
གདོད་མའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ།

རག་རྡོ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

ནམོགུརུམཉྫུཤྲཱིབྷེཥཛྱེཡ།

རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་བཅུད།།

གངས་རིའི་མདངས་སུ་སྨིན་པ་གངས་ཅན་མགོན།།

བླ་མ་མིག་མི་འཛུམ་ལ་གུས་བཏུད་དེ།།

གདོད་མའི་གསོ་ཐབས་སྣང་བརྙན་འདིར་གསལ་བྱ།།

འདས་པ་སྐྱར་གསོ།

ལོ་རྒྱུས་ནི་མི་དང་མིས་འགྲོ་བ་ལ་ཐོབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་མི་དང་མིའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་

དང་། ཚོགས་སྡེ་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་བྱ་དངོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཅས་སུ་དབྱེ་རུང་།

གདོད་མའི་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་སྤྲ་ནས་མི་ལ་འགྱུར་ཞིང་རིམ་བཞིན་གོག་བགྲོད་བྱས་པའི་དུས་ནས་མགོ་ཚུགས་པ་ཡིན། 

དུས་ཚོད་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཚན་རིག་སྨྲ་བའི་བཤད་ཚུལ་ལྟར་ན་མི་ལོ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་གྱི་སྔོན་ཙམ་ནསབྱུང་བར་འདོད།

གང་ལྟར་ཡང་ད་ལྟའི་མིའི་མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་མི་ཆེན་པོའམ་ཧོ་མོ་ ས་པི་ཡན་སི་ (Homo Sapiens) ནི་ལོ་སྟོང་

ཕྲག་ལྔ་བཅུ་དང་བཞི་བཅུའི་སྐོར་ཙམ་ནས་འཛམ་གླིང་འདིར་བྱུང་བར་བཤད།

རིམ་བཞིན་དེ་དག་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འཐབ་འཛིང་

དང་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་མགོ་ཚུགས། གསར་བརྗེ་དེའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་དུས་ཚོད་ནི་ཧ་ཅང་རིང་ཞིང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བ་

ཞིག་ཡིན།

དང་པོ། སྔོན་འགྲོ་དཔྱད་པའི་ཐབས།

དེ་དག་གི་གནས་ཚུལ་རྟོགས་པའི་ཐབས་ནི་འགྲོ་བ་དེ་དག་གི་གནའ་ཤུལ་དང་འཇིག་ཤུལ་དུ་ལས་པའི་དངོས་རྫས་དག་ལ་

དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་པ་དེ་རེད།

དེའང་འགྲོ་བ་མིའི་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་རབས་ཀྱི་དཔང་པོ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་གསལ་བ་ལ་ལོ་རྒྱུས་སམ་དེ་ལྟ་བུའི་བྱུང་བ་

ཞེས་བྱ་ཞིང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་དུ་མ་འཁོད་ཅིང་བར་སྟོང་ཤོར་བ་རྣམས་ནི་གནའ་རབས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ལག་ཆ་དང་། 

བྲག་རྐོས་རི་མོ་དང་། གནའ་ཤུལ་དང་། རུས་སྒྲོམ་སོགས་རྗེས་ཤུལ་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་དཔྱད་དེ་གདོད་མའི་དུས་ཚོད་དང་། 
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དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་མིག་སྔར་སྐྱར་དུ་བསྐྲུན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེའང་དེང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཚན་རིག་པའི་

འདས་དུས་སྐྱར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དཔང་པོ་ནི།

༡ གནའ་རབས་རྗེས་ཤུལ་ལས་ཐོབ་པའི་རྫས་རིགས།

༢ ཡིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་བྱུང་བ།

༣ འགྲུལ་བཞུད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉིན་ཐོ་སོགས་ལྟ་བུ་ཡིན།

གཅིག །གནའ་རབ་རྗེས་ཤུལ་ལས་བྱུང་བ།

འད་ིལ་དབྱིན་སྐད་དུ་ཨརཁ་ོལོཇ་ེཀལ་ (Archaeological) ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ཚིག་འདིའ་ིཨ་མ་ན་ིགྷ་ིརིག་ག་ིསྐད་ཡིན་ཞིང་ཨརཁ་

ཡོས་ེ (Arkhaios) ཟེར། གནའ་རབས་ཀྱ་ིདོན་དུ་ཡིན་པས་གནའ་རབས་རིག་པ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། བོད་སྐད་ལ་དོན་ཐོབ་ཏུ་ལ་ོརྒྱུས་

རིག་པ་ཞེས་པར་ག་ོརུང་མ་ིའཐུས་པ་མེད་། རིག་པ་དེས་ན་ིགནའ་རབས་སུ་བྱུང་བའ་ིརྗེས་ཤུལ་ནས་ཐོབ་པའ་ིདངོས་པ་ོརྣམས་ལ་

དཔྱད་ད་ེཤེས་རྟོགས་བྱེད་པ་ཡིན།

དེའང་གནའ་རབས་ཀྱི་གྲོང་ངམ་མཁར་ཤུལ་རྣམས་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་སྟེ་དེ་དག་གཟབ་ནན་གྱིས་སྔོག་འདོན་

བྱེད་པ་དང་། དེ་དག་ལས་ཐོབ་པའི་ཡོ་བྱད་ཁག་གིས་གྱོན་པའི་སྐོག་ཤུན་གྱི་བང་རིམ་ཚུན་ཆད་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོས་

འདས་པའི་གནའ་རབས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་དཔང་པོར་བཟུང་བ་ཡིན།

གནའ་རབས་རིག་པའི་ཐབས་ལམ།

དེང་སང་མིའི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གདོད་མའི་མི་ཆེན་པོའམ་ཧོ་མོ་ ས་པི་ཡན་སི་ (Homo Sapiens) འབོད་པ་

ནི་མིའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ལྟ་བུར་བརྩི། དེའང་མེ་ལ་སྤྱོད་པ་དང་། སྟབས་

བདེའི་ཐོན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་དང་། མཚོན་ཆ་དང་། གོས་གྱོན་པ་དང་། གྲོང་བརྩིག་པ་དང་། རིགས་མཐུན་པ་དག་ཁྱུར་

སྡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་བཅས་ཁོང་ཚོར་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཅིང་། དེའང་གནའ་མིས་བཟོས་པའི་སྟབས་བདེའི་

ཐོན་སྐྱེད་ཡོ་བྱད་དང་རྗེས་ཤུལ་རྣམས་ལས་དེ་དག་གི་འཚོ་བ་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཤེས་ཡོན་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་

དང་དེའི་བརྒྱུད་རིམ་གསོན་པོ་ཞིག་ང་ཚོའི་མིག་སྔར་སྐྱར་དུ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡིན།

སྲ་བརྟན་འཇལ་ཐབས། (Radio Carbon Dating)

ཀར་བྷོན་ (Carbon) ནི་རྫས་རིགས་ཤིག་ཏེ། འདི་ནི་སྐྱེ་དངོས་དང་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན། སྐྱེ་

དངོས་སམ་སྲོག་ཆགས་དེ་འཇིག་ཤུལ་ས་འོག་སོགས་སུ་ད་ལྟ་བར་ལས་ཡོད་ཚེ་དེ་ལ་བརྟག་ནས་དངོས་པོ་དེ་ད་བར་ལོ་

དུས་ཇི་སོང་རགས་ཙམ་རྟོགས་ཐབས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཅིག་ཡིན།
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རིགས་རྫས། (DNA)

རྫས་གང་ཞིག་སྲོག་ཆགས་དང་སྐྱེ་དངོས་མཐའ་དག་གི་ཆ་ཤས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་ཉིང་རྡུལ་ནས་བརྙེད་པའི་རང་རིགས་

སྟོན་པའི་རྫས་རྒྱུན་བརྒྱུད་འོང་བ་དེ་ལ་རིགས་རྫས་ཕྲ་རབས་ཟེར། དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་པས་རྫས་དེའི་མཚན་ཉིད་

ལ་བརྟགས་ཏེ་སྐྱེ་དངོས་དང་སྲོག་ཆགས་དེ་དག་སོ་སོའ་ིཐུན་མོང་མིན་པའི་རིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་ 

པ་ཡིན།

མི་རིགས་རིག་པ། (Anthropology)

འདི་ནི་མིའི་རིགས་ལ་དཔྱོད་པའི་ཚན་རིག་གི་ཡན་ལག་ཅིག་ཡིན། དེའང་འཚོ་བ་དང་། གོམ་གཤིས། སྐད། ཡི་གེ །སྤྱོད་

ལམ། ཚོང་ལས། ཆོས་ལུགས། ལེགས་བྱང་། དངོས་པོར་འཛིན་སྟངས། འཕྲོད་བསྟེན། འདུ་ཤེས། འཇིག་རྟེན་ཀུན་སྤྱོད་

སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་སྒོ་ནས་དེ་དག་གི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། དེ་དག་

སོ་སོར་ཞིབ་པར་དབྱེ་ན་སྨན་དཔྱད་མི་རིགས་རིག་པ། (Medical Anthropology) ལྟ་བུ་དབྱེ་བ་མང་པོ་ཡོད་དོ།།

གཉིས། ཡིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པ།

གཞན་ཡང་དེང་དུས་ལོ་རྒྱུས་ཚན་རིག་པར་སྔར་གྱི་བྱུང་བ་ལ་དཔྱོད་པའི་སྒོ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་དེ་དཔེར་ན།

༡ སྒྱུ་རྩལ་ (Artifacts) ནི། གནའ་རབས་ཀྱི་མིས་བཟོས་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཡོ་བྱད་དང་། མཚོན་ཆ། རྫ་ཆས། རྒྱན་རིགས། 

ལྡེབ་བྲིས་སོགས་ཀྱིས་ཡོ་བྱད་དེ་དག་ལ་སྤྱོད་པའི་མི་རིགས་དང་། དེའི་དུས་རབས་སྟོན་པ་ལྟ་བུ།

༢ འཆར་འགོད། (Architecture) འཆར་འགོད་ལ་དཔྱོད་པ་ནི་གནའ་རབས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་སྐྱར་དུ་བསྐྲུན་པའི་

ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་སྟེ། གྲོང་དང་ཁང་ཆེན་གྱི་བཀོད་པ་དང་། གྱོན་ཆས་དང་སྣོད་ཆས་སོགས་ཀྱི་བཀོད་

པ་དང་། དེ་དག་ཏུ་སྤྱད་པའི་རྒྱུ་ཆ་སོགས་ལ་དཔྱད་པས་དེ་ལ་སྤྱོད་མཁན་དང་བཟོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་

ལེགས་བྱང་རྟོགས་པ་མ་ཟད་དེ་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་རྟོགས་ཐུབ།

༣ རྟེན་བཞེངས། (Monuments) དྲན་རྟེན་ཁང་ཆེན་དང་། རྡོ་སྐུ་དང་། ཐམ་ག་སོགས་ལྟ་བུ་སྟེ། འདི་དག་གིས་གནའ་

རབས་ཀྱི་བཟོ་རིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་དང་འཕེལ་རིམ་གྱི་སྣང་བརྙན་སྐྱར་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན།

༤ རྡོ་རྐོས། (Inscriptions) རྡོ་རྐོས་ནི་ཡིག་གཟུགས་སུ་བཀོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་ཤིག་ཡིན། འདི་ནི་ཕལ་

ཆེར་བྲག་ལ་བརྐོས་པ་དང་། རྡོ་རིང་ལ་བརྐོས་པ་སོགས་སྟེ། རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་བྲག་བརྐོས་ཀྱི་

བཀའ་རྒྱ་དང་། ས་གནད་གལ་ཆེན་ཁག་ཏུ་བཙུག་པའི་རྡོ་རིང་ངོས་སུ་བརྐོས་པའི་རྩ་ཚིག་དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་

ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་ཟླུམ་སྒྲིག་བཀའ་གཙིགས་རྡོ་རིང་དང་། རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་བཀོད་པའི་རྡོ་རིང་། 

དཔེར་ན་རྩེའི་བློན་ཆེན་སྟག་སྦྲ་ཀླུ་གོང་གི་བྱས་རྗེས་བཀོད་པའི་རྡོ་རིང་ལྟ་བུ། གཞན་ཡང་ལྕགས་དང་ཟངས་ཀྱི་བྱང་
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བུར་བྲིས་པ་དང་། དྲིལ་བུ་ལ་བྲིས་པ་སོགས་བརྗོད་བྱ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡོད། དེ་དག་ནི་སྐབས་དེའི་གནས་ཚུལ་དང་། 

གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བའི་དུས་ཚོད་བཅས་སྟོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

༥ དོང་རྩེ། (Coins) གསེར་དངུལ་གྱི་ཊམ་ཀ་སོགས་ཀྱི་ངོས་སུ་བྲིས་པའི་ཡི་གེ་དང་དབྱིབས་སོགས་ལས་རྒྱལ་

པོའམ་གཞུང་གང་ཞིག་གིས་དུས་དེར་ཡུལ་དེ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གང་དུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་

མེད་བཅས་སྐྱར་དུ་གསལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ས་འོག་ནས་ཐོན་

པའི་ཟངས་ཊམ་འགས་གྷི་རིསིའི་རྒྱལ་པོ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པས་རྒྱ་གར་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་ཤེས་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

༦ ཡིག་ཚགས། (Manuscripts) དཔེར་ན་སྙན་དངགས་དང་། ཟློ་གར་དང་། སྨན་གཞུང་དང་། རྩིས་རིག་དང་། ལོ་རྒྱུས་

དང་། ཆོས་ལུགས་སོགས་བརྗོད་བྱ་ཅི་རིགས་ཤིང་ཏ་ལའི་ལོ་མ་དང་། ཤོག་བུ་དང་ཀོ་བ་སོགས་ཀྱི་ངོས་སུ་བྲིས་པ་

སྟེ། འདི་དག་གི་བྱུང་རིམ་ཅུང་ཟད་འཕྱི་ཙམ་ཡིན་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔྱོད་པའི་དཔང་རྟགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ཏུང་

ཧོང་གི་ཡིག་རྙིང་ལྟ་བུ་ཡིན།

གསུམ། ཉིན་ཐོ་དང་ལམ་ཡིག

༡ དྲན་ཐོ། (Memoirs) གང་ཟག་སྒེར་འགས་རང་ལ་ཉིན་རེའི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་གང་མཐོང་དང་ཅིའི་ཕྱིར་བྱུང་བ་ 

དང་། ད་དུང་འགས་དེའི་སྐབས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་སོགས་ཉིན་ཐོར་བཀོད་པ་རྣམས་ནི་གང་ཟག་ཁྱད་པར་བ་དེའི་བྱས་རྗེས་

དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་བག་ཆགས་ཙམ་མ་ཟད་སྐབས་དེའི་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར། རིག་གནས། འཕྲོད་བསྟེན་

སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་བསྐྲུན་པའི་གལ་ཆེའི་དཔང་རྟགས་ཤིག་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་རྒྱ་གར་གྱི་བྷན་

གྷཏཊའི་ (Banaghatta) དྲན་ཐོ་རྒྱལ་པོ་ཧར་ཥའི་ (Harsha Chareta) དམག་དོན་ (AD 606–642) དང་། དཔལ་འབྱོར་

ལ་ཐོབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་དང་། ཐང་ཧྲོད་ (617–808) གསར་རྙིང་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དང་རྒྱའི་བར་དམག་འཁྲུགས་དང་ཐོབ་

ཤོར་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་རྗེན་དུ་མ་མིག་སྔར་ད་ལྟ་ལྷགས་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད།

༢ ལམ་ཡིག་ (Travelogues) ལམ་ཡིག་ནི་ཕལ་ཆེར་ཉིན་ཐོ་ལས་མ་འདས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་མཁས་པ་ཐང་སན་

འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའི་ཉིན་ཐོ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་ཨོ་རྒྱན་པ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པའི་ཉིན་ཐོར་ལམ་ཡིག་ཏུ་

འབོད་སྲོལ་བྱུང་ཞིང་། དེ་དག་ལས་ཡུལ་དེའི་གཅན་གཟན་དང་། ལམ་འཕྲང་ཆུ་བོ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་

དང་། ལྷག་པར་གང་དུ་རྟོལ་བའི་གནས་རྒྱ་གར་དང་། བྱེ་བྲག་ན་ལེནྡྲ་དང་། རྡོ་རྗེ་གདན་སོགས་བཤད་སྒྲུབ་

ཀྱི་བསྟི་གནས་རྣམས་ཀྱི་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ། འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ། ལུང་དང་རྟོགས་པ་དང་། མཁན་པོ་བླ་སློབ་ 

དང་། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གསལ་བ་མ་ཟད། ཞར་དུ་ཡུལ་གྱི་ཐན་ཞོད། ལོ་ཕྱུགས། 

དམག་འཁྲུག་མུ་གེ་རྣམས་ཀྱང་གསལ་བ་དང་། དེ་དག་ལས་ཀྱང་ལྷག་པར་སྔ་བ་ཞིག་ལ་གྷ་ིརིག་ག་ི (Greek) ལམ་

ཡིག་དེང་སང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡབ་ (Fathers of History) ཏུ་འབོད་པ་དེར་གྷ་ིརིག་ག་ིདམག་དཔོན་དྷརི་ཡུསེ་ (Darius) 

ཡིས་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ (6th Century) པ་དང་། དེ་མིན་རྒྱ་གར་དུ་བཅའ་སྡོད་གྷ་ིརིག་ག་ིགཞུང་ཚབ་པ་ 
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མེགྷསེཐེ་ནེསེས་ (Megasthenes) བྲིས་པའི་ཨིནཌི་ཀ་ (Indica 4th Century ཙནྡྲགུཔྟ་མོརྻའི་དུས་) འདི་ནི་ས་

ཁམས་དང་རྒྱ་མཚོར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་གནའ་རབས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

༣ དེ་མིན་སྔར་གྱི་ལུང་བསྟན་དང་། གཏེར་བྱང་རྣམས་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔྱོད་པའི་སྒོར་རུང་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། 

རེས་འགའ་ས་འོག་གི་རྫ་དུམ་ཞིག་གིས་ལུང་བསྟན་མར་ཁུ་དང་འདྲ་བ་འགའ་ཆུ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡང་ཡོད་པས་ཐབས་

དང་བརྐྱང་བསྐུམ་མཁས་པོ་དགོས་པར་སྣང་ངོ་། །འདི་དག་ནི་ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔྱོད་ཐབས་སྤྱིར་བསྟན་པ་ཙམ་ཡིན།

གཉིས་པ། ལོ་རྒྱུས་དངོས།

གཅིག །གདོད་མའི་བོད།

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་མི་རིགས་གཞན་དང་འདྲ་བར་བོད་ཁམས་སུའང་གདོད་མའི་མི་དང་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་བྱུང་ཡོད་

པ་སྨོས་ཅི་དགོས། བོད་ཀྱི་གདོད་མའི་མི་རིགས་དེ་དག་གིས་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིགདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་དེ་གདོད་

མའི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ (Civilisation) བསྐྲུན་ཡོད་པ་དང་། ཐོག་མར་བསྐྲུན་པའི་བོད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ནི་

འཛམ་གླིང་མི་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེས་གླེང་།

དེའང་ས་ཁམས་རྟོགས་ཞིབ་ཚན་རིག་གིས་སྡོམ་ཚིག་ལྟར་ན་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་ལམ་རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་

ལྗོངས་འདི་ནི་བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག་སྟེ་མི་ལོ་ཁྲི་ཕྲག་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུའི་སྔོན་དུ་ད་ལྟའི་ཧིན་དུའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞིན་ལྟེམ་

མེར་འཁྱིལ་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་ཞིག་ཡིན་པར་བརྩི་བ་དང་། དེ་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་

ལས། སྟོད་ཀྱི་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་རྫིང་གི་ཚུལ། །བར་གྱི་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་ཡུར་བ་འདྲ། །སྨད་ཀྱི་མདོ་ཁམས་སྒང་

དྲུག་ཞིང་ལྟ་བུ། །ཀུན་ཀྱང་ཆུ་ཡི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར་པའི་ནང་། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འདྲ་བར་སྣང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ལྷོ་

བྱང་གི་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཀྱི་བཙིར་བསྣོན་གྱིས་འཕུར་བས་མཚོ་ཀློང་དུ་ནུབ་པའི་རི་བོ་དེ་ཉིད་རིམ་བཞིན་འབུར་དུ་ཐོན་

ནས་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདི་བྱུང་བར་བཤད། དེའང་དོ་ནུབ་མར་ཉལ་ཁར་མཚོ་སྔོ་ལྟེམ་མེར་ཡོད་པར་སང་ཞོགས་ཡར་

ལངས་དུས་གངས་རི་ཁྲ་ཟོམས་སེ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བ་མིན་པར་མི་ལོ་ཐེར་འབུམ་གྱི་གྲངས་འགོར་ཡོད་པར་མཁྱེན་དགོས།

དེ་དག་ནི་རྟོག་བཟོ་དང་ལྷ་སྒྲུང་ཙམ་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་པར་སྔར་བཤད་པའི་དཔྱད་པའི་སྒོ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་

ཤེས་ཐུབ་ཅིང་། ང་ཚོ་ལྟ་བུ་མི་ཕལ་པ་དག་ཀྱང་གཏམ་དེ་བདེན་པར་བཟུང་འོས་པ་ཡིན་ཏེ། ང་ཚོ་སྔོ་དང་རྡོ་སྨན་འཚོལ་

བ་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་རི་བོ་མཐོན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ལས་མི་ཊར་ལྔ་སྟོང་དྲུག་སྟོང་བརྒལ་བའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བོ་ཁག་ལ་འཛེགས་

སྐབས་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་གྱི་བྱེ་མ་དང་། ཉ་དང་ཆུ་འབུ་རྡོ་ལ་འགྱུར་བ་དུ་མ་མིག་གིས་མཐོང་རྒྱུ་དང་ལག་པས་རེག་རྒྱུ་ཡོད་

པ་ཡིན། དེའང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ལས། མཚོ་དེ་ཁོལ་བ་ཞི་ཞིང་རབ་ཏུ་བསིལ། །ཀོང་གི་ཆུ་རླག་ཅེས་བྱའི་ཟོམ་བྱེ་

བས། །རུ་བཞི་ཆུ་ཡིས་གང་བ་དེ་རུ་ཐིམ། །ཆ་གཞན་དག་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཐིམ་པ་ཡིས། །བོད་ཁམས་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་གསལ་

པོར་དོད། །ཅེས་གསུངས་པའང་སྔར་བཤད་པའི་དོན་ཡིན་ནོ།།
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རིམ་བཞིན་རྒྱ་མཚོ་ལས་ལྷངས་སུ་བུད་པའི་བོད་ཡུལ་དེ་ཉིད་དུ་འཁོད་པའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་མེས་པོ་ནི་རྒྱ་མཚོ་

དེར་གནས་པའི་ཆུ་གནས་རྣམས་ཡིན་ཅིང་། དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་རིམ་བཞིན་སྐམ་ལ་འཚོ་ནུས་པའི་སྲོག་ཆགས་སུ་

གྱུར་པ་དང་། དེ་དག་གིས་རི་ལ་སྐྱེས་པའི་འབྲུ་དང་ཤིང་ལྡུམ་སོགས་ལ་སྤྱད་ནས་འཚོ་རླུང་རྔུབ་པས་ཚད་མི་འདྲ་བའི་

སྒོ་ནས་ལུས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པ་སྤྲ་དང་སྤྲེའུ་སོགས་ལྟ་བུ་གོག་བསྒྲོད་ནས་ལངས་བགྲོད་དུ་འཕེལ་བ་དང་། དེའང་

དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས། ལོ་ཏོག་ཟོས་པས་དེ་ཀུན་མི་ཉིད་འགྱུར། །མ་རྨོས་འབྲུ་ཟ་གོས་སུ་ཤིང་ལོ་གྱོན། །ནགས་

ན་རི་དྭགས་ལྟ་བུར་གནས་པ་ཡིན། །ཀློ་དང་མོན་ལྟར་སྤྱོད་པས་བོད་ཡུལ་གང་། །ཞེས་དེ་དག་གི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ 

དང་། གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་དེ་དག་གི་རྣམ་དཔྱོད་དམ་ཤེས་རབ་རིམ་བཞིན་འཕེལ་བས་ཐོག་མར་བཀྲེས་ལྟོག་ཚོར་ཙམ་ནས་

དེ་དག་སེལ་བའི་ཐབས་འཚོལ་བ་དང་། ཐབས་ཤེས་དེ་དག་རིམ་བཞིན་སྔ་མ་མ་བརྗེད་པར་གསར་པ་ཁ་སྣོན་བྱས་པའི་སྒོ་

ནས་མེ་འབུད་པ་དང་། ཁྱིམ་བརྩེགས་པ་དང་། གོས་གྱོན་ཤེས་པ་སོགས་བྱུང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མ་རྨོས་པར་སྐྱེས་བའི་

འབྲུ་རིགས་རྣམས་གཤོང་དུ་བསྡུས་ནས་བཏབ་ཅིང་སྐྱོང་བ་དང་། རི་དྭགས་དང་གཅན་གཟན་ཀྱང་འཚོ་སྐྱོང་བྱས་ཏེ་རང་

གི་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་དུ་བཀོལ་བ་སོགས་བྱས་པ་ཡིན།

དེའང་བར་ལམ་ལོ་བཅུ་ཕྲག་འགའི་སྐོར་ནས་བོད་ཀྱི་མཚོ་སྔོན་དང་། ཡུལ་ཤུལ། བྱང་ཐང་སོགས་ཀྱི་ས་འོག་

ནས་ཐོན་པའི་རྡོ་ཆས་རྣམས་ལ་གནའ་རྫས་རྟོགས་ཞིབ་རིགས་པས་དཔྱད་པ་ན་དེ་ནི་རྡོ་ཆས་རྙིང་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་

ཐོན་རྫས་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟའི་བར་དུ་མི་ལོ་ཁྲི་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ནས་བཅུ་བར་བྱུང་བ་བཤད། (བོད་ལྗོངས་གནའ་རྫས་རྟོགས་

ཞིབ་སྤྱི་བཤད་)  དེར་མ་ཟད་མངའ་རིས་དང་གུ་གེ་སོགས་ཀྱི་གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་འགའ་ཞིག་ཐོན་པ་རྣམས་ལྟར་ན་དེ་

ལས་ཆེས་སྔ་བའི་དུས་དང་གནས་སྟངས་དེ་དག་ལས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་སྒོ་ནས་གནས་དེར་དཔལ་ཡོན་དར་བར་མཐོང་  

(John V. Bellezza) ཐུབ། དེ་ལྟར་མི་ལོ་ཁྲི་ཕྲག་ཉི་ཤུའམ་དེ་ལས་ཆེས་སྔ་བའི་སྐོར་ནས་བོད་ཀྱི་མེས་པོ་དག་རྡོ་ཆས་

ལ་སྤྱོད་ཤེས་པ་དང་། དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རི་དྭགས་རྔོན་པས་མཚོན་འཚོ་ཐབས་ལ་བསྐོལ་བ་དང་། འཚོ་བ་ནི་ཤ་དྲོན་

མོ་དང་ཁྲག་གསར་པ་ལ་རོལ་ཞིང་། ཤིང་སོགས་རང་བྱུང་གི་རྩྭ་འབྲས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་དུས་ཤིག་ཡིན། དེའང་བཀའ་

ཆེམས་བཀའ་ཁོལ་མ་ལས། མ་བྲག་སྲིན་མོ་དེ་གསུས་པ་ལྟོགས་ནས་བུ་དེ་ཟ་བར་འདུག་པ་ན། ཕ་སྤྲེའུས་དེ་ཁུར་ནས་

ནགས་མ་བྱ་ཚོགས་ཅན་དུ་སྤྲེའུ་མང་པོའ་ིཟླར་སྐྱོར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའང་གདོད་མའི་འཚོ་བ་སྤྱོད་སྟངས་ཡིན་ནོ།།

གཉིས། གདོད་མའི་རུས་རྒྱུད་དང་ཁྱིམ་རྒྱུད།

སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་པས་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ལྟར་ན། གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། རུས་བརྒྱུད་དང་། ཁྱིམ་

བརྒྱུད་ཀྱི་དུས་སྐབས་སོ་སོར་དབྱེས་ཏེ་དེ་དག་གི་འཕེལ་རིམ་གྱི་གཟུགས་བརྙན་སླར་ཡང་བསྐྲུན་པ་ཡིན་ཞིང་། བོད་ཀྱི་

ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་རྣམས་སུ་བོད་དུ་སྣོད་ཀྱི་བཀོད་པ་ཡུལ་དུ་རུང་བ་ན་མི་མ་ཡིན་གྱིས་དབང་བྱས་པར་བཤད་དེ། དེ་ནི་ 

༡ གནོད་སྦྱིན་དང་། ༢ བདུད་རེ་ལྡེ་མགོ་ཡག ༣ སྲིན་མོ་གཉའ་རང་ཁྲག་མེད་དང་། ༤ དམར་འཇམ་ལྷ་དང་། ༥ རྨུ་རྒྱལ་

ཁོ་རྗེ་དང་། ༦ ཀྲོག་ཀྲོག་འདྲེ་དང་། ༧ མ་སངས་སྤུན་དགུ་དང་། ༨ རྒྱལ་པོ་དང་། ༡༠ འགོང་པོ་སྤུན་དགུས་དབང་བྱས་
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པར་བཤད། དེ་དག་ལ་དབང་བྱེད་བཅུ་ཟེར་ཞིང་དེ་དག་ནི་མི་མ་ཡིན་པར་འདོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ཁྲོད་དུ་མི་མ་ཡིན་པའི་འགྲོ་བ་དུ་མ་ཞིག་བགྲང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་གོང་གི་བདུད་དང་། སྲིན་པོ་དང་རྒྱལ་པོ་དང་འགོང་

པོ་སོགས་ཀྱི་མིང་ཅན་གྱི་གདོན་འདྲེའི་དཔུང་ཚོགས་ཀྱིས་གནམ་ས་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་གང་བ་དེ་དག་གིས་མིར་འཚེ་

བར་གླེང་ཀྱང་། དོན་དུ་གདོད་མའི་མིའི་འཚོ་བར་རོལ་སྟངས་དང་འཇམ་རྩུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པར་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ཐབས་སུ་དེ་

ལྟར་བཏགས་པར་མངོན་སྟེ། ད་ལྟའང་མི་གཤིས་རྒྱུད་རྩུབ་པ་ལ་བདུད་དང་། གཤིས་ངན་ལ་འདྲེ་དང་། གཡོ་རྒྱུ་ཆེ་བ་ལ་

འགོང་པོ་དང་། འཚེ་བ་ཅན་ལ་སྲིན་པོར་དཔེར་བཟུང་ཞིང་འབོད་བས་ཤེས་པ་མ་ཟད། ལྷ་གཟིགས་རླངས་དང་འཁོན་གྱི་

གདུང་བརྒྱུད་འཆད་སྐབས་ཐུག་ས་དེ་དག་ལས་གཞན་མེད་ཅིང་། དེ་དག་དོན་དུ་མི་མ་ཡིན་ན་དེ་ལས་རླངས་དང་། འཁོན་

སོགས་ཀྱི་མི་རིགས་འབྱུང་བ་ནི་རིགས་པ་ཆོས་ཉིད་ལས་འགལ་བར་ཤེས་པར་བྱའོ།།

དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་ཕྲན་བཅུ་གཉིས་དང་། སིལ་མ་བཞི་བཅུ་སོགས་བྱུང་བར་བཤད་པ་ནི་བཅུ་དང་བཞི་བཅུ་སོགས་

ཀྱི་ཁ་གྲངས་མཛད་པ་དོན་ལ་གནས་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་ཀེར་ལངས་བྱས་ཏེ་རྒྱུ་བ་དེ་དག་ཁམས་གཤིས་མཐུན་པ་རྣམས་ཁྱུ་

དང་ཁྱུར་འཚོ་བ་གསལ་པོ་ཡིན་ཅིང་། ཁྱུར་འཚོ་བ་དེ་དག་ཁྱུ་གཞན་དང་འགལ་ཟླ་འབྱུང་བ་ནི་འཚོ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་ 

དང་། འགལ་བ་ནི་འཐབ་རྩོད་དང་འཁྲུགས་འཛིང་གི་ས་བོན་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་འཆད་སྐབས་དཔེར་ན། གཙུག་

ལག་ཕྲེང་བས། དང་པོ་གནོད་སྦྱིན་ནག་པོས་དབང་བྱས་ཏེ། །ཡུལ་གྱི་མིང་ཡང་བཟང་ཡུལ་རྒྱན་མེད་གྲགས། །མཚོན་ཆ་

མདའ་དང་གཞུ་ཡང་དེ་དུས་བྱུང་། །ཞེས་དང་། བདུན་པ་མ་སངས་སྤུན་དགུས་དབང་བྱས་ཏེ། །དེ་ཚེ་ཡུལ་ལ་བོད་ཁམས་

ཉྭ་དྲུག་ཟེར། །ལག་ཆར་དོང་རལ་གོ་ཆར་ཕུབ་ཆུང་བྱུང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་བཞིན་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཏེ་ཚོ་ཁག་

སོ་སོར་བྱུང་། ཚོ་པའམ་ཚོགས་སྡེ་སོ་སོར་སྤྱི་ཁྲིམས་དང་། ནང་ཁྲིམས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ལ་འདུལ་རྒྱུའི་དགྲ་

དང་སྐྱོང་རྒྱུའི་གཉེན་ཡོད་པ་ནི་ལྟ་ཅི་སྨོས། དེས་ན་འདི་དག་ལ་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དུས་རབས་ཟེར་བ་ཡིན། 

དེ་ནས་རིམ་པས་རུས་བརྒྱུད་ཀྱི་དུས་རབས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། བཀའ་ཆེམས་ཀ་ཁོལ་མ་སོགས་ལྟར་ན། ཕ་སྤྲེལ་རྒན་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརྒྱུད་རིམ་པར་འཕེལ་ཞིང་། དེ་དག་ལས་རུས་ཆེན་སེ་དང་། རྨུ་དང་། སྡོང་དང་། སྟོང་སྟེ་རུས་

རིགས་བཞིར་གྱེས་པ་དང་། དེ་ལས་སོ་སོར་གྱེས་ཏེ། སེ་ལ་ཇུས་ལེགས་བུ་བཞི་སྲིད། །རྨུ་ལས་ཀོ་ལེ་ཁྲི་བརྒྱད་སྲིད། 

།སྡོང་ལས་རུས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སྲིད། །སྟོང་ལས་རྗེ་བཞི་ཁོལ་བརྒྱད་སྲིད། །ཅེས་རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱི་རུས་རིགས་

གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་འགྲོ་བ་དེ་དག་གིས་བགྲང་ལས་འདས་པའི་ལོ་ཟླའི་ཁྲོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་

ལ་སྤྱོད་པའི་ཉམས་མྱོང་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཤེས་རིག་མང་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་ལས། ཤ་རུས་ཐག་ཉེའི་སྤུན་མཆེད་

ཕན་ཚུན་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ན་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀའི་དཔལ་ལ་གནོད་པར་རྟོགས་ནས་རུས་བརྒྱུད་

དབྱེ་བ་ཕྱེས་པ་དང་། རུས་བརྒྱུད་གཅིག་པ་ཕན་ཚུན་འཁྲིག་སྤྱོད་མི་བྱེད་པའི་སྲོལ་བྱུང་བ་ཡིན། འདིས་ནི་བོད་ཀྱི་གཉེན་

སྒྲིག་ལམ་ལུགས་གཏན་ཁེལ་བྱས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རིགས་བརྒྱུད་རྗེས་མ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་། སེམས་ཀྱི་རྣམ་

དཔྱོད་ཐམས་ཅད་ལ་འགན་སྲུང་བླ་མེད་དུ་བྱུང་བའི་སྲོལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན། སྲོལ་འདི་ད་བར་བོད་ཡུལ་མཐའ་

དབུས་ཕལ་ཆེར་ལ་གནས་ཤིང་། ང་ཡི་རུས་འདི་ཡིན་དང་། ཁོང་གི་རུས་གང་ཡིན་ཞེས་འདྲི་སྲོལ་ཡོད་ཅིང་། རུས་རིགས་



278 རག་རྡོ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

གཅིག་པ་ཡིན་ཚེ་ཁོང་འབའ་ཐང་དང་། ང་ཆབ་མདོ་སྟེ་ལེ་དབར་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་བར་དུ་ཆོད་ཅིང་དེ་རིང་ལས་ཕྲད་མ་མྱོང་

ཡང་སྤུན་མཆེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཟུང་ཞིང་གློ་བ་ཉེ་བར་བྱེད་པ་དང་། རིགས་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་ཕན་ཚུན་ནམ་ཡང་གཉེན་

སྒྲིག་མི་བྱེད། རྒྱ་ལ་རུས་བརྒྱུད་གཅིག་པ་མཉམ་འདྲེས་བྱུང་ན་ཡུལ་ལ་ཐན་བྱུང་བ་སྟེ་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་མ་

རབས་དང་ཐ་ཤལ་དུ་བརྩི་ཞིང་ལུང་པ་དེའི་ཆུའང་གཙོག་སླད་དུ་གྱུར་ཏེ་འཐུང་མི་རུང་བའི་ཚོད་དུ་བྱེད་ཅིང་། དེའི་བུ་རྒྱུད་

འདྲ་ཡོད་ན་ཐན་ཕྲུག་རྔ་མ་ཅན་ཞེས་འཕྱ་སྨོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྲོལ་དམ་པོ་ཡོད། འོན་ཏེ་ཡུལ་དབུས་ལྟ་བུ་ས་

ཆ་འགར་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོ་ཉམས་ཤིང་རུས་རིགས་བརྩི་སྲོལ་དང་འབོད་སྲོལ་ཆེར་མེད་པས་རང་གི་རུས་རིགས་གང་

ཡིན་མི་ཤེས་ཤིང་། ཐ་ན་བོད་ལ་རུས་རིགས་མེད་པའི་འབྱུང་བྱའི་སྐད་ངན་ལྟ་བུ་རང་གི་མེས་པོའ་ིཞབས་ནས་འཐེན་པའི་

རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་མཁན་ཡང་བྱུང་བ་དང་། ཁྱིམ་བརྒྱུད་གཅིག་པ་མི་རབས་འགའ་རེའི་རྗེས་ནས་སྐྱར་དུ་གཉེན་བསྒྲིག་བྱེད་

པ་སོགས་བྱུང་ཞིང་། དེ་དག་ལས་སྐྱེས་པའི་གང་ཟག་འགས་བར་ལམ་དུ་རང་ཡུལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་ཁྱེར་བའི་གོ་སྐབས་

ཤར་བ་ན་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ལ་དཔྱོད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དབུལ་བས་རང་ཡུལ་མི་རིགས་བསྟན་སྲིད་དང་བཅས་པ་

དགྲས་འཕྲོག་པ་མ་ཡིན་པར་དགྲ་ལ་མཆོད་སྤྲིན་དུ་སྟབས་པ་འདི་ཡིན་ནོ།།

གསུམ། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་མའི་དཔལ་ཡོན།

དེང་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚན་རིག་པས་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་པ་ལྟར་ན་འཛམ་གླིང་གི་རྡོ་ཆས་གསར་པའི་དུས་རབས་ནི་འདི་ནས་

ཌྷཱུཝ་ཡར་སློག་གི་ཚུལ་དུ་བགྲང་བའི་སྤྱི་ལོའ་ིགོང་གི་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་སྐོར་སྔོན་ནས་ཡིན་པར་གསལ་ཞིང་། མི་རིགས་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ངོས་ནས་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་དུས་རབས་ཤིག་ཡིན། ལོ་བཅུ་ཕྲག་འགའི་སྔོན་ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་མདོ་ཁ་རུབ་

དང་གཙང་སྟོད་ཀྱི་གཉའ་ནང་དང་། དིང་རི་དང་། ནག་ཆུའི་ཤན་ཚ་དང་། ཀོང་པོའ་ིཉིང་ཁྲི་དང་། ལྷོ་ཁའི་མེ་ཏོག་རྫོང་བཅས་

ཀྱི་ཁུལ་གྱི་ས་འོག་ནས་སྔ་རྗེས་སུ་ཐོན་པའི་གནའ་རྫས་འབོར་ཆེན་ཐོན་པ་དང་། དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་འཇོར་དང་། སྟ་རེ་ 

དང་། གྲི་དང་། སྙུང་བུ་དང་། ཁབ་དང་། བུམ་པ་དང་། སླང་ང་སོགས་ཐོན་སྐྱེད་ཡོ་བྱད་ཡིན་ཅིང་། འགའ་ཞིག་ནི་རྣ་རྒྱན་

དང་། གདུབ་བུ་སོགས་རྒྱན་ཆའི་རིགས་ཡིན། རྒྱུ་ཆ་ནི་རྡོ་དང་། རུས་པ་དང་། བྱུ་རུ་དང་། རྡོ་རྒྱུས་སོགས་རྡོ་ཆས་ཀྱི་

རིགས་ཡིན་ཅིང་། མང་ཆེ་བ་ནི་རྫ་ཆས་ཡིན་པས་སྤྱི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཟིན་པར་བཤད། (བོད་ལྗོངས་

གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་སྤྱི་བཤད་) གནའ་རྫས་དེ་དག་གི་ཆེ་ཆོས་དང་སྒྱུ་རྩལ་ནི་དབྱི་རན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ཁེ་ར་མན་ཤའི་  

(Kermansha Historic) རིག་དངོས་ཀྱི་ཆེ་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ལྟར་ན། བོད་འདི་རྡོ་ཆས་གསར་པའི་

དུས་རབས་ཙམ་ནས་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་སྟོན་པ་ཡིན། དེའང་རྒྱ་མི་ཞིབ་འཇུག་པ་

ཀྲོའུ་ཞུ་ཡན་གྱིས་བོད་མི་དམངས་ཀྱིས་མེས་རྒྱལ་ལ་བཞག་པའི་རླབས་ཆེན་བྱས་རྗེས་ (བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག །ལོ། 

1990) སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་ཞེས་པར། བོད་མི་རིགས་ནི་མི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་ལྷག་གི་སྔོན་ནས་མཐོ་སྒང་དུ་གནས་ཡོད་པའི་

བདེན་དཔང་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚོས་དཀའ་ངལ་དུ་མས་བསྐྲུན་པའི་གནའ་བོའ་ིརིག་གནས་ནི་དེང་གི་དུས་སུའང་

གཟི་འོད་འཕྲོ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་དང་། བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ིཤེས་རིག་ནི་རྒྱ་ནག་དང་། བལ་ཡུལ། རྒྱ་གར་བཅས་ཀྱི་ཤེས་
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རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ་ཡུལ་དེ་དག་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱུང་ཡོད། (བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག 1990 རྒྱ་ཡིག་) ཅེས་

པ་དོན་ལ་གནས་པ་ཡིན་ཏེ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པར་གསར་དུ་བརྙེད་པའི་ཧིན་དྷུའི་ལྗོངས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ (Indus Valley 

Civilisation) ཞེས་པ་སྤྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་ལོ་ (BC 2500–1000) སྐོར་ལ་བྱུང་བར་འདོད་པའི་འཕགས་རིགས་པའི་རིག་

གཞུང་ཐོག་མའི་མགོ་འཛུག་ཏུ་བརྩི་བ་འདིའི་མེས་པོ་ནི་བོད་ནས་ཡིན་པར་ཚོད་དཔག་གནང་མཁན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་པ་

དང་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། བོད་ལྗོངས་གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་སྤྱི་བཤད་ལས་ཀྱང་། ད་ནས་ལོ་ལྔ་སྟོང་

ལྷག་གི་སྔོན་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་ཀླུང་བརྒྱུད་དེ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཁྱབ་སྤེལ་ཕྱིན་ཞེས་གསལ་བ་དང་།

རིགས་པས་བསྒྲུབ་ན། རྒྱ་གར་གྱི་རིག་གཞུང་ཐོག་མ་ནི་རིག་བྱེད་ཡིན་ཅིང་། རིག་བྱེད་དེ་དག་ནི་ཚངས་པ་སོགས་ལྷས་

བྱས་པར་འདོད་པ་དང་། ལྷའི་གནས་རི་རབས་ཀྱི་ཟོམ་དང་། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་དང་། དེའང་གོང་གི་གནས་སོགས་བསམ་ཡུལ་

ལས་འདས་པ་དུ་མ་ཞིག་སྨྲ་ཡང་། དེ་དག་གི་རྒྱུ་དཀའ་ཐུབ་སྤྱོད་པའི་གནས་ནི་རི་བོ་གངས་ཅན་དང་། ཀེ་ལ་ཤ་སོགས་ཡིན་པར་

ལན་གཅིག་མིན་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སུམ་རྩེན་གྱི་གནས་ཞེས་ལྷའི་གཙོ་བོ་ཚངས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག  ཁྱབ་

འཇུག་གསུམ་གྱིས་མངའ་མཛད་པའི་ཡུལ་གྱི་མིང་དུ་འདོད་པ་དང་། དེ་ལ་ལེགས་སྦྱར་དུ་ཏྲིབེད་ཡོད་ཅིང་། དེང་སང་དབྱིན་སྐད་

དུ་འབོད་པའི་ཊིབེཊ་ (Tibet) ཞེས་པའང་དེ་ལས་ཟུར་ཆག་པར་གླེང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་བ་ཞིག་ལ་བོད་ཡུལ་གྱི་མིང་འདི་སྒྲ་

མ་བཅོས་པར་ཀློག་བཅུག་ན་སུམ་རྩེན་རང་སྐད་དུ་བཀླགས་པའི་གདངས་ཐོན་པར་འགྱུར་བ་ནི་རྣ་བས་ཀྱང་ཤེས་སོ།།

དེང་སང་རྒྱ་གར་བ་འགས་བོད་ལ་བྷོཊ་རུ་འབོད་པ་ནི་བོད་ཅེས་པའི་སྒྲ་ཟུར་ཐོན་པར་བཀླག་པ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་

གང་ཡང་མིན། ཐ་ན་དེང་སང་དུའང་ཀེ་ལ་ཤ་དང་མཚོ་མ་ཕམ་ལ་གནས་བསྐོར་དང་ཡུལ་བསྐོར་དུ་འགྲོ་ཞིང་། དེའང་རྒྱལ་

ཁབ་དང་མི་རིགས་གཞན་གྱི་ཡུལ་བསྐོར་སྤྲོ་འཁྱམས་པ་སུ་དང་མི་འདྲ་བའི་ཀུན་སློང་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་གིས་འགྲོ་བ་

ཡིས་ཀྱང་དཔོག་ནུས་སོ།།

དེ་བཞིན་དུ་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་གནའ་རབས་སྨན་གཞུང་འགར་བོད་ཀྱི་གུར་ཀུམ་དང་སྒ་དང་ལྕུམ་རྩྭ་སོགས་བོད་ནས་

ཡོང་རབས་དང་། ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་སྨན་པ་སོན་ཟུ་མེན་གྱིས་བརྩམ་པའི་ལྷ་ལྕམ་ཟུར་སྡེབ་ཅེས་པར་བོད་ཀྱི་

ལུགས་ལྟར་ན་ཞེས། བོད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་མང་པོ་བཀོད་ཡོད་ (ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་རིགལོ། 1991 རྒྱ་ཡིག་) 

པ་མ་ཟད། བོད་ནས་བྱུང་བའི་སྨན་གྱི་བསྔགས་པ་རྒྱ་ཆེར་བརྗོད་པ་ནི་བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ཞེས་

མགོ་བོ་དུད་དེ་བསྔགས་པའི་ཟླ་བོ་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གི་སྨན་བཅོས་སོགས་རིག་གནས་དུ་མ་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ི

དཔལ་ཡོན་ལས་བྱུང་བ་རྟོགས་ཐུབ།

བཞི། གདོད་མའི་མིའི་ནད་གཞི།

སྤྱིར་གནའ་རབས་དང་དེང་རབས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་བླངས་བའི་ལུས་རྟེན་ཐོབ་

པ་དང་། དེ་ནི་རྒྱུ་ལས་ཉོན་དང་། རྐྱེན་འབྱུང་བ་ལྔའོ། །སྲོལ་རྒྱུན་སྲོག་ཆགས་རིག་པའི་བརྡ་ཆད་ལྟར་ན་ཉེས་པ་གསུམ་

ལས་གྲུབ་ཅིང་དེའི་ངོ་བོར་གནས་པ་དང་། གསོན་པོར་རམ་ཚེ་ནི་རླུང་ཁྲག་གི་རྒྱུ་བ་ཡིན་ཅིང་། དེ་གནས་པའི་ཆེད་དུ་
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རྒྱལ་ཐབས་ཀྱི་བྱ་བ་རྒྱལ་བློན་སོ་སོས་སྒྲུབ་པ་བཞིན་དོན་སྣོད་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གི་ལས་འགན་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་འཚོ་

བར་བྱེད་པ་ནི་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལས་གྱུར་བའི་ལུས་སེམས་ལ་ཟུག་རྔུའམ་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་སྦྱིན་

པར་བྱེད་པའི་འབྲས་བུའི་ནད་ཀྱང་མཚུངས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་གནས་སའི་ཁོར་ཡུག་དང་འཚོ་ཐབས་སོགས་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་

གྱིས་དུས་སྐབས་སོ་སོར་ནད་གཞི་དཀོན་མོད་དང་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ནི་ཁབ་ལེན་བྱ་དགོས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་རེད།

དེའང་ཆོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྦྲང་རྩིའི་སྙིང་པོ་ (བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 1998) ལས། ལོ་གཅིག་ལོན་

ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྲེའུ་དེ་ཅི་འདྲ་ལྟར་ཕྱིན་པ་དང་། ཚ་བོ་རྣམས་བཀྲེས་ཤིང་རིད་པར་མཐོང་ནས། དབྱར་ཉི་

མ་དང་ཆར་པས་གདུང་། དགུན་ཁ་བ་དང་ལྷགས་པས་གཙེས། ཟས་སྐོམ་དང་གོས་ནི་མེད། འཚོ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་

ཕངས་ཏེ་ཤིང་ཏོག་གིས་གསོས་པས་དེ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་སྤུ་ཐམས་ཅད་ནི་བྱི། རྐང་ལག་ལ་ཚེར་མ་ཟུག་ཅེས་གདོད་མའི་

དུས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་གསུངས་པ་བཞིན་དེ་དང་མཚུངས་པའི་ནད་གཞིའི་རྣམ་པའང་འབྱུང་བ་ནི་

ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རིགས་པས་དཔོག་ནུས།

འོན་ཀྱང་དུས་དེའི་ནད་རིགས་གང་བྱུང་དབྱེ་ཞིབ་ཕྲ་མོ་འབྱེད་དཀའ་ནའང་སྤྱི་ཙམ་ཞིག་བོད་ཀྱི་ཉིང་ཁྲི་དང་། ཤན་

ཚ། ཁ་རུབ། མཚོ་ལྷོ་སོགས་ནས་སྔོག་འདོན་བྱས་པའི་གནའ་རྫས་དང་། རུས་པ་དང་། འགྱུར་རྡོ་ (Fossils) དང་། ཏུང་

ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་སྨན་བཅོས་ཤོག་དྲིལ་བཅས་ཀྱིས་གཟུགས་བརྙན་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ། དེའང་མཚོ་ལྷོ་གླ་ཡན་གནའ་ཤུལ་

ནས་ཐོན་པའི་སོ་རུས་ (C14 བརྟག་ན་མི་ལོ་ 6740 སྐོར་) ལ་ཞིབ་འཇུག་པས་བརྟག་ན་སོ་དེ་ནི་བྱིས་པ་ལོ་བཅུ་སྐོར་ཅན་

ཞིག་གི་ཡིན་ཅིང་། སོ་དེ་བཀོལ་ཟད་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་སྣང་ (མཚོ་སྔོན་མན་བོའ་ིཤེས་རིག །རྒྱ་ཡིག་) ཞེས་པ་ནི་དོན་ལ་

གནས་པ་ཞིག་ཏེ་སྐབས་དེའི་འཚོ་བ་ནི་རྩ་བ་དང་འབྲས་བུ་རྣམས་རྗེན་པ་དང་འཁྱགས་གོང་དུ་གྱུར་པ་ཟ་བ་ནི་སོ་འཛད་སླ་

ཞིང་སོའ་ིནད་རིགས་དུ་མ་འབྱུང་བའི་སྒོ་ཡིན་པས་སོ།།

དེ་བཞིན་དུ་ཉིང་ཁྲིའི་རུས་དུམ་དང་། མཚོ་སྔོན་ལྕང་ལའི་བང་སོ་བཅས་ནས་ཐོན་པའི་ཐོད་རུས་རྣམས་ལས་འགའ་

ཞིག་གི་སྣ་དང་འགྲམ་རུས་ཆག་པ་དང་། ལྟག་རུས་གས་པ་སོགས་ལ་བརྟག་ན་རྐྱེན་གྱིས་མགོ་ཆག་བྱུང་བར་རྟོགས།

དེ་བཞིན་སྔར་བཤད་པའི་གནའ་ཤུལ་དག་ལས་ཐོན་པའི་རུས་དུམ་སོགས་ལས་ཐོད་པ་དང་། རྩིབ་མ་དང་། སྒལ་

ཚིགས་ཀྱི་རུས་པ་ཆག་གྲུམ་དུ་གྱུར་བ་དང་། མགོ་ལ་སོ་བཏབ་ཤུལ་ཡོད་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་

སྐྱར་གསོ་བྱུང་ཤུལ་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཅས་ལ་དཔྱད་ན། དེ་དག་གཡུལ་བཀྱེ་བའི་སྐབས་ཀྱི་རྨས་སྐྱོན་དང་། གཅན་

གཟན་གྱིས་གཙེས་པ་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་ཆག་སྒོ་ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ། ཁྱད་པར་ལྕང་ལའི་བང་སོ་ནས་བརྙེད་པའི་དུར་

འཇུག་གི་བྱ་ཐབས་དང་། རུས་ཆག་སོགས་ (མཚོ་སྔོན་གནའ་བོའ་ིཤེས་རིག །རྒྱ་ཡིག་) ལས་དེ་དག་གཡུལ་སར་བྱུང་

བའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ་སྟེ། དུས་སྐབས་དེ་དག་ཚོ་པ་དང་ཕྱོགས་ཁག་ཕན་ཚུན་དམག་འཁྲུགས་

ཀྱིས་ཤི་རྨས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེན་ཡོད་པ་སྟོན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

དེ་མིན་ད་ཡོད་མན་རྒྱུད་གློ་བུར་རྨ་གསོའ་ིསྐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་འདྲ་སྐབས་དེའི་

སྨན་བཅོས་ཀྱི་རིང་ལུགས་གཞན་ལ་མེད་པ་མ་ཟད། དེང་སང་ཡར་རྒྱས་དང་གསར་བརྗེའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལ་
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འགྲན་བཟོད་པ་ཡོད་པ་འདི་ལས་ཀྱང་དཔོག་ནུས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་མན་རྒྱུད་ཁོང་ནད་གསོ་བ་ལས། ཟས་ཀྱི་ངོ་བོ་འབྲུ་

གསར་སེར་ཅན་རུལ། །ཤ་རད་ཚིལ་བུ་འོ་རློན་རྗེན་པ་དང་། །མ་ཚོས་ཚིག་དང་ཁེངས་པོ་ཆུ་བསྲེས་རྣམས། །ཞེས་རྒྱུ་

རྐྱེན་དེ་དག་ལས་གཅོང་སྡེ་བཞི་རྩ་བ་མ་ཞུ་བ་སྐྱེ་བར་གསུངས་པ་བཞིན་གནའ་དུས་གདོད་མའི་འཚོ་བ་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་དག་

ལས་མ་འདས་པས་མ་ཞུ་བའི་ནད་ནི་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་སྨོས་མེད་དང་། དེ་དག་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་གཅོང་ནད་གསར་

རྙིང་རྣམས་ཡོད་པ་སྨོས་ཅི་དགོས།

ལྔ། གདོད་མའི་སྨན་བཅོས།

དེང་སང་འཛམ་གླིང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན། སའི་གོ་ལ་དང་ནད་གཉིས་མཉམ་ཆགས་མཉམ་འཇིག་ཡིན་པར་

བཤད་པ་བཞིན་འགྲོ་བའི་ལུས་ཁམས་གྲུབ་པ་ནས་ནད་གྲུབ་པ་ནི་ཆུ་དང་རླན་བཞིན་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ལས། ནད་རྣམས་ཀུན་

གྱི་རྒྱུན་ནི་གཅིག་པུ་སྟེ། །བདག་མེད་དོན་མ་རྟོགས་པའི་མ་རིག་ཅེས། །འགྲོ་ཀུན་བདེ་བར་གནས་ཤིང་སྤྱོད་ན་ཡང་། །མ་

རིག་ལྡན་པས་ནད་དང་འབྲལ་མི་སྲིད། །ཅེས་མ་རིག་པས་ཉོན་མོངས་སྐྱེས་ཤིང་དེས་ལས་བསགས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་གྱི་

གནས་གང་རུང་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་ལུས་རྟེན་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ལྷན་དུ་གནས་

པའི་ཕྱིར་རྐྱེན་དང་ཕྲད་ན་ཟུག་རྔུ་སྐྱེ་རུང་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ནི་དངོས་སུམ་གྱི་ཚན་རིག་ཡིན། དེ་མིན་ནད་དང་སྨན་གྱི་

བྱུང་བ་སྨྲ་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་སྣང་བ་དག་རང་གི་ཞེ་འདོད་གླེང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ།།

དེས་ན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་མགོ་ཚུགས་ས་ནི་མི་ལོ་ཁྲི་ཁྲག་དྲུག་ཙམ་གྱི་སྔོན་ནས་བོད་དུ་མིའི་འགྲོ་བ་བྱུང་བ་

ནས་ཡིན་པ་སྔར་བསྟན་པའི་གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་རིག་པས་དཔྱད་ན་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཡིན།

དེའང་སྔར་བཤད་བཞིན་གནའ་རབས་གངས་ཅན་པ་དག་གིས་རང་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་གནས་པའི་ནད་ལ་ཕྱིའི་

ཁོར་ཡུག་དང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་རྐྱེན་དང་འཕྲད་པས་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་གདོང་ལེན་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་རབས་དང་

རིམ་པ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་རིམ་བསགས་ཀྱི་ཆུ་ལམ་བརྒྱུད་དང་། རྡོ་ལག་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མི་རབས་རིམ་པར་

བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་དང་། གོ་དོན་གཏིང་ཟབ་ཏུ་སོང་ནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་གསོ་རིག་གི་ལྟ་

གྲུབ་དང་ལག་ལེན་རྣམས་བྱུང་བ་དང་། ལག་ལེན་དེ་དག་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་འཚོ་བའི་ནང་རང་ལ་ཕན་

གནོད་བྱུང་བའི་དངོས་པོ་དག་གི་མྱོང་བ་ལ་གོ་དོན་བླངས་ནས་ཕྱོགས་བསྡོམ་བྱས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་

འཚོ་བའི་འདབ་ཆགས་དང་། རི་དྭགས་སོགས་ཀྱི་འཚོ་སྟངས་ལའང་ཚོད་བལྟ་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་ཉམས་མྱོང་བསག་

པ་དཔེར་ན། ཁྱི་དང་སྤྱང་ཀི་སོགས་ཤ་ཟན་གྱི་སྡེ་ཕལ་ཆེར་རང་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོགས་ཚེ་རང་གི་ལྕེས་ལྡག་པས་རྨ་མྱུར་དུ་

འཚོ་བ་དང་། རང་ལུས་ཀྱི་ཆ་ལྕེས་མི་སླེབ་སར་བྱུང་བའི་རྨ་རྣམས་འཚོ་དཀའ་བར་མཐོང་བས་ཁྱི་ལྕེ་ལ་རྨ་འདྲུབ་པའི་ཡོན་

ཏན་ཡོད་པར་རྟོགས་ནས་ཕྱིས་སུ་རྒྱུད་དུ། ཁྱི་ཡི་ལྕེ་ཡིས་རྨ་རྣམས་འདྲུབ། །ཅེས་སྡོམ་ཚིགས་བཀོད་པ་སོགས་དང་།

གཞན་ཡང་རི་དྭགས་ཤ་བ་དང་། ཕག་རྒོད་སོགས་རང་དང་རང་གི་བུར་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་ན་སྤྱོད་པའི་རྩ་ལྡུམ་ལ་ངོས་

འཛིན་བྱས་པ་དང་། དེའང་སྨན་དེ་དག་ངོ་མ་དང་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པ་རྟོགས་པའི་ཆེད་དུ་དེ་དག་གི་བུ་བཟུང་ནས་ཆེད་དུ་



282 རག་རྡོ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

རྨས་སྐྱོན་བཟོས་ནས་བཏང་བ་ཕྱིས་སླར་བཟུང་ནས་དེའི་ཕ་མས་སྤྱད་པའི་སྔོ་སྨན་དེའི་ངོས་འཛིན་གཏན་ཁེལ་བཟོས་པ་

དང་། དེ་བཞིན་རི་བྱ་གུང་མོ་དང་། བྱ་རོག་དང་། བྱེའུ་ཅོ་ག་སོགས་ཀྱི་ཚང་དུ་འཛུལ་ནས་དེ་དག་གི་སྒོང་ངར་སེར་ཀ་

བཟོས་ཤིང་ཕྱིས་བརྟག་ནས་དེའི་དོན་དུ་བཀོལ་བའི་སྔོ་སྨན་རྣམས་མ་འཕྱུགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་སོགས་ཕྱིས་སུ་

མཁས་པ་དག་གིས་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་པ་གསང་བ་སྒོ་འབྱེད་ལས། ཕག་ལྡང་བཅད་འབྱོར་ཡུ་གུ་ཤིང་། །ཞེས་དང་། 

གླ་བ་བཅད་འབྱོར་རྒུ་དྲུས་པ། །ཞེས་དང་། ཤ་བ་བཅད་འབྱོར་སྲོལ་གོང་བ། །ཞེས་དང་། བྱ་རོག་བཅད་འབྱོར་ཆུ་ཚན་པ། 

།ཞེས་དང་། ཅོ་ག་བཅད་འབྱོར་འབུ་སུ་ཧང་། །ཞེས་སྨན་རྫས་དེ་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་། རྫས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་

ལ་བརྟེན་ནས་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་དང་དེའི་མིང་འདོག་བྱས་པ་དང་། རྨས་མ་ཐག་ཏུ་སྨན་བཏབ་པས། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཚོ་བའི་

ཕྱིར། །ལྷ་མིན་དམག་ལ་ཉམས་ང་མེད། །ཅེས་སྨན་རྫས་དེ་དག་ནད་ཐོག་ཏུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་གདེང་

ཚོད་མཐོན་པོར་མཛད་པ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་ཐིག་པ་བསགས་པས་རྒྱ་མཚོ་དང་། བྱེ་མ་བསགས་པའི་དེའུ་བཞིན་བགྲངས་

ལས་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནམ་ཟླ་འདས་པ་དག་ལས་ཐོབ་པའི་ཉམས་མྱོང་རྣམས་ཕྱོགས་བསྡོམས་དང་གོང་འཕེལ་བྱས་

པ་ལས་རང་གི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་དག་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ།།

དེའང་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁོག་དབུབས་ལས་འདི་ལྟར་འབྱུང་སྟེ། མི་ཡུལ་དུ་ཐོག་མར་སྐྱེས་པའི་ཤེད་བུ་ཞེས་བྱ་བས་སྲད་

པའི་བག་ཆགས་ཀྱིས་ས་ཞག་ཟོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་ཞུ་བའི་ནད་ཀྱིས་ཟུག་རྔུ་དྲག་པོ་བཏབ་སྟེ་སྨྲེ་ངག་བྱུང་བ་མེས་པོ་

ཚངས་པས་ཐོས་ནས་རང་གིས་བྱས་པར་འདོད་པའི་འགྲོ་བ་ལ་སྙིང་བརྩེ་བའི་བློས་སམ། ལ་ལར་སྔོན་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་

ཐུབ་ཆེན་གྱིས་གསུངས་པའི་གསོ་དཔྱད་འབུམ་སྡེ་ལས་མ་ཞུ་བའི་ནད་ལ་ཆུ་བསྐོལ་བཏང་བའི་ཚུལ་དྲན་པར་འདོད་པ་

སྟེ། གང་ལྟར་ཚངས་པས་ཆུ་བསྐོལ་གྱི་སྦྱོར་བ་བསླབ་པས་ཤེད་བུ་མ་ཞུ་བའི་ནད་ཞི། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་དཔག་ནས་ནད་ལ་

སྔ་བ་མ་ཞུ་བ་དང་། སྨན་ལ་སྔ་བ་ཆུ་བསྐོལ། སྨན་པ་ལ་སྔ་བ་ལྷ་ཚངས་པ་ཡིན་པར་འཇིག་རྟེན་དུ་གྲགས། ཞེས་སྔར་གྱི་

སྲིད་པ་ཆགས་འཇིག་གི་བྱུང་རབས་འཁོད་པ་དང་། རིག་བྱེད་ཀྱི་གཏམ་བརྒྱུད་དང་། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བའི་ཤན་

བསྲེས་པ་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དུས་སྐབས་དེའི་མིའི་སེམས་ཁམས་དང་བསྟུན་ནས་གསུངས་ཡོད། སྤྱིར་རྒྱ་གར་བའི་གནའ་

བོའ་ིརིག་གནས་རྣམས་རིག་བྱེད་ཡིན་ཅིང་། ཕྱིས་སུ་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་གསར་གཏོད་མཛད་པའི་ནང་པའི་གྲུབ་

མཐའི་སྙིང་པོ་རྟེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བ་ཕུད་པའི་ཞར་བྱུང་རྣམས་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་ལེགས་བྱང་ཡིན་ཅིང་། དེ་དག་ལ་རིག་བྱེད་ཀྱི་

ཤན་ཤུགས་ཆེ་བས་མངོན་པ་མཛོད་སོགས་སྲིད་པ་ཆགས་གནས་འཇིག་རབས་སྟོན་པའི་བཀའ་བསྟན་རྣམས་ལས་སྣོད་

ཀྱི་བཀོད་པ་དང་བཅུད་ཀྱི་འགྲོ་བ་བྱུང་རབས་དང་། དེང་གི་གནམ་རིག་པ་དང་། དངོས་ཁམས་རིག་པ་བ་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་

བ་བྱུང་རབས་རྣམས་ནི་འགལ་བ་ལྟག་སྤྲོད་དུ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་གནའ་མི་རྣམས་ནི་འོད་གསལ་གྱི་ལྷ་བཞིན་

ཞི་ཞིང་འཚེ་བ་དང་བྲལ་བ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་བ་དང། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་འཚོ་ཞིང་ཟས་རགས་པ་ལ་མི་

བརྟེན་པས་ན་བ་ལྟ་ཅི་ནད་ཀྱི་སྒྲ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་དང་། དེ་དག་འཚོ་བའི་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་ནི་བྱ་གག་གིས་འཕུར་བས་མི་

བསླེབ་པར་བཤད་པ་དང་། དེང་གི་ཚན་རིག་སྨྲ་བ་དག་གིས་ནི་གནའ་མི་རྣམས་དུད་འགྲོ་ལས་བྱུང་ཞིང་ལུས་ལ་སྤུས་ཁྱབ་

པ་དང་། སྤྱོད་ལམ་དང་འཚོ་བ་ནི་དེང་སང་དགོན་པར་རྒྱུ་བའི་སྤྲེའུ་དང་གཅན་གཟན་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཆོས་
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མེད་ཅིང་། བྲག་ཕུག་དང་རི་སུལ་དུ་གནས་འཆའ་ཞིང་གོས་ལྷགས་སྐྱོབ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཁྲེལ་སྲུང་དུ་ཤིང་ལོ་མཚན་མ་

ལ་འགེབ་པར་བཤད།

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་འདིར་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ 

དང་། དེ་དག་གི་འགྱུར་བ་ལ་བསམས་ན་སྔར་གྱི་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་ན་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་དུ་མ་

ཞིག་སྣང་ངོ་། །དེའང་སྔར་དྲངས་པའི་ཤེད་བུ་དང་ཚངས་པའི་རབས་ལ་དངོས་ཡོད་སྨྲ་བའི་རྒྱངས་ཤེལ་ཐོགས་ནས་བལྟས་

ན་གདོད་མའི་ནད་དང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་བྱུང་རབས་མཐོང་ཐུབ། དེ་ལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་གདོད་མའི་འཚོ་བའི་དུས་སུ་

རྩྭ་ལོ་འབྲས་བུ། ཤ་ཁྲག་ཆུ་རྒོད་སོགས་མཐའ་དག་རྗེན་པར་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར་མ་ཞུ་བའི་ཟུག་རྔུ་འབྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་

རྒྱུས་མངའ་གོམས་འདྲིས་ཆེར་སོང་བས་མེ་ལ་སྤྱོད་ཤེས་པ་བྱུང་བས་ཆུ་བསྐོལ་བ་དང་། མེ་ལ་བསྲེགས་པ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་

ནས་ཟས་ལ་རོལ་བས་འཇུ་བདེ་བ་སོགས་ནད་དེའི་དཀའ་ངལ་ཆུང་རུ་སོང་བ་སོགས་ཕན་པ་སྨན་གྱི་དཔལ་ཡོན་གྱི་ས་

བོན་བྱུང་བས་ན་སྨན་ལ་སྔ་བ་ནི་ཆུ་ཁོལ་ཞེས་མེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བས་རྒྱུ་མིང་འབྲས་ལ་བཏག་པ་དང་། དེའང་གཞོན་

ནུ་ཞིག་ལ་བལྟོས་ན་རང་ལས་ན་རྒན་པའི་ཕ་མ་སོགས་ལས་ཟས་བཟའ་སྟངས་དང་། གོས་གྱོན་སྟངས་ཚུན་ཆད་ཤེས་པའི་

ཕྱིར་དེ་ལ་ཚངས་པ་སྟེ་ཆུ་ཁོལ་གྱི་སྦྱོར་བ་སྟོན་མཁན་སྨན་པར་གོ་རུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེང་སྐབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་

སྨྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་གིས་མ་ནི་སེམས་ཁམས་གསོ་བའི་སྨན་པ་ཐོག་མ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

དྲུག །མེ་ལ་སྤྱོད་པ།

གནའ་རབས་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ (Evolution) སྨྲ་བ་རྣམས་ལྟར་ན་མེ་ལ་སྤྱོད་པ་ནི་མི་ལོ་བྱེ་བ་ཙམ་ནས་བྱུང་བར་

བཤད་ཅིང་། ད་ལྟ་བོད་ནས་བྱུང་བའི་ཆབ་མདོ་ཁ་རུབ་ཁུལ་ནས་ཐོན་པའི་རྫ་ཆས་དུད་དྲེག་ཅན་དང་། མཁར་ཤུལ་ལས་

ཐལ་སྒམ་དང་། ཐལ་ཕུང་སོགས་ཐོན་པ་ལ་དཔག་ན་ཁ་རུབ་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ (Civilisation) ནི་མི་ལོ་ལྔ་སྟོང་ལྷག་གི་ལོ་

རྒྱུས་ཡོད་པར་ (བོད་ལྗོངས་གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་སྤྱི་བཤད་) བཤད་པས་བོད་ལ་མེ་སྤྱོད་པའི་དུས་དེ་དེའི་སྔོན་ལ་ཇི་

ཙམ་སོང་བ་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་མེད་ཀྱང་། ཆེས་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་བྱས་ཡོད་པ་ནི་དབང་བྱེད་བཅུའི་བཞི་པ་དམར་འཇམ་

ལྷའི་སྐབས་སུ་ལག་ཆར་ཆུ་གྲི་སྤྱད་པར་བཤད་པ་ལྟར་ན་དེའི་སྔོན་ནས་མེ་སྤྱད་དེ་ལྕགས་བཞུས་ནས་གྲི་བཟོ་བ་རིགས་

པས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

གང་ལྟར་གདོད་མའི་དུས་སུ་མེ་ལ་ནམ་སྤྱད་པ་ནས་བརྩམས་སྟེ་རང་དང་ཚོགས་སྡེ་དང་སྒོ་ཕྱུགས་སོགས་གཅན་

གཟན་ལས་སྲུང་ཐུབ་པ་དང་། དགྲ་ཇག་སོགས་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཕན་ཚུན་བརྡ་སྐྱེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་བརྙེད་པ་

སོགས་བདེ་སྲུང་གི་ཐབས་དང་། གྲང་ལྷགས་དང་མ་ཞུ་བ་སོགས་ཀྱི་ནད་གཞིའི་གཉེན་པོ་ཤེས་པ་དང་། དེ་ཉིད་ལ་བསྟེན་

པས་ནད་གཞི་དེ་དག་ཉུང་རུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ནི། མེ་ལ་

སྤྱོད་ཤེས་པ་ནས་རིམ་བཞིན་དེ་ལ་བསྲོས་པས་གྲང་ལྷགས་ཀྱི་གདུངས་པ་དང་། རླན་གྲང་གི་དཀའ་དུབ་ལ་གཉེན་པོ་

བརྙེས་པ་དང་། མེ་ལ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་དུ་རི་དྭགས་དང་ཕྱུགས་ཀྱི་ཤ་རུས་དང་། གཞན་སྤྱོད་འོས་ཀྱི་རྩྭ་སྡོང་ལོ་
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འབྲས་རྣམས་བཙོ་བ་དང་། བསྲེགས་པ་སོགས་བྱས་པས་དེ་དག་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུ་བ་དང་། ཟུངས་སུ་སྨིན་པས་ལུས་

ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཀ་བ་ཚུགས་པ་དང་། མེས་ཆུ་བསྐོལ་བ་དང་ཤ་སོགས་བཙོས་པ་དེ་དག་གིས་ལུས་ལ་གནོད་

པའི་འབུ་ཕྲ་དང་དུག་རྫས་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་གཙང་མར་ཕྱིན་པས་འགོ་ནད་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་བ་སོགས་མེ་ལ་སྤྱོད་པའི་

ཤེས་རིག་བརྙེད་དེ་གོང་གསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུ་གྱུར་པས་མེ་ལྷ་དང་ཐབ་ལྷ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་བྱུང་

བ་དང་། མེ་ལ་ནད་དང་གདོན་བགེགས་སོགས་སྐྲོད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་མ་ཟད་བཙོག་དང་། སྣོལ་ 

དང་། གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་སོགས་སེལ་ཞིང་གཙང་མར་བྱེད་པའི་ནུས་མཐུ་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་དང་། ཐབ་

དང་མེ་ལ་གཙང་སྦྲ་དང་མཆོད་པ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྲོལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཞིང་། འདུ་ཤེས་དེ་

དག་ལ་རྨོངས་དད་དང་སྲོལ་ངན་དུ་བརྩི་བ་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མི་ཤེས་ཤིང་དངོས་པོའ་ིཆོས་ཉིད་ཀྱི་འགྲོ་ལྡོག་ལ་

རྨོངས་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བ་དང་བྲལ་བའི་བྱིས་བློ་ཅན་ཡིན་ནོ།།

བདུན། ལོ་ཏོག་བཏབ་པ།

རང་བཞིན་གྱི་རི་དང་ཐང་ལ་སྐྱེ་བའི་ལོ་ཐོག་ལ་མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག་ཟེར་ཞིང་། དེང་སང་བོད་རིགས་རྣམས་འབྲུ་བྱེ་བྲག་བ་

ཞིག་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་ (Corn) ཟེར་བ་སྤྱི་མིང་སྒེར་ལ་བཏག་པ་ཞིག་ཡིན། དེང་སང་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཤོང་སོགས་ས་གཞི་

གཤིན་སར་ལོ་ཏོག་གི་རིགས་བརྒྱ་ཕྲག་དང་སྟོང་ཕྲག་བཏབ་སྟེ་རོ་བཅུད་ལྡན་པའི་ཁ་ཟས་གསོ་བ་དུ་བ་གཡོས་ཏེ་སྤྱོད་

པ་འདི་དག་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་རིང་པོ་ལས་རིམ་བཞིན་བྱུང་བ་ལས་གློ་བུར་དང་སྟེས་དབང་དུ་གྱུར་

བ་ཞིག་མིན། དེའང་བོད་དུ་ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་སྐོར་བཀའ་ཆེམས་བཀའ་ཁོལ་མ་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཕགས་

པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཞལ་ནས། སྤྲེ་སྒོམ་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་དང་ཚ་བོ་ཡང་ཚ་རྣམས་ཀྱི་ཟས་སྐལ་འདི་ཡིན་པས་འདི་ལ་གྱིས་

ཤིག་གསུངས་ཏེ་འབྲུ་སྣ་བསྐུར་བ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ནས་དང་། གྲོ་དང་། སོ་བ་དང་། སྲན་མ་དང་། སྲན་ཆུང་ངོ་། །སྤྲེ་སྒོམ་གྱིས་

འབྲུ་སྣ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཁྱེར་ནས་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་དབུས་ཀྱི་ཆ་ལ་བརྟེན་པ་ས་གཞི་ཉམས་དགའ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པ། རང་

བཞིན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ། འབྲུ་སྣ་ཚོགས་སྐྱེ་བ། དྲོ་བ། བཞེད་པ་རྣམ་དགུ་དང་ལྡན་པ། རྒྱ་གར་མ་གྷདྷའི་

སའི་ཆ་འདྲ་བ་ཁ་ཅན་གྱི་སྙིང་པོ་དེར་ཕྱིན་ནས་འབྲུ་སྣ་ལྔ་པོ་དེར་དོར་བཏབ་ནས་བཞག་གོ །དེ་ནས་དབྱར་ཟླ་གསུམ་ན་

ནགས་མ་བྱ་ཚོགས་ཅན་དུ་བུ་དང་། ཚ་བོ་རྣམས་གསོས་ཏེ། གསེར་སྒོང་འབྲུ་སྣ་ལྔ་པོ་བཏབ་པའི་སར་བུ་དང་ཚ་བོ་རྣམས་

ཁྲིད་དེ་ཕྱིན་པ་དང་། འབྲུ་སྣ་ལྔ་པོ་ཁམས་ཤར་རེར་སྨིན་ནས་འདུག་གོ །དེ་ནས་ཚ་བོ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱེད་ཚ་བོ་རྣམས་

ལ་འཕགས་པ་ཨརྻཔ་ལོས་གནང་བའི་ཟས་སྐལ་འདི་ཡིན་ནོ། །ཟོ་དང་བྱས་པས་སྤྲེ་སྒོམ་གྱི་བུ་ཚ་བོ་བཞི་བརྒྱ་པོ་རྣམས་

ཤིན་ཏུ་དགའོ། །ཡུལ་འཛིན་པ་ལ་སྔ་བ་ཡར་ཀླུང་ཟོ་ཐང་འདི་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་ཟོས་པ་མ་རྨོས་པའི་ལོ་

ཏོག་ལྟར་ཞིམ་པར་གྱུར་ནས་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་སྙེ་མའི་གྲངས་བགྲངས་པས་ཁྲིའི་གྲངས་འདུག་པ་ན་ཡར་ཀླུང་ཁྲི་ཐང་ཞེས་

ཀྱང་བྱའོ། །དེའང་རོ་མཆོག་ཏུ་ཞིམ་པར་གྱུར་པས་ཟོས་པས་རྒྱགས་པར་གྱུར་ཏེ་རྩེས་དང་བྱས་པས་རྩེད་མོ་བརྩེས་པས་

ཡར་ཀླུང་རྩེས་ཐང་བྱ་བ་བྱུང་ངོ་། །ཡང་ལོ་ཐོག་ཟོས་པ་རྒྱགས་པར་གྱུར་ཏེ་རྒྱུག་དང་བྱས་པ་ཡར་ཀླུང་འོལ་ཁའི་རྒྱུག་ཐང་



285གདོད་མའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ།

བྱུང་ངོ་། །ཞེས་འབྱུང་ཞིང་། འདི་དག་གི་དོན་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་དང་། མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་སོགས་ལས་ཀྱང་འབྱུང་བའི་

གཏམ་རྒྱུད་ཀྱིས་གདོད་མའི་བོད་ཀྱི་ཞིང་ལས་ཐོན་བསྐྱེད་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་གསལ་བར་མཐོང་ཐུབ་པ་ཡིན།

ཆབ་མད་ོཁ་རུབ་ཀྱ་ིརིག་དངོས་ལས་གོང་གསལ་འབྲུ་སྲན་ལྔ་པ་ོབྱུང་བ་ (བོད་ལྗོངས་གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་སྤྱ་ིབཤད་) 

ལྟར་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔ་སྟོང་སྔོན་ནས་བོད་དུ་ཞིང་ལས་འདེབས་སྤེལ་དང་ཐོན་སྐྱེད་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱད་པའི་བདེན་དཔང་

བྱས་པ་དང་། བོད་དུ་ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་དར་འཕེལ་བྱུང་བ་དེ་ནི་སྨན་བཅོས་ལས་དོན་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་བྱ་བཞག་

ལ་མདུན་བསྐྱོད་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། དེ་དག་ལ་བསྟེན་ནས་འཚོ་བཅུད་ (Nutrition) ཀྱི་ཤེས་བྱ་དུ་མ་དང་། གཡོས་སྦྱོར་

གྱི་ཐབས་ལམ་དུ་མ་ཞིག་རིམ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་མ་ཟད་ཆང་བསྙལ་བཟོ་དང་། དེ་དག་གི་ནུས་པའང་རིམ་བཞིན་

རྟོགས་པ་ཡིན་ཏེ་བཤད་རྒྱུད་ལས། འབྲས་ཁྲེ་ཁྲ་མ་གྲོ་ནས་སོ་བ་དང་། །སྲེ་ད་ལ་སོགས་རོ་དང་ཞུ་རྗེས་མངར། །རོ་ཙ་

རླུང་འཇོམས་ལུས་སྟོབས་བད་ཀན་བསྐྱེད། །ཅེས་གྲ་མ་ཅན་སྤྱིའི་ཡོན་ཏན་དང་། གོང་བུ་ཅན་འབྲུ་སྲན་མ་མོན་སྲན་ (Dal) 

གཉིས། །སྐ་མངལ་བསིལ་ཡང་སྐྱ་ལ་རྩ་སྒོ་འགག །བད་ཀན་ཚ་བ་སེལ་ཞིང་འཁྲུ་བ་གཅོད། །སྣུམ་སེལ་ཁྲག་མཁྲིས་

ཚིལ་ལ་བྱུག་ན་ཕན། །ཞེས་གོང་བུ་ཅན་སྤྱིའི་ཡོན་ཏན་དང་། གཞན་ཡང་འབྲུ་རིགས་སོ་སོའ་ིནུས་པ་ཞིབ་པར་བསྟན་པ་ 

དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། འབྲུ་ཀུན་གསར་ཐོག་རློན་པ་ལྕི་བ་སྟེ། །སྨིན་གྱུར་སྐམ་དང་རྙིང་པ་ཡང་བ་ཡིན། །རྗེན་པ་བཙོས་

དང་གཡོས་སུ་བྱས་པ་ཀུན། །རིམ་བཞིན་ཡང་ཞིང་འཇུ་སླ་འཕྲོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་འབྲུ་རིགས་རྣམས་སྨིན་མ་སྨིན་ 

དང་། གསར་རྙིང་དང་། རྗེན་པ་དང་། གཡོས་སུ་བྱས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་སོགས་འདི་དག་གི་

བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་གྱི་ཐོག་མའི་རྨང་གཞི་ནི་གདོད་མའི་ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཡིན་ཅིང་། དེས་ས་མཐོའ་ིམི་རིགས་ཀྱི་

ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་རླབས་ཆེན་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཕྱིན་པ་ནི། གོང་གི་ལུང་ཚིག་དག་གིས་བསྟན་ཏེ་

ཀུན་ཀྱང་རྒྱགས་པར་གྱུར་ཏེ་རྒྱུགས་དང་བྱས་པ་སོགས་དང་། དེ་དག་ལ་བརྩེས་དང་བྱས་པས་ཡར་ཀླུང་རྩེས་ཐང་གི་

བྱུང་རབས་གསུངས་པས་རྟོགས་ནུས་སོ། །དེ་དག་ཀྱང་མི་རབས་ནས་མི་རབས་སུ་ཉམས་མྱོང་རིམ་བསགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་

མི་རབས་གོང་མའི་མྱོང་བ་རྣམས་རང་གི་བུ་རྒྱུད་སོགས་ལ་བསྟན་ནས་བསླབ་པ་དང་། དེ་དག་གིས་དེ་ཉིད་མ་ཉམས་

པའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ཏུ་རང་གིས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལས་ཐོབ་པའི་མྱོང་བ་གསར་པ་རྣམས་ཁ་བསྣོན་བྱས་ཏེ་སྔར་ལས་

ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་བཏང་བའི་སྒོ་ནས་མི་རབས་རྗེས་མར་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་པ་སོགས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པས། འདོད་རྒུའི་འབྱོར་བ་དབྱར་གྱི་མཚོ་ལྟར་འཕེལ། །སྐྱོན་མེད་རིགས་ཀྱི་དལ་འགྲོ་རྒྱུན་ཆད་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་

བཞིན་འཛམ་གླིང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་སིནྡྷུ་དང་། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་ (Brahmaputra) དང་། རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ་ (Mekong)  

དང་། གངྒཱ་ (Ganga) སོགས་ཀྱི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་རྣམས་རང་གི་ཆུ་མགོ་རྡོལ་ས་ནས་རྒྱ་མཚོར་སླེབ་ཁ་མའི་གཏིང་དང་

ཁ་ཞེང་མེད་རུང་། ཆུ་རྒྱུན་དེའི་ཐོག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ལ་ཀླུང་བགྲང་བས་མི་ལོན་པའི་ཆུ་བོ་དང་ཆུ་ཕྲན་དུ་མས་རྒྱུན་

དང་བར་མ་ཆད་པར་བྲན་པས་སྲིད་པའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟར་མི་རབས་ནས་མི་རབས་དང་། ལོ་གྲངས་

སྟོང་ཕྲག་ནས་སྟོང་ཕྲག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་མྱོང་བ་རྣམས་སྡོམ་ཚིག་བཀོད་དེ་རང་གི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་

དང་ལག་ལེན་རྣམས་བྱུང་བ་ཡིན་ཅིང་། ད་དུང་ཡང་འཕེལ་མེད་སོར་བཞག་ཏུ་གནས་མི་སྲིད་པར་མུ་མཐུད་དེ་མི་རིགས་



286 རག་རྡོ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

དང་རིག་གནས་གཞན་གྱིས་ལེགས་བྱང་གིས་སྣོན་མ་འདེབས་བཞིན་གོང་འཕེལ་དང་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུར་

གདོན་མི་ཟ་ཞིང་འགྲོ་དགོས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ།།

ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུད་རིམ་ནས་ཐོན་པའི་གདོད་མའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་གལ་ཆེན་གཞན་

ཞིག་ནི་ཆང་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་བརྡབ་ཆག་དང་རྨས་པ་སོགས་ཟུག་རྔུ་དབྱུང་བའི་ཚེ་ན་སྤྱོད་པས་ནད་པས་ཟུག་རྔུ་བཟོད་ཐུབ་

པའི་བློ་སྟོབས་བསྐྱེད་པས་སྨན་བཅོས་བདེ་བླག་ཏུ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ཕྱི་ནས་སྤྱད་པས་ཁྲག་ཤོར་གཅོད་པ་དང་། སྦང་མས་ཆུ་

སེར་དང་རྣག་ཁྲག་འདྲེན་པ་དང་། ཆུ་རྒྱུས་འདུལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་ཕྱིའི་ནད་འབུ་དང་འབག་གཙོག་སོགས་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་

འགྲོ་བ་དག་གཙང་བཟོ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། དེ་མིན་སྨན་གྱི་ཡོན་ཏན་མྱུར་དུ་ལུས་ཟུངས་གཞན་ལ་འདྲེན་ཐུབ་པ་སོགས་སྨན་

བཅོས་ནད་འགོག་གི་གཉེན་པོ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་སྡོམ་ཚིག་ཏུ་རྒྱུད་ལས། ཆང་ནི་མངར་སྐྱུར་ཁ་ལ་ཞུ་རྗེས་

སྐྱུར། །རྣོ་དྲོ་རྩུབ་ཕྲ་ཅུང་ཟད་མཐུར་དུ་འཁྲུ། །དྲོད་འབར་སྤོབས་བསྐྱེད་གཉིད་འཕེལ་བད་རླུང་སེལ། །ཐལ་དྲག་སེམས་བསྒྱུར་

བག་མེད་ངོ་ཚ་འཇིག །རྣམ་རྟོག་ངན་བཅོམ་བདེ་བ་ཡིན་སྙམ་སེམས། །ཞེས་དང་། དང་པོ་རྨ་གསར་ཞག་གསུམ་སྦང་མས་

གདུལ། །ཆང་འགག་སྦང་མས་རླུང་འདུལ་ཆུ་སེར་འཇིག །སེང་པོའ་ིསྦང་མས་རྨ་ཡི་བད་ཀན་སེལ། །ཆུ་ནས་བཏོན་པས་ཁྲག་

མཁྲིས་ཚ་བ་འཇོམས། །དྲགས་ན་རྨ་འབྱེར་ཤ་འུ་རླིག་པ་འཕྱིད། །བྱད་དང་མཐིལ་བཞི་ཆུ་རྒྱུས་འདྲུལ་བར་བྱེད། །ནང་རྟོལ་

ཚ་བ་ལྡང་ཅིང་རུལ་མྱག་མཆེད། །དེའི་ཕྱིར་སྦང་མའི་གནས་དུས་ཤེས་པ་གཅེས། །ཞེས་གསུངས་སོ།།

བརྒྱད། ཕྱུགས་སྐྱོང་བ།

འབྲོག་ལས་ནི་བོད་ཀྱི་ས་བབས་དང་གནམ་གཤིས་གང་ཐད་ནས་བསམས་ན་ས་མཐོར་འཚོ་བའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་

བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གཉིས་ཀའི་མདོ་འགག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དེའང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྡོ་ཆས་རྙིང་པ་སྤྱོད་པའི་དུས་

རབས་ཀྱི་ཡར་སྔོན་ནས་ས་མཐོའ་ིམི་དང་། ས་མཐོའ་ིརི་དྭགས་རྣམས་ལྷན་དུ་གནས་པ་ལས་དེ་དག་གཅིག་ཤོས་ཡུལ་

ཁམས་ཐ་དད་པ་ནས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་གཞན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཞིག་མིན། འོན་ཏེ་མི་ནི་སྲོག་ཆགས་གཞན་

ལས་རྣམ་དཔྱོད་ཕྱུག་པས་ཁོའ་ིདཔལ་ཡོན་དང་གསར་གཏོད་ནི་འགྲོ་བ་གཞན་ལས་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོར་

གྱུར་པས་ཁོ་གང་དུ་འཁོད་པའི་ས་གནས་དེ་བཙན་བཟུངས་བྱས་ཏེ་དེར་འཁོད་པའི་སྲོག་ཆགས་གནམ་ལ་འཕུར་དགུ་

དང་། ས་ལ་འཛུལ་དགུ་ཐམས་ཅད་མི་ཁོ་ན་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནམ་ཟླ་རིང་མོའ་ིབརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་

དུ་མིས་འགྲོ་བ་དེ་དག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཚུལ་ནི་དེ་དག་བསད་དེ་ཤ་ཁྲག་ཟས་ཤིང་པགས་པ་གྱོན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

དེ་དག་རྟག་པ་རྒྱུན་དུ་རང་གི་བྲན་ལ་བཀོལ་ཏེ་ནམ་འདོད་འདོད་དུ་ཤ་ཚ་བོ་དང་ཁྲག་དྲོན་མོ་ལ་རོལ་ཆོག་པ་མ་ཟད། དེ་

དག་རང་གི་བུ་ལ་བརྩེ་བས་འཛག་པའི་འོ་མ་དྲོན་མོའང་བུའི་ཁ་ལས་འཕྲོག་ཏེ་རང་ཉིད་འཚོ་བའི་རྒྱུར་བྱས་པ་ཡིན། དེའང་

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སྲོག་ཆགས་དང་གཅན་གཟན་གྱི་རིགས་འགའ་ཞིག་བཏུལ་ཏེ་རང་གི་བྲན་ཏུ་བཀོལ་ཐུབ་པ་རྣམས་སྒོ་

ཕྱུགས་དང་། སྒོ་ཁྱིར་བཏགས། ད་དུང་དབང་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པའམ། བྲན་ཏུ་བཀོལ་རུང་དེ་ཙམ་གྱི་འཚོ་བའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་

བ་དག་ལ་རི་དྭགས་ཞེས་སོ་སོར་བྱུང་བ་ཡིན།
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དེའང་རྒྱུད་ཀྱི་ཟས་དང་སྨན་གྱི་སྐབས་སོ་སོར་ཤའི་ཕན་ཡོན་ནི་རྒྱས་ཤོས་སུ་སྣང་ཞིང་སྲོག་ཆགས་རྣམས་འཚོ་

གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་སྡེ་བརྒྱད་དུ་དབྱེ་བ་དང་། སྡེ་ཚན་དེ་དག་གི་ཤ་རིགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་

ཏུ་ཤ་རིགས་བདུན་ཅུ་ལས་མང་བའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེ་དག་ནང་གསེས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་དོན་སྣོད་དང་

པགས་པ་ཚུན་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་སྤྱོད་ཚུལ་ཞིབ་པར་བཤད་པ་དང་། དེ་བཞིན་འབྲིའི་འོ་མ་སོགས་འོ་མ་བྱེ་བྲག་པ་དང་། དེ་

དག་གསར་རྙིང་གི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་མར་གསར་རྙིང་གི་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་། དེ་

བཞིན་དར་བ་དང་ཕྱུར་ཁུ་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་བྱེད་ལས་ཞིབ་པར་བཤད་པ་འདི་དག་གློ་བུར་ཐོལ་བྱུང་དུ་ལྷ་འདྲེས་

རྒྱུད་རླམས་ཏེ་ཐོན་པའི་ལབ་རྡོལ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་བགྲང་ལས་འདས་པའི་ལོ་དུས་དང་། བསམ་

པས་དཔྱོད་མི་ཐུབ་པའི་འཚོ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞིག་ཡིན་

པས་བརྒྱུད་རིམ་འདི་དག་ལས་གདོད་མའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གི་སྣང་བརྙན་སྐྱར་དུ་བསྐྲུན་དགོས་པ་ཡིན།

དགུ། ཁང་པ་བརྩིགས་པ།

སྲོལ་རྒྱུན་དཔལ་ཡོན་དར་བའི་བྱུང་རིམ་ལྟར་ན། བསྐལ་པ་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་རབས་རྫོགས་ནས་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་ལ་

སྤྱོད་པའི་མགོ་ཚུགས་པའི་སྔོན་དུ་ས་ཞག་ལ་སྤྱད་པས་སྙིགས་མ་འདོར་བའི་སྒོ་དང་ཕོ་མོའ་ིདབང་པོ་དོད་ཅིང་བུད་མེད་

དང་སྐྱེས་པའི་ཐ་སྙད་བྱུང་། ནམ་ཞིག་ན་བལྟ་བ་དང་རྒོད་པ་ལག་བཅང་སོགས་ཀྱི་ཆགས་པས་སོ་སོར་ཚིམས་པའི་དུས་

མཇུག་ཏུ་དབང་པོ་གཉིས་སྦྱོར་གྱི་རེག་བྱ་ལ་སྲིད་པའི་བག་ཆགས་བརྟས་པ་གཉིས་ཀྱིས་དབང་པོ་ཕན་ཚུན་སྤྲོད་པའི་

ཆགས་པ་ལ་ལོངས་སྤྱད་པ་མི་རྣམས་ཀྱི་འཕྱ་སྨོད་དང་ས་འཐོར་བ་སོགས་ཀྱི་དམད་པར་བྱས་པ་སྲུང་བའི་དོན་དུ་རྩིགས་

པའི་ཕག་དང་། རིམ་བཞིན་ཐོག་འབུབ་པའི་སྲོལ་སོགས་དར་བར་བཤད།

ལོ་རྒྱུས་ཚན་རིག་དང་མི་རིགས་རིག་པའི་ལྟ་སྟངས་ལྟར་ན། གདོད་མའི་མི་རྣམས་རང་བྱུང་གི་བྲག་ཕུག་དང་གད་

རོང་དང་། ཤིང་སྡོང་སོགས་ཀྱི་ཕག་དང་གྲིབ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བྱུང་གི་ཉི་ལྷགས་ཆར་ཞོད་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྐྱོབ་

ཐབས་བྱེད་པ་ལས་རིམ་བཞིན་ཤེས་རིག་ཡར་ཐོན་དུ་གྱུར་ནས་ཁང་ཁྱིམ་བརྩིག་པ་དང་། དེའང་ཁང་ཁྱིམ་བརྩིག་པའི་རྒྱུ་

ཆ་དང་། སྒྱུ་རྩལ་བར་མ་ཆད་པར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པས་དེང་རབས་ཀྱི་ཁང་ཆེན་དང་། ཟམ་དང་ཟམ་ཆེན། སྲང་ལམ་དང་

ལམ་ཆེན། གཟིངས་དང་གནམ་གྲུའི་ས་ཚིགས་ཆེན་པོའ་ིབཀོད་པ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་བྱུང་བར་འདོད།

དེའང་བོད་ཀྱི་ཁ་རུབ་ནས་ཁང་ཤུལ་ཉེར་དགུ་དང་། རྡོ་རྩིག་ལྡེང་ཆ། རྡོ་རྩིགས་ཀྱི་རྭ་བ་སྐོར་བ་རྣམས་ཐོན་པ་ 

དང་། དེ་དག་གི་བཟོ་བཀོད་ཀྱང་འགའ་ཞིག་ས་འོག་ཏུ་ཡོད་ལ། འགའ་ཞིག་ས་སྟེང་དུ་ཐོན་པར་བསྐྲུན་ཡོད་ཅིང་། ས་འོག་

གི་ཁང་པ་རྣམས་དབྱིབས་སྒོར་མོ་དང་གྲུ་བཞི་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་བཅས་ལ་དཔགས་ན་ལོ་ངོ་ལྔ་སྟོང་ལྷག་གི་གོང་

ནས་རང་རེའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་རྣམས་རང་བྱུང་གི་འཚེ་བ་དང་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཐབས་སུ་མཁར་དང་གྲོང་

བརྩེག་ནས་གནས་ཡོད་པ་རྟོགས་ཐུབ། མ་ཟད་བོད་ཡུལ་དུ་དེང་གི་དུས་སུ་རིའི་ལྷུན་དང་ཐང་གི་དེའུ་སོགས་ཀྱི་མགོར་

རྡོ་ཆེན་ལས་བགྱིས་པའི་རྩིགས་ཤུལ་སྣ་ཚོགས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། གནའ་བོའ་ིངག་རྒྱུན་དུ་རྡོ་ཆེན་དེ་དག་མ་སངས་
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ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་བརྩིག་པས་མ་སངས་ཀྱི་མཁར་ཡིན་ཞེས་གླེང་བ་ལྟར་ན་བོད་དུ་དབང་བྱེད་བཅུའི་བདུན་པའི་སྐབས་ནས་

ཁང་ཁྱིམ་འབུབ་པའི་རིག་གནས་ཡོད་ཟེར་ན་ཀླན་ཀ་གང་ཡང་མི་འཇུག་པར་སེམས་སོ། །གང་ལྟར་ཁང་ཁྱིམ་ཕུབ་པ་དེས་

མི་རྣམས་རང་བྱུང་གི་གནོད་འཚེ་དུ་མ་ཞིག་ལས་རྒྱལ་བའི་མགོ་ཚུགས་པ་མ་ཟད། ལུས་སེམས་བདེ་ལྷོད་དང་སོས་དལ་

དུ་ངལ་འཚོ་ཐུབ་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་བརྙེད་པ་དེས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་ལ་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་

དཔལ་བསྐྲུན་པ་ཡིན་ཅེས་བཤད་ཐུབ།

བཅུ། གོས་གྱོན་པ།

ཆོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྙིང་པོ་ལས། ཟས་དང་གོས་ནི་མེད། འཚོ་བ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་ཕངས་ཏེ་ཤིང་ཏོག་གིས་གསོས། 

ཞེས་དང་། མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ལས། ལོ་ཏོག་ཟོས་པས་དེ་ཀུན་མི་རུ་གྱུར། །མ་རྨོས་འབྲུ་ཟས་གོས་སུ་ཤིང་ལོ་གྱོན། 

།ནགས་ན་རི་དྭགས་ལྟ་བུར་གནས་པ་ཡི། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་ནི་གདོད་མའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དེང་གི་ལོ་རྒྱུས་

ཚན་རིག་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་བསྟན་པར་མངོན། གོས་གྱོན་པ་ནི་སྲོལ་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ལྟར་ན་

སྔར་ཁང་པ་འབུབ་པའི་སྲོལ་བྱུང་བའི་གླེང་གཞི་དང་ཕལ་ཆེར་འདྲ་སྟེ། ལྷག་པར་འདོད་པ་སྤྱད་དེ་སྦྲུམ་མར་གྱུར་པའི་ལྟོ་

བ་མི་སྡུག་པ་འགེབ་པའི་དོན་དུ་ཤིང་ལོ་སོགས་སྤྱད་པ་རིམ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་སོང་བས་དེ་དག་ལ་ཚ་གྲང་

གི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཚོར་ནས་ཤིང་ལོ་ནས་རི་དྭགས་ཀྱི་པགས་པ་གྱོན་པ་སོགས་བར་རིམ་བཞིན་

ཡར་ལྡན་དུ་གྱུར་ནས་ཕྱིང་པ་དང་། སྣམ་བུ་དང་། རས་དང་། དར་ཟབ་ཀྱི་གོས་གྱོན་པའི་བར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་དག་བྱུང་ 

བར་མངོན།

དེའང་ས་མཐོར་གནས་པའི་གངས་ཅན་པས་གོས་ནམ་གྱོན་གྱི་ལོ་ཚིགས་ལ་ངེས་གཏན་ཁེལ་བ་འཁོད་པའི་ལོ་

རྒྱུས་མ་མཐོང་རུང་། ཆབ་མདོའ་ིཁ་རུབ་དང་། དབུ་མདའ་ཆུང་བ་ནས་སྔོགས་འདོན་བྱས་པའི་གནའ་རྫས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་

རུས་ཁབ་ཕྲ་མོ་མིག་ལྡན་འགའ་ཞིག་བརྙེད་པ་ལ་དཔག་ན་ལོ་བདུན་སྟོང་ལྷག་གི་སྔོན་ནས་ཁབ་སྐུད་སྤྱོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་

བྱུང་བ་དང་། པགས་པའི་གོས་གྱོན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འཁྱེར་བདེ་སྤྱོད་བདེའི་ཆེད་འཚེམས་བཟོ་བྱས་ནས་གྱོན་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་གནའ་རབས་ཀྱི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་གོས་གྱོན་ཤེས་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་

ཀྱི་ཚ་གྲང་ཉི་ལྷགས་ཁ་བ་བུ་ཡུག་སོགས་ཀྱི་འཚེ་བ་དང་། ནད་འབུ་རིམས་དུག་སོགས་ནད་འགོག་གི་ལས་དོན་ལ་དོན་

འབྲས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་དེ་ཁ་རྒྱུན་དུ། མི་ཕོའ་ིལྷ་ཁང་གོས་ཡིན། །ཞེས་གོས་གྱོན་པ་དེ་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀའི་འཇིགས་

པ་ལས་སྐྱོབས་པའི་མགོན་དཔུང་བརྙེས་པའི་དཔག་གདེང་ཐོབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ནད་ཀྱིས་མནར་བ་རྣམས་ཀྱང་ནད་

བཅོས་འཚོ་གནས་ལའང་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད་དེ། རྒྱུད་ལས། པགས་པའི་གོས་དང་ལྷམ་ནི་རྟག་ཏུ་བགོ །ཞེས་ 

དང་། དབྱི་སྤྱང་པགས་པའི་སྤུ་དུགས་རྐེད་པར་བསྟེན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལས་རྟོགས་ཐུབ་བོ།།



289གདོད་མའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ།

བཅུ་གཅིག །དཔྱད་བཅོས།

དཔྱད་ནི། ཆ་བྱད་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བཀོལ་ཏེ་ནད་ཀྱིས་མ་རུང་བར་བྱས་པའི་གནོད་བྱ་ཁམས་སམ་ལུས་ཟུངས་ཕྱིར་

འབྱིན་པའི་སྒོ་ནས་ནད་ཀྱི་བརྟེན་ཕྲལ་བ་དྲག་པོའ་ིདཔྱད་དང་། དེ་མིན་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་ལས་འོང་བའི་ཁམས་ 

དང་། རླུང་འགའ་ལམ་དུ་འཁྱིལ་བའམ། དགོས་སར་མ་འབྱོར་བ་དང་། འབྱུང་ཁུངས་ནས་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་པ་དག་ལ་དེ་དག་

གནས་སོ་སོར་ཆ་བྱད་གང་རུང་སྤྱད་དེ་དམིགས་བསལ་གྱི་གནས་དེའི་ཚོར་ཤེས་སློང་པའི་སྒོ་ནས་འཁྱིལ་བ་གཤང་བ་དང་། 

དགག་པ་གློད་པ་དང་། ཟད་པ་བསྐྲུན་ནས་འཁོར་རྒྱུགས་དང་། འབྱིན་རྔུབ་སོགས་ཀྱི་མ་ལག་ཡོངས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་རིམ་དང་

གཅིག་ཅར་གྱི་སྒོ་ནས་འགག་ཐོགས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་ལག་ལེན་ཞིག་ལ་འཇམ་དཔྱད་ཅེས་བྱ་སྟེ། རྒྱུད་

ལས། ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནས་ནད་རྣམས་འབྱིན་པ་དང་། །ཞི་བར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་དཔྱད་ཅེས་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཡིན་ནོ།།

ལྟ་བ་དེའི་མེ་ལོང་ཐོགས་ནས་གདོད་མའི་མི་རིགས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ཞིག་བསྐྲུན་ན། 

དེའང་རྒྱ་ནག་གི་སྐམ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གླེང་སྐབས། རྡོ་ཆས་རྙིང་པ་སྤྱོད་པའི་དུས་རབས་ (40,000 BC) དང་། རྡོ་ཆས་

གསར་མ་སྤྱོད་པའི་དུས་མགོའ་ི (10,000 BC) ཚེ་ན་རང་བྱུང་གི་རྡོ་རྩེ་ཟུར་ཅན་དང་། བརྡར་བཅོས་ཀྱི་རྡོ་རྩེ་རྣོན་པོ་དག་

གིས་ན་སར་བསྣུན་ནས་ཁྲག་བཙག་པ་དང་། རྣག་འདོན་པ་སོགས་བྱས་ནས་ཐོབ་པའི་ཚོར་བ་ལ་གདེངས་འཇོག་བྱས་ཏེ་

སྐམ་ཁབ་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་མགོ་ཚུགས་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་རིམ་བཞིན་དར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཟངས་

དང་ལྕགས་རིགས་སོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སྤྱད་དེ་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བར་བཤད། དེ་བཞིན་དུ་ས་མཐོར་འཚོ་བའི་གདོད་མའི་

བོད་ཀྱི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ལ་སྤྱོད་ཤེས་པ་ན་མེར་བསྲོས་པས་གྲང་ལྷགས་ཀྱི་གདུང་བ་ལ་ཚོར་བ་སིམ་པ་སྟེར་

བའི་མྱོང་བ་ལས་མེ་བཙའི་རིག་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེའང་མེར་བསྲོས་པའི་སྤྱི་ཙམ་གྱི་ཚོར་བ་བདེ་བ་དེ་བྱེ་བྲག་ཟུག་རྔུ་

ལྡང་བའི་ས་དམིགས་ཤིག་ཏུ་བསྲོས་པས་གནས་དེར་ཟུག་རྔུ་ཞི་ཞིང་བདེ་བའི་ཚོར་བ་བྱུང་བ་དང་། ཡོ་བྱད་ཀྱང་སྤྲ་བ་

དང་། ཤིང་དང་། རྭ་དང་། རྡོ་དང་། ལྕགས་རིགས་བཀོལ་པ་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་

རིམ་བཞིན་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། དེ་བཞིན་མེ་དམིགས་ཀྱང་ཐོག་མར་གང་ན་སར་མེ་འདེབ་

པ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་གནས་དང་ནད་གཞིའི་སྒོ་ནས་ད་ལྟའི་མེ་གསང་རྣམས་གཏན་འབེབ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། 

རྒྱུད་ལས། མེ་དམིགས་ནད་ཀྱིས་བསྟན་དང་སྨན་པས་བཙལ། །ནད་ཀྱིས་བསྟན་པ་ན་བའི་དམིགས་ཡོད་པ། །མནན་ན་

ཕན་ཉམས་བྱེད་པ་དེ་ན་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་དཔྱད་འདིའི་བྱུང་བ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དེའང་རྒྱ་ནག་གི་མེ་བཙའི་

རིག་པ་འདི་ཉིད་བོད་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། མཁས་དབང་སྐལ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གི་སྨན་གཞུང་དུ་དང་པོ་

གཏར་ག་ཙམ་ལས་མེ་བཙའ་མེད་ལ། ད་ནི་མི་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་གི་སྔོན་ཏེ། ཧན་རྒྱལ་ནུབ་མའི་ཁྲི་རབས་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་

ཁྱབ་སྤེལ་བྱུང་བ་ཡིན། སྒོས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གོང་མ་སེར་པོའ་ིནང་བསྟན་ཞེས་པར་གསང་དམིགས་ལ་ཨ་ཤུ་གསང་ཞེས་པ་

སྟེ་གང་ན་སར་གསང་དམིགས་སུ་འཛིན་པ་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་བརྡ་དང་ལུགས་སྲོལ་ཁོ་ནར་ངེས། ཨ་ཤུ་ཞེས་པ་ནི་ཨ་ན་ཞེས་

པའི་བོད་སྐད་ཟུར་ཆག་པ་དང་། ཨ་ན་ཞེས་པ་ནི་ན་ཟུག་ཆེ་བའི་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པའི་སྒྲ་ཡིན་ནོ།། (བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་བྱུང་

འཕེལ་ལོ་རྒྱུས། P51) ཞེས་གསུངས་པ་ནི་དོན་ལ་གནས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ།།
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གཏར་ཁ་འདེབས་པ་ནི་ལུས་ཁམས་སུ་ཕུང་གསོག་ཐེབ་པའི་རླུང་རོ་དང་། དུག་རྫས་གཙང་སེལ་བཟོ་བའི་བོད་ཀྱི་

གསོ་བ་རིག་པའི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ཆབ་མདོ་ཁ་རུབ་ཀྱི་གནའ་ཤུལ་ལས་ཐོན་པའི་རུས་ཆས་སུ་རུས་

འབིགས་དང་། རུས་ཁབ་དུ་མ་ཐོན་པ་ལས་རུས་འབིགས་ནི་རྣག་རྟོལ་བའམ་ཁྲག་གཏར་བྱད་ཡིན་པ་རྟོག་ཞིབ་པ་རྣམས་

ཀྱིས་གདེང་འཇོག་མཛད་ (བོད་ལྗོངས་གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་སྤྱི་བཤད་) ཡོད། དེས་ན་མི་ལོ་ལྔ་སྟོང་ལྷག་པའི་སྔོན་ནས་

བོད་དུ་གཏར་ག་གདབ་སྟེ་ནད་བཅོས་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་དང་ལག་རྩལ་ཡོད་པར་བསྟན་ཡོད། རྒྱུད་ལས་ནད་གཞི་དང་། 

དེའི་གནས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏར་གསང་རྣམས་བསྟན་ཏེ། འོན་ཀྱང་གང་ཉེ་གང་རྒྱས་གཏར་བ་ཤེས། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ལ་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གདེང་འཇོག་མཐོན་པོ་དང་། ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་བསྐུ་མཉེ་

དང་། དུགས། ལུམས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་ལག་ལེན། དྲག་པོ་འདྲལ་གཅོད་འབྲུད་དང་འབྱིན་པ་བཞི། ཞེས་ཤ་རོ་མཚོ་

གྱིས་འདྲལ་བ་དང་། འཕྱང་བ་གཅོད་པ་དང་། རུས་སྐྱོན་གསོན་གཤིན་བར་འདྲུད་པ་དང་། ཟུག་རྔུ་སྐམ་པས་འབྱིན་པ་

སོགས་དཔྱད་ཀྱི་ཆ་བྱད་དང་། དེ་དག་ལག་ལེན་བྱ་ཐབས་རྣམས་ལ་བརྟག་ན་གནའ་རབས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་

གསར་པ་ཞིག་ཀུན་གྱིས་སོ་སོའ་ིམིག་སྔར་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

བཅུ་གཉིས། རུས་བཅོས།

ཉེ་ཆར་མཚོ་སྔོན་ལྕང་ལའི་བང་སོ་ནས་ཐོན་པའི་མགོ་རུས་འགའ་ཞིག་ལ་དཔྱད་ན། བང་སོ་དེ་ནས་ཐོན་པའི་གནའ་

རྫས་རྣམས་ནི་རྡོ་ཆས་གསར་པ་སྤྱོད་པའི་དུས་ཏེ་མི་ལོ་ལྔ་སྟོང་ལྷག་གི་སྔོན་ནས་ཡིན་པར་གདེང་འཇོག་བྱས་ཡོད། 

དེས་ན་དེ་ནས་ཐོན་པའི་མགོ་རུས་གསུམ་ཡོད་པ་སོ་སོར་དཔྱད་གཞིའི་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ནི། གཅིག་ལ་ཀླད་

དཀྱིལ་གཡས་གཡོན་དུ་བུ་ག་ཡོད་ཅིང་། བུ་གའི་མཐའ་ནས་སྦྲང་གཤོག་ཙམ་གྱི་སེའུ་ (རུས་པ་གསར་པ་) སྐྱེ་ཡོད་པ་ 

དང་། གཉིས་ནི། རྒྱ་སྲུབ་གཡས་སྟེང་ལ་བུ་ག་ཡོད་ཅིང་། བུ་ག་ཟླུམ་ལ་ངོས་འཇམ་པ་དང་། མཐར་གས་ཆག་སོགས་ཀྱི་

ཁྱད་ཆོས་ལ་བརྟགས་ན་ཆེད་དུ་འབུགས་རྟོལ་བྱས་པ་རྟོགས་ཐུབ། གསུམ་པ་ནི། རྒྱ་སྲུབ་གཡས་སྟེང་དུ་བུ་ག་ཡོད་ཅིང་། 

བུ་ག་ཟླུམ་ལ་ངོས་སྙོམས་པ་དང་། རུས་པའི་སེའུ་སྐྱེ་ཤུལ་མེད་ (མཚོ་སྔོན་ལེའུ་ཝཱན། རྒྱ་ཡིག་) ཅེས་སོགས་ཀྱིས་བོད་

ཡུལ་འདིར་མི་ལོ་ལྔ་སྟོང་སྔོན་ནས་མགོ་ལ་དྲ་བཅོས་བྱེད་པའི་ཐབས་དང་རྒྱུ་རྩལ་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད།

དེའང་འཛམ་གླིང་སྨན་བཅོས་སྤྱི་ཡི་སྙན་ཞུ་ Prunières and Brocard 1875 ལྟར་ན་ཀླད་རུས་འབིག་ 

པའི་བཅོས་ཐབས་ནི་རྡོ་ཆས་གསར་པའི་དུས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐོང་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལག་ཐབས་ཤིག་ཡིན། འདི་ནི་བདེན་

དཔང་ར་སྤྲོད་ཐུབ་པའི་ཆེས་གནའ་རབས་ཀྱི་ལག་རྩལ་ཞིག་ཡིན། འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་རུས་ཆག་ལེན་པ་ 

དང་། ཀླད་པར་གདོན་ཞུགས་པ་དང་། འབུ་ཞུགས་པ་འདོན་པ་བཅས་ཡིན། གཤག་བཅོས་ཀྱི་གནས་ཕལ་ཆེར། ཐོད་པ་ 

དང་། ལྟག་པ་དང་། སྤྱི་གཙུག་གཡས་གཡོན་གྱི་རུས་པ་བཅས་ཡིན། ལག་ཐབས་ནི། རྡོ་འབིགས་རྣོན་པོས་འབིགས་པ་ཡིན་ 

ཅིང་། འདི་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ས་གནས་གང་སར་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། (འཛམ་གླིང་གསོ་དཔྱད་ལོ་རྒྱུས་) ཅེས་དང་། འདི་དག་

ཕལ་ཆེ་ཡོ་རོབ་གླིང་གི་འཇར་མན་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མའི་རྡོ་ཆས་གསར་མའི་གནའ་ཤུལ་དུ་མཐོང་རྒྱུ་མང་། (མཚོ་སྔོན་
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ལེའུ་ཡན་) ཞེས་པའི་དཔྱད་གཞི་རྣམས་ཀྱིས་སྔར་རྒྱ་གར་དུ་སྟོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཕེབས་པའི་

འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་གསོས་གྲོང་ཁྱེར་རྡོ་འཇོག་ཏུ་ཕེབས་ནས་མགོ་བོའ་ིགཤག་ལས་ཀྱི་ལག་རྩལ་སློབ་སྦྱོང་དང་། དེ་ནས་

རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་ཉམས་ལེན་མཛད་པར་འཁོད་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་དཔང་དུའང་འགྲོ་བར་སྣང་ངོ་།།

བཅུ་གསུམ། གདོད་མའི་གསོ་དཔྱད་དང་ཆོས་ལུགས།

དེའང་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་ནི། གདོད་མའི་མི་རྣམས་ཀྱི་རང་ཉིད་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལས་

ཐོབ་པའི་ཉམས་མྱོང་རིམ་བསགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡེ་མ་རྟོགས་ཀྱང་རང་བྱུང་ཁམས་འགར་བག་

ཡོད་བྱེད་དགོས་པའི་འདུ་ཤེས་རིམ་བཞིན་འཕེལ་བས་ཤེས་རིག་གི་དུས་རབས་མགོ་ཚུགས་པ་དང་། དེའང་རང་གི་བདེ་

སྡུག་ལ་ཐད་ཀར་ཤུགས་རྐྱེན་ཡོད་ཅིང་རང་གི་དེ་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་དག་ལ་རེ་དོགས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་

འགར་ཕན་པའི་ལྷར་བཟུང་ནས་མཆོད་འབུལ་སྐྱབས་གསོལ་བྱེད་པ་དང་། འགའ་ཞིག་ལ་གནོད་པའི་བདུད་དུ་བཟུང་ནས་

ཡས་དང་གཏོ་བསྐྱེལ་བ་སོགས་བྱས་ནས་རང་ལ་དགོས་པ་འབྱུང་བར་རེ་བ་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།

དེའང་འབེལ་གཏམ་ལུང་གི་སྙིང་པོ་ལས། དེ་རྗེས་བདུད་དང་སྲིན་མོས་དབང་བྱས་ཤིང་། །བྲག་རི་དམར་ནག་

ནགས་ཁྲོད་ལ་གནས་བཅས། །འགྲོ་བ་མི་ལ་གནོད་སྦྱིན་དངོས་སུ་ཟ། །མི་རྣམས་དུད་འགྲོ་ཤ་ཟ་གདོང་པ་དམར། །ཡུལ་

མིང་བདུད་ཡུལ་ནག་པོ་དགུ་ཡུལ་ལམ། ཁ་རག་སྒོ་རུ་ལྷ་སྲིན་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ། །མི་དང་སྲིན་འབྲེལ་སྲིན་པོའ་ིཚ་བོ་མང་། 

།འགལ་རྐྱེན་བྱུང་ན་ཡུལ་ལྷ་དམར་གྱིས་གསོལ། །ཞེས་བོད་ཀྱི་གདོད་མའི་དབང་བྱེད་བཅུའི་སྐབས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གཟུགས་

བརྙན་མིག་ལམ་དུ་རྗེན་པར་འཆར་བའི་ཁྲོད་དུ་རང་ལ་འཆོས་མི་རུང་བའི་འགལ་རྐྱེན་འཕྲད་སྐབས་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་

བ་དང་། དེའང་བྱེ་བྲག་ཏུ་རང་གང་ལ་གནས་པའི་ཡུལ་གྱི་ལྷ་དང་། མཆོད་རྫས་ནི་རི་དྭགས་སོགས་དམར་གསོད་བྱས་

ནས་དེའི་ཤ་ཁྲག་དབུགས་གསུམ་གྱིས་མཆོད་པར་གསལ་བས། དེའི་ཚེ་ན་མཆོད་པའི་དགོས་པ་དང་། མཆོད་ཡུལ་དང་

མཆོད་རྫས་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་དེ་བས་ཀྱང་གསལ་ཐུབ་པ་ཡིན། དེའང་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ཡུལ་ལྷ་ནི་ཕྱིས་

སུ་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཁ་རག་ཁྱུང་བཙུན་མར་གསོལ་བ་འདི་ཡིན་ནམ་སྙམ།

དེ་བཞིན་རྒྱ་བོད་ཡིག་ཚང་རྒྱས་པ་ལས། འོ་དེ་གུང་རྒྱལ་བྱ་བ་དེ། ནམ་མཁའ་འཕྲུལ་ཙམ་ན་བཞུགས་པའི་གནམ་

གྱི་ཐང་ང་དགུ་དང་བཤོས་པའི་སྲས་དགུ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་འཁྲུངས་སོ། །ཆར་བབ་ཀྱི་གྲངས་ལས་མང་བའི་ལྷ་བྲན་ཀུན་གྱི་

ཡབ་མཛད་དོ། །བར་གྱི་ཐང་ང་དགུ་དང་བཤོས་པའི་སྲས་རི་རབ་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་བས་མང་བའི་ལྷ་བྲན་ཀུན་གྱི་ཡབ་མཛད་

དོ། །ཞེས་དང་། ལྷ་རྗེ་གུང་བཙན་དང་སྟོང་བཟའ་འཚོ་སྨན་དང་བཤོས་པའི་སྲ་མཆེད་བདུན་ལས། མཐོ་ལ་བཙལ་གྱི་ལྷ། 

དམའ་གྲུ་བཙལ་གྱི་ལྷ། ཡུལ་གྱི་ཡུལ་ལྷ། མཁར་གྱི་རྩེ་ལྷ། ཕྱི་ལྷ་དང་ནང་ལྷ། སྒོ་ལྷ་དང་བདུན་ནོ། །ཞེས་དང་། ལྷ་རྗེ་ཟིན་

བདག་དང་གསལ་འཇོན་མ་བཤོས་པའི་སྲས། ཞིང་ལྷ་ཚངས་པ། ཆུ་ལྷ་བྱང་ཡུ་གདོག་ལྷ་མོན་བུ། ཀ་ཡ་བཙན་པོའ་ིནང་ལྷ། 

མུ་ཡ་བཙན་པོའ་ིནང་ལྷ། ཚེས་ལྷ་རྨང་པོ་བུ་ཡི་ལྷའོ། །ཞེས་རང་གི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་རྟག་ཏུ་འབྲལ་ཐབས་མེད་ཅིང་མཐུན་
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རྐྱེན་གང་ལས་བྱུང་བའི་ཡུལ་ཕལ་ཆེར་ལ་ལྷར་མིང་གིས་བཏགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་འགོ་བའི་ལྷ་སྟེ་སྐྱེས་ལྷ་དང་། ཞང་ལྷ། 

དགྲ་ལྷ། ཡུལ་ལྷ་སོགས་ལྷར་མིང་བཏགས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་རང་གང་ལ་གནས་པའི་ཡུལ་ལ་བག་ཡོད་དང་གུས་པ་བྱ་

དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་མ་ཕྱོགས་དང་། ཕའི་ཕྱོགས་སྟེ་སྐྱེ་བརྒྱུད་དང་། དམག་གི་མགོ་དཔུང་སོགས་ལ་གུས་

པ་དང་། མཐུན་ཐབས་བྱ་དགོས་པ་སོགས་དོན་ལ་གདོད་མའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་གང་ཟག་སྒེར་གྱི་བློར། རང་གི་འཚོ་བའི་

ཁོར་ཡུག་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྟ་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེའང་ཁ་རུབ་ཀྱི་གནའ་ཤུལ་ལས་ཁང་པའི་སྒོ་འགྲམ་

དུ་མཆོད་པ་འབུལ་སའི་སྟེགས་བུ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་ཐལ་རྡུལ་ཡོད་ (བོད་ལྗོངས་གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་སྤྱ་ིབཤད་) པ་ 

བཅས་ལ་དཔྱད་ན་ཁ་རུབ་རིག་དངོས་ཀྱི་ (ལོ་ལྔ་སྟོང་ལྷག་) སྔོན་ནས་ཀྱང་ལྷ་གསོལ་མཆོད་འབུལ་གྱི་སྲོལ་ཡོད་པ་

རྟོགས་ཐུབ་པ་ཡིན།

དེའང་རིམ་པས་གནའ་རབས་ཀྱི་རྩིས་ཏེ་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་འགྲོས་དང་། ལོ་དང་སྤར་སྨེ་སོགས་བརྩི་སྲོལ་བྱུང་ 

ཞིང་། དེ་དག་ལ་བསྟེན་ནས་ཕན་པའི་ལྷ་དང་གནོད་པའི་གདོན་བྱེ་བྲག་ཏུ་ངོས་བཟུང་ཞིང་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་དང་། འདྲེ་ལ་

ཡས་དང་གཏོ་བསྐྱེལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་རིམ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་དང་གོང་

འཕེལ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པས་དེང་རབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་བར་གོང་འཕེལ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ལྟར་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་ཞབས་འདེགས་ཆེན་

པོ་སྒྲུབ་ཡོད་དེ། ལུས་ཀྱི་ནད་གཞི་ཕལ་ཆེར་ལུས་ལ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ལ་བཟོད་དཀའ་བ་དུ་མ་ཞིག་སེམས་

ཀྱི་མྱོང་བྱ་ཁོ་ནར་ཡོད་པ་དང་། སེམས་ཀྱིས་ལུས་ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་ཕྱིར་དེ་ནི་ཤེས་ཡོན་དང་སློབ་གསོ། འཕྲོད་

བསྟེན་དང་མཐུན་སྒྲིལ། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་རྩ་ཡིན་པས་དེ་བདེ་བ་དང་རྣལ་མར་གནས་པའི་

ཐབས་ལས་ལྷག་པ་སྒྲུབ་བྱ་གཞན་གང་ཡང་མེད་དོ། །དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ལྟ་ཚུལ་འདི་བཟུང་ནས་རང་ཉིད་གནས་སའི་

གནམ་ས་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་སྲུང་སྐྱོབས་དང་གཙང་མར་ཉར་ཐུབ་ཅིང་། མཐའ་ཡས་པའི་སྲོག་ཆགས་དུ་མ་ཞིག་གི་ཚེ་

སྲོག་ལ་འགན་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ནམ་ཞིག་ན་འདི་ཉིད་རྨོངས་དད་དུ་བཟུང་ནས་ལྟ་ཚུལ་འདི་དག་ཡར་རྒྱས་དང་

འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་བར་ཆད་དུ་བཟུང་བའི་ལྟ་བ་དར་ཞིང་། འདི་དག་ལ་གཏོར་བཤིག་བཏང་བའི་མགོ་བརྩམ་པ་ནས་རང་བྱུང་

ཁོར་ཡུག་ཐམས་ཅད་ལ་གཏོར་བཤིག་ཚད་ལས་འདས་པ་བྱུང་སྟེ་ཆུ་ལོག་དང་ཐན་སྐྱོན། ས་ཡོམ་དང་མཚོ་ཡོམ། ཆར་

དང་གངས་ཞོད་སོགས་ཀྱི་གནོད་སྐྱོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད། འཇིག་རྟེན་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཆུ་དང་རླུང་ཁམས་

ཐམས་ཅད་འབག་བཙོག་ཏུ་གྱུར་ནས་དབུགས་དང་སྐོམ་ཚུན་ཆད་ཅི་དགར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་ནས་བགྲང་

ལས་འདས་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་མང་པོ་དུས་མིན་དུ་འཆི་བ་དང་། འགའ་ཞིག་རིགས་བརྒྱུད་རྩ་ལག་དང་བཅས་པ་སྟོངས་པར་

གྱུར་པ་དང་། བཙོག་རྡུལ་གྱིས་ཁྱབ་པའི་དྲོད་ཀྱིས་ཡུལ་ཁམས་དང་འགྲོ་བ་དུ་མར་ཚ་དམྱལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཚེ་འདིར་

མྱོང་བ་དང་། འཁྱག་དང་གངས་ལ་གནས་པའི་ཡུལ་དང་འགྲོ་བ་མཐའ་ཡས་པ་གླིང་དང་དཔུང་གཉེན་མེད་པར་གྱུར་པ་

སོགས་བསམ་ཡོད་ཕལ་ཆེར་གྱིས་ཤེས་ཐུབ་པའི་ཡ་ང་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་དག་བྱུང་བ་ལགས་སོ།།



293གདོད་མའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ།

བཅུ་བཞི། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་འབྱུང་ཁུངས།

སྔར་བཤད་པའི་གདོད་མའི་བོད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་རིག་པ་ནི་གསོ་བ་རིག་པའི་རྩ་བ་ཡིན། གནའ་དེང་གི་མཁས་པ་དུ་མ་ཞིག་

གིས་ཆུ་མགོ་གངས་ལ་ཐུག་པ་བཞིན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་བཏུག་པ་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་

ཞང་ཞུང་བོན་ལ་ཐུག་པར་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་སོགས་ནི་ཕྱོགས་རེའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ལས་བོད་ཀྱི་གསོ་དཔྱད་ཧྲིལ་པོའ་ིལོ་

རྒྱུས་མཚོན་ཐུབ་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་མིན།

དེའང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ནི་དུས་རབས་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པར་བོད་དུ་གསར་དུ་དར་བའི་ཆོས་ལུགས་

ཤིག་ཡིན་ཅིང་། དེའི་སྔོན་ནས་བོད་ལ་སྨན་བཅོས་ཡོད་པ་མ་ཟད་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལག་རྩལ་གྱི་ཆུ་ཚད་ཀྱང་མཐོན་པོར་སླེབ་

ཡོད་པ་དང་། ཆེད་ལས་པ་ཡོད་པ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱིས་བདེན་དཔང་བྱེད་ཐུབ། དེ་བཞིན་དུ་

བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་དར་ནས་བྱུང་ཞིང་། དེའང་གཤེན་རབ་ཀྱིས་གསུངས་པ་དང་དཔྱད་བུ་ཁྲི་ཤེས་ཀྱིས་བསྡུས་ནས་བོད་

ཀྱི་གསོ་རིག་གི་མགོ་ཚུགས་པར་བཤད་པ་ནི་སྣང་ཚུལ་བདེན་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་། གནས་ཚུལ་དངོས་ནི་སྔར་བཤད་པའི་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིག་པ་དང་། དངོས་རྫས་རྗེས་ཤུལ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དུ་འགྲོ་བ་མི་རིགས་བྱུང་བ་ནས་མགོ་ཚུགས་པ་ཡིན་

པར་གསལ་བ་མ་ཟད། སྤྱིར་བོན་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལུགས་རྣམས་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་གོང་འཕེལ་མི་དམན་པ་

སོང་བའི་རྗེས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡིན་པས་རྒྱུ་འབྲས་གོ་ལྡོག་ཏུ་སོང་བ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔྱད་པ་མ་རྫོགས་པར་གཞུང་དང་

ལག་ལེན་བྱེ་བྲག་པ་འགའི་གནས་ཚུལ་གྱིས་སྤྱི་ལ་རྒྱས་འགེབ་དྲགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་འདྲ་རྒྱུན་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་

གྲལ་དུ་བརྩིས་ན་འཚམས་པར་སྣང་། བར་ལམ་བྲན་གཡོག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སྐབས་སུ་ཆོས་ལུགས་དང་ལྟ་གྲུབ་

སྣ་ཚོགས་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྲུལ་སྣང་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་ཀྱང་། ལོ་རྒྱུས་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་ལྟ་

ཚུལ་བཟུང་ནས་དཔྱད་ན་བོན་དང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་གཉིས་ཀས་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་

ལ་ཕྱག་རྗེས་དང་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབ་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་། འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་མི་དགོས་པའི་

ཁྱད་པར་ཕྱེ་དགོས་སོ།།

བཅོ་ལྔ། ཞར་བྱུང་ཏུང་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་སྨན་ཡིག

ཏུང་ཧོང་ནི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་སྐབས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་དཔུང་འཇུག་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ཡུལ་རྒྱ་ཆེན་མངའ་

འབངས་སུ་བྱས་པའི་གྲལ་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་སྐོར་བོད་འབངས་དཀྱུས་མར་བཀོལ་བའི་གྲལ་ཡིན། རྒྱལ་པོས་གང་ལ་

དབང་བསྒྱུར་བའི་ཡུལ་དེར་བོད་ཀྱི་རིགས་བརྒྱུད་དང་ཆོས་ལུགས་སྤེལ་ནས་འབངས་རྣལ་མར་བཀུག་པའི་སྲིད་ཇུས་

ཡོད་པ་ལྟར་ཡུལ་དེར་དགོན་པ་དང་དཔེ་མཛོད་དུ་མ་བསྐྲུན་ནས་བོད་དབུས་སུ་དར་རྒྱས་སུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་

རིག་གནས་དུ་མའི་གཞུང་འདྲ་བཤུས་གསོག་འཇོག་དང་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་ལས། ནམ་ཞིག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་ཆག་

སྒོ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་གོ་སྐབས་བཟུངས་ནས་རྒྱ་མི་རྣམས་ཀྱིས་གྱེན་ལངས་བྱས་ཏེ་ཡུལ་དེའི་སྲིད་གཞུང་དང་དམག་མི་
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རྣམས་གནས་ནས་བསྐྲད་པ་སོགས་བྱས་པ་དང་། དཔེ་མཛོད་དང་དགོན་པ་རྣམས་མི་ལོ་སྟོང་ཚོ་ལ་ཉེ་བར་བདག་མེད་དུ་

གྱུར་ཏེ་ས་འོག་ཏུ་གཟིམ་པ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་མགོར་དབྱིན་ཇིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐེ་ཇུས་ཆེན་པོ་བྱེད་སྐབས་སེ་ཐན་དབྱིན་  

(Aurel Stein) གྱིས་ (༡༩༠༧) བརྙེད་དེ་བྲག་ཕུག་འགའི་དཔེ་ཆ་རྣམས་ལོན་ཌོན་དུ་ཁྱེར་བའི་འདྲ་བཤུས་འགའ་ཞིག་

འཛམ་གླིང་གང་སར་ཁྱབ་པའི་གྲས་ནས་གསོ་རིག་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་གསུམ་པེ་ཅིང་ནས་པར་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད། དེ་ནི་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཚད་མེད་ལྡན་པའི་མེ་བཙའི་བཅོས་ཐབས་གཉིས་དང་། དཔྱད་ཡིག་གཞན་བཅས་ཡིན།

དེ་དག་གི་བརྡ་སྤྲོད་ཐད་ལ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱི་འགྲོས་དང་མི་མཐུན་ཡང་གནའ་རབས་ཀྱི་མ་བཅོས་པའི་ཉམས་

འགྱུར་ལྡན་པས་ནང་དོན་གཏིང་ཟབ་པ་དང་། བརྗོད་བྱའི་ཐད་ནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་གྱི་ཡུལ་ཐོན་སྨན་རྫས་རྣམས་གཙོར་

བཏོན་གྱི་སྨན་བཅོས་ལ་བཀོལ་བ་སོགས་ཞིབ་འཇུག་གི་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད། དཔེར་ན་གློ་བའི་བཅོས་ཐབས་

སུ། མྱི་གློ་ན་གློ་གཡས:སུ:ལྕི:ན:གློ:རྩ་གཡསུ་ཐོབ་ཤིགགཡོན:ལྕི་ན་གཡོན་པར་ཐོབ་ཤིགགློ:ཟད་པར་ན་དང་གློ་གཡས་

གཡོསུདོ་སྙོམས་ཏེ་ཤིགགློ་རྩི། ཞེས་མི་གློ་ནད་ཅན་ལ་གཏར་ག་གདབས་ཏེ་བཅོས་ཐབས་དང་། འོ་འཚལ་དང་། རི་

དགས་ཐམ་ཤད་ཀྱི་གློ་ཕྱེ་དང་བྱ་ཐམ་ཤད་ཀྱི་གློ་ཕྱེ་དང་བྱ་རྒོད་ཀྱི་གློ་བ་དང་དེ་རྣམས་ཆང་ཉིང་ཁུང་ལ་སྦྱཏེ་འཚལ་ན་རྩི། 

ཞེས་གློ་ནད་ཅན་གྱིས་བྱ་དང་རི་དྭགས་ཀྱི་གློ་བ་ཡོད་ཚད་ཕྱེ་མར་བྱ་ཏེ་གྲོ་ཆང་དང་སྦྱར་ཏེ་འཐུང་ན་གློ་ནད་ལ་ཕན་ཞེས་ 

དང་། སྟོན་ཤིད་ཆིག་གི་ནང་དུག་གིས་འཇིགས་ན་ནང་པར་འགྲོ་ཁར་དུང་ཕྱེ་དང་ཡུངས་དཀར་དང་རྪ་རོང་དང་དེ་རྣམས་

གྲི་རྩེ་རེ་ཆུ་དང་སྦྱར་ཏེ་འཐུང་ན་དུག་གིས་ཟུགས་མྱི་སྲིད་དོ། །ཞེས་དུག་སྲུང་ངམ་དུག་འདྲེད་དེ། དེའང་སྟོན་མོ་དང་འདས་

མཆོད་སོགས་ལ་འགྲོ་སྐབས་དུག་ཡོད་པར་དོགས་ཏེ་སྐྲག་ན། དུག་འདྲེད་དུ་ནང་པར་ཏེ་ལྟོ་སྟོང་དུ་དུང་རྡར་བའི་ཕྱེ་མ་ 

དང་། ཡུངས་དཀར་ (ནག་གི་ས་བོན་གང་ཡང་ལོ་དགུར་ལོན་པ་) དང་། ཚ་རོང་སྟེ་དཔའ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་སོ་སོར་གྲི་

རྩེ་གང་རེ་སྟེ་ཐུན་ཆུང་རེ་ཆུ་གཙང་དང་སྦྱར་ཏེ་འཐུང་ན་དུག་གིས་མི་ཚུགས་སོ། །ཞེས་སོགས་གདོད་མའི་གསོ་རིག་

ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ་དེང་རབས་གསོ་རིག་གི་མྱུ་གུ་རྡོལ་བའི་ལག་ལེན་ཕན་ཐོགས་ཅན་རབ་བཏགས་དང་ཚིག་རྒྱན་གྱིས་མ་

བསྒྲིབ་པའི་གཅེར་མཐོང་གི་སྨན་བཅོས་ལག་ལེན་མང་དུ་ཡོད་དོ།།

སྨྲས་པ།

དོན་གྱི་ཤེས་རིག་ལག་ལེན་འདེབ་པ་དང་།།

བློ་གྲོས་སྣང་བས་ཤེས་བྱའི་པདྨོའ་ིཚལ།།

རྒྱས་པར་བྱེད་འདི་དོན་ཆེན་ལགས་མོད་ཀྱང་།།

སྔོན་བྱུང་གནས་ལ་དཔྱོད་པའང་དོན་མེད་མིན།།
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སྟོང་ལོ་ཐེར་འབུམ་འཚོ་བའི་མི་རྒན་མེད།།

བསྐལ་པ་ཆགས་འཇིག་མཐོང་བའི་དྲང་སྲོང་མེད།།

འདས་པའི་སྣོད་བཅུད་འཇལ་བའི་མངོན་ཤེས་མེད།།

ཆོས་སྲིད་མ་སླད་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚང་མེད།།

གཡོ་རྒྱུའི་དར་གོས་ཆོས་ལུགས་དྲི་བཟང་དང་།།

སྙན་ངག་མཛེས་པའི་རྒྱན་གྱིས་མ་སྒྲིབ་པའི།།

སྣ་ཚོགས་དངོས་རྫས་རང་བཞིན་མཛེས་མའི་གཟུགས།།

གཅེར་མཐོང་གནའ་རྫས་དཔྱོད་པ་འདི་ཀོ་རྨད།།

དུས་གསུམ་གསལ་བའི་མངོན་ཤེས་བདག་ལ་མེད།།

གང་དྲན་སྨྲ་བའི་སྙིང་སྟོབས་བདག་ལ་མེད།།

ལོ་ཟླར་དཔྱོད་པའི་དུས་ཚོད་བདག་ལ་མེད།།

མེད་གསུམ་གདོ་བས་དཔྱད་པ་འདི་ཙམ་མོ།།
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