
 

འབྲུག་ཆུ་རྫོང་བྫོད་རིགས་ཀི་ཚོ་པ་ཁྱབ་ཚུལ་གླེང་བ། 

  

 

དང་པྫོ། འབྲུག་ཆུའ་ིབྫོད་ཀ་ིད་ལྟའ་ིགནས་ཚུལ། 

འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ལ་སྔ་དུས་བྫོད་སྐད་དུ་གསླེར་སྫོ་དང་རྒྱ་སྐད་དུ་སྒྲ་བསྒྱུར་“西固”ཞླེས་ཟླེར་ཞིང་།  ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆླེན་ཀན་

ལྫོ་བྫོད་རིགས་རང་སྫོང་ཁུལ་གི་ཤར་ལྫོའི་ཡུལ་ཁམས་འབྲུག་དཀར་གཙང་པྫོ་（白龙江）  འབབ་རྒྱུད་ཀི་འགྲམ་ངྫོགས་གཡས་

གཡྫོན་དུ་ཆགས་འདུག་པས་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ཞླེས་བཏགས།  རྫོང་འདིའི་ཤར་བྱང་ལྫོང་ཁྫོམ་རྫོང་དང་། ཤར་ལྫོ་ཆུ་མ་མཁར་ཏླེ་ཝུའུ་ཏུའུ་

རྫོང་།   ལྫོ་ནུབ་ཐླེ་བྫོ་རྫོང་གི་ས་མཚམས་དང་འབླེལ་ཡྫོད།  འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་རིགས་ནི་འབྲུག་དཀར་གཙང་པྫོ་འབབ་རྒྱུད་ཀི་སྫོད་རྒྱུད་

དང་གྫོང་སྨད་གཙང་པྫོ།  བྫོད་ཡུལ་གཙང་པྫོ་འབབ་རྒྱུད་གསུམ་ཀི་འགྲམ་ངྫོགས་གཡས་གཡྫོན་ཏླེ་སིར་འབྲུག་དཀར་གཙང་པྫོའི་

འབབ་རྒྱུད་ཀི་ལྫོ་རིའི་ནགས་གསླེབ་དང་རི་ཁྫོད་དླེ་རི་མགྫོ་དང་སྐླེད་དུ་བཀྲམ་ནས་གཞིས་ཆགས་འདུག་སླེ།   ཕལ་ཆླེར་རི་ཁྫོད་ནགས་

སྟུག་དང་རི་མགྫོ་དང་སྐླེད་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་པ་དང་། རི་མཐྫོ་ལ་གླེན་གཟར་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་སབས་མི་བདླེ་བས།  ཁང་སྫོ་ནས་

ཕིར་ཐྫོན་ཏླེ་ལས་ཀར་འགྲྫོ་འཕྲལ།  ཡང་ན་འཁུར་པྫོ་ལིད་པྫོ་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ནས་ཐུར་དུ་འགྲྫོ་དགྫོས་ལ།   ཡང་ན་ཕྲག་ཏུ་ཁུར་ནས་གླེན་

དུ་འཛེག་དགྫོས་པ་དང་། མུག་རི་གིང་རྫོད་དང་ས་རྒྱུ་ཞན་ཞིང་མི་རྣམས་དབུལ་བྫོར་གྱུར་བའི་སྡུག་བསྔུལ་གིས་གཉའ་མནན་ཏླེ་

དབུགས་ཀང་འབིྱན་པར་མི་ནུས་པའི་རླེན་གིས།   རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ནི་རྒྱལ་ཡྫོངས་དབུལ་སྫོར་གཙོ་གནད་ཆླེ་སའི་རྫོང་

ཞླེས་པའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཏུ་འཇྫོག་སླེ།  དླེའི་རྒྱུ་རླེན་གཙོ་བྫོ་ནི་འདི་གའི་བྫོད་རིགས་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་ས་ཁུལ་དང་བྫོད་རིགས་མི་

དམངས་ལ་བསན་ཏླེ།ད་སྐབས་དཔལ་འབྱྫོར་འཕླེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་སླེ་འགྲིམ་འགྲུལ་དང་། རིག་གནས་སྫོབ་གསྫོ།  འཚོ་བ་བཅས་གང་ཅི་

ཐད་ཀི་ཆ་རླེན་ཚང་མ་སྔ་མ་དང་བསྡུར་ན་འགྱུར་ལྫོག་ཅུང་ཆླེན་པྫོ་ཞིག་བྱུང་འདུག    ཡུལ་གྲུ་འདིའི་འཚོ་སྫོད་པ་ཚང་མ་རྒྱ་དང་བྫོད་

ཡིན་པ་ལས་མི་རིགས་གཞན་པ་མླེད། དླེའི་མངའ་ཁྫོངས་ནང་དུ་གསླེར་སྫོ་གྲྫོང་རྡལ་དང་། རྫོང་མཁར་ནས་ལམ་ཐག་སི་ལླེ་བཅྫོ་ལྔ་ཙམ་

ཡྫོད་པའི་ཤར་ཕྫོགས་ཀི་རི་སྐླེད་དུ་གནས་ཆགས་པའི་ཤར་རི་ཞླེས་པའི་ཤང་གི་མི་ཚང་མ་རྒྱ་རིགས་དང་། ལྫོ་རྒྱུད་ཀི་རི་ཁྫོད་དང་

ནགས་འདབས་ཀི་ཤང་རླེ་གཉིས་རྒྱ་དང་བྫོད་གཉིས་ཀི་མི་འདླེས་མར་སྫོད་པ་（རྒྱ་སླེ་ཤིན་ཏུ་ཉུང）ལས།     ཤང་མང་ཆླེ་ཤས་ཀི་

མངའ་ཁྫོངས་སུ་བྫོད་རིགས་ཀི་གྲྫོང་སླེ་མང་ཞིང་།  དུད་ཚོ་རླེ་གཉིས་ལ་རྒྱ་དང་བྫོད་གཉིས་ཀི་མི་འདླེས་མར་སྫོད་ཅིང་རྒྱའི་ཁྱིམ་ཚང་

དང་མི་གྲངས་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བ་ལས།   རྒྱ་རིགས་མང་ཤྫོས་རྫོང་མཁར་དང་འབྲུག་དཀར་གཙང་པྫོའི་འགྲམ་ངྫོགས་ཀི་གཡས་གཡྫོན་གི་

བདླེ་ཐང་དུ་བཀྲམ་ཏླེ་གནས། རྫོང་མཁར་དང་འབྲུག་དཀར་གཙང་པྫོའི་འགྲམ་གི་གཞུང་ལམ་ནས་མགྫོ་ཡར་བཀགས་ཏླེ་ལྫོ་རིར་བལྟས་

ན་ཧ་ལམ་བྫོད་སླེ་གཅིག་ཀང་རིག་རྒྱུ་མླེད།  དླེ་ལྟར་རྫོང་ནང་གི་ཤང་མང་ཆླེ་ཤས་སུ་བྫོད་ཀི་དུད་ཚོ་དང་རྒྱའི་གྲྫོང་སླེ་ནི་ཁ་ཁ་སྫོ་སྫོ་ཕླེ་

ནས་སྫོད་པ་ལས།  གྲྫོང་སླེ་གཅིག་ཏུ་འདླེས་མར་སྫོད་པ་མླེད་ལ། ཕན་ཚུན་གཉླེན་སིྒྲག་པའི་གྫོམས་སྫོལ་སྫོགས་ཀང་གཏན་ནས་མླེད་

མྫོད།  རྒྱ་བྫོད་མི་རིགས་གཉིས་རྫོང་གཅིག་གམ་ཡུལ་ཁམས་གཅིག་ཏུ་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་དུ་གནས་ཞིང་།ལ་ལ་ད་རུང་ཕན་ཚུན་འགྲྫོ་

འྫོང་བྱླེད་ཅིང་གྲྫོགས་པྫོར་འགྲྫོགས་ཏླེ།   བྫོད་ཀིས་རྒྱའི་གྲྫོགས་པྫོ་ལ་རྒྱ་ཤག་པྫོ་ཞླེས་ཟླེར། འདི་གའི་བྫོད་རིགས་ཀི་མི་གྲངས་ནི་རྒྱ་

རིགས་ལས་ཉུང་སླེ།  རྫོང་ཡྫོངས་ཀི་མི་གྲངས་ཁི་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་ལག་ཡྫོད་པ་ལས་བྫོད་རིགས་ནི་ཧ་ལམ་ཁི་ཚོ་བཞི་ལག་ལས་མླེད། 

དླེའི་བརྒྱ་ཆའི་སྫོ་གཉིས་ཡས་མས་ཙམ་ལས་བཟུང་མླེད་རུང་།  གནས་སའི་ཡུལ་འཁྫོར་ནི་རྫོང་ཡྫོངས་ཀི་རྒྱ་ཁྱྫོན་གི་གསུམ་ཆའི་གཉིས་



 

ཡན་ཆད་དུ་བཟུང་ཡྫོད། དླེ་ཡང་འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་རིགས་དང་། གྫོང་གསལ་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དང་མཚམས་འབླེལ་བའི་ཤར་ལྫོའི་ཆུ་མ་

མཁར་རྫོང་གི་འཕླེན་ཡག་དང་ཆུ་འཐག་མདྫོ་བྫོད་རིགས་ཤང་གཉིས་དང་། ཤར་བྱང་ལྫོང་ཁྫོམ་རྫོང་གི་དགའ་ངྫོ་ཁྫོག་དང་།  གྲྫོང་

གསར་ནང་།   ཆུ་མ་ཐང་བཅས་བྫོད་འདུས་སྫོད་སྐྫོར་ཏླེ་བྫོད་རིགས་ཤང་།ལྫོ་ནུབ་ཀི་ཐླེ་བྫོ་རྫོང་སྨད་ཆའི་ཤང་འགའ་ཞིག་བཅས་ཀི་

བྫོད་པ་རྣམས་ཀི་བྫོད་སྐད་ཕལ་ཆླེར་འད་བ་དང་། ཡུལ་སྫོལ་ཀང་ཕལ་ཆླེར་གཅིག་ཡིན་པས། དླེ་ལྟར་ན་འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་རིགས་ཞླེས་པ་

ནི་གྫོང་གསལ་གི་མི་གྲངས་དླེ་ཙམ་གིས་མི་ཚད་ལ།བསྫོམས་པས་མི་འབྫོར་མ་མཐའ་འང་ཁི་ཕྲག་དྲུག་ནས་བདུན་བར་ཡྫོད་པར་བསམ།       

                        གཉསི་པ། འབྲུག་ཆུའ་ིབྫོད་ཀ་ིལྫོ་རྒྱུས་འཕླེལ་རམི། 

    བྫོད་ཀི་དླེང་རབས་མཁས་གྲགས་དགླེ་ལླེགས་ཀིས་ངླེད་ཅག་གི་བྫོད་རིགས་ཀི་གནའ་དུས་རིག་གནས་དང་མི་རིགས་འབྱུང་

ཁུངས་གླེང་མྫོལ་བྱླེད་སྐབས་སུ།  མིག་གིས་བྫོད་ལྫོངས་མཐྫོ་སང་གཅིག་པྫོའི་ས་ཆ་ཁྫོ་ན་མི་ལྟ་བར། ཀྲུང་ཧྭ་ཡུལ་གྲུའི་མི་རིགས་སྫོ་སྫོའི་

རིག་གནས་འགྱུར་ལྫོག་གི་ཆྫོས་ཉིད་དང་།    བྫོད་མི་རིགས་ཀི་ལྫོ་རྒྱུས་མཆླེད་ཁུང་འཚོལ་ཞིབ་བྱ་དགྫོས།  ཞླེས་པ་ཇི་བཞིན་བརྟགས་ན།  

ལྫོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་དག་ཏུ།  གནའ་སྔ་མྫོ་ནས་ཀན་སུའུའི་ལུང་ཧྲན་རི་བྫོའི་ཤར་རྒྱུད་བྫོད་རྒྱ་འདླེས་སྫོད་བྱས་པ་དང་།  རི་རྒྱུད་འདིའི་

ནུབ་བྱང་ལྫོ་གསུམ་བཅས་པའི་ཀན་སུའུ་ཧིྲལ་པྫོའི་ཡུལ་ཁམས་ཕལ་མྫོ་ནི་ཐང་རྒྱལ་རབས་སྔུན་ནས་རྫོང་དང་ཁྫོམ།  ལྫོང་གསུམ་རུས་

འདླེས་ངང་འཚོ་བས་བྫོད་སིའི་ཐྫོག་མའི་རུས་ཁྫོངས་སུ་འདུས།  དླེ་བཞིན་མདྫོ་སྨད་ཡུལ་གི་བྫོད་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་གཞན་པ་

བཅས་འབླེལ་འཚོའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཀི་དུས་རིམ་ནང་།   བྫོད་རུས་རྒྱུད་དུ་གཏྫོགས་པ་རྣམས་ཐྫོག་མར་གཞིས་བཟུང་བའི་ནུབ་ཁྫོམ། ནུབ་རྫོང་

[རྒྱ་ཡིག་ཏུ་ནུབ་རྫོང་ཞླེས་པ་ཁྫོམ་རླེད་ཅླེས་ཟླེར]།  ནུབ་ལྫོང་ལ་སྫོགས་ནི་མདྫོ་སྨད་པའི་མི་ཐྫོག་མར་རི་འདྫོད་དླེ།  བྫོད་སླེ་རྨུ་ལྫོང་

སྫོང་བཞི་བྫོ་ཡ་ཐྫོག་སྐབས་ཀི་རིགས་ལས་འཕླེལ་བའི་རུས་ཅན་ཡིན་པ་དང་། དླེ་དག་སྔ་ཕིར་གི་དུས་སྐབས་སུ་འབྫོད་སྫོལ་མི་གཅིག་

ཀང་གཞིས་གཅིག་རྒྱུད་གཅིག་གི་མི་རིགས་ནང་ཁུལ་ནས་ཆུ་ལས་འྫོ་མ་དགར་མི་ཐུབ་ལ་འབྱླེད་མི་རུང་སླེ།  ཁྫོམ་པ་ནི་ད་ལྟའི་ཀན་སུའུ་

བྫོད་ཀི་ཐྫོག་མའི་མི་རབས་ཡིན་པའི་ཚིག་ཐག་བཅད།   ཡིན་ནའང་ཁྫོམ་པ་མང་པྫོ་རྒྱར་གྱུར་བའི་དབང་གིས་དླེང་དུས་ལ་ལས་ཁྫོམ་

བྫོད་མ་རླེད་ཅླེས་བསྒྲགས་པ་ཡྫོད་ལ། ལ་ལས་ཀན་སུའུའི་བྫོད་ཀི་ལྫོ་རྒྱུས་གླེང་སྐབས་སུ།  ཐླེ་བྫོ་རྫོང་དང་འབྲུག་ཆུ་པ་སླེ་འབྲུག་དཀར་

གཙང་པྫོའི་སྨད་རྒྱུད་པ་[ཟུང་ཆུ་བ་དང་བཅས་པ]རྣམས་ལ་ ནུབ་བྫོད་ནག་པྫོ་[黑 西 番 ]ཞླེས་དམའ་འབླེབས་བྱས་པ་དང་།      

ལག་ཏུ་བྫོད་པ་ལས་མི་རིགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་གཏྫོགས་པར་འགར་ཅི་ནས་བྱླེད་བཞིན་མཆིས་ཀང་།  མཚོ་སྔྫོན་ས་གནས་ལྫོ་རྒྱུས་ཡིག་

རིགས་ལླེགས་བསིྒྲགས་སྨད་ཆའི་ནང་དུ།  སྫོད་མངའ་རིས་སྐྫོར་གསུམ། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི།   མདྫོ་ཁམས་སང་དྲུག་བཅས་ནི་

བྫོད་དང་། ཐུ་བྫོད།  ཁྫོམ་པ་[ཁྱྫོམ་པ]ཟླེར་བ་བཅས་ནི་རིགས་རུས་གཅིག་ཡིན་ཏླེ། རྒྱ་ནག་ཀྲྫོའུ་[周]དང་ཆིང་[秦]རྒྱལ་རབས་ནས་

ཉླེ་ལྫོགས་སུ་སྫོད་པའི་ཁྫོམ་[羌 ]ཞླེས་བྫོས་པ་ལས་ཡུན་དུ་བྫོད་དང་ཁ་བཀར།  ཁྫོམ་མམ་འཆང་[འཇང་]གང་ཟླེར་རུང་མིང་འབྫོད་

སྫོལ་འགྱུར་ལྫོག་བྱུང་བ་ཙམ་རླེད།   ཅླེས་སྐད། དླེའི་སབས་ཀིས་བྫོད་དབུས་རྒྱུད་པའི་སྫོབས་ཤུགས་མདྫོ་སྨད་མཐའ་མཚམས་སུ་སླེབས་

ཕིན་རིམ་པར་ཡུལ་ཉིད་འཚོ་བཞིན་པའི་བྫོད་དམ་ཁྫོམ་དང་རྒྱ་རིགས་[ཤིན་ཏུ་ཉུང་]འདླེས་པ་ཐམས་ཅད་ཚོ་ཤྫོག་གི་ལམ་ལུགས་

གསར་པ་མི་ཉུང་བར་གྲུབ་སླེ་ཀན་སུའུ་ས་ཆའི་བྫོད་ཆ་ལག་ཅིག་སར་གསྫོས་པའི་རྣམ་པ་བྱུང་སླེ། དླེང་གི་འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་རིགས་ཀང་

དླེའི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པ་ནི་སྨྫོས་མ་དགྫོས།  སྐུ་ཞབས་ཡའྫོ་ཝླེ་ཡྫོན་[姚薇元 ]གིས་སི་ལྫོ་1944ལྫོར་མཛད་པའི་བྫོད་རིགས་ཀི་

འབྱུང་ཁུངས་དཔྱད་པ་ཞླེས་པའི་ནང་དུ།  གཏམ་གི་གནད་གླེང་ན།  ད་རབས་ཀི་བྫོད་རིགས་ཟླེར་བ་ནི་གནའ་བྫོའི་ཁྫོམ་པ་རླེད།  དླེར་

ཤྫོག་པ[ཚོ་པ]རྫོག་ཅིང་མྫོད།   ཧ་ལམ་ཅིན་ཤར་མའི་དུས་སུ་ཁྫོ་ཚོའི་གྲས་ཀི་ཤྫོག་པ་ཆླེ་ཤྫོས་ཐུ་བྫོད་ཅླེས་པས་གཞན་དག་གཅིག་ཏུ་



 

བསྡུས་ཏླེ་ཕིས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཆླེན་པྫོ་བཙུགས།  ཁྫོམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་བྫོད་[发羌]ཟླེར་བའི་མིང་ཐྫོབ་པ་དང་དླེ་ལས་གཞན་

པ་དག་མཐྫོ་བྫོད[བྫོད་ཆླེན་པྫོ]（大发）ཅླེས་ འབྫོད་པར་སྣང་།  ཞླེས་གསུངས་པ་ལས་འབྲུག་ཆུ་པ་དང་ཐླེ་བྫོ་རྫོང་[ཟུང་ཆུ་བ་དང་

བཅས་པ]རྣམས་ཀང་ཁྫོམ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་འད་བར་མཐྫོ་བྫོད་[བྫོད་ཆླེན་པྫོ]ཡི་ཁྫོངས་སུ་འདུས་པ་ནི་ཡང་སྨྲས་མི་དགྫོས་པ་རླེད། 

རང་ཁུལ་གི་རིག་གནས་ཤུལ་དངྫོས་གནའ་རས་དཔྱད་ཞིབ་བྱ་བ་བྱླེད་པ་རྣམས་ཀིས་1974ལྫོར་འབྲུག་དཀར་གཙང་པྫོ་འབབ་རྒྱུད་དུ་

གནའ་རས་གསར་རླེད་ཀི་རྡྫོ་ཆས་སྫོད་པའི་དུས་རབས་གསར་པའི་དུས་མཇུག་གི་རིག་གནས་དངྫོས་རས་ཀིས་ར་སྫོད་བྱས་པ་ལྟར།  ཧ་

ལམ་ལྫོ་ལྔ་སྫོང་ཡས་མས་ཀི་གྫོང་ནས་དླེང་གི་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་གི་ཡུལ་ཁམས་སུ་གནའ་སྔ་མྫོ་དུས་རབས་ཀི་གྲྫོང་སླེ་ཡྫོད་དླེ། གནའ་བྫོའི་

ཁྱྫོམ་མམ་ཁྫོམ་བྫོད་མི་རིགས་ཀི་ཐྫོག་མའི་རུས་ལས་མཆླེད་པའི་སྐྫོར་ཞིག་འདུས་སྫོད་ས་ཁུལ་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁྫོ་ཚོས་ཡི་གླེ་

མ་བྱུང་གྫོང་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ཀི་རིག་གནས་གསར་བསྐྲུན་བགིས་ཤིང་། དུས་ཡུན་རིང་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་འཕྫོ་འགྱུར་བྱུང་བའི་ནང་དུ་གནའ་བྫོའི་

ཁྫོམ་པའི་ཚོ་རིགས་མི་འད་བའི་བར་དུ་ཕན་ཚུན་ཤུགས་རླེན་ཐླེབས་དང་།   དམག་འཁྲུག་དང་འཕྲྫོག་རླེས།  མཉམ་འདླེས་དང་ཁ་

བལ།  དར་རྒུད་སྐད་གཅིག་མི་བརྟན་གཡྫོ་བ་བཅས་ཀི་གྫོ་རིམ་བརྒྱུད་དླེ། ཚོ་རིགས་འགའ་ཞིག་བསྣུབས་པདང་།   འགའ་ཞིག་སྫོབས་

ཤུགས་ཆླེ་བར་འགྱུར་བ།  འགའ་ཞིག་རྒྱུན་མཐུད་པར་གྱུར་ནས་རིམ་བཞིན་ས་རྒྱུད་འདིར་ནུབ་རྫོང་[ཁྱྫོམ་རིགས་(羌族)ཀི་མླེས་པྫོ་

རླེད་ཅླེས་ཟླེར]སླེ་ནུབ་ཁྱྫོམ་གི་ ཡན་ལག་སླེ་བྫོད་དམག་[白马羌]དང་། སྫོད་གིང་།[先零羌]  རྨུ་སང་[参狼羌]བཅས་ཁྱྫོམ་

པའི་ཚོ་རིགས་འགའ་བྱུང་མྫོང་།  《ཧན་རྒྱལ་རབས་ཕི་མའི་ནུབ་རྫོང་གི་སིད་ལུགས》སུ་ནུབ་རྫོང་ཁྱྫོམ་པའི་ཚོ་རིགས་མང་ཡང་ཐར་

ཐྫོར་དུ་གནས་ཤིང་།  གདྫོད་མའི་ཕྱུགས་རིགས་སྫོ་འཚོ་དང་རི་དྭགས་རྫོན་པར་བྱླེད་ལུགས་གཙོས་འཚོ་གནས་དང་། དླེར་ཤྫོག་པའི་ཚོ་

དཔྫོན་ཡྫོད་པ་ལས་རྒྱལ་པྫོའམ་བྫོན་པྫོ་ཞླེས་པ་ནི་མླེད་པས།རྒྱལ་འབངས་ལ་འགྫོ་འདླེན་གནང་མཁན་མླེད་དླེ། ད་དུང་གདྫོད་མའི་སི་

ཚོགས་ཀི་དུས་སྐབས་སུ་འཚོ་གནས་པ་དང་། ཧན་ཝུའུ་ཏིས་[汉武帝]ནུབ་རྫོང་གི་ཕྫོགས་ལ་གསར་སླེལ་བྱླེད་དླེ། ཕྫོགས་གཅིག་ནས་

བྫོན་པྫོ་སི་མ་ཤང་རུ་[司马相如 ]ཞླེས་པ་མངགས་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་སླེམས་གསྫོ་གནང་བ་དང་། ཕྫོགས་གཅིག་ནས་སི་

ལྫོ་སྔྫོན་གི་116ལྫོར་རྒྱལ་ཁམས་རྒྱ་བཀླེར་ནུབ་བྱང་གི་ཡུལ་གྲུར་དམག་བཏླེགས་ནས་ས་ཆ་མང་པྫོ་ཞིག་བཙན་བཟུང་ཞིང་དླེང་གི་

འབྲུག་ཆུའི་ས་ཆར་ཁྱྫོམ་ཕྫོགས་  [羌道县]བཙུགས་པ།   ཧན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དམག་དཔྫོན་ཆླེན་པྫོ་ལི་ཀྫོང་[李广]གིས་ནུབ་ཕྫོགས་

ལ་དཔུང་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་ཝུའུ་ཏུའུ་ཅུན་[武都郡]བཙུགས་ཤིང་།  དླེའི་སིད་གཞུང་དླེང་གི་གསླེར་སྫོ་སླེ་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་མཁར་

དུ་གནས།    ཧན་རྒྱལ་རབས་ཤར་མ་སླེ་ཀྫོང་ཝུའུ་ཏི་[光武帝]ཅན་ཝུའུ་ [建武]ལྫོ་དུས་（公元 32 年）སུ་ཁྱྫོམ་ཕྫོགས་

[རྫོང]ཝུའུ་ཏུའུ་ཅུན་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པར་བསྒྱུར། རྒྱའི་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གི་དུས་མགྫོར་ཁྱྫོམ་ཕྫོགས་ཝླེ་རྒྱལ་རབས་གི་ལླེང་ཀྲུའུའི་

[魏凉州]ཝུའུ་ཏུའུ་ཅུན་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་ཤིང་སྔར་བཞིན་ཁྱྫོམ་ཕྫོགས་[རྫོང]ཞླེས་ཟླེར།    ཧྲུའུ་ཧན་[蜀汉]གི་རྒྱལ་པྫོ་ཕི་མ་

སླེ་ལིའུ་ཁན་ཅན་ཞིན་[刘禅建兴 ]ལྫོ་དུས་ཁྱྫོམ་ཕྫོགས་[རྫོང]ཧྲུའུ་ཧན་ལླེང་ཀྲུའུའི་[蜀汉凉州 ]ཝུའུ་ཏུའུ་ཅུན་གི་ཁྫོངས་སུ་

གཏྫོགས་ཤིང་སྔར་བཞིན་ཁྱྫོམ་ཕྫོགས་[རྫོང]ཞླེས་ཟླེར། སི་ལྫོ་280ལྫོའི་ཅིན་ཞན་[晋咸]ལྫོ་དྲུག་ལ་ཅིན་ནུབ་མའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་གྫོང་

མ་ཝུའུ་ཏི་སི་མ་ཡན་[武帝司马炎]གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་འགྱུར་བྱས་རླེས་ཁྱྫོམ་ཕྫོགས་ [རྫོང]བཤིགས་ཏླེ་ཝུའུ་ཏུའུ་ཅུན་ལ་སྦྱར། 

སི་ལྫོ་296ལྫོ་ནས་འགྫོ་བཙུགས་ནས་ཧྲན་ཀན་ས་ཁུལ་གི་ཁྱྫོམ་དང་སྫོང་མི་རིགས་ཀིས་འྫོས་ལངས་ནས་307ལྫོའི་བར་ཁྱྫོམ་པས་ལྫོང་

ཁྫོམ་རྒྱལ་ཕྲན་བཙུགས་ཤིང་རྒྱལ་ས་དླེང་གི་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ཡར་རྒྱུད་ཀི་སྤུན་སླེ་[གྲྫོང་  ཁྱླེར་]ཤང་ཡིན།  དླེ་དུས་ཀི་ཁྱྫོམ་ཕྫོགས་ཀི་ས་

རྒྱུད་ལྫོང་ཁྫོམ་རྒྱལ་ཕྲན་ཀི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས།   ཀྲུའུ་བྱང་མ་པའྫོ་དིང་[北周保定]ལྫོ་བཞིར་[公元 564 年]ལྫོང་ཁྫོམ་བསྣུབས།   



 

ཕིས་དླེའི་མངའ་ཁྫོངས་ལྫོང་ཀྲུའུ་ལ་བསྒྱུར་ཞིང་དླེང་གི་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ལྫོང་ཀྲུའུའི་མངའ་ཞབས་སུ་གཏྫོགས།  སི་ལྫོ་569ལྫོར་ལྫོང་

ཁྫོམ་ཅུན་བཙུགས། སྫོས་རྒྱལ་རབས་ཀིས་རྒྱལ་ཡྫོངས་གཅིག་འགྱུར་བྱས་རླེས་སི་ལྫོ་583ལྫོར་ཅུན་བཤིགས་ནས་ལྫོང་ཀྲུའུ་འཛུགས་པ།   

སྫོས་ཏ་ཡླེ་ [隋大业]ལྫོ་དུས་（605-617）ཡང་ལྫོང་ཀྲུའུ་ལྫོང་ཁྫོམ་ཅུན་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་སྔར་བཞིན་དླེར་གཏྫོགས།  

ཐང་རྒྱལ་རབས་སུ་བསླེབས་རླེས་དླེང་གི་འབྲུག་ཆུར་ལུང་ཡུའྫོ་ཕྫོགས་ལྫོང་ཀྲུའུ་བཙུགས་ཤིང་། ཧུའླེ་དའྫོ་རྫོང་[怀道县 ]སླེ་དླེང་གི་

འབྲུག་ཆུ་སྫོགས་དླེར་གཏྫོགས་ཤིང་སིད་གཞུང་ཧུའླེ་དའྫོ་རུ་གནས། སི་ལྫོ་662—674ལྫོར་ ཝུའུ་ཏུའུ་དང་ཐླེ་ཀྲུའུ།  ཧུའླེ་དའྫོ་བཅས་

ཐུ་བྫོད་[吐蕃]ཤར་འདུལ་དམག་དཔུང་གིས་བཏུལ།   དུས་དླེ་ནས་བཟུང་དླེང་གི་འབྲུག་ཆུ་ཐུ་བྫོད་རྒྱལ་རབས་ཀིས་རང་གི་མངའ་

འྫོག་ཏུ་བསྡུས་ནས་དབང་བསྒྱུར་ལྫོ་སུམ་བརྒྱ་རིང་མཛད།     ཟུང་རྒྱལ་རབས་བྱང་མའི་སྔྫོན་དུ་བྫོད་རྒྱལ་བཙན་པྫོའི་གདུང་རྒྱུད་ཁི་

ལླེ་སླེ་མཚན་གཞན་ལ་རྒྱལ་སས་སྫོབས་འབྱྫོར་ལན་པར་གྱུར་ཞིང་།  དླེང་གི་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་རྒྱལ་སས་ཏླེ་ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་པྫོས་དབང་

བསྒྱུར་མཛད་པའི་མངའ་འྫོག་ཏུ་ལྫོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་འདས།   སི་ལྫོ་1157ལྫོར་ཧ ྥུ་ཅིན་[福津]རྫོང་དཔྫོན་མླེའྫོ་ཡན་མའྫོ་[苗

彦 茂 ]དླེང་གི་གསླེར་སྫོ་བསར་གསྫོ་བྱས་པས་གསླེར་སྫོ་མཁར་ཞླེས་པའི་མིང་དླེ་དུས་ནས་འགྫོ་བཙུགས་ཏླེ་བྱུང་བ་ཡིན། སི་ལྫོ་

1236ལྫོར་ཀླེ་ཀྲུའུ་དང་རླེན་ཀྲུའུ།  ཏླེ་ཀྲུའུ།  སྫོང་ཀྲུའུ་བཅས་ཚོ་རིགས་བཅྫོ་བརྒྱད་མྫོང་གྫོལ་[蒙古]ལ་མགྫོ་བཏགས་པས། དླེ་དུས་

ཀི་འབྲུག་ཆུ་ཀླེ་ཀྲུའུ་ཧ ྥུ་ཅིན་[福津]རྫོང་གི་མངའ་འྫོག་ཏུ་གཏྫོགས་ཤིང་། ཡྫོན་རྒྱལ་རབས་སུ་སླེབས་ཙ་ན།  སི་ལྫོ་1260ལྫོར་སླེ་ཆླེན་

རྒྱལ་པྫོ་[忽 必 烈 ]ཧན་གི་སིད་ཁིར་བྱྫོན་ཏླེ་ཧྫོར་ཆླེན་པྫོའི་རྒྱལ་པྫོ་མཛད། སླེ་ཆླེན་རྒྱལ་པྫོས་འགྲྫོ་མགྫོན་འཕགས་པར་གུ་ཤི་(国

师 )སླེ་རྒྱལ་པྫོའི་སྫོབ་ དཔྫོན་དུ་བཀུར་ཞིང་།  གྫོང་མའི་ཕྫོ་བང་དུ་ཞྫོན་ཀྲི་ཡྫོན(宣制院 )བྱ་བའི་སིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཆླེད་

འཛུགས་ཀིས་འགྲྫོ་མགྫོན་འཕགས་པ་ལས་འཛིན་པར་བསྐྫོས་ནས་བྫོད་ཀི་ཕི་ནང་གི་ལས་དྫོན་གལ་ཆླེན་རྣམས་ཐད་ཀར་བཀྫོད་

འདྫོམས་མཛད་དུ་བཅུག་སླེ་འབྲུག་ཆུ་མདྫོ་སྨད་ཕྫོགས་སུ་གཏྫོགས།  སི་ལྫོ་1270ལྫོར་ཧ ྥུ་ཅིན་[福津]རྫོང་ཀླེ་ཀྲུའུ་ལ་སྦྱར་ནས་མླེད་

པར་བཏང་ཞིང་འབྲུག་ཆུ་དླེའི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས།    སི་ལྫོ་1290ལྫོར་གསླེར་སྫོ་བྫོད་རྒྱ་འབངས་དམག་སྫོང་དཔྫོན་ཁང་བཙུགས།   

མིང་རྒྱལ་རབས་སུ་སླེབས་རླེས་ཕ་ཆླེར་ཡྫོན་རྒྱལ་རབས་ཀིས་བྫོད་ཁུལ་སྫོང་བའི་སིད་ཇུས་རྒྱུན་འཛིན་བྱས།    མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་

མགྫོར་ཧྫོ་ཀྲུའུ་[河 州 ]ལ་ནུབ་བདླེ་གནས་སྐབས་ཀི་རྒྱལ་ས་བཀྫོད་འདྫོམས་ཁང་བཙུགས་ཏླེ་བྫོད་ཁུལ་སི་བསྫོམས་བྱས།  སི་ལྫོ་

1369ལྫོར་གསླེར་སྫོའི་སྫོང་དཔྫོན་ཧན་ཝུན་[韩 文 ]ཟླེར་བས་དམག་འབངས་ཁིད་ནས་མིང་རྒྱལ་རབས་ལ་སབས་བཅྫོལ་དུ་འྫོངས་

ནས་   གསླེར་སྫོ་དམག་འབངས་སྫོང་དཔྫོན་ཁང་འཛུགས་ཏླེ་ཀུན་ཁང་[巩昌]སིད་གཞུང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས།  སི་ལྫོ་1382ལྫོ་

ནས་1655ལྫོའི་བར་གི་ལྫོ་273ལ་གསླེར་སྫོ་སྫོང་དཔྫོན་ཁང་རླེན་ཀྲུའུའི་[岷州]ཆབ་འྫོག་ཏུ་གཏྫོགས་པ།  མིང་ཧྫོན་ཝུའུ་ [洪武] 

ལྫོ་དུས་རང་གི་བྱས་རླེས་ལྟར་ས་སྫོང་[土司] མཱ་ཐླེན་ཅི་[马天骥]བྱ་བའི་ཕ་མླེས་མཱ་ཀྲིན་[马珍]ལ་རྒྱུད་འཛིན་བརྒྱ་དཔྫོན་དུ་

བསྐྫོས་པ་དང་།  ཞྫོན་ཏླེ་[宣德]ལྫོ་དུས་ཀྲའྫོ་ཐིན་ཞན[赵廷贤]ས་སྫོང་གི་ཕ་མླེས་མཆྫོད་གསུམ་སབས་ཞླེས་བྱ་བར་རྒྱུད་འཛིན་

སྫོང་དཔྫོན་གཞྫོན་པ་བསྐྫོས་ཤིང་ཀྲའྫོ་རུས་བསྩལ།   ཝན་ལི་[万历]ལྫོ་དུས་ལྫོང་ཁྫོམ་རྫོང་དགའ་ངྫོ་ས་རྒྱུད་ཀི་བྫོད་རིགས་ཀིས་མིང་

གྫོང་མའི་སིད་གཞུང་ལ་ངྫོ་ལྫོག་བྱས་པས།  གྫོང་མས་ཐའྫོ་རླེན་ཕྫོགས་ཀི་དཔྫོན་ཡྫོན་ཧྫོན་ཏླེ་[袁宏德 ]མངགས་ནས་དག་གནྫོན་

བྱས་ཤིང་བྫོད་རིགས་ཚོ་  རིགས་འགའ་ཞིག་བཙན་གིས་དླེང་གི་འབྲུག་ཆུའི་རི་རྒྱབ་ཀི་དབྱང་ཧྲན་[阳 山 ]སླེ་པར་གནས་སྫོས་པ་

དང་།   དུས་མཚུངས་སུ་དབྱང་ཧྲན་སླེ་པའི་བྫོད་རིགས་འགའ་ཞིག་ལྫོང་ཁྫོམ་དུ་སྫོས་སུ་བཅུག   སི་ལྫོ་1655ལྫོར་ཆིང་གྫོང་མའི་སིད་

གཞུང་གིས་གསླེར་སྫོའི་སྲུང་འགྫོག་སྫོང་དཔྫོན་ཁང་ཕིྲས་ནས་ཀླེ་ཀྲུའུ་ལ་སྦྱར་ཏླེ་གཅིག་ལྫོགས་དྫོ་དམ་ཁང་བཙུགས། སི་ལྫོ་1688ལྫོར་



 

[康熙27年]གསླེར་པྫོ་གཤྫོང་བཀྲ་ཤིང་ལྷུན་པྫོ་དགྫོན་གི་དགླེ་འདུན་དྫོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་རྒྱུད་འཛིན་སིན་ཀང་ཟི་[僧纲司]སླེ་བ་

དཔྫོན་བྱ་བའི་སྫོ་གནས་བསྐྫོས།   ཁང་ཞི་དུས་མགྫོ་ནས་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་མཇུག་ཏུ་གསླེར་སྫོ་མཁར་དུ་ས་སྲུང་རུ་ཤྫོག་[营守

备]དང་བདླེ་སྲུང་རུ་ཤྫོག་[营都司] སྫོགས་ལས་ཁུངས་བཙུགས་མྫོང་། ཀྲུང་ཧྭ་མིང་གྫོའི་ལྫོ་གཉིས་པར་[1913ལྫོ]གསླེར་སྫོ་རྫོང་

བཙུགས།  1934ལྫོར་པའྫོ་ཅ་[保 甲 ]ལམ་ལུགས་ལག་བསར་བྱླེད་ཅིང་།རྫོང་ཡྫོངས་སུ་སིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གསུམ་དང་སླེ་པ་བཞི་

བཅུར་བགྫོས་ཏླེ།  སིད་འཛིན་ས་ཁུལ་དང་པྫོའི་ཆབ་འྫོག་ཏུ་སླེ་པ་བཅུ་བཞི་སླེ་བཅའ་སྫོད་བྱླེད་ས་ཧ ྥུ་ཅིན་[福津]ཡིན། གཉིས་པའི་

ཆབ་འྫོག་ཏུ་བཅུ་བཞི་སླེ་བཅའ་སྫོད་བྱླེད་ས་དླེང་གི་ལྫོང་ཁྫོམ་རྫོང་ཀྫོན་ཐིང་ཀྲིན 

[官亭镇]ཡིན།        གསུམ་པའི་ཆབ་འྫོག་ཏུ་སླེ་པ་བཅུ་གཉིས་ཏླེ་བཅའ་སྫོད་བྱླེད་ས་སྤུན་སླེ་ཡིན།  1937ལྫོར་གསླེར་སྫོ་རྫོང་

དཔྫོན་ཐུ་འན་ལླེང་[屠安良]གིས་དམག་ཤུགས་ལ་བརྟླེན་ནས་འྫོད་ཟླེར་དང་། སན་ཅའྫོ་ཕླེན་ཏླེ་དླེང་གི་སྫོ་བཞི་ཤང་།  འྫོད་འབར་

བཅས་ས་ཆ་དུ་མ་གསླེར་སྫོར་རྫོང་གི་མངའ་འྫོག་ཏུ་བསྡུས་ཏླེ།སིད་འཛིན་ས་ཁུལ་བཞི་བ་ཁ་སྣྫོན་བྱས་ཏླེ་བཅའ་སྫོད་བྱླེད་ས་སན་ཅའྫོ་

ཕླེན་ཡིན། 1949ལྫོར་རྫོང་ཡྫོངས་བཅིངས་པ་ལས་བཀྲྫོལ་ཞིང་།  1951ལྫོར་སྔར་གི་སིད་འཛིན་ས་བཞི་བྫོ་སླེ་དང་པྫོ་གྲྫོང་བརྡལ་དང་། 

གཉིས་པ་ཧྲ་ཝན།  གསུམ་པ་ཀྫོན་ཐིང་། བཞི་བ་སྤུན་སླེ[རླེས་སུ་ཡང་མཉམ་འབླེལ་དུ་བསྒྱུར]བཅས་ཀི་མིང་གསར་དུ་བཅྫོས་སྒྱུར་བྱས་

ཞིང་།   དུས་མཚུངས་སུ་འྫོད་འབར་རང་སྫོང་ས་ཁུལ་ཏླེ་ཆུའུ་འཛུགས་པ། 1953ལྫོར་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་སིད་འཛིན་ཨུ་ཡྫོན་ལན་ཁང་གྲ་

སིྒྲག་བྱླེད་ཅིང་། འྫོད་འབར་ས་ཁུལ་དང་།  སྤུན་སླེ་ས་ཁུལ།  གྲྫོང་བརྡལ་ས་ཁུལ་དང་ཡང་ཧྲན་སྫོགས་ཤང་འགའ་ཞིག་ཀན་ལྫོའི་

མངའ་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པའི་གནད་དྫོན་གྲྫོས་ཐག་བཅད། 

1954ལྫོར་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆླེན་བསྡུས་ཏླེ།   འབྲུག་ཆུ་རྫོང་སིད་འཛིན་ཨུ་ཡྫོན་ལན་ཁང་དབུ་བརླེས་ཤིང་

ཀན་ལྫོ་བྫོད་རིགས་རང་སྫོང་ཁུལ་གི་ཁྫོངས་སུ་སད། 

                      གསུམ་པ། འབྲུག་ཆུའ་ིབྫོད་རགིས་ཀ་ིའབྱུང་ཁུངས།   

    དུས་ཡུན་རིང་པྫོ་ཞིག་ནས་བཟུང་འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་རིགས་ནི་མི་རིགས་གང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པ་དང་། དླེའི་འབྱུང་ཁུངས་

གང་ནས་ཡིན་པའི་གནད་དྫོན་ལ་རིག་གཞུང་ལས་རིགས་སུ་རྫོད་གླེང་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་བྱས་མྫོང་ཞིང་།   ཚང་མས་རང་གི་ལྟ་སངས་

བཤད་རུང་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་ཚུལ་མི་གཅིག་པས་བཞག  ང་ཚོས་བསམ་པར་ལྟ་ཚུལ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ཐྫོག་མར་ཁས་ལླེན་དགྫོས་པ་ནི་

ཡི་གླེ་མ་བྱུང་བའི་གྫོང་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ཐྫོག་ཏུ་འབྲུག་ཆུའི་ས་རྒྱུད་ནི་གནའ་བྫོའི་ཁྱྫོམ་པ་ཡང་ཡང་འགུལ་སྫོད་ཀི་ས་ཆ་ཡ་གལ་ཞིག་རླེད། 

ལག་པར་དུ་ཧན་རྒྱལ་རབས་ནུབ་མ་ནས་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་སུ་གནའ་བྫོའི་ཁྱྫོམ་པ་མང་ཞིང་གྲུབ་ཆ་རྫོག་འཛིང་ཆླེ་བ་དང་།  ཚོ་

རིགས་སྫོ་ སྫོའི་བར་དང་གྫོང་མའི་སིད་གཞུང་གི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་དཔུང་འཇུག་གཡུལ་འགླེད་འབྱུང་ཞིང་དུས་གནས་ལ་ཡྫོ་

འཁྱྫོམ་ཆླེ་ཞིང་ལིང་འཇགས་མླེད་པར་གྱུར། ཚིག་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ཆྫོག་སླེ།  དུས་དླེའི་རིང་ལ་སྫོབས་ཤུགས་ལན་པ་ནི་རང་

ཚུགས་ཤིང་།   ཞན་པ་ན་ིཚོ་རིགས་གཞན་ལ་རྒྱབ་རྟླེན་བཅྫོལ་བར་བྱས།    དུས་གནས་འགྱུར་ལྫོག་ཆླེན་པྫོ་བྱུང་བའི་གྫོ་རིམ་དུ་ཨུ་

ཚུགས་ཀིས་འཚོ་གནས་པ་རྣམས་ལ་ལྫོ་རྒྱུས་ཡིག་རིགས་དང་འཇིག་རྟླེན་པས་བྫོད་དམག་ཁྱྫོམ་པ་[白 马 羌 ]དང་།རྨུ་སང་[参 狼

羌 ]ཁྱྫོམ་པ། ལྫོང་ཁྫོམ་[宕昌羌 ]ཁྱྫོམ་པ་ཅླེས་བྫོས།  དླེས་ན་དླེ་དག་དླེང་གི་འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་རིགས་དང་འབླེལ་བ་ཅི་ཡྫོད་ཅླེ་ན། 

གནད་དྫོན་འདི་ནི་རྒྱ་ཡིག་ལྫོ་རྒྱུས་དླེབ་ཐླེར་དུ་བཀྫོད་པ་དངྫོས་གནས་ཉུང་མྫོད།  འྫོན་ཀང་བྫོད་ཡིག་ལྫོ་རྒྱུས་ཡིག་རིགས་སུ་ད་དུང་

ཁུངས་སྣླེ་རླེ་གཉིས་ཙམ་བཙལ་ན་རླེད་ཐུབ།  བྫོད་དམག་ཁྱྫོམ་པ་ཡིན་ནའང་འད།  རྨུ་སང་ཁྱྫོམ་པ་དང་། སྫོད་གིང་ཁྱྫོམ་པ།  ལྫོང་



 

ཁྫོམ་ཁྱྫོམ་པ་གང་ཡིན་ནའང་འད། དླེ་དག་ལ་ཁྱྫོམ་པ་ཞླེས་འབྫོད་པའི་ཁྱྫོམ་པ་འགའ་ནི།   ཕལ་ཆླེར་དུས་སྐབས་མི་འད་བར་བྫོད་

རིགས་ཀི་གནའ་དམངས་ལ་འབྫོད་ཚུལ་དང་མི་རིགས་ཚོ་པར་འབྫོད་ཚུལ་མི་འད་བ་ ལས་གཞན་མླེད་ཅིང་།  མིང་མི་འད་བ་དླེ་དག་

གནའ་རབས་ཀི་བྫོད་རིགས་ཀི་རུས་རྒྱུད་ཚོ་བའི་ནང་གི་སླེང་  ལིང་དང་ཟམ་ལ་ཞླེས་པ་དང་འབླེལ་ཡྫོད་ཅླེས་གྲགས། དླེའི་ནང་ནས་

བྫོད་དམག་ཁྱྫོམ་པ་ནི་བྫོད་ཀི་དམག་སར་དང་། ལྫོང་ཁྫོམ་ནི་གནའ་དུས་ཀི་བྫོད་རུས་ཆླེན་བཞིའམ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ལྫོང་གི་རིགས་

རྒྱུད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་ལ། ཁྫོམ་ནི་བརྡ་རིང་ཁྱྫོམ་ཡིག་གི་ཡིག་གསར་ཡིན།  ཚང་མས་མཁྱླེན་གསལ་ལྟར།  སི་ལྫོ་བདུན་རབས་ཀི་དུས་

མགྫོར་ཐུ་བྫོད་དམ་བཙན་པྫོ་རྒྱལ་རབས་དབུས་གཙང་དུ་དར་བས་སྔྫོན་རླེས་མཐའ་སྐྫོར་གི་ཚོ་རིགས་བཏུལ་ཞིང་བྫོད་ལྫོངས་གཅིག་

འགྱུར་བྱས་ཤིང་། བྫོད་རྒྱལ་སྫོང་བཙན་སམ་པྫོ་རྒྱལ་པྫོར་མཛད་པའི་ཐུ་བྫོད་རྒྱལ་རབས་དབུ་བརླེས་ཤིང་རྒྱལ་ས་ལ་སར་སྫོས། དླེ་རླེས་

ཐབས་ཤླེས་རབ་དང་རིམ་པའི་ཐྫོག་ནས་ཐྫོན་སླེད་གྫོང་དུ་སླེལ་བ་དང་ཡི་གླེ་གསར་བཟྫོས།  ཚོང་ལས་དར་རྒྱས་སྫོགས་སི་ཚོགས་བདླེ་

འཇགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་སྫོབས་ཤུགས་ལན་པར་བཅུག   རང་གཞ་ིའདིའི་ཐྫོག་ཏུ་ཕི་ཕྫོགས་རིགས་གཅིག་པའི་ཡུལ་ཁམས་དབང་དུ་

བསྡུས་པ།  སི་ལྫོ་662ལྫོར་ཐུ་བྫོད་དམག་དཔུང་གིས་ཀན་སུའུ་དང་། མཚོ་སྔྫོན། སི་ཁྫོན་བཅས་ས་རྒྱུད་དུ་ལུས་པའི་འ་ཞ་སླེ་ཐྫོའུ་ཡྫོའུ་

ཧྫོང་བྱ་བའི་ཚོ་རིགས་ཁག་དང་གནའ་བྫོའི་ཁྱྫོམ་པའི་ཚོ་རིགས་ཁག་བྫོད་འབངས་སུ་བསྡུས་ཤིང་མདྫོ་དབུས་མཐྫོ་སང་གཅིག་འགྱུར་གི་

འཕིྲན་ལས་རླབས་ཆླེན་གྲུབ་པ་སླེ།  བྫོད་བཙན་པྫོ་མངའ་ཐང་རྒྱའི་མཚམས་བར་དུ་གཏུགས་པར་བྱས་སྫོ།  ། དླེ་ནས་ཤྫོག་ཁག་ཁ་ཕྲལ་

དབང་བསྒྱུར་གི་སིད་ཇུས་ལག་བསར་བྱས་ཏླེ།    མངའ་འྫོག་ནུབ་ཕྫོགས་ནས་ཤར་ཕྫོགས་ཀི་བཙན་བཟུང་ས་ཆ་སྫོ་སྫོར་སྫོས་ཏླེ་གནས་

བཅས་ཤིང་བཅའ་སྲུང་དུ་འཇུག་སླེ། དཔླེར་ན་《མདྫོ་སྨད་ཆྫོས་འབྱུང་》དུ་བཀྫོད་པ་ལྟར་ན་ཆྫོས་རྒྱལ་སྫོང་བཙན་སམ་པྫོའི་སྐུ་རིང་

ལ་བྫོད་དང་རྒྱའི་བར་ལ་དམག་འཁྲུག་ཐླེངས་མང་པྫོ་ཞིག་བྱུང་ཞིང་།  ཐླེངས་གཅིག་ལ་ཆྫོས་རྒྱལ་གིས་དམག་མི་འབུམ་ཕྲག་གཉིས་

ལག་རྒྱའི་ཡུལ་དུ་བཏང་ནས་ཆུ་དཀར་རྒྱུད་(དླེང་གི་འབྲུག་དཀར་གཙང་པྫོའི་རྒྱུད་དླེ་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆླེན་གི་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དང་། ཝིན་

ཞན་རྫོང་། སི་ཁྫོན་ཞིང་ཆླེན་གི་ནན་ཕིན་རྫོང་དང་།  ཕླེ་བུའུ་རྫོང་)དང་ཆུ་ནག་གི་རྒྱུད་(དླེང་གི་སི་ཁྫོན་ཞིང་ཆླེན་གི་ཆུ་ནག་དང་ལ་

ཆུ་ཆུ་བྫོའི་རྒྱུད)དུ་བསླེབས་པ་དང་།  ནན་ཕིན་ས་རྒྱུད་བངས་པའི་དམག་དཔུང་ལ་ཀྫོང་པྫོ་དང་། ཟུང་འཕན་དང་ཕླེ་བུའུ་ས་རྒྱུད་

བངས་པའི་དམག་དཔུང་ལ་དྭགས་པྫོ་ཞླེས་ཟླེར་ཞིང་། དམག་འཁྲུག་མཇུག་རྫོགས་བྱས་རླེས་བྫོད་རྒྱལ་གིས་དཔྫོན་དམག་དླེ་ཚོ་དབུས་

གཙང་ལ་ཕིར་ལྫོག་ཏུ་མ་བཅུག་པར།  ཡུལ་དླེར་ས་མཚམས་སྲུང་པར་སྫོད་དུ་བཅུག་སླེ་སྲུང་དམག་དླེ་དག་ལ་བཀའ་མ་ལྫོག་ཅླེས་ཟླེར་

ཞིང་།  མི་རབས་རིམ་བརྒྱུད་དུ་ཡུལ་དླེར་གནས་བཅས་ཞླེས་ཟླེར།  ཡང་《མདྫོ་སྨད་ཆྫོས་འབྱུང་》དུ་བཀྫོད་པ་ལྟར་ན་ཆྫོས་རྒྱལ་ཁི་སྫོང་

ལླེ་བཙན་གིས་བླེ་ཧར་ལ་ལྔ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཆྫོས་སྫོང་དུ་སན་དངས་པའི་ཆླེད་དུ་ངན་ལམ་སག་སྒྲ་ཀླུ་གྫོང་དམག་དཔྫོན་

ཆླེན་པྫོར་བསྐྫོས་ནས་བ་ཏ་ཧྫོར་གི་སྫོམ་གྲྭ་གཏྫོར་བརླགས་བྱས་ཤིང་ལྫོ་རྒྱུད་ཀི་གྲུ་གུའི་ས་ཆར་[འདིར་ཀླུ་ཆུ་འབབ་རྒྱུད་ཉླེ་འཁྫོར་གི་ས་

ཁུལ་འགའ་ཤས་ལ་བསན] དམག་དཔུང་འཇུག  དམག་དཔུང་གི་ནང་ནས་དཔའ་མཛངས་ལན་པའི་དམག་དཔྫོན་མི་དགུ་འདླེམ་

སྒྲུག་བྱས་ནས་རང་རང་གི་མངའ་འྫོག་ཁིད་དླེ་ཐུ་བྫོད་དང་ཧྫོར་གི་ས་མཚམས་སུ་བཅའ་སྲུང་དུ་བཅུག་ཅིང་།  བྫོད་རྒྱལ་གིས་རྒྱལ་པྫོའི་

བཀའ་མ་འབླེབས་གྫོང་ལ་ཡུལ་དབུས་གཙང་དུ་ཕིར་མ་ལྫོག་ཅླེས་བཀའ་བཙན་ཕབ།  དླེ་རླེས་དཔའ་མཛངས་ལན་པའི་དམག་དཔྫོན་

དགུ་པྫོའི་གདུང་རྒྱུད་ལ་བཀའ་མ་ལྫོག་ཚོ་རིགས་ཀི་རྒྱུད་པ་ཞླེས་བྫོས། མདྫོ་སྨད་ཆྫོས་འབྱུང་ལས་མདྫོ་སྨད་ལྫོ་བྱང་གི་མི་རྒྱུད་ཕལ་ཆླེར་

བྫོད་ཆྫོས་རྒྱལ་གིས་རྒྱ་བྫོད་སྫོ་མཚམས་སུ་བཞག་པ་ལས་མཆླེད་པ་ཤ་སག་ཡིན་པས་སྐད་རིགས་ལའང་བརྡ་རིང་མ་འགྱུར་བ་མང་ཞླེས་

གསུངས་པ་ལྟར་འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་སྐད་འདི་ལ་བྫོད་ཀི་བརྡ་རིང་མ་འགྱུར་བ་ཤས་ཆླེ་བ་ཡིན་ཏླེ་ཀ་ཁ་ག་གསུམ་ར་བཏགས་ཅན་ཏླེ་ཀྲ་ཁ་



 

གྲ་གསུམ་ཁ་སྐད་དུ་ཡ་བཏགས་སུ་འགྱུར་ཡྫོད་དླེ།  དཔླེར་ན། སྐྲ་ལ་ས།  སྐྲག་ལ་སག   ཁ་ལ་ཁྱ།  གྲ་ལ་ག་སྫོགས་སུ་ཀྫོག་པ་དང་། མི་

མླེ་མིང་མླེད་མླེས་མིད་སིྨན་སྫོགས་ཁ་སྐད་ལ་ཡ་བཏགས་ཅན་དུ་འགྱུར་ནས་མི། མླེ། མིང་། མླེད།  མླེས། མིད། སིན་སྫོགས་སུ་ཀྫོག་པ་ཨམ་

སྐད་ཕལ་ཆླེར་དང་འད་ཡི།  ས་སྒྲ་དམིགས་བསལ་དུ་ཞ་[?a]སྒྲར་ཀྫོག་ སླེ། སག་ལ་[?a]  དང་།སླེས་བུ་ལ།[?e pu]སྫོགས་ལ་

[?o]སྒྲར་ཀྫོག་པ་ལྟ་བུ་དང་། འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་སྐད་ལ་དབུས་གཙང་ཡུལ་ཁམས་ཀི་ཁྱད་ཆྫོས་ལན་ཏླེ།  རིག་གནས་ཀི་གྫོ་དྫོན་དང་ལྫོ་

རྒྱུས་ཀི་རིན་ཐང་ལན་པ་ནི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ཁྱད་ཆྫོས་ཐུན་མྫོ་མ་ཡིན་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་ཀི་ཡུལ་ཁམས་སུ་འཚོ་

ཞིང་གནས་པའི་ཆ་རླེན་གི་འྫོག་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་དབུས་གཙང་དང་མཐུན་པ་ཅུང་མང་སླེ། དཔླེར་ན།  1.མིང་གཞི་

པ་ཡིག་ལ་མགྫོ་ཅན་ས་དང་དས་འཕུལ་སྦྱྫོར་ཚེ།ཨ་མདྫོའི་ཁ་སྐད་དུ་དླེའི་གཞི་སྒྲ་ཧ་（ha）རུ་འདྫོན་ཏླེ།  ཁ་སྤུ་ལ་ཁ་ཧུ་（kha hu）

དང་།   དཔླེ་ཆ་ལ་ཧུའླེ་ཆ་（hue cha）ཞླེས་འདྫོན་པར།  འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་སྐད་དུ་དླེར་བྫོད་དབུས་གཙང་ལྟར་ཁ་སྤུ（pu）དང་།  

དཔླེ（Pe）ཆ་ཞླེས་འདྫོན་བཞིན་འདུག 2.བྫོད་ཡིག་གསལ་བྱླེད་སླེ་པ་བཞི་པའི་ཕ་བ་གཉིས་ཨ་མདྫོའི་ཁ་སྐད་དུ་ཧ་（ha）ཝ་（wa）

ཞླེས་འདྫོན་ཏླེ།  ཕག་ལ་ཧག་（hag）དང་།བུ་མྫོ་ལ་ཝུ་མྫོ་（wu  mo ）ཞླེས་དང་།འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་སྐད་དུ་ཕག་（phg）

ལ་ཕ（pha） དང་བུ་མྫོ་ལ་སྒྲ་དྭངས་མ་བུ་མྫོ（pu mo）ཞླེས་འདྫོན།     3. ཨ་མདྫོའི་ཁ་སྐད་དུ་དབྱངས་ཡིག་ཨི་ཨུ་གཉིས་ཀ་

གཅིག་མཐུན་དུ་ཨིར་འདྫོན་ཏླེ།ཅི་དང་ཆུ་གཉིས་ཀ་སྒྲ་གཅིག་སླེ། དཔླེར་ན་འདི་ཅི་（ch?）རླེད།ཁྱྫོད་ཀིས་ཆུ་（ch?）ཐུངས་ཞླེས་

པ་ལྟ་བུ།     འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་སྐད་དུ་འདི་ཆི་（ch?）དགྫོས། ཁྱྫོད་འྫོ་ཆུ་（chu）ཐུངས་ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ཆུ་ལ་རང་སྒྲ་ལྟར་ཆུ་（chu） 

ཞླེས་ཨི་ཨུའི་སྒྲ་ཁག་ཁག་ཕླེ་ནས་གསལ་པྫོར་འདྫོན་པ། 4. ཨ་མདྫོའི་ཁ་སྐད་དུ་བ་མང་དང་།ལ་སའི་（དབུས་གཙང）ཁ་སྐད་དུ་པ་

མང་ཞླེས་ཁ་ དཔླེ་ཞིག་དར་བ་ལྟར་ཏླེ།   ཨ་མདྫོའི་ཁ་སྐད་དུ་བདག་སྒྲ་དང་མིང་མཐའ་པའང་བ་སྒྲར་འདྫོན་པ་མང་སླེ།དཔླེར་ན། གྲྭ་

པ་ལ་གྲྭ་བ་དང་།  འབྲུག་ཆུ་པ་ལ་འབྲུག་ཆུ་བ།རྐང་པ་ལ་རྐང་བ། སླེ་པ་ལ་སླེ་བ་ཞླེས་འདྫོན་པར། འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་སྐད་དུ་ཡིག་སྐད་

ལྟར་གྲྭ་པ་ལ་དླེ་བཞིན་གྲྭ་པ（pa）དང་། རྐང་པ་ལ་དླེ་བཞིན་རྐང་པ（pa）དང་། འབྲུག་ཆུ་པ་ལ་དླེ་བཞིན་འབྲུག་ཆུ་པ（pa）

སླེ་པ་ལ་དླེ་བཞིན་སླེ་པ་（pa）ཞླེས་འདྫོན་པ་སྫོགས་དང་།དླེ་ལས་ད་དུང་སྒྲའི་ལི་ཡང་ངམ་དྭངས་རྫོག་མང་ཤྫོས་དབུས་གཙང་གི་ས་

ཆ་འགའ་ཞིག་གི་ཡུལ་སྐད་དང་མཐུན་པའི་གནས་ཚུལ་ལན་པ།  གྫོང་གསལ་བྫོད་ཀི་ལྫོ་རྒྱུས་དླེབ་ཐླེར་ཏུ་བཀྫོད་པ་དང་ཐུ་བྫོད་རྒྱལ་

རབས་ཀིས་མངའ་འྫོག་ཐླེངས་མང་པྫོ་ཤར་དུ་སྫོ་བར་མངགས་མྫོང་བར་ཆྫོད་དཔག་གིས་བཅད་ན་དླེང་གི་སི་ཁྫོན་ཞིང་ཆླེན་ར་བ་ཁུལ་

ནང་གི་བྫོད་རིགས་འགའ་ཞིག་དང་ཀན་ལྫོ་ཁུལ་གི་འབྲུག་ཆུའི་ས་རྒྱུད་ཀི་བྫོད་རིགས་འགའ་ཞིག་ཐུ་བྫོད་བཙན་པྫོའི་བཀའ་ལྟར་ས་

རྒྱུད་འདིར་འྫོངས་ནས་བཅའ་སྲུང་གི་རྟ་དམག་ཚོ་རིགས་ཀི་གདུང་རྒྱུད་ཡིན། གཞན་ཡང་འབྲུག་ཆུའི་ས་རྒྱུད་དུ་ཁ་བཀྲམ་ནས་སྫོད་

པའི་བྫོད་རིགས་ཅུང་མང་པྫོ་ཞིག་བཀའ་མ་ལྫོག་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པའི་མི་རྒྱུད་ཡིན།   ཐུ་བྫོད་རྒྱལ་རབས་ཀིས་འབྲུག་ཆུའི་ས་རྒྱུད་

ལྫོ་སུམ་བརྒྱ་ལག་གི་རིང་དུ་དབང་སྒྱུར་མཛད་པ་དང་། སི་ཚོགས་དུས་ཡུན་ཅུང་རིང་པྫོ་ཞིག་ཏུ་ལྟྫོས་བཅྫོས་ཀི་གཏན་འཇགས་སུ་

གནས་པ།  ཁྫོ་ཚོ་ཡུལ་དླེ་རང་གི་མི་རིགས་ཀི་བར་དུ་དམག་འཁྲུགས་ཀང་བྱུང་མྫོད།  འྫོན་ཀང་དུས་ཡུན་རིང་པྫོར་འཚོ་གནས་པ་དང་།  

དབང་དུ་བསྡུ་བའི་མངའ་ཁྫོངས་གཏན་འཇགས་སུ་ཡྫོང་བའི་དྫོན་དུ་ཐབས་ཤླེས་རབ་དང་རིམ་པ་སད་པ་དང་། དུས་མཚུངས་སུ་ཐུན་

མྫོང་གི་ཐྫོན་སླེད་དང་འཚོ་གནས།  ཕན་ཚུན་གཉླེན་སིྒྲག་པ་དང་སིམས་པའི་གྫོ་རིམ་ཡང་བརྒྱུད་དླེ།  དླེང་རབས་ཀི་བྫོད་མི་རིགས་

འདི་གཏན་འཇགས་ཀི་ཐུན་མྫོང་གི་ཚོགས་པར་འགྱུར་བར་ལྫོ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་རླེན་ཅུང་ལླེགས་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས། ལྫོ་རྒྱུས་འཕྫོ་འགྱུར་

དང་བསྟུན་ཤར་དུ་སྫོས་པའི་བྫོད་དམངས་དང་ཡུལ་དླེ་རང་གི་མི་རིགས་མཉམ་འདླེས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏླེ་དླེང་གི་འབྲུག་   ཆུའི་བྫོད་མི་



 

རིགས་འདིར་གྱུར།    སི་ལྫོ་838ལྫོར་ཐུ་བྫོད་བཙན་པྫོ་ཁི་གཙུག་ལླེ་བཙན་ཏླེ་ཁི་རལ་པ་ཅན་དང་ཁི་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་པྫོ་སྐུ་

མཆླེད་འདི་གཉིས་སྟུད་མར་གཞན་གིས་བཀྲྫོངས་པས། ཐུ་བྫོད་མངའ་ཁྫོངས་ཡྫོངས་རྫོགས་ཀི་མི་སླེམས་ཡམ་ཡྫོམ་དུ་འཕྫོ་བ་དང་། སི་

ཚོགས་ཀི་སིྒྲག་ལམ་རྫོག་འཛིང་དུ་འགྱུར་བ། ཤར་བྱང་ཕྫོགས་ཀི་བཅའ་སྲུང་དམག་དཔྫོན་ཕན་ཚུན་སླེ་ཟིང་འཐབ་འཛིང་བྱླེད་པ་དང་།    

དམག་དཔུང་གི་རླེས་འབངས་མི་རྣམས་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་དག་པྫོའི་གླེན་ལངས་པ་དང་།   ཐུ་བྫོད་རྒྱལ་རབས་ཡྫོངས་ནས་ཐྫོར་

བར་གྱུར་ནས་དམག་འབངས་རང་གི་བདག་པྫོ་དང་ཁ་བལ་ནས་ཕན་ཚུན་བསྡུ་རུབ་ཀིས་ཚོ་པར་བསིྒྲགས་ནས་སི་ཁྫོན་གི་མའྫོ་ཝུན་དང་

ཆུ་ནག   ཟུང་འཕན། ཀན་སུའུའི་ཐླེ་བྫོ་དང་ལྫོང་ཁྫོམ། ཐའྫོ་ཀྲུའུ།  འབྲུག་ཆུ། མཚོ་སྔྫོན་ཙོང་ཆུའི་ས་རྒྱུད་དུ་ཐར་ཐྫོར་ནས་གནས་

བཅས་ཏླེ། ཚོ་ཁག་རང་ཉིད་ཀིས་སླེ་དཔྫོན་བསྐྫོས་ནས་ཕན་ཚུན་གི་ཁྫོངས་གཏྫོགས་བྱླེད་མླེད་པར་གྱུར། 《སུང་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་བྫོད་

ཆླེན་པྫོའི་སིད་ལུགས་》སུ་རྒྱལ་ཁབ་（ཐུ་བྫོད་）དླེ་རང་ཉམས་ཞན་དུ་འགྱུར་ཅིང་ཤྫོག་པ་རྣམས་ཁ་ཐྫོར་ནས་ཆླེ་ཤྫོས་ལ་དུད་ཁ་སྫོང་

ཕྲག་འགའ་དང་།ཆུང་ཤྫོས་ལ་དུད་ཁ་བཅུ་ཕྲག་དུ་མར་ཡིན་པས་གཅིག་འགྱུར་ཡྫོང་མ་ཐུབ་ཅླེས་བྱུང་། ཞླེས་བཀྫོད་ཡྫོད། དླེ་སྐབས་ཐུ་

བྫོད་ཀི་འྫོས་ལངས་དམག་འབངས་འགའ་ཞིག་འབྲུག་དཀར་གཙང་པྫོའི་སྫོད་རྒྱུད་ནས་དླེང་གི་འབྲུག་ཆུའི་མངའ་ཁྫོངས་ནང་དུ་སྫོས་

ཤིང་། དཔའ་ངར་ཞུམ་མླེད་ཀིས་འཐབ་རྫོད་བྱས་པར་བརྟླེན་ནས་རིམ་བཞིན་གནས་བཅས། ཟུང་རྒྱལ་རབས་བྱང་མའི་སྔྫོན་དུས་ཐུ་

བྫོད་བཙན་པྫོའི་གདུང་རྒྱུད་ཁི་ལླེ་སླེ་རྒྱལ་སས་རིམ་བཞིན་སྫོབས་ཤུགས་ལན་པར་གྱུར་ཏླེ།  སྫོ་ལྫོ་1015ལྫོར་མཚོ་སྔྫོན་ཟི་ལིང་དུ་ཐུ་

བྫོད་ཀི་མི་རིགས་ཀིས་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བྫོ་བྱས་པའི་ས་གནས་ཀི་སིད་དབང་སླེ་གི་ཐང་ཞླེས་པའི་སིད་དབང་བཙུགས་ཏླེ།  མཚོ་སྔྫོན་གི་ཙོང་

ཆུ་དང་།  ཀན་སུའུའི་ཀླུ་ཆུ་དང་བསང་ཆུ་འབབ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱ་ཆླེ་བའི་ས་ཁུལ་དང་། དླེ་དུས་འབྲུག་ཆུའི་ས་ཆར་སྫོས་ནས་གནས་བཅས་པའི་

བྫོད་འབངས་ཀིས་ཧུར་བརྫོན་གིས་དང་དུ་བངས་ཤིང་མནའ་འབླེལ་དུ་ཞུགས་ནས་ས་རྒྱུད་འདིར་རྒྱལ་སས་ཀིས་དབང་བསྒྱུར་མཛད་

པའི་འྫོག་ཏུ་ལྫོ་བཅུ་ཕྲག་དུ་མར་ཕིན།   དུས་ཡུན་རིང་པྫོར་དམག་འཁྲུག་གི་ཟིང་ཆ་བརྒྱུད་པའི་བྫོད་འབངས་ལ་སི་ཚོགས་ཀི་ཁྫོར་ཡུག་

ཅུང་བདླེ་འཇགས་ཤིག་བྱུང་བས། སྫོབས་འབྱྫོར་སར་གསྫོས་ནས་ཐྫོན་སླེད་གྫོང་དུ་སླེལ་བ་དང་འབད་བརྫོན་ལྫོད་མླེད་དུ་གྱུར།  ཡྫོན་

རྒྱལ་རབས་སུ་བསླེབས་རླེས།  དླེང་གི་འབྲུག་ཆུར་ཧ་ལམ་བརྟན་འཇགས་དང་། ཐུན་མྫོང་གི་ཡུལ་ཁམས་དང་།    ཐུན་མྫོང་གི་སྐད་ཆ། 

ཐུན་མྫོང་གི་དཔལ་འབྱྫོར་གི་འཚོ་བ། ཐུན་མྫོང་གི་རིག་གནས་ཐྫོག་གི་ཐུན་མྫོང་གི་སླེམས་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་ལན་པ་མཚོན་པའི་ཚོ་

ཁག་ཆླེན་པྫོ་གསུམ་དང་ཕན་ཚུན་ཁྫོངས་གཏྫོགས་བྱླེད་མླེད་པའི་ཚོ་པ་སིལ་བུ་འགའ་ཤས་བྱུང་བ། འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་རིགས་ནི་བྫོད་ཡུལ་

གཞན་གི་བྫོད་རིགས་དང་འད་བར་དུས་ཡུན་རིང་བའི་ལྫོ་རྒྱུས་དང་ལན་པར།  ཁྫོ་ཚོ་ཚར་དུ་དངར་བའི་རི་མཐྫོ་དང་།  ས་དབིྱབས་

གཡང་གཟར་ཆླེ་བ།  ནགས་ཚལ་ཚང་ཚིང་དུ་རྒྱས་པའི་ནགས་སྟུག་དང་རི་མགྫོ་དང་སྐླེད་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་བཅས་ནས་སྫོད་མྫོད།  

འྫོན་ཀང་རང་ལ་ཐུན་མྫོ་མ་ཡིན་པའི་འཚོ་བའི་བྱླེད་ཐབས་ཤིག་ཡྫོད།    དླེང་དུས་ཁྫོ་ཚོའི་ཡུལ་སྐད་དང་རྒྱན་གྫོས་སྫོགས་ཀི་ཐད་ཨ་

མདྫོའི་བྫོད་རིགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་དང་ཁྱད་པར་ཡྫོད་མྫོད།   འྫོན་ཏླེ་ཁྫོ་ཚོའི་ཕལ་ཆླེར་གི་རིག་གནས་ཐྫོག་གི་ཐུན་མྫོང་གི་སླེམས་རྒྱུད་ནི་

བྫོད་གཞན་དང་གཅིག་འད་རླེད།  དཔླེར་ན་བྫོད་ཡིག་སྫོད་པ་དང་། ཆྫོས་ལུགས་དད་པ།  ཡུལ་སྫོལ་གྫོམས་འདིས།   ས་མིང་གི་འབྫོད་

ཚུལ་སྫོགས་ཀི་ཐད་བྫོད་མི་རིགས་ཀི་ཐུན་མྫོང་གི་བསམ་པའི་རྣམ་པ་མཚོན་པ་རླེད།   བྫོད་ཡུལ་ཤང་གི་བྫོད་ཡུལ་ཞླེས་པ་ནི་བྫོད་

རིགས་ཀི་ཕ་ཡུལ་གི་དྫོན་དུ་གནས་ཏླེ། ཁྫོ་ཚོ་རང་གིས་དླེའུ་བ་ཞླེས་འབྫོད་དླེ་དླེང་གི་བྫོད་རང་སྫོང་ལྫོངས་ཀི་ཆབ་མདྫོ་ས་ཁུལ་ནས་

ཡྫོང་བ་དང་།  རང་གི་ཕ་ཡུལ་མི་བརླེད་པ་དང་།  ཁྫོ་ཚོ་ནི་བྫོད་ལྫོངས་ནས་འྫོངས་པར་དན་གསྫོའི་ཆླེད་དུ་གསར་དུ་སྫོས་པའི་ས་མིང་

ལ་བྫོད་ཡུལ་ཞླེས་བཏགས་པ་ཡིན།  ད་དུང་ཚ་སང་ཞླེས་པའི་ས་མིང་འདི་ནི་མདྫོ་ཁམས་སང་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཚ་བ་སང་ཞླེས་པའི་མིང་



 

ནས་བྱུང་བ་དང་།  བསྡུས་མིང་ལ་ཚ་སང་ཞླེས་འབྫོད། ཚ་བ་སང་ཞླེས་པ་དླེང་གི་བྫོད་ལྫོངས་ཆབ་མདྫོའི་མན་ཆད་ཀི་རྒྱལ་མྫོ་རྔུལ་ཆུ་

དང་ར་ཆུ་འབབ་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་སྐླེད་དུ་ཡྫོད་ཅིང་། འདི་ནི་གྫོང་གསལ་དུ་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་དང་གཅིག་སླེ།    རང་གི་སླེ་ཡུལ་གི་ས་

མིང་གནས་གསར་དུ་སྫོས་རླེས་མུ་མཐུད་དླེ་བླེད་སད་པ་ཡིན།  དླེ་དང་འད་བའི་ས་མིང་འདྫོགས་ཚུལ་འབྲུག་ཆུར་ད་དུང་ཅུང་མང་པྫོ་

ཡྫོད།    འྫོན་ཀང་བྫོད་དམངས་འབྲུག་ཆུའི་ས་རྒྱུད་དུ་འྫོངས་ནས་ཡུལ་ཆགས་པའི་དུས་སྐབས་ནི་སྔ་ཕི་མི་གཅིག་པ་དང་།   ས་ཁུལ་ནི་

མི་འད་བར་གནས་བཅས་ནས་སྫོད་པའི་བགྲང་བྱ་ཕྲླེང་བའི་ལྫོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་སྫོང་ཞིང་འཕྫོ་འགྱུར་ཐླེངས་མང་བྱས་པ་བཅས་ཀི་རླེན་

གིས།  འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་ཀི་སྐད་ཆར་ཡང་ཡུལ་སྐད་མི་འད་བའི་ས་ཁུལ་གསུམ་བྱུང་སླེ། གཅིག་ནི་རི་རྒྱབ་ཀི་ཡུལ་སྐད་ཅླེས་བྱ་སླེ།  གཙོ་

བྫོ་གྫོང་སྨད་ཆུ་ཀླུང་འབབ་རྒྱུད་ཀི་འགྲམ་ངྫོགས་གཡས་གཡྫོན་དུ་ཁྱབ་པའི་གྫོང་སྨད་དང་། ཐར་པ། བྫོད་ཡུལ།  ཚ་སང་ངམ་ཆབ་འྫོག   

འྫོད་འབར་བཅས་ཤང་དྲུག་དང་ཝུན་ཞན་རྫོང་གི་བྫོད་རིགས་ཀི་སྐད་དང་།  གཅིག་ནི་རི་མདུན་གི་ཡུལ་སྐད་ཅླེས་བྱ་སླེ།  འྫོད་ཟླེར་

དང་།  ཚེའུ་སྐམ། སྫོ་བཞི། གཉན་ཡུལ། ཆུ་ངྫོགས་བཅས་ཤང་དྲུག་དང་།   འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དང་ས་མཚམས་འབླེལ་བའི་ཆུ་མ་མཁར་རྫོང་

གི་འཕླེན་ཡག་དང་ཆུ་འཐག་མདྫོ་བྫོད་རིགས་ཤང་གཉིས་དང་།  ལྫོང་ཁྫོམ་རྫོང་གི་བྫོད་རིགས་ཤང་གཉིས་གསུམ་བཅས་ཡིན། གཅིག་

ནི་འབྲུག་ཆུ་སྫོད་རྒྱུད་དླེ། འབྲུག་དཀར་གཙང་པྫོ་འབབ་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་སྐླེད་དང་ཆུ་སྫོད་དླེ་བྫོད་སླེ་སྫོ་[武 土 关 ]ཡན་ཆད་ཀི་གཡས་

གཡྫོན་དུ་ཁྱབ་པའི་ཁམ་སང་དང་། བྫོད་ར།  སྦྲ་རྫོང་།  གླུ་རླེད།ཆུ་བར། སག་ཡུལ་བཅས་ཤང་བདུན་དང་།   འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དང་ས་

མཚམས་འབླེལ་བའི་ཐླེ་བྫོ་རྫོང་སྨད་ཀི་ཤང་འགའ་ཤས་བཅས་ཡིན།  ས་ཁུལ་འདི་གསུམ་གི་ཡུལ་སྐད་སིར་བཏང་དུ་བཤད་ན། རི་

མདུན་རྒྱབ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་སྐད་ནང་དུ་ཁྱད་པར་དླེ་ཙམ་མི་ཆླེ་བས། ཕན་ཚུན་ཁ་བརྡ་བྱས་ན་དཀའ་ཁག་ཆླེར་མླེད་པ་དང་། ས་ཁུལ་

འདི་གཉིས་ཀི་ཡུལ་སྐད་དང་འབྲུག་ཆུ་སྫོད་རྒྱུད་ཀི་ཡུལ་སྐད་ཀི་བར་ཁྱད་པར་ངླེས་ཅན་ཞིག་ཡྫོད་ཅིང་ཕན་ཚུན་ཁ་བརྡ་བྱླེད་དུས་

དཀའ་ཁག་ཅུང་ཆླེ་མྫོད། འྫོན་ཏླེ་ཁ་བརྡ་བྱླེད་པའི་བར་དུ་བསམ་བྫོ་ཡུད་ཙམ་ཞིག་བཏང་ན་ཕ་རྫོལ་བའི་བཤད་དྫོན་ཚུར་རྫོལ་བས་གྫོ་

ཐུབ།   འབྲུག་ཆུ་ས་ཁུལ་གི་བྫོད་རིགས་ཀི་ཡུལ་སྐད་འདི་གསུམ་པྫོའང་ཨ་མདྫོའི་ས་ཁུལ་གཞན་གི་ཡུལ་སྐད་དང་འད་བར། གནའ་

རབས་ཀི་བྫོད་སྐད་ནས་རིམ་བཞིན་འཕླེལ་འགྱུར་བྱུང་ཞིང་། སྐད་ཆའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཀི་འཕླེལ་རིམ་གི་ནང་དུ་དླེ་རང་སྐད་ཀི་ཁྱད་ཆྫོས་ཅུང་

ཟད་ཐྫོན་བྱུང་བ་རླེད།    དླེར་བརྟླེན་སྔར་ཀི་ཚོ་ཤྫོག་དང་སླེ་པ།  ས་མིང་འབྫོད་ཚུལ་གི་ཐད་ལ་ཁྱད་པར་བྱུང་བས་གྫོ་དཀའ་བར་གྱུར།  

ལག་པར་དུ་མིན་གྫོ་བཅུ་བདུན་ལྫོར་（1928）ཡུལ་དླེའི་སིད་གཞུང་གིས་བཙན་གིས་བྫོད་སྐད་ཀི་ས་མིང་རྒྱ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས་རྒྱ་

སྐད་ཁྱབ་སླེལ་གཏྫོང་བ་སྫོགས་ཀིས་དམངས་གཙོ་དང་ཤླེས་རིག་ཅླེས་པའི་སིང་སྫོབས་སྫོན་པར་བྱས་ཏླེ།  སྫོལ་རྒྱུན་གི་མི་རིགས་ཀི་ས་

མིང་ག་ིངྫོ་བྫོ་ངྫོ་མ་ཤྫོར་སྫོང་སླེ་ས་མིང་ལ་རྫོག་དའི་རྣམ་པ་བཟྫོས།  འྫོན་ཏླེ་རྒྱ་ཆླེ་བའི་བྫོད་རིགས་མི་དམངས་ཀིས་སྔར་བཞིན་བྫོ་བརྟན་

འགྱུར་མླེད་ཀིས་མི་རིགས་རང་གི་ཡི་གླེ་དང་སྐད་ཆ།  ཚོ་ཁག་གི་ས་མིང་འབྫོད་ཚུལ་མུ་མཐུད་དླེ་སྫོད་ཅིང་།  ཁྫོ་ཚོའི་སྐད་ཆའི་ནང་དུ་

དླེང་དུའང་བྫོད་སྐད་ཀི་བརྡ་རིང་གི་གྲུབ་ཆ་མང་པྫོ་ཞིག་སྫོར་གནས་དང་།    དླེ་ལས་ད་དུང་གནའ་འབངས་ཀིས་ཤུལ་བཞག་པའི་

ཡུལ་སྫོལ་གྫོམས་གཤིས་ཀང་རང་སྫོར་བཞག་གྫོ།  

                    བཞ་ིབ། འབྲུག་ཆུའ་ིབྫོད་ཡུལ་དུ་ཚ་ོཤྫོག་ཁྱབ་སངས། 

     ཚོ་ཤྫོག་ཅླེས་པ་ནི་མིའི་རིགས་ལས་རང་རང་རུས་རྒྱུད་ཐུན་མྫོང་བའི་ཐྫོག་མའི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་རླེད། གྲུབ་ཆའི་འདིའ་ིརང་གཞི་

ལས་མི་རིགས་ག་གླེ་མྫོའམ་དླེར་བསྟུན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྣམ་པ་ཚུགས།    ཚོ་པ་ལ་རང་གི་ས་བཅད་ཀི་དབང་གི་སིད་འབྱྫོར་རིག་

གསུམ་གི་མ་ལག་ཅུང་ཚང་བ་ཞིག་མཆིས། ཡིན་ནའང་བྫོད་ཀི་ཚོ་ཤྫོག་པའི་རུས་རྒྱུད་ཐྫོག་མ་ནི་མཚོ་བྫོད་མཐྫོ་སང་གི་གནས་བབ་ཁྱད་



 

པར་བའི་རླེན་གིས་དང་མགྫོའི་རུས་ཆླེན་དག་ལས་ཡུལ་ཁག་ཏུ་མཆླེད་པར་འདྫོད་པ་དང་རུས་རིགས་ཉླེ་ལྫོགས་པ་རང་གྲས་སུ་འཇུག་

པའི་རྣམ་པ་ལས་བྱུང་བར་སམ་སླེ། སྐུ་ཞབས་ཝླེ་ཀང་[韦刚]གིས་སྫོང་བཙན་སམ་པྫོས་བྫོད་དབུས་གཙོས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་།   ད་

དུང་ཤར་ནུབ་བྱང་བཅས་ཀི་ཕྫོགས་སུ་རྒྱ་བསླེད་པ་ལས་ཁྫོམ་པའི་ས་ཆ་སྫོ་སྫོར་སྫོབས་ཤུགས་མཆླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་ནི་བྫོད་ཀི་གནའ་

བྫོའི་རུས་ཚོ་འཁྱམས་ཚུལ་ཁྱབ་ཁུལ་གསལ་ཐག་ཆྫོད།   དླེ་བཞིན་འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་རིགས་ཀི་ཚོ་ཤྫོག་ཧ་ལམ་སི་ལྫོ་དུས་རབས་བདུན་

པའི་དཀིལ་གི་རླེས་ནས་རིམ་བཞིན་འབྱུང་བ་སླེ་ཐང་རྒྱལ་རབས་ནས་ཟུང་རྒྱལ་རབས་བྱང་མའི་དུས་སྐབས་ཀི་བར་དུ་བྱུང།  དུས་དླེའི་

སྔྫོན་ནས་འབྲུག་དཀར་གཙང་པྫོ་འབབ་རྒྱུད་དུ་ནུབ་རྫོང་གི་གནའ་བྫོའི་ཁྱྫོམ་པ་མི་རིགས་ཚོགས་སི་འགུལ་སྫོད་བྱླེད་པའི་ཚོ་རིགས་

ཡྫོད་མྫོད།   འྫོན་ཀང་ཁྫོ་ཚོའི་རླེས་ཤུལ་ལ་ས་འྫོག་ནས་ཐྫོན་པའི་རིག་དངྫོས་དང་།   ལྫོ་རྒྱུས་དླེ་ཐླེར་དང་དམངས་ཁྫོད་ངག་རྒྱུན་གི་

ནང་ནས་མི་ལང་བའི་ངྫོས་བཟུང་ཙམ་རད་གཅྫོད་ཐུབ་པ་ལས་གསལ་པྫོར་བརྫོད་དཀའ།  འྫོན་ཀང་ཐུ་བྫོད་ཤར་དུ་སྫོས་ཤིང་ས་ཁུལ་

འདི་དག་དབང་བསྒྱུར་བྱས་རླེས།ཤར་སྫོས་བྫོད་མིས་ཡུལ་དླེ་རང་གི་མི་རིགས་མཉམ་འདླེས་གཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་དང་། དླེའི་རླེས་ཡང་

བསར་ཐུ་བྫོད་ཀི་འྫོས་ལངས་དམངས་དམག་གིས་རང་གི་གཉླེན་ཉླེས་སླེ་ཚན་དུ་བསིྒྲགས་ནས་ས་ཆ་འཚམ་པར་ཐར་ཐྫོར་དུ་གནས་ཤིང་།   

དཀའ་སད་ཀིས་རང་བྱུང་ཁམས་དང་འཐབ་རྫོད་བྱས་པར་བརྟླེན་རིམ་བཞིན་འཚོ་གནས་ཀི་ཆ་རླེན་བྱུང་ཞིང་དགྫོས་མཁྫོའི་ས་ཆར་

གནས་བཅས།  འདི་ནི་འབྲུག་ཆུའི་མངའ་ཁྫོངས་སུ་བྫོད་རིགས་ཚོ་རིགས་དང་ཚོ་ཤྫོག་གསར་པ་མང་པྫོ་སླེ་ཐྫོག་མའི་རྣམ་པ་བྱུང་བའི་

དུས་སྐབས་ཡིན།   བྫོད་དམངས་ཤར་དུ་སྫོས་པ་དང་རྒྱུ་རླེན་གཞན་དག་གི་དབང་གིས་བྫོད་རིགས་ཀི་གདྫོད་མའི་བྫོན་པྫོ་ཆྫོས་ལུགས་

ས་རྒྱུད་འདིར་མཆླེད་དླེ་ཡུལ་དླེའི་སྐད་དུ་བྫོན་པྫོ་ལ་སྔགས་པ་ཞླེས་འབྫོད་འདུག  སྔགས་པ་འདི་དག་གིས་སི་ཚོགས་ཀི་ལྫོ་རྒྱུས་ཤླེས་བྱ་

ཁྫོང་དུ་ཆུད་པ་དང་།  ཉམས་མྫོང་ལན་པས་མང་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་སན་གྲགས་ཅུང་ཆླེ་བ་དང་།  ཐ་ན་བསམ་པའི་ཐྫོག་ཏུ་དབང་སྒྱུར་

གི་ནུས་པ་ཐྫོན་འདུག་པས།  རླེས་སུ་ཚོ་ཁག་སླེ་ཚན་བྱུང་བ་དང་ས་བརྟན་གཏྫོང་བར་སྐུལ་སླེལ་གི་ནུས་པ་ཐྫོན་པ།  ཡྫོན་མིང་ཆིང་

རྒྱལ་རབས་གསུམ་དུ་སླེབས་རླེས། བྫོད་རྒྱུད་ནང་བསན་ས་རྒྱུད་འདིར་མཆླེད་ཅིང་དར་བས། ཚོ་ཁག་གི་ཚོ་དཔྫོན་དང་ཡུལ་དཔྫོན་

རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་ཕན་ཐྫོགས་དང་དུས་བབ་ཀི་དབང་གིས་དང་ཐྫོག་ནས་དད་པའི་བྫོན་ལུགས་ བཞག་ནས་ཐུབ་བསན་དད་མྫོས་

སུ་བསྒྱུར། སངས་རྒྱས་བསན་པ་མང་ཚོགས་མང་ཤྫོས་ཀི་འདྫོད་བྫོ་དང་མཐུན་པ་མ་ཟད།  དགླེ་འདུན་གི་ནང་དུ་མི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་

གིས་གསྫོ་བ་རིག་པ་དང་།   སྐར་རིས་སྫོགས་ཞྫོར་དུ་ཤླེས་པ་དང་།     ཕྫོགས་བཞིར་འགུལ་སྫོད་ཀིས་བསན་དྫོན་དར་སླེལ་མཛད་པ་

ལས་ད་དུང་ཚོ་ཁག་བར་གི་འགལ་བ་འདུམ་འགྲིག་དང་། རྫོད་གཞི་ལིང་འཇགས་སུ་གཏྫོང་བ་སྫོགས་ཀི་ལས་དྫོན་གྫོ་སིྒྲག་ལ་དགླེ་

མཚན་ལན་པའི་ནུས་པ་ཐྫོན་པ་དང་། ནང་རིག་པའི་ཡྫོན་ཚད་མཐྫོ་ཞིང་། རྫོད་གཞི་ལིང་འཇགས་སུ་གཏྫོང་བར་མཁས་པའི་དགླེ་

འདུན་ལ་མི་རྣམས་ཀིས་བརི་བཀུར་ཆླེན་པྫོ་ཞུ་བ། ཐ་ན་དླེའི་སན་གྲགས་ཡུལ་དཔྫོན་རྣམས་ལས་བརལ་བས་ཚོ་ཁག་མང་བ་ཞིག་གིས་

གཅིག་རླེས་གཉིས་མཐུད་ཀིས་རླེ་འཛིན་བ་མ་སན་དངས་སམ་གྫོང་བཀུར་ཞུ་ཞིང་། སིྦྱན་བདག་གི་ཐྫོབ་ཐང་གིས་ཁྫོང་ཚོར་དགྫོན་པ་

བཏབ་ཅིང་དླེ་གནས་གཞིར་བྱས་ནས་ཚོ་པའི་མནའ་འབླེལ་གི་རང་གཞིར་ཤུགས་སྣྫོན་རྒྱག་པ་དང་རྒྱ་ཆླེར་སླེལ་ཏླེ། དགྫོན་པ་ནི་ཆྫོས་

ལུགས་ཀི་རིག་གནས་བྱླེད་སྫོའི་སིང་པྫོར་གྱུར་བ་མ་ཟད།  ཚོ་ཁག་གིས་རིག་གནས་ཀི་སླེམས་རྒྱུད་དང་ཕན་ཚུན་འབླེལ་གཏུག་བྱླེད་

པའི་སྒྲྫོག་ཐག་བཅྫོལ་སར་འཇུག་པ།   དུས་སྐབས་འདིའི་རང་གཞིའི་ཚོ་པ་(གྲྫོང་སླེ)སྔར་ལས་ལག་པར་དུ་ས་བརྟན་དུ་བཏང་སླེ་ཚོ་པ་སྫོ་

སྫོའི་བར་དུ་ས་ཁུལ་རང་བཞིན་གི་མནའ་འབླེལ་གི་འཕླེལ་ཕྫོགས་སུ་འཕླེལ་བ།  མནའ་འབླེལ་འདི་རིགས་ལ་ཆྫོས་ལུགས་ཀིས་སླེམས་

འགུག་སླེ་བྱུང་བ་ཡྫོད་ལ། ཡུལ་གི་སླེ་དཔྫོན་གི་སྫོབས་ཤུགས་རྒྱ་ཆླེར་སླེལ་ཏླེ་བྱུང་བའང་ཡྫོད།   དླེ་ལས་ད་དུང་དཔུང་འཇུག་གཡུལ་



 

འགླེད་བྱླེད་དླེ་མི་བྱླེད་ཀ་མླེད་དུ་གྱུར་ཏླེ་བྱུང་བ་སྫོགས་ཀང་ཡྫོད།  དུས་འདིར་སླེབས་པ་ན་ལྫོང་ཁྫོམ་གི་མཱ་ས་སྫོང་གིས་སྫོང་བའི་

འབྲུག་དཀར་གཙང་པྫོའི་ལྫོ་ངྫོགས་ཀི་རི་ཁྫོད་དུ་ཁྱབ་པའི་འྫོད་ཟླེར་དང་། ཟམ་ལླེ། སྫོ་གཞི། འྫོད་འབར་དང་། ལྫོང་ཁྫོམ་གི་དགའ་ངྫོ་

དང་། ཆུ་མ་ཐང་གི་ས་རྒྱུད་བཅས་ཚོ་ཤྫོག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་བའི་ཐང་བར་ཞླེས་པའི་ཚོ་པ་ཕལ་ཆླེར་གྲུབ་པ།   ཅྫོ་ནླེའི་དབྱང་ས་སྫོང་གིས་

སྫོང་བའི་རི་རྒྱབ་སླེ་གྫོང་སྨད་ཆུ་བྫོའི་འགྲམ་ངྫོགས་གཉིས་ཀི་རི་ཁྫོད་དུ་ཁྱབ་པའི་གྫོང་སྨད་དང་ཐར་པ།  ཚ་སང་།  བྫོད་ཡུལ་བཅས་

ཚོ་ཤྫོག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་བའི་བྫོད་ནག་[འབྲུག་ཆུའི་ཡུལ་ཁམས་སུ་ཞྭ་ནག་དང་གྫོས་ནག་གྫོན་  པའི་ཐུ་བྫོད་མི་རྒྱུད་ལ་འབྫོད་སྫོལ་

ཞིག]རུ་བཞི་དང་།   གསླེར་པྫོའི་ཧྫོང་སིང་ཀང་ཟི་སླེ་བ་དཔྫོན་གིས[黄僧纲司]བཀྫོད་འདྫོམས་བྱླེད་པའི་སྦྲ་རྫོང་དང་། ཆུར་བ།ཀླུ་

རླེད།  སག་ཡུལ། བྫོད་ར།  ཁམ་སང་བཅས་ས་ཁུལ་ཚོ་ཤྫོག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་བའི་གསླེར་པྫོ་ཚོ་ཤྫོག་སླེ།  མངི་དང་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་

སུ་འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་ཡུལ་དུ་ས་སྫོང་གཉིས་དང་བ་དཔྫོན་གིས་དབང་བསྒྱུར་བའི་ཚོ་ཤྫོག་ཆླེན་པྫོ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པ། ཚོ་ཤྫོག་ཆླེན་པྫོ་

གསུམ་གི་ར་བའི་གནས་ཚུལ་གཤམ་དུ་གསལ་བ་ལྟར། 

གཅགི   ལྫོང་ཁྫོམ་མ་ཱས་སྫོང་གསི་བཀྫོད་འདྫོམས་བྱས་པའ་ིཐང་བར་ཚ་ོཤྫོག  

    ལྫོང་ཁྫོམ་མཱ་ས་སྫོང་[ཐུ་སི]ལ་ཡུལ་དླེའི་བྫོད་སྐད་དུ་ཐླེ་རྒྱུད་དཔྫོན་པྫོ་ཞླེས་འབྫོད་འདུག       དླེས་བཀྫོད་འདྫོམས་བྱས་པའི་

རིགས་སྫོ་སྫོའི་སི་མིང་ལ་ཐང་བར་ཚོ་པ་ཅླེས་ཟླེར།  ཐང་བར་ཞླེས་པའི་གནས་ཡུལ་ནི་ལྫོང་ཁྫོམ་རྫོང་ལྫོ་ཤང་ཏུན་ཅ་ལི་ [南乡董家

里]དུ་གནས་ཏླེ།  ཐླེ་རྒྱུད་དཔྫོན་པྫོ་མཐའ་མ་མཱ་ཕླེ་ཏླེ་[马培德]བཞུགས་བང་ཏུན་ཅ་པའྫོ་[董家堡]མཐའ་སྐྫོར་དུ་གནས།  མཱ་

ས་སྫོང་གི་གྫོ་གནས་ཐྫོག་མར་མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཧུན་ཝུའུ་[洪武 ]ལྫོ་དུས་བསྐྫོས་ཏླེ།  ས་སྫོང་དང་པྫོ་བ་མཱ་ཀྲིན་[马珍 ]ཞླེས་པ་

ཡིན་ཞིང་། དླེའི་ཕ་མཱ་ཅ[ི马纪]ཡྫོན་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་སུ་（1341—1368）ཧ་ཏ་ཁྫོན་[哈大川]ས་ཆར་འགྫོག་སྲུང་བྱས་

འདུག་པས་བཀྫོད་འདྫོམས་པའི་གྫོ་གནས་     བསྐྫོས་མྫོང་། དླེའི་རླེས་མིང་རྒྱལ་རབས་ལ་སབས་སུ་བསླེན་ནས་བྱས་རླེས་བཞག་

པས།རྒྱུད་འཛིན་ཡུལ་དཔྫོན་ཏླེ་བརྒྱ་དཔྫོན་ཞླེས་པའི་གྫོ་གནས་བསྐྫོས་པ་ནས་བཟུང་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཀྫོང་ཞུའྫོ་[光绪 ]ལྫོ་དུས་བཅྫོ་

ལྔའི་  ཡས་མས་སུ་མཱ་ཚང་གི་གདུང་རྒྱུད་མཱ་ཅི་ཞན་[马继贤]གིས་ཐུ་ཟི་སླེ་ས་སྫོང་གི་གྫོ་གནས་རྒྱུད་འཛིན་བྱས་ཤིང་།  དླེའི་སས་

མཱ་ཕླེ་ཏླེས་[马培德 ]རྒྱུད་འཛིན་བྱས་ཏླེ་མིང་གྫོའི་ཉླེར་གཉིས་ལྫོར་སླེབས་དུས་གཞུང་དཔྫོན་མངགས་པའི་སྫོལ་གཏྫོད་དླེ་ས་སྫོང་གི་

ལམ་ལུགས་བསྣུསབ། དླེའི་སྔྫོན་ལ་ཁྫོང་གིས་སྔར་བཞིན་ས་སྫོང་གི་དབང་ཆ་སྫོད་པར་འདུག   མིང་གྫོའི་ཉླེར་གཉིས་ལྫོའི་（1933）

ཟླ་3ཚེས་28ཉིན་ལ་ཞིང་ཆླེན་སིད་གཞུང་གི་ཐླེངས་དགུ་བཅུ་གྫོ་གཉིས་ཨུ་ཡྫོན་ལན་ཁང་ཚོགས་འདུར་གཏན་འཁླེལ་བྱས་པ་ལྟར།ལྫོང་

ཁྫོམ་ས་སྫོད་ལམ་ལུགས་བསྒྱུར་ཏླེ་གསླེར་སྫོའི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པར་བྱས་ཤིང་།   མཱ་ཕླེ་ཏླེ་ལྫོང་ཁྫོམ་ས་ཁུལ་གི་ཁུལ་དཔྫོན་[区

长]གི་གྫོ་གནས་བསྐྫོས།  ཕི་ལྫོར་ཡང་ཞིང་ཆླེན་སིད་གཞུང་གི་སི་གྲྫོས་པའི་གྫོ་གནས་བསྐྫོས།   ལྫོང་ཁྫོམ་མཱ་ཚང་གི་ས་སྫོང་ནི་མཱ་ཀྲིན་

[马珍]ནས་ཁི་རབས་མཐའ་མ་སླེ་མཱ་ཕླེ་ཏླེའི་[马培德 ]བར་ཁྱྫོན་བསྫོམས་ལ་ཁི་རབས་ཉླེར་གཉིས་ཏླེ་ཧ་ལམ་ལྫོ་ངྫོ་དྲུག་བརྒྱ་ལག་

རྒྱུད་འཛིན་བྱས་པ་རླེད། ཁང་ཞི་ཉླེར་བཞིའི་ལྫོ་ནས་ཀྫོང་ཞུའུ་[光绪]ལྫོ་དུས་མགྫོའི་བར་ཏླེ། མཱ་ཐླེན་ཅི[马天骥]ནས་མཱ་ཅི་ཞན་

[马 继 贤 ]བར་གི་ས་སྫོང་དགུའི་རུས་མིང་དང་རྒྱུད་འཛིན་གི་ལྫོ་རབས་བཀྫོད་མླེད་པས་སིྒྲག་མི་ཐུབ་པར་ལུས།《མླེན་ཀྲུའུ་ཝླེ་ལྫོ་

རྒྱུས་》(岷州卫志)ཞླེས་པར་མིང་རྒྱལ་རབས་དུས་མཇུག་དང་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་མགྫོར་མཱ་ས་སྫོང་གིས་བཀྫོད་འདྫོམས་བྱས་

པའ་ིབྫོད་ཀི་ཚོ་རིགས་བཅུ་དྲུག་ཡྫོད་ཅླེས་བཀྫོད།    ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཁང་ཞི་ལྫོ་དུས་ཀི་རླེས་སུ་མཱ་ས་སྫོང་གི་མངའ་ཁྫོངས་སྔར་ལས་

ལག་པར་རྒྱ་ཆླེར་སླེལ། དླེའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ནི་ཁང་ཞི་བཞི་བཅུ་ཞླེ་བརྒྱད་[1709]ལྫོར་འྫོད་ཟླེར་ས་རྒྱུད་ཀི་བྫོད་རིགས་ཀིས་དག་པྫོའི་



 

འཐབ་རྫོད་བསངས་ནས་ཆིང་འགྫོག་བྱས་ཏླེ་ཆིང་དམག་མང་པྫོ་བསད་རས་སུ་བཏང་བར།   ཐའྫོ་མླེན་[洮岷]རྫོགས་བྱླེད་དམག་

དཔྫོན་གཞྫོན་པ་ཀྲང་ཧུན་དབིྱང་[张宏印]གིས་མངའ་འྫོག་ཁིད་དླེ་དག་གནྫོན་བྱླེད་ཅིང་ས་སྫོང་མཱ་ཐླེན་ཅིས་ 

[马 天 骥 ]རྫོགས་རམ་བྱས་ཏླེ་ཕི་ལྫོར་ཁྱྫོན་བསྫོམས་ལ་ཚོ་རིགས་སུམ་ཅུ་སྫོ་བཞི་བཅྫོམ་ཞིང་།འགའ་ཞིག་མཱ་ས་སྫོང་གི་མངའ་འྫོག་ཏུ་

གཏྫོགས་པར་བྱས།    གཉིས་ནི་ཧ་ལམ་ཆན་ལུང་[乾隆]དུས་མགྫོར་ཅྫོ་ནླེའི་དབྱང་ས་སྫོང་དང་མཱ་ས་སྫོང་གི་བར་དུ་གཉླེན་འབླེལ་

ཏླེ་དབྱང་ས་སྫོང་གིས་རང་གི་མངའ་འྫོག་གི་འྫོད་ཟླེར་དང་སྫོ་ བཞིའི་ས་རྒྱུད་ཀི་གྲྫོང་སླེ་འགའ་ཞིག་སྐལ་རྫོངས་སུ་མཱ་ས་སྫོང་ལ་

བརྫོངས།    དླེ་ལྟར་མཱ་ས་སྫོང་གི་མངའ་འྫོག་གི་ཚོ་རིགས་བཅུ་དྲུག་ནས་དྲུག་ཅུའི་ཡས་མས་སུ་འཕླེལ་ཞིང་།  མངའ་འྫོག་གི་ཚོ་

རིགས་སྫོ་སྫོ་གྫོང་འྫོག་རུ་གཉིས་སུ་བགྫོས་ཏླེ།  གྫོང་རུ་ཧ་ལམ་ལྫོང་ཁྫོམ་རྫོང་གི་དགའ་ངྫོ་ཁྫོག་དང་གྲྫོང་གསར་ནང་།    ཆུ་མ་ཐང་

བཅས་བྫོད་རིགས་འདུས་སྫོད་ས་རྒྱུད་ཀི་ཚོ་སླེ་སིྒྲག་ཅིང་།  1958ལྫོའི་སྔྫོན་གི་བར་སྐབས་གཅིག་ལ་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་གིས་སྫོང་ཞིང་རླེས་

སུ་ལྫོང་ཁྫོམ་རྫོང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས།   འྫོག་རུའི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པའི་ཚོ་སླེ་ཕལ་ཆླེར་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་གི་མངའ་ཁྫོངས་ནང་དུ་ཡྫོད་

པ་དང་།   འྫོག་རུ་ཡང་རུ་ཆུང་བཞིར་བགྫོས་ཏླེ། ཡུལ་དླེའི་མང་ཚོགས་ཀིས་གྫོམས་སྫོལ་དུ་འྫོག་རུར་གཏྫོགས་པའི་སི་མིང་ལ་དམག་རུ་

བཞི་ཞླེས་འབྫོད་པར་འདུག   དླེ་བྱླེ་བག་ཏུ་བགྫོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཏླེ། རུ་བཞི་སླེ་སིབ་ཀ་[??]དམག་རུ་དང་།  ཉིན་ཀ་དམག་རུ།   

སྫོད་མའི་དམག་རུ།  སྨད་མའི་དམག་རུ་བཅས་དམག་རུ་བཞིར་དབྱླེ་སླེ།    

དང་པྫོ།   སིབ་ཀ་[?i ??]དམག་རུ་ཞླེས་པ་ནི།  ལ་ཁ་ཕིན་འགུགས་[lya ng? ?i gu]དང་། ལ་ཁ་ཕིན[lya ng? ?i]།  

ཟམ་ལླེ[suo le]། ལྟྫོངས་སིད།  སྫོ་ཕླེ།  འཇམ་བདླེ[d?uo de]།  བསིལ་ཅན་[s? zi?]བཅས་སླེ་བརྒྱད་ཀིས་གྲུབ་པ།    

    གཉིས།  ཉིན་ཀ་[nyi ??]དམག་རུ་ཞླེས་པ་ནི། ལ་བསིལ་[lya si]དང་།   སིང་མགྫོ་ལྟྫོངས།  སྨད་ལླེ་པ། ཚན་ཤིས།  ཐང་

དཀར་ནང་[thya ?u nuo]།  སྨད་པ་[m?i p?]བཅས་སླེ་དྲུག་གིས་གྲུབ་པ། གྫོང་གསལ་གི་རུ་འདི་གཉིས་ལས་ཚན་ཤིས་སླེ་པ་

དླེང་དུ་མཚེའུ་སྐམ་ཤང་དུ་གཏྫོགས་པ་ལས་སླེ་པ་གཞན་དག་ཚང་མ་འྫོད་ཟླེར་ཤིང་གི་མངའ་ཁྫོངས་སུ་ཁྱབ་འདུག  སྔར་སླེ་པ་དླེ་དག་

ཚང་མ་བྫོད་རིགས་སླེ་པ་ཤ་སག་ཡིན་ལ།  དླེང་དུ་སླེ་པ་མང་ཤྫོས་སུ་རྒྱ་རིགས་ཁྱིམ་ཚང་འགའ་རླེ་སླེས་ཡྫོད་དླེ།སི་ཚོགས་རིང་པར་མུག་

ཕྫོངས་སྫོགས་རླེན་དབང་གིས་འཛུལ་སླེས་བྱུང་སླེ་ཕྱུག་པྫོར་གཡྫོག་པྫོ་བྱླེད་པ་ལས་འཕླེལ་བ་རླེད།ལ་ལ་བྫོད་སླེ་དང་བཀར་ནས་རྒྱ་གྲྫོང་

ཆུང་བར་གྲུབ་ཡྫོད་ཅིང་ཡུལ་དླེའི་བྫོད་ཀིས་རྒྱ་རིགས་གནས་སའི་གྲྫོང་སླེར་གྲྫོང་ཚོ་[t?uo zi]ཟླེར་བ་དང་། བྫོད་རིགས་གནས་སར་སླེ་

པ་ཟླེར་ཞིང་གྲྫོང་ཚོ་ཟླེར་ལུགས་མླེད།དཔླེར་ན་ལ་བསིལ་སླེ་པ་ལས་བཀར་བའི་དཔྱང་རྒྱུ་གྲྫོང་ཚོ་དང་། ཚན་ཤིས་སླེ་པ་ལས་བཀར་བའི་

འགུགས་ཅན་ལུང་པའི་རྒྱ་རིགས་ 

གྲྫོང་ཚོ་ལྟ་བུ་བྫོད་སླེ་དང་ཁྱད་པར་ཕླེ་ཡྫོད། 

གསུམ་པ།  སྫོད་མའི་དམག་རུ་ཞླེས་པ་ནི།  གང་བསིལ་[co si]དང་།  མཐའ་སླེ།  སིད་སྫོང་།  སྫོ་བཞི།  ལ་ཁ[l? ??] 

བྫོད་སླེ།  སྫོ་རི་དཔིྱས།  བྫོད་གླུ[pi l?]།གན་དླེའུ་ལུང་པ་བཅས་སླེ་པ་དགུས་གྲུབ་པ།  སླེ་པ་འདི་དག་ནང་ལས་གང་བསིལ་སླེ་

པ་དླེ་ང་དུ་མཚེའུ་སྐམ་ཤང་གི་མངའ་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པ་ལས་གཞན་དག་ཚང་མ་སྫོ་བཞིའི་མངའ་ཁྫོངས་སུ་ཁྱབ་འདུག   

དླེ་ལས་སྫོ་རི་དཔིྱས་གྲྫོང་སླེ་ཚང་མ་རྒྱ་རིགས་ལས་གཞན་དག་ཕལ་ཆླེར་རྒྱ་བྫོད་འདླེས་མར་སྫོད་མྫོད།   གྫོང་གསལ་ལྟར་རྒྱ་ 

རིགས་བྫོད་སླེ་དང་བཀར་ནས་རང་ཉིད་གྲྫོང་སླེ་ཆུང་བར་ཆགས་ནས་སྫོད་ཅིང་།  བྫོད་སླེའི་ནང་དུ་རྒྱ་རིགས་ཀི་ཁྱིམ་ཚང་དང་

མི་གཅིག་ཀང་མླེད་པའང་མང་། 



 

བཞི་བ། སྨད་མའི་དམག་རུ་ཞླེས་པ་ནི།  འྫོད་འབར་[vo b?i]དང་།  སྒྲ་ཧྭ[d?a h?]།  ཕུགས་སླེ[phu de]།  ས་རི།  

མྫོ་བུ་ཤླེས་བཅས་སླེ་དྲུག་གིས་གྲུབ་པ།  དླེའི་ནང་ནས་འྫོད་འབར་དང་།  སྒྲ་ཧྭ་སླེ་པ་དླེང་གི་འྫོད་འབར་ཤང་གི་ཁྫོངས་སུ་

གཏྫོགས་པ་དང་།  ཕུགས་སླེ།  ས་རི་ཚ་སང་ཤང་གི་མངའ་འྫོག་ཏུ་གཏྫོགས།  མྫོ་བུ་ཤླེས་སྫོ་བཞི་ཤང་གི་མངའ་འྫོག་ཏུ་གཏྫོགས།  སྨད་

མའི་དམག་རུའི་མངའ་འྫོག་གི་མྫོ་བུ་ཤླེས་སླེ་པའི་སྫོད་ཕླེད་དུ་རྒྱ་གྲྫོང་དང་།  སྨད་ཕླེད་དུ་བྫོད་སླེ་སླེ་རྒྱ་བྫོད་ 

གྫོང་འྫོག་འདླེས་མར་སྫོད་པ་ལས།སླེ་པ་གཞན་དག་ཚང་མ་བྫོད་རིགས་ཤ་སག་གནས།  གྫོང་གསལ་གི་འྫོད་ཟླེར་དང་། མཚེའུ་སྐམ།  སྫོ་

བཞི།འྫོད་འབར་བཅས་ས་ཆ་འདི་དག་མིང་གྫོ་ཉླེར་གཉིས་（ 1933 ）ལྫོར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆླེན་གིས་གསླེར་སྫོ་རྫོང་གི་མངའ་འྫོག་ཏུ་

གཏྫོགས་པར་གཏན་འབླེབས་བྱས་རླེས།  ས་ཁུལ་འདི་དག་གི་མང་ཚོགས་གསླེར་སྫོ་རྫོང་གི་མངའ་འྫོག་ཏུ་གཏྫོགས་པར་མ་འཐད་པས།  

ཚོ་སླེ་སྫོ་སྫོའི་སླེ་དཔྫོན་ཆླེ་ཆུང་ཐླེངས་མང་པྫོ་མང་ཚོགས་དང་ལན་དུ་འཚོགས་ཤིང་།  

 བྱླེད་སྫོའི་གྲྫོན་དངུལ་གྲབས་གསྫོག་བྱས་ཏླེ་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་བདམས་ནས་ཞིང་ཆླེན་གྲྫོང་ཁྱླེར་ལན་ཀྲུའུ་དང་བ་བང་སྫོགས་སུ་

མངགས་ཏླེ་མགྫོ་བདླེ་སྐབས་འཚོལ་བྱླེད་ཅིང་།  མཱ་ས་སྫོང་ངམ་དབྱང་ས་སྫོང་གི་མངའ་འྫོག་ཏུ་གཏྫོགས་པར་རླེ་འདུན་ 

འདྫོན་ཀང་ཞིང་ཆླེན་གི་སིད་གཞུང་གིས་དླེའི་སྔ་ནས་ས་སྫོད་ལམ་ལུགས་བསྒྱུར་ནས་གཞུང་དཔྫོན་མངགས་པའི་ཆྫོད་དྫོན་  

བརྡ་ཡིག་བཏང་བས། ཁྫོ་ཚོའི་བང་བྱར་ཆྫོག་མཆན་མ་གནང་སླེ་1936ལྫོར་འགྫོར་བ་དང་། གསར་དུ་བསྐྫོས་པའི་གསླེར་སྫོ་རྫོང་དཔྫོན་

ཐུའུ་ཨན་ལླེང་[屠安良]བྱ་བས་རིམ་བྱུང་གི་རྫོང་དཔྫོན་གིས་འྫོད་ཟླེར་དང་།  འྫོད་འབར་སྫོགས་མངའ་ཁྫོངས་ཀི་གནད་དྫོན་ཐད་

འྫོས་མླེད་འགྲིག་ཐབས་དང་དགྫོས་མླེད་པར་གཞིགས་ཏླེ།   རང་གི་ཧམ་སླེམས་གི་འཇྫོན་ཐང་སྫོན་པར་ས་ཆ་འདི་དག་ལ་ཁག་དི་བྫོ་

བའི་དག་གནྫོན་བྱས་པ། ས་ཆ་འདི་དག་དམག་ཤུགས་ཀིས་བཏུལ་རླེས།  རྒྱ་ལུགས་པའྫོ་ཅ་ [保甲] ཞླེས་པའི་ལམ་ལུགས་སུ་སིྒྲག་

ཅིང་སིད་དབང་འཛུགས་ཏླེ། སྫོད་མའི་དམག་རུ་དང་།   སྨད་མའི་དམག་རུ་སྫོགས་ཀི་ས་ཆ་མཉམ་དུ་བསྡུས་ཤིང་དམངས་གསར་[新

民区]ས་ཁུལ་བཙུགས་（第四区）ཤིང་ཧན་ཆི་ཞང་（韩起祥）བྱ་བ་ཁུལ་དཔྫོན་（区长）དུ་བསྐྫོས། སིབ་ཀ་དམག་རུ་

དང་། ཉིན་ཀ་དམག་རུའི་འྫོག་ཏུ་པའྫོ་[保]གཉིས་བསིྒྲགས། དུས་དླེ་ནས་མཱ་ཚང་གི་ས་སྫོང་འབྲུག་ཆུའི་ས་ཆར་ལྫོ་ངྫོ་དྲུག་བརྒྱའི་ལག་ལ་

བདག་གཉླེར་བྱས་པའི་ཐང་བར་ཚོ་ཤྫོག་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ཀི་ལས་འགན་མཇུག་བསིྒྲལ། 

གཉསི་པ།  གསླེར་པྫོ་བ་དཔྫོན་གསི་བཀྫོད་འདྫོམས་བྱས་པའ་ིཚ་ོཤྫོག 

གསླེར་པྫོ་ཚོ་པ་ནི་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་གི་ནུབ་ལྫོར་གནས་ཏླེ།  དླེང་གི་ཆུར་བ་དང་།  སྦྲ་རྫོང་།  གླུ་རླེད།  བྫོད་ར་བཅས་ཤང་འགའ་

ཞིག་དླེའི་མངའ་འྫོག་གི་ས་རྒྱུད་ཡིན། ཚོ་པ་འདིའི་མླེས་པྫོ་ནི་གསླེར་པྫོ་གཤྫོང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པྫོ་དགྫོན་གི་དགླེ་འདུན་དྫོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་

ཡིན་ལ་ཡུལ་དླེའི་བྫོད་རིགས་ཀིས་གུས་པས་གསླེར་པྫོ་བ་མ་ཞླེས་འབྫོད། དླེ་ན་ིམིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་མཇུག་སླེ་ཁྲུན་ཀྲིན་[崇祯]ལྫོ་

དུས་ལག་སྨད་ཁྫོག་གསུམ་ནང་གི་སི་སྨག་སླེ་དླེང་གི་བྫོད་ར་ཤང་བྫོད་དམག་སླེ་པར་འཁྲུངས་ཤིང་།  དླེའི་ཨ་ཕས་རང་གི་སྤུན་མཆླེད་

ལ་གསྫོས་ཕྲུག་ཏུ་བིྱན།  དླེ་གསྫོས་པའི་ཨ་ཁུ་ནི་ཡུལ་དླེར་སན་གྲགས་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུག་པྫོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  དབྫོན་དྫོན་གྲུབ་

རྒྱ་མཚོ་ལ་རབ་ཏུ་ཤ་ཚ་ཡི།     དླེ་ཡང་སྒྱུ་མའི་ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་ཁམས་འདི་ཡང་རང་དབང་མ་ཡིན་པ་སླེ་ནམ་མཇུག་རྫོགས་པའི་མླེ་

ཏྫོག་དང་འད་བར་ཡར་བསླེད་ཀི་བཅྫོས་སུ་མླེད་པ་དང་།  ན་བ་གང་ཡིན་གི་རླུང་ལང་བ་བཞིན་དུ་ནམ་འྫོང་ཆ་མ་མཆིས་ཤིང་དླེ་ཡང་འཆི་

བའི་རླེན་ནི་ཆླེས་མང་བ་དང་།  སྫོག་ནི་ཆུའི་ཆུ་སྦུར་དང་འད་བ་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པའི་ཆྫོས་ཅན་ཡིན་པས།  ཨ་ཁུ་ནི་ཅང་མ་

འགྫོར་བར་སྐུ་གཤླེགས་པར་གྲགས།   ཁྫོང་གིས་ཁ་གསྫོས་པའི་དིན་གཟྫོ་བ་དང་དན་པའི་ཆླེད་དུ་གཟབ་རྒྱས་ཀི་མ་ངན་ཞུ་བའི་མཛད་



 

སྫོ་བསྒྲུབས། དླེ་རླེས་ཁྱིམ་རྒྱུ་ཡྫོངས་རྫོགས་གསླེར་དུ་བརླེས་ནས་བྫོད་ལྫོངས་ཏླེ་ལ་སར་སྫོང་ནས་སླེ་ར་དགྫོན་པའི་གཞུང་བ་ཁམས་ཚན་

དུ་ཞུགས་རུང་ཁམས་ཚན་དགླེ་རན་གིས་ལླེགས་པར་སྣླེ་མ་བངས་པས།  དླེ་ནས་ཡང་ཐླེ་བྫོའི་ཁང་ཚན་དུ་སྫོས།དླེ་ནས་ཁྫོང་གིས་ཕིང་

སྫོག་གསླེབ་ནས་གསླེར་གཞྫོང་གང་བངས་ཏླེ་ཁང་ཚན་གི་ལ་ཁང་སུམ་ཐྫོག་བཞླེངས་ཤིང་དགླེ་རན་བཞུགས། དླེར་དགྫོས་མཁྫོའི་མཆྫོད་

སད་ཐམས་ཅད་དང་དངྫོས་རས་གཞན་དག་ཚང་མ་སིྒྲག་ སྦྱྫོར་བྱས་པ།    དླེ་ནས་བཟུང་དྫོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་འྫོག་གི་དགླེ་

འདུན་ལ་སར་བྱྫོན་ཕིན་ཚང་མ་ཐླེ་བྫོའི་ཁང་ཚན་དུ་སྣླེ་ལླེན་ཞིང་གནས་བཅའ་བར་ཆྫོག   ཁྫོང་གིས་ལ་སའི་སྨྫོན་ལམ་ཚོགས་ཆླེན་ལ་

སིྦྱན་པ་གཏྫོང་བ་དང་།  ཧུར་བརྫོན་གིས་སྫོབ་སྦྱྫོང་བགིས་པས་དགླེ་བཤླེས་ཀི་མཚན་རྟགས་ཐྫོབ་པ།   རང་གི་ཡུལ་དུ་དགྫོན་པ་བཏབ་

ཅིང་པཎ་ཆླེན་རིན་པྫོ་ཆླེ་དགྫོན་པར་རབ་གནས་མཛད་པར་སན་དངས།   ལ་སར་སྫོབ་སྦྱྫོང་བྱླེད་པའི་སྐབས་སུ་ཁྫོང་གིས་འབྱུང་འགྱུར་

རྒྱལ་ནང་དུ་ཕིར་ལྫོག་པའི་རིམ་གནས་སར་བའི་དཔྫོན་པྫོ་ཞིག་ངྫོ་ཤླེས་པར།   ཅང་མ་འགྫོར་བར་ལ་ས་ནས་ཕིར་ལྫོག་ཚེ་སབས་ལླེགས་

ཤིག་ནི་དཔྫོན་ཆླེན་དླེ་དང་འགྲྫོགས་ནས་ལན་དུ་འྫོངས་ཤིང་།   རིམ་བཞིན་སིང་ཉླེ་བའི་གྲྫོགས་པྫོ་བཟང་པྫོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།  དཔྫོན་ཆླེན་

དླེས་ཁྫོང་ནི་གསླེར་པྫོའི་ས་རྒྱུད་ཀི་སླེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཤླེས་རླེས།  ཁྱླེད་ཕིན་ཆད་གལ་སིད་རྒྱལ་ས་པླེ་ཅིན་དུ་བྱ་བ་བསྒྲུབ་

པར་འྫོང་ན་བདག་གིས་ཧུར་གིས་རྫོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞླེས་གསུངས། ས་པཎ་གིས་ཆླེན་པྫོ་རྣམས་ལ་རྟླེན་བཅས་ན།   དམན་པ་རྣམས་

ཀང་ཆླེན་པྫོ་ཐྫོབ།  ལྫོན་ཤིང་ཆླེ་ལ་བརྟླེན་པ་ཡིས།   འཁིལ་ཤིང་རླེ་མྫོར་ཕིན་ལ་ལྟྫོས།    ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར།  ཕིས་སི་ལྫོ་1789ལྫོར་

ཁྫོང་དངྫོས་གནས་པླེ་ཅིན་དུ་འགྲྫོ་དགྫོས་ཤིང་སབས་ལླེགས་ཀིས་དཔྫོན་པྫོ་དླེ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་།  ཐགས་ཐྫོགས་ཐླེངས་མང་

བྱས་པ་དང་ཕྫོགས་ཐད་མང་པྫོ་ནས་ཧུར་བརྫོན་བྱས་པས།   མཐར་དཔྫོན་དླེས་ཁྫོང་ཁིད་ནས་ཆིང་གྫོང་མ་ཁང་ཞི་དང་མཇལ་ཐུབ་

པར་གྱུར་ཞིང་ལླེགས་སླེས་ཆླེས་ཆླེར་ཕུལ་བས།   གྫོང་མས་ཁྫོང་ལ་[མཁན་གནས]བ་དཔྫོན་[僧纲司]གི་གྫོ་གནས་བསྩལ་ཏླེ་མངའ་

འྫོག་གྲྫོང་སླེའམ་ཚོ་པ་སྫོ་བཞིའི་ཡུལ་དཔྫོན་དང་དགྫོན་བདག་གཅིག་ལྫོགས་མཛད་དླེ་ཆྫོས་སིད་ལས་དྫོན་ཐམས་ཅད་དྫོ་དམ་མཛད་

དུ་བཅུག  རང་གི་ཡུལ་དུ་ཕིར་ལྫོག་སླེ་དུས་སྐབས་ཤིག་འདས་པ་ན།   མངའ་འྫོག་གི་མི་སླེར་གིས་ཐླེངས་གཅིག་མིན་ཏླེ་གཉིས་གསུམ་

གིས་ཁྱླེད་ཀིས་སིད་ཆྫོས་དྫོ་དམ་མཛད་རུང་གདུང་རྒྱུད་སླེལ་བ་མི་ཐུབ་པ་ནི་བ་དཔྫོན་ཡིན་པའི་དབང་གིས། བ་དཔྫོན་ཡུལ་དཔྫོན་དུ་

སྒྱུར་བར་རླེ་འདུན་ཡང་ཡང་ཞུས་ཏླེ།  ཡུལ་དཔྫོན་གི་གྫོ་གནས་རང་གི་བུ་ཚས་རྒྱུད་འཛིན་བྱླེད་ཆྫོག་པས།  རབ་བྱུང་གི་སྫོམ་པ་ཕིར་

ཕུལ་གིས་ཞླེས་རླེ་འདུན་ཞུ་བ་དང་།  དླེ་ནས་བསམ་བྫོ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཏང་ནས་རབ་བྱུང་གི་སྫོམ་པ་བ་མར་ཕིར་ཕུལ།  ས་ལྫོག་

རླེས་སང་བཙད་ངྫོ་བཟང་མ་ཞླེས་པ་[དླེང་གི་ཆུར་བ་ཤིང་སང་བཙད་སླེ་པའི་བུ་མྫོ]མནའ་མར་བངས་ནས་བུ་བཞི་དང་བུ་མྫོ་གཉིས་

སླེས། དླེ་ནས་ཡུལ་དཔྫོན་གི་ཐྫོབ་ཐང་གིས་ལས་དྫོན་དྫོ་དམ་མཛད། དྫོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་རླེས་སུ་དླེའི་སས་ཆླེན་དར་མྱུར་གིས་ཕའི་གྫོ་

གནས་རྒྱུད་འཛིན་བྱས་པར།  དར་མྱུར་ནི་གཤིས་རྒྱུད་གཏུམ་པྫོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས།  མངའ་འྫོག་གི་མི་སླེར་ལ་རྟག་ཏུ་མནར་གཅྫོད་

ཚད་མླེད་གཏྫོང་བས། ཡྫོང་ཀྲིན་[雍 正 ]ལྫོ་གཉིས་ལྫོར་(1724)མངའ་འྫོག་གི་ཚོ་སླེ་སྫོ་སྫོའི་མི་སླེར་གིས་དླེའི་གཏུག་རྩུབ་ཆླེ་བའི་

དབང་བསྒྱུར་ལ་དངྫོས་གནས་བཟྫོད་མ་ཐུབ་པས། ས་པཎ་གིས་མང་བྫོ་གཅིག་ཏུ་བྫོ་མཐུན་ན།ཉམ་ཆུང་གིས་ཀང་དྫོན་ཆླེན་འགྲུབ།  སྫོག་

ཆགས་གྲྫོག་མའི་ཚོགས་འདུས་པས། སླེང་གླེའི་ཕྲུ་གུ་བསད་ཅླེས་གྲགས།  ཞླེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་གསླེར་བ་ཚོ་པའི་ཚོ་དཔྫོན་གྲུབ་རྒྱས་

གྲགས་པ(དང་པྫོ་དྫོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་བཅར་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རླེས་སུ་དླེ་དང་མཉམ་དུ་ས་ལྫོག་པ)དང་།  གསླེར་པྫོ་གཤྫོང་ཚོ་པའི་

ཡུལ་དཔྫོན་ཡླེ་ཤླེས་རྒྱལ་མཚན། ལམ་སང་[དླེང་གི་ཁམ་སང་བཀྭའ་རའི་ས་རྒྱུད]ཚོ་པའི་འགྫོ་དཔྫོན་བྫོ་བཟང་དྫོན་གྲུབ་སྫོགས་ལྫོག་

གིས་དླེང་གི་ཆུ་བར་ལུང་པར་གསང་འདུས་བྱས་ཤིང་ཁག་ཆང་བཏུངས་ནས་གནམ་ལ་གཏད་ནས་མནའ་བསལ་བ་དང་། འགྲྫོ་གྲྫོན་



 

གྲབས་གསྫོག་བྱས་ཏླེ་དར་མྱུར་ཁ་མཆུ་ཐྫོབ་པར་སླེམས་ཐག་བཅད། དླེ་ནས་སྐུ་ཚབ་མི་འགའ་འདླེམས་སྒྲུག་བྱས་ཏླེ་རྒྱལ་ས་པླེ་ཅིན་དུ་

གྫོང་མར་ཞུ་འབྫོད་དུ་བྱྫོན་པར།  དུས་ཡུན་ལྫོ་གསུམ་ལག་རིང་འགྫོར་རླེས་གཞི་ནས་གྫོང་མའི་བཀའ་དིན་ཐྫོབ་སླེ་ཡྫོང་ཀྲིན་[雍

正 ]ལྫོ་བདུན་ལྫོར་(1729)གྫོང་མས་བཀའ་བསྩལ་ལྟར་དར་མྱུར་ལྟ་སྐུལ་འྫོག་ནས་གླེ་ཀྲུའུ་[武都 ]ལ་བསལ་ཏླེ་ཁིམས་ཀིས་འགུམ་

ཞིང་།  གསླེར་པྫོ་གཤྫོང་དགྫོན་པར་བྫོ་འགུག་སབས་  འགྲྫོ་དགྫོན་པ་[归化寺]ཞླེས་བཀའ་སྩྫོལ་བ་དང་། ཁི་ལྫོར་བརྟན་པ་ཤྫོག་ཅླེས་

ཕག་བིས་ཀི་གསླེར་བྱུང་ཞིག་ཀང་བསྩལ། དླེ་ནས་བཟུང་རྒྱུད་འཛིན་བ་དཔྫོན་གི་གྫོ་གནས་བསྣུབས་ཤིང་དླེའི་མངའ་ཁྫོངས་གཞུང་དཔྫོན་

མངཊ་པའི་སྫོལ་གཏྫོད་དླེ་གསླེར་སྫོ་རྫོང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་ཤིང་།  ས་ཆ་དང་མི་གྲངས། འབྲུ་རིགས་བཅས་ཡྫོད་དྫོ་ཅྫོག་ཀང་ས་ཁུལ་

སིད་གཞུང་ལ་རིས་སྫོད་བྱས།  དྫོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་བུ་ཕྲུག་གཞན་གཉིས་དམར་ཆུའི་ལྫོ་ཕྫོགས་ཀི་མིང་ན་ཞླེས་པའི་ས་ཆར་རྒྱང་འབུད་

བཏང་ཞིང་། ཁྫོ་ཚོའི་གདུང་རྒྱུད་ད་དུང་ས་ཆ་དླེར་གནས་ཞླེས་གྲགས། བུ་ཆུང་དྫོན་གྲུབ་བྱ་བ་མླེན་ཀྲུའུའི་གསའ་ཚག་ཅླེས་པའི་མི་

རིགས་གཞན་པའི་གྲྫོང་སླེར་དུག་ཕྫོག་ནས་འགུམ་སླེ་ཡྫོང་ཀྲིན་[雍 正 ]ལྫོ་བརྒྱད་ལྫོའི་(1730)ལས་དྫོན་ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས་སྫོ། ། 

གཞན་ཡང་ཡུལ་དླེར་ལྫོ་རྒྱུས་ཀི་དྫོན་དངྫོས་དུམ་བུ་ཞིག་གྲགས་ཏླེ།   ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་མགྫོར་དྫོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་བ་དཔྫོན་དང་།  

མླེན་ཀྲུའི་ས་སྫོང་ཀྲའྫོ་ཐིང་ཞན་[赵廷贤 ]དང་གཉླེན་འབླེལ་ཏླེ།དྫོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་རང་གི་སས་མྫོ་ཀྲའྫོ་ཚང་ལ་གཉླེན་བིྱན་པ་དང་

ཆབས་ཅིག་རང་གི་མངའ་ཞབས་ཀི་རི་དྭངས་དང་། སྦྲ་རྫོང་། ཚ་བཙན་མི་སླེ་རྫོང་བ་བཏང་།[ མི་སླེར་མ་མཐད་དླེ་ཕིས་སུ་མླེན་ཇུའི་

ཁྫོངས་ལ་སྦྱར།]  གྲྫོང་སླེ་འདི་གསུམ་གི་མང་  ཚོགས་དང་བ་དཔྫོན་གིས་བཀྫོད་འདྫོམས་བྱླེད་པའི་མི་སླེར་གཞན་དག་ཁྫོང་ཁྫོ་རབ་ཏུ་ཆླེ་

བ་ལངས་ཤིང་ཆིང་ གྫོང་མའི་སིད་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཞུས་པས།   ཆིང་གྫོང་མའི་སིད་གཞུང་གིས་བཀའ་ཕབ་ཏླེ་ཀྲའྫོ་ཐུ་ཟི་དང་བ་

དཔྫོན་གཉསི་ཀི་གྫོ་གནས་མླེད་པར་བཟྫོས་ཤིང་།   དླེའི་མངའ་ཁྫོངས་ས་ཁུལ་སིད་གཞུང་གིས་དངྫོས་སྫོང་ཞླེས་པའི་བཤད་ཚུལ་ཡྫོད།  

འདིའང་ཡྫོང་ཀྲིན་[雍正]ལྫོ་བརྒྱད་(1730)ལྫོའི་བྱ་བ་ཡིན་ཏླེ། ལྫོ་རྒྱུས་ཀི་དྫོན་དངྫོས་དུམ་བུ་འདི་དུས་སྐབས་དང་ཐྫོད་མི་ཐུག་སླེ་

དླེའི་གྫོ་གནས་མླེད་པར་བཟྫོས་པ་ནི་དླེའི་སས་དར་མྱུར་ཡིན་པ་  ལས་དྫོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་མིན།     གྫོང་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་

ན་གསླེར་པྫོ་གཤྫོང་གི་བ་དཔྫོན་མླེད་པར་བཟྫོས་པ་ནི་རང་གི་མངའ་ཁྫོངས་དང་མི་སླེར་རང་དགར་སས་མྫོའི་སྐལ་རྫོངས་སུ་མི་རིགས་

གཞན་ལ་གཞན་ ལ་རྫོང་པའི་རྒྱུ་རླེན་གཅིག་པུ་ཡིན་མ་ཟད།  གལ་ཆླེ་བ་ནི་དར་མྱུར་ནི་ཁླེངས་དླེགས་གཏུམ་སྫོད་དང་།  མངའ་

འབངས་ལ་གདུག་རྩུབ་ཆླེ་ལ་སིང་རླེ་མླེད་པས། མི་སླེར་དང་ཚོ་པ་སྫོ་སྫོའི་འགྫོ་དཔྫོན་རྣམས་བཟྫོད་སྫོམ་བྱླེད་ཐབས་མླེད་པའི་གནས་

ཚུལ་འྫོག་ཏུ་གཟྫོད་འཐུས་མི་འདླེམས་སྒྲུག་བྱས་ཏླེ་རྒྱལ་ས་པླེ་ཅིན་དུ་ཞུ་འབྫོད་དུ་     བཅུག་ཅིང་བ་  དཔྫོན་གི་གྫོ་གནས་ར་བ་ནས་

མླེད་པར་བཟྫོས་ཏླེ། རང་གིས་མི་བཟད་སིག་ཏྫོའི་ལས་བསྒྲུབས་པའི།  འབས་བུ་རང་པྫོར་མི་ཐྫོགས་ཡྫོངས་སིྨན་པ། འཛམ་གིང་ལས་ཀི་

གསལ་བའི་ཁྱད་པར་ཆྫོས། མངྫོན་སུམ་མླེ་ལྫོང་ཕིས་ནས་སྫོན་བཞིན།  རྒྱུ་འབས་བསླུ་བ་མླེད་པའི་བདླེན་པ་ནི།  འགྲྫོ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་

བ་དླེ་ངྫོ་མཚར།  ཡྫོང་ཀྲིན་[雍正]ལྫོ་བརྒྱད་(1730)ལྫོའི་རླེས་སུ། བ་དཔྫོན་གི་སིད་གཞུང་དུ་གཙོ་འཛིན་མླེད་པས་རིམ་བཞིན་རིང་

པ་རིང་རང་དུ་གྱུར་བ་དང་།  བཞླེངས་མ་ཐག་པའི་དགྫོན་པའང་རིམ་བཞིན་རིང་ཧྲུལ་དུ་གྱུར། འྫོན་ཀང་གྫོང་མ་ཡྫོང་ཀྲིན་གིས་

བཀའ་ཕབ་ཏླེ་བསར་གསྫོར་བཅུག་ཅིང་། བ་བླེ་དང་ཐླེམ་ཡིག་སྫོགས་བསྩལ་ཏླེ་གྫོང་མ་ཚེ་རིང་ལྫོ་བསིངས་པར་རྟླེན་འབླེལ་ཞུ་བའི་

དགྫོན་པར་གནང་རུང་། ཅང་མ་འགྫོར་བར་པད་དཀར་ཆྫོས་ཚོགས་[白 莲 教 ]ཀི་ཟིང་ཆ་བསངས་པས་དགྫོན་པར་ཡང་བསར་

གཏྫོར་བརླག་ཚབས་ཆླེན་ཞིག་ཕྫོག་པར།  དླེའི་རླེས་ཆིང་ཐུན་ཀྲི་[同治 ]བཅུ་གསུམ་ལྫོརགསླེར་པྫོ་གཤྫོང་ཚོ་པའི་ལ་འབངས་ཀིས་

ཉམས་གསྫོས། བ་དཔྫོན་མླེད་པར་བཟྫོས་རླེས།    དླེའི་མངའ་ཁྫོངས་ཕི་ཚུལ་ནས་བལྟས་ན་སླེ་དཔྫོན་འཐླེན་ནས་གཞུང་དཔྫོན་མངག་



 

པའི་སྫོལ་གཏྫོད་ཀང་། དྫོན་དངྫོས་སུ་སྔར་གི་ཚོ་པའི་རྣམ་པ་རང་རང་རྒྱུན་འཁྱྫོངས།   དཔླེར་ན་མིང་ལ་གཤྫོང་ཞླེས་ཚོ་ཤྫོག་གི་ཡུལ་

དཔྫོན་གིས་ཏིང་ལྫོ་ཐྫོག་ཏུ་མཆྫོད་ཁང་ཞིག་བཞླེངས་ཏླེ་ཚོ་པ་འདིའི་ཆྫོས་སྫོ་སླེལ་ས་བྱླེད་པ་དང་།  མགྫོ་གཡས་ཚོ་ཤྫོག་གི་འགྫོ་དཔྫོན་

གིས་ཆུར་བ་དགྫོན་བཞླེངས།  སང་རླེད་ཚོ་ཤྫོག་གི་ཅྫོག་ལླེགས་ཀིས་སང་རླེད་དགྫོན་བཞླེངས།  ལམ་སང་[ཡུལ་དླེའི་ཡུལ་སྐད་དུ་གྫོག་

གྫོ་ཟླེར]ཚོ་ཤྫོག་གི་འགྫོ་དཔྫོན་བྫོ་བཟང་དྫོན་གྲུབ་ཀིས་ལམ་སང་མཆྫོད་ཁང་བཞླེངས་པ་བཅས་འདིས་སྔར་ལས་ལག་པར་དུ་གསླེར་པྫོ་

ཚོ་ཤྫོག་རྦད་དླེ་ཁ་འཐྫོར་བར་  གསལ་བཤད་བྱས། 

གསླེར་པྫོ་གཤྫོང་བ་དཔྫོན་[黑峪僧纲司]གི་གསླེར་པྫོ་ཞླེས་པའི་ཚོ་པ་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་མགྫོར་ཚོ་སླེ་   ཉླེར་བཞི་སླེ།  ལུང་

མགྫོ་ལ་ཀ་[ཁ]དང་།  ཀླུངས་པ།  དཀར་པྫོ།  ལྭ་གྲགས།  བྫོད་སླེ།  ཧམ་པ་ལ་ཀ་[ཁ]།  ཁམ་སང་མཁར།  སང་རླེད།  གསླེར་ལུང་། 

མགྫོ་རུ། གཡང་སིབ་ལ་ཀ་[ཁ]། ཆུ་བར། གྫོག་གྫོའམ་ལམ་སང་།ཁྲུང་ཚང་།  ཤྭ་མྫོ།  ཨ་དྫོ།  ས་དཀར། གྫོང་དླེའུ།  རྟ་པ་ཐང་།  ཀླུ་

གཤླེན།  ཉིན་པ།  སིབ་པ།  སྐུ་ཡུལ།  སྐུ་ཚང་བཅས་སྫོ།། ས་པཎ་གིས་རང་བཞིན་བཟང་བྫོ་རྣམས་ལ་ཡང་།  རྒྱུན་དུ་གཙེས་ན་གནྫོད་

སླེམས་སླེ། ཙན་དན་བསིལ་བ་ཡིན་མྫོད་ཀི། གཙུབ་པར་གྱུར་ན་འབར་བར་འགྱུར།   ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁང་ཞི་བཞི་བཅུ་ཞླེ་བརྒྱད་

[1709]ལྫོར་གསླེར་སྫོ་རྫོང་གིས་བཀྫོད་འདྫོམས་བྱླེད་པའི་བྫོད་རིགས་མང་ཚོགས་ཀིས་དཔྫོན་རིགས་ཀིས་ཁིམས་མླེད་     ལུགས་མླེད་

ཀིས་མི་སླེར་ལ་ཐུབ་ཚོད་གཏྫོང་བའི་བྱ་སྫོད་བཟྫོད་བསན་མ་ཐུབ་པས་དག་པྫོའི་འཐབ་རྫོད་བངས་ནས་ཆིང་འགྫོག་བྱས་ཤིང་དཔྫོན་

དམག་མང་པྫོ་བསད་པ་དང་།     ཐའྫོ་མླེན་[洮岷]རྫོགས་བྱླེད་དམག་དཔྫོན་གཞྫོན་པ་ཀྲང་ཧུན་དབིྱང་[张宏印]གིས་དམག་

དཔུང་ཁིད་དླེ་དག་གནྫོན་བྱས་ཏླེ། ཀྲང་ཧུན་དབིྱང་གིས་འབྲུག་ཆུའི་བྫོད་ཡུལ་ཞི་འཇགས་སུ་གཏྫོང་ཚུལ་འགྫོད་པ་《张宏印平番

记》ཞླེས་པ་ལྟར་ན། ཕི་ལྫོར་ཟླ་དང་པྫོའི་ཚེས་གཉིས་ཉིན་ལ་ཚོ་སླེ་ལྔ་གཏྫོར་བ་དང་།  ཚེས་ལྔ་ཉིན་ལ་ཚོ་སླེ་གཉིས་གཏྫོར་བ།  ཚེས་

བདུན་ཉིན་ལ་ཚོ་སླེ་གཅིག་གཏྫོར་བ། ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་ལ་སླེབས་པར་ཁྱྫོན་བསྫོམས་དུ་ཚོ་སླེ་སུམ་ཅུ་སྫོ་བཞི་བཅྫོམ་སླེ། 

གསླེར་པྫོ་གཤྫོང་བ་དཔྫོན་ཧྫོང་དྫོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དང་ལྫོང་ཁྫོམ་ས་སྫོང་མཱ་ཐླེན་ཅི[马天骥 ]གཉིས་ཀར་བགྫོས་ནས་དྫོ་དམ་བྱླེད་དུ་

བཅུག་སླེ།   གསླེར་པྫོ་ཚོ་པའི་སྫོབས་ཤུགས་རྒྱ་ཆླེར་སླེལ་བའི་ཐྫོག་ཏུ་ཆྫོས་ལུགས་ཀིས་སླེམས་འགུག་པ་དང་།   དླེའི་མངའ་འྫོག་གི་ཚོ་

སླེ་ཉླེར་བཞི་ལས་མགྫོགས་མྱུར་དུ་དྲུག་ཅུ་རླེ་གཉིས་སུ་འཕླེལ་ཞིང་། ས་ཁྫོངས་རྒྱ་ཆླེར་སླེལ་ཏླེ་ཤར་ནས་ལྫོའི་བར་ཧ་ལམ་ལླེ་དབར་བརྒྱ་

ལག་དང་། བྱང་ནས་ལྫོའི་བར་ཧ་ལམ་ལླེ་དབར་ཞླེ་ལག་ཡྫོད་པ། མི་གྲངས་སྫོང་ཚོ་བདུན་ལག་ཏུ་བསླེབས་ཤིང་།    མངའ་ཞབས་ཀི་མ་

གཞིའི་ཚོ་པ་ར་འཛུགས་སླེ་ཚན་བྱླེ་བག་དུ་མར་བགྫོས་ཏླེ།  རྒྱབ་ཀི་གྲྫོང་སླེ་བཞི་དང་།   མདུན་གི་གྲྫོང་སླེ་བདུན།  ཆུ་འབབ་སྫོད་རྒྱུད་

དང་བཀྭའ་རའམ་ལམ་སང་སླེ་བཞི། སག་ཡུལ་ལུང་པ་དང་ཆུར་བ།     ར་སྔུན་མའི་བྱང་སང་གི་ཚོ་པ་[前后北山]དང་།གསླེར་པྫོ་

གཤྫོང་སྫོགས་ཀིས་མནའ་འབླེལ་བྱས་པའི་ཚོ་པ་ཆླེན་པྫོ་བརྒྱད་དླེ།  སི་མིང་ལ་གསླེར་པྫོ་ཚོ་ཤྫོག་ཅླེས་བ་དཔྫོན་[僧纲司]གིས་གཅིག་

འགྱུར་གིས་བདག་གཉླེར་མཛད་པ།གནས་སྐབས་འདི་ནི་གསླེར་པྫོ་ཚོ་པ་དར་རྒྱས་ཆླེ་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན་ལ།  དུས་དླེར་འབྲུག་

ཆུའི་ཚོ་པ་སྫོ་སྫོའི་ནང་དུ་སྫོབས་ཤུགས་ཅུང་ཆླེ་བའི་ཚོ་པའི་མནའ་འབླེལ་ཞིག་ཀང་ཡིན།   

    གསླེར་པྫོ་ཚ་ོཔའ་ིམངའ་འྫོག་ག་ིཚ་ོསླེ་དྲུག་ཅུ་རླེ་གཉསི་ཏླེ།   

    དང་པྫོ།  རི་རྒྱབ་ཀི་ཚོ་པའི་མངའ་ཁུལ་ཏླེ།  ཤ་སླེ་དང་།  ཀ་ཧྭ[ka h?]། ཡ་ཧྭ[ya h?]། མདའ་ཧྭ།  ཚ་བྫོ་སྫོགས་དླེང་དུ་འྫོད་

འབར་ཤང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པ།   

   གཉིས་པ།  རི་མདུན་གི་ཚོ་པའི་མངའ་ཁུལ་ཏླེ།འྫོད་ཟླེར་པ།  ཀླུ་སླེ། སིད་སླེ་བཅས་སླེ་གསུམ་དླེང་དུ་གཉན་ཡུལ་ཤང་གི་ཁྫོངས་སུ་



 

གཏྫོགས་པ་དང་།  བྫོད་ཚང་[wo zuo]དང་།  ཡ་དགའ[y? ??]།  རྒྱལ་སླེ[d?ya de]།  མལ་སད[m? s?i]།བཅས་སླེ་བཞི་དླེང་

དུ་ཆུ་ངྫོགས་ཤང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་ཏླེ།རི་མདུན་རྒྱབ་གཉིས་ཀི་ཚོ་པ་འདི་གཉིས་གྫོང་གསལ་ལྟར་ཁང་ཞི་བཞི་བཅུ་ཞླེ་བརྒྱད་

[1709]ལྫོ་ནས་བགྫོས་ཏླེ་ཐྫོབ་པ་ཡིན། 

     གསུམ་པ།  འབྲུག་དཀར་གཙང་པྫོའི་སྫོད་རྒྱུད་[上河]ཀི་ཆུ་ངྫོགས་ཀི་ཚོ་པའི་མངའ་ཁུལ་ཏླེ།  བྫོད་སླེ་སྫོ།  རི་ལམ། ལམ་

སང་། ཁམ་སང་[སྤུན་སླེ་གྲྫོང་ཁྱླེར]།  བཀའ་མ་ལྫོག་བཅས་སླེ་ལྔ་དླེང་དུ་སྤུན་སླེ་ཤང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པ། དངྫོས་ལྟྫོངས་དང་། ཆ་

འབླེ། ཧང་ག བྫོད་ར། བྫོད་ར་ལ་ཁ།སྫོ་འབྱླེད་བཅས་སླེ་བདུན་དླེང་དུ་བྫོད་ར་ཤང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པདང་།  ཙན་དན་དང་།  

བདླེན་པ[དཔལ་སན་གྲྫོང་ཁྱླེར]།  དབིྱངས་སིབ་ལ་ཁ།  ཀླུ་རླེད་བཅས་སླེ་གསུམ་དླེང་དུ་ཀླུ་རླེད་ཤང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པ་དང་།  

སྦྲ་རྫོང་སྫོད་སྨད་སླེ་གཉིས་དླེང་དུ་སྦྲ་རྫོང་ཤང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པ།  

    བཞི་བ།  ལམ་སང་སླེ་བཞིའི་མངའ་ཁུལ་ཏླེ། ལུང་འྫོག་ལ་ཀ་དང་། བྫོད་སླེ། ཨ་གྲུབ་བྫོ།  སྐླེད་པ་ནང་བཅས་སླེ་བཞི་དླེང་དུ་སྤུན་

སླེ་ཤང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པ། 

    ལྔ་བ།  སག་ཡུལ་ལུང་པའི་མངའ་ཁུལ་ཏླེ།   ཨ་སམ་པྫོ་དང་།  ཞིང་ཧ།  སྫོང་ནགས།  བཙན་བཙན་སྫོ་ར།  མདའ་ཡུལ། ཙན་

སྫོང་།  བཙན་བཙན།  སྫོད་སླེ། བདླེ་ལླེགས་ཁ་བཅས་སླེ་དགུ་དླེང་དུ་སག་ཡུལ་ཤང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པ། 

   དྲུག་པ། ཆུར་བ་ལུང་པ་ཚོ་པའི་མངའ་ཁུལ་ཏླེ།  ཆུ་བར།  སང་བཙད།  ཞྫོ་བཙད།  དམག་བཙད།  ཀླུ་རླེ། སྫོད་མཛད་ཁ། མཆྫོད་

གཙང་། སྫོ་ཀླུ་ནང་།  ཚྭ་རི།   ལུང་མགྫོ་ནང་། ཆུ་མ་བཅས་སླེ་བཅུ་གཉིས་དླེང་དུ་ཆུར་བ་ཤང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པ། 

   བདུན་པ། ར་སྔུན་མའི་བྱང་སང་ཚོ་པའི་མངའ་ཁུལ་ཏླེ།  མགྫོ་ཡུལ་དང་། མགྫོ་ར། པན་དགླེ། མཚོ་སླེ། ཞང་ནང་། ཧྫོ་ཀ་བཅས་སླེ་

བདུན་དླེང་དུ་ཀླུ་རླེད་ཤང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པ།   

   བརྒྱད་པ། གསླེ་པྫོ་གཤྫོང་ཚོ་པའི་མངའ་ཁུལ་ཏླེ།   སི་དམག[བྫོད་དམག]གསླེར་པྫོ།  གཤྫོང་ནང་བཅས་སླེ་གསུམ་དླེང་དུ་བྫོད་ར་

ཤང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པ།  

ཡུལ་དླེའི་མང་ཚོགས་ཀིས་གྫོམས་སྫོལ་དུ་ཧྫོང་བ་དཔྫོན་[黄僧 纲司 ]མངའ་འྫོག་གི་ཚོ་པ་སྫོ་སྫོར་གྲྫོང་སླེ་རླེ་གཉིས་ཞླེས་ཟླེར་རུང་

དྫོན་དངྫོས་སུ་བདུན་བཅུ་ལས་བརལ། འབྲུག་ཆུར་དླེང་དུས་ཡིན་ནའང་གསླེར་པྫོའི་དྫོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་ཧྫོང་ཐུ་ཟི་[黄土司 ]ཞླེས་

འབྫོད་པ་དང་། ཐུ་ཟིའི་གྫོ་གནས་ནམ་བསྐྫོས་པ་དང་། ཧྫོང་རུས་[黄]གང་ནས་འྫོངས་པ་ཤླེས་དཀའ་སླེ། ད་ཡྫོད་ལྫོ་རྒྱུས་ཡིག་རིགས་སུ་

ཁྫོང་གི་མཚན་ལ་རྒྱ་སྐད་དུ་“番僧”སླེ་བྫོད་ཀི་དགླེ་འདུན་དང་། འགན་དབང་གནང་པར་“僧纲司”ཞླེས་ཟླེར་ཏླེ་ཧ་ལམ་བ་

མ་དཔྫོན་པྫོའི་དྫོན་ཡིན་པ་འད། ཡུལ་དླེའི་མང་ཚོགས་དང་བྫོད་ཡིག་དླེབ་ཐླེར་དུ་གུས་པས་ཁྫོང་ལ་གསླེར་པྫོ་བ་མ་ཞླེས་བྫོས།   དླེར་

བལྟས་ན་[黄 土 司 ]ཞླེས་ཕི་རབས་ཀིས་ས་མིང་ནས་གསབ་སྣྫོན་ཡིན་སིད།  གང་ལྟར་གསླེར་པྫོ་ཚོ་པ་ནི་དྫོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དང་

འབླེལ་བ་དམ་པྫོ་ཡྫོད་དླེ་བལ་ཐབས་མླེད།  བ་དཔྫོན་གི་གྫོ་གནས་དང་ཐྫོག་བསྐྫོས་པ་ནས་མླེད་པར་བཏང་བའི་བར་དུ་མངའ་འྫོག་གི་

ཚོ་སླེ་སྫོ་སྫོ་ཐྫོར་བ་ནས་གཅིག་འགྱུར་དང་།   གཅིག་འགྱུར་ནས་ཡང་ཁ་འཐྫོར་ཏླེ། དུས་ཡུན་ལྫོ་ངྫོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བརྒྱུད་པ་ལས་མླེད་

མྫོད། འྫོན་ཀང་འབྲུག་ཆུའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཐྫོག་ཏུ་ཡུལ་ཕྫོགས་གཅིག་གི་གནས་ ཚུལ་ཧིྲལ་པྫོའི་རག་ལས་སའི་ནུས་པ་ཐྫོན་པ་མ་ཟད།  ཕི་

རབས་ལ་ལྫོ་རྒྱུས་ཀི་གཏམ་གླེང་རྒྱུ་ཚན་པ་ཞིག་མཆིས།  

    གསུམ་པ།  ཅྫོ་ནླེ་དབྱང་ས་སྫོང་གསི་བཀྫོད་འདྫོམས་བྱས་པའ་ིའབྲུག་ཆུའ་ིརུ་བཞ།ི 



 

    དབྱང་ས་སྫོང་གིས་བཀྫོད་འདྫོམས་བྱས་པའི་འབྲུག་ཆུའི་རུ་བཞི་ནི་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་གི་ཤར་ལྫོའི་ས་རྒྱུད་དུ་ གནས་ཏླེ།  དླེང་གི་

བྫོད་ཡུལ་དང་། སག་སིང་། ཚ་སང་། གྫོང་སྨད།  ཐར་པ། འྫོད་འབར་བཅས་ཤང་འགའ་ཞིག་གི་ས་ཆར་ཁ་བཀྲམ་ནས་སྫོད་དླེ།  བྫོད་

ནག་[黑番]ཉིན་ཀ་རུ་དང་།  བྫོད་ནག་ཐར་པ་རུ། བྫོད་ནག་སིབ་ཀ་རུ།  བྫོད་ནག་སླེ་པ་རུ་བཅས་རུ་བཞི་ཡིན།  མངའ་འྫོག་གི་རུ་

བཞི་ཧ་ལམ་ས་སྫོང་སིད་དབང་གི་སྐུ་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་དམག་ཟྫོར་མགྫོན་པྫོ་སླེ་དབྱང་རུ་སུང་[杨汝松] 

རིང་སླེ་ཆིང་ཁང་ཞི་ལྔ་གཅིག་ལྫོའི་(1712)རླེས་སུ་སིྒྲག་འཛུགས་བྱས།  དླེའི་སྔྫོན་དུ་ས་ཁུལ་འདི་དག་ཕན་ཚུན་ཁྫོངས་གཏྫོགས་མི་བྱླེད་

པར་རང་རང་དཔའ་བྫོའི་ཚུལ་བཅིངས་པ་དང་།   ཆླེ་ཆུང་མི་མཉམ་པའི་ཚོ་རིགས་འགའ་ཞིག་ཐར་ཐྫོར་དུ་བཀྲམ་ནས་སྫོད་ཅིང་ཐད་

ཀར་ཀླེ་ཀྲུའི་[武都]མངའ་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་ཡྫོད་པས།  རྟག་པར་དཔྫོན་ངན་གིས་གཉའ་གནྫོན་དང་ཁལ་ངན་སྣ་ཚོགས་ལིད་པར་

ཁ་སྣྫོན་དང་།     འགན་ལིད་སྒྲུབ་ཆླེད་བཟྫོད་བསན་བྱླེད་དླེ་ཁྫོ་ཚོ་འཚོ་གནས་དཀའ་བར་འཇུག་པ། 《ཆུ་ཤིང་བསན་བཅྫོས》ལས་

ཁླེངས་དླེགས་གདུག་རྩུབ་བ་ཆླེ་བ་ཡི།  དཔྫོན་ལ་སུ་ཡང་བརྟླེན་མི་སྫོ།  ཤིན་ཏུ་འཁྲུགས་པའི་རྦ་ཀྫོང་དུ། ཉ་ལ་སྫོགས་ཀངསྫོད་མི་སིད།  

ཅླེས་པ་ལྟར།  ཧ་ཅང་མནན་ཆླེས་ན་ཝ་ཡང་སླེང་གླེ་ལྟ་བར་འགྱུར་བའི་གནས་ཡྫོད་པས་དལ་འབྱྫོར་གི་ལུས་ཐྫོབ་པའི་མི་ནི་ད་སྨྫོས་ཅང་

ཅི་དགྫོས་ཏླེ།  བཟྫོད་ཐབས་བལ་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་འདའི་འྫོག་ཏུ་གྫོང་གསལ་ལྟར་ཆིང་ཁང་ཞི་བཞི་བཅུ་ཞླེ་བརྒྱད་[1709]ལྫོར་

འྫོད་འབར་སྫོགས་ཚོ་པ་ཉླེར་བཞི་གཙོས་ཐྫོག་མར་འྫོས་ལངས་ནས་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་   དབང་སྒྱུར་བར་འགྫོག་རྫོལ་དང་བསྟུན་གྫོང་

སྨད་ཆུ་བྫོ་འབབ་རྒྱུད་ཀི་ཚོ་པ་སྫོ་སྫོས་ཧུར་བརྫོན་གིས་དང་དུ་བངས་ཏླེ་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ལ་འགྫོག་རྫོལ་བྱླེད་པའི་འབར་མླེ་ཇླེ་ཆླེར་

མཆླེད་པར་གྱུར་བས།  གསླེར་སྫོ་རྫོང་གི་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་ས་སྲུང་དམག་དཔྫོན་ཧན་གྫོ་ཡྫོན་[韩国元]དང་།     སྫོང་

དཔྫོན་ཧུན་ཀྲང་[洪 章 ]གཉིས་ཀས་བླེལ་འཚུབ་ཀིས་དམག་དཔུང་བསྡུ་རུབ་བྱས་ནས་འགྫོག་རྫོལ་བྱས་ཀང་ཕན་ཐྫོགས་གང་ཡང་  

མླེད་པར་གྱུར། འྫོས་ལངས་པའི་ཚོ་པ་སྫོ་སྫོ་མཐུན་སིྒྲལ་དམ་པྫོར་བྱས་ཏླེ་དཔའ་ངར་ཆླེན་པྫོས་འཐབ་འཛིང་བྱླེད་པ་དང་།  ཆིང་དམག་

གིས་དག་གནྫོན་བྱླེད་མ་ཐུབ་པ་མ་ཟད་།  ད་དུང་གྫོ་ཡྫོན་[国元]དང་ཧུན་ཀྲང་[洪章]གཉིས་ཀ་སྔ་ཕིར་འྫོས་ལངས་དམག་གི་ལག་

ཏུ་འགུམ། གནས་ཚུལ་འདི་འདའི་འྫོག་ཏུ་ས་སྫོང་དབྱང་རུ་སུང་གིས་གྫོང་མའི་བཀའ་ཕབ་པ་ལྟར་དམག་དཔུང་ཁིད་དླེ་འྫོས་ལངས་ཚོ་

པ་དག་གནྫོན་དུ་ཆས།   བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དགྫོན་པའི་ཀུན་མཁྱླེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲླེང་གཉིས་པ་དཀྫོན་མཆྫོག་

འཇིགས་མླེད་ དབང་པྫོས་མཛད་པའི་《ཀུན་མཁྱླེན་དཀྫོན་མཆྫོག་འཇིགས་མླེད་དབང་པྫོའི་བསན་འགྱུར་དཀར་ཆག་ནྫོར་བུ་ཕྲླེང་བ།》

རུ་བཀྫོད་པ་ལྟར།  དུས་དླེར་ས་སྫོང་དབྱང་རུ་སུང་དང་ལན་དུ་དམག་སྫོད་པ་འགྫོ་དཔྫོན་ཤུན་ཏིང་འཛིན་དང་།  དཔྫོང་པྫོ་ཡླེས། ཏིང་

འཛིན་སབས།  སྐལ་བཟང་ཡ་མགལ། བྫོ་བཟང་མགྫོན་པྫོ།    རྡྫོ་རླེ་རྣམ་འཇྫོམས།  མཁར་ཆླེན་རྒྱལ།  གཉླེར་བ་མུའུ་ནག་ཕྲུག  ཡང་

ཤིས།  དཔལ་ལན།  དྲུང་ཡིག་ཚེ་རིང་དྫོན་གྲུབ།  མི་བཟང་ཡུམ་སབས།  རྣམ་འབླེབས་ཕྲུག  བན་ཆུང་བྫོ་བཟང་ལ་སྫོགས་པ་གཙོས་

སུམ་སྫོང་ལག་གི་དམག་དཔུང་བསྡུ་རུབ་བྱས་ཏླེ་ལས་འཛོལ་བྱུང་སར་ཆས་ཏླེ་ངྫོ་ལྫོག་ཇུས་འགྫོད་པ་ཡྫོངས་རྫོགས་བཏུལ།  ལྫོ་དླེའི་ཟླ་

བཅུ་གཉིས་ལ་གྫོང་གསལ་ལྟར་ཐའྫོ་རླེན་[洮岷]རྫོགས་བྱླེད་དམག་དཔྫོན་གཞྫོན་པ་ཀྲང་ཧུན་དབིྱང་[张宏印]གིས་དམག་དཔུང་

ཁིད་དླེ་འྫོད་ཟླེར་ས་རྒྱུད་ཀི་བྫོད་དམངས་ཀིས་དག་པྫོའི་འཐབ་རྫོད་སྫོང་བ་དག་གནྫོན་བྱས་པ་དང་།  ཁང་ཞི་བཞི་བཅུ་ཞླེ་དགུའི་

[1710]ལྫོའི་ཟླ་དང་པྫོའི་ཚེས་གཉིས་ནས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་གི་བར་དུ་ཀྲང་ཧུན་དབིྱང་གིས་ཚོ་སླེ་ཁྱྫོན་བསྫོམས་སུམ་བཅུ་སྫོ་བཞི་

བཅྫོམ།《洮州厅志?平番记》དུ་འཁྫོད་པ་ལྟར“ཁང་ཞི་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ལྫོའི་ཟླ་བཞིའི་ཚེས་བཅྫོ་བརྒྱད་ཉིན་ལ་འྫོད་འབར་

གི་བྫོད་རིགས་ཡུལ་དཔྫོན་ཨིར་ཀླེའི་བྱ་བས་རི་རྒྱབ་ཀི་ཚ་སང་ཚོ་སླེ་བཅྫོ་བརྒྱད་ཀི་འགྫོ་དཔྫོན་ཧྫོ་ཨིར་སྫོགས་ཉླེར་དགུ་སྣླེ་ཁིད་ནས་མགྫོ་



 

འདྫོགས་ཞུ་བར་བྱུང་།  ཡང་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་[1714]ལྫོའི་ཟླ་དང་པྫོའི་ཚེས་ཉླེར་ལྔ་ཉིན་ལ་ས་སྫོང་དབྱང་རུ་ སུང་གིས་ཡུལ་དླེའི་

བྫོད་མི་ཕུགས་སླེ་ཝུན་ཀྲུའུ[普地文住]ཞླེས་བྱ་བར་རི་རྒྱབ་ཀི་ལ་རླེ་སྫོགས་ཚོ་སླེ་བཅུ་     དགུའི་འགྫོ་དཔྫོན་སྐལ་བཟང་[根哈

藏]བཅས་ཞླེ་བརྒྱད་ཁིད་དུ་བཅུག་སླེ་ཐའྫོ་ཀྲུའྫོ་ལ་འགྫོ་འདྫོགས་ཞུ་བར་སླེབས།”ཆིང་གྫོང་མའི་སིད་གཞུང་གིས་ས་སྫོང་དབྱང་རུ་སུང་

གིས་ཚོ་སླེ་ཉླེར་བཞི་ཞི་འཇགས་སུ་བཏང་སླེ་  བྱས་རླེས་མི་དམའ་བ་ཞིག་བཞག་ཡྫོད་པས།  སྔ་ཕིར་སླེ་པ་བཅུ་དགུ་ཅྫོ་ནླེ་དབྱང་ས་

སྫོང་གི་མངའ་ཁྫོངས་སུ་སད།   འདི་ནི་དབྱང་ས་སྫོང་དང་ས་རྒྱུད་འདི་དག་གི་བར་བདག་པྫོ་དང་ཟུར་གཏྫོགས་ཀི་འབླེལ་བ་གཏན་

ཁླེལ་བྱས།   དླེ་ནས་བཟུང་གྫོང་སྨད་ཆུ་བྫོ་འབབ་རྒྱུད་ཀི་སག་སིང་དང་། གྫོང་སྨད། ཐར་པ། ཚ་སང་(ས་རི་ དང་།ཙུའུ་ཆའྫོ། ཕུགས་སླེ་

དླེའི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་མླེད།)བཅས་ས་རྒྱུད་ཀི་བྫོད་ཁུལ་རུ་བཞིར་བགྫོས་ཏླེ།  ཅྫོ་ནླེ་དབྱང་ས་སྫོང་དང་ཏིང་འཛིན་དར་རྒྱས་གིང་

དགྫོན་པའི་མཁན་པྫོས་ཆྫོས་སིད་ཟུང་འབླེལ་གི་ལམ་ལུགས་  ཀིས་དབང་སྒྱུར་མཛད་པར། ཆིང་ཞན་ཧ ྥུན་[咸 丰 ]ལྫོ་དང་པྫོར་

[1851] དམག་རུ་བཞིའི་མངའ་ཁུལ་གི་དགྫོན་པ་དང་སྫོམ་གྲྭ་སུམ་ཅུ་ལག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏླེ་རྒྱ་གར་ཐང་དུ་ནང་བའི་ཆྫོས་སླེ་དགའ་

ལན་དར་རྒྱས་གིང་  བཏབ་པ་དང་དགླེ་འདུན་ཧ་ལམ་བཞི་བརྒྱ་ལག་ཡྫོད།དླེ་དུས་མི་སླེམས་བིད་ཐབས་སུ་ཡུལ་འདིར་སན་གྲགས་

ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བའ་ིདཔའ་བྫོ་སླེང་གླེའི་ཚ་བྫོ་དཔལ་ལན་མགྫོནཔྫོ་ཅྫོ་ནླེ་ས་སྫོང་གི་སིད་གཞུང་དུ་དྲུང་ཡིག་གི་གྫོ་ གནས་བཀྫོད་སིྒྲག་བྱས་

ཤིང་། ཁལ་འུ་ལག་དང་ཁལ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཆག་ཡང་དང་ར་ཆག་འྫོས་པར་གཏྫོང་བའི་བྱླེད་ཐབས་སྫོད་པས་ཕན་འབས་ཅུང་ཆླེ་བ་

ཞིག་ཐྫོན་པར།   ས་པཎ་གིས་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་རླེ་དཔྫོན་གིས། འཁྫོར་ལ་དིན་གིས་བསབས་གྱུར་བ།  དླེ་ལྟ་དླེ་ལྟར་འཁྫོར་གཡྫོག་རྣམས། རླེ་

དཔྫོན་ཉིད་གི་བྱ་བ་བསྒྲུབ། ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྫོད་ནག་རུ་བཞིའི་མི་སླེར་གིས་རིམ་བཞིན་ས་སྫོང་དང་མཁན་པྫོ་འཕགས་པར་

བཀུར་ཞིང་།  དབྱང་ས་སྫོང་གིས་ཁྫོ་ཚོར་དབང་སྒྱུར་བར་རྦད་དླེ་བརི་སྲུང་བྱླེད་པ་དང་། དུས་དླེ་ནས་དླེང་གི་བར་ཁྫོ་ཚོས་རང་ཉིད་

དབྱང་ས་སྫོང་གི་མི་སླེར་ཡིན་ཞླེས་ཟླེར་བཞིན་འདུག་སླེ། དླེ་བཞིན་དབྱང་ས་སྫོང་ཁྫོ་ཚོའི་སླེམས་སུ་གྫོ་གནས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བཟུང་ཡྫོད་

པ་སྨྫོས་མི་དགྫོས།  ཡིན་ཡང་སིད་པའི་དུས་ཡུན་འཇའ་དང་འད་བར།   དབྱང་རུ་སུང་རླེས་ཀི་ས་སྫོང་རིམ་བྱུང་གིས་རིམ་བཞིན་དང་

ཐྫོག་གི་སིད་ཇུས་བསྒྱུར་ཏླེ། དཔླེར་ན་ལྫོང་ཁྫོམ་མཱ་ས་སྫོང་དང་གཉླེན་འབླེལ་ཉླེ་ཚན་བྱླེད་པའི་སྐབས་སུ་རང་དགར་གིས་གྲྫོང་སླེ་འགའ་

ཞིག་རང་གི་སས་མྫོ་དང་མཉམ་དུ་སྐལ་རྫོངས་སུ་མཱ་ས་སྫོང་ལ་སླེར་ཏླེ། འྫོད་འབར་དང་།  སྫོ་བཞི།  ཚེའུ་སྐམ།  འྫོད་ཟླེར་བཅས་ས་

རྒྱུད་ཇི་མི་སམ་པར་ལྫོ་དླེར་དབྱང་ས་སྫོང་གིས་སྐལ་རྫོངས་སུ་མཱ་ས་སྫོང་ལ་བིྱན་པ་ཡིན་ཅིང་། མི་སླེར་འདི་དག་གི་སླེམས་རྒྱུད་དུ་

འཁྫོན་འགྲས་ཀི་ར་ཤུལ་ཤིན་ཏུ་ཆླེན་པྫོ་ཞིག་བཞག་པས།  དླེ་ནས་བཟུང་སླེམས་བཟང་གཞུང་དང་བའི་མི་སླེར་འདི་དག་དབྱང་ས་

སྫོང་གི་མངའ་འྫོག་ཏུ་གཏྫོགས་མླེད་ཀང་ཁྫོ་ཚོ་བསྡུ་ཉར་བྱླེད་   པའི་ས་སྫོང་རན་པྫོ་དམག་ཟྫོར་མགྫོན་པྫོ་སླེ་དབྱང་རུ་སུང་[杨汝

松]བརླེད་མི་ཐུབ་ཏླེ།  དླེང་དུས་ཡིན་ནའང་ཁྫོ་ཚོ་མ་གཞིར་དབྱང་ཐུ་སིའི་མངའ་འྫོག་གི་མི་ཟླེར་ཡིན་ཞླེས་ཟླེར་ཏླེ་སྫོབས་པའི་བསམ་

ཚུལ་སྫོན་པར་བྱླེད་དླེ་ཡུལ་གི་བདག་པྫོས་མི་སླེར་ཡན་ལག་བཞི་ལྟར་རིས་པ་ན།  མི་སླེར་གིས་ཁྫོང་ཉིད་སིང་ཁ་ལྟར་བཀུར་བའི་བརླེ་

དུང་རྣམ་དག་སྫོན་པའི་དཔླེར་བཞིན་ནྫོ།།  ཕྫོགས་གཞན་ཞིག་ནས་མུ་མཐུད་དུ་གྫོང་མའི་སིད་གཞུང་གི་རིས་མཐྫོང་ཐྫོབ་ཏུ་རུ་བཞིའི་

མི་སླེར་ལ་ཁལ་ངན་སྣ་ཚོགས་ལིད་མྫོར་ཁ་སྣྫོན་བྱས་ཏླེ་གྫོང་མའི་སིད་གཞུང་ལ་རྟླེན་འབུལ་དུ་གྲབས་གསྫོག་བྱླེད་པ།   གནས་ཚུལ་

འདི་རིགས་མི་སླེར་གི་ནང་དུ་ཡི་མི་རང་བའི་བསམ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ་ཞིག་བྱུང་སླེ།   ཤྫོག་བུའི་ནང་ལ་མླེ་སིྒྲལ་མི་ཐུབ་པའི་མཐར་

ཀྫོང་ཞུ་[光绪]ཉླེར་གཅིག་ལྫོར་[1897]གྫོ་བུར་ཐྫོལ་བྱུང་སླེ།     རི་རྒྱབ་རུ་བཞིའི་བྫོད་རིགས་མི་སླེར་གིས་དབྱང་ས་སྫོང་གཏུག་

རྩུབ་ཚད་མླེད་ཀི་བཤུ་གཞྫོག་དངྫོས་གནས་བཟྫོད་བསན་མ་ཐུབ་པ་དང་།  དག་པྫོའི་འཐབ་རྫོད་བསངས་ཏླེ་ལིད་རྫོབ་ཆླེ་བའི་ཁལ་



 

ངན་སྣ་ཚོགས་ལ་འགྫོག་པར་བྱས་པས་དབྱང་རུས་ཚང་གིས་འཁྫོན་ལན་སྫོག་པའི་རང་བཞིན་གི་སང་སླེམས་ཀིས་མི་མང་བསད་པའི་

དྫོན་རླེན་བྱུང་བ།   སི་ལྫོ་1939ལྫོར་བྫོད་ནག་རུ་བཞི་བྱ་བར་མིང་ཐྫོག་ཙམ་ནས་གཞུང་དཔྫོན་དུ་བཅྫོས་ཤིང་གསླེར་སྫོའི་    མངའ་

རུ་བཅུག་པར་དིལ་བསྒྲགས་བྱས་ཀང་དྫོན་དངྫོས་སུ་དབང་ཆ་དང་ལམ་ལུགས་ཐམས་ཅད་སྔར་ལྟར་སྫོད་པར་འདུག   སི་ལྫོ་

1949ལྫོའི་ཟླ་12ཚེས་10ཉིན་བཅིངས་པ་ལས་བཀྲྫོལ།  རླེ་ཞིག་སྔར་ནས་ཆུ་མ་མཁར་ས་ཁུལ་གི་མངའ་འྫོག་ཏུ་བཟུང་ཞིང་སིད་གཞུང་

ནི་ད་ལྟའི་གནས་ཏླེ་གསླེར་སྫོ་ཚུགས།    སི་ལྫོ་1951ལྫོར་འྫོད་འབར་རང་སྫོང་ཆུའུ་བཙུགས།  སི་ལྫོ་1953ལྫོར་ཀན་ལྫོ་བྫོད་རིགས་

རང་སྫོང་ཁུལ་འཛུགས་གྲབས་ཀི་སྐབས་གྲ་སིྒྲག་ཨུ་ཡྫོན་ལན་ཁང་གི་གྲྫོས་ཚོགས་ཐླེངས་གཉིས་པའི་སླེང་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་འཛུགས་རྒྱུ་གྲྫོས་

གླེང་བྱས་ཤིང་སི་ལྫོ་1954ལྫོའི་ཟླ་7པའི་ཚེས་གཅིག་ལ་འབྲུག་ཆུ་སིད་འཛིན་ཨུ་ཡྫོན་ལན་ཁང་ཚུགས་པ་དང་ཕི་ལྫོའི་ཟླ་བཞི་བའི་ནང་

འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དངྫོས་སུ་བཙུགས།       དླེ་ཚེ་རུ་བཞིའི་སྔར་བཞིན་ཅྫོ་ནླེ་ས་སྫོང་གི་མངའ་ཁུལ་དུ་གཏྫོགས་པ་དང་།  1958ལྫོར་རུ་

བཞིའི་མངའ་ཁྫོངས་ཡྫོངས་རྫོགས་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་གི་ཁྫོངས་སུ་བསིྒྲལ།  1963ལྫོར་བྫོད་ཡུལ་ཤང་ཝུན་ཞན་རྫོང་གི་མངའ་ཁྫོངས་སུ་

སྫོད་པ་དང་། 1985ལྫོར་མང་ཚོགས་ཀི་རླེ་འདུན་ལྟར་ཡང་བསར་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་གི་མངའ་ཁྫོངས་སུ་ཕིར་སད།    

    རུ་བཞའི་ིམངའ་འྫོག་ག་ིཚ་ོསླེ་ཁག 

    དང་པྫོ།  ཉིན་ཀ་དམག་རུའི་མངའ་ཁུལ་ཏླེ། ལ་ཡུལ་དང་།  གཙང་པྫོ།  སྨག་རུ། མཆྫོད་ཐང་། སག་སིང་  སྨད།  སག་སིང་སྫོད།  

ཀླུ་སླེ།(ཚན་ཤིས)བཅས་ཧ་ལམ་སག་སིང་ཤང་གི་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས་པ། 

   གཉིས་པ།  ཐར་པ་དམག་རུའི་མངའ་ཁུལ་ཏླེ།  བག་ནང་དང་།  ཐར་པ།  བ་མ་དགླེ་འདུན།  ཡར་ཐང་།  སྨད་ལུང་།  མཐྫོ་ཤིས།  

ལ་ཁ།  རུ་ལམ།  ཚ་འབུམ་ནང་།  ཡན་འབྲུ།  དྫོ་འབྲུ།  ཤིང་སྫོང་མགྫོ།   ཤིང་སྫོང་འྫོག  མཆྫོད་ཡུལ།   ཞི་བྫོ། ཝང་ཚང་སང་།   ཀྫོང་

དླེའུ་ཐླེམ་ཆུང་།  ཀྫོང་དླེའུ་ཐླེམ་ཆླེན།  ཞླེ་འགྲྫོ། ས་ཡངས།  ཆླེན་རྐན་བཅས་སླེ་ཉླེར་གཅིག་ཧ་ལམ་དླེང་གི་ཐར་པ་ཤང་གི་ཁྫོངས་སུ་

བཀྲམ་འདུག 

   གསུམ་པ།  སིབ་ཀའི་དམག་རུའི་མངའ་ཁུལ་ཏླེ།  ར་མྫོང་སྫོད་དང་།  ར་མྫོང་སྨད།  ཅན་མདྫོ།  གྫོང་ལམ།  བརྟན་དླེའུ།  ཁམས་

ཁ།  འཐྫོབ་ལུང་། ཚ་སང་ངམ་ཆབ་འྫོག  ཀྫོང་དྫོང་།  ཅྫོག་རུ་བཅས་སླེ་བཅུ་ལས་གྫོང་ལྔ་གྫོང་སྨད་ཤང་དང་།  འྫོག་ལྔ་ཚ་སང་ཤང་གི་

མངའ་ཁྫོངས་སུ་གཏྫོགས།   

   བཞི་བ།  ཐར་པ་དམག་རུའི་མངའ་ཁུལ་ཏླེ།  བཅའ་སྫོད་དང་།  གུ་ལི་ཕུ།  ཨ་ལུང་ནང་། པང་ལུང་།  ཉིན་ཀ  སླེར་ག   ཁྫོག་མ་

ལུང་།   རླེ་བཞི།  བག་མགྫོ་སླེ།  ཅྫོ་ལུང་།   སིབ་སྨད།   བུང་བ་ཁ། མཐྫོ་རྟ།  རྒྱ་ཕར་ནང་།  ཚ་ལུང་བཅས་སླེ་བཅྫོ་ལྔ་དླེང་གི་ཐར་པ་

ཤང་དང་སག་སིང་ཤང་དུ་ཁྱབ་འདུག  བཅིང་བཀྲྫོལ་ཐྫོབ་པའི་སྔྫོན་དུ་ཐར་པ་རུའི་སྫོ་དཔྫོན་ཝང་ཅི་ཙུའུ་[王 继 祖 ]དང་ཨམ་

ཀྲུའི་འགྫོ་དཔྫོན་གུར་མགྫོ་སབས་དང་།  ཐར་པ་སླེ་པའི་སི་དཔྫོན་ཀྲའྫོ་ཅིན་ཏླེ[赵进德]།   བྫོད་ཡུལ་ཆུ་བྫོའི་འགྫོ་དཔྫོན་ཝང་ཚེ་ལ་

སབས་བཅས་ཡིན།  ཚ་སང་སི་དཔྫོན་ཧ ྥུ་ཝུན་མིང་[付文明]དང་།   ཚ་སང་ཁང་ཧ་སླེ་པའི་འགྫོ་དཔྫོན་ཆྫོས་སྫོང་ཚེ་རིང་།  ཁན་

ཕིང་སླེ་པའི་རྡྫོ་རླེ་བཅས་ཡིན། 

  

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ། （རྒྱ་ཡིག） 

1、《甘南文史资料》 



 

2、《舟曲文史资料》 

3、《安多政教史》 

                                      

 

  （《ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སོབ་ཆནེ་གི་རིག་གཞུང་དུས་དེབ་》ལས་དངས།） 

 

 

 


