
མདོ་སྨད་ལོངས་སུ་གསོ་རགི་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ། 

 

དང་པོ། མདོ་སྨད་ས་ཆ་ངོས་བཟུང་ཞིང་གླེང་སོང་བ། 

དླེ་ཡང་དླེང་གི་དབང་དུ་བྱས་ཏླེ་བརོད་ན་མདོ་སྨད་ནི་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆླེན་གི་མགོ་ལོག་དང་། རྨ་ལོ། གོར་མོ། མཚོ་ལོ། མཚོ་

ནུབ། མཚོ་བྱང་། མཚོ་ཤར། གསླེར་ཐལ་དང་། ཟི་ཁོན་ཞིང་ཆླེན་གི་རྔ་བ། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆླེན་གི་ཀན་ལོ། དཔའ་རིས་སོགས་ལ་

འབོད་བཞིན་པ་ཡོངས་གྲགས་དང་། གནའ་ས་མོའི་དུས་སུ་ནུབ་སྤྱང་དང་སྐབས་འགར་ལོང་སྤྱང་སོགས་འབོད་ཀྱང་དོན་དུ་བོད་

རིགས་ཁོ་ན་ཡིན། སྤྱང་གི་མི་རྣམས་ལོ་ངོ་སུམ་སོང་ཡར་སོན་ནས་འཕླེལ་རྒྱས་ཆླེན་པོ་བྱུང་ཞིང་བྱ་འགུལ་སླེལ་བཞིན་པ་རྒྱའི་རུས་

བརོས་ཡི་གླེ་ན་གསལ་ཞིང་། ཀོའུ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སུ། སྤྱང་རིགས་ནི་ནུབ་མཚོ་(མཚོ་སོན་)ལྟླེ་བར་བྱས་ནས་སོད་པ་ཞླེས་བཀོད་

ཡོད་ལ། ཧན་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་། ལང་ཀོའུ་མངའ་འོག་ཏུ་མགོ་བཏགས་པའི་སྤྱང་རིགས་མང་ཞིང་། སྐྲ་ཤིགས་ཤིང་ཁག་རྒྱབ་

ཏུ་ལྷུགས། རྒྱ་རིགས་དང་འདླེས་སོད་བྱས་ཤིང་། སྐད་རིགས་ཀྱང་རྒྱ་སྐད་དང་མི་འད་བ་སྨྲའོ་ཞླེས་ཟླེར། ཁོང་ཚོས་རི་དྭགས་དང་

གཅན་གཟན་ཐུབ་དགུ་བཏུལ་ཏླེ་སོ་ཟོག་དང་སོ་ཁི་བྱས་ཤིང་། འཚོ་བའི་སྤུས་ཚད་གཞན་ལ་རག་ལས་མི་དགོས་པའི་ཚད་ཙམ་

ཡིན་ཞླེས་དང་། 《གོང་མའི་ནང་རླེན་》ལས། ནུབ་ཕོགས་ནི་ས་མཐོའི་གནས་ཡིན་སབས། བྱླེ་མ་དང་རླུང་འཚུབ་ཆླེ་ཞིང་ས་དླེའི་

མི་རྣམས་ལུས་ལ་པགས་རིགས་གོན་པ་དང་། རིད་པ་དང་བལ་གིས་བཟོས་པའི་གདན་གི་རིགས་ལ་སོྤྱད་པ། ཟས་གོས་ཀྱི་རིགས་

སོག་ཆགས་ལས་བྱུང་བ་མང་བས་ཕོག་པའི་ནད་ཀྱང་ཕལ་ཆླེར་ཁོང་ནད་ཀྱི་རིགས་ཏླེ་བཅོས་ཐབས་ལ་སྨན་གིས་བཅོས་ན་བཟང་། 

དླེའི་རླེན་གིས་སྨན་སོྤྱད་པའི་ཉམས་མོང་ནི་ནུབ་ཕོགས་ནས་ཐོན་པ་ཡིན་འདུག་ཅླེས་གསུངས་པའི་ནུབ་ཕོགས་ནི་ཨ་མདོ་སྤྱང་གི་

ཡུལ་ཏླེ་ཡུན་ཁང་རོང་དུ། གནའ་དུས་ཀྱི་མཁར་ཟུར་གསུམ་མ་ཞིག་གི་ར་ཆག་གི་གཞི་བསོགས་པས། དུར་ས་ཞིག་བྱུང་བར་རོའི་

ཐོག་ཏུ་ས་དམར་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐུས་མོང་ཞིང་། ལུས་ལ་པགས་རིགས་གོན་ཞིང་། ཀོ་བའི་སྐ་རགས་བཅིངས་པ། མགོ་དང་རླེད་པའི་

ཐག་ཉླེར་ལི་ལས་བྱས་པའི་རྒྱན་ཆ་མླེ་ལོང་། དུང་དང་མགྲོན་བུ་མང་ཙམ་སྣང་། རླེད་པར་ཟངས་གྲིའུ་དང་རལ་གྲི་ཆུང་ཆུང་། ནོར་

ལུག་གི་རུས་པ་དམ་དུམ་མང་པོས་བརྒྱན་འདུག། ཚན་རིག་ཐབས་ཀྱིས་དུར་ས་དླེ་ལོ་ཉིས་སོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་སོང་བར་

ཐག་བཅད་ཅླེས་ཡུན་ཁང་རོང་གི་ས་མིང་ཕོགས་བསིགས་ན་བཤད། 

བོད་རིགས་བུད་མླེད་ཀྱི་ལུས་སླེང་འདི་ནས་ང་ཚོ་ལ་སྐབས་དླེར་ཟངས་དང་ལི་རིགས་ཐོག་མར་བླེད་སོྤྱད་བྱླེད་ཐུབ་ཡོད་

པའི་དོན་གཏན་ནས་མིན་པར། ལོ་ངོ་སོང་ཕྲག་མང་པོ་བརྒྱུད་མོང་བའི་ཉམས་མོང་ལ་བརླེན་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཟངས་མ་

དང་ལི་རིགས་སོགས་ལས་སོྣན་བྱླེད་པའི་ལག་རལ་ཇླེ་མཐོར་སོང་ཞིང་ཐོན་སླེད་ནུས་ཤུགས་འཕླེལ་རྒྱས་ཆླེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་

མཚོན་ཐུབ་པ་མ་ཟད། མགོ་དང་རླེད་པའི་ཐག་ཉླེར་དུང་དང་མགྲོན་བུ་མང་ཙམ་ཡོད་པ་མི་རིགས་ཕན་ཚུན་བར་བརླེ་ཚོང་བྱས་

པ་ལས་བྱུང་བར་མངོན་ཞིང་། ཕི་རོལ་གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་གྲང་བ་སོགས་འགོག་བྱླེད་ལ་པགས་རིགས་གོན་ཞིང་ཀོ་བའི་སྐ་རགས་

བཅིངས་པ་ཡིན། ཕྱུགས་སོང་གི་འཚོ་བར་རོལ་བ་རྒྱུན་ཆགས་པས་གྲང་རླུང་གི་ནད་རིགས་སླེད་པ་མང་ལ། འོ་མའི་རིགས་བསླེན་

དགས་པའི་ནད་བཅས་ལ་མླེ་བཙའི་སོྐར་སྤྱད་ན་ཕན་པ་ཆླེ་བས། ཨ་ཤུ་གསང་ཞླེས་གང་ན་སའི་གཞིར་མླེ་བཙའ་འདླེབས་པ་གོང་

མའི་ནང་རླེན་དུ་མཆིས། ཡ་ཐོག་སིྤྱ་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ནས་སླེལ་བའི་གོམས་སོལ་མང་པོའང་ད་ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པ་མཐོང་ཐུབ་ལ་



བླེད་སོྤྱད་ཀྱང་བྱླེད་བཞིན་པ་ཡིན་པས། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཟུར་ལོངས་དང་བསམ་བོའི་འཕླེལ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་བསན། 

མདོར་ན། ཆབ་ཆའི་མདའ་བཞིའི་རོ་ཆས་གསར་བའི་ཤུལ་རས་དང་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་གི་གྲོང་སིན་ཅ་སླེ་བ་དང་། མགོ་ལོག་སོགས་

ནས་སོག་འདོན་བྱུང་བའི་གནའ་མིའི་རིག་རས་དླེ་དག་དང་། དླེ་མིན་ཆའང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལས། ཟི་ཁོན་ཀོན་ཞན་(ལླེ་གུ་)གི་བྱང་

ཕོགས་དང་། ཟུང་ཆུའི་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་བུ་ཁོན་དང་ལི་ཞན། མའོ་ཞན་བཅས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནས་ཀན་གོའི་དུས་དཀྱིལ་དང་དུས་མཇུག་ཏུ་

བརིགས་པའི་རོའི་པུར་སམ་ཅན་གི་བང་སོ་ཁག་ཅིག་རླེད་པ་དླེར་བླེམ་པོ་གན་རལ་དུ་ཡན་ལག་བསྐུམ་པའི་ཚུལ་དང་ཡན་ལག་

བརངས་པའི་ཚུལ་གིས་བཞག་པ་རིགས་གཉིས་ཡོད་ལ། དུར་རས་སུ་ར་ཆས་དང་ཟངས་ལྕགས་ཀྱི་རལ་གྲི། ཟངས་ཀྱི་མླེ་ལོང་། ལུག་

གི་རུས་པ་སོགས་ཡོད་པར་བཀོད་པ་དང་། སོད་ལ་དྭགས་ནས་ཀྱང་ཧྥ་རན་སིའི་ཆླེད་མཁས་ཧྥོ་ཕན་ཁླེས་རོའི་པུར་སམ་རླེད་པ་དླེ་

ཟུང་ཆུའི་འབབ་རྒྱུན་ནས་ཐོན་པའི་རོའི་པུར་སམ་ནང་བཞིན་རླེད་ཟླེར། གང་ལྟར་ཆླེད་མཁས་ཚོས་པུར་སམ་དླེ་དག་སིྤྱ་ལོ་སོན་གི་

ལོ་ལྔ་བརྒྱའི་དུས་ཙམ་དུ་བརིགས་པར་བཞླེད། ཡོ་བྱད་ཀྱི་དབིྱབས་དང་ཁད་ཆོས་ཚང་མ་སོད་ལ་དྭགས་ནས་སྨད་ཟུང་ཆུའི་བར་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པས་ཚོང་ལས་དང་དཔལ་འབོྱར། དམག་དོན། རིག་གནས་སོགས་ཀྱི་ཐད་འབླེལ་བ་དམ་དུ་གནས་པར་མངོན་

པས། མླེས་པོ་ཚོས་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཆླེད་དུ་ཕོགས་གཞན་དང་འབླེལ་བ་ཞུས་ཏླེ་ཚེ་སོག་སྲུང་སོབ་བྱླེད་པར་བསམ་བོ་བཏང་ཞིང་ཡུན་

གིས་རོ་གྲི་དང་དབྱུག་མདའ། ཟངས་མ་དང་ལྕགས་ཀྱི་རལ་གྲི་ས་རླེ་སོགས་བཀོལ་ཏླེ་རི་དྭགས་དང་གཅན་གཟན་རྔོན་པ། སའི་རི་

ཏོག་སོགས་གང་རླེད་ཟོས་པར་ཕན་གནོད་ཀྱི་ཁད་པར་ཅུང་ཤླེས་ཤིང་མོང་གྲུབ་རྣམས་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ལ་སླེལ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་

གསལ། རང་ཁ་རང་གསོའི་ཆླེད་དུ་གྲོ་དང་སོ་བ། ནས་སོགས་འབྲུ་སྣ་ཁག་གཅིག་བཏབ་སླེ་སོན་སྡུད་སྐབས་གསོག་འཇོག་བྱས་

པའང་མིན་ལོ་རོང་དོང་དཔླེའུ་རི་བོར་འཚོལ་སྡུད་གནང་བའི་འབྲུ་རིགས་རོ་སོལ་ལ་གྱུར་པ་ཞིག་རླེད་པ་དླེ་ལས་དཔོག་ཐུབ། གྲོ་

དང་སོ་བ་སོགས་འབྲུ་སྣ་རྣམས་འདླེབས་གསོ་བྱས་པ་དླེ་ལོ་ངོ་སོང་ཕྲག་གོང་གི་ཡིན་པ་ཚན་རིག་པས་བཤད། ཐོན་སླེད་གོང་

འཕླེལ་ཕིན་པའི་ཉླེར་ལླེན་ལས་འབྲུ་སྣ་དག་གི་ཕན་ཡོན་དང་ཆང་བསྙལ་ཐབས་ཤླེས། ཁིམ་མཚེས་མི་རིགས་བར་དམག་འཐབ་

བགིས་ཏླེ་ཁག་དག་ཏུ་བཞུར་ཡང་། རྨས་མ་ཚོས་ཟོག་གི་ཁག་ཚབ་ཏུ་འཐུང་ནས་བཅོས་ཐབས་བྱླེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་སོ་དོན་

ནང་ལུམས་སུ་ཞུགས་པ་དང་འབུར་སྐྲངས་རིགས་བརོལ་བ། སྤུ་དུགས་བྱླེད་པ་སོགས་ནད་སྣ་འགའ་རླེ་གཅོག་ཐབས་ཤླེས། རྩྭ་ལྡུམ་

རླེ་གཉིས་ལ་ཁག་གཅོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཤླེས་རོགས་བྱུང་བའི་ཁར་ནད་སྣ་མང་པོར་འཐབ་རོད་བྱས་ཏླེ་རོལ་ལན་སྤྲད། ལྕུམ་རྩྭ་

དང་ལན་ཚྭ། ཤིང་མངར། ག་རི་སོགས་སྨན་རས་རྣམས་ཧྭ་ཞ་མི་རིགས་ལ་བརླེ་འཚོང་བྱས་པ་དང་ཕིས་སུ་ཧིན་ལུང་སོ་འབུམ་དུ་

སྤྱང་ནུབ་མའི་ལྕུམ་ར་དང་ལན་ཚྭ། རྨ་ཆུའི་ལོ་ཕོགས་ཀྱི་ཤིང་མངར། ཤྭ་བའི་བུ་སོྣད། ག་རི། གཙོད་རྭ། དླེ་ཕོའི་མཁིས་པ། འཕང་

མའི་འབས་བུ་སོགས་སྨན་སྣ་བཅུ་ཙམ་འཁོད་ལ་སྨན་རས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱང་ཨ་མདོ་ཡིན་པར་བསན། ཞང་ཞུང་གི་ས་སྣླེར་

ཆགས་པའི་ཨ་མདོ་ནི་རྒྱ་རིགས་ས་ཁུལ་དང་འདབས་འབླེལ་ཞིང་། ཤར་ཕོགས་རྒྱལ་མོའི་རྒྱལ་ཁབ་མ་བཙུགས་གོང་ནས་ལོང་སྤྱང་

གི་མི་རྣམས་གཏན་སོད་བྱས། སིྤྱ་ལོ་༥༤༠ལ་གྲུ་གུའི་རྒྱལ་ས་མཚོ་སོན་ནུབ་ཕོགས་སུ་བཙུགས། སར་ལས་ཀྱང་ཞིང་འབོག་ལ་བསླེན་

ནས་ལོངས་སོྤྱད་སྒྲུབ་ཅིང་སགས་སྨན་ཟུང་འབླེལ་བྱླེད་པའི་བོན་གི་ཤླེས་ཡོན་ཅན་མང་པོ་དང་། གསོ་དཔྱད་ཉི་ཁི་ཆིག་སོང་ཐུགས་

ལ་མངའ་བའི་དཔྱད་བུ་ཁི་ཤླེས་བོྱན་ཚུན་སོབ་རྒྱུད་མང་པོ་བོྱན། 

གཉའ་ཁི་བཙན་པོའི་དུས་ཞང་ཞུང་ནས་ཁྱུང་འཕགས་ཁ་མོ་ཞླེས་པ་རྒྱལ་རོལ་དུ་བོྱན་པའི་རྒྱུད་དུ་གཡུང་དྲུང་བུ་བཞི་གྲོལ་

བ་ཡིན་པས་བོན་ལ་བསླེན་པའི་གསོ་དཔྱད་ཇི་སྙླེད་ཅིག་དར་ཡོད་པ་རླེས་སུ་དཔག་ཐུབ་སླེ། སུའི་རྒྱལ་རབས་(༥༨༡-༦༡༨)སྐབས་



སིྤྱ་ལོ་༦༡༠ལོར་ཁོ་ཡོན་ཧྥང་སོགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་རླེན་བརག་བཅོས་ཞླེས་པའི་སླེ་ཚན་༢༥པར་

“ལླེའུ་སྤྱང་གི་དུག་ནད་”ཅླེས་ཕོ་བ་ན་ཞིང་། ཁག་བཤལ་བ། སྐབས་རླེར་ཁག་སྐྱུག་པ་དླེ་ས་གནས་རང་བཞིན་གི་ནད་ཡིན་པ་

བཤད་ཐུབ་ཡོད། 

༡. གདོད་མའི་ལ་བ་ནི་སྨན་པའི་ཚབ་བྱླེད་ཅིག་རླེད། 

ཨ་མདོ་ནི་གསོ་དཔྱད་འབྱུང་ཁུངས་ཁོད་ཀྱི་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། མི་རྣམས་ལས་ལ་བརོན་ཞིང་དཔའ་ངར་ལན་པ། ཤླེས་

རིག་དར་བའི་རླེ་མོར་སོན་ཕིར་རྒྱ་རིགས་ས་ཁུལ་ལ་ཆོས་སིད་གཉིས་ཀྱི་སོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕླེས། སོན་གི་གཏམ་རྒྱུད་ལྟར་ན་

ཡན་ཧོང་གོང་མ་གཉིས་ཀྱང་སྤྱང་རིགས་ཏླེ་ཁུ་ནུ་རི་བོའི་ཤར་རྒྱུད་ལས་ཧའན་ཞིར་ཕླེབས་པར་བཤད་ཅིང་། གོང་མ་ལྔའི་རྒྱལ་

རབས་དླེབ་ཐླེར་དུ་ལ་ཕབ་ཚུལ་ཡང་རྒྱལ་རོང་ནས་ཀྲུང་ཡོན་ས་ཁུལ་དུ་སླེལ་བར་གསུངས། ལ་བ་ནི་གདོད་མའི་དུས་སུ་སྨན་པའི་

ཚབ་བྱླེད་ཅིག་ཀྱང་ཡིན་པས་མིའི་རྣམ་རོག་བཅོས་ཤིང་རླེན་ངན་བར་ཆད་གང་ཡོད་སླེལ་བ། ལས་དོན་ལླེགས་འགྲུབ་ཡོང་ཐབས་

བྱླེད་པ་དླེ་འོས་འགན་ཞིག་ཏུ་བརི་བ་དང་། ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤིས་གཙོར་བཟུང་ཐོག་ནད་པའི་རླེ་བ་ལྟར་གང་ལ་གང་འཚམས་

ཀྱིས་གསོ་བཅོས་བྱླེད་ཀྱིན་འགྲོ་འདུག་ཉལ་གསུམ་དང་ཟས་རིགས་ཐད་འཛེམས་ས་གང་ཡོད་བཤད། ཞར་ལ་སྐར་དཔྱད་དང་མོ་

འདླེབས་བྱླེད། ཐབས་རྡུག་རླེས་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པའི་ལས་ཀ་དླེ་ཨ་མདོའི་རོང་འབོག་ཁོད་དུ་དར་སོ་ཆླེ། གཞན་དུ། སོབ་དཔོན་ཀང་

ཏའོ་ལླེན་གིས་ཀྱང་རྒྱལ་རོང་གི་ཉླེ་འགྲམ་ནས་འབས་བླེ་ལྔའི་ཆོས་ཞླེས་པའི་སོལ་བཏོད། ལླེའུ་སྤྱང་གི་ཕ་ཆོས་མང་པོ་རྒྱའི་ཡུལ་

སོལ་དང་འབླེལ་ཏླེ་ཏའོ་ཅའོ་རང་བཙུགས་ཤིང་དླེའི་ཁུངས་ནི་རྒྱལ་རོང་གི་བོན་ཡིན་ཟླེར། རྒྱ་རིགས་ས་ཁུལ་ནས་ཨ་མདོའི་ལོངས་

སུ་ཆོས་ལུགས་ཉི་ཚེ་བ་དར་སླེལ་བཏང་བའི་ནང་ཡང་དཔྱད་བཅོས་མི་ཉུང་བ་མཆིས་སོ།།  

༢. ཆ་བྱད་དཔྱད་ཀིྱ་ལག་ཆ་ཁག་ཅིག་ངོ་སྤྲོད་པ། 

དླེ་ཡང་ཁོར་ཡུག་དབང་གིས་ལ་བས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ནད་རིགས་འགའ་རླེ་གཅོག་བྱླེད་ཀྱི་ལག་ཆ་དང་། སྨན་རས་

བཙོ་བསླེག་བྱླེད་སའི་ར་ཆས་ཀྱི་སོྐར་དང་རོ་ཆས་གསར་རིང་སྐབས་ཀྱི་རོ་གྲི་དང་རོ་སར་ཆུང་ངུའི་རིགས། ཟངས་ལྕགས་ཀྱི་རལ་

གྲི་ཆུང་ངུ་དང་ཟངས་ཀྱི་ས་རླེ། ཟངས་མའི་སྦུ་གུ། རུས་ཁབ་སོགས་བླེད་སོྤྱད་བྱླེད་ཅིང་། འཇིབ་བྱླེད་པར་ཟངས་མའི་སྦུ་གུ་དང་

རྔུབ་རུ། རལ་གྲི་ཆུང་ངུའི་རིགས་ཀྱིས་ནད་སྣ་རླེ་འཇོམས་ཆད་གཤག་བཅོས་བྱླེད་པ་དང་རུས་ཁབ་ཀྱིས་རྨ་ཁ་ཚེམས་བཞིན་ཡོད་པ་

རླེད། ད་ལྟ་མཚོ་སོན་ཕོགས་ནས་བུད་པའི་ཟངས་ཀྱི་ས་རླེ་དང་ཀན་ཀོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་གནའ་རས་མང་པོར་བོད་རང་གི་ཁད་

ཆོས་ལན་ལ། སོད་ལ་དྭགས་ནས་སྨད་མདོ་ཁམས་བར་བཟོ་དབིྱབས་གཅིག་འད་ཡིན། ཨ་མདོ་བ་ཚོས་ཞང་ཞུང་གི་ཤླེས་རིག་དང་

དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དང་རྒྱ་རིགས་ས་ཁུལ་གི་ཤླེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་མ་ལུས་པ་བསྡུ་ལླེན་མཛད། དླེའི་ཕིར་རྨ་ཆུའི་བཞུར་

རྒྱུན་གི་ཨ་མདོ་ནི་གསོ་རིག་དར་ས་བའི་གྲས་སུ་བཞག་ན་མི་ཆོག་པ་ཅི་ཡང་མླེད་སྙམ། 

༣. སྨན་རས་ཀྱི་སྐོར་ངོ་སོྤྲད་པ། 

ཨ་མདོའི་སིྤྱ་ཚོགས་ཀྱང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕླེལ་རིམ་བརྒྱུད་མོང་ལ། འཕླེལ་ཡུན་གི་དུས་ཚོད་ཤིན་ཏུ་རིང་



པོའི་ཁོད་ཕི་རོལ་གི་བྱ་དངོས་ལ་ངོས་འཛིན་མཐོར་འདླེགས་སོན་ཏླེ། སིྤྱ་ལོ་སོན་གི་༢༢༠༠ལོར་ཨ་མདོའི་སྤྱང་རིགས་རྣམས་གང་

སར་འཁམས་ཤིང་འབོག་ལས་ནས་ཞིང་ལས་བྱླེད་འགོ་བརམས་པ་དླེས་སྨན་རས་ངོས་འཛིན་ཐད་ནུས་པ་མངོན་སུམ་ཐོན་ཡོད། 

སྨན་རས་ལ་ཤིང་སྨན་དང་རྩྭ་སྨན། འབས་བུའི་སྨན། སོག་ཆགས་སྨན། གཏླེར་དངོས་སྨན་བཅས་རིགས་ལྔ་རུ་འདུ་ཞིང་དཔླེར་ན། 

ལྕུམ་ར་དང་སང་སོས། སིྤྲ་སླེར། ལན་ཚ། གྲོ། ནས། སོ་བ། བ་བོ། སན་མ། ཁླེ། ཤིང་མངར། གཡླེར་མ། ཀུ་ཤུ། སར་ག། མ་རྨོས་ལོ་ཏོག། 

གཙོད་རྭ། ག་རི། ཤྭ་བའི་བུ་སོྣད། ཤྭ་རྭ་ལྟ་བུ་དང་། གྲིབ་ལ་ཤུག་པ་བདུག་ཅིང་། རང་ལག་ཆག་པ་སོགས་ལ་སབ་སླེང་གི་ཐང་

གཏོང་བ། ཀྱི་ལྕླེ་དཀར་ནག། གུར་ཏིག། རྩྭ་མཁིས་བ་མོ་ཁ། ལྕླེ་ཚའི་ལུམས་བསླེན་པ། གཡི་སྤྱང་དང་འཕི་བའི་པགས་པ་རླེད་པར་

དཀི་བ། སྨན་ལོག་ལ་ཞོ་སྐྱུར་སྡུད་པ་སོགས་ནད་ཀྱི་གཉླེན་པོ་ཧ་ལམ་མ་ཚང་བ་མླེད་པའི་དུས་སུ་སླེབས་མོང་ཞིང་སྨན་སྣ་བཅུ་

ཙམ་ཧིན་ལུང་སོ་འབུམ་(སིྤྱ་ལོ་སོན་གི་ལོ་༣༡ནས་སིྤྱ་ལོ་༣༢༠ལོར་མཁས་དབང་མང་པོས་ཕོགས་བསིགས་མཛད་པ་)དུ་བཀོད་པ་

དླེ་ཨ་མདོའི་སྨན་རས་བླེད་སོྤྱད་བྱླེད་སངས་ཧ་ཅང་ཡག་པས་རླེད། འོན་ཀྱང་གནའ་ས་མོའི་ཨ་མདོའི་གསོ་དཔྱད་ལ་ལ་ནི་ར་མླེད་

དུ་སོང་བ་དང་ངོ་བོ་འགྱུར་བ། མང་ཆླེ་བ་ཕར་འདླེས་ཚུར་འདླེས་ཆགས་མཐར་ཨ་མདོའི་གསོ་དཔྱད་རིག་པ་ཞླེས་ལོགས་སུ་ངོས་

འཛིན་རྒྱུ་མླེད་པར་གྱུར། 

༤. སྨན་བཅོས་ཀིྱས་སྨན་པའི་རིམ་གྲས་སུ་སླེབས་སུ་བཅུག་པ། 

ཨ་མདོའི་སྤྱང་རིགས་རྣམས་རི་ཁུལ་དང་ལུང་བ་ཆུ་བོའི་འགྲམ་སང་ཐང་དུ་གནས་བཅའ་ཞིང་ཕན་ཚུན་བར་འགྲིམ་

འགྲུལ་སབས་བདླེ་མླེད་པས་རིམས་ནད་དང་ས་གནས་རང་བཞིན་གི་ནད། ཆམ་པའི་ནད། མོ་ནད་སོགས་ཀྱིས་མིའི་ལུས་ཕུང་ལ་

འཇིགས་པ་ཡང་ཡང་སླེར་བར་རོལ་ལན་སྤྲད་རིམ་ཁོད་ཕན་ནུས་ཅན་གི་སྨན་རས་རླེ་གཉིས་ཤླེས་པ་བསྡུ་གསོག་གིས་བུ་རབས་ཚ་

རྒྱུད་ལ་ངོ་སོྤྲད་དང་ཕན་ནུས་བཤད་དླེ་བརྒྱུད་སླེལ་གནང་། ལ་ལས་དླེའི་ཉམས་མོང་ཕོགས་བསྡུ་དང་བླེད་སོྤྱད་ཐླེངས་མང་ཞུས་

པས་དམངས་ལ་ཕན་པ་ཆླེར་བྱུང་ཞིང་སྨན་པའི་རིམ་གྲས་གདོད་མའི་དུས་སྐབས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། ང་ཚོས་སྨན་པ་དླེ་དག་ལ་

ངག་རྒྱུན་སྨན་པ་ཞླེས་ཟླེར་ཏླེ་དབྱླེ་ན། ཕ་མ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྨན་རྒྱུན་དང་རན་པ་ཤླེས་ཡོན་ཅན་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྨན་རྒྱུན་

གཉིས་ཏླེ་ལག་ལླེན་ཁོད་ངོས་འཛིན་ཟབ་མོ་ཐོབ་བཞིན་སྣང་། གཙོ་བོ་གསང་གནས་རྣམས་ལ་འཕུར་མཉླེད་དང་གཏར་མླེ་

གདབས་པ། ཆང་ལ་སྨན་སྣ་གང་རུང་བཏབས་ནས་བྱུག་པ། ཆམ་པ་ལ་སྤྲུ་སླེར་བཏང་བས་ཕན་པ་ཆླེ་ཞིང་གཉན་སྐྲངས་རིགས་ལ་

ག་རི་འདླེབས། ད་དུང་ཆགས་བཅིངས་སྣ་ཚོགས་པ། བུད་མླེད་སྦྲུམ་མ་བཙའ་ཚུལ་དང་བིྱས་པའི་རྣ་ར་གཏར་བ་ཚུན་ཆད་ཡོད་པ་

རྒྱ་ནག་གི་དཔླེ་ཆ་དང་རང་ས་ནས་ཐོན་པའི་གནའ་རས། རྒྱུན་མཐོང་གི་འཚོ་བ། ཁིམ་མཚེས་མི་རིགས་བར་འགྲོ་འོང་བྱ་སའི་ལམ་

དང་གཉླེན་སིག་བྱླེད་སངས་སོགས་ལ་དཔྱད་ན་ཤླེས་ཤིང་། རོ་ཆས་རིང་པའི་དུས་དཀྱིལ་དུ་མི་རྣམས་གཙོ་བོ་རི་སླེས་སོ་ལྡུམ་དང་

འབས་བུ་འཐུ་སྒྲུབ། རི་དྭགས་རྔོན་རྒྱུ་བཅས་ནི་ཐོན་སླེད་ལས་འགུལ་ཁོད་ཀྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་དང་རོ་ཆས་གསར་བའི་དུས་སྐབས་

ནས་བཟུང་རིམ་བཞིན་འབོག་ལས་བྱས་ཏླེ་ར་ནོར་ལུག་གསུམ་དང་། ར་མ་ཁི་བོང་བུ་ཕག་སོགས་བདག་གཉླེར་བྱླེད་པའི་སླེར་གྱུར་

ཅིང་། འབྲུ་སྣའི་རིགས་བཏབ་སླེ་འགྱུར་ལོག་ཆླེ་ཙམ་བྱུང་བ་གནའ་རས་ལས་མཚོན་ཐུབ་ཀྱང་དླེ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་མླེད་པའི་གསོ་

རིག་ངག་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་ཡིན་པ་ཤླེས་དགོས། 

གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་ཡི་གླེ་བྱུང་བ་ནས་གསོ་དཔྱད་བསན་པ་གཅིག་གྱུར་བྱུང་བ། 



གོང་དུ་བཤད་པའི་ལུང་དང་རྒྱུ་མཚན་དླེ་དག་གིས་ཨ་མདོའི་ལོངས་སུ་བོད་ཡིག་མ་བྱུང་གོང་ནས་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་བསན་པ་

ཡན་གར་བ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་བོད་ཕན་ཚུན་བར་སྨན་དཔྱད་བརླེ་རླེས་བྱས་མོང་བའི་བདླེན་དཔང་ངོ་མ་ཡང་བྱླེད་ཐུབ། ཐང་རྒྱལ་

རབས་སྐབས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོར་བསགས་པའི་སུན་སི་མའོ་(༥༨༡-༦༨༢)ལགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་《མན་ངག་གསླེར་སང་སོང་གི་

སོར་སླེའི་》སླེ་ཚན་བཅུ་དགུ་པར་ཡུང་བ་ནི་ཧོའི་ཀྲུང་ནས་ཐོན་པ་ངོ་མ་ཡིན། ཐུ་བྷོད་ཀྱིས་རྒྱ་ལ་སྨན་འདིས་ནད་ཁི་ཞིག་བཅོས་

ཐུབ་ཅླེས་མགོ་སོྐར་ཏླེ་ཉོས་ཀྱང་ལག་ཏུ་མ་སོན། ཕིས་སུ་ཡུང་བ་ཡིན་པ་ཤླེས་ནས་སྨན་འདི་ཉོ་མི་ཕོད་པར་གྱུར་གསུངས། ཚོང་

ལས་ཀྱི་བྱ་བའི་ནང་སྨན་རས་ཀྱི་ནུས་པ་རོགས་པ་ནས་རིམ་གིས་ཕི་ལ་ཚོང་འབླེལ་བྱླེད་བཞིན་པ་མཚོན་ཡོད། སིྤྱ་ལོ་༨༡༦ལོར་

《འད་འབགས་》ལས། འདུ་བ་ནད་གཞི་འཇོམས་པའི་སྨན་པ་བདག།། ཚ་བའི་ཡུལ་དུ་སྨན་དང་དཔྱད་ལ་འགྲོ།། ཞླེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་ལོ་ཆླེན་བཻ་རོ་ཙ་ན་རྒྱལ་པོ་མདོ་བཞླེར་ནག་པོའི་དུས་རྔ་བ་ཁུལ་དུ་ཕླེབས་ཏླེ་གསོ་དཔྱད་མན་ངག་མང་པོ་འཆད་སླེལ་གནང་། 

《བཻ་རོའི་སོ་འབུམ་》ལས་ཐང་ཆླེན་བརྒྱ་ར་སོགས་ད་ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པར་ལག་ལླེན་བྱླེད་མཁན་སྣང་། ཕོགས་ཀྱི་བ་སྨན་

དགུའི་ཡ་གལ་གྲུ་གུའ་ིསྨན་པ་སླེང་མདོ་འོད་ཆླེན་གིས་ནག་པོ་རྒྱུད་གསུམ་དང་དླེའི་མདོ་བྱང་ཆླེ་ཆུང་། འད་ཡིག་དུང་མིག་རའི་

དཔྱད་མླེ་ལོང་སོྐར་གསུམ་སོགས་བོད་སིྤྱའི་སྐད་དུ་ཕབས་བསྒྱུར་ཞུས་པའི་མདོ་སྨད་ཀྱི་གསོ་དཔྱད་རིག་པ་དླེ་དག་གིས་བོད་སྨན་

གཅིག་གྱུར་མཛད་པ་ལ་ལླེགས་སླེས་དང་རམ་འདླེགས་གང་མང་གནང་། 

དུས་རབས་བདུན་པའམ་བརྒྱད་པའི་མཚམས་སུ་བིས་ཟླེར་བའི་ཏུན་ཧོང་གི་《བོད་ཀྱི་སྨན་དཔྱད་ཤོག་དིལ་》ནང་ནད་

ཐོག་སླེ་ཁག་ལ་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་དང་འབླེལ་ནས་ཁོང་ནད་དང་། ཕི་བཅོས་ནད། བུད་མླེད་ནད། བིྱས་པའི་ནད་སོགས་རགས་

དང་བཅས་བིས་པ་དང་། སོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན་སྣ་༦༥སླེ་དངོས་སྨན་གི་རིགས་སྣ་༥༠དང་ས་རོའི་སྨན་གི་རིགས་༡༤སོགས་འཁོད་

པ་དང་ཕལ་ཆླེར་རང་སའི་ཉམས་མོང་ཕོགས་བསོམས་དང་དབྱླེ་འབྱླེད་བྱས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། མདོ་སྨད་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཐད་

དོན་སིྙང་ངླེས་ཅན་ལན་འདུག། ཁོང་ཚོས་རང་བྱུང་ཁམས་དང་ནད་རིགས་ལ་འཐབ་རོད་བགིས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཤླེས་བྱ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྡུ་གསོག་དང་བླེད་སོྤྱད། ལག་ལླེན་བཅས་ཨ་མདོ་རང་གི་ཁད་ཆོས་ལན་པའི་གསོ་དཔྱད་བབ་ཆགས་པ་དང་

གདོད་མའི་ལག་ལླེན་ཉར་ཚགས་བྱས་པ་མཐོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཕི་ཕོགས་གསོ་རིག་གི་ཤུགས་རླེན་ཡང་ཐླེབས་མླེད་པས། སྨན་པ་

སིྤྱར་བཏང་བ་ཞིག་གི་ཤོག་དིལ་རླེ་ཡིན་པ་ཤླེས་ཐུབ། ཕོགས་གཞན་ནས་སྨན་སྣ་བཟང་པོ་ཁག་ཅིག་རྒྱ་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་ཚོང་རས་

བྱླེད་བཞིན་པ་དཔླེར་ན། སིྤྱ་ལོ་༩༧༣ལོར་བྱུང་བའི་འདོད་འབྱུང་སོ་འབུམ་ནི་སུང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་ཡིན། དླེར་སང་སོས་

སོགས་བཀོད་པ་དང་ཐོན་ཡུལ་ཟུང་ཆུ་ཡིན་པར་བཤད། སུང་གི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ལྕུམ། ཏང་ཀུན། ནག་པོ་དར་ཡ་ཀན། ག་རི་སོགས་སྨན་

སྣ་༢༠ཙམ་བཀདོ་པ་དང་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་བར་རིག་གཞུང་དང་ཉམས་མོང་སླེལ་རླེས། སྨན་སྣས་གཙོས་ཕན་ཚུན་བར་ཚོང་ལས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དར་ཡོད་པའི་འབས་རགས་ཡིན་ནོ། ། 

གསུམ་པ། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མི་གསུམ་ཨ་མདོར་ཕླེབས་ཕིན་གི་གསོ་དཔྱད་བྱུང་ཚུལ། 

ཐུན་མོང་གསོ་རིག་གི་བསན་པ་ལ་ས་དར་ཕི་དར་གི་ཐ་སྙད་མླེད་རུང་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མི་གསུམ་བསན་པ་ས་དར་གི་

མཇུག་ཏུ་བོས་བོྱལ་གིས་ཨ་མདོར་ཕླེབས་ཏླེ་ནང་བའི་འདུལ་རྒྱུན་སླེལ་ཞིང་། སྨན་གི་གཞི་དང་ལླེ་གུ། སྨན་མར་སར་ཚུལ་སོགས་

བསབས། རྒྱལ་སས་ཀྱིས་ཙོང་ཁས་གཙོས་མཐའ་འཁོར་དུ་དབང་བསྒྱུར་ཏླེ་སིྤྱ་ལོ་༡༠༡༥ལོར་ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་རབས་བཙུགས། མཐར་



༡༠༣༢ལོར་རྒྱལ་ས་ཟི་ལིང་དུ་སོས་པའི་བར་གསོ་རིག་གི་བསན་རྒྱུན་གཙོ་བོ་ཁིམ་སགས་ཀྱིས་བསངས་ཤིང་གསོ་དཔྱད་མི་ཉུང་བ་

དམངས་ཁོད་དུ་དར་སོ་ཆླེ་བ་འཛམ་གིང་གླེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་དུ་གསལ་བ་་ལྟར་རླེད། 《ར་རྒྱུག་ནོར་བུ་ཆུ་བདུན་》ལས། ནད་

ལ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ།། ཆགས་སང་རྨོངས་པའི་རྒྱུ་ཡིས་བསླེད།། དླེ་གསུམ་བསོངས་དང་སླེབ་ལུགས་ཀྱིས།། བཞི་བརྒྱ་ར་

བཞིའི་ནད་དླེ་འོང་།། མི་ན་གནས་པའི་སླེམས་ཅན་ལ།། ནད་རྒྱུ་འདི་གསུམ་མ་སང་བ།། ནད་ཤས་མླེད་པའི་ར་མི་སིད།། ཅླེས་

གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་《ཤང་ཤང་སྨན་རོང་》དུ་བསན་པའི་གཉླེན་པོའི་སྨན་སྣ་མང་ཆླེ་བ་ཁོག་སྨན་ཡིན་ཞིང་། གསོ་རིག་

སོྐར་གི་ནང་དོན་རགས་དགས་པ་དང་ཞིབ་ཆ་མི་ལན་པའི་སོན་ལན་ཡང་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གི་རྣམ་བཤད་ལས་འགལ་མླེད། 

སྐབས་དླེར་ཧོར་གི་ཤན་པའི་ཀ་ལི་བཀོག་པ་ལ་ཟངས་མའི་ལན་པ་བརྒྱབ་པ་སོགས་ལག་རལ་རླེར་སོན་པའི་ལ་རླེ་ཡང་ཡོད་པར་

མཐོང་། ༡༠༣༨ལོར་ཡུན་ཁོན་ཉླེ་འདབས་སུ་མི་ཉག་ཆླེན་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་པ་དླེ། ཤར་ཕོགས་ལ་རྒྱ་བསླེད་དླེ་རྒྱལ་སས་དང་

འབླེལ་བ་བཟུང་། གསོ་དཔྱད་ཀྱི་བསན་པ་སར་ལས་རྒྱས་ཤིང་མི་ཉག་རོང་རླེ། མི་ཉག་ཟླ་གྲགས། མི་ཉག་རོ་རླེ་འབུམ་བཅས་ལ་

གསོ་རིག་སོྐར་གི་གསུང་རོམ་མང་། ཁད་པར་བརོན་འགྲུས་བཟང་པོས་མཛད་པའི་སུ་ཁུགས་《སུག་ཁུག་》སོགས་ལ་མི་ཉག་གི་

ལུགས་ཞླེས་ལུགས་རྒྱུད་ཆླེན་པོ་བཅུའི་ནང་དངས་འདུག། སིྤྱ་ལོ་༡༢༤༢ལོར་ས་ས་པཎ་ཊི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་

པོ་ལང་ཀྲུའུ་ལ་ཕླེབས་ཏླེ་གསོ་དཔྱད་མི་ཉུང་བ་འཆད་སླེལ་གནང་ཞིང་། མཁས་པ་ཨོ་རྒྱན་པ་རིན་ཆླེན་དཔལ་ཧོར་སླེ་ཆླེན་གིས་

༡༢༩༢ལོར་གདན་དངས་ཏླེ་གསོ་དཔྱད་བསན་པ་སླེལ། རླེ་ཀརྨ་སྐུ་ཕྲླེང་གསུམ་པ། མདུང་རླེ་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་། ས་ས་ཨ་

མླེས་ལ་རླེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་དིན་ལས་གསོ་རིག་གི་བསན་པ་ས་ན་མླེད་པ་རྒྱས་སུ་བཅུག། དླེ་ལྟར་རླེ་རིན་པོ་ཆླེ་སྐུ་བལྟམས་པའི་

གནས་མཆོག་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་། ཀུན་མཁླེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་གདན་ས་བ་བང་བཀ་ཤིས་འཁིལ། དགོན་ལུང་

བྱམས་པ་གིང་། ར་རྒྱ་དགོན་སོགས་སུ་གསོ་རིག་གི་འཆད་ཉན་བ་ལག་རྒྱས་ཏླེ་མདོ་སྨད་ལོ་བྱང་ཀུན་ཏུ་དར། ཅོ་ནླེ་ནས་རྒྱལ་བའི་

བཀའ་དང་བསན་འགྱུར་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པ་གསོ་རིག་གི་ཞབས་འདླེགས་སུ་གྱུར་ཅིང་། གཙང་སྨན་ཡླེ་ཤླེས་བཟང་པོས་གསོ་རིག་

སོྐར་གི་གསུང་རོམ་མང་པོ་མཛད་ཅིང་། གོང་མའི་དབུ་བ་མདོ་སྨད་པ་ལྕང་ས་ཡླེ་ཤླེས་བསན་པའི་སོན་མླེའི་འཕིྲན་ལས་ཀྱིས་རྒྱ་

སོག་གི་ཡུལ་དུའང་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སླེལ། ཁད་པར་ངླེས་དོན་གི་མཧཱ་པཎ ིཏ་སུམ་བྷ་ཡླེ་ཤླེས་དཔལ་འབོྱར་《༡༧༠༤-༡༧༨༨》 

གིས་མཛད་པའི་སྨན་གཞུང་གྲགས་ཅན། 《བདུད་རིའི་ཆུ་རྒྱུན་》དང་《ཤླེལ་དཀར་མླེ་ལོང་།》 《བདུད་རི་ཟིལ་དཀར།》 

《བདུད་རི་ཐིགས་པ།》  《བདུད་རིའི་དགའ་སོན་》བཅས་ནི་སིྤྱ་ལ་གྲགས་པའི་གསོ་རིག་གི་དགོངས་པ་བངས་ཤིང་ཨ་མདོ་

ས་ཁུལ་གི་རྒྱུན་མཐོང་ནད་དང་རང་སའི་སྨན་རས་འཐུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བཅོས་གནང་བའི་ཉམས་མོང་རྣམས་ཕོགས་བསིགས་ཞུས་པ་

སོག་ཡུལ་དུ་དར་རྒྱས་ཆླེ་ཞིང་ཚད་ལན་དུ་བརི། ཁོང་གི་བ་བང་རི་ལོགས་སུ་བིས་པའི་འཁྲུངས་དཔླེ་ལས་སོ་སྨན་སོགས་རྒྱའི་པིན་

ཚའོ་ཞླེས་པའི་འཁྲུངས་དཔླེ་མ་ཡིག་བྱས་ནས་གསར་དུ་བིས་པ་ཡིན། ཕི་དུས་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགླེ་འདུན་ཆོས་འཕླེལ་གིས་སྨན་ངོས་

འཛིན་དཀའ་བ་ཁག་ཅིག་གི་དཔླེ་རིས་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སོབ་གྲྭ་ཆླེན་མོའི་དགླེ་རན་བསན་པ་སྣ་དམར་ཚང་ལ་བསྐུར་ཡོད་པ་

གསུང་འབུམ་གྲས་ལ་ཐླེབས་མླེད། དླེ་མིན་མདོ་སྨད་འདིར་དར་མོ་སྨན་རམས་པ་བོ་བཟང་ཆོས་གྲགས། ཉི་ཐང་སྨན་མཁླེན་བོ་

བཟང་རྒྱ་མཚོ། ཁམས་ཀྱི་མཁས་ཆླེན་འཇུ་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། མཛོད་ལྔའི་ཤིང་ར་ཆླེན་པོ་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། སྨན་

རིས་བསན་པའི་གསལ་བྱླེད་མཁས་དབང་མཁླེན་རབ་ནོར་བུ་སོགས་ཀྱི་སོབ་རྒྱུན་དུ་མས་འཛིན་སོང་བྱས་དང་བྱླེད་བཞིན་ཡོད་

མོད། རྒྱུད་བཞི་ཀ་ལ་འགྲླེལ་རྒྱག་མཁན་ད་ལྟའི་བར་བྱུང་མླེད། སོབ་གཉླེར་བ་ཀུན་ལ་བཻཌ ཱུརྱ་སོན་པོ་དང་མླེས་པོའི་ཞལ་ལུང་

རྒྱུགས་ཆླེ་བས་སངས་བརོན་གནང་མཁན་ཚོས་དླེ་གཉིས་གང་རུང་ལ་བསླེན་ནོ། ། 



བཞི་བ། མཇུག་དོན་དང་བཅས་མཚམས་སར་བ། 

བོད་སིྤྱའི་ཡི་གླེ་མ་བྱུང་གོང་གི་གསོ་དཔྱད་ངག་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་ཕ་མ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་། རན་པ་ཤླེས་ཡོན་ཅན་

ནས་བརྒྱུད་པ་གཉིས་སུ་སྣང་། ཁོང་ཚོས་གསོ་བ་རིག་པའི་ཤླེས་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་བསྡུ་གསོག་དང་ལླེན་མཛད་པའི་

ཉམས་མོང་རྣམས་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ལ་སླེལ་ནས་དུས་རབས་བདུན་པའམ་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་ཐོན་པས་བོད་སིྤྱའི་གསོ་རིག་གི་མ་

ལག་གྲུབ་པར་བྱས་ཤིང་། མི་རླེ་སོང་བཙན་སམ་པོའི་སྐབས་མངའ་རིས་དང་དྭགས་ཀོང་དབུས་གཙང་ནས་དམག་མི་འབོར་ཆླེན་

མངགས་ཏླེ་ས་སྲུང་དུ་བཞག་པ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་སོས་སུ་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་སོབ་འགོ་ཚུགས་པ་རླེད། 

ཏང་གི་དབུ་ཁིད་ཡང་དག་པའི་འོག་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆླེན་བོད་སྨན་ཁང་དང་ཀན་ལོ་བོད་སྨན་ཁང་། རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགླེ་

བོད་སྨན་ཁང་བཙུགས་ཏླེ་གསོ་རིག་གི་བསན་པ་འཛིན་སོང་སླེལ་གསུམ་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་

ཆླེད་མཁས་བསན་འཛིན་དོན་གྲུབ། བཤླེས་གཉླེན་ཆླེན་པོ་དྷི་ཚ་ཡླེ་ཤླེས། མགོ་ལོག་སྨན་རན་ཁམས་གཙང་འབྲུག་རྒྱལ། ཤིང་བཟའ་

སྐལ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། རྒྱ་ཡླེ་བོ་བཟང་ཉི་མ་སོགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་འཕླེལ་རྒྱས་ཐད་མཛད་རླེས་ཆླེན་པོ་བཞག་པ་

མ་ཟད། ཀྲུང་གོའི་གསོ་རིག་བང་མཛོད་དུའང་མཚར་སྡུག་རྣམ་པར་བཀ་བའི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལླེན་རིན་པོ་ཆླེ་གསར་དུ་

བསྣན་ཡོད། དླེའི་ཕིར་མདོ་སྨད་ལོངས་ཀྱི་གསོ་རིག་མུ་མཐུད་དུ་སོག་འདོན་དང་ལླེགས་བསིགས་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལ་

ཞབས་འདླེགས་དང་། ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་གསོ་རིག་གི་གྲུབ་ཆ་བ་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཆླེད་འབད་དགོས་པ་རླེ་འདུན་ཡིན། 

 

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ། 

སོབ་དཔོན་ཆླེན་མོ་དམུ་དགླེ་བསམ་གཏན་རིན་པོ་ཆླེས་མཛད་པའི་《བོད་ཀྱ་ིལོ་རྒྱུས་ཀུན་དགའི་མླེ་ལོང་།》  རྔ་བ་ཁུལ་

ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་ཞིབ་ཁང་གིས་༡༩༨༧ལོའི་ཟླ་༡༠པར་བསྐྲུན། 

ཨ་ལགས་དོར་ཞིས་བརམས་པའི་《མུན་འཇོམས་ནོར་བུའི་ཕྲླེང་བ།》 མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༩༦ལོའི་ཟླ་༡༡པར་

བསྐྲུན། 

《ཐང་ཡིག་གསར་རིང་ལས་བྱུང་བའི་བོད་ཆླེན་པོའི་སིད་ལུགས།》༡༩༨༣ལོའི་ཟླ་༦པར་བསྐྲུན། 

《ཀྲུང་ཧྭ་གསོ་རིག་ལོ་རྒྱུས་དུས་དླེབ།》༡༩༨༣ལོའི་དླེབ་དང་པོ། (རྒྱ་ཡིག) 

《ལོ་རྒྱུས་སོབ་ཁིད་དུས་དླེབ།》༡༩༧༩ལོའི་དླེབ་པ། (རྒྱ་ཡིག) 

《ཀྲུང་ཧྭ་གསོ་རིག་ལོ་རྒྱུས་དུས་དླེབ།》༡༩༨༤ལོའི་དླེབ་༢པ། 

《ཨ་མདོའི་བོད་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།》 མཚོ་སོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༩༢ལོའི་ཟླ་༨པར་བསྐྲུན། (རྒྱ་ཡིག) 

《རྔ་བ་ཁུལ་གི་འཕོྲད་བསླེན་ལོ་རྒྱུས།》 མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༩༥ལོའི་ཟླ་༡༢པར་བསྐྲུན། (རྒྱ་ཡིག) 

《བོད་ལོངས་ཞིབ་འཇུག》 ༡༩༩༦ལོའི་དླེབ་དང་པོ། (རྒྱ་ཡིག) 

མཁས་དབང་བྱམས་པ་འཕིྲན་ལས་ཀྱིས་བརམས་པའི་《གངས་ལོངས་གསོ་རིག་བསན་པའི་ཉིན་བྱླེད་རིམ་བོྱན་གི་རྣམ་ཐར་



ཕོགས་བསིགས》མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༩༠ལོའི་ཟླ་༡༡པར་བསྐྲུན། 

མཁས་དབང་ནམ་མཁའི་ནོར་བུས་བརམས་པའི་《ཞང་བོད་གནའ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནོར་བུའི་མླེ་ལོང་》སི་ཁོན་མི་རིགས་

དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༩༠ལོའི་ཟླ་༤པར་བསྐྲུན། 

 

《ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གླེང་བའི་གཏམ་ཚོགས་》དླེབ་ཕྲླེང་བཞི་བ་ལས་དངས།) 


