བོད་%ི་ལོ་$ས་དོན་ཆེན་རེ#་མིག
༼གསལ་བཤད། རེ,་མིག་འདིའི་0ོམ་པ་པོ་ནི་ མཁས་དབང་6བ་བ7ན་8ན་ཚ:གས་ལགས་ཡིན་ཞིང་།

ཁོང་གིས་མཛད་པའི་ཚ.ག་མཛ/ད་ཆེན་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་མ5ག་6་བཀོད་འ9ག ཉེ་ཆར་འདི་ནས་+ར་,་
ཏོན་པའི་རེ*་མིག་ཅིག་ཁ་བ0ར་བཀོད་པ་ལ་གཟིགས་མཁན་6མས་7ིས་"གས་%ང་ཆེན་པོ་%ང་བཞིན་
འ"ག་%བས་འདིར་ཆ་ཚང་བ་བཀོད་པ་ཡིན། ཁ་བ5ས།༽

༡ དམར་འཇམ་(་ཡི་+ས་རབས།
དཔོན་མིང་།
གསལ་བཤད་།
!གས་དཀར་ཁེ་ !ལ་$ི་མིང་ལ་(་!ལ་)ང་ཐང་ཟེར། གཡའ་རི་གངས་དཀར་5ེ་ལ་གནས་
གོད་ལ་སོགས་གཙང་ བཅས་ཤིང་། མི་ཡིས་+ད་འ.ོར་མི་འཚ"་གཏམ་བ(་འ*ོད། མི་ལོ་འ0མ་
མའི་%་རིགས་)མས། !ག་མང་པོ་དེ་*ར་གནས།
དཔོན་མིང་།
མི་མགོན་དཀར་པོ་ལ་
སོགས་གཉན་རིགས་
!མས།

དཔོན་མིང་།
འ"ེ་བོ་'

དཔོན་མིང་།

༢ མ་སངས་གཉན་)ི་+ས་རབས།
གསལ་བཤད་།
!ལ་$ི་མིང་ལ་གཉན་!ལ་གསེར་.ེང་ཟེར། 1་རི་2ང་3ང་ཤིང་ལ་གནས་
བཅས་ནས། དེ་)ས་མི་ཡིས་)ད་འ.ོ་གསོད་པ་2ང་།
༣ འ#ེ་བོ་(་ཡི་+ས་རབས།
གསལ་བཤད་།
འ"ེ་བོ་ལ་སོགས་*་རིགས་-མས། !ལ་མིང་'་!ལ་ན་ར་སེང་,ོན་ཟེར།
མཚ#་%ིང་(་)ང་ནེ,་གསེང་ལ་གནས་བཅས། མི་3མས་མནོལ་བཙ#ག་6ས་
ཚ"་$ས་གནོད་*ེད། དེ་བཅོས་$་འ0མ་$་ཆོག་ལ་སོགས་དར། 5་6གས་6་
!གས་ལོངས་(ོད་*ེད་པ་-ང་།
༤ གནོད་'ིན་བཙན་+ི་,ས་རབས།
གསལ་བཤད་།

གནོད་&ིན་ནག་པོ་
!ལ་མིང་གདོང་དམར་བཙན་.ི་!ལ་ཞེས་2། འགའ་ཞིག་བཟང་!ལ་
ལ་སོགས་གནོད་(ིན་ !ན་མེད་ཅེས་)ང་ཟེར། .་/ག་ནགས་1ོད་ཤིང་ལ་གནས་བཅས་ཏེ། འ9ོ་
རིགས།
བ་མི་ལ་ཕན་དང་གནོད་པ་(ེད། བཙན་བཅོས་ལ་སོགས་མདོས་1ད་གཏོང་
བ་#ང་། &ལ་(་མཆོད་པས་མི་དང་གཏམ་ཡང་3། 4་5གས་གཉན་པོ་
བཙན་པ་དེ་ནས་)ང་། མཚ.ན་ཆ་མདའ་ག2་དེ་ཡི་5ས་ནས་དར།
༥ "ིན་པོའི་)ས་རབས།
དཔོན་མིང་།
གསལ་བཤད་།
!ིན་པོ་གཉའ་རིང་ལ་ !ལ་མིང་#ིན་པོའི་)ལ་ད,་ཟེར། 1ག་རི་དམར་ནག་ནགས་5ོད་
སོགས་%ིན་རིགས་ གནས་%་བ'ང་། མི་,མས་སེམས་ཅན་ཤ་ཟ་གདོང་པ་དམར། 5ིན་མོའི་
!མས།
!ང་དང་%ར་'ོ་ལག་ཆ་,ང་། འགལ་/ེན་,ང་ན་2ལ་3་དམར་5ིས་
གསོལ། &ིན་མོའི་,ང་ཞེས་པ་སེམས་ཅན་2ས་པ་ལས་བཟོས་པའི་5ི་དང་
ཁབ་སོགས་ཡིན་པར་སེམས།
༦ བ#ད་"ི་$ས་རབས།
དཔོན་མིང་།
གསལ་བཤད་།
བ"ད་%་ལག་ལ་
!ལ་མིང་བ(ད་!ལ་ཁ་རགས་རོང་ད/་ཟེར། 3ི་ཤིང་5ོ་ཁང་
སོགས་བ&ད་རིགས་ !ག་ལ་གནས་བཅས་ནས། བོད་,ི་.་བོ་བཞི་འ1ས་མགོ་འ3ག་
!མས།
བར། དམག་ད(ང་*ངས་ཏེ་གཤེན་ལ་དོ་2་བ3ོ། 4་རེ་ད5་4་དེ་
ཡི་$ས་&་'ང་།
༧ འགོང་པོ་(ན་ད+འི་-ས་རབས།
དཔོན་མིང་།
གསལ་བཤད་།
འགོང་པོ་'ན་ད*།
!ལ་$ི་མིང་ལ་ངམ་!ལ་ནག་པོ་ཟེར། 0་1གས་3་4་5་ལ་
!ོད་པ་&ང་། )་*་བཟོས་ཏེ་)་0ར་2་3ངས་ནས་ཞིང་གི་ལོ་ཏོག་
!ོང་བའི་ལས་ཀ་ཡིན་པར་སེམས།
དཔོན་མིང་།

༨ "་ཡི་&ས་རབས།
གསལ་བཤད་།

!ལ་$ི་མིང་ལ་ངམ་!ལ་ནག་པོ་ཟེར། མ0ང་དང་ཞགས་པ་
ད"་$ེ་བཙན་པོ་ལ་ འ"ེལ་བའི་ལག་ཆ་*ང་། -ས་དེར་ཞགས་པ་འཕེན་ནས་རི་5གས་
སོགས་%་རིགས་ སེམས་ཅན་འཛ)ན་པ་མ་ཟད། དམག་འཐབ་པའི་2བས་3འང་ད5་
!མས།
བོ་ཞགས་པ་འཛ*ན་པ་དང་། རི་1གས་2ོན་པ་དང་། དམག་འཐབ་
པའི་%བས་མ#ང་ཞགས་འཕེན་,ོལ་ཡང་0བས་འདི་ཙམ་ནས་
དར་བར་སེམས། བོན་+ི་-ོན་པ་གཤེན་རབ་ནི་ད1འི་ག3ང་རབས་
ཉི་$་པ་ཡིན་པར་ཞང་བོད་ལོ་/ས་ཏི་སེའི་འོད་ལས་གསལ།
༩ མ་སངས་&ས་ད(འི་+ས་རབས།
(ཧ་ལམ་%ི་ལོའི་)ོན་+ི་,ས་རབས་༣༦་ཙམ་ནས་,ས་རབས་༢༨པའི་བར་ཙམ)
དཔོན་མིང་།
༡ གཉན་གཡའ་(ང་*ེས།
༢ གར་ཏིང་ནམ་ཚ།
༣ "ེ་ངན་ལམ་ཙང་*ེས། ༤
!་ཐོ་ཀར་ནམ་ཚང་།
༥ ཤེ་ཐོ་ཀར་ནམ་ཚང་།
༦ མེ་པད་'ེས།
༧ གསད་གེ་འ(ལ་ཆེ།
༨ "ང་པ་"ངས་མ་མ(ར།
༩ བཀོད་'ོར་ནམ་ཚ།

གསལ་བཤད་།
!ལ་$ི་མིང་ལ་བོད་ཁམས་གཡའ་0ག་ཟེར། 5་6གས་མདའ་ག7་མཚ9ན་ཆ་
!ེ་བ་དང་། ལག་ཆ་དོང་རལ་གོ་ཆ་*བ་,ང་-ང་། བཞོན་པ་ཞོན་ཞིང་2ན་
ཆ་འདོགསཔ་དང་། ཤོ་,ན་.ེ་ཞིང་དངོས་པོ་ཉོ་ཚ4ང་དར། 6ས་འདིར་7གས་
རིགས་&ེད་ཅིང་+གས་ཆས་-ོད་/ོལ་དར་བ་དང་། དངོས་3ས་བགོ་བཤའི་
ཆེད་%་ཤོ་(ན་འདེབས་པ་དང་། 0ེ་དང་1ང་བཅོས་ནས་དངོས་པོ་ཉོ་ཚ5ང་གི་
ལས་ལ་དར་&ས་#ང་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ཆབ་མདོ་ཁ་རོའི་གནའ་5ལ་6ི་7ས་
ཙམ་ན་ཡིན་པར་མངོན།

༡༠ ཟ་རམས་(ེས་*ག་གི་-ས་རབས།
(ཧ་ལམ་%ི་ལོའི་)ོན་+ི་,ས་རབས་༢༨པ་ནས་༢༣པའི་བར་ཙམ)
དཔོན་མིང་།

གསལ་བཤད་།
!ལ་མིང་བོད་ཁམས་,ོང་-ེ་བཅོ་བ0ད་ཅེས། 2་3གས་མགོ་"ན་$་ཆ་འདོགས་པ་
ཟ་རབས་&ེས་(ག དང་། %་གར་རོལ་*ེད་དགའ་-ོན་/ེད་པ་དར། 1ས་འདིར་4ོ་བཟོ་དང་། ཤིང་བཟོའི་
ལག་$ལ་བཟང་པོར་+ང་། -ི་ལོའི་0ོན་2ི་༢༣༡༧པའི་ཤིང་8ེལ་ལོར། $ིས་;ི་<ོབ་
དཔོན་ས་བདག་)ང་+ལ་ཞེས་པ་འ0ངས་ཤིང་དེས་ལོ་3ོར་བ5་གཉིས་དང་། འ8ང་བ་
!་#ར་ནས་ལོ་!ན་$ག་&འི་བ*ི་+ོལ་བཤད། ཅེས་བཻ་དཀར་ལས་གསལ།

༡༡ "ལ་%ན་སིལ་མ་བ+་གཉིས་.ི་/ས་རབས།
(ཧ་ལམ་%ི་ལོའི་)ོན་+ི་,ས་རབས་༢༣པ་ནས་༡༢པའི་བར་ཙམ)
!ལ་$ན་མིང་།

!ེ་མིང་།

!ོན་%ི་'ས་
གསལ་བཤད།
མིང་།
མཆིམས་&མ་'་ མཆིམས་&ེ་ནི་ !ང་། དེང་། !ལ་མིང་བོད་ཁམས་,ར་ཁ་ཆེ་བ0ད་ཅེས། 3་4གས་
བཞི།
!།
!ག་དང་ཞེ་ས་)ེད་པ་དང་། ,ར་.ི་0ང་གཏམ་!ི་མིས་
ཞང་$ང་།
ལེགས་&་'ར། !། ར་སངས། བཤད་པར་'ང་། *་+ེག་ཐག་ཚ0མ་འ+ོག་པའི་སོ་ནམ་
དར། $ི་ལོའི་*ོན་༡༩༡༧པའི་ཤིང་2ི་ལོར་གངས་ཏི་སེའི་
!ོང་རོ་&ོང་
གཙང་%ེ་ཐོད་ གནང་།
བ"ན། མཚ'་མ་ཕམ་པའི་འ-མ། ཞང་0ང་འོལ་མོ་3ང་
དཀར།
དཀར།
ག"བས་&ལ་ !བས་%ེ་
!ེ#། འ&ོ། རིང་ན་བོན་(ི་)ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེ་འ-ངས།
ད"ངས་གསལ་སོ་བཞི་ཅན་.ི་བོད་/ི་ཤེས་རིག་གི་དཔེ་
!ིང་ད&།
དམིགས་པ།
ཉང་རོ་ཤམ་པོ། ལོ་ངམ་&ེ།
ཤེ། $ང་། ཆ་མང་པོ་བ(མས། དབོ་བཟའ་ལ་སོགས་0ལ་1ན་
!ི་རི་!ི་%ོན།
!ེ་$ད་པོ།
ངམ། འ%ོམ། !མས་%ི་'ས་མོ་བ*ད་ཁབ་-་བ.ས། 0ི་1ོན་
༡༨༩༧པའི་ཤིང་+ེལ་ལོར་དབོ་བཟའ་ལ་གསོ་རིག་འ5ལ་
ངམ་ཤོད་'་(། ཟིངས་&ེ་(ི་ མགར།
བཞི་%ོམ་པ་པོ་)ས་ད,ད་-་.ི་ཤེས་འ2ངས། 5ི་6ོན་
འ"ང་།
གཉན།
འོལ་%་&ང་
ཟིང་%ེ་ཐོད་ !ོག $ས། ༡༨༩༣པའི་ས་&ི་ལོར་*་བཟའ་ལ་-ིས་རིག་མཁས་པ་
ཟེ#་ཀོང་འ)ལ་+ང་འ,ངས། /ི་1ོན་༡༥༥༧པའི་ཤིང་
མཁར།
!ེང།
!ིབས་&ལ་རལ་ !ང་$ེ་གོང་ !ད། $གས། !ི་ལོར་ཀོང་ཙ*་འ,ལ་-ལ་འ.ངས། དེས་འ3ང་4ིས་
དང་། གཏོ། མདོས། ཡས་+ད་,ི་བ/ན་བཅོས་མང་པོ་
གོང་།
ནམ།
ཀོང་%ལ་'ེ་)། ཀོང་%ེ་ཀར་པོ། !ག མཁར། བ"མས།
ཉང་$ལ་
ཉང་བ%ན་ !ག ངོ་&ེ།
!མས་ག&མ། !ང་$ལ།
!གས་%ལ་'་ !གས་%ེ་མང་ !ངས། %མ།
བཞི།
པོ་$ལ།

༡༢ #ལ་&ན་སིལ་མ་བཞི་བ-འི་/ས་རབས།
(ཧ་ལམ་%ི་ལོའི་)ོན་+ི་,ས་རབས་༡༢པ་ནས་༤པའི་བར་ཙམ)

!ལ་$ན་ཁག་གི་མིང་།
!ལ་$ན་བ'་གཉིས།
མཁར་བ&་གཉིས། ,ལ་
བ"་གཉིས། འ*ོག་མོ་
!མ་ག%མ། གཡེ་མོ་
!ལ་$ག སེ་མོ་*་བཞི།
!མ་$ལ་ཡ་ག!མ།

!ལ་པོའི་མཚན།
གཉའ་%ི་བཙན་པོ།
!་#ི་བཙན་པོ།
དིང་%ི་བཙན་པོ།
སོ་$ི་བཙན་པོ།

གསལ་བཤད།
!ལ་$ི་མིང་ལ་བོད་ཁམས་-ིང་ད.་ཟེར། 3་4གས་བོན་ལ་7བས་གསོལ་
ཐར་པ་བ&བ། (་)ེན་བ#ེགས་ཤིང་*ེན་ག,མ་བཞེངས་པ་དང་། 2ོ་བ4ོ་
འདེབས་འ'གས་ཞིང་བའི་སོ་ནམ་དར། འ1ོག་དང་2ལ་པ་ཞེས་པའི་5ིད་
པ་#ང་།
!བས་འདིར་བོད་འབངས་+མས་-ིའི་-ོགས་ནས་ད0་ཡིས་འཚ3་ཞིང་།
ནང་$་%ལ་དཔོན་*མས་-ིས་/ག་1་མནར་གཅོད་4ེད་ཅིང་། 7ོས་ན་ལམ་
མི་$ེར། (ང་ཐང་+་བ-ད་ད"་ཡིས་'ང་བས་'ོད་མི་,ས་པ་རི་/ག་སོགས་
ལ་བཙན་&ོང་བ)ང་ནས་འ,ག་དགོས་པར་1ང་།
3ི་ལོའི་5ོན་
!ི༡༢༢༨པའི་)གས་,ག་ལོར་མཁས་པ་2་ཙ་4་ཧེ་ཡིས་ག8ག་གཤེན་;ལ་
དང་། %ང་&ོང་(ལ། *་ལོ། ག,་ལོ། -་ཆོ་/ེམ་2ག་བཅས་ལ་%ང་&ོང་གི་
!ོམ་པ་གནང་། དེ་ནས་བ.ང་མི་ལོ་1མ་བ$་ཉེར་(འི་བར་ཞང་-ང་གི་
!ལ་$། &ག་དགོན་དང་། རི་.ོད་དང་། ཤིང་0ང་སོགས་ལ་དཀའ་4བ་6ིས་
ཉམས་ལེན་(ེད་མཁན་དང་། -་.ེན་བཞེངས་མཁན་མང་པོ་3ང་། 4ི་ལོའི་
!ོན་%ི་༩༠༤པའི་མེ་.ལ་ལོར་ག་2་ག3ག་4ད་6ལ་བ་དང་། དེའི་:ོབ་མ་
ཡ་གོང་ཡེ་ཤེས་)ལ་བ། ཕམ་ཤིན་དཔལ་3ི་དབང་%ག་'མས་*ིས་སོ་ཐར་
!ི་$ེ་པ་བ(གས་ཤིང་འ.ལ་བ0ན་2ེལ་ཞིང་གནས་དགོན་མང་.་འཕེལ།
!་#ལ་%ི་'ས་རབས།
༡ གནམ་&ི་(ི་བ*ན་&ི་*ས་རབས།
360B，C-84B，C.
!ིད་%ོང་(ས་ !ི་ལོ
གསལ་བཤད།
ཚ"ད།
360B.C15 གཉའ་%ི་བཙན་པོ་བོད་(ལ་ཐོག་མར་.ར་/ེས་2ིང་བ་
345B.C.
!ག་$ེར་ཕེབས་ནས་བོད་-ི་/ལ་1ིད་2ོང་ཐབས་-ི་
345B.C73 !ིམས་བཅས། )ི་*ོན་༣༥༥པའི་མེ་2ག་ལོར་6་!ི་བཙན་
པོ་འ%ངས། )ོ་བོ་དབང་ཆེན་/ི་1ད་2ས་ནས་3་རི་/ོང་
272B.C.
ཐོ་ལ་བ&བ་པ་མཛད་པས་,བ་པ་ཐོབ་པས་བོན་.ི་0་
བ"ད་%ི་'ལ་ན་ཡོད། 'ི་)ོན་༢༧༢པའི་ས་/ང་ལོར་3་

མེར་%ི་བཙན་པོ།
གདགས་%ི་བཙན་པོ།
!ིབས་&ི་བཙན་པོ།

84B.C.

གཤེགས། &ི་)ོན་༢༥༧པའི་མེ་2་ལོར་5་ཆེན་7ན་པ་ནམ་
མཁའ་འ%ངས། )བས་འདིར་.བ་པ་ཐོབ་པའི་གཤེན་ད6་
37 མཁས་པ་མི་ད(། མ*་བོ་ཆེ་མི་ད(་བཅས་0ང་ཡོད་པར་
!གས།
༢ བར་%ི་'ོང་གཉིས།
84B.C-31B.C.

!ལ་པོའི་མཚན། !ིད་%ོང་(ས་ཚ+ད !ིར་ལོ།
གསར་བཤད།
!ི་$མ་བཙན་པོ། 84B.C-81B.C. 3 !ི་$མ་བཙན་པོའི་,བས་རལ་0ི་ད$་ཟི་བཟོས། 4ི་!ོན་
༨༡ལོར་'ོན་པོ་ངམ་,ིས་/ི་0མ་བ2ོངས་ནས་ལོ་༡༣རིང་
ལོ་ངམ།
81B.C-68B.C. 13 !་#ལ་%ིད་བ)ང་། ,་-ེ/་0ང་#ལ་1བས་3་4ོན་པོ་8་
ལས་$ེས་&ིས་མགར་དང་། ཤིང་བཟོ། ཞིང་ལས་བཅས་&ི་
!་#ེ%་&ང་(ལ། 68B.C-31B.C. 37 ལག་$་ཡར་'ས་གཏོང་ཡོད་པ་རེད།
༣ ས་ཡི་ལེགས་)ག
31B.C-142A.D.
!ལ་པོའི་མཚན། !ིད་%ོང་(ས་ཚ+ད !ིར་ལོ།
གསར་བཤད།
ཨེ་ཤོ་ལེགས།
!ལ་པོ་ཟ་ནམ་ལེགས་,ི་.ོན་པོ་བོད་,ི་ཛངས་མི་བ3ན་
!ི་གཉིས་པ་(་)་མགོ་དཀར་!ིས་/ི་ལོའི་2ས་རབས་དང་
དེ་ཤོ་ལེགས།
པོ་མགོ་&གས་ཁ་ཙམ་ན། ཞིང་འ0ོག་ལས་རིགས་ཡར་4ས་
ཐི་ཤོ་ལེགས།
གཏོང་འ'ོག་ལ་)ར་+ིས་དང་། ཞིང་ལ་དོར་+ིས་1ིས་
!་#་ལེགས།
འབངས་ལ་'ལ་བཀོད་པའི་-ིག་/ོལ་བ0གས། 2ལ་པོ་
འ"ོང་ཞི་ལེགས།
འདི་%མས་(ི་)ས་*་བོད་(ི་ཤེས་རིག་ལ་2་བའི་རིག་
ཟ་ནམ་ལེགས།
གནས་%་ཞེས་པ་)ན་དང་། -གས། .ིས། 0། བོན་བཅས་
ད"ེ་བ་&ེས་ཏེ་འཆད་གཉེར་དང་དར་/ེལ་བཏང།
༤ "་ལ་%ེ་བ(ད།
142A.D.-341A.D.

!ལ་པོའི་མཚན།

!ིད་%ོང་(ས་ !ིར་ལོ།
ཚ"ད

ཟ་ནམ་ཟིང་'ེ།
འ"ལ་ནམ་ག(ང་
!ེ།
སེ་$ོལ་གནམ་*ེ།
སེ་$ོལ་པོ་(ེ།
!ེ་$ོལ་ནམ།
!ེ་$ོལ་པོ།
!ེ་$ལ་པོ།
!ེ་$ིན་བཙན།

!ལ་པོའི་མཚན།
!ལ་ཏོ་རི་(ང་བཙན།
!ི་ནམ་བཙན།
!ི་$་ད&ང་བཙན།
!ི་ཐོག་'ེ་བཙན།
!་ཐོ་ཐོ་རི་'ན་
བཙན།

གསར་བཤད།
!་ལ་$ེ་བ'ད་)ི་+བས་-་བོན་0ིད་རིག་གནས་གང་ཅིའི་
ཐད་དམིགས་བསལ་*ི་ལོ་,ས་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་གང་
ཡང་ད་ཕན་མ་མཐོང་། +ས་-བས་འདིར་བོད་2ིད་ལ་
!ང་ཟད་ཉམས་)ད་*ང་ཡོད་པར་སེམས།

༥ ཚ#གས་ལ་བཙན་+།
34A.D.-493A.D.
!ིད་%ོང་(ས !ིར་ལོ།
གསར་བཤད།
!ི་ལོ་༣༥༨པའི་ས་,་ལོར་གཙང་1ོད་3ེ་མ་ག6ང་7ང་8།
!ན་$བ་ད'ིངས་+ི་,་ཁང་བཞེངས། 1ི་ལོ༤༣༣པའི་8་
!་ལོར་&་ཐོ་ཐོ་རི་བོད་+ི་,ལ་པོར་.ར། 0ས་དེར་བལ་
!ལ་ནས་པ'ྜི་ཏ་+ོ་སེམས་འཚ1་དང་། ལོ་'ཱ་བ་ཐི་ལེ་སེ་
གཉིས་&ིས་'ང་ཀོང་+ག་,་པ་དང་། མདོ་ཟ་མ་ཏོག་
གཉིས་བོད་)ི་*ལ་པོའི་.ག་/་0ལ་བར་*ལ་པོས་ཕོ་3ང་
!་མཆོད་པའི་*ེན་བདག་ཉར་1ས་ཡོད་པ་རེད།
433A.D.493A.D.
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༦ "ན་%མ་ཚ(གས་པའི་བོན་0ལ་བཞི།
འདི་ལ་འོག་གི་བཙན་བཞི་ཡང་ཟེར།
493A.D.-629A.D.
!ལ་པོའི་མཚན། !ིད་%ོང་(ས་ཚ+ད !ིར་ལོ
གསར་བཤད།
!ི་གཉན་བ(ང་བཙན། 493A.D.23 འ"ོང་གཉན་)ེ+་,བས་/་བོད་ལ་དཀར་
516A.D.
ཡོལ་བཟོ་བའི་ལག་*ལ་དར། .ག་རི་གཉན་
འ"ོང་གཉན་)ེ+།
516A.D.40 གཟིགས་$ི་&བས་མཛངས་མི་ག+མ་པ་-ོན་
པོ་མོང་གི་(ས་*ེ་དང་། .ང་བཟོ་བཅོས་2ས་
556A.D.
!ག་རི་གཉན་གཟིགས། 556A.D.52 ནས་ཚ%ང་ལས་ཡར་*ས་གཏོང་།
608A.D.
གནམ་རི་'ོང་བཙན། 608A.D.21
629A.D.

!ལ་པོའི་མཚན

ཆོས་%ན་'ལ་རབས་+བས།
629-841
!ིད་%ོང་
གསར་བཤད།
!ས

!ི་ལོ༦༣༢པའི་+་འ,ག་ལོར་བལ་བཟའ་1ི་བ2ན་བོད་5་བ2ན་མོར་
བ"ས་ཤིང་ཇོ་བོ་མི་བ+ོད་-ོ་.ེ་0ན་2ངས། 0ི་ལོ་༦༣༣7་8ལ་ལོར་
!ོང་བཙན་(མ་པོ།
!་མི་སཾ་བྷོ་ཊ་སོགས་གཞོན་-་ཁག་ཅིག་0་གར་2་3ོབ་5ོང་བཏང་།
!ི་ལོ་༦༣༥པའི་ཤིང་-ག་ལོར་དམར་པོ་རི་ལ་ཕོ་3ང་པོ་ཏ་ལའི་5ང་
629-650 བཏིངས། 'ལ་ས་*་སར་,ོས། .ི་ལོ་༦༣༩པའི་ས་ཕག་ལོར་*་སའི་ཇོ་
ཁང་བཞེངས། )ི་ལོ་༦༤༡0གས་2ང་ལོར་4ོན་པོ་མགར་8ོང་བཙན་
དང་། དབའ་ད'ི་ཚབ། *ང་པོ་-ང་སད་/ང་0ེ་སོགས་ཁོད་དཔོན་
ཁག་ཅིག་བ'ོས་ནས་བོད་!ི་$་%ིམས་གཏན་འབེབས་.ས། བཀའ་
!གས་%ི་'ག་(་དང་། ,་!གས་%ི་'ག་(་སོགས་ལས་ཚན་ཁག་གི་
!ག་$འམ་ཐེལ་ཙ+་གཏན་འཁེལ་གནང་། དམག་གི་3་ཆེན་བ$ད་
བ"གས། &ི་ལོ་༦༤༤པའི་ཤིང་འ1ག་ལོར་ཞང་4ང་ལ་དམག་བཏང་
!ེ་ཞང་&ལ་ལི་མིག་+་བ-ོངས། ཞང་1ང་2ལ་3་ཐམས་ཅད་འབངས་
!་བ#ག
!ང་རི་!ང་བཙན།

འདི་ཉིད་&ོང་བཙན་,མ་པོའི་ག0ང་པོ་ཡིན། 3ི་ལོ་༦༣༤ལོ་8ལ་པོ་
634-638 !ོང་བཙན་(མ་པོ་དམག་ལ་ཕེབས་1བས་2ལ་!ིད་ག4ང་5ང་རིས་
བ"ངས། ད'ང་ལོ་༡༨ཟིན་པ་དང་1་བཤེགས།

!ི་ལོ་༦༦༥པའི་*་+ི་ལོར་-ོན་པོ་མགར་'ོང་བཙན་,ིས་/་0་
མང་$ོང་མང་བཙན
ལ་དམག་བ'བ། )ི་ལོ་༦༦༧ལོར་/ོན་པོ་མགར་འདས། མགར་ལ་4་
བཞི་ཡོད་པའི་མགར་བཙན་/་0ོམ་1ས་ཕའི་གོ་གནས་བ4ང་། གཞན་
650-676 ག"མ་པོས་དམག་དཔོན་*ས། ལོ་དེ་རང་ལ་0འི་ས་མཚམས་"་དམག་
!ངས། འ&ི་)་ལ་+གས་ཟམ་བ0གས་ནས་དམག་ད3ང་ཤར་བ6ོད་
!ས། འཇང་གི་ཞིང་ཆེན་བ'་གཉིས་བཅོམ། 0ི་ལོ༦༦༨ལོར་བོད་
དམག་གིས་'བ་)ོགས་+ིས་,་-འི་ཚ0་ཆེན་བ4་ག5མ་བ6ང་། 9ི་ལོ་
༦༧༠ལོར་བོད་དང་ལི་,ལ་གཉིས་0ོགས་1་བ2ེབས་ནས་5་ནག་6་
ཅིའི་%ོང་(ེར་+ི་,གས་རི་བཤིག་1འི་ཞིང་ཆེན་བཞི་བོད་6ི་ལག་8་
ཤོར།

!ི་ལོ་༦༧༦ལོར་!ལ་པོ་མང་$ོང་མང་བཙན་)་གཤེགས།
!ི་མ་
ལོད་%ིས་(ིད་བ*ངས། མགར་བཙན་(་)ོམ་+་དང༌། དབས་ཏ་ར་
འ"ོ་བཟའ་'ི་མ་
ཁོང་ལོད་གཉིས་+ིས་,ོན་པོ་མཛད། !ི་ལོ་༧༨༠པའི་%གས་འ(ག་
ལོད།
ལོར་%་འཕེལ་ས་*ལ་+་བོད་!ིས་འ"ི་%འི་དམག་)ར་ཞེས་པ་
676-691 བ!གས་ནས་ཤར་&ོགས་)་དམག་,གས་-་བ/ེད། དེང་3ས་4ན་
ནན་ས་$ལ་&ི་ས་ཆ་དང་+ེ་འབངས་མང་པོ་བ2ང་། !ི་ལོ་༦༨༩ལོར་
!ར་བོད་'ི་མངའ་འོག་-་.ར་པའི་ཚ1གས་པ་ཉེར་5་ངོ་ལོག་7ས་
!བས། དེའི་&ི་ལོར་འ*ས་,ོང་.ེ་/་དངོས་&ིས་(་འ*ེན་འཇང་
!ལ་$་ཕེབས།

!ི་ལོ་༦༩༢ལོར་*ང་མོ་-ི་བ/ན་ཁབ་2་བཞེས། མགར་%ི་འ(ིང་
གིས་%ལ་པོའི་ཕོ་+ང་གི་དབང་ཆ་ཕལ་ཆེར་བ2ང་། 4ི་ལོ་༦༩༩་པའི་
ས་ཕག་ལོར་བཙན་པོ་འ-ས་.ོང་མང་1ེས་མགར་3ན་མཆེད་ལ་
འ"ས་%ོང་མང་)ེ།
བཀའ་ཉེན་བཏང་། མགར་.ི་འ0ིང་གིས་ག2ལ་མ་4ད་པ་རང་7ོག་
679-704 བཅད། མགར་བཙན་(ོད་+ིས་འཁོར་0ོང་2ག་གཅིག་4ག་དང་། ཅེན་
པོའི་&ས་མང་པོ་*ེ་,ག་ཚབ་སོགས་0ིད་དེ་ཐང་ལ་མགོ་འདོག་4ས།
!ི་ལོ་༧༠༣ལོར་འཇང་པ་ལ་སོགས་བོད་2ི་ཁོངས་4་ཡོད་པའི་6ོ་
!ོགས་&ི་ཚ)་པ་ཁག་འགའ་ངོ་ལོག་/ས་པར་བཙན་པོ་རང་ཉིད་&ིས་
དམག་%ངས་ཏེ་ཕེབས། ཡངས་པའི་གཙང་པོ་ལ་4གས་ཟམ་བ'གས་
ནས་དམག་བ(བ། ལོ་དེར་འཇང་1ལ་དབང་2་བ3ས། 4ི་ལོ་
༧༠༤པའི་ཤིང་འ*ག་ལོར་འཇང་0ལ་1་བཙན་པོ་དམག་ཐོག་8་
འདས།
!ི་ལོ་༧༠༥པའི་ཤིང་-ལ་ལོར་/ས་1མ་3ལ་ས་ལ་4ོད་པའི་མཐར་7ི་
!ི་$ེ་ག'ག་བ)ན།
!ེ་ག%ག་བ'ན་)ལ་སར་འཁོད། %ི་མོ་འ*ོ་བཟའ་-ི་མ་ལོད་/ིས་1ར་
(མེས་ཨོག་ཚ)མ)
ཡང་$ིད་དབང་ཕལ་ཆེར་བ-ང་། /ོན་2ོང་གཞེར་5་ནག་6་བཏང་2ེ་
705-755 ཚ་བོ་ལ་གཉེན་བ*ངས། གོང་མ་/ིང་1ང་གི་ཚ་མོ་ཅིན་3ིན་ཀོང་ཇོ་
བོད་%་བཏང་(་ཁས་+ངས། -ི་ལོ་༧༡༢ལོར་ཀོང་ཇོ་བོད་%་འ7ོར།
!ི་ལོ་༧༣༩པའི་ས་ཡོས་ལོར་ཅིན་0ེན་ཀོང་ཇོ་$ོངས། (ི་ལོ་༧༤༢པའི་
!་#་ལོར་'་ནམ་བཟའ་ལ་-ས་/ི་-ོང་2ེ4་བཙན་འ6ངས། 8ི་ལོ་
༧༥༥ལོར་'ལ་པོ་མེས་ཨོག་ཚ/མ་ཡར་འ2ོག་3་ཚལ་4་5ོན་པོ་འབའ་
!ོང་ཚབ་དང་། ལང་*ེས་གཟིགས་གཉིས་1ིས་2ོག་3་བ4ོངས།
!ི་ལོ་༧༡༦པའི་+ང་ལོར་བསམ་ཡས་ག'ག་ལག་ཁང་+ང་བཏིང་། /ི་
!ི་$ོང་'ེ)་བཙན།
ལོ་༧༦༢ལོར་ག)་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་ཀོང་པོ་)ལ་3་གསོ་རིག་
755-780 !ོབ་%་བ&གས། *ི་ལོ༧༦༣ལོར་!ོབ་དཔོན་པ4ྨ་བོད་6་གདན་7ངས།
བོད་དམག་གིས་)་ནག་གི་)ལ་ས་,ང་ཨན་བཅོམ། !ི་ལོ་༧༦༦ལོར་
བསམ་ཡས་&་'ར་)ིང་ངམ་ལོ་.ཱ་བའི་1ོབ་2་བ3གས།
$ི་
ལོ༧༨༠ལོར་(གས་+ེལ་ལོར་-ས་.་ནེ་བཙན་པོ་3ི་ལ་བཀོད་ནས་
!ལཔོ་ཉིད་དམ་ཆོས་ཉམས་ལེན་མཛད། 0་ནེ་བཙན་པོ་!ལ་པོ་བ3ོས།

!་ནེ་བཙན་པོ།

!ལ་པོ་འདིའི་རིང་ལ་བོད་,མས་ད/ལ་0ག་2ོམས་པའི་3ིམས་
!ོལ་གཏོད་ནས་ད*ལ་+ག་ཐེངས་ག/མ་1ོམས་པར་4ས་"ང་།
780-797 མཐར་%ོམས་མ་(བ་པར་+ར་,ོལ་བཞིན་1ས། ཡབ་4ལ་པོ་
འདས་ནས་ལོ་གཅིག་དང་,་བ་བ.ན་ལོན་པའི་0ི་ལོ་༧༩༧མེ་
!ང་ལོར་'ི་)ོང་*ེ,་བཙན་0ི་བ1ན་མོ་3ང་བ་ཚ5་6ོང་བཟས་མོ་
རང་གི་&ས་(་ཏིག་བཙན་པོ་/ལ་སར་འཁོད་པའི་རེ་བས་(་ནེ་
བཙན་པོ་'ག་གིས་བ+ོངས།

!ི་ལོ་༧༩༧ལོར་)་ཏིག་བཙན་པོ་0ལ་སར་འཁོད། 0ལ་པོ་འདིའི་
!་ཏིག་བཙན་པོ།
རིང་ལ་དམག་)གས་ཧ་ཅང་ཆེ། 0་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་ཆིན་3ོ5་
797-804 དང་། ཡོན་(ོ)། ཨན་ལོ་(ོ)་,མས་བ0ང་། 1་གར་4ི་1ལ་པོ་
དྷ"་པ་%ཱ་བོད་*་+ིད་ནས་བཟང་བཙ2ན་3ས་ཟེར་བའང་7གས།
!ི་ལོ་༨༠༤ལོར་"་ནམ་པས་ངན་གཡོའི་-ེན་/ིས་ཆིབས་ད3ོགས་
ནས་$་%ིར་འདས།
!ི་ལོ༨༠༤)གས་,ག་ལོར་.འི་ཕོ་ཉ་བ་ལི་3ྥིང་བོད་7་སོང་ནས་
!ི་$ེ་&ོང་བཙན།
ཆིངས་འ'མ་)་*ལ་,ོར/ི་ཡི་གེ་བཙན་པོ་ལ་7ལ། བོད་ནས་ཆིན་
!་#ག་བཙན་པོ 804-815 !ོ#་ལ་སོགས་(འི་ཞིང་ཆེན་(མས་+ིར་-ོད་འདོད་ཡོད་2ལ་
སད་ན་ལེགས་
!ས་པར་བ'ེན། +་ནག་གོང་མས་0ོན་ཆེན་23་4ག་5་བ་བོད་
མཇིང་།
དང་བཀའ་མོལ་*ེད་,་བཏང་། /ི་ལོ༨༡༣4་5ལ་ལོར་བོ7་ལན་
ཇོ་$་བའི་ས་ཆ་*་+་ལ་ཟམ་པ་འ0གས། ཟམ་པའི་མ3ན་3་བོད་
!ི་དམག་མཁར་བ*ིགས། དེ་ནས་བ/ང་བོད་2མས་ཞོ་4ྥེན་6ི་
ཟམ་པ་བ$ད་ནས་(་)ལ་བཅོམ།

!ི་ག%ག་&ེ་བཙན
!ི་ལོ་༨༡༥པའི་ཤིང་-ག་ལོར་0ི་རལ་པ་ཅན་3ིད་0ིར་འཁོད། !ི་
(!ི་རལ་པ་ཅན) 815-836 ལོ་༨༢༡པའི་*གས་-ང་ལོར་0་དང་འ2མ་4ས་པས་0་ནག་6་
!ོ་རིང་བ(གས། ༨༢༢པའི་0་1ག་ལོར་བོད་4་!ོ་རིང་བ(གས།
དེའི་&ི་ལོར་*ོ་རིང་ལ་ཡི་གེ་)ིས། ,བས་དེར་རབ་/་0ང་བ་1མ་
!ོང་ཙམ་'ང་བར། རབ་'ང་རེ་ལ་གསོལ་ཡོན་1ལ་མཁན་3ིམ་
ཚང་བ%ན་རེ་བཀོད་,ིག་གནང་།
!་#མ་བཙན་པོ།
!ལ་པོ་&ང་དར་མས་!ལ་ཁབ་.ི་གནས་2ངས་ལ་བཅོས་བ4ར་
(!ང་དར་མ) 836-841 !ས། རབ་'ང་)མས་འཚ-་བ་.་ནས་0ོར་བའི་ལམ་(གས་མེད་
པར་བཟོས་ཏེ་རང་+ོབས་རང་,ེལ་.ེད་དགོས་པ་1ང་མཐར། 5ི་
ལོ་༨༤༡'གས་*་ལོར་,་-ང་དཔལ་1ི་3ོ་4ེས་6ལ་པོར་7ོག་
མདའ་བ&བ་ནས་བ)ོངས། དེ་ནས་བོད་ཆེན་པོའི་&ལ་ཁབ་དེ་
ཉིད་%་བ་ནས་བ)གས་པ་རེད།
བོད་སིལ་(འི་*ས་རབས།
!ི་ལོའི་'ས་
རབས།

841-900

841- 1265
གསལ་བཤད།
!ི་ལོ་༨༤༢ལོར་ད+་གཡོ་འ/གས་པའི་འགོ་2གས། !ི་ལོ༨༦༥ཤིང་8་ལོར་འོད་
!ངས་%ི་'ས་དཔལ་འཁོར་བཙན་འ2ངས། 4ི་ལོ༨༦༩པའི་ས་8ང་ལོར་འབངས་
!ེན་ལོག་གི་འགོ་བ+གས། .བས་དེ་ཙམ་ན་2་གཡོ་གཙང་ག5མ་ད6ས་ནས་7ོས་
!ོལ་%ིན། )ི་ལོ༨༧༧པའི་མེ་"་ལོར་བཙན་པོའི་བང་སོ་.མས་0་ཚ2་ཁག་.མས་
བགོས་ཏེ་བ(ོགས། *ི་ལོ་༨༨༥ལོར་མངའ་བདག་འོད་4ངས་གཤེགས། *ི་ལོ༨༤༢་
པའི་%་&ི་ལོར་*་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་འ3ངས། 5ི་ལོ༨༩༥ལོར་དཔལ་
འཁོར་བཙན་འདས།

901-1000

!ི་ལོ༩༠༦པའི་མེ་-ག་ལོར་0་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་7་གཡོ་གཙང་ག%མ་
ལས་རབ་&་'ང་བས་བ)ན་པའི་མེ་རོ་མདོ་2ད་ནས་སོས་ཞེས་པར་4གས། 7ི་
ལོ༩༡༦པའི་མེ་,ི་ལོར་ད/ས་གཙང་མི་བ5་མདོ་6ད་7་ཕེབས་ནས་:་ཆེན་ལས་
རབ་$་%ང་།
(ི་ལོ༩༥༩་པའི་ཤིང་!ག་ལོར་བ"་ཤིས་མགོན་ལ་!ས་!ོང་ངེ་
འ"ངས། &ིས་ཡབ་མེས་-ི་ཡིག་ཚང་གཟིགས་པས་2གས་3ོ་ནས་!ི་ལོ་༩༨༩ལོར་
རབ་$་%ང་། མཚན་+་,་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་4་5གས། 7ི་ལོ༩༩༦པའི་མེ་=ེལ་ལོར་
མངའ་རིས་མཐོ་*ིང་གསེར་-ི་.་ཁང་བཞེངས། 3ས་འདི་ཙམ་ན་.་7་མ་ཡེ་ཤེས་
འོད་%ིས་གཞོན་+་,ོ་རིག་ཅན་ཉེར་གཅིག་1་གར་2་3ོབ་5ོང་བཏང་། ལོ་ཆེན་
རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་། ལོ་/ང་!གས་འ&ོར་ཤེས་རབ་གཉིས་བ.ན་པ་ལ་ཤིན་2་
ཕན་པ་%ང་།

!ི་ལོ༡༠༡༢པའི་མར་པ་ལོ་-ཱ་བ་འ0ངས། !ི་ལོ་༡༠༢༠ལོར་འ4ོམ་5ོན་པ་ཁམས་
!ོང་ཐང་&་ཕེབས་ནས་,་མ་སེ་བ.ན་པར་བ1ེན་ནས་ལོ་ངོ་ཉེར་ག5མ་ཙམ་
ཁམས་%ོགས་(་བ*གས། ,ི་ལོ་༡༠༢༧མེ་ཡོས་ལོར་6ི་ཇོ་ལོ་"ཱ་བས་དཔལ་)ས་*ི་
1001-1100 འཁོར་ལོ་བོད་)་བ*ར་བས་དེ་ནས་རབ་&ང་འགོ་+གས། !ི་ལོ་༡༠༣༡ལོར་!་#་
མ་ཡེ་ཤེས་འོད་མཐོ་+ིང་གསེར་ཁང་1་ཞི་བར་གཤེགས། རབ་$ང་དང་པོའི་ས་
!ག་$ི་ལོ་༡༠༣༨ལོར་-ིང་གེ་སར་1ལ་པོ་ཁམས་5ེ་དགེའི་ས་8ིད་སོས་ཡག་གི་ཁ་
མདོར་&་འ(ངས། ཁོང་གིས་འ/ི་0་དང་1་0འི་2ོད་3ད་4ི་ས་ཆ་འདི་དག་
དབང་%ར་'ས། *ི་ལོ་༡༠༤༢ལོར་ཇོ་བོ་3ེ་བོད་5་ཕེབས། *ི་ལོ་༡༠༥༦ལོར་འ:ོམ་
!ོན་པ་&ལ་བའི་འ+ང་གནས་/ིས་0་1ེང་དགོན་པ་བཏབ། 6ི་ལོ་༡༠༧༡ལོར་;ོག་
ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་,ིས་གསང་.་ནེ0་ཐོག་བཏབ། (ི་ལོ་༡༠༧༣ལོར་འཁོན་
དཀོན་མཆོག་)ལ་པོས་ས་-་དགོན་པ་བཏབ། 1ི་ལོ་༡༠༩༡ལོར་མ་གཅིག་ལབ་8ོན་
!ིས་ཟངས་རི་མཁར་དམར་བཏབ།

!ི་ལོ་༡༡༢༡པའི་*གས་-ང་ལོར་0གས་པོ་རིན་པོ་ཆེས་0གས་4་5མ་པོར་བ8གས་
གནས་མཛད། )ི་ལོ༡༡༥༨པའི་ས་2ག་ལོར་ཕག་"་#ོ་%ེ་'ལ་པོས་+ོ་ཁར་གདན་
ས་ཐེལ་བཏབ།
)ི་ལོ་༡༡༥༩ལོར་ཀ་དམ་པ་བདེ་གཤེགས་6ིས་ཁམས་8ེ་དགེ་9་
ཀཿཐོག་དགོན་བཏབ། ,ི་ལོ་༡༡༦༤ལོར་ཀ3་པ་5ས་ག7མ་མ9ེན་པས་ཁམས་ལི་
1101-1200 ཐང་$་ཀཾ་པོ་གངས་ར་དང་-ི་ལོ་༡༡༨༩ལོར་མ4ར་5་དགོན་པ་བཏབ།
-ི་ལོ་
༡༡༧༡ལོར་'ལ་ཚ་རིན་ཆེན་མགོན་/ིས་#ོ་%་དགོན་བཏབ། ,ི་ལོ་༡༡༧༥ལོར་ཞང་
བ"ོན་འ'ས་)གས་པས་ཚལ་.ི་དགོན་པ་བཏབ་ཅིང་4ི་ལོ་༡༡༨༧ལོར་ཚལ་.ི་9་
ཆེན་བཞེངས། *ི་ལོ་༡༡༧༩ལོར་འ3ི་4ང་འཇིག་7ེན་ག8མ་མགོན་:ིས་འ3ི་4ང་
མཐིལ་གི་དགོན་པ་བཏབ། .ི་ལོ་༡༡༨༠ལོར་3ག་4ང་བ6་ཤིས་དཔལ་9ིས་3ག་4ང་
དགོན་པ་བཏབ། !ི་ལོ་༡༡༨༡ལོར་)ིང་རས་པ-ྨ་/ོ་0ེས་2་3་དགོན་པ་བཏབ། !ི་ལོ་
༡༡༨༨ལོར་ཡེལ་པ་ཡེ་ཤེས་བ-ེགས་པས་/ང་1་2་དགོན་བཏབ།

!ི་ལོ་༡༢༠༤ལོར་+ོ་,་ལོ་-ཱ་བས་!ན་2ངས་ནས་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་9:་9ི་བོད་<་
!ོན། %ི་ལོ་༡༢༠༥ལོར་སོག་0ལ་ཇིང་སི་གིའི་དམག་ཐོག་མར་བོད་)་འ+ལ་བར་
བཤད། ལོ་དེར་གཙང་པ་.་རས་ཡེ་ཤེས་1ོ་2ེས་འ4ག་སེ་བ་5ང་6བ་7ིང་བཏབ། :ི་
ལོ་༡༢༠༦་ལོར་གཡའ་བཟང་བ་ཆོས་-ོན་/ིས་གཡའ་བཟང་དགོན་བཏབ། 4ི་ལོ་
1201-1264 ༡༢༢༡་ལོར་ཚལ་པས་ཧོར་)ལ་*་བོད་-ི་/་མ་ཁག་གཅིག་བཏང་བས་ཧོར་)ལ་*་
ནང་ཆོས་དར་བའི་འགོ་-གས། /ི་ལོ་༡༢༣༩ལོར་ཧོར་དམག་བོད་ད.ས་གཙང་2་
འ"ོར། &ི་ལོ༡༢༤༤ལོར་ཧོར་.ལ་པོས་གདན་4ས་5ར་ས་6་པཎ་ཆེན་:་དབོན་
ཧོར་%ལ་'་ཕེབས་འགོ་བ.གས། 0ི་ལོ་༡༢༤༧ལོར་ས་6་པཎ་ཆེན་དང་། ཧོར་གོ་
དན་$ལ་པོ་གཉིས་མཇལ་འ/ད་གནང་། 2ི་ལོ༡༢༥༣ལོར་ཡོན་$ལ་རབས་:ི་གོང་མ་
!་པི་ལེས་འ)ོ་མགོན་ཆོས་འཕགས་)་མར་བ-ར་ཞིང་བོད་ཆོལ་ཁ་ག4མ་5ི་བདག་
པོར་དབང་བ(ར། *ི་ལོ་༡༢༥༥ལོར་0བ་ཆེན་ཀ5་པཀྵྀ་ཧོར་9ལ་:་གདན་<ངས་
པར་ཧོར་&ལ་(་པི་ལེ་དང་མཇལ།

ས་#་པའི་'ས་རབས།
1265-1349
!ིད་འཛ'ན་སོ་སོའི་ !ིད་%ོང་
མཚན།
!ས
འ"ོ་མགོན་ཆོས་
འཕགས།

རིན་ཆེན་'ལ་
མཚན།

12651280

12671275

དྷ་#་$ཱ་ལ་རཀྵྀ་ཏ། 12801287
འཇམ་ད&ངས་རིན་
ཆེན་%ལ་མཚན། 12871305

གསལ་བཤད།
!ི་ལོ་༡༢༦༥པའི་ཤིང་.ང་ལོར་འ0ོ་མགོན་ཆོས་འཕགས་བོད་9་
ཕེབས་ནས་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་,ར་.ེད་པའི་2ིད་དབང་3ོང་། 5ི་
ལོ་༡༢༦༥ལོར་འ&ོ་མགོན་འཕགས་པ་པེ་ཅིང་ནས་1ིར་ལོག་2ེ་བོད་
!་འ$ོར། (ི་ལོ་༡༢༧༧ལོར་འ.ོ་མགོན་འཕགས་པས་དགེ་འ!ན་པ་
!ི་བ%ན་ལ་ཞལ་ཟས་དང་འ%ེད་གནང་། *་སེར་འ-ས་པ་འ/མ་
ཚ"་གཅིག་'ག་ལ་)་བ་+ེད་ཙམ་0ི་རིང་ཆོས་ག6ངས་པར་8་མིག་
ཆོས་འཁོར་ཞེས་པ་དེ་,ང་།
འ"ོ་མགོན་འཕགས་པ་པེ་ཅིང་/་བ1གས་རིང་ས་3འི་4ི་ཚབ་6ས།
!ི་ལོ་༡༢༨༡ལོར་ཧོར་དམག་གིས་%་རོགས་(ོང་བཅོམ། དཔོན་ཆེན་
!ན་དགའ་བཟང་པོ་བ,ོངས། /ི་ལོ་༡༢༨༥ལོར་ས་འ7ི་འ8གས།
འ"ི་%ང་'ལ་)ལ་*ིས་དམག་/ངས་ཏེ་ས་2འི་ཁོངས་གཏོགས་5་
!ལ་དགོན་པ་མེར་བ-ེགས།
!ི་ལོ་༡༢༩༠ལོར་ཧོར་དམག་དང་། མདོ་1ོད་2ད་3ི་དམག་དང་། ས་
!འི་དཔོན་ཆེན་ཨག་ལེན་.ིས་དམག་དཔོན་1ས་པའི་ད2ས་གཙང་
དམག་ཕོན་ཆེན་བཅས་འ.ི་0ང་ལ་དམག་བ3བ་4ེ་འ.ི་0ང་ཐེལ་
!ི་$་ཁང་ཆེན་མོ་མེར་བ.ེགས། 2་སེར་བ3ོམས་པས་མི་5ངས་6ི་
གཅིག་ཙམ་'ོག་ཤོར་བར་,གས།

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་
བཟང་པོ་དཔལ།
13061324
མཁས་བ&ན་ནམ་
མཁའ་ལེགས་པ།

13251343
འཇམ་ད&ངས་དོན་ 1343!ལ།
1344
!་མ་དམ་པ་བསོད་ 1345ནམས་%ལ་མཚན། 1354

ས་#འི་ག'ང་#ད་%ེལ་བའི་ཆེད་,་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་2ི་ལོ་
༡༢༩༨་ལོར་བོད་'་གདན་*ངས། བ.ན་མོ་0་དང་། གོང་མས་
གནང་བའི་ཧོར་མོ། -ར་ཡོད་པའི་1་མོ་བཅས་བ4ན་མོ་བ5ན་
བ"ས། བ%ོམས་པས་*ས་དང་*ས་མོ་བ-་ད.་ཙམ་འ1ངས་པར་
གསལ། %ི་ལོ་༡༣༢༢ལོར་-་སི་.་/ང་1བ་3ལ་མཚན་ཕག་8འི་!ི་
དཔོན་བ'ོས།
གཡའ་ཕག་གཉིས་ས་)་ལ་ག+ག་བཤེར་0ས། ས་)འི་དཔོན་
ཆེན་%ལ་བ་བཟང་པོས་གཡའ་ཕག་བར་བ2མས་4ས། དཔོན་ཆེན་
!ིས་གཡོ་(ས་བཏོན་ནས་,ི་དཔོན་/ང་1བ་2ལ་མཚན་བཙ7ན་8་
བ"ང་། ཁོང་ལ་མནར་གཅོད་ཚབས་ཆེན་བཏང་ཡང་མགོ་མ་5ར།
འཇམ་ད&ངས་དོན་ཡོད་,ལ་མཚན་ནི་བ1ན་མོ་ཞལ་3་མའི་4ས་
གཉིས་པ། (་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་.ལ་མཚན་1ི་གཅེན་པོ་ཡིན།
!ི་ལོ་༡༣༤༧ལོར་ས་ཕག་འ/ག་པས་ས་དམག་ཕམ། !ི་ལོ་
༡༣༤༨་ལོར་ཕག་'ས་ཚལ་པའི་"ི་དཔོན་དབང་*་བ+ས།
.ི་
ལོ༡༣༤༩ལོར་)ི་དཔོན་.ང་0བ་2ལ་མཚན་5ིས་དམག་དཔོན་.ས་
ནས་ད%ས་གཙང་ཕལ་ཆེར་དབང་/་0ས། !ི་ལོ་༡༣༥༤ལོར་ས་,འི་
!ིད་དབང་གི་མ)ག་*ོགས།
ཕག་$འི་'ས་རབས།
1349-1617

གོང་མའི་མཚན།

!ིད་%ོང་
!ས

ཕག་$་%ང་'བ་
!ལ་མཚན།

13491365

!་#ི་%&་'ལ་
མཚན།

13651373

གསལ་བཤད།
!ས་འདིར་《!ིམས་ཡིག་ཞལ་*ེ་བཅོ་/》གཏན་འབེབས་དང་
། མི་སེར་ལ་)ལ་ཆག་ཡང་བཏང་0། 1ལ་སོ་སོར་ཤིང་4ོང་འ6གས་
!། ད$ས་གཙང་གི་+ོང་གཞིས་ཆེ་ཁག་གི་1ོང་དཔོན་4མས་རེས་
བ"ོར་ནས་བ(ེ་ལེན་+་,འི་ལམ་0གས་གཏན་འབེབས་+ས།
༡༣༦༨ལོར་ཡོན་གོང་མས་/ལ་0ིད་ཤོར།
/་ནག་5་མིང་/ལ་
རབས་%གས།

!ན་$་%གས་པ་
!ང་$བ།
གོང་མ་བསོད་
ནམས་%གས་པ།
!གས་པ་&ལ་
མཚན།

!གས་པ་འ'ང་
གནས།

13741381
13821385
13851432
14321445

ཆེ་ས་སངས་&ས་&་ 1445མཚ#།
1448
!ན་དགའ་ལེགས་
པ།

14481481

!ེ་འདི་ཡིས་)ེ་*ིད་+ི་འགན་བཞེས་0བས་1ོང་གོང་འོག་ཐམས་
ཅད་$་ཆོ་འ(ལ་*་བ་ལ་,ོག་གཅོད་.ོང་དགོས་པ་སོགས་ཆོས་2ན་
!ི་$་བ་མང་(་)ེལ།
!བས་འདིར་)ས་འ*ག་,ང་ཟད་/ང་།
!བས་འདི་ཕག་*འི་མངའ་ཐང་.ས་/ང་ཡིན། 3ོང་གཞིས་ཁག་གི་
!ོང་དཔོན་(མས་+ེར་བདག་0་བ1ོས་ནས་རེས་བ1ོས་ནས་རེས་
བ"ོར་བའི་ལམ་*གས་མེད་པར་བཟོས། 2ང་འཁོར་དཔོན་རིགས་
!མས་སོ་སོའི་ལས་ཚན་*ི་གོ་རིམ་དང་བ0ན་པའི་བོད་2་རབས་
པའི་%ན་གོས་*མས་,ོན་དགོས་པའི་.ིག་/ོལ་གཏན་འབེབས་4ས།
!ི་ལོ་༡༤༣༥ལོར་རིན་,ངས་ནོར་/་བཟང་པོས་ད/ས་4་དམག་
!ངས། !ས་འདིར་རིན་)ངས་པ་དང་ཕག་.འི་བར་ནས་0ིད་ལ་
!ོད་པ་!གས་ཆེན་(ང་*བས། ཡབ་ཆེ་ས་སངས་.ས་.་མཚ1་2ེ3་
གདོང་&་བ(གས་མ་བདེ་བ་ཡར་.བ་/་ཕེབས་ནས་2ི་
ལོ༡༤༤༣ལོའི་བར་དེར།
འདི་ཉིད་&ས་(གས་པ་འ+ང་གནས་.་གཤེགས་པ་དང་&ིད་
བ"ངས།
ཕག་$འི་'ིམ་ཚང་ནང་$ལ་མི་མ(ན་པའི་+ོད་པ་ལངས་པ་སོགས་
!ི་$ེན་'ིས་)ོང་གཞིས་!ི་དཔོན་རིགས་1མས་!ང་གོང་མ་རང་གི་
!ོགས་དང་། བདག་མོའི་!ོགས་གཉིས་.་/ེས་ཏེ་2ེ་འ3གཐེངས་ཁ་
ཤས་$ང་། རིན་*ང་ནོར་,་བཟང་པོས་གོ་1བས་དེ་དང་བ4ན་ནས་
གཙང་%ལ་'ི་)ལ་*་ཕལ་ཆེན་བདག་བ1ང་2ས།

!ན་$་ངག་གི་
དབང་པོ།

རིན་%ངས་མཚ*་
!ེས་%ོ་'ེ།

ངག་དབང་བ&་
ཤིས་%གས་པ།

!ན་$ར་&གས་
འ"ང་བ།

14811490

14901499

14991563

15631572

!ི་ལོ་༡༤༨༥ལོར་ད,ས་གཙང་1ན་3་དམག་འ6ག་ཆེན་པོར་
ལངས་བ་ལ་གོང་མ་འདི་ཉིད་-ི་དཔོན་ཁོ་ན་གནང་1ེ་བར་འ4མ་
!ས་པས་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་མ་ཐེབས།
!ན་$ར་ངག་གི་དབང་པོ་-་གཤེགས་པ་དང་། ག&ང་'ད་(་ན་
གཞོན་པ་བཅས་*ི་,ེན་.ིས། རིན་1ངས་པས་ལོ་བ4འི་རིང་ལ་6ེ7་
གདོང་གི་དཔོན་ཚབ་+ས་པར་བོད་.ི་ལོ་0ས་ཐོག་འདི་ལ་དཔོན་
ཚབ་ཐེལ་གཏོང་གི་,ས་.བས་ཞེས་ཟེར། འདི་ནས་བ(ང་བོད་+ིད་
ཕལ་ཆེར་དོན་*ིས་དབང་ཆ་རིན་/ངས་པས་འཛ3ན།
!ི་ལོ་༡༥༡༥ལོ་ནས་༡༥༢༢ལོའི་བར་རིན་.ངས་པས་བ1ངས་བའི་
!ེ་འ%ག་'ན་མི་ཆད་པར་/ང་བར་གོང་མ་འདི་ཡིས་!ེ་འ%གས་ཞི་
བའི་ཐབས་'་ཚ)གས་+ས། -ི་ལོ༡༥༢༢ལོ་ནས་༡༥༣༨ལོའི་བར་
ད"ས་གཙང་(ེ་འ+ག་མི་.ེད་པའི་ཆིངས་1་བཞག། 5ིར་7ས་
རབས་འདིའི་ནང་བོད་"ི་$ིད་དབངས་ཕལ་ཆེར་རིན་/ངས་པས་
བ"ང་བར་བཤད། )ི་ལོ༡༥༤༨ལོར་རིན་2ངས་པས་ཞིང་ཤག་པ་ཚ8་
བ"ན་%ོ་'ེ་གཞིས་-ེའི་/ོང་དཔོན་3་བ4ོས།
!ི་ལོ་༡༥༦༠ལོ་ཙམ་ན་!ན་-ར་/གས་འ3ང་བ་6ེ་8ིད་:ི་;ི་ལ་
བཀོད། &ི་ལོ་༡༥༦༤ལོར་ཞིང་ཤག་པས་དམག་གི་+་འ-ེན་གནང་
!ེ། གཙང་(ོགས་+ི་པ་ནམ་དང་། 1ོང་གསར་། ཕག་རི། 4ང་!ོད་
!མས་དབང་(་བ)་*བས་+ས་པར་མ་ཟད། རིན་2ངས་པ་ལའང་
ཉེན་ཁ་ཆེར་(ང་*བས། འ/ག་པ་པད་དཀར་4ིས་བར་འ6མ་
མཛད་དེ་རིན་)ངས་པ་རང་འཇགས་གནས་0བ་པ་ཙམ་3ང་།

ཞབས་%ང་ངག་
དབང་!གས་པ།

15721617

!ེ་$ིད་'གས་འ+ང་བ་.་གཤེགས་པ་དང་། ཞབས་3ང་ངག་དབང་
!གས་པ་&ེ་(ིད་+ི་,ི་པའི་.མ་པ་ཙམ་བ2གས། དོན་6་ད7ས་
གཙང་གི་དབང་ཆ་ཕལ་ཆེར་ཞིང་ཤག་པ་ཕ་0འི་ལག་2་ཤོར། འདི་
ལ་#ས་བཀའ་བ(ད་པ་+མ་པར་.ལ་བ་དང་། དེའི་#ས་མི་ཕམ་
བསོད་ནམས་(ག་འ+ངས་པ་དེ་'ི་ལོ་༡༦༤༣་པའི་0་1ག་ལོར་
!ལ་བ་%་པས་ད)ིད་+ི་!ལ་མོའི་/་0ོམ་པའི་ལོ་དེར་ཞལ་བ4གས་
ཡོད་པར་ག(ངས།

གཙང་པ་&ལ་པོའི་+ས་རབས།
1618-1642
!ལ་པོའི་མཚན།
!ིད་%ོང་(ས།
གསལ་བཤད།
ཞིང་ཤག་པ་ཚ)་བ+ན་-ོ་/ེ།

ཀ"་པ་བ&ན་(ང་དབང་པོ
!ན་$ངས་'་དབང་*ོ་,ེ
ཀ"་བ%ན་'ང་དབང་པོ

གཙང་%ལ་དབང་)ར་+ས། !ི་ལོ་༡༥༤༨ལོར་
རིན་%ངས་པས་ཞིང་ཤག་པ་གཞིས་,ེའི་/ོང་
དཔོན་&་བ(ོས།༡༥༦༥ལོ་ནས་གཙང་གི་3ལ་4་
ཕལ་ཆེར་ཞིང་ཤག་པས་དབང་0ར་1ས། དེ་ལ་
!ས་ད%་&ང་བར་*གས་པ་ལས།
ཧ་ལམ་%ི་ལོ་༡༥༨༠པའི་ནང་ཙམ་ནས་གཙང་
!ལ་ཐམས་ཅད་ཞིང་ཤག་པའི་0ས་ག1མ་2ིས་
དབང་%ར་'ས། དེ་ཡང་,ན་.ངས་/་དབང་0ོ་
!ེས་གཞིས་ཀ་བསམ་འ,བ་-ེ་བ.ང་། ཀ1་བ2ན་
!ང་དབང་པོ་པ་(མ་ནོར་,་-ང་.ེར་བ0གས་
ནས་འདི་དག་གིས་གཙང་*ལ་ཕལ་ཆེར་དབང་
!ར་$ས། 'ི་ལོ༡༥༨༦པའི་མེ་3ི་ལོར་དེ་ག6མ་7ི་
!ས་ཀ%་&ན་ཚ)གས་$མ་&ལ་གཞིས་ཀ་+ེར་
འ"ངས།

ཀ"་$ན་ཚ'གས་*མ་,ལ།

ཀ"་བ%ན་'ོང་དབང་པོ།

!ི་ལོ༡༦༡༡་ལོར་ཀ*་+ན་ཚ.གས་1མ་3ལ་4ིས་
གཙང་%ིད་(ི་འགན་བཞེས། ༡༦༡༢ལོར་གཙང་
དམག་གིས་ད'ས་(་ད)ང་འ,ག་-ས་ཏེ་འཕན་
1611-1620 པོ་དང་&ེ(་གདོང་པ་*མས་-ངས།
/ི་ལོ་
༡༦༡༨པའི་ས་)་ལོར་ཧོར་སོག་གི་དམག་ད%ང་
ཚན་ཆེན་བོད་)་ཡོང་ནས། .་སའི་ག2ག་ལག་
ཁང་ཡང་ཧོར་དམག་གིས་བ.ང་/ེ། མདོ་ཁམས་
!ི་མི་དང་། (ར་*གས་ཀོང་ག/མ། ད0ས་གཙང་
གི་དད་%ན་གནས་(ོར་བ་,མས་ཇོ་བོ་ལ་གསོལ་
བ་#ང་ནས་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་མཇལ་/ོར་2ི་
ལམ་བཅད། (ས་དེར་མི་དབང་.ན་ཚ1གས་3མ་
!ལ་$ིས་གཙང་དམག་ད,ང་ཆེན་%་སར་ཕབས་
ནས་ཧོར་སོག་གི་མཐའ་དམག་ཚར་བཅད་པས་
གཙང་པ་&ལ་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་1ན་ཐོབ།
!ི་ལོ༡༦༢༡ལོར་ཧོར་སོག་གི་དམག་/ོར་གཅིག་
བོད་%་&གས་ནས་ཇོ་+,་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་
!ིན་བཅག་པ་སོགས་+ས་མི་བདེ་བ་/ང་བར་2ར་
1620-1642 ཡང་མཐར་བ(ོད།#ི་ལོ་༡༦༣༤ལོར་དགའ་/ན་
ཕོ་$ང་གི་(ག་མཛ+ད་བསོད་ནམས་རབ་བ1ན་
!ིས་སོག་'ལ་བང་མི་བཏང་-ེ་སོག་དམག་ལ་
!བ་$ོར་'ི་རེ་བ་*ས། !ས་འདི་ཙམ་ཞིག་ན་ལ་
!གས་%ལ་པོས་བོད་ལ་དམག་,ངས་.ང་གཙང་
པ་#ལ་པོས་'ེ་ལེན་གཟབ་#ས་-ས་.བས། དམག་
འ"ག་མ་དགོས་པ་དམག་*ིར་ལོག
!ི་ལོ་
༡༦༣༩ལོར་སོག་པོ་,་-ི་ཧན་1ི་དམག་ད4ང་
མདོ་ཁམས་བ(ད་ནས་*་སར་,ེབས།/ི་ལོ་
༡༦༤༢ལོར་སེར་འ,ས་དགའ་ག/མ་དང་སོག་
དམག་ད%ང་བ(ེབས་+ིས་གཙང་པ་/ལ་པོའི་
!ིད་དབང་འ(ོགས་ཏེ་དགའ་%ན་ཕོ་)ང་གི་,ིག་
ག"ང་བ&གས།

དགའ་%ན་ཕོ་)ང་གི་,ས་རབས་0ི་བཤད།
1642-1959
!ིད་%ོང་སོ་སོའི་ !ིད་%ོང་
གསལ་བཤད།
མཚན
!ས
!ལ་བ་%ོ་བཟང་!་ 1642!ོ་ལོ་༡༦༤༢་པའི་,་-་ལོར་འ/ས་1ོངས་དཔོན་5ན་ཚ7གས་9མ་
མཚ#།
1679
!ལ་$ིས་འ(ས་)ོངས་རང་བཙན་!ལ་ཁབ་བ1གས།
!ལ་བ་%་པས་ཆོས་*ིད་-གས་གཉིས་དང་། !ེ་$ིད་འདིས་བོད་
བསོད་ནམས་ཆོས་ 1642!ི་$ིད་&ོང་གི་ལས་ཀ་གཙ.་བོར་1ས། ༡༦༥༨ལོར་7ེ་$ིད་འདིར་
འཕེལ།
1658
!ོངས་པ་དང་། )ས་དེར་,ོག་འཛ0ང་ཆེ་2བས་ཆོས་4ིད་གཉིས་
!་པ་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་-ིས་བ0ངས།
!ས་འདིར་(ེ་དགེ་+ལ་པོ་/ན་དགའ་1ན་ཚ3གས་དང་ཀ་ཐོག་
!ོང་%ད་པ་(ིན་ལས་ 1660!ོང་གསལ་(ིང་པོ་+མ་གཉིས་མ་འ/ིག་པ་!ོང་གསལ་ད1ས་
!་མཚ%།
1668
!ོགས་&་ཕེབས་དགོས་པར་-ང་འ0ག
ར་མོ་ཆེ་ཉམས་གསོ་དང་,་བ.ེད། གནའ་རབས་བོད་,ལ་པོ་
!ོ་བཟང་མ(་)ོབས། 1669ཆས་གོས་རིན་ཆེན་*ན་ཆ་+ངས་-ིག་འ/་འགོད་1ས། ཤིང་
1674
!ག་$ེ་&ིད་)ི་*ི་ལས་ཕབས།
!བས་དེར་ཐོག་མར་,ོང་.ད་/ས་སངས་0ས་0་མཚ2་3ེ་/ིད་5ི་
!ོ་བཟང་%ིན་པ།
1675གོ་གནས་གནང་ཡང་ད)ང་ན་*ང་བས་དགོངས་,ས་-ས། /མ་
1679
!ལ་$་ཚང་གི་གཉེར་པ་-ོ་བཟང་1ིན་པ་3ེ་4ིད་ལ་བ6ོས། 9ས་
དེར་ལ་&གས་ལ་དམག་བ+བ།
!ི་ལོ༡༦༨༨ལོར་*ན་ག-ང་འ0ེལ་ཆེན་བཻ་5ོན་6ོམ་8ིག་མཛད།
!ེ་$ིད་སངས་)ས་)་ 1679༡༦༩༤ལོར་)ད་བཞི་ཤིང་པར་བ1ོས། ལོ་དེར་)ད་བཞིའི་འ6ེལ་
མཚ#།
1703
བཤད་%ི་ཞལ་ཐང་དོན་ད-་ཅན་འ0ི་འགོ་བ2མས། 6གས་པོ་རི་
ལ་#ན་%ི་འཛ)ན་*་བ,གས།
!ི་ལོ་༡༧༠༥ལོར་+ེ་-ིད་སངས་"ས་"་མཚ&་སོག་པོའི་དམག་གིས་
ངག་དབང་རིན་ཆེན། 1703བ"ོངས། ལོ་དེར་,ེ་-ིད་ངག་དབང་རིན་ཆེན་2་ནག་3་4ོས།
1705
སོག་པོ་&་བཟང་ཧན་,ིས་ལོ་བ/་གཉིས་རིང་བོད་(ིད་བཙན་
1705བ"ང་%ས། ཕོ་*་བས་ད,ང་རོགས་%ས།
1717

!ག་$ེ་&་'ལ་རབ་
བ"ན།

17171720

!ལ་བ་%ལ་བཟང་!་ 1720མཚ#།
1728

ཕོ་$་བསོད་ནམས་
!ོབས་&ལ།

17281747

!ི་ལོ་༡༧༡༧ལོར་)ག་+ེ་-་.ལ་རབ་བ$ན་བོད་(ི་*ིད་+ོང་གི་
!ི་ལ་འཁོད་)ང་དོན་,ི་དབང་ཆ་སོག་པོ་2ན་གར་བས་བ4ང་།
!ོ་$ེ་&ག་དང་། +ིན་.ོལ་0ིང་སོགས་2ིང་མའི་དགོན་5ེ་6མས་
གཏོར་བཤིགས་ཚབས་ཆེན་བཟོས།

ཁང་ཆེན་བསོད་ནམས་,ལ་པོ་དང་། ང་ཕོད་1ོ་!ེ་$ལ་པོ། )མ་
པ་བ$་ཤིས་(ལ་པོ། ,ར་ར་.ོ་/ོས་(ལ་པོ་0མས་རིམ་བཞིན་
བཀའ་%ོན་བ(ོས། ༡༧༢༧ལོར་བཀའ་%ོན་!ོགས་གཉིས་བར་
འགལ་བ་&ེར་སོན། ཁང་ཆེན་པ་བ#ང་། ཕོ་%་བ་ཡང་འཛ+ན་
!བས་%ས་&ང་མ་ཟིན། དེ་ནས་༡༧༢༨ལོར་ཕོ་7་བས་8་ནག་
གོང་མ་ལ་དམག་ད(ང་གི་རོགས་,ོར་-ས། /་དམག་གཅིག་'ི་
བཞི་%ོང་(་བ)་བོད་+་འ-ོར་བ་དང་།
ང་0མ་2ར་ག4མ་
གཙ#ས་པའི་དཔོན་རིགས་ཉེར་གཅིག་ཉིན་གཅིག་ལ་1ེ་བཅད།
!ལ་བ་བ%ལ་བཟང་!་མཚ*་ཡབ་,ས་.མས་ཁམས་མགར་ཐར་
དགོན་&་བཏང་། ཕོ་,་བ་བོད་-ི་/ིད་0ོང་བ1ོས།
མན་!་གོང་མས་བོད་*ི་ས་གནས་ཁག་བགོས་བཏང་། བོད་*ི་
!ིད་%ོང་གི་ལས་རོགས་,་ཨམ་བན་མངགས་དགོས་པའི་3གས་
!ོལ་བ&གས། ༡༧༣༠ལོར་ཁམས་1ེ་དགེའི་6ར་ཁང་བཞེངས་9་
དང་། བཀའ་འ(ར་པར་ཤིང་བ-ོའི་འགོ་བ0གས།

འ"ར་མེད་(མ་)ལ།
17471750

!ི་ལོ་༡༧༤༧ལོར་*ལ་རོང་,་ཆེན་རབ་བ'ན་(ལ་པོ་དང་། (་
ནག་གི་དམག་ད'ང་བར་ལོ་ངོ་ག-མ་ལ་དམག་འ/ག་བ0བ།
!ས་དེར་བོད་)ི་+ིད་,ོང་འ/ར་མེད་1མ་2ལ་4ིས་2་བོད་ས་
མཚམས་མཐའ་'ང་དམག་མི་བཏང་.་ཐག་བཅད་པར་2་ཨམ་
བན་$ིས་ཤེས་ནས་༡༧༥༠ལོའི་བོད་1་བ2་པར་འ5ར་མེད་7མ་
!ལ་བསད། བོད་)ོན་!མས་%ིས་དེའི་ད!་ལན་$་%་ཨམ་བན་
བསད། %ོམ་གཟིགས་,ང་.་/་དམག་བ/་0ག་ཙམ་ཉིན་གཅིག་
ལ་བསད་པར་བཤད།

!ལ་བ་%ལ་བཟང་!་ 1750མཚ#།
1757

༡༧༥༠ལོའི་*་བ་བ,་གཉིས་པར་2་ཨམ་བན་པན་ཏིས་བོད་8་
འ"ོར། ཨམ་བན་བསད་མཁན་མི་བ/་གཉིས་བསད། མི་མང་པོ་
བཙ#ན་&་བ'ག་བོད་!ི་$ིད་དབང་(ལ་བ་བ*ལ་བཟང་(་
མཚ#ས་བ'ངས། ༡༧༥༡ལོར་བཀའ་ཤག་4ིད་ག7ང་དངོས་8་
བ"གས།

དེ་མོ་བདེ་ལེགས་*་
མཚ#།

༡༧༧༡ལོར་'ལ་རོང་ཚ་ཁོ་རབ་བ,ན་'ལ་པོ་དང་། '་ནག་བར་
དམག་འ&ག་ལངས། ལོ་བཞིའི་རིང་འ&གས་0ེས། ༡༧༧༤ལོར་
!ལ་རོང་དང་!འི་བར་འ+མ་གཏམ་མཁན་སི་'་ཆོས་འ+ང་
གདན་%ས་པ་(འི་བང་མི་དཔལ་/ངས་0་1ེབས།

ཚ"་$ོན་'ིང་ངག་
དབང་%ལ་'ིམས།

17571777

17771781

!ལ་བ་འཇམ་དཔལ་
!་མཚ%།
17811804
!་ཚག་བ&ན་པའི་
མགོན་པོ།

18041811

!ེ་དགེའི་(ལ་མོ་ད,ངས་ཅན་1ོལ་མས་2ས་འདི་ཙམ་ན་འཁོར་
ལོ་དགོན་པ་དང་། *ེ་ཤོད་-ོང་གསར་དགོན་པ་0མས་བཏབ།

༡༧༩༩པའི་ས་#ག་ལོར་ཉག་)ེད་མགོན་པོ་/མ་0ལ་འ2ངས།
!ེ་དགེའི་(ལ་པོ་ཚ-་དབང་0ོ་1ེས་!གས་ལ་&ལ་པོའི་+ས་མོ་ཁབ་
!་བཞེས་པས་(ས་)ད་མ་,ང་.བས། !ར་ཡང་ད'ས་ནས་*ེ་
པ་རང་%ོན་པའི་*་མོ་ཁབ་.་བཞེས།

དེ་མོ་&བ་བ(ན་
འཇིགས་མེན།

ཚ"་$ོན་'ིང་འཇམ་
དཔལ་%ལ་&ིམས།

18111819

18191844

!ི་ལོ་༡༨༡༥ལོར་*ལ་བ་,་-ེང་ད1་པ་3ང་4ོགས་*་མཚ9་ད1ང་
ལོ་བ%་གཅིག་པར་+ོ་,ར་-་.་གཤེགས།
!ི་ལོ་༡༨༢༠ལོ་ཙམ་ན་ཉག་/ེད་མགོན་པོ་3མ་4ལ་5ིས་7ག་
འགོ་དཔོན་ལ་)་བོའི་ཤ་ལན་ལེན་པའི་ཆེད་ད/་བ#བ། མི་བསད།
!་འ$ོག་པས། *ག་འགོ་དཔོན་-ིས་/གས་ལ་1ལ་པོ་བ!ད་ཆིང་
དམག་ལ་རོགས་)ོར་*ས་པས་,་དམག་-་བ,་བཏང་ཡང་
མགོན་པོ་'མ་(ལ་མ་*བ། ༡༨༢༢ལོར་1་ལའི་4་མ་5་6ེང་བ9་
པ་གསེར་'མ་ད*གས་ནས་ངོས་འཛ0ན། ༡༨༣༧ལོར་7་ལའི་9་
!ེང་བ&་པ་(ོ་*ར་,་-་གཤེགས། ༡༨༤༡ལོར་-་ལའི་0་མ་2་
!ེང་བ&་པའི་ཡང་+ིད་མཁས་0བ་1་མཚ3་གསེར་6མ་ད7གས་
ནས་གདམས། ༡༨༤༤ལོར་བོད་/ི་དཔོན་རིགས་2མས་ནང་
འགལ་ཚབས་ཆེན་+ང་བས་ཚ-་.ོན་0ིང་དབང་ཆ་འ3ོག 4ོས་
གཞིས་ག&ང་བཞེས་*ས།

པཎ་ཆེན་བ(ན་པའི་ 1844ཉི་མ།
1845

!ི་ལོ་༡༨༤༤ལོར་པཎ་ཆེན་བ"ན་པའི་ཉི་མ་*་སར་གདན་
!ངས་ཏེ་'ིད་དབང་+་བ་ད,འི་རིང་བ/ངས།

!་#ེང་ངག་དབང་ཡེ་
ཤེས།
18451855

!ི་ལོ༡༨༤༧ལོར་+ག་གཡབ་ཆེ་ཚང་3ལ་4་དང་། 7ང་ཚང་3ལ་
!་གཉིས་མ་མ(ན་པའི་ཞིབ་ད/ད་0་བཀའ་2ོན་བཤད་5་
དབང་%ག་ཁམས་*ོགས་,་ཕེབས། 0ེ་དགེའི་གཉེར་ཆེན་དགེ་
ལེགས་བར་འ)མ་+ེད་སར་བཏང་། ༡༨༤༩ལོར་ཉག་6ེད་7་ལོང་
མས་ཉག་&ེ་ཡོངས་+ོགས་དབང་.་བ/ས།

!ལ་བ་མཁས་(བ་!་ 1855
མཚ#།

!ི་ལོ་༡༨༥༥ལོར་*་ནག་གོང་མ་ཤན་0ྥང་གི་བཀའ་བཞིན་*ལ་
བ་#་$ེང་བ'་གཅིག་པ་མཁས་/བ་0་མཚ2ས་བོད་5ི་ཆོས་7ིད་
གཉིས་&ི་འགན་ཡོངས་,ོགས་བཞེས་'ང་། ལོ་དེའི་/་བ་བ0་
གཉིས་པའི་ཚ)ས་ཉེར་,་ཉིན་.ོ་0ར་1་2་གཤེགས།

!་#ེང་ངག་དབང་ཡེ་ 1855ཤེས།
1862

བཤད་%་དབང་'ག་
!ལ་པོ།
18621864
!ེ་$ག་མ'ེན་རབ་
དབང་%ག

!ལ་བ་%ིན་ལས་!་
མཚ#།

18641872

18731875

!་ཚག་དཔལ་(ན་ཡེ་
ཤེས།
18751886
དེ་མོ་འ'ིན་ལས་རབ་ 1886!ས།
1895
!ལ་བ་%བ་བ&ན་#་ 1895མཚ#།
1904

!་#ེང་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་,ིས་.ར་ཡང་0ིད་དབང་བ1ང་།
དགའ་%ན་ཤར་)ེའི་,ག་མཛ/ད་དཔལ་%ན་དོན་3བ་5ིས་བཤད་
!འི་%བ་'་(ས་ཏེ་,་!ེང་ལ་ངོ་!ོལ་%ི་ལས་འ)ལ་*ེལ།
༡༨༦༢ལོར་)་*ེང་-ིད་ཐམ་2ེར་ནས་5་ནག་7་8ོས། བཤད་*་
བ་#ིད་&ོང་གི་*ིར་འཁོད།
!ི་ལོ་༡༨༦༣ལོར་ཉག་དམག་གིས་0ེ་དགེ་བ3ང་ཞིང་0ེ་དགེའི་མ་
!ས་$མས་འཛ(ན་བ+ང་-ས་པ་དང་། ལོ་དེར་བཀའ་6ོན་7་8ང་
བ་ཚ$་དབང་'ོ་)ེས་དམག་ད.ང་/ིད་དེ་1་ས་ནས་ཐོན།
༡༨༦༤ལོར་བོད་ག,ང་གི་དམག་0ེ་དགེར་འ3ོར།
༡༨༦༥ལོར་བོད་ག,ང་དམག་དང་། 0ེ་དགེའི་ལས་དམག་བཅས་
ཉག་རོང་'་ད)ང་འ+ག་,ས་ཏེ་ཉག་རོང་མགོན་པོ་3མ་4ལ་6་
འཁོར་མཁར་'ོང་བཅས་བཅོམ། ༡༨༧༡ལོར་མདོ་+ི་-ན་རབ་
པས་ད%ལ་'་བཙ*་བ+་ཆེན་མོ་བཟོ་བའི་ཆེད་4་ཀོང་7ལ་ཡོན་
ཏན་$་མཚ'་ཉག་རོང་ལ་འོང་དགོས་པའི་བཀའ་ཡིག་བཏང་།
༡༨༧༥ལོར་ད*ས་ནས་མདོ་.ི་0ན་རབ་པ་བ3ད་དེ་ཀོང་7ལ་
རིན་པོ་ཆེ་)་སར་ད,ལ་.་བཙ1་བ2་བཟོ་སར་ཡོང་དགོས་པའི་
བཀའ་ཕེབས་འ(ོར། དགོངས་/ས་(ས་0ང་གནང་བ་ཐོབ་ཐབས་
མེད་པར་'ོགས་པའི་-བས་དེར་/ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་3ོ་4ར་
དགོངས་པ་(ོགས་པས་དོན་དེ་རང་ཡལ་.་སོང་།
༡༨༧༨ལོར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་/གས་དམ་དང་།
6ང་མ་
གནས་%ང་གི་"ང་སོགས་ལ་བ)ེན་ནས་,ང་མ.ན་ཚང་གི་1ས་
!ལ་བ་%་&ེང་བ)་གཉིས་པའི་ཡང་1ིད་ངོས་འཛ5ན། མཚན་:བ་
བ"ན་%་མཚ(་ཞེས་གསོལ།
!བས་འདིར་བོད་*ི་དཔོན་རིགས་.མས་0ིད་དབང་2ོད་པའི་
འཐབ་%ོད་(ོ་ངར་ཇེ་ཆེར་.ར།
༡༨༩༩ལོར་སོག་པོ་+ོ་,ེ་གཡིབ་1ིས་2་3ལ་ལ་བ4ེན་ནས་ཨོ་རོ་
སོག་%་ཕེབས་)བས་མཛད་-བས།
བཀའ་ཤག་ནས་བཀག་
འགོག་%ས་པས་ཕེབས་མ་,བ།

!ི་ཆེན་'ོ་བཟང་,་
མཚ#།
ཚ"་$ིང་ངག་དབང་
!ལ་མཚན།
!ལ་བ་%བ་བ&ན་!་
མཚ#།

19041909
19101912
19121933

!་ལའི་&་མ་སོག་+ལ་,་ཉེན་0ོལ་ཕེབས་3ེས་4ིད་6ོང་གི་ལས་
ཚབ་གནང་།
!་ལའི་&་མ་(་གར་+་,ོས་/ོལ་ཕེབས་3ེས་(ལ་ཚབ་མཛད།
!ི་ལོ་༡༩༡༤ལོ་ནས་དམག་ད.ང་ལེགས་བཅོས་དང་དམག་
!ངས་%་བ'ེད་*ས། དེ་,ེས་རིམ་བཞིན་ཞིང་ལས་དང་། བཟོ་
ལས་$ོར་ལ་དོ་(ང་ཆེས་ཆེར་གནང་། 'ི་ལོ་༡༩༢༢ལོར་ཇ་ཞིང་
འདེབས་འ'གས་འགོ་བ*གས། ,ི་ལོ་༡༩༢༥ལོར་4ག་ཁང་དང་།
ཏར་ཁང་སོགས་དེང་རབས་,ི་ལས་/ངས་འགའ་ཞིག་བ2གས།
!ི་ལོ་༡༩༢༨ལོ་ཡས་མས་ཙམ་ནས་ཕ་བོང་ཁ་པ་ལ་དོལ་5ལ་དར་
!ེལ་%ོར་ལ་དམ་བ+གས་གནང་། 1ི་ལོ་༡༩༣༣ལོར་6ར་7ག་
གིས་%་གཤེགས།

