོད་རྩེའི་རི་ཁྲོད། བན་རྒུད་དགོན། དཔེ་

འགྲེ་བཤད་སྒྲུབ་གླིང༌། ཀན་ཆེན་དགོན་ཐེག་ཆེན་ཐར་པ་གླིང༌། ཟབ་ལུང་རི་ཁྲོད། མཱ་ཡང་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་

གླིང༌། སྒྲུབ་སྡེ་དགའ་ལྡན་ཆོས་རྫོང༌། ལོ་དཀར་རི་ཁྲོད་བཤད་སྒྲུབ་པད་དཀར་གླིང༌། རི་ཁྲོད་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རི། 

ཏེ་ཏུང་དགོན་ཆུང་བ་དགའ་ལྡན་དམ་ཆོས་གླིང༌། བྱང་རྒྱུད་སྟོད་དུ་རྒྱ་རྡོག་དགོན། སེམས་ཉིད་དགོན། དགའ་

ལྡན་དར་རྒྱས་གླིང༌། དགོན་འདིའི་མཆོད་གཞིས་ལ། སྔོ་ཁོ། འཇུ་ལག་པ། སྟོབ་ཚང་ཆུ་རྒྱུད་པ་དང༌། བྱང་

ངོས་ཇག་རུང་བ་སོགས་མང༌། སེམས་ཉིད་དགོན་དང་ཉེ་བར་རྒྱ་ཞྭ་དགོན་དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གླིང༌། སེར་རྩུད་

དགོན། དམར་ཞི་རི་ཁྲོད། ཏའི་ཏུང་དགོན་ཆེན་ཐོས་བསམ་དར་རྒྱས་གླིང༌། ཏེ་ཏུང་བྲག་དགོན། ཏེ་ཏུང་མཁར་

ནང་དུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ལྷ་ཁང༌། ཇག་རུང་ཡར་ལུང་ཐུར་ཆེན་དགོན་དགའ་ལྡན་བྱམས་པ་གླིང༌། པྲ་སྡེ་སྒར་པ་བཅུ་

གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་པྲ་སྟི་རབ་རྒྱས་དགོན། ཟུང་ཤན་དུ་སྟག་ལུང་དགོན་དགའ་ལྡན་དམ་ཆོས་གླིང༌། འབྲི་གུང་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དགོན་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང༌། འབྲུག་སུག་གི་བཀྲ་ཆོས་གླིང༌། བཀྲ་ཤིས་ལུང་པའི་སྒྲུབ་སྡེ་རི་བོ་དགེ་

འཕེལ། རྒྱ་ཡག་དགོན་ཆོས་འཁོར་དར་རྒྱས་གླིང༌། ཏཱ་བན་དགོན་ཆོས་འཁོར་དར་རྒྱས་གླིང༌། ཕོ་རོད་ཕྱོགས་

སུ་པྲ་སྟི་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང༌། དོར་ཞི་དགོན། ནག་ཡངས་དགོན་གོང་འོག་གཉིས། གྱང་རིང་དགོན་གོང་

འོག་གཉིས། ཧོར་ཤུག་ཆའི་དགོན། ལྷོ་བ་དགོན། སྔོ་ཤུར་རི་ཁྲོད། ཡོང་ཁྲང་ཤིང་ར་དགོན་སོགས་མང༌། 

འདི་ནས་ལང་གྲུའི་མཁར་དང་ཉེ་ཞིང༌། འདི་ནི་རྒྱལ་རབས་གསེར་གྱི་དེབ་ཐེར་སོགས་ན་རྒྱ་བོད་ཧོར་

གསུམ་གྱི་ས་མཚམས་ཡིན་པར་བཤད་ལ། སྔོན་ཧོར་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་པའི་སྐབས་ཧོར་གྱིས་

བཟུང་ཞིང༌། ས་པཎ་དང་ཧོར་རྒྱལ་ཐོག་མར་ཞལ་འཛོམས་ས་ཡང་འདི་ཡིན་ལ། ལོ་རྒྱུས་འགའ་ཞིག་ན་ལན་

ཇུ་གསེར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་འབྱུང་བའང་དེ་ཉིད་ཡིན། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྙིང་པ་ཁག་ན་བོད་ཀྱི་དམག་གིས་རྒྱའི་

མཁར་མང་པོ་ཕབ་ཚུལ་བཤད་པའི་མཁར་གཅིག་འདི་ཡིན་པར་མངོན། ལང་གྲུའི་མཁར་གྱི་ནང་དང་ཕྱི་རོལ་ཉེ་

འཁོར་དུ་རྒྱ་བོད་ཧོར་སོགས་སོ་སོའི་ཡུལ་ལུགས་དང་བསྟུན་པའི་ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་རྡོ་རིང་མང་དུ་ཡོད་པར་

མངོན། ལང་གྲུའི་མཁར་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་ལེ་བར་སུམ་ཅུ་ན་ཧེ་མོ་དུང་དུ་གྲགས་པ་ཕག་མོ་སྡེ། ཕག་མོ་སྡེ་ནས་ལེ་

བར་ལྔ་ན་རྒྱའི་སྐད་དུ་ཀྱིན་ཐཱ་ཟི་ཟེར་བ་ལྷོ་དབང་སྡེ་རྒྱལ་པོ་གསེར་གྱི་སྐ་རགས་ཅན་གྱི་དུར་སར་གྲགས་པ་ཡོད་

ལ། ཡིག་ཆ་འགའ་ན། འགྲོ་མགོན་འཕགས་པ་རྒྱལ་པོ་གསེར་གྱི་སྐ་རགས་ཅན་ལ་དབང་གནང་ཚུལ་འབྱུང་བའི་

རྒྱལ་པོ་དེའི་དུར་ས་ཡིན་ནམ་སྙམ། འགྲོ་མགོན་འཕགས་པས་ས་འདུལ་མཛད་ནས་བཞེངས་པར་གྲགས་པའི་ལྷ་

ཁང་ནང་དུ་ས་ལུགས་ལྟར་གྱི་རྟེན་བཞེངས་རྒྱ་ཆེ་བར་སྣང༌། ལང་གྲུའུ་མཁར་ནུབ་ངོས་ལེ་བར་སུམ་ཅུ་ན་ལེན་ཧ་

ཟི་སྟེ། པདྨོ་སྡེ་ཡོད། འདིའི་རྟེན་གཙོ་ནི་བཟོད་པ་རིང་མོའི་སྐུ་གདུང་ཡིན་པར་མངོན། བཟོད་པ་རིང་མོ་ནི། ས་

པཎ་གྱི་སྐུ་སྲིང་ཡིན་ལ། ས་པཎ་ཕྱོགས་འདིར་བཞུགས་སྐབས་སྐུ་སྲིང་དེ་ཉིད་བྱ་བྲལ་གྱི་ཚུལ་དུ་འདིར་ཕེབས་

ནས་ཞལ་འཛོམས་འཕྲལ་དུ། ས་པཎ་གྱིས། བཟོད་པ་རིང་མོ་བྱོན་ལགས་སམ།། ས་ཁ་རྗེས་ཀྱིས་གང་ལགས་

སམ།། ཁྱི་རྒན་འགྲམ་པ་བཅགས་ལགས་སམ།། གསུངས་པར་མོས། རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་གནང་ལགས་སམ། དམ་

ཉམས་ཀྱིས་ས་ཁ་གང་ལགས་སམ།། དམྱལ་བའི་དཔྱང་རྡོ་བྱས་ལགས་སམ།། ཞེས་ཞུས་པར་གྲགས། ཞེས་

དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུངས། གནས་འདིར་ཡུན་རིང་བཞུགས་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད། ས་པཎ་གཤེགས་པའི་

གཏམ་གསན་འཕྲལ་དུ། བོད་ཕྱི་རབས་ཕྱི་རབས་ཉལ་ནས་འཆི།། བཟོད་པ་རིང་མོ་ལངས་ནས་འཆི།། གསུངས་

ནས་སྐུ་འདས་སྐད། ཅེས་ཀྱང་འབྱུང་ངོ༌།། མཁར་ནས་བྱང་ངོས་ལེ་བར་ལྔ་ན་ཧེའ་ཙང་ཟི་སྟེ་རྒྱ་མཚོ་སྡེ། གནས་

འདི་ས་པཎ་གྱིས་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་བའི་གནས་ཡིན་ཚུལ་མངོན། མཁར་ནས་ལེ་བར་བཞི་བཅུ་ན་བེའ་

ཐཱ་ཟི་སྟེ་ཤར་སྤྲུལ་པའི་སྡེ། ས་པཎ་དང་ཧོར་གོ་དན་གཉིས་ཐོག་མར་ཞལ་འཛོམས་པ། ས་པཎ་ཆེན་པོ་སྐུ་

གཤེགས་ས་ཡང་འདི་ཡིན། གདུང་ཞུགས་འབུལ་ཞུས་པར་སྐུ་རུས་ལ་རང་བྱོན་སྐུ་དང་གཟུངས་སྔགས་མཐའ་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

ཡས་པ་ཕེབས་པ་ནང་བཞུགས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཚུལ་དང༌། གནས་འདིར་མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་གྲགས་

པ་སོགས་མཁའ་འགྲོ་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་རྟེན་ཡིན་པ་ལ་སྤྲུལ་པའི་སྡེ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ཚུལ་ཡང༌། འགྲོ་མགོན་

འཕགས་པའི་སྐུ་དུས་སུ་འདིར་ས་སྐྱའི་དགོན་སྡེ་དགེ་འདུན་སྟོང་ཙམ་ཡོད་པ་ཆགས་པར་ཡང་བཤད། ལང་གྲུའུ་

ནས་ནུབ་བྱང་ཉིན་ལམ་བདུན་ཙམ་ས་ན་ཀན་གྲུའུ་མཁར་ཡོད། འདི་ཡང་བོད་དམག་གིས་ཡང་ཡང་ཕབ་པའི་

མཁར་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད་བོད་ཀྱིས་ཡུན་རིང་བཟུང་ནས་བསྡད་པ་ཞིག་ཡིན། བོད་རྒྱལ་ཁྲི་རལ་སྐབས་རྒྱ་བོད་

ཞི་འགྲིག་བྱུང་ནས་གཙིགས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་དགའ་གསོལ་དུ་ཞུ་ཡིག་འབུལ་མཁན་མང་དུ་བྱུང་

ཞིང༌། ཏུང་ཧོང་ཤོག་དྲལ་ལས་དེ་ག་གཡུ་ཚལ་གཙིག་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཀ་ཅུ་ཁྲོམ་ཆེན་པོ་ནས་སྨོན་ལམ་དུ་

གསོལ་བའོ།། ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་ལ་དཔག་ནའང་དེའི་སྐབས་ཡུལ་ཁམས་དེ་བོད་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་པར་མཚོན་

ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། ྋ ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྒྱལ་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་སྨད་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་རྒྱ་

ནག་གོང་མའི་བློན་ཆེན་ཀན་གྲུའུ་དཔོན་པོ་ཞིག་གིས་དམག་མི་ཁྲི་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་ཙམ་གྱིས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་

ཚུལ་དང༌། སོག་པོ་ཆ་གར་གྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཞིག་གིས་སོག་དམག་ཁྲི་ཕྲག་ཙམ་ཞིག་ཁྲིད་ནས་རྒྱ་ནག་ལྕགས་རི་ཕྱི་

མའི་ནང་དུ་སླེབས་པས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འདིས་ཐུགས་རྗེ་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་སོག་དམག་ཕར་བཏང་ནས་ཞི་

འཇགས་བྱུང་ཚུལ་སྣང༌། 

འདི་དང་ཉེ་བར་རྒྱས་མཱ་ཐིས་ཟེར་བའི་བོད་ཀྱི་དགོན་པ་དགའ་ལྡན་དམ་ཆོས་གླིང་ཡོད་ལ། འདི་ནི་ཁྱུང་ཚ་

དགེ་བཤེས་རབ་བརྟན་གྱིས་བཏབ་ཚུལ་སྣང༌། དགོན་འདིའི་མཆོད་གཞིས་ར་ཁྱུང་ཚོ་བཅུ་བཞིའི་དཔོན་ཆེན་བཞི། 

དཔོན་ཆུང་བཅུའི་མངའ་འབངས་གཏོས་ཆེ། ཀན་གྲུའུ་མཁར་གྱི་ལྷོ་རྒྱུད་ཁུལ་ནི་བོད་པའི་ཡུལ་དངོས་ཡིན་པར་

མ་ཟད། ར་ཁྱུང་ཞེས་པ་ཡང་ཀན་གྲུའུ་ལྷོ་ཁུལ་འདི་ཡིན། ཡུལ་འདིའི་འབྲོག་པའི་མི་རྣམས་ནི། དད་པ་ཆེ་ཞིང་

གཡོ་སྒྱུ་ཆུང༌།། མཐའ་གཉིས་མ་ལྷུང་འབྱོར་བ་ལྡན།། འཐབ་རྩོད་མེད་པར་ཐམས་ཅད་མཐུན།། ཞེས་བསྔགས་

ཚུལ་སྣང༌། ཡུ་གུར་དུ་བསམ་ཡས་སྲུང་མ་བཀུག་པའི་གནས་བྷ་ར་ཧོར་གྱི་སྒོམ་གྲྭར་ངོས་འཛིན་མཁན་སྣང༌། 

ཧོར་སྒོམ་པས་བཏབ་པ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང༌། ལྷོ་བ་ནང་སོའི་ལྷ་ཁང༌། ཀོ་ཀྱ་ཞབས་དྲུང་གི་ལྷ་ཁང༌། ཧས་ཟི་རི་

ཁྲོད། ལུང་སྐྱ་དགོན་པ། བེ་རིན་རི་ཁྲོད། བློན་པོ་ལུང་གི་སྒྲུབ་སྡེ། སྨན་ཆུ་དགོན། ལུང་སེར་རི་ཁྲོད། རྟ་མགོ་

དགོན་སོགས་དགོན་ཕྲན་མང༌། མཆོད་གཞིས། ཡང་ཡེལ་གེར་ཆབ། རོང་འགང་ཆེ་བ་སོགས་བརྒྱ་དང་ལྔའི་

དཔོན་འབངས་རྒྱ་ཆེ། ཞེས་དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུངས། ཀན་གྲུའུ་མཁར་གྱི་ནུབ་སྟོད་ཉིན་ལམ་ཁ་ཤས་

ན་ཤུས་གྲུའུ་ཡོད་ལ། འདི་ཡང་སྔོན་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་རིམ་བྱོན་སྐབས། བོད་པས་བཟུང་ཞིང༌། དེའི་སྐབས་བོད་

པས་ཤ་ཅུ་ཞེས་འབོད་ཅིང༌། ཏུང་ཧོང་ཤོག་དྲིལ་ཕོན་ཆེ་བ་འདི་རྣམས་ཀྱང་ཕྱོགས་འདི་ནས་འཐོན་པ་ཡིན། དེབ་

དཀར་མཁན་པོས་ལི་ཡུལ་ཤོག་དྲིལ་ཞེས་ཟེར་བའི་ཤོག་དྲིལ་དང་གཅིག གནས་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་བོད་ཡིག་ལས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཀྱང་རྒྱས་པར་འབྱུང་ལ། ྋ ས་པཎ་དང་ ྋ རྒྱལ་དབང་གསུམ་པ་སོགས་འདིར་ཕེབས་ཤིང༌། ཧོར་རྒྱལ་

པོས་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ལ། ས་པཎ་གྱིས་རབ་གནས་དང་དགོན་ཆུང་ཞིག་ཀྱང་བཏབ་ཚུལ་སྣང༌། རྒྱལ་

དབང་གསུམ་པ་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་བཞུགས། བྲག་ཁང་གསར་དུ་བརྐོས་པའི་ནང་དུ། ས་པཎ་གྱི་དབུ་

རྒྱན་སོགས་ནང་རྟེན་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང༌། འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་སོགས་བཞེངས་ནས་རབ་

གནས་མཛད་ཚུལ་སོགས་སྣང་བས་ན། གནས་འདིར་ཡོད་པའི་རྟེན་བརྟེན་པ་བཞུགས་སོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་

བསྡེབས་ཀྱིས་རྒྱའི་ལུགས་ཁོ་ནར་སྦྱོར་མི་རུང༌། ཤུས་གྲུའི་ཕྱོགས་འདིར་བོད་དགོན་དགའ་ལྡན་ཆགས་བསགས་

གླིང་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད། འདི་ ྋ གོང་ས་ལྔ་པའི་བཀའ་བཞིན་འགུ་ཆོས་རྗེ་ཆོས་རྒྱ་མཚོས་བཏབ། གདན་རབས་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འགངས་ཆེ། དགོན་འདིའི་མཆོད་གཞིས་ལ། མདུང་ནག་གི་ས་སྣེ་ཐོའུ་ལེ་ནས་བཟུང་མདུང་ནག་ཁ་

གསུམ་སྡེ་དྲུག ཕུར་ཚ་དཔོན་པོ། ཁྱུང་ཚ་དཔོན་པོ། མཱ་ཚ་དཔོན་པོ། གླིང་དཔོན་པོ་སོགས་ཀྱི་མངའ་འབངས་

ཚོ་བ་དྲུག་དང་གཡས་རུ་སོགས་རྒྱ་ཆེ། ཞེས་དེབ་ཐེར་ལས་གསུངས། དགོན་དེ་དང་ཉེ་བར་ཡང་ས་པཎ་གྱི་

ཞབས་རྗེས་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་སོགས་ཁག་མང་ཙམ་བཞུགས་པར་མངོན། དེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་

ནི་མདོ་སྨད་བྱང་ཕྱོགས་དཔའ་རིས་ཕོ་རོད་སོགས་དང་དེ་དག་གིའང་བྱང་ཕྱོགས་སྟོད་སྨད་ཤུས་གྲུའུ། ཀན་གྲུའུ། 

ལང་གྲུའུ་སྟེ་ཀན་ལང་ཤུས་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་སོགས་སུ་དགོན་དང་ལྷ་ཁང་གྲགས་ཆེ་བ་ཅི་ཙམ་བཞུགས་ཚུལ་

བཤད་པ་ཡིན་ལ། ཅུང་ཟད་ཞིབ་ཏུ་བཏང་བ་ནི། གཞན་ཕར་ཟད་ཨ་མདོའི་མི་ཕལ་ཆེ་ལ་ཡང་རྒྱུས་ཡོད་མེད་ཡིད་

གཉིས་སུ་དོགས་པས། འདིར་དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསལ་བ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱིས་སོར་མོའི་འདུ་བྱེད་

བསྒྱུར་བ་ཙམ་ཡིན་གྱི། སྔར་མ་ཐོས་པ་ཞིག་དང་སྔར་མ་བྲིས་པ་ཞིག་གསར་དུ་བྲིས་པ་མིན་པར་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་

པར་བསྐུལ་ལོ། །

བཅུ་བ། སྒོ་མེ་སྟོད་སྨད་གཉིས་སུ་བཞུགས་པའི་དགོན་སྡེ། 

སྒོ་མེ་སྟོད་སྨད་གཉིས་སུ་གྲགས་པ་སོགས་སུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་སྡེ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ། དེ་ཡང་ཡུལ་

སྐད་དུ་ཙོང་ཁ་སྐྱེས་རི་ཞེས་འབོད་པའི་སྟོད་ཕྱོགས་ན་སྒོ་མེ་ཞེས་འབོད་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་

པ་ལ། སྟོད་སྨད་གཉིས་ལས་སྨད་དུ་མཆོད་རྟེན་སྐེས་དགོན་ཆེན་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གླིང༌། དགོན་

འདིའི་མཆོད་གཞིས་ལ། ཚེ་དགུ་སྡེ་ལྔ༌། སྒོ་མེ་གཡུ་ཚ། ཀར་ཞར་སྡེ་བདུན། ལྕང་ར་སྡེ་ལྔ༌། རྨ་ ཁར་ཧོར་གྱ་

བཅས་ཡོད། དགོན་པའི་གཡས་ཀྱི་ལུང་པའི་ཕུར་ཧོར་ལྡིང་རི་ཁྲོད། ཧོར་ཀྱཱ་དགོན་སོགས་མང༌། སྒོ་མེ་སྟོད་སྨད་

ཀྱི་མཚམས་འདིར་རྨ་ ཆེན་སྦོམ་རའི་སྲིང་མོར་གྲགས་པ་ཟོ་དགུ་གཡང་མཚོ་ཕྱུག་མོ་ཡོད། འདི་དང་མི་རིང་བ་ན་

གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང༌། ཆོས་ལུང་གསེར་དགོན། ཤུགས་ཆུ་རི་ཁྲོད། ཆུ་ཚན་དང་ཉེ་བར་བད་ཁོར་རི་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

ཁྲོད། གླང་མའི་ཆུ་འགྲམ་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང༌། འདིའི་ནུབ་ངོས་སུ་ཤ་ར་ཧོ་ཐོའི་མཁར་བྱ་བ་ཡོད་པས་འདི་

ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་པ་ལ་འགངས་ཆེ་བར་སེམས། འདི་ནས་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བརྒལ་ན་ཨ་རིག་གི་ས་ཆར་

སླེབས། དེ་ཡང་སྔོན་འབྲོང་པ་རྡོ་རྗེ་བྱ་བར་བུ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཆེ་བ་རྨ་ ཆེན་གངས་བསྐོར་ལ་ཕྱིན་ནས་ཨ་ཡིག་

རིག་པས་ཨ་རིག་ཅེས་གྲགས་ཟེར། ཨ་རིག་ཚོ་དགུར་གྲགས་པ་སོགས་ཡུལ་འབངས་གཏོས་ཆེ། ྋ རྒྱལ་བ་

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ལས། ཨག་ཆེན་ཐང་ནས་ལམ་བདེ་བ་ཞིག་ལ་རིམ་གྱིས་ཕེབས་སྐབས་རྨ་ ཆེན་

སྦོམ་རའི་རྒྱུད་དུ་གྲགས་པའི་དཔོན་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་གཡོག་འཁོར་དང༌། གཞན་ཡང་སྐྱེ་བོའི་ཆགས་དུ་མ་དང་

བཅས་ཏེ་བསུ་བ་ལ་འོང༌། དཔོན་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤུན་དངོས་སུ་མཐོང་ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། ཨ་རིག་དཀར་པོ་

ཐང་དུ་བཞུགས་སྒར་བཏེགས་སྐབས། རྟ་སྟོང་ཕྲག་དང་ཕྱུག་ཁྲི་ཚོར་ཉེ་བའི་འབུལ་བ། འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར་དང་

ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབས་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཨ་རིག་འདི་ཡིན། ྋ གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་སྨད་དུ་ཕེབས་

སྐབས་དཀར་པོའི་ཐང་འདིར་ ྋ གོང་མའི་བཞུགས་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་ནས་ཁྲོམ་ཚོགས་ཆེན་པོར་ཐུགས་རྗེ་

ཆེན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་རྗེས་གནང་སྩལ་ཞིང༌། ཨ་རིག་རྣམས་ཀྱིས་འབུལ་ཆེན་བཏེགས་ཚུལ་དང༌། དེ་ཕྱོགས་ཀྱི་

མི་རྣམས་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པ་ལ་ཡང་མོས་པ་ཆེར་བྱེད་འདུག་པ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་གྱི་མཛད་པ་

གནས་འཕོས་པར་སྣང་ཞེས་རང་རྣམ་ལས་འབྱུང་བ་དེ་ཡང་འདིར་བཤད་པའི་ཨ་རིག་དེ་ཡིན། ཧང་ངེ་གཞུང་དུ་

རྒྱལ་དབང་གསུམ་པས་ཕྱག་བཏབ་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གླིང༌། ཧང་ངེ་བྱ་མདོའི་དགོན། འདི་དང་ཉེ་བར་ཙ་

རི་དང་བྱིན་རླབས་མཉམ་པར་གྲགས་པའི་གནས་ཆེན་བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང་དང༌། ཨ་རོལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་ཕྱག་

བཏབ་པ་བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང་དགོན། འདི་ནས་སྒོ་མེ་རབ་རྒན་དང་ཉེ། མདོར་ན། ྋ གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས། 

དཀར་པོ་ཐང་དུ་འབོད་པར་ཨ་རིག་ཅེས།། དུས་ཀུན་གཡོ་མེད་བརྟན་པའི་དད་གུས་མཐུ།། ལྷུན་པོ་འབུམ་གྱིས་

མཚོན་མིན་ཁྱབ་འཇུག་གི། ཤུགས་དྲག་དཔུང་གི་སྟོབས་ཀྱིས་འཕྲོག་མི་ནུས།། ཞེས་བསྔགས་པར་མཛད་ཅིང༌། 

སྔོན་དུས་ཨ་རིག་ཆུ་ཚན་ཡན་ཆད་ནས་རྨ་ ཆེན་གངས་རི་དང་ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་བར་དུ་འབྲོག་རུ་ཡོད་ལ། འདི་

ལས་རྨ་ ཆུའི་ལྷོ་རྒྱུད་གཙང་ཨ་རིག་ཏུ་གྲགས་པ་སོགས་དང༌། དེང་སང་མཚོ་སྔོན་ཨ་རིག་ཅེས་གྲགས་པ་དེ་ཡང་

དེ་ལས་མཆེད་པ་དང༌། མཚོ་སྔོན་སྟོད་དུ་ཨ་རིག་གུར་སྒར་བྱ་བའི་དགོན་པ་དེ་ཡང་ཨ་རིག་ཕོ་སྐོར་དགེ་བཤེས་བྱ་

བྲལ་ངག་དབང་བསོད་ནམས་ཞེས་མཁས་གྲགས་ཅན་དེས་ཕྱག་བཏབ་པར་མངོན་ནོ། ། 

བཅུ་གཅིག། ཙོང་ལ་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་བཞུགས་པའི་དགོན་སྡེ། 

བྱ་ཁྱུང་དགོན་མ་ལག་སོགས་ཙོང་ལ་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་ཆོས་སྡེ་ཇི་སྙེད་བཞུགས་པའི་སྐོར་ལ། དེ་ཡང་ཙོང་ལ་རིང་

མོར་གྲགས་པ་གཡུ་འབྲུག་ས་ལ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུའི་རི་རྒྱུད་ཤར་དུ་རྒྱའི་གྲོང་ཁྱེར་ལན་ཇུ་དང་ཉེ་ཞིང༌། ནུབ་ཏུ་ཉིན་



-20-

ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཞག་དུ་མའི་བར་དུ་ཡོད་ཅིང༌། རི་རྒྱུད་འདིའི་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རི་ལ་ཙོང་ཁ་སྐྱེས་རི་ཞེས་འབོད་པ་ལ། སྐུ་

འབུམ་ཕྱོགས་ནས་བལྟས་ན། འཁོར་བསྒྱུར་གདན་ལ་བཞུགས་པ་འདྲ་བ། བྱ་ཁྱུང་ཕྱོགས་ནས་བལྟས་ན། ཁྱུང་

ཆེན་ས་ལ་བབས་པ་ལྟ་བུར་ཡོད་པ་འདིའི་བྱང་འདབ་དུ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་བལྟམས་པའི་གནས་སྐུ་འབུམ་

དང༌། ལྷོ་འདབ་ཏུ་འཇམ་མགོན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་རྩ་བའི་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་པོའི་

གདན་ས་བྱ་ཁྱུང་ཐེག་ཆེན་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས་གླིང་ཞེས་སྙན་པར་གྲགས་པའི་དགོན་ཆེན་དེ་ཉིད་བཞུགས་པ་སྟེ། 

དགོན་ཆེན་འདི་རྣམ་གཉིས་ལ། མདོ་སྨད་བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་སའི་ཉི་ཟླ་རྣམ་གཉིས་ཞེས་ཀྱང་བསྔགས་པར་འོས་པ་ཞིག་

གོ། དེ་ཡང་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ས་བྱ་ལ་ ༡༣༠༩ ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་གླང་

ལ་ ༡༣༤༩ གདན་ས་འདི་ཕྱག་བཏབ། མེ་བྱ་ལ་ ༡༣༥༧ རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་སྐུ་བལྟམས། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་

གླང་ལ་ ༡༣༨༦ ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་མྱ་ངན་ལས་འདས། སྐུ་གདུང་རིལ་པོ་ནང་བཞུགས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་

རྟེན་གཙོར་བཞུགས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་ལུག་ལོར་ ༡༥༨༣ ྋ རྒྱལ་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཕེབས་

ནས་གསེར་ཟངས་ཀྱིས་བཏུམས་ནས་སྐྱར་བཞེངས་མཛད་པ་སོགས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བས་ན། རྒྱལ་བའི་ཡབ་

གྱུར་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་དང༌།། རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ།། རྒྱལ་བའི་སྲས་མཆོག་བསོད་

ནམས་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ།། རྒྱབ་བ་ཡབ་སྲས་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། ཞེས་སེར་སྐྱ་ཚང་མས་འདོན་པའི་སྲོལ་

དར་ཚུལ་དེབ་ཐེར་ལས་གསུངས། ས་ག་ཟླ་བ་སོགས་སུ་རོ་ཤིན་ཏུ་ཞིམ་པའི་བདུད་རྩི་མྱོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་འབབ་

ཅིང༌། དེའི་སྔ་རྟགས་སུ་མཆོད་རྟེན་གྱི་གསེར་མདངས་དམར་པོར་འགྱུར་བ་དང༌། དགོན་པའི་གླིང་དུ་དྲི་ཞིམ་

གྱིས་ཁྱབ་ཚུལ་སོགས་གསུངས་སོ།། བྱ་ཁྱུང་རྒྱབ་ངོས་སུ་ངྷཱི་ཚའི་དགོན་ལེ་ལག་དང་བཅས་པ། ཁ་ཤ་མཐིལ་

དུ་ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་མཆོད་རྟེན་ངོ་མཚར་ཅན། སྐྱེས་རིའི་གསེར་ཁང༌། ཞོང་ཤན་རི་ཁྲོད། མཚེར་མོ་

ཆེའི་རི་ཁྲོད། ཤར་ངོས་སུ་རྟ་གདོང་དཀར་པོ་དགོན། སྐྱ་ཡུས་དགོན། ཏིག་གྱའི་དགོན། བྲག་ལུང་དགོན། ཀ་

རོ་དགོན་པ། ཆེས་ཤིན་ཏུ་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་གཅན་ཚ་མ་ཎི་ཆུ་འཁོར། དགེ་ཕྱུག་དགོན། རྨ་ ཁ་དང་ཉེ་བར་ཐང་

རྩེ་སྒར། ཨན་འདར་ཆ་གན་མཁར་ནང་དགོན། སྒོམ་རིས་རི་ཁྲོད། སྒོམ་ཞིས་དགོན། བོན་པོ་རྒྱུད་མཁར་ནང་

དགོན། དཀར་པོ་གདོང་དགོན་པ། ཁོ་ཚེ་མཁར་ནང་དགོན། ཀ་ཀྱཱ་བྲག་ཁང་དགོན། མཁར་སྒང་དགོན་པ། སྣ་

ཀྱཱ་དགོན། སྨད་ཐའི་དགོན། གཡུ་ཚ་དགོན་སྟེ་དེ་སོགས་ཕལ་ཆེ་བ་བྱ་ཁྱུང་དགོན་པའི་དགོན་ལག་ཏུ་གཏོགས། 

མཆོད་གཞིས་ལ། དྷཱི་ཚ་ནང་སོ། མཚེར་ཕུག་དཔོན་པོ། ཅོ་ཀྱ་དཔོན་པོ། ལུང་བཟང་དཔོན་པོ་བཅས་ཀྱི་མངའ་

འོག་ཏུ་རོང་པོ་ཉིན་ཐུབ་བཅུ། ཨ་འདར་ཆ་གན་དཔོན་པོ། མདོ་བ་ཡར་ནང་མར་ནང་གི་དཔོན་པོ། ཤིས་ཞིན་

དཔོན་པོ་སོགས་ཀྱི་མངའ་ཞབས་གཅན་ཚ་ཉིན་ཐུབ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེའོ། ། 
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

བཅུ་གཉིས། བ་ཡན་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་སྡེ།

བ་ཡན་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་སྡེ་ལ། བ་ཡན་མཁར་དང་ཉེ་བ་འགག་ཚའི་སར་ཀྱ་ཀྱའི་དགོན་ཐེག་

ཆེན་ཆོས་གླིང༌། རྭ་ཟའི་སྟག་དགོན་པ། འཁྱག་ཆུ་དགོན་པ། སྐྱིད་ཟིལ་དགོན། སེར་ཏྲེས་དགོན། ཨ་མགོན་རི་

ཁྲོད་སོགས་མང༌། དན་དིག་སོགས་སུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་སྡེ་ལ། དན་དིག་ཤེལ་གྱི་ཡང་དགོན། གནས་འདིར་

བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མི་གསུམ་གྱིས་བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དང༌། སྦ་ཁོར་ཡེ་ཤེས་

གཡུང་དྲུང་སོགས་དབུས་གཙང་གི་མི་བཅུས་བླ་ཆེན་གྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་ཕྱི་དར་གྱི་བསྟན་པའི་དབུ་བརྙེས་

ས་ཡིན་པས་འགངས་ཆེ། དེའི་དོན་གྱིས་རྒྱལ་དབང་གསུམ་པ་ཆེད་མངགས་ཀྱིས་ཕེབས་ཤིང༌། སྐུ་མཚམས་

མཛད་པས་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང༌། བདེ་མཆོག་གི་ཆོས་ཚན་འགའ་ཞིག་གནས་འདིར་

ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པར་མངོན། རྒྱལ་དབང་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཁང་དུ་བདེ་མཆོག་ཞལ་གཟིགས་པས་ཐུགས་འུར་བ་ལྟ་

བུས་བཞུགས་མལ་ནས་བྲག་ལ་བསྙེལ་བའི་སྐུ་རྒྱབ། དབུ་ཞྭ་སྣེ་རིང་བཅས་ཀྱི་ཤུལ་རྗེས། བྲག་ལ་ཕྱག་མཛུབ་

དང༌། རྡོ་སྟེང་དུ་ཞལ་དཀར་ཡུ་རིང་བཅས་ཀྱི་རྗེས་གསལ་བར་དོད་པ་ཡོད་ཅེས་དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུངས། 

དེ་དང་ཉེ་བར་ཐིས་པ་རི་ཁྲོད། དེ་དང་མི་རིང་བ་ན་ཡང་ཏིག་གི་གནས། འདིའི་གནས་སྒོ་རྒྱལ་དབང་གསུམ་པས་

གསར་དུ་ཕྱེ། དེར་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྐུ་དང༌། བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་སོགས་རང་བྱོན་མང་དུ་བྱུང༌། 

ཨུ་རྒྱན་གྱི་ཞལ་གཟིགས། གཏེར་བསྲུང་གཏེར་དང་བཅས་པའི་སྣང་བ་ཤར་ཏེ་བྲག་ངོས་ནས་ཆོས་གཏེར་དང༌། 

འཆི་མེད་ཚེའི་བུམ་པའི་གཏེར་ཡོད་པ་བཞེས་རྩིས་བྱས་པ་ལ། འགའ་ཞིག་གིས་བྲག་གཡང་ཆེ་བས་མི་འགབ་

ཚུལ་ཞུས་པས། བཏང་སྙོམས་སུ་མཛད་ཚུལ་སོགས་རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་གནད་འགངས་ཆེ། འདི་ཕྱོགས་སུ་

གྲགས་ཆེ་བའི་དགོན་པ་ལ། ཐོའུ་བ་དགོན། ཀ་ཐོ་དགོན། ཐོ་ཀྱའི་དགོན་བཀྲ་ཤིས་བསམ་གཏན་གླིང༌། བིས་

ཀྱའི་དགོན། དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གླིང༌། ནོར་བ་དགོན། ཚེ་ཏན་དགོན། གོང་ཀྱའི་དགོན། འབུམ་ཁང་ཐང་

དགའ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང༌། ཤང་སྤར་ཟི། བཀའ་མ་ལོག འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་མོད། གནད་དོན་

མདོར་བསྡུས་ན། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐབས་བོད་དམག་ཁྲི་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བྷ་ཏ་ཧོར་གྱི་སྒོམ་

གྲྭ་བཅོམ་ནས་ཕྱིར་ལོག་སྐབས། དམག་མིའི་ནང་ནས་དཔའ་བོ་མི་དགུ་དཔོན་པོར་བསྐོས་ནས་དམག་མི་བཅས་

ཧོར་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་བོད་ཀྱི་ས་བསྲུང་དུ་བཞག ངེད་རྣམས་ཅི་ཙམ་ནས་ལོག་ཡོང་ཞུས་པར། རྒྱལ་པོའི་

བཀའ་མ་ཕེབས་པར་ཚུར་ལྡོག་ཏུ་མི་རུང་གསུངས་པས་དཔའ་བོ་མི་དགུའི་རྒྱུད་པ་ལ་བཀའ་མ་ལོག་ཅེས་གྲགས་

ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་དུ་མ་འབྱུང་ལ། བྷ་ཏ་ཧོར་གྱི་སྒོམ་གྲྭ་ནི། ཀན་གྲུའུ་དང་ཉེ་བའི་སར་ཡོད་ཅིང༌། འདིར་བཀའ་མ་

ལོག་གི་བོད་འབྲོག་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བ་དང༌། ཧོར་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་བློན་པོ་སངྒྷ་ཆིང་ཡང་སང་ཟེར་བ་དེའི་རིགས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རུས་བཀའ་མ་ལོག་འདི་ཡིན་ཚུལ་སྣང༌། མདོར་ན་བྷ་ཏ་ཧོར་ཕྱོགས་སུ་གནས་པའི་བཀའ་མ་ལོག་དཔའ་བོ་མི་

དགུའི་རིགས་རྒྱུད་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བའི་སྡེ་ཁག་གཅིག་དན་དིག་དང་ཡང་དིག་གི་ཕྱོགས་འདིར་སླེབས་ནས་

གཞིས་ཆགས་པ་གོང་སྨོས་བཀའ་མ་ལོག་དེ་ཡིན་པར་སོམ་ཉི་མི་དགོས་སོ། ། 

བཀའ་མ་ལོག་འདི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་དར་ཧན་ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་དཔལ་འབྱོར་

སོགས་ཀྱིས་ས་སྟག་ལོར་བཏབ་པ་བསམ་གཏན་དར་རྒྱས་གླིང༌། ཟན་ཁྲོན་ཕྱག་ཐོ་ཐང་དུ་གཅན་ཕུག་རི་ཁྲོད། རི་

ཁྲོད་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གླིང༌། ཨུ་ཤི་བྲག་དགོན་ཆེན་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་

སློབ་བྱང་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཕྱག་བཏབ་པ་ཁ་ཏིའི་ཀའི་དགོན། ལཱ་ཀྱཱ་ཟི། ཅང་ཀྱཱ་ཟི། སྨོན་ལམ་ཧུ་

ཐོག་ཐུའི་དགོན། གྲུ་ཀྱཱ་ཟི། ཧུའུ་ཀྱཱ་ཟི། ཕེ་ཀྱཱ་བླ་མའི་དགོན། ལྭང་ཀྱཱ་ཟི། ཞིན་ཀྱཱ་ཟི། འབུམ་ཁང་ཞབས་དྲུང་

གི་དགོན་མི་ཀྱཱ་ཟི། ཀན་ཀྱཱ་ཟི། སེང་གེ་རི་ཁྲོད། མདོ་བ་དགོན་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། ཀན་ཀྱཱ་དཔོན་

གྱི་དགོན། ཏ་ཙི་ཟི། ཧན་ཀྱཱ་ཟི་ཟེར་བ་སོགས་མང༌། འབུམ་གླིང་ཕྱོགས་སུ་འབུམ་གླིང་བྱམས་པ། འདིའི་ལོ་

རྒྱུས་བཤད་ཚུལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སྣང༌། ཡོངས་གྲགས་སུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བཙུན་མོ་རྒྱ་

བཟའ་ཀོང་ཇོ་བོད་དུ་ཕེབས་ཞོར་དུ་བྲག་ལ་བྱམས་ཆེན་གྱི་སྐུ་བརྙན་བརྐོས་བཞེངས་མཛད་པར་གྲགས། གནས་

འགངས་ཆེ་བས་རྒྱལ་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་སོགས་བསམ་

བཞིན་འདིར་ཕེབས་ཚུལ་སྣང༌། འདིར་ཐུབ་པ་མྱང་འདས་སོགས་བྱམས་སྐུ་རིགས་མི་འདྲ་བ་འབུམ་ཕྲག་དང་

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་མཐའ་ཡས་པ་དང༌། སྤྱན་རས་གཟིགས་རང་བྱོན་དང་སྒྲུབ་ཆུ་བཞུགས། 

ཞེས་དེབ་ཐེར་ལས་གསུངས། འབུམ་གླིང་བྱམས་པ་དང་ཉེ་བར། ལྷ་མདུན་དགོན། རྫོང་ཐོག་ལྷ་ཁང་སོགས་ལོ་

རྒྱུས་ཅན་མང༌། ལཱ་ཀྱཱ་ཟི། ཞང་ཀྱཱ་ཟི། པཻའ་ཏཱ་ཟི། མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་མཐོང་བ་ཀུན་འདྲེན། འདི་རྒྱའི་མཆོད་

རྟེན་དཀར་ཆུང་དུ་ངོས་འཛིན་སྣང་མོད། གཞན་དུ་ཡང་ངོས་འཛིན་ཡོད་པས་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་འདྲ་ཞེས་དེབ་

ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུངས། ལོ་ཀྱ་ཏུན་དུ་ལོ་ཀྱ་ཏུན་བདེ་མཆོག་རང་བྱོན་ཞེས་གྲགས་ཁྱབ་ཆེ་ཞིང་ལོ་རྒྱུས་ངོ་

མཚར་ཅན་གྱི་དགོན་པ་ཞིག་ཡིན། འདིའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཀན་གོའུ་ཟི། ཁུན་ཀྱཱ་ཟི། བོའུ་ཀྱཱ་ཟི་ཟེར་བ་སོགས་མང༌། 

མཛོ་མོ་མཁར་འདི་ལ་རྒྱ་མིས་ཁྲི་གྱིན་ཧུང་ཧཱུ་ཟི་ཞེས་འབོད། འདི་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆེ་ནའང་དེབ་དཀར་མཁན་

པོས་ཡུལ་གྱི་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་ནས་མཛོ་མོ་མཁར་རྒྱའི་ཡུལ་ལྟེ་གནས་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཚུལ་ལྟར་བཤད་མོད། འདི་

ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་རིགས་མང་དུ་ཡོད་པ་བདེན་ཀྱང་སྔོན་བཙན་པོ་རིམ་བྱོན་སྐབས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དངོས་ཡིན་པར་མ་

ཟད། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་ཡང་མཛོ་མོ་མཁར་འདི་རྒྱ་བོད་འདྲེས་མཚམས་སུ་གནས་པ་ཡིན་པས། དེབ་དཀར་

མཁན་པོ་ངེས་དོན་གྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་མོད། མཁས་པ་བརྒྱ་ལས་རྒྱུས་ཡོད་ཅན་གཅིག་གཙོ་ཟེར་བ་དེ་

འདྲ་ལ་ཟེར་བར་མངོན། འདི་ཕྱོགས་ཀྱི་འབངས་མི་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི། ཆས་གོས་ཆ་ལུགས་སོགས་རྒྱ་མིན་བོད་མིན་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

ར་མ་ལུག་ཤ་སྟག་ལྟ་བུར་སྣང་ན་ཡང་བྱིངས་མིའི་རིགས་ནི་བོད་རིགས་དངོས་ཡིན་ལ། ཡུལ་འབངས་ཀྱི་དཔོན་

གཙོ་ལ་ཡང་མཛོ་མོ་མཁར་ནང་སོ་ཞེས་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལས་གསལ་བ་ཞིག་ཡིན། མཛོ་མོ་མཁར་ནི། རྗེ་ཙོང་ཁ་

པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སློབ་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་གཙུག་ན་ཏི་ཤྲི་བྱམས་ཆེན་（༡༣༥༤---༡༤༣༥）ཆོས་རྗེ་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་

རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱོན་པའི་མར་ལམ་ས་འདིར་དགོན་པ་བཏབ་ན་ལེགས་ཚུལ་གསུངས་པ་བཞིན། ཉིད་ཀྱི་དངོས་སློབ་

ཤཱཀྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་དམ་ཆོས་ཐར་པ་གླེང་ཕྱག་བཏབ་པ་དང༌། བྱམས་ཆེན་ཆོས་རྗེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྐུ་འདས་ནས་སྐུ་

གདུང་ཡར་གདན་དྲངས་སྐབས་འདིར་ཤིང་རྟ་འདམ་དུ་ཟུག་པ་བཞིན་གྱུར་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་མ་ཐུབ་པས། 

དེར་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་ཡིན་ཚུལ་སོགས་ནི་གྲགས་ཆེ་བ་ལྟར་ལ། འདི་དང་ཉེ་བར་མ་ཡིན་ཟི་ཟེར་བ་རེ་འགའ་ཡོད་

པར་མངོན། དེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་ནི། ཅང་ལའམ་ཙོང་ཁ་སྐྱེས་རིའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷོ་ངོས་བྱ་ཁྱུང་ནས་མར་

ལ་རིམ་པར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་རྫོགས་མཚམས་བར་དུ་ཆོས་སྡེ་སོགས་ཅི་ཙམ་བཞུགས་པའི་མཚན་བྱང་ཙམ་བཀོད་

པ་ཡིན་ལ། ཞིབ་པར་འདོད་ན་དེབ་ཐེར་དང་གདན་རབས། དཀར་ཆག་དང་རྣམ་ཐར་སོགས་ལས་ཤེས་བར་

བྱའོ། ། 

བཅུ་གསུམ། གྲོ་ཚང་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་པའི་ཆོས་སྡེ།

གྲོ་ཚང་ཕྱོགས་ནས་མར་རིམ་པར་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་རྫོགས་པའི་བར་ལ་ཆོས་སྡེ་སོགས་ཅི་ཙམ་བཞུགས་

པའི་སྐོར་ལ། དེ་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའི་བ་ཡན་དང་གྲོ་ཚང་གཉིས་ནི་ཅང་ལའི་རི་རྒྱུད་ཀྱིས་བར་བཅད་པ་ཙམ་

ལས་ཡུལ་ཐག་རིང་པོ་མ་ཡིན་ལ། ཁ་དཔེ་ལ། གྲོ་ཚང་མཁར་གྱི་ཅོང་བརྡུངས་ན།། བ་ཡན་གཞུང་གི་རྟ་

འདྲོགས།། ཞེས་ཀྱང་ཟེར། གྲོ་ཚང་དུ་གྲགས་པ་ནི། རྒྱ་ནག་ཏས་མིང་ཐོག་མ་ཧུང་བུས་བོད་ཀྱི་གྲུབ་ཆེན་ཧེ་བླ་མ་

སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་བླ་མར་བཀུར་པ་དེ་བོད་དབུས་ལྷོ་ཁ་གྲོ་བོ་ལུང་ནས་ཡིན་ཞིང༌། འདིར་བཞུགས་པས་ཡུལ་

འབངས་ལ་གྲོ་ཚང་ཞེས་གྲགས་པར་བཤད་ལ། མར་པའི་རིགས་ཡིན་པས་མར་ཚང་དུ་གྲགས་ཞེས་ཀྱང་བཤད། 

གང་ལྟར་ཡང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ས་འདུལ་མཛད་ནས་ལྷ་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་སྲིད་ན་

ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་བཞེངས་པ་དེ་ལ། གྲོ་ཚང་ལྷ་ཁང་ཀོ་ཏཾ་སྡེ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ལ། ཧེ་བླ་མའི་དཔོན་

པོ་བསམ་གཏན་བློ་གྲོས་སོགས་ནས་ཀྱང་ལྷ་ཁང་གཞན་དང་གཞན་བཞེངས་ཚུལ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་རྒྱ་ཆེ། འདི་

ཕྱོགས་སུ་རྒྱལ་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཕེབས་ནས་དགོན་གནས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་

ས་མོ་ལུག་གི་ལོ་ལ་༡༦༡༩གྲོང་ཚང་ནང་སོ་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་གནང་ནས། བསམ་བོླ་ལི་

ཀྱ་རབ་འབྱམས་པ་ཤེས་རབ་མཆོག་ལྡན་གྱིས་གྲོ་ཚང་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ཕྱག་བཏབ། འདིའི་དཀར་ཆག་བློ་

གསལ་མགུལ་རྒྱན་མུ་ཏིག་ཆུན་པོ་བྱ་བ་ཡོད་པར་སྣང༌། གྲོང་ཚང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལྷ་ཁང་དང་ཉེ་བར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རྟེན་ཏིལ་གྱི་ཚོམ་བུར་བཞུགས་པའི་གྲོ་ཚང་གཞིས་ཀ་གོང་འོག་ཀོ་ཏཾ་སྡེའི་ལྷ་ཁང་རྒྱབ་ལོགས་སུ་ཙོང་ཐར་རི་ཁྲོད། 

ཀྱེ་ལག རྒྱ་དཔོན་རི་ཁྲོད། མདུན་ངོས་ཤིང་ཆེན་རི་ཁྲོད། ཀོ་ཏཾ་སྡེ་ནས་ཤར་དུ་རྒྱང་གྲགས་བཅུ་ལྷག་འདས་པ་

ན། ལྷ་ཁང་རྟ་བརྒྱ་མར་གྲགས་པ་ཀ་རིང་བསམ་འགྲུབ་གླིང༌། འདི་ཕྱོགས་ན་ཀ་རིང་ཞེས་འབོད་པ་འདི་ཀ་རིང་

བིས་མདོ་ཞེས་པའི་ཀ་རིང་ནས་མཆེད་པས་དེ་ལྟར་གྲགས་པར་མངོན། དེ་དང་མི་རིང་བ་ན་ཡར་ནང་རྡོ་རྗེ་བྲག་

དམར། ཇོ་ཐོས་རི་ཁྲོད། དེ་དང་མི་རིང་བ་ན་དམར་གཙང་གཉིས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་པདྨོ་ཆོས་རྫོང༌། ཐང་རིང་

ཕྱོགས་སུ་ཐང་རིང་དགོན་དགའ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང༌། རྒྱབ་རིའི་ངོས་སུ་ལྷ་ལུང་རི་ཁྲོད་ཐར་པ་གླིང༌། བཀྲ་ཤིས་

ཆོས་འཁོར་གླིང༌། དགའ་ལྡན་ལྷུན་འགྲུབ་གླིང༌། དགའ་ལྡན་བསམ་འགྲུབ་གླིང་འབུམ་ཁང་ཐང་སོགས་ཅང་ལའི་

གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་དགོན་ཆེ་ཆུང་བཅོ་བརྒྱད། འགག་རྩབ་ཡན་ཕྱོགས་སུ་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་དྲུག་བཅས་ཐང་

རིང་དགོན་ལ་དགོན་ལག་ཉེར་བཞི་དང་མཆོད་གཞིས་ལུང་པ་གསུམ་ཡོད་ཅེས་བཤད། ཤར་ངོས་གཡོ་དགེ་ལུང་

པར་གཡོ་དགེ་འབྱུང་གི་སྒྲུབ་ཁང༌། བཱ་ཇོའི་དགོན་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་གླིང་དང༌། ལུང་པའི་ཕུར་བཱ་ཇོའི་རི་ཁྲོད་

བཅས་བཞུགས་སོ། ། 

གསུམ་པ། མཇུག་བསྡུ་བའི་དྲན་སྐུལ་དང་ངེས་ཁུངས་ཀྱི་རིམ་པ་བཤད་པ།

དེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་ནི། དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལས་འབྱུང་བ་ཕྱོགས་བསྡུས་དང་གཞན་ལས་འབྱུང་

བ་འགའ་ཞིག་ཁ་སྐོང་གི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་ཙམ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་ལ། རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་པར་འདོད་ན་དེབ་

ཐེར་རྒྱ་མཚོ་གཅིག་པུས་མི་ཚིམ་པར་རོང་པོ་གྲུབ་ཆེན་ཤར་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོས་（༡༦༠༧ ནས་ ༡༦༧༧）མཛད་

པའི་མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང༌། གཡེར་གཤོང་དགེ་འདུན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་（༡༧༣༤ ནས་ ༡༨༡༡）མཛད་པའི་

མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་ཐུབ་བསྟན་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྣང་བ། དབལ་མང་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་

པའི་（༡༧༦༤ ནས་༡༨༥༣）རྒྱ་བོད་ཧོར་སོག་གི་ལོ་རྒྱུས། ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱིས་（རྗེ་འདི་ཧ་ཅང་

མཁས་གྲགས་ཆེ་ཞིང་གསུང་རྩོམ་མང༌། ཤིང་རྟ་ལོར་（༡༧༡༤）ཅོ་ནེ་དགོན་ཆེན་དུ་མཚན་ཉིད་བཙུགས། ས་བྱ་

ལོར་（༡༧༡༧）རྒྱུད་གྲྭ་བཙུགས།（མཛད་པའི་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་དགོས་འདོད་

ཀུན་འབྱུང༌། ཅོ་ནེ་དགོན་ཆེན་གྱི་གདན་རབས་ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་འཕྲེང་མཛེས་དང༌། དཀར་ཆག་དང་པའི་

སྣང་བརྙན་འབུམ་ཕྲག་འཆར་བའི་རྫིང་བུ། ཅོ་ནེ་ཆོས་རྗེ་རིན་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་མཛད་པའི་ཅོ་ནེ་དགོན་ཆེན་

གྱི་ཆོས་འབྱུང་བླ་རབས་དང་བཅས་པ་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ། ཅོ་ནེའི་ལོ་རྒྱུས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས། ཅོ་ནེ་

དཔོན་སློབ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་ཅོ་ནེ་དཔོན་རབས་རྟོགས་བརྗོད་མཁས་པའི་མཛེས་རྒྱན། 
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

ཀུན་མཁྱེན་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་（༡༧༢༨་ ནས་ ༡༧༩༡）མཛད་པའི་ཅོ་ནེའི་བསྟན་འགྱུར་

དཀར་ཆག སུམ་པ་མཁན་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་（༡༧༠༤ ནས་ ༡༧༨༨）མཛད་པའི་ཆོས་འབྱུང་

དཔག་བསམ་ལྗོན་བཟང་དང༌། མཚོ་སྔོན་ལོ་རྒྱུས་ཚངས་གླུ་གསར་སྙན། ཀུན་མཁྱེན་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་

མེད་དབང་པོས་（༡༧༢༨ ནས་ ༡༧༩༡）མཛད་པ་སྐུ་འབུམ་གདན་རབས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ། གསེར་ཏོག་ཡེ་

ཤེས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་（༡༧༨༦ ནས་ ༡༨༣༩）མཛད་པ་སྐུ་འབུམ་གདན་རབས་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན། 

གསེར་ཏོག་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོས་（༡༨༤༥ ནས་ ༡༩༠༨ ）མཛད་པ་སྐུ་འབུམ་གདན་རབས་དོན་

ལྡན་ཚངས་པའི་དབྱངས་སྙན། དབལ་མང་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་（༡༧༦༤ ༡༨༥༣）གྱིས་མཛད་པ་བླ་

བྲང་གདན་རབས་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེ། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་འབྲས་ཀླུ་འབུམ་པ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པ་

བྱ་ཁྱུང་ཐེག་ཆེན་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གདན་རབས། ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉིས་མས་མཛད་པའི་དགོན་ལུང་

བྱམས་པ་གླིང་གི་དཀར་ཆག་དཔྱོད་ལྡན་ཡིད་དབང་འགུགས་པའི་ཕོ་ཉ། རྙེ་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ལ་མོ་བདེ་ཆེན་གྱི་གདན་རབས། རྫོང་དཀར་ཆུང་བ་འཇིགས་མེད་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རོང་པོ་དགོན་ཆེན་གྱི་གདན་རབས་དཀར་ཆག་ངོ་མཚར་མཁས་པའི་འཇུག་ངོགས་ལ་

སོགས་པ་སྟེ། དེ་དག་གིས་མཚོན་མདོ་སྨད་འདིར་བཞུགས་པའི་དགོན་སྡེ་གྲགས་སྙན་ཅན་ཕལ་མོ་ཆེའི་གདན་

རབས་ཡི་གེར་མ་བཀོད་པ་མེད་པ་ལྟ་བུར་མངོན་ལ། གཞན་ཡང༌། སྟག་ལུང་དཔལ་ལྡན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་ལང་གྲུའུ་སྡེ་བཞིའི་དཀར་ཆག རྒྱལ་སྲས་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའི་གནས་བསྟོད་ཀ་

ལ་པིངྐའི་སྒྲ་དབྱངས། ཀ་རིང་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གྲོང་ཚང་གོ་ཏཾ་སྡེའི་དཀར་ཆག སེམས་

ཉིད་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་སེམས་ཉིད་དགོན་གྱི་དཀར་ཆག་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང༌། 

ཀུན་གྲོལ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཏེ་ཏུང་བྲག་དགོན་གྱི་དཀར་ཆག་པད་དཀར་ལྗོན་བཟང༌། 

ཙ་རི་དང་བྱིན་རླབས་མཉམ་པར་གྲགས་པའི་གནས་ཆེན་བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང་གི་དཀར་ཆག་རིག་འཛིན་དཀོན་

མཆོག་བསྟན་སྐྱོང་བཟང་པོས་མཛད་པ། ཀིརྟི་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བྱམས་པ་འབུམ་གླིང་གི་དཀར་

ཆག ཨཀྱཱ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་ཤ་རྫོང་སྒྲུབ་སྡེའི་དཀར་ཆག ཚ་གན་ཧོ་ཐོག་ཐུས་མཛད་པའི་

མདུང་ནག་འཇམ་དབྱངས་དགོན་གྱི་དཀར་ཆག་སོགས་དཀར་ཆག་གི་རིམ་པ་ཆེས་་མང་ཞིང༌། གཞན་ཡང༌། 

གྲོང་ཚང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལྷ་ཁང་གི་རྡོ་རིང༌། ཁ་ཏའི་ཀའི་རྡོ་རིང༌། རྒྱ་ཡག་དགོན་དང་ཉེ་བ་བྱམས་པ་ལྷ་ཆེན་གྱི་རྡོ་

རིང༌། ཤིང་ཀུན་རྡོ་རིང་སོགས་སྔོན་བཙུགས་པའི་རྡོ་རིང་གི་རིམ་པ་མང་ཞིང་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་ལོ་རྒྱུས་

དཔྱོད་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཤ་སྟག་ཏུ་སྣང༌། རྣམ་ཐར་ཁག་ལ་མཚོན་ན་ཡང༌། ད་ལྟ་ཀུན་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་

པ་ནི། ལྕང་སྐྱ། ཐུའུ་བཀྭན། སུམ་པ། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་བཞད་སོགས་འགའ་ཞིག་ཙམ་དུ་མངོན་མོད། མདོ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སྨད་འདིར་མཁས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བྱོན་པར་ནི། དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོས་དཔོག་ནུས་ཤིང༌། དེ་དག་ཕལ་མོ་

ཆེའི་རྣམ་ཐར་ཡི་གེར་བཀོད་ཡོད་པར་ཡང་སོམ་ཉི་ལས་བྲལ་མོད། འོན་ཀྱང་འདིར་སྐབས་དོན་མི་གཙོ་ཞིང་ཡིག་

ཚེགས་ཆེ་བར་དོགས་པས་ཀྱང་རེ་ཞིག་བཞག་གོ །

     

                 （ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད།  ཝེ་ཀི་རིག་མཛོད་ལས་དྲངས།）
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་གྲུའི་བཀོད་པ་བརྗོད་པ།

དེ་ཡང་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཤིང་ཛམྦུ་པྲིཀྵའི་ལྗོན་པས་མཛེས་པར་མཚོན་པའི་འཛམ་གླིང་མཆོག་

གི་ཡང་རྩེ་ཡུལ་དབུས་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་གངས་ལྗོངས་ལྷོ་ཊའི་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་ཆེན་ཡུལ་གྲུ་འདི་བརྗིད་ཆགས་

ཉམས་སུ་དགའ་བའི་ཀེ་ལ་ཤའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ཞིང་། རིན་པོ་ཆེ་ཨིཎྡ་ཎི་ལ་ཞུན་མ་འཁྱིལ་འདྲའི་མཚོ་དང་མཚེའུ་

གཅལ་དུ་བཀྲམ་པ། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་དང་རྨ་ ཆུ་འབྲི་ཆུ་སོགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ཆུ་བོ་གཡུ་འབྲུག་ས་

ལ་རྒྱུ་འདྲ། སྤང་རི་དང་བྲག་རི། རྩྭ་ཐང་དང་ནགས་ཚལ། གཡང་གཟར་བའི་གཅོང་རོང་། མུ་མཐའ་བྲལ་བའི་

མྱ་ངམ་གྱི་ཐང་ཆེན་སོགས་ས་བབ་བྱེ་བྲག་དུ་མ་མཆིས་པ་ཡུལ་ཁམས་གཞན་གྱི་ཆགས་ཚུལ་དང་ཡོངས་སུ་མི་

མཐུན་ནོ།། གནས་ཀྱི་དགེ་མཚན་སྣ་ཚོགས་བཅོས་མིན་རང་བཞིན་དུ་བྱུང་བའི་ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ལྟ་བུའི་ཁོར་མོ་

ཡུག་ཏུ་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་བློ་རིག་ལྡན་པ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཞིང་རྣམ་དཀར་

ཆོས་ལ་ལྷག་པར་མོས་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་གདོད་མ་ཉིད་ནས་ཕ་ཤུལ་བུ་འཛིན་དང་ཡུལ་ཁོངས་སྤོལ་འབྱེད་

ཀྱི་ཕྱིར་མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་ལས་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ཟམ་མ་ཆད་དུ་སྤེལ་བ་དང་། རང་གི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་པའི་གཙུག་ལག་རིན་ཆེན་བཞེངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མེས་པོའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཆེན་མོའི་ཡང་མཐའ་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་འཛམ་གླིང་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཕྲིན་ལས་

རླབས་པོ་ཆེར་བྱས་རྗེས་བསུབ་མི་ཐུབ་པ་བཞག་ཡོད། སྤྱིར་ན་བོད་ལ་མི་གྲངས་ས་ཡ་བཞི་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་

ཡུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་གནས་ལ་ད་ལྟར་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀན་སུའུ་དང་། མཚོ་སྔོན། 

སི་ཁྲོན། ཡུན་ནན། བོད་ལྗོངས་བཅས་ཞིང་ལྗོངས་ལྔའི་ཁོངས་སུ་དབྱེ་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མདོ་སྨད་ཤར་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་བོད་མི་དག་ཀྱང་བོད་ཡུལ་བྱེ་བྲག་གཞན་དང་འདྲ་བར་རུས་རྒྱུད་

སྤྱི་ཚོགས་ནས་གདོད་མའི་ཚོ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་བར་གྱི་རིམ་པ་དུ་མའི་འཕེལ་རིམ་ལོ་རྒྱུས་བརྒྱུད་ཡོད་པ་སྨོས་ཅི་

དགོས། འོན་ཀྱང་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡུལ་འདིའི་བོད་རྣམས་ཀྱིས་གནའ་སྔ་མོའི་ཚོ་བ་དང་ཤོག་པའི་

སྲོལ་རྒྱུན་རྣམས་ད་ལྟ་བར་མ་ཉམས་སྔར་མུས་བཞིན་གནས། དཔེར་ན། མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དང་། འགྲོ་ལུགས་འདུག་སྟངས། སོ་ནམ་བྱེད་སྟངས། བསམ་བློ་འདུ་ཤེས། ཐ་ན་ཚོ་བ་ཤོག་པའི་རྩ་འཛུགས་

དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཞལ་ལྕེ་ལ་སོགས་སྔོན་བཞིན་གནས་པས། ཚོ་བ་དང་ཤོག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ནི་ཧ་

ལམ་ཡུལ་འདིའི་བོད་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཧྲིལ་བོར་དབྱེར་མེད་དུ་བརྒྱུད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན། དེང་སང་གི་ཞིབ་འཇུག་

བྱེད་ཐབས་གསར་པ་སྤྱད་དེ་ཆོས་ལུགས་དང་། ལོ་རྒྱུས། ཆབ་སྲིད། དཔལ་འབྱོར། རང་བྱུང་འཁོར་ཡུག། 

རྩོལ་བྱུང་རིག་གནས། གནའ་རྫས་སྔོག་ཞིབ། ཆོས་ལུགས་དད་མོས་སོགས་རིག་ཚན་སོ་སོའི་ཐད་ནས་ཡུལ་

འདིའི་བོད་ཀྱི་ཚོ་བ་དང་ཤོག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་གཏིང་ལོན་ཞིང་མཐིལ་རྟོལ་བ་བྱས་ན། ད་

གཟོད་ཡུལ་འདིའི་བོད་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆགས་གནས་བྱུང་འཕེལ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པར་འགྱུར་

བར་དགོས་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྙམ་མོ། ། 

དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཡུལ་འདིའི་སྣོད་ཀྱི་བཀོད་ཚུལ་ལམ་རང་བྱུང་འཁོར་ཡུག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལ་དཔྱད་པ་བཏང་

ན། རང་བྱུང་འཁོར་ཡུག་གིས་ཡུལ་འདིའི་བོད་ཀྱི་ཚོ་བ་ཤོག་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བྱུང་འཕེལ་ལ་རྐྱེན་

དབང་ཅི་དང་གང་ཞིག་ཐེབས་པ་རྟོགས་སླ་བས། ཡུལ་འདིའི་ས་བབ་དང་། གནས་བབ། ས་འཛིན། ཆུ་བོ། 

ནགས་ཚལ། མཚོ་མཚེའུ། གནམ་གཤིས། གནའ་ཤུལ་བཅས་པ་རེ་རེ་བཞིན་འཆད་པར་བྱའོ། ། 

དང་བོ། ས་བབ། 

སྤྱིར་ན་རང་རེའི་མེས་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནུབ་བྱང་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་

ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་ཕྲག་དུ་མ་མཆིས་ལ། སྔོན་གྱི་བཙན་པོ་སྐབས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་ལྟར་ན་ཤར་དུ་ཧྲན་ཞི་

ཞིང་ཆེན་དང་། ལྷོར་སི་ཁྲོན་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན། ནུབ་ཏུ་ཞིན་ཅང་། བྱང་དུ་ནང་སོགདང་ཉིང་ཞ་སོགས་ཞིང་

ལྗོངས་དུ་མར་ས་མཚམས་འདྲེས་ཤིང་། གཞན་ཡབ་སསེར་མཐོ་སྒང་། ནང་སོག་མཐོ་སྒང་། མཚོ་བོད་མཐོ་

སྒང་བཅས་སྒང་ཆེན་གསུམ་གྱི་འབྲེལ་མཚམས་སུ་གནས་ཕྱིར། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཀྲུང་གོ་དང་། ཡུ་ཞི་ཡའི་ས་ཁུལ་

བར་གྱི་ལམ་འགག་དུ་གྱུར་ཡོད། ཡུལ་འདིར་གནའ་སྔ་མོ་ནས་མི་རིགས་མང་པོ་འདྲེས་ཏེ་གཞིས་ཆགས་པ་དང་

ཕྱུགས་ལས་དར་ཆེ། གྲངས་ཉུང་་མི་རིགས་ཀྱི་མི་གྲངས་ཉུང་ལ་ཡུལ་ཁོངས་ཆེ་བ། མི་གྲངས་ཁྱབ་ཚུལ་དེ་ཙམ་

མི་སྙོམས་པ་བཅས་ནི་ཡུལ་འདིའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ནོ།། དེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་དུ་གནས་པའི་བོད་རིགས་ནི་དུས་སྔོན་ནས་

རྨ་ ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་དང་། མདོ་ལ་ཏིང་མོའི་གཡས་གཡོན། ལུང་ཧྲན་རི་བོའི་ནུབ་རྒྱུད་བཅས་སུ་འཚོ་ཞིང་གནས་

པ་གནའ་དེང་གི་བོད་རྒྱའི་དེབ་ཐེར་དང་ཡིག་ཚང་དག་ལ་གསལ། དེང་དུས་སུའང་བོད་རིགས་རྣམས་མདོ་ལ་

རིང་མོའི་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་དཔའ་རིས་དང་། སུའུ་ནུན། ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། རྨིན་ཞན་རྫོང་། ཝུན་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

ཞནཱ་རྫོང་། ཐེན་ཁྲང་རྫོང་། ལུང་ཧྲན་རི་བོའི་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་ཁག་ཁ་ཤས་བཅས་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཆིག་

འབུམ་སུམ་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་གོ་གཉིས་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཆེའི་མངའ་ཁོངས་སུ་བསྡོམས་པས་བོད་མི་བཞི་འབུམ་

ཆིག་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་ལྷག་གིས་ལ་ལས་ཕྱུགས་ལས་བྱེད་པ་དང་ལ་ལས་ཞིང་ལས་བྱེད་པ། ཡང་འགའ་ཞིག་ཞིང་

ནགས་མཉམ་གཉེར་སོགས་མདོར་ན་སོ་སོ་གནས་སའི་ཡུལ་བབ་དང་མཐུན་པའི་ངལ་རྩོལ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་

ཞིང་གནས། ས་ཁུལ་འདི་དག་གི་ས་བབ་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་མི་སྙོམས་ཏེ། ས་མགོ་མཐོ་ཞིང་འཁོད་ཡངས་པ། གཅོང་

རོང་དང་ལུང་ཁོག་སྲིད་ཞེང་དུ་བཀྲ་བ། མཐོ་ཞིང་གཟར་བའི་རི་རྒྱུད་ཆེ་ཁག་མང་བ། ས་ཁུལ་ཕལ་མོ་ཆེའི་མཚོ་

ངོས་མཐོ་ཚད་སྨི་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ནས་ལྔ་སྟོང་བར་འདྲ་མིན་དུ་ཡོད་པ། མདོར་ན་མཐོ་སྒང་དང་གཞོང་ཁོག། ཆུ་

བོ་དང་མཚོ་མཚེའུ་སོགས་བྱེ་བྲག་དུ་མ་ལས་གྲུབ་ཡོད། དུས་བཞིར་གནམ་གཤིས་གྲང་ཞིང་བསིལ་བ། ཆར་

ཆུ་མོད་ལ་རླུང་ཆེ་བ་བཅས་ནི་ཡུལ་འདིའི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ནའང་། བོད་རིགས་གནས་

བཅའ་བའི་ས་ཁུལ་གྱི་ས་བབ་ལ་རིགས་གསུམ་མཆིས། 

དང་བོ། ཀན་ལྷོ་མཐོ་སྒང་། 

ཀན་ལྷོ་མཐོ་སྒང་ནི་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་གནས་ཤིང་། རྨ་ ཆུ་དང་ཀླུ་ཆུ། བསང་ཆུ་

བཅས་ཆུ་གསུམ་འབབ་ཡུལ་དུ་གཏོགས་པས། ས་ཁྱོན་ཕལ་མོ་ཆེ་འཁོད་པ་མི་སྙོམས་པའི་རི་བོ་འབའ་འབུར་དང་

ལུང་རོང་ལས་གྲུབ་པའི་སྒང་གཞོང་འདྲེས་མ་ཡིན་ལ། ནུབ་བྱང་མཐོ་ལ་ཤར་ལྷོ་དམའ་བ་དང་ཆ་སྙོམས་མཚོ་ངོས་

ལས་འཕགས་ཚད་སྨི་སུམ་སྟོང་ཡས་མས་ཡོད་ལ། ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། ས་བབ་ནི་ཤར་ལྷོ་གཉིས་སུ་རི་རྒྱུད་མཐོ་

དམའ་མང་བོ་ཚར་དུ་དངར་བ་མ་གཏོགས། གཞན་རྣམས་ཕལ་ཆེར་འཁོད་པ་ཅུང་སྙོམས། ས་ངོས་སུ་སྐྱེས་ཚད་

སྲབ་སྟུག་མི་མཉམ་པའི་རྩྭ་དང་རྩི་ཤིང་གིས་ཡོངས་སུ་བཀླུབས་པ། སྤང་རི་འབའ་འབུར་དང་རི་གསེང་གི་གཞོང་

ཁོག་རྣམས་སུ་ནགས་ཚལ་དང་རྩི་ཤིང་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་རྒྱས་ཤིང་ཚང་ཚིང་དུ་འཁྲིགས་པ། གཞན་ཡང་ཆུ་བོ་

གསུམ་སྟེ་འབྲུག་ཆུ། ཀླུ་ཆུ། བསང་ཆུ་རྣམས་ཀྱི་ཆུ་འགོ་ཡང་ས་ཁུལ་འདི་ལ་གཏུགས་ཡོད་པས། གནམ་གཤིས་

གྲང་ལ་ཆར་ཆུ་མང་བ། སྐྱེས་དངོས་སྐྱེས་ཡུན་ཐུང་བས་ཞིང་ལས་བྱེད་མི་འོས་ནའང་། རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་པའི་འབྲོག་

ས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། ། 

གཉིས་པ། ནགས་ཁུལ། 

ཤར་གྱི་དུང་རིའི་རི་རྒྱུད་དང་ཀླུ་ཆབ་བྲག་རི་བོའི་ལྷོ་རྒྱུད། རྨིན་ཧྲན་（དུང་རི་ཡིན་ནམ། ）དང་། ལུང་

ཧྲན་རི་བོའི་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་དང། གཞན་ཡང་ཐེ་བོ་རྫོང་དང་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ཡོངས་རྫོགས། ཅོ་ནེ་རྫོང་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

། ཀླུ་ཆུའི་འབབ་ཡུལ། བསང་ཆུ་འབབ་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་ཁག་ཁ་ཤས་ནི་མཐོ་སྒང་ནགས་ཁུལ་ཡིན་ནོ།། ས་ཁུལ་

འདི་དག་གི་རི་མཐོ་ཞིང་གཟར་ལ་གཅོང་རོང་ཟབ་ཅིང་གཏིང་བ། ནགས་ཚུལ་སྟུག་པ། ལྷག་པར་དུ་ཀན་ལྷོའི་ལྷོ་

རྒྱུད་ཀྱི་ཐེ་བོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། དངུལ་དཀར་འབྲུག་ཆུང་ས་ལ་རྒྱུ་འདྲའི་འབྲུག་དཀར་ཆུ་བོ་ཡུལ་འདི་བརྒྱུད་ནས་

འབབ་ཅིང་། རི་མཐོ་ལ་ཆུ་དྲག་ཏུ་འབབ་པ། རི་གཟར་གྱི་བར་གསེང་རྣམས་ཀྱི་ཐང་ཤིང་དང་གསོམ་ཤིང་གི་རྩེ་མོ་

ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཟུག་པ་གྱེན་ལ་ལྟས་ཚེ་དབུ་ཞྭ་ས་ལ་ལྷུང་བ། མུ་མཐའ་བྲལ་བའི་གདོད་མའི་ནགས་ཚུལ་

ཚང་ཚིང་གི་ཁྲོད་དུ་བྱི་ལ་དོམ་སོགས་རྩ་ཆེ་ཞིང་འཛམ་གླིང་ན་དཀོན་པའི་རི་དྭགས་དང་གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་

གནས་པའི་ཕྱིར་ཀན་སུའུ་མ་ཟད་ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནགས་ཁུལ་གཅོ་བོའི་ནང་ཚན་དུ་བགྲང་ཡོད། གཞན་ཡང་

ཀན་ལྷོའི་ཤར་ལྷོར་གནས་པའི་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དང་། ཝུན་ཞན་རྫོང་སོགས་རྡོ་ཕ་བོང་དང་བྲག་རི་མང་ལ། བདེ་ཐང་

དང་གཞོང་ས་ཉུང་བ། ནགས་ཚལ་སྐྱེས་ཚད་སྲབ་ལ་ཉུང་བ་ཡིན་མོད་ཀྱང་། གནམ་གཤིས་དྲོ་ཞིང་ཚ་བས་ཞིང་

ལས་བྱེད་འོས། དངོས་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་སྟེ། གཡེར་མ་དང་ཤིང་ཏོག་སྟར་ཀ་གཙོས་པའི་ཡུལ་

ཐོན་ཁྱད་རྫས་གྲགས་ཅན་མང་བོ་ཐོན། 

གསུམ་པ། མདོ་ལ་རིང་མོའི་རི་ཁུལ། 

མདོ་ལ་རིང་མོའི་ཤར་རྒྱུད་དང་། རྨ་ ཆུའི་ནུབ་རྒྱུད་ཁྱམས་རིང་གི་ལྷོ་ཟུར་གྱི་ཀན་སུའུ་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་

ཆེན་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་མཚམས་སུ་གནས་པའི་དཔའ་རིས་དང་། སུའུ་ནན་ཡུས་གུའུ་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་གི་བོད་

རིགས་འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་ནི་རི་ཁུལ་འབའ་ཞིག་ཡིན་མོད་ཞིབ་ཏུ་དབྱེ་ན་ས་བབ་ཆགས་ཚུལ་ཀྱང་འདྲ་མིན་སྣ་

ཚོགས་སུ་སྣང་། 

དང་བོ། དཔའ་རིས་ཀྱི་ས་བབ་ཁྱད་ཆོས། 

དེ་ཡང་སྤྱིར་ན་དཔའ་རིས་རྫོང་ཁོངས་རི་བོ་དང་ལུང་བ། གྲམ་ཐང་སོགས་ལས་གྲུབ་ཅིང་། རི་བོ་མང་ལ་

བདེ་ཐང་ཉུང་བ། འབྲོག་ལས་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་རོང་འབྲོག་ནགས་ཞོར་སོགས་ལས་རིགས་སྣ་མང་ཡོད། དེ་ཡང་

ས་ཁུལ་དེའི་ས་བབ་ལ་མཚོ་ངོས་ལས་འཕགས་ཚད་དང་ས་གཤིས། སྐྱེས་དངོས་ཁྱབ་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་ཐད་ནས་

དབྱེ་ན། དང་བོ། བདེ་ཐང་དང་གཞོང་ས། བདེ་ཐང་དང་གཞོང་ས་ནི་གཙོ་བོ་དཔའ་རིས་གཞོང་དང་ཧ་ཞི་གཞོང་

སོགས་སུ་ཡོད་ཅིང་། ཁྱད་ཆོས་ནི་འཁོད་ཡངས་ཤིང་སྙོམས་པའམ་སྒང་གཞུང་ཆུང་ངུ་ཡོད་པ། གཉིས་པ། གྲམ་

ཐང་དང་གཞོང་ས། ས་བབ་རིགས་འདི་གཙོ་བོ་ཏ་ཁྲེ་ཁོག་དང་ཁྲ་ཁུའུ་དབྱི། པྲ་སྟི་སོགས་སུ་གནས་ཤིང་། ས་

བབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ནི་འཁོད་པ་སྙོམས་ཞིང་བདེ་ལ་སྲིད་དུ་རིང་བ་དང་། གྲམ་པ་དང་བྱེ་འདམ་ལས་གྲུབ་པས་ས་

ཁུལ་འདི་དག་དཔའ་རིས་ཀྱི་འབྲུ་མཛོད་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། གསུམ་པ། རི་ཁུལ་དང་ལུང་ཁུལ། རི་ཁུལ་ལུང་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

ཁུལ་ནི་རི་འབུར་དང་ལུང་ཁོག་དག་ལས་གྲུབ་ཅིང་། ས་བབ་འདི་རིགས་ནི་གཙོ་བོ་མདོ་ལ་རིང་མོའི་རི་འདབས་

སུ་གནས། གཞན་ཡང་ས་སེར་གཞོང་ཁུལ་དང་། ས་སེར་རི་ཁུལ། ས་རྡོ་འདྲེས་མའི་རི་ཁུལ་སོགས་ས་གཤིས་

སྣ་ཚོགས་མཆིས་པ་སོ་སོར་ཁྱད་ཆོས་རེ་མཆིས་པ་རེ་རེ་བཞིན་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ། ། 

མདོ་ལ་རིང་མོའི་རི་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་ཡུས་གུའུ་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་གི་ས་བབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། མདོ་ལ་

རིང་མོའི་བྱང་རྒྱུད་དང་རྨ་ ནུབ་ཁྱམས་རིང་དུ་གནས་པའི་སུའུ་ནན་ཡུས་གུའུ་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་གི་མངའ་ཁོངས་

ཀྱི་ཤར་ནས་ནུབ་བར་ལ་སྤྱི་ལེ་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་། ལྷོ་ནས་བྱང་བར་ལ་སྤྱི་ལེ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཡོད། ལྷོར་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཆི་ལེན་རྫོང་དང་། ནུབ་ཏུ་སུའུ་པེ་སོག་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། ཤར་དུ་དཔའ་རིས་བོད་རིགས་

རང་སྐྱོང་རྫོང་བཅས་དང་ས་མཚམས་འདྲེས་ཡོད། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་ལ་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་ས་དཀར་ས་ཁུལ་

དང་། ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་མ་ཐེལ་ཁུལ། བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་མིན་ཧྭ་བཅས་ཕན་ཚུན་བར་དུ་ཆོད་པའི་ས་ཁུལ་གསུམ་ཡོད། 

བོད་རིགས་ནི་གཙོ་བོ་མ་ཐེལ་དང་། ཆི་ཧྥུན། ཧོང་ཁྲེན་བཅས་ས་ཁུལ་གསུམ་དུ་འདུས་ཡོད་ཅིང་། བོད་རིགས་

མི་གྲངས་བསྡོམས་པས་བདུན་སྟོང་ཆིག་བརྒྱ་དང་བཞི་ཡོད། རྩྭ་ཐང་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ཀྱང་མུའུ་བྱེ་བ་གཅིག་དང་འབུམ་

གཅིག་ཡོད། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ས་བབ་ནི་ཤར་ལྷོ་མཐོ་ལ་ནུབ་བྱང་དམའ་བ། རི་བོ་མང་ཞིང་གཅོང་རོང་སྲིད་ཞེང་དུ་

བཀྲ་བ། མདོ་ལ་རིང་མོ་རི་རྒྱུད་ཀྱིས་ཆི་ཧྥུན་ས་ཁུལ་ཁག་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཡོད་ལ། རི་མདུན་གྱི་ས་ཁུལ་མང་ཤོས་

གནམ་གཤིས་དོྲ་བའི་རྩྭ་ཐང་ཡིན་ལ་ས་མཐོའི་རྩི་ཤིང་མཉམ་འདྲེས་གྱི་རྩྭ་ཐང་དང་། རྩྭ་རྐྱང་རྩྭ་ཐང་། རྩྭ་ཐང་དང་

ས་རྒོད་མཉམ་འདྲེས་རྩྭ་ཐང་བཅས་རིགས་གསུམ་དུ་དབྱེ་ཆོག རྩྭ་ཐང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་སྟབས་གནམ་གཤིས་ཀྱི་

དྲོད་གྲང་དང་ས་བབ་སྐྱེ་དངོས་རྩི་ཤིང་སྐྱེ་སྟངས་སོགས་ཀྱང་དོ་ཤིན་ཏུ་མི་སྙོམས་ནའང་། ས་ཁུལ་གསུམ་གྱི་ས་

གཤིས་ལ་རྨོ་ཞིང་དུ་འོས་པའི་ས་དང་། ས་མཐོའི་རྩྭ་ཐང་དུ་འོས་པའི་ས་བཅས་རིགས་གཉིས་ལས་མ་འདས། 

དང་བོ། རྨོ་ཞིང་དུ་འོས་བའི་ས་གཤིས། བོད་རིགས་སྡོད་པའི་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་འབྲོག་ཁུལ་ཡིན་ཕྱིར་རྨོ་

ཞིང་ཉུང་ཤས་ཙམ་ལས་མེད་ཅིང་། ཐར་ཐོར་གནས་པའི་རྨོ་ཞིང་དུ་གཙོ་བོ་ནས་དང་ཡུག་པོ། པད་ཁ་སོགས་ས་

མཐོའི་ལོ་ཏོག་འདེབས་སྐྱོང་བྱེད། གཉིས་པ། རྩྭ་ཐང་དུ་འོས་པའི་ས་ལ་ནང་གསེས་རིགས་གཉིས་ཡོད་ལས། 

དང་བོ་མ་ཐེལ་ཁུལ་གྱི་ཤར་རྒྱུད་དང་ས་དཀར་ས་ཁུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གནས། ཁུལ་དེ་དག་གི་ཆ་སྙོམས་མཚོ་ངོས་

ལས་འཕགས་ཚད་སྨི་སུམ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཡན་ལ་སོན་མོད་སྐྱེས་དངོས་ཁེབས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཡན་ལ་སླེབས་

ཡོད། 

གཉིས་པ་ནི་གཙོ་བོ་ཆི་ཧྥུན་ཁུལ་དང་། ཏ་ཧོ་ཁུལ་གྱི་རི་མདུན་རྩྭ་ཐང་། གཡང་ཁྱུང་། གཙང་རིང་སོགས་

ཀྱི་ཡུལ་ཁོངས་སུ་གནས། ཁུལ་དེ་དག་གི་ཆ་སྙོམས་མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་སྨི་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་སུམ་སྟོང་

བར་དུ་སོན་པས། སྐྱེས་དངོས་ཁེབས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ལས་མེད། ཉིན་ཕོྱགས་ལ་ཆར་ཆུ་ཉུང་སྟབས་སྐྱེས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དངོས་ཅུང་ཉུང་ངོ་།། ཡུལ་ཁག་འདི་རྣམས་སུ་ད་དུང་ནགས་ཚུལ་ཀྱང་ཡོད་དེ། ཐང་ཤིང་དང་གསོན་ཤིང་། ལྷ་

ཤིང་ཤུག་པ་སོགས་རྩེ་མོ་དགུང་ལ་བསྙེག་པའི་ས་མཐོའི་ལྗོན་ཤིང་དག། མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་སྨི་ཉིས་སྟོང་དང་

སུམ་སྟོང་ཡས་མས་ཀྱི་རི་བོའི་ཁོང་གསེང་དག་དུ་སྐྱེས་ཡོད། 

གཉིས་པ། རི་བོ་དང་ཆུ་བོ། 

དང་བོ། རི་བོ། 

མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་བོད་ཡུལ་དུ་སྙན་གྲགས་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཀུན་དུ་ལྡིར་བའི་རི་རྒྱུད་དུ་མ་ཡོད་ཅིང་། རི་

རྒྱུད་འདི་རྣམས་ཡུལ་ཁག་དང་ཡུལ་ཁག་བར་གྱི་རང་བྱུང་ས་མཚམས་སུ་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཡོད་དེ། 

དཔེར་ན་ཀན་སུའུ་ཞིན་ཆེན་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བར་གྱི་མདོ་ལ་རིང་མོ་དང་ཀླུ་ཆབ་བྲགཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དང་

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བར་གྱི་དུང་རི། གཞན་ཡང་བརྗིད་ཆགས་ཉམས་སུ་དགའ་བའི་རྨ་ ཆེན་གངས་རི་སོགས་མཆིས་

ལ། རི་བོ་དེ་དག་ཚང་མ་ཁུ་ནུ་རི་བོའི་རི་རྒྱུད་ཡིན་པས་མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་སྨི་སུམ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ནས་བཞི་སྟོང་

ལྔ་བརྒྱ་བར་ལ་སླེབས་ཤིང་གཤམ་དུ་རེ་རེ་བཞིན་བཤད་པར་བྱ། 

དང་བོ། དུང་རི། 

དུང་རི་ནི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆའང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནས་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་ཐེ་བོ་རྫོང་དང་། དེ་ནས་ཤར་ཕྱོགས་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་བར་དང་། དེ་ནས་ཀྱང་ཝུའུ་ཏུའུ་ས་ཁུལ་རྨིན་ཞན་རྫོང་

བར་བསྲིངས་ཡོད། ཐེ་བོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་རི་རྒྱུད་དེ་ལ་གཡང་ཕུ་སྒང་ཞེས་ཟེར། 

གཉིས་པ། ཀླུ་ཆབ་བྲག་རི་རྒྱུད། 

ཀླུ་ཆབ་བྲག་ལ་ཀླུ་ཁྲ་ལའང་ཟེར་ལ། རི་བོ་མཐོ་ཞིང་རི་རྒྱུད་རིང་བ་རྒྱང་རིང་ནས་བལྟས་ཚེ་རིའི་རྩེ་མོ་

དཀར་ཞིང་རི་རྒྱུད་རིང་བ་དངུལ་དཀར་འབྲུག་ཆུང་ས་ལ་འཁྱིལ་འདྲར་སྣང་བས་རི་མིང་དེ་ལྟར་བཏགས་ཟེར། རི་

རྒྱུད་དེ་མཚོ་སྔོན་ནས་ཀན་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བསྲིངས་ཡོད་པ་དང་རིམ་བཞིན་རི་རྒྱུད་ཆུང་བ་གསུམ་དུ་གྱེས་ཡོད་ལ་

བསང་ཆུ་རྫོང་དང་། ཀླུ་ཆུ་རྫོང་། ཅོ་ནེ་རྫོང་། བ་ཙེ་རྫོང་། དེ་ནས་རྨིན་ཞན་རྫོང་བར་བསྲིང་ཡོད་ལ། རི་རྒྱུད་ལྷོད་

ཅིང་རིང་བ། རི་རྒྱུད་ཀྱི་བར་གསེང་དག་ཏུ་གཅོང་རོང་དང་ལུང་ཁོག་མང་བ། ནུབ་བྱང་མཐོ་ལ་ཤར་ལྷོ་དམའ། 

མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་སྨི་ལྔ་སྟོང་ནས་སུམ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་སོགས་མི་འདྲ། ཀླུ་ཆབ་བྲག་གི་རི་རྒྱུད་ལྷོ་མ་ནི་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནས་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་བསང་ཆུ་རྫོང་དང་ཅོ་ནེ་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

རྫོང་། བ་ཙེ་རྫོང་བཅས་ཀྱི་བར་དུ་བསྲིངས་པས་ན་ཀན་ལྷོ་མཐོ་སྒང་གི་སྒལ་ཚིགས་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། འབྲུག་དཀར་

ཆུ་བོའི་བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་རི་རྒྱུད་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ལ་རི་རྒྱུད་འདིར་རི་རྩེ་མང་དུ་མཆིས་པ་ལས་མཐོ་ཤོས་དཔའ་རྒན་རི་བོ་

ཡིན། 

གསུམ་པ། རྨ་ ཆེན་གངས་རི། 

རྨ་ ཆེན་གངས་རི་ནི་ཁུ་ནུ་རི་བོའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་དཀྱིལ་རྒྱུད་དང་དུང་རི་རི་རྒྱུད་གྱི་ལྷོ་རྒྱུད་ཡིན། རི་རྒྱུད་དེ་མགོ་

ལོག་ས་ཆ་ནས་ཤར་གྱི་ཀན་ལྷོའི་རྨ་ ཆུ་རྫོང་བར་བསྲིང་ཡོད་པ་དང་། རི་མཐོ་ཞིང་བརྗིད་ཆགས་པ། ཕྱོགས་བཞིར་

རི་ཕྲན་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་ངོ་མཚར་ཞིང་ཉམས་སུ་དགའ་བ། ཡུལ་དེའི་དམངས་ཁྲོད་དུ་རྨ་ ཆེན་གངས་རི་

སྐོར་གྱི་དམངས་ཁྲོད་གཏམ་རྒྱུད་མང་དུ་མཆིས་སོ། ། 

བཞི་བ། ཅིན་ཀེ་ལོའུ་རི་བོ། 

ཅིན་ཀེ་ལོའུ་རི་བོ་ནི་ཝུན་ཞན་རྫོང་གི་ནུབ་མཚམས་དུང་རིའི་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེ་ལོའུ་དང་ཧྲི་ཅི་དང་། སི་ཁྲོན་

ཞིང་ཆེན་གྱི་ནན་ཕིང་རྫོང་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་སུ་གནས་པའི་རི་གཟར་ཞིང་སྤོ་མཐོ་བ། ཟླ་གམ་གྱི་དབྱིབས་སུ་

ཆགས་པའི་རི་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན། མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་སྨི་སུམ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་སུམ་བཅུར་སླེབས་པས། རྒྱང་རིང་

ནས་བལྟས་ཚེ་མཐོ་ཞིང་བརྗིད་ཆགས་པ་རྒྱལ་པོ་གསེར་ཁྲིར་བཞུགས་འདྲའི་ཉམས་སུ་སྣང་ངོ་། ། 

ལྔ་བ། མདོ་ལ་རིང་མོ། 

མདོ་ལ་རིང་མོ་རི་རྒྱུད་ཀྱི་རིང་ཚད་ལ་སྤྱི་ལེ་ཆིག་སྟོང་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱར་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་བདུན་སྟོང་

ལྷག་ཡོད་པས་མདོ་ལ་རིང་མོར་བཏགས། རི་རྩེ་མཐོ་ཞིང་དགུང་ལ་བསྙེག་པ། རི་རྒྱུད་རིང་ཞིང་རྒྱ་ནག་ལྕགས་རི་

རིང་མོ་དང་འདྲ་བར་མཚོ་སྔོན་དང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་འཕྲེད་སྟབས་སུ་གནས་སོ།། རི་

བོའི་དཀྱིལ་རྒྱུད་དུ་སུའུ་ནན་ཡུས་གུའུ་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་དང་། ཤར་སྣེར་དཔའ་རིས་རྫོང་གནས་སོ།། རི་རྩེ་ཁ་

བའི་ཅོད་པཎ་གྱིས་མཛེས་པར་བརྒྱན་ཅིང་། རི་སྐེད་དུ་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ་ཚང་ཚིང་དུ་འཁྲིགས་པ། རི་

འདབས་རྣམས་རྩྭ་དང་རྩི་ཏོག་རྣམ་པར་མཛེས་པས་ཡུལ་ལྗོངས་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་སྐབས་གསུམ་ལྷ་ཡུལ་

ས་ལ་འཕོས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ངོ་།། མདོ་ལ་རིང་མོའི་རི་རྒྱུད་རི་ལག་མང་དུ་མཆིས་ལ་དཔེར་ན་སུའུ་ནན་རྫོང་ཁོངས་

ཀྱི་ལིན་ལུང་ལིང་རི་བོ་དང་། མཐོ་ལ་རི་བོ། དཔའ་རིས་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཁ་བ་གྲང་སོགས་ཁ་ཤས་མཆིས་ལ། ཆ་

སྙོམས་མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་སྨི་བཞི་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཡན་ལ་སོན་པས་མཐོ་སྒང་གི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་གསལ་

བ་ལྡན་ནོ། ། 

གཉིས་པ། ཆུ་བོ་དང་ཆུ་ཕྲན། 



-34-

ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཡུལ་ཁོངས་སུ་ཆུ་དང་ཆུ་ཀླུང་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་འབབ་ནའང་། དེ་དག་མང་

ཆེ་བ་མ་ཡུམ་ཆུ་བོ་རྨ་ ཆུ་དང་འབྲི་ཆུ་གཉིས་ལ་འདྲེས་ཡོད་པ་དང་། རྨ་ ཆུར་འབབ་པའི་ཆུ་བོ་རྣམས་ནི་རྨིན་ཞན་

རྫོང་དང་། ཀླུ་ཆུ་རྫོང་། རྨ་ ཆུ་རྫོང་དང་། བསང་ཆུ་རྫོང་། བ་ཙེ་རྫོང་དང་། ཅོ་ནེ་རྫོང་། དཔའ་རིས་རྫོང་སོགས་

བརྒྱུད་དེ་འབབ་ཅིང་། འབྲི་ཆུར་འབབ་པའི་ཆུ་བོ་རྣམས་ནི་ཝུན་ཞན་རྫོང་དང་། ཐེ་བོ་རྫོང་། འབྲུག་ཆུ་རྫོང་། ཀླུ་

ཆུའི་ལྷ་མོ་སོགས་བརྒྱུད་དེ་འབབ་བོ།། གཞན་ཡང་རྨ་ འབྲི་གཉིས་ཀྱི་གང་ལ་མ་འདྲེས་པར་འབབ་པའི་ཆུ་བོ་ཡང་

ཁ་ཤས་མཆིས་པ་དཔེར་ན། ཆུ་འགོ་མདོ་ལ་རིང་མོར་གཏུགས་པའི་ཞི་དབྱིན་ཧོ་ཆུ་བོ་དང་། ཅིན་ཐ་ཧོ་ཆུ་བོ། ཙ་

མོ་ཆུ་བོ། ན་ཆུ། རྒོད་ལུང་ཆུ་བོ། ཏ་ཅིན་ཆུ་བོ། ཏུང་ཏ་ཧོ་ཆུ་བོ་སོགས་བཅུ་ལྷག་མཆིས། སྤྱིར་མདོ་སྨད་བྱང་

ཤར་གྱི་བོད་ཡུལ་རྣམས་སུ་ཆུ་བོ་ཆེ་ཆུང་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཡོད་ནའང་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་ཆུ་བོ་མང་ཞིང་ཁ་ཤས་ཉུང་

སྟེ། ལུང་ཧྲན་རི་བོའི་ལྷོ་་རྒྱུད་དང་ཀན་ལྷོ། དཔའ་རིས་བཅས་སུ་ཆུ་བོ་མང་ངོ་། དེ་མ་ཟད་འབབ་ཕྱོགས་ཀྱང་མི་

འདྲ་སྟེ། ལུང་ནན་ས་ཁུལ་དང་ཀན་ལྷོ་ས་ཁུལ་ཀྱི་ཆུ་བོ་དག་ཤར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འབབ་ལ། དཔའ་རིས་དང་སུའུ་

ནན་ཁུལ་ཁོངས་ཀྱི་ཆུ་བོ་དག་ནུབ་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ‘འབབ་བོ།། གཞན་ཡང་ཡུལ་འདིའི་ཆུ་བོ་རྣམས་འབབ་

ཁོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དབྱེ་ན་རྨ་ ཆུའི་ཆུ་ལག་དང་འབྲི་ཆུའི་ཆུ་ལག་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཆོག་ཅིང་སོ་སོ་འཆད་པར་བྱ་སྟེ། 

དང་བོ། རྨ་ ཆུའི་ཆུ་ལག 

རྨ་ ཆུ། རྨ་ ཆུའམ་རྨ་ ཀླུང་ཕྱུག་མོར་འབོད་པ་འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཚན་མགོ་ལོག་ནས་ཀན་ལྷོ་རྨ་ ཆུ་རྫོང་

རྒྱུད་ཅིང་དེ་ནས་ཁུག་བ་གཅིག་འཁྱོག་སྟེ་སླར་ཡང་མཚོ་སྔོན་ཁོངས་སུ་འབབ་པས་ཀན་ལྷོ་ཡུལ་ཁོངས་ཀྱི་འབབ་

རྒྱུན་ལ་སྤྱི་ལེ་་བཞི་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ལས་མེད་ལ། འབབ་རྒྱུན་དལ་ཞིང་རབ་མང་བ། ཆུའི་ཞེང་ཁ་་ཆེ་ས་ནས་སྨི་སུམ་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་ཆུང་ས་ནས་སྨི་བརྒྱད་ཅུ། ཆ་སྙོམས་ཟབ་ཚད་སྨི་སུམ་དང་གྲངས་ཆུང་ལྔ་ཙམ་ཡོད། 

ཀླུ་ཆུ། ཀླུ་ཆུ་ནི་ཀླུ་ཆབ་བྲག་རི་བོའི་ལྷོ་ངོས་ནས་འབབ་པས་ཀླུ་ཆུ་ཞེས་མིང་བཏགས། ཁོ་ཚེ་ཆུ་བོ་དང་

འདྲེས་ཏེ་ཀླུ་ཤོད་དང་། ཅོ་ནེ། བ་ཙེ། རྨེན་ཞན་བཅས་ཡུལ་ཁག་དུ་མ་བརྒྱུད་དེ་རྨ་ ཆུར་འདྲེས། སྤྱིའི་རིང་ཚད་

ལ་སྤྱི་ལེ་བཞི་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ཡོད་ལ་ལྷོ་ནུབ་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་འབབ་ལ། བཞུར་རྒྱུནབསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་སུ་

སླེབས་ཚེ་（ད་སྐབས་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་ཡིན།）ཆུ་ཞེང་ཆུང་ལ་བྲག་སྦུབས་དང་འགག་ཕྲེང་མང་བ་དང་། ཆུ་

ངོགས་གཉིས་ཀྱི་རི་བོ་མཐོ་ཞིང་གཟར་བས་ཆུ་བོའི་འབབརྒྱུན་དྲག་པ། རྨིན་ཞན་རྫོང་མན་ཆད་ནས་འབབ་རྒྱུན་

ཅུང་དལ་ལོ། ། 

བསང་ཆུ། བསང་ཆུ་ནི་བསང་ཁོག་གཞོང་གི་ལྷོ་རི་ནས་མཆེད་ཅིང་ཏ་ནི་ཆུ་བོ་དང་ཁ་གྱ་གཞུང་ཁོག་གི་

གཡོན་ཆུ་གཉིས་འདྲེས་ཏེ་མཐར་རྨ་ ཆུར་འབབ་ཅིང་། བཞུར་རྒྱུན་རིང་ཚད་སྤྱི་ལེ་ཆིག་བརྒྱ་དོན་བདུན་

དང་། འབབ་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཧ་ལམ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་སུམ་སྟོང་ལྷག་ཡོད་ལ་མངར་བ་དང་། བསིལ་བ། འཇམ་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

པ། ཡང་པ། དྭངས་པ། གཙང་བ། མགྲིན་པར་མི་གནོད་པ། ལྟོ་བར་ཕན་པ་བཅས་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་

པར་མེས་པོ་སྔོན་མ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད། 

འཇུ་ལག་ཆུ་བོ། འཇུ་ལག་ཆུ་བོ་ནི་མཚོ་སྔོན་ནས་མཆེད་དེ་མཚོ་སྔོན་དང་ཀན་སུའུ་ཁོངས་ཀྱི་དཔའ་རིས་

བརྒྱུད་དེ་འབབ་ཅིང་། དཔའ་རིས་ཁུལ་ཁོངས་ཀྱི་ཆུ་ཕྲན་བཅུ་ལྷག་འདུས་ཏེ་ཀན་སུའུ་ཡུན་ཏིན་ནས་རྨ་ ཆུར་

འདྲེས། འབབ་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཆིག་སྟོང་ཆིག་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་མཆིས་པས་དཔའ་རིས་མངའ་

ཁོངས་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཆེ་ཤོས་དང་རྨ་ ཆུའི་ཆུ་ལག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 

ཅིན་ཆང་ཆུ་བོ། ཅིན་ཆང་ཆུ་བོ་ནི་ལིན་ལུང་ལིའན་རི་བོའི་ལོྷ་སིལ་ནས་མཆེད་ཅིང་། སྟག་ར་ཁོག་དང་འབོྲང་

ལུང་ཁོག་གི་ཆུ་བོ་ཁ་ཤས་དང་འདྲེས་ཤིང་བོད་སྐད་དུ་འབྲོང་ལུང་ཆུ་བོ་ཟེར། མཐར་རྨ་ ཆུར་འབབ་ཅིང་། འབབ་

རྒྱུན་རིང་ཚད་ལ་སྤྱི་ལེ་ཆིག་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དང་། འབབ་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་ཡོད། 

གཉིས་པ། འབྲི་ཆུའི་ཆུ་ལག 

འབྲི་ཆུའི་ཆུ་ལག་ཏུ་གྱུར་བའི་འབྲུག་ཆུ་ནི་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་ལྷ་མོ་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་ནས་མཆེད་ཅིང་། སི་ཁྲོན་

མཛོད་དགེ་དང་ཀན་ལྷོའི་ཐེ་བོ་དང་འབྲུག་ཆུ། ཝུན་ཞན་བཅས་པའི་ཡུལ་ཁག་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་འབབ། སྟོད་

རྒྱུད་ཀྱི་འབབ་ཡུལ་རྣམས་འཁོད་པ་ཡངས་ཤིང་བདེ་བས་བཞུར་རྒྱུན་དལ་ཞིང་། དཀྱིལ་རྒྱུད་དང་སྨད་རྒྱུད་དུང་

རི་དང་ཐེ་རིའི་ཁོངས་ཀྱི་ལུང་ཁོག་དོག་མོ་དང་ནགས་ཁུལ་དུ་སླེབས་དུས་ཆུ་ཞེང་དོག་ཅིང་ཀྱ་ཀྱུ་མང་བ། ཆུ་བོའི་

འགྲམ་ངོགས་རྣམས་རི་མཐོ་ལ་གཡང་གཟར་བ། ཆུ་ལག་ཆེ་ཕྲ་བཅུ་དྲུག་འདུས་ཡོད་ཕྱིར། ཀླུང་ཡངས་ཞིང་

གཏིང་ཟབ་པ། འབབ་དྲག་ཅིང་རྒྱུན་ཐུང་བ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ནོ། ། 

གསུམ་པ། ནགས་ཚལ་དང་མཚོ་མཚེའུ། 

མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཡུལ་ཕལ་མོ་ཆེ་ས་མཐོ་ཞིང་རི་བོ་མང་བ། ནགས་ཚུལ་སྟུག་པོ་ཚང་ཚིང་དུ་འཁྲིགས་

པ། རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་པའི་རྩྭ་ཐང་མུ་མཐའ་མེད་པ། མཚོ་དང་མཚེའུ་མང་བས་ཡུལ་ལྗོངས་མཛེས་ཤིང་ལྟ་བས་ཆོག་

མི་ཤེས་ལ། དེ་ཡང་ནགས་ཚལ་དང་མཚོ་མཚེའུ་གཉིས་རིམ་པར་བཤད་ན། 

དང་བོ། ནགས་ཚལ། 

མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་བོད་ཡུལ་ནི་རྩྭ་དང་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་གྱིས་ཡོངས་སུ་བཀླུབས་པའི་སྔོ་ལྗང་ཡུལ་ལྗོངས་

ཤིག་ཡིན་ཞིང་། འབྲེལ་ཡོད་ཚན་རིག་སྡེ་ཁག་གིས་དཔྱད་ཞིབ་ལྟར་ན་ཡུལ་འདིར་རྩྭ་རིགས་དང་ཤིང་རིགས་སྣ་

ཁ་ལྔ་སྟོང་ལྷག་ཡོད་པར་བཞེད་ལ། སྐབས་སུ་བབས་པའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནགས་ཚལ་ཐད་ནས་བཤད་ན། ཤར་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གྱི་མདོ་ལ་རིང་མོའི་གདོད་མའི་ནགས་ཚལ་དང་ལྷོ་ཡི་འབྲུག་ཆུའི་འབབ་ཡུལ་དང་ཀླུ་ཆུའི་འབབ་ཡུལ། བསང་

ཆུའི་འབབ་ཡུལ་བཅས་སུ་གདོད་མའི་རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་ལ། རི་བོའི་ཁོངས་གསེང་དང་ཆུ་

བོའི་འགྲམ་ངོགས་རྣམས་སུ་རྩེ་མོ་དགོང་ལ་བསྙེག་པའི་ལྗོན་ཤིང་གིས་ཡོངས་སུ་བཀླུབས་ཡོད། ལྗོན་ཤིང་ལ་

རིགས་དང་བྱེ་བྲག་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་གཙོ་བོ་ནི་གསོམ་ཤིང་དང་ལོ་ཤིང་། ཐང་ཤིང་། ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ་སོགས་ས་

མཐོའི་ལྗོན་ཤིང་གི་རིགས་ཡིན་པ་དང་། གཞན་ཡང་། སྟག་ཤིང་དང་། ཅོག་ཤིང་། བེར་ཤིང་། ལྗང་མ། སྦྱར་

ཤིང་སོགས་ཀྱང་མཆིས་སོ།། ཡུལ་ཁག་སོ་སོའི་ནགས་ཚུལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ཆུང་མི་སྙོམས་པ་ལས། ཀན་ལྷོའི་ཐེ་བོ་

དང་། འབྲུག་ཆུ། ཅོ་ནེ་བཅས་ཡུལ་ཁག་གསུམ་གྱི་ནགས་ཚལ་ནི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ལ་ཀླུ་ཆུ་དང་། བ་ཙེ། བསང་

ཆུ། དཔའ་རིས། གཞན་ཡང་ཝུའུ་ཏུའུ་ས་ཁུལ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཐེ་བརྒྱུད་དང་སུའུ་ནན་བོད་ཁུལ་གྱི་ནགས་

ཚལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཀྱང་ཅུང་ཆེའོ།། ཡུལ་ཕྱོགས་འདིའི་ནགས་ཚལ་ནི་མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་དམ་ས་བབ་ལ་བསྟུན་

ནས་ཐད་ཁྱབ་ཏུ་སྐྱེས་པའི་སྟེང་ནགས་ཁུལ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་གི་སྐྱེས་བབ་ཀྱང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་མོད་ཀྱང་

ཕལ་ཆེར་རི་ཁུལ་དྲོད་རྒྱུད་རྟག་སྔོ་འདབ་ཡངས་ནགས་ཚལ་དང་། རི་ཁུལ་གྲང་དྲོད་སྙོམས་ཁུལ་འདབ་ཆུང་

ནགས་ཚལ། རི་ཁུལ་གྲང་ཁུལ་ཤིང་ཕྲན་ཚལ་བཅས་རིགས་གསུམ་ལས་མ་འདས། 

དང་བོ། རི་ཁུལ་དྲོད་ཁུལ་གྱི་རྟག་སྔོ་འདབ་ཆེ་ནགས་ཚལ་ནི་གཙོ་བོ་ཐེ་བོ་དང་། འབྲུག་ཆུ། ཅོ་ནེ། ཐེ་

བརྒྱུད་སོགས་མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་སྨི་ཆིག་སྟོང་ནས་ཉིས་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་བར་གྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཆགས་ཡོད་ལ། 

ཤིང་རིགས་གཙོ་བོ་ཐང་ཤིང་དང་། ལོ་ཤིང་། གསོམ་ཤིང་། ཤུག་པ་སོགས་གཙོས་བས་ལྗོན་ཤིང་ལོ་འདབ་ཆེ་

ཕྲ་རིགས་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ་ཡོད། གཞན་ཡང་། སྟར་ཀ་དང་། ཀུ་ཤུ། ལི། སིལ་དམར་སོགས་འབྲས་ཤིང་གི་

རིགས་ཀྱང་བྱེ་བྲག་མང་དུ་མཆིས། ནགས་ཚལ་འདི་རྣམས་ཀྱི་ལྗོན་ཤིང་རྣམས་སོྦམ་ཞིང་མཐོ་བ་རྩེ་མོ་ནམ་མཁའི་

དབྱིངས་སུ་བསྙེག་སྟེ་ཉི་འོད་ཀྱང་སྒྲིབ་པར་བྱེད། ནགས་ཚལ་དུ་བརླན་གཤེར་ཆེ་བས་རྩྭ་དང་ལོ་འདབ་རྒྱས་པ། 

ལྗོན་ཤིང་སྟེང་དང་ས་ངོས་སུ་དུས་བཞིར་སྔོ་སེར་ན་དྲེག་སྟུག་པོ་ཆགས་ཡོད། ནགས་ཚལ་ཡོངས་ཀྱང་ལྗང་མདོག་

མཚོ་མོ་ས་ལ་འཁྱིལ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་ངོ་། ། 

གཉིས་པ་རི་ཁུལ་དྲོད་གྲང་སྙོམས་ཁུལ་ཀྱི་འདབ་ཕྲན་ནགས་ཚལ་ནི་གཙོ་བོ་བསང་ཆུ་དང་། བ་ཙེ། ཀླུ་ཆུ། 

དཔའ་རིས་ཀྱི་ནུབ་བྱང་དང་། ཁ་བ་གྲང་རི་བོའི་ལྷོ་ཁུལ་དང་བྱང་ཁུལ། སུའུ་ནན་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཁྲེན་ཧོང་དང་། 

ཆི་ཧྥུན། མ་ཐེལ་བཅས་མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་སྨི་ཉིས་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དང་སུམ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བར་གྱི་རྒྱ་ཆེའི་ས་

ཁོངས་སུ་ཆགས་ཡོད་ལ། ནགས་ཚལ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་གཙོ་བོ་ཐང་ཤིང་དང་ལོ་ཤིང་ཡིན། 

གསུམ་པ། གྲང་ཁུལ་མཐོ་ཁུལ་གྱི་ཤིང་ཕྲན་ནགས་ཚལ་ནི་ཀན་ལྷོ་རྨ་ ཆུ་རྫོང་སོགས་མཚོ་ངོས་འཕགས་

ཚད་སྨི་སུམ་སོྟང་ལྔ་བརྒྱ་ནས་བཞི་སོྟང་ཉིས་བརྒྱ་བར་གྱི་མཐོ་ཁུལ་དུ་ཆགས་ཡོད། ལྗོན་ཤིང་གཙ་ོབོ་ནི་མཐོ་ཁུལ་



-37-

ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

ལྕང་མ་དང་། སྟག་མ། སུ་རི་སོགས་ཡིན་ཞིང་མཐོ་ཚད་ལ་སྨི་གཉིས་ཡས་མས་ཙམ་ལས་མེད་མོད་སྐྱེ་འཐུག་ཅིང་

ལོ་འདབ་རྒྱས་པ། དབྱར་དུས་སུ་ཁ་ཏོག་སྣ་ལྔའི་མེ་ཏོག་ལྷུག་པར་བཞད་ཅིང་སྟོན་དུས་སུ་འབྲས་བུས་དུད་པར་

འགྱུར། 

མདོར་ན། ཡུལ་འདིའི་རྒྱ་ཆེའི་བོད་ཁུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་ནི་རི་ཁུལ་དང་ལུང་ཁུལ་དུ་སྐྱེས་ཡོད། དཔྱད་

པ་ལྟར་ན་མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ནགས་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་བསྡོམས་པས་མུའུ་བྱེ་བ་གཅིག་དང་ས་ཡ་དྲུག་ལྷག་

ཡོད་པ་དང་། ནགས་ཚལ་གི་རྒྱ་ཁྱོན་མུའུ་ས་ཡ་བརྒྱད་དང་འབུམ་བརྒྱད་ལྷག་ཡོད་པས། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་

ནགས་ཁུལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཡོངས་ནགས་ཚལ་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་ལྔ་བཅུ་ཡན་ཟིན། དུས་བཞིར་འགྱུར་

མེད་སྔོ་བའི་ནགས་ཚལ་དག་མཐོ་དམན་མི་སྙོམས་པའི་རི་ཚོགས་དང་བསྟུན་ནས་རྦ་རླབས་ཀྱི་འགྱུར་བ་རེས་

མོས་སུ་འཕྱུར་བའི་རྒྱ་མཚོ་བཞིན་ཕྱོགས་འདིའི་ས་འཛིན་ཕྲེང་བའི་སྐེད་སྐབས་ཡོངས་སུ་གཡོགས་ཡོད། 

གཉིས་པ། མཚོ་དང་མཆེའུ། 

མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ཡུལ་ཁོངས་སུ་ཆུ་དང་ཆུ་བོ་གྲངས་མེད་འབབ་པ་མ་ཟད་མཚོ་དང་མཚེའུ་མང་བོ་

མཆིས་པས། ཡུལ་འདིའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་རྣམ་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གྲུབ་ཡོད་དེ། འབྲེལ་ཡོད་ཚན་

རིག་སྡེ་ཁག་གི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ལྟར་ན། སྤྱིར་མཐོ་སྒང་གི་མཚོ་དང་མཚེའུ་ཆགས་པ་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ལ་

རག་ལས་ཡོད་པར་བཞེད་ན་ཡང་། མདོར་བསྡུས་ན་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གསུམ་སྟེ་ས་གཤིས་གྲུབ་ཆགས་ཀྱི་འགྱུར་

བ་དྲག་པོ་ཐེངས་མང་བྱུང་བ་ལས་ཆགས་པར་སྨྲ་བ་དང་། གངས་ཀྱི་འཁྱག་རོམ་བཞུ་བ་དང་ཆུ་ཀླུང་གི་བཞུར་

རྒྱུན་བཅད་པ་ལས་ཆགས་པར་སྨྲ་བ་དང་། སྤང་གཞོང་གི་ཆུ་མིག་དང་ཆུ་ཕྲན་དུ་མ་འདུས་ནས་ཆགས་པ་བཅས་

གསུམ་ལས་ཡུལ་འདིའི་བོད་ཁུལ་གྱི་མཚོ་དང་མཚེའུ་མང་ཤོས་ནི་ཆུ་བོའི་བཞུར་རྒྱུན་འགག་པས་གྲུབ་པ་དང་། 

གཞོང་སའི་ཆུ་མིག་འདུས་པ་ལས་སྐྱིལ་ཞིང་གྲུབ་པར་ངེས་སོ། ། 

ཀན་ལྷོའི་ཡུལ་ཁོངས་སུ་མཚོ་མོ་གྲགས་ཅན་ལྔ་ཡོད་པ་དག་ལ་ཡུལ་འདིའི་བླ་མཚོ་ལྔར་བཞད་དེ། དེ་ནི་

ཟམ་ཚའི་མཚོ་རྙིང་དང་། ཤྭ་བའི་ཨ་མ་འབྲུག་མཚོ། རྟ་རྫོང་གཡུ་མཚོ། གཡུ་མཚོ། དར་རྒྱལ་གཡུ་མཚོ་རྣམས་

སོ། ། 

དང་བོ་ཟམ་ཚའི་མཚོ་རྙིང་ནི་ས་མཐོ་བ་དང་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་བ། ཡུལ་ལྗོངས་མཛེས་པ་བཅས་ཀྱིས་ཕྱིར་ན་ཡུལ་

མི་རྣམས་ཀྱིས་མཚོ་འདི་ཆུ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆུ་འགོ་ཡིན་ཞེས་བསྔགས་བརྗོད་བྱེད། མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་སྨི་

སུམ་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དང་། མཚོ་མོའི་རྒྱར་མུའུ་ཆིག་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ཡོད། མཚོ་ངོགས་སུ་རྩྭ་དང་རྩི་ཏོག་རྣམ་

པར་རྒྱས་པ་དང་ཕྱོགས་བཞིར་འཁོད་སྙོམས་པའི་རྩྭ་ཐང་རྩོལ་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཡོད། དཔྱིད་ཀྱི་མཛའ་ན་མོའི་

བགས་ཡང་གོམ་འགྲོས་ཕྱོགས་འདིར་སྒྱུར་ཚེ་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་རྣམ་པར་རྒྱས་ཏེ་དྭངས་གཙང་ཆུ་བོའི་སྟེང་དུ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

འདབ་ཆགས་ངང་ངུར་ཁྱུ་ཚོགས་སུ་འཁྲུག་པ་དང་། མགྲིན་པའི་རྫ་རྔ་དཀྲོལ་ཞིང་དཔྱིད་གྱི་དཔལ་ལ་ཉམས་སུ་

མྱོང་བཞིན་གནས། མཚོ་སྙིང་སྟེང་གི་སྔོ་ལྗང་རྩྭ་འདབ་ཁྲོད་དུ་འདབ་ཆགས་ངང་ངུར་གྱི་ཚང་དང་སྒོ་ང་ག་སར་

གནས་ཤིང་། མཚོ་ནང་དུ་དུས་བསྟུན་འདབ་ཆགས་སྣ་ཚོགས་བག་ཡངས་སུ་རྒྱུ་ཕྱིར་རྩོལ་མེད་རང་བྱུང་རི་དྭགས་

ར་བ་ཞེས་བསྔགས་སོ།། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༢ལོར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་ཡི་གེ་

གནང་སྟེ་ཟམ་ཚའི་མཚོ་རྙིང་ནི་དུས་བསྟུན་འདབ་ཆགས་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་གཏན་ཁེལ་བྱས། 

གཉིས་པ། ཤྭ་བའི་ཨ་མ་འབྲུག་མཚོ། ཨ་མ་འབྲུག་མཚོ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར་ལ་ཅོ་ནེ་ཡུལ་ཁོངས་སུ་གནས། 

མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་སྨི་ཉིས་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་ཡོད་ཅིང་ལྷོ་བྱང་སྲེད་དུ་སྤྱི་ལེ་གཉིས་དང་། ཤར་ནུབ་ཞེང་དུ་སྨི་

དྲུག་བརྒྱ། རྒྱ་ཁྱོན་སྨི་འགྲུབ་བཞི་མ་སྟོང་ལྷག་དང་། ཟབ་ཏུ་སྨི་བཅུ་གཅིག་བཅས་ཡོད། དཔྱིད་དུས་སུ་དྭངས་

ཤིང་གཙང་བའི་མཚོ་མོས་གཡུ་ལྟར་སྔོ་བའི་རླབས་ཕྲེང་དལ་གྱིས་གཡོ་ཞིང་། དབྱར་དང་སྟོན་གྱི་དུས་སུ་སྔོ་ལྗང་

རི་བོ་དང་སྔོ་བསངས་མཚོ་མོས་བརྗིད་པ་དང་ཡངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཕན་ཚུན་འགྲན་པའི་ཚུལ་གྱིས་སོ་སོའི་

མཛེས་པ་ངོམ་པར་བྱེད། དགུན་དུས་སུ་མཚོ་ངོས་འཁྱགས་རོམ་གྱིས་བཀླུབས་ཤིང་། འཁྱགས་རོམ་གྱི་ངོས་སུ་

ལྷའི་ཁང་བཟང་དང་ནོར་བུ་དཔལ་འབར་སོགས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་འཆར་རྒྱུ་ཡོད་པར་བཤད་པས། 

སྐྱེ་བོ་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་པར་མཆོད་བཀུར་བྱེད། གཞན་ཡང་། ཤྭ་བའི་ཨ་མ་འབྲུག་མཚོ་ནི་མདོ་སྨད་བྱང་

ཤར་གྱི་བླ་མཚོ་གྲགས་ཅན་གྱི་ཡ་གྱལ་དུ་བགྲང་བ་དང་། ངག་རྒྱུན་ལྟར་ན། དུས་སྔོན་ཞིག་ལ་ཀླུའི་བུ་མོ་ཞིག་

གིས་རི་བོ་གཏོར་ཞིང་ཆུ་སྐྱིལ་ཏེ་མཚོ་མོ་འདི་བྱུང་བ་དང་། དེ་རྗེས་ནམ་མཁའི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞལ་

གཟིགས་པའི་མེ་ལོང་བྱས། ལྷ་ཀླུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་ན་མཚོ་ཆུ་དག་ཀྱང་དུས་བཞིའི་རང་བྱུང་གི་ཐན་པ་

དང་ཆར་ཆུ་མང་ཉུང་གི་རྐྱེན་དབང་གིས་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་འགྱུར་བ་མི་འབྱུང་ཞེས་ཟེར། ཕྱོགས་བཞིའི་དད་ལྡན་

རྣམ་གྱིས་ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་ངལ་ཚེགས་ལ་མི་འཛེམ་པར་འདིར་འོངས་ནས་བླ་མཚོ་ལ་མཆོད་བཀུར་བྱས་དང་བྱེད་

མུས་སུ་མཆིས་སོ། ། 

གསུམ་པ། གཡུ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེ་བོ་རྫོང་བྱ་འབབ་ཞང་ཁོངས་ཀྱི་ལུང་ཁོག་ཅིག་ཏུ་གནས། མཚོ་ངོས་

འཕགས་ཚད་མཐོ་བའི་ཕྱིར་ན་དུས་བཞི་དང་ཉིན་མཚན་གྱི་དྲོད་གྲང་ཤིན་ཏུ་མི་སྙོམས། འཇོང་མོ་སྒོང་དབྱིབས་

ཀྱི་མཚོ་མོའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྨི་གྲུ་བཞི་མ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ལས་མེད་ཅིང་། ཆུ་ཕྲན་དུ་མ་ཕྱོགས་བཞི་ནས་མཚོ་ནང་དུ་

འབབ་པ་དང་། མཚོ་ཆུ་དྭངས་ཤིང་གཙང་བ། མཚོ་མོའི་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་རི་བོ་མཐོ་ཞིང་གཟར་བ་དག་

གིས་བསྐོར་པ། རི་སྟེང་དུ་གསོམ་ཤིང་དང་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ་སྐྱེས་ཡོད་ལ། རི་འདབས་སུ་སྟག་མའི་མེ་ཏོག་ཚོམ་བུ་

ཚོམ་བུར་བཞད་པས། རི་བོ་དུས་བཞིར་སྔོ་ཞིང་ཆུ་བོ་རྟག་ཏུ་གཙང་བའི་གནས་མཆོག་ཅིག་ཏུ་ངེས་སོ། ། 

བཞི་བ། རྟ་རྫོང་གཡུ་མཚོ་ནི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་མདའ་སྨད་ཡུལ་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

ཁོངས་ཀྱི་གནས་རི་གྲགས་ཅན་ཨ་མྱེས་གཡའ་རིའི་རྒྱབ་ཟུར་དུ་ཡོད། མཚོ་ངོས་ལས་འཕགས་ཚད་སྨི་སུམ་སྟོང་

ཆིག་བརྒྱ་ཡས་མས་ཡོད། མཚོ་མོ་འདི་བྲག་རིའི་སྦུབས་གཞོང་དོག་ཅིང་རིང་བ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། ལྷོ་

བྱང་སྲིད་དུ་སྨི་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་། ཤར་ནུབ་ཞེང་དུ་སྨི་ཆིག་བརྒྱ། རྒྱ་ཁྱོན་མུའུ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་མཆིས། མཚོ་

འགྲམ་དུ་ངོ་མཚར་བའི་རྡོ་ཕ་བོང་སྣ་ཚོགས་འབར་འབུར་དུ་ལངས་པ། བྲག་རིའི་ཁོང་གསེང་དུ་གསོམ་ཤིང་སྦྲུལ་

དབྱིབས་སུ་འཁྱིལ་ཏེ་སྐྱེས་ཡོད་ཅིང་། ཆུ་མིག་དྭངས་ཞིང་གཙང་བ་མཚོ་མོའི་ནང་ལྷུང་ལྷུང་འབབ་པ། མཚོ་མོའི་

མདུན་ངོས་ཀྱི་སྤང་ལྗོངས་རྣམས་ནེ་ཙོའི་འདབས་གཤོག་བརྐྱངས་པ་བཞིན་སྔོ་ལྗང་དུ་ཡོད་པ། མཚོ་མོའི་གཡས་

གཡོན་ཕྱོགས་མཚམས་ལ་རི་བོ་འབའ་འབུར་གྱིས་བསྐོར་བ། རི་སྟེང་གི་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོའི་ནང་དུ་འདབས་

ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཁྱུར་འཁྲུག་པ་དང་མཚོ་མོའི་ནང་དུ་གསེར་ཉ་བག་ཡངས་སུ་རྒྱུ་བ། མཚོ་འགྲམ་གྱི་ནེའུ་གསེང་

ལ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཁྲ་ཆེམ་མེར་བཞད་པས། རི་དང་མཚོ་མོ་བཅས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ། 

ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་གཅིག་ཅར་དུ་འཕྲོག་པར་ནུས་པས། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྟ་རྫོང་གཡུ་མཚོ་ནི་ཨ་མྱེས་གཡའ་

རིའི་ཅོད་པཎ་སྟེང་གི་རབ་མཛེས་མུ་ཏིག་གི་ཕྲ་རྒྱན་ཞིག་ཡིན་ཟེར། རྟ་རྫོང་གཡུ་མཚོ་ནི་ཉེ་འཁོར་གྱི་བོད་རིགས་

དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་གཏེར་འབུལ་དང་མཆོད་བཀུར་བྱེད་སའི་བླ་མཚོ་ཞིག་ཡིན་པས། མཚོ་ངོགས་དང་མདུན་

ངོས་རྣམས་སུ་རླུང་རྟ་དང་དར་ལྕོག། རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོ་ལྷབ་ལྷུབ་དུ་གཡོ་ཞིང་། ལོ་རེའི་ཧོར་ཟླ་དྲུག་པར། 

ཕྱོགས་བཞིའི་དད་ལྡན་རྣམས་འདིར་བྱོན་ཏེ། མཚོ་ནང་དུ་གཏེར་འབུལ་བ་དང་། ལྷ་བསང་གཏོང་བ། ཕྱག་དང་

བསྐོར་བ་བྱེད་པ། ཀི་བསོ་དང་དུང་དཀར་འབུད་པ་སོགས་བྱས་ཏེ། ལོ་ལེགས་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་དང་། མི་ཕྱུགས་

འཕེལ་ཀ་རྒྱས་པ། སད་སེར་ཐན་པ་དང་ཤ་འོད་སོགས་རང་བྱུང་གནོད་འཚེ་མི་འབྱུང་བ་དང་། མི་འདོད་རྒུད་པ་

ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་། ལེགས་ཚོགས་ཆར་བཞིན་དུ་འབེབས་པའི་གསོལ་སྨོན་བྱེད་སྲོལ་ཡོད། 

ལྔ་བ། དར་རྒྱལ་གཡུ་མཚོ། དར་རྒྱལ་གཡུ་མཚོ་ནི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས། 

ཡུལ་རྒན་གྱའི་གཞུང་གི་བྱང་ཤར་ཀྱི་དར་རྒྱལ་རི་བོའི་ཀླད་ན་གནས། མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་སྨི་བཞི་སྟོང་དྲུག་

བརྒྱ་སོ་སུམ་མཆིས་ཤིང་སྲིད་དུ་སྤྱི་ལེ་ལྔ་བཅུ་དང་ཞེང་དུ་སྤྱི་ལེ་སུམ་ཅུ་ཡོད། （འདིར་བཀོད་པའི་མཚོའི་སྲིད་

ཞེང་གི་བཅལ་གྲངས་ལ་ནོར་ཐལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དོན་དངོས་སུ་ཡུལ་མི་རྣམས་བརྗོད་ན་ཧ་ལམ་སྲིད་ལ་གོམ་པ་

ཉིས་བརྒྱ་མ་ལོང་ཙམ་དང་ཞེང་ལ་གོམ་པ་ཆིག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་མེད་ཙམ་འདུག་ཅེས་གླེང་བས་བརྟག།） བརྗིད་

ཆགས་དར་རྒྱལ་རི་བོའི་རྫ་ཁའི་ནེའུ་གསེང་ཁྲོད་ན་རིན་པོ་ཆེ་བཻཌཱུརྱ་ཞུན་མ་ས་ལ་འཁྱིལ་འདྲའི་མཚོ་མོ་སྤུན་ལྔ་

མཆིས་པ་ལས། གཡུ་མཚོ་ནི་ཆེ་ཞིང་ཡངས་ལ་རྫ་ཁར་ཡོད་པས་མིང་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ནོ།། གཡུ་མཚོའི་ནུབ་

ལྷོ་བྱང་གསུམ་དུ་བྲག་རིས་བསྐོར་ཡོད་པ་དང། ཤར་ཕྱོགས་སུ་ནེའུ་གསེང་འཁོད་སྙོམས་པས་བརྒྱན་པ། བྲག་

ངོས་ནས་མཚོ་ནང་དུ་འབབ་པའི་རྦབ་ཆུའི་ཟེགས་མ་རྣམ་པར་འཕྱོ་བ་དར་དཀར་ཡུག་རིང་གནམ་ནས་འཐེན་པ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དང་འདྲ། རི་སྤོར་འཛེགས་ཏེ་རྒྱང་དུ་བལྟས་ཚེ་རི་ལུང་བཅས་པ་རྣམ་པར་མཛེས་པ། རྒན་གྱའི་གཞུང་གི་ཡུལ་

ལྗོངས་ཀུན་ཀྱང་ལག་མཐིལ་ལ་བལྟ་བ་བཞིན་གསལ་བར་མཐོང་ཐུབ་བོ།། དར་རྒྱལ་གཡུ་མཚོའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་མུའུ་

བཅུ་ལྷག་མཆིས་ཤིང་འཇོང་དབྱིབས་སུ་སྣང་བའི་མཚོ་མོའི་ངོས་སུ་རི་བོའི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་ཚེ་རི་བོ་དག་ཀྱང་

དེ་བས་བརྗིད་ཆགས་ཤིང་ཉམས་སུ་དགའ་བར་སྣང་ངོ་།། ངག་རྒྱུན་དུ་དར་རྒྱལ་གཡུ་མཚོའི་མཐའ་ཁོར་དུ་མི་

ཚོགས་འདུས་མི་རུང་ལ། སྐད་གསེང་མཐོན་པོས་གཏམ་གླེང་དང་འུར་སྒྲ་སོགས་དེ་བས་སྒྲོགས་མི་རུང་། དེ་ལས་

ལྡོག་པར་སྤྱད་ཚེ་གཞི་བདག་ཁྲོས་ཤིང་སྨུག་པ་འཁྲིགས་པ་དང་གློག་འོད་འགྱུ་བ། ཐོག་འབེབ་པ་དང་རླུང་ནག་

འཚུབ་མ་ལངས་པ་གནམ་ས་དབྱེར་མི་ཕྱེས་པ་དང་བགྲོད་པའི་ལམ་མི་རྙེད་པར་མགོ་འཐོམས་པར་འགྱུར་ཟེར། 

སྒྲ་དང་རླུང་ཁམས་གཡོ་བར་བརྟེན་ནས་གནམ་གཤིས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་འབྱུང་བ་ནི་ཚན་རིག་གི་རང་བཞིན་ལྡན་

པའི་རང་བྱུང་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཡིན་ནའང་། ངོ་མཚར་བའི་རང་བྱུང་རྣམ་པ་འདི་དག་ལ་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྣ་བར་

སྙན་པའེ་གཏམ་བརྒྱུད་མཚར་ཞིང་རིང་བ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ཕྱིར་བླ་མཚོར་མཆོད་བཀུར་བྱེད་མཁན་ཟམ་མ་ཆད་པར་

འོངས་སོ། ། 

མདོར་ན་མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཡུལ་རྣམས་སུ་མཚོ་དང་མཚེའུ་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་མེད་པར་

ཁྱབ་ཡོད་པ་ཀུན་ཀྱང་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་མཚོ་མོ་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར། འཛམ་གླིང་གི་ས་མཐོ་ཤོས་དང་ཆུ་

མང་ཤོས། རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ཤོས་བཅས་ཀྱི་མཐོ་སྒང་མཚོ་ཁུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། མཚོ་དང་མཚེའུ་ཆེ་ཕྲ་འདི་དག་

གིས་མདངས་སྔོན་ཞུན་མ་ས་ལ་བསྐྱིལ་བའམ་འོད་རབ་འབར་བའི་མུ་ཏིག་གི་དོ་ཤལ་བཞིན་ཡུལ་འདིའི་ནོར་

འཛིན་བུ་མོ་མཛེས་པར་བརྒྱན་ཡོད། 

བཞི་བ། གནམ་གཤིས། 

གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་གནམ་གཤིས་ལ་རིགས་ལྔ་དབྱེ་ཆོག། ཀན་ལྷོ་

མཐོ་སྒང་དང་མདོ་ལ་རིང་མོའི་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ནམ་ཟླ་གྲང་བའི་འབྲོག་ཁུལ་ཡིན། ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་གྱི་འབྲུག་ཆུ་མ་གཏོགས་པའི་རྫོང་ཁག་གཞན་དྲུག་དང་། མདོ་ལ་རིང་མོའི་རི་ཁུལ་དུ་གཏོགས་པའི་སུའུ་

ནན་ཡུས་གུའུ་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་དང་དཔའ་རིས་རྫོང་རྣམས་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཤར་མཐར་གནས་ཤིང་དུས་

བཞི་དང་དགོང་ཞོག་ཉིན་མཚན་སོགས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་དྲོད་གྲང་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད། མདོར་བསྡུས་ན་

མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཁྱད་ཆོས་ནི། དགུན་དུས་སུ་གྲང་ངར་ཆེ་ཞིང་ཁ་བ་བུ་ཡུག་འཚུབ་

ལ་དགུན་ཡུན་རིང་བ། དཔྱིད་དུས་སུ་ཚ་གྲང་གི་འཕེལ་འགྲིབ་ཆེ་ཞིང་དྲོད་གྲང་མི་སྙོམས་པ། དབྱར་དུས་སུ་ཚ་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

བ་མི་ཆེ་ཞིང་ཆར་ཆུ་མོད་པ། སྟོན་དུས་སུ་བསིལ་འགུགས་ཚད་མགྱོགས་ལ་སད་འབབ་སྔ་བའོ།། འོན་ཀྱང་ཀན་

ལྷོ་ས་ཁུལ་དང་མདོ་ལ་རིང་མོའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་དཔའ་རིས་དང་སུའུ་ནན་ཡུལ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་

འགྱུར་ལྡོག་ཐད་སོ་སོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་མང་དུ་ལྡན་ཕྱིར་སོ་སོར་དབྱེ་སྟེ་འཆད་པར་བྱའོ། ། 

དང་པོ། ཀན་ལྷོ་ས་ཁུལ་གྱི་གནམ་གཤིས། 

སྤྱིར་ཚ་གྲང་དྲོད་གཤེར་དང་རླུང་ཁམས་སོགས་ལ་གནམ་གཤིས་ཀྱི་བདག་རྐྱེན་ཟེར་ཞིང་། ཚ་གྲང་འཕེལ་

འགྲིབ་དང་རླུང་ཁམས་ནི་སྐད་ཅིག་ངང་འགྱུར་བཞིན་པའི་ཕྱིར་ན། མི་དང་བཅས་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་འཚོ་རྐྱེན་

ལ་ཤན་ཤུགས་སྣ་ཚོགས་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་ས་མཐོའི་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་གནམ་གཤིས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་དཔོག་པར་དཀའ་བས་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་ནི་དེ་བས་མངོན་གསལ་ཆེའོ།། 

སྤྱིར་བཤད་ན་ཀན་ལྷོའི་གནམ་གཤིས་ནི་སྐམ་སའི་མཐོ་སྒང་རང་བཞིན་གྱི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་

ཤིང་ཆ་སྙོམས་མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་ཀྱང་སྨི་སུམ་སྟོང་ཡས་མས་སུ་སླེབས། ས་བབ་ཀྱང་ནུབ་བྱང་མཐོ་ལ་ཤར་

ལྷོ་དམའ་ཕྱིར། ནུབ་བྱང་ནས་ཤར་ལྷོ་བར་རིམ་པར་མཐོ་སྒང་གྲང་ཁུལ་དང་རི་ལུང་གྲང་ཁུལ། རི་ལུང་དྲོ་ཁུལ་

བཅས་གནམ་གཤིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་དང་། དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་གྲང་ངར་ཆེ་ཞིང་ཚ་རེག་དམན་

པ་སོགས་འདྲ་མོད་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། ཁྱད་ཆོས་བཞི་ལྡན་སྟེ། 

དང་བོ། གྲང་ངར་ཆེ་ཞིང་ཚ་རེག་དམན་པ། ཀན་ལྷོའི་ནུབ་རྒྱུད་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་དང་། རྨ་ ཆུ་རྫོང་། བསང་ཆུ་

རྫོང་རྣམས་ས་མགོ་མཐོ་ཞིང་། མཁའ་དབུགས་སྲབ་ཅིང་ཡང་བས་རྡུལ་དང་ཆུ་རླངས་ཀྱི་རྡུལ་ཉུང་བས། གནམ་

མཁའ་གཡའ་དག་པ། དུས་བཞིའི་ཆ་སྙོམས་དྲོད་གྲང་ནི་ཀོར་ཐིག་མན་གྱི་ཏུའུ་གྲངས་གསུམ་མན་དུ་སླེབས། ཉི་

འོད་བཙན་ཞིང་འཕྲོ་ཡུན་རིང་བ་དང་། སྨུག་ཕྱིའི་འོད་འཕྲོ་བཙན་པོ་ཕོག་པར་བརྟེན། ཡུལ་འདིར་འཚོ་ཞིང་

གནས་པའི་མིར་པགས་ནད་བྱུང་བ་ཉུང་བར་བཞེད། བ་ཙེ་རྫོང་དང་ཅོ་ནེ་རྫོང་གཉིས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་དྲོད་གྲང་

ནི་ཆ་སྙོམས་བྱས་ན་ཏུའུ་གྲངས་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་ཡིན། ཐེ་བོ་ཤར་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་གནམ་གཤིས་ནི་དུས་བཞིའི་

ཆ་སྙོམས་དྲོད་གྲང་ནི་ཏུའུ་གྲངས་དྲུག་ཡན་ལ་སོན་ཞིང་། འབྲུག་དཀར་ཆུ་བོའི་རོང་ཁོག་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་འབྲུག་ཆུ་

རྫོང་གི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་དྲོད་གྲང་ནི་ཏུའུ་གྲངས་བཅུ་སུམ་ཡས་མས་སུ་སླེབས་པས་ས་ཁུལ་འདི་དག་

ཏུ་དགུན་དུས་སུ་གྲང་ངར་མི་ཆེ་ཞིང་དབྱར་དུས་སུ་ཚ་གདུང་མེད་པ། གྲང་ངར་ཆེ་དུས་དྲོད་གྲང་ཀོར་ཐིག་མན་གྱི་

ཏུའུ་དགུ་རུ་སླེབས། ས་གནས་ཁག་གི་གནམ་གཤིས་དྲོད་གྲང་གི་ཆ་སྙོམས་ཁྱད་གྲངས་ཏུའུ་ཉེར་གཅིག་ནས་ཉེར་

གསུམ་དང་། ཉིན་མཚན་གི་ཚ་གྲང་གི་ཁྱད་གྲངས་ཆེ་དུས་ཏུའུ་ཉེར་ལྔ་ནས་སུམ་ཅུ་བར་སླེབས། 

གཉིས་པ། བརླན་གཤེར་ཆེ་ལ་ཆར་ཆུ་མོད་པ། ཀན་ལྷོ་མཐོ་སྒང་ནི་སའི་གོ་ལའི་ཞེང་བབ་དམའ་ཁུལ་དུ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གནས་ཤིང་། དྲོད་གཤེར་ལྡན་པའི་ལྷོ་རླུང་དུས་རྒྱུན་དུ་ལྡང་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པས་མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་

བོད་ཡུལ་ལས་ཆར་ཆུ་མང་ཤོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡིན། ཧོར་ཟླ་བདུན་པའི་ཡར་ངོ་ནས་དགུ་བའི་ཡར་ངོ་བར་ནི་ཆར་

དུས་ཡིན། ཀླུ་ཆུའི་རྫོང་ལྷ་མོ་དགོན་ས་ཁུལ་གྱི་ཆར་བ་འབབ་ཚད་ནི་ཀན་ལྷོ་ས་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་མང་ཤོས་ཡིན་ལ་

ལོ་རེར་ཧོ་སྨི་བརྒྱད་བརྒྱ་ཡན་འབབ། བསང་ཆུ་རོྫང་དང་འབྲུག་ཆུ་རོྫང་གཉིས་ནི་ཆར་འབབ་ཚད་ཅུང་ཉུང་བར་བརྩི་

ནའང་ལོ་རེར་ཧོ་སྨི་བཞི་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཡན་ལ་སོན། ཆར་དུས་ཀྱི་ཆར་འབབ་ཚད་ནི་ལོ་ཡོངས་ཀྱི་ཆར་ཆུ་འབབ་

ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཡས་མས་སུ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། གནམ་གཤིས་དྲོ་ཞིང་ཆར་ཆུ་མོད་པའི་ཕྱིར་ན་རྩྭ་དང་རྩི་ཤིང་

ནགས་ཚལ་གྱི་སྐྱེས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ། ། 

གསུམ་པ། རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་དམན་པ། མཚོ་ངོས་ལས་འཕགས་ཚད་མཐོ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཀན་

ལྷོ་ས་ཁུལ་གྱི་ས་ངོས་རླུང་ཁམས་གནོན་ཤུགས་ནི་དམན་པར་གྱུར་པས། བྱང་རྒྱུད་དུ་ཧོ་པ་བདུན་བརྒྱ་ཡས་མས་

དང་ནུབ་ལྷོ་རུ་ཧོ་པ་བདུན་བརྒྱ་ལས་དམའ། ཀླུའི་ཆབ་བྲག་དང་རི་བོ་ཀོང་དགེ་ནི་ཧོ་པ་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་མ་སོན་

ཙམ་དུ་ངེས་སོ།། གཞན་ཡང་ཀན་ལོྷ་ཤར་ལོྷ་ས་ཁུལ་གྱི་རླུངས་ཁམས་གནོན་ཤུགས་ཅུང་མཐོ་ལ་འབྲུག་དཀར་ཆུ་

བོ་ཤར་ངོགས་སོགས་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རླུང་ཁམས་གནོན་ཤུགས་ནི་ཧོ་པ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལས་བརྒལ། ཀན་

ལྷོ་ས་ཁུལ་གྱི་གནམ་གཤིས་ལ་ལོ་གཅིག་གི་ཚ་གྲང་ཁྱད་ཆུང་བ་དང་ཉིན་མཚན་གཅིག་གི་ཚ་གྲང་གི་ཁྱད་ཆེ་བའི་

ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ། ས་མཐོ་ཞིང་ས་བབ་མི་སྙོམས་པ། ས་དབྱིབས་ཀྱང་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་སོ་སོར་སྣང་བའི་ཕྱིར་ན། 

ས་ཁུལ་ཁག་གི་གནམ་གཤིས་ཚ་གྲང་མི་མཉམ་པ་ཁྱད་པར་ཆེ་བ། ཆར་ཆུ་མོད་པ་མ་ཟད། ཐོག་དང་སད་སེར། 

ཐན་པ་དང་ཤྭ་འོད་སོགས་རང་བྱུང་གནོད་འཚེ་ཆེ་བའི་གནམ་གཤིས་འབྱུང་སླ་བ་དང་། བརླན་བཤེར་ཆེ་བའི་རི་བོ་

མཐོ ་ཤོས་ཀྱི་རྩེ་མོ་རུ་མཁའ་དབུགས་ཉུང་བར་བརྟེན་ནས་རྫ་དུག་ཡོད་པས་མི་ཕྱུགས་ལ་གནོད་ཚབས་ཅུང་

ཆེའོ། ། 

གཉིས་པ། དཔའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་གནམ་གཤིས་བཤད་པ། 

དཔའ་རིས་ནི་ས་བབ་མཐོ་ཞིང་ས་རྩིང་བ། སའི་གོ་ལའི་ཞེང་བབ་ཅུང་དམན་པ། ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་

མཚོ་དང་ཐག་རིང་བའི་མཐོ་སྒང་གྲང་ཁུལ་དུ་གནས་ཕྱིར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་ནི་སྐམ་སའི་མཐོ་སྒང་གི་

གནམ་གཤིས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་སོ།། ལོ་གཅིག་ནང་གི་ཚ་གྲང་གི་ཁྱད་པར་ཆུང་མོད་ཉིན་མཚན་བར་གྱི་ཚ་

གྲང་གི་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ། གྲང་དུས་སུ་རླུང་དང་སེར་བུ་མང་ཞིང་ཚ་དུས་ཐོག་སེར་མང་ལ་ཆར་ཆུའི་འབབ་ཚད་

ཀྱང་མི་སྙོམས། ས་ཁུལ་ནང་ཁུལ་གྱི་གནམ་གཤིས་ཀྱང་འདྲ་མིན་སོ་སོར་སྣང་ནའང་། ཕལ་ཆེར་གྲང་ཁུལ་བརླན་

ཕྱེད་དང་གྲང་ཁུལ་ཐན་ཕྱེད་བཅས་རིགས་ཆེན་པོ་གཉིས་ལས་མ་འདས་སོ། ། 
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

དང་པོ་གྲང་ཁུལ་བརླན་ཕྱེད་ས་ཁུལ་ཆགས་ཚུལ་དང་ཆར་ཆུའི་འབབ་ཚད། ས་ཁུལ་འདིར་ཆར་ཆུ་འབབ་

ཚད་ལ་རླུང་ཁམས་ཆེན་པོའི་འཁོར་རྒྱུན་དང་ས་བབ་ས་དབྱིབས་བཅས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས། ཆར་བ་འབབ་ཚད་ཀྱང་

ཁྱད་པར་ཆེ་བས་དུས་བཞིའི་ཞིང་ལས་དང་ཕྱུགས་ལས་ལ་གནོད་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། གྲང་ཁུལ་བརླན་ཕྱེད་ས་ཁུལ་དུ་

གནས་ཕྱིར་ཆར་བ་འབབ་ཚད་ནི་ནུབ་བྱང་དུ་ཆར་བ་མང་ལ་ཤར་ལྷོ་ཉུང་མོད་ཀྱང་། ཁ་ཤས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཆུ་

ཀླུང་དང་བཅས་པའི་གཞོང་ཁུག་ཏུ་ཆར་ཆུ་ཉུང་ལ་རི་མཐོ་ཁུལ་དུ་ཆར་བ་མང་བའང་སྣང་། དཔའ་རིས་ནུབ་བྱང་ས་

ཁུལ་ནི་ཆར་བ་འབབ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ས་ཁུལ་ཡིན་པས་ལོ་རེར་ཆར་བ་འབབས་ཚད་ཧོ་སྨི་ལྔ་བརྒྱ་ནས་དྲུག་བརྒྱ་

བར་དང་། ཧོང་ཉིང་ཉིང་ཐའེ་ས་ཁུལ་དུ་ཧའོ་སྨི་དྲུག་བརྒྱ་ཉེར་གསུམ་དུ་སླེབས། དབུས་རྒྱུད་རི་ཁུལ། སུང་ལིན། 

ཞི་ཏ་ཐན་བཅས་སུ་ཆར་བ་འབབ་ཚད་ཧའོ་སྨི་བཞི་བརྒྱ་ཡས་མས་ཡིན་ཞིང་། ཨ་མྱེས་དགེ་བསྙེན་རི་བོའི་བྱང་

ངོས་ནགས་ཚལ་དུ་ཆར་བ་འབབ་ཚད་ཅུང་མང་སྟེ་ཧའོ་སྨི་ལྔ་བརྒྱ་ཡས་མས་སུ་སླེབས། ནུབ་ལྷོའི་ཀོའུ་ཁྲེན་དང་། 

ཞ་དམར། མདོ་ལ་རིང་མོ་རི་ཁུལ་རྣམས་གྱི་ཆར་བ་འབབ་ཚད་ནི་ཧའོ་སྨི་བཞི་བརྒྱ་ནས་སུམ་བརྒྱ་བར་སོན་ལ། 

ཏུན་ཕེང་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆར་བ་འབབ་ཚད་ནི་རིམ་གྱིས་དམན་ནོ། ། 

གཉིས་པ་གྲང་ཁུལ་ཐན་ཕྱེད་ས་ཁུལ་གྱི་ཆགས་ཚལ་དང་ཐན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བཤད་ན། ཐན་པ་ནི་ཡུལ་འདིའི་

ཡུན་རིང་ལ་རྒྱ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཚབས་ཆེ་བའི་རང་བྱུང་གནོད་འཚེ་གཅིག་ཡིན། ཆུ་མ་ཉུང་ཞིང་སྐྱེ་དངོས་ལོ་ཏོག་དང་

ནོར་ཕྱུགས་རྒྱས་མིན་ནི་ཆར་ཆུ་མང་ཉུང་གི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་བྱེད་པས། ཆར་བ་མོད་དུས་ལོ་ལེགས་འབྲས་བུ་

འབྱུང་ཞིང་ནོར་ལུག་གི་འཕེལ་ཁ་རྒྱས། དེ་ལས་ལྡོག་ནས་ལོ་ངན་ཐན་པར་འཕྲད་དུས་འབྲུ་རིགས་དང་ཕྱུགས་

ཀྱི་ཐོན་འབོར་འགྲིབ། དཔྱིད་དུས་སུ་དཔའ་རིས་ཤར་ལྷོ་ས་ཁུལ་གྱི་ཆར་འབབ་ཚད་ཕལ་ཆེར་ཧའོ་སྨི་སུམ་བརྒྱ་

མ་སོན་ཙམ་ལས་མེད་པས་ཆར་ཆུ་དཀོན་ཞིང་ཐན་ཤས་ཆེ། བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་ལྟར་ན། སྤྱི་ལོ་༡༩༦༢ལོ་དང་

༡༩༦༨ལོ་གཉིས་ལ་ཐན་པ་ཚབས་ཆེན་བྱུང་བས་འབྲུ་གཟན་ལོ་ཏོག་ཐོན་འབོར་ཉམ་དམས་སུ་སོང་། གཞན་ཡང་

དཔའ་རིས་རྫོང་ཤར་ལྷོ་ས་ཁུལ་གྱི་སུང་ཧྲན་དང་ཅིན་ཆང་ས་ཁུལ་ནི་གྲང་ཁུལ་ཐན་ཕྱེད་ས་ཁུལ་ཡིན་ནོ།། སྤྱིར་

དཔའ་རིས་ཡུལ་ཁོངས་ལ་ཐན་པ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་མཆིས་ན་མདོར་བསྡུས་ན་གཤམ་

གསལ་ཁྱད་ཆོས་བཞི་ལས་མ་འདས་ཏེ། དང་པོ་ཆར་བ་འབབ་ཚད་དོ་མི་སྙོམས་པས་ཡུལ་ཁ་ཤས་ལ་ཐན་པ་བྱུང་

བ། གཉིས་པ་ཆར་བ་འབབ་པའི་དུས་མི་སྙོམས་པ། གསུམ་པ་ཆར་བ་ཆེ་ཆུང་འཕེལ་འགྱུར་ཆེ་བ། བཞི་བ་ཆར་

བ་འབབ་པའི་དུས་ཚིགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་བཅས་སོ།། དཔའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་གནམ་གཤིས་དྲོ་གྲང་ནི་

མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་དང་ས་བབ། རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་བཅས་རྒྱུ་རྐྱེན་གསུམ་ལ་རག་ལས་སོ།། དཔའ་རིས་

ཡུལ་ཁོངས་ཀྱི་ཐན་ཁུལ་མ་གཏོགས་ས་ཁུལ་གཞན་རྣམས་སུ་རྩྭ་ཆུ་ལེགས་ཤིང་གནམ་གཤིས་ཤིན་ཏུ་བཟང་

ངོ་། ། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གསུམ་པ། སུའུ་ནན་བོད་ཡུལ་གྱི་གནམ་གཤིས་བཤད་པ། 

དེ་ཡང་མདོ་ལ་རིང་མོ་དབུས་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་སུའུ་ནན་ནི་སའི་གོ་ལའི་འཕྲེད་ཐིག་བྱང་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་

ཕལ་མོ་ཆེ་དང་མཚུངས་པར་ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་མོ་རྒྱ་མཚོ་དང་བར་ཐག་ཆེས་ཆེར་རིང་བ་དང་། དྲོད་ལྡན་ལྷོ་

རླུང་གི་བགྲོད་ལམ་དང་ཐག་རིང་བར་གྱུར་པས། ཆར་ཆུ་ཉུང་ཞིང་ཐན་ཤས་ཆེ་ལ་ཆར་བ་བབས་ཀྱང་ཆར་ཡུན་ཐུང་

ངོ་།། སུའུ་ནན་ཡུལ་ཁོངས་ཀྱི་མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་ཀྱང་སྨི་ཆིག་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་ནས་བཞི་སྟོང་ཆིག་བརྒྱ་བར་

ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཕྱིར་གནམ་གཤིས་དྲོད་གྲང་ཀྱང་མི་སྙོམས་སོ།། གནམ་གཤིས་དང་། བརླན་གཤེར། དྲོད་

གྲང་བཅས་བདག་རྐྱེན་དུ་མ་གཞིར་བྱས་ནས་སུའུ་ནན་བོད་ཡུལ་གྱི་གཤམ་གཤིས་ཀྱང་དབྱེ་བ་གསུམ་དུ་དབྱེ་

སྟེ། བརླན་གཤེར་གྲང་ཁུལ་རྩྭ་ཐང་གི་གནམ་གཤིས་ཁུལ་དང་། བརླན་ཕྱེད་སྤང་རི་གནམ་གཤིས་ཁུལ་དང་། 

ཐན་ཁུལ་རྩྭ་ཐང་གནམ་གཤིས་ཁུལ་བཅས་སོ། སུའུ་ནན་ས་ཁུལ་གྱི་ས་བབ་མཐོ་དམའ་མི་སྙོམས་པས་གནམ་

གཤིས་ལ་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ། བོད་རིགས་འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་གྱི་ལོ་རེའི་ཆ་སྙོམས་ཚ་གྲང་ནི་ཀོར་ཐིག་མན་གྱི་

ཏུའུ་གྲངས་གསུམ་ནས་ཀོར་ཐིག་ཡན་གྱི་ཏུའུ་གྲངས་དྲུག་བར་ཡིན་ལ། ཁ་ཤས་ཀོར་ཐིག་མན་གྱི་ཏུའུ་གྲངས་

བཅུ་གཅིག་ནས་བཅུ་གསུམ་བར་དུ་སོན་པའང་ཡོད། ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཆ་སྙོམས་ཚ་གྲང་ནི་ཀོར་ཐིག་ཡན་གྱི་ཏུའུ་

བཅུ་ནས་བཅུ་དགུ་དང་། ཚ་བ་ཆེ་དུས་ཏུའུ་གྲངས་སོ་སུམ་བར་དུའང་སླེབས། གྲང་ངར་ཆེ་དུས་སུ་ཆ་སྙོམས་ཚ་

གྲང་ནི་ཀོར་ཐིག་མན་གྱི་ཏུའུ་གྲངས་བརྒྱད་ནས་བཅོ་ལྔ་བར་དང་གྲང་ངར་ཆེ་དུས་ཀོར་ཐིག་མན་གྱི་ཏུའུ་གྲངས་

ཉེར་བརྒྱད་ནས་སོ་ལྔ་བར་སླེབས་སྲིད། དབྱར་ཐུང་ལ་དགུན་རིང་བ། སད་མེད་དུས་ཡུན་ཉིན་དྲུག་བཅུ་ནས་

བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཡས་མས་ལས་མེད། ལོ་རེའི་ཆར་ཆུ་འབབ་ཚད་ཀྱང་ཧོ་སྨི་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བཅུ་ནས་བཞི་བརྒྱ་དང་

བརྒྱད་བར་མི་འདྲ་ཞིང་ཆར་བ་མང་ཤོས་ཟླ་བདུན་པ་ནས་བརྒྱད་པ་ཡིན། སུའུ་ནན་བོད་ཡུལ་དུ་གནམ་གཤིས་ཀྱི་

འགྱུར་བ་ལས་བྱུང་བའི་རང་བྱུང་གནོད་འཚེ་གཙོ་བོ་ནི་སད་སེར་དང་ཐན་པ་ཆུ་ལོག་འདམ་རུད་སོགས་ཡིན། 

མདོར་ན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཁོངས་གཏོགས་མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་བོད་ཡུལ་གྱི་ས་བབ་ཆགས་ཚུལ་འདྲ་

མིན་སོ་སོར་སྣང་བ་དང་། མཚོ་ངོས་ལས་འཕགས་ཚད་མཐོ་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་ཆེ་ཕྱིར་གནམ་གཤིས་ཀྱང་ས་བབ་

དང་བསྟུན་ནས་ཁྱད་པར་ཆེ། རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་རེ་འགའ་ཙམ་ལས་མེད་པའི་ས་ཁྱོན་གཅིག་གི་ཁོངས་སུ་སྐྱེས་བབ་

དང་སྐྱེས་མདོག་སོགས་མི་འདྲ་བའི་རང་བྱུང་སྐྱེས་དངོས་མང་བོ་སྐྱེས་ཡོད། དེ་ཡང་འདིར། རི་བོ་གཅིག་གི་སྟེང་

ན།། དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་མངོན་པ།། ཡུལ་གཅིག་ལུང་གཅིག་ནང་ན།། ཆར་དང་ཉི་མ་གཅིག་འཛོམས།། 

ཞེས་པ་དེ་ནི་ཡུལ་འདིའི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། ། 
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

ལྔ་བ། གནས་མཆོག་དང་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན། 

མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཡུལ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཧ་ཅང་རིང་ཞིང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་གནའ་ཤུལ་

གྲགས་ཅན་དང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་རྩ་ཆེན་མང་བོ་མཆིས་སྟེ། གནའ་བོའི་དེབ་ཐེར་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཆོས་འབྱུང་

། དམངས་ཁྲོད་ངག་རྒྱུན། ས་འོག་དང་བྲག་སྲུབས་ནས་ཐོན་པའི་གཏེར་ཡིག་དང་བྱང་ཡིག་ལ་སོགས་པའི་

དཔྱད་གཞིར་བལྟས་ན། ཡུལ་འདིའི་བོད་མིར་ལོ་ཉིས་སྟོང་ཡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པར་གྲགས། བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་

ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ། བོད་དམག་རྒྱ་ལ་དྲངས་པས། བོད་དམག་གི་དཔུང་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་

ལིའང་ཀྲོའུ་སྡེ་བཞི་དང་ཆུ་མ་མཁར་གཡས་རྒྱུད་དུ་བསྡད་ནས་རྒྱ་དང་གཡུལ་འགྱེད་ཐེངས་མང་བྱུང་ངོ་།། སྤྱི་ལོ་

༧༥༥ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཨན་ཧྲི་ཟིང་ལོང་ལངས་པའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་དམག་དཔུང་གིས་ཆུ་མ་མཁར་ས་ཁུལ་བཟུང་

ཞིང་། དེ་མུར་རྨ་ ཆུའི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་དམག་དྲངས་པས་སྤྱི་ལོ་༧༨༦ལོར་ཧོ་ཞིའི་ཀྲོའུ་ཁག་བཅུ་གྲངས་བཟུང་། བོད་

ཀྱིས་ལིའང་ཀྲོའུ་སྡེ་བཞི་དང་ཆུ་མ་མཁར་སོགས་བཟུང་རྗེས། ཡུལ་སྡེ་རྣམས་སྟོང་སྡེ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞིར་དབྱེ་ཞིང་། 

མཁར་དང་རྫོང་བརྩིགས་ཏེ་དམག་དོན་དང་སྲིད་དོན་དབང་ཆ་བཟུང་། ལུང་ཡོའུ་དང་། ཧྲན་ཅི། ཀ་ཅི། ལིའང་

ཀྲོའུ། ཤ་ཅི་སོགས་སུ་མཐོང་ཁྱབ་ལྔ་བཙུགས་ཤིང་། བོད་ཀྱི་དུད་ཁྱིམ་མང་བའི་ཡུལ་སྡེ་ཝུའུ་ཧྲན་གྱི་ལའོ་མིན། 

ཡུང་ཡོའུ་ཡི་ཡན་ཅིན། ཐོའུ་ཅི་དང་། རྨིན་ཅི། རྨ་ ཆུའི་ནུབ་རྒྱུད་ཁྱམས་རིང་སོགས་ཡུལ་ཁག་རྣམས་སུ་དགོན་

སྡེ་དང་རི་ཁྲོད། ཆོས་སྡེ་དང་བྲག་ཕུག་ལྷ་ཁང་སོགས་མང་དུ་བཞེངས། ལེ་དབར་སྟོང་ཕྲག་ལྡན་པའི་བྲག་ངོས་

རྣམས་སུ་སྟོན་པ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་སྐུ་བརྙན་སྐྱེས་རབས་དང་ཡིག་དྲུག་གཟུང་སྔགས་བཅས་པ་བཞེངས། 

མཁར་རྫོང་དང་རྟེན་བརྟེན་པའི་བཟོ་བཀོད་དེ་དག་ལ་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན། བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་

སྐུ་གཤེགས་རྗེས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་མངའ་ཐང་རིམ་བཞིན་ཉམས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ནང་ཁུལ་གྱི་སྲིད་

དབང་རྩོད་རེས་བྱེད་པའི་འགལ་བའང་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར། སྤྱི་ལོ་༨༠༢ལོར་ལྟ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེས་གླང་དར་མ་ཨུ་

དུམ་བཙན་པོ་དཀྲོངས་པས། སྤུར་རྒྱལ་གདུང་རབས་ཁག་གཉིས་སུ་གྱེས་ཤིང་། ཡུལ་སྡེ་འབངས་མི་རྣམས་ཀྱང་

རྒྱལ་ཕྲན་དུ་མའི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་གྱུར་རོ། ། 

སྤུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རབས་སོ་སོར་གྱེས་ཤིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྲིད་དབང་ཉམས་པའི་སྟབས་ཀྱིས། 

ལིའང་ཀྲོའུ་སྡེ་བཞི་དང་ཆུ་མ་མཁར་གྱི་བོད་དམག་གི་དཔོན་ཁག་གིས་ཀྱང་ཡུལ་གྲུ་བཅད་བཟུང་བྱས་ཤིང་རྒྱལ་

ཕྲན་དང་ཚོ་ཁག་བར་ཕན་ཚུན་མི་གསོད་རེས་དང་རྒྱུ་འཕྲོག་རེས་བྱས་པས། ལིའང་ཀྲོའུ་སྡེ་བཞི་དང་ཆུ་མ་མཁར་

རྣམས་ཟིང་འཁྲུག་གི་ཀློང་དུ་ལྷུང་། སྤྱི་ལོ་༨༨༦ལོར་ལིའང་ཀྲོའུ་སྡེ་བཞིའི་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་ཉམས་རྒུད་དུ་གྱུར་

ལ་དམག་སྡེ་རྣམས་ཀྱང་སོ་སོར་ཐོར། སུང་རྒྱལ་རབས་དང་། ཡོན་རྒྱལ་རབས། མིང་རྒྱལ་རབས། ཆིང་རྒྱལ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རབས་བཅས་རྒྱལ་རབས་དུ་མ་བརྒྱུད་རིང་དེ་ལྟར་གནས་པས། ད་ལྟའང་རྨ་ ཆུའི་ནུབ་རྒྱུད་དང་ལུང་ཧྲན་རི་བོ་ས་

ཁུལ་དུ་བོད་མི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འཚོ་ཞིང་གནས་པས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བའི་བསྟན་པས་ཡུལ་ཁུལ་འདིར་ཤུགས་རྐྱེན་

ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད། བཙན་པོའི་སྐབས་བཞེངས་པའི་ནང་བསྟན་རིག་གནས་ཀྱི་རྟེན་བརྟེན་པར་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་

ལྷག་གི་ཆགས་འཇིག་དང་དུས་ལོག་ཟིང་འཁྲུག་བརྒྱུད་དེ་འགའ་ཤིག་ཉམས་དམས་སུ་གྱུར་ཟིན་ལ་འགའ་ཞིག་

མཁར་ཆག་དང་གྱོ་ཆག་ལས་ལྷག་མེད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་ཉམ་ཐག་པའི་གནའ་ཤུལ་འདི་དག་ལས་སྔོན་གྱི་བོད་

བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མངའ་ཐང་དང་སྟོབས་འབྱོར་རྒྱས་པའི་རྣམ་པ་སྔ་མོའི་དུས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ། 

དང་བོ། ཏུང་ཧོང་སྟོང་སྐུ་བྲག་ཕུག། 

སྟོང་སྐུ་བྲག་ཕུག་གམ་རྒྱ་ནག་སྐད་དུ་མོ་ཀོ་ཁོའུ་ཞེས་གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་གི་གཟི་འོད་སྲིད་

པའི་ཁྱོན་དུ་གཡོ་བའི་གནས་མཆོག་འདི་ནི་ཀན་སུའུ་ཏུང་ཧོང་གྲོང་ཁྱེར་ཤར་ཕྱོགས་ལེ་བར་ཉེར་ལྔའི་མཚམས་ཀྱི་

འཇིགས་གསུམ་རི་བོ་དང་བྱེ་རི་སྒྲ་སྒྲོག་གཉིས་བར་ཀྱི་རིང་ཚད་སྨི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཡོད་པའི་བྲག་ངོས་

སུ་གནས་ལ། ངེད་ཅག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་བསྟན་རིག་གནས་ཀྱི་བང་མཛོད་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་ཡིན། ངག་

རྒྱུན་ལྟར་ན། སྤྱི་ལོ་366ལོར་དགེ་སློང་ལའོ་ཙོང་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་བྱུང་བཙུན་པ་ཞིག་ནུབ་ཡུལ་ཀྱི་དགོན་ཆེན་

ཁག་འགྲིམ་ཞིང་ཡུལ་འདིར་སླེབས་ཏེ་བལྟས་པ་ན། བྲག་ངོས་ནས་འོད་ཟེར་སེར་པོ་རབ་ཏུ་འཕྲོ་ཞིང་རིམ་བཞིན་

འོད་ཟེར་དེ་དག་སངས་རྒྱས་སྟོང་སྐུའི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་མཐོང་བས། དགེ་སློང་དེས་བྲག་ངོས་འདི་གནས་ཁྱད་

པར་བ་ཞིག་ཡིན་བསམ་སྟེ། ཐོག་མར་ལྷ་ཁང་དང་ལྷ་སྐུ་བརྐོ་བཞེངས་མཛད། དེ་རྗེས་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་དྲུག། ཝེ་

རྒྱལ་རབས། ཅིན་རྒྱལ་རབས། རྒྱལ་རབས་ཤར་མ་དང་བྱང་མ། ཐང་རྒྱལ་རབས། སུང་རྒྱལ་རབས། ཡོན་

རྒྱལ་རབས། མིང་རྒྱལ་རབས་བཅས་རྒྱལ་རབས་དུ་མའི་རིང་ཟམ་མ་ཆད་པར་བརྐོ་བཞེངས་མཛད་པས། བཟོ་

བཀོད་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་རྣམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྡོ་བརྐོས་བྲག་ཕུག་འདི་དག་གཞི་ནས་གྲུབ། ད་ལྟ་རྡོ་བརྐོས་

བྲག་ཕུག་གམ་རྡོའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཆེ་ཕྲ་བཞི་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གནས་པ་ལས། བྲག་ཕུག་ཉིས་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལྷག་ནི་

ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཞེངས་པར་ངེས་ཤིང་། དེ་ལས་ཀྱང་བཞི་བཅུ་ལྷག་ནི་བོད་ཀྱིས་རྨ་ ཆུའི་ནུབ་རྒྱུད་

ས་ཁུལ་བཟུང་བའི་ལོ་བརྒྱ་ལྷག་གི་རིང་ལ་བཞེངས་པར་གོར་མ་ཆགས། དེ་དག་ལས་བྲག་ཕུག་ཨང་བརྒྱ་དང་ལྔ་

དགུ་བ། བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་པ། སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་བ། ཉིས་བརྒྱ་དང་སོ་དྲུག་པ། བཞི་བརྒྱ་དང་རེ་ལྔ་བ། 

བཅུ་བཞི་བ་རྣམས་ནི་སྐབས་དེར་བཞེངས་པའི་སྐུ་འདྲའི་ནང་གི་མཚོན་བྱེད་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་སྟེ། དཔེར་ན། 

བྲག་ཕུག་ཨང་བརྒྱ་དང་དགུ་བའི་ནང་གི་《བོད་ཀྱི་བཙན་པོའི་སྐུ་བརྙན་》ལྟ་བུ་དང་། བྲག་ཕུག་ཨང་བཞི་བརྒྱ་

རེ་དྲུག་པའི་ནང་གི་《རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་》དང་《སྤྱན་རས་གཟིགས་མཎྜ་ར་བ》《ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བྱེད་》
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

དང་《ནམ་མཁའི་སྙིང་བོ་》སོགས་ལྷ་རིས་ནང་གི་སྐུའི་ཆ་ཚད་དང་བྲིས་བཟོ་ལེགས་ཤིང་ཞིབ་པ། ཐིག་རྩ་ཚད་

ལྡན་ཞིང་ཚོན་མདོག་དེ་བཞིན་ལེགས་་པས་སྐུ་དངོས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་འབུར་ཉམས་ཐོན་ཡོད་པས་སྒྱུ་རྩལ་

གྱི་རིན་ཐང་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་ལ། བྲིས་འབུར་གྱི་སྐུ་འདི་དག་ནི་བོད་ཀྱིས་ཏུང་ཧོང་སོགས་

བཟུང་སྐབས་བོད་རྒྱ་རིག་གནས་ཆུ་བོ་ལྷན་གཅིག་འདྲེས་པའི་དཔེར་མཚོན་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་སྒྱུ་རྩལ་རྫས་

ཆོས་སུ་ངེས་སོ། ། 

ཏུང་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་གཏེར་ཡིག་བྲིས་མའི་དཔྱད་གཞིར་གཞིགས་ན་སྐབས་དེར་ཤ་ཅི་སོགས་སུ་ནང་

བའི་བསྟན་པ་དར་ཆེ། དགོན་སྡེ་ཆེ་ཕྲ་དང་སྒྲུབ་ཕུག་བཅུ་ལྷག་དང་དགེ་འདུན་པ་སྟོང་ལྷག་ཡོད་པ་དང་། གཞན་

ཡང་དགོན་པ་དེ་དག་ལ་ས་ཞིང་དང་རྒྱུ་ནོར། ནོར་ལུག་སྐྱོང་བའི་རྫི་བོ་བཅས་ཡོད་པས་དགེ་འདུན་པའི་འཚོ་བའི་

མཐུན་རྐྱེན་ཀྱང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད། དེར་རྟེན་བོད་ཀྱིས་ཏུང་ཧོང་ས་ཁུལ་བཟུང་བའི་སྐབས་སུ་ཀྭ་ཅི་དང་ཤ་

ཅི་གཉིས་སུ་ནང་བའི་བསྟན་པ་དར་ཆེ་བ་མ་ཟད། དགོན་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་ཀྱང་སྔ་ན་མ་མཆིས་བའི་འཕེལ་རྒྱས་

བྱུང་ཡོད་པར་གོར་མ་ཆགས། གནས་མཆོག་མོ་ཀོ་ཁུའུ་འམ་སྟོང་སྐུ་བྲག་ཕུག་གི་བཟོ་བཀོད་མང་ཆེ་བ་བྲག་ཕུག་

ཡིན་ཞིང་། བྲག་ཕུག་འདི་དག་གི་ནང་གྲུ་བཞི་བྲེ་དང་མཚུངས་པ། མདུན་ངོས་རྡོ་ཡི་ཀུན་དགའ་ར་བའི་ནང་དུ་ལྷ་

སྐུ་བཞེངས་ཡོད་ཅིང་། གཙོ་བོའི་གཡས་གཡོན་མདུན་ངོས་དང་གོང་ངོས་རྣམས་སུ་ལྡེབས་རིས་སྣ་ཚོགས་བྲིས་

ཡོད་ལ། གཙོ་བོའི་མདུན་གྱི་བར་གསེང་ནི་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་བྱེད་ས་ཡིན། བྲག་ཕུག་གི་

རྩིབས་ལོགས་སུ་སྒྲུབ་ཕུག་དང་གྲྭ་ཤག་བརྐོས་ཡོད། བྲག་ཕུག་གི་བཟོ་བཀོད་འདི་དག་ལས་གནའ་བོའི་ངལ་

རྩོལ་མི་དམངས་ཀྱི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་བློ་གྲོས་མཚོན་ནོ། ། 

གཞན་ཡང་། སྟོང་སྐུ་བྲག་ཕུག་གི་རྟེན་བརྟེན་པ་དང་ལྷ་སྐུ་ལྡེབས་རིས་བཅས་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་

ཕྱིར་བཞེངས་པ་ཡིན་པ་ལས་ཆབ་སྲིད་དང་སྙན་གྲགས་ཀྱི་ཕྱིར་བཞེངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།། སྟོང་སྐུ་བྲག་ཕུག་ནང་

དུ་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པའི་གཙུག་ལག་ཡི་གེ་འབོར་ཆེན་མངའ་བས། སྙན་པའི་

གྲགས་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་བུ་མོའི་རྣ་རྒྱན་དུ་བཏགས་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ།། ཏུང་ཧོང་བྲག་ཕུག་གི་བྲག་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་

གནའ་བོའི་གཙུག་ལག་ཡི་གེར་ཡས་ཀྱི་ཝེ་ཅིན་རྒྱལ་རབས་ནས། མས་ཀྱི་སུང་བྱང་མ་བར་གྱི་ལོ་ངོ་བདུན་བརྒྱ་

ལྷག་གི་རིང་ལ་ཟམ་མ་ཆད་པར་བྲིས་པའི་ཡིག་ཆ་བྲིས་མ་ཧ་ལམ་ཁག་ཉིས་ཁྲི་ལྷག་མཆིས་པ་ལས། བོད་ཡིག་

གི་ཤོག་དྲིལ་བྲིས་མ་ཁག་སུམ་སྟོང་ལྷག་མཆིས་ཤིང་། དེ་དག་ལས་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའ་དང་། ཏའོ་ཅོ། ཁུང་

ཙི་བཅས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་བསྟན་བཅོས་དང་། བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ཆབ་སྲིད། རྩིས་དང་གསོ་རིག། 

བཙན་པོ་རིམ་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་དོན་ཆེན་གནད་བསྡུས། དམག་ཐབས་དང་སྲིད་འཛིན་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་སོགས་

མཆིས་ལ། གཞན་ཡང་མི་ཉག་གི་ཡི་གེ་ལས་བྲིས་པའི་ཡི་གེ་ཁག་ཉུང་ཤས་ཀྱང་མཆིས་སོ།། བྲག་གཏེར་ནས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཐོན་པའི་གནའ་བོའི་ཡི་གེ་འདི་དག་གིས་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་རྣམས་དུས་སྔ་མོ་ཉིད་ནས་ས་འདི་རུ་

མཉམ་འཚོ་མཉམ་གནས་བྱས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མངོན་པར་གསལ་བ་བྲིས་ཡོད། ཡིད་ཕངས་པ་ཞིག་ལ་སྤྱི་ལོ་

༡༩༠༧ལོ་ནས་༡༩༠༨ལོ་བར་གྱི་ལོ་གཉིས་ནང་། དབྱིན་ཇི་བ་སི་ཐན་དབྱིན་དང་ཧྥ་རན་སིའི་ཞི་པའོ་ཧའོ་གཉིས་

ཀྱིས་བྲག་གཏེར་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་འབོར་ཆེན་ལྐོག་བསླུས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་རོལ་ལ་དྲངས་པ་

དང་། ད་ལྟ་གནའ་ཡིག་དེ་དག་དབྱིན་ཇི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུན་ཏུན་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་། ཧྥ་རན་སིའི་ཕ་རེ་སིའི་དཔེ་

མཛོད་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་ཉར་ཡོད། རྩ་ཆེ་བའི་རིག་པའི་གཅེས་ནོར་དེ་དག་ཡུལ་དང་རྒྱལ་ཁོངས་གཞན་དུ་ཤོར་

བ་ནི་རང་རྒྱལ་མི་རིགས་རིག་གནས་ཐད་ཀྱི་གྱོང་གུད་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་ལ་རྒྱ་

ཤོར་བའང་ཡིན། སྟོང་སྐུ་བྲག་ཕུག་གི་རིག་གནས་རིན་ཆེན་ནོར་བུ་མཆོག་གི་གཟི་བྱིན་ནི་རང་རེའི་མེས་པོ་རྣམས་

ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་“རྒྱ་བོད་ཉི་ཟླ་”ཟུང་གི་རིག་གནས་མཉམ་འདྲེས་ཀྱི་སྣང་བས་གྲུབ་པ་ཡིན་པ་སྨྲོས་མ་དགོས། 

གཉིས་པ། བྱམས་པ་འབུམ་གླིང་། 

བྱམས་པ་འབུམ་གླིང་ནི། ཀན་སུའུ་ཡོན་ཅིན་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་རྨ་ ཆུའི་བྱང་འགྲམ་གྱི་ལུང་ལག་ཅིག་གི་བྲག་

ངོས་སུ་ཆགས་ཤིང་དགོན་པ་གོང་འོག་གཉིས་ཡོད། ཕྱོགས་བཞིར་ས་འཛིན་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ཞིང་མདུན་དུ་རྨ་

ཀླུང་ཕྱུག་མོ་དལ་གྱིས་འབབ་པའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ཞིང་། ངག་རྒྱུན་ལྟར་ན་མཁའ་

འགྲོའི་གནས་ཡིན་ཟེར། བྲག་ངོས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཕུག་དག་ནི་ཆིན་ནུབ་མའི་ཧོང་ཡོན་ཁྲི་ལོ་ཚུགས་ཁ་མ་སྟེ། སྤྱི་ལོ་

སྔོན་གྱི་༤༢༠ལོ་ནས་དད་ལྡན་བསོད་ནམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བཞེངས་པ་ཡིན་ཞིང་། རྗེས་སུ་ཝེ་རྒྱལ་རབས་བྱང་

མ་དང་། སུའུ་རྒྱལ་རབས། ཐང་རྒྱལ་རབས། ཡོན་རྒྱལ་རབས། མིང་རྒྱལ་རབས་བཅས་རྒྱལ་རབས་དུ་མའི་

རིང་རིམ་པར་བཞེངས་ཤིང་མང་ཤོས་ནི་ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་བཞེངས་པ་རེད། ད་ལྟར་སྒྲུབ་ཕུག་ཆེ་ཕྲ་བརྒྱ་

དང་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གསུམ། རྡོ་སྐུ་དྲུག་བརྒྱ་རེ་བཞི། འཇིམ་སྐུ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཉིས། ལྡེབས་རིས་སྤྱི་ཁྱོན་སྨི་གྲུ་བཞི་

མ་དགུ་བརྒྱ་ལྷག་བཅས་མཆིས་སོ། ། སྐུ་འདྲ་དེ་དག་ལས་ཆེ་ཤོས་ལི་སྨི་ཉིས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དང་། ཆུང་ཤོས་ཁྲི་

གང་མ་ལོན་ཙམ་སོགས་ཆེ་ཕྲ་སྣ་ཚོགས་དང་བཞེངས་རྩལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་མང་མཆིས་པར་མ་ཟད། སྒྲུབ་ཕུག་ནང་

ངོས་ཀྱི་ལྡེབས་རིས་དག་ཀྱང་ཚོན་དང་གསེར་རྩི་དང་ཐིག་རྩ་འདེབས་ཚུལ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མི་འདྲ་ཞིང་། དེ་དག་

ཡོངས་ལ་སྒྱུ་རྩལ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་གི་དཔྱད་གཞི་རིན་ཐང་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པར་སྙོན་དུ་མེད་དོ། ། བྱམས་

པ་འབུམ་གླིང་གི་དགོན་མིང་ཀྱང་དུས་རབས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་གི་དབང་གིས་བརྗེ་བསྒྱུར་ཐེངས་མང་བྱས་མྱོང་། ཝེ་

རྒྱལ་རབས་དང་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཡར་སྔོན་དུ་སྒྲུབ་ཕུག་ཟེར་ཞིང་། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ལིན་ཡན་དགོན་

ཞེས་པར་བསྒྱུར། བོད་བཙན་པོའི་སྐབས་སུ་བོད་དམག་གིས་ཡུལ་འདི་དག་བཙན་པོའི་མངའ་ཁོངས་སུ་བཅུག་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

པས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཀྱང་ཡུལ་འདིར་དར་བ་དང་། ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མཇུག་ཙམ་ལ་དགོན་པའི་མིང་ལ་

བྱམས་པ་འབུམ་གླིང་ཞེས་བཏགས། སྐབས་དེར་ཡུལ་འདིར་གནས་ཤིང་འཚོ་བའི་བོད་མི་ཤིན་ཏུ་མང་ལ་སྟོབས་

འབྱོར་དབང་ཐང་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཤུགས་ཀྱིས་རྟོགས། བྱམས་པ་འབུམ་གླིང་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་མཐའ་དག་

ལས་མང་ཆེ་བ་བོད་བཙན་པོ་སྐབས་དང་སུང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་ལྡེབས་རིས་ཡིན། ཡོན་རྒྱལ་རབས་དང་མིང་

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྔ་ནུབ་ཏུ་བཞེངས་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་གི་རྩིགས་ངོས་ལྡེབས་རིས་ཕལ་མོ་ཆེ་བོད་ལུགས་ལྷ་རིས་ཡིན་

ཞིང་། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ཕུག་ཨང་དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་བའི་ནང་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་འཇིམ་སྐུ་ཞིག་

ཀྱང་བཞུགས། སྒྲུབ་ཕུག་ཨང་གསུམ་པ་དང་། ཨང་བརྒྱ་དང་རེ་བརྒྱད་པ། ཨང་བརྒྱ་དང་དོན་གཉིས་པ། ཨང་

རེ་དགུ་བ་བཅས་ཀྱི་ནང་ན་ཡོན་རྒྱལ་རབས་དང་མིང་རྒྱལ་རབས་རྗེས་ནས་བསྐྱར་བཞེངས་མཛད་པའི་བརྒྱུད་སྡེའི་

ལྡེབས་རིས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའང་བཞུགས། ལྡེབས་རིས་སུ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས། དཔའ་བོ། མཁའ་

འགྲོ། དགྲ་བཅོམ་པ། སྟོན་པའི་སྐྱེས་རབས། གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ། གཞན་ཡང་གསང་སྔགས་

རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསང་འདུས་དང་ཧེ་རི་ཀ་སོགས་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀྱི་ལྷ་སྐུ་བྲིས་ལེགས་བྱུགས་བཟང་ལྷ་ཡི་བཟོ་

བོ་པི་ཤྭ་ཀརྨའི་པིར་རྩལ་ལ་ཅོ་འདྲི་བར་ནུས་པ་འབའ་ཞིག་བཞུགས། ལྡེབས་རིས་ཀྱི་འབྲི་བྱ་དང་འབྲི་རྩལ་གང་

གི་ཆ་ནས་བལྟས་ཀྱང་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དབྱེར་མེད་གཅིག་འདུས་སུ་བྲིས་ཡོད། བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ལོ་

རྒྱུས་སུ་བཀོད་པ་ལྟར་ན། བྱམས་པ་འབུམ་གླིང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་སུ་བཟོས་བའི་ལྕགས་

ཟམ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་པར་བཞེད། ད་ལྟའང་གནས་མཆོག་བྱམས་པ་འབུམ་གླིང་ལ་མཇལ་སྐོར་བྱེད་པའི་

དད་ལྡན་སྐྱེ་བོ་ཟམ་མ་ཆད་པར་འོང་གི་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་གིས་བྱམས་པ་འབུམ་གླིང་ནི་གནད་ཆེའི་སྲུང་སྐྱོབ་

སྡེ་ཁག་གི་ནང་ཚན་དུ་བགྲངས་པའི་ཆོག་མཆན་ཡི་གེ་གནང་བ་མ་ཟད། ལྗོངས་རྒྱུའི་ལྗོངས་ཚན་མཆོག་གྱུར་གྱི་

ནང་ཚན་དུ་བགྲངས་ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་ཝེ་རྒྱལ་རབས་དང་། ཅིན་རྒྱལ་རབས། རྒྱལ་རབས་ལྷོ་མ་དང་བྱང་མ་

སོགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་རིགས་པ། ཐང་རྒྱལ་རབས་དང་སུང་རྒྱལ་རབས། ཡོན་རྒྱལ་རབས་དང་མིང་རྒྱལ་རབས་

བཅས་རྣམས་ཀྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ལྡེབས་རིས་སམ་བཟོ་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་དཔྱད་གཞིའམ་རིག་

པའི་ནོར་མཛོད་རིན་ཐང་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

གསུམ་པ། ཚྭ་ཁའི་མཁར་ཤུལ། 

ཚྭ་ཁའི་མཁར་ཤུལ་ནི་ཆུ་མ་མཁར་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ལེ་དབར་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་སུ་གནས། ཆིན་རྒྱལ་རབས་

དང་། ཧན་རྒྱལ་རབས། ཝེ་རྒྱལ་རབས། ཀྲོའུ་རྒྱལ་རབས་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རིམ་བཞིན་དུ་ཅོན་དང་རྫོང་

བཙུགས། བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་རིང་དུ་བོད་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་བཅུག་པ་དང་མཁར་བརྩིགས། 《ཀྲང་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཞན་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་བསྐྱར་བྲིས་》ལས། ཐང་རྒྱལ་རབས་དང་སུང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་མཁར་བརྩིགས་སོ།། 

ཞེས་དང་། 《ཅོའུ་ཡུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་》（ 九 域 志）ལས། སུང་རྒྱལ་རབས་བྱང་མའི་གོང་མ་ཞི་ཉིན་རྒྱལ་པོའི་

ཁྲི་ལོ་དྲུག་པ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༡༠༧༣ལོར་ཚྭ་ཁ་སྡེ་བ་བཙུགས་ཤིང་། སུང་ལྷོ་མའི་ཧྲོ་ཞིན་ལོ་འགོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༡༡༣༡ལོ་ཚྭ་

ཁ་གྲོང་བརྡལ་དུ་བསྒྱུར་རོ།། ཞེས་བཀོད་ཡོད། དཔྱད་ཞིབ་བྱས་པ་ལྟར་ན། སྔོན་ཚྭ་ཁ་མཁར་དུ་རྒྱའི་ལྷ་ཁང་

ཞིག་བཞེངས་ཡོད་པ་དང་། རྫོང་མཁར་ལ་མཁར་སྒོ་ཤར་ནུབ་གཉིས། ནུབ་ལྷོ་རུ་མཁར་སྲུང་ས་སྦུབས་བཅས་

ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་དེ་ནས་ཚྭ་མང་བོ་ཐོན་ཞིང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་ཡུན་རིང་ལྡན་ཕྱིར་ཚྭ་ཁ་མཁར་རམ་ཡན་ཅིན་ཞེས་

མིང་དུ་བཏགས་སོ།། ཚྭ་ཁ་མཁར་ནི་ཕྱོགས་བཞིར་རི་བོ་མང་ཞིང་བདེ་ཐང་ཉུང་བ། རི་བོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་

བཞི་བསྐོར་བ། མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་ཤིན་ཏུ་མི་སྙོམས་ལ། དུས་བཞིའི་ཚ་གྲང་གི་ཁྱད་པར་ཡང་ཆེ་བའི་རོང་མ་

འབྲོག་ཁུལ་ཞིག་ཡིན། 

བཞི་བ། མི་གཙང་མཁར། 

ཨ་ནའོ་མི་གཙང་མཁར་ནི་ཀ་ཅི་མཁར་གྱི་ལྷོ་ནུབ་ལ་གནས། མཁར་དེ་བོད་བཙན་པོའི་སྐབས་སུ་བཞེངས་

ཤིང་སུང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཞི་ཉིན་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་རིང་དུ། རྒྱའི་དམག་དཔོན་ཆེན་མོ་ཝང་ཀྲོ་ཡིས་རྒྱ་དམག་

དྲངས་ཏེ་མི་གཙང་མཁར་གཏོར། བོད་དམག་ཕམ་ཏེ་མཁར་དང་བཅས་པའི་ས་ཁྱོན་ཆེན་པོ་རྒྱས་བཟུང་། 

ལྔ་བ། དགོན་ཤུལ་མཁར། 

དགོན་ཤུལ་མཁར་ནི་དེང་སང་གི་ཀ་ཅི་མཁར་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་གནས་ཤིང་བོད་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་

སུ་བཞེངས། བཙན་པོའི་སྐབས་སུ་བོད་དམག་ཤར་ལམ་དཔུང་ཚོགས་ཀྱི་དམག་དཔོན་གྱི་བཞུགས་གནས་ཡིན་

པས་བོད་བཙན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་འབྱོར་རིག་གསུམ་གྱི་ལྟེ་གནས་སུ་གྱུར། རྗེས་སུ་སུང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་

དམག་དཔོན་ཝང་ཀྲོ་ཡིས་རྒྱ་དམག་དྲངས་ཏེ་མཁར་གཏོར། 

དྲུག་པ། གཡུང་དྲུང་མཁར། 

གཡུང་དྲུང་མཁར་ནི་ཀུན་མཁྱེན་དང་པོ་ངག་དབང་བརྩོན་འགྲུས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་རྒན་གྱ་ཡུལ་

ཚོའི་ཤར་ལྷོ་གཡང་ཆུ་དང་གཡང་ལ་ཆུ་བོ་གཉིས་ཀྱི་འདྲེས་མདོར་གནས་ཤིང་། སྔོན་ཆད་མཚོ་སྔོན་དང་ཀན་སུའུ་

གཉིས་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་འགག་སྒོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་རྒྱ་དང་པོད། འ་ཞ་སོགས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་

འཕྲོག་རྩོད་བྱེད་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན། དེར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དུ། མཁར་འདི་མ་བརྩིགས་གོང་ཡུལ་འདིར་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

བོན་ཆོས་དར་བར་བཞེད་ཅིང་། ད་ལྟར་མཁར་གཡུང་དྲུང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་རྩེ་དབུས་ཞེས་པའི་བོན་པོའི་དགོན་

པ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་ཆིག་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཟེར། 《སུང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་》བྱ་བར། 

གཡུང་དྲུང་མཁར་ནི་སྤུར་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ལས་མཆེད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞང་ལྷ་བཟང་ཀླུ་དཔལ་གྱི་ཡང་ཚས་བཟུང་

ཞིང་། དེའི་སྲས་ཀྱིས་རྒྱ་ལ་མགོ་བཏགས་ཞེས་བཀོད་ཡོད། མཁར་གཡུང་དྲུང་གི་ལྕགས་རིའི་རིང་ཚད་ལ་སྨི་

ཉིས་སྟོང་ཆིག་བརྒྱ་གོ་གསུམ་དང་གྲངས་ཆུང་བཞི་དང་། རྒྱ་ཁྱོན་སྨི་གྲུ་བཞི་མ་ཉིས་འབུམ་ལྷག་ཡོད། མཁར་གྱི་

ཕྱི་རོལ་དུ་ས་འོབས་དང་ཆུ་འོབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྕགས་རི་ཕྱི་ནང་རིམ་པ་གཉིས་སུ་མཆིས་ཤིང་། མཁར་གྱི་

ལྷོ་སྒོ་རུ་ཕྱི་མཁར་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཐད་ནས་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཞིང་རྒྱ་ཁྱོན་

ཆེ་བ། ལྕགས་རི་ལ་གྲུ་ཟུར་མང་བ། གྲུ་ཟུར་རེ་རེ་བར་ནི་མདའ་ཚད་རེ་མཆིས་པས་བསྲུང་སླ་ཞིང་རྒོལ་དཀའ་བ་

བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན། མཁར་གྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་རི་ལུང་བདེ་ཐང་རྣམས་སུ་རྨོ་ཞིང་ས་རྒོད་དུ་གྱུར་བ་ཡོད་པ་དེ་

དག་ནི། མི་ཉག་གིས་ས་འདི་འཛིན་པའི་དུས་སུ་ས་རྒོད་སློག་ཏེ་ཞིང་ལས་བྱས་པ་ཡིན་ཟེར། དེར་བརྟེན། སྔོན་

ཆད་ཡུལ་འདི་དམག་འཁྲུག་གི་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་པར་རྟོགས། 

བདུན་པ། བ་ཙེ་མཁར། 

བ་ཙེ་མཁར་ནི་ཀན་ལོྷ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བ་ཙེ་རོྫང་གི་ནུབ་ཕོྱགས་སུ་མཆིས། སྔོན་ཆིན་རྒྱལ་རབས་

དང་ཧན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་བ་ཙེ་མཁར་ཉེ་འདབས་ནས་ཀླུ་ཆུའི་ཉིན་པ་མཁར་བརྩིགས། རྗེས་སུ་དར་མ་

ཨུ་དུམ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ལྷ་བཟང་ཀླུ་དཔལ་གྱིས་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་ཡོས་ཏེ། སྤྱི་ལོ་༡༠༨༧ལོར་བ་ཙེ་

མཁར་ལྷོ་མ་དང་བྱང་མ་གཉིས་བརྩིགས་ཤིང་ཡུལ་འདི་བཟུང་། མཐར་རྒྱ་དམག་གིས་ཉེན་བྱར་བཟུང་ནས་གཏོར། 

བརྒྱད་པ། ཆུ་འབབས་མཁར། 

ཆུ་འབབས་མཁར་ནི་དེང་སང་བ་ཙེ་རྫོང་གི་ཤར་ལྷོ་ལེ་བར་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་མཚམས་ཀྱི་ཀླུ་ཆུའི་ཆུ་ངོགས་

སུ་གནས་ཤིང་། ཤར་དུ་ཙོང་ཀྲེ་དང་། ཏེན་ཙི། བྱང་དུ་བར་མདོ་དང་ཞིན་ཁྲེན་ནམ་མཁར་གསར་བཅས་པའི་

ཡུལ་ཚོ་དང་འབྲེལ། ལྷོར་ཅོ་ནེ་སྣ་ལུང་དང་ཁ་གཏད་དུ་གནས། མཁར་དེ་ཆུ་འབབས་སྡེ་བའི་ནང་ཡོད་པས་ཆུ་

འབབས་མཁར་ཞེས་བཏགས། བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་དང་ཡིག་ཚང་དུ། བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཡར་སྔོན་ནས་

མཁར་རྫོང་བརྩིགས་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཆགས་ཡོད་ལ། སྐབས་དེའི་མཁར་རྫོང་ནི་དགྲ་དང་གཅན་གཟན་འགོག་

ཟོན་བྱེད་སྤྱད་ཡིན། རྗེས་སུ་མཁར་རྫོང་ནི་བཙན་པོ་དང་དམག་དཔོན་ཀྱིས་བཀས་མངགས་པའི་དམག་སྲིད་ཀྱི་

གལ་གནས་སུ་གྱུར་ཞེས་བཀོད། 《བ་ཙེ་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་》ཞེས་བྱ་བར། མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཧུན་ཝུའུ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཁྲི་ལོ་ལོ་བཅུ་གཉིས་པར་ཉན་ཚ་དཔོན་པོ་ཕུར་བ་སྐྱབས་རྣམ་ཕྱུག་རྒྱལ་ཀྱིས་ཆུ་འབབ་མཁར་རྫོང་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་ས་

འོབས་བཅས་པ་སྐྱར་བཞེངས་མཛད། ཉན་ཚ་དཔོན་པོ་ནི་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་གདུང་རབས་ཡིན་པར་

གྲགས་ཤིང་། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་མེ་ཡོས་ལོ་དཔོན་པོའི་ཐོབ་ཐང་ཐོབ། ཤིང་བྱ་ལོར་མིང་གོང་མས་བསྩལ་བའི་

རུས་དང་ཡི་གེ་བཞེས། ཆུ་འབབས་མཁར་ནི་བརྩིགས་སྔ་ཤོས་ཀྱི་མཁར་རྫོང་ཡིན་ཟེར། 

དགུ་བ། གཉན་གྱི་ཕོ་གི་ས་མཁར། 

གཉན་གྱི་ཕོ་གི་ས་མཁར་ནི་ཐེ་བོ་སྟོད་ཀྱི་ཐེ་བརྒྱུད་བྲག་དཀར་དུ་གནས་ཟེར་ཞིང་། དབལ་མིང་པཟླི་ཏ་

དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་《གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་རྣམ་ཐར་》དུ། གཉན་གྱི་ཕོ་གི་ས་

མཁར་ནི་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐུ་རིང་དུ་བོད་ཀྱིས་མཐའ་སྲུང་དམག་དཔོན་ཐེ་བོ་དེ་ཕུད་གཡག་ཁུར་

ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་བརྩིགས། མཁར་རྫོང་གི་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་ཡིན་ཞིང་རྒྱ་ཁྱོན་མི་ཆེ་ལ་ལྕགས་མཁར་ཀྱང་

མི་མཐོ། མཁར་ལ་གྲུ་དང་ཟུར་མང་བ། ལྕགས་མཁར་གྱི་མཁར་གྱང་ནི་ས་སེར་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་སྲ་བ། མཁར་

སྒོ་ནི་ཤིང་དང་རྡོ་ལས་བྱས་པས་བོད་མཁར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ཡོད་ཀྱང་། ད་ལྟ་མཁར་འདིའི་

ཤུལ་གང་དུ་ཡོད་པ་མི་གསལ་ལོ། ། 

བཅུ་བ། མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ལྕགས་རི། 

ཡོན་རྒྱལ་རབས་དུས་མཇུག་དང་མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་འགོར། ཀན་སུའུ་དང་མཚོ་སྔོན་གྱི་བོད་ཀྱི་ཚོ་

བ་ཁག་ཡུན་རིང་བར་ཡུལ་བདེ་ཞིང་འཁྲུག་ལོང་མ་བྱུང་བའི་ཐོག་ལོ་ལེགས་ཤིང་ཐོན་སྐྱེད་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བས། 

བོད་ཀྱི་ཚོ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྟོབས་འབྱོར་ཇེ་ཆེར་ཕྱིན་པས་རིམ་བཞིན་མངའ་ཁོངས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱེད། བོད་ཀྱི་ཚོ་

ཁག་འདི་དག་འགོག་ཟོན་བྱེད་ཕྱིར་སྤྱི་ལོ་༡༣༩༠ལོ་སྟེ། མིང་གོང་མ་ཧུང་ཝུའུ་ཁྲི་ལོ་གསུམ་པར་མིང་རྒྱལ་རབས་

ཀྱི་བློན་པོ་ཏེན་ཡུས་ཀྱིས་དམག་དྲངས་ཏེ། རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་བབ་རི་བབ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཤར་ནས་ནུབ་

དང་། ནུབ་ནས་བྱང་བར་གྱི་ལྕགས་རི་དང་འགག་སྒོ་བཅུ་ལྷག་བརྩིགས། དེར་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་རྣམས་སུ་མིང་

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ལྕགས་རི་ཟེར། མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ལྕགས་རི་ནི་ཤར་གྱི་ཅོ་ནེ་ཨ་

གཟིགས་ཐང་ནས་བཟུང་སྟེ་དར་རྒྱལ་དང་སྐམ་པོ་ཐང་བར་དུ་འགག་སྒོ་མང་དུ་བརྩིགས་པ་དང་། དེ་ནས་ཤར་

ཕྱོགས་ཀྱི་བ་ཙེ་རྫོང་གི་རི་བོ་གླས་བརྒྱུད་ནས་བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཧོར་གཙང་ཤིང་སྒོའི་བར། བ་གསུམ་（རྒྱ་

སྐད་དུད་ཁང་ལའོ་ཟེར།）ནས་བཟུང་སྟེ་ཨ་མྱེས་གཉན་ཆེན་བྱང་རྒྱུད་བཅས་སུ་བསྡོམས་པས་འགག་སྒོ་ཉེར་བཞི་

བརྩིགས་ཡོད། མིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་ཧོར་གཙང་ཤིང་སྒོ་སོགས་འགག་སྒོ་དགུ་ཡོད་པ་དེ་ལ་རི་འགག་དགུ་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

ཟེར་། ཆིང་རྒྱལ་རབས་རྗེས་ནས་ཚང་མར་ཀོན་ནམ་འགག་སྒོ་ཟེར། མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ལྕགས་

རི་ནི་རྒྱལ་རབས་དུ་མའི་ཆགས་འཇིག་དང་དུས་ལོག་ཟིང་འཁྲུག་མང་བོ་བརྒྱུད་རྗེས་ད་ལྟ་གྱང་རལ་ཙམ་ལས་

ལྷག་མེད་ནའང་། ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་དང་གནའ་རྫས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་རིན་ཐང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་སྨོས་མ་དགོས་སོ། 

། 

མདོར་ན། སྔོན་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་རིམ་བྱོན་དང་ལྷག་པར་དུས་རབས་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པའི་སྐབས་སུ། 

བོད་ཀྱི་སྟོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་དར་བའི་རྩེར་སོན་པའི་སྐབས་སུ་མངའ་ཁོངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་རྗེས་བོད་སིལ་བུར་

ཐོར་ཞིང་མངའ་ཐང་ཉམས་དམས་སུ་གྱུར། འོན་ཀྱང་བཙན་པོའི་རྫོགས་ལྡན་གྱི་སྐབས་དེར་བཞེངས་པའི་རྟེན་

དང་བརྟེན་པ། དམག་སྒར། མཁར་རྫོང་བཅས་ནི། བོད་བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་སྲིད་འབྱོར་རིག་གསུམ་དང་ཆོས་

ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ལ་དཔྱད་ཞིབ་གནང་བའི་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་རིན་ཐང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། གོང་དུ་མདོ་སྨད་བྱང་

ཤར་གྱི་བོད་ཡུལ་གྱི་ཕྱིའི་སྣོད་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་ལམ་ཚོ་བ་ཤོག་པའི་རང་བྱུང་འཁོར་ཡུག་གི་སྤྱི་ཁོག་ཙམ་བརྗོད་ཟིན། 

མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཡུལ་ནི་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་བྱང་ཤར་གྱི་མཐའ་མཚམས་སུ་གནས་ཤིང་། བོད་ཀྱི་

གནས་ཡིག་དང་དེབ་ཐེར་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན། ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར་འཛམ་གླིང་གི་ཡང་རྩེར་གྲགས་པའི་མཚོ་བོད་མཐོ་

སྒང་གི་རི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་རི་རྒྱུད་ཆེ་ཁག་མང་ཞིང་། ཁམས་སྟོད་དང་རྔ་སྟོད་སོགས་ཀྱི་རི་ཀླུང་དང་འབྲེལ་

བས་བོད་ལྗོངས། མདོ་སྟོད། ཁམས་ཕྱོགས། འཇང་ཡུལ། དབུས་གཙང་བཅས་བོད་ཡུལ་བྱེ་བྲག་གཞན་དང་

ཐུན་མོང་དུ་གངས་ཅན་བོད་ཡུལ་ཅེས་སྙན་གྲགས་སྲིད་པའི་ཁྱོན་ན་ལྡིར་བའི་སྐྱེས་འགྲོ་ཡ་རབས་གྱི་དོན་སྤྱི་འདི་

གྲུབ། སྤྱིར་ན་མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཡུལ་གྱི་ས་བབ་དང་གནས་བབ་བམ་རང་བྱུང་འཁོར་ཡུག་ཀྱི་བཀོད་པ་ནི་

བོད་ཡུལ་བྱེ་བྲག་གཞན་རྣམས་དང་མཚུངས་ཤིང་། མདོར་བསྡུས་ན་ཁྱད་ཆོས་འདི་དག་མཆིས་ཏེ། 

དང་བོ། བཀོད་པ་མི་སྙོམས་པའི་མཐོ་སྒང་མང་བ། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་དུ་ཀན་ལྷོ་དང་། དཔའ་རིས། 

སུའུ་ནན། རི་རྒོད་ཐང་། ཐེ་བརྒྱུད་སོགས་བྱེ་བྲག་དུ་མ་འདུས་པ་ལས། རྨིན་ཧྲན་རི་བོ་དང་ཐེ་བོ་རི་རྒྱུད་གཉིས་

འདྲེས་མཚམས་ཀྱི་ཐེ་བརྒྱུད་དང་ཝུན་ཞན་བཅས་པའི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་འཁོད་མི་སྙོམས་པ་མ་གཏོགས། ས་ཁུལ་

གཞན་རྣམས་བཀོད་པ་སྙོམས་ཞིང་གཅོང་རོང་ཆེན་པོ་མེད་པའི་དེའུ་འབུར་མཐོ་སྒང་གི་འབྲོག་ཁུལ་འབའ་ཤིག་

ཡིན་པས། རི་བོ་འཕངས་དམའ་ཞིང་ཀླུང་ཡངས་པ། སྐྱེ་དངོས་རྩི་ཤིང་སྟུག་པ། ཡུལ་ཕྲན་སོ་སོའི་ས་བབ་དང་

གནམ་གཤིས་ཀྱང་གཅིག་མིན་ཐ་དད་པ། འབྲོག་ཁུལ་གཙོས་པའི་རོང་འབྲོག་ནགས་གསུམ་འཛོམས་པའི་ཐོན་

སྐྱེད་འཁོར་ཡུག་ཅིག་ཆགས་ཡོད། མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་ཐད་ནས་ཕྱོགས་འདིའི་ས་ཞིང་སྤྱོད་ཚད་ལ་བལྟས་ན། 

མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་སྨི་ཉིས་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་མན་གྱི་ས་ཁུལ་རྣམས་རོང་ཁུལ་དང་། ཉིས་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ནས་

སུམ་སྟོང་བར་ནི་རོང་འབྲོག་ནགས་གསུམ་འདྲེས་མའི་ཁུལ། སུམ་སྟོང་ཡན་འབྲོག་རྐྱང་ཁུལ་ཡིན། 



-54-

ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གཉིས་པ། རྩྭ་ཐང་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ཞིང་ཕྱུགས་རྩྭའི་ཐོན་ཁུངས་འཛོམས་པ། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་རྩྭ་ཐང་གི་

རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ཞིང་རྩྭ་སྣ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཆིས་སྟེ། ཀན་ལྷོ་དང་། དཔའ་རིས། སུའུ་ནན་བཅས་ཀྱི་རྩྭ་ཐང་གི་

ཕྱུགས་རྩྭ་ནི་བོད་ལྗོངས་སོགས་བོད་ཡུལ་བྱེ་བྲག་གཞན་གྱི་རྩྭ་ཐང་དང་བསྡུར་ན་རྩྭ་རྒྱུ་ལེགས་ཤིང་རྩྭ་སའི་རྒྱ་ཁྱོན་

ཅུང་ཆེ་སྟེ། སྤྱོད་འོས་རྩྭ་ཐང་གིས་ས་ཁུལ་འདི་དག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་དོན་བཞི་ཡས་མས་ཟིན་པ་དང་། རྩོལ་

མེད་རང་བྱུང་གི་མཐའ་ཡས་རྩྭ་ཐང་དུ་ཕྱུགས་རྩྭ་སྐྱེས་པ་སྟུག་ཅིང་སྣ་མང་འཛོམས་པས་ན་འབྲོག་སའི་དགེ་མཚན་

ཡོངས་སུ་ཚང་ངོ་། ། 

རང་བྱུང་གི་འཁོར་ཡུག་གམ་སྣོད་ཀྱི་བཀོད་པ་འདི་ལྟ་བུས་ཡུལ་འདིར་བརྟེན་པའི་བོད་ཀྱི་ཚོ་བ་ཤོག་པ་

ཆགས་ཤིང་གནས་པར་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་བདུན་ཐེབས་ཡོད་ལ་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། 

དང་བོ། ས་མཐོ་ཞིང་གྲང་ངར་ཆེ་བས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་སྟངས་ཀྱང་འབྲོག་ལས་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་ཞོར་དུ་རོང་

འབྲོག་ནགས་གསུམ་འདྲེས་མར་བརྟེན་དགོས་པ། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཡུལ་རྣམས་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་

གི་ཤར་སྣེ་རུ་གནས་པས་ཆ་སྙོམས་མཚོ་ངོས་འཕགས་ཚད་སྨི་གཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ནས་སུམ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བར་ལ་

སླེབས། གྲང་ངར་དང་བརླན་གཤེར་ཆེ་བས་ཕྱུགས་རྩྭ་སྐྱེས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ལེགས་ཤིང་། རྩྭ་ཐང་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་བ་

དང་ཕྱུགས་ལས་སྤེལ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཁྱད་དུ་འཕགས་ཕྱིར། འབྲོག་ལས་ནི་ཡུལ་ཁག་འདི་རྣམས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་རྣམ་

པ་གཙོ་བོ་དང་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཕྱུགས་ལས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་སྤྱི་

ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་བཟུང་ཡོད། གཞན་ཡང་། ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ས་བབ་དམའ་ཞིང་

གནམ་གཤིས་དྲོ་ལ་བརླན་གཤེར་ཆེ་བས་ཞིང་ལས་དང་ནགས་ལས་དར་ཆེའོ། ། 

གཉིས་པ། ཡུལ་སོ་སོའི་གནས་བབ་བམ་རང་བྱུང་ཆ་རྐྱེན་ཕན་ཚུན་གཅིག་མིན་སོ་སོར་གྱུར་པ་ནི་ཚོ་བའི་

ལམ་ལུགས་ཆགས་གནས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱིས་ཆུ་མ་

མཁར་དང་བཅས་པའི་ས་ཁོངས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་བསྡུས་པ་དང་། ཡུལ་འདིར་བོད་ཀྱི་ཚོ་བ་

ཤོག་པའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་མར་བྱུང་བ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཞིང་། བོད་སིལ་

བུར་ཐོར་རྗེས། ཡུལ་འདིའི་བོད་ཀྱི་ཚོ་བ་དང་ཤོག་པ་ཁག་སོ་སོར་གྱེས་ན་ཡང་། ཚོ་བ་ཤོག་པའི་ལམ་ལུགས་དང་

རྩ་འཛུགས་ནི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་སུ་བརྒྱུད་དེ་བཅིངས་འགྲོལ་མ་བྱས་བར་དུ་གནས། དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དབྱེ་ཚེ། 

ཡུལ་འདིའི་རང་བྱུང་འཁོར་ཡུག་གི་ཆ་རྐྱེན་ལ་རག་ལས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་སྣང་སྟེ། ཡུལ་ཕྲན་བར་གྱི་རང་བྱུང་འཁོར་

ཡུག་གི་ཆ་རྐྱེན་ཤིན་ཏུ་མི་འདྲ་བ་དག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་སྟངས་དང་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཀྱང་ཕན་ཚུན་

མི་མཐུན་པར་གྲུབ་པ་དང་། ཚོ་ཁག་སོ་སོའི་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་སོང་ཚད་ཀྱང་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་དུ་གྱུར་

བས། ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་སྟངས་དང་འཚོ་བའི་སྤྱོད་སྟངས་གཅིག་གྱུར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བཞིན་ཆགས་དཀའ་ཞིང་། མཐར་
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ཡུལ་བབ་ནམ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་གནས་སྟངས། 

ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབོྱར། ཐ་ན་སྐད་རིགས་སོགས་གང་ཐད་ཡིན་ཀྱང་གཅིག་གྱུར་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་པ་རེད། 

སྔར་ཡོད་གྱི་ཚོ་བ་དང་ཤོག་པའི་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་རང་ཡུལ་བདེ་སྲུང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་བཅས་ལ་ཕན་

ནུས་གལ་ཆེན་བཏོན་ཡོད་པ་དང་། ཚོ་བའི་ལམ་ལུགས་མི་འཇིག་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་། རིམ་གྱིས་ཡུལ་ཕྲན་

སོ་སོའི་འགོ་བ་དང་དཔོན་པོ་རྣམས་རང་ཡུལ་གྱི་དགོན་སྡེའི་བླ་སྤྲུལ་ཆེ་ཁག་དང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བས་ཡུལ་འདིའི་

བོད་གྱི་ཚོ་བ་ཤོག་པའི་ལམ་ལུགས་ཇེ་སྲ་ཇེ་བརྟན་དུ་གྱུར། 

གསུམ་པ། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཡུལ་ནང་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་བྱུང་བ་དང་པོད་མི་རིགས་

ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་དང་རིག་གནས་བཅས་པ་མི་ཉམས་གོང་སྤེལ་བྱུང་བར་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པ། ཡུལ་

འདིའི་བོད་ཁུལ་དག་ནི་ས་མགོ་མཐོ་ཞིང་གྲང་ངར་ཆེ་བ། འགྲིམ་འགྲུལ་སྟབས་མི་བདེ་བ་སོགས་རང་བྱུང་ཁོར་

ཡུག་གི་རྐྱེན་གྱིས་ཡུལ་གཞན་དང་མི་རིགས་གཞན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་རིག་གནས་ཀྱིས་ཤན་ཤུགས་ཐེབས་

དཀའ་བར་གྱུར་པ་དང་། རྒྱ་དང་ཤིན་ཏུ་ཐག་ཉེ་ཞིང་རྒྱའི་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་རིག་གནས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་

ཐེབས་གང་ནུས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། རང་ཡུལ་གྱི་རང་བྱུང་འཁོར་ཡུག་གི་ཆ་རྐྱེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྟེ་ཡུལ་བབ་

བཙན་པས། བོད་ཡུལ་ནང་ཁུལ་དུ་བདེ་འཇགས་དང་བརྟན་བརླིང་གིས་གནས་པ་ལས་ཕྱིའི་ཟིང་འཁྲུག་གི་རྐྱེན་

དབང་དུ་མ་གྱུར། དེའི་ཕྱིར་ན། བོད་ཁུལ་གྱི་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་གྲ་མ་

ཉམས་ཟུར་མ་ཆགས་པར་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱུང་། རྗེས་སུ། རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་འདིར་ཆེས་ཆེར་དར་བས། 

ཡུལ་འདིའི་བོད་ཡུལ་གྱི་མི་རིགས་རིག་གནས་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ཀྱིས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ངོ་། ། 

བཞི་བ། ཚོ་བ་དང་ཤོག་པ་ནི་དམག་དོན་ལམ་ལུགས་ནང་གི་རྨང་གཞིའི་སྡེ་ཚན་ཡིན་པ་དང་སྐྱ་དམག་ནི་

དམག་དཔུང་གི་གཙོ་དཔུང་ཡིན་པའི་དམག་དོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཡུལ་རྣམས་ས་

མཐོ་ཞིང་གྲང་ངར་ཆེ་བ། ཕྱུགས་ལས་ནི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ན། ཚོ་བ་ཤོག་པའི་དམག་

དཔུང་ནང་དུ་སྐྱ་དམག་གཙོ་བོ་བྱེད་ཅིང་། དེ་ནི་དུས་རྒྱུན་དུ་རྩྭ་ས་སྤོ་དགོས་པའི་རྐྱེན་དབང་ཀྱང་ཡིན། ཡུལ་ཁག་

ཚོ་ཁག་གི་རྨང་གཞིའི་སྡེ་ཚན་ནི་ཚོ་བ་དང་ཤོག་པ་ཡིན་པ་དང་། ཚོ་ཁག་དང་ཤོག་ཁག་ཀྱང་ཕན་ཚུན་གཅིག་

ཁོངས་སུ་གཅིག་མི་གཏོགས་པས། དམག་དཔུང་བསྡུ་དུས་ཚོ་བ་ཤོག་པ་ལྟར་བསྡུ། དེ་ཕྱིར། ཡུལ་གྱི་དམག་

དོན་ལམ་ལུགས་དང་ཚོ་བ་ཤོག་པའི་ལམ་ལུགས་དབྱེར་མེད་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཏེ། རྟ་རྒྱབ་དུ་བུད་ན་དམག་དང་། རྟ་

རྒྱབ་ནས་བབ་ཚེ་དམངས་ཡིན་པའི་དམག་དམངས་གཅིག་ལྕོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན། 

ལྔ་བ། འཚོ་བ་སྤྱོད་སྟངས་དང་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡོད་དེ། ཡུལ་མཐོ་ལ་ས་

རྩིང་བ། གྲང་ངར་དང་བརླན་གཤེར་ཆེ་བའི་ཕྱིར་ན། ཡུལ་འདིའི་བོད་མི་ཕལ་མོ་ཆེས་ཁོབ་ཆེ་ཞིང་ཕུ་རུང་རིང་བའི་

ལྭ་བ་གྱོན་པ་དང་དེ་ལ་གོས་དང་རས་ཀྱི་སྐེ་རགས་བཅིངས། མགོར་ཝ་ཞྭ་དང་ཚར་ཞྭ་གྱོན། ཟས་ཀྱི་ཐད་དུ་གཙོ་



-56-

ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བོ་མཐོ་སྒང་གྲང་ཁུལ་ནས་ཐོན་པའི་འབྲུ་ཟན་གྲོ་ནས་སྲན་གསུམ་དང་ཤ་མར་ཆུར་གསུམ་སྤྱོད། གནས་ཀྱི་ཐད་

ནས་བཤད་ན་འབྲོག་པས་ཕུབ་བདེ་ལ་འཁྱེར་བདེའི་རས་གུར་དང་སྦྲ་ནག་གཙོ་བོ་བྱེད་ཅིང་། རོང་ཁུལ་དང་རོང་

མ་འབྲོག་ཁུལ་གྱིས་ཤིང་དང་ས་རྡོ་ལས་བརྩིགས་པའི་ཐོག་ཁང་དང་གར་ཕུབ་གཙོ་བོར་བྱེད། གཞན་ཡང་། བག་

མའི་གཏོང་ལེན་དང་ཤི་བོ་དུར་སྐྱེལ་སོགས་གོམས་གཤིས་ཀྱང་ཚོ་ཁག་ཤོག་ཁག་རྣམས་མཐུན་མིན་སོར་སོར་སྣང་

ངོ་། ། 

དྲུག་པ། བོད་ཡུལ་གཞན་དང་བསྡུར་ཚེ། ཡུལ་འདི་རྒྱ་དང་ཐག་ཉེ་བ་དང་རང་བྱུང་འཁོར་ཡུག་ཆ་རྐྱེན་ཅུང་

ལེགས་པའི་ཕྱིར། བོད་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་རིག་གནས་དར་ཤོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་གྱི་ཡ་གྱལ་དུ་གྱུར་

བ། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཡུལ་ནི་ལིའང་ཀྲོའུ། ཆུ་མ་མཁར། ཀོན་ཀྲུང་བཅས་པའི་རྒྱ་ཡུལ་དང་ས་མཚམས་

འདྲེས་པས། འགྲིམ་འགྲུལ་ཅུང་སྟབས་བདེ་ཕྱིར། རྒྱའི་རིག་གནས་དང་ལག་རྩལ་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འོས་འཚམ་

ཐེབས་ཡོད། གཞན་ཡང་། མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཤར་མཐའ་རུ་གནས་ཕྱིར་བོད་ཡུལ་གཞན་ལས་ས་བབ་དམའ་

ཞིང་ཆར་ཆུ་འཛོམས་པས་རང་བྱུང་འཁོར་ཡུག་གི་ཆ་རྐྱེན་ཅུང་ལེགས་པས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་འཚོ་བའི་ཆ་

རྐྱེན་ཅུང་བཟང་ངོ་། ། 

བདུན་པ། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་བོད་ཡུལ་དུ་གཏེར་རིགས་དང་ནགས་ཚལ། སྲོག་ཆགས་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཐོན་

ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་ཕྱིར། འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བའི་གཏིང་ཤད་ཤིན་ཏུ་ཆེ། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་

བོད་ཡུལ་འདིར་རྙེད་ཟིན་པའི་གཏེར་རིགས་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་དང་། ཧ་ཡང་རྡོ་སོལ་སོགས་གཏེར་

རིགས་སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ལྟག་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཤས་ནི་བཏོན་ཟིན། གཞན་ཡང་། ནགས་ཚལ་དང་ཤིང་རིགས་ཀྱི་ཐོན་

ཁུངས་ཀྱང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། ཀན་ལྷོ་ཁོ་ནར་ནགས་ཁུལ་རྒྱ་ཁྱོན་མུའུ་བྱེ་བ་གཅིག་དང་ས་

ཡ་གཉིས་ལྷག་མཆིས་པ་ལས། ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱོན་མུའུ་ས་ཡ་དྲུག་ལྷག་ཡོད་པས། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ནགས་

ཚལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ཟིན་ཡོད། གཞན་ཡང་སྲོག་ཆགས་དང་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱང་

ཤིན་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཆིས་སོ། ། 

（འབྲུག་ཐར་གྱིས་མཛད། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཀྱི་ཚོ་བ་ཤོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་བཅས་

པར་དཔྱད་པ་ཞེས་པ་ལས་དྲངས། ）
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ལྟ་གྲུབ་རིག་གནས་དང་ཀུན་སྤྱོད་བསམ་བློ།

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གླེང་བའི་གཏམ་

ལྷག་བསམ་དབྱར་རྔ།

ཉེ་ལམ་ལོ་བཅུ་ཡར་མར་འདིའི་ནང་། གངས་ཅན་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་མདོ་དབུས་གཙང་གསུམ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་

ཏུ། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཁྱད་ཆོས། སྐད་ཡིག་རྩོམ་རིག་རིག་གནས། ཆོས་ལུགས་ཡུལ་

སྲོལ་གོམས་འདྲིས་སོགས་དྲོ་འཇམ་ཉི་འོད་ཀྱིས་རེག་པའི་དཔྱིད་ཀྱི་སྤང་ལྗོངས་བཞིན་དུ། ཉམས་པ་སོར་ཆུད་

གནས་པ་གོང་འཕེལ། སྔར་མེད་གསར་སྤེལ་གྱི་འདུ་འགོད་རྦ་རླབས་འཁྲིགས་པས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་ནེའུ་

གསིང་མེ་ཏོག་སྔོ་མེར་ཁྲ་ལེར་འཕྱུར་ཅིང་། ཕན་བདེ་དྲི་བསུངས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པས། ཤེས་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་བུང་

བ་དགའ་བའི་གར་དང་མྱོས་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་རོལ་བ་མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྣང་ངོ་། ། 

དང་བོ། རུས་རྒྱུད་ཐོག་གི་བོད་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་འཛིན་མའི་ཏོག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཐོ་སྒང་ཁ་བ་ཅན་དུ་གནས་པའི་བོད་མི་རིགས་འདི་ནི་

དངོས་གནས་རླབས་ཆེན་གྱི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་གཟུར་གནས་རྟོགས་ལྡན་སྐྱེས་བུ་ཀུན་

གྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་གྱིན་ཡོད་ལ། རླབས་ཆེན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ས་མཐོ་ལ་མཁའ་དབུགས་

བསིལ་ཞིང་། གནམ་ས་ཤིན་ཏུ་འཁྱགས་པའི་གནས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཏུ་གནས་ཤིང་མི་རྒྱུད་མཆེད་སྔ་ཞིང་། 

གནའ་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་རང་བྱུང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཁྱད་དུ་བསད་

ནས། རང་གི་བློ་རྩལ་དང་སྙིང་སྟོབས་ལས་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་མང་པོའི་ལྟ་སྤྱོད་དང་། 

འཚོ་བའི་གནས་སྲོལ་རིག་འཕྲུལ་དངོས་རྫས་རྒྱ་ཆེ་ལ་མང་བ། གཟི་འོད་ལྷང་ངེར་ལྷམ་མེར་འབར་བ་ཞིག་འཛམ་

གླིང་ཡངས་པའི་སྤྱི་ནོར་དུ་བསྐྲུན་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། བོད་ཀྱི་མིའི་འགྲོ་བ་ཆགས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཤིང་མཆེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྔ་བའི་ཐད་ནས་བཤད་ན། སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་བྲག་སྲིན་མོ་ལས་མི་རྒྱུད་

མཆེད་པ་དེ་མི་ལོ་འབུམ་་ཕྲག་མང་པོའི་སྔོན་རོལ་དུ་བྱུང་བའི་སྤྲ་ནས་མིར་གྱུར་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

ཞིག་ཡིན་ལ། བོད་རྒྱལ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱོན་པའི་ལོ་ཚིགས་རྒྱལ་རབས་གསལ་མེ་ལྟར་ན་སྲོང་བཙན་སྒམ་

པོའི་འཁྲུངས་ལོ་ནས་ཡར་རྩིས་པའི་ལོ་བདུན་བརྒྱ་སོ་གཉིས་དང་། དེབ་དམར་ལྟར་ན་དེའི་བར་ལ་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱ་

དང་བཅུ། སྟག་ཚང་རྫོང་བའི་རྒྱ་བོད་ཡིག་ཚང་ལྟར་ན་དེའི་བར་ལ་ལོ་སྟོང་དང་ཅིག་བརྒྱ་བདུན་སོང་། ལོ་ཚིགས་

དེ་དག་གང་བདེན་གང་མི་བདེན་གཉིས་ཀྱི་བར་གྲངས་དང་། དེབ་དམར་སོགས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་ལྟར་ན་མ་མཐའ་

ཡང་སྤྱི་ལོ་སྔོན་ནས་ཡར་རྩིས་པའི་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ཡར་མར་གྱི་མཚམས་དེ་ཞིག་ལ་ཁེལ། དེའི་དབང་དུ་བཏང་ན། 

རྒྱ་ནག་གི་ཀྲན་ཀཱོའི་དུས་རབས་ཀྱི་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་འབབ། གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྔོན་ལ་གནོད་སྦྱིན་དང་། བདུད་

དང་། སྲིན་པོ་སོགས་སུ་མིང་བཏགས་པའི་རྒྱལ་རབས་བཅུ་དང་། ཕྱིས་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་འཛིན་མྱོང་ཞིང་། དེའི་

ནང་གི་གོང་ནས་མར་རྩིས་པའི་རྒྱལ་རབས་བདུན་པ་མ་སངས་རུས་དགུའི་རྒྱལ་རབས་དེ་བོན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལས་

བྱུང་བའི་བོད་གནའ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན། བོད་ཀྱི་མི་རྒྱུད་མ་སངས་ལས་མཆེད་པ་དང་། གནའ་དུས་མ་

སངས་སྒྲུང་ཟེར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱང་ཡོད་པར་སྣང་ལ། རྒྱ་ནམ་དབྱིན་ཧྲང་དུས་ཀྱི་རུས་བྱང་ཡི་གེར་《མ་སྤྱང་》

ཞེས་པའི་མིང་འཁོད་ཡོད་ལུགས་ལ་བལྟས་ན། མ་སངས་དུས་རབས་ནི་རྒྱ་ནག་གི་དབྱིན་ཧྲང་རྒྱལ་རབས་དང་

དུས་མཉམ་ཞིང་། སྤྱི་ལོ་སྔོན་ལ་ཡར་རྩིས་ན་ལོ་སྟོང་དང་བདུན་བརྒྱ་ལས་འཕྱིས་མི་སྲིད། 

མ་སངས་དང་མ་སྤྱང་། ཡུལ་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་འདོན་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་དོན་གཅིག་ཡིན་ཏེ། དཔེར་

ན། རི་སྤྱང་（སྤྱང་ཁུ་）ལ་རི་བསང་དང་། སྤྱང་ལྤགས་ལ་བསང་ལྤགས་དང་། སྤྱང་ཆུ་ལ་བསང་ཆུ་ཟེར་བ་ལྟ་

བུའོ།། སྤྱང་ཞེས་པའི་སྒྲ་དེ་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་ཡིག་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་རང་དགར་བྲིས་པ་ལས། 

སྐྱང་། ལྕང་། ལྗང་། འཇང་། བསང་སོགས་ཡིག་གཟུགས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཡང་། དོན་སྟེང་དུ་གཅིག་

ཡིན་ཚུལ་ཤེས་ན། མིང་དེ་དག་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མང་བོ་ཞིག་ཤེས་ཐུབ། སྤྱང་ཞེས་པ་དེ་བོད་

དང་རིགས་གཅིག་ཡིན་པ་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་མང་པོར་བྱུང་ཞིང་། དེང་དུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་དུ་མའི་རྩོམ་ཡིག་ཏུ་ཡང་

འཁོད་ཡོད་དེ། ཐང་ཡིག་གསར་མར། ཐུ་བོད་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱང་གི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་ཞེས་དང་། ཏཱ་མང་རྒྱལ་

རབས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཆགས་རབས་ཞེས་པར། ནུབ་བོད་ཅེས་པ་ཐུ་བོད་རེད། སྔོན་དུས་ཀྱི་སྤྱང་གི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་

ཞེས་། ལོ་རྒྱུས་ལ་མཁས་པ་ཡཱོ་བེའུ་ཡོན་ནས་ཀྱང་། དེང་སང་གི་བོད་རིགས་འདི། གནའ་དུས་ཀྱི་སྤྱང་དང་

རིགས་གཅིག་རེད་ཅེས་དང་། མི་ཉག་གྷཱི་ལོ་རྒྱུས་སུ། སུང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མི་རྣམས་ཐུ་བོད་ལ་ནུབ་བོད་ཟེར་

ཞིང་། སྐབས་འགར་རིགས་དེ་སྤྱང་གི་རིགས་ཡིན་ཁོ་ཐག་བྱས་འདུག་ཅེས་སོགས་བྱུང་ངོ་།། སྤྱང་ཞེས་འབོད་

པའི་རིགས་དེ་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་བཞི་ལྔ་ཙམ་གྱི་སྔོན་རྨ་ ཆུ་དང་འབྲི་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད། རྫ་（ཟླ་）ཆུ། ཉག་ཆུ། རྒྱལ་
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ལྟ་གྲུབ་རིག་གནས་དང་ཀུན་སྤྱོད་བསམ་བློ།

མོ་རྔུལ་ཆུ་སོགས་ཀྱི་ཀླུང་འགྲམ་བྱང་ཕྱོགས་ཧོར་གྱི་ས་འདབས། ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའི་ཀྲུང་

གོའི་ནུབ་བྱང་དང་། ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོར་གནས་བཅས་ཞིང་། རི་དྭགས་བདལ་བ་དང་། ནོར་ལུག་འཚོ་

སྐྱོང་བྱེད་པའི་འབྲོག་པ་ཡིན་པ་དང་། སྦྲ་ཁྱིམ་བྱེད་ཅིང་རྩྭམ་ཁུག་འཛིན་པ་དང་། བུ་མོ་གནས་ལ་འགྲོ་ཚེ་འཕྱོར་

གོས་ལྭ་རིང་གྱོན་པ་དང་། བེམ་རོ་མེ་ལ་བསྲེགས་ནས་དུད་པ་གནམ་ལ་སོང་ཚེ་སྟེང་ལ་གཤེགས་ཟེར་བ་དང་། 

ཡུལ་དཔོན་དང་དམག་དཔོན་ལ་རྗེ་བོ་དང་དཔའ་བོ་ཞེས་འབོད་པ་དང་། རྒྱལ་མོ་ལ་སྨན་གཅིག་དང་། ནོར་ལུག་

འཚོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་གཡོག་པོ་ལ་རྫི་བོ་ཞེས་འབོད་པ་དང་། མི་རྣམས་ཤ་ཁ་སྨུག་ཅིང་ཤེད་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་། ཞེ་

རྒོད་ཅིང་དགྲ་འཐབ་ལ་དཔའ་བ་ཡིན་ཚུལ་སོགས་མདོར་ན་སྤྱང་དུ་འབོད་པའི་མི་རྣམས་ཚེ་གཏོང་ལུགས། ཟས་

གོས་གནས་ཁང་སྒོ་ཟོག་སོགས་འཚོ་བའི་ཁྱད་ཆོས། རང་སྐད་སྒྲ་སོར་བཞག་བྱས་པའི་རུས་མིང་སྡེ་མིང་མི་མིང་

ས་མིང་དངོས་རྫས་ཅ་ལག་གི་མིང་སོགས་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་རྙིང་བར་ཆེས་མང་དུ་འཁོད་ཡོད་ལ། ལོ་སོྟང་ཕྲག་དུ་མའི་

སྔ་རོལ་གྱི་འཚོ་བའི་ཁྱད་ཆོས་མང་བོ་ཞིག་བོད་ཡུལ་གྱི་འབྲོག་ཁྲོད་དུ་དེང་སང་ཡང་མ་ཉམས་པར་དངོས་སུ་རིག་

རྒྱུ་ཡོད་པས། བོད་མི་རྒྱ་ཡིག་ཤེས་པ་ཞིག་གིས་ཡིག་ཚང་བཀླགས་ཙམ་གྱིས་སྤྱང་དེ་བོད་ལས་གཞན་མིན་པའི་

ངེས་པ་གཏིང་ནས་འདྲོངས་ཤིང་། བོད་ཀྱི་ཡུལ་སོ་སོའི་སྐད་དང་རུས་མིང་དང་། ཚོ་སྡེའི་མིང་འདོགས་ལུགས་ཀྱི་

གོམས་སྲོལ་སོགས་རྒྱུས་ཡོད་པའི་མི་རིགས་གཞན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྟོག་ཞིབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། བོན་དང་བོད་ཀྱི་

ཡིག་ཚང་རྙིང་བ། བོད་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་སོ་སོའི་འཚོ་བའི་གོམས་སྲོལ་སོགས་

དང་། སྤྱང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་ཕན་ཚུན་གཤིབས་ནས་བལྟས་ན། སྤྱང་དང་བོད་གཉིས་མི་རིགས་ཁ་ཁ་ཡིན་

མིན་ཡང་གཏིང་ཐག་ཆོད་ཅིང་། མཚོ་སྔོན་དང་ཀན་སུའུ་བྱང་རྒྱུད། ལྷོ་རྒྱུད་སོགས་སུ་གསན་པའི་བོད་རྒྱུད་ཀྱང་ཐུ་

བོད་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་ནང་ལོགས་སུ་དཔུང་འཇུག་དང་ས་རྒྱ་བསྐྱེད་དུས་དབུས་གཙང་ཕྱོགས་ནས་འོངས་པ་

མིན་པར་ལོ་སྟོང་ཕྲག་བཞི་ལྔའི་སྔོན་ནས་ས་ཆ་འདི་དག་ཏུ་གཞི་ས་ཆགས་པའི་སྤྱང་བོད་ཀྱི་མི་རྒྱུད་ཡིན་ཁོ་ཐག་གི་

ངེས་པ་རྙེད་འགྲོ་སྙམ། 

དེས་ན་བོད་ཅེས་ཟེར་བ་ཡང་དེང་སང་ཙང་ཚུ་ཞེས་འབོད་པའི་མི་གྲངས་ས་ཡ་གསུམ་ལྷག་ལས་མེད་པ་འདི་

ཁོ་ན་ལ་མིག་གིས་གཏད་པ་ཙམ་མིན་པར། མིག་ཞགས་ཀྱི་འཁྱུད་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་བསྐྱེད་ནས་སྐད་རིགས་ཡུལ་སྲོལ་

གོམས་འདྲིས་སོགས་རིག་གནས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་རྟགས་མཚན་ཁྱད་ཆོས་སྟེང་ནས་ངོས་འཛིན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་

དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཟེར་བ་ཡང་གླང་དར་བསྟན་བསྣུབས་ཀྱིས་ཡིག་ཚང་མེད་བརླགས་བཏང་བའི་རྗེས་སུ་བྲིས་

པའི་དེབ་ཐེར་ཐར་འཐོར་ཁོ་ན་ལ་སྤར་འཐམ་མི་བྱེད་པར་མཉམ་འཇོག་བྱ་ར་བྱེད་པའི་ཁོབས་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་བཏང་ནས། 

བོན་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་། དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲུང་དང་གཏན་རྒྱུད་བོད་དང་ཐུན་མོང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་

གི་མི་རིགས་གཞན་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས། དབྱིན་ཧྲང་རིང་གི་རུས་བྱང་ཡི་གེ་ནས་བཟང་སྟེ། ཏཱ་མང་མན་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཆིང་བར་གྱི་རྒྱ་ཡིག་གི་ཡིག་ཚང་ནང་གི་སྤྱང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ཕན་ཚུན་གཤིབས་

ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ན། ད་གཟོད་ལུང་ཁོག་དོག་མོ་ནས་བུད་དེ། ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཆེན་པོར་ལྟ་སྐོར་

བྱེད་པ་བཞིན་དུ་མཐོང་རྒྱ་ཤེས་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་སོང་ནས། ངོ་མཚར་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོན་རིས་བཀྲ་བའི་བོད་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་རིང་མོའི་བྲིས་ཐང་། སྲིད་ཞེང་དུ་མཐའ་མི་མངོན་པ་ཞིག་མིག་གི་ལམ་དུ་ལྷང་ངེར་བསྟར་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ། 

གཉིས་པ། རིག་གནས་ཐོག་གི་བོད་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། 

རིག་གནས་ཕྱོགས་ནས་བཤད་ན། བོད་མི་རིགས་འདི་ལ་མི་རིགས་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་

བཞིན་དང་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའི་རིག་གནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་སུས་

ཀྱང་བསྙོན་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། རིག་གནས་བཅུ་དང་རིག་གནས་ཆེན་པོ་ལྔ་སོགས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་

ཀྱི་སྟེང་ནས་ཕྱེ་བ་ཡིན་ལ། རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆ་ནས་ནམ་མཁའ་དང་རྒྱ་

མཚོ་ལས་དཔེ་གཞན་མི་རྙེད། མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་རང་བཞིན་ཀུན་སྤྱོད་སོགས་ལེགས་བཅོས་

བྱེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཉི་འོད་ནང་ནས་འཕྲོ་བ་དང་། རང་དབང་འདྲ་མཉམ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཕན་བདེ་

སྒྲུབ་པའི་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ཆ་ནས་ཀྱང་གཞན་གྱིས་འགྲན་མི་བཟོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་འཛམ་གླིང་གི་དེང་དུས་

ཚན་རིག་པ་དང་། མཚན་ཉིད་སྨྲ་བ་གྲགས་ཆེན་མང་པོས་དགོངས་གཅིག་དབྱངས་གཅིག་གིས་སྨྲ། དོན་དངོས་

གནས་ལ་ཡང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པར་ཁོག་ན་སྙིང་ཡོད་ཅིང་། མིག་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཉི་འོད་འཕྲོ་བ་སུས་ཀྱང་ཤེས། 

འོན་ཀྱང་དེང་སང་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཞེས་པ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཙམ་ལ་གོ་རྒྱུ་མིན་པར་མི་ཡི་

རིགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ལྟ་བ་འདུ་ཤེས་སོགས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐོར་དང་། རྣམ་པར་

རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་ཟས་གོས་ཁང་པ་ཅ་ལག་ནོམ་རྫས་སོགས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་དང་། འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་

དང་འབྲེལ་བའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་སྤྱོད་དང་སྤྱོད་ལམ་ལུགས་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱིན་

ཡོད། 

དེང་སང་འཛམ་གླིང་གི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་མཁས་པ་རྣམས་རིག་གནས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་དང་། ཁྱབ་

ཁོངས་སོགས་ལ་འདོད་ཚུལ་མི་གཅིག་པ་མང་ཞིང་། བྷོ་ཨ་ཚི་བྱ་བས། འཚོ་བའི་དངོས་རྫས་སྐོར་དང་། སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར། ཆོས་ལུགས་སྒྱུ་རྩལ་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་གསུམ་དུ་དབྱེ་ཞིང་། དབྱིན་ཇུའི་ཐེ་ལར་གྱིས། 

གོས་རིགས། དད་མོས། སྒྱུ་རྩལ། ཀུན་སྤྱོད། ཁྲིམས་ལུགས། གོམས་འདྲིས། བྱ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་

ནུས་པ། གོམས་པའི་བག་ཆགས་བཅས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱིན་འདུག གཞན་ཡང་རིག་གནས་ལ་དགུར་དབྱེ་
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ལྟ་གྲུབ་རིག་གནས་དང་ཀུན་སྤྱོད་བསམ་བློ།

བ་དང་བཅུར་དབྱེ་བ། ཞེ་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་བ། དོན་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་སོགས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་རགས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་

འབྱེད་ཚུལ་སྣ་མི་གཅིག་པ་མང་དུ་བྱུང་། སྤྱིར་རིག་གནས་ལ་ས་གནས་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

རྟགས་མཚན་ཁྱད་ཆོས་དང་། སེམས་ཁམས་ལྟ་བ་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་གོམས་སྲོལ་དུ་

ཆགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་། དུས་རབས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ཡོད་པ་ཡིན། 

རིག་གནས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྟེང་ནས་བཤད་ན། ལུས་སྲོག་འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་དང་། ལུས་སེམས་བདེ་

བར་གནས་པའི་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་དང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན། དེའི་སྟབས་ཀྱིས་རིག་

གནས་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་འཛོམས་རྒྱས་ཡིན་མིན་དང་། དར་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས། ཚན་

རིག་ལག་རྩལ་ལྟར་སྔོན་ཐོན་དང་རྗེས་ལུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འབྱེད་རྒྱུ་མེད་ཅེས་རིག་གནས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་

དགོངས་གཅིག་དབྱངས་གཅིག་ཏུ་སྨྲ། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། རིག་གནས་ནི་སྐྲུན་ཅུང་ལོངས་སྤྱོད་པའི་མི་རིགས་དེའི་

དགོས་མཁོ་འགྲུབ་ཅིང་ཡིད་ཚིམ་པ་ཙམ་མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན། མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་

བའི་དགོས་མཁོ་དང་ཡིད་ཚིམ་ལུགས་ཀྱང་རང་རང་གི་ལྟ་བ་འདུ་ཤེས་དང་གོམས་པའི་བག་ཆགས་ལ་ལྟོས་པ་

ཡིན་པས་དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཚད་མ་ཞིག་ཡོང་མི་སྲིད། དཔེར་ན། པཱར་ཙ་ཁེའི་རོལ་དབྱངས་དང་། བྷ་

ལེད་བྲོ་གར་དེ་ནུབ་གླིང་བ་དང་ནུབ་གླིང་བའི་གླུ་བྲོ་ལ་བག་ཆགས་ཐེབས་པའི་མི་རྣམས་སྙན་ཞིང་མཛེས་པ་ཞིག་

ཏུ་མཐོང་ཡང་། བོད་མི་རྣམས་ལ་བོད་རང་གི་གླུ་གར་རོལ་མོ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་གང་ན་ཡང་མེད་པའི་སྣང་བ་

འཆར་ཞིང་། གཞན་དག་གི་དེ་ལ་སྙན་ཞིང་མཛེས་པའི་སྣང་བ་གཏན་ནས་མི་འཆར་ལ། མི་རིགས་གཞན་དག་

གི་ཁང་བཟང་མཛེས་རིས་སྣང་བརྙན་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རིན་ཐང་ཅི་ཙམ་ཆེ་ཡང་ངོ་མཚར་བའི་ལྟད་མོ་ཙམ་ལས་དགའ་

དད་ཀྱི་སྣང་བ་མི་འཆར་ཞིང་། བོད་རང་གི་ས་ཁང་རྡོ་ཁང་རྐོས་རིས་འབུར་བཟོ་སྣང་བརྙན་རྣམས་མཐོང་ཚེ་དགའ་

དད་ཀྱིས་སྣང་བ་འགྱུར་ཞིང་མིག་ནས་མཆི་མ་འཁྲིགས་ཤིང་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་གཡོ་བ་དང་། སོར་བཅུའི་འདབ་མ་

སྙིང་གར་བཀོད་ནས་ཐོད་པ་ས་ལ་གཏུགས་པ་དེ་ཡང་རིག་གནས་བག་ཆགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། རིག་

གནས་ཀྱིས་མི་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ཚིམ་ལུགས་ཀྱང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན། དད་མོས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་བག་ཆགས་ལས་

བྱུང་བའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་སྤྱོད་དེ་རིགས་ལ་རྗེས་ལུས་གླེན་གླེན་རྟགས་སུ་འཛིན་མཁན་ཡང་ཡོད་ལ། མཛངས་

པའི་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་མཁན་ཡང་ཡོད་མོད། རིག་གནས་ཀྱི་ཆ་ནས་བལྟས་ན་སྔོན་ཐོན་དང་རྗེས་ལུས་གང་དུ་

ཡང་ཐག་གཅོད་དུ་མེད་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན་པར་སྣང་། དེ་འདྲའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའི་རིགས་

གནས་དེ་ལ་སྤྱིར་བཏང་གིས་སྣ་ཁ་ལྔར་དབྱེ་ཡོད་དེ། དང་བོ། སྐད་ཡིག་དང་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་

དང་། གཉིས་པ། ཁམས་དང་འབྱུང་བ་དང་ལྟ་བ་འདུ་ཤེས་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་དང་། གསུམ་པ། འཚོ་བའི་དངོས་

རྫས་གོས་རྒྱན་བཟའ་བཏུང་། གནས་ཁང་ཅ་ལག་རྣམ་པའི་སྐོར། བཞི་བ། སྒྲུང་གཏམ་གླུ་གཞས། བོྲ་གར་རལོ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

མོ། རྩལ་འགྲན་རྩེད་མོ། འབུར་བཟོས་རིས་བྲིས་སྣང་བརྙན་སོགས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སྐོར། ལྔ་བ། ཆོས་ལུགས་དད་

མོས། གཉེན་སྒྲིག་ཁྱིམ་འཛིན། བཙས་སྟོན་ཤི་ཆོག དུས་སྟོན་འདུ་ཚོགས། ཡུལ་ཕྱོགས་ཚོ་སྡེ་དང་ཁྱིམ་ཕྱི་ནང་

གི་འབྲེལ་བ་བརྩི་སྲུང་འཛེམ་བྱོལ་སོགས་ཡུལ་ཆོས་ལུགས་སྲོལ་གྱི་སྐོར་རོ། ། 

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འདིའི་སྐོར་འགོ་ལྔ་བོ་གང་ལ་བལྟས་ཀྱང་། རྒྱུ་སྤུས་དག་ཅིང་ཡན་ལག་ཚང་བ་

དང་། རྒྱ་ཆེ་ཞིང་རྣམ་གྲངས་མང་བ་དང་། རིག་འཕྲུལ་གྱི་འོད་འབར་ཞིང་། རིགས་ཀྱི་རྟགས་མཚན་ཁྱད་ཆོས་

མངོན་གསལ་དུ་དོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཞན་ལས་ལྷག་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་། དེའི་ནང་གི་སྣ་ཁ་

གཅིག་གི་དོན་ཚན་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཞིབ་པར་བཤད་ན་པོ་ཏིར་ལོངས་པ་འབྲི་རྒྱུ་ཡོད། འདིར་མཛུབ་མོས་རི་སྟོན་གྱི་

ཚུལ་དུ་ཞིབ་འཇུག་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་སྒོ་ཙམ་བཏོད་ན། དཔེར་ན། སྐོར་ཚན་དང་བོའི་སྐད་ཡིག་གི་དབང་དུ་བཏང་

ན། བོད་རང་སྐད་ཀྱི་གདངས་སུ་གྲུབ་པའི་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གྲངས་དང་སྡེབ་སྦྱོར། མིང་ཚིག་གི་གྲུབ་

ཚུལ། རྣམ་དབྱེ་ཚིག་ཕྲད། བདག་གཞན་དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་འགྱུར། མིང་ཚིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་སྔ་ཕྱིའི་གོ་རིམ། 

ཡི་གེའི་མཚོན་ཚུལ། བསྡུ་ཚིག་བྱེད་སྟངས། སྤྱི་སྐད་དང་ཡུལ་སྐད། བརྡ་གསར་དང་བརྡ་རྙིང་། ཚིག་རྒྱན་སྦྱོར་

ཚུལ་སྒོ་ཀུན་ནས་བོད་རང་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་དུ་ཡོད་ལ། གཡར་མིང་（སྐད་དོད་）དང་། སྐད་

གཞན་དང་ཐུན་མོང་གི་ཐ་སྙད་སྟེང་ནས་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་མི་རིགས་གཞན་དང་རིག་གནས་གཞན་བར་གྱི་འབྲེལ་

བ་ཡང་ཤེས་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

གསུམ་པ། ཆོས་ལུགས་ཐོག་གི་བོད་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། 

མི་ལ་ལས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་དེ་རིགས་རྒྱ་གར་ནས་ཚུར་བསྒྱུར་པ་ཡིན་པས་བོད་ཀྱི་རིག་

གཞུང་ག་ལ་ཡིན་ཟེར་ན། འཛམ་གླིང་གི་རིག་གནས་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ་དང་བོད་ཀྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་

ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་གཏམ་སྟེ། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་སོགས་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས་ཤིང་ཆོས་བསྟན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རིག་གནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་སྔོན་གྱི་རིག་གནས་

ཀྱི་རྒྱུན་ལས་འཁྲུངས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། བཀའ་བསྟན་སོགས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་དུ་རྒྱ་གར་པའི་

གོམས་སྲོལ་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མང་བ་སྨོས་མི་དགོས་མོད། གསུང་རབ་བསྟན་བཅོས་དང་སྐད་རིགས་

གཞན་པར་བསྒྱུར་ཅིང་ཡུལ་གཞན་དང་མི་རིགས་གཞན་ལ་སྤེལ་བའི་ཚེ་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་། སྤེལ་ཡུལ་

གྱི་མི་རིགས་དང་ས་ཆ་དེའི་ཁྱད་ཆོས་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འགོས་འགྲོ་བ་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཡིན། 

དཔེར་ན། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་རྗེས་སཾསྐྲྀ་ཏའི་སྐད་དུ་བཀའ་བསྡུ་བྱས་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་དང་། རང་
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ལྟ་གྲུབ་རིག་གནས་དང་ཀུན་སྤྱོད་བསམ་བློ།

བཞིན་གྱི་སྐད་སོགས་སུ་བསྒྱུར་པ་ལས་རྗེས་འཇུག་རྣམས་གོ་ལུགས་ཐ་དད་པར་གྱུར་ནས་བྱེ་སྨྲས་སྡེ་བ་སོ་སོར་

གྱེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། བོད་དང་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྟེང་ན་མི་གཅིག་པ་མེད་

ཀྱང་། སྒྱུར་བྱེད་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། གོ་བ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། ཚིག་རགས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་མི་

འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དཔེར་ན། རང་རེའི་ཤེར་སྙིང་གི་ནང་ན། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་སོགས་

དང་། མིག་མེད། རྣ་བ་མེད། སྣ་མེད། ལྕེ་མེད། ལུས་མེད་ཅེས་པར་བསྒྱུར་ཡོད་ལ། རྒྱ་ཡིག་གི་མདོར། རྒྱ་

གར་སྐད་དུ་དང་། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་སོགས་བཀའ་བསྡུ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚིག་དེ་འཁོད་མེད་ཅིང་། མིག་

རྣ་སྣ་ལྕེ་ལུས་མེད་དོ།། ཞེས་བསྒྱུར་ཡོད་པ་དང་། མདོའི་མཚན་ཡང་བོད་འགྱུར་དང་མི་འདྲ་ས་མང་བ་ལྟ་བུ་དང་

། རྒྱ་དང་བོད་ཀྱི་རབ་བྱུང་རྣམས་ཀྱི་གོས་དང་ལྷམ། ཟས་ཟ་མ། ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་ཆས། བཟོ་དབྱིབས། ལྷ་

སྐུའི་སྐུ་ཉམས། ཐ་ན་ཕྱག་འཚལ་ལུགས་ཀྱང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་དང་། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ནང་དོན་

སྟེང་ནས་ཀྱང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་མང་སྟེ། དཔེར་ན། འབར་མ་དང་སིངྒ་ལའི་སྐད་ཀྱི་བཀའ་འགྱུར་ནང་དུ་ཐེག་

དམན་གྱི་མདོ་ལས་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སྡེ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བ་དང་། ཐེག་དམན་དགེ་སློང་རྣམས་གསང་སྔགས་ཁས་

མི་ལེན་པ་དང་། རྒྱ་སྐད་ཀྱི་བཀའ་འགྱུར་དུ་སྔགས་ཀྱི་སྐོར་ཉུང་ཞིང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་མེད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་

བཀའ་བསྟན་ཁྲོད་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་འགྲེལ་མང་ཞིང་། བོད་དུ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཤིན་ཏུ་དར་ཆེ་བ་

ལྟ་བུ་དང་། ལྟ་གྲུབ་སྐོར་ལ། འབར་མ་དང་སིངྒ་ལ་སོགས་སུ་བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་དར་ཞིང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་སེམས་ཙམ་

པའི་ལུགས་དར་ཆེ་ཞིང་དབུ་མའི་ལུགས་ཀྱང་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། མདོ་སྡེ་ཕལ་བོ་ཆེ་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་དཔའ་

ཡཱན་ཙུང་དང་། མདོ་སྡེ་པདྨ་དཀར་བོ་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་ཐེན་ཐེ་ཙུང་གིས་ལྟ་བ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་སུ་བྱེད་པར་སྣང་

ངོ་།། འོན་ཀྱང་དབུ་མའི་ལུགས་སུ་རློམ་པའི་ཁྲན་ཙུང་ཏོན་མིན་གྱི་ལུགས་སྟོང་བ་ཅང་མེད་ཀྱི་ཆད་ལྟར་ལྷུང་བས་

ཀཱ་མ་ལ་ཤི་ལས་ཚར་བཅད་ཀྱང་། དེང་སང་ཇར་པན་སོགས་སུ་ཤིན་ཏུ་དར་ཆེ་ཞིང་། བོད་ལ་བྱེ་མདོ་དང་སེམས་

ཙམ་གྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དར་ཡང་། ལྟ་བ་སྟེང་ནས་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་ཚང་མས་དབུ་མའི་ལུགས་གཙོ་

བོར་འཛིན་ཞིང་། དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ་གོ་བ་ལེན་ལུགས་སྟེང་ན་བོད་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མའི་ལུགས་ཆེ་མི་མཚུངས་པ་ལྟ་

བུའོ། ། 

རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྟེང་ན་བོད་ལ་ཡང་ལུང་ཙམ་འཛིན་པའི་དད་པའི་རྗེས་འབྲངས་དང་། རིགས་

ལམ་ཕྲ་མོས་བརྟག་དཔྱད་བཏང་ནས་ཁས་ལེན་པའི་རིགས་པའི་རྗེས་འབྲང་གི་ལུགས་གཉིས་བྱུང་ཞིང་། ཕྱི་མ་

དཔེར་ན་རྔོག་ལོ་དང་ཕྱྭ་བ་ཡབ་སྲས་ས་པཎ་དང་རྗེ་ཙོང་ཁ་བ་ཡབ་སྲས་ལྟ་བུ་ཡིན། ཕྱྭ་བས་བསྡུས་གྲྭའི་སྲོལ་

བཏོད་ཅིང་། ས་པཎ་གྱིས་རིགས་གཏེར་དང་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལྟ་བུ་སོགས་རང་གཞུང་གི་ཁྱད་ཆོས་མང་

ལ། རྗེ་བླ་མས་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཆར་ཡུན་རིང་དུ་ཐུགས་དཔྱད་གནང་ནས་བསྟན་པ་ལ་དག་ཐེར་མཛད་ཅིང་། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སྔོན་ཆད་སུས་ཀྱང་མ་ཐོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གནད་ཟབ་མོ་མང་བོ་ཞིག་ས་འོག་གི་རིན་ཆེན་གཏེར་

ཁ་ཕྱེ་བ་བཞིན་གསལ་བར་མཛད་པས། རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཞེས་མཚན་གྱི་ང་རོ་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ཀུན་

ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏོ།། དེའི་སྟབས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལུགས་དེ་རིགས་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་ཡིན་ཀྱང་། བོད་ཀྱི་

ལོ་ཙཱ་རིམ་བྱོན་གྱིས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་། དམ་པ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གི་རིང་ལ་གང་ལ་གང་

འདུལ་གྱི་ཚུལ་དུ། བོད་རང་གི་རིག་གནས་ཀྱི་བག་ཆགས་མཐུག་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་བློ་དང་འཚམས་པ་

དང་། ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དང་མཐུན་པར་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱིས་སྤེལ་བ་ཡིན་པས་བོད་རང་གི་གོམས་

གཤིས་རིག་གནས་ཀྱི་བག་ཆགས་དང་། བོད་མིའི་འདུ་ཤེས་དང་བློ་ཚོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མང་བ་སྨོས་མ་དགོས་

ཤིང་། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་མ་དར་གོང་ཡུན་རིང་བོ་ཞིག་ལ་བོན་དར་བ་དང་། ཆོས་ལུགས་དར་རྗེས་སུ་ཡང་

བན་བོན་ཕར་བསྲེ་ཚུར་བསྲེ་མང་ཞིང་། དཔེར་ན། ལྷ་འདྲེ་བརྟེན་ཅིང་མཆོད་པ་དང་། གཏོ་མདོས་གླུད་གསུམ་

གཏོང་བ། ལྷ་བབས། མོ་འདེབས། ལབ་གཏོད་བསང་གཏོང་། གྱེར་དབྱངས་རྔ་གཤང་རོལ་མོ་སོགས་བོན་ཤན་

ཞུགས་པ་དང་། བོད་ཀྱིས་རྒྱུད་རྩོམ་ཞེས་པའི་ཁ་དཔེ་ལྟར། ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་རྒྱུད་པ་དང་། དགོངས་གཏེར་

དུ་གྲགས་པའི་བོད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པར་སྣང་བས་བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གཞུང་ལུགས་

ལ་བོད་སྐད་དང་བོད་མིའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་ཅིང་། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ། མི་ཡི་ལུས་

ཕུང་ལ་ཁྲག་རྩ་དང་དྲོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་འདུ་ཤེས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་

ཀྱི་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་མ་ཁྱབ་པ་མེད་པས། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་མ་ཤེས་ན་བོད་ཀྱི་རིག་

གནས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་རྩ་བའི་རྒྱུས་མི་ལོན་ཞིང་། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ལྟ་བ་འདུ་

ཤེས་དང་ཀུན་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་རིན་ཐང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཤེས་མི་ནུས་ཏེ། 

དཔེར་ན་མི་གཤིས་ཀྱི་ཐད་ནས་བོད་མི་རྣམས་ཞེ་རྒྱུད་དཀར་ཞིང་སེམས་དྲང་བ་དང་། ངོ་ཚ་ཤེས་ཤིང་ཁྲེལ་ཡོད་

པ་དང་། བྱམས་སྙིང་རྗེ་ཆེ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་བརྩི་བ་དང་། དགེ་ལ་དགའ་ཞིང་། སྡིག་ལ་འཛེམ་པ་དང་། སྡུག་རུས་

བཟོད་སྲན་ཆེ་ཞིང་བློ་རྣོ་བ་དང་། མི་རྩིས་ཆེ་ཞིང་འདྲིས་མཐུན་པར་མཛའ་བ་བརྟན་པ་དང་། ཕ་མ་རྒན་རབས་

ལ་བརྩི་འཇོག་བྱེད་ཅིང་བུད་མེད་དང་གཉོམ་ཆུང་ལ་མཐོང་ཆུང་མི་བྱེད་པ་དང་། རྒྱུ་ནོར་ལ་འདོད་ཞེན་ཆུང་ཞིང་

རང་བཞིན་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་སོགས། དེང་སང་འཛམ་གླིང་ན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སུ་བརྩི་བའི་བསམ་

པ་དང་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་བོ་འདིའི་རིགས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་རིག་གནས་ཀྱི་ས་ཞིང་གཤིན་པོ་དེ་ལས་

འཁྲུངས་པ་ཡིན་པར་སུས་ཀྱང་བསྙོན་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། ། 
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ལྟ་གྲུབ་རིག་གནས་དང་ཀུན་སྤྱོད་བསམ་བློ།

བཞི་བ། བཟོ་སྐྲུན་ཐོག་གི་བོད་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། 

གཞན་ཡང་གནས་ཁང་ཅ་ལག་དང་གོས་རྒྱན་བཟའ་བཏུང་སོགས་ཀྱང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆེན་

ཞིག་ཡིན་པ་སྨོས་མི་དགོས་ཤིང་། ཁང་བ་ཅ་ལག་ཐད་ནས་བཤད་ན་ཤིང་ཁང་དང་རྡོ་ཁང་སོགས་བཟོ་རྒྱ་ཕལ་

ཆེར་འདྲ་ཡང་བཟོ་སྟེང་བཟོ་དབྱིབས་མི་རིགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་ཞིང་། འབྲོག་སར་སྦྲ་ཁྱིམ་དུ་སྡོད་པ་བོད་ཁོ་

ནའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན། རས་གུར་སོགས་མི་རིགས་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཡོད་མོད། དེའི་བཟོ་དབྱིབས་པ་ཊའི་

རི་མོ་སོགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན། དབུས་ཕིགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་དང་རྩེ་པོ་ཏ་

ལའི་ཕོ་བྲང་སོགས་སྒྱུར་རྩལ་བཟོ་དབྱིབས་གང་ཡང་འཇིག་རྟེན་ན་འགྲན་ཟླ་མེད་པ་ཞིག་རེད། རྒྱ་འཕིགས་སུ་

གྲགས་པའི་ལྷ་ཁང་འདུ་ཁང་རྣམས་ཀྱང་ཐོག་འབིབས་རྒྱའི་རྒྱ་ནག་ཕོ་བྲང་གི་དབྱིབས་དང་མཚུངས་པ་ཙམ་ལས། 

གཡའ་བརྩིགས་སྤེན་ཐོག ཀ་རྒྱན་སྒོ་རྒྱན་འཁྱམས་ཡོལ་ལོགས་རིས། ནང་གི་ལྷན་རྟེན་མཆོད་གསུམ་སོགས་རྒྱ་

གར་ནག་གང་དང་ཡང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་མང་ལ། བོད་མི་རྣམས་ལྷ་ཁང་རྟེན་བཞེངས་བྱེད་པར་དགའ་བ་དེ་

སེམས་ཁམས་སྟེང་ནས་བལྟས་ན། ཆོས་ལ་དད་མོས་ཙམ་མིན་པར། རང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་

ལ་ཞེ་རྩིས་ཆེ་བ་དང་། ཁྱམས་རར་མེ་ཏོག་འདེབས་པ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསལ་གྱི་འཚོ་བའི་འགྲིམ་ལམ་དུ་སེམས་

ཀྱི་ངལ་དུབ་སེལ་བའི་མཛེས་སྡུག་སྐྱེད་ཚལ་ཞིག་བསྐྲུན་པ་རེད། ནོམ་པ་ཅ་ལག་གོས་རྒྱན་སོགས་ཀྱང་བཟོ་

དབྱིབས་ལག་རྩལ་ཚོན་མདོག་ཀུན་གྱི་སྟེང་ན་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་དུ་

ཡོད་ལ། ཁྱད་ཆོས་དེ་ལ་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཟེར་བ་ཡིན། 

ལྔ་བ། བཟའ་བཏུང་ཐོག་གི་བོད་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། 

རིག་གནས་ཟེར་བ། ཟ་མའི་རིགས་དང་བཏུང་བའི་རིགས་གཡོས་སྦྱོར་བྱེད་སྟངས། རློན་ཟོས་བྱེད་པ་

དང་། བཙོས་ནས་ཟ་བ། བརྔོས་ནས་ཟ་བ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་དག་ཀྱང་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཏུ་བརྩི་

བ་ཡིན། དཔེར་ན། ཤ་མར་འོ་ཞོ་དང་ནས་རྩམ་ཟ་བ་དང་། བཟོས་ཇ་དང་འོ་ཇ། ནས་ཆང་འཐུང་བ་སོགས་བོད་

ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན་པས། རྩོམ་རིག་ནང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ལ་དེང་སང་མི་ལ་ལས་མར་རྩམ་གྱི་བྲོ་བ་

ཡང་ཟེར་གྱི་འདུག མི་རིགས་རང་གི་གནས་ཁང་ཅ་ལག་གོས་རྒྱན་ཆ་ལུགས་སོགས་ལ་རྩིས་མཐོང་མི་བྱེད་པ་ནི་

མི་རིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་ཧ་ཅང་རྗེས་ལུས་ཀྱི་རྟགས་ཤིག་རེད། སྔོན་ཐོན་མི་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་དག་གིས་རང་གི་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱད་མཚར་རིག་གནས་དེ་རིགས་ཉམས་གསོ་

སྲུང་འཛིན་རྒྱས་སྤེལ་བྱེད་པ་དེ་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་། འཛམ་གླིང་ཆེན་པོར་རིག་གནས་ཀྱི་བྱས་རྗེས་རླབས་

ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརྩི་གྱིན་འདུག ཉེ་ཆར་རྟ་རྒྱུགས་གློག་པྲར་བསྟན་པ་མཐོང་བས། བོད་མི་རིགས་ཟེར་བ་དང་བོད་ཀྱི་

ཁྱད་ཆོས་ཟེར་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་དགོས། འདི་ཚོ་ལ་བལྟས་ན། བོད་མི་རིགས་འདི་རེ་བ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་

ཤིག་རེད་སྙམ་དུ་བསམ་ཞིང་མིག་ནས་དགའ་བའི་མཆི་མ་ཀླུང་བརྡོལ་ཞིང་ཡུན་རིང་བོར་ཞིག་ལ་འདང་རྒྱབ། ས་

ཆ་མང་བོ་ཞིག་ཏུ་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཉམས་ཆེས་པ་དེ་རྒྱལ་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་ཁག་འཇོག་ཏུ་མེད། རང་

ལ་འདྲ་མེད་པ་དང་། མི་རིགས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་མེད་པས་ལན་པ་རེད། མི་རིགས་ཟེར་བ་དེ་རིག་

གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཉམས་སོང་ན་རྣམ་ཤེས་མེད་པའི་བེམ་རོའི་ཚུལ་ལས་མ་འདས་སོ་སྙམ་མོ། ། 

དྲུག་པ། སྒྱུ་རྩལ་ཐོག་གི་བོད་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། 

རྩོམ་རིག་གླུ་གར་རོལ་མོ། འབུར་བཟོ་རིས་བྲིས་སོགས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དེ་ཡང་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་རྣམ་གྲངས་མང་བའི་

ཆ་ནས་དང་། སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་ཆ་ནས་འགྲན་ཟླ་ཉུང་བའི་ཚོད་དུ་འདུག སྒྱུ་རྩལ་དེ་རིགས་ཚང་མ་

གཞན་གྱི་ལད་མོ་བྱས་པ་ཙམ་མིན་པར། བོད་རོང་འབྲོག་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་

རབ་དང་ལྟ་བ་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ཆེས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་

དེ་རྩོམ་རིག་སོགས་སྒྱུ་རྩལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བླ་སྲོག་ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་ན། བོད་ཀྱི་འབུར་བཟོས་རིས་བྲིས་ཀྱི་

མཛེས་རྩལ་དེ་རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་ལི་བལ་པར་ཟིག་སོགས་ཀྱི་ལག་རྩལ་གྱི་ལེགས་ཆ་བསྡུས་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པར་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་། དེ་གང་དང་ཡང་མི་མཐུན་པའི་ལག་རྩལ་བྱད་དབྱིབས་ཚོན་མདངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་

ཡོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱད་ཆོས་དེ་མེད་ན་བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དུ་སུ་ཞིག་གིས་ཁས་ལེན། མི་

ལ་ལས་བསམ་པར། ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་ཅན་དེ་འདྲ་ངོ་མ་མེད་པས། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྒྱུ་

རྩལ་དེ་རིགས་འཇིག་རྟེན་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་སྙམ་ཡང་། སྒྱུ་རྩལ་ཟེར་བ་ཕལ་ཆེར་མཚོན་དོན་སྟེང་

ནས་ལྟ་བ་དང་འདུ་ཤེས་འདོད་མོས་སོགས་སྟོན་པ་ཡིན་པས། གནས་ཚུལ་ངོ་མ་དང་མཐུན་དགོས་པའི་ངེས་མེད་

ལ། དེ་ལྟ་མིན་ན་དེང་སང་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་དར་འོང་བའི་རྟགས་མཚན་རིང་ལུགས་ཀྱི་རི་མོ་ནང་ན་སྣ་ཕྱེད་དང་མིག་

ཡས་ནུ་མ་དང་བརླ་རྐང་གི་དུམ་བུ་སྐྲ་སོགས་སྤུངས་པ་བྲིས་པ་དེ་འདྲའི་སེམས་ཅན་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། སྙན་ངག་

གི་ཚུལ་བྱུང་རབ་བཏགས་ཀྱི་རྒྱན་ལྟ་བུ་དོན་དངོས་གནས་དང་མི་མཐུན་ཡང་སྙན་ངག་གི་ཉམས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་

བྱུང་བ་འདོན་པ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། 
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ལྟ་གྲུབ་རིག་གནས་དང་ཀུན་སྤྱོད་བསམ་བློ།

དེང་སང་མི་རིགས་གཞན་གྱི་རིག་གནས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཟབ་པ་ལ་ལས། མི་རིགས་གཞན་གྱི་དེ་དང་

མཐུན་པ་སྔོན་ཐོན་དང་། དེ་དང་མི་མཐུན་པ་རྗེས་ལུས་ཡིན་བསམས་ནས། ལེགས་བཅོས་བྱེད་ཁུལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་

བྲོ་གར་སོགས་མི་རིགས་གཞན་པའི་དེ་དང་བསྟུན་ཅི་ཐུབ་བྱེད་ཀྱིན་འདུག འོན་ཀྱང་དེ་རིགས་མཁས་རྟགས་སུ་

མི་འགྲོ་སྟེ། དཔེར་ན། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་བྷ་ལེ་བྲོ་གར་དུ་བསྒྱུར་པ་དེ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་

བལྟས་ཚེ་ཤིན་ཏུ་དགོད་བྲོ་བ་ཞིག་རེད། བོད་ཀྱི་གོམས་གཤིས་ལ་ཕོ་མཚན་དང་མོ་མཚན་འབུར་དོད་དུ་མངོན་

པའི་རྐང་སྣམ་དེ་འདྲ་གོན་པ་དང་། བུད་མེད་མགོ་ཐོག་ཏུ་བཀྱགས་ནས་བསྐོར་པ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་དམ། བོད་ཀྱི་

རིག་གནས་གོམས་གཤིས་སོགས་ཕྱོགས་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པས། གསར་སྐྲུན། ལེགས་བཅོས་ཟེར་བ་ཕལ་ཆེར་

དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པར་སྣང་། ཆོས་ལུགས་དང་དད་མོས་དང་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དེ་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་

གལ་ཆེན་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་རིགས་མཁས་པ་གྲགས་ཆེན་ཀྲིག་ཀུ་ཁྲིན་ནས། མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྐད་ཡིག ཆོས་

ལུགས་དད་མོས། གདུང་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་སྟེང་ནས་ཕྱེ་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ཟི་ཏ་ལིན་ནས། སྐད་རིགས། ས་

གནས། དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས། རིག་གནས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ཞེ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཞི་མི་རིགས་སོ་སོར་

འབྱེད་པའི་རྟགས་མཚན་དུ་འདོད་ཀྱང་། ས་གནས་དང་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་སྟེང་ནས་མི་རིགས་སོ་སོར་

འབྱེད་དཀའ་བར་སྣང་ལ། རིག་གནས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ཞེ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞེས་པ་དེའི་ནང་ན། གང་ལ་དད་

མོས་བྱེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་འདུས་འདུག ཆོས་ལུགས་དད་མོས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ཡང་། མང་མང་ཆོས་ལུགས་དད་

མོས་ཀྱི་བྱ་བར་འཇུག་པ་ཙམ་ལ་གོ་རྒྱུ་ཞིག་མིན་པར། མི་རིགས་དེའི་ལྟ་བ་འདུ་ཤེས་དང་གོམས་གཤིས་སུ་གྱུར་

པའི་ལུགས་སྲོལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ལ་གོ་དགོས། 

བོད་ལ་མཚོན་ན། རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་མི་ཆོས་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་ཚང་མའི་རྩ་བ་ཆོས་བོན་གང་རུང་ཞིག་ལ་

འབྲེལ་མེད་པ་ཞིག་མེད། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔྱད་ན་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་མི་རིགས་ནང་ཁུལ་གྱི་འགལ་བ་རྩོད་གླེང་

དང་ཁ་འཐོར་དུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཆོས་བོན་གྱི་འགལ་བ་ལས་བྱུང་ཞིང་། ད་ལྟའི་བར་བོད་མི་རིགས་

ཡོངས་རྫོགས་འཐོར་ཞིག་ཏུ་མ་སོང་བར་གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་འཛིན་ཤུགས་གཙོ་བོ་ཡང་ཆོས་ལུགས་དད་

མོས་གཅིག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་ཐུག་ཡོད། གླང་དར་བསྟན་བསྣུབས་རྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་སིལ་འཐོར་དུ་

གྱུར་པ་དང་། མི་རིགས་མི་གཅིག་ཀྱང་དད་མོས་གཅིག་པའི་མི་རྣམས་ནང་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྒྲིལ་བཟང་བ་དེ་ལས་

ཀྱང་དད་མོས་ཐོག་གི་འཛིན་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་རྟོགས་ཐུབ་བོ།། བོད་ལ་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་དང་འབྲེལ་བའི་

ལུགས་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་གཞན་དང་མི་གཅིག་པ་མང་དུ་ཡོད་ལ། ལུགས་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དེ་རིགས་ཚང་མ་

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ། ལོ་རྒྱུས་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་རྟགས་མཚན་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཏུ་ཡང་གྱུར་ཡོད། དཔེར་ན། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཕལ་ཆེར་ན་རི་མང་བོ་ཞིག་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་མིང་གིས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

འབོད་ཅིང་། ལབ་གཏོད་དང་བསང་གཏོང་བྱེད་ཀིན་ཡོད། ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཕལ་ཆེར་གནའ་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བློན་
དང་ཡུལ་དཔོན་དམག་དཔོན་དང་རུས་ལྷ་ཞེས་པ་རང་གི་རུས་རྒྱུད་ཀྱི་མེས་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་སྣང་ལ། མི་རིགས་
གཞན་པས་རང་གི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྡོ་རིང་སྟེང་དུ་ཡི་གེ་བརྐོས་པ་བཞིན། བོད་རྣམས་རི་བོ་རྣམས་
ལ་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱི་མིང་བཏགས་ནས་བསྐལ་བའི་བར་དུ་མི་བརྗེད་པར་བྱས་པ་རེད། ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་
གོས་རྒྱན་ཕྱག་མཚན་ཆིབས་རྟ་སོགས་ལས་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་དུས་རབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ཕལ་ཆེར་ཤེས་
ཐུབ། ལབ་ཙེ་གཏོད་པ་དེ་ཡང་མདའ་མདུང་རལ་གྲི་ཚང་མ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ནས་ཞི་བདེ་བྱེད་པའི་མནའ་
གཙིགས་བཞག་པའི་རྟགས་ཤིག་ཡིན་པར་སྣང་ལ། ཕྱིས་སུ་ས་མཚམས་ཀྱི་རྟགས་སུ་ཡང་གྱུར་འདུག ས་ཆ་དང་
སྡེ་བ་སོ་སོ་ལོ་རེ་བཞིན་མང་ཚོགས་འདུས་ནས་ལྷ་བསང་གཏོང་བ་དང་ལབ་ཙེ་གཏོད་པ་རྟ་རྒྱུགས་བྱེད་པ་སོགས་
མི་རིགས་མཛའ་མཐུན་ཡོང་བ་དང་། མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་ངོ་ཤེས་བྱེད་པ་དང་། སྤྲོ་སྐྱིད་གཏོང་བའི་ཐབས་ཤིག་
ཡིན་པས། ལུགས་སྲོལ་དེ་རིགས་ལ་རྗེས་ལུས་རྨོངས་དད་ཀྱི་སྤྱོད་པར་ལྟར་ག་ལ་རུང་སྙམ། 

བདུན་པ། རྩོམ་རིག་ཐོག་གི་བོད་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། 

དེང་སང་གི་རྩོམ་གསར་འགའ་རེར་ན་གཞོན་ཕོ་མོའི་འབྲེལ་བ་བྲིས་པ་དེ། ཕྱི་གླིང་རྒྱ་སེར་གྱི་ཤན་ཞུགས་
ཐེབས་པའི་རྒྱ་རིགས་དག་གི་ལད་མོ་བྱས་པའི་རྟགས་ཤིག་ཏུ་མངོན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་རྩོམ་པ་བོ་རང་ཉིད་
བོད་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་གོམས་སྲོལ་སོགས་མི་ཤེས་པའི་སྐྱོན་རེད། ཕོ་མོའི་བར་གྱི་མཛའ་འབྲེལ་དེ་མི་རིགས་
གང་ལའང་ཡོད་མོད། མཛའ་འབྲེལ་བྱེད་སྟངས་དེ་འཛམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་གཏན་མི་འདྲ་བར་
མ་ཟད་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་རིགས་སོ་སོ་ཡང་མི་འདྲ། མི་འདྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མི་རིགས་རང་རང་གི་ཡུལ་སྲོལ་
གོམས་འདྲིས་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོད། རིག་གནས་ཆེས་ཞན་པའི་ས་ཆ་ལ་ལ་མ་གཏོགས་
བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཕལ་ཆེར་ན་ཕོ་མོའི་འབྲེལ་བ་དེ་མི་གཞན་ལ་འཛེམ་བྱོལ་བྱེད་པར་མ་ཟད། དེའི་ཕྱོགས་ཀྱི་གཏམ་
ཙམ་ཡང་ཕ་མ་མིང་སྲིང་སོགས་རང་གི་ཤ་ཁྲག་ཉེ་དུའི་རྩར་བཤད་པའི་དཔེ་མེད་པས། མི་གཞན་ཡོད་སར་དུད་
འགྲོ་བཞིན་དུ་ཕོ་མོ་འབྱར་ནས་འོ་འཁྱུད་བྱེད་པ་ཞིག་ག་ལ་སྲིད། བོད་ཀྱི་ཆགས་གཞིས་（གཞས་）ནང་དུ་ཡང་
དེའི་སྐོར་དཔེ་བསྟན་པ་ལས་རྗེན་གསལ་དུ་མི་སྟོན་པ་ཡང་གོམས་སྲོལ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོད། གོམས་སྲོལ་
རིག་གནས་ཀྱི་སྐོར་འདི་མི་སུས་ཀྱང་ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་མོད། རྩོམ་རིག་འབྲི་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་པར་དུ་ཤེས་
དགོས་པའི་ཤེས་བྱ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། 

བོད་ལ་དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་ཏུ་གྲགས་པའི་ངག་རྒྱུན་གྱི་རྩོམ་རིག་དང་། ཡིག་འཁོད་རྩོམ་རིག་གང་ཡང་

གྲངས་མང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་དཔེ་ཟླར་རུང་བ་ཞིག་ཡོད། ངག་རྒྱུན་རྩོམ་རིག་གེ་སར་སྒྲུང་དེ་
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ལྟ་གྲུབ་རིག་གནས་དང་ཀུན་སྤྱོད་བསམ་བློ།

ནང་དོན་གྱི་འདུས་རྒྱ་དང་བམ་ཁའི་ཚད་ནས་སྒྲུང་གི་ནང་གི་འཛམ་གླིང་གི་ཨང་དང་པོར་གྱུར་འདུག རྟ་གླུ་ལུག་
གླུ་སྲིད་པ་ཆགས་གླུ་སོགས་གནའ་དུས་ཀྱི་གླུའི་ཁ་སྐོར་དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ཀྱི་གཟི་འོད་འབར་བའི་རིན་
ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཤ་སྟག་རེད། དེང་སང་ལོ་རྒྱུས་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་མཁན་མང་བོས་ལྷ་སྒྲུང་ཟེར་བའི་གནའ་གཏམ་དེ་
རིགས་གནའ་དུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཤ་སྟག་རེད། རྟོག་བཟོ་བྱས་པའི་ཁུངས་མེད་ཀྱི་ལོང་
གཏམ་ཞིག་ཡིན་ས་མེད་ཅེས་ཟེར་འདུག་པས། རང་རེ་ལ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་དེ་འདྲའི་ལྷ་སྒྲུང་མི་
ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད། ཡིག་འཁོད་རྩོམ་རིག་གི་དབང་དུ་བཏང་ན། སྤྱིར་བཏང་གི་རྩོམ་མང་བར་མ་ཟད། སྒྱུ་རྩལ་
རྩོམ་རིགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡང་ཟད་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་དེང་དུས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྤེལ་བའི་
གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་གཞི་རྩ་ཞིག་རེད། 

ཉེ་ཆར་ལོ་བཅུ་འདིའི་ནང་བོད་ཀྱི་ས་ཆར་རང་སྐད་རང་ཡིག་གིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཆར་གཏོགས་སྒྲུང་དང་སྙན་
ཚིག་སོགས་འབྲི་མཁན་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་དུ་སོང་ཞིང་། དུས་དེབ་སོ་སོར་འཁོད་པའི་རྩོམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱང་
མང་ལ། བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་དང་། མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཐབས། སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཉམས། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་གང་གི་ཐད་
ནས་བལྟས་ཀྱང་ཉིན་རེར་ཇེ་བཟང་ཇེ་བཟང་དུ་འགྱུར་ཀྱིན་འདུག རྩོམ་རིག་ནི་དུས་རབས་ཀྱི་མེ་ལོང་ཟེར་བའི་
དཔེ་ལྟར། རྩོམ་གསར་འདི་དག་ཕལ་ཆེར་ཞིག་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་
ལྟ་བ་འདུ་ཤེས་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར། རྩོམ་པ་བོ་རང་གི་སེམས་ཀྱི་ཁྱེར་སོ་དང་རིན་ཐང་གི་ལྟ་ཚུལ་ཚང་མ་སྒྱུ་
རྩལ་གྱི་སྣང་བརྙན་དུ་བཟོས་ནས་མཚོན་པའི་ཐབས་ལ་འབད་འདུག རྩོམ་རེ་རེ་ལ་བལྟས་ན་འཚོ་བའི་གནས་
ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཞིག་དང་། མི་རྣམས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་ཟུར་གཅིག་དང་། དོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་དང་། བྱ་བའི་རྣམ་འགྱུར་
ཞིག་དང་། སེམས་ཀྱི་འགྱུར་བག་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལྟ་བུ་ལས། གཞུང་ཁོག་ཆ་ཚང་ལ་གསལ་ཞིང་ཞིབ་པ་ཞིག་
འཁོད་མེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་། མེ་ཏོག་གཅིག་ལས་ལྷའི་ཞིང་ཁམས་དང་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་ལས་དངོས་པོའི་
གནས་ལུགས་ཤེས་པའི་དཔེ་ལྟར། དཔེ་ཆའི་ཁ་ཟུམ་ནས་ཞིབ་ཏུ་འདང་བརྒྱབ་ཚེ། དོན་ཕྲན་བུ་དེ་དག་གི་སྟེང་
ནས་ཡུལ་དུས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་མང་བོ་ཞིག་གོ་རྒྱུ་འདུག རྩོམ་རིག་གི་དགོས་པ་ཡང་ཕལ་ཆེར་
དེ་འདྲའི་ཁ་ནས་འགྲུབ་པ་རེད། མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཉམས་ཚང་མ་གོང་གསལ་དགོས་པ་དེ་ལྟ་
བུ་འགྲུབ་པའི་ཆེད་ཡིན་ལ། རྩོམ་གྱི་བརྗོད་བྱ་འདྲ་ཡང་མཚོན་པའི་ཐབས་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་རྩོམ་གྱི་
མཐར་ཐུག་གི་དགོས་པ་འགྲུབ་མི་འགྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་ཡོད་པས། མཚོན་ཐབས་སྒྱུ་རྩལ་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་སྨོས་མ་
དགོས་ཤིང་། རྩོམ་རིག་ནི་ངག་གི་སྒྱུ་རྩལ་ལམ་ཚིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་ཡིན་པས། ཚིག་སྦྱོར་ལེགས་པ་དང་། བོད་རང་
མཚན་པའི་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐོན་པ་སོགས་རྩོམ་རིག་གི་གཞི་རྩ་ལྟ་བུ་ཡིན། རྩོམ་གསར་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་སྐད་ཀྱི་
ཁྱད་ཆོས་སྟེང་ནས་བལྟས་ན། རྩོམ་ལ་ལ་བཟང་ཞིང་། ལ་ལ་ཞན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ཡང་ཁས་མི་
ལེན་ཐབས་མེད་ཡིན། འདིར་རྒྱས་པར་སྤྲོས་ན་ཡིག་ཚོགས་ཆེ་བས། ལོགས་སུ་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་འབྲི་བར་འདོད། 

གོང་དུ་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་རགས་ཙམ་བཤད་པ་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་རྩོམ་རིག་ལ་དམིགས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ནས་བཤད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་མི་རིགས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཡིན་ན་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་སྲོག་རྩ་
ལྟ་བུ་ཡིན་པས། མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ནི་སྐད་ཡིག་དང་། ལྟ་བ་འདུ་ཤེས་དང་། 
ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་སོགས་མི་རིགས་རང་གི་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་ཡིན་དགོས། ཁྱད་ཆོས་དེ་མི་
རིགས་གཞན་དང་མི་རིགས་གཞན་གྱི་རིག་གནས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཟབ་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་སྣང་ངོར་མཛེས་པ་དང་
ལེགས་པའི་རིན་ཐང་ཡོད་པའི་ངེས་པ་མེད་མོད། མི་རིགས་རྩོམ་རིག་གི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཡུལ་གཙོ་བོ་རང་གི་
མི་རིགས་ཡིན་པས། དེའི་རེ་འདོད་སྐོང་ཅི་ཐུབ་ལ་མ་འབད་པར། གཟུགས་འཚོང་མ་བཞིན་དུ་གཞན་དག་གི་
བློར་ཨེ་འབབ་ལྟ་ག་ལ་དགོས། 

མི་རིགས་གཞན་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལེགས་ཆ་ལེན་པ་རིགས་ཤིང་འོས་པ་
ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གནའ་ནས་བཟུང་སྟེ་མི་རིགས་གཞན་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་
བླངས་ནས་རང་གི་རིག་གནས་ཕུལ་བྱུང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་མོད། གཞན་གྱི་ལེགས་ཆ་ལེན་ཚུལ་དེ་ཡང་ཟས་ཟོས་
པ་བཞིན་དུ་རང་གི་ཕོ་དྲོད་དང་རླུང་གི་ནུས་པས་ཞུ་བར་བྱས་ནས་དྭངས་སྙིགས་ཕྱེ་སྟེ། དྭངས་མ་ལུས་ཟུངས་སུ་
བསྒྱུར་ཅིང་། སྙིགས་མ་ཕྱི་རོལ་དུ་དོར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། རྒོད་མ་དང་བོང་བུ་བསྡེབས་ནས་དྲེའུ་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུ་
མིན། ཟས་བཅུད་ཅན་བསྟེན་པས་རང་གི་ལུས་སྟོབས་རྒྱས་ཤིང་རིག་པ་ཇེ་དྭངས་སུ་འགྲོ་ལ་ལུས་སེམས་སོགས་
རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་འགྲོ་བའི་དཔེ་མེད་ལ། རྒོད་མ་དང་བོང་བུ་བསྡེབས་པས་རྟ་མིན་བོང་མིན་གྱི་སེམས་
ཅན་ཕུང་གསུམ་པ་ཞིག་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ལས་འོས་གཞན་མི་སྲིད་དོ།། རྩོམ་རིག་ལ་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་
པ་གཞིར་བཞག་གི་སྟེང་ནས། ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཅིག་གིས་དྲངས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་མི་རིགས་ལ་འགན་ཁུར་བའི་
འདུ་ཤེས་ཤིག་ཀྱང་ཡོད་དགོས། ལུའུ་ཞོན་གྱིས། ཁྲག་རྩ་ལས་ནམ་ཡང་ཁྲག་དང་། ཆུ་སྦུགས་ལས་ནམ་ཡང་ཆུ་
བཞུར་བ་ཡིན་གསུངས་པ་དེས་རྩོམ་པ་བོའི་ལྟ་བ་གལ་ཆེ་བར་བསྟན། 

རྩོམ་རིག་ནི་ཡིད་ཀྱི་ཟས་ཡིན་པས། ཡིད་ཀྱི་ཟས་སྟོབ་པ་ལ་སྤྱི་ཚོགས་དང་མི་མང་ལ་འགན་ཁུར་བར་བྱེད་
པའི་འདུ་ཤེས་ཤིག་མེད་པར་གང་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པར་འབྲི་ཐུབ་ཐུབ་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། དེང་སང་མི་ལ་
ལས་སྔོན་གྱི་རྩོམ་རིག་གི་རིན་ཐང་མེད་ཟེར་མོད། མི་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་གྱི་ལྟ་བ་གང་རུང་ཞིག་མེད་མི་སྲིད་
ཅིང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་རྩོམ་རིག་གང་ཡང་རང་རང་གི་ལྟ་བ་ཞིག་བསྲེ་མེད་པ་དང་། ལྟ་བ་དྲིལ་བསྒྲགས་
བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། འོན་ཀྱང་ལྟ་བ་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་གནོད་ཅི་རིགས་ཡོད་པས། མི་རྣམས་
ཀྱི་བསམ་པ་དང་ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་བདེ་བདེ་འཇགས་ལ་ཕན་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་ན་དྲིལ་
བསྒྲག་བྱས་པ་ཙམ་སྐྱོན་དུ་ག་ལ་འགྱུར། ལྟ་ངན་མཆེད་ན་མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཀུན་སྤྱོད་ལད་ནས། ལས་མིན་
ལོན་མིན་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་སྤྱོད་ཇེ་མང་དུ་སོང་ན་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བདེ་འཇགས་མི་ཡོང་བས། ལྟ་བ་དེ་རིགས་ལ་
ངེས་པར་དོགས་འཛེམ་བྱེད་དགོས་པར་སྣང་ངོ་། ། 

                                    （དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློ། མུན་འཇོམས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལས་དྲངས།）
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ལྟ་གྲུབ་རིག་གནས་དང་ཀུན་སྤྱོད་བསམ་བློ།

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་བསམ་བློ་གཞི་གྲུབ་པའི་སྐོར་གླེང་བ།

གཅིག གླེང་སློང་བའི་ཆིངས།

ང་ཚོ་སྐོར་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་ད་ལྟ་ལ་དམིགས་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱ་རྩིས་ཡིན། དེ་ལ་

རྩོམ་ཡིག་ཅིག་འབྲི་རོགས་ཟེར། སྐད་ཆ་འདི་གོ་མ་ཐག་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་བློའི་ཚད་གཞི་ལ་ཉམས་སད་ཅིག་

བྱས་པ་ཡིན། དྲང་པོ་དྲང་བཞག་གིས་བཤད་ན། བརྗོད་གཞི་དེ་ངས་གླེང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཁྱོན་ནས་མ་རེད། ཡིན་

ནའང༌། ངས་འབྲི་མི་ཤེས་ལབ་ན་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་མ་རེད། ཡིད་ལ་ཅང་འཁོར་གྱིན་མི་འདུག་ལབ་ན་བློར་འབབ་ཀྱི་

མ་རེད། ད་ངས་ལན་ཅི་ཞིག་སྤྲད་ན་འོས་སམ། དོན་དག་ནི་འདི་འདྲ་རེད། དགྲ་ཡོང་ན་མདུང་མོ་མཉམ་འཛིན་

དང་མགྲོན་ཡོང་ན་སྡེར་ཁ་མཉམ་བསྒྲིག་གི་བསམ་བློ་ཞིག་གཞི་ལ་བཞག་ནས། དཔའ་ཁས་ལེན་དང་མདུང་རྐེད་

པར་གཟེབ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ཡིན་མོད་ཀྱང༌། ང་ལ་མཚོན་ན་བརྗོད་གཞི་འདི་འདྲ་ཞིག་གླེང་རྒྱུའི་ཤེས་དཔྱོད་

ཅི་ཡང་མེད། 

ལྷག་པར་དུའང་དེང་སང་གི་ཤེས་ཡོན་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་ཁག་ཅིག་གིས་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དར་རྒུད་གླེང་

སྐབས། ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་ལུགས་པ་གཅིག་ཏུ་ངོས་བཟུང་ཐལ་སྐད་ཆ་ཞིག་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་གླེང་གི་འདུག་

ལ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་བྱུས་ཉེས་ཀྱི་རིགས་ཏེ། བློན་པོ་ལང་འབལ་གཉིས་ཀྱིས་མེས་ཨག་ཚོམ་ལྔ་ལམ་དུ་

བརྫངས་པ་དང༌། སྣ་ནམ་ཞང་གིས་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐུ་སྲོག་མདའ་མོས་འཕྲོག་པ། རྒྱལ་པོ་གླང་དར་གྱིས་

རབ་བྱུང་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་རིགས་ལ་ཀོ་ཐུམ་བརྒྱབ་ནས་ཆུར་བསྐྱུར་བ་དང་གཅེན་རལ་བ་ཅན་གྱི་མགུལ་གཅུས་

ནས་བསད་པ། སྡེ་བ་ཞང་ཤག་པས་དབུས་གཙང་ལ་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་བསྐྱིལ་བ། སོག་པོ་ལྷ་བཟང་གིས་སྡེ་སྲིད་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་དབུ་བྲེགས་པ། མི་དབང་ཕོ་ལྷ་བས་བོད་ལ་ནང་དམེའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ། ཇུན་གར་ཚེ་

དབང་རབ་བརྟན་སོགས་ཀྱིས་སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་གྱི་མགུལ་བ་བཅད་པ། སྟག་བྲག་རྗེས་འབྲངས་དང་བཅས་པས་

རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲེང་བཀྲོངས་པ། ལྷ་ས་མཐིལ་གྱི་བླ་དཔོན་སྐོར་ཞིག་ངན་ཁ་འཆམ་ནས་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཚེ་སྲོག་བཀུམ་པ་སོགས་གནའ་རབས་དང་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཉེས་ཕྱོགས་འདི་ཚང་མར་ཆོས་

ལུགས་དང་ཆོས་ལུགས་པས་མ་འགྲིག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕྱོགས་རེ་བ་ངོམ་འཕྱར་ལྟ་བུས་གླེང་གི་འདུག་པར་མཐོང་

ཞིང༌། ཡང་ཤེས་ཡོན་པར་རློམ་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ནི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཐད་ཀྱི་བྱས་ཉེས་ཡིན་པར་གླེང་གི་ཡོད་པ་

གང་ལ་དེད་ཀྱང༌། མདོ་དོན་སྙིང་པོ་དེ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཡོད་པས་ལན་འདུག་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་གྲུབ་

མཐའི་ཁ་ལོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བས་མ་འགྲིག་པར་གླེང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཁ་སང་དེ་རིང་གི་གླེང་གཞི་ཆེ་ཤོས་ལྟ་བུ་ནི་

རེད་དེ། འདི་ཚང་མར་བདེན་ཁ་སྟེར་དགོས་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིམ་པ་མང་བོ་ཞིག་ནག་བསུབ་བཏང་ན་མ་གཏོགས་

ཡོང་དུ་མེད་པ་ཞིག་རེད་ལ། མ་གཞི་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གོམ་རྗེས་དེ་བསུབ་ནས་སུབ་

རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་གང་ནས་ཡིན། དེ་བས་ན། ང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་བ་ངོམ་འཕྱར་དང་དེ་ངོམ་ནས་ས་རྩུབ་རྡོ་

སློག་ག་ཚད་བྱས་ཀྱང༌། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བའི་ནང་ཐེབས་ཟིན་པའི་ལེགས་ཉེས་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོ་རང་

གིས་ལན་འདེབས་བྱེད་དགོས་པ་ལས། དེ་ལས་གཞན་གྱི་ལན་འདེབས་ག་ཚད་བྱས་ཀྱང་ཕན་ཐོགས་དང་ཡོང་རྒྱུ་

ཅང་མེད། རྒྱུ་མཚན་འདི་འདྲ་ཞིག་བསམ་བློའི་གཞི་རྩར་བཞག་ནས་རང་གི་མཐོང་སྣང་དང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕྱོགས་

དང་འབྲེལ་བའི་བསམ་ཚུལ་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཙམ་ཞུ་རྒྱུའི་སྟ་གོན་བྱས་པར། རེ་སྐུལ་གྱི་ཚིག་གིས་བཅིངས་པའི་

བརྗོད་གཞི་འདིར་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཤད་འདོད་དང་བཤད་སྟངས་

གཉིས་གུང་བསྒྲིགས་ནས་གླེང་ཁུལ་དང་བཅས་ཏེ། དམ་པ་ལྷ་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཀྱི་བསམ་བོླ་གཅིག་ཏུ་

བརྒྱུས་པའི་རིན་ཐང་གི་ངོས་དེ་ནས། བོད་དང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བསམ་བོླ་ཞིག་འཚོལ་ཞིབ་བགྱིས་རིམ་ནི་གཤམ་

གྱི་ཚིག་ཕྲེང་འདི་དག་ཏུ་བརྒྱུས་པ་ལྟར་ལགས།

གཉིས། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལྟ་གྲུབ་འཚོལ་བ།

སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཡོན་གཞལ་དགོས་ན། མི་གཤིས། བསམ་བློ། དམིགས་

སྒོ་བཅས་ཀྱི་རིན་ཐང་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ། འཚོལ་སྙེག། འགུལ་སྐྱོད། གསར་སྐྲུན་བཅས་ཀྱི་རིམ་པ་འཚོལ་

དགོས་པའི་གནས་ལུགས་སྤྱད་ནས་བལྟས་ན། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདིར་སྡོམ་ཚིག་འཇོག་སླ་བ་སྟེ། གནའ་མྱི་

ཚོས། བོད་རེ་བས་ཕོངས་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བསམ་བློར་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་ཡོད། དེ་ལྟར་

ཡིན་སྟབས། ང་ཚོས་བོད་རེ་བས་ཕོངས་ཞེས་པ་འདིར་རྨོངས་ཚོད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་བལྟ་མི་རུང་བ་དེ་

གསལ་པོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་མ་བརྟག་མ་དཔྱད་པར་ཟེར་རྗེས་ཙམ་ལ་ཡིད་རྟོན་མི་རུང་བའང་ཡིན།

ཁ་སང་དེ་རིང་ལ་བསམ་ནས་བཤད་ན། བྱུང་རྒྱལ་དང་གྱ་ཚོམ་དུ་སྨྲ་མཁན་དག་གིས་ནི། ཆོས་ལུགས་
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ལྟ་གྲུབ་རིག་གནས་དང་ཀུན་སྤྱོད་བསམ་བློ།

ཀྱིས་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཕམ་བཅུག་པ་རེད། ཉམས་བཅུག་པ་རེད། ལོག་ལམ་དུ་འཁྲིད་པ་རེད་

ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཁོ་རང་ཚོས་ནི་དེ་འདྲ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད་པའང་རེད་དེ། འདི་ལྟར་བསམ་ཕོད་པ་ནས་

ཤོད་ཕོད་པར་གྱུར་པར་བསམ་ན། ཁོང་ཚོར་དེ་ལྟར་མཐོང་བྱེད་དང་དེ་ལྟར་སེམས་བྱེད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཞིག་ཐོབ་པ་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ལས་རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ནི་མ་རེད་སྙམ། དེ་དག་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་གཅིག་

ནས་གཉིས་སུ་གསལ་བཤད་དང་བདེན་པ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་དག་གིས་ཀྱང་རང་རང་གི་མྱོང་སྣང་མཐུན་གྲུབ་པ་

མང་པོ་ཞིག་གུང་བསྒྲིགས་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ད་ལྟ་ལ་བསམ་ན་སྤྱི་ཚོགས་དར་རྒུད་ཀྱི་རྒྱུ་

རྐྱེན་ལ་ལྟ་སྟངས་མ་འདྲ་བ་གཉིས་རེད། ཡོད་ན་གཅིག་དང་མེད་ན་མནའ་ཡིས་བསྒག་དགོས་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། 

ལྟ་ཚུལ་འདི་གཉིས་ལ་དཔུང་གི་མང་ཉུང་ཙམ་ལས་ལྟ་ཚུལ་དུ་གྲུབ་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད། དེ་ཁས་ལེན་མ་བྱས་

རང་བྱས་རེད། ཡིན་ནའང་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་ཡིན་མིན་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ལྟ་གྲུབ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་འདིའི་གོ་དོན་

གྱི་འཕེལ་རིམ་དང༌། ཁྱབ་ཚད། ངོས་འཛིན་བྱ་སྟངས་བཅས་ཕྱོགས་མང་བོ་ནས་བཤད་དགོས་པར་མཆི་ཡང༌། 

དུས་ཀྱི་ཁོམ་པ་མེད་ན་དེ་ནི་ལས་སླ་བོས་བཤད་ཚར་བ་ཞིག་མ་རེད། དེ་བས་ན་འདིར། ལྟ་གྲུབ་ཅེས་པའི་ཚིག་

ཚབ་ཏུ་ལྟ་ཚུལ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་བདམས་ནས་བཤད་འདོད་ཀྱི་རིགས་དག་དེའི་ནང་ཚུད་ཐབས་དང༌། དེ་

ནས་བཤད་ཚར་བའི་འབད་པ་བྱ་རྒྱུ་སྟབས་བདེ་བར་མཐོང༌།

ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་གོང་སོང་ལྟ་ཚུལ་འདི་གཉིས་སྤྱད་ནས་རྒྱུས་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་ལས། གཞན་

གྱི་ལམ་ཁ་ཞིག་གིས་བརྟག་དཔྱད་མཐིལ་ཕྱིན་ཅིག་བྱེད་པ་དཀའ་སེར་སྣང༌། དཔེར་ན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བའི་ནང་གི་

ལེགས་ཉེས་མང་པོ་ཞིག་ལའང་ང་ཚོས་ལྟ་ཚུལ་འདི་གཉིས་སྤྱད་ནས་ཚད་གཞི་གཞལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ལྟར་

བཤད་ན་ཁག་ཅིག་གིས། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གླེང་བ་ནི་མི་ཆོས་རིག་གནས་དང་ལྷ་ཆོས་རིག་གནས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་

གླེང་བ་འདྲ་ཞིག་རེད་བསམ་སྲིད་ནའང༌། དེ་ནི་དེ་འདྲ་ཞིག་ཁྱོན་ནས་མ་རེད་སྙམ། མི་ཆོས་དང་ལྷ་ཆོས་གཉིས་

འགལ་ཟླ་ཡིན་མིན་བཤད་དགོས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། དེ་ནི་ཧམ་བཤད་དང་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་མཐའ་ལ་ཕུད་ཐུབ་

པ་ཞིག་མ་རེད་ལ། དེར་སྤྱིར་བཏང་གི་ལྟ་ཚུལ་ཙམ་གྱིས་ཚད་གཞི་ཞིག་གཞལ་ཁག་པོ་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟའི་

དུས་སྐབས་འདིར་རང་གི་རིག་གཞུང་ལ་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་སླེབས་པ་དང་འབྲེལ་ནས། ཉམས་པ་སོར་ཆུད་

མི་ཉམས་གོང་སྤེལ་བྱེད་པ་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ལམ་བུ་ཡིན་པའི་གདེངས་རྙེད་མཁན་དང༌། ཡང་ཁག་

ཅིག་གིས་བོད་མི་རིགས་ཀྱིས་རིག་གཞུང་འདི་ཉམས་སུ་བསྟར་བ་ནས་ཁ་ཐུར་ལ་ཕྱོགས་པ་དང༌། ད་དུང་ཡང་

ཐུར་ལ་ཕྱོགས་བཞིན་པའི་ཉེས་རྐྱེན་ཆ་ཚང་འདིས་མ་འགྲིག་པར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་བཞིན་འདི་དོར་བས་

ང་ཚོས་དེང་རབས་དང༌། ཚན་རྩལ་སོགས་ལ་གོམས་འདྲིས་བྱེད་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་འདོན་གྱི་ཡོད། ཚུལ་

འདི་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དར་རྒུད་གཞལ་རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་གཉིས་རེད། ལྟ་ཚུལ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

འདི་གཉིས་ཀྱང་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་མི་རབས་ནས་མི་རབས་མང་པོའི་རིང་གི་གཞི་རྩའི་ས་བོན་

ཡོད་པའི་ལྟ་ཚུལ་གཉིས་རེད། ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བསམ་བློ་དང་འགུལ་བསྐྱོད། འཚོ་གནས། དུས་

སྐབས་བཅས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་རྒྱུས་ལོན་དང་ཞིབ་འཇུག། ཕྱོགས་བསྡོམས་གང་ལ་དེད་ཀྱང་གྲུབ་དོན་ཕལ་མོ་

ཆེ་བ་ལྟ་ཚུལ་འདི་གཉིས་སྤྱད་པའི་མཐའ་འབྲས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟར་ནའང༌། དད་མོས་དང་ཡིད་ཆེས། ཚོར་

སེམས། ཀུན་སློང༌། བག་ཆགས་བཅས་ལ་བསམས་ན་ནི། ལྟ་ཚུལ་འདིར་ཁྱབ་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་དང་རྒྱབ་ཀྱི་རྟེན་

གཞིའི་ཆ་ནས་ཧེ་བག་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་སྣང༌།

དེ་ལྟར་བོད་པས་རང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ལྟ་སྟངས་ཕྱོགས་གཉིས་ཤིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་ངོས་བཟུང་བའི་ཁུལ་

དང་བཅས་ཏེ། ད་ནི་ལྟ་ཚུལ་འདི་གཉིས་འགལ་ཟླར་འགྱུར་རིམ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མཐའ་དག་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདེད་

བྱས་ན་ནི། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་པའི་སློབ་གསོའི་ལམ་བུར་ཞུགས་དང་མ་ཞུགས་ཀྱིས་ཁྱད་ཤོར་

བ་ལས་གཞན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་གིས་ལྟ་ཚུལ་འདི་གཉིས་ལ་ཡང་དག་པའི་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་དཀའ། དེ་ནི་བོད་

འདི་ཉམས་ཉེས་ནས་རྒུད་ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་པའི་སློབ་གསོ་བརྒྱུད་ནས་འཚར་ལོངས་དང་དེ་འབྲེལ་སློབ་སྦྱོང་གི་

རིམ་པ་བརྒྱུད་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་དང༌། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཧྲིལ་པོའི་དགོས་མཁོ་དང་བོད་ཀྱི་མི་སྡེའི་དགོས་འདུན་

དང་གཞོལ་བའི་སློབ་གཉེར་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལས་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་འཁྲུངས་པའི་ཁྱད་པར་ཙམ་རེད། འདི་

མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། བོད་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ཉམས་ཉེས་ནས་རྒུད་ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་པ་

དང༌། ཡོངས་སུ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་འཁྲིད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྟ་ཚུལ་གཉིས་རེད།

བོད་མི་རིགས་འདིས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ནང་འདྲེན་དང་སློབ་གཉེར། ཉམས་ལེན་

བྱེད་པ་བཅས་བརྒྱུད་ནས་མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གྲངས་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང༌། དུས་སྐབས་འདིའི་རིང་ནང་པའི་ཆོས་

ལུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་འཚོ་གནས་དང༌། སེམས་ཁམས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཀུན་སོྤྱད་སོགས་ལ་ཕན་དགེས་དྲངས་པའི་

གཞོགས་འདེགས་བླ་ན་མེད་པ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད་ལ། བོད་མི་རིགས་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་སམ་འབྱེད་

ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་ནའང༌། འདིས་བརྒྱ་ཆ་གང་འཚམ་ཞིག་ཟིན་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཏེ། བོད་ཀྱི་

ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དར་རྒུད་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཤུགས་དང་བསྡོངས་ནས་རེས་འགར་འཕེལ་བ་དང་རེས་

འགར་འགྲིབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་གི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཡིན་སྟབས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་ཅིས་

ཀྱང་ཡིན་ནའང༌། དེ་ནི་ཆབ་སྲིད་པ་དག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་བརྟན་གནས་སྲུང་འཛིན་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ལས། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་འདུན་བསྐོང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ལ་

འབྲེལ་བ་མེད་པར་སེམས། འོན་ཏེ། གྲུབ་མཐའི་རིམ་པ་མང་དུ་གྱེས་པ་ནས་བཟུང༌། དེ་དག་གི་བར་དུ་ཕན་ཚུན་

གྱི་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་རིམ་པའང་སྐབས་མང་བོར་བྱུང་ཡོད་ཅིང༌། དངོས་གནས་བྱས་ན་ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་
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ལྟ་གྲུབ་རིག་གནས་དང་ཀུན་སྤྱོད་བསམ་བློ།

དུས་སྐབས་ཤིག་ཤར་བ་ནི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གིས་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་བསྐྱངས་པའི་དུས་སྐབས་ཙམ་རེད། ལྷིང་

འཇགས་ཀྱི་དུས་སྐབས་མ་སླེབས་བར་དུ་དར་རྒུད་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ལ། དར་རྒུད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་

དག་གི་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་ཁ་འཁྱེར་གྱིས་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཐོབ་འཕྲོག་རེས་ཚུན་གྱི་ལས་འགུལ་ཡང་མི་ཉུང་བ་སྤེལ་

ཡོད་པ་དང༌། དེས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བསྐྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་ནས་བྱས་ནའང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པར་བསམ་

ན། ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ནང་ཁུལ་གྱི་འགལ་ཟླ་མང་བོ་ཞིག་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་ལག་ལེན་གཉིས་ཀའི་

ནང་མཉམ་སྤྱོད་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ནའང༌། འདི་ཙམ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནི་ཆོས་སྲིད་

གཉིས་ལན་རེར་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་ཕན་དགེ་ཅན་དུ་སྤྱོད་པ་དང་། རེས་འགར་ཆོས་སྲིད་གཉིས་འགལ་ཟླ་ཅན་དུ་

སྤྱད་པའི་མཐའ་སྡོམ་འགོད་འོས་ཤིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་རིགས་པ་མ་ཡིན།

བསམ་བློ་བཏང་ནས་མཚམས་འདིར་སླེབས་སོང༌། ཡིན་ནའང༌། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཟེར་བ་ཞིག་ནི་རྙེད་

མ་སོང༌། མཚམས་འདིར་སླེབས་ནས་ཆེད་དུ་སྐུལ་མ་གནང་བའི་རྩོམ་བྱང་ལ་ཡང་བསྐྱར་བསམ་གཞིགས་མ་བྱས་

པ་ག་ལ་ཡིན་ཏེ། ཀླད་པའི་ནང་ཅི་ཡང་འཁོར་རྒྱུ་མི་འདུག་ལ། ལྷག་པར་དུ་སྤྱི་ཚོགས་ལྟ་གྲུབ་ཤོད་ཅེས་ལབ་ཡོད་

སྟབས། དེ་བས་ཀྱང་དྲན་རྒྱུ་ཞིག་མེད་པར་གྱུར། དེ་ནི་ངའི་བསམ་བློས་རྩོམ་བྱང་མ་འཆུན་པ་ཡིན་ནམ། རྩོམ་

བྱང་མ་འགྲིག་པ་ཡིན་ནམ། འདི་གཉིས་ཀར་ལན་རྙེད་མ་སོང༌།

ངས་བསམ་ན། སྤྱི་ཚོགས་ལྟ་གྲུབ་ཤོད་ཅེས་ལབ་པའི་དྲི་བ་འདིས། དེང་སང་གི་བཤད་སྟངས་ལྟར་བྱས་

ན། བསམ་སྤྱོད་ཁྱད་ཡོན། གོམས་སྤྱོད་ཚད་གཞི། ཆབ་སྲིད་བསམ་བློ། སློབ་གསོའི་ཁ་ཕྱོགས། སྒྱུ་རྩལ་

འཕེལ་རིམ། འཚོ་སྡོད་གནས་སྟངས། ཁོར་ཡུག་གནས་བབ། ཆོས་རིག་བཅས་ཀྱི་རིན་ཐང་གིས་བསྡུས་པའི་

ཕྱོགས་དང་ངོས་དག་ཤོད་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། བསམ་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་མ་གཏོགས་གླེང་རྒྱུ་

ཅང་རྙེད་མ་སོང༌། བསམ་ཚུལ་འདི་འཁྱེར་ནས་ངས་གླེང་རྒྱུའི་འཇུ་ས་ཞིག་རག་པ་ནི། རིག་གཞུང་ཞེས་པའི་ཐ་

སྙད་འདི་རེད། དེ་བས་ཀྱང་དེང་སང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཞེས་ལབ་ཀྱིན་པ་འདི་ཡིན། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཞེས་

པ་འདིས་བོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་ཆ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆ་དེ་གཅིག་འདུས་སུ་སྟོན་

གྱི་ཡོད་པ་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབྱེད་ཆོས་བླ་ན་མེད་པར་བསྟན་པ་དང༌། ཕྱོགས་

མཚུངས་དེའི་རིན་ཐང་གིས་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཚོན་ཡོད་པ་དེ་དང༌། རིག་གཞུང་ཞེས་ལོགས་སུ་བརྗོད་པས་

ཆོས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཕུད་པའི་བཟོ་དང་གསོ་བ་རིག་པ། ཚད་མ་རིག་པ་དང་སྒྲ་རྩིས་སྙན་ངག་སོགས་ནི་གཞུང་

ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན་མི་རིགས་ཚང་མའི་སྤྱད་དངོས་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་དུ་བྱས་ན། དེང་

སང་གི་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་ཏེ། འཚོ་སྡོད་གནས་སྟངས་དང༌། ཡུལ་གོམས་གཤིས་སྤྱོད། སྤྱི་ཚོགས་བསམ་

བློ་སོགས་ལའང་རིག་གཞུང་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རིག་གཞུང་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་གོ་དོན་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ལས་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་ངོས་དག་བཙལ་བས། ད་གཟོད་གཤམ་གྱི་སྐད་ཆ་དུམ་བུ་འདི་དག་བཤད་རྒྱུ་རྙེད་སོང༌།

གསུམ། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བསམ་བློ་འཚོལ་བ།

མི་རིགས་ཤིག་གི་བསམ་བློ་གླེང་དགོས་ན། ཐོག་མར་མི་རིགས་དེའི་འཚོ་གནས་འགྱུར་འགྲོས་དང་འཕེལ་

རིམ། སྤྱི་ཚོགས་དར་རྒུད་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་ངོས་མང་བོ་ཞིག་བསྔོགས་ནས་བསམ་བློའི་སྤྱི་བབ་ཅིག་བརྩད་

དཔྱད་དགོས་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུའང་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་བསམ་བོླ་དང་འདུ་ཤེས་འཚོལ་རྒྱུ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་ཕོྱགས་

སྣེ་མང་བོ་ས་གསེད་རྡོ་གསེད་བྱས་ནས་གླེང་དཔྱད་ཞུ་དགོས་པ་དེ་བས་ན། འདིར་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ཞུ་

སྟངས་ཙམ་ཞིག་གཞི་ལ་བཞག་ནས་བཤད་རྒྱུར།

༡. དམ་པ་ལྷ་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བསམ་བློ་འཚོལ་བ།

བོད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ལུགས་དར་འཕེལ་བྱུང་བའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་དཔྱད་པ་གཏོང་མཁན་ཚོས་རྒྱབ་ལྗོངས་

མི་འདྲ་བ་གཉིས་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུག། དེ་ནི་ཕྱི་ལོའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཨེ་ཤ་ཡ་གླིང་ཕྲན་ནང༌། 

ཆེས་དར་ཤུགས་ཆེ་བ་ནི་ནང་བའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་དང་འབར་མ། རྒྱ་ནག་སོགས་

ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་བོས་ནང་ཆོས་ཉམས་སུ་བསྟར་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འོག་ནས། བོད་ཀྱིས་ཀྱང་

ནང་བའི་ཆོས་ལུགས་ལ་སློབ་གཉེར་དང་ཉམས་ལེན་ཞུ་མགོ་ཚུགས་པ་རྒྱབ་ལྗོངས་སུ་འདྲེན་གྱི་ཡོད་པ་དང༌། 

ཅིག་ཤོས་ཀྱིས་ནི་ལོ་རབས་ནས་མི་རབས་མང་བོའི་རིང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསམ་བློའི་གཞི་རྟེན་བཅོལ་ཡུལ་

སྣ་ཚོགས་ཤིག་གསར་བཏོད་དང་ཉམས་ལེན་བྱས་ཡོད་ནའང༌། དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་སླེབས་པའི་སྐབས་

སུའང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་བསམ་བློའི་གཞི་རྟེན་བཅོལ་ཡུལ་ཞིག་མ་རྙེད་པ་དང༌། དེ་ཡང་སྤྱི་ཚོགས་ཕྱོགས་ཡོངས་

ཀྱི་དགོས་མཁོར་འཚམ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་ཉམས་སུ་བསྟར་འོས་པའི་གཞི་རྟེན་མ་རྙེད་པ་ཡིན་

སྟབས། ཆེས་ཐོག་མར་རྒྱལ་བོའི་ཕོ་བྲང་ནས་སློབ་སྦྱོང་དང་དར་སྤེལ་གནང་བ་བརྒྱུད། སྤྱི་ཚོགས་ཧྲིལ་བོའི་

དགོས་འདུན་བསྐོང་ཐུབ་པའི་ནང་བའི་རིག་གཞུང་དར་འཕེལ་བྱུང་བ་རྒྱབ་ལྗོངས་སུ་འདྲེན་པ་གཉིས་ཡིན་པར་

མཐོང་ཞིང༌། དུས་སྐབས་འདི་འདྲ་ཞིག་ནས་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བློར་ཡང་འགྱུར་བ་ཐེབས་མགོ་ཚུགས་

པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང༌། ངོས་འཛིན་བྱེད་ཕྱོགས་འདི་གཉིས་ཀར་ཚུགས་ཐུབ་རང་བཞིན་གྱི་

རིན་ཐང་ལྡན་མིན་དེ་ནི་དོན་དག་གཞན་ཞིག་རེད་སྙམ།

ང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནས་ནང་བའི་ཆོས་དར་བ་དང་། ཁོང་གིས་མི་དགེ་
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ལྟ་གྲུབ་རིག་གནས་དང་ཀུན་སྤྱོད་བསམ་བློ།

བཅུ་སྤོང་གི་ལྷ་ཆོས་དེ་མི་སྡེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ལོ་གཅུན་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་དུ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ནས། བོད་

ཀྱི་ཡ་ཐོག་བསམ་བློར་འགྱུར་བ་ཐེབས་མགོ་ཚུགས་པ་ནི་གསལ་ཡིན་ཅིང༌། དེ་བས་ཀྱང་མི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གི་རིམ་

པ་དེ་བསམ་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཚད་གཞིར་བཟུང་བ་ནས། ནང་བའི་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཐང་གིས་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

བསམ་བློ་གོང་མཐོར་གཏོང་བར་རྨང་གཞི་བཏིང་བའང་ཡིན་པ་རེད། ཕྱོགས་ངོས་འདི་ནས་འཕྲོས་པའི་འཚོལ་

རིམ་ནང༌། ཚད་མཐོ་ས་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོས་བོད་མི་རིགས་ནི་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་རྩ་བར་གྱུར་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའི་རིགས་ཡིན་པར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་ཡང་བྱམས་བརྩེ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང༌། མདོར་

དྲིལ་ན། མི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གི་ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱིས་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་དེས་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་

འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན་སྟབས། ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མི་སྡེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཧྲིལ་བོ། ད་དུང་རྒྱ་ཆེ་ས་

ནས་བཤད་ན། མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་དམིགས་ལྟོས་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བཟང་བོའི་གོམས་

གཤིས་ཤིག་འཇགས་བསྡད་ཡོད་པ་འདི་བཞིན། ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་རིམ་བརྒྱུད་དུ་ཉམས་སུ་བསྟར་བའི་

གྲུབ་དོན་ཅིག་རེད་ལ། དུས་རབས་བདུན་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་གྱི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནི་ཞི་བ་གཙོ་བོར་གཉེར་བའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང༌། འདི་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོས་རང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འཛམ་

གླིང་ཞི་བདེར་ཡང་བསམ་བློ་དང་ཀུན་སྤྱོད་གཉིས་ཐད་ནས་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང༌། མ་འོངས་

གངས་ལྗོངས་འདི་བཞིན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བསྟི་གནས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ང་ཚོའི་ཁ་གཡང་འདི་ཡང་། གཞི་རྩ་

འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསླངས་པ་ཞིག་དང་སློང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ངས་བསམ་ན། བོད་ཀྱི་

སྤྱི་ཚོགས་བསམ་བློ་ནི་འདི་འདྲ་ཞིག་རེད།

ཡང་རང་རིགས་ན་གཞོན་སྐོར་ཞིག་གིས། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཅེས་ལབ་ན་གནའ་བོའི་གཞས་

ཙམ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཞབས་བྲོ་འདྲ་འཁྲབ་རྒྱུ་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་འདུག་པ་འདྲ་སྟེ། དོན་ངོ་མའི་ཆ་ནས་

དཔྱད་ན། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞེས་ལབ་ན། བོད་པའི་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པའི་ངོས་ནས་འཚོལ་དགོས་པར་སྣང་

ལ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བློའང་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་འཁྱེར་སོའི་སྟེང་ནས་འཚོལ་དགོས་པ་ལས་གཞན་

ཞིག་ནས་བཙལ་ནས་རྙེད་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རེད་སྙམ། ཡང་སྒོས་སུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བློ་འཚོལ་བ་དང་ཡང་

སྒོས་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བློའི་གཞི་འཛིན་འཚོལ་དགོས་ན། དེ་ནི་ངེས་ཅན་དུའང་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ཁས་

ལེན་བྱས་དང་མ་བྱས་ཀྱི་དབང་གིས་བལྟ་རྒྱུ་དང་འཚོལ་རྒྱུ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་ཁྱད་སླེབས་

ཤུགས་ཀྱི་བྱམས་བརྩེའི་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཚོལ་དགོས་སུ་མཆི། དེ་བས་ན། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བསམ་བློ་

ནི་ནང་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་ཡོན་གྱིས་དྲངས་པའི་ཞི་བདེ། བྱམས་བརྩེ། གཞན་ཕན་བཅས་ཀྱིས་ཕྱུག་པ་ཞིག་ཡིན་

པའི་ངོས་དེ་ཡིན་དགོས་པར་བདག་འདོད་དོ། །
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

༢. འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བསམ་བློ་འཚོལ་བ།

མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ནི་ནང་བའི་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་

ལམ་ལུགས་འབྱུང་ཡུལ་གྱི་གཞི་རྩའི་སྒྲོམ་གཞི་ལྟ་བུ་དང༌། ཡང་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། བོད་ཀྱི་སྤྱི་

ཚོགས་འདིར་ཆེ་བཀུར་ཆུང་བྱམས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ཁུར་འདེགས་མཉམ་རུབ་འདུ་ཤེས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ས་བོན་ལྟ་བུ་

རེད། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་བསྟན་དོན་མདོར་དྲིལ་ན། ཕྱི་ཐག་གི་རིམ་པ། ཕན་བདེའི་གཞི་རྩ། གུས་

བསྙེན་གྱི་སྲོལ་ལུགས། དྲང་ཚུགས་ཀྱི་བསམ་བློ། འདུ་འགོད་ཀྱི་ཚད་གཞི། ཀུན་སྙོམས་ཀྱི་སེམས། ཐེག་ཁུར་

བཟོད་དགོས་པའི་གནད་སོགས་དམ་པ་ལྷ་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་གཉིས་ཐད་ནས་བསླབ་འདོམས་ཀྱི་གནད་

དག་སྤུངས་ཡོད་པ་ཡིན་སྟབས། ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཆ་གང་ནས་དཔྱད་ཀྱང་བོད་ཀྱི་མི་སྡེའི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་

བཞིན་ཞི་བདེ་དང་བྱམས་བརྩེའི་དྲོད་ཀྱིས་བཟུང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་མགོ་འཛུགས་ཀྱི་

གཞི་སྒྲོམ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱུང་དང༌། ས་སྐྱ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་བར་གྱི་ཆོས་སྲིད་རྩ་

དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་སོྲལ་དང་སྲིད་བྱུས་གང་དུའང་གཞི་རྩ་འདི་ཉིད་གཙོ་འདོན་བྱས་པའི་དབང་གིས། བོད་

སྤྱི་ཚོགས་ལ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་སྒེར་ཆོས་སམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཡོན་ཅིག་ཡོད་པར་གྱུར་པའང་ཡིན་

པར་འདོད། ཡིན་ནའང༌། འདི་ཙམ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕྱོགས་དབང་བཙན་དུ་བྱས་ནས་

བརྗོད་པ་ལས། འདི་འདྲ་ཞིག་ངེས་པར་ཡིན་དགོས་པའི་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་ཀྱི་མེད་ལ། དེ་བཞིན་འདི་ལྟར་འཚོལ་

དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། དེ་ནི་མི་སྒེར་སོ་སོའི་བསམ་བློས་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་འགྲོས་ཤིག་

ཡིན་པས་སོ། །

དཔྱད་བརྗོད་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་དག་གིས་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་དབྱེ་ཞིབ་གནང་དོན་ལྟར་

ན། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གཏན་ལ་ཕབ་ཞིང་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་མགོ་ཚུགས་པ་ནས། བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

བསམ་བློའི་ནང་དམ་པ་ལྷ་ཆོས་ཀྱི་འོད་སྣང་འཕྲོ་མགོ་བརྩམས་ཤིང༌། དུས་དེ་ཤེད་ནས་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་

བློ་གཅིག་གྱུར་གྱི་དབུ་ཚུགས་པར་གླེང་བ་དེ་བདེན་ངེས་སུ་མཆི་སྟེ། ང་ཚོས་ཉེ་ས་ནས་བལྟས་ནའང༌། བོད་སྤྱི་

ཚོགས་ནི་དད་སེམས་ཀྱིས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ནས་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ཡང་ནང་བའི་ཆོས་ལས་བྱུང་བའི་བྱམས་བརྩེས་

ཀྱིས་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ཡོད་པ་གསལ་བོ་ཡིན།

༣. བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བསམ་བློ་འཚོལ་སྟངས་ཀྱི་གཞི་སྒྲོམ་བཤད་པ།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བསམ་བློ་དེ་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། བྱམས་བརྩེ་ཞེས་པ་འདིའི་ནང་དུ་ཡོངས་སུ་

འདུ་བའི་ཚུལ་དང༌། དེ་ཇི་ལྟར་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་བསམ་བློའི་གཞི་འཛིན་དུ་གྱུར་སྐོར་ཕྱོགས་ངོས་གཉིས་སུ་དབྱེ་
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ལྟ་གྲུབ་རིག་གནས་དང་ཀུན་སྤྱོད་བསམ་བློ།

ནས། གོང་དུ་ཉུང་ངུའི་ཚིག་གིས་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན་སྟབས། མཚམས་འདི་འདྲ་ཞིག་ནས་དེ་

ལས་གཞན་ཞིག་གླེང་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་མེད་ནའང༌། ད་དུང་ཡང་བསྐྱར་བཤད་མ་ཞུས་པར་གསལ་པོ་ཆགས་མི་ཐུབ་

པའི་རིགས་གཅིག་ཚུར་བསྡུས་ནས་བཤད་འདོད་པ་ཞིག་ནི། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་བསམ་བློའི་སྐོར་ཡིན། 

རིག་གནས་དང་བསམ་བློ་ནི་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། འཚོ་གནས་

ཁོར་ཡུག་ནི་རིག་གནས་ཀྱི་རྟེན་གཞི་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་བཤད་ན། འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་མི་

འདྲ་བའི་དབང་གིས་མིའི་རིགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཆེ་ཆུང་གི་བསམ་བློ་ཡང་མི་འདྲ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་ནའང༌། ས་ཁམས་

ཁོར་ཡུག་གིས་རིག་གནས་དང་བསམ་བློ་གཉིས་ཀར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་རེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། མང་བོ་ཞིག་

གིས་དེ་ནི་གླེན་བཤད་དུ་ངོས་འཛིན་མི་བྱེད་པ་མིན། དོན་དངོས་གནས་ལུགས་ཀྱིས་གཞལ་ན་དེ་ནི་ལྟ་སྟངས་ཡང་

དག་པ་ཞིག་རེད་སྙམ། ལྟ་སྟངས་གཞན་རིགས་མེད་མི་ཆོག་པ་མ་རེད་དེ། ངས་བཤད་འདོད་པ་ནི། དཔེ་ལྟོས་

བྱ་ཡུལ་ལམ་དཔྱད་པ་གཏོང་ཡུལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་སྟེ། བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་ཚང་མས་སྙན་ངག་མེ་ལོང་ལ་སྦྱངས་པ་བྱས་

མྱོང་ཡོད་པ་དང༌། དེ་སྦྱོང་བའི་ཐོག་མར་ཤར་ལྷོའི་ལུགས་གཉིས་ཞེས་སྙན་ངག་རྩོམ་སྟངས་རིགས་གཉིས་བཤད་

ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བར་ལན་ཞིག་ཐེབས་པ་ཡིན་ན། འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་གིས་རིག་གནས་དང་བསམ་

བློར་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ལུགས་ཤིག་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པར་འདོད་པ་དེ་ཡིན། 

དེ་ནི་ཤར་ཕྱོགས་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་དེ་གཉིས་ལ་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་བསམ་བློ་དང་སྒྱུ་རྩལ་སོགས་བྱུང་སྣང་ཞིང༌། དེ་འབྲེལ་སྙན་ངག་སྦྱོར་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་

རིགས་གཉིས་ཤིག་བྱུང་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མིའི་བསམ་སྤྱོད་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་མིའི་བསམ་སྤྱོད་མ་འདྲ་

བ་དེ་གཞི་རྩ་རེད། དོན་འདི་བོད་ཀྱི་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་ལ་རྒྱས་འགེབས་ཀྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། བོད་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་རྣམས་སུ། དབུས་གཙང་པ་ཆོས་སེམས་ཆེ་བ་དང༌། ཁམས་པ་བ་དཔའ་སྤོབས་ལྡན་པ། ཨ་མདོ་བ་བརྩོན་

སེམས་ཆེ་བ་ཞེས་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་གིས་བསྐྱེད་པའི་བསམ་སྤྱོད་དབང་བཙན་དུ་བྱས་ཏེ་སྡོམ་ཚིག་བཀོད་ཡོད་

པའང་། གནས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བཏང་བའི་སྡོམ་ཚིག་ཅིག་ནི་མ་རེད་དེ། དུས་སྐབས་རིམ་བརྒྱུད་དང་འཚོ་

གནས་འགྱུར་འགྲོས་སོགས་ཀྱིས་མིའི་བསམ་སྤྱོད་ལའང་དེ་འབྲེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ངོས་ནས་གླེང་

ན། སྔོན་དང་ཉེ་རབས། ད་ལྟ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་དག་གིས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་གཞི་རྩའི་བསམ་སྤྱོད་ལ་

ངོས་འཛིན་གནང་ཕོྱགས་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུ་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་ཟེར་ཞིང༌། འགྱུར་ལྡོག་ནི་འཚོ་

གནས་ཁོར་ཡུག་ནས་སེམས་ཁམས་བར་དུ་འགྲོ་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། 

ད་དུང་དེ་དག་ཀྱང་རིགས་ཉུང་ངུར་བསྡུས་ན། འབྲོག་པ་དང་རོང་བའི་འཚོ་གནས་གཉིས་ཀྱིས་དེ་འབྲེལ་གྱི་

བསམ་བློ་རེ་བསྐྱེད་པ་དེ་ཞིབ་ཀྱིས་འཚོལ་རིམ་ནང༌། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བསམ་བློ་འཚོལ་བའི་གཞི་སྒྲོམ་མམ་ལག་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

པ་འཆང་ས་མང་བོ་ཞིག་གི་སྣེ་མཐོང་ཐུབ་པར་འདོད། དེ་འབྲེལ་སྐྱ་བོའི་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་དང་སེར་མོ་བའི་

འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་བཅས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གྱི་མི་སྒེར་བསམ་བློ་དང་སྤྱི་ཚོགས་བསམ་བློ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཙམ་

མ་ཡིན་པར། ད་དུང་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། རྒྱུན་གྱི་གྱོན་ཆས་དང་ཉེར་ཆས་ཡོ་བྱད། བཟའ་བཏུང་

འཚོལ་སྒྲུབ། ཐོན་སྐྱེད་སྤེལ་རིམ། བསམ་བློ། སྤྱོད་ལམ་སོགས་ལ་ཞིབ་ཀྱིས་དཔྱད་ན་ནི། སྤྱི་ཚོགས་བསམ་བློ་

ལ་རིགས་དང་དབྱེ་བ་མང་བོ་འབྱུང་ཞིང༌། དེ་དག་ལའང་རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་སྣ་ཚོགས་པ་བསྔོགས་རྒྱུ་ཡོད་

པ་དེ་ལྟར་ནའང༌། མདོར་བསྡུས་སམ་གླེང་སློང་ཙམ་གྱིས་འབྲི་མཚམས་དང་ཤོད་མཚམས་འདི་ཙམ་ནས་འཇོག་

པ་ལས། ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ནི་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་ཡོང་བ་ཞིག་མ་རེད་ལ། བཤད་བསམ་ནའང་ཤེས་དཔྱོད་

ཀྱིས་ལྕོགས་མིན་ལ་བརྟེན། དུས་ཁོམ་གྱི་བར་གསེང་ནས་ཐལ་བཤད་ཅི་མཆིས་བདག་གི་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་

རྩལ་སྟོབས་ཀྱིས་མ་འཆུན་པ་ལགས་སྟབས། ཆེད་སྐུལ་གནང་མཁན་དང་ཀློག་མཁན་ལྷན་རྒྱས་ལ་བཟོད་གསོལ་

ལན་བརྒྱར་ཞུ་བ་ལགས་སོ། །

（རྡོར་དབང་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ཟླ་༥ཚེས་༡༥ལ་མཛད། འདིར་དྲ་ལམ་བསྔོགས་པ་ལས་དྲངས་ཏེ་བཀོད།）
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སྒར་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་དང་སྐྱེས་མཆོག་མཛད་རྗེས།

མདོ་སྨད་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་

འཁྱིལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་གཡས་སུ་

འཁྱིལ་བའི་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ཙམ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་ལ། བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ནི་ཀན་སུའུ་

ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་གི་ནུབ་ཁུལ་དང་། བསང་ཆུའི་བྱང་ངོགས་སུ་ཆགས་

ཡོད། སྤྱི་ལོ་༡༧༠༩ལོར་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོས་ཡུལ་ལྗོངས་མཛེས་པའི་ས་འདིར་དགོན་པ་

ཕྱག་བཏབ་གནང་ཞིང་། ལོ་ངོ་མང་བོའི་རིང་ལ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསྐྱངས་པས་གྲྭ་ཚང་

ཆེན་པོ་དྲུག་དང་། ལྷ་ཁང་དང་ནང་ཆེན་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད། གྲྭ་ཤག་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའི་བསྟན་པའི་

གནས་གཞི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཨ་མདོ་ཁུལ་དུ་“དབུས་གཙང་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་གཉིས་པ་”ཞེས་པའི་

མཚན་སྙན་གྱི་གྲགས་པ་འབར་ལ། བར་སྐབས་ཞིག་ལ་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཞེས་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་སྐྱོན་

ཆ་ཆེན་པོའི་འོག་ཏུ་དགོན་པ་གཏོར་ཞིག་ཏུ་བཏང་ནས་ལྷ་ཁང་མང་བོ་གཏོར་བ་དང་། གྲྭ་ཤག་ཐམས་ཅད་ཞིག་

ནས་ཤུལ་དུ་ཞིང་བཏབ། གྲྭ་བ་རྣམས་གྲོང་ལ་ཕབས་པ་སོགས་མི་ལེགས་པའི་བྱ་བ་མང་དུ་བྱུང་། ༡༩༨༠ལོ་ནས་

སླར་ཡང་དགོན་གནས་འདི་དར་བཞིན་ཡོད་ལ། དགོན་གནས་འདི་དང་། དབུས་གཙང་གི་འབྲས་སྤུངས་དང་། 

སེ་ར། དགའ་ལྡན། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དང་མཚོ་སྔོན་གྱི་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་བཅས་རང་རྒྱལ་གྱི་བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་གྱི་དགེ་ལུགས་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དྲུག་ཅེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ལ། དགོན་གནས་འདི་ལ་ལྷ་ཁང་

ལ་སོགས་པའི་རྟེན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་རེ་རེ་བཞིན་བརྗོད་ཀྱི་མི་ལང་བས། ༧ ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་

འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་རྣམ་པར་ཐར་བ་དང་འབྲེལ་ཏེ་དགོན་པ་ཇི་ལྟར་བཏབས་པའི་ཚུལ་དང་

དགོན་གནས་འདིར་འཆན་ཉན་གྱི་གྲྭ་ཚང་ཆེན་པོ་དྲུག་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་རགས་ཙམ་ཞིག་ཞུ་བ་ལ། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དང་བོ། དགོན་པ་ཇི་ལྟར་བཏབ་པའི་ཚུལ། 

ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་དང་བོས་དགོན་གནས་འདི་ཅི་ལྟར་བཏབ་པའི་ཚུལ་ལ། ༧ ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འཇམ་

དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་（༡༦༤༨ － ༡༧༢༢）དེ་ཉིད་གང་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཡུལ་ནི། སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ཆོལ་ཁ་

གསུམ་དང་བོད་དང་བོད་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་གྲགས་པའི་ཕྱི་མ་སྟེ། མདོ་ཁམས་སྨད་ཀྱི་སའི་ཆ་བྲག་དཀར་ཞེས་

པ་བདེ་མཆོག་གི་ཕོ་བྲང་དུ་གྲགས་པའི་ཉེ་འཁོར་རྒན་གྱའི་རྟིང་རིང་ལྷས་ཁྲ་ཏིང་ཟེར་བར་བོད་རུས་ཆེན་བཞིའི་ཡ་

གྱལ་ལྡོང་ཤུལ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་དབལ་ཤུལ་གྱི་རྒྱུད་དུ་ཡབ་དཔལ་འབུམ་རྒྱལ་དང༌། ཡུམ་ཐར་མོ་

བྱམས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་བྱི་སྤྱི་ལོ་༡༦༤༨ལོའི་ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ངོ་

མཚར་བའི་ལྟས་མང་པོ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚེ་འདུལ་འཛིན་ཁྱུ་མཆོག་

ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱན་སྔར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་ཏེ་མཚན་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་

གསོལ། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་སྟེང་ནས་བཟུང་སྐུ་ཆིངས་བཀྲོལ་ཏེ་མི་གཟིམས་པའི་དམ་བཅའ་གནང༌། སྐབས་

ཤིག་ཐུབ་དབང་མཆོག་ཟུང་དང་བཅས་པའི་བྲིས་སྐུ་གཟིགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་འདུན་བྱུང་

བ་ལ་སུས་ཀྱང་བཤོལ་མ་ཐེབས་པར་དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་སྟེང་དབུས་གཙང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་དེ་འབྲས་སྒོ་

མང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། ཁྲི་ཆེན་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཉི་མ་ཐང་བ་ཤེས་རབ་སྦྱིན་པ་སྟེ་ཡོངས་འཛིན་

རྣམ་བཞིའི་གཙོས་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་ལྷག་རིམ་པར་བསྟེན་ནས་བཀའ་པོཏ་ལྔས་མཚོན་པའི་གཞུང་

ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་སྦྱངས་ཏེ་མཁས་དབང་ཀུན་གྱི་གཙུག་གི་ཅོད་པན་དུ་གྱུར། དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པ་ལ་

ཀུན་གཟིགས་ལྔ་བ་ཆེན་པོའི་སྤྱན་སྔར་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། དགུང་ལོ་ཉེར་དགུའི་སྟེང་གངས་ཅན་

སྔགས་ཀྱི་ཡང་རྩེ་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་ཏེ་རྒྱུད་དོན་མ་ལུས་པ་ཐུགས་

སུ་ཆུད། དེ་ལྟར་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གསན་སྦྱངས་མཐར་ཕྱིན་ནས་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར། 

དེ་ནས་ཚེ་འདིའི་འཁྲི་བ་བཙན་ཆོད་དུ་སྤངས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་སྙིང་བོར་བྱེད་པར་ཐུགས་ལ་དགོངས་ནས། དགུང་

གྲངས་སོ་གསུམ་སྟེང་གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དགེ་འཕེལ་དུ་བྱོན་ཏེ། དགུང་ལོ་ང་གསུམ་བར་དུ་བཀའ་

གདམས་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་བཞིན་འཕགས་པའི་རིགས་བཞི་ལ་གནས་པའི་སྒོ་ནས། ལམ་གཙོ་རྣམས་གསུམ་

དང་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་ཉམས་བཞེས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པར་མཛད། དགུང་ལོ་ང་གསུམ་ནས་དྲུག་ཅུའི་

བར་དུ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་མཁན་པོ་མཛད་ནས་བཀའ་པོཏ་ཆེན་པོ་ལྔའི་འཆད་ཉན་གྱི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས་པར་

མཛད། དེ་ནས་ཕ་བོང་ཁའི་གདན་ས་ལོ་གཉིས་མཛད། སྐབས་དེར་ཆོས་རྒྱལ་ཇུ་ནང་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་
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སྒར་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་དང་སྐྱེས་མཆོག་མཛད་རྗེས།

གྱིས་མདོ་སྨད་དུ་འབྱོན་པར་ཡང་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཞལ་བཞེས་མཛད་དེ་ས་མོ་གླང་གི་ལོའི་ཧོར་ཟླ་

དྲུག་པའི་ནང་དུ་ཆིབས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཏེ། ཟླ་བ་དགུ་བའི་ཚེས་བདུན་གྱི་ཉིན་རྩེ་གཞུང་ས་ཡི་ཐིག་ལེར་ཞབས་ཀྱི་

པདྨོ་མངོན་པར་བཀོད་དེ། ལོ་འདི་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་དགའ་ལྡན་ཕྱག་འདེབས་མཛད་པའི་ལོ་ཡིན་པས་རྟེན་འབྲེལ་

ལེགས་པོ་བྱུང་གསུངས་ནས་དགོན་པ་གསར་འདེབས་ཀྱི་སྐར་འཛིན་བྱས། དགུང་ལོ་རེ་གསུམ་པ་ལྕགས་སྟག་

ཧོར་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་སྔ་དྲོ་གསོ་སྦྱོང་མཛད་དེ་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ལ་ཆོས་གྲྭའི་སྲོལ་ལྟར་

འཚོགས་པ་ལ་ལམ་རིམ་གྱི་དབུ་ནས་གསུང་ཆོས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བསྩལ། བརྩི་བཞག་ལ་བདེ་གསང་གི་ཊཱིཀྐ་

སོགས་དང་འདུལ་མཛོད་དབུ་ཕར་རྣམ་འགྲེལ་བསྡུས་གྲྭ་བཅས་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་རིང་ལ་མ་ཆག་པར་གནང་སྟེ་མདོ་

སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས། ཟླ་བཞི་བའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ཉིན་དགོན་ས་ལ་

གད་པ་ལུག་མང་དང༌། གཞི་མོ་ཀླེའུ་དྲུག བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གསུམ་ལ་བརྟགས་པ་གནང་བས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་

ལེགས་པར་དགོངས་པ་དང་རྐང་ཚའི་དཀའ་བཅུ་སོགས་ཀྱིས་དགོན་ས་ཕུལ་ཏེ་དེར་བཀྲ་ཤིས་གསོ་སྦྱོང་མཛད། 

ལྟོ་འཕྱེའི་ཐིག་དང་ས་བརྟག་བསླང་སོགས་རྒྱུད་སྡེ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གནང༌། དཔོན་ཚང་ནས་ཕྱིང་གུར་གྲུ་བཞི་

ཚོགས་པ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཤོང་བ་ཞིག་ཕུལ་བ་ཚོགས་གུར་བྱས། སྐྱལ་ཀྱའི་གཅོད་པས་ཚོགས་ཁྲོ་ཕུལ། རྐང་ཚའི་

དགའ་བཅུ་གཙོས་རྐང་ཚ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་གི་རྟེན་ལ་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་དང༌། གྲྭ་བ་ལྔ་ཕུལ་བ་ལ་འཁོར་

ལྔ་སྡེ་ཞེས་བཏགས་ཤིང་ཐུགས་དགྱེས་དགྱེས་གནང་སྟེ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་འགྲིག ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་

གསུམ་ཉིན་ཆོས་ཐོག་ཚུགས། དཀའ་བཅུ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཚོགས་ཆེན་དགེ་བསྐོས་དང༌། དཔའ་རིས་ངག་

དབང་མཁས་མཆོག་ཚོགས་ཆེན་དབུ་མཛད་དུ་བསྐོས། ཞོགས་ཚོགས་ལ་ཁྲོ་བཅུ་དང་དཔའ་གཅིག་ཆག་མེད་བྱེད་

རྒྱུ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འགྲིག་ལམ་འབྲས་སྤུངས་དང་ཆོས་གྲྭའི་སྐོར་སྒོ་མང་ལྟར་བྱེད་རྒྱུའི་བཀོད་ཁྱབ་མཛད། ཆོས་

གྲྭར་རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བརྩི་བཞག་ཆག་མེད་དང༌། ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བཤད་ལུང་ཡང་བསྩལ་དེ་ནས་དཀའ་བཅུ་

ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་བླ་མ་གྱིས་ལ་བརྩི་བཞག་ཐོངས་གསུངས་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་

བསྐུར། ཕྱིན་ཆད་ལོ་རེ་བཞིན་སྒོ་མང་ལྟར་ཟླ་ཆོས་བཞི། བར་ཆོས་བཞི། རིགས་གྲྭའི་ཆོས་ཐོག་སྟེ་ཆོས་ཐོག་

དགུ་མ་ཆག་པར་གྱིས་གསུངས། རྒྱན་འཇུག་གཉིས་ཚོགས་འདོན་དུ་བཙུགས། རྩེ་འབལ་གྱི་གཞུང་ནས་ས་ཆ་

འགའ་ཞིག་ར་མདོ་དུད་ཁག་ལྔ་བརྒྱ། མཁན་པོ་ནོ་མོན་ཧན་ནས་ཞོ་འཕོང་ལ་དཔྱི། ཨེརྟི་ནི་ཐའི་ཇིས་མཐེ་བོ་

གཟའ་རུ་སོགས་མཆོད་གཞིས་སུ་ཕུལ། འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་སྐབས་ཇུ་ནང་དཔོན་ནས་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་ལ་ཤིང་

ཆ་འདྲེན་དུ་བཅུག ཆོས་འཁོར། ཟམ་ཚ། རོང་ཚོ་ཆེན་བཅྭོ་བརྒྱད། རོང་བོ་ཡར་ནང་མར་ནང༌། རྡོ་སྦིས། རྔ་བ་

སོགས་ནས་ཨུ་ལག་པ་བསྡུས་ཏེ་འདུ་ཁང་ཀ་བ་བརྒྱད་ཅུ་དྲི་གཙང་ཁང་དང་བཅས་པ་གསར་དུ་བཞེངས། དགུང་

ལོ་རེ་དགུ་བ་མེ་སྤྲེལ་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅྭོ་ལྔའི་ཉིན་རྒྱུད་གྲྭ་གསར་དུ་བཙུགས་ཤིང༌། རྗེ་རང་ཉིད་ཆོས་གྲྭར་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བྱོན་ཏེ་འགྲེལ་བ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་བཤད་ལུང་དང་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་བརྫི་བཞག་གནང༌། མཇུག་ཏུ་ལོ་རེ་བཞིན་

འགྲེལ་བ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་བཤད་པ་ཚར་རེ་དང༌། ཊཱིཀྐའི་བརྩི་བཞག་ཚང་མ་རེ་འགྲོ་དགོས། འདོན་རྟ་དབྱངས་

ཕྱག་ལེན་སོགས་རྒྱུད་སྨད་བཞིན་བྱེད་དགོས་པའི་ཞལ་བཀོད་ཀྱང་བསྩལ་ཏེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡང་འཆད་

ཉན་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་མཛད་དོ། ། 

གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་སློབ་ཀྱང་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་པད་དཀར་འཛིན་པ་ངག་དབང་ཡེ་

ཤེས་རྒྱ་མཚོ་དང་། རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་གདན་སར་བཞུགས་པའི་ཁྲི་དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགསས་སོགས་ཁྲི་ཆེན་

བཞི། བྲག་ཡབ་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་བློ་བཟང་བསྟན་པ་སོགས་བླ་ཆེན་བཅུ། རྒྱལ་མཁན་པོ་བློ་བཟང་ཚངས་དབྱངས་

སོགས་མཁན་ཆེན་ལྔ། ཐང་སག་པ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་རྣལ་འབྱོར་བ་བཞི། བཀྲིས་ལྷུན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་

ཤེས་སོགས་དཔོན་སློབ་ཉེར་དགུ། ལུང་དང་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཞི། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་སྦྱངས་

པའི་པཎྚི་ཏ་གསུམ་སོགས་བུ་སློབ་བགྲང་ལས་འདས་པ་ལ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ཞལ་ལུང་དང་ལེགས་བཤད་སྙིང་

བོའི་བཤད་ལུང་སོགས་མདོ་ཕྱོགས་དང༌། ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད་དང་དབང་ལུང་མན་ངག་སོགས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གདམས་

པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྩལ། གསུང་རྩོམ་ཡང་མདོ་ཕྱོགས་ལ་དབུ་ཕར་མཛོད་འདུལ། རྣམ་འགྲེལ་སོགས་

ཀྱི་མཐའ་དཔྱོད་དང༌། འཇིགས་བྱེད་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མོ་དང་བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་སོགས་སྔགས་ཕྱོགས་

ཀྱི་གསུང་རྩོམ་དུ་མ་དང༌། ཐུན་མོང་བའི་རིག་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡང༌། སྙན་དངགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དབྱངས་

ཅན་ཞལ་ལུང༌། ཀ་ལཱ་བ་དང་ཙནྡྲ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཊཱིཀྐ་རྩོམ་འཕྲོ། ལེགས་སྦྱར་གཅེས་པའི་གནད་བསྡུས་མགྲིན་

པའི་ལྕགས་སྒྲོག་རང་གྲོལ། རྟགས་གསུམ་གྱི་རྣམ་དབྱེ། བསྟན་རྩིས་ཉི་འོད་བཀྲ་བ་སོགས་བཀའ་རྩོམ་པོཏི་

བཅྭོ་ལྔ་བཞུགས། མདོར་ན་རྗེ་འདི་ནི་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རིགས་ཡོངས་སུ་སད་པ། བརྩོན་

འགྲུས་རླབས་ཆེ་བས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པ། མཁྱེན་རབ་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པས་རིག་པའི་

གནས་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ། གཞན་དོན་ལ་སྐྱོ་ངལ་སྤངས་པས་གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་རྗེས་སུ་འཛིན་

པ། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་བའི་གྲགས་སྙན་ཉི་ཟླའི་འོད་སྣང་ལྟར་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ། ལྷག་

པའི་བསམ་པ་མཆོག་ཏུ་དགེ་བས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འཇུག་པ་གངྒཱའི་རྒྱུན་ལ་འགྲན་པ་སོགས་བརྗོད་པས་ཡུལ་ལས་

འདས་པའི་སྤང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི་སྒོ་ནས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུའང་

འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་ལེགས་མཛད་རྨད་དུ་བྱུང་བས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་མོ་ལྟར་གསལབར་

མཛད་དོ། །
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སྒར་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་དང་སྐྱེས་མཆོག་མཛད་རྗེས།

གཉིས་པ། གྲྭ་ཚང་དྲུག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཏབ་པའི་ཚུལ། 

གཉིས་པ་གྲྭ་ཚང་དྲུག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་དང་པོ་རྨད་བྱུང་ཐོས་བསམ་གླིང་ནི། 

གཅིག རྨད་བྱུང་ཐོས་བསམ་གླིང་། 

དེ་ཡང་ ༧ ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་བོ་དགུང་གྲངས་རེ་གཉིས་

བཞེས་པ་རབ་ཉི་ས་གླང་སྤྱི་ལོ་༡༧༠༩ལོར་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་མཛད་ཅིང་། དེའི་ཕྱི་ལོར་ཧོར་ཟླ་གསུམ་པའི་

ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་དེ་རིང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་དང་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་

གསུངས་པའི་དུས་ཆེན་ཡིན་པས་ཚེས་གྲངས་བཟང་གསུངས་ནས་སྔ་དྲོ་གསོ་སྦྱོང་མཛད་དེ། གུང་ཚིགས་སྐབས་

དཀའ་རམས་པ་རྣམས་དང་གསར་ཞུགས་ཀྱི་གྲྭ་བ་བཅོ་ལྔ་བཅས་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཙམ་ཆོས་གྲྭའི་སྲོལ་

ལྟར་འཚོགས་པ་ལ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་དབུ་ནས་གསུང་ཆོས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བསྩལ། བརྩི་བཞག་ལ་འདུལ་

མཛོད། དབུ་ཕར། རྣམ་འགྲེལ། བསྡུས་གྲྭ་རྣམས་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་རིང་རྗེ་ཉིད་ཕེབས་ཏེ་མ་ཆག་པར་གནང༌། 

ཆོས་གྲྭ་གསར་དུ་ཚུགས་སྟོན་ལ་དཔོན་ཇུ་ནང་ནས་སྐུ་ཞབས་སུ་འབུལ་ཆེན་དང་གྲྭ་བ་རྣམས་ལ་འགྱེད་གྱ་ནོམ་

པ་ཕུལ། ཆོས་ཐོག་གི་སྦྱིན་བདག་དཔོན་ཇུ་ནང་ནས་མཛད། ཟླ་བདུན་པར་ཆོས་གྲྭ་རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བརྩི་བཞག་

ཆག་མེད་གནང་བ་དང་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བཤད་ལུང་ཡང་བསྩལ། དེ་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དཀའ་

བཅུ་བ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་བླ་མ་གྱིས་ལ་བརྩི་བཞག་ཐོངས་གསུངས་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་

བསྐུར། ཕྱིན་ཆད་ལོ་རེ་བཞིན་སྒོ་མང་ལྟར་ཟླ་ཆོས་བཞི། བར་ཆོས་བཞི། རིགས་གྲྭའི་ཆོས་ཐོག་སྟེ་ཆོས་ཐོག་

དགུ་མ་ཆག་པར་གྱིས་གསུངས་པ་དང་། ཆོས་གྲྭའི་སྒྲིག་ལམ་མཐའ་དག་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་

བཀའ་ཁྱབ་བསྩལ། 

ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ ༧ རྗེ་བཙུན་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་བོ་དཔལ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་

ཀྱིས། བློ་གསལ་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཡི་གེ་དཀར་ནག་གི་རྒྱུགས་སྤྲད་ཐོག་ཐོག་མར་ཆོས་གྲྭར་འཇུག་

དགོས་པའི་བཀའ་བསྩལ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གསུམ་སྟེ། ཁ་དོག་དཀར་དམར་དང༌། ཁ་དོག་གོང༌། བསྡུས་འབྲིང༌། 

བསྡུས་ཆེན་ཏེ་འཛིན་གྲྭ་བཞིས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དགོངས་དོན་ལས་བཏུས་པའི་བསྡུས་ཚན་ཉེར་ལྔ་དང༌། 

རྟགས་རིགས་འཛིན་གྲྭས་རྒྱན་འཇུག་གཉིས་དང་མདོ་གདུགས་སྒྲོལ་གསུམ་ཀྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་པ་དང་། བློ་རྟགས་

གཉིས་དང་དོན་བདུན་ཅུའི་ཚིག་དོན་མ་ལུས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་བྱེད་དགོས་ཤིང༌། གཞུང་གསར། གཞུང་གོང༌། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སྐབས་དང་པོ། སྐབས་བཞི་བ་སྟེ་འཛིན་གྲྭ་བཞིས། ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བརྒྱད་ཀ་ཟུར་བཀོལ་བཞི། དབུ་མ་གསར་

རྙིང་གི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་ཀྱིས་དབུ་མའི་གཞུང་ཡོངས་རྫོགས། མཛོད་འཛིན་གྲྭས་ལོ་བཞིའི་རིང་ལ་མཛོད་གནས་

བརྒྱད་ཀ དཀའ་རམས་འཛིན་གྲྭས་ལོ་གཉིས་ལ་འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་དང་རྣམ་འབྱེད་ཆ་ལག་དང་བཅས་

པ་ལ་རྩོད་པ་བརྡར་ཤ་ཆོད་པ་བྱས་ཏེ་ལོ་བཅུ་བདུན་གྱི་རིང་ལ་བཀའ་པོཏ་ལྔའི་ཚིག་དོན་མ་ལུས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་

བྱེད་དགོས་ཤིང༌། དེ་བཞིན་བརྟན་ཆགས་སུ་ཡོང་ཕྱིར་ཆོས་གྲྭའི་བཅའ་ཡིག་དང་རྩོད་ཡིག་བསྩལ། 

གཞན་ཡང་གཞུང་དོན་ལ་གོ་བ་དཔྱིས་ཕྱིན་ལོན་པ་དང་། ཆོས་གྲྭའི་རྩོད་པ་དམར་བའི་ཐབས་སུ། དགུན་

ཆོས་ཆེན་མོར་ཕར་ཕྱིན་སྟོན་མོའི་དམ་བཅའ་དང༌། དཔྱིད་ཆོས་ཆེན་མོར་རིགས་ལུང་གི་རྒྱུགས། དཔྱིད་ཆོས་

གཉིས་པར་བརྩི་བཞག་གི་རྒྱུགས། དཔྱིད་ཆོས་གསུམ་པར་འཛིན་གྲྭ་གཏུགས། དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོར་ཚོགས་

ལངས་དམ་བཅའ། རིགས་གྲྭའི་ཆོས་ཐོག་སྐབས་ཚོགས་ལངས་དངོས་གཞི། སྟོན་ཆོས་ཆེན་མོར་སྟོན་རྒྱུགས་

དང་མཚན་ཕུད། ས་དཀར་ཆོས་ཐོག་དང་ལྔ་མཆོད་ཆོས་ཐོག་གཉིས་ལ་སྲོད་ཆོས་བཅས་བཙུགས་ཏེ། དཔོན་

སློབ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་པོཏ་ལྔའི་བརྩི་བཞག་གནང་བའི་སྟེང་ནས་རྩོད་པ་འགྲོ་དགོས་ཤིང་། དབྱར་དཔྱིད་ཀྱི་

ཆོས་ཐོག་རྣམས་སུ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་བཤད་པའང་གནང་དགོས། ཆོས་མཚམས་སུ་འཛིན་སྐྱོར་སྦྱངས་དཔེ་

ཁྲིད་དཔེ་གཟིགས་ལྷོད་མེད་ངོས་མཚན་མོ་སྐྱོར་སྦྱངས་དང༌། བསྡུས་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་གྲྭ་གཏུགས་པ་

དང་ཚོགས་ལངས་བྱེད་པ་བསྡུས་གྲྭའི་དམ་བཅའ་སོགས་ཀྱི་དུས་ཚིགས་མ་འཆོལ་བར་བྱེད་སྲོལ་ཚུགས། སྤྱིར་

བརྩི་བཞག་གི་རྒྱུགས་ཤོག་གྲངས་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ངེས་ཅན་དུ་སྤྲད་ཐོག་བློ་འཛིན་བཟང་བ་རྣམས་ཀྱིས་པོ་

ཏི་ལྔའི་རྩ་བ། བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ། འགྲེལ་བ་དོན་གསལ། ལེགསས་བཤད་སྙིང་བོ། རྣམ་བཤད་སྙིང་བོའི་རྒྱན། 

རིགས་ཚོགས་དྲུག སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོ། རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་རབ་གསལ། ལེགས་བཤད་གསེར་འཕྲེང༌། 

དབུ་མ་རྒྱས་པ། ལམ་རིམ་ཆེན་མོ། སྔགས་རིམ་ཆེན་མོ་སོགས་གཞུང་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་ཐུགས་འཛིན་གནང་སྟེ་

ཚོགས་རྒྱུགས་སུ་འབུལ་བའི་སྲོལ་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཚོགས་རྒྱུགས་འབུལ་མཁན་བར་མ་ཆད་པར་

བྱུང༌། 

གཞན་ཡང༌། དེ་དག་ལས་ཟུར་དུ་གསུང་རབ་དཔར་ཁང་དུ་རྐོ་བའི་དགེ་འདུན་པ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་གྱིས་ལོ་

བསྟུད་མར་བརྐོས་ཟིན་པ། ཏིང་འཕགས་བསྐལ་གསུམ་སོགས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དུ་མ་དང༌། བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་

སོགས་རྒྱ་གཞུང་མང་བོ། རྗེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་འཕྲེང་རིམ་བྱོན་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་གསུང་

འབུམ་སོགས་དཔར་ཤིང་དྲུག་ཁྲི་ལས་བརྒལ། དེ་ལྟར་ཚ་གྲང་ལྟོགས་སྐོམ་ངལ་དུབ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་སློབ་

གཉེར་མཐར་ཕྱིན་པའི་འབྲས་རྟགས་སུ། སྨོན་ལམ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་མཚན་བཏགས་དང༌། གླིང་བསྲེས་རབ་

འབྱམས་ཀྱི་མཚན་བཏགས། རྡོ་བཅལ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་མཚན་བཏགས། ཚོགས་བསགས་རབ་འབྱམས་ཀྱི་
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སྒར་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་དང་སྐྱེས་མཆོག་མཛད་རྗེས།

མིང་བཏགས་སོགས་གནང་བའི་སྲོལ་ཚུགས་པ་མ་ཉམས་པར་གནས། དེས་ན་བཀའ་པོཏ་ཆེན་པོ་ལྔའི་འཆད་ཉན་

གཙོ་བོར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོ་གསུམ་དུ་འདུ་

ལ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དུའང་འདུ་སྟེ་བཀའ་པོཏ་ལྔ་ནི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་སྡོམ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། མདོ་རྩ་བ་འདུལ་བའི་

སྡོམ། དབུ་ཚད་མཛོད་གསུམ་མངོན་པའི་སྡོམ། ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་མདོ་སྡེའི་སྡོམ་ཡིན་པས་སོ།། དེ་ཡང་རྒྱུ་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ལ་སྦྱངས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར། འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་ངེས་པར་སྦྱངས་

དགོས་པས། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་དེའི་དགོངས་འགྲེལ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པའི་སྔགས་རིམ་ཆེན་མོ་དང་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒྲོན་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་སོགས་དང༌། མཁས་གྲུབ་རྗེའི་རྒྱུད་སྡེ་

སྤྱི་རྣམ་དང་བརྟག་གཉིས་རྣམ་བཤད་སོགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་དེ་རྒྱུད་དོན་ལ་ནང་

བྱན་ཆུད་པར་བྱས་ནས་རྒྱུད་གྲྭ་རྣམས་སུ་སྔགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་འཇོག་དགོས་སོ། ། 

གཉིས། དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་། 

དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང༌འདི་ནི། ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ ༧ ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འཇམ་

དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་བོ་དེ་ཉིད་དགུང་ལོ་རེ་དགུ་བ་སྤྱི་ལོ་༡༧༡༦རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་

སྤྲེལ་ལོར་རེད་མདའ་བའི་དྲིས་ལན་གྱི་ཊཱིཀྐ་གསར་རྩོམ་གྱི་ཆེད་དུ་གསང་འདུས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཞིབ་གཟིགས་མཛད་

པས། ལམ་བཟང་བོ་འདི་ཉིད་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཐབས་བྱེད་དགོས་དགོངས་ནས། ཧོར་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་བླ་མ་

དབུ་མཛད་དང༌། རབ་འབྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་བསྟན་འཛིན་བྱིངས་འདྲེན་དུ་བསྐོས་ཏེ་ཧོར་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་

བཅོ་ལྔའི་ཉིན་རྒྱུད་གྲྭ་གསར་དུ་ཚུགས་ཤིང༌། རྗེ་རང་ཉིད་ཆོས་གྲྭར་བོྱན་ཏེ་འགྲེལ་བ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་བཤད་པ་དང༌། 

བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་བརྩི་བཞག་གནང་སྟེ་མཇུག་ཏུ་ལོ་རེ་བཞིན་འགྲེལ་བ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་བཤད་པ་དང༌། བསྐྱེད་

རྫོགས་ཀྱི་བརྩི་བཞག་གནང་སྟེ་མཇུག་ཏུ་ལོ་རེ་བཞིན་འགྲེལ་བ་བཞི་སྦྲགས་ཀྱི་བཤད་པ་ཚར་རེ་དང༌། ཊཱིཀྐའི་

བརྩི་བཞག་ཚང་མ་རེ་འགྲོ་དགོས་ཤིང་། འདོན་རྟ་དབྱངས་ཕྱག་ལེན་སོགས་ལྷ་སའི་རྒྱུད་སྨད་བཞིན་བྱེད་དགོས་

པའི་ཞལ་བཀོད་བསྩལ། ཕྱིས་སུ་སྡེ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་ང་དགུ་བཞེས་པ་ལྕགས་ཕག་ལོར། རྒྱུད་པའི་

བླ་མར་བཞུགས་སྐབས་ལྷ་སའི་སྨད་རྒྱུད་ལྟར་གྱི་ཐིག་ཆོག་དང་བཅས་པའི་ཕྱག་ལེན་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས་

རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ཏེ། བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དང༌། རབ་གནས་ཆེན་མོ། 

མགོན་ཆོས་རྒྱལ་ཆོས་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་འདོན་རྟ་དབྱངས་དང་མེ་རི་བཅའ་བཟོ་སོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་རྣམ་པར་དག་པ་

བཙུགས་ཏེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་རྐང་ཚུགས་པར་བྱས། 

འདུ་ཁང་ནི། སྡེ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་དོན་འགྲུབ་དཔལ་བཟང་བོས་རྒྱུད་ཁང་སྔོན་མ་དངོས་ཞན་ཞིང་གོ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཡུལ་དོག་པས་གནས་སྤོས་ཏེ་གསར་བསྐྲུན་གྱི་ཐུགས་བཞེད་བྱུང་ཡང༌། ཐེ་ཚོམ་གྱིས་བཞུགས་སྐབས་བཞེད་

དོན་འགྲུབ་པའི་རྟགས་བྱུང་བ་བཞིན་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་སྤྱི་ལོ་༡༧༣༢རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆུ་བྱིའི་ཟླ་བཞི་བའི་

ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཉིན་ཚོགས་ཆེན་དགེ་བསྐོས་རབ་འབྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་དང༌། སྨོན་ལམ་དོན་བཟང་

གཉིས་མཇལ་དུ་འོང་བས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས། ཁྱེད་གཉིས་མིང་བཟང་དོན་བཟང་ཡིན་པའི་ཐིག་སྐུད་འཐེན་རགོས་

ཀྱིས་གསུངས་ནས་ས་བརྟགས་ཏེ་ཐིག་བཏབ་ནས་ལས་མགོ་བརྩམས། དེ་ནས་རྒྱུད་ཁང་འབུབ་སར་ཏེའུ་འབུར་

ཡོད་པ་ལ་གཟིགས་ནས། ཏེའུ་མགོ་དེའི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་འདུ་ཁང་གི་གྲུ་བཞི་བཟུང་བས་ས་ཐམས་ཅད་དེ་ཀས་

ལག་མ་ཐོགས་པར་འདུ་ཁང་དང་ཁ་འགྲིག་སོ་འགྲིག་ཏུ་སོང་ཞིང༌། གྲུ་རྡོ་རྣམས་ཀྱང་ས་ཏེའུ་དེ་ཀའི་ནང་ནས་བྱུང་

བས་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་པ་བྱུང༌། ཤིང་ཆ་ཡང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲིག་པ་སགོས་འདུ་ཁང་ཀ་བ་ཉི་ཤུའི་སྟེང་ཤདོ། 

གཙང་ཁང་བའི་ཐོག་སྤེན་པད་སྤེན་རྒྱན་གཉྫི་ར་དང་རྒྱལ་མཚན་རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་བཅས་གང་དགོས་ཀྱི་མཆོད་

རྫས་ཡོད་བྱད་ཆ་ཚང་བ་ཚོན་རྩི་སྡེབ་རིས་སོགས་ལེགས་པར་བསྐྲུན། 

ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ནི། ཐུགས་སྲས་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཚང་གིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་དཔོན་ཚང་ནས་

གདན་དྲངས་པའི་གསེར་ཟངས་ལས་བསྐྲུན་པའི་ཇོ་བོའི་སྐུ་བརྙན་བྱིན་ཅན། རྗེ་ཤེས་རབ་སེངྒེའི་སྐུ་བརྙན། ཀུན་

མཁྱེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོྱན་གྱི་སྐུ་བརྙན་བྱིན་ཅན། སྡེ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་བོླ་བཟང་

དོན་གྲུབ་ཀྱི་འདྲ་སྐུ་བྱིན་ཅན། དཔལ་མང་པཎྜི་ཏའི་སྐུ་བརྙན་བྱིན་ཅན། རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་བརྙན། སྨན་

འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྡེ་བ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མའི་སྐུ་བརྙན་ཁྱད་འཕགས་ལོ་རྒྱུས་ཅན། བདེ་གསང་

འཇིགས་གསུམ་གྱི་སྣང་བརྙན་ཁྱད་མཚར་སོགས་བཞུགས། གསུང་གི་རྟེན། རྒྱལ་བའི་བཀའ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་

འགྱུར་རོ་ཅོག་དང༌། གསེར་བྲིས་ཀྱི་མདོ་སྡེ་བསྐལ་བཟང་སོགས་པོཏ་མང་པོ་བཞུགས། ཐུགས་ཀྱི་རྟེན། སྡེ་ཁྲི་

རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་པའི་གདུང་རྟེན་བདུད་འདུལ་མཆོད་རྟེན། ཁྲི་ཆེན་དཔལ་ལྡན་གྲགས་པའི་སྐུ་ཕྲེང་

གཉིས་པ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་གདུང་རྟེན། སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་རྗེ་འཇིགས་མེད་རིགས་པའི་སེངྒེའི་

གདུང་རྟེན་སོགས་བྱིན་ཅན་མང་པོ་བཞུགས། འདུ་ཁང་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡང་རྩེར་ལམ་རིམ་བླ་བརྒྱུད་དང༌། བདེ་

གསང་འཇིགས་གསུམ་གྱི་བློས་བསླང་ཁྱད་འཕགས་བཅས་བཞུགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་

ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་ས་བླ་ན་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །

གསུམ། དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་འཁོར་གླིང༌།

དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་འཁོར་གླིང༌འདི་ནི། ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ ༧ ཡབ་རྗེ་དཀོན་

མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་བོར་（༡༧༢༨－ ༡༧༩༡）པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅན་མཁྱེན་པ་ ༧ བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་
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སྒར་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་དང་སྐྱེས་མཆོག་མཛད་རྗེས།

ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དུས་འཁོར་གྱི་འཆད་ཉན་ཞིག་ངེས་པར་ཚུགས་དགོས་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤྱི་ལོ་༡༧༦༣ལོར་ཕྱག་འདེབས་མཛད། དང་བོར་མཚན་ཉིད་དང་རྒྱུད་གྲྭ་གཉིས་ནས་གྲྭ་

བ་ཁ་ཤས་རེ་ཚགས་བཙུགས། གྲྭ་རྒྱུན་འདུས་པ་རྣམས་དང་བཅས་ཟུར་དུ་འཚོགས་པར་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་

ནས་ཞོགས་པར་རྒྱུད་སྡེ་སྤྱི་རྣམ་དང༌། ཀུན་རིག་གི་ཊཱིཀྐ་ཆེ་ཆུང༌། དུས་འཁོར་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས། གུང་ཚིགས་ལ་

འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་དང༌། ཊཱིཀ་ཆེན་དེ་ཉིད་སྣང་བ་བཅས་ཆོས་ཐོག་གཅིག་གི་རིང་ལ་འཆད་ཉན་གནང༌། རྒྱུད་

སྟོད་ལྷོ་བ་སྔགས་རམས་པ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་བཤེས་གཉེན་རབ་བརྟན་རྒྱ་མཚོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་

པར་བསྐོ་བཞག་དང༌། སྐྱོར་མོ་ལུང་བ་དགེ་འདུན་ཡར་འཕེལ་དང༌། དགེ་འདུན་ཀུན་དགའ་གཉིས་དབྱངས་

དཔོན་དུ་བསྐོས། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང༌། ཀུན་རིག་རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཚུགས། 

དུས་འཁོར་གྱི་རྡུལ་ཚོན་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་ས་གར་རྟ་དབྱངས་སོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ལྟར་དང༌། འཇམ་

དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་གསུངས་གདངས་བློ་གསལ་གླིང་ལྟར། ཀུན་རིག་གི་དབྱངས་བར་རྟ་ཕྱག་རྒྱ་སོགས་སྐྱོར་

མོ་ལུང་ལྟར་དང༌། དགུན་ཉི་ལྡོག་ལ་མགོན་པོའི་གཏོར་ཆེན་ཀྱང་ཚུགས། དེ་ཡང་རྒྱུད་འདིའི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་

གྱི་རྣམ་བཞག་ཞིབ་པར་ཤེས་པ་ལ་བྱེད་གྲུབ་ཀྱི་རི་མོ་ལ་གོ་བ་རྩལ་ཐོན་པ་ཞིག་མེད་མི་རུང་དུ་ངེས་པའི་གནད་

ཀྱིས་གཟའ་ཚེས་སྐར་སྦྱོར་བྱེད་པ་སྟེ་ལྔ་བསྡུས་དང༌། རྩ་འཇུག་གདོང་གསུམ། ཉི་ཟླ་སྒྲིབ་ཚུལ། དབུགས་སྒང་

ཉི་ལྡོག་དྲང་སྲོང་གཟའ་ལྔ། ཞག་གསུམ་སྟོང་འཇུག་དང་བཅས་པ་ལ་ཞིབ་པར་སྦྱངས་ནས་ལོ་རེ་བཞིན་ལི་ཐོ་

འབྲི་བའི་སྲོལ་དར། གཞན་ཡང༌། ཀ་ཙན་གཉིས་དང༌། དབྱངས་ཅན་སྒྲ་མདོ་སོགས་སྒྲ་དང་སྡེབ་སྦྱོར། ལཉྩ་

སོགས་ཡིག་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་སྦྱངས་པའི་སྲོལ་ཚུགས། གྲྭ་ཚང་འདིའི་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་

མེད་དབང་བོ་མཆོག་གི་སྐུ་བརྙན་བྱིན་ཅན་དང༌། ༧ པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

ཐུགས་དམ་གྱི་རྟེན་དུས་འཁོར་གྱི་སྐུ་བརྙན་བྱིན་ཅན་དང༌། ཆིང་ཝང་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱིས་བཞེངས་པའི་བཀའ་

འགྱུར་དངུལ་བྲིས་བྱིན་ཅན། སྡེ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་གདུང་

མཆོད་རྟེན་བྱིན་ཅན། ཞང་སོྟན་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་བྱིན་ཅན་དང༌། མཁས་པའི་དབང་བོ་གུང་

ཐང་བློ་གྲོས་ཚང་གི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་བྱིན་ཅན་བཅས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མཐའ་ཡས་པ་བཞུགས་སོ།། 

འདུ་ཁང་འདི་ནི་སྐྱབས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་བོས་བཀའ་གསུངས་གནང་

བ་ལྟར། ཆིང་ཝང་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་དང༌། བདེ་ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་ཡོན་ཏན་སོགས་ཀྱིས་ཁུར་བཞེས་ཏེ། རབ་བྱུང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ལུག་སྤྱི་ལོ་༡༧༦༣ལོར་གཙུག་ལག་ཁང་ཀ་བ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ཀྱིས་བཏེགས་པ། གཙང་ཁང་

སུམ་ཐོག་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་གསེར་ཚོན་གྱིས་ལེགས་པར་སྤྲས་ཤིང་སྒོ་ཁྱམས་སུ་ཀ་ལཱ་བའི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་དང༌། 

དུས་འཁོར་ལུགས་ཀྱི་རི་རྒྱལ་སོགས་ལོགས་རིས་ཁྱད་འཕགས་རྣམས་དང༌། སྟེང་དུ་གསེར་ཟངས་ལས་བསྐྲུན་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

པའི་གཉྫི་ར་དང༌། རྒྱལ་མཚན། ཆོས་འཁོར་དང་རི་དྭགས། སྤེན་པད་སྤེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ། གཞན་ཡང༌། 

མཆོད་རྫས་ཡོ་བྱད་བླ་བྲེ་སོགས་མཛེས་ཤིང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་བསྐྲུན་ཡོད་དོ། ། 

བཞི། སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གསོ་རིག་གཞན་ཕན་གླིང༌།

སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གསོ་རིག་གཞན་ཕན་གླིང༌ནི། སྐྱབས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ ༧ རྗེ་བཙུན་དཀོན་མཆོག་

འཇིགས་མེད་དབང་བོས། གསོ་བ་རིག་པ་འདི་སེམས་ཅན་དུས་མིན་འཆི་བ་ལས་སྐྱོབ་པའི་མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་

པ་དང༌། གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་ཐུགས་ལ་དགོངས་ནས། དང་བོར་དུས་འཁོར་གྲྭ་

ཚང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་གིས་སྨན་སློབ་དགོས་པར་བཀས་བཅད། ཞལ་རས་ལྷ་ཁང་དུ་ཆོས་གྲྭ་ཟུར་ཚོགས་བྱས་

ཏེ། ཆིང་ཝང་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུགས་གི་བླ་སྨན་དུ། རྒྱལ་དབང་བདུན་པ་ཆེན་པོ་དང༌། མི་དབང་ཕོ་ལྷ་བ་ནས་

གནང་བ། གཙང་སྨན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོའམ་བོད་པ་མེར་གན་ཨེམ་ཆིར་གྲགས་པ་དང༌། རྡོ་རྗེ་རབ་འབྱམས་པ་

དང༌། སོག་པོ་མེར་གན་ཨེམ་ཆི་བོླ་བཟང་དར་རྒྱས་གསུམ་རིམ་པར་སོླབ་དཔོན་དུ་བསྐོས། ཟླ་བཞི་བ་ནས་བརྒྱད་

པའི་བར་དུ་རྩ་དང་ལོ་མ་འབྲས་བུའི་སྟེང་ནས་སྔོ་སྨན་ངོ་སོྤྲད་དང་། ཟླ་བཞིར་དཔེ་ཁྲིད་དང་ཟླ་གཉིས་ལ་ལག་ལེན་

དམར་ཁྲིད་ཀྱི་རིགས་ཞིབ་ཏུ་སློབ་སྲོལ་གཙུགས། སྐབས་དེར་སྔོ་སྨན་ངོ་སྤྲོད་ལ་གཉན་རྗེ་གོང་སྔོན། སྔོ་ལ་གཡུ་

རྩེ། མགོ་དཀར་མགོ་སྔོན། ཞལ་དཀར་སོགས་མཛོད་དགེ་མར་ཁུའི་རྫ་རྒྱུད། སྐུ་བླ་སྤུན་གསུམ། ཀླུའི་ཆབ་བྲག 

མཛོ་མོ་ནུ་རྩེ་སོགས་རྨ་ འགྲམ་དང་རྩེ་འགྲམ་གྱི་རྫ་བྲག་སྤང་རི་དུ་མ་འགྲིམ་ནས་ཞིབ་ཁྲིད་གནང༌། དུས་འཁོར་

དཔོན་སློབ་ཐོར་གོད་བླ་མ་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་ལ་ ༧ སྐྱབས་མགོན་མཆོག་གིས་གསུངས་གནང་བ་ལྟར་འདུ་

ཁང་གསར་རྒྱག་བྱས་ཤིང༌། ཤིང་རྩི་ལོགས་རིས་སོགས་མཛེས་ཤིང་གྱ་ནོམ་པ་བསྒྲུབས། རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་

པའི་ཤིང་ཕོ་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་༡༧༨༤ལོར་ཚོགས་ཀྱང་ཟུར་ཚོགས་བྱས་ཏེ། ༧ སྐྱབས་མགོན་མཆོག་ནས་ཞབས་ཀྱི་

པདྨོ་མི་འཇིགས་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་རྣམ་པར་བཀོད། གསོ་རིག་གཞན་ཕན་གླིང་ཞེས་མཚན་གསོལ། སྨན་ཆོག་ཆེ་

བ་དང་མི་འཁྲུགས་པ་ལྷ་དགུའི་ཆོ་ག་ཚོགས་འདོན་དང༌། ཆོས་གྲྭའི་འགྲིག་ལམ་རགས་རིམ། འཛིན་བཟང་བ་

རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་དང༌། མ་མཐའ་ཡང་རྒྱུད་ཆུང་གསུམ་གྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་

བཀའ་ཁྱབ་ནན་ཏན་དུ་མཛད། འཇམ་པའི་དབྱངས་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་རྩ་བ་ཐུགས་རྒྱུད་ཚོགས་

འདོན་དང༌། བཤད་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྒྱུད་གཉིས་དང༌། ལམ་རིམ་གྱི་བརྩི་བཞག གུང་ཚིགས་གསུང་ཆོས་ལ་ལམ་རིམ་

ཆེན་མོ་དང༌། མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་སོགས་གསུང་བཤད་ཐར་ཆགས་སུ་འགྲོ་བའི་འགྲིག་ལམ་དང་མི་འཁྲུགས་པ་

ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱང་བཙུགས། ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་བས་སྨན་བླ་དང་རྟ་མགྲིན་པདྨ་གར་དབང་གཉིས་

ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཚུགས། སྤྱིར་སྨན་གྱི་རྒྱུད་བཞི་མཆན་འགྲེལ། སྨན་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ། འཆད་ཐབས་ཆ་
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སྒར་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་དང་སྐྱེས་མཆོག་མཛད་རྗེས།

ལག་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གྱིས། སྨན་དཔྱད། སྦྱོར་སྡེབས། ངོ་སོྤྲད། ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་བྱེད་

པ་སོགས་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་དུས་ཀུན་འདའ་བར་བྱེད། 

ནང་རྟེན་གྱི་རིམ་པ་ནི། སྐུའི་རྟེན་ལ་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་ནས་ཐོག་མར་གནང་བའི་གསེར་ཟངས་ལས་

གྲུབ་པའི་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་སྐུ་བརྙན་བྱིན་ཅན། གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུགས་པའི་སྐུ་བརྙན་

གསུང་བྱོན། སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་སྐུ་བརྙན་གསུང་བྱོན་མར་གྲགས་པ། གྱོ་ར་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱིས་

བཞེངས་པའི་ཙནྡན་ལས་གྲུབ་པའི་མི་འཁྲུགས་པའི་སྐུ་བརྙན་ཐོག་ཚད་གཉིས་དང་མཉམ་པ་དང༌། གསེར་ཟངས་

ལས་གྲུབ་པའི་མི་འཁྲུགས་པའི་སྐུ་བརྙན་ཐོག་ཚད་གཉིས་མཉམ་པ་དང༌། གཡུ་ཐོག་པའི་ཞལ་ཐང་ཕྱག་དམ་ཅན་

བྱིན་ཅན་སོགས་སྐུ་བརྙན་མཐའ་ཡས་པ་བཞུགས། སྟེང་དུ་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་ནས་གནང་བའི་སྨན་བླའི་ཕོ་བྲང་

དང༌། ཡང་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་སྨན་བླའི་ཕོ་བྲང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་བཞུགས། གསུང་གི་རྟེན། གསེར་

དང་དངུལ་གྱིས་བྲིས་པའི་བརྒྱད་སྟོང་བ། བསྐལ་བཟང་ཡུམ་འབུམ་པ་རྣམས་དང༌། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རོ་

ཅོག་དང༌། བསྟན་འགྱུར། མ་ཎྀ་བཀའ་འབུམ་བཅས་པོཏ་མང་བོ་བཞུགས། ཐུགས་ཀྱི་རྟེན། ཁོང་བླ་ཁོ་རྡོ་རྗེ་

འཆང་ ༧ འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་གདུང་རྟེན་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཐོག་ཚད་

གཉིས་དང་མཉམ་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲ་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱད་པ་བྱིན་ཅན་བཅས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བྱིན་

ཅན་མང་པོ་བཞུགས། སྟེང་དུ་གསེར་ཏོག་རྒྱལ་མཚན་རི་དྭགས་ཆོས་འཁོར་སྤེན་པད་སྤེན་རྒྱན་དང་བཅས་པས་

བརྒྱན་ཅིང༌། ཁྱམས་ཤོད་དུ་རྗེ་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པའི་ལོགས་རིས་ཁྱད་མཚར་དང༌། གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་ན་

སྡུག་གི་དབྱིབས་བཀོད་ཀྱི་ལོགས་རིས་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ། རྭ་སྐོར་དུ་རྒྱུད་བཞིའི་སྡོང་འགྲེལ་གྱི་དཔེ་རིས་

བཀོད་པ་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུགས་མགོན་པོའི་ཞིང་ཁམས་མངོན་

དགའ་བ་གཉིས་པར་མཚུངས་པའི་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ས་འཛིན་དུ་མངོན་པར་གྲུབ་ཅིང་གཞན་ཕན་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་

སྤྱོད་པ་འཆི་མེད་ཚེའི་མཆོད་སྦྱིན་བླ་ན་མེད་པ་སྦྱིན་པའི་སྡེར་གྱུར་ཏོ། །

ལྔ། ཀྱཻ་རྡོར་གྲྭ་ཚང་གསང་སྔགས་དར་རྒྱས་གླིང༌།

ཀྱཻ་རྡོར་གྲྭ་ཚང་གསང་སྔགས་དར་རྒྱས་གླིང༌ནི། ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་བ་ ༧ རྗེ་བཙུན་བསྐལ་བཟང་

ཐུབ་བསྟན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་བོས་（༡༨༥༦－ ༡༩༦༡）རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའི་ས་མོ་ཡོས་སྤྱི་ལོ་༡༨༧༩ལོར་

ཕྱག་འདེབས་མཛད། འདིའི་འཆད་ཉན་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་ནི་དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་དང༌། གསང་བདག་

འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ། རྣལ་འབྱོར་ནམ་མཁའ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་། རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པ་རྒྱུད་སྡེ་སྤྱི་རྣམ་

བསྐྱེད་རྫོགས་སོགས་ཀྱི་ཁྲིད་དང༌། དཔྱིད་ཆོས་ལ་སྔགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་དང༌། དབྱར་ཉི་ལྡོག་ལ་དཔལ་མགོན་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཞལ་བཞི་བའི་གཏོར་ཆེན། ཟླ་བ་དགུ་བའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ལ་བདེ་མོ་གླིང་གི་ཕྱག་ལེན་ལྟར་དགུན་འཆམ་བཅས་

རིམ་པར་ཚུགས་ཡོད། གཞན་ཡང༌། མགོན་ཆོས་ལྔའི་དབྱངས་བར་རྟ་དང་ཆོས་སྤྱོད་རྣམས་ཀྱི་འདོན་རྟ་དབྱངས་

སོགས་དམ་པའི་ཕྱག་བཞེས་བཞིན་བཙུགས་ཡོད། ཞར་བྱུང་དུ་སྒྲ་དང་སྙན་ངག་སྡེབ་སྦྱོར། ལཉྫ། ཝརྟུ། དབུ་

ཅན་དབུ་མེད། མེ་རི་བཅའ་བཟོ། གར་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་དང་། སྐར་རྩིས་ལྔ་བསྡུས་དང༌། རྩ་མཇུག་གདོང་

གསུམ། དབུགས་སྒང་ཁྱིམ་སླེབས་སོགས་བོད་རྩིས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་གོང་མ་ཁང་ཞི་རྒྱལ་བོས་མཛད་པའི་རྒྱ་

རྩིས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་ལྟར་རྒྱ་རྩིས་རི་མོ་འབྲི་ཚུལ་དང་དུས་ཚིགས་ཉེར་བཞི། གཟའ་སྐར་སྤར་སྨེ་ཉིན་

ཁམས་བཅས་ཀྱི་བརྩི་ཚུལ། ཟླ་ཉི་སྒྲིབ་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་བརྩི་ཚུལ་བཅས་ལ་ཞིབ་པར་

སྦྱངས་ཏེ་ལོ་རེ་བཞིན་རྒྱ་རྩིས་ཀྱི་ལི་ཐོ་འབྲི་བའི་སྲོལ་དར། 

གྲྭ་ཚང་འདིར་བཞུགས་པའི་ནང་རྟེན་གྱི་རིམ་པ་ནི། ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ ༧ རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་

འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་བོས་གནང་བའི་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ཀུན་མཁྱེན་

སྐུ་ཕྲེང་བཞི་བའི་སྐུ་བརྙན་བྱིན་ཅན་དང༌། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ ༧ རྗེ་བཙུན་

བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་བོས་གནང་བའི་ཀྱཻ་རྡོར་གྱི་སྐུ་བརྙན་བྱིན་ཅན། 

༧ རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་གནང་བའི་ཐུབ་དབང་གཙོ་འཁོར་གསུམ་དང༌། རྗེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་

སྐུ་བརྙན་བྱིན་ཅན། སྒོ་མང་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྟེན་འཁོར་ཆེན་བྱིན་ཅན་སོགས་སྐུ་

བརྙན་ཆེ་ཆུང་མང་བོ་དང༌། གནས་བཅུའི་ཞལ་ཐང་ཁྱད་འཕགས། ཆིང་ཝང་བཅུ་བ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་

སྐུ་སྲིང་དཔོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ནས་བཞེངས་པའི་ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་བའི་དངུལ་གདུང་བྱང་ཆུབ་མཆོད་

རྟེན་རིན་པོ་ཆེ་ཕྲ་རྒྱན་དུ་མས་སྤྲས་པ་ཁྱད་འཕགས་དང༌། སྒོ་མང་རིན་པོ་ཆེའི་དངུལ་གདུང་བྱང་ཆུབ་མཆོད་

རྟེན། གླིང་དཀོན་མཆོག་དགྱེས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གདུང་རྟེན་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་བཅས་བཞུགས། ཐོག་མར་གྲྭ་

ཚང་གསར་འཛུགས་སྐབས་བཞེངས་པའི་འདུ་ཁང་ནང་རྟེན་དང་བཅས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་སྤྲེལ་སྤྱི་ལོ་

༡༩༥༦ལོར་མེས་གནོད་པ་བྱུང་སྟེ་འཇིག་ཀྱང༌། ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ ༧ རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་འཇིགས་མེད་

ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་བོ་（༡༩༤༨ －）དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཁུར་ཆེའི་ཆེར་གནང་སྟེ་ཕྱི་ལོར་འདུ་

ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། 

དྲུག རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང༌།

རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང༌འདི་ཉིད། ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་བ་ ༧ རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་འཇམ་

དབྱངས་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་བོའི་（༡༩༡༦ － ༡༩༤༧）ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས། རབ་བྱུང་
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སྒར་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་དང་སྐྱེས་མཆོག་མཛད་རྗེས།

བཅུ་དྲུག་པའི་ས་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་༡༩༢༨ལོར་ཕྱག་འདེབས་མཛད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་ལེགས་བཤད་

དགའ་ཚལ་དུ་འཚོགས་ཏེ། རྗེ་རང་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་བར་མཛད་ཅིང་། བཅའ་ཡིག་དང་སྦྲགས་

ནས་གསུང་བཤད་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་ཞིག་བསྩལ། རྒྱུད་གཞུང་དང་འགྲེལ་བ་བཞི་

སྦྲགས་ཀྱི་བཤད་ལུང་སོགས་ཉམས་ལེན་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་དབུས་ཀྱི་རྒྱུད་སྟོད་ལྟར་ཚུགས། རྗེས་སོར་རྗེ་ཉིད་

ཀྱིས་གསུངས་གནང་བ་ལྟར་མཛོད་པ་མཁྱེན་རབ་དོན་གྲུབ་པས་དབུས་ཀྱི་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་ནས་བཤེས་གཉེན་

ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་དང་བསྟན་པ་ཆོས་ལྡན་རྣམ་གཉིས་འདིར་གདན་དྲངས་ཏེ། བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་

གྱི་སྒྲུབ་དཀྱིལ། རབ་གནས། བསྐང་གསོལ། ཆོས་སྤྱོད་སོ་སོའི་འདོན་རྟ་དབྱངས། ཐིག་རྡུལ་ཚོན། ཚོགས་

ཆོས་གྲྭའི་འགྲིག་ལམ་སོགས་རྒྱུད་ཆེན་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་བཟང་བོ་མ་ཉམས་པར་བཙུགས་པས་

གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་བྱས་སོ། ། 

འདིའི་ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ནི། ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་གིས་གནང་བའི་བདེ་མཆོག་གསང་འདུས་འཇིགས་བྱེད་

གསུམ་གྱི་ཞལ་ཐང་བྱིན་ཅན། དབུས་ཀྱི་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་ཐུན་མོང་གིས་གནང་བའི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་ནག་

ཐང་བྱིན་ཅན་དང༌། འགྲེལ་བ་བཞི་སྦྲགས། རྡོར་དྲིལ་བྱིན་ཅན། གཞན་ཡང༌། བཟང་བོའི་བཞུགས་སྟངས་ཅན་

གྱི་བྱམས་སྐུ་ཐོག་ཚད་མཉམ་པ་བྱིན་ཅན། ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་བ་མཆོག་གི་གདུང་རྟེན་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

བྱིན་ཅན་བཅས་བཞུགས། འདུ་ཁང་འདི་ནི་ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་གིས་གསུངས་གནང་བ་ལྟར་མཛོད་པ་མཁྱེན་རབ་

དོན་གྲུབ་དང༌། ཡོངས་འཛིན་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་སྐལ་བཟང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱིས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

མེ་གླང་སྤྱི་ལོ་༡༩༣༧ལོར་འདུ་ཁང་ཀ་བ་ཉེར་བཞི་བ་གཙང་ཁང་སུམ་ཐོག་ཁྱམས་རྭ་སྐོར་དང་བཅས་པ། ཚོན་རྩི་

སྡེབ་རིས་སོགས་ལེགས་པར་གྲུབ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ཉིད་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། མཆོད་རྫས་ཡོ་བྱད། བླ་

བྲེ་སོགས་དང༌། སྟེང་དུ་གསེར་ཏོག་རྒྱལ་མཚན་ཆེ་ལེགས། ཆོས་འཁོར་རི་དྭགས་ཕོ་མོ་དང༌། གཡུའི་རྒྱ་ཕིབས་

ཁྱད་མཚར་གྱིས་ མཛེས་པར་བརྒྱན་ཅིང་སྒོ་ཁྱམས་གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང༌། སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་ཆ་

ལྔ་བ། རྒྱལ་བོ་ཨིནྟྲ་བྷུ་ཏིའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་སོགས་ཀྱི་ལོགས་རིས་དང་བཅས་པ་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་

གསོག་པའི་ཞིང་དུ་གྱུར་ཏོ། ། 

གསུམ་པ། མཇུག་བསྡུའི་གླེང་བ།

དེ་ལྟར་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཆེན་པོ་འདིར་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་དང་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་སོགས་མདོ་

སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ནས་དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བྱེད་པ་ལ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་བོ་བྱོན་པའི་ཁྲོད་ན། རྒྱལ་དབང་པཎ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་

དང༌། ས་སྐྱའི་བདག་ཆེན། ཆབ་མདོའི་ཞི་འཕགས་གཉིས། ལྕང་སྐྱ་དང་ཐུའུ་བཀྭན་ལྟ་བུ་བསྟན་པའི་བདག་པོ་

རྣམས་ཀྱི་བླ་མ་དང་ཡོངས་འཛིན། སྐུ་འབུམ་སོགས་ཀྱི་ཁྲི་བ་དང་མཁན་པོ། གོང་མ་མཆན་ལུང་སོགས་རྒྱལ་

བློན་ཝང་ཆེན་པོ་འགའི་དབུ་བླར་བཀུར་བ་མང་བོ་བྱོན་ཏེ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་བྱ་བ་རྒྱ་བོད་སོགས་གསུམ་དུ་

སྤེལ་བར་མ་ཟད། གསུང་འབུམ་བཞུགས་པ་ཡང་རགས་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་ན་འདི་ལྟར། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་

སྤྱི་གཟུགས་ ༧ ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ་སྐུ་འཕྲེང་དང་པོར་བཀའ་རྩོམ་པོཏ་བཅོ་

ལྔ། སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པར་པོཏ་བཅུ་གཉིས། སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པར་པོཏ་གཅིག སྐུ་ཕྲེང་བཞི་བར་པོཏ་བཞི། སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་

བར་པོཏ་གསུམ། མཁྱེན་གཏེར་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལ་པོཏ་བཞི། རྭ་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ལ་པོཏ་གཅིག་

འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ལ་པོཏ་བཅུ་གཉིས། དབལ་མང་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་

ལ་པོཏ་བཅུ་གཉིས་བཞུགས་པ་སོགས་གསུང་འབུམ་ཅན་བཞི་བཅུ་ལྷག་བྱོན་ཏེ་དགེ་ལྡན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་

ཕྱོགས་བཅུར་བསྒྲེངས། མདོར་ན། བཀའ་པོཏ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལ་ལོ་ཅི་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་རྩོད་པ་འགྲོ་བ་དང༌། ཆོས་

ཐོག་གང་ལ་གཞུང་གང་རྩོད་པ་དང་ཚོགས་ཆོས་གྲྭའི་ཞལ་འདོན་གྱི་རིམ་པ་ཆེ་ཕྲ་མཐའ་དག་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་

ཤིས་སྒོ་མང་ལྟར་ཡིན་པས། ད་ལྟ་དབུས་གཙང་གཉིས་པ་ཞེས་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་པའང་དོན་དང་མཐུན་པར་

རིགས་སོ། ། 

          （འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོས་བསྒྲིགས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིག་དེབ་ལས་དྲངས།）
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སྒར་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་དང་སྐྱེས་མཆོག་མཛད་རྗེས།

གཏེར་ལུང་དགོན་པ་དང་བསེ་ཚང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོྱན་གྱི་

རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

ཇི་སྐད་དུ། ཆུ་གཏེར་ཧུབ་ཀྱིས་འཇལ་བ་དང་།། མཁའ་མཐའ་བྱེའུས་འཚོལ་བ་ལྟར།། མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་

རྣམ་ཐར་ཡང་།། བདག་བློ་བྱིས་བློས་སྤྱོད་ཡུལ་ཅི།། ཞེས་གྲགས་པ་བཞིན་སྐྱེས་བུ་མ་ལུས་པའི་གཙུག་གི་ཅོད་

པན་ལ་ཞབས་ཀྱི་པད་མོ་ངལ་གསོ་བགྱིད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་བའི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་ཕྲན་གྱི་བློ་ངོར་རྟོགས་

དཀའ་ཞིང་ངག་ནས་བརྗོད་མི་ཐུབ་ན་ཡང་། དད་པ་དག་སྣང་དང་དཔྱད་ཐབས་གནས་ལུགས་ཀྱིས་རང་བློས་

དཔོག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་ན་མི་རུང་བ་མེད་པས། དེ་ལ་དགོན་འདི་ཇི་ལྟར་ཆགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱིར་བཤད་པ་

དང་། གདན་སའི་དགོན་ལག་དང་ལྷ་སྡེ། དགོན་པའི་ཆོས་ཐོག་དང་། བསེ་ཚང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་

མདོར་བསྡུས་སུ་བརྗོད་པ་དང་བཞི་ལས། 

དང་བོ། དགོན་འདི་ཇི་ལྟར་ཆགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱིར་བཤད་པ། 

དེ་ཡང་རི་མཐོ་ས་གཙང་བའི་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་དབུས་གཙང་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་ཁ། མདོ་སྟོད་མིའི་ཆོལ་

ཁ། མདོ་སྨད་རྟའི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ཕྱི་མ། དེ་ལ་ཡང་རྨ་ ཆུའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་ཕྱེ་བའི་མདོ་སྨད་བྱང་རྒྱུད་

དང་ལྷོ་རྒྱུད་གཉིས་ཡོད་པའི་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ། ཞི་བྱེད་གཅོད་ཀྱི་གདམས་པའི་མངའ་བདག་མ་ཅིག་ལབ་

སྒྲོན་གྱིས་ཞབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་ཞིང་ཁམས། བསེ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་གཏེར་ལུང་

ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གླིང་ཞེས་པ་ནི། ད་ལྟ་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་

ཝང་གུར་ཐང་ཡུལ་ཚོའི་ཐད་ཉེ་རུ་ཆགས་ཤིང་། བོད་ཡུལ་གྱི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་ཆེན་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་མདོ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སྨད་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་ བར་སྤྱི་ལེ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ལས་མེད། 

དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་ན། དེ་ཡང་བོད་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་འབྲུག་ལོར་（ཕལ་

ཆེར་སྤྱི་ལོ་༡༡༨༤ཡས་མས）ཞི་བྱེད་གཅོད་ཀྱི་གདམས་པའི་མངའ་བདག་མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན་ ཡུམ་སྲས་འཁོར་

བཅས་མདོ་སྨད་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་སའི་ཆར་ཕེབས་ནས་བསྟན་པ་སྤེལ་བ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་སངསརྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་

རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་སོགས་དགོས་པ་དུ་མའི་ཆེད། ཡུམ་སྲས་སོ་སོས་ཐུགས་སྨོན་

ཡང་དག་པ་གནང་སྟེ་ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ་དང་གཏེར་རྫས་བསགས། སྲས་ཆེ་བ་ཐོད་སྨྱོན་རྡོ་རྗེ་སེང་གེས་གཏེར་

བུམ་བཟོས། སྲས་ཆུང་བ་ཐོད་སྨྱོན་བསམ་འགྲུབ་ཀྱིས་གཏེར་ལྕིམས་ཀྱིས་བཏུམ། སྟོང་སྡེ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་

གིས་གཏེར་ཡིག་བྲིས། མ་ཅིག་རང་གིས་གཏེར་བུམ་ལ་རྒྱས་བཏབ་ཅིང་། གཞན་བཀྲ་ཤིས་པའི་གཏེར་རྫས་སྣ་

ཚོགས་བསྣམས་ནས་ཡུམ་སྲས་འཁོར་བཅས་གཡའ་རིའི་རྨོག་ལུང་ དུ་ཕེབས་ཏེ། གནས་དེའི་བྲག་རི་ཛམ་ལྷའི་

ལྟོ་བ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་དུ་གཏེར་སྦས། ཆོས་རྒྱལ་དང་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ་གཉིས་ལ་གཏད་དེ་

ཡུམ་སྲས་རྣམས་སླར་གཤེགས་ཞེས་གྲགས། དེ་ནས་བཟུང་གནས་དེ་ལ་གཏེར་ལུང་དུ་གྲགས། དེའི་རྗེས་ཙམ་

དུ་འབྲི་གུང་རིན་པོ་ཆེ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་（༡༡༤༣ -༡༢༡༧）དངོས་སློབ་འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་

དང་། ཚོ་བཞིའི་དགེ་བསྙེན། ཙོང་ཁའི་རྡོར་བཟང་སོགས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་གཙོ་འཁོར་འགའ་འབྲི་

གུང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསྟན་པ་སྤེལ་ཆེད་ཡུལ་མདོ་སྨད་དུ་ཕེབས་སྐབས། སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་1 བརྒྱུད་དེ་གཡའ་

རིའི་རྨོག་ལུང་དུ་བྱོན་ནས་སྒྲུབ་སྦྱོང་མཛད་ཅིང་། ཡུལ་དེའི་མགར་བའི་སོལ་ཁུང་2 དུ་གྲགས་པའི་གནས་སུ་

མགར་པའི་ཏིལ་ཚར་གྲགས་པའི་མཆོད་རྟེན་བརྩིགས། རི་མཐོན་པོའི་མདོར་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་གྱི་མཚན་

མ་ཡོད་སར་3 གཏེར་མང་པོ་སྦས་ཤིང་། ས་འདུལ་གྱི་འབུམ་ཁང་དང་ལབ་རྩེ་འགའ་རེ་ཡང་བརྩིགས་པར་གྲགས། 

འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་རྣལ་འབྱོར་གཙོ་འཁོར་གནས་འདིར་བཞུགས་སྐབས། ཡུལ་དེའི་ཕྱུག་སྐོར་སྡེ་བའི་

གསང་སྔགས་ཐེག་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་གཉན་པོ་ལྷ་རྒྱལ་དུ་གྲགས་པ་འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་སློབ་མར་གྱུར་

པ་དང་། ཕྱིས་སུ་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བོད་རབ་བྱུང་བཞི་བའི་ཆུ་རྟ་ལོར་（སྤྱི་ལོ་༡༢༢༢）འབྲི་གུང་བླ་མ་རྣམ་

1 དགེ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་པད་དཀར་གྲོལ་བའི་གླིང་ངམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་རུ་འབོད། ཆོས་སྡེ་འདི་ནི་འབྲུག་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ཀན་

སུའུ་ཞིང་ཆེན་དང་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཏེ། ད་ལྟ་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་ལྷ་མོ་ཡུལ་ཚོའི་མངའ་ཁོངས་སུ་

གནས། དགོན་པ་འདི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རབས་ང་གསུམ་པ་ཁྲི་ཆེན་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་སེང་གེས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་

ས་འབྲུག་ལོར་(༡༧༤༨)ཕྱག་བཏབ། དཔེ་ཆ་ལ་ལར་ཁྲི་རབས་ང་བཞི་པ་ཞེས་བྲིས་མོད། བེ་དཀར་སོགས་སུ་ང་གསུམ་པ་ཞེས་གསུངས་སོ། ། 

2 མགར་བའི་སོལ་ཁུང་ལ་ད་ལྟ་ཏིས་རྟགས་རི་ཟེར། རི་མཐོན་པོའི་མདོར་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་གྱི་མཚན་མ་ཡོད་ས་གཏེར་ལུང་དགོན་པའི་

རྒྱབ་རི་ཡིན།

3 གོང་མཚུངས།
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སྒར་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་དང་སྐྱེས་མཆོག་མཛད་རྗེས།

པས་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་ཤུལ་དུ་དགོན་ཆུང་ཞིག་གསར་འདེབས་མཛད་ཅིང་། འདུ་ཁང་ཞིག་ཀྱང་བཞེངས། དེ་

ནས་བཟུང་གཏེར་ལུང་དགོན་དུ་གྲགས། དགོན་པའི་ཡི་དམ་གཙོ་བོ་རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་དང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བ་བྱས། 

དེ་དུས་བཀའ་བརྒྱུད་དང་རྙིང་མ་གཉིས་ཀའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་སྡེ་ཞིག་ཏུ་སྣང་། ཕྱིས་སུ་གཉན་པོའི་གདུང་

རྒྱུད་དེ་ལས་འཁྲུངས་པའི་གཉན་པོ་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་（ནམ་འཁྲུངས་མི་གསལ）ཞེས་བྱ་བ། དབུས་ལ་སློབ་

གཉེར་དུ་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་མཇལ་ཏེ་ཆོས་འབྲེལ་ཞུས། དེ་དུས་འབྲི་གུང་དང་རིན་

སྤུངས་པ་གཉིས་ཀའི་བར་སྡེ་གཟར་ཆེ་ཕྱིར། དགེ་ལུགས་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་འབྲས་སྤུངས་སུ་ཕེབས་ནས་ཡུན་

རིང་བཞུགས་ཤིང་། རྗེས་སུ་སླར་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་བོད་རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ས་རྟ་ལོར་（སྤྱི་ལོ་༡༥༥༨）ཕ་བོང་

རི་ཁྲོད་དང་རྟ་རྫངོ་རི་ཁྲོད་སགོས་གཏེར་ལུང་དགོན་དུ་བསྡུས་ཏེ་དགོན་པ་དགེ་ལུགས་པར་བསྒྱུར་ཞིང་། གྲྭ་བཙུན་

ལྔ་བརྒྱ་ཤོང་བའི་འདུ་ཁང་ཆེན་མོ་གསར་དུ་བཞེངས་པ་ལ་ད་ལྟའི་བར་དུ་གཉན་པོའི་འདུ་ཁང་དུ་གྲགས། 

དེ་ནས་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་མཆོག་དབུས་གཙང་ནས་མདོ་སྨད་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཆོས་སྡེ་ཆེན་

པོ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བཏབ་པའི་རྗེས། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཁྱི་ལོའི་（སྤྱི་ལོ་༡༧༡༨）ཟླ་དང་བོའི་

ཡར་ཚེས་ལ། ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་བཅས་གཏེར་ལུང་དུ་ཕེབས་ནས་མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན་གྱི་སྦས་གཏེར་བཏོན། 

གནས་དེར་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ། གཉན་པོ་དཀའ་བཅུས་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་གཏེར་

ལུང་དགོན་དུ་གདན་དྲངས། ཆོས་འབྲེལ་ཞུས་ཏེ་དགོན་པ་ཁོང་ལ་ཕུལ་བ་ན། ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་ངས་གནས་

འདིར་གཏེར་བླངས་པས་དོན་གྲུབ། བདག་གི་ཐུགས་སྲས་བསེ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་འདི་དང་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་

ལ། མིང་ཡང་བཟང་བས། ཁྱོད་ཀྱིས་དགོན་པ་འདི་ལ་བདག་པོ་བྱོས་གསུངས་ཏེ། རང་གི་ཐུགས་རྟེན་བསེ་

ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལ་གནང་ཞིང་། དགོན་མིང་ལ་གཏེར་ལུང་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གླིང་ཞེས་མཚན་གསོལ། 

ཐུགས་སྲས་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ནས་ཀྱང་བླ་མའི་བཀའ་སྤྱི་བོར་བླངས་ཏེ་སྐབས་དེར་དགོན་པའི་བཅའ་ཡིག་

ཀྱང་ལྗགས་རྩོམ་མཛད། དེ་ནས་བཟུང་གཏེར་ལུང་དགོན་དེ་བསེ་ཚང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱིས་བདག་སྐྱོང་གནང་སྟེ། 

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྤེལ་བའི་གདན་སའི་གཙོ་བོར་གྱུར་ཏོ། ། 

གཉིས་པ། གདན་སའི་དགོན་ལག་དང་ལྷ་སྡེ། 

ཕྲན་གྱིས་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པ་བརྒྱུད་དེ་ཤེས་གསལ་ལྟར་ན། བཅིངས་འགྲོལ་སྔོན་དུ། གཏེར་ལུང་དགོན་

པར་གཏོགས་པའི་ཚོ་བ་ལ་ཀོ་ཉིན་དང་ཡར་ཞོལ་སྟོད་མ། མར་ཐང་། ཆུ་སྔོན། རྒྱལ་ཕྱུག། གཙོས། ཁ་གྱ་སྟོད། 

ཁ་གྱ་སྨད། རོང་ངར།གནམ་ལྷ། གནམ་ལྷ་སྨད་བཅས་ཚོ་བ་བཅུ་གཅིག་དང་།གདན་སའི་དགོན་ལག་ལ་ཁ་གྱ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སྟོད་དགའ་ལྡན་དང་། ཨོ་བརྟན་སྒར་བསམ་འཕེལ་དར་རྒྱས་གླིང་། མཛོད་དགེ་སྒར་རྙིང་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་

ཆོས་འཕེལ་གླིང་། ཨ་ཁྱུང་སྒོམ་གྲྭ་ཐར་པ་གླིང་། རོང་ངར་དགོན་ཐོས་བསམ་དར་རྒྱས་གླིང་།གཏེར་ལུང་དགོན་

ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གླིང་། ཨ་རྫིའི་རི་ཁྲོད། གནས་གཞིའི་དགོན། ཅོ་ནེའི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤོ་བ་དགོན་མཁས་

གྲུབ་གླིང་དང་། མཚོ་སྔོན་རེབ་གོང་གི་མགར་རྩེ་དགོན་བཅས་དགོན་ལག་བཅུ་གཅིག་ཡོད། 

གཏེར་ལུང་དགོན་པར་གཏོགས་པའི་ཚོ་ཁག་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་《མདོ་སྨད་ཆོསའབྱུང་》ལས་གསུངས་པའི་ཁ་

གྱ་ཚོ་དྲུག་1 ཏུ་གྲགས་པ་ལས་མཆེད་པ་དང་། ཚོ་བ་མང་ཤོས་ནི་གནམ་ལྷའི་ཚོ་བ་ལས་བྱུང་། ཕྱིས་གནམ་ལྷའི་

ཚོ་བ་ཡང་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་མཆེད་ནས་ཚོ་ཆུང་མང་པོ་ཆགས་ལ། དེ་ལས་གནམ་ལྷ་སྟོད་པ་ནི་ད་ལྟའི་ཀན་

ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་མདའ་མེད་ཞང་སོགས་ས་ཆར་གཞིས་ཆགས།གནམ་ལྷ་བར་མ་དང་

གནམ་ལྷ་སྨད་མ་ནི་ད་ལྟའི་བསང་ཆུ་རྫོང་མར་ཐང་ཞང་གི་ས་ཆར་གཞིས་ཆགས། བཅིངས་འགྲོལ་གྱི་སྔ་གཞུག་

ཏུ། ཚོ་བ་བཅུ་གཅིག་པོ་དེ་གཏེར་ལུང་ཚོ་བ་དང་ལུང་བ་ཚོ་བ་གཉིས་སུ་གྱེས་ཤིང་སོ་སོའི་མངའ་འོག་ནས་ཀྱང་ཚོ་

ཆུང་ཁ་ཤས་ཆགས། དེ་ལས་གཏེར་ལུང་ཚོ་བ་ནི་ཤར་འདབས་ཀ་ཆུ་（临夏）དང་། ཧོ་ཀྲིན་རྫོང་（和政县）

ལྷོ་སྣེ་ཁ་གྱ། ནུབ་ལུང་བ་ཚོ་ཁག། བྱང་ཧོར་གཙང་བཅས་ཀྱི་ས་མཚམས་དང་འབྲེལ་ཞིང་། བསྡོམས་པས་སྡེ་

བ་བཅུ་གཉིས་ཡོད། ༡༩༥༨ལོའི་སྔ་གཞུག་ཏུ་ཧ་ལམ་ཆོ་འབངས་དུད་ཁྱིམ་༥༠༠དང་། མི་གྲངས་༡༩༤༠ཡོད།2 

ལུང་བ་ཚོ་ཁག་ནི་ཤར་གཏེར་ལུང་ཚོ་བ་དང་ལྷོ་གཙོས་དང་བྲ་ཡག། ནུབ་མདའ་མེད་ནང་ཚོ་བ། བྱང་ཧོར་གཙང་

དང་འབྲེལ་ནས་ཆགས། དེ་ལ་བསྡོམས་པས་སྡེ་བ་དགུ་ཡོད། ༡༩༥༨ལོའི་སྔ་གཞུག་ཏུ་ཧ་ལམ་ཚོ་འབངས་དུད་

ཁྱིམ་༣༩༠དང་། མི་གྲངས་༡༨༤༠ཡོད།3 གཞན་ཆོས་དབང་ཐད་རང་གི་མངའ་ཞབས་སུ་གཏོགས་པ་ནི།ཆུ་

སྔོན་དང་། ཡར་ཐང་། མར་ཐང་། ཀོ་ཉིན་བཅས་ཀྱི་ས་ཆར་གཞིས་ཆགས་པའི་སྡེ་བ་ཆེ་ཆུང་སོ་བཞི་དང་། ཧོར་

གཙང་འབྲོག་རུ་ཚོ་ཁག་བཞིར་གྲགས་པའི་འོད་སྡེ་དང་། སྒར་བ། རྒྱ་ཡུས། སྙིང་རྩེ་བཅས་ཧ་ལམ་དུད་ཁྱིམ་

༡༡༡༡དང་མི་གྲངས་༥༠༡༠ཡོད་4 པ་དག་ཡིནནོ། ། 

1 ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་ནི། བོད་ཀྱི་རུས་ཆེན་སྒ་ལྡོང་འབྲི་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ལྡོང་། དེ་ལ་ཚ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ནང་ཚན་གཡུ་ཚ། དེའི་མི་རྒྱུད་

ཆེན་ཆུན་གསུམ་ལས་ཆུན་མའི་བུ་ཕ་ནེ། ཁྲོ་རྒྱལ། གནམ་ལྷ་གསུམ། ཕ་ནེའི་རྒྱུད་པ་ཁ་གྱ། ཁྲོ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱུད་པ་རྒན་གྱ། གནམ་ལྷའི་རྒྱུད་པ་

གནམ་ལྷ་བཅས་རིམ་གྱིས་མི་རྒྱུད་མང་དུ་འཕེལ་བས་ཕྱིས་སུ་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་བྱུང་བ་སྟེ། རྐང་ཚ། ཁ་གྱ། རྒན་གྱ། གཙོས། ཙ་

ཡུས། གནམ་ལྷ་བཅས་སོ། ། 

2 陈庆英 主编 中国藏族部落 [M] 北京 : 中国藏学出版社出版，1991:388

3 གོང་མཚུངས།

4 གོང་མཚུངས།
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སྒར་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་དང་སྐྱེས་མཆོག་མཛད་རྗེས།

གསུམ་པ། དགོན་པའི་ཆོས་ཐོག་དུས་ཆེན། 

ལོ་རེའི་ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་གཅིག་ནས་ཚེས་གསུམ་བར་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་ནས་སྒྲོལ་མ་འདོན་པ་དང་

། ཚེས་ཉེར་གཅིག་ནས་ཉེར་ལྔའི་བར་བསེ་ཚང་གི་ནང་ཆེན་དུ་བཀའ་བསྟན་འགྱུར་ཀློག་པ། ཧོར་ཟླ་གསུམ་པའི་

ཚེས་བརྒྱད་ནས་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་བར་ནི་རྡོ་རྗེ་སེང་གེའི་དུས་མཆོད་ཡིན། དེའི་བར་དུ་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་ནས་

མར་མེའི་སྟོང་མཆོད་འབུལ་བ་དང་། འཇིགས་བྱེད་གསུང་བ། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ནས་སྟོན་པ་

ཐུགས་རྗེ་ཅན་ཉིད་སངས་རྒྱས་ནས་དུས་འཁོར་དབང་མོ་ཆེ་གནང་བར་རྗེས་དྲན་（ཧོར་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅོ་

ལྔའི་ཉིན）ཞུ་བ་ཡིན། ཧོར་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ནས་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་བར་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་ནས་

མར་མེའི་སྟོང་མཆོད་དང་། བུམ་ཆུའི་སྟོང་མཆོད་སོགས་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས། སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་སྐུ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པར་རྗེས་དྲན་ཞུ་བ། ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་ཚེས་བདུན་ཉིན་བར་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་དུ་

སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་འདུས་ནས་མ་ཎི་འདོན་པ་དང་། མ་ཎྀ་བསྐོར་བ། དགོན་པར་བསྐོར་བ་བཅས་བྱེད་པ་ཡིན། ཧོར་

ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ནས་ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་བར་དབྱར་ཆོས་ཡིན། ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཟླ་

དཀྱིལ་ནས་ཚེས་ཉེར་ལྔའི་ཉིན་བར་ནི་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་དུས་མཆོད་ཡིན་པས། དགོན་པའི་འདུ་ཁང་ནང་འཚོགས་

ནས་ཆོས་འདོན་པ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས།ཧོར་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ལྔ་ནས་ཚེས་ཉེར་བརྒྱད་ཉིན་བར་ནི་རྗེ་ཙོང་

ཁ་པ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་མཆོད་ཡིན་པས་དགོང་མོར་མར་མེའི་ཁྲི་མཆོད་འབུལ་བ་ཡིན། ཧོར་ཟླ་བཅུ་

གཅིག་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ནས་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་བར་བསེ་ཚང་ནང་ཆེན་དུ་མགོན་ཆོས་འདོན་པ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་

གདན་ཞུ་བྱེད་པ་ཡིན། ཚེས་ཉེར་དགུའི་ཉིན་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་གི་ཁྱམས་ར་ནས་འཆམ་འཁྲབ་པ་དང། རྒྱལ་

ཟླ་བའི་（ལུགས་རྙིང་གི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ）ཚེས་བཅོ་ལྔ་ནས་ཚེས་ཉེར་དགུ་ཉིན་བར་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་ནས་

མགོན་ཆོས་སོགས་འདོན་པ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ལ་བསྐང་གསོལ་བྱེད། 

བཞི་པ། བསེ་ཚང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོྱན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས། 

བསེ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་བསེ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་པོ་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་རྟ་ལོར་
（སྤྱི་ལོ་༡༦༧༨）རེབ་གོང་ཉ་ལུང་བསེ་དཔོན་ཚང་དུ་ཡབ་རིན་ཆེན་སྐྱབས་དང་ཡུམ་སྙིང་མོ་བྱམས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་

སུ་འཁྲུངས། ཆུ་ཕག་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༦༨༣）དགུང་ལོ་དྲུག་པར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཚེ་བརྟན་རྒྱ་མཚོ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། དགེ་ཚུལ་གྱི་སོྡམ་པ་བཞེས་ཏེ་མཚན་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོར་གསོལ། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པར་
དབུས་སུ་བྱོན་ཏེ། འབྲས་སྤུངས་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས་ནས་དཔོན་སློབ་དོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་
དང་། དགེ་བཤེས་འོད་ཟེར་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱི་དྲུང་ནས་ཚད་མ་དང་། ཕར་ཕྱིན། བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་བཅས་
གསན་ཅིང་། མེ་གླང་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༦༩༨）དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་པར་གཞུང་པོད་ལྔའི་དམ་བཅའ་བཞག་པས་ཡུལ་
དབུས་ནས་མཚན་སྙན་འབར། ལྕགས་འབྲུག་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༧༠༠）དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་པར། རྗེ་འཇམ་
དབྱངས་བཞད་པ་དབལ་ཤུལ་ངག་དབང་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་དྲུང་ནས་དབུ་ཕར་ཡོངས་རྫོགས་གསན། ཤིང་བྱ་ལོ་
སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༧༠༥）དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་པར་གསང་ཕུར་དཀའ་བཅུའི་1 མཚན་བཏགས་ཀྱང་བཞེས། ཀུན་
མཁྱེན་མཆོག་གི་དྲུང་ནས་བསྙེན་པར་རྫོགས་ཤིང་མཚན་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་གསོལ། ས་བྱི་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་
༡༧༠༨） དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་པར། རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་སྔགས་རམས་པའི་དགེ་བཤེས་ཀྱི་དམ་བཅའ་བཞག། 
ས་གླང་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༧༠༩）དགུང་ལོ་སོ་གཉིས་ལ་སོན་སྐབས། རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་ཞབས་ཕྱིར་
མདོ་སྨད་དུ་ཕེབས་ཏེ་བླ་བྲང་དགོན་པ་འདེབས་རོགས་མཛད་ཅིང་། དགོན་པའི་གསེར་ཁྲི་དང་ཞོར་དུ་ཡོངས་
འཛིན་གྱི་འགན་བཞེས་ཏེ་གསེར་ཁྲི་ལོ་ངོ་སོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་བསྐྱངས།ལྕགས་ཕག་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༧༡༠）དགུང་
ལོ་སོ་གཉིས་པར།《ཚད་མའི་དགོངས་དོན་རྩ་འགྲེལ་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་》ཞེས་བྱ་བ་བརྩམས། མེ་སྤྲེལ་
ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༧༡༦དགུང་ལོ་སོ་དགུ་པར། བླ་བྲང་དགོན་པའི་བཅའ་ཡིག་གཏན་ལ་ཕབ།ས་ཁྱི་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་
༡༧༡༨）དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་པར། རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་དང་ལྷན་དུ་གཏེར་ལུང་དུ་ཕེབས་ཏེ་མ་ཅིག་ལབ་
སྒྲོན་གྱི་སྦས་གཏེར་བཏོན། མེ་རྟ་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༧༢༦）དགུང་ལོ་ཞེ་དགུ་པར། གཏེར་ལུང་དགོན་པའི་བཅའ་
ཡིག་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ཡི་གེར་བཀོད། ས་བྱ་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༧༢༩）དགུང་གྲངས་ང་གཉིས་པར། བལ་ཡུལ་
སོགས་ནས་བཟོ་བོ་གྲགས་ཅན་གདན་དྲངས་ཏེ་བླ་བྲང་དགོན་པར་རྒྱ་ཕིབས་དང་།བྱམས་ཁང་དུ་བྱམས་མགོན་
དང་། མར་མེ་མཛད། ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་བཅས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་བཞེངས། ཆུ་གླང་ལོར་（སྤྱི་ལོ་༡༧༣༣）བསེ་
ངག་དཔང་བཀྲ་ཤིས་དགུང་ལོ་ང་དྲུག་ལ་སོན།ཟླ་བཞི་བའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཉིན་ནསབཟུང་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་
བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོའི་རྣམ་ཐར་བརྩམས། ས་རྟ་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༧༣༨）དགུང་ལོ་རེ་གཅིག་ལ་བཞུགས་ནས། 
ལོ་དེའི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན།

བསེ་ཚང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ངག་དབང་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་
ལུག་ལོའི་（སྤྱི་ལོ་༡༧༣༩）ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་མདོ་སྨད་རྒན་གྱ་ཚོ་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པའི་ནང་གསེས་

1 དཀའ་བཅུ། གཞུང་ཆེན་པོ་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་སོན་པའི་དགེ་བཤེས་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་མཚན་ཡིན། དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་

ལས་ཀྱིས་བརྩམས་ཤིང་། ༢༠༠༢ལོར་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་《དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་》ཡི་

ཤོགངོས་༡༢༧ན་གསལ།
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སྒར་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་དང་སྐྱེས་མཆོག་མཛད་རྗེས།

རྒན་གྱ་གོང་མར་ཡབ་ལྷ་འབུམ་བཀྲ་ཤིས་དང་ཡུམ་མཚོ་མོ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། མེ་སྟག་ལོ་སྟེ་
（སྤྱི་ལོ་༡༧༤༦）དགུང་ལོ་བརྒྱད་པར། གྲུབ་དབང་སྡེ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ནས་འཇམ་མགོན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྤྲུལ་
དུ་ངོས་འཛིན་མཛད། ལོ་དེའི་སྟོན་ཁར། བླ་བྲང་དགོན་པའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞིང་། དགེ་བའི་བཤེས་
གཉེན་ཆེན་པོ་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ནས་གཞུང་མང་པོར་ཞིབ་ཏུ་སྦྱངས། ཆུ་བྱ་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་
༡༧༥༣）དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔའི་སྟེང་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་ཆེན་བཞེས་ཤིང་། ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་རྗེ་འཇིགས་
མེད་དབང་པོའི་དྲུང་ནས་དབང་ལུང་རྗེས་གསུམ་མང་པོར་གསན་སྦྱོང་མཛད། ལྕགས་འབྲུག་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་
༡༧༦༠）དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པར། ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་གིས་བླ་བྲང་དགོན་པའི་གསེར་ཁྲིར་བསྐོས། ཤིང་བྱ་ལོ་
སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༧༦༥）དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་སྟེང་། མགར་རྩེ་དགོན་པར་དགོན་བདག་གནང་སྟེ། འཇམ་དབྱངས་
ཀུན་གཟིགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་དང་། དགོན་པར་ཆོས་འཆད་ཉན་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་བཅའ་ཡིག་
གཏན་ལ་ཕབ། དེ་རྗེས་ཁ་གྱ་ཤོག་པ་བཞིའི་སྐྱ་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ཁ་གྱའི་དགོན་པ་རྗེ་ཉིད་ལ་ཕུལ་པ་དང་། རྗེ་
ཡིས་དགོན་པར་བཤད་གྲྭ་དང་དམ་བཅའ་འཇོག་ལུགས། བཅའ་ཡིག་བཅས་གསར་འཇོག་གནང་སྟེ། དགོན་
མིང་ལ་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཕེལ་དར་རྒྱས་གླིང་ཞེས་མཚན་གསོལ། དགོན་པར་སངས་རྒྱས་ཁྲུས་གསོལ་གྱི་དུས་
ཆེན་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་དུས་ཆེན་ཡང་བཙུགས།ལྕགས་ཡོས་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༧༧༡）དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་པར། རོང་
བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་གསེར་ཁྲིར་བསྐོས། ཆུ་བྱི་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༧༩༢）དགུང་ལོ་ང་བཞིའི་སྟེང་། མགར་རྩེ་དགོན་
པའི་འདུ་ཁང་བསྐྱར་བཞེངས་མཛད། ཆུ་བྱ་ལོར་（སྤྱིལོ་༡༨༡༣）བསེ་ངག.དབང་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་
དགུང་ལོ་དོན་ལྔར་བཞེས་པ་དང་། ལོ་དེའི་དགུན་ཁར་གཏེར་ལུང་དགོན་དུ་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་
སུ་བསྡུས། 

བསེ་ཚང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པོ་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པ་སྟེ་
ཤིང་ཁྱི་ལོར་（སྤྱི་ལོ་༡༨༡༤）མཚོ་སྔོན་རེབ་གོང་ནང་སོའི་ཁྱིམ་དུ་ཡབ་དགེ་བཤེས་དང་ཡུམ་ཡུམ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་
སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས།ས་སྟག་ལོར་（སྤྱི་ལོ་༡༨༡༨）བསེ་ཚང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་
གཏེར་ལུང་དགོན་པའི་ཁྲིར་བཀོད། ལྕགས་འབྲུག་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༨༢༠）དགུང་ལོ་བདུན་བཞེས་སྐབས། དགེ་
བཤེས་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ནས་སློབ་གཉེར་མཛད། དགུང་ལོ་དགུ་ནས་བཅུ（༡༨༢༡-
༡༨༢༣）བར་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་དུ་བཞུགས་ནས་ཚད་མ་སྦྱངས། ཆུ་སྟག་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༨༤༢）དགུང་ལོ་ཉེར་
དགུ་པར་དབུས་སུ་ཕེབས་ཏེ་མདོ་སྔགས་ལ་གསན་སྦྱོང་བླ་ན་མེད་པ་མཛད། ཆུ་སྦྲུལ་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༨༤༥）

དགུང་ལོ་སོ་གཉིས་པར། རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་རོང་བོ་དགོན་པའི་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གི་
མཁན་པོའི་འགན་བཞེས། ལྕགས་ཕག་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༨༥༠）དགུང་ལོ་སོ་བདུན་པར། གཏེར་ལུང་དགོན་རྙིང་
དེ་གནས་གསར་བར་སྤོར་མགོ་བརྩམས་པ་དང་། ལོ་དེའི་ཕྱི་ལོར་（སྤྱི་ལོ་༡༨༥༡）འདུ་ཁང་ཆེན་མོ་གྱན་ལྔ་བཅུ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཅན་དང་། ཇོ་ཁང་གྱན་ཉེར་ལྔ་ཐོག་བརྩེགས་ཅན། ལྷ་མོའི་བཙན་ཁང་གྱན་བཅུ་ལྷག་ཅན། ཚོམས་ཆེན་གྱན་
སུམ་ཅུ་ཅན་དང་མགོན་ཁང་། ཆོས་སྐྱོང་ཁང་། གཟིམ་ཁང་བདེ་ཡངས་ཆེ་ཆུང་སུམ་ཐོག་ཅན་དང་། གཉེར་བའི་
གཟིམ་ཤག་ར་སྐོར་ཆེ་ཆུང་ལྔ་ཙམ། སྤྱི་བའི་གཟིམ་ཤག་སོགས་གྲྭ་ཤག་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ལེགས་པར་གྲུབ་ཅིང་། 
རྗེ་ཉིད་ནས་དགོན་མིང་ལ་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གླིང་ཞེས་མཚན་གསོལ། ལྕགས་སྤྲེལ་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༩༦༠）

དགུང་ལོ་ཞེ་བདུན་པར། ནང་སོག་ཏུ་ཕེབས་ནས་སྐྱེ་འགྲོར་ཆོས་སྦྱིན་མང་དུ་བསྩལ། ལྕགས་ལུག་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་
༡༨༧༢）དགུང་ལོ་ང་དགུ་པར། པེ་ཅིང་ཡོང་ཧོ་གུང་ངམ་དགའ་ལྡན་བྱིན་ཆགས་གླིང་དུ་ཕེབས་ཏེ་གོང་མ་ཐུང་ཀྲི་
（同治）ལ་མཇལ། གོང་མ་ཐུང་ཀྲི་ཡིས་རྒྱལ་ཕན་ཆོས་སྤྱོད་སློབ་དཔོན་ཏཱ་ཤྲི་ཞེས་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་འཇའ་ས་
དང་། གཡང་རྫིའི་ཐམ་ག་བསྩལ། ཆུ་བྱ་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༨༧༣）དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུར་བཞེས་སྐབས། ཕ་ཡུལ་དུ་
ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་དེ་ལན་ཀྲུའོ་（ 兰 州）མཁར་ལ་འབྱོར། ས་དེའི་དཔོན་པོ་ཏའོ་ཐའེ་ཡི་དང་ཏཱ་ལོ་ཡེ་གཉིས་
ཀྱིས་དཔོན་ཚང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ། གོང་མའི་འཇའ་ས་ལ་བཀུར་གཟོ་དང་བཅས་བསྙེན་བཀུར་ཉིན་འགར་བྱས། 
མཐར་ཧོར་གཙང་ཤིང་སྒོ་ཡན་ཆད་ནས་བྲག་ལྕོག་བར་གྱི་ས་རི་སྒར་བཅུ་（གནམ་ལྷ་ཁག་གསུམ། ཧོར་གཙང་
ཤོག་བཞི། ཁ་གྱ་ཤོག་བཞི།གཙོས་ཤོག་བཞི། རོང་ངར་ཚོ་གསུམ། དེ་ལྔའི་དགོན་པ་དང་གྲོང་སྡེ་བཅས་ལ་
ཟེར་）སྤྱིའི་བདག་པོའི་གོ་གནས་བསྩལ།1 ཤིང་ཕག་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༨༧༥）དགུང་ལོ་རེ་གཉིས་པར། གཏེར་
ལུང་དགོན་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས། དེ་དུས་སོག་པོའི་ཨ་ལ་ཤ་（ 阿 拉 善 旗 ）ཆིང་ཝང་
གིས་ཐེངས་གང་མང་ལ་མི་མངགས་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པར་བརྟེན། ལོ་མཇུག་ལ་ཨ་ལ་ཤ་རུ་ཆིབས་བསྒྱུར་
གནང་། ས་ཡོས་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༨༧༩）དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པར། ཨ་ལ་ཤའི་ས་ཆར་ཐུགས་དགོངས་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཛད་དོ། ། 

བསེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་
བའི་ལྕགས་འབྲུག་ལོར་（སྤྱི་ལོ་༡༨༨༠）རེབ་གོང་རོང་བོ་སྡེཡར་སྐུ་འཁྲུངས། མེ་ཁྱི་ལོར་（སྤྱི་ལོ་༡༨༨༦）བསེ་
སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་གཏེར་ལུང་དགོན་པའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ། ས་བྱི་ལོ་
（སྤྱི་ལོ་༡༨༨༩）དགུང་ལོ་དགུ་པར་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན། 

བསེ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ས་
གླང་ལོར་（སྤྱི་ལོ་༡༨༨༩）རེབ་གོང་ནང་སོའི་ཁྱིམ་དུ་ཡབ་མཚོ་བསམ་རྒྱལ་དང་ཡུམ་ལྷ་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་
སྐུ་འཁྲུངས། ཤིང་ལུག་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༨༩༥）དགུང་ལོ་བདུན་པར། བསེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ཐུགས་
ཐག་བཅད་དེ་གཏེར་ལུང་དགོན་པའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་མོ་དཀོན་མཆོག་
ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ནས་ཚད་མ་རིག་པར་སྦྱངས། ལྕགས་གླང་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༩༠༡）དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་

1 洲塔 陈小强 编著 德尔隆寺与历辈赛仓活佛 [M] 北京 : 中国藏学出版社出版， ༡༩༩༤: ༦༦
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སྒར་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་དང་སྐྱེས་མཆོག་མཛད་རྗེས།

པར། རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཏེ་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕྱིན་མཛད། ཆུ་གླང་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༩༡༣）

དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པར། ཚད་མ་དང་ཕར་ཕྱིན། དབུ་མ་སོགས་གཞུང་མང་ལ་ཞིབ་སྦྱངས་གནང་། ཕྱི་ལོར། རོང་
བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་གསེར་ཁྲི་བསྐྱངས། ས་ལུག་ལོ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་༡༩༡༩）དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་པར། མཚོ་སྔོན་གྱི་
དམག་ཤེད་ཅན་མ་ཆི་（ 马 麒 ）ཡི་ཉིན་ཧེ་དམག་དཔུང་（ 宁 海 军 ）གིས་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་འདུ་ཁང་མེར་
བསྲེགས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཅས་ཐལ་བར་བརླགས་པས་གཞུང་སྒེར་གྱི་རྒྱུ་རྫས་ཚང་མ་རྩ་མེད་དུ་
སོང་། དེའི་རྐྱེན་ཕྱི་ལོ་ནས་བཟུང་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ལོ་འགའི་རིང་ལ་རོང་འབྲོག་ས་ཆ་སོགས་ལ་འབུལ་སྡུད་དང་སློང་
མོ་བྱས་པས། སླར་ཡང་འདུ་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་སོགས་གསར་བཞེངས་མཛད། དགུང་ལོ་ཞེ་བདུན་བཞེས་པ་སྤྱི་ལོ་
༡༩༣༧ལོའི་ཟླ་གསུམ་པར་གཏེར་ལུང་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གླིང་དུ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་
བསྟན། 

བསེ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱིརྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོ་ནི། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་
སྟག་ལོའི་（སྤྱི་ལོ་༡༩༣༨）ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན། རེབ་གོང་ནང་སོའི་ལྷ་འབངས་རོང་བོ་སྡེ་བདུན་
དུ་གྲགས་པའི་ཡ་གྱལ་ཐེ་བུ་ཞེས་པའི་སྡེ་བར་ཡབ་ཕུར་བ་ཚེ་རིང་དང་ཡུམ་ལྷ་མོ་སྐྱིད་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། 

༡༩༣༧ལོར་གོང་ས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་མཆོག་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་ཕེབས་སྐབས། 
རོང་བོ་ནང་སོ་གཙོས་ས་རི་སྒར་གཞུང་གིས་གདན་ཞུས་ལྟར། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་
གཏེར་ལུང་དུ་ཕེབས།བསེ་ཚང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་མེད་བྱོན་པའི་གསོལ་བ་ནན་ཆེར་བཏབ་པར། 
ཕྱག་ཡིག་དམ་སྦྱར་མ་ཡིག་སྒམ་དང་བཅས་པ་གནང་ནས་ལོ་རྗེས་མར་ཁ་ཕྱེ་ཆོག་པའི་བཀའ་སྩལ།༡༩༣༩ལོའི་
ཟླ་༢པའི་ཚེས་༡༡ཉིན། རོང་བོ་ནང་སོ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གཙོ་བྱས་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་གྲྭ་ཚང་སོ་སོའི་སྐུ་
ཚབ། རོང་བོ་ཤར་ཚང་། ཤར་བླ་བྲང་གི་ཕྱག་མཛོད་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ། ས་རི་སྒར་གྱི་སྐུ་ཚབ་བཅས་གཏེར་
ལུང་བླ་བྲང་ཚོམས་ཆེན་དུ་འཚོགས་ཏེ། གོང་ས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་གིས་བསྩལ་པའི་ཡིག་སྒམ་
གྱི་ཁ་ཕྱེས་པས་ཡུལ་ཕྱོགས་དང་སྡེ་བའི་རྟགས། ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་བཅས་གསལ་པོར་བསྟན་འདུག་
པ་དང་། མཚན་བློ་བཟང་དཔའལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་གསོལ། ༡༠༤༠ལོའི་ཟླ་༩བར་གཏེར་ལུང་ཡིད་དགའ་ཆོས་
འཛིན་གླིང་གི་གདན་སར་བཀོད། ༡༩༤༤ལོ་སྟེ་དགུང་ལོ་བདུན་པར། ཧོར་གཙང་དགེ་བཤེས་ཀུན་དགའ་རྒྱ་
མཚོ་ཀློག་གི་སློབ་དཔོན་དུ་བསྟེན། དགུང་ལོ་བཅུ་པར་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་
འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ནས། བསྡུས་གྲྭ་དང་། བློ་རྟགས། ལམ་རིམ་དང་། སྤྱོད་
འཇུག་སོགས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་པ་མཛད། ༡༩༥༢ལོ་སྟེ་དགུ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་སྟེང་། དབུས་སུ་ཕེབས། 
དབལ་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ནས། ཕར་ཕྱིན་དང་དབུ་མ། མཛོད་སོགས་གཞུང་
པོད་ལྔར་ཞིབ་སྦྱངས་མཛད། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པར་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ། ཁགྱའི་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་དང་རོང་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བོ་ལྷ་སྡེའི་རོང་བོ་བསྟན་བླ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ནས་སྡེབ་སྦྱོར་དང་སྙནངག། སྐར་རྩིས། ལི་ཐོ་

སོགས་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད་ཅིང་། དབུས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་བྲག་

དཀར་སྤྲེལ་རྫོང་དུ་བཞུགས་པ་རང་དགོན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོའི་རྩ་འགྲེལ་སྦྲགས་པ་

དང་།མངོན་པ་མཛོད་རྩ་བའི་སྟེང་ནས་དཔེ་ཁྲིད་ཞུས། མཛོད་རྩའིཚིག་རྒྱུགས་ཀྱང་ཕུལ། དེའི་རྗེས་བཤེས་གཉེན་

ཆེན་པོ་བཞག་སྡོམ་ཨ་ཁུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དྲུང་ནས་དབྱངས་ཅན་སྒྲ་མདོ་དང་སྦྲགས་འགྲེལ་བ་གསལ་ལྡན་གྱི་

དཔེ་ཁྲིད་ཞུས་ཏེ་སྒྲ་རིག་པར་སྦྱང་བ་མཐར་ཕྱིན་མཛད། ༡༩༥༨ལོར་དུས་འགྱུར་གྱི་དབང་གིས་རྗེ་ཉིད་ཀྱང་རྒྱལ་

ཁྲིམས་ལ་སྦྱར་ཏེ་ཟི་ལིང་དུ་བསྐྱལ་ནས་༡༩༦༢ལོའི་བར་དུ་བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་དགོས་པ་བྱུང་། ལོ་དེའི་སྤྱི་

ཟླ་དགུ་པའི་ནང་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་སྟེ་བླ་བྲང་དགོན་“་པར་ཕེབས། ༡༩༦༦ལོར་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོའི་

མགོ་བཙུགས་པ་དང་། ༡༩༦༧ལོར་སླར་ཡང་བཙོན་དུ་བཟུང་ནས། ༡༩༦༨ལོར་བཙོན་ལས་བཀྲོལ། ༡༩༦༩ལོར་

བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཞྭ་མོ་བསྐོན་ཏེ་ཝང་གུར་ཐང་ཡུལ་ཚོར་ངལ་རྩོལ་སྒྱུར་བཀོད་བྱེད་པར་མངགས་ཏེ་ལོ་

བཅུ་གཅིག་ལ་བཞུགས་དགོས་པ་བྱུང་། ༡༩༧༩ལོར་དཀར་འདོན་བྱས་ཏེ་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་

རིགས་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དུ་ཕེབས་ཏེ་《སྙན་འགྲེལ་ཚངས་སྲས་བཞད་སྒྲ་》ལྗགས་རྩོམ་མཛད། ད་ལྟ་ཀྲུང་

གོའི་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན་པ་དང། ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་

པ། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་རྒྱུན་ཨུ། ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་སྤྱི་གཞོན་པ། 

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་ཆེད་སྦྱོང་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གཙོ་གཞོན་པ། བོད་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་

དཔོན་ཆེན་མོ། ཀན་སུའུ་དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་སྤྱི་གཞོན་པ། ཀྲུང་གོའི་བོད་བརྒྱུད་མཐོ་

རིམ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་གདན་ཞུའི་ཞིབ་འཇུག་པ་དང་། ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་གདན་ཞུའི་

སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་སོགས་ཀྱི་འགན་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བཞེས་པའི་སྐབས་དང་། དེ་དག་གི་ཞར་ལ་《སྙན་ངག་

ཚིག་རྒྱན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་》དང་། 《གཏེར་ལུང་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གླིང་》《ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་

སྒྲ་དབྱངས་》 《ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་》 《དགེ་ལྡན་གྲུབ་མཐའ་འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་》 
《ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་ཀྱི་འགྲེལ་བ་ཐུབ་དབང་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་》 《སྐྱབས་རྗེ་ཨ་རོལ་རིན་པོ་ཆེའི་

རྣམ་ཐར་》 《དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་པོའི་མཛེས་རྒྱན་》 《མགར་རྩེ་དགོན་པའི་

གདན་རབས་དང་བཅས་འཇམ་དབྱངས་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོའི་དཀར་ཆག་》 《རེབ་གོང་སྐྱབས་མགོན་བདུན་

པའི་རྟོགས་བརྗོད་》 《གཏེར་ལུང་དགོན་པའི་བཅའ་ཡིག་》སོགས་ལེགས་བཤད་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་མང་དུ་གནང་

སྟེ་ཞབས་པད་ལྷུན་ཆགས་སུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལགས་སོ། ། 
（རོྡ་རྗེ་ཚེ་རིང་གིས་མཛད། ༢༠༡༢ལོའི་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སོླབ་ཆེན་གྱི་རིག་གཞུང་དུས་དེབ་གཉིས་པ་ལས་དྲངས།）
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

མདོ་སྨད་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཡུལ་རྒན་གྱའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ། 

རྒན་གྱའི་བྱུང་བ་དངོས་ཅུང་ཟད་བརྗོད་ན། རྒན་གྱ། ཞེས་པའི་སྒྲ་ལ་འབྲི་སྲོལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དེ། བཻ་སེར་

དང་རྒན་གྱའི་པཎྜི་ཏའི་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་གི་དཀར་ཆག་རྙིང་བ། བསེ་གཉིས་པའི་རྣམ་ཐར་དང་དགེ་ཆོས་ཀྱི་

རྩོམ་ཡིག་བཅས་སུ་རྒན་རྒྱ་དང་། མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་དང་ཤར་སྐལ་ལྡན་གྱི་རྣམ་ཐར་སོགས་སུ་རྒན་གྱ་

དང་། ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པའི་རྣམ་ཐར་སོགས་སུ་རྒན་ཀྱ་ཞེས་ཡོད་མོད། དེང་སང་སྐལ་ལྡན་རྣམ་ཐར་ལྟར་རྒན་

གྱ་ཞེས་འབྲི་བ་ཁྱབ་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་ན། གྱ་ནི་ཁྱིམ་དང་གྲལ་གྱི་མིང་དུ་འདོད་པ་དང་། （སྤྱིར་གྱ་ཞེས་པ་ཉམ་

ཐག་པ་ལ་འཇུག་སྟེ། ཐང་ཡིག་ཏུ། རྒྱལ་སྲིད་ཉམས་ན་རྒྱལ་བོ་གྱ་བ་ཡིན།། ཞེས་དང་། ལམ་རིམ་དུ། “འགྲོ་

བ་གྱ་ཞིང་མགོན་མེད་པ།། ”ཞེས་དྲངས་པས་མཚོན་ནོ།།）ལ་ལས་སྔར་བོད་ཀྱི་དམག་སྡེ་ཚན་པའི་མིང་ཡིན་

སྐད་འདུག་ཀྱང་། ཞིབ་ཏུ་བསམ་ན་གདོང་གྱ། ཁ་གྱ། རྒན་གྱ། གླང་གྱ། ཐོ་གྱ། གཉན་གྱ། གྱང་གྱ། ཝ་

གྱ། ཧོར་གྱ། མོག་གྱ། སན་གྱ། ཀྱ་ཀྱ། དོ་གྱ། དམེ་གྱ། དིག་གྱ། དབྱིག་ཀྱ། ག་གྱ། ཆི་གྱ། ཨ་གྱ་སོགས་

བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལངས་པ་ཡོད་ཅིང་མི་རིགས་གཞན་པའི་སྐད་ཀྱི་ཟུར་ཅིག་འདྲེས་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། ཐང་ཡིག་

གསར་རྙིང་གི་དབུར་སྤྱང་ལ་རིགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་མཆིས་པར་བཤད་པ་ལྟར། གྱ་ཞེས་པ་འདི་སྤྱའམ་སྤྱང་

གི་སྒྲ་འགྱུར་བ་ཡིན་སྲིད་དེ། ཙི་ནའི་སྐད་དུ་（ 加 ）སྤྱ་ཡི་སྒྲ་གདངས་དང་ཐག་ཉེ་བས་ཤེས་ལ། སྤྱ་དེ་སྤྱང་གི་

རྗེས་འཇུག་ང་ཡིག་ཆད་པ་ཙམ་སྟེ། རྐང་བ་ལ་རྐ་བ། ལགས་སོ་ལ། ལ་སོ། ལུང་བ་ལ་ལུ་བ་ཞེས་ཀློག་མཁན་

ཡོད་པ་བཞིན་ནོ།། དེ་ལྟར་ན་རྒན་སྤྱང་། ཁ་སྤྱང་། ཐོ་སྤྱང་། གཉན་སྤྱང་སོགས་རིམ་གྱིས་སྒྲ་འགྱུར་ནས་རྒན་

གྱ། ཁ་གྱ། ཐོ་གྱ། གཉན་གྱ་སོགས་སུ་གནས་གྱུར་པ་ཡིན་རུང་སྟེ། སྤྱང་གི་སྒྲ་མི་རིགས་སྤྱིས་འདོན་དུས་རྗེས་

འཇུག་ང་ཡིག་གསལ་བར་ཐོན་སྐབས་ཙི་ན་བས་ཀྱང་（羌）སྤྱང་ངམ་ཆང་ཞེས་བྲིས་ཡོད་ལ། ཕྱིས་སུ་མདོ་སྨད་

གཙོས་ཉེ་འཁོར་གྱི་མིས་རྗེས་འཇུག་ང་ཡིག་གསལ་བར་མ་ཐོན་པ་དེ་འདྲའི་ངག་ལྟར་ཙི་ན་བས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་

ཅིང་། རིམ་གྱིས་སིལ་ཐོར་དུ་བཅད་ནས་ལུང་ཤོག་སྒྲིག་སྐབས་མིང་དེ་འཇགས་སུ་བཅུག་པར་བརྟེན། བོད་པས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བསམ་གཞིག་བྱེད་ལོང་མེད་པར་ཁ་ལ་ལོབ་ཅིང་ཕྱིས་སུ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། ཙི་ན་བས་ཀྱང་སྐབས་དེའི་

མིས་རྒན་སྤྱ་ཞེས་འབོད་པར་བརྟེན། སྤྱ་བྱ་བ་དེ་སྔོན་གྱི་（羌）སྤྱང་ཡིན་པ་མ་ཤེས་པར་སྐབས་དེའི་བོད་སྐད་ལ་

མཉན་ཏེ་རྒན་གྱ་（ 甘 加 ）ཞེས་བྲིས་པར་གདོན་མི་ཟ་ལ། ཐང་ཡིག་གསར་རྙིང་དུ་སྤྱང་ལ་རིགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་

བཅུ་མཆིས་པར་བཤད་པ་ལས་རེ་རེ་ནས་བགྲང་མེད་ལ། གལ་ཏེ་བགྲང་ཡོད་ན་（甘羌）རྒན་སྤྱང་ངམ་རྒན་ཆང་

ཞེས་ཡོད་ངེས་ཏེ། དཔེར་ན། ཙི་ནའི་དེབ་ཐེར་དག་ཏུ། བོད་མི་སྤྱང་ངམ་ཆང་།（白马羌） པེ་ཀུག་སྤྱང་ངམ་

ཆང་།（白狗羌） ཏིན་ཀྲི་སྤྱང་ངམ་ཆང་།（羌邓至） སུམ་པ་སྤྱང་།（苏毗羌） ཞང་ཞུང་སྤྱང་།（羊同羌） 

ལྡོང་སྤྱང་ངམ་ཆང་（ 党 项 羌 ）ཞེས་བགྲང་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ།། བསྒྲུབ་བྱ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དཔེའི་

སྒོ་ནས་བསྟན་ན་གོ་བ་འཆར་སླ་བས་དཔེ་མཚོན་ཞིག་དྲངས་ན། འགྲོ་མགོན་འཕགས་པའི་（སྤྱི་ལོ༡༢༥༣ －

༡༢༨༠）དུས་སུ། ཙི་ནའི་སྐད་དུ་དབུས་གཙང་ལ་དབུས་སུ་གཙང་（ 乌 斯 藏 ）ཞེས་བྲིས་འདུག་མོད། ཕོ་

ལྷ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་སྲིད་ལོའི་（སྤྱི་ལོ༡༧༢༨-༡༧༤༨）དུས་སུ་དབུས་གཙང་（ 卫 藏 ）ཞེས་བྲིས་

འདུག་པ་འདིས་ཀྱང་ཙི་ན་བས་སྐབས་དེའི་མིའི་སྐད་གདངས་གཞིར་བཞག་སྟེ་འབྲི་བ་ལས། སྔོན་གྱི་འབྲི་སྟངས་

སོགས་ལ་བསྟུན་གྱིན་མེད་པར་གསལ། ཞིས་ཙང་（ 西 藏 ）བྱ་བ་འདི་ནུབ་གཙང་ངམ་ནུབ་བོད་ཅེས་པའི་དོན་

ཡིན་པར་མང་བོས་བསམ་ཞིང་དེ་ལྟར་སྨྲ་མོད། ཧོར་འཇིགས་ཀྱི་མདོ་སྨད་ལོ་རྒྱུས་སུ། བོད་རྒྱའི་མཚམས་སུ་བོད་

ཀྱི་བླ་རི་འགྱེལ།། ཀླུ་ཆུ་ཞག་གསུམ་བར་འཁྱིལ་ཆུ་ནང་ནས།། ཞེས་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ལུང་དྲངས་ཏེ་ཀླུ་

ཆུ་རྫོང་གི་ཤིས་ཚང་བླ་རི་འགུལ་དེ་སྐབས་དེའི་བཙན་པོའི་བླ་རི་དང་། ཤིས་ཚང་བྱ་བ་ཡང་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་

ཞིས་ཙང་དུ་འབོད་དོན་ཉག་གཅིག་ཡིན་པས། བྱེ་བྲག་གི་མིང་སྤྱི་ལ་བཏགས་སྲིད་པར་བཤད་དོ།། གལ་ཏེ་རྒན་

གྱ་བྱ་བ་དམག་སྡེ་ཚན་པའི་མིང་ཡིན་ན། ཡུལ་དབུས་ན་ཡོད་པའི་དམག་གི་རྒྱུད་པ་དག་ལ་དེ་ལྟར་ཐོགས་མེད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ལ་ཐུག་པ་དང་། ཡུལ་དབུས་ན་དེ་འདྲའི་ས་མིང་མེད་པར་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཚམས་སུ་གནས་པ་ཁོ་

ན་ལ་དེ་ལྟར་ཀྱའམ་ཀྱཱ་དང་གྱ་དང་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་མིང་སྒྲ་འཇགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསམ་འོས་སོ།། ལ་ལས། ཁ་གྱ་

ཞེས་པ་ཁ་ཤུལ་དང་སེར་གྱ་ཞེས་པ་སེར་ཤུལ་ལས་ཐོགས་པར་བཤད་པ་རྒྱུ་མཚན་མཆིས་པ་གཞིར་བཅས་ཀྱང་། 

ཤུལ་དང་གྱ་ཡི་གདངས་ཕན་ཚུན་གོ་བརྗེ་བར་རུང་བའི་མཐུན་དཔེ་མེད་ན་གོ་བ་སྐྱེད་དཀའ་ཞིང་། དེ་ལས་གཙོས་

ཉེ་འཁོར་གྱི་གདོང་གྱ་དང་དེ་ནས་ཁ་གྱ། དེ་ནས་རྒན་གྱ། གཉན་གྱ། དེ་ནས་ཐོ་གྱ། ལྕང་གྱ་སོགས་མུ་བསྒྲིགས་

ནས་མཆིས་པ་ལ་དཔགས་ན་ལུང་ཤོག་སྒྲིག་སྐབས་ཀྱི་མིང་འཇགས་པར་གསལ་ཞིང་། རྣམ་གྲངས་པའི་བཤད་

ཚུལ་གཞན་ལ། ཡན་ལག་གི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ། ཁ་གྱ། སྣ་གྱ། ལྟ་བུ་དང་། ཁ་དོག་གི་སྒོ་ནས་བཏགས་

པ། སེར་གྱ། ནག་གྱ། ལྟ་བུ། ཕྱུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ། བ་གྱ། བེའུ་གྱ། མཛོ་གྱ། ར་གྱ། ལུག་གྱ། 

དབྱིག་གྱ། ལྟ་བུ། ལ་ལས། ཆི་གྱ། སྔ་གྱ། ལྟ་བུ་གྲལ་ལས་ཐོགས་པར་བཤད་མོད་ཁྱབ་ཆུང་བར་སྣང་། རྒན་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

གྱ་གཙོ་བྱས་པའི་ས་ཁུལ་འདི་དག་འདི་ནས་ལོ་བཞི་སྟོང་གི་ཡར་སྔོན་དུ་སྤྱང་རིགས་ཀྱིས་བཟུང་བ་ནི་བསྙོན་མི་

ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། སྤྱང་རིགས་དེ་སུ་ཡིན་མིན་ལ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཚུལ་གསུམ་ལྷག་ཡོད། 

ཐང་ཡིག་སོགས་སུ་བོད་མི་སྤྱིའི་མེས་པོ་སྤྱང་རིགས་ཡིན་ཟེར། ལ་ལས་སྤྱང་དེ་བོད་དང་རྩ་བ་ནས་འབྲེལ་བ་མེད་

ཅིང་སྔ་ས་ནས་རྒྱའི་ངོ་བོར་ཐིམ་ཚར་ཟེར། ལ་ལས་སྤྱང་ཞེས་པ་ཁྱོམ་མམ་ཁྲོམ་ཡིན་ཟེར། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་

ཆེ་བས་འདིའི་སྤྱང་རིགས་ནི་བོད་ཀྱི་མེས་པོའི་ཆ་ཤས་གཅིག་སྟེ་བོད་ཀྱི་མེས་པོ་ངོ་མ་དབུས་ཡར་ལུང་ནས་མཆེད་

ཟེར་བ་དོན་ལ་གནས་སམ་སྙམ། རྒྱ་ནག་གིས་ཆང་དུ་འབོད་པ་འདི་བོད་རིགས་སྤྱི་ལ་གོ་བ་ཤས་ཆེ་མོད། བོད་

ཀྱི་འཇང་རྒྱལ་ཕྲན་ནི་བཙན་པོའི་སྐབས་སུ་བོད་དང་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་བའི་ལྷོ་ཤར་གྱི་རྒྱལ་ཕྲན་ཞིག་ཡིན་

ཞིང་། བོད་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་དུ་མྱྰ་དཀར་ནག་ཀྱང་ཟེར་རོ།། 

རྒན་གྱ་འདི་གཉའ་ཁྲིའི་ཡར་སྔོན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཡི་གེར་སྤྱང་（“羌”འདི་གཟུགས་མཚོན་ཡི་གེ་ཡིན་པས་

སྟེང་ན་“羊”ལུག་ཡིག་དང་ཞོལ་ན་“儿”བུ་ཡིག་ཡོད་པ་ནི་ལུག་སྐྱོང་མཁན་དུ་ངོས་བཟུང་བ་ཡིན་པར་ཅོ་ནེའི་

ལོ་རྒྱུས་སུ་བཤད་ཅིང་། གཡུ་ཡི་ཕྲེང་བར་ཞོལ་གྱི་ཡིག་གཟུགས་དེ་“ 人”རིའན་ཏེ་མི་ཞེས་པའི་ཡིག་གཟུགས་

ལས་གྲུབ་པར་བཤད་པས་བརྟག）དུ་འབོད་པའི་ས་ཁུལ་ཡིན་པ་ནི། བསང་ཆུ་འདི་ལ་སྤྱང་ཆུ་ཞེས་སུམ་པའི་ཆོས་

འབྱུང་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། གདན་རབས་ལྷའི་རྔ་ཆེན་དུ་སྤང་སེར་བོ་གསེར་གྱི་མཎྜལ་ཞེས་གསལ་བར་

བསྟན་པའི་བསང་གཞུང་ཞེས་བསང་གཞུང་བྱ་བ་སྤང་གཞུང་གི་དོན་ཡིན་པར་ཤུགས་ཀྱིས་བསྟན་འདུག་མོད། 

དེའི་སྤང་གཞུང་མེ་ཏོག་སྐྱེ་སའི་སྤང་གཞུང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྤྱང་གཞུང་གི་འདོགས་ཆད་པའི་སྤང་གཞུང་ཡིན་ན་

འགྲིག། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཐོག་མའི་སྐད་གདངས་ལ་འདོགས་སོགས་ཡོད་ཀྱང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བས་འདོགས་

སོགས་ཡུལ་སྐད་ལ་མི་ཡོང་བ། དཔེར་ན། དབུས་པའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ཕྱི་གླིང་བ་ལ་ཕི་གླིང་བ་ཟེར་བ་དང་། ཨ་མདོ་

བས་སྤྲུགས་ལ་སྤུགས་དང་། སྤྲང་བོ་ལ་སྤང་བོ་ཟེར་བ་བཞིན་ནོ།། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་སྤྱང་བྱ་བའི་རུས་ཤིག་ཡོད་

པ་དེའི་རྒྱུད་པ་དང་། དེ་ལ་སྤྱང་ཟེར་དོན་ཡང་སྤྱང་རུས་བླར་བཀུར་བའི་ཆ་ནས་ཐོགས་པར་འདོད་པ་དང་། བྱང་

འདི་དབུས་པས་ཀློག་སྐབས་ཆང་གི་སྒྲ་ལྟ་བུ་ཞིག་འབྱུང་བས་བོད་བྱང་བ་ལས་ཐོགས་པར་འདོད་ཚུལ་གྱི་ལུགས་

སོགས་ཡོད་ལ། བསང་ཆུ་འདི་སྤྱང་ཆུ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། གྱེས་མོའི་གོང་བ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཤར་བསྐྱོད་ཀྱིས་

རྐ་ཆུ་བརྒྱུད་ཀུང་ཧོ་ནས་ཀླུ་ཆུ་དང་འདྲེས་མཐར་རྨ་ ཆུར་འབབ་པའི་ཆུ་འདི་ལ་བོད་ཀྱིས་བསང་ཆུ་དང་། ཙི་ན་བས་

ཏཱ་ཞཱ་ཞེས་ཀྱང་འབོད། དཔྱད་གཞི་གཞན་མགོ་འབུས་ཙམ་བཀོད་ན། ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་ཏུ། ཤངས་ཀྱི་སུམ་

ཆུ་བོར། བློན་ཆེན་བཙན་སྙ་གུམ། བང་མོ་བང་ཀར་ཞེས་གསལ་བའི་ཤངས་ཞེས་པ་ཧོར་གཙང་ཤངས་སྒོ་དང་ཆ་

སྐམ་ཤངས་སྒོ་སོགས་དང་། སུམ་ཆུ་ཞེས་པ་བསང་ཆུ། བང་མོ་བང་དཀར་ཞེས་པ་ད་ལྟ་ཡང་བང་གུར་ཐང་ཟེར་

བ་དེ་ཡིན་སྲིད་པའི་དཔྱོད་སྒོ་གཞན་གྱིས་བཏོད་ཡོད་ཅིང་། བོད་ཀྱིས་བསང་ཆུ་ཟེར་བ་སྤྱང་ཆུ་བྱ་བའི་ས་མགོའི་སྒྲ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གསལ་དྲགས་ན་སྔོན་འཇུག་གི་སྒྲ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཐོན་ཏེ། དཔེར་ན། སླ་ང་བྱ་བའི་གདངས་ལ། ཨ་མདོའི་

ཡུལ་སྐད་དུ་བསང་ང་ཟེར་བ་བཞིན་ནོ།། ཏཱ་ཞཱ་ཞེས་པའི་ཞཱ་ཡང་སྤྱང་གི་སྒྲ་ཅི་ཐོན་ལ་འབད་པ་སྟེ། མགོ་དང་རྗེས་

འཇུག་གི་གདངས་མ་ཐོན་པ་ལས། ལྷག་མ་ཧ་ལམ་ཐོན་འདུག་པ་དང་། ཡང་། བསང་ཆུ་འདི་ལ་ཧན་གྱི་དེབ་

ཐེར་ས་ཁམས་ཀྱི་སྐོར་དུ་ཅིན་ཁྲིན་ཅོན་པའེ་ཧྲི་ཞན་（金成郡白石县）དུ། ལི་ཧྲུས་（漓水）ནུབ་ནས་བབས་

ཏེ་ཤར་གྱི་པའོ་ཧན་（ 抱 罕 ）ནས་རྨ་ ཆུར་འདྲེས་ཞེས་འཁོད་ཡོད་པའི་ལི་ཧྲུས་ནི་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་མང་བོ་ཞིག་གི་

ནང་དེང་གི་བསང་ཆུ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱིན་འདུག་སྟེ། བསང་ཆུ་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་སུ། དེང་གི་བསང་ཆུ་（大夏河）

ནི་གནའ་སྔ་མོའི་ལི་ཧྲུས་ཡིན་ལ། ལི་ཧྲུས་རྨ་ ཆུར་འདྲེས་ཀྱིན་ཡོད་ཅེས་འབྱུང་བ་དང་། ཞོན་ཧྭའི་ལོ་རྒྱུས་སུ། 

ལི་ཧྲུས་ནི་ཞོན་ཧྭ་ཐིང་གི་ས་ཁོངས་བརྒྱུད་པ་སྟེ། དེ་འབབ་སའི་ས་ལ་གཉའ་གོང་གཞུང་ངམ་རྒན་གྱའི་གཞུང་ཡང་

ཟེར། ཞེས་འབྱུང་བ་ཕར་བལྟས་ཚོད་ལ་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གི་ཁྱད་དམ། ཡང་ན། བླ་བྲང་གི་ས་

ཡང་རྒན་གྱར་གཏོགས་པ་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་ལས། རྐང་ཚའི་ནང་སོ་དང་། ཁ་

གྱའི་（རྒན་གྱའི་ཁ་གྱ་ཡིན། ）བེ་ཧུ་གཉིས་ཀྱིས་ས་ཕུལ་ཏེ་དགོན་པ་བཏབ་པས་བྱས་པ་ཆེ། ཞེས་དང་། བླ་

བྲང་གོས་སྐུ་ཟམ་པ་མན་ཆད་གྱི་གྲྭ་རིགས་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གི་པྲ་ཉེ་ཁམ་ཚན་དུ་གཏོགས་དོན་དང་། གཙོས་

སྲིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་བྱ་བར་ཡང་། དགོན་ས་འདི་སྔར་རྒན་གྱའི་དགུན་ས་ཡིན་པས་

དགོན་པ་མ་ཆགས་གོང་ལ་འདིར་ཚར་ཚ་དང་། གླས་དྲུག ཟ་ཡུག་གསུམ་ལས་གྲོང་སྡེ་མེད་ཅེས་བཤད་པ་ལྟར་

ན་འགལ་བ་ཆེར་མི་སྣང་ངོ་།། འོན་ཀྱང་། དེར་གླས་དྲུག་བགྲང་བ་དཔྱད་དགོས་ཏེ། དབལ་མང་དཀོན་མཆོག་

རྒྱལ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར་དུ། ཚར་ཚ། ཕུག་སྡེ། ཟ་ཡུ་གསུམ་ལ་བསང་མཐའ་ཚོ་གསུམ་དུ་གྲགས། ཕྱིས་སུ་

རྒན་གྱའི་ཚང་ཧུའི་མི་སེར་བྱས། ཞེས་གསལ་བས་སོ།། སྲོང་བཙན་ཡར་སྔོན་དུ་རྒན་གྱའི་ཕྱོགས་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་

བོད་ཡིག་ཏུ་མཐོང་དཀོན་ཞིང་། རྒྱ་བོད་ཀྱི་འབྲེལ་མཚམས་སུ་ཡོད་པས། ཙི་ན་བའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་འཁོད་པ་ལ་

དཔྱད་ཞིབ་དང་སྦྲགས་ཏེ་གླེང་ན། གདོད་མ་ནས་ཡུལ་འདིར་ནུབ་སྤྱང་（ 西 羌 ）དང་ནུབ་རོང་སོགས་གཞིས་

སྡོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་ཞོན་ཧྭའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ས་འདི་གནའ་སྔ་མོར་ཞཱ་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་ཡུང་ཀྲོའུ་（ 雍 州 ）

ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་། དབྱིན་དང་ཀྲུའུ་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་ཆང་དང་རོང་གིས་བཟུང་ཡོད། ཅེས་པའི་ཆང་

དང་རོང་ནི་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་མིའི་མེས་པོ་ཡིན་པ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་གཟུ་བོར་གནས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་མགྲིན་

གཅིག་ཡིན་པས། ནུབ་སྤྱང་（ 西 羌）དང་ནུབ་རོང་（ 西 戎）ནི་ས་འདིའི་གཉུག་མར་གནས་པའི་བོད་རིགས་

ལས་ཐ་དད་པ་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ལོ་བཞི་སྟོང་གི་གོང་དུ་ས་འདི་ཕྱོགས་སུ་སྤྱང་གིས་བཟུང་བ་མཐུན་གྲུབ་ཡིན་

ཞིང་། ད་ལྟ་སི་ཁྲོན་ཁོངས་སུ་སྤྱང་གི་ཚོ་ཁག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཁེར་ཚུགས་སུ་ཡོད་པ་དག་གིས་ཀྱང་། ཉི་མ་ལ་མེ་

དཔུང་། ལག་པ་ལ་ལག ངོ་ལྟ་ལ་མེ་ལོང་། གཅིག་གཉིས་གསུམ་དང་། བཅུ་གཅིག བཅུ་གཉིས། བཅུ་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

གསུམ་སོགས་བོད་སྤྱི་སྐད་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་བཀླག་པ་དང་། སྐུ་ཞབས་ལུའུ་ཀོང་ཁུན་གྱིས་《བོད་མིའི་

རུས་རྒྱུད་སྐོར་གྱི་དཔྱད་པ་》བྱ་བ་ལས། ཆང་གི་སྐད་ཡིག་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་བྱང་རྒྱུད་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་མིང་

ཚིག་འགའ་ཞིག་བོད་ཀྱི་ཡིག་སྐད་དང་ལྷག་པར་ཉེ་བོ་ཡོད། ཅེས་གཟུ་བོར་གནས་པའི་དཔྱད་པ་བྱས་ཡོད་ལ། 

༡༩༩༧ལོའི་བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག་རྒྱ་ཡིག་ཏུ། སྐུ་ཞབས་ཧི་ཀྲི་ཝུའུ་ཡིས། འཇང་རིགས་ཀྱིས་སྤྱོད་བཞིན་པའི་

ཡི་གེ་ནི་དེང་ཐོག་སྲོང་བཙན་ཡར་སྔོན་གྱི་བོད་ཡིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟའི་བོད་སྐད་དང་འཇང་སྐད་གཉིས་ཀྱི་ཨ་མ་

གཅིག་ཡིན་པར་བཤད་འདུག་པ་ལྟ་བུ་རེད། ད་དུང་། འདུ་ཤེས། གུས་སྲོལ། ཐོན་རྫས་སོགས་བོད་མི་སྤྱི་དང་

འདྲ་ཚུལ་འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆར་གསལ་མོད་མང་དོགས་ནས་མ་སྤྲོས་སོ།། སྤྱང་བླ་ཟོག་ཏུ་བཀུར་

བའི་རུས་ཚོ་མདོ་སྨད་ན་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྟོད་མངའ་རིས་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་གངས་ཏེ་སེའི་ཉེ་འདབས་ས་ཁུལ་དང་

ས་དེར་གནས་པའི་འབྲོག་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་དེང་སང་ཡང་སྤྱང་ཞེས་འབོད་ཀྱིན་ཡོད། མདོ་སྨད་དུ་ཡང་སྤྱང་

ལུང་། དོམ་ལུང་། སྟག་ལུང་སོགས་མང་ལུགས་ལ་བལྟས་ན་ཡང་གོ་བ་རྙེད་རྒྱུ་ཡོད། ཀན་སུའུ་ལོ་རྒྱུས་ཆེན་མོ་

རུ། ཀོང་ཏཱ་ཕུའོ་སྟེ་བྲག་དཀར་རི་རྒྱུད་དུ་འ་ཞ་བསྡད་པར་བཤད་པ་དང་། བེ་བྱང་མའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་འ་ཞའི་རྗེ་བོ་

མོང་དབོན་（སྤྱི་ལོ་༤༣༦ལོར་འདས། ）གྱི་མངའ་རིས་ནི་ཤར་ལུང་ཤར་ལ་རྒྱུད། ལྷོ་པྰ་ཞིས། ནུབ་ཁུ་ནུ་རི་བོ། 

བྱང་ལི་ཡུལ་གྱི་བར་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང་། ཐང་ཡིག་རྙིང་བར། འ་ཞ་ནི་ཀན་ཟུང་གི་ལྷོ། ཐོའུ་ཆུའི་ནུབ། ལྷོ་

མཐའ་བཱ་ཡན་ཧ་རིར་ཐུག་པའི་བར་ས་ལེ་དབར་སྟོང་ལྷག་ཡོད། ལུང་སོ་སྲིད་ལོ་（སྤྱི་ལོ༦༦༣）གསུམ་པར་བོད་

ཀྱི་མངའ་འོག་ཏུ་བཅུག ཅེས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་འ་ཞས་ཀྱང་ས་འདི་བཟུང་ལ། འ་ཞ་བྱ་བ་བོད་རིགས་ཡིན་པ་ནི། 

རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་དུ་དྲངས་པའི་ཡིག་རྙིང་ལས། སྡོང་ལ་རུས་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་གྲོལ།། སེང་རྒྱལ་འ་ཞ་

བུ་དགུ་གྲོལ།། ཅེས་དང་། སྡེ་སྲིད་ཀྱིས། འ་ཞ་གློག་སྐྱ་ལྕགས་མར་བ།། ཞེས་དེ་རྣམས་རུས་གཅིག་གི་ཁོངས་

སུ་འདུ་བར་བཤད་པ་ལས་ཤེས་ལ། དེབ་དཀར་དང་དེའི་རྗེས་འབྲང་དག་གིས་འ་ཞ་དང་དྲུ་གུ་ཕན་ཚུན་ནོར་ཡོད་

ཀྱང་། དྲུ་གུ་བྱ་བར་ཙི་ན་བས་ཐོའུ་ཅའེ་（ 突 厥）ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པ་དང་། འ་ཞ་ལ་ཐོའུ་ཡེ་ཧོང་ཟེར་བར་བཤད་

མོད། ཕྱི་མ་ལ་འོག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་དཔྱད་གཞི་ཆེ། གྱི་ལིང་འཇིགས་མེད་ཟེར་བ་ཞིག་གི་རོྩམ་ཡིག་ཏུ་འདི་ལྟར་

འབྱུང་སྟེ། ཏུན་ཧོང་གི་ཡིག་རྙིང་དུ། དུ་གུ་ཞེས་འབྱུང་བ་དེབ་དཀར་གྱིས་མཆན་བཏབ་སྟེ་དྲུ་གུ་ཡིན་ནམ་ཟེར་

ཡང་། ཙི་ནའི་ཡི་གེ་（ 吐 谷 浑）འདིའི་དབུས་མར་“གུ་”བྱ་བར་ཡང་ཀློག་སྟངས་ཡོད་འདུག་པས། ཉེ་དུས་

ཐང་གི་སྙན་ངག་གྱེར་འདོན་གྱི་བརྙན་སྡེར་ཞིག་ཏུ། ཐུའུ་གུ་ཧོང་ཞེས་ལོ་རྒྱུས་ལ་རྒྱུས་མེད་པ་ཞིག་གིས་དེ་ལྟར་

བཀླག་འདུག་ཅེས་བྲིས་འདུག་མོད། ཉེ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་སྟག་ལྷ་ཕུན་བཀྲས་བསྒྱུར་བའི་ཐང་ཡིག་ཏུ་ཡང་། 

ཐུའུ་ཀུའུ་ཧུན་ཞེས་པ་གྲུ་གུ་ལ་ཟེར། ཞེས་འབྱུང་བས་ད་དུང་དཔྱད་པར་བྱའོ།། ། འ་ཞ་འདི་རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་པ་དག་

གིས་སྤྱི་ལོ་ ༢༦༥ ནས་ ༣༡༧ བར་རྒྱ་ནག་གི་དེང་གི་ལའོ་ཉིན་ནུབ་བྱང་རྒྱུད་དུ་འབྲོག་ལས་གཉེར་བའི་ཞན་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

པིས་རིགས་ཀྱི་ཚོ་ཁག་གཅིག་རྐྱེན་དབང་གིས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀ་ཆུའི་ཁུལ་དུ་གཞིས་ཆགས་ནས་རིམ་གྱིས་མཚོ་

སྔོན་ལྷོ་ཤར་གྱི་བོད་རིགས་དང་གཉེན་འབྲེལ་བྱུང་སྟེ་ནུས་པ་རྒྱས་རྗེས་དེར་སྲིད་དབང་བཙུགས་པར་བཤད་ཅིང་། 

རྒྱ་ནག་གིས་ཐུའུ་ཡེའུ་ཧོང་ཟེར་བ་དེ་བོད་ཀྱིས་འ་ཞ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་གནང་མཁན་མང་བོ་བྱུང་

འདུག་ཀྱང་། ཧོར་འཇིགས་ཀྱི་མདོ་སྨད་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཐུའུ་ཡེའུ་ཧོང་དང་། ཧོར་སེར་དང་། དེང་སང་དཔའ་རིས་ས་

ཆར་ཡོད་པའི་ཧོར་རིགས་ཏེ། རྒྱ་ནག་གིས་ཐོའུ་རིགས་སུ་འབོད་པ་དེ་གསུམ་ཧ་ལམ་དོན་གཅིག་པའི་ཚོད་དཔག་

དང་། དེ་ལྟ་ན་ཐུའུ་ཡེའུ་ཧོང་དེ་རྒྱས་ཞུང་ནུའུ་རུ་འབོད་པའི་ཧོར་སོག་གི་རིགས་ཡིན་གྱི། ཞན་པིས་ཞེས་རིགས་

ཟུར་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པ་དང་། འ་ཞ་དང་དེ་གཉིས་མི་གཅིག་པར་ལུང་རིགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་ཤིང་། ཐུའུ་ཅེའེ་བྱ་བ་

དེ་བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོར་གྲུ་གུ་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། སྟག་ལྷ་ཕུན་བཀྲས་ཡུ་གུར་ལ་བསྒྱུར་བ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་

གི་ཁྱད་དེ། སྐབས་དེར་ལི་ཡུལ་གྱི་མི་རིགས་སྤྱི་ལ་ཡུ་གུར་ཟེར་ཞིང་གྲུ་གུ་ནི་དེའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་རྒྱལ་

ཕྲན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེང་སང་གི་ཋིར་ཁིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱུང་བར་སྤྱི་ལོ་མ་ཚུགས་གོང་རྒྱ་ནག་ཧན་རྒྱལ་རབས་

ལ་དམག་རྒྱག་མཁན་ཞུང་ནུའུ་ཟེར་བའི་རིགས་རྒྱུད་མི་ཚང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ལི་ཡུལ་གྱི་ཨ་ཏན་རི་བོར་གནས་སྤོས་པ་

དང་། སྤྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་དྲུག་པ་ནས་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱས་ཤིང་ནང་མ་འཆམ་པར་ཁག་གཉིས་སུ་གྱེས་པ་ལ་ཡུ་གུར་

ཤར་ནུབ་གཉིས་ཟེར་ཚུལ་དང་། སྲོང་བཙན་དུས་སུ་བྷ་ཏ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་བོ་ཟེར་བ་ཡང་རྒྱ་ནག་གིས་ཐུའུ་ཡེའུ་ཧོང་

ཟེར་བའི་རྒྱལ་བོ་ཡིན་སྲིད་པའི་དཔྱོད་སྒོ་བཏོད་ཡོད་པ་བསམ་རིན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། གླང་རུ་ལུང་བསྟན་གྱི་མདོ་

ལས། གལ་ཏེ་ཡུལ་འདིར་གྲུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་གཏུམ་པོ་དད་པ་མ་མཆིས་པ་རྣམས་དང་། ཧོར་དང་། སུམ་པའི་

དམག་དག་མཆི་བར་འགྱུར་ན། ཞེས་དང་། ལི་ཡུལ་ལུང་བསྟན་གྱི་མདོ་ལས། གང་ཚེ་ཡུལ་འདིར་རྒྱ་དང་ནི།། 

འ་ཞ་དང་ནི་སུམ་པ་རྣམས།། འཕགས་སྐྱེས་པོ་ཡི་དམག་བཞིན་དུ།། ཞེས་པའི་ཚིག་ཟིན་ལ་གྲུ་གུ་དང་ཧོར་སོ་

སོར་ཕྱེ་ཡོད་པ་དང་། གྲུ་གུ་ནི་ལི་ཡུལ་གྱི་གཉུག་མར་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། མདོ་སྔ་མའི་གྲུ་གུ་དེ་མདོ་ཕྱི་

མའི་འ་ཞ་དང་གཅིག་ཡིན་མིན་དཔྱད་གཞི་ཡོད་པ་བཅས་འདིར་དྲངས་སོ།། འོན་ཀྱང་། དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱིས། 

ཐུའུ་ཡེའུ་ཧོང་དང་འ་ཞ་གཅིག་པ་དང་། ཡུ་གུར་དང་ཧུས་ཧྭི་གཅིག་པ་དང་། གྲུ་གུ་དང་ཐུའུ་ཅའེ་གཅིག་ཏུ་

བཤད་དོ།། མདོ་དོན་རྒྱ་ནག་གི་མཁས་པ་འགས་འ་ཞ་དེང་ཐོག་བོད་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་དེ་ཡིན་ཀྱང་། བོད་ཀྱི་

གཞུང་ལུགས་དག་ན་འ་ཞ་བོད་ཡིན་པར་གསལ་ཞིང་། འ་ཞའི་ཐོག་མའི་གཞིས་ཆགས་མདོ་ཁམས་ཡིན་པར་

བརྟེན། དབུས་གཙང་གི་འ་ཞའི་རྒྱུད་པ་ཡང་མདོ་ཁམས་སྒང་ནས་མཆེད་པར་རྒྱལ་བ་དགེ་རྒྱམ་པའི་རྣམ་ཐར་དུ་

གསལ་བ་དང་། བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ་ལས། རྒྱལ་བོ་གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་སྐུ་རིང་ལ།། ཏ་ཟིག་འ་ཞའི་བོན་པོ་གདན་

དྲངས་ནས།། ཞེས་དེ་དུས་ནས་འ་ཞ་ལ་བོན་པོ་ཡོད་པར་བཤད་པས་ཀྱང་རྒྱུ་མཚན་གོ་རྒྱུ་མང་སྙམ། འོན་ཀྱང་། 

མཁས་དགར། དེ་ཚེ་རྒྱ་གར་ཡུལ་དང་སྟག་གཟིག་མཚམས།། གུ་ར་ཝ་ཏ་ཅེས་པའི་ཡུལ་ཁམས་ནས།། མུ་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

སྟེགས་བོན་པོ་འ་ཞ་ཞེས་པ་བྱུང་།། ཞེས་པ་གཉིས་རྩ་བ་གཅིག་ལ་བརྟེན་པར་སྣང་བས། སྔ་ཕྱིའི་བྱུང་རིམ་དེད་ན་

སྔ་མ་ཁུངས་བཙན་དགོས་ཏེ་ཞར་བྱུང་ངོ་།། དེས་ན། ཐང་ཡིག་ཏུ། བྱང་ཕྱོགས་གེ་སར་གྲུ་གུ་བཞུགས་པ་ཡང་།། 

ཞེས་པ་ལྟར། གེ་སར་དམག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀོང་ཅོ་སློང་དུ་ཡོངས་རབས་རྒྱལ་རབས་གསལ་མེ་སོགས་སུ་གསལ་

བ་དེ་དང་། རྒྱའི་ཐང་ཡིག་ཏུ་གྲུ་གུ་སླེབས་རབས་བཤད་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བབས་འདུག ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་

པ་སོགས་སུའང་གྲུ་གུ་ནི་ཞང་ཞུང་གི་མཚམས་སུ་ཡོད་རབས་མང་དུ་འབྱུང་ཞིང་། དེར་མ་ཟད་གྲུ་གུ་གཡུ་ཚོང་། 

འ་ཞ་གྲི་ཚོང་། ཞེས་དང་། བཙན་མོ་ཁྲི་བངས། འ་ཞ་རྗེ་ལ་བག་མར་གཤེགས། བློན་ཆེ་ཁྲི་འབྲང་དྲུ་གུའི་ཡུལ་

ནས་སླར་འཁོར། ཞེས་སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། ཐང་ཡིག་གསར་མར། གྲུ་གུ་དང་འ་ཞ་ལ་ཀོང་ཅོ་རེ་ཐོབ་པའི་

གཏམ་གསན་ཏེ། ཞེས་དེར་ཡང་དེ་གཉིས་སོ་སོར་བཤད་དོ།། 

འ་ཞ་དང་མི་ཉག་གཉིས་ཀྱང་མི་འདྲ་སྟེ། རུས་མཛོད་ལས། མེ་དང་རྟ་སྦྲུལ་སེང་འ་ཞ།། ཆུ་དང་བྱི་ཕག་

ལྡོང་མི་ཉག། ཅེས་དང་། རྒྱལ་ཕྲན་བཅུ་གཉིས་བྱུང་བ་དེ་རྣམས་ཡུལ་མི་ཉག་ནས་ལྡོང་རིགས་དང་། སུམ་བྷ་

ནས་འབྲི་རིགས། ཞང་ཞུང་ནས་སྦྲ་རིགས། འ་ཞ་ནས་སྒ་བྱུང་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལ། ལོ་རྒྱུས་ཁ་ཤས་

སུ་མི་ཉག་གྷ་ཞེས་འབྱུང་མོད། བོད་སྐད་དངོས་ཡིན་པས་མཐུག་པོའི་ཡི་གེ་བྲིས་པ་མ་དག་པས། རུས་ཀྱི་ནང་

ཚན་ཡིན་ན་མི་ཉག་ནི་ལྡོང་ཡིན་པར་མང་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར། འདིར་ཐོལ་བྱུང་དུ་སྒ་རུ་འགྱུར་དོན་མེད་པས་དུས་

ཀྱི་བསྐལ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གསང་བ་འདི་དག་ལ་དུས་ཚོད་ཡོད་ན་ཕྱིས་སུ་དཔྱད་པས་ཆོག་གོ། ལར་

མི་ཉག་ཟེར་དུས་ཕྱིས་ཀྱི་མི་ཉག་རྒྱལ་རབས་ཙམ་ལ་གོ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་སྲོང་བཙན་གྱིས་མི་ཉག་རྒྱལ་བོའི་སྲས་

མོ་རུ་ཡོངས་བཟའ་རྒྱལ་མོ་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བསུས་ཚུལ་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་དུ་གསལ་བ་དང་། སྟག་ལྷ་ཕུན་

བཀྲས། ཐང་གི་དུས་མགོར་མི་ཉག་རྣམས་མདོ་སྨད་རྨ་ ཆུའི་ཁུལ་དུ་ཡོད། སྤྱི་ལོ༦༣༨ལོར་སྲོང་བཙན་གྱིས་

མདོ་སྨད་དུ་དམག་དྲངས་སྐབས་མི་ཉག་ཚོ་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་ལ་མགོ་བཏགས་པར་བཤད་པ་དང་། མཁས་

དགར། སྲོང་བཙན་དུས་སུ་མི་ཉག་གིས་ལག་དཔོན་བྱས་ཏེ་ཁམས་སུ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པར་བཤད་པ་དང་། གོང་

དུ་རུས་མཛོད་དྲངས་པ་ལྟར་མི་ཉག་ལས་ལྡོང་རིགས་བྱུང་བར་བཤད་པ་སོགས་གོང་འོག་བསྒྲིགས་ན། རྒྱ་ནག་

གིས་ཏང་ཞང་ཟེར་བ། བོད་ཀྱིས་མི་ཉག་ཏུ་འབོད་པ་འདི་བཙན་པོའི་དུས་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་དགོས་

པར་སྣང་ངོ་།། འ་ཞ་དང་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྔར་བཙན་པོའི་དུས་ནས་ཡོད་པ་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་དུ་གསལ་བ་

ལྟར། ཨ་མདོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱང་འ་ཞའི་འ་དང་མདོ་སྨད་ཀྱི་མདོ་བསྡོམས་པའི་དོན་ཡིན་སྲིད་དེ། ཨ་མདོ་ལ་

རྒྱ་བོད་ཡིག་སོགས་སུ་འ་མདོ་ཞེས་ཀྱང་བྲིས་པས་སོ།། ཞེས་འགའ་ཞིག་གླེང་ངོ་།། ད་ནི་དཀྱུས་ལ་འཇུག་པར་

བྱ་སྟེ། འ་ཞའི་གཡག་མགོའི་མཁར་（ 牛 头 城）བྱ་བའི་མཁར་གྲགས་ཆེན་ཞིག་ལོགས་སུ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ཡོད་

འདུག་ཀྱང་། ཆིང་གི་སྐབས་སུ་ཟུར་བརྒྱད་མཁར་（八角城）དུ་འབོད་ཅིང་། སུང་གི་སྐབས་སུ་ཡེ་གོང་མཁར་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

（ 一 公 城）དུ་འབོད་པའི་གཉའ་གོང་མཁར་འདི་ཡང་གཡག་མགོའི་མཁར་བྱ་བའི་གདངས་འགྱུར་བ་ཡིན་སྲིད་

ལ། སུ་རུག་གི་མཁར་ལ་དམངས་ཁྲོད་དུ་ཕག་མགོའི་མཁར་རམ་ཕག་མགོའི་ཀླད་ཟེར་བ་དང་། གནའ་བོའི་དུས་

སུ་ཉ་དང་ཡ་ཁྱད་མེད་ཡིན་པ་འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར་དང་། དོན་གཅིག་ལ་སྔོན་རྗེས་ཡོད་མེད་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་

ཡོད་པས། ཞིབ་ཏུ་བསམ་ན་གཉའ་གོང་བྱ་བ་འདི་གཡག་གོང་ངམ་གཡག་མགོ་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་སྙམ་པ་

རྟག་ཏུ་འཆར་ཡོང་། འ་ཞའི་རྒྱལ་ཁམས་བཙན་པོས་བསྣུབས་རྗེས། ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་དར་

རྒྱལ་མང་བོ་རྗེས་དམག་སྣ་དྲངས་ཏེ་རྒྱ་དང་གཡུལ་འཁྲུག་བརྒྱབ་ཅིང་དམག་དཔོན་དར་རྒྱལ་གྱི་བྱས་པ་བསྐལ་

བའི་བར་མི་ནུབ་པར་གནས་ཕྱིར་རི་དང་མཚོ་ལ་དམག་དཔོན་གྱི་མཚན་གསོལ་ཞིང་། དབལ་སྡེ་དམག་དཔོན་

སྒང་ཞེས་དར་རྒྱལ་མཆོད་པའི་རྗེས་ཤུལ་ཡོད་པར་མ་ཟད། དབལ་སྡེར་“གཅོ་ཚང་”བྱ་བའི་རུས་ཡོད་པའང་

ལྡེའུ་ཇོ་སྲས་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་དུ་“གཅོ་དར་རྒྱལ་མང་བོ་རྗེ་”ཞེས་གསལ་བ་དང་མ་བསྒྲིགས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཡོད་

པས། དབུས་དམག་གི་རྒྱུད་པས་ས་འདི་བཟུང་བའང་ཐེ་ཚོམ་ཡེ་ནས་མེད་པ་རེད། རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་གསལ་བའི་

ཏེའོ་ཁི་ཁྲིན་（ 雕 窠 城）མེ་སྤྲེལ་（སྤྱི་ལོ༧༥༦）ལོར་བོད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ལག་ནས་ཕྱིར་བླངས་པར་བཤད་པའི་

མཁར་དེ་རྒན་གྱའི་མཁར་ཆེན་འདི་ཡིན་པར་རྒྱ་ནག་གི་མཁས་པ་ལི་ཀྲིན་ཡེ་（ 李 振 翼 ）ཡིས་བཤད་པ་ཕལ་

ཆེར་བདེན་པར་སྣང་སྟེ། སྲིད་དོན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་དུ་འཁོད་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་（ 通 鉴 吐 蕃 史 料）བྱ་བ་

ལས། མཁར་དེ་ཆགས་སའི་ས་ཕྱོགས་ནི་ཧི་ཀྲིག་གི་ནུབ་ཀྱི་ས་ལེ་དབར་བརྒྱད་ཅུའི་མཚམས་ཀྱི་ཟོག་གོང་གཞུང་

དུ་ཐའན་ཁྲིན་ཅོན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་ནུབ་ཏུ་ས་ལེ་དབར་བརྒྱ་ལྷག་གི་མཚམས་སུ་ཏེའོ་ཁི་ཁྲིན་ཡོད། ཅེས་པ་

དང་ཕྱོགས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། 

འོན་ཀྱང་། ལི་ཀྲིན་ཡེ་ཡིས། མཁར་གཡུང་དྲུང་ཐོག་མར་རྩིག་མཁན་ནི། ས་བྱི་（སྤྱི་ལོ༧༤༨）ལོར་བོད་

ཀྱི་ཧྲི་པོ་མཁར་གཏོར་མཁན་ཐང་གི་དམག་དཔོན་ཀི་ཧྲུའུ་ཧའན་（哥舒翰）ཡིན་པར་བཤད་པ་ཚོད་དཔག་ཙམ་

ལས་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་དག་དཀའ་བས་དཔྱད་གཞིའོ།། གོང་གསལ་མཁར་དེ་གཉའ་གོང་མཁར་འདི་ཡིན་པའི་དབང་

དུ་བྱས་ན། ཤིང་སྟག་（སྤྱི་ལོ༦༥༤）ལོ་ཙམ་དུ་མཁར་འདི་ཙི་ན་བ་དང་བཙན་པོ་གཉིས་ཀྱིས་འཕྲོག་རྩོད་བྱས་

པར་སྣང་། ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་བོ་མེ་རྟ་（སྤྱི་ལོ༡༠༠༦）ལོར་མདོ་སྨད་དུ་ཕེབས་ཤིང་། ཡེ་གོང་མཁར་（一公城）དུ་（སུང་

གི་ལོ་རྒྱུས་སུ་འབྱུང་བའི་ཞོན་ཧྭ་མཁར་ཡང་འདི་ཡིན་ཏེ། མཚོ་སྔོན་ཡ་རྫིའི་མཁར་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༧༣༠ལོར་གསར་དུ་

ཆགས་པར་བསྟན་རྩིས་ཀུན་བཏུས་སུ་གསལ་བ་བཞིན་ནོ།། ）བྱོན་པར་བཤད་པས། གཡག་མགོའི་མཁར་བྱ་

བའི་སྒྲ་ཟུར་ཆག་པའམ་གདམ་ང་གང་རུང་དང་། དེ་ཡང་གཉའ་གོང་དང་དོན་གཅིག་སྟེ། གནའ་བོའི་དུས་སུ་ཉ་

དང་ཡ་དོན་གཅིག་ཏུ་སོང་བ་ཡོད་པས་བོད་ཁ་གཡག་དྲུག་གམ་བོད་ཁ་ཉ་དྲུག་ཅེས་གདམ་ང་དང་། ཉག་ཆུ་བྱ་

བའང་དེད་དེ་སོང་ན་འབྲི་ཆུ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་ཡིག་ཏུ་མའོ་ཉིའུ་ཧོ་སྟེ་（牦牛河）གཡག་ཆུ་ཞེས་བསྒྱུར་ཡོད་པ་དང་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

། མི་ཉག་ཅེས་པའང་སུམ་པའི་ཆོས་འབྱུང་དུ་མི་ཡག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་པར་གསུངས་པར་གཞིགས་ན། གནའ་

དུས་སུ་ཡ་དང་ཉ་ཕལ་ཆེར་དོན་གཅིག་ཡིན་པར་སྣང་བས། ཉ་གོང་ངམ་གཉའ་གོང་ནི་གཡག་གོང་དུ་ར་འཕྲོད་ཅིང་

འབྲི་གུང་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་（༡༡༤༢－ ༡༢༡༧）ར་ལུང་བསྟན་བྱུང་བ་ལྟར། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་བྱི་（སྤྱི་

ལོ༡༡༦༨）ལོར་འཁྲུངས་པའི་སྤྱན་སྔ་རིན་བཟང་རབ་བྱུང་བཞི་བའི་ལྕགས་འབྲུག་（སྤྱི་ལོ༡༢༢༠）ལོར་འབྲི་གུང་

ནས་མདོ་སྨད་གཉའ་གོང་དང་དེ་ནས་རེབ་གོང་དུ་བོྱན་པ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་ཆེ་ཙམ་སྣང་ཞིང་། བླ་ཁམས་དང་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པས། གདོད་མའི་ཤེས་རིག་རྣམས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་རྩིས་གཞུང་དུ། འབྲི་ནི་ཆུ་ཁམས་གཡག་

ལ་བླ།། ཞེས་པས་ཀྱང་གོ་བ་ཞིག་ངང་གིས་སྟེར་ཐུབ། དེ་ལྟར་ན་རེབ་གོང་ཡང་ར་གོང་མིན་པའི་ངེས་པ་ཅི་ནས་

ཀྱང་མེད་དེ། རྭ་སྒྲེང་བྱ་བ་ཡུལ་སྐད་དུ་རེ་སྒྲེང་དུ་གྱུར་པ་བཞིན་ནོ།། （རྭ་སྒྲེང་ནའང་གཉའ་གོང་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་

པ་དེའི་དཀར་ཆག་ཏུ་གསལ། ）ཡེ་གོང་བྱ་བའི་རྒྱ་ཡིག་གི་གདངས་དེ་བོད་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཡིན་སྟབས། ཡེ་

གོང་གི་ཆ་ཤས་སྔ་མ་དེའི་གདངས་ཐོན་པ་གཙོ་བོར་དམིགས་ཏེ། ཡེ་（移）དང་ཡེ་（叶）དང་ཡེ་（一）ཞེས་

རྒྱའི་ཡིག་གཟུགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མས་བྲིས་ཡོད་པས་ཀྱང་རྒྱའི་རང་སྐད་མ་ཡིན་པ་མཚོན་པར་བཤད་ལ། དེས་ན། 

ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་བོ་ནི། རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དག་གི་བཤད་ཚུལ་ལ། ཀོ་ཁྲང་མོ་ཡུས་སམ་ཡུལ་དབུས་འཕན་ཡུལ་དང་

མར་ཡུལ་དང་མང་ཡུལ་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་མེ་བྱ་（སྤྱི་ལོ༩༩༧）ལོར་འཁྲུངས་པ་ལོ་བཅུ་གཉིས་སྟེང་མདོ་སྨད་རྐ་

ཆུའི་དཔལ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་（རྡོག་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ཡིན་ནམ་ཟེར། ）གདན་དྲངས་ནས་སྟོབས་རྫོང་མཁར་
（ 多 增 城 ）དུ་བཞུགས་པ་དང་། དེ་ནས་ཟིང་བོ་ཁྲི་སྲིད་རྗེ་བྱ་བས་གཉའ་གོང་མཁར་རམ་ཡེ་གོང་མཁར་དུ་

གདན་དྲངས་ནས་བཀའ་གཙིགས་བཅོས་ཤིང་། རྐ་ཆུའི་（河州）མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲས་ཞེས་བོས། བཙན་

པོའི་གདུང་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲས་ཤིག་ཕྱོགས་འདིར་ཡོད་པ་ཀུན་ཀྱིས་ཐོས་པས། ཙོང་ཁའི་བླ་དཔོན་བློ་བཙུན་དང་

མགོ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཀྱིས་དམག་དྲངས་ཏེ་རྒྱལ་སྲས་འཕྲོག་ནས་རིམ་གྱིས་ཙོང་ཁའི་ཕྱོགས་སུ་སྲིད་བཟུང་ཞིང་

བློ་བཙུན་ནམ་ལི་ལིས་ཙུན་（李立遵）བློན་པོ་བྱས། ཧམ་སེམས་ཆེ་བའི་བོླ་བཙུན་དང་ཡ་རུ་རྗེའམ་བློན་པོ་བུན་

པོ་（དཔོན་པོ་བྱ་བའི་དོན་ཡིན་པར་ཡང་བཤད། ）གོ་གཉིས་སྔ་ཕྱིར་ཚར་བཅད་དེ་རྒྱལ་སྲས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཤིང་

ཁྱི་（སྤྱི་ལོ༡༠༣༤）ལོར། གྱི་ཐང་（青唐）ལ་གནས་སྤར་ཏེ་ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་ཁབ་དངོས་སུ་བཙུགས། ཁོང་གི་

བཙུན་མོ་དང་སྲས་དོན་ཆེན་（༡༠༣༢ －）གཉིས་རེ་ཞིག་བསང་གཞུང་གི་མཁར་དུ་བསྡད་ཅིང་། འདིར་དམག་

དཔོན་ཞང་ལྷ་བཟང་ཀླུ་དཔལ་བསྡད། ཤིང་སྦྲུལ་（སྤྱི་ལོ༡༠༦༥）ལོར་ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་བོ་འདས། ཆུ་བྱི་དང་ཆུ་

གླང་（སྤྱི་ལོ༡༠༧༢ － ༡༠༧༣）ལོར་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་ཚ་བོ་སྨིན་དྲུག་ཉ་བཟང་རྒྱལ་བོས་འདི་ཕྱོགས་སུ་དབང་བསྒྱུར་

སྐབས། སུང་དམག་གིས་ཙོང་ཁའི་མངའ་ཁོངས་ཤིང་ཀུན། རྐ་ཆུ། བ་ཙེ། （སྦྲ་ཚལ། ）ཅོ་ནེ་སོགས་བླངས་

མོད། ཤིང་སྟག་（སྤྱི་ལོ༡༠༧༤）ལོར་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་བུ་གསུམ་པ་དོན་ཆེན་གྱིས་དམག་དཔོན་ཀོས་ཀྲང་དཔུང་ཁྲི་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཕྲག་དང་བཅས་པ་རྐ་ཆུར་རྒོལ་དུ་བཏང་བ་བཞིན་སུང་གི་དམག་དཔོན་ཅིན་ཨན་ལི་བྱ་བ་བསད་དེ་སུང་དམག་

ཕམ་པར་བཏང་། ལྕགས་བྱ་（སྤྱི་ལོ༡༠༨༡）ལོར་མི་ཉག་ལ་རྒོལ་རྡུང་བྱས་པས་སུང་དགའ་ནས་ཐོབ་དང་རྒྱུ་

ནོར་བྱིན། མེ་ཡོས་（སྤྱི་ལོ༡༠༨༧）ལོར་དོན་ཆེན་འདས། དོན་ཆེན་འདས་རྗེས་བུ་དོད་ཨ་རིག་མགོན་གྱིས་དོན་

ཆེན་གྱི་བུ་དམག་དཔོན་ཚེ་རིང་བཙན་པོ་བསད་ནས་ཨ་རིག་མགོན་གྱིས་ཙོང་ཁའི་སྲིད་དབང་བཟུང་སྐབས། སུང་

གིས་ཙོང་ཁའི་ཐོག་ཏུ་དམག་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པ་གོ་བས། ཨ་རིག་མགོན་གྱིས་གཉའ་གོང་མཁར་དུ་དམག་བསྡུས་ཏེ་

སྒུག་མོད། རེ་ཞིག་དམག་འཁྲུག་དངོས་སུ་མ་བྱུང་། མེ་བྱི་（སྤྱི་ལོ༡༠༩༦）ལོར་ཨ་རིག་མགོན་འདས། ཙོང་

ཁའི་སྲིད་དབང་ཨ་རིག་མགོན་གྱི་བུ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱིས་འཛིན་སྐབས། ལྷ་བཟང་ཀླུ་དཔལ་གྱི་བུ་ཚ་སྤེན་ཟང་བོ་རྗེ་

སོགས་ཀྱིས་སུང་རྒྱལ་རབས་ལ་མགོ་བཏགས་ཏེ་གཉའ་གོང་མཁར་སུང་ལ་ཕུལ། ལོང་བཙན་གྱིས་ཙོང་ཁའི་སྲིད་

བཟུང་སྐབས་ཀྱང་སུང་ལ་མགོ་བཏགས་ཤིང་སུང་གིས་ཀྲིག་དང་ཞན་སོགས་རྒྱའི་ལམ་ལུགས་ལག་ཏུ་བསྟར་ཞིང་

མི་རིགས་ཁྱད་གསོད་དང་སྔོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལ་བརྩི་འཇོག་མ་བྱས་པས། ལུང་བཙན་ཆུང་བའམ་ཤེས་རབ་བློ་

གྲོས་ཙོང་ཁའི་སྲིད་ཁྲིར་འཁོད་པ་དང་བསྟུན། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཕྱོགས་འདིའི་གཉུག་མར་གནས་པའི་སྤྱང་ངམ་

བོད་མི་དག་གིས་སུང་ལ་ཕར་རྒོལ་བྱས་ཤིང་། རྐ་ཆུ་（临夏）ནས་ཕུའུ་ཀྲི་（朴知）བྱ་བའི་དམག་དཔོན་གྱིས་

དམག་མང་བོའི་སྣེ་དྲངས་ཏེ་གཉའ་གོང་མཁར་དུ་དཔུང་རོགས་ལ་སླེབས་སྐབས། སྤྱང་དམག་གམ་བོད་དམག་

གིས་ལམ་དོག་སར་（དེང་གི་གླ་ནག་ཁོག་ཡིན་ནམ། ）སྒུག་ནས་བསྡད་དེ་སུང་དམག་སླེབས་པ་དང་མཉམ་དུ་

ཕར་རྒོལ་བྱས་ཤིང་ལུང་ཁོག་གི་ལམ་དོག་པས། སུང་དམག་གིས་མགོ་རྔ་ཕན་ཚུན་གྱི་གནས་ཚུལ་མ་མཐོང་བར་

བརྟེན། དམག་དཔོན་ཕུའུ་བསད་དེ་རོ་རྟ་ལ་བཏགས་ཏེ་མར་བསྐུར་པས། སུང་དམག་རྗེས་མ་རྣམས་འཐབ་པའི་

སེམས་མེད་པར་ངུ་ཞིང་ཕྱིར་ལོག སྤྱང་དམག་གམ་བོད་དམག་གིས་མཁར་གཡུང་དྲུང་གི་ཕྱི་ནས་ཉིན་བཞི་བཅུ་

ལྷག་ལ་བསྐོར་པས། ནང་གི་སུང་དམག་གི་བྲོ་ཆས་ཟད་ནས་དམག་རྟ་བསད་དེ་བཀྲེས་སྐོམ་སེལ་ཐབས་བྱས། 

དེས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་རེ་ཞིག་རྒྱ་དམག་བོད་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ནས་བོད་ས་བོད་ལ་དབང་ཐུབ་པ་བྱུང་། འོན་ཀྱང་

དར་བའི་མཐའ་མ་རྒུད་པས་སྡུད་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་གཡོལ་དུ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། ཤིང་སྤྲེལ་（སྤྱི་

ལོ༡༡༠༤）ལོར་སུང་གིས་སླར་ཡང་དམག་དྲངས་ཏེ་ཙོང་ཁའི་སྲིད་དབང་གཏོར་ཏེ་མཁར་གཡུང་དྲུང་སོགས་

བཟུང་། 

འདི་གའི་ངག་རྒྱུན་དུ་མི་ཉག་གིས་མཁར་འདི་བཟུང་བར་བཤད་པ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་ཆེ་ཙམ་ཡོད་དེ། མཁར་

འདིའི་ས་འོག་ནས་རྙེད་པའི་གནའ་རྫས་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་དེ་ནི། རབ་བྱུང་དང་བོའི་མེ་ཡོས་（སྤྱི་ལོ༡༠༢༧）

ལོར་གཞི་ནས་བོད་དུ་བསྒྱུར་པའི་དུས་འཁོར་གྱི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་གནད་ཚང་བའི་སྔགས་ཡིག་ཅིག་ཡིན་

ལ། ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་བོ་འདིར་སླེབས་སྐབས། དུས་འཁོར་བོད་དུ་བསྒྱུར་མེད་པ་དང་། རྒྱའི་སུང་ཐང་ཧན་གང་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

ཡིན་ཀྱང་དུས་འཁོར་གྱི་ཆོས་དང་རྒྱང་ཐག་དཔག་ཚད་མང་བོས་ཆོད་ཡོད་པས། མི་ཉག་གི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རིང་ལ་

བལ་བོ་ཕམ་མཐིང་བ་མི་ཉག་གི་ཡུལ་དུ་ཆོས་གསུང་བར་ཕེབས་པ་བུ་སྟོན་གྱི་བདེ་མཆོག་སྤྱི་རྣམ་སོགས་བོད་ཀྱི་

ལོ་རྒྱུས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་དང་། མི་ཉག་འདི་བོད་རིགས་ཡིན་པ་བདག་གིས་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ཅིང་། མི་ཉག་

སེང་གེ་དར་གྱི་སྲས་རྡོ་རྗེ་དཔལ། ས་སྐྱ་གྲགས་རྒྱན་པའི་ཞབས་ལ་ཐུག དེའི་སྲས་འབུམ་སྡེ་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྦྱིན་བདག་དང་། དེའི་སྲས་ཡོན་བཙུན་ལ། སི་ཏུའི་ལས་ཀ་བྱུང་ནས། ངམ་རིང་བཏབ། དེའི་

སྲས་ནམ་མཁའ་བསྟན་པ། ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་དང་མཇལ། དེའི་སྲས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། དེའི་སྲས་རྣམ་རྒྱལ་

གྲགས་བཟང་། འདིས་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་དང་། མཁས་གྲུབ་རྗེར་དྲི་བ་མང་བོ་མཛད། དབུས་ཀྱི་བྱང་བའི་རྒྱུད་

འདི་མི་ཉག་རྒྱལ་རྒོད་ཀྱི་རྒྱུད་པ་ཡིན་པར་རྒྱ་བོད་ཧོར་སོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཉུང་ངུར་བརྗོད་པ་བྱིས་པ་འཇུག་པའི་འབབ་

སྟེགས་སུ་འབྱུང་བ་འཕྲོས་དོན་ནོ།། 

དེས་ན། མཁར་ནང་མཁར་འདི་ནི་ཐོག་མར་ཧ་ལམ་བོད་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་འ་ཞས་བཙུགས་

སྲིད་པ་དང་། མེ་སྤྲེལ་（སྤྱི་ལོ༧༥༦）ལོར་ཐང་རྒྱལ་རབས་དང་བཙན་པོས་འཕྲོག་རྩོད་བྱས་པ་དང་། མེ་རྟ་
（སྤྱི་ལོ༡༠༠༦）ལོར་ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་སྲས་སམ་ཇོ་སྲས་མཁར་འདིར་ཕེབས་པ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་ཞང་ལྷ་བཟང་

ཀླུ་དཔལ་ཚ་རྒྱུད་ཀྱིས་བཟུང་བ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་སུང་རྒྱལ་རབས་ཀྱིས་འཕྲོག་པ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་མི་ཉག་

འདི་ཕྱོགས་སུ་གནས་སྤར་ཏེ་མཁར་མང་བོ་བཙུགས་སྐབས་མཁར་ཆེན་འདི་ལ་ཉམས་གསོ་གནང་སྟེ་བཟུང་ཞིང་

མཁར་ནང་དུ་ལྷ་ཁང་སགོས་ཀྱང་བཞེངས་པ་དང་། མི་རིང་བར་སྒྲོ་རིང་མདོ་བརྟན་ནམ་སགོ་པོ་གང་རུང་སླེབས་ཏེ་

བཅོམ་པར་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྣ་ཚོགས་གོང་བསྒྲིགས་ན་ཤེས་སོ།། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་པའི་སྣེ་

ལེན་པ་དག་གིས། ཀན་ལྷོ་ས་ཁུལ་གྱི་རྫོང་དང་བོ་པེ་ཧྲི་རྫོང་ཞེས་ཧན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་པེ་ཧྲི་ཞན་བྱ་བའི་སྲིད་

འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་ཞེས་པའི་རྒྱའི་དེབ་ཐེར་དུ་འབྱུང་བ་དེ་ཡིན་པར་དྲིལ་སྒྲོག་བྱེད་བཞིན་གདའ་མོད། 

པེ་ཧྲི་ཞན་བྱ་བ་འདི་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱང་རྒྱའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རང་སྟེང་ནས་སྲིད་འཛིན་ས་ཁོངས་བགོས་པ་

ལས། དེ་གའི་ཡུལ་དང་མི་རྣམས་དངོས་སུ་ཧན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྲིད་དབང་འོག་ཏུ་བཅུག་ཡོད་པ་བཤད་དཀའ་

སྟེ། ཆིན་ཧྲི་ཧོང་གིས་སྤྱང་རོང་འགོག་ཕྱིར་ནུབ་ཏུ་ཤིང་ཀུན་བར་དུ་ལྕགས་རི་བརྡུངས་ཤིང་། རྒན་གྱ་ནི་ཤིང་ཀུན་

གྱི་ནུབ་ཏུ་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྐབས་དེར་ཕྱི་ལོག་ས་ཁུལ་དུ་བརྩིས་ཡོད་པ་སྟེ། ཆིན་གྱི་དུས་སུ་མཐའ་མཚམས་

ཀྱི་ས་ཁུལ་（ 秦 为 塞 外 地）ཡིན་ཞེས་རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་འབྱུང་བས་སོ།། ཞེས་འགའ་ཞིག་གིས་གླེང་བ་དོན་ལ་

གནས་སོ་སྙམ་མོ།། 

 དེ་ནས་ཙོང་ཁ་སུང་གིས་བཅོམ་པ་དང་། མི་ཉག་དང་རྒྱའི་ཅིན་རྒྱལ་རབས་དང་དབུས་གཙང་ནི་སོག་

པོས་བཅོམ་སྟེ་ཡོན་གྱི་མངའ་འོག་ཏུ་དབང་མེད་དུ་ཚུད། སྐབས་དེར་མཁར་འདི་མི་ཉག་གི་དམག་གི་རྟེན་གཞིར་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སོང་སྟབས་ཕ་རོལ་པས་བཅོམ་བརླག་བྱས་པ་ཚབས་ཆེ་བར་བརྟེན། རབ་བྱུང་ལྔ་བའི་ས་བྱ་（སྤྱི་ལོ༡༣༠༩）

ལོར་སོག་པོས་རྒན་གྱའི་བླ་རི་དགེ་རི་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་མཁར་གསར་ཞིག་བརྩིག་དགོས་བྱུང་ཞིང་། ནང་ལོགས་

ནས་ས་སྐྱར་བགྲོད་པའི་ལམ་ཐིག་སྟེང་ན་རྒན་གྱ་གནས་པས་འགྲོ་མགོན་འཕགས་པ་ཡང་རྒན་གྱའི་བྲག་དཀར་

དུ་ཕེབས་ནས་གནས་སྒོ་ཇེ་གསལ་དུ་བཏང་ཞིང་། བླ་མ་འཕགས་པ་ལ་མདོ་ཁམས་ན་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཁ་ཤས་

ཡོད་པའི་ནང་དུ་གཉའ་གོ་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡང་གཉའ་གོང་གི་རྗེས་འཇུག་གི་སྒྲ་མི་གསལ་བ་ཙམ་སྟེ་འདི་དབུས་

གཙང་ཡུལ་སྐད་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ཞིག་ཡིན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་ཁྱི་（སྤྱི་ལོ༡༣༧༠）ལོར་ཡ་རྫིའི་（ཡར་ཟུར་

ཞེས་བྲིས་པའང་སྣང་། ）ཟ་ལར་རྣམས་ཐོག་མར་གནས་དེར་འབྱོར་ཞིང་། ཁོ་ཚོའི་ཚོང་ཐོག་མ་བྱ་ཡུལ་རྒན་གྱ་

དང་ཐེ་བུ་ཡིན་པར་བཤད་འདུག་ཅིང་། མིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ལྕགས་ཕག་（སྤྱི་ལོ༡༣༧༡）ལོར་རྐ་ཆུར་（བསང་

ཆུ་ཡུར་དུ་དྲངས་པའི་ཆ་ནས་རྐ་ཆུ་ཞེས་བྱ་ཞིང་ཐང་གི་དུས་ཀྱི་ཀ་ཇུ་ནི་ཀྭ་ཀྲུའུ་（ 瓜 州 ）ཡིན་པས་དེ་ནི་དེང་གི་

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཏུན་ཧོང་རྒྱུད་དུ་ཡོད་ཅིང་ཐང་གི་དུས་སུ་ཧོ་ཞིས་ཏའོ་（ 河 西 道）ཡི་ཁོངས་གཏོགས་དང་

དེང་གི་རྐ་ཆུའམ་ལིན་ཞཱ་（临夏）ནི་གནའ་བོའི་ལུང་ཡུག་ཏའོ་（陇右道）ཡི་ཁོངས་གཏོགས་ཧོ་ཀྲུའུ་（河州）

བྱ་བ་དེ་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཙི་ནའི་ཐང་གི་ཏའོ་（ 道）བྱ་བ་དེང་གི་ཞིང་ཆེན་དང་ཡང་མི་འདྲ་སྟེ། སྲིད་འཛིན་གྱི་

ས་ཁུལ་དུ་བགོས་པ་ཙམ་ལས་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་དངོས་སུ་བཙུགས་མེད་པས་སོ་ཞེས་འགའ་ཞིག་གིས་གླེང་

བ་དོན་ལ་གནས།）བེའུ་（ 卫 ）ཞེས་པའི་སྲིད་འཛིན་བཙུགས་ཏེ་དཔལ་ལམ་ཧན་（ 何 ）བསོད་ནམས་འབུམ་

དང་། ཧན་ཕག་མོ། ཝང་ཚེ་ལོ་གསུམ་གྱིས་སྲིད་བསྐྱངས་ཤིང་། སྐབས་འདིར་ཚོ་དཔོན་ཆེ་ཆུང་ལ་ཕ་ཤུལ་བུ་

འཛིན་དུ་བརྒྱ་དཔོན་སྟོང་དཔོན་གྱི་ཆོ་ལོ་བྱིན་ཏེ་སྲིད་ཀྱི་ལས་གཉེར་བ་དང་། མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཧུང་ཝུའི་

ཁྲི་ལོ་ཉེར་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་རྟ་（སྤྱི་ལོ༡༣༩༠）ལོ་ནས་རྒྱའི་བློན་ཆེན་ཏེན་ཡུས་ཀྱིས་དམག་

དྲངས་ཏེ། རི་བོ་པེ་ཧྲི་ཧྲན་གྱི་རྒྱུད་དུ་སྒོ་ཉེར་བཞི་བཙུགས་པ་ལས། ཧོར་གཙང་ཤིང་སྒོ། ཁ་ཏའི་ཤིང་སྒོ། ཆ་

སྐམ་ཤིང་སྒོ། ཁྲོམ་གསར་ཤིང་སྒོ་བཅས་ནི་དེའི་གྲས་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། ལ་ལས་བྱང་མཐའི་འགག་སྒོར་སོང་

གཤིས་ཧོར་གཙང་བྱང་སྒོ་ཞེས་ཀྱང་འབོད་པར་བཤད་ལ། ཁ་ཅིག་གིས་ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་ལས་ཤངས་ཀྱི་སུམ་

ཆུ་བོ་ཞེས་པའི་ཤངས་ནི་ཤངས་སྒོ་དང་སུམ་ཆུ་བོ་ནི་བསང་ཆུ་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་པར་བཤད་པ་དང་། དེབ་ཐེར་

དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་སོགས་སུ་བོད་ཁ་བ་ཅན་ལ་བོད་ཤིང་སྒོ་ཅན་ཞེས་ཀྱང་བཤད་དོ།། 

རབ་བྱུང་དགུ་བའི་ས་ལུག་（སྤྱི་ལོ༡༥༥༩）ལོར་སོག་རྒྱལ་ཨལ་ཐན་གྱིས་བུ་དུ་རིང་རྒྱལ་བོ་བཅས་ཁྲིད་དེ་

མཚོ་སྔོན་དུ་ཐོག་མར་སླེབས་ཏེ་བོད་རྣམས་མི་བདེ་བར་བྱས། ས་སྟག་（སྤྱི་ལོ༡༥༧༨）ལོར་སླར་ཡང་སླེབས་

པས་བོད་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་འདུག་མ་བཟོད་པར་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་སོགས་སུ་བྲོས་ཡོང་བ་དང་། ལྕགས་

སྟག་（སྤྱི་ལོ༡༥༩༠）ལོར་དུ་རིང་རྒྱལ་བོས་སོག་དམག་ཁྲིད་དེ་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་（ཁ་གྱ་རྒན་གྱ་གཙོས་ཙ་ཡུས་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

གནམ་ལྷ་རྐང་ཚ་དང་ཡང་ན་ཕྱི་མ་བླངས་ནས་རྒན་གྱ་གོང་འོག་སོ་སོར་བགྲང་། ）དང་ཀ་ཇུ་ཐོའུ་ཅུ་སོགས་སུ་

དཔུང་འཇུག་བྱས་པས་ཕྱིར་མཚོ་སྔོན་དུ་ལོག་ཅིང་ལོ་གཅིག་ལ་ཕྱིར་ལོག་བོད་མི་ཁྲི་བརྒྱད་ཡོད་པར་རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་

སུ་ཡོད་སྣང་། དེ་ནས་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་མགོ་ཙམ་ལ་སོག་པོའི་ཁལ་ཁ་ཆོག་ཐུ་མཚོ་སྔོན་དུ་འབྱོར་ཏེ་ས་

དེའི་ཆོས་སྲིད་ལ་ཕོག་ཐུག་དུ་མ་བྱས། མེ་གླང་（སྤྱི་ལོ༡༦༣༧）ལོར་གུ་ཤྲཱི་ཧན་གྱི་དམག་དཔུང་བོད་དུ་སླེབས་

པ་ནས་དེའི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཀྱིས་མཚོ་སྔོན་དང་ཀན་སུའུ་ཤར་དང་ལྷོ་ཀུན་ལ་ཁྲལ་དང་འུ་ལག་བསྡུས། ཆུ་ཡོས་
（སྤྱི་ལོ༡༧༢༣）ལོར་བསྟན་འཛིན་ཝང་སོགས་ཀྱིས་གོང་མར་ངོ་ལོག་བརྒྱབས་པ་ལམ་དུ་མ་སོང་བས་རྒྱ་དམག་

འབུམ་བརྒྱད་སླེབས་ཏེ་དེར་གཏོགས་དང་དོགས་ཡོད་ཀུན་རྩ་མེད་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ཆིང་གོང་མའི་སྲིད་ཤུགས་

འདི་ཕྱོགས་སུ་ཡང་ཅུང་མངོན་གསལ་དུ་སོང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་བྱི་（སྤྱི་ལོ༡༦༣༦）ཡས་མས་ཏེ། 

མིང་དང་ཆིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་རྒན་གྱའི་ཁ་（ལ་ལས་དགའ་བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་བྲིས་ཡོད།）

བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས་སྟོང་དཔོན་ཡིན་ཞིང་། ནན་ཧྥན་（南番）ཏེ་ལྷོ་བོད་ཅེས་འབོད་པའི་ཚོ་བ་ཉེར་གཅིག་གི་

བདག་པོ་དང་། མེ་སྟག་（སྤྱི་ལོ༡༦༢༦）ལོར་ཁ་བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་དབྱིག་ཀྱ་བཀའ་བཅུ་བའི་སྦྱིན་

བདག་བྱས་ཏེ་རྡོ་སྦིས་དགོ་རུ་གྲྭ་ཚང་བཏབ་ཅིང་དེ་དང་ཆབས་གཅིག་ཏུ་ཁོ་གཅིག་པུས་ལྕང་ཤར་དགོན་བཏབ་པ་

ཤར་སྐལ་ལྡན་པའི་ཨ་མདོའི་ཆོས་འབྱུང་དུ་གསལ་བར་ཡོད། རྒན་གྱའི་བློན་སྡེ་ལ་བཙས་ཀྱང་ཐོག་མར་ཚོ་བ་

ཉེར་གཅིག་གིས་བརྟད་པར་བགྲེས་པོའི་ངག་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བས་འདི་དུས་བརྩིགས་པ་ཡིན་ཞིང་། མདོ་སྨད་ཆོས་

འབྱུང་དུ། རྐང་ཚའི་གསེར་ཁ། མཛོད་དགེ་རྐང་ཚ། ད་ནའི་རྐང་ཚ་རྣམས་སྔར་རྒན་གྱའི་བེ་ཧུའི་མངའ་འོག་ཡིན། 

ཞེས་གསུངས་པས་ཀྱང་དོན་དེ་ཇེ་གསལ་དུ་སོང་ཡོད། ཤིང་སྦྲུལ་（སྤྱི་ལོ༡༦༦༥）ལོར་རྒན་གྱའི་ཕྱོགས་འདི་

སོག་དཔོན་དར་རྒྱལ་པོ་ཤོག་མཐུས་མིང་ཙམ་གྱིས་དབང་བསྒྱུར། འདིའི་གོང་ནས་བསང་ཁོག་སོགས་ཀྱང་རྒན་

གྱའི་ཚང་ཧུའི་མངའ་འོག་ཡིན་པ་ནི། དབལ་མང་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས། ཕྱིས་སུ་རྒན་གྱའི་

ཚང་ཧུའི་མི་སིལ་བྱས་སྐབས་ཤིག་ཚར་ཚའི་མི་རྒྱུད་ཅིག་ལ་འབོ་ར་ནས་གདང་ཀྱའི་བུ་མོ་ཞིག་མདུན་མར་བསུས་

པ་ལ་བུ་བཞི་བྱུང་། དེ་ལ་གདང་བཟའ་བུ་བཞིར་གྲགས། གདང་བཟའ་དེས་རྒྱལ་བོ་དར་རྒྱལ་ལ་ཡང་མི་སྡེ་

ཐབས་ཀྱིས་སྐྱོང་དགོས་པའི་སྙན་བསྐུལ་ཞུས་པ་སོགས་སྤྱི་སེམས་ཆེ་ཞིང་རང་བཞིན་དྲང་བའི་ཚད་དུ་བརྩི། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ།། འོན་ཀྱང་དར་རྒྱལ་པོ་ཤོག་མཐུའི་དབང་ཤུགས་འདི་ཕྱོགས་སུ་དེ་ཙམ་མི་ཆེ་བར་བརྟེན། 

འདི་ཙམ་ན་ཅོ་ནེ་དཔོན་རབས་དགུ་བ་ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ་（༡༦༤༢—？）ཀྱིས་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་

རྒན་གྱའི་གཞུང་སོགས་སུ་ངོས་སུ་མ་ཎི་བརྐོས་པའི་རྡོ་རིང་ཁ་ཤས་བཙུགས་ཤིང་། ཚོ་དྲུག་གི་གནས་ཚུལ་གོང་

མ་ཁང་ཞི་ལ་ཞུས། ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐབས་ཏེ་（སྤྱི་ལོ༡༦༧༦ལོར）རྒྱ་ནག་གི་གོང་མ་ཁང་ཞི་རྒྱལ་བོའི་

བཀས། ཟི་ལིང་ཝང་ཙོང་ཡེ། ལན་ཇུའི་ཕུ་ཡོན་སོགས་ཡོང་ནས་ཧོར་གཙང་རྒན་གྱ་སོགས་སོག་དཔོན་དར་རྒྱལ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཇུ་ནང་གི་མངའ་ཁུངས་སུ་དངོས་སུ་བཅད། དར་རྒྱལ་ཀླད་ནས་སྒྱོགས་རྡོ་འཕངས་ནས་རྐ་ཆུའི་མཁར་བཤིག 

ལེ་བར་མང་བོའི་བར་དུ་བདས་པས། མཁར་སྔ་མའི་གྱང་རོ་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྣང་ཞེས་དབལ་མང་དཀོན་མཆོག་

རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གསུངས་འདུག སོག་པོའི་དེབ་ཐེར་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་དུ་ཚུལ་དེས་དར་རྒྱལ་ཀླད་ཐོགས་པར་

བཤད་མོད་མི་བདེན་པར་སྣང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་སྟག་（སྤྱི་ལོ༡༧༣༤）ལོར་སོག་པོའི་དབང་

ཤུགས་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏོང་ཆེད་ཐིང་（ 厅 ）མང་དུ་ཕྱེས་ཏེ་རེབ་གོང་སྟོད་སྨད་རོང་བོ་ནང་སོར་（ནང་སོ་བྱ་བའི་ཐ་

སྙད་ལ་མཁས་པའི་གསུང་ན་འགྲེལ་བཤད་དུ་མ་ཞིག་མཐོང་སྟེ། གསེར་ཏོག་ཚང་གི་སྐུ་འབུམ་གདན་རབས་སུ་

ཕྱིས་ལན་གྲུ་ནས་སོག་བོད་ཀྱི་བཙུན་པ་ལ་སྟེར་རྒྱུའི་གོ་ས་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་གསུངས། རྡོ་སྦིས་དགེ་བཤེས་ཚང་

གིས་གོང་མའི་མདུན་འདུག་པ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་གསུང་སྐད། དུང་དཀར་ཚང་གིས་ནང་སོ་ནི་གོ་གནས་ཤིག་སྟེ་

དེང་སང་གི་མགྲོན་གཉེར་དང་འདྲ་ཟེར། ཁྲིན་ཆིན་དབྱིན་གྱིས་ནང་སོ་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་

གི་མངགས་གཞུག་པའི་མིང་ཡིན་ཟེར། རྡོ་བྲག་དགེ་ཆོས་ཀྱིས་ནང་གི་སོ་ལྟ་བའི་དོན་ཡིན་ཟེར་རོ།། དུས་རབས་

སོ་སོར་ནང་སོའི་གོ་དོན་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་མོད་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་མཚོན་པའི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་རྩོད་པ་

མེད་ཀྱང་། ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་སོགས་ན་སོ་བློན་དང་སོ་དཔོན་ཞེས་ཡོད་པ་ལས་ནང་སོའི་ཐ་སྙད་དངོས་སུ་མི་སྣང་

བས་ནང་སོའི་ལམ་ལུགས་བཙན་པོའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའམ་ས་སྐྱ་བའི་སྐབས་ནས་གཟོད་བྱུང་བ་གང་ཡིན་ད་དུང་

དཔྱད་དགོས་ལ། དུས་ཕྱིས་སུ་བླ་མ་དག་གི་བླ་བྲང་ལ་ནང་ཆེན་ཞེས་ཡུལ་གྲུ་ཁ་ཤས་སུ་འབོད་པ་ཡང་ནང་སོ་

དང་འབྲེལ་ཞིང་བླ་མ་འཕགས་པས་ས་སྐྱའི་ནང་ཆེན་ཞེས་པའི་དཔོན་གནས་ཤིག་བཙུགས་ཡོད་ལ། ནང་ཆེན་

ཞེས་པ་ཐོག་མར་ནང་བློན་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་བསྡུས་ཚིག་ཡིན་སྲིད་དེ། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་སོགས་སུ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལ་བྱང་ཆེན་ཞེས་མང་དུ་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ།། ）སྤྲད་པ་དང་། རྒྱལ་བོ་ཇུ་ནང་ཡང་ཆུ་

ཡོས་（སྤྱི་ལོ༡༧༢༣）ལོར་མཚོ་སྔོན་སོག་དཔོན་བསྟན་འཛིན་ཝང་གིས་བདས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་སླེབས་པ་

དང་། བསེ་ཚང་དང་སྡེ་རྒན་ཚང་གིས་བཀོད་མངགས་ལྟར། མན་གར་ཉག་ག་བརྒྱུད་ནས་བྲག་དཀར་དང་། དེ་

ནས་དར་རྒྱལ་ཀླད་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་མདུན་དུ་བཅར་བ་སོགས་ཞར་བྱུང་ངོ་།། ཟམ་ཚ། ཨ་ལ། ཐེ་བུ་

སོགས་ཅོ་ནེ་ཕྱོགས་སུ་བཅད། ཤིས་ཚང་། རྒན་གྱ་སོགས་ཚོ་བ་ཉེར་གཅིག་ཡ་རྫི་（循化厅）ཐིང་གི་ཁོངས་སུ་

སྦྱར་ཞིང་དེ་དུས་ཚོ་བ་ཉེར་གཅིག་ལ་དུད་ཁ་༤༢༡༤ཡོད་པར་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་བཤད་ཅིང་། དེ་ནས་རབ་རྒྱལ་མེ་

ཡོས་（སྤྱི་ལོ༡༩༢༧）ལོའི་བར་དུ་རྒན་གྱ་ཡ་རྫིར་གཏོགས། ལོ་དེ་ནས་བཟུང་བསང་ཆུ་རྫོང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་

གྱི་ཁོངས་སུ་བཅད། ཁྲལ་དང་གྱོད་ཆེ་ཁག་རིགས་མ་གཏོགས་གནད་དོན་ཆེ་ཕྲའི་རིགས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ནས་

བཏང་བའི་མགོ་（བཤད་སྲོལ་ལ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་བོའི་སྐུ་རིང་ནས་རྒན་གྱར་མགོ་བ་མངགས་

སྲོལ་ཡོད་ཅིང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༥༨ནས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བརྩིས་ན། ཚུལ་ཁྲིམས་སྔོ་རིས། ཡུལ་ཟ་ཡུ་ནང་ཡིན། སྲིད་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

སྐྱོང་ཡུན་ལོ་གསུམ། སྐལ་བཟང་བག་ཁུག ཡུལ་དངུལ་རྭ་ཡིན། སྲིད་སྐྱོང་ཡུན་ལོ་གསུམ། ཚུལ་ཁྲིམས་སྐོ་

ཕྲུག སྲིད་སྐྱོང་ཡུན་ལོ་བཞི། ཡུལ་ལྷ་སྡེ་ཡར་མར། སྐལ་བཟང་ཁྱ་ཁ་མ། སྲིད་སྐྱོང་ཡུན་ལོ་གཉིས། ཤེས་རབ་

སྣ་ལོ། སྲིད་སྐྱོང་ཡུན་ལོ་གསུམ། ཁྭ་ཏ་སྤུ་ལོག སྲིད་སྐྱོང་ཡུན་ལོ་གསུམ། དགེ་སློང་འཇོ། སྲིད་སྐྱོང་ཡུན་ལོ་

གསུམ། ཨ་ཁུ་སངས་བློའུ། སྲིད་སྐྱོང་ཡུན་ལོ་གསུམ། དེའི་ཡན་ཆད་ཀྱི་མགོ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མ་ངེས་པས་

སོ།། འདི་དག་གི་ཡང་མཚན་དངོས་མི་གསལ་བས་འདི་ལྟར་མི་འབྲི་མཐུ་མེད་བྱུང་།）བ་རིམ་བྱོན་གྱིས་ཐག་

གཅོད་ཅིང་། ཀུན་མཁྱེན་ལྔ་བ་ཆེན་མོས་རྩེ་ཡིག་ཚང་བཙུགས་པ་ནས་དགོན་མ་ལག་ལྷ་སྡེ་ཤོག་ཚན་ཁག་གི་

ཆབ་སྲིད་དང་ཆོས་ལུགས། དམག་དོན་གྱི་དབང་ཆ་ཆེ་ཤོས་ཐམས་ཅད་མངའ་དབང་བསྒྱུར་པས། སྐབས་དེའི་

ཏང་སྲིད་ཀྱི་རྩ་འཛུགས་དང་བསང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་སོགས་ལ་དོན་དུ་དབང་ཆ་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་པས། ཁོ་ཚོས་

བཀའ་ནན་ཇི་ལྟར་ཕབ་ཀྱང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཨ་ལན་ཙམ་ཡང་མི་སྟེར་བའི་གནས་སུ་གྱུར། རྒན་གྱའི་གཞུང་

འདིའི་ལོ་རྒྱུས་སུའང་ཚེ་སྲོག་གི་གཤེད་མར་གྱུར་པའི་དམག་འཁྲུག་སོགས་ཡང་ཡང་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། བོད་བཙན་

པོའི་དུས་སུ་ཐང་བོད་དམག་འཁྲུག་སོགས་བྱུང་བ་དང་སིལ་བུའི་དུས་སུ་དམག་འཁྲུག་བྱུང་ཚུལ་གོང་དུ་སོང་ཟིན་

ཅིང་། ཉེ་རབས་འདིར་མཚོན་ན་ཡང་རབ་ཚེས་ས་རྟ་（སྤྱི་ལོ༡༩༡༨）ལོའི་ཟླ་དྲུག་པར་རྒན་གྱར་ཡུལ་ཁའི་ཤོག་

པ་བརྒྱད་ཀྱིས་མྰ་ཆི་ཚང་གི་དམག་གི་གདོང་བཀག་སྟེ་དྲག་ཏུ་འཐབ་ཀྱང་མ་ཁོག་པར་ལོ་དེའི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པར་

ཨ་མཆོག་དགོན་པ་འཇིག་དགོས་བྱུང་བ་དང་། ཨ་མཆོག་མགོ་བས་ཐབས་ཟད་འུ་ཐུག་གིས་མྰ་ཆི་ཚང་ལ་མགོ་

བསྒུར། ཤིང་གླང་（སྤྱི་ལོ༡༩༢༥）ལོའི་ཟླ་བཞི་བའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ནས་ཉེར་བདུན་བར་ཉིན་གསུམ་ལ་རྒན་གྱའི་

གཞུང་འདིར་དངུལ་རྭ་དང་རྒན་གྱའི་དམག་གིས་མྰ་པུའུ་ཧྥང་གི་དམག་དཔུང་དང་དྲག་ཏུ་འཐབ་སྟེ། མྰ་དམག་

རྣམས་སྲན་ཕུང་དབྱུག་པས་གཏོར་བ་ལྟར་ཕྱོགས་ཡར་མར་དུ་དེད་ཅིང་། མྰ་པུའུ་ཧྥང་ཡང་བྲོས་ཏེ་རྒན་གྱའི་

མཁར་ནང་གི་ས་དོང་ཞིག་ཏུ་ཡིབ་སྟེ་ཉིན་གསུམ་ལ་ཕྱིར་འབུད་མ་ཐུབ། ས་འབྲུག་（སྤྱི་ལོ༡༩༢༨）ལོའི་ཟླ་བཅུ་

གཉིས་པར་མྰ་ཀྲུང་དབྱིན་དང་མྰ་ཐེན་ཞན་གྱི་དམག་དཔུང་གིས་དམག་སྤྱི་བློ་བཟང་ཚེ་དབང་གི་དམག་དཔུང་དང་

གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བསྐོར་ཡོད་སྟབས། རྒན་གྱའི་དམག་དཔུང་གདན་ས་ཆེན་པོའི་རམ་འདེགས་སུ་ཤར་

སྐྱོད་བྱས་ཀྱང་མང་སྣ་ཉུང་གིས་མ་ཟིན་པར་ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཉེར་གཅིག་ལ། གདན་ས་ནས་མཁས་པའི་

དབང་བོ་གུང་ཐང་བློ་གྲོས་ཚང་གིས་སྐུ་ཡི་འཚོ་བ་སྡང་བའི་དགྲ་ལ་བཏང་བའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་། རབ་

རྒྱལ་ལྕགས་སྦྲུལ་（སྤྱི་ལོ༡༩༤༡）ལོར་གོ་མིན་ཏང་ཞིང་ནགས་ལས་ཤག་གིས་དགེ་འཕེལ་རི་ཁྲོད་དུ་རྟ་གསེབ་

དང་ལུག་ཐུག་（ཁྲོམ། ）གཉེར་བའི་ར་བ་ཞིག་བཙུགས་ཤིང་། ཕྱུགས་ར་དེ་དང་རྒན་གྱའི་འབྲོག་པའི་བར་རྩོད་

གླེང་བྱུང་བ་དང་། རྒན་གྱའི་མི་གཉིས་ཕ་རོལ་པོའི་མཚོན་འོག་ཏུ་ཤོར་བར་བརྟེན། རྒན་གྱའི་གཞུང་གི་མི་

དམངས་འུར་གྱིས་འཚོགས་ཏེ་གོ་མིན་ཏང་གི་ཕྱུགས་རའི་མཐའ་བསྐོར། འོན་ཀྱང་། དམག་སྤྱི་བོླ་བཟང་ཚེ་དབང་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གིས་གསན་ནས་མི་མངགས་ཏེ་མི་གྲོན་པར་སྟོང་འཇལ་རྒྱུ་བྱས་པས་རིམ་གྱིས་ཞི་འཇགས་བྱུང་། མི་རིགས་ནང་

ཁུལ་ལ་མཚོན་ན་རེབ་གོང་རྒྱལ་བོ་སོགས་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་རུ་སྡེ་དུ་མར་འཁྲུག་རྩོད་ཡུན་རིང་བྱས་ཏེ། མི་ཉམ་

ཆུང་མང་བོའི་གཅེས་པའི་ཚེ་སྲོག་གྲོན་པ་བཅིངས་འགྲོལ་རྗེས་སུ་ཝང་ཧྥུན་（汪锋）བྱ་བ་ལན་ཇུར་འབྱོར་བ་ནས་

ཁོས་གཙོ་འགན་བཞེས་པས་དབྱེན་འདུམ་དང་གྱོད་བཤད་མང་དུ་བྱས་མཐར་དོན་དག་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པའི་སྐལ་

བ་བྱུང་ངོ་།། རབ་རྒྱལ་ས་ཁྱི（༡༩༥༨）ལོའི་ཟླ་བཞི་བའི་ནང་དུ་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གི་གདོང་བཀག་པར་

བརྟེན། རྒན་གྱའི་ཨ་རྒ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་ལྡི་སོགས་གཡུལ་ངོར་ཞུགས་པ་མང་བོའི་ཚེ་སྲོག་གྲོན། བྲག་དཀར་

དགོན་གྱི་གྲྭ་རིགས་དར་རྒྱས། བརྩོན་འགྲུས། ཆོས་འཕེལ་སོགས་དང་། རུ་སྡེ་སོ་སོ་ནས་སྐྱེ་བོ་བགྲང་གིས་མི་

ལངས་པ་ཞིག་བཙོན་དུ་ཚུད་ཅིང་ཕ་ཡུལ་དང་གཏན་དུ་གྱེས། ས་སྤྲེལ་（༡༩༦༨）ལོའི་དབྱར་ཁར་ཡུལ་ཚོའི་

དཔོན་པོ་རིན་མིང་བ་དང་མྰ་མིང་བ་གཉིས་གསར་བརྗེར་ངོ་ལོག་པའི་མིང་ཐོག་ནས་འདའ་དགོས་བྱུང་བ་སོགས་

མདོར་ན། སྐབས་དེའི་ཟིང་འཁྲུག་དང་བཙོན་བཀག་ལྟོག་སྐོམ་རིག་གཞུང་རིག་དངོས་སོགས་ཕྱོགས་གང་ནས་

བསམ་རུང་བསབ་ཐབས་བྲལ་བའི་གྱོང་གུད་ཕོག་པ་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཟུར་བསྟན་ལེབ་མཐོང་ཡིན་པས་འདིར་མི་སྤྲོ་

ཞིང་། རུ་སྡེ་ནང་ཁུལ་དུའང་མི་བསད་རྟ་འགྱེལ་སོགས་མི་ཉུང་བ་བྱུང་ཡོད་མོད། རེ་རེ་ནས་བརྗོད་པ་ལ་དོན་ལས་

ཚེགས་ཆེ་བར་འདུག་པས་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་མོ།། 

འདས་དུས་ལ་ཕྱིར་རྟོག་དང་ཕྱོགས་བསྡོམས་རེ་བྱས་ན། ཕྱོགས་འདིར་སྔོན་ཆད་སྤྱང་རིགས་ཀྱི་ནང་ཚན་

རྒན་སྤྱང་གནས་པའི་གཞིར་གྱུར་སྟབས་རྒན་གྱ་བྱ་བ་ཡང་གདངས་དེ་ཟུར་ཆག་པར་གོང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན་

ཞིང་། དུས་རབས་བདུན་པར་བཙན་པོའི་མངའ་ཐང་ཤར་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་བསྐྱེད་སྐབས་དབུས་དམག་སླེབས་ཤིང་

ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བློན་ཆེན་དར་རྒྱལ་མང་བོ་རྗེ་གཡུལ་སར་（དར་རྒྱལ་མང་བོ་རྗེ་ཤིང་སྤྲེལ་སྤྱི་ལོ་

༦༢༤ནས་སྲོང་བཙན་གྱི་བློན་པོ་བྱས། ལྕགས་གླང་སྤྱི་ལོ་༦༤༡ལོར་ཀོང་ཅོ་རྒྱ་ནག་ནས་ཕེབས་སྐབས་བཙུན་མོ་

བསུ་བར་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐྱོད་པ་དང་ཆུ་གླང་སྤྱི་ལོ་༦༥༣ལོར་ཞིང་ཁྲལ་ལམ་ཕྱིང་ཁྲལ་བསྡུ་བའི་དབུ་མཛད། ས་ལུག་

སྤྱི་ལོ་༦༥༩ལོར་གཡུལ་སར་སྐུ་གཤེགས། བློན་ཆེན་འདི་ལ་ཙི་ན་བས། 大延芒布杰 དང་། ཡང་ན། 大河家 

ཞེས་འབོད་པར་སྣང་ཞིང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་མིང་འདྲ་བ། ཤིང་ཕག་སྤྱི་ལོ་༦༧༥ལོར་བཙན་པོར་གསེར་སྲང་

མང་བོ་འབུལ་མཁན་དང་། མེ་ཕག་སྤྱི་ལོ་༦༨༧དང་ས་བྱི་སྤྱི་ལོ་༦༨༨དང་ལྕགས་སྟག་སྤྱི་ལོ་༦༩༠བཅས་སུ་གྲོས་

དཔོན་མཛད་ཅིང་ཤིང་རྟ་སྤྱི་ལོ་༦༩༤ལོར་སྐུ་གཤེགས་པའི་འབོན་དར་རྒྱལ་ཁྲི་ཟུང་ཟེར་བ་དང་། ཡང་། མེ་རྟ་སྤྱི་

ལོ་༧༠༦དང་། མེ་ལུག་སྤྱི་ལོ་༧༠༧དང་ལྕགས་ཕག་སྤྱི་ལོ་༧༡༡དང་། ཆུ་བྱི་སྤྱི་ལོ་༧༡༢ཆུ་གླང་སྤྱི་ལོ་༧༡༣བཅས་

སུ་གྲོས་དཔོན་དང་། ཤིང་སྟག་སྤྱི་ལོ་༧༡༤ལོར་འ་ཞའི་མཁོས་བགྱིས་ཏེ་མདོ་སྨད་འབུ་ཤིང་ཀུན་ཏུ་དམག་དྲངས་

ཏེ་ཕྱིར་དབུས་སུ་སླེབས་པའི་དར་རྒྱལ་བཙན་སྲོང་གསུམ་ཕན་ཚུན་འཁྲུལ་བར་མི་བྱ་ཞིང་ངག་རྒྱུན་དུ་རྨ་ ཆེན་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

གྱི་ཕྱོགས་བཞི་ན་དར་རྒྱལ་བཞི་ཡོད་དེ། ཤར་ན་རྒན་གྱའི་དར་རྒྱལ། ལྷོ་ན་སྟག་ཚང་ལྷ་མོའི་ཨ་དཀྱིལ་དར་

རྒྱལ། ནུབ་ན་ཡུལ་ཤུལ་དར་རྒྱལ། བྱང་ན་བ་ཡན་གཡུ་ཚའི་དར་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་ཞིང་དར་རྒྱལ་དང་བོ་དེ་ནོར་བུ་

སུམ་ཚུགས་ཀྱི་དབྱིབས་སུ་ཡོད་པས་དར་རྒྱལ་ལུ་གུ་སྤུན་གསུམ་ཟེར་ཞིང་གོང་གི་བ་ཡན་（ 完 颜 ）ཟེར་བ་

ཅིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱིས་དམག་དཔོན་བྱས་རྗེས་ཅན་དག་ལ་རྒྱལ་བོའི་རུས་མིང་གནང་བའི་སྲོལ་ཡིན་པར་བཤད་པ་

དཔྱད་གཞི།）སྐུ་གཤེགས་པས། ཁོང་གི་དམག་ལྷག་རྣམས་ཀྱིས་བང་སོ་རི་འདི་ལ་བཏབ་སྟེ། སྐྱུང་ཚ་དམག་

དཔོན་དང་ཁྲོ་ཚ་དམག་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་དམག་དྲངས་ཏེ་རྒྱ་དམག་ནག་རི་སྒང་བར་དེད་དེ་ཕྱིར་ལོག་ནས་རྒན་

གྱའི་གཞུང་དུ་གནས་བཅས་ཏེ་རང་གི་རྗེ་བོ་མགོན་སྐྱབས་ཀྱི་གཞི་བདག་ཏུ་བཀུར་ཚུལ་སེང་གཤོང་ལོ་རྒྱུས་སུ་

འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྒུལ་དུ་མེད་པ་ཡིན་པར་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རིགས་པས་གྲུབ་

ཅིང་། སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་དུ་འཚོལ་མི་དགོས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་གདོད་མའི་འ་ཞ་དང་ཕྱོགས་གཞན་ནས་འོང་བའི་

མི་རྒྱུད་ཡོད་པ་ནི་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག་སྟེ། རྒན་གྱའི་སྦྲེའུ་ཚུགས་བདུན་ནམ་སྦྲེའུ་མཚེ་བདུན་ཇི་ལྟར་བྱུང་

ཚུལ་གྱིས་ཤེས་པས་ཅུང་ཟད་གླེང་ན། རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ལྕགས་བྱི་（སྤྱི་ལོ༡༦༠༠）ཡས་མས་སུ་སྒོ་མེ་གཡུ་ཚ་

ནས་རྒན་གྱར་མཆེད་པའི་མེས་པོ་ཀླུ་ཕྱུག་དང་རེབ་བཟའ་མའི་བུ་རྒྱུད་ཅིག་ལ་ཕྱིས་སུ་ཚང་ཧུའམ་ཆེན་ཧུའི་（ 千

户）ཆོ་ལོ་བྱུང་བར་གསལ། མེས་པོ་ཀླུ་ཕྱུག་གི་སྲས་རྒན་གྱའི་བླ་མ་དཀར་དཀར་གྱིས་ལྕང་ཤར་དུ་ལྷ་ཁང་བདུན་

བཞེངས་ཤིང་（འདི་སྤྱི་ལོ་༡༨༦༤ལོར་ཟ་ལར་འཁྲུག་པས་འཇིག）དེ་དཔོན་རྒྱུད་རིམ་པས་བསྐྱངས་པར་བསེ་

འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དུ་གསུངས་ཤིང་། ཤིང་ཕག་（སྤྱི་ལོ༡༦༣༥）ལོར་བླ་མ་དཀར་དཀར་རིན་

ཆེན་བཀྲ་ཤིས་（འདི་གཉིས་མི་གཅིག་ཡིན་ཚུལ་མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་དུ་བཤད། ）དང་ཙུང་ལི་བསོད་ནམས་

བཀྲ་ཤིས་ལྷན་དུ་ལྕང་ཤར་དུ་སྡེ་བ་ཆོས་རྗེ་ལ་གསུང་ཆོས་ཞུས་པར་སྡེ་བ་ཆོས་རྗེའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བས་སོ།། 

གོང་གསལ་གྱི་དོན་དེ་ཚིག་གི་འབྲུ་མ་ཉམས་པར་དྲངས་ན། བསེ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས། 
“སྔོན་དུས་མདོ་སྨད་ཙོང་ཁའི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་མེ་དབྱི་ཚ་（དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོར་བྱ་ཁྱུང་སྟོད་ཀྱི་སྒོ་མེ་སྨད་ཀྱི་མཆོད་

རྟེན་སྐེས་དགོན་གྱི་མཆོད་གཞིས་བགྲང་སྐབས་སྒོ་མེ་གཡུ་ཚ་ཞེས་གསལ་བ་དེ་ཡིན་ཞིང་ད་ལྟ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་གཡུ་ཚ་

ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་སུ་སྦྱར་འདུག་པ་དང་སྡེ་བ་བཞི་སྟེ། རྭ་ཆག་རྩ། མཁར་ནག དེ་བོ་ཆེ། སྐྱིད་ལ་དགའ་བཅས་

ཡིན་ཞིང་སྡོམ་པས་ཁྱིམ་གྲངས་ཉིས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཡོད་ལ་ཞིང་ཕྱུགས་གཉིས་ཀ་ཡོད་ཀྱང་རྩྭ་ས་བཟང་བས་

གཙོ་བོ་ཕྱུགས་ལས་གཉེར་བཞིན་ཡོད།）ནས་མེས་པོ་ཚེ་ཕྱུག་དང་ཀླུ་ཕྱུག་（དཔའ་རིས་ལོ་རྒྱུས་སུའང་ཨ་ཕྱུག་

དང་དཔའ་ཕྱུག་སྤུན་གཉིས་ལས་ཨ་རིག་དང་དཔའ་རིས་མཆེད་པར་བཤད་པ་དང་། ཨ་མཆོག་ཚོ་བ་བརྒྱད་ཀྱང་

ཕྱུག་མིང་ཅན་བཞི་དང་རྒྱལ་མིང་ཅན་གྱི་བུ་སྤུན་བཞི་སྟེ། བརྒྱད་ལས་མཆེད་པར་བཤད་པས་འདིས་སྔོན་གྱི་མིང་

འདོགས་སྟངས་ཤིག་ཤུགས་ལ་རྟོགས་ནུས་སོ།།）སྤུན་གཉིས་ལས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཏེ། མདོ་སྨད་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་སྔར་མི་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རུས་གཅིག་པར་གླེང་བའི་ཁ་གྱའི་ས་ཕྱོགས་རྩད་གཅོད་ཀྱིན་ཡོང་བ་རྡོ་སྦིས་ཡུལ་གྱི་གཞི་བདག་ཆེན་པོ་གཡིའི་

ཐུལ་བ་ཅན་ཞེས་གྲགས་པའི་ལྷ་ཞོལ་དུ་ཆུ་སྔོན་གྱི་ལྷས་སྔོ་ལྡིང་ཟེར་བའི་ས་ནས་ལོ་ཤས་བསྡད། རིམ་གྱིས་ཁ་

གྱའི་ས་བདག་དབང་ཆེན་འབུམ་（གཙོས་སྲིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་སུ་རྒན་གྱའི་ཁ་གྱ་ཚང་གི་ས་བདག་དབང་ཆེན་འབུམ་

དང་འཕྲད་དེ་ཞེས་ཡོད།） དང་འཕྲད། སྔ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བསྙད་ནས་མཚེར་ས་བསླངས་པ་ལ། དབང་ཆེན་

འབུམ་གྱིས་ངའི་ཚ་བོ་གཉིས་འདིར་འོང་བ་ཤིན་ཏུ་ལེགས། ཁྱོད་གཉིས་ལ་རྩྭ་ཆུ་ཤིང་གསུམ་འཛོམས་པའི་ས་

ཞིག་སྟེར་དགོས། དེ་ལ་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ཤར་དར་རྒྱལ་གཉན་པོའི་ཉེ་འདབས། བྲག་དཀར་ལྷ་སྡིངས་རིང་

མོའི་ལྷ་ཞོལ། ཡུལ་ལྷའི་རྒྱལ་བོ་གཉན་དམར་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་པའི་ས་རྒན་གྱའི་གཞུང་འདི་ངས་ཁྱེད་གཉིས་ལ་

བྱིན། འདིའི་སྟོད་ན་རི་དྭགས་ཀྱི་རྩེད་ས། བར་ན་ནོར་ཕྱུགས་སྐྱོང་ས། སྨད་ན་འབྲུ་དྲུག་གི་འཁྲུངས་ས་ཡོད་པའི་

གནས་འདི་ནས་ས་བཟུང་ཞེས་ཞལ་ཏ་མང་བོ་བཅས་བྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རིམ་གྱིས་དུད་ཚང་བདུན་ཆགས་པ་ལ། 

རྒན་གྱའི་སྦིས་ཚུགས་བདུན་（འདི་དུས་ཞོ་ཕུག་གི་ཨ་མྱེས་དགའ་བོའི་མདུན་ངོས་སུ་རས་ཁང་ཀླད་ཟེར་སར་སྦྲ་

ཤུལ་རྐོ་ལུ་བདུན་དང་བསང་ཁྲི་བདུན་ཐབ་ཤུལ་བདུན་ཡོད་པར་ངག་རྒྱུན་འདུག་ཅིང་། ལ་ལས་གཟར་རྐོའི་ནང་

ཟེར་ས་དེ་ཡིན་སྐད།）གྲགས་པ་བྱུང་། ” ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལས། བོད་ཀྱི་རུས་ཆེན་

དགའ་ལྡོང་འབྲི་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ལྡོང་། （མི་བུ་གདོང་དྲུག་གི་རུས་མཛོད་ལས་ལྡོང་གི་ནང་གི་རིགས་བཟང་བོ་

གཙོ་བོ་རྣམས་ཨ་སྤོ་ལྡོང་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། སྲས་ཆེ་བ་ཨ་སྤོ་ལྡོང་ཞེས་པ་ལྟར་རྒན་གྱས་ཕུ་བོ་ལ་ཨ་

བྷི་ཟེར་བ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་དམ་སྙམ་ཞིང་རྒན་གྱའི་དམངས་གླུ་ཞིག་ཏུ་“ལྡོང་གི་ལ་ལ་”ཞེས་པའི་གླུ་

ཞིག་ཡོད་པའང་ལྡོང་རིགས་ཡིན་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་དམ་སྙམ།） དེ་ལ་ཚ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ནང་ཚན་

གཡུ་ཚ། ཁྲི་རལ་བ་ཅན་རྒྱ་ཡུལ་དུ་དམག་ལ་（སྤྱི་ལོ་༨༣༥ལོ་ཡིན་པར་གཙོས་སྲིད་དོན་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསལ་ཡང་

ཁུངས་མ་ངེས།）བྱོན་སྐབས་དམག་དཔོན་དུ་བསྐོས་པས་གཡུ་ཚ་དམག་དཔོན་ཐོགས། དེའི་མི་རྒྱུད་རྨ་ ཕར་ཁའི་

བ་ཡན་ཕྱོགས་ན་ཡོད་པ་ལས་སྤུན་གསུམ་ཕྱོགས་འདིར་འོངས། རྡོ་སྦིས་དུང་རི་ནས་རེ་ཞིག་བསྡད། ད་ལྟའང་

ཕྱོགས་དེར་རྒན་གྱའི་དཔོན་ཚང་གི་རྒྱུད་པ་ཡོད། ཅེས་དང་། ཡང་། གཅན་ཚའི་དཔོན་པོའི་བུ་གཡུ་ཚ་དམག་

དཔོན་འདི་ཕོྱགས་སུ་འོངས་པའི་རྒྱུད་ཡིན་ཡང་ཟེར། གང་ལྟར་དཔོན་ཕྱི་མ་འདི་ཉིད་བསང་གཞུང་དུ་བསྡད། ཆེན་

ཆུན་གསུམ་ཡོད་པའི་ཆུན་མའི་བུ་ཕ་ནེ། ཁྲོ་རྒྱལ། གནམ་ལྷ་གསུམ། ཕ་ནེའི་རྒྱུད་པ་ཁ་གྱ། ཁྲོ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱུད་

པ་རྒན་གྱ། （ཚིག་འདིའི་གོང་འོག་གི་ཉམས་ལ་བརྟགས་ན་རྒན་གྱ་བྱ་བ་མི་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པའི་བཟོ་ལྟ་ཞིག་

འདུག་པས་དཔྱད། ）ཕྱི་མའི་རྒྱུད་པ་གནམ་ལྷ། དེའི་བུ་དབང་རྒྱལ། ཞེས་དང་། གཡུ་ཚ་དམག་དཔོན་གྱི་ཕུ་

བོ་གཅན་ཚས་བསད་པའི་རྒྱུད་པ་རྒན་གྱའི་གཅོད་པ་སྐྱབས། དེའི་བུ་རྒན་གྱའི་པཎྜི་ཏ། ཞེས་བཤད་པ་འདི་དང་། 

ཀུན་མཁྱེན་རྣམ་ཐར་དག་ཏུ་དབལ་ཤུལ་གྱི་རྒྱུད་པ་སླེབས་རབས་བཤད་པ་དེ་དག་རྒན་གྱ་སྤྱིའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རྒན་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

གྱའི་གདོད་མའི་ལོ་རྒྱུས་མ་ཡིན་པར་མི་ཚང་ཞིག་དང་དཔོན་ཚང་རེ་འགའ་བའི་རྒྱུད་པ་ཡིན་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་

ལ། འོན་ཀྱང་ཡུན་རིང་སོང་རྗེས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་འདྲ་མིན་ཕྱིས་སུ་ཡི་གེར་བཀོད་པར་བརྟེན། གཞི་གཅིག་ལ་བཤད་

ལུགས་མི་འདྲ་བ་བསེའི་རྣམ་ཐར་དང་དེབ་ཐེར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་སྟེ། དབྱི་ཚ་དང་། གཡི་ཚ། གཡུ་ཚ། རྡ་ོསྦིས་དུང་

རི་ནས་བསྡད་ཚུལ་སོགས་གང་ལ་དཔགས་ནའང་སྤྱི་ཁོག་གཅིག་ལ་བརྗོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་འདུག་པ་མངོན་

གསལ་ཡིན་པས་སོ།། འོན་ཀྱང་བསེ་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ན་སྒོ་མེ་གཡུ་ཚ་ནས་འོང་བའི་ཀླུ་ཕྱུག་

བྱ་བའི་སྲས་རྒན་གྱའི་བླ་མ་དཀར་དཀར་ཡིན་པར་གསལ་ཞིང་། བླ་མ་དེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྕགས་ཁྱི་（སྤྱི་

ལོ༡༦༧༠）ལོར་འདས་པར་སྐལ་ལྡན་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བས། རགས་རྩིས་བྱས་ན་མེས་པོ་ཚེ་ཕྱུག་ཀླུ་ཕྱུག་

གཉིས་རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ལྕགས་བྱི་（སྤྱི་ལོ༡༦༠༠）ཡས་མས་སུ་སླེབས་པ་ཤེས་ཤིང་། དེ་ལྟར་ན་རྒན་གྱ་གོང་

མའི་དཔོན་ཚང་ལ་ད་ལྟའི་བར་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཤེས་སོ། ། 

དེས་ན། ངག་རྒྱུན་ཞིག་ཏུ་གཡུ་ཚ་ནས་ཚེ་ཕྱུག་དང་ཀླུ་ཕྱུག་གཉིས་ཕྱོགས་འདིར་སླེབས་སྐབས། བྲེ་བོ་

ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ་གྱིས་སྣེ་ལེན་བྱས་ལུགས་དང་། ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ་དེ་ཉིད་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་

དམག་འདྲེན་དུས་བྱས་པ་ཆེ་ལུགས་དང་། ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ་གྱིས་ཧོར་གཙང་ཤིང་སྒོར་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་བཅད་

ཚུལ་གྱི་ངག་རྒྱུན་ཡོད་པ་དོན་དངོས་དང་མི་མཐུན་ཚུལ་འོག་ཏུ་ཞོ་ཕུག་གི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།། རྒན་

གྱའི་སྦྲེའུ་ཚུགས་བདུན་ནམ་སྦྲེའུ་མཚེ་བདུན་ནི། བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཡིག་ཚང་གི་རྩིས་ཁྲ་ཞིག་ཏུ་གསལ་

བ་ལྟར་ན། སྐབས་དེའི་སྦྲེའུ་ཚུགས་བདུན་ནི། སུ་རུག རིན་ཆེན། རྩེ་དབུས། གླ་ནག ཞོ་ཕུག ལྕང་ཤར་

བཅས་དྲུག་དང་དེའི་སྟེང་དུ་ཚོ་བ་བཞི་གཅིག་ཏུ་བྱས་ནས་ཀུན་མཁྱེན་བཞི་བ་དང་ལྔ་བ་ཟུང་གི་དུས་སུ་དེ་ལྟར་

བརྩིས་ཡོད་པ་དང་། འདི་ཧ་ལམ་སྨོན་ལམ་ཤོག་པ་ཡིན་མོད་དེའི་ནང་དུ་ཚ་ཁའི་སྟག་རིང་ཡང་འདུ་དགོས་པས་

དཔྱད་དགོས་ལ། ཡང་། ལྕགས་ཕག་（སྤྱི་ལོ༡༩༧༡）ལོའི་༩/༡༥ཉིན། སྐབས་དེའི་རྒན་གྱའི་རྒན་པོ་རྣམས་

འདུས་ཏེ་ངག་རྒྱུན་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པའི་ཤོག་དྲིལ་ཞིག་ཏུ་འདི་ལྟར་འཁོད་ཡོད་དེ། སྦྲེའུ་ཚུགས་བདུན་གྱི་

འབྱུང་ཁུངས། ཕ་དཔའ་རིས་ཨ་མྱེས་དཔལ་ཆེན་ཚེ་རིང་ཡིན། ཞོ་ཕུག་རས་ཁང་ཀླད་དུ་བསྡད་དེ་ཁྱིམ་ལ་བུ་

བདུན་ཡོད། རས་ཁང་ཀླད་དུ་བགོས་ནས་བུ་བདུན་པོས་སྦྲ་བདུན་ཕུབ། བུ་ཆེ་བ་རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་ཕ་ཁྱིམ་དུ་

བསྡད་ཅིང་དེང་སང་ཞོ་ཕུག་ན་ཚང་གི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཡིན། བུ་གཉིས་པ་མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་། ཁ་གྱའི་དཔོན་པོ་ནག་

ནག་གི་མེས་པོ་ཡིན་ཞིང་བེ་ཧུ་ཡིན། བུ་གསུམ་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། རིན་ཆེན་ལྷ་བཞིས་དཔོན་པོ། བུ་བཞི་བ་

པད་མ་ཚེ་རིང་། བར་མཐའི་མེས་པོ་ཡིན་ཞིང་ཆང་ཧུ་ཡིན། བུ་ལྔ་བ་ཀུན་ཐར་ཚེ་རིང་། གོང་མའི་དཔོན་པོའི་མེས་

པོ་དབང་ཕྱུག་འབུམ། བེ་ཧུ། བུ་དྲུག་པ་ཤིས་པ་ཚེ་རིང་། ཤིས་སྐོར། བཀའ་བཅུ་བ། སྐུ་འབུམ་དང་དཔའ་

མཁར་བརྩིགས། བེ་ཧུ་ཡིན། བུ་བདུན་པ་ཚེ་རིང་ཐར། རི་ངར། བེ་ཧུ། ཞེས་ཟིན་བྲིས་དེར་ཡོད་དོ།། འདིར་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དཔའ་རིས་ནས་མཆེད་པར་བཤད་པ་དང་། གོང་དུ་སྒོ་མེ་ནས་ཚེ་ཕྱུག་བུ་སྤུན་གཉིས་སླེབས་པར་བཤད་པ་གོང་

འོག་བསྒྲིགས་ན། གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་མཛད་པའི་ཐུའུ་བཀྭན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་ལས། སྐབས་

ཤིག་བྲ་སྡེའི་ཚེ་ཕྱུག་འཕན་བྱ་བ་ཞིག་བོད་ཀྱི་ཁྲི་དཔོན་ལ་དབང་བསྒྱུར། མི་རབས་ཁ་ཤས་ཀྱི་མཚམས་ནས་ཁྲི་

དཔོན་གྱི་མངའ་ཐང་ཉམས་པས། ཚེ་ཕྱུག་འཕན་གྱི་རྒྱུད་པ་གླེ་གཤིན་བོན་དམར་བྱ་བ་བོན་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་ཐོབ་

ཅིག་བྱུང་བ་དེས། བྲ་སྡེ་གཙོས་པའི་བོད་སྡེ་མི་ཉུང་བ་ཙམ་ཁྲིད་ནས་མདོ་སྨད་ཀྱི་བྱང་གི་མཐའ་རི་བྲག་ནགས་

ཚལ་ཡོད་པའི་སར་གནས་བཟུང་། ཞེས་པའི་ས་ཆ་དཔའ་རིས་ཡིན་མོད། ཚེ་ཕྱུག་ཅེས་པའི་མི་སྣ་དེ་དང་གོང་

གི་ངག་རྒྱུན་བཀོད་པར་ཕ་དཔའ་རིས་ཨ་མྱེས་དཔལ་ཆེན་ཚེ་རིང་བྱ་བ་དེ་གཉིས་ལའང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ལོས་ཡོད་

སྙམ་པའི་དོགས་པ་ངང་གིས་འཆར་ཞིང་། ཧོར་འཇིགས་ཀྱི་མདོ་སྨད་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཡང་འདི་ཁྲི་ལྡེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་

པར་བཤད་འདུག ། 

ཡང་སྦྲེའུ་ཚུགས་བདུན་ནམ་སྦྲེའུ་མཚེ་བདུན་བརྩི་སྟངས་ཞིག་ལ། རྒན་གྱ་གོང་ཞོལ་བར་གསུམ་ཕྱེ་སྟེ། 

གོང་མ་ནི་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་དང་། བར་མ་བར་མཐའ་དང་རིན་ཆེན། ཞོལ་སྐོར་ཞོལ་ཕུག་གཉིས་ཞོལ་དུ་བགྲང་

སྟེ་གོང་ཞོལ་བར་གསུམ་གྱི་རུ་སྡེ་ལྔའི་ཐོག་ཏུ་གླ་ནག་དང་ལྕང་ཤར་བསྣན་པས་བདུན་ཡིན་ཟེར། འདི་ཅུང་ཟད་

དཔྱད་བཟོད་པར་མངོན་ཡང་གོང་གི་ངག་བགྲོས་དང་མི་མཐུན་པས་དཔྱད་གཞི་དང་། བརྩི་ཚུལ་གཞན་དབལ་སྡེ། 

རྩེ་དབུས། ཞོ་ཕུག གླ་ནག ཚ་ཁ། སྟག་རིང་། ལྕང་ཤར་བཅས་བརྩི་ཚུལ་ཡང་མཆིས། སྤྱིར་སྦྲེའུ་ཚུགས་

བདུན་ནམ་སྦྲེའུ་མཚེ་བདུན་བྱ་བ་རྒན་གྱའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་མཐའ་གང་ཡང་མིན་པར་བར་སྐབས་ཤིག་གི་ཐ་སྙད་

ཅིག་ཡིན་པས་སྤྱིར་རྒན་གྱ་བ་ཡིན་མིན་ཐ་སྙད་དེས་ཐག་མི་ཆོད་ཅིང་། དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ནས་སྦྲེའུ་

ཚུགས་བདུན་ནམ་སྦྲེའུ་མཚེ་བདུན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལའང་འགྱུར་བ་འབྱུང་སྟེ། བྲག་དཀར་ལྟ་བུ་རི་དང་ཡུལ་གྱི་

མིང་ཐོགས་ན་ནང་གི་སེམས་ཅན་ལ་དར་རྒུད་ཅི་འདྲ་བྱུང་རུང་ས་ཁྱོན་རང་འཇགས་ཡིན་མོད། སྦྲེའུ་མཚེ་བདུན་

ལྟ་བུ་ཁྱིམ་དང་རུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མིང་ཐོགས་པས་ན་དེའི་འཕེལ་འགྲིབ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་ཁྱོན་ཡང་འགྱུར་འགྲོ་བས། 

སྦྲེའུ་ཚུགས་བདུན་ནམ་སྦྲེའུ་མཚེ་བདུན་བརྩི་སྟངས་ལའང་ངེས་བརྟན་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་བ་འདི་ཡིན་ནོ། ། 

༧ ད་ནི་རྒན་གྱ་སྤྱིའི་ངོ་སྤྲོད་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཀློག་པ་བོར་སྟབས་བདེ་བའི་སྒོ་ནས་ཞུས་རྗེས་དེ་ནས་བྱུང་བ་

ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བརྗོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། རྒན་གྱ་འདི་བསང་ཆུ་རྫོང་གི་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་ ༢༨ ཙམ་

ན་ཡོད་ཅིང་། རྒན་གྱའི་ཤར་རྒྱུད་ན་ཆུ་སྔོན་དང་མར་ཐང་ཡུལ་ཚོ་དང་ཝང་གུར་ཐང་བཅས་པར་སྦྲེལ་ཡོད། ལྷོ་

རྒྱུད་ན་བླ་བྲང་གྲོང་བརྡལ་དང་མདའ་སྨད་ཡུལ་ཚོ། བསང་ཁོག་བཅས་ཡོད། ནུབ་རྒྱུད་ན་རེབ་གོང་རྫོང་དང་བྱང་

མཚམས་ན་ཡ་རྫི་རྫོང་དང་སྦྲེལ་ཡོད། ས་དབྱིབས་གཙོ་བོ་བདེ་ཐང་ངམ་རྩྭ་ཐང་དང་སྤང་རི་ཡིན་ལ། ས་འདི་མཚོ་

ངོས་ལས་ཆེས་མཐོ་བའི་མཐོ་ཚད་རྨིད་༤༦༣༠དང་། ཆེས་དམའ་བའི་མཐོ་ཚད་༢༩༣༣ ཡིན། སྲིད་གཞུང་གནས་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

ཡུལ་སའི་གོ་ལའི་བྱང་ཐིག་N༣༥°༢༣′ ༥༨. ༩༤″ དང་། ཤར་ཐིག་E༡༠༢°༣༡′ ༠. ༧༦″ སྟེང་དུ་མཆིས་

ཤིང་། འདིར་ལོ་རེའི་ཆ་སྙོམས་དྲོད་ཚད་༡༦:༢C དང་། ལོ་རེའི་ཆར་ཆུ་འབབ་ཚད་༡༠༥༢ mm ཡིན། གཞུང་

ཡོངས་སྲིད་འཛིན་རིམ་པ་བདུན་དུ་བགོས་ཡོད་དེ། རི་སྔོན་ནམ་རྭ་ངན་དང་། རིན་ཆེན། ཞོལ་སྐོར། མཁར་

ནང་། རྩེ་དབུས། ཁ་གྱ། དབལ་སྡེ་སྟེ་བདུན་ཡོད་ལ། སྡེ་དམངས་རུ་ཆུང་༢༩གྲུབ་ཡོད། ལྕགས་སྟག་（སྤྱི་

ལོ༢༠༡༠）ལོའི་བར་དུ་གཞུང་ཡོངས་ལ་བསྡོམས་པས་ཁྱིམ་ཚང་༡༣༥༨དང་། སྤྱིའི་མི་འབོར་ ༧༩༡༩ ཡོད། 

དེའི་ཁྲོད་དུ་བོད་རིགས་མི་འབོར་གྱིས་བརྒྱ་ཆའི་༩༨%ཟིན་ཡོད། ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་མི་ ༤༡༢༠ 

དང་། ཕྱི་རུ་གླ་གཏོང་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་ ༣༥༧ ཡོད། ལྕགས་སྟག་（སྤྱི་ལོ ༢༠༡༠）ལོའི་མི་འབོར་གྱི་འཕར་

ཚད་ནི་ ༤:༧% ཡིན། ལྕགས་ཡོས་（སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡）ལོའི་གཞུང་ཡོངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་རིན་གོང་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ ༠:༩༣ 

ཡིན་ལ། མི་རེའི་ཡོངས་འབབ་རྐྱང་བ་སྒོར་༣༧༡༠ཡིན། 

དཔལ་འབྱོར་འབྲོག་ལས་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ནས་དང་ཀེ་ཚེ་སོགས་ཡིན། ལྕགས་

ཡོས་（སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡）ལོའི་འབྲུ་རིགས་ཐོན་སྐྱེད་ཚད་ཏུན་ ༣༠༠:༢ ལྷག་ཏུ་སླེབས། གཞུང་ལམ་སྤྱིའི་རིང་

ཚད་ལེ་དབར་ ༩༥:༠༩ ཡིན་པ་དང་། སྡེ་དམངས་རུ་ཆུང་༢༤ལ་གཞུང་ལམ་མེད། ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ལྔ་དང་

རྒྱུག་ཆུ་གཅིག་ཡོད་ལ། གཞུང་ཡོངས་ཀྱི་༦༠%ཡན་གྱི་མི་ཕྱུགས་ཀུན་ཀྱིས་རང་འབབ་ཆུ་འཐུང་ཐུབ་ཀྱིན་ཡོད། 

གཞུང་ཡོངས་ལ་གློག་ཡོད་ཅིང་མཐོ་གནོན་གློག་གནོན་དང་དམའ་གནོན་གློག་གཞི་རྩའི་སྒྲིག་བཟོ་བྱས་ཚར་ཡོད། 

གཞུང་ཡོངས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གཅིག་དང་། སྡེ་བ་རིམ་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་བཞི་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་སྨན་

བཅོས་ལ་ཞུགས་ཚད་ ༩༨% ལ་སླེབས་ཡོད། འདི་དེང་དུས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་ལྟར་གྱི་རྒན་གྱའི་ངོ་

སྤྲོད་ཡིན་པས། འདིའི་ནང་དུ་གླ་ནག་དང་། སྟག་རིང་། ཚ་ཁ། ལྕང་ཤར་རྣམས་འདུས་མེད་ཀྱང་། གཤམ་དུ་

ལོ་རྒྱུས་འཆད་སྐབས་དེ་དག་རྒན་གྱའི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ཡོད་པ་ནི། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱིར་རྟོག་བྱས་པ་ཡིན་

པས་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ན་མི་འགལ་ལོ།། སློབ་གསོའི་སྐོར་འོག་ཏུ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་འཆར་ཡོད་པས་འདིར་དེ་ཙམ་གྱིས་

ཆོག་པར་བྱ། 

（རྒན་གྱའི་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་མཛད། མདོ་སྨད་རྒན་གྱའི་ལོ་རྒྱུས་སྔོན བྱུང་གསལ་བའི་མེ་ལོང་

ལས་དྲངས།）
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

མདོ་སྨད་གཟི་རྩ་སྡེ་དགུའི་མིང་དང་ཡུལ་མིའི་མཆེད་ཁུངས་

སྐོར་ལ་ཅུང་ཙམ་དཔྱད་པ།

དང་པོ། ཡུལ་བབ་སྤྱིར་བསྟན་པ། 

གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་རྫོང་ནི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བྱང་རྒྱུད་དུ་ཡོད་ཅིང་། རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆང་རིགས་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། བྱང་ཕྱོགས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་འབྲུག་ཆུ་དང་ཐེ་བོ་བཅས་རོང་ཁུལ་གྱི་རྫོང་གཉིས་

དང་འབྲེལ་ཞིང་། ལྷོ་ནུབ་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཟུང་ཆུ་དང་། མཛོད་དགེ་སོགས་རོང་འབྲོག་འདྲེས་མའི་ས་ཆ་དག་

དང་འབྲེལ་ཡོད། སྔོན་ཆད་ནན་ཕིན་རྫོང་（南坪县）ཞེས་བརྗོད་ཀྱང་༡༩༩༨ལོ་ནས་བཟུང་གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་རྫོང་

དུ་བསྒྱུར། རྫོང་དེར་བསྡོམས་པས་ཤང་བཅུ་བདུན་ཡོད་པ་ལས་རེ་གཉིས་ཙམ་མ་གཏོགས་ཤང་མང་ཆེ་བར་བོད་

རིགས་མི་ཉུང་བ་རེ་ཡོད། ཆུ་དཀར་དང་ཆུ་ནག་གཉིས་ཀྱི་སྟོད་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་བོད་རིགས་རྣམས་ཀྱི་སྐད་དང་

ཡུལ་སྲོལ་སོགས་ནི། ཕལ་ཆེར་མདོ་སྨད་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐེ་བོ་དང་མཛོད་དགེའི་འཕན་ཆུ་སོགས་རོང་ཁུལ་དག་དང་

འདྲ་ལ། དམག་རྒྱལ་ཤང་（马家）དང་བུ་རྒོད་ཤང་（勿角）སོགས་གནས་པའི་ལུང་ཆེན་དེ་ལ་དྭགས་པོ་ཁོག་

ཅེས་འབོད་པ་དང་། ཡུལ་དེ་དག་ཏུ་གནས་པའི་བོད་རིགས་རྣམས་ནི་ཁྲི་སྲོང་བཙན་སྐབས་སུ་བོད་ལྗོངས་དྭགས་

པོ་ནས་ཡོང་བའི་བོད་དམག་གི་རྒྱུད་པ་ཡིན་ཞེས་མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱིས་གསུངས་ཤིང་ཡུལ་

དེའི་ངག་རྒྱུན་དུའང་རླུང་ལྟར་གྲགས། གཡུ་ཡི་མཎྜལ་ལྟ་བུའི་གཟི་རྩ་ལུང་བ་ནི་རྫོང་དེའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཆུ་དཀར་རྒྱུད་

ཀྱི་སྟོད་དུ་ཡོད་ལ། ནགས་ཚལ་དང་། ཆུ་ཕྲན། མཚེའུ། རྦབ་ཆུ་སོགས་རང་བྱུང་གི་ཁྱད་མཚར་དུ་མས་སྤྲས་

ཤིང་། མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་གསལ་བའི་རིག་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྒྱན་ཏེ། ཕྱོགས་བཞི་

མཚམས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྗོངས་རྒྱུ་མགྲོན་པོའི་ཡིད་ཀྱི་དང་བ་རྣམ་པར་འདྲེན་ཞིང་སྙན་པའི་གྲགས་པ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་

གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཡོད་པས། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སློབ་གསོ་ཚན་རིག་ཚོགས་པས་༡༩༩༢ལོར་《འཛམ་གླིང་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

རང་བྱུང་ཤུལ་བཞག་གི་དཀར་ཆག་》ཏུ་བཀོད་པ་དང་། ༡༩༩༨ དང་༢༠༠༡ལོར་སྔ་རྗེས་སུ་《འཛམ་གླིང་གི་མི་

དང་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་》（世界人与生物圈保护区）དང《དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་

ལྗང་མདོག་གོ་ལ་》（ 绿 色 环 球 21 世 纪）ཡི་གྲས་སུ་བདམས་ཏེ། སའི་གོ་ལའི་མིག་གཅིག་ཅེས་བསྔགས་

བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཡང་ཡང་གཏོར་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་གནས་མཆོག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་

ལག་ཏུ་སོན་དཀའ་བ་དང་། ས་གནས་རང་གི་ཆེད་མཁས་མི་སྣ་ཉུང་བ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མའི་དབང་གིས། ད་

བར་བོད་རིག་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་དཔུང་ཚོགས་སུ། ཡུལ་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་སོགས་ལ་དོ་སྣང་

བྱེད་མཁན་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་དང་དཔྱད་འབྲས་སྨིན་

པ་དེ་བས་ཀྱང་དཀོན་པར་སྣང་། ཁོ་བོའི་སྐྱེ་ཡུལ་དེ་གར་ཡིན་ཞིང་། ནམ་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་རྒན་རབས་དག་

གི་ངག་ནས་ཕ་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཉུང་ཤས་རེ་གསན་མྱོང་པ་མ་ཟད། ཡུལ་མིའི་ཟ་ལུགས་འགྲོ་

སྟངས་སོགས་ལའང་མཐོང་ཐོས་མྱོང་གསུམ་ཕྲན་ཙམ་ཡོད་པས། དེ་གའི་དངོས་ཡོད་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་

བསམ་གཞིགས་བྱེད་པ་དང་སྦྲགས་དེའི་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པར་བྱའོ། ། 

གཉིས་པ། གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་ཞེས་པའི་མིང་གི་སྐོར། 

གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་ནི། སྙན་པའི་གྲགས་པ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་ལྗོངས་རྒྱུའི་གནས་མཆོག་གྲགས་

ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར་ལགས། རྒྱ་ཡིག་ཏུ་ད་ཕན་མཐོང་ལམ་དུ་མངོན་པའི་དཔེ་དེབ་

དང་། འཛིན་བྱང་། དྲ་ཚིགས་སོགས་གང་དུའང་གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་ལ་“ 九 寨 沟”ཞེས་གཅིག་གྱུར་བྱས་འདུག་

ནའང་བོད་ཡིག་ཏུ་ད་དུང་གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་དང་། གཟི་ཚ་སྡེ་དགུ་སོགས་འབྲི་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་བེད་སྤྱོད་བཞིན་

པ་ལས་གཅིག་གྱུར་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་མེད། གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་ཞེས་འབྲི་བ་ནི་གཙོ་བོ་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་

ཡིག་ཆ་སྣ་ཚོགས་དང་གཞུང་ཐེལ། སྒོ་བྱང་། རྔ་བའི་ཉིན་རེ་ཚགས་པར། གཟི་རྩའི་ལྗོངས་རྒྱུ་འཛིན་བྱང་སོགས་

ཡིན་པ་དང་། གཟི་ཚ་སྡེ་དགུ་ནི་གཙོ་བོ་རིག་གཞུང་དུས་དེབ་དང་མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་བརྙན་འཕྲིན་སོགས་སུ་བེད་

སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱུས་ཡོད་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་གཟི་རྩའམ་གཟི་ཚ་ཞེས་ཅི་ལྟར་བྲིས་ཀྱང་དོན་གཅིག་ཡིན་པ་

ཤེས་མོད། རྒྱུས་མེད་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ནི་ཡུལ་སོ་སོར་འདོད་དེ་དཔེར་ན། གཟི་རྩ་ཞེས་བརྗོད་ན་མཛོད་དགེ་སོགས་

གཟི་རྩའི་ཡུལ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་མི་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུའང་མི་ཤེས་མཁན་མང་ལ། ཡང་གཟི་ཚ་ཞེས་བརྗོད་ཚེ་ས་

གནས་དེ་གའི་ཡུལ་མི་ཚོས་ཀྱང་མི་ཤེས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ཚེགས་སམ་རྙོག་དྲ་དུ་མ་མཆིས། དེ་བས་ཡང་སྙིང་

ཇི་ལྟར་བརྗོད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་གཅིག་གྱུར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་འགངས་ཆེ་བའི་ལས་ཤིག་ཏུ་བསམས། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གཅིག རྩ་དང་ཚ་ཡི་མཐའ་དཔྱོད། 

བོད་ཀྱི་ཡུལ་སྡེ་གཞན་པ་མང་བོ་ཞིག་དང་མཚུངས་པར་གཟི་རྩ་（འདིར་བརྗོད་པ་ནི་གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་

ཞེས་སྡེ་བ་དགུའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཚོ་བ་དེ་ཡིན་གྱི་རྫོང་ཡོངས་ལ་གོ་བ་མིན། གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་རྫོང་ཞེས་པ་ནི་

༡༩༩༨ལོ་ནས་གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་ཞེས་པའི་ཚོ་བ་འདིའི་མིང་རྫོང་སྤྱིའི་མིང་དུ་བྱས་པ་ལས་ཐོགས་པའོ།།）ཞེས་པ་

ནི་ཡུལ་དེར་གནས་པའི་རུས་རྒྱུད་ཚོ་བ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ལ། ཡུལ་ཕྱོགས་དེ་གའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཟི་རྩ་སྡེ་

དགུའམ། གཟི་རྩ་རུ། གཟི་རྩ་སོགས་གང་རུང་དུ་འབོད་པས། གཟི་རྩ་ཞེས་འབྲི་བ་ནི་ས་གནས་དེ་གའི་ཡུལ་

སྐད་ཇི་བཞིན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡང་བཤད་དུ་མེད། （རྒྱ་སྐད་དུ་“九寨沟”ཞེས་

བརྗོད་པ་ནི་སྡེ་བ་དགུ་འཚོ་བའི་ལུང་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་དུ་སྡེ་དགུ་མ་གཏོགས་གཟི་རྩ་

ཞེས་པ་ཇི་བཞིན་མཚོན་ཐུབ་མེད། འདིའི་སྐོར་ནི་སྐབས་བབས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་མ་ཡིན་པས་མི་སྤྲོའོ།།） མཁས་

དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱིས་དེ་ནི་ཚ་ཡིན་པར་འདོད་དེ། ཁོང་གིས་བརྩམས་པའི་《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀུན་

དགའི་མེ་ལོང་》ནང་དུ་“ཟུང་ཆུའི་ཡུལ་ནས་ཀུན་དགའ་ལ་བརྒལ་ནས་སོང་བ་ན། ནན་ཕེན་ཡིན། ཡུལ་དེའི་མི་

རྒྱུད་དག་ཀྱང་ཞང་ཞུང་དང་ཤར་བའི་རྒྱུད་པ་ཡིན་ཞིང་། གཟི་ཚ་སྡེ་དགུ་ལྟ་བུ་ལྡོང་ཚ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་

གྱི་རིགས་ཡོད་ལ། དམུ་ཚ་སྒའི་རིགས་ཀྱང་ཡོད་པར་བཤད།”1 ཅེས་གསུངས་པ་ལ་དཔྱད་ན། གཟི་རྩ་ཞེས་

པའི་ཚོ་བ་འདི་ལྡོང་ཚ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ་ལ། ཡང་《བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཡིག་

ཆ་གཅེས་བསྡུས་》སུ་“ཕུ་ན་རེ།……གཆིག་དུ་ན། བླ་མ་བཚུན་ཞིང་ཕངས་པར་བརྩི་སྟེ།། ཆི་ལ་ཡང་། གུས་

ཤིང་རིམ་པ་ཡོད་པར་བྱས་ན།། ལེགས་བདེ་བར་འཐུནོ།།”2 ཞེས་ཅ་དང་ཆ། ཙ་དང་ཚ་སོགས་སྡེ་ཚན་གཅིག་

པའི་ཡི་གེ་ནང་ཕན་ཚུན་བརྗེ་རེས་བྱས་ནས་འབྲི་སྲོལ་ཡིག་རྙིང་དུ་མཐོང་རྒྱུ་མང་བོ་ཡོད་ཅིང་། ལྷག་པར་དུ་《བོད་

བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་གནའ་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས་སློབ་དེབ་》ཏུ་“བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་ཡིག་ཚང་དུ་མིང་གཞི་རྐྱང་བ་

ཙ་དང་ཚ་གཉིས་ཕན་ཚུན་རེས་མོས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་ཅིང་གྲངས་ཚད་ནི་ཅུང་ཟད་མང་སྟེ། དཔེར་ན། 

གཙིགས་གནང་བ་ལ་གཚིགས་གནང་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།།”3 ཞེས་ཐད་ཀར་བསྟན་པ་དང་། གཟི་རྩའི་ཡུལ་སྐད་

དུའང་ཚ་ཚ་ལ་“ཚ་ཙ་”། སྟག་ཚ་ལ་“སྟག་རྩ་”ཞེས་དངོས་སུ་བརྗོད་ཀྱིན་འདུག་པ་ལ་བསམ་པར་བྱས་ཚེ། 

1 དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱིས་མཛད། 《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀུན་དགའི་མེ་ལོང་།》 མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༧ལོ། P.༣༨༡

2 བསོད་ནམས་སྐྱིད་དང་དབང་རྒྱལ་གྱིས་སྒྱུར་འགྲེལ་བྱས། 《བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཡིག་ཆ་གཅེས་བསྡུས་》སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང་། ༢༠༠༣ལོ། P.༢༢༣

3 གོ་ཤུལ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས། 《བོད་བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་གནའ་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས་སློབ་དེབ》 མི་རིགས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༡ལོ། P.༥༣
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

གཟི་རྩ་ཞེས་འབོད་པ་ནི་ཡུལ་སྐད་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་བརྗོད་པ་དང་། ཚ་ཞེས་བརྗོད་ན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁུངས་གཏུག་

ས་ཡོད་ཅིང་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྐད་དང་ཡང་བསྟུན་པར་སྣང་པས་ལེགས་པར་བསམས། འོན་ཏེ་རྩ་དང་ཙ་མི་གཅིག་གོ་

ཞེ་ན། དེ་ནི་སྐྱོན་མེད་དེ། གཟི་རྩའི་ཡུལ་སྐད་དུ་མགོ་ཅན་གྱི་རྩ་དང་ཙ་རྐྱང་གཉིས་ལ་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མི་

གསལ་ཞིང་ཡིག་རྙིང་དུའང་བཙན་པོ་ལ་བརྩན་པོ་ཞེས་འབྲི་བ་སོགས་ཀྱི་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

གཉིས། གཡི་ཚ་ཞེས་མིང་འདོགས་དགོས་པའི་གྲོས་འདེབས། 

གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གཟི་རྩ་ཞེས་པའི་ཚོ་བ་ནི་ལྡོང་ཚ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་གྱི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན་པ་བསྙོན་དུ་

མེད་པས་གཟི་ཚ་ཞེས་ཚ་རུ་བརྗོད་པ་ཡང་དག་པ་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟ་མོད། འོན་ཀྱང་གཟི་ཚ་ཞེས་པའི་གཟི་འདི་

ལ་ད་དུང་དོགས་སློང་ཅུང་ཙམ་མཆིས། གཟི་རྩའི་ཡུལ་སྐད་དུ་གཡག་ལ་“གཟག་”དང་། ཡང་པོ་ལ“ཟང་

ངུ”། ཡི་གེ་ལ“ཟི་གེ”། གཡི་ལ་“གཟི”། ཕ་ཡུལ་ལ་“ཕ་ཟུལ་”། ཡུང་མ་ལ་“ཟུང་མ་”། གཡེར་མ་

ལ་“གཟེར་མ་”། གཡེར་པོ་ལ་“གཟེར་བོ་”། གཡོན་པ་ལ་“གཟོན་གེ”། ཡོལ་བ་ལ་“ཟོལ་བ་”ཞེས་

བརྗོད་པ་སོགས་ཡ་ཡིག་མིང་གཞི་བྱས་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་ཀྱི་ཡ་སྒྲ་ལ་ཟ་ཞེས་འདོན་པ་དང་། ལག་ལ་
“ཡག་”། ལུད་པ་ལ་“ཡུད་པ་”། ལེན་པ་ལ་“ཡེན་”། ལོ་ལ་“ཡོ་”སོགས་ལ་རྨང་གཞིར་གྱུར་བའི་

མིང་དང་ཐ་སྙད་དུ་ལ་ནི་ཡ་ལྟར་བརྗོད་པ་ཧ་ལམ་མང་ཞིང་། 《བོད་བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་གནའ་རྩོམ་གཅེས་

བསྡུས་སློབ་དེབ་》ཏུའང་“ཟ་ཡ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ནི་ཞན་པའི་མོ་ཡིག་ཡིན་ལ། འདི་གཉིས་མིང་གཞིའི་

སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་ཡིག་ཚང་དུ་ཕན་ཚུན་རེས་མོས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་ཅིང་གྲངས་ཚད་ནི་ཅུང་

ཟད་ཉུང་སྟེ། དཔེར་ན་ཁོར་ཡུག་ལ་ཁོར་ཟུག་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ།། འདི་གཉིས་ཕན་ཚུན་བརྗེ་རེས་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི་ཡི་གེའི་སྒྲ་གདངས་དང་མཚན་རྟགས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།”1 ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་གཞིགས་ན་གཟི་

ནི་གཡི་ཡི་སྒྲ་འགྱུར་ཡིན་པར་སྙམ་པ་དང་། ཡང་《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་དོན་པད་མ་རཱ་གའི་ལྡེ་མིག་》2 དང་། 
《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀུན་དགའི་མེ་ལོང་》3 དག་ཏུའང་ལྡོང་ཚ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་བཤད་པའི་སྐབས་སུ། 

གཡི་ཚ་ནི་དེའི་ནང་ཚན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཐད་ཞལ་མཐུན་པས་གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་ནི། དོན་དངོས་སུ་ལྡོང་ཚ་ཆེན་བཅོ་

བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་གཡི་ཚའི་རུས་རྒྱུད་ཚོ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། གཡི་ཚ་ཞེས་བརྗོད་ན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནད་ལ་གཞོལ་

ཞིང་མིང་དོན་གྱི་འཇུག་པ་མཚུངས་པས་འོས་པར་འདོད་ཀྱང་། འགྲིག་མིན་དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ད་དུང་དཔྱད་

1 གོ་ཤུལ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས། 《བོད་བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་གནའ་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས་སློབ་དེབ》 མི་རིགས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༡ལོ། P.༥༣

2 ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས། 《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་དོན་པད་མ་རཱ་གའི་ལྡེ་མིག་》མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༦ལོ། P.༩

3 དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱིས་མཛད། 《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀུན་དགའི་མེ་ལོང་》 མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༧ལོ། P.༣༠༡
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བརྗོད་གནང་བར་འཚལ། 

གསུམ་པ། གཟི་རྩའི་བོད་རིགས་ཀྱི་མཆེད་ཁུངས་སྐོར། 

གཅིག། བོད་དམག་ལས་མཆེད་པའི་སྐོར་བརྗོད་པ། 

དེ་ཡང་ཆུ་མགོ་གངས་ལ་ཐུག་པའི་དཔེ་ཇི་བཞིན་གཟི་རྩའི་བོད་རིགས་ལའང་གང་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་བྱུང་

རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པས་འདིར་དེའི་སྐོར་ལ་ཅུང་ཙམ་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་སྔོན་དུས་དེབ་དང་ཚགས་པར་

སོགས་དྲིལ་སྒྲོག་ཡིག་ཆ་སྐོར་ཞིག་གི་ནང་། གཟི་རྩའི་བོད་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་སྐོར་གཏམ་རྒྱུད་ཐོར་བུ་དུ་

མ་དང་སྦྲགས་ནས་ཐར་ཐོར་བཀོད་ཡོད་ནའང་། ལུང་དང་རིགས་པའི་ལམ་ནས་བསྒྲུབས་ཤིང་རྒྱས་བཤད་གནང་

ཡོད་པའི་བརྩམས་ཆོས་ཤིག་ཁོ་བོས་ད་ཕན་མཐོང་མ་བྱུང་། དྲིལ་སྒྲོག་ཡིག་ཆ་དག་ཏུ་བཀོད་པ་ལྟར་ན། གཟི་

རྩའི་བོད་རིགས་ནི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་སུ་དམག་སྡེ་སྐོར་ཞིག་

ཕྱིར་ལོག་ཏུ་མ་བཅུག་པར་གནས་དེ་གར་སོ་སྲུང་དམག་ཏུ་བཞག་པ་དེ་དག་ལས་རིམ་གྱིས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་

རེད་ཅེས་བོད་དམག་གི་རྒྱུད་པ་རྣལ་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང་། འདི་ནི་གནས་ལུགས་མེད་པ་ཞིག་མིན་ཏེ། གང་ཞེ་

ན། གཅིག་ནས་ས་གནས་དེ་གའི་བོད་མིའི་བཤད་རྒྱུན་དུ་བཙན་པོའི་དམག་གི་རྒྱུད་པ་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། ལྷག་

པར་དུ་བོད་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་བློན་པོ་མགར་རྒྱ་ནག་ཏུ་མངགས་ནས་རྒྱ་བཟའ་ཁབ་ཏུ་བསུས་པའི་གཏམ་

རྒྱུད་སྙན་མོ་གཟི་རྩའི་ཡུལ་དུ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཡོད། གཉིས་ནས་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་སུ་བོད་དམག་གི་རྒྱུད་པ་

མང་བ་ཆོས་འབྱུང་དང་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དག་ཏུ་གསལ་བར་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེང་དུས་ཀྱི་མཁས་པ་མང་བོས་

ཀྱང་ཞལ་མཐུན་པར་གསུངས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། 《ཐང་ཡིག་རྙིང་མ་》རུ་ཁྲི་སྲོང་བཙན་གྱིས་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཅོ་

བླངས་པའི་སྐོར་ལ། “……དེ་ནས་སྲོང་བཙན་གྱིས་ཞང་ཞུང་གི་དཔུང་དང་བཅས་ཏེ་འ་ཞར་དམག་དྲངས་པ་ལ། 

འ་ཞས་མ་ཚུགས་པར་བོད་དམག་ལ་གཡོལ་ཕྱིར་མཚོ་སྔོན་ཕྱོགས་སུ་བྲོས། འ་ཞའི་མི་ཕྱུགས་རྣམས་བོད་ཀྱིས་

འཕྲོགས། དེ་ནས་བོད་དམག་ཏང་ཞང་དང་པེ་ལན་སོགས་འཇང་བ་ཁག་ལ་དྲངས་ཏེ་ཕམ་པར་བྱས། བོད་དམག་

ཁྲི་ཚོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་སུང་ཀྲིག་གི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སྒར་བཏབ། བོད་ནས་ཕོ་ཉ་མངགས་ཏེ་གསེར་དང་རྒྱུ་ནོར་ཕུལ་ནས་

ཀོང་ཇོ་སློང་བ་ཡིན་ཟེར་ཞིང་། བོད་དམག་གི་འཁོར་ཚོགས་ལ། ‘གལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོས་ཀོང་ཇོ་མི་སྟེར་ན་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

དམག་བྱེད་ཅེས་སྨྲས། དེ་མུར་སྙོད་དམག་སུང་ཀྲིག་1 ལ་དྲངས་སོ།།”2 ཞེས་དང་། དེང་རབས་ཀྱི་མཁས་

དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀུན་དགའི་མེ་ལོང་》དུ། “ཡང་རྒྱ་ནག་

གི་རྒྱལ་བོ་ཐང་ཐའེ་ཙུང་གི་སྲས་མོ་ཝུན་ཁྲེང་ཀོང་ཇོ་བླངས་པའི་སྐོར་ནི་…… དེ་སྐབས་བོད་དམག་འབུམ་ཕྲག་

གཉིས་ལྟག་སླེབས་ཏེ་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་བླངས་ནས། སོ་མཚམས་སྲུང་དམག་བཞག་པའི་མི་རྒྱུད་རྣམས་ནི། དེང་སང་

གི་ཆུ་དཀར་རྒྱུད་དང་ཆུ་ནག་རྒྱུད། རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའི་ཆུ་རྒྱུད་སོགས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་སྡེ་རྣམས་ཡིན།”3 ཞེས་

གསུངས་པས། དུས་རབས་བདུན་པའི་སྟོད་ཙམ་དུ་ཐང་བོད་བར་གཡུལ་འགྱེད་ཐེངས་མང་བོར་བྱས་ཤིང་། ལ་

ལ་ནི་གཞི་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང་། གཡུལ་ས་ཕལ་ཆེ་བ་ཐང་བོད་ས་མཚམས་སུ་ཡིན་ལ། ཕན་ཚུན་གཡུལ་འདུམ་

བྱུང་རྗེས་བོད་ཀྱི་དམག་སྡེ་མང་བོ་ཞིག་དགོས་དབང་གིས་སོ་སྲུང་དམག་ཏུ་བཞག་ནས་ས་མཚམས་བརྟན་སྲུང་

བྱས་པ་དང་རྗེས་སུ་རིམ་གྱིས་ཆུ་དཀར་རྒྱུད་དང་། ཆུ་ནག་རྒྱུད་སོགས་སུ་མཆེད་དེ་ཡུལ་དེ་གར་རུས་རྒྱུད་སྤེལ་

ནས་གཞིས་བཟུང་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ། 

ཡང་《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》དུ་“ཧོར་གྱི་སྒོམ་གྲྭ་བཅོམ་སྐབས་དམག་ནང་ནས་སྐྱེན་པོ་བཏུས་པའི་

དཔའ་བོ་མི་དགུ་དམག་དང་བཅས་པ་ཧོར་བོད་ཀྱི་མཚམས་སུ་བཞག་སྟེ་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་མ་བྱུང་བར་དུ་ལྡོག་ཏུ་

མེད་གསུངས་པས་དཔའ་བོ་མི་དགུའི་རྒྱུད་པ་ལ་བཀའ་མ་ལོག་ཏུ་ཐོགས་ཤིང་། མདོ་སྨད་ལྷོ་བྱང་གི་མི་རྒྱུད་ཕལ་

ཆེར་བོད་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱ་བོད་སོ་མཚམས་སུ་བཞག་པ་ལས་མཆེད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་སྐད་རིགས་ལའང་བརྡ་

རྟིང་མ་འགྱུར་བ་མང་།”4 ཞེས་གསུངས་པ་ལས་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་སྐབས་སུའང་བོད་དམག་མང་བོ་

ཞིག་རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་གྱི་མཚམས་སུ་སྲུང་དམག་ཏུ་བཞག་པ་དང་། དེའི་རྒྱུད་པ་སྟེ་བོད་དམག་བཀའ་མ་ལོག་

གི་རུས་རྒྱུད་རྣམས་མདོ་སྨད་ལྷོ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་གནས་ཡོད་པ་བསྟན། དེའི་མི་ཚད་ད་རུང་དུས་ཕྱིས་ཙམ་ན་མངའ་

བདག་ཁྲི་རལ་བ་ཅན་གྱི་སྐབས་སུའང་བོད་བློན་དགའ་ཡེ་ཤེས་དར་རྒྱས་ཀྱིས་མདོ་སྨད་མཛོད་དགེ་སྟོད་སྨད་

སོགས་སུ་འབྲོག་སྡེ་བཙུགས་ནས་ས་བཟུང་བས་རུས་རྒྱུད་རྣམས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་ཡོད་པ་འདི་དག་ལས་

དུས་རབས་བདུན་པའི་སྟོད་ཙམ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་རིང་དུ་བོད་དམག་མང་བོ་

ཞིག་སྔ་གཞུག་ཏུ་མདོ་སྨད་ཕོྱགས་སུ་སོ་སྲུང་དམག་ཏུ་བཞག་པ་དང་། དེ་དག་གི་རུས་རྒྱུད་རིམ་གྱིས་འཕེལ་ཞིང་

གཞི་ཆགས་པས་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་རིགས་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་གསལ་བོ་

1 སུང་ཀྲིག་ནི་དེང་སང་རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆཱང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཟུང་ཆུ་རྫོང་སྟེ་གཟི་རྩ་སྡེ་དགུའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད།

2 དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྲིན་ཆིན་དབྱིན་གྱིས་བསྒྱུར། 《ཐང་ཡིག་གསར་རྙིང་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཆེན་པོའི་སྲིད་ལུགས》 མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང་། ༡༩༨༣ལོ། P.༡༣༣

3 དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱིས་མཛད། 《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀུན་དགའི་མེ་ལོང་》 མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༧ལོ། P. ༥༣

4 བྲག་དགོན་པ་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད། 《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》 ཀུན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༧ལོ། P.༡༦
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཤེས་ཐུབ། འདིའི་སྐོར་ད་དུང་སྐུ་ཞབས་འབྲུག་ཐར་དང་སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་《མདོ་སྨད་

རྨ་ ཁུག་ཚ་འགྲམ་ཡུལ་གྲུའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཆེན་མོའི་》ནང་དུ་“དེང་དུས་ཀྱི་མཁས་པ་དུང་དཀར་བློ་བཟང་

འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཀྱང་། དེང་སང་གི་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་བོད་རིགས་ནི་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་རིང་

དུ་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁའི་ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་ས་ཁུལ་ནས་དྲངས་པའི་ས་མཚམས་སྲུང་བའི་རྟ་དམག་གི་རྒྱུད་པ་ཡིན། 

དེའི་རུས་ནི་བོད་ཀྱི་རུས་ཆེན་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་ལྡོང་ཡིན།”1 ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ལས་“དུང་དཀར་བློ་བཟང་

འཕྲིན་ལས་མཆོག་གི་གསུངས་རྒྱུན་ལྟར་ན། ཐེ་བོ་བོད་རིགས་ཀྱི་གདུང་ཁུངས་ནི་སྤྱང་རོང་གི་རུས་རྒྱུད་ལས་

མཆེད་པའི་ས་དེ་གའི་གདོད་མའི་མི་རྒྱུད་ཉུང་ཤོས་མ་གཏོགས། གཞན་རྣམས་བཙན་པོ་མེས་དབོན་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་

རིང་དུ་བོད་ལྗོངས་དྭགས་པོ་ནས་མངགས་པའི་བོད་དམག་གི་རྒྱུད་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་རུས་རྒྱུད་ནི་བོད་རུས་

ཆེན་བཞི་ལས་དབྲའི་བྱེ་བྲག་གཅིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས།”2 ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་འདི་དག་གིས་ཀྱང་ཟུར་ནས་ར་

སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ། དེས་ན་ས་གཤིས་ཐད་ནས་བལྟས་ནའང་གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་རྫོང་ནི་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་

ཡོད་པ་དང་། ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གི་མཐའ་བཞིར་ཝིན་ཤན་（文县）དང་། ཕིན་ཝུ་（平武）། མཛོད་དགེ། ཐེ་

བོ་སོགས་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམས་ཀྱི་དུས་སུ་བཞག་པའི་སོ་སྲུང་དམག་གི་རུས་རྒྱུད་འཕེལ་ཞིང་འཚོ་སྡོད་

བྱེད་བཞིན་པའི་ཡུལ་གྲུ་དག་དང་འབྲེལ་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེ་དག་གི་དཀྱིལ་དབུས་ཀྱང་ཡིན་པས་ན། ཆོས་རྒྱལ་

མེས་དབོན་རྣམས་ཀྱི་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་དམག་སྡེ་འགའ་ཤས་ད་ལྟའི་གཟི་རྩའི་ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར་བསླེབས་ནས་ས་

མཚམས་སྲུང་བ་དང་། དེ་དག་གི་རུས་རྒྱུད་རྣམས་ཡུལ་དེར་རིམ་གྱིས་འཕེལ་བ་རྟོགས་ཐུབ་ཅིང་། ད་ལྟའི་གཟི་

རྩའི་བོད་རིགས་ཀྱི་གདུང་ཁུངས་གཅིག་ནི་སྐབས་དེར་བཞག་པའི་སོ་སྲུང་དམག་གི་རུས་རྒྱུད་རྣམས་ཡིན་ཞེས་

ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་བརྗོད་ཀྱང་འགལ་བ་ཆེན་པོ་མེད་པར་བསམས། གལ་ཏེ་དེས་ཀྱང་དོགས་གནད་མ་ཆོད་ན། 

༡༩༩༤ལོར་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་《ནན་ཕིན་རྫོང་གི་ས་གནས་ལོ་རྒྱུས་》ལས། “……ཐུ་ལྷོད་ཀྱིས་བོད་ལྗོངས་

ནས་དྲངས་པའི་དམག་སྡེ་ལས་སྐོར་ཞིག་བདམས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ས་ཆར་བཞག་པ་དང་། བོད་ལྗོངས་ནས་

དྲངས་པའི་ཤར་བསྐྱོད་དམག་སྡེ་ཞིག་ནི་དྭགས་པོ་དང་ཀོང་བོའི་དམག་ཡིན་ཞིང་། ཕྱིར་མ་ལོག་པར་ད་ལྟའི་ནན་

ཕིན་དང་། ཟུང་ཆུ། ཕིན་ཝུ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ས་མཚམས་སྲུང་བར་བསྡད།”3 ཅེས་པ་དང་། 《བོད་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་ཀུན་དགའི་མེ་ལོང་》དུ་“སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་སོགས་བོད་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་བཞི་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་

1 འབྲུག་ཐར་དང་སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་གིས་བརྩམས། 《མདོ་སྨད་རྨ་ ཁུག་ཚ་འགྲམ་ཡུལ་གྲུའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཆེན་མོ་》 མི་རིགས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༥ལོ། P.༡༥༦

2 འབྲུག་ཐར་དང་སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་གིས་བརྩམས། 《མདོ་སྨད་རྨ་ ཁུག་ཚ་འགྲམ་ཡུལ་གྲུའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཆེན་མོ་》 མི་རིགས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༥ལོ། P.༡༦༤

3 《ནན་ཕིན་རྫོང་གི་ས་གནས་ལོ་རྒྱུས་》 མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༤ལོ། P.༡༥༧



-133-

བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

སྐབས་སུ། …… དེའི་སྐབས་སུ་ད་ལྟའི་སི་ཁྲོན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆུ་དཀར་རྒྱུད་（ནན་ཕིན་དང་ཕིན་ཝུའི་ཕྱོགས）། ཆུ་

ནག་རྒྱུད་（ཆུ་ནག་དང་ཁྲོ་ཆུ）། ཚ་བ་རོང་སོགས་བོད་རྒྱལ་གྱི་དམག་གིས་བཟུང་། བར་འདུམ་བྱེད་སྐབས་

རྒྱ་བོད་བར་དུ་རྡོ་རིང་བཙུགས། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྡོད་རྒྱུ་དང་། བོད་བོད་ཡུལ་དུ་སྡོད་རྒྱུ་ལས། ཕན་ཚུན་དམག་

འཇུག་བྱེད་མི་ཆོག་པ་ཐག་གིས་བཅད། བོད་རྒྱལ་གྱིས། བོད་དམག་རྣམས་ཕྱིར་ལོག་མི་ཆོག་པར་རྒྱ་བོད་བར་

གྱི་ས་མཚམས་སྲུང་ཆེད་དམག་མི་རྣམས་གཞིས་ཆགས་ནས་སྡོད་དགོས་པའི་བཀའ་ཕབ། དྭགས་པོ་ནས་འོངས་

པའི་དམག་མི་དང་། ཀོང་བོ་ནས་འོངས་པའི་དམག་མི་རྣམས་ཆུ་དཀར་ཕྱོགས་སུ་འདུག་ཏུ་བཅུག དེ་ཕིན་ཝུའི་

དྭགས་པོ་དང་། ནན་ཕིན་གྱི་ཁོན་པོ་རྣམས་ཡིན།”1 ཞེས་གསུངས་པ་དག་ལས་གཟི་རྩའི་ཕྱོགས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་

མེས་དབོན་རིམ་བྱོན་སྐབས་ཀྱི་བོད་དམག་གི་རྒྱུད་པ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་བས་འདི་ལས་ལྷག་པའི་དཔང་རྟགས་

ལ་ངལ་བ་བྱེད་པའི་དགོས་པ་མ་མཆིས་སོ། ། 

གཉིས། གཟི་རྩའི་གདོད་མའི་བོད་རིགས་སྐོར་བརྗོད་པ། 

ས་སྟེང་འདིར་བསྐལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་བོའི་ཡར་སྔོན་དུ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྲ་མི་བྱུང་བ་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་

ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་བྱུང་བ་ཕྱི་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་མང་བོར་གསལ་ཞིང་། རང་རེའི་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་ཁམས་འདིར་ཡང་

ཕ་སྤྲེའུ་དང་མ་བྲག་སྲིན་གྱི་ངག་རྒྱུན་ཆེས་གནའ་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་ཡོད། སྤྱིར་ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་མིའི་རིགས་ཀྱི་

བྱུང་བའི་ཐད་ལ་དུས་ཀྱི་སྔ་འཕྱི་ལྟ་བུའི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་རེ་ཡོད་ནའང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱི་དུས་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་བརྒྱུད་དགོས་པ་ནི་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཡིན་པས། ཡུལ་ཕྱོགས་གང་

གི་མི་རིགས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་དུས་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ཡུན་གྱིས་འཕེལ་བ་ལས་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ་

ཞིག་གཏན་ནས་མིན། དེ་བས་ཁོ་བོས་གོང་གི་ཚན་པའི་ནང་དུ་གཟི་རྩའི་ཡུལ་དུ་བོད་བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་བོད་

དམག་གི་རུས་རྒྱུད་ཡོད་པའི་གཏམ་བརྗོད་ཟིན་ཀྱང་གཟི་རྩའི་བོད་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་མི་

འདོད། གལ་ཏེ་གཟི་རྩའི་བོད་རིགས་ཐོག་དང་བོར་མཆེད་པའི་དུས་སྐབས་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་རིང་ལ་བྱས་

ན། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བའི་དུས་ནི་དུས་རབས་བདུན་པའི་སྟོད་ཙམ་དུ་འཁེལ་ཞིང་། ད་ལྟའི་

བར་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་ལས་ཕྱིན་མེད་པས། གཟི་རྩའི་བོད་རིགས་ཀྱི་མཆེད་ཁུངས་བོད་བཙན་པོའི་

དམག་རྒྱུད་ཁོ་ན་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ན། གཅིག་ནས་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་གྱི་ཆོས་ཉིད་དང་འགལ་ལ། 

གཉིས་ནས་དོན་དངོས་དང་ཡང་འགལ་བས་ལུང་རིགས་ཀྱིས་གནོད་པའི་སྐྱོན་འབབ་པར་འདོད། དོན་དུ་གཟི་

རྩའི་ཡུལ་ཁམས་སུ་སྲོང་བཙན་གྱི་ཡར་སྔོན་ནས་གདོད་མའི་བོད་རིགས་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་པ་གཤམ་ནས་རེ་རེ་

1 དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱིས་མཛད། 《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀུན་དགའི་མེ་ལོང་》 མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༧ལོ། P.༦༤༤
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བཞིན་བརྗོད་པར་བྱའོ།། ༡༩༩༤ ལོར་བསྒྲིགས་པའི་《རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་

ལོ་རྒྱུས་》ལས། “ནན་ཕིན་རྫོང་（南坪县）ལ་གནའ་དུས་སུ་དབྱང་ཐུང་（羊峒）ཞེས་འབོད་ལ། ཆིན་（秦）

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཡར་སྔོན་དུ་ཏི་འཇང་（氏羌）གི་མངའ་ཁོངས་ཡིན། རིགས་རྒྱུད་རྣམས་ཆུ་དཀར་ཆུ་བོའི་འགྲམ་

རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད་པས་ཆུ་དཀར་འཇང་（白水羌）ཞེས་བརྗོད། …… ཅིན་（金）ཤར་མའི་དུས་སུ་འ་ཞའི་

ཁོངས་སུ་ཚུད།1 ཅེས་དང་། ཡང་《ནན་ཕིན་གྱི་ས་གནས་ལོ་རྒྱུས་》སུ་“ནན་ཕིན་ས་ཁུལ་ནི་དབྱིན་སྲང་（殷

商）དང་། ཞི་ཀྲུའུ་（西周）། ཁྲོན་ཆོན་（春秋）ནས་ཆིན་（秦）རྒྱལ་རབས་ཀྱི་བར་དུ་ཏི་འཇང་མི་རིགས་

ཀྱིས་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། མཐའ་མཚམས་ལ་གཏན་ཁེལ་མེད།”2 ཞེས་བཀོད་འདུག་པ་འདི་དག་

ལ་དཔགས་ན་གནའ་སྔ་མོ་ཞིག་（མ་མཐའ་ཡང་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་གྱི་ཡར་སྔོན་）ནས་གཟི་རྩའི་ས་ཁུལ་དུ་

མིའི་རིགས་འཚོ་སྡོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། གནའ་དུས་སུ་ཡུལ་དེར་གནས་པའི་མི་རིགས་དེ་ལ་ འཇང་

ཞེས་འབོད་བཞིན་པ་བདེན་དཔང་བྱེད་ཐུབ། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་ན་གཟི་རྩའི་ས་ཁུལ་དུ་གནའ་

སྔ་མོ་ནས་འཇང་（ 羌 ）ཞེས་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ས་ཁྱབ་རྡོ་ཁྱབ་ཏུ་བྱུང་བས། འདིར་གཟི་རྩའི་བོད་རིགས་

ཀྱི་མཆེད་ཁུངས་སྐོར་བཤད་པ་ལ་གནའ་དུས་སུ་འཇང་（ཁོ་བོས་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་འཇང་ནི་དེང་སང་གི་“ 羌

族 ”འདི་མིན་ནོ།།）ཞེས་འབོད་པའི་མི་རིགས་དེ་གང་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ནི་གནད་འགག་ཅིག་ཏུ་མངོན། 

དོན་དངོས་སུ་གནད་དོན་འདིའི་ཐད་ལ་མཁས་པ་སོ་སོའི་བཞེད་པ་མི་མཐུན་ཞིང་། འཇང་བོད་གཉིས་རུས་རྒྱུད་

གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་མཁན་དང་། དེ་གཉིས་སོ་སོ་ཡིན་པར་འདོད་མཁན་ཡང་ཡོད། གཅིག་མཐུན་གྱི་ལྟ་བ་

ཞིག་ད་དུང་ཆགས་མེད་པ་འདྲ་ནའང་སྔ་མ་གཙིགས་སུ་འཛིན་མཁན་ཅུང་མང་བོ་ཡོད་དེ། ཐང་ཡིག་གསར་མའི་

ནང་དུ་“ཐུ་ལྷོད་ནི་ནུབ་ཀྱི་འཇང་（羌）གི་རུས་སུ་གཏོགས་ལ། དེར་ཡང་རིགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་མཆིས། རྨ་

ཆུ་དང་། ཙོང་ཆུ། འབྲི་ཆུ། རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའི་འབབ་ཡུལ་དུ་བཀྲམས་ཏེ་གནས། དེ་ལའང་བྷོད་འཇང་དང་ཐང་

མོ་ལ་སོགས་མཆིས་ཏེ། ཀྲུང་གོ་དང་འབྲེལ་ནི་མ་བྱུང་། སྡོད་ས་ཞི་ཀྲི་ཆུ་བོའི་རྒྱུད་དུ་བྱེད། མེས་པོར་སྤུར་རྒྱལ་

དུ་འབོད་ཅིང་། དཔའ་ཞིང་མཛངས་ལ་འཇང་བ་ཁ་ཤས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་དེར་གཞི་བཙུགས། བྷོད་དང་བྷོ་སྒྲ་ཉེ་

ཕྱིར་དེའི་རྗེས་རབས་ལ་ཐུ་བྷོད་དུ་གྲགས་ཤིང་། རུས་ནི་སྤུར་རྒྱལ་དུ་བྱ།”3 ཞེས་པ་ལས་གནའ་དུས་སུ་འཇང་

ཞེས་འབོད་པའི་རིགས་དེ་དང་བོད་གཉིས་རུས་རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཡུལ་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་གནའ་

1 《རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆཱང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ལོ་རྒྱུས་》མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༤ལོ། P.༢༡༤ 

2 《རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆཱང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ལོ་རྒྱུས་》མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༤ལོ། P.༢༡༤

3 དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྲིན་ཆིན་དབྱིན་གྱིས་བསྒྱུར། 《ཐང་ཡིག་གསར་རྙིང་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཆེན་པོའི་སྲིད་ལུགས》 མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང་། ༡༩༨༣ལོ། P.༤
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

སྔ་མོ་ནས་བོད་རིགས་འཚོ་སྡོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ། དེང་དུས་ཀྱི་མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་

གཏན་གྱིས་སྤྱང་（འཇང）ནི་བོད་ཀྱི་རུས་ཆེན་བཞིའི་ནང་ཚན་སྤྱང་གི་སྒྲ་ཟུར་ལས་བོད་ཡོངས་ལ་བཏགས་པ་

ཞིག་ཡིན་པར་འདོད་པར་མ་ཟད། དེང་སང་“羌”ཟེར་བའི་རྒྱ་ཡིག་འདིའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་སྤྱང་ཡིན་པར་འདོད། 

ཁོང་གིས་མཛད་པའི་《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀུན་དགའི་མེ་ལོང་》དུ་“རུས་ཆེན་བཞི་ནི། ཡེ་སང་། ཡེ་སྨོན། སྤྱང་། 

མོན་བཞི་ཡིན་ལ། མོན་དེང་དུས་ཀྱང་ཡོད་པའི་མོན་པ་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེའི་ནང་གི་སྤྱང་གི་རུས་ཀྱི་སྒྲ་ལ་བརྟེན་

ནས། བོད་མི་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྱང་ཟེར་བ་ནི། དཔེར་ན། དེང་སང་བོད་མདོ་དབུས་གཙང་གསུམ་ནང་གི་གཙང་གི་

སྒྲ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མི་ཐམས་ཅད་ལ་གཙང་（藏）གི་རིགས་ཟེར་བ་བཞིན་ནོ།།”1 ཞེས་དང་། ཡང་དེ་

ལས། “རྒྱ་ནག་ཆེན་པོའི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ཏེ། ནུབ་དང་ལྷོ་ཀུན་ཏུ་བོད་མིས་ཁྱབ་ཡོད་པས་སྐབས་ཤིག་རིང་བོད་

དག་ལ་ཤི་སྤྱང་（ 西 羌）ཟེར་ཞིང་། མདོ་ཁམས་ཀྱི་ས་དམའ་སའི་རོང་ཁུལ་བོད་རྣམས་ལ་ཏི་སྤྱང་（ 氏 羌）

ཡང་ཟེར། རྗེས་སུ་……གཙང་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཐུ་བོད་ཅེས་འབོད། མདོ་ཁམས་ཀྱི་དམའ་སའི་བོད་

རྣམས་ལ་སྔར་བཞིན་ཏི་སྤྱང་དང་། ཡང་སྐབས་ཤིག་ལ་ཤི་བོད་（ 西 蕃）ཀྱང་ཟེར།”2 ཞེས་སོགས་གསུངས་

ཡོད་པ་དང་། དོར་ཞི་རིན་པོ་ཆེའི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་《མུན་འཇོམས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་》རུ་ “……ཐང་

རྒྱལ་རབས་ཡན་ཆོད། མི་རིགས་འདི་ལ་སྤྱང་ཞེས་འབོད་ཅིང་། བོད་ཅེས་མི་འབོད་དེ། བོད་ཅེས་པའི་མིང་འདི་

དུས་ཕྱིས་བྱུང་བར་མངོན།”3 ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་འཇང་བྱ་བའི་མིང་འདི་བོད་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གང་རུང་ཞིག་ལས་བྱུང་

བ་དང་། གནའ་དུས་སུ་མི་རིགས་གཞན་པས་བོད་ལ་ཚུར་བཏགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་བོད་པས་རང་ལ་འཇང་

ཞེས་མི་ཟེར། དེ་བཞིན་དུ་《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གླེང་བའི་གཏམ་》དུའང་“མདོར་ན་ཆང་བོད་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ནི་

མིང་གི་འབོད་ལུགས་ཀྱི་དབང་གིས་མ་གཏོགས་བོད་ཁུངས་ཆཱང་མ་ཡིན་ཏེ་ཆཱང་ཁུངས་བོད་（གནའ་བོའི་བོད་མིའི་

རྒྱུད་པ་）ཡིན་པར་འདོད་དོ།།”4 ཞེས་གལ་བོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་བརྗོད་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་གཏམ་ཡིན་

པ་དང་། འདིའི་སྐོར་ལ་ད་དུང་ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་དང་། བཙན་ལྷ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས། ཅན་

པའོ་ཙན་（ 翦 伯 赞）། རེན་ནའེ་ཆང་（ 任 乃 强）སོགས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་བོ་ཞིག་གིས་ཞིབ་འཇུག་

མཛད་ཡོད་ཅིང་། རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་འཇང་ཞེས་པ་དེ་གནའ་དུས་ཀྱི་བོད་རིགས་ཏེ་ཁྱད་པར་དུ་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་

སུ་གནས་པའི་བོད་རིགས་ཡིན་པའི་ཐད་ལྟ་ཚུལ་གཅིག་མཐུན་བྱུང་ཡོད། དེ་ལས་ཀྱང་ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་རིང་མདོ་

1 ལ་གཙང་( 藏 )གི་རིགས་ཟེར་བ་བཞིན་ནོ།།”

2 དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱིས་མཛད། 《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀུན་དགའི་མེ་ལོང་》 མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༧ལོ། P.༧༣༩

3 དོར་ཞིའི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། 《མུན་འཇོམས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་》 མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༦ལོ། P.༤

4 རྒྱལ་མོ་འབྲུག་པས་བརྩམས། 《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གླེང་བའི་གཏམ་》 མི་རིགས་དཔེ་སྒྲུན་ཁང་། ༢༠༠༤ལོ། P.༧༡
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དབུས་མཐོ་སྒང་ནས་སྔ་རྗེས་སུ་གནའ་ཤུལ་དུ་མ་རྙེད་ཅིང་། གནའ་རྫས་རྟོག་དཔྱོད་དཔྱད་འབྲས་དེ་དག་ལས་

འཇང་བོད་རུས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཐད་གོམ་གང་མདུན་སྤོས་ཀྱིས་བདེན་དཔང་བྱས་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མར་

གྲུབ། ལར་《ཐང་ཡིག་》（唐书）དང་། 《ཧན་ཧྲོའུ་》（汉书）། 《ཧྲི་ཅིས་》（史记）སོགས་རྒྱའི་

ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་མང་བོར་བཀོད་པ་ལྟར་སྔོན་ཆད་རང་རྒྱལ་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞི་ཁྱོན་ཆེན་པོ་དེར་གནས་པའི་

གནའ་རབས་མི་རིགས་སྤྱི་ལ་འཇང་（羌）དང་། ནུབ་འཇང་（西羌）། ལྡོང་འཇང་（党羌）ཞེས་ཟེར་བ་

ལས་ལྷོད་དང་། ཐུ་ལྷོད་ཅེས་པའི་མིང་ནི་ཕལ་ཆེར་ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། དེས་ན་ཐུ་ལྷོད་ཅེས་

མི་འབོད་པ་ལས་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཡན་ཆད་བོད་རིགས་མེད་པ་ག་ལ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་དེང་སང་གཙང་ཞེས་

པའི་མིང་འདི་ཡང་ཡོན་（元）རྒྱལ་རབས་གོང་དུ་མེད་པས་ཐུ་སྟོད་དམ་བོད། གཙང་ཞེས་མི་རིགས་སོ་སོར་ངོས་

འཛིན་བྱས་ན་བཞད་གད་ཀྱི་རྒྱུའོ།། དོན་དངོས་སུ་ཕ་སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་མ་བྲག་སྲིན་མོ་གཉིས་ལས་

མཆེད་པའི་མི་བུ་གདོང་དྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཆེས་གནའ་སྔ་མོ་ནས་སྟོད་མངའ་རིས་དང་། བར་དབུས་གཙང་། སྨད་

མདོ་ཁམས་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ས་ཆེན་པོ་འདི་རྣམས་སུ་ཁྱབ་པ་བསྙོན་དུ་མེད་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ཁྲོད་མི་

རིགས་གཞན་པས་མིང་མི་གཅིག་པ་དུ་མ་གསོལ་ཀྱང་དེ་དག་ནི་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཙམ་ལས་བོད་

རང་གིས་གནའ་ནས་བོད་ཅེས་འབོད་ཀྱིན་འདུག། གཞན་《说文解字 . 羊部》ནང་དུ་“འཇང་ཞེས་པ་ནི་

ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུག་འཚོ་བའི་མི།”1 ཞེས་འགྲེལ་འདུག་པས་ཀྱང་། བོད་དང་འཇང་ཞེས་པའི་མིང་འདི་གཉིས་

གདགས་གཞི་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་རྟོགས་སླ། དེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་གནའ་དུས་སུ་འཇང་ཞེས་པ་དེ་བོད་

མིའི་རུས་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་བྱས་པའི་ཐོག། ཡང་༡༩༩༤ལོའི་《རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆང་རིགས་རང་

སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ལོ་རྒྱུས་》ལ་“ནན་ཕིན་རྫོང་ལ་གནའ་དུས་སུ་དབྱང་ཐུང་（羊峒）ཞེས་འབོད་ལ། …… 

ཅིན་（金）ཤར་མའི་དུས་སུ་འ་ཞའི་（吐谷浑）ཁོངས་སུ་ཚུད། ཝེ་（魏）ནུབ་མའི་སྐབས་སུ་སྟོང་རོང་（邓至）

ཞེས་བརྗོད།2 ཅེས་བཀོད་པ་དང་། འ་ཞ་ནི་བོད་ཀྱི་རུས་རྒྱུད་སྒའི་ཚོ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་བོས་

འདོད་ཅིང་། 《བོད་ཀྱི་རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་》དུའང་“ཡུལ་འ་ཞ་ནས་སྒ་བྱུང་སྟེ།”3 ཞེས་དང་། སྟོང་

རོང་ཡང་བོད་ཀྱི་རུས་རྒྱུད་ཡིན་པ་རྡོ་སྦིས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱིས་《མདོ་སྨད་ཞིབ་འཇུག་》ཏུ་“མིའི་གདུང་དྲུག་གི་ཨ་

1 许慎撰 :《说文解字》，中华书局出版社，1985 年，第 78 页。

2 《རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆཱང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ལོ་རྒྱུས་》མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༤ལོ། P.༢༡༤

3 གྱི་ལུང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་དང་གྱི་ལུང་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བརྩམས། 《བོད་མི་བུ་གདོང་དྲུག་གི་རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་》 མཚོ་

སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༡ལོ། P.༨
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

ལྕགས་སྟོང་རོང་གི་རུས་རྒྱུད།”1 ཅེས་གསུངས་པ་སོགས་ལ་དཔྱད་ན། གཟི་རྩ་ས་ཁུལ་དུ་མ་མཐའ་ལོ་ངོ་སྟོང་

ཕྲག་དུ་མའི་སྔ་རོལ་ནས་ལྡོང་གི་རུས་རྒྱུད་གཙོས་བོད་མི་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་པར་མ་ཟད། གདོད་མའི་བོད་རིགས་

འདི་དག་གི་རུས་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱང་ད་ལྟའི་གཟི་རྩ་བོད་རིགས་ཀྱི་གདུང་ཁུངས་ཤིག་ཡིན་པ་ངང་གིས་ཤེས་ཐུབ། 

བཞི་བ། མཇུག་གི་གཏམ།

སྤྱིར་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་བྱུང་འཕེལ་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་ཉིད་དང་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལྡན་པ་

དེ་བཞིན་དུ་གཟི་རྩའི་བོད་རིགས་ཀྱི་བྱུང་འཕེལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་ཆོས་ཉིད་དེ་ལས་མ་འདས་ཏེ། སྲོང་བཙན་གྱི་ཡར་

སྔོན་ཏེ་གནའ་སྔ་མོ་ནས་ཡུལ་དེར་གནས་པའི་གདོད་མའི་བོད་རིགས་དེ་དག་དང་། ཕྱིས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་

སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡུལ་དེར་སོ་སྲུང་དུ་བསྐོས་པའི་བོད་དམག་གི་རུས་རྒྱུད་རྣམས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་རིང་མོའི་

ཁྲོད་དུ་རིམ་གྱིས་འདྲེས་ཤིང་འཕེལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དེ་མིན་ད་དུང་རྒྱ་རིགས་སོགས་ཉེ་འདབས་ཡུལ་གྲུར་

གནས་པའི་མི་རིགས་གཞན་དང་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པའི་རྣམ་པ་ཡང་བྱུང་སྲིད་པས། གཟི་རྩའི་བོད་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་

ཁུངས་སྲོང་བཙན་སྐབས་སུ་ཡུལ་དེར་བཞག་པའི་སོ་སྲུང་དམག་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ནི་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་མོ་མ་བྱས་

པའི་རྟགས་རེད། གཟི་རྩ་ཞེས་པ་ནི་བོད་རུས་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ཨ་སྤོ་ལྡོང་ལ་ཚ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་དང་། ཤུལ་

ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཚ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་གཡི་ཚའི་རུས་རྒྱུད་ཚོ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། 

གཟི་རྩ་ཞེས་འབོད་པ་ནི་ས་གནས་རང་གི་ཁ་སྐད་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་བརྗོད་པ་ཞིག་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཅི་ཡང་

མེད་པས། དོན་དངོས་སུ་གཡི་ཚ་སྡེ་དགུ་ཞེས་བརྗོད་ན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་དངོས་དང་མཐུན་ཞིང་བརྡ་སྐད་ཀྱི་འགྲོས་

དང་ཡང་ཡོངས་སུ་མཐུན་ནོ། ། 

      （ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད། མདོ་སྨད་ཞིབ་འཇུག་གླེགས་བམ་ལྔ་བ་ལས་དྲངས།）

1 《མདོ་སྨད་ཞིབ་འཇུག》གླེགས་བམ་གསུམ་པ་ལས་རྡོ་སྦིས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱིས་བྲིས་པའི་《བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་ལས་

ངེས་པར་དག་སེལ་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་འགའ་གླེང་བ་》 མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༨ལོ། P.༡༢༥
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཨ་མདོའི་མངའ་ཁོངས་ལ་འབྲེལ་བའི་ས་མིང་འགའ་ཞིག་གི་དཔྱད་བརྗོད།

ཡུལ་ཁམས་ཤིག་གི་ས་མིང་དུ་གྱུར་པའི་ཐ་སྙད་དེ་དག་བྱུང་བ་དང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་རིང་མོ་

ཞིག་བརྒྱུད་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། ཨ་མདོ་དང་

དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་གཉིས་ཐོག་མར་འཕྲད་དུས། ཨ་མདོ་བས་ཁྱེད་ཉིད་ཡུལ་གང་གི་ཡིན་ཞེས་འདྲི་དགོས་ལ། 

མི་དེས་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་ཡུལ་ཁམས་ངེས་ཅན་མཚོན་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་ཡུལ་གང་གི་ཡིན་

ཚུལ་བརྗོད་དགོས་པས། ང་རང་དབུས་ནས་ཡིན་ཞེས་ལན་འདེབས་དགོས་པ་བཞིན། དབུས་པ་ཞིག་གིས་ཨ་

མདོ་བར་དྲིས་ན་ཡང་དེ་བཞིན་ལན་འདེབས་དགོས་སོ།། ཡུལ་ངེས་ཅན་མཚོན་པའི་ཐ་སྙད་དེ་དག་ཐོན་སྐྱེད་འཚོ་

བའི་ཁྲོད་དུ་མེད་མི་རུང་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤེལ་བ་དང་། རིག་གནས་བརྗེ་རེས་བྱེད་པ། ས་ངོ་

སྤྲོད་པ་སོགས་ལ་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་པས། གཤམ་དུ་ཨ་མདོས་མཚོན་པའི་ཐ་སྙད་འགར་འགྲེལ་བཤད་ཅུང་

ཙམ་བྱའོ། །

དང་བོ། ཨ་མདོ།

ཨ་མདོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ལ་འགྲེལ་ཚུལ་གཉིས་བྱུང་བའི་ཁུངས་ནི་《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》དང་《དེབ་

དཀར》གཉིས་ཡིན། དེ་ཡང་《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》གི་ནང་དུ་“ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་ཀྱི་རི་དང་མདོ་ལ་རིང་

མོ་གཉིས་ཀྱི་མིང་བསྡོམས་པས་དེའི་མན་ཆད་ལ་ཨ་མདོ་ཟེར་”ཞེས་དང་། 《དེབ་དཀར་》དུ་“མདོ་བྱ་བ་

འདིའི་སྔོན་འཇུག་དག་པར་ཀློག་པའི་དབང་གིས་ཨ་སྒྲ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་བ་ཡིན་”ཞེས་པའི་འདོད་ཚུལ་

གཉིས་བྱུང་ཡོད།

འགྲེལ་སྟངས་མི་གཅིག་པའི་འདོད་ཚུལ་གཉིས་ཀ་འགལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་ཀྱང་། ཁོ་བོས་བལྟས་ན། ཨ་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

མདོ་བྱ་བའི་ཐ་སྙད་དེ་རྩོད་མེད་ཀྱི་ས་མིང་ཞིག་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པས། འགྲེལ་སྟངས་མི་གཅིག་པའི་

ཚུལ་དེ་ལ་ལྟ་ཚུལ་བརྗོད་བདེ་བ་ཞིག་རེད། སྤྱིར་ཐ་སྙད་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན། དངོས་པོའི་རང་མཚན་ནམ་

སྤྱི་མཚན་གང་རུང་མཚོན་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན་དགོས། དེ་གཉིས་ཀྱི་གང་རུང་ཞིག་མཚོན་པ་མིན་ན། ཐ་སྙད་ཀྱི་

ནུས་པའང་རང་ཤུགས་སུ་ཤོར་བ་ཡིན་པས། ཕན་ཚུན་ལ་བརྡ་སྤྲོད་པའི་དོན་བྱེད་མི་ནུས། ཨ་མདོ་ཞེས་པའི་ཐ་

སྙད་འདིས་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ནུས་པ་ནི་རྒྱ་ཁྱོན་ངེས་ཅན་ཞིག་དང་། ཡུལ་ཁམས་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པའི་ཁྱད་པར་

ལྡན་ལ། རྟགས་མཚམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་གསལ་བའི་རང་མཚན་ཅན་གྱི་ཡུལ་ངེས་ཅན་སྟོན་པའི་ནུས་པ་ཐོན་པ་དེ་

རེད། དེས་ན་ཨ་མདོ་ཞེས་པའི་ཨ་སྒྲ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་བ་ཞིག་དང་གོ་དོན་མེད་པ་ཞིག་མིན་པར། རང་

མཚན་ངེས་ཅན་ལྡན་པའི་གོ་དོན་ཅན་གྱི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་《དེབ་དཀར་》རྒྱུ་

མཚན་དུ་བཟུང་སྟེ། སྒྲ་གདངས་འབྱུང་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཨ་སྒྲ་ལ་འགྲེལ་བ་བྱས་ན། རང་མཚན་སྟོན་པའི་ཐ་སྙད་

ཀྱིས་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ནུས་པ་ཤོར་འགྲོ་བས། འདོད་ཚུལ་སྔ་མ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཆེ་བར་མཐོང་། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཨ་

ཆེན་གངས་རྒྱབ་གནས་སའི་ཡུལ་གྱི་སྟེང་ནས་ཤེས་དགོས་ཏེ། 《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》དུ་“འབྲི་ཆུ་སེ་བོ་ལུང་

རིང་བརྒལ་བའི་བ་ཡན་ཧ་རིའི་ཤར་ངོས་ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་ཀྱི་རི་”ཞེས་གནས་ཡུལ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་

པ་ལྟར། སེ་བོ་ལུང་རིང་ནི་འབྲི་ཆུ་འབབ་ཡུལ་དངོས་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་ཤིང་། བ་ཡན་ཧ་རི་ཞེས་པ་སོག་པོའི་

སྐད་ཀྱིས་བཏགས་མིང་ཞིག་ཡིན་ལ། དོན་འགྲེལ་བྱས་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རི་བོར་གོ། བོད་སྐད་དུ་དེ་ལ་ཁྲ་

ལ་རི་བོ་ཞེས་པའི་འབོད་སྲོལ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའི་སྔོན་ནས་དར་ཡོད་ལ། མགོ་ལོག་དང་ཡུལ་ཤུལ་ས་ཁུལ་

གྱི་དམངས་ཁྲོད་དུ་དེ་ལ་ཁྲ་ལ་རི་བོ་ཞེས་འབོད་དགོས་པ་ཡང་གླིང་ཡུལ་སྤྱི་དཔོན་ཁྲ་རྒན་གྱིས་བཟུང་བའི་ས་ཆ་

ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་ཁུངས་ལུང་མང་པོ་ས་ཁྱབ་རྡོ་ཁྱབ་ཏུ་སོང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་ལྟའང་ས་དེར་རྒྱུས་ཡོད་

པ་རྣམས་ཁྲ་ལ་རི་བོའིའདབས་རོལ་དུ་སླེབས་ཚེ། མཐའ་ཡས་པའི་རྩྭ་ཐང་ཆེན་པོར་ཁྲ་ཁོག་རིང་མོ་ཞེསབརྗོད་

ཅིང་། ཁྲ་ལ་རི་བོའི་རི་རྩར་ཐོན་དུས། ཁྲ་སྟོད་ནམ་མཁའ་ལངས་འདྲ་ཞེས་རང་སེམས་སྤྲོ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲུང་

ཚིག་རེ་སྐྱོར་བར་བྱེད། ཁྲ་ལ་རི་བོའི་རི་རྒྱུད་དེ་ཡར་དེད་ན་ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་དང་འབྲེལ་ཡོད། མདོ་སྨད་ཆོས་

འབྱུང་དུ་ཁྲ་ལ་རི་བོའི་ཤར་ངོས་སུ་བཤད་པ་ནི་ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཙམ་ལ་གོ་བར་བྱ། གོར་མོ་གྲོང་

ཁྱེར་ནས་བོད་ལྗོངས་ལྷ་སར་སྐྱོད་པའི་ལམ་ནས་བལྟས་ན། གངས་རི་དེའི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བརྗིད་ཉམས་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཐུབ། 《བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་》ནང་དུ། ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་དང་རྨ་ ཆེན་གངས་

རི་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཆེས་ཆེ་བའི་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི། མདོ་སྨད་ཆོས་

འབྱུང་སོགས་ལས་ཤེས་ཐུབ་ལ། རྨ་ ཆུ་སྔོན་མོའི་འབྱུང་ཡུལ་དེ་ཡང་རྨ་ ཆེན་གངས་རི་ནས་མིན་པར་དེ་ལས་སྟོད་

ཕྱོགས་སུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ནས་ཐོན་ཚུལ་དངོས་པོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་སོ།། ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དང་འདབས་འབྲེལ་བའི་ཁྲ་ལ་རི་བོ་ནི་རི་རྒྱུད་ཧ་ཅང་རིང་མོ་ཞིག་ཡིན་པས། སྟོད་ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་ནས་སྨད་ཟི་

ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་མོ་དར་རྩེ་མདོ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོ་ས་ལ་འཁྱུག་པ་བཞིན་དུ་གནས་ཡོད། 

ང་ཚོས་ཨ་མདོ་ཞེས་ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་ཀྱི་མིང་གི་ཟུར་ཙམ་གླེང་དུས། ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་ཙམ་མིན་པར་ཁྲ་ལ་

རི་བོའི་རི་རྒྱུད་ཀྱང་བསྟན་ཡོད་པར་གོ་དགོས་པ་དང་། རི་རྒྱུད་དེ་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་ནང་ཚན་ཨ་

མདོ་ཡུལ་གྱི་ནུབ་མཐའ་ལ་གཏོགས་པ་དང་། མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་གི་དབང་དུ་བྱས་ན། འབྲི་རྫ་ཟལ་མོ་སྒང་

ཞེས་བརྗོད་ཀྱང་རུང་ངོ་།། རི་རྒྱུད་དེའི་ནུབ་ངོས་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ་དང་ཤར་ངོས་ཨ་མདོའི་ཡུལ་ཁམས་

སུ་གཏོགས། ལྷག་པར་དུ་རི་རྒྱུད་དེའི་སྨད་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་བའི་ཁམས་དང་ཨ་མདོ་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་མཚམས་ཀྱི་

སྐོར་གསལ་བོར་འཁོད་པ་ནི་《འཛམ་གླིང་སྤྱི་བཤད་》 ཡིན་སྣང་སྟེ། དེ་ལས་ “རྩི་དགོན་པ་དང་། བྲག་མགོ་

དགོན་པ་དང་། རྟ་བོ་ཉ་ཚོ་དགོན་དང་། རྫ་དགོན་གསར་སོགས་དགེ་ལུགས་པའི་གྲྭ་ཚང་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཡོད། དེ་

དག་ནས་ཤར་དུ་སྟོང་སྐོར་ཟེར་བའི་སྡེ་ཡོད་པ་དེ་འདས་པ་ན། མདོ་སྨད་ཨ་མདོའི་ས་ཆར་སླེབས་ཡོད།”ཅེས་

པའི་དབྱེ་མཚམས་ཀྱང་མཛད་ཡོད་ལ། དབྱེ་མཚམས་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕལ་སྐད་དམ་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་

མངོན་གསལ་ཡིན། དེ་འདྲའི་ས་ཁུལ་གྱི་དབྱེ་མཚམས་ངེས་ཅན་མཚོན་པའི་རི་རྒྱུད་རིང་མོའི་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་

གནས་པའི་ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་ཀྱི་མིང་གི་ཟུར་གཅིག་བཟུང་སྟེ་ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་ལ་ནུས་པ་ཅི་ཙམ་ཐོན་ཡོད་པ་ཧ་

ཅང་གསལ་བས། ཨ་མདོ་ཞེས་པའི་ཨ་སྒྲ་དེ་ལ་དགེ་ཆོས་ལྟར་སྒྲ་འབྱིན་སྟངས་ཀྱིས་འགྲེལ་མི་རུང་བ་ཤེས་

སླའོ། །

དེ་བཞིན་དུ་མདོ་བྱ་བ་དེ་ཡང་མདོ་ལ་རིང་མོའི་མིང་གི་ཟུར་གཅིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། དེས་མདོ་སྨད་ཀྱི་བྱང་

མཐར་གྱུར་པའི་རྟགས་མཚན་ངེས་ཅན་ཞིག་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཙོ་ཆེ་བའི་

དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གྱི། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཐིགས་སྐུད་འཐེན་པ་བཞིན་དུ་དབྱེ་མཚམས་བཅད་པ་ཞིག་མིན་པ་ནི་

ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་རི་རྒྱུད་དེའི་ཆགས་དབྱིབས་ལས་ཀྱང་ཤེས་ཐུབ་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱས་པའི་

དུས་སུ་མདོ་ལ་རིང་མོ་ལས་ཀྱང་བརྒལ་ཏེ། ཏུན་ཧོང་ས་ཆ་ལྟེ་བར་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཁམས་ཆེན་པོ་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་ནས་

བདུན་ཅུ་ལྷག་ཏུ་བཟུང་། དེ་ཡང་ཤར་ལྷོ་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་རྣམས་རྒྱ་ནག་ཆེན་པོའི་ཡུལ་དང་འདབས་འབྲེལ་

བས། སོ་སོའི་དར་རྒུད་ལ་བརྟེན་ནས་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཚད་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ལོ་རྒྱུས་

ནི་དངོས་གཙོ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། རྟོག་བཟོ་བྱས་པ་ཞིག་མིན་པས། སུས་ཀྱང་རང་དགར་དཀྱོག་མི་ཉན། བོད་

བཙན་པོའི་དུས་རབས་སུ། སོ་སོར་བདག་དབང་གི་མངའ་ཁོངས་ལྡན་པས། ས་མཚམས་ཀྱི་དབྱེ་བའང་གཅིག་

མིན་དུ་མར་མཛད་དགོས་བྱུང་། དེ་དག་ལས་ཅུང་ཙམ་ཡིད་བརྟན་འཕེར་བ་ནི་《ཐང་ཡིག་གསར་རྙིང་》བོད་

ཡིག་མ་ལས་གསལ་བའི་ཆིན་ཧྲོས་མཇལ་དུམ་ཞེས་པ་དེ་རེད། མཇལ་དུམ་མཛད་པའི་དུས་ནི་སྤྱི་ལོ783ལོ་ཡིན་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

ལ། ཡུལ་གྱི་དབྱེ་མཚམས་ནི་“ལན་ཀྲིག་（兰州）དང་ཝེ་ཀྲིག་（渭州）དང་། ཡོན་ཀྲིག་（原州 ཉིན་ཞཱའི་

ཀོའི་ཡོན་ཞན）། ཧོ་ཀྲིག་（会州 ཉིན་ཞཱའི་ཀྲུང་བེའུ་ཞན） བཅས་དང་། ནུབ་ཏུ་ལིན་ཐའོ། ཤར་ཁྲིན་ཀྲིག་
（ 成 州 ཀན་སུའུ་ཁྲིན་ཞན）ནས་ཅན་ནན་བར། ནུབ་ཏུ་མོ་ཞེ་（ཁམས་མ་སོའི་/སྒྲིག་པ་བོའི་མཆན།）རྒྱུད་

ཀྱི་འཇང་བ་ཁག་རྣམས་ཡོད་པ་དང་། ཆུ་བོ་ཏ་ཏུའུ་ཧྲོས་（大渡河）ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡིན་”ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར་

ཏུ1 ། ཆུ་བོ་ཏ་ཏུའུ་ཧྲོས་ཏེ་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་བཟུང་སྟེ་ཉིན་ཞཱའི་ཀོའུ་ཡོན་ཞན་ནས་ལན་ཀྲིག་

བར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡང་དག་པར་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་པ་ཐག་གིས་བཅད་པ་དེ་ལས། ཨ་མདོའི་ཤར་

ལྷོའི་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཅི་ཙམ་ཡིན་པའི་དབྱེ་མཚམས་ཅུང་ཙམ་ངེས་ཐུབ་བོ། །

ཡུལ་འདིར་མདོ་སྨད་དང་ཨ་མདོ་ཞེས་པའི་འབྲི་ལུགས་མི་གཅིག་པའི་ཐ་སྙད་གཉིས་བྱུང་བའི་སྔ་མ་ནི་བོད་

ཁམས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་སྨད་ཕྱོགས་ཏེ་མདོ་ལ་རིང་མོ་ཡོད་ས་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྗོད་ལ། ཡུལ་དེའི་ནུབ་བྱང་གི་ས་

མཚམས་གཙོར་བྱས་ཏེ་ཡུལ་རང་མཚན་པ་འདི་གོ་བྱེད་དུ་ཨ་མདོ་ཞེས་གྲུབ་པས། དེ་གཉིས་ཀའང་དོན་གཅིག་

མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་འདོད་པར་བྱ་ལ། 《ཐང་ཡིག་སྡེ་ལྔའི་》ནང་ཚན་ལྷ་འདྲེ་ཐང་ཡིག་ཏུ་ཨ་མདོའི་ཡུལ་ལ་
“ཁམས་”ཞེས་འབྲི་ལུགས་ཀྱང་སྣང་སྟེ། མཚོ་སྔོན་པོའི་གནས་ཡུལ་བརྗོད་པའི་དུས་སུ། “བོད་ཀྱི་ཁྲི་ཤོར་

རྒྱལ་མོའི་མཚོ་ཆེན་དེ། བྱང་ཕྱོགས་ཁམས་ཀྱི་གཡར་མོ་ཐང་དུ་ཡོད་”ཅེས་བྲིས་ཡོད་པས། སྐབས་འདི་དག་

ལ་མཚོན་ན། ཁམས་དང་ཨ་མདོ་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་སོང་བ་ཡང་ཨ་མདོའི་ཡུལ་འདི་ཡུལ་དབུས་

ལྷ་ས་དང་ཁད་རིང་བས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པར་ངེས། འདི་དང་“མདོ་ཁམས་”ཞེས་པ་གཉིས་ལ་བསྟན་དོན་གྱི་ཆ་

ནས་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་པས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་མི་རུང་སྟེ། དབུས་གཙང་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཁམས་ཕྱོགས་དང་ཨ་མདོ་

གཉིས་ཀྱི་མིང་བསྡོམས་པས་བྱང་ཤར་གྱི་ཡུལ་བྱིངས་ལ་མདོ་ཁམས་ཞེས་པ་ལས། ཁམས་དང་ཨ་མདོ་གཅིག་ཏུ་

བྱས་པའི་ཡུལ་བྱིངས་ལ་“ཁམས་”མི་ཟེར་བ་ནི་ཁམས་པ་བ་དང་། ཨ་མདོ་བ་ཞེས་པས་ཀྱང་རྟོགས་ནུས། དེ་

མ་ཟད་མདོ་ཁམས་ཞེས་པའི་མིང་འདི་ཐོག་མར་བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་ཀྱང་

ཤེས་སོ། །

སྤྱིར་ན་“ཁམས་”ཞེས་པའི་གོ་དོན་ནི་སྐབས་བབ་ཀྱི་ཚིག་ངོས་ལ་བསྟུན་ནས་སོ་སོར་ངོས་འཛིན་རུང་

བ་ཞིག་སྟེ། མདོ་ཁམས་གཉིས་སུ་ཕྱེས་པའི་ཁམས་ནི་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་གོ་དགོས་པ་དང་། ཁམས་ཀྱི་

གཡེར་མོ་ཐང་ཞེས་པའི་ཁམས་ནི་ཡུལ་དབུས་ལྷ་ས་དང་ཁད་རིང་བའི་དོན་ལ་འཇུག། མདོ་སྨད་ཁམས་ཀྱི་ཆུ་བོ་

ཞིག་ཟེར་དུས། མངའ་ཁོངས་གང་དུ་གཏོགས་ཚུལ་བསྟན་པ་དང་། སྨར་ཁམས་དང་བདེ་ཁམས་སོགས་ནི་ཡུལ་

1 ས་མིང་དེ་དག་ད་ལྟའི་ས་མིང་དང་སྦྱར་བ་ནི་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་གྱིས་མཛད་པའི་《དབོན་ཞང་རྡོ་རིང་དང་ཐང་བོད་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་》

ཞེས་པ་ལས་བཤུས།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བྱེ་བྲག་པ་སྟོན་པ་སོགས་དོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་མང་པོར་འཇུག་པས། མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་གཟབ་པར་འཚལ། 

གཉིས་པ། ཨ་མདོ་དང་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས།

ཨ་མདོའི་ཡུལ་ལ་གནའ་བོའི་དུས་སུ་མིང་ཇི་ལྟར་འབོད་པའི་སྐོར་ལ། 《དེབ་དཀར་》དུ་“ཨ་མདོའི་

ཡུལ་སྤྱི་ལ་སྔ་མོའི་དུས་ནས་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་སུ་གྲགས་”ཞེས་བཀོད་ཡོད། དེ་ལས་སྔ་མོའི་དུས་ཞེས་པའི་

དུས་དེ་ནམ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་མི་ཤེས་མོད། ཕལ་ཆེར་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་ངོས་འཛིན་

དགོས་པར་སྣང་། དཔེར་ན། ཙོང་ཁ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་ནམ་བྱུང་གི་དཔང་པོར་རྩེ་ཞོལ་གྱི་རྡོ་རིང་བཞག་པ་ལས་

རྟོགས་ནུས། དེས་ན་《དེབ་དཀར་》གྱིས་ཨ་མདོ་དང་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་གཉིས་གོ་དོན་གཅིག་པའི་མིང་གཉིས་

ཡིན་པ་ཁས་བླངས་པར་མ་ཟད། ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་ཞེས་པའི་མིང་འདི་ཨ་མདོ་ལས་ཀྱང་སྔ་བའི་དུས་སུ་ཨ་

མདོའི་ཡུལ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་མིང་ཞིག་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་ཡོད་པ་གསལ། སྤྱིར་བོད་ཀྱི་མིང་འདོགས་ལུགས་

སུ་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པའི་མིང་དེ་ཁྱེར་ནས་ཡུལ་ཁམས་ཆེན་པོའི་མིང་དུ་བསྒྱུར་བའམ་འགྱུར་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར། ཙོང་

ཁ་བདེ་ཁམས་ཞེས་པའི་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པའི་མིང་འདི་ཡང་ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྤྱི་ལ་གོ་བ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ན་ཡིད་ཆེས་

འབྱུང་དཀའ་བས། ངེས་པར་དུ་ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཚངས་སྔ་བ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས། 

ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཚངས་མེད་ན་རྒན་པོའི་ངག་རྒྱུན་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ཡིད་བརྟན་འཕེར་མི་ཐུབ། དེས་ན་བོད་ཀྱི་

ཡིག་ཚངས་ལ་སྔ་བ་ནི་གནའ་བོའི་རྡོ་རིང་ཁག་དང་། ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་ཡི་གེ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སྔ་ཤོས་

རྣམས་ཡིན། རྡོ་རིང་ཁག་གི་ཁྲོད་དུ་ཙོང་ཁའི་སྐོར་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པ་ནི་ཞོལ་རྡོ་རིང་ཡིན་ལ། དེའི་ངོས་སུ་སྐབས་

ཤིག་གི་རིང་ལ་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་རྒྱ་དམག་གིས་བཟུང་བ་རྣམས་ཕྱིར་བླངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་པའི་དུས་སུ་ཙོང་ཁ་

ཞེས་པའི་མིང་འདི་བྱུང་བ་ཙམ་ལས། ཙངོ་ཁ་བདེ་ཁམས་ཞེས་པའི་མིང་འདི་བྱུང་མེད་ལ། འདི་དང་ཨ་མདོ་གཉིས་

ཀྱི་གོ་དོན་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྲོ་བ་ཞིག་ཀྱང་མཐོང་རྒྱུ་མེད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལ་སྔ་ཤོས་སུ་གྱུར་པ་དང་

ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་ལས་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཚབ་མཚོན་གྱི་མིང་བྱུང་མེད་པ་མ་ཟད། ཨ་མདོ་ཞེས་པའི་མིང་འདི་ཡང་

བྱུང་མེད་པས། སྔ་མོའི་དུས་སུ་ཨ་མདོ་ཡུལ་ལ་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་སུ་འབོད་པའི་གཏམ་ཡང་ཁུངས་ཐུབ་མིན་པ་

ཤེས་ཐུབ། འོ་ན། སྔ་མོའི་དུས་སུ་ཨ་མདོའི་ཡུལ་ལ་མིང་ཇི་ལྟར་འབོད་ཅེ་ན། སྔ་མོའི་དུས་སུ་མངོ་སྨད་

ཅེས་འབོད་པར་སྣང་། 《ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་》གི་དོན་ཆེན་གནད་བསྡུས་ཞེས་པའི་ཚན་པ་དེའི་ནང་དུ། མདོ་

སྨད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་བཞི་བཅུ་ཙམ་སྔ་རྗེས་སུ་བྱུང་བ་དང་། དེ་ལས་བློན་ཁྲི་འབྲིང་གིས་ཙོང་ཁ་ཆེ་ཆུང་དུ་དམག་

དྲངས་པའི་གནས་ཚུལ་མ་བྱུང་གོང་གི་ལོ་ཚིགས་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་“མདོ་སྨད་དུ་ཀམ་ཁྲི་བཟང་བྱེ་འདའ་ཐོང་མྱིས་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

བཀུམ་སྟེ་ཤ་གཉེར་ཕར་ལོ་གཆིག་”ཅེས་དང་“མདོ་སྨད་ཀྱི་དགུན་འདུན་རྒྱམ་ཤི་གར་དུ་འདུསྟེ་”ཞེས་མདོ་

སྨད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ཐེངས་གཉིས་ལ་བྱུང་བའི་སྔ་མ་ནི་སྤྱི་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་ང་གསུམ་ལོའི་ལོ་ཚིགས་སུ་གསལ་

བ་དང་། རྗེས་མ་ནི་སྤྱི་ལོ་བདུན་བརྒྱ་དང་བདུན་ལོའི་ལོ་ཚིགས་སུ་གསལ་བས། མདོ་སྨད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་

ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ནས་མ་མཐའ་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་འགོར་ཡོད་པ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་

དང་། ཡིག་ཐོག་ཏུ་མ་འཁོད་པའི་སྔོན་གྱི་དུས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་ཐ་སྙད་འདི་དམངས་ཁྲོད་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་

མེད་ཅེས་སུས་ཀྱང་ཁ་ཚོན་གཅོད་མི་ཐུབ་པས་ན། ཨ་མདོའི་ཡུལ་འདིར་ཐོག་མའི་དུས་སུ་མདོ་སྨད་ཅེས་པའི་ཐ་

སྙད་འདི་བྱུང་བ་དང་། དེ་རྗེས་ས་མཚམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ངེས་ཅན་མཚོན་པའི་ཨ་མདོ་ཞེས་པའི་མིང་འདི་བྱུང་

ཞིང་། དེ་གཉིས་ཀའང་དུས་རིམ་འཕེལ་བའི་གོ་རིམ་ལས་བྱུང་བའི་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་གྲུབ་ཅིང་། 

ད་ལྟའང་གང་བདེར་སྤྱོད་བཞིན་པ་ཞིག་རེད།

གསུམ་པ། ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་དང་གཡར་མོ་ཐང་།

ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་དང་གཡར་མོ་ཐང་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་གཉིས་ལ། སྐབས་འགར་གོ་དོན་སོ་སོར་ཡོད་

པ་ལྟར་བྱས་ལ། སྐབས་འགར་གོ་དོན་སོ་སོར་མེད་པར་ཡུལ་ཁམས་གཅིག་གིས་མིང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་མཁན་

ཡང་བྱུང་བས། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་རྙོག་འཛིང་ཆེ་གྲས་སུ་ལུས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་གི་དུས་སུ་བསླངས་པའི་ཞོལ་རྡོ་རིང་གི་ལྷོ་ངོས་ཀྱི་ཡིག་ཕྲེང་སོ་གཉིས་ནས་

སོ་བཞི་བའི་བར་དུ་“རྒྱ་སྤ་གོང་སྟེ། རྒྱའི་ཁམས་སུ་གཏོགས་པ་དབྱར་མོ་ཐང་××××ན་དང་། ཙོང་ཀ་ཕྱོགས་

×××”ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་དེ་ནི། ཕལ་ཆེར་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་འདིའི་ས་མིང་རྣམས་ལས་ཅུང་ཙམ་སྔ་མོའི་དུས་

སུ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པའི་གྲས་ཤིག་ཡིན་པར་སྣང་ལ། ཙོང་ཁ་དང་གཡར་མོ་ཐང་གཉིས་སོ་སོར་ངོས་བཟུང་མཛད་

པའི་དཔང་པོའང་ཡིན། རྡོ་རིང་ངོས་སུ་ཙོང་ཁ་ཞེས་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་ཞེས་པའི་མིང་འདི་

གསལ་བོར་ཐོན་མེད་ཀྱང་། དོན་ལ་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་དང་ཙོང་ཁ་གཉིས་ཡུལ་ཁམས་གཅིག་གི་ཚད་ལ་ངོས་

འཛིན་དགོས་པས། སྐབས་དེའི་ཙོང་ཁ་ཞེས་པའི་བརྗོད་ཡུལ་ནི་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ཡིན་ནོ། །

རྡོ་རིང་གི་ངོས་སུ་ཡུལ་དེ་གཉིས་ཀྱི་མིང་སོ་སོར་བཀར་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཨ་མདོའི་ཡུལ་གྱི་ནང་ཚན་

སོ་སོར་འབྱེད་པའི་དུས་སུའང་དེ་གཉིས་སོ་སོར་ཕྱེ་ཡོད། 《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》དུ། “སྒང་གསུམ་ལ་བྱེད་ཚེ། 

མདོ་ཁམས་ལ་སྨར་ཁམས་དུ་བཏགས་པ་ཁམས་གཅིག། མདོ་སྨད་ལ་གཡར་མོ་ཐང་བཏགས་པ་ཁམས་གཅིག། 

ཙོང་ཁ་ལ་གྱི་ཐང་དུ་བཏགས་པ་ཁམས་གཅིག་”ཅེས་པ་དེ་ལས། ཙོང་ཁ་དང་གཡར་མོ་ཐང་གཉིས་ནི་མདོ་སྨད་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ནང་གསེས་ཀྱི་ཁམས་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་མཛད་པའི་ཚེ་ནའང་སོ་སོར་གྱུར་པའི་ཡུལ་གཉིས་ཡིན་པ་བསྟན་ཡོད། 

དེ་ཡང་མདོ་སྨད་ནང་གསེས་ཀྱི་ཁྱབ་ཆུང་བའི་ཡུལ་དེ་གཉིས་ཀྱི་མགོར་མདོ་ཁམས་དང་མདོ་སྨད་ཅེས་ཁྱབ་ཆེ་བའི་

ཐ་སྙད་གཉིས་སྦྱར་བ་དེ་ནི། ཧ་ཅང་མི་འཐད་པའི་སྦྱོར་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ལ། དོན་ལའང་མི་འབྱོར་བ་ནི་སོ་སོར་

ཕྱེ་བའི་ཁམས་གསུམ་པོ་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཁྲམས་གསུམ་ཡིན་པས་ཀྱང་ཤེས་མོད། 

འོན་ཀྱང་གྲགས་ཚོད་ཀྱི་གཏམ་དེ་དག་གི་ཕུགས་འདེད་པ་སྐབས་སུ་མ་བབ་པས་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་

གོ །

ཁམས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་ཚུལ་དུས་ནམ་ཞིག་ཏུ་བྱུང་བ་མི་ཤེས་ཀྱང་། ཕལ་ཆེར་བོད་བཙན་པོའི་དུས་རབས་

ཀྱི་དབྱེ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ། རྗེས་སུ་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དུ་འཁོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བསམས། 

ཙོང་ཁ་དང་གཡར་མོ་ཐང་གི་དབྱེ་ཚུལ་དེ་བྱུང་བ་ནས་ད་ལྔའི་བར་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་འགོར་ཡོད་པ་ཞོལ་རྡོ་རིང་

ལས་ཤེས་ཐུབ།

རྡོ་རིང་ངོར་གསལ་བའི་ཙོང་ཁའམ་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་ནི་ཙོང་ལ་རིང་མོ་ལྟེ་བ་ཡིན་པའི་ལྷོ་བྱང་གཉིས་

ཏེ། ལྷོ་ངོས་སུ་རྨ་ ཆུ་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་བྱང་འགྲམ་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཁམས་རྣམས་ལ་བྱེད་ཅིང་། དེ་ཡང་རྨ་ ཆུའི་བྱང་

འགྲམ་དུ་གྱུར་པའི་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་སྡེ་ནི། ད་ལྟའི་ཁྲི་ཀ་ཞན་གྱི་སྒོ་མེ་ལྷ་ཁང་ཐང་གི་མཚམས་ནས་སྨད་རྒྱུད་

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལིའུ་ཅཱ་ཞཱ་ཆུ་མཛོད་ལ་ཐུག་པའི་བར་ཡིན། དེའི་ཚུལ་《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》དུ་“རྗེ་བླ་

མའི་མདོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་རྒྱུན་རིང་དུ་གནས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཚན་མ། ཙོང་ལ་རིང་

མོར་གྲགས་པ་ཤར་དུ་ལན་ཇུ་དང་ཉེ་”ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། བྱང་ངོས་སུ་ཙོང་ཆུ་སྔོན་མོ་ལྟེ་བ་ཡིན་པའི་ལྷོ་

བྱང་གི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་ཚུལ་ཡུལ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་

ཤེས་ཐུབ་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་གྱི་ཐང་ཞེས་པའང་ཡུལ་འདི་ཉིད་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལས་གཡར་མོ་ཐང་ནི་ཡུལ་ཁམས་གང་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་ཤེ་ན། གོང་དུ་གླེང་བའི་《ཐང་ཡིག་

སྡེ་ལྔའི་》ནང་ཚན་ལྷ་འདྲེ་ཐང་ཡིག་ཏུ་“བོད་ཀྱི་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོའི་མཚོ་ཆེན་དེ། བྱང་ཕྱོགས་ཁམས་ཀྱི་གཡར་མོ་

ཐང་ན་ཡོད་”ཅེས་པ་དེ་ལས། མཚོ་སྔོན་པོ་ནི་གཡར་མོ་ཐང་གི་ཡུལ་དུ་གནས་ཡོད་པ་དང་། གཡར་མོ་ཐང་ཡང་

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཡུལ་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་པའི་གསལ་ཁ་ཕུལ་ཡོད་ལ། རིག་འཛིན་བསྟན་སྐྱོང་དབང་བོས་ཀརྨའི་

གསུང་རྒྱུན་བཞིན་བསྒྲིགས་པའི་《བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང་སི་དཀར་ཆག་》ལས་ཀྱང་། “མ་འོངས་སྙིགས་མ་ལྔ་

ཡི་དུས།། སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཉིད།། ཁྲི་གཤོག་རྒྱལ་མོའི་མཚོ་ལ་ཕེབས།། མཚོ་མཐའ་གཡར་མོ་ཐང་

གི་དཀྱིལ།།”ཞེས་གོང་མཚུངས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་བསྟན་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༡༨༣༠ལོར་བརྩམས་པའི་《འཛམ་གླིང་རྒྱས་

བཤད་》ལས་ཀྱང་། “ཨ་མདོའི་ཁོངས་གཏོགས་མདོ་ཁམས་གཡར་མོ་ཐང་གི་ཆར་གཏོགས་མཚོ་ཁྲི་ཤོད་རྒྱལ་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

མོའི་འགྲམ་”ཞེས་བཀོད་པ་དེ་ལས། ཆེས་གསལ་བོའི་སྒོ་ནས་མཚོ་སྔོན་པོ་ནི་གཡར་མོ་ཐང་གི་ཆར་གཏོགས་ཀྱི་
མཚོ་ཞིག་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད།

ཡིན་ན་ཡང་། ཅུང་ཙམ་ཕྱི་རབས་སུ་གྱུར་པའི་མཁས་དབང་བྲག་དགོན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་གོང་
གསལ་ལས་ལྡོག་སྟེ། གཡར་མོ་ཐང་དང་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་གཉིས་ཡུལ་ཁམས་གཅིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་
ཡོད། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》ལས། ཙོང་ཁའི་བྱང་རྒྱུད་སོགས་བརྗོད་པའི་དུས་སུ། “ཙོང་
ལ་རིང་མོའི་ལྷོ་བྱང་གི་སའི་ཆ་ཁམས་ཀྱི་གཡར་མོ་ཐང་ངམ། ཤར་མདོ་སྨད་སྤྲུལ་བའི་ཞིང་ཞེས་ཡོངས་གྲགས་པ་
འདི་ཉིད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྗེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་འཁྲུངས་ཡུལ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་འདི་ཉིད་ཡིན་”ཞེས་བཀོད་པ་དེ་
ལས། གཡར་མོ་ཐང་དང་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་གཉིས་ཡུལ་ཁམས་གཅིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་གསལ་
ལ། གྲགས་པའི་རྗེས་འབྲངས་པ་འགས་《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》དང་《ཐང་ཡིག་སྡེ་ལྔ་》ལྟར་གང་བདེར་
འགྲེལ་ཡོད་པ་ 《བོད་ཀྱི་རྡོ་རིང་ཡི་གེ་དང་དྲིལ་བུའི་ཁ་བྱང་》 ཞེས་པ་ལས་གསལ་ལོ། །

དེ་བཞིན་ཉེ་རབས་ཀྱི་མཁས་དབང་ཡོངས་འཛིན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་（༡༨༨༡-༡༩༤༤བར་འཚོ་
བཞུགས）གྱིས་མཛད་པའི་《རྟོགས་བརྗོད་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་》ལས་“དེ་ཡང་མདོ་ཁམས་གཡར་མོ་ཐང་ཞེས་
བྱ་བའི་ཞིང་ཁམས་གྲགས་པ་དཀར་བོའི་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་གནའ་བོའི་དུས་ནས་མ་རྙིང་བའི་ལྷོ་རྒྱུད་ན། གསེར་
ལྡན་སའི་ཐིག་ལེ་སྙིང་བོར་ཆགས་པ་རེབ་གོང་རིག་པ་འབྱུང་བའི་གྲོང་ཁྱེར་”ཞེས་བཀོད་ཡོད། དེ་ལས་གཡར་མོ་
ཐང་དང་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་གཉིས་ཡུལ་གྲུ་གཅིག་གི་ཆ་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་པའི་ཚིག་ཟིན་གསལ་བོར་ཐོན་མེད་
ཀྱང་། རེབ་གོང་ཞེས་པའི་ཡུལ་སྡེ་ནི་གཡར་མོ་ཐང་གི་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད་ཚུལ་བརྗོད་པ་དེ་ལས། གཡར་མོ་
ཐང་དང་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་གཉིས་ཡུལ་ཁམས་གཅིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་གསལ། དེ་ལྟར་སྔོན་གྱི་
མཁས་དབང་རྣམས་ལའང་གཡར་མོ་ཐང་དང་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ངོས་འཛིན་ཚུལ་གཉིས་
བྱུང་ལ། བྱུང་བའི་གོ་རིམ་ལ་བལྟས་ན། སོ་སོར་དུས་ཀྱི་སྔ་ཕྱི་ངེས་ཅན་དུ་མཚོན་པའི་ཁྱད་པར་ལྡན་པས། ལྟ་
ཚུལ་དེ་གཉིས་ཀའང་རྒྱུ་མཚན་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བར་གོར་མ་ཆག །

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ན། ཐོག་མར་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྲིད་དབང་ཡོད་པ་
ནས། རིམ་གྱིས་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྲིད་དབང་མེད་པར་ཁ་ཐོར་དུ་གནས་པའི་གོ་རིམ་རིང་མོ་ཞིག་བརྒྱུད་མྱོང་བ་དེ་
ནི། གཡར་མོ་ཐང་གི་ཡུལ་ཁམས་འདི་ལ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་མི་གཅིག་པ་གཉིས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད། 
གཅིག་གྱུར་གྱི་སྲིད་དབང་ཡོད་པའི་དུས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་ཡང་ལྟོས་
འཇོག་གི་སྒོ་ནས་གོ་རིམ་ལྡན་ཞིང་ཞིབ་ཚགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཏེ། སྐབས་དེའི་ཆབ་
སྲིད་དང་བསྟུན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་རིམ་དམ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། སྒྲིག་རིམ་དེ་དང་བསྟུན་པའི་ཡུལ་ཁམས་
ཀྱི་དབྱེ་བའང་དམ་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་ངེས། བོད་ཁམས་སྤྱི་ལ་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ། བར་དབུས་གཙང་རུ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བཞི། སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་ཅེས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ལ་སྤྱིའི་དབྱེ་ཚུལ་གསུམ་ཅན་དུ་ཕྱེ་བ་དེའང་། བོད་ཀྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་རིམ་དང་མཐུན་པའི་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་དབྱེ་ཚུལ་ཞིག་རེད། གཡར་མོ་ཐང་དང་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་
གཉིས་ནི་བོད་ཁམས་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་ཡུལ་མིང་ཞིག་མིན་པར་ཨ་མདོའི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཁམས་
ཆུང་བ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ལ། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་སྒྲིག་རིམ་ཅན་དུ་སོང་བའི་ཐོན་དངོས་ཀྱི་མིང་གཉིས་ཡིན་པའང་
ཞོལ་རྡོ་རིང་གིས་བདེན་དཔང་བྱེད་ཐུབ། ཡིན་ན་ཡང་། གོ་དོན་སོ་སོར་ཡོད་པའི་ས་མིང་འདི་གཉིས་ཀ་ལོ་རྒྱུས་
ཀྱི་དུས་རིམ་སོ་སོའི་ནང་དུ། མཁས་པ་སྐོར་ཞིག་གིས་མ་ནོར་བའི་སྒོ་ནས་གཡར་མོ་ཐང་ནི་མཚོ་སྔོན་པོ་གནས་
སའི་ཡུལ་གྲུ་བྱིངས་ཀྱི་ཆ་ལ་གོ་དགོས་པའི་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་པ་ཙམ་ལས། སྐོར་ཞིག་གི་སྣང་ངོར་དེ་
གཉིས་སོ་སོ་ཡིན་པའི་བག་ཆགས་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཕངས་པའི་གནས་ཡིན་ལ། བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
སྒྲིག་རིམ་ཐོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་ངན་འབྲས་ཤིག་ཀྱང་རེད། གླང་དར་གྱིས་སྲིད་དབང་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་ལ་
གཏད་པའི་རྗེས་སུ། བོད་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ས་ཁུལ་ངེས་ཅན་མཚོན་པའི་ཡུལ་ཁམས་སོ་སོའི་གནས་ཚད་དེ་ཡང་
ཐུན་མོང་གི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་སྔར་ཟིན་པའི་གོ་གནས་རིམ་གྱིས་ཉམས་པར་གྱུར་ལ། སྔར་གྱི་ས་མཚམས་དང་ཆུ་
མཚམས་ཀྱིས་བཅད་པའི་ཡུལ་གྱི་བགོ་སྟངས་རྣམས་ཀྱང་སྣང་མེད་དུ་ལུས་ནའང་གནོད་པ་མེད་པར་བརྟེན། སྔོན་
དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ནས་བཟུང་མཚོ་སྔོན་པོ་ལྟེ་བ་ཡིན་པའི་གཡར་མོ་ཐང་དང་། ཙོང་ལ་རིང་མོ་ལྟེ་བར་གྱུར་པའི་
ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་གཉིས་ཡུལ་ཁམས་གཅིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་རང་ཤུགས་སུ་བྱུང་བར་ངེས། 
ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོ་བསྲང་མ་བྱས་པར་མ་དག་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་གྱུར་ན་ང་ཚོའི་ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་ལ་ཚད་མི་འདྲ་
བའི་གནོད་པ་འབྱུང་ངེས་པས། བཏང་སྙོམས་སུ་འཇོག་མ་བདེ།

གཡར་མོ་ཐང་གི་ཡུལ་ཁམས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་ཡིད་ཆེས་རྙེད་པའི་དཔྱད་གཞི་ལག་སོན་མ་
བྱུང་བས། དེའི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་ཚད་ཡང་དག་ཅིག་འཇལ་དཀའ་མོད། ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་ཀྱི་བྱང་ངོས་སུ་འབབ་པའི་
ཙོང་ཆུ་སྔོན་མོའི་ཆུ་མགོ་དེ་ནི། ཉི་ཟླ་རི་བོའི་འདབས་ནས་སྨད་ཕྱོགས་སུ་འབབ་པ་ཡིན་ལ། མཚམས་དེ་ནས་
བཟུང་སྟེ། ཙོང་ཆུ་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷོ་བྱང་གཉིས་སུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཁམས་ཚང་མ་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་སུ་གཏོགས། 
མཚོ་སྔོན་པོ་ལྟེ་བར་གྱུར་པའི་གཡར་མོ་ཐང་ནི་ཉི་ཟླ་རི་བོའི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་གནས་པས། ལྟོས་འཇོག་གི་སྒོ་ནས་
བཤད་ན། ཉི་ཟླ་རི་བོ་ནི་གཡར་མོ་ཐང་གི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་གནས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་དང་གཡར་
མོ་ཐང་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་འབྱེད་པའི་རྟགས་ལྟ་བུའང་ཡིན། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བློན་པོ་གསེར་ཆེན་
དང་། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཚ་འདམ་གཞུང་ལ་ཐུག་པའི་བར། བྱང་ངོས་སུ་མདོ་ལ་རིང་མོ་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་
ཡུལ་ནི། དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་གཡར་མོ་ཐང་ཞེས་དམིགས་སུ་བཀར་བའི་ཡུལ་ཁམས་དེའི་རྒྱ་
ཁྱོན་ཡིན་སྙམ་མོ། །

（ཁ་སྒང་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཛད། ༡༩༩༠ལོའི་ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དེབ་གསུམ་པ་ལས་
དྲངས།）
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆའི་མདོ་ཁམས་ཁུལ་དང་འདབས་འབྲེལ་

ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཅིག་གི་ས་མིང་དཔྱད་འགྲེལ།

གླེང་སློང་།

དེང་སྐབས་མཇལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆའི་ཁྲོད། མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དང་འདབས་འབྲེལ་

ས་ཁུལ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་ས་ཁམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་འཁོད་ཡོད་ཅིང་། འདིས་བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་

རབས་དུས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གནད་དོན་གང་མང་ཞིག་ཐག་གིས་གཅོད་རྒྱུར་རྒྱུ་ཆ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པར་མ་

ཟད། ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བོད་དང་འབྲེལ་ཡོད་མི་རིགས་ཁག་གི་རིགས་རུས་ཡུལ་ཁོངས་དང་མི་རིགས་གནས་སྤོ། 

རིག་གནས་འཕེལ་འགྱུར། ས་བབ་ཡུལ་གཤིས་སོགས་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཡང་ཟུར་བསྟན་ལེབ་མཐོང་གི་ཚུལ་གྱིས་

སྣང་བར་བྱས་ཡོད། ཉེ་རབས་སུ་བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་བསྡུ་རུབ་དང་དེར་དཔྱད་འགྲེལ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། 

དེར་འཁོད་ས་མིང་ཁག་ལའང་རིམ་གྱིས་ཁུངས་འདེད་རྩད་གཅོད་དང་ས་མིང་གི་བརྡ་ལ་འགྲེལ་བ་བྱེད་པའི་མགོ་

བརྩམས་པ་ཡིན་ལ། སྔ་ཕྱིར་ཐོམ་སི་དབང་རྒྱལ། བསོད་ནམས་སྐྱིད། ཧོང་པུའུ་ཧྥན། མ་ཏིག། གཉའ་གོང་

དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། ཁ་སྒང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་སོགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ས་མིང་ཁག་ཅིག་ལ་བརྡ་འགྲེལ་བྱས་

ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་པ་མིག་དམར་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་
《ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ལྗོངས་ས་མིང་》1 བྱ་བའི་ཆེད་དེབ་མཛད་

པ་དེས། དངོས་སུ་བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆའི་ཁྲོད་བྱུང་བའི་ས་མིང་ཁག་ལ་ཆེད་དོན་ཞིབ་འཇུག་མཛད་པའི་དབུ་

བཙུགས། ཁོ་བོས་ཀྱང་ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་རིང་བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཁུལ་བྱས་ཤིང་། 

དངོས་གཞི་དང་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་དག་ལ་《བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་》བྱ་བའི་བསླབ་ཚན་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་གོ་

1 མིག་དམར་ཚེ་རིང་། ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ལྗོངས་ས་མིང་།[M] བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༥
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རིམ་ཁྲོད། འགྲེལ་དཀའ་བའི་བརྡ་རྙིང་བ་དག་གིས་དཀའ་ཁག་གང་མང་ལ་གཏད་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཐོ་གཏུགས་

ཐབས་མེད་པའི་ས་མིང་མང་པོ་ཞིག་ལ་འཕྲད་དེ་སྔ་ཕྱིར་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་དང་དམངས་ཁྲོད་ཁ་རྒྱུན་ལས་ཁུངས་

འདེད་རྩད་གཅོད་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་བྱུང་། དེ་དང་འབྲེལ་བར། ༢༠༡༡ལོ་ནས་བཟུང་“ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་

བརྡ་རྙིང་ ཡིག་ཆར་བྱུང་བའི་བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་དུས་ཀྱི་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག་”བྱ་བའི་ལས་གཞི་ཞིག་

གི་ཁུར་བཟུང་སྟེ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་བྱུང་བའི་ས་མིང་ཁག་ལ་དཔྱད་འགྲེལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་

ལས་ཀ་མགོ་བརྩམས་པ་ཡིན། དེས་ན། འདིར་ཞིབ་འཇུག་ལས་ཀ་དེ་ལས་ཐོན་པའི་འབྲས་བུ་ཟུར་བའི་ཚུལ་

གྱིས་མདོ་ཁམས་ཁུལ་གྱི་ས་མིང་ཁག་ཅིག་ལ་སྟབས་བདེ་སྒོས་དཔྱད་འགྲེལ་བྱས་པ་ཀློག་མཁན་དག་ལ་སྤྱན་

བསྟར་ཞུས་པ་ལགས། 

དངོས་གཞི། 

ཇི་མ་ཁོལ། 

ཇི་མ་ཁོལ་ཞེས་པའི་ས་མིང་འདི་ཏུན་ཧོང་གི་ལོ་ཚིགས་གནད་བསྡུས་ཁྲོད་ཀྱི་སྤྱི་ལོ་༦༧༠ལོར་བྱུང་བའི་

དམག་འཁྲུག་གི་དོན་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་སྟེ།1 དེར་བོད་དམག་གིས་རྒྱ་མང་པོ་ཕམ་པར་བྱས་པའི་སྐོར་ཐོན་འདུག་

ལ། དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྐོར་《ཐང་ཡིག་གསར་མ་》ལས། “ཞན་ཧིན་ཁྲི་ལོའི་ལོ་འགོར（༦༧༠ལོ） ། （བོད་

དམག）འཇམ་འགུག་བྱས་པའི་ཅུ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་རྒོལ་བར་སླེབས་ཤིང་། ལི་ཡུལ་པ་གྲོགས་སུ་བསྡེབས་ཏེ་ཆིག་

ཚིའི་པོ་ཧོན་མཁར་དབང་དུ་བསྡུས་པས། ཨན་ཞི་སྡེ་བཞི་དོར། དེ་ནས་གཡས་འདེགས་དམག་དཔོན་ཆེན་མོ་

ཞོ་རིན་ཀོས་ར་སར་དམག་བསྐྱོད་སྤྱི་ཁྱབ་དཔོན་ཆེན་དང་། གཡོན་ཕྱོགས་སྐུ་སྲུང་དམག་དཔོན་ཀའོ་ཏའེ་དམག་

སྤྱི་གཞོན་པར་བསྐོས་ཏེ་བོད་ལ་རྒོལ་བ་ཚ་ནན་གྱིས་འ་ཞའི་རྒྱལ་ཁབ་སླར་གསོ་བར་ཆས། དམག་དཔུང་འབུམ་

ལས་བརྒལ་ཞིང་ཏ་ཧྥེ་ཁྲོན་ལ་སླེབས་མཚམས། ཁྲི་འབྲིང་གིས་བཀག་ཏེ་ཕམ། མཐར་འ་ཞ་ཤོར་ཏེ་དེའི་ས་

ཁོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བོད་ཀྱིས་བླངས།”2 ཞེས་འཁོད་ཡོད་ལ། ལོ་དེའི་དོན་རྐྱེན་གཙོ་བོ་རྒྱ་བོད་ཡོངས་ལ་

གྲགས་པ་ནི་ཏ་ཧྥེ་ཁྲོན་གྱི་གཡུལ་འགྱེད་འདི་ཡིན་པ་དང་། ཏ་ཧྥེ་ཁྲོན་གྱི་གནས་ཡུལ་ལ་འདོད་ཚུལ་མི་མཐུན་རུང་

1 ཧོང་པུའུ་ཧྥན་དང་མ་ཏིག། ཏུན་ཧོང་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆའི་བསྒྱུར་ཡིག་དང་མཆན་འགྲེལ།[G]ཀན་སུའུ་སློབ་གསོ་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང་། ༢༠༠༠.P༥.༦.

2 欧阳修，宋祁，唐书· 吐蕃上 [M], 卷二百一十六上，列传第一百四十一。
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

ཕུལ་ཆེ་བས་དེང་གི་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ཆབ་ཆའི་ཆོས་རྗེས་ཐང་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པ་བཞིན། ཇི་མ་ཁོལ་

ཡང་ཏ་ཧྥེ་ཁྲོན་བྱ་བ་འདི་དང་གཅིག་པར་འདོད་དེ། ཇི་མ་ཁོལ་ནི་བོད་སྐད་དང་ཏ་ཧྥེ་ཁྲོན་ནི་རྒྱ་སྐད་དོ་སྙམ། ཡིན་

ནའང་། ཇི་མ་ཁོལ་བྱ་བའི་མིང་འདི་དང་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་བྱུང་བའི་“且末国”གཉིས་སྒྲ་ཧ་ཅང་འདྲ་བར་ ཡོད་

ལ། ཡུལ་འདི་ནུབ་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་ཆེ་མོ་བྱ་བ་འདི་ཡིན་ཞིང་། ས་ཁུལ་འདི་དག་ལ་ལོ་འདིར་བོད་རྒྱའི་བར་

གཡུལ་འཁྲུག་གི་སྦྱོར་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བརྩམས་ཡོད་པ་གོང་སྨོས་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུའང་གསལ་བས། ནུབ་ལྗོངས་ཀྱི་

ཆེ་མོ་དང་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཏ་ཧྥེ་ཁྲོན་གཉིས་ལས་གང་ཞིག་ཇི་མ་ཁོལ་ཡིན་པ་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་དཔྱད་དགོས། ཏུན་

ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆའི་ལོ་ཚིགས་སྔ་ཕྱིའི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་ཕལ་ཆེར་ཏ་ཧྥེ་ཁྲོན་བྱ་བ་འདིར་

འཇུག་གམ་སྙམ་སྟེ། དེར་སྤྱི་ལོ་༦༦༨ལོར་ཇི་མ་ཁོལ་དུ་དགྲ་བཞེར་བརྩིགས་པ་དང་། ༦༦༩ལོར་འ་ཞ་མང་པོ་

མགོ་བཏགས་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་བ། ༧༧༠ལོར་ཇི་མ་ཁོལ་དུ་རྒྱ་མང་པོ་ཕམ་པར་བྱས་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འཁོད་

པ་ལས། ལོ་སྔ་ཕྱི་འདི་དག་གི་དམག་འཁྲུག་དོན་རྐྱེན་ལས་གཙོ་བོ་འ་ཞའི་གནས་ཡུལ་དེང་གི་མཚོ་སྔོན་བྱང་ཤར་

ས་ཁུལ་གྱི་སྐོར་ལྟེ་བར་བཟུང་བ་རྟོགས་ཐུབ་ཅིང་། ཐོག་མར་ཡུལ་དེར་འཐབ་རྫོང་བརྩིགས་པ་དང་དེ་ནས་འ་ཞ་

མང་པོས་མགོ་བཏགས་པ། མཐར་དེར་ཐོན་པའི་ཐང་དམག་ཕམ་པར་བྱས་པ་སོགས་བརྒྱུད་རིམ་ལའང་འབྲེལ་

ཆགས་པ་ལྟ་བུ་མཆིས། 

མུ་ལེ་ཅུ་ལེ། 

བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་“སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ལ་（༧༢༩ལོ）། …… བློན་སྐྱེས་བཟང་ལྡོང་ཙབ་ལ་སྩོགས་པས། མུ་

ལེ་ཅུ་ལེར་གཡུལ་སྤྲདེ་རྒྱ་མང་བོ་བདུངས།”1 ཞེས་ཡུལ་འདིར་བོད་ཀྱིས་རྒྱ་རྣམས་ཕམ་པར་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་

འདུག་མོད། རྒྱའི་ཡིག་ཆར་ཁོང་རྣམས་ཕམ་པའི་གནས་ཚུལ་རྩ་བ་ནས་བཀོད་མི་འདུག་པར་མ་ཟད། ལོ་སྔོན་

མ་དང་ཕྱི་མ་འདི་གཉིས་ལ་བསྟུད་མར་བོད་དམག་ཕམ་པའི་སྐོར་བརྗོད་འདུག་ལ། ལོ་འདིར་གཙོ་བོ་རྒྱ་དམག་

གིས་ཧྲི་པའོ་མཁར་རམ་མཁར་ལྕགས་རྩེ་བྱ་བ་འདི་བོད་ཀྱི་ལག་ནས་སླར་ཐོབ་ཆེད་དམག་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་

སྣང་། བོད་རྒྱ་ཡིག་རིགས་གཉིས་སུ་འཁོད་པའི་དོན་གང་བདེན་དང་སུ་རྒྱལ་སུ་ཕམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་དཀའ་

ཡང་། མཁར་ལྕགས་རྩེ་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་དུ་དམག་བྱས་པ་ནི་བདེན་པར་ངེས་རྐྱེན། མུ་ལེ་ཅུ་ལེ་བྱ་བ་འདི་ཡང་

དེང་གི་ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོའི་ཅོ་ནེའམ་འདབས་འབྲེལ་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་སྙམ། 

ཁྱི་ཤ་ཅན། 

1 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙི་ང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚི།དོན་ཀུན་ནས་འཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་

མེ་ལོང་།[G] ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 2001.P91.
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་“མདོ་སྨད་གྱྀ་འདུན་མ་སེབ་ཏུ་འདུསྟེ། བློན་སྐྱེས་བཟང་ལྡོང་ཙབ་གྱྀས། ཁྱྀ་ཤ་ཅན་

ཕབ་པར་ལོ་ཆིག་”1 ཅེས་སྤྱི་ལོ་༧༣༤ལོར་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་བློན་སྐྱེས་བཟང་ལྡོང་ཙབ་ཀྱིས་ཡུལ་འདི་ཕབ་

པའི་སྐོར་བཀོད་འདུག་པར། རྒྱའི་ཡིག་ཚང་ལས་ལོ་འདིར་ལ་དམར་（ 赤 岭 ）དུ་ས་མཚམས་བྱས་ཏེ་རྡོ་རིང་

བསླངས་པའི་སྐོར་བཀོད་པ་ལས་དམག་བྱས་པའི་སྐོར་མེད། ཕལ་ཆེར་བོད་ཀྱིས་ལ་དམར་དུ་ས་མཚམས་ཀྱི་

གཙིགས་མ་བཅས་ པའི་སྔོན་དུ་དེ་དང་ཉེ་བའི་“ཁྱྀ་ཤ་ཅན་”བྱ་བ་འདི་བླངས་པ་ཨེ་ཡིན་སྙམ་ཞིང་། དེ་ལྟར་

ཡིན་ཚེ་ཡུལ་འདི་དེང་གི་བ་ཙེ་དང་ཙོ་ནེ་རྫོང་གི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་དགོས་པའི་སྣང་བ་ཤར། “ 赤 岭 ”ཏེ་ལ་

དམར་ཞེས་པའི་གནས་ཡུལ་གང་ཡིན་ཐད་ཧྥ་རན་སིའི་ཧྲི་ཐའེ་ཨན་དང་ཉི་ཧོང་གི་མཁས་པ་ས་ཐའོ་ཁྱའོ་ཡི་རྗེས་

སུ་འབྲངས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པ་ཕལ་ཆེ་བས་དེང་གི་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་དང་སྟོང་སྐོར་འདབས་འབྲེལ་

གྱི་རི་བོ་ཉི་ཟླར་བྱེད་ཅིང་། རེ་འགས་ཟི་ལིང་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་ལ་དམར་རི་རྒྱུད་（青沙山）ལ་བྱེད་མོད། སྐབས་དེའི་

དམག་འཁྲུག་གི་ས་བབ་ཁོར་ཡུག་དང་བོད་ཀྱི་ཤར་མཐའི་མངའ་ཁོངས་ལ་གཞི་བཅོལ་ཞིང་རྒྱ་བོད་ཡིག་ཚང་

ཁག་ལ་ཞིབ་ཏུ་ལྟ་བསྡུར་བྱས་ན། འདི་ཡིན་དེ་མིན་གྱི་བློ་གདེང་ཞིག་ཀྱང་ངང་གིས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དོན་ལ་ལ་

དམར་བྱ་བའི་ཡུལ་འདི་སྐབས་དེའི་ཐེའུ་ཅུ་（洮州）སྟེ། དེང་གི་བ་ཙེ་རྫོང་དང་ཅོ་ནེ་རྫོང་གི་བྱང་རྒྱུད་འབྲེལ་ཞིང་

གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཤར་མཐར་ཐུག་པའི་ལྷོ་བྱང་རྒྱུད་དུ་ཆགས་པའི་“དམར་རི་”ཞེས་པའི་རི་བོ་གཙོས་པའི་རི་

རྒྱུད་ལེ་ལག་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །2 

སྐུན་ཀར་རྨ་ ཚེ། 

བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་“སྟགི་ལོ་ལ་（༧༣༨ལོ）…… སྐུན་ཀར་རྨ་ ཚེ་སླར་ཐོབ་པར་ལོ་ཆིག་”ཅེས་པའི་
“རྨ་ཚེ་”ཞེས་པ་མཁར་རྫོང་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་བསྟན་པ་ཕུད། ལོ་འདིར་མཁར་རྫོང་འདི་བོད་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་བདག་

བྱས་པའི་སྐོར་ཐོན་ཞིང་།3 《ཐང་ཡིག་རྙིང་མར་》ཁའེ་ཡོན་ཁྲི་ལོ་ཉེར་དྲུག་པ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༧༣༨ལོར་ཐང་དམག་

གིས་ཨན་རོང་མཁརྭ་（安戎城）བྱ་བ་འདི་བརྟན་པོར་སྲུང་བ་ལ་ཆེད་དུ་མཐའ་འཁོར་དུ་མཁར་གཉིས་བརྩིགས་

ཏེ་འགོག་སྲུང་གི་འཐབ་ར་ལྟ་བུར་བྱས་མོད། མཐར་བོད་དམག་གིས་གཏོར་ཏེ་མཁར་དེ་བོད་ལ་ཤོར་བའི་ཚུལ་

གསལ་བ་བཞིན།4 ཡུལ་འདི་ལ་ལས་རྨ་ གྲོམ་ཡིན་པར་འགྲེལ་ནའང་། གོང་གི་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་ལ་བལྟས་ན་རྨ་

1 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙི་ང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚི།དོན་ཀུན་ནས་འཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་

མེ་ལོང་།[G] ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 2001. P92.

2 李宗俊，唐代石堡城、赤岭位置及唐蕃古道再考 [J]. 民族研究，20ll.6.

3 王尧，陈践，敦煌古藏文文献探索集 [G]，上海古籍出版社，2008.P15.

4 刘昫，旧唐书·吐蕃上 [M]，卷一百九十六上，列传第一百四十六上。
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

ཚེ་དང་ཨན་རོང་མཁར་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་འབབ་བོ་སྙམ། དེས་ན་མཁར་འདི་གང་དུ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། སྐབས་

དེའི་ཐང་གི་ཅན་ནན་སྲིད་འཛིན་མངའ་སྡེའི་ཁོངས་མའོ་ཅུའི་（ 茂 州）ལྷོ་ནུབ་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པ་སྟེ། དེང་གི་ལི་

རྫོང་（ 理 县）གི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་ལ། མཁར་འདི་སྐབས་དེར་བོད་ཀྱིས་ཤར་མཐར་མངའ་ཁོངས་རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་

རྟེན་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བྱེད་པ་རེད། 

བེག། 

《ཐང་ཡིག་རྙིང་མ་》ལས། ཁའེ་ཡོན་ལོ་ཉེར་བདུན་པ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༧༣༩ལོའི་“ཟླ་བདུན་པར། བོད་ཀྱིས་

པེ་ཚའོ་（白草）དང་ཨན་རིན་སོགས་ཅུན་ཕབ་”1 ཅེས་ལོ་དེར་བོད་ཀྱིས་རྒྱའི་ཁམས་སུ་གཏོགས་པའི་ 白草

军 བྱ་བ་ཕབ་ཚུལ་བརྗོད་ཡོད་ལ། བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་ལོ་དེར་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་བེག་བྱ་བའི་ཡུལ་འདིར་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་དོན་དུ་ཕེབས་ཚུལ་གསལ་བས། བེག་བྱ་བ་འདི་གོང་སྨོས་རྒྱའི་ཡིག་ཆའི་“སོགས་”སྒྲ་ལས་བྱུང་བའི་ཡུལ་

འདི་དག་ལས་གཅིག་ཡིན་དགོས་ཤིང་། “བེག་”དང་“ 白”གཉིས་སྒྲ་འདྲ་བར་སྣང་བས། ཕལ་ཆེར་ 白 草

军 དང་白水县ལ་ཟེར་བ་མིན་ནམ་སྙམ། “白草军”ཞེས་པ་བྱེ་བྲག་ཡུལ་གང་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་

མི་ཤེས་མོད། 白水县 ནི་དེང་སི་ཁྲོན་པེ་ལུང་གཙང་པོའི་（白龙江）རྒྱུད་ལ་བྱེད་དགོས་པ་ཀུན་གྱིས་བརྗོད་པས་

ན། ཡུལ་འདིའམ་དེ་དང་ཉེ་བའི་གནས་ཤིག་ཡིན་དགོས་སྙམ། 

དར་ཁྭ་ཧྱན། 

རྒྱའི་ཡིག་ཚང་《སྲིད་དོན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོ་》ལས་སྤྱི་ལོ་༧༤༡ལོར་བོད་དམག་ཏ་ཧྭ་རྫོང་（达化县）བྱ་

བར་དྲངས་ཚུལ་ཐོན་ཞིང་།2 ཏ་ཧྭ་ཞེས་པ་གནའ་བོའི་ཅའོ་ཆུ་（浇河）འབབ་ཡུལ་ཏེ། ཁའོ་ཀྲིག་（廓州）ཏུ་

ཡོད་ལ། རྒྱའི་《ཚིག་མཛོད་རྒྱ་མཚོ་》ཡི་ལོ་རྒྱུས་ས་ཁམས་སྐོར་ལས་“浇河”བྱ་བ་དེང་གི་ཁྲི་ཀའི་ལྷོ་ཕྱོགས་

སུ་ཡོད་པར་བཤད་པས། ཏ་ཧྭ་ཞེས་འབོད་པའི་ཡུལ་འདི་ཡང་ཁྲི་ཀའི་ཤར་ལྷོའི་ཕོྱགས་སུ་ཡོད་པར་སྣང་། ལྷ་སའི་

གཙུག་ལག་ཁང་མདུན་གྱི་རྡོ་རིང་ལས་རྒྱའི་སྐད་ཀྱི་“ 县 ”ལ་བོད་སྐད་ཏུ་“ཧྱན་”ཞེས་སྒྲ་མཐུན་དུ་སྦྱར་ཡོད་

པས་ན། “ཧྱན་”ནི་“县”ཡི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཡིན་པ་རྟོགས། ཡུལ་འདིར་རྒྱས་སྔོན་མར་ཅུན་（郡）རིམ་པའི་སྲིད་

འཛིན་ས་ཁུལ་བཙུགས་ཡོད་པ་ལ། ཕྱིས་སོའུ་རྒྱལ་རབས་དུས་སུ་གཏོར་ཏེ་རྫོང་（ 县 ）རིམ་པའི་སྲིད་འཛིན་དུ་

བསྒྱུར་པ་རེད། 

1 刘昫，旧唐书·吐蕃上 [M]，卷一百九十六上，列传第一百四十六上。

2 司马光，资治通鉴 [M]，卷二一四，
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

མཀར་ལྕགས་རྩེ། 

ཏུན་ཧོང་ཡིག་ཆར་སྤྱི་ལོ་༧༤༡ལོར་སྔོན་རྒྱའི་ཁམས་སུ་གཏོགས་པའི་མཀར་ལྕགས་རྩེ་བྱ་བ་སླར་ཐོབ་ཚུལ་

བཀོད་ཡོད་ལ། རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་ལོ་འདིར་དམག་འཁྲུག་འབྱུང་ཡུལ་“ 石 堡 城”ཞེས་པའི་མཁར་རྫོང་ཡོད་ས་

འདི་ཡིན་པར་བརྗོད་འདུག་པས།1 བོད་སྐད་ཀྱི་“མཁར་ལྕགས་རྩེ་”ནི་རྒྱའི་ཡིག་ཆར་བཀོད་པའི་“石堡城”བྱ་

བའི་མཁར་འདི་བསྟན་པ་རེད། རྒྱའི་ཡིག་ཆར་བལྟས་ནས་མཁར་འདིའི་མིང་གཞན་ལ་“ 铁 刃 城 ”ཞེས་ཀྱང་

འབོད་ཅིང་། མཁས་པ་མང་པོས་ཟི་ལིང་ནས་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ལེ་དབར་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་གི་སར་གནས་པ་སྟེ། དེང་གི་

སྟོང་སྐོར་མཁར་ཡོད་ས་འདི་ཡིན་པར་བཤད།2 ཡང་ལ་ལས་ཀན་ལྷོའི་ཅོ་ནེའི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པར་ཡང་བཤད། ཉེ་

ལམ་ཧྲའན་ཞི་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་སློབ་གླིང་གི་ལི་ཙུང་ཅོན་ལགས་ནས་ཆེད་དུ་དཔྱད་རྩོམ་

སྤེལ་ཏེ། ཐང་རྒྱལ་རབས་དུས་ཀྱི་ 石 堡 城 ནི་སྔ་རབས་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྗོད་པའི་སྟོང་སྐོར་མཁར་

འདི་མིན་པར། དེང་གི་ཀན་ལྷོའི་ཅོ་ནེ་རྫོང་དུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད། རྒྱུ་མཚན་ནི། གཅིག་ནས་གོང་སྨོས་

༧༤༡ལོར་བྱུང་བའི་དམག་འཁྲུག་དེ་དང་རྒྱའི་ཡིག་ཆར་བཀོད་པའི་ལོ་དེར་ཀླུ་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བའི་དམག་འཁྲུག་

གཉིས་ཐོ་གཏུགས་ཐུབ་པ་དང་། གཉིས་ནས་མཁར་རྫོང་དེའི་ས་གཉན་ལ་རྒོལ་དཀའ་བའི་ཁོར་ཡུག་གི་ཁྱད་ཆོས་

ནི་ཐང་བོད་གཉིས་ཀྱིས་མཁར་འདི་ཡང་ཡང་བརྩད་པའི་ སྐབས་དེའི་དོན་དངོས་དམག་འཁྲུག་གི་གནས་ཚུལ་

དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་བཅས་ཀྱིས། 石堡城 ནི་ཀན་ལྷོའི་ཅོ་ནེ་རྫོང་མཁར་ཆེ་（羊巴城）བྱ་བའི་གནའ་མཁར་

གྱི་ཤུལ་འདི་ཡིན་ངེས་པར་བརྗོད།3 ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ན། སྐབས་དེར་“ 石 堡 城”ཡོད་ས་འདི་རྒྱའི་ཡིག་ཆར་

བོད་རྒྱའི་ས་མཚམས་སུ་ཡོད་པ་མཐུན་པར་ཡོད་པས། ཏ་ཧྭ་རྫོང་ལྟ་བུའི་སྟོང་སྐོར་གྱི་ཤར་དུ་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་

དག་ཀྱང་མཁར་ལྕགས་རྩེ་མ་བླངས་སྔོན་གྱི་ཟླ་དྲུག་ལྷག་གི་སྔོན་དུ་བོད་ཀྱིས་ཕབ་ཟིན་པས། དེའི་ནུབ་ཏུ་མཆིས་

པའི་སྟོང་སྐོར་འདི་བོད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ཟིན་པ་ཀུན་གྱིས་ཐེ་ཚོམ་མི་དགོས་ན། རང་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཟིན་པ་

ཞིག་ལ་བསྐྱར་དུ་རྒོལ་བའི་དགོས་པ་གཏན་ནས་མེད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཧྲི་པའོ་མཁར་རམ་མཁར་ལྕགས་རྩེ་ནི་

ཅོ་ནེའི་རྒྱུད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་འདི་དོན་དགོས་དང་མཐུན་པར་འདོད་པ་ཞིག་གོ ། 

མཁར་ཇིད་པར། 

མཁར་ཇིད་པར་བྱ་བ་འདི་ལ་ལས་མཁར་ལྕགས་རྩེ་（ 石 堡 城 ）ཡིན་པར་འགྲེལ་ཡོད་དེ།4 ཕལ་ཆེར་

1 欧阳修、宋祁，唐书·吐蕃上 [M]，卷二百一十六上，列传第一百四十一上。

2 杨上宏，安木多东部藏族历史文化研究 [M]，北京：民族出版社，2009.P41.

3 李宗俊，唐代石堡城、赤岭位置及唐蕃古道再考 [J]. 民族研究，20ll.6.

4 (ཨ་རི) པད་ཁི་ཝེ་སི། བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས། [M] ༡༩༨༧.P༡༢༩.
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

རྒྱའི་ཡིག་ཚང་ལས་ལོ་དེར་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱིས་མཁར་ལྕགས་རྩེ་བརྩད་པའི་སྐོར་ཐོན་པར་གཞི་བྱས་པ་ཡིན་ལས་

ཆེ་སྙམ། བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་“བྱ་གགི་ལོ་ལ་བབ་སྟེ། （༧༤༥ལོ་）.....རྒྱའི་དམག་དཔོན་འབའ་ཙང་ཀུན་ཀོག་

ཡུལ་གྱི་རྒྱའི་གྱིམ་པོ་དྲངསྟེ། དབོན་འ་ཞ་རྗེ་དྔ་བློན་མང་ཕོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་མཀར་ཇིད་པར་ལ་བརྒལ་ཏེ། རྒྱའྀ་

རམ་འདའ་ཇིད་པར་དུ་པུན་རྒོན་མཁར་ཕོ་ཅེར་དྲངསྟེ། རྒྱ་ཕལ་ཅེར་བཀུཾ་”1 ཞེས་རྒྱའི་དམག་དཔོན་འབའ་ཙང་

ཀུན་བྱ་བས་མཐའ་སྲུང་སོ་དམག་ཁྲིད་དེ་ཐོག་མར་བོད་དུ་རྒོལ་བར་འོངས་པ་ལ། འ་ཞའི་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་མང་

པོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་མཁར་ཇིད་པར་དུ་རྒྱ་དམག་ཕམ་པར་བྱས་ཏེ། ཧ་ལམ་རྩ་གཏོར་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་བཀོད་

པ་དང་། ཚུལ་འདི་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་ཧོང་ཧྥུ་ཝེ་མིན་བྱ་བས་བོད་དང་འཐབ་ཚུལ་ལས་འབའ་ཙང་ཀུན་ཞེས་པའི་

དམག་དཔོགན་འདིའི་མིང་མེད་པས། ཐོ་གཏུགས་དཀའ། རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་ལོ་དེར་དམག་བྱས་པའི་མཁར་ལ་

གོང་སྨོས་མཁར་ལྕགས་རྩེ་དང་ཧོང་ཅི་མཁར་（洪济城）བྱ་བ་གཉིས་བཀོད་འདུག་ལ། དེ་ལས་མཁར་ལྕགས་

རྩེ་ནི་མཁར་ཇིད་པར་འདི་མིན་ངེས་པ་སྔར་སྨྲས་ཟིན་པ་ལྟར་དང་། “ 洪 济 城”བྱ་བ་འདིར་འཐབ་ཚུལ་རྣམས་

བོད་ཡིག་ཏུ་བྱུང་བའི་དོན་དང་ཅུང་མཐུན་ཤས་ཆེ་བས་ན། མཁར་ཇིད་པར་ནི་རྒྱའི་ཧོང་ཅི་མཁར་དུ་འབོད་པ་འདི་

ཨེ་ཨིན་སྙམ། གལ་ཏེ་འདི་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འབབ་ཚེ། མཁར་རྫོང་འདི་ཡོད་ས་ནི་དེང་གི་ཚ་རྔ་འགག་ནས་ཅུང་

ཡར་སོང་བའི་ཆུ་ཁུག་བྱ་བ་འདི་ཡིན་པར་དོགས་པ་ཆེ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་གསལ་བའི་ཧོང་ཅི་ཟམ་པ་ནི་

ཚ་རྔ་འགག་ཡོད་ས་འདི་ཡིན་ཞིང་།2 དེ་ནས་ཡར་ཅུང་ཙམ་དེད་ན་ཆུ་ཁུག་ཡིན་པས་སོ། །

གཞན་ཡང། ཁ་སྒང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་མཁར་ཇིད་པར་འདི་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་འབལརྫོད་ས་ཆའི་ཁ་

སྒང་གི་གྱ་ཕུག་ཏུ་འབོད་པ་དེ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་ཡོད་ལ།3 སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སྐབས་དེའི་དམག་འཁྲུག་གི་གནས་ཚུལ་དང་། 

གྱ་ཕུག་གི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཇིད་པར་ནགས་དང་ཇིད་པར་རྫ། ཇིད་པར་རྫ་རྒན་སོགས་སྔོན་གྱི་མིང་མ་འགྱུར་བར་ཡོད་

པ་བཀོད་འདུག་པར་དཔྱད་གཞི་ཆེ། 

དབུ་ལེ། 

བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་“ལུག་གི་ལོ་ལ།（༧༥༥ལོ་） …… མདོ་སྨད་ཀྱི་དབྱར་འདུན་དབུ་ལེ་ལམ་ནག་

1 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙི་ང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚི།དོན་ཀུན་ནས་འཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་

མེ་ལོང་། [G] ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༡. P༦༩.

2 庞琳，高适诗《同昌判官从哥舒大夫破洪济城回登积石军多福寺七级浮图》史地考察 [J]，青海民族学院学

报，1992.1.

3 ཁ་སྒང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་ཁྲོད་ཀྱི་“རྨ་ གྲོམ་”དང་“‘མཁར་ཇིད་པར”སོགས་སྔོན་གྱི་ས་ཆ་ཁག་ཅིག་མདོ་སྨད་ཁ་སྒང་གི་

ཡུལ་ནས་རྙེད་པའི་དཔྱད་པ། [J] ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ། ༢༠༡༡.༣.
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དུ། བློན་ཁྲི་སྒྲ་དྔ་མང་རྩན་འཔན་གང་དྔ་། བློན་མདོ་བཞེར་ལས་སྩོགས་པས་བསྡུསྟེ། ཏེའུ་ཅུར་དྲ་མ་དྲངསྟེ་
”1 ཞེས་ཡུལ་འདིར་འདུན་མ་བསྡུས་པ་དང་། ཏེའུ་ཅུ་སྟེ་དེང་གི་ཐེ་བོ་ས་ཁུལ་ལ་དམག་དྲངས་པ་བརྗོད་འདུག་

རྐྱེན། ཧ་ལམ་ཐེ་བོའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་མེད་དམ་སྙམ་ལ། ཡང་“ཕགི་ལོ་ལ་བབསྟེ། （༧༥༩ལ）ོ 

…… མདོ་སྨད་གྱྀ་དབྱར་འདུན་བློན་ཁྲྀ་སྒྲ་དང་བློན་མདོ་བཞེར་གྱིས་དབུ་ལེར་བསྡུསྟེ་སུམ་རུ་པལ་པོ་ཆེ་ཡྀག་

གཙང་སྩལ་”2 ཞེས་སུམ་རུའི་དཔུང་དམག་གིས་གཡུལ་འཁྲུག་ལ་བྱས་རྗེས་ཆེ་བར་བལྟས་ཏེ། ཡིག་ཚང་དང་

བྱ་དགའ་བསྩལ་ལུགས་འཁོད་པས། སྐབས་དེར་སུམ་པའི་རུའི་ཤར་མཐའ་མུ་རུ་བསྐྱེད་དེ་མཚོ་སྔོན་ཤར་ཁུལ་

ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཤིག་ཡིན་པ་བཅས། མཚོ་སྔོན་དང་ཀན་སུའུ། སི་ཁྲོན་གསུམ་འདབས་འབྲེལ་བའི་མཚམས་

ཤིག་ལོས་ཡིན་སྙམ། བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་མདོ་སྨད་ཀྱི་འདུན་མ་བསྡུ་ཡུལ་ལ་“དབུ་ལེ་ལམ་ནག་” དང་“དབུ་

ལེའི་ལྷ་རི་མོ་”ཞེས་ཐོན་པར་དཔྱད་ན། དབུ་ལེ་ནི་ས་ཁུལ་ཅུང་ཆེ་བ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པའི་བཟོ་ཐོན་འདུག ། 

ཧ་སེ། 

ཧ་སེ་ཞེས་པའི་ཡུལ་འདི་སྐབས་དེའི་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་ཁྲོད་ཀྱི་（ 河 西 ）ཞེས་པའི་གནས་འདི་ལ་སྟོན་པ་སྟེ། 

ཡུལ་འདི་ལ་དེང་སྐབས་བོད་ཡིག་ཏུ་“རྨ་ ནུབ་”ཅེས་ཐད་སྒྱུར་གྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། དཔེར་ན་
《སུག་ཅུའི་དབང་པོ་སི་ཏོ་གྱིས་མཆིད་གསོལ་བ་》བྱ་བའི་ཡིག་ཆར་“ཧ་སེ་ཅེར་ཏོ་”ཞེས་འཁོད་པ་ནི་“ 河 西

节度”ཞེས་པའི་སྒྲ་བསྒྱུར་རོ།། སྐབས་དེར་ལེང་ཅུ་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་ལུང་ཤན་ལ་རྒྱུད་ནས་ནུབ་ལྗོངས་སུ་བསྐྱོད་

པའི་བརྒྱུད་ལམ་མདོ་ལ་རིང་མོའི་བྱང་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། འགྲིམ་འགྲུལ་རྒྱུ་ལམ་དང་དམག་དོན་རྟེན་གཞི་གལ་ཆེ་

བ་ཞིག་ཡིན། 

ཤ་ཅུ། 

ཤ་ཅུ་ཡུལ་འདིར་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་“རྒྱ་ཤ་ཅུ་”ཞེས་མང་དུ་ཐོན་འདུག་ལ། མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་

བྱང་འདབས་རྒྱས་“ 沙 州 ”སུ་འབོད་པའི་ས་དེའོ།། ཡུལ་འདི་དེང་གི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཏུན་ཧོང་རྫོང་གི་ནུབ་

ཏུ་མཆིས་ཤིང་། མངའ་ཁོངས་སུ་ད་ལྟའི་ཏུན་ཧོང་རྫོང་དང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཅུང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡོད། དེ་ཡང་སྤྱི་

ལོ་༧༨༧ལོའི་ཡས་མར་ཙམ་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་ཏེ་བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་མ་འཐོར་བར་དུ་བསྡད་པ་

1 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙི་ང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚི།དོན་ཀུན་ནས་འཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་

མེ་ལོང་། [G] ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༡. P༡༡༠.

2 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙི་ང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚི།དོན་ཀུན་ནས་འཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་

མེ་ལོང་། [G] ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༡. P༣༥༤.
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

ཡིན་ལ། བོད་ཀྱིས་ཤ་ཅུ་དང་སུག་ཅུ། （肃州） ཀྭ་ཅུ། （瓜州） དབྱི་མུ། （伊州） ཞི་ཅུ་（西州）

སོགས་དབང་དུ་བསྡུས་རྗེས་ཀྭ་ཅུ་ལྟེ་བ་བྱས་པའི་“ཀྭ་ཅུ་ཁྲོམ་ཆེན་པོ་”1 བྱ་བའི་དམག་སྲིད་སྒྲིག་འཛུགས་

བཙུགས་ཤིང་ཅུ་འདི་དག་ཏུ་རྩེ་རྗེ་བྱ་བའི་དཔོན་གནས་བསྐོས་ཏེ། ཤ་ཅུ་ཁོངས་སུ་འདུས་པའི་ཡུལ་ལུང་རྒྱ་ཆེན་

པོར་བདག་སྐྱོང་གནང་བ་རེད། 

ལོང་ཅུ། 

ལོང་ཅུ་ཞེས་པ་འདི་ཏུན་ཧོང་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་《རྒྱ་ཤ་ཅུ་པའི་བུ་མོ་འཕྲོག་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་ཡིག་》ཅེས་

པའི་ནང་དུ་ཐོན་ཞིང་། ཡུལ་འདི་དོན་ལ་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་འཁོད་པའི་（陇州）ཞེས་པའི་གནས་ལ་བསྟན་པ་སྟེ། 

དེང་གི་ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ལོང་རྫོང་（ 陇 县）གི་ཤར་ལྷོའི་མཚམས་སུ་མཆིས། སྐབས་དེའི་ལོང་ཅུའི་ཁོངས་སུ་

ཧྲའན་ཞི་ཆན་ཧྲོས་（千水）གཙང་པོའི་འབབ་ཡུལ་དང་ཀན་སུའུ་ཧྭ་ཐེན་རྫོང་（华亭县）རྣམས་འདུས་ཤིང་། 

སྤྱི་ལོ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་དུས་དཀྱིལ་ནས་བོད་ཀྱིས་བདག་ཏུ་བྱས་པར་མངོན། གོང་སྨོས་ཏུན་ཧོང་ཡིག་ཆར་

དཔྱད་ན། སྐབས་དེར་ལོང་ཅུ་དང་ཤ་ཅུ་རྣམས་སྲིད་འཛིན་མངའ་སྡེ་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པ་འདྲའོ། ། 

ཀམ་ཅུ། 

ཡུལ་འདི་ནི་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་བྱུང་བའི་“ 甘 州 ”ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ལ། ཐང་རྒྱལ་རབས་དུས་སུ་ཅུ་རིམ་

པའི་སྲིད་འཛིན་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་ཡོད་ཅིང་། སྤྱི་ལོ་༧༦༥ལོ་ཙམ་ལ་བོད་ཀྱིས་དབང་དུ་བསྡུས། ཀམ་ཅུའི་ཡུལ་

ནི་དེང་གི་ཀན་སུའུ་ཀྲང་ཡེ་（张掖）ཞེས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཡོད་ས་འདི་ལ་སྟོན་པར་བྱེད། 

ཡུ་ལུམ། 

ཡུ་ལུམ་བྱ་བ་འདི་ཏུན་ཧོང་བོད་ཡིག་ཡིག་ཚང་《ཡུ་ལུམ་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་རྐྱེན་གྱི་འབངས་སོགས་

གཏད་པའི་ཐང་ཡིག་དང་རྩིས་ཐོ་》ཞེས་པ་ལས་ཐོན་ཞིང་། ཡིག་ཆའི་ནང་དོན་ལས་བརྟག་ན། དེས་“ཀྭ་ཅུ་ཧ་

སེ་”'དང་“‘ཡུ་ལུམ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་”” “ཀྭ་ཅུ་ལྷ་རིས་”སོགས་བརྡ་ཆད་གཙོ་ཆེ་བ་འགའ་བྱུང་ཡོད་

པ་ལས། ཧ་སེ་ཀྭ་ཅུའི་མངའ་རིས་སུ་གཏོགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་པ་རྟོགས། ཧ་སེ་ཕྱོགས་

སུ་དུས་དེར་ནང་བསྟན་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་ལས། གཙུག་ལག་ཁང་མང་དུ་ཡོད་པ་རིགས་པས་གྲུབ་ཅིང་། ཀྭ་ཅུའི་

ཕྱོགས་སུ་ནི། ཀྭ་ཅུའི་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ་གྲོག་རིང་ལ་ཕུག་པ་རྟེན་དུ་བྱས་པ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་ཡོད་པ་དེང་ཡུ་ལིན་

1 རྨེ་ རུ་ཡུལ་ལྷ་ཐར། བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག། [M] མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༠. P༢༠༥.
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཕུག་པ་（ 榆 林 窟 ）ཞེས་འབོད་པ་དེ་ཡོད་པས། ཕུག་པའི་རྣམ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིགས་ཡོད་པ་བདེན་

པར་གྲུབ་པ་དང་། འདིར་འཁོད་ཡུ་ལུམ་ཡང་སྐབས་དེའི་“榆林”ཡིན་ངེས། གནས་འདི་བོད་ཀྱི་མངའ་འོག་ཏུ་

བསྡུས་རྗེས། དེང་སྐབས་ཕུག་པ་ཨང་༢༥པར་འབོད་པ་གཙོས་པའི་བྲག་ཕུག་རྟེན་དང་བཅས་པ་མང་དུ་བཞེངས་

པ་ཡིན་ནོ། ། 

རག་ཏག 

དཔའ་ལུང་དང་ཡ་རྫི། ཁྲི་ཀ་བཅས་ས་ཆའི་རྨ་ ཆུ་དང་འདབས་ཉེ་ས་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ་སྟེ། འདིར་འཁོད་

གནས་ཚུལ་ནི་གནས་འདི་དག་ཏུ་བྱུང་བའི་དམག་འཁྲུག་དང་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་སྐོར་ཡིན་ཞིང་། གཙོ་བོ་

ཡུལ་འདིའི་རྨ་ ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དག་ལ་སྟོན་གྱིན་འདུག་པ་རེད། བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་ལས་“ཕག་གི་ལོ་ལ་

བབསྟེ། （༧༥༩ལོ་） …… མདོ་སྨད་ཀྱི་དགུན་འདུན་རག་ཏགྀ་རྨ་ རོང་དུ་བློན་ཁྲྀ་སྒྲས་བསྡུསྟེ་བློན་ཁྲྀ་བཞང་

དང་ཞང་སྟོང་རྩན་དང་ཞང་བཙན་བ་གསུམ་གྱིས་ཙོང་ཀ་ཆུ་ངུ་ཕབ་པར་ལོ་ཅིག་”1 ཅེས་རག་ཏག་གི་རྨ་ རོང་

ཞེས་པར་འདུན་མ་བསྡུས་པ་དང་མཐུད་ནས་ཙོང་ཀ་ཆུང་ངུ་བླངས་པའི་གནས་ཚུལ་འཁོད་པས། རག་ཏག་ཅེས་

པ་ཙོང་ཁའི་ལྷོ་ཕྱོགས་རྨ་ ཆུའི་ཁར་ཡོད་པའི་སྣང་བ་འཆར། གཞན་“རག་ཏག་གི་ཀོག་”ཅེས་ཀོག་སྟེ་“廓州”ཡང་

རག་ཏག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་གསལ་བར་བརྟེན། གོང་སྨོས་རྫོང་གཞིས་ཁག་ཚུད་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཅུང་རྒྱ་ཆེ་བ་

ཞིག་ཡིན་ངེས་ཏེ། ཏུན་ཧོང་ཡིག་ཚང་ལས་མདོ་སྨད་ཀྱི་འདུན་མའི་བསྡུ་ཡུལ་འགོད་སྐབས་“རག་ཏགྀ་རྨ་ རོང་
”དང་“རག་ཏགྀ་ཉམ་པུ་” “རག་ཏག་གི་ཀོག་”ཅེས་ཐོན་ཡོད་པ་ལས་རྟོགས། 

ཙེ་ཅི།

བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་“སྤྲེའུ་ལོ་ལ་བབསྟེ།（༧༥༦ལོ） བློན་ཁྲི་བཟང་དྔ་ཞང་སྟོང་བརྩན་དྔ་། ཀག་ལ་བོང་

གསུཾ་གྱི་དམགིས། སེ:ཅུ་ཕབ། ཙེ་ཅི་མན་ཆད་འབངས་སུ་བཀུག་”2 ཅེས་བོད་ཀྱིས་འཇང་དམག་དང་བསྡེབས་

ནས་ཡུལ་འདི་འབངས་སུ་ཁུག་པའི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་པར། འདིར་འཁོད་སེ་ཅུ་ནི་“ 巂 州”སྟེ་དེང་གི་སི་ཁྲོན་

ཡོ་ཞི་（越西） ས་ཆ་ཡིན་ལ། གནས་འདི་སྐབས་དེའི་ཐང་གི་ཅན་ནན་མངའ་སྡེའི་ཁོངས་ཡིན་ཞིང་། མངའ་

སྡེ་དེར་ཙེ་ཅི་དང་སྒྲ་འདྲ་ས་“ 资 州 ”མ་གཏོགས་མི་འདུག་རྐྱེན། བོད་ཡིག་ཏུ་བྱུང་བའི་“ 资 州 ”ཡིན་པར་

1 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙི་ང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚི།དོན་ཀུན་ནས་འཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་

མེ་ལོང་།[G] ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༡. P༡༡༣

2 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙི་ང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚི།དོན་ཀུན་ནས་འཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་

མེ་ལོང་།[G] ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༡. P༡༡༠.
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

འདོད། ཡུལ་འདི་དུས་དེའི་སེ་ཅུའི་བྱང་ཤར་དང་མི་རིང་བའི་སར་འདབས་འབྲེལ་དུ་ཡོད་ཅིང་། རྒྱུན་སྲོལ་ལྟར་ན་

ཙེ་ཅི་ཚུན་ཆད་འབངས་སུ་བཀུག་” ཅེས་འགོད་དགོས་རྒྱུ་ལ། འདིར་ཙེ་ཅི་ནི་སེ་ཅུ་ལས་སྟོད་དུ་མཆིས་པས་ན། 
“མན་ཆད”ཅེས་པའི་མིང་གིས་སྨོས་པར་ཟད། ཙེ་ཅིའི་སྲིད་འཛིན་གནས་ཡུལ་ནི་དེང་གི་སི་ཁྲོན་ཙི་ཀྲུང་རྫོང་（资

中县）ཡོད་ས་འདི་ཡིན་ལ། མངའ་ཁུལ་ལ་དེང་གི་ནེ་ཅར་（内江）དང་། ཙི་ཀོང་།（自贡）ཙི་ཀྲུང་།（资中） 

ཙི་དབྱང་།（资阳） ཏུང་ཀྲི།（乐至） ཨན་ཡོ།（安岳） རོང་རྫོང་།（荣县） ཝེ་ཡོན།（威远）སོགས་

རྫོང་གཞིས་འདུས། 

གཙེ་ནམ་ཡོར།

གནས་འདི་ནི་མདོ་སྨད་ཀྱི་འདུན་མ་བསྡུ་སའི་གནས་གཞི་གཙོ་བོ་ཞིག་སྟེ། སྔ་ཕྱིར་སྤྱི་ལོ་༧༠༩ལོ་

དང་། ༧༡༠ལོ། ༧༡༡ལོ། ༧༢༠ལོ། ༧༢༢ལོ། ༧༢༣ལོ། ༧༢༦ལོ། ༧༥༧ལོ། ༧༥༨ལོ། ༧༦༡ལོ། ༧༦༢ལོ་

བཅས་སོ་སོར་མདོ་སྨད་ཀྱི་འདུན་མ་བསྡུས་ཡོད་ལ། ཕྱིས་མདོ་སྨད་དུ་དབྱར་འདུན་དང་དགུན་འདུན་དུ་ཕྱེ་རྗེས་

ཡུལ་དེར་གཙ་ོབོ་དགུན་འདུན་བསྡུས་ལུགས་འཁོད། ཡུལ་འདི་བྱེ་བྲག་གང་དུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིད་རོྟན་འཕེར་

བ་ཞིག་མི་རྙེད་མོད། ད་ལྟའི་གཙོས་ས་ཁུལ་འདི་ལ་སྟོན་གྱིན་ཨེ་ཡོད་སྙམ་སྟེ། བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་“གླང་གི་

ལོ་ལ་བབསྟེ། （༧༦༡ལོ） …… མདོ་སྨད་ཀྱི་དགུན་འདུན་གཙེ་ནམ་ཡོར་དུ་འདུས་ཏེ་བློན་སྐྱེས་བཟང་ལས་

སྩོགས་པས། མཁར་ཙན་བ་མགོ་དང་ཀེའུ་ཤན་གཉྀས་ཕབ།”1 ཅེས་གཙེ་ནམ་ཡོར་དང་མཁར་ཙན་བ་མགོ་སྟེ་

བ་ཙེའི་ཡུལ་དང་ལྷན་དུ་བཀོད་ལ། བ་ཙེ་དང་གཙོས་གཉིས་འདབས་འབྲེལ་བར་ཡོད་པ་རེད།

མཏོང་སོད། 

ཏུན་ཧོང་ཡིག་ཚང་དུ་“གཙེ་ནཾ་ཡོར་དུ་བློན་ཆེན་པོ་ཅུང་བཟང་གྱྀས་མཏོང་སོད་གྱྀ་མཁོས་བགྱྀས་པར་ལོ་

གཅིག་”2 ཅེས་མཏོང་སོད་ནི་གཙེ་ནམ་ཡོར་དང་ཁད་ཉེ་བའི་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་པ་བསྟན་པ་དང་། ལུག་གི་ལོ་སྟེ་སྤྱི་

ལོ་༧༥༥ལོར་“ལང་འབལ་གྱི་བྲན་སྤྱུགསྟེ། མཏོང་སོད་དུ་བཏོན།”3 ཞེས་བཙན་པོ་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་ལ་གློ་བ་

1 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙི་ང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚི།དོན་ཀུན་ནས་འཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་

མེ་ལོང་།[G] ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༡. P༡༡༢.

2 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙི་ང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚི།དོན་ཀུན་ནས་འཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་

མེ་ལོང་།[G] ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༡. P༩༡.

3 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙི་ང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚི།དོན་ཀུན་ནས་འཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་

མེ་ལོང་།[G] ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༡. P༡༠༩.



-158-

ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རིངས་མཁན་ལང་མྱེས་གཟིགས་དང་འབལ་ལྡོང་ཙབ་གཉིས་ཁྲིམས་ལ་སྦྱར་རྗེས། དེ་གཉིས་ཀྱི་བྲན་རྣམས་ཀྱང་

ཡུལ་ནས་སྤྱུགས་ཏེ་མཏོང་སོད་ཅེས་པའི་ཡུལ་འདིར་རྒྱང་ཕུད་དུ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་འཁོད་པ་ལས། ཡུལ་འདི་

གཙེ་ནམ་ཡོར་གྱི་ཤར་མཐའ་བོད་རྒྱ་གཉིས་འདབས་འབྲེལ་བའི་གནས་ཤིག་ཡིན་ངེས་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ། མཏོང་

སོད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་རྟོགས་དཀའ་ཡང་། མདའ་ཚང་དུ་གྲགས་པ་གཙོས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་

རྒྱ་མིར་གྱུར་ཚར་བའི་ཡུལ་འདི་ཡིན་ཡང་སྲིད་དེ། ཡུལ་འདིར་ཉེ་ལམ་བོན་གྱི་གནའ་དཔེ་རྩ་ཆེན་མང་དུ་ཐོན་པ་

སོགས།1 དུས་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་བོད་རིགས་འདུས་སྡོད་བྱས་པའི་སྟེང་། བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་དར་རྒྱས་ཆེ་པ་འདིར་

བལྟས་ན། ཧ་ལམ་བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་དར་ཆེ་བའི་སྐཔས་བོན་ཆོས་ལ་དད་པའི་གཤེན་

བོན་དག་ཡུལ་མཐར་སྤྱུགས་ཀྱིན་པ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསལ་བ་བཞིན། ཡུལ་འདི་ཡང་བོད་ཀྱི་ས་མཐར་སོང་

གཤིས་གཅིག་ན་ནང་ཆོས་སུ་བསྒྱུར་མི་བཏུབ་པའི་གཤེན་བོན་རྣམས་སྤྱུགས་ཡུལ་དང་། གཉིས་ན་ཆབ་སྲིད་ལ་

འགལ་བའི་ཉེས་ཅན་རྣམས་སྤྱུགས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའང་སྲིད། 

ཡོལ་གྱི་ཅི་འབོས།

ཡོལ་གྱི་ཅི་འབོས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་གར་ཡོད་བརྟག་ཧ་ཅང་དཀའ་སྟེ། ཡུལ་འདི་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་བྱེ་བྲག་

པ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་བརྡ་རྙིངཡིག་ཆ་ལས་སྤྱི་ལོ་༧༠༣ལོའི་མདོ་སྨད་ཀྱི་དགུན་འདུན་གནས་དེར་བསྡུས་པར་རྟོགས་

མོད། ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་འཁོད་མེད། ཏུན་ཧོང་ཡིག་ཚང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ན། བཙན་པོས་ལོ་དེའི་དབྱར་

ཁར་གླིང་གི་འོལ་ཕྱག་བྱ་བར་རྒྱའི་ཕོ་ཉ་ཀམ་ཀེང་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཞིང་། ཡོལ་གྱི་ཅི་འབོས་སུ་དམག་དཔོན་

གང་ཞིག་གིས་མདོ་སྨད་ཀྱི་འདུན་མ་བསྡུས་པ་དང་འབྲེལ། ལོ་དེའི་དགུན་ལ་བཙན་པོ་ཁྲི་འདུས་སྲོང་འཇང་ཡུལ་

དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་གཤེགས་ལུགས་འཁོད། ཚུལ་འདིར་བལྟས་ན། བཙན་པོས་བོད་དུ་རྒྱའི་ཕོ་ཉར་མཇལ་

འཕྲད་གནང་བའི་དུས་ལ་མདོ་སྨད་དུ་འདུན་མ་བསྡུས་ཏེ་ཤར་ལྷོའི་འཇང་ཡུལ་དུ་དམག་འདྲེན་པའི་སྟ་གོན་

ཚོགས་འདུ་བསྡུས་པ་དང་། དགུན་བཙན་པོ་ཐོན་ཏེ་ཐད་ཀར་འཇང་ཡུལ་དུ་དམག་དྲངས་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས་ལ། 

ཡུལ་འདིར་འདུན་མ་བསྡུས་པ་དེ་འཇང་ཡུལ་དུ་དཔུང་འཇུག་བྱས་པའི་གཡུལ་འཁྲུག་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། 

ཡུལ་འདི་ཨདོ་སྨད་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་སི་ཁྲོན་རྔ་བའི་གནས་ཤིག་ཏུ་མེད་དམ་སྙམ། ཡུལ་འདིར་སྤྱི་ལོ་༧༡༨ལོ་

དང་༧༡༩ལོ། ༧༥༦ལོ་སོ་སོར་ཡང་མདོ་སྨད་ཀྱི་འདུན་མ་བསྡུས་ལུགས་གསལ།

ཁར་ཙན་བ་མགོ།

1 洲塔等，甘肃宕昌藏族家藏古藏文苯教文献（全 30 册）[G], 甘肃文化出版社，2011.9
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

བ་མགོ་བྱ་བའི་མཁར་འདི་དེང་གི་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བ་ཙེ་རྫོང་མཁར་གནས་སའི་ནུབ་ཏུ་

ཡོད་ཅིང་།1 རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ལྟར་ན། མཁར་འདི་སྐབས་དེར་ཐེའུ་ཅུའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་ནི་《ཐང་ཡིག་གསར་

མ་》ལས་སྤྱི་ལོ་༧༦༢ལོའི་གནས་ཚུལ་འགོད་སྐབས་“ 陷 挑 州、 取 秦、 成、 渭 等 州”ཞེས་འབྱུང་བས། 

སྐབས་དེར་ཐེའུ་ཅུ་བོད་ཏུ་ཤོར་ཚུལ་གསལ་ཞིང་། བློན་སྐྱེས་བཟང་དང་ཞང་སྟོང་བཙན་སོགས་བོད་ཀྱི་དམག་

དཔོན་ཁག་གིས་ཐེའུ་ཅུ་དང་ཉེ་འཁོར་ས་ཁུལ་དུ་བསྟུད་མར་དམག་དོན་འགུལ་སྐྱོད་སྤེལ་གྱིན་ཡོད་པ་གསལ་བ་

དང་། “བ་མགོ་”ཞེས་པ་“ 古 占 ”ཞེས་པ་དང་སྒྲ་ཉེ་ཞིང་ཕྱིས་ཡང“བ་ཙེ”ཞེས་འབོད་པ་བཅས། དུས་

རབས་གོང་མའི་ནང་མཁར་རྫོང་འདིའི་གནའ་ཤུལ་སྔོག་འདོན་གྱིས་བདེན་དཔང་བྱས་ཡོད་པ་རེད།2 

ཟྀན་ཅུ།

འདི་ཉིད་རྒྱའི་ཡིག་ཆར་བྱུང་བའི་“成州”བྱ་བ་ཡིན་ངེས་ཏེ། བོད་ཡིག་གི་ཡིག་ཚང་དུ་ཞང་རྒྱལ་གཟིགས་

སོགས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༧༦༢ལོར་དམག་དྲངས་ཏེ་ཤར་བསྐྱོད་བྱས་པའི་སྐོར་དང་མཐུན་པར་《ཐང་ཡིག་གསར་མར་》

“宝应元年（762）, 陷挑州、取秦、成、渭等州”3 ཞེས་བྱུང་བ་ལས། “成”བྱ་བ་བོད་སྐད་དུ་
“ཟིན་”ཞེས་སྒྲ་འགྱུར་བ་མངོན་པར་ཤེས།

འགུ་ལོག་སྒང་།

ས་མིང་འདི་བལྟས་མ་ཐག་དེང་གི་མགོ་ལོག་ས་ཆ་ཡིན་སྙམ་གྱི་རྟོག་པ་འཆར་ཡང་། སྐབས་དེར་བྱུང་བའི་

དམག་འཁྲུག་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་འཁོད་པ་ལྟར་ན།4 ཡུལ་འདི་ཕལ་ཆེར་ལིན་ཝུའུ་（灵武）ས་ཆར་མེད་དམ་སྙམ་

ཞིང་། ལིན་ཝུའུ་ནི་དེང་གི་ཉིང་ཞ་ཀྲུང་ཝེ་（宁夏中卫）དང་འདབས་འབྲེལ་ས་ཁུལ་ཁག་ཡིན།

རྨ་ གྲོམ།

དེང་གི་ཀན་སུའུ་ཀ་ཆུ་（ 临 夏 ）རུ་བཙུགས་པའི་ཁྲོམ་གྱི་སྒྲིག་གཞིའི་གནས་ཡུལ་ཏེ། ཏུན་ཧོང་ནས་

ཐོན་པའི་རྒྱའི་ཡིག་ཆ་P.༣༧༧༠《 礼 佛 文》བྱ་བར་“བློན་ཆེན་པོ་བློན་ཁྲོམ་བཞེར་དང་། ཧི་ཅུའི་དམག་དཔོན་

ཞང་ཁྲི་རྒྱལ་”（“有宰相论没热、何周节度尚乞悉加等”）ཞེས་པའི་ཚིག་ཅིག་ཡོད་པར། དབྱང་མེན་

1 杨上宏，安木多东部藏族历史文化研究 [M]，北京：民族出版社，2009. P39.

2 李振翼，西北民族大学学报 [J]，1986.2.

3 欧阳修、宋祁，唐书 • 吐蕃上 [M]，卷二百一十六上，列传第一百四十一上。

4 刘昫，旧唐书 • 吐蕃下 [M]，卷一百九十六下，列传第一百四十六下。
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ལགས་ནས་འདིའི་“何周节度”ནི་“河州节度”ཡི་འབྲི་ཚུལ་གཞན་སྟེ། ཏུན་ཧོང་གི་ཡིག་ཆར་འབྲི་ཚུལ་

འདི་མང་དུ་ཐོན་པར་བཤད་པས། རྨ་གྲོམ་དང་“ 河 州 节 度”གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་ངེས། ཏུན་ཧོང་གི་བརྡ་

རྙིང་ཡིག་ཆར་“མཁར་ཏའུ་ཅུ་ཕབ། རྨ་གྲོམ་ཕྱིར་བཙུགསྟེ། ཞང་མདོ་བཞེར:རྨ་ གྲོམ་གྱི་དམག་དཔོན་དུ་བཀའ་

སྩལད་”1 ཅེས་པའི་ཚིག་འདི་ལ་གལ་འགངས་ཧ་ཅང་ཆེ་སྟེ། མཁར་ཏེའུ་ཅུ་（叠州）ནི་འདིར་བསྟན་ཧི་ཅུ་（河

州 ）དང་ཐག་ཉེ་ཞིང་། ཏེའུ་ཅུ་ཕབ་རྗེས་རྨ་ གྲོམ་ཕྱིར་བཙུགས་པར་བརྗོད་པ་འདིས་དོན་ལ་རྨ་ གྲོམ་གྱི་གནས་

གཞི་གཙོ་བོ་ཏེའུ་ཅུ་དང་འདབས་འབྲེལ་བའི་ཧི་ཅུ་སོགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡིན་པ་བསྟན་འདུག ཚིག་ངོས་ནས་བལྟས་

ནའང་རོབ་ཙམ་རྟོགས་ཐུབ་སྟེ། རྨ་ གྲོམ་ཞེས་པ་“རྨ་ ཆུའི་ཁྲོམ་ཆེན་པོ་”ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་བཟོ་འདུག་ལ། 

ཧི་ཅུའམ་དེང་གི་ཀ་ཆུ་ས་ཁུལ་ནི་རྨ་ ཆུའི་འགྲམ་ངོགས་སུ་གནས་པར་བརྟེན། ཚིག་དོན་ཉིས་ཆ་ནས་ཁུངས་འཕོྲད་

ནུས་པ་རེད། 

ཡོ་ཏྀ་ཅི་བཟང་།

ཡུལ་འདི་རྨ་ གྲོམ་གྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པ་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་“རྨ་གྲོམ་གྱྀ་ཡོ་ཏྀ་ཅུ་བཟང་”2 ཞེས་ཐོན་པས་

ཤེས་པ་དང་། རྨ་ གྲོམ་ནི་གོང་སྨོས་བཞིན་ཀན་སུའུ་ལྷོ་ཁུལ་ཏེ་ཀ་ཆུའི་ས་ཁུལ་ཡིན་པས། ཡོ་ཏྀ་ཅི་བཟང་འདི་ཡང་

གནས་འདིའི་ས་ཁུལ་ཤིག་ཏུ་ཡོད་དགོས་པར་འགྱུར། 

སྀལ་གུ་ཅྀན།

སྀལ་གུ་ཅྀན་ཞེས་པ་འདི་དེ་སྔོན་འ་ཞའི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་“བློན་ཅེ་ཁྲྀ་འབྲྀང་གྱིས། འ་ཞ་

ཡུལ་གྱྀ་སྀལ་གུ་ཅྀན་གྱི་འོ་ཀོལ་དུ་འ་ཞའྀ་མཁོས་བགྱྀས་”3 ཞེས་འཁོད་པ་ལྟར་དང་། བྱེ་བྲག་གང་ཡོད་ཀྱི་ཐད་

ཀའི་རྒྱུ་ཆ་མ་རེག་ཀྱང་། འདིར་བཀོད་པ་ནི་སྤྱི་ལོ་༦༩༦ལོའི་དོན་རྐྱེན་ཡིན་ཞིང་། རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་ལོ་དེར་བོད་

ཀྱི་དམག་ཁྲི་བཞི་ལྷག་ལེང་ཅུའི་མཁར་འདབས་སུ་ཐོན་ཏེ་མཁར་སྲུང་དཔོན་པོ་བསད་པའི་སྐོར་ཐོན་པས། བོད་

དམག་མཚོ་སྔོན་བྱང་ཤར་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཀན་སུའུ་བྱང་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ལ་སླེབས་ཡོད་པ་རྟོགས་པ་དང་། ལོ་སྔོན་

མར་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱིས་སྟག་ལ་རྒྱ་དུར་དུ་འཁྲུག་པ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་དམག་ཕམ་པ་སོགས་ལ་བརྟག་ན། ས་ཁུལ་འདི་

1 དབང་རྒྱལ་དང་བསོད་ནམས་སྐྱིད། ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ།[G] མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢. P༣༠.

2 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙི་ང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚི།དོན་ཀུན་ནས་འཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་

མེ་ལོང་།[G] ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༡. P༧༧.

3 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙི་ང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚི།དོན་ཀུན་ནས་འཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་

མེ་ལོང་།[G] ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༡. P༧༥.
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

ཧ་ལམ་མཚོ་སྔོན་དང་ཀན་སུའུ་འདབས་འབྲེལ་བའི་གནས་ཤིག་ཏུ་མེད་དམ་སྙམ་སྟེ། ཁྲི་འབྲིང་ཁོང་དངོས་སུ་

ལེང་ཅུར་ཐོན་པ་མི་གསལ་བས་དེ་དང་ཉེ་བའི་ནུབ་ལྷོའི་ས་ཁུལ་བོད་ཀྱིས་བདག་ཏུ་བྱས་པའི་གནས་ཤིག་ཏུ་འ་

ཞའི་མཁོས་བགྱིས་པར་གོ་བ་བླངས་ན་འགྲིག་པར་འདོད།

སྟག་ལ་རྒྱ་དུར།

《ཐང་ཡིག་གསར་མ་》ལས།“ཀྲིན་ཧྲིན་གྱི་ལོ་འགོར།（༦༩༥ལོ་）ཁྲི་འབྲིང་བཙན་བྲོད་ཀྱིས་ལིན་

ཐའོ་བཅོམ། ཞའོ་ཅའེ་སུའུ་པེན་དམག་སྤྱི་ཆེན་མོར་བཀའ་སྩལ་ཏེ་རི་བོ་སོ་ལོ་ཧན་（ 素 罗 汉 山）དུ་འཐབ་ཏེ་

ཕམ།”ཞེས་འཁོད་ཡོད་ལ། 《ཐང་ཡིག་རྙིང་མར་》དོན་འདི་སྤྱི་ལོ་༦༩༦ལོ་ཡིན་པར་བྲིས་འདུག་མོད། ཡང་

དེབ་ཐེར་དེའི་ཁག་གཞན་ཞིག་ཏུ་1 ཀྲིན་ཧྲིན་གྱི་ལོ་དང་པོ་ཡིན་པར་བཤད་འདུག་པས་ཁག་སྔ་མར་བཀོད་པ་ནོར་

རམ་སྙམ་ཞིང་། བོད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་དུ་སྤྱི་ལོ་༦༩༥ལོའི་དོན་རྐྱེན་ལས་བློན་ཆེན་ཁྲི་འབྲིང་འ་ཞ་ཡུལ་དུ་མཅྀས་ཤིང་། 

སྟག་ལ:རྒྱ་དུར་དུ་རྒྱའྀ་དམག་པོན་འྭང་ཞང་ཤོ་དྔ་གཡུལ:སྤྲད་དེ་རྒྱ་མང་པོ་བཀུཾ་པར་ལོ་ཆིག”ཅེས་ལོ་ཚིགས་ཐད་

ནས་《ཐང་ཡིག་གསར་མ་》དང་མཚུངས་ལ། ཚིག་སྔ་ཕྱི་བསྡུར་ན་ཡུལ་འདི་འ་ཞའི་ཡུལ་དུ་ཡོད་ངེས་གཏན་

རེད། “素罗汉山”བྱ་བ་འདི་རྒྱའི་མཁས་པ་རིན་ནེ་ཆང་དང་ཚུན་ཝུན་ཆུང་གཉིས་ནས། དེང་གི་ཀན་སུའུ་ཞིང་

ཆེན་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་ནུབ་ངོས་སུ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་ཡོད་པས།2 འདི་ཉིད་འགྲིག་པར་འདོད་དེ། ཝང་ཡའོ་དང་ཁྲིན་ཅན་

གཉིས་ནས་མཚོ་སྔོན་ཆབ་ཆའི་ཁུལ་དུ་བཤད་ཡོད་རུང་། རྒྱའི་སྐད་དུ་བྱུང་བའི་“ 洮 州”བྱ་བ་འདི་བ་ཙེ་དང་ཀླུ་

ཆུའི་རྒྱུད་ཡིན་པ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་རོ། །

སེ་ཅུ།

འདི་ནི་དེང་སི་ཁྲོན་ཡོ་ཞི་（ 越 西 ）ས་ཆར་ཡོད་པ་སྟེ། བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་འཁོད་པའི་ཀག་ལ་བོང་གིས་

སེ་ཅུ་ཕབ་པ་དང་མཐུན་པའི་སྐོར་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་ལས་ལོ་དེའི་ཟླ་དགུ་པར་“འཇང་གིས་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཡོ་

སེའི་（越）ཧོས་ཐུན་ཅུན་ཕས་”3 ཅེས་བཀོད་ཅིང་། ཡོ་སེ་ཅུན་ཞེས་པ་སེ་ཅུ་“巂州”དང་དེང་གི་ཡོ་ཞི་ཡིན་

ཚུལ་རྒྱའི་གནའ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་གི་འགྲེལ་མང་པོར་གསལ་བ་དང་། “巂”ཞེས་པ་གནའ་བོའི་དུས་ལ་

རྒྱའི་སྐད་དུ་“སེ་”ཞེས་ཀློག་པ་ཡིན་པས་སོ། །

1 刘昫，旧唐书 • 吐蕃上 [M]，卷一百九十六上，列传第一百四十六上。

2 任乃强、曾文琼，《吐蕃传》地名考释 ( 六 )[J]，西藏研究，1984.1.

3 司马光，资治通鉴 [M]，卷二一八，卷十三〇，卷二一九。
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཙོང་ཁ།

ཙོང་ཁ་བྱ་བའི་ཡུལ་མིང་འདི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་ཐེངས་གཅིག་མིན་པར་བྱུང་ཞིང། དེར་ཡང་ཙོང་ཁ་ཆེ་

བ་དང་ཙོང་ཁ་ཆུང་བ་ཞེས་ཡུལ་ཁག་གཉིས་སུ་བགོས་འདུག་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་རུང་། སྔོན་གྱི་བརྡ་དང་དེང་གི་

བརྡ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པས་ཡུལ་འདི་གཉིས་ཞིབ་ཕྲའི་ས་གནས་གང་དག་ཏུ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་དགོས་ཚེ་དཀའ་

བའི་ཚོད་དུ་འདུག། ཙོང་ཁ་ཞེས་པ་ཙོང་ཆུ་དང་ཙོང་ལ་རིང་མོ་ལས་ཐོགས་པ་དང་། ཙོང་ཁའི་ཡུལ་མིང་འདིར་

ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་འགྱུར་བ་ཅུང་ཙམ་བྱུང་བ་དང་། བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་“རྒྱའི་མཁར་

ཙོང་ཀ། ཆེན་པོ:དང་པེག:ཤིང་ཀུན:གཉིས:ཕབ:པར:ལོ:ཅིག་”1 ཅེས་པེག་ཤིང་ཀུན་ནམ་འབུ་ཤིང་ཀུན་ཏེ་“ 临

洮 ”བྱ་བ་ཙོང་ཁ་ཆེ་བ་དང་ཉེ་ཚུལ་གསལ་ལ། རྒན་གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་མཆོག་ནས། ཙོང་ཁ་ནི་
“སྔ་མོའི་དུས་ལ་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས་རྨ་ ཆུ་དང་ཙོང་ཆུ་ཟུང་གི་འབབ་རྒྱུད་སྤྱིའི་མིང་ཡིན་པ་དང་། ཕྱིས་ཙོང་

ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་ཙམ་ལ་ངོས་འཛིན་ལ། སྐུ་འབུམ་གྱི་ཉེ་མཐའ་ཙམ་ལས་མི་འདའ་བར་སེམས་མཁན་ཡང་མཆིས། 

འདིར་བྱུང་བ་ནི་བོད་བཙན་པོའི་སྐབས་ཙོང་ཁ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ཆེན་པོ་སྟེ་རྨ་ ཙོང་ཟུང་གི་འདྲེས་མདོའི་

ཡན་ཆད་ནས་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས་མན་ཆད་སྤྱི་ལ་འཇུག། དེ་ཡང་། རྩིས་སྐྱང་དགུར་ཏེ་རྩིས་སྐྱང་མགུར་

རམ་མགུལ་ཞེས་པའང་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་གྲུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་མིང་ངོ་།།2 ཞེས་ཙོང་ཁ་ནི་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཤར་ཁུལ་རྨ་

ཙོང་ཟུང་གི་འབབ་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་མིང་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང་། ཙོང་ཁ་ཆེན་པོ་ནི་རྨ་ ཙོང་ཟུང་གི་འདྲེས་མདོའི་ཡན་ཆད་

ནས་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས་མན་ཆད་ཅེས་གསུངས་པས། དེང་གི་མཚོ་སྔོན་དང་ཀན་སུའུ་འདྲེས་མཚམས་ཀྱི་

བཀའ་མ་ལོག་（民和）ཡན་ནས། ཙོང་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་མན་ཆད་ཙོང་ཁ་ཆེ་བར་ངོས་བཟུང་བ་ཤེས། 《ཡར་ལུང་

ཇོ་བོའི་ཆོས་འབྱུང་》ལས་ཀྱང་། “བོད་ཀྱི་རྒྱལབོ་ཞེ་སྡང་སྐྱེས། གཡའ་ཐུང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་དམག་བསྐུར་ནས། 

ཐུ་ལུ་ཧན་རྒྱག་ཏུ་བཏང་བས། ཐུ་ལུ་ཧན་བཙོང་ཁའི་མཚོན（མཚོ）སྔོན་ཕན་ཆད་དུ་བྲོས།”3 ཞེས་ཁྲི་སྲོང་

བཙན་སྐབས་བོད་ཀྱིས་འ་ཞར་ཐོག་མར་དམག་དྲངས་པའི་སྐོར་གླེང་དུས། འ་ཞ་ཙོང་ཁའི་མཚོ་སྔོན་ཕན་ཆད་དུ་

བྲོས་ཞེས་འ་ཞ་མཚོ་སྔོན་པོའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་གཞོལ་བ་ཙོང་ཁའི་མཚོ་སྔོན་ཞེས་མཚོ་སྔོན་པོའང་ཙོང་ཁའི་ཁམས་

སུ་བགྲངས་འདུག་པར་བལྟས་ན། ཡར་ལུང་ཇོ་བོ་ཤཱཀྱརིན་ཆེན་སྡེས་མཚོ་སྔོན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱང་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་

བཅད་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་ཕྱིས་སུ་ས་མིང་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་ཡིན་ཡང་སྲིད། གོང་གི་ཡིག་ཆར་བྱུང་བའི་ཙོང་ཁ་

1 དབང་རྒྱལ་དང་བསོད་ནམས་སྐྱིད། ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ།[G] མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢. P༣༡.

2 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙི་ང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚི།དོན་ཀུན་ནས་འཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་

མེ་ལོང་།[G] ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༡. P༣༠༠.

3 ཡུར་ལུང་ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་སྡེ། ཏུང་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ།[M] སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བླུ།ང་ཁང་། ༡༩༨༨. P༢༨.
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

ཆེན་པོ་དང་པེག་ཤིང་ཀུན་གཉིས་ཕབ་པའི་ལོ་དེ་སྤྱིལོ་༧༥༧ལོ་ཡིན་ཞིང་། 《སྲིད་དོན་མེ་ལོང་》དུའང་ལོ་དེའི་ཟླ་

བཅུ་བར་“བོད་ཀྱིས་བདེ་ཁམས་ནུབ་（西平）ཕབ་”1 ཅེས་འཁོད་ལ། དེའི་འགྲེལ་བར་“བདེ་ཁམས་ནུབ་

རྫོང་ནི་ཤན་ཅུ་（鄯州）ཡིན་”ཞེས་ཐོན་པ་དང་། ཤན་ཅུ་ནི་དེང་གི་མཚོ་སྔོན་ལུང་མདོ་（གྲོ་ཚང་）（乐都）

ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པས། བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་བྱུང་བའི་“ཙོང་ཁ་ཆེ་བ་ཕབ་པ་”དང་འདིའི་“བདེ་ཁམས་ནུབ་ཕབ་
”པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་འཁེལ། དེ་ལྟར་ན་ཙོང་ཁ་ཆེ་བ་ནི་མཚོ་སྔོན་ཤར་ཁུལ་གྱི་ཆར་ངོས་འཛིན་དགོས་ལ། 

ཧོང་པུའུ་ཧྥན་དང་མ་ཏིག་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་“ཙོང་ཁ་ཆེ་བ་ནི་ཙོང་ཆུའི་སྨད་རྒྱུད་དེ་དེང་གི་མཚོ་སྔོན་ལུང་མདོ་ས་

ཁུལ་ཡིན་ཞིང་། ཙོང་ཁ་ཆུང་བ་ནི་ཙོང་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་དེ་དེང་གི་སྟོང་སྐོར་（湟源）ས་ཁུལ་ཡིན་”2 ཞེས་བརྗོད་

པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཆེ་བར་མཐོང་། བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་དངོས་ལ་བལྟས་ནའང་། ཙོང་ཁ་ཆུང་བ་འདི་ཙོང་ཁ་ཆེ་བའི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཚུལ་མི་གསལ་བ་དང་། “མཁར་”ཙོང་ཁ་ཆེ་བ་དང་ཆུང་བ་ཞེས་པས་ཙོང་ཁ་ཆེ་ཆུང་འདི་

གཉིས་ཤ་ཅུ་དང་ཀྭ་ཅུ་ལྟ་བུའི་མཁར་རྫོང་གཉིས་ཡིན་པའི་བཟོ་ཞིག་འདུག་ལ། ཤན་ཅུ་མཁར་ལྟེ་བ་བྱས་པར་ཙོང་

ཁ་ཆེ་བ་དང་། དེའི་ཡན་ཆོད་དུ་གནས་པའི་མཁར་ག་གེ་མོ་ལྟ་བ་བྱས་པར་ཙོང་ཁ་ཆུང་ངུར་བརྗོད་པར་ངེས། དེ་

སྔོན་ཁོ་བོས་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རིང་དགེ་རྒན་དམ་པ་གོ་ཤུལ་གྲགས་པ་འབྱུང་

གནས་མཆོག་གིས་“ཙོང་ཁ་ཆུང་བའི་ལྟེ་བ་ཁྲི་ཀ་ཡིན་”ཞེས་གསུངས་མྱོང་ཞིང་། ཁྲི་གའི་ཡུལ་མིང་དང་ཁྲི་ཀའི་

མཁར་མིང་འདི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་ཡང་དངོས་སུ་བྱུང་འདུག་པར་གཞིགས་ན། ཙོང་ཁ་ཆུང་བ་ནི་ཁྲི་ཀའི་ཡུལ་

ལྟེ་བ་བྱས་པའི་གནས་ཡིན་ཡང་སྲིད་མོད་ཐག་གིས་མ་ཆོད། ཡིན་ནའང་ཙོང་ཁ་ཆེ་ཆུང་གི་དབྱེ་ལུགས་འདི་བོད་

བཙན་པོའི་སྲིད་གཞུང་གིས་གསར་དུ་བཙུགས་པའི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁོངས་ཤིག་ཡིན་མི་སྲིད་དེ། སྔོན་གྱི་བརྡ་སོར་

འཇོག་བྱས་པ་ཞིག་གོ །

ཁྲི་ཀ།

ཡིག་ཆ་P.T.2123རུ་“ཞའི་འདུན་ཙ་ནས་བཀྱེའི་ཕྱག་རྒྱ་ཕོག་སྟེ།། ཁྲི་ག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་དྲ་མ་（དྲང）

ཡུལ་པོན་ཆེ་ཕྲ་ལ་མཆིད་སྩལ་པའ། （ཁུག）སྐྱ་ཁྲི་ག་པའི་སྡེ། （ ི）བ་བླུ་གོང་གསོལ་ན། བདག་ངན་པའི་

བྲན་མོ་ཞིག་འབྲུག་གི་ལོའི་དབྱར་སླ་Xཚེས་བཅོ་ལྔའི་གདུག་གསན་”ཞེས་བྱུང་བ་ནི། མདོ་སྨད་ཀྱི་སའི་ཆ་ཁྲི་ཀ་

དེ་བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་སྡེ་གཅིག་ཏུ་བཅད་ཡོད་པ་ལ། དེར་གྱོད་དོན་ཐེངས་ཤིག་བྱུང་བ་བླུ་གོང་

བྱ་བས་གོང་དུ་ཞུ་གཏུག་བྱས་པ་བཞིན་རིམ་པ་གོང་མའི་འདུན་ས་ནས་ཐག་གིས་བཅད་རྗེས། བཀའ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་

1 司马光，资治通鉴 [M]，卷二一八，卷十三〇，卷二一九。

2 黄布凡、马德，敦煌藏文吐蕃史文献译注 [G]，甘肃教育出版社，2000.P97.
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཕོག་སྟེ་ཁྲི་ཀའི་ཡུལ་དཔོན་ལ་གནང་བ་ཡིན་ཞིང་། འདིར་བྱུང་བའི་ཞའི་འདུན་ས་ཞེས་པས་ཞལ་སྔའི་འདུན་ས་

ཞེས་མདོ་སྨད་ཀྱི་བློན་ཆེན་པོའི་འདུན་ས་ག་གེ་མོ་གམ་ལས་གནས་རིམ་པ་ཅུང་མཐོ་བའི་འདུན་ས་ཞིག་མཚོན་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཁྲི་ཀའི་ཡུལ་འདི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གང་ཞིག་ལ་གཏོགས་པ་གསལ་བོར་བཀོད་

མེད་རུང་། རིགས་ནས་དཔྱད་ན་དབྱར་མོ་ཐང་ཁྲོམ་ཆེན་པོའམ་རྨ་ གྲོམ་གང་རུང་་ཞིག་ཨེ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ། དེ་

ལྟར་ན་འདིའི་ཞའི་འདུན་ས་ཞེས་པའང་ཁྲོམ་ཆེན་པོ་འདི་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་གམ་དེ་ལས་དམའ་བའི་འདུན་ས་

ཞིག་ལས་བཀའི་ཕྱག་རྒྱ་ཕོག་པར་ངོས་བཟུང་ཆོག ཡིན་ནའང་། P.T.1079ལས་“བློན་གཡྲ་སྒྲ་དངོ་ཁ་ཁྲི་

དོག་རྗེས། འདུན་ས་ཞར་བཏབ་”ཅེས་དང་། P.T.1113ལས་“ཞའྀ་བདེ་སུམ་ཚལ་གྱི་འདུན་ས་ནས། གོང་

གྀ་ཕྱག་རྒྱ་ཕོག་སྟི་”ཞེས་བྱུང་བས། ཞ་ཞེས་པ་དེ་ས་མིང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀྱང་མིན་ནམ་སྙམ། དཔྱད་རྒྱུ་ཞིག་ལ། དེ་

སྔོན་ཁོ་བོས་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་རིང་དགེ་རྒན་དམ་པ་གོ་ཤུལ་གྲགས་པ་འབྱུང་

གནས་མཆོག་གིས་“ཙོང་ཁ་ཆུང་བའི་ལྟེ་པ་ཁྲི་ཀ་དང་། ཙོང་ཁ་ཆེ་བའི་ལྟེ་པ་ཤིང་ཀྱེནོ་ཡིན་”ཞེས་གསུངས་མྱོང་

ཞིང་། དེ་ལྟར་ན་འདིར་ཁྲི་ཀ་ཞེས་བྱུང་བ་ནི་ཙོང་ཁ་ཆུང་བའི་གནས་གཞི་ལ་གོ་རུང་།

 ཁྲི་གའི་ཡུལ་འདི་གནའ་དུས་གང་ལ་ངོས་འཛིན་ཐད་P.T.996སྟེ་《མཁན་པོ་ནམ་ཀའྀ་སྙིང་པོའི་དགེ་

བའྀ་བཤེས་ཉེན་གྱྀ་རྒྱུད་མདོར་བཤད་པ་》བྱ་བའི་ཡིག་ཆ་འདི་གལ་འགངས་ཧ་ཅང་ཆེ་སྟེ། དེར་“སྟོན་སླ་ར་

བ་ཚེས་བརྒྱད་ལ། ཁྲྀ་ག་མོང་ཡོག་མདའ་ན། ཚིག་ཚ་ནམ་ཀྀའྀ་སྙིང་བོའྀ་དབེན་སར། སྔ་དྲོ་མ་ཡོས་བཞྀན་དུ་

ཚེ་འདས་”ཞེས་དང་། “སླད་ཀྱྀས་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱྀས་བ་ཙེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསོད་ནམས་བགྱྀས་ནས། 

སྤུར་ཨན་ཅུང་དབེན་སར་འཁོར་དུ་ཡུལ་མྱྀ་རྣམས་ཀྱྀས་པན་གདུངས་ཀྱྀས་དྲངས་ཏེ་བསྐྱལ་པའྀ་ཚེ། ཁྲྀ་ག་མཁར་

གོང་དུ་སྟེང་གི་ནམ་ཀ་ལ་སྤྲིན་མཚོན་སྣ་ལྔ་བྱུང་བ་ཡང་། ཡུལ་མྱྀ་དང་ཕྱུགས་རྫི་ཐམས་ཅད་ཀྱྀས་མཐོང་། ཨན་

ཅུང་འཁོར་དུ་སྤུར་སྐྱེལ་བ། དགེ་སློང་འབྲོ་ཤག་ཀྱ་ལས་སྩོགས་པས་བསྐྱལ་པའྀ་ཚེ། སྲྀན་པོ་རྀའྀ་རྩེར་ཕྱིན་པ་

དང་། ནམ་ཀའྀ་ལས་མཚོན་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་སྨུག་པར་ཆགས་ཏེ། ཨནཅ་ཆུང་དབེན་སར་ཕྱྀན་གྀ་བར་དུ་ནམ་ཀ་ལ་རྀ་

རྩེར་ཕྱྀན་གྀ་བར་དུ་གདའ་”ཞེས་པའི་ཚིག་འགའ་ཐོན་ལ། ཁྲི་ག་འདི་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་ཁམས་ལ་གཏོགས་པ་སྨོས་

མེད་དང་། ཕྱིས་ཁྲི་ག་གོང་འོག་ཏུ་ཕྱེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། ཡིག་ཆ་འདིར་བལྟས་ནའང་ཁྲི་ག་གོང་འོག་གཉིས་སུ་

ཕྱེ་བའི་ཚུལ་བསྟན་འདུག་སྟེ། “ཁྲི་ག་མཁར་གོང་”ཞེས་པས་ཁྲི་ག་མཁར་གོང་མ་མཚོན། ཁྲི་ག་མཁར་གོང་

མ་འདི་ད་ལྟའི་ཁྲི་ག་རྫོང་མཁར་གནས་ས་འདི་ཡིན་ལ། ཁྲི་ག་འོག་མ་ཞེས་ཚེ་ད་ལྟའི་གཅན་ཚ་རྫོང་དང་བ་ཡན་

རྫོང་གི་བྱ་ཁྱུང་ས་ཁུལ་བསྡོམས་པའི་གཅན་ཚ་ཉིན་སྲིབ་ཏུ་འབོད་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཁོངས་སུ་ཨན་ཆུང་དབེན་

སར་གྲགས་པ་མཁས་པ་མི་གསུམ་ཡུན་རིང་བཞུགས་ཤིང་སྒོམ་ཁྲིད་བསྐྱངས་པའི་གནས་མཆོག་ད་ལྟའི་ཨན་ཅུང་

གནམ་རྫོང་གི་གནས་འདི་ཡོད། “སྲིན་པོ་རི་”ནི་ཁྲི་ག་གོང་འོག་གི་བར་དུ་ཆོད་པའི་གནས་རི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

པ་དང་། དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་ལ་“ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པའི་ཨ་མྱེས་སྲིན་པོ་”ཞེས་གཞི་བདག་མཐུ་དྲགས་

ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྗོད། རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་ཁྲི་གའི་མཁར་ནི་མིང་རྒྱལ་རབས་དུས་སུ་རྒྱའི་དམག་

དཔོན་ཞིག་གིས་སྤྱི་ལོ་༣༨༠ལོར་བརྩིགས་པར་བཤད་ཀྱང་། བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་འདིར་དཔྱད་ན་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་

སྐབས་སུའང་ཡོད་འདུག་པས། མིང་རྒྱལ་རབས་སུ་ཁྲི་གའི་མཁར་ཤུལ་དུ་སླར་ཡང་མཁར་རྫོང་བརྩིགས་པ་ཞིག་

ལས་གསར་དུ་བསྐྲུན་པར་བཤད་ན་དོན་དངོས་དང་འགལ།

ཏེའུ་ཅུ།

ཏེའུ་ཅུ་ནི་རྒྱའི་ཡིག་ཆར་བྱུང་བའི་“叠州”ལ་བསྟན་པ་སྟེ། ཡུལ་འདི་དེང་གི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཐེ་བོ་

རྫོང་དང་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་གི་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཅིང་། གཙོ་བོ་འབྲུག་ཆུའི་རྒྱུད་ལ་གོ་དགོས།

རྟེའུ་མཁར།

སྐབས་དེར་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་བྱུང་བའི་“ 叠 州 ”ཞེས་པའི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གྱི་མཁར་རྫོང་ཡོད་ས་དེ་

བོད་ཡིག་ཏུ་འཁོད་པའི་“མཁར་ཏེའུ་ཅུ་”ཞེས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ། ཡུལ་འདི་སྐབས་དེའི་ཐེའུ་ཅུ་（ 洮 州 ）

དང་འབྲེལ་བར་ཡོད་ལ། དེང་གི་ཐེ་བོའི་ཡུལ་འདི་ལ་བསྟན་པ་སྟེ། རིན་ནེ་ཆང་དང་ཚུན་ཝུན་ཆུང་གཉིས་ནས་

ཏེའུ་ཅུ་སྟེ།“ 叠 州 ”འདིའི་སྲིད་འཛིན་གནས་གཞི་ལ་ཐང་གི་དུས་སུ་འགྱུར་བ་རེ་འགའ་བྱུང་རུང་གཙོ་བོ་འབྲུག་

ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་གསུངས་པ་ལྟར།1 འབྲུག་ཆུ་ནི་ཐེ་བོ་བརྒྱུད་ནས་འབབ་པ་ཡིན་ལ་སྨད་རྒྱུད་དེང་

གི་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ཡོད་ས་འདི་ལ་བྱེད་པས། རྟེའུ་མཁར་དང་“叠州城”གཅིག་ཏུ་འབབ་བོ་སྙམ། ཡང་སི་ཁྲོན་

ཕྱོགས་སུ་“རྟའུ་རྫོང་”（ 道 孚 县 ）ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་འདི་ཡིན་མིན་ལའང་དཔྱད་གཞི་ཅུང་འདུག་རྐྱེན། 

བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་རེད། 

ག་ཆུ།

ག་ཆུ་བྱ་བ་འདི་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་དུ་སྐབས་འགར་བྱུང་ཞིང་། རྒྱ་བོད་ཡིག་

ཚང་ཕན་ཚུན་ཞིབ་བསྡུར་བྱས་ཚེ་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་འཁོད་པའི་“河州”ལ་བསྟན་པ་སྟེ། དེང་གི་ལིན་ཞ་ས་ཁུལ་

ཡིན། ཡིན་ནའང། ཐང་གི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་ཏུ་ཐེངས་འདིའི་དམག་འཁྲུག་ནི་མཁར་ཙན་ལེང་ཅུར་བགྱིས་

ལུགས་འཁོད་པས།2 གནས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཅུང་ཐོ་མི་ཐུག་པ་ལྟ་བུ་འདུག །

1 任乃强、曾文琼，《吐蕃传》地名考释 ( 三 )[J]，西藏研究，1983.3

2 王钦若、杨亿，蛐府元龟 [M]，卷三五八。



-166-

ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཟོང་ཅུ།

ཟོང་ཅུ་ཞེས་པའི་ས་མིང་འདི་ཟུང་ཆུ་ལ་བསྟན་པ་སྟེ། བོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འགར་ཟོང་ཆུ་དང་ཟིང་ཆུ་ཟེར་བ་འགའ་

རེ་འདུག། ས་མིང་འདི་སྐབས་དེའི་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་ཁག་ཏུ་“ 松 州 ”ཞེས་གསལ་བ་དེ་ཡིན་པ་བཙན་པོའི་རྒྱལ་

རབས་དུས་ཀྱི་རྒྱ་བོད་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ཐོ་གཏུག་ན་ཤེས་ཏེ། དེང་གི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཟུང་ཆུ་རྫོང་སྟེ་རྒྱའི་སྐད་ལ་“松

潘 ”ཞེས་འབོད་པ་དེའོ།། རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ན། ཁྲི་སྲོང་བཙན་གྱི་དུས་སྟོད་ལ་བོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་

གཅིག་ནས་ཐང་ལ་འབྲེལ་ལམ་བཙུགས་པ་དང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཙན་པོ་སྐུ་ངོ་མས་ཅེང་ཀྭན་ཁྲི་ལོ་

བརྒྱད་པར་“ལྡོང་སྤྱང་དང་འབའ་ལི་སོགས་ས་ཁུལ་གཏོར་ཅིང་དམག་འབུམ་གཉིས་ཀྱི་སྣ་དྲངས་ཏེ་ཟོང་ཅུའི་（松

州）ནུབ་ཏུ་སླེབས་1 ཞེས་བོད་དམག་ཟུང་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་ཐོན་པ་འཁོད་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་བོད་རྒྱའི་བར་ལ་བྱུང་བའི་

ཐོག་དང་པོའི་དམག་དོན་གདོང་གཏུག་ཡིན་པ་རེད།

ཐེའུ་ཆུ།

ཐེའུ་ཆུ་བྱ་བ་འདི་ཐེའུ་ཅུ་དང་ས་མིང་གཅིག་སྟེ། ཐང་རྒྱལ་རབས་དུས་སུ་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་
“洮州”ལ་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། “洮州”བྱ་བ་འདི་སྐབས་དེར་རྒྱའི་ཁོངས་ཏེ། མདོ་སྨད་ཀྱི་ཤར་མཐར་འབྲེལ་

ཞིང་། ཡུལ་འདིའི་ལྟེ་བ་དེང་གི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་བ་ཙེ་（临潭）རྫོང་ཡོད་ས་འདི་ཡིན་ལ། ཀླུ་ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་

ལ་བྱེད།

ནམ་ལྡོང་པྲོམ།

ནམ་ནི་《ཐང་ཡིག་གསར་མའི་》ནུབ་ལྗོངས་ཀྱི་སྟོད་ཆའི་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཁག་ལས། “ 多 弥， 亦 西 羌

族，役属吐蕃，号南磨，滨犁牛河，土多黄金”2（“མདོ་སྨད། ནུབ་སྦྱང་གི་རིགས་སུ་གཏོགས། བོད་

བཙན་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁོངས་ཡིན་ལ་ཀུན་གྱིས་ནམ་ཞེས་འབོད། འབྲི་ཆུར་ཐག་ཉེ་ཞིང་། གསེར་མང་དུ་

ཐོན་”）ཞེས་པ་ལྟར།“ 南 磨”ཞེས་པ་ཨེ་ཡིན་སྙམ་ཞིང་།“ 犁 牛 河”ནི་ཅིན་ཧྲ་གཙང་པོར་འབོད་པ་འབྲི་ཆུ་

ཡིན་པས། ཧ་ལམ་དེང་གི་སི་ཁྲོན་སྡེ་དགེ་ནས་དཔལ་ཡུལ་བར་གྱི་འབྲི་ཆུའི་འབབ་ཡུལ་ཡིན་པར་འདོད། དེས་

ན། ལྡོང་པྲོམ་ཞེས་པའང་གནས་འདིའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པར་འགྱུར། གཞན་ཡང་། ཏུང་ཧོང་གི་བརྡ་རྙིང་

ཡིག་ཆའི་ཁྲོད་བོད་ཡིག་གིས་བྲིས་པ་སྐབས་དེའི་བོད་སྐད་དང་ཅུང་མི་འདྲ་བའི་ཡིག་ཆ་སྐོར་ཞིག་ཡོད་པར། དེང་

1 刘昫，旧唐书 • 吐蕃上 [M]，卷一百九十六上，列传第一百四十六上。

2 欧阳修、宋祁，唐书 • 吐蕃上 [M]，卷二百二十一下，列传第一百四十六下 • 多弥 [M]。
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

སྐབས་རིག་གཞུང་ལས་རིགས་སྟེང་གསལ་འགྲེལ་ཆེན་པོ་མ་ཐུབ་པར་ཡོད་ལ། ཞིབ་ཏུ་བརྟག་ན། སྐད་ཡིག་

རིགས་འདིར་“ནམ་ཡིག་”ཅེས་འབོད་རུང་བ་ཡིག་ཆ་རང་ལས་གསལ་ཞིང་། དེའང་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་རུས་ཚོ་

ཐུན་མོང་མིན་པ་ཞིག་གི་སྐད་ཡིན་པ་ཧ་ལམ་ཁ་ཚོན་གཅོད་ནུས། འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་ཁག་ལ་ལྟ་བསྡུར་བྱས་

ན། “ནམ་ཡིག་”ཅེས་པ་དང་“ནམ་”གཉིས་དབར་ལ་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་དམ་པ་རྟོགས་པས། ནམ་ཡིག་ནི་

ནམ་ས་ཁུལ་དུ་ཁྱབ་པའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་སྐད་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་གོ་དགོས་པར་འགྱུར། 《ཐང་ཡིག་གསར་མ་》

ལས་སུམ་པའི་སྐོར་འགོད་སྐབས་“ཤར་མདོ་སྨད་དང་འབྲེལ་”1 ཞེས་སུམ་པ་དང་མདོ་སྨད་འབྲེལ་བར་ཡོད་

པ་དང་། མདོ་སྨད་ལ་ནམ་ཞེས་ཀྱང་འབོད་ལུགས་བསྟན་པའི་དབང་གིས། དོན་ལ་སུམ་པ་དང་ནམ་ཡུལ་འབྲེལ་

བར་ཡོད་པ་དང་། ཏུན་ཧོང་ཡིག་ཆར་སྤྱི་ལོ་༧༠༢ལོར་“མདོ་སྨད་གྱྀ་དགུན་འདུན:ནམ་ལྡོང་པྲོམ་དུ་ཁུ་མང་པོ་རྗེ་

ལྷ་ཟུང་དང་། བློན་མང་རྩན:ལྡོང་ཞྀས་བསྡུསྟེ། སུམ་རུའྀ་མཀོས་ཆེན་པོ:བགྱྀས་”ཞེས་ནམ་ལྡོང་པྲོམ་དུ་སུམ་པ་

རུའི་མཁོས་ཆེན་པོ་བགྱིས་པར་བཤད་པས། ཕལ་ཆེར་སྐབས་དེ་ཤེད་དུ་ནམ་ཡུལ་འདི་སུམ་པའི་རུ་ཡི་ཁོངས་སུ་

བསྡུས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདོད། “ལྡོང་པྲོམ་”ནི་ནམ་གྱི་ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་སྟེ། ཏུན་ཧོང་ཡིག་ཆ་གཞན་

ཞིག་ལས་“ལྡོང་པྲོམ་གྱི་རལ་གྱྀ་”ཞེས་ཐོན་པ་ལ་དཔག་ན། ཡུལ་འདིར་གྲི་བཟོའི་ལག་རྩལ་དར་ཆེའམ་སྙམ་

པའི་བློ་ཞིག་ཀྱང་ཞར་ལ་སྐྱེ།

འབུ་ཤྀང་ཀུན།

སྐབས་དེར་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་གྱི་ངོས་ནས་དཔྱད་ཚེ་ཡུལ་འདི་རྒྱའི་ཡིག་ཆར་བྱུང་བའི་“ 临 洮 军 ”ཡིན་

པའི་བློ་རྙེད་དེ། 《ཐང་ཡིག་རྙིང་མར་》“ཁའེ་ཡོན་གྱི་ལོ་གཉིས་པར།（༧༡༤ལོ） བོད་ཀྱི་བློན་ཆེན་འབོན་ད་

རྒྱལ་（坌达焉）དང་ཁྲི་གཟིགས་（乞力徐）སོགས་ཀྱིས་དམག་དཔུང་འབུམ་ཕྲག་ལྷག་གི་དཔུང་ཆེན་དྲངས་

ཏེ་ལིན་ཐའོ་ཅུན་ལ་རྒོལ་”2 ཞེས་གསལ་བ་འདི་དང་བོད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་དུ་བྱུང་བ་གཉིས་ཁ་འཕྲོད་སྙམ། དེས་ན། 

འབུ་ཤྀང་ནི་“临洮”ཡི་བོད་མིང་དང་། ཀུན་ནི་“军”ཞེས་པའི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཡིན་ངེས་པ་དང་། ཕྱིས་ཀྱི་བོད་ཡིག་

ཡིག་ཚང་ལ་བྱུང་བའི་“འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་”བྱ་བའང་འདི་ཉིད་དོ། །

སེག་ཤིང་ཀུན།

ཏུན་ཧོང་གི་བོད་ཡིག་ཡིག་ཆར་སྤྱི་ལོ་༧༥༧ལོར་བོད་ཀྱི་དམག་དཔོན་སྣང་བཞེར་ལ་སོགས་པས་ཙོང་ཀ་

1 欧阳修、宋祁，唐书 • 吐蕃上 [M]，卷二百二十一下，列传第一百四十六下 • 多弥 [M]。

2 刘昫，旧唐书 • 吐蕃上 [M]，卷一百九十六上，列传第一百四十六上。
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཆེན་པོ་དང་སེག་ཤིང་ཀུན་གཉིས་ཕབ་པར་བཤད་པས། “སེག་ཤིང་ཀུན་”ཞེས་པ་འདི་ཙོང་ཀ་ཆེན་པོ་དང་

འདབས་ཉེ་བ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙམ། ལོ་སྔ་ཕྱི་འདི་དག་གི་དམག་འཁྲུག་གི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ནའང་། བོད་

རྒྱ་གཉིས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཤར་ཁུལ་དང་། ཀན་སུའུ་ལྷོ་ཕྱོགས་དག་ཏུ་འཁྲུག་པ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

ཅིང་། རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་“吐蕃陷威戎 ？神威 ？定戎 ？宣威 ？制胜 ？金天 ？天成等军”1 ཞེས་སྤྱི་

ལོ་༧༥༦ལོར་བོད་ཀྱིས་སྔ་ཕྱིར་ཅུན་འདི་དག་ཕབ་པར་བཤད་པ་དང་། དེའང་སྤྱི་ལོ་༧༥༧པའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་

ཏུ་མ་ཐོན་པ་ལ། ཕལ་ཆེར་གོང་འཁོད་ས་ཁུལ་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཨེ་ཡིན་བསམ། རྒྱུ་མཚན་ནི། ཀུན་ནི་
“ 军 ”ཞེས་པའི་སྒྲ་དོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སེག་ཤིང་ཞེས་པ་“ 制 胜 ”ཞེས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་མོད་དཔྱད་

དགོས་སོ། ། ཡང་ན་འདིའི་“སེག་”ནི་གཟུགས་དག་པར་མ་ཐོན་པའི་“པེག་”ཅེས་པ་ཡིན་ཡང་སྲིད་ལ། དེ་

ལྟར་ན་“པེག་ཤིང་ཀུན་”ཞེས་པ་གོང་སྨོས་འབུ་ཤིང་ཀུན་”དང་གཅིག་ཡིན་པར་ངེས།

ཅིའུ་ཅྀ།

ས་མིང་འདི་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་མདུན་གྱི་རྡོ་རིང་ལས་ཐོན་པ་སྟེ། རྒྱ་ཡིག་གི་རྡོ་རིང་ཡི་གེ་ལས་“ 周

至”ཞེས་གསལ་བས། དེང་གི་ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞི་ཨན་གྲོང་ཁྱེར་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཀྲོའུ་ཀྲི་རྫོང་（周至县）བྱ་

བ་འདི་ཡིན།

ཅིའུ་ཅྀར་གྱི་རབ་ངོགས།

ཧྲིའུ་ཅྀར་ནི་གོང་སྨོས་བཞིན་ཀྲོའུ་ཀྲི་བྱ་བའི་ཡུལ་ལ་བརྗོད་པ་ཡིན་པས། རབ་ངོགས་འདིའི་གནས་ཡུལ་

གང་ཡིན་ཡུལ་མིང་གཙོ་བོས་བསྟན་འདུག་ལ། རབ་ངོགས་ཞེས་པ་ས་འདིར་ཡོད་པའི་གཙང་བོའམ་ཆུ་བོའི་རབ་

ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གསལ་ཞིང་། ཡུལ་འདིར་ཡོད་པའི་གཙང་བོ་ནི་ཏག་ཏག་ཝེ་ཆུ་བྱ་བའི་ཆུ་བོ་

ད་ལྟའང་མཐོང་ཐུབ་པ་འདི་ཡིན་པས། དེང་གི་ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞི་ཨན་མཁར་ཏེ་གནའ་བོའི་ཐང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

རྒྱལ་ས་ཀེང་ཤིའི་ནུབ་ཕྱོགས་“ 渭 水”བྱ་བའི་ཆུ་འདིའི་རབ་ངོགས་ལ་གོ་དགོས་ལ། “རྒྱ་ནག་བེ་ཆུའི་རྒྱལ་

པོ་”བྱ་བའང་བེ་ཆུའི་འགྲམ་ཀེང་ཤིར་ཡོད་པའི་རྒྱ་རྗེ་ལ་བསྟན་པ་ཡིན། 

སྴེམ་ཅི།

ཡུལ་འདི་ནི་ཐང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་མ་ཏའེ་ཙུང་སྤྱི་ལོ་༧༦༣ལོར་བོད་དམག་ཀེང་ཤི་མཁར་དུ་བླུགས་པར་

1 司马光，资治通鉴 [M]，卷二一八，卷十三〇，卷二一九。
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

འཇིགས་ཏེ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་གཞོལ་ས་དེ་ཡིན་ལ། རྒྱའི་ཡིག་ཚང་མང་པོར་གོང་མ་འབྲོ་ཡུལ་ཧྲའན་ཅི་“陕州”བྱ་
བ་དེང་གི་ཧོ་ནན་ཞིང་ཆེན་སན་མིན་འགག་གྲོང་ཁྱེར་ཧྲའན་རྫོང་（ 河 南 三 门 峡 市 陕 县）བྱ་བ་འདི་ཡིན་པར་
སྟོན།

དོང་ཀྭན།

དོང་ཀྭན་གྱི་ཡུལ་འདི་ནི་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་བྱུང་བའི་“ 潼 关 ”ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ཞིང་། ཡུལ་འདི་དེང་གི་
ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞི་ཨན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཤར་དུ་དེད་ན་ཧོ་ནན་ཞིང་ཆེན་དང་འདབས་ཉེ་བར་ཡོད་པའི་ཐུང་ཀྭན་
རྫོང་（潼关）ཞེས་པརཡོད། 

བོ་ཀན། བོ་ཀན་ནི་“武功”ཞེས་པའི་ཡུལ་ཏེ། དེང་གི་ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཝུ་ཀོང་རྫོང་（陕西武功县）

གི་ནུབ་བྱང་དུ་ཡོད། 

མཁར་ཙན།

མཁར་ཙན་ཁྲོམ་ཆེན་པོར་སྟོན་པ་སྟེ། དེ་ནི་ལེང་ཅུར་（ 凉 州 < 武 威 >）ཡོད་ལ། མཁར་ཙན་ཞེས་
པ་ནི་ལེང་ཅུའི་གནའ་མིང་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་ཡིག་ཏུ་“ 姑 臧 ”ཞེས་བྱུང་བ་ནི་“འགུ་ཚང་”གི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཡིན། 
P.T.1089གཞིར་བཟུང་ཚེ། མཁར་ཙན་ཁྲོམ་གྱི་མངའ་ཞབས་སུ་བོད་སུམ་དང་འ་ཞ། མཐོང་ཁྱབ་བཅས་སྟོང་
སྡེ་གསུམ་ཡོད།1 ཕྱིས་“མཁར་ཙན་”ཞེས་པ་འདི་མཁར་རྫོང་བཙན་པོ་ཞེས་པའི་མིང་དུ་འཕེལ་ལམ་སྙམ་སྟེ། 
ཏུན་ཧོང་ཡིག་ཆ་གཞན་དུ་“མཁར་ཙན་བ་མགོ་”ཞེས་པ་སོགས་ཐོན་པས་སོ། །

ལོང་ཤན་ལ་རྒྱུད།

ལོང་ཤན་ཞེས་པ་ནི་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་འཁོད་པའི་“ 陇 山 ”ཞེས་པ་སྒྲ་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཡིན་ལ། རི་དེའི་རི་
རྒྱུད་ལེ་ལག་དང་བཅས་པར་ལོང་ཤན་ལ་རྒྱུད་ཅེས་མིང་གིས་སྨོས་པ་ཡིན། ལོང་ཤན་གྱི་ཡུལ་འདི་དེང་གི་ཉིང་ཞ་
དང་ཀན་སུའུའི་ལྷོ་རྒྱུད། ཧྲའན་ཞིའི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡོད་ལ། དབྱིན་ཁྲོན་དང་ཞི་ཨན། ལན་གྲུ་བཅས་གྲུ་གསུམ་དུ་
གྲུབ་པའི་ནང་ཁུལ་ནི་ལ་རྒྱུད་འདིའི་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ཡིན། རྒྱའི་ཡིག་ཆར་“大陇山”དང་“六盘山”“鹿盘

山”“鹿攀山”ཞེས་སོགས་སུ་བྲིས་ཡོད། ཡུལ་འདི་ཐང་རྒྱལ་རབས་དུས་སུ་ལུང་ཡུག་（陇右道）སྲིད་འཛིན་
མངའ་སྡེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པས། བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱིས་འཕོྲག་རེས་བྱེད་སའི་གནས་གཞི་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། 

1 དེང་གི་ཞིབ་འཇུག་པ་མང་བོས་“བོད་སུམ”ནི་བོད་དང་སུམ་པ་ཞེས་མི་རིགས་གཉིས་སུ་བཀར་ནས་བརྗོད་པ་ཡིན་རུང་། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པར་མ་

མཐོང་སྟེ། སྐབས་རེར་འ་ཞ་ལ་“བོད་འ་ཞ་”ཞེས་འབོད་པ་བཞིན་སུམ་པར་ཆེད་དུ་བོས་པའི་བརྡ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་བོད་སུམ་ཞེས་འབོད་དོན་ནི་བོད་

སུམ་པ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །



-170-

ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཀྭ་ཅུ།

ཀྭ་ཅུ་ནི་རྒྱའི་གནའ་བོའི་ཡིག་ཚང་ཁག་ཏུ་འཁོད་པའི་“ 瓜 州 ”བྱ་བའི་ཡུལ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞིང་། ཡུལ་
འདི་དེང་གི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཏུན་ཧོང་བྱང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཀྭ་ཀྲིག་（瓜州）བྱ་བའི་ཡུལ་དེ་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ་དུས་
རབས་བརྒྱད་པར་བོད་ཀྱིས་ཀྭ་ཅུ་གཙོས་པའི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཟུང་རྗེས། གནས་འདིར་ཀྭ་ཅུ་
ཁྲོམ་ཆེན་པོ་བྱ་བའི་དམག་སྲིད་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་བཙུགས་པ་ཡིན་ལ། ཀྭ་ཅུ་ཁྲོམ་ཆེན་པོ་ནི། དར་གོས་སྐྱེལ་
ལམ་དུ་ཡོད་ཅིང་། བོད་རྒྱའི་ཡིག་ཆ་དག་ཐོད་གཏུགས་ན། དེའི་མངའ་ཁུལ་ལ་ཤ་ཅུ་（沙州）དང་སུག་ཅུ་（肃

州） ཀྭ་ཅུ་（瓜州） དབྱི་ཅུ།（伊州） ཞི་ཅུ་（西州）སོགས་ཡོད།

ཀྭ་ཆུ་སྀང་ཅང། 

ཀྭ་ཆུ་ནི་རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་བྱུང་བའི་“ 瓜 州 ”ཡིན་པ་ངེས་གཏན་དང་། སྀང་ཅིང་ཞེས་པ་གང་ཡིན་དཔོག་
དཀའ་བ་ལ། རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆར་སོས་རྒྱལ་རབས་དུས་སུ་ཀྭ་ཆུ་སྲིད་འཛིན་དེ་ཁྲང་ལིག་བྱ་བའི་ཡུལ་དུ་
བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། ཝུའུ་ཏི་ལོ་བདུན་པར་ཅིན་ཁྲང་དུ་སྤོས་པ་ལས་ཀུན་གྱིས་“瓜州新城”ཞེས་འབོད་པར་
བསམ་ན། “སྀང་ཅིང་”ཞེས་པ་རྒྱའི་“ 新 城 ”ཞེས་པའི་མིང་ཐད་ཀར་སྒྲ་བསྒྱུར་ཀྱིས་བོས་པ་ཞིག་གོ་སྙམ། 
བོད་ཡིག་ཏུ་རྒྱའི་མཁར་ཀྭ་ཆུ་སྀང་ཅང་ཕབ་པའི་དོན་རྐྱེན་འདི་《ཐང་ཡིག་རྙིང་མར་》ཡང་ཇི་བཞིན་བྱུང་ཞིང་། 
མཁར་འདི་ཆམ་ལ་ཕབ་མི་སྟག་སྒྲ་ཁོང་ལོད་དང་མང་པོ་རྗེ་གཉིས་ཡིན་པར་བྲིས་འདུག །

དབྱར་མོ་ཐང་།

བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་བྱུང་བའི་དབྱར་མོ་ཐང་ནི། སྐབས་དེར་བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མདོ་
ཁམས་ས་ཆའི་བྱང་རྒྱུད་དུ་བཙུགས་པའི་དབྱར་མོ་ཐང་ཁྲོམ་ཆེན་པོར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་བོད་ཀྱིས་རྒྱའི་
ཁམས་སུ་གཏོགས་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་བདག་ཏུ་བཟུང་རྗེས་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་དབྱར་
མོ་ཐང་བྱ་བའི་མིང་འདིའི་གདགས་གཞིའི་ཐད་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཞལ་མི་མཐུན་རུང་། བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་
བལྟས་ན་དེ་སྔ་རྒྱའི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་པ་བསྙོན་མེད་ཡིན་ཏེ། ཞོལ་རྡོ་རིང་གི་ཡི་གེར་“རྒྱའྀ་ཁམས་སུ་གཏོགས་
པ་དབྱར་མོ་ཐང་”1 ཞེས་དངོས་སུ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཡིན་ནའང་། དབྱར་མོ་ཐང་འདི་ཡུལ་ཁམས་བྱེ་བྲག་
གང་ལ་གོ་དགོས་པའི་སྐོར་ལ། དེང་སྐབས་ལྟ་ཚུལ་གཅིག་གྱུར་ཞིག་མ་ཆགས་པར་ད་དུང་ཡང་དཔྱད་ཞིབ་བགྱི་
བཞིན་ཡོད། སྐུ་ཞབས་ཝང་ཡའོ་ཡིས་དབྱར་མོ་ཐང་ཁྲོམ་ཆེན་པོ་ནི་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པར་བཤད་

1 གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན། བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙི་ང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་རྣམས་ཀྱི་ཚི།དོན་ཀུན་ནས་འཁྲོལ་བར་བྱས་པ་རབ་གསལ་

མེ་ལོང་།[G] ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༡. P༡༡༨.
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

ཅིང་།1 ཐོམ་སིས་དེ་ནི་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཤར་ཁུལ་ཡིན་པར་བཤད་ལ།2 སྐུ་ཞབས་དབྱང་མེན་ལགས་ནས་སྐབས་
དེའི་རྒྱའི་ཁམས་ཤན་ཅུ་（鄯州）ཡིན་པར་བརྗོད། གོང་སྨོས་ཞོལ་རྡོ་རིང་ཡིག་ཆའི་བསྟན་དོན་གཞིར་བཟུང་ཚེ། 
དེར་བསྟན་ལོ་ཚིགས་དེ་སྤྱི་ལོ་༧༥༥ ~༧༦༣ལ་བབས་འདུག་ཅིང་། ལོ་དེ་དག་ལ་བྱུང་བའི་དོན་དག་ལ་གཞིགས་
ན། འདིར་འཁོད་དབྱར་མོ་ཐང་ནི་དབྱང་མེན་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་རྒྱའི་ཤན་ཅུ་སྟེ་མཚོ་སྔོན་ཤར་ཁུལ་
ལམ་དེ་དང་འདབས་འབྲེལ་བའི་ས་ཁུལ་ཏུ་འབོད་པ་ཤེས། གང་ལྟར་ཡང་། དབྱར་མོ་ཐང་འདི་མདོ་སྨད་དུ་ཡོད་
ངེས་ཏེ། P.T.16ལས་“མདོ་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་དེ་ག་གཡུ་ཚལ་ཐང་”ཞེས་དེ་ག་གཡུ་ཚལ་ནི་མདོ་སྨད་དུ་
ཡོད་པ་བསྟན་ཅིང་། ཡང་དེར་“ཡུལ་བཀྲ་ཤྀས་དབྱར་མོ་ཐང་དེ་ག་གཡུ་ཙལ་”ཞེས་དེ་ག་གཡུ་ཚལ་དེ་དབྱར་མོ་
ཐང་དུ་ཡོད་པར་བཤད་པ་གཉིས་བསྡུར་ན་གསལ་པོར་ངེས་ཐུབ། ཁོ་བོ་འདོད་ཚུལ་ལ། དབྱར་མོ་ཐང་ཁྲོམ་ཆེན་
པོ་ནི་རྨ་ ཆུའི་བྱང་རྒྱུད་དེ་ནུབ་མཚོ་སྔོན་པོའི་རྒྱུད་ནས་ཤར་དེང་གི་མཚོ་སྔོན་དང་ཀན་སུའུ་འབྲེལ་བའི་བར་གྱི་ས་
ཁུལ་ལ་གོ་བ་ཨེ་ཡིན་སྙམ།

མཇུག་བསྡུ།

གོང་དུ་ཁོ་བོས་ལོ་འདི་དག་ལ་བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆར་ཞིབ་ཀློག་དང་ལྟ་བསྡུར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ལོ་
རྒྱུས་ས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་ས་མིང་སྐོར་ལས་མདོ་ཁམས་ཁུལ་དང་འདབས་འབྲེལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཅིག་གི་ས་
མིང་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་དཔྱད་འགྲེལ་ཙམ་བྱས་པ་ཡིན་ཞིང་། སྤྱིར་ས་མིང་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྟགས་ཐམ་ཤིན་ཏུ་
གསལ་བའི་ནང་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལགས་ཀྱང་། གཅིག་ན་བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་བྱུང་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་
ཕྱིན་པ་དང་། གཉིས་ན་མདོ་ཁམས་ཁུལ་གྱི་ས་མིང་རྣམས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེ་བ། གསུམ་ན་ས་མིང་མང་པོ་ཞིག་
ད་ལྟའི་མིང་དུ་གྱུར་ཟིན་པ། བཞི་ན་རང་ཉིད་ལ་ས་མིང་རིག་པའི་རྨང་གཞི་ཞན་པ་བཅས་ཀྱིས། འདི་ཙམ་ལྭས་
མ་ནུས་ལ། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་པ་དང་ལོ་རྒྱུས་ས་ཁམས་རིག་གནས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་རྒྱ་བསྐྱེད་རྒྱུ་ཁོ་ནར་
བསམ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ན། དཔྱོད་ལྡན་དག་གིས་འཁྲུལ་བ་ནོར་བཅོས་དང་ཁ་གསབ་དཔྱད་གླེང་གནང་རོགས་
ཞུ་ཞུ། 

（རྨེ་ རུ་ལྷ་ཐར་གྱིས་མཛད། ༢༠༡༢ལོའི་མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་གྱི་རིག་གཞུང་དུས་དེབ་དང་བོ་
དྲངས།）

1 王尧，吐蕃金石录 [G]，文物出版社，1982.P91

2 F. W. Thomas, Tibetan Literrary Texes and DoGuments GonGeing Chinese Turkestan. Ⅲ , 

London, 1955. P.126.
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཏུང་ཧོང་བྲག་དགོན་ལ་“མོར་གུ་ཕུག་”ཅེས་པའི་ཐོགས་དོན་སྐོར་གེླང་བ།

ཏུང་ཧོང་གི་བྲག་དགོན་དེར་རྒྱ་རྣམས་ཀྱིས་གནའ་སྔ་མོ་ནས་“ 莫 高 窟 ”ཟེར་ཡང༌། ཐོག་དོན་གྱི་རྒྱུ་

མཚན་འཇོན་པོ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་མི་འདུག་པ་མ་ཟད། དེ་གའི་ས་མིང་ལ་“ 敦 煌 ”ཞེས་འབོད་པར་ཡང་འགྲེལ་

བཤད་རྣལ་དུ་འཁེལ་བ་ཞིག་འགོད་རྒྱུ་མི་རྙེད༌། རང་ཅག་བོད་ཀྱི་བཙན་པོས་ཡུལ་དེར་མི་ལོ་ཆིག་བརྒྱ་ལྷག་

ལ་ཆབ་སྲིད་མཛད་ཀྱང༌། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོ་འགོད་ལ་དེའི་མིང་ཟུར་ཙམ་ཡང་བྱུང་མེད། དེ་བས་ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་དེའི་སྐོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཧ་ལམ་ལོ་ངོ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ལ་བརྗེད། ཆོས་བོན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་ཕྱི་དུས་ཀྱི་

ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་དེ་དང་བྲག་དགོན་དེའི་མིང་ཟུར་ཙམ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་འབྱུང་གི་ཡིག་ཆ་

སོགས་ལ་ཟིན་པར་མ་བྱས་ལ། སུམ་པའི་དྲིས་ལན་དུ་ཕྲན་ཙམ་བྱུང་ཡང་ངེས་ཆ་མ་བཏོད་པར་རང་གར་བཞག། 

ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དེའི་སྐོར་ལ་ཡིད་གཟབ་བྱས་ཏེ་མིང་གི་གོ་དོན་ལ་རྒྱུ་མཚན་རེ་འགོད་

ཀྱི་ཡོད་ཀྱང༌། དེ་རྣམས་ནི་སྒྲ་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་ཚོད་བཤད་ཡིན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཁུངས་བཙུན་གྱི་བདེན་པའི་མོལ་

མཆིད་མ་ཡིན། དེ་བས་རྩོམ་འདིར་དེའི་སྐོར་ལས་འཕྲོས་ཏེ་“敦煌”དང་“莫高窟”ཞེས་པའི་ཐོག་དོན་སྐོར་

གླེང་བར་བྱའོ། ། 

དང་པོ། གཞན་ལུགས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ།

“敦煌莫高窟”ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདིའི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་མི་རིགས་དང་རིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་

རབས་མི་འདྲ་བར་བརྟེན་ནས། ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་བཞེད་དགོངས་མི་མཐུན་པ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང༌། 

འདོད་ལུགས་རེ་རེའི་རྒྱབ་རྩ་ན་སྒྲུབ་བྱེད་འཇོན་པོ་རེ་ཡོད་སྲིད་ཀྱང༌། འདོད་པ་སོ་སོར་གནས་པས་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་

སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱང་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པ་སྨྲ་ཅི་དགོས། རྒྱབ་གཞིའི་གཏད་དོན་གང་ཡིན་ཀྱང་ཁོང་ཅག་རྣམས་བབ་ཅོལ་དུ་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

གསུང་བ་མ་ཡིན་པས། འདིར་ཞིབ་སྡུར་གྱི་ཚུལ་གྱིས་རེ་རེ་བཞིན་འགོད་ན་གཤམ་གསལ་ཏེ།

༡ འགའ་རེས་“ 敦 煌”ཞེས་པ་ནི། ས་དེ་གར་རྩོལ་བྱུང་གི་བྲག་ཕུག་མང་བོ་ཡོད་ཅིང༌། བྲག་ཕུག་རེ་

རེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་རྐོས་བཞེང་འབུར་མའི་རིག་གནས་སྣང་ཚུལ་ཅི་རིགས་སུ་གྲུབ་པར་ཡོད་པ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བྱས་ཏེ། “སྟོང་སྐུ་”ཞེས་པའི་སྒྲ་འགྱུར་ཏུ་འདོད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་“莫高窟”ཞེས་པ་ཡང་དོན་དེ་

དང་འབྲེལ་བར་བོད་སྐད་ཀྱི་རྒྱས་བཀབ་ནས་“མོད་པོའི་”དོན་དུ་བཀྲལ་ཅིང༌། སྙིང་བོའི་འདུས་མདོར་“སྟོང་

སྐུ་མོད་པོའི་ཕུག་”གམ་“སྟོང་སྐུ་མོད་པོའི་ཁུང་”ཞེས་པའི་སྒྲ་འགྱུར་དུ་བརྗོད། 

༢ འགའ་རེས་“ 敦 煌”ཞེས་པ་ནི། སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་བར་སྤུ་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་བཙན་

པོས་དྲག་པོ་གཡུལ་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བར་བརྟེན་ནས། ལི་ཡུལ་གྱི་དྲུ་གུར་མངའ་མཛད་པའི་ཐང་གི་ཨན་ཞི་སྡེ་བཞི་

དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་སྟོང་ཁྱབ་ཁྲི་སྡེ་ལྔའི་སྲིད་དབང་བཙུགས་པ་དང༌། ཤྭ་ཅུའི་རྒྱུད་དང་བཅས་པའྀ་ལང་གྲུ་སྡེ་

བཞིར་མངའ་མཛད་དེ་མཐོང་ཁྱབ་ཁྲི་སྡེ་ལྔའི་སྲིད་ཀྱི་གཉེར་ཁ་བཙུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་གནད་དེ་དག་རྒྱབ་

གཞིར་བརྟེན་ནས། བོད་ཀྱི་རུས་རྙིང་ལྡོང་ངམ་སྟོང་གི་དམག་རུ་གང་རུང་གི་དཔུང་གིས་བཟུང་བའི་དོན་རྒྱུ་མཚན་

དུ་བྱས་ཏེ། “ལྡོང་དཔོན་ནམ་སྟོང་དཔོན་”གྱི་སྒྲ་འགྱུར་དུ་གླེང་བ་དང༌། དེ་བཞིན་“莫高窟”ཞེས་པ་དེ་ཡང་

ལྡོང་སྨུག་པོ་ཞེས་པའི་མིང་ཟུར་གྱི་“སྨུག་པོའི”སྒྲ་ལས་ཐོགས་པའམ་དེའི་སྒྲ་འགྱུར་དུ་བཀྲལ་ནས། དོན་གྱི་

འདུས་མདོར་“ལྡོང་དཔོན་སྨུག་པོ་”འམ་“སྟོང་དཔོན་སྨུག་པོ་”ཞེས་བོད་སྐད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་པའི་

སྒྲ་དོན་ངེས་ཆ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཅི་འགྲིག་ཏུ་འགོད། གང་ལྟར་ཡང་འགྲེལ་བཤད་དེ་དག་ནི། བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་

དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་སྦྲེལ་ནས། བདེན་ཁུངས་“ཡིན་ནམ་སྙམ་”པའི་རྒྱུ་མཚན་སྒྲའི་རྗེས་

སུ་དོན་གྱི་འགྲེལ་བ་འབྱོར་འབྱོར་དུ་བཀོད་པ་ཞིག་རེད།  

༣ རྒྱ་རྣམས་ལ་“ 敦 煌 ”དང་“ 莫 高 窟 ”ཞེས་པའི་མིང་རེ་རེའི་ཐོགས་དོན་སྐོར་སྒྲ་དོན་གྱི་གླེང་བ་

འབྱོར་མོ་ཞིག་འགོད་རྒྱུ་མེད་པར། ཏུང་ཧོང་ཞེས་པའི་ས་མིང་མ་ཐོགས་གོང་ལ། ས་ཆ་དེར་རི་བོ་རྩེ་གསུམ་ཞེས་

འབོད་རབས་སྒྲོགས། དེ་ནི་མདུན་རིའི་ཆ་ནས་རི་མིང་ཡུལ་ལ་བཏགས་པ་སྟེ། ཏུང་ཧོང་མོ་གུ་ཕུག་ཅེས་པའི་ཐ་

སྙད་འདི་རང་མ་བྱུང་བའི་སྔོན་གྱི་མིང་རྙིང་དུ་འཛིན།  “敦煌”དང་“莫高窟”ཞེས་པའི་ཡུལ་མིང་གི་ངོས་

འཛིན་འདི་ཉིད་བྱུང་བ་ལ། དོན་དང་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུ་མེད་ལ་ནམ་ཞིག་དེ་ལྟར་ཐོགས་པའི་སྐོར་གྱི་དུས་ཚོད་

རགས་རིམ་ཙམ་ཡང་སྟོན་རྒྱུུ་མི་རྙེད་དོ། ། 

༤ རྒྱའི་བཙུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་“莫高窟”ལ་རྩོལ་སྒྲུབ་ལས་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་མང་བོ་

བཞུགས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ།“千佛洞”སྟེ་“སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་བྲག་ཕུག་”གམ་“སྟོང་སྐུའི་ཕུག་”ཞེས་

ནང་བཞུགས་རྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་མིང་གི་སྦྱོར་བ་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་འགོད། ཡིན་ཀྱང་འདི་ནི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བརྟེན་ནས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བཏགས་པའི་ཕྱིས་བྱུང་གི་མིང་ཡིན་གྱི། ཐོག་མའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་སྒྲ་བཤད་ཅན་གྱི་

མིང་ནི་མ་ཡིན་པར་མངོན།

༥ ཡང་ཏུང་ཧོང་ན་བཞུགས་པའི་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རྡོ་རིང་ལྟར་ན། “‘ 莫 高 窟 ’བྱ་བ་ནི་ཆིན་རྒྱལ་

རབས་སྔ་མའི་ཅན་ཡོན་གྱི་ཁྲི་ལོ་གཉིས་པར（366）། བཙུན་པ་ཡོ་ཙུན་བྱ་བས་སྡོམ་ཁྲིམས་བསྲུངས་ཏེ་

སེམས་དབེན་པར་གནས་པ་ཞིག་རི་ཁྲོད་ནགས་ནང་དུ་བསྐྱོད་པ་ལ། རི་འདིར་ཕེབས་དུས་གློ་བུར་དུ་གསེར་གྱི་

འོད་འབར་བ་ལས་སངས་རྒྱས་སྟོང་ཕྲག་འབྱོན་པ་གཟིགས་ནས་བྲག་ཕུག་ཅིག་བརྐོས་པ་དང༌། ཕྱིས་སུ་རྣལ་

འབྱོར་བ་ཧྥ་ལེང་སྟེ་ཆོས་གསལ་བྱ་བ་ཞིག་ཤར་ཕྱོགས་ནས་འདིར་ཕེབས་ཏེ། ཡོ་ཙུན་གྱིས་བརྐོས་པའི་བྲག་ཕུག་

དེའི་ལོགས་སུ་སླར་ཡང་བྲག་ཕུག་ཅིག་བརྐོས། …… ལོ་རྒན་དྲུག་ཅུ་ལྟར་རྩིས་ན་ལོ་ངོ་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་འདས་

ཟིན། དེའི་རིང་ལ་བྲག་ཕུག་ཆིག་སྟོང་ལྷག་བྱུང༌།”1 ཞེས་འབྱུང་བས། ཐོག་མའི་བྲག་ཕུག་རྐོ་བའི་སྲོལ་འབྱེད་

པ་བོ་ནི། ཁོ་པ་རྒྱ་ནག་པའི་བཙུན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་སྒྲོགས། བྲག་ཕུག་རྐོ་བའི་ཐོག་མ་ཁོ་རང་ཚོ་ཡིན་དུ་ཆུག་

ཀྱང༌། བརྐོས་པའི་བྲག་དགོན་གྱི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་ཞེ་ན། ཁོ་ཚོར་གླེང་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག །

༦ “ 敦 煌”དང་“ 莫 高 窟”རེ་རེ་ཐང་གི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་མིང་སྟེ། “ 敦 煌”ནི་ཟི་མ་ཆན་གྱིས་

ཐོག་མར་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ལ་བཀོད། “ 莫 高 窟 ”ནི་བྲག་དགོན་གྱི་རྡོ་བྱང་ལ་བྱུང་བ་དེ་འདྲ་ཡིན། ཕྱི་མའི་

དོན་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ཞིག་ཆད་རྒྱུ་མེད་ཀྱང༌། སྔ་མ་ལ་ཟི་མ་ཆན་ལྟར་ན་“ 敦 ནི་ཆེན་པོ་དང༌། 煌 ནི་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའོ”ཞེས་བྱུང༌། དེ་རྟེན་རྫས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ན་ཅུང་འབྱོར་གྱི། གདགས་གཞི་གཞན་ལ་

དམིགས་སུ་གཞོལ་བའི་མིང་འདྲ་ཡིན་ན་གནད་དུ་འཁེལ་བའི་འགྲེལ་བཤད་ཡིན་མིན་ཧ་མི་གོ །

༧ ཕུག་པ་ཡོད་པའི་མེན་ཧྲའི་རི་ངོས་དེ་ཉེ་ཁོར་ལས་ཅུང་མཐོ་བས། 沙 漠 ཞེས་པའི་བྱེ་མའི་དོན་ཅན་གྱི་
“漠”ཡིག་དང་། 莫高窟 ཞེས་པའི་མིང་ཟུར་གྱི་“莫”ཡིག་གཉིས། གནའ་བོའི་རྒྱ་ཡིག་ལ་བྱེད་ལས་ཐུན་

མོང་བར་སྤྱད་པའི་ཕྱིར་ན། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་“莫高窟”ནི་བྱེ་མའི་ལ་སྒང་གི་ཕུག་པ་ཡིན་པར་འགའ་ཞིག་དོན་

འགྲེལ་བྱེད། འདི་ནི་ཁོར་ཡུག་ལ་སྦྲེལ་ནས་འོད་ཚོད་ཀྱིས་བཀྲལ་པ་ཡིན་པས་འབྱོར་མིན་མི་ཤེས་ལ། མིང་གི་

འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་སྐད་ཤ་སྟག་ཏུ་བྱས་ཕྱིར་གནད་ལ་འཁེལ་མིན་དཔག་མི་ཐུབ།  

༨ ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཤྭ་ཅུའི་མངའ་ཁུལ་ལ་ཞང་（乡）བཅུ་གསུམ་བཙུགས་ཤིང་། ཞང་གི་མངའ་

གཤམ་ལ་ལི་（里）ཞེས་པའི་སྡེ་ཚན་ཡོད་པ་དང་དུད་ཁྱིམ་ཉེར་ལྔ་ལི་གཅིག་ལ་རྩི། 莫高乡 ནི་ཞང་ཁུལ་བཅུ་

གསུམ་གྱི་ཡན་ལག་སྟེ་ཏུང་ཧོང་གི་སྲིད་འཛིན་ས་མིང་ཡང་ཡིན། དེ་བས་ཏུང་ཧོང་ལ་སྐབས་དེར་སྲིད་འཛིན་

བདག་དམ་གྱི་ཆ་ནས་ 莫 高 乡 ཟེར་ཞིང་། དེའི་ཆབ་འོག་ན་དུད་ཁ་ཉེར་ལྔས་གྲུབ་པའི་ 莫 高 里 ཞིག་ཀྱང་ཡོད། 

1. དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་འབུམ། （པོད་གསུམ་པ）༡༩༩༧ལོར་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།  P.༩༣
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

དེ་ལྟ་བས་ན་ལི་དེའི་ཉེ་ཁུལ་གྱི་བྱེ་མ་ཅན་གྱི་ཐང་དང་ཐང་ལས་ཅུང་མཐོ་བའི་རི་བོར་ 莫 高 原 དང་ 莫 高 山 ཞེས་

འབོད་སྲིད་པར་མངོན་པས།  ཡུལ་དེར་བཞེངས་པའི་ཕུག་པ་ལ་ཡང་“莫高窟”ཞེས་བོས་པར་གླེང་། འདི་ནི་

ས་མིང་གི་ཆ་ནས་ཐོགས་པའི་དོན་ཙམ་བཀྲལ་བ་ཡིན་གྱི། ས་མིང་ཇི་ལྟར་ཆགས་པའི་ངེས་ཁུངས་གསལ་སྟོན་མ་

གནང་བར་ལུས། 

༩ ཡང་འགའ་ཞིག་( 钱 伯 泉 )“ 莫 高”ནི་གནའ་བོའི་དྲུ་གུའི་སྐད་ལ་བྱུང་བའི་“bogü”ཉིད་ཀྱི་སྒྲ་

འགྱུར་ཏེ། “bogü”ཞེས་པ་རིམ་གྱིས་“bogu”དང༌། དེ་ནས་“mogu”ཉིད་དུ་ཆགས་པས། གསལ་

བྱེད་ཐོག་མ་bཡིག་སྐྱེས་གནས་འདྲ་བའི་mཡིག་ལ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་མཐར་“mogu”དུ་གྲུབ། དོན་ནི་
“bogu”དང་“mogu”གང་ཡིན་ཀྱང་མཆོག་དང་མཆོག་གྱུར། འཕགས་མཆོག་བཅས་ལ་འཇུག་པས། 

རྟེན་གཞི་“ 莫 高 山”ཞེས་པ་དེ་ཡང་དོན་དམ་པར་གནས་མཆོག་གམ་གནས་བྱིན་ཅན་ནམ་འཕགས་པའི་རི་བོ་

སོགས་ལ་གོ་དགོས་པར་སྒྲོགས། འདི་ནི་ཐོག་མའི་ས་འཛིན་གྱི་བདག་པོ་དང་དེའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཏགས་

པར་འདོད་པས་ཧ་ལམ་གནད་ལ་རག་ཡོད་ཚོད་དུ་མཐོང་།  

གོང་གི་འདོད་ཚུལ་དེ་དག་ནི་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་རིག་གནས་ཁོ་ནའི་ཆ་ནས་བཞག་པ་ཡིན་གྱི། གདོད་མའི་

གཉུག་གནས་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཞག་པ་སོགས་གང་ཡང་མིན། ཐང་གིས་དུས་རབས་བཞི་བ་

ནས་བཟུང་བ་དང༌། བོད་ཀྱིས་དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ནས་བཟུང་བས་མིང་དེ་དག་གི་བྱུང་བ་མཐར་གཏུགས་ན་རིང་

མཐའ་ཡང་དུས་རབས་གཉིས་པའི་གོང་དུ་བརྒལ་མི་ཐུབ། དེའི་ཡར་སྔོན་ན་གནས་འདི་ལ་མི་རིགས་གང་ཞིག་

རྟེན་བཅས་ཞེ་ན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་དེའི་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་སྟོང་སང་དུ་གྱུར་བས་ཧ་མི་གོ་མོད། རྒྱའི་ཡིག་ཆ་ལ་ 丁

零 ཞེས་པའི་མི་རིགས་ཤིག་གནས་པར་བཤད་པ་དང༌། ཏུང་ཧོང་ལས་བྱུང་བའི་ལི་ཡུལ་ཆོས་འབྱུང་ལྟར་ན་ཆོས་

རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་སྐུ་རིང་ལ་ཡུལ་དེར་ལི་ཡུལ་ཟེར་ཞིང༌། མིའི་འགྲོ་བ་ཡ་ཐོག་རིང་མོ་ནས་གཞིས་ཆགས་ནས་

ཡོད་ལ། རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་མ་ས་ནུས་བཟུང་བར་བཤད། གཞུང་དེར་བལྟོས་ནས་བསམ་ན་སྤྱི་ལོ་ལུགས་ལྡོག་

གི་དུས་རབས་གསུམ་པའི་ཡར་སྔོན་ལ་ཡུལ་དེར་ལི་ཡུལ་ཞེས་འབོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། ཡུལ་ལ་ལི་ཡུལ་ཟེར་

སྟོབས་ཀྱིས་རྟེན་བཅས་ཀྱི་མི་རིགས་ལ་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ལི་རིགས་སུ་འབོད་པ་རྟེན་བྱུང་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་

དུ་གྲུབ་པས། གནའ་དང་ཐོག་ཡུལ་ལ་ལི་ཡུལ་དང་མི་རིགས་ལ་ལིའི་མི་རིགས་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པར་སྙམ། 

 གཉིས་པ། ལུང་ཁུངས་ཀྱི་སྦྱོར་བ།

“ 敦 煌 莫 高 窟”ཞེས་པའི་མིང་འདི་ཉིད་རྒྱ་བོད་སོགས་མི་རིགས་གང་གི་རིག་གནས་ཀྱི་ལུང་གིས་ཟིན་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཡོད་པ་གཏམ་དུ་མ་གྲགས་ལ། དེའི་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཙམ་ཞིག་ཀྱང་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་

རེག་ཟིག་ཏུ་མ་བཀོད་པས། ཧ་ལམ་ལུང་གི་སྦྱོར་བ་འགོད་རྒྱུ་ནི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞིག་ཏུ་སྲིད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

དུང་ཁ་ཞན་པ་རྣམས་ནི་རྟོགས་པ་ལ་མི་ཞུགས་པས་དེའི་སྐོར་རྩད་མི་གཅོད་མོད། རིག་པའི་གནས་ལ་གོམས་

པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མཁྱེན་སྤྱན་ཡངས་པ་རྣམས་ནས་ཀྱང་འདིའི་སྐོར་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་

ཡིད་འཕངས་པ་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་ཏུང་ཧོང་ཡིག་རྙིང་རང་ཅག་གི་སྤྱན་ལམ་དུ་རོལ་བའི་སྐལ་བ་བྱུང་མེད་རྒྱུ་

ན། ས་ཁྱོན་ཆེན་མོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་བཙན་པོའི་རུ་ཆེན་བརྟོལ་ནས་སྲིད་དབང་གི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བར་སྨྲས་ན་ཧམ་

བཤད་དུ་སྲིད་དོ་ཞེས་སུ་ཞིག་ཉན་པར་སྤྲོ། སུམ་པའི་《ཆོས་འབྱུང་དཔག་བསམ་ལྗོན་བཟང་》དུ་“དེ་དུས་ཧྭ་

ཤང་ཧྥ་ཆིང་（ 法 显 ）ཞེས་པས་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཚམས་ཏུང་ཧཱུང་དུ་རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་”1 ཞེས་བྱུང་བ་

དང༌། དྲིས་ལན་དུའང་ཤ་ར་ཡུ་གུར་གྱི་བྱང་རྒྱབ་ན་ཏུང་ཧཱུང་བྲག་དགོན་ཡོད་ཅེས་གསུངས། གཞན་ཡང་ཆོས་

འབྱུང་དེ་གར་“བྱང་བ་ཡུ་གུར་ཐཱི་ཨ་ངྷེས་བོན་ལ་དད་ནས་རྒྱལ་བསྟན་ལ་བོད་ཀྱི་གླང་དར་མ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པའི་

གནོད་པ་བྱས་ཀྱང༌། དེའི་སྲས་ཝེན་ཆིང་ངྷེའི་དུས་བྱང་རྩེའི་བྲག་ཕུག་དགོན་དང་ལྷོ་རྩེའི་ཡུང་ཉུང་ཟི་ཞེས་པར་པཎ་

ཆེན་ཏ་མ་ཡུ་དང་བོ་ངྷི་རུ་ཙི་སོགས་པཎ་གྲུབ་བདུན་བརྒྱ་བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཕྱོགས་དེར་བསྟན་པ་གསོས་ཤིང་དར་རྒྱས་

མཛད་ལ། ཡུང་ཉུང་ཟི་ཞེས་པ་དེ་སྔར་ཡུ་གུར་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཥིའུ་མིང་ངྷེའི་ཡུམ་ཧུ་ཐཱིའི་ཏོའུས་（འདིས་བྱ་རུང་ཁ་

ཤོར་ལ་ཕན་ཕུལ）བཞེངས་”2 ཞེས་གསུངས་པའི་“བྱང་རྩེའི་བྲག་ཕུག་དགོན་”ཡང་དོན་དམ་པར་ཏུང་ཧོང་

བྲག་དགོན་ལ་ཟེར་བ་འདྲ་བས། ས་ཕྱོགས་དེར་དེ་འདྲའི་བྲག་དགོན་ཞིག་ཡོད་པ་རྟོགས་ཀྱང༌། དེ་བོད་ཀྱི་རིག་

གནས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་རང་ཅག་གི་མཁས་པ་བྱིངས་དང་འདྲ་བར་ཁོང་གིས་ཀྱང་གླེང་བ་གཏན་ནས་མ་

བརྩམས་པར་བཞག

དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་དུ་ལི་ཡུལ་ཆོས་འབྱུང་ཞིག་གསུངས། 

དེའི་ཁུངས་གང་ལ་བརྟེན་པ་སྔོན་ཆད་མི་ཤེས་ཀྱང༌། ཕྱིས་སུ་ཏུང་ཧོང་ནས་བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་བྱུང་བས། 

དེའི་ཁྲོད་ན་ལི་ཡུལ་ཆོས་འབྱུང་ཡི་གེའི་གོ་ས་ཡང་ཧ་ལམ་འདྲ་བ་དང༌། སྐབས་འགའ་རེར་དཔའ་བོ་གཙུག་ཕྲེང་

གིས་མ་ཐོན་པའི་གནད་དུ་མ་གསལ་རྒྱས་སུ་གསུངས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་བཞུགས་པ་དེར་གཏུགས་པ་ཤིན་ཏུ་

གསལ། ངོ་མཚར་མི་ཆེའམ། དེའི་ནང་ན་ལི་ཡུལ་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་དར་བ་དང༌། གང་ལྟར་འཕེལ་བ། ཇི་

བས་རྒུད་པ་སོགས་གསུངས་ཡོད། ལི་ཡུལ་ལ་དང་ཐོག་ལི་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ཞེས་ས་ཁོངས་ཀྱི་ངོས་

འཛིན་ཡོད་པ་གཞུང་དེར་ཤིན་ཏུ་གསལ། ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་ཡུལ་དེར་དམག་བརྒྱབ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་

1. ཆོས་འབྱུང་དཔག་བསམ་ལྗོན་བཟང༌།  ༡༩༩༢ལོར་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། P.༩༤༠

2. ཆོས་འབྱུང་དཔག་བསམ་ལྗོན་བཟང༌།  ༡༩༩༢ལོར་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། P.༩༤༣ 
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

སྲིད་ཁུངས་སུ་བཅུགདེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡུལ་དེར་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་བར་གྲགས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ད་

ལྟའང་ཞིན་ཅང་ས་ཆར་ཆོས་དང་ཡི་གེ་སྲོལ་ག་སོགས་མུས་ལེམ་ཆོས་ལུགས་ལ་འགྱུར་ཡང༌། གླུ་དང་གར་ཉམས་

སོགས་རྒྱ་གར་ཇི་ལྟ་བར་ཡོད་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྩད་ཁུངས་དེར་ཐུག་པ་རེད། ལི་ཡུལ་ལུང་བསྟན་དང་ལི་ཡུལ་ཆོས་

འབྱུང་གཉིས་ལ་ཟིན་པའི་ས་མིང་འགའ་རེ་ཡང་སྒྲ་དོན་གྱི་ངོ་བོ་མ་འགྱུར་བར་ད་ལྟའི་བར་དུ་སོར་གནས་སུ་བྱུང༌། 

དེ་གའི་ཤེད་ལས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ད་ལྟ་གྲུབ་མཐའ་མུས་ལེམ་ལ་འཆའ་ཡང༌། སྔོན་གྱི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་ཆོས་

ལུགས་ཁོ་ནས་ཟིན་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ཡིན་པས་རྒྱ་གར་རིག་གནས་ཀྱི་འཁོར་རྒྱར་གཏོགས་པ་གདོན་མི་ཟའོ།། 

དེ་ཡང་ལི་ཡུལ་ཆོས་འབྱུང་ལས་“ཆོས་བྱུང་ནས་ལོ་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལོན།། རྒྱལ་པོ་

ས་ནུ་ནས།། ལྀ་རྗེ་བཙན་ལེགས་ཀྱི་བར་དུ། རྒྱལ་པོ་རབས་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག། གིས་བགྱིས་（པ་དང༌།） དེ་

ནས་བྱང་ཅུབ་སེམས་པ་བྱམས་པ་དང༌། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཉིས་ཀྱིས།། ལྀ་ཡུལ་འདི་དུས་གསུམ་གྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱྀ་ཞིང་ཁུད་པ། ལགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས། ལི་ཡུལ་དུ་གཤེགསྟེ་ཡུལ་གྱྀ་མྱི་རྣམས་ཀྱྀ་དགེ་

བའྀ་བཤེས་ཉེན་མཛད་པའི་ཕྱིར།། དང་བོར་ཙར་མ་ཅུ་ལེ་ཞེས་བྱ་བའྀ་ཚལ་དུ་གཤེགས་སྟེ།། བྱང་ཅུབ་སེམས་

པ་བྱམས་པ་ནྀ།། རྒྱལ་པོ་བྱི་ཛ་ཡ་སམ་བྷ་བ་（བི་ཛྱ་སམ་བྷཱ་བ་）ཞེས་བྱ་བར་(སྤྲུལ་ཏེ་ལི་རྣ)མས་ཀྱྀ་རྒྱལ་པོ་

མཛད།། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ནྀ། དགེ་སློན་བེ་རོ་ཙ་ནའྀ་ལུས་སུ་སྤྲུལ་ཏེ།། ཙར་མ་ཅུ་ལེའི་ཚལ་ན་བཞུ
（ག）ས་ནས། དང་པོ་བྱིས་པ་ཕྱུགས་རྫྀ་རྣམས་ལ། ཡི་གེ་དང་སྐད་བསྟན་དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་བྱི་ཛ་ཡ་སམབྷ་བ་（བི་

ཛྱ་སམ་བྷཱ་བས）དགེ་བའྀ་བཤེས་ཉེན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱྀས་སྤྲུལད་པ།། དགེ་སློང་བེ་རོ་ཙ་ནའྀ་སླད་དུ།། 

དང་པོ་ལི་ཡུལ་ཙར་མའྀ་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག རྒྱལ་པོ་ས་ནུ་འི་ཚ་བོ། རྒྱལ་པོ་ཡེའུ་ཞེས་བགྱྀ་བས།། ལི་ཡུལ་

འུ་ཏེན་གྱྀ་མཁར་དངར་ལྡན་གྱྀ་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་བརྩིགསོ།།°。°。།། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་བི་རྱ（ཛྱས་）འུ་ཏེན་གྱི་

མཁར་དངར་ལྡན་གྱྀ་སྟེང༌། ཤར་ལྷོ་མཚམསུ་བྱུང་སྟེ་བལྟས་ན།། མཁར་གྱྀ་ཕྱི་རོལ་ན། ཤ་བ་སྤུ་གསེར་དང་རྔུལ་

གྱྀ་ཁ་དོག་ལྟར་སྣང་བ་ཞྀག་མཐོང་ནས།། རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པས་བསྙགས་（བསྙེགས་）པ་དང༌། ད་

ལྟར་འགིའུ་ཏེ་ཤན་ཤོད་ན།། འགུམ་ཏིར་གྱྀ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བཞུགས་པའི་སར་སླེབས་ནས།། བལྟས་ན། ཤ་

བ་ནི་གནོད་སྦྱིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏེ།། གནོད་སྦྱིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་གྱིས། རྒྱལ་པོ་ལ་

སྨྲས་པ།། ཀྱེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱྀས། ས་འདིར་མཆོད་རྟེན་གཅྀག་བརྩིག་པའི་རིགས་སོ་ཞེས་བགྱིས་པ་དང༌། 

རྒྱལ་པོས་སྨྲས་པ། སུའི་ཕྱིར་བརྩིག་ཅེས་བགྱྀས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་དགྲ་བཅོམ་པ། འབུ་ཏ་འདུ་ཏ། 

དང༌། སང་ག་སྟ་དང༌། སང་ག་བོ་ཡ་དང༌། སང་ག་སྟ་ན་འདི་བཞི། ཁྱོད་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་ཉེན་དུ་འོང་གིས། 

དེ་དག་གི་ཕྱིར་རྩིག་ཤིག་ཅེས་བགྱིས་པ་དང༌། དེ་མ་ཐག་ཏུ་དགྲ་བཅོམ་པ་བཞི་ཡང་དེར་མངོན་དུ་གཤེགས་ནས། 

ཆོས་བཤད་པས། རྒྱལ་པོ་ཡང་དད་པའི་ཤུགས་ཆེད་པོ་སྐྱེས་སྟེ།། མཆོད་རྟེན་བརྩིག་པའྀ་ཕུར་བུ་ཡང་དེར་བཏབ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ནས།། དཻའི་འོག་ཏུ་འགུམ་ཏིར་གྱྀ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བརྩིགས་སོ།།°。°。། རྒྱལ་པོས་འགུམ་

ཏྀར་བརྩིགས་པའི་ཚེ། བུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཁྲིད་ཁྲིད་པ་ལས།། སྟོརད་པ་རྗེས་བཅད་དེ་བཙལ་ན།། ད་ལྟར་འགེའུ་ཏེ་

ཤན་གྱྀ་སྟེང༌། འཇམ་དཔལ་གནས་པ་དང་གཉྀས་ཀྱྀ་བར་ན། ལུང་བུ་མྱྀ་ཆེ་བ་ཞིག་གྀ་ནང་ནས་རྙེད་ནས།། རྒྱལ་

པོས་བུ་རྙེད་པའི་སར། ལུང་བུ་འི་ནང་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གཅྀག་བརྩིགསྟེ།། རབས་བདུན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱྀ་ཤ་

རི་རམ་ཡང་དེ་ན་བཞུགས་སྟེ།། དུས་གསུམ་གྱྀ་མཆོད་པའི་ས། གཙུག་ལག་ཁང་གྀ་མཚན་ཨ་རྻ་སྟ་ན་ཞེས་བགྱྀ་

བ་ལགས་སྟེ།། རྒྱལ་པོས་བུ་ཆུ་ངུ་དེ་ཡང་ཐར་པ་བཏང་སྟེ།། མོད་ལ་དགྲ་བཅོམ་པའྀ་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས༌།། དང་

པོར་ལྀ་ཡུལ་དུ་དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་འདྀ་ལས་སྔ་བ་མ་བྱུང༌། བས། འདི་ནི་ལམ་མ་ནོར་པར་སྟོན་

པ་ཞེས་བཚན་མོར་གུ་བདེ་ཤིལ་དུ་བཏགས་སྟེ།། ཐོག་མ་མོར་གུ་བདེ་ཤིལ་ཞེས་བགྱྀ་བའི་མྱིང་ཡང་དེ་ལས་བྱུང་

སྟེ། སླན་ཅད་མོར་གུ་བདེ་ཤིལ་ཡང་ཐུབུ་ལྡན་གང་ཆེ་བ་དང༌། བཀའ་ཐུབ་ཀྱི་མཆོག་ལས་བཏུས་སྟེ།། མོར་གུ་

བདེ་ཤིལ་དུ་བསྐོས་པ་ལགས།།°。°。། ”1 ཞེས་བྱུང་བ་དང༌། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་“གླང་མགོའི་

སྟེང་དུ་བེའུ་ཏོ་ཤན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིགས་ཏེ་བུ་ཆུང་ངུ་དེ་（ལི་རྗེ་བཱི་རྻའི་བུ་）ཕྱིས་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པས་ལི་

ཡུལ་པའི་དགྲ་བཅོམ་སྔ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལམ་སྟོན་ནམ་མོ་གུ་དེ་ཤིར་བཏགས་ཏེ་ཕྱིས་འཕགས་པ་ཀུན་ལ་མཚན་

དེར་གྲགས།”2 ཞེས་གསུངས་པས་ལི་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་བྱུང་བ་དང༌། ལི་རྗེ་བི་རྻའི་བུ་བསྟན་སྒོར་རབ་བྱུང་ནས་

དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཐོག་མར་བརྙེས་པ་ལས། མཚན་ལ་ལིའི་སྐད་དུ་མོར་གུ་བདེ་ཤྀལ་ལམ་མོ་གུ་དེ་ཤི་རུ་

བཏགས་ཤིང༌། ཕྱིས་སུ་ཐུབ་ལྡན་གྱི་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་གང་ཟག་འཕགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལའང་མཚན་དེས་

ཆེ་བསྟོད་གནང་བས། དང་ཐོག་མོར་གུ་བདེ་ཤིལ་ཞེས་པའི་མཚན་གཅིག་པོ་དེ་ཕྱིས་སུ་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཕེལ་

ཞིང་རྒྱས་པའི་དཔལ་དང་འགྲོགས་ནས། ལིའི་བཙུན་པ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་ཁྱབ་མར་འཇུག་པའི་སྤྱི་མཚན་དུ་གྱུར།

 གོང་གི་ལུང་དེ་གཉིས་ཀྱི་དངོས་ཐད་ན་ལི་ཡུལ་ལྗོངས་ལ་ནང་བའི་བསྟན་པ་དར་བའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་

ལས་མེད་ཀྱང༌། དེའི་ཟུར་ལས་ང་ཚོས་ལི་ཡུལ་གྱི་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཐོག་མར་བརྙེས་པའི་གང་ཟག་

འཕགས་པ་བ་དེའི་མཚན་དང༌། ཕྱིས་བྱུང་གི་རྟོགས་ལྡན་འཕགས་པ་ཀུན་ལ་མཚན་དེས་འབོད་པའི་སྲོལ་ག་བྱུང་

བ་གཉིས་ལས། ཏུང་ཧོང་བྲག་དགོན་ལ་མོ་གུ་ཕུག་ཅེས་འབོད་པའི་རྟེན་བྱུང་འབྲེལ་གྱི་རིག་གནས་འབྲེལ་བ་

མཐོང་ཐུབ་པར་ཡོད།

གནའ་བོའི་ལི་ཡུལ་གྱི་ས་ཁྱོན་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་སྟེ། “ལི་ཡུལ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་བྱང་རྒྱབ་དང༌། ཨུ་རུ་སུའི་ལྷོ་

1. ཏུང་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་གནའ་བོའི་བོད་ཡིག་ཤོག་དྲིལ།  ༡༩༨༣ལོར་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།  P.༢༥༦

2. ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན།  ༡༩༨༦ལོར་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། P.༡༣༨༦
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

མཐར་ཆགས་པའི་ཡུལ། …… འདིའི་ཤར་མཐའ་མཚོ་སྔོན་པོའི་བྱང་རྒྱབ་དང་འབྲེལ་ཞིང༌། ནུབ་ཀྱི་མཐའ་ནི་

མངའ་རིས་བླ་དྭགས་ཕྱོགས་དང་ཚོང་འགྲུལ་ཡོད་པའི་ཡར་ཀན་བྱ་བ་དེ་ཡིན་ལ་”།1  ཧ་ལམ་དུས་རབས་དང་

བོའི་འགོ་ཙམ་ན་རྒྱལ་འགོ་ཐོར་ནས་དབུས་ལྗོངས་ན་དྲུ་གུ་འབུག་ཅོར་སྡེ་བཅུ་གཉིས་དང༌། དེའི་ནུབ་ན་དྲུ་གུ་

རུས་དགུ་སྡེ་ཆེན་པོ་དགུ་དང༌། ཤར་ན་དད་པྱི་སྡེ་གཅིག བྱང་ན་ཡེ་དྲེ་སྡེ་བདུན་མཆིས་པ་གཞིར་བྱས་ཏེ། ད་

དུང་སྨེ་དང་ཧོར། གར་ལོག དུརྒྱུས། ཨོག་རག ཧ་ལ་ཡུན་ལོག་སོགས་སྡེ་ཕྲན་མང་བོར་མཆེད་ནས་ཚོ་འགོ་སོ་

སོར་གནས། ཐོག་མའི་ལི་ཡུལ་ཞེས་པའི་ཡུལ་གྲུའི་སྤྱི་མིང་དེ་ཡང་འབུག་ཅོར་གྱི་སྡེ་ཕྲན་ཞིག་གི་མིང་དུ་ཆགས། 
“རྒྱལ་བོ་ཕན་ཚུན་གྱི་དཔུང་ཐོབ་ཤོར་སོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡུལ་ཀྱི་ས་མཚམས་རྟག་ཏུ་བརྗེས་པར་འགྱུར་ཞིང་

སྐབས་འགར་ལུང་ཆུང་གཅིག་གི་མིང་ཡང་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་རེ་ལ་གནས། སྐབས་འགར་གོ་ལྡོག་པ་སོགས་བྱུང་” 
2བས་ས་མིང་ལ་བརྗེས་རེས་བྱུང་བ་མ་ཟད། མི་རིགས་ལ་ནང་རལ་བྱུང་ནས་རུས་ལག་མང་བོར་མཆེད་ཅིང་མིང་

ཡང་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་དག་བྱུང༌། 

ལི་ཡུལ་གྱི་རིག་གནས་བྱེད་རྟེན་ལ་གནའ་དང་ཐོག་ཁ་རོ་ཤ་ཏིའི་ཡི་གེ་སྤྱོད། སྤྱི་ལོ་ལུགས་ལྡོག་གི་དུས་

རབས་གཉིས་པ་ནས་རྒྱ་གར་དབྱངས་གསལ་ལས་གྱེས་པའི་ཨརྒུའི་ཡི་གེ་དང་འུ་ཏན་གྱི་ཡི་གེ་སོགས་སྤྱོད། ཐང་

གིས་བཟུང་རིང་རྒྱ་ཡིག་ཀྱང་སྤྱད་པར་གྲགས། བོད་ཀྱིས་མངའ་མཛད་སྐབས་སྲིད་དོན་གཞུང་ལས་སོགས་ལ་

ཧ་ལམ་བོད་ཡིག་སྤྱད། དུས་རབས་བཅུ་བ་ནས་མུས་ལེམ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་ནས་ཨ་རབ་དབྱངས་

གསལ་སྤྱད། དེ་ལྟ་བས་ན་ལི་ཡུལ་དང་ལིའི་མི་རིགས་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་མང་བོ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

རིག་གནས་བརྗེས་རེས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཡང་མང་བོ་བྱུང་ནས་ཕན་ཚུན་མཉམ་འགྲོགས་མེད་པའི་བརླག་རེས་བྱས། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ལི་ཡུལ་གྱི་གནའ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་ཐར་ཆགས་སུ་བརྗོད་པའི་ཡིག་ཆ་སོགས་གཏན་ནུབ་ཏུ་གྱུར།

བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ལ་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་དེར་བཙན་པོས་ཆབ་སྲིད་མཛད་པ་གཏན་ནས་བརྗེད་དེ། 

ལི་ཡུལ་ཕྱོགས་གང་ལ་ངོས་འཛིན་པ་ཡང་མི་ཤེས་པའི་ཚོད་དུ་བྱུང་ཞིང༌། ཧ་ལམ་བལ་ཡུལ་དང་རྨོངས་ནས་བལ་

ལི་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་སོགས་བྱུང་བར་མངོན་ཏེ།  བཅོམ་ལྡན་རིག་རལ་གྱིས་“ས་ནུས་བཟུང་བའི་ལི་ཡུལ་

ནི།། རྒྱ་བོད་མཚམས་ཀྱི་བལ་བོ་མིན།།”ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། གྲོ་ལུང་བས་“རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ལི་དང་བལ་

བོའི་ཡུལ་”ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་ལས་མཐོང་ཐུབ། གནའ་བོའི་ལི་ཡུལ་ནི་དོན་དམ་པར་བོད་ཀྱི་ནུབ་མཐའ་

ནས་ཨུ་རུ་སུའི་མཐའ་མཚམས་བར་གྱི་ཤར་ད་ལྟའི་སོག་པོའི་མཐའ་ནས་ནུབ་ཨབ་ཀན་ཡུལ་གྱི་ཕྱེད་ཀ་ཟིན་པའི་

མངའ་ཁུངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་འདི་ཡིན་པས། འདིའི་ཁུངས་སུ་ཤ་ཅུའི་ཏུང་ཧོང་དང་བྲག་དགོན་མོ་གུ་ཕུག་

1. དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩོམ།  ༡༩༩༠ལོར་བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།（པོད་གསུམ་པ） P.༢༢༤—༢༢༥

2. དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩོམ།  ༡༩༩༠ལོར་བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།（པོད་དང་བོ）  P.༦༡
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སོགས་ཀྱང་གནས་ཡོད་པ་སྨྲ་ཅི་ལ་དགོས། དེ་བས་རྒན་ཆེན་མོ་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཚང་གིས་ཀྱང་
《ཏུང་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་གནའ་བོའི་བོད་ཡིག་ཤོག་དྲིལ་འཕྲོ་མཐུད་》ཀྱི་འགོ་བརྗོད་ནང་དུ་“ལི་ཡུལ་ཏོན་ཧོང་

ནས་ཐོན་པའི་”ཞེས་རྩ་ལག་གི་འབྲེལ་བ་གསལ་བོར་གསུངས་པས་ན། ཏུང་ཧོང་ནི་གནའ་བོའི་ལི་ཡུལ་གྱི་ཆར་

གཏོགས་ཡིན་པ་ལ་བསྙོན་འདིང་ཅི་ཡང་མེད་དོ། ། 

ཏུང་ཧོང་གི་གདོད་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་པ་ལ་གནའ་བོའི་ལི་ཡུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷག་པར་ཏུ་ལི་ཡུལ་གྱི་ནང་

བསྟན་ལོ་རྒྱུས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས། ཏུང་ཧོང་གི་གནའ་བོའི་（ཡ་ཐོག）རིག་གནས་ནི་ལི་ཡུལ་གྱི་ནང་

བསྟན་རིག་གནས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང༌། དེའི་འབྲེལ་བའི་ཐད་ནས་དཔག་ན། མོར་གུ་ཕུག་ཅེས་པའི་མིང་

འདི་རང་གནའ་བོའི་ལི་ཡུལ་གྱི་ནང་བསྟན་རིག་གནས་ལས་བྱུང་བར་མངོན་པས། མིང་དེའི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱང་

ལི་ཡུལ་གྱི་ནང་བསྟན་རིག་གནས་ཀྱི་ཆ་ནས་གླེང་ན་འབྱོར་གྱི་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱིས་བཟུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་

བཞག་ན་དེ་འདྲའི་འབྱོར་མོ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་མངོན། 

གསུམ་པ། རིགས་སྒྲུབ་ཀྱི་དཔྱད་པ།

ཏུང་ཧོང་ས་ཁུལ་འདི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་མི་རིགས་མང་བོ་ཞིག་གིས་དུས་རབས་མི་འདྲ་བ་དང་ཆབ་སྲིད་མི་འདྲ་

བ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་རིག་གནས་ཀྱྀ་དུང་ག་མི་འདྲ་བའི་དབང་ཤུགས་ཀྱིས་རེས་མོས་སུ་བཟུང་མོྱང་

ཡང༌། ཐུན་མོང་གིས་འཛིགས་སྐྲུན་བྱས་པ་ནི་“ནང་བསྟན་རིག་གནས་”ཡིན་པས། བྲག་ཕུག་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་

དུ་ནང་བསྟན་རྀག་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐུ་གཟུགས་བཞེངས་ཡོད་པ་དང༌། ལོགས་རིས་ལྡེབས་བྲིས་སོགས་

ཀྱང་ནང་བསྟན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད། མི་རིགས་སུས་བདག་ཏུ་བཟུང་ཡང་སྔ་མ་སྔ་མའི་བྱས་རྗེས་

ལ་བརྩི་བཀུར་གྱིས་བདག་གཅེས་བྱས་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ད་གཟོད་རང་རང་གི་རིག་གནས་གསར་སྐྲུན་གནང་

བ་ཡིན་པས། འདི་ནི་ཐུན་མོང་གྀ་སྤྱི་སེམས་ཡིན་ལ་ནང་བསྟན་རིག་གནས་ཀྱི་བསམ་བློའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཀྱང་

ཡིན། ཏུང་ཧོང་བྲག་དགོན་ཀྲུང་ཧྭ་མེས་རྒྱལ་གྱི་རིག་གནས་བང་མཛོད་དུ་སྐྲུན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཡང་དེ་ཡིན་པ་

ཤིན་ཏུ་གསལ།

༡. ལི་ཡུལ་གྱི་མི་རིགས་ཁོ་པ་ཚོས་རང་སྐད་ཀྱིས་རང་ཡུལ་ལ་ཅི་ལྟར་འབོད་པ་གསལ་བོ་མི་ཤེས་ཀྱང༌། 

དགེ་ཆོས་ལྟར་ན་ཁོ་པ་རྣམས་སྔོན་ཆད་རང་ཡུལ་ལ་ཀུསྟན་（ཁོ་ཏན Khotan 和 田 ）དང༌། རྒྱ་གར་བས་

ཀཾ་ས་དེ་ཤ ཡུལ་གཞན་དུ་ཏུར་ཀི་སྠཱན་（Turkistan 突 厥 斯 坦）ཞེས་འབོད་པར་གྲགས། རྒྱ་ནག་རྣམས་

ཀྱིས་གནའ་བོའི་དུས་ན་丁零 དང་敕勒 ། 铁勒 སོགས་སུ་འབོད། བོད་ཞིང་འདིར་སྔ་མོའི་དུས་ན་ལི་ཡུལ་དུ་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

འདོགས་ཤིང༌། བཙན་པོའི་སྲིད་དབང་དེ་གར་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གཉེར་ཁ་བཙུགས་པ་ལས་ཡུལ་གྲུ་དེ་ལ་

སྤྱིའི་ཆ་ནས་སྟོང་ཁྱབ་ཁྲི་སྡེ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་མཛད། སྟོང་ཁྱབ་དང་མཐོང་ཁྱབ་གཉིས་མི་འདྲ་སྟེ། སྔ་མ་ནི་བྱང་

ཕྱོགས་ལི་ཡུལ་དུ་རྒྱ་སྐྱེད་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མིང་དང༌། ཕྱི་མ་ནི་ཤར་ཕྱོགས་ཐང་མཚམས་སུ་རྒྱ་སྐྱེད་པའི་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་མིང་ཡིན། སྟོང་ཁྱབ་ཅེས་པའི་ཐོག་དོན་ཡང་བཙན་པོའི་དམག་རུ་སྟོང་གི་རུས་རྒྱུད་ཀྱིས་དབང་བྱས་པས་དེ་

སྐད་དུ་ཐོགས་པ་དང༌། མཐོང་ཁྱབ་ཅེས་པ་འདི་ལྡོང་ཁྱབ་ཅེས་པའི་རྗོད་བདེ་ཙམ་ལ་ཆེད་དུ་བྱས་པ་སྟེ། རུ་ཆེན་

ལྡོང་གིས་བཟུང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་ལྡོང་ཁྱབ་བམ་མཐོང་ཁྱབ་ཏུ་ཐོགས་པར་སེམས། དེ་ལྟའི་དོན་ཅན་གྱིས་

ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང་ནའང་“ལྡོང་དང་སྟོང་གིས་མཐའི་རྒྱ་དྲུག་（དྲུ་གུའི་བསྡུས་ཚིག）བཏུལ”དང་“གཏན་དུ་

དཔའ་བ་ནི་ལྡོང་སྟོང་ངོ”ཞེས་གསུངས། 

གོང་གི་མིང་རྙིང་དེ་དག་ལ་བརྟག་ན༌། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་རབས་རེ་ལ་མིང་ཡིག་མི་འདྲ་བ་རེ་བྱུང་ཡང༌། ཀུན་

པོའི་རྩ་བ་“勒”སྒྲ་དང་མ་བྲལ་བར་བྱུང་བས། ཐོག་མའི་丁零 དང༌། ཕྱིས་ཀྱི་敕勒 ། 铁勒 སོགས་ནི་བོད་

རྣམས་འབོད་པའི་ལི་ཡུལ་ཞེས་པ་དང་འབྲེལ་བ་ངེས་ཅན་ཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། རྒྱའི་མིང་དེ་རྣམས་རྟེན་པ་མི་

རིགས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་དང༌། བོད་ཀྱི་མིང་དེ་བརྟེན་གཞི་ཡུལ་ཀྱི་ཆ་ནས་བཏགས་པས་ན། 敕 勒 དང་ལི་

ཡུལ་ཞེས་པའི་དམིགས་གཏད་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་ཡང་དེའི་ཟུར་གྱི་“ 勒 འམ་ལི་”ཀུན་ནས་འདྲ་བས་གདགས་

གཞི་གཅིག་ལ་གཞོལ་ཞིང་མི་རིགས་གཅིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། ཡིན་ཀྱང་རྒྱ་གར་སྐད་ཀྱི་ཀཾས་ནི་འཁར་

བའམ་ལི་དང༌། དེ་ཤ་ནི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། བོད་སྐད་ཀྱི་ལི་ཡུལ་ཞེས་པ་དང་དོན་འབྲེལ་ཆེ་བར་སྣང་ཡང༌། 

གང་བདེན་གྱི་དབྱེ་ཤན་འབྱེད་དཀའ་ལ། ལི་ནི་འཁར་བ་ལ་གོ་བའི་ཚུལ་ལས་དཔག་ན། མིང་དེ་ལིའི་རང་སྐད་

མ་ཡིན་པར་ཡུལ་གྱི་ཐོན་རྫས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕར་བཏགས་པའི་མིང་དུ་མངོན་པ་དང༌། ལི་ལ་ཐོགས་དོན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཅི་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད་པའི་ཚུལ་ལས་དཔག་ན། མྀང་དེ་ལིའི་མི་རིགས་ཁོ་པ་ཚོའི་རང་སྐད་གཞན་གྱིས་བཟློས་

པ་འདྲ་ཡིན་པར་སྣང་བས། གང་ལྟར་རྒྱན་བོད་ཀྱི་སྐད་གཉིས་སྒྲ་མཐུན་པ་དང༌། རྒྱར་བོད་ཀྱི་སྐད་གཉིས་དོན་

མཐུན་པས་གང་བདེན་གྱི་བརྡར་ཤ་གཅོད་དཀའ་ཡང༌། གནའ་བོའི་ལིའི་མི་རིགས་དེ་འབྲོག་མཁོས་གཉེར་བའི་

མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཚོད་ཀྱིས་བལྟོས་ན་ལི་ཞེས་པ་དེ་ཡུལ་གྱི་ཐོན་དངོས་ལ་འབྲེལ་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་

གསལ་ལ།“ 勒 འམ་ལི་” ཞེས་པའི་སྒྲ་རྗེས་མཐུན་པ་དེ་འཁར་བ་ལིའི་དོན་རྗེས་མཐུན་པ་ལས་གནད་དངོའི་

གཞོལ་ཚབས་ཆེ་བར་སྙམ། 

རྒྱའི་ཡིག་ཆར་བྱུང་བ་ལྟར་ན་ལིའི་མི་རིགས་ནི་ས་ཆུ་ནམ་ཟླའི་འཕྲོད་འགྲིག་ལྟར་དུ་རུ་སྐྱས་འདེབས་ཀྱིས་

འགྲོ་བའི་གནས་ངེས་མེད་ཀྱི་འབྲོག་གཞི་འཛིན་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན། ཐོག་མའི་མངའ་ཁོངས་རྒྱ་ཆེ་ཡང་ 匈

奴 སྟེ་ཧོར་གྱིས་རྟག་ཏུ་གཙེས་པས་ས་ཁྱོན་ལ་ཐོབ་ཤོར་མང་བོ་བྱུང༌། མཇུག་མཐར་ཐེམ་རིའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷོ་བྱང་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བཟུང་ནས་འབྲོག་མཁོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལྟར་ཁ་བཀྲམ་ནས་བསྡད་པ་ལ་བྱང་བ་ལི་དང་ལྷོ་བ་ལི་ཞེས་འབོད། 

552ལོར་གཡུ་ལི་ཁ་གན་གྱིས་ཚོ་འགོ་དགུ་བོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་དུར་ཅུས་（ལི་ཡུལ་ཆོས་འབྱུང་ལ་བྱུང་བའི་

དྀར་བ་ལི་བྱ་བ་ཡང་འདི་ཡིན་པར་སེམས）ཧན་གྱི་རྒྱལ་རབས་བཙུགས། ༥༨༢ལོར་ཆབ་སྲིད་གྱེས་ཏེ་ཤར་བ་དུར་

ཅུས་དང་ནུབ་པ་དུར་ཅུས་ཞེས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་སུ་མཆེད། ༦༠༥--༦༡༨ལོའི་བར་དུ་དུར་ཅུས་ཀྱི་རུས་ལག་

ཡུགྷུར་（袁纥）གྱིས་隋རྒྱལ་རབས་ཀྱིས་ནུབ་པ་དུར་ཅུས་ཕབ་པའི་གོ་སྐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྲི་ལོ་ཁ་གན་（处

罗可干）ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རུས་མིང་ཧེ་ཧོར་（回纥）སྟེ་དྲུ་གུ་ལ་བསྒྱུར། ༧༤༤ལོར་དྲུ་གུ་བ་ 骨力裴罗 ཞེས་

པས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་ཕྱི་ནང་གི་ཚོ་ཁག་སོ་སོ་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཤིང་ཐང་གི་རྒྱབ་རོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲུ་གུ་ཧན་གྱི་

རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས། སྔོན་གྱི་ཤར་བ་དུར་ཅུས་དང་ནུབ་པ་དུར་ཅུས་ཀྱི་ཁབ་མཐའ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དབང་དུ་

བསྡུས། 回纥ཞེས་པ་回鹘ལ་བསྒྱུར། རྒྱལ་རབས་འགའ་ལ་ཐང་གིས་ཐབས་ཀྱང་སྩལ་བར་གྲགས། མི་རིང་

བར་བཙན་པོའི་ཆབ་སྲིད་བྱང་ཕྱོགས་དྲུ་གུའི་ཡུལ་དུ་བསྐྱེད་ནས་རུས་ལག་རེ་རེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཆབ་འོག་ཏུ་བཅུག 

སྲིད་ཀྱི་གཉེར་ཁ་བཙུགས་ནས་ཁྲལ་འུ་ལག་ཀྱང་བསྡུས། གཙོ་བོ་སྟོང་གིས་བཟུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྲིད་འགོ་

བཅས་པ་ལ་སྟོང་ཁྱབ་ཏུ་བཏགས། 

དེ་ནི་སྲིད་གྱུར་གྱི་བྱུང་རིམ་ཙམ་སྟེ་དོན་དངོས་སུ་དང་ཐོག་གི་ལི་ཟེར་བ་དེ་རིམ་གྱིས་ཚོ་ཁག་གི་སྟོབས་

འབྱོར་དབང་ཐང་མི་མཉམ་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དུར་ཅུས་དང་དྲུ་གུ་སོགས་སུ་གྱུར། མི་རིགས་ནི་ཕལ་ཆེར་

གདོད་མའི་ལིའི་རྩ་ལག་དང་དེའི་རྒྱུད་འགྱུར་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་“ལིའམ་ 丁 零

ནི་དྲུ་གུའི་（ 回 纥、 回 鹘、 高 车）1གདོད་མེས་ཡིན་ལ། དེང་གི་ཡུ་གུར་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱང་ཡིན་” 

པར་ངོས་འཛིན་བྱེད། དེས་ན་བརྟེན་བཅས་ཀྱི་མི་རིགས་མ་འགྱུར་ཡང་ཚོ་ཁག་གི་སྟོབས་ཤུགས་དང་ཆབ་སྲིད་

རིག་གནས་བརྗེ་རེས་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱིས་མི་རིགས་ཀྱི་མིང་གི་ངོས་འཛིན་ཡང་ཐ་དད་དུ་གྱུར། དེ་བས་“丁零、

狄历、高车、敕勒、铁勒ལ་སོགས་པའི་མིང་རྣམས་ནི་གནའ་བོའི་རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཀྱིས་ཨལ་ཐཱིཀ་

སྐད་རྒྱུད་ཀྱི་དུར་ཅུས་སྐད་རིགས་（ 阿 尔 泰 语 系 突 厥 语 族）རྒྱག་པའི་མི་རིགས་ལ་འབོད་པའི་སྤྱི་མིང་

ཡིན་”2 པར་ 白翠琴 སྨྲ། གདོད་མའི་མིང་རྙིང་རྣམས་ནི་གནས་ཡུལ་ལ་ཆགས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་མ་འགྱུར་

བར་ 蔬勒 དང་ 克孜勒 ། 策勒 སོགས་སུ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་ཆུ་བོ་སོགས་ལའང་ཆགས་པ་སྟེ་ཤར་གྱི་ 祁

连 རི་བོ་ནས་བྱང་ཁར་བབས་ཏེ་ 玉 门 镇 དང་ 桥 湾 ནས་ཏུང་ཧོང་བྱང་རྒྱབ་བརྒྱུད་དེ་ནུབ་ཏུ་བཞུར་བའི་ཆུ་བོ་ལ་

1. ཀྲུང་གོའི་ཤེས་བྱ་ཀུན་འདུས་གླེགས་བམ་ཆེན་མོ། （མི་རིགས་པོད） ༡༩༨༨ལོར་ཀྲུང་གོའི་ཤེས་བྱ་ཀུན་འདུས་གླེགས་བམ་ཆེན་མོ་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།  P.༩༥

2. ཝེ་ཅིན་ལྷོ་བྱང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས།  ༡༩༩༦ལོར་ཟི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།  P.༣༣༩
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

蔬勒河 ཟེར་བ་འདི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི། གནའ་བོའི་ལི་ཡུལ་གྱི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་རྟག་པ་ཐེར་

ཟིག་ཏུ་གནས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། 

གང་ལྟར་ད་ལྟའི་ཞིན་ཅང་གི་ལྗོངས་འདི་ལ་གནའ་སྔ་མོ་རྒྱལ་རབས་དང་ཚོ་ཁག་དང་རུ་སྡེ་སོ་སོའི་བར་ལ་

འཐབ་རྩོད་བྱུང་བའི་ཐོག་ཏུ། མི་རིགས་ནང་ཁུལ་དུའང་འཐབ་འཁྲུག་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱུང་ནས། རུ་སྡེ་སྐྱས་སྤོ་

བྱས་ཏེ་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱའི་ཁམས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་ཏ་ཟིག་གི་ཁམས་ལ་སོགས་པར་མཆེད་དེ་མི་རིགས་གཞན་པའི་

ནང་དུ་སུམ་པ་ཡང་ཧ་ཅང་མང༌། ད་ལྟ་གནས་པའི་ཡུ་གུར་དང་ཧྭ་སཀ་པ་རྣམས་ཀྱང་རྒྱུད་ཆིག་རྐྱ་བ་མ་ཡིན་པར་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ཁྲོད་མི་རྒྱུད་ཀྱང་འགྱུར་ཡོད་ནའང་གཙོ་བོ་གནའ་བོའི་ལིའི་མི་རྒྱུད་ཡིན་པ་སྨྲ་མ་དགོས་པ་

རེད།

༢. གནའ་དང་ཐོག་ཡུལ་གྲུ་དེའི་མངའ་ཁོངས་ལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཡོད། ཏུང་ཧོང་ས་

ཆ་ནི་ལི་ཡུལ་སྨད་པའི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས། ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་སྐུ་རིང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ་

ནང་བསྟན་རིག་གནས་དར། “ཧ་ལམ་སྤྱི་ལོ་ལུགས་ལྡོག་གི་དུས་རབས་དང་བོའི་ལོ་རབས་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུའི་

ནང་ཡིན། རྒྱ་ནག་ལས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཡས་མས་ཀྱིས་སྔ།”1  ནམ་ཞིག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྙིང་བོ་རིང་རྐྱ་ཆིག་ཐུབ་ཏུ་

བྱུང་པས། དཀར་ནག་རྒྱ་དང་བོད་པ་བཅས་ཀྱི་ས་འདབས་ལ་འབྲེལ་བའི་གནའ་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་གྱུར། མི་

རིགས་མང་བོ་གནས་ཤིང་སྐད་རིགས་དུ་མ་སྤྱོད། གྲུབ་མཐའ་ནང་བར་འཆའ། རིག་གནས་རྒྱ་གར་ལས་དྲངས་

པས་ཡི་གེ་རྣམས་ཀྱང་རྒྱ་གར་དབྱངས་གསལ་དང་ཆ་འདྲ་བའམ་དེའི་གྱུར་གཟུགས་ཤ་སྟག་པ་ཡིན། “ནང་

བསྟན་དར་སྒང་ན་གནས་པའི་སྐབས་ནི་སྤྱི་ལོ་༣༡༧--༤༢༠བར་ཏེ། དེ་དུས་ཐ་ལེམ་གཞོང་སའི་ཡར་སྣེ་མར་སྣེའི་

འུ་ཏན་དང་ཀུ་ཚ་གཉིས་རིམ་གྱིས་ནང་བསྟན་རིག་གནས་ཀྱི་ལྟེ་བར་གྱུར། ཀྲུང་གོའི་ནང་ལོགས་ཀྱི་བཙུན་པ་མི་

ཉུང་བ་ཡང་ལི་ཡུལ་ལ་སློབ་གཉེར་དུ་སྐྱོད་པ་དང༌། ཡང་ན་ལི་ཡུལ་ལྗོངས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་དམ་པའི་ཆོས་

གདན་འདྲེན་དུ་ཕྱིན། དུས་རབས་ལྔ་བའི་སྟོད་ལ་ཐང་གི་རྗེ་བཙུན་ཆོས་གསལ་（ 高 僧 法 显）ཡང་ལི་ཡུལ་གྱི་

ལམ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བསྐྱོད”2 །

ཐང་གིས་ནུབ་ཕྱོགས་ཡོ་རོབ་གླིང་གི་སྐམ་སའི་ཚོང་ལམ་བརྟོལ་བ་ལས་ཡུལ་གྲུ་དེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་ཐང་གི་

དབང་འོག་ཏུ་གྱུར་ཅིང༌། ཤ་ཅུའི་མཁར་མོ་ཆེ་རྒྱ་སེར་ནག་རྣམས་ཀྱི་ཚོང་འདུས་ཆེན་མོར་གྲུབ། ཐང་བཙུན་བླ་

མ་སོགས་ཀྱང་ལྗོངས་དེི་ག་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས། རྒྱ་གར་གྱི་ནང་བསྟན་རིག་གནས་ཡང་ལི་ཡུལ་བརྒྱུད་

ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདན་དྲངས། ཏུང་ཧོང་བྲག་དགོན་ལི་ཡུལ་གྱི་གནས་བྱིན་ཅན་ལས་རྒྱ་ནག་གི་གནས་མཆོག་

1. ཞིན་ཅང་གི་མུས་ལེམ་ཆོས་འབྱུང༌། （པོད་དང་བོ） ༢༠༠༠ལོར་ཞིན་ཅང་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།  P.༤༤

2. ཞིན་ཅང་གི་མུས་ལེམ་ཆོས་འབྱུང༌། （པོད་དང་བོ） ༢༠༠༠ལོར་ཞིན་ཅང་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།  P.༤༥
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་གྱུར། སྐབས་དེ་ཙམ་ཞིག་ནས་ཐང་གི་བཙུན་པ་རྣམས་ལི་ཡུལ་སྨད་ཀྱི་ཆར་གྱུར་བའི་ཏུང་

ཧོང་ལ་རྟཻན་བཅས་ཏེ་བྲག་དགོན་རྒྱ་སྐྱེད་པའི་ལས་དོན་འགོ་བརྩམས་ཤིང༌། ལྀ་དང་རྒྱ་གར་ལྗོངས་ཀྱི་ནང་བསྟན་

རིག་གནས་ཐང་ཡིག་ལ་སྤེལ།  སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའི་ལིའྀ་བཙུན་པ་གཉིས་

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་བོད་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་བཙན་ལ་མཇལ་བར་ལི་ཡུལ་ནས་དབུས་ལྡན་ར་སའི་ཞིང་དུ་

ཕེབས་པར་གྲགས། མང་སྲོང་གི་སྐུ་རིང་ནས་བཙན་པོའི་རུ་ཆེན་བྱང་ཕྱོགས་ལི་ཡུལ་ཏེ་དྲུ་གུའི་ཞིང་དུ་འདྲེན་འགོ་

བརྩམས། ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་གྱི་སྐུ་སྨད་ན་ལི་ཡུལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བོད་ཀྱི་ཆབ་འོག་ཚུད། ཧ་ལམ་སྐབས་

ཐོག་དེ་ཙམ་ན་ལི་ཡུལ་སྨད་དུ་བསྟན་པ་རྣམ་པར་དར་བས། སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་བཙུན་པ་རྣམས་སྨད་ལ་ཕེབས་ནས་

ལི་ཡུལ་སྨད་དུ་དགེ་འདུན་གྱི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས། དེ་ལྟར་ལོ་ངོ་གཉིས་ཙམ་ན་ཡུལ་འཁྲུག་དང་མུ་གེ་བྱུང་ནས་

བསྟན་པ་དང་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྡེ་ལ་ཉམས་ཉེན་བྱུང༌། དགོན་པའི་སྤྱི་ནོར་གཞིས་པ་དང་བྱེས་པས་འཕྲོགས་ནས་

དམྀགས་པ་སྙིང་རྗེ་ལ་གཏོད་པའི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཕལ་མོ་ཆེ་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་མེད་པར་ཁ་ཐོར། འགའ་ཞིག་
（ལི་བཙུན་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག）བོད་ན་བསྟན་པ་ཡོད་པའྀ་གཏམ་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ལོ་ལམ་ཟླ་ཤས་ཀྱིས་བཅད་

དེ་བོད་དབུས་སུ་སླེབས། ཀོང་ཇོས་སྦྱིན་བདག་བྱས་ཏེ་བསྙེན་བཀུར་མི་དམན་པ་བྱས་སྐད། ཅིས་ཀྱང་ལི་ཡུལ་

གྱི་བསྟན་པ་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ་ཕྱི་རྐྱེན་དང་ནང་རྐྱེན་གཉིས་ཀྱི་འདུ་ཟིང་འཁྲུགས་ཏེ་ཁྱོན་ཡོངས་

ནས་ཉམས་པར་གྱུར། ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ་བཙན་པོའི་དམག་ཆེན་གྱིས་ཤར་ཕྱོགས་ཐང་གི་ཁུངས་

ལས་མཁར་ཅུ་བཅོ་བརྒྱད་གྱི་ས་ཕབ་ནས་མཐོང་ཁྱབ་ཁྲི་སྡེ་ལྔའི་སྲིད་ཀྱི་གཉེར་ཁ་བཙུགས། དེའི་ཁོང་ན་ཤ་ཅུའི་

ཡུལ་གྱི་ཏུང་ཧོང་དང་དེའི་བྲག་དགོན་མོ་གུ་ཕུག་ཡང་ཡོད། ཧྭ་ཤང་མ་ཧན་ཡན་ཡང་སྔར་ཡུལ་དེ་ག་ནས་ལྷ་ལྡན་

ལྗོངས་ལ་ཕེབས། བོད་ཡུལ་དུ་མི་ལོ་བཅུ་ཁར་གྲུབ་མཐའ་སྤེལ་རྗེས་མཁན་པོའི་ལྟ་བས་ཕམ་ནས་སླར་ཏུང་ཧོང་

དུ་ལོག བོད་ཀྱིས་བཟུང་རིང་གནས་དེ་གར་དགོན་པ་དུ་མ་གསར་འདེབས་བྱས་ཤིང་དགོན་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་

གསར་བ་ལག་བསྟར་གནང་རབས་རྒྱའི་མཁས་པ་རྣམས་གླེང༌། དེས་ན་ཏུང་ཧོང་བྲག་དགོན་དེ་ལི་དང་རྒྱའི་

རིགས་གནས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རང་ཅག་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་སོགས་ལའང་འབྲེལ་བ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་པ་སྨྲས་མ་དགོས་པ་རེད། 

ཏུང་ཧོང་ལས་ཕྱུང་བའི་གཏེར་མའི་ཡིག་ཆ་ལ་རྒྱ་བོད་དྲུ་གུ་སོགས་མི་རིགས་མང་བོའི་ཡིག་རིགས་ཀྱིས་

ཀུན་ནས་ཕྱུགས་ཀྱང༌། རྣམ་གྲངས་མི་མཚུངས་ཏེ་ཡིག་ཆ་ཆེས་མང་བོ་ནི་རྒྱ་ཡིག་ལ་སྐྱོན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། 

དེའི་འཕྲོར་བོད་ཡིག་གིས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ་མང༌། མི་རིགས་གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་གིས་བྲིས་པའི་ཡིག་ཆ་ལྟོས་

བསྡུར་གྱིས་དཔག་ན་ཅུང་ཟད་ཉུང༌། ཡིག་ཆ་ཕལ་མོ་ཆེའི་ནང་དོན་ནི་ནང་བསྟན་ཤེས་རིག་ཡིན་པས། བྲག་

དགོན་གྱི་ཕུག་པ་དེ་དག་གཙོ་བོ་རིགས་སོ་སོའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྲུན་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། བྲིས་ཡིག་གང་ཡིན་ཀྱང་ནང་བསྟན་རིག་གནས་བཀོད་པའི་ཞར་དུ། མི་རིགས་རང་གི་རིག་

གནས་ཀྱང་བཀོད་ལ། ད་དུང་མི་རིགས་གཞན་གྱི་རིག་གནས་ཀྱང་རང་གི་ཡི་གེར་བསྐྱོན། དེ་བས་ཏུང་ཧོང་གི་

བྲག་དགོན་འདི་ཉིད་སྐབས་དེར་ཨེ་ཤི་ཡ་ཤར་མའི་ནང་བསྟན་རིག་གནས་ཀྱི་ལྟེ་བར་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། རིག་

གནས་བརྗེ་རེས་བྱེད་པའི་ཡིག་སྒྱུར་ལོ་ཙཱའི་ལྟེ་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུའང་གྱུར་ཡོད་པ་དཔག་ཐུབ། 

༣. ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་གཞི་མི་འདྲ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན། ཏུང་ཧོང་དང་མོར་གུ་ཕུག་ཅེས་པའི་

ཐ་སྙད་འདི་གཉིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་འགྲེལ་པ་བྱེད་པ་དེ། ལོ་རྒྱུས་བྱུང་བབ་ཀྱི་དོན་ལ་

ཅུང་ཟད་འབྲེལ་ཡང༌། རིག་གནས་བྱུང་འཕེལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་དེ་ཙམ་མི་འབྲེལ་བས། ད་དུང་བསམ་དགོས་པ་

འདི་འདྲ་ཡོད། དེ་ཡང་ཕུག་པ་གཏོད་པའི་ཐོག་མ་ཐང་གི་བཙུན་པ་རྣམས་ཡིན་རབས་སྒྲོགས་ཀྱང༌། ཁོ་པ་ཚོར་

ཐ་སྙད་དེའི་ཐོགས་དོན་སྐོར་འགྲེལ་ལུགས་གནད་དུ་སྨིན་པ་ཞིག་འགོད་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ངོ་མཚར་མི་ཆེའམ། ཕུག་

པ་རྐོ་མཁན་གྱི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ན་ཡོ་ཙུན་དང་ཧྥ་ལེང་གང་རུང་གི་མིང་གི་ཆ་དང་ལྡན་པར་འབོད་དགོས་

ཀྱི། འོན་ཀྱང་དེ་ལྟར་དུ་སུ་དང་གང་གིས་ཀྱང་མིང་གི་སྦྱོར་བ་མཛད་པར་མ་བྱས་སོ།། བོད་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་ཉེ་མཐུན་པར་

བརྟེན་ནས་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་འགོད་པ་དེ་ཡང༌། རང་ཅག་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ན་ཡུལ་དེའི་གནས་

ཚུལ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་མཐོང་བས་བདེན་ཤས་ཆེ་མིན་མི་ཤེས། ཚུལ་འདི་དག་ལས་དཔག་ན་ཡུལ་དེར་རྟེན་གཞི་

བཅས་པའི་གནའ་བོའི་མི་རིགས་དང༌། ཐོག་མའི་རིག་གནས་སྤེལ་མཁན་གྱི་ས་འདུལ་བ་རྣམས་ནི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མི་

རིགས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཅག་ཡུལ་དེ་གའི་ཐོག་མའི་ས་འདུལ་བར་མི་

སྒྲོགས་ཀྱང༌། ཁོ་པ་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོ་ཡུལ་དེ་གའི་ཐོག་མའི་ས་འདུལ་བ་དང་རིག་གནས་གསར་འབྱེད་

པར་འུར་གྱིན་ཡོད། དེ་ལྟར་ལབ་པའི་རྟེན་ས་ཐང་གི་སྐབས་ན་བཙུགས་པའི་བྲག་དགོན་དེའི་རྡོ་རིང་ལ་བཅའ། 

ཡིན་ཀྱང་ཕུག་པ་བརྐོས་ཏེ་བྲག་དགོན་དེ་རང་རྒྱ་སྐྱེད་པའི་ལས་དོན་སོགས་ལ་ཐང་གི་བཙུན་པ་རྣམས་བྱས་པ་ཆེ་

ཡང༌། ཐོག་མའི་ས་འདུལ་དང་རིག་གནས་གསར་འབྱེད་བྱེད་པ་པོ་ནི་ཁོ་པ་ཚོ་གཏན་ནས་མིན། ཡུལ་དེ་ཐང་གི་

ཁམས་སུ་མ་གྱུར་བའི་སྔ་རོལ་ན་ལིའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཆབ་འོག་ཏུ་གཏོགས་པས། ཐོག་མའི་ས་འདུལ་བྱེད་མཁན་

རྣམས་ནི་ལིའི་མི་རིགས་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟ་ལ། གནས་དེར་ནང་བསྟན་རིག་གནས་གསར་འབྱེད་བྱེད་མཁན་

རྣམས་ཀྱང་ལིའི་མི་རིགས་ཀྱི་གྲུབ་བརྙེས་དམ་པའི་རྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་འགའ་རེ་ཡིན་པ་ཕུག་པ་ཐོག་མའི་མིང་

གི་ཆ་ནས་ཀྱང་ཤེས་ཐུབ། 

སྤྱིར་ཆབ་སྲིད་རིག་གནས་དཔལ་འབྱོར་བཅས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ལ་འཕར་ཆག་མི་སྙོམས་པ་བྱུང་བ་དེས། 

རུ་སྡེ་སོ་སོའི་མངའ་ཐང་ཡང་མི་འདྲ་བར་བཟོས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ཏུ་ཆོས་ལུགས་གོམས་སྲོལ་གྱྀ་སྣང་ཚུལ་མི་

འདྲ་བར་བརྟེན་ནས། མིའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་དང་སྤྱོད་ལམ་སོགས་ཀྱང་མི་འདྲ་བར་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་ནིེ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

འགྱུར་ལྡོག་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས། ལི་ཡུལ་སྟོད་ཕྱོགས་ལ་མུས་ལེམ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འགྱུར་ཤན་（ཐོག་མར་

མུས་ལེམ་ལ་འགྱུར་བ་ནི་སྟོད་ཀྱི་གར་ལོག་པ་ཡིན）ཐེབས་པ་དང༌། ལི་ཡུལ་སྨད་ལ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་སྲིད་སྟོབས་དབང་

ཤུགས་ཐེབས་（འབན་ངྷ་ཧོར་གྱི་སྐོམ་གྲྭ་བཅོམ）ནས་ནང་བསྟན་རིག་གནས་ལ་ཕོག་ཐུག་བྱུང༌། ཡུལ་གྱི་དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་ནི་ལི་ཡུལ་སྨད་དུ་ལོགས་ནས་ཚོགས་རྒྱས་པ་དང༌། དེ་དང་ལྷན་དུ་ལི་ཡུལ་སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་རིག་

གནས་ལ་འགྱུར་ཤན་བྱུང་ནས་ཉམས་འགོ་ཚུགས། དེའི་དོན་ལི་ཡུལ་ཆོས་འབྱུང་དུ་“སྟོད་ཀྱི་མཀར་བཞིའི་དགེ་

འདུན་རྣམས་རིལ་ཀྱིས་འུ་ཏེན་དུ་གཤེགས་སྟེ་འདུས་པ་ལས། དེའི་ཚེ་ལི་རྣམས་（ལི་ཡུལ་སྟོད་པ）བདུད་ཀྱིས་

བསླུས་ནས།  དམ་པའི་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་མ་དད་པས། དགེ་འདུན་ལ་སྐུར་པ་འདེབས།། ནོར་རྫས་ལ་

རྐུ་འཕྲོག་བྱེད་ཅིང༌། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ནོར་རྫས་དང༌། ཚ་ར་（ཚལ་ར་）དང་རྐྱེན་རིས་རིལ་ཀྱིས་ཕྲོགས་

ནས།”1 ཞེས་བྱུང༌། དེ་ལྟར་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་ལི་ཡུལ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་སོ་སོར་ཆད་དེ། སྟོད་ཕྱོགས་པ་མུས་

ལེམ་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་དང་སྨད་ཕྱོགས་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་མོས་བྱས་ཏེ་རིག་གནས་

བྱེད་རྟེན་གྱི་ཡི་གེ་ཡང་སོ་སོར་སྤྱད། མི་རིགས་ཀྱང་དུ་མར་མཆེད་ནས་གཅིག་ཁུངས་ལ་གཅིག་མི་འདུ་བར་

གནས། 

༤. ཏུང་ཧོང་ཞེས་པ་ས་ཁུལ་གྱི་མིང་ཡིན། དེ་ནམ་ཞིག་ཅི་ལྟར་ཐོགས་པ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་སོ་སོར་མི་

འབྱུང་བས་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་དཀའ་ཡང༌། མ་ཁི་པོ་ལོ་དེ་གར་སླེབས་པའི་སྐབས་ན་ས་ཁུལ་དེར་“ཐང་གུད་（Tangut 
唐古忒）”ཞེས་ཡུལ་གྱྀ་གཞིས་པ་རྣམས་འབོད་པ་ཁོང་གི་ཟིན་བྲིས་ལ་འབྱུང༌། དེའི་འབྲྀ་སྟངས་ཐད་རྒྱ་རྣམས་
“唐古忒、唐古惕、唐古特、唐兀等”2 སོགས་སུ་ཐོན་ཞིང༌། དོན་ལ་“ལྡོང་བྱང་（党项）ཉིད་དུ་གོ”3 

བར་ཁོང་ཅག་རྣམས་འདོད། སི་ཐེན་（Stein 斯坦因 ༡༨༦༢-༡༩༤༣）དེ་གར་འབྱོར་བའི་སྐབས་（༡༩༠༡ལ）ོ

ནའང་གཞིས་པ་རྣམས་ད་དུང་ས་ཁུལ་དེ་ག་རང་ལ་“ཐང་གུད་”ཅེས་འབོད་མུས་སུ་ཡོད། ཁོའི་བཤད་ཚུལ་

ལྟར་ན། མིང་འདི་ཐོག་མར་མི་ཉག་（དོན་དངོས་སུ་བོད་པ་ཡིན）གི་སྐད་ལས་བྱུང་ཞིང༌། སོག་པོས་ཡུལ་དེར་

དམག་བརྒྱབ་པའི་བར་དུ་འབོད་ཚུལ་དེ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཡོད་སྐད། ཁ་ཅིག་གིས་ 唐 古 忒 ཞེས་པ་བོད་ཁུལ་

ཡོངས་རྫོགས་ལ་གོ་ཟེར་བའང་ཡོད་མོད། དེ་ནི་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་འབོད་ཚུལ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ས་ཁུལ་རེ་གཉིས་

ཀྱིས་བོད་ལ་འབོད་པའི་མིང་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཡིན་པས་རྒྱུག་དེ་ཙམ་མི་ཆེ། “ཏུང་ཧོང་”དང་“ཐང་གུད”གཉིས་

ལ་སྒྲ་དོན་གྱི་འཇུག་པ་དང་རིག་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་འཆད་དཀའ་ཡང༌། “ཐང་གུད་（Tangut 唐 古

1.ཏུང་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་གནའ་བོའི་བོད་ཡིག་ཤོག་དྲིལ།  ༡༩༨༣ལོར་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།  P.༤༦

2.གསང་ཕུག་རྙེད་པ། ༢༠༠༠ལོར་ཀོང་ཞི་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།  P.༣༠

3.གསང་ཕུག་རྙེད་པ། ༢༠༠༠ལོར་ཀོང་ཞི་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན།  P.༣༠
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

忒）”ཅེས་པ་“ལྡོང་བྱང་（党项）”གི་སྒྲ་འགྱུར་དུ་འདོད་པ་ལས་“ཐང་གུད་（Tangut 唐古忒）”ཅེས་

པ་“མཐོང་ཁྱབ་”ཀྱི་སྒྲ་འགྱུར་དུ་བཀྲལ་ན་སྒྲ་དོན་གྱི་འཇུག་པ་དེ་བས་འབྱོར་ཆེ་བར་མངོན་ཏེ། ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་

བཙན་རིང་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་དང་བྱང་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་བསྐྱེད་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གཉེར་ཁ་བཙུགས་པ་ལ་“མཐོང་

ཁྱབ་”ཏུ་བཏགས། མངའ་ཁོངས་སུ་ཁྲི་སྡེ་ལྔ་ཡོད། ཏུང་ཧོང་ས་ཁུལ་ཡང་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། རྒྱུ་མཚན་

དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བསམ་ན། “ཐང་གུད་”ཅེས་པ་“ལྡོང་བྱང་”གི་དོན་ལས་འཕྲོས་པའམ་དེའི་སྒྲ་འགྱུར་

ཉིད་དུ་བྱ་བ་ལས་“ཐང་གུད་”ཅེས་པ་“མཐོང་ཁྱབ་”ཀྱི་སྒྲ་འགྱུར་ཡིན་ཞེས་བཤད་ན་དོན་ངོའི་གནད་གཞི་དེ་

ལས་ཀྱང་འབྱོར་ཆེ་བ་རེད། གཞན་དུ་ན་“ཐང་གུད་（Tangut 唐古忒）”ཅེས་པ་“ཐང་རྒོལ་”ལམ་“ཐང་

རྒོད་”། ཡང་ན་“ཐུ་རྒོད་”དང་“ཐུ་བྷོད་”ཅེས་པ་གང་རུང་ཞིག་གི་དོན་དང་དེའི་སྒྲ་འགྱུར་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་

ན། སྒྲ་དོན་གཉིས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཀུན་ནས་ཉེ་བས་ལྷག་པར་དུ་མཐུན་འཚབ་ཆེ་ཡང༌། དོན་ལ་གནས་མིན་མི་ཤེས་

པས་ཡིན་ངེས་ཀྱི་ཨུ་ཚུགས་ཁོ་བོས་མི་བྱའོ།། གང་ལྟར་ཏུང་ཧོང་ས་ཁུལ་ལ་“ཐང་གུད་（Tangut 唐古忒）”དུ་

འབོད་པ་ནི། ཅིས་ཀྱང་བཙན་པོའི་སྲིད་དབང་དེ་གར་རྒྱ་སྐྱེད་པ་ལས་ཐོགས་པར་ངེས་པས། འདོགས་གཞི་བོད་

སྐད་ལ་བརྟེན་པ་རང་ཅག་རྣམས་བསམ་ན་ངེས་ཆེ་ལ། རྒྱ་ནག་རྣམས་ཀྱང་དེ་“ལྡོང་བྱང་（党项）”གི་དོན་དུ་

ངོས་འཛིན་པས་རྩ་བ་བོད་སྐད་ཡིན་པ་དོན་གྱིས་ཁས་བླངས་པ་དེ་ལྟ་རེད། 

དེང་བོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱིས་བཟུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་རྟེན་དུ་བྱས་ཏེ། བོད་སྐད་ཀྱི་ཆ་

དང་མཐུན་པར་ཏུང་ཧོང་ནི་ལྡོང་དཔུང་དུ་འདོད་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་གིས་རིག་རྫས་རྟེན་གྱི་ཆ་ནས་སྟོང་སྐུར་འདོད་

པའི་འགྲེལ་བཤད་གནང་གི་ཡོད། ས་མིང་དེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བོད་སྐད་ཡིན་པར་འཁྲུན་ཐག་མི་ཆོད་མོད། རྒྱའི་

ཡང་མ་ཡིན་པར་ངེས་ཏེ། ཁོ་ཚོར་དེའི་ཐོགས་དོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཅི་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མི་འདུག ས་ཁུལ་དེ་ཡ་ཐོག་སྔ་

མོའི་དུས་ན་ལི་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆར་གཏོགས། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཕོ་

འགྱུར། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དར་རྒུད་སོགས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་མི་རིགས་མང་བོས་དབང་དུ་བསྒྱུར་བར་བྱས། དེ་བས་ས་

མིང་དེའང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཤིག་གི་སྐད་ཡིན་པ་གོར་མ་ཆག་ལ། ཐོག་མའི་གདགས་དོན་སོགས་ལའང་དེ་

ལས་ལྷག་པའི་གཟུང་བྱ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་གདོན་མི་ཟ་བས། ད་དུང་འབྱུང་བརྟག་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བར་སྙམ།

༥. མོར་གུ་ཕུག་ནི་བྲག་ལ་བརྐོས་བརྒྱབ་ནས་གྲུབ་པའི་བྲག་ཕུག་མང་བོའི་ཚོགས་ཀྱི་དགོན་པ་ཞིག་ཡིན། 

རྟེན་བཞེང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་ལྟོས་ནས་རྒྱ་ནག་རྣམས་སྟོང་སྐུའི་ཕུག་དུ་འབོད། བོད་ཀྱིས་མངའ་

མཛད་པ་ལས་སྔར་གྱི་དགོན་པ་སོར་གནས་ཐོག་དགོན་སྡེ་གསར་འདེབས་གནང་པ་མ་ཟད། ཁྱད་པར་དུ་བྲག་

ཕུག་ལྷ་ཁང་བཞི་བཅུ་ལྷག་གསར་འབྱེད་བྱས་ཏེ་རྟེན་བཞེང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱས་ཤིང༌། ཐང་གིས་བསྐོས་པའི་

མངའ་བདག་རྣམས་སྲིད་དོན་དབང་ཆ་འཕོྲག་སྟེ་དགོན་བདག་གམ་དགོན་གཉེར་བྱེད་པོའམ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བྱེད་དུ་བཅུག་ནས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དགོན་སྲིད་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས། མི་ཉག་པས་བཟུང་

སྐབས་སྲིད་པ་ལྷའི་ཕོ་བྲང་དུ་འབོད། བྲག་དགོན་གསར་མ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་བཞེངས་རབས་《མི་ཉག་གི་ནང་བསྟན་

རིག་གནས་》ལ་བཤད།

ཏུང་ཧོང་གྱི་བྲག་དགོན་ལ་“莫高窟”ཟེར་བའི་དོན་འགྲེལ་འབྱོར་བོ་ཞིག་ད་སྔ་སུ་ལའང་འགོད་རྒྱུ་མ་བྱུང་

མོད། ཏུང་ཧོང་ཡིག་རྙིང་ལ་བྱུང་བའི་ལི་ཡུལ་ཆོས་འབྱུང་ལྟར་ན། གནའ་སྔ་མོ་ལི་རྗེ་བིརྻའི་སྲས་ཆུང་ངུ་ཆོས་སྒོར་

རབ་བྱུང་སྟེ་བསྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གྱིས་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ལ་ལིའི་སྐད་དུ་“མོར་གུ་བདེ་ཤིལ་”དུ་

གསོལ། ལི་ཡུལ་དུ་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་ཐོག་མ་ཡིན། བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་མཛད་རྗེས་རབ་ཏུ་

མཐོ་བས་སྐབས་དེར་ལི་ཡུལ་གྱི་ནང་བསྟན་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་དུ་སྙན་གྲགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ཕྱིས་སུའང་རྟོགས་པ་བརྙེས་

པའི་གྲུབ་དབང་བྱུང་རིགས་ཇི་སྙེད་ལ་མིང་དེའི་འཇུག་པས་སྤྱི་བྱེ་དབྱེར་མེད་དུ་བོས། 

ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་སྐབས་（སྤྱི་ལོ་ལུགས་ལྡོག་གི་264--227ལོའི་བར）ནས་ལི་ཡུལ་ཏེ་ད་ལྟའི་

ཞིན་ཅིང་ལ་ནང་བའི་བསྟན་པ་དབུ་བརྙེས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་རིམ་གྱིས་ལི་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ཀུན་ཏུ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ཧ་ལམ་གནའ་བོའི་རྒྱ་གར་དང་འདྲ་བ་ཙམ་བྱུང༌། དགྲ་བཅོམ་

པའི་གོ་འཕང་ཐོག་མར་བརྙེས་པའི་མོར་གུ་བདེ་ཤིལ་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་སོགས་ གནས་བྱིན་ཅན་དང་རྟེན་འགངས་

མཚར་དུ་བཟུང་ནས། གཞིས་འབངས་ཀྱི་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱོང་གི་རྟེན་དུ་

བཅས་པ་མ་ཟད། མོར་གུ་བདེ་ཤིལ་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་དང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་གནས་སོགས་ཀྱང་ཁྱད་

དུ་འཕགས་པར་རྩིས་ནས་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་རྟེན་དུ་བཀུར། ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བྱིན་རླབས་

ཀྱི་ཚན་ཁ་མ་ཉམས་པའི་གནས་འགངས་ཆེན་དེ་དག་ལ་ཡུལ་དང་དུས་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དགོས་པའི་དམིགས་

པ་ལྟར་དུ་དགོན་པ་དང་མཚམས་ཁང༌། སྒྲུབ་ཕུག་སོགས་བཞེངས། ཡུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་བ་ལས་རིམ་

བཞིན་རྒྱ་ཇེ་ཆེ་དང་ཚད་ཇེ་མཐོར་བཏང༌། དེ་ནི་ནང་བསྟན་རིག་གནས་ཀྱི་བསམ་བློའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ལ། འཛམ་

གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་སོ་སོའི་གནས་མཆོག་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་་ཆོས་ཉིད་ཀྱང་ཡིན། ལི་ཡུལ་ལ་བསྟན་པ་

ཉམས་ནས་སྔོན་གྱི་གནས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་རྣམས་ཀྱང་ལྷོད་པ་དང༌། མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྲིད་འགོའི་

བརྗེ་རེས་དང་ནང་བསྟན་རྒྱ་ཡུལ་ལ་མཆེད་པ་སོགས་ཀྱིས་“མོར་གུ་ཕུག་”གནས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་རིག་

གནས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དེ་ཡང་ཐང་གི་བཙུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་ཞིང༌། གདགས་དོན་ལ་བརྩི་བཀུར་

བྱས་ཏེ་གནའ་བོའི་རྒྱ་མིའི་ཡུལ་སྲོལ་གྱི་དུང་ག་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དད་ཞེན་ལྟར་དུ། ཡོ་ཙུན་དང་ཧྥ་ལེང་སོགས་

ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་ལུགས་འབྱུང་གི་༣༦༦ལོ་ནས་ཕུག་པ་བརྐོ་འགོ་བརྩམས། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱོན་

གྱིས་ཕུག་པ་བརྐོས་ནས་བྲག་དགོན་དུ་ཆགས་པར་བྱས། དེས་ན་མོར་གུ་བདེ་ཤིལ་གང་ཞིག་གིས་གདན་ས་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

མཛད་པ་ཆེས་སྔ་ཡང༌། གདན་ས་དེར་ཕུག་པ་བརྐོས་པའི་བྱུང་བ་ནྀ་དེ་ལྟར་འཕྱི་བར་ངེས་སོ། །  

གནའ་བོའི་ཏུང་ཧོང་ལི་ཡུལ་སྨད་ཀྱི་ཆར་གཏོགས་པས་ལིའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱིས་ཁྱབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བྲག་

དགོན་མོར་གུ་ཕུག་གི་ཆེས་སྔ་བའི་ཕུག་པ་ཐོག་མ་དེ་ཡང་རང་བྱུང་ཕུག་པའི་ཚུལ་དུ་སྣང་བའི་“མོར་གུ་བདེ་ཤིལ་
”ཞིག་གི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡིན་པ་དང༌། སྒྲུབ་ཕུག་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒོམ་སྒྲུབ་པ་མང་བོར་རྟོགས་པ་བརྙེས་པས། ཀུན་

གྱིས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་གནས་མཆོག་ཏུ་བཀུར་ནས་ཚོགས་བསགས་ཀྱི་རྟེན་དུ་བཟུང་ཞིང༌། མིང་ལ་ངང་ངམ་

ཤུགས་ཀྱིས་མོར་གུ་བདེ་ཤུལ་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་བོས། རིམ་གྱིས་སྲིད་འགོ་འགྱུར་ཀྱང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དུང་ཁ་མ་

འགྱུར་བས་རང་བྱུང་གི་ཕུག་པ་དེ་རྩོལ་བྱུང་གི་ཕུག་པར་བཅོས་ཤིང༌། མུ་མཐུད་དུ་ཉེ་འགྲམ་ལ་ཕུག་པ་བརྐོས་

ནས་བྲག་ཕུག་དགོན་པར་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང༌། ཡིན་ཀྱང་མིང་ལ་ཐོག་མའི་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་གང་དེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་

ཚན་ཁ་འབར་བའི་མཚན་སྙན་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོའི་རེ་ཁ་བཀྲ་བ་གང་དེ་གཞན་དུ་མ་བསྒྱུར་བར་རང་སོར་བཞག 

ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེའི་གདགས་དོན་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱས་ཏེ། དམ་པའི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཆེད་

དུ། ལིའི་སྐད་དེ་ཉིད་སོར་གནས་རྒྱུན་འཇོག་གནང་བར་མངོན། “མོར་གུ་བདེ་ཤིལ་”ཞེས་པ་བོད་སྐད་ལ་དོན་

བསྒྱུར་བྱས་ན་ལམ་མ་ནོར་བར་སྟོན་པ་སྟེ་ལམ་སྟོན་དུ་འབྱུང་བ་ཆོས་འབྱུང་དེ་ག་རང་ན་གསུངས། དེ་ལྟ་བས་

ན་མོར་གུ་བདེ་ཤིལ་དུ་གྲགས་པའི་གང་ཟག་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ནི་ཞིན་ཅང་གི་གནའ་བོའི་ལིའི་མི་རིགས་ཡིན་པ་

དང༌། མིང་དེ་ཡང་ལིའི་སྐད་ཡིན་པས། “莫高窟”དང་“མོར་གུ་ཕུག་（འདི་རྒྱ་སྐད་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་

པའི་ཉེ་རབས་ཀྱི་མིང་གསར་ཞིག་ཡིན）”ཅེས་འབོད་པའི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མིང་འདི་གཉིས་ལ་སྒྲ་དོན་གྱི་འཇུག་པ་ཀུན་

ནས་མཐུན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་ནའང༌། སོ་སོ་གང་གི་སྐད་མ་ཡིན་པར་ལིའི་སྐད་དེ།  ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་

ཏན་མཐོན་པོ་བརྙེས་པའི་ལི་ལྗོངས་ཀྱི་དྲང་སྲོང་མོར་གུ་བདེ་ཤིལ་གང་ཞིག གནའ་དང་ཐོག་གནས་དེ་གར་སྒྲུབ་

པ་མཛད་པའི་ཆ་ནས་སྒྲུབ་པ་པོའི་ཆེ་མིང་གང་དེ་རྟེན་གཞིའི་སྒྲུབ་ཕུག་ལ་ཐོགས་ཏེ་“མོར་གུ་ཕུག་”ཅེས་བྱུང་བ་

དང༌། ཕྱིས་སུ་ཕུག་པ་བརྐོས་ཤིང་རྟེན་བཞེངས་བྱས་ནས་རིམ་གྱིས་བྲག་དགོན་དུ་གྱུར། མིང་གི་ངོས་འཛིན་ལ་

སྔར་ལྟར་མོར་གུ་བདེ་ཤིལ་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་ཅེས་བོས། འབོད་བདེ་ཀྱི་དགོས་པར་མོར་གུ་ཕུག་ཅེས་བསྡུས་པར་སྙམ། 

ད་སྐབས་མོར་གུ་ཕུག་ནི་བྲག་དགོན་ཧྲིལ་བོར་གོ་ཡང༌། དེང་ཐོག་ 乐 尊 窟 ཁོ་ནར་གོ་བ་ཕུག་པ་ཨང་CH. Ⅲ ལ་

བཞུགས་པའི་སྤྱི་ལོ་༦༩༨་ལོའི་རྡོ་རིང་ལ་གསལ། དེས་ན་དང་ཐོག་གི་མོར་གུ་བདེ་ཤིལ་གྱི་སྒྲུབ་ཕུག་དངོས་མ་

ནི་乐尊窟གཅིག་བུ་ཡིན་པས། ཕུག་པ་དེར་“མོར་གུ་ཕུག་”ཅེས་བོས་པར་མངོན། ཕྱིས་སུ་སྒྲུབ་ཕུག་དེ་ཉིད་

རྨང་གཞིར་བྱས་ཏེ་ནང་བསྟན་གྱི་དུང་བ་ཆེ་བའི་མི་རིགས་སོ་སོས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རིང་མོའི་ནང་རྟེན་བཞེང་གི་

འབད་ཐག་མ་ལྷོད་པར་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པས། བྲག་ཕུག་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་གིས་གྲུབ་པའི་བྲག་དགོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཀྱང༌། མིང་གི་ངོས་འཛིན་ལ་ཐོག་མའི་གདགས་དོན་སྤྱི་ལ་འཇུག་པར་བྱས་་ཏེ་“མོར་གུ་ཕུག”ཅེས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བོས་པར་སེམས་སོ།། གོང་གི་གླེང་བ་དེ་དག་ཧ་ལམ་ཚོད་བཤད་དུ་སྲིད་པས་དོན་ལ་ཞུགས་ཡོད་མེད་བློ་ལྡན་རིག་

པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བླང་དོར་གནང་རྒྱུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུའོ། ། 

 
（སངས་རྒྱས་མཁར་གྱིས་བརྩམས།  ༢༠༠༣ལོའི་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་ཆེད་སྦྱོང་སློབ་གྲྭའི་རིག་

དེབ་གཉིས་པ་ལས་དྲངས།）
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

མཚོ་སྔོན་པོ་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་ས་མིང་འགའི་འབྱུང་ཁུངས་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ། 

དང་བོ། མཚོ་ནུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས།

མཚོ་སྔོན་ཞིར་ཆེན་ཁོངས་ཀྱི་མཚོ་སྔོན་པོའི་ནུབ་རྒྱུད་（གཤམ་ནས་མཚོ་ནུབ་ཞེས་བསྡུས་）ས་ཁུལ་ནི། 

མདོ་འབུས་མཐོ་སྒང་གི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་གནས་ཤིང༌། ས་རྒྱར་སྤྱི་ལེ་ཁ་གང་མ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཡོད་ལ། བོད་ཁམས་

ལས་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་རིང་མོའི་ནང་གནས་དེའི་ཐོག་མའི་བདག་པོ་ནི་རྒྱའི་

དེབ་ཐེར་ལས་བོད་ཀྱི་མེས་པོར་བཤད་པའི་“ 羌”ཡིན་ལ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན་གདོད་མའི་རུས་ཆེན་ཁྲོད་ཀྱི་

སུམ་པ་འབྲུ་རིགས་དང་མི་ཉག་ལྡོང་རིགས་གཉིས་ཡིན་པ་གྲགས། བོད་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་མ་ཐོགས་པའི་ཡར་

སྔོན་དུ་དེའི་མེས་པོ་རྣམས་རིགས་གཅིག་ཡིན་ཀྱང་རུས་མི་འདྲ་བ་སྟེ། གནས་དེར་འཁྱམས་པར་བཤད་པའི་སྒ་

འབྲུ་ལྡོང་ལ་སོགས་མང་དུ་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་ལ། སྐབས་དེར་བོད་ཞེས་མི་འབོད་ཀྱང་བོད་དང་གདུང་རྒྱུད་གཅིག་

ཡིན་པ་གོར་མ་ཆག། བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་སྔ་རོལ་དུ་གནས་འདིའི་ནུབ་ཕྱོགས་ནི་བོད་ཀྱི་རུས་ཆེན་ཏེ་སུམ་

པ་འབྲི་རིགས་ཀྱིས་བཟུང་ཡོད་པ་དང་། ཤར་ཕྱོགས་མི་ཉག་ལྡོང་རིགས་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་ས་ཡིན་པ་བོད་རྒྱའི་

དེབ་ཐེར་ལས་མངོན་གསལ་དུ་བསྟན་ཡོད།  དེ་ནས་བོད་སྤུར་རྒྱལ་དྲག་ཏུ་རྒྱས་ཏེ་ས་དེ་ཀུན་མངའ་བདག་བྱས་

ཤིང༌། བོད་ཁམས་གཅིག་གྱུར་བྱུང་སྟེ་སོྟབས་འབོྱར་དང་མངའ་ཐང་བླ་ན་མེད་པ་བྱུང༌། སྐབས་དེར་བོད་ཀྱིས་ཨན་

ཞི་སྡེ་བཞི་（安西四镇）ལ་སོགས་དབང་དུ་བསྡུས་ཡོད་པས། མཚོ་ནུབ་ས་ཁུལ་ནི་བོད་ཀྱི་ནང་ལོགས་སུ་གྱུར་

ཡོད། བོད་རྒྱལ་སིལ་བུར་ཐོར་རྗེས་གནས་དེ་ཐམས་ཅད་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ལས་མཆེད་པའི་ཙོང་ཁ་རྒྱལ་བོ་

སྟེ། ཁྲི་གནམ་ལྡེ་བོན་བཙན་པོ་རྒྱལ་སྲས་ལགས་ཀྱིས་མངའ་བདག་བྱས་ཡོད། དེ་ནས་སོག་དམག་གིས་མི་ཉག་

བཅོམ་རྗེས་༡༢༣༥ལོར་བོད་ཀྱི་ས་ཆར་ཐོག་མར་བསླེབས། ཁོ་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ངོ་བོ་དང་དབང་ཆའི་གྲུབ་

ལུགས་ལ་གཞིགས་ནས། བླ་ཆེན་རིམ་པ་བཞིན་གདན་དྲངས་ཏེ་སྤྱི་དབང་བཟུང་བ་ལས། དྲག་དམག་ཆེན་པོ་མ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དྲངས་ཤིང་སའང་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་པས། གནས་འདི་ཡོན་རྒྱལ་སྐབས་སུའང་བོད་གྱི་ཕ་ས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་

པ་རྒྱའི་དེབ་ཐེར་ལ་གསལ་བོ་བཀོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཚྭ་འདན་སོགས་མདོ་སྨད་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་གནས་པའི་

རྒྱལ་ཕྲན་དང་ཚོ་བ་བཙན་དྲག་ཅན་ཁ་ཁེར་གྱིས་སོག་པོ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་འཁྲུག་ཆེན་འཁྲུག་ཆུང་མི་ཉུང་བ་བྱུང་

བ་དང་། འཐབ་འཁྲུག་ནང་མཚོ་ནུབ་ས་ཁུལ་ནི་སོག་དམག་ནུབ་ཕོྱགས་སུ་བསྐྱོད་པའི་འགྲོ་ལམ་དུ་གྱུར་ཡོད་པའི་

རྐྱེན་གྱིས། སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་གནས་དེའི་བོད་མི་མང་ཆེ་ཤོས་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་དག་ལ་བཙན་བྱོལ་བྱས་ཏེ། གནས་

སྤོས་ཀྱིས་ལ་ལ་ལྷོ་ཕྱོགས་དང་ལ་ལ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཆད་འགོ་བརྩམས། མེན་རྒྱལ་རབས་གསར་ཏུ་བཙུགས་པའི་

སྐབས་སུ་གནས་དེར་ད་དུང་བོད་ཀྱི་ཚོ་ཆེན་“ཨ་ལྡོང་（阿端）དང་ཕོ་ལྡོང༌།（罕东） ཨ་སྡེ།（安定） ཆུ་

སྐྱ་（曲先）”ལ་སོགས་པའི་བཅུ་ཕྲག་འགའ་གནས། གནས་དེའི་བོད་མི་རྣམས་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་སོག་པོ་དང་ལོ་

བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་རིང་ལ་ཟང་ཟིང་འཇགས་འཇགས་ངང་་ཡུལ་དེར་འཚོ་གནས་བྱས་མོད། རྗེས་སུ་ལོ་༡༥༡༢ནས་

ལོ་༡༥༥༩ཡི་བར་ལ་སྨད་སོག་གི་ཚོ་དཔོན་ཡེ་པུ་ཚི་（亦卜刺）དང་པུ་འེ་ཧེ་（卜儿亥）། ཨན་ཏཱ་ཧན་（俺

达 汗 ）གྱིས་ཚོ་ཁག་གི་དམག་ཁྲིད་དེ་རིམ་པ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཚོ་བ་དེ་དག་ལ་དྲ་མ་དྲངས། ལོ་གང་མང་ལ་སོག་

པོ་དང་རེས་འཐབ་རེས་འཆམ་བྱེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཚོ་བ་དག་གིས་མཐར་དེའི་སྟོབས་ཤུགས་ལ་མ་ནུས་པ་

དང་། རྩ་ཐང་བྱེ་འགྱུར་ལན་གཉིས་ཀྱིས་ཙོང་ཁ་དང་རྨ་ ཆུ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བྱོལ་ནུར་བྱས་ཏེ་ས་ཐམས་ཅད་སོག་པོའི་

ཚོ་བ་དེ་དག་ལ་ཤོར། མེན་རྒྱལ་རབས་མཇུག་མཐའི་སྐབས་སུ་དེང་གི་ཞིན་ཅང་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་སོག་པོའི་ཚོ་བ་འེ་

ལུ་ཐུ་（ 厄 鲁 特）གཞི་འཕོས་ཀྱིས་འཁྱམས་ཏེ་༡༦༣༧ལོར་མཚོ་ནུབ་ས་ཁུལ་ཏུ་བསླེབས་ཤིང༌། ལོ་དུ་མར་ཡེ་

པུ་ཚི་ལ་སོགས་པའི་སོག་པོའི་ཚོ་བ་གཞན་དག་ལ་འཐབ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཕམ་པར་བརྒྱབ་ཅིང་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ས་

ཕལ་ཆེར་བཟུང་སྟེ་འཚོ་གནས་བྱས། དེས་ན་མཚོ་ནུབ་ས་ཁུལ་གྱི་ད་ལྟའི་སོག་པོ་རྣམས་ནི་དེའི་རིགས་རྒྱུད་ཡིན་

ལ་དེ་ལྟར་གཞིས་སྡོད་ཀྱིས་རྐང་ཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །

ལོ་དུ་མའི་རིང་རྨ་ ཆུ་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་འཁྱམས་པའི་བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༡༥༩༥ལོ་ནས་བཟུང་ལོ་༢༥༠ལྷག་

གི་རིང་ལ། ཕྱིར་རྨ་ ཆུ་བརྒལ་ཞིང་བྱང་བསྐྱོད་བྱས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕ་ས་ཚྭ་འདམ་གཞོང་ཕྱིར་ལེན་འགོ་ཐེངས་གང་

མང་བརྩམས་མོད། སོག་པོས་ཕྱིར་བཙན་བསྐྲད་བྱས་པས་གཏན་དུ་སྡོད་མ་ནུས། དེ་བཞིན་ཆིན་རྒྱལ་རབས་

༡༧༢༣ལོར་དེ་ཕྱོགས་ཀྱི་སོག་པོས་ཆིན་གོང་མར་ངོ་ལོག་བྱས་པས་ཆིན་དམག་གིས་སོག་པོ་མང་ཆེ་ཤོས་བཅོམ། 

དེ་ནས་བཟུང་སོག་པོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཉམས་མས་སུ་གྱུར་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཚོ་བ་ཁ་ཤས་ཏེ་བང་སྟག་དང་རུ་སྔན། སྒོ་མེ། 

དགུ་རུ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་བསྙེགས་ཏེ། སླར་ཡང་མཚོ་ནུབ་ཏུ་བསྐྱོད་འགོ་བརྩམས་

ཏེ་སོག་པོ་རྣམས་ནུབ་བྱང་བྱེ་སའི་བར་དུ་བསྐྲད་དེ་གཤིན་ས་ཐམས་ཅད་བླངས། ད་ལྟའི་བོད་ས་སྤང་རི་ཅན་དང་

སོག་ས་བྱེ་ཐང་ཅན་གྱི་ཆགས་ཚུལ་ནི་དེ་བཞིན་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཚོད་འདུག །
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

གོང་ནས་ལོ་རྒྱུས་རག་བསྡུས་ཙམ་བརྗོད་པ་དེ་ནས་ང་ཚོས་མཚོ་ནུབ་ས་ཁུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་ཡུལ་མིའི་

བྱོན་རིམ་ཤེས་ཐུབ་ལ། བོད་དང་སོག་པོས་གནས་དེ་རེས་མོས་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་དུས་ཡུན་ཡང་ཤེས་

ཐུབ། སྤྱིར་གནས་འདི་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་ཡུལ་ཁམས་ཤིག་ཡིན་པ་དེང་སང་གནས་འདིའི་རི་ལུང་ཆུ་ལུང་ག་ས་

གང་དུ་འདུག་པའི་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་བང་སོ་དང་བྲག་རྐོས་རི་མོ་“ 卍 ”བཅས་ནས་ཀྱང་བདེན་དཔུང་བྱེད་ཐུབ། 

འོན་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས་དེར་མ་གཞིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེང་གི་སོག་པོ་ཁོ་ན་གནས་པའི་ས་ཆའི་ས་མིང་གི་

འབྱུང་ཁུངས་བཤད་པ་ལ་ཐམས་ཅད་སོག་པོའི་མིང་བརྡ་ཁོ་ན་ལ་བཙན་སོྦྱར་བྱས་ཡོད་པས། རྒྱ་ཡིག་གི་དུས་དེབ་

ཚགས་པར་དང་བརྙན་འཕྲིན་རྒྱང་སྒྲོག་ལ་སོགས་པའི་སྨྱན་བྱེད་ལས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གྱིས་དྲིལ་སྒྲོག་བྱས་པས་ཁྱབ་

རྡོ་ཁྱབ་དུ་སོང་ཡོད། དོན་དམ་པས་གནས་དེའི་ས་མིང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་བོད་སོག་སྐད་གཉིས་སྤྱད་ནས་དཔྱད་

པ་བཏང་ན་ཆོས་ཉིད་དང་མཐུན་ཞིང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགྲོས་ལའང་མཐུན་པ་ཡིན། མིང་འགའ་ཞིག་སོག་སྐད་ཁོ་ནར་

བཙན་ཤེད་ཀྱིས་སྦྱར་ན་བདེན་བཞག་ཅི་ནས་ཀྱང་ཡོང་མི་ཐུབ་བོ། །

དེ་བས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་དང་རིག་གཞུང་གླེང་བའི་བློ་གཟུར་གནས་པ་ཞིག་གི་ལྟ་ཕྱོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བལྟས་

ན། ས་དེར་སོག་སྐད་ཡིན་ཞེས་བསྒྲགས་པའི་ས་མིང་དུ་མ་ཞིག་དོན་དངོས་སུ་བོད་སྐད་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་རྡོ་

ཐོག་ཏུ་རི་མོ་བརྐོས་པ་བཞིན་གསལ་གྱི་ལེར་འདུག། ས་མིང་དེ་དག་ཅིའི་ཕྱིར་སོག་སྐད་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་བར་ལམ་གྱི་

ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས་ནས་རྒྱུ་རྐྱེན་འཚོལ་དགོས་ཏེ། གནས་འདིའི་ས་མིང་ཕྱི་ཕྱོགས་ལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་པ་ནི་མཚོ་སྔོན་

བཅིངས་འགྲོལ་བྱས་རྗེས་ཀྱི་ཚྭ་འདམ་གསར་གཏོད་ནས་བཟུང་འགོ་བརྩམས་པ་རེད། སྐབས་དེའི་གསར་གཏོད་

མཁན་དག་ནི་རྒྱ་རིགས་ཡིན་པས་ས་མིང་ཐམས་ཅན་ཐོག་མར་མིང་ཐོ་འགོད་སྐབས་སོག་སྐད་ཀྱི་མིང་བརྡའི་སྒྲ་

གདངས་དང་ཅི་བཞིན་དུ་འགྲིག་ན་དེ་བཞིནབཀོད་པ་ལས། དེ་དག་གི་བདེན་རྫུན་ལ་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གཞུང་གི་

སྟེང་ནས་དཔྱད་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་བཏང་མེད་པ། སྐབས་དེའི་“མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་

ཡིག་”ལས་གསལ་བོར་ཤེས་ཐུབ། སྐབས་དེའི་ས་མིང་འགོད་མཁན་དག་ལ་མཚོན་ན་ས་མིང་ཕབ་པ་དེས་ས་

དེའི་གནས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཙམ་ལས་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཞན་ལ་བསམ་བློ་བཏང་

མེད་པས། ད་ལྟའི་སོག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ས་མིང་དེ་དག་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་གདངས་དང་མཐུན་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག་

ཚུར་དྲངས་ཏེ། ཚིག་རྒྱན་གྱིས་སྒྲོ་བཏགས་པའི་སྒོ་ནས་ཅི་འདོད་དུ་འགྲེལ་བཤད་བགྱིད་པ་ཁོ་པ་ཚོའི་ལུགས་སུ་

འཛིན་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། “可可西里”ལ་“མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བུ་མོ་”དང་། “都

兰”ལ་“དྲོད་འཁོལ”། “ 察 尔 汗”ལ་“ཚྭ་ཁུའི་འཛམ་གླིང་”། “ 德 令 哈”ལ་“གསེར་མདོག་གི་

འཛམ་གླིང་”ཞེས་བཀྲལ་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ས་མིང་དེ་དག་སོག་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་དོན་གཉིས་ཀར་ཐོད་གཏུག་

ན་འགལ་བར་མཆིས་པས་རས་ཁུག་ཏུ་ཅི་ཀྱང་ཆུ་མི་ཚོགས་པ་བཞིན་འཛག་བཞིན་མཆིས། དཔེར་ན་སོག་སྐད་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ལས་ སྔོན་ཆད་“柴达木”ལ་“ཚྭའི་འདམ་”ཞེས་སྒྲོག་བཞིན་ཡོད་མོད། ད་ལྟ་འགྱུར་ནས་“རྒྱ་ཆེ་བའི་རྩྭ་

ཐང་”ཞེས་འགྲེལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། “ 德 令 哈”ལ་སྔོན་ཆད་“འཛམ་གླིང་”ཞེས་བསྒྲགས་མོད། ད་ལྟ་
“གསེར་མདོག་གི་རྩྭ་ཐང་”ཞེས་བརྗེས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་“ 察 尔 汗”ལ་ཡང་སྔོན་ཆད་“སྐྱ་མདོག་
”ཞེས་བྱ་མོད། ད་ལྟ་“ཚྭ་ཁུའི་འཛམ་གླིང་”ཞེས་བསྒྱུར་འདུག་པ་སོགས་ཀྱིས་ཕར་ལོག་ཚུར་ལོག་བྱེད་བཞིན་

ངེས་གཏན་ཞིག་མེད་པ་དེ་ནི་མཐར་ཐུག་པའི་འབྱུང་ཁུངས་འདྲེན་རྒྱུ་མེད་པས་སོ། །

གཉིས་པ། མཚོ་ནུབ་ཀྱི་ས་མིང་འབྱུང་ཁུངས།

༡. 柴达木

ཚྭ་འདམ་ཞེས་པའི་ས་མིང་འདི་ནི་བོད་གྱི་ཐ་སྙད་རྣལ་མ་ཞིག་ཡིན་མོད། དེང་གི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་

རྒྱ་སྐད་ཡིག་གི་དུས་དེབ་དང་བརྙན་འཕྲིན་སོགས་སྨྱན་བྱེད་གང་མང་ཏུ། དེ་ལ་“སོག་སྐད་ཡིན་ལ་དོན་དུ་ཚྭ་

ཆུའི་འདམ་ཡིན་ནོ་”ཞེས་བརྗོད་པ་ཕལ་ཆེར་ས་ཁྱབ་རྡོ་ཁྱབ་ཏུ་སོང་ཡོད། དོན་དུ་སོག་སྐད་ལས་“ཚྭ་”ལ་“ད་

བོ་སུ་”ཞེས་འབོད་པ་དང་“འདམ་”ལ་“ནཱ་མུ་ཁུ་”ཞེས་བརྗོད་པས། རྒྱ་ཡིག་ལ་འཁོད་པའི་“柴达木”གང་

དེའི་མིང་དོན་སྒྲ་གསུམ་ལ་འགལ་བ་ལྟག་སྤྲོད་དུ་ཡོད། དེ་དང་སྡུར་ན་རང་རེའི་བོད་སྐད་ཀྱི་“ཚྭ་འདམ་”ཞེས་

པའི་དོད་དུ་བཀོད་པར་བརྗོད་ན་སྒྲ་དོན་གྱི་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་ཀྱང་མཐུན་པར་ངེས། 《ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་》

ལས་“སྟགི་ལོ་ལ་བབསྟེ། ་་་་་་དགུན་སྟོད་འདུན་མ་གླགི་རྱུ་བྱེར？འདུས། དགུན་སྨད་མདན་དུ་འདུསྟེ། 

་་་་་་”ཞེས་བཀོད་ཡོད་ལ།  1སྐབས་དེའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་གཞིགས་ན་“མདན”ཞེས་པའི་ས་མིང་དེ་

མདོ་སྨད་གྱི་གནས་འདི་སྟོན་པ་ངེས་གཏན་བྱེད་མི་ཐུབ་ཀྱང་། དེ་བཞིན་པའི་ས་མིང་ཐོགས་ལུགས་བོད་ལ་གནའ་

སྔ་མོ་ནས་མཆིས་པ་ཤེས་ཐུབ། གཞན་ཡང་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་བའི་སུའུ་ལན་སྔོན་མའི་སྐབས་ཀྱི་སོག་བོད་

ཡིག་རིགས་གཉིས་ཀར་མཁས་པའི་གནས་སྐོར་བ་སོག་རིགས་པུ་ལུ་ཡ་ཐེའི་ཁོངས་གཏོགས་ཚའེ་པའེ་ཁའུ་ཧྥུ་
（崔比克夫）ཡིས་བརྩམས་པའི་《གནས་མཆོག་ལྷ་སར་འདུག་པའི་འཇལ་བ་》ཞེས་པ་ལས་“柴达木”ཞེས་

པ་བོད་སྐད་ཡིན་ལ་དོན་དུ་ཚྭ་ཆུའི་འདམ་མམ་རྫིང་ཡིན་2 ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་དང༌། དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་

ཨ་མེ་རུ་ཁའི་འཇལ་སྐོར་བ་ཡའེ་ཁའེ་རའེ་（依克柔）ཡི་བརྩམས་ཆོས་《སོག་བོད་ས་ཆ་བརྒྱུད་པའི་ལྗོངས་རྒྱུའི་

1.《དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩོམ་》(བོད་ཡིག) བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༠ལོའི་པར་ཐེངས་དང་བོ། P.༡༢༨

2.《གནས་མཆོག་ལྷ་སར་སྡོད་པའི་མཐོང་ཚུལ》(རྒྱ་ཡིག)  ཚའེ་པའེ་ཁའེ་ཧྥུས་བརྩམས།  བང་ཞན་ཅིན་གྱིས་བསྒྱུར། བོད་ལྗོངས་མི་

དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། p.༤༤
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

རྣམ་ཐར་》ལས་“ 柴 达 木”ལ་དབྱིན་ཡིག་ནས་“tsa dam”1 ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་དེ་ཡང་བོད་ཡིག་གི་

དབྱངས་གསལ་དབྱིན་ཡིག་ལ་སྦྱར་པའི་སྒྲ་གདངས་དང་ཤིན་ཏུ་ཆ་འདྲ་བར་ཡོད་དོ།། དེ་མིན་《དེབ་ཐེར་ནོར་

བུ་》ལས་“ཇང་གུར་རྒྱལ་བོ་༡༢༠༦ལོར་བོད་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་སྐབས་བོད་ཀྱི་དཔོན་པོ་ཧོལ་ནོ་ཡོན་གྱིས་རྔ་

མོང་སོགས་ལེགས་འབུལ་ཁྱེར་ཏེ་ཚ་འདམ་དུ་ཕྱིན་”2 ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་དང་།  གེ་སར་སྒྲུང་ལས་ཀྱང་“ཚྭ་

འདམ་རྒྱལ་བོ་”ཞེས་པའི་མིང་བཀོད་ཡོད་པར་བལྟས་ན། “柴达木”ཞེས་པའི་ས་མིང་འདི་ཐོག་མར་བོད་སྐད་

ཀྱི་ “ཚྭ་འདམ་”ལས་ཐོན་པ་ཤ་སྟག་ཉིད་དུ་གྲུབ་འདུག །

༢. 可可西里

ས་མིང་འདིར་སོག་སྐད་ལས་བཤད་ན་དེའི་དོན་ནི་“མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བུ་མོ་”ཟེར་མོད། ཁོ་ཚོའི་ལོ་

རྒྱུས་རྒན་པོ་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་གང་རུང་ལ་གཏིང་ཟབ་པར་བཅར་འདྲི་བྱས་ན། སྐད་གདངས་“ཁུ་ཁོན་”དང་
“ཞི་ལི་”ཞེས་པའི་མིང་ཚིག་གི་སྒྲ་དང་མཚུངས་བའི་རྒྱུན་མཚན་འདྲེན་པ་ཙམ་ལས་གཞན་པའི་ལུང་དང་རིགས་

པའི་སྒོ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མི་འདུག། ལྷག་པར་དུ་ཅིའི་ཕྱིར་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བུ་མོ་ཞེས་ཐོགས་པར་དྲིས་

ན་དོན་ལ་གཞོལ་བའི་ཁུངས་ཅི་ཡང་དྲང་རྒྱུ་མི་འདུག་པས། འགའ་ཞིག་ཀྱང་གཞན་པའི་མིང་ཚིག་དྲངས་ཏེ་

མཐིང་མདོག་གི་རི་བོ་ཞེས་འགྲེལ་བཞིན་ཡོད། སོག་སྐད་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་སྒྲ་ཙམ་གྱིས་སོག་སྐད་ལ་སྦྱར་ཏེ་ཨུ་

ཚུགས་ཀྱིས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་གནས་ལུགས་ག་ལ་ཡོད། ས་མིང་ལ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བུ་མོ་ཞེས་འབོད་

པ་ནི་སོག་སྐད་ཀྱི་ས་མིང་ཐོགས་ཚུལ་དང་གཏན་ནས་མི་མཐུན། མདོར་ན་ས་མིང་འདིར་སོག་སྐད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

རྒྱབ་ལྗོངས་བཤད་རྒྱུ་མེད་པ་མ་ཟད། གནས་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་རིམ་བྱོན་དུ་བོད་ཀྱི་འཚོ་གནས་རྒྱུན་མ་ཆད་པའི་ཕ་

ས་ཕ་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་པས་སོག་སྐད་ཀྱི་མིང་ཞིག་ཐོགས་དོན་དེ་བས་ཀྱང་མི་འདུག། བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་དུ་གནས་

དེར་འཚོ་གནས་བྱེད་བཞིན་པའི་གདང་ལ་དང་ཆུ་དམར་ལེབ་ཀྱི་འབྲོག་པ་རྣམས་ལ། ས་མིང་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་

དྲིས་ན་མགྲིན་པ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱིས་བོད་སྐད་ཡིན་ཏེ་“གུ་གུ་ཤལ”ཟེར་བ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མི་

འདུག། “གུ་གུ་ཤལ་”ཟེར་བ་ནི་བོད་སྐད་ཀྱི་བརྡ་རྙིང་ནང་རྒྱུ་ཟངས་ལས་གྲུབ་ཅིང་དབྱིབས་ཅ་ནེ་ལེབ་མོར་འདྲ་

བའི་སྣོད་སྤྱད་འཐུང་དཀར་དུ་འཛིན་པ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚོས་བཤད་ན་གནས་འདིའི་ས་དབྱིབས་ཆགས་

ཚུལ་དེ་དང་མཚུངས་པས་“གུ་གུ་ཤལ་”དུ་ཐོགས་པ་ཡིན་ཟེར། བཤད་ཚུལ་འདི་ནི་ས་དབྱིབས་ཆགས་ཚུལ་གྱི་

1.《བོད་ལྗོངས་གསར་དུ་མཐོང་བ་》(རྒྱ་ཡིག) ཐའེ་ལུས་བརྩམས། ཀིན་ཧྲིན་གྱིས་བསྒྱུར། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༡༩༩༩ལོའི་པར་ཐེངས་དང་བོ། P.༣༡

2.《དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་》(བོད་ཡིག) ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་པོའི་མི་རིགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་༡༩༨༠ལོར་བསྒྲིགས། P.༧༧
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཐོག་ནས་དཔྱད་ན་བདེན་དཔུང་བྱེད་ཐུབ་སྟེ། གནས་དེའི་ཤར་ལྷ་ོབྱང་གསུམ་དུ་རི་སྒང་གིས་སྐོར་ཡོད་པས་དཀྱིལ་

དམའ་ཞིང་མཐའ་མཐོ་བས་ཅ་ནེའི་དབྱིབས་དང་འདྲ་བ་མ་ཟད། སྒྲ་གདངས་གི་ཆ་ནས་བོད་སྐད་ཀྱི་“གུ་གུ་”ནི་

རྒྱ་ཡིག་ནང་“可可”ལ་གྱུར་པ་དང༌། བོད་སྐད་ཀྱི་“ཤལ་”ནི་རྒྱ་ཡིག་ནང་“西里”ལ་གྱུར་པས་དེ་གཉིས་

ཧ་ཅང་མཐུན་པར་ངེས་མོད། “可可西里”ཞེས་སྒྲ་འགྱུར་གྱིས་བྱུང་བ་ནི་བོད་ཀྱི་མིང་དེ་སོག་སྐད་ཀྱི་ངག་ལས་

ཐོན་པའི་མཇུག་འབྲས་ཉིད་དུ་སྲིད་དོ།། དོན་དངོས་སུ་མིང་དེ་ཉིད་བོད་སྐད་ཀྱི་“གུ་གུ་ཤལ་”ལས་འཕྲོས་པ་

ཡིན་ཞིང་རྒྱ་སྐད་ལ་དོན་སྒྱུར་བྱས་ན་“景泰蓝钵”ཟེར་བར་འབྱུང་ལ། དེ་ལྟར་སྤྱད་ན་ས་མིང་གི་ཐོགས་དོན་ལ་

ཉེ་བར་འབྲེལ་ན་ཡང་སྒྲ་དེས་ས་ཁུལ་འདི་བདེ་བླག་ངང་སྟོན་མི་ཐུབ་པས། ཐོག་མའི་གདགས་དོན་བོད་སྐད་ཀྱི་

ངོས་ནས་བྱུང་བའི་ “可可西里”སོར་འཇོག་བྱས་ཏེ། གོ་དོན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ས་བདག་རྒན་པོའི་ངག་ལས་

བྱུང་བའི་“གུ་གུ་ཤལ་”དུ་བརྗོད་ན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནད་ལའང་འབྱོར་བ་རེད། ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་ཞེས་པ་ནི་“གུ་

གུ་ཤལ་”གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ས་ཁུལ་གང་དེའི་ཆེ་ཕྱོགས་ཙམ་སྟོན་པའི་ས་མིང་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་

ལྟར་བོས་ནའང་ཆོག་ཆོག་ཡིན། 

༣. 唐古拉

ས་མིང་འདིར་སོག་སྐད་ལས་བཤད་ན་“བྱ་གླག་འཕངས་སྐྱོད་མི་ཐུབ་པའི་རི་བོའི་”དོན་ཡིན་ཟེར་མོད། 

དོན་དམ་པར་བོད་སྐད་ནང་བྱ་རྒོད་ལྡིང་བའི་ལ་ཞེས་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པས། མཚོ་ནུབ་སྲིད་གཞུང་གིས་བསྒྲིགས་

པའི་《མཚོ་ནུབ་ས་མིང་ལོ་རྒྱུས་》”1 ལས་ཀྱང་བོད་སྐད་ཡིན་པར་བཀོད་ཡོད་ཅིང་དོན་ཡང་དེ་ལྟར་བཀྲལ་ཡོད། 

སོག་སྐད་ནང་“བྱ་གླག་”ལ་“པུ་རོ་ཀུ་ཐུ་”ཟེར་བ་དང་“འཕངས་སྐྱོད་པ་”ལ་“ནེ་སུ་ཀུ་”ཟེར། དེར་རྟེན་

བཅས་ཀྱིས་འབྲེལ་བའི་“རི་བོ་”ལ་“བོ་ལ་”ཟེར་བས། སོག་མིང་དེ་དག་ཇི་ལྟར་བསྒྲིགས་ནའང་“唐古拉”ཞེས་

པའི་སྒྲ་གདངས་དང་ཡེ་ནས་མི་མཐུན་པ་མ་ཟད། ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་གཏན་ནས་མཐུན་ཐབས་མེད་པས་ཐ་

དད་ཉིད་དུ་འདུག་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། ས་གནས་དེའི་གཞིས་སྡོད་བོད་འབྲོག་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་ན། གནས་དེ་ནི་

ཨ་ཆེན་གངས་རིའི་ཡན་ལག་གི་རི་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན་ལ་རི་སྒང་དྲང་ཞིང་རིང་བས་གདང་འཐེན་པ་ཞིག་དང་འདྲ་བས་
“གདང་ལ་”ཞེས་ཐོགས་པ་ཡིན་ཟེར། དེར་ད་དུང་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་“གདང་མགོ་ལ་”ཡང་ཟེར་བས་རྒྱ་

སྐད་ལ་“唐古拉”ཞེས་བཀོད་པ་རེད། དེ་དང་དེའི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་འདུག་པའི་“ལ་རྒན་ལ་”ཟེར་བའི་ས་མིང་

འདི་ཡང་བོད་སྐད་ཤ་སྟག་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་ཆ་མཐུན་པའི་བོད་ཀྱི་ས་མིང་ཤིན་ཏུ་མང་སྟེ་“སྐམ་པ་ལ་”དང་། “མདོ་

ལ་”དང་། “ཙོང་ལ་”ལ་སོགས་པ་ས་བབ་མཐོ་ཞིང་ལ་རྒྱུད་རིང་ལ་དཀན་གཟར་བས་དེ་ལྟར་ཐོགས་པ་རེད། 

1.《མཚོ་ནུབ་ཀྱི་ས་མིང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་》(རྒྱ་ཡིག) མཚོ་ནུབ་ས་མིང་གཞུང་ལ་ཁང་གིས་༡༩༩༠ལོར་བསྒྲིགས། P.༦༥
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

རྒྱ་སྐད་ལ་དོན་འགྲེལ་བྱས་ན་དེ་ནི་“ 架 子 梁”ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། དེ་ནི་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བའི་བོད་ཀྱི་ས་

མིང་འདོགས་ཚུལ་གྱི་རིག་གནས་སྣང་ཚུལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

༤. 格尔木

ས་མིང་འདིར་སོག་སྐད་ལས་བཤད་ན་“ཆུ་སྣ་མང་བོ་འཛོམས་པའི་ས་ཆ་”ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ཟེར་མོད། 

དོན་དུ་སོག་སྐད་ལས་ཆུ་བོ་ལ་“གོ་ལུ་”ཟེར་བ་“格尔”བའི་སྒྲ་དང་ཅུང་མཚུངས་ལ། མང་བོ་འཛོམས་པར་“ཆི་

ཅི་ཀི་ལི་ཀེ་དང་ཉི་ཐུ་ལ་ཀོ་ལུ་ཧུ། ཧོ་རུ་ཧུ། ཆོ་ལུ་ཀོ་འུ་ལུ་ཧུ་”བཅས་རྣམ་གྲངས་ལྔ་ཙམ་འབྱུང་བ་དང༌། ས་ཆ་

ལ་“ཀ་ཙུར་”ཟེར་ཞིང་ཐ་སྙད་གཅིག་མ་གཏོགས་མི་འབྱུང་བས། དེ་དག་ཅི་ལྟར་བསྒྲིགས་ཀྱང་སྒྲ་ཅུང་ཙམ་ཉེ་

བ་ནི་སྔ་མ་ཡིན་གྱི་ཕྱི་མ་“木”ཡིག་ལ་དོད་མཚུངས་ཡེ་མེད་པས་སྒྲ་གདངས་ཁ་ཁ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ནང་དོན་གྱི་

ཆ་ནས་ཀྱང་གནས་དེར་ཆུ་རྒྱུན་གཅིག་བཞུར་པ་ལས་ཆུ་སྣ་མང་བོ་འཛོམས་ས་ཞིག་གཏན་ནས་མ་ཡིན་པས། སྒྲ་

དོན་གང་གི་ཆ་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་འགྲེལ་ན་འབྱོར་ཐབས་གཏན་ནས་མེད་པ་གསལ་བོ་རེད། འོན་ཀྱང་ས་འདི་དང་

ཉེ་བའི་གཏེར་ལམ་རྫོང་གི་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་བང་སོ་ལས་ཐོན་པའི་ཤིང་ཁྲམ་གྱི་ཡི་གེ་ལས་ཀྱང་“མ་གུར་”ཞེས་

པའི་ས་མིང་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པར་གཞིགས་ན། ཧ་ལམ་འདིར་སྙེགས་པ་ཤས་ཆེ་བས་གང་ལྟར་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་

གཞི་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་བསྟན་ཡོད། དབུས་གཙང་དང་ཨ་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་དུ་ས་དེར་

གཅིག་མཚུངས་ཀྱིས་“ན་གོར་མོ་” ཞེས་འབོད་ལ། དེང་སང་“གོར་མོ་”ཞེས་ན་ཡིག་བསྐྱུངས་ནས་འབྲི་བ་

འདི་བཅིངས་གྲོལ་ཚུན་ལ་བྱུང་བའི་ན་གོར་མོའི་བསྡུས་མིང་དུ་གྱུར་ཡོད། དེའི་བསྟན་དོན་ཅི་ཡིན་ཟེར་ན། གནའ་

བོའི་དུས་ན་ན་ཐང་ཆེན་པོ་དབྱིབས་ཀོར་མོར་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་ཐོགས་པར་བཤད་ལ། གནས་དེའི་

ས་དབྱིབས་ནི་ལྟེ་བའི་ཐང་དམའ་ཞིང་མཐའ་འཁོར་མཐོ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཐང་ལ་འདམ་རྩྭ་སྟུག་པོ་སྐྱེ་ཞིང་ན་ཆུ་

འཁྱིལ་ནས་ཡོད་པས་ “འདམ་གཞོངས་（ 达 布 逊）”དང་“ན་ཆུ་ཐང་（ 纳 赤 台）”ཞེས་འབོད་

ཅིང་། དེ་ལྟར་བོས་པའི་མིང་དེ་ཡང་མདོ་སྨད་ཀྱི་བོད་པ་རྣམས་སྔ་མོའི་དུས་ནས་བཏགས་པའི་བོད་མིང་རྣལ་མ་

ཞིག་ཡིན། གཞོངས་དང་ཐང་ཞེས་བྱུང་བ་ལས་སྔོན་ཆད་ན་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ཤིན་ཏུ་མཐུན། བོད་ཀྱི་ས་

ཁུལ་དབུས་གཙང་ཤན་རྩ་རྫོང་དུའང་“གོར་མོ་（ 古 尔 木）”ཞེས་པའི་ས་མིང་ཞིག་ཡོད་ཅིང༌། དེ་མ་ཟད་ས་

གནས་གཞན་ན་ཡང་ “ན་གོར་”ཞེས་པའི་ས་མིང་གང་མང་འདུག་པས། 《ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་》ལ་ཡང་
“ན་མར་”ཞེས་པའི་ས་མིང་ཞིག་འབྱུང་ཞིང་། དེའི་བསྟན་དོན་ནི་ཧ་ལམ་ས་མིང་འདིའི་གདགས་གཞིའི་ཆགས་

ལུགས་དང་ཆ་འདྲ་བར་མངོན། “ན་གོར་མོའི་”མིང་དོན་རྒྱ་སྐད་ནང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ན་“圆形水草盆地”ཞེས་

པའི་དོན་ཡིན་པས། ས་མིང་འདི་ལ་སོག་སྐད་ཀྱིས་འགྲེལ་བའི་སྒྲ་དོན་གྱི་འཇུག་པ་གཏན་ནས་མི་འབྱོར་བའི་ཕྱིར་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ན། སོག་སྐད་མ་ཡིན་པ་སྟེ་སོག་མིང་གི་དྲི་མ་དང་དྲོ་བ་ཡེ་ནས་མི་མཆིས་སོ། །

༥. 德令哈

ས་མིང་འདི་སོག་སྐད་ལས་བཤད་ན་“འཛམ་གླིང་”དང་“གསེར་མདོག་གི་རྩྭ་ཐང་”ཞེས་དོན་མི་འདྲ་

བ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགྲེལ་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ཀྱང་དེ་ལྟར་འགྲེལ་བ་ནི་ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཆའི་ནང་“ཏེ་ལེ་ཁེ་”དང་
“ 德 令 哈 ”གཉིས་སྒྲ་འདྲ་བས་ཡིན་ཟེར་པ་དང་། “གསེར་མདོག་གི་རྩྭ་ཐང་”ནི་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་

གཞིགས་ནས་ཚིག་རྒྱན་གྱིས་བཏགས་པའི་མིང་གྲུབ་ཏུ་སྲིད་ཀྱང་། དེའི་དོན་“德令哈”ཞེས་པའི་སྒྲ་གདངས་

དང་སྦྱར་ན་དེ་བས་ཀྱང་གནས་ལུགས་མེད་དོ།། ལྷག་པར་དུ་ས་འདི་ནི་ཚྭ་འདམ་གཞོང་ལས་ཡུལ་གྲུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་

ཡིན་ཕྱིར་འཛམ་གླིང་ཞེས་པའི་མིང་སྦྱར་ན་ཤིན་དུ་འགལ། བོད་སྐད་ལས་བཤད་ན་འདིར་“གཏེར་ཁ་”ཟེར་ཞིང་

གཏེར་རྫས་ཤིན་ཏུ་མང་བས་དེ་ལྟར་ཐོགས་པ་ཡིན། གནས་འདི་དང་འདིའི་མིང་སོག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བོད་དང་

བོད་སྐད་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་ཞིང་། དོན་ནི་གཏེར་ཁའི་དོན་ལ་ཤིན་དུ་འཇུག་པའི་ས་མིང་ཞིག་སྟེ། འདིར་“གསེར་

ལུང་ ( 赛 林 )”ཞེས་འབོད་པའི་ས་ཆ་གཉིས་ཡོད་པས་དང་ཐོག་གཏེར་ཁར་འབྲེལ་ནས་བཏགས་པ་ཤིན་ཏུ་

གསལ། དེ་མིན་ས་མིང་འདི་དང་འདོགས་ཚུལ་ཆ་འདྲ་བར་བྱུང་བ་ནི། 《ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་》ནང་གི་གནའ་

བོའི་ས་མིང་“ཙོང་ཀ་（ཁ་）”དང་། “ཚལ་ཀ་（ཁ་）། ” “འདོང་ཀ་（ཁ་）།” “རབ་ཀ་（ཁ་）” 

སོགས་ཡིན་པས་གཞོལ་སྒོ་མཐུན་པར་དེ་ལྟ་རང་རེད། གནས་འདིར་ད་དུང་འདོགས་ཚུལ་ཆ་འདྲ་བའི་བོད་ཀྱི་ས་

མིང་“ཚྭ་ཁ”དང་། “བ་བཞི་ཞིང་ཁ།” “ཚ་ཚ་ཞིང་ཁ་”རྣམས་ཡོད། ས་མིང་འདི་ཐོག་མར་རྒྱ་ཡིག་ལ་

འགོད་སྐབས་“德令哈”ཞེས་བྲིས་པ་ནི། བོད་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་སོག་སྐད་ལ་སྦྱར་པའི་ཀློག་ཚུལ་གྱི་མཇུག་

འབྲས་སྟེ། “གཏེར་”ལ་“གཏེ་ལེ་”དང་“ཁ་”ལ་“ཧྭ་”ཞེས་སོག་སྒྲའི་གདངས་དང་ལྡན་པར་བཀོད་པ་

ཡིན། བོད་སྐད་ལ་མཚོན་ན་འདི་དང་འདྲ་བའི་ས་མིང་གཏེར་ཁ་ལུང་དང་གཏེར་ལམ། གཏེར་ལུང་ཟེར་བ་ཤིན་ཏུ་

མང་ཞིང༌། གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་བོའི་སྒྲུང་《ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་》ལས་ཀྱང་“གཏེར་ཁ་”ཞེས་པའི་མིང་འདི་

བེད་ཚད་མཐོན་པོར་བཀོད་ཡོད། དེང་གི་བོད་སྐད་ནང་དེར་གཏེར་ཁ་མི་ཟེར་བར་གཏེར་ལེན་ཁ་ཟེར་དོན་ནི། མིང་

གི་འབྱུང་རྐྱེན་ལ་རྩད་གཅོད་མ་བྱས་པར་རྒྱ་ཡིག་གི་ངོས་ནས་ཐད་ལོག་སྒྱུར་གྱིས་བཀླགས་པའི་འབྱུང་འབྲས་ཡིན། 

ལོ་འདི་ཚོའི་རིང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནས་འདིར་བོད་ཀྱི་བང་སོ་དུ་མ་སྔོག་འདོན་བྱས་

པ་ལས། པང་ལེབ་སྟེང་བྲིས་པའི་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་བུད་པ་གསར་འགྱུར་ལས་ཐོས་མོད། དངོས་སུ་ལྟ་

ཐུབ་བའི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་བ་ནི་ཡིད་འཕངས་པ་ཞིག་གོ། མིང་འདིའི་གོ་དོན་རྒྱ་སྐད་ལ་འགྲེལ་ན་ “有矿的地

方”ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

༦. 察尔汗

ས་མིང་འདི་སོག་སྐད་ལས་བཤད་ན་ལ་ལས་“ཚྭའི་འཛམ་གླིང་”ཟེར་ཞིང་། ལ་ལས་“མདོག་སྐྱ་

བོ་”ཉིད་ཅེས་འགྲེལ་བཤད་གནང་མོད། ཁོ་ཚོའི་སྐད་དང་སྦྱར་ན་ཚྭ་ལ་“ད་བོ་སུ་”ཟེར་ཞིང་། འཛམ་གླིང་ལ་
“ཏེ་ལེ་ཁེ་”ཟེར་བ་དང་། མདོག་སྐྱ་བོ་ལ་“ཐོ་ཝོ་ལོ་ཚར་བ་” ཟེར་བས། བར་མ་ཕུད་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ནི་“察

尔 汗 ”ཞེས་པའི་སྒྲ་གདངས་དང་འགལ་དྲགས་པར་འདུག། དེར་ལྟོས་ན་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཐོན་དངོས་རྫས་ལ་

སྦྱར་ཏེ་ཅི་དགར་གྱིས་འགྲེལ་བ་བརྒྱབ་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། འོན་ཀྱང་བོད་སྐད་ལས་བཤད་ན་“ཚྭ་ཁམས་”ཞེས་

འབྱུང་ཞིང་། དེའི་སྒྲ་གདངས་“ 察 尔 汗 ”ལ་མཐུན་པ་མ་ཟད། དོན་གྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་ས་འདི་ནི་མུ་མཐའ་མེད་

པའི་ཚྭ་ས་ཞིག་ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་སྟེང་ཚྭ་གཏེར་ཆེས་མང་བའི་ཐོན་ཁོངས་ཡོད་ཕྱིར་“ཚྭ་ཁམས་”ཞེས་པ་

དོན་ལ་གནས་སོ།། དེ་ཡང་“ཁམས་”ལ་“汗”ཞེས་པའི་སྒྲ་བྱུང་དོན་ནི། ཐོག་མར་ས་མིང་རྒྱ་ཡིག་ལ་འགོད་

དུས་སོག་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་ལ་སྦྱར་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་རེད།  དེའི་དོན་རྒྱ་སྐད་ལ་འགྲེལ་ན་ “ 盐 的 区

域”ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། 

༧. 大柴旦、小柴旦

ས་མིང་འདི་སོག་སྐད་ལ་བཤད་ན་ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཡིན་པར་ལབ་མོད་རྒྱུན་མཚན་ཅི་ཡང་འདྲེན་རྒྱུ་མི་འདུག། 

བདག་གིས་བལྟས་ན་མིང་འདི་གཉིས་ཀྱི་གདགས་གཞི་ཚྭ་འདམ་གཞོངས་སར་འདུག་ཅིང་། དེར་ཚྭ་ཆུའི་འདམ་

རྫིང་དང་མཚེའུ་མང་བོ་ཡོད་ཕྱིར་བོད་པ་རྣམས་“ཚྭ་འདམ་”ཞེས་བརྗོད་པ་ལ་རྒྱ་ཡིག་ནང་“ 柴 旦 ”ཞེས་ཐོན་

པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། རྒྱ་ཡིག་ལ་“ 柴 旦 ”ཞེས་བཀོད་པ་ནི་“ 柴 达 木 ”དང་ཁྱད་འབྱེད་ཕྱིར་སྒྲ་མི་འདྲ་བར་

བཟོས་པ་ཡིན་ལ། “大 དང་小”ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་ཡིག་ནས་ཚྭ་འདམ་རྫིང་བུའི་ཆེ་ཆུང་ལྟར་བཏགས་པ་རེད། མིང་

དེ་གཉིས་རྒྱ་སྐད་ལ་འགྲེལ་ན་ “大盐泽、小盐泽”ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།

༨. 诺木浑

ས་མིང་འདི་སོག་སྐད་ལས་“གཤིས་འཇམ་”གྱི་དོན་ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི། སོག་སྐད་ནང་གི་མིང་ཚིག་
“ནོ་མོ་ཧིན་”དང་སྒྲ་གདངས་མཐུན་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་འདྲེན་པ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་ཡུལ་

འདིའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ས་ཆ་འདིར་“རྨོག”ཞེས་འབོད་བཞིན་ཡོད་ཅིང༌། “རྨོག”ཞེས་པའི་

སྒྲ་དང་དོད་མཚུངས་པའི་ས་མིང་ཞིག་《ཐང་ཡིག་རྙིང་མ་》ལ་“ 莫 贺 ”ཞེས་འབྱུང་ལ། གནས་དེ་འབྲི་ཆུའི་

ཆུ་འགོ་ནས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ལེ་བར་ལྔ་བརྒྱ་ན་ཡོད་ཞེས་གསལ་བོར་བཀོད་པས། རྨ་ བྱང་གི་ཡུལ་དེ་ཙམ་ན་ད་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ལྟའང་འབོད་བཞིན་པའི་“莫贺”ཡོད་ལ། དེ་དང་ཁད་ཉེ་བའི་ནུབ་ཕྱོགས་ན་“诺木浑”ཞེས་པའི་ས་ཁུལ་འདི་

ཡོད་པས།“ 诺 木 浑 ”ཞེས་པ་དེ་ནིསོག་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་དང་སྦྱར་ཕྱིར་“ 莫 贺 ”ལས་ཟུར་ཆགས་པ་ཡིན་

པས།མིང་འདི་སོག་སྐད་མིན་པ་ཁག་ཐེག་བྱེད་ཐུབ། རྒྱུ་མཚན་ནི་གནས་དེར་གནའ་བོའི་དམག་མཁར་གྱི་ཤུལ་

ཞིག་ཡོད་པ་དང་། རྨོག་རུ་ཞེས་པའི་ཚོ་ཆེ་ཞིག་ཀྱང་དེ་དང་མི་རིང་བའི་མཚོ་སྔོན་ལྷོ་ངོགས་སུ་གནའ་ནས་་ཡོད་

འདུག ས་དེ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག་དེབ་ཐེར་ལས་བཀོད་པའི་“莫贺、莫合、莫何”དག་ནི་རྨོག་ཞེས་པའི་བོད་

སྐད་ཀྱི་སྒྲ་དྲངས་པ་མི་འདྲ་བར་ཐོན་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པ་སྙམ། དེ་མིན་བོད་ཀྱི་རྩ་བའི་རུས་ཆེན་བཞིའི་

ཡ་གྱལ་ལྡོང་ལའང་རྨོག་ཚ་ཞེས་པའི་ནང་གསེས་ཡོད་པ་དང་།དེང་གི་ཚོ་མིང་དང་སྡེ་མིང་ལ་ཡང་“རྨོག་ཚང་ངམ་

རྨོག་རུ”ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་མང་དུ་འབྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་དཔགས་ན། “ 诺 木 浑 ”ཞེས་པ་དེ་བོད་སྐད་ལ་
“རྨོག་”ཞེས་འབྱུང་བ་ཤོས་ཆེ་བས། དེའི་དོན་རྒྱ་སྐད་ལ་འགྲེལ་ན་ “盔部落”ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། 

༩. 都兰

ས་མིང་འདི་ནི་“གཏེར་ལམ་དགོན་( 都 兰 寺 )”ཞེས་པའི་དགོན་པའི་མིང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། སོག་སྐད་

ལས་ཁ་གཅིག་གིས་བཤད་ན་“དྲོད་འཁོལ་”གྱི་དོན་ཡིན་ཟེར་མོད། ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཆར་དྲོད་འཁོལ་གྱི་དོན་ལ་“དོ་

ལ་”ཞེས་འབྱུང་བས་དེར་འཇུག་པར་སྨྲས་ཤིང་། དེ་ནི་དོན་ལ་ཅི་བས་མི་འབྲེལ་ནའང་སྒྲ་གདངས་ཙམ་མཐུན་

པ་རྒྱུན་མཚན་དུ་དྲངས་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་དང༌། ཁ་གཅིག་གིས་བཤད་ན་དགོན་པའི་ཁྲི་བ་དང་བོའི་མཚན་

ཟུར་ནས་འཕྲོས་ཏེ་ཐ་སྙད་དེ་བྱུང་བར་ཡང་བཤད། གང་ལྟར་དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ས་དེ་དྲོ་ས་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་

ཞིང་། སོག་པོའི་སྐྱ་མིང་དང་ལྷག་པར་དུ་གྲྭ་དགེ་སློང་གི་མཚན་ལའང་དེ་ལྟར་འབོད་པ་གཏན་ནས་མི་མཆིས་

པས། མིང་འདི་སོག་སྐད་དུ་སྨྲས་པ་ནི་འགྲེལ་བཤད་མི་འགྲོ་བ་ཤ་སྟག་ཅིག་ཏུ་མཐོང་། བོད་སྐད་ཀྱི་ཆ་ནས་

བཤད་ན་དགོན་པ་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ས་མིང་མཐོན་པོ་（ 铜 普）དང་ཚེ་ཐར་（ 赛 特 尔）རི་བོའི་འདབས་ན་ཆགས་

ཡོད་ལ། དང་ཐོག་བོད་ཀྱི་བཙུན་པ་རྣམས་སྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་མཚམས་ཁང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་དེའི་རྨང་

གཞིའི་སྟེང་ཤར་པ་བསྟན་སྐྱོང་ཞེས་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པའི་བོད་ཀྱི་དགེ་བསྙེན་ཞིག་གིས་དགོན་པ་བཏབ་པས། 

རྟེན་གཞིའི་གནས་དང་འདེབས་མཁན་གང་ཟག་གཉིས་ཀྱི་གང་གི་ཆ་ནས་ལྟོས་ཀྱང་སོག་སྐད་ཀྱི་མིང་ཐོགས་དོན་

ག་ལ་ཡོད། དེ་གའི་བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་དགོན་པའི་དཀར་ཆག་ཏུའང་“གཏེར་ལམ་དགོན་དགའ་

ལྡན་གསང་སྔགས་ཡར་འཕེལ་གླིང་”ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་དང༌། ཁོ་ཚོས་བསྒྲིགས་པའི་དགོན་པའི་གདན་རབས་
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བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་མིང་ཞིབ་འཇུག།

ལ་ཡང་《གཏེར་ལམ་དགོན་དགའ་ལྡན་གསང་སྔགས་ཡར་འཕེལ་གླིང་གི་གདན་རབས་》1 ཞེས་པར་ཡང་དེ་

བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་བཀོད་ཡོད་པས། གནའ་སྔ་མོའི་དུས་ནས་ཡུལ་འདིའི་ས་མིང་ལ་“གཏེར་ལམ་”ཞེས་འབོད་

པ་དེ་གའི་གདན་རབས་ལའང་ཁ་གསལ་དུ་ཐོན་ཡོད་ཕྱིར། “གཏེར་ལམ་”ཞེས་པ་བོད་སྐད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཨུ་

ཚུགས་ཀྱིས་བསྙོན་འདིང་བྱེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡོད། གནས་དེ་ནི་གཏེར་ཁ་（གཏེར་ལེན་ཁ་）ལ་སོགས་

པ་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཏེར་ས་གཏེར་ཡུལ་ལ་འགྲོ་བའི་ལམ་ཡིན་ཕྱིར་ས་མིང་ཡང་དེ་ལྟར་ཐོགས་པ་ནི་ནང་དོན་གྱི་ཆ་

ནས་ལྟོས་ཀྱང་ལུགས་དང་མཐུན་ནོ།། དེ་ཡང་དེང་གི་གཏེར་ལམ་རྫོང་གྲོང་ཆགས་ས་དེར་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་“ཆུ་

དཀར་ཐང་”ཟེར་ཞིང་། དེ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་ཡན་བྲིས་པའི་རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆར་ཡང་“ 白 水 ”ཞེས་བཀོད་ཡོད། 

དེང་སང་དེར་“察汗乌苏”ཞེས་འབོད་པ་ནི་བོད་ཀྱི་མིང་དེ་སོག་སྐད་ལ་དོན་བསྒྱུར་བྱས་ནས་བྲིས་པ་ཡིན་པས། 

འདི་ལས་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ས་མིང་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཕུ་ཐག་སོག་སྐད་ལས་རིང་ཞིང་ཁུངས་བཙུན་པ་ཤེས་ཐུབ། མིང་

འདི་རྒྱ་སྐད་ལ་འགྲེལ་ན་ “通往矿区的路”ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །

མཇུག་གི་གཏམ།

མདོར་ན། གནས་འདིའི་ས་མིང་ཐམས་ཅད་སོག་སྐད་དུ་སྦྱོར་བ་ནི། ད་རག་བར་དུ་ཁོ་ཚོས་ཅི་དགར་
བཤད་པ་ལ་དགག་ལན་མ་བཏབ་པར་རང་རྐྱ་འཕེར་བའི་བཞག་པའི་མཇུག་འབྲས་ཡིན་ཞིང་། གནས་འདིའི་
ས་རྒྱུས་དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཆ་རྒྱུས་གཏན་ནས་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོག་པོ་གནས་ས་ཞིག་ཏུ་བོད་ཀྱི་ས་མིང་ཐོགས་
དོན་མེད་པས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགག་བཞིན་ཡོད་ལ། ལ་ལས་ཀྱང་ཉེ་ཆར་བསྒྲིགས་པའི་《ཡུལ་
བཤད་（地方志）》ལ་བཀོད་པའི་ས་མིང་དེ་རིགས་ཁུངས་བཙུན་ཏུ་འཇོག་པར་མོས་ནས་རྦད་དེ་ཁ་ཚོན་གཅོད་
པར་བྱེད། དོན་དུ་《ཡུལ་བཤད་（ 地 方 志 ）》དེ་དག་ནང་གི་ས་མིང་སྐོར་དེ་ཁོ་ཚོས་ཅི་འདོད་དུ་བཀྲལ་བ་དེ་
ལུགས་སུ་བཀོད་ནས་རོྨངས་ཚོད་ར་སོྤྲད་བྱས་པ་ཙམ་ལས། ཡིན་ལུགས་གཤའ་མ་ལུང་དང་རིགས་པ་བཀོད་ནས་
ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་ཆ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། 
སོག་རིགས་ཀྱི་སྒྲིག་པ་པོ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་རང་སའི་ས་མིང་དག་ཅི་ནུས་ཀྱིས་སོག་སྐད་ལ་སྦྱོར་བ་ལས་བོད་སྐད་
ལ་བསམ་བློ་གཏོང་མི་སྲིད་ཏེ། དཔེར་ན་ཁོ་ཚོས་སྒྲིག་པའི་དཔེ་དེབ་ཁ་ཁར་ལས་མཚོ་སྐྱ་རེངས་དང་མཚོ་སྔོ་
རེངས་སོགས་ཀྱང་སགོ་སྐད་ཡིན་པར་བཀོད་ཡོད་པ་སོགས་འཁྲུལ་བཤད་གང་མང་ལྡན་མོད། དེ་ཡིན་པར་བགྱིས་
པ་ལས་མ་ཡིན་པའི་འཐད་ཕྱོགས་བཟུང་ནས་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པ་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག་པ་ལྟ་བུའོ།། མེན་དང་ཆིན་
1.《གཏེར་ལམ་དགོན་པའི་དཀར་ཆག་མདོར་བསྡུས།》 (རྒྱ་བོད་སོག་ཡིག)  ཐར་མོ་མཚོས་བརྩམས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་

གིས་༡༩༩༠ལོའི་ཟླ་༡༢པར་ཐེངས་དང་བོར་དཔར། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་གསལ་བོར་བསྟན་ཡོད་པ་ནི་སོག་པོ་རྣམས་གནས་འདིར་བསླེབས་དུས་བོད་རྣམས་དེ་
མ་ཐག་རི་དྭགས་རྔོན་པར་འདོྲགས་པ་བཞིན་གཞན་སར་འཁྱམས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བོད་སགོ་གཉིས་ཀ་ནི་འདིར་ལོ་
ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མར་ཟིང་ཟིང་འཇགས་འཇགས་ངང་མཉམ་གནས་བྱས་ཞེས་བྱུང་བ་འདི་ཡིན་པས། དུས་སྐབས་དེ་
ནི་བོད་ཀྱི་ས་མིང་དག་བོད་སོག་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་སྤྱོད་བྱས་པ་དང་མཐའ་ནས་སོག་པོས་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་པའི་ལོ་
རྒྱུས་ཀྱི་དུས་རིམ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། གནས་འདིའི་སོག་པོའི་བགྲེས་པོ་བགྲེས་མོ་མང་ཤས་ཀྱིས་བོད་
སྐད་བྱང་ཆུབ་པར་སྨྲ་ཤེས་པ་དང། ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཆ་དང་ཡུལ་སྲོལ་ནང་བོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དང་ཆ་ལུགས་འདྲེས་ཡོད་
པ་འདིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་བདེན་དཔུང་བྱེད་ཐུབ། སྤྱིར་སོག་སྐད་སྟེང་ནས་དོན་ལ་མི་འབྲེལ་བའི་འགྲེལ་
ཚུལ་དེ་འདྲ་འབྱུང་བ་ལ་ཁག་མི་འདུག་མོད། བོད་སྐད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་དེའི་རྒྱ་འགྱུར་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་རྗེས་སུ་
དཔྱོད་པ་མེད་པར་འབྲངས་ན་ལུགས་དང་མི་མཐུན་ནོ།། དེ་བས་བདག་ལ་ཉམས་མྱོང་ཞིག་ཐོབ་པ་ནི་ས་མིང་འདི་
རིགས་ཐོག་མར་རྒྱ་ཡིག་གི་ངོས་ནས་རིགས་སྒྲུབ་ཀྱིས་ར་སྤྲོད་ཁ་གསལ་གནང་རྗེས། སྐད་ཡིག་གཞན་ལའང་
དེ་བཞིན་གྱིས་བསྒྱུར་ནས་རིག་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་འཇུག་སྒོ་གསར་བ་བཏོད་ན་ད་ལྟའི་ཚུལ་བཞིན་
ཉོག་དྲ་མི་འབྱུང་ཞིང༌། ཞིབ་འཇུག་པ་མང་བོས་ཀྱང་དེའི་སྐོར་ཀྱི་རིག་གཞུང་གྲུབ་འབྲས་ལོངས་སྤྱོད་ཐུབ་པར་
ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་རིགས་གཞན་གྱི་ཀློག་པ་བོ་རྣམས་ནས་ཀྱང་དཔག་ཐུབ་པར་ཡོད་པས་ལོ་རྒྱུས་འཁྱོག་བཤད་
ཀྱི་ཡོ་བསྲིང་བ་སོགས་ལ་དགེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མཐོང་།  

 

 (ཨ་ལྡོང་དཔལ་རྡོ་ཐར་གྱིས་མཛད། ༢༠༠༨ལོའི་བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག་དེབ་དང་པོ་ལས་དྲངས།)
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

མདོ་སྨད་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་གི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་འདོགས་ཆ་

ཅོ་ཏོའི་སྐོར་གླེང་བ།

དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེར། དཔའ་ཡོད་མེད་སྐྱེས་ཕོའི་སྐེད་ལ་ལྟོས། རྒྱུ་ཡོད་མེད་སྐྱེས་མའི་རྒྱབ་ལ་

ལྟོས། ཞེས་གྲགས་པ་ལྟར། སྤྱིར་མོ་ལུས་བླངས་སོ་ཅོག་གི་ཁ་བ་རི་པའི་སྐྱེས་སྨན་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་ཁྱིམ་

ན་གནས་པ་སུ་དང་སུ་ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་ཀུན་པོས་རང་རང་གི་མགོའམ་རྒྱབ་བམ་མདུན་ལ་སོགས་པར་ཅོ་ཏོའི་

རིགས་ཤིག་བཏགས་ཏེ། རང་ཉིད་མཛེས་པར་བརྒྱན་པ་ནི་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྐྱེས་སྨན་སོ་སོར་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་རེ་ཡོད་ཅིང་། ཁྱད་ཆོས་དེ་ལས་སྐྱེས་སྨན་དེ་ཉིད་ཡུལ་དང་ས་ཕྱོགས་

གང་གི་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འགྱུར། འདིར་དཔྱད་པར་བྱ་བ་ནི་བོད་སྒང་པའི་བྱེ་བྲག་ལས་ཀྱང་བྱེ་བྲག་ཏུ་གྱུར་པ་ཁ་

གྱ་ཚོ་དྲུག་ཅེས་གྲགས་པའི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་འདོགས་ཆའི་ནང་གསེས་ཅོ་ཏོ་ལ་ཡུལ་དེ་ག་རང་གི་ཐུན་མོང་ངམ་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཁྱད་རྟགས་མངོན་པར་འཕགས་པ་རེ་མཆིས་པ་དག་ཕན་ཚུན་སྡུར་དཔྱོད་ཀྱིས་

འཇུག་པར་བྱ་བ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དང་དེར་སྦྱར་ནས་དེར་འབྲེལ་གྱི་རིག་གནས་འཚོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་དེ་སྔོན་ཆད་ཇི་

ལྟར་བྱུང་ཞིང་དར་བ་དང་། ད་ཆ་ཅིའི་ཕྱིར་ཉམས་ཤིང་རྒུད་བཞིན་པ། ཕྱིན་ཆད་ཇི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དུ་འགྱུར་སྲིད་པ་

སོགས་ལ་རང་བློས་ཅི་ལྕོགས་ཤིག་དཔྱད་འདོད་པ་ཙམ་ཡིན་པས། གཤམ་ནས་དེ་སོ་སོ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །

གཅིག། ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་གི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།

དེ་ལ་འདིར་“ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་”ཅེས་པ་ནི་《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》དུ་“བོད་ཀྱི་རུས་ཆེན་དགའ་ལྡོང་འབྲི་

གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ལྡོང་། དེ་ལ་ཚ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ནང་ཚན་གཡི་ཚ། ཁྲི་རལ་བ་ཅན་རྒྱ་ཡུལ་དུ་དམག་

ལ་བོྱན་སྐབས་དམག་དཔོན་དུ་བསྐོས་པས་གཡི་ཚ་དམག་དཔོན་ཐོགས། དེའི་མི་རྒྱུད་རྨ་ ཕར་ཁའི་བ་ཡན་ཕོྱགས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ན་ཡོད་པ་ལས་སྤུན་གསུམ་ཕྱོགས་འདིར་འོངས། རྡོ་སྦིས་དུང་རི་ནས་རེ་ཞིག་བསྡད། ད་ལྟའང་ཕྱོགས་དེར་རྒན་

གྱའི་དཔོན་ཚང་གི་རྒྱུད་པ་ཡོད། ཡང་གཅན་ཚའི་དཔོན་པོའི་བུ་གཡུ་2རྩ་དམག་དཔོན་འདི་ཕྱོགས་སུ་འོངས་

པའི་རྒྱུད་ཡིན་ཡང་ཟེར། གང་ལྟར་དཔོན་ཕྱི་མ་འདི་ཉིད་བསང་གཞུང་དུ་བསྡད། ཆེན་ཆུན་གསུམ་ཡོད་པའི་ཆུན་

མའི་བུ་ཕ་ནེ། ཁྲོ་རྒྱལ། གནམ་ལྷ་གསུམ། ཕ་ནེའི་རྒྱུད་པ་ཁ་གྱ། ཁྲོ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱུད་པ་རྒན་གྱ། ཕྱི་མའི་རྒྱུད་པ་

གནམ་ལྷ་”ཞེས་སམ། “དེ་（དེང་གི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཤོན་ཧྭ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་རྐང་ཚ་）དང་། དཱ་ནའི་རྐང་

ཚ་རྣམས་སྔར་རྒན་གྱའི་བེ་ཧུའི་མངའ་འོག་ཡིན། འདི་（གོང་གསལ་རྐང་ཚ་གསུམ་）དང་། ཁ་གྱ། རྒན་ཀྱ། 

གཙོས། ཙ་ཡུས། གནམ་ལྷ་སྟེ་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་ཟེར། རྐང་ཚ་བླངས་ནས་རྒན་གྱ་གོང་འོག་དང་དྲུག་འདྲེན་མཁན་

སྣང་”1 ཞེས་འབྱུང་སྟེ། “ཁ་གྱ་ཆོ་དྲུག་”ཅེས་བྱ་བ་ནི་དེང་གི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་སུ་མཆིས་པའི་གནའ་སྔ་མོའི་ཚོ་ཁག་དྲུག་གི་སྤྱི་མཚན་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེར་གནས་ཀྱི་

གཞིས་སྡོད་པ་སྟེ་ཆེན་པོ་ལྡོང་གི་རྒྱུད་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མར་སྤྱང་ཁོག་གམ་སྤྱང་ཆུང་དང་སྤང་ཁོག་

གམ་སྤང་ཆུ་ཞེས་བྱ་བ་དེར་སང་བསང་ཁོག་གམ་བསང་ཆུར་འབོད་པའི་ས་ཡི་ཆ་དེའི་སྟོད་སྨན་བར་གསུམ་སོགས་

ན་འཚོ་ཞིང་གཞེས་མུས་སུ་ཡོད་པ་ལས། སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་དགུ་པའི་ཆ་སྟེ་མངའ་བདག་བཙན་པོ་ཁྲི་རལ་བ་

ཅན་གྱི་སྐུ་རིང་ལ་གཡི་ཚ་དམག་དཔོན་ནམ་གཡུ་རྩ་དམག་དཔོན་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བཙན་པོས་བཀའ་བསྒོས་པ་

བཞིན་འདི་ཕྱོགས་ལྡོང་ཤུལ་པའི་འགོ་དཔོན་དུ་འོངས། དེའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་གསུམ་གྱིས་སོ་སོར་ཁ་གྱ་དང་། རྒན་གྱ། 

གནམ་ལྷ་བཅས་ཀྱི་དཔོན་ས་བཟུང་ནས་རུ་སྡེ་བསྐྱངས། དེ་གསུམ་གའང་རིམ་གྱིས་གཙོས་དང། ཙ་ཡུས། རྐང་

ཚ་བཅས་སུ་མཆེད་པས་“ཁ་གྱ་ཚདྲུག་”ཏུ་གྲགས་སོ།།

ཚོ་ཁག་དྲུག་གི་ཐོག་མའི་དུས་སུ་དེའི་དབང་ཐང་གིས་ཕལ་ཆེར་དེང་གི་བསང་ཆུ་རྫོང་ཡོངས་རྫོགས་ཁེབས་

མོད་ཀྱང་། ཕྱིས་སུ་སྤྱིར་བོད་སིལ་བུར་ཐོར་པས། གཡི་ཚའམ་གཡུ་རྩ་དམག་དཔོན་ནམ་དེའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྣམས་

གྱི་དབང་ཤེད་ཀྱང་བལྟས་བལྟས་རིག་རིག་ངང་སྔར་གྱི་སོ་ལས་ཞན་ནས་ཞན་པར་གྱུར་པ་དང། སྒོས་སུ་ཆེན་པོ་

ཡོན་རྒྱལ་རབས་དང་ཁྱད་པར་ཏ་མེང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་“མང་བསྐོ་ཆེར་འཛུགས་”ཞེས་པའི་ཐབས་ཇུས་ཀྱི་དབང་

གིས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོར་དཔོན་འགོ་དབང་ཐང་མཉམ་ཞིང་རང་ཚུགས་སུ་སྡོད་པ་མང་པོ་བྱུང་བས། “ཁ་གྱ་ཚོ་

དྲུག་”གི་སྤྱི་དཔོན་ནམ་སྒོས་དཔོན་དག་ཀྱང་རིམ་གྱིས་སོ་སོར་གྱེས་ཏེ་ཐོར། དེར་མ་ཟད་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་

སྐབས་ནས་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་བསྟན་སྲིད་ཡར་ངོའེ་ཟླ་བ་བཞིན་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་བསྟུན། འབྲོག་

རུ་སྡེ་དང་རོང་གྲོང་ཚོ་རྣམས་ཀྱང་སོ་སོར་དགོན་མ་ལག་དག་གི་ལྷ་སྡེ་རུ་ཆད་ཙ་ན། སྐྱ་དཔོན་འབངས་དང་བཅས་

པ་རྣམས་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གདུགས་འོག་ཏུ་ཚུད་དེ་“ང་ཆེ་ང་བཙན་”གྱི་གདོང་བ་སྨད། 

1 《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་།》ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། P.༥༤༧
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

“རང་ཚུགས་རང་སྡོད་”ཀྱི་སུག་པ་བཀུམ་མོ།།3དེ་ལྟར་དུས་ཀྱི་དབང་གིས་“ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་”ལ་རིམ་གྱིས་འཕོ་

འགྱུར་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ། དེང་གི་དུས་འདིར་ཞང་རིམ་པའི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་དེ་

ཚང་མ་བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོ་ནར་གཏོགས། འོན་ཀྱང་ཁ་ཅིག་གིས་ཁོ་བོ་ཅག་“ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་”ལས་གང་གི་ཆར་ཡང་

མི་གཏོགས་པར་སྡེ་བ་ཁ་ཁ་དང་དཔོན་འགོ་སོ་སོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་ཀྱིན་མཆིས་ནའང་། དེ་ནི་ཕྱི་དུས་ནས་ཀྱང་

ཕྱི་དུས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ཟད་ཅིང་། དང་མ་དང་མའི་དུས་སུ་ཚོ་དྲུག་དངོས་ཀྱི་ལོགས་ན་རང་ཚུགས་སུ་

སྡོད་པའི་རུ་སྡེ་ཡན་གར་པ་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ཡང་ཨེ་ཡོད་དམ། ཞེས་འཕྱང་མོ་ཉུག་གི་གནས་སུ་ལྷུང་བ་དང་། 

དེང་གི་བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མཛོད་དགེ་སྟོད་སྨད་དང་། འབོ་ར་ཨ་མཆོག། ཧོར་གཙང་ཤིང་སྒོ་ལ་སོགས་པའི་

སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་འདོགས་ཆའི་བྱེ་བྲག་ཅོ་ཏོ་འབའ་ཞིག་ལས་ཀྱང་། རུ་སྡེ་དེ་དག་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་དང་འབྲེལ་བ་

ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་བོར་མཚོན། རྒྱུ་མཚན་ནི་སྐྱེས་སྨན་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཅོ་ཏོའང་ཆེ་ས་ནས་དབྱེ་ན་ཁ་གྱ་ཚོ་

དྲུག་གི་ཅོ་ཏོ་ལ་རིགས་བཞི་ཙམ་ཡོད་པ་ལས་གང་རུང་ཞིག་དང་འདྲ་མཚུངས་སུ་མཆིས་པའི་ཕྱིར་རོ།། དེ་བས་ན་

བསང་ཆུ་རྫོང་ངམ་བླ་བྲང་ས་ཆ་ཞེས་པ་དེ་དོན་དམ་ཚོ་དྲུག་གམ་ཚོ་དྲུག་གི་སར་གོ་དགོས་ནའང་། དུས་ཀྱི་དབང་

གིས་ཚོ་བ་དྲུག་པོར་འཕོ་འགྱུར་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ཡང་ཤེས་དགོས་ཏེ། བསང་ཆུ་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་སམ་དམངས་སྲོལ་

སོགས་ཤེས་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོ་དྲུག་གི་ཆ་ལ་རྟོག་དཔྱོད་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ནི་མེད་མི་རུང་བ་ཞིག་གོ།

གཉིས། ཚོ་དྲུག་གི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་སྐྲ་སླས་སྲོལ་དང་ཅོ་ཏོ་འདོགས་ལུགས་སྤྱིར་བཤད་པ།

དེ་ཡང་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ་ཅོག་གི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་མ་ཟད། བོད་གངས་ཅན་སྒང་

པའི་བྱིས་མོ་ལོ་ཆུང་ནས་རྒན་མོ་ལོ་ལོན་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་པོས་སྟབས་བདེ་ཞིབ་ཚགས་ཅི་རིགས་ཀྱི་

སྒོ་ནས་རང་མགོའི་སྐྲ་ཚང་མ་ལན་བུ་ཕྲ་སྦོམ་སྣ་ཚོགས་པར་བསླས་ཤིང་། དེར་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་གི་རྒྱུ་འབྱོར་དང་

བསྟུན་པར་རྒྱན་ཆ་དུ་མས་བརྒྱན་པའི་ཅོ་ཏོ་ག་གེ་མོ་ཞིག་རང་ལུས་དང་འབྲལ་མེད་དུ་འདོགས་པའི་ལུགས་སྲོལ་

དེ། དུས་རབས་འདི་ཀོའི་ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་བའི་མཇུག་ལ་སླེབས་པའི་བར་དུ་མ་ཉམས་པར་དར་བ་ཤ་སྟག་

ཡིན་ཞིང་། བོད་སྒང་པའི་སྐྱེས་སྨན་སུ་དང་གང་ཡིན་རུང་རང་མགོའི་སྐྲ་ཀུན་པོ་ལན་བུ་སྦོམ་པོའམ་ཕྲ་བུ་ཞིག་

ལ་ཅིས་ཀྱང་བསླས་ནས། རང་ཉིད་བོད་མོ་ཡིན་རྟགས་སྟོན་དགོས་པའི་ལུགས་སྲོལ་དེ། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་

རྣམ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ཁྲི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་རིང་ནས་དར་སྐད། རྒྱའི་ཐང་ཡིག་གསར་མ་ལས་“སྐྱེས་

སྨན་རྣམས་ཀྱི་སྐྲ་ལན་བུར་བསླས་ནས་མགོར་དཀྲུས་”1 ཞེས་འབྱུང་བའང་ལུགས་སྲོལ་འདིར་ཟེར་བ་མ་ཡིན་

1 《藏族史料集》(-)P. 474
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ནམ་སྙམ། དེ་ཡང་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་གི་སྲོལ་ལ་ལོ་ཚོད་ལྟར་དེ་དག་གི་སྐྲ་སླས་སྲོལ་ཕལ་ཆེར་གཅིག་ནའང་། ཅོ་ཏོ་

འདོགས་ལུགས་ནི་ཀུན་ནས་གཅིག་མཚུངས་མིན་ཏེ། དེ་རེ་རེར་དབྱེ་ན་འདི་ལྟ་སྟེ།

ཀ ལོ་བཅོ་ལྔ་ཅན་གྱི་བུ་མོའི་སྐྲ་སླས་སྲོལ་དང་རལ་ལི་འདོགས་ལུགས།

བྱིས་མོ་རློན་ཕྲུག་མ་གཏོགས་པའི་བུ་མོ་ནེའུ་སྐྲ་བླངས་ཟིན་པ་ནས་རང་ལོ་བཅོ་ལྔ་མན་གྱི་ལོ་ཆུང་དག་གི་

སྐྲ་སླས་སྲོལ་དང་རལ་ལིའམ་རལ་ཕྲུག་འདོགས་ལུགས་ཏེ། དེ་རྣམས་ལས་བྱིས་མོ་ལོ་གཅིག་ལོན་པ་ཡན་ནས་

ལོ་ལྔ་དྲུག་མན་ཆད་པ་དག་གི་སྐྲ་རྣམས་མ་མཐའ་ཡང་ལན་བུ་དུ་མར་བསླ་དགོས་པ་དང་། ཡང་ན་ལན་བུ་མང་

ཙམ་བསླས་པ་རྣམས་སླར་ཡང་སུམ་སླས་བརྒྱབ་སྟེ། དེའི་སྣེ་མོར་བལ་སྐུད་དཀར་པོའམ་དར་སྐུད་ཁ་དོག་བཀྲ་

བ་སྣ་ཚོགས་མཐུད་ཅིང་། དེའི་སྣེ་མོར་གཡུ་བྱུར་མཆོང་གཟི་འགྲོན་བུ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བཏགས་ནས་བརྒྱན་

པར་འགྱུར། རང་ལོ་བདུན་བརྒྱད་ཡན་ཆད་ནས་བཅོ་ལྔ་མན་ཆད་ཀྱི་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་དག་གི་སྐྲ་ནི། སྲབ་མཐུག་ལ་

ལྟོས་ནས་མགོའི་སྤྱི་གཙུག་ཅུང་ཟད་ལྟག་ངོས་སུ་ཕྱོགས་པའི་སར་སྐྲ་གོར་མོ་ཞིག་རལ་བར་བསླས་ཤིང་། མགོ་

གཡས་གཡོན་གྱི་སྐྲ་རྣམས་ཀྱང་སོ་སོར་ལན་བུ་སྦོམ་པོའམ་ཡང་ན་ཅུང་ཕྲ་བར་བསླས་རྗེས། རལ་བ་དང་ལན་བུ་

ལ་གང་ཞིག་གང་ལ་འགྲིག་པའི་རལ་ཕྲུག་གམ་ཅོ་ཏོའི་དོད་ཙམ་འདོགས་པར་ངེས་སོ། 

ཁ རྒན་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བུ་མོར་ཚོར་སྐྲ་སླས་པ་དང་ཅོ་ཏོ་འདོགས་པ།

ན་ཚོད་ཀྱི་དབང་གིས་རྒན་མོ་ལོ་ལོན་རྣམས་ཀྱིས་སྐྲ་སླས་པ་དང་ཅོ་ཏོ་བཏགས་པ་ནི་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་

བབ་ཆགས་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་། དེ་དག་ཀྱང་ཁ་བ་རི་པའི་མོ་སྐྱེས་ཡིན་ཙ་ན། མགོའི་སྐྲ་ལན་བུར་བསླ་དགོས་པ་

མ་ཟད། བཏགས་པའི་ཅོ་ཏོ་ཡང་ཅོ་ཏོ་ལ་ངེས་པར་མེད་མི་རུང་བའི་རྒྱན་གྱི་དོད་ཙམ་ཁ་འགྲིག་སོ་འགྲིག་གིས་ཚང་

བ་ཞིག་ཡིན་དགོས། འདུན་ཡོད་པའི་སྐྱེས་སྨན་མ་གཏོགས་གཞན་སུས་སྐྲ་ལན་བུར་མི་བསླ་བའམ་ཅོ་ཏོའི་རྒྱན་

མི་ཚང་བར་ཆད་དེ་བཏགས་ན། ཐན་རྟགས་ངན་པ་ཞིག་ལ་བརྩིས་ནས་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཁར་འབབ་ཅིང་ཀུན་གྱིས་

རྣམ་རྟོག་བྱེད་ཤ་སྟག་ཡིན། རྒན་མོ་ལོ་ལོན་ཅོ་ཏོའི་ཁུར་མི་ལྕོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་མགོའི་སྐྲ་མི་གཟེང་

བ་དང་བོད་མོ་ཡིན་རྟགས་སྟོན་ཕྱིར་ལན་བུ་ཅུང་སྦོམ་པོ་མང་ཙམ་བསླས་ནས་དེ་དག་གཅིག་ཏུ་སུམ་སླས་བརྒྱབ་

སྟེ་འཇོག་པར་འགྱུར། དེ་ཡང་རྒན་མོ་རྒས་འཁོགས་ལ་ལའི་སྐྲ་བཞར་ཏེ་མགོ་རྡོ་རུ་འཇོག་པ་ནི་དམིགས་གསལ་

ཡིན་པས་འདིར་མ་འདུས་སོ། །

ག། ལོ་བདུན་བཅུ་ཡན་གྱི་གཞོན་དར་རྣམས་ཀྱི་སྐྲ་སླས་སྲོལ་དང་ཅོ་ཏོ་འདོགས་ལུགས།



-207-

ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

གཞོན་ནུ་མ་མོ་ལོ་བཅུ་བདུན་ཅན་ནས་དེ་ཡན་གྱི་གཞོན་དར་རྣམས་ཀྱི་སྐྲ་སླས་སྲོལ་དང་ཅོ་ཏོ་འདོགས་

ལུགས་སྐོར་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་། སྒ་སྐྱ་ལོའི་སེང་ལྕམ་འབྲུག་མོ་ཉིད་ཀྱིས་“དེའི་ཉིན་གནམ་ལ་སྐར་མ། ས་

ལ་དུས་ཚོད། བར་གྱི་ཉི་མ་བཟང་བ། གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། རྒྱ་ཁ་རྒོད་རེག་ཤེས་

འཛུམ་མོ་དང་། བེ་རེ་ཟའི་ཨ་མཚོ་གཉིས་བོས་ནས། སྐྲ་གསར་5དུ་དཀྲུས་ཤིང་སླས་མ་རྒྱག་པའི་དུས་སུ་”1 

ཞེས་གསལ། “གཡུ་སྦྲ་མཐིང་ཤོག་གོང་དགུ་ན།། སྐྱ་ལོའི་སེང་ལྕམ་འབྲུག་མོ་ཡོད།། སྨན་བུ་མོ་ཟེར་ན་དེ་འདྲ་

གདའ།། སྐྲ་ལོ་མྱུག་པོ་མཛོ་བརྒྱ་རི།། དེ་མིན་མཛོ་བརྒྱ་མི་རི་སྟེ།། དབུ་སྐྲ་ཉག་མ་རེ་རེ་ན།། ཤེལ་མུ་ཏིག་ཚོམ་

བུ་ཤ་ལེར་གདའ།”2 ཞེས་གླིང་རྗེ་གེ་སར་སྐྱེས་མཆོག་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ལས་བོད་སྒང་

པའི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་སྐྲ་སླས་སྲོལ་སྐོར་འདི་ལྟར་འབྱུང་ཞིང་། འཇིག་རྟེན་སྐྱ་པོའི་གཏམ་དཔེར་ཡང་། ཕོ་ལོ་

བཅོ་ལྔ་དམག། མོ་ལོ་བཅོ་ལྔ་གནས། ཞེས་གྲགས་པ་བཞིན། སྤྱིར་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་དངོས་དང་བྱེ་བྲག་ཚོ་དྲུག་དང་

འབྲེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་བླ་བྲང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུན་སྲོལ་ལ་མཚོན་ན་འདི་ལྟ་སྟེ།

༡. བུ་མོ་རྣམས་རང་ལོ་བཅོ་ལྔར་བུད་པ་ནས་བཅུ་དྲུག་གི་བར་ནར་སོན་པ་ན། དེ་དག་སྐྱེས་སྨན་གཞོན་

གསར་རམ་དར་མའི་གྲལ་དུ་དངོས་སུ་མ་ཆུད་ཀྱང་། ཆུད་མགོར་སླེབས་པས། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྐྲ་རྒྱན་ཡང་བྱིས་

པའི་དུས་ལས་ཀུན་ནས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་ཏེ། “ཐོ་ལིའམ་ཐོད་ལོག་”ཅེས་པ་ཕལ་ཆེར་ཅོ་ཏོ་དངོས་མ་དང་འདྲ་

མཚུངས་ཤིག་འདོགས་པར་འགྱུར། འོན་ཀྱང་དེ་དང་ཅོ་ཏོ་དངོས་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ན། དེའི་སྲིད་ཀྱི་རིང་

ཐུང་དང་ཞེང་གི་ཆེ་ཆུང་། རྒྱན་གྱི་མང་ཉུང་དང་རིན་ཐང་གི་ཆེ་ཆུང་། མཛེས་རྩལ་གྱིས་སྤུད་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་གང་

ཅིའི་ཐད་དུའང་ཅོ་ཏོ་དངོས་ལ་མི་དོ་བར་མ་ཟད། “ཐོད་ལོག་”འདོགས་པ་མོ་རྣམས་ཀྱི་སྐྲ་མཐུད་ཚང་མ་དཀར་

པོ་ཁོ་ནར་ཟད་པ་ནི་ཁྱད་རྟགས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་རྟགས་དེ་འདྲ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་བུ་མོ་དེ་རང་

ལོ་བཅོ་ལྔའམ་བཅུ་དྲུག་ལ་བུད་ཅིང་། “སྐྲ་འབེབས་”རན་ལ་ཉེ་བ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །

༢. ལར་བུ་མོ་རྣམས་རང་ལོ་བཅུ་བདུན་ལ་བུད་ཚེ། ཚེས་སྐར་བཟང་བ་ཞིག་ལ་བརྟགས་ནས་ཅོ་ཏོ་ངོ་

མ་འདོགས་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་དེ་ལ་“སྐྲ་ཕབ་”ཅེས་བྱ་ཞིང་། དེ་ནི་བྱིས་པའི་དུས་ཀྱི་སྐྲ་སླས་སྲོལ་དང་སྐྲ་རྒྱན་

འདོགས་ལུགས་སོགས་དང་ཀུན་ནས་རྦད་དེ་མི་མཚུངས་པར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། “སྐྲ་

ཕབ་”པ་ནི་བུ་མོ་དེ་སྐྱེས་སྨན་གཞོན་གསར་གྱི་གྲལ་དུ་དངོས་སུ་ཆུད་རྟགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས། 

ཆོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ངེས་ཅན་ཞིག་དང་འཇིག་རྟེན་སྐྱ་ལུགས་པའི་སྟོན་མོ་སོགས་གཟབ་རྒྱས་ཀྱིས་བགྱིད་པར་འགྱུར། 

རྒྱུ་མཚན་ནི་བུ་མོ་སྐྲ་ཕབ་མ་དེའི་ཕ་མ་དག་གིས་“ད་ནས་བཟུང་ངེད་ཚང་གི་བུ་མོ་འདི་ནར་སོན་ཏེ་མི་གྲལ་དུ་ཆུད་

1 《ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད།》

2 《ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད།》
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

པས་སྐྲ་བདག་འོས་འཚམ་འདྲ་རེ་བྱུང་ན་འཇིག་རྟེན་སྐྱ་ས་པའི་ཁྱིམ་ཐབ་ཀྱི་ལུགས་དང་སྦྱར་ན་འབྱོར་རོ་”ཞེས་

ཁྱབ་བརྡ་བསྒྲགས་པ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། དེ་ཡང་སྤྱིར་མོ་ལོ་བཅུ་བདུན་སྟེང་ངེས་པར་སྐྲ་འབེབས་དགོས། 

གལ་ཏེ་འདུན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་སྐྲ་འབེབས་མ་ཐུཁ་ན། བཅུ་དགུའི་སྟེང་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་

ཀྱིས་སྐྲ་འབེབས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལས་ཀྱང་འཕྱི་བར་འགྱངས་མི་དཔེའོ།། དེ་ལ་འདིར་བུ་མོ་སྐྲ་འབེབས་

མའི་ཐད་ད་དུང་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་དོན་ཚན་འགའ་མཆིས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཏེ།
（༡） མོ་ལོ་བཅུ་བདུན་མ་རྫོགས་པའི་ནང་ཚུན་ལ་ངེས་པར་སྐྲ་འབེབས་ཤིང་། བརྒྱ་ལ་ལོ་དེར་འདུན་

མགོ་མ་བཏང་བ་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐྲ་འབེབས་མ་ཐུབ་ན། ལོ་བཅུ་དྲུག་གམ་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ཆ་ལོ་ལ་

སྐྲ་མི་འབེབས་པར་ཡ་ལོ་ཁོ་ནར་ཟད་ཅིང་། ལོ་བརྩི་སྲོལ་ཡང་བོད་ལུགས་ཉིད་དོ། །
（༢） ཚེས་སྐར་ལེགས་པ་ཞིག་གི་ཉིན་ལ་སྐྱེས་སྨན་སྐྲ་སླས་མཁན་བྱང་མ་གཅིག་གམ་གཉིས་དང་

དེར་སླས་རོགས་པ་དུ་མ་ཆེད་དུ་གཏམས་ནས་བུ་མོ་དེའི་སྐྲ་སླས་པ་སྟེ། ཐོག་མར་ཆུ་གཙང་མ་འདག་རྫས་དང་

བཅས་པས་སྐྲ་དག་མོར་བཀྲུས་མུར། སླར་ཡང་ཆུ་དཀར་གྱིས་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་བཤལ་ཅིང་། དེ་ནས་སྐྱེས་

སྨན་ཁྱོ་དང་བུ་བུ་མོ་འཛོམས་ལ། ཁ་ལས་དགེ་བའི་ཡ་རབས་མ་ཞིག་གིས་སོ་རྐང་གཉིས་གཉིས་ཆ་འགྲིག་པའི་

སོ་མང་གིས་བུ་མོ་དེའི་སྐྲ་ལ་སོ་མང་དང་པོ་བརྒྱབ་སྟེ་ལེགས་པོར་བཤད་རྗེས། སྐྲ་སླས་མཁན་གཙོ་མོས་བུ་མོ་སྐྲ་

འབེབས་མའི་མགོ་སྤྱི་གཙུག་ཅུང་ཟད་ལྟག་ངོས་སུ་ཡོལ་བའི་ཆར་རལ་བར་སླས་བྱེད་དང་། མགོ་གཡས་གཡོན་

དུ་ལན་བུར་སླས་བྱེད་ཀྱི་སྐྲ་སོ་སོར་བཀར་ཏེ། སྤྱི་གཙུག་གི་སྐྲ་གོར་མོ་རལ་བར་སླས་བྱེད་མ་གཏོགས་པའི་སྐྲ་

རྣམས་ཅུང་ཟད་ཙམ་རེ་ལན་བུ་སྦོམ་ཕྲ་དོ་མཉམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་འགོ་བཙུགས་ཚུལ་ཙམ་རེ་བསླས་ནས་བཞག་

འཕྲོ་ནི་སླས་རོགས་པ་དག་གིས་སོ་སོར་སླས་ཚར་དགོས།
（༣） སྐྲ་ཀུན་པོ་ལན་བུར་བསླས་ཚར་རྗེས། ལན་བུ་གཉིས་སམ་ཡང་ན་བཞི་སྟེ་ཆ་འགྲིག་རེའི་སྣེ་མོ་

གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ཅིང་། དེའི་སྣེམོར་སྐྲ་མཐུད་རིང་ཐུང་འོས་འཚམ་རེ་མཐུད་པར་འགྱུར།
（༤） སྐྲ་གསར་ཕབ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐྲ་མཐུད་ཚང་མ་སྤྱིར་ཅ་ལ་ནག་པོ་ཡིན་མོད་ཀྱང་། རྒན་གྱ་མ་རྣམས་

ཀྱི་དཔྲལ་པའི་མདུན་ཕྱོགས་ལོགས་གཉིས་ཀྱི་ལན་བུ་དང་པོ་ནས་གསུམ་པ་དག་གི་སྐྲ་མཐུད་དཀར་པོ་ཡིན་པ་

དང་། བླ་བྲང་མོ་རྣམས་ཀྱི་ནི་ལན་བུ་དང་པོ་ཁོ་ནའི་སྐྲ་མཐུད་དཀར་པོ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་བོད་སྒང་པ་རྣམ་དཀར་

ལས་ལ་དགའ་ཞིང་ཞེན་པ་མངོན་པར་མཚོན་པ་མ་ཟད། བུ་མོ་དེ་སྐྱེས་སྨན་གཞོན་གསར་གྱི་གྲལ་དུ་དངོས་སུ་

ཆུད་པའི་རྟགས་ཀྱང་གསལ་ལེར་མཚོན་ནོ། །
（༥） མགོའི་སྤྱི་གཙུག་ཅུང་ཟད་ལྟག་ངོས་སུ་སྐྲ་གོར་མོ་འོས་འཚམ་ཞིག་ལོགས་སུ་བཀར་བ་དེ་ལེབ་

མོའི་ཚུལ་གྱིས་རལ་བར་དགུ་སླས་བྱས་རྗེས། སླས་འགོ་བཙུགས་མཚམས་སུ་བལ་དཀར་ཅུང་ཙམ་སོབ་ཏུ་



-209-

ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

བཅུག་པ་དེ་ནི། བུ་མོ་དེར་བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཛོམས་སམ། ཚེ་རིང་ལོ་བརྒྱ་ཐོབ་པའམ། བུ་མོ་དེའི་མིང་བོ་དག་

ཀྱང་དེ་དང་དེ་བཞིན་དུ་ལས་དང་བྱ་བ་གང་བསྒྲུབས་ཐམས་ཅད་བདེ་བླག་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་མམ་

རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པ་མ་ཟད། རལ་བ་དེ་དང་དེར་སྦྲེལ་གྱི་རལ་ཕྲུག་ནི་མིང་བོའི་སྐལ་བ་ཡིན་པའི་རྟགས་ཀྱང་རེད། 

དེ་ཡང་གཙོས་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བལ་དཀར་དེའི་དོད་དུ་མུ་ཏིག་གམ་བྱུར་དཀར་སོགས་དུས་རྟག་ཏུ་འདོགས་ཤིང་། 

ཚོ་ཁག་གཞན་དུ་བལ་དཀར་དེ་སྐྲ་གསར་ཕབ་ཀྱི་ཡུན་དེ་མ་7གཏོགས་གཞུག་ཐེངས་སྐྲ་སླས་དུས་ནས་མི་འཇུག་

ལ། སྐྲ་མཐུད་དཀར་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། ། 
（༦） སྐྲ་ཀུན་པོ་ལན་བུར་བསླས་རྗེས་ལན་བུའི་རྩ་ནས་དར་སྐུད་ནག་པོས་བསྟར་（བསྟར་སྲོལ་ཞིབ་

མོ་གཤམ་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་）པའི་མུ་ལ། ཅོ་ཏོ་གསར་བ་སུ་དང་གང་གིས་ཀྱང་བཏགས་མ་མྱོང་བ་ཆ་ཚང་ཞིག་

བཏགས་ཤིང་། མགོ་རྐང་ཀུན་པོར་གྱོན་ཆས་གསར་ལ་མཛེས་པ་རྣམས་ཀྱང་ལེགས་པོར་གོན་པ་དང་། རྒྱན་གྱི་ཆ་

ཤས་སྐེ་རྒྱན་དང་། རྣ་ལོང་། སོར་གདུབ། ལག་གདུབ། བཞོ་གཟུང་། གློ་འགོ། གའུ་ལ་སོགས་ཀྱང་ཅི་འབྱོར་

གྱིས་བཏགས་རྗེས། རང་ཁྱིམ་གྱི་མཆོད་ཁང་དུ་མཆོག་གསུམ་དམ་པའི་རྟེན་ལ་མཇལ། མེས་པོ་རྒན་རྒོན་དང་

ཕ་མ་ལའང་ཕྱག་འཚལ། ཕ་མེས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁ་དྲོ་བཀྲ་ཤིས། ཚེ་རིང་ནད་མེད། བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་

འགྲུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཁ་གཡང་དང་བཅས་སྐྲ་གསར་ཕབ་ཀྱི་སྟོན་མོ་ལ་རོལ་ཏོ། །
（༧） གོང་གསལ་དེ་ཚང་མ་རྫོགས་རྗེས་དཀར་ཡོལ་གས་སྐྱོན་མེད་ཅིང་འོ་ཇས་ལྟེམས་པ་ཞིག་གི་ཁར་

བལ་དཀར་དཀྲིས་པ་དང་། དེར་ཡང་མར་གསར་ཅུང་ཙམ་སྦྱར་ཡོད་པ་ལ་ཧུབ་གསུམ་བརྒྱབ་པའི་མུར། སྐྱེས་

སྨན་ཞིག་གིས་སྔུན་ནས་ཆབ་གཙང་མའི་མཆོད་ཀ་འཕེན་པ་དང་ལྷན་ཏུ་རང་ཁྱིམ་ནས་སྒོར་འབུད་དོ། །
（༨） དེར་ཡང་བྱིས་མོ་ཆུང་ཆུང་སྐྲ་མ་ཕབ་པ་ཅིག་གིས་འགྲོ་རོགས་བགྱིས་ནས། རང་གི་ཉེ་ས་རྩ་ལག་

གམ་ན་ཟླ་གྲོགས་པོའམ་ཁྱིམ་མཚེས་གཡས་གཡོན་ནམ། ཐ་ན་རུ་སྡེའི་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོས་བོས་པ་ལ་སོང་སྟེ། དེ་

དག་གིས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཁ་གཡང་དང་བཅས་པར་བྱིན་པའི་སྐྲ་སྟོན་གྱི་ལེགས་སྐྱེས་ལེན་པར་འགྱུར་རོ། །
（༩） སྐྲ་གསར་དུ་ཕབ་མ་དེ་བ་ཚང་གིས་རུ་སྡེ་སྤྱི་གསུམ་ལ་སྐྲ་སྟོན་བྱེད་ཅིང་། དེར་ཟས་ཟ་མ་གང་ཞིམ་

གང་མངར་གྱི་སྡེར་ཁ་རི་རབ་ལྟར་བསྒྲིགས་པ་དང་། ཆང་འོ་ཇ་སོགས་ཀྱི་བཏུང་བ་རྒྱ་མཚོ་བཞིན་བསྐྱིལ་ནས། 

གླུ་ལེན་གར་རྩེའམ། བྲོ་འཁྲབ་ཤགས་འགྱེད་སོགས་རྩེད་འཇོའི་དཔལ་གྱིས་བདག་གཞན་ཀུན་པོ་དགའ་བདེའི་

ཞིང་ལ་འགོད་པར་འགྱུར་རོ། །
（༡༠） སྤྱིར་རང་ལོ་བཅུ་བདུན་མ་རྫོགས་པའི་ནང་ཚུན་གྱི་ཉིན་ལེགས་པ་གང་རུང་ཞིག་ལ་སྐྲ་དབབ་ན་

ཆོག་མོད་ཀྱང་། དེང་སང་དུས་སམ་སྐབས་ཀྱི་ཁོམ་ལོང་ཡོད་པའམ། ཟས་དང་བཏུང་བའི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་པ། བུ་

མོ་རང་ལོ་བཅུ་བདུན་ལ་བུད་མ་ཁད་དམ་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་འགོ་ཡིན་པ་སོགས་དང་བསྟུན་ཏེ། ལོ་གསར་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཚེས་པ་གསུམ་གྱི་ཉིན་སྐྲ་འབེབས་པ་རྒྱུགས་ཆེ། དེ་ཡང་སྔོན་ཆད་ཡིན་ན་ཚེས་པ་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ཐག་ལ་

སྐྲ་སླས་ཤིང་ཅོ་ཏོ་འདོགས་པ་སོགས་ཀུན་ནས་རྫོགས་པར་བགྱིས་ཏེ། ཚེས་པ་གསུམ་གྱི་ཉི་མ་རྩེ་ཤར་དང་བསྟུན་

ཁྱིམ་གཞན་ལ་འགྲོ་མོད་ཀྱང་། དེང་སང་སྐྲ་སླས་མཁན་ཧ་ཅང་་་8ཉུང་སྟེ་མི་ཁོམ་པས། ཚེས་པ་གཉིས་ཀྱི་ཉིན་

དཀར་སྤྱི་གཙུག་གི་རལ་བ་མ་གཏོགས་པའི་སྐྲ་ཚང་མ་ལན་བུར་བསླས་ཤིང་། དེ་དག་གི་སྐྲ་མཐུད་ཀྱང་མཐུད་

ཚར་བར་བགྱིས་ནས་བཞག་སྟེ། ཚེས་པ་གསུམ་གྱི་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་གོང་ལ་རལ་བ་བསླས། ཅོ་ཏོ་བཏགས། 

གོས་གསར་གྱོན། རྒྱན་གཞན་གྱིས་མཛེས་པར་བརྒྱན་ཏེ། ཆོས་འཇིག་རྟེན་གཉི་གའི་ཆོ་ག་དག་བསྒྲུབ་བོ། །

༣. སྐྱེས་སྨན་གཞོན་གསར་དར་མ་སྐྲ་གསར་ཕབ་མ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྲ་སླས་སྲོལ་དང་ཅོ་ཏོ་

འདོགས་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ཏེ།
（༡） སྐྲ་སླས་སྲོལ་གྱི་སྐོར། དེ་ལ་འདིར་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་གི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་སྐྲ་སླས་སྲོལ་ཐད་ལན་

བུ་ལ་མང་ཉུང་ངམ་སྦོམ་ཕྲ་ཙམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་རེ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཞིང་། སྐྲ་སླས་

རྒྱུ་ནི་ལས་ཀ་ཚེགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས་ཉིན་རྒྱུན་ནམ་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གཉིས་སུ་ཐེངས་རེར་མི་བསླ་བར། 

ཡུན་ཐུང་ན་ཉིན་ཉི་ཤུ་ལྷག་གམ་ཡུན་རིང་ན་ཟླ་བ་གཅིག་རེར་ཐེངས་རེ་བསླ་བར་འགྱུར།

དེ་ཡང་འདིར་ཆེད་དུ་བརྗོད་དགོས་པ་ཞིག་ནི། སྐྲ་གསར་ཕབ་མ་རྣམས་ཀྱང་འདུ་བའི་སྐྱེས་སྨན་དག་གི་སྐྲ་

སླས་ཉིན་དེ་གནམ་གང་དང་། ཚེས་བརྒྱད། བཅོ་ལྔ་སོགས་དུས་ཆེན་དག་བཟུང་ནས་ཉིན་རང་ག་པའི་ཚེས་སྐར་

ལེགས་པའམ་ཁོམ་ལོང་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ཉིན་ལ་བསླ་ཞིང་། ཉིན་དེར་སྐྲ་སླས་མཁན་བྱང་མ་གཅིག་དང་དེར་ཡང་

སླས་རོགས་པ་དུ་མ་གཏམས་ཏེ། ཐོག་མར་སྐྲ་གཙང་མར་བཀྲུས་ཤིང་ལེགས་པོར་བཤད་པའི་མུར་ཟར་མ་དང་

དབྱི་མོང་གི་ཤུན་ལྤགས་སོགས་ལྷན་དུ་བསྐོལ་པའི་གདུས་ཁུ་སྐྲར་བྱུགས་རྗེས་སྐྲ་སླས་མཁན་བྱང་མ་དེས་དང་

པོར་སྐྲ་སླས་བྱའི་སྐྱེས་སྨན་དེའི་མགོ་སྤྱི་གཙུག་ཅུང་ཟད་ལྟག་ངོས་ཀྱི་ཆར་རལ་བར་སླས་འགྱུར་གྱི་སྐྲ་གོར་མོ་འོས་

འཚམ་ཞིག་ལོགས་སུ་བཀར་ཏེ་འཇོག་ཅིང་། མགོ་གཡས་གཡོན་གྱི་སྐྲ་རྣམས་ཀྱང་དཔྲལ་བའི་དཀྱིལ་ཐད་ཚད་

བགྱིས་ནས་སྐེ་ཤོའི་དཀྱིལ་གཞུང་དང་བསྟུན་པར་གཡས་ལོགས་དང་གཡོན་ལོགས་སུ་སོ་སོར་བཀར་པ་དང་། དེ་

དག་ཀྱང་ཐོག་སྐྲ་དང་འོག་སྐྲ་རིམ་པ་གཉིས་སུ་བཀར་རྗེས་སྔོན་ལ་འོག་སྐྲ་དང་དེའི་འཕྲོར་ཐོག་སྐྲ་རྣམས་རྩ་རྟིང་

ནས་ལན་བུ་སུམ་བསླས་མ་སྦོམ་ཕྲ་དོ་མཉམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་སླས་འགོ་བཙུགས་ཙམ་རེ་བསླས་ནས་བཞག། ལན་

བུ་རྣམས་ཀྱང་དཔྲལ་བའི་གཡས་གཡོན་ལོགས་གཉིས་ནས་རྣ་རྩེའི་གོང་ཐད་བར་དུ་དྲང་བོར་བསླ་ཞིང་། དེ་ནས་

ཅུང་ཟད་ཀྱིས་ཐུར་ཐུར་བསེགས་ཏེ་སྐེ་ཤའོི་སྐྲ་བཀར་མཚམས་སུ་རོྫགས་པར་གྲུབ་པ་ན། ལན་བུ་རེ་རེའི་སླས་འཕོྲ་

ཚང་མ་ལག་རོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཇུག་རྫོགས་པར་བསླས་ནས་ཚར་དགོས། དེ་ནས་ལན་བུ་གཉིས་སམ་ཡང་

ན་བཞི་སྟེ་ཆ་ཅན་གྱི་སྣེ་མོ་ལྷན་དུ་བསྒྲིལ་པའི་སྣེ་མོར་ཟབ་སྐུད་དམ་དར་སྐུད་ནག་པོའི་སྐྲ་མཐུད་སྦོམ་ཕྲ་དང་རིང་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

ཐུང་འོས་འཚམ་རེ་མཐུད་པའི་ལས་ཀ་རྣམས་གྲུབ་རྗེས། མགོ་སྤྱི་གཙུག་གི་སྐྲ་གོར་མོ་དེ་དགུ་སླས་ཀྱིས་རལ་བ་

ལེབ་མོར་བསླ་བར་འགྱུར། མགོ་གཡས་གཡོན་གྱི་ལན་བུ་རྣམས་སྐེ་ཤོའི་ལོགས་ཤིག་གི་སྐྲ་བཀར་མཚམས་ཀྱི་

ལན་བུ་དང་པོ་ནས་མདུན་ངོས་དཔྲལ་པ་བརྒྱུད་དེ། ལོགས་ཅིག་ཤོས་ཀྱི་ལན་བུ་མཐའ་མའི་བར་ལན་བུ་རེ་རེའི་

རྩ་རྟིང་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ། དར་སྐུད་ནག་པོ་ཅུང་ཟད་ཕྲ་མོ་ཞིག་གིས་བསྟར་ཅིང་། དེ་ནས་ཅུང་ཟད་རིམ་གྱིས་

ཐུར་ཐུར་བསེགས་ཏེ་ལོགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐེ་ཤོའི་བར་ཀུན་ནས་རྫོགས་པར་བསྟར་རིམ་དང་པོ་གྲུབ་རྗེས། སླར་ཡང་

མགོའི་ལོགས་ཤིག་གི་རྣའི་གོང་ཐད་དུ་བསྟར་རིམ་དང་པོ་དང་སྦྲེལ་ནས་བསྟར་རིམ་གཉིས་པའི་འགོ་འཛུགས་

ཤིང་། དེ་ཡང་ཐོག་མར་བསྟར་རིམ་དང་པོ་དང་བར་ཐག་ཧ་ཅང་ཆུང་ཡང་། རིམ་གྱིས་ཅུང་ཙམ་ཆེ་བར་བགྱིས་

ནས་རྣ་ཅིག་ཤོས་ཀྱི་གོང་སྟེང་ཐད་དུ་རྫོགས་པར་བསྟར་བ་དང་། བསྟར་མ་གཉི་གའི་བར་ཐག་ཆེ་ཆུང་ནི་སྐྱེས་སྨན་

དེའི་མགོ་དབྱིབས་སམ་ངོ་ཚུགས་ལ་རག་ལས་སོ།། དེ་ཡང་ཅོ་ཏོ་དང་སྐྲ་སླས་སྲོལ་གནམ་ལྷ་ཞོལ་མ་དང་འབྲེལ་

ཆེ་བའི་ཧོར་གཙང་ཤིང་སྒོའི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་ལན་བུ་ཅུང་ཟད་སྦོམ། ཚོ་ཁག་གཞན་དང་གནམ་ལྷ་གོང་མའི་

སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་ལན་བུ་ཧ་ཅང་ཕྲ་སྟེ། ཇི་ལྟར་ཕྲ་ན་དེ་ལྟར་མཛེས་པར་འདོད་ཅིང་། སྐྱེས་སྨན་སྐྲ་མཐུག་པོ་ལ་

ལར་ལན་བུ་བཞི་བརྒྱ་ཡས་མས་ཡོད་སྐད་དོ། ། 
（༢） ཅོ་ཏོ་འདོགས་ལུགས་ཀྱི་སྐོར། ལར་སྤྱི་ལོ་1959ལོའི་ཡར་སྔོན་དུ་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་གི་སྐྱེས་སྨན་

རྣམས་ལས་རྒན་པོ་རྒས་འཁོགས་དག་མ་གཏོགས་པའི་གཞོན་དར་སུ་དང་གང་ཡིན་རུང་ཅོ་ཏོ་ནི་དུས་རྣམ་ཀུན་

ཏུ་རང་ལུས་དང་འབྲལ་མེད་དུ་འདོགས་པར་འགྱུར། དཔེར་ན། ལས་ཚེགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་སྐབས་ཏེ། རོང་མོ་

རྣམས་ཀྱིས་ས་ལས་རྡོ་ལས་སམ་སྟོན་ལས་སོགས་དང་འབྲོག་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རུ་བཀལ་འགེལ་ལམ་བལ་རྩིད་

འབྲེག་པ་སོགས་ལ་སྒྲིམ་དུས་སམ། ཡང་ན་རང་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་བོ་ཧ་ཅང་ལྕི་མོ་འཁུར་དུས་སུའང་ཅོ་ཏོ་རུམ་ལ་

བཅུག་ནས་ལས་ལ་བརྩོན་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ཡང་ལས་རིགས་ཀྱི་ཐད་ནས་དབྱེ་ན། འབྲོག་སྐྲ་（འབྲོག་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཅོ་ཏོ་）དང་རོང་སྐྲ་（རོང་མོ་

རྣམས་ཀྱི་ཅོ་ཏོ་） གཉིས་མཆིས་ཏེ། འབྲོག་སྐྲ་ནི་རྒན་གྱའི་ཚོ་བ་བཅུ་གསུམ་དང། རྒྱོའི་གྱའི་ཕུ་སྡེ་དང་མགབ་

སྡེ་གཉིས། ཤོན་ཧྭའི་རྐང་ཚ་ཀུན་པོ། ཧོར་གཙང་གི་གོ་ཉིན་སོགས་སམ། དེ་ལས་གྱེས་པའི་རྒྱོའི་གྱའི་རུ་སྡེ་

གཞན་ཚང་མ་དང་གནམ་ལྷ་གོང་མ་ལ་སོགས་པའི་ཅོ་ཏོ་ལ་ཟེར་ཞིང་། རོང་སྐྲ་ནི་ཁ་གྱ་སྟོད་སྨད་གཉིས་དང་། 

གཙོས། ཙ་ཡུས། གནམ་ལྷ་ཞོལ་མ་སོགས་དང་། དེར་འབྲེལ་གྱི་ཧོར་གཙང་ཤིང་སྒོ་བཅས་ལ་ཟེར་བ་མ་ཟད། 

མཛོད་དགེ་སྟོད་སྨད་དང་རེབ་རྩ་རྔ་རྒོད་འབོ་ར་ཨ་མཆོག་ལ་སོགས་པའི་ཅོ་ཏོ་ཡང་རོང་སྐྲའི་ཆར་གཏོགས་སོ། །

བརྗོད་མ་ཐག་པའི་རུ་སྡེ་སྤྱི་གསུམ་གྱི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ལའང་། རྒྱུན་འདོགས་ཀྱི་ཅོ་ཏོ་དཀྱུས་མ་དང་ཤོམ་

ལུགས་ཀྱི་ཅོ་ཏོ་ཀུན་ནས་མཛེས་པ་རེ་ཡོད་དེ། རྒྱུན་འདོགས་ཀྱི་ཅོ་ཏོ་ནི་སྟབས་བདེ་ལ་ལས་བབ་དང་མཐུན་ཞིང་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རྒྱན་ཆ་རྣམས་ཀྱང་དེ་འདྲ་རྩ་ཆེན་མིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཤོམ་ལུགས་ཀྱི་ཅོ་ཏོ་ནི་མཛེས་རྩལ་གྱི་ཞིབ་ཚགས་

ཀུན་ནས་ཐོན་ཞིང་། རྒྱན་ཆ་རྣམས་ཀྱང་ཁྱིམ་ཚང་དེར་རྒྱུ་འབྱོར་གྱིས་ཇི་ལྟར་ཕྱུག་པ་དེ་ཙམ་མངོན་པར་མཚོན་

བྱེད་ཀྱི་གཡུ་དང་བྱུ་རུ། མཆོང་དང་སྤོས་ཤེལ། དུང་དང་འགྲོན་བུ། གསེར་དངུལ་ར་གན་སོགས་ཀྱིས་མཛེས་

པར་བརྒྱན་པ་ཞིག་སྟེ། དཔོན་མོའམ་དེའི་ཉེ་དུ་མོ་ངལ་རྩོལ་ལ་མི་ཞུགས་པ་རྣམས་མ་གཏོགས་ཤོམ་ལུགས་ཀྱི་

ཅོ་ཏོ་དེ་སྐྱེས་སྨན་དཀྱུས་མ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་མི་འདོགས་པར་ཆོས་ཐོག་གམ་དུས་སྟོན་སོགས་འདུ་ཚོགས་

ཆེན་པོའི་སྐབས་འབའ་ཞིག་ལ་འདོགས་པར་ཟད་ཅིང་། དེ་ལྟ་དེ་དུས་སུ་རུ་སྡེ་ཚོ་ཁག་གཅིག་པའམ་མི་གཅིག་

པའི་སྐྱེས་སྨན་གཞོན་གསར་རྣམས་གཅིག་འཚོགས་གཉིས་འདུའམ་མཉམ་འདུག་ལྷན་སྐྱོད་ཀྱིས་སྐྲ་གང་ཡག་

དང་རྒྱན་གང་བཟང་། རྒྱུ་སུ་ཡོད་དང་མོ་གང་མཛེས་སོགས་འགྲན་ཞིང་ངོམ་པར་བྱེད། སྐྱེས་སྨན་དེ་དང་དེ་ནི་

མཆོག་གོ། རབ་བོ་ཞེས་ཀུན་གྱིས་བརྗོད་ཅིང་བསྔགས་ལ། མཛེས་མཆོར་གྱི་རྩེའམ་དཔལ་དུ་སོན་པའི་མོ་དེ་དང་

དེ་རྣམས་རང་སྡེའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་མ་ཟད། དེ་དག་གི་ཅོ་ཏོའང་སྐྱེས་སྨན་གཞན་རྣམས་ཀྱི་དཔེར་སོང་ནས་གཞུག་

ཐེངས་དེ་ལྟར་རམ་དེ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པའི་ཅོ་ཏོ་ཞིག་འདོགས་པར་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ཁ་དཔེར། 

སྨན་བུ་མོ་དུང་གི་རལ་བ་ཅན།། ཕར་སོང་ན་རང་སྡེའི་རྒྱན་ཞིག་རེད།། ཚུར་འོངས་ན་ན་ཟླའི་སྐྱིད་ཅིག་རེད།། 

ཁྱོད་མེད་ན་ཡུལ་ཁམས་མོག་མོག་རེད།། ཅེས་གྲགས་པ་བཞིན་ནོ།། དེ་ཡང་ཅོ་ཏོའི་རྒྱན་ཆ་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ཉིད་

ནས་དེང་སང་དང་འདྲ་བར་རིན་པོ་ཆེ་རྩ་ཆེན་རྣམས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་ལྡན། དཔལ་འབྱོར་དར་

རྒྱས། མི་རྣམས་ཀྱི་མཛེས་འདོད་ཀུན་སློང་ཇེ་ཆེར་སོང་བ་དང་བསྟུན་པར་རྩ་ཇེ་ཆེར་ཕྱིན་པ་གོར་མ་ཆག། དཔེར་

ན། དེང་འདིར་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་སོན་པའི་རྒན་མོ་ལོ་ལོན་རྣམས་ན་རེ། ཁོ་མོ་ཅག་ལ་སྐྲ་འབེབས་དུས་ཅོ་ཏོའི་

རྒྱན་ཆ་ནི་ཟངས་སེར་གྱི་དོང་ཙེའམ། ཉ་སོག་གམ་འགྲོན་བུ། དུང་གི་ཕྱེད་མ་སོགས་ཡིན་ཞིང་། ཁོ་མོ་ཅག་གི་མ་

མེས་སོགས་ཆུང་དུས་ཅ་ལའི་དོད་དུ་གླ་ལྤགས་མཉེན་མོའི་རྒྱུན་ཐག་ཕྲ་མོའམ། ཡང་ན་བལ་རྩིད་ནག་པོའི་འཁེལ་

མ་ཕྲ་བུ་བགྱིས་སོ་སྐད། དེར་བརྟགས་ན་དེ་ལས་ཀྱང་སྔ་བའི་གནའ་སྔ་མོའི་དུས་སུ་ཟོག་ལུག་ཀྱི་རུས་པ་འོས་

འགྲིག་རྣམས་རྒྱན་ཆར་མི་འདོགས་པའི་ངེས་པ་གཏན་ནས་མེད་པར་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །

གསུམ། ཚོ་དྲུག་གི་ཅོ་ཏོ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

ལར་ཡིག་ཚངས་ཁུངས་ཐུབ་མ་ཡིད་རྟོན་འཕེར་བ་དག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། དང་ཐོག་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་ནི་

མེས་པོ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལས་མཆེད་ཅིང་། མཆེད་པ་དེ་དག་གི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་ཅོ་ཏོ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ན་

ཡིན་དུ་ཟད་མོད་ཀྱང་། ཚོ་ཁག་དྲུག་པོའི་ཅོ་ཏོ་ནི་ཀུན་ནས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་ཏེ་སོ་སོར་རང་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

ཐོན་པ་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་ཆེ་ས་ནས་དབྱེ་ན། ཁ་གྱ་པ་དང་། རྒན་གྱ་པ། གནམ་ལྷ་པ། བླ་བྲང་པའི་ཅོ་ཏོ་བཅས་

རིགས་ཆེན་པོ་བཞི་མཆིས། དེ་དག་ལའང་ནང་གསེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས་འདིར་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ནི། 

གོང་གསལ་རིགས་བཞི་ཡིན་པས་གཤམ་ནས་དེ་སོ་སོ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །

ཀ རྒན་གྱ་པའི་ཅོ་ཏོ། 

འདི་ནི་རལ་ཕྲུག་དང་། སྐྲ་ཁ། རལ་བ། དཔུང་ཙོར་བཅས་ཆ་བཞིས་གྲུབ་པ་ཞིག་སྟེ།

༡. རལ་ཕྲུག། དེ་ནི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་རིང་ཐུང་ལ་ལྟོས་ནས་བཅོས་པའི་ཅོ་ཏོའི་ཆ་ཤས་ཤིག་

ཡིན་ཞིང་། དེའི་རིང་ཐུང་ལ་ཧ་ལམ་མི་གཞོན་དར་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་གོང་མཐོ་གསུམ་ཙམ་དང་། ཞེང་གི་ཆེ་

ཆུང་ལ་གོང་མཐོ་ཕྱེད་ཙམ་ཡོད་པ་དེའི་གོང་སྣེ་ཟླུམ་པོའི་ཚུལ་དུ་བཅོ་བ་དང་འགབ་སྣེ་དྲང་ཐད་དུ་མཆིས། ཕྱིང་

བ་དཀར་པོ་སྲབ་མཐུག་འོས་འཚམ་ཞིག་དེའི་གཞི་གདན་བྱས་ཤིང་། དེའི་མདུན་ངོས་ལ་གཞི་གདན་ལས་ཅུང་

ཟད་ཆེ་བའི་རས་དམར་པོའམ་དམར་ནག་བག་ཆུས་སྦྱར་ཏེ་མཐའ་ཁའི་རས་ལྷག་འཕྲོ་རྣམས་རལ་ཕྲུག་གི་རྒྱབ་

ལོགས་སུ་དམ་པོར་བཏུམས་རྗེས་ཁབ་སྐུད་ཀྱིས་ནོན་པ་དང་། མདུན་ངོས་ཀྱི་མཐའ་ཁ་ལས་ཅུང་ཟད་ནང་ལོགས་

འོས་འཚམ་གྱི་སར་གསེར་དངུལ་ལམ་དར་སྐུད་ཁ་དོག་གང་ཡག་གིས་བསླས་པའི་ཁ་འཇོག་ལེབ་མོས་བརྒྱན་

ཅིང་། རལ་ཕྲུག་གི་གོང་སྣེ་ལ་དངུལ་ལམ་ཟངས་སེར་སོགས་ཏེ་གཙུག་ལུང་གོང་དང་ཉིས་ལུང་འགབ་ཏུ་བསྟན་

ནས་སུམ་ཚུགས་གཞི་གཅིག་ཏུ་བརྡུངས་པའི་སུམ་ལུང་འདོགས་པར་འགྱུར། དེའི་འཕྲོར་དངུལ་སོགས་ཀྱི་མེ་

ལོང་ངམ་དངུལ་རྡུང་ངམ་སྤོས་ཤེལ་ལ་སོགས་པ་སྲིད་དུ་བསྒྲིགས་ཤིང་། སུམ་ལུང་དང་བཅས་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཏེ་

སུམ་ལུང་ངམ་མེ་ལོང་ངམ་དངུལ་རྡུང་བཅས་ལ་གཡུ་བྱུར་སོགས་ཀྱི་ཕྲ་དང་སྤོས་ཤེལ་ལ་གཡུ་བྱུར་གྱི་མགོ་སྒྲོག་

གིས་བརྒྱན་ཏེ། རལ་ཕྲུག་གི་ཡར་སྣེའི་གཙུག་ལུང་ནི་མགོའི་སྤྱི་གཙུག་ཅུང་ཟད་ལྟག་ངོས་ཀྱི་ཆའི་སྐྲ་གོར་མོ་ཞིག་

རལ་བར་དགུ་སླས་བྱས་ཡོད་པ་དེར་འདོགས། རལ་ཕྲུག་གི་མར་སྣེ་ནི་སྐྲ་ཁའི་ཨ་ལུང་དཀྱིལ་མར་མཐུད་པར་

འགྱུར། དེ་ཡང་འདིར་ཤེས་དགོས་པ་ནི་རྒན་གྱ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་དུས་སུ་བླ་བྲང་གི་ལད་མོ་བགྱིས་ནས་སུམ་ལུང་

མི་འདོགས་པར་སྐྲའི་རལ་བ་དང་རལ་ཕྲུག་གཉིས་ཐད་ཀར་སྦྲེལ་བའང་མཆིས་པ་དེའོ། །

༢. སྐྲ་ཁ། དེའི་གཞི་གདན་ནི་ནོར་ཀོ་ལས་བཅོ་བ་དང་། རྒྱབ་ངོས་གོང་འགབ་གཉིས་ལ་སྨྱུག་ཤིང་ལེབ་

མོ་འོས་འཚམ་སྣེ་མོ་ཅུང་ཟད་ཕྱིར་བཀུག་པ་རེས་ཚུགས་ཀ་མི་འགྱུར་བར་བགྱིས་པ་ཞིག་སྟེ། དེའི་མདུན་ངོས་

སྟོད་ཀྱི་ཆར་ཟངས་སེར་སོགས་ལས་བརྡུངས་པའི་ཨ་ལུང་སྟེ། དབྱིབས་མི་གཟུགས་གྱེན་ལངས་དང་ལག་པ་

གཉིས་ཕྲག་པ་གཡས་གཡོན་ནས་མགོའི་སྟེང་ཐད་དུ་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་ཚུལ་དུ་མཆིས་པ་ལྔ་འཕྲེད་དུ་བསྒྲིགས་པ་

དང་། ཨ་ལུང་སོ་སོའི་བར་དང་མཐའ་གཉིས་སུ་དངུལ་སྒོར་རམ་དངུལ་རྡུང་ངམ་མེ་ལོང་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བར་མཚམས་མི་སྟོང་བར་སྤྲས། སྐྲ་ཁའི་ཨ་ལུང་དཀྱིལ་མར་རལ་ཕྲུག་གི་མར་སྣེ་སྦྲེལ་ཞིང་། དེའི་གཡས་གཡོན་

གྱི་ཨ་ལུང་དག་ལ་སྐྲ་མཐུད་མཐུད་པ་དང་། སྐྲ་ཁའི་འགབ་རལ་བ་དང་ལྷན་དུ་སྦྱོར་རོ། །

༣. རལ་བ། རལ་བ་ནི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཏགས་ཏེ་མཛེས་པར་རྒྱན་བྱེད་ཀྱི་འདོགས་ཆ་གཙོ་

བོ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་རིང་ཐུང་ལ་ངེས་གཏན་མེད་པར་དེ་འདོགས་པ་མོའི་གཟུགས་ལ་རག་ལས། རལ་བའི་གཞི་

གདན་ནི་བལ་དཀར་གྱི་ཕྱིང་བ་ཡིན་པ་དང་། རལ་བའི་མགོ་སྟོད་ཀྱི་ཞེང་ཅུང་ཟད་ཆེ་སྟེ་སྐྲ་ཁ་དང་མཉམ། རལ་

སྐེད་ཅུང་ཉག་ཅིང་དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ཞེང་ཇེ་ཆེར་བགྱིས་ཏེ་རལ་མགོ་དང་དོ་མཉམ་པོར་བཅོ། རལ་བའི་མདུན་

ངོས་ཀུན་པོ་རས་སྔོན་པོའམ་སྔོ་ནག་སོགས་ཀྱིས་འཁེབ་པར་གཡོགས་པའི་མཐའ་ཁའི་རས་སྣེ་དག་རལ་བའི་

རྒྱབ་ངོས་སུ་བཏུམས་ནས་ཁབ་སྐུད་ཀྱིས་གནོན། རལ་འདབས་མ་གཏོགས་པའི་མཐའ་གཞན་གསུམ་པོའི་ཁར་

ཆུ་སྐུད་དམར་པོའམ་ལྗང་གུ་འཇོག། རལ་མགོ་དང་རལ་རྔ་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་འོས་འགྲིག་ཅིག་ནས་རལ་བའི་

ནང་ལོགས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཐོག་མར་གོས་སྐུད་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་ལས་མདོག་གཅིག་པའི་རྐྱ་དུ་མ་ལྷན་ཏུ་བགྱིས་

ནས་ལ་ལ་གཡས་དང་ལ་ལ་གཡོན་དུ་བཀལ་ཏེ། གཡས་གཡོན་དུ་འཁེལ་མ་རྣམས་ཆ་འགྲིག་པོར་བཤིབས་ནས་

འཇའ་རིས་སུ་བསྒྲིགས་ཏེ་རལ་ངོས་སུ་བཙེམས་པའམ། ཡང་ན་དེའི་དོད་དུ་ལྕགས་རིའི་དབྱིབས་སམ་འཇའ་

རིས་ཅན་གྱི་ཁ་རྒྱན་ལེབ་མོ་བཏགས་མ་རྣམས་འཇོག། དེ་ནས་འབུར་དུ་བཏོད་པའི་གསེར་སྐུད་ཀྱི་སྒང་འཇོག་

རིམ་པ་གཅིག་གོང་ལྟར་བགྱིད། དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལའང་གོས་སྐུད་ཁ་དོག་གང་འོས་ཀྱིས་འཇའ་རིས་བསྒྲིག་པར་

འགྱུར། འདི་ནི་ཤོམ་ལུགས་ཀྱི་རལ་བ་འབྲིང་ཡིན་ཞིང་། རབ་ལ་སྒང་འཇོག་གསུམ་མཆིས་སོ། །

གོང་གསལ་སྒང་འཇོག་ནང་མའི་འོག་ཏུ་ནོན་མཚམས་ནས་རས་དམར་པོ་ཞེང་ཆེ་ཆུང་འོས་འཚམ་ཞིག་སྦྱར་

བའི་སྟེང་དུ་གོས་སྐུད་སེར་པོ་དང་དཀར་པོའི་ལྟག་ཚུགས་མཚམས་ཅན་ཉིས་གཤར་རམ་སུམ་གཤར་གྱིས་རལ་

བའི་མཐའ་སྐོར་བརྒྱུད་མར་བྱེད། རས་དམར་པོ་དེའི་འཕྲོར་ཡང་གོས་སྐུད་ཀྱིས་འཇའ་རིས་འཐེན། རལ་བའི་

གྲུ་ཁ་བཞི་སྟེ། རལ་བའི་དཀྱིལ་གཞུང་གི་རས་སྔོན་པོ་དང་དེའི་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་རས་དམར་པོའི་གྲུ་ཟུར་ནས་སྒང་

འཇོག་ནང་མའི་གྲུ་ཟུར་དུའང་སོ་སོར་སྒང་འཇོག་ཐུང་ངུ་རེ་བསེག་གིས་འཇོག་པར་འགྱུར། རལ་བའི་མདུན་ངོས་

དཀྱིལ་གཞུང་ནི་དེ་གཡོག་བྱེད་ཀྱི་རས་སྔོ་ནག་སོགས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ་འཚེམ་རྩལ་སོགས་ཀྱི་ཞིབ་ཆ་ཅི་ཡང་བཏོད་

མེད་པར་རྒྱན་ཆ་སྒྲིག་ས་ཡིན་ནོ། །

རལ་བའི་གོང་སྟོད་དུ་རས་སྔོན་པོ་ལྷང་ལ་བུད་པའི་ས་དེར་དངུལ་རྡུང་ཟླུམ་པོ་འབུར་མ་པད་མཐའ་པ་ཏྲ་

ཅན་ཅུང་ཆུང་བ་དུ་མ་འཕྲེད་དུ་སྒྲིག་ཅིང་། རལ་བའི་དཀྱིལ་གཞུང་གི་རས་སྔོན་པོ་མངོན་པའི་སྟོད་ཀྱི་ཆ་གོང་ལ་

དངུལ་རྡུང་བརྗོད་མ་ཐག་པ་དེ་དག་དང་འདྲ་བ་གཉིས་དང་དེའི་ཞོལ་དུ་ཅུང་ཆེ་བའི་དངུལ་རྡུང་གཅིག་སུམ་ཚུགས་

སུ་བསྒྲིགས། དེའི་འཕྲོར་དུང་དཀར་ཕྱེད་གཤགས་མ་གཅིག་མགོ་གྱེན་སྟོན་གྱིས་བཏགས་པའི་ནང་ལོགས་སུ་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

རྒྱུན་ཐག་ཕྲ་མོ་སྤྲད་ནས་སྡོམ། དེ་ནི་རལ་བ་ཉིད་སྐ་རགས་ལ་འདོགས་བྱེད་ཀྱི་ལུང་བུ་ཡིན། དུང་དེའི་གཤམ་གྱི་

རས་སྔོན་པོའི་སར་འགྲོན་བུའམ་དོང་ཙེའམ་ཉ་སོག་སོགས་ལས་གང་རུང་ཞིག་གྲལ་འགྲིག་པོར་བསྒྲིགས་ཏེ་སྟོང་

ས་རྣམས་གང་བོར་བགྱིད། རལ་འདབས་ཀྱི་རས་སྔོན་པོའི་སར་ཡང་འགྲོན་བུ་སོགས་འཕྲེད་དུ་ཉིས་སྒྲིག་བགྱིད་

པ་དང་། དེའི་འཕྲོར་རིང་ཐུང་འོས་འཚམ་གྱི་ཅ་ལ་དམར་པོ་ཁོ་ནས་མཛེས་པར་སྤུད་དོ། །

༤. དཔུང་ཙོར། དེ་ནི་རལ་བའི་གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་སྐྲ་ཁ་དང་སྦྲེལ་ནས་ཐུར་དུ་དཔྱངས་པའི་ཅོ་

ཏོའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། དཔུང་ཙོར་གྱི་གཞི་ནི་དངུལ་ལམ་ཟངས་སེར་སོགས་རྒྱུ་བགྱིས་ནས་བརྡུངས་པ་ཡོད་

ལ། ཤིང་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་གསེར་སྐུད་དམ་དངུལ་སྐུད་སོགས་དཀྲིས་ནས་བཅོ་བའང་མཆིས། དཔུང་ཙོར་གྱི་

གོང་སྣེ་རལ་ཕྲུག་དང་མཚུངས་པའི་གཞི་གདན་ལེབ་མོ་རིང་ཐུང་འོས་པ་ཞིག་དང་སྦྲེལ་ཅིང་། དེའི་སྟེང་དུ་དངུལ་

རྡུང་དང་མེ་ལོང་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་གཉིས་ཙམ་བསྒྲིགས་པ་དང་། འགབ་སྣེར་ཅ་ལ་དམར་པོ་འབའ་ཞིག་ཚོམ་

བུར་དཔྱངས་ནས་བརྒྱན་ནོ།། དེ་ཡང་སྐྲ་ཁ་དང་། དཔུང་ཙོར། རལ་བའི་མགོ་སྟོད་གསུམ་པོའི་རྒྱན་ཆ་རྣམས་དོ་

མཉམ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་མཛེས་པར་བརྩི། རལ་ཕྲུག་དང་བཅས་པའི་ཅོ་ཏོ་རིལ་གྱི་རྒྱན་ཆ་རྣམས་

ལས་དངུལ་རྡུང་ངམ་མེ་ལོང་ལ་གཡུ་བྱུར་གྱི་ཕྲའམ། སྤོས་ཤེལ་ལ་མགོ་སྒྲོག་ཅེས་པའི་རྒྱན་གྱི་ཡང་རྒྱན་གྱིས་

མཛེས་པར་སྤྲས་པ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས་སོ། །

ཁ བླ་བྲང་པའི་ཅོ་ཏོ། 

དེ་ཡང་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ་མཆིས་པའི་རུ་སྡེ་རྣམས་ཏེ། བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱོའུ་

གྱ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་། བླ་བྲང་གྲོང་རྡལ། གནམ་ལྷ་གོང་མ་（མདའ་སྨད་）བཅས་ཀྱི་ཅོ་ཏོ་ནི་འདིའི་ཆ་ལ་གཏོགས་

ཤིང་། དེ་རལ་ཕྲུག་དང་རལ་བ་ཁག་གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་སྟེ།

༡. རལ་ཕྲུག། དེའི་དབྱིབས་དང་བཅོ་སྲོལ་རྒན་གྱ་པའི་རལ་ཕྲུག་དང་མཚུངས་མོད་ཀྱང་། རྒན་གྱ་པའི་

རལ་ཕྲུག་ལས་ཅུང་ཟད་རིང་། རལ་ཕྲུག་གི་གོང་སྣེ་ཅུང་ཟླུམ་པོའི་ཚུལ་དུ་མཆིས་ཤིང་། དེ་ནི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་

སྐེ་ཚིགས་ཐ་མའམ་སྒལ་ཚིགས་དང་པོའི་མཚམས་ཙམ་ནས་རལ་བར་དགུ་སླས་བྱས་པའི་སྐྲ་དང་ཐད་ཀར་སྦྲེལ་

བ་ལས། དངུལ་སོགས་རྒྱུ་བྱས་ནས་བརྡུངས་པའི་སུམ་ལུང་འདྲ་མེད། རལ་ཕྲུག་གི་སྟེང་དུ་བསྒྲིགས་པའི་སྤོས་

ཤེལ་སོགས་ལ་གཡུ་བྱུར་གྱི་མགོ་སྒྲོག་གིས་བརྒྱན་ཅིང་། སྤོས་ཤེལ་སོགས་ཀྱི་མང་ཉུང་ངམ་ཆེ་ཆུང་ནི་རལ་ཕྲུག་

གི་རིང་ཐུང་ལ་རག་ལས་པ་དང་། རལ་ཕྲུག་གི་འགབ་སྣེ་ཐད་ཀར་རལ་བ་དང་སྦྲེལ་བར་འགྱུར་རོ། །

༢. རལ་བ། དེ་རྒན་གྱའི་རལ་བ་ལྟར་མགོ་རྔ་གཉིས་ཞེང་ཆེ་ཞིང་སྐེད་ཅུང་ཟད་ཉག་པའི་ཚུལ་མ་ཡིན་པར་

མགོ་རྔ་དཀྱིལ་གསུམ་གྱི་ཞེང་ག་དོ་མཉམ་པ་མ་ཟད། རལ་གདན་གཡོག་བྱེད་ཀྱི་རས་ཀྱང་དམར་པོ་ཁོ་ན་ཉིད་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དོ།། རལ་བའི་མཐའ་སྐོར་ཀུན་པོར་ཁ་རྒྱན་ལེབ་མོ་བཏགས་མ་གང་ཡག་གམ། གོས་སྐུད་སྣ་ལྔ་གཡས་གཡོན་

དུ་བཀལ་པ་རྣམས་འཇའ་རིས་སུ་བཤིབས་ནས་བརྒྱན་པ་ཙམ་ལས། རྒན་གྱ་དང་མཚུངས་པར་གསེར་སྐུད་དམ་

དངུལ་སྐུད་ཀྱི་སྒང་འཇོག་འབུར་མ་སོགས་ཀྱིས་མཛེས་རྩལ་ཞིབ་མོ་བཏོད་མེད། རལ་བའི་དཀྱིལ་སྟོད་ཀྱི་ཆར་

དངུལ་རྡུང་ཆེ་ཙམ་གཅིག་བཏགས་ཤིང་། དེའི་གཤམ་འོག་གི་སྟོང་ས་ཚང་མ་དངུལ་སྒོར་ཞོ་བདུན་ཅན་ནམ་ཞོ་

གསུམ་མ་སོགས་དཀྱིལ་ཐད་ན་ཡུ་བ་ཨ་ལུང་ཅན་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་ཡས་མས་ཀྱིས་གང་གང་བོར་བརྒྱན་པ་དང་། 

མགོའི་ལན་བུའི་སྐྲ་མཐུད་དང་རལ་ཕྲུག་དག་རལ་བ་ལ་སྦྲེལ་བྱེད་ཁ་སྒྲོག་ཟེར་བའི་དངུལ་སྐོར་ཨ་ལུང་ཅན་བཅུ་

ཐམ་པ་ཙམ་འཕྲེད་དུ་བསྒྲིགས་པའི་དཀྱིལ་ཚད་ལ་རལ་ཕྲུག་དང་། དེའི་གཡས་གཡོན་ལ་སྐྲ་མཐུད་རྣམས་འཕྲེད་

བསྟར་གྱིས་ལྕགས་ཐུར་གཅིག་གིས་དམ་པོར་སྦྲེལ་ཏོ། ། 

ལར་དེང་གི་དུས་འདིར་རྒན་གྱ་དང་བླ་བྲང་གི་འདོགས་ཆའི་བྱེ་བྲག་ཅོ་ཏོ་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཆེ་ན་ཡང་། 

འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་སྟེ། ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཕྱུག་ཚང་གི་སྐུ་རིང་ངམ་དེའི་ཡར་སྔོན་

དུ་རྒན་གྱ་དང་བླ་བྲང་གཉིས་ཀྱི་ཅོ་ཏོ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཚོད་རེད། རྗེས་སོར་བླ་བྲང་ཕྱོགས་ལ་སྐྲ་ལུགས་འདི་

དར་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ངེས་ཅན་ཞིག་མཆིས་པའི་སྐོར་ས་བཅད་བཞི་བར་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

ག། ཁ་གྱ་པའི་ཅོ་ཏོ། 

ཁ་གྱ་སྟོད་སྨད་དང་། གཙོས། གཙོས་གྲོང་རྡལ། མཛོད་དགེ་སྟོད་སྨད། ཙ་ཡུས་ཀྱི་རུ་སྡེ་ཁ་ཅིག་ལ་

སོགས་པའི་ཅོ་ཏོ་ནི་འདིའི་ཆར་གཏོགས་ཤིང་། དེ་ནི་རལ་ཕྲུག་དང་། སྐྲ་ཁ། སྐྲ་ཁུག། སྐྲ་འཐེན་བཅས་ཆ་བཞི་

ཡིས་གྲུབ་པ་སྟེ།

༡. རལ་ཕྲུག། དེའི་རྣམ་དབྱིབས་དང་བཅོ་སྲོལ་ཕལ་ཆེར་གོང་གི་ཚོ་བ་གཉིས་ལ་མཚུངས་ནའང་རིང་

ཐུང་ནི་བླ་བྲང་པའི་རལ་ཕྲུག་ལས་རིང་བ་དང་། ཁ་ཞེང་ཅུང་ཆུང་བར་མ་ཟད། གོང་འགབ་ཁག་གཉིས་ཕྱེད་མར་

མཆིས་པ་ལས་ཕྱེད་གོང་མ་ཉིད་རས་ནག་པོ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ལ་རྒྱན་ཅི་ཡང་སྒྲིག་མེད་ཅིང་། ཡར་སྣེ་མགོའི་སྐྲ་རལ་

བར་དགུ་སླས་བྱས་ཡོད་པ་དེར་མཐུད་མཚམས་སུ་བྱུར་དཀར་ཆུང་ངུ་འདོགས་པ་དང་། མར་སྣེ་ནི་སྐྲ་ཁའི་གོང་

ཙམ་ནས་རལ་ཕྲུག་གི་ཕྱེད་འགབ་མའི་ཡར་སྣེ་དང་སྦྲེལ་བར་འགྱུར། རལ་ཕྲུག་ཕྱེད་འགབ་མ་ནི་རས་རྒྱུ་བཟང་

པོ་སྤུ་མ་དམར་པོའམ་དམར་སེར་གྱིས་བཅོ་ཞིང་། མདུན་ངོས་སུ་གསེར་རམ་དངུལ་ལམ་དར་སྐུད་སོགས་ཀྱིས་

པ་ཏྲའི་རི་མོ་གང་ཡག་གཙག་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེའི་དཀྱིལ་ཐད་ཙམ་དུ་དངུལ་རྡུང་འོས་འཚམ་ཞིག་སྐྲ་ཁ་

དང་མཉམ་པོར་འདོགས་པར་མ་ཟད། རལ་ཕྲུག་གི་ཕྱེད་གོང་མའི་མར་སྣེ་དང་ཕྱེད་འགབ་མའི་ཡར་སྣེ་གཉིས་ཀྱི་

མཐུད་མཚམས་སུ་རལ་སྒྲོག་ཅེས་པའི་མེ་ལོང་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏགས་པ་དེ་ནི་རལ་ཕྲུག་ཕྱེད་གཉིས་ལྷན་ཏུ་སྦྲེལ་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

བྱེད་ཡིན་ལ། མཛེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཕྱེད་འགབ་མའི་མར་སྣེ་ནི་སྐྲ་འཐེན་གྱི་མགོ་སྟོད་ནང་ངོས་སུ་

མཐུད་དོ།། འགའ་རེར་རལ་ཕྲུག་ཕྱེད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་རལ་མཐུད་ཅེས་པ་དབྱིབས་རལ་ཕྲུག་དང་མཚུངས་ཤིང་། 

ངོས་ལ་གོས་སྐུད་སྣ་ལྔས་འཇའ་རིས་བསྒྲིགས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་དོ། །

༢. སྐྲ་ཁ། དེ་ནི་ཟངས་སེར་སོགས་རྒྱུ་བྱས་ནས་བརྡུངས་ཤིང་། རིང་ཐུང་ལ་མི་དར་མ་ཕལ་བ་ཞིག་གི་

གོང་མཐོ་གང་དང་། ཞེང་གི་ཆེ་ཆུང་ལ་སོར་གཅིག། མདུན་ངོས་སུ་གཡུ་བྱུར་གྱི་ཕྲ་བདུན་རེ་སྤྲད་ཡོད་པ་གཉིས་

ཀྱིས་གྲུབ། སྐྲ་ཁ་དང་སྐྲ་ཁུག་གི་ཁ། དེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོགས་སུ་སྐྲ་ཁ་དང་དོ་མཉམ་པའི་སྨྱུག་ཤིང་ལེབ་མོ་ཞིག་

བཞག་པ་གསུམ་པོ་ལས། སྐྲ་ཁུག་གི་ཁའི་མདུན་ལོགས་ཀྱི་སྐྲ་ཁང་དང་སྐྲ་ཁུག་གི་ཁའི་རྒྱབ་ལོགས་ཀྱི་སྨྱུག་ལེབ་

ཟུང་དོ་མཉམ་པོར་བགྱིས་ཏེ། སྐྲ་མཐུད་རྣམས་སྐྲ་ཁ་ཕྱེད་གཉིས་དང་བསྟུན་པར་འཕྲེད་ཀྱིས་བསྟར་ནས་སྐྲ་མཐུད་

འཕྲོ་མ་རྣམས་སྐྲ་ཁུག་གི་ནང་དུ་འཇུག་ཅིང་། འཕྲེད་དུ་བསྟར་པའི་སྐྲ་མཐུད་རྣམས་སྐྲ་ཁ་དང་སྨྱུག་ལེབ་གཉིས་

ཀྱི་བར་དུ་དམ་པོར་བཅུག་ནས་སྡོམ་པར་འགྱུར། 

༣. སྐྲ་ཁུག། དེ་ནི་སྐྲ་མཐུད་རྣམས་སྐྲ་ཁའི་བར་དུ་བཅུག་འཕྲོ་དག་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་སྣོད་ཁུག་མ་ལྟ་བུའི་

ཚུལ་དུ་མཆིས་པས་མིང་དེར་ཐོགས་པ་སྟེ། དེ་ནི་རས་ནག་པོ་གཞི་གདན་བགྱིས་ཤིང་། དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་གྲུ་

སྣེ་གཅིག་ཅུང་ཟད་རིང་ཙམ་དུ་ལགས་པ། རས་ནག་པོའི་སྟེང་དུ་རས་དམར་པོ་གཡོགས་པ། དེའི་མདུན་ངོས་

གོང་སྟོད་སྐྲ་ཁའི་འགབ་མཚམས་སུ་གསེར་དངུལ་དར་སྐུད་ཀྱིས་ལྕགས་རིའི་རི་མོ་ཕབ་ཅིང་། དེའི་འཕྲོ་མའི་ངོས་

གང་བོར་གསེར་སྐུད་སོགས་ཀྱིས་པ་ཏྲ་གང་ཡག་གཙགས་ཏེ་མཛེས་པར་སྤུད། རལ་ཕྲུག་ཕྱེད་འགབ་མའི་དཀྱིལ་

ཙམ་ན་དངུལ་རྡུང་ཞིག་བཏགས་པ་དེ་ནི་རལ་ཕྲུག་གི་གཡས་གཡོན་ལོགས་གཉིས་སུ་མཆིས་པའི་སྐྲ་ཁུག་ཟུང་

ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བྱེད་ཡིན་པ་ལ་རལ་ཆར་（རལ་བའི་ཆ་རུ་）ཟེར་བ་དང་། མཚམས་དེར་སྐྲ་ཁ་ཕྱེད་གཉིས་དང་། 

རལ་ཕྲུག་གོང་འགབ་ཕྱེད་གཉིས་བཅས་བཞི་ཚུགས་སུ་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་ཏོ། །

༤. སྐྲ་འཐེན། དེ་ནི་ཅོ་ཏོ་རིལ་གྱི་མཐའ་སྣེར་མཆིས་པའི་རྒྱན་ཆའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེའི་གོང་ན་ཡོད་

པའི་སྐྲ་རྒྱན་ཀུན་པོ་ཐུར་དུ་དཔོྱང་བྱེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མིང་དེར་ཐོགས། དེའི་གཞི་ཟངས་སེར་གྱིས་བརྡུངས་ཤིང་། དབྱིབས་

སུམ་ཚུགས་སུ་མཆིས། སུམ་རྐང་རེ་རེའི་ངོས་སུ་གཡུ་བྱུར་གྱི་ཕྲ་དུ་མས་བརྒྱན། ངོས་དངུལ་གྱིས་ཤན། བར་

མཚམས་སྟོང་བ་ཚང་མ་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་པས་སྤྲས་པ་དང་། རྒྱབ་ལོགས་ཀྱི་བར་ལ་ཟོག་ཀོ་དང་དེའི་ཕྱི་ལོགས་

སུམ་ཚུགས་སུ་སྦྲེལ་མཚམས་སོགས་ལྕགས་ལེབ་མོ་ལྕགས་གཟེར་དང་བཅས་པས་གཞི་གཅིག་ཏུ་དམ་པོར་

བརྡུངས་ཏེ་མི་འགུལ་བར་བགྱིས། ཆེས་མཇུག་མཐར་ལྕགས་ཀྱི་ཨ་ལུང་ཆུང་ངུ་ཞིག་བརྡུངས་ཡོད་པ་དེར་ཅ་ལ་

དཔྱངས་ནས་མཛེས་པར་སྤུད་ལ། དེར་རྒྱུན་ཐག་སྦོམ་ཕྲ་འོས་འཚམ་ཞིག་སྤྲད་དེ་ཅོ་ཏོའི་རྒྱབ་ངོས་ནས་སྣེ་མོ་སྐ་

རགས་བར་དུ་བཅུག་པ་ནི་སྐྲས་ཅོ་ཏོའི་ལྗིད་ཐེག་པར་རམ་འདེགས་བགྱིད་བྱེད་ཀྱང་ཡིན་ནོ།། ལ་ལས་སྐྲ་ཁུག་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དང་སྐྲ་འཐེན་གཉིས་སྦྲེལ་མཚམས་སུ་ཅ་ལ་དམར་པོ་རིང་ཐུང་ལ་གོང་མཐོ་གང་ཙམ་དང་མང་ཉུང་ལ་སྤར་ཁྱིམ་

གང་ཡོད་པ་ཞིག་འཕྲེད་དུ་བཏགས་ནས་བརྒྱན་ཀྱང་སྲིད་དོ། །

སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱིས་གོང་གསལ་ཅོ་ཏོ་འདིའི་སྐྲ་ཁ་དང་སྐྲ་ཁུག་ཟུང་ཅུང་ཙམ་ཉིས་ལྟེབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རྒྱབ་

ངོས་སྐ་རགས་མན་གྱི་མཚམས་འོས་པ་ཞིག་ཏུ་འདོགས་ཤིང་། སྐྲ་འཐེན་གྱི་ཕྱེད་སྟོད་སྒྱིད་ཁུག་དང་ཕྱེད་སྨད་ཉྭ་

རིལ་དང་སྙོམ་པར་འདོགས་སོ། །

ང གནམ་ལྷ་པའི་ཅོ་ཏོ། 

གནམ་ལྷ་བར་ཞོལ་གཉིས་དང་（དེང་གི་བོང་དཀར་ཐང་）། ཧོར་གཙང་（དེང་གི་མར་ཐང་ཞང་）གི་

ཚིས་ལུང་དང་ལྭ་ནག་སོགས་རུ་སྡེ་དུ་མ། ཤིང་སྒོ་（དེང་གི་ཆུ་སྔོན་ཞང་）བཅས་ཀྱི་ཅོ་ཏོ་ནི་འདིའི་ཆ་ལ་གཏོགས་

ཤིང་། རལ་ཕྲུག་（རལ་སྒྲོག་ཅེས་ཀྱང་བྱ་）དང་། སྲིད་བདེ། རལ་བ། མགོ་ལུང་བཅས་ཆ་བཞི་ཡིས་ཅོ་ཏོ་

དངོས་གྲུབ་ཅིང་། དེ་དག་དང་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་མེད་དེ་ཡན་གར་དུ་མཆིས་པའི་རམ་གཅིག་གམ་རལ་མཇུག་

ཅེས་པ་ཁྱོན་སྡོམ་ཁག་ལྔ་ཡོད་པ་སྟེ།

༡. རལ་ཕྲུག་གམ་རལ་སྒྲོག། དེའི་དབྱིབས་དང་བཅོ་སྲོལ་ཕལ་ཆེར་རྒན་གྱ་པ་དང་བླ་བྲང་པ་ལ་མཚུངས་

ཏེ། ངོས་ལ་དངུལ་རྡུང་ངམ་སྤོས་ཤེལ་ལམ་མེ་ལོང་སོགས་ཀྱིས་གང་བོར་བརྒྱན་ཞིང་། ཡར་སྣེ་མགོའི་སྤྱི་གཙུག་

ཅུང་ཟད་ལྟག་ངོས་ཀྱི་སྐྲ་གོར་མོ་རལ་བར་དགུ་སླས་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ལ་མཐུད་པ་དང་། མར་སྣེ་ལ་དངུལ་སོགས་

རྒྱུ་བྱས་ནས་བརྡུངས་པའི་སུམ་ལུང་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏགས་ཏེ། སུམ་ལུང་དེའི་གོང་གི་ཆིག་ལུང་རལ་ཕྲུག་གམ་

རལ་སྒྲོག་དང་འགབ་ཀྱི་ཉིས་ལུང་རལ་བ་ལ་སྤྲད་ནས་རལ་ཕྲུག་དང་རལ་བ་གཉིས་ལྷན་དུ་སྦྲེལ་ལོ། ། 

༢. རལ་བ། དེ་ནི་རས་དུ་མ་བག་ཆུས་ལྷན་དུ་སྦྱར་ནས་སྲབ་མཐུག་འོས་འཚམ་དུ་བཅོས་པ་གཞི་གདན་

བགྱིས་པ་ཞིག་སྟེ། དབྱིབས་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ཡིན་ཞིང་རིང་ཐུང་ལ་གོང་མཐོ་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཙམ་ཡོད་པ། མཐའ་

བཞི་སྐོར་དུ་གསེར་སྐུད་དམ་དངུལ་སྐུད་ཀྱི་སྒང་འཇོག་སུམ་གཤར་འཕྲེད་ཀྱིས་བཞག་སྟེ་རལ་བའི་མདུན་ངོས་

ཁག་གྲུ་བཞི་མ་གསུམ་དུ་བཅད། ཁག་གྲུ་བཞི་མ་གསུམ་གའི་ནང་ལོགས་སུ་དར་སྐུད་ཁ་དོག་སྣ་ལྔའི་འཇའ་

རིས་གང་ཡག་གང་མཛེས་གཙགས་ཤིང་། ཁག་གསུམ་གའི་དཀྱིལ་ཐད་དུ་དར་སྐུད་ཀྱིས་ལྕགས་རི་དང་དཔལ་

བེའུ་དང་གཡུང་དྲུང་དང་མེ་ཏོག་སོགས་ཀྱི་པ་ཏྲ་རང་གིས་གང་འདོད་དུ་བཀོད་པ་ལས། རལ་བའི་ངོས་སུ་གཡུ་

བྱུར་སོགས་ཀྱི་རྒྱན་ཅི་ཡང་མེད། རལ་བའི་འགབ་སྣེར་ཅ་ལ་དམར་པོ་འཕྲེད་བསྟར་གྱིས་དཔྱངས་སོ། །

༣. སྲིད་བདེ། དེ་ནི་བལ་རྩིད་ཀྱི་སྐུད་པ་ཁ་དོག་དམར་པོ་དང་ལྗང་གུ་གཉིས་ལ་བསྒྱུར་པའམ་ཁ་17དོག་

དེ་གཉིས་ཀྱི་དར་སྐུད་སོགས་བཞི་སླས་བྱས་པའི་ཐག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། རིང་ཐུང་ལ་ཐིག་ཤིང་ཕྱེད་དང་བཞི་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

ཡོད་ཅིང་སྦོམ་ཕྲ་ལ་སྤར་ཁྱིམ་གང་ཙམ་མཆིས། ལར་སྲིད་བདེའི་དཀྱིལ་ཚད་ན་རྒྱུ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བགྱིས་པའི་ཨ་ལུང་

གཉིས་ཡོད་པ་ལ་སོ་སོར་མགོ་གཡས་གཡོན་གྱི་སྐྲ་མཐུད་རྣམས་དྲངས་མུར། སྐྲ་མཐུད་ལྔ་རེ་ལྔ་རེ་སོ་སོར་སྲིད་

བདེ་གང་ནས་བཞི་སླས་བྱེད་མཚམས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་བར་བར་བཅུག་སྟེ་སྲིད་བདེ་དང་སྐྲ་མཐུད་གཉི་ག་ལྷན་

གཅིག་ཏུ་བསླ་བ་དང་། སྲིད་བདེའི་མཐའ་སྣེ་གཉིས་ལྷན་དུ་དམ་པོར་བསྡམས་ནས་ཟུམ་པོའི་ཚུལ་དུ་བགྱིད་པར་

འགྱུར། སྲིད་བདེའི་དཀྱིལ་ཚད་དུ་རྒྱུ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བགྱིས་པའི་ཨ་ལུང་གཉིས་ཡོད་པའི་བར་མཚམས་འོས་འཚམ་

ཞིག་གི་སར་བལ་དཀར་རྡོག་རྡོག་བྱ་སྒོང་ལྟ་བུ་ཟུང་ལོགས་སོ་སོར་ཡོད་པ་ལ་སྐྲ་ཁའི་འབའ་ཏོའམ་བ་དོ་ཟེར། དེ་

ཡང་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱིས་སྲིད་བདེ་འདོགས་སྐབས་དེ་ཟླུམ་པོའི་ཚུལ་དུ་རྒྱབ་ལ་ལེབ་ཀྱིས་མི་འདོགས་པར་ལྷན་

གཅིག་ཏུ་རྐྱ་བཏབ་ནས་ཆབ་མས་སྐེད་པར་སྡོམ་པར་འགྱུར།

༤. མགོ་ལུང་། མགོ་ལུང་མང་ཆེ་བ་ནི་ཟངས་སེར་དང་དངུལ་རྒྱུ་བྱས་ནས་བརྡུངས་ལ། རས་རྩེགས་མར་

པ་ཏྲ་བཀོད་པ་བགྱིད་ཀྱང་སྲིད། དེའི་དབྱིབས་ཕལ་ཆེར་གྲུ་བཞིར་མཆིས་ཤིང་། གོང་སྟོད་ཀྱི་ཁར་ཕྲ་གསུམ་བཞི་

ཙམ་འཕྲེད་དུ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་གཤམ་ངོས་སུ་རི་མོ་གང་ཡག་བཏོད་ནས་མཛེས་པར་སྤུད། འགབ་སྣེར་ཅ་ལ་

དཔྱངས། མགོ་ལུང་ནི་སྲིད་བདེའི་སྣེ་མོ་གཉིས་ལྷན་དུ་བསྡམས་པའི་མཚམས་དེར་འདོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

༥. རམ་གཅིག་གམ་རལ་མཇུག། དེ་ཡང་རལ་བ་དང་མཚུངས་པར་རས་དུ་མ་བག་ཆུས་ལྷན་དུ་སྦྱར་

ནས་སྲབ་མཐུག་འོས་འཚམ་དུ་བཅོས་པ་གཞི་གདན་བགྱིས་པ་འདྲ་འདྲ་གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་སྟེ། དབྱིབས་སམ་

རྣམ་པ། བཅོ་སྲོལ་དང་ངོས་ཀྱི་མཛེས་རིས། ངོས་ལ་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་མེད་པ། འགབ་སྣེར་ཅ་ལ་དམར་པོ་འཕྲེད་

བསྟར་གྱིས་དཔྱངས་པ་སོགས་རལ་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་མོད་ཀྱང་རལ་བ་ལས་ཅུང་ཟད་རིང་ཞིང་། ཡར་

སྣེའི་ནང་ལོགས་ཏེ་རྒྱབ་ངོས་ན་ལོང་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་སྐ་རགས་དྲངས་ནས་ཐད་ཀར་སྲིད་བདེའི་གཤམ་དུ་

འདོགས་པར་འགྱུར་བ་ལས། རམ་གཅིག་གམ་རལ་མཇུག་ཅེས་པ་དེ་ཅོ་ཏོའི་བྱེ་བྲག་གང་ལ་ཡང་སྦྲེལ་མེད་དོ། །

འདིར་གསལ་འདེབས་བྱ་བ་འགའ་མཆིས་པ་ནི། སྲིད་བདེ་ནི་སྲིན་པོའི་རྒྱུ་མའི་དོད་དང་། བལ་དཀར་

རྡོག་རྡོག་གཉི་ག་ནི་སྲིན་པོའི་མིག་འབྲས་ཀྱི་དོད། མགོ་ལུང་ནི་སྲིན་པོའི་ལྕེ་དོད། རམ་གཅིག་གམ་རལ་མཇུག་

ནི་སྲིན་པོའི་རྐང་བ་གཉིས་ཀྱི་དོད། སྲིད་བདེའི་སྣེ་མོ་གཉིས་ལ་མདུད་ནག་བརྒྱབ་སྟེ་སྡོམ་བྱེད་ཐ་གུ་ནི་སྲིན་པོ་

བཀྱིག་ཐག་གི་དོད་བཅས་ཡིན་སྐད། མགོ་ལུང་ནི་སྐྱེས་སྨན་དེའི་མག་པའི་སྐལ་པ་ཡིན་པས། ཁྱོ་ཤི་ན་མགོ་ལུང་

མི་འདོགས་སྐད་དོ། །
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བཞི། ཚོ་དྲུག་གི་ཅོ་ཏོ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉི་ག་བཤད་པ་ལས་དེར་འབེྲལ་གྱི་

གནད་དོན་འགའ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།

ལར་ཅོ་ཏོ་ནི་བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱིས་ཡུན་རིང་པོའི་ཐོན་སྐྱེད་ལག་ལེན་ཁྲོད་བསྐྲུན་ཅིང་། མི་རབས་

ནས་མི་རབས་སུ་རྒྱུད་འཛིན་གྱིས་དར་རྒྱས་སུ་སྤེལ་པའི་རྒྱན་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་ཉིད་སྤྱི་ཚོགས་ཐོན་སྐྱེད་

ཡར་ལྡན་དུ་འཕེལ་བ་དང་བསྟུན་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དུས་སུ་ཇེ་ཡག་ཇེ་མཛེས་སམ་རྒྱན་གྱི་རིན་ཐང་

ཡང་རྩ་ཇེ་ཆེར་སོང་བ་རེད། ཅོ་ཏོ་ལ་མཛེས་རྩལ་གྱི་ཞིབ་ཚེགས་ཧ་ཅང་ཐོན་པ་དང་མཛེས་བྱེད་རྒྱན་གྱིས་ཀུན་

ནས་ལེགས་པོར་སྤྲས་པ་དེ་ཙམ་ལས་ཀྱང་། བོད་མི་རིགས་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་མངའ་བའི་མཛེས་སྡུག་གསར་སྐྲུན་

གྱི་ཤེས་རབ་དེ་གསལ་ལེར་མཚོན་ལ། མཛེས་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སློང་དང་། མཛེས་སྤྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ། ཆགས་སྡང་གི་

བསམ་བློ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་འདུ་ཤེས་ཏེ། མིའི་རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཡིད་འོང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་

བསྐྲུན་པ་ལ་མོས་པའི་རྣམ་དག་གི་ལྷག་སེམས་ཀྱང་མངོན་སུམ་གསལ་ཐག་གེར་མཚོན་ནོ། །

དང་པོ། དེ་ལ་འདིར་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་ཅེས་གྲགས་པ་འདི། ཧ་ལམ་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་དགུ་པའི་དཀྱིལ་སྟོད་

ཙམ་གྱི་ཆར་མེས་པོ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལས་མཆེད་ཀྱང་། དེའི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་འདོགས་ཆའི་ཡ་གྱལ་ཅོ་ཏོ་ནི་ཕན་

ཚུན་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའི་ཐད་བཤད་རྒྱུན་འདི་ལྟར་མཆིས་ཏེ། ཚོ་དྲུག་གི་ཅོ་ཏོ་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་དེ་གཡི་ཚའམ་གཡུ་

རྩ་དམག་དཔོན་ཞེས་པ་དེ་དང་། དེའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་གསུམ་གྱིས་སོ་སོར་ཁ་གྱ་དང་། རྒན་གྱ། གནམ་ལྷ་བཅས་ཀྱི་

རུ་སྡེ་བསྐྱངས་པ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡེ་ནས་མེད་པར་གླིང་རྗེ་གེ་སར་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་རྒྱལ་པོ་ཁོང་དང་འབྲེལ་ཧ་ཅང་

ཆེའོ་སྐད། དེ་ཡང་འདི་ལྟ་སྟེ།

༡. གཡང་གཞི་སྟེ་ཁ་གྱ་པའི་ཅོ་ཏོ། དེང་གི་ཁ་གྱ་སྟོད་སྨད་དང་། གཙོས། གཙོས་གྲོང་རྡལ། མཛོད་དགེ་

སྟོད་སྨད་བཅས་ཀྱི་ཅོ་ཏོ་ནི་འདིའི་ཆར་གཏོགས། དེ་ཡང་ངག་རྒྱུན་དུ་འདི་ལྟར་གྲགས་པ་སྟེ། གནའ་སྔ་མོ་ཡུལ་

ཕྱོགས་འདིར་ནང་པའི་བསྟན་པ་མ་དར་གོང་རོལ་གྱི་དུས་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་ན། སྲིན་པོ་ཧ་ཅང་གདུག་སྤྱོད་ཅན་

ཞིག་གིས་དུས་རྒྱུན་པར་ཡུལ་མི་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་སྟེ་ཐམས་ཅད་སྤ་བཀོང་བ་དང་ཅི་བྱ་གཏོལ་

མེད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཙ་ན། བཙན་པོ་མགོ་ནས་གནོན་པའི་གནམ་ལྕག། ཉམ་ཆུང་འདབས་ནས་སྐྱོང་བའི་ཕ་མ། 

འགྲོ་དྲུག་གྱེན་ལ་འདྲེན་པའི་བླ་མ་སྟེ། གླིང་རྗེ་གེ་སར་སྐྱེས་མཆོག་སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་རྒྱལ་པོ་ཁོང་གིས་

སྲིན་པོ་དེ་བཏུལ་ནས། འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒྲལ་ཏེ་བདེ་བ་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་སར་བཀོད་པས། ཡུལ་མི་

རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་བྱེད་དུ་སྐྱེས་སྨན་དག་གི་ཅོ་ཏོར་སྲིན་པོའི་གཡང་གཞི་མགོ་ཐུར་སྟོན་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

ཚུལ་དུ་བཏགས། གཡང་གཞི་རལ་གདན་དུ་བྱས་པའི་སྟེང་ལ་རྒྱན་ཆ་རྩ་ཆེན་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ་ནི་ཕྱི་དུས་

ནས་རིམ་གྱིས་དར་ཞིང་། སྔ་དུས་ཅ་ལ་ཙམ་གྱི་དོད་དུའང་ཕྱི་ལྤགས་མཉེན་མོ་ཕྲ་བུར་དྲས་པའི་རྒྱུན་བུ་བྱས་སོ།། 

ཞེས་ཁོ་རང་ཚོའི་བཤད་རྒྱུན་ནམ་གཞན་གྱི་ཟེར་སྒྲོས་ལ་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་མཚུངས་སུ་གྲགས་སོ། །

༢ ནག་གཟབ་བམ་ནག་རུབ་སྟེ་གནམ་ལྷ་ཞོལ་མ་དང་ཧོར་གཙང་ཤིང་སྒོ་པའི་ཅོ་ཏོ།

དེང་གི་བོང་དཀར་ཐང་དང་མར་ཐང་། ཆུ་སྔོན་བཅས་ཀྱི་རུ་སྡེ་ཕལ་ཆེ་བའི་ཅོ་ཏོ་འདིའི་ཆར་གཏོགས་

ཀྱང་། མར་ཐང་གི་གོ་ཉིན་དང་། ཚྭ་ཁ། མཚོ་ཁ། ཚྭ་མདོ། ཆུ་དོང་གི་ཅོ་ཏོ་རྒན་གྱ་པའི་འབྲོག་སྐྲ་དང་མཚུངས་

སྐད། ནག་གཟབ་བམ་ནག་རུབ་ཅེས་པའི་སྐྲ་ལུགས་དེ་ཡང་བརྗོད་མ་ཐག་པའི་ཁ་གྱའི་ཅོ་ཏོ་དར་ལུགས་དེ་གླིང་

རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་མཛད་པ་དང་འབྲེལ་ཆེ་བ་ལྟར་ཏེ། གླིང་རྗེ་མཆོག་གིས་སྲིན་པོ་བཀྲོངས་པའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་

སུ་དྲན་པར་བྱ་བའི་སྐལ་བ་ལ་གོང་གསལ་གོ་ཉིན་སོགས་མ་གཏོགས་པའི་རུ་སྡེ་གཞན་ཀུན་པོར་སྲིན་པོའི་གྲོད་

པུ་དང་། རྒྱུ་མ། ལྕེ། མིག་འབྲས་ཐོབ་པས་ན། དེ་དག་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རྟགས་དོད་རེ་རེ་རྒྱན་ཆ་བྱས་ནས་ཅོ་ཏོར་

བཏགས་པ་ལས་དར་རོ་སྐད།

༣. དུང་སྐྲ་སྟེ་རྒན་གྱ་པའི་ཅོ་ཏོ། དེང་གི་རྒན་གྱའི་རུ་སྡེ་ཀུན་པོ་དང་། རྒན་གྱ་དང་ས་འདབས་འབྲེལ་དུ་

མཆིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཨ་བུར་ཐེ་བུ་དང་རྐང་ཚ། མར་ཐང་གི་གོ་ཉིན་ལ་སོགས་པའི་ཅོ་ཏོ་འདིའི་ཆར་

གཏོགས་པ་མ་ཟད། བླ་བྲང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཅོ་ཏོའང་འདིར་གཏོགས། དེར་དུང་སྐྲ་ཟེར་དོན་ནི་གནའ་སྔ་མོའི་དུས་སུ་

རལ་གདན་གྱི་ངོས་ལ་དུང་དཀར་རམ་འགྲོན་བུའམ་ཉ་སོག་གིས་བརྒྱན་པས་མིང་དེ་ཐོགས་སྐད། རྒན་གྱ་པའི་

ཅོ་ཏོ་ནི་གླིང་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཁོང་གི་བཙུན་མོ་དམ་པ་སྒ་སྐྱ་ལོའི་སེང་ལྕམ་འབྲུག་མོ་ཉིད་ཀྱི་འདོགས་ཆ་སྟེ་ལྷ་ཡི་

ལུགས་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་གཞན་ཀུན་ལས་ཀྱང་མཛེས་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ལབ་པ་བདག་གཞན་

གཉི་གའི་ཁ་མཚུངས་སོ། ། 

༤. ཡུགས་སྐྲ་སྟེ་བླ་བྲང་པའི་ཅོ་ཏོ། དེང་གི་རྒྱོའུ་གྱའི་རུ་སྡེ་མང་ཆེ་བ་དང་། གནམ་ལྷ་གོང་མ་（མདའ་

སྨད་ཞང་）། བླ་བྲང་གྲོང་རྡལ་བཅས་ཀྱི་ཅོ་ཏོ་ནི་འདིའི་ཆ་ལ་གཏོགས། དེར་ཡུགས་སྐྲ་ཟེར་དོན་ལ་རྒྱུ་མཚན་

འདི་འདྲ་མཆིས་པ་སྟེ། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཕྱུག་ཚང་ནས་ཀྱི་

སྐུ་རིང་ལ་（༡༨༥༦-༡༩༡༦）གང་དེའི་སྐུ་སྲིང་ཀླུ་ཐང་ཨ་ཅེ་（ཀླུ་ཐང་ཨ་མའང་ཟེར་）ཟེར་བ་མོ་དེར་སྲོང་བཙན་

སྒམ་པོའི་གདུང་རྒྱུད་རྣལ་མར་གྲགས་པའི་དྭགས་ལྷ་རྒྱལ་རི་བའི་སྲས་ཤིག་སྟོད་ནས་མག་པར་བསུས། དེ་ལ་ཀླུ་

ཐང་དཔོན་པོ་ཟེར། ཀླུ་ཐང་ཨ་ཅེའི་སྤུན་ཀླུ་བདེ་དང་གཟི་སྒྲོན་གཉིས་ཡུལ་མགོ་ལོག་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔོན་ཆེ་ཤོས་རེ་

ལ་བག་མར་བཏང་། ཀླུ་ཐང་ཨ་ཅེ་ལ་ཨ་ལགས་མགར་རྩེ་（སྐུ་འདི་པའི་གོང་མའི་གོང་མ་）ཚང་དང་ཀླུ་མོ་འཚོ་

སོགས་སྲས་སྲས་མོ་ལྔ་འཁྲུངས། དེ་ལྟ་དེ་དུས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཝང་ཚང་གི་རྒྱུད་ཆད་པས། དཔོན་རྒྱུད་ཀྱི་དོད་དུ་སོག་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

པོ་མདའ་ཚན་དཔོན་པོའི་སྤུན་དཔལ་འབྱོར་རབ་བརྟན་བཀོད་པ་འདི་ཡང་ཝང་གི་གདུང་རྒྱུད་ཡིན་པར་གྲགས། 

དཔོན་དེའི་ཁྱིམ་ཐབ་ལ་ཀླུ་ཐང་ཨ་ཅེའི་སྲས་མོ་ཀླུ་མོ་འཚོ་བསུས་པ་ལ་དཔོན་ཚང་ཨ་མ་ཟེར། ལར་ཀླུ་ཐང་དཔོན་

པོ་དང་ཀླུ་ཐང་ཨ་ཅེ་སྟངས་དཔྱལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལུགས་ཀྱི་དགའ་བདེའི་དཔལ་ལ་རོལ་མུས་སུ་འཚོ་པ་ལས་

དུས་་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་ན། ཁྱོ་བོ་ཀླུ་ཐང་དཔོན་པོ་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བདག་བདུད་ཀྱིས་ཁྱེར་བས། ཀླུ་ཐང་ཨ་

ཅེ་ཉིད་མྱ་ངན་བཟོད་གླགས་མེད་པས་གདུངས་ཏེ། ལོ་དང་ལོ་བསྟུད་མར་འདུན་མགོ་མ་བཏང་བར་རང་ལུས་

མཛེས་བྱེད་ཀྱི་གོས་རྒྱན་རྩ་ཅན་རྣམས་ཀུན་ནས་དོར། རང་གི་ཁྱོ་བོར་འདུན་བྱེད་པའི་རྟགས་མཚོན་ཕྱིར་ཚེ་ཚད་

དང་མཉམ་པར་ཅོ་ཏོའི་ལོགས་གཉིས་ཀྱི་དཔུང་ཙོར་བླངས། སྐྱེས་སྨན་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་དེའི་རྒྱུ་མཚན་རྟོགས་

མ་རྟོགས་ཅི་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས། ལུགས་དེ་ཧ་ཅང་མཛེས་པར་འདོད་པས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ལད་མོ་བྱས་ཏེ་

དཔུང་ཙོར་མེད་པའི་རལ་བ་བཏགས་པ་ལས་ད་ལྟའི་སྐྲ་ལུགས་འདི་ཀོ་དར། དར་བ་དེ་ཡང་ཐོག་མར་མཐའ་པ་

གོང་འགབ་ཙམ་ལས་མེད་ཀྱང་། སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་འདི་ཀོའི་འགོ་སྟོད་ནས་མཐའ་པ་གོང་འགབ་དང་ཁད་ཉེ་

བའི་རུ་སྡེ་རྣམས་ལ་ཡང་དར་རོ་སྐད།

དེ་ཡང་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ཀོའི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་འདོགས་ཆ་ཅོ་ཏོའི་ལུགས་ལས་རྒན་གྱ་པའི་སྐྲ་ལུགས་ལ་

ལྷ་སྐྲ་དང་། ཁ་གྱ་བའི་སྐྲ་ལུགས་ལ་གཡང་གཞི། གནམ་ལྷ་ཧོར་གཙང་སོགས་ཀྱི་སྐྲ་ལུགས་ལ་ནག་གཟབ་བམ་

ནག་རུབ། བླ་བྲང་པའི་སྐྲ་ལུགས་ལ་ཡུགས་སྐྲ་ཟེར་ཞིང་། དེ་བཞི་བོ་ལས་སྔ་མ་ཉིད་མཛེས་ཤིང་ཡག་ལ་ལུགས་

ཀྱང་བཟང་བོར་འདོད་པ་དང་། ཕྱི་མ་གསུམ་པོ་མཛེས་ནའང་ཁ་གྱ་པ་དང་གནམ་ལྷ་ཧོར་གཙང་པའི་ཅོ་ཏོ་ནི་གེ་

སར་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཁོང་གིས་བཀྲོངས་པའི་སྲིན་པོའི་གཡང་གཞི་དང་། ནང་

ཁྲོད། མིག་འབྲས། ལྕེ་སོགས་ཀྱི་དོད་རྟགས་ཙམ་ཅོ་ཏོར་བཏགས་པ་ལས་དར་ཞིང་། བླ་བྲང་པའི་ཅོ་ཏོ་ནི་ཀླུ་ཐང་

ཨ་ཅེ་ཉིད་ཀྱིས་མོ་རང་གི་ཚེ་ཚད་དང་མཉམ་པར་དཔུང་ཙོར་དོར་བའི་ཅོ་ཏོ་བཏགས་ཏེ་རང་གི་ཁྱོ་བོར་མྱ་ངན་བྱས་

པའི་འདུན་མགོ་མ་བཏང་བ་ལས་དར་བས། དེ་གསུམ་ག་ལུགས་བཟང་བོར་མི་བརྩི་བ་མ་ཟད། ཡུལ་ཕྱོགས་

གཞན་འགའ་རེའམ་ཐ་ན་ཁོ་པ་ཚོའི་མི་ལ་ལས་རྣམ་རྟོག་ཀྱང་བྱས་དང་བྱེད་ཀྱིན་མཆིས། དོན་དམ་དེ་ནི་ལྟ་བ་

ཉི་ཚེ་བ་དང་ཟེར་སྒྲོས་མུ་ཅོར་བ་ཞིག་སྟེ། སྐྲ་ལུགས་དེ་དག་དར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་དོན་གྱི་སྙིང་བོའི་མཐིལ་མ་

རྟོགས་པར། ཞེན་ཁ་ཕྱོགས་རིས་པའི་ཟེར་སྒྲོས་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་ཐལ་བར་མངོན། སྤྱིར་ཡང་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་

སྲིན་པོ་བཀྲོངས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གཡང་གཞི་དང་ནག་གཟབ་བམ་ནག་རུབ་ཅེས་པའི་སྐྲ་ལུགས་དར་རོ་སྐད་ཀྱི་

ངག་རྒྱུན་དེ་བདེན་ནམ་མི་བདེན་ཅིར་ཡང་རུང་སྟེ། ངག་རྒྱུན་དེ་དང་སྐྲ་ལུགས་དེ་ལས་བོད་མི་རིགས་ནི་ཕས་རྒོལ་

ཟིལ་གྱིས་ནོན་པའི་དཔའ་རྒོད་དང་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་ལ་འཁོད་པའི་སྐྱབས་མཆོག་གླིང་རྗེ་གེ་སར་སོགས་ལ་ཞེ་ཐག་

པ་ནས་མོས་ཤིང་འཁྲེན་པའམ་དད་ཅིང་བཀུར་ཏེ། དྲིན་ཅན་གྱི་བཀའ་དྲིན་ཡེ་ནས་མི་བརྗེད་པར་དུས་ནམ་ཀུན་ཏུ་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་སྲིན་པོ་སོགས་ལ་སྡང་

ཁྲོས་འཐབ་གསུམ་གྱི་གཤིས་རྒྱུད་ལྡན་པ་མཚོན་ཞིང་། ཡུགས་སྐྲ་ཟེར་བ་ལས་ཀྱང་རང་རྒྱུད་ནང་ཚན་གྱི་མི་ཞིག་

ཚེ་ལས་འདས་ན། ཤུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཤིན་པོར་མྱ་ངན་བྱེད་པའི་བསམ་སྦྱོར་དང་། ལྷག་པར་བཟའ་ཟླ་གཉིས་

ལས་གཅིག་ལྔ་པའི་ལམ་དུ་སོང་ན་ཅིག་ཤོས་ཀྱིས་དེར་མྱ་ངན་བཟོད་གླགས་མེད་པ་བྱེད་ཅིང་། བྱ་བའི་འདུ་ཤེས་

སམ་གོམས་སྲོལ་སོགས་མངོན་སུམ་གསལ་བོར་མཚོན་པ་མ་ཟད། བོད་མི་རིགས་ལ་མཛེས་སྡུག་གསར་སྐྲུན་གྱི་

ཤེས་རབ་དང་མཛེས་རྩལ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རིག་སྟོབས། མཛེས་པ་ལས་མཛེས་པར་ཡར་ལྡན་དུ་སྤེལ་བའི་ཕོད་པ་

སོགས་ཀུན་ནས་འཛོམས་པའང་གསལ་ལེར་མངོན། དེས་ན་སྐྲ་ལུགས་དེ་དག་ལ་རང་སོའི་མཛེས་རྩལ་གྱི་ཁྱད་

ཆོས་སམ་མཛེས་སྤུད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མངོན་པར་འཕགས་པ་ཙམ་རེ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ཡག་བཙོག་གམ་བཟང་ངན་

ནམ་བཀྲ་ཤིས་མི་ཤིས་པའི་དབྱེ་བ་མ་མཆིས་ཏེ། རང་ཡུལ་ལ་ལུགས་གང་དར་བ་དང་རང་རང་ལུགས་གང་ལ་

མོས་ཤིང་དགའ་བ་དེ་ནི་ཡག་མཛེས་ལེགས་བཟང་གི་མཆོག་ཡིན་ནོ། ། 

གཉིས་པ། སྐྱེས་སྨན་གྱི་ཅོ་ཏོ་ལས་འདུན་སྒོ་ཡོད་པ་མངོན་པར་མཚོན་ཏེ། ལར་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་འཆི་སྒོ་

བྱུང་ན། དེ་བ་ཚང་གི་སྐྱེས་ཕོ་མོ་ཀུན་པོས་གཤིན་པོར་མྱ་ངན་གྱི་འདུན་བགྱིས་ནས། འདུན་ཡུན་ནང་ཚུན་དུ་གླུ་

ལེན་གར་རྩེ་སོགས་ཀྱི་རྩེད་འཇོ་ལ་མི་རོལ་བ་དང་། གོས་རྒྱན་གསར་མཛེས་སོགས་ཀྱིས་རང་རང་མི་བརྒྱན་པ། 

སྐེ་རགས་ཀྱི་སྣེ་མོ་གཉི་ག་མདུན་ངོས་སུ་མདུད་ནས་ཐུང་ངུར་དཔྱང་བ་སོགས་ཀྱི་འདུན་རྟགས་སྟོན་པ་མ་ཟད། 

འདིར་རྒན་གྱ་པའི་སྲོལ་ཁོ་ནར་དཔེར་བཞག་ན། སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་ཅོ་ཏོ་ལས་ཀྱང་འདུན་གསལ་བོར་སྟོན་པ་

ལ་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་འདི་ལྟར་མཆིས་ཏེ།

༡. རང་གི་ཕ་མའམ་མིང་སྲིང་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཚེ་ལས་འདས་ན། ཁྱིམ་དེའི་གོ་རྒས་མ་རྣམས་ཀྱིས་

རལ་ཕྲུག་གི་འགབ་སྣེར་བསྒྲིགས་པའི་དངུལ་རྡུང་ངམ་སྤོས་ཤེལ་ལམ་མེ་ལོང་གསུམ་ལེན་ལ། དཔུང་ཙོར་ཙོར་

ལུང་དང་བཅས་པའང་ལེན་པར་འགྱུར། མིང་པོ་ཚེ་ལས་འདས་ན་གོང་ལྟར་བྱེད་པ་མ་ཟད། རལ་ཕྲུག་རྒྱན་དང་

བཅས་པར་བླངས་ཏེ། དེའི་དོད་དུ་སྐྲ་རལ་བར་བསླས་པ་དེར་སྐྲ་མཐུད་དཀར་པོ་ཅུང་སྦོམ་པོ་དུ་མ་མཐུད་ནས་

ཐད་ཀར་སྐྲ་ཁ་ལ་སྦྲེལ་བར་འགྱུར།

༢. སྐྱེས་སྨན་གནས་མ་རྣམས་ལས་སུ་ཞིག་གི་ཕ་མིང་ངམ་རང་ཁྱིམ་ལ་འཆི་སྒོ་བྱུང་ན། གང་ཚེ་ལས་

འདས་པ་དེར་འདུན་རྟགས་ཅི་བྱ་དགོས་པ་ལྟར་བགྱིད་པ་མ་ཟད། གནས་ལ་འོངས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དེའི་སྒྱུག་

ཕོའམ་སྒྱུག་མོ་སོགས་ལའང་གོང་གསལ་གྱི་འདུན་རྟགས་བྱ་དགོས་ཀྱང་རལ་ཕྲུག་མི་ལེན། བརྒྱ་ལ་རང་གི་ཁྱོ་

པོ་ཚེ་ལས་འདས་ན་གོང་གསལ་གྱི་འདུན་རྟགས་སྟོན་པ་མ་ཟད། རལ་ཕྲུག་དང་རལ་བའི་སྟེང་དུ་བསྒྲིགས་པའི་

རྒྱན་ཆ་ཀུན་པོ་བླངས་ནས་རལ་བ་སྟོང་ངེར་འདོགས་པ་དང་། རལ་འདབས་ཀྱི་ཅ་ལ་དམར་པོའི་དོད་དུ་ཅ་ལ་ནག་



-224-

ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

པོ་བསྟར་ཏེ་འདུན་ནག་བྱེད་པར་འགྱུར། དེ་འདྲའི་འདུན་ནག་སྐྱེས་སྨན་ཁྱོ་གཞན་མི་བསྟེན་པ་དག་གིས་ཚེ་གང་

བོར་བྱེད་ཅིང་། གང་ལ་འདུན་བྱེད་ཀྱང་ཉུང་མཐའ་ཉིན་ཞེ་དགུ་ཚང་བར་དུ་མགོའི་སྐྲ་ཡང་མི་སླས་པ་སོགས་ཀྱི་ཆ་

ནས་འདུན་ཡོད་པའི་རྟགས་སྟོན་པར་འགྱུར།

༣. སྐྱེས་སྨན་སུ་ཡིན་རུང་ཁྱོ་འདུན་གྲོལ་རྗེས་ཕོ་སྐྱེས་གཞན་ཞིག་དང་སླར་ཡང་གཉེན་བསྒྲིགས་ན། གོང་

གསལ་གྱི་འདུན་སྒོ་གང་ཡང་བསྲུང་མི་དགོས་པར་ཁྱིམ་ཚང་དེའི་རྒྱུ་འབྱོར་དང་བསྟུན་པའི་གོས་རྒྱན་འདོགས་ཆ་

ལ་སོགས་པས་རང་ཉིད་བརྒྱན་ཀྱང་། དེ་ལྟར་བྱ་རུང་ལ་གཞན་སུ་དང་གང་གིས་ཀྱང་ངན་སྨོས་བྱ་མི་དཔེ།

འདུན་ཡུན་གྱི་རིང་ཐུང་ནི་བབ་ལ་བསྟུན་ནས་བསྲུང་བ་སྟེ། མ་མཐའ་ཡང་ཉིན་ཞེ་དགུ་ཙམ་ཚང་དགོས། 

མང་ཆེ་བས་ལོ་གཅིག་གི་ཁ་འཁོར་བར་དུ་འདུན་བགྱིད་པ་ནི་སྤྱི་སྲོལ་ཡིན་ཞིང་། བྱིས་པ་རློན་ཕྲུག་བཙས་མ་ཐག་

པ་ཞིག་ཤི་ན་དེར་འདུན་མི་བགྱིའོ།། དེང་སང་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་སོགས་ཕྱོགས་འདིར་ཅོ་ཏོ་རང་ལུས་དང་འབྲལ་མེད་

དུ་འདོགས་པའི་སྐྱེས་སྨན་གཅིག་ཙམ་ཡང་མེད་པས། གནའ་ནས་གོམས་པའི་འདུན་སྲོལ་དེའི་རྒྱུན་ནི་ད་ནས་

བཟུང་ཆད་སོང་ཤ་སྟག་གོ །

གསུམ་པ། རལ་ཕྲུག་དང་རལ་བ་（ཅོ་ཏོ་）ནི་སོ་སོར་སྐྱེས་སྨན་དེའི་མིང་པོ་དང་ཁྱོ་བོ་གཉིས་ཀྱི་སྐལ་ཡིན་

པ་སྟེ། བུ་མོ་ན་ཆུང་རྣམས་རང་ལོ་བཅུ་བདུན་ལ་བུད་ནས་སྐྲ་འབེབས་དུས། མགོའི་སྤྱི་གཙུག་ཅུང་ཟད་ལྟག་ངོས་

ཀྱི་ཆར་སྐྲ་གོར་མོ་ཞིག་ལོགས་སུ་བཀར་ཏེ། དེ་དགུ་སླས་བྱེད་མགོ་བཙུགས་མཚམས་སུ་བལ་དཀར་ཅུང་ཙམ་

བཏགས་པ་དེ་ནི། བུ་མོ་རང་ཉིད་ཁ་དྲོ་བཀྲ་ཤིས་པ་སོགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པ་མ་ཟད། གཙོ་ཆེར་རང་གི་མིང་

པོ་ཚེ་རིང་ལོ་བརྒྱ་དང་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་སོགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་ལ། སྐྲ་སྣེ་དེར་བཏགས་པའི་

རལ་ཕྲུག་ནི་མིང་པོ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་སྐལ་ཡིན་ནོ། ། 

རལ་ཕྲུག་གི་མར་སྣེ་དང་སྦྲེལ་བའི་ཅོ་ཏོ་ནི་སྐྱེས་སྨན་གཉེན་མ་བསྒྲིག་པ་ཞིག་ཡིན་ན་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དུས་

མི་རིང་བ་ཞིག་ལ་ཁྱོ་བོ་བཟང་རབ་ཅིག་དང་འཕྲད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་། གཉེན་བསྒྲིགས་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་

ནི་ཁྱོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐལ་ཡིན་ནོ། །

སྔ་ལུགས་ལྟར་ན་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་པའི་དབང་གིས་ཁྱོ་ཤུག་གཉི་ག་མ་འགྲིགས་ཏེ་བཟའ་ཚང་ཐོར་ལ་ཉེ་

ནའང་། སྤྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པར་མ་ཐོར་གོང་ལ་ཁྱོ་བོས་ཆུང་མ་ཉིད་ཀྱི་ཅོ་ཏོ་བྲེགས་ཀྱང་དེ་ཁྱོ་བོར་དབང་བས་

གྱོད་མི་འབྱུང་ལ། གྱོད་བྱུང་ན་ཡང་གྱོད་ཆེན་པོར་མི་བརྩི། དེ་བས་ཁྱོ་བོའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་“སྐྲ་

བདག་”ཅེས་ཀྱང་བྱ། ལར་ཁྱོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་འདང་མ་དཔགས་པར་བརྒྱ་ལ་ཆུང་མའི་རལ་ཕྲུག་བྲེགས་ན། དེ་ཁྱོ་

བོར་མི་དབང་སྟེ་དེའི་བདག་པོ་ནི་ཆུང་མའི་མིང་པོ་ཡིན་པས། མི་བསད་འཕྲོ་ན་གྱོད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་འདི་

ལས་མ་མཆིས། དེ་འདྲའི་གྱོད་བྱུང་ན་སྐྱེས་སྨན་དེའི་མིང་བོ་ལ་དཔའ་མེད་ཀྱང་དཔུང་བ་བརྫེ་བ་དང་། ཀི་མེད་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

རུང་ངུ་འབོད་བྱེད་པ། འཆི་མི་ཕོད་ནའང་ཕ་གི་པའི་སྒྱིད་པར་འཇུ་ཤ་སྟག་གོ །

ལྔ། མཇུག་བྱང་།

གོང་ནས་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་གི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་འདོགས་ཆ་ཅོ་ཏོའི་སྐོར་ནི་ཚོ་དྲུག་གི་མཚམས་སྦྱོར་མདོ་ཙམ་

དང་། ཚོ་དྲུག་གི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་སྐྲ་སླས་སྲོལ་དང་ཅོ་ཏོ་འདོགས་ལུགས་སྤྱིར་བཤད་པ། ཚོ་དྲུག་གི་ཅོ་ཏོ་བྱེ་

བྲག་ཏུ་བཤད་པ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉི་ག་བཤད་པ་ལས་དེར་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་འགའ་བརྗོད་པ། ཞེས་བྱ་བ་

དང་བཅས་ཁག་བཞིའི་སྒོ་ནས་རྫོགས་ཁུལ་བགྱིས་ཚར་ཀྱང་། ད་དུང་བརྗོད་པར་བྱ་བ་འགའ་སྟེ། ཚོ་དྲུག་གི་ཅོ་

ཏོ་སྔོན་ཆད་ཇི་ལྟར་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ད་ཆ་ཅིའི་ཕྱིར་ཉམས་ཤིང་རྒུད་བཞིན་པའི་རྐྱེན། ཕྱིན་ཆད་

ཇི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དུ་འགྱུར་སྲིད་པ་བཅས་མཆིས་པ་ནི་གཤམ་ལྟར་རོ། །

ཀ དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། “ཟ་རམ་སྐྱེ་དྲུག་གིས་དབང་བྱས་པའི་སྐབས། སྐྱེས་མ་རྣམས་ཀྱི་མགོ་རྒྱན་དང་རྣ་

ཆ་མགྲིན་རྒྱན་སོགས་དར་ཞིང་། གླུ་གར་རོལ་རྩེད་བྱེད་པ་དང་དགའ་སྟོན་དར་བ་སོགས་བྱུང་བས་ཡུལ་མིང་བོད་

ཡུལ་སྟོང་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་སོ་”1 ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་དང་བཅས་པའི་བོད་གངས་

ཅན་སྒང་པའི་ལྗོངས་འདིར་ཅོ་ཏོ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་ཆ་འདོགས་སྲོལ་ནི་བསྐལ་པ་གདོད་མའི་དུས་ཏེ། མ་སངས་

རུས་དགུ་སོགས་ཀྱིས་དཔང་བསྒྱུར་སྐབས་ནས་དར་ཞིང་། དེར་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པར་མངོན། 

འོན་ཀྱང་སྔ་མ་སྔ་མའི་དུས་ཀྱི་ཅོ་ཏོ་ནི་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དུས་དང་འདྲ་བར་མཛེས་རྩལ་གྱིས་ཀུན་ནས་ལེགས་པར་སྤུད་

པའི་ཡིད་འོང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། དུས་རབས་སོ་སོའི་ཐོན་སྐྱེད་འཕེལ་ཚད་ཀྱི་བབ་དང་མཐུན་ལ། 

སྐབས་དེར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་སྣང་ངོར་མཛེས་སྙམ་གྱི་ཚོར་བ་སྟེར་ཐུབ་པའི་འདོགས་ཆ་སླ་

བཅོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་གོར་མ་ཆག་ཀྱང་། དེ་ལྟ་དེ་དུས་ཀྱི་མི་ལ་མཚོན་ན་དེའང་མཛེས་པ་རབ་ཀྱི་རྩེར་ཕྱིན་པར་

ངེས། དཔའ་པོའི་དཔའ་རྟགས་དང་། ཕས་ཀྱི་གནོད་འཚེ། སྐྱབས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན། བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཛོམས། 

སེམས་ཅན་བདེ་སྐྱིད་སོགས་གང་ཡང་རུང་བ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རྟགས་དོད་ཅིག་དྲན་རྟེན་བགྱིས་ཏེ། དེ་མི་བརྗེད་པར་

ཡིད་ལ་འཇགས་སུ་འཇུག་པ་ནི་བོད་སྒང་པའི་གཤིས་ལུགས་ཡིན་པས་ཅོ་ཏོ་ཡང་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །

སྤྱི་ཚོགས་ཡར་ལྡན་དང་ཐོན་སྐྱེད་དར་རྒྱས་སུ་འཕེལ་ཕའི་འགྲོས་སམ་བབ་དང་བསྟུན་མི་རྣམས་ཀྱི་མཛེས་

འདོད་ཀུན་སློང་དང་། མཛེས་དཔོྱད་རིག་སྟོབས། མཛེས་སྤུད་སོྤྱད་པ་སོགས་རིམ་གྱིས་ཇེ་མཐོར་སོང་ཞིང་འགྲོ་བ་

ནི་ཆོས་ཉིད་སྤྱི་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་ཙ་ན། གནའ་མིས་མཛེས་པར་སྙམ་པ་དེ་དེང་སང་གི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་

1 ཤིང་བཟའ་སྐལ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་《བོད་སོག་ཆོས་འབྱུང་།》P.347
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ལྟར་ལགས་པར་འདོད་པའི་ངེས་པ་མེད་ལ། ད་སྐབས་པ་དག་གིས་ཡག་པར་འདོད་པ་རྣམས་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སོ་

སོས་དེ་ཇི་བཞིན་སེམས་པའི་ཆ་ཡང་མཆིས་སམ་ཅི། དེས་ན་སྔོན་ཆད་མོ་ལོ་བཅུ་བདུན་ལ་བུད་པ་ནས་ཅོ་ཏོ་རང་

ལུས་དང་འབྲལ་མེད་དུ་འདོགས་པ་དང་། ཡུལ་ལུང་སོ་སོའི་ཅོ་ཏོར་དབྱིབས་དང་རྣམ་པ་ཅི་རིགས་མཆིས་

ཤིང་། དེ་སོ་སོར་མཛེས་ཁྱད་མངོན་པར་འཕགས་པ་རེ་མཆིས་པས་ཧ་ཅང་ཕུན་ཚོགས་སུ་གྱུར་ཏེ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་

མིག་གི་དཔལ་དུ་ལགས། གཞན་ཕར་ཞོག་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་གི་ཅོ་ཏོ་ཙམ་ལའང་ཁྱད་པར་མངོན་གསལ་དོད་པོ་རེ་

ཡོད་པའི་ཕྱིར། གནའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་རྒྱ་ཡིག་མ་མང་བོར་ཀྲུང་གོའི་ནུབ་བྱང་ས་ཁུལ་གྱི་གཞིས་སྡོད་མི་རིགས་

སྐོར་འཆད་སྐབས། སྤྱིར་མི་རིགས་གྲངས་ཉུང་པ་དང་། སྒོས་བོད་གངས་ཅན་སྒང་པ། དོན་དམ་པར་བརྗོད་མ་

ཐག་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དང་དེ་འདྲ་དག་ལ་གཞིགས་ནས་བརྗོད་པར་ངེས་ཤིང་། ངེས་བརྗོད་དེའང་དེ་ལྟ་དེ་དུས་

ཀྱི་བོད་སྒང་པའི་ནང་གསེས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀའམ་རུ་སྡེའམ་རུས་ཚོ་སོགས་ལ་གོ་དགོས་པ་ལས། བོད་ལས་ཕྱི་རོལ་

ཏུ་གྱུར་པའི་མི་རིགས་ཡན་གར་པ་ཞིག་ལ་གཏན་ནས་གོ་རྒྱུ་མེད། གང་ལྟར་ཀྱང་བོད་ཕ་མེས་ཡང་མེས་རྣམས་ཀྱི་

སྐུ་རིང་ནས་དར་བའི་ཅོ་ཏོ་སོགས་འདོགས་པའི་ལུགས་སྲོལ་དེའི་རྒྱུན་བུ་དང་ཚ་དབོན་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་

ལེགས་སུ་འཁྱོངས་པར་བགྱིས་ནས་ད་ལྟ་བའི་དུས་འདིར་སླེབས་སོ། །

ཁ དེང་གི་ཆ་འདིར་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་གི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་སྟེ། མགོ་རྒྱན། རྣ་ལུང་། མགུལ་རྒྱན། 

སོར་གདུབ། ལག་གདུབ། གའུ། སྐེད་ཆིངས། བཞོ་གཟུང་། གློ་འགོ་སོགས་ནི་སྔར་ལས་ཀྱང་ཆེ་ཆེར་དར་

ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏེ། དུས་སྟོན་རེར་ཐུག་དུས་རྒྱན་ཅི་འབྱོར་གྱིས་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་མཛེས་པར་སྤུད་ཅིང་། ཁ་

ཅིག་མཛེས་སྤྲས་ཀྱི་ཚད་ལས་རིང་དུ་འདས་ཏེ། མགོ་ལུས་ཀུན་པོ་གཡུ་བྱུར་གསེར་དངུལ་སོགས་སྒོར་ཁྲི་ཕྲག་

དུ་མའམ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མའི་རིན་ཐང་ཅན་བཏགས་ནས་རྒྱུ་སྟོབས་ངོམ་པར་གདའ་ན་ཡང་། ཅོ་ཏོ་ནི་སྔ་སོའི་

རྩིས་ཅན་གྱི་སོ་ནས་འདང་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་ལྷུང་སྟེ། ཡུལ་ལུང་གཞན་རེ་གཉིས་ཙམ་ན་སྐྱེས་སྨན་དག་གི་སྔ་

ལུགས་ལྟར་རང་ལུས་དང་འབྲལ་མེད་དུ་འདོགས་བཞིན་པ་མ་གཏོགས། ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་གི་ཁོངས་ན་དེ་འདྲའི་རུ་

སྡེ་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་མ་མཆིས། ཁྱིམ་ཚང་ལ་ལར་ཅོ་ཏོ་ཆ་ཚང་རེ་ཡོད་ནའང་དེ་ནི་མཛོད་ཕུག་གམ་ལག་སྣོད་གནོད་

བྱེད་ཀྱི་ཕ་རྫས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ། རང་གི་བུ་མོར་སྐྲ་འབེབས་དུས་ཉིན་གཉིས་གསུམ་ཙམ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བཏགས་

འཕྲལ་སླར་ཡང་མུན་དོང་དུ་བཅུག། ཁྱིམ་ཚང་མང་ཆེ་བར་ཅོ་ཏོའི་དོད་ཙམ་ཡང་མེད་པར། རང་ཚང་གི་བུ་མོར་སྐྲ་

འབེབས་པར་འདོད་པ་འདྲ་རེ་བྱུང་ན། ཁྱིམ་གཞན་ནས་གཡར་དགོས་པར་གདའ། ཡུལ་ཚོ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ན་ཅོ་

ཏོ་འདོགས་རྒྱུན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆད་པས། བུ་མོ་རྣམས་ལ་སྐྲ་འབེབས་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཡང་ཀུན་ནས་ཉམས་ཏེ་

མིང་གི་ལྷག་མ་རུ་གྱུར་ཏོ།། དེ་འདྲའི་ཚུལ་བྱུང་དོན་ལ་ཕྱི་ནང་གི་རྐྱེན་གཉིས་མཆིས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ།

༡. ཅོ་ཏོ་འདོགས་ལུགས་ཉམས་ཤིང་རྒུད་དུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་ཕྱི་རྐྱེན། དེ་ཡང་ཐོག་མར་སྤྱི་ལོའི་དུས་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

རབས་འདི་ཀོའི་ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་བའི་མཇུག་ཏུ་རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་སུ་“མི་དམངས་སྤྱི་ཁང་”དང་“གུང་ཁྲན་

རླུང་འཚུབ་”ཆེ་ཆེར་བདོ་སྐབས། ཅོ་ཏོ་དང་བཅས་པའི་འདོགས་ཆ་རྣམས་དུས་རབས་འཕེལ་འགྲོས་དང་མི་

མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སུ་བཅད་ནས་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་བཀག་སྟེ་རྩ་མེད་དུ་བཏང་། དེ་དུས་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ཀོའི་ལ་

གཞས་སུ་“ཁྱོའི་མགོ་གི་སྐྱ་ནག་སུམ་བསླས་རེད། ངའི་མགོ་གི་ཧྥུན་ཐོའུ་1 འཇིལ་ལི་རེད། ཞེ་སྣང་བ་དར་གི་

མདུད་པ་རེད། ཁྱོད་ངེད་གཉིས་ལས་གི་རོགས་ལོ་རེད།”ཅེས་བྱ་བ་སོགས་ཀྱི་གཞས་ཚིག་གདའོ། །

དེ་ནས་ལོ་རབས་དྲུག་ཅུ་པའི་མགོ་སྟེ་ཆིག་དགུ་རེ་གཉིས་ནས་“མི་དམངས་སྤྱི་ཁང་”གཏོར་ཞིང་། “གུཡང་

ཁྲན་རླུང་འཚུབ་”འཇགས་སུ་བཏང་རྗེས་འདོགས་ཆ་རྣམས་སླར་ཡང་སྔ་སོར་ཆུད་པ་མ་ཟད། སྔར་ལས་ཀྱང་

ལྷག་པར་དར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་ཀྱང་། ལོ་བཞི་ཙམ་སོང་བའི་ཆིག་དགུ་རེ་དྲུག་གི་ལོ་ནས་“རིག་གནས་གསར་བརྗེ་

ཆེན་པོ་”ལངས་ཙ་ན། ཅོ་ཏོ་དང་བཅས་པའི་རྒྱན་ཆ་རྣམས་“རྙིང་རུལ་རྗེས་ལུས་”ཀྱི་གྲས་སུ་བརྩིས་ཏེ་ཡང་

བསྐྱར་རྨེག་མེད་དུ་བཏང་། དེ་ལྟར་སྔ་གཞུག་ཐེངས་གཉིས་ལ་ཆག་སྒོ་ཆེན་པོ་བསྟུད་མར་བྱུང་བས། ཕ་མེས་ཡང་

མེས་ཀྱི་རིང་ནས་དར་བའི་ཅོ་ཏོ་འདོགས་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དེའི་རྨང་གཞིར་གཡོ་འགུལ་ཆེར་བྱུང་ངོ་། ། 

༢. ཅོ་ཏོ་འདོགས་ལུགས་ཉམས་ཤིང་རྒུད་དུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་ནང་རྐྱེན། ལར་ལོ་རབས་བདུན་ཅུ་པ་

སྟེ་ཆིག་དགུ་དོན་དྲུག་ནས་“རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོའི་”མཇུག་བསྒྲིལ་སྟེ། རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་

བསྐལ་བ་བཟང་པོའི་དུས་ལྡན། ཁྱད་པར་དུ་“བཅོས་སྒྱུར་སྒོ་འབྱེད་”དང་“ཚོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་”སོགས་

ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་རྟགས་ལྡན་པའི་འཕྲིན་ལས་ཉིད་དབྱར་གྱི་མཚོ་མོ་རྒྱས་པ་བཞིན་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་པའི་དུས་

འདིར། རང་རང་ཅི་ལ་དགའ་བའམ་ཅི་ཞིག་རྔོ་ཐོགས་པ་དེ་ཙམ་གྱི་ཅོ་ཏོ་ཞིག་བཏགས་ཀྱང་། གཞན་སོ་ནས་

བགེགས་བར་ཆད་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་མི་དཔེ་ནའང་། བོད་རང་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་དང་ལྷག་པར་བུ་མོ་གཞོན་གསར་

དག་གིས་ཅོ་ཏོ་ནི་མི་ཡག་མི་མཛེས་པར་བསམས་པ་དང་། ཡང་ན་ཅོ་ཏོ་ནི་ལས་ཚེགས་ཆེན་པོ་སྡུག་གི་ཁ་སྣོན་

ནམ། ཁུར་བོ་ཆེན་པོ་ལྗིད་ཀྱི་དོ་ཡ་ཡིན་པར་བསམས། སྤྱིར་ཡང་སྐྱེས་སྨན་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་མཚོན་ན། ཀུན་ནས་

མཛེས་ཤིང་རྩ་ཅན་ཞིག་འདོགས་པར་རྒྱུ་འབོྱར་གྱིས་མི་ལྕོགས། རན་པ་ཞིག་བཏགས་ན་མི་འདོད། རྩ་མེད་ཅིག་

བཏགས་ན་གཞན་གྱིས་འཕྱ་བར་དོགས། ནང་སྒོས་སུ་ཀུན་ནས་བྲེལ་ལ་མྱུར་བ་དང་ཕྱོགས་གང་ཐད་ཀྱི་འགྲན་

རྩོད་ཧ་ཅང་དྲག་པའི་དེང་རབས་འཚོ་སྟངས་དང་མི་མཐུན་མི་འབྱོར་བ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས། ཅོ་ཏོ་འདོགས་

པའི་སྲོལ་དེ་ཡང་ངམ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཉམས་ཤིང་རྒུད་དུ་འགྲོ་བཞིན་མཆིས་པ་མ་ཟད། བཤུལ་ཐག་རིང་བོའི་

མཚམས་ཤིག་ལ་སླེབས་སོང་བ་འདྲ།

ཅོ་ཏོ་འདོགས་པ་ལ་དགའ་མིན་གྱི་ཐད་ཁོ་བོས་བསལ་བདམས་ཀྱིས་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་བཅུ་ཕྲག་དུ་

1 རྒྱ་སྐད་དེ། སྐྲ་ཅུང་ཟད་རིང་བོར་བཞར་ནས་དཀྱིལ་ཐད་ནས་ལོགས་གཉིས་སུ་བཀར་བའི་རྣམ་དབྱིབས་ལ་ཟེར།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

མར་རྩད་བཅད་པ་ལས། རྒན་པ་མང་ཆེ་བས་དེ་ཡག་ཅིང་མཛེས་ལ་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་ལེགས་པར་

འདོད། ཉུང་ཙམ་ཞིག་གིས་ཅིར་ཡང་རུང་བར་སྙམ། དར་མ་ལས་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་ཅོ་ཏོ་བཏགས་ན་ལེགས་པར་

སེམས། མང་ཤས་ཀྱིས་མ་བཏགས་ན་ཆོག་པར་འདོད། གོང་གསལ་དེ་དག་གི་ཁྲོད་ན་རང་ལུས་དང་འབྲལ་མེད་

དུ་ཅོ་ཏོ་བཏགས་པའི་སྐྱེས་སྨན་ཡོད་པ་ཕར་ཟད། དུས་སྟོན་རེར་འཕྲད་དུས་འདོགས་པའང་ཉུང་ངུ་ལས་ཉུང་ངུ་

ཙམ་མ་གཏོགས་མེད། གཞོན་གསར་ཕལ་ཆེར་གྱིས་དེར་མི་མཛེས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་རང་རང་

གི་བསམ་ཚུལ་དང་སྤྱོད་སྟངས་གསལ་བོར་སྟོན་གྱིན་གདའོ། ། 

ག། གོང་ནས་བརྗོད་མ་ཐག་པ་ལས་ཅོ་ཏོ་འདོགས་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་དེ་ཕྱིན་ཆད་ཇི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དུ་འགྱུར་

སྲིང་བ་གསལ་བོར་རྟོགས་ཐུབ་པ་སྟེ། གཅིག་ཏུ་ན་སྔ་ལུགས་ལྟར་མགོའི་སྐྲ་ལན་བུ་ཕྲ་མོ་མང་བོར་བསླ་རྒྱུ་དེ་

ལས་ཚེགས་ཆེ་བའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུ་འབྱོར་གྱི་སྟོབས་མང་བོ་བཏང་ནས་ཅོ་ཏོ་ཞིག་བཅས་ཀྱང་། དེས་

རྒྱུན་སོྤྱད་ཐད་གོ་ཆེན་པོ་མི་ཆོད་པ་མ་ཟད། ཧ་ཅང་ཀྱོག་རྡུགས་པ་སོགས་དེང་རབས་ཀྱི་འཚོ་སྟངས་བྲེལ་ཞིང་མྱུར་

བའི་བབ་དང་མི་མཐུན་པར་གྱུར། གཉིས་སུ་ན་ལུགས་སྲོལ་དེར་སྔ་གཞུག་ཐེངས་གཉིས་ལ་ཕྱི་རྐྱེན་གྱི་བགེགས་

བར་ཆད་བསྟུད་མར་བྱུང་བས་མིའི་སེམས་ལ་རྨ་ བཏོད་པ་དང་། བོད་རང་སོ་ནའང་དེ་འདོགས་པར་མོས་འདུན་

ཡོད་པ་ཉུང་ངུ་ཙམ་ལས་མེད་ཅིང་། སྐྱེས་སྨན་གཞོན་གསར་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་འདོགས་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སློང་མི་མངའ་

བས་དེ་ལོངས་སུ་སྤྱད་པའི་སྤྱོད་པ་ནི་རྒྱ་མཐོངས་ཀྱི་ཉི་འོད་ཙམ་དུ་ཟད་པ་དེར། མང་བོ་ཀུན་དེ་ཕྱོགས་སུ་བཀྲི་བར་

བྱ་བའི་ནུས་སྟོབས་ཟད་པར་གྱུར། གསུམ་དུ་ན་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་མདུན་དུ་སྐྱོད་པའི་ཁྲོད་ཡུལ་དུས་ལ་འཕོ་འགྱུར་

བྱུང་བ་དང་། གཞན་རིགས་ཀྱི་འཚོ་སྟངས་ཀྱིས་བོད་མིའི་རྒྱུན་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་ལ་མངོན་ཤུགས་གཉིས་ཐད་

ནས་བག་ཆགས་བཞག་དང་འཇོག་བཞིན་པར་བརྟེན། བོད་གངས་ཅན་སྒང་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛེས་རྟོག་འདུ་ཤེས་

དང་། མཛེས་སྤུད་སྤྱོད་པ། མཛེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་སོགས་ལའང་དེར་མཚུངས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་དང་འབྱུང་

བཞིན་པས། རིང་བོ་ཐོགས་མི་དགོས་པར་ད་ནས་བཟུང་མི་རབས་གཅིག་ཙམ་སོང་རྗེས་ལུགས་སྲོལ་དེ་རྩ་བ་ཉིད་

ནས་ཆད་ཅིང་ཉམས་ཚར་ཏེ། དེ་དང་དེར་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་ཤེས་པར་འདོད་ན། དེ་སྐོར་གྱི་གླེགས་བམ་དང་གནའ་

རྫས་བཤམ་སྟོན་ཁང་སོགས་ལ་བལྟ་བ་ལས་འོས་མེད་ཅིང་། ཡང་ན་ལོ་ལོན་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ལ་དྲིས་ནས་དེ་

དག་གིས་གནའ་གཏམ་གྱི་ཚུལ་དུ་འཆད་དགོས་པ་ལས་གཏོལ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། བདག་གཞན་གཉིས་ཀྱི་མིག་

གི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་དཔལ་ཏུ་གྱུར་བའི་བུ་མོ་དུང་རལ་ཅན་ནི་རུས་སྦལ་གྱི་སྤུའམ། རི་བོང་གི་རྭ་ལྟ་བུའི་དཔེར་འགྲོ་

བར་གདོན་མི་ཟ་ཤ་སྟག་གོ །

མདོར་ན་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་ལ་མཚོན་ན། ཅོ་ཏོ་འདོགས་ལུགས་དེ་སྔོན་ཆད་ཧ་ཅང་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ། ཐུན་མོང་

གི་སྤྱི་སྲོལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། དེར་རང་རང་གི་མཛེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་འཕགས་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

པ་རེ་མཆིས་པས་མང་པོ་ཀུན་གྱི་མིག་གི་ལོངས་སྤྱོད་དུ་གྱུར། དུས་ད་ཚོད་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་མཐའ་ལ་ཐུག་སྟེ་རྒྱུན་

ཆད་ལ་ཉེ་ན་ཡང་། སྤྱིར་བོད་སྒང་པ་བྱིངས་དང་སྒོས་ཨ་མདོ་པ། ཁྱད་པར་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་གི་སྐྱེས་སྨན་རྣམས་ལ་

རང་ཉིད་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་སུ་ལྡན་པས། ཅོ་ཏོ་མི་འདོགས་ཀྱང་

རང་ཉིད་མཛེས་སྤྲས་ཀྱི་ཐད་ལུགས་སྲོལ་གསར་བ་ཞིག་དར་འགོ་ཚུགས་མུས་སུ་མཆིས། དེ་རྒྱུན་སྲོལ་ལས་ཅུང་

ཟད་རིང་དུ་སོང་ན་ཡང་། སྐྱེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས་སྔར་སྲོལ་ལས་ལེགས་ཤིང་དུས་བབ་དང་མཐུན་པར་སྙམ་

གྱིན་གདའ། ཀུན་གྱི་བློ་ཁ་ཧ་ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འཁོར་ཏེ་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་ལུགས་གསར་བ་ཞིག་

ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་དར་ན། དེ་ནི་ཟློག་ཏུ་མེད་པའི་འཕེལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཡིན་པས་ཚོ་དྲུག་གི་ཅོ་ཏོ་ལ་འཕོ་འགྱུར་

བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའམ་འབྱུང་སྲིད་པ་ཙམ་ལས་ཀྱང་། སོྲལ་རྒྱུན་གཞན་དང་གཞན་མང་བོ་ལའང་འཕོ་འགྱུར་

བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་ནི་ཤེས་སླ་བའི་དོན་ཁོ་ན་ཞིག་གོ །

（གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་གྱིས་མཛད། ༡༩༩༩ལོའི་ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དེབ་གཉིས་པ་

ལས་དྲངས།）
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཡུལ་མགོ་ལོག་ཏུ་བྱུང་བའི་སྔ་རབས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་

སྐོར་རགས་ཙམ་བཤད་པ། 

མགོ་ལོག་ནི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་དཀྱིལ་དབུས་དང་མཆོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་

པའི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞིག་ཡིན། གནས་འདི་ནི་རྨ་ རྫ་འབྲི་གསུམ་གྱི་འགོ་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པར་

མ་ཟད། ཁོངས་རོལ་དུ་ཨ་མྱེས་རྨ་ ཆེན་གངས་རི་དང་གཉན་པོ་གཡུ་རྩེ། མཚོ་སྐྱ་རེངས་སྔོ་རེངས་སོགས་ཀྱིས་

བརྒྱན་པའི་ཡུལ་གྲུ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་ཡིན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྟེང་དུ་མགོ་ལོག་གི་ཆབ་སྲིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་

ནི་ཕལ་ཆེར་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་ཚོ་བའི་ལམ་ལུགས་སུ་འདུག་ཅིང་། ཡུལ་སྡེའི་གཞི་ཆགས་སྟངས་ཀྱང་སྟོད་

་་་དབང་ཆེན་འབུམ་དང་། བར་ཨ་སྐྱོང་འབུམ། སྨད་པད་མ་འབུམ་སྟེ་མགོ་ལོག་འབུམ་པ་ཁག་གསུམ་དུ་འབོད་

ལ། མཚམས་རེར་མགོ་ལོག་ཤོག་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་སྟངས་ཀྱང་ཡོད། ཚོ་ཁག་ཆེན་པོ་དེ་གསུམ་

གྱིས་དུས་་་རབས་བཅུ་བཞི་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། མི་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་ས་ལེ་དབར་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི་བཅུ་ཙམ་

གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་དང་། དུས་སྐབས་དེའི་ནང་དུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཁ་ཚང་བའི་ཚོ་བའི་

ལམ་ལུགས་ཤིག་ཀྱང་བྱུང་། ས་གནས་ཁྲིམས་སྲོལ་ནི་སྐབས་དེའི་ཚོ་བའི་ལམ་ལུགས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ལག་

ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། དེར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ས་གནས་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པས། འདིར་རང་

གི་ཤེས་ཚོད་ཀྱིས་ཁྲིམས་སྲོལ་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་རགས་ཙམ་བརྗོད་པར་བྱ། 

དང་པོ། སྔ་རབས་ཀྱི་ས་གནས་ཁྲིམས་སྲོལ་བྱུང་ཚུལ། 

སྤྱིར་མགོ་ལོག་ས་ཁུལ་ཡང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་སྤྱི་དང་འདྲ་བར། བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་

ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

གི་ཁྲིམས། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་ཁོས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་རྒྱལ་ཁམས་དཔེར་བླངས་ཀྱི་ཁྲིམས་

དང་། གཤིན་སྟོང་གསོན་སྟོང་གི་ཁྲིམས། བརྒྱ་འཇལ་བཅུ་འཇལ་གྱི་ཁྲིམས་སོགས་ཆོས་ཁྲིམས་དང་སྲིད་ཁྲིམས་

ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་ཡོད། དེ་དག་ནི་ཚོ་ཁག་ཆེ་ཆུང་དང་མི་འབངས་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་རུང་བརྩི་དགོས་པའི་སྤྱི་ཁྲིམས་

ཞིག་ཡིན། མགོ་ལོག་ནི་ས་བབ་མཐོ་ཞིང་། གྲང་ངར་ཆེ་བ། རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་བ། མི་གྲངས་འདུས་སྡོད་ཉུང་བ་སོགས་

རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མའི་དབང་གིས་ས་སྐྱ་དང་། ཕག་གྲུ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་ཆེན་མོ་སོགས་ཀྱི་དུས་སུ་བཟོས་པའི་ཕྱིས་

ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དག་ཇི་བཞིན་དོན་དུ་མ་གྱུར་པར་བརྟེན། དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རིང་བོ་ཞིག་ལ་དོན་དངོས་ཀྱི་སྟེང་

དུ་རང་བདག་རང་བསྒྱུར་གྱི་རྣམ་པར་གྱུར་ནས། ཚོ་བའི་ལམ་ལུགས་འཐུས་ཚང་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། ས་གནས་

ཁྲིམས་སྲོལ་ཀྱང་དེ་འདྲའི་རྐྱེན་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་ཆགས་འགོ་བརྩམས། དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་དུས་མགོ་

ཙམ་ལ། མགོ་ལོག་ཨ་སྐྱོང་འབུམ་གྱི་ཚོ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས་ཟེར་བས་སྐབས་དེའི་མགོ་ལོག་གི་ཡུལ་

གྲུ་སྤྱི་ལ་དབང་སྒྱུར་ཆེད། བོད་བཙན་པོའི་དུས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་ལ་ཟུར་ལྟ་དང་། ས་གནས་སྤྱི་ཚོགས་གནས་

ཚུལ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་དུ་གྱུར་པའི་དམངས་ཁྲོད་གྱི་ཡུལ་ཁྲིམས་ཁ་འཐོར་བ་མང་བོ་རྨང་གཞི་བྱས་

ཏེ། ཡིག་ཐོག་གི་ཁྲིམས་སྲོལ་ཐོག་མ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་མགོ་ལོག་ཧྲིལ་བོའི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱས། 

ཁྲིམས་སྲོལ་དེའི་ཡིག་ཐུམ་གོས་དམར་པོས་གཡོགས་ཡོད་རྐྱེན། མིང་ལའང་ཁྲིམས་ཡིག་དམར་ལྡང་མ་ཞེས་

ཟེར། ༡༩༢༡ལོར་མཱ་པུ་ཧྥང་གིས་ཇག་དམག་མགོ་ལོག་དུ་དྲངས་སྐབས་ཚོགས་གུར་དང་མཉམ་དུ་མེར་བསྲེགས་

ཏེ་མེད་པར་བཟོས། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་ལོ་རབས་བཞི་བཅུ་བའི་མཇུག་ཏུ། ཨ་སྐྱོང་གོང་མ་ཚང་གི་ཚོ་དཔོན་

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་བས། ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཆེད། ཚོ་ཁག་སོ་

སོའི་རྒན་པོ་ཤེས་རབ་ཅན་ལྔ་བཅུ་ཙམ་དང་ཁོངས་གཏོགས་ཚོ་བའི་བློན་པོ་རྣམས་བསྡུས་ནས། སྔོན་གྱི་ཨ་སྐྱོང་

ཁང་གསར་ཚང་གི་ཁྲིམས་སྲོལ་གཞིར་བཟུང་སྟེ། གསར་དུ་ཚོ་བ་དེའི་ཁྲིམས་སྲོལ་དག་སྒྲིག་བྱས། དེའི་ནང་དོན་

ཁྲིམས་ཡིག་དམར་ལྡང་མ་དང་མཐུན་སྟབས། མིང་ལ་ཡང་ཁྲིམས་ཡིག་དམར་ལྡང་མ་གསར་མ་ཞེས་ཟེར། འདི་

ཡང་དུས་འགྱུར་གྱི་དབང་གིས་ད་ལྟ་དཔེ་རྒྱུན་དངོས་མི་སྣང་ངོ་། ། 

གཉིས་པ། ས་གནས་ཁྲིམས་སྲོལ་གྱི་ནང་དོན་དང་དབྱེ་བ། 

ལོ་རྒྱུས་སྟེང་དུ་མགོ་ལོག་ས་ཆར་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་སྔ་ཕྱིར་ཐེངས་གཉིས་བྱུང་ན་ཡང་། 

སྐབས་དེ་ནི་ཚོ་བའི་སྟོབས་ཤུགས་རང་བདག་རང་བཅད་དང་གཅིག་ཁོངས་གཅིག་ཏུ་མི་གཏོགས་པའི་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་རྣམ་པ་ཡིན་པས། མགོ་ལོག་སྤྱི་ལ་སྤྱོད་པའི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་ཞིག་བྱུང་མ་ཐུབ། འོན་ཀྱང་དབང་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཆེན་འབུམ་དང་པད་མ་འབུམ་སོགས་ཚོ་ཁག་གིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་མང་ཆེ་བ་ཡང་ཡིག་ཐོག་

ཏུ་བཀོད་པའི་ཁྲིམས་སོྲལ་རྨང་གཞི་བྱས་ཡོད་རྐྱེན། མི་གསོད་དང་ཁྲལ་སྡུད། རྒྱག་རེས་རོྩད་གཞི་སོགས་མང་ཆེ་

བའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་དང་། ཡུལ་སྤྱིའི་གོམས་སོྲལ་རང་བཞིན་གྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་ཞིག་

ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ། དེར་ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་ཕལ་ཆེར་ཁག་ཆེན་པོ་བཞི་རུ་དབྱེ་ཆོག་པ་སྟེ། དགྲ་ཇུས་འདུལ་ཐབས་

དང་། ཟིན་ཇུས་སྐྱོང་་ཐབས། རུ་ཇུས་མཚེར་ཐབས། ཞིང་ཇུས་སྐྱ་སྔོའི་ཐབས་བཅས་ཡོད། 

གཅིག དགྲ་ཇུས་འདུལ་ཐབས། 

འདི་ལ་དམག་གཡུལ་དར་གསུམ་དང་། ར་མདའ་ཀི་རྒྱུགས། རྩད་ར་མེད་པ། དགྲ་ཁྱེར་ཏིས་རྩོད། 

འགྲུལ་རྒྱ་མགྲོན་ཁྲིམས། ཉིན་མོའི་སོ་ས་སྐོར། ནུབ་མོའི་ཐུན་ས་སྒུག མང་འདུས་ཉུང་ཚོགས་བྱས་ཏེ་དམག་

རྩིས་གོ་རྩིས་ལེན་པ། དམག་རྒྱག་ཇག་རྒྱུག་བཅས་དགུ་ཡོད། 

༡. དམག་གཡུལ་དར་གསུམ་ལས་དམག་ཁྲིམས་ལ་ཕོ་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཡན་ནས་དྲུག་ཅུ་མན་གྱི་ལོ་ཚད་ཚང་

མ་དམག་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་དང་། ཁྱིམ་ཚང་གི་འབྱོར་ཕྱུག་ལྟར་དུ། ཡང་རབ་ནས་དམག་མི་གསུམ་མམ་ལྔ་

དང་། ཁྱིམ་རབ་ནས་གཉིས་སམ་གསུམ། ཁྱིམ་འབྲིང་ནས་གཅིག་གམ་གཉིས། ཁྱིམ་མཐའ་འགའ་སྡེབ་ནས་

དམག་མི་གཅིག་ཙམ་ཅིས་ཀྱང་འཛོམས་དགོས། དྲག་ཆས་ལའང་ཁྱིམ་རབ་ནས་མེ་མདའ་གསུམ་དང་མདེའུ་

ལྔ་བརྒྱ། རྟ་གཅིག། ཁྱིམ་འབྲིང་ནས་མེ་མདའ་གཅིག་དང་མདེའུ་བརྒྱ། རྟ་གཅིག། ཁྱིམ་མཐའ་འགའ་སྡེབ་

ནས་མེ་མདའ་གཅིག་དང་མདེའུ་བརྒྱ། རྟ་གཅིག་འཛོམས་དགོས། ད་དུང་དབང་ཆེན་འབུམ་དང་ཁང་གསར་

སོགས་ཚོ་ཁག་གིས་ལོ་རེའི་དུས་གཏན་གྱི་ནང་དུ་དམག་སྦྱོང་ཐེངས་རེ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟར་མ་ནུས་

ཚེ་དམག་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ལྟར་ཆེ་ན་རྟ་བོའུ་དང་། ཆུང་ན་སྐམ་ལུག་གི་ཆད་པ་གཅོད་ངེས། གཡུལ་ཁྲིམས་ཞེས་

པ་ནི་གཡུལ་འགྱེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་དཔའ་བོ་ལ་གཏིང་རག་དང་། སྡར་མ་ལ་ཆད་གཅོད་བྱེད་པའི་གཏན་ཁེལ་ཞིག་

ཡིན། དེར་དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕོད་ཅན་དང་བྱས་རྗེས་ཅན་ལ་མེ་མདའ་དང་རྟ་སོགས་ཀྱི་བྱ་དགའ་བྱིན་པས་གོང་

སར་བཀུར་བ་དང་། སྡར་མ་དང་། བྲོས་བྱོལ། གཡུལ་འཁྲུག་གི་གསང་བརྡ་ཕྱིར་ཕུད་མཁན་ལ་དམག་གྲལ་

ནས་གོས་འདབ་དྲས་ཏེ་སྐེར་བསྐོན་པ་དང་། རྟ་རྔ་གཅོད་པ། མོ་གོས་བསྐོན་པ། མོ་མིང་འདོགས་པ། ཚོ་གྲལ་

ནས་ཕྱིར་ཕུད་པ། ཐ་ན་སྲོག་ཆད་སོགས་ཁྲིམས་ཆད་ནན་མོ་གཅོད་པར་བྱེད། དར་ཁྲིམས་ནི་བཀོད་འདོམས་བྱེད་

པའི་དམག་དར་ཡིན་པ་དང་ཚོ་བ་སོ་སོའི་དམག་མིའི་མང་ཉུང་ལྟར་དམག་དཔོན་བསྐོས་ཏེ་བཀོད་འདོམས་བྱེད་དུ་

འཇུག། དམག་དར་ལ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་དེ་རེ་རེ་ལའང་མཚོན་དོན་ངེས་ཅན་ཡོད་པར་བཤད། 

༢. ར་མདའ་ཀི་རྒྱུགས་ཞེས་པ་ནི་རང་སྡེར་གཞན་གྱིས་རྒྱུ་ནོར་མངོན་འཕྲོག་བྱས་ཚེ། དམག་དཔོན་གྱིས་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

སྐད་མངགས་པའི་ངག་ལྟར། ར་མདའ་ཀི་ཐོག་གཅིག་གིས་ཐོན་དགོས་པས། རྗེས་སུ་ལུས་པ་དང་མ་ཐོན་པ་ལ་

ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ༣. རྩད་མེད་ཞེས་པ་ནི་རྒྱུ་ནོར་རྐུན་ལ་ཤོར་ཚེ་རང་གི་མི་སྡེར་མི་རྟ་གཤར་འདུག་བྱས་

ཏེ་རྩད་མེད་གཏོང་དགོས་ཤིང་། མངོན་ནས་ཁྱུ་གཤར་དང་། ལྐོག་ནས་རྗེས་འདེད་བྱས་ནས་རྩད་མེད་བྱེད་རྒྱུའོ།། 

༤. དགྲ་ཁྱེར་ཏིས་རྩོད་ཞེས་པ་ནི་ཚུར་ལ་མི་བསད་དམ་རྒྱུ་འཕྲོག་བྱས་པའི་ཚོ་བར་དཔོན་པོས་མང་ཉུང་

འཚམ་པའི་མི་རྟ་ཧྲག་བསྡུས་ཀྱིས་དམག་མངག་སྟེ་ཏིས་ལན་ཞེས་ཕྱིར་ལན་སློག་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

༥. འགྲུལ་རྒྱ་མགྲོན་ཁྲིམས་ཞེས་པ་ནི། དགྲ་གྱོད་གལ་འགངས་ཅན་ལ་ཐུག་ཚེ་ཕྱི་མི་ནང་དུ་མི་འོངས་པ་

དང་ནང་མི་ཕྱིར་ལ་མི་གཏོང་བའི་འགྲུལ་རྒྱ་མགྲོན་ཁྲིམས་འཇོག་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

༦. སོ་ས་སྐོར་ཞེས་པ་ནི་དགྲ་གྱོད་ལ་ཐུག་སྐབས་དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་ས་མཐོ་ས་ནས་སོ་བ་དང་། ས་

མཚམས་ལ་བསྐོར་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

༧. ཐུན་ས་སྒུག་ཞེས་པ་ནི་དགྲ་གྱོད་ལ་ཐུག་ཚེ་ས་འགག་གལ་ཆེན་ལ་མཚན་མོ་རེས་མོས་ཀྱིས་ཐུན་བྱས་

ནས་སྒུག་དགོས་པ་དེ་ཡིན། 

༨. མང་འདུས་ཉུང་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཁྲིམས་ཞེས་པ་ནི་ལས་བྱའི་གལ་ཆེ་ཆུང་ལ་བལྟས་ནས། བློན་འདུས་

དང་ཚོ་འདུས། སྡེ་འདུས་སོགས་བྱེད་ཚེ་མ་ཐོན་པ་རྣམས་ལ་སྐམ་ལུག་མན་དང་། པགས་པ་ཡན་གྱི་ཆད་པ་

གཅོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

༩. དམག་རྒྱག་ཇག་རྒྱུག་ཞེས་པ་ནི་དཔོན་རྣམས་གྱིས་ཇག་ལ་མཁས་པའི་མི་རྒོད་པོ་ཞིག་ཇག་དཔོན་དུ་

བསྐོས་ཏེ། མི་རྟ་འོས་འཚམ་གྱིས་དམག་མི་རྩ་འཛུགས་བྱས་ནས་ཐག་རིང་ས་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་དང་། ཐག་ཉེ་

ས་སྡེ་དགེ་སོགས་ལ་སོང་ནས་ཇག་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་ལ་ཐོབ་ནོར་ཚང་མ་བགོ་བྱ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

གཉིས། ཟིན་ཇུས་སྐྱོང་ཐབས། 

འདི་ལ་མི་བསད་ན་སྟོང་དང་རྐུས་བྱས་ན་འཇལ། རྫུན་བཤད་ན་མནའ། ཆུང་མ་འཕྲོག་ན་རིན་སོགས་

ཁྲིམས་བཞི་དང་། བཙན་པོའི་ཁ་གནོན་དང་་་་གཉོམ་ཆུང་གི་འདབ་སྐྱོར། ཕྱིའི་ཁ་གོང་། ནང་གི་ལ་རྒྱ། ཡ་

རབས་ལ་་གཟེངས་བསྟོད། མ་རབས་ལ་དམའ་འབེབ། བཟང་བོ་ལ་གཏིང་རག། ངན་པ་ལ་ཆད་པ་བཅས་

འགུག་བརྒྱད་ཡོད། 

༡. ནང་གསེས་ཁྲིམས་བཞི་ནི། མི་བསད་ན་སྟོང་ལ། མི་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་བྱས་ནས་སྲོག་སྟོང་འཇལ་

དགོས་པ་དེ་ཡིན། མི་རབ་ལ་དངུལ་རྡོ་ཚད་གཅིག་དང་། སྡིག་རྟ་ཐོད་ནག། སྡིག་བོའུ་ར་དམར། སྙེག་གི་རྟ་

བོའུ་ལྔ། མ་སྙེག་གི་རྟ་བོའུ་ལྔ་སོགས་ཀྱི་འགོ་བཀུག། དཔོན་བཤགས་ལ་རྡོ་ཚད་གཅིག་དང་ཐིག་རྟ་ཐིག་བོའུ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ལྔ།（ཐིག་རྟ་ཞེས་པ་ནི་རྟ་ཡིན་ལ་རྟ་རེར་དངུལ་སྲང་ཉེར་ལྔ་དང་བོའུ་རེར་དངུལ་སྲང་བཅུ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ） 

སྟོང་གཞུང་ལ་འབྲི་ནག་བརྒྱ། ཕུ་ནུའི་ཟུར་ཤ་རྡོ་ཚད་གཅིག་དང་རྟ་བོའུ་ལྔ། ཉེ་བའི་ཐོང་ཤ་དེའི་ཕྱེད་ཀ། ད་ལིའི་

བྲང་བརྡུང་ལ་དངུལ་བཅུ་མ། ཡུག་མོའི་མིག་ཕྱིས་ལ་གོས་བཟོ་འདང་གཅིག། རོ་འགེབ་རས་བུབ། རོ་གཡག་

སྒ་གདན་ཐག་གསུམ་འཛོམ་པ། སྟོང་རྔ་ཆོས་གཞུག་ལ་མ་ཎི་རྡོ་འབུམ་ལྟ་བུའོ།། མི་འབྲིང་ལ་སྟོང་གཞུང་འབྲུ་

ནག་བདུན་བཅུ། མི་མཐའ་ལ་ལྔ་བཅུ། ཟུར་ཤ་གོང་འོག་གང་ཡིན་ཡང་འཇལ་སྤྲོད་ཚེ། གཟུ་ཁ་ཆེ་ཞིང་འཇལ་

མིག་ཕྲ་ཟེར་བ་ལྟར། ཕྱེད་དམར་སྟེ་ཟོག་དངུལ་སོགས་ཀྱི་གོང་ནོན་ངེས་དང་། ཕྱེད་ཟོང་སྟེ་རྟ་ལོ་བོའུ་ཆག་

སོགས་ཀྱི་མིང་རྩིས་བྱས་ནས་འཇལ་རྒྱུ་ཡིན། གཞན་ཡང་ཕོ་རབ་ལ་ཚད་ན་སྟོང་། ཕོ་འབྲིང་ལ་རྒྱབ་ན་

སྟོང་། ཕོ་མཐའ་བསད་ན་སྟོང་ཞེས་པ་ལྟར་མཚོན་རྨས་ལ། ཕོ་རབ་ལ་ཁྲག་སྟོང་སྲང་ཉེར་ལྔ། རྟ་བོའུ་གཉིས་

ཀྱི་འགོ་བཀུག་གཞུང་ལ་བརྒྱ་དར། （བརྒྱ་དར་ཞེས་པ་དངུལ་ཞོ་ལྔ） དགུ་དགུ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཅིག། དགུ་

ལྔ་ཞེ་ལྔ། དགུ་གསུམ་ཉེར་བདུན་སོགས་ཡིན། འབྲིང་ལ་དངུལ་སྲང་ཉེར་ལྔ་དང་རྟའི་འགོ་བཀུག་སྟོང་གཞུང་ལ་

བརྒྱ་དར་དགུ་དགུ་དང་དགུ་ལྔའོ།། ཕོ་མཐའ་ལ་དངུལ་སྲང་ཉེར་ལྔ་དང་བོའུ་ཡི་འགོ་བཀུག། གཞུང་ལ་དགུ་ལྔ་

དང་དགུ་གསུམ་མོ།། དེ་ཡང་མི་བཟང་ངན་ཁྲག་མང་ཉུང་རྨ་ ཆེ་ཆུང་། ཁ་ལག་གི་སྔ་ཕྱི་སོགས་ལ་གཞིགས་ནས་

ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ། ལ་ལར་ཁྱི་རྨ་ རང་ཤུགས་ཀྱིས་སོས་ཟེར་བ་ལྟར་ཅི་ཡང་མེད་པའང་ཡོད། མ་བརྒྱབ་པར་

མཚོན་ཚད་ཚབས་ཆེན་དང་ལུས་མ་ཟིན་པར་གོས་ཕུག་པ་སོགས་ཀྱི་གསོན་སྟོང་རབ་ལ་ཐིག་རྟ་ཐིག་བོའུ་གཉིས་

ཀྱི་འགོག་བཀུག། སྟོང་གཞུང་ལ་བརྒྱ་དར་དགུ་དགུ། འབྲིང་ཐིག་རྟའི་འགོ་་་་བཀུག་དང་སྟོང་གཞུང་ལ་དགུ་ལྔ། 

མཐའ་མར་ཐིག་བོའུ་ཡི་འགོ་བཀུག་སྟོང་གཞུང་ལ་དགུ་གསུམ་མོ། ། 

༢. རྐུས་བྱས་ན་འཇལ་ཞེས་པ་ནི་རུ་སྡེ་གཞན་པའི་བསམ་རྐུན་ཐིག་་་་འཇབ་ཀྱིས་རྟ་ནོར་སོགས་གཟས་

ནས་རྐུས་ན། གཟས་བཤགས་བོའུ་བཤགས་（སྲང་ལྔ）ལྷས་ནས་བརྐུས་ན་ལྷས་བཤགས་ལ་རྟ་བཤགས་（སྲང་

བཅུ）དཔོན་་་བཤགས་རྟ་བོའུ་གཉིས། ཚོ་བཤགས་ལ་བོའུ། འཇལ་གྱོད་པའི་བཟང་ངན་ལྟར་དགུ་འཇལ་ལྔ་

འཇལ་འོ་རོད་རྐེ་འདོགས་སོགས་ཡིན། དེ་ཡང་དང་པོ་འོ་རོད་དང་དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ན་རེ་ཕབ་ནས་མཐར་བརྒྱ་

དར་གྱི་བརྩི་རྒྱུ་ཡིན། གཞན་རྟ་ནང་རྟ་ཐེ་སོགས་དང་རྐུས་ཁས་བླངས་ལ་འཇལ་འོ་རོད་བྱས་ནས་མར་ཉལ་ཡར་

ལངས་ཀྱིས་ཆོག། ནང་བརྐུས་བྱས་ན་དཔོན་པོས་རུ་མཐའ་ཕབ་བྱས་ཏེ་དཀར་བོ་སུམ་ཁུག་གམ། མདའ་མོ་

སྟོང་བཤགས་བྱས་ནས་རྐུན་མ་གོ་གཡོག་ཏུ་ལེན་པ་ཕུད། རྒྱུ་བདག་ལ་དགུ་འཇལ་དངོས་བཅུ་དང་བཤགས་པ་

སོགས་དགོས། 

༣. རྫུན་བཤད་ན་མནའ་ཞེས་པ་ནི་རྐུས་སོགས་དཀར་ནག་གི་མཐའ་མ་ཆོད་ན། གྱོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནས་

གྱོད་གཞི་ཆེ་ཆུང་ལྟར་རྒྱུ་ནོར་གྱི་འབའ་བཞག་ནས་དག་པ་རང་དང་དག་རྒྱབ་ལ་མི་ཁྲེལ་ཡོད་ངེས་ཅན་ཞིག་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

གཉག་ནས་མནའ་ཁུར་ཚེ་དཀར་བོ་དང་། མི་གཅིག་འབུག་ཚེ་ནག་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། 

༤. ཆུང་མ་འཕྲོག་ན་རིན་ཞེས་པ་ནི་དཔོན་མོ་མ་གཏོགས་མི་རྩ་བཟང་ངན་གྱི་མོ་སྟོང་རབ་འབྲིང་གསུམ་

ཡོད་པ་གོང་སྨྲས་ཀྱི་ཁྲག་སྟོང་རབ་འབྲིང་གསུམ་དང་མཚུངས། 

༥. ནང་གསེས་འགུག་བརྒྱད་ཞེས་པ་ནི་དཔོན་པོས་ཚོ་ཁག་ནང་ཁུལ་གྱི་གྱོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཐག་གཅོད་

བྱེད་སྐབས་ཀྱི་ལག་བསྟར་རྩ་དོན་བརྒྱད་ལ་ཟེར། བཙན་པོའི་ཁ་གནོན་ཟེར་བ་ནི། དཔོན་གྱི་ཀླད་ལ་ཤོར་དོགས་

ཅན་དག་ཚར་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། གཉོམ་ཆུང་གི་འདབ་སྐྱོར་ནི་དཔུང་གཉེན་མེད་པའི་བདེན་སྐྱེས་དྲང་རྒས་

ཀྱི་མི་དང་། ཕོ་མེད་མོ་ཁྱིམ་སོགས་གཉོམ་ཆུང་གི་རིགས་ལ་གྱོད་གཞི་རྩོད་གླེང་དང་རྐུན་ཇག་སོགས་བྱུང་ཚེ་

དཔོན་དང་ཡུལ་སྡེའི་སྐྱིད་སྡུག་གཤིབ་ནས་ཅི་ནུས་ཀྱིས་ལྟ་རྟོག་དང་འདབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཕྱིའི་ཁ་གོང་ནི་

གཞན་སྡེའི་འོས་མིན་གྱིས་ས་འཕྲོག་སྡེ་འཕྲོག་མི་བསད་རུ་བརྒྱབ་དཔོན་ལ་བརྙས་བཅོས་སོགས་ཀྱིས་བསམ་

ངན་སྦྱོར་རྩུབ་ཅན་ལ་ཡ་ང་མེད་པའི་ཁ་གོང་འཚོས་ནས་རྒོལ་ལན་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཕ་ཇུས་བསྟན་པའི་ལ་རྒྱ་

ནི། དཔོན་དང་རུ་སྡེ་སྤྱིའི་དོན་དུ་ནང་ཁུལ་གྱི་འགལ་བ་གང་ཡོད་ལ་མི་རྩོད་པར། པོ་ཐོ་གཅིག་ལ་རྡོག་གཏད་

ནས་མདུང་ཡུ་གཅིག་ལ་མཆིལ་མ་འདེབས་ཟེར་བ་བཞིན་རང་སྡེའི་ཁ་གོང་ལ་རྒྱ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཡ་

རབས་ལ་གཟེངས་བསྟོད་ནི། དཔོན་ལ་གུས་ཤིང་འབངས་ལ་བྱམས་པ། རྒྱུ་ལ་ཁུངས་ཡངས་པ་དང་། གཏམ་

ཁ་ལྕེ། ཐབས་ཤེས་རབ། དཔའ་དཔུང་བ་སོགས་ལྡན་པ། ནང་སྡེ་བ་ལ་མཐུན་འབྲེལ་བཟང་བ་སོགས་ཀྱི་མི་ལ་

དཔོན་གྱིས་བསྟོད་ཅིང་སྡེ་ནས་གུས་རྒྱུ་དེ་ཡིན། མ་རབས་ལ་དམའ་འབེབས་ནི། གློ་མེད་ཁྲེལ་མེད། ནང་རྐུས་

ཕྱི་འདམ། རོ་ཤིང་དཀྱུས་འབུར། མནའ་ཟན་རྫུན་གཏམ་སོགས་མ་རབས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བའི་མི་ངན་ལ་ཞེ་ལྷོད་

རྩིས་མེད་ཀྱིས་དམའ་འབེབས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། གཏང་རག་ནི། དཔོན་གྱི་སྐུ་དོན་དང་། རང་སྡེའི་ཇུས་དོན་སྒྲུབ་

པར་བྱས་རྗེས་བཞག་པ་དང་། གཡུལ་ས་ནས་དཔའ་རྟགས་འཇོག་མཁན་གྱི་མི་རྣམས་ལ་དངོས་རྫས་ཀྱི་གཏང་

རག་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ངན་ལ་ཆད་པ་ནི། དཔོན་ལ་ངོ་ལོག་དང་རང་སྡེ་ལ་རྒྱབ་གཏོད། ནང་རྐུས་ཕྱི་འདམ། གྱོད་

ཆེན་གྱི་སྣ་ཚེ་གཏུག་མཁན། གཡུལ་ས་ནས་གཡུལ་རྐུབ་འཕུད་མཁན་སོགས་ལ་ཉེས་པའི་ཡང་ལྕི་ལ་དཔག་ནས་

རྒྱུ་དང་ལུས་ཐོག་གི་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

གསུམ། རུ་ཇུས་མཚེར་ཐབས། 

འདི་ནི་དུས་བཞིའི་རྩྭ་ས་རུ་སྤོར་ལྷས་ལྟ། ས་བགོ་རྩྭ་བཀག་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལ་ཟེར། དུས་ཚིགས་

ལྟར་འདུ་བ་བྱས་ནས་རུ་འགོ་བཀལ་ཚོད་དང་རུ་རྔ་རྫོགས་ཚོད། ལྷས་མིག་ས་མཚམས་སོགས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་

ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་དེ་ལྟར་མ་ལྡན་ཚེ་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བཞི། ཞིང་ཇུས་སྐྱ་སྔོ་ཁྲིམས། 

འདི་ནི་མགོ་ལོག་སྨར་ཁོག་གི་རོང་ཁམས་ཀྱི་ཞིང་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་ཞིང་རྨོ་འདེབས་དང་ལོ་ཏོག་བསྡུ་ལེན་

སོགས་ལ་ནམ་ཟླའི་འཕོ་འགྱུར་ལྟར་གཅིག་སྡུད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས། དེ་ལ་སྔ་ཕྱི་ཤོར་བ་རྣམས་ལ་ཐག་

གཅོད་ལྟར་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ་དང་། ལྗང་བུ་ཐོན་པའི་རྗེས་ཕྱུགས་ཟོག་ཞིང་ནང་དུ་ཤོར་བ་རྣམས་ལ་གཏན་ཁེལ་

ལྟར་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ། དཔོན་གྱི་ཞིང་ས་རྣམས་དམངས་ཀྱིས་ཁྲལ་རྨོ་ཁྲལ་འབྲེག་ཁྲལ་བརྡུང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

གོང་གསལ་ལས་གཞན་དཔོན་ཁག་འགའི་ཁྱད་དབང་ལ། ཁྲལ་རྟ་ཁྲལ་གྲོ་ཁྲལ་ཁེལ་ཁྲལ་མར་སོགས་ལོ་

ལྟར་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། རི་བཀལ། སྒྱེད་བཙུག། བལ་འབྲེག རྩིད་འབལ། ཕྱིང་འཇོག། ཁེལ་འཐག། ཁྲལ་

བཟོ། ཁྲལ་མགར་སོགས་ལེན་པའི་གཏན་ཁེལ་ཀྱང་ཡོད་དོ། ། 

གསུམ་པ། ཁྲིམས་གཅོད་དབང་ཆ་དང་ཁྲིམས་བསྟར་རྣམ་གྲངས། 

ཚོ་བའི་དཀྱིལ་སྙིང་ནི་ཚོ་དཔོན་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་ཁྲིམས་འཛུགས་དང་ཁྲིམས་གཅོད་ཐད་ཀྱི་དབང་འཛིན་

པ་ཆེས་མཐོ་ཤོས་སུ་གྱུར་ཡོད། བློན་པོས་ལག་རོགས་བྱས་ཏེ་གྱོད་ཡ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་གྲས་སུ་མི་རེ་བདམས་ཏེ་

གཟུ་བཤད་མཁན་རྩ་འཛུགས་བྱེད་ལ། གྱོད་བཤད་སྐབས་སུ་ད་དུང་བར་བ་ཞིག་དང་ཟིན་བྲིས་པ་གཅིག་བཀོད་

སྒྲིག་བྱེད་པ་རེད། གྱོད་གཞི་ལ་གྱོད་ཡ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་མིའི་དབང་ཐང་ལྟར་དུ། རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་བགོས་

ཡོད་པ་དང་། གྱོད་ཡ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་གྱོད་གཞིའི་ལྕི་ཡང་གི་གནས་ཚུལ་ལྟར་དུ་གྱོད་བཤད་

པའམ་གྱོད་ཐག་གཅོད་སྐབས་ཀྱི་འཚོ་བ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པ་སྟེ། གྱོད་དོན་ཆེ་ན་ཕོྱགས་གཉིས་ཀྱིས་སོ་སོར་

སྐམ་བཞི་རེ་མཁོ་འདོན་དང་། གྱོད་འབྲིང་ལ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱིས་ཤ་གཟན་བཞི་རེ། གྱོད་དོན་ཆུང་བར་ཕྱོགས་

གཉིས་ཀྱིས་ཤ་གཟན་གཉིས་རེ་སྤྲོད་དགོས། གྱོད་ཡ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱིས་སྤྲད་པའི་རྒྱུ་རྫས་གྱོད་བཤད་ཚར་རྗེས་

སུ་བགོ་བཤའ་རྒྱག་པ་དང་། དེ་ལས་དཔོན་པོར་སྐལ་གསུམ་དང་། བློན་པོར་སྐལ་གཉིས། ཇ་མ་དང་ཟིན་བྲིས་

པར་སྐལ་གཅིག་རེ་ཐོབ། གྱོད་དོན་ལ་ཞུགས་པའི་གཟུ་བ་དང་གཞན་དག་ལ་དཔོན་པོས་ཅི་ཐོབ་ཀྱིས་བགོ་བཤའ་

བརྒྱབ་ན་དེ་ལྟར་ཡིན། གྱོད་གཞི་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་ནའང་འདྲ། དཔོན་པོ་དངོས་སུ་ཞུགས་ནས་ཐག་གཅོད་པ་ངེས་

པར་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་གིས་རྒྱབ་འགལ་བྱས་ན་དེར་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དངུལ་སྲང་ལྔ་

བཅུ་དང་རྟ་ལྔ། མེ་མདའ་ལྔ་ཡི་ཆད་གཅོད་ནན་མོ་བྱེད་པ་དང་། ད་དུང་བློན་པོར་ཡང་བཤགས་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་

འཇལ་དགོས།
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

 ཉེས་ཁྲིམས་ལ་ཚོ་ཁག་སོ་སོར་ཆད་གཅོད་རྣམ་གྲངས་ཧ་ཅང་མང་མོད། གཙོ་བོ་ཉེས་ཆད་ཕྱོགས་གསུམ་

གྱི་ནང་དུ་འདུས་ཡོད་དེ། ལུས་ཆད། སྲོག་ཆད། རྒྱུ་ཆད་བཅས་ཡིན། 

དང་བོ་ལུས་ཆད་ལ་ཉེས་པའི་ཆེ་ཆུང་ལྟར། མིག་འབྲུ་བ་དང་། ཡན་ལག་གཅོད་པ། མཛུབ་གུ་གཅོད་

པ། རྣ་བ་དང་སྣ་སོགས་གཅོད་པ། ལྕགས་ཚན་གྱིས་འབྲབ་པ། ཐོད་པར་སྲེག་ཐེལ་རྒྱག་པ། ཚེ་གཡོག་དང་གོ་

གཡོག་ཏུ་ལེན་པ་བཅས་ཡིན། 

གཉིས་པ་སྲོག་ཆད་ལ་སྐེ་གཅོད་པ་དང་གསོན་སྦས། ཆུ་ལ་བསྐྱུར་བ་སོགས་ཡིན། ཆད་གཅོད་རྣམ་གྲངས་

འདི་གཏན་འཁེལ་གསལ་བོ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། དངོས་སུ་ལག་བསྟར་དུ་བྱེད་སྐབས་བླ་སྤྲུལ་སོགས་ཀྱིས་ངོ་ཆེན་

ཞུས་ཏེ་རྒྱུ་ཆད་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། ཡང་ན་དེའི་རིན་པའི་རྟེན་བཞེངས་དགེ་སྒྲུབ་སོགས་བྱེད། ཡང་ན་རང་འགུལ་

སྒོས་མི་སྡེ་ནས་ཕྱིར་འབུད་པའང་ཡོད། 

གསུམ་པ་རྒྱུ་ཆད་ལ་སྦྲུལ་ནག་ཤུབས་འདོན་དང་། ནག་པོ་སུམ་ཁུག། མདའ་མོ་སྟོང་གཤགས། དཀར་

པོ་སུམ་ཁུག་སོགས་བྱེད་དོ། ། 

བཞི་བ། ཁྲིམས་སྲོལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་ཆོས། 

ཁྲིམས་ལུགས་ནི་དབང་སྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་ཁེ་ཕན་སྲུང་བའི་ལག་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། འདིར་

བཤད་པའི་མགོ་ལོག་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་ལའང་ཚོ་བའི་ལམ་ལུགས་གསར་འཛུགས་དང་། དེའི་སྟོབས་

ཤུགས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ནང་དོན་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། 

༡. ཚོ་བའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཆ་ཚང་ཞིང་ས་གནས་དབང་སྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ཆེར་

འཕེལ་བ་མངོན་པར་མཚོན་ཡོད། 

ཡིག་ཐོག་གི་ཁྲིམས་སྲོལ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བའི་ནང་དོན་ལ་བལྟས་ན། དེ་ནི་ཁྲིམས་འགལ་ཆད་གཅོད་

ཙམ་མ་ཡིན་པར་དེ་ལས་འགོངས་པའི་ནང་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་བསྟན་ཡོད་པ་ནི། མཐོ་རིམ་དབང་སྒྱུར་གྲལ་རིམ་

དང་། མངའ་འབངས། ས་ཁོངས། ཐོན་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆ། དམག་གི་སྒྲིག་འཛུགས། སྲིད་འཛིན་ཁྲིམས་དོན་སོགས་

ཁ་ཚང་བའི་ས་གནས་རང་བདག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཚོ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བསྟན་ཡོད། དེ་ཡང་མཐོ་རིམ་དབང་སྒྱུར་

གྲལ་རིམ་ལ་དཔོན་པོ་དང་བློན་པོ། ཚོ་དཔོན། དམག་དཔོན་སོགས་ཡོད་པ་དང་། ཚོ་བའི་སྒྲིག་གཞི་ལའང་ཆེ་

བ་ཁག་ཏུ་ཕྱེ་བ་ནས་རིམ་བཞིན་དུ་ཚོ་བ། ཤོག་ཁ། སྡེ་བ། སྐོར། རུ་སྐོར་སོགས་སུ་དབྱེ་ཡོད་ལ་ཁྱོན་ཚོ་བ་ལྔ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བཅུ་ཙམ་ཡོད། དམག་གྲངས་ལ་མཚོན་ན་ཡང་མཱ་ཇག་གི་དམག་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་སུ་མགོ་ལོག་ཁག་

གསུམ་ལ་དམག་མི་སྟོང་བརྒྱད་ལྷག་འདུས་ཐུབ་པ་བྱུང་བར་བཤད། 

༢. སྣ་མང་གཅིག་འདུས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་སྣ་འཛོམས་ཤིག་ཡིན། 

དེའི་ནང་དུ་ཉེས་དོན་དང་དམངས་དོན། གཉེན་སྒྲིག། ཞིང་འབྲོག་ཐོན་སྐྱེད། དཔལ་འབྱོར། དམག་དོན། 

བསམ་བློ་ཀུན་སྤྱོད། ཁྲལ་སྡུད་སོགས་ཀུན་འདུས་བྱས་ཡོད། 

༣. རང་གི་ཡུལ་ཁམས་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་ཤིག་ཡིན། 

བོད་སྤྱི་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་སྣ་ཚོགས་རྨང་གཞི་བྱས་ཏེ། རང་གི་ས་གནས་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བྱས་ཡོད་པ་སྟེ། 

དམག་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད། ཇག་རྒྱག་སོགས་ཞིབ་ཏུ་བཀོད་ཡོད། ཐ་ན་ཚོ་ཁག་རེ་

རེའི་ཁྲིམས་སྲོལ་གྱི་ནང་དུ་རང་དང་འཚམ་པ་དང་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ནང་དོན་ཀྱང་བསྣན་ཡོད་དོ། ། 

མདོར་ན་སྔ་རབས་མགོ་ལོག་གི་ཡུལ་དུ་ཆ་ཚང་ཞིང་ཞིབ་ཚགས་ལྡན་པའི་ཡུལ་ཁྲིམས་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་

བྱུང་ཡོད་ལ། དུས་ད་ལྟ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་དམངས་ཁྲོད་ན་བྱེད་ནུས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོན་དང་འདོན་བཞིན་ཡོད་པ་

དང་། བོད་ཀྱི་ཚོ་བའི་ལམ་ལུགས་དང་གོམས་སྲོལ་ཁྲིམས་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་རིན་ཐང་ངེས་ཅན་ཞིག་

ལྡན་པས་རང་བློས་ལྕོགས་ཚོད་ཀྱིས་དཔྱད་གཞིར་བཀོད་པའོ། ། 

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ། 

དོན་འགྲུབ་དབང་རྒྱལ་དང་ནོར་སྡེས་བརྩམས། མགོ་ལོག་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ལོ། 

（སྟག་ལྷ་རྒྱལ་དང་ལྷ་མགོན་གཉིས་ཀྱིས་མཛད། མདོ་སྨད་ཞིབ་འཇུག་གླེགས་བམ་ལྔ་བ་ལས་དྲངས།）



-239-

ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་དེའི་འབྱུང་རྐྱེན་

སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

གངས་དཀར་པོ་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་འདྲ་བས་ཀུན་ནས་བསྐོར་བའི་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར། ཕ་སྤྲེའུ་

དང་མ་བྲག་སྲིན་མོ་ལས་མིའི་འགྲོ་བ་ཐོག་མར་བྱུང་ཞིང་། དུས་ཡུན་རིང་པོའི་འཚོ་བའི་ཉམས་མོྱང་ལས་རི་དྭགས་

ཁྱིམ་དུ་གསོ་བ་དང་རྒོད་འབྲུ་ཞིང་དུ་འདེབས་པའི་རིག་པ་རྙེད་པའི་དབང་གིས། འགྲོ་བ་མི་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་

ཆ་བྱད་དང་། སྐད་ཆའི་བརྗོད་ལུགས་སོགས་ལ་སྔར་མེད་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་གསར་པ་བྱུང་སྟེ། མི་ཡི་གྲངས་འབོར་

ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཅིང་རུས་ཚན་དུ་མར་གྱེས་ཏེ་གནས་པ་ལ། རིམ་གྱིས་ཐོག་མའི་དབང་མཛད་བཅུ་ལ་སོགས་པས་

དབང་བསྒྱུར་པའི་སྐབས་ཙམ་ནས། ཡུལ་གྱི་མིང་ལ་“བོད་ཁ་ཉ་དྲུག་”དང་“བོད་ཁམས་གླིང་དགུ་”1 ཟེར་

བ་རིམ་གྱིས་ཡུལ་དེ་དང་གནས་པའི་མི་སྤྱིའི་མིང་དུ་ཐོགས་པ། རྗེས་སུ་སྤུ་རྒྱལ་བཙན་པོའི་དུས་སུ་དམག་འདྲེན་

གཡུལ་འགྱེད་དང་། འབངས་བསྐྱས་ཡུལ་སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཇུས་ཉམས་སུ་བསྟར་བ་དང་བརྟེན་ནས། སྟོད་ཀྱི་མངའ་

རིས་སྐོར་གསུམ་དང་། བར་གྱི་དབུས་གཙང་རུ་བཞི། སྨད་ཀྱི་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་དང་བཅས་པ་བོད་ཀྱི་མི་

རྒྱུད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་གྱུར་པ་ལ། ཕྱིས་སུ་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་རྨང་ནས་འགྱེལ་ཅིང་། ས་གནས་སྒེར་

འཛིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཧར་གྱིས་བྱུང་བའི་ཁར། བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདི་རི་ལུང་ཕྲེང་བསྟར་ཞིང་། ཕན་ཚུན་འགྲོ་བཞུད་

དཀའ་བ། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་བཅས་ཀྱི་དབང་གིས། ཡུལ་གྲུ་སོ་སོའི་སྐད་ལ་ཁྱད་པར་

ཅུང་ཟད་རེ་ཁད་ཀྱིས་བྱུང་ཞིང་། སྐད་ཆ་གཅིག་ཉིད་ཡུལ་ལུང་གི་རྣམ་པ་དུ་མར་གྱེས་པ་ཡིས། ད་ལྟ་ཀྲུང་གོའི་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་བོད་མིའི་སྐད་ལའང་དབུས་གཙང་གི་སྐད་དང་། ཁམས་སྐད། ཨ་མདོའི་སྐད་

གསུམ་བྱུང་བ་ལས། འདིར་ཨ་མདོའི་ས་ཆ་ཁག་ཅིག་གི་བརྗོད་ལུགས་བཟུང་སྟེ། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་

ཆོས་དང་དེའི་འབྱུང་རྐྱེན་རགས་ཙམ་བཤད་པར་བྱའོ། ། 

1.《ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་》མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༡༩༨༦. P.༡༥༢
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གཅིག། ཨ་མདོའི་ཡུལ་གྱི་མངའ་ཁོངས་དང་འདིར་བསྟན་གྱི་སྐད་ཆའི་འབྱུང་ཡུལ།

“སྤྱིར་ཡུལ་སྐད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདིའི་ཐོག་མའམ་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་བསྟན་དོན་ནི་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་

བ་དེ་ཡིན་པས་”1 ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་བཤད་པ་ལ། ཐོག་མར་ཨ་མདོའི་མངའ་ཁོངས་ཤེས་དགོས་ཏེ། མདོ་

སྨད་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གིས། ཁམས་དང་ཨ་མདོ་བསྡོམས་པའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་བྱིངས་ལ་

ཁམས་ཞེས་གྲགས་ཤིང་། ཁམས་ནི་ས་མཐའ་ལ་བྱས་པ་སྟེ། མཐའི་རྒྱལ་ཕྲན་ལ་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་དུ་འབོད་

པ་ལྟ་བུའི།2 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་ཀྱི་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་ཆ་ལ་དབུས་དང་། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་འབབ་

རྒྱུན་གྱི་ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་གཙང་པོའི་མིང་ཟུར་ལས་དྲས་ཏེ་གཙང་དུ་བཏགས། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་མཐར་

མཆིས་པའི་ཡུལ་བྱིངས་ལ་མདོ་ཁམས་ཞེས་འབོད་པ་ལའང་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ཆ་གཉིས་ཏེ། སོག་ལ་སྐྱ་བོ་མན་ཆད་

ནས་རྨ་ ཆུའི་ཁུག་པ་ཡན་ལ་མདོ་སྟོད་མིའི་ཆོལ་ཁ་དང་། དེ་ནས་རྒྱའི་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་ཡན་ལ་མདོ་སྨད་རྟའི་

ཆོལ་ཁར་བྱེད་པ་ལས། མདོ་སྨད་ཀྱི་ཆ་འདི་ལ་ཨ་མདོ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་བ། དུང་དཀར་རིན་པོ་ཆེས། མདོ་སྨད་ཅེས་

པའི་མདོ་སྔོན་འཇུག་སྒྲ་དག་པོར་ཀློག་སྐབས་ཨ་སྒྲ་ཞིག་སྔོན་ལ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཐོན་པ་ཙམ་ཡིན་3 ཞེས་དང་། 

མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་དུ། འབྲི་ཆུའི་སེ་བོའི་ལུང་རིང་བརྒལ་བའི་བ་ཡན་ཧ་རིའི་རྒྱབ་ངོས་ཨ་ཆེན་གངས་རྒྱབ་ཀྱི་རི་

དང་། མདོ་ལ་གཉིས་ཀྱི་མིང་བསྡོམས་པས་དེ་མན་ཆད་ལ་ཨ་མདོ་ཟེར།4 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔོན་གྱི་དུས་

སུ་ཙངོ་ཁ་བདེ་ཁམས་སུ་གྲགས་པ་ལ་ད་ལྟར་ཨ་མདོ་ཞེས་བྱ་མོད།5  དེ་ནི་འདིར་བསྟན་གྱི་སྐད་ཆའི་ཁྱབ་ཁོངས་

ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཡུལ་རིས་དང་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་སྟེ། མི་རིགས་ཤིག་གི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་སྐད་ཆ་ལ་དུས་ཀྱི་འཕེལ་

འགྱུར་དང་ས་གཤིས་གནས་བབས་ཀྱི་དབང་གིས། ཡི་གེའི་བཀླག་གདངས་དང་། ཐ་སྙད། སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་

སོགས་ཀྱི་ཆ་ལ་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་རེ་བྱུང་བ་དེ་ལ་ཡུལ་སྐད་ཅེས་བྱ་ཕྱིར། འདིར་དེའི་དབང་དུ་བསྟུན་ན།  

རང་རེའི་བོད་འདིར་ཡུལ་སྐད་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་བྱེད་པ་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཡུལ་ནི། ད་ལྟའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁོངས་

ཡུལ་གྲུ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་དབུས་གཙང་སྐད་ཀྱི་ཁྱབ་ཡུལ་དང་། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཆབ་མདོ་དང་། སི་ཁྲོན་གྱི་དཀར་

མཛེས། ཡུལ་ནན་གྱི་བདེ་ཆེན། མཚོ་སྔོན་གྱི་ཡུལ་ཤུལ། ཀན་སུའུའི་ཅོ་ནེ། ཐེ་བོ། འབྲུག་ཆུ་བཅས་ཡུལ་ཁོར་

1.《语言和情景》语文出版社 1988 P.15

2.《མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་སྒྲིག》སི་ཁྲིན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༡༩༨༨  P.༤༠

3.《དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ》ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ P.༢༡༩༢

4.《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ P.༢

5.《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢  P.༡༦
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

རྒྱ་ཆེན་པོ་རུ་ཁམས་སྐད་འཆད་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་གྱི་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་། སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་

ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཅིག་དང་། ཀན་སའུའི་ཀན་ལྷོ་དང་དཔའ་རིས་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་ནི་ཨ་མདོའི་སྐད་ཀྱི་དབང་

རིས་སུ་བྱེད་པས།1  སྐབས་འདིར་ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་གྱི་ཁྱབ་ཡུལ་དུ་གཏོགས་པའི་མགོ་ལོག་དང་། མཚོ་ལྷོ། 

རྨ་ ལྷོ། ཀན་ལྷོ་སོགས་ཀྱི་སྐད་ལ་གཞིར་བརྟེན་ཏེ། ཡུལ་གྲུ་འདིའི་བོད་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ་ལ་

འཇུག་གོ ། 

གཉིས། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་སྤྱིར་བཤད་པ།

དེ་ཡང་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གྱི་ཞལ་ནས། ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཨ་མདོ་དང་རྒྱལ་མོ་རོང་སོགས་བྱང་ཤར་གྱི་ཆ་

རྣམས་སུ་འཁོད་པའི་སྐྱེ་བོ་དག་ལའང་གནའ་བོའི་དུས་སུ་བོད་ཡུལ་དབུས་ནས་བྱུང་བའི་ཀློག་ཚུལ་མ་ཉམས་པ་

ཡིན་པར་གྲགས་པའི་ཡི་གེ་ཀློག་ཚུལ་དང་། དེ་དག་གི་ཡུལ་སྐད་བཅས་ལའང་གྱོང་ཉམས་ཆེ་ཙམ་ལས་འཕུལ་

རྟེན་སོགས་ཀྱི་ཟུར་དག་པར་འདོན་པ་འབྱུང་བར་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་སོགས་ཀྱི་མཚོན་ནུས་སོ།།2 ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཨ་མདོའི་མི་རྣམས་ཀྱི་སྐད་ལ་འཕུལ་རྟེན་མགོ་འདོགས་ཀྱི་སྒྲ་ཟུར་དག་པར་ཐོན་པ་དང་། 

ཁྱད་པར་དུ་ཐ་སྙད་ཁག་ཅིག་གི་མིང་རྗེས་སོ་སོར་ཕྲལ་ཏེ་ཀློག་གིན་ཡོད་པ། འུ་ཅག་ལ་འུ་ཅ་གའམ་འུ་ཆ་ག་དང་། 

བུག་གའི་དོན་གྱི་མྱིག་ལ་མྱི་ག་ཟེར་བ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཞིང་། སྤྱིར་བཏང་དུ་སྒྲ་རྩོལ་དྲག་ཅིང་གྱོང་བར་འབྱིན་གྱིན་

ཡོད་པས། དབུས་གཙང་བ་དག་གིས་རྩེད་མཚར་གྱི་ཚུལ་དུ། གལ་ཏེ་བོད་རིགས་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་དབུས་

གཙང་སྐད་དང་། སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཨ་མདོའི་སྐད་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཕོ་མོའི་ཁྱད་པར་དང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་

གཤིས་ཀ་མངོན་པར་མཚོན་ཐུབ་ཟེར་བའང་མཆིས་ཀྱང་། ཨ་མདོའི་སྐད་རང་སྟེང་ནས་བལྟས་ན། ཀ་དང་ག། 

ཅ་དང་ཇ། ཏ་དང་ད། ཙ་དང་ཛ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་ལ་བྱེད་རྩོལ་དང་སྒྲ་དྲག་ཞན་གྱི་ཁྱད་པར་

གསལ་བར་མཆིས་ཤིང་། ཡུལ་གྲུ་ཕལ་མོ་ཆེའི་སྐད་ལ་ཨི་སྟེང་དུ་བཀུག་པ་དང་། ཨུ་འོག་ཏུ་སྨད་པའི་ཚུལ་གྱིས་

འབྱིན་པས། དེ་གཉིས་ཀྱི་གདངས་ལ་ཁྱད་པར་གསལ་བར་སྣང་བ་དང་། ཐ་ན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་སྔ་མོ་ནས་དོར་ཟིན་

པའི་ད་དྲག་ཀྱང་གསལ་བར་ཐོན་གྱིན་ཡོད་པའི་ཐོག བརྡ་རྙིང་མང་བ་དང་ཞེ་ཚིག་མང་པོ་མེད་པས། ཐོས་ཙམ་

ཉིད་ལ་གནའ་བོའི་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་བྱུར་བུར་གཏམས་པའི་བོད་སྐད་རྙིང་གྲས་ཤིག་ཡིན་པའི་སྣང་བ་བཅོས་མིན་

དུ་སྟེར་མོད། དངོས་པོ་གང་ཡིན་ཀྱང་འདུ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གིས་སྣང་ཚུལ་དུ་མ་འབྱུང་བ་ལྟར། ཡི་གེའི་གདངས་

1.《藏文的语言和文学》中国藏学出版社 1996 

2.《ཀརྨ་སི་ཏུའི་སུམ་རྟགས་འགྲེལ་ཆེན》མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༥༧ P.༩༥
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ལའང་ས་ཁུལ་གྱི་དབང་གིས་ཡི་གེ་གཅིག་ལ་ཀློག་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། ཨ་མདོའི་འབྲོག་ཁུལ་དུ་ཤ་ལ་(Ja)ཟེར་

པས་ཤ་དང་ཞ་གཉིས་བཀླག་གདངས་གཏན་ནས་མི་འདྲ་ཡང་། རོང་ཁུལ་དུ་(Xa)བཀླགས་པས་ཞ་(a)དང་ཅུང་

ཟད་ཉེ་བར་སྣང་བ་དང་། ས་ཆ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཉ་ལ་ན་སྒྲར་ཀློག་པས། ཉི་མ་ལ་ནི་མ་དང་། བྱེད་མི་ཉན་ལ་བྱེད་

མི་ནན་ཟེར་ཞིང་། མདོ་སྨད་ཁྲི་ཀའི་རྨ་ ཆུའི་འགྲམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་སྡེ་དག་གི་སྐད་1 ལ་ན་རོ་དང་ཞབས་ཀྱུའི་སྒྲ་

ཡོངས་སུ་ཉམས་ཏེ། སྒོག་པ་ལ་སྒག་པ། འབྲོག་པ་ལ་འབྲག་པ། ཡོང་བ་ལ་ཡང་བ། ཆུ་འཐུང་བ་ལ་ཆུ་འཐང་

བ། བྱེད་མི་རུང་ལ་བྱེད་མི་རང་ཟེར་རོ། དེར་མ་ཟད་ཨ་མདོ་སྤྱིའི་སྐད་ལ་རྗེས་འཇུག་ད་དང་ལ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

ཆེར་མི་ཕྱེད་པས། ཚིག་ཕྲད་སྦྱོར་བའི་ཚེ་ད་མཐའ་ཅན་ལའང་ལ་ཡིག་ལས་གྲུབ་པའི་ཚིག་ཕྲད་སྦྱོར་བ་སྟེ། ཐང་

ལ་བསྡད་ལས་（དེ་）ཟ་མ་ཟོས། སྡོང་བོ་བཅད་ལས་（དེ་）འགྲོ། ཤ་ལྡོད་ལ་མྱིད་（མིད）ཡི་གེ་འ་（ལ）

འཁོད་ལ་ཞོག་ཟེར་རོ། ། 

ཚིག་ཕྲད་སྦྱོར་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་བལྟས་ན། ཕྱི་ནས་བཤད་འགྱུར་ལྟར་མིང་སྔ་མའི་རྗེས་འཇུག་ཉིད་ཚིག་ཕྲད་

དུ་བྱས་ཏེ་སྦྱོར་གྱིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། བྱེད་སྒྲའི་ཕྲད་སྦྱར་དགོས་པའི་སྐབས་སུ་འ་མཐའ་ཅན་དང་མཐའ་མེད་ཀྱི་

མཐར་སྐབས་འགར་ས་ཡིག་སྦྱོར་བ། ཁྱོས་（ཁྱོད་ཀྱིས་）བཤད། ཁོ་མོ་དགའ་འས་（ཡིས་）བྲོ་རྩེ། ངས་

རིག་མ་མྱོང་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་དུ་བྱེད་སྒྲ་ལའང་འབྲེལ་སྒྲ་སྦྱོར་ཞིང་། དེ་ཡང་གི་ཉིད་གཙོ་ཆེ་བ་ལས་ཀྱི་གྱི་ཡི་

གསུམ་སྦྱོར་གྱིན་མེད་དེ། སྟག་གི་（གིས་）མཆེ་བ་བསྟན། དགེ་རྒན་གི་（གྱིས）སློབ་ཁྲིད་ཡེད་（བྱེད）ཨ་

ཁུ་གི་（ཡིས་）སྒོར་མོ་བྱིན། ཚོང་བ་གི་（ཡིས་）པགས་པ་ཉོས། གཡག་གི（གིས་）རྩྭ་ཟ་གི་ཡོད། ལྟ་བུས་

མཚོན་ཞིང་། སྤྱིར་ཚིག་ཕྲད་གང་ཡིན་ཀྱང་རང་དབང་ཅན་དང་རྗེས་འཇུག་རང་འདྲའི་ཕྲད་ཉིད་སྦྱོར་བ་རྒྱུགས་ཆེ་

ཕྱིར། ཡི་གེ་གང་ཡང་མི་ཤེས་པའི་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཕལ་བའི་སྐད་ལ་ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཏེ་སྟེ་དང་། ལ་དོན་གྱི་སུ་

རུ་དུ་ཏུ་དང་། བྱེད་སྒྲ། གམ་སོགས་སྦྱོར་གྱིན་མེད་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། སློབ་དཔོན་ཐོན་མིས་ལུང་སྟོན་པ་སུམ་ཅུ་པ་ཞེས་པ་རུ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་སྟོན་སྐབས། ཐོག་མར་

རྫོགས་ཚིག་དང་། དེ་ནས་ལ་དོན། འབྲེལ་སྒྲ། བྱེད་སྒྲ། རྒྱན་སྡུད་སོགས་རིམ་པར་བསྟན་པ་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་ལ་

ཐོན་པའི་ནུས་པ་དང་ཚིག་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྐྱེན་ལ་གང་ཞིག་གཙོ་བོའི་ཁྱད་པར་ལྟར་བསྟན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་

དུང་ཚིག་ཕྲད་གང་ལ་བརྟེན་ནས་གང་བྱུང་བའི་རིག་པ་ཞིག་ཀྱང་གསལ་བར་མངོན་པ་སྟེ། དེ་རུ། རྗེས་འཇུག་ཡི་

གེ་བཅུ་བོ་ལ།། ཨི་དང་མཐུན་ལུགས་འདི་ཞེས་བྱ། དང་པོ་གཉིས་ལ་དང་པོ་མཐུན། གསུམ་ལྔ་བཅུ་ལ་ཀྱ་དང་

སྦྱར། བདུན་པ་ཉིད་ལ་བདུན་པ་སྟེ། ལྷག་མ་རྣམས་ལ་གྱ་སྦྱར་བ། དེ་དག་ཨི་སྦྱར་འབྲེལ་བའི་ས།། དེ་ཉིད་ལ་

1.མདོ་སྨད་ཁྲི་ཀའི་ཡུལ་ཏེ་ད་ལྟའི་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཁྲི་ཀའི་ཧོར་རྒྱ་དང་། སྲང་གཞུག ཨ་རྐོང་སོགས་རྨ་

ཆུའི་འགྲམ་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་བོད་སྡེ་དག་གི་སྐད་ལ་ཨུ་དང་ཨོའི་སྒྲ་གསལ་པོར་མི་ཐོན།
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

ནི་བཅུ་པ་སྦྱར། བྱེད་པ་པོ་རུ་ཤེས་པར་བྱ།1  ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་བསྟན་པའི་མཇུག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱེད་སྒྲ་བསྟན་པ་

ཡིས། རང་རེའི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་མིང་དང་མིང་ལྷན་དུ་སྦྱོར་བའི་རྟོག་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཏེ། མིང་སྔ་མའི་

སྒྲ་ཟུར་རིང་དུ་བསྲིངས་པས་གི་འི་འབྲེལ་སྒྲའི་ཕྲད་བྱུང་བ། རིམ་གྱིས་ལྷན་དུ་སྤྲེལ་བྱའི་མིང་དང་དེ་དག་གི་བསྟན་

དོན་ལ་ངེས་པ་ཇེ་ཟབ་ཏུ་སོང་བར་བརྟེན། འབྲེལ་སྒྲའི་ཕྲད་དེ་དག་གི་སྒྲ་ཕྱིར་བསྲིངས་པས་བྱེད་སྒྲའི་ཕྲད་བྱུང་བའི་

ངེས་དོན་གསལ་བར་བྱས་འདུག་སྟེ། སའི་གོ་ལ་འདིའི་མི་རྣམས་ཀྱི་སྐད་ལས་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་ཐོག་མ་འབྲེལ་སྒྲ་ཡིན་

པས་དེ་མེད་པ་སྤྱིར་བཏང་དུ་མེད་མོད། བྱེད་སྒྲ་སོགས་ཕྲད་གཞན་མེད་པ་ཡོད་པའི་གནད་ཀྱང་འདི་ལ་ཐུག་པར་

གསུངས་ཕྱིར། བོད་སྐད་ལ་ཐོག་མར་རྗེས་འཇུག་ལས་གི་དང་འི་སོགས་འབྲེལ་སྒྲའི་ཕྲད་དུ་བྱས་པ་ལ། རིམ་

གྱིས་ཡི་གེ་ལྕི་ཡང་གི་སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་དབང་གིས་རྗེས་འཇུག་ལ་བལྟོས་དགོས་པའི་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་ཡིན་ནོ། ། 

སྤྱིར་ངག་གི་སྦྱོར་བ་ནི་ཡིག་ཐོག་གི་སྐད་ཆ་ལ་བལྟོས་པས་ཚགས་ལྷོད་ཅིང་འཆད་ཉན་གྱི་གནས་སྐབས་

དང་བསྟུན་ནས་ཚིག་སྟེགས་རེ་གང་དགར་སྦྱར་ཆོག་པ་ནི་སྐད་ཆ་ཀུན་ལ་གཅིག་འདྲ་ཡིན་པ་ལྟར།  ཨ་མདོའི་

ཡུལ་སྐད་ལ་སྤྱི་ལྡོག་ནས་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མེད་ཀྱང་། ཁ་དཔེ་ལ། ལུང་བ་རེ་ལ་སྐད་ཆ་རེ། སྡེ་བ་རེ་ལ་བརྗོད་

ལུགས་རེ། ཞེས་པ་ལྟར། ཚིག་གི་རྐྱེན་ལ་ཡུལ་ལུང་གི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་རེ་ཡོད་པ། ཁྱོད་ཡུལ་ལ་ཡོང་ངམ་

ཞེས་པའི་ཡིག་སྐད་ཀྱི་ཚིག་འདི་ལ། ཁྱོ་ཡུལ་འ་ཡོང་ང་དང་། ཁྱོ་ཡུའུ་འ་ཡོང་ང་དང་། ཁྱོད་ཡུའུ་འ་ཡོང་ནིས། 

ཁྱོད་ཡུའུ་འ་ཡོང་ནི་ཟེར་བའི་བརྗོད་ལུགས་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས། ཚིག་དང་པོའི་ང་ནི་ཡོང་གི་རྗེས་འཇུག་ལས་དྲངས་

པས་ཚིག་ཕྲད་སྤྱིའི་བྱུང་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་དང་། ཕྱི་མ་གཉིས་ནི་ཡུལ་སྐད་རང་སྟེང་གི་རྐྱེན་ཙམ་དུ་ངེས་

ཀྱང་། གཞིའི་གདངས་མཐུན་པར་གདའ་བས་སྒྲའི་ཤུགས་འདོན་ལུགས་མི་འདྲ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་དོན་ལ་

གནོད་པ་གང་ཡང་མི་འབྱུང་ངོ་།། དེ་འདྲ་གཞན་ཡང་། སྟ་རེ་དེས་ཨེ་ཆོད་ཀི་དང་། ཆོད་ཀི། སྟ་རེ་དེས་ཨེ་ཆོད་

ཀིད་དང་། ཆོད་ཀིད། ཁྱིམ་ན་མྱི་（མི་）ཨེ་ཡོད་ཀི་དང་། ཁྱིམ་ན་མྱི་ཨེ་ཡོད་ཀིད་སོགས་བྱུང་བ་ནི། ཡུལ་

ལུང་གི་བརྗོད་ལུགས་ཙམ་དུ་སོང་བས་དེ་འདྲ་བ་ནི་ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐ་དད་དུ་འཛིན་མི་རུང་ངོ་། 

གཞན་དུ་ན། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ར་དང་ལ་གཉིས་གཅིག་འདྲར་སྦྱོར་བ་དང་། ཧ་ཡིག་ཉིད་ལ་བརྗོད་དོན་གྱི་

དབང་གི་སྒྲ་དུ་མར་ཀློག་པ་ལ་བལྟས་ན། ལུང་སྟོན་པ་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ་རུ། ར་ལ་ཧ་ཨ་བཞི་མོ་གཤམ་དུ་བྱས་

པ་ནི། སྒྲ་དུ་མ་ཡི་གེ་གཅིག་གིས་མཚོན་པའམ། ཡི་གེ་གཅིག་ལ་སྒྲ་དུ་མར་བཀླག་རུང་བའི་དོན་གྱིས་ཨེ་ཡིན་

སྙམ་སྟེ། དཔེར་ན། འདིར་སྡོད་ར་ཟ་མ་ཟོ་ཞེས་དང་། ཁྱེད་རང་ཁྲིར་བཞུགས་ར་（དང）ཞེས་པ་ལ། ཁྱེད་

རང་ཁྲིར་བཞུགས་ལ་ཟེར་བ་དང་། ཧ་ཡིག་གཅིག་པུར་ཡང་། རུས་པའི་ཧ་(ha)དང་། ཧཱ་སག་(xa)གི་ལྭ་

1.《ཀརྨ་སི་ཏུའི་སུམ་རྟགས་འགྲེལ་ཆེན》མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༥༧ P.༤༢
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བ་དང་། ཧ་(xa)མེད་（ཐབས་མེད）། ཧ(ha)ཡང་གི་བ་མ་ལྟ་བུས་མཚོན་པ་ལྟར་སྒྲ་དུ་མ་ཡོད་པས། དེ་ནི་

ར་ལ་ཧ་གསུམ་མོ་གཤམ་དུ་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཨེ་ཡིན་མཁས་པ་རྣམས་རྟགས་པར་བྱ་ཞིང་། ཨ་ནི་དབྱངས་

གསལ་གཉིས་ཀར་འགྲོ་བས་རྟོགས་སླའོ། །

གསུམ།  ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་བརྡ་རྙིང་མང་བ་དང་དེའི་འབྱུང་རྐྱེན།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཆ་འདི་ལ་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་དུ།  ཐོན་མི་སམ་བྷོཊ་ནས་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་བཙན་གྱི་བར་ལ་བཀས་

བཅད་དང་པོ་དང་། དེ་ནས་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་ཡན་ཆད་དུ་ལོ་ཙྭ་བ་སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་

བཀས་བཅད་གཉིས་པ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་སོགས་ནས་ལོ་ཆེན་ངྷརྨ་ པཱ་ལ་བྷ་རའི་བར་དུ་བཀས་

བཅད་གསུམ་པ་བྱས་ཏེ།1  བོད་སྐད་ཀྱི་བརྡའི་བརྗོད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་དང་། བརྡ་རྙིང་དཀྱུས་སུ་ཤོར་བ། ཡུལ་

སྐད་ཀྱི་ཤན་ཞུགས་པ།  ལོ་ཙཱ་བས་བསྒྱུར་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སོགས་མཐུན་པར་བཅོས་ནས། “ཐེགས་པ་ཆེ་ཆུང་

ལས་འབྱུང་བའི་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ལས་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་མིང་དུ་བཏགས་པ་རྣམས་དཀར་ཆག་ཏུ་བྲིས་ཏེ། 

ནམ་དུ་ཡང་གཞུང་ལུགས་དེ་ལས་མི་བསྒྱུར་ཞིང་ཀུན་གྱིས་བསླབ་ཏུ་རུང་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས།” 
2ལོ་ཙྭ་བ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བཀས་ཁྱབ་བསྒྲགས་མཛད་ཀྱང་། དེ་ནི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་

བསྒྱུར་ཚུལ་དང་དེར་འབྱུང་བའི་བརྡ་ཉིད་གཙོ་བོར་བཟུང་ཞིང་། མངའ་འབངས་སྤྱི་དང་སྒོས་སུ་ཡུལ་དབུས་དང་

ཡུལ་གྱིས་བསྐལ་པའི་འབངས་བྱིངས་ཀྱི་སྐད་ཆའི་ཆ་ལ་རྔོ་པོ་མ་ཐོགས་ཕྱིར། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ད་ལྟའང་

སྔོན་བཙན་པོའི་དུས་ཀྱི་བརྗོད་ལུགས་འགའ་རེ་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་གནས་པ། མདོར་བསྡུས་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། 

༡. ད་ལྟའང་བརྡ་རྙིང་མང་པོ་སྤྱོད་མུས་སུ་མཆིས་པ། 

དག་ཡིག་ལི་ཤིའི་གུར་ཁར་དུ། མྱེད།  མྱིན་སོགས་ཡ་བཏགས་པ་དང་། རལ་གྱི་སོགས་ནི་ལོ་ཙྭ་བ་ཁ་

གཅིག་གིས་ཡུལ་སྐད་ཤོར་བར་གྲགས་པ་ཡིན་ནོ།།3 ཞེས་མྱེད་དང་། མྱིན། རལ་གྱི་སོགས་ནི་ཡུལ་སྐད་ཅིག་

ཡིན་པར་གསུངས་ཀྱང་། སྔོན་གྱི་རྡོ་རིང་ཡི་གེ་སོགས་སུ། བོད་ཆེན་པོའི་ལོའི་མྱིང་སྐྱིད་རྟགས་ལོ་དགུ་（བོད་

ཀྱི་རྡོ་རིང་ཡི་གེ་དང་དྲིལ་བུའི་ཁ་བྱང་P༣༢）ཞེས་དང་། ཆབ་སྲྀད་ནྀ་ཕྱིར་ཞིང་ཆེ་དབུ་རྨོག་ཎྀ་སླར་ཞིང་བརྩན་པ་

1.《བརྡ་གསར་རྙིང་གི་རྣམ་བཞན་ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་》མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༡ P.༡-༢

2.《བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས》སུ་བསྡུས་པའི《སྒྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས་》ལས་འདིར་དྲངས། P.༢༠༥

3.《བརྡ་གསར་རྙིང་གི་རྣམ་བཞན་ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་》མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༡ P.༢
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

ནམ་ཞར་མི་འགྱུར། བྱིན་མྱི་ཉམས་པའི་གཡུང་དྲུང་གི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཎི་ཆེ་（གོང་མཚུངས་P༢༨）ཞེས་དང་། 

བླར་མྱི་བཞེས་མྱི་དབྲྀ་གཞན་གྱིས་མྱི་དཕྲོགས་ཁོང་ཏ་བཏག་མྱྀ་དགའ་ན་ཉེ་རིང་དང་བཟང་ངན་མྱི་བརྗེ་བར་གནང་

ངོ་（གོང་མཚུངས་P༦༢--༦༣）ཞེས་པ་སོགས་མང་དུ་འབྱུང་བ་ལ་བལྟས་ན། གོང་གི་ཐ་སྙད་དེ་ནི་བོད་ཡུལ་

བྱེ་བྲག་པ་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་ཡུལ་སྐད་མ་ཡིན་སྙམ་སྟེ། དེ་ནི་བསྟན་བཅོས་ལ་གྲགས་པའི་སྐད་དང་། ཡུལ་སྐད་

གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་ཕྱི་མ་ཡིན་སྟབས། སྔོན་བཀས་བཅད་རིམ་པའི་སྐབས་སུ་བསྡུས་ཟིན་པའི་བླ་འོག་དང་། རིད་

པ། མཐོང་ག། གནའ། ཐ་ཆན་པ།  འཐུག་པོ། གཏིང་ཕྱིན་པ། སུག་པ། མི་ཡོགས་པ། འཆོས་པ། ཀླུབས་

པ། རུམ། འཕྱོ་བ། གླེབས་པ། ཆ་མེད། ཤིད། རྨེག་མེད། སྨག།  འགྱེད་པ། བྱེར་བྱ། དྲུབས་པ། ཚིག་

གུ། ཇ་ཧོང་། དཀོར་1 ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ད་ལྟའང་རྒྱུན་དུ་སྤྱོད་ཀྱིན་ཡོད་པ། གནམ་ས་

བླ་འོག་བསྒྱུར་རས་（ནས）ཐོན་ཐལ། ཁྱོའི་མཐོང་ག་（བྲང་ཁ）ན་ཆི་ཟིག་（ཅི་ཞིག་）ཡོད་ཀི། མྱི（མི）ཆ་

མེད་ཟིག་（ཅིག）ཁྱིམ་མ་（ལ）འཛུལ་ཐལ། སྨག་ནས་ལུག་ཚང་མ་གཞན་ལ་བྱེར་སོང་། རྩག་པའི་རུམ་ནས་

ཀ་ར་གླེབས་སོང་།  གོན་རྒྱུ་འཐུག་པོ་གོན་པའི་མྱི་（མི）དེས་སེའུ་ཏོག་མང་པོ་འཆོས། མྱི་འདིའི་སྣང་བའི་དབུ་

རྨོག་མཐོ།  ཡུལ་བརྩན་ས་ན་ད་ལྟའང་རི་དྭགས་མང་གི་ཟེར། ལྟ་བུས་མཚོན་པ་ལྟར་བརྡ་རྙིང་མང་པོ་ཡོད་མོད། 

དགག་སྒྲའི་སྐབས་སུ་ཡ་བཏགས་མེད་པའི་མི་མིན་མེད་མ་གཏོགས་མྱི་མྱིན་མྱེད་གསུམ་སྦྱོར་གྱིན་མེད་པ། དཔེར་

ན། སློབ་ཁང་ནང་ན་མྱི་（མི）སུ་ཡོད་ཀི་ཞེས་དྲིས་ཚེ། མྱི་སུ་ཡང་མེད་ཀི མྱི་ག་གི་（ཡི）མྱིང་ང་（མིང་ལ）

ཆི（ཅི）ཟེར། ངས་མི་ཤེས་ཟེར་པ་ལས། ངས་མྱི་ཤེས་མི་ཟེར་པས། མིང་ཚིག་ཁོ་ན་ལ་ཡ་བཏགས་ཅན་བཀོལ་

པ་ཨེ་ཡིན་ཞེ་ན། སེའུ་ཏོག་སྨྱིན་ནས་ས་ལ་ལྷུང་། ཟ་མ་མྱིད་ལ་སྐད་ཅ་ཤོད་ལྟ་བུའི་བྱ་ཚིག་ཀྱང་ཡོད་པས་དེ་འདྲ་

མ་ཡིན་ནོ། ཚུལ་དེར་བལྟས་ན། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་བརྡ་རྙིང་པ་དང་གསར་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་མོད། མིང་

གཅིག་ལ་བརྡ་རྙིང་པ་བཀོལ་ཚེ་བརྡ་གསར་པ་མི་འཁོལ་བ་དང་། བརྡ་གསར་པ་འཁོལ་བའི་ཡུལ་དུ་བརྡ་རྙིང་པ་

སྤེལ་མར་མི་སྤྱོད་པས། སྐད་ཆའི་བརྗོད་ལུགས་དང་དོན་ལ་ཉོག་དྲ་གཏན་ནས་མེད་དོ། ། 

༢. ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྡེ་པའི་ཡི་གེ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་རེས་མོས་སུ་སྤྱོད་ཀྱིན་ཡོད་པ། 

གནའ་བོའི་བོད་སྐད་ཀྱི་ནང་དུ་མིང་གཞི་ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་ལྔ་རིམ་བཞིན་རང་སྡེའི་ཡི་གེ་གཉིས་པ་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་

དང་ཕན་ཚུན་རེས་མོས་སུ་སྤྱོད་སྲོལ་ཡོད་པ་ནི། ཉིན་ཆིག་ལ་དགས་པོ་མྱི་བརྒྱའ་བསད་ཆེས་འུང་སྐད་དོ（བོད་

ཀྱི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས། P༤༢）ཞེས་པ་དང་། བྱ་ཅིག་མ་ཚང་ན（གོང་མཚུངས། P༣༥）ཞེས་

པ་དང་། དཀུ་ལ་གཐོགས་ཏེ་（གོང་མཚུངས། P༤༠）ཞེས་པ་དང་། བློན་པོ་གཙྀགས་འཛིན་པ་ལ་གཏོགས་

1.ཐ་སྙད་འདི་དག་ནི་《བརྡ་གསར་རྙིང་གི་རྣམ་བཞག་ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་》ལས་བདམས་པ་ཡིན།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

པ་རྣམས་ཀྱྀ་ནི་ལག་ཡྀག་ཏུ་བྲིས་ཏེ་（གོང་མཚུངས། P༢༡༨）ཞེས་པ་དང་། ལྷ་ཟུང་བཀྱོན་ཕབ་ནས་（གོང་

མཚུངས་། P༣༥）ཞེས་པ་དང་། འ་ཞ་མང་པོ་པྱག་འཚལ་ཏེ（གོང་མཚུངས་། P༦༣）ཞེས་པ་དང་།  མདོ་

སྨད་ཀྱི་མཁོས་ཆེན་པོ་བགྱྀས་པར་ལོ་གཆྀག（ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ། P༢༣）ཞེས་པ་

དང་། ཁྲོམ་གྱྀ་མཀོས་ཆེན་པོ་བགྱྀས་（གོང་མཚུངས། P༢༨）ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྔོན་གྱི་ཡིག་རྙིང་དང་རྡོ་རིང་གི་ཡི་

གེ་སོགས་སུ་མང་པོ་འབྱུང་བའི་སྔོན་གྱི་སྐད་ཆའི་བརྗོད་སྟངས་དེ་ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ད་ལྟའང་འགའ་རེ་ཡོད་པ། 

དཔེར་ན། གཅིག་སྟོང་ལ་ཆིག་སྟོང་། བཅུ་གཅིག་ལ་བཅུ་ཆིག ཨ་ཕ་ལ་ཨ་པ། པགས་ཚག་ལ་པགས་རྩག ཀ་

ཅ་ལ་ཀ་ཆ། ཅི་ལ་ཆི། བཏོག་པ་ལ་འཐོག་པ་ཟེར་བ་མ་ཟད། ཞའི་དོད་དུ་ཟ་སྤྱོད་པའང་ཡོད་པ། མྱི་འདིས་ཆི་

ཟིག་ཟེར། ཕ་ཀི་ཟིག་རེད། ལུག་ཟིག་རེད་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་ཅིག་གི་དོད་དུ་ཟིག་སྒྲ་རྗེས་འཇུག་ལ་མི་ལྟ་བར་གང་

དགར་སྦྱོར་བ་མ་གཏོགས། མིང་གཞི་ཞ་ཡིག་ཅན་གྱི་མིང་གཞན་ལ་སྦྱོར་བ་མ་མཐོང་ངོ་། ། 

༣.ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ཀ་ཁ་ག་གསུམ་ལ་ར་བཏགས་པ་ཕལ་ཆེར་ཡ་བཏགས་ལྟར་ཀློག་པ། 

ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་ཏུ། བཙན་པོ་དྲི་གུམ་ཡང་དེ་རུ་བཀྲོངས་ …… སྲས་གཉིས་ཀྱང་ཤ་ཁྱྀ་དང་ཉ་ཁྱྀར་

བཏག་སྟེ་རྐོང་ཡུལ་དུ་སྤྱུགསྟེ་བཀྱེའོ།།1 ཞེས་གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་སྲས་ལ་ཤ་ཁྱི་དང་ཉ་ཁྱི་དང་ཉ་ཁྱི་ཟེར་བ་ལ། 

དེབ་ཐེར་གཞན་དུ་བྱ་ཁྲི་དང་། ཤ་ཁྲི། ཉ་ཁྲི་ཞེས་བྲིས་འདུག་པ་དང་། རལ་གྲི་ལ་རལ་གྱི་（དག་ཡིག་ལི་ཤིའི་

གུར་ཁང་། P༢）ཞེས་སྣང་བ་ལྟར། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ནང་དུ་ཀ་ཁ་ག་གསུམ་ལ་ར་བཏགས་སྦྱར་པ་ཕལ་

ཆེར་ཡ་བཏགས་ལྟར་ཀློག་བཞིན་ཡོད་དེ། སྐྲ་ལ་སྐྱ། བཀྲུ་བ་ལ་བཀྱུ་བ། སྐྲང་བ་ལ་སྐྱང་བ། དཀྲིགས་པ་ལ་

དཀྱིགས་པ། དཀྲི་བ་ལ་དཀྱི་བ། བཀྲུས་པ་ལ་བཀྱུས་པ། སྐྲན་ལ་སྐྱན། གྲུ་ག་ལ་གྱུ་ག སྒྲུང་ལ་སྒྱུང་། འགྲོ་

ལ་འགྱོ། གྲོད་པུ་ལ་གྱོད་པུ། བྱ་སྒྲོ་ལ་བྱ་སྒྱོ། སྒྲིག་པ་སྒྱིག་པ། སྒྲོམ་བུ་ལ་སྒྱོམ་བུ། གྲིམ་པ་ལ་གྱིམ་པ། ཁྲིད་

པ་ལ་ཁྱིད་པ། ཁྲི་ཀ་ལ་ཁྱི་ཀ། འཁྲུག་པ་ལ་འཁྱུག་པ། ཁྲག་ལ་ཁྱག ཁྲལ་ལ་ཁྱལ། ཁྲོགས་སེ་ལ་ཁྱོགས་སེ། 

ཁྲུས་ཤིག་ལ་ཁྱུས་ཤིག། ཁྲབ་ལ་ཁྱབ། ཁྲ་ཁྲ་ལ་ཁྱ་ཁྱ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཚུལ་འདི་ཤེས་ན། ལབ་

གླེང་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དོན་ལ་རྨོངས་པར་མི་འགྱུར་རོ། ། 

གོང་དུ་བསྟན་པ་ལྟར་ཨ་མདོའི་སྐད་དུ་ད་ལྟའང་བརྡ་རྙིང་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། 

མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་དུ། མདོ་སྨད་ལྷོ་བྱང་གི་མི་རྒྱུད་ཕལ་ཆེར་བོད་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱ་བོད་སོ་མཚམས་སུ་བཞག་

པ་ལས་མཆེད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་སྐད་རིགས་ལའང་བརྡ་རྙིང་མ་འགྱུར་བ་མང་།2 ཞེས་བྱུང་བ་དང་། དེབ་

1.《ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ》 མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ P.༣༥

2.《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ P.༡༦
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

དཀར་དུའང་། ཨ་མདོའི་རིགས་དེ་ཕལ་ཆེར་ནི་སྔོན་གྱི་དམག་མི་ཕྱོགས་དེར་སླེབས་པ་དག་ལས་མཆེད་པར་

མངོན་ཞིང་། གནའ་དུས་ཀྱི་དབུས་གཙང་གི་རུས་རྙིང་སྐྱི་དང་ཉང་དང་ཁྱུང་བོ་ལ་སོགས་པའི་མིང་ཅན་གྱི་མི་སྡེ་

ཡང་མང་།1 ཞེས་སོགས་གསལ་བར་གསུངས་པ་དེར་མ་ཟད། བོད་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་མཐར་གནས་པའི་ཨ་མདོའི་

ཡུལ་བྱིངས་རི་ཀླུང་ཕྲེང་བསྟར་བ་དང་། དབུས་ཁུལ་དང་ལམ་ཐག་ཆེས་ཆེར་རིང་བ། མི་སྡེ་ཕལ་ཆེར་འབྲོག་ཁྱིམ་

དུ་སོང་གཤིས་ཁ་ཐོར་དུ་གནས་པ་བཅས་ཀྱི་དབང་གིས། སྐད་གསར་བཅད་དང་བཅས་པའི་བཙན་པོའི་བཀའ་

ལུང་གྲ་མ་ཞིག་གྲུ་མ་ཉམས་པར་འབངས་བྱིངས་ལ་ཕྲོད་དཀའ་བ། སྔོན་གྱི་དུས་ལ་སྤུ་རྒྱལ་བཙན་པོས་སྲིད་ལ་

མངའ་བརྙེས་པའི་སྐབས་སུ། བོད་སྤྱིར་ལོ་རེར་དབྱར་དགུན་གྱི་འདུན་མ་རེ་སྐོང་ཚོགས་བྱེད་པའི་སྲོལ་ཡོད་པ་ལ། 

མདོ་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ཐག་རིང་ཞིང་དུས་ཐོག་ཏུ་འབྱོར་དཀའ་བ་སོགས་ཀྱིས། བར་སྐབས་ཤིག་ནས་མདོ་སྨད་

ཀྱི་འདུན་མ་ལོགས་སུ་བསྡུ་བའི་སྲོལ་ཆགས་པ། “མདོ་སྨད་ཀྱི་དབྱར་འདུན་དབུ་ལེ་ལམ་ནག་ཏུ། བློན་ཁྲི་སྒྲ་

དང་མང་རྩན་འཕན་གང་དང་། བློན་མདོ་བཞེར་ལས：སྩོགས་：པས་：བསྡུ་སྟེ་།”2 ཞེས་པའི་དོན་ལས་ཀྱང་

ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་ལྟར། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་སྔོན་གྱི་བརྡའི་བརྗོད་ལུགས་མང་པོ་ཉར་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་

ནི་གཙོ་བོ་ཡུལ་གྱི་དབང་གིས་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་གང་དུའང་ཐར་དཀའ་ཞིང་མི་ཁྱིམ་ཁ་ཐོར་དུ་གནས་པ་ཕྱིའི་འབྲེལ་

འདྲིས་ཉུང་བའི་ཆར། གཞན་སྐད་ཀྱི་བསྲེས་བསླད་ཉུང་ཞིང་སྔོན་གྱི་རྣམ་པ་མང་དུ་གནས་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་

གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བཞི། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཚིག་ཕྲད་སྦྱོར་ལུགས་དང་དེའི་འབྱུང་རྐྱེན། 

༡. རྗེས་འཇུག་ཉིད་ཚིག་ཕྲད་དུ་སྦྱོར་བ། 

ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཚིག་ཕྲད་ནི། ད་ལྟ་བོད་བྱིངས་ཀྱིས་སྤྱོད་བཞིན་པའི་ཡིག་ཐོག་གི་ཚིག་ཕྲད་དག་

དང་མི་འདྲ་བར། མིང་སྔ་མའི་རྗེས་འཇུག་ཉིད་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་དོད་དུ་སྦྱོར་བ་ཤོས་ཆེ་ཞིང་། དེ་ཡང་བསྡུས་ན་གཤམ་

གསལ་གྱི་དོན་འགར་འདུའོ།། 
（༡）ལ་དོན་གྱི་དོན་ལ་སྦྱོར་བ། 

ལ་དོན་ལ་ནང་གསེས་ཐུན་མོང་གི་འཇུག་ཡུལ་ལྔ་ཡོད་པའི་དོན་རྣམས་ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་གང་ལ་སྦྱར་

1.《མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་སྒྲིག》སི་ཁྲིན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༡༩༨༨ P.༤༠

2.《ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ》 མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ P.༣༠
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བའི་མིང་སྔ་མའི་རྗེས་འཇུག་ཉིད་རྗེས་འཇུག་རང་འདྲའི་མཐར་སྦྱོར་ཞིང་། དམིགས་བསལ་རྗེས་འཇུག་ད་དང་ལ་

གཉིས་སྒྲ་གཅིག་འདྲར་བཀླགས་པའི་དབང་གིས་ད་མཐར་ཡང་ལ་ཡིག་སྦྱོར་བ། རྣམ་གསལ་གྱི་དཔེས་གསལ་

བར་བྱས་ན།    

ཀ ལས་སུ་བྱ་བ་ལ་སྦྱོར་བ། 

རྟའི་གཞུགས་ག་དེད། ཁང་བའི་ནང་ང་སོང་། རི་སྟོད་ལ་འགོས། ཕ་སྤུན་ན་སྐད་ཆ་ཤོད། རྒྱབ་བ་ཁུར་

པོ་འཁུར། ཁྱིམ་མ་འཛུལ། རྒྱ་སྒོ་འ་བུད། བྲག་གཏེར་ར་སྦས། ནང་ཁུལ་ལ་ཟས་སྐལ་བྱིན། བུ་མོ་གནས་འ་

བསྐྱལ། ལྟ་བུ་སྟེ། རྗེས་འཇུག་སའི་མཐར་ཡུལ་ལ་ལར་ཡ་དང་། ས་ཆ་འགའ་རེར་འ་ཡ་གཉིས་ཀ་ཁྱད་མེད་དུ་

སྦྱོར་བ་དང་། མཐའ་མེད་ཀྱི་མཐར་ར་སྒྲ་སྦྱོར་བའང་ཡོད། 

ཁ དགོས་ཆེད་ཀྱི་དོན་ལ་སྦྱོར་བ། 

དགྲ་འགོག་ག་བོའུ་ཉོ། ནང་ཧྲུང་（སྲུང་）ང་གླ་བ་བཅོའུ་（བཅོལ）། གཅོད་བྱེད་ལ་སྟ་རེ་ཁྱེར། རྒྱན་

ན་བྱུ་རུ་ཉོས། ལྟོ་རྒྱབ་བ་འབད་པ་ཡས་（བྱས）། བྲག་ག་སྒོམ་མ་འགྱོ་（འགྲོ་）། ངོ་དགའ་འ་བསྟོད་པ་ཡེད་
（བྱེད）། མཇལ་སྐོར་ར་འགྱོ（འགྲོ）། མཆོད་མཇལ་ལ་སོང་། ཟས་འ་（ཡ）ཤ་འཐག། ཤ་འ་ལུག་བཤའ། 

ལྟ་བུའོ། ། 

ག ནས་གཞིའི་དོན་ལ་སྦྱོར་བ། 

མགོ་ཐོག་ག（ན）གནམ་ཡོད། འདི་བ་ཚང་ང་（ན）མྱི་མང་། མྱིག་（མིག）མདུན་ན་ཅི་ཡང་མེད། 

ལུས་སྟོད་ལ་ཚ་རུ་གོན་ཡོད། ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ཁབ་བ་མྱི་གྲངས་མང་། གནམ་མ་（ན）སྐར་མ་ཤར་འདུག དགོ་

འ་རྭ་ཅོ་ཡོད། མདའ་འ་སྒྱོ་（སྒྲོ）བཙུགས་ཡོད། སྒེར་ར་རྒྱུ་ནོར་མང་། ལུག་བལ་ལ་དྲོད་ཆེ། གོས་འ་（ཡ）

རི་མོ་མང་། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། གནས་གཞིའི་དོན་ལ་ན་སྒྲའང་རྒྱུགས་ཆེའོ། ། 

ང་། དེ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་སྦྱོར་བ། 

ཇེ་འཐུག་ག་བཏང་། སྲང་ང་མཇལ། ཇེ་ལྷོད་ལ་སོང་། ཕན་ཚན་གཉེན་ན་འགྱུར། མི་གཤིས་ཇེ་རྩུབ་བ་

སོང་། ལྷོད་འཇམ་མ་བཏང་། སྨྱུག་གསར་གདའ་འ་གཞོག ལྕགས་ལེབ་གྲི་འ་བརྡུང་། ཁ་དོག་ཇེ་དམར་ར་ལོག། 

ཞི་དུལ་ལ་གྱུར། སྲན་མ་རྟ་ཆས་འ་（ཡ）བྱིན།  ལྟ་བུའོ། ། 

ཅ། ཚེ་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལ་སྦྱོར་བ། 

ཚེས་གཅིག་ག་ལས་འགོ་ཚུགས། ཉིན་གང་ང་ཤོ་བརྒྱབ། ནམ་སྟོད་ལ་གཉིད་སད།  ཟླ་བདུན་ན་སློབ་

སྦྱོང་ཡས་（བྱས）། དུས་སྐབས་བ་བསྟུན། ཉིན་གསུམ་མ་གྲ་སྒྲིག་ཚར། ལོ་འགའ་འ་དགེ་རྒན་ཁུར། འོ་

གསར་ར་སྟོན་མོ་བཤམས། ས་སྲོས་འ་འགྲུའུ་（འགྲུལ）བ་ཡོང་། ཕྱེད་ཡོལ་ལ་ཆོས་ཚོགས་གྲོའུ་（གྲོལ་）ལྟ་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

བུའོ། ། 
（༢）ལྷག་བཅས་ཀྱི་དོན་ལ་སྦྱོར་བ། 

ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ལ་རྗེས་འཇུག་སྦྱོར་སྐབས། སྐུལ་ཚིག་གི་དོན་ཅན་ལ་རྗེས་འཇུག་རྐྱང་བ་དང་། བྱ་བ་

སྔ་ཕྱི་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཙམ་ལ་རྗེས་འཇུག་རང་འདྲའི་མཐར་ས་ཡིག་སྦྱར་པ་ཅན་སྦྱོར་བ་རིགས་གཉིས་ཡོད། 

ཀ སྐུལ་བའི་དོན་ཅན་གྱི་བྱ་བ་གཉིས་མཚམས་སྦྱོར་བ། 

ཁྱོ（ཁྱོད）སྒུགས་ག་སྡོད། ཁ་སྐོང་ང་ཕྲིས། ཟས་ལྡོད་ལ་མྱིད་（མིད）། ཐག་པ་འཐེན་ན་སྡོམས། 

མགོར་རྒྱོབས་བ་སོད། སྐད་ཆ་སོམས་མ་ཤོད། ཤ་ཟོ་འ་ཆང་ཐུངས། མ་ཎིའི་འཁོར་ལོ་སྐོར་ར་སོང་། ཆུ་རྒོད་

སྐོལ་ལ་ལྭ་བ་ཁྱུས་（ཁྲུས་）། ས་རྐོས་འ་སྦོས་ལྟ་བུའོ།། 

ཁ བྱ་བ་སྔ་ཕྱི་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཙམ་ལ་སྦྱོར་བ། 

དཀར་ཡོལ་བཅག་གས་བཞག ཆང་འཐུང་ངས་བཟི། ཤིང་བཅད་ལས་ཆད།  ལམ་བསྟེན་ནས་ཤེས། 

ཉལ་ཐུའུ་（ཐུལ）བལྟེབས་བས་སོང་། ཐག་པས་བསྡམས་མས་བཀྱིགས། སེམས་དགའ་འས་བཤད། ས་ཁུར་

རས་བསྐྱལ། ཅ་ག་བཀལ་ལས་ཚར། ཧྲུབས་（སྲུབས）ཀ་གས་ལས་ལྷུང་། ལྟ་བུའོ། ། 
（༣）རྫོགས་ཚིག་གི་དོན་ལ་སྦྱོར་བ། 

མེར་བསྲེགས་ག ཆུ་བཀང་ང་། སྐུད་པ་ཆད་ལ། ཐག་པ་འཐེན་ན། རྒྱབ་ཁེབས་པ། དོན་བསམ་མ། ད་

དགའ་འ།  སེམས་སོ་（སྤྲ）ོལ། འཁོར་ལོ་བསྐོར་ར། ཁལ་བཀལ་ལ།  ནང་དོན་ཤེས་འ། ལྟ་བུས་མཚོན་

ཏེ། གོང་གི་དཔེར་བརྗོད་འདི་རིགས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་དྲན་སློང་དང་། དྲི་བ་ལ་ལན་འདེབས་སྐབས་བཀོལ་པ་ཤོས་

ཆེའོ། ། 
（༤）དྲི་བའི་དོན་ལ་སྦྱོར་བ། 

ཡིག་ཐོག་ཏུ་གམ་སོགས་དྲི་བའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ལ། ཨ་མདོ་བའི་ངག་ཐོག་ཏུ་རྗེས་འཇུག་རང་འདྲ་དྲི་

བའི་དོན་ལ་སྦྱོར་བ་སྟེ། དཔེར་ན། ཁྱོས་བཞག་ག་མ་བཞག། ཁ་སང་ཆུ་འཐུངས་ང་། འདབ་ཆགས་བསད་

ལ་མ་བསད། དགེ་རྒན་ན་བསྟེན་ན། ལྗང་མྱུག་གླེབས་པ་མ་གླེབས། གཞན་གི་（གྱིས་）ཁོ་འདེམས་མ། དེ་

ལྟར་བཤད་ན་དགའ་འ་མི་དགའ།  བལྟ་འ་མི་བལྟ། འགན་དེ་འཁུར་ར། བློ་ཁེལ་ལ་མི་ཁེལ། འདི་འ་བལྟས་

འ། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། ཚིག་མཐའ་ལ་དྲི་བའི་སྒྲ་སྦྱར་ཚེ་ཚིག་གི་མཐའ་མཐོ་བ་སྐད་རིགས་ཀུན་ལ་མཚུངས་པས་

འདིར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། ། 

༢. ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ར་སྒྲ་ལ་དོན་སོགས་མ་གཏོགས་པའི་དོན་གཞན་ལ་འཇུག་ཚུལ། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གོང་དུ་བསྟན་པའི་དོན་དེ་དག་ལས་གཞན་ཡང་ར་སྒྲ་དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཏེ། 
（༡）ཀྱང་འང་ཡང་གསུམ་གྱི་ཚབ་ཏུ་སྦྱོར་བ། 

ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ཚིག་སྔ་ཕྱིའི་བསྟན་དོན་འགལ་བ་ཅན་འང་དང་ཡང་སྦྱོར་བ་སྐབས་འགར་སྣང་བ་མ་

གཏོགས། ཀྱང་འང་ཡང་གསུམ་སྤྱིར་བཏང་དུ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པས། དེ་དག་གི་ཚབ་ཚིག་ཕྲད་གང་གིས་བྱེད་ཅེ་ན། 

ར་ཡིག་གིས་བྱེད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཀྱང་སོགས་གསུམ་ལྟར་དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་གོ ། 

ཀ  མཐུན་པའི་ཚིག་རྒྱན་ལ་འཇུག་པ། 

ཡག་ར་ཡག  བལྟས་ར་བལྟས། མཐོ་ར་མཐོ། རྩུབ་ར་རྩུབ། ཡི་གེ་བྲིས་ར་བྲིས། སྐད་ཆ་གོ་ར་གོ། 

མྱིག་གི་（གིས་）རིག་ར་རིག གཞན་ན་བསྟན་ར་བསྟན། ལྟ་བུ་དང་། 

ཁ   མི་མཐུན་པའི་ཚིག་རྒྱན་ལ་འཇུག་པ། ཁ་འཇམ་ར་ཁོག་རྩུབ། ཕྱི་ཡག་ར་ནང་བཙོག  ཡོན་ཏན་

ཡོད་ར་ང་རྒྱལ་ཆེ། གཟུགས་ཆེ་ར་སྟོབས་ཞན། ཟ་མ་ཞིམ་ར་ལས་ཀ་མང་། ས་རྒྱ་ཆེ་ར་རྩི་ཤིང་ཉུང་། ལྟ་བུ་དང་། 

ག སྡུད་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པ།

ཁོས་ཇ་ར་འཐུང་། སློབ་མ་འདིས་ཕྱི་ཡིག་ར་ཡག་པོ་ཤེས། ཆི་ཟིག་ར་ཉོ། མེ་ཏོག་གི་དྲི་ར་ཞིམ། དཔེ་

ཆའི་རིན་གོང་ར་མཐོ། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། ར་སྒྲས་དོན་གཞན་ཤུགས་ལ་སྡུད་པར་བྱེད་དོ། ། 
（༢）དང་སྒྲའི་ཚབ་ལ་སྦྱོར་བ། 

སུམ་ཅུ་བའི་གཞུང་དུ། དང་ནི་སྡུད་དང་འབྱེད་པ་དང་།། རྒྱུ་མཚན་ཚེ་སྐབས་གདམས་ངག་ལྔའི།།1 ཞེས་

པ་ལྟར།  དང་སྒྲ་དོན་ལྔ་ལ་འཇུག་པར་བསྟན་ཀྱང་། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་དང་སྒྲ་ཧ་ཅང་ཉུང་བའི་ཐོག 

འཇུག་ཡུལ་ཡང་དེ་འདྲ་མང་པོ་མེད་པས། ར་ཡིག་དང་སྒྲའི་ཚབ་ཏུ་འཇུག་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། 

ཀ། སྡུད་པ་ལ་འཇུག་པ། 

ལུས་ར། ངག་ར།  ཡིད་ནི་སྒོ་གསུམ་མོ། གཟུགས་ར། སྒྲ་ར། དྲི་ར། རོ་ར། རེག་བྱ་ལྔ་ལ་དོན་ལྔ་

ཟེར། 

ཁ འབྱེད་པ་ལ་འཇུག་པ། 

བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མྱི་གསུམ་ཟེར་བ་ནི། གཡོ་དགེ་འབྱུང་ར། དམར་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་ར། གཙང་རབ་གསལ་

གསུམ་ཡིན། རྩ་བའི་རོ་དྲུག་ནི། མངར་བ་ར་སྐྱུར་བ་ར། ལན་ཚྭ་ར། ཁ་བ་ར། ཚ་བ་ར། བསྐ་བའོ།། ལྟ་བུ་

དང་། 

ག གདམས་ངག་ལ་འཇུག་པ། 

1.《ཀརྨ་སི་ཏུའི་སུམ་རྟགས་འགྲེལ་ཆེན》མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༧༥ P.༦༧
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

རི་མོ་ཕྲིས་ར། ལས་ཀ་རེམ་མ་ལས་ར། ནང་དོན་བློར་ཟུངས་ར། བློ་སྒྲིམས་མ་ཉོན་ར། སྐད་ཆ་ཤོད་ར། 

གཞན་ན་སྦྱིན་པ་ཐོངས་ར། ལྟ་བུའོ། ། 

༣.ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་མིང་སྔ་མར་དབྱངས་ཡིག་ཨི་ཨུ་ཨེ་ལྡན་ཞིང་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་ཚེ་ལ་དོན་གྱི་

དོན་ལ་ e སྒྲ་སྦྱོར་བ། 

བརྡ་སྤྲོད་པ་དབྱངས་ཅན་གྱི་མདོ་ལས། ཨ་ཨི་ལ་ཨེའོ།།1 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཨེ་ནི་ཨ་དང་ཨི་འདུས་

པ་ལས་གྲུབ་ཅིང་། ཨི་དང་ཨེ་གཉིས་སྐྱེ་གནས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། མིང་སྔ་མར་རྗེས་འཇུག་མེད་པ་ལ་དབྱངས་

ཡིག་ཨི་ཨེའི་སྒྲ་རིང་དུ་བསྲིངས་ཏེ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་དོད་དུ་སྦྱར་པ་དང་། ཨིའི་ཞོར་ལ་ཨུའང་ཐོན་པས། དེ་གསུམ་

གྱི་མཐའ་ལྡན་ལས་སུ་བྱ་བའི་དོན་ཅན་ལ་eསྒྲ་སྦྱོར་བ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། ཁྱི་eལྟོ་ལྡུད་（ཁྱི་འ་ལྟོ་ལྡུད）ཨ་ཁུ་

eརྒྱུ་མཚན་བཤད་（ཨ་ཁུ་འ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་）ཨ་ནེ་eགནས་ཚུལ་དྲིས་（ཨ་ནེ་འ་གནས་ཚུལ་དྲིས）གོ་རེ་eསོ་

བཏབ་（གོ་རེ་འ་སོ་བཏབ）ཐག་པའི་སྣེ་eའཇུས་（ཐག་པའི་སྣེ་འ་འཇུས་）ལུག་ཁྱུ་eཡང་ཡང་བལྟས་（ལུས་

ཁྱུ་འ་ཡང་ཡང་བལྟས）ཆུ་eབསྐུར་（ཆུ་འ་བསྐུར་）ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། ཨ་ཇོ་འ་བྱིན། ཁུང་ཁ་འ་བུད། རྟ་འ་

ཆས་སྟེར་ལྟ་བུར་eསྒྲ་སྦྱོར་བ་མ་མཐོང་བས། དབྱངས་ཨ་བསྲིངས་པས་འ་དང་། ཨོ་eརུ་བསྒྱུར་ཐབས་མེད་པས་

འ་ཉིད་སྦྱར་པ་ཨེ་ཡིན་སྙམ་སྟེ་བརྟག་པར་ཞུ་ཞིང་། གོང་ལྟར་eསྒྲ་གནས་གཞིའི་དོན་ལ་སྦྱར་པའང་ཡོད། 

གོང་དུ་བསྟན་པ་ལྟར། མིང་སྔ་མའི་རྗེས་འཇུག་ཉིད་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་དོད་དུ་སྦྱར་པ་ནི། ཚིགས་ཕྲད་བྱུང་འཕེལ་

དང་འབྲེལ་བའི་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། སྐད་ཆ་གང་ཡིན་ཀྱང་ཐོག་མར་མིང་ཉུང་ཤོས་ཤིག་བྱུང་ཞིང་། སྐད་

ཆའི་སྦྱོར་བ་ཐབས་ཆག་རེ་བཟོས་པ་ལག་པའི་བརྡ་དང་ལུས་ཀྱི་ཉམས་དང་བཅས་ཏེ། ཕ་རོལ་པོ་ལ་བརྡ་ཙམ་

སྟོན་པ་ལས་རིམ་གྱིས་བརྡ་སྤྲོད་བྱུང་ཞིང་། སྐད་ཆའི་སྦྱོར་བ་ཅུང་གཏན་ཆགས་སུ་གྱུར་པར་བརྟེན། མི་རྣམས་

ཀྱི་མིང་སྔ་ཕྱིའི་དོན་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ཤིང་ངེས་ཤེས་ཇེ་ཟབ་ཏུ་སོང་སྟབས། མིང་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སུ་ལག་བརྡ་

སོགས་ཀྱི་རམ་འདེགས་ལ་མ་བལྟོས་པའི་སྒྲའི་རྐྱེན་ཞིག་སྦྱར་དགོས་པ་ཤེས་ཤིང་། སྐད་ཆ་སོ་སོར་རང་སྟེང་གི་

ཁྱད་ཆོས་ལྟར་ཚིག་ཕྲད་རྣམས་རིམ་གྱིས་བཟོས་ཤིང་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་མིང་སྔ་མའི་རྗེས་འཇུག་གི་

སྒྲ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་རིང་དུ་བསྲིངས་པ་མཐོ་འདེགས་དམའ་འབེབས་ཀྱིས་ཅུང་ཟད་རེ་བསྒྱུར་པས་རྟེན་གཞི་རྗེས་

འཇུག་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྲད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གཞན་རྣམས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་བོད་སྐད་ཀྱི་ཚིག་ཕྲད་ཕལ་ཆེར་རྗེས་འཇུག་

ལས་གྲུབ་པ་དང་། རྗེས་འཇུག་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་འཇུག་གི་སྒྲ་དང་མཐུན་པའི་ཡི་གེ་གཞན་གྱིས་གྲུབ་

པས་ངེས་ཤེས་འདྲོང་ངོ་། ། 

1.《བརྡ་སྤྲོད་དབྱངས་ཅན་གྱི་མདོའི་འགྲེལ་བ་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ》 ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༨ P.༢



-252-

ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ལྔ། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་མིང་མཐའི་སྒྲ་འགྱུར་ལུགས་དང་དེའི་འབྱུང་རྐྱེན། 

ག་ད་བ་ས་ན་མ་པ། ང་འ་ར་ལ་མཐའ་མེད་བ། ཞེས་པ་ལྟར། པ་དང་བ་ནི་མིང་སྤྱི་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ཤས་

གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་། ཨ་མདོའི་ཡུལ་དུ་པ་སྒྲ་སྦྱར་པ་རྣམས་སྤྱིར་བཏང་དུ་སྒྲ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། པ་

དང་བ་མི་སྦྱོར་ཚེ་ཡུལ་སྐད་རང་སྟེང་གི་ཆ་ཤས་གཞན་ཞིག་སྦྱར་སྲོལ་ཡོད་པ། འདིར་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པར་

བྱའོ། །

༡. ར་ཡིག་གི་ཆ་ཤས་ཅན། 

ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ར་ཡིག་མིང་གི་ཆ་ཤས་ཕྱི་མར་སྦྱོར་བ་ལ་རིགས་གསུམ་ཡོད་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། 
（༡）མིང་སྔ་མའི་རྗེས་འཇུག་ར་ཡིག་ཉིད་མིང་མཐར་སྦྱར་པ། 

དར་བ་--དར་ར། ཕྱར་བ་--ཕྱར་ར། ཆུར་བ་--ཆུར་ར། སྐོར་བ་--སྐོར་ར། སེར་བ་--སེར་ར། སྟེར་བ་

--སྟེར་ར། ངར་བ--ངར་ར། ངུར་བ་--ངུར་ར། ཁྱེར་པ--ཁྱེར་ར། འདར་བ་--འདར་ར། ཞར་བ་--ཞར་ར། ཟོར་

བ་--ཟོར་ར། འཕར་བ་--འཕར་ར། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། མིང་འདི་རིགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་བ་དང་པོའི་དོད་དུ་རྗེས་འཇུག་

ར་ཡིག་ཉིད་སྦྱར་པ་སྒྲ་དག་པར་བཀླགས་པའི་དབང་གིས།  ཆ་ཤས་སྔོན་མའི་རྗེས་འཇུག་གི་སྒྲ་བག་ལ་ཞ་

ཞིང་ཉམས་པར་གྱུར་པས་གསལ་པོར་མི་ཐོན་ན་ཡང་། རྗེས་འཇུག་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཁྱེར་ར། སྐོར་ར། སེར་ར་

སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པས། གཞན་དང་གཞན་གྱིས་ཕྱར་ར་ལ་ཕྱ་ར་དང་། དར་ར་ལ་ད་ར། ཆུར་ར་ལ་ཆུ་ར་ཞེས་

བྲིས་འདུག་པ་ནི་མ་དག་གོ ། 
（༢）མིང་སྔ་མའི་རྗེས་འཇུག་ར་ཡིག་ལ་ཆ་ཤས་དངོས་ཀྱི་དབྱངས་ཡིག་སྦྱར་ཏེ་མིང་གི་ཆ་ཤས་སུ་བྱེད་

པ། དཀར་པོ་--དཀར་རོ། དམར་པོ་--དམར་རོ། སེར་པོ་--སེར་རོ། སྐྱུར་པོ་--སྐྱུར་རོ། ནོར་བུ་--ནོར་རུ། སྟར་

བུ་--སྟར་རུ། ཕུར་བུ་--ཕུར་རུ།། འཛེར་བུ་--འཛེར་རུ། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། མིང་འདི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་གཞི་དངོས་

སམ་ཁྱད་ཆོས་དེ་ལྡན་གྱི་ཁྱད་གཞིའི་དངོས་པའི་དོན་ལ་གཞོལ་ནས་དབྱངས་ཡིག་ངེས་པར་སྦྱོར་ཡང་། ས་ཆ་ལ་

ལའི་སྐད་ལ་འཛེར་ར་དང་། ཕུར་ར་ལྟ་བུ་གསལ་པོར་མི་ཐོན་པ་འགའ་རེ་སྣང་ངོ་། ། 
（༣）མིང་སྔ་མའི་རྗེས་འཇུག་ར་ཡིག་མ་ཡིན་ཀྱང་མིང་མཐར་ར་སྒྲ་སྦྱོར་བ།  

བསྟོད་པ་--བསྟོད་ར། འཕག་པ་--འཕག་ར། སྨད་པ་--སྨད་ར། ཚགས་པ་--ཚགས་ར། སྡིགས་པ་

--སྡིགས་ར། བསྐངས་པ་--བསྐངས་ར།  འགོངས་པ་--འགོངས་ར། འབག་པ་--འབག་ར། དམོད་པ་--དམོད་

ར། བཀུག་པ་--བཀུག་ར། འཁྱོག་པ་--འཁྱོག་ར། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། མིང་སྔ་མའི་རྗེས་འཇུག་ར་ཡིག་མ་ཡིན་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

ཀྱང་མིང་མཐའི་པ་བའི་ཚབ་ཏུ་ར་སྒྲ་སྦྱར་པས་མ་གཞི་བྱ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་སྟོན་པའི་མིང་དེའི་ངོ་བོ་འགྱུར་ཏེ་ཁྱད་

གཞི་དངོས་པོའི་དོན་ལ་གཞོལ་ཡང་། པ་དང་བའི་མཐའ་ཅན་གྱི་བྱ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་བརྗོད་པའི་མིང་ཡོད་ཚད་ལ་

དེ་ལྟར་སྦྱར་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མིང་རང་ངོས་ནས་བདག་པོ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ཁྱད་བཞི་བརྗོད་པའི་མིང་
（མིང་ཚིག་）དང་། བྱ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་ཁོ་ན་ལས་ཁྱད་གཞི་དངོས་པོའི་མིང་དུ་མི་འཇུག་ཅིང་བསྒྱུར་དུ་མི་བཏུབ་

པ་རྣམས་ལ་ར་སྒྲ་སྦྱར་སྲོལ་མེད་པ། འབག་པ། འབག་པོ། འབག་མོ་ཞེས་པ་འབག་ར་ཞེས་པར་བསྒྱུར་ཚེ་ཁྱད་

ཆོས་དེ་ལྡན་གྱི་དངོས་པོའི་དོན་ཉིད་སྟོན་པས་ཀྱང་གསལ་བར་ཤེས་སོ། །

༢. བྱ་ཚིག་གི་མཐར་རྗེས་འཇུག་རང་འདྲ་མིང་མཐར་སྦྱོར་བ། 

ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་གྱི་ནང་དུ་ད་ལྟའང་ད་དུང་མིང་མཐའ་ཐོག་མར་བྱུང་དུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྟར། བྱ་ཚིག་གི་

རྗེས་སུ་རྗེས་འཇུག་རང་འདྲའི་མིང་མཐའ་སྦྱོར་གྱིན་ཡོད་པ། དཔེར་ན། ཡི་གེ་འདི་གཞན་ན་སྟོན་ན། དོན་དེར་

འདང་བརྒྱབ་བ། ཟ་མ་ཟ་འ།། འགྲུའུ་（འགྲུལ）བས་ཆང་འཐུང་ང་། ཨ་ཕ་ཧ་ཅང་དགའ་འ། གནས་ཚུལ་

གསལ་པོར་བཤད་བཏང་ང་། རྟ་རྒྱུག་ག དཔེ་ཆ་ལྟ་འ། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། བྱ་ཚིག་རྗེས་སུ་པ་དང་བའི་ཆ་ཤས་

སྦྱར་རུང་བས་ཁྱབ་པ་དང་། དེ་དག་སྦྱར་ཀྱང་དོན་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མི་འབྱུང་བ་ནི། བྱ་ཚིག་མཐའ་ཅན་གྱི་ཚིག་

སྦྱོར་དག་སྐབས་བབ་ཀྱི་བསྟན་དོན་རེ་ཞིག་མ་རྫོགས་པའི་དབང་གིས་ཚིག་དོན་ཕྱི་མ་དང་སྦྲེལ་དགོས་པ་ལས་

བྱུང་བ་ཡིན་མོད། འདིར་རྗེས་འཇུག་རང་འདྲ་བྱ་ཚིག་གི་མཐར་སྦྱར་པ་ནི་བསྟན་དོན་ཕྱི་མ་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་མ་

ཡིན་པས།  མིང་གི་ཆ་ཤས་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །

༣. བྱ་ཚིག་གི་མཐར་ནོ་སྒྲ་སྦྱོར་བ། 

ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ། བྱ་ཚིག་ད་ལྟ་བ་དང་འདས་པའི་མཐར་ནོ་སྒྲ་སྦྱར་ཏེ། བྱ་ཚིག་དེའི་བསྟན་བྱའི་

དོན་གྱི་དངོས་པོའམ། བྱ་བ་དེ་ལྡན་གྱི་བདག་པོ་ཉིད་གསལ་བར་སྟོན་པ། དཔེར་ན། ཕ་ཀིའི་སྐད་ཆ་བཤད་ནོ་སུ་

རེད། སྐེད་རགས་དམར་རོ་འཆིང་ནོ་དགེ་རྒན་ཨེ་རེད། ངས་བསྟན་ནོ་ཨེ་རིག་ཐལ། ཁྱོད་བྱིན་ནོ་ང་ལ་འབྱོར་

སོང་། ཡི་གེ་འབྲི་ནོ་ཀན། ངའི་གྲོགས་པོ་རེད། དགའ་སྟོན་ལ་མགོ་འཛིན་ནོ་ང་ཡིན། ཞེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། 

ནོ་སྒྲ་སྦྱར་པའི་བྱ་ཚིག་དེས་གང་ཟག་གི་དོན་སྟོན་ཚེ་བདག་པོ་དང་། བྱ་བའི་དོན་སྟོན་ན་བསྟན་བྱའི་དངོས་པོ་ཉིད་

གསལ་བར་བྱེད་དོ། ། 

༤. བྱ་ཚིག་ད་ལྟ་བའི་མཐར་གོ་སྒྲ་སྦྱོར་བ། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བྱ་ཚིག་ད་ལྟ་བའི་མཐར་གོ་སྒྲ་སྦྱར་པས། བྱ་བ་དེ་ཉིད་ད་ལྟ་བྱེད་བཞིན་པའི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ། 

དཔེར་ན། སློབ་སོྦྱང་ཡེད་（བྱེད）གོ  ལས་ཀ་ཧུར་བརྩོན་གི་（གྱིས）སྒྲུབ་གོ་གི ད་ལྟ་དཔེ་ཆ་ཟིག་རྩོམ་གོ་

ཟེར། ཨ་མས་ཟ་མ་ལས་གོ་བཙུན་པས་ཆོས་འདོན་གོ། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། གོ་སྒྲའི་མཐར་གི་སྒྲ་སྦྱར་ན་སྐད་ཆ་

དེ་གཞན་ཞིག་གིས་བཤད་པའི་ཚུལ་གསལ་བར་བྱེད་གོ ། 

༥. བྱ་ཚིག་གི་མཐར་རྒྱུའ（ོརྒྱུ་བ）ོསྦྱོར་བ། 

བྱ་ཚིག་ད་ལྟ་བའི་མཐར་རྒྱུའོ་（རྒྱུ་བོ）ཞེས་པའི་སྒྲ་སྦྱར་པས་བྱ་བའི་ཡུལ་གྱི་དངོས་པོ་གསལ་བར་བྱེད་

པ་དང་། དེ་ནི་ཡིག་ཐོག་གི་བྱ་ཡུལ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་བྱ་སྒྲ་དང་ཕལ་ཆེར་མཚུངས་ཏེ། དཔེར་ན། ཟ་རྒྱུའོ་བཟའ། 

སྦྱིན་རྒྱུའོ་སྟེར། འཁྱེར་རྒྱུའོ་རང་རང་གི་（གིས）བཟུང་། ཉོ་རྒྱུའོ་བརྗེད་དུ་མ་འཇུག  སྟོན་རྒྱུའོ་གཞན་ན་

བསྟན། བྲི་རྒྱུའོ་མྱུར་དུ་བྲིས། ལྟ་བུ་སྟེ། ད་ལྟ་བ་དང་སྒྲ་མཚུངས་པའི་བྱ་ཚིག་མ་འོངས་པའི་མཐར་སྦྱར་པ་ཡོད་

ཀྱང་། བྱ་ཚིག་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟ་བའི་སྒྲ་ཐ་དད་པའི་མ་འོངས་པའི་མཐར་མི་སྦྱོར་རོ།། དེ་ནི་ཨ་མདོའི་ཡུལ་

སྐད་དུ་བྱ་ཚིག་མ་འོངས་པའི་སྤྱོད་སྒོ་རིམ་གྱིས་ཉམས་པའི་རྟགས་ཡིན་ནོ། ། 

༦. མིའི་མིང་མཐར་སྦྱོར་བའི་ཆ་ཤས་རྒྱུགས་ཆེ་བ་འགའ། 

དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་པ་ནས་ཚེ་སྲོག་གི་འགོ་བརྩམས་ཤིང་། མིང་ཞིག་གསར་དུ་བཏགས་ཤིང་དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་མི་དེ་འབོད་པ་ནི། དེ་ཉིད་འཇིག་རྟེན་དུ་དངོས་སུ་ཚུད་པའི་རྟགས་སུ་བྱེད་ཕྱིར། མི་ཞིག་སྐྱེས་མ་ཐག་

པ་ནས་གཟའ་སྐར་དང་། འབྱུང་བ། ལྷ་སྐལ། ཕ་མའི་མིང་སོགས་ལ་བརྟགས་ཏེ། མིང་རེ་འདོགས་པའི་སྲོལ་ནི་

ས་ཆ་གང་དུའང་ཡོད་ཀྱང་། ཨ་མདོ་བ་ལ་མིང་བཏགས་པ་ནས་གཅེས་མིང་འབོད་པ་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་གནས་པས། 

གཅེས་མིང་མ་གཏོགས་དངོས་མིང་གཞི་ནས་བརྗེད་པའང་སྲིད་ལ། གཅེས་མིང་ནི་ཕལ་ཆེར་རང་མིང་གི་ཆ་ཤས་

ཐོག་མའི་མཐར་གཅེས་འབོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་སྦྱར་ཏེ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ཀེ་ཀོ་ཁོ། ཏོ་ཐོ་དྲིས་ནེ། བྷ་བྷེ་

བྷོ་མེ། ལེ་ལོ་རྣམས་ཡིན་པ་མ་ཟད། གཟུགས་བྱད་ཆེ་ཆུང་སོགས་ལ་བརྟགས་ཏེ་ཕྲུག་དང་རིལ་དང་ལོག་སོགས་

སྦྱར་པའང་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། བསོད་ནམས་རྒྱལ་དང་བསོད་ནམས་སྐྱིད། བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། བསོད་

ནམས་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུར་བསོད་བྷ། བསོད་བྷེ། བསོད་བྷོ། བསོད་ཀེ། བསོད་ཀོ བསོད་ཁོ། བསོད་ཏོ། བསོད་དྲིས། 

བསོད་ནེ། བསོད་ལེ། བསོད་ལོ། བསོད་ཕྲུག་བསོད་རིལ། བསོད་ལོག་ལྟ་བུར་གང་དགར་སྦྱར་པས་གཅེས་མིང་

བྱུང་ཞིང་། གཅེས་མིང་ལ་ཕོ་མོའི་ཁྱད་པར་མེད་སྟབས་ཨ་མདོ་བའི་མིང་མཐར་བྷ་བྷེ་སོགས་དང་ལྡན་པ་ནི་དེའི་

གཅེས་འབོད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། ། 
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

དྲུག། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ལས་ཐ་སྙད་ཁག་ཅིག་གི་སྒྲ་འགྱུར་ལུགས། 

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་དང་བརྟེན་ནས་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཇི་སྙེད་རིམ་གྱིས་འགྱུར་གྱིན་ཡོད་པ་ནི་

ཟློག་ཏུ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཏུ་འཁུམས་ཀྱང་། “མི་རིགས་ཤིག་གི་རིག་གནས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕྱིའི་རིག་གནས་ཀྱི་

ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་ཆེས་དཀའ་བ་ནི། མི་རིགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དང་། སྐད་ཆའི་སྒྲ་གདངས་

དང་སྒྲིག་གཞི་རྣམས་ཡིན་པས།”1 སྐད་ཆའི་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་དལ་ཞིང་དེ་ལས་ཀྱང་སྒྲ་གདངས་དང་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་

ཆ་གཉིས་ཕལ་ཆེར་སྔར་ལྟར་སོ་ན་གནས་སྟབས། གོང་དུ་བསྟན་པ་ལྟར་གནའ་བོའི་བོད་སྐད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཁག་ཅིག་

གི་སྒྲའི་བརྗོད་ལུགས་མང་པོ་ཞིག་ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་ད་ལྟའང་ཉར་འཇོག་བྱས་ཡོད་མོད། ཐ་སྙད་ཁག་ཅིག་

གི་བརྗོད་ལུགས་སླ་ཆོས་སུ་ཁྱེར་པའི་དབང་གིས། འགྱུར་བ་ཨེན་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་དཔེར་མཚོན་ཏེ་ངོ་སྤྲོད་རགས་

ཙམ་ཞུའོ། །

༡. མིང་གཞི་ཉུང་ཤས་ཤིག་གི་སྒྲ་ཡོངས་སུ་ཉམས་ནས་འདོགས་ཅན་གྱི་སྒྲ་མ་གཏོགས་འབྱིན་གྱིན་མེད་

པ། 

བླ་བྲང་--བླ་རང་། བླ་བྲེས་--བླ་རེས།  བྱེད་པ་--ཡེད་པ། བྱས་པ་--ཡས་པ། བཅུ་དྲུག་--བཅུ་རུག སྦྲིད་

པ་--རིད་པ། སྦྲ་--ར། སྦྲུལ་--རུའུ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

༢. མིང་གཞི་ཉུང་ཤས་ཤིག་གི་སྒྲ་ཉམས་ནས་མགོ་ཅན་མིང་གཞི་ལྟར་ཀློག་པ། 

ད་ལྟའི་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་གནས་ཡུལ་འདིར་གནའ་སྔ་མོའི་དུས་སུ་སྤྱང་ཁོག་གམ་སྤྱང་

ཆུ་བྱ་བ་རིམ་གྱིས་སྤང་ཁོག་གམ་སྤང་ཆུ་དང་། དེ་ནས་སང་ཁོག་གམ་སང་ཆུར་འགྱུར་བ་ ད་ལྟ་བསང་ཁོག་གམ་

བསང་ཆུར་འབྲི་ཞིང་ཀློག་པ་ལྟར། སྤང་ལྗོངས་--སང་ལྗོངས། སྤང་ཁུག་--སང་ཁུག  སྤྲིན་--སིན། སྤྲིངས་

--སིངས། སྤྲེའུ་--སེའུ། སོྤྲ་མོ་--སོ་མོ། སོྤྲ་བ་--སོ་བ། སྤྲུགས་--སུགས། སླེ་བོ་--སེ་བོ། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། སྤ་

དང་སྤྲ་ཡི་མིང་གཞི་ཅན་ཕལ་ཆེར་མགོ་ཅན་མིང་གཞིའི་ཚུལ་དུ་ཀློག་ཅིང་། སླེ་བོ་ལ་སེ་བོ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་རེ་གཉིས་

ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །   

༣. མིང་གཞི་ཕ་ཡིག་ཧ་རུ་ཀློག་པ། 

1.《语言与文化》上海外语教育出版社 1996 P.182
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ནང་དུ་ཕ་ཡིག་ཕལ་ཆེར་ཧ་[ha]རུ་ཀློག་པ་སྟེ། ཕ་རོལ---ཧ་རོལ། ཕ་མ་--ཧ་མ། 

རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ--རྡོ་རྗེ་ཧག་མོ། མོ་ཕག---མི་ཧག ཕག་ཤ--ཧག་ཤ། ཕུན་ཚོགས---ཧུན་ཚོགས། ཕུར་བ---ཧུར་

བ། ཕོ་མོ--ཧོ་མོ། ཕུང་བོ---ཧུང་བོ། ཟས་ཕུད---ཟས་ཧུད། ཟླ་ཕོགས---ཟླ་ཧོགས།    ཕོད་པ---ཧོད་པ། 

ཕེབས་པ་---ཧེབས་པ།  ཕིགས་---ཧིགས། ལྷ་བུས་མཚོན་ཏེ། ཕ་ཡིག་འདོགས་མེད་མིང་གཞི་རྐྱང་བ་ཅན་

ཕལ་ཆེར་ཧ་རུ་ཀློག་གོ ། 

༤. ལ་ཡིག་མཐའ་ཅན་གྱི་སྒྲ་འགྱུར་ལུགས། 

ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ནང་དུ་རྗེས་འཇུག་ལ་ཡིག་ཕལ་ཆེར་འུ་རུ་ཀློག་གིན་ཡོད་པ། དཔེར་ན། འགྲུལ་

བ---འགྲུའུ་བ། ཡུལ--ཡུའུ། རི་སུལ---རི་སུའུ། ཚོགས་འདུ་གྲོལ---ཚོགས་འདུ་གྲོའུ། ཁྲོལ---ཁྲོའུ། ནོར་

ཁུལ--ནོར་ཁུའུ། ཇ་སྐོལ---ཇ་སྐོའུ། གྱོལ་བོ---གྱོའུ་བོ། འགུལ་བ---འགུའུ་བ། ཐུལ་བ---ཐུའུབ། རྟོལ་ཤ--

-རྟོའུ་ཤ། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། ལ་ཡིག་མཐའ་ཅན་ཀྱི་མིང་གཞི་དེ་ལ་ཨུ་ཨོ་སྦྱར་པ་མ་གཏོགས་པའི་ཨི་ཨེ་ཅན་དེ་

ལྟར་མི་འགྱུར་བ་ལ་བལྟས་ན། ཨུ་ལ་ཨོའོ།།1 ཞེས་ཨོ་ཡིག་ཨ་དང་ཨུ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པས་ཨུ་ཨོ་གཉིས་

ཀྱི་གདངས་ལ་མཐུན་ཆ་ཡོད་སྟབས། མིང་གཞིའི་དབྱངས་ཡིག་ཨོའི་སྒྲ་འུ་རུ་བསྒྱུར་པ་རྗེས་འཇུག་ཏུ་བྱས་

ཤིང་། རྗེས་འཇུག་དངོས་ཀྱི་སྒྲ་ཉམས་པ་ལས་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ཨེ་ཡིན་སྙམ་པ་དང་། དེ་དང་གུ་ངུ་བུ་འུ་བཞིའི་འུ་

སྒྲ་ཆུང་ངུའི་དོན་ལ་སྦྱོར་བ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་མི་གཟུང་སྟེ། དེ་ནི་ཨི་ཨེ་ཅན་ལའང་སྦྱོར་བར་མ་ཟད། འུ་སྦྱར་ཚེ་

སྔོན་གྱི་དབྱངས་ཡིག་དེ་ངེས་པར་ཨེ་རུ་བསྒྱུར་དགོས་པ། དཔེར་ན། སིལ་ཏོག་--སེའུ་ཏོག སྤྲེལ་--སྤྲེའུ། བྱ་

--བྱེའུ། ཟོ་--ཟེའུ།  བུ་--བེའུ། ལྟ་བུས་མཚོན་པས་ཕན་ཚུན་འཁྲུལ་བར་མི་བྱའོ། །

༥. སྲ་ཡིག་གི་སྒྲ་འགྱུར་ལུགས། 

སྐབས་འདིར་འཆད་བཞིན་པའི་སྐད་འདིའི་ནང་དུ་སྲ་ཡིག་གི་སྒྲ་ཕལ་ཆེར་ཧྲ[sa]རུ་ཀློག་གིན་ཡོད་དེ། སྲ་

--ཧྲ། སྲང་གང་--ཧྲང་གང་། སྲན་མ་--ཧྲན་མ། སྲམ་--ཧྲམ། སྲི་--ཧྲི། སྲིང་མོ་--ཧྲིང་མོ། སྲུང་བ་--ཧྲུང་བ།  

སྲུབ་ཀ་--ཧྲུབ་ཀ། སྲེ་མོ་--ཧྲེ་མོ། སྲེག་པ་--ཧྲེག་པ། སྲོག་--ཧྲོག མེར་སྲོ་--མེར་ཧྲོ།  ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། སྲ་

ཡིག་གི་སྒྲ་སྤྱིར་བཏང་དུ་ཧྲ་རུ་འགྱུར་ཡང་། གོམས་སོྲལ་དང་། ས་སོྲད། སྲས་ལྟ་བུ་འགའ་རེར[sa]རུ་ཀློག་པས། 

སྐད་ཆའི་སྦྱོར་བ་དངོས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

༦. མིང་མཐའི་པ་ཡིག་གི་སྒྲ་འགྱུར་ལུགས། 

1.《བརྡ་སྤྲོད་དབྱངས་ཅན་གྱི་མདོའི་འགྲེལ་བ་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ》 ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༨ P.༢
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

པ་ཡིག་ནི་བོད་སྐད་ཀྱི་ནང་དུ་སྤྱོད་སྒོ་ཡངས་པའི་མིང་གི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། ཨ་མདོའི་

ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ནང་དུ་སྐབས་ལ་ལར་མིང་སྔའི་རྗེས་འཇུག་དང་བསྟུན་ཏེ་ར་རུ་འགྱུར། མ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་

དཔའ་[kwa,hua]སྒྲ་རུ་ཀློག་གིན་ཡོད་པ། དཔེར་ན། ཕྱུག་པོ་--ཕྱུག་དཔོའ། འབྲོག་པ་--འབྲོག་དཔའ། སྒོག་

པ་--སྒོག་དཔའ། མགྱོགས་པོ་--མགྱོགས་དཔོའ། གྲགས་པ་--གྲགས་དཔའ། རོྩག་པ་--རོྩག་དཔའ། དཀྲིགས་

པ་--དཀྲིགས་དཔའ། སྲེག་པ་--སྲེག་དཔའ། ཤུག་པ་--ཤུག་དཔའ། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། རྗེས་འཇུག་ག་མཐའ་

ཅན་ཕལ་ཆེར་དེ་ལྟར་ཀློག་ཀྱང་། རྗེས་འཇུག་གཞན་དག་གི་མཐར་པ་སྒྲ་རང་དུ་ཀློག་པ། སྲིད་པ། བསྐྱོན་པ། 

གས་པ། འགམ་པ། བཀབ་པ། ཕམ་པ། ལྟ་བུས་མཚོན་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་རྗེས་ནས་བྱུང་བའི་ཐ་སྙད་རྣམས་

ཏེ། དགོན་པ། མཁྱེན་པ། ཆོས་པ། སྟོན་པ། བསྟན་པ། བཙུན་པ་ལྟ་བུར་པ་སྒྲར་ཀློག་པས།  དཔའ་ཞེས་པ་

ནི་རྗེས་འཇུག་ག་ཡིག་གིས་བསྐྱེད་པའི་གནའ་བོའི་ཀློག་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙམ་མོ། །

༧. སྦྲ་ཡིག་གི་སྒྲ་འགྱུར་ལུགས། 

སྦྲ་ཡིག་གི་ཀློག་ཚུལ་ལ་ཨ་མདོའི་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོར་གཅིག་འདྲ་མ་ཡིན་པར། ལ་ལའི་སྐད་དུ་སྦྲ་རང་དུ་

ཀློག་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གི་སྐད་ལ་འབྲོག་པའི་སྦྲ་ཞེས་པར་ར་རུ་ཀློག་ཅིང་། གཞན་ཞིག་ཏུ་སྦྲ་ལ་སྦ་རུ་ཀློག་

པས། འདིར་སྦ་རུ་ཀློག་པའི་ཐ་སྙད་འགའ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་ཞུའོ།། དེ་ནི་དཔེར་ན། སྦྲང་རྩི་--སྦང་རྩི། སྦྲང་མ་--སྦང་

མ། སྦྲ་ནག་--སྦ་ནག སྦྲུལ་--སྦུལ་སྦུའུ། སྦྲིད་--སྦིད། སྦྲད་པ་--སྦད་པ། ལྟ་བུས་མཚོན་ནོ། ། 

གོང་བསྟན་དེ་དག་ཏུ་མ་ཟད། ཟླ་ལ་ཟླ་བ་སྟེ་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་དང་། དུས་ཀྱི་ཟླ་བ་དབྱར་ཟླ་ལྔ་བ་ལྟ་བུའི་

སྐབས་སུ་རྫ་རུ་ཀློག་པ་དང་སྐབས་གཞན་དུ་ཟླ་སྒྲ་རང་དུ་ཀློག་པ་དང་། རྦ་ལ་ལྭ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ནི་ཡི་གེ་དེ་དག་གི་

སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་དེ་ལྟར་བཀླགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་འདྲ་བ་ནི་སྐད་ཆ་དང་ཡུལ་སྐད་གང་དུའང་མཆིས་ཤིང་། ཨ་

མདོའི་ཡུལ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་ཀློག་ཚུལ་ཞིག་མ་ཡིན་པས་འདིར་དེ་འདྲ་བ་རྣམས་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་

གོ །

༨. ཆ་ཤས་སྔ་མར་རྗེས་འཇུག་མེད་པ་ལ་ཕྱི་མའི་མགོ་ཅན་ནམ་སྔོན་འཇུག་ཡར་སྦྲེལ་ཏེ་ཀློག་པ། 

མིང་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་འདུས་མ་དག་གི་ཆ་ཤས་སྔོན་མར་རྗེས་འཇུག་མེད་ཚེ། ཆ་ཤས་ཕྱི་

མའི་མགོ་ཅན་ནམ་སྔོན་འཇུག་ཉིད་ཡར་སྦྲེལ་ཏེ་རྗེས་འཇུག་ལྟར་ཀློག་པ་དང་། སྔོན་ལ་སྦྲེལ་བྱ་དེ་མགོ་ཅན་ཡིན་

ན་སྒྲའི་ཁྱད་པར་མི་ཕྱེ་བར་ཀུན་ཀྱང་ར་སྒྲར་ཀློག་པ། དཔེར་ན། བཅུ་བཞི་--བཅུབ་བཞི། བཅོ་བརྒྱད་--བཅོབ་

བརྒྱད། རྒྱ་མཚོ་--རྒྱམ་མཚོ། སྲ་བརྟན་--སྲབ་བརྟན། སྒྱུ་རྩལ་--སྒྱུར་རྩལ། ང་རྒྱལ་--ངར་རྒྱལ། ས་གཞི་--སག་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གཞི།  ཞེ་ལྔ་--ཞེར་སྔ། བློ་བརྟན་--བློབ་བརྟན།  རྒྱུ་མཚན་--རྒྱུམ་མཚན། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། ཆ་ཤས་ཕྱི་

མ་ས་མགོ་ཅན་ཡིན་ཚེ་ཡར་སྦྲེལ་བ་མ་མཐོང་ཞིང་།  བླ་བྲང་ལ་བླབ་རང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་མིང་གཞི་སྔོན་ལ་སྦྲེལ་

ཏེ་བཀླགས་པ་ནི། མིང་གཞི་བའི་སྒྲ་ཉམས་ཏེ་ཆ་ཤས་ཕྱི་མའི་འདོགས་ཅན་མིང་གཞི་ལྟར་བཀླགས་པས་མིན་གྱི། 

དེ་འདྲ་བ་གཞན་དུ་ཧ་ཅང་ཉུང་ངོ་། །

བདུན།  ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་རང་སྟེང་གི་ཚིག་སྦྱོར་སྤེལ་ལུགས། 

དེ་ཡང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་རྩ་བ་ལས། ཡི་གེའི་ཁོངས་ནས་མིང་དབྱུང་སྟེ། མིང་གི་ཁོངས་ནས་ཚིག་ཕྱུང་

སྟེ། ཚིག་གིས་དོན་རྣམས་སྟོན་པར་བྱེད།།1  ཞེས་བསྟན་པ་ལྟར། མིང་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་ཚིག་ཕྲད་སྦྱར་མིན་

གང་ཡང་རུང་བའི་སྒོ་ནས་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་སྤེལ་སྐབས། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་འདི་ལ་རང་སྟེང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་སྒྲའི་སྦྱོར་ལུགས་དུ་མ་ཡོད་པ་འདིར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞུ་བར་བྱའོ། ། 

༡. དབུས་གཙང་སྐད་ལྟར་ཞེ་ཚིག་མང་པོ་མེད་པ། 

དབུས་གཙང་གི་ཡུལ་ནི་གནའ་དུས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་རིག་གནས་ཀྱི་ལྟེ་བར་གྲུབ་ཅིང་། སེ་འབྲས་

དགེ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྒྱུ་སྐར་ས་ལ་བཀྲམ་པ་ལྟར་སྣང་བས། ཐོག་མར་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་

སྲས་བཅས་དང་། གྲྭ་བཙུན་སྐུ་དྲག་དཔོན་རིགས་དག་ལ་ཞེ་ས་སྦྱོར་བ་རིམ་གྱིས་ཀུན་ལ་འཕེལ་ཏེ། མིའི་རྒན་

གཞོན་དང་འབྲེལ་བ་ལ་མ་བལྟས་པར་སྤྱིར་བཏང་དུ་ཕན་ཚུན་ཀུན་ལ་ཞེ་ཚིག་སྦྱོར་ཡང་། ཨ་མདོའི་ཡུལ་འདིའི་

མི་རྒྱུད་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་སྔོན་དུས་དམག་མིའི་རྒྱུད་དུ་ངེས་ཤིང་། དམག་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ལྟར་ནང་ཁུལ་གྱི་མཐུན་

སྒྲིལ་ལ་དམིགས་ཏེ། རུས་ཀྱི་མིང་ནས་འབོད་པའི་སྲོལ་སྔར་ནས་དོར་པས་མཚོན་ཕན་ཚུན་ལ་ཞེ་ས་ཆེན་པོ་མི་

སྦྱོར་བའི་ཐོག། རྗེས་སུ་ཡུལ་ཁམས་བདེ་འཇགས་སུ་སོང་ཙ་ན། སྔོན་གྱི་སོྲལ་ལུགས་མ་འགྱུར་བར་གནས་པའི་

འབོྲག་སྡེ་རྣམས་ནི།2 རྩྭ་ཆུ་བསྙེགས་ཏེ་རི་ལུང་ཡངས་པོར་གནས་བཅས་པར་བརྟེན། སྔོན་གྱི་སྐད་ཆའི་རྣམ་པ་ད་

ལྟའི་བར་དུ་ཉར་འཇོག་བྱས་ཤིང་། ད་ལྟའང་བླ་མ་གྲྭ་བཙུན་དག་མ་གཏོགས་པའི་འབངས་དཀྱུས་མ་ལ་ཞེ་ཚིག་

མང་པོ་སྦྱོར་བའི་གོམས་སྲོལ་མེད་ན་ཡང་། སྐད་ཆའི་བརྗོད་ལུགས་དང་། ཡ་ལན་བརྩི་སྒོའི་ཆ་ལ་གོམས་སྲོལ་

བཟང་པོ་གཤིས་སུ་གྲུབ་གདའ་བས། ཨོ་ཡ་དང་། ཁ་བྲོ། བཀྲ་ཤིས། ཚེ་རིང་། བདེ་སྐྱེད་ཤོག། ཚེ་རིང་ལོ་

1.《ཀརྨ་སི་ཏུའི་སུམ་རྟགས་འགྲེལ་ཆེན》མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༥༧ P.༢༡༢

2.《མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་སྒྲིག》སི་ཁྲིན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༡༩༨༨ P.༤༡
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

བརྒྱ། སྐུ་ཚེ་བརྟན་ལྟ་བུའི་ཚིག་སྐད་ཆ་རེ་རེའི་མགོ་རྔ་ན་མང་དུ་འདུག་ཕྱིར། ཨ་མདོ་བ་ཞིག་དང་ལབ་གླེང་བྱས་

པའི་མོད་ལ་ཡུལ་དེའི་མི་རྣམས་བརྩི་སྒོ་ཆེ་བ་ངང་གིས་ཤེས་སོ། ། 

༢. རྒྱུན་བཀོལ་གྱི་ཚིག་འགའི་སྦྱོར་བ་སྤེལ་ཐབས། 

（༡）དྲི་བ་སྟོན་པའི་ཚིག། 

ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ནང་དུ་སྤྱིར་བཏང་དུ་གམ་སོགས་ཀྱི་ཚིག་ཕྲད་མེད་ཕྱིར། རང་གིས་མ་ཤེས་པའི་དོན་

ཞིག་ཕ་རོལ་པ་ལ་འདྲི་བར་བྱེད་ཚེ། གང་ཅི་（ཆི་）ཇེ་སུ་དུ་ནམ་ཨེ་བཅས་གང་བདེར་སྦྱར་པའི་སྟེང་། གི་ནིས་

སོགས་ཀྱི་སྒྲ་སྦྱར་ཏེ་དྲི་བ་གསལ་བར་སྟོན་པ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ན་ལྷབ་ལྷུབ་འཕུར་གོ་ན（ོའཕུར་བ）ཀན་

ཆི་ཟིག་（ཅིག་ཞིག）རེད། ངས་དེ་རིང་བཤད་ནོ་（བཤད་པ）དེ་གསལ་བོ་ཟིག（ཞིག）ཨེ་གོ་གི སྡེར་མའི་

ནང་ན་སེའུ་ཏོག་དུ་ཡོད་ཀི། ཁྱེད་ཚང་གི་བུ་ཚ་སློབ་གྲྭ་ནས་ནམ་ཡོང་ནིས་（ང）ལྟ་བུའོ། །
（༢）མ་གཏོགས་སྒྲ་ཅན་གྱི་ཚིག།

དེ་ཁོངས་སུ་མ་འདུས་པ་དང་ཕུད་པའི་དོན་ཅན་གྱི་ཚིག་ལ་མིན་ནས་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཞིག་སྦྱར་ཏེ། དེ་མ་

གཏོགས་པའི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ། དཔེར་ན། ང་འ་（ལ）བོད་ཡིག་གི་དཔེ་ཆ་འདི་གཅིག་གོ་（པོ）མིན་

ནས་（མ་གཏོགས）མེད། ཨ་མས་ཁོ་མོ་འ་（ལ）བྲོ་ཁ་མིན་ནས་（མ་གཏོགས）ཅང་ར་（ཅིང་ཡང）མ་བྱིན་

ཐལ། དོན་དག་འདི་ཁོ་མིན་ནས་（མ་གཏོགས）གཞན་གསུམ་གི་ར་（གྱིས་ཀྱང་）ཤེས་འདུག ད་ཐེངས་ང་

མིན་ནས་（མ་ཏོགས）གཞན་སུ་འགྱོ་（འགྲོ）གོ ལྟ་བུའོ། ། 
（༣）གཞན་ལ་དྲན་སྐུལ་བྱེད་པའི་ཚིག། 

ཕ་རོལ་པོའི་དྲན་པ་གསོ་བའམ་ལས་ཀ་གང་ཞིག་མྱུར་དུ་བྱེད་པར་དྲན་སྐུལ་བྱེད་པའི་ཚེ། ཚིག་གི་མཐར་

རེ་སྒྲ་སྦྱོར་བ། དཔེར་ན། ད་དུས་ཚོད་མང་ངོ་（པ）ོམེད་ཀི་རེམ་མ་（རེམ་པར）ལམ་མ་（ལ）ཆས་རེ། རྩམ་

པ་རྫི་མི་ཤེས་ན་ངས་རྫི་རེ། ཁྱོ་དགེ་རྒན་གྱི（གྱི）རྩིབ་བ་（ལ）འགྱོ་（འགྲོ）སྐབས་དཔེ་ཆ་འདི་ཁྱེར་ར་（ལ）

སོང་རེ། སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་ལྷ་འཆམ་མ་（ལ）བལྟ་གི་（བར）འགྱོ་རེ། ལྟ་བུའོ། །
（༤）གཞན་ལ་གྲོས་འདེབས་པའི་ཚིག།

གཞན་ལ་དྲི་བའི་སྒོ་ནས་ལས་ཀ་ཞིག་བྱེད་པར་གྲོས་འདེབས་པ་ལ།  རྒྱུས་ན་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཚིག་མཐར་

སྦྱོར་བ། དཔེར་ན། ཁ་སང་གི་ལས་ཀ་དེ་ཁྱོ་མི་ཁོམ་ན་ངས་བསྒྲུབ་རྒྱུས་ན། ཁྱེད་ཅ་ག་（ཅག）སློབ་གྲྭ་ཆེན་

མོར་སློབ་སྦྱོང་ང་（ལ）ཕེབས་རྒྱུས་ན། ཉི་མ་ནུབ་བས་（ནས）ས་རུབ་ཐལ་ད་ནུབ་ཇ་འཐུང་རྒྱུས་ན། མར་འདི་

ཁྱོས་ཡུའུ་འ་（ཡུལ་ལ）འཁྱེར་རྒྱུས་ན། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། ། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

（༥）ནན་ཏན་དུ་བརྣན་པའི་ཚིག།

 ནི་སྒྲ་དགར་དང་བརྣན་པའི་སྒྲ། ཞེས་པ་ལྟར་ཡིག་སྐད་དུ་ནི་སྒྲ་བརྗོད་བྱའི་དོན་དེ་ནན་ཏན་དུ་བརྣན་

པའམ་ངེས་བཟུང་བའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ལ། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ་གཙོ་བོ་ཚོ་སྒྲ་སྦྱོར་བ། དཔེར་ན།  དཀོན་

མཆོག་དཔང་བྱས་མནའ་ཚོ་སྐྱེལ།། སྡེ་དཔོན་ཞིག་གི་གོ་ཡང་ཆོད（P༦༦）།། ཅེས་དང་། གྲོང་དགེ་རྣམས་ཚོ་

བྱ་བ་བཙོག།། ཨ་ཁུ་（གྲྭ་པ）རྣམས་ཚོ་སྤོ་ཁ་ཚ་（ཁོང་ཁྲོ་ཆེ）།།（P༦༧）ཞེས་དང་། ཤ་འཐག་ཁྲག་དང་

གཡོས་ཚོ་ལྡུག།（P༦༧）1 ཞེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། ཚོ་སྒྲ་ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དུ། དེ་ཚོ། འདི་ཚོ་ལྟ་བུ་མང་

ཚིག་དང་། ཕྱི་ཚོ（ཕྱི་རོལ）ལྟ་བུ་མིང་གི་ཆ་ཤས་ལའང་འཇུག་པ་མ་ཟད། སྐབས་འདིར་མི་ཟད་པའི་དོན་དུ་

བཟུང་ཡང་ཆོག་མོད། ནན་ཏན་གྱི་དོན་གཙོ་བས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ཡིན། 
（༦）འབོད་ངག་སྟོན་པའི་ཚིག།

སེམས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བ་དྲག་ཏུ་བརྟས་པ་ངག་ཏུ་བརྗོད་པའི་ཚིག་ལ་ཡིག་ཐོག་ལྟར་ཀྱེ་དང་། ཨེ་མ། 

ཀྱི་ཧུད་སོགས་སྤྱིར་བཏང་དུ་མི་སྦྱོར་བར། དགའ་བ་ལ་ཨ་དང་ཨོ། སྐྱོ་བ་ལ་ཕ་བ（ོཧ་བ）ོདང་ཨ་ཧོ་ལྟ་བུ་སྦྱོར་

བ། དཔེར་ན། ཕ་བོ་ང་ཡི་ལས་འདི་ཚོ།།  སྔོན་གྱི་བསགས་རྒྱབ་ཅི་ཞིག་ཡིན། ཟེར་ནས་བྲང་ལ་ལག་པས་

རྡུང་།། ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་ཚོ་དུས་ལོག་ནས།  ཕ་བོ་མ་བཟང་ཅི་རེད་ཟེར། （P༧༣）ཞེས་དང་། ཨ། ངོ་མ་

ས་ཆ་སྐྱིད་པོ་ཟིག（ཞིག）རེད་ལ། ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། གོང་དུ་བསྟན་པ་མ་གཏོགས་པའི་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་སྤེལ་

ལུགས་གཞན་ཡང་ཡོད་མོད། དེ་དག་མཐའ་བདས་ན་མིང་གི་སྦྱོར་ཚུལ་ཙམ་ལས་སྤྱི་ལྡོག་ནས་བོད་སྐད་ཐུན་མོང་

བ་དང་འདྲ་ཕྱིར། འདིར་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་གྱི་རིག་པས་གཞན་རྣམས་ཤེས་པར་བྱ་ཕྱིར་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་

པར་ཞུའོ། །

༣. བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ཆ་ལ་བོད་སྤྱིའི་སྐད་དང་མི་མཐུན་པ་གང་ཡང་མེད་པ། 

“འགྲོ་བ་མིའི་སྐད་ཆའི་སྦྱོར་བ་ལ་ཁྱད་པར་སྣ་ཚོགས་མཆིས་པ་ནི། མི་རིགས་སོ་སོའི་བསམ་བློའི་འདུ་

ཤེས་མི་འདྲ་བའི་གནད་ལ་ཐུག་པས།”2 མི་རིགས་གང་གི་སྐད་ཆ་ལའང་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་བློའི་

འཛིན་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་སྨོས་མ་དགོས་ཤིང་། བརྡ་སྤྲོད་ཅེས་

པ་ནི་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཆའི་སྦྱོར་བ་སྤེལ་བ་དང་། གཞན་གྱི་སྐད་ཆ་ལ་གོ་བ་ལེན་སྐབས་ངེས་པར་བརྩི་དགོས་

པའི་གཏན་སྲོལ་ཞིག་ལ་བྱ་ཕྱིར། བོད་སྐད་ལའང་བོད་མི་སྤྱིའི་འདུ་ཤེས་དང་མཐུན་པའི་བརྡའི་སྦྱོར་ལུགས་ཤིག་

1. དཔེར་བརྗོད་འདི་དག་《སྔགས་ས་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས》ལས་དྲངས་པ་ཡིན།

2.《论人类语言结构的差异对人类精神发展的影响》商务印书馆 P.51
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

མཆིས་པ་ནི། བྱ་ཚིག་བྱ་ཡུལ་（宾语）གྱི་རྗེས་སུ་སྦྱོར་བ་དང་།  གྲངས་ཀ་（数词）དང་ཁྱད་ཆོས་བརྗོད་

པའི་མིང་（形容词）ཁྱད་གཞིའི་མིང་（名词）གི་རྗེས་སུ་སྦྱོར་བ། འཇལ་བྱེད་ཀྱི་མིང་（量词）གི་གྲངས་ཀ་

དང་། ཤུགས་འདོན་པའི་མིང་（ 副 词 ）གིས་བྱ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས་གསལ་བར་བྱེད་པ་དང་། བྱེད་པ་པོའམ་བྱེད་

པའི་དོན་ལ་བྱེད་སྒྲ་དང་། བྱ་བའི་ཡུལ་དང་རྟེན་གཞིའི་དོན་ལ་ལ་དོན། མིང་དང་མིང་གི་བར་སྦྲེལ་བ་ལ་འབྲེལ་

སྒྲའི་ཕྲད་སྦྱོར་བའི་སྤྱི་ལུགས་ལྟར། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཚིག་སྦྱོར་སྤེལ་ཚུལ་ལ། ཡུལ་སྐད་རང་སྟེང་གི་ཚིག་

ཕྲད་དང་། ཚིག་གྲོགས་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ཚིག་ཕྲད་དེ་དག་གང་ལ་སྦྱར་བྱའི་ཡུལ་དང་། དེ་དག་

གིས་གསལ་བྱའི་དོན་ནི་བོད་སྐད་སྤྱིའི་སྦྱོར་བ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཆ་གང་ཡང་མ་མཆིས་ལ། བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་

སྤྱི་སྲོལ་ལས་གོམ་གང་ཡང་བརྒལ་དུ་མེད་པ་གོང་དུ་བཀོད་པའི་དཔེར་བརྗོད་དག་ལས་གསལ་པོར་ཤེས་ཕྱིར། 

འདིར་ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ཅེས་པ་ཞིག་ལོགས་སུ་ཕྱེ་བ་ཡང་། ཐ་སྙད་ཁག་ཅིག་དང་། ཚིག་ཕྲད། ཚིག་གྲོགས་

མི་འདྲ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་སྒྲའི་སྦྱོར་ལུགས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ལ་བལྟས་ཀྱི། བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་མི་འདྲ་བ་

ལས་ཕྱེ་བ་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བྱའོ། ། 

བརྒྱད། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་རང་སྟེང་གི་རྒྱུན་བཀོལ་ཐ་སྙད་འགའ་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་བ། 

ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནི་ཚིག་ཕྲད་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཆ་ན་ཡོད་ཅིང་། གོང་དུ་རྒྱུན་བཀོལ་

གྱི་ཚིག་ཕྲད་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ཟིན་ནས། ད་ནི་ཐ་སྙད་འགའ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་བ་ལ། ཁུངས་གཙིགས་པའི་ཕྱིར་

དུ་《སྔགས་ས་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས་》1 དང་། 《ཞབས་དཀར་པའི་རྣམ་ཐར་
》2 གཉིས་ཁོ་ན་ལས་འདྲེན་པར་བྱའོ། ། སྐམ་ལུག（ནོར་ལུག）། ཕྱི་ཚོ་（ཕྱི་རོལ）། ཁྲོ་ལྡང་（དྲིལ་

ཆུང）། སྐྱ་རིང་བ་（སྐྲ་རིང་བ）། རྔ་མཛུག་（རྔ་མའི་གཞུག་གུ）། ཐོ་ཐུག（དངོས་ཐུག）། གཡག་（དྲི་

མ་ཚ་བ）ོརེ་གཏོང་རྒྱུ་མ་གཏོགས་པ། ནོམ་པ（རས་དང་གོས་རིགས་སྤྱི）། ཁ་ཚེགས་（ཁ་སྡིགས）། གཡོས་（རྒྱུ་

མའི་ནང་ལ་ཤ་བརྫངས་པའི་ཤ་རྒྱུ）། སྤོ་ཁ་ཚ་（ཁོང་ཁྲོ་ཆེ）། ཁ་ཐུར་འགྲོ（མར་འགྲོ་བ）། ཁ་དཀྱུ（ཚུར་

དགུག་པ）། རིལ་ཆ་（ཁྲལ་སོགས）། གཉོམ་ཆུང（ཉམ་ཐག་ཅན）། འུ་གོ་（འུ་ཚང）། དུས་ལོག་（འཚུབ་

ཆ་ལངས་པ）། ཧབ་ཆ་（གད་མོ་ཤོར་པ）། ཤོ་ཕོབ（ཐང་ཆད་ནས་དབུགས་འཚང་བའི་སྒྲ）། ཕ་བོ（ཀྱི་

ཧུད་དང་འདྲ་སྟེ་སྨྲེ་ངག་འདོན་པའི་སྒྲ）། བསད་ཙིག་འདོད་（བསད་པར་འདོད）། ཧོན་ལོག་（དྲན་རིག་མི་

1.ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༩༨ལོར་པར་དུ་སྐྲུན། 

2.མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༩༨ལོར་པར་དུ་བསྐྲུན།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གསལ་བའི་རྒན་པོ）། ཞི་མོ（བུ་མོ་སྟེ་བྱི་མོའམ་བྱིས་མོ་བྲིས་པའང་ཡོད）། ཨ་རྒྱ་（ཨ་ཕའམ་ཕུ་བོ）། བཟའ་

ཉོག་（བཟའ་མི）། དགོང་ཙིག་（མཚན་མོ་ཞིག）། ངན་ན་འགྲོ་གི་མ་འཇུག（ཤ་ཤེད་ཇེ་ངན་དུ་འགྲོ་རུ་མ་

འཇུག་）། བདེན་པ་ཏག་ཏག་རེད་（བདེན་པ་ཤ་སྟག་རེད）། ཤིང་ཙེ་（ཤིང་བྲེ）། ཆུར་རྫིས་（སྐྱུར་མེད་

པའི་ཆུ་རྐྱང་བས་བརྫིས་པའི་གོ་རེ）། རྩམ་པ་ནག་ཐོ（མར་ཆུར་མེད་པའི་རྩམ་པ་རྐྱང་བ）། ཨ་དིར་（ཧ་

ཅང་）། མཆོད་མེ་དི་ར་མ་འཇོག（མཆོད་མེ་མང་པོ་མ་འཇོག）། གོ་ཁ་（ཐབ་ཀའི་འགྲམ）། བྱིའུ་ཏི་
（བྱེའུ）། ཀུ་རེ་གཏོམས（ཀུ་རེ་ཤོད）། ཤི་རེ་གྱིས་（འབད་པ་གྱིས）། རྩམ་ཐང་（རྩམ་ཁུ）། ཁྭ་

སྐྱག་（ཁྭ་ཏ་དང་སྐྱ་ཀ）། རྐང་ཐོ་ལག་ཐོ（རྐང་རྡོག་ལག་རྡོག）། གཅུ་ལོག་རྒྱག（མདུན་པ་རྒྱག་

པའམ་ཟང་ཟིང་བཟོ་བ）། མནོལ་（དྲི་མས་སྒྲིབ་པ）། ལག་ཆགས་（ནར་སོན་པ）། མར་གསོལ་བ
（མར་སློང་མཁན）། རྩག་ཆད་（པགས་ཚག་ཧྲུལ་པ）ོ། ཧེབ་ལངས་（ཧམ་པ་ལངས་པ）། དགའ་ལྡན་

པོ་（གཤིན་པ）ོ། གྱོང་དོ་（གྱོང་བ）ོ། ཆག་པ（ོཆག་ཧྲུལ）། དར་ཆགས་（ཆབ་རོམ་ཆགས་པ）། ཕྱིད（གྲང་

ནས་ཁེངས་པ）། བོ་ཅོ་（དབྱུ་གུ）། བྲོ་ཁ་（ལམ་རྒྱགས）། སྐུ་གཞོགས་（སྐུ་ཞབས）། བོ་ཏི་（ཞིང་ནང་

གི་ས་ཕག）། བོ་བརྡུང་（བོ་ཏི་རྡུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག） ། སྲ་ལོག་ཉིས་ལོག་（ས་ཞིང་ཐེངས་དང་པོར་སློག་

པ་དང་ལན་གཉིས་པ་སློག་པ）། བྱ་བ་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ཀྱང་ངོ་མེད་ཀ（ཁ་ངོ་མེད་པའམ་བྱས་པ་མི་ཤེས་པ）། 

སྤྲོ་ལངས（ཁོང་ཁྲོ་ལངས་པ）། ཅང་ར（ཅི་ཡང་）། ཅང་མེད་（ཅི་ཡང་མེད་པ）། ཁྲིགས་ཁྲིགས་མེད་（ཕལ་

ཆེར་དེ་ལྟར་ཡིན་ལོས་ཆེ་བ）། ཁོ་ཐག་ཆོད་（ཐག་ཆོད་པའམ་བློ་ཐག་བཅད་པ）། གསུས་པ་（ཕོ་བ）། བོའུ་
（མེ་མདའ）ཞེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་རང་སྟེང་གི་ཐ་སྙད་མང་ཤོས་མིང་ཚིག་ཏུ་གཏོགས་

ཤིང་། བྱ་ཚིག་གིས་བྱ་བའི་ཡུལ་ལམ་ལས་ཀྱི་དངོས་པོ་བསྟན་དགོས་ན། བྱ་ཚིག་གི་མཐར་ནོ་དང་རྒྱུའོ་ལྟ་བུའི་

སྒྲ་སྦྱོར་བ་དང་། ཁྱད་ཆོས་བརྗོད་པའི་མང་གི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ནི་རྗེས་འཇུག་རང་འདྲ་མིང་མཐར་

སྦྱར་བ་དང་། སྨད་པའི་དོན་གཙོར་སྟོན་ཚེ། ནག་ཐོ། གྱོང་དོ། གུག་དོ། འཁྱོག་དོ་ལྟ་བུ་ཐོའམ་དོ་སྒྲ་སོགས་

སྦྱོར་བ་དང་། གྲངས་ཀའི་མིང་ལ་རེ་གཉིས་མ་གཏོགས་བོད་སྐད་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་དང་། འཇལ་བྱེད་ཀྱི་

མིང་ནི་བོད་སྐད་སྤྱི་ལ་ཕྱིས་སུ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་རྟགས་གསལ་བོ་མ་མཆིས་པ་དང་། ཤུགས་

འདོན་པའི་མིང་གི་གྲངས་ཀ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཕྱིར། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཤེས་པར་བྱ་ན་མིང་ཚིག་ལ་དོ་སྣང་

བྱོས་ཤིག །   
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

མཇུག་བསྡུ་བའི་གཏམ། 

ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཚིག་ཕྲད་དང་དེའི་སྦྱོར་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་བལྟས་ན། མིང་དང་མིང་གི་བར་མཚམས་

ལ་ཚིག་ཕྲད་སྦྱོར་བའི་རིག་པ་རྙེད་ཅིང་། མིང་སྔ་མའི་སྒྲ་ཟུར་རིང་དུ་བསྲིངས་ཏེ་ཚིག་ཕྲད་དུ་སྤྱོད་པའི་སྐབས་ཙམ་

ནས་ཡུལ་འདིར་བོད་མའི་རྒྱུད་པ་བྱུང་ཞིང་གནས་པ་གོར་མ་ཆག་པས། ཨ་མདོའི་ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་གནའ་

སྔ་མོ་ནས་བོད་ཀྱི་མི་རྒྱུད་ཀྱིས་བདག་གིར་བཟུང་བའི་བོད་ཡུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་ལ། བོད་གཅིག་

གྱུར་གྱི་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་དབུ་བརྙེས་པ་ནས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གདུགས་གཅིག་གི་འོག་ཏུ་གནས་མྱོང་

ཤིང་། ཡུལ་འདི་མུ་མཐུད་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་གསར་སྐྱེད་བྱེད་པའི་མུར། མཐའ་ཡི་སོ་མཚམས་སྲུང་བའི་ཆེད་དུ་

བོད་ཡུལ་དབུས་ནས་དམག་མི་ཕོན་ཆེན་པོ་དྲངས་པ། སྔར་ནས་སྡོད་པའི་བོད་ཀྱི་མི་རྒྱུད་དང་ལྷན་དུ་འདུས་ཤིང་། 

མི་གྲངས་ཧར་གྱིས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་དུས་མཚུངས་སུ། སྔར་ནས་འཆད་བཞིན་པའི་སྐད་ཆ་དེ་རི་ཀླུང་

སྤང་ཐང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་སྟེ། སྐད་ཆ་མིག་འབྲས་ལྟར་བསྲུངས་ཤིང་ཅི་ནུས་ཀྱིས་བསྲེས་བསླད་ཞུགས་སུ་མ་བཅུག་

པའི་ཐོག། ཡུལ་གྱི་གནས་བབས་དང་འཚོ་ཚིས་སྤེལ་ལུགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཕྱིའི་འདུ་འགོད་དྲག་པོའི་ཕོག་

ཐུག་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་བས། སྔོན་གྱི་ཐ་སྙད་དང་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་སྦྱོར་ཚུལ་མང་པོ་ཉར་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་པར་གྱུར་ཏོ། ། 

སྐད་ཆའི་འཕེལ་རྒྱས་ནི་གཙོ་བོ་ཐ་སྙད་ཀྱི་གྲངས་འབོར་དང་བསྟན་དོན་གྱི་འགྱུར་བ་ལ་ལྟ་ཞིང་། མིང་གི་

བསྟན་དོན་ལ་སྤྱི་ཚོགས་དང་རིག་གནས་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ངང་གིས་ཐོན་ཕྱིར། “མི་རིགས་ཤིག་གིས་

རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་བློའི་འཚོ་བའི་རྗེས་ཤུལ་མཐའ་དག་སྐད་ཆ་རུ་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ་དང་།”1 ཐ་སྙད་དང་སྐད་

ཆའི་སྡེབ་ལ་ཡོད་ན་ནི་དོན་དེ་འདྲ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཤིག་ལ་བྱུང་ངེས་པ་ཐག་ཆོད་པས་ན། ཨ་མདོའི་ཡུལ་

སྐད་དུ་ཞེ་ཚིག་མང་པོ་མེད་པ་དང་། མི་ཀུན་ལ་ཞེ་ཚིག་སྦྱོར་བ་རྒྱུག་མི་ཆེ་བ་ལ་བལྟས་ན་ཡང་། བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་

ཞེ་ཚིག་བྱུང་བ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་རིམ་རིང་བོའི་རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བདག་འབྲས་སུ་ངེས་པ་གདོན་མི་ཟ་

སྟེ། ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ཞེས་པ་ལས།2 དོན་ཆེན་གནད་བསྡུས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་ཀྱི་མགོ་

མཇུག་ཀུན་ཏུ་ཞེ་སའི་མིང་༢༢༠ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བཙན་པོ་དང་བཙན་མོ། མ་འོངས་པར་སྲིད་ཁྲི་བསྐྱང་འགྱུར་

གྱི་རྒྱལ་སྲས་ཁོ་ན་ལ་སྦྱར་པའི་བཞུགས། གཤེགས། བལྟམས། （བལྟམ）བསྩལ（སྩལ）གསོལ། བཞེས། 

སྤྱན་དྲངས། མཛད། བཀའ་སྩལ་བཅས་བཅུ་ཙམ་ལས་མ་འདས་པ་དང་། དེབ་དེའི་རྒྱལ་ཕྲན་རིམ་བྱུང་གི་

1.《语言课程新探》东北师范大学出版社 1994 P.4

2.པེ་ཅིན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༨༥ལོར་པར་དུ་བསྐྲུན།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

མིང་གི་སྐབས་སུ། མཐའ་མ་འོ་སྡེ་སྤུ་རྒྱལ་གྱྀ་དབུ་རྨོག་མ་ཐུབ་སྟེ། ཞེས་པའི་ཞེ་ས་ཅན་ཚིག་གཅིག་ལས་མེད་

པ་དང་། ཡང་དེབ་དེའི་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱུང་གི་མིང་ཞེས་པའི་ནང་དུ། ཞེ་སའི་མིང་༦༩བྱུང་བ་མཐའ་དག་ཀྱང་
རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཁོ་ནར་སྦྱར་པའི་གཤེགས། སྲས། གསོལ། གཟིགས། བཀའ་གྲོས་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་ཉུང་ངུ་
མ་གཏོགས་མ་བཀོལ་པ་བཅས་ལས། སྤུ་རྒྱལ་བཙན་པོའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་མི་སྣའི་མཐོ་གྲས་བཙན་པོ་དང་དེའི་
ཁྱིམ་རྒྱུད་ལས་གཞན་ལ་ཞེ་ཚིག་སྦྱར་སོྲལ་མེད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བོད་དུ་འཕེལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་
དུ་གྲྭ་བཙུན་རིམ་གྱིས་བྱུང་ཞིང་འཕེལ་བའི་དུས་མཚུངས་སུ། བཙན་པོ་རིམ་བྱོན་གྱིས་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་། 
མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་སོགས་ཁྲིམས་ཡིག་མང་པོ་གཏན་ཕབ་དང་ལག་ཏུ་བསྟར་ཏེ། རྒན་གྲས་དང་། ཕ་མ། 
བཙུན་པ། ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་གོང་བཀུར་བྱེད་པའི་སྲོལ་བཏོད་པ་དང་། འདུལ་བའི་གཞུང་ལས་བསྟན་པའི་ཞལ་སྔ་
ནས་དང་། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ། བཀའ་དྲིན་ཅན་ལྟ་བུའི་ཐ་སྙད་དག་འབངས་བྱིངས་ཀྱི་སྐད་ལ་རིམ་གྱིས་ཚུད་པ་
ལས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ལ་གཞི་ནས་ཞེ་སའི་མིང་མང་པར་གྱུར་པས། ཨ་མདོའི་ཡུལ་དུ་བཙུན་པར་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
ཞེ་ཚིག་སྦྱོར་ཡང་། འབངས་ཕལ་བ་ལ་ཞེ་ས་མང་པོ་མི་སྦྱོར་བའི་ངང་ཚུལ་འདི་བྱུང་ཨེ་ཡིན་སྙམ་ཞིང་། གལ་ཏེ་
དེ་ལྟར་ཡིན་ཚེ། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་འདི་བོད་བྱིངས་ལ་ཞེ་ཚིག་མང་པོ་མ་དར་པའི་གོང་རོལ་ནས་ཡུལ་གྲུ་འདིར་
འཕེལ་ཅིང་། དེ་ལྟ་བུའི་གདོད་མའི་རྣམ་པ་དེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཉར་འཇོག་བྱས་པར་བརྟེན། ཨ་མདོའི་སྐད་དང་། 
ཁམས་སྐད། དབུས་གཙང་སྐད་གསུམ་གྱིས་བོད་སྐད་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་མཚོན་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་
སྟེ་བརྟག་པར་ཞུའོ། ། 

 མདོར་ན། ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་སྦྱོར་ལུགས་དང་། བརྡ་རྙིང་གི་གྲངས་འབོར། ཞེ་ཚིག་གི་སྦྱོར་ཚུལ་སོགས་
ལས། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་འདི་ནི་བོད་སྐད་ཀྱི་གདོད་མའི་རྣམ་པ་མང་པོ་མིང་དང་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་ལ་ཉར་པའི་སྐད་
ཆ་རྙིང་གྲས་ཤིག་ཡིན་པར་ཤེས་ཤིང་། “སྐད་ཆས་མི་རིགས་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཁྱད་ཆོས་མཚོན་པ་མ་ཟད། མི་རིགས་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱང་མཚོན་ཐུབ་པ་ཡིན་”1  ཞེས་པའི་དོན་ཉིད་དངོས་ར་འཕྲོད་སྟབས། འུ་ཅག་
གིས་ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་ལ་གཏིང་ཟབ་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་བརྒྱུད། ཨ་མདོའི་ཡུལ་སྐད་དང་འབྲེལ་ཆེ་བའི་ལོ་
རྒྱུས་དང་རིག་གནས་ཀྱི་གསང་བ་མང་པོ་དགྲོལ་བའི་ཐབས་ལ་བརྩོན་ཏེ། གནའ་ནས་ཡུལ་འདི་དང་འདིའི་མཐའ་
འཁོར་དུ་གནས་པའི་མི་རིགས་དག་གི་མཛའ་བརྩེའི་འགྲོ་འོང་དང་། རིག་གནས་འབྲེལ་བ་སོགས་ལ་ཤེས་རྟོགས་
ཟབ་མོ་བྱེད་པའི་དུས་མཚུངས་སུ། གནའ་བོའི་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་བྱུར་བུར་གཏམས་པའི་ཡུལ་སྐད་འདི་ལ་གཞན་
སྐད་ཀྱི་བསྲེས་བསླད་མ་ཞུགས་པར་ངོས་གཙང་རྣམ་དག་ཡོང་བའི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པར་ཞུའོ། །

(ལྕག་ཐར་རྒྱལ་གྱིས་མཛད། 《ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་》ལོ་འཁོར་༢༠དཔྱད་རྩོམ་བདམས་བསྒྲིགས 

ལས་དྲངས།)

1.《语言和民族》中央民族大学出版社 1994 P.4
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

མདོ་སྨད་ཐེ་བོའི་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རགས་ཙམ་བཤད་པ། 

འདིར་དཔྱད་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ནི་མདོ་སྨད་ཤར་ལྷོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེ་བོ་ས་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་བོད་རིགས་རྣམས་

ཀྱི་སྐད་ཆའི་ཁྱད་ཆོས་སྐོར་ཡིན་ལ། མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་དུ། མདོ་སྨད་ལོྷ་བྱང་གི་མི་རྒྱུད་ཕལ་ཆེར་བོད་ཆོས་རྒྱལ་

གྱིས་སོ་མཚམས་སུ་བཞག་པ་ལས་མཆེད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་

སྐབས་ཀྱི་ཤར་བསྐྱོད་དམག་རུ་སྟེ། བཀའ་མ་ལོག་པ་དག་ལས་གཙང་དམག་གི་རྒྱུད་པ་དངོས་ཡིན་པ། ས་ཆ་དེ་

གའི་རྒན་པ་བགྲེས་སོང་དག་གི་ངག་ལས་བྱུང་ཞིང་། ད་དུང་དེ་ཡང་ད་ལྟར་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཁག་ཏུ་བགོས་པ་

ཐེ་བོ་སྨད་དུ་ཆགས་པའི་སངས་པ་ཞེས་པ་ལ་མཚོན་ན། ཡུལ་གྲུ་དེའི་མིང་དངོས་ལ། ཅོ་ནེ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཀླུ་ཆུའི་

སྨད་རྒྱུད་དུ་ཆགས་པའི་གཙང་པ་ཞང་（ 乡 ）ཡང་གཙང་དམག་གི་རྒྱུད་ལས་མཆེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ས་མིང་

ལའང་གཙང་པ་ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་བྱ་འབབ་ཅེས་ཟེར་སྲོལ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱང་།སྔ་མ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་དབང་གིས་

གྲགས་ཁྱབ་ཆེའོ།། དེ་ལ་ཡང་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་ཆགས་པའི་ཆ་ནས།སྟོད་གཙང་དང་། སྨད་གཙང་། བར་

གཙང་དུ་འབོད་དོ།། དེ་ཡང་དབུས་གཙང་ཕྱོགས་ནས་མཆེད་པ་གང་ནས་གྲུབ་ཅེ་ན། ཡུལ་སྲོལ་ཙམ་གྱི་ཆ་ནས་

ཀྱང་གསལ་ཏེ། མདོ་སྨད་པ་མང་ཤོས་ཀྱིས་བོད་རང་གི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་དགའ་སྟོན་མི་བྱེད་པར་ཧོར་ལོ་

གསར་ཚེས་ལ་དགའ་སྟོན་བྱེད། གཙང་པ་དང་བཅས་པའི་ཐེ་བོའམ་འབྲུག་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་གཞེས་པ་དག་གིས་བོད་

ལོ་ལ་དགའ་སྟོན་བྱེད་དེ། གཙང་པ་དང་རི་དྭངས་（རྒྱ་སྐད་དུ་洛达）སོགས་ཡུལ་གྲུའི་ཕོ་སྐྱེས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

ཚེས་གཅིག་གི་ཉིན་མོར་མདའ་གྲུ་མདུང་གསུམ་སོགས་མཚོན་གྱི་གོ་ཆ་ལུས་ལ་བགོས་ཏེ་རྔོན་ལ་ཆས། རྔོན་ཐུབ་

པ་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བྱ་ཞིང་། བརྔན་པའི་རི་དྭགས་ཐ་ན་རི་བྱ་དེ་ཕོ་ཙམ་ཡིན་ནའང་གཞུང་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ། དེའི་

དགོང་མོར་ཤ་མཉམ་ཟ་དང་ཆང་མཉམ་འཐུང་གིས་གླུ་གར་ལ་རོལ། དེའི་གར་ཞིག་གི་མིང་ལ་དམག་གཤར་ཟེར་

ཏེ། ལོ་ཡི་ཆེ་ཆུང་དང་ལུས་གཟུགས་ཀྱི་རིང་ཐུང་ལྟར་གྲལ་ཕྲེང་བསྒྲིགས་ཏེ་འཇིགས་རྔམ་གྱི་ཉམས་བཏོད། ཀི་

བསྭོ་ཡི་སྒྲ་འབྱིན། དེའི་གླུ་ཚིག་ཏུ། དགྲ་མགོ་ཨ་རྡོག་ （ཨ་རྡོག་ཅེས་པ་ནི་ས་མཐོ་སར་སྐྱེས་ནུས་ཤིང་བཟའ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རུང་བའི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག）གཏུབ་གཏུབ།། དགྲ་ཁྲག་ཆུ་མིག་རྡོལ་རྡོལ།། དགྲ་ལྤགས་གླ་ལྤགས་བཤུ་བཤུ།། གླ་

ལྤགས་ཐལ་བ་འཕུར་འཕུར།། ཟེར་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ལྟར་དགྲ་འདུལ་ལ་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་དང་ཞེ་སྡང་བསྐྱེད་པར་

བསྐུལ་བའི་ཚིག་དོན་གླུ་རུ་བླངས་པས་ཀྱང་། སྟོད་དབུས་གཙང་ཕྱོགས་ནས་མཆེད་པའི་བོད་དམག་གི་རྒྱུད་པ་

ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟའོ།། དེ་བཞིན་དུ་ཐེ་བོའི་གཙང་པའི་སྐད་དུ་སྟོད་ཀྱི་དབུས་གཙང་རུ་བཞིར་གྲགས་པའི་གཙང་

ཕྱོགས་ཀྱི་སྐད་དུ་ཁྱོད་ག་ལ་འགྲོ་ཞེས་པ་ལ་ཁྱོད་གར་འཛའ་ལེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་ཉམས་པར་

སྣང་བ་ནི། རྔ་སྨད་པ་དག་གིས་ལྷ་སའི་སྐད་དུ་རང་（ཁྱོད་）ག་བར་ཐལ་ག་（ཁྱོད་རང་གང་ལ་འགྲོ་ཞེས་པའི་

དོན།） ཞེས་པ་ལ། ཁྱོད་（རང་）གར་ཐལ་ལེ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་མཚུངས་པ་བཞིན་དུ། ཁོང་ཚོའི་སྐད་ནི་སྟོད་

དུ་མཛོད་དགེའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་རྐྱང་ཚ་དང་ར་མདོ་སོགས། སྨད་དུ་འ་ཞ་དང་གྲུ་གུ་ཞེས་པ་ལས་འ་ཞ་ནས་

མཆེད་པའི་རྒྱུད་པར་གྲགས་པ་སྟེ་ད་ལྟ་ཡང་དེ་ལྟར་འབོད་པའི་འ་ཞ་དང་། དེ་ནས་ཕར་དེད་པའི་དམུ་དགེ་དང་

རྣམ་འཕེལ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས། མར་དེད་པའི་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཡུལ་སྐད་ཕལ་མོ་ཆེ་ཕན་ཚུན་བར་བརྡ་

འཕོྲད་པས། ས་ཆ་དེ་གའི་སྐྱེ་བོ་རིག་ཐོགས་ཤིག་ཡིན་ཕྱིན་སོྟད་དབུས་གཙང་དང་སྨད་ཨ་མདོ་སོགས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་

གྲུ་གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་། ས་དེ་གའི་ཕལ་སྐད་ཚེགས་མེད་དུ་རྟོགས་ཤིང་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡའང་མགྱོགས་པར་འཕྲོད་པ་

ལ། ད་ལྟ་བོད་སྐད་གཅིག་མཐུན་མི་འབྱུང་བའི་དུས་ལ་མཚོན་ན་ངོ་མཚར་བ་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་མི་བྱེད་པ་ནི་ཡོད་

དམ་ཀྱེ།

དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་སྐད་རིགས་ལ་རྟོག་དཔྱོད་བགྱིད་མཁན་དག་གིས་བོད་ལ་ཐུན་མོང་གི་སྤྱི་སྐད་ཅིག་སྤེལ་བ་

ལ། ཡུལ་གྲུ་ག་གེ་མོ་ཉག་ཅིག་གི་ཕལ་སྐད་གཞི་འཛིན་མི་རིགས་ཏེ། དེས་ན་གང་བྱེད་པས་འཐུས་ཤེ་ན། ཡུལ་

གྲུ་སོ་སོའི་ཕལ་སྐད་དང་བརྡ་གསར་རྙིང་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་རྟིང་མཐིལ་ཕྱིན་པ་ཞིག་བགྱིས་ཏེ་ལེགས་

པར་སྤེལ་ཞིང་བེད་སྤྱད་ན། ད་གཟོད་རིམ་གྱིས་གཅིག་མཐུན་དུ་གཏོང་བ་ལའང་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་འདིང་

ཐུབ་པར་སེམས་པས། ཕལ་སྐད་ཤེས་དགོས་ན་ཐོག་མར་ཡུལ་གྲུ་དེ་གའི་ཕལ་སྐད་ཀྱི་སྐད་གདངས་དང་ཐ་སྙད་

སོགས་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་གོམས་ལུགས་དང་ཁྱད་པར་གྱི་རྩ་གནད་ཐམས་ཅད་གང་ངེས་བྱེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་དུ་མཐོང་ནས། གཤམ་དུ་ཐེ་བོའི་གཙང་པའི་སྐད་ལས་མིང་བརྡ་ཁྱད་པར་ཅན་འགའ་ཞིག་བདམས་ནས་

དཔྱད་པར་བྱ་བ་ལ་བཞི་སྟེ།
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

དང་པོ། འདོགས་ཅན་ཡ་ར་གཉིས་ཀྱི་ཀློག་ཚུལ་བཤད་པ། 

༡. ར་བཏགས་ཅན་ཡ་བཏགས་ཀྱི་སྒྲ་ལྟར་ཀློག་པ། 

ཐེ་བོ་སྐད་དུ། ཁྲ་ཆུང་མིག་ལ་ཁྱ་ཆུང་མིག་དང་། ཁྲ་སིང་སིང་ལ་ཁྱ་སིང་སིང་།ཁྲ་ཐར་རེ་ལ་ཁྱ་ཐར་རེ། ཁྲ་

རིལ་རིལ་ལ་ཁྱ་རིལ་རིལ། ཁྲ་མེར་མེར་ལ་ཁྱ་མེར་མེར། ཁྲ་ཆེམ་ཆེམ་ལ་ཁྱ་ཆེམ་ཆེམ། ཁྲ་ལམ་མེ་ལ་ཁྱ་ལམ་

མེ། ཁྲ་ཤིག་ཤིག་ལ་ཁྱ་ཤིག་ཤིག ཁྲིད་ཤོག་ལ་ཁྱིད་ཤོག སྣེ་ཁྲིད་ལ་སྣེ་ཁྱིད་སོགས་ཀུན་མཐུན་དུ་ཀློག་པ་ལྟ་

བུའོ།། དེ་ལས་གཞན་དམིགས་བསལ་ཅན་ལ། གདན་ཁྲིའི་ཁྲི་ལ་ཁྱི་དང་། བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་ལ་བརྒྱ་སྟོང་ཁྱི་

འབུམ། ཁྲི་པ་ལ་ཁྱི་པ། ཁྲིམས་ཁང་ལ་ཁྱིམས་ཁང་། ཁྲིགས་སེ་ལ་ཁྱིགས་སེ། གྲ་འགྲིག་ལ་གྱ་འགྱིག གྲ་

མ་ལ་གྱ་མ། གྲངས་ཀ་ལ་གྱངས་ཀ གྲིབ་པ་ལ་གྱིབ་མ།གྲིབ་ནག་ལ་གྱིབ་ནག མཚོ་གྲུ་ལ་མཚོ་གྱུ། གྲུ་བཞི་

ལ་གྱུ་བཞི། གྲུབ་རྟགས་ལ་གྱུབ་རྟགས། གྲོ་ཕྱེ་ལ་གྱོ་ཕྱེའམ་ཙོ་ཕྱེ། གྲོ་མ་ལ་གྱོ་མའམ་ཙོ་མ། གྲོག་མོ་ལ་གྱོག་

མོ། གྲོད་པ་ལ་གྱོད་པའམ་ཙོད་པ། གྲོལ་བ་ལ་གྱོལ་བའམ་ཙོལ་བ། གྲོས་འཆམ་ལ་གྱོས་འཆམས། གྲྭ་པ་ལ་

གྱ་པ། དགྲ་བོ་ལ་དགྱ་བོ། མགྲོན་པོ་ལ་མགྱོན་པོ། མགྲོན་བུ་ལ་མགྱོན་བུ། འགྲན་པ་ལ་འགྱན་པ། འགྲམ་

པ་ལ་འགྱམ་པའམ་འཛམ་པ།འགྲིག་མཐུན་ལ་འགྱིག་མཐུན། འགྲུབ་པ་ལ་འགྱུབ་པ། འགྲུལ་བ་ལ་འགྱུལ་བ། 

འགྲེད་པ་ལ་འགྱེད་པ། ནད་དྲག་ལ།[dʒəh] དྲང་མོ་ལ།[dʒʌhmɔ:] དྲན་པ་ལ།[dʒiʌhba:] དྲི་

མ་ལ།[dʒiəma:] དྲིན་ཅན་ལ།[dʒiendʒiɚn] ཕྲ་རྒྱན་ལ་ཕྱ་རྒྱན། ཕྲ་མོ་ལ་ཕྱ་མོ། ཕྲིན་ལས་ལ་

ཕྱིན་ལས། སྣམ་བུ་ཕྲུགས་ལ་ཕྱུགས། ཕྲེང་བ་ལ་ཕྱེང་བ། བྲ་བོ་ལ་བྱ་བོ། བྲག་རི་ལ་བྱག་རི། བྲང་ཁ་ལ་བྱང་

ཁ། བྲན་གཡོག་ལ་བྱན་གཡོག། བྲལ་བ་ལ་བྱལ་བ། ཡི་གེ་བྲིས་ལ་ཡི་གེ་བྱིས། ཆུ་བྲུག་ལ་ཆུ་བྱུག། བྲེ་ལ་བྱེ། 

བྲེགས་ལ་བྱེགས། བྲེལ་བ་ལ་བྱེལ་བ། བྲོ་འཁྲབ་ལ་བྱོ་འཁྱབ། བྲོས་པ་ལ་བྱོས་པ། ཞེས་བརྗོད་པ་སོགས་སོ། །

༢. ཡ་བཏགས་ཅན་ཕལ་ཆེར་ཙ་ཚ་ཛ་གསུམ་གྱི་སྒྲ་ལྟར་ཀློག་པ། 

ཐེ་བོའི་སྐད་དུ་ཀྱེ་རྡོར་ལ་ཙེ་རྡོམཁྱད་པར་ལ་ཚད་པར། ཁྱབ་འཇུག་ལ་ཚབ་འཇུག ཁྱམས་ར་ལ་ཚམས་

ར། སྒོ་ཁྱི་ལ་སྒོ་ཚི། ཁྱིམ་ཚང་ལ་ཚིམ་ཚང་། ཁྱིམ་མཚེས་ལ་ཚིམ་མཚེས། ཁྱུང་ཆེན་ལ་ཚུང་ཆེན། བརྒྱད་ཅུ་གྱ་

བདུན་ལ་བརྫད་ཅུ་ཙ་བདུན། གྱོད་བཤང་ལ་ཙོད་བཤད། རྒྱ་ནག་ལ་རྫ་ནག། རྒྱུ་འབྲས་ལ་རྫུ་འབྱས། རྒྱུ་མ་ལ་

རྫུ་མ། རྒྱ་ཡིག་ལ་རྫ་ཡིག། རྒྱབ་ལ་རྫབ། རྒྱལ་པོ་ལ་རྫལ་པོ། རྒྱལ་བ་ལ་རྫལ་བ། རྒྱུད་པ་ལ་རྫུད་པ། རྒྱུགས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སྤྲོད་ལ་རྫུགས་ཞོད་（སྤྲོད）། རྒྱུན་བུ་ལ་རྫུན་བུ་སོགས་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ། ར་བཏགས་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། 

དེ་ཡང་ཡ་བཏགས་ཀྱི་སྒྲའི་ཟུར་མ་ཉམས་པར་ཐོན་ཡང་གོང་དུ་ཞུས་པ་དང་མི་མཚུངས་པ་དཔེར་ན། ཐེ་

བོའི་སྐད་དུ་མགོའི་སྐྲ་ལ་ཞ་དང་། སྐྲང་（སྐྱང）ལ་ཞང་། སྐྲག་པ་ལ་ཞག་པ། སྒྲ་ལ་སྒྱ། སྒྲ་གཅན་ལ་སྒྱ་

གཅན། སྒྲིག་ལམ་ལ་སྒྱིག་ལམ། སྒྲོན་མེ་ལ་སྒྱོན་མེ། སྒྲོ་ལ་ཞོ། སྒྲོ་གུ་ལ་གཞོ་བུ། སྒྲོལ་མ་ལ་སྒྱོལ་མ། སྤྲུལ་

སྐུ་ལ་སྤྱུལ་སྐུ། སྤྲེལ་ལ་ཞེལ་མ། སོགས་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ། ཡ་བཏགས་ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། 

ཐེ་བོའི་སྐད་དུ་སྐྱ་བོ་ལ་ཞ་བོ། སྐྱ་ཀ་ལ་ཞ་ཀ། སྐྱ་རེངས་ལ་ཞ་རེངས། སྐྱ་མདའ་ལ་ཞ་མདའ། སྐྱི་སེར་

རླུང་ལ་ཞི་སེར་རླུང་། སྐྱིད་པོ་ལ་ཞིད་པོ། སྐྱིན་པ་ལ་ཞིན་པ། སྐྱུ་རུ་ར་ལ་ཞུ་རུ་ར། སྐྱུག་པ་ལ་ཞུག་པ། སྐྱུར་ཁུ་

ལ་ཞུར་ཁུ། ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་ལ་ཕྲུ་གུ་ཞེ། སྐྱེར་བ་ལ་ཞེ་བ། སྐྱེལ་བའམ་བསྐྱལ་བ་ལ་ཞེལ་བ། སྐྱོ་བ་ལ་ཞོ་བ། སྒྱུ་མ་

མཁན་ལ་རྫུ་མ་མཁན། སྤྱང་ཀི་ལ་ཞང་ཀི སྤྱན་ལ་ཞན། སྤྱི་པ་ལ་ཞི་པ། སྤྱི་དཔོན་ལ་ཞི་དཔོན། སྤྱི་བོ་ལ་ཞི་

བོ། སྤྱིན་ལ་ཞེན། སྤྱོད་ཁང་ལ་ཞོད་ཁང་། སྤྱོད་པ་ལ་ཞོད་པ། སྦྱིན་བདག་ལ་ཞེན་བདག སྦྱིན་པ་ལ་ཞེན་པ་

སོགས་ལྟ་བུ་མང་དུ་སྣང་ཡང། དེ་ལ་ཡ་བཏགས་ས་མགོ་ཅན་ཐམས་ཅད་གོང་ལྟར་བཀླགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྨྱུག་

མ་ལ་སྨྱུག་མ། སྨྱུང་གནས་ལ་སྨྱུང་གནས། སྨྱོན་པ་ལ་སྨྱོན་པ་ཞེས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྐད་དང་ཐུན་མོང་དུ་

སྨྲའོ། །

བཞི་པ། ཞ་ཡིག་ཤ་ལྟར་ཀློག་ཚུལ་བཤད་པ། 

སྤྱིར་ན་དབུས་གཙང་ཁམས་དང་བཅས་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་མོ་ཆེར་ཞ་དང་ཤ་གཉིས་ཀློག་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་

ཡོད་ཀྱང་། ཨ་མདོ་བ་དང་འབྲོག་པ་ཕལ་མོ་ཆེས་ཉན་པ་ན། དེ་ལ་དེ་འདྲའི་ཁྱད་པར་མཆིས་པ་གསལ་པོ་རང་མི་

རྟོགས་ལ། འདིར་ཨམ་ཁོངས་སུ་གཞེས་པའི་ཐེ་བོ་སྨད་དང་འབྲུག་ཆུ་སོགས་སུ་ཨམ་སྐད་ལྟར་ཀློག་པ་གཞི་བྱས་

ཏེ་ཕན་ཚུན་དཀྱུས་གཅིག་པར་བརྗོད་དོ།། དཔེར་ན། ཐེ་བོའི་སྐད་དུ་ཞ་ཉེ་ལ་ཤ་ཉེ། ཞ་སྨྱུག་ལ་ཤ་སྨྱུག། ཞ་ར་
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ཡུལ་སྲོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་བརྡ་རྗོད་ལུགས། 

ལ་ཤ་ར། ཞག་ལ་ཤག། ཞང་པོ་ལ་ཤང་པོ། ཞང་ཚ་ལ་ཤང་ཚ། ཞབས་དྲུང་ལ་ཤབས་དྲུང་། ཞིམ་པོ་ལ་ཤིམ་

པོ། ཞྭ་མོ་ལ་ཤྭ་མོ་སོགས་ལྟ་བུ་མཚན་གཞིར་འདྲེན་དུ་མང་མོད་ཀྱང་རིགས་བསྒྲེས་ཀྱིས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཞན་ཡང་དམིགས་བསལ་དུ་འཆད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ཐོག་མར་ར་བཏགས་ཅན་ཡ་བཏགས་ཅན་གྱི་སྒྲ་

རུ་འགྱུར། དེ་ནས་ཙ་ཚ་ཛ་གསུམ་གྱི་སྒྲ་གང་རུང་དུ་འགྱུར་བ་དཔེར་ན། རལ་གྲིའི་གྲི་ལ་ཐོག་མར་གྲི། དེ་ནས་

གྱི། དེ་ནས་ཙི་ལྟ་བུ་སྟེ། རི་མོའི་ལམ་དུ་བཀོད་ན། གྲི་→གྱི་→ ཙི། གྲིབ་མ་→གྱིབ་མ་→ ཙིབ་མ། གྲོལ་

བ་→གྱོལ་བ་→ ཙོལ་བ། གྲོ་ཕྱེ་→གྱོ་ཕྱེ་→ ཙོ་ཕྱེ། གྲོ་མ་→གྱོ་མ་→ ཙོ་མ། གྲོད་པ་→གྱོད་པ→ ཙོད་པ། 

ཁྲིད་ཤོག་ → ཁྱིད་ཤོག་ → ཚིད་ཤོག། འགྲན་པ་ → འགྱན་པ་ → འཛན་པ། འགྲམ་པ → འགྱམ་པ → འཛམ་

པ་སོགས་ལྟ་བུའོ།། དེ་ཡང་གོང་ཞུས་དག་ལ་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་མི་ལྡན་ནའང་། རྩོམ་འདི་ལྟ་བུ་མང་དུ་སྤེལ་ཏེ་བོད་

ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོར་ཡིག་རིགས་གཅིག་གིས་མཚན་པའི་སྐད་རིགས་ཀྱང་གཅིག་གྱུར་ཞིག་ཆགས་

ན་སྙམ་ནས་འབྲི་ཁུལ་བགྱིས་པའོ། །

（ཀླུ་ཚང་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད། ༡༩༩༥ལོའི་ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དེབ་དང་བོ་ལས་དྲངས།）
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཀན་ལྷོ་དང་མཆོ་སྔོན་བོད་ཁུལ་གྱི་དམངས་གླུའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་

རྣམ་པ་དང་དབྱེ་སྒོ་ཞིབ་འཇུག

སྐད་ཆ་ནི་མི་རིགས་ཤིག་གི་འབྲེལ་འདྲིས་ཡོ་བྱད་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། མི་རིགས་ཀྱི་རིག་

གནས་འཛིན་ཞིང་སྤེལ་བའི་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་དམངས་གླུ་ཡང་འདྲ་སྟེ་མིའི་རིགས་ཀྱི་

དགའ་སྐྱོ་ཆགས་སྡང་དབྱངས་ལ་གྱེར་ནས་ཕྱིར་སྟོན་པའི་བྱེད་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་

དང་ཡུལ་སྐད་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་དམངས་གླུ་ལ་སོ་སོའི་ཡུལ་ཁོངས་ཀྱི་ཁྱད་རྟགས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ལྡན། 

ཡུལ་སྐད་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་དུ་གཏོགས་པའི་ཨམ་སྐད་ནི་ཨ་མདོ་བས་ཡུན་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བཤུལ་

ལམ་རིང་མོའི་ནང་ཐོན་སྐྱེད་ངལ་རྩོལ་གྱི་དགོས་མཁོའི་དབང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་། དེའི་སྣ་མང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་

ཆོས་ཀྱིས་སྣ་མང་ཅན་གྱི་རིག་གནས་བསྐྲུན་པ་ཡིན་ལ། རང་ཆོས་རྫོགས་པར་མངའ་བའི་དམངས་གླུའང་ཞར་

ལ་གྲུབ་ཡོད་པ་སྨོས་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཀན་ལྷོ་དང་མཆོ་སྔོན་གྱི་ཨ་མདོའི་དམངས་གླུ་ལ་ལུས་སྣ་ཆོགས་

སུ་སྣང་ཞིང་། ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྡན། དེའི་སྙན་ཆ་དང་འགྱུར་ཁུག་གིས་བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱི་

ཐོན་སྐྱེད་ངལ་རྩོལ་དང་། གཤིས་ཀའི་ངང་ཚུལ། སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས། གོམས་གཤིས་དང་ཡག་ཞེན་འཛིན་

སྟངས། རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་ཆགས་ཚུལ་བཅས་རྗེན་པར་མཚོན་པ་དང་། བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱི་ལྟད་མེད་

བྱམས་བརྩེ་ཆེ་བའི་གཤིས་ཀ་དང་། བློ་གྲོས་ལྡན་པའི་སྣང་བརྙན་སོགས་ཟུར་སྣེ་མང་པོ་ནས་བཞེངས་བསྐྲུན་བྱས་

ཏེ། འཚོ་བར་དགའ་ཞིང་བདེན་ལུགས་ལ་སྙེག་པའི་སེམས་འདུན་མཚོན་ཡོད།

དེ་ཡང་ཨ་མདོའི་དམངས་གླུ་ལ་ལུས་དང་ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་དབྱེ་ན། གླུ་དང་ལ་གཞས། རོགས་འཐེན། 

རྩེད་རིགས། གཉེན་བཤད། ལས་གཞས། བྱིས་གླུ། རྡུང་ལེན། མགུར་མ། མ་ཎི་དབྱངས་སྐུལ་བཅས་ཡོད།
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གླུ་གཞས་བྲོ་གར་དང་དུས་སྟོན་བྱེད་སྒོ། 

དང་པོ། གླུ་བཤད་པ།

གླུ་ནི་དམངས་ཁྲོད་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་རྒྱུན་མཐོང་གི་དམངས་གླུ་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། ད་ཆ་དར་སོ་ཆེ་ཞིང་

དག་སྒྲིག་བྱས་པའི་གྲངས་ཀའང་མང་གྲས་སུ་གཏོགས། གླུ་ནི་དཔེར་མཚོན་དུ་རུང་བའི་ཨ་མདོའི་དམངས་གླུ་

ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྣམ་པ་མང་ཞིང་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྡན། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཁ་མཚར་དང་ཡུས་གླུ། 

སྨྲེང་གླུ། གླུ་ཤགས། བར་འཇོག། བཀྲ་ཤིས་སོགས་ཡོད་ཅིང་། ལེན་སྟངས་ལ་རྐྱང་ལེན་དང་མཉམ་ལེན། ལེན་

རེས་བྱེད་པ་སོགས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་མང་བོ་ཡོད།

༡ ཁ་མཚར་ནི། རྩེད་མཚར་དང་ཤགས་འགྱེད་བྱེད་པའི་དགོད་བྲོའི་ཉམས་ལྡན་གྱི་དམངས་གླུའི་རིགས་

ཤིག་ཡིན། དབྱངས་འགྲོས་ཅུང་མགྱོགས་ཤིང་། སོྤྲ་བག་ཅན་དང་། ནང་དོན་རྩེད་མཚར་ཆེ་ལ་དགོད་བོྲའི་ཉམས་

དང་ལྡན། ཚིག་རྐང་ཕྱེད་སྔ་ཕྱིར་ཕྱེ་ནས་རྐྱང་ལེན་དང་ལེན་རེས་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཤས་ཆེ།

༢ ཡུས་གླུ་ནི། སྐྱོ་གླུའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན། གདངས་དབྱངས་དལ་ཞིང་སྐྱོ་ཤས་ཆེ། སྐྱེས་མས་ལེན་པ་

ཤས་ཆེ་བ་དང་། དོན་བརྗོད་ཀྱི་རྣམ་པར་འདུག་པས་ལེན་ཡུན་རིང་། ལེན་སྟངས་ལ་རྐྱང་ལེན་དང་མཉམ་ལེན་

བྱེད་པའང་ཡོད།

༣ སྨྲེང་གླུ་ནི། ཕུགས་འདུན་རིང་མོ་མཚོན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། གདངས་དབྱངས་ལ་འགྱུར་ཁུག་ལྡན་

པ། འཕང་བསྟོད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། གླུ་ཚིག་ལ་ཕུགས་རེ་མཚོན་པ་དང་། སྨོན་ལམ་རྒྱག་པ་སོགས་ཡོད་ཅིང་། 

རྐྱང་ལེན་བྱེད་པ་ཅུང་ཁྱབ་ཆེ།

༤ གླུ་ཤགས་ནི། དཔེར་མཚོན་ཅན་གྱིས་ཕན་ཚུན་དྲི་བ་འདྲི་བ་དང་ཤགས་འགྱེད་བྱེད་པའི་གླུའི་བྱེ་བྲག་

ཅིག་ཡིན་ཏེ། གཅིག་གིས་དྲི་བའི་ཚུལ་དུ་བླངས་ན་ཅིག་ཤོས་ཀྱིས་དེར་ལན་འདེབས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ལེན་པ་ཞིག་

ཡིན་ལ། ཕན་ཚུན་ལེན་རེས་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན།

༥ བར་འཇོག་ནི། གྱོད་དང་འགལ་བ་སྡུམ་པའི་ཚེ་ལེན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན། ཁྱིམ་ཚང་གི་ནང་མ་འཆམ་

པའམ་སྡེ་བའི་ནང་མི་མཐུན་པར་བྱུང་བ་སོགས་ལ། ཕན་ཚུན་བར་གྱི་འགལ་བ་སྡུམ་པར་གཟུ་བས་ཁ་ཏའི་ཚུལ་

གྱིས་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན། ལེན་རེས་བྱེད་པའམ་མཉམ་ལེན་བྱེད་པ་སོགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་།

༧ བཀྲ་ཤིས་འཇོག་པ་ནི། དགའ་སྟོན་དང་གཉེན་སྟོན་གྱི་ཆོ་ག་མཇུག་སྒྲིལ་ཁར་ལེན་པ་སྟེ། འགྱུར་

ཁུག་གྱིས་གདངས་རིང་པོར་འཐེན་ནས། རི་རབ་ཁང་ཁྱིམ་སོགས་ལ་བསྟོད་གླུ་གྱེར་བ་དང་། ལོ་ལེགས་ཡོང་

བ། བཟའ་ཚང་འགྲིག་མཐུན། ནད་མེད་གོད་མེད་འབྱུང་བ་སོགས་ལ་སྨོན་ལམ་རྒྱག་པར་ལེན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སྔོན་ཆད་རྐྱང་ལེན་བྱེད་པ་མང་ཡང་། ད་ལྟ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བོད་པས་མཉམ་ལེན་བྱེད་པའང་ཡོད། 

གོང་གསལ་ལས་མཐོང་ཐུབ་པ་ནི། གླུ་ནི་ཕན་ཚུན་ལེན་རེས་བྱེད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤས་

ཆེ་ལ། དེར་འཚོ་བའི་སྐོར་ནས་ལེན་རེས་བྱེད་པ་དང་ཅ་ག་ཕྱག་ལེན་གྱི་སྐོར་ནས་ལེན་རེས་བྱེད་པ་སོགས་ཡོད་

ཅིང་། སྤྲོ་སྣང་ཅན་གྱི་རྩེད་འཇོ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། བློ་དང་རིག་པའི་འགྲན་སྡུར་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ལ། ལེན་

རྒྱལ་བྱུང་ན་གླུ་བའི་ཆོ་ལོ་འཐོབ་པ་དང་། ཕམ་ན་ངོ་ཚའི་ངན་མིང་ཁུར་དགོས་པས། ཁོག་དཔུང་ལ་རྒྱ་བརྩད་ནས་

ཉིན་མཚན་བསྟུད་མར་བླངས་ཀྱང་རྒྱལ་ཕམ་གྱི་དབྱེ་བ་མི་ཆོད་པའང་ཡོད། གླུ་ཡི་ནང་དོན་སྣ་མང་ཞིང་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང་། གླུ་ཚིག་ནི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་སུ་བརྒྱུད་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན། སྐབས་ཐོག་དུས་ཐོག་ཏུ་གསར་

དུ་རྩོམ་པའང་ཡོད། དེར་ཕ་ཡུལ་ལ་བསྟོད་པ་དང་། རྩྭ་ཐང་དང་གངས་རི། རྟ་མཆོག ནོར་ལུག ཉི་ཟླ་སྐར་

གསུམ། གཙང་པོ་དང་མཚོ་མོ་ལ་སོགས་པར་བསྟོད་གླུ་ལེན་པ་དང་། ཡབ་མེས་གཟེངས་སུ་བསྟོད་པ། ཕ་མའི་

དྲིན་དྲན་པ། བཀྲ་ཤིས་ཁ་གཡང་སྒྲོག་པ། དཔའ་བོར་བསྟོད་ཅིང་། སྲོལ་བཟང་ལ་བསྔགས་ནས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་

འཚོ་བར་སྨོན་པ་སོགས་རི་ར་བ་ཁང་ཁྱིམ་དང་ཀུན་སྤྱོད་ཚུལ་ལུགས། གནའ་སྲོལ་ད་ལུགས་དང་བཅས་པ་གླུའི་

ནང་དོན་དུ་བྱེད་རུང་བ་མེད་པས། བརྩེ་དུང་གིས་ཕྱུག་ཅིང་སྣང་ཆའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་དང་། དགའ་སྟོན་དང་། 

གཉེན་སྟོན། གྱ་སྟོན་བྱེད་པ་སོགས་བསྐལ་བཟང་གི་དུས་སྟོན་སྨིན་པའི་སྐབས་གླུ་ལེན་གར་རྩེད་བྱེད་པ་རྒྱུག་ཆེ་

བར་མཐོང་།

ས་ཁུལ་སོ་སོའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་གླུའི་འགུགས་སྟངས་ཀྱང་མི་འདྲ་སྟེ། 

དེ་ལ་རོང་བའི་འགུགས་སྟངས་དང་འབྲོག་པའི་འགུགས་སྟངས། རོང་མ་འབོྲག་གི་འགུགས་སྟངས་བཅས་རིགས་

གསུམ་ཡོད། གང་ཡིན་ཡང་སྤྱིར་བཏང་དུ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གདངས་རིམ་ལྔའི་འགུགས་སྟངས་ལས་མ་འདས་

པས་ན། ཡར་འགྱོགས་（羽调式）དང་མར་འགུགས་པ་（商调式）གཉིས་གཙོ་ཆེ་ཞིང་། སྐབས་འགའ་རེར་

ངལ་གསོའི་དབང་གིས་དྲང་བོར་བསྲིངས་ནས་འཐེན་པ་སོགས་ཀྱང་ཡོད་པས། གླུའི་འགྱུར་ཁུག་ལ་བཀྱགས་

ནས་བསྟོད་པ་དང་། བཀུག་ནས་སྨད་པ། འཐེན་ནས་དྲང་བོར་སྲིང་བ་སྟེ་རིགས་གསུམ་ཡོད། གླུར་འདྲེན་པའི་

བརྗོད་བྱའི་དོན་ལ་དགའ་སྐྱོ་ཆགས་སྡང་བཞི་གང་རུང་བླངས་པས་ཆོག་ཀྱང་། བསྟན་དོན་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་པར་

གྱིས་དྲངས་པའི་མཚོན་ཐབས་ལ། ཟླ་བོ་དངོས་པོའི་དཔེའི་སྒོ་ནས་ཚིགས་བཅད་སྔ་མ་གཉིས་དཔེར་བཀོད་པ་

དང་ཕྱི་མ་དེའི་གསལ་བྱའི་དོན་ལ་བཀོད་ནས། དཔེ་དོན་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་བསམ་ཚུལ་ཚུར་སྣང་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་

ཅན་ཞིག་ཡིན། ཐོག་མར་ལེན་དུས་གདངས་རིང་པོར་འཐེན་ཏེ་འགྱོགས་དགོས་པས་དེ་ལ་གླུ་འགྱོགས་ཟེར།

བོད་ཀྱི་གླུ་ཚང་མར་ཐོག་མར་གླུ་འགྱོགས་འཐེན་དགོས་ཏེ། གདངས་མཐོ་ཞིང་ཀྱོག་པའི་རྣམ་པར་དྲངས་

ནས་ལེན་དགོས། གླུ་འགྱོགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གླུ་སྐད་སྙན་མོ་ཀྱག་ཀྱོག་ཏུ་འགུགས་ཤིང་། འགུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
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གླུ་གཞས་བྲོ་གར་དང་དུས་སྟོན་བྱེད་སྒོ། 

ལེན་མཁན་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩལ་ལ་ཐུག་པས་ངེས་གཏན་ཆེར་མེད། དཔེར་ན། མཚོ་ལྷོ་གུང་ཧོ་རྫོང་གི་ས་ཆར་ཞང་

ཡ་རེ་ལོ་ལོ་འམ་ཞང་རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་མང་། གླུ་འགྱོགས་ཀྱིས་གླུ་བ་གང་གི་མགྲིན་པའི་རྩལ་དང་སྐད་ངག་

གི་ནུས་པ་མཚོན་ཐུབ་པར་མ་ཟད། གླུ་ལེན་པའི་སྟ་གོན་དང་སྙོམ་སྒྲིག་གི་ནུས་པའང་སྟོན་ཐུབ་པར་ཡོད། གླུ་

འགྱོགས་ཀྱིས་མགོ་བསླངས་ཏེ་སེམས་ཁམས་ཡོངས་སུ་སྙོམ་བདེར་བབས་པ་ན། ད་གཟོད་རིམ་གྱིས་གླུ་སྐད་

ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་ཚིག་དྲངས་ཏེ་འགྱུར་ཁུག་ལྡན་པའི་གླུ་ལེན་པར་རྩོམ། གླུ་འགྱོགས་ཀྱིས་དབྱངས་ཀྱི་ཉམས་

གདོན་པར་ནུས་པ་ཆེ་བ་དང་། གླུའི་ནང་དོན་གྱི་བསམ་བློའི་བརྩེ་དུང་ལ་སྐད་ཀྱི་འདེགས་འཇོག་གིས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་

ནས། འགྱུར་ཁུག་མཐོ་དམའ་དང་། དྲག་ཞན། མགྱོགས་བུལ་བཅས་མངོན་པར་མཚོན་ཡོད།

གླུ་ཚིག་གི་རིང་ཐུང་ལ་ངེས་པ་མེད་པར་རང་དབང་གི་དབྱངས་རྡེབ་ཤས་ཆེར་སྤྱོད་པ་དང་། སྐབས་ལ་ལར་ 

༣/༨ དང་ ༨/༩ དང་ ༣/༤ རྡེབ་ཆ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་པས། རང་དབང་དང་དཀྱེལ་ཡངས་ཀྱི་དམངས་གླུའི་

ཁྱད་ཆོས་འབུར་དོད་དུ་ཡོད། གླུའི་རང་དབང་གི་དབྱངས་རྡེབ་ལ་ལྕི་བའི་དབྱངས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་གསལ་པོ་མི་ལྡན་

པས། དབྱངས་ཀྱི་རྡེབ་ཆའི་འདར་འགུལ་དེ་སྐུད་ཚིགས་ཆུང་པར་འབེབས་མི་ཐུབ་མོད། རང་ཉིད་ཀྱི་དམིགས་

བསལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་ལྡན་ཏེ། གལ་ཏེ་གནས་བརྒྱད་དུ་ཕྱེ་བའི་དབྱངས་ཚེག་རྩ་བའི་རྡེབ་ཆར་བྱས་ན། དབྱངས་ཀྱི་

རྡེབ་ཆ་འདི་གླུ་ཧྲིལ་པོར་སྤྱོད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། གླུ་ཕལ་ཆེ་བ་གནས་བརྒྱད་དུ་ཕྱེ་བའི་དབྱངས་ཚེག་རྩ་བའི་

རྡེབ་ཆར་བྱས་ཤིང་། གདངས་དབྱངས་མགྱོགས་ཤིང་བྲེལ་བ་དང་འབྲེལ་ཆགས་པ། ཚིག་ཅུང་རིང་ཡང་དབུགས་

ཐེངས་གཅིག་གིས་གྱེར་ཐུབ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་དོ། །

གླུ་ཡི་འགྱུར་ཁུག་དང་རིང་ཆ། རང་དབང་གི་དབྱངས་རྟ་སོགས་ནི། བོད་ཡུལ་གྱི་ས་བབ་ཁོར་ཡུག་དང་

ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་སྟངས། འཚོ་བ་རོལ་ཚུལ། ཕྱུགས་ལས་རུ་བའི་གོམས་གཤིས་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་

མཆིས།

གཉིས་པ། ལ་གཞས་བཤད་པ།

ལ་གཞས་ཀྱི་མིང་གཞན་ལ་རི་གླུའམ་མཛའ་གཞས་ཟེར་བའང་ཡོད། དེ་ནི་ཨ་མདོ་ས་ཆར་ཁྱབ་གདལ་

ཆེ་ཞིང་། ན་གཞོན་ཕོ་མོ་དག་གིས་ཕ་མ་དང་རྒན་པར་གཞའ་ནས་ན་ཆུང་གི་ཚོགས་རའམ། རི་འགོ་ལུང་ཀྱོག་

སོགས་སུ་ལེན་རེས་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ནང་དོན་གཙོ་བོ་ཕན་ཚུན་བར་བསྟོད་པ་འཐེན་པའམ། མཛའ་གཅུགས་

བརྗོད་པམ། རོགས་དྲན་པ། ཁ་འབྲལ་བ། སྐྱོ་གདུང་མཚོན་པ་སོགས་ཕོ་མོའི་འཇིག་རྟེན་སྣང་བ་བརྗོད་བྱར་བྱས་

ཡོད། སྐད་གདངས་མཐོ་ཞིང་ཡངས་པ་དང་། འབྲུ་གསལ་ལ་ཚིག་མང་བ། དབྱངས་རྟ་ཐུང་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཆོས་ལྡན་པས། དོན་བརྗོད་གཙོར་བྱས་པས་ལེན་སྟངས་ཕལ་ཆེ་བ་བཤད་མ་གྱེར་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན།

མཚོན་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པའི་སྟེང་ནས་ལ་གཞས་ཕལ་ཆེ་བ་གདངས་ལྔའི་དབྱངས་རིམ་ཅན་དུ་སྣང་ལ། ས་

ཆ་ཁ་ཤས་སུ་གདངས་དབྱངས་དྲུག་འགྱུར་གྱི་དབྱངས་རིམ་ཐོན་པའང་ཡོད། དབྱངས་རྟ་ཅུང་ངེས་གཏན་ཅན་

དང་། དབྱངས་འགྲོས་རང་དབང་ཆེ་བ། རང་དབང་གི་དབྱངས་རྡེབ་མང་བ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དོད་དུ་ཡོད་

ཀྱང་། ལྕི་བའི་གདངས་དབྱངས་དང་ཚིགས་ཆུང་མངོན་གསལ་ཅན་ནི་དེ་འདྲས་མང་བོ་མེད། གླུ་མཇུག་སྡུད་པའི་

ངང་ཚུལ་ནི་རྦད་ཆོད་ཅན་དུ་སྣང་བས། དམངས་གླུ་གཞན་དང་གཏན་ནས་མི་འདྲ།

ལ་གཞས་ལ་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་དབྱེ་ན། ཕལ་ཆེར་གཤམ་གྱི་རྣམ་པ་བདུན་དུ་ངེས་ཏེ།

༡ རྩེ་མགོ་རྩོམ་པའི་སྐོར། འདིས་ལ་གཞས་ལེན་པའི་འགོ་འགྱོགས་སམ་གདངས་མགོ་འཐེན་པ་ཡིན་ལ། 

སོ་ཕག་གཡུག་ནས་གཡང་ཊི་འདྲེན་པའི་བྱེད་ལས་ཅན་དུ་མཐོང་།

༢ རོགས་འགྲོག་པའི་སྐོར། ཕོ་མོ་གཉིས་འགྲོགས་ནས་དགའ་རོགས་སྒྲིག་ཅིང་། བརྩེ་དུང་གི་མྱུ་གུ་ཐོག་

མར་འབུས་ནས་འཇིག་རྟེན་སྣང་པར་འཇུག་པའི་སྐོར་གཞས་ལ་ལེན་པ་ཡིན།

༣ རོགས་འགལ་བའི་བའི་སྐོར། ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་བར་འགལ་བ་བྱུང་ནས་བརྩེ་དུང་ལ་གནོད་པ་ཐེབས་

ཞིང་། དེའི་རྐྱེན་པས་ཕན་ཚུན་འབྲལ་བར་བྱུང་བ་སོགས་གཞས་ལ་ལེན་པ་ཡིན།

༤ འཚམས་འདྲིའི་སྐོར། ལ་གཞས་བླངས་ནས་ཕན་ཚུན་བར་ཁམས་བདེ་འདྲི་བའི་རྣམ་པ་སྟེ། དེའི་སྐོར་

གྱི་བརྗོད་བྱ་གཞས་ལ་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན།

༥ རོགས་མཐུན་པའི་སྐོར། ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་སྣང་བ་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་བརྩེ་དུང་གི་དྲོད་ཁོལ་མྱོང་བའི་སྐོར་

གཞས་ལ་ལེན་པ་ཡིན།

༦ རོགས་དྲན་པའི་སྐོར། བརྩེ་གདུང་གིས་ཕན་ཚུན་དྲན་ཞིང་འཕྲེང་བའི་གཟིར་བའི་སེམས་ཚོར་གཞས་

སུ་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན།

༧ བདེ་མོའི་སྐོར། མཐུན་པའི་ངང་ནས་སོ་སོར་གྱེས་ཁར་ཕན་ཚུན་བར་གཞས་བླངས་ནས་བདེ་མོ་འཇོག་

པ་ཞིག་ཡིན།

གསུམ་པ། རོགས་འཐེན་བཤད་པ།

རོགས་འཐེན་ནི་ཨ་མདོའི་དམངས་ཁྲོད་དུ་དར་བའི་བརྩེ་དུང་གི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་གཞས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག་

ཡིན་ལ། ན་གཞོན་ཕོ་མོའི་བར་གྱི་མཐུན་སྣང་བརྗོད་པའི་མཛའ་གཞས་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་དུ་
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གླུ་གཞས་བྲོ་གར་དང་དུས་སྟོན་བྱེད་སྒོ། 

སྐྱོ་གར་གྱི་རྣམ་པར་སྣང་ནའང་། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་རྒྱུན་འཛིན་གནང་བ་དང་། ངག་ནས་ངག་

བརྒྱུད་དེ་ཇེ་ལེགས་སུ་བཏང་བས་ངེས་གཏན་གྱི་དབྱངས་རྟ་ལྡན་ལ། སྒྲིག་གཞི་ཚགས་དམ་པའི་བརྩེ་དུང་ལྷུག་

བརྗོད་ཀྱི་གཞས་ཚིག་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན།

བཞི་པ། རྩེད་རིགས་བཤད་པ།

རྩེད་རིགས་ནི་ཨ་མདོ་ས་ཆའི་གླུ་གར་སྦྲགས་མའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རྣམ་པ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན། ཀན་ལྷོའི་དང་

རྨ་ ལྷོ་བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྩེད་རིགས་ལ་གར་ཞེས་ཀྱང་འབོད། གླུ་དང་གཞས་ལ་གཏན་ནས་མི་འདྲ། དེ་ནི་ཨ་

མདོའི་རོང་ཕྱོགས་དང་རོང་མ་འབྲོག་གི་ས་ཆར་དར་ཆེ་མོད། འབྲོག་ཕྱོགས་ཕལ་མོ་ཆེར་མི་དར་ལ་འགའ་རེར་

དར་ཡང་དེ་འདྲའི་མཐོང་ཆེན་པོར་མི་རྩི། མཚོ་ལྷོའི་གུང་ཧོ་རྫོང་དང་ཁྲི་ཀ་རྫོང་། རྩི་གོར་ཐང་རྫོང་། མང་

རྫོང་། འབའ་རྫོང་བཅས་ཀྱི་རོང་ཕྱོགས་དང་རོང་འབྲོག་འདྲེས་མའི་ས་ཆར་དར་ལ། རྨ་ ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ཐུན་རིན་རྫོང་

དང་གཅན་ཚ་རྫོང་བཅས་དང་། ད་དུང་ཀླུ་རྒྱལ་འགག་དང་མཆོ་ཤར་ས་ཆའི་དཔའ་ལུང་རྫོང་དང་ཞུན་ཧྭ་རྫོང་། 

དེར་མ་ཟད་དཔའ་རིས་དང་གྲོ་ཚང་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་དུའང་དར་སྲོལ་ཆེ།

རྩེད་རིགས་ལ་གདངས་དབྱངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྡན་ཏེ། གླུ་དང་གཞས་ཀྱི་མཐོ་ཞིང་ཡངས་པ་དང་

རང་དབལ་གིས་འགུགས་པའི་གླུ་འགྱོགས་རིང་ཆ་དང་འདར་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱང་མངའ་བས། ཨ་མདོའི་དམངས་

གླུའི་ཆར་གཏོགས་པའི་རྩེད་མོའི་རྣམ་འགྱུར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན། རྩེད་རིགས་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག་གི་རྣམ་

པ་ནི་商调式 དང་调式གཙོར་བྱས་ཏེ། 角调式ཡང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། གདངས་ལྔའི་དབྱངས་རིམ་

ཅན་གྱི་ཐོག་ཏུ་ ༣ / ༨ དང་ ༨ / ༩ ། ཡང་ན་ ༣ / ༤ ཅན་གྱི་རྡེབ་ཆ་ （拍）ཅུང་མང་བོར་ཡོད། 

གླུ་སྐད་དང་དབྱངས་རྟ་མི་འདྲ་བ་མ་གཏོགས་གླུ་ཚིག་ནི་ཧ་ལམ་གླུ་གཞས་ལ་འདྲ། སྐབས་འགར་གླུ་ཚིག་ལ་

ལ་ནི་བསྐྱར་ཟློས་གཟུགས་འགྱུར་ཏུ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། རྩེད་རིགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འགུགས་སྟངས་ནི་ཁྱད་

པར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། གདངས་དབྱངས་བསྒྱུར་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་མཚོན་སྟོབས་ཤུགས་དྲག་གིས་

བསྐྱེད་དགོས། གདངས་བསྒྱུར་（ 转 调 主 要 采 取 移 宫 手 法）གྱི་རྩེད་རིགས་མཉམ་ལེན་ལ་ཞུགས་པའི་མི་

གྲངས་མང་ཉུང་ལ་ངེས་གཏན་མེད་ཅིང་། ཕོ་མོ་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་གང་གིས་བླངས་ཀྱང་མི་འཚམས་པ་མེད། 

འགྲོས་དལ་བའི་སྟངས་སྟབས་བསྒྱུར་ནས་ཉམས་འགྱུར་བསྐྱེད་པས། རྩེད་མཚར་དང་སྤྲོ་བག་གི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་

གསལ་དོད་པོ་ལྡན། འཁྲབ་སྟོན་པ་དག་རང་གནས་སུ་བསྡད་དེ་ཉ་གུག་གུག་དང་ཕུ་ཐུང་རིང་པོས་ལག་གདང་

སྦྲེལ་ནས་ཟློས་ཤིང་འཁྲབ་པར་བྱེད། སྐབས་ལ་ལར་ངལ་རྩོལ་ལམ་དཔའ་རྩལ་སོགས་ཀྱི་ཉམས་བཏོད་པའམ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སྲོག་ཆགས་རིགས་ཀྱི་ལད་མོ་བྱེད་པའང་ཡོད། སྟོན་མོའམ་ངལ་རྩོལ་གྱི་བར་སྐབས་གང་རུང་དུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་

ཅིང་། གླུ་གར་སྦྲགས་མའི་ཚུལ་གྱིས་སྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་སྣང་བ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན།

ལྔ་པ། གཉེན་བཤད་བཤད་པ།

གཉེན་བཤད་ནི་ཨ་མདོའི་ཡུལ་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་གཉེན་གྱི་བཤད་པ་ངག་ལ་གྱེར་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། 

གཉེན་སྟོན་གྱི་ཆོ་གའི་ནང་བུ་མོའི་སྐྲ་ཕབ་དགའ་སྟོན་ནས་འགོ་བཟུང་སྟེ། བག་སྟོན་དངོས་གཞི་སྒྲུབ་པའི་བར་

གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་། མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་གཉེན་གྱི་བཤད་པ་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་གྱེར་དུ་ཡོད། དབྱེ་ན་

གཉེན་བཤད་ལ་རིགས་འགའ་ཡོད་དེ།

༡ གཉེན་སློང་བའི་གླུ། འདི་ནི་བར་བས་གྱེར་བ་སྟེ་ཕོ་མོ་ཟུང་གི་རིགས་རུས་ཁྱིམ་རྒྱུད་ལ་བཟང་རབས་

བཤད་ནས་བསྟོད་པ་དང་། མག་པ་དང་བག་མའི་འཇོན་ཐང་ལ་མཐོ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་བསྔགས་པ་སོགས་བརྗོད་

བྱར་བྱས་པའི་གླུ་མ་གཏམ་གྱི་དཔྱད་བརྗོད་ཅིག་ཡིན།

༢ སྐྲ་སློང་བའི་གླུ། འདི་ནི་བུ་མོ་གནས་ལ་སྐྱེལ་ཁར་ཡུལ་ནས་ལེན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན། རོང་ཕྱོགས་ལ་

དར་སྲོལ་ཆེ། འདི་ལ་སྐྲ་བཤད་ཀྱང་ཟེར། སྤྱིར་བཏང་དུ་གཉེན་མ་སྒྲིག་པའི་བུ་མོ་ཞིག་གིས་ལེན་དགོས། གཙོ་

བོ་དྲིན་དྲན་པའི་སྐོར་གྱི་ནང་དོན་བརྗོད་བྱར་བྱས་པ་ཡིན་པས། སྐྱོ་ཤས་ཆེ་བའི་དོན་འགྱུར་ཁུག་ལྡན་པའི་དབྱངས་

རྟར་དྲངས་ནས་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན།

༣ ཤིས་འབོད་ཀྱི་གླུ། འདིའི་རྣམ་པ་ནི་ཕོ་མོ་ཟུང་གིས་སྐད་འགྲོས་ཀྱིས་ལེན་ཞིང་། ནང་དོན་ནི་གཉེན་

བསྟོད་དམ་ཤིས་སྨོན་སོགས་ལ་བྱེད་པས་རིགས་མང་ཞིང་སྙན་ཆ་དོད་པོ་ལྡན།

༤ བག་མ་བསུ་བའི་གླུ། འདི་ལ་ད་དུང་བག་མགྲོན་བསུ་བའི་གླུ་ཡང་ཟེར་ཏེ། བག་མ་བསྐྱལ་བའི་སྐབས་

ཞང་པོ་དང་བཅས་པ་གནས་ཡུལ་ཚང་གི་སྒོ་ཁར་འབྱོར་དུས་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན།

དྲུག་པ། ལས་གཞས་བཤད་པ།

ལས་གཞས་ནི་ངལ་རྩོལ་གྱི་གླུ་སྟེ། ཨ་མདོའི་ས་ཆར་ངལ་རྩོལ་བྱེད་པའི་སྐབས་ལེན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན། 

ངལ་རྩོལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་མི་འདྲ་བར་བརྟེན་ནས་སྐབས་སོ་སོར་གྱེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་རིགས་ཧ་ཅང་

མང་། དཔེར་ན། རོང་ཁུལ་ནས་ཞིང་རྨོ་བ་དང་། ལོ་ཏོག་འབྲེག་པ། གཡུལ་གཅོག་པའི་སྐབས་ལས་གཞས་
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གླུ་གཞས་བྲོ་གར་དང་དུས་སྟོན་བྱེད་སྒོ། 

གཏོང་བ་མ་ཟད་། ད་དུང་ས་རྐོ་བ་དང་གྱང་རྡུང་བ། རྩིག་པ་རྒྱག་པ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཀྱང་ལས་གཞས་ལེན་པས། 

གཙོ་བོ་རྩོལ་ཤུགས་དང་འགྲོས་མཉམ་ཞིང་ཟློས་དབྱངས་ཀྱིས་ལྡེམ་ཆ་དང་ལྡན་པར་ལེན། འབྲོག་ཁུལ་ནས་བུད་

མེད་རྣམས་ཀྱིས་བཞོ་དབྱངས་འཐེན་པ་ཡང་འདིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། དབྱངས་ཀྱི་ལྡེམ་ཆར་འགྱུར་ཁུག་གི་རང་

དབང་ཡོད་པ་ནི་ཕྱུགས་འཚོ་བ་དང་ས་ཞིང་རྨོད་པ། འོ་མ་བཞོ་བའི་གླུ་ལྟ་བུ་ཡིན། གལ་ཏེ་འབྲི་མོ་ཇི་འདྲའི་རྒོད་

པོ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་། སྙན་འགྱུར་གྱིས་ཕྱུག་པའི་བཞོ་དབྱངས་འཐེན་ཚེ་དེ་མུར་གཡུང་ལ་དབབ་ཐུབ་པ་ཡིན།

བདུན་པ། བྱིས་གླུ་བཤད་པ།

བྱིས་གླུ་ནི་བྱིས་པ་རྨོངས་སེལ་གྱི་ཆེད་དུ་ལེན་པའི་གླུ་སྟེ། གདངས་ཀྱི་མཆེད་རྒྱ་ （音域）ཅུང་དོག་ཅིང་

ལྡེམ་ཤུགས་ཀྱི་འགྱུར་པ་མི་གསལ་ལ། ཚིག་ཐུང་ཞིང་གདངས་སྙན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། གླུ་ཚིག་གི་

ནང་དོན་ནི་བྱིས་པའི་མཐོང་ལུགས་ལྟར་གྱི་འཚོ་བའི་རྒྱུ་ཆ་མང་ཞིང་། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་གཙོ་བོར་བྱས་

པའི་བྱ་དངོས་ངོས་འཛིན་ཐད་ཀྱི་མཚར་སྣང་དང་། འཆར་ཡན་གྱིས་སྤྲས་པའི་བྱིས་བློའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་གླུར་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན།

བརྒྱད་པ། མ་ཎི་དབྱངས་སྐུལ་བཤད་པ།

མ་ཎི་དབྱངས་སྐུལ་ནི་ཨ་མདོའི་ས་ཆར་དར་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བའི་གླུ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དམངས་ཁྲོད་དམ་

དགོན་པའི་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོའི་སྐབས་སུ་ཤས་ཆེར་ལེན། མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་ནང་དོན་དུ་བྱས་ཤིང་། གདངས་

དབྱངས་ཅུང་དལ། རྐྱང་ལེན་དང་མཉམ་ལེན་བྱེད་སྟངས་མཆིས་ཤིང་། སྤྱིར་བཏང་དུ་བླ་མའམ་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་

གིས་མགོ་ཁྲིད་ནས་ལེན་དགོས། མ་ཎི་དབྱངས་སྐུལ་བྱེད་ཚུལ་ལ་རིགས་གཉིས་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་ཀན་ལྷོ་དང་

མཚོ་ཤར། རྨ་ ལྷོ། མཚོ་ལྷོ་བཅས་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཞིང་། སྙན་པའི་འགྱུར་ཁུག་ལྡན་ཞིང་སྐྱོ་ཞད་

དང་བཅས་ཏེ་གཟབ་ནན་དུ་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན། རེབ་གོང་དུ་ལོ་རེའི་ཟླ་ལྔ་བའི་ནང་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་ཡུན་ལ་མ་ཎི་

ཆོས་ཐོག་འཚོགས་སོྲལ་ཡོད། དུས་དེར་ལྷགས་ན་ཞིང་བ་ཚང་མས་ལག་ལས་ཀ་བསྐྱུར་ནས་ཆོས་ཐོག་ལ་ཞུགས་

ངེས་ཡིན། གཅིག་ཤོས་ནི་བོད་ཡུལ་གྱི་དགོན་པར་མ་ཎིའི་འདོན་རྟ་ཞིག་གྱེར་སྲོལ་ཡོད་དེ། མཚོ་སྔོན་གྱི་ཇོ་མོའི་

དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་ཏེ། གཅན་ཚ་རྫོང་གི་གནམ་རྫོང་ཕྱུག་མོ་དགོན་དུ་དཔེར་མཚོན་ཅན་གྱི་མ་ཎིའི་འདོན་རྟ་སྙན་

མོ་ཞིག་དར་ཡོད་དེ། དེ་ནི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་གྱེར་སྟངས་དང་ཅུང་ཙམ་མིའདྲ་བར། མགྱོགས་བུལ་གཉིས་ཀ་ལྡན་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཞིང་གདངས་སྙོམས་པོས་འཐེན། སྙན་ཆ་ལྡན་ཞིང་གདངས་ཀྱི་མཆེད་རྒྱ་ཅུང་ཡངས་ལ་གླུ་དང་འདྲ་བར་སྣང་།

དགུ་པ། མགུར་བཤད་པ།

མགུར་ནི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་དོན་གླུར་གྱེར་བ་ཞིག་སྟེ། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་བརྗོད་བྱར་བྱས་ནས་

ཉམས་རྟོགས་གླུར་གྱེར་པ་ཞིག་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྙིང་མ་བ་དང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་

མའམ་རྣལ་འབྱོར་བས་ལེན་ལ། དགེ་ལུགས་པ་དང་གྲུབ་མཐའ་གཞན་པས་ཀྱང་ལེན་པས། ཆོས་བྱེད་མི་སྣས་

སློབ་གསོའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན། སྙན་གྲགས་ཆེ་བ་ནི་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་མགུར་གླུ་དང་

ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་མགུར་མ་སོགས་ཡིན། དེ་ནི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལས་འབྲས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་སོགས་གླུ་རུ་བླངས་ཏེ། སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ཚོགས་གསོག་དགེ་སྒྲུབ་ལ་སྐུལ་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོར་

བྱས་པ་དང་། ཞར་ལ་སྣང་མཐོང་གི་བཀོད་པར་བསྟོད་པ་དང་། བླ་མར་བསྟོད་པ། ཚེ་སྲོག་ལ་བསྟོད་པ། སྒྲུབ་

པ་ཉམས་ལེན་ལ་བསྟོད་པ་སོགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཀྱང་གྱེར་བ་ཞིག་ཡིན། རྐྱང་ལེན་གཙོར་བྱས་ཤིང་མཚམས་ལ་ལར་

མཉམ་ལེན་བྱེད་པའང་ཡོད།

བཅུ་བ། རྡུང་ལེན་བཤད་པ།

རྡུང་ལེན་ནི་དུས་སྐབས་གསར་བར་དར་བའི་དམངས་གླུ་ཞིག་ཡིན། བོད་ལྗོངས་ཕུད་པའི་ཀན་ལྷོ་དང་རྨ་

ལྷོ། མཚོ་ལྷོ། མགོ་ལོག། མཚོ་ནུབ་ཀྱི་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་། མཚོ་བྱང་གི་རྐང་ཚ་དང་མདོ་ལ་རིང་མོ། ནུབ་མཚོ་

བཅས་དང་། མཆོ་ཤར་ཁུལ་གྱི་ཞུན་ཧྭ་དང་དཔའ་ལུང་བཅས་ལ་རྒྱུག་ཧ་ཅང་ཆེ། རྣམ་པའི་ཆ་ནས་སྒྲ་སྙན་རྡུང་

ལེན་དང་པི་ཝང་རྡུང་ལེན་གཉིས་ཡོད། གདངས་དབྱངས་དྭངས་ཤིང་གསལ་ལ་སྤྲོ་སྣང་གིས་བརྟས་པ་དང་། བྲོ་

དབྱངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅུང་ལྡན།（ 羽 式 调 式 较 多） འཁྲབ་ལེན་བྱེད་སྟངས་ལ་ཕོ་མོས་ལེན་རེས་བྱེད་པ་དང་

རྐྱང་ལེན། མཉམ་ལེན་སོགས་མཆིས། འཁྲབ་སྟོན་པའི་མང་ཉུང་ལ་ངེས་གཏན་མེད་དེ། ཉུང་ན་མི་གཅིག་གམ་

གཉིས་ཀྱིས་ལེན་པ་དང་། མང་ན་མི་སྟོང་ཁར་འབུད་པའང་ཡོད།
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གླུ་གཞས་བྲོ་གར་དང་དུས་སྟོན་བྱེད་སྒོ། 

བཅུ་གཅིག མཇུག་བསྡུ་བའི་གཏམ།

གོང་གི་དམངས་གླུའི་རིགས་ཚང་མར་སྤྱི་སྡོམ་བྱས་ན་མཐོང་ཐུབ་པ་ནི། ཨ་མདོའི་དམངས་གླུར་ས་གནས་

རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ལ། མི་རིགས་གཞན་པའི་དམངས་གླུ་དང་ཐུན་མོང་གི་ཆའང་སྣང་། དཔེར་ན། 

གདངས་དངོས་མ་དང་རྫུས་མ་གཉིས་བདེ་བླག་གམ་མྱུར་སྟབས་ཀྱིས་སྤེལ་མར་འགུགས་པ་སོགས་ཀྱང་ཡོད་

པས། བྱེ་བྲག་གི་འགུགས་ལུགས་དང་ལྡེམ་རྩལ་གྱི་ཐད་ནས་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའང་ཡོད། ཨ་མདོའི་

དམངས་གླུ་འགྱོགས་མཐོ་ཞིང་རིང་པོར་འཐེན་ཏེ་དབྱངས་རྟ་འདྲེན་ཚུལ་མི་མཚུངས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། གཞི་

རྩའི་ཆ་ནས་ཕལ་ཆེར་སོག་གླུའི་གདངས་རིང་དང་འདྲ་ཉེ་བོར་ཡོད། ཐོག་མར་གླུ་འགྱོགས་བྱས་ནས་རིམ་གྱིས་

རིང་པོར་འཐེན་ཞིང་ཅུང་བདེ་ལ་བབས་པ་ན། ཐུང་ཞིང་གསལ་ལ་བསྟུད་མར་འབྱིན་པའི་མགྲིན་པ་འདར་བའི་སྒྲ་

ཕྱུང་སྟེ། རིམ་གྱིས་སྒྲ་རླབས་རིང་པོར་（长波音）འཐེན་པ་དང་། གདངས་དབྱངས་ལ་ལ་ཐོག་མར་སྒྲ་རླབས་

སུ་སྣང་བ་དང་། རིམ་གྱིས་སྙོམ་པོར་ཆགས་ཤིང་། མཐར་སྒྲ་རླབས་རིང་པོའི་སྒོ་ནས་མཇུག་སྒྲིལ་བའང་ཡོད། 

ཨ་མདོའི་དམངས་གླུའི་འགུགས་སྟངས་འདི་དག་ནི། ས་ཆའི་ཁོར་ཡུག་དང་འཚོ་བའི་མྱོང་བ་མེད་པ་ཞིག་གིས་

ངག་ཏུ་འདྲེན་ཐུབ་ཐབས་གཏན་ནས་མེད།

ཨ་མདོའི་དམངས་གླུའི་གླུ་ཚིག་ཚགས་དམ་ཞིང་སྦྱོར་བདེ་བ་ལ་གསོན་ཉམས་དང་སྙན་ཆ་དོད་པོར་ཡོད་

པས། རྟོག་པའི་འཆར་སྣང་རྟ་རྒོད་སྒྲོག་ལས་གྲོལ་པ་བཞིན་དུ་ཡན་པར་རྒྱུ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན། བརྗོད་བྱའི་

དངོས་པོ་དག་དཔེས་གབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་མཚོན་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རིགས་པ་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཕན་འབྲས་

ཀྱང་ཤུགས་དྲག་པོ་ལྡན། ད་དུང་རབ་རྟོག་གི་ལམ་ནས་མིའི་བསམ་བློའི་བརྩེ་དུང་དང་ཕུགས་འདུན་སོགས་རྟོག་

པ་འཆར་ཡན་ཅན་དུ་མངོན་པར་བྱས་པས། དམངས་གླུའི་དབྱངས་རྟ་དང་ནང་དོན་སོགས་ལ་ཉམས་སྣང་གི་

མཚོན་སྟོབས་ཆེ་ཞིང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འགུགས་ཤུགས་མཐུ་དྲག་པོ་ཡོད། དེ་ནི་ཨ་མདོའི་བོད་པར་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བློ་མིག་

ཡངས་པ་དང་། འཚོ་བའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ། བྱ་དངོས་ལ་རྟོག་ཞིབ་དང་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་འཇོན་ཐང་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

ཨ་མདོའི་དམངས་གླུ་ནི་རྔམས་མཐུག་པའི་མདོ་སྨད་ས་ཁུལ་གྱི་རིག་གནས་ཀྱི་མཚོན་བྱེད་གལ་ཆེན་ཅིག་

ཡིན་པས། ས་གནས་ཀྱི་སྒེར་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་བོད་སྤྱི་བའི་རིག་གནས་ཀྱི་བཅུད་ཀྱང་མ་ཤོར་བར་ཡོད་ཕྱིན། 

རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་ནང་གི་འོད་དུ་འཚེར་བའི་མུ་ཏིག་གི་ཕྲེང་བ་ཞིག་

ཡིན་ལ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིན་ཐང་དང་རིག་གནས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ལྡན་པས་སྔོག་འདོན་དང་ཞིབ་



-280-

ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

འཇུག་གཏིང་ཟབ་གནང་རིན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ། ༡.འབྲུག་ཐར་དང་གཅོད་གོ་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་《ཀན་སུའུ་བོད་

པའི་ལོ་རྒྱུས་》 མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་ ༢༠༠༤ ལོར་དཔར། ༢. བྲག་སྒོམ་པ་དཀོན་

མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་པའི་《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》 ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་

༡༩༨༩ལོར་དཔར། ༣.《མཚོ་ལྷོའི་ལོ་རྒྱུས་》 མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་ ༡༩༩༧ལོར་དཔར། ༤.《རྨ་ལྷོའི་

ལོ་རྒྱུས་》 མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༩༧ལོར་དཔར། ༥ སྡེ་རོང་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་《བོད་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་བཀྲ་ཤིས་གཏེར་བུམ་》བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྦུན་ཁང་ ༢༠༠༡ལོར་དཔར།

（སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད། ༢༠༠༩ལོའི་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་རིག་དེབ་གཉིས་པ་ལས་

དྲངས།）
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གླུ་གཞས་བྲོ་གར་དང་དུས་སྟོན་བྱེད་སྒོ། 

རེབ་གོང་ས་ཆའི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བྱུང་འཕེལ་དང་

ཁྱད་ཆོས་སྐོར་མདོ་ཙམ་གླེང་བ།

དེ་ཡང་གངས་ཅན་ཤེས་རིག་གི་གཟི་དཔལ་འབར་པའི་རེབ་གོང་རེག་པ་འབྱུང་བའི་གྲོང་ཁྱེར་འདི་ནི། བོད་

ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱིའི་མ་ལག་ཅུང་ཆ་ཚང་ལ་དར་ཁྱབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། བོད་བཙན་

པོའི་དུས་སྐབས་སུ་རྒྱ་བོད་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་བོད་སྤྱིའི་སྲིད་འབྱོར་རིག་གསུམ་སོགས་རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་

དང་། ནང་འདྲེན། བརྒྱུད་སྒྲོག་བྱེད་སའི་གནས་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཡུལ་འདི་ལ་དར་སྔ་བའི་རིག་

གཞུང་སྒྱུ་རྩལ་དང་། ཆོས་ལུགས། དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་བཅས་ལ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་རྫོང་

མཐུག་ཅིང་གསོན་ཤུགས་འབར་པ། སྤྱི་ཚོགས་གྱི་རྨང་གཞི་བརྟན་ལ་རིགས་དང་གྲངས་འབོརམང་བ། དུས་

ཡུན་རིང་བོའི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་སྙིང་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པ་སོགས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་གཞན་དང་མི་

མཚུངས་པའི་ས་གནས་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཇི་སྙེད་ཅིག་མཆིས་ཤིང་། ད་ལྟའི་དུས་སུ་ལྗོངས་འདི་ལ་བོད་མི་

རིགས་གྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་དང་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའི་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་

ཕུང་བོ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་གྲུབ་ཡོད་པས། འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ནས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་

གནང་བར་ཆེད་དུ་ཕེབས་པའི་མཛེས་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་དང་དམངས་སྲོལ་ཞིབ་འཇུག་པ། ཡུལ་

སྐོར་ལྗོངས་རྒྱུ་པ་མང་པོས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་ཡུལ་གྱི་གནས་མཆོག་ཅིག་རེད་ཅེས་བསྔགས་

བརྗོད་མཛད་ཀྱིན་འདུག། སྒོས་སུ་རེབ་གོང་གསེར་མོ་ལྗོངས་འདི་ལ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་གཞན་

འདོད་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཆ་འདི་དར་ནས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་སྟེ། ད་ལྟ་འཐུས་སྒོ་ཚང་ཞིང་རང་རྐྱ་

འཕེར་པའི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཚོགས་ཁག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། དེང་གི་དུས་འདིར་“རེབ་གོང་ལྷ་རིས་

སྦྱུ་རྩལ་”ཞེས་སྙན་པའི་གྲགས་པ་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་གདལ་དུ་སོང་དང་འགྲོ་བཞིན་

པའི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་བབ་དང་། དགེ་མཚན་གང་མང་ལ་དམིགས་ཏེ་རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བྱུང་འཕེལ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཁྱད་ཆོས་སྐོར་ལ་རང་གི་ནུས་ཚོད་ཀྱིས་དཔྱད་ཁུལ་ཙམ་བྱའོ། ། 

དང་བོ། རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བྱུང་འཕེལ་སྐོར། 

རེབ་གོང་ཡུལ་དུ་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་འདི་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་དར་བར་བཞེད་པ་མི་མཐུན་པ་ཅུང་མང་ཙམ་

འདུག་ལ། ད་ལྟའི་བར་དུ་གཅིག་མཐུན་གྱི་འདོད་ཚུལ་ཞིག་ད་སྔ་བྱུང་མེད་པར་སྣང་། རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་

གྱི་བརྙན་དེབ་ཐོག་མ་《རེབ་གོང་སྒྱུ་རྩལ་》ཞེས་པའི་ནང་འཁོད་པ་ལྟར་ན། “དུས་རབས་བཅོ་ལྔའི་སྟོད་ཙམ་

ལ། རེབ་གོང་ཡུལ་དུ་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་ཐོག་མར་བྱུང་བར་བཤད།”1 གཞན་ཡང་རེབ་གོང་སྒྱུ་རྩལ་ཁང་གི་ཆེད་

པར་《རེབ་གོང་སྒྱུ་རྩལ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་》（སྣུམ་པར་） ཞེས་པར་ཡང་གོང་གི་འདོད་ཚུལ་དང་གཅིག་

མཐུན་ཏུ་བཞེད་འདུག སྐུ་ཞབས་སའོ་ལྦུན་ཆིན་གྱིས་བྲིས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་《མཚོ་སྔོན་བོའུ་ཐུང་ས་ཆའི་བོད་

ཀྱི་ཆོས་ལུགས་བྲིས་འབུར་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ་》ཞེས་པའི་ནང་དུ། “དུས་རབས་བཅོ་ལྔའི་དུས་

མཇུག་ཙམ་ལ་རེབ་གོང་ཡུལ་དུ་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་དར་བར་བཤད།”2 སྐུ་ཞབས་ཧྲིན་ཡའོ་ཚེས་བྲིས་པའི་དཔྱད་

རྩོམ་《ཤུལ་འཛིན་དང་གསར་གཏོད་》ཅེས་པའི་ནང་དུ། “དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་དུས་མགོ་ཙམ་ལ་དགུ་

ཆུའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྲེ་ཙེ་བཞི་བོའི་སྡེ་ཚོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཡུལ་གང་སར་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བྱུང་ཞིང་འཕེལ་”3 ཞེས་

འཁོད་འདུག་པས། གོང་གསལ་གྱི་དུས་ཚོད་དེ་དག་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ན། རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་འདི་

ནི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་བ་དང་དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་དར་བར་འདོད་མོད། འོན་ཀྱང་ཁོ་བོའི་འདོད་ཚུལ་

ལྟར་གླེང་ན། རང་རེའི་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ཁ་དཔེར། ཆུ་མགོ་གངས་དང་ཆོས་ཁུངས་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་

དཔེ་ལྟར། རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་འདི་ལའང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་དངོས་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མགོ་ཁུངས་ཤིག་

ཡོད་དགོས་པ་ནི་དུས་ནམ་ཡང་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་གནད་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ལ། ད་ཡོད་ཀྱི་རེབ་གོང་ལྷ་

རིས་སྒྱུ་རྩལ་འདི་དར་བ་དང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པའི་སྤྱིའི་འཕེལ་རིམ་གྱི་ཆ་ནས་བལྟས་ནའང་། སྔ་དར་གྱི་དུས་

དང་། བར་དར་གྱི་དུས། ཕྱི་དར་གྱི་དུས་བཅས་རིགས་གསུམ་དུ་བསྡུ་ཆོག་པའོ། ། 

1 《རེབ་གོང་སྒྱུ་རྩལ》ཞེས་པའི་བརྙན་དེབ། ༡༩༩༡ལོར་ཤང་ཀང་ཤར་ཕྱོགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ཤོག་ངོས་༢ན་གསལ།

2 སྐུ་ཞབས་སའོ་ཝུན་ཆིན་གྱིས་བྲིས་པའི་《མཚོ་སྔོན་བོའུ་ཐུང་ས་ཆའི་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་བྲིས་འབུར་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ་》ཞེས་

པ་《ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་རིག་གཞུང་དུས་དེབ་》(རྒྱ་ཡིག་)ཏུ་བཀོད་པའི་༡༩༨༦ལོའི་དེབ་གསུམ་པའི་ཤོག་ངོས་༨༨ན་གསལ།

3 སྐུ་ཞབས་ཧྲིན་ཡའོ་ཚེས་བྲིས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་《ཤུལ་འཛིན་དང་གསར་གཏོད་)ཅེས་པ་《མཚོ་སྔོན་པོ》ཞེས་པའི་རྒྱ་ཡིག་གི་དུས་དེབ་

༡༩༨༢ལོའི་དེབ་བཞི་བའི་ཤོག་ངོས་༨༩ན་གསལ།
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གླུ་གཞས་བྲོ་གར་དང་དུས་སྟོན་བྱེད་སྒོ། 

གཅིག སྒྱུ་རྩལ་སྔ་དར་གྱི་དུས། 

སྤྱིར་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་དང་འཕེལ་རིམ་གྱི་ཆ་ནས་བལྟས་ན། བོད་རང་གི་རི་མོའི་ལག་

རྩལ་ནི་ཆེས་གནའ་བོའི་དུས་ནས་དར་སྲོལ་འདུག་སྟེ། 《ཞང་བོད་ལོ་རྒྱུས་ཏི་སེའི་འོད་》ནང་དུ་ཞང་བོད་ཀྱི་

ཡུལ་ཁམས་ཕལ་མོ་ཆེར་གནའ་དུས་ཀྱི་མིས་བརྐོས་པའི་བྲག་བརྐོས་རི་མོ་ད་ལྟའང་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པར་

གསུངས་ལ། “ཉེ་ཆར་ས་འོག་ནས་ཐོན་པའི་གནའ་ཤུལ་ཁག་ལ་བརྟགས་ན། སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་

བདུན་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་དུས་ནས་བོད་དུ་ཁང་པ་བཟོ་བའི་ལག་རྩལ་མཐོན་པོར་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྡོ་

དང་། རུས་པ། ཟངས། རྫ་མ་ལ་སོགས་པའི་འཚོ་བའི་ཉེར་སྤྱོད་དང་། རྒྱན་ཆས་སྣ་ཚོགས་བཟོ་རྒྱུའི་ལག་རྩལ་

ཡག་པོར་ཤེས་ཐུབ། དེས་ན་བོད་ཀྱི་རོྡ་བཟོ་དང་། ཤིང་བཟོ། མགར་བ། རྫ་མཁན། འཐག་མཁན། འཚེམ་

བཟོ་ལ་སོགས་པའི་ལག་ཤེས་སྐོར་དེ་དག་ལ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདུག”1 ཅེས་

འབྱུང་བ་བཞིན་དུ། གནའ་བོའི་ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་དང་ལ་དྭགས་ཡུལ་གྱི་བྲག་བརྐོས་ཀྱི་རི་མོ་བྱུང་བ་དེ་དག་

ནི་བོད་ཀྱི་ས་ཆའི་ཆེས་སྔ་དུས་ཀྱི་བྲག་བརྐོས་ཀྱི་རི་མོ་དག་ཡིན་ལ། མི་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་སྔ་རོལ་

དུ་གཡང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཡོངས་ལ་དར་ཞིང་། བོན་བསྟན་གྱི་འདུ་ཁང་དང་སྒྲུབ་སྡེ་གསར་

བཞེངས་གནང་སྟེ་གཡང་དྲུང་བོན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་བཞེངས་པ་བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་རིགས་ཁག་

ལ་གསལ་བོར་སྣང་བས། གནའ་དུས་སུ་བྱུང་བའི་སྒྱུ་རྩལ་དེ་དག་ནི་བོད་ཀྱི་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་ཐོག་མར་དར་བའི་

དུས་ཡིན་པར་འདོད་ལ། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་ཐོག་མ་རྗེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་མཛད་རྣམ་དེའང་ཕོ་བྲང་

གི་ཐོག་མ་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་གི་ལྡེབས་རིས་སུ་བཀོད་ཡོད་པ་སོགས་ལ་གཞིགས་ན། བོད་ཀྱི་བ། ཟོ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་

དེ་ལ་ཆེས་ཉུང་ནའང་སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་འགའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ལུང་དང་ཚད་མས་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་པར་

གསུངས། དེ་བས། གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་བྲག་བརྐོས་ཀྱི་རི་མོ་དེ་དག་བྱུང་བའི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་དུ་བོད་ཀྱི་རི་མོའི་སྒྱུ་

རྩལ་འདི་རིམ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བའི་མགོ་བརྩམས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དུས་རབས་བདུན་པར་བོད་

རྒྱལ་སྲོང་བཙན་གྱིས་བོད་ཁམས་ཡོངས་གཅིག་གྱུར་བྱས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བོད་དུ་དར་བ་དང་ཆབས་

ཅིག། སྐབས་དེའི་ནང་བསྟན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞེངས་པར་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་རྨང་

གཞི་བྱས་ཤིང་ཕྱི་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་དག་གི་བྲིས་འབུར་གཉིས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་བསྡུ་ལེན་བྱས་ཏེ་བཞེངས་གྲུབ་བྱས་

པར་གྲགས་པས། སྐབས་དེ་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་དེ་སྔར་ལས་ལྷག་པའིའཕེལ་རྒྱས་དང་འཐུས་ཚང་དུ་

བཏང་བ་ནི་སྔར་ཡོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁུངས་ལྡན་དག་ཏུ་གསལ། དེ་ཡང་བོད་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་དང་ཁྲི་སྲོང་

1 ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་《བོད་རིག་པ་སྤྱི་བཤད་》༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༩པར་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན། 

ཤོག་ངོས་༡༤༠ན་གསལ།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ལྡེ་བཙན་གྱི་དུས་སྐབས་སུ་རེབ་གོང་ས་ཆར་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཆ་འདི་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ་ལ་ཕྱོགས་གཉིས་ནས་

བརྗོད་ཆོག་སྟེ། ཕྱོགས་དང་པོ་ནི། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མང་པོར་མདོ་སྨད་ས་ཆའི་བོད་རིགས་ཕལ་

མོ་ཆེ་ནི་བོད་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་ཁྲི་སྲོལ་ལྡེ་བཙན་གྱི་དུས་སུ་ས་མཚམས་སྲུང་བར་མངགས་པའི་དམག་

རྒྱུད་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་། བོད་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་དེ་ནི་བོད་སྤྱིའི་ཆོས་སྲིད་རིག་གནས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་

དར་རྒྱས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེས་སྟོབས་ལྡན་གྱི་གྲས་ཡིན་པར་གྲགས་པ། སྐབས་དེར་ཕྱི་

ཕྱོགས་ལ་དམག་དྲངས་ཚེ་བཙན་པོའི་མངའ་ཞབས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་དམག་ཚོགས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་དུ་མང་ཚོགས་

ལས་དམག་མི་བསྡུས་ཏེ་དམག་འཁྲུག་བྱེད་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་པས། སྐབས་དེའི་དམག་མིའི་ཁྲོད་དུའང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་

རྩལ་ལ་འདྲིས་ཆེ་ཞིང་བྱང་དུ་ཆུད་ཡོད་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་ངེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རེབ་གོང་གི་འབྲེལ་

ཡོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་དུའང་རེབ་གོང་གི་མི་རྒྱུད་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་སྔོན་གྱི་བོད་བཙན་པོའི་དམག་མིའི་རིགས་རྒྱུད་

ལས་འཕེལ་བ་མངོན་པས། བཙན་པོའི་དམག་རྒྱུད་དེ་དག་རེབ་གོང་ས་ཆར་གཞི་སྡོད་བྱས་པ་ལས་ལྷ་རིས་སྒྱུ་

རྩལ་དེ་ཡང་རིམ་བཞིན་སྤེལ་པར་འདོད་པ་ཡིན། ཕྱོགས་གཉིསཔ་ནི། རེབ་གོང་ས་ཆར་གནའ་དུས་ནས་རྙིང་མ་

བའི་གྲུབ་མཐའ་དང་བོན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སོགས་བྱུང་ཡོད་དེ། རེབ་གོང་ཡུལ་དུ་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་

སྒྲུབ་གནས་དང་ལྷ་འདྲེ་དམ་ལ་བཏགས་ཤུལ་ཡིན་ཟེ་བའི་གནས་ངོ་མཚར་ཅན་མང་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་

གྲགས་ཆེ་བ་ནི་《པདྨ་བཀའ་ཐང་》ལས། “བྱེ་མ་རབ་དཀར་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བཏུལ།། རོ་ཧྲ་ལུང་ཕར་ཁྲ་མོ་

མ་ཡོས་བཏུལ།། རོ་དོང་ལུང་བར་ནག་པོ་སྲིན་པོ་བཏུལ།།” ཞེས་གསུངས་པའི་རོ་ཧྲ་ལུང་བ་ནི། རེབ་གོང་སོག་

རུ་སྡེ་བའི་གོང་རོལ་གྱི་གྱོང་མོའི་ལུང་པ་ཡིན་ལ། གནས་དེར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་སྲིན་མོ་ཁྲ་མོ་མ་ཡོས་བཏུལ་

བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ས་མདོག་མ་འགྱུར་བ་དང་དུར་སྦས་བྱས་པའི་ས་འབུར་རྣམས་ད་ལྟའང་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། 

རེབ་གོལ་སྤྱང་ལུང་གྲུབ་གནས་དང་ཉེ་བ་ན་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་པདྨ་འབྱུང་

རྫོང་དུ་གྲགས་ཤིང་། གནས་དེའི་བྲག་ངོས་སུ་སྔ་དུས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་རང་བྱོན་ཡང་མང་དུ་ཡོད་པར་གྲགས། གཞན་

ཡང་རེབ་གོང་ཡུལ་དུ་བོན་གྱི་གྲུབ་མཐའི་བྱུང་བ་ལྟར་ན། གྲུབ་ཆེན་ཆོས་པ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས་“གོང་མོ་གུར་ཁང་བྲག་རྩ་ན།། བོན་གྱི་སྟོན་པ་ནམ་མཁའ་གྲུབ།།”ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། བོན་

གྱི་སྟོན་པ་ནམ་མཁའ་གྲུབ་ཀྱིས་རེབ་གོང་ཡུལ་དུ་བོན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཆེས་ཆེར་སྤེལ་བས། ད་ལྟའི་དུས་སུའང་

རེབ་གོང་ཡུལ་དུ་བོན་གྱི་དགོན་སྡེ་དང་ཆོས་སྡེ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་སོགས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་འདི་དག་གི་

དོན་གྱི་ཤུགས་ལས་ང་ཆོས་སྡོམ་ཚིག་ཅིག་རྙེད་ཐུབ་པ་ནི། ༡. རེབ་གོང་གི་ཆེས་སྔ་དུས་བྱུང་བའི་ཆོས་ལུགས་

ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་དེ་དག་ལའང་དུས་སྐབས་དེར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་བཞེངས་རྟེན་མི་ཉུལ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་

པ། ༢.གནའ་དུས་ཀྱི་བཙན་པོའི་དམག་དཔུང་གི་དམག་མིའི་ལམ་ལུགས་ལྟར་ན། བཙན་པོའི་མངའ་ཞབས་ཀྱི་
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གླུ་གཞས་བྲོ་གར་དང་དུས་སྟོན་བྱེད་སྒོ། 

སྡོད་དམངས་ཤིག་ཡིན་ཚེ། དེ་ནི་དམག་མིའང་ཡིན་ལ་མང་ཆོགས་ཀྱང་ཡིན་པས། མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ཕྱོགས་སུ་

འོངས་པའི་བོད་བཙན་པོའི་དམག་རྒྱུད་དེ་དག་གི་ཁྲོད་དུ་ལྷ་རིས་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་ངེས་པ་ཡིན། ༣. སློབ་

དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་རེབ་གོང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའི་གནས་རྙིང་ད་ལྟ་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་

གིས་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་སོགས་དམངས་ཁྲོད་དུ་གྲགས་ཆེ་བ་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས། རེབ་གོང་ཡུལ་དུ་

ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་དེ་བོད་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་དུས་ནས་དར་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ་ལ། གོང་གི་ལྟ་པ་འདི་དག་ལས་

སྐབས་དེ་དུས་སུ་བྱུང་བའི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་འདི་ནི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་སྔ་དར་གྱི་དུས་སུ་འདོད་ཅིང་། རེབ་གོང་ས་

ཆར་ཆ་མཚོན་ན་དུས་སྐབས་འདི་ནི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་ཐོག་མར་དར་བའི་དུས་ཡིན་པར་འདོད་དོ། ། 

གཉིས། སྒྱུ་རྩལ་བར་དར་གྱི་དུས། 

རེབ་གོང་དམངས་ཁྲོད་ངག་རྒྱུན་དུ། སྦྲ་རོག་རོག་ཅན་གྱི་ཁྲི་སྡེ། གུར་དཀར་པོ་ཅན་གྱི་ཁྲི་སྡེ། ཁང་སྐྱ་

ལེབ་ཅན་གྱི་ཁྲི་སྡེ། སྨད་རྒྱ་ནག་ནས་འོངས་པའི་སྟོང་སྡེ། བྱང་ཧོར་ནས་མཆེད་པའི་སྟོང་སྡེ། གཙང་ལ་སྟོད་ནས་

འོངས་པའི་ལྷ་བཟོའི་སྡེ། ཞེས་འབྱུང་བ་འདི་ལས་རེབ་གོང་གི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བར་དར་དུས་ཀྱི་མགོ་ཁུངས་ནི་

བོད་ལྗོངས་གཙང་ལ་སྟོད་བྱ་བའི་ས་ཆ་ནས་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ཡུལ་དུ་དར་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཁུངས་གསལ་བར་

བསྟན་ཡོད་ལ། རེབ་གོང་གི་མི་རྒྱུད་ཆད་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་བལྟས་ནའང་། སེང་གེ་གཤོང་སྡེ་མི་དག་གི་འབྱུང་སའི་

གཞི་ནི་གཙང་ལ་སྟོད་ནས་འོངས་པའི་ལྷ་བཟོའི་སྡེ་དང་མ་བགྲོས་རང་མཐུན་དུ་འདུག། དེ་ལ་མི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆ་ནས་

གླེང་ན་སེང་གེ་གཤོང་སྡེ་བའི་གཞིས་འཛིན་གྱི་ཐོག་མ་དང་འབྲེལ་ཡོད་དེ། 《རེབ་གོང་རུས་མཛོད་ལྟ་བ་མཁའ་

ཁྱབ་ཕྱོགས་བྲལ་》ཞེས་པ་ལྟར་ན། “བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཞེ་གཅིག་པ་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་བ་ཅན་

གྱི་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་ཕྱག་རྡོར་དང་ཁོང་གི་སྲས་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་གཅོད་དགའ་དར་རྒྱལ་ཡིན། 

ཁོང་ཡབ་སྲས་བཅུ་ཡོད་པས་ཐ་ཆུང་བ་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་གཅོད་དགའ་དར་རྒྱལ་ཡིན། ཁོང་ཡབ་སྲས་རྣམས་

ཀྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་ནི་གཙང་ཉི་མ་ལ་སྟོད་ནས་ཡིན་པ་དང་། རུས་ནི་བོད་དབུས་གཙང་རུ་བཞིའི་ནང་ཚན་ལྡོང་གི་

རིགས་སུ་གཏོགས།”1 ཞེས་འབྱུང་བ་དང་། གཞན་ཡང་“བོད་རྒྱ་ས་མཚམས་སྲུང་བར་ཕེབས་པའི་ནང་གི་

བྱང་ཚའི་དམག་དཔོན་བསྟན་པ་ཕྱག་རྡོར་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་ཐོབ་གོ་གནས་ཀྱི་མིང་ལ་ལྡོང་ཚའི་རིགས་དར་སྟོང་རྒྱལ་

མཚན་དང་། ཁོང་གི་སྲས་ཁྲོ་ཚའི་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་གཅོད་དགའ་དར་རྒྱལ་ཞེས་པ་དཔའ་བློ་གཉིས་ལྡན་ཡིན་

1 རྒྱ་བཟའི་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་གྲགས་པས་མཛད་པའི་《རེབ་གོང་རུས་མཛོད་ལྟ་བ་མཁའ་ཁྱབ་ཕྱོགས་བྲལ་》(ལག་བྲིས་མ་)ལེའུ་བཞི་

བའི་ས་བཅད་དྲུག་པའི་ནང་གསལ།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

པའི་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་ཁོང་ཕ་བུ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དང་དུ་བླངས་ཏེ་མདོ་སྨད་དུ་ཕེབས་”1 ཞེས་

འབྱུང་བས། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་མདོ་སྨད་ཀྱི་མི་རྒྱུད་རྣམས་ནི་སྔོན་དུས་ཀྱི་བོད་

བཙན་པོའི་དམག་མི་ལས་ཆད་པར་གསུངས་པ་དང་ཆ་མཐུན་པར་འདུག། དེ་ཡང་《རེབ་གོང་སེང་གེ་གཤོང་གི་

ལོ་རྒྱུས་གངས་རིའི་ཆུ་རྒྱུན་》ལས། “མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པའི་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་གཅོད་དར་རྒྱལ་གྱི་སྲས་

གསུམ་པ་གཡང་ལོས་བཙུན་མོ་གཉིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པར་བཙུན་མོ་ཆེ་བ་རཱ་བཟའ་རིན་ཆེན་སྒྲོལ་མ་དེ་ལས་སྲས་

བཞི་བྱུང་པའི་དང་བོ་རཱ་སྟག་ར་རྡོ་རྗེ་དང་། གཉིས་པ་རཱ་སེང་གེ་རྡོ་རྗེ། གསུམ་པ་རཱ་ཉི་གྲགས་རྡོ་རྗེ། བཞི་བ་རཱ་

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཅས་ཡིན། （སྲས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ལ་ཡུམ་གྱི་མིང་ཟུར་དྲས་ཏེ་རཱ་སྟོད་ཚང་ངམ་ལ་སྟོད་རཱ་ཚང་

ཞེས་འབོད་པར་གྲགས།） རཱ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཡིས་གཙང་རུ་ལག་ནས་གཡང་མོ་མཚོ་རིས་རིས་ཟེར་བའི་བུ་མོ་

ཞིག་མནའ་མར་བླངས་པས་སྲས་སྙན་སྲགས་རྒྱ་མཚོ། གསེར་གཟུངས། མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་སྟེ་བུ་གསུམ་

བྱུང་2 ཞེས་དང་། “སྲས་དེ་གསུམ་བལ་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་བལ་བོའི་བཟོ་བོ་མཁས་ཆེན་དྷརྨ་ བཛྲ་གཙོས་

སློབ་དཔོན་མང་བོ་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་ལྷ་སྐུ་སྦིས་འབུར་གྱི་རིགས་ལ་ཞིབ་ཏུ་སྦྱངས་སོ།། དེ་ནས་ཐིག་རྩ་ལ་

མཆོག་ཏུ་མཁས་པ་ཙན་ཏྲ་བྷོ་དྷི་དང་། རིམོ་ལ་མཆོག་ཏུ་མཁས་པ་ཙན་ཏྲ་ཀ་ར། ཚོན་བྱུགས་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་

མཁས་པ་ཧ་ས་བཛྲ། སྡེབ་སོྤྱར་ལ་མཆོག་དུ་མཁས་པ་ཛྙ་ན་བྷུ་དུ། འཇིམ་བཟོ་ལ་མཆོག་ཏུ་མཁས་པ་ལི་ཙ་བོྷ་ཏྲ་

དང་བཛྲ་བྷོ་དྷི། མཧ་ས་དེ་ཝ། གསེར་མགར་ལ་མཆོག་ཏུ་མཁས་པ་དྲན་ཛ་པ་ར་ངང་མ་ཧ་སི་ད་དང་ལི་ཙ་བྷོ་ཏྲ། 

སི་ཏ་ཝ་སོགས་སུ་བསྟེན་ནས་བལ་བོའི་ལྷ་བཟོའི་ལག་རྒྱུན་སྣཚོགས་པ་ལ་སྦྱངས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར། དེ་

ནས་ཁོང་རྣམ་གསུམ་ཕྱིར་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་གཙང་དང་ལྷ་ས་སོགས་སུ་ལྷ་སྐུ་བྲིས་འབུར་གྱི་

རིགས་བཞེངས་པའི་ཕྱག་རྩལ་གྱི་སྙན་པ་གྲགས་པ་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་བོ།།”3 ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཕལ་

ཆེར་རབ་བྱུང་དང་བོའི་ནང་ཙམ་ལ་སྔོན་མའི་ཆོས་སྐྱོང་གི་ལུང་བསྟན་ལྟར་ཁོང་སྤུན་གསུམ་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་དུ་

ཕེབས་ནས་ཧོར་རྒྱ་སོག་གསུམ་གྱི་བུ་མོ་གསུམ་ཆུང་མར་བླངས་ཤིང་། སྤུན་ཆེ་བ་སྙན་གྲག་རྒྱ་མཚོས་སོག་མོ་

གཡང་རྒྱ་མོ་ཞེས་པ་ཆུང་མར་བླངས། གསེར་གཟུངས་ཀྱིས་རྒྱ་མོ་མ་རྒྱ་མོ་ཞེས་པ་ཆུང་མར་བླངས། མགོན་པོ་རྡོ་

རྗེས་ཧོལ་མོ་ཧན་རྒྱ་མོ་ཞེས་པ་ཆུང་མ་བླངས་པའི་གདུང་རྒྱུད་རྣམས་དང་། མེས་པོ་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་བསྟན་

པ་ཕྱག་རྡོར་རམ་དར་སྟོང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྲས་དགུའི་གདུང་རྒྱུད་ཕྱི་མ་དམག་དཔོན་གཙོ་གཞོན་བཅུའི་གཙོས་

1 གོང་མཚུངས།

2 རེབ་གོང་བ་འཇིགས་མེད་བསམ་འགྲུབ་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་《རེབ་གོང་སེང་གེ་གཤོང་གི་ལོ་རྒྱུས་གངས་རིའི་ཆུ་རྒྱུན་》༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་༨པར་

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་༡༩--༢༠ན་གསལ།

3 རེབ་གོང་བ་འཇིགས་མེད་བསམ་འགྲུབ་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་《རེབ་གོང་སེང་གེ་གཤོང་གི་ལོ་རྒྱུས་གངས་རིའི་ཆུ་རྒྱུན་》༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་༨པར་

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་༢༡ན་གསལ།
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གླུ་གཞས་བྲོ་གར་དང་དུས་སྟོན་བྱེད་སྒོ། 

དམག་སྐོར་ལྔ་དང་བཅས་རང་གི་ཕུ་ནུ་སེང་གེ་རྣམ་གསུམ་བཅས་ཀྱིས་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་སྟེ་（སྤྱི་ལོ་

༡༠༢༨）བོད་རབ་བྱུང་དང་བོའི་ས་འབྲུག་ལོར་སེང་གེ་གཤོང་ནས་གཞི་བཟུང་བས། རེབ་གོང་ཡུལ་དུ་ལྷ་རིས་

སྒྱུ་རྩལ་བར་དར་དུསཀྱི་མགོ་ཚུགས་ཤིང་། གཙོ་བོ་རོཛ་བོ་དགུ་ཆུའི་ཉེ་འགྲམ་གྱིགཉན་ཐོག་དང་། རྐ་སར། སྣོ་

མར་སོགས་ལ་དར་བ་བཤད། སྐབས་དེའི་སེང་གེ་རྣམ་གསུམ་ནི་ལྷ་རིས་སྐྲུ་རྩལ་ལ་སྙན་སྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ་པས། 

མི་ཉག་རྒྱལ་པོས་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཕོ་བྲང་དང་གཟིམ་ཁང་ལ་གསེར་ཚོན་བཏང་བ་དང་། འབྲུག་རིས་སོགས་

བྲིས་པ་ལས་མི་ཉག་རྒྱལ་བཽ་སེང་རྣམ་གསུམ་གྱི་ལག་རྩལ་ལ་ངོ་མཚར་ནས་ཁོང་གི་གསེར་ཁྲིའི་དབུས་སུ་བསྟོད་

པའི་ཡི་གེ་བྲིས་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། བོད་ཀྱི་སེང་གེ་མིང་ཅན་གྱིས།། སྦྱངས་པའི་རི་མོ་ཡ་མཚན་ཆེ།། བྲིས་པའི་ལག་

རྒྱུན་རྨད་དུ་བྱུང་།། གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རི་མོ་པ།། བལ་བོའི་ལྷ་བཟོའི་འགྲན་པར་དཀའ།། ཚོན་གྱིས་བརྒྱན་པའི་

རི་མོ་རྣམས།། ཆུ་འཇའ་དགུང་ནས་འཆར་པ་འདྲ།། ཞེས་བསྟོད་པའི་ཚིག་གསེར་ཡིག་གི་ཕྱག་བྲིས་མ་ཡོད་ཅེས་

སེང་གེ་གཤོང་གི་མེས་པོ་གོང་མ་དག་གི་ངག་ན་གསལ། དེ་ལྟར་ཁྲང་ཨན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ཕྱི་ནང་ཀུང་ལ་

གསེར་ཚོན་གྱི་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་བྲིས་ཤིང་། རྟེན་བཞེངས་དེ་རྣམས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་གཙང་ལ་སྟོད་ནས་འོངས་པའི་ལྷ་

བཟོའི་སྡེ་ཞེས་བྲིས་པར་གྲགས། གཞན་ཡང་དར་རྩེ་མདོ་དང་། ལང་ཀྲོའུ་སྡེ་བཞི། རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔ། ནན་ཧེ་

པོ་ཏ་ལ། བོད་གངས་ཅན་གྱི་དགོན་སྡེ་གང་མང་ཞིག་ན་སེང་གེ་རྣམ་གསུམ་གྱིས་བཞེངས་པའི་རི་མོ་འབོར་ཆེན་

ཡོད་པར་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆེའོ།། གཞན་ཡང་སེང་གེ་གཤོང་གི་སྡེ་མིང་ཐོགས་ཚུལ་གི་སྐོར་ལའང་བཤད་ཚུལ་མི་

འདྲ་བ་འགའ་ཡོད་དེ། ལ་ལས་རེབ་གོང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྟག་ལུང་ཞེས་པའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ནགས་ཁྲོད་དུ་བྲག་སེང་གེ་

ཞེས་བྲག་རི་སེང་གེའི་དབྱིབས་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཁ་ཕོྱགས་ནི་ཡུལ་འདིར་འཁོར་ཡོད་པས། སེང་གེ་ཁུགས་

སམ་སེང་གེ་གཤོང་དུ་བཏགས་པར་འདོད་པ་སོགས་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་སེང་གེ་གཤོང་གི་མི་རྒྱུད་ཆད་ཚུལ་གྱི་

ངོས་ནས་བརྗོད་ན། དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་དར་རྒྱལ་གྱི་བཙུན་མོ་ཆེ་བའི་རིགས་རྒྱུད་གཟེར་བཟུང་ལ་བུ་བརྒྱད་ཡོད་

པའི་གསུམ་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་དང་། བཞི་བ་དཔལ་དར་སེང་གེ། ལྔ་བ་རྣལ་འབྱོར་སེང་གེ་གསུམ་ནི་སེང་གེ་

གཤོང་ནས་ཐོག་མར་གཞི་བཟུང་ནས་ཚོ་སྡེ་ཆགས་པའི་སྡེ་མིང་ལའང་སེང་གེ་གཤོང་ཞེས་བཏགས་པར་འདོད་ལ། 

སེང་གེ་གཤོང་སྡེ་བའི་གཞི་བདག་ལ་ཨ་མྱེས་དར་རྒྱལ་བསྟེན་པའང་བོད་བཙན་པོའི་དུས་ཀྱི་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་

ལ་དྲག་རྩལ་ཆེ་བ་དང་། སེང་གེ་གཤོང་སྡེ་མིང་རང་གི་ཕ་མེས་ཀྱི་རིགས་རུས་འདེད་པའམ། དེ་ལ་རྗེས་དྲན་གྱི་

ཆེད་དུ་དད་བཀུར་བྱེད་པ་སོགས་མཚོན་ཡོད་པར་སྙམ། དེ་བས། རང་རེའི་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའོ་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་

རྨང་གཞིའི་སྟེང་རཱ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་དེའི་བུ་རྒྱུད་སེང་གེ་རྣམ་གསུམ་གྱིས་བལ་བོ་སོགས་ཡུལ་ཁམས་གཞན་གྱི་

ལྷ་རིས་པ་དག་གི་ཕྱག་རྒྱུན་གྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ནས་བར་དར་དུས་ཀྱི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བས། རེབ་གོང་

ཡུལ་དུ་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བར་དར་དུས་ཀྱི་མགོ་ཚུགས་ས་ནི་སེང་གེ་རྣམ་གསུམ་གཞི་ཆགས་པའི་སེང་གེ་གཤོང་སྡེ་



-288-

ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བ་འདི་ཡིན་པར་གྲགས། 

གསུམ། སྒྱུ་རྩལ་ཕྱི་དར་གྱི་དུས། 

ཕྱི་དར་གྱི་དུས་ནི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་པ་སེང་གེ་རྣམ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་བར་དར་དུས་ཀྱི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་

རྨང་གཞིའི་སྟེང་དུ་རིམ་བཞིན་དར་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལའང་རྒྱུ་རྐྱེན་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནསདར་བར་མངོན་

ཏེ། སྐབས་དེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་མེ་རོ་མདོ་ཁམས་སྨད་ནས་གསོས་པ་ལ་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། མདོ་སྨད་ས་

ཆར་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་སྔར་ལས་ཀྱང་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་གཅིག། ལྷག་པར་དུ་ས་སྐྱ་བའི་དབང་

སྒྱུར་གྱི་དུས་སྐབས་སུ་མདོ་སྨད་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ས་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱིས་དར་རྒྱས་བྱུང་སྟེ། དགོན་སྡེ་ཆེ་

ཆུང་མང་བོ་བཞེངས་སྐྲུན་བྱས་པས་དེའི་རྗེས་འཛིན་པ་མང་བོ་བྱུང་བ་དང་གཉིས། དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའི་

སྲོལ་འབྱེད་རྗེ་ཙོང་ཁ་བ་བྱོན་ནས་དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའི་ཆོས་སྲོལ་བྱུང་བ་དང་། ཁོང་གིས་གྲུབ་མཐའ་

གཞན་དག་ལ་རིས་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་བཟུང་སྟེ་སྐབས་དེ་དུས་དར་བའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ཐུན་མོང་དུ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་

བཏང་བ་དང་གསུམ་མོ།། གོང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རེབ་གོང་ཡུལ་དུ་ཕྱི་དར་གྱི་དུས་རིམ་འདི་བྱུང་

བ་ཡིན། ཁྱད་པར་དུ་རབ་བྱུང་བཞི་བའི་ནང་དུ་འགྲོ་མགོན་འཕགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་། ས་

སྐྱའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དོན་དུ་ཡུལ་འདམ་ཁོག་རོང་བོ་ནས་འཁྲུངས་པའི་རོང་ཆེན་ལྷ་རྗེ་བྲག་སྣ་བ་ཆེན་པོ་གཙོ་

བྱས་མི་འཇོན་ཐང་ཅན་མང་བོ་ཞིག་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ས་ཁུལ་དུ་མངགས་གཏོང་མཛད་ཅིང་། དེའི་ཁྲོད་དུ་བཟོ་

རིག་སྒྱུ་རྩལ་སྤྱི་དང་། ནང་སྒོས་སུ་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་ལ་མཁས་པའི་མི་སྣ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པར་བཤད། དེ་དག་

གིས་རེབ་གོང་རོང་བོ་དང་དེའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཚོ་སྡེ་གཞན་དག་ནས་ཁྱིམ་གཞིས་བཟུང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསྟན་ཡ་རིན་པོ་ཆེ་དར་བ་དང་ཡུན་རིང་གནས་པའི་ཆེད་དུ་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གཙོ་བྱས་ནང་བསྟན་གྱི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རྟེན་མང་པོ་བཞེངས་ཤིང་། ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གསར་སློབ་རྗེས་འཇུག་པ་མང་བོ་ཞིག་སྐྱེད་བསྲིང་བྱས་

པས། རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་དེ་སྔར་ལས་འཐུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་དང་། རིགས་དང་གྲངས་འབོར་མང་བ། ས་གནས་

ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པར་གྲགས། 

གཞན་ཡང་རོང་ཆེན་མདོ་སྡེ་འབུམ་སྤྱི་དཔོན་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཁོང་གིས་མི་ཉག་རིགས་ཀྱི་ཤིང་བཟོ་དང་། སོག་

པོའི་རྡོ་བཟོ། དབུས་གཙང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་བཟོ་ལག་རྩལ་བ་མང་བོ་བསྡུས་ནས། རེབ་གོང་རྒྱལ་ཐང་དུ་ནང་སོའི་

ཁྲིམས་སྒོ་ཀ་མགོ་སུམ་བརྩེགས་ཀྱི་གཞུང་ཁང་ཆེན་མོ་གསར་དུ་བཞེངས་ཤིང་། བཟོ་བོ་དེ་དག་གི་བཟོ་རྩལ་ལ་

དཔེ་བྱས་ཏེ་རེབ་གོང་གི་སྡེ་བ་མང་བོ་ཞིག་ལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཞིང་། ད་ལྟའི་རེབ་གོང་དམངས་ཁྲོད་དུ་གྲགས་ཆེ་བ་

ནི་ཆུ་མ་སྡེ་བའི་ཤིང་རིས་པ། ལྕང་སྐྱ་སྡེ་བའི་ལྷམ་བཟོ། བྲག་དཀར་དང་འགྲོན་ལུང་སྡེ་བའི་དཔར་བརྐོ། བཙན་
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གླུ་གཞས་བྲོ་གར་དང་དུས་སྟོན་བྱེད་སྒོ། 

མོ་དང་ཁ་སོག་སྡེ་བའི་སྒ་བཟོ་སོགས་ལག་རྩལ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་བར་མངོན་པས། འདི་དག་ནི་ཕྱི་དར་སྐབས་

སུ་རེབ་གོང་ཡུལ་དུ་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་དར་བའི་འཕེལ་རིམ་ཡིན་ནོ། ། 

མདོར་ན། གོང་ནས་བརྗོད་པའི་དུས་རིམ་གསུམ་ལས་ད་ཡོད་ཀྱི་རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་མགོ་ཁུངས་

ནི་བོད་ཡུལ་དབུས་གཙང་ས་ཁུལ་དག་ནས་དར་བར་མངོན་པ་ནི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་པ་

དང་། དེ་ལྟར་ན་རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩཡ་འདི་ལ་ཆེས་ཉུང་ནའང་ད་ལྟའི་བར་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་

རྒྱུས་ལྡན་ཡོད། ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བྱུང་བའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་དུས་རིམ་གསུམ་ཏུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ཞིག་

ཡིན་ཏེ། དུས་རིམ་དང་པོ་ནི་རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་ཐོག་མར་དར་བའི་དུས་དང་། དུས་རིམ་གཉིས་པ་ནི་རེབ་

གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་ལ་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཆགས་པའི་དུས། དུས་རིམ་གསུམ་པ་ནི་རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་དེ་

གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གྲུབ་པའི་དུས་རིམ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ནའང་མི་ཆོག་པ་མེད་སྙམ་མོ། ། 

གཉིས་པ། རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱུན་སྐོར། 

རང་རེའི་བོད་ཀྱི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱུན་གྱི་ཆ་ནས་བྱིའུ་སྒང་པའི་ལུགས་དང་། སྨན་ཐལ་བའི་ལུགས། 

ཀརྨ་ སྒར་ལུགས། སྨན་གསར་ལུགས། སྐྱར་ར་ལྷ་ཆེན་གྱི་ལུགས་བཅས་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་། དགེ་བཤེས་

འཇིགས་མེད་ཐེག་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་《རེབ་གོང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་》ལས། “བོད་

དུ་སྨན་ལུགས་དང་མཁྱེན་ལུགས། བྱེའུ་སྒང་བའི་ལུགས་ཏེ་བལ་ལུགས་ཀྱི་བཟོ་རྩལ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་སྐབས་དེ་

དག་ཏུ། རེབ་གོང་ཉིན་སྲིབ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་སྡེ་རྣམས་སུ་ལྷ་བཟོ་མཁས་པ་དག་གི་ཕྱག་རྒྱུན་མང་པོ་བྱུང་”1 ཞེས་

འབྱུང་། དེ་དག་ལས་རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལྷ་བཟོའི་བྲིས་རྒྱུན་གཙོ་བོ་ནི་སྨན་ཐང་ལུགས་ཡིན་པར་བརྗོད། 

བཤད་རྒྱུན་དུ་སྨན་ཐང་ལུགས་ཀྱི་བྲིས་རྒྱུན་འདི་ནི་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པས་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་

ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཕྱག་འདེབས་པའི་ཚེ། ཤིང་བཟོ་དང་རྡོ་བཟོའི་རྟེན་བཞེངས་ཀྱི་བཟོ་བོ་རྣམས་དབུས་སྡེ་བ་གཞུང་

ལ་སྐྱབས་ཞུ་ཞུས་ཏེ་གདན་དྲངས་པའི་ནང་། ལྷ་བྲིས་མཁས་ཅན་བདེ་ཆེན་གསང་སྔགས་མཁར་བའི་ཚེ་འཕེལ་

ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་དུ་སྨན་ཐང་བའི་ལུགས་ཀྱི་བྲིས་རྒྱུན་ཁྱབ་སྤེལ་ཏུ་བཏང་པར་གྲགས། 

སེང་གེ་གཤོང་དང་རོང་བོ་སྡེ་བདུན་སོགས་སྡེ་བ་དག་ལ་དར་ཡོད་པ་ནི་སྨན་ལུགས་དང་། རྐ་སར་དང་གཉན་ཐོག། 

ཆུ་མ། སྟོང་ཆས། སྨད་པ་འཇམ་དང་གླིང་རྒྱ་སོགས་ལ་དར་ཡོད་པ་ནི་མཁྱེན་བརྩེ་བའི་ལུགས་ཡིན་ཞེས་བཤད་

1 དགེ་བཤེས་འཇིགས་མེད་ཐེག་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་《རེབ་གོང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་མཚམས་སྨྱོར་མདོར་བསྡུས་》ཞེས་པ། ༡༩༩༢ལོའི་《རྩེར་

སྙེག་》དུས་དེབ་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་༢༣ན་གསལ།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སྲོལ་གྱང་འདུག་ལ། མཁྱེན་བརྩེ་བའི་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནི། ཞལ་རས་རྔམ་བརྗིད་ཆེ་ལ། ཤ་ཚུགས་

མཛེས་ཤིང་མཚར་ཉམས་ལྡན་པ། ཚོན་མདངས་དམ་ལྷོད་རན་པ། འགྱིང་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བ། ཚོན་བྱུགས་པ་

ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ། རྒྱན་ཆས་དང་ཚོན་རིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་བཅས་ཡིན། རེབ་གོང་ལྷ་རིས་

པའི་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་ལྟར་ན། གཉན་ཐོག་དཀའ་བཅུ་བ་དང་། སྒར་བའི་པཎྚི་ཏ་བློ་བཟང་ཤེས་རབ། 

བིས་ཐང་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་འཛིན་ལ་གཉན་ཐོག་བྱུང་སྟེ་གཙོ་བོ་སྨན་ཐང་ལུགས་གཞིར་བཟུང་

ཞིང་། རྩ་བ་ནགས་སྐུ་དང་། སེང་གེ་གཤོང་ལྷ་རྒན། སེང་གེ་གཤོང་མ་མགོའི་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས། སེང་གེ་གཤོང་

ཡ་མགོའི་བསོད་ནམས་མགོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་འཛིན་ལ་སེང་གེ་གཤོང་སྡེ་ཁ་གཉིས་བྱུང་སྟེ་གཙོ་བོ་ཀརྨ་ སྒར་

ལུགས་བཟུང་། རྐ་སར་ལྷ་རིས་པ་བྱང་ཆུབ་རབ་གསལ་དང་། བློ་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུན་འཛིན་ལ་རྐ་སར་དང་

སྒོ་དམར་བྱུང་སྟེ་གཙོ་བོ་དབུས་བྲིས་འཇམ་ཤ་ཅན་བཟུང་བར་གྲགས་སོ། ། 

མདོར་ན། རེབ་གོང་གི་ལྷ་རིས་སྨྱུ་རྩལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱུན་གཙོ་བོ་ནི་སྨན་ཐང་ལུགས་དང་། ཀརྨ་ སྒར་ལུགས། 

དབུས་བྲིས་འཇམ་ཤ་ཅན་གཙོ་བྱས་ཏེ་ཁམས་ཀྱི་བྲིས་གསར་དང། ཛམ་ཐང་ཕྱག་རྒྱུན། སྨར་ཁམས་ལྷ་བརྒྱུད། 

རྒྱ་ནག་གི་སྣུམ་ཚོན་རི་མོ། ཕྱི་གླིང་བའི་དངོས་བྲིས་རི་མོ་སོགས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་གསར་བ་བསྡུ་ལེན་བྱས་པས། 

རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བའི་ཕྱག་རྒྱུན་བྱུང་བར་འདོད། གཞན་ཡང་རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་གཞུང་ལུགས་

སྐོར་ནས་བོད་ཀྱི་ལྷ་རིས་མཁས་པ་རིམ་བྱོན་གྱིས་མཛད་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལས་སུམ་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་

འབྱོར་གྱི་《སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་ཐིག་རྩའི་མཆན་འགྲེལ་》ཞེས་པ་མདོ་སྨད་ལྷ་རིས་པ་ཐུན་མོང་གིས་ཚད་

གཞིར་འཛིན་པ་དང་། སྒོས་སུ་རེབ་གོང་ལྷ་རིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་《བོད་ཀྱི་རི་མོ་འབྲི་ཚུལ་དེབ་གསར་ཀུན་ཕན་ཉི་

མ་》ཞེས་པ་ཚད་མར་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། ། 

གསུམ་པ། རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་དར་ཆེ་བའི་ཚོ་སྡེའི་སྐོར། 

རེབ་གོང་ཡུལ་དུ་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་དར་ཁྱབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཚོ་སྡེ་ནི། སེང་གེ་གཤོང་སྡེ་གཉིས་（ཡ་མགོ་

དང་མ་མགོ་སྡེ་བ་）དང་། སྒོ་དམར། རྐ་སར། གཉན་ཐོག་སྡེ་བ་རྣམས་ཡིན། སྡེ་བ་འདི་དག་ལ་ལྷ་རིས་སྒྱུ་

རྩལ་བ་འབོར་ཆེན་ཡོད་ཅིང་། སྡེ་བ་སོ་སོར་རང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་རེ་ཡོད། 

ཆུ་སྐྱེས་དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་《རེབ་གོང་ཡུལ་སྐོར་ཟིན་ཐོ་》ལྟར་བཀོད་ན་འདི་ལྟར། “སེང་

གེ་གཤོང་སྡེ་གཉིས་ཀའི་ནང་སྐྱེས་པའི་ལྷ་རིས་པ་བརྒྱ་ཆའི་དྲུག་ཅུ་ལྷག་（སྐྱ་སེར་གཉིས་ཀ་ཡོད་）ཟིན་པ་དང་། 

བུད་མེད་ཀྱི་ལྷ་རིས་པའང་ཡོད། སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་བྲིས་ཐང་དང་འབག་སྐུ་བཞེངས་པ་དང་། དེའི་ཁྱད་ཆོས་
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གླུ་གཞས་བྲོ་གར་དང་དུས་སྟོན་བྱེད་སྒོ། 

གཅོ་བོ་ནི། ཀརྨ་སྒར་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱུན་ལྟར་ཚོན་མདོག་གི་ལམ་ནས་བྲིས་ཐང་ཆེ་ཆུང་དང་། ཤིང་རིས་སོགས་

འབྲི་བ། རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྨན་འདམ་གང་རུང་ལས་འབག་སྐུ་ཆེ་ཆུང་བཞེངས་པ། ཚོན་མདོག་གི་ཆ་ནས་སྔོ་ཤས་

དང་དམར་ཤས་ཆེ་བ། རི་མོ་འབུར་དུ་ཐོན་པ། སྤྱན་འབྱེད་པ་དང་། སྐྱ་ཐིག་རྒྱག་པ་ལ་ལྷ་རིས་གཞན་ལ་མེད་

པའི་གསང་རྒྱའི་སྒྱུ་རྩལ་མན་ངག་ཡོད་པར་བཤད། 

གཉན་ཐོག་སྡེ་བའི་མིའི་གྲངས་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་བཞི་བཅུ་ལྷ་རིས་པ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ནང་སྐྱེས་པའི་
（སྐྱ་སེར་གཉིས་ཀ་ཡོད་）ལྷ་རིས་པས་བརྒྱ་ཆའི་སུམ་ཅུ་ཟིན་པ་དང་། བུད་མེད་ལྷ་རིས་པས་བརྒྱ་ཆའི་བཅུ་ཟིན་

ཡོད་པར་བཤད། སྐྱེས་པའི་ལྷ་རིས་པས་གཙོ་བོ་བྲིས་ཐང་དང་། གོས་སྐྲུ། རྐོས་དྲུབས། འབག་སྐུ། མུ་ཏིག་གི་

ཐང་ག་སོགས་བཞེངས་པ་ཤས་ཆེ། གཉན་ཐོག་ལྷ་རིས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཚོས་གཙོ་བོ་ནི། སྨན་ཐང་

ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱུན་ལྟར་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་གོས་སྐུ་ཆེ་ཆུང་དང་། གོས་དྲུབས་སྣ་ཚོགས། མཆོད་རྫས། སྐྱེས་

དངོས་ཡུལ་ལྗོངས། ཡིག་རིགས་སྣ་ཚོགས་སོགས་གོས་དྲུབས་བཟོ་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་འདྲ་ཐང་

དང་། ཚོན་ཐང་ཆེ་ཆུང་མང་བོ། ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་མུ་ཏིག་གི་ཐང་ག་ཆེ་ཆུང་མང་བོ་བཞེངས་པ། ཚོན་

མདོག་ལྗང་གུ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། ལྷ་སྐུ་དང་བླ་སྐུ་གང་བཞེངས་རུང་གསོན་ཉམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅི་ཐོན་བྱས་ནས་

བཞེངས་དགོས་པར་བཤད། 

སྒོ་དམར་དང་རྐ་སར་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་སྐྱེས་པ་བརྒྱ་ཆའི་ལྔ་བཅུ་ལྷ་རིས་པ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ནང་གྲྭ་བའི་

ལྷ་རིས་པའང་ཡོད། ཁོ་ཚོས་གཙོ་བོ་བྲིས་ཐང་དང་། གོས་ཐང་། དཔར་བརྐོ། འབག་སྐུ་བཞེངས་པ་སོགས་

ཡིན། དེའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནི། དབུས་བྲིས་འཇམ་ཁ་ཅན་གྱི་ཕྱག་རྒྱུན་ལྟར་ཚོན་ཐང་ཆེ་ཆུང་དང་། གོས་ཐང་། 

འབག་སྐུ་ཆེ་ཆུང་བཞེངས་པ་གཙོ་ཆེ། ཚོན་མདོག་གི་ཆ་ནས་སྐྱ་ཤས་དང་། ལྗང་ཤས་ཆེ། ཚོན་མདོག་མང་ཤོས་

བཙག་མདངས་དང་བཤལ་མདངས་ཡིན་པ། བཅད་རིས་དཀྱིལ་སྦོམ་ཞིང་སྣེ་གཉིས་ཕྲ་བ། གསེར་བྲིས་འཐེན་

སྟངས་ཞིབ་ཅིང་ལྷོད་ཉམས་ཆེ་བ། ན་བཟའི་སྟེང་གི་རི་མོ་ཞིབ་ཚགས་ལྡན་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མང་བོ་ཡོད་པར་

བཤད།1 ཅེས་འབྱུང་། དེ་ལས་རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་པའི་གྲངས་འབོར་དང་ཁྱད་ཆོས་ཞིབ་ཏུ་བརྗོད་ཡོད། 

གཞན་ཡང་། ཆུ་མ་སྡེ་བ། ལྷ་སྡེ། ས་དཀྱིལ། འཇའ་མོ། གླིང་རྒྱ། ཉ་ལུང་། དོ་ཉིན། ཐོ་རྒྱའི་བོད་སྐོར། ཨ་

གྲོང་། འགྲོན་ལུང་སོགས་སུའང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད། 

བཞི་བ། རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སྐོར། 

1 ཆུ་སྐྱེས་དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་《རེབ་གོང་ཡུལ་སྐོར་ཟིན་ཐོ་》ཞེས་པ། ༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༡༡པར་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་༥༧༢-༥༧༣ན་གསལ།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དེ་ཡང་ནང་བསྟན་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སྤྱིའི་ཁྱད་ཆོས་ལས་མི་རིགས་སོ་སོའི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་

སྐོར་ནས་བརྗོད་ན། 《ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་》ལས། “ཁང་བཟང་ལ་སོགས་བྱང་ཆུབ་ཤིང་།། མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་

མཆོད་པའི་སྤྲིན།། རྟེན་འབྲེལ་རི་མོ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་།། བཟོ་མཐའ་མ་འདྲེས་རང་རང་བརྒྱུད།། རྒྱ་གར་བཟོ་ཡི་

ཁྱད་ཆོས་ཡིན།། མཛེས་ལྡན་རི་མོ་མདངས་ལྡན་པ།། བཀྲ་ཤིཡ་གཟུགས་བརྙན་གོས་ཀྱི་རྒྱུད།། ཁྲི་དང་མཚར་

བའི་བྱེ་བྲག་རྣམས།། རྒྱ་ནག་བཟོ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན།། ཆུ་གནས་སྲོག་ཆགས་མཚོ་དང་རྫིང་།། དྲི་ཞིམ་ནགས་

ཚལ་ཀླུ་ཡི་རྫས།། སྨན་སྤོས་ལྷབ་ལྷུབ་རི་མོ་རྣམས།། ཁ་ཆེ་བཟོ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན།། འབྱུང་བཞི་པ་ཏྲ་འཇའ་དང་

སྤྲིན།། ལྗོན་ཤིང་རིན་ཆེན་སྣལ་རིས་རྒྱན།། ནམ་མཁའི་སྲོག་ཆགས་ལྷ་ཡི་རྫས།། བལ་པོའི་བཟོ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་

ཡིན།། བྲག་དང་སྤང་རི་རི་དྭགས་དང་།། བླ་བྲེ་ཆུན་འཕྱང་མཛེས་པའི་རྒྱན།། སྣ་ཚོགས་གཟུགས་དང་གངས་

རིའི་ཁྲོད།། གངས་ཅན་བཟོ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན།། ”ཞེས་གསུངས་ཤིང་། འདི་ལས་སྔ་དུས་ཀྱི་མི་རིགས་སོ་སོའི་

ལྷ་བཟོའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་གསལ་བར་བརྗོད་ཡོད་ཅིང་། བོད་ཀྱི་བཟོ་བོའི་ཁྱད་ཆོས་ལའང་ཡུལ་གཞན་དག་གི་ཁྱད་

ཆོས་དེ་རྣམས་མེད་པ་མ་ཡིན་པར། མི་རིགས་རང་གི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཆེས་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོར་

བཟུང་སྟེ་དབྱེ་བ་ཡིན་ལ། རང་རེའི་བོད་ཀྱི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནི་གངས་རི་དང་། སྤང་རི། བྲག་

རི། རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས། བླ་བྲེ་ཆུན་འཕྱང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པར་བཤད། 

རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་ནི་བྲིས་འབུར་གཉིས་སུ་འདུ་ལ། བྲིས་སྐུའི་སྐོར་ལས་ལྡེབས་རིས་དང་། སྐྱ་ཐང་

དང་། ནག་ཐང་། ཚོན་ཐང་། མཚལ་ཐང་། གསེར་ཐང་སོགས་དར་ཆེ་ཞིང་། འབུར་བཟོའི་སྐོར་ལས་གསེར་

བཟོ་དང་། དངུལ་བཟོ། ཟངས་བཟོ། རྡོ་སྐུ་དང་། འཇིམ་སྐུ། ཤིང་སྐུ་དར་ཆེ། གཞན་ད་དུང་དྲས་དྲུབས་

དང་། གོས་ཐང་། གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཟོ་བཀོད། གྱོ་ཏོག། དཔར་བརྐོ། རྒྱན་རིས། ཤིང་ཚོན་སོགས་སྣ་

ཚོགས་ཤིག་ཡོད། རེབ་གོང་སེང་གེ་གཤོང་སྡེ་གཉིས་གོང་འགབ་གཉིས་ལ་གཙོ་བོ་བྲིས་ཐང་དང་འཇིམ་བཟོ་

བཞེངས་སྲོལ་དར་ཆེ་ཞིང་། གཉན་ཐོག་སྡེ་པར་གཙོ་བོ་བྲིས་ཐང་དང་། གོས་དྲུབས། གོས་སྐུ། འཇིམ་སྐུ། མུ་

ཏིག་གི་ཐང་ག་སོགས་དར་སྲོལ་འདུག། རྐ་སར་དང་སྒོ་དམར་སྡེ་བ་གཉིས་ལ་གཙོ་བོ་བྲིས་ཐང་དང་དཔར་བརྐོ། 

འཇིམ་སྐུ། གོས་ཐང་སོགས་བཞེངས་སྲོལ་དར་ཆེ། རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་ལ་སྐུ་རྟེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་བཟོ་

བཀོད་སྒྱུ་རྩལ་གཉིས་སུ་དབྱེ་ནས་བརྗོད་ན་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཏེ། 

གཅིག ལྷ་རིས་སྐུ་རྟེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས། 

རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་ཁྲོད་ཀྱི་ཐང་ག་དང་། འཇིམ་སྐུ། གོས་དྲུབས་བཅས་ཀྱི་སྤྱིའི་ཁྱད་ཆོས་ངོས་ནས་



-293-

གླུ་གཞས་བྲོ་གར་དང་དུས་སྟོན་བྱེད་སྒོ། 

བརྗོད་ན། སྐུ་གཟུགས་ནི་རྒྱུན་ལྡན་མིའི་གཟུགས་གཞིའི་བསྡུར་ཚད་དང་མཐུན་པར་མ་ཟད། རྣམ་འགྱུར་གྱི་

མཚོན་སྟངས་དང་རང་གཤིས་མངོན་སྟངས་བཅས་ལ་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་། སྐུ་རྟེན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གི་

ཞལ་རས་ལ་བྱམས་བརྩེའི་ཉམས་འགྱུར་མངའ་ཞིང་། སྤྱན་དཀྱུས་རིང་བོས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བལྟ་བ། འགའ་ཞིག་

ལ་ཁྲོ་བའི་སྤྱན་གྱིས་བལྟ་བ་སོགས་ཞི་བ་དང་དྲག་པོའི་ཉམས་འགྱུར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྡན་པར་

གསུངས། ལྷ་རིས་སྐུ་རྟེན་གྱི་བཀོད་པ་ལའང་“སྲོག་ལྡན་རི་མོ་དང་སྲོག་མེད་རི་མོ་གཉིས་སུ་སྣང་ལ། སྲོག་ལྡན་

གྱི་རི་མོ་ནི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དང་། དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ། ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་སོགས་ཞི་བ་དང་། ཁྲོ་བོ། 

ཞི་མ་ཁྲོ་སྟེ་ཉམས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དང་། རྒྱན་བཅས་དང་རྒྱན་མེད། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད། འཇིག་རྟེན་དང་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་རིགས་གཉིས་ཡོད། སྲོག་མེད་ཀྱི་རི་མོ་ནི། གངས་རི་དང་། རྫ་རི། སྤང་རི། བྲག་

རི། རྒྱ་མཚོ། གཙང་བོ། རྫ་ཆུ། ས་གཞི། མེ་ཏོག སྐྱེད་ཚལ། ག ལ་ཡས་ཁང་། ཕོ་བྲང་། གཙུག་ལག་

ཁང་། ལྷ་ཁང་སོགས་མང་བོ་ཡོད།”1 ཅེས་འབྱུང་ངོ་།། ཐང་གའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ནི། བཞེངས་འབྲི་བྱས་

པ་ཞིབ་ཚགས་ཆེ་བ་དང་། རི་མོའི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཚོན་རིས་ཀྱིས་ཁེངས་ཤིང་། རས་གཞིའི་གསེར་རྩི་གྲལ་དག་

ཅིང་ཚོན་མདངས་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་ལྡན། ཚོན་མདངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་གསེར་བྲིས་ཀྱི་འབྲི་

ཐབས་སྤྱད་ནས་སྐུ་གཟུགས་དང་རྒྱན་ཆས་སོགས་ལ་ཚོན་མདངས་རྣམ་པར་བཀྲ་ཞིང་ཁྱད་མཚར་ལྡན་པ། སྣང་

བརྙན་ཞིབ་འབྲི་བྱས་པ་གསོན་ཉམས་ལྡན་ཞིང་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་མིག་དབང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་སྣང་བ་

སྟེར་བ་སོགས་ངོ་མཚར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ལྡན། འཇིམ་སྐུའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ནི། གཟུགས་དབྱིབས་

ཀྱི་སྤྱིའི་རྣམ་པ་གཙོར་བཟུང་ཡོད་ལ། རྒྱན་ཆས་སྤྲས་པའི་ཉམས་འགྱུར་འབུར་དུ་བཏོད་དེ་བཞེངས་པས་གསོན་

ཤུགས་འབར་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཚོར་སྣང་སྟེར་བ་ཞིག་ཡིན། གོས་དྲུབས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ནི། བཞེངས་པའི་

སྣང་བརྙན་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་དྲས་དྲུབས་ཞིབ་ཚགས་ཆེ་བ། ཚོན་མདངས་གསལ་ལ་སྐུ་ཉམས་འཕྱོར་སྒེག་ལྡན་

པ་ཞིག་ཡིན། གཞན་ཡང་རེབ་གོང་པིར་རིས་པ་དག་གིས་རས་གཞི་བརྡར་བ་དང་། ཚོན་སྣ་སྡེབ་སྦྱོར་བྱེད་པ། 

གསེར་ཤོག་ལག་ལེན་བྱེད་ཚུལ། པིར་སྨྱུག་ལས་ཚུལ་བཅས་ལ་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་ལ་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་མན་

ངག་ལྡན་པར་བཤད། 

གཉིས། བཟོ་བཀོད་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས། 

1 ཆུ་སྐྱེས་དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་《རེབ་གོང་ཡུལ་སྐོར་ཟིན་ཐོ་》ཞེས་པ། ༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༡༡པར་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་

སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན། ཤོག་ངོས་༥༧༡ན་གསལ།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རེབ་གོང་བཟོ་བཀོད་སྒྱུ་རྩལ་ལ་ནང་བསྟན་རི་མོ་དང་དམངས་ཁྲོད་རི་མོ་ཁག་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཞིང་། སྔ་མ་

ལ་སྐྱ་ཤས་ཆེ་བ་སྟེ། རྒྱན་རུས་ཉུང་ལ་ཚོན་སྣ་སྲབ་པས་བཟོ་རྩལ་སྟབས་བདེ་བ་དང་ཕྱི་མ་ལ་སྣུམ་ཤས་ཆེ་བ་སྟེ། 

རྒྱན་རིས་མང་ལ་ཚོན་སྣ་འབེལ་བས་ཞིབ་ཆ་དོད་ཅིང་ཚོན་འགྱུར་ལེགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ཡིན། 

༡. བཟོ་བཀོད་ལེགས་ཤིང་རྒྱན་རིས་མང་བའི་ཁྱད་ཆོས། 

དེ་ཡང་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་རྒྱན་རིས་བྲི་བྱའི་ཡུལ་དེ་ལ་གཙོ་བོ་སྒོ་ཐོད་དང་། སྒོ་གླེགས། མདའ་གཡབ། གདུང་

མ། གནམ་གཅལ། རྩིག་ལྡེབས། མཆོད་སྒམ་གྱི་ངོས་དང་མཐའ་སོགས་སུ་རྒྱན་རིས་ཤིང་ལོ་དགའ་འཁྱིལ་

དང་། པདྨ་ཆུ་རིས། གཡུང་དྲུང་། རྒྱ་ནག་ལྕགས་རི། ལཉྫཱ། ཝ་རྟུལ་བཅས་ཀྱི་རྒྱན་རིས་དང་། བཀྲ་ཤིས་

རྟགས་བརྒྱད། ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག། མཐུན་པ་སྤུན་བཞི། ཆོས་འཁོར། རྡོ་རྗེ། སེང་གེ། སྟག། ཙི་པ་ཏྲ། འབྲུག་

ཚང་འཁྱིལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱན་རིས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁྱུང་འབྲུག་ཁ་སྤྲོད། དཀྱིལ་འཁོར། མཆོད་རྟེན་གྱིས་གྲུབ་

པའི་གནམ་གཅལ་རི་མོའང་ཡོད། སྒོ་གླེགས་ངོས་ཀྱི་རྒྱན་རིས་ཁྱད་ཆོས་ནི། གཙོ་བོ་རྒྱན་རིས་གོང་འོག་གཉིས་

སུ་ཕྱེ་ཞིང་། ལྡེབས་རིས་མེ་ཏོག་གི་མུ་ཁྱུད་དང་ཟུར་རིས་བཞི་ཅན། དབུས་སུ་རི་མོ་སྒོར་སྒོར་གཅིག་སྟེ། སྤྱིར་

བཏང་དུ་ཁྱུང་འབྲུག་ཁ་སྤྲོད་དང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན། 

རྩིག་ལྡེབས་རྒྱན་རིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ནི། རྒྱན་རིས་མང་ཆེ་བ་གྲུ་བཞི་ཁ་གང་དང་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ཡིན་ལ། དེ་

ལས་གཞན་མེ་ཏོག་གི་མུ་ཁྱུད་དང་ཟུར་རིས་བཞིས་བརྒྱན་ཞིང་། དཀྱིལ་ལ་སོར་དབྱིབས་དང་འཇོང་འཇོང་སྟེ་

སྤྱིར་བཏང་དུ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་། འབྲུག་ཚང་འཁྱིལ། ཤིང་ལོ་དགའ་འཁྱིལ། མེ་ཏོག་པདྨ་སོགས་

འབྲི་བ་ཡིན། གདུང་མའི་རྒྱན་རིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ནི། འབྲུག་ཚང་འཁྱིལ་དང་འཕུར་འབྲུག་གི་རྣམ་པ་ཅན་འབྲི་

བ་དང་། གདུང་མའི་མཐའ་ལ་སྤྲིན་རིས་དང་ཆུ་རིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་བྱེད་ཅིང་། ཀ་མགོར་ཙི་པ་ཏྲ་དང་ཤིང་ལོ་

དགའ་འཁྱིལ་གྱི་གཟུགས་དབྱིབས་འབྲི་བ། གནམ་གཅལ་ལ་ཁྱུང་འབྲུག་དང་དཀྱིལ་འཁོར། ལྟ་སྐུ་སོགས་འབྲི་

བ་ཡིན། 

༢. ཚོན་མདངས་གསལ་ལ་རྔམ་བརྗིད་ལྡན་པའི་ཁྱད་ཆོས། 

རེབ་གོང་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཚོན་ཁ་སྡེབ་སྟངས་ཐད་རང་ལུགས་སོ་སོར་ཡོད་པས་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་

ཡོད་ཅིང་། སྤྱིར་བཏང་དུ་དགོན་པའི་ཆེ་བ་མཚོན་པའི་ཆེད་དུ་གསེར་ཤོག་དང་གསེར་ཞུན་སྤྱད་པ་མང་ལ། ཚོན་རྒྱུ་

གཙོ་བོ་ནི་རང་བྱུང་གཏེར་ཚོན་ཡིན་པས་བཀྲག་མདངས་ཆེ་ཞིང་ཚོས་གཞི་ལེགས་པ། ཚོན་རིས་ཀྱི་མདོག་སྣུམ་

ཞིང་འགྱུར་བ་སྙོམས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན། སྒོ་ཆེན་སྟེང་དུ་ཚོས་གཞི་དམར་པོའི་རྒྱན་རིས་དང་། གསེར་ཤོག་སྦྱར་

བའམ་གསེར་ཆུ་བྱུགས་པ། གདུང་མའི་ལུས་དམར་པོ་དང་མཐིང་མདོག་བཅས་ཀྱི་ཚོན་མདངས་བྱུགས་ཡོད་པས། 

ཚོན་སྣ་དྭངས་ཤིང་གསལ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན། གཞན་ཡང་རྡོ་བཟོ་སྟེ་རྡོ་རྐོས་ནི་རྡོ་ལེབ་ཀྱི་སྟེང་དུ་དུས་གསུམ་
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གླུ་གཞས་བྲོ་གར་དང་དུས་སྟོན་བྱེད་སྒོ། 

སངས་རྒྱས་དང་། ལྷའི་སྐུ་བརྙན་སྣ་ཚོགས། ཆོས་གཞུང་སྣ་ཚོགས། མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་སོགས་བརྐོ་བ་ཡིན་ལ། 

གྱོ་མོག་གི་རྐོས་ནི་འཇིམ་བག་གིས་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་ཕབ་རྗེས་མེ་ལ་བསྲེགས་ཏེ་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་

གི་རྩིག་ངོས་སུ་བཀོལ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སྣང་བརྙན་ཞིག་ཡིན་ནོ། ། 

（ས་དཀྱིལ་སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་གིས་མཛད། ༢༠༡༠ལོའི་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིག་གཞུང་

དུས་དེབ་དང་བོ་ལས་དྲངས།）
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཨ་མདོའི་འབྲོག་པའི་སྡོད་གནས་སྦྲ་ནག་སྐོར་གླེང་བ། 

བོད་དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་མ་ཉམས་སོར་ཆུད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་མང་ཆེ་ཤོས་ཤིག་གནའ་བོའི་

བོད་བཙན་པོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དམག་དོན་དང་འབྲེལ་བ་གཏིང་ཟབ་མོ་ཡོད་ལ། སྐབས་དེའི་དམག་དོན་ཐད་མེད་

མི་རུང་བའི་གོ་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་བཟུང་ཡོད། དཔེར་ན་དེང་དུས་ཨ་མདོའི་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་རི་བསང་

གཏོང་བ་དང་ལབ་ཙེ་བསྟོད་པ། དར་ལྕོག་འཐེན་པ་སོགས་ཡིན། དེ་དག་ལས་གཞན་ད་དུང་དེ་རིང་གི་བརྗོད་

གཞིར་བབས་པའི་སྦྲ་ནག་ཀྱང་སྐབས་དེའི་ཁྲོད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གོ་གནས་ངེས་ཅན་ཟིན་ཡོད་པའི་དམག་མིའི་ཡོ་བྱད་

གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་《ཐང་ཡིག་》ལས་“གྲུ་གུ་ཡུལ་གྱི་ཨོང་དུ་མན་ཆད་དུ།། བོད་ཀྱི་དམག་དཔུང་སྦྲ་ནག་

ཕུབ་ནས་ནི།།”ཞེས་པ་ལས་ཀྱང་ཤེས་ཐུབ། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་མང་ཤོས་སུ་མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་བ་དག་ནི་བོད་བཙན་

པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་སྲུང་བའི་དམག་དཔུང་དུ་ངོས་འཛིན་མོད། སྡེ་རོང་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བྲིས་

གནང་མཛད་པའི་《བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་བཀྲ་ཤིས་གཏེར་བུམ་》དུ་མཐའ་འཁོར་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དག་གི་ཚུར་

རྒོལ་གྱི་དབང་གིས་གནས་ངེས་མེད་དུ་སྤོ་དགོས་བྱུང་བ་དང་། རིམ་གྱིས་དེ་ནི་འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྩྭ་ཆུ་

སྙེག་ནས་འཚོ་བ་རོལ་བའི་སྲོལ་དུ་ཆགས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞིགས་ན་ཡང་། སྦྲ་ནག་གི་རིན་ཐང་གལ་ཆེན་དེ་ང་

ཚོས་གསལ་བོར་ཤེས་ཐུབ། 

དང་པོ། བོད་ཀྱི་ཐོག་མའི་སྡོད་ཁང་པགས་པའི་གུར། 

འབྲེལ་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚགས་སུ་སྦྲ་ནག་གི་མིང་ཙམ་གླེང་ཡོད་པ་ལས་གཞན་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་དངོས་

སུ་དར་འགོ་ཚུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁུངས་དག་མ་ཞིག་མ་མཆིས་ལ་གཟས་ནས་འདིར་དཔྱད་པ་བགྱི་བའི་ཞིབ་

འཇུག་པའང་ད་ལྟའི་བར་དུ་གཅིག་ཀྱང་མེད། ཁོ་བོས་བསམ་ན་བོད་དུ་རོྡ་ཆས་གསར་བའི་དུས་སྐབས་ནས་བཟུང་
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མགོ་དབུབ་སྡོད་ཁང་དང་ཁྱད་ཐོན་དངོས་རྫས། 

སྦྲ་ནག་ཡོད་སྲིད་པར་འདོད་ལ། སྐབས་དེའི་སྦྲ་ནག་ནི་དེང་དུས་འདི་བཞིན་སྒྲིག་གཞི་ཚགས་དམ་ཞིང་རེ་ལྡེ་ཡི་

ཁ་གྲངས་བསྒྲིགས་ནས་བཟོས་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་ཡིན། དེ་མིན་ད་དུང་ཆོན་ཐག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་

ས་སྲི་ལ་མི་གནོད་པའི་སྦལ་གཟུགས་ཀྱི་དབྱིབས་སུ་གཏན་ནས་བཟོས་མེད། 《བཀའ་ཆེསས་ཀ་ཁོལ་མ》ལས་ 
“རྗེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་དེ་ཡར་ལུང་བཙན་ཐང་སྒོ་བཞིར་ཆགས་ཕེབས་ནས་ཕོ་བྲང་བཏབ་པ་ཡིན། ཕོ་བྲང་ནི་ས་

དང་རྡོ་ལ་མ་བརྩིགས། རི་དྭགས་ཤྭ་བ་དང་འབྲོང་། གཅན་གཟན་སྟག་གཟིག་པགས་པ་ལ་གུར་དུ་ཕུབ་ནས་

བྱས་པ་ཡིན་ནོ།།”ཞེས་པ་ལ་གཞིགས་ནས་བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐབས་སུ་པགས་པ་སོགས་

ཀྱིས་བཟོས་པའི་གུར་དུ་སྡོད་པའི་སྲོལ་ཆགས་ཡོད་ལ། དེའི་སྔོན་ནས་བཟུང་གུར་དུ་སྡོད་པའང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་

རྟོགས་ཐུབ་པས་སྦྲ་ནག་གི་ཐོག་མའི་དར་ཁུངས་དེ་ལས་ཀྱང་སྔ་བ་ཤེས་ཐུབ། ཡང་སྙིང་སྦྲ་ནག་གི་ཐོག་མ་དེ་དུས་

ནམ་ཞིག་ལ་བོད་དུ་དར་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 《མཁས་པ་ལྡེའུས་མཛད་པའི་རྒྱ་བོད་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ》ལས། 
“དང་པོ་གནོད་སྦྱིན་ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། ཡུལ་གྱི་མིང་ཡང་བཟངས་ཡུལ་རྒྱན་མེད་བྱ་བར་བཏགས། ལག་

ཆར་མདའ་གཞུ་འཕེན་པ་དེ་ནས་བྱུང་།། གཉིས་པ་རེ་ལྡེ་མགོ་གཡག（ནམ་མཁའི་ནོར་བུས་བརྩམས་པའི་《ཞང་

བོད་ལོ་རྒྱུས་ཏི་སེའི་འོད》ལས་བདུད་ཀྱི་རྗེ་དཔོན་རེ་ལྡེ་ནག་པོ་གོས་སུ་གྱོན་ཅིང་ཞལ་གདོང་གཡག་གི་མགོ་འདྲ་

བར་ཡོད་པ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན）བདུད་ཀྱིས་བྱས།། ཡུལ་གྱི་མིང་ཡང་བདུད་ཡུལ་གླིང་དགུ་ཟེར། ” དེ་མིན་ད་

དུང《བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་བཀྲ་ཤིས་གཏེར་བུམ》དུ། སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཚྭ་འདམ་གཤོང་ས་ཆེན་

མོ་རུ་བོད་གནའ་རབས་ཀྱི་ནོར་རྩིད་ཀྱིས་འཐག་པའི་རེ་ལྡེ་ཚོས་མདོག་དམར་པོ། སེར་པོ་ཅན་སོགས་དང་དེ་མིན་

མིའི་དབྱིབས་ཅན་སོགས་མང་པོ་ཞིག་རྙེད་པ་ནི། ཧ་ལམ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལོ་སུམ་སྟོང་ཡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པར་

གནའ་རྫས་བརྟག་དཔྱད་པས་བརྟག་དཔྱད་ལས་ཐོན་པ་སོགས་གསུངས་པས། དེ་དག་ལྟར་ན་བོད་ཡ་ཐོག་སྤྱི་

ཚོགས་སུ་རེ་ལྡེ་བྱུང་ཡོད་ན་ཡང་། སྐབས་དེའི་རེ་ལྡེ་ཡི་སྤྱོད་སྟངས་ནི་གྱོན་ཆས་ལས་གཞན་གུར་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་

བྱེད་ཀྱིན་མེད། བོད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་དང་མཁོ་ཆས་མང་ཆེ་ཤོས་ཤིག་པགས་རིགས་ལས་བཟོས་པ་འདི་ཡང་། བོད་

གནའ་རབས་ནས་བཟུང་པགས་པ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལོས་ཡིན་སྙམ། དཔེར་ན་འབྲོག་ཁུལ་དུ་

བཀོལ་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྒྱོ་བ་དང་འབྲེང་བ། སློག་པ། འུར་ཆ་སོགས་ནི་པགས་པས་བཟོས་པ་ཅུང་མང་། དེ་མིན་སྔོན་

དུས་སྐྱི་ལྤགས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་རྐང་སྣམ་སོགས་གྱོན་པ་རྒྱུན་འབྱམས་ཡིན་པ་ལས་ཀྱང་། རེ་ལྡེ་ནི་སྔ་མོ་ནས་

བྱུང་ཡོད་ན་ཡང་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ནི་སྔར་བཞིན་པགས་པའི་རིགས་ཡིན། བོད་ཡ་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་སུ་

མི་རྣམས་སྡོད་པའི་གུར་ནི་པགས་པ་དང་སྡོང་ལོས་བཟོས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་

དང་ཡང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། 

གདོད་མའི་མིའི་རིགས་ནི་གཙོ་བོ་རྔོན་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་རོལ་བ་ཡིན་ལ། ཐོན་སྐྱེད་ལས་རིགས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་སྐབས་འདི་ནས་བཟུང་དར་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་ཐོག་མར་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པ་ནི་གཅན་

གཟན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་པགས་པས་བཟོས་པའི་གུར་འདི་ཡིན་ལ། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་སྡོད་ཁང་ཐོག་མ་ཡང་ཡིན། པགས་

པའི་རིགས་ཀྱི་གུར་དེ་ནི་དེང་དུས་བོད་སྤྱི་ཚོགས་སུ་སྤྱོད་པའི་སྦྲ་ནག་གི་རྨང་གཞིའི་གྲུབ་ཚུལ་ཡང་ཡིན་པས། 

ཐོག་མའི་པགས་པའི་རིགས་ཀྱི་གུར་ནི་སྦྲ་ནག་གི་དར་ཁུངས་ཆེས་སྔ་ཤོས་སུ་གཏུགས་ན་ཡང་ནོར་བ་མེད་པ་རེད་

སྙམ། པགས་པའི་གུར་དེ་མངའ་མཛད་བཅུའི་སྐབས་ནས་བཟུང་བོད་དུ་དར་ཡོད་ལ། ཆར་ཆུས་བངས་སླ་ལ་ཉི་

འོད་ཀྱིས་གྱོང་ཡང་སླ་བས་ཡང་སྐོར་བསྐྱར་སྐོར་གྱིས་ཕུབ་ན་ཇེ་ཆུང་ནས་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། དེ་མིན་ཉི་འོད་

ལྡོག་འཕྲོས་ཀྱི་ནུས་པ་ཞན་ཞིང་ནང་དུ་དབུགས་ལེན་དཀའ་བ། གྲང་རླུང་འགོག་པ་སོགས་སྐབས་དེའི་ཡུལ་གྱི་

རང་བྱུང་གནམ་གཤིས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་མིན་ན་ཡང་། སྤྱི་ཚོགས་ཧ་ཅང་བདེ་འཇགས་ཡིན་ལ་མཐའ་འཁོར་

ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཚེ་བ་མེད་པས། གནས་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་གཏན་སོྡད་ཀྱིས་པགས་པའི་གུར་དེ་ཕུབ་ནས་

གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་བར་དུ་འཚོ་བ་རོལ་བ་རེད། 

གཉིས་པ། རེ་ལྡེ་ནག་པོའི་གུར་བོད་ཀྱི་དམག་སྒར་དུ་གྱུར་བ། 

བོད་མི་རིགས་ཡ་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་ནས་བཟུང་པགས་པའི་གར་དུ་གནས་རྟེན་འཆོས་ནའང་། དུས་ཡུན་རིང་

བོ་ཞིག་འགོར་བ་དང་རིམ་གྱིས་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་མོ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏེ། ཤེས་རིག་གི་རྨང་

གཞིའི་ཐོག་མ་གནམ་གཤིས་དང་ས་བབ་ལ་བསྟུན་པའི་རྩིས་རིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ལྟར་རྔོན་ལས་ནས་རིམ་གྱིས་

རི་དྭགས་རེ་འགའ་གཡུང་དུ་ཕབས་ཏེ་ཕྱུགས་ལས་འགོ་བརྩམས་ནས་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱི་དབུ་ཁྱུད་བྲིས་ཤིང་། རིམ་གྱིས་ནོར་གྱི་ཁུལ་རྩིད་དང་བལ་སོགས་ནི་ཁོ་ཚོའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ལས་

རིགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ལ། དེ་དག་ལས་སྣོན་བྱས་པས་བོད་གནའ་མིའི་འཚོ་བ་ནི་ཅུང་འཐུས་ཚང་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་བ་རེད། པགས་པའི་གུར་གྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་ཕྱུགས་ལས་དར་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རེ་ལྡེ་ནག་པོའི་གུར་དེ་བྱུང་

ཞིང་། དེའི་དུས་རེ་ལྡེ་ནག་པོའི་གུར་ནི་བོད་འབངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱུགས་ལས་གཉེར་དུས་ཀྱི་སྤྲོས་སྐྱོད་སྡོད་ཁང་

ཡིན་ལ། དེང་དུས་ཀྱི་སྦྲ་ནག་གི་ཐོག་མའི་རྣམ་པ་ཙམ་སྟེ་ཀ་པ་དང་གདུང་མས་འདེགས་པའི་སྐས་དབྱིབས་སུ་

བཟོས་ཡོད་པར་མངོན། 

བོད་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་སུ་མཐའ་སྐོར་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དང་དམག་འཁྲུག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དབང་

གིས་གནས་ངེས་མེད་དུ་དམག་དཔུང་འདྲེན་པ་དང་དམག་བྱོལ་སོགས་ལ་དམག་སྒར་དུ་རེ་ལྡེ་ནག་པོའི་གུར་ལ་

མཐོ་རིམ་མི་སྣས་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ནས་ཧ་ཅང་འཐུས་ཚང་དུ་གྱུར། 《ནག་རྩིས་རྡེལ་འགྲེམ་འབྲས་བཤད》
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མགོ་དབུབ་སྡོད་ཁང་དང་ཁྱད་ཐོན་དངོས་རྫས། 

ལས “བོད་ཡུལ་མུན་པའི་གླིང་འདིར་ནི། གནམ་རི་སྲོང་བཙན་དུས་ཉིད་ནས། གཙུག་ལག་རྩིས་ཀྱི་དབུ་

བརྙེས་ཀྱང་། ཡི་གེ་མེད་པས་དར་ཆས་དབེན། སྔ་འགྱུར་ཕྱི་འགྱུར་བར་འགྱུར་གསུམ། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོའི་

དུས་ཉིད་ནས། བོད་མི་ཤེས་རབ་ཅན་བཞི་དང་། དུ་ཧར་ཀུན་འབྱུང་ཨ་ལོ་དང་། ཧཱུ་ཆེན་གཙུག་སྟོན་ཟླ་ནག་པ། 

སོགས་ཀྱིས་མཐའ་དབུས་ཀུན་དུ་སྤེལ།”ཟེར་བ་ལས། རྒྱ་ནག་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དེ་རྒྱལ་པོ་གནམ་རི་སྲོང་

བཙན་ནས་བོད་དུ་དར་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། རིམ་གྱིས་མཐའ་དབུས་དམངས་ཁྲོད་ལ་ས་འཐིམས་རྡོ་འཐིམས་སུ་

སོང་ནས་ཀུན་གྱིས་ས་དགྲ་འགོག་པའི་རང་བྱུང་དད་མོས་དང་། དེ་ལ་ཕན་པའི་སྨན་དུ་གནས་ངེས་མེད་ལ་སྤོར་

སྐྱོད་ཀྱི་རང་དབང་ཆེར་ལྡན་པའི་སྡོད་ཁང་རེ་ལྡེ་ནག་པོའི་གུར་དེ། སྲིད་པ་ལྷའི་ཕྱག་རྒྱའི་རི་མོ་དཔེ་གཞིར་བཟུང་

སྟེ་སྦལ་གཟུགས་སུ་བཟོས་ནས་བོད་ཀྱི་དམག་སྒར་དུ་སྦྲ་ནག་བྱུང་བ་རེད། 

རེ་ལྡེ་ནག་པོའི་གུར་རམ་སྦྲ་ནག་ནི་དབྱར་ཁར་ཚ་གདུག་ཆེ་དུས་བསིལ་ཞིང་དགུན་ཁར་གྲང་ངར་ཆེ་དུས་དྲོ་

བ། ཆུ་དང་ཆར་བས་མི་གནོད་པ། ས་བབ་ལ་བརྟག་མི་དགོས་ཤིང་འཁྱེར་བདེ་ལ་དབུབ་སླ་བ་སོགས་ལས་ཀྱང་

བོད་བཙན་པོའི་དུས་དུ་དམག་ཏུ་བཀོལ་བ་གསལ་བོར་ཤེས་ཐུབ། ཡང་བཤད་རྒྱུན་གཞན་ཞིག་ལ་སྦྲ་ནག་ནི་བོད་

བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་དམག་སྒར་ཡིན་པས་ཆེད་དུ་དུག་སྡོམ་གྱི་དབྱིབས་ལྟར་བཟོས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་བོད་དམག་

ནི་དུག་སྡོམ་འབུ་སྲིན་གཞན་དག་ལ་འཕྲད་པ་ལྟར་གཞན་སྡེ་ལ་ཤིན་ཏུ་རྒོད་པའི་མཚོན་དོན་ཡིན་ཟེར། ད་དུང་

ཡང་བོད་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་བཤད་པ་ཞིག་ཏུ་“ཆོས་རྒྱལ་རལ་བ་ཅན་གནས་འདིར་བྱོན་ནས། རྒྱ་གར་ནག་གཉིས་

ས་མཚམས་ཕྱེ་ནས། སྦྲ་རོག་པོའི་མགོ་རུ་དེ་དུས་དར། སོགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་

ནི། རེ་ལྡེ་ནག་པོའི་གུར་རམ་སྦལ་གཟུགས་ཀྱི་སྦྲ་ནག་དེ་མ་ཧཱ་ཙི་ནའི་རྩིས་རིག་བོད་དུ་དར་བ་དང་བསྟུན་ནས། 

སྔོན་གྱི་རེ་ལྡེ་ནག་པོའི་གུར་དེ་འཐུས་སྒོ་ཆ་ཚང་དུ་བྱུང་བ་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་

དུ་དམག་འཁྲུག་རབ་དང་རིམ་པ་མཚམས་མ་ཆད་ལ་ལན་རེར་འཐབ་ཅིང་རྒྱལ་བ། ལན་རེར་ཕམ་ཞིང་བྲོས་པ་

སོགས་ལ་གཏན་སྡོད་ངེས་གཏན་རང་བཞིན་གྱི་སྡོད་ཁང་ཞིག་ཡོང་མ་ཐུབ་པས། མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་དུ་ད་

ལྟའི་བར་སྦྲ་ནག་གི་སྐབས་དེའི་རྣམ་པ་དེ་མ་ཉམས་སོར་ཆུད་དུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཐོག་མ་ནས་རྩྭ་ཆུ་བསྙེགས་

ཏེ་འཚོ་བ་རོལ་བའི་འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གུར་དེ་རིམ་བཞིན་དམག་སྒར་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། སྐབས་ངེས་

ཅན་ཞིག་ནས་རིམ་བཞིན་འབྲོག་འབངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྡོད་ཁང་དུ་གྱུར་པར་སྙམ། 

གསུམ་པ། བོད་ཡ་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ལས་གུར་དར་བའི་ཆ་རྐྱེན། 

ཡ་ཐོག་གདོད་མའི་མིའི་རིགས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་ནགས་ཚལ་དང་བྲག་ཕུག་སོགས་སུ་གཞི་སྡོད་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བྱས་ནས། རི་དྭགས་རེ་འགའ་གཡུང་དུ་ཕབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་དང་སྒོ་ཕྱུགས་བར་དུ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་

གྱི་འཚོ་བའི་སྤྱི་འགྲོས་ཤིག་ཆགས། སྤྱི་འགྲོས་དེ་ནི་གློ་བུར་དུ་ཆགས་པ་ཞིག་མིན་ལ། ནམ་ཟླའི་དྲོད་གྲང་དང་

ས་ཆུའི་གནས་བབ་སོགས་ཕྱིའི་ཆ་རྐྱེན་ངེས་ཅན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། མིའི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་མའི་བློ་

གྲོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་ལས་ཀ་སྣ་ཚོགས་ལས་པ་ལས་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་འདི་ལྟར་

ན། མིའི་རིགས་ཞིང་ལས་དང་ཕྱུགས་ལས་སུ་ཞུགས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ཀྱང་རིམ་བཞིན་ཇེ་ཆེ་

ནས་ཇེ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། བོད་མི་རིགས་ཀྱང་དེ་ལྟར་རྔོན་ལས་ནས་ཕྱུགས་ལས་སུ་གྱུར་བ་དང་

གནས་ངེས་གཏན་ནས་ངེས་མེད་དུ་སྤོར་དགོས་བྱུང་བས། སྦྲ་ནག་ལྟ་བུའི་འཁྱེར་བདེ་ཞིང་ཟོར་ཡང་བའི་ལས་

གུར་དེ་བོད་མིའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་མེད་མི་རུང་བའི་སྡོད་ཁང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་རྨང་གཞི་བཏིང་། ཐོག་

མར་ཁོ་ཚོས་སྒོ་ཕྱུགས་སྣ་ཚོགས་བསད་ནས་ཤ་ཟོས་པ་དང་པགས་པའི་གུར་སོགས་བཟོས་ནས་ནང་དུ་བསྡད། 

ཡིན་ན་ཡང་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་སྒོ་ཕྱུགས་དང་འབྲེལ་འདྲིལ་བྱས་པའི་སྡོམ་ཚིག་ལས་ནོར་ལུག་གི་ཁུལ་དང་

བལ་གྱིས་ཁོ་ཚོའི་དགོས་མཁོ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་བས། དབྱར་ཁར་བལ་དང་ནོར་རྩིད་སོགས་བྲེགས་ཏེ་སྐུད་པ་

བཀལ་ནས་རེ་ལྡེ་འཐག་པ་དང་། དེ་དག་ཡང་བསྐྱར་ལྷན་དུ་བསྒྲིགས་ནས་བཙེམ་སྟེ་སྡོད་ཁང་ལས་པ་རེད། དེ་

ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཐོག་མར་སྤོས་སྐྱོད་སྡོད་ཁང་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། སྦྲ་ནག་གི་ཐོག་མའི་དབྱིབས་ཙམ་ཡང་

བྱུང་བ་རེད། གཉིས་ནས་ནམ་ཟླ་དང་ས་བབ་ཀྱི་དབང་གིས་ལས་གུར་བྱུང་བར་ཡང་ཆ་རྐྱེན་ངེས་ཅན་བསྐྲུན། 

བོད་ཡུལ་ནི་རི་མཐོ་ཞིང་གཡང་གཟར་དང་བྲག་རི་མང་ལ་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ལ་ངེས་པ་མེད་པས། ཡུལ་

གྲུ་ལ་ལར་གངས་དང་འཁྱག་རོམ་གྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཡོད་ལ། ལ་ལ་རྡོ་དང་བྲག་རི་ཡིན་པས་སྡོད་ཁང་ལས་

པར་དཀའ་ཁག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད། འདི་ལྟ་བུའི་ཡུལ་དུ་རང་བྱུང་བྲག་ཕུག་སོགས་མེད་ཚེ། མིའི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་

གནས་འགག་སྲིད་པས། ཁོ་ཚོས་སྤོས་སྐྱོད་སྡོད་ཁང་བཟོ་བར་འཆར་གཞི་མི་འཐེན་ཀ་མེད་བྱུང་། གསུམ་ནས་

ལས་རིགས་དེའི་དབང་གིས་ལས་གུར་བཟོ་བ་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་ཡོད། བོད་ཡ་ཐོག་མིའི་

རིགས་ཕྱུགས་ལས་སུ་ཞུགས་པ་ནས་བཟུང་ཕྱུགས་འཚོ་སྐྱོང་ལ་རྩྭ་ཆུ་སྙེག་ནས་གནས་ངེས་མེད་དུ་དུས་ངེས་མེད་

ལ་འགྲོ་དགོས་པས། གཏན་སྡོད་སྡོད་ཁང་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་མེད་པ། ཁོ་ཚོའི་འཚོ་བའང་ཕྱུགས་རིགས་

དང་འབྲལ་ཐུབ་མེད་པས་ཐོན་སྐྱེད་དངོས་པོ་མང་ཆེ་བ་ཡང་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་པ་སོགས་ཡིན། 

བཞི་པ། སྦྲ་ནག་གི་གསར་གཏོད་དང་ཚན་རིག་གི་ཤེས་བྱ།

སྦྲ་ནག་ནི་བོད་གནའ་བོའི་མིའི་རིགས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ལས་ཐོན་པས་ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་བཤད་ན། 
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མགོ་དབུབ་སྡོད་ཁང་དང་ཁྱད་ཐོན་དངོས་རྫས། 

ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཅུང་ཆ་ཚང་བའི་སྡོད་ཁང་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། འབྱུང་གཞིའི་རྩ་བ་རུས་སྦལ་གྱི་

དབྱིབས་སུ་བཟོས་ཡོད་པས། རང་བྱུང་གནོད་འཚེ་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་པའི་བཤད་རྒྱུན་ངོ་མཚར་བ་མང་པོ་ད་

ལྟའི་བར་དུ་ས་འཐིམས་རྡོ་འཐིམས་སུ་སོང་ཡོད། འདིའི་ཕྱིའི་བཀོད་པ་དང་ནང་གི་གྲུབ་སྟངས། ཐོན་ལས་རྒྱུ་ཆ་

སོགས་མང་པོ་ཞིག་ལས་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ལ་གནའ་སྔ་མོ་ནས་ཚན་རིག་གི་བློ་གྲོས་ཁྱད་པར་ཅན་ལྡན་པ་ཤེས་

ཐུབ། 

གཅིག ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་ཐོན་པའི་ནུས་པ། སྦྲ་ནག་ཕུབ་དུས་སམ་ཡང་ན་གནས་སྤོར་དུས་གང་ཡིན་

རུང་ས་བརྐོ་རྡོ་སློག་བྱེད་མི་དགོས་ལ། རང་གི་རྒྱ་ཁྱོན་དང་འོས་འཚམ་གྱི་གནས་གཞིས་ཤིག་གདམ་ནས་དབུབ་

ཆོག དེའི་ཀ་བ་སོགས་ནི་ཧ་ཅང་ཕྲ་ཞིང་ཐུང་ལ། སྦྲ་ནག་གི་གྲུབ་ཆ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་མོད། འོན་ཀྱང་རང་བྱུང་

ནགས་ཚལ་མང་པོ་བརླགས་ནས་བཟོ་མི་དགོས་པར་སྡོང་བོའི་ཡན་ལག་གཅིག་གཉིས་ཙམ་གྱིས་འཐུས། དེ་

མིན་གྲུབ་ཆ་གཞན་དག་ནི་ནོར་རྩིད་ཀྱིས་བསླེས་པའི་ཐ་གུ་དང་རེ་ལྡེ་སོགས་ཡིན་ལ། དེས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་

ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་ཅི་ཡང་ཐེབས་མི་སྲིད། སྦྲ་ནག་གི་ཁ་དོག་ནག་པོ་ལ་ཉི་འོད་ལྡོག་འཕྲོས་ཀྱི་ནུས་པ་ཞན་མོད་

ནང་དུ་སྡོད་དུས། ཆར་བ་སོགས་བབས་ཚེ་འཁལ་འཐག་གི་བར་གསེང་ལ་ཆུ་འཐིམས་ནས་དྲོད་སྲུང་ཐུབ་པ་

དང་། ཉི་མ་ཤར་ཚེ་ཆུ་བསྐམས་ནས་དབུགས་རྒྱུ་ཐུབ་པས་བསིལ་སྐྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་ལྡན། ནང་གི་འབྲོག་ཐབ་རྡོ་

གསུམ་ཟུར་གསུམ་གྱིས་བསྣོལ་ནས་བཟོས་ཡོད་ལ། མེ་འབུད་པ་ལ་ཨོང་བ་དང་རིལ་མ་སྐམ་པོ་འབུད་པ་ལས་

སྡོང་བོ་བཅད་ནས་བུད་ཤིང་སོགས་སྤྱོད་བཞིན་མེད། འོན་ཀྱང་དེང་དུས་འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མེས་པོའི་ཤུལ་

བཞག་རིན་ཆེན་ནོར་བུ་འདིའི་རིན་ཐང་མ་ཤེས་པར་སོག་གུར་ལ་དཔེ་གཞི་བཟུང་ནས་རས་གུར་དུ་སྡོད་པ་ཡང་

ཡོད། 

གཉིས། རང་བྱུང་གནོད་འཚེ་ལ་གདོང་ཕྱོགས་པ། དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་རི་སྟོང་ལུང་སྟོང་དུ་གནས་

སྡོད་ལ་ངེས་གཏན་མེད་པའི་ཕྱུགས་སྐྱོང་བ་དག་ནི་རང་བྱུང་གི་གནོད་འཚེ་མང་པོ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ་པར་

བྱུང་བ་ཡང་། ཁོ་ཚོས་མེས་པོ་ནས་བཟུང་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་ནང་གི་འཚོ་བའི་ཉམས་མྱོང་བསགས་ཤིང་སྦྱོང་

བརྡར་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཐོན་པ་ཡིན་ལ། དེ་བས་ཁོ་ཚོས་སྦྲ་ནག་གི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ནི་རེ་རེ་བཞིན་སྤར་ཁ་

བརྒྱད་དང་སྨེ་བ་དགུ། ལོ་རིས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དཔེ་རུ་བཀོད་ཡོད་པས། གནས་ཡུལ་གང་དུ་ཕུབ་ན་དེར་ས་དགྲ་

ནནོ་པས་ས་ཆུའི་འབྱུང་བརྟག་གནང་མི་དགོས་པའི་བཤད་རྒྱུན་ཡོད། དེ་མིན་སྒོ་ཕྱར་དཀར་པོ་བྱས་པ་སོགས་རང་

རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་འབྱུང་བཞིའི་རྩ་བ་རུས་སྦལ་གྱི་དབྱིབས་སུ་བཟོས་ཡོད། དེ་བས་ད་དུང་བོད་དམངས་

ཁྲོད་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་ཞིག་ཏུ་འབྲོག་པའི་རུ་སྤོར་དུས་སྦྲ་མ་ཕུབ་པར་ཨ་མས་ཁྱེའུ་སར་མི་འཇོག་པའི་སྲོལ་དེ་ཡང་ས་

སྲི་འགོག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། ། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ལྔ་བ། སྦྲ་ནག་གིས་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཐོན་པའི་ནུས་པ།

གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་མེས་པོ་དག་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་དུ། ས་མཐོ་ཆུ་གཙང་གི་འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ་རུ་

ཕྱུགས་རིགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་རོལ་ཏེ། སྒོ་ཕྱུགས་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་དང་བོད་མི་རིགས་བར་བློས་དཔོག་

དཀའ་བའི་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་ལ། སྒོ་ཕྱུགས་མེད་ན་བོད་མི་རིགས་ཡོད་མི་སྲིད་ལ། བོད་མི་རིགས་མེད་ན་སྒོ་

ཕྱུགས་ཡོད་མི་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཞིག་ལྡན་ཡོད། དེ་ལྟར་ཁོ་ཚོས་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་འཚོ་སྐྱོང་ལ་རྩྭ་ཆུ་

མཁོ་བའི་བསྡོམས་ཚིག་དེ་རྙེད་པ་ནས་བཟུང་། ས་རྡོ་བརྐོས་ནས་བྲག་ཕུག་ཏུ་སྡོད་པའི་སྲོལ་དེ་རིམ་གྱིས་བསྒྱུར་

ལ། གནས་ངེས་གཏན་མེད་པར་ཕྱུགས་རིགས་སྐྱོང་བཞིན་རྩྭ་ཆུ་སྙེག་ནས་སྤོར་སྐྱོད་བྱས། དེ་བས་རུ་སྤོར་སྤྱི་

ཚོགས་སྐབས་ཀྱི་འཚོ་བ་འདིས་བོད་མིའི་སྡོད་ཁང་དང་འཛུགས་སྐྲུན་སྣ་ཚོགས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་དུ་བཅུག་སྟེ། 

གདོད་མའི་རྔོན་ལས་ཁོ་ན་ནས་ཕྱུགས་ལས་དང་ཞིང་ལས་སུ་གྱུར་བ་དང་། བྲག་ཕུག་དང་སྤྱིལ་བུར་སྡོད་པ་ནས་

རིམ་གྱིས་སྦྲ་གུར་དུ་སྡོད་པའི་རྣམ་པ་བྱུང་། དེ་བཞིན་ལས་གུར་སྦྲ་ནག་གམ་སྡོད་ཁང་གཙོ་བོ་དེ་བོད་ཡུལ་དུ་དར་

བ་ནས་བཟུང་སྟེ། དེས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྟོབ་ཤུགས་དམག་སྲིད་ཀྱི་སྲུང་

སྐྱོབ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་ཡོད། ཐོག་མར་ཕྱུགས་རིགས་འཚོ་སྐྱོང་ཙམ་གྱི་ནུས་པ་ལས་མེད་ན་

ཡང་། རིམ་བཞིན་བོད་ཆེན་པོའི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་སུ་མེད་མི་རུང་བའི་འཚོ་རྟེན་གྱི་གནས་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་

ཏུ་གྱུར། 《ཐང་ཡིག་གསར་རྙིང་》ལས་བྷོད་འབངས་རྣམས་ཡུལ་གྲང་སར་སྡོད་ཅིང་མི་རྣམས་དབྱར་བལ་ཕྱིང་

དང་དགུན་སློག་པ་གྱོན། རྩྭ་ཆུ་གང་བཟང་ལ་བལྟས་ནས་མཚེར་ས་འཛིན་ཅིང་སྦྲ་ནག་ཏུ་སྡོད་ཟེར་བ་ལས། ང་

ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནི་སྐབས་དེའི་བོད་འབངས་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་གྲངས་ཚད་ཆེས་མང་བ་ནི་སྦྲ་ནག་ཏུ་སྡོད་པའི་

ཕྱུགས་འཚོ་མཁན་རང་རེད། སྦྲ་ནག་མེད་ན་ཁོ་ཚོའི་སྡོད་ཁང་སྤོས་སྐྱོད་ལ་དཀའ་ཁག་དང་ལས་ཚེགས་མང་པོ་

ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་འབངས་ཁོལ་གྱི་སྡོད་ཁང་ཙམ་མིན་པར་དམག་སྒར་དུ་བཀོལ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། དེའི་

རྒྱུ་ཆ་སྣ་ཚོགས་བོད་རང་གིས་ལས་སྣོན་བྱས་པ་ཡིན་ལ། རྟ་གཡག་སོགས་ལ་བཀལ་ན་སྟབས་བདེ་ཞིང་ཡང་བ། 

ནང་ཁོད་ཡངས་ཤིང་དམག་མི་བརྒྱ་ཕྲག་ཙམ་སྡོད་ཐུབ་པ། ས་དགྲ་ཆུ་དགྲ་ལ་འཛེམ་མི་དགོས་པར་གང་འདོད་

ལྟར་ཕུབ་ཆོག་པ་སོགས་ཀྱིས་སྦྲ་ནག་གིས་སྔ་མོའི་དུས་ན་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་ཡོད་པ་

རེད། 
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མགོ་དབུབ་སྡོད་ཁང་དང་ཁྱད་ཐོན་དངོས་རྫས། 

དྲུག་པ། སྦྲ་ནག་གི་གྲུབ་ཆ་དང་རྟེན་འབྲེལ་བརྟག་ཚུལ། 

བོད་ཀྱི་སྡོད་ཁང་གཙོ་བོ་སྦྲ་ནག་དེ་བོད་སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་འགོར་ཡོད་ལ། 

མི་རབས་མང་པོ་ནས་རྒྱལ་རབས་མང་པོའི་ནང་བོད་མི་དག་གིས་ཉམས་པ་བཟོ་བཅོས་དང་མེད་པ་ཁ་སྣོན་བརྒྱབ་

སྟེ། ཡོངས་སུ་ཆ་ཚང་བའི་འཛམ་གླིང་གི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བརྟོལ་མི་ཐུབ་པའི་གསང་བའི་རང་བཞིན་

ཅན་གྱི་ད་ལྟའི་རྣམ་པ་དེ་བྱུང་བ་རེད། སྦྲ་ནག་གི་གྲུབ་ཆ་ཁོ་ན་ཡང་ཅུང་རྙོག་འཛིང་ལྡན་ཞིང་སྣ་མང་ཅན་ཞིག་ཡིན་

ལ། དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་འགྲེལ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་དཀའ་མོད། ཡིན་ན་ཡང་རང་གི་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གྱིས་སྦྲ་ནག་

གི་ཕྱི་ནང་ཟུང་གི་གྲུབ་ཆ་དང་གྲུབ་སྟངས་དེ་ངོ་སྤྲོད་ཙམ་བྱེད་པ་ལ། 

གཅིག སྦྲ་ནག་གི་ཕྱིའི་གྲུབ་ཆ། སྦྲ་ནག་གི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བོ་ནི་ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལྟར་བོད་རིགས་བུད་མེད་

ཀྱིས་འཐགས་པའི་རེ་ལྡེ་བསྒྲིགས་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་ཅིང་། སྒྲོག་གུ་དང་སྒྲོག་ལུང་། ཀ་བ་དང་ཐ་གུ་རིང་ཐུང་

སོགས་ནི་སྦྲ་ནག་གི་གྲུབ་ཆ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། སྦྲ་ནག་ནི་ཁྱིམ་ཚང་གང་རུང་གི་

འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དང་བསྟུན་ནས་ཆེ་ཆུང་ལ་ངེས་གཏན་མེད་མོད། སྦྲ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ནི་ཕལ་ཆེར་སྲིད་དུ་ཕོ་འདོམ་

བཞི་དང་ཕྱེད་ཀ། ཞེང་ལ་སྦྲ་ཀླད་དུ་རེ་ཞེང་（རེ་ལྡེའི་ཞེང་ཚད་ཞེས་པའི་བསྡུས་ཚིག）དགུ་དང་མཁལ་དུ་རེ་

ཞེང་བཅུ་སྟེ་བསྡོམས་པས་རེ་ཞེང་བཅུ་དགུ་དགོས། སྦྲའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཟུར་བཞིར་ཆོན་ཐག་བཞི་དང་སྦྲའི་སྐེད་དམ་

མཁལ་གཉིས་ཀར་ཆོན་ཐག་རེ། དེ་མིན་སྒོ་ཆོན་གཉིས་དང་ཕུག་ཆོན་གཅིག་སྟེ་བསྡོམས་པས་ཆོན་ཐག་དགུ་ཡོད་

ལ། དེ་དག་རེ་རེ་བཀར་བྱེད་ཀྱི་ཀ་བའང་དགུ་ཡོད་པ་སྨེ་བ་དགུའི་མཚོན་དོན་ཡིན་པར་བཤད། ཁྱོན་བསྡོམས་

སྦྲའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ས་འདོགས་ཕུར་བ་ཉེར་བརྒྱད་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་མཚོན་དོན་དུ་བགྲང་། དེ་

མིན་ད་དུང་བོད་མི་ཚོ་རྟེན་འབྲེལ་བརྟག་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་ལ་ཁ་དོག་ནག་པོའི་རིགས་ནི་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཞིག་ཏུ་

བརྩི་བས་སྦྲ་ནག་ཀྱང་ནག་པོ་ནག་རྐྱང་ཞིག་མིན་ལ། སྦྲའི་ཁ་ཚུབ་（ཕོ་ཁྱིམ་དང་མོ་ཁྱིམ་གཉིས་སྦྲེལ་མཚམས་

ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག་སྟེ། གནམ་གཤིས་བཟང་དུས་ཕྱེ་ཆོག་ལ། ཆར་བ་སོགས་འབབ་དུས་བཀབ་ཆོག）ནི་ལུག་བལ་

དཀར་པོ་འཐག་པའི་རེ་ལྡེས་བཟོས་ཡོད་པ་དང་སྒོ་ཕྱར་ནི་རས་དཀར་པོས་བཟོས་ནས་གྲུབ་ཡོད། དེས་གདོན་

དང་འདྲེ། བཙན། གཉན། གཟའ་བཅས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་འགོག་ཐུབ་པའི་བཤད་རྒྱུན་དང་མཚོན་དོན་ཡོད། དེ་

མིན་སྦྲ་ནག་གྲུ་བཞིའི་ཆོན་ཐག་གམ་ཁ་ཐིག་ལ་དུས་ཚིགས་བཞིའི་མཚོན་རྟགས་ཡོད་པར་ཡང་བཤད། ད་དུང་

ཧྲག་ཕྱར་ནི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་ཤས་ཀྱིས་བལ་དཀར་པོའི་རེ་ལྡེ་དང་ཡང་ལ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་དོག་ལ་ངེས་གཏན་མེད་པར་

གོས་དང་རས་ཀྱིས་བཟོས་ཡོད། ང་བརྒྱད་སྔོན་དུ་གཏན་སྡོད་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཁང་བ་མེད་པས། དགུན་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཁར་ས་དམའ་ཞིང་ཅུང་དྲོ་བའི་གནས་སུ་འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྦྲ་ཕུབ་ནས་དགུན་བསྐྱལ་བཞིན་ཡོད་ལ། 

སྦྲའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཆོན་ཐག་དགུ་ཡི་སྟེང་དུ་དར་ལྕོག་འདོགས་པའི་སྲོལ་ཡང་ཡོད། ཇག་ལ་དགའ་ཞིང་དཔའ་འཛིང་

རྟུལ་ཕོད་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་བདག་རེ་འགས་ཐབ་ཀའི་བང་ཁ་རུ་མདུང་མོ་བསླངས་ནས་བ་དན་དང་མདུང་རྩེ་ཁ་ཚུབ་

བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་རུ་འཕུད་པའང་གང་མང་ཡོད། སྦྲའི་ཕུག་ཆོན་སྲུང་མའི་རྟེན་དང་དཀྱིལ་ཆོན་ཕྱུགས་ཀྱི་རྟེན། སྒོ་

ཆོན་འཁོར་བའི་རྟེན་གྱི་མཚོན་བྱེད་དུ་བཤད་པས། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཕུག་ཆོན་ལ་བསང་ཕུལ་པའི་རྟེན་

བཏགས་ཏེ་ལྷ་བསང་གཏོང་བ་དང་། དཀྱིལ་ཆོན་ལ་གཡང་རྟེན་གྱི་བལ་འདོགས་པ། སྒོ་ཆོན་ལ་བག་གསར་གྱི་

གཡང་རྟ་འདོགས་པ་སོགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས། 

གཉིས། སྦྲ་ནག་གི་ནང་གི་གྲུབ་ཆ། སྦྲ་ནག་གི་ནང་རོལ་ནི་ཕྱི་རོལ་ལས་ཅུང་རྙོག་འཛིང་ཅན་ཡིན་ལ། 

སྒྲིག་གཞི་དང་གྲུབ་ཚུལ་གཙོ་བོ་ཡང་ནང་དུ་ཡོད་པས་འདིའི་སྐོར་སྦྲ་ནག་ཏུ་འཚོ་བ་རོལ་བའི་བགྲེས་སོང་མེས་

པོ་དག་གི་ངག་སྒྲོས་དེ་རྒྱུ་ཆར་བཟུང་ནས་དཔྱད་པ་ཙམ་བགྱི་ཁུལ་བྱེད་ན། སྦྲ་ནག་གི་ནང་གི་གྲུབ་ཚུལ་གཙོ་བོ་

ནི་ཐ་གུ་དང་སྒྲོག་ལུང་གཉིས་ཡིན། དེར་ཁྱོན་བསྡོམས་ངོ་ཐིག་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ལོ་སྐོར་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་

མཚོན་བྱེད་ཡིན། སྦྲའི་ནང་བཀར་བྱེད་ལ་ཀ་བ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ནི་སྤར་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་མཚོན་དོན་ཡིན་ལ། ཕྱི་ནང་

ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་སྦྲ་ནག་དེ་རྩིས་གཞུང་དུ་བཤད་པའི་རུས་སྦལ་གྱི་དབྱིབས་དང་ཡོངས་སུ་མཚུངས་པ་ཞིག་བཟོས་

ཡོད། སྦྲ་ནག་བཀར་བྱེད་ཀྱི་ནང་ཀ་བརྒྱད་ལས་ཡས་ཕུག་གི་ཀ་བ་ནི་ཤིང་སྟག་པ་ཡིན་ལ། དེས་ཁྱིམ་མིའི་སྐུ་

ཚེ་ཡུན་རིང་བརྟན་པ་དང་། སྦྲའི་སྒོ་ཁའི་ཀ་བ་ནི་ཤུག་པ་ཡིན་ལ་དེས་སྒོ་ཕྱུག་པ་སྟེ་རྒྱུ་ཡི་འཕེལ་ཁ་དར་བའི་རྟེན་

འབྲེལ་གྱི་ཕྱྭ་གཡང་བསྒྲིགས་ཡོད། སྦྲའི་ནང་གི་ཀ་ར་མདུན་མ་ལ་བརྟེན་ནས་སུམ་ཐབ་ཀྱི་མར་བཀྱེད་འཆའ་

ཞིང་། དེ་ནས་དབུས་ཡར་ལ་སུམ་ཐབ་ཀྱི་རྨང་གཞི་བཅས་ནས་ཀ་ར་ཕུགས་མ་འོང་རྭར་འཛུགས། སུམ་ཐབ་

ཀྱིས་བཅད་པའི་གཡས་ཁྱིམ་ལ་མོ་ཁྱིམ་དང་གཡོན་ཁྱིམ་ལ་ཕོ་ཁྱིམ་དུ་འབོད། མོ་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བུད་མེད་

རྣམས་ཀྱིས་འོ་ཞོ་མར་གསུམ་སོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ལས་གཉེར་བ་དང་། ཕོ་ཁྱིམ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ལོའི་རྒན་གཞོན་ལྟར་

སྐྱེས་པ་ཕོ་རྣམས་སྡོད་པས་དམར་ལས་བྱ་དགོས་པ་ཡང་འདི་གར་བྱེད། དེའི་ཕུགས་བསྐོར་ནས་དོ་ཆ་བརྩིགས་

པ་དང་དེའི་ཐོག་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་མཆོད་ཁྲི་ཡང་བཤམས། སྦྲའི་ནང་གི་གཡས་གཡོན་ལ་མོ་ས་དང་ཕོ་

སའང་ཟེར་བས། དེའི་ཁྱད་པར་འབྱེད་སྟངས་ལས་ཀའི་སྒོ་ནས་ཡིན་ལ་གཙོ་བོ་རྟེན་འབྲེལ་བརྟག་པའི་སྒོ་ནས་

ཡིན་ཏེ། བུད་མེད་རྣམས་མོ་ཁྱིམ་དུ་བསྡད་ན་ཇ་ལྡུག་པའི་ཚེ་ཐོབ་བུའི་ཁ་ནང་ལ་འཁོར་བས། དེས་ཡོང་སྒོ་ནང་

ལ་འདྲེན་ཞིང་གཡང་ལའང་མི་གནོད་པའི་འདུ་ཤེས་འཛིན། དེ་ལྟའི་སྲོལ་གས་བོད་པ་རྣམས་ཐོམ་བུའི་ནང་གི་ཆུ་

སོགས་ལག་ཁ་ནང་ཕྱོགས་སུ་ལྡུག་པ་ལས་ཕྱི་ལོག་ཏུ་གཏན་ནས་མི་ལྡུག། གལ་ཏེ་ལྡུག་པ་སོགས་བྱུང་ན་དེར་ཕྱི་

ལག་གིས་ལྡུག་པ་ཟེར་བས་ལྡུག་མཁན་ཁོ་རང་མ་དགའ་བར་འཛིན་པ་དང་། དེའི་ལྟོས་ཡུལ་སུ་ཡིན་ཡང་ཐུགས་
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མགོ་དབུབ་སྡོད་ཁང་དང་ཁྱད་ཐོན་དངོས་རྫས། 

མི་དགྱེས་ལ་རྣམ་རྟོག་ཀྱང་ལང་ངེས་པ་ཡིན། དེ་བས་འདི་ལྟར་ཕོ་ས་དང་མོ་སའི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་བ་ནི་ཐོབ་ཐང་ཁོ་

ནས་མ་ཡིན་པར། གཙོ་བོ་མེས་པོ་རྣམས་ཐོག་མའི་འདུ་ཤེས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བའི་ཆ་ནས་ཐོན་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་

སྣང་ཚུལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། དེའི་གོམས་སྲོལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་། བེད་སོྤྱད་ཀྱི་རིན་ཐང་། རིག་གནས་

ཀྱི་འདུ་ཤེས་སོགས་ནི་དཔྱད་འོས་པར་མཐོང་མོད། བོད་པ་རང་ཉིད་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་འདི་དག་རྟོགས་

ཤིང་ངེས་པར་བརྩི་ལ་སྤྱོད་ཐུབ་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་ཞིབ་མོར་མ་འཆད་དོ། ། 

བདུན་པ། མཇུག་བསྡུ་བ། 

བོད་དེང་རབས་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་མ་ཉམས་པར་གནས་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་མང་ཤོས་ཤིག་ད་ལྟ་མྱུར་དུ་

མ་བསྐྱབས་ན་འཇིག་ཉེན་ཆེ་ལ། འདི་དག་ལ་བློ་གཟུར་བོའི་སྒོ་ནས་དཔྱད་པ་གཏོང་སྐབས་མི་རིགས་གཞན་དང་

མི་འདྲ་བའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད། དྲང་མོར་བཤད་ན་རྩོམ་ཐུང་འདིའི་མགོ་མཇུག་བར་

གསུམ་གྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་མང་ཤོས་ནི་བོད་ཡིག་ཏུ་རྟ་མོག་མོག་གི་སྤུ་ལྟར་དཀོན་ཞིང་ཡིག་རིགས་གཞན་དུ་

འཁོད་པ་ཅུང་མང་། དེ་དག་ལས་ང་རང་ཧ་ལས་པ་ཞིག་ནི་ཉི་ཧོང་གི་རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་གིས་ཞིབ་ཚགས་ལྡན་པའི་སྒོ་

ནས་སྦྲ་ནག་གི་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་ཡི་གེ་དང་རི་མོར་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། རང་རིགས་ནི་སྦྲ་ནག་དང་ཆེས་ཉེ་བའི་

མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ནའང་། འདི་ལྟར་སྦྲ་ནག་གི་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་ཡི་གེ་དང་རི་མོར་བཀོད་ནས། ཀུན་གྱི་མིག་

ལམ་དུ་སྟོན་པའི་བརྩམས་ཆོས་ཤིག་ད་དུང་མ་མཐོང་བ་དེ་རེད། སྤྱིར་རང་གི་རིག་གནས་ནི་རང་གིས་གཞན་ལ་ངོ་

སྤྲོད་བྱེད་དགོས་ཀྱང་། ད་ལྟ་གཞན་གྱིས་ང་ཚོ་ལ་ང་ཚོའི་རིག་གནས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་འབྱུང་

བཞིན་ཡོད་པས། རང་གི་ནུས་ཚོད་ཀྱིས་སྦྲ་ནག་ཅེས་པའི་བོད་ཀྱི་ལས་གུར་དེ་ཀུན་ལ་ངོ་སྤྲོད་ཙམ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། 

གཤམ་ནས་སྦྲ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་དཔེ་འགས་རྩོམ་མཇུག་བསྡུས་ན། 

༡. སྦྲ་ནག་དུ་བ་ཅན།། སླ་ང་དྲེག་པ་ཅན། 

༢. སྦྲ་རོག་རོག་ཅན་ལ་མཛེ་ནད་མི་ཕོག

༣. སྦྲ་ཆེན་ལ་ཧེབ་མ་ལང་། སྦྲ་ཆུང་ལ་ཡིད་མ་ཆད། 

༤. བུ་ཁེར་འདུག་ལ་མི་ཁ་རང་འཁོར། སྦྲ་འདབས་ལོ་ལ་བསེར་བུ་རང་ཐོན། 

༥. སྦྲ་མཐིང་སྨུག་ཁ་རུ་ལྷོར་བརྐྱངས། ཕྱུགས་ཁྲ་ཁྲའི་མགོ་ལོ་རྫར་བྱས། 

༦. སྦྲ་རོག་རོག་ཅན་པོ་རུ་སྡེར་བསམ། མིག་ཁྲ་རིལ་ཅན་པོ་བུ་ལོར་བསམ། 

༧. སྦྲ་བཀལ་འགོ་གཅིག་ནས་བཀལ་ནོ། ཐབ་སླང་འགོ་གཅིག་ནས་ཕོག་ནོ། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

༨. སྦྲ་ཡཱ་མོན་（衙门）འདྲ་བོ། གཞིས་རྒྱ་མཁར་འདྲ་བོ། 

༩. ཕུགས་ཀྱི་སྦྲ་རྒན་དུད་པ་ཅན། རྩིག་གི་ཡུམ་རྒན་ངམ་ཁ་ཅན། 

༡༠. མགོ་སྦྲ་སྨུག་པོའི་ནང་འཛིན། ཁྲ་ཁྲ་ཕྱུགས་ཀྱི་འགོ་རྫི། ཞེས་ལྟ་བུར་འབྱུང་ངོ་།། 

                                                                          （ལྷ་དཔལ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད། དྲ་བ་ལས་དྲངས།）
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མགོ་དབུབ་སྡོད་ཁང་དང་ཁྱད་ཐོན་དངོས་རྫས། 

བོད་འབྲོག་གདོད་མའི་ལག་ཆ་འུར་རྡོའི་སྐོར་གླེང་བ། 

འཛམ་གླིང་འདི་རུ་གདོང་དམར་མི་བུ་ཞེས།། ཁྲི་ཕྲག་སྟོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཁུར་བ་ཡི།། གདོད་མའི་མེས་པོ་

དཔའ་མཛངས་བརྟུལ་ཕོད་ཀྱིས།། གངས་རིའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་རྣམས་དྲན་པ་ལ།། 

དེ་ཡང་གདོང་དམར་བོད་ཅེས་པའི་མི་རིགས་འདི་ལ། རང་གི་མཁས་པ་དང་མེས་པོ་གོང་མ་རྣམ་པས་རྡོ་

ལག་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤྲད་འོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། དེང་རབས་ཚན་རིག་པས་འདས་དོན་ཞུབ་འཇུག་བྱེད་ཡུལ་

ཀྱི་དུར་ཁང་དང་འགྱུར་རྡོ་སོགས་དཔྱད་སྒོ་ཆེས་མང་པོ་ཞིག་གི་ངོས་ནས། འཛམ་གླིང་འདིར་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་

ཀྱི་ཆེས་ཐོག་མ་ཡིན་མིན་གྱི་བརྟག་གཞི་རུ་གྱུར་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། འཛམ་གླིང་ཆེན་པོའི་སྟེང་ས་བབ་མཐོ་ཚད་

མཚོ་དངོས་ནས་རྨིད་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ནས་བདུན་བརྒྱད་བར་དུ་སླེབས་པའི་མཐོ་སྒང་གངས་རིའི་ཁོར་ཡུག་འདིར། 

འདས་པའི་སྒྲུང་དང་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད། གདོད་མའི་བོད་ཅེས་ལོ་ངོ་འབུམ་ཕྲག་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོའི་གོང་ནས་རང་བྱུང་

ཁམས་ལ་བདག་པོ་དང༌། སྟོབས་རྩལ་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་གཞན་རིགས་ལ་འཐབ་རྩོད་དང་དབང་བསྒྱུར་མཛད་

དེ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ། དཔེར་ན། བོད་ཀྱི་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་

བཙན་པོའི་གོང་རོལ་དུ་བྱུང་བའི་གདོད་མའི་བོད་མི་ཇི་ལྟར་བྱུང་རིམ་མས་ནས་ཡས་རིམ་དུ། ཟ་རམ་སྐྱེས་དྲུག་

གི་དུས་རབས་དང༌། མ་སངས་སྤུན་དགུའི་དུས་རབས། རྨུ་ཡི་དུས་རབས། འགོང་པོ་སྤུན་དགུའི་དུས་རབས། 

བདུད་ཀྱི་དུས་རབས། སྲིན་པོའི་དུས་རབས། གནོད་སྦྱིན་བཙན་གྱི་དུས་རབས། འཕྱེ་བོ་ཀླུ་ཡི་དུས་རབས། མ་

སངས་གཉན་གྱི་དུས་རབས། དམར་འཇམ་ལྷ་ཡི་དུས་རབས་ཞེས་རིམ་པ་བཞིན་ཡར་དེད་དུ་བརྩི་རྒྱུ་ཡོད་པ། 

མེས་པོ་གཉའ་ཁྲིའི་དུས་སྐབས་སུ་སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་སྒྲུང་གི་བརྗོད་སྙིང་ཡིན་ཚུལ་མེས་པོའི་གོང་

མ་དག་གི་ཞལ་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། ཆེས་ཐོག་མའི་མེས་པོ་དེ་ཚོས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་

ལྡོག་དང༌། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གནོད་འཚེ། སྲོག་ཆགས་གཞན་རིགས་ཀྱིས་འཚེ་རྒོལ་སོགས་དཀའ་ངལ་གྱི་

རྒྱུད་རིམ་བགྲང་དུ་མེད་པ་ཞིག་གི་འོག་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་བའི་རིམ་པ་དང་བསྟུན། འཚོ་སྡོད་ཀྱི་ཐད་ནས་ཀྱང་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སྲོག་ཆགས་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་པའི་བློ་སྒོ་རྒྱས་ཏེ། དཔེར་ན། རྩུབ་ཤིང་

དང་རྡོ་ལྕགས་བརྡར་འཐབས་ལས་མེ་རྙེད་པ་སོགས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་བྱ་དངོས་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ལག་རྩལ་གཞི་རྐང་

བརྟན་པོ་ཚུགས་པར་བྱས་ནས་ཁ་ཟས་འཚོལ་སྒྲུབ་དང༌། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་འགོག་སྐྱོབ། གཅན་

གཟན་སོགས་སྲོག་ཆགས་གཞན་རིགས་ཀྱི་གདུག་རྩུབ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ལོན་ཐབས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་

རིགས་ལ་མཛད་རྗེས་མཐོ་བའི་གསར་གཏོད་བྱ་རིམ་གྱི་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་བཞག་ཡོད་པ་ནི་སྨྲོས་མེད་ཡིན་པ་ནང་

བཞིན། སྐབས་སུ་བབ་པའི་གླེང་བྱ་བོད་ཀྱི་འུར་རྡོ་ནི། ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་གི་སྟེང་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཆེས་རིང་བའི་ལག་

ཆའི་རིགས་བོད་ཐོན་གནའ་རྫས་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ར་སྤྲོད་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱས་ཡོད་པ་

འདི་ལ། 

དང་བོ། འུར་རྡོའི་དགོས་དབང་དང་གསར་གཏོད། 

བོད་ཀྱི་འུར་རྡོ་ནམ་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐད་ནས་གཞལ་ན་ཕལ་ཆེར་ལོ་ངོ་འཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་གི་གོང་རོལ་

ནས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་བའི་བོད་གདོད་མའི་མི་ལ་དུས་རབས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་རྩི་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལས། ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན། 

བོད་ཀྱི་མངའ་མཛད་དགུའི་ཐོག་མ་གནོད་སྦྱིན་ནག་པོའི་དུས་ནས་བཟུང་དགྲ་འགོག་རང་སྲུང་གི་ནུས་པ་ཐོན་

པའི་མཚོན་ཆའི་བྱེད་ཐབས་བཀོལ་རྒྱུའི་སྲོལ་བྱུང་ཡོད་ལ། ཐོག་མར་མདའ་གཞུ། སྟྭ་རེ། དགྲ་སྟྭ། རྐང་ཤིང༌། 

སྒྱོགས། ཆུ་གྲི། ཞགས་པ། འུར་རྡོ། དོང་རལ། ཕུབ་ཆུང་སོགས་དར་བར་མངོན། སྟྭ་རེ་དང་ཆུ་གྲི་སོགས་

དར་བར་གྲགས་པའི་ཤུགས་ནས་དཔྱད་ན་འདི་དུས་ནས་བོད་མི་རིགས་ལ་རྡོ་ལྕགས་བཞུ་སྦྱང་དང་ལྕགསབཟོ་

ལྕགས་མགར་གྱི་ལག་རྩལ་ཡོད་པར་མངོན། དེ་ལས་ཀྱང་འུར་རྡོ་ནི་མངའ་མཛད་དགུའི་ཐོག་མ་གནོད་སྦྱིན་ནག་

པོ་ནས་བགྲང་པའི་དྲུག་པ་ཀྲོག་ཀྲོག་འདྲེ་ཡི་དབང་བསྒྱུར་གྱི་དུས་ནས་དར་བར་མངོན་པ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་

ཆོས་འབྱུང་གྲགས་ཅན་《མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་》ལས། དྲུག་པ་ཀྲོག་ཀྲོག་འདྲེ་ཡིས་དབང་བྱས་ཏེ།། ལང་ཏང་

ལིང་ཏང་བར་ཁ་འུར་རྡོ་འཕེན།། ཞེས་སོགས་དང༌། དེ་བཞིན་གཞན་དུ། ཡུལ་གླིང་སྲིན་པོ་ནག་པོའི་ཡུལ་དགུ་

ཟེར།། བྲག་རི་དམར་ནག་ནགས་ཁྲོད་གནས་སུ་བཟུང༌།། མི་རྣམས་སེམས་ཅན་ཤ་ཟ་གདོང་བ་དམར།། སྲིན་

མོའི་རྐང་དང་འུར་རྡོ་ལག་ཆ་བྱུང༌།། ལྟ་བུ་ཅུང་མཐུན་མིན་མངའ་མཛད་ལྔ་བ་དང་དྲུག་པ་གཉིས་ཀྱི་དུས་ལ་ངོས་

འཛིན་སྟངས་མི་འདྲ་བའི་གླེང་ཕྱོགས་མཆིས་ན་ཡང༌། གདོད་མའི་བོད་མི་མངའ་མཛད་དགུའི་དུས་སྐབས་སུ་དར་

བ་ཡིན་པར་ཐམས་ཅད་གཅིག་མཐུན་འགལ་མེད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་མངོན་པ་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་འུར་རྡོའི་ལོ་རྒྱུས་

དུས་ཡུན་གསལ་བྱེད་བདེན་དཔང་ཡིན་པ་སྙོན་མེད་དོ། ། 
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མགོ་དབུབ་སྡོད་ཁང་དང་ཁྱད་ཐོན་དངོས་རྫས། 

གཉིས་པ། འུར་རྡོའི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་ལོ་རྒྱུས། 

བོད་མིས་འུར་རྡོ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་དཔྱད་སྒོ། བོད་གདོད་མ་མངའ་མཛད་དགུའི་དུས་

རབས་ནས་འུར་རྡོ་བཀོལ་ནས་མིའི་ཚེ་སྲོག་ལ་འཚེ་བའི་གཅན་གཟན་གདུག་པ་ཅན་གྱི་གདོང་བླངས་པ་དང༌། 

ཁོར་ཡུག་གི་དགྲ་ཟླ་ལ་ཡ་ལན་སྤྲད་པ། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་རྔོན་ནས་ཁ་ཚས་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་

ནི། དེང་ཐོག་འུར་རྡོ་གསར་བཟོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཤུགས་ལས་གཏོགས་ཐུབ་པ་དང༌། དུས་རབས་དེའི་

འཛམ་གླིང་ལ་མཚོན་ན་འུར་རྡོ་ནི་དགྲ་ཟླ་ཕན་ཚུན་ལག་ཐུག་མི་དགོས་པར་གོམ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའི་བར་ཁྱད་

ཀྱིས་ཕྱེས་ཀྱང༌། རྒྱང་ཐུབ་དྲག་ཆས་ཀྱི་ལག་ཆ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རྗེས་དཔྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ནུས་པར་མ་ཟད། 

བོད་གདོད་མའི་མེས་པོ་ཚོའི་བློ་རྩལ་དང་གསར་གཏོད་ནི་སྐབས་དེའི་འཛམ་གླིང་ལ་མཚོན་ན་འགྲན་ཟླ་མེད་པ་

ཞིག་དང་ཆེས་སྔོན་ཐོན་ཡིན་པ་ཡང་ཤུགས་ནས་རྟོགས་ཐུབ་འདུགདེ་ནས་རིམ་བཞིན་རྗེ་གཉའ་ཁྲི་སྟེ། སྤུར་རྒྱལ་

རིམ་བྱོན་གྱི་དུས་སྐབས་དང་ལྷག་པར་བོད་བསིལ་འཐོར་གྱི་རྗེས་ཐོག་ཏེ། ད་ལྟའི་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་

བགྲང་བྱ་བཅུ་ཕྲག་གི་དུས་ནས་ཡར་བརྩིས་པའི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གི་སྔོན་དུ་བྱུང་བའི་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དམག་

དོན་པ། གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་དུས་སྐབས་ནི་བོད་གདོད་མའི་དུས་དང་བསྡུར་ནས་འོང་ན་བཟོ་ལས་ལག་རྩལ་

སོགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་དུས་ཤིག་དང་ཁེལ་ཡོད་མོད། མཚོན་ཆ་ལ་ལྟོས་ན་ད་དུང་གདོད་མའི་ལག་ཆ་མདའ་

གཞུ་སོགས་དང་དེ་ལས་ཀྱང་འུར་རྡོ་བཀོལ་བ་རྒྱུག་ཆེ་བ་གསལ་བར་མངོན་པ། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་

ངག་ནས་ངག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་དོན་དངོས་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་གླིང་སྒྲུང་སྐོར་དང༌། དཔའ་བོའི་སྟོད་སྒྲུང་

གི་སྐོར་ལས་གསལ། དཔེར་ན་བོད་རབ་བྱུང་དང་པོའི་བགྲང་བྱ་བཅུ་ཕྲག་གི་སྐབས་ཡས་མས་སུ་བྱུང་བའི་གླིང་

གེ་སར་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ན་ཕྲ་དུས་སུ་ཁོང་གིས་འུར་རྡོ་བ་ཟིས་བིས་ཁྲ་ཞེས་པ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་དངོས་ཡོད་ཧོར་ཀྱི་

ཐོག་རྨོག་རལ་ཆེན་ཞེས་པའི་དགྲ་བཏུལ་བ་དང། དེ་བཞིན་དུ་དངོས་མེད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་མ་རུང་བའི་ཚོགས་འུར་རྡོ་

བཀོལ་ནས་བཏུལ་བ། ཐ་ན་ཨབ་བྲ་དང་ཁོར་ཡུག་གི་སྐྱེ་དངོས་ལ་གནོད་པའི་རིགས་ཚར་བཅད་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ངག་རྒྱུན་དང་སྒྲུང་རྩོམ་ཡོད་པ། དཔེར་ན། བོད་མདོ་ཁམས་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་

རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་དངོས་སློབ་ཐུབ་བསྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་ཞུ་བས་བརྩམས་གནང་མཛད་པའི་གླིང་སྒྲུང་

གི་དཔེ་ཆ། 《འཁྲུངས་གླིང་མེ་ཏོག་ར་བ་》ཞེས་པ་ཁམས་སྡེ་དགེ་གླིང་ཚང་གི་ཤིང་པར་མ་ན། འུར་རྡོ་བཀོལ་

བའི་སྐོར་མང་པ་དང༌། སྒྲུང་དཔེ་དེའི་སྨད་ལེའུ་རྨ་ ས་བཟུང་དར་དཀར་མདུད་པ་རུ་ཁམས་ཕྱོགས་ཁ་བས་མནན་

ཕྱིར། གླིང་གི་བློན་ཆེན་འདན་མ་བྱང་ཁྲ་དང༌། ཁུ་བོ་ཁྲོ་ཐུང་སོགས་གླིང་གི་མི་དྲུག་རྨ་ ཡུལ་དུ་ཇོ་རུ་ལ་ས་གཡར་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བོ་ཞུ་རུ་འོང་སྐབས། གེ་སར་གྱིས་དཔའ་བོ་དྲུག་ལ་ཉམས་སད་དུ་བླངས་པའི་གླུ་ཞིག་ན་འདི་ལྟར། ངའི་ལག་

ན་བཟུང་བའི་འུར་རྡོ་འདི།། དགྲ་བླའི་རྟེན་མཁར་དང་པོ་ཡིན།། མྱུར་མགྱོགས་ནང་གི་ཆེ་བ་ཡིན།། མ་མཁའ་

འགྲོ་སྟོང་གི་དབུ་སྐྲ་དང༌།། སེང་གེ་དཀར་མོའི་གཡུ་རལ་གཉིས།། རྒྱ་སྟག་ཁྲ་བོའི་སྨ་ར་གསུམ།། བྲེ་སེ་འབྲོང་

གི་དཔུང་རྩིད་བཞི།། སོག་དཀར་དྲེད་ཀྱི་སྙིང་སྤུ་ལྔ།། དེ་ལྔ་འུར་རྡོའི་རྒྱུ་རྩ་བྱས།། ཡར་མཆོག་ཡར་ངོ་གསུམ་

ལ་སླས།། ཡར་ངོ་འབྲུག་གི་དུས་དང་སྤྲད།། གཡུག་ན་འབྲུག་སྒྲ་གྲགས་ལེ་ཐོན།། མར་མཆོག་མར་ངོ་གསུམ་

ལ་སླས།། མར་ངོས་བྱ་དུས་ཁོ་ནར་སླས།། འཕངས་ན་བྱ་ལམ་ཆོད་ལེ་བྱུང༌།། བཅོ་ལྔ་གསུམ་གྱི་ཐོ་རངས་ལ།། 

འུར་མཐིལ་སྟག་གི་དུས་དང་བསྒྲིགས།། གཉན་སྟག་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བྱས།། ཚར་ལྕེ་ཉེར་དགུའི་ཉིན་མོ་

ཡི།། ནམ་ལངས་གསུམ་གྱི་དུས་ལ་བཙེམས།། གར་གཏད་ས་ལ་ཕོག་ལེ་བྱུང༌།། རྡོ་ནག་ལུག་གི་གྲོད་འདྲ་འདི།། 

ལྷ་འདྲེ་སྟོང་གི་བླ་རྡོ་ཡིན།། མི་དྲུག་མདུན་གྱི་བྲག་ལ་གཏད།། བྲག་དཀར་ཐོག་གིས་གཏོར་འདྲ་བྱེད།། ཅེས་

འུར་རྡོའི་གྲུབ་སྟངས་དང་ཁྱད་ནུས་བརྗོད་ཡོད་པ་དེས་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་འུར་རྡོ་དེ། དེ་རིང་གི་རྟོག་ངོར་

གསལ་ལྷམ་མེ་བ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཧོར་གླིང་གཡུལ་ཆེན་གྱི་སྐབས་ཧོར་སྡིག་གཅོད་

ཤན་པ་མེ་རུ་རྩེས། གདོང་འབུམ་པ་ཞལ་དཀར་གྱི་དབུ་བཅད་དེ་ཤོར་ཉིན་གླིང་གི་བློན་ཆེན་དཔའ་ཚ་ཞང་འདན་

མ་བྱང་ཁྲས་འུར་ཁྲ་ཐུང་མ་ཞེས་པ་བཀོལ་ནས་ཧོར་ཤན་པའི་དཔུང་ལྷུ་བྲལ་ནས་རྨས་བཟོས་ཚུལ་མི་དབང་ཕོ་

ལྷ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དུས་སུ། སྒྲུང་བ་གྲགས་ཅན་ནང་ཆེན་སྒྲུང་བ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཞུ་བ་སོགས་

བོད་མདོ་ཁམས་གླིང་གསུམ་གྱི་སྒྲུང་མཁན་མང་པོས་ཞལ་མཐུན་དུ་ཡིག་གེར་ཕབས་པར་གྲགས་པའི་སྒྲུང་དཔེ། 
《ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་》 སྟོད་ཆ་ན་འདི་ལྟར་བྲིས་འདུག བློན་འདན་མས་འདའ་འཕེན་རྩིས་སྐབས། འབྲུ་

དགའ་བདེ་ན་རེ། ཞལ་དཀར་གྱི་དབུ་ཁྱེར་འདུག་གཤིས་མདའ་འཕངས་ཀྱང་ཕོག་མི་ཡོང༌། དེ་ལས་འུར་ཁྲ་ཐུང་

མ་དེ་རྒྱོབས་དང་ཟེར། དེར་འུར་མཐིལ་དུ་རྡོ་དཀར་ཞིག་བཅུག་ནས་བཞག་སྟེ། ན་རེ། ལས་ནག་པོ་འབུམ་

པའི་ལྷ་རྒྱུད་དེ།། དབུ་དར་འཕྲུ་ཤ་ལེར་ཁྱེར་ཞིང་འདའ།། འུར་ཁྲ་ཐུང་གིས་ཤ་ལན་མ་འཕོྲད་ན།། གླིང་གེ་སར་ལྷ་

མེད་ཡིན་པའི་རྟགས།། ཟེར་ནས་རྡིག་ཆོམ་དུ་སོང་བ་ཤན་པའི་དཔུང་བ་གཡས་པར་ཕོག་སྟེ་དཔུང་ལྷུ་བྲལ། ཅེས་

གསལ་བ་སོགས་གླིང་དུས་སུ་འུར་རྡོ་ལ་དགྲ་འགོག་དྲག་ཆས་ཁྲོད་ཀྱི་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ཡོད་པ། ལོ་རྒྱུས་རང་

བཞིན་གྱི་སྒྲུང་དཔེ་དུ་མ་དང༌། གླིང་དཔའ་བོའི་བསྟོད་ཚོགས་ལྷ་སྒྲུང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཉམས་བསྲེས་པ་དག་ན་འུར་

རྡོའི་བཟོ་སྟངས། བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས། འུར་རྡོའི་ནུས་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་པ་དང༌། གླིང་གེ་སར་སྐྱེས་བུའི་

དཔའ་དགྲ་བླའི་གོ་མཚོན་སྣ་དགུའི་ཡ་གྱལ་དུ་འདྲེན་སྲོལ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཤེས་ནུས། དེ་བཞིན་དུ་དེའི་ཕྱིས་

བོད་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའི་ཤིང་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་༡༩༠༤ལ་དབྱིན་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བོད་ལ་ཐོག་འགེལ་སྐབས་བོད་

པས་འུར་རྡོ་བཀོལ་ནས་དབྱིན་དམག་ལ་འགོག་རྒོལ་དྲག་པོ་བྱས་པ་དང༌། དེ་ནས་བཟུང་བོད་མིས། འཇམ་པོ་
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མགོ་དབུབ་སྡོད་ཁང་དང་ཁྱད་ཐོན་དངོས་རྫས། 

བལ་ལས་བཟོས་པའི།། འུར་རྡོ་ཆུ་མིགདགུ་སྒྲིལ།། ཆུ་མིག་གཞུང་ནས་བརྒྱབ་པས།། དབྱིན་ཇིའི་སྣ་ལ་ཐེབས་

སོང༌།། ཞེས་གླུ་གཞེས་ལེན་པའི་སྲོལ་ཡོད་ཚུལ་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་སོགས་ན་གསལ་བ་ལྟར། བོད་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་རྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་མེས་པོ་གོང་མའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ལས་བྱུང་བའི་འུར་རྡོ་ལ་བརྟེན་ནས་གདོད་མ་ནས་ད་ལྟའི་

བར། རྒྱལ་སྲིད་བརྟན་སྲུང་གི་ཆེད་དུ་དམག་ཆས་ཏེ། ཕྱིའི་དགྲ་འགོག་གི་ལག་ཆ་དང༌། ཐར་བའི་འཇུག་སྒོ་

འཚོལ་བ་ལ་དགྲ་བའི་གསང་བ་ཉོན་མོང་གི་དགྲ་བོ་ཞི་བྱེད་གཅོད་ལུགས་པའི་ཕྱག་ཆ། ཐ་ན་རྟ་ནོར་ར་ལུག་འཚོ་

སྐྱོང་ལ་དགྲ་བའི་འཕར་སྤྱང་འགོག་ཆས་སོགས་ལ་བཀོལ་མྱོང་ཞིང༌། ད་ལྟའི་དུས་སུ་དར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བཞིན་

པའི་འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ཞི་བདེར་ཤིན་ཏུ་དགྲ་བའི་དུག་རྫས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དང༌། འགས་གཏོར་

ནུས་སྟོབས་ཅན་གྱི་མཚོན་ཆ་ནག་པོའི་རིགས་ལྟ་བུའི་ཧ་ཅང་འཇིགས་སྐུལ་ཚབས་ཆེན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཡང་མེད་པར་

འོས་འཚམས་སྟབས་བདེའི་ལག་ཆ་རིན་ཐང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་མངོན་གསལ་ལོ།། 

གསུམ་པ། འུར་རྡོའི་རྒྱུ་སྤུས་དང་བཟོ་དབིྱབས། 

བོད་ཀྱི་འུར་རྡོའི་རྒྱུ་སྤུས་བྱུང་རིམ་ནས་བཟོ་ཁྱད་བཀོལ་སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་རྗེས་བློས་གཞལ་ན། 

གདོད་མའི་མངའ་མཛད་དུས་ཀྱི་འུར་རྡོའི་རྒྱུ་ཆ་ནི་གཙོ་བོ་ཤིང་ཤུན་དང༌། ཤིང་རྩད་རྩྭ་རྒྱུས་སོགས་སླས་པའམ་

བསྒྲིམས་ནས་བཟོས་པ་དང༌། མི་དང་སྤྲ་ཡི་སྐྲ་བསྒྲིམས་པ་དང་སླས་ནས་བཟོས་པའི་རྒྱུད་རིམ་ནས་མིའི་བློ་སྒོའི་

འཚར་ལོངས་དང་བསྟུན། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཀོ་བ་དྲས་ཏེ་རྒྱུན་བུས་བཟོས་པ་དང༌། གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་དང་

རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྤུ་བསྒྲིམས་ཏེ་བཟོས་པ་ནས་ནོར་ལུག་གི་སྤུ་བཀོལ་ནས་བཟོ་བ་དང་དར་སྐུད་སོགས་

བསྒྲིམས་པ་དང་སླས་ཏེ་བཟོ་ཤེས་པ་ད་ལྟའི་བར་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་རྒྱུ་སྤུས་ཅན་དང༌། ལག་རྩལ་རང་བཞིན་

ལྡན་པའི་འུར་རྡོ་ཞེས་པའི་ལག་ཆ་དེ་གྲུབ་གནས་བྱུང་ཡོད་ལ། བོད་ཀྱི་འུར་རྡོའི་བཟོ་དབྱིབས་དང་བཀོལ་ཚུལ་

གྱི་ཆ་ནས་མཚོན་ཏེ་བསམས་ན། ལོ་ངོ་ཁྲི་ཕྲག་མི་ཉུང་བའི་ཡ་སྔོན་བོད་གདོད་མའི་དུས་ནས་ད་ལྟ་བར་ལྟ་བུ་ལྟ་

ཅི། དུས་རབས་རེ་གཉིས་དང་ཐ་ན་ལོ་རབས་ཁ་ཤས་རིང་མིའི་སྤྱོད་སྟངས་དང་དངོས་པོ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ལུགས་ཧ་

ཅང་འགྱུར་བའི་རིམ་པ་ཅན་ཡིན་པ་ནི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པ་ནང་བཞིན། ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་མདའ་

གཞུ་སོགས་མཚོན་ཆ་གཞན་དག་དང་བལྟས་བསྡུར་བྱས་ན། བོད་ཀྱི་འུར་རྡོ་ནི་རྒྱུ་སྤུས་དང་བཟོ་ཁྱད་ཀྱི་ཐོག་ནས་

མཛེས་ཆོས་སྤྲས་བཅས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཅུང་བྱུང་ཡོད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། བཟོ་དབྱིབས་ཀྱི་རྣམ་པ། རྒྱུ་ཆ། བཀོལ་

སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ད་དུང་གདོད་མ་ཅི་བཞིན་དུ་རང་སོར་གནས་ཡོད་པར་སེམས། དེས་ན་བོད་

ཀྱིས་འུར་རྡོ་འདིས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེས་རྒྱུན་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བདེན་དཔང་བྱས་ཡོད་པར་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་གི་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རིག་མཛོད་ཁྲོད། ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་གནའ་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་ཐུབ་ཡོད་པ་དང༌། ཆེས་མཐོའི་གོ་གནས་

ཟིན་ཡོད་པར་སྣང༌། 

འུར་རྡོའི་ཞེས་པའི་ལག་ཆ་དེའི་མིང་སྤྱི་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་འུར་གྱི་ཡ་མཆོག་དང༌། འུར་གྱི་མ་མཆོག（འདི་

གཉིས་ལ་ཡ་ཆ་དང་མ་ཆ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡང་ཡོད། ）འུར་མཐིལ། འུར་གྱི་དཔའ་ལུང་ངམ་མཛུབ་ལུང༌། རྡོ་

ལེན་ནམ་རོྡ་དཀྲིས། ཚར་ལྕེ་འམ་འུར་ལྕེ་སོགས་འདུས་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ཡང་འུར་མཐིལ་དཀྱིལ་དུ་བྱས་པའི་འུར་

ཡ་མཆོག་མཛུབ་ལུང་གི་ཕྱོགས་སུ་ངོས་འཛིན་ལ། རིང་ཚད་བཀོལ་སྤྱོད་མཁན་མི་རང་རང་གི་གཞུ་འདོམ་གང་

དང༌། འུར་མ་མཆོག་ལ། འུར་མཐིལ་གྱི་ཁ་རྩ་ནས་སོར་བཅུ་ཙམ་ལ་རྡོ་ལེན་ནམ་རྡོ་དཀྲིས་ཟེར་ཞིང་རྩིད་རྐུད་

ཁ་དོག་འཐབས་ཏེ་དཀྲི་བ་འམ། པགས་རིགས་སོགས་དངོས་པོ་སྲ་མོས་གཡོགས་པའི་སྲོལ་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་

ཕྱོགས་སུ་ཚག་ལྕེ་ཁྲ་སླས་ཀྱིས་སྤྲད་པ་བཅས་ལ། བཀོལ་མཁན་གྱི་རང་འདོམ་གང་གི་ལྷག་ཙམ་བྱས་ན་བཀོལ་

བདེ་བ་ཡིན། ད་ལྟའི་འུར་རྡོ་ལ་སྒྲིམ་མ་དང་སླས་མ་གཉིས་ལས་སླས་མ་ཅུང་རྒྱུགས་ཆེ་བ་ཡིན་ལ། འུར་སླེ་

སྟངས་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ། ཐ་གུ་ཁྲ་སླས། ཟུར་

མིང་སྒང་སླས། མདུད་པ་དགུ་སྒྲིལ། རྐྱ་གཡས་སྒྲིམ་དང་གཡོན་སྒྲིམ་གཉིས་ཁྲ་བཟོ་བྱེད་པ་སོགས་ཡོད་ལ། དེ་

ལས་ཀྱང་ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ་ནི་འུར་རྡོ་སླེ་སྟངས་ཀྱི་གྲས་ནས་མཛེས་ཤོས་ཡིན་པར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་

ཆོས་ལུགས་པའི་ཟབ་མོ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་འཆར་སྒོ་འམ། གཅོད་སྔགས་སོགས་ཀྱི་རྟོགས་ཆ་ནས། འུར་རྡོ་ཆུ་མིག་

དགུ་སྒྲིལ་ལ་ནི་བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་ཁྱད་པར་བ་ཡོད་ཚུལ་གྱི་གསུང་སྲོལ་ལྟར་ན། ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ་གྱི་འུར་

རྡོ་བྱས་ན་གཟུགས་དབྱིབས་ཀྱི་གྲུབ་སྟངས་རྐྱང་བའི་སྟེང་ན་ཡང་མིའི་བདེ་འཇགས་ལ་རམ་འདེགས་ནུས་པའི་

གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང༌། ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་གཅོད་ལུགས་སོགས་ལ་གཞིགས་ན་མང་མོད། སྐབས་

སུ་དེ་ཙམ་གྱིས་འཐུས་པར་བྱ། འུར་མཐིལ་ནི། ཕྱིང་བ་དང༌། ཀོ་བ་སོགས་སྤྲད་དེ་བཟོ་སྲོལ་ཡོད་ལ། ལེགས་

ཤོས་ནི་འབྲོང་མོའི་རྐན་སླས་དང༌། ཁྲ་སླས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་རིགས་གཉིས་ཡིན་པར་ཐོས། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་མདོ་

དབུས་ཁམས་གསུམ་ན་ཅུང་མི་འདྲ་བའི་འུར་མཐིལ་སྤྲོད་སྲོལ་ཡོད་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མི་འདུག་མོད། 

གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་འུར་རྡོ་གྲུབ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་གཞིགས་ན་བོད་མི་རིགས་ལ་ཐག་པ་སྒྲིམ་སླས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱང་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཤུགས་ནས་རྟོགས་ཐུབ། 

བཞི་བ། འུར་རྡོའི་བྱེད་ལས་དང་རིན་ཐང་། 

བོད་ཀྱི་འུར་རྡོའི་བྱེད་ནུས་དང་རིན་ཐང་ནི། འུར་རྡོ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་གདོད་མའི་དུས་རབས་མང་པོ་ཞིག་
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མགོ་དབུབ་སྡོད་ཁང་དང་ཁྱད་ཐོན་དངོས་རྫས། 

གི་རིང་ནས་བཟུང་རིམ་རྒྱུད་དུ་དང་པོ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ནས་མི་དང་མཉམ་དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་གཅན་

གཟན་གྱི་རིགས་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་དང༌། བར་སྐབས་ཤིག་ནས་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་བར་གྱི་འགལ་

ཟླ་དང་འགྲན་རྩོད་གཡུལ་ལས་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་ཁྲོད། དགྲ་ཡ་འགོག་འདུལ་སོགས་དྲག་ཆས་ལག་ཆ་ཕུལ་བྱུང་གི་

བྱེད་ནུས་དང་རིན་ཐང་གི་གོ་གནས་བཟུང་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་བཅས་ཡོད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་འུར་ཁྲ་

ནི་བོད་ཀྱི་དགྲ་ལྷའི་གོ་མཚོན་གྱི་ཚབ་ནུས་རྫས་རྟེན་ཁྱད་པར་བ་དང། ཝེར་མའི་རྟེན་མཁར་དང་ཆོས་སྐྱོང་གི་བླ་

གནས། ནོར་བདག་གི་གཡང་རྫས། རྣོ་མཐོང་བས་འཇུ་ཐུག་གི་ཚབ་དང་མོ་ཆས། （འུར་མོ་འདི་ཨ་མདོ་འབྲོག་

ཕྱོགས་མ་གཏོགས་གཞན་དུ་དར་མིན་མ་ངེས། འཕྲོས་དོན་དུ་འུར་མོ་ཇི་ལྟར་འདེབས་ཚུལ་ཅུང་བཀོད་ན། དེ་

ཡང་རང་རང་གི་དོན་བྱ་ལ་དམིགས་ཏེ་ནོར་ལྷ་དང་རྫི་ལྷ་ཞེས་བདེན་པ་བརྡར་བཞིན། འུར་ཐག་ཉིས་ཁུགས་ལ་

ཁུག་མདུད་གཅུ་ལེན་བྱས་ཏེ་ལག་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱིས་འཐེན་བཤིགས་བྱས་ཏེ་བརྟག་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན། བརྟག་

ཡུལ་ལ། འུར་ཡ་མཆོག་མ་མཆོག་གཉིས་ཨ་ལོང་ལྟར་སྦྲེལ་ནས་བབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་མཛོ་མོའི་གསེར་རྣ་ཞེས་

པ་མོ་རབས་སུ་བརྩི། ལག་པ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལ་འུར་ཡ་མཆོག་མ་མཆོག་གཉིས་ཁུགས་པ་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་

བབ་ན། དེ་ལ་རི་བོང་རྣ་ཅོར་ཟེར་ལ་ཅུང་ལེགས་པའི་ངོ་རུ་བརྩི། ཆ་བསྣོལ་ཏེ་རྐྱང་ཤད་དུ་བབ་ན་ཐུག་གུ་ཐུག་རྐྱང་

ཟེར་ཞིང་འཚུབ་ངོ་རུ་བརྩི། ཆ་གཉིས་ཨ་ལུང་གཅུ་བསྣོལ་དུ་བབ་པར་མིད་པ་རྐེ་གཅུ་ཟེར་ཞིང་ཆེས་ངན་ངོ་རུ་བརྩི་

བ་སོགས་དཔྱད་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འདུག་པར་མ་ཟད་རྣོ་མཐོང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ལག་ལེན་ད་ལྟ་ཡང་བོད་

དམངས་ཁྲོད་དུ་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་ལག་ལེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།）གཞན་དུ་ཞི་བྱེད་པས་ཆུ་མིག་འགྲིམ་པའམ་

གཉན་ས་གཅོད་སྐབས་ཀྱི་གཅོད་ཆས། སྔགས་པས་རྡོ་ཟོར་འཕེན་སྤྱད་ཀྱི་ཐུན་རྫས། བོད་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར་

སོགས་ཀྱི་སྐབས་ལུས་རྒྱན་ནམ་གར་ཆས་ཀྱི་གྲས་དང༌། སྐྱེས་པ་ཚོས་ཀྱང་ཆེད་དུ་འུར་རྡོ་བཀོལ་སྤྱོད་དང་མཐོང་

ཆེན་བྱེད་དགོས་པའི་སྐབས་མང་པ་དཔེར་ན། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་བའི་ཡ་སྔོན་དུ་བོད་མདོ་

དབུས་ཁམས་གསུམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཨ་མདོ་མགོ་ལོག་སོགས་སུ་སྐྱེས་པ་ཚོས་རྒྱན་འགྱེད་རྩེད་མོའི་སྐབས་

དང༌། མི་དང་མིའི་བར་རམ་སྡེ་བ་དང་ཚོ་ཁག་ཕན་ཚུན་བར་མི་མཐུན་པའི་མཁོན་བརྩོད་འདུམ་སྐབས་དཀར་

ནག་གི་དབྱེ་བ་འབྱེད་དཀའ་རིགས་ལ་ཤོ་འཕང་སྟེ་ཤོ་སུ་རྒྱལ་དཀར་པོར་གཏོང་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་

ཀྱི་ཤོ་འཕེན་པའི་སྐབས་གང་ཟག་རང་རང་གི་ཤོ་འབོད་དང་སྨོན་ཚིག་བརྗོད་པའི་སྲོལ་གྱི་ཁྲོད་དུ་འུར་རྡོའི་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་སུ། ཤོ་འབོད་སྒྱུ་རྩལ་གྲས་ཀྱི་གསུམ་པ་ཁ་ལ་འམ་ཀེ་ལེའི་ཤོ་འབོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་འདི་ལྟར་འབོད་

སྲོལ་འདུག ཁ་མི་དལ་མ་ཎི་ཐོན་དང༌།། མ་ཎི་ཆོས་ཀྱི་འགོ་མ།། ལག་མི་དལ་འུར་རྡོ་ཟུངས་དང༌།། འུར་རྡོ་

མཚོན་གྱི་ཐོག་མ།། ཞེས་སྐྱེས་པ་ཚོའི་ཁ་ན་ཤར་རྒྱུག་ཏུ་ཡོད་པ་ད་ལྟའི་རྒས་པོ་ཚོའི་བར་གནས་པ་དང༌། ཐ་ན་

རྫི་བོ་ཚོས་འཕར་སྤྱང་འགོག་བྱེད་དང་ནོར་ལུག་གཅུན་ཆས་སོགས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གོམས་གཤིས་དང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཕྱི་དངོས་པོའི་ཆ་དང༌། སྨན་ཤར་གྱི་རྒྱན་ཆ་སོགས་ནང་སེམས་

ཁམས་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་དང་མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་རིན་ཐང་བླ་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཞིག་གི་གོ་གནས་བཟུང་

ཡོད་ཚུལ་ནི། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ངག་རྒྱུན། དོན་དངོས་ས་བོན་ཅན་གྱི་གླིང་སྒྲུང༌། ལྷ་མོའི་ཟློས་གར་སོགས་

ཀྱིས་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་འུར་རྡོ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིན་ཐང་དང༌། གནའ་

རྫས་ཀྱི་རིན་ཐང༌། དཔྱད་སྒོའི་རིན་ཐང༌། ཤེས་རིག་ལག་རྩལ་གྱི་རིན་ཐང་ཡོད་པ་འདིའི་ཤུགས་ནས་གཞལ་

ན། བོད་ཀྱི་གདོད་མའི་མི་རིགས་དང་མེས་པོ་གོང་མ་ཚོས་ཤེས་རིག་དང༌། སྒྱུ་རྩལ་ལྟ་ཚུལ། ལག་རྩལ་འགྲན་

བསྡུར་གྱིས་དངོས་ཆས་གསར་གཏོད་སོགས་དུས་སྐབས་རེ་རེའི་ཐད་ཀ་ནས་འཛམ་གླིང་མི་རིགས་སོ་སོའི་མིག་

ལྟོས་བྱེད་ཡུལ་དང༌། མིའི་འཚོ་སྡོད་ཐད་ཀྱི་སྲོལ་དང་གོམས་གཤིས་ཆེས་མང་པོ་ཞིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱང་ཡིན་

པར་གདོད་མི་ཟ་མོད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་ནང་ཚུན་གྱི་བོད་མི་ཚོ་ནི་འཛམ་གླིང་འདིར་འཚོ་སྡོད་པ་ཡོད་དོ་ཅོག་

གི་རྗེས་ལུས་པར་གྱུར་ཡོད་པའི་དོན་ནི། འུ་ཚོས་མེས་པོ་གོང་མ་ཚོས་ཇི་ལྟར་དུས་རབས་ནས་དུས་རབས་བརྒལ་

ཚུལ་ལ་ཕྱི་མིག་མ་འཕངས་པ་དང༌། ཁོ་ཚོས་ཤུལ་བཞག་རིག་དངོས་ལ་སྲུང་སྐྱོང་དང་གསར་སྣོན་གྱི་ལག་མགོ་

འགུལ་དགོས་པའི་འདུ་ཤེས་རྩ་བ་ནས་བོར་ཏེ། རྟག་ཏུ་གཞན་ལ་རེ་བའི་བག་ཁུམ་རང་ལུགས་པའི་སེམས་

གཤིས་ཆགས་པའི་མི་རབས་ཤིག་ཏུ་ཁེལ་སོང་བས་རེད་དོ།། དེས་ན་ད་ནས་བཟུང་འུ་ཚོས་བོད་གདོད་མིའི་ལག་

ཆ་འུར་རྡོ་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་བཞག་ནས་རང་གི་མེས་པོ་གོང་མ་ཚོའི་མཛད་རྗེས་ཕྲན་ཙམ་ལ་ཡང་མི་རིགས་རང་གི་ཁྱད་

ཆོས་འབུར་ཐོན་རེ་མངོན་རྒྱུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་སེམས་ལ་ངེས་པར་བྱས་ཏེ། མི་རབས་རང་རང་གི་ཐད་ནས་ཀྱང་

ནུས་ཤུགས་རྩལ་སྤྲུགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་འཚོ་སྡོད་པའི་རྗེས་ཆོད་ཐབས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པར་སེམ་མོ།། 

ཞེས་སྨིན་དབུས་སྤྲང་པོས་ཡུལ་མགོ་ལོག་གླིང་དཀར་སྟོད་ཀྱི་རང་སྤྱིལ་ཝེར་མ་དགྱེས་པའི་དགའ་ཚལ་ནས་བོད་

ས་བྱི་ཟླ་ཚེས་ལ་ཕུལ། 

                                                                                                                     （དྲ་བ་ལས་དྲངས།）
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བཟོ་སྐྲུན་ཨར་ལས་དང་མྱོང་གྲུབ་ལག་རྩལ། 

མདོ་སྨད་རྡོ་སྦིས་ཡུལ་གྱི་རྡོ་རྩིག་རགས་ཙམ་བཤད་པ།

གླེང་གཞི།

འཛམ་གླིང་གི་ཡང་རྩེ་སྟེ་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དུ་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་བོད་མི་རིགས་ནི་གཞུང་རྒྱུད་དྲང་

ཞིང་ལས་ལ་བརྩོན་པ། ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་དཔའ་མཛངས་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་ཡུན་རིང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ངལ་

རྩོལ་དང་འཚོ་བའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་དང་རྒྱུས་ལོན་མང་བོ་བྱས་པ་བརྒྱུད་དེ། བོད་ཀྱི་

རིག་གནས་དེ་མི་རིགས་གཞན་དང་བསྡུར་ན་སྲིད་འབྱོར་རིག་གསུམ་དང་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས། མཛེས་དཔྱོད་

ཀྱི་ལྟ་བ། བཟའ་བཏུང་ཟས་རིགས། བཟོ་སྐྲུན་གྱི་རྣམ་པ། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ངོ་བོ། ཁོར་ཡུག་གི་ཆ་རྐྱེན་སོགས་

གང་ཅིའི་ཐད་ནས་འབུར་ཐོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མང་བོ་བྱུང་ཡོད། འདིར་བློ་དམན་བདག་གིས་རྡོ་སྦིས་ས་ཆའི་འཚོ་

བའི་རྟེན་ས་དང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་རྡོ་རྩིག་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལག་རྩལ་འདི་རགས་ཙམ་གླེང་བར་བྱའོ། ། 

དང་བོ། རྡོ་སྦིས་ས་ཆར་དར་བའི་རྡོ་རྩིག་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྐོར། 

སྤྱིར་རྡོ་རྩིག་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལག་རྩལ་འདི་ནི་བོད་མིའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་དྭངས་མ་དང་ལྷན་སྐྱེས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཉིང་

བཅུད་ལས་ཐོན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། དེ་སྔོན་མདོ་སྨད་ས་ཆརམཚོན་ན་དུས་འཁྲུག་མང་དུ་བྱུང་བ་དང་ས་གནས་

བཅདབཟུང་གི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་བསྟུད་མར་བྱུང་ལ།སྐབས་དེ་དུས་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་ཡུལ་དུས་ཀྱི་བཀག་

རྒྱ་ཅི་ཡིན་གསལ་བོ་མི་ཤེས་མོད། གང་ལྟར་ས་ལས་གྲུབ་པའི་མཁར་མང་དུ་འདུག དཔེར་ན་ཡ་རྫི་མཁར་དང་། 

མཛོ་མོ་མཁར་སོགས་ལྟ་བུ་རེད། ཡིན་ནའང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་། བསམ་བློའི་གོ་རྟོགས་སོགས་མཐོ་

རུ་ཕྱིན་པ་དང་ས་ཆ་གཞན་དག་གི་ལག་རྩལ་གྱིས་ཤན་ཞུགས་པ་ལས་རང་རེའི་ཡུལ་གྲུ་འདི་ལའང་རྡོ་རྩིག་གི་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ལག་རྩལ་འདི་དར་བ་རེད། རྡོ་སྦིས་ས་ཆར་དར་བའི་རྡོ་རྩིག་ལག་རྩལ་འདི་ལ་མཚོན་ན། ས་ཆ་གཞན་ལས་ཆེས་

ཆེར་བརྒལ་ཏེ་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྩིག་སྲོལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ལ།གནས་དེའི་རྒན་རབས་པ་དག་གིས་ངག་སྒྲོས་ལྟར་

ན་དེ་སྔོན་ཉིན་པ་སྡེ་བར་ཚེ་བརྟན་（སྤྱི་ལོ་༡༨༨༢-༡༩༥༢）ཞེས་པའི་ལག་རྩལ་པ་ཞིག་ཡོད་ལ། ཁོ་རང་ཆུང་དུས་

ནས་རྡོ་སོགས་བསྒྲིགས་ནས་ཁང་བ་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ལས་རྒྱུར་དགའ་ཞིང་། རང་གི་ཉམས་མྱོང་ལས་

ཐོན་པའི་རྩིག་སྲོལ་འདི་གསར་དུ་བཏོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་བཞིན་ཡོད། རྩིག་སྲོལ་འདི་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་

མེད་ལ་རི་མོའི་དཔེ་མཚོན་ཡང་མེད། གཙོ་བོ་རྒན་རབས་པ་དག་གི་ངག་ནས་ངག་བརྒྱུད་དེ་ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་

ལ་སྤེལ་བའི་ལག་རྩལ་ཁྱད་མཚར་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེ་བས་ས་གནས་འདིའི་ལག་རྩལ་བ་ཚོས་ད་སྔ་མཚོ་སྔོན་དང་

སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ་སོགས་སུ་ལྷ་ཁང་ཆེ་ཆུང་མང་བོ་བཞེངས་ཡོད། དེ་ལས་མིང་གྲགས་ཅན་འགའ་དཔེ་མཚོན་

ཙམ་བཀོད་ན་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་དང་གུང་ཐང་མཚོད་རྟེན། སི་ཁྲོན་སྒོ་མང་དགོན་

པའི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་དང་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་། མགོ་ལོག་དགའ་བདེ་དགོན་པའི་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་མཆོད་རྟེན། 

མཛོད་དགེ་དགོན་དང་ཅོ་ནེ་དགོན། རྡོ་སྦིས་དང་བིས་མདོ་དགོན་པའི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་སོགས་བགྲང་ལས་

འདས་པ་བཞེངས་ཡོད་པ་མ་ཟད་གྲུབ་འབྲས་ཀྱང་མང་བོ་བླངས་ཡོད་དོ། ། 

གཉིས་པ། རྡོ་དང་འཇིམ་པའི་རྣམ་གྲངས་དང་བྱེད་ནུས་བཤད་པ། 

༡. རྡོ་ཡི་རྣམ་གྲངས་དང་བྱེད་ནུས། 

སྤྱིར་རྡོ་ནི་རང་བྱུང་གི་ཁོར་ཡུག་ཁྲོད་གང་སར་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ལ་འདིར་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི་རང་བྱུང་བྲག་རྡོ་

ལ་ལས་སྣོན་དང་བཞུ་སྦྱངས་སོགས་བྱ་མི་དགོས་པར་རྒན་རབས་པའི་མན་ངག་ལྟར་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་

རྩིག་ཆོག་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། རྡོ་ཡི་ཆེ་ཆུང་དང་དབྱིབས། བྱེད་ནུས་སོགས་

ལ་དམིགས་ནས་སྤྱིར་བཏང་དུ་རྩིག་ངོས་ནས་བལྟས་ན་ཐད་ཀར་མཐོང་ཐུབ་པའི་རྩིག་རྡོ་དང་། དེའི་ཁོག་ཏུ་

ཡོད་ཅིང་མིག་གིས་མི་མཐོང་བའི་ཁོག་རྡོ་སྟེ་རིགས་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་བཀར་ཡོད།དེ་གཉིས་ལའང་ནང་གསེས་སུ་

རིགས་ཆུང་བ་བཅུ་བདུན་དུ་དབྱེ་ཡོད་ལ་རེ་རེ་བཞིན་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ན། རྡོ་ཆེན། རྨང་འདིང་སྐབས་ཆེས་དམའ་སར་

བསྒྲིགས་དགོས་པའི་རྡོ་ཆེན་བརྟན་པོ་ཅན་དང་སྲ་མཁྲེགས་ཅན། ཁ་རྩག། ཆེ་ཆུང་ལ་ཚུན་༧ནས་༨ཡོད་པ་དང་

རྩིག་རྡོ་ཀུན་གྱི་སྟེང་འོག་བར་གསུམ་དུ་དུས་ནམ་ཡང་འཇོག་དགོས་པ་ཞིག། ཆུ་ཤོག། རྡོ་འདི་གསུམ་ཀ་གཙོ་

བོ་རྡོ་རྩིག་གི་ཕྱི་ངོས་སྙོམས་བྱེད་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ཆུ་ཤོག་ནི་ཆུང་ལ་སྲབ་པའི་རྡོ་ཞིག་ཡིན། ཁ་ཁྲིད། ཁ་ཁྲིད་
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བཟོ་སྐྲུན་ཨར་ལས་དང་མྱོང་གྲུབ་ལག་རྩལ། 

ནི་རྩིག་ངོས་ལ་མཐོ་དམའ་ཡོད་དུས་རིམ་པ་གཅིག་བསྒྲིགས་ཏེ་ཁ་སྙོམས་བྱེད་དང་། ཅ་ལ། ཅ་ལ་ནི་རྡོ་རྩིག་

གི་ཁ་བསྙམས་རྗེས་དེའི་སྟེང་དུ་རིམ་པ་གཅིག་འཇོག་དགོས་པའི་རྡོ་སྲབ་མོ་ཅན་དེ་ལའོ།། མིག་བསུབ། ཕྱི་

ངོས་ཀྱི་རྡོ་ཆེན་གཉིས་སམ་ཡང་ན་རྩིག་རྡོའི་བར་ལ་འཇོག་པའི་སྲུབས་ཀ་བསུབ་བྱེད་ཀྱི་རྡོ་ཆུང་ངུ་དེ་ལ་བྱའོ།། ངོ་

རྡོ། སྣེ་གཉིས་རྡོ་ཆེན་ཐོག་ཏུ་འཇོག་པ་དང་ཅ་ལ་ལས་ཅུང་ཆུང་ལ་ཕྱི་འཕོང་མེད་པའི་ངོས་ཧ་ཅང་འཇམ་པོ་ཅན་

ཞིག། ཤན་རྡོ། རྡོ་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཇོག་པའི་རིང་ལ་ལེབ་པའི་རྡོ་ཞིག་དང་། ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་གོ་ཆོད་

པ་སྟེ་ཁོག་རྡོའི་ནང་གསེས་ལེབ་གཅལ་དང་ཕལ་ཆེར་འདྲའོ།། གྲུ་རྡོ། གྲུ་གའམ་ཟུར་དུ་བརྩིགས་དགོས་ལ་ཟུར་

གསུམ་མ་གཙོ་ཆེ་བའི་རྡོ་ཞིག། བཤད་སྲོལ་ལ་གྲུ་རྡོ་ཁ་གང་མ་ཞིག་མེད་ཟེར། མཆན་རྡོ། གྲུ་རྡོ་དང་མཉམ་དུ་

རྩིག་པའི་ཅུང་ཆུང་ལ་སྲབ་ལེབ་གཉིས་ཀའི་ཆ་དང་ལྡན་པ། ཁོག་རྡོ། རྩིག་རྡོ་ཀུན་གྱི་གསེབ་ཏུ་རྒྱག་པའི་རྡོ་ཆེ་

ཆུང་སྤྱིའི་མིང་། ལ་ལོག། རྡོ་ཆེན་གསེབ་ཀྱི་ཁུང་བུ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱག་པའི་རྡོ་རིལ་མོ་དང་ཟླུམ་པོ་ཅན། ལ་

གཞུག། རྡོ་ཆེན་གསེབ་ཀྱི་ཁུང་བུར་ལ་ལོག་བརྒྱབ་རྗེས་དེའི་ནང་གི་ཁུང་བུ་ཆུང་ངུ་དག་གི་གསེབ་ཏུ་རྒྱག་པའི་རྡོ་

རུལ་ལ་ཟེར། ལེབ་གཅལ། རྡོ་ཆེན་དང་ཤ་ཤོ་ཡི་སྟེང་ལ་ཁ་སྙོམས་བྱེད་དུ་འཇོག་པའི་རིང་ལ་ཆེ་ཞིང་སྲབ་པའི་

རྡོ་ཞིག། མིག་བཙུམ། ཕྱི་ངོས་ཀྱི་ཁུང་བུ་ཆུང་ངུ་གསུབ་བྱེད། ཤ་གཞུག འཇིམ་པའི་རིགས་ལས་དཔར་རྒྱག་

གི་སྟེང་དུ་བླུགས་དགོས་ལ་གཙོ་བོ་ཁོག་སྙོམས་བྱེད་དང་སྲ་འཛིན་བྱེད་ཅིག། ཤ་ཤོ། ཤ་གཞུག་གི་སྟེང་དུ་ཁོག་

འདམ་ཁྲལ་ཁྲུལ་བླུགས་རྗེས་དེའི་ཐོག་ལ་འཇོག་པའི་རྡོ་ལེབ་མོ། 

༢. འཇིམ་པའི་རྣམ་གྲངས་དང་བྱེད་ནུས། 

བོད་ཀྱི་འཇིམ་བཟོའི་ལག་རྩལ་ནི་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་གི་སྔོན་ནས་ཡོད་ལ། རྗེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་

པོའི་དུས་སུ་མི་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚན་ལྡིང་ཤེས་ཤ་བ་ཟེར་བས་འཇིམ་པ་ལས་མི་དང་སྲོག་ཆགས་

སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གཟུགས་ལས་ཤེས་པ་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དག་ན་གསལ། དེའི་རྗེས་སུ་ལྷ་སྐུ་ཆེ་ཆུང་དུ་མ་བཞེངས་

པ་དང་བསྟུན་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་རེད། ལྷག་པར་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་མགོ་ནས་བཟུང་གྲུབ་མཐའ་སོ་

སོའི་བཤད་སྒྲུབ་སྔར་ལས་འཕེལ་ཏེ་དགོན་པ་དང་ལྷ་སྐུ་མང་དུ་བཞེངས་ལ་འཇིམ་པའི་ལག་རྩལ་འདི་དེ་ལས་

ཀྱང་ཇེ་རྒྱས་སུ་གྱུར་པ་རེད། རྡོ་སྦིས་ས་ཆར་མཚོན་ནའང་གོང་གི་ལག་རྩལ་འདི་དག་ལ་རྨང་བྱས་ནས། རྡོ་རྩིག་

སྐབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་རྡོ་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་བྱེད་སྙོམས་བྱེད།རྩིག་བདེ་སྲ་མཁྲེགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ལ་

དམིགས་ནས་འཇིམ་པའམ་འདམ་བག་ལ་རིགས་བཞི་རུ་དབྱེ་ཡོད།ས་ནག་ཁོ་ནས་བརྫིས་ཤིང་བྱེ་མ་ཏིལ་ཙམ་

ཡང་འདྲེས་མི་ཆོག་ལ་ཉིན་ཞག་འགར་བསྙལ་དགོས་ལ། རྡོ་ཆེན་གཤར་སྐབས་དང་ཁ་སྙོམས་དུས་འོས་འཚམ་

གྱིས་བླུགས་ཏེ་རྨང་ལེགས་པོ་གཏོང་བའི་རིགས་ལ་ངོ་འདམ་དང་། ཆུ་མང་ལ་ས་ཉུང་བའི་ཁར་རྡོ་རྩིག་གི་ནང་རོལ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དུ་ལ་ལོག་དང་མཉམ་དུ་བླུགས་བཞིན་པ་དེ་ལ་ཁོག་འདམ་སྙི་མོ། ཆུ་ཉུང་ལ་ས་མང་ཞིང་གཙོ་ཆེར་རྡོ་ལ་ལོག་

དང་ཤ་གཞུག་སྦྲགས་མར་བླུགས་ཏེ་སྲ་ཇེ་བརྟན་དུ་གཏོང་བའི་རིགས་ལ་ཁོག་འདམ་ཁྲལ་ཁྲུལ་ལམ་འཇིམ་པ་སྲ་

མོ། ལ་ལོག་དང་ལ་གཞུག། རྡོ་ཆེན་དག་གི་གསེབ་ཏུ་བླུགས་ནས་སྲུབས་མཐའ་དག་བསྐང་ཅི་ཐུབ་བྱེད་པ་དེ་ལ་

དཔར་རྒྱག་གམ་ཧྲུག་འདམ་ཟེར། 

མདོར་ན། རྡོ་རྩིག་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་འཇིམ་པའི་རྣམ་པ་འདི་ནི་སྔར་ཡོད་རྒྱུད་འཛིན་དང་མེད་པ་གསར་

གཏོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིར་རྡོ་རྩིག་གི་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་ནུས་པ་བླ་ལྷག་གིས་ཐོན་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། 

ཡང་གཅིག་བཤད་ན་སྒྱུ་རྩལ་གྱིས་ཀུན་ནས་ཕྱུག་ལ་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་འཁྲུལ་མེད་ཅིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། 

གསུམ་པ། རྡོ་རྩིག་གི་གོ་རིམ་དང་འཇོག་ཚུལ། སྲུང་བྱ་སོགས་བཤད་པ།

༡. རྡོ་རྩིག་གི་གོ་རིམ། 

འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་གང་ཡིན་ཡང་དེ་སྒྲུབ་སྐབས་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་སྲིད་ལ། རྡོ་རྩིག་སྐབས་ཀྱང་

གོ་རིམ་ཞིབ་ཅིང་ཚགས་དམ་པ་ཞིག་ཡོད། དེ་ཡང་ལྷ་ཁང་གང་ཞིག་བཞེངས་སྐབས་ཐོག་མར་ས་གཙང་དགེ་

ལེགས་འཕེལ་བའི་གནས་ཤིག་བདམས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གོ་ཆ་སྤེལ་དགོས་ལ། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ས་གཅོག་

པ་དང་ལྷ་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་བཅལ་ཏེ་ཐ་གུ་འཐེན་པ།རྨང་གཞིའམ་རྩིག་གཏིང་གི་ས་བརྐོ་བ། ཕྱོགས་

བཞི་ལ་རྡོ་རིམ་གཅིག་གཤར་བ་དང་མཉམ་དུ་རྡོ་འཇོག་སྟོན་མོ་བྱས་ཏེ་རྩིག་པའི་མགོ་འཛིན་དགོས་པ་ཡིན། 

ཡིན་ཡང་རྡོ་གཤར་སྐབས་གང་འདོད་དུ་མི་གཤར་བར་རྡོ་ཆེན་སྲ་མཁྲེགས་ཅན་གདམ་གསེས་བྱས་ཏེ་ཆེས་འོག་

རིམ་དུ་གཤར་ཅིང་སྒྲིག་དགོས་ལ། དེ་ནས་གོ་རིམ་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་རྡོ་ཆེན་དག་གི་ནང་རོལ་དང་ཐོག་འོག། 

གཡས་གཡོན་ལ་ཐོག་མར་ཁོག་འདམ་དང་རིམ་བཞིན་ཁོག་རྡོ།ལ་ལོག། ལ་གཞུག། ཤ་ཤོ། ལེབ་གཅལ། 

མིག་བསུབ། ཁ་ཁྲིད།ཅ་ལ། ངོ་རྡོ། ཆུ་ཤོག། ཁ་རྩག་སོགས་རིམ་པར་རྩིག་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལས་རྡོ་ཆེན་

མང་ཆེ་བའི་ཕྱི་འཕོང་སྔ་ལོགས་སུ་རྡོ་མཆུས་ལྗིབས་དགོས་པ་མ་ཟད་ལེབ་ཏུ་འཇོག་དགོས་ལ་གྱེན་དུ་གཏན་ནས་

བསླངས་མི་རུང་། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཞབས་བདེ་ལ་ངོ་ཆེ་བའི་ཕྱོགས་ཁ་མར་གཏད་ན་བརྟན་པོ་ཡིན་ལ་དེ་ལས་གོ་ལྡོག་

ན་ཡུན་མེད་པར་འཇིག་པའི་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཡིན། གོང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཤེས་བྱ་རྣམས་ཁོང་དུ་ཆུད་རྗེས་འགོ་

བའི་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར་ཉིན་རེར་སྨིག་གཅིག་ཙམ་རྩིག་དགོས། འཆར་གཞི་ལྟར་རྩིག་ཚར་རྗེས་གོས་དཀར་དང་གྲྭ་

སྟོད། མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ། རྡོ་གཡམ། སྤེན་གདན། སྤེན་ཀ ནག་སྡེབས། སྒེའུ་ཁུང་། རྒྱ་ཕིབས་སོགས་གང་ལ་
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བཟོ་སྐྲུན་ཨར་ལས་དང་མྱོང་གྲུབ་ལག་རྩལ། 

གང་འཚམ་གྱིས་བརྒྱན་པ་ན་ལྷ་ཁང་ཞིག་གི་ཕྱིའི་རྣམ་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་ཕྱི་ནང་གི་མཁའ་

དབུགས་འཁོར་བསྐྱོད་དང་རྩིག་པ་ཇེ་ཡང་དུ་གཏོང་བ། མེ་ཆུའི་གནོད་པ་འགོག་ཐུབ་ཅིང་མཛེས་དཔོྱད་རང་བཞིན་

ལྡན་པའི་སྤེན་གདན་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས་ཁྲོད་སྔོན་མེད་གསར་གཏོད་ཅིག་ཏུ་འཁུམས་

སོ། ། 

༢. རྡོ་ཡི་འཇོག་ཚུལ། 

རྡོ་རྩིག་སྐབས་ཀྱི་གོ་རིམ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གོང་ནས་ངོ་སྤྲད་ཟིན་ལ་རྡོའི་འཇོག་ཚུལ་ཐད་ལའང་ཐུན་མིན་

ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་དེ། གཙོ་བོ་ཕོ་འཇོག་མོ་འཇོག་གཉིས་སུ་བཀར་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་དུ་མོ་འཇོག་རྒྱུགས་ཆེ་ལ་

ཕོ་འཇོག་བཀོལ་དཀའ། རྡོ་གོར་མོ་ཞིག་ལ་འཇོག་དགུ་ཡོད་ཅེས་པ་ལྟར་དགེ་རྒན་ཉམས་མྱོང་ཅན་དག་གི་ལག་

ལེན་དངོས་ལས་ཐོན་པའི་ཁྲིད་སྟོན་མན་ངག་བཞིན་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་དགོས་པ་ཡིན། ལྷག་པར་སྒལ་འཇོག་དང་

ཤོམ་འཇོག་སོགས་མི་བྱ་བར་རྡོ་གོང་འོག་ཕན་ཚུན་བསྣོལ་མར་འཇོག་དགོས་པ་མ་ཟད་སྣེ་གཉིས་མཐོ་ལ་དཀྱིལ་

དམའ་བའི་རྡོ་སྟེ་ཤང་ལང་གི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་བཀོལ་མི་རུང་ངོ་། ། 

༣. རྡོ་རྩིག་སྐབས་ཀྱི་སྲུང་བྱ། 

དེ་ཡང་བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་བོད་མི་རིགས་ནི་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་བདག་པོ་རུ་འབོད་ཅིང་། ལས་

རྒྱུ་འབྲས་བརྩི་བ། སྔ་ས་ནས་གནོད་འཚེ་ཡོད་མེད་ལ་དོགས་ཟོན་དང་གྲ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུར་གོམས་པའི་མི་རིགས་ཤིག་

ཡིན་ཕྱིར། རྡོ་རྩིག་སྐབས་ཀྱང་དེ་ལས་མ་འདས་པར་སྲུང་བྱ་འགའ་ཡོད། བླ་མའི་ལུང་བསྟན་དང་མོ་རྩིས་ལ་

བརྩི་མཐོང་ཆེ་བའི་ཁར་བཞེངས་མཁན་ཚོའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཙང་དགོས་པ། རྡོ་བཟོ་དང་ཤིང་བཟོ་གཉིས་

ཀའི་ཚད་གཞི་གཅིག་འཛིན་པ་མ་ཟད་ཤིང་བཟོས་རྡོ་རྩིག་གི་ནང་མ་ལྟར་ཚད་འཇལ་དགོས་པ། བཟོ་བ་མང་བོས་

མཉམ་གཅིག་ཏུ་ཕྱོགས་བཞི་དང་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་མི་རེར་ལག་རོགས་པ་གཅིག་རེ་བགོས་ཏེ་མཐོ་དམའ་མེད་

པར་རྩིག་པ། རྡོ་ཆེན་རྟ་སོ་མ་དང་རྡོ་ཉི་རྡེ་ཅན། ཆུ་རྡོ་དང་འཕྲུལ་སླ་བའི་རྡོ། སྣ་དང་མཆུ་ཏོ་ཐུང་བ། ངོས་གཅིག་

མཉམ་ལ་ངོས་གཅིག་མི་མཉམ་པའི་རྡོ་མཆུ་ཐུང་གི་རིགས་རྩིག་རྡོ་རུ་མི་སྤྱོད་པ། ཀླད་ཞབས་བདེ་ཆེད་རྡོ་ཕན་ཚུན་

བསྣོལ་ནས་ཁོག་རྡོ་རྒྱག་དགོས་པར་མ་ཟད་མགོ་ཡར་གཏོད་མར་གཏོད་བྱས་ཏེ་རྡོ་ཆེན་དག་གི་འོག་ཏུ་ལྗིབས་

བཞག་ནས་སྲ་ཇེ་བརྟན་དུ་གཏོང་དགོས། གཞན་ཡང་ལྷ་ཁང་སོགས་ཀྱི་རྩིག་བཞེངས་ལྟར་ཆེ་ཆུང་གི་འཆར་གཞི་

གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས་པ་སོགས་མང་ངོ་། ། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བཞི་བ། མཇུག་གི་གཏམ།

རྩིག་པའི་ལས་ལ་མཁས་པའི་མི་འདི་དག་ནི་བོད་ཀྱི་རྩིག་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་དེད་དཔོན་མིན་རུང་། བོད་མེས་
པོ་ཀུན་གྱི་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱས་པའི་ཤེས་རབ་ལས་འཕྲོས་པའི་གདོད་མའི་རིག་གནས་འཛིན་
སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་མཁན་ནི་ཅི་ལ་མིན། རྩིག་ཐབས་འདིའི་ནང་གསེས་དང་བརྒྱུད་རིམ་རེ་རེ་ནི་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་
ལྷག་གི་ཉམས་མྱོང་གི་ཆུ་ཐིགས་བསགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས། ཆེས་སྤྱིར་བཏང་གི་རྡོ་རིགས་དེ་ཁོ་ཚོའི་ལག་
ཏུ་འབྱོར་ཚེ་སྒྲིག་གཞི་ལེགས་ཤིང་བརྗིད་ཉམས་ཆེ་ལ་རྩིག་པ་མཁྲེགས་ཤིང་གྱང་གཞི་བརྟན་པ། བཟོད་བཀོད་
མཛེས་ཤིང་གནའ་ཉམས་ལྡན་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་རེ་རེར་གྱུར་ཡོད། དེ་བས་ཁོ་ཚོ་ནི་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་སྔོན་བྱོན་ལོ་རྒྱུས་
ནས་འཕེལ་བའི་རྩིག་པའི་རིག་གནས་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་ཅིང་ལག་ལེན་དུ་གཏོང་མཁན་གསོན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་
སྨྲས་ནའང་ཆོག། གང་ལྟར་དམངས་ཁྲོད་ལག་རྩལ་ཏེ་རྡོ་རྩིག་ནི་མི་རིགས་ཤིག་གི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བསྡུས་
གཟུགས་དང་བཟོ་སྐྲུན་ལག་རྩལ་གྱི་ཉིང་བཅུད་མངོན་ཚུལ་ཡིན་ལ། 

དེ་ལ་རིན་ཐང་གི་ལྟ་ཚུལ་དང་མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེས་བཟོ་བ་རིག་པ་དང་དམངས་
སྲོལ་རིག་པའི་གར་སྟེགས་སྟེང་གོ་གནསགལ་ཆེན་བཟུང་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་འཕེལ་རིམཁྲོད་ལག་རྩལ་
འདི་སྔར་ལས་འཕེལ་རྒྱས་དང་འཐུས་ཚངཅན་དུ་གྱུར་ཡོད་ལ། མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་
ཁག་གིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་རྡོ་སྦིས་ཀྱི་རྡོ་རྩིག་དང་རེབ་གོང་གི་ལྷ་བཟོ། མཆོད་རྟེན་དཀར་པོའི་ཤིང་བཟོ་ཞེས་
བསྟོད་པའི་མེ་ཏོག་གཏོར་བའང་དོན་ལ་གནས་པའི་སྙན་ཚིག་ཤིག་ཏུ་འཁུམས་སོ། ། 

ཟུར་ལྟའི་དཔྱད་གཞི། 
༡.《དམངས་སྲོལ་རིག་པའི་སྤྱི་དོན་》གཅན་ཚ་བཀྲ་བྷོས་བརྩམས། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༢༠༠༨ . ༡ 
༢.《བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་རྣམ་རིན་ཆེན་ཀུན་འདུས་》 གཟུང་འབུམ་ཐར་གྱིས་བརྩམས། མཚོ་སྔོན་མི་

རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།༢༠༠༤ .༨ 
༣.《རིག་གནས་བཅུའི་དྲིས་ལན་བོླ་གསལ་ཉེར་མཁོ་》ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་བརྩམས། ཀན་

སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༩ . ༡༢ 
༤、《མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་》 ༢༠༠༨ལོའི་དེབ་བཞི་བ། ༥་ 《ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་》 ༢༠༠༨ལོའི་དེབ་

དང་པོ། 
（ལྷ་རྒྱལ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད། ༢༠༡༢ལོའི་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་དུས་དེབ་གཉིས་པ་ལས་དྲངས།）
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བཟོ་སྐྲུན་ཨར་ལས་དང་མྱོང་གྲུབ་ལག་རྩལ། 

བོད་ཀྱི་རྫ་ཆས་བཟོ་བའི་ལག་རྩལ་ངོ་སྤྲོད།

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལག་ཤེས་སམ་ལག་རྩལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་མཆིས་པ་ལས། 

འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ་རྫ་ཆས་བཟོ་བའི་ལག་རྩལ་གྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཞུས་ན། དེ་ཡང་སྐབས་འདིའི་

རྫ་བཟོའི་ལག་རྩལ་ནི་ལྷོ་ཁ་གྲྭ་ནང་ས་ཁུལ་གྱི་བཙན་ཡུལ་གྲོང་ཚོ་རང་དུ་དར་བའི་རྫ་བཟོའི་ལག་རྩལ་གྱི་སྐོར་

ཡིན། བཙན་ཡུལ་གྲོང་ཚོ་ནི་གྲྭ་ནང་རྒྱལ་གླིང་ས་ཁུལ་གྱི་ཤར་ངོས་སུ་ཆགས་ཡོད་ཅིང༌། ཡུལ་གྱི་ལྷོ་ནུབ་རི་ངོས་

སུ་བ་གམ་ཅན་གྱི་བྲག་རི་དམར་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་བཙན་འབར་བ་སྤུན་བདུན་གནས་ཡོད་

ཟེར་ལ། བཙན་དེ་གྲོང་ཚོའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྲུང་མ་ཞིག་ཏུ་བཀུར་ནས་བཙན་གསོལ་དང་བསྙེན་བཀུར་སོགས་

བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པར་བརྟེན་གྲོང་ཚོ་དེའི་མིང་ལ་བཙན་གྱི་ཡུལ་ཏེ་བཙན་ཡུལ་ཞེས་ཐོགས་པར་གྲགས་ཆེ། འོ་ན་

བཙན་ཡུལ་དུ་རྫ་བཟོའི་ལག་ཤེས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དར་སྤེལ་བྱུང་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་ཇི་ཙམ་འདས་ཡོད་ཅེ་ན། སྤྱི་ལོའི་

དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་བླ་མ་གཏེར་སྟོན་པ་རྩ་ཆེན་ཞིག་གིས་སློབ་མ་འགའ་ཞིག་འཁྲིད་ནས་བཙན་

ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ། ཐོག་མར་རྫ་བུམ་ཞིག་གཏེར་ནས་བཞེས་ཐོག་དེ་ལ་དཔེར་བླངས་ནས་རྫ་ཆས་བཟོ་དགོས་

པའི་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་རྫ་ཆས་བཟོས་ཤིང་རྫ་བཟོའི་ལག་ཤེས་དར་ནས་རིམ་བཞིན་རྣམ་གྲངས་མང་དུ་འཕོ་

འགྱུར་བྱུང་བ་དང༌། བླ་མ་གཏེར་སྟོན་པ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་ས་དེར་གཏེར་ར་ཞེས་འབོད་

པ་དེང་སང་ཡང་མིང་མ་ཉམས་པར་གནས་ཡོད་སྐད། དེ་ལྟ་བུའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་འཕོ་འགྱུར་ཁྲོད་བཙན་ཡུལ་གྲོང་

ཚོའི་ཁྱིམ་དུད་ཚང་མའམ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་རྫ་ཆས་བཟོ་ལས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ། རྫ་ཆས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བཟོས་

པའི་ཐལ་བ་དེས་བཙན་ཡུལ་གྱི་སའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ཁྲེ་གྲུ་བཞི་མ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཟིན་གྱི་ཡོད་པར་ཚོད་དཔག་བྱས་

འདུག དགུན་དཔྱིད་གཉིས་ཀྱི་དུས་སུ་རྫ་ཐལ་མང་པོ་རླུང་གིས་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་པ་དང༌། ཆ་སྙོམས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཙམ་

ལ་མ་གཏོགས་རྫ་ཐལ་གྱིས་སའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་གཅིག་ཀྱང་ཟིན་མི་ཐུབ་པ་སོགས་ལ་གཞིགས་པ་ལྟར་

ན། གང་ལྟར་བཙན་ཡུལ་དུ་རྫ་བཟོའི་ལག་རྩལ་འདི་དར་སྔ་བ་རིགས་པས་རྗེས་སུ་དཔོག་སླ་བར་སེམས། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སྤྱིར་རྫ་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཧ་ཅང་མང་ཡང་གཙོ་ཆེ་བའམ་ད་ལྟར་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་ཡོད་པ་ནི། ཁོག་ལྡིར་

དང༌། མེ་ཁོག ཁོག་མ། རྫ་མ། བསྙལ་ཁོག པ་རུ། མཆོད་ཀོང༌། བཞུར་ཀྱོག ཆུ་བན། ཁུར་གཡམ། བག་

གཡང༌། ཆང་སྣོད། ཇ་རུ། རྫ་གླིང༌། རྫ་ཆོད་སོགས་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལའང་ཆེ་ཆུང་དང་བཟོ་དབྱིབས་ཀྱི་ཁྱད་

པར་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་པས་རྫ་ཆས་དེ་དག་ཇི་ལྟར་བཟོ་བ་དང༌། ཡང་ན་དེ་དག་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བོ་

རྣམས་ཀྱང་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་རྫ་ཆས་དེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཚུལ་ལམ་བཟོས་ཚུལ་

གཤམ་དུ་ཞུས་ན། 

༡. ལ་མག་ལེན་པ། ལ་མག་ཅེས་པ་ནི་བུད་ཤིང་གི་བྱེ་བྲག་རྩྭ་དང་ས་འདྲེས་མ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། འདིར་

བཤད་པའི་ལ་མག་ནི་ལྷ་ས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལ་མག་དང་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བར་བཤད་ལ། དེ་སོ་གཏོང་བ་ཞེས་རྫ་མེ་ནང་

བསྲེགས་དུས་ཆེས་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་འདུག། བཙན་ཡུལ་གྲོང་ཚོའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལ་

མག་དེ་གྲོང་ཚོ་དང་རྒྱང་ཐག་རིང་བའི་རི་རྩེའམ་ཐག་རིང་གི་ས་སྟོང་གཞན་དུ་མ་གཏོགས་གྲོང་ཚོ་དང་ཐག་ཉེ་ས་

ནས་བཀོག་མི་ཆོག་པར་སྣང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ལ་མག་བརྐོས་ཤུལ་གྱི་ས་དེར་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་

རྩྭ་སྐྱེ་མི་ཐུབ་ཅེས་ངག་སྒྲོས་སུ་ཤོད་སྲོལ་ཡོད་པས་རྩྭ་ཁ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་རེད། ལ་མག་བརྐོ་བའི་དུས་

ཚོད་ཡག་ཤོས་ནི་དབྱར་མ་སྟོན་ཞེས་དབྱར་དུས་དང་སྟོན་དུས་གཉིས་འདྲའི་དུས་དེར་ཡིན་ཞིང༌། དེ་དུས་བཙན་

ཡུལ་གྲོང་ཚོའི་ཁྱིམ་དུད་ཕན་ཚུན་ལྷན་དུ་ལ་མག་བརྐོ་བར་འགྲོ་ཡི་ཡོད། ལ་མག་བརྐོ་སྤྱད་ལ་ལག་འཇོར་ཞེས་

པ་འཇོར་གཞན་དང་བཟོ་དབྱིབས་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ལག་འཇོར་དེ་གཞུ་ཐེངས་རེར་ལ་མག་བཀོག་ནས་

ཉི་སྐམ་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། ལ་མག་བརྐོ་དུས་ལ་གཞས་ཞེས་པ་དམིགས་བསལ་གྱིས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དཔེར་ན། 

ཤར་ཕྱོགས་སྤང་རི་མཐོ་ལ།། བྱང་རླུང་གདོང་ལ་གཟན་པ།། ལ་ཆང་བཏུང་ནས་མ་གཏོགས།། ལ་མག་བརྐོ་ཡི་

མ་རེད།། ཅེས་དང༌། ལ་མག་སྤང་གི་སེར་ཤ།། ལ་མོའི་རྒྱབ་ནས་བཀོག་ཡོད།། གཡང་དཀར་ལུ་གུའི་རྩྭ་ཁའི།། 

རྩྭ་རྐང་གཅིག་ལའང་སྐྱོན་མེད།། ཅེས་སོགས་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་མང་ཡང་གཞས་གདངས་ལ་དམིགས་བཀར་གྱི་ཚད་

བཀག་ཅི་ཡང་མེད་པར་གང་བྱུང་ངང་གཏོང་སྲོལ་ཡོད། ལ་མག་བརྐོས་ཚར་ནས་ཉིན་ཤས་སོང་རྗེས་དྲེལ་དང་བོང་

བུ་དེད་ནས་ལ་མག་ལེན་པར་འགྲོ་བ་དང༌། དྲེལ་བོང་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཐེངས་རེར་ལ་མག་མང་པོ་དབོར་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད། 

༢. ལྕི་བ་བཏུ་བ། ལྕི་བ་དེ་ཡང་རྫ་མེ་ལ་བསྲེགས་དུས་དགོས་མཁོ་ཆེ་ཞིང་ལ་མག་དང་མཉམ་དུ་བེད་

སྤྱོད་བྱེད་ལ། ལྕི་བར་མེ་འབར་བདེ་ཞིང་མེ་ཤུགས་ཆེ་བ་དང༌། ལ་མག་ལ་མེ་འབར་རྒྱུན་རིང་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་

པས་ཡིན། ལྕི་བ་ལས་དཀར་ལྕི་ཞེས་དབྱར་དུས་ཆར་བས་དག་པའི་ལྕི་བ་དཀར་པོ་དེ། མེ་འབར་བདེ་ཤོས་

ཡིན་སྟབས་ལྕི་བ་ཡག་ཤོས་སུ་བརྩི་བ་དང༌། སྟོན་ཁའི་ལྕི་བ་མདོག་ཅུང་སེར་པོ་ཡིན་པས་ལྕི་བ་འབྲིང་དུ་བརྩི་ལ། 
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བཟོ་སྐྲུན་ཨར་ལས་དང་མྱོང་གྲུབ་ལག་རྩལ། 

དགུན་དུས་དང་དཔྱིད་དུས་གཉིས་ཀའི་ལྕི་བའི་ཁ་དོག་ནག་ཅིང་ས་འདྲེས་ཡོད་པས་ལྕི་བ་ཞན་ཤསོ་སུ་བརྩི། དེས་

ན་ལྕི་བ་བཏུ་བའི་དུས་ཚོད་དེ་སྟོན་དུས་ལེགས་པར་བྱེད་ཅིང༌། ལྕི་བ་བཏུ་ས་ནི་སྤང་རིའི་རྩེ་མོ་དང་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་

སྤང་རའི་ཉེ་འཁོར་དག་ཡིན་པས། གྲོང་ཚོ་དང་རྒྱང་ཐག་ཅུང་རིང་ལ་མི་ལ་ཡང་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་

ཟད། ལྷག་པར་དུ་དྲེལ་བོང་རྣམས་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ན་གྱེན་ལམ་དུ་འཛེགས་མི་ཐུབ་པ་དང༌། ཐུར་ལམ་དུ་འབབ་

མི་ཐུབ་པར་འབྲེལ་རྐང་ལག་ལའང་སྐྱོན་ཤོར་བ་དང་རྦབ་འགྲིལ་ཐེབས་པའི་གནས་ཚུལ་ངན་པ་ཡང་ཐོན་གྱི་ཡོད་

རྐྱེན། བཙན་ཡུལ་གྲོང་ཚོའི་ཁྱིམ་དུད་ཚང་མས་དྲེལ་བོང་གཉིས་ཁྱིམ་ཕྱུགས་སུ་གཉེར་ཞིང་དར་སོ་ཆེན་པོ་ཡོད། 

ལ་མག་དང་ལྕི་བ། ལོ་ཏོག་བཅས་དབོར་འདྲེན་བྱེད་དུས་དང༌། རྫ་འཚོང་དུ་འགྲོ་བ་སོགས་གང་སར་དྲེལ་བོང་

གཉིས་དགོས་མཁོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། དྲེལ་བོང་གཉིས་ནི་བཙན་ཡུལ་གྱི་ལྟོ་གོས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་མཁན་ལག་པ་ཡ་

གཅིག་དང་མཚུངས་པར་མེད་དུ་མི་རུང་བར་བརྩིས་ནས། ས་ཕྱོགས་ག་ས་ག་ནས་དྲེལ་བོང་ལེགས་པ་དག་ཉོ་

སྒྲུབ་བྱས་ཤིང་། ལྷག་པར་དུ་བོང་བུའི་སྤུས་ཚད་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་བྱུང་བ་བརྒྱུད་གྲྭ་ནང་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ལྷོ་ཁའི་ས་

ཁུལ་ཡོངས་སུ་བཙན་ཡུལ་གྱི་བོང་བུ་ཞེས་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡོད། 

༣. རྫ་ས་ལེན་པ། རྫ་ས་ནི་རྫ་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆའི་དངོས་པོ་གཙོ་བོ་ཡིན་སྟབས་ས་གང་བྱུང་གིས་གཏན་

ནས་མི་འགྲིག་ཅིང༌། རྫ་མེ་ལ་བསྲེགས་དུས་གས་ཆག་མི་འབྱུང་བའམ་སོ་ཐུབ་པའི་ས་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་

པ་ཡིན། རྫ་ས་དེ་ཡང་བཙན་ཡུལ་གྲོང་ཚོའི་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་གནས་པའི་བཙན་ནམ་བྲག་རི་འབར་བ་སྤུན་བདུན་

དང་ཉེ་བའི་རི་ཞིག་ནས་རྫ་ས་ལེན། སྤྱིར་རྫ་ས་ནི་རང་ལ་དགོས་མཁོའི་སྐབས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་བླངས་ཆོག་པ་

ལས་དུས་ཚོད་ངེས་གཏན་མེད་ཀྱང་། དགུན་དུས་གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་གྲང་ངར་ཆེ་བས་ས་འཁྱགས་ལ་ཤོར་ནས་

རྫ་ས་ལེན་དཀའ་བ་ཡིན། རྫ་ས་བཀོག་རྗེས་ཞིབ་ཞིབ་བཟོས་ཏེ་ཚ་ལུ་ཚའུ་ཡང་ཟེར་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་བརྒྱབ་

ནས་མི་དང་དྲེལ་བོང་གང་རུང་གིས་ནང་དུ་དབོར་འདྲེན་བྱེད་པ་དང༌། ནང་དུ་སླེབས་རྗེས་ཀྱང་རྫ་སར་ཚ་ལུ་ཐེངས་

གཅིག་བརྒྱབ་སྟེ་འདམ་བག་བརྫིས་ནས་རྫ་བཟོ་ཡི་ཡོད། རྫ་སའི་ཁ་དོག་ནི་ཅུང་སེར་པོ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཀྱང་བལ་ས་

ཞེས་བལ་བཀྲུས་རྗེས་ཚི་དྲེག་འདག་ཐབས་བྱེད་པའི་ས་དེ་དང་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་ཡོད།

                                                                                                                        （དྲ་བ་ལས་དྲངས།）
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཨ་མདོའི་འབྲོག་ཁུལ་དུ་དར་བའི་བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་སྐོར་གླེང་བ།

བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ཞེས་པ་ནི་ཨ་མདོའི་འབྲོག་ཁུལ་དུ་དར་བའི་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་དང་། སྔོན་ཆད་ནས་

དར་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་སྲོལ་ཞིག་ཡིན་མོད། ཨ་མདོ་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་དུ་སྲོལ་འདི་སྤྱོད་པ་ཆེས་

ཉུང་ཞིང་། དམིགས་བསལ་རེ་གཉིས་སྐབས་མ་གཏོགས་སུས་ཀྱང་མི་སྤྱོད་པས། སྲོལ་འདིའི་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་ཆ་ཡིག་

ཐོག་ན་ཅི་ཡང་མེད་ལ། བོད་ཀྱི་དམངས་སྲོལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁྲོད་དུའང་སྲོལ་འདི་རྟོགས་མཁན་

ཤིན་ཏུ་ཉུང་། འོན་ཀྱང་དམངས་ཁྲོད་ན་ད་དུང་ཉམས་མེད་པའི་ཁར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དུས་རབས་འདིར་མུ་མཐུད་

དུ་སྤྱོད་མཁན་ཡང་རེ་གཉིས་བྱུང་། དེ་བས་ད་སྔ་སུས་ཀྱང་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འདིར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་མ་མྱོང་བ་

དང་། བོད་རིག་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཆ་མེད་རྒྱུས་མེད་དུ་གྱུར་བའི་གནད་འདི་གསལ་བོར་བྱེད་པའི་ཆེད་དང་། དེས་

སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པའི་སྐོར་ངེས་པར་དཔྱད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། སྤྱི་ལོ༢༠༠༩ལོར་མདོ་སྨད་ཀླུ་ཚང་

དང་ཐར་ཤུལ་དུ་བསྟུད་མར་བྱུང་བའི་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་དེ་དག་ནི། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཆ་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། བདག་གིས་དེ་དག་གཞིར་བཟུང་ནས་བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་བྱུང་ཚུལ་དང་། དེའི་འགྲོ་ལུགས། 

དེའི་དགེ་སྐྱོན་སྐོར་གང་འཚམ་གྱིས་དཔྱད་པ་གཏོང་བར་འདོད། 

དང་བོ། བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་གོ་དོན་དང་དེའི་འབྱུང་རྐྱེན། 

བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ཞེས་པ་ནི་བུ་ལོན་འཇལ་ཐབས་མེད་པའི་སྐྱེ་བོ་དང་། ཡང་ན་འཇལ་ཐབས་མེད་པའི་དུས་

དང་གནས་སུ་སྤྱོད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན། བུ་ལོན་ཞེས་པ་འདིར། 《དག་ཡིག་གསར་

བསྒྲིགས་》ལ་“བུ་ལོན། ༡. གཞན་གྱི་ལག་ནས་བསྐྱིས་པའི་རྒྱུ་ནོར་གྱི་མིང་སྟེ། བུ་ལོན་འཇལ་ལྟ་བུ། ༢. 

བཤུ་གཞོག་གྲལ་རིམ་གྱིས་རང་གི་རྒྱུ་རྫས་གཞན་ལ་བསྐྱིས་ནས་སྐྱེད་ཀ་ལེན་པའི་བཤུ་གཞོག་བྱེད་ཐབས་ཤིག་
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སྲིད་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། 

གི་མིང་སྟེ། ཞིང་བདག་གྲལ་རིམ་གྱིས་བུ་ལོན་བཏང་ནས་འཕེལ་ཏོག་བླངས་ལྟ་བུ་”ཞེས་འགྲེལ་བཤད་གནང་

ཡོད་ཀྱང་། འདིར་བཤད་པའི་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ཞེས་པའི་བུ་ལོན་ནི་སྐྱེད་ཁ་ཡོད་པའི་འབྲུ་སོགས་བསྐྱིས་ནས་འཇལ་

ཐུབ་མིན་ལ་མི་གོ་བར་དོམ་གང་ཞིག་འཇལ་བའི་ཐབས་ཤིག་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན། 《དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་》

ལས། “སྟོན་མོ། མགྲོན་པོ་ལ་བཟའ་བཏུང་གིས་སྣེ་ལེན་བྱེད་པའི་བྱ་བའི་མིང་སྟེ། ལོ་གསར་སྟོན་མོ། རྒྱལ་

ཚུགས་སྟོན་མོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། མིང་བསྡུས་ནས་སྟོན་ཞེས་བྲིས་ཆོག་སྟེ་དགའ་སྟོན་ལོ་སྟོན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་”ཞེས་

དང་། 《བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་》ལས། དགའ་སྤྲོའི་གསོལ་ཚིགས་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་ལྟད་མོ། དུས་ཆེན་གྱི་

སྟོན་མོ། དགའ་སྟོན། ཤི་སྟོན། གསོལ་སྟོན་བཤམས་པ། སྟོན་མོ་འདྲེན་པ། མགྲོན་རིགས་ལ་སྟོན་མོ་འདྲེན་

པ་ཞེས་སྟོན་མོའི་གོ་དོན་དེ་རྟ་འགྲེལ་ཡོད། 

གོ་དོན་དེ་ལས་བལྟས་ན་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ཞེས་པར་གོ་བ་ལོན་པ་ཆེས་སླ་སྟེ། བུ་ལོན་འཇལ་བའི་ཆེད་དུ་

མགྲོན་པོ་ལ་སྟོན་མོ་ཞིག་བྱས་ནས་རྒྱུ་ནོར་བགོ་བཤའ་བྱེད་པ་དེ་ཡིན། བགོ་བཤའ་དེ་ནི་བུ་ལོན་ཅན་དེར་རོགས་

སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེས་བྱས་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད། འབྲོག་པའི་ངག་རྒྱུན་ལ་“བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འཇོག་

པའམ་ཡང་ན་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བཅགས་པ་”ཞེས་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་མོད།བདག་གིས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་སྐད་ཀྱི་འགྲོས་དང་

མཐུན་ཕྱིར་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་སྤྱོད་ཀྱིན་ཡོད།ལ་ལས་བུ་ཡང་དོམ་ལ་ལེན་པས་བུ་ལོན་

སྟོན་མོ་ཟེར་མོད།དེ་ནི་ཡིག་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པའི་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་རེད། 

བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འདི་ནམ་ཞིག་ལ་དར་ཞིང་སུ་ཞིག་གིས་གསར་གཏོད་བྱས་པ་ད་ལྟ་ཆེས་ལྐོག་ཏུ་གྱུར་བའི་

གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པས་སུས་ཀྱང་གསལ་བོ་ཞིག་བཤད་དཀའ་ན་ཡང་། དེའི་འབྱུང་རྐྱེན་ལ་ང་ཚོས་རིགས་པ་

སྤྱད་ནས་འདི་ལྟར་དཔྱད་ཆོག་སྟེ། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ནི་འུ་ཐུག་པའི་སྤྱོད་སྟངས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། སྤྱོད་སྟངས་འདིའི་

ཤུགས་ན་མི་ཆོས་ཀྱི་བསམ་བློ་ཞིག་དང་ལྷ་ཆོས་ཀྱི་བསམ་བློ་ཞིག་གབ་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ། སུ་ཞིག་གིས་དོམ་

འཇལ་མ་ཐུབ་ན་སྡེ་བས་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་སྡེ་མི་དག་ལ་རྒྱུ་ནོར་ཅུང་བསླངས་ནས་བུ་

ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་པ་རེད།གཅིག་ཏུ་དོམ་འཇལ་དགོས་པ་ནི་མི་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ཡིན་པ་དང་། གཉིས་སུ་དོམ་

པ་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་པ་ཡང་མི་ཆོས་དང་ལྷ་ཆོས་གང་ལ་ཡང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།ཁྱད་པར་སྙིང་རྗེས་ཀུན་

ནས་བསླངས་པའི་ལས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་དེ་ལ་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནི་བསམ་བློའི་ཐད་ནས་

བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱུང་བའི་རྟགས་མཚན་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། 

བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ནི་ལྷ་ཆོས་དང་མི་ཆོས་ཀྱི་བསམ་བློའི་ཐད་ནས་གུ་ཡངས་དང་བཟོད་སྒོམ་སྙིང་རྗེ་དང་འབྲེལ་

ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ན་ཡང་། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་མཁན་དེར་ལྟ་སྟངས་ལེགས་པོ་མི་འཛིན་པ་ནི་བུ་ལོན་

སྟོན་མོ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་མི་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཉག་གཅིག་རེད། དེ་བས་བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་སྲོལ་འདི་སྔོན་ཆད་ལོ་རྒྱུས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སྟེང་དུ་བྱུང་མོྱང་མོད། རེ་གཉིས་མ་གཏོགས་བྱུང་མོྱང་མེད་པ་ཡང་བོད་ཀྱི་སྲོལ་འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན།འདི་

ལས་བལྟས་ན་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་གཅིག་ལས་གཉིས་མི་འབྱུང་བ་དང་། དོམ་འཇལ་བ་ནི་རང་གི་རྩོལ་བ་ལ་བསྟུན་

དགོས་པ་ཡང་བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་སྲོལ་འདིའི་ཤུགས་ན་ཡོད་པའི་རེ་བ་ཆེས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ། ཡིན་

ན་ཡང་ཆེས་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་ནི་བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་སྲོལ་དེ་གཏན་ནས་ཆད་ཟིན་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ད་ལྟ་ཡང་རེ་

གཉིས་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་སྔོན་ཆད་ཀྱི་མི་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ནས་ཉོག་དྲ་བཟོ་བའི་ཚུལ་

ཡང་མངོན་ཞིང་དེ་ལས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཐུབ་པ་

རེད། 

གཉིས་པ། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་དང་དེའི་འགྲོ་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ།

བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་ནི་མི་གང་ཞིག་ལ་བུ་ལོན་ནམ་ཡང་ན་དོམ་མང་བོ་བྱུང་ནས་འཇལ་ཐབས་

མེད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ན། ཁོ་རང་གིས་དེ་བཞིན་བུ་ལོན་ནམ་དོམ་འཇལ་བའི་ཐབས་མེད་པ་གསལ་བསྒྲགས་

བྱས་ཏེ་ཚོ་དཔོན་ནམ་སྡེ་བའི་རྒན་པོའི་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཞུ་དགོས་ཤིང་། དེར་ཞུས་ན་ཁོང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ལ་

བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་འབྲས་བུ་དེར་སླེབས་པའི་དོམ་བདག་ཡོད་ན་དེར་བསྒྲགས་ནས་བུ་ལོན་

སྟོན་མོ་བྱེད་པ་སྟེ་ཀུན་ལ་སྒྲོག་ངེས་ཡིན། བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་སྐབས་སྦྲ་སྒོའི་མཚམས་ནས་གཅོད་ཅེས་པའི་ཁ་དཔེ་

ཞིག་ཡོད་པ་བཞིན་ཁྱིམ་དེའི་ཕྱུགས་ཟོག་ཡོད་ཚད་སྦྲ་སྒོའི་ཁའི་ཚུན་ཆད་ནས་བཅད་དེ་སྟེར་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་

ཡིན། སྔོན་ཆད་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་དུས་རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་གི་རྒྱུ་ནོར་ཁབ་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་གཏོང་དགོས་

པར་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཐའ་ན་བུ་དང་བུ་མོ། ཆུང་མ་སོགས་ཀྱང་གཞན་ལ་སྟེར་དགོས་པའི་བཤད་སྲོལ་ཡོད། དེ་

ལྟར་བྱེད་པ་དང་མཉམ་དུ་གཉེན་ཉེ་དུའི་འཁོར་ཚོགས་དང་གྲོགས་པོས་གཙོས་སྡེ་བས་ཀྱང་རོགས་རམ་བྱས་ནས། 

གཞན་ལ་ཆད་པའི་བུ་ལོན་ནམ་དོམ་གྱི་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་རྒྱུ་ནོར་གྱིས་འཇལ་རོགས་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། 

བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་དུས་འགྲོ་ལུགས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ལ་མགོ་འཛིན་བྱེད་མཁན་

དག་གིས་དོམ་བདག་རྣམས་བོས་ནས་དེའི་ལུགས་གསལ་སྒྲོག་བྱེད་པ་དང་། དེ་ནི་ཁྱིམ་དེའི་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་དང་

གཞན་པས་རོགས་བྱས་པའི་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་ལ་རིན་གོང་མཐོན་པོ་བརྒྱབ་ནས་བཤམས་ཏེ་དོམ་བདག་རྣམས་

ལ་འདེམས་བརྒྱག་ཏུ་འཇུག། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་གཅིག་དོམ་བདག་འགས་གདམས་པ་བྱུང་ན་རྒྱན་འཕངས་ནས་

རྟིང་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཡིན། དངོས་པོ་དེ་དག་གིས་དོམ་པ་གང་དེའི་དོམ་གྱི་གཉིས་ཆའི་གཅིག་མ་གཏོགས་

མི་འཇལ་བས། དེའི་འཕྲོའི་གཉིས་ཆའི་གཅིག་ནི་དོམ་བདག་རང་གིས་གྱོང་ཁུར་བརྒྱག་དགོས། དེ་ལྟར་ཕྱེད་
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སྲིད་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། 

འཇལ་གྱིས་ཐག་བཅད་པ་ནས་བཟུང་དོམ་དེ་རྩ་མེད་དུ་གྱུར་པ་རེད། གཞུག་ཐང་གི་འགྲོ་ཕྱོགས་ཀྱང་ཆ་ཚང་བ་

ཞིག་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་མ་རྩ་བརྡིབས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱས་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་ཚོང་

བརྒྱབ་མི་ཆོག་པ་དང་། ལོ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་ནོར་ལུག་གི་ཁ་གྲངས་ཀྱང་བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་ཚད་གཞི་ལས་

འདའ་མི་རུང་བས། གལ་སྲིད་འདས་པར་བྱུང་ན་དེས་མུ་མཐུད་དུ་དོམ་བདག་ལ་སྐྱིན་ཚབ་འཇལ་དགོས་པ་ཡིན། 

གཞན་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་དུས་བུ་དང་ཆུང་མ་ཡང་གཞན་གྱིས་དོམ་ཚབ་ཏུ་ལེན་ན་སྟེར་དགོས་པ་དང་། དེ་དག་

གིས་དོམ་བདག་གི་ཁྱིམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡོན་དུ་བརྩིས་ཏེ་འཇལ་སོལ་བའི་བར་ལོ་ཅི་ཙམ་འགོར་ཀྱང་འདུག་

དགོས་པ་ཡིན། ཡུན་དེ་སྲིད་དུ་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འཇལ་མཁན་ལ་དབང་ཆ་ཅི་ཡང་མེད་ལ། ཕལ་ཆེར་ཐུག་འཕྲད་

ཀྱང་བྱ་མི་ཆོག་པའི་ཚོད་དུ་འདུག། དེ་ནི་གོམས་སྲོལ་གྱི་བཅད་རྒྱ་ཡིན་པས་སུས་ཀྱང་བརྩི་དགོས་ལ་བརྩིས་པ་

བཞིན་དུ་ལག་བསྟར་ཡང་བྱེད་ངེས་ན་ཡང་། བུ་དང་བུ་མོ་ཆུང་མར་བཅས་པ་འཐད་མོས་བྱུང་བར་བརྟེན་ནས་

གཏའ་མའི་ཚུལ་བྱ་དགོས་ལས། འཐད་མོས་མ་བྱུང་བར་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་གཏའ་མར་གཞག་མི་ཆོག་པས་མི་

ལུས་ཀྱི་ཁེ་དབང་མི་རང་ཉིད་ལ་ཡོད། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་དུས་ངེས་པར་དུ་སྦྲ་ཁྱིམ་དང་ཉེར་སྤྱད་ཡོད་ཚད་དོམ་

བདག་ལ་བྱིན་ནས། དོམ་པ་རང་ཉིད་སྦྲའི་སྒོ་ལས་ཕྱིར་འབུད་མི་ཆོག་པར་སྦྲ་སྒོ་བརྒྱབ་ཏེ་ལྟག་ག་ནས་ཕྱིར་འགྲོ་

དགོས་པ་ཡིན། དེའི་མཚོན་དོན་སྦྲ་དེ་ཁྱོད་ལ་གཏན་ནས་མི་དབང་ཞིང་རང་གི་ཁྱིམ་ལ་ཡང་རྒྱབ་གཏད་པ་ཡིན་པ་

མཚོན་ཞེས་བཤད་སྲོལ་ཡོད། ཕྱིར་བྱིན་རྗེས་གཞན་གྱིས་རོགས་རམ་བྱས་ནས་ཕྱིར་སྟེར་བའམ། ཡང་ན་གཞན་

པས་རོགས་སྐྱོར་བྱས་ནས་འཚོ་ཐབས་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་གནས་གཞན་དུ་བསྡོམས་ནས་འཚོ་བ་རོལ་དུ་འགྲོ་

དགོས་པ་ཡིན།གལ་ཏེ་སྡེ་ནང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་སྡོད་ན་ལོ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་སྡེ་བའི་ཚོགས་ས་འདུ་སར་ཡོང་མི་ཆོག་

ལ། སྡེ་བའི་ཁྱིམ་ཚང་གང་ཞིག་གིས་ཀྱང་དེའི་རུ་སྐོར་བྱས་ནས་འབབ་མི་ཆོག་པས་མི་ཡན་ལྷག་མ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་

ངེས་པ་རེད། དེ་ལྟར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གཅིག་ནས་མི་གཞན་གྱིས་བུ་ལོན་མང་པོ་ལེན་པ་སྔོན་འགོག་བྱེད་པ་

དང་། གཉིས་སུ་ཁོ་རང་ཉིད་ལ་བསམ་ཤེས་སུ་འཇུག་པའི་དོན་གྱིས་ཡིན་པས་ཧ་ལམ་མི་གྲལ་ནས་ཕུད་པ་ཙམ་

དུ་འདུག། དེ་བས་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་དོམ་ཇི་འདྲ་ཡོད་རུང་རང་གི་ནུས་པས་འཇལ་ཨེ་ཐུབ་ལྟ་བ་ལས་བུ་ལོན་

སྟོན་མོ་འཇོག་མི་འདོད་པ་དེ་འདྲ་རང་རེད། ཆེས་འུ་ལ་ཐུག་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ཅི་

འདོད་དུ་མི་བྱེད་ལ། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་པ་ནི་ཆེས་ཐ་ཤལ་གྱི་མཚོན་རྟགས་ཡིན་པས། མི་མང་བོ་ཞིག་གིས་དོམ་

ཇི་འདྲ་ཡོད་ཀྱང་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་པར་གཏན་ནས་མི་འཐད། དེ་བས་ཨ་མདོའི་བོད་མིའི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བུ་ལོན་

སྟོན་མོ་བྱེད་མཁན་སྤྱིར་བཏང་གི་འཚོ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཤིན་ཏུ་ཉུང་། ལོ་ལོན་རྒན་པ་དག་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་

ན་ཡང་སྔོན་ཆད་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་པ་ལས་ས་ཆ་གང་ཞིག་ཏུ་མི་འདིས་དེ་འདྲ་བྱས་ཞེས་པའི་དཔེ་ཞིག་མི་ཁོད་

པ་རེད། དེ་བས་བུ་ལོན་སོྟན་མོ་ནི་དོམ་པར་རོགས་རམ་དང་བྱམས་སྙིང་རྗེས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། བོད་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དེ་ནི་ཆེས་གུ་ལ་ཐུག་ན་མ་གཏོགས་རང་དགར་མི་བྱེད་པས། གལ་སྲིད་བྱས་ན་མི་ཆོས་དང་ལྷ་

ཆོས་གང་ལ་ཡང་མི་མཐུན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྲིད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་བློ་ལས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་མཁན་

ནི་ཆེས་ཐ་ཤལ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བྱེད་པ་སོགས་ལ་གེགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཞིག་བཟོས་ཡོད་པས། དེ་ལྟ་བུའི་སྲོལ་ངན་དར་ཁྱབ་ཏུ་འགྲོ་བར་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 

ངོ་མཚར་བའི་སྲོལ་འདི་ད་ལྟ་ཡང་རྒྱུན་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱུན་སྐྱོང་བཞིན་ཡོད་

ཅིང་། ལྷག་པར་ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་འདིར་དེ་དང་ལེན་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ལོ་འདི་གཉིས་ཀྱི་

རིང་ལ་མདོ་སྨད་ཀླུ་ཚང་དང་ཐར་ཤུལ་དུ་བསྟུད་མར་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འགའ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 

དཔེ་དང་པོ། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་མཁན་གནམ་ཆེ་གེ་མོ། ལོ་ཞེ་བརྒྱད། ཀོས་ནན་རྫོང་ཐར་ཤུལ་ཞང་ཐར་

ཤུལ་སྡེ་བའི་མི་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལོའི་ཟླ་དགུ་བར་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱས། བཟའ་མི་བརྒྱད་ཡོད་ཅིང་བུ་གསུམ་

ལས་གཅིག་གྲྭ་བ་བྱས་པ་ཕུད་གཞན་གཉིས་ལ་མནའ་མ་བླངས་ཡོད། ཁོའི་བུས་ཤོ་བརྒྱབ་ནས་མ་རྩ་བརྡིབས་

པ་དང་། ཁོས་རྩེ་ཁོག་ཏུ་ཞིང་བཏབ་པར་ཐན་པ་བྱུང་ནས་མ་རྩ་བརྡིབས་པ། མགོ་ལོག་ཏུ་ལམ་ལས་ནས་མ་རྩ་

བརྡིབས་པ་བཅས་ལས་དོམ་ནག་སྒོར་ཁྲི་༡༠༥ཡོད་ཟེར། 

བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོ་ཕ་བུ་གཉིས་ཀས་དོམ་མི་སྤྲོད་པར་རང་སྲོག་གཅོད་རྒྱུ་ཞེས་བཤད་

པས་སྡེ་བས་ཁོ་ཕ་བུ་གཉིས་ཀའི་སྲོག་བསྐྱབ་དགོས་ཟེར་ནས་རྒྱུ་ནོར་བསྡུས་ནས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱས་པ་རེད། 

བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་པའི་ཉིན་དེར་སྡེ་བའི་རྒན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ཕ་བུ་གཉིས་ཀྱི་སྲོག་སྐྱོབ་པ་གལ་ཆེ་ཚུལ་དང་། 

ཀུན་གྱིས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་དང་ལེན་བྱ་དགོས་ཚུལ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་རྒྱ་ཆེར་བཤད་དེ། དོམ་བདག་རྣམས་ལ་ནོར་

ལུག་དང་རྟ། འཕྲུལ་འཁོར་བཅས་ཡོད་ཚད་བྱིན་ནས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱས་པ་རེད། 

དེའི་ནང་ལ་ག་གཅིག་ལ་སྒོར་སུམ་བརྒྱ་ནས་ལྔ་བརྒྱའི་བཅད་པ་དང་། ནོར་གཅིག་ལ་སྒོར་སུམ་སྟོང་ལྔ་

བརྒྱ་ནས་བཞི་སྟོང་དང་ལྔ་སྟོང་བར་བཅད་པ། རྟ་གཅིག་ལ་སྟོང་ལྔར་བཅད་པ་དང་། འཕྲུལ་ཆས་ལ་སྒོར་ཁྲི་

གཅིག་ནས་ཁྲི་གཉིས་བར་བཅད་པ། ས་ཞིང་མུའུ་གཅིག་ལོ་གཅིག་ལ་གླས་པས་སྒོར་ཉིས་བརྒྱ་དང་རྩྭ་ས་མུའུ་

གཅིག་ལ་ལོ་གཅིག་ནང་སྒོར་སུམ་ཅུར་བཀུག་ནས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 

དོམ་བདག་མང་ཆེ་བ་ཐར་ཤུལ་སྡེ་བའི་མི་ཡིན་ལ་བརྒྱ་ཆའི་༤༠རོང་བ་རེད། བུ་ལོན་བྱིན་པ་འདིས་ཁོ་

རྣམས་ཀྱི་དོམ་གྱི་སུམ་ཆའི་གཅིག་མ་གཏོགས་བཅལ་མེད་པས། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འདི་དང་ལེན་མི་བྱེད་ཅེས་

ཚོགས་ཐོག་ལ་མ་ཡོང་བ་ཡོད་མོད། རྗེས་སུ་ཐར་ཤུལ་གྱི་རྒན་པོ་དང་དཔོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུ་ནོར་སྐྱེལ་ནས་སོང་

བས་དང་ལེན་མི་བྱེད་ཀ་མེད་བྱུང་བར་གྲགས། 

དཔེ་གཉིས་པ། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་མཁན། བདུད་ཆེ་གེ་མོ། རྩེ་ཁོག་རྫོང་བོན་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ་མཐུན་སྒྲིལ་སྡེ་
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སྲིད་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། 

བའི་མི་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལོའི་ལུགས་རྙིང་ཟླ་བཅུ་བའི་ཚེས་༡༢ཉིན་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱས། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་

བྱེད་མཁན་ཁོར་བཟའ་མི་བཅུ་ཡོད་དེ། བུ་གཉིས་ལ་མནའ་མ་བླངས་ཡོད་ལ་བུ་མོ་དང་བུ་གཅིག་ད་དུང་ཡུལ་ན་

ཡོད།མནའ་མ་ཆེ་བར་བྱིས་པ་གཉིས་སྐྱེས་ཡོད། ཁོས་ལོ་བཅུ་བདུན་བཅོ་བརྒྱད་ནས་ཚོང་ལས་གཉེར་ཞིང་ཁོའི་

ཚོང་རྫས་གཙོ་བོ་ནི་རྟ་ཚོང་ཡིན། རྗེས་སུ་རླངས་འཁོར་གྱི་ཚོང་དང་། ཞོར་ལ་ཞིང་བཏབ་པས་མ་རྩ་བརྡིབས། 

ཁོས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱས་ཏེ་དོམ་སྒོར་ཁྲི་བརྒྱ་དང་ཞེ་བརྒྱད་ཕར་བསབས་ན་ཡང་། ད་དུང་དོམ་མ་སོབས་པ་སྒོར་

ཁྲི་སུམ་ཅུ་ནས་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཡོད། གཞན་ད་དུང་དངུལ་ཁང་ལ་ཡང་དོམ་མང་བོ་ཆད་ནས་ཡོད་འདུག ། 

ཁོའི་བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་རྩ་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ནི་སྡེ་བའི་རྒན་པོ་དག་ཡིན་ལ། ཁོང་ཚོས་གྲོས་བྱས་ཏེ་དོམ་

པ་ཁོ་རང་ཡང་མོས་མཐུན་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱས། སྟོན་མོ་འདིའི་ནང་དུ་སྡེ་བས་སྒོར་ཁྲི་དྲུག་

ཅུའི་མ་རྩ་བསྡུས་ཡོད་ཟེར། 

དོམ་པ་དེར་དོམ་བདག་བོད་རྒྱ་ཁ་ཆེ་བ་དང་། རོང་འབྲོག་གི་བུད་མེད།ད་དུང་གྲྭ་བ་བཅས་མི་དོན་དྲུག་ཡོད་

ལ། དེ་དག་ལས་མང་ཆེ་བ་ནི་ཁོའི་གྲོགས་པོ་དང་མནའ་བཅད། ཤ་ཚ་ཉེ་རིང་རྣམས་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། མི་

སྐོར་ཞིག་གིས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འདི་ཁས་མ་བླངས་པས་འདིར་ཡོང་མེད། དོམ་བདག་ལ་ཆད་པའི་ནོར་པ་ཆེས་མང་

བ་ནི་སྒོར་ཁྲི་བཅོ་ལྔ་ཡིན་ལ་ཆེས་ཉུང་བ་ནི་ལྔ་སྟོང་ལྷག་ཡིན་ཚོད་གླེང་། 

ཚེས་༡༡ཉིན་རང་གི་ས་ཆའི་དོམ་བདག་རྣམས་བོས་ནས་བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་ལུགས་སྲོལ་འདི་ད་ལྟ་གསར་

དུ་བྱུང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་སྔོན་ཆད་བྱུང་མྱོང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ལུགས་གསལ་བོར་

བཤད་དེ། ཀུན་པོར་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འདི་དང་ལེན་བྱེད་དགོས་པར་རེ་བ་ནན་གྱིས་བཏོན་ཟེར། 

དངོས་གཞི་ནི་ཚེས་༡༢ཉིན་ཡིན། ཉིན་དེར་སྔོན་ནས་བརྡ་བརྒྱབ་པ་བཞིན་གཅིག་ཏུ་འཛོམས། བུ་ལོན་

སྟོན་མོ་ལ་འཕྲུལ་རྟ་བཞི་དང་། ར་ལུག་བདུན་ཅུ། ནོར་ལྔ་བཅུ། ལ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་བཅས་ཡོད། དེའི་ཐོག་ད་

དུང་ཁང་བ་འགའ་དང་རྩྭ་ས་མུའུ་སྟོང་བཅས་ཡོད། དེ་དག་གི་རིན་གོང་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་ལས་ལྡབ་མང་པོར་འཕར་

ཡོད་དེ་ར་མ་གཅིག་སྒོར་༤༠༠ལ་བཅད་པ་དང་། ལུག་གཅིག་སྒོར་༡༠༠༠ལ་བཅད་པ། རྟ་གཅིག་སྒོར་ཁྲི་༤ནས་

༥བར་བཅད་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད། དཔེར་ན་དོམ་བདག་ལ་དོམ་སྒོར་སུམ་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ཆད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 

དེའི་གུད་བསབ་ཀྱི་རིན་པར་ཁང་མིག་གཅིག་གི་ཕྱེད་དང་ར་མ་གཅིག་མ་གཏོགས་མི་ཐོབ་པས། ཁང་བ་བཤིག་

དུས་རྒྱུགས་བཞི་མ་གཏོགས་མི་འདུག་ཟེར། 

ཐོག་མར་དོམ་བདག་རྣམས་ཀྱི་ནང་འདི་ཁས་མི་ལེན་ཟེར་མཁན་འགའ་རེ་བྱུང་སྟེ། ཁོ་ཚོས་བུ་ལོན་སྟོན་

མོ་འདི་དང་ལེན་བྱ་དགོས་ན་ཁྱིམ་གྱི་སྣོད་ཅ་ལག་དང་སྦྲ་ཁྱིམ་སོགས་ཡོད་ཚད་བགོ་དགོས་ཟེར་བ་དང་། ཡང་

ལ་ལས་ཁོས་འདི་ལྟར་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱས་ན་རྗེས་སུ་བུ་སྟོན་འཇལ་མཁན་གྱིས་སྔོན་བཞིན་ཚོང་ལས་གཉེར་མི་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གཉེར་ཁས་ལེན་དགོས་ཟེར་མཁན་ཡང་ཡོད། གང་ལྟར་ཁེ་ཕན་གྱི་མདུན་ནས་དོམ་བདག་རྣམས་ལ་བསམ་

འཆར་མི་འདྲ་བ་བྱུང་ཡོད་ནའང་། འགོ་འཛིན་རྒན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་བརྡ་སློབ་གསོ་བྱས་པ་བརྒྱུད་དང་ལེན་བྱས་

ཤིང་རྗེས་ནས་དོན་དག་མི་གླེང་བའམ་སླར་གླེང་མི་སྲིད་པར་བྱས་ཟེར། 

ཐེངས་འདིའི་བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་ནང་སྔོན་ཆད་ཀྱི་སྲོལ་སྐྱོང་ཡག་བྱས་མེད་པ་སྟེ། ཁང་བ་སྣོད་ཅ་ལག་ཡོད་

ཚད་བགོས་མེད་པའི་ཐོག་ཏུ། ད་དུང་ཁང་ལེབ་གཅིག་དང་རྒྱ་ཁང་གཅིག་འདུག་རྟེན་ལ་བཞག་ཅིང་། སྒོ་ཁར་ཚེ་

ཐར་བཏང་བའི་ནོར་ལྔ་དང་རྟ་ཚེ་ཐར་བཏང་བ་གཅིག་དོམ་ནང་ལ་མ་བཅད་པར་བཞག། དཔེ་མཚོན་གསུམ་པ་ནི་

ཐར་ཤུལ་སྡེ་བའི་མི་གཉིས་རེད། འདིའི་སྐོར་གྱི་རྒྱུ་ཆ་གསལ་བོ་མ་ལོན་ཡང་སྡེ་བས་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བྱས་པར་གཉེན་

ཉེ་དག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས། 

དཔེ་མཚོན་བཞི་བ། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་མཁན། རྟ་ཆེ་གེ་མོ། ཀོས་ནན་རྫོང་ཀ་རྒྱ་སྡེ་བའི་མི་སྟེ་ལོ་

༣༨ཡིན། ད་ལྟ་ཀོས་ནན་རྫོང་གི་བཙོན་ཁང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཉེས་པ་ནི་བསམ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་

རྨས་སྐྱོན་བཟོས་པ་ཡིན་སྐད། ཁོས་ཐར་ཤུལ་ཞང་དུ་ཚོང་ཁང་ཞིག་གཉེར་ཡོད་ལ། ཆུང་དུས་ནས་རྟ་ཚོང་སོགས་

ཚོང་ངེས་མེད་རྒྱག་བཞིན་ཡུལ་ངེས་མེད་དུ་འཁྱམས་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། 

བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འདི་ཁོས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་ཁོའི་ཕ་རྒན་གྱིས་བྱས་པ་ཡིན་མོད། ཀ་རྒྱ་སྡེ་བས་འདི་ནི་

སྲོལ་ངན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བྱས་པས་ཁོའི་ཉེ་འབྲེལ་དག་གིས་རྒྱུ་ནོར་སྐོར་ཞིག་བསྡུས་ནས་བུ་ལོན་

སྟོན་མོ་བྱས་པ་ཞིག་རེད། 

སྔོན་དང་ད་ལྟ་གང་ཡིན་རུང་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་རྩ་འཛུགས་བྱེད་མཁན་སྡེ་བའི་རྒན་པོ་དག་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚོའི་

དམིགས་ཡུལ་ནི་ལྷག་བསམ་གྱི་ངོ་བོར་བཟུང་ཡོད་པ་སྟེ། དོམ་པ་ཁོ་རང་གིས་བུ་ལོན་དེ་འདྲ་མང་བོ་ཞིག་དོམ་

བདག་ལ་ཆད་ཡོད་པས། དོམ་བདག་ལ་མཚོན་ན་དེ་ནི་ཆེས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དཀའ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

འདུག་ཕྱིར། བུ་ལོན་མ་འཇལ་ན་རང་གཞན་ཀུན་ལ་གནོད་པས་སྡེ་བས་རོགས་བྱེད་པ་དང་དོམ་པས་ཀྱང་རོགས་

བྱེད་དགོས་པའི་འདོད་ཚུལ་བཏོན་པ་བཞིན་ཆེས་དཀའ་བའི་གནད་དོན་དེ་དག་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ཐམས་ལམ་

ཉག་གཅིག་རེད། དེ་བས་ཁོའི་གཉེན་ཉེ་དག་དང་སྡེ་མི་དག་ཀྱང་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འདིར་ཞུགས་ནས། བུ་ལོན་

འཇལ་བའི་འགན་གཙོ་བོ་འཁུར་ཞིང་། མ་བསྐུལ་དང་ལེན་གྱིས་རྒྱུ་ནོར་འབོར་ཆེན་སྤྲད་ནས་རོགས་རམ་བྱས། 

ཡིན་ན་ཡང་། ཁོ་ཚོར་མཚོན་ན་འདི་ནི་ཕུ་ནུའི་རྩིས་འདང་དང་རུ་སྡེའི་ལ་རྒྱ་བསམས་ནས་བསྒྲུབས་པ་ཙམ་མ་

ཡིན་པར། གཙོ་བོ་བུ་ལོན་ལེན་མཁན་གྱི་དོམ་པ་གང་དེར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱིས་མི་ཚེ་མི་བརླག་པའི་

སྙིང་སྟོབས་སྤྲད་པ་རང་རེད། 

ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟའི་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ལ་སྔོན་གྱི་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་དང་མི་འདྲ་ས་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ད་ལྟའི་སྟོན་
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སྲིད་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། 

མོ་འདིས་སྔོན་ཆད་ཀྱི་ནང་བཞིན་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་བུ་ལོན་དུ་གཏོང་བའི་གནས་ཚུལ་དང་ལེན་བྱེད་ཀྱིན་མེད་ལ། 

སྔོན་ཆད་ཀྱི་ནང་བཞིན་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་པའི་མི་དག་གིས་རྩ་འཛུགས་བྱས་ནས་དེའི་འགྲོ་འདུག་ལ་ཆེད་དུ་ལྟ་

རྟོག་ཀྱང་བྱེད་ཀྱིན་མེད་པས། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འདི་རིགས་སྔོན་ཆད་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་དང་བསྡུར་ན་ཤིན་ཏུ་སྟབས་བདེ་

བ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་དང་ལེན་བྱེད་པའི་དོམ་བདག་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ཙམ་དང་ལེན་བྱེད་

མི་འདོད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་བྱུང་ན་སྡེ་བས་ཀྱང་བུ་ལོན་

སྟོན་མོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཤུགས་དྲག་པོ་བྱུང་བ་སྟེ། དཔེར་ན།དཔེ་མཚོན་གསུམ་པ་དང་བཞི་

བ། ལྔ་བ་བཅས་ལ་སྡེ་བས་རོགས་མ་བྱས་པར་གཉེན་ཉེ་དག་གིས་རོགས་བྱས་པ་རེད། 

འདི་ལས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནི་ཁོང་ཚོས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་དང་ལེན་བྱས་ན་ཡང་། དོམ་པ་ཁོ་རང་གིས་རང་ནུས་

ཡོད་ཚད་བཏོན་ནས་དོམ་ཅི་སོབས་ཀྱིས་འཇལ་མེད་ཀྱང་། དོམ་བདག་ལ་ཕན་པ་མེད་པར་བུ་ལོན་འཇལ་མཁན་

ལ་ཕན་པ་སྤྲད་ཡོད་པ་དེ་རང་མཚོན་པ་རེད། དེ་བས་བསམ་འཆར་མང་བོ་ཞིག་བྱུང་འདུག་པ་མངོན་གསལ་

རེད།ལྷག་པར་མང་བོ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་ཡོད་ཚད་ཐག་གཅོད་པའི་དུས་རབས་འདིར་བུ་ལོན་

སྟོན་མོའི་སྲོལ་འདི་ནི་བློ་ཡུལ་དུ་ཤོང་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། དེ་བས་དཔེ་མཚོན་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་དོམ་བདག་

མང་བོ་ཞིག་གིས་དང་ལེན་མ་བྱས་པ་རེད། གལ་ཏེ་དང་ལེན་མ་བྱས་ན་ད་དུང་ཁོས་དོམ་དེ་འཇལ་ནུས་པའི་དུས་

ཚོད་ལ་སྒུག་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད། དང་ལེན་བྱས་པ་དག་ཀྱང་ཁོའི་གྲོགས་པོ་དང་མནའ་བཅད་ཡིན་པས། 

དེ་ཚོས་ཀྱང་ཁོ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་འདི་དང་ལེན་བྱེད་ཐབས་མེད་ཅེས་བཤད་ཀྱིན་འདུག། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་རྩ་

འཛུགས་བྱེད་མཁན་གྱིས་བཤད་པ་ལྟར་ན། གལ་ཏེ་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འདི་དང་ལེན་མ་བྱས་ན་རྗེས་སུ་དོམ་བདག་

རྣམས་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ནོར་གྱིས་དོམ་འཇལ་བའི་གོ་སྐབས་མེད་དེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོ་ལ་དོམ་མང་ཞིང་དོམ་

འཇལ་བའི་ནུས་པ་མེད་པ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་པ་ལྟར་རེད་ཅེས་སྒྲོག་གིན་ཡོད་འདུག། འདི་ལ་བདེན་པ་ཤས་ཆེ་སྟེ། 

དོམ་འདི་དག་ལས་མང་བོ་ཞིག་ནི་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུའི་རིང་ལ་བསགས་ནས་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་

དོམ་བདག་རྣམས་ལ་གསལ་ཆ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་དོམ་བདག་མང་བོ་ཞིག་གིས་གནད་འདི་ལ་བསམ་བློ་བཏང་

ནས། གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཡིན་ཡང་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་དང་ལེན་བྱེད་པ་རེད། དང་ལེན་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཕན་

སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་དམིགས་བྱ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཐུག་འདུག་པ་རེད། 

ལྷག་པར་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་སྐབས་དངོས་པོའི་རིན་པ་ལྡབ་མང་བོ་སྤར་བ་ནི་བུ་ལོན་སྟོན་

མོའི་འུ་ཐུག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན་པས། འདི་ནི་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་སྟེ། ཕྱིའི་རྣམ་པའི་

སྒོ་ནས་ལྟོས་ན། རིན་ཐང་སྤར་བའི་དངོས་པོ་དེ་དག་གིས་དོམ་བདག་རྣམས་ལ་དོམ་འཇལ་ཞིང་ཆད་ཐོ་སོབས་

ཡོད་ན་ཡང་། དོན་དངོས་སུ་མ་རྩ་རྣལ་མའི་ཆ་ཤས་འགའ་ཤིག་མ་གཏོགས་འཇལ་མེད་པས། མཐར་གཏུགས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ན་དོམ་དེ་དོམ་པ་རང་ཉིད་དང་དེའི་གཉེན་ཉེ། གྲོགས་པོ། རུ་སྡེ་ཚོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་དུ་འཇལ་བ་མ་ཟད། 

མཐའ་ན་ཐོག་མའི་དོམ་གཏོང་མཁན་དོམ་བདག་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་གྱོང་ཁུར་བའི་སྒོ་ནས་རང་གི་ནོམ་པ་རང་ཉིད་

ཀྱིས་འཇལ་ཡོད་པ་རེད། 

ཐེངས་འདིའི་འཇལ་སྟངས་ལ་ལྟོས་ན་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཉེར་སྤྱད་དག་དང་། ཁང་བ་རེ་གཉིས། ཚེ་ཐར་གྱི་

ཕྱུགས་འགའ་བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་གྲས་སུ་བཞག་མི་འདུག་སྟེ། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་རྩ་འཛུགས་བྱེད་མཁན་དག་གིས་

བཤད་པ་ལྟར་ན་འདི་ནི་ང་ཚོས་ཁོ་དང་ལྷག་པར་ཁོའི་ཁྱིམ་མི་དག་ལ་བྱེད་འོས་པའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཅིག་

ཡིན་པར་སྒྲོགས་མོད། ཚེ་ཐར་བཏང་བའི་ནོར་ལུག་སོགས་བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་གྲས་སུ་མི་བགྲང་བ་ནི། དེ་འདྲའི་

ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པར་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་གནས་ལུགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱས་པ་ཞིག་རེད། 

གསུམ་པ། བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་དགེ་སྐྱོན་དང་དེས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་སྐྱེལ་ཡོང་བའི་འབྲས་བུར་དཔྱད་པ།

ལོ་འདི་གའི་རིང་ལ་ཨ་མདོའི་ས་ཆ་འགའ་རེར་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་རེ་གཉིས་བྱུང་ཞིང་། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་དེ་དག་

ལ་དོམ་འཇལ་མཁན་དེ་དག་གིས་དགའ་བསུ་བྱེད་པ་ལས་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ནས་ངོས་འཛིན་ལེགས་པོ་ཞིག་

གནང་གིན་མེད།ངོས་འཛིན་དེ་དག་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་སྤྱི་ཚོགས་ལ་སྐྱེལ་ཡོང་བའི་གནད་དོན་སྐོར་ནས་ཕྱོགས་སོ་སོའི་

ངོས་འཛིན་མི་འདྲ་བར་བྱུང་བ་རེད། 

བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་གནས་ཚུལ་འདི་བསྒྲགས་པ་ན་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་གླེང་གཞི་ཤུགས་དྲག་པོ་བྱུང་བ་

རེད།གླེང་གཞི་དེ་དག་གི་གནད་བསྡུས་ན་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ལ་ཟུར་དང་ངོས་མི་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་

སྟངས་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བས་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀྱང་མཐར་གཏུགས་ན་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འདིར་དགེ་མཚན་ནམ་

སྐྱོན་ཆ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་སྐྱེལ་ཡོང་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་རྟོགས་ཐུབ་པ་

རེད། 

དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡིན་ནའང་དེར་སྐྱོན་ཆའམ་དགེ་མཚན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འདི་ཞེས་བཤད་མི་ཐུབ་པ་སྟེ། 

གང་ལ་ཡང་དགེ་མཚན་ཡོད་ལ་སྐྱོན་ཆ་ཡང་ཡོད་པས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ལ་མཚོན་ན་ཡང་དེ་བཞིན་རེད། དོམ་བདག་

གིས་ཁོ་ཚོའི་དོམ་མང་བོ་དེ་དག་རྒྱུ་ནོར་རེ་གཉིས་ཀྱིས་འཇལ་བ་འདི་གནས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པར་འདོད། ཁོ་

ཚོས་བསམ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་རང་གི་རྒྱུ་ནོར་ཡིན་པ་ལས་དོམ་འཇལ་མཁན་གང་དེར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་

བྱས་པ་གཏན་ནས་མ་ཡིན་ཏེ། བུ་ལོན་ནམ་དོམ་བླངས་པའི་རྒྱུ་ནོར་དག་དོམ་པ་ཁོ་རང་གིས་ཆུད་སོས་སུ་བཏང་

བ་ལས་དགེ་རྩར་བཏང་བ་སོགས་གཏན་ནས་མ་ཡིན་ནོ་ཟེར། ཡིན་ནའང་དོམ་བདག་དེ་དག་གིས་མི་འདོད་
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སྲིད་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། 

བཞིན་དུ་དང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ལས་ཁྲིམས་གཏུག་གིས་ཕ་རོལ་བོ་མནར་གཅོད་གཏོང་བའམ། ཡང་ན་འགྲོ་

ལུགས་གཞན་པ་དང་ལེན་བྱེད་པ་སོགས་གཏན་ནས་གནང་གིན་མེད། ཁོ་ཚོའི་ངོས་འཛིན་ལ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་

བཤད་ན་རྒྱུ་ནོར་དེ་ཙམ་ཡང་ལེན་རྒྱུ་མེད་པས་རང་ལ་དེ་ལས་ཀྱང་གྱོང་ཞིག་འཁེལ་པར་འདོད། དེ་བས་བུ་ལོན་

སྟོན་མོའི་རྒྱུ་ནོར་ཉུང་ནའང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དང་ལེན་བྱེད་པས། འདི་ནི་དགེ་མཚན་གྱིས་སྟོང་བ་ཞིག་གཏན་ནས་

མིན་ནའང་། དོམ་བདག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན་རང་གི་རྒྱུ་ནོར་གཞན་གྱིས་ཁེ་མེད་ངང་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་བ་ཞིག་

རེད། 

དེ་ལྟར་ཐག་བཅད་པའི་དགེ་མཚན་ནི། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་རྩ་འཛུགས་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་

སྒྲོགས་པ་སྟེ། གལ་སྲིད་དོམ་བདག་རྣམས་ཀྱིས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འདི་དང་ལེན་མ་བྱས་ན། རྗེས་སུ་དོམ་གྱི་བདག་

པོར་འདི་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ནོར་གྱིས་དོམ་འཇལ་བའི་གོ་སྐབས་འབྱུང་མི་སྲིད་པ་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་དོམ་འཁུར་མཁན་དེ་

ཉིད་ལ་དོམ་མང་ཞིང་དོམ་འཇལ་བའི་ནུས་པའང་མེད་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་ངང་སྒུག་རིང་མོ་ཇི་འདྲ་བྱས་ཀྱང་ཕན་པ་

གང་ཡང་འབྱུང་མི་སྲིད། དེ་བས་འདི་དང་ལེན་བྱས་ན་གཅིག་ནས་དོམ་བདག་རང་ལ་དངོས་པོ་ཅུང་རེ་ལེན་རྒྱུ་

ཡོད་པས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལས་འདི་ནི་བཟང་ལ། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བུ་ལོན་ཅན་དེར་རོགས་རམ་བྱས་པ་

ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ལ།དོམ་གྱི་བདག་པོ་དག་ཀྱང་དོམ་པ་གང་དེའི་སྔོན་ཆད་ཀྱི་ཚོང་རོགས་དང་གྲོགས་པོ་ཤ་སྟག་ཡིན་

པས། དོམ་འཁུར་མཁན་ཁོ་པ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བྱེད་རྒྱུ་ནི། མི་ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་དང་ལྷ་ཆོས་ཀྱི་

ངེས་སྲོལ་སོགས་ལ་ཡང་མཐུན་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་བསླབ་བྱ་བརྒྱག་ངེས་པ་དེ་ལྟ་རང་རེད། 

ཡིན་ན་ཡང་། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་རྩ་འཛུགས་བྱེད་མཁན་དང་དོམ་བདག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན་བསམ་ཚུལ་

མི་མཐུན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་ནི་བདེན་པ་ཡིན་ཡང་། སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཀྱི་མི་སྣ་མང་བོ་ཞིག་གིས་

ཕྱོགས་གཞན་ནས་བལྟས་ན། བུ་ལོན་སྟོན་མོས་སྤྱི་ཚོགས་འདིར་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་འབྱུང་ངེས་པར་མཐོང་གིན་

ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སྐྱིད་ཉལ་བྱེད་ཅིང་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་སྐབས་འཚོལ་བྱེད་པ་མང་བས། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་

པ་འདིས་རྗེས་སུ་བུ་ལོན་ཇི་འདྲ་བླངས་ཀྱང་དེ་ལ་སེམས་ཁུར་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་ཞིང་འདིས་བག་མེད་རྒྱས་སྤྲོས་བྱེད་

པར་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་འབྱུང་ཡང་སྲིད་ལ། དེང་སང་ཤོ་རྒྱག་པ་སོགས་ཀྱི་སྲོལ་ངན་དར་ཁྱབ་ཆེ་བས་དེ་གཉེར་

མཁན་གྱིས་དོམ་མང་བོ་བླངས་ཀྱང་དེར་སེམས་འཁུར་མི་བྱེད་པའི་ཐོག་ཏུ། ལུགས་མཐུན་གྱིས་འཇལ་རྩིས་ཀྱང་

མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ན་གནོད་སྐྱོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ལྷག་པར་དེང་རབས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ནི་བུ་ལོན་ཅན་ལ་རྒྱུ་ནོར་གསོག་

པའི་གོ་སྐབས་ཕྱེས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། སུ་ཞིག་གིས་བུ་ལོན་མང་བོ་བླངས་ནས་རང་ལ་དེ་འཇལ་བའི་ནུས་པ་

ཡོད་ཀྱང་མེད་ཁུལ་གྱིས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་པ་ཡང་འབྱུང་ངེས་ཟེར། 

དོན་དངོས་སུ་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་སྟེང་གི་མི་སྣ་འདི་དག་གིས་བཤད་པ་ལྟར་གྲུབ་སྟེ། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བྱེད་མཁན་མང་ཆེ་བ་སྒོར་མོ་ཆུད་ཟོས་གཏོང་མཁན་མང་ཚོགས་ཕལ་བ་ལས་ཆེས་ཆེར་བརྒལ་ཡོད་ཅིང་། གོང་གི་

དཔེ་མཚོན་དྲུག་ལས་ལྔ་ཤོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་མི་རེ་འགས་སྒོར་ཁྲི་མང་བོའི་དོམ་བླངས་ནས་ཕྱིའི་

མིང་ཐོག་ནས་བཟའ་ཚང་ཐོར་ནས་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་ཆུང་མའི་ཕྱོགས་སུ་བྱིན། བྱིས་པ་དག་ལ་ཡང་འོས་འཚམས་

ཀྱིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ནས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འཇོག་རྩིས་བྱེད་པ་ཡང་མཐོང་ལ། ལ་ལས་རང་གི་སྒོར་མོ་ཡོད་ཚད་

མིང་གཞན་པ་ཞིག་གི་སྟེང་ནས། ས་གནས་གཞན་གྱི་དངུལ་ཁང་དུ་བཞག་སྟེ་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འཇོག་རྩིས་བྱས་

པ་ཡང་ཡོད། ལ་ལས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ནི་རང་གི་དོམ་གྱི་ཁུར་བོ་ལ་གཡོལ་བའི་ལག་ཆ་ཞིག་ཏུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་

ལ། ལ་ལས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གིས་རྒྱུ་ནོར་གསོག་པའི་གོ་སྐབས་ཤིག་རྙེད་པར་ཡང་མཐོང་བས། སྔོན་གྱི་

བུ་ལོན་སྟོན་མོ་དེ་ད་ལྟ་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་ནས་ཉོག་དྲ་ཤ་སྟག་ཅན་ཞིག་ཏུ་འཕོ་བཞིན་ཡོད་འདུག། ལྷག་པར་དུ་

བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱས་ཟིན་པ་རེ་གཉིས་ཀྱིས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་བོ་མ་འགོར་བར་རླངས་འཁོར་

བསྐོར་ནས་འགྲོ་བ་སོགས་ཀྱིས། སླར་ཡང་དོམ་བདག་དང་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འཇལ་མཁན་བར་དུ་ཉོག་དྲ་འབྱུང་

བཞིན་པའང་ཡོད་པས་དེ་ནི་གནས་ཚུལ་གསར་བ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། དཔེར་མཚོན་གཉིས་པའི་མི་སྣས་བུ་ལོན་སྟོན་

མོ་བྱས་ནས་ལོ་གཅིག་མ་འགོར་བའི་ནང་དུ་རླངས་འཁོར་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཉོས་པ་དང་། དཔེར་མཚོན་དང་བོའི་མི་

སྣས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་བྱས་ནས་ཅུང་མ་འགོར་བར་རླངས་འཁོར་ཞིག་བསྐོར་ནས་འགྲོ་བ་དོམ་བདག་ཅིག་གིས་

མཐོང་ནས། བུ་ལོན་སྟོན་མོས་གོ་མི་ཆོད་དེ་ཁྱོད་ལ་ད་དུང་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཅེས་གྱོད་བརྒྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་

ཡང་ཐོས་རྒྱུར་འདུག། དེ་བས་དོམ་བདག་མང་བོ་ཞིག་གིས་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་དང་ལེན་བྱས་ཡོད་ན་ཡང་། ཁོ་ཚོས་

དོམ་གྱི་སྐོར་ལ་རྩིས་ཞིབ་རྒྱག་སྐབས་དོམ་རེ་གཉིས་དེའི་གྲས་སུ་ཚུད་མེད་པས་གང་དེའི་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་བུ་

ལོན་སྟོན་མོ་འཇལ་མེད་པའི་དོགས་པ་ཡང་འཛིན། དེ་བས་བུ་ལོན་སྟོན་མོས་སྐྱེལ་ཡོང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགལ་

ཟླ་ནི་ཚོད་དཔག་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། 

གནད་དོན་འདི་དག་འབྱུང་དོན་ནི་སྔོན་གྱི་བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་སྲོལ་མ་བརྩི་བ་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། སྔོན་གྱི་བུ་

ལོན་སྟོན་མོ་བྱེད་དུས་ངེས་པར་སྦྲ་ཁྱིམ་དང་ཉེར་སྤྱད་ཡོད་ཚད་དོམ་བདག་ལ་སྟེར་དགོས་ལ། བྱིན་ཚར་རྗེས་

གཞན་གྱིས་རོགས་རམ་བྱས་ནས་ཕྱིར་སྟེར་བའམ། ཡང་ན་གཞན་པས་རོགས་སྐྱོར་བྱས་ནས་འཚོ་ཐབས་བྱེད་

པའམ། ཡང་ན་གནས་གཞན་དུ་བསྡོམས་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་རེད། གལ་ཏེ་སྡེ་ནང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་སྡོད་པ་ཡིན་

ན་ལོ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་སྡེ་བའི་ཚོགས་ས་འདུས་སར་ཡོང་མི་ཆོག་ལ། སྡེ་བའི་ཁྱིམ་ཚང་གང་ཞིག་གིས་ཀྱང་དེའི་

རུ་སྐོར་བྱས་ནས་འབབ་མི་ཆོག་པའི་མི་ཡན་ལྷག་མ་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་པ་རེད། ད་ལྟའི་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་རྩ་འཛུགས་

བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་ཆད་ཀྱི་སྲོལ་ག་དེ་མ་བརྩིས་པར་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འཇལ་མཁན་གང་དེར་བསྟུན་དྲགས་

པས། ལོ་རེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་དུ་མ་བྱུང་བ་སྟེ་དེའི་ཐོན་ཚད་ཇེ་མཐོར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། བུ་
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སྲིད་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། 

ལོན་སྟོན་མོ་བྱུང་བའི་མྱུར་ཚད་འདི་ལས་བལྟས་ན་སྟོན་མོ་འདི་བུ་ལོན་འཇལ་མཁན་དག་ལ་ཆེས་སྟབས་བདེར་

འགྱུར་བའི་རྣམ་པ་མཚོན་ཡོད་པ་རེད། 

ང་ཚོའི་ས་ཆ་འདིར་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ཐོག་དང་བོ་ཐར་ཤུལ་དུ་བྱུང་བ་ནས་བསྟུད་མར་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འགའ་

བྱུང་ཞིང་། ད་དུང་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འགྱོགས་འདོད་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པས། ཀླུ་ཚང་གི་སྡེ་བ་

རེ་འགས་ཆེད་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས། ཕྱིན་ཆད་སྡེ་བའི་ནང་དུ་ཤོ་བརྒྱབ་ནས་དོམ་ལ་ཆད་པ་དང་ཚོང་བརྒྱབ་

ནས་དོམ་ལ་ཆད་པ་ལ་རོགས་སྐྱོར་མི་བྱེད་ཅེས་གསལ་སྒྲོག་བྱས་ཤིང་། དེ་ནི་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་དང་དེས་སྤྱི་ཚོགས་

ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ལྟོས་ན་ད་ལྟའི་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འདི་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱིས་ཀྱང་ཁས་ལེན་བཞིན་མེད་པའི་སྣང་ཚུལ་ཆེས་གསལ་བོ་རེད། ལྷག་པར་འབྲོག་ཕྱོགས་ཀྱི་སྡེ་བ་མང་ཆེ་བས་

འདི་ནི་བླུན་པོའི་བྱེད་སྟངས་འབའ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

བཞི་བ། མཇུག་བསྡུ་བའི་གཏམ།

བུ་ལོན་སྟོན་མོའི་སྲོལ་ཁྱད་པར་བ་འདི་ཨ་མདོའི་འབྲོག་ཁུལ་དུ་བྱུང་ན་ཡང་དེ་འདྲ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་མེད། 

ཡིན་ན་ཡང་ལོ་འདི་གའི་ནང་དུ་ཨ་མདོའི་མང་ར་དང་འབལ་གྱི་འབྲོག་ཕྱོགས་སུ་བསྟུད་མར་ཐེངས་འགའ་ལ་བྱུང་

བ་རེད། བདག་གིས་བཅར་འདྲི་དང་རྟོག་དཔྱོད་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་པ་ལྟར་ན། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་འདིར་དགེ་མཚན་

ཅུང་ཟད་མེད་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་ན་ཡང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་མང་བོས་སྔོན་ཆད་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་

ལྟར་གྱི་བུ་ལོན་སྟོན་མོས། དེང་རབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་དེ་འདྲ་འབྱུང་མི་ཐུབ་ཀྱང་། ད་ལྟ་ངོ་

བོ་འགྱུར་ནས་དར་བཞིན་པ་འདིས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་ཞིག་འབྱུང་བར་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། 

ལྷག་པར་འདི་རིགས་རྒྱ་ཡན་དུ་ཁྱབ་ན་བུ་ལོན་སྟོན་མོ་ནི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ཐབས་

ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་མ་ཡིན་པར་དཔལ་འབྱོར་ལ་ཉོག་དྲ་བཟོ་བྱེད་ངན་པ་ཞིག་ཏུ་འདོད། བུ་ལོན་སྟོན་མོ་དེ་དོན་

དངོས་སུ་སྲོལ་འདི་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཁ་ཕྱོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་འགྲོ་བ་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་ཟབ་

གནང་བའི་ཆེད་དུ། བདག་གིས་བཅར་འདྲི་དང་རྟོག་ཞིབ་བརྒྱུད་ནས་རྩོམ་ཡིག་འདི་བྲིས་པ་ཡིན་པས། འདི་ལ་

ནོར་འཁྲུལ་དང་ཆད་ལྷག་ཡོད་པ་གདོན་མི་ཟ་བས་ཁྱེད་གཟུར་གནས་དག་གིས་སློབ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མཁྱེན་མཁྱེན་

ཞུ། 

（ཤེས་རབ་བསྟན་དར་གྱིས་མཛད། ༢༠༡༡ལོའི་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་དེབ་གསུམ་པ་ལས་དྲངས།）
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཐད་ཀྱི་

གནད་དོན་འགའ་གླེང་བ།

འཛིན་མའི་ཡང་རྩེར་གནས་པའི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་ནི་གངས་རི་དང་རྫ་རི། བྲག་རི་སོགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་

བསྐོར་ཞིང་། མཚོ་དང་མཚེའུ། ཆུ་དང་གཙང་པོ་འབབ་པའི་མགོ་ཁུངས་ཡིན་ལ། གཞན་ནགས་ཚལ་དང་རྩྭ་

ཐང་། རང་བྱུང་ཤུལ་རྫས་དང་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ། གཏེར་རྫས་དང་སྨན་སྣའི་ཐོན་ཁུངས་སོགས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ། རི་སྐྱེས་རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་བགྲང་གིས་མི་ལངས་པའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་

ཅན་ཏུ་འདུག་མོད། འོན་ཀྱང་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་ཐད་ལ། དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ཡར་སྔོན་ནས་སྐྱེས་

མཆོག་དམ་པ་ཀུན་གྱིས་ཐུགས་ཁུར་བྱེད་ཡུལ་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པས་ཀྱང་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་

ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་མི་ཉུང་བ་གཏན་ཁེལ་བྱས། དེ་ལ་ཁོར་ཡུག་བཙོག་པར་བཟོས་པའི་ཐད་དུ། 

༡༩༨༧ལོར་《མཁའ་དབུགས་བཙོག་པ་འགོག་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་》གཏན་ཁེལ་བྱས་པ་དང་། ༡༩༨༢ལོར་《རྒྱ་

མཚོའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་》གཏན་ཁེལ་བྱས། ༡༩༩༦ལོར་《སྒྲས་ཁོར་ཡུག་བཙོག་པར་བཟོ་

བའི་བཅའ་ཁྲིམས་》སོགས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། སྐྱེ་དངོས་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ལའང་ནགས་ཚལ་ཐོན་ཁུངས་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་ལ་༡༩༨༤ལོར་《ནགས་ཚལ་བཅའ་ཁྲིམས་》། རྩྭ་སའི་ཐོན་ཁུངས་ཐད་ལ་༡༩༨༥ལོར་《རྩྭ་

སའི་བཅའ་ཁྲིམས་》། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཐད་ལ་༡༩༨༨ལོར་《རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་》

སོགས་གཏན་ཁེལ་བྱས། 

གཞན་ད་དུང་རི་སྐྱིས་རྩི་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ལ་རང་རྒྱལ་གྱིས་གཏན་སྤྱོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཞིག་གཏན་

འབེབས་བྱས་མེད་ཀྱང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་གཞན་དག་ལས་རི་སྐྱེས་རྩི་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་སྐོར་གྱི་ནང་དོན་

མང་པོ་བརྗོད་ཡོད། ཡིན་ནའང་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཆ་རྐྱེན་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཧ་ཅང་ཆེ་བས། 

མཚོ་དང་མཚེའུ་གཏིང་ཚད་ཀྱི་རིམ་པ་མར་བབས་པ། རྩྭ་ས་བྱེ་ཐང་ཅན་དུ་གྱུར་པ།ཉ་རིགས་རྩ་ཆེན་གྱི་ཐོན་ཁུངས་



-337-

སྲིད་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། 

ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་སྨན་རྩྭའི་ཐད་ལ་གཏོར་བརླག་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་པ་སྟེ། མདོ་

དབུས་མཐོ་སྒང་གི་སྐྱེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་གདའ། 

དང་བོ། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བརླག་ཐེབས་པའི་གནས་བབ། 

སྐྱེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་ལ་རང་བྱུང་གི་གནོད་འཚེ་དང་མིས་གཏོར་བརླག་གི་གནད་དོན་

གཉིས་ལས། མིས་གཏོར་བརླག་གི་གནད་དོན་ནི་རང་བྱུང་གནོད་འཚེའི་རྨང་གཞི་ཡིན་པས། འདིར་མིས་སྐྱེས་

ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བརླག་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་འགའ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་གླེང་ན། 

༡. ནགས་ཚལ་ཐོན་ཁུངས་ཇེ་ཉུང་དུ་གྱུར་པ། 

དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་དུས་མགོར་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དུ་གསོམ་ཤུག་སྟག་ལྕང་གིས་གྲུབ་པའི་རང་བྱུང་གི་

ནགས་ཚལ་སྟུག་པོས་ཁྱབ་ཡོད་ལ། ནགས་ཚལ་དུ་གནས་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱང་སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེད་

སོགས་འདུས་སྡོད་བྱས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། སྐབས་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་གང་འདོད་དུ་ནགས་གཅོད་པ། ནགས་

ཚལ་མེར་གཏོང་བ།དུས་ཟིང་དང་དམག་འཁྲུག་སོགས་ཀྱིས་ནགས་ཚལ་ལ་གནོད་པ་ཆེན་པོ་ཐེབས། བསྡོམས་

རྩིས་ལྟར་ན་༡༩༣༥ལོར་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ས་ཁུལ་དུ་ནགས་ཚལ་ཀུང་ཆན་༨༦༠༠ལྷག་མེར་ཤོར། ས་ཁུལ་

གཞན་དག་ཏུའང་ནགས་ཚལ་བཅད་པ་དང་མེར་ཤོར་བ་ཅུང་ཚབས་ཆེན་ཡིན།དེ་རྗེས་ཀྱི་ཀྲུང་གོ་གསར་བ་དབུ་

བརྙེས་རྗེས་ཀྱི་ལོ་རབས་༨༠བ་ནི། རང་རྒྱལ་གྱི་མི་གྲངས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་སྟབས་ཧ་ཅང་མགྱོགས་པའི་དུས་

སྐབས་ཤིག་ཡིན་པས། ༡༩༥༤ལོ་ནས་༡༩༩༣ལོའི་བར་མཚོ་སྔོན་གྱི་མི་གྲངས་སྟོང་༡༧༣.༢༤ནས་སྟོང་༤༦༦.༧ལ་

འཕེལ་བ་དང་། མིས་སྡོང་བོ་བཅད་དེ་ཁང་བ་དང་སྣོད་ཅ་ལག་བཟོ་བ། བུད་ཤིང་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱིས་ནགས་ཚལ་

མུའུ་སྟོང་ཕྲག་མང་བོ་རྩ་མེད་དུ་བཟོས་བས།ད་ལྟ་འགྲིམ་འགྲུལ་སྟབས་བདེ་མིན་པའི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ན་རང་བྱུང་

ནགས་ཚལ་ཆུང་ཆུང་རེ་མཐོང་ཐུབ་པར་ཡོད་པ་ཙམ་ལས། གཞུང་ལམ་བརྟོལ་བ་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་བའི་ས་

ཆ་མང་བོར་རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་ཧ་ལམ་མཐོང་ཡུལ་དུ་མི་མཆིས་ལ་བཅིངས་གྲོལ་ཡར་སྔོན་དུ་མཆིས་རབས་

གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གྱུར་འདུག། དེ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་གྱོང་གུད་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེར་བརྟེན་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་

ཆགས་རིགས་མང་པོ་ཞིག་མེད་པར་གྱུར་པ་ནི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་གྱོང་གུད་ཆེ་ཤོས་ཡིན། ལོ་རབས་༨༠ནས་མིས་

ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས་པའི་དོན་སྙིང་ལ་ངོས་ཟིན་ཅུང་ཐོབ་སྟེ། སྡོང་འཛུགས་ནགས་སྐྲུན་ཐད་ཀྱི་ལས་

དོན་ད་བར་དུ་ཧུར་ཐག་གིས་བསྒྲུབས་པས་འབྲས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བ་བླངས་མོད། འོན་ཀྱང་སྔོན་ཆད་ཀྱི་ནགས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཚལ་ལ་གནོད་པ་ཐེབས་པའི་ཚད་དང་། དེང་སྐབས་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རེ་བ་གཉིས་

བསྡུར་ན། ད་དུང་ཆད་ལྷག་ཆེན་པོ་ཡོད། 

༢. རྩྭ་སའི་ཐད་ཀྱི་གནོད་པ། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྩྭ་སའི་ལས་བྱེད་རུ་ཁག་གིས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུའི་རིང་རྩྭ་་སའི་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་

བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་མུའུ་དུང་ཕྱུར་༡༠.༨དང་རྩྭ་ས་

མུའུ་ཁྲི་༥༧༨༨༠.༩༦ ཡོད། རྩྭ་སས་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་ཆ་༥༣%ཟིན། དེའི་ནང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་ཆོག་པའི་རྩྭ་ས་

མུའུ་ཁྲི་༥༠༡༧༥.༥ཡོད་པས་དེས་ས་རྒྱའི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་༤༦%ཟིན། དེས་ཕལ་ཆེར་རང་རྒྱལ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་རུང་

གི་རྩྭ་སའི་ཆ་ཤས་༡༥%ཟིན་པ་མ་ཟད། སྔོན་ཆད་རྩྭའི་ཐོན་ཚད་རྩྭ་ས་མུའུ་གཅིག་གི་སྟེང་ལོ་རེར་ཆ་སྙོམས་ཀྱིས་

རྩྭ་སྤྱི་རྒྱ་༡༤༠ཡན་ཐོན་པས། རྩྭ་ས་མུའུ་བཅུའམ་ཡང་ན་དེའི་མན་གྱི་རྩྭ་ཐང་དུ་ལུག་གཅིག་གི་ལོ་རེའི་གཟན་

རྩྭ་ཐོན་ཐུབ། དེ་རྗེས་དུས་ཡུན་རིང་བོའི་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད།མིས་རྩྭ་སའི་སྲུབ་སྐྱོང་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱས་

པར། རྐོ་སློག་འབྲེག་གཅོད་དང་། ཕྱུགས་ཟོག་ཁ་གྲངས་ཚད་ལས་བརྒལ་བར་འཚོས་པ་སོགས་ཀྱིས་ལྡུམ་རྩྭ་

དུག་རྩྭ་ཇེ་མང་དང་སྨན་རྩྭའི་རིགས་མེད་པར་གྱུར་པ། རྩྭ་ས་བྱེ་ཐང་དུ་གྱུར་པ་སོགས་ཀྱིས་རྩྭ་སའི་ཐོན་སྐྱེད་ནུས་

ཤུགས་ལ་ཉམས་རྒུད་ཆེན་པོ་བྱུང་། རང་རྒྱལ་གྱི་རྩྭ་ས་ལོ་རེར་ཀུང་ཆིན་ཉིས་ཁྲི་ལྷག་ཇེ་ཞན་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། 

སྒོས་སུ་མཚོ་སྔོན་གྱི་རྩྭ་ས་ལོ་རེར་མུའུ་དུང་ཕྱུར་གཅིག་དང་ས་ཡ་དགུའི་རྩྭའི་སྐྱེས་ཚད་མར་ལྷུང་བཞིན་གདའ། 

༡༩༧༧ལོར་རྩྭ་སའི་ཐོན་ཚད་མུའུ་རེར་རྩྭ་སྤྱི་རྒྱ་༡༣༩.༡མར་ལྷུང་བས། ཕལ་ཆེར་ལུག་རེར་ས་མུའུ་༡༠.༥སྟེང་གི་

གཟན་རྩྭ་དགོས། དེང་སྐབས་རྩྭ་ཐང་མང་ཆེ་ཤོས་ཆ་སྙོམས་ཀྱིས་རྩྭ་ས་མུའུ་༡༢-༡༥ཡི་རྩྭའི་ཐོན་ཚད་དེ་ད་གཟོད་

ལུག་གཅིག་གི་ལོ་ཧྲིལ་བོའི་གཟན་རྩྭ་རུ་གྱུར་ཡོད་པས། རྩྭ་སའི་ཐད་ཀྱི་གནད་དོན་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཡིན། དེ་ལྟར་

གྱུར་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་མིས་རྩྭ་གཏོར་ས་སློག་བྱས་པ་དང་ཨ་བྲ་སོགས་ཀྱི་གནོད་པས་ཡིན། མིས་རྩ་གཏོར་ས་

སློག་ལ་སྨན་རྩྭ་རྐོ་བ། རྩྭ་ས་ཞིང་སར་བསྒྱུར་པ་དང་ས་རྒོད་སློག་པ། གཞུང་ལམ་ལས་པ་བཅས་འདུ། 

ཀ སྨན་རྩྭ་བརྐོ་བ། 

མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དུ་སྨན་སྣའི་རྩི་ཤིང་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པས་གནའ་སྔ་མོ་ནས་སཱ་ལའི་སྨན་ལྗོངས་

ཞེས་གྲགས། ཁྱད་པར་དུ་དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུར་མཚོན་ན་སྨན་དང་དཔལ་འབྱོར་ཟུང་གི་རིན་ཐང་ཧ་ཅང་ཆེ། 

དེའི་སྐྱེས་ཡུལ་གཙོ་བོ་མཚོ་སྔོན་གྱི་མགོ་ལོག་དང་མཚོ་ལྷོ་ས་ཁུལ་ཡིན། སྨན་འཐུ་བའི་དུས་ནི་ལོ་རེའི་ཟླ་ལྔ་བ་

ནས་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་ཡིན། དེ་བརྐོ་ལ་ཉེ་དུས་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ནས་འོངས་པའི་མི་ཁྲི་ཕྲག་མང་བོ་ས་

དེར་མ་བསྡུས་ངང་གིས་འདུས་ཏེ། སྨན་རྩྭ་རྐོ་ཞིང་ཞར་ལ་རྩྭ་ས་རྐང་རྫིས་བྱེད་པ་དང་། དེའི་ཐོག་ནགས་བཅད་
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སྲིད་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། 

དེ་བུད་ཤིང་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱིས་རྩྭ་ཐང་དང་སྐྱེ་ཁམས་གཏན་གནས་ཐད་ལ་གནོད་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་

ཡོད་ལ། ཉེ་བའི་ལོ་འདི་འགའི་རིང་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མི་འབབ་པ། རླུང་ཤུགས་དང་ཐན་སྐྱོན་ཇེ་དྲག་ཏུ་གྱུར་པ། 

ཞིང་ཕྱུགས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་མར་བབས་པ། མི་ལ་ན་ཚ་དང་ཕྱུགས་ལ་གོད་ཁ་སོགས་ཀྱི་རང་བྱུང་གི་གནོད་འཚེ་

རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ལའང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད། 

ཁ། གཞུང་ལམ་ལས་པ། 

སྤྱིར་གཞུང་ལམ་ལས་པ་ནི་དོན་དག་བཟང་བོ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་རྩྭ་གཏོར་ས་སློག་གིས་སྐྱེ་ཁམས་

གཏན་གནས་ཀྱི་ཐད་ལ་གནོད་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་སྟེ། དཔེར་ན། ད་ལྟ་ལས་བཞིན་པའི་མཚོ་བོད་ལྕགས་ལམ་ལ་མཚོན་

ན། དེའི་སྤྱིའི་རིང་ཚད་ལ་སྤྱི་ལེ་༡༠༨༠ཡོད། གལ་ཏེ་ཞེང་ལ་སྨི་༡༠ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། མཐོ་སྒང་གི་རྩྭ་

ས་སྨི་གྲུ་བཞི་མ་༡.༠༨ ༝ ༡༠༧རྩ་མེད་དུ་བཟོ་བར་མ་ཟད། ལམ་འགྲམ་གཉིས་ནས་སྨི་༣༠༠-༥༠༠མཚམས་ཀྱི་

གསར་སྐྱེས་རྩི་ཤིང་ལ་གནོད་པ་ཆེན་པོ་ཐེབས་སྲིད། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ནའང་། གཅིག་ནས་

ལྕགས་ལམ་གྱིས་རྩྭ་ཐང་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་བགོས་ཏེ་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་སའི་རྒྱ་ཁྱོན་གུ་དོག་

ཏུ་བཏང་ཞིང་། འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་ལ་གནོད་པ་གཏོང་བ་དང་། གཉིས་ནས་མེ་འཁོར་གྱི་ལྡིར་སྒྲས་དབེན་

འཇགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུལ་དཀྲོགས་ནས། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་དང་མིའི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་པ་གཏོང་

བར་བྱེད། གསུམ་ནས་མེ་འཁོར་གྱི་དུ་བ་（SO༢, CO༢ སོགས་འདུས）དང་ཐལ་རྡུལ་གྱིས་མཁའ་དབུགས་

བཙོག་པར་བཟོ་བ་སོགས་ཀྱི་གནོད་པ་ཧ་ཅང་ཆེ། གལ་ཏེ་ས་མཐོ་ཞིང་རི་གཟར་ལ་གནམ་གཤིས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་

ཆེ་བའི་གནས་འདིར། ཆེས་དཀོན་ཞིང་རྩ་ཆེན་ཡིན་པའི་རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ལ་གནོད་པ་ཐེབས་ཚེ། མ་

མཐའ་ཡང་ལོ་ངོ་༣༠ལྷག་ལ་རང་བྱུང་གི་ཆ་རྐྱེན་སླར་གསོ་བྱེད་མི་ཐུབ། 

ག རྩྭ་ས་ཞིང་སར་བསྒྱུར་པ་དང་ས་རྒོད་སློག་པ། 

མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོན་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཞིང་ཕྱུགས་ཡིན། ཞིང་བ་གཙང་བོའི་འགྲམ་

དང་ཕྱུགས་ལས་རྩྭ་ཐང་དུ་ཆགས་པའང་གཙོ་བོ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ལ་རག་ལས་པས། ཕྱུགས་སྐྱོང་བའི་

ས་ཁུལ་དུ་ཞིང་ལས་གཉེར་ན་ཐོན་ཁུངས་ཧ་ཅང་དམའ་མོད། འོན་ཀྱང་ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་ཡར་སྔོན་ནས་བཟུང་རྩྭ་

སའི་རྒྱུ་སྤུས་ཇེ་ཞན་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ། ཕྱུགས་ལས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་མངོན་གསལ་གྱིས་མར་བབས་པ་དང་། མི་རྣམས་

ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུ་རྩྭ་ས་ཞིང་སར་བསྒྱུར་ཏེ། ཞིང་ཕྱུགས་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་པའི་རྨོངས་པའི་

དཔལ་འབོྱར་སྤེལ་སྟངས་ནང་མགོ་འཁོར་ཏེ། རྩྭ་ས་མུའུ་ཁྲི་ཕྲག་མང་བོ་དོན་མེད་ངང་རྩ་མེད་དུ་བཏང་། ༡༩༥༠ལོ་

ནས་བཟུང་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དུ་“ས་རྒོད་སློག་པའི་འགུལ་སྐྱོད་”ཅེས་པའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ང་རོ་བར་མེད་དུ་

བསྒྲགས་པས། དམངས་ཡོངས་ཀྱིས་ས་རྒོད་ཞིང་བསྒྱུར་གྱི་ལས་ལ་འབད་དེ། ས་རྒོད་སློག་ནས་ཞིང་བཏབ། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བསྡོམས་རྩིས་ལྟར་ན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་༡༩༥༢ལོ་ནས་༡༩༩༣ལོའི་བར་ས་རྒོད་ཀུང་ཆིན་སྟོང་༡༦.༨ཞིང་སར་

བསྒྱུར། 

༣. རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཇེ་ཉུང་དང་མེད་པར་གྱུར་པ། 

སའི་གོ་ལའི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་གནས་པའི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དུ་རྩ་ཆེན་ཡིན་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཐོན་

ཁུངས་སྤྱིར་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་རིམ་གྱིས་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་

རྣམས་འཚོ་སྡོད་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བརླག་ཐེབས་ཤིང་། རི་དྭགས་རྔོན་པ་སོགས་ཀྱིས་རི་སྐྱེས་སྲོག་

ཆགས་རིགས་མང་པོ་ཞིག་མེད་པར་གྱུར་ཟིན་ལ། འབྲོང་དང་། དགོ་བ། གཙོད། རྐྱང་སོགས་ཀྱི་རིགས་འཇིག་

ཉེན་གྱི་གནས་སུ་ལྷུང་། དཔེར་ན། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་གཙོད་ལ་མཚོན་ན། གཙོ་བོ་མཐོ་སྒང་གི་བོད་ལྗོངས་

དང་མཚོ་སྔོན་ས་ཁུལ་ཡིན། དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ལོ་རབས་༨༠མཇུག་ནས་ལོ་རབས་༩༠མགོར་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་

ལྟར་ན་རང་རྒྱལ་དུ་ཕལ་ཆེར་གཙོད་སྟོང་༡༢-༡༦ལྷག་ཡོད། དེའི་ནང་མཚོ་སྔོན་ས་ཁུལ་དུ་དྲུག་སྟོང་དང་ཨ་ཆེན་

གངས་རྒྱུད་དུ་ལྔ་སྟོང་ལ་ཉེ་བ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ལོའི་ཡར་སྔོན་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ས་ཁུལ་གྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་

སྲུང་སྐྱོབ་རུ་ཁག་དང་ནགས་ཚལ་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རི་དྭགས་གཙོད་བསད་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱོད་གཞི་

༡༡༤ལྷག་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་པགས་པ་༡༥༢༤༣ལྷག་ཉེས་ཅན་གྱི་ལག་ནས་བླངས། ཚོད་དཔག་ལྟར་ན་མཚོ་

སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་གཙོད་བསད་པའི་གྲངས་ཀས།སྤྱིའི་གྲངས་ཀའི་༥༨ ༣%ཟིན། གཞན་ཨ་མེ་རུ་ཁའི་མུན་དྷ་ན་
（ 蒙 大 那）སློབ་ཆེན་གྱི་འབུམ་རམས་པ་ཁྲ་ཏིག་ཧཱ་རུའུ་ཟི་（ 查 德 . 哈 蠕 斯）བོད་ལྗོངས་གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་

གྱིའབྲོང་ལུང་ས་ཁུལ་དུ་ཡོང་སྟེ་ཞིབ་བཤེར་གྱིས་བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན། ༡༩༩༡ལོའི་ཟླ་༩པའི་ནང་གཙོད་

༢༢༦ལྷག་ཡོད། དེ་རྗེས་༡༩༩༧ལོའི་ཟླ་༩བར་ཡང་བསྐྱར་རོྟག་དཔོྱད་བྱེད་དུས། གཙོད་ཀྱི་གྲངས་ཀ་ཧ་ཅང་ཇེ་ཉུང་

དུ་གྱུར་ཏེ་རྩ་བ་ནས་མེད་ལ་ཉེ་བའི་ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་ལྷུང་། དེ་ཕྱིར་མཐོ་སྒང་གི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་འགྱུར་

ལྡོག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ལྡན་པ་རྣམས་ཧ་ལས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད། 

གཉིས་པ། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བེྱད་པའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན། 

༡. ནགས་ཚལ་གྱི་ཕྱོགས་ནས། 

ནགས་ཚལ་གྱིས་མིའི་རིགས་ལ་ཤིང་ཆ་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་པ་མ་ཟད། སྐྱེ་ཁམས་གཏན་གནས་རྒྱུན་འཁྱོངས་
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སྲིད་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། 

བྱས་ཏེ་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་མི་ལུས་བདེ་ཐང་ཡོང་བ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་དོན་སྙིང་ཤིན་ཏུ་ཆེ། 

ཀ། ནགས་ཚལ་ལ་གནམ་གཤིས་སྙོམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ལྡན་པ། 

ནགས་ཚལ་གྱི་སྡོང་བོའི་རྩ་བས་ཆུ་འདྲེན་པས་ལྗོན་ཤིང་ལ་རྐང་འཐུང་ཞེས་གྲགས། དེའི་རྩ་བས་དྲངས་

པའི་ཆུ་རྡུལ་གྱི་༩༩%རླངས་སྒྱུར་གྱི་བྱེད་ནུས་（ 蒸 腾 作 用 ）ལ་བརྟེན་ནས་རླངས་པར་གྱུར་ཏེ། སྡོང་ལོ་དང་

གཞུང་རྟའི་ངོས་བརྒྱུད་ནས་སླར་མཁའ་དབུགས་ཁྲོད་དུ་སོང་བ་དང་། དེས་མཁའ་དབུགས་ལ་བརླན་བག་ཆགས་

ཤིང་གཤེར་བར་གཏོང་བ་མ་ཟད། འབྱུང་ཁམས་སྙོམས་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ཆར་ཆུའི་འབབ་ཚད་མོད་པོར་གཏོང་ཐུབ་པ་

ཡིན། དེ་ཡང་ལཱེ་སྡོང་（ 栎 树 ）གཅིག་གིས་ཉིན་རེར་ཆུ་རྡུལ་ཁེ་ལྔ་འབུམ་བདུན་སྟོང་རླངས་པར་བསྒྱུར་ཏེ་ཕྱིར་

ཁ་དབུགས་ནང་གཏོང་གི་ཡོད། 

ཁ། ནགས་ཚལ་གྱིས་དབྱང་དབུགས་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་པ། 

སྔོ་ལྗང་རྩི་ཤིང་གིས་དབྱང་དབུགས་གསར་སྐྲུན་དང་དབྱང་གཉིས་ཐཱན་རྫས་མེད་པར་གཏོང་ཞིང་། རྒྱ་ཁྱོན་

༡hm༢ ཡིན་པའི་ལོ་མ་ཆེ་བ་ཅན་གྱི་ནགས་ཚལ་གྱིས་ཉིན་རེར་དབྱང་གཉིས་ཐཱན་རྫས་ཁེ་ས་ཡ་གཅིག་མེད་

པར་གཏོང་ཞིང་། དབྱང་དབུགས་ཁེ་འབུམ་བདུན་དང་ཁྲི་གསུམ་ལྷག་གསར་སྐྲུན་བྱས་ཏེ། དབྱང་དབུགས་དང་

དབྱང་གཉིས་ཐཱན་རྫས་དོ་སྙོམས་ཡོང་བ་མ་ལ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་འདོན་བཞིན་ཡོད་པས། ནགས་ཚལ་ལ་“སའི་གོ་

ལའི་གློ་བ་”ཞེས་བྱེད་ལས་ཀྱིས་མིང་བཏགས་པ་དེ་དོན་ལ་གནས་པ་ཡིན།ནགས་ཚལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་མུའུ་གཅིག་

གིས་མི་དར་མ་༦༧ལ་མཁོ་བའི་དབྱང་དབུགས་གསར་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ། གལ་སྲིད་སྲོག་ཆགས་དང་མི་རྣམས་དབྱང་

དབུགས་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་དུས་ཚོད་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་འགོར་ན་ཚེ་སྲོག་ལ་འཇིག་ཉེན་འབྱུང་ངེས་པ་ཡིན། 

ག། ནགས་ཚལ་ལ་མཁའ་དབུགས་དག་གཙང་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ལྡན་པ། 

དེང་སྐབས་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཧ་ཅང་དར་བས་བཟོ་གྲྭ་དང་རླངས་འཁོར་སོགས་བགྲང་དུ་མེད། དེས་

སྐྱེས་དངོས་སྲོག་ཆགས་ལ་ངེས་པར་མཁོ་བའི་དབྱང་དབུགས་མེད་པར་གཏོང་བ་དང་། མི་མཁོ་བའི་དབྱང་གཉིས་

ཐཱན་རྫས་དང་དུག་ལྡན་དབུགས་གཟུགས་ཕྱིར་བཏང་སྟེ་མཁའ་དབུགས་བཙོག་པར་བཟོ། འོན་ཀྱང་ནགས་ཚལ་

གྱིས་མཁའ་དབུགས་ཁྲོད་ཀྱི་དུག་ལྡན་དབུགས་གཟུགས་རང་སྟེང་ལ་ཚུར་བསྡུས་ཏེ་མཁའ་དབུགས་གཙང་མར་

བྱེད་ལ། དེ་ཡང་༡hm༢ ཅན་གྱི་རྒྱ་ལྕལ་དང་སྒྲོན་ཤིང་གི་ནགས་ཚལ་གྱིས་ཟླ་རེར་SO༢ཁེ་དྲུག་ཁྲི་རེ་རང་སྟེང་

ལ་ཚུར་སྡུད་པ་ཏེ། ནང་འདྲེན་བྱས་ཏེ་དུག་སེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་མཁའ་དབུགས་ཁྲོད་ཀྱི་SO༢འདུས་

ཚད་༡/༤༠༠༠༠ལས་བརྒལ་ཚེ། མི་དང་བཅས་པའི་སྲོག་ཆགས་ལ་དུག་ཕོག་སྟེ་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་ཉེན་ཁ་འབྱུང་། 

གཞན་ད་དུང་སྡོང་པོ་མང་ཆེ་ཤོས་ཞིག་ལ་ས་རྡུལ་རང་སྟེང་ལ་སྡུད་པ་དང་འབུ་ཕྲ་གཞོམ་པ་སོགས་ཀྱི་ནུས་པ་དོད་

པོ་ལྡན། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ང་། ནགས་ཚལ་ལ་ལྡིར་སྒྲ་དང་བྱེ་འགྱུར་འགོག་པའི་ནུས་པ་ལྡན་པ། 

ནགས་ཚལ་ལ་སྐྱེས་འགྲོའི་ཀུན་གྱི་རྣ་བར་གཟན་པའི་ལྡིར་སྒྲ་གཅུང་བའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་

རྩྭ་ཐང་བྱེ་མར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་རང་བྱུང་གནོད་འཚེ་སྔོན་འགོག་བྱེད་པའི་ནུས་པའང་ལྡན་པས། སྡོང་འཛུགས་

ནགས་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་ནི་མིའི་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏན་ནས་ཁ་འབྲལ་མི་རུང་བའི་རྒྱུན་ཤེས་གལ་ཆེན་ཞིག་

ཡིན། ཤིང་འཛུགས་ནགས་སྐྲུན་གྱིས་སྐྱེ་ཁམས་སྙོམས་སྒྲིག་གནང་ཐུབ་པའི་ཐོག་ཏུ། ད་དུང་རང་བྱུང་གི་གནོད་

འཚེ་དང་ནད་རིམས་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ་ལ། ཁྱད་པར་དུ་རྩྭ་རྐང་ཟད་ནས་རི་ཀློང་ཐང་གསུམ་བྱེ་མར་འགྱུར་བའི་

ཉེན་ཁ་འགོག་སྲུང་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་པས། ནགས་ཚལ་དང་རང་ཅག་གི་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་བར་ཁེ་ཕན་རྟེན་

བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད། 

༢. རྩྭ་ཐང་གི་ཕྱོགས་ནས། 

མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་རྩྭ་ཐང་ནི་རི་སྐྱེས་རྩི་ཤིང་དང་སྨན་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་ལ། རི་

སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་འཚོ་སྡོད་བྱེད་སའི་གནས་གཞི་ཡང་ཡིན། འདིར་མཐོ་སྒང་གི་ཡ་གྱལ་ཏེ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

གཞིར་བྱས་ཏེ་གླེང་ན། མཚོ་སྔོན་གྱི་རྩྭ་ཐང་དུ་སོྲག་ཆགས་ཆུང་ཤསོ་ཝ་དང་རི་བོང་ཧ་ལམ་ས་ཡ་གཉིས་ལྷག་དང་། 

འདབ་ཆགས་བྱ་རིགས་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག། ཤྭ་དང་དགོ་བ་ཆིག་ཁྲི་ལྷག། འབྲོང་ཆིག་སྟོང་ལྷག་གནས་ཡོད་པས། 

དེ་དག་ནི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཡིན་པ་དང་། རི་སྐྱེས་རྩི་ཤིང་ལའང་སྨན་སྣའི་རྩི་

ཤིང་རིགས་༥༠༠ལྷག་དང་། སིང་ཕྱེའི་（淀粉）རྩི་ཤིང་རིགས་༥༠ལྷག། སྣུམ་ལྡན་རྩི་ཤིང་རིགས་༧༠ལྷག། དྲི་

ཞིམ་སྦྲང་རྩི་ལེན་པའི་རྩི་ཤིང་རིགས་༤༠ལྷག་བཅས་ཡོད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དུ་ལོ་ངོ་ཁྲི་

ཕྲག་མང་བོར་གནས་ཤིང་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་སྟེ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་མ་ལག་རིན་ཐང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།རྩྭ་

ཐང་ལ་བརྟེན་ནས་གཟན་ཆོས་ཀྱི་དྲ་（ 食 物 网 ）ཆགས་པས།སྐྱེ་ཁམས་གཏན་གནས་དང་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་

བ། ལུས་པོའི་བདེ་ཐང་བཅས་ལ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ལྡན། རྩྭ་ཐང་ནི་ཕྱུགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རང་བྱུང་གི་གནས་

གཞི་དང་རྩ་བའི་རྒྱུ་ཆ་ཡིན། ཕྱུགས་ལས་ཀྱི་ཐོན་རྫས་ཤ་མར་ཐུད་གསུམ། བལ་དང་པགས་པ་ཡོད་ཚད་རྩྭ་ཐང་

ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་།རྩུ་ཐང་ལ་ས་ཆུ་སྲུང་འཛིན་དང་རླུང་འགོག་བྱེ་འཇགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ལྡན་པ་མ་ཟད། མི་

རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་བསྒྱུར་གནང་བ་དང་། འཚོ་མཁོས་ཀྱི་འཇོན་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པའི་

ནུས་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ལྡན།

༣. རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས། 
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སྲིད་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། 

མཐོ་སྒང་གི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རིན་ཐང་ལྡན་ཏེ། གཙོད་ཀྱི་ཁུ་ལུ་ཁེ་སྟོང་གཅིག་གི་

རིན་གོང་ནི། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕལ་ཆེར་མེ་སྒོར་༡༠༠༠-༢༠༠༠བར་ཡིན། ཁེ་༣༠༠-༤༠༠ཡོད་པའི་སྐེ་དཀྲིས་

ལ་མེ་སྒོར་༥༠༠༠-༣༠༠༠༠ བར་རི་བ་ཡིན། མཐོ་སྒང་གི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ལ་སྨན་གྱི་རིན་ཐང་ལྡན་ཏེ། ཤྭ་

བོའི་རྭ་དང་ཤྭ་ཁྲག། གླ་རྩི། སྟག་རུས། དོམ་མཁྲིས་སོགས་སྨན་རྫས་རྩ་ཆེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད། མཐོ་

སྒང་གི་སྲོག་ཆགས་ལ་སྐྱེ་ཁམས་གཏན་གནས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ལྡན་ཏེ། རྩྭ་ཐང་གི་སྐྱེ་ཁམས་མ་ལག་ཐད་ནས་

བཤད་ན། རྩྭ་ཐང་ནི་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་མཁན་ཡིན་ལ་རྩྭ་གཟན་ལ་རིམ་པ་དང་པོའི་འཛད་སྤྱོད་མཁན་（ 一 级 消 费

者 ）ཟེར། དེ་ལ་རྩྭ་ཐང་གི་རི་དྭགས་དང་ཕྱུགས་ཟོག་གཉིས་ཡོད་པའི་ཐོག་ཏུ། རྩྭ་ཐང་ལ་གནོད་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བའི་ཨ་བྲ་སོགས་ཀྱང་ཡོད། ཨ་བྲས་རྩྭ་ཐང་ལ་གནོད་པ་གཏོང་བ་པ་ནི། རང་རྒྱལ་གྱི་གནོད་པ་ཆེན་པོ་གསུམ་

ཞེས་བརྗོད་པའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན། རང་རྒྱལ་གྱི་ཧོ་ལུང་པེ་འུར་（呼伦贝尔）རྩྭ་ཐང་ཆེན་མོའི་རྩྭ་ས་ཀུང་ཆིན་

གཅིག་གི་སྟེང་ཨ་བྲའི་ཁུང་བུ་༡༥༠༠-༣༠༠༠ལྷག་ཡོད། མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་དང་ཡུལ་ཤུལ་ས་ཁུལ་གྱི་རྩྭ་ཐང་

༢༠༠༝༡༠༤ hm༢ ལ་ཨ་བྲས་གནོད་པ་ཐེབས་ཏེ་ས་ནག་གི་ཐང་ཆེན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་ལ། རྩྭའི་

ཐོན་ཚད་ཀྱང་སྔར་གྱི་༢༢༥༠-༢༧༠༠kg/hm༢བར་འབྱུང་བ་དེ། མར་ཆག་སྟེ་༤༥༠-༧༥༠kg/hm༢ཙམ་བྱུང་བར་

གྱུར་ཡོད། རིམ་པ་དང་པོའི་འཛད་སྤྱོད་མཁན་གཟན་སྒྱུར་བྱེད་པའི་སྲོག་ཆགས་ལ་རིམ་པ་གཉིས་པའི་འཛད་སྤྱོད་

མཁན་ཟེར། དེ་ནི་འདབ་ཆགས་གླག་དང་གཅན་གཟན་སོགས་ཡིན་ཏེ། རྩྭ་ཐང་གི་འུག་པ་དང་བྱ་རྒོད་ཀྱིས་ཉིན་

རེར་ཨ་བྲ་༢-༤བར་བཟུང་སྟེ་གཟན་དུ་བྱེད། དེ་ལྟར་རྩིས་ན་གླག་རྒོད་ཀྱིས་ལོ་རེར་ཨ་བྲ་ཉུང་མཐའ་ཡང་༡༠༠༠རེ་

མེད་པར་གཏོང་བཞིན་ཡོད། དྲེད་མོང་དར་མ་ཞིག་གིས་ཉིན་རེར་འཕྱི་བ་༣-༥བར་གཟན་ཏུ་བྱེད་པས། འདི་ནི་

རང་རྒྱལ་གྱི་རིགས་གཉིས་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། ཝ་མོ་གཅིག་གིས་ཉིན་རེར་ཨ་བྲ་

༥-༧བར་གཟན་དུ་བྱེད་ཅིང་། ལོ་རེར་ཉུང་མཐའ་ཡང་ཨ་བྲ་༢༠༠༠ཙམ་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་ཐུབ་པར་ཡོད་པས། གླག་

རྒོད་དང་གཅན་གཟན་འདི་དག་ལ་རྩྭ་ཐང་གི་སྐྱེ་ཁམས་གཏན་གནས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པར་ནུས་པ་

ཆེན་པོ་ལྡན། 

དེང་སྐབས་རྩྭ་ས་བྱེ་འགྱུར་དང་ཐན་པ་བྱུང་བ། ས་སི་གློ་ཚད་སོགས་རང་བྱུང་གི་གནོད་འཚེ་མང་བོ་འབྱུང་

བཞིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི། མིའི་རིགས་ཀྱིས་འབྱུང་ཁམས་གཏན་གནས་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱས་པར་སྐྱེ་ཁམས་

ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བརླག་ཚབས་ཆེན་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན། གལ་ཏེ་ད་དུང་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ཆེན་

གཙིགས་སུ་མ་བཟུང་ཚེ། ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཕྱིན་རྗེས་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་ལ་ཉམས་ཉེན་བྱུང་

སྟེ། བདེ་ཐང་ངང་སྡོད་ཐུབ་པའང་བློ་ཡུལ་དུ་ཤོང་དཀའ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པར་སྙམ། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གསུམ་པ། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བེྱད་པའི་ཐབས་ལམ་བཤད་པ། 

༡.རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས། 

མིག་སྔའི་གནད་དོན་ལ་དམིགས་ཏེ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ལས་རིམ་ནང་

རིགས་འགའ་དབྱེ་ཡོད་དེ།དེ་ནི་རིམ་པ་དང་པོའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་རིམ་པ་གཉིས་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་

སོགས་ཡིན། མཐོ་སྒང་གི་རིམ་པ་དང་པོའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ལ་འབྲོང་། རྐྱང་། ཁ་ཤྭ། གཉན། གཙོད། 

གཟིག་ཁྲ། གསའ། གླ་བ། ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག། ངང་བ། ཁྲུང་ཁྲུང་ནག་པོ། གླག། རྒོད། གོ་བོ་བཅས་སྲོག་

ཆགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་༡༧ཡོད། རིམ་པ་གཉིས་པར་ཤྭ་སེར་ཆེན་དང་ཤྭ་མགོ་ཟིང་། སྤྲེའུ། ཐང་དཀར་རྒོད། 

ནགས་བྱི། གཡི་དཀར། འོལ་དཀར།གནའ་བ། གོང་མོ། ཁྲུང་ཁྲུང་སྐྱ་བོ། དེ་ཕོ། ཁྲུང་ཁྲུང་མགོ་ཁྲ། ངུར་

བ་མགོ་དམར་བཅས་སྲོག་ཆགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་༥༤ཡོད། དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བའི་ཆེད་དུ་《ཀྲུང་ཧྭ་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་》ནང་མཐོ་སྒང་དུ་རི་དྭགས་རྔོན་

མི་ཆོག་པའི་ས་ཁུལ་མང་པོ་གཏན་ཁེལ་བྱས་ཡོད། དེའི་ནང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རི་དྭགས་རྔོན་མི་ཆོག་པའི་

ས་ཁུལ་ནི། རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ནགས་ཚལ་གླིང་ག་ཧོའུ་ཀྲོའུ་པེ་ཧྲན་རི་བོ་དང་། གཅན་ཚ་རྫོང་གི་ཁམས་རིའི་

མཛེས་ལྗོངས། རྨ་ ལོྷའི་དམེ་ཤུལ་ནགས་ཚལ། ལུང་གཡང་འགག་ཆུ་མཛོད། ཆི་ལེན་རོྫང་གི་ཆི་ལེན་ནགས་ཁུལ། 

མིན་ཡོན་རྫོང་གི་ཞིན་མིས་ནགས་ཁུལ།ཝུའུ་ལེན་རྫོང་གི་ཞི་ལི་ལུང་པའི་ནགས་ཁུལ། ཐེམ་ཆེན་རྫོང་གི་སུའུ་ལི་

ཤང་། མང་ཡ་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཀ་སི་ཤང་།གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཝུའུ་ཐུའུ་མེ་རེན་ཤང་། གདང་ལ་ཤང་།རྨ་ སྟོད་རྫོང་

གི་མཚོ་སྐྱ་རེངས། མཚོ་སྔོ་རེངས། རྨ་ ཆེན་གངས་རི། པདྨ་རྫོང་གི་སྨར་གྱི་ཏུང་ཀྲུང་ནགས་ཁུལ་བཅས་ཡིན་པ་

དང་། དེ་མིན་བོད་ལྗོངས་ནས་ཆབ་མདོའི་ས་ཁུལ་བར་གྱི་སྨར་ཁམས་ཚ་ཁྲོན་གསེར་མདོག་སྤྲེའུ་རང་བྱུང་སྲུང་

སྐྱོབ་ས་ཁུལ་དང་། རི་བོ་ཆེའི་ཤ་བ་སེར་ཆེན་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་བཅས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་མང་པོ་གཏན་

ཁེལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་གསར་དུ་གཏན་ཁེལ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་

ཡང་ཡོད་པས། རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་རི་དྭགས་གཏན་ནས་རྔོན་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད། 

ནགས་རིགས་གཅོད་འབྲེག་དང་སྨན་རྩྭ་བརྐོ་བ་སོགས་ཀྱང་མི་རུང་བས། རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ཆོག་མཆན་མེད་ན་

གང་འདོད་ཀྱིས་ས་རྐོ་རྡོ་སློག་བྱ་མི་ཆོག་པའི་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་ཡོད། 

༢. རྩྭ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས། 
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སྲིད་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། 

རྩྭ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས་ལ་《རྩྭ་ཐང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་》ནང་གཤམ་གི་ཚན་པ་འདི་དག་བསྟན་ཡོད་པ་

སྟེ། 

ཀ། རྩྭ་སའི་ཁོར་ཡུག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ། ཞིང་ཕྱུགས་ནགས་ཁུལ་སོགས་སུ་རྩྭ་

བཏབ་སྟེ་ཕྱུགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་ནས་སྐྱེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

སྐུལ་འདེད་དང་གཟེངས་བསྟོད་བྱེད་པ། 

ཁ། ཕྱུགས་ཟོག་ཚད་བརྒལ་གྱིས་འཚོ་བ་སྔོན་འགོག་བྱས་ཏེ་རྩྭ་ས་འོས་འཚམས་ཀྱིས་སྤྱོད་པ། ཕྱུགས་

ཟོག་ཚད་བརྒལ་གྱིས་འཚོས་ན་རྩྭ་ཐང་བྱེ་འགྱུར་དང་རྩྭ་སའི་རྒྱུ་སྤུས་ཇེ་ཞན། ས་ཆུ་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་བས་རྩྭ་

ཐང་སྟེང་དུ་ཕྱུགས་ཟོག་གི་གྲངས་ཀ་འོས་འཚམས་ཤིག་ལས་བརྒལ་མི་ཆོག་པ། 

ག། རྩྭ་ཐང་ལ་གནོད་པའི་བྱ་འགུལ་སྣ་ཚོགས་བཀག་འགོག་བྱེད་པ། རྩྭ་ཐང་དུ་ས་རྒོད་སློག་མི་ཆོག་ལ་

ས་རྒོད་ཉུང་ཙམ་སློག་དགོས་ཀྱང་ངེས་པར་རྫོང་རིམ་པ་ཡན་གྱི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་འགོད་

དགོས། རྩྭ་ཐང་དུ་ནགས་རིགས་གཅོད་འབྲེག་དང་སྨན་རྩ་བརྐོ་བ།རི་སྐྱེས་རྩི་ཤིང་བརྐོ་བ། རྩྭ་ཐང་ནས་ས་ལུད་

འདྲུད་པ་སོགས་ཡོད་ཚད་ངེས་པར་རྩྭ་ཐང་བཀོལ་སྤྱོད་མཁན་འཐད་པ་བྱུང་སྟེ་ཞང་རིམ་པའམ་རྫོང་རིམ་པའི་མི་

དམངས་སྲིད་གཞུང་ལ་ཡར་ཞུ་བྱས་ཏེ་ཆོག་མཆན་འགོད་དགོས། རྩྭ་ཐང་དུ་རྩི་ཤིང་རྩ་ཆེན་འཐུ་བ་ལ་ངེས་པར་

རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་དགོས། གཞན་འཕྲུལ་ཆས་རྩྭ་ཐང་དུ་སྐྱོད་དུས་གཞུང་ལམ་གཡས་

གཡོན་གྱི་རྩྭ་ཐང་དུ་འགྲོ་མི་ཆོག། 

ང་། རྩྭ་སར་འབུ་དང་ཨ་བྲའི་གནོད་པར་འགོག་སྲུང་བྱེད་པ། 《རྩྭ་ཐང་གི་བཅའ་ཁྲིམས》ལྟར་ན། ས་

གནས་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་བྱེད་ཐབས་བཟང་བོ་བཀོལ་ཏེ་རྩྭ་ཐང་གི་འབུ་དང་ཨ་བྲའི་

གནོད་པར་འགོག་སྲུང་བྱེད་དགོས། འབུ་དང་ཨ་བྲ་གཟན་ཏུ་འཛིན་པའི་འདབ་ཆགས་དང་གཅན་གཟན་ལ་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱེད་དགོས། 

༣ ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས། 

ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་ལ་《ནགས་ཚལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་》ནང་གཏན་ཁེལ་བྱས་པ་གཤམ་གསལ་

ཏེ། 

ཀ། སྡོང་བོ་གཅོད་པ་ལ་ཚོད་འཛིན་དང་སྡོང་འཛུགས་ནགས་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་ལ་གཟེངས་བསྟོད་བྱས་ཏེ་

རང་རྒྱལ་གྱི་ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྱབ་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བ།

ཁ། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་ཁེལ་ལྟར། ཐུན་མོང་དང་མི་སྒེར་གྱིས་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སྡོང་འཛུགས་ནགས་སྐྲུན་བྱེད་པར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རོགས་སྐྱོར་དང་། ཡང་ན་ཡུན་རིང་དངུལ་བུན་གཏོང་དགོས། 

ག ས་གནས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་འབྲེལ་ཡོད་ས་ཁུལ་དུ་ནགས་སྲུང་རུ་ཁག་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་

ནགས་སྲུང་གི་བྱ་བར་འགན་གཙང་ལེན་བྱེད་པ། 

ང་། ནགས་ཚལ་མེ་ཤོར་བར་མཉམ་འཇོག་དང་མེ་འགོག་རུ་ཁག་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ནགས་ཚལ་མེ་

འགོག་གི་བྱ་བར་དོ་སྣང་གཟབ་ནན་བྱེད་པ། 

ཅ། རིམ་པ་སོ་སོའི་ནགས་ལས་གཙོ་འཛིན་སྡེ་ཁག་གིས་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ནགས་ཚལ་གྱི་གནོད་འབུ་

འགོག་པ། 

ཆ། རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ནགས་ཁུལ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ། ནགས་ཁུལ་གྱི་རྩི་ཤིང་ཐོན་ཁུངས་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་པ་དང་། རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ནགས་ཁུལ་མ་ཡིན་ཡང་རྩི་ཤིང་རྩ་ཆེན་གྱི་རིགས་ལ་ངེས་པར་དུ་སྲུང་སྐྱོབ་

ལེགས་པོ་བྱེད་པ། 

ཇ། ཞིང་ཆེན་དང་། ཁུལ། ཐད་སྐྱོང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ནགས་ལས་གཙོ་འཛིན་སྡེ་ཁག་གི་ཆོག་མཆན་མེད་པར་

ནགས་ཚལ་གཅོད་འབྲེག་བྱ་མི་ཆོག་པ་སྟེ། དེ་དག་ནི་ཁྲིམས་ངོར་གཏན་ཁེལ་གནང་ཡོད། 

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་གིས་རྩ་འཛུགས་ཡོད་པ་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས། རི་སྐྱེས་

རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྐྱོབ་སྐོར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ལུགས་སློབ་སྦྱོང་དང་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་བརྒྱུད། 

མི་རྣམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་འདུ་ཤེས་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱ་ཁོང་དུ་

ཆུད་པ་བྱ་དགོས་ཤིང་། གལ་སྲིད་ད་དུང་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བརླག་གི་ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན། ཀྲུང་ཧྭ་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་《ཉེས་ཁྲིམས》ལག་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་སྟེ། 

ཀ། ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་སྒོ་ནས་ཚར་ཉེན་ཆེ་བ་དང་རྩ་ཆེ་བའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་འཛིན་གསོད་བྱེད་

པའམ། ཡང་ན་ཚར་ཉེན་ཆེ་བ་དང་རྩ་ཆེ་བའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དེའི་ཐོན་རྫས་ཉོ་འཚོང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་

པ་ལ། ཉེས་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༣༤༡པའི་ཚན་པ་དང་པོའི་ནང་ལྟར་ལོ་ལྔ་ཡན་གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་བྱེད་

དགོས་པ། གནད་དོན་ཅུང་ཚབས་ཆེན་ཡིན་ན་ལོ་ལྔ་ཡན་ནས་ལོ་བཅུ་མན་གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་བྱེད་

དགོས་པ་མ་ཟད། དངུལ་ཐང་གི་ཆད་པ་ཡང་གཅོད་དགོས།གནད་དོན་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་ཡིན་ན་ལོ་བཅུ་ཡན་གྱི་

དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། དངུལ་ཐང་གི་ཆད་པའམ་ཡང་ན་རྒྱུ་ནོར་གཞུང་བཞེས་གཏོང་བ་

སོགས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་གཅོད་དགོས།

ཁ། ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་རི་དྭགས་རྔོན་པ་ལ་《ཉེས་ཁྲིམས་》ཀྱི་དོན་ཚན་༣༤༡པའི་ཚན་པ་དང་པོ་ལྟར་

ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ། གལ་ཏེ་གནད་དོན་ཚབས་ཆེན་ཡིན་ན་ལོ་གསུམ་མན་གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་
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སྲིད་འབྱོར་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། 

དང་བཙན་ཉར་ལས་སྐུལ་（ 拘 役 ）དང་རྩིས་སྤྲོད་དོ་དམ་（ 管 制 ）མམ་ཡང་ན་དངུལ་ཐང་གི་ཆད་པ་ཡང་དེ་

མཚུངས་ཀྱིས་གཅོད་དགོས་པ། 

ག ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་ས་རྒོད་བསློགས་ཏེ་ཞིང་ས་མང་པོ་བདག་བཟུང་བྱེད་མཁན་ལ་ཉེས་ཁྲིམས་དོན་

ཚན་༣༤༢ པའི་གཏན་ཁེལ་ལྟར་ལོ་ལྔ་མན་གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་དང་། ཡང་ན་བཙན་ཉར་ལས་སྐུལ་བྱེད་

དགོས་པ་མ་ཟད་དངུལ་ཆད་ཀྱང་དེ་མཚུངས་ཀྱིས་གཅོད་དགོས། 

ང་། ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་ཤིང་སྡོང་རྩ་ཆེན་གཅོད་པའམ་གཏོར་བརླག་བྱེད་པ་ལ་《ཉེས་ཁྲིམས་》ཀྱི་དོན་

ཚན་༣༤༤ བའི་གཏན་ཁེལ་ལྟར་ལོ་གསུམ་མན་གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་དང་བཙན་ཉེར་ལས་སྐུལ་ལམ་

ཡང་ན་རྩིས་སྤྲོད་དོ་དམ་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད་དངུལ་ཆད་ཀྱང་གཅོད་དགོས། གནད་དོན་ཚབས་ཆེན་ཡིན་ན་ལོ་

གསུམ་ཡན་དང་ལོ་བདུན་མན་གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད་དངུལ་ཆད་ཀྱང་དེ་མཚུངས་

ཀྱིས་གཅོད་དགོས། 

ཅ། ནགས་ཚལ་དང་ཡང་ན་ཤིང་སྡོང་གཞན་པ་ལྐོག་གཅོད་བྱེད་མཁན་ལ་《ཉེས་ཁྲིམས》ཀྱི་དོན་ཚན་

༣༤༥བའི་ཚན་པ་དང་བོའི་གཏན་ཁེལ་ལྟར། ཤིང་བཅད་པའི་གྲངས་ཀ་ཅུང་མང་བ་ལ་ལོ་ངོ་གསུམ་མན་གྱི་དུས་

བཀག་བཙོན་འཇུག་དང་བཙན་ཉར་ལས་སྐུལ་ལམ་ཡང་ན་རྩིས་སྤྲོད་དོ་དམ་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད་དངུལ་ཆད་

ཀྱང་གཅོད་དགོས་པ་དང་། ཤིང་བཅད་པའི་གྲངས་ཀ་མང་བ་ལ་ལོ་གསུམ་ཡན་དང་ལོ་བདུན་མན་གྱི་དུས་བཀག་

བཙོན་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད་དངུལ་ཆད་ཀྱང་གཅོད་དགོས་པ། ཤིང་བཅད་པའི་གྲངས་ཀ་ཧ་ཅང་མང་བ་ལ་

ལོ་བདུན་ཡན་གྱི་དུས་བཀག་བཙོག་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད་དངུལ་ཆད་ཀྱང་དེ་མཚུངས་ཀྱིས་གཅོད་དགོས་

པ། 

ཆ། ནགས་ཚལ་དང་ཤིང་སྡོང་གཞན་པར་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ཆོག་མཆན་མེད་པར་གང་འདོད་དུ་གཅོད་མཁན་

ལ།《ཉེས་ཁྲིམས་》ཀྱི་དོན་ཚན་༣༤༥བའི་ཚན་པ་གཉིས་པའི་གཏན་ཁེལ་ལྟར། བཅད་པའི་ཚད་ཅུང་མང་ན་ལོ་

གསུམ་མན་གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་དང་བཙན་ཉར་ལས་སྐུལ་ལམ་ཡང་ན་རྩིས་སྤྲོད་དོ་དམ་བྱེད་པ་མ་ཟད་དེ་

མཚུངས་ཀྱི་དངུལ་ཆད་གཅོད་དགོས་པ། བཅད་པའི་ཚད་ཧ་ཅང་མང་བ་ལ་ལོ་གསུམ་ཡན་དང་ལོ་བདུན་མན་གྱི་

དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད་དེ་མཚུངས་ཀྱི་དངུལ་ཆད་གཅོད་དགོས་པ། 

ཇ། ལྐོག་ནས་བཅད་པ་དང་གང་འདོད་དུ་བཅད་པའི་ཤིང་ཆ་ཡིན་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཤིང་ཆ་ཉོ་ཚོང་བྱེད་མཁན་

ལ་《ཉེས་ཁྲིམས》ཀྱི་དོན་ཚན་༣༤༥བའི་ཚན་པ་གསུམ་པའི་གཏན་ཁེལ་ལྟར། ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚབས་

ཆེན་ལ་ལོ་གསུམ་མན་གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་དང་བཙན་ཉར་ལས་སྐུལ་ལམ་ཡང་ན་རྩིས་སྤྲོད་དོ་དམ་བྱེད་

དགོས་པ་མ་ཟད་དངུལ་ཆད་ཀྱང་དེ་མཚུངས་ཀྱིས་གཅོད་དགོས་པ། གནད་དོན་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་ཡིན་ན་ལོ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གསུམ་ཡན་དང་ལོ་བདུན་མན་གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད་དངུལ་ཆད་ཀྱང་དེ་མཚུངས་

ཀྱིས་གཅོད་དགོས་པ། གཞན་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་དུ་ནགས་ཚལ་དང་ཡང་ན་ཤིང་སྡོང་

གཞན་པ་ལྐོག་གཅོད་དང་གང་འདོད་དུ་གཅོད་པ་ལ་ཉེས་ཆད་ནན་མོ་གཅོད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། ། 

འདི་ལྟར་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་གནད་དོན་གྱི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་དྲིལ་སྒྲོག་བྱས་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

སྲུང་སྐྱོབ་འདུ་ཤེས་ཡར་སྐྱེད་གཏོང་བ་དང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་ཁོར་

ཡུག་གཏོར་རླག་གཏོང་མཁན་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ན། ད་གཟོད་གཞི་ནས་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་

ཡུག་གི་རྣམ་པ་སྲུང་འཛིན་དང་ལེགས་སྐྲུན་བྱ་ཐུབ་པར་སྙམ་མོ། །

（ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད། ༢༠༠༤ལོའི་མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་གླིང་

གི་རིག་གཞུང་དུས་དེབ་དེབ་དང་བོ་ལས་དྲངས།）
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ཐོན་སེྐྱད་ལས་རིམ་དང་སྣང་ཚུལ་རིག་གནས། 

ཨ་མདོའི་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་བལ་འབྲེག་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་

གནས་འཚོ་བའི་སྐོར་གླེང་བ། 

དང་པོ། འབྲོག་ཁུལ་གྱི་བལ་འབྲེག་ཚུལ།

ཕྱུགས་རིགས་འཚོ་སྐྱོང་འབའ་ཞིག་ཏུ་བྲེལ་བའི་འབྲོག་པ་རྣམས་ནི་དབྱར་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་དུ། རུ་བ་
དབྱར་ས་རུ་སྤོར་ཏེ་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་འགོར་བ་ན། འབྲོག་པ་རྣམས་ལ་ཁོར་ཡུག་དང་མཐུན་པའི་ལས་
ཀའམ་མཉམ་འདུས་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ཁྱིམ་ཚང་ཕན་ཚུན་ལ་རོགས་རེས་ཀྱི་སྒོ་ནས་
ལུག་བལ་འབྲེག་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ལུག་བལ་འབྲེག་པའི་ཐོག་མའི་ཆ་རྐྱེན་ནི། གནམ་ངོ་ཧ་ཅང་ནས་ཐང་དགོས་པ་དེ་ཡིན་
ཞིང་། ཁྱིམ་ཚང་སུ་ཚང་གིས་ལུག་བལ་འབྲེག་པའི་ཉིན་དེར་སྟོན་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཀྱང་བཤམ་དགོས་ལ། ལུག་
བལ་འབྲེག་པ་ལ་ལས་གཙོ་བོའི་འགན་ནི་ཕོ་སྐྱེས་དག་གིས་འཁུར་དགོས་ཤིང་། སྨན་ཤར་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་
ལེན་ཇ་བསྐོལ་དང་ཁ་ཟས་གཡོ་སྦྱོར་གྱི་འགན་འཁུར་དགོས། ལུག་བག་འབྲེག་ཚུལ་ནི། སྔོན་ཆད་དང་འདྲ་ན། 
ཕོ་སྐྱེས་དང་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལུག་ཁྱུ་ལྷས་རར་བཅུག་སྟེ། ཕོ་སྐྱེས་དག་གིས་ལུག་གཅིག་རེ་གཅིག་རེ་བཟུང་
ནས་བསྟར་ལ་བརྒྱབ་ཚར་བ་དང་གཟོད་བལ་འབྲེག་པ་ཡིན། ལུག་ཁྱུ་ལ་ལུག་ཉུང་ཉུང་དག་གིས་ལུག་གཅིག་
རེ་གཅིག་རེ་བཀྱིག་ནས་འབྲེག་པའང་ཡོད། ལུག་བལ་འབྲེག་པའི་ཡོ་བྱད་ནི་ཁེ་གྲི་ཆེ་བ་དག་ཡིན། ལུག་
བྲེག་1 ཚར་བ་དང་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལུག་བལ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ཡོད་པ་དེ་རུ་འདུས་ཏེ། ལུག་བལ་མང་
པོ་དེ་དག་དཀྲིས་ནས་བལ་དེའུ་2 རུ་བསྡམས། ལུག་བྲེག་ཚར་བ་དང་ལུག་འབྲེག་མཁན་གྱི་ཕོ་སྐྱེས་པ་དང་རུ་
སྐོར་གྱི་རགོས་རམ་པ་དག ལུག་བདག་ཚང་གི་སྦྲ་ཁྱིམ་དུ་འདུས་ཏེ་ལུག་བྲེག་པའི་ཉིན་གྱི་དགྱེས་སྐྱེམས་ལ་རལོ་
བ་ཡིན། གནམ་ངོ་ཧ་ཅང་ཐང་ན་ཁྱིམ་ཚང་དེ་ནས་གླུ་ལེན་གར་རྩེད་ལ་རོལ་སྲོལ་ཀྱང་ད་ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པར་
གནས་ཡོད་དོ། ། 

1 ལུག་བྲེག་པ་ནི་འབྲོག་པའི་སྐད་དུ་ལུག་བལ་འབྲེག་པའི་དོན།

2 བལ་དེའུ་ཞེས་པ་ནི་འབྲོག་སྐད་དུ་ལུག་བལ་དཀྲིས་ཡོད་པ་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡམས་ཏེ་གྲུ་བཞིར་བྱས་པའི་དོན།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གཉིས་པ། བལ་གསེད་པ་དང་ཕྱིང་བ་འཇོག་ཚུལ།

ལུག་བྲེག་ཚར་བའི་ཉིན་འགའི་རྗེས་ནས་བལ་གསེད་རྒྱུ་ནི་སྐྱེས་མ་རྣམས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཡིན་ལ། ལུག་

བལ་ལས་བལ་འཕྱང་ནི་གསེད་བྱ་མ་ཡིན་པར་ཟུར་དུ་བདམས་གསེས་ཀྱིས་འཇོག་པ་ཡིན། ཕྱིང་བ་འཇོག་པའི་

སྐབས་སུ་ད་གཟོད་བལ་འཕྱང་1 བཀོལ། སྐྱེས་མ་རྣམས་ཀྱིས་བལ་བསེད་ཚར་རྗེས། ཁག་ཅིག་མདའ་

རིས་2 བྱས་ཏེ་འཇོག་པ་དང་ཁག་ཅིག་དཀྲིས་ཏེ་འཇོག། མདའ་རིས་ནི་རིས་ཏེ་ནར་ནར་བྱས་པའི་མདའ་

རིས་དག་འཕང་3 དུ་འཁེལ་བའམ་འཕྲོས་ལ་འཐེན་ཏེ་སྐུད་པར་གཏོང་དགོས་པ་རེད། འཕང་དུ་བཀལ་

བའམ་འཕྲོས་ལ་འཐེན་པའི་སྐུད་པ་དག་ཐགས་ལ་བཞག་སྟེ་དོ་ཕྱར་དང་སྒྱེ་མོ་བཟོ་དགོས་པ་རེད། ཐགས་

འཐག་པ་ནི་བུད་མེད་དག་གི་ལས་ཀ་ཡིན། ཐགས་ནི་ཐགས་མགོ་དང་ཐགས་སྔ་ལ་ཕུར་བ་བསྡབས་ཏེ་

ཐགས་དཀྱིལ་གྱི་འཇོག་ཤིང་། རྒྱུ་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་ཚག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ལྟག་མ་བཅས་ཀྱིས་གྲུབ། བསེད་དེ་དཀྲིས་

ཡོད་པའི་བལ་གྱིས་ནི་ཕྱིང་བ་འཇོག་དགོས་ཏེ། ཕྱིང་བ་འཇོག་པའི་ཉིན་ལའང་གནམ་ཐང་དགོས་པ་ཡིན། ཕྱིང་

བ་འཇོག་པའི་གནས་ནི་སྤང་ངོས་ཧ་ཅང་བདེ་བའི་ཆུ་འགྲམ་ཞིག་ཡིན་དགོས། ཁྱིམ་ཚང་གང་ཞིག་གིས་ཕྱིང་བ་

འཇོག་པའི་ཉིན་ལའང་ཕྱིང་བ་འཇོག་རོག་རྣམས་ལ་གསོལ་སྟོན་བཤམ་དགོས་ཤིང་། གསོལ་སྟོན་ལ་དེང་སྐབས་

དང་འདྲ་ན་ཀོ་རེ་དཀར་དམར་དང་ཤ་སོགས་བཏུང་བའི་རིགས་ཀྱང་དགོས་ལ། ཞོར་དུ་འབྲོག་ཟས་ཐུད་དང་

ཞོའང་དགོས་པ་རེད། ཕྱིང་བ་འཇོག་པའི་ཉིན་ལ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་གོ་བགོས་ནི། སྐྱེས་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་

ཟས་གཡོ་སྦྱོར་དང་ཆུ་ལེན་ཇ་བསྐོལ་དང་། སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཕྱིང་བ་འཇོག་པའི་ལས་4 ཁོ་ན་བྱེད། ཕྱིང་བ་

ཇི་ལྟར་འཇོག་པ་ནི་ཐོག་མར་ཆུ་འགྲམ་གྱི་སྤང་ངོས་བདེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཕྱིང་བ་ཆེན་པོ་5 ཞིག་ཐར་དཀྲེས་དེ་སྐྱེས་པ་

ཞིག་གིས་ཇ་དེམ་སྟོང་བ་ཞིག་ཏུ་ཆུ་འགྲམ་ཀྱི་ཆུ་བླངས་ཏེ། ཕྱིང་བ་ཆེན་པོ་དེའི་སྟེང་དུ་ཆུ་ཡང་མོར་གཏོར་གཏོར་
（ཕྱིང་བའི་སྟེབས་སུ་ཆུ་གཏོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཕྱིང་བ་འཇོག་སྐབས་བལ་འབྱར་བྱེད་ཀྱི་ཐོག་མའི་ཆ་རྐྱེན་རེད）ཅིག་

བྱས་ཏེ་ཅུང་ཙམ་བསྡད་རྗེས། ད་གཟོད་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཕྱིང་བ་དེའི་སྟོད་དུ་གྲལ་འགྲིག་པའི་སྒོ་ནས་པུས་ཚུགས་

1 བལ་འཕྱང་ནི་ལུག་རྒྱབ་ཀྱི་བལ་ཧྲིལ་བོ་ཁེ་གྲིས་མ་བྲེག་པར་བླངས་པ་དེ་ལ་ཟེར་།

2 འཕང་འཁེལ་བ་ལ་སྟབས་བདེ་བྱས་ཏེ་བསེད་ཚར་བའི་བལ་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་རིས་ནས་ནར་ནར་བྱས་པའི་དོན།

3 འཕང་ཞེས་པའི་དོན་ནི་འཕང་མགོ་དང་འཕང་ཐུར་ལྡན་མའི་སྐུད་པ་འཁེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་དེ་ལ་ཟེར།

4 ཕྱིང་བ་འཇོག་པའི་ལས་ནི་སྐྱེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་དགོས་པ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པར་མངོན་ཏེ་གནའ་བོའི་དུས་སུ་ཕྱིང་བའི་ནི་དམག་མིའི་བེམ་བཟོ་

དགོས་པས་སྐྱེས་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་དེ་མི་བྱེད་པར་སེམས།

5 ཕྱིང་བ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་འབྲོག་སྐད་དུ་མ་མའམ་མ་ཟེར་ལ་）རོང་སྐད་དུ་ཤ་ར་ཟེར་ཚོད་འདུག།
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ཐོན་སེྐྱད་ལས་རིམ་དང་སྣང་ཚུལ་རིག་གནས། 

སུ་བསྡད་དེ།（པུས་ཚུགས་སུ་འདུག་པའི་དོན་ནི་དཀྲི་རིས་ཀྱི་སྣེ་མོ་ནས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་གཅིག་གི་སྣེ་མོ་གཅིག་

གིས་མནན་ཏེ་བཅད་ཚར་བ་དང་ཕྱིར་ནུར་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན） སྔ་མོ་ནས་སེད་དེ་དཀྲི་རིས་བྱས་ཡོད་པའི་དཀྲི་

རིས་རེ་རེ་བཟུང་སྟེ་དཀྲི་རིས་ཀྱི་སྣེ་མོ་རུ་འཇུས་ནས་ཆུ་འགྲམ་དུ་ཐར་དཀྱེལ་པའི་ཕྱིང་བ་དེའི་སྟོད་ནས་གཡོན་

ལག་གིས་དཀྱི་རིས་བཟུང་སྟེ་གཡས་ལག་གིས་དཀྱི་རིས་ཀྱི་སྣེ་མོ་ནས་ཚུར་ཚུར་སྙིག་སྙིག་བྱས་ནས་གཡས་ལག་

གིས་གོ་རིམ་བཞིན་བསྣོལ་མར་གནོན་ཚགས་བྱས་ཏེ་མ་མ་ཆེན་པོ་དེའི་ཁ་གང་བ་ན། སྔ་མོ་ནས་བསེད་དེ་གྲ་

སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པའི་ཟོག་ནག་གི་ཁུལ་ལིས་བཞག་ཟིན་པ་དེའི་སྟེང་གི་ཕྱོགས་བཞི་ག་རུ། གཡུང་དྲུང་དང་དཀྱིལ་

དུ་ནོར་བུ་མེ་འབར་གྱི་རི་མོ་སོགས་ཀྱི་དབྱིབས་བཞག་ཚར་རྗེས། ཡང་བསྐྱར་ཆུ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་གཏོར་གཏོར་བྱས་

ནས་ཅུང་ཙམ་འགོར་བ་ན། ཕྱིང་བ་འཇོག་མཁན་གྱི་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱིང་བ་ཆེན་པོ་དེའི་འདབ་ཁ་ནས་བཟུང་

སེམས་ཆུང་གིས་རིལ་ཏེ་ཐག་པས་བསྡམས་ཚར་བ་དང་། སྐྱེས་པ་རྣམས་རིལ་ཏེ་ནར་ནར་བྱས་ཤིང་བསྡམས་ཟིན་

པ་དེའི་འགྲམ་དུ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སར་བསྡད་དེ། ཁོ་ཚོས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་ཏུ་ཨོ་དོ་ད་ལ། ད་ལ་ཡེ་སེ། 

ཧོ་རིན་ཧོ་ཡོ། ཛོ་ནེའུ་ནེ་གེ་1 ཞེས་གཅིག་ནས་བརྒྱ་ཡི་བར་དུ་ཡང་བསྐོར་བསྐྱར་བསྐོར་གྱིས་བརྩིས་ཏེ་བསྡམས་

ནས་ནར་ནར་བྱས་ཡོད་པའི་མ་མ་ཆེན་པོ་ཕར་རིས་ཚར་རིས་ཀྱིས་དུས་ཚོད་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཀ་འགོར་བ་ན། ད་

གཟོད་མ་མ་ཆེན་པོ་དེའི་བསྡམས་ཐག་དཀྲོལ་ཏེ་ཕྱིར་ཐར་དཀྱེལ་དེ་སྟེབས་ཁུག་གི་ཕྱིང་བར་ཆགས་པའི་ཕྱིང་བ་དེ་

ཡང་མོར་རིལ་ཏེ། ཡང་བསྐྱར་ཕྱིང་བ་འཇོག་སའི་མའམ་ཕྱིང་བའི་སྟེབས་ཁུག་ནས་ཨོ་དོ་ད་ལ་ཞེས་གཅིག་ནས་

བརྒྱ་ཡི་བར་དུ་ཐེངས་སུམ་བརྒྱ་ནས་བཞི་བརྒྱའི་བར་དུ་བརྩིས་ཚར་བ་ན། ཕྱིང་བ་གསར་བ་དེ་ཐར་དཀྱེལ་དེ་ཉི་

མར་བསྐམས་ཏེ་བཞག་པ་དང་། ཕྱིང་བ་འཇོག་མཁན་གྱི་སྐྱེས་པ་གཟོད་སྐྱེས་མ་རྣམས་ཀྱིས་འོ་ཇ་དང་ཐུད། ཁ་

ཟས་ཀྱི་སྡེར་ཁ་བཤམས་ཡོད་པའི་སྤང་ཁུག་ཏུ་འཛོམས་ཏེ་གུང་ཇ་འཐུང་ཞིང་། ཕན་ཚུན་ལ་ཀུ་རེ་དང་བཅས་རྩེད་

མོ་སྣ་ཚོགས་ལ་རོལ་ཏེ་འདུག གུང་ཇ་འཐུང་རྗེས་སྐྱེས་ཕོ་མོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཆུ་རྩེད་ལ་རོལ་ཏེ་འདུག་པའང་ཡོད། 

དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་འགོར་བ་ན་ཕྱིང་བ་འཇོག་མཁན་གྱི་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཉི་མར་བསྐམས་པའི་ཕྱིང་བ་གསར་བ་

དེ་རུ་འདུས་ཏེ། ཡང་བསྐྱར་ཕྱིང་བ་དེའི་མཐའ་ནས་བཟུང་རིལ་རིལ་གྱིས། ཐེངས་ཉིས་བརྒྱ་ནས་སུམ་བརྒྱའི་བར་

རིས་ཚར་བ་ན་ད་གཟོད་གཞི་ནས་ཕྱིང་བ་རུ་ཆགས་པ་རེད། ཕྱིང་བ་རུ་ཆགས་ཟིན་ནའང་ད་དུང་ཕྱིང་བ་འཇོག་པའི་

བྱ་བ་ཡོངས་རྫོགས་བསྒྲུབས་ཟིན་མེད། ཕྱིང་བ་འཇོག་པའི་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ནི་ཕྱིང་བ་དེའི་ཚི་ཕུད་པའམ་ཕྱིང་བ་དེ་ཆུ་

ནང་དུ་བང་ནས་འཁྲུ་དགོས་པ་དེ་རེད། ཕྱིང་བ་དེ་བཀྲུས་ཚར་བ་དང་མཐོ་ས་ཞིག་ཏུ་བཞག་སྟེ་ཆུ་གཟར་ཟིན་པའི་

རྗེས་ནས། ཕྱིང་འཇོག་དག་གིས་ཡང་བསྐྱར་རིལ་རིལ་གྱིས་ཐེངས་བརྒྱ་ནས་ཉིས་བརྒྱ་ཡས་མས་ཞིག་རིས་ཚར་

བ་ན། ཉིན་གཅིག་གི་ཕྱིང་བ་འཇོག་པའི་ལས་དེ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། ། 

1 ཨོ་དོ་ད་ལ། ད་ལ་ཡེ་སེ། ཧོ་རིན་ཧོ་ཡོ། ཛོ་ནེའུ་ནེ་གེ་བཅས་ཀྱི་དོན་ནི་བོད་སྐད་དུ་གཅིག་རེ་གཉིས་རེ་གསུམ་རེ་ཞེས་པའི་དོན།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གསུམ་པ། འབྲོག་པའི་འཚོ་བའི་ནང་གི་ཕྱིང་བའི་སྤྱོད་སྒོ།

གནའ་བོའི་དུས་སུ་ཕྱིང་བའི་ནི་ལྭ་བ་བཟོ་བ་དང་། ཕྱིང་གདན། ཕྱིང་ཞྭ། ཕྱིང་འབོབ། གུར་གཡོག་བྱེད་ཀྱི་

གུར་ཕྱིང་སོགས་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན། ཕྱིང་བའི་ལྭ་བ་ལ་ཆར་འགོག་གི་ནུས་པ་དང་ཙག་འགོག་གི་ནུས་པ་ལྡན་པ་མ་

ཟད་ལུས་ལ་གནོད་པ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་ནུས་པ་ལྡན་ལ། ལྷག་པར་དུ་གནའ་བོའི་དུས་སུ་དམག་འཁྲུག་གི་ཁྲོད་

དུ་དམག་མིའི་ལྭ་བ་དང་ཁྲབ་ཀྱི་ཚབ་དེ་བེམ་སོགས་ཀྱང་ཕྱིང་བ་ཡིན་པས་རིན་ཐང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་མངོན། དམག་

འཁྲུག་གི་ཁྲོད་དུ་དམག་མི་དག་དམག་འཁྲུག་ལ་ཞུགས་ཁ་མའི་དུས་སུ་བེམ་དང་ཕྱིང་བའི་ལྭ་བ་དག་ཆུ་ནང་དུ་

བྱན་པའམ། བྱེ་མའི་ནང་དུ་གྲིལ་ཏེ་གྱོན་ན་མཚོན་འགོག་གི་ནུས་པ་བླ་ལྷག་གིས་ལྡན་ཞེས་ཀྱང་གྲགས། གཞན་

དུ་འབྲོག་ཕྱོགས་སུ་ཕྱུགས་རྫི་དག་གི་ཆར་ལྭའང་ཕྱིང་བའི་ལྭ་བ་ཡིན་ཏེ་འབྲོག་སྐད་དུ་ཧེ་ར་1 ཟེར། གུར་གྱི་ཕྱིང་

བ་རྙིང་བས་ལྷམ་གདན་དང་སྐེད་རྒྱབ་བྱས་ན། གྲང་ནད་དང་མཁལ་ནད་སོགས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་ཞེས་དོན་ངོ་མར་

ལག་ལེན་བྱས་པའི་ཉམས་མོྱང་ཅན་དག་སྨྲ། ཕྱིང་བ་ནི་གནའ་བོའི་ལུགས་སོྲལ་བཞིན་དུ་འཇོག་ཤེས་པ་དང་། སྤྱོད་

ཤེས་ན་ས་བཅུད་ཆུ་བཅུད་ཀྱི་འདུལ་བ་མི་སྙོམས་པའི་དེང་གི་དུས་འདིར་མིའི་རིགས་ལ་ཤིན་ཏུ་སྨན་པར་བདག་

སེམས་སོ། ། 

བཞི་བ། འབྲོག་པའི་སྦྲ་སྟོན་དང་གུར་སྟོན།

སྦྲ་སྟོན་དང་གུར་སྟོན་ཡང་འབྲོག་ཕྱོགས་ཀྱི་རིག་གནས་འཚོ་བའམ་ལས་ཀ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་

དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་ལས། སྟོན་གྱི་དུས་སུ་ཁེལ་བ་ཡིན། རུ་བ་སྟོན་སར་བབས་པ་དང་། སྦྲ་གསོ་བ་དང་

གུར་གསོ་བ་2 ཡིན། འུ་ནི་ སོགས་རྙིང་ཧྲུལ་དུ་གྱུར་བ་རྣམས་གསར་བར་བརྗེ་དགོས་པའི་དོན་ནོ）དང་པོ་སྦྲ་

གསོ་ཚུལ་ནི་གཟའ་འཕྲོད་སྦྱོར་ལེགས་ཤིང་གནམ་ངོ་ཐང་བའི་ཉིན་ཞིག་ལ་སྦྲ་གསོ་བ་ཡིན། སྦྲ་གསོ་བ་ལ་ཐོག་

མའི་ལག་ཆ་ནི་རྩིད་སྐུད་དང་རས་གསར་བ། མོ་འོབ་3 སོགས་ཡིན། ཁྱིམ་ཚང་གང་ཞིག་གིས་སྦྲ་གསོ་བའི་ཉིན་

1 ཧེ་ར་ཞེས་པའི་མིང་གི་ཐ་སྙད་ནི་སོག་སྐད་ཡིན་ཚོད་འདུག་སྟེ་དོན་དུ་ཆར་ལྭ་དང་དོན་འདྲའོ།།

2 སྦྲ་གསོ་བ་དང་གུར་གསོ་བའི་དོན་ནི། སྦྲ་ལ་མཚོན་ན་སྦྲ་ནག་ཐང་དུ་ཐར་བཀྱད་དེ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ཏེ་རྙིང་ཧྲུལ་དུ་གྱུར་བའི་རས་རྙིང་དང་སྦྲ་ཡི་

ངོ་ཐིག ཆོན་ཐག སྦྲ་ནག་ཕུབས་བྱེད་ཀྱི་ཀ་ར་སོགས་ཁ་ཤས་ཤིག་སྤོར་ཏེ་གསར་བ་ལ་བརྗེ་དགོས་པའི་དོན་དང་། གུར་ལ་མཚོན་ནའང་ གུར་

ཕྱིང་རྙིང་བ་དང་གུར་ཀླད་ཀྱི་ཕྱིང་བ་རྙིང་བ་དང་ཐེར་མེ་དང་ཧ་ར་ཆེ།

3 མོ་འོབ་ཀྱི་དོན་ནི་རྒྱ་ཁབ་སྦོམ་པོ་ཁབ་མིག་ཆེ་བ་ཅན་དེ་ལ་ཟེར།
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ཐོན་སེྐྱད་ལས་རིམ་དང་སྣང་ཚུལ་རིག་གནས། 

ལ་སྔ་མོར་ལངས་ཏེ་གསར་ཆུ་འཐུང་ཚར་བ་དང་། སྦྲ་ནག་སློག་སྟེ་ཕོ་ཁྱིམ་དང་མོ་ཁྱིམ་ཁ་ཁར་བྱས་ཏེ་རང་ཚང་གི་

ཉེ་འགྲམ་གྱི་ས་གཙང་ས་ཞིག་ཏུ་ཐར་བཀྱད་ནས་འཇོག སྦྲ་གསོ་བའི་རམ་འདེགས་རོགས་བྱེད་པ་ལ་ཕོ་མོ་གཉིས་

ཀ་ཡོད། རམ་འདེགས་རོགས་བྱེད་པ་དག་སྦྲ་གསོ་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་ཐོན་པ་དང་གསོལ་ཇ་འཐུང་བ་དང་། ཁྱིམ་

ཚང་དེས་བདག་མོའི་རོགས་བྱེད་པ་དག་གི་ལག་ཏུ་སྦྲ་ནག་གི་རས་རྙིང་རྣམས་རས་གསར་བར་གཤིབ་བྱེད་དམ་

འཚེམ་བྱེད་ཀྱི་མོ་འོབ་དང་རེ་གསར་བ་དག་བཞག་རྗེས། ད་གཟོད་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྦྲ་ཡི་ཕོ་ཁྱིམ་དང་སྐྱེས་

མ་རྣམས་ཀྱིས་སྦྲ་ཡི་མོ་ཁྱིམ་1 ཀྱི་རས་རྙིང་དག་གཏོར་ཏེ་རེ་གསར་བ་དག་རས་རྙིང་གི་ཚབ་ཏུ་གཤིབ་སྟེ་འཚེམ་

པར་བྱེད། སྔོན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་ལ་སྦྲ་ཡི་གཡས་ཕྱོགས་ནི་སྐྱེས་པ་དག་འདུག་ས་དང་སྦྲ་ཁྱིམ་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་

དོ་ཆ་ནས་ལྷ་རྟེན་དང་ཆོས་དཔེ་སོགས་འཇོག་སའི་གནས་ཡིན་པས་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཙང་སྦྲ་དང་མཐོང་

ཆེན་ཧ་ཅང་བྱེད་པ་ཡིན། གཡོན་ཕྱོགས་ནི་སྐྱེས་མ་རྣམས་ཀྱིས་འདུག་ས་དང་ཟས་ཆུ་ཟ་མའི་རིགས་འཇོག་གནས་

ཡིན། སྦྲ་གསོ་བ་ལ་རམ་འདེགས་རོགས་བྱེད་པ་དག་གིས་སྦྲ་ནག་ལ་རས་གསར་དག་གཤིབ་སྟེ་འཚེམ་ཚར་བ་

དང་། སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྦྲ་ནག་གི་ཕོ་ཁྱིམ་དང་མོ་ཁྱིམ་དེ་ཕྱོགས་བཞི་ག་ནས་བཟུང་སྟེ། སྤྲུགས་སྤྲུགས་ཀྱིས་

གཙང་མར་བྱས་ནས་སྦྲ་ནག་དེ་སྔར་གྱི་ཐབ་མགོ་རུ་ཕུབས་པ་ན་སྦྲ་གསོ་མཁན་རམ་འདེགས་རོགས་བྱེད་པ་དག་

གི་ལས་འགན་དེ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་སྦྲ་གསོ་མཁན་རྣམས་ཁྱིམ་ཚང་དེ་བས་སྔ་མོ་ནས་གྲ་སྒྲིག་

བྱས་ཡོད་པའི་གསོལ་སྟོན་ལ་རོལ་ཏེ་འདུག་པ་དང་། སྦྲ་གསོ་མཁན་ཚང་གི་བདག་པོས་ཀུ་བཏབ་སྟེ་རང་གི་རུ་

སྐོར་གྱི་བྱིས་པ་རྣམས་སྦྲ་སྟོན་དུ་འབོད་ཅིང་། བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་གི་དཀར་ཡོལ་རུམ་ལ་བཅུག་སྟེ་སྦྲ་

སྟོན་ལ་འགྲོ་བ་ཡིན། འབྲོག་ཕྱོགས་ནས་སྦྲ་སྟོན་ལ་འགྲོ་མཁན་ཕལ་ཆེ་བ་བྱིས་པ་དང་ལོ་ལོན་ཤ་སྟག་རེད། སྦྲ་

སྟོན་ལ་ལག་སྐྱེས་སོགས་གང་ཡང་འཁྱེར་མི་དགོས་སོ།། ལར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་འདུད་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་

ཚང་གིས་སྦྲ་མི་གསོ་ལ་སྦྲ་སྟོན་དུའང་མི་འགྲོ། གུར་གསོ་བའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཡང་སྦྲ་སྟོན་དང་གཅིག་

པར་སྣང་བས་བསྐྱར་བཤད་མི་བྱེད་དོ། ། 

ལྔ་བ། འབྲོག་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་མགོ་སྟོན།

འབྲོག་པའི་ཡུལ་གྱི་བུད་མེད་ཀྱི་མགོ་སྟོན་ནི། བླ་བྲང་ཡུལ་གྱི་ལོ་བཅུ་བདུན་ལོན་པའི་གསར་མོ་རྣམས་

ལ་སྐྲ་ཕབས་པའི་སྟོན་མོ་དེ་དང་གཏན་མི་འདྲ། འབྲོག་པའི་ཡུལ་གྱི་བུད་མེད་ཀྱི་མགོ་སྟོན་ནི། འབྲོག་པའི་ཡུལ་

གྱི་བུད་མེད་དག་གི་སྐྲ་ནི་ཉག་མ་གསུམ་རེ་གསུམ་རེ་ཞིབ་ཚགས་སུ་སུམ་སླེས་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ཟླ་གཅིག་དང་

1 སྦྲ་ཡི་ཕོ་ཁྱིམ་དང་མོ་ཁྱིམ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་སྦྲ་ཡི་གཡས་ལ་ཕོ་ཁྱིམ་དང་གཡོན་ལ་མོ་ཁྱིམ་ཟེར།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཕྱེད་སོགས་ཀྱི་རྗེས་ནས་བསྐྱར་དུ་བསླེ་དགོས་པ་ཡིན། བུད་མེད་གཅིག་གི་མགོའི་སྐྲ་དེ་བུད་མེད་གཉིས་ཀྱིས་

བསླེ་དགོས་ཤིང་། བུད་མེད་ཅིག་གི་སྐྲ་སླེ་བའི་ཉིན་དེར་ཁྱིམ་མཚེའུ་གཡས་གཡོན་གྱི་བུད་མེད་གཉིས་སྔ་མོ་

ནས་སྐྲ་སླེ་བའི་བུད་མེད་དེ་བ་ཚང་གི་ཁྱིམ་དུ་ཡོང་སྟེ། བུད་མེད་དེའི་སུམ་སླེས་ཀྱི་སྐྲ་དེ་གཅིག་རེ་གཅིག་རེ་ཕྱིར་

བཤིགས་ནས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པ་དང་། བུད་མེད་དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྐྲ་སླེ་བའི་བུད་མེད་དེ་སྒོ་རུ་ཁྲིད་ནས་ཆུ་ཁོལ་

གྱིས་བཤིགས་ཟིན་པའི་སྐྲ་གཙང་མར་འཁྲུད། དེ་ནས་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་ཡོང་ཞིང་བུད་མེད་དེའི་སྐྲ་མ་སྐམ་པའི་སྔོན་

དུ། བུད་མེད་རོགས་བྱེད་པ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྐྲ་སླེ་བ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ལུག་ཚིལ་སོ་མ་བལྡད་དེ་གཡང་སིར་

བསྲིས་ཏེ་འཆིང་བུ་བྱས་ནས་འཇོག སྐྲ་དངོས་སུ་སླེ་བའི་སྐབས་སུ་གཡང་སིར་བསྲེས་པའི་ལུག་ཚིལ་གྱིས་སྐྲའི་

ཉག་མ་རེ་རེ་བྱུགས་བྱུགས་བྱས་ཏེ་སྐྲ་སླེ་བ་ཡིན། སྐྲ་བསླེས་ནས་འགྲུབ་པ་དང་བུད་མེད་དེ་གསུམ་ག་སླར་ཡང་

སྒོའི་ཕྱི་རུ་བུད་དེ་ཆུ་ཁོལ་གྱིས་ཁ་ངོ་གཙང་མར་བཀྲུས་ཟིན་རྗེས། གཟོད་ཁྱིམ་དུ་འཛོམས་ཏེ་མགོ་ཁུའམ་མགོ་སྟོན་

ལ་རོལ། བུད་མེད་ཀྱི་སྐྲ་སླེ་བའི་ཉིན་དེར་ལུག་མགོ་འཚོད་ཅིང་བཙོས་ཟིན་པའི་ལུག་མགོའི་ཁུ་བའི་ནང་དུ་ཐུག་

པ་བསྐོལ་ཅིང་། ཉེ་འཁོར་དག་གིས་མགོ་ཤ་ཟས་ནས་མགོ་ཁུའི་ནང་དུ་བསྐོལ་བའི་ཐུག་པར་རོལ་བ་ལ་མགོ་སྟོན་

ཟེར། བུད་མེད་ཀྱི་མགོ་སྐྲ་སླེ་བའི་ཉིན་དེར་ལུག་མགོ་འཚོད་པའི་དོན་ནི་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདོད་ཚུལ་ལ། 

སྐྲ་གྲིབ་དག་པའི་ཆེད་ཡིན་པར་གླེང་ངོ་།། དེང་སྐབས་འབྲོག་ཕྱོགས་སུ་བུད་མེད་ཀྱི་སྐྲ་སླེ་བའི་རིག་གནས་ཀྱི་འཚོ་

བ་དེ་ཉམས་དམས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པ་མ་ཟད། ས་ཆ་ལ་ལར་ལོ་བཅུ་ཕྲག་འགའི་སྔོན་ནས་ཉམས་སོང་བའང་ཡོད་

དོ།། འདི་ལྟར་སོང་ན་འབྲོག་ཕྱོགས་ཀྱི་རིག་གནས་འཚོ་བ་ནི་ལོ་འགའི་རྗེས་ནས་ཤུལ་མེད་དུ་འགྲོ་ཁོ་ཐག་ཡིན་

པས། ང་ཚོས་དེ་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲོག་ཕྱོགས་ཀྱི་རིག་གནས་འཚོ་བ་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་

འཚོལ་སྡུད་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ་ཞེས་ཞུ་ལ། ལན་ཀྲུའུ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་དཔོན་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་རིག་

གནས་དེ་ཉམས་དམས་སུ་འགྲོ་ན་གྲོང་དང་གྲོང་རྡལ་ནས་ཉམས་དམས་སུ་མི་འགྲོ་ལ། ཉམས་དམས་སུ་འགྲོ་

ན་འབྲོག་ཕྱོགས་ནས་ཉམས་དམས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ་བསམ་གཞིག་ཆེན་པོ་བྱ་རྒྱུ་འདུག་ལ། 

འབྲོག་ཕྱོགས་ཀྱི་རིག་གནས་འཚོ་བས་ནི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བའི་ལག་ལེན་དངོས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་པས་

མི་ཚད། དུས་རབས་རིམ་བྱུང་གི་གོམས་སྲོལ་རིག་གནས་གསོག་འཇོག་དང་རྒྱུན་མཐུད་ཀྱི་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད་

པས་ཞིབ་འཇུག་གི་རིན་ཐང་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། ། 

དྲུག་པ། འབྲོག་མོའི་མར་རྫི་སྟངས།

འབྲོག་པའི་ཡུལ་གྱི་དབྱར་ཁ་དང་སྟོན་གྱི་དུས་སུ་མར་རྫི་བ་ཡང་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་རིག་གནས་ཀྱི་
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ཐོན་སེྐྱད་ལས་རིམ་དང་སྣང་ཚུལ་རིག་གནས། 

འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། འབོྲག་ཡུལ་ནས་མར་རྫི་བ་ལ་ཐོག་མའི་ཆ་རྐྱེན་ནི། མར་ཐུམ་མམ་མར་

གཡོག་གྲ་སྒྲིག་བྱ་དགོས་ཤིང་མར་ཐུམ་ལ་སྔོན་བཤས་ཟིན་པའི་ལུག་གི་གྲོལ་པུ་སྐམ་པོ་དེ་ཆུ་རུ་སྦང་ནས་མར་

རྫོང་བེ་ལེན་གྲ་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པ་དང་། ལུག་གི་གྲོད་པུའི་ནང་དུ་མར་བརྫངས་པའི་མར་རྫི་སྲོལ་དེ་རོང་ཕྱོགས་

སུ་ཁྱབ་ཆེ། འབྲོག་ཕྱོགས་ནས་མང་ཆེ་བས་སྐྱ་བཤས་1 ཀྱི་པགས་པ་རུ་རྫོང་ལ། མར་རྒྱ་མ་བརྒྱ་ལྷག་ཆུད་པའི་

རས་དཀར་པོའི་ཁུག་མ་རུའང་རྫོང་། འབྲོག་ཕྱོགས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་སུ་ཞིག་གིས་མར་རྫི་བའི་ཉིན་ལ་ཁྱིམ་མཚེའུ་

གཡས་གཡོན་གྱི་བྱིས་པ་དག་ལ་བོ་ལོ་2 སྟེར་བ་དང་། འབྲོག་གི་ཁ་ཟས་ཐུད་དང་། ཡུག་ལུག་3 གི་མགྲོན་

ཁའང་ཡོད་པས་བྱིས་པ་རྣམས་རང་གི་རུ་སྐོར་གྱི་ཁྱིམ་མཚེའུ་སུ་ཚང་གིས་མར་རྫི་བའི་ཉིན་ལ་ཤིན་ཏུ་སྤྲོ་སྣང་ལྡན་

པའི་ཉིན་གཅིག་རེད། མར་རྫི་བའི་ལས་ཀ་ནི་བུད་མེད་དག་གི་འོས་འགན་ཡིན་ཞིང་། ཁྱིམ་ཚང་སུ་ཚང་གིས་

མར་རྫི་བའི་ཉིན་ལ་ཁྱིམ་མཚེའུ་གཡས་གཡོན་གྱི་བུད་མེད་དར་མ་རེ་གཉིས་རེ་མར་རྫི་མཁན་ལ་བོས་ཏེ་མར་རྫི་

བར་བྱེད། མར་རྫི་བའི་ཚུལ་ནི་རོགས་བྱེད་ལ་བོས་པའི་བུད་མེད་དག་གིས་ལག་པ་གཙང་མར་བཀྲུས་ཏེ་མར་རྫི་

བར་བྱེད། བུད་མེད་དེ་དག་ལས་གཉིས་ནི་སར་བསྡད་དེ་མདུན་དུ་ཤིང་ལེབ་རེ་བཟུང་ཞིང་གཅིག་གིས་མར་སྒམ་

ལས་མར་བྲད་དེ་སར་བསྡད་པའི་བུད་མེད་གཉིས་ཀྱི་ལག་ཏུ་འཇོག་ཅིང་། བུད་མེད་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་མར་ལོག་

དེ་ཤིང་ལེབ་སྟེང་དུ་ཡང་ཡང་རྡབ་སྟེ་ཆུ་ཕུད་པ་དང་མར་གཡོག་ཏུ་རྫོང་། དེ་ལྟར་བྱས་ནས་མར་གཡོག་གི་ཁ་གང་

བ་ན་མར་རྫི་བའི་ལས་དེ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་བུད་མེད་དེ་དག་གིས་ཁོ་ཚོས་བརྫིས་པའི་

རྐྱལ་མར་4 དེ་ཤིང་ལེབ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བཞག་པ་དང་། མར་རྫི་བའི་ཉིན་གྱི་དགྱེས་སྐྱེམས་ལ་རོལ་བ་

ཡིན་ནོ། ། 

བདུན་པ། འབྲོག་པའི་པགས་པ་མཉེད་ཚུལ།

འབྲོག་ཡུལ་དུ་ད་དུང་དབྱར་དང་སྟོན་གྱི་དུས་སུ་བྱ་བ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། སློག་པ་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་

པགས་པ་མཉེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། འབྲོག་ཡུལ་ནས་པགས་པ་ཇི་ལྟར་མཉེད་པའི་ཚུལ་ནི། པགས་པ་མཉེད་པའི་ལས་

ནི་སྐྱེས་པ་དག་གི་འགན་ཁུར་ཡིན། འབྲོག་ཁྱིམ་སུ་ཚང་ཡིན་ཀྱང་པགས་པ་མཉེད་པའི་ཉིན་དེར། ཐོག་མར་

1 རྐྱལ་བཤས་ཀྱི་དོན་ནི་ལུག་བཤའ་བའི་སྐབས་སུ་ལུག་གི་མགོ་པགས་ནས་བཟུང་རྐྱལ་བ་རུ་བཤས་པ་དེ་ལ་ཟེར།

2 བོ་ལོ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་མར་རྫི་བའི་ཉིན་ལ་ཁྱིམ་ཚང་དེས་རང་གི་ཉེ་འཁོར་གྱི་བྱིས་པ་དག་ལ་མར་ལོག་རེ་ཐུར་མ་ཞིག་གི་མགོ་རུ་འཛེར་ཏེ་སྦྱིན་

གཏོང་བྱེད་པའི་མར་ལོག་དེ་ལ་ཟེར།

3 ཡུག་ལུག་གི་དོན་ནི་མར་ཁུའི་ནང་དུ་ཀ་ར་དང་ཕྱེ་སོགས་དཀྲུགས་པའི་ཟས་ལ་ཟེར།

4 རྐྱལ་མར་ནི་ལུག་སོགས་སེམས་ཅན་གྱི་རྐྱལ་བ་རུ་བརྫངས་པའི་མར་ལ་ཟེར།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གསར་བུ་དར་མ་ཁག་ཅིག་བོས་ཏེ་ཉིན་དང་པོ་ལ་མཉེ་བྱའི་པགས་པའི་སྟེང་དུ་ས་འདམ་སོགས་གཡིས་པ་དང་

པགས་ཤད་1 ལ་ཁ་ཕུད་དེ་བེ་ལེན་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་འཇོག ཉིན་གཉིས་པ་ལ་གསར་བུ་དར་མ་དེ་དག་གིས་སྒོའི་
ཕྱི་རུ་སྦང་བའི་པགས་པའི་སྟེང་གི་འདམ་འབག་སྤྲུགས་ཤིང་། ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་སོང་སྟེ་སྦྲའི་འདབ་ཁ་ཡར་བཀྱགས་
ནས་སྐྱེས་པ་དར་མ་དེ་དག་ཨོང་ཚུགས་སུ་རྐང་པ་བསྣར་ཏེ་སར་བསྡད་པ་དང་། པགས་པ་དག་ཚུར་འཐེན་ནས་
རྐང་བ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་པགས་པའི་ཟུར་གཅིག་དམ་པོར་བཟུང་ཞིང་། གཡས་ལག་གིས་པགས་པ་ཧྲིལ་བོ་བྲང་
ཁ་རུ་ཡར་འཐེན་ཞོར་དུ་ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་པགས་ཤད་བཟུང་སྟེ། པགས་པ་ལ་པགས་ཤད་རྒྱག་པ་ཡིན། དེ་
ལྟར་པགས་ཤད་བརྒྱབ་ནས་དུས་ཚོད་ལྔ་དང་དྲུག་སོགས་འགོར་ཞིང་པགས་པ་ལ་མཉེན་བབས་2 པ་ན། གཟོད་
པགས་པ་མཉེ་བའི་འགན་དེ་འགྲུབ་པ་ཡིན། གཞན་དུ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ལ་པགས་པ་མ་མཉེས་པའི་སྔོན་གྱི་
པགས་པ་སྦང་བྱེད་ཀྱི་འདམ་འབག་དེ་ནག་པོ་ཡིན་ན། པགས་པའི་ཤ་ངོས་དེ་སྨུག་པོར་ཆགས་པ་དང་། འདམ་
འབག་སེར་པོས་སྦང་ན་པགས་པའི་ཤ་ངོས་དེ་སེར་པོར་ཆགས་པ་ཡིན། འབྲོག་པའི་ས་ཆ་ནས་སྐྱེས་པ་ཕོ་ཡི་སློག་
པའི་ཤ་ངོས་སྨུག་པོ་ཡིན་ན་མཛེས་པར་བརྩི་བས་པགས་པ་མཉེ་བའི་སྐབས་སུ་པགས་པ་དག་འདམ་འབག་ནག་
པོས་སྦང་བ་ཤས་ཆེ། སྨན་ཤར་རྣམས་ཀྱི་སློག་པའི་ཤ་ངོས་སེར་མདངས་ཆགས་ན་མཛེས་པར་བརྩི་བས་གོང་གི་
ལག་ཐབས་དེ་བཀོལ་ནས་པགས་པ་མཉེའོ། ། 

བརྒྱད་པ། འབྲོག་པའི་ཁ་སྐྱིད་རྒྱག་སྟངས།

འབྲོག་པའི་ཡུལ་གྱི་ཁ་སྐྱིད་ཀྱི་དོན་ནི་བླ་བྲང་སོགས་བོད་ཁམས་ཕལ་མོའི་ཆེའི་ཡུག་གྱི་དབྱར་དུས་ཀྱི་ཤིང་

སློང་3 དང་འདྲ། འབྲོག་པའི་ཤིང་སློང་ནི་དབྱར་གྱི་དུས་སུ་བྱེད་པ་ཡོད་ལ། མང་ཆེ་བའི་རུ་བ་སྟོན་མཚེར་དུ་

1 པགས་ཤད་ནི་པགས་པ་མཉེ་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་གཙོ་བོ་སྐྱེར་བ་དང་སྨྱུག་མ་སོགས་འདོམ་གང་གི་ཚད་ལ་གྲི་རྣོན་པོས་ཁ་ཕུད་པ་དེ་ལ་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་ཁས་ཚག་བཏོད་པའི་ལག་ཆ་དེ་ལ་ཟེར།

2 མཉེན་བབས་པའི་དོན་ནི་པགས་པའི་ངོས་འཇམ་པོར་སོང་སྟེ་པགས་གསེང་གི་ཆུ་བསྲད་པའི་དོན།

3 ཤིང་སློང་གི་ཐ་སྙད་ནི་གྲྭ་ས་ཆེན་པོ་དག་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དོན་ནི་གྲྭ་ས་ཆེན་པོ་དག་གི་རང་བྱུང་བ་རྣམས་དགུན་གྱི་དུས་ནས་བཟུང་

དབྱར་དྲུག་པའི་བར་དུ་དགོན་སྡེ་དང་གྲྭ་ཤག་ནས་ཆོས་ཟབ་མོའི་དེ་ཉིད་ལ་འབད་དེ། དབྱར་ཟླ་དྲུག་པ་ཐོན་ལ་ཉེ་སྐབས་འབུད་རྒྱུའམ་མེ་ཤིང་
སོགས་རྫོགས་ཟིན་པས། དེའི་ཚེ་དགོན་གཞུང་ནས་གྲྭ་བ་དག་ལ་ཉིན་གསུམ་བཞི་ཞིག་གི་དགོངས་པ་གནང་སྟེ། དགོན་པའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་ལྷ་སྡེ་
དག་ལ་འབུད་རྒྱུའམ་ཆ་མ་སློང་དུ་མངགས། གྲྭ་བ་དག་ཀྱང་ལམ་བྲོ་སོགས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་དགོན་པའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་ལྷ་སྡེ་དག་ལ་ཆ་མའམ་འབུད་
རྒྱུའི་ཤིང་སོགས་སློང་དུ་འགྲོ། ལམ་བར་ནས་ཇ་བསྐོལ་ཏེ་ལམ་བྲོ་གསོལ་ཞིང་ངལ་གསོ་རྒྱག་བ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱིས་སུ་དེར་ཤིང་སློང་ཞེས་ཐ་སྙད་
སྦྱོར། ད་ལྟ་དེའི་ངོ་བོ་འགྱུར་ཡོད་ནའང་བྱེད་ལས་མ་ཉམས་པར་གྲོང་བ་རྣམས་ཀྱང་སྤྱོད་པས་རི་འགོར་སྤྲོ་སྐྱིད་གཏོང་བ་ལ་ཤིང་སློང་གཏོང་བ་ཟེར། 
དེས་ན་ད་ལྟའི་ཁ་སྐྱིད་དམ་ཤིང་སློང་གི་ཐ་སྙད་ངོ་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱང་དེ་ཡིན་ཞེས་གྲགས། བླ་བྲང་སོགས་རོང་ཁུལ་འགར་དབྱར་དྲུག་པའི་ནང་
ཤིང་སློང་བྱེད་པ་དེ་ལ་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་སྐྱིད་རྒྱག་པ་ཟེར།
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ཐོན་སེྐྱད་ལས་རིམ་དང་སྣང་ཚུལ་རིག་གནས། 

བབས་པ་དང་ཁ་སྐྱིད་རྒྱག་པ་རེད། ཁ་སྐྱིད་རྒྱག་སྟངས་ནི་རུ་སྐོར་ཡོངས་ཀྱིས་ལྷན་གཅིག་ཏུ་ཁ་སྐྱིད་རྒྱག་ལ། རུ་

སྐོར་གྱི་དཔོན་པོས་རྒན་པ་འགའ་ཞིག་བོས་ནས་ཁ་སྐྱིད་ཇི་ལྟར་རྒྱག་པ་དང་རེས་མཐའ་ཅི་ཙམ་བསྡུ་བའི་སྐོར་ལ་

གྲོས་བྱས་ནས་གཟའ་སྐར་བཟང་བའི་ཉི་མ་ཞིག་བདམས་ཏེ། ཁ་སྐྱིད་རྒྱག་པ་ལ་ཐོག་མར་རེས་མཐའ་རྒྱབ་སྟེ་ཉོ་

བཅའ་རྒྱག་ཅིང་། ལུག་དང་སྐམ་སོགས་བཤས་ནས་གྲ་སྒྲིག་གི་བྱ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པ་དང་། རྒྱུ་ནོར་ལ་བལྟ་བདེ་

ས་ཞིག་ནས་རས་གུར་བཅུ་ཕྲག་ཅིག་ཕུབས་ཏེ་ཤིང་སློང་ཁ་སྐྱིད་བྱེད་པ་ཡིན། ཁ་སྐྱིད་རྒྱག་པའི་དུས་ཀྱི་ཇ་མ་ནི་སྡེ་

དཔོན་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་མགོ་ལྟར་བགོས་ཏེ། རེས་བསྐོར་གྱིས་ཇ་མ་བྱེད་པ་ཡིན། ཁ་སྐྱིད་རྒྱག་པའི་

ཉིན་གྱི་ཐོ་རེངས་སུ་རུ་སྐོར་གྱི་སྐྱེས་པ་རྣམས་ལྷན་གཅིག་ཏུ་རུ་སྐོར་གྱི་མི་རྣམས་རས་གུར་དུ་མ་ཐོན་པའི་སྔོན་ལ་

ཁ་སྐྱིད་རྒྱག་སའི་རས་གུར་གྱི་ཕོྱགས་སུ་འཛོམས་ཏེ། བསང་ཁྲི་མཐོན་པོ་ཞིག་བརྩིགས་ཏེ་བསང་ཆེན་ཞིག་བཞག་

ཅིང་རས་གུར་རེའི་ནང་དུ། སྐོམ་ཆུའི་རིགས་དང་ཀུ་ཤུ་སོགས་ཟས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྡེར་ཁ་སྟོབས་ཆེན་རེ་

བཤམས་ནས་རུ་སྐོར་གྱི་མི་རྣམས་ལ་སྒུག་ཅིང་འདུག ལོ་ལོན་དང་བྱིས་པ་རྒན་པ་དག་དེ་རུ་ཐོན་པ་དང་གྲལ་གྱི་

གོ་རིམ་ལྟར་རས་གུར་དུ་བསྡད་རྗེས། རྒན་པ་ཞིག་གིས་སྔོན་དུ་ལྷོག་ལྷོག་གདུ་བཞིན་པའི་འོ་ཇ་སྐྱོག་ཏུ་བླངས་

ཏེ་ཁ་རུ་མར་འཕངས་ནས་ས་དེའི་གཞི་བདག་ལ་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་ག་རྫོགས་རྗེས། གསར་ཆུའམ་ནངས་ཇ་འཐུང་ལ་

ཁ་སྐྱིད་ཀྱི་གསར་ཆུ་ལ་འོ་ཇ་དང་ཀོ་རེ་དཀར་དམར་སོགས་ཡིན་ཞིང་གུང་ཇ་ལ་གྲོ་མ་འབྲས་བཙོས་ཀྱིས་སྣ་དྲངས་

ཏེ་ཤ་དང་རྒྱ་ཐུག་ཞོ་སོགས་ཡིན། དགོངས་ཆུ་ལ་ཤ་ཀོ་རེ་དང་（ས་ཆ་ལ་ལར་ཤ་མོ་མོ་ཟེར་བའང་ཡོད）འཐེན་

ཐུག་ཡང་ན་ཤ་པ་ལི་ཡིན། རྩེད་མོ་ལ་རྟ་རྒྱུགས་དང་གཡག་རྒྱུགས་རྐང་རྒྱུགས་སོགས་ཡོད། ཆེས་དགོད་བོྲ་བ་ནི་

སྐྱེས་པ་ཕོ་དང་བུད་མེད་དག་གི་འཇུ་རེས་དེ་ཡིན། བུད་མེད་མང་ན་བུད་མེད་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སྐྱེས་པ་དག་མནན་ཏེ་

རེ་རེ་བཞིན་ཟོག་བཞིན་དུ་བཀྱིགས་ཏེ་རྡང་ལ་འདོགས་ཤིང་། ཁས་མ་བླངས་བར་དུ་བཀྱིགས་ཐག་མི་དཀྲོལ་ལ་

སུའི་རྩེད་མ་ཆགས་པར་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ན། རུ་སྐོར་གྱི་རྒན་པ་དག་གིས་འགོ་ཁྲིད་དེ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་མཁན་གྱི་མགོ་

ལ་ཆུ་ཟོ་བ་ཟོ་བ་བྱས་ཏེ་བྱར་ནས་ཆད་པ་གཅོད་པའི་སྲོལ་དེ་ད་དུང་མ་ཉམས་པར་འདུག་ཅིང་། རུ་སྐོར་གཞན་གྱི་

མི་སོགས་མགྲོན་དུ་བྱུང་ན་ཐོག་མར་མར་ཁུ་བླུད་དེ་མགྲོན་བྱེད་པའང་མ་ཉམས་པར་འདུག་པས། རིག་གནས་ལ་

དགའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྒྱུན་བསྲིངས་ན། གནའ་བོའི་རིག་གནས་དེ་འགོལ་བོའི་ཡུལ་གྱི་མི་རྣམས་

ཀྱི་ཤ་གསེང་རུས་གསེང་དུ་གཞི་ནས་ཐིམ་ཡོད་པ་རྟོགས་ནུས་སོ། ། 

（བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་མཛད། ༢༠༡༢ལོའི་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིག་གཞུང་

དུས་དེབ་ལས་དྲངས།）
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཨ་མདོ་ཡུལ་གྱི་ཕྱིང་འཇོག་རིག་གནས་སྐོར་རོབ་ཙམ་གླེང་བ།

གླེང་སློང་བ།

“འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་པའི་བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་བཟོ་ལས་དག་ནི། དེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་

བཟོ་ལས་ལ་བལྟས་ན་རྗེས་ལུས་ཡིན་མོད།” འོན་ཀྱང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་དང་

བསྟུན་ན་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། རྡོ་བཟོ། ཤིང་བཟོ། ལྕགས་བཟོ། དངུལ་བཟོ། གསེར་

བཟོ། ལྷ་བཟོ། གསེར་རྩི་རྒྱག་པ། ཚོན་རྩི་རྒྱག་པ། དཔར་རྐོ་བ། ཡུལ་ཐབས་ཀྱི་ཨར་ལས་དང་འདམ་ལས། 

སྣམ་ཕྲུག་དང་ཐེར་མ་བཟོ་བ། ས་གདན་དང་རྐྱོང་གདན་བཟོ་བ། ཀོ་པགས་དང་ཚ་རུ་མཉེད་པ། བལ་ལས་ཕྱིང་

འཇོག་སོགས་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་ཞིང་གལ་ཆེ་བའི་བཟོ་ལས་ཡིན་པས་བཟོ་རིགས་དེ་དག་དར་རྒྱས་གཏོང་འོས་པ་

ཡིན་”1 ཞེས་པ་ལྟར། བོད་མི་རིགས་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་བཟོ་ལས་ལག་རྩལ་ལ་བྱང་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་

ཞིང་། ནང་སྒོས་སུ་ཕྱིང་བའི་བཟོ་ལས་ལ་མཚོན་ན་གནའ་བོའི་དུས་ནས་བོད་མིའི་འཚོ་བ་དང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་

མེད་པར་གྱུར་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། ཕྱིང་ལྭ་དང་ཕྱིང་འགག། ཕྱིང་སྟན། ཕྱིང་འབོལ། ཕྱིང་གཟར། ཕྱིང་ཁུག་

སོགས་བོད་མི་རང་གི་ལུས་རྟེན་མཁོ་ཆས་ནས་གཞི་བདག་མཐུ་བོ་ཆེ་དག་གི་བར། ཕྱིང་བ་ནི་མེད་མི་རུང་བ་ཞིག་

ཡིན་པ་ཨ་མྱེས་རྨ་ ཆེན་དང་གེ་སེར་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རྒྱལ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ལ་ཕྱིང་བ་མནབས་ཡོད་པ་ལས་ཀྱང་གསལ་

པོར་མཚོན་ཐུབ་ལ། དེ་དག་ནི་ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱི་རིག་པའི་རྩལ་ལས་ཐོན་པའི་ཐོན་རྫས་གལ་ཆེན་དག་ཡིན་

པར་མ་ཟད། དུས་སྐབས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་དཔལ་འབོྱར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་མཚོན་པས། ང་

ཚོས་འདིའི་རིགས་ལ་རྒྱུས་ལོན་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། དེའི་རིག་གནས་རིན་ཐང་སྐོར་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། བྱེད་

པོ་དག་གི་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀྱི་ལས་སུ་འཁུམས་པས། ཕྲན་གྱིས་ཀྱང་རང་ནུས་བློ་ཡིས་ལྕོགས་ཚོད་ལྟར་ཨ་
1 《མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་སྒྲིག་》སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༩༣ལོར་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་

ཤོག་ངོས་༢༣༩བར་གསལ།
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ཐོན་སེྐྱད་ལས་རིམ་དང་སྣང་ཚུལ་རིག་གནས། 

མདོ་ཡུལ་གྱི་ཕྱིང་འཇོག་རིག་གནས་སྐོར་རོབ་ཙམ་གླེང་བར་བྱའོ། །

གཅིག ཕྱིང་བ་ག་དུས་བྱུང་ཚུལ།

སྤྱིར་ཕྱིང་བ་ནི་བོད་མིའི་འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་སྟེ། གནའ་དུས་སུ་བོད་མི་

རྣམས་ཀྱིས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་དང་རང་ཉིད་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་ལྷ་རུ་བཅོལ་

ཞིང་། རི་དྭགས་ཐམས་ཅད་སྒོ་ཕྱུགས་སུ་ཕབ་ནས་འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་རོལ་བ་དང་། རིམ་བཞིན་བློ་རིག་རྒྱས་ཙ་

ན་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་གི་གྲང་ངར་དང་ཁ་ཆར་སོགས་ལས་རང་ཉིད་སྐྱོབ་ཆེད། སྒོ་ཕྱུགས་ཀྱི་བལ་རྩིད་སོགས་

ཀྱིས་གྲུབ་པའི་འཚོ་བའི་ཐོན་རྫས་དག་བཟོ་བའི་རིག་པ་རྙེད་པར་གྱུར་བ་དང་། དེ་ལས་བོད་མིའི་ཤེས་རིག་གི་

འཕེལ་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཀྱང་མཚོན་ཐུབ་བོ། །དེ་ཡང་ཕྱིང་བ་འཇོག་སྲོལ་འདི་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་བྱུང་བར་ཁ་ཚོན་

ཆོད་པའི་ཁུངས་ཡང་དག་ཅིག་མ་རྙེད་མོད། ཐང་ཡིག་ལས་ “འཁོར་རྣམས་སྦྲ་གུར་དུ་སྡོད། མི་རྣམས་ཚེ་རིང་

ཞིང་ལོ་བརྒྱ་ལྷག་ཐུབ་པའང་མང་། གྱོན་པ་འཕྱིང་བར་བྱེད་ཅིང་།གདོང་ལ་ཚོས་འབྱུག་པར་དགའ་མོར་སེམས། 

སྐྱེས་མ་སྐྲ་སླས་པས་བཙུན་པར་འདོད། ཤིང་གི་སྣོད་མཐིལ་དུ་ཀོ་བས་གཡོགས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟས་ཟ་ལ། སྡེར་

མའི་དོད་དུ་ཕྱིང་བ་བཏིངས་ནས་བྱེད་”1 ཅེས་དང་། ཡང་ན་ “བྷོད་འབངས་རྣམས་ཡུལ་གྲང་སར་སྡོད་ཅིང་། 

ཐོན་རྫས་ཀྱང་ཉུང་། མཚོ་ནག་གི་རྒྱུད་དུ་དབྱར་གཞུང་ཡང་གངས་མི་བཞུ། མི་རྣམས་དབྱར་བལ་ཕྱིང་དང་དགུན་

སློག་པ་གྱོན། རྩྭ་ཆུ་གང་བཟང་ལ་བལྟས་ནས་མཚེར་ས་འཛིན་ཅིང་སྦྲ་ནག་ཏུ་སྡོད།”2 ཅེས་བཀོད་འདུག་ཅིང་། 

ཐང་ཡིག་ནི་རྒྱ་ནག་ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཏེ། དེ་ལས་ཐུ་བྷོད་ཀྱི་གླེགས་བམ་ཞེས་པ་བོད་བཙན་པོའི་

རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ངེས་ཤིང་། སྐབས་དེ་དུས་ནས་བཟུང་བོད་ལ་ཕྱིང་བ་ཡོད་པར་མ་ཟད། འཚོ་

བའི་མཁོ་ཆས་སུ་ཡང་དེ་ཉིད་སྤྱོད་བཞིན་པ་མཛུབ་བཙུགས་ཞལ་གསལ་བྱུང་འདུག་ཀྱང་། བཙན་པོ་སུའི་སྐུ་རིང་

ལ་ཐོག་མར་ཕྱིང་འཇོག་གི་རིག་གནས་དར་མགོ་ཚུགས་པ་བརྗོད་དཀའ་མོད། “ཀོང་ཇོས་མི་རྣམས་ཀྱི་གདོང་

ལ་ཚོས་དམར་པོ་འབྱུག་པར་མ་དགའ་བས། སྲོང་བཙན་གྱིས་སྲོལ་དེ་ཕྱིན་ཆད་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་ཕབ། 

1 《ཐང་ཡིག་གསར་རྙིང་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཆེན་པོའི་སྲིད་ལུགས་》དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྲིན་ཆིན་དབྱིན་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྱུར། མཚོ་སྔོན་མི་

རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༨༣ལོར་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ཤོག་ངོས་༦པ་ལ་གསལ།

2 《ཐང་ཡིག་གསར་རྙིང་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཆེན་པོའི་སྲིད་ལུགས་》དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྲིན་ཆིན་དབྱིན་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྱུར། མཚོ་སྔོན་མི་

རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༨༣ལོར་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ཤོག་ངོས་༡༨པར་གསལ།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བཙན་པོ་རང་ཡང་ཕྱིང་ལྭ་དོར་ནས་དར་ཟབ་ཀྱི་གོས་གྱོན་ཏེ་རྒྱ་ཡི་ལུགས་སུ་སྤྱོད།”1 ཅེས་པའི་ཚིག་ཤུགས་

ལ་བརྟགས་ན་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་གྱི་དུས་སྐབས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཞིང་། 

བོད་ཀྱི་ཕྱིང་བ་ཡང་དེ་ལས་བྱུང་མ་སྔ་ན་ཡང་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བ་གསལ་བོར་རྟོགས་ཐུབ་བོ། ། 

གཉིས། ཕྱིང་བ་ཇི་ལྟར་འཇོག་ཚུལ།

སྤྱིར་ཕྱིང་བ་ཞེས་པ་ནི་ཕྱུགས་ཀྱི་བལ་དང་ཁུལ་སོགས་གནོན་འཆག་བྱས་ནས་ཐགས་སྐུད་མེད་པར་བཟོས་

པའི་དངོས་རྫས་ཀྱི་མིང་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལ་དབྱིབས་དང་ཆེ་ཆུང་སོགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད། འདི་དག་

བཟོ་བའི་རྒྱུ་ཉག་གཅིག་ནི་ལུག་བལ་ཡིན་ལ། གཞན་ད་དུང་བལ་རྣམས་འཇོག་སའི་ལྟེབ་མ་ཕྱར་བ་དང་ཆུ་ཁོལ། 

སྤེན་མ་སོགས་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་གྱི་རྒྱུ་འགའ་རེ་ཡང་ཚང་དགོས། དུས་བཞི་གང་རུང་གི་བལ་གྱིས་ཕྱིང་བ་འཇོག་

མི་རུང་སྟེ། དབྱར་ཁར་བྲེགས་པའི་ལུག་བལ་ལ་མཚོན་ན་དེའི་སྟེང་གི་ཚི་ལུ་རྣམས་ཆར་ཆུས་དག་པར་བྱས་ཡོད་

པས་ཕན་ཚུན་འབྱར་དཀའ་བས་ཕྱིང་བ་འཇོག་ཐབས་མེད་ཅིང་། དགུན་ཁར་མཚོན་ན་སྤྱིར་འབྲོག་པ་རྣམས་རི་

ན་ཡོད་པས་དགུན་གྲང་ངར་ཆེ་བ་དང་ལུག་རྣམས་འཁྱག་གྲང་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆེད་དགུན་དུས་སུ་བལ་འབྲེག་

པའི་སྲོལ་མེད་སྟབས་དུས་ཚིགས་དེར་བཤས་པའི་ལུག་ལྤགས་ཀྱི་བལ་རྣམས་ནི་ཕྱིང་བ་བཟོ་བའི་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེན་

ཡིན། བལ་འཇོག་སའི་ལྟེབ་མ་ངེས་པར་ཕྱར་བ་དགོས་ཤིང་དེ་མིན་པའི་རས་སོགས་སུ་བཞག་ན་བལ་རྣམས་

ཕྱིརངོས་ལ་འབྱར་འགྲོ་ཕྱིར་སྟབས་བདེ་མིན། དེ་ཡང་དགུན་ཁའི་ལུག་ལྤགས་ཀྱི་བལ་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་

ཕྱིང་བར་འགྱུར་མི་སྲིད་ལ། ངལ་རྩོལ་གྱི་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་བརྒྱུད་དགོས་པ་གཞིར་བཞག་ཡིན།དང་ཐོག་

ལུག་ལྤགས་ཀྱི་འཇིལ་ལི་སྨྱུག་མས་གཏགས་ཏེ་དྲང་པོར་བཅའ་བ་དང་། དེ་ནས་འཇིལ་ལི་མེད་པའི་ཆདེ་འབྲེག་

དགོས་ལ་འཇིལ་ལི་ཡོད་ན་བལ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབྱར་དཀའ་བ་ཡིན། བྲེགས་ཟིན་པའི་བལ་རྣམས་ཕྱར་བ་ཞེང་

ལྔ་ནས་དྲུག་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཅད་དེ། ཕན་ཚུན་གྱི་སྣེ་མོ་ཐོད་གཏུགས་ནས་སྲབ་མཐུག་མཉམ་

པོར་བཞག་རྗེས་སྤེན་མས་ཆུ་ཁོལ་ཅུང་ཙམ་རེ་གཏོར་བ་དང་། དེ་རྗེས་ཕྱར་བའི་ཁུགས་སོར་བཏུམས་ནས་མཐའ་

གཉིས་བལ་སྐུད་ཀྱིས་བཙེམས་པ་ཡིན། དེལས་ལྡོག་ཚེ་ཕུར་བྱེད་སྐབས་བལ་རྣམས་ལྟེབ་ནས་མྱུག་འགྲོ་བ་ཡིན། 

གོང་དུ་སོང་བའི་ལས་དེ་ཚགས་སུ་ཆུད་རྗེས་ཕྱིང་འཇོག་གི་གླུ་དང་བསྡེབས་ཏེ་དལ་མོ་བྱས་ནས་ཕུར་ཕུར་བྱེད་པ་

ཡིན་ལ་དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་ལས་ཚེགས་ཡང་དུ་འགྲོ་བར་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོད། ཕུར་ཐེངས་ཁྲི་གཅིག་ལྷག་གི་རྗེས་

1 《ཐང་ཡིག་གསར་རྙིང་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཆེན་པོའི་སྲིད་ལུགས་》དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྲིན་ཆིན་དབྱིན་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྱུར། མཚོ་སྔོན་མི་

རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༨༣ལོར་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ཤོག་ངོས་༡༢པར་གསལ།
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ཐོན་སེྐྱད་ལས་རིམ་དང་སྣང་ཚུལ་རིག་གནས། 

ཡང་བསྐྱར་སྤེན་མས་ཆུ་ཁོལ་ཅུང་ཙམ་གཏོར་ནས་འབྱར་ཡོད་མེད་ལ་ལྟ་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཕུར་ཐེངས་ཁྲི་བརྒྱད་

ནས་དགུ་ལྷག་བྱས་ན་ད་གཟོད་ཕྱིང་བར་འགྱུར་ཞིང་། དང་ཐོག་བལ་གྲུ་བཞི་གཅིག་ཡོད་ཀྱང་ཕུར་རྗེས་ཕན་ཚུན་

འབྱར་ནས་ཕྱེད་ཀ་ལས་མེད་པར་ཆགས་ངེས་ཡིན།སྐབས་དེར་སླེབས་རྗེས་དེ་ཕྱིར་བླངས་ཏེ་གཙང་མར་བཀྲུས་

རྗེས་མཐའི་སྲབ་ས་དེ་དྲས་ནས་ཕར་གཡུག་དགོས་པ་དང་དཀྱིལ་གྱི་མཐུག་པོའི་ཆ་དེ་ད་གཟོད་ཉར་ནས་ཕྱིང་བ་

བཟོ་དགོས། གྲུ་བཞི་དེ་ལྟ་བུ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་གྱིས་ཕྱིང་བ་གཅིག་འགྲུབ་བོ། ། 

གསུམ། ཕྱིང་པའི་རིགས་དབེྱ།

འབྲོག་མི་དག་གིས་ནོར་ལུག་གི་བལ་རྩིད་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་དུ་བརྩི་ཞིང་། རྒྱུ་བལ་ལས་བཟོས་པའི་ཐོན་

རྫས་ཡག་ཤོས་ཤིག་ནི་ཕྱིང་བའི་རིགས་མི་འདྲ་བ་དག་ཡིན་འདུག་སྟེ། 

༡. ལྭ་བའི་རིགས།

དེ་ཡང་“རྒྱ་ཕྱིང་”ཞེས་པ་གཙོ་བོ་རྫི་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཆར་གོས་སུ་བཟོས་པས་མིང་གཞན་ལ་ཆུ་ཕྱིང་ཡང་ཟེར། 
“ཕྱིང་ཞྭ”བྱ་བ་ནི་དབྱར་དུས་སུ་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་ཚང་མར་མཁོ་བའི་ཞྭ་མོའི་རིགས་ཏེ། འདི་ལ་སྟོང་སྐུད་དམར་

པོའི་ཚར་ལོས་རྒྱན་འདོགས་སྲོལ་ཡང་ཡོད་ལ། གནའ་དུས་སུ་བག་གསར་གྱིས་ཀྱང་རྒྱན་གྱི་ཚབ་ཏུ་ཕྱིང་ཞྭ་གྱོན་

སྲོལ་ཡོད།“ཕྱིང་འབོབ་”ཅེས་པ་ཕྱིང་བའི་བཟོས་པའི་ལྷམ་གོག་ཡུ་རིང་ལ་གོ།“ཕྱིང་འབོར་”ཞེས་པ་བྱིས་

པ་བསྡུ་བྱེད་ཀྱི་འཛོང་ཁུག་ལ་གོ།“ཕྱིང་འགག།”ཅེས་པ་ཕྱིང་བས་བཟོས་པའི་སྟོད་འགག་ལ་གོ་ཞིང་ལྭ་བ་འདི་

ནི་གཙོ་བོ་སེར་མོ་བས་གྱོན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ།“ཕྱིང་བ་དང་རས་ཁ་གང་རྙེད་ཀྱིས་གྲྭ་བ་རང་རང་གི་ལུས་ཚད་དང་

བསྟུན་ཕྱིང་འགག་བཟོས་”ཞེས་པ་ལས་ཀྱང་ཤེས་ཐུབ། 

༢. ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་རིགས།

“ཕྱིང་སྟན་”བྱ་བ་ནི་གདན་གྱི་ཆེད་དུ་བལ་དཀར་ནག་གི་གཡུང་དྲུང་སོགས་རི་མོ་ཕབ་ནས་འཇོག་སྲོལ་

ཡོད།“ཁེབས་ཕྱིང་”བྱ་བ་ཕྱིང་བའི་བཟོས་པའི་ཉལ་ཆས་ལ་གོ།“ཕྱིང་ཁུག་”བྱ་བ་སྣོད་ཅ་ལག་སོགས་བསྡུ་བྱེད་

ལ་ཕྱིང་བའི་བཟོས་པའི་ཁུག་མ་སྣ་ཚོགས་ཏེ། དཔེར་ན། དྲིལ་བུ་དང་ཊ་མ་རུ། ཅ་ནེ་སོགས་ཀྱི་ཤུབས་ལྟ་བུར་

སྤྱོད་པ་རྒྱུགས་ཆེ།“ཕྱིང་གཟར་”བྱ་བ་རྟའི་རྒྱབ་སྒ་ཡིས་མི་བརྣག་ཆེད་འོག་སྟན་དུ་བཟོས་པ་ལ་གོ། གཞན་ད་

དུང་གླང་སྒའི་ཡག་དང་འུར་མཐིལ་སོགས་ཀྱང་ཕྱིང་བས་བཟོ་བ་ཡིན། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བཞི། ཕྱིང་འཇོག་གི་གླུ།

ཕྱིང་བ་བཟོ་བ་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བཟོ་ལས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་དང་

འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གླུ་དང་གཏམ་དཔེ་ཡང་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་དེ། འདི་རུ་དཔེ་མཚོན་ཙམ་དྲངས་ན། གཏམ་དཔེ་

ལ། ཕར་མཉེ་བལ་འཐབ་འཐབ། ཚུར་མཉེ་ཕྱིང་བ་འཇོག་འཇོག་ཅེས་པ་དང་། གླུ་ལ། ཇི་སྐད་དུ། “ཕ་ས་རིལ་

རིལ་རིལ།ཨ་ལུང་གྱུག་གྱུག་གྱུག འདབ་མ་ཅིག་ཅིག་གཅིག་ཡ།གཉིས་ཡ། གསུམ་ཡ། ཇག་ལ་འགྲོ་བའི་ཇག་

ཕྱིང་།ནགས་ལ་འགྲོ་བའི་ནགས་ཕྱིང་། དབུས་ལ་འགྲོ་བའི་དབུས་ཕྱིང་། དམག་ལ་འགྲོ་བའི་དམག་ཕྱིང་། ཚོང་

ལ་འགྲོ་བའི་ཚོང་ཕྱིང་། ལུག་རྫི་རྒན་པོའི་གོན་ཕྱིང་། གནམ་གོང་མ་རྒྱལ་པོའི་ཁྲལ་ཕྱིང་། སྟོང་རླིང་གཅིག སྟོང་

རླིང་གཉིས། སྟོང་རླིང་གསུམ་ཞེས་དང་། ཡང་ན།གཡང་དཀར་ཚེར་མོ་ལུག་གི་བལ་དཀར་ཁ་ཆུ་འཇིལ་ལི་ལི། 

འཚེར་མོ་ལྷས་ལ་འཛོམས་དུས། ལུག་ཆུང་འབའ་སྒྲ་ལྷངས་སེ་ལྷང་། ཕྱིང་དཀར་ཆུ་རླིང་རེད། གོས་ཀྱི་དྭངས་རྩེ་

རེད། གེ་སར་དམག་ལྭ་རེད། སྟག་ཤར་ཇག་ལ་འགྲོ་བའི་ཇག་ཕྱིང་རེད། བུ་མོ་གནས་ལ་འགྲོ་བའི་གནས་ཕྱིང་

རེད” ཅེས་པ་དང་། གཞན་ད་དུང “ཨ་ལ་མ་ནི་པད་མེ། འཕྱིང་ཡག་ལྷ་འུའི་ལ་ལྷ་འཕྱིང་། གཡང་ཡག་

གཡང་དཀར་ལ་ཁ་ཆུ། གཅིག་ཡག་ཨ་བུ་ཡི་རྐྱ་འཕྱིང་། གཉིས་ཡག་བྱི་མོ་ཡི་རྫི་འཕྱིང་། གསུམ་ཡག་སོ་ཁ་

ཡི་དར་ཕྱིང་།བཞི་ཡག་ལྷ་གཞི་ཡི་དཀར་ལིང་། ལྔ་ཡག་ལྷ་ལྔ་ཡི་འཕྱིང་ཞྭ། དྲུག་ཡག་གྲུས་མ་ཡི་རྫི་འཕྱིང་”1 

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། འདིར་ཡིག་ཚོགས་ལ་འཇིགས་ནས་མང་དུ་བྲི་བར་མི་བྱའོ། ། 

ལྔ། ཕྱིང་བའི་བེྱད་ནུས།

འདི་ལ་སྤྱོད་སྒོའི་ཐད་ནས་མིང་འདོགས་སྲོལ་སྣ་མང་ཡོད་ཚུལ་གོང་དུ་བཀོད་པ་ལས། ཇག་ཕྱིང་དང་། 

ནགས་ཕྱིང་། དབུས་ཕྱིང་། གོན་ཕྱིང་། དམག་ཕྱིང་། ཚོང་ཕྱིང་སོགས་ལྟ་བུས་རྟོགས་ཀྱང་། གཙོ་བོར་ཆུ་ཕྱིང་

ཞེས་སྤྱོད་སྒོ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དེ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འབོད་པ་དང་། འབྲོག་པ་རྣམས་ནི་རྩྭ་ཆུའི་བཟང་ངན་ལྟར་རུ་

བ་སྤར་དགོས་ལ། གནམ་གཤིས་དྲོད་གྲང་ནི་སྤྱིར་འཁྱག་ལ་སྒོས་སུ་དགུན་ཟླ་གསུམ་ལ་དེ་བས་ཀྱང་འཁྱག་

ཅིང་། དབྱར་ཁར་ཆར་ཆུ་མོད་པོའི་ས་ཆ་ཡིན་པས། གཙོ་བོ་ཕྱུགས་རྫི་རྣམས་ཀྱི་ཆུ་ལྭར་བཟོས་པ་རེད། དེའི་

1 《མཁས་དབང་ནམ་མཁའི་ནོར་བུའི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་》ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༢༠༠༩ལོར་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་

པར་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཤོག་ངོས་༡༢༧བར་གསལ།
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ཐོན་སེྐྱད་ལས་རིམ་དང་སྣང་ཚུལ་རིག་གནས། 

ནུས་པ་ནི་ཆར་ཆུ་ཁོག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱུ་བལ་ལས་བཟོས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དྲོད་ལྡན་པ་ནི་གཞིར་བཞག་དང་། 

འཇམ་པ་བལ་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དུས་རྒྱུན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་འཇམ་པོ་བལ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལས་ཀྱང་མཚོན་

ཐུབ། གཞན་ད་དུང་དམག་ལ་འགྲོ་བའི་དམག་ཕྱིང་། ཇག་ལ་འགྲོ་བའི་ཇག་ཕྱིང་ཞེས་པ་ལས་ཕྱིང་བ་འདིར་གོ་

མཚོན་འགོག་སྲུང་གི་ནུས་པ་ལྡན་པའང་བོད་མིའི་ངག་རྒྱུན་དང་ལོ་རྒྱུས་སུ་མང་དུ་མཐོང་རྒྱུ་དང་ཐོས་རྒྱུ་ཡོད། 

མདོར་ན། རང་རེའི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གནའ་སྔ་མོ་ནས་ནོར་ལུག་གི་བལ་རྩིད་སོགས་ཀྱིས་སྣམ་ཕྲུག་

དང་ཕྱིང་བ། མགོ་སྦྲ་ལ་སོགས་པའི་འཚོ་བའི་མཁོ་ཆས་དག་བཟོས་ནས་སྐབས་དེའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་

འཕེལ་རྒྱས་ལ་བྱེད་ནུས་གལ་ཆེན་ཐོན་ཡོད་ལ། “བཟོ་ལས་ཀྱིས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་རང་བཞིན་རྣལ་དུ་

གནས་པའི་མི་དང་མི་དམངས། མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་འཚོ་བ་གོང་དུ་སྤེལ་ཏེ། བདེ་ཞིང་

སྐྱིད་པའི་གནས་སུ་བཀོད་ནས་མཐར་སྤྱོད་བཟང་སེམས་བཟང་བླ་ན་མེད་པའི་གོ་འཕང་དུ་འགོད།”1 ཅེས་པ་

ལྟར་ཡབ་མེས་རྣམས་ཀྱི་བཟོ་རིག་ལག་རྩལ་ལས་བྱུང་བའི་ཐོན་རྫས་དེ་དག་གི་རིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་

འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པ། དེང་རབས་འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་ལས་སོགས་ལག་རྩལ་སྣ་ཚོགས་པ་བསླབས་ནས་བོད་མིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ཡར་འཕེལ་འགྲོ་བའི་ཐབས་ལ་འབད་པ་གནད་དུ་ཆེ་བ་དང་གཅིག། དངོས་རྫས་མ་ཡིན་པའི་ཤུལ་བཞག་

རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་དགོས་པ་ཡོད་པ་དང་གཉིས་བཅས་ཀྱིས། འདིར་དེང་གི་ཆར་མང་

བོ་ཞིག་རང་ཅག་གི་དྲན་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞིན་པར་དམིགས་ཏེ། ཀུན་སློང་བཟང་བོའི་སྒོ་ནས་རོབ་

ཙམ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དཔྱད་གཞིར་ཕུལ་བ་ལགས་སོ། །

                   （ཟོན་ཐར་སྐྱིད་ཀྱིས་མཛད། ༢༠༡༡ལོའི་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་དེབ་དང་བོ་ལས་དྲངས།）

1 《རྗེ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་རྩོམ་པོད་གསུམ་པ་》 མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༩༧ལོར་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་

ཤོག་ངོས་༧༢༡པར་གསལ།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཨ་མདོའི་དམངས་ཁྲོད་གཏམ་རྒྱུད་རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོ་ལས་

འཕྲོས་པའི་དཔྱད་བརྗོད་ཐོར་བུ།

གླེང་སློང་།

དེ་ཡང་ཧྲའན་ཞི་དང་ཀན་སུའུ། ཉིན་ཞ། མཚོ་སྔོན་སོགས་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་ཧུའེ་རིགས་འདུས་སྡོད་བྱེད་

ས་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། ས་ཁུལ་འདི་དག་གི་ཧུའེ་རིགས་ཀྱིས་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ལ་ངོ་རྒོལ་ཐེངས་དུ་མར་བྱས་མྱོང་

ཡོད་དེ་“ཧྲའན་ཞིའི་ཧུའེ་རིགས་འོས་ལངས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག། ཀན་སུའུ་ཧུའེ་རིགས་ཀྱང་ལོ་དེར་（སྤྱི་

ལོ༡༨༦༢）འོས་ལངས་བྱས། ཧྲའན་ཞིའི་ཧུའེ་རིགས་འོས་ལངས་ལ་ཕམ་ཉེས་བྱུང་དུས། ཀན་སུའུ་དང་ཉིན་

ཞ། མཚོ་སྔོན་ས་ཁུལ་གྱི་ཧུའེ་རིགས་ཀྱིས་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་དེ་རིམ་བཞིན་ལྟེ་གནས་བཞི་རུ་

འདུ་འཛོམས་བྱས།”1 ཞེས་པ་ལྟར་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཉམས་དམས་སུ་གྱུར་པ་དང་བསྟུན་ནས་

ཧུའེ་རིགས་འདུས་སྡོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ནས་འོས་ལངས་རབ་དང་རིམ་པ་བྱུང་ནས་ཕྱིས་ཀྱི་མཱ་པུའུ་ཧྥང་ཁྱིམ་

རྒྱུད་ཀྱིས་ལོ་ངོ་བཞི་བཅུ་ལྷག་གི་རིང་མཚོ་སྔོན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པར་རྨང་གཞི་བཏིང་ཡོད་པ་རེད། ཆིང་རྒྱལ་

རབས་འཇིག་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་དེར། མཚོ་སྔོན་ས་ཆར་མཚོན་ན་མཱ་པུའུ་ཧྥང་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་“མཱ་ཆིས་བཱ་ཡན་རོང་

དགུ་དང་ཞིན་ཧྭ་གནས་གཞིར་བཟུང་པའི་སྐབས་དེ་ནས། མཱ་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱིས་ལོ་ངོ་༤༣རིང་མཚོ་སྔོན་ལ་དབང་

སྒྱུར་བྱེད་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྨང་གཞི་ཚུགས།”2 ཞེས་པ་ལྟར་སྤྱི་ལོ་༡༩༠༦ལོའི་ཟླ་༧པ་ནས་སྤྱི་ལོ་༡༩༤༩ལོའི་

ཟླ་༧པའི་བར་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་ནུབ་བྱང་ས་ཁུལ་ལ་བསྐྱོད་པའི་བར་ཏེ། ལོ་ངོ་ཞེ་གསུམ་རིང་

མཱ་ཁྱིམ་རྒྱུད་དཔོན་ངན་མ་རྩ་རིང་ལུགས་ཅན་གྱིས་དྲག་པོའི་དམག་ཤུགས་བཀོལ་ཏེ། མཚོ་སྔོན་གཙོ་བྱས་པའི་

1 邓书著 :《中国历史大事详解一清史》( 下 ); 吉林大学出版社出版 ;P. 182

2 陈秉渊著 :《马步芳家族统治青海四十年》; 青海人民出版社出版 ;2007 年 2 月 .P.277
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ངག་རྒྱུན་རྩོམ་རིག་དང་རིག་རྩལ་འགྲན་སྡུར། 

ཀན་སུའུ་སོགས་ནུབ་བྱང་གི་ས་ཆ་མང་ཆེ་ཤོས་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས། སྐབས་དེར་མཱ་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་

ཁྲིམས་འོག་ན་འཚོ་གཞེས་བྱེད་པའི་བོད་རྒྱ་སོག་གསུམ་གྱི་མི་སེར་རྣམས་ལ་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་མནར་

གཅོད་དང་བཤུ་གཞོག་ཚད་མེད་ཅིག་ཐེབས་མྱོང་། དེ་བས་སྐབས་དེའི་སྡུག་བསྔལ་ཁྲོད་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བའི་

བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ནག་ཉེས་ཀྱི་ལོ་ཟླའི་ཁྲོད་བྱུང་བའི་ཡ་ང་བའི་གནས་ཚུལ་དག་ངག་ཐོག་གམ་ཡིག་ཐོག་ནས་

ཕན་ཚུན་ལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས། དངོས་སུ་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་རིམ་བཞིན་མི་དམངས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ལ་

བརྟེན་ནས་བཟོ་བཅོས་གང་ལེགས་ཀྱིས་དོན་འདུས་ཤིང་ཚིག་ཉུང་ལ། ངག་ལ་གྱེར་བདེ་བའི་དམངས་གླུའམ་སྨྲེང་

གླུའི་རྣམ་པར་ཆགས་པས། ད་ལྟའི་བར་དུ་གནས་ཐུབ་པར་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཡིག་ངོར་བཀོད་ནས་དཔར་སྐྲུན་ཀྱང་

བྱས་འདུག། དེ་ཡང་མཱ་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱིས་མཚོ་སྔོན་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་དུས་སུ། དེའི་མངའ་འོག་གི་བོད་པའི་མི་སེར་

རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་སོགས་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་པར་དམངས་

ཁྲོད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་འདི་དག་གིས་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཐོན་ཡོད། གཞན་ཡང་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་

བབ་མཚོན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་《སྣང་རའི་སངས་རྒྱས་》དང་《ཁ་རྒྱའི་སྐྱབས་

ལོ་》《རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོ་》སོགས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་དཔའ་བོའི་གཏམ་རྒྱུད་མང་བོ་ཡོད། སྐབས་འདིར་《རྐང་

ཚའི་སྐྱབས་ལོ་》ཞེས་པའི་དམངས་ཁྲོད་གཏམ་རྒྱུད་འདི་དཀྱུས་སུ་བཟུང་ནས། སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་

བབ་དང་། གཏམ་རྒྱུད་འདི་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན། གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དོན་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་རང་

བློས་ནུས་ཚོད་ཀྱིས་གླེང་བར་བྱའོ། ། 

དང་བོ། 《རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལ》ོསྤྱིར་བཤད་པ།

༡.《རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོའི་》ནང་དོན་མདོར་བསྡུས། 

“ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའི་རིང་དམངས་ཁྲོད་ངག་ཐོག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་གནའ་རབས་ཀྱི་གླུ་གཞས་དང་། ལྷ་

སྒྲུང་། ཡ་ཐོག་རང་བཞིན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙན་རྩོམ་སོགས་སུ་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་བའི་དུས་རིམ་སོ་སོའི་གནས་ཚུལ་

སོགས་འཁོད་ཡོད་ལ། ……”1 ཞེས་པ་ལྟར་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ལ་དམངས་གླུའི་ཁྱད་ཆོས་དང་། མཚོན་བྱའི་

དོན་ལ་དུས་སྐབས་ཤིག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་སྟོན་ནུས་པའི་དམངས་ཁྲོད་གཏམ་རྒྱུད་《རྐང་ཚའི་སྐྱབས་

1 འབའ་སྟོད་པདྨ་དབང་རྒྱལ། བཅུད་རྫ་གཡང་མོ་སྐྱིད། 《བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་སྤྱི་བཤད་》མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༥ལོ། 

P.༤༤
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ལོ་》ཞེས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཧྭ་ལུང་ས་ཆར་བྱུང་བའི་བརྗེད་དཀའ་བའི་དོན་རྐྱེན་ཞིག་བརྗོད་བྱར་གྱུར་པའི་ངག་རྒྱུན་

གྱི་སྨྲེང་གླུ་འདི་ཕྱིས་སུ་དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་འཚོལ་སྡུད་དང་། པར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་དུས་བཟང་གི་ཡོ་ལང་རྒྱས་

པའི་སྐབས་སུ་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༩༦ལོར་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཨ་མདོའི་དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་

རིག་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་《གནའ་རྒྱའི་ཚེ་ལོ》ལས་བདམས་པ་ཡིན་པས། གཤམ་དུ་མ་ཡིག་དངོས་དང་བསྟུན་ནས་

ནང་དོན་མདོར་བཤད་ཅིག་བཀོད་ན་འདི་ལྟར། དེ་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། རུས་མཱ་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱིས་སྤྱི་

ལོ༡༩༠༦ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ་༡༩༤༩ལོའི་བར་དུ་མཚོ་སྔོན་ས་ཆར་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། མཚོ་སྔོན་གྱི་ཁོངས་

གཏོགས་ཧྭ་ལུང་ས་ཁུལ་གྱི་རྐང་ཚ་ཚོ་བར་སྐྱབས་ལོ་ཞེས་པའི་མི་སེར་ཕལ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར། རྒྱུན་དུ་ཁ་ཇ་

ཆང་མཉམ་འཐུང་དང་གཏམ་བཟང་ངན་མཉམ་བཤད་བྱེད་སའི་གྲོགས་ཤིག་ཡོད་ལ། ཁོའི་གྲོགས་པོ་དེའི་མིང་ལ་

ལུང་རྟོགས་ཟེར། ཞིན་ཧེ་ས་ཆའི་རྒྱ་བཟའི་ལུང་རྟོགས་ཞེས་པའི་མི་ངན་དེས་རང་གི་གྲོགས་པོ་གཡོ་འཚོང་བྱས་

པའི་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས། ཉེས་མེད་ཀྱི་རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོར་རྐྱེན་ངན་པའི་ཉེས་ཆད་ཕོག་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་

རོ། ། 

བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་གི་ཞོགས་པར། སྐྱབས་ལོ་ཚང་གི་མཁར་མཐའ་དམག་གིས་བསྐོར་ནས། 

ཁ་སྨ་ར་ཅན་གྱི་མཱ་ཇག་དམག་གིས་ཁ་ཚིག་གཅིག་བཤད་དབང་མེད་པར་རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོར་གཅར་རྡུང་སྐོར་

གསུམ་བྱས་ཏེ། ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྟ་བརྐུས་པའི་ནག་ཉེས་ཤིག་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་ཀྱིས་བཙན་

འགེལ་བྱས་ཏེ། ལག་པ་རྒྱབ་ནས་བཀྱིགས་ཤིང་རྟའི་རྔ་མར་བཏགས་ནས་ཟི་ལིང་མཁར་ལ་ཁྲིད། རྒྱ་བཟའི་ལུང་

རྟོགས་ཀྱིས་རྟ་བརྐུས་པའི་ཉེས་ཆད་དེ་ཉེས་མེད་ཀྱི་རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོའི་ཕྲག་ལ་བབས་ནས་བཟོད་མེད་ཀྱི་མནར་

གཅོད་གང་མང་མྱོང་དགོས་བྱུང་། སྐྱབས་ལོའི་ཕས་དོན་དེ་སེམས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར་མཛོ་དང་དྲེལ་ལ་སོགས་

པར་འབྲུ་རིགས་ཀྱི་ཁལ་བཀལ་ཏེ་མཱ་ཇག་གི་དམག་དཔོན་དག་ལ་ཕུལ་ནས་བུ་སྐྱབས་ལོ་ཚེ་ཐར་ལ་གཏོང་བའི་

རེ་བ་ཞུས་ཀྱང་ངལ་བ་འབྲས་མེད་དུ་གྱུར། སྐྱབས་ལོས་ཉེས་མེད་ཀྱི་ནག་ཉེས་ཁས་མ་བླངས་པའི་མཐར། སྨད་

པེ་ཅིང་མཁར་ལ་ཁྲིད་ནས་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་མནར་གཅོད་གང་མང་བཏང་། དེ་ལྟར་རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོས་མཱ་

ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གདུག་རྩུབ་འོག་ན་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཟ་རྒྱུའི་ཟས་མེད་པ་དང་རྒྱབ་ལ་གྱོན་

པའི་གོས་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བའི་ངང་ཚུལ་དང་། ད་དུང་རང་གི་ལོ་ན་རྒས་པའི་ཕ་མ་གཉིས་དང་མོ་རེང་དུ་

གྱུར་པའི་ཆུང་མ་བཅས་སེམས་ལ་དྲན་བཞིན་སྐྱོ་གདུང་ཚད་མེད་ཅིག་སྐྱེས་བཞིན་པའི་མོད་ལ། ངམ་གནག་པའི་

དམག་ངན་དེ་ཚོས་རྡོ་སོལ་སྦར་ནས་དམར་ནག་ཁྲག་ལྟར་གྱུར་བའི་ཟངས་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཁྲིམས་གཅོད་

བྱེད་ཀྱི་གླང་བོའི་སྟེང་དུ་རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོ་བཙན་གྱིས་བསྐྱོན་ཏེ་གསོན་བསྲེགས་བྱས་པ་བཅས་ནི་ཡ་ང་བའི་

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དོན་གནད་བསྡུས་ཙམ་མོ། ། 
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ངག་རྒྱུན་རྩོམ་རིག་དང་རིག་རྩལ་འགྲན་སྡུར། 

༢.《རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོ་》དང་འབྲེལ་བའི་ཚོ་བ་སོ་སོའི་མཆེད་ཁུངས་བཤད་པ། 

“རྐང་ཚའི་གསེར་ཁ་གླང་གྱ་དང་ཉེ་བར་རོང་བོ་དང་ས་མཚམས་འཛིན་བྱེད་དུ་བཞག། གསེར་སྒ་ཟུར་

ཆགས་ཟེར། དེ་དང་མཛོ་དགེ་རྐང་ཚ། དྭ་ནའི་རྐང་ཚ་རྣམས་སྔར་རྒན་གྱའི་བེ་ཧུའི་མངའ་འོག་ཡིན། འདི་དང་། 

ཁ་གྱ། རྒན་གྱ། གཙོས། ཙ་ཡུས། གནམ་ལྷ་སྟེ་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་ཟེར།”1 ཞེས་པར་གཞིགས་ན། 《རྐང་ཚའི་

སྐྱབས་ལོ་》ཞེས་པའི་དམངས་ཁྲོད་གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ཁྲོད་ཀྱི་རྐང་ཚ་ཚོ་བ་ནི་བསང་ཆུའི་ལྷོ་བྱང་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་

ལས་མཆེད་པ་ཤེས་ཐུབ་ལ། ཡང་“ཁ་རྒྱ་ཆོ་དྲུག་ནི། བོད་ཀྱི་རུས་ཆེན་དགའ་ལྡོང་འབྲི་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ལྡོང་། 

དེ་ལ་ཚ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཞེས་པའི་ནང་ཚན་གཡི་ཚ། ཁྲི་རལ་ཅན་རྒྱ་ཡུལ་དུ་དམག་ལ་བྱོན་སྐབས་དམག་དཔོན་

དུ་བསྐོས་པས་གཡི་ཚ་དམག་དཔོན་ཐོགས། དེའི་མི་རྒྱུད་རྨ་ ཆུའི་ཕར་ཁའི་བཱ་ཡན་ཕྱོགས་ན་ཡོད་པ་”2 ཞེས་

པ་ལས། རྐང་ཚ་ཞེས་པའི་ཚོ་བ་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུན་རིང་ཞིང་རུས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལྡོང་ལ་ཐུག་ཡོད་ལ། བོད་

རྒྱལ་བཙན་པོ་ཁྲི་རལ་བ་ཅན་གྱི་སྐབས་ནས་བཟུང་ལྡོང་གི་རུས་ལས་མཆེད་པའི་རྐང་ཚ་ཚོ་བ་འདི་བཱ་ཡན་（ཧྭ་

ལུང）ས་ཆར་རྩ་བ་ཚུགས་ཤིང་རྩེ་མོ་རྒྱས་འདུག་པ་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ནས་རྟོགས་ཐུབ། རྗེས་སུ་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འཚོ་བའི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་ཏེ་ཁྱིམ་ཚང་རེ་འགའ་ས་ཆ་གཞན་ལ་གནས་སྤར་ནས་རྐང་

ཚ་ཚོ་བ་རྩ་བ་གཅིག་ལས་རྩེ་མོ་མང་པོར་གྱུར་འདུག། དཔེར་ན་ཀན་སུའུ་རྒན་གྱའི་ས་ཆར་འབྲེལ་བའི་རེབ་གོང་

ནའང་རྐང་ཚ་ཚོ་བ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རེབ་གོང་དང་ཐག་ཉེ་བའི་མདོ་སྨད་ཁྲི་ཀའི་ས་ཆའི་རྐང་

ཚ་ཚོ་བའང་གཡག་གཅིག་གི་ཀོ་བ་དང་ཕ་གཅིག་གི་བུ་རྒྱུད་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་ཁ་རྒྱ་ཚོ་དྲུག་གི་རྐང་ཚའི་ཚོ་བ་

ལས་མཆེདཔའི་རུས་ཁུངས་ལྡོང་ལ་ཐུག་ཡོད་པར་སྙམ། དེ་ལྟར་འདོད་པར་ཡང་རྒྱུ་མཚནཡོད་དེ། ཀོས་ནན་བྱ་

མདོའི་ཚོ་བའམ་སྡེ་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྨད་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་ནསརིམ་བཞིན་ཡར་ལ་གནས་སྤར་བ་ལས་གཞིས་ཆགས་

པ་ཡིན་ཏེ། “ས་འདིའི་བོད་པའི་ཞིང་བ་རྣམས་ཧྭ་ལུང་（བཱ་ཡན）། གཅན་ཚ། ཞོན་ཧྭ་སོགས་ནས་ཡོང་བ་

ཡིན་པས། ས་ཆ་འདི་དག་གི་སྡེ་བའི་མིང་ཧྭ་ལུང་དང་གཅན་ཚ་ས་ཁུལ་གྱི་སྡེ་བའི་མིང་དང་འདྲ་བ་ཡིན་པ་རེད།”3 

ཞེས་པ་ལས་ཀྱང་། སྨད་ཕྱོགས་ཁ་གྱ་ཚོ་དྲུག་ལས་མཆེད་པའི་ཚོ་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་རིམ་པ་བཞིན་ཧྭ་ལུང་དང་

རེབ་གོང་དེ་ནས་ཁྲི་ཀ་སོགས་ལ་གནས་སྤར་བ་ལས་གཞིས་ཆགས་ཤིང་འདབ་ལག་རྒྱས་ནའང་། ད་དུང་རང་

ཉིད་མཆེད་ཁུངས་ཀྱི་ཚོ་བའི་མིང་རང་སོར་བཞག་འདུག་པས་ཆུ་རྒྱུད་དེད་ནས་མགོ་ཁུངས་དང་། རི་རྒྱུད་དེད་ནས་

ལབ་ཙེ་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་རྐང་ཚ་ཚོ་བར་ཐུག་འདུག་པ་ཤེས་ཐུབ་བོ། ། 

1 བྲག་དགོན་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས། 《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༡ལོ། P.༥༤༧

2 བྲག་དགོན་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས། 《མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་》ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༡ལོ། P.༥༤༧

3 陈庆英主编 :《中国藏族部落》; 中国藏学出版社出版 ;2004 年 . P.190
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གཞན་ཡང་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་རྐང་ཚ་ཚོ་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་ཐོག་མའི་མཆེད་ཁུངས་ཁྲི་ཀའི་རྐང་ཚ་

ཚོ་བ་ཡིན་པ་སོགས་ནི་སྐབས་སུ་བབ་པའི་བརྗོད་དོན་ལ་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་མེད་པས་ན་འདིར་ཞིབ་ཏུ་མ་སྨྲས་པ་

ཡིན། （ཞིབ་ཏུ་ཤེས་འདོད་པ་དག་གིས་ཁྲིན་ཆེན་དབྱིན་（陈庆英）གྱིས་བརྩམས་པའི་《中国藏族部落》

ཞེས་པའི་དེབ་དེར་གཟིགས་པར་འཚལ།）《རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོ་》ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་འདི་ནི་མཱ་པུའུ་ཧྥང་ཁྱིམ་

རྒྱུད་ཀྱིས་མཚོ་སྔོན་གཙོ་བྱས་པའི་ནུབ་བྱང་ས་ཁུལ་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་སྐབས། བཱ་ཡན་ནམ་ཧྭ་ལུང་ས་ཆའི་ཡུལ་

མི་རྣམས་ལ་མཱ་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱིས་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་གཉའ་གནོན་དང་བཤུ་གཞོག་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་བྱས་

མྱོང་བའི་དོན་རྐྱེན་དག་ཡིད་སྐྱོ་བའི་སྨྲེང་གླུའི་རྣམ་པར་བརྟེན་ནས་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་མའི་ས་བོན་འཐོར་ས་ཧྭ་

ལུང་གི་གནས་དེ་ནས་མྱུ་གུ་འབུས་ཤིང་། རིམ་བཞིན་མཚོ་སྔོན་གྱི་ས་ཆ་སོ་སོར་ཁྱབ་རྒྱ་ཇེ་ཡངས་སུ་སོང་བ་དང་

བསྟུན་ནས་རྩེ་མོ་རྒྱས་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་“མཚོ་སྔོན་ཞིན་ཧའེ་ས་ཁུལ་གྱི་ཨ་མཆོག་སྟོང་དཔོན་ཚོ་བའང་ཆིང་

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་མཇུག་ཏུ་རྨ་ ཆུ་ལྷོ་རྒྱུད་ནས་རྨ་ ཆུ་བརྒལ་ཏེ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པའི་ཚོ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཨ་

མཆོག་སྟོང་དཔོན་ཚོ་བའི་མངའ་འོག་གི་ཚོ་ཁག་དག་དང་གཞན་རྒྱ་བཟའ་དང་རྟ་བོ་སོགས་རི་ཡོང་གི་ཚོ་བ་བཅུ་

བཞི་བཅས་ལ་ཕྱིས་སུ་ལྷ་སྡེ་ཚོ་བ་ཟེར།”ཞེས་པར་གཞིགས་ན། གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ཁྲོད་དུ་བྱུང་བའི་རྐང་ཚའི་

སྐྱབས་ལོ་གཡོ་འཚོང་བྱེད་མཁན་ལུང་རྟོགས་སྐྱེས་སའི་རྒྱ་བཟའ་ཚོ་བའང་སྔོན་ཆད་སྨད་ཕྱོགས་སམ་ཧྭ་ལུང་རྐང་

ཚའི་ཚོ་བ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཤིག་ནས་མཆེད་པར་འདོད། དེ་བས་རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོ་དང་གྲོགས་སུ་གྱུར་

བའི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཚེ་སྟོད་སྨད་ཕྱོགས་གཉིས་ན་ཡོད་པའི་ཚོ་བ་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་

ལ་ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་སྒོ་ནས་གཡོ་འཚོང་བྱེད་པའི་སྟབས་ཀ་དེ་ཇི་ལྟར་འགྲིག་སྟེ་མི་འགྲིག་གོ ། 

༣. 《རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོ་》ཡི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས་བཤད་པ། 

དམངས་ཁྲོད་ན་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྒྲུང་གཏམ། གླུ་གཞས་སོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་

རུང་། དེ་དག་གིས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་དུས་སྐབས་ཤིག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་ངལ་

རྩོལ་མི་དམངས་ཀྱི་རེ་འདོད། བསམ་བློའི་བརྩེ་དུང་སོགས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་པས། དེའི་ནང་བཞིན་དུ་《རྐང་

ཚའི་སྐྱབས་ལོ་》ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་འདིས་ཀྱང་དུས་སྐབས་ཤིག་གི་རིང་མཚོ་སྔོན་ས་ཁུལ་གྱི་མི་སེར་རྣམས་ཀྱི་

འཚོ་བའི་ངང་ཚུལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མཚོན་པའམ། གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཅི་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་པ་དེ་དག་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་དེ། “སྤྱི་ལོ་༡༩༡༢ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ། ཞིན་ཧེ་ཨ་མཆོག་ཚོ་བའི་ཨ་ལགས་

དང་འབྲོག་ལོ་སོགས་རྨ་ ཆུའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སོང་ནས་རྟ་འཕྲོག་པ་དང་། ར་རྒྱ་དགོན་པ་ནས་སི་ཁྲོན་ཟུང་འཕན་
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ངག་རྒྱུན་རྩོམ་རིག་དང་རིག་རྩལ་འགྲན་སྡུར། 

དུ་ཚོང་ལ་འགྲོ་བ་ཚོར་འཇབ་རྒོལ་བྱས་ཤིང་། མཱ་གོ་ཀྲུའུ་སོགས་མི་བདུན་བསད།”1 ཅེས་པ་ལས། མཱ་ཁྱིམ་

རྒྱུད་ཀྱིས་མཚོ་སྔོན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྨང་ཐོག་མར་འདིང་མཁན་སྟེ། མཚོ་སྔོན་གྱི་ཉེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་མིང་དུ་

གྲགས་པའི་དབང་སྒྱུར་གྲལ་རིམ་གྱི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་མཱ་ཆིས། སྤྱི་ལོ་༡༩༠༦ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ་༡༩༣༡ལོའི་བར་མཚོ་སྔོན་

ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའི་སྐབས་དེར། ཞིན་ཧེ་ཨ་མཆོག་ཚོ་བས་རྨ་ ཆུའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སོགས་སུ་རྟ་འཕྲོག་པ་དང་

མི་གསོད་པ་ལ་སོགས་ཇག་པའི་ལས་ལ་འཇུག་པའི་སྤྱོད་ངན་སྤེལ་བཞིན་པ་ཤེས་ཐུབ་ལ། དེ་ཡང་《རྐང་ཚའི་

སྐྱབས་ལོ་》ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ཁྲོད་དུ་སྐྱབས་ལོ་གཡོ་འཚོང་བྱེད་མཁན་རྒྱ་བཟའི་ལུང་རྟོགས་

ཀྱང་། ཞིན་ཧེ་ཨ་མཆོག་ཚོ་བའི་མངའ་འོག་གི་རྒྱ་བཟའ་ཞེས་པའི་ཚོ་ཆུང་གི་མི་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་སྔོན་ནས་བཤད་

ཟིན་པ་ཡིན་ལ། འདི་ལས་རྒྱ་བཟའི་ལུང་རྟོགས་ཞེས་པ་དེས་ཅུང་སྟོབས་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཞིན་ཧའེ་ཨ་མཆོག་ཚོ་

བར་བརྟེན་ཏེ། ས་ཆ་སོ་སོར་སོང་ནས་རྐུ་འཕྲོག་གི་སྤྱོད་ངན་མང་དུ་སྤེལ་ཡོད་པར་མ་ཟད། རང་གིས་བཟོས་པའི་

ནག་ཉེས་དག་ཕངས་སེམས་མེད་པའི་སྒོ་ནས་རང་གི་གྲོགས་པོའམ་མི་གཞན་གྱི་སྟེང་ལ་བཞག། དེ་བས་རྐང་

ཚའི་སྐྱབས་ལོ་ལའང་ཉེས་མེད་ཀྱི་ནག་ཉེས་ཤིག་རྒྱ་བཟའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ལྐོག་གཡོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕོག་པ་ཡང་

ཡིད་སྐྱོ་ལ་ཞེ་སྨྲེང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་འདི་འབྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་སུ་གྱུར་འདུག 

མཱ་ཆིས་མཚོ་སྔོན་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་སྐབས་དེར། རྒྱ་བཟའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཨ་

མཆོག་ཚོ་བ་འདིས། རྐུ་འཕྲོག་བཅོམ་གསུམ་གྱི་ཇག་ལས་སྤེལ་བཞིན་པ་དེ་《རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོ་》ཞེས་པའི་

གཏམ་རྒྱུད་འདི་ལས་ཤེས་ཐུབ་པར་མ་ཟད། གཞན་ཡང་《ཁ་གྱའི་སྐྱབས་ལོ་》ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལས། “རྟ་

འདེད་ནོ་རྒྱ་བཟའ་དཔང་རྟགས་རེད།། ང་བདམ་ནོ་གཡང་རྒྱའི་དཀོན་ལོ་རེད།། ལས་མ་དག་ཁ་གྱའི་སྐྱབས་ལོ་

རེད།།”2 ཞེས་པ་ལས་ཀྱང་རྟ་བརྐུས་པའི་རྐུས་གྱོད་ཅིག་ཉེས་མེད་ཀྱི་ཁ་གྱའི་སྐྱབས་ལོར་ཐེབས་པ་འདི་ཡང་མ་

གཞི་ཨ་མཆོག་ཚོ་བའི་མངའ་འོག་གི་རྒྱ་བཟའ་ཚོ་བ་དང་འབྲེལ་ཚུལ་བཤད་འདུག་པས། སྐབས་དེའི་ཨ་མཆོག་

ཚོ་བའི་མངའ་འོག་གི་ཇག་ངན་ལུང་རྟོགས་སོགས་ཀྱི་ཁྲེལ་མེད་ཀྱི་རང་གཤིས་རྟོགས་ཐུབ་པར་མ་ཟད། སྐབས་

དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་སྟོབས་ཤུགས་དང་དབང་ཐང་ལྡན་པའི་ཚོ་བ་དག་གིས་གང་འདོད་དུ་རྐུ་འཕྲོག་གི་བྱ་ངན་

བསྒྲུབས་ནའང་ཉེས་ཆད་ཐེབས་མཁན་རྒྱུ་འབྱོར་བ་མེད་པའི་གཉོམ་ཆུང་གི་མི་སེར་དག་ཡིན་པ། དབང་སྒྱུར་

གྲལ་རིམ་གྱིས་ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ནུས་མེད་ཀྱི་ཚོ་བ་དག་ལ་རྟག་ཏུ་རྐུ་འཕྲོག་བཅོམ་གསུམ་གྱི་

བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་སྤེལ་བ་སོགས་དབང་སྒྱུར་བའི་སྐྱུག་བྲོ་བའི་རང་བཞིན་དང་། གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་དྲག་གནོན་བྱེད་

པའི་ངང་ཚུལ་སོགས་གསལ་ལེར་རྟོགས་ཐུབ་ལ། གཞན་ད་དུང་གོང་གི་དོན་རྐྱེན་འདི་དག་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་

1 陈庆英主编 :《中国藏族部落》; 中国藏学出版社出版 ; 2004 年 . A151 

2 《བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ངག་རྩོམ་ཁུ་བྱུག་མགྲིན་གླུ》 མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༨ལོ། P.༣༢༠
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ལ་གཞིགས་ན། གཏམ་རྒྱུད་འདི་འབྱུང་བའི་དུས་ཀྱང་མཱ་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཁྲོད་ཀྱི་མཱ་ཆིས་མཚོ་སྔོན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་

པའི་དུས་སྐབས་ཏེ། སྤྱི་ལོ་༡༩༡༢ ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་ཨ་མཆོག་ཚོ་བས་ས་ཆ་སོ་སོ་ནས་རྐུ་འཕྲོག་བཅོམ་གསུམ་

བྱས་ཏེ་རུས་མཱ་ཅན་གྱི་ཚོང་པ་བདུན་སོགས་བསད་པའི་སྐབས་དེ་མིན་ནམ་སྙམ། དེ་ཡང་“སྤྱི་ལོ་༡༩༡༥ལོར། 

མཱ་ཆི་ཡི་ནུ་བོ་མཱ་ལེན་གྱིས་སྐྱ་དམག་སྟོང་གཅིག་ལྷག་ཙམ་གྱི་སྣེ་ཁྲིད་དེ། ཧང་ཆུའི་སར་ཐོན་ནས་ཨ་མཆོག་ཚོ་

བར་དཔུང་འཇུག་བྱས། དེ་ནས་སྒྲོལ་རྒྱལ་དང་ཁོའི་བུ་གཅོད་ཕྲུག་འཐབ་འཛིང་ཁྲོད་ནས་ཤི་བས། ཨ་མཆོག་ཚོ་

བའི་ཚོ་དཔོན་གྱིས་རུས་མཱ་ཅན་གྱི་དམག་གི་འགྲན་ཡར་མི་ཡོང་བ་ཤེས་ཏེ། མྱུར་དུ་མཱ་ལེན་ལ་མགོ་བཏགས།”1 

ཞེས་པར་བལྟས་ན། སྐབས་དེར་མཚོ་ལྷོ་ཞིན་ཧེ་ས་ཁུལ་གྱི་ཨ་མཆོག་ཚོ་བ་དེ་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཚོ་ཆེན་ཞིག་

ཡིན་སྟབས་མཱ་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱིས་ཀྱང་དམག་གི་དྲག་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་དཔུང་འཇུག་བྱས་ཏེ་མངའ་འོག་ཏུ་བསྡུས་

པ་ཡིན་པས། དུས་སྐབས་དེར་ཞིན་ཧེ་ཨ་མཆོག་ཚོ་བའི་སྟོབས་ཤུགས་དེ་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ། ཚོ་

ཆེན་དེའི་མངའ་འོག་གི་རྒྱ་བཟའ་ཚོ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་གི་ཚོ་བའི་དབང་ཐང་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས། ས་ཆ་

གཞན་དུ་རྐུ་འཕྲོག་གི་སྤྱོད་ངན་རབ་དང་རིམ་པ་སྤེལ། དེ་བས་ཧྭ་ལུང་ས་ཁུལ་གྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྐང་ཚའི་སྐྱབས་

ལོར་འདི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་མིན་གྱི་སྐྱོན་འཛུགས་ཁྲོད་གསོན་བསྲེགས་བྱས་པའི་མཇུག་འབྲས་ཡ་ང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་

སེམས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར། ཡིད་སྐྱོ་བའི་སྨྲེང་གླུའི་རྣམ་པར་བརྟེན་ནས་སྐབས་དེའི་མུན་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དེའི་

རང་གཤིས་གསལ་འབྱིན་བྱེད་པ་དང་། ཡིན་མིན་དང་བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་བ་མི་འབྱེད་པའི་མཱ་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་

སྒྱུར་ལམ་ལུགས་ལའང་སུན་འབྱིན་བྱེད་པ། དེ་ལྟ་བུའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་མི་སེར་ཕལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེལ་དཀའ་བའི་

འཚོ་བའི་རྣམ་པ་ཡང་གསལ་བརྗོད་བྱས་པ་བཅས་ཀྱིས་ཕྱི་རབས་པར་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། དེ་ཡང་གཏམ་

རྒྱུད་ལས་“ངའི་ཕ་ཡུལ་ཕ་སའི་མི་རྣམས།། མཱ་ཇག་དཔོན་གདུག་རྩུབ་འོག་ཏུ།། ཁ་ལ་ཟ་རྒྱུ་མེད་གི། རྒྱབ་ལ་

གོན་རྒྱུ་མེད་གི། ལྟོགས་སྐོམ་ཚད་མེད་མྱོང་བཞིན།། རྟ་ནོར་འདྲ་བའི་ལས་ཀ།། ཉིན་མཚན་མེད་པར་ལས་པའི།། 

སྡུག་བསྔལ་མྱངས་པ་དྲན་བྱུང་།།”2 ཞེས་པ་འདིའི་ནང་དོན་ལ་གཞིགས་ནས་དཔྱད་ན། མཱ་ཆིས་མཚོ་སྔོན་ལ་

དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་སྐབས་དེར་རང་གི་ཉེ་འབྲེལ་དག་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་རྫོང་དཔོན་དུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་དེ་དག་

གིས་རང་སྣང་གང་ཤར་གྱིས་འབངས་མི་སེར་རྣམས་ལས་དམག་ཁྲལ་དང་། ཕྱུགས་ཁྲལ། ཞིང་ཁྲལ་སོགས་

གོང་རིམ་ལ་འཇལ་རྒྱུའི་ཁྲལ་རིགས་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་པར་མ་ཟད། དཔོན་ངན་དེ་དག་གི་ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བའི་

འགྲོ་སོང་ལས་གཞན་ད་དུང་གོང་རིམ་གྱི་དབང་སྒྱུར་མཁན་མཱ་ཆི་ལ་སོགས་པར་དགའ་འོས་པའི་དོན་དག་རེ་བྱུང་

ཚེ། དེ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་ལེགས་སྐྱེས་ཀྱང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ས་ནས་སྡུད་ལེན་བྱེད་པ་དང། གཞུང་ལམ་དང་

1 陈庆英主编 :《中国藏族部落》; 中国藏学出版社出版 ;2004 年 . A151

2 《གནའ་རྒྱའི་ཚེ་ལ》ོ(ཨ་མདོའི་དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་དཔེ་ཚོགས། ) མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྒྲུན་ཁང་། ༡༩༩༦ལོ། P.༡༧༢
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ངག་རྒྱུན་རྩོམ་རིག་དང་རིག་རྩལ་འགྲན་སྡུར། 

གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་སོགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སློག་པའི་དཀའ་བའི་ལས་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་སེར་དག་གིས་སེན་

མགོ་ཁྲག་དང་སེན་རྟིང་རྣག་བྱས་ཏེ་དཔོན་ངན་དེ་ཚོར་གཡོག་ལས་བྱས་ཀྱང་། ཁོ་ཚོའི་སྔར་བཞིན་རྒྱབ་ལ་གྱོན་

རྒྱུའི་གོས་དང་ཁ་ལ་ཟ་རྒྱུའི་ཟས་མེད་པའི་བཀྲེས་སྐོམ་དང་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་ཕྱུགས་ལས་ཀྱང་དམན་པའི་

འཚོ་བ་རོལ་བའི་ངང་ཚུལ་དེ། ང་ཚོས་གོང་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་བྱུང་བའི་ཚིག་འདི་དང་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་གནས་བབ་བཅས་ལས་རྟོགས་ཐུབ་པར་མ་ཟད། དུས་དེའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་འདྲ་

ཞིག་ལ་གཞི་བྱས་ནས་བརྩམས་པའི་《རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོ་》འདི་འདས་པའི་ལོ་ཟླར་ཕྱིར་དྲན་བྱེད་པར་ངེས་པ་

དོན་གྱི་རིན་ཐང་ལྡན་པར་སེམས། གཞན་མཱ་ཆིས་མཚོ་སྔོན་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་ས་གནས་ཤོག་ཁག་གི་

བསྐོ་བཞག་དང་ཁྲལ་བསྡུའི་གནས་ཚུལ་སོགས་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་འདི། “མཱ་ཆི་དང་མཱ་ལེན་གྱི་བཀས་བཀོད་

རྒྱུད་འཛིན་དབང་བསྒྱུར་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་རེ་འགའ།”1 ཞེས་པའི་དོན་ཚན་དེ་གཞིར་བཟུང་བ་ཡིན་ལ། 

འདིར་ཡིག་ཚོགས་ལ་འཇིགས་ནས་དཔྱད་གཞི་དེ་མ་བཀོད་པའོ།། 

གཉིས་པ། 《རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོའི་》སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་བཤད་པ།

༡. བརྗོད་བྱའི་དོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས། 

《རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོ་》ཞེས་པའི་དམངས་ཁྲོད་གཏམ་རྒྱུད་འདི་ཐོག་མར་ཡི་གེ་མི་ཤེས་པའི་དམངས་ཁྲོད་

སྒྱུ་རྩལ་པ་དག་གིས་མདོ་སྨད་ཧྭ་ལུང་ས་ཆར་བྱུང་བའི་ཡིད་སེམས་སྐྱོ་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ། ཚིག་ཉུང་ཞིང་དོན་ཡིད་

ལ་འཛིན་བདེ་བའི་དམངས་གླུའམ་སྨྲེང་གླུའི་རྣམ་པ་སྤྱད་ནས་སྤེལ་པས་ཨ་མདོའི་ས་ཆ་ཀུན་ལ་དར་ཁྱབ་ཏུ་སོང་

ཡོད། ཕྱིས་སུ་སྨྱུག་ཐོགས་པ་དག་གིས་ཇེ་ལེགས་དང་ཇེ་རྒྱས་སུ་བཏང་ནའང་དེའི་བརྗོད་བྱའི་དོན་ལ་ཐུན་མིན་

གྱི་ཁྱད་ཆོས་འགའ་ལྡན་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་པའི་མགུར་སྔ་ཤོས་ཏེ་བོད་རྒྱལ་པུ་དེ་གོང་རྒྱལ་

གྱི་རིང་ལ་བྱུང་བའི་མགུར་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་དང་། གནམ་རི་སྲོང་བཙན། སྲོང་

བཙན་སྒམ་པོ་སོགས་ཀྱི་རིང་ལ་བྱུང་བའི་མགུར་མི་ཉུང་བ་དེ་དག་གིས་བོད་བཙན་པོས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་དུས་

སྐབས་ཤིག་གི་གལ་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་དང་བྲན་གཡོག་བདག་པོ་ནང་ཁུལ་གྱི་འགལ་བ་དང་འཐབ་རྩོད་

སོགས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་པ་བཞིན་སྐབས་འདིའི་བརྗོད་བྱར་གྱུར་བའི་དམངས་ཁྲོད་གཏམ་རྒྱུད་འདིས་ཀྱང་

དུས་སྐབས་ཤིག་གི་རིང་དབང་སྒྱུར་གྲལ་རིམ་ནང་ཁུལ་གྱི་འགལ་བ་དང་། དབང་སྒྱུར་མྱོང་མཁན་གྱི་མི་སེར་

1 青海省政协文史委员会主编 :《青海文史资料集粹一政治卷》; 2001 年。P. 39
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རྣམས་ཀྱིས་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་གཉའ་གནོན་དང་བཤུ་གཞོག་ཁྲོད་དུ་འཚོ་བ་རོལ་བའི་སྐབས་དེའི་གནས་ཚུལ་

དངོས་དང་། ཁྲེལ་མེད་ཀྱི་གྲོགས་ངན་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ངན་སྦྱོར་ལས་ཉེས་མེད་གཉོམ་ཆུང་གི་སྐྱབས་ལོའི་ཚེ་སྲོག་

ཤོར་ཚུལ་སོགས་སྐབས་དེའི་དོན་རྐྱེན་དེ་དྲང་བའི་ངག་གི་ལམ་ནས་བརྗོད་ཡོད་པས་ཆོས་ལུགས་སོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་

དྲིལ་སྒྲོག་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་ཕྱི་རབས་པར་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། དེ་བས་

འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱིར་དྲན་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་ཡང་ངེས་པ་དོན་གྱི་ཆ་ནས་རིན་ཐང་ལྡན་པར་སེམས། 

དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཡ་ང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་འདི་འབྱུང་སའི་གནས་སམ་མི་སྣ་གཙོ་བོ་སྐྱབས་ལོ་སྐྱེས་སའི་ཡུལ་གྱི་ཆེ་བ་

བརྗོད་ཡོད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། “བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཕ་ཡུལ།། སྟོད་གན་ན་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ།། བར་དེ་ན་

དབུས་གཙང་རི་བཞི།། སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་དཀྱིལ་ན།། མ་བཏབ་པའི་ལོ་ཏོག་འཁྲུངས་ས།། ལུག་གཡང་

དཀར་ཤ་ཤེད་རྒྱས་ས།། དཔའ་ལྡན་པའི་བུ་རབ་འཁྲུངས་ས།། གླུ་ལེན་དང་གར་རྩེད་བྱེད་ས།། བུ་སྐྱབས་ལོ་ང་

ཡི་ཕ་ཡུལ།།”1 ཞེས་གངས་ཅན་ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་མཆོག་འདི་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། སྒོས་སུ་མདོ་སྨད་

སའི་ཐིག་ལེའི་སྙིང་བོར་ཆགས་པ་བུ་སྐྱབས་ལོའི་ཕ་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་ཁྱད་དུ་འཕགས་ཚུལ་སྟོན་ཡོད་པ་སྟེ། ཞིང་

ལ་ལོ་ལེགས་དང་ཕྱུགས་ལ་ཤ་ཤེད་རྒྱས་ས་ཞིག་ཡིན་པས་སའི་བཅུད་བཟང་ཚུལ་དང་། དཔའ་བོ་དང་བུ་རབ་

འཁྲུངས་ས་ཞིག་ཡིན་པས་ས་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེས་ཁུངས་བཙན་ཚུལ། ད་དུང་གླུ་ལེན་དང་གར་རྩེད་བྱེད་པའི་

ཡུལ་སྲོལ་སོགས་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བརྗོད་དེ། གཏམ་རྒྱུད་འདི་འབྱུང་སའི་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་ཐོག་མར་བརྗོད་

པས་སྔུན་བསུས་ཏེ་རིམ་བཞིན་དོན་རྐྱེན་དེ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་སོགས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བརྗོད་ཡོད། 
“དོན་བརྗོད་སྙན་རྩོམ་རིང་མོ་ནི་ཆ་ཚང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་བྱུང་རིམ་དང་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་མི་སྣའི་

སྣང་བརྙན་གསལ་བོར་མངོན་པ་སོགས་དོན་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་སྟེ།”2 ཞེས་པ་ནང་བཞིན་རུས་

མཱ་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ལས་མཱ་ཆིས་མཚོ་སྔོན་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་སྐབས་དེར། རྒྱ་བཟའི་ལུང་རྟོགས་སོགས་

ཀྱིས་རྐང་ཚའི་སྐྱབས་ལོ་ལ་ཉེས་མེད་ལོག་འགེལ་བྱས་པ་དང་། ཡང་མཱ་ཇག་གི་དཔོན་ངན་དང་ཨ་མཆོག་ཚོ་བའི་

བར་ལ་རྒྱུ་དང་དབང་གི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས། སྐྱབས་ལོ་གཡོ་འཚོང་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲོགས་ངན་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་སྐད་

ཆར་པདེན་རྫུན་གྱི་འདྲི་གཅོད་ཅི་ཡང་མི་བྱེད་པར་གདུག་རྩུབ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་མི་ཉེས་མེད་ལ་ཉེས་སྐྱོན་ལོག་

འགེལ་བྱས་པའི་དོན་རྐྱེན་དེ་བརྗོད་བྱའི་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་དོན་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་ཞོར་དུ། གདུག་རྩུབ་ཅན་

གྱི་མཱ་ཇག་དཔོན་ངན་དག་གི་གཉའ་གནོན་དང་བཤུ་གཞོག་གི་ངལ་རྩོལ་ཁྲོད་རང་ལུས་རང་ལ་མི་དབང་བའི་ཡ་

1 《གནའ་རྒྱའི་ཚེ་ལ》ོ(ཨ་མདོའི་དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་དཔེ་ཚོགས། ) མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྒྲུན་ཁང་། ༡༩༩༦ལོ། P. ༡༦༧

2 འབའ་སོྟད་པདྨ་དབང་རྒྱལ། བཅུད་རྫ་གཡང་མོ་སྐྱིད། 《བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་རོྩམ་རིག་སྤྱི་བཤད་》མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༥ལོ། P. 

༢༦༣
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ངག་རྒྱུན་རྩོམ་རིག་དང་རིག་རྩལ་འགྲན་སྡུར། 

ང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ། ད་དུང་སྐབས་དེའི་དབང་སྒྱུར་མཁན་གྱི་སྐྱུག་བྲོ་བའི་རང་གཤིས་དང་གྲོགས་

ངན་གྱི་ཕུང་སྦྱོར་སོགས་ཀྱང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྗོད་པར་བྱས་ཡོད་ལ། མཐར་བུ་སྐྱབས་ལོས་ཉེས་མེད་ཀྱི་ཉེས་པ་

ཁས་མ་བླངས་པས་གཅར་རྡུང་སྐོར་གསུམ་གྱིས་མནར་གཅོད་བྱས་ཏེ་གསོན་བསྲེག་བྱས་པའི་ཡ་ང་ལ་འཇིགས་

སུ་རུང་བའི་འབྲས་བུས་མཇུག་བསྡུས་ཏེ། ཉན་པ་བོའམ་ཀློག་པ་བོ་དག་ཡ་ང་བག་ཚ་མེད་པའི་དབང་སྒྱུར་མཁན་

ལ་ཞེ་སྡང་དྲག་ཏུ་སྐྱེས་པ་དང་། གཉོམ་ཆུང་ཉེས་མེད་ཀྱི་སྐྱབས་ལོ་དང་སྐྱབས་ལོ་ལྟ་བུའི་མི་སེར་དག་ལ་སྙིང་རྗེ་

གཏིང་ནས་སྐྱེས་པའི་ཞོར་དུ། སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་བའི་གནས་བབ་དེ་དག་དྲན་པའི་ཡོལ་བའི་ངོས་ལ་གློག་བརྙན་ཤར་

བ་ལྟར་ཡང་བསྐྱར་མངོན་པར་བྱས་ཡོད་པའོ། ། 

༢. རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་ཁྱད་ཆོས། 

དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་ལས་ངག་རྩོམ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་ཡིད་སྐྱོ་བའི་སྨྲེང་གླུའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་

པའི་གཏམ་རྒྱུད་འདི། བཅད་རྩོམ་ཚེག་བར་བདུན་མའི་ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་གྲལ་རིམ་གྱི་འགལ་བ་བརྗོད་གཞིར་

གྱུར་པའི་དོན་བརྗོད་སྙན་རྩོམ་ཐུང་གྲས་ཤིག་ཡིན། གཏམ་རྒྱུད་འདི་ལས་གང་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་དོན་རྐྱེན་དེའི་

རང་བཞིན་དང་དེའི་གནས་ཚུལ་བཅས་ལ་རབ་བཏགས་དང་འཁྱོག་བརྗོད་སོགས་མི་བྱེད་པར་དྲང་པོར་བརྗོད་ཡོད་

པས་རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་དང་། ཚིག་ཉུང་ཞིང་དོན་འདུས་ལ་བརྡ་རྙིང་བས་མ་བཅིངས་

པས་དོན་རྟོགས་སླ་བ་དམངས་གླུའི་ཚིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱང་ལྡན། དོན་རྐྱེན་དེ་འབྱུང་སའི་གནས་དང་

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན། འཕེལ་བའི་གོ་རིམ་མཐའ་མའི་མཇུག་འབྲས་སོགས་རིམ་པ་ལྟར་ཆེས་སྤྱིར་བཏང་གི་མིང་

ཚིག་སྟེ་ཁ་སྐད་དང་ཐག་ཉེ་བའི་མིང་བརྡ་དག་སྤྱད་དེ་བྲིས་ཡོད་པས། བརྗོད་དོན་གསལ་ལ་འགྲོས་རིམ་ལྡན་པར་

མ་ཟད། དོན་གྱི་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་དེ་ཡང་ཚིག་ཐུང་བའི་སྒོ་ནས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་པ་དཔེར་ན། མཁར་སྐྱ་

མོ་དང་། བོའུ་ཁྲ་རིང་། ཁ་སྨ་ར་ཅན། རྟགས་ཅན་གྱི་བློན་པོ། རལ་ཅན་གྱི་བློན་པོ། ཁ་ལ་ཟ་རྒྱུ་མེད། རྒྱབ་ལ་

གོན་རྒྱུ་མེད་སོགས་སྤྱིར་བཏང་གི་ཚིག་གིས་བྱ་དངོས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ། མི་སྣའི་ཕྱིའི་

ཆ་ལུགས་ལས་ནང་བསམ་པའི་འགྱུར་བ་དང་ཚུལ་མིན་གྱི་སྤྱོད་པ་སོགས་གསལ་ལེར་རྟོགས་ཐུབ་པར་བྱས་ཡོད་

པས་ཚིག་ལ་ནུས་པ་ལྡན། 

དེ་ཡང་གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་བརྗོད་བྱའི་དོན་གྱི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ཚང་མར་སྤྱིར་བཏང་དུ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་

དཔེ་སོགས་མང་བོ་བཀོད་མེད་ནའང་འབྲུ་ཉུང་ཞིང་བརྗོད་བདེ་བ། དོན་འདུས་ཤིང་གནད་ངོར་གཞོལ་བ། རྣར་

སྙན་ཞིང་སེམས་སྨྲེང་བའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཚིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སྒོ་ནས་སྐབས་བབ་ཀྱི་བརྗོད་བྱའི་དོན་དེ་གསོན་

ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་ཀློག་པ་བོའི་སེམས་ལ་གཤགས་སུ་བཅུག་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་ཚེག་བར་དོ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

མཉམ་དུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས་ཞེ་སྨྲེང་བའི་ངག་གི་དབྱངས་རྟ་ལ་དྲངས་ནས་གྱེར་བའམ་གླུར་བླངས་ན། ཡི་གེ་མི་

ཤེས་པའི་ཉན་པ་བོ་དག་གིས་ཀྱང་གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་དོན་རྟོགས་ཐུབ་པར་མ་ཟད། སེམས་སྐྱོ་བའི་མིག་ཆུ་ཡང་

འཆོར་ངེས་པར་ཡོད་པ་སོགས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་འབུར་དུ་ཐོན་པར་བྱས་

ཡོད། ཡང་གཏམ་རྒྱུད་དུ་མཚོན་བྱའི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་དཔེ་གཏན་ནས་བཀོད་མེད་པའང་མ་ཡིན་པ་སྟེ། 

དཔེར་ན། མི་འཇིགས་ཅན་སྤྱང་རྒན་འདྲ་བོ། མྱུར་མོ་གློག་དང་འདྲ་བ། རྟ་ནོར་འདྲ་བའི་ལས་ཀ། ཞེས་པ་ལྟ་

བུའི་དཔེ་འགའ་བཀོད་ཡོད་པ་འདིས། གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་མཱ་ཇག་གི་དམག་དཔོན་དག་གི་རང་གཤིས་དེ་གཅན་

གཟན་སྡིག་ཅན་སྤྱང་ཀིའི་དཔེར་རུ་བཀོད་ནས། མི་ངན་དག་གི་སྣང་བརྙན་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་ནས་ང་ཚོའི་

མིག་ལམ་དུ་ཤར་འོང་བར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། སྐྱབས་ལོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ངང་ཚུལ་དེ་མྱུར་མོ་གློག་གི་དཔེ་

རུ་བཀོད་ནས། བཙན་པོས་གཉོམ་ཆུང་ལ་གཉའ་གནོན་དང་མནར་གཅོད་བྱེད་པའི་ཚུལ་མིན་གྱི་སྤྱོད་པ་གསལ་

བོར་བསྟན་ཡོད་པ། ཡང་མཱ་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་བཙན་གནོན་དྲག་པོའི་དབང་སྒྱུར་ཁྲོད་དུ་མི་སེར་ཕལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་

ཡི་དྭགས་ལྟ་བུའི་བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དགོས་པས་མི་ཚད་ད་དུང་དུད་འགྲོ་ལྟ་བུའི་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་སྡུག་

བསྔལ་ཀྱང་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པའི་འཚོ་བའི་ངང་ཚུལ་དེ་རྟ་ནོར་སོགས་ཀྱི་དཔེ་རུ་བཀོད་པ་བརྒྱུད་ནས་སྐབས་དེའི་མི་

སེར་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སྣང་བརྙན་ཞིག་ང་ཚོས་མིག་གིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལྟ་བུའི་ཚོར་འདུ་ཞིག་སྐྱེས་སུ་

བཅུག་ཡོད་པ་བཅས་དཔེ་རེ་འགའ་བཀོད་པ་དེའང་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན་པར་སེམས་སོ། ། 

མདོར་ན། གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཉུང་ཞིང་དོན་འདུས་ལ། དེའི་ནང་དུ་གླུ་དང་གཏམ་རྒྱུད་

སོགས་ངག་རྩོམ་གཞན་དག་གི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཉིང་བཅུད་བསྡུས་ཡོད་པས། ངལ་རྩོལ་མི་དམངས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་

བློ་གྲོས་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་མཐའ་དག་མཉམ་འདྲེས་ཚུལ་དུ་གནས་པ་ཞིག་སྟེ། ཞེ་སྡུག་པའི་ངག་གི་དབྱངས་རྟ་ལ་

འདྲེན་ཆོག་པའི་སྐྱོ་གླུའམ་སྨྲེང་གླུའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་མངོན་གསལ་དོད་པའི་སྒོ་ནས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་པའི་ཐོག་ཏུ། 

ད་དུང་བརྗོད་བྱར་གྱུར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་དེར་སྐུར་འདེབས་དང་འཁྱོག་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན་ཅི་ཡང་མ་སྤྲས་པར་

དྲང་པོའི་ངག་གིས་གསལ་བོར་བརྗོད་ཡོད་པས། རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་ཟོར་ཡང་ཞིང་གྲིམ་པ་དང་བརྗོད་བྱའི་དོན་གྱི་

གནད་གསལ་ཞིང་གོ་སླ་བའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཡོན་ཏན་དུ་མ་ལྡན་ནོ། ། 

                             （ཡུལ་ལྷ་ཐར་གྱིས་མཛད། མདོ་སྨད་ཞིབ་འཇུག་གླེགས་བམ་ལྔ་བ་ལས་དྲངས།）
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ངག་རྒྱུན་རྩོམ་རིག་དང་རིག་རྩལ་འགྲན་སྡུར། 

བྱ་གཞུང་ས་ཁུལ་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་འབའ་རྡེའུ་སྐོར་

རགས་ཙམ་གླེང་བ།

དང་པོ། འབའ་རྡེའུ་ངོ་སྤྲོད།

འབའ་རྡེའུ་ནི་རོང་འབོྲག་གཉིས་སུ་དར་ཡོད་པའི་རྩེད་མོའི་རྣམས་གྲངས་ཤིག་ཡིན་ལ། རོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་

འབའ་རྫི་ཡང་ཟེར། འདི་རྩེ་བ་ལ་འབའ་རྫི་རྩེ་ཞེས་པའམ་འབའ་འདེབས་པ་ཞེས་ཀྱང་འབོད་སྲོལ་ཡོད། འདི་རྩེ་

མཁན་གྱི་མི་མང་ཆེ་བ་ཕྱུགས་རྫི་ལ་འགྲོ་བའི་ཆུང་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། རོང་ཁུལ་གྱི་སློབ་ཆུང་སློབ་མའི་ཁྲོད་

དུའང་རྩེ་མཁན་ཤིན་ཏུ་མང་། དེ་མ་ཟད་གཞོན་པའི་ནང་ནའང་འདི་རྩེ་བར་དགའ་མོས་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད།

གཉིས་པ། འབའ་རྡེའུའི་མིང་དང་གྲུབ་ཆ།

འབའ་རྡེའུ་ལ་ཡུལ་ཕྱོགས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་མིང་གི་འབོད་སྲོལ་མང་པོ་ཞིག་མཆིས་ཏེ། འབའ་རྡེའུ་

ཞེས་འབོད་པ་ལས་གཞན་ད་དུང་ཆ་རྡེའུ་དང་ལྔ་ཆེན། ལྔ་བོ་ལྔ་རྡེའུ་སོགས་ཡོད་དོ།། འབའ་རྡེའུ་ནི་ཁ་གྲངས་

ཀྱི་ཆ་ནས་ལྔ་ཡིས་གྲུབ་ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་རྒྱུ་ཆ་རྡེའུ་ཆུང་ཆུང་ལྔ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འབའ་རྡེའུ་ཞེས་བཏགས་པར་

འདོད། དུས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་བསྟུན་ནས་དེའི་རྒྱུ་ཆར་ཤེལ་གྱིས་བཟོས་པའི་མ་མོ་མྱིག་རིལ་ཞེས་པ་དེ་བཀོལ་

མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད། རྡེའུ་ལྔ་ལས་གང་རུང་ཞིག་ནི་འབའ་མགོ་བྱས་ཏེ་རྩེ་ཆོག་ལ། དེ་རྩེ་བར་མི་གྲངས་ཀྱི་ཆ་

ནས་ཆེས་ཉུང་ནའང་མི་གཉིས་དགོས་ཤིང་། མང་ན་གསུམ་དང་བཞི་སོགས་ཁ་གྲངས་ལ་ཚད་བཀག་མེད། གལ་

ཏེ་མི་མང་པོ་ཡོད་ན་མི་གསུམ་མམ་མི་བཞིའམ་ལྔ་རེ་སྐོར་གཅིག་རེ་བྱས་ནས་རྩེ་ཆོག་ལ། ཚན་ཆུང་གང་ལ་མི་

གཅིག་གིས་མ་འདང་བ་ཡིན་ན་དེ་ལ་འབའ་རྩེ་བའི་སྐལ་ལྷག་མ་བྱིན་ཆོག ཡང་སྐབས་ལ་ལར་འབའ་རྡེའུ་རྩེ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་ཚན་ཆུང་གང་ཞིག་གཞན་གྱི་རྗེས་སུ་ལུས་ནས་བྲེ་མང་པོ་བཀལ་བ་ཡིན་ན། དེ་ནང་གི་འབའ་

འདེབས་པར་ལེགས་པའི་མི་གཅིག་ལ་མི་ཚང་མའི་འབའ་རྩེ་བའི་སྐལ་བྱིན་ནས་རྩེ་བའམ་ཡང་ན་མི་རེ་གཉིས་ལ་

རོགས་རམ་བྱེད་སྲོལ་ཡང་ཡོད།

གསུམ་པ། འབའ་རྡེའུ་རྩེ་སྲོལ།

༡. སྔ་གཞུག་རྩོད་པ།

འབའ་རྡེའུ་འགོ་རྩོམ་སྐབས་གལ་ཏེ་མི་གཉིས་རྩེ་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཐོག་མར་སུ་ཞིག་རྩེ་བའི་སྔ་

གཞུག་ཐག་གཅོད་པའི་ཆེད་དུ་འབའ་མགོ་ལེན་དགོས་ཏེ། འབའ་མགོ་ལེན་པ་ཞེས་པ་ནི་འབའ་རྡེའུ་ལྔ་བོ་ལག་

པའི་ནང་ལ་བཟུང་རྗེས་མཉམ་དུ་གནམ་ལ་གཡུག་ནས་ཕྱིར་ལག་པའི་ཕྱི་ངོས་སུ་འདུག་ཏུ་འཇུག་པ་དེ་ཡིན་ལ། 

མི་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱས་རྗེས་ལག་པའི་ཕྱི་ངོས་སུ་འབའ་རྡེའུ་ཅི་ཙམ་ཡོད་པའི་ཁ་གྲངས་ཀྱིས་སུ་ཞིག་སྔོན་དུ་

རྩེ་བའི་རྒྱལ་ཕམ་གྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་ཡིན། ཡང་འདིར་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ནི་འབའ་མགོ་བླངས་

ནས་འབའ་རྡེའུ་ལག་པའི་ཕྱི་ངོས་ན་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར་ལག་མགོ་ལ་བླངས་ཆོག་པ་ཡིན་ལ། ལག་མགོ་ལ་

ལེན་པ་ཞེས་པ་ནི། ལག་པའི་ཕྱི་ངོས་སུ་བསྡད་ཡོད་པའི་འབའ་རྡེའུ་དེ་དག་ཡང་བསྐྱར་གནམ་ལ་འཕངས་ནས་

ལག་པས་གཟུང་དགོས་པ་དེ་ཡིན། དེའི་དགོས་པ་ནི་འབའ་མགོ་བླངས་པའི་ཁ་གྲངས་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ཇེ་མང་

དུ་གཏོང་བ་ཡིན་ལ། ཁ་གསལ་བོར་བརྗོད་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་འབའ་མགོ་བླངས་པའི་རྡེའུ་ཁ་གྲངས་ལ་ཨང་གྲངས་

གཉིས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་འབའ་མགོ་བླངས་ནས་ལག་པའི་ཕྱི་ངོས་སུ་འབའ་

རྡེའུ་གཅིག་ཡོད་ན། དེ་ཉིད་ལག་མགོ་ལ་བླངས་ཚེ་གཉིས་སུ་བརྩི་ཆོག་ལ། གཉིས་ཡོད་ན་བཞི། གསུམ་ཡོད་

ན་དྲུག། བཞི་ཡོད་ན་བརྒྱད། འབའ་རྡེའུ་ལྔ་བོ་ལག་པའི་ཕྱི་ངོས་སུ་འདུག་ཏུ་འཇུག་ཐུབ་པ་དང་། དེ་དག་ལག་

མགོ་ལའང་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་བཅུ་རུ་གྱུར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་འབའ་མགོ་བླངས་པའི་ཆེས་མཐོ་བའི་གྲངས་ཀ་ལ་

བརྩི་ཆོག ། 

དེ་དག་ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལག་མགོ་ལ་ལེན་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། འབའ་མགོ་བླངས་རྗེས་ལག་

མགོ་ན་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་པའི་དུས་ཡིན་ལ། དེ་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་མགོ་ན་ཡོད་པའི་རྡེའུ་གཅིག་

བུ་སར་ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པར། ཐང་ན་ཡོད་པའི་རྡེའུ་བཞི་ལས་གང་རུང་ཞིག་དཀྱིལ་མཛུབ་དང་མཐེབ་ཆེན་གཉིས་

ཀྱིས་བཟུང་ནས། གནམ་དུ་གཡུགས་ཤིང་ཕྱིར་བབ་པ་དེ་ལག་ཐོག་ནས་འདུག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། སྔར་གྱི་འབའ་



-377-

ངག་རྒྱུན་རྩོམ་རིག་དང་རིག་རྩལ་འགྲན་སྡུར། 

རྡེའུ་གཅིག་བུ་སར་གཡུག་དགོས། དེ་ལྟར་རིགས་འདྲེས་བཞིན་ཐང་གི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་བོ་བླངས་རྗེས། མཇུག་

མཐའི་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་བུ་ཡང་སྔོན་བཞིན་ལག་མགོ་ལ་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། ལག་མགོར་བླངས་པའི་ཨང་

གྲངས་བཅུ་ལ་བརྩི་ཆོག་པ་དང་། ཡང་གལ་ཏེ་ཐང་གི་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་བརྗེ་ནས་ལག་མགོར་བླངས་པ་ཡིན་ན་

བཞི་དང་། གཉིས་བརྗེ་ནས་ལག་མགོར་བླངས་པ་ཡིན་ན་དྲུག། གསུམ་བརྗེ་ནས་ལག་མགོར་བླངས་པ་ཡིན་ན་

བརྒྱད། བཞི་པོ་བརྗེ་ནས་ལག་མགོར་བླངས་པ་ཡིན་ན་གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་ཡིན་ནོ། ། 

འདིའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་མཉམ་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་ནི་འབའ་རྡེའུ་ལག་མགོ་ལ་ལེན་པའམ་བརྗེ་སྤོར་བྱེད་པ་

གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་གལ་ཏེ་རྡེའུ་གང་རུང་ཞིག་འཛིན་མ་ཐུབ་པར་ས་ལ་ལྷུང་བ་ཡིན་ན། འབའ་རྡེའུ་རྩེ་མཁན་དེར་

འབའ་མགོ་བླངས་པའི་ཐོབ་འབྲས་ཅི་ཡང་བགྲང་དུ་མེད་པར་མ་ཟད། འབའ་རྡེའུ་རྩེ་བའི་དབང་ཆའང་ཕ་རོལ་

བར་སྤྲོད་དགོས། གལ་ཏེ་གཉིས་ཀ་ཕམ་སོང་ན་ཡང་བསྐྱར་མགོ་རྩོམ་དགོས་པ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

༢. དངོས་ལ་ཞུགས་པ།

འབའ་མགོ་བླངས་ནས་མི་སུ་ཞིག་རྒྱལ་བ་ཡིན་ན་དེས་འབའ་རྡེའུ་རྩེ་སྲོལ་གྱི་གོ་རིམ་མ་འགལ་བར་རྩེ་

དགོས་ཤིང་། དེ་ལ་བསྡོམས་པའི་གོ་རིམ་ལྔ་ཡོད་ལ། རིམ་པ་རེ་ལའང་མིང་རེ་ཡོད་དེ། རིམ་པ་དང་པོ་བཏོག་

བཏོག་བཏུ། རིམ་པ་གཉིས་པ་གཉང་རྡེའུ། རིམ་པ་གསུམ་པ་སྒུལ་རུལ། རིམ་པ་བཞི་བ་སྐྱུག་རྡེའུ། རིམ་པ་ལྔ་

བ་བ་གླང་ས་སྤྲུག་བཅས་སོ།། འདི་དག་རེ་རེ་ལའང་ཁེར་ཆ་དང་ཉིས་ཆ། སུམ་ཆ། བཞི་ཆ་བཅས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

རིམ་པ་རེ་རེ་མཇུག་རྫོགས་ཁར་ལག་མགོར་ལེན་དགོས་ཤིང་། རིམ་པ་གང་ཞིག་ལ་མཚོན་ནའང་ཁེར་ཆ་ནས་

ལག་མགོར་ལེན་པའི་བར་ནི་གོ་རིམ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་རྗེས་མུ་མཐུད་དུ་རིམ་པ་གོང་མ་རྩེ་ཆོག་པ་ཡིན།
（༡） རིམ་པ་དང་པོ། བཏོག་བཏོག་བཏུ།

༡. བཏོག་བཏོག་བཏུའི་ཁེར་ཆ། 

འབའ་རྡེའུ་ལྔ་པོ་སྤར་མོར་བཟུང་རྗེས། དེའི་ནང་གི་གང་རུང་ཞིག་འབའ་མགོ་བྱས་ནས་གནམ་དུ་གཡུག་པ་

དང་མཉམ་དུ། ལག་པའི་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་པོ་སར་འཇོག་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་མྱུར་དུ་གནམ་དུ་གཡུག་

པའི་འབའ་མགོ་སར་ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པར་ལག་པས་འཛིན་དགོས། དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་

གཡུག་རྗེས་ས་ནས་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་བླངས་ཏེ་སྔར་བཞིན་འབའ་མགོ་འཛིན་དགོས། དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་འབའ་

མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་ལག་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་བུ་ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པར་ས་ནས་འབའ་རྡེའུ་གཞན་

ཞིག་ལེན་དགོས། དེ་ལྟར་སའི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་པོ་ཁེར་མ་རེ་ལེན་དགོས་པའི་ཆ་ནས་ཁེར་ཆ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་

ནོ།།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

༢. བཏོག་བཏོག་བཏུའི་ཉིས་ཆ།

གོང་བཞིན་འབའ་རྡེའུ་ལྔ་བོ་སྤར་མོར་བཟུང་རྗེས་དེའི་ནང་གི་གང་རུང་ཞིག་འབའ་མགོ་བྱས་ནས་གནམ་

དུ་གཡུག་པ་དང་། འཕྲལ་དུ་ལག་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་པོ་ས་ལ་འཇོག་དགོས། དེ་ནས་འབའ་མགོ་སར་ལྷུང་

དུ་མ་བཅུག་པར་ལག་པས་འཛིན་དགོས་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་ས་ནས་

འབའ་རྡེའུ་གཉིས་བླངས་ཏེ། འབའ་རྡེའུ་གཉིས་པོ་སར་ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པར་སྔར་བཞིན་འབའ་མགོ་འཛིན་

དགོས། དེ་བཞིན་ས་ན་ལྷག་ཡོད་པའི་འབའ་རྡེའུ་གཉིས་པོ་དེ། ལག་པའི་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་འབའ་མགོ་

བྱས་ནས། ལྷག་མ་གཉིས་སར་ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པར་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུགས་ནས་འཛིན་དགོས་སོ།། 

འདི་གོང་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ས་ན་ཡོད་པའི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་བོ་གཉིས་རེ་གཉིས་རེ་བྱས་ནས་ལེན་

དགོས་ལ། དེའི་ཆ་ནས་ཉིས་ཆ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ།།

༣. བཏོག་བཏོག་བཏུའི་སུམ་ཆ།

འདི་ཡང་གོང་བཞིན་འབའ་རྡེའུ་ལྔ་པོ་སྤར་མོར་བཟུང་རྗེས། དེའི་ནང་གི་གང་རུང་ཞིག་འབའ་མགོ་བྱས་

ནས་གནམ་དུ་གཡུག་པ་དང་འཕྲལ་དུ་ལག་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་པོ་ས་ལ་བཞག་སྟེ། དེ་ནས་འབའ་མགོ་སར་

ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པར་ལག་པས་འཛིན་དགོས་ལ། དེ་མུར་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་ས་ནས་འབའ་རྡེའུ་

གསུམ་མཉམ་དུ་ལེན་པ་དང་འཕྲལ་དུ་འབའ་མགོ་འཛིན་དགོས་པ་ཡིན། དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་ལག་ནང་གི་འབའ་

རྡེའུ་གསུམ་པོ་སར་ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པར་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་འཕངས་རྗེས། སར་ལྷག་པའི་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་

པོ་ལེན་པ་དང་འཕྲལ་དུ་འབའ་མགོ་འཛིན་དགོས། འདིས་འབའ་རྡེའུ་གསུམ་མཉམ་གཅིག་ཏུ་ལེན་དགོས་པའི་ཆ་

ནས་སུམ་ཆ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ།། 

༤. བཏོག་བཏོག་བཏུའི་བཞི་ཆ། 

འདི་ཡང་གོང་བཞིན་འབའ་རྡེའུ་ལྔ་པོ་སྤར་མོར་བཟུང་རྗེས། དེའི་ནང་གི་གང་རུང་ཞིག་འབའ་མགོ་བྱས་

ནས་གནམ་དུ་གཡུག་པ་བསྟུན་འཕྲལ་མར་ལག་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་བོ་ས་ལ་འཇོག་པ་དང་། དེ་ནས་འབའ་

མགོ་སར་ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པར་ལག་པས་འཛིན་དགོས། དེ་རྗེས་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་ས་ནས་འབའ་

རྡེའུ་བཞི་བོ་མཉམ་དུ་ལེན་པ་དང་འཕྲལ་དུ་འབའ་མགོ་འཛིན་དགོས་སོ།། འདིས་འབའ་རྡེའུ་བཞི་བོ་ས་ནས་

མཉམ་དུ་ལེན་དགོས་པའི་ཆ་ནས་བཞི་ཆ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་འོག་གི་གཉང་རྡེའུ་ཁེར་ཆ་དང་སྒུལ་

རུལ་ཉིས་ཆ་སོགས་ཀྱི་མིང་ཡང་འདི་ལྟར་རིགས་འདྲེས་སོ། །

སྐབས་འདིར་རིམ་པ་དང་པོ་རྩེ་ནས་མཇུག་རྫོགས་པ་ཡིན་པས་ལག་མགོར་ལེན་དགོས་ལ། འདི་དག་ནི་

ས་ནས་འབའ་རྡེའུ་ལེན་སྐབས་བྱ་ཕོས་ས་ནས་རྒུམ་བུ་བཏོག་སྟེ་བཏུས་པ་དང་མཚུངས་པས། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་
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ངག་རྒྱུན་རྩོམ་རིག་དང་རིག་རྩལ་འགྲན་སྡུར། 

དུ་བྱས་ནས་བཏོག་བཏོག་བཏུ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་པར་འདོད། འདིའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་མཉམ་འཇོག་བྱེད་དགོས་

པ་ནི། འབའ་རྡེའུ་ས་ནས་ལེན་པའམ་འབའ་མགོ་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ། འབའ་རྡེའུ་གང་རུང་ལེན་མ་ཐུབ་པའམ་

འཛིན་མ་ཐུབ་པར་སར་ལྷུང་བ་ཡིན་ན། འབའ་རྡེའུ་རྩེ་བའི་དབང་ཆ་ཕ་རོལ་པོར་སྤྲོད་དགོས་སོ། ། 
（༢） རིམ་པ་གཉིས་པ། གཉང་རྡེའུ། 

༡. གཉང་རྡེའུའི་ཁེར་ཆ།

འདིའི་རྩེ་སྲོལ་ནི་སྔར་བཞིན་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་ནས་འབའ་རྡེའུ་ལྷག་མ་བཞི་ས་ལ་འཇོག་པ་

དང་འཕྲལ་དུ་འབའ་མགོ་ལག་པས་འཛིན་དགོས། དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་སའི་

འབའ་རྡེའུ་གང་རུང་ཞིག་མྱུར་དུ་བླངས་ནས་འབའ་མགོ་འཛིན་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་འབའ་མགོ་གནམ་

དུ་གཡུག་ནས་འབའ་རྡེའུ་ལྷག་མ་བཞི་ས་ལ་འཇོག་པ་དང་འཕྲལ་དུ་འབའ་མགོ་ལག་པས་འཛིན་དགོས། དེ་

ནས་ཡང་བསྐྱར་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་སའི་འབའ་རྡེའུ་གང་རུང་ཞིག་མྱུར་དུ་བླངས་ནས་འབའ་མགོ་

འཛིན་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་གོང་དུ་བླངས་པའི་འབའ་རྡེའུ་སར་བཞག་

ནས་སའི་འབའ་རྡེའུ་གཞན་ཞིག་ལེན་དགོས། གཞན་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལྟར་རིགས་འདྲེས་ཀྱིས་རེ་རེ་བཞིན་བླངས་

ནས་ཆེས་མཇུག་མཐའི་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་དང་འཕྲད་དུས། འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་ས་ནས་འབའ་རྡེའུ་

ལེན་མི་དགོས་པར་ལག་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་བུ་དེ། སའི་འབའ་རྡེའུ་གསུམ་པོ་དང་མཉམ་དུ་བཞག་ནས་

འབའ་མགོ་འཕྲལ་དུ་འཛིན་དགོས། དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་ནས་སའི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་བོ་

མཉམ་དུ་ལེན་དགོས་པ་དང་འཕྲལ་དུ་འབའ་མགོ་སར་ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པར་འཛིན་དགོས་སོ། །

༢. གཉང་རྡེའུའི་ཉིས་ཆ།

འདི་ཡང་གོང་བཞིན་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་འབའ་རྡེའུ་ལྷག་མ་བཞི་ས་ལ་འཇོག་པ་དང་འཕྲལ་

དུ་འབའ་མགོ་ལག་པས་འཛིན་དགོས་ལ། དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་ས་ནས་འབའ་

རྡེའུ་གཉིས་བླངས་ཏེ་འབའ་མགོ་འཕྲལ་དུ་འཛིན་དགོས། དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་

ས་ན་ལུས་པའི་འབའ་རྡེའུ་ལྷག་མ་གཉིས་ལེན་པ་དང་མཉམ་དུ་ལག་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་གཉིས་ཕྱིར་འཇོག་དགོས། 

དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་ལག་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་གཉིས་ཕྱིར་སར་འཇོག་དགོས་པ་

དང་། དེ་རྗེས་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་ནས་སའི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་བོ་མཉམ་དུ་ལེན་དགོས་སོ། །

༣. གཉང་རྡེའུའི་སུམ་ཆ།

གོང་བཞིན་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུགས་རྗེས། འབའ་རྡེའུ་ལྷག་མ་བཞི་ས་ལ་འཇོག་པ་དང་འཕྲལ་མ་

འབའ་མགོ་ལག་པས་འཛིན་དགོས་ལ། དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་ནས་ས་ཡི་འབའ་རྡེའུ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གསུམ་མཉམ་དུ་ལེན་དགོས། དེ་ནས་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུགས་ནས་སའི་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་བུ་ལེན་པ་དང་

མཉམ་དུ། ལག་པའི་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་གསུམ་ཕྱིར་ས་ལ་འཇོག་དགོས། ཡང་སྔར་བཞིན་འབའ་མགོ་གནམ་

དུ་གཡུག་པ་དང་འཕྲལ་དུ་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་པོ་སའི་འབའ་རྡེའུ་གསུམ་དང་མཉམ་དུ་འཇོག་དགོས་ལ། དེ་རྗེས་

ཡང་འསྐྱར་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་ནས་སའི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་བོ་ལེན་པ་དང་འཕྲལ་དུ་འབའ་མགོ་འཛིན་

དགོས་སོ། །

༤. གཉང་རྡེའུའི་བཞི་ཆ།

འདི་ནི་རིམ་པ་དང་པོའི་སྐབས་ཀྱི་བཞི་ཆའི་རྩེ་ཚུལ་དང་འདྲ་བར། འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་པ་དང་

འཕྲལ་དུ་ལག་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་པོ་ས་ལ་འཇོག་དགོས། དེ་ནས་འབའ་མགོ་སར་ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པར་

ལག་པས་བཟུང་ཏེ། འབའ་མགོ་ཡང་བསྐྱར་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་ས་ནས་འབའ་རྡེའུ་བཞི་བོ་མཉམ་དུ་ལེན་པ་

དང་འཕྲལ་དུ་འབའ་མགོ་འཛིན་དགོས་སོ། །

སྐབས་འདིར་རིམ་པ་གཉིས་པ་རྩེ་ནས་མཇུག་རྫོགས་པ་ཡིན་པས་ལག་མགོར་ལེན་དགོས་ལ། འདི་ལག་

པའི་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་ས་ལ་འཇོག་སྐབས། རྡེའུ་རྣམས་སྤར་མོའི་ནང་ནས་གཉང་བ་དང་མཚུངས་པས་གཉང་

རྡེའུ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་པར་འདོད། འདིའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་མཉམ་འཇོག་དགོས་པ་ནི། གོང་སྨོས་བཞིན་འབའ་

རྡེའུ་ས་ནས་ལེན་པའམ་འབའ་མགོ་ལེན་པའི་སྐབས་སུ། འབའ་རྡེའུ་གང་རུང་ལེན་མ་ཐུབ་པའམ་འཛིན་མ་ཐུབ་

པར་སར་ལྷུང་བ་དང་། ཡང་ན་འབའ་རྡེའུ་གཉང་མ་ཐུབ་པ་སོགས་བྱུང་ན་འབའ་རྡེའུ་རྩེ་བའི་དབང་ཆ་ཕ་རོལ་པོར་

སྤྲོད་དགོས་སོ། ། 
（༣） རིམ་པ་གསུམ་པ། སྒུལ་རུལ།

༡. སྒུལ་རུལ་བཞི་ཆ།

སྒུལ་རུལ་བཞི་ཆ་ནི་གོང་གི་རིམ་པ་དང་པོའི་སྐབས་ཀྱི་བཞི་ཆ་དང་གཅིག་འདྲ་ཡིན་ལ། འབའ་མགོ་གནམ་

ལ་གཡུག་པ་དང་མཉམ་དུ་ལག་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་བོ་སར་འཇོག་དགོས་པ་དང་། དེ་འཕྲལ་འབའ་མགོ་

འཛིན་དགོས། དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་འབའ་མགོ་གནམ་ལ་གཡུགས་པ་དང་མཉམ་དུ་སའི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་བོ་བླངས་

ནས་མྱུར་དུ་འབའ་མགོ་འཛིན་དགོས་སོ།། འདི་ནི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་བོ་ས་ནས་མཉམ་དུ་ལེན་དགོས་པས་སྒུལ་མ་

སྒུལ་གྱི་ཆ་ལ་མཉམ་འཇོག་བྱེད་མི་དགོས་སོ། །

༢. སྒུལ་རུལ་སུམ་ཆ།

འདི་ཡང་གོང་བཞིན་རིམ་པ་དང་པོའི་སྐབས་ཀྱི་སུམ་ཆ་དང་རྩེ་སྲོལ་ཕལ་ཆེར་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཞིང་། 

མི་འདྲ་བ་ནི་ས་ནས་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་གམ་གསུམ་ལེན་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་། དེ་ལེན་སྐབས་སའི་འབའ་རྡེའུ་
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ངག་རྒྱུན་རྩོམ་རིག་དང་རིག་རྩལ་འགྲན་སྡུར། 

གཞན་སྒུལ་མི་རུང་ངོ་། །

༣. སྒུལ་རུལ་ཉིས་ཆ།

འདི་ཡང་གོང་བཞིན་རིམ་པ་དང་པོའི་ཉིས་ཆའི་རྩེ་སྲོལ་དང་ཕལ་ཆེར་འདྲ་མཚུངས་ཡིན་ལ། མི་མཐུན་པ་

ནི་ས་ནས་འབའ་རྡེའུ་གཉིས་རེ་ལེན་སྐབས་འབའ་རྡེའུ་གཞན་གཉིས་སྒུལ་མི་རུང་ངོ་། །

༤. སྒུལ་རུལ་ཁེར་ཆ།

སྒུལ་རུལ་ཁེར་ཆའི་རྩེ་སྲོལ་ནི་རིམ་པ་དང་པོའི་ཁེར་ཆ་དང་རྩེ་སྲོལ་ཕལ་ཆེར་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ལ། མི་

འདྲ་ས་ནི་ཐང་ནས་འབའ་རྡེའུ་ཁེར་མ་རེ་ལེན་སྐབས་སའི་འབའ་རྡེའུ་གཞན་རྣམས་ལག་པས་སྒུལ་མི་རུང་ངོ་།། 

སྒུལ་རུལ་གྱི་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྩེ་སྲོལ་ནི། ཐོག་མར་བཞི་ཆ་ནས་ཁེར་ཆ་བར་མགོ་མཇུག་ལྡོག་

ནས་རྩེ་དགོས་པ་དེ་ཡིན།

སྐབས་འདིར་རིམ་པ་གསུམ་པ་རྩེ་ནས་མཇུག་རྫོགས་པ་ཡིན་པས་ལག་མགོར་ལེན་དགོས་ལ། རིམ་པ་

འདི་ནི་ས་ནས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པར་འདོད། འདིའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་མཉམ་འཇོག་དགོས་པ་ནི། གོང་བཞིན་འབའ་

རྡེའུ་ས་ནས་ལེན་པའམ་འབའ་མགོ་ལེན་པའི་སྐབས་སུ། འབའ་རྡེའུ་གང་རུང་ལེན་མ་ཐུབ་པའམ་འཛིན་མ་ཐུབ་

པར་སར་ལྷུང་བ་དང་། ཡང་ན་འབའ་རྡེའུ་གཞན་སྒུལ་བ་གང་རུང་ཡིན་ཡང་འབའ་རྡེའུ་རྩེ་བའི་དབང་ཆ་ཕ་རོལ་

པར་སྤྲོད་དགོས་སོ། །
（༤）རིམ་པ་བཞི་བ། སྐྱུག་རྡེའུ།

༡. སྐྱུག་རྡེའུའི་ཁེར་ཆ།

སྐྱུག་རྡེའུའི་རྩེ་སྲོལ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་ལག་ནང་གི་

འབའ་རྡེའུ་གཞན་རྣམས་སར་འཇོག་པ་དང་འཕྲལ་དུ་འབའ་མགོ་འཛིན་པ་སོགས་གོང་དང་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན་མོད། ས་ནས་ལེན་སྐབས་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་སའི་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་ལེན་པ་དང་འཕྲལ་དུ་

འབའ་མགོ་འཛིན་དགོས། དེ་རྗེས་ས་ནས་བླངས་པའི་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་བུ་འབའ་མགོ་དང་མཉམ་དུ་གནམ་དུ་

གཡུགས་རྗེས། ས་ལ་ཡོད་པའི་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་བུ་ཡར་བླངས་ཏེ་གནམ་ལ་གཡུག་པའི་འབའ་རྡེའུ་གཉིས་དང་

འཕྲལ་མར་འཛིན་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ལག་པའི་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་གསུམ་པོ་གནམ་དུ་གཡུག་

རྗེས། སའི་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་ལེན་པ་དང་འཕྲལ་དུ་གཡུག་པའི་འབའ་རྡེའུ་གསུམ་པོ་མྱུར་དུ་འཛིན་དགོས། དེ་

རྗེས་སྔར་བཞིན་ལག་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་བོ་གནམ་དུ་གཡུག་ནས་སར་ལྷག་པའི་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་བུ་ལེན་པ་

དང་འཕྲལ་དུ་གཡུག་པའི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་བོ་སར་ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པར་འཛིན་དགོས་སོ། །

༢. སྐྱུག་རྡེའུའི་ཉིས་ཆ།
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

སྐྱུག་རྡེའུའི་ཉིས་ཆའང་གོང་བཞིན་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་བསྟུན་ནས། འབའ་རྡེའུ་བཞི་བོ་སར་

བཞག་ཅིང་འཕྲལ་དུ་འབའ་མགོ་འཛིན་པ་དང་། དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་འབའ་མགོ་གནམ་དུ་གཡུག་རྗེས་ས་ནས་

འབའ་རྡེའུ་གཉིས་ལེན་དགོས་པ་དང་། དེ་རྗེས་འབའ་རྡེའུ་གཉིས་པོ་འབའ་མགོ་དང་མཉམ་དུ་གནམ་ལ་གཡུག་

ནས། སར་ལྷག་པའི་འབའ་རྡེའུ་གཉིས་བླངས་ཏེ་གནམ་ལ་གཡུག་པའི་འབའ་རྡེའུ་གསུམ་པོ་ལག་པས་འཛིན་

དགོས་སོ། །

༣. སྐྱུག་རྡེའུའི་སུམ་ཆ།

སྐྱུག་རྡེའུའི་སུམ་ཆ་ནི། ཐོག་མར་སར་བཞག་པའི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་ལས་གཅིག་ལེན་པའམ་གསུམ་ལེན་

པ་རང་གིས་བདམས་ཆོག་ལ། ཐོག་མར་གང་ཞིག་བླངས་ཀྱང་དེ་ཉིད་འབའ་མགོ་དང་མཉམ་དུ་གནམ་ལ་གཡུག་

རྗེས་སར་ལྷག་པའི་འབའ་རྡེའུ་གཞན་ལེན་པ་དང་མཉམ་དུ་འབའ་མགོ་དང་བཅས་པ་འཛིན་དགོས་སོ། །

༤. སྐྱུག་རྡེའུའི་བཞི་ཆ།

སྐྱུག་རྡེའུའི་བཞི་ཆ་ནི་རིམ་པ་དང་པོའི་བཞི་ཆའི་རྩེ་སྲོལ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ནོ། །

སྐབས་འདིར་རིམ་པ་བཞི་བ་རྩེ་ནས་མཇུག་རྫོགས་པ་ཡིན་པས་ལག་མགོར་ལེན་དགོས་ལ། རིམ་པ་འདི་

ནི་ས་ནས་བླངས་པའི་འབའ་རྡེའུ་རྣམས་འབའ་མགོ་དང་མཉམ་དུ། ཁ་ནས་སྐྱུག་པ་བཞིན་དུ་ཚང་མ་གནམ་ལ་

གཡུག་དགོས་པས། དེའི་ཆ་ནས་སྐྱུག་རྡེའུ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་པར་འདོད། འདིའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་མཉམ་

འཇོག་དགོས་པའང་གོང་གི་དེ་དག་གཞིར་བཞག་གི་སྟེང་ནས། འབའ་མགོ་དང་མཉམ་དུ་གཡུག་པའི་འབའ་

རྡེའུ་གཞན་རྣམས་འཛིན་མ་ཐུབ་པར་སར་ལྷུང་བ་ཡིན་ན། འབའ་རྡེའུ་རྩེ་བའི་དབང་ཆ་ཕ་རོལ་པོར་སྤྲོད་དགོས་

ལ། འདི་ལ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་པ་ནི་ཉིས་ཆ་དང་སུམ་ཆ། བཞི་ཆ་སོགས་གང་

གི་སྐབས་སུ་རྩེ་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་ནའང་ཐེངས་རྗེས་མར་རྩེ་སྐབས་ཡང་བསྐྱར་ཁེར་ཆ་ནས་མགོ་རྩོམ་དགོས་སོ། ། 
（༥） རིམ་པ་ལྔ་བ། བ་གླང་ས་སྤྲུག

༡. བ་གླང་ས་སྤྲུག་ཁེར་ཆ།

འདིའི་རྩེ་སྲོལ་ནི་འབའ་མགོ་གནམ་ལ་གཡུག་ནས་སའི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་ལས་གང་རུང་ཞིག་ལེན་པ་དང་

མཉམ་དུ། ལག་པ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་དགུང་ལ་གཡུག་ནས་འབའ་མགོ་འཛིན་དགོས་ཤིང་། དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་

འབའ་མགོ་གནམ་ལ་གཡུགས་ནས་ལག་གི་འབའ་རྡེའུ་ཐང་ལ་མ་འཕངས་པར་སའི་འབའ་རྡེའུ་གཞན་ཞིག་

བླངས་ཏེ། གོང་བཞིན་ལག་པ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་དགུང་དུ་གཡུག་བཞིན་འཕྲལ་དུ་འབའ་མགོ་འཛིན་དགོས། དེ་

བཞིན་སར་ལྷག་པའི་འབའ་རྡེའུ་གཞན་རྣམས་ལེན་སྐབས་ཀྱང་རིགས་འདྲེས་སོ། །

༢. བ་གླང་ས་སྤྲུག་ཉིས་ཆ།



-383-

ངག་རྒྱུན་རྩོམ་རིག་དང་རིག་རྩལ་འགྲན་སྡུར། 

འདིའི་རྩེ་སོྲལ་ཡང་རིམ་པ་དང་པོའི་ཉིས་ཆ་དང་ཕལ་ཆེར་མཚུངས་མོད། མི་མཐུན་པ་ནི་འབའ་མགོ་གནམ་

དུ་གཡུག་ནས་སའི་འབའ་རྡེའུ་གཉིས་ལེན་པ་དང་། དེ་ནས་ལག་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་སར་ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པར་

འབའ་མགོ་གནམ་ལ་གཡུག་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་སའི་འབའ་རྡེའུ་གཉིས་མྱུར་དུ་ལེན་པ་དང་འཕྲལ་དུ་གོང་

བཞིན་ལག་པ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་དགུང་ལ་གཡུག་བཞིན་འབའ་མགོ་སར་ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པར་ལག་པས་འཛིན་

དགོས་སོ། །

༣. བ་གླང་ས་སྤྲུག་སུམ་ཆ།

འདིའི་རྩེ་སྲོལ་ཡང་རིམ་པ་དང་པོའི་སུམ་ཆ་དང་ཕལ་ཆེར་མཚུངས་མོད། མི་མཐུན་པ་ནི་འབའ་མགོ་

གནམ་དུ་གཡུག་ནས་སའི་འབའ་རྡེའུ་གཅིག་གམ་གསུམ་ལས་གང་རུང་བླངས་རྗེས། ལག་པ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་

དགུང་དུ་གཡུག་ནས་འབའ་མགོ་འཛིན་དགོས་པ་དང་། དེ་རྗེས་ལག་ཏུ་བླངས་ཡོད་པའི་འབའ་རྡེའུ་གཉིས་སར་

ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པར་འབའ་མགོ་གནམ་ལ་གཡུག་རྗེས། སར་ལྷག་པའི་འབའ་རྡེའུ་ལེན་པ་དང་འཕྲལ་དུ་གོང་

བཞིན་ལག་པ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་དགུང་དུ་གཡུག་བཞིན་འབའ་མགོ་སར་ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པར་འཛིན་དགོས་སོ། །

༤. བ་གླང་ས་སྤྲུག་བཞི་ཆ།

འདིའི་རྩེ་སོྲལ་ཡང་རིམ་པ་དང་པོའི་བཞི་ཆ་དང་ཕལ་ཆེར་མཚུངས་མོད། མི་མཐུན་པ་ནི་འབའ་མགོ་གནམ་

དུ་གཡུགས་ནས་སའི་འབའ་རྡེའུ་བཞི་བོ་ལེན་པ་དང་མཉམ་དུ། འཕྲལ་མར་གོང་བཞིན་ལག་པ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་

དགུང་དུ་གཡུག་བཞིན་འབའ་མགོ་གཟུང་དགོས་ཤིང་། ལག་ནང་གི་འབའ་རྡེའུ་སར་ལྷུང་དུ་འཇུག་མི་རུང་ངོ་། །

སྐབས་འདིར་རིམ་པ་ལྔ་བ་རྩེ་ནས་མཇུག་རྫོགས་པ་ཡིན་པས་ལག་མགོར་ལེན་དགོས་ལ། རིམ་པ་འདི་ནི་

གནམ་ལ་གཡུག་པའི་འབའ་རྡེའུ་རྣམས་ལག་པ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་དགུང་དུ་གཡུག་ནས་ལེན་དགོས་པས། དེའི་

སྐབས་སུ་ས་རྡུལ་དགུང་དུ་འཕྱུར་ངེས་ལ། དེ་ནི་བ་གླང་གིས་ས་སྤྲུག་པ་དང་མཚུངས་པས་འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་བྱས་

ནས་བ་གླང་ས་སྤྲུག་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང་། འདིའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་མཉམ་འཇོག་དགོས་པ་ནི། 

གོང་བཞིན་འབའ་རྡེའུ་ས་ནས་ལེན་པའམ་འབའ་མགོ་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ། འབའ་རྡེའུ་གང་རུང་ལེན་མ་ཐུབ་པ་

གཞིར་བཞག་གི་སྟེང་། ལག་པ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་དགུང་དུ་གཡུགས་ཏེ་འཛིན་སྐབས། ལག་གི་འབའ་རྡེའུ་གང་

རུང་ཞིག་སར་ལྷུང་བ་ཡིན་ན། འབའ་རྡེའུ་རྩེ་བའི་དབང་ཆ་ཕ་རོལ་པོར་སྤྲོད་དགོས་སོ། །

༣. མཇུག་སྡུད་པ།

རིམ་པ་རེ་རེའི་མཇུག་ཏུ་ལག་མགོར་ལེན་པ་ནི་རིམ་པ་དེའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། དེའི་ནུས་པ་ནི་

གཅིག་ནས་རིམ་པ་དེ་མཇུག་རྫོགས་པར་སྟོན་པ་དང་། གཉིས་ནས་ལག་མགོར་ལེན་སྐབས་ལག་མགོར་འབའ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རྡེའུ་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག་པའི་སྐབས་ཀྱང་ཡོད་སྲིད་ཅིང་། དེ་ལྟར་ཡིན་ནའང་འབའ་རྡེའུ་རྩེ་བའི་དབང་ཆ་ཕ་རོལ་

པོར་སོྤྲད་དགོས་པས། འབའ་རྡེའུ་རྩེ་བའི་གོ་རིམ་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པར་འདོད། གསལ་བཤད་བྱེད་

དགོས་པ་ཞིག་ལ་སྐྱུགས་རྡེའུ་ཕུད་པའི་རིམ་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་གང་དུ་རྩེ་མ་ནུས་པར་ཕམ་པ་ཡིན་ན་

ཐེངས་རྗེས་མར་ཡང་མཚམས་དེར་མཐུད་ནས་རྩེ་བ་ལས་ཡང་བསྐྱར་མགོ་བཟུང་ནས་རྩེ་མི་དགོས་སོ། །

རིམ་པ་དང་པོ་བཏོག་བཏོག་བཏུ་ནས་བ་གླང་ས་སྤྲུག་ཀྱི་བར་ནི། འབའ་རྡེའུ་རྩེ་བའི་གོ་རིམ་ཆ་ཚང་ཞིག་

མཇུག་རྫོགས་པ་ཡིན་པས། ཡང་བསྐྱར་རིམ་པ་དང་པོ་ནས་མགོ་རྩོམ་དགོས། གལ་ཏེ་མི་སུ་ཞིག་སྔོན་དུ་རྩེ་ཚར་

ནས་ཡང་བསྐྱར་མགོ་བཟུང་ཞིང་ཕ་རོལ་པོའི་རྗེས་ཆོད་པ་ཡིན་ན། བྲེ་གཅིག་བཀལ་བ་ཡིན་ཞེས་ཕ་རོལ་ལས་

རྒྱལ་བའི་མཚན་མར་འདྲེན་པ་ཡིན། རྫོགས་སོ། །

བཞི་བ། མཇུག་གི་གཏམ།

གོང་དུ་བརྗོད་པའི་འབའ་རྡེའུ་རྩེ་སྲོལ་འདི་ནི། མང་འབལ་བྱ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་བྱ་གཞུང་ས་ཁུལ་གྱི་

ཁོར་ཡུག་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རྩེ་སྲོལ་ཡིན་པས། མིང་གི་འབོད་སྲོལ་དང་རྩེ་སྲོལ་གྱི་ཆ་ནས་ས་ཆ་གཞན་དང་མི་

མཐུན་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་ལ། འབའ་རྡེའུ་རིག་གནས་འདིའི་མིང་དང་རྩེ་སྲོལ་གྱི་རིམ་པ་གང་གི་ཆ་ནས་

བལྟས་ནའང་། ཅུང་ཙམ་འཐུས་སྒོ་ཚང་བ་དང་མ་ལག་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་འདི་ལ་དུས་ཡུན་རིང་བོའི་ལོ་རྒྱུས་

ཡོད་པ་ངང་གིས་རྟོགས་ནུས། ཕྲན་གྱིས་འདི་ཉིད་ཡི་གེར་འགོད་དོན་ཡང་གཅིག་ནས་བོད་ཀྱི་འཇིག་བཞིན་པའི་

དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་མྱུར་སྐྱོབ་དང་འཚོལ་སྡུད་བྱེད་པ་ལ་རང་ནུས་ཅི་ལྕོགས་ཀྱིས་བྱ་བ་རེ་བསྒྲུབ་འདོད་པ་

དང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་རྩེད་མོ་འདིས་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་འདྲ་མཉམ་དང་འགྲན་རྩོད་ཀྱི་བསམ་བློ་བསྐྱེད་

སྲིང་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་བསམ་གཞིག་དང་ལག་པ་འགུལ་བ། ད་དུང་བསྒྱུར་བགོད་སྣོན་འཐེན་སོགས་རྩིས་

རིག་གི་རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལའང་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ལྡན་པས། ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་བྱིས་པ་རྣམས་

ལའང་ཡབ་མེས་ནས་བརྒྱུད་འོངས་པའི་རྩེད་ཆས་བཟང་བོ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་ཚོར་དང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་

དུ་འཇུག་ཐུབ་ན་སྙམ་པ་དེའོ། ། 

འབའ་འབའ་ལུ་གུའི་རྗེས་ནས།།  ཉིན་མ་འཁྱོལ་ཐབས་མ་བྱུང་།།  འབའ་རྡེའུའི་རྩེ་སྣང་ཁྲོད་ནས།།  

སྤྲོ་དགའི་དཔལ་ལ་རོལ་སོང་།།  གཞུང་ལུགས་མཁན་པོས་འདི་ལ་འཕྱ་ཡང་སྲིད།།  ལུག་རྫི་བུ་མོས་འདི་ལ་

བསྔགས་ཀྱང་སྲིད།།  མེས་པོའི་བློ་ལས་འཁྲུངས་པའི་རྩེད་མོ་འདི།།  བོར་བརླག་འགྲོ་ལ་ཕངས་ཏེ་འབད་པས་

བྲིས།།                                     （དྲ་བ་ལས་དྲངས།）
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བཟའ་བཅའ་བཏུང་གསུམ་དང་རྒྱན་གོས་ཤོམ་ལུགས། 

མདོ་སྨད་གཅན་ཚའི་ས་ཁུལ་གྱི་གོར་སྐྱའི་སྐོར་

རགས་ཙམ་གླེང་བ། 

ཐོག་མའི་སྤྱི་བཤད། 

མདོ་སྨད་གཅན་ཚ་ནི་ཡུལ་མིང་ཞིག་ཡིན། གཅན་ཚ་ཞེས་པ་ནི་གཅན་འཕྲང་དང་རྨ་ ཆུའི་ཚ་འགྲམ་གཉིས་

ཀྱི་བསྡུས་མིང་སྟེ། གཅན་འཕྲང་ཞེས་པ་འགག་གི་དོན་ཡིན་པས་སྟོད་ན་སུམ་པ་འགག་དང་སྨད་ན་ཤ་བོ་འགག་

ཡོད་ཅིང་། དེའི་བར་གྱི་རྨ་ ཆུའི་ཉིན་སྲིབ་གཉིས་ཀྱི་འགྲམ་ངོགས་ལ་གོ་ཞིང་། དེ་ནི་ས་བབ་དམའ་ཞིང་ཚ་བ་ཆེ་

བའི་ས་ཁུལ་ཡིན་པས་དེ་ལ་གཅན་ཚ་ཟེར། རྨ་ ཀླུང་ཕྱུག་མོ་དལ་བུར་འབབ་པའི་འགྲམ་ངོགས་སུ་ས་བབ་ཧ་ཅང་

དམའ་བ་དང་ས་གཤིས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པས་སིལ་སྡོང་དང་སྔོ་ཚོད། འབྲུ་རིགས་སོགས་འདེབས་འཛུགས་ལ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་ཕྱིར། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནས་བཤད་ན་འབྲུ་རིགས་དང་བཅས་པའི་འདེབས་

འཛུགས་ཀྱི་ཐོན་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གནས་འདིའི་སྟོད་སྨད་རི་དང་ཆུ་ཡིས་བརྒྱན་

པའི་སའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྲུབ་ཅིང་། རི་ཆུ་བར་གསུམ་གྱི་རང་བྱུང་གི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱིས་གཅན་ཚའི་

ངལ་རྩོལ་མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ལས་བགོས་ཀྱང་གཙོ་བོ་རོང་འབྲོག་གཉིས་ལ་དབྱེ་བ་དང་། འབྲོག་པའི་རྩྭ་ས་

དང་རོང་བའི་ཞིང་ས་ཤིན་ཏུ་གཤིན་པོར་གྲུབ་པ་འདི་གནའ་ནས་ད་བར་དུ་གཅན་ཚའི་ཡུལ་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་འཚོ་

བའི་རྟེན་གཞིར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། 

དེ་ལས་གོར་སྐྱ་ཞེས་པ་ནི་གོ་རེ་ཡི་མིང་སྟེ་གཅན་ཚའི་ཡུལ་གྱི་ཁ་སྐད་ཅིག་ཡིན། གོར་ནི་གཅིག་ནས་གོ་

རེ་ཞེས་པའི་ཚེག་དང་འགྲེང་བུ་གཉིས་དོར་ནས་ར་ཡིག་ཡར་སྦྱར་ཏེ་བསྡུས་འབྲི་བྱས་པ་ཞིག་དང་། གཉིས་ནས་

དབྱིབས་གོར་གོར་ཅན་གྱི་གོ་རེར་གོ། སྐྱ་ནི་སའི་མདོག་སྐྱ་བོའི་ནང་བསྲེགས་པའི་གོ་རེ་མདོག་སྐྱ་བོ་ལ་ཟེར། དེ་

ལྟར་འབོད་དོན་ནི་གོ་རེ་སྣུམ་གྱི་ནང་དུ་བཙོས་ནས་ཐོན་པ་ལ་སྣུམ་འཁུར་རམ་གོར་དམར་དང་། ས་སྐྱ་བོའི་ནང་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དུ་བསྲེགས་ནས་ཐོན་པའི་གོ་རེ་ལ་ཁ་དོག་གི་སྒོ་ནས་གོར་སྐྱ་ཞེས་བཏགས་པ་ཞིག་དང་། གོ་རེ་སྐྱ་བོ་ཞེས་པའི་

ཚིག་དེ་མྱུར་དུ་བཀླགས་པས་གོར་སྐྱའང་ཟེར། དེ་ནི་ཐོག་མར་ཕྱེ་སྐྱུར་བསྒྲུངས་ནས་སྐྱུར་ལངས་ཚེ། བུད་མེད་

ལག་ཟས་ཅན་དག་གིས་སྐྱ་ཕྱེ་དང་མཉམ་དུ་བརྫིས་ནས་ལེབ་ལེབ་སྒོར་དབྱིབས་ལྟ་བུར་བཟོས་རྗེས། སྔོན་ནས་

མེ་ལ་བསྲེགས་ཡོད་པའི་ས་འཚིག་ཚ་བོ་སྙོམས་པོར་རྡུང་བའི་སྟེང་དུ་བཞག་ཐོག། དེའི་སྟེང་ལ་ཞིབ་མོར་རྡུང་

བའི་ས་བསྲེགས་བླུགས་ནས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་འགོར་ཏེ་འཚོས་པ་ན། གོ་རེ་དེའི་སྟེང་གི་མི་གཙང་བའི་ས་

དང་འཚིག་རོ་རྣམས་བྲད་དེ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ལ། བཟོ་རྩལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་བྲོ་བ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པོ་ཡོད་པས། 

བཟའ་བྱ་གཞན་ལས་བཅུད་ལྡན་ཡིན་ཕྱིར། ས་འདིའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཟའ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ཡིན། གོ་

རེ་སྲེག་པའི་ལག་རྩལ་འདི་གཅན་ཚའི་ཡུལ་དུ་གནའ་སྔ་མོ་ནས་དར་ཡོད་པ་དང་། དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ཟས་རིགས་

ནང་དུ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ད་དུང་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་གལ་

ཆེན་དག་གི་འབུལ་དངོས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་གི་གོར་སྐྱའི་ཚད་གཞི་ནི་གྲོ་རྒྱ་མ་ལྔ་ཡས་

མས་བཀོལ་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་གོར་སྐྱ་བཟོ་བའི་ལག་རྩལ་རིམ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་སུ་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས། གོ་

སྐྱ་བསྲེགས་པའི་དབྱིབས་ལ་ནང་གསེས་ཀྱི་རིགས་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ས་འཚིག་ལ་བརྟེན་ནས་བསྲེགས་

པའི་སྲོལ་ནི་མདོ་སྨད་གཅན་ཚའི་ཡུལ་སོགས་ལ་ཧ་ཅང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བ་དང་། པོ་ཐོ་（འདི་ལ་སྤོ་ཐོ་ཞེས་ཀྱང་

འབྲི་མོད། གཅན་ཚའི་ཁ་སྐད་ནང་འོ་ཐོ་ཞེས་འབོད）བརྩིགས་པའི་ས་བསྲེགས་དེ་ལའང་སྤྱིར་བཏང་གི་རིགས་

མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཡོད་དེ། ས་འཚིག་དང་། ས་ཧྲག（རྩྭ་སྲེག）། རྒྱ་བརྩིགས་བཅས་ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་ཁྱད་

ཆོས་མདོར་བསྡུས་རེ་གླེང་ན། 

ས་འཚིག་ནི་དཔྱིད་འགོ་ཐོན་ལ་ཉེ་བའི་དུས་སུ། ཞིང་ནང་དུ་ལས་ཀྱིན་ཡོད་ལ། གཙོ་བོ་ས་འཚིག་ཏུ་འཇུག་

པ་ལས་གོ་རེ་སྲེག་པ་མིན། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་པོ་ཐོ་མེ་ལ་བསྲེགས་ནས་ཞིང་ནང་གི་གནོད་འབུ་མེད་པར་

བཟོས་ཏེ། ཞིང་ས་གཤིན་པོར་བསྒྱུར་ན་ལོ་ལེགས་འབྱུང་བར་ཕན་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། གཞན་ཡང་ས་འཚིག་

ནི་རི་མ་དང་ཆུ་མ་གཉིས་ལས་རི་མ་ས་ཁུལ་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྔོན་ཆད་རི་མ་ས་ཁུལ་དུ་ཕྱུགས་

ལས་ཀྱང་གཉེར་བཞིན་ཡོད་པས་ས་བདེ་ཐང་བདེ་མིན་པར་རི་དང་ལ་ལུང་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་ཁར། གཅིག་ནས་ཞིང་

ས་ཐག་རིང་ན་ཡོད་ཚེ་ལུད་སོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་དྲེལ་བོང་ཉུང་བས་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ། གཉིས་ནས་ལ་ཐང་

བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་དགོས་པས་འགྲིམ་འགྲུལ་སྟབས་བདེ་མིན་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་གཞིགས་ནས། པོ་ཐོ་

འཚིག་པ་རྣམས་ཞིབ་མོར་རྡུང་སྟེ་ཞིང་ནང་དུ་བཀྲམ་ན་ཞིང་སའི་ངོ་བོ་ཇེ་བཟང་དུ་སོང་ནས་གོང་གི་དཀའ་ངལ་དེ་

དག་སེལ་ཐུབ། དེར་བརྟེན། ས་འཚིག་དེ་བཟོ་བའི་སྐབས་སུ་ཐོག་མར་ནང་གཟུང་ལ་ཚེར་སྐམ་བཞག་པའི་ཐོག་

ཏུ། པོ་ཐོ་མར་བོ་རིམ་བཞིན་བརྩིགས་ནས་ལུས་བོངས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་རྒྱ་བརྩིགས་དང་འདྲ་བ་ལས་ཏེ། ཞིང་ནང་
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བཟའ་བཅའ་བཏུང་གསུམ་དང་རྒྱན་གོས་ཤོམ་ལུགས། 

གི་པོ་ཐོ་ཡོད་ཚད་ཚིག་ཏུ་འཇུག་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། 

རྩྭ་སྲེག་ནི་ཁྱིམ་གྱི་ལྷས་ར་དང་རྒྱ་སྒོ་ཕྱི་རུ་ལས་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་འགྲམ་གཉིས་སུ་པོ་ཐོ་ཅུང་མཐོ་བར་

བཞག་ནས་དེའི་ཐོག་ཏུ་བུད་ཤིང་བཏིངས་ཏེ། རིམ་བཞིན་རྩྭ་དང་ཚེར་མ་ཅུང་ཙམ་བསྲེས་ནས་པོ་ཐོ་བརྩིགས་

ཏེ་གྲུབ་པའི་ལུས་བོངས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། མེ་འཇོག་སའི་ཐབ་ཁུང་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་ལ། དེར་རྩྭ་

ཡིས་མེ་བུས་ནས་དུས་ཚོད་ཕྱེད་ཀ་འགོར་རྗེས་ཕུབ་མས་ཡོངས་སུ་བཏུམས་ནས་འཇོག་པ་དང་། དེའི་ནང་དུ་གོ་

རེ་གཉིས་ནས་གསུམ་མ་གཏོགས་བསྲེགས་མི་ཐུབ། དེ་ནི་གཙོ་བོ་ཁྱིམ་ཚང་ག་གེ་མོ་ཞིག་ནས་མི་ཞིག་འདས་ཚེ་

སྡུག་འདྲི་ལ་འགྲོ་སྐབས་གོར་སྐྱ་གཅིག་རེ་ཁྱེར་བ་དང་། བླ་མའི་སྤྱི་གོར་སོགས་ལ་གོ་རེ་གཅིག་ཁྱེར་བའི་རིགས་

ལྟ་བུ་ནི་རྩྭ་སྲེག་ནང་དུ་སྲེག་ན་མགྱོགས་པ་མ་ཟད། ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་ཡང་ཡིན་པས། དཀའ་ངལ་ཆུང་བ་དང་

དུས་ཚོ ཀྱང་ཉུང་ཙམ་བཀོལ་བས་ཆོག ། 

རྒྱ་བརྩིགས་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ལུས་བོངས་ཆེ་ཞིང་གོ་རེ་ཉི་ཤུ་ནས་སུམ་ཅུ་བསྲེགས་ཐུབ། དེ་ནི་གཙོ་བོ་ལོ་

སར་དང་མི་ཤི་འདས་མཆོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བསྲེགས་པའི་གཞི་རྒྱཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། འདི་ནི་རྩྭ་སྲེག་དང་བསྡུར་ན་

ལུས་བོངས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང་གོ་རེ་མང་དུ་བསྲེགས་ཐུབཔ། མདུན་རྒྱབ་གཉིས་སུ་མེ་འཇོག་སའི་ཐབ་ཁུང་གཉིས་

རེ་བཅས་བསྡོམས་པས་བཞི་ཡོད་པ། ཁྱིམ་བདག་མ་མང་བོ་འདུས་ནས་བསྲེགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་ལ། རྒྱུ་

ཆའི་ཕྱོགས་ནས་གོང་གི་གཉིས་ཀ་དང་འདྲ་མཚུངས་ཡིན། 

དང་བོ། གོར་སྐྱའི་བྱུང་འཕེལ། 

གཅན་ཚའི་ཡུལ་གྱི་གནའ་བོའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་ས་གནས་ཀྱི་རང་བྱུང་ཆ་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས། ཞིང་

ཕྱུགས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གཉེར་བ་ནི་ཁྱད་ཆོས་གཅོ་བོ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་གདོད་མའི་དུས་སུ་རི་དྭགས་

རྔོན་པ་དང་འཕྲོ་ལྷག་སྒོ་ཕྱུགས་སུ་གཉེར་བ་ཡུན་རིང་ཕྱིན་པའི་གོ་རིམ་དང་། རིམ་གྱིས་གཏན་སྡོད་ཀྱི་ཁང་བ་དང་

ཆེད་གཉེར་གྱི་ཞིང་ལས་དར་བས་ཆབ་སྲིད་དང་བསམ་བློའི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་པའི་དངོས་པོའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྨང་

གཞི་ཆགས། དེ་ལྟར་ཞིང་ལས་གཉེར་ནས་འབྲུ་རིགས་སྣལྔ་སོན་འདེབས་བྱེད་པའི་ལག་རྩལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

བྱུང་ཡོད། དེར་བརྟེན། གོར་སྐྱ་བཟོ་བའི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བོནི་གྲོ་ཕྱེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་འབྲུ་རིགས་སྣ་ལྔའི་ནང་གི་གྲོ་

འཐག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། གྲོ་ཕྱེ་འཐག་པའི་ལག་རྩལ་འདི་ཡོད་པ་ནས་གོ་རེ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པར་འདོད། 

གཅིག གྲོ་དང་ས་དཀར། ནགས་ཚལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གཅན་ཚའི་ཡུལ་གྲུ་འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དུ་ས་བབ་ཧ་ཅང་དམའ་བའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པས། འབྲུ་

རིགས་སྣ་ལྔའི་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད། དེ་ནི་རྨ་ ཆུའི་ཚ་འགྲམ་དུ་རོང་བ་རྣམས་ཆགས་ཡོད་ལ། 

དེར་ཚ་བ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང་ཞིང་ལ་ཆུ་འདྲེན་རྒྱུ་མང་བོ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་འབྲུ་རིགས་འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་འབྲས་

བུ་བཟང་བོ་ཐོན་གྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་ས་དཀར་དང་ནགས་ཚལ་སོགས་ཧ་ཅང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་

དེས། གོར་སྐྱ་བསྲེགས་པར་རང་བྱུང་གི་ཆ་རྐྱེན་ལེགས་པོ་བསྐྲུན་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ས་ནི་བ་ཚྭ་རྡོའུ་ཟེགས་

འདྲེས་པ་ཡིན་ན་གོ་རེ་མི་ཤང་བས། ངེས་པར་དུ་འོ་མ་དང་འདྲ་བའི་ས་དཀར་འཇམ་པོ་ཡིན་དགོས་པས། ཡུལ་

གྲུ་འདིར་ས་དཀར་ཧ་ཅང་མོད་པོ་ཡོད་ལ། གཞན་ཡང་ས་བསྲེགས་པར་འབུད་ཤིང་ས་འཚིག་ཐུབ་པའི་ཆ་མ་

ལེབ་ཅན་ཡིན་དགོས། གལ་ཏེ་འབུད་ཤིང་བཟང་བོ་མིན་ཚེ་ས་འཚིག་མི་ཐུབ་པ་དང་། ས་འཚིག་མ་ཐུབ་ན་གོ་རེ་

བསྲེགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེ་བས། ལྗོངས་འདིའི་གྲོ་དང་ས་དཀར། ནགས་ཚལ་བཅས་ཀྱིས་གོ་རེ་བསྲེགས་པའི་ཆ་

རྐྱེན་ལ་རང་བྱུང་ཀི་རྨང་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་བཏིངས་ནས། ད་གཟོད་གོར་སྐྱ་འདི་རིམ་བཞིན་བྱུང་བ་རེད། 

གཉིས། གོར་སྐྱ་ནི་ཐོག་མར་དམག་གི་ལམ་རྒྱགས་ལ་བསྲེགས་ཚུལ། 

གོར་སྐྱ་ནི་གྲོ་ཕྱེ་རྒྱ་མ་ལྔ་ཙམ་གྱིས་བཟོས་པས། མི་གཅིག་ལ་མ་མཐའ་ཡང་ཉིན་གསུམ་བཞི་ཙམ་ལ་

འདང་ཞིང་གནའ་སྔ་མོ་དམག་འཁྲུག་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། གཡུལ་ས་རུ་ཉི་མ་འགའ་རེ་འགོར་བས། ལག་ཏུ་

བཟུང་སྟེ་ས་གང་དུ་སོང་ནས་དགྲ་ལ་འཐབ་ཚེ། ཆུ་ནི་ལུང་བ་རེ་རེ་ན་ཧ་ཅང་མོད་སྟབས། དུས་ཐོག་ཏུ་ཟོས་ན་མི་

རྣམས་ལ་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱས་ཐུབ་པས། དམག་གི་ལམ་རྒྱགས་ལ་སྟབས་བདེ་བར་དམིགས་ནས་བཟོས་པ་རེད་

ཟེར། དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་གཅན་ཚའི་ཡུལ་འདི་ནི་བོད་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ས་མཚམས་སྲུང་བའི་དམག་གི་རྩལ་

ལས་མཆེད་པའི་མདའ་རྩལ་དར་བའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། དེང་སང་ཡང་མདའ་རྩལ་འགྲན་སྡུར་བྱེད་

པའི་གོམས་སྲོལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་སྤྱི་ལོ༢༠༠༦ལོར་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་མདའ་མོ་གཡང་

རྫོང་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་གནང་བ་འདི་དག་ལ་དཔག་ན། ་གནའ་སྔ་མོར་མདོ་སྨད་གཅན་ཚའི་ཡུལ་འདིའང་

དམག་འཁྲུག་རྒྱག་པའི་གནས་ཤིག་ཡིན་པས་དམག་གི་ལམ་རྒྱགས་ལ་བསྲེགས་པ་རེད་ཅེས་ཀུན་ལ་བཤད་སྲོལ་

ཡོད། དེར་བརྟེན། གོར་སྐྱ་ནི་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་བྱུང་བ་ཐག་གཅོད་བྱེད་མི་ཐུབ་མོད། འོན་ཀྱང་གནའ་སྔ་མོ་ཞིག་

ནས་བྱུང་བར་གདོན་མི་ཟ། རྒྱུ་མཚན་ནི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་འཁྱགས་འཐུང་བ་ལས་ཆུ་ཁོལ་འཐུང་ན་ལུས་པོ་ལ་

བདེ་སྣང་སྟེར་བ་དང་། ཤ་རོླན་པ་ཟ་བ་ལས་ཤ་བཙསོ་ཏེ་ཟོས་ན་ལུས་ཕུང་ལ་ཕན་པ་དང་བོྲ་བ་ཡོད་པ་སོགས་ཤེས་

པ་བཞིན། གོ་རེའང་སྲེག་ན་བྲོ་བ་ཆེ་ཞིང་འཇུ་སླ་བའི་ངེས་ཤེས་རྙེད་པ་དང་གཅིག་མཐུན་རེད། དེ་བས་ཆེས་

ཐབས་ཆག་གི་ཡོ་བྱད་འདི་དག་ལ་བསམ་ན་དེ་ནི་གདོད་མའི་ལག་རྩལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ་
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བཟའ་བཅའ་བཏུང་གསུམ་དང་རྒྱན་གོས་ཤོམ་ལུགས། 

པར་སྙམ། 

གསུམ། གོ་རེའི་དཔེ་གཞི་སྣང་རའི་གོར་མོ་ཆེ། 

གཅན་ཚའི་ཡུལ་འདིར་གོ་རེ་བསྲེགས་པའི་ལག་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་སོང་ནས་ཁམས་རའི་གོར་སྐྱ་

དང་། སྐྱ་རྒྱའི་གོར་སྐྱ། ནང་ཁོག་གོར་སྐྱ་སོགས་ཡུལ་སྡེའི་སོ་སོའི་གོ་རེ་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཅུང་ཙམ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་

མོད། ཡིན་ནའང་འདིར་སྣང་རའི་གོར་མོ་ཆེའི་དཔེར་མཚོན་ཙམ་དྲངས་ན། 

དུས་ཡུན་མང་བོ་ཞིག་འགོར་བའི་རྗེས་སུ། མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པའི་གོ་རྟོགས་ཇེ་མཐོར་སོང་སྟེ། གོ་རེ་

བསྲེགས་པའི་ལག་རྩལ་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་གོང་དུ་འཕེལ་ནས་རྩྭ་སྲེག་དང་ས་འཚིག་གི་ནང་དུ་སྲེག་པའི་གོ་རེ་ཆུང་

བ་དེ། རིམ་བཞིན་ཇེ་ཆེར་བཏང་ནས་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་སྣང་རའི་གོར་མོ་ཆེ་ཟེར་བ་འདི་བྱུང་བ་རེད། ལོ་རྒྱུས་

སྟེང་སྣང་རའི་གོར་མོ་ཆེ་ཐེངས་གང་མང་ལ་བསྲེགས་མྱོང་ཞིང་། གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ངག་རྒྱུན་ལ་གྲགས་ཤིང་ཡི་གེར་

འཁོད་ཡོད་པ་འདི་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྣང་རའི་མཆོད་རྟེན་ལ་རབ་གནས་མཛད་སྐབས། སྣང་རའི་མཛོ་བརྒྱའི་

དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་གྲོ་ཕྱེ་རྒྱ་མ་༨༠ལྷག་བཀོལ་ནས། དཀྱིལ་གྱི་ཚངས་ཐིག་ལ་སྨིད་༡༢དང་སྲབ་མཐུག་ལ་

ལི་སྨི་༢༠ལྷག་ཡོད་པའི་གོར་མོ་ཆེ་ཞིག་བསྲེགས་ནས། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་མཆོག་ལ་གུས་པས་ཕུལ་པ་དེ་ཡིན་པར་

བཤད། དེ་ནས་ཡུན་རིང་ཕྱིན་རྗེས་རྒྱལ་མཆོག་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཨ་མདོར་ཕེབས་སྐབས། སྣང་རའི་དད་ལྡན་

རྣམས་ཀྱིས་གྲོ་ཕྱེ་རྒྱ་མ་༡༠༠ལྷག་གིས་གོར་མོ་ཆེ་བསྲེགས་ཏེ་ཕུལ་ཞིང་། ཁོང་གི་ཐུགས་བཀོད་ལྟར་ཀོ་ཐུམ་གྱིས་

བཏུམས་ཤིང་སྒམ་ལ་བཅུག་སྟེ། གཡག་ལ་བཀལ་ནས་ལྷ་སར་དྲངས་རྗེས་ཇོ་བོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐུ་མདུན་

དུ་ཕུལ། དེ་ནི་མི་རབས་བར་གྲགས་པའི་གོར་མོ་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐོ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཡིན། གོར་མོ་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་

ཟིན་ཐོ་ཐེངས་གསུམ་པ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པར་འབྲེལ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་རྗེ་ཀུན་

མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་བོ་ཁོང་ཉིད་དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ལ་དབུས་སུ་བྱོན་ཏེ། འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ལོ་

བརྒྱད་ཀྱི་རིང་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་སྦྱང་བ་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་གནང་ཞིང་། མཁས་བཙུན་བཟང་བོའི་སྙན་པའི་

གྲགས་པས་བོད་ཁམས་གང་བ་ན། ཕྱག་རྫས་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་རྟེན་བཞེངས་བྱས་ཏེ་རྣམ་དཀར་དགེ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུར་

ཕུལ་བས། སྐུ་ཆས་ཀྱིས་བཀྲེན་ཏེ་སྐབས་འགར་དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་འཚོ་བའི་མོྱང་བའི་ཚུལ་མཛད་པར། དབུས་གཙང་

གི་དགེ་བཤེས་རེ་འགས་ཨ་མདོ་སྤྲང་བོ་ཡིན་པའི་ཚུལ་བརྗོད། དེ་བས་ཁོང་གིས་རང་གི་ཕ་ཡུལ་སྣང་རའི་གོར་མོ་

ཆེ་བསྐུར་ཡོང་རྒྱུའི་སྐད་བཏང་བ་ལ། ཕ་ཡུལ་ནས་གྲོ་ཕྱེ་རྒྱ་མ་༡༠༠ལྷག་བཀོལ་བའི་སྣང་རའི་གོར་མོ་ཆེ་བསྐུར་པ་

འབྱོར་ཏེ། ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ཇོ་བོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕུལ་ཞིང་། དེར་བརྟེན་ནས་

ལྗོངས་འདིའི་ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་ཤིང་ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་ལྡན་པས་ནམ་ཡང་མི་སྟོང་བའི་གསོལ་སྨོན་མཛད། 



-390-

ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

དེར་འདུས་ཀྱི་སེར་སྐྱ་ཀུན་པོས་ཁོང་གི་ཕ་ཡུལ་སྣང་ར་ནི་འབྲུ་རིགས་སྣ་ལྔ་འཁྲུངས་ཤིང་ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་

རྒྱས་པའི་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་པར་རྟོགས། འདིའི་ཕྱི་མ་གཉིས་རྒྱ་མའི་ཁ་གྲངས་ཀྱི་ཕྱེའི་མང་ཉུང་འདྲ་ནང་ཡང་། གོར་

མོ་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐོ་བསྐྲུན་པའི་དུས་རིམ་མི་འདྲ་བས། སྔ་མ་ལ་སྣང་རའི་གོར་མོ་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐོ་ཐེངས་

གཉིས་པ་དང་ཕྱི་མ་ཐེངས་གསུམ་པ་ཞེས་ཁྱད་པར་ཕྱེ་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་གོར་སྐྱ་སྲེག་པའི་ལག་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་

རྩེ་མོར་སོན་ནས་སྣང་རའི་གོར་མོ་ཆེ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་བྱུང་ཞིང་སྙན་གྲགས་རྒྱས་ཏེ། ཐོག་མར་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པཎ་

ཆེན་ལ་ཕུལ་བ་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་མཆོག་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་བོ། པཎ་ཆེན་

སྐུ་ཕྲེང་དགུ་བ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་བོར་སོ་

སོར་མཇལ་རྟེན་དུ་ཕུལ་ནས། ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། པེ་ཅིན་བདེ་ལྡན་ཕོ་བྲང་

སོགས་ལ་ཁྱེར་བ་ལས་མདོ་སྨད་གཅན་ཚའི་ཡུལ་དུ་གོར་སྐྱ་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་དར་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་པ་

མ་ཟད། ད་དུང་ད་ལྟའི་བར་དུ་མ་ཉམས་པར་བྱེད་སྒོ་ཅི་ཞིག་སྤེལ་ཀྱང་ཕན་ཚུན་ལ་འབུལ་རྟེན་གལ་ཆེན་དུ་འཁྱེར་

ཞིང་། འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེ་ལ་བྲིན་སྒོ་གང་མང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན། འདི་ནི་མདོ་སྨད་གཅན་ཚའི་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་

ཐོན་ཟས་རིགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ལ་རྩི་བཞིན་ཡོད། 

གཉིས་པ། གོར་སྐྱ་བཟོ་བའི་གོ་རིམ། 

གཅིག སྟ་གོན་གྱི་དུས་རིམ། 

གོར་སྐྱ་བསྲེག་པར་ཐོག་མར་ཉེར་མཁོའི་ཡོ་བྱད་དང་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པས། གཤམ་ནས་

ཡོ་བྱད་དང་རྒྱུ་ཆ་དེ་དག་གི་བྱེད་ལས་སྐོར་མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་རྒྱུ་སྟེ། 

༡. ཡོ་བྱད་དང་དེའི་སྤྱོད་སྒོ། 

ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གོ་རེ་བཟོ་བའི་ལག་རྩལ་དང་ཡོ་བྱད་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ཡོད་པ་སྟེ། ལྕགས་

རིགས་ཀྱི་ནང་དུ་བསྲེགས་པའི་གོ་རེ་དེ་ནི་སྲེག་རྩལ་ཧ་ཅང་མྱུར་ཞིང་སྟབས་བདེ་ཡིན་པ་དང་། མིག་ལ་མཛེས་

པས་ཡིད་འཕྲོག་པར་འགྱུར་ན་ཡང་ལྕགས་ཀྱི་དྲི་མ་ཅུང་ཙམ་ཁ་བ་དང་། བུད་ཤིང་གི་མེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟ་མ་

གཡོས་སྦྱོར་བྱས་པའི་བོྲ་བ་དེ། གློག་དང་རྡོ་སོལ་སོགས་བཀོལ་ནས་གཡོས་སྦྱོར་བྱས་པ་ལས་ཞིམ་མངར་ཆེ། དེ་

བས་མདོ་སྨད་གཅན་ཚའི་ཡུལ་གྱི་གོར་སྐྱ་བཟོ་བའི་ཡོ་བྱད་ནི་རང་གི་ཉེ་འཁོར་ན་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པའི་མི་གཙང་བའི་

རྫས་གང་གིས་ཀྱང་མ་བསླད་པའི་རང་བྱུང་གི་དངོས་པོ་དག་ཡིན། དེ་དག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་གཙོ་ཕལ་གྱི་
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བཟའ་བཅའ་བཏུང་གསུམ་དང་རྒྱན་གོས་ཤོམ་ལུགས། 

དབྱེ་བ་ཡོད་ལ། སྤྱིར་བཏང་གི་པོ་ཐོ་དང་། བུད་ཤིང་། ཚེར་མ། རྩྭ་སྐམ་པོ། ཕུབ་མ། བོང་རྡུང་། ལྕགས་ཁེམ། 

ཤིང་ལེབ། ཁེན་པ། བརྡལ་རིལ། གོར་བྲད་སོགས་ནི་ངེས་པར་དུ་དགོས་པས་གཙོ་བོ་དང་། གཞོར། སླེ་བོ། 

སྟ་རེ་བཅས་ནི་མེད་ནའང་ཆོག་པས་ཕལ་བ་ཡིན། དེ་དག་གི་སྤྱོད་སྒོ་རགས་ཙམ་བརྗོད་ན། 

པོ་ཐོ་ནི་ས་རྡོག་གང་ཡིན་གྱིས་མི་ཆོག་པར་ཅུང་སྙི་ཞིང་རང་བཞིན་ས་དཀར་ལ་ཡོད་པའི་སྤོ་ཐོའི་རིགས་

ཡིན་དགོས། ཁ་གསལ་གྱིས་བཤད་ན་གད་པ་ཆད་པའི་ངོས་སྐམ་པོ་ནས་གཞོར་གྱིས་བརྐོ་བའམ། ཡང་ན་ཞིང་

ནང་གི་ས་རོ་སྐམ་པོ་ལ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་བ་ཚྭ་དང་རྡོ་ཟེགས་འདྲེས་པའི་པོ་ཐོ་སོགས་ཡིན་ཚེ་གོ་རེ་

བསྲེགས་ན་ཚོས་ཁོག་མི་ལོན་པ་རེད། འབུད་ཤིང་ནི་ས་འཚིག་གི་ཆེ་ཆུང་དང་པོ་ཐོའི་མང་ཉུང་ལ་བལྟས་ནས་སྦོམ་

ཕྲ་དང་རིང་ཐུང་མང་ཉུང་སོགས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་པོ་ཐོ་ཡར་འདེགས་པ་དང་ཚིགས་པར་

བྱེད་པ་ལ་ནུས་པ་གལ་ཆེན་འདོན་ཐུབ་པ་ཡིན། ཚེར་མ་ནི་རི་མགོར་སྐྱེས་པའི་རྩི་ཤིང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་སྔ་མོ་

ནས་བྲེགས་ཏེ་སྐམ་དུ་བཅུག་རྗེས། ས་འཚིག་ནང་དུ་བཏུམས་ནས་མེ་ལ་སྒྲོན་ན་འབར་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་ས་

འཚིག་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེ། རྩྭ་ནི་གྲོ་ནས་གཡུལ་ལ་བཅག་ནས་བྱུང་བ་དེ་ས་འཚིག་ལས་པའི་ཐབ་ཁུང་ནང་དུ་

དུས་ཚོད་སྐར་མ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ལ་བུས་ནས་བུད་ཤིང་དང་པོ་ཐོ་ཆེས་ཆེར་འཚིག་པར་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ། ཕུབ་མ་ནི་

ས་འཚིག་མེ་ལ་སྒྲོན་པའི་རྗེས་སུ། ས་འཚིག་ཧྲིལ་བོ་ཡོངས་སུ་མཐུག་པོར་བཏུམས་ནས་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་བོང་ཐོ་འཚིག་

པར་བྱེད་ལ་མེ་ཤེད་ཕྱི་རུ་ཤོར་དུ་མི་འཇུག་པའི་ནུས་པ་ཡོད། བོང་རྡུང་ནི་པོ་ཐོ་འཚིག་ནས་དམར་པོར་གྱུར་བ་དེ་

ཞིབ་མོར་རྡུང་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞིག་ཡིན། ལྕགས་ཁེམ་ནི་པོ་ཐོ་འཚིག་ནས་དམར་པོ་མེ་དང་འདྲ་བར་གྱུར་བ་ཡང་

ཡང་རྡུང་ནས་ཞིབ་མོར་བཟོས་རྗེས་ཕྱེ་སྐྱུར་གོ་རེ་ཐོག་ཏུ་འཕེན་བྱེད་ཅིག་ཡིན། ཤིང་ལེབ་ནི་ཕྱེ་སྐྱུར་བརྫིས་ནས་

གོ་རེའི་དབྱིབས་སོགས་བཟོ་བར་བྱེད་པའི་སྡོང་དུམ་ལེབ་མོར་དྲས་པ་ཞིག་ཡིན། ཁེན་པ་ནི་རི་འགོར་སྐྱེས་པའི་

རྩི་ཤིང་གཙང་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་དྲི་མ་ཧ་ཅང་ཞིམ་པས་བསང་རྫས་སུ་བཀོལ་ལ། དེའི་གཞུང་ཤིང་ཕྲ་མོ་ཆུན་

པོར་བྱས་ནས་བསྡམས་པ་དེས་ས་འཚིག་ནང་དུ་མ་འཕངས་པའི་སྐྱུར་ཕྱེའི་ཐོག་ལ་ཡང་ཡང་གཙགས་ནས་གོ་རེ་

བསྲེགས་ན། ད་གཟོད་གོ་རེ་ཡར་སྦོས་པའམ་འཕེལ་ཐུབ་པར་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་གོ་རེ་ཐོག་ལ་སེར་ག་མི་

འབྱུང་བ་སོགས་ལ་ཕན་ཁྱད་བྱེ་བྲག་ཡོད་པས། གོ་རེ་ལ་སེར་འགོག་གི་ནུས་པ་འདོན་བྱེད་ཅིག་ཡིན། བརྡལ་

རིལ་ནི་ཕྱེ་སྐྱུར་བརྫིས་ནས་རིལ་རིལ་བྱས་པ་དེ་ཆ་སྙོམས་པོར་གོར་གོར་བྱས་ཏེ་བརྡལ་བྱེད་ཅིག་ཡིན། གོར་བྲད་

ནི་རྡོ་རྩུབ་པོ་ཞིག་སྟེ་ཁ་མེ་ཤེད་མ་སྙོམས་པར་གོ་རེའི་སྟེང་དང་མཐའ་འཚིག་པ་སོགས་བྱུང་ན། དེའི་འཚིག་

དྲེགས་བྲད་ནས་གཙང་མར་བཟོ་བྱེད་ཅིག་ཡིན། གཞོར་ནི་ས་འཚིག་ལས་པའི་པོ་ཐོ་སློག་བྱེད་ཅིག་ཡིན། སླེ་

བོ་ནི་པོ་ཐོ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་སྣོད་སྤྱད་ཅིག་ཡིན། སྟ་རེ་ནི་ས་འཚིག་ཐོག་མར་ལས་པའི་སྐབས་ས་འཚིག་གི་

ཆེ་ཆུང་ལ་བལྟས་ནས་བུད་ཤིང་གི་རིང་ཐུང་གཏུབ་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞིག་ཡིན། ཡོ་བྱད་འདི་དག་སྤྱད་ནས་པོ་ཐོ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

བསྲེགས་པ་དེས་གཅིག་ནས་གོ་རེ་བཟོ་ཆོག་ལ། གཉིས་ནས་གོ་རེ་ལས་པའི་རྗེས་ཀྱི་ས་རྡུལ་ཞིབ་མོ་ཞིང་ཐོག་

ཏུ་བརྡལ་ན། ཞིང་གི་ས་བཅུད་ཇེ་བཟང་དུ་སོང་ནས་ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཐད་ནུས་པ་མི་དམན་པ་ཐོན་ཐུན་པ་ཡིན། 

དེང་གི་དུས་འདིར་ཞིང་ལས་ཀྱི་ཐོན་འབབ་ཇེ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུར་བསམ་ནས། ཞིང་ནང་ལ་རྫས་ལུད་བཀོལ་ན་

ས་གཤིས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལོ་རེར་བསྡད་ཀྱིན་ཇེ་ངན་དུ་འགྱུར་ཞིང་། ཁོར་ཡུག་ལའང་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་པས་ཆེས་མི་

བཟང་ལ། དེར་ལྟོས་ན་ས་འཚིག་སོགས་རང་བྱུང་གི་ལུད་བཀོལ་ན་ཞིང་སར་ཕན་པ་མ་ཟད། ལོ་ཏོག་ཀྱང་བཟང་

ལ་འབྲུ་བཅུད་ཀྱང་ཆེ་བས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ཤ་སྟག་ཅིག་ཡིན། ཕྱེ་བརྫིས་མ་དབྱིབས་སྒོར་མོར་བྱས་ཏེ་ས་འཚིག་

ནང་དུ་འཕངས་མ་ཐག། སྔོན་ལ་ཁེན་རྟས་（ཁེན་པའི་གཞུང་རྟ་）ཕྱེ་ཐོག་ཏུ་གཙགས་ནས་དབུགས་འགྲོ་ས་

གཏོད་དགོས། གལ་ཏེ་མ་གཙགས་ན་ས་སྲེག་ཚ་བོ་གོ་རེ་ཐོག་ཏུ་བླུགས་ཚེ་མཁའ་དབུགས་འགྲོ་ས་མེད་པས། 

གོ་རེ་སྙོམས་པོར་མི་འདུག་པར་དཀྱིལ་དང་ཞབས་ནས་ལྟོ་ལྡིར་བར་གྱུར་ལ་རྣམ་པའང་མི་སྡུག་པར་ཆགས་སྲིད་

པ་ཡིན། དེ་ལྟར་གོ་རེ་སྲེག་པའི་ཉམས་མྱོང་ཕྱོགས་སྡོམ་བྱས་ཏེ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་གོ་རིམ་ལ་རྒྱུས་ལོན་གནང་བ་ནི་ཧ་

ཅང་གཏིང་ཟབ་པས། འདས་པའི་མེས་པོ་རྣམས་ནི་ཇི་འདྲའི་བློརིག་བཀྲ་ཞིང་ལས་བརྩོན་ཆེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐའ་

ཆོད་གནང་ཡོད་པ་ནི་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་པ་རེད། 

༢. རྒྱུ་ཆ་དང་དེའི་ནུས་པ། 

མདོ་སྨད་གཅན་ཚའི་ཡུལ་ནི་རྨ་ ཀླུང་སྔོན་མོའི་འགྲམ་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཤིང་། ཞིང་ཕྱུགས་གཉིས་ལས་གཙོ་

བོ་ཞིང་ལས་གཉེར་བ་དང་། གྲོའི་ཐོན་ཁུངས་ཧ་ཅང་མོད་པོ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གོ་རེ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་བཟའ་བཅའི་ནང་

གི་གཙོ་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁོར་ཡུག་གི་ཆ་རྐྱེན་ལ་བསྟུན་ནས་ས་ཚིག་གི་ནང་དུ་གོ་རེ་སྲེག་པའི་

ལག་རྩལ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད། གང་ལྟར་གོ་རེ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་འཚོབའི་ཁྲོད་དུ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་

དེ་བཟོ་བའི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བོ་ནི་ཕྱེ་དང་། སྐྱུར་རྟ། ཆུ། ཙག་ཀ་དང་བུལ་ཏོག་བཅས་ཡིན། དེ་ལ་ཕྱེ་ནི་འབྲུ་རིགས་

སྣ་ལྔའིནང་གི་གྲོ་རང་འཐག་ལ་འཐགས་ནས་ཞིབ་མོར་བཏང་བ་དེ་ཡིན། སྐྱུར་རྟ་ནི་དང་ཐོག་ཕྱེ་ཡི་ནང་དུ་དར་

བ་ཅུང་ཙམ་བླུགས་པ་རུ་རྟར་བྱས་པའི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་ནས་ཕྱེ་སྐྱུར་བསྒྲུངས་པ་དེ་ཡིན། ཆུ་ནི་ཕྱེ་དང་སྐྱུར་གཉིས་

འདྲེས་སྦྱོར་བྱེད་པར་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ནི་གཙོ་བོ་ཕྱེའི་མང་ཉུང་ལ་བལྟས་ནས་ཚོད་འཛིན་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། ཙག་ཀ་ནི་རི་མགོར་སྐྱེས་པའི་ལྡུམ་བུའི་རིགས་ཀྱི་རྩི་ཤིང་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་དབྱར་ཁར་སྐྱེས་ཤིང་། དགུན་

ཁར་སྐམ་ནས་མདོག་དཀར་པོ་གྱུར་བ་དེ་ལ་མེ་སྒྲོན་པ་ན་སྒྲ་ཙག་ཙག་ཅེས་འབར་བས་མིང་ལ་ཙག་ཀ་དང་། ལ་

ལས་དེ་མེར་སྦར་བའི་རྗེས་ཀྱི་ཐལ་བ་བཙགས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་བཙག་ཀ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར། སྔོན་གྱི་དུས་སུ་

མི་རྣམས་ཀྱིས་ཙག་ཀ་སྐམ་པོ་བཏུས་ནས་མེ་ལ་བུས་པའི་ཐལ་རྡུལ་སྣོད་ཀྱི་ནང་དུ་གསོག་འཇོག་བྱས། དེར་

ཆུ་བླུགས་ནས་ཡུད་ཙམ་འགོར་བ་ན་སྙིགས་རོ་རྣམས་ཞབས་སུ་ཆགས་ནས་ཆུ་དྭངས་མོར་འགྱུར་ཞིང་། ཆུ་དེ་



-393-

བཟའ་བཅའ་བཏུང་གསུམ་དང་རྒྱན་གོས་ཤོམ་ལུགས། 

ཕྱེའི་ནང་དུ་ཅུང་ཙམ་བསྲེས་ནས་བརྫིས་ན་ཕྱེ་ལངས་པའམ་སོབ་སོབ་ཏུ་འགྱུར་བས། དེས་སྐྱུར་ཕྱེ་འཕེལ་བ་ལ་

ཕན་ནུས་བཟང་བོ་འདོན་ཐུབ། ད་ལྟའི་དུས་སུ་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་སོང་ནས་སྔོན་གྱི་ཙག་ཀ་དེ་བུལ་ཏོག་

ཏུ་བསྒྱུར་ནས་མདོག་དཀར་བོ་ཕྱེ་དང་འདྲ་བ་དེ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་ནུས་པ་ཕལ་ཆེར་གཅིག་འདྲ་

རེད། གང་ལྟར་ཀྱང་ས་སྲེགས་ཀྱི་གོར་སྐྱ་དེ་རིགས་ནི་སྲེགས་ཤེད་ཀྱིས་གོར་ཆུའི་རླངས་པ་ཕྱིར་འཐེན་ཡོད་པ་དང་

སྐམ་སྲད་ཁོག་སོབ་ཡིན་པས། གོ་རེའི་བྲོ་བ་ལེགས་པོར་བྱུང་ཞིང་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡུན་རིང་དུ་ཟོས་ཀྱང་སུན་སྣང་

མི་སྐྱེས་པ་དང་། ཕོ་བར་འཕྲོད་པ། འཇུ་སླ་བ། བཅུད་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་དགེ་མཚན་མངོན་པར་ལྡན། ད་ལྟའི་

སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཟས་རིགས་མོད་པོ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་ནའང་། གནས་སྐབས་སུ་ཟོས་ན་ཁ་ལ་ཞིམ་ཡང་

ཡུན་རིང་ཟོས་ན་ཞེན་ཁ་ལོག་པར་མ་ཟད། དོན་སྣོད་ལའང་གནོད་པར་འགྱུར་བས་དེའི་སྐྱོན་ནི་གོར་སྐྱ་ལ་གཏན་

ནས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།། 

གཉིས། ལག་ལེན་དངོས། 

༡. གོ་རེ་སྲེག་པའི་ཚུལ། 

གོར་སྐྱ་སྲེག་པའི་གོ་རིམ་ནི་ཐོག་མར་པོ་ཐོ་ཐབ་ཚང་གི་འགྲམ་གཉིས་སུ་ཐབ་རོྡ་བྱས་ནས་རྩིགས་ཤིང་། དེའི་

སྟེང་དུ་འབུད་ཤིང་སྐམ་པོ་ཆ་སྙོམས་པོར་འཇོག་ལ། དེ་ནས་འབར་ཤེད་ཆེ་བའི་ཚེར་མ་སྐམ་པོ་བཏིངས་པའི་ཐོག་

ཏུ་པོ་ཐོ་ས་དཀར་ཆེ་བ་ནས་ཆུང་བ་རིམ་བཞིན་མཐུག་པོར་བརྩིགས་པ། དེའི་རྗེས་གྲོ་ནས་གཡུལ་ལ་བཅག་པའི་

རྩྭ་སྐམ་པོས་ཐབ་ཁུང་ནང་དུ་མེ་བུས་ནས་ཅུང་ཙམ་འགོར་བ་ན། སླར་ཡང་ས་འཚིག་ལ་ཕུབ་མས་བཏུམས་ནས་

དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རྗེས་སུ། མེ་ལ་འཚིག་པའི་ཕུབ་མ་རྣམས་ཕྱིས་ནས་མྱུར་དུ་བོར་རྡུང་གི་པོ་ཐོ་འཚིག་

མ་རྣམས་ཡང་ཡང་བརྡུངས་ནས་ཞིབ་མོར་བཟོས་རྗེས། ལྕགས་ཁེམ་གྱི་ནང་དུ་བླངས་ཏེ་གོ་རེ་བསྲེག་པའི་ས་ཁོད་

སྙོམས་པའི་གོར་སའི་ཐོག་ཏུ་བླུགས། དེ་ལ་སྔོན་ནས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཕྱེ་སྐྱུར་བསྒྲུངས་པ་རྣམས་དུམ་བུ་དུམ་

བུར་བགོས་ཏེ། སྐྱ་ཕྱེ་དང་མཉམ་དུ་ཤིང་ལེབ་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་བརྫིས་ནས་ལེབ་ལེབ་སྒོར་དབྱིབས་ལྟ་བུར་བཟོས་པའི་

སྟེང་དུ། ཁེན་རྟས་ཐེངས་འགའ་གཙགས་ནས་ས་ཁོད་སྙོམས་པོའི་ཐོག་ཏུ་འཇོག། སླར་ཡང་ས་འཚིག་ཞིབ་མོར་

རྡུངས་པ་དེའི་ཐོག་ཏུ་བླུགས་ནས་དུས་ཚོད་སྐར་མ་ཉི་ཤུ་ཙམ་འགོར་ན་འཚོས་པ་ཡིན། གོ་རེ་དེའི་སྟེང་ཕྱོགས་དང་

མཐའ་ཁ་མེ་ཡིས་འཚིག་པ་དང་ས་རྡུལ་ཡོད་པ་རྣམས་རྡོ་རྩུབ་པོ་ལག་ཏུ་འཆིང་བུར་བཟུང་སྟེ་བྲད་དེ་སྤྲུགས་ནས་

གཙང་མར་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་བར་སྐབས་འདིར་དུས་ཚོད་འགོར་འགྱངས་བྱས་ནས་མྱུར་དུ་མ་བསྲེག་ན་ས་

འཚིག་གི་ཚ་དྲོད་ཡལ་ཏེ་གོ་རེ་སྲེག་ཐབས་བྲལ་བས། སྐབས་འདིར་སྐྱེས་མ་རྣམས་ཀྱིས་མྱུར་བ་མྱུར་དུ་གོར་ས་

བཅོ་བ་སོགས་ནུས་ཤུགས་གང་ཡོད་འདོན་དགོས། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

༢. གོ་རེ་ཉར་བའི་ཚུལ། 

གོ་རེ་བསྲེགས་ནས་ཚར་རྗེས་ཉར་ཚགས་བཟང་བོ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་

གོ་རེ་ཚ་བོ་དེ་འཁྱགས་པའི་བར་དུ་མཉམ་འཇོག་བཟང་བོ་བྱེད་དགོས། རྒྱུ་མཚན་ནི་གོ་རེ་ཚ་བོ་ཡིན་པའི་སྐབས་

སུ། གང་འདོད་དུ་གང་སར་བསྐྱུར་ནས་བཞག་ན་སེར་ག་གས་པ་དང་གཡས་འཁྱོར་གཡོན་འཁྱོར་དུ་གྱུར་ནས་

དབྱིབས་གཟུགས་མི་ལེགས་པར་ཆགས་སླ་བས། གོ་རེའི་མཛེས་ཉམས་ཤོར་ནས་མི་ཚོགས་མང་བོའི་གྲལ་དུ་

ཁྱེར་ན་འཕྱ་སྨོད་བྱེད་སྲིད་པར་འགྱུར། དེ་བས་གོ་རེ་བསྲེགས་ནས་གཙང་མར་བྲད་པ་དེ་དག་ལ་ཉར་ཚགས་བྱེད་

སྟངས་ཧ་ཅང་མང་། གོ་རེ་ལ་ལ་ཞིག་ནི་དང་ཐོག་བསྲེགས་པའི་སྐབས་སུ་མི་རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་རྩལ་དང་མེའི་དྲོད་

ཚད་ཀྱི་དབང་གིས་གོ་རེའི་སྟེང་ངམ་དཀྱིལ་ཀོང་བུར་ལྷུང་ནས་ཅུང་མི་མཛེས་པའི་རྣམ་པ་ཐོན་པ་དེ། རས་སོགས་

ཀྱི་ཐོག་ཏུ་བཞག་ན་ཅུང་བསྲིང་པའི་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་པ་དང་། གོ་རེ་ལ་ལ་ཞིག་སྙོམས་པོར་མེད་པར་ཅུང་ཙམ་

ཡར་མར་འཁྱིལ་བར་བྱས་པ་དེ་འོག་ཏུ་ཤིང་ལེབ་སོགས་བཞག་ན་སྙོམས་པོར་བསྲིང་ཐུབ་པར་ཡོད་པ་དང་། གོ་

རེ་ལ་ལ་ཞིག་སྟེང་དཀྱིལ་ཡར་ལྡིར་བ་དེ་ཤིང་ལེབ་སྙོམས་པོའི་ངོས་ནས་ཁ་མར་བསྐོར་ཏེ་བཞག་ན། ངོས་སྙོམས་

པོར་འགྱུར་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཅུང་ཡོད་པ་རེད། 

གསུམ་པ། གོར་སྐྱའི་དབེྱ་བ་དང་ཁྱད་ཆོས། 

དུས་ཀྱིས་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་གོར་སྐྱ་བཟོ་བའི་ལག་རྩལ་རིམ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་སུ་སོང་ནས་གོ་རེ་

བསྲེགས་པའི་དབྱིབས་ལ་རིགས་མི་འདྲ་འགའ་ཤས་བྱུང་ཡོད་དེ། གོར་སྐྱའི་དབྱིབས་སྒོར་མོ་ཅན་དང་། དབྱིབས་

ནུ་མ་གཉིས་ཅན། （དབྱིབས་སྦྲུམ་མ་ཅན།） དབྱིབས་ནུ་མ་གཅིག་ཅན། དབྱིབས་སྣ་གཅུ་ཅན། དབྱིབས་

དགའ་འཁྱིལ་ཅན། དབྱིབས་ནོར་བུ་སྤུངས་པ་ཅན། དབྱིབས་མེ་ཏོག་བཞད་པ་ཅན་བཅས་ཡོད། འདི་དག་སྲེག་

ཚུལ་འདྲ་ནའང་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་ཁྱད་པར་ཡོད། 

གཅིག གོར་སྐྱ་སྒོར་མོ། 

སྤྱི་བཏང་གི་གོར་སྐྱ་སྒོར་མོ་ནི་ལོ་གསར་དུས་ཆེན་དང་། རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ། སྐྱིད་སྡུག་གང་གི་སྐབས་

སུའང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པས་ཧ་ཅང་རྒྱུགས་ཆེ་ཕྱིར་སྤྱི་དང་། དེར་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པས་སྤྱིར་བཏང་དུ་

གོར་སྐྱའི་ཚངས་ཐིག་ལ་ལི་སྨི་༣༠ཡས་མས་དང་། མཐུག་ཚད་ལ་ལི་སྨི་༤ཡས་མས་ཡོད་ལ། གྲོ་ཕྱེ་རྒྱ་མ་༥ཙམ་

བཀོལ་ན་གོ་རེ་དེ་འདྲ་འབྱུང་བས། དེ་ནི་ཀུན་གྱིས་ཚད་ལྡན་དུ་རྩི་བཞིན་ཡོད། ལོ་སར་གྱི་སྐབས་ནི་མདོ་སྨད་
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བཟའ་བཅའ་བཏུང་གསུམ་དང་རྒྱན་གོས་ཤོམ་ལུགས། 

གཅན་ཚའི་ཡུལ་ལ་མཚོན་ན། ལོ་འཁོར་གཅིག་ནང་གི་དུས་ཚིགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ལོ་གསར་གཏོང་བའི་

སྐབས་ནང་མི་ཕན་ཚུན་བར་བཀྲ་ཤིས་འཚམས་འདྲིར་འགྲོ་བ་ལ། ལེགས་སྐྱེས་སུ་གོར་སྐྱ་ཁྱེར་སྲོལ་ཡོད་པས་

འདི་ནི་ཚང་མ་གཅིག་མཐུན་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ལོ་རྙིང་བ་ཕར་ལ་བསྐྱལ་ཞིང་། ལོ་གསར་བ་ཚུར་ལ་བསུ་

བའི་ནང་དུ་ཅི་བསམ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་བྱེད་དུ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་འཁྱེར་བཞིན་ཡོད། བོད་

མིའི་ཁ་དཔེར་ཡང་ “སྐྱིད་ལ་འབོད་དགོས། སྡུག་ལ་འགྲོ་དགོས་” ཞེས་པ་ལྟར། མི་ཤི་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་

སྡུག་འདྲིར་འགྲོ་སྐབས་མི་རེ་ནས་གོར་སྐྱ་ཧྲིལ་བོ་གཅིག་དང་ཇ་བག་གཅིག་རེ་མ་མཐའ་ཡང་འཁྱེར་དགོས་

པ་དང་། ཤི་བོ་ཚང་གིས་བླ་མ་དང་གྲྭ་བ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་བདུན་ཚུགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གསུང་གྲུབ་མཚམས་

ཕྱིར་འགྲོ་ཁར་གོ་སྐྱ་དབུལ་དགོས། སྙུང་གནས་བསྲུངས་ནས་ཐུན་གྲོལ་ཁར་ཡང་གོ་སྐྱས་འགྱེད་རྒྱག་དགོས་

པ་དང་། མནའ་མ་དང་མག་པ་བསུས་ནས་སྟོན་མོ་གཟབ་རྒྱས་གཤོམ་པ་ལའང་གོ་སྐྱས་སྡེར་ཁ་བསྒྲིག་དགོས་

པར་ཡོད་པས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་དག་ནང་གོར་སྐྱ་སྒོར་དབྱིབས་ཅན་འདི་བཀོལ་བཞིན་ཡོད། དེ་བས་

གོར་སྐྱ་སྒོར་དབྱིབས་ཅན་ནི་མི་ལ་ན་ཚ་མེད་པ་དང་། ཕྱུགས་ལ་གོད་ཁ་མེད་པ། བགེགས་བར་ཆད་མི་འབྱུང་

བ། བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་བྱེད་དུ་སྲེག་ཅིང་དེར་སྤྱོད་པས་བཀྲ་ཤིས་

གཡང་འབར་གྱི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན། 

གཉིས། གོར་སྐྱ་ནུ་མ་གཉིས་ཅན། 

གོར་སྐྱ་ནུ་མ་གཉིས་ཅན་ནམ་དབྱིབས་སྦྲུམ་མ་ཅན་ལ་གཅན་ཚའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་ཁ་རྟེའུ་

ཞེས་འབོད་ལ། དེ་ནི་གནས་ཡུལ་འགྲིམས་ནས་ལོ་གཅིག་མ་གཏོགས་འགོར་མེད་པའི་བུ་མོ་ལོ་སར་སྐབས་རང་

ཡུལ་དུ་ལོག་ནས། ཕྱིར་གནས་ཚང་ལ་འགྲོ་བའི་ཚེ་གོར་སྐྱ་ནུ་མ་གཉིས་ཅན་གསུམ་མམ་ལྔ་སླེ་བོའི་ནང་དུ་ཁུར་

ནས་འགྲོ་བའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྤྱིར་བོད་ཀྱིས་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་བརྟེན་པ་ལ་

ཉིན་ཆ་དང་ཡ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བས། ཡ་གྲངས་ནི་ཅུང་བཟང་བོར་བརྩི་བས་ཉིན་གྲངས་ཡ་བ་ལ་ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་

བྱེད་པའི་སྲོལ་ག་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གྲངས་ཀ་གསུམ་ནི་བཅུའི་ནང་ཚན་གྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ལ་བརྩི་

བས་ཆ་ལས་ཡ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་དང་། ཡ་གྲངས་ལས་གསུམ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་བལྟ་བས། གསུམ་ལ་རྟེན་

འབྲེལ་གྱི་རིན་ཐང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་གསུམ་ནི་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའམ་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་དང་། ལྔ་ནི་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་མཚོན་བྱེད་ཡིན་ཟེར་མཁན་ཡང་ཡོད་ལ། ལ་ལས་བུ་དང་བུ་མོས་གོ་ཁ་

གང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་བྱེད་དུ་ཡིན་ཟེར། གང་ལྟར་ཡང་དེ་ལྟར་ཁྱེར་བ་ནི་བཀྲ་ཤིས་པའི་དོན་ཡིན་པར་སྙམ། 

དེའི་ཆེ་ཆུང་ལ་གཏན་ཁེལ་མེད་མོད་སྤྱིར་བཏང་གི་གོར་སྐྱ་སྒོར་མོ་ལས་ཚད་གཞི་ཅུང་ཆུང་བ་ཞིག་ཡིན། གོར་སྐྱ་ནུ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

མ་གཉིས་ཅན་གྱི་མཐའ་ན་ད་དུང་ནུ་མ་གཉིས་ཡོད་པ་ནི། བུད་མེད་དག་གི་བྲང་གི་ནུ་མ་གཉིས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་

ཡིན་ཟེར་བ་དང་། ཡང་གོར་སྐྱ་ནུ་མ་གཉིས་ཅན་ནི་བྱིས་པའི་ལུས་ཀྱི་ཚུགས་ཀ་མཚོན་བྱེད་ཡིན་ཡང་ཟེར། དེའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁ་རྟེའུ་དེ་ལ་ནུ་མ་གཉིས་ཡོད་པའི་གཅིག་ནི་མགོ་ཡི་མཚོན་བྱེད་དང་། གཅིག་ནི་རྐང་བའི་མཚོན་བྱེད་

ཡིན། བར་གྱི་གོར་གོར་ནི་གསུས་པའི་མཚོན་བྱེད་ཡིན་པས། ཕྲུ་གུ་བདེ་ལེགས་ངང་བཙའ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་

བྱེད་དུ་སྤྱོད་ཕྱིར། དབྱིབས་སྦྲུམ་མ་ཅན་ཟེར་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ནུ་མ་གཉིས་ནི་བུ་མོའི་ཡུལ་

དང་གནས་ཡུལ་གཉིས་ཏེ། ཁྱིམ་གཉིས་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་བསྐྱེད་ནས་ན་ཚ་མེད་པ་དང་རྒྱུ་ནོར་འཕེལ་བ་སོགས་ཀྱི་

རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་བྱེད་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་ཟེར། གང་ལྟར་གོར་སྐྱ་ནུ་མ་ཅན་ནི་གནས་འགྲོ་བུ་མོའི་ལག་འཁྱེར་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན། 

གསུམ། གོར་སྐྱ་ནུ་མ་གཅིག་ཅན། 

གོར་སྐྱ་ནུ་མ་གཅིག་ཅན་ནི་བུ་མོ་གང་ཞིག་གནས་ཡུལ་འགྲིམས་ནས་ཕྲུག་གུ་བཙས་པ་ལ། ལོ་སར་

སྐབས་ཕྲུ་གུ་དང་བཅས་ཕ་ཁྱིམ་ལ་སོང་ན། ཡུལ་མིས་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་ཕོ་ལ་གོར་སྐྱ་ནུ་མ་གཅིག་ཅན་

བསྲེགས་ནས་སྟེར་སྲོལ་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གནའ་སྔ་མོར་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་དགྲ་འདུལ་

གཉེན་སྐྱོང་ཐད་གོ་གནས་གལ་ཆེན་བཟུང་ཡོད། གལ་ཏེ་སྐྱེས་པ་མེད་ན་ཁྱིམ་རྒྱུད་གཞན་གྱི་དབང་འོག་ཏུ་ཤོར་

ཉེན་ཆེ་བས། ཕྲུ་གུ་ཕོ་ཞིག་སྐྱེས་རྒྱུ་ནི་ནམ་ཡིན་ཡང་སེམས་ཀྱི་འདོད་མོས་དང་རེ་སྒུག་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས། བུ་

ཚ་སྐྱེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་བྱེད་དུའམ། ཡང་ན་སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུ་དེ་བུ་ཚ་ཞིག་ཡིན་པའི་མཚོན་བྱེད་དུ་གོར་སྐྱ་

ནུ་མ་གཅིག་ཅན་བསྲེགས་ནས་སྟེར་བར་བྱེད། དེའི་ཆེ་ཆུང་ལ་གཏན་ཁེལ་མེད་ན་ཡང་། བུ་མོར་བསྲེགས་པའི་གོ་

རེ་སྣ་གཅུ་ལས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། འདི་ལས་ང་ཚོས་བུ་ཚ་ཞིག་བཙས་པའི་རེ་ལྟོས་དེ་བུ་མོ་ཞིག་སྐྱེས་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་

ཆེ་བ་རྟོགས་ཐུབ་པ་རེད། གོར་སྐྱ་ནུ་མ་གཅིག་ཅན་གྱི་ཚུགས་ཀ་ནི་ཁུག་མའི་དབྱིབས་ལྟར་དུ་ཡོད་པས། གནའ་

སྔ་མོར་བོད་ཀྱི་སྐྱེས་མ་རྣམས་ནི་ཁྱིམ་དུ་བསྡད་ནས་ནང་ལས་གཉེར་བ་དང་། སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་ཁྱིམ་ལ་མི་སྡོད་

པར་ཕྱི་རུ་སོང་ནས་རྒྱུ་ནོར་བཙལ་ཏེ་ཁྱིམ་གྱི་འཚོ་བ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པས་ནོར་སྐྱལ་ཐོགས་དགོས་པ་སྟེ། ཁུག་

མ་རྒྱུ་འབྱོར་འཕེལ་བའི་མཚོན་རྟགས་ཡིན་ཕྱིར་གོར་སྐྱ་ཁུག་མའི་དབྱིབས་སུ་བཅས་ཤིང་བསྲེགས་ལ་དེའི་མཚོན་

བྱེད་ཉིད་དུ་སྤྱོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་གོར་སྐྱ་ནུ་མ་གཅིག་ཅན་ནི་དངུལ་སྒོར་ལྔ་བཅུ་མའི་དབྱིབས་ལྟར་བཟོས་

ཤིང་། སྐྱེས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་འབྱོར་འཕེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་སྤྱོད་པར་ཡང་བཤད་པས། གནའ་མི་བོད་ཀྱི་གཏམ་

དཔེར་ཡང་ “སྟག་ཤར་བ་ཇག་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་སླ། ཕྱིར་འཁོར་ནས་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་དཀའ་” ཞེས་པ་ལྟར། སྐྱེས་

པ་རྣམས་ནི་རྒྱུ་ནོར་འཚོལ་མཁན་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས། ཕར་འཚོལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ལས་སླ་བོ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་། བཙལ་
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བཟའ་བཅའ་བཏུང་གསུམ་དང་རྒྱན་གོས་ཤོམ་ལུགས། 

མ་ཐུབ་པའམ་མ་རྙེད་པར་ལག་སྟོང་ངང་ཕྱིར་ཡོང་རྒྱུ་ངོ་ཚ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ལྟའི་རྣམ་པས་འབྱོར་བ་སྒྲུབ་

ཐུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་གོར་སྐྱ་ནུ་མ་གཅིག་ཅན་དེ་ཉིད་སྤྱོད་པ་རེད། 

བཞི། གོར་སྐྱ་སྣ་གཅུ་ཅན། 

གོར་སྐྱ་སྣ་གཅུ་ཅན་ཞེས་པ་ནི་གཡག་དང་མཛོ་ལ་སོགས་པ་ཁལ་མར་བཏུལ་ནས་སྣ་འདྲེན་ལ་གཅུ་འཕར་

གོར་མོ་རྒྱག་པ་དེའི་དབྱིབས་སུ་གོར་སྐྱ་བསྲེགས་པས་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི་མཛོ་གཡག་སྣ་

གཅུར་དྲངས་ན་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བདེ་བ་བཞིན་བུ་མོ་རྣམས་ལ་སྣ་གཅུའི་དབྱིབས་ཀྱི་གོ་རེ་བྱིན་ཏེ། གང་ཞིག་མ་འོངས་

པར་རང་གི་མག་པ་དང་བཅས་པའི་ཁྱིམ་མིས་མོའི་སེམས་པ་ཡོངས་སུ་བཀུག་ནས་ཁྱིམ་སྲིད་སྤེལ་བར་རྟེན་

འབྲེལ་བསྒྲིགས་པར་བཤད། གཞན་ཡང་དེའི་མཚོན་དོན་ནི་བུ་མོ་རྣམས་མཛེས་པའི་ཆེད་དུ་ཆུང་དུས་ནས་རྣ་བར་

རྒྱན་གོར་བཏགས་ནས་སྒེག་ཉམས་གཏོད་རྒྱུར་དགའ་བས་དེ་ལ་ལད་མོ་བྱས་ནས་བཟོས་པའམ། ཡང་ན་རང་ཉིད་

བུ་མོ་ཡིན་པའི་ཁྱད་རྟགས་མཚོན་བྱེད་དུ་བཟོས་པ་སོགས་བཤད་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད། དེ་ལྟར་གོར་སྐྱ་ནུམ་གཉིས་མ་

དང་། གོར་སྐྱ་ནུམ་གཅིག་མ། གོར་སྐྱ་སྣ་གཅུ་ཅན་རྣམས་ནི། བུ་མོ་གནས་འགྲོ་མར་བཙས་པའི་ཕྲུ་གུའི་ཁྱད་

རྟགས་མཚོན་བྱེད་ལ་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་མ་གཏོགས་སྤྱིར་བཏང་དུ་མི་བསྲེག་པས། གོར་སྐྱ་བསྲེགས་མའི་ནང་གི་

སྤྱོད་སྒོ་མི་འདྲ་བའི་གོ་རེ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཡིན། 

ལྔ། གོར་སྐྱ་དགའ་འཁྱིལ་དང་ནོར་བུ་སྤུངས་པ། མེ་ཏོག་བཞད་པ་ཅན། 

གོར་སྐྱ་དགའ་འཁྱིལ་ཅན་ནི་དང་ཐོག་ཕྱེ་སྐྱུར་གྱི་སྣེ་མོ་གཉིས་ནས་བཟུང་སྟེ་ཅུང་རིང་པོར་འཐེན་རྗེས། 

རིམ་བཞིན་སྦྲུལ་འཁྱིལ་བའི་དབྱིབས་ལྟར་གོར་གོར་དུ་བཅས་ཏེ། སྟེང་ནས་མར་མནན་ནས་ཅུང་ཙམ་མཉམ་

པོར་བྱས་རྗེས་བསྲེགས་པ་ཞིག་ཡིན། གོར་སྐྱ་ནོར་བུ་སྤུངས་པ་ཅན་ནི་དང་ཐོག་ཕྱེ་སྐྱུར་གོར་གོར་བཅས་པའི་

ཐོག་ཏུ་སླར་ཡང་ཕྱེ་སྐྱུར་དུམ་བུ་མང་བོ་འབྱར་དུ་བཅུག་ནས། རྣམ་པ་སྣོད་ཀྱི་ནང་ལ་ནོར་བུ་མང་བོ་སྤུངས་པའི་

ཚུལ་དུ་བྱེད་ཅིང་། དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་གོ་རེའི་ཐོག་ཏུའང་ཕྱེ་སྐྱུར་མང་བོ་བཞག་ནས་ནོར་བུ་སྤུངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་

དུ་སྲེག་བཞིན་ཡོད། གོར་སྐྱ་མེ་ཏོག་བཞད་པ་ཅན་ནི་ཕྱེ་སྐྱུར་སྲབ་མོ་གསུམ་ཆེ་ཆུང་བགོས་ནས་གོར་གོར་བྱས་ཏེ། 

རིམ་བཞིན་གཅིག་ཐོག་ལ་གཅིག་བརྩེགས་ནས་ཞབས་ཆེ་བ་དང་སྟེང་ཆུང་བར་བསྒྲིགས་ཤིང་། སོ་སོའི་མཐའ་

ཁ་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་སོ་ཁ་བཏོད་པ་ལྟར་གྱི་རི་མོ་ཕབ་ཏེ། དབྱིབས་ནི་མེ་ཏོག་བཞད་པའི་ཚུལ་དུ་

བསྲེགས་པ་ཞིག་ཡིན། 

དེས་ན་གོར་སྐྱ་འདི་དག་གི་སྤྱོད་སྒོ་ནི་གོང་ནས་བསྟན་པ་དེ་འདྲ་རང་ཡིན་མོད། དེ་ལས་གཞན་དགོན་པའི་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ནང་གི་ལྷ་ཁང་དུ་འཇོག་པ་དང་། བསང་གི་ཐོག་ཏུའང་འཇོག་པ་སོགས་ཀྱང་ཡོད་པས། སྤྱིར་བཏང་ལྷ་ཁང་དུ་

འཇོག་པ་ནི་རྒྱུན་ལྡནགྱི་གོར་སྐྱ་དང་བསྡུར་ན་ཅུང་ཆུང་བ་དང་། བསང་མགོར་འཇོག་པ་ནི་དེ་ལས་ཀྱང་ཆུང་བས། 

གང་ལྟར་གོར་སྐྱ་དགའ་འཁྱིལ་དང་། ནོར་བུ་སྤུངས་པ། མེ་ཏོག་བཞད་པ་རྣམས་ནི་ལྷ་ཁང་དང་བསང་མགོར་རྟེན་

འབྲེལ་མཚོན་བྱེད་ལ་ཆེད་དུ་བསྲེགས་པ་མ་གཏོགས། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་གོ་རེ་བཞིན་ཚོས་ཁོག་ལོན་མི་དགོས་པས་མི་

རྣམས་ཀྱིས་ཁ་ཟས་ལ་ཟ་བཞིན་མེད་པ་དང་། གོ་རེ་བསྲེགས་མའི་ཁྲོད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་། 

བཞི་བ། མཇུག་བསྡུ་བ། 

གོར་སྐྱ་ནི་མདོ་སྨད་གཅན་ཚའི་ཡུལ་དུ་གནའ་སྔ་མོ་ནས་དར་བའི་པོ་ཐོ་མེ་ལ་བསྲེགས་ཡོད་པའི་ས་ཚིག་

ལ་བརྟེན་ནས་བཟོས་པའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ཟས་རིགས་ཤིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ད་དུང་ད་ལྟའི་བར་དུ་མ་ཉམས་

པར་བྱེད་སྒོ་ཅི་ཞིག་སྤེལ་ཡང་ཕན་ཚུན་ལ་འབུལ་རྟེན་གལ་ཆེན་དུ་འཁྱེར་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། གོར་སྐྱ་འདི་ནི་མདོ་

སྨད་གཅན་ཚའི་ཡུལ་གྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་ཧ་ཅང་རྒྱུགས་ཆེ་ལ་སྤྱོད་རྒྱའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱང་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། 

དེར་བརྟེན། གོར་སྐྱ་ཆུང་བ་འདི་ལ་དཔེ་སྒྲོས་བྱས་ནས་མཚནསྙན་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་པའི་སྣང་རའི་གོར་མོ་ཆེའང་

བྱུང་སྟབས། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ལོའི་ཟླ་༧པར་གཅན་ཚ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་སྣང་རའི་གོར་མོ་ཆེ་འདི་ཧྲང་

ཧེ་ཅི་ཉི་སིའི་འཛམ་གླིང་ཟིན་ཐོར་རེ་ཞུ་ཕུལ་བ་བཞིན་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་འདི་དག་ནི་ཐོག་མར་གོར་སྐྱ་ཆུང་བ་འདི་

དག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་ཤ་སྟག་ཡིན་ནོ། ། 

མདོར་ན། གཅན་ཚའི་ཡུལ་གྱི་དམངས་ཁྲོད་དུ་གོ་རེ་བཟོ་བའི་ལག་རྩལ་འདི་དར་ནས་རིམ་གྱིས་མང་ར་

དང་། འབའ། བྱ་མདོ་གསུམ་དང་། གཞན་ཡང་ཁྲི་ཀ་སོགས་སུའང་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ད་ལྟའི་བར་དུ་མ་ཉམས་

པར་གནས་པ་ནི་ཅི་འདྲའི་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞིང་རིན་ཐང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་དུ་གོ་རེ་སྲེག་ཐབས་དང་ལག་

རྩལ། དེའི་མཚོན་དོན། འདྲ་མཉམ། མཐུན་སྒྲིལ། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་སོགས་

ནི་དངོས་རྫས་མ་ཡིན་པའི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་

གཏོང་རིན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་དེང་གི་དུས་འདིར་ནགས་ཚལ་སོགས་གང་འདོད་དུ་གཅད་མི་ཆོག་

པ་དང་། བུ་དང་བུ་མོ་རྣམས་སློབ་གྲྭར་བསྐྱལ་བས། གོ་རེ་བསྲེགས་པའི་ལག་རྩལ་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་མཁན་ཇེ་ཉུང་དུ་

ཕྱིན་པ། ལྷག་པར་དུ་སྟབས་བདེ་ཅན་གྱི་གོ་སྨིན་ཤུབས་ནང་དུ་གོ་རེ་སྲེག་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་མང་ཞིག་གི་

དབང་གིས་ས་ཆ་རེ་འགའ་རུ་གོ་རེ་བསྲེགས་པའི་ཡུལ་སྲོལ་རིམ་བཞིན་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་བའི་འགོའང་ཚུགས་

འདུག་པ་རེད། གཞན་ཡང་གོར་སྐྱ་ནི་ས་འཚིག་གི་ནང་དུ་བསྲེགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དུག་རླངས་སེལ་བ་
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བཟའ་བཅའ་བཏུང་གསུམ་དང་རྒྱན་གོས་ཤོམ་ལུགས། 

དང་། རླངས་འཚོས་གོ་རེ་སོགས་དང་མི་འདྲ་བར་ཉི་མ་ཡུན་རིང་འགོར་ནས་ཟོས་ཀྱང་ཕོ་བར་མི་གནདོ་པ། བོྲ་བ་

ཞིམ་པ། ཚོང་རའི་ནང་དུ་བཀྲམ་ན་མི་རྣམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྐོང་ཐུབ་པར་ཡོད་པས། རྒྱུན་འཛིན་གྱིས་དར་སྤེལ་

བཏང་ན་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་ཚོང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ནང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་ངེས་པར་སྙམ། 

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ། 
《གཅན་ཚའི་རིག་གནས་》 བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྲིགས། ༢༠༠༨ལོའི་ཟླ༡༢པར་ཀན་སུའུ་མི་

རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན། 
《གཡང་རྫོང་རིག་པའི་གཟི་དཔལ་》༢༠༠༩ ལོར་གཅན་ཚ་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་རྭའི་སློབ་

དེབ་འགོ་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་གིས་བསྒྲིགས། 

                            （བཀྲ་གོས་མཛད། ༢༠༡༡ལོའི་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་དེབ་གཉིས་པ་ལས་དྲངས）
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་གྱོན་གོས་བཤད་པ། 

དུས་ཡུན་རིང་པོའི་སྤྱི་ཚོགས་ལོ་རྒྱུས་དང་རང་བྱུང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་

གྱི་བོད་ཀྱི་བཟའ་བཅའ་འགྲོ་འདུག་དང་། གཉེན་སྟོན་དུས་ཆེན། གྱོན་གོས་རྒྱན་ཆ། ཆ་ལུགས་གོམས་གཤིས་

སོགས་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན། མི་རིགས་ཞིག་གི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ཐོག་ནས་མི་རིགས་

དེའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་དང་ཐུན་མོང་གི་སེམས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་མཚོན་གྱི་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་མི་རིགས་ཁྱད་

ཆོས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། མི་རིགས་གཞན་དག་དང་མི་འདྲ་བའི་མཚོན་རྟགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། 

བོད་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ནི་དུས་ཡུན་རིང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ནང་བོད་རིགས་གནས་བཅའ་བའི་

རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་སྟངས། འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན། དེ་བཞིན་རིག་གནས་སྲོལ་རྒྱུན་དང་། ཆོས་

ལུགས་དད་མོས་བཅས་ཀྱི་ཤན་ཞུགས་པ་དང་སྦྲགས་ཏེ་རིམ་གྱིས་ཆགས་པར་མ་ཟད། དེར་ཡོངས་གྲགས་སུ་

ཁས་ལེན་དང་བརྩི་འཇོག་བྱེད་པ་དེས་མི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་ཆ་རྣམས་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་ཐོན་གྱི་

ཡོད། དེར་བརྟེན་བོད་རིགས་ཀྱིས་རང་རིགས་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ལ་བརྩེ་དུང་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་

བཅངས་ཡོད། ཚོ་བ་ཤོག་པའི་ལམ་ལུགས་འོག་ཏུ་གནས་པའི་མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་རིགས་མང་ཆེ་བ་གཙོ་

བོ་ཕྱུགས་ལས་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པས། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ཀྱང་ཕན་ཚུན་བར་ཅུང་ཟད་མི་

འདྲ། དེ་ཡང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གྱོན་གོས་དང་རྒྱན་ཆ་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། 

མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་ནི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གསུམ་གྱི་འབྲེལ་

མཚམས་ཡིན་ཞིང་། ཡུན་རིང་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ནང་། དེར་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་བོད་ཀྱི་སྐད་རིགས་

དང་གྱོན་གོས། རྒྱན་ཆ། གཉེན་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཐད་ས་ཁུལ་མི་འདྲ་བར་དམིགས་བསལ་གྱི་གོམས་སྲོལ་ཆགས་

ཡོད་པ་དེས་མི་རྣམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་དང་། ས་གནས་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྲོལ་རྒྱུན། སེམས་ཁམས་

གཤིས་རྒྱུད། མཛེས་རྟོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་གང་ཡིན་ཀྱང་གཅིག་མཚུངས་མ་ཡིན་པར་སོ་སོར་ཆགས་ཡོད་པ་རྟོགས་

ཐུབ། འོན་ཀྱང་མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་ས་བབ་དང་གནམ་གཤིས། ཐོན་སྐྱེད་ཆ་རྐྱེན་སོགས་མི་འདྲ་བ་དང་། ལོ་
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བཟའ་བཅའ་བཏུང་གསུམ་དང་རྒྱན་གོས་ཤོམ་ལུགས། 

རྒྱུས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དང་གོམས་གཤིས་མི་འདྲ་བས་ས་གནས་ཁག་གི་གྱོན་གོས་དང་རྒྱན་ཆའི་བཟོ་དབྱིབས་དང་ཁ་
དོག་བཅས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་དག་སྤྱིར་རིགས་ལྔར་དབྱེ་ཆོག་ལ། རིགས་ལྔ་བོ་དེ་དག་ནང་ལ་ཡང་
འབྲོག་ཁུལ་དང་རོང་ཁུལ་བར་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད། སུའུ་ནན་དང་། བསང་ཆུ། རྨ་ ཆུ། ཀླུ་ཆུ། ཅོ་ནེ་བཅས་ནི་
འབྲོག་ཁུལ་ཡིན་པ་དང་། ཝུན་ཤན་རྫོང་དང་འབྲུག་ཆུ། ཐེ་བརྒྱུད། ཐེ་བོ་བཅས་རྫོང་བཞི་རོང་ཁུལ་ཡིན་པས་སོ་
སོ་རིམ་པ་བཞིན་མདོར་བསྡུས་སུ་ཞུ་ན། 

འབྲོག་ཁུལ་གྱི་གྱོན་གོས་དང་རྒྱན་ཆ། དཔའ་རིས་དང་། སུའུ་ནན། བསང་ཆུ། རྨ་ ཆུ། ཀླུ་ཆུ། ཅོ་ནེའི་
སྟོད་རྒྱུད། ཐེ་བོ་བཅས་ཀྱི་ས་ཆ་ཁག་ཅིག་གི་གྱོན་ཆས་ནི་སྤྱིར་བཏང་ཕུ་རུང་རིང་བ་དང་། གཞུང་དང་ཁོབས་ཆེ་
བ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད། རྒྱུ་ཆ་མི་འདྲ་བར་གཞིགས་ནས་སློག་པ་དང་། ཚ་རུ། རས་དང་སི་ཚར་བ་བཅས་
རིགས་གསུམ་ཡོད། བུད་མེད་ཀྱི་གྱོན་པའི་མཐའ་གཤམ་དུ་ཕྲུག་དང་གོས། སྲམ་སོགས་ཀྱི་མཐའ་རྒྱན་འདྲུབ། 
གོང་བའི་མཐའ་རྒྱན་དུ་གཟིག་ལྤགས་དང་དེའི་འོག་ཏུ་མཐའ་རྒྱན་དམར་པོ་དང་ལྗང་གུ། སེར་པོ་བཅས་བཏིང་
ཡོད། སློག་པའི་སྟེང་ལ་འབུ་རས་ཀྱི་སྐེ་རགས་བཅིངས་པ་དང་། སྐྱེས་པས་གློ་གྲི་དང་མེ་ཆ་སོགས་འདོགས་ལ། 
བུད་མེད་ཀྱིས་གསེར་དངུལ་གཡུ་བྱུར་གྱི་ཕྲ་རྒྱན་བཏབ་པའི་བཞོ་ཟུངས་དང་། གློ་འགོ་སོགས་འདོགས། དཔའ་
རིས་དང་སུའུ་ནན་ས་ཁུལ་གྱི་སློག་པའི་མཐའ་གཤམ་དུ་གོས་ཆེན་གྱི་མཐའ་རྒྱན་གཏིང་ཡོད། དབྱར་ཁ་འབྲོག་
ཁུལ་གྱི་སྐྱེས་པ་རྣམས་རྒྱ་གར་ཨབ་ཞྭ་གྱོན་པ་དང་། དགུན་ཁ་ཝ་ཞྭ་སོགས་གྱོན། འབྲོག་ཁུལ་གྱི་བུད་མེད་
རྣམས་མགོ་ལ་བྱུ་རུ། སྤོས་ཤེལ། གསེར་དངུལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་འདོགས། བསང་ཆུའི་རྒྱུད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་
མགོ་རྒྱན་ལ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་དང་། ལོ་བཅུ་དྲུག་ལ་སླེབས་ཚེ་སྐྲ་རྒྱན་འདོགས་པའི་སོྟན་མོ་བྱེད་སོྲལ་
ཡོད། སུའུ་ནན་གྱི་ར་ཁྱུང་དང་། ཧོང་ཁྲེན། ཧྭ་ཅན་སོགས་ཀྱི་གོས་རྒྱན་ནི་དཔའ་རིས་དང་མཚོ་སྔོན་ཧྭ་ལུང་དང་
ཕལ་ཆེར་འདྲ། སུའུ་ནན་ཆི་ཧྥེང་ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱན་གོས་ནི་ཁམས་ཀྱི་ཨོ་རོང་ཁ་དང་རྒྱལ་ཐང་། བདེ་ཆེན་བཅས་ཀྱི་
བོད་ཀྱི་གོས་རྒྱན་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་དང་རྒྱུ་ཆ་བཟོ་རྩལ་བཅས་རྦད་དེ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་སྐྱེས་པའི་རྒྱན་
གོས་ནི་ཁམས་ཁུལ་གྱི་སྐྱེས་པའི་རྒྱན་གོས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་རྒྱན་གོས་ལ་ཁྱད་པར་
ཕྲན་བུ་ཡོད། གཞོན་ནུ་མའི་གོས་རྒྱན་ཐད། སྟོད་གོས་སྔོན་པོ་ནི་རྒྱལ་ཐང་རྒྱུད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་མའི་སྟོད་གོས་དང་
གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཞིང་། གཞོན་ནུ་མའི་རྒྱབ་ཟུར་དུ་སྐྲ་ཤུབས་དཀར་པོ་ཞིག་བཏགས་ཡོད་པ་དང་། སྐྲ་ཤུབས་
ཀྱི་སྟེང་དུ་དུང་གི་རྒྱན་བཏགས་ཡོད། ཕུ་རུང་གི་ཁ་རུ་མཐའ་རྒྱན་བཏིང་བ་དེ་དག་ཡུན་ནན་རྒྱལ་ཐང་གི་གྱོན་གོས་
དང་ཕལ་ཆེར་འདྲ། བུད་མེད་ཀྱི་རྒྱན་གོས་ཐད། གོས་དང་ཞྭ་མོ། ཕུ་དུང་གི་མཐའ་རྒྱན། དེ་བཞིན་སྐེད་པར་
ཆབ་མ་སོགས་བཅིངས་པ་དང་། ཅ་ལ་དམར་པོ་དང་དངུལ་གྱི་རྒྱན་ཆ་འདོགས་པ་བཅས་ནི་ཡུན་ནན་རྒྱལ་ཐང་
དང་བདེ་ཆེན་སོགས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་སྐེད་པར་ལག་རས་འདོགས་པ་ནི་རྒྱལ་ཐང་བུད་མེད་
ཀྱི་གོམས་གཤིས་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡིན། 
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རོང་ཁུལ་གྱི་གྱོན་གོས་དང་རྒྱན་ཆ། ཝུན་ཤན་རྫོང་ནི་ལུང་ནན་རི་བོའི་ཁུལ་དུ་གནས་ཤིང་། ཝུན་ཤན་རྫོང་
པད་མ་ཆུ་བོ་དང་ཐེ་ལོའི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་བོད་རིགས་ཀྱི་གྱོན་གོས་དང་རྒྱན་ཆ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་
ཆོས་ལྡན་ཏེ། ཝུན་ཤན་རྫོང་གི་གནམ་གཤིས་བཟང་ཞིང་ཚ་གྲང་གི་ཁྱད་པར་ཆུང་བ། དབྱར་ཁ་སྤྱིར་བཏང་སྟོད་
གོས་ཐུང་ངུ་ཞིག་གྱོན་པ་དང་། ཕུ་རུང་དང་གོང་བའི་མཐར་རྒྱན་རིས་འདྲུབ་ཡོད་པ་དང་། བལ་ལས་བཏགས་
པའི་སྐེད་རག་ནག་པོ་བཅིངས། སྐེད་པར་བློ་གྲི་ཆུང་ཆུང་འདོགས་པ། སྨད་དུ་སོ་རས་ཀྱི་དོར་མ་གྱོན་པའོ།། 
ནགས་ཚལ་སྟུག་ཅིང་དུག་སྦྲུལ་དང་འབུ་སྲིན་མང་བས་དུས་རྒྱུན་དུ་རྐང་བར་སོ་རས་ཀྱི་རས་དཀྲིས་དཀྲི་བ་དང་། རྩྭ་
ལྷམ་གྱོན་པ། མགོ་ལ་ཕྱིང་ཞྭ་དཀར་པོའི་སྟེང་བྱ་སྒྲོ་གཉིས་བཙུགས་ཡོད། དགུན་ཁ་ཕྱིང་ཞྭ་ནག་པོ་གྱོན་པ་
དང་། སྟོད་གོས་ལྗང་ནག་གྱོན་པའི་སྟེང་ལ་ར་པགས་ཀྱི་ཕུ་མེད་སྟོད་ཐུང་གྱོན། སྨད་དུ་སོ་རས་ཀྱི་དོར་མ་གྱོན། 
རྐང་བར་འཇུར་རྟ་ཡུ་རིང་གྱོན། སྐེད་རགས་ལྗང་ནག་བཅིངས། སྐྱེས་པ་གཞོན་ནུས་སྐྲའི་ལན་བུ་ཕྱོགས་གཅིག་
ཏུ་བསླས་པའི་སྟེང་སྐྲ་འགོག་སྔོན་པོས་བརྒྱན་ཅིང་། སྐྲ་འགོག་དེ་ཕྱིང་ཞྭའི་འོག་ཏུ་འཇུག། བུད་མེད་ཀྱི་གྱོན་གོས་
དང་རྒྱན་ཆ་བཟོ་སྤུས་དག་ལ་ཚོས་གཞི་བཀྲ་བ། སྐྲའི་ལན་བུའི་སྟེང་གཡུ་དང་བྱུ་རུ་ཉ་ཕྱིས་སོགས་ཀྱི་རྒྱན་ཕྲེང་
བརྒྱན། མངའ་རིས་གུ་གེའི་ལྡེབས་རིས་དང་། བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་སྐུ་དྲག་གི་རྒྱན་གོས། དེ་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་
དཔྱད་གཞིར་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་དཔྱད་ན། ཝུན་ཤན་རྫོང་པད་མ་ཆུ་བོ་ས་ཁུལ་དུ་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་བོད་ནི་སྤྱི་
ལོའི་དུས་རབས་བདུན་པའི་སྐབས་ཀྱི་བཙན་པོའི་དམག་དཔུང་གི་གདུང་རྒྱུད་ཡིན་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་སི་ཁྲོན་དང་
ཀན་སུའུ་འབྲེལ་མཚམས་ཀྱི་རི་ཁུལ་དུ་གཞི་ཆགས་གཏན་སྡོད་བྱས་པ་ར་འཕྲོད། མགོ་ལ་བྱ་སྒྲོས་བརྒྱན་པའི་
ཕྱིང་ཞྭ་གྱོན་པ་དེ། ཐོག་མར་བཙན་པོའི་གཟབ་སྦྲེང་དམག་དཔུང་གི་ཆ་ལུགས་ཡིན་པ་དང་། རིམ་བཞིན་བོད་
དམག་གི་དམག་དཔོན་གྱི་ཐོབ་རྟགས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད། ཝུན་ཤན་རྫོང་པད་མ་ཆུ་བོ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་ཀྱི་གོས་
དང་རྒྱན་ཆ་ནི་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་གོས་དང་རྒྱན་ཆའི་རིག་གནས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུར་དཔྱད་གཞིའི་རིན་ཐང་ཆེན་
པོ་ལྡན། 

ཅོ་ནེའི་རོང་ཁུལ་གྱི་བུད་མེད་ཀྱི་མགོར་སྒོང་ཕྱེད་དབྱིབས་ཀྱི་ཞྭ་མོ་གྱོན་པའི་རྩེ་མོར་དངུལ་གྱི་ཏོག་ཡོད། 
གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་ཅ་ལ་དཔྱང་། ཞྭ་མོའི་རྒྱུ་ཆ་ནི་གོས་ཆེན་དམར་སེར་དང་། དམར་ནག་ཡིན། བུད་མེད་
ཀྱིས་རྩིབ་གཉིས་ཁ་ཕྱེ་བའི་ལྭ་བ་རིང་བོ་གྱོན་པའི་སྟེང་ལ་གོས་ཆེན་གྱི་སྟོད་ཐུང་གྱོན། བལ་ལས་བཏགས་པའི་
སྐེད་རགས་དམར་པོ་བཅིངས། མེ་ཏོག་རིས་སུ་བཀྲ་བའི་གོས་ལྷམ་གྱོན་པའོ།། བུད་མེད་ཀྱི་སྐྲའི་ལན་བུ་བསླས་
སྟངས་ཐད་གཉེན་བསྒྲིག་བྱས་མིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད། གཉེན་སྒྲིག་མ་བྱས་པའི་བུ་མོ་རྣམས་སྐྲའི་ལན་བུ་གསུམ་
བསླས་ཏེ་སྐྲ་འགོག་དམར་པོ་བཅིངས་པ་དང་། གཉེན་བསྒྲིགས་བྱས་ཟིན་པའི་བུད་མེད་རྣམས་སྐྲའི་ལན་བུ་
གསུམ་བསླས་ཤིང་། དབུས་ཀྱི་ལན་བུ་དེར་སྐྲ་འགོག་ནག་པོ་དང་དངུལ་གྱི་ཨ་ལོང་འདོགས་པ་དང་གཡུ་བྱུར་གྱི་
ཕྲ་རྒྱན་ཡང་འདོགས། གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱི་སྐྲའི་ལན་བུ་སྐེད་སྐབས་མན་ཆད་དུ་བསླས། མགོ་བོར་བྱུ་རུའི་
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བཟའ་བཅའ་བཏུང་གསུམ་དང་རྒྱན་གོས་ཤོམ་ལུགས། 

ཕྲེང་རྒྱན་འདོགས་པ་དང་། གཞོགས་གཉིས་སུ་དངུལ་དཀར་གྱི་རྒྱན་ཆ་བཏགས་པའི་སྟེང་གཡུ་ཡི་ཕྲ་རྒྱན་བཏབ་
ཡོད་པས་ལྟས་ན་བཟོ་སྤུས་ལེགས་པ་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིན་ཏུ་ལྡན་པའོ། ། 

ཐེ་བོའི་གོས་དང་རྒྱན་ཆ་ལ་ཐེ་སྟོད་དང་། ཐེ་དབུས། ཐེ་སྨད་བཅས་རིགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཡོད་ལས་
ཐེ་སྟོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་མགོར་ཚར་ཞྭ་སྒོར་སྒོར་གྱོན་པ་དང་། ཞྭའི་གོང་འོག་གཉིས་སུ་ཚར་དཀར་དང་
ཚར་ནག་བཏིང་ཡོད་པ་དང་། དཀྱིལ་དུ་ཕྲུག་ཁྲ་རིས་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་བཏིང་ཡོད། ཞྭའི་མདུན་ཕྱོགས་ནི་འབུར་
གཟུགས་ཅན་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་གི་ལྭ་བ་ནི་ཕྲུག་དང་སྣམ་བུ་ལས་བཟོས་ཤིང་། ཕུ་རུང་རིང་བ་དང་མཐའ་རྒྱན་དུ་
ཆུ་སྲམ་གྱི་མཐའ་ཤམ་བཏིང་ཡོད། སྐེད་རག་དམར་པོ་བཅིངས། ཐེ་བོའི་དབུས་རྒྱུད་དུ་སྤྱིར་ཚ་དྲོད་ཆེ་བས་གྱོན་
པ་ཅུང་སྟབས་བདེ་གྱོན། མགོ་བོར་ནང་འཚང་ཅན་གྱི་ཞྭ་གྱོན་པའི་སྟེང་ཚོས་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རས་བརྒྱན་བཏིང་
ཡོད། ལུས་བོར་ལྭ་བ་ནག་པོ་གྱོན་པའི་སྟེང་སྟོད་ཐུང་གྱོན། སྨད་དུ་དོར་མ་དམར་པོ་གྱོན་པ་དང་སྐེད་རགས་
ལྗང་གུ་བཅིངས། དུས་རྒྱུན་ལུས་སྟོད་ཏུ་ཕུ་མེད་སྟོད་ཐུང་གྱོན་པས། གྱོན་ཆས་ཚང་མ་གནའ་ཉམས་དང་མཆོར་
ཉམས་ཆེ་བའོ།། ཐེ་སྨད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱིས་སྟོད་གོས་གསུམ་བརྩེགས་གྱོན། ནང་སྦྱར་སྟེང་རས་ཁྲའི་སྟོད་ཐུང་
མཐའ་རྒྱན་ཅན་ཞིག་གྱོན། སྐེད་པར་བལ་ལས་བཏགས་པའི་སྐེད་རགས་བཅིངས་པའི་སྟེང་སྟོད་ཐུང་ཞིག་གྱོན་པ་
དང་དོར་མ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་གྱོན། གྱོན་ཆས་དེ་ལ་གནའ་ཉམས་དང་བབ་ཆགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའོ།། ཐེ་
བོའི་སྨད་རྒྱུད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་མགོ་རྒྱན་ཅུང་སྟབས་བདེ་བོ་ཡོད་ཅིང་། གཉེན་བསྒྲིག་མ་བྱས་པ་རྣམས་སྐྲའི་ལན་བུ་
གཉིས་བསླས་པ་དང་གཉེན་བསྒྲིག་བྱས་ཟིན་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་སྐྲའི་ལན་བུ་གསུམ་བསླས། མགོར་རས་
ནག་པོ་དཀྲི། གོས་རྒྱན་གྱི་ཚོན་མདོག་བབ་ཆགས་དང་དོ་སྙོམས་སོགས་ཉེ་ལོགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་
བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན། 

འབྲུག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་གནམ་གཤིས་ཚ་གྲང་གི་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་དང་། ལོ་རྒྱུས་སོྲལ་རྒྱུན་ལ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བ། 
ཉེ་ལོགས་ས་ཁུལ་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འབྲུག་ཆུའི་བོད་ཀྱི་གོས་གྱོན་ལུགས་དང་རྒྱན་ཆ་འདོགས་
སྲོལ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན། སྤྱིར་ས་ཁུལ་ལྟར་རིགས་མི་འདྲ་བ་བཞིར་དབྱེ་ཆོག་སྟེ། འབྲུག་
དཀར་ཆུ་བོ་སྟོད་རྒྱུད་དང་། དཔའ་ལུང་ས་ཁུལ། ཚ་སྒང་ས་ཁུལ། བོད་ཡུལ་ས་ཁུལ་བཅས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་རྣམས་
སོ།། དེ་དག་སོ་སོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་རེ་ཡོད། སྣ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གྱོན་གོས་དང་རྒྱན་ཆ་
དེ་དག་ནི་བོད་ཀྱི་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་གིས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་
མཛེས་རྟོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་། རིན་ཐང་གི་ལྟ་བ་སོགས་མངོན་གྱི་ཡོད་ལ་གང་ལྗོངས་ཀྱི་རིག་གནས་ཧྲིལ་པོའི་ཁྱད་
ཆོས་ཀྱང་མཚོན་གྱི་ཡོད། 

（འབྲུག་ཐར་གྱིས་མཛད། མདོ་སྨད་བྱང་ཤར་གྱི་བོད་ཀྱི་ཚོ་བ་ཤོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་བཅས་

པར་དཔྱད་པ་ཞེས་པ་ལས་དྲངས། ）
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

རྫོང་རུའི་གནའ་ཤུལ་ལ་ཅུང་ཙམ་དཔྱད་པ།

སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་ཐུང་ངུ་ཞིག་ལས་མེད་

པས། ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པའི་རྒྱུ་ཆ་ཁོ་ན་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རིགས་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁུངས་རིང་བོ་ཞིག་འཚོལ་

ཐུབ་དཀའ་བ་རེད། མི་རིགས་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁུངས་ཆ་ཚང་ཞིག་འཚོལ་དགོས་ཚེ། དེང་སྐབས་ཀྱི་གནའ་

དཔྱོད་རིག་པ་དང་སྐད་བརྡ་རིག་པ། དམངས་སྲོལ་རིག་པ་སོགས་ལ་མི་བརྟེན་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད། དེར་

བརྟེན། དེང་སྐབས་ཀྱི་རིག་ཚན་འདི་དག་བེད་སྤྱད་དེ་སྔོན་གྱི་བྱུང་བ་དག་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་

གཏུགས་སུ་གྱུར་པའི་གནད་དོན་ཞིག་གོ། དེ་བཞིན་དུ་བོད་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་སོ་སོ་ནས་རྙེད་པའི་གནའ་དངོས་དང་

གནའ་བོའི་ཤུལ་བཞག་དག་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རིགས་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁུངས་ཇེ་རིང་དུ་གཏང་རྒྱུ་ནི་ལྡོག་ཏུ་མེད་

པའི་འོས་འགན་ཞིག་ཡིན་པས། འདིར་རྨ་ ཆུའི་འགྲམ་རྒྱུད་ནས་རྙེད་པའི་རྫོང་རུའི་གནའ་ཤུལ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་མེས་

པོ་དག་དང་འབྲེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པར་སྙམ། རྒྱུ་མཚན་ནི་གདོད་མའི་དུས་ནས་བཟུང་རྨ་ ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་

དུ་གཞི་སྡོད་བྱས་པའི་ཚོ་བ་དག་ནི་བོད་ཀྱི་རུས་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ལྡོང་གི་མི་རྒྱུད་ཡིན་ཅིང་། ཚོ་བ་དེ་དག་ཡར་ཀླུང་

གཙང་བོའི་འབབ་རྒྱུད་ནས་རིམ་བཞིན་རྩྭ་ཆུའི་རྗེས་བསྙེགས་ཏེ། ཤར་ཕྱོགས་སུ་གནས་སྤོ་བྱས་ནས་མཚོ་སྔོན་

དང་ཀན་སུའུ། སི་ཁྲོན་གཙོ་བྱས་པའི་ས་ཁུལ་དག་ཏུ་སླེབས་པ་དང་། དེའི་ནང་གི་ཚོ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་འབའ་

གཞུང་གི་ཡུལ་འདིར་གཏན་སྡོད་བྱས་ཏེ་ཕྱུགས་ལས་ཀྱི་ཞོར་དུ་ཞིང་ལས་ཀྱང་གཉེར་པར་མ་ཟད། ཤེས་རིག་གི་

ཚད་ལའང་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་སའི་ཁང་བ་དང་འཚོ་བའི་ཡོ་ཆས་སོགས་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་

ཡིན་ནོ། ། 
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གནའ་ཤུལ་སྔོག་ཞིབ་དང་རིག་རྫས་བརྟག་དཔྱོད། 

དང་བོ། རྫོང་རུའི་གནའ་ཤུལ།

རྫོང་རུའི་གནའ་ཤུལ་ནི་མཚོ་སྔོན་འབའ་རྫོང་གི་འབའ་གཞུང་ཡུལ་ཚོའི་རྫོང་རུ་ཞེས་པའི་ས་ཆ་ནས་རྙེད་པ་

དང་། འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་གཞི་ལྟར་ན་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལོ་ངོ་བཞི་སྟོང་ནས་ལྔ་སྟོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། 

རྫོང་རུའི་གནའ་ཤུལ་ཞེས་མིང་ཐོགས་དོན་ཡང་ས་གནས་འདིའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་གནའ་ཤུལ་རྙེད་སའི་གནས་འདི་

ལ་རྫོང་རུ་ཞེས་འབོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་རེད། རྫོང་རུ་ནི་རྨ་ ཆུའི་འགྲམ་རྒྱུད་ཀྱི་ས་སྟེགས་རིམ་པ་

གཉིས་ཅན་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཐང་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། རྨ་ ཆུའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནི་ཞིན་ཧེ་རྫོང་སྟེ་ཉེ་ཆར་བྲག་དཀར་

རྫོང་དུ་འབོད་པ་དེའི་ཆུ་སྔོན་ཡུལ་ཚོར་གཏོགས་པ་དང་། བྱང་ཕྱོགས་ནི་འབའ་གཞུང་ཡུལ་ཚོར་གཏོགས་པ་རེད། 

རྨ་ ཆུའི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་རུའི་ཐང་ཆེན་དུ་ཤར་ནས་ནུབ་ལ་རིམ་བཞིན་འབའ་མདོ་སྡེ་བ་དང་། མཐུན་སྒྲིལ་སྡེ་བ། 

ཁ་སྒང་སྡེ་བ་བཅས་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། ས་གནས་འདིའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཞིང་ལས་གཙོ་བོ་གཉེར་བཞིན་ཡོད་པའི་

རྐྱེན་གྱིས་རྫོང་རུའི་ས་ཆ་མང་ཆེ་བ་ཞིང་སར་བསྒྱུར་ཡོད་ལ། འབའ་མདོ་སྡེ་བ་ནས་ཁ་སྒང་སྡེ་བའི་བར་གྱི་རྨ་ ཆུའི་

འགྲམ་རྒྱུད་དུ་གནའ་ཤུལ་དང་དུར་སའི་ཚོགས་བཀྲམ་ནས་ཡོད་པས། འདི་ནི་རྨ་ ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་གཞི་རྒྱ་ཆེས་ཆེ་

བ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཆེས་རིང་བའི་རྡོ་ཆས་གསར་མའི་དུས་ཀྱི་གནའ་ཤུལ་ཞིག་རེད། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༢ལོར་རྫོང་རུའི་གནའ་

ཤུལ་རྙེད་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུར་ས་༣༤༡དང་དུར་མཆོད་དོང་༡༨ ། ཐལ་དོང་༡༨ ། འཚོལ་ཞིབ་དོང་༣༡སྔོག་

འདོན་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་གནའ་དངོས་༢༣༠༠༠ལྷག་རྙེད་པ་དང་།1 གནའ་དངོས་དེ་དག་གི་ཁྲོད་དུ་ཚོན་རིས་རྫ་

ཆས་དང་རྡོ་ཆས། རུས་ཆས། གཡུ་ཆས། ལི་ཆས་སོགས་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ལས་གྲངས་འབོར་ཆེས་མང་བ་ནི་

ཚོན་རིས་ཅན་གྱི་རྫ་ཆས་ཡིན་ལ། ཚོན་རིས་ཅན་གྱི་རྫ་ཆས་འདི་དག་ལ་ཆེད་མཁས་པས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་

རིགས་སམ་རྣམ་པ་བཞི་རུ་ཕྱེ་ཡོད་དེ། མ་ཅ་ཡའོ་ཡི་རིགས་（马家窑类型）དང་པན་ཧྲན་གྱི་རིགས（半山

类型）། ཆི་ཅའི་རྫ་ཆས（齐家陶器）། རྫོང་རུའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རྫ་ཆས་（宗日式陶器）བཅས་རེད།2 དེ་

ལས་མ་ཅ་ཡའོ་རིགས་ཀྱི་རྫ་ཆས་༣༢དང་པན་ཧྲན་རིགས་ཀྱི་རྫ་ཆས་༤༣། ཆི་ཅའི་རྫ་ཆས་༡། རྫོང་རུའི་རྣམ་

པ་ཅན་གྱི་རྫ་ཆས་༤༦༢བཅས་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ལས་རྫོང་རུའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རྫ་ཆས་ཀྱིས་རྫ་ཆས་ཡོངས་ཀྱི་

བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་ལྔ་ཟིན་ཡོད་པས། རྫོང་རུའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རྫ་ཆས་ནི་གནའ་ཤུལ་འདིའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་

བདག་པོ་འཚོལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ། གནའ་དཔྱོད་རིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་

1 格桑本，陈红海 宗日遗址文物精粹及论述选集 [Z] 成都 : 四川科技出版社，1999: 5.

2 格桑本，陈红海 宗日遗址文物精粹及论述选集 [Z] 成都 : 四川科技出版社，1999: 35.
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གི་རིང་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་རྫོང་རུའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་གནའ་ཤུལ་༥༡རྙེད་སོན་བྱུང་

ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ནི་རྨ་ ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་འབའ་རྫོང་དང་བྲག་དཀར་རྫོང་གཉིས་འདྲེས་མཚམས་

ཀྱི་འབའ་ཆུ་ཁ་ནས་རྨ་ ཆུའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྲི་ཀའི་སུམ་པ་འགག་བར་དུ་ཁྱབ་ཡོད་པ་རེད། རྫོང་རུའི་གནའ་ཤུལ་ནི་མ་

ཅ་ཡའོ་རིག་གནས་དང་འབྲེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། རྫོང་རུའི་རིག་དངོས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་མ་ཅ་ཡའོ་

རིག་གནས་དང་མི་གཅིག་པའི་ས་གནས་རང་གི་གཉུག་མའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའི་རིག་གནས་ཀྱང་དུ་

མ་ཡོད་དེ། རྡོ་ཡི་དུར་སྒམ་བཟོ་བ་དང་དུར་ཉིས་འཇུག་བྱེད་པ། གཡུའི་རྒྱན་ཆ་འདོགས་པ། གཤིན་པོ་མེར་སྲེག་

པ། དུར་མཆོད་བྱེད་པ་དང། འོ་མདོག་ལྡན་པའི་རྫ་ཆས་ལ་ཚོས་བསྒྱུར་ཅིང་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་འབྲི་བ་འདིས་གདོད་

མའི་དུས་སུ་ཡུལ་འདིར་འཚོ་བ་རོལ་པའི་གཉུག་མའི་མི་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་ལག་རྩལ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་

ག། འཚོ་བ་རོལ་སྟངས་སོགས་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་ཐུབ། 

གཉིས་པ། རྫོང་རུའི་དུར་འཇུག་བེྱད་སྲོལ།

བོད་ནི་གདོད་མའི་དུས་ནས་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དུ་འཚོ་བ་རོལ་པའི་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི་མི་རིགས་ཤིག་

ཡིན་ཅིང་། མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ། རུས་རྒྱུད་ཚོ་བ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས་ཏེ། ས་གནས་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའི་རིག་གནས་དང་ཡུལ་

སྲོལ་མང་བོ་ཞིག་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་གསོན་དུས་འཚོ་ལུགས་དང་ཤི་རྗེས་དུར་འཇུག་

བྱེད་སྟངས་ཀྱང་མི་འདྲ་བས། དུར་སྲོལ་ལ་བརྟག་ཅིང་དཔྱད་དེ་གནའ་ཤུལ་གྱི་བདག་པོ་འཚོལ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་

ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་གོ །1 

རྫོང་རུའི་དུར་འཇུག་བྱེད་སྲོལ་དག་ལ་དབྱེ་ཞིབ་ཅུང་ཙམ་བྱས་ཚེ། གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་

གཤིས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག། འཚོ་བ་རོལ་སྟངས་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་ངང་ངམ་

ཤུགས་ཀྱིས་རྟོགས་ཐུབ་པ་རེད། རྫོང་རུའི་གནའ་ཤུལ་གྱི་ནང་དུ་རྡོ་ཡི་དུར་སྒམ་མང་པོ་ཐོན་པ་འདི་ནི་གནའ་

བོའི་བོད་ཀྱི་དུར་འཇུག་བྱེད་སྲོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་སྟེ། བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་དང་ཆབ་མདོ། ཉིང་ཁྲི། ཆུ་གོང་

སོགས་ནས་རྡོ་ཡི་དུར་སྒམ་མང་བོ་ཞིག་རྙེད་ཅིང་། རྗེས་སུ་སི་ཁྲོན་དང་ཡུན་ནན། ཀན་སུའུ། མཚོ་སྔོན་བཅས་

ཀྱི་བོད་རིགས་འདུས་སྡོད་བྱེད་སའི་ས་ཆ་འགའ་ཞིག་ནས་ཀྱང་རྡོ་ཡི་དུར་སྒམ་མང་བོ་རྙེད་པ་རེད། 《བོན་གྱི་

1 ཆ་རིས་སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད། བོད་བཙན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་མཐའ་དཔྱོད་གཅེས་བསྡུས། [M] མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༢༠༡༠: ༢༥༢.
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གནའ་ཤུལ་སྔོག་ཞིབ་དང་རིག་རྫས་བརྟག་དཔྱོད། 

ཡིག་ཆ་ཀླུ་འབུམ་དཀར་པོ་》དང་《མདོ་གཟེར་མིག་》གཉིས་ཀྱི་ནང་དུའང་སྔོན་མི་ཚེ་ལས་འདས་རྗེས་གོ་རིམ་

ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་བོན་གྱི་ཆོ་ག་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཤིང་། དེ་ལས་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་ནང་དོན་ཞིག་ནི་རྡོ་

ཡི་དུར་སྒམ་ལས་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཚུལ་བཀོད་ཡོད་ཅིང་། 《ཡིག་ཚང་མ་ཧྭ་རུས་སྦལ་》དུའང་ཐུ་བྷོད་ཀྱིས་མི་ཤི་ཚེ་

དུར་གྲོགས་སུ་རྟ་ནོར་གསོད། བང་སོ་ནི་འབུར་མར་བརྩིགས། རྟ་དང་གནག་གི་མགོ་བོ་བཅད་ནས་མཐའ་ལ་

སྤོངས། བང་སོ་ནི་གྲུ་བཞི་བྱེད་ཅིང་རྡོ་མང་བོ་བསགས་ནས་བརྩིགས་པ་དང་། དབྱིབས་ལ་ནི་ཁང་ཀླད་ལེབ་མོ་

དང་མཚུངས། ཞེས་པ་འདི་དག་གིས། གདོད་མའི་དུས་ནས་བཟུང་ཡར་ཀླུང་གཙང་བོའི་འབབ་རྒྱུད་ནས་རིམ་

བཞིན་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོར། གཤིན་པོ་རྡོ་ཡི་དུར་སྒམ་ནང་དུ་འཇུག་པའི་ཡུལ་སྲོལ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་

ཆགས་ཡོད་པ་རྟོགས་ཐུབ་ཅིང་། རྟོག་ཞིབ་བྱས་པ་ལྟར་ན། དེང་སྐབས་སི་ཁྲོན་དཀར་མཛེས་ཀྱི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་སུ་

ད་དུང་ཡང་གཤིན་པོ་རྡོ་ཡི་དུར་སྒམ་དུ་འཇུག་པའི་སྲོལ་དེ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་།དེ་ལས་གཞན་

དུར་སྒམ་གྱི་ནང་ནས་རྫ་ཆས་དང་རྡོ་ཆས། རུས་ཆས། གཡུ་ཆས་སོགས་གནའ་དངོས་མང་བོ་ཞིག་ཀྱང་ཐོན་པ་

རེད། བསྐལ་བ་ཡ་ཐོག་གི་བོད་མིས་རང་ཉིད་འཚོ་གནས་སྐབས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སྤྱོད་ཆས་དང་ལག་ཆ་སོགས་དུར་

རྫས་སུ་བྱེད་པའི་ཡུལ་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་དེ། 《ཐང་ཡིག་རྙིང་མའི་》ནང་དུའང་བཙན་པོ་བཀྲོངས་ཚེ། བཙན་པོའི་

མནབས་ལྭ་དང་བཅིབས་རྟ། མདའ་གཞུ། རལ་གྲི་ལ་སོགས་པའི་གཅེས་ནོར་རྣམས་ཀྱང་དུར་དུ་འཇུག་པར་

བཀོད་ཡོད་པ་དང་།1 དུར་འཇུག་བྱེད་ཚུལ་འདི་ནི་གནའ་བོའི་བོན་ལུགས་དང་འབྲེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པར་

སྙམ་སྟེ། གནའ་བོའི་བོན་ལུགས་ལ་དུར་འཇུག་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་དུར་རྒྱགས་དང་དུར་ནོར་ཞེས་རང་གི་གཅེས་

པའི་ནོར་རྫས་དང་སྒོ་ཕྱུགས་རེ་བསད་དེ་གཤིན་པོ་དང་ལྷན་ཏུ་སྦ་བའི་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་། རྗེས་སུ་སྟོན་པ་གཤེན་

རབ་ཀྱིས་དུར་རྫས་དེ་དག་གི་ཚབ་ཏུ་འབྲུ་དཀར་དང་འབྲུ་ཆང་གིས་འཐུས་པར་བྱས་པ་སོགས་བོན་གྱི་དཔེ་རྙིང་

སྲིད་པ་སྤྱི་མདོས་སུ་གསལ། རྫོང་རུའི་གནའ་ཤུལ་ནས་གཤིན་པོ་མེར་སྲེག་པའི་དུར་ཁུང་རྙེད་ཅིང་། གནའ་

དཔྱོད་རིག་པ་བ་དག་གིས་བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ཀྱི་རི་ཐོག་རྫོང་ནས་རྡོ་ཆས་གསར་མའི་དུས་ཀྱི་གཤིན་པོ་མེར་

སྲེག་པའི་དུར་ཁུང་ཀྱང་རྙེད་པས། གཤིན་པོ་མེར་སྲེག་པ་ནི་བོད་དུ་གདོད་མའི་དུས་ནས་དར་བའི་དུར་ལས་བྱེད་

སྲོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། གཤིན་པོ་མེར་སྲེག་པའི་ལུགས་སྲོལ་འདི་དུས་ནམ་ཞིག་ནས་བོད་

དུ་དར་བ་དང་མེར་བསྲེག་དགོས་དོན་སོགས་བོད་ཀྱི་ཡིག་ཆར་བཀོད་པ་མ་མཐོང་ཡང་། རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆར་

གནའ་བོའི་དུས་སུ་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དུ་གཤིན་པོ་མེར་སྲེག་པའི་སྲོལ་ཡོད་ཚུལ་བཀོད་ཡོད་ཅིང་། བོད་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དག་ཏུ་གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་བང་སོ་གནམ་ལ་བཏབ་ཅེས་བཀོད་པ་འདི་ཡང་གཤིན་པོ་མེར་བསྲེགས་

1 དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྲིན་ཆིན་དབྱིན། ཐང་ཡིག་གསར་རྙིང་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཆེན་པོའི་སྲིད་ལུགས། [M]མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༡༩༨༣:༡༣༢.
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཏེ། དུ་བ་ནམ་མཁར་སོང་བ་དང་འབྲེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པར་བཤད་ཀྱང་། འདི་ལ་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་ཞིབ་

འཇུག་བྱེད་པ་ལས་ཁ་ཚོན་གཅོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། 

དུར་ཉིས་འཇུག་བྱེད་པའི་སྲོལ་ནི་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་དུར་ལས་བྱེད་སྲོལ་ཞིག་ཏུ་སྣང་སྟེ། བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་

དང་ཉིང་ཁྲི། ཆབ་མདོ། ཆུ་གོང་སོགས་ནས་དུར་ཉིས་འཇུག་བྱས་པའི་གཤིན་པོ་གང་མང་ཞིག་རྙེད་པར་མ་ཟད། 

རྫོང་རུ་ནས་ཀྱང་དུར་ཉིས་འཇུག་བྱས་པའི་གཤིན་པོ༧༣རྙེད་པ་དང་། ཆེད་མཁས་པས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལྟར་

ན། དུར་ཉིས་འཇུག་བྱེད་པ་འདི་ནི་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་དུར་ལས་བྱེད་སྲོལ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཅིང་། 

འདི་དུས་ནམ་ཞིག་ནས་དར་བ་དང་འདི་ལྟར་བྱེད་དགོས་དོན་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ནི་ཧ་ཅང་ལྐོག་གྱུར་གྱི་གནས་

ཞིག་ཡིན་ནའང་། དུར་ཉིས་འཇུག་བྱེད་པ་འདི་ནི་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས། 

འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པར་སྙམ་སྟེ། 《ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་གི་བཙན་པོ་

རིམ་བྱོན་གྱི་དོན་ཆེན་གནད་བསྡུས་》སུའང་བཙན་པོ་དང་བཙན་པོའི་ཉེ་དུ་མཐོ་རིམ་པ་དག་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་

སྤུར་ཡུན་རིང་ཙམ་བཞག་ནས་དུར་དུ་སྦ་བ་སོགས་འབྱུང་བ་རེད། དུར་ཉིས་འཇུག་བྱས་པ་ནི་གཤིན་པོ་དུར་

དུ་བཅུག་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་འགོར་རྗེས། དུར་དེ་སླར་ཡང་བསློགས་ནས་གཤིན་པོའི་རུས་ལྷུ་རྣམས་

གཏོར་ཏེ་ཡང་བསྐྱར་དུར་འཇུག་བྱེད་པའམ་གཤིན་པོའི་ཀེང་རུས་རྣམས་གནས་གཞན་དུ་སྤར་ནས་དུར་འཇུག་

བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། དུར་འཇུག་བྱེད་སྲོལ་འདིའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆེས་མང་བ་ནི་བོད་ལྗོངས་དང་སི་ཁྲོན། ཀན་

སུའུ། མཚོ་སྔོན་སོགས་བོད་རིགས་འདུས་སྡོད་བྱེད་སའི་ས་ཆ་དག་ཡིན་པ་རེད། རྫོང་རུའི་དུར་ཁུང་གི་གནས་

སྟངས་ཡོངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པར་གཞིགས་ན། སྤྱིའི་ཆ་ནས་གཤིན་པོའི་མགོ་བོ་ནུབ་དང་རྐང་བ་ཤར་དུ་

གཏད་པ་མང་ཞིང་། དུར་འཇུག་བྱེད་སྟངས་ལ་ཡན་ལག་བརྐྱངས་ཤིང་གན་རྐྱལ་དང་ཁ་སྦུབ་（仰身直肢和俯

身直肢）ཀྱི་ཚུལ་གཉིས་ལས། གཞན་ད་དུང་ཡན་ལག་བསྐུམས་ཤིང་གན་རྐྱལ་དང་ཁ་སྦུབ་（仰身屈肢和俯

身屈肢）ཀྱི་ཚུལ་དང་། ཡན་ལག་བརྐྱངས་ཤིང་གཞོག་ངོས་གཅིག་ཏུ་འཁོར་བ་（侧身直肢）དང་ཡན་ལག་

བསྐུམས་ཤིང་གཞོག་ངོས་གཅིག་ཏུ་འཁོར་（侧身屈肢）བའི་ཚུལ་དུ་བཞག་པའང་ཡོད།1 རྫོང་རུའི་དུར་འཇུག་

བྱེད་སྟངས་དང་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གཞིས་ཀ་རྩེ། ཉིང་ཁྲི་གཉིས་སུ་རྡོ་ཆས་གསར་མའི་དུས་ཀྱི་དུར་ས་འགའ་རྙེད་པ་

གཉིས་ལ་འདྲ་བའི་ཆ་མང་བོ་ཞིག་ཡོད་དེ། དུར་ཁུང་དེ་དག་གི་ནང་དུ་གཤིན་པོའི་མགོ་བོ་ནུབ་དང་རྐང་པ་ཤར་ལ་

གཏད་ཡོད་ཅིང་། ཡན་ལག་བསྐུམས་ཤིང་གཞོག་ངོས་གཅིག་ཏུ་འཁོར་བ་དང་ཡན་ལག་བརྐྱངས་ཤིང་གན་རྐྱལ་

གྱི་ཚུལ་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དུར་འཇུག་གཤིན་པོའི་མགོ་བོ་ནུབ་ཏུ་གཏད་པ་འདི་ནི། གཤིན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་

ཤེས་ཉི་མ་ནུབ་པ་དང་མཉམ་དུ་སོང་བའི་དོན་ཡོད་པར་ས་གནས་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་པས། དུར་འཇུག་

1 青海省文物处，海南州民族博物馆青海同德县宗日遗址发掘简报 [U] 考古，1998(5): 3.
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གནའ་ཤུལ་སྔོག་ཞིབ་དང་རིག་རྫས་བརྟག་དཔྱོད། 

བྱེད་སྲོལ་འདི་དག་གི་ཐོག་ནས་ཀྱང་རྫོང་རུའི་གནའ་ཤུལ་ནི་བོད་ཀྱི་མེས་པོ་དག་གི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ཡིན་

པ་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོད། 

གསུམ་པ། རྫོང་རུའི་གནའ་དངོས།

རྫོང་རུའི་གནའ་ཤུལ་ནས་གནའ་དངོས་མང་བོ་ཞིག་རྙེད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ཁྲོད་དུ་ཚོན་རིས་ཅན་གྱི་རྫ་ཆས་

དང་རུས་ཆས། རྡོ་ཆས། གཡུ་ཆས། ལི་ཆས། འགྲོན་བུ་སོགས་གནའ་དངོས་མང་བོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རྫོང་

རུའི་གནའ་དངོས་དང་ཆབ་མདོའི་ཁ་རོ། ཆུ་གོང་། ཉིང་ཁྲི་སོགས་ནས་རྡོ་ཆས་གསར་མའི་དུས་ཀྱི་གནའ་དངོས་

མང་བོ་རྙེད་པ་གཉིས་ལ་འདྲ་བའི་ཆའང་མང་བོ་ཞིག་ཡོད་དེ། རྫ་ཆས་ཀྱི་དབྱིབས་ནི་མང་ཆེ་བ་དཀར་ཡོལ་

དང་། སྡེར་མ། ཕོར་བ། སྣོད་ཆས་སོགས་ཡིན་ཅིང་། རྫ་ཆས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཟུར་གསུམ་ཅན་གྱི་རི་མོ་དང་ཆུ་གཉེར་

གྱི་རི་མོ། བྱའི་རི་མོ། ཐག་རིས་ཀྱི་རི་མོ། ཐིག་འཁྱོག་རི་མོ་སོགས་ཡོད་ཅིང་། གཞན་རྫ་ཆས་ཞིག་གསོ་བྱེད་

ཐབས་（修补方法）ཀྱང་གཅིག་མཚུངས་སུ་སྣང་། རྫོང་རུའི་གནའ་ཤུལ་ནས་རྙེད་པའི་འཕང་རྡོ་དང་རུས་ཁབ། 

རུས་པའི་སྙུང་བུའི་ཆེ་ཆུང་། བཟོ་དབྱིབས་སོགས་ལ་ལྷ་སའི་ཆུ་གོང་གནའ་ཤུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་དུ་ཐོན་

ཡོད་པ་དང་། རྡོ་ཡི་སྟ་རེ་དང་རྡོ་གྲི། རྡོ་གཟོང་དག་གི་བཟོ་དབྱིབས་ཀྱང་བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་དང་ལྷོ་ཁ་ནས་རྙེད་པ་

དག་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་སྣང་བས། རྫོང་རུ་དང་ལྷ་སའི་ཆུ་གོང་། ཉིང་ཁྲི། ལྷོ་ཁ་བཅས་ཀྱི་གནའ་ཤུལ་བར་

དུ་འབྲེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་ལ། ཡང་རྫོང་རུ་ནས་གཡུ་ཆས་དང་གཡུའི་མགུལ་

རྒྱན་སོགས་རྙེད་པ་དང་། གཡུ་ནི་བོད་རིགས་ལ་མཚོན་ན། ཆེས་རྩ་ཆེན་དུ་བརྩི་བའི་རིན་པོ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། 

གཡུ་ལ་གཞན་ལས་དགའ་བའི་གོམས་གཤིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པས་ཐོབ་ཐང་དང་གོ་གནས། 

དབང་ཐང་སོགས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པར་མ་ཟད། མཚོ་དང་མཚེའུ་མིང་། མིའི་མིང་སོགས་སུ་ཡང་བཀོལ་སྤྱོད་

བྱས་ཡོད་དེ། ཡིག་ཚང་དྲུག་ལས་གཡུའི་ཡི་གེ་ལྟ་བུ་དང་། མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ། ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ། གཡུ་

ཐོག་མགོན་པོ་ལྟ་བུའོ།། དེའི་སྤྱོད་སྒོ་ནི་ནམ་རྒྱུན་མགུལ་རྒྱན་དང་རྣ་བར་འདོགས་པ་ཡིན་ཅིང་། གནའ་བོའི་

དུས་སུ་དཔའ་བོའི་མཚོན་བྱེད་ཅིག་རེད། གཡུའི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཡང་བོད་ཡིན་ཏེ། ཀློང་བརྡོལ་ངག་དབང་

བློ་བཟང་གི་《རིན་པོ་ཆེ་བརྟག་ཐབས་མདོར་བསྡུས་ཉུང་གསལ་》དུ། གཡུ་ཡི་འབྱུང་ཁུངས་གངས་ཅན་བོད་

ཀྱི་བྲག་མ་གཏོགས་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལས་མི་འབྱུང་བར་བཤད་པ་དང་། ཆབ་མདོ་ཁ་རོ་གནའ་ཤུལ་

ནས་ཀྱང་གཡུའི་མགུལ་རྒྱན་རྙེད་པ་རེད། གཡུ་ནི་གནའ་བོའི་དུས་ནས་མཚོན་དོན་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་ནི། ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་གི་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད་དེ། རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྲིང་མོ་སད་མ་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

གར་ཞང་ཞུང་གི་རྒྱལ་པོ་ལིག་མི་རྒྱའི་བཙུན་མོར་གནང་བ་དང་། བཙན་མོས་ལིག་མི་རྒྱའི་སོ་ནམ་དང་བུ་སྲིད་

མི་མཛད་ཅིང་ལོགས་ཤིག་ན་བཞུགས་པས། བཙན་པོའི་སྙནདུ་གསན་ཏེ། བཙན་མོ་དེ་ལྟར་མ་མཛད་པར་ལིག་

མི་རྒྱའི་སོ་ནམ་དང་བུ་སྲིད་བཟུང་ཞིག་ཅེས། སྤུག་གྱིམ་བཙན་རྨང་ཆུང་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏེ་བཏང་བས། རྨང་ཆུང་

གིས་བཙན་མོ་དངམཇལ་རྗེས། བཙན་པོའི་ཕྱག་ཏུ་འདི་ཕུལ་ཅིག་ཅེས་ཞུ་རྟེན་གཅིག་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་ནས་

བསྐུར་ཏོ།། རྨང་ཆུང་ཕྱིར་བཙན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་འབྱོར་ནས་འདི་སྐད་ཞུས། བཙན་མོའི་བཀའ་ལན་ཡི་གེར་གསོལ་

བ་ནི་ཅང་མ་མཆིས། མགུར་བླངས་ པའི་ཚིག་དོན་ནི་འདི་དང་འདི་ལྟར་གསུངས། ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་བསྐུར་

བ་ནི་འདི་ལགས་ཞེས་གསོལ་བས། བཙན་པོའི་རྒྱ་ཕྱེ་ནས་གཟིགས་པས། གཡུ་རྙིང་བཟང་བོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞིག་

བྱུང་སྟེ། བཙན་པོས་དགོངས་དགོངས་རྗེས་བློན་པོ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་བ། རང་རེས་ཞང་ཞུང་རྒྱལ་པོ་ལིག་

མི་རྒྱ་ལ་རྒོལ་ཕོད་ན་ནི་གཡུ་ཐོགས། གལ་ཏེ་ཕར་རྒོལ་བྱེད་མི་ནུས་ན་ནི་བུད་མེད་དང་འདྲ་བས་ཞུ་གྱོན་ཟེར་བར་

གདའ་ཞེས་གསུངས་སྟེ། རྗེ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་ཞང་ཞུང་གི་རྒྱལ་པོ་ལིག་མི་རྒྱའི་སྲིད་བརླག་གོ། ཞེས་པ་སོགས་

ལས་ཀྱང་གཡུ་ནི་གནའ་བོའི་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་མཚོན་དོན་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་རྒྱན་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་བསྟན་

ཡོད། རྫོང་རུ་ནས་ཞབས་བྲོའི་རི་མོ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚོན་རིས་ཅན་གྱི་རྫ་ཆས་ཞིག་རྙེད་ཅིང་། དེ་ནི་རིག་དངོས་

དེ་དག་གི་ཁྲོད་ཀྱི་ཆེས་རྩ་ཆེ་བའང་རེད། རྫ་ཆས་དེའི་སྟེང་དུ་བཀོད་པའི་རི་མོ་ནི་བོད་ཀྱི་སྐོར་བྲོའི་རྣམ་པ་དང་ཀུན་

ནས་མཚུངས་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ཞིང་། བོད་ཀྱི་སྐོར་བྲོའི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་བོ་ཡོད་ནའང་། བོད་

ཀྱི་གླུ་དང་བྲོ་ནི་ལེགས་དྲུག་གི་ནང་གསེས་དེ་ཤོ་ལེགས་ཀྱི་སྐུ་དུས་སུ་དར་ཡོད་པ་《ལ་དྭགས་རྒྱལ་རབས་》སུ་

གསལ་ཞིང་། སྐོར་བྲོ་ཞེས་པའི་མིང་གི་ཐོགས་ཚུལ་སྐོར་ལ་དམངས་ཁྲོད་དུ་བཤད་རྒྱུན་མི་འདྲ་བ་མང་བས། ཁ་

ཅིག་གིས་བྲོ་དེ་རིགས་ཐབ་ཀའི་མཐའ་ལ་བསྐོར་ཏེ་འཁྲབ་པས་སྐོར་བྲོ་ཞེས་མིང་ཐོགས་ཟེར། བཤད་རྒྱུན་དེ་

རིགས་ལའང་རྒྱུ་མཚན་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ལགས་ཤེ་ན་ཡུལ་ཁམས་མང་བོ་ཞིག་ཏུ་མེ་ལ་བསྐོར་

ནས་འཁྲབ་སྲོལ་ད་ལྟའང་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། ། ཕྱིས་སུ་རྗེ་འབངས་བར་དུ་མནའ་བོར་བའི་སྐབས་དང་དགའ་སྟོན་

གྱི་དུས་སུའང་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རིམ་བཞིན་ཁྱབ་གདལ་དུ་སོང་བར་མངོན། 

བཞི་བ། རྫོང་རུའི་གདོད་མའི་བདག་པོ་སུ་ཡིན་ལ་དཔྱད་པ།

འབའ་གཞུང་ཡུལ་ཀྱི་གདོད་མའི་གནས་ཚུལ་བཀོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་མང་བོ་མེད་ནའང་། འབའ་

གཞུང་གི་རྫོང་རུ་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་སྟོང་སྔོན་གྱི་རྡོ་ཆས་དང་རུས་ཆས། རྫ་ཆས། དུར་ས། ཁང་ཤུལ་སོགས་རྙེད་པས། 

རྡོ་ཆས་གསར་མའི་དུས་ནས་བཟུང་འབའ་གཞུང་གི་ཡུལ་འདིར་མིའི་རིགས་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཡོད་པ་བདེན་དཔང་
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གནའ་ཤུལ་སྔོག་ཞིབ་དང་རིག་རྫས་བརྟག་དཔྱོད། 

བྱས་པ་དང་། འབའ་གཞུང་གི་ཡུལ་འདིའི་གཉུག་མའི་སྡོད་དམངས་སུ་ཡིན་ལ་ད་ལྟའི་བར་གཅིག་མཐུན་གྱི་ལྟ་

བ་ཞིག་ཆགས་མེད་ནའང་། གནའ་བོའི་དུས་ནས་བཟུང་རྨ་ ཆུ་དང་འབྲི་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ནི་བོད་མིའི་རུས་དྲུག་གི་

ཡ་གྱལ་ལྡོང་གི་རུས་རྒྱུད་ཀྱིས་བཟུང་ཡོད་དེ། 《ཐང་ཡིག་གསར་རྙིང་》དུ་ཐུ་བྷོད་ནི་ནུབ་ཀྱི་འཇང་གི་རུས་སུ་

གཏོགས་ལ། དེར་ཡང་རིགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་མཆིས། རྨ་ ཆུ་དང་ཙོང་ཆུ།འབྲི་ཆུ། རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའི་འབབ་ཡུལ་

དུ་བཀྲམས་ཏེ་གནས་1 ཞེས་པ་དང་། ཡང་བོད་ཀྱི་ཁ་དཔེ་ལ་འཕྲང་དོག་མོ་གསུམ་དེ་ལྡོང་ལ་ཐོབ། ལྡོང་དབུ་ཞྭ་

མཐོ་བ་དེ་དོན་ཡིན་ཟེར་བ་བཞིན་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་ཡར་ཀླུང་གཙང་བོའི་འབབ་རྒྱུད་ནས་བོད་མིའི་རིགས་

རྒྱུད་བྱུང་ཞིང་། མི་གྲངས་ཇེ་མང་དང་འཚོ་བའི་ཐོན་ཁུངས་ཇེ་ཞན་དུ་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོར་བོད་

ཀྱི་མི་རྒྱུད་མཆེད་ཅིང་། དེ་ལས་རུས་ལྡོང་གི་མི་རྒྱུད་རྣམས་རིམ་བཞིན་བོད་ལྗོངས་བྱང་ཐང་དང་གདང་ལ་བརྒྱུད་

དེ་རྨ་ འབྲིའི་འབབ་ཁུངས་སུ་གཏན་སྡོད་བྱས་ཤིང་། ཞིང་ལས་དང་ཕྱུགས་ལས་གཉེར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རིམ་

བཞིན་ཤར་ཕྱོགས་སུ་བཀྲམས་ཏེ་རྨ་ ཆུ་དང་འབྲི་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་པ་ཡིན་པས། འབའ་གཞུང་རྫོང་རུའི་

གནའ་ཤུལ་དེ་དག་ཀྱང་བོད་རིགས་ཀྱི་མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ཡིན་པར་ངེས་ཤིང་། རྒྱ་ནག་གི་དེབ་

ཐེར་དུའང་གདོད་མའི་དུས་སུ་རྫོང་རུ་གཙོ་བྱས་པའི་མཚོ་སྔོན་གྱི་ས་ཆ་མང་ཆེ་བ་རུ་ཆཱང་མིས་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་པ་

བཀོད་ཡོད། རྒྱའི་དེབ་ཐེར་དུ་བཀོད་པའི་ཆཱང་མི་ཞེས་པ་དེའང་བོད་ཀྱི་མིའི་རིགས་བཞིའི་ནང་གསེས་སྤྱང་ཁྲིག་

ཡེ་ཤེས་ལྷའི་སྒྲོན་མེ་ལས་མཆེད་པའི་མི་རྒྱུད་ཡིན་ཅིང་། དེ་ནི་ལྡོང་གི་ཚ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ཤིག་ཀྱང་

ཡིན།ཧོང་ཧྥིན་ཧྲིན་གྱི་《བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རགས་བསྡུས་》ཞེས་པ་རུ་ཆཱང་དང་བོད་གཉིས་ནི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་

རིམ་མི་འདྲ་བའི་མི་རིགས་གཅིག་གི་མིང་དུ་སྣང་བར་བཤད་པ་དང་། ཡང་རིན་ནེ་ཆང་གི་《ཆཱང་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་

ཁུངས་རྟོག་ཞིབ་》ཅེས་པ་རུའང་ཆཱང་དང་བོད་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ནི་ཕ་དང་བུའི་འབྲེལ་བ་ཡིན་པར་བཀོད་ཡོད་

པ་དང་།2 དེ་བཞིན་དུ་རྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཆེན་མོ་ཡོ་ཝེ་ཡོན་དང་ཀུའུ་ཅི་ཀང་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བོད་དང་ཆཱང་གཉིས་

རྩ་བའི་ཆ་ནས་མི་རིགས་གཅིག་ཡིན་པར་གསུངས་ཡོད། ཡང་མཁས་དབང་དོར་ཞི་ཚང་གིས་ཀྱང་བོད་དང་ཆཱང་

གཉིས་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་རིམ་མི་གཅིག་པའི་ནང་གི་མི་རིགས་གཅིག་གི་མིང་ཡིན་པར་གསུངས་པས།3 རྒྱའི་དེབ་

ཐེར་དུ་བཀོད་པའི་ཆཱང་ཞེས་པ་དེ་ནི་གནའ་བོའི་བོད་རིགས་ཡིན་པའང་ངང་གིས་རྟོགས་ཐུབ་བོ། ། 

འབའ་གཞུང་ཡུལ་གྱི་ལྡོང་གི་མི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱིས་རྨ་ ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་དུ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་བོར་འཚོ་བ་རོལ་

1 དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་ཁྲིན་ཆིན་དབྱིན། ཐང་ཡིག་གསར་རྙིང་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཆེན་པོའི་སྲིད་ལུགས། [M]མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༡༩༨༣:༡༣༢.༤.

2 任乃强 羌族源流探索 [M] 重庆 : 重庆出版社，1984. 40.

3 多识 藏汉民族历史亲缘关系探源 (-) [J] 西北民族大学学报，1993(3): 39.
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

པའི་གོ་རིམ་ནང་རྡོ་ཆས་དང་རྫ་ཆས། རུས་ཆས། གཡུ་ཆས་སོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱེད་དང་ལག་ཆ་སྣ་ཚོགས་བེད་སྤྱོད་

བྱས་ཏེ་འཚོ་བ་རོལ་ཅིང་། ཕྱུགས་ལས་ཀྱི་ཞོར་དུ་ཞིང་ལས་ཀྱང་གཉེར་པར་མ་ཟད། རྨ་ ཆུའི་འགྲམ་དུ་འཚོ་བ་

རོལ་བཞིན་ཡོད་པས། ཉ་རིགས་ཀྱི་ཤ་ཡང་ཟ་བཞིན་ཡོད། རྗེས་སུ་རིམ་བཞིན་མི་གྲངས་ཇེ་མང་དུ་སོང་བ་དང་

བསྟུན་ནས་ཚོ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་རིམ་བཞིན་རྩྭ་ཆུའི་རྗེས་བསྙེགས་ཏེ་ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་སྤོ་མགོ་བརྩམས་པ་

ཡིན་ལ། འབའ་གཞུང་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་བྲག་རོང་དང་འགག་དོག་མོ་དེ་འདྲ་མེད་པས། དགུན་གྱི་དུས་སུ་རྨ་

ཆུའི་དར་ལམ་བརྒྱུད་ནས་རིམ་བཞིན་སི་ཁྲོན་དང་ཡུན་ནན་སོགས་སུ་གནས་སྤོར་པ་དང་། ཚོ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་

མུ་མཐུད་དུ་ཡུལ་དེ་རུ་འཚོ་བ་རོལ་ནས་གཏན་སྡོད་བྱས་པས། ཕྱིས་སུ་བོད་ཀྱི་རུས་སྒ་ཡིས་འ་ཞའི་རྒྱལ་ཕྲན་

བཙུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མངའ་ཁོངས་རྒྱ་བསྐྱེད་པས་ཚོ་བ་དེ་དག་ཀྱང་འ་ཞའི་འབངས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། བོད་

བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་འ་ཞ་བོད་ཀྱི་མངའ་འབངས་སུ་གྱུར་པ་

སོགས་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་དུ་གསལ་བ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་བ། མཇུག་སྡུད་པ།

འབའ་གཞུང་གི་རྫོང་རུའི་གནའ་ཤུལ་ནས་ཐོན་པའི་གནའ་དངོས་དང་དུར་འཇུག་བྱེད་སྲོལ། ལོ་རྒྱུས་ཡིག་

ཚང་དུ་བཀོད་པའི་ཡུལ་འདིའི་གདོད་མའི་གནས་ཚུལ་སོགས་ལ་དཔྱད་པ་ཅུང་ཙམ་བྱས་ཚེ། གནའ་ཤུལ་འདིའི་

བདག་པོ་ནི་མི་རིགས་གཞན་སུའང་མ་ཡིན་པར་ཡར་ཀླུང་གཙང་བོའི་འབབ་རྒྱུད་ནས་མཆེད་པའི་བོད་ཀྱི་རུས་ལྡོང་

གི་ཚོ་བ་འགའི་རྗེས་ཤུལ་ཡིན་ཅིང་། ལྡོང་གི་ཚོ་བ་འདི་དག་གིས་དང་ཐོག་ཕྱུགས་ལས་གཉེར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

རྩྭ་ཆུའི་རྗེས་བསྙེགས་ཏེ་རིམ་བཞིན་བོད་ལྗོངས་བྱང་ཐང་དང་གདང་ལ་བརྒལ་ནས་རྨ་ འབྲིའི་སྟོད་རྒྱུད་དུ་འཚོ་སྡོད་

བྱས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་ཕྱུགས་ལས་ཀྱི་ཞོར་དུ་ཞིང་ལས་ཀྱང་གཉེར་བས་ཤེས་རིག་གི་ལག་རྩལ་ཇེ་མཐོར་སོང་སྟེ། 

རྫ་ཆས་དང་རྡོ་ཆས། རུས་ཆས། གཡུ་ཆས་སོགས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་བོར་ཡུལ་གྲུ་འདིར་

དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་དང་། མི་གྲངས་ཇེ་མང་དང་འཚོ་བའི་དཀའ་ཁག་ཆེ་རུ་སོང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚོ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་

མུ་མཐུད་དུ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་གནས་སྤོ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་རིགས་སུ་འཐིམས་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཤིག་སི་ཁྲོན་དང་ཡུན་ནན་

ཕྱོགས་སུ་གནས་སྤོ་བྱས། ཁ་ཤས་ཤིག་སྔར་བཞིན་འབའ་གཞུང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱས་ཏེ། ཕྱིས་སུ་བོད་བཙན་པོའི་

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་སྲིད་དབང་འོག་ཏུ་བཅུག་པ་ཡིན་ནོ། ། 
（བན་དེ་སྐྱབས་ཀྱིས་མཛད། ༢༠༡༢ལོའི་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་རིག་གཞུང་དུས་དེབ་གསུམ་པ་

ལས་དྲངས།）



-413-

གནའ་ཤུལ་སྔོག་ཞིབ་དང་རིག་རྫས་བརྟག་དཔྱོད། 

དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནས་ས་ཁར་

བུད་པའི་ལི་ཡི་ནོར་ནག

དང་པོ། སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

ཇི་སྐད་དུ། དྲི་ལྡན་མེ་ཏོག་རྒྱང་རིང་ཡང་།། བུང་བ་སྤྲིན་གྱི་ཚོགས་བཞིན་འཁོར།། ཞེས་པ་བཞིན། ལི་

ཡིས་བཟོས་པའི་ནོར་ནག་ཅིག་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ལན་གྲུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཀན་སུའུ་བཤམས་སྟོན་ཁང་དུ་འགྲེམས་

སྟོན་བྱས་པ་དེས། ཕྱོགས་སོ་སོའི་གནའ་རྫས་ཆེད་མཁས་པ་དང་དགའ་མོས་མཁན་རྣམས་དབང་མེད་ཀྱིས་

གནས་འདིར་བཀུག་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་ལན་གྲུར་ལྟ་སྐོར་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པའི་ཀྲུང་གོར་སྡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

སོ་སོའི་གཞུང་ཚབ་པ་རྣམས་ཀྱི་མིག་གི་དབང་པོའང་ཅིག་ཅར་དུ་འཕྲོག་སྟེ། སུས་ཀྱང་ལི་ཡི་ནོར་ནག་འདིའི་

བརྗིད་ཉམས་དང་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་སྣང་བརྙན་ལ་བསྟོད་བསྔགས་ཀྱི་ཚིག་གསུམ་མི་བཤད་མཁན་མེད་ལ། 

འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་དབང་པོ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལའང་ལི་ཡི་ནོར་ནག་འདི་དང་འབྲལ་མི་འདོད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་མ་ཟད་ད་དུང་ལི་ཡི་ནོར་ནག་འདི་ལ་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིན་ན་ཡོད་པའི་གནའ་རྫས་རྟོག་དཔྱོད་པ་དང་ལྕགས་

རིགས་བཙོ་སྦྱང་ཆེད་མཁས་པ། ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་མཁས་པ། མི་རིགས་རིག་པའི་མཁས་པ། གནའ་རྫས་

དགའ་མོས་མཁན་སུ་ཡིན་ཡང་། ལི་ཡི་ནོར་ནག་འདིའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལུགས་བླུག་ལག་རྩལ་དང་། གསོན་

ཉམས་ལྡན་པའི་སྣང་བརྙན་ལ་ཡིད་སོྨན་འཆོར་ཏེ། སྐད་བརྒྱ་མགྲིན་གཅིག་གིས་བསོྟད་བསྔགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གཏོར་

བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ཚོས་འདི་ནི་རང་རྒྱལ་དུ་ས་ཁར་ཐོན་པའི་ཆེས་དཀོན་པའི་ལི་ཡི་ནོར་ནག་ཆེན་པོ་དེ་ཡིན་པར་

འདོད་ཅིང་། གནའ་རབས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་བརྩམས་ཆོས་འདིས་རང་རྒྱལ་གྱི་ཕྱུགས་རིགས་སྤོ་འཚོའི་མི་རིགས་ལ་

རིག་རྫས་མེད་པའི་སྟོང་ཆ་སྐོང་བར་མ་ཟད། ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ་ཏེ་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་འཇར་པན་ལ་ཕྱིན་ཏེ། 

འཇར་པན་གྱི་གྲོགས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གདེང་འཇོག་ཆེན་པོ་ཐོབ་སྟེ། རང་རྒྱལ་གྱི་མི་དམངས་ལ་མཚན་སྙན་གྱི་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

ཅོད་པན་གསོལ་བར་བྱས་པ་རེད།

གཉིས་པ། ལི་ཡི་ནོར་ནག་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་ཀྱག་ཀྱོག་གི་ལམ་བུ། 

ལི་ཡི་ནོར་ནག་འདི་ཀུན་གྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་མངོན་པ་ལ་ཀྱག་ཀྱོག་གི་ལམ་བུ་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་ཡོད་དེ། 

༡༩༧༢ལོའི་ཟླ་༦ པར། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཞ་མིན་ཐེ་（峡门台）ཐོན་

སྐྱེད་རུ་ཁག་ཅེས་པ་ཞིག་གིས། མི་སྣ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཕྱུགས་ར་ཞིག་ལས་པའི་སྐབས་སུ། ས་འོག་གི་ལི་

སྨི་ ༥༠ ཙམ་གྱི་མཚམས་ནས་ལི་ཡི་ནོར་ནག་དེ་ས་ཁར་བུད་པ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་ཐོན་སྐྱེད་རུ་ཁག་གི་མཛོད་

ཁང་དུ་གཟའ་འཁོར་གཅིག་ཙམ་ལ་བཞག་རྗེས། རུ་ཁག་དེའི་མི་འགས་ལི་ཡི་ནོར་ནག་ཁྱེར་ཏེ་ཧ་ཞི་གུང་ （哈

溪 供 ）ཟོག་རོ་ཉོ་སྒྲུབ་ས་ཚིགས་ལ་བཙོང་དུ་ཕྱིན་མོད། རིག་རྫས་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པའི་ཉོ་སྒྲུབ་

མཁན་ཞིག་གིས་ཞིབ་ལྟ་ཞིག་བྱས་རྗེས། དེ་ཉིད་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་རིག་རྫས་ཤིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ་ཉོ་

རྒྱུའི་དང་ལེན་མ་བྱས་པར། ཁོ་ཚོར་ཀུང་ཧྲེའི་མགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཆོག་མཆན་གནང་དགོས་པར་བཤད་པ་རེད། དེའི་

རྗེས་སུ་ཀུང་ཧྲེར་མི་ལོ་དྲུག་ལྷག་གི་རིང་དུ་ཉར་ཚགས་བྱས་ཏེ་བཞག་ཅིང་། ༡༩༧༩ལོའི་སྟོན་ཁར། ཀུང་ཧྲེ་ཡིས་

ཡང་བསྐྱར་ལི་ཡི་ནོར་ནག་ཐེངས་གཉིས་པར་ཟོག་རོ་དངོས་པོ་ཉོ་སྒྲུབ་ས་ཚིགས་སུ་སྐྱེལ་ཏེ་ཟངས་རོར་བརྩིས་ཏེ་

དམངས་སྒོར་༡༨༠བྱས་ཏེ་བཙོངས། ལོ་མཇུག་ཏུ་ཉོ་སྒྲུབ་ས་ཚིགས་ཀྱིས་ལི་ཡི་ནོར་ནག་དང་བཅས་པའི་ཟོག་རོ་

རྣམས་དཔའ་རིས་མེ་འཁོར་ས་ཚིགས་ཀྱི་ཟོག་རོ་མཛོད་ཁང་དུ་སྐྱེལ་དགོས་པ་བྱུང་།

དགའ་འོས་པ་ཞིག་ལ། ༡༩༨༠ལོའི་ཟླ་༦པར། དཔའ་རིས་རྫོང་རིག་གནས་སློབ་གསོ་ཅུའུའི་ཅུའུ་ཀྲང་

གཞོན་པ་ཨ་ལག་དོར་ཞི་ལགས་ཧ་ཞའི་གྲོང་གསེབ་ཏུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ལི་ཡི་ནོར་ནག་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གོ་

ཐོས་བྱུང་ཞིང་། ཁོང་གིས་དེའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་བོ་ཞིག་རྒྱུས་ལོན་བྱས་རྗེས། མགྱོགས་མྱུར་གྱིས་རྫོང་

ཐོག་ཏུ་ཕྱིར་ལོག་ནས་ཞིང་ཞོར་ཀུང་སི་དང་གྲོས་མོལ་བྱས་རྗེས། རིག་གནས་ཁང་ལ་སོང་ནས་ལི་ཡི་ནོར་ནག་

སྡུད་རུབ་བྱེད་དགོས་པར་བརྡ་བརྒྱབ་ཅིང་། མཐར་དམངས་སྒོར་༣༦༠བྱས་ཏེ་ཕྱིར་ཉོས་པས། དུས་ད་ལྟའི་བར་དུ་

ཉར་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་སོང་བ་རེད། 

གསུམ་པ། ལི་ཡི་ནོར་ནག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 

ས་འོག་ནས་བུད་པའི་དུས་ཚོད། སྤྱི་ལོ༡༩༧༢ལོའི་ཟླ་ ༦ པ། 
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གནའ་ཤུལ་སྔོག་ཞིབ་དང་རིག་རྫས་བརྟག་དཔྱོད། 

ས་འོག་ནས་འབུད་སའི་གནས། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་གི་སྔར་གྱི་ཧ་ཞི་

ཀུང་ཧྲེ་བརྩེ་མཐུན་རུ་ཆེན་ཞ་མིན་ཐེ་ཐོན་སྐྱེད་རུ་ཁག 

ལུགས་ལྡུག་པའི་དུས་ཚོད། མིང་རྒྱལ་རབས་ལས་མི་འཕྱི་བ། 

ལི་ཡི་ནོར་ནག་གི་གནས་ཚུལ་རགས་བསྡུས། 

རྒྱུ་ཆ། —— ལི། 

གཟུགས་ཀྱི་རིང་ཐུང་། —— ལི་སྨི ༡༡༨ 

སྒལ་གཞུང་གི་མཐོ་ཚད། —— ལི་སྨི ༥༡ 

སྒལ་ཚིགས་ཀྱི་མཐོ་ཚད། —— ལི་སྨི ༦༡

དཔུང་བའི་མཐོ་ཚད། ——ལི་སྨི ༥༢ 

གྲོད་པའི་མཐུག་ཚད། —— ལི་སྨི ༣༠ 

རྔ་མའི་རིང་ཚད། —— ལི་སྨི ༣༠ 

ར་ཅོའི་རིང་ཚད་།——ལི་སྨི ༤༠ 

ལྕི་ཚད། ——སྤྱི་རྒྱ ༧༥། 

སྒྱུ་རྩལ་མཚོན་ཐབས། ལི་ཡི་ནོར་ནག་འདི་བླུགས་པ་ལ་དོན་དངོས་ཇི་བཞིན་འབྲི་བའི་མཚོན་ཐབས་སྤྱད་

ཡོད་དེ། ཆེ་ཆུང་དང་གཟུགས་དབྱིབས། རྣམ་པ་སོགས་ནོར་ནག་དངོས་དང་མཚུངས་པ་མ་ཟད། ལུས་ལ་ཤ་

ཤེད་རྒྱས་ཤིང་མིག་ཟུང་གཉིས་ཆེ་ཆེར་བགྲད་དེ་མདུན་དུ་བལྟས་ཡོད་ཅིང་། ཁ་ཅུང་ཙམ་གདངས་ཤིང་སྣ་གཉིས་

སྒོར་སྒོར་ཡིན་པའི་སྣང་བརྙན་འདིས། ཁྱོད་ཀྱི་རྣ་ལམ་དུ་ནོར་ནག་འབྲི་གཡག་གི་ངུར་སྒྲ་ཞིག་དབང་མེད་དུ་སྐྱེལ་

འོངས་པ་རེད།

བཞི་བ། མཇུག་གི་གཏམ། 

དཔའ་རིས་ནི་འབྲི་མོ་དཀར་པོའི་ཕ་ས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་ཤར་བྱང་གི་ཕྱོགས་

སུ་གནས་ཡོད། གནས་འདི་ཆ་སྙོམས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་སྨི་༣༠༠༠ཙམ་གྱི་མཚམས་ན་ཡོད་པས། དུས་

བཞིར་མི་བཞུ་བའི་གངས་རི་ཡོད་ལ། ད་དུང་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ་དང་མཐའ་ཡས་པའི་རྩྭ་ཐང་ཡང་ཡོད་པས། 

གནས་འདིའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཡང་ཟོག་ནོར་ནག་རང་གི་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་སྒོ་ཟོག་ཏུ་བྱས་ཏེ། ད་ལྟའི་བར་

དུ་འཚོ་གནས་དང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་འོངས་པ་རེད། དེ་བས། ལི་ཡི་ནོར་ནག་འདི་དཔའ་རིས་སུ་ས་ཁར་བུད་
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ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས།

པའང་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཚུར་སྣང་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། སྟེས་དབང་གིས་བྱུང་བའི་སྣང་ཚུལ་གློ་བུར་བ་

ཞིག་གཏན་ནས་མིན། 

མདོར་ན་ས་ཁར་བུད་པའི་ལི་ཡི་ནོག་ནག་འདིས་གནའ་བོའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བཙོ་སྦྱང་

ལག་རྩལ་དང་ལུགས་བླུག་ལག་རྩལ་གྱི་ཆུད་ཚད་མཚོན་ཡོད་ཅིང་། བདག་གིས་བསམ་ན་ཆི་ལན་ཞང་གི་ལི་ཤུལ་

ཚོ་བ་ཞེས་པའི་དོན་ཡང་ལི་ལྡུག་སའི་གནས་ཤུལ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ཞིང་། མིང་འདི་ཆིང་རྒྱལ་རབས་དུས་ནས་

བྱུང་ཡོད་པས། ཆེས་འཕྱི་ནའང་མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐབས་ནས་བཟུང་སྟེ་ལི་ཡི་བརྐོ་འདོན་དང་བཙོ་སྦྱོང་གི་ལག་

རྩལ་དར་ཡོད་པ་དང་། གནས་ཤུལ་འདི་ཧ་ཞི་དང་ཐག་མི་རིང་བས། གཏེར་འདོན་དང་བཙོ་སྦྱང་། ཇུས་འགོད། 

ལུགས་བླུག་བཅས་གཞི་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེས་དགའ་བའི་སྒོ་ཟོག་སྟེ། ལི་ཡི་ནོར་ནག་འདི་

ཡང་འཚོ་བའི་ནང་གི་དུང་ཁའི་རིག་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་ལུགས་བརྒྱབ་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། 

    （མཆོག་སྐར་ཚེ་རིང་དང་ཉིག་ཅུས་རོང་གཉིས་ཀྱིས་《མཐོང་དུ་དཀོན་པའི་དཔའ་རིས་ཀྱི་ལིའི་ནོར་

ནག་》ཅེས་པ་ལས་བསྒྱུར་སྒྲིག་བྱས། དྲ་བ་ལས་དྲངས།）


