༄༅།།བོད་�ི་ག�་བཤད་པ།
བོད་�་ག�འི་རིག་གནས་དང་�བ་�ལ་ཆོས་�གས་�་ཐོབ་ཐང་དང་�ོད་�ོ་
སོགས་ལ་�ང་ཟད་ད�ད་ཡོད།
གནད་ཚ�ག གཏེར་ཁ། ག�་མཆོག འ�ང་�ངས། རིན་ཐང་། མཚ�ན་དོན།
ཨ་�བས་�ལ་�ས།

༢༠༡༨ལོའི་ཁོར་�ག་�ོམ་རིག་འ�ན་�ར་�ི་གཙ�ད་�ི་གཟེངས་�གས་ཐོབ་པའི་�ོམ་ཡིག
བོད་�ལ་�ེ་ཁམས་ཐེབས་�་ཚ�གས་པས་�ེལ།
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�ེང་གཞི།
བོད་�་གཏེར་ཁའི་རིགས་མང་བ་ནི་བོད་�ི་མཁས་པ་ཀ�་ཆག་མེད་དང་ཀ�་པ་རང་�ང་�ོ་�ེ། �ན་མ�ེན་
འཇིགས་མེད་�ིང་པ་སོགས་�ིས་མཛད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་བ�ག་ཐབས་�ི་ག�ང་མང་བོ་ཡོད་པ་ལས་ཤེས་�ས་ཏེ། གསེར།
ད�ལ། ཟངས། �གས། ལི། ཛ�་�ྴིམ། ར་གན། མཁར་བ། ག�། �་�། �་ཏིག �ོས་ཤེལ། པ�ྨ་ར་ཀ �ང་། �བ། སིལ་�ན། �ིལ་�།
དཀར་ཡོལ། གོས་ཆེན་�ི་རིགས་འགའ་ཞིག་བཅས་ལ་བ�ག་ཅིང་ད�ད་�ལ་ཡོད་ཅིང་། གཟི་དང་། �་མན། �ང་�ག ནལ་ལ་
སོགས་པ་མི་བ�་བའི་ཁམས་�ི་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གསེར་དང་། ད�ལ། ཟངས། �གས་ལ་སོགས་བ�་བའི་ཁམས་�ི་རིན་པོ་ཆེའི་
རིགས་སོགས་གཏེར་ཁ་ཆེ་�་དཔག་�་མེད་པ་ཐོན་�ིན་ཡོད།
�་ས་�་�་ལ་མཚ�ན་ན། རིན་ཆེན་�་བཞི། གསེར། ད�ལ། ཟངས། �གས་བཅས་བཞི་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། �་སའི་ཤར་
�ོགས་�ར་པའི་ཇོ་མོ་ཟེ་སེའི་རི་ལ་�གས་�ི་གཏེར་དང་། �ང་�ོགས་�ི་1ར་ཁ་�ག་ལ་ཟངས་�ི་གཏེར་ཁ། �བ་�ི་ལ་དོང་གི་
�ེ�་�ག་ལ་ད�ལ་�ི་གཏེར་ཁ། �གས་ཁ་རི་ལ་གསེར་�ི་གཏེར་ཁ་ཡོད། ཆོས་�ལ་�ོང་བཙན་�མ་པོ་འ�ངས་ས་�་མ་�ི་
�ང་�་གཏེར་ཁ་མི་ལོ་བ�་�ག་�་མར་བ�ོག་འདོན་�ིས་ད་ལོར་ཞིས་ཅིན་ཕིན་�ིས་ “གནམ་�ོན་པོ་དང་�་�ངས་མོ་ནི་
གསེར་རི་དང་ད�ལ་�་ཡིན་” པའི་�ང་�་བཏོན་པ་�ར་ཆེ་ད�་�ས་མཚམས་འཇོག་གནང་བ་དགའ་འོས་པའི་གཏམ་ཡིན།
�བས་འདིར་བོད་�ིས་ག�་ལོ་དངོས་འཛ�ན་�ེད་�ངས་དང་བོད་�་ག�འི་རིག་གནས་དང་རིན་ཐང་ཇི་འ�་དར་
བ་སོགས་ནང་དོན་གནད་བ�ས་དང་། ཡང་ཚན་རིག་དང་མ�ན་པའི་�ོ་ནས་ག�་�བ་�ལ། གཞན་ཡང་ཆོས་�གས་�་ག�་
ལ་ཐོབ་ཐང་དང་�ོད་�ོ་ཇི་འ�་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་�ང་ཟད་ད�ད་ཡོད།
ག�འི་མིང་གི་�མས་�ངས།
རིན་པོ་ཆེའི་�ལ་བོ། �ོའི་�ལ་བོ། བི་�ཱ་ཛ། �ོན་ཆད་�་ནག་གིས་བོད་
�ད་�ར་ཆག་ནས་ག�་ལ་�ད་玉 ཅེས་འབོད། ད་�་�་ཡིག་� 绿松石 �ིས་�་
ག�་ཡི་ཐོན་�ངས་དཀོན་པས་གཡང་ཊི་ལ་འ�ར་བ། བཤད་�ོལ་ལ་�འི་�ལ་བོ་
�ིག་མོ�་ཝང་བོད་�་ཨ་ནེ་གོང་མ་�ལ་མོར་འཇལ་ཁ་�་�་ཡོང་�ས་ཨ་ནེ་ཡིས་
ག�འི་གཏེར་རི་ཞིག་གནང་བར་བཤད། ག�་ཞེས་པའི་མིང་འདི་བོད་�ད་གཙང་
མ་ཡིན་ཞིང་། དོན་�་མདོག་�ོན་པོ་ཅན་�ི་�ོ་ཡི་མཆོག་ལ་གོ་བ་ཡིན། ད�ིན་
�ད་ལ་�ར་ཁོ་ཡེ་སེ་(Turquoise) ཟེར།
ག�་ཡི་ཆོས་མིང་ལ་ཐོགས་པ་ག�ང་�ང་བོན། དང་པོར་ག�་�་�་
འབོད། ས་མིང་ལ་ག�་ཐོགས་ཟམ་པ། གནས་རི་ལ་ག�་རི་�ེ་�ལ། གསེར་རི་ག�་
གཤོག་དང་། མི་མིང་ལ་ག�་ཐོགས་པ་ནི་ག�་ཐོག་གསར་�ིང་གཉིས། ག�ང་
�ོན་�ོ་�ེ་དཔལ། མཚ�འི་མིང་ལ་མ་ཕམ་ག�་ཡི་མཚ�། ཡར་འ�ོག་ག�་མཚ�། ཡི་
དམ་ལ་�ལ་མོ་ག�་�ི། �ོང་�ེར་�ི་མིང་ལ་ག�་�ིང་། འ�ག་ལ་ག�་འ�ག་�ོན་
མོ་དང་། བསང་ལ་ག�་བསང་ག�་�ད། མེ་ཏོག་ག�་མདངས་ཅན། དེ་མིན་རིན་པོ་ཆེའི་ག�་འདི་གནའ་བོའི་�ིད་པའི་ཆོས་
�གས་ནས་བོན་པོའི་ག�ང་�ང་བོན་�་བཏགས་པ་�ར་མཆོད་པའི་�ས་མེད་�་མི་�ང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�ོལ་
ཡོད།
ཡང་ན་བོད་པའི་�ི་ཚ�གས་འཚ�་བའི་ནང་�་འ�ེས་པའི་ཐ་�ད་ལ་ག�་�བ་དང་། ག�་ཡི་པད་ལོ། ག�་ཡི་�མ་པ།
ག�་ཡི་�ིལ་�ང་། མཐིང་�ར་ག�་ཡི་ཡ་གད། ག�་ཡི་ནེ་ཐང་། ག�་ཡི་རལ་�ི་སོགས་ཤིན་�་མང་ངོ་།
1

�ོར་བའི་ཆོས་�ག་གི་ཟིན་�ིས། ད�ངས་�ོན་ལམ།

1

ག�འི་རིགས་ད�ེ་བ�ན་པ།
བོད་�ི་ངོས་འཛ�ན་�གས་ནི། ག�་�ིང་ག�མ། བར་ག�་གཉིས། ག�་གསར་ག�མ་དང་བ�ད་�་ད�ེ་བ་ཡིན།2
ག�་�ིང་ག�མ་ནི། �ོ་ཞིང་དཀར་ལ་བ�ག་མདངས་ཆེ་ལ་�ན་པར་ཡང་མཐོང་བ་དེལ་�ག་དཀར་དང་། �ོ་ཞིང་དམར་
མདངས་ཆེ་ལ་�མ་པ་�ག་དམར། དེ་གཉིས་ཟིལ་�ིས་གནོན་པ་�ག་དཀར་ལས་�ང་�ོ་བ་ལ་ག�་�ང་[�ང]ཟེར་ཏེ་�ན་ལ་
ཡང་འདི་ག�མ་མཆོག་ཡིན་ཤིང་�ས་པ་ཆེ།
བར་ག�་གཉིས་ནི། �ག་དཀར་འ�་ལ་དེ་ལས་བ�ག་�ང་ཞིང་འོ་ཁ་ཅན་�ི་ག�་�ོན་ཡིན། �ག་དམར་ལས་�ང་
གསར་ལ་མདངས་ཞན་པ་བར་དམར་ཏེ་འདི་གཉིས་�ས་པ་འ�ིང་ཙམ་ཡིན།
ག�་གསར་ནི་རིགས་ད�ིབས་མ་ངེས་པ་གསར་ཉམས་ཅན་ནི་�་ག�་�་ག�་བ་ཡང་ཟེར། ཤིན་�་གསར་བ་�ོན་ནེ་
འ�་ལ་�ོ་�་མ�ེགས་དཀར་གོང་འ�་བ་འ�ར་བའི་འ�མ་པ་ཅན་ག�་རོ་དང་། ཁ་དོག་ཞན་པ་སེར་ཁ་ད�ིབས་གསར་�ིང་
མ་ངེས་པ་ལ་�ག་སེ་ཞེས་མཐའ་མར་བ�ི།
རིན་པོ་ཆེ་བ�ག་ཐབས་མདོར་བ�ས་�ང་གསལ་ལས། ག�་རིགས་�་ཙམ། ག�་�ང་[�ང] �་[�ག་]དཀར་བར་
ག�་དང་། མཆིན་ཁ་ལ་སོགས་ག�་ལ་གཏོགས་ཙམ་�། །�ལ་མེད་�ེག་མེད་�་དཀར་�་དམར་གཉིས། །ཟིལ་གནོན་ག�་
�ང་[�ང]ནོར་�་�ག་ཅེས་�གས། ། �ལ་མང་�ེག་�ན་ག�་�ང་ [�ང]མདོག་འ�་ཡང་། ། རིན་ཐང་�ང་ཞིང་�་དཀར
[�ག་དཀར] �་དམར་[�ག་དམར་]ཟེར། ཞེས་ག�འི་རིགས་ད�ེ་བ�ན་ན་ཡང་། གང་�ར་�ས་�་ཞིང་མ�ེགས་ལ་ངར་ཆེ་
བ་�ད་གཞན་མ་འ�ེས་པ་བཟང་།
བོད་པས་ག�་དམར་བཙན་�ི་གདོང་ཞེས་འབོད་པ་དེ་དམར་ཤས་ཆེ་བའི་ག�་�་དམར་ཡིན། དངོས་གནས་བཤད་
ན་ག�་འདི་ཤིན་�་དཀོན་པ་ཞིག་ཡིན། �ར་�་ནག་གི་ལོ་�ས་ཐོག་ག�་�ག་དམར་དམར་�ང་གི་འཁོར་ས་ཞིག་ཡོད་�ོང་
འ�ག �་ནག་པས་�ང་ག�་ལ་རིགས་བཞི་ཙམ་�ེས་ཡོད། དེང་སང་གི་ཚ�ང་རའི་ཐོག་�་ག�་དང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ག�་�ོན་
གནམ་མདོག་ཅན་བོད་པས་ག�་�ང་ཞེས་པ་དེ་ཚ�འི་རིགས་མང་ངོ་།
ག�་�བ་�ལ།
ག�་ནི་གཏེར་ཁ་ནས་ཐོན་པའི་རིན་པོ་ཆེ་མདོག་�ང་�་དང་ད�ིབས་�་ཚ�གས་ཡོད། མཁའ་�ང་དང་�ན་རིང་
འ�ད་པས་རིམ་བཞིན་�་�་འ�ོ་བས་�ོ་�ར་�་བ། �ན་�ས་�ས་ཆོག་ལ་�ན་ཆའང་�ས་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན། �བ་ཆ་ནི
CuAl6(PO4)(OH)8.5H2O ཡིན་ལ། �་ཚད5~6 ºདང་། བ�ར་�ིད་ ཁེ 2.6~2.8 ཡོད། ཐོན་�ལ་མི་འ�་བས་�བ་
ཆའི་འ�ེས་ཚད་ལ་ཡང་�ད་པར་ཡོད་པས་ཁ་དོག་དང་མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་དེ་མ�ན་�ི་�ད་པར་ཡོད་པ། དེ་ཡང་བོད་�ལ་
ནས་ཐོན་པའི་ག�་ནི་རིན་ཆེན་ག�་མཆོག་�་�ར་བ་ཨང་དང་བོ་ཡིན། ཚན་རིག་གི་བཤད་�ངས་�ར་ན་ག�་ནི་ས་འོག་གི་
གཏེར་འ�ར་�ི་�ོ་རིམ་པ་གཉིས་པ་གཏེར་�་འ�ར་ཁ་མའི་�བས་�་ལི་ཡི་�ས་�་རིགས་ཤིག་དང་�ད་པ་ལས་ག�་འ�ང་
བར་བཤད་ལ་�ས་ཚད་དམ་ཤིང་ཁ་དོག་ལ་�ོ་དཀར། �ོ་�ང་། སེར་�ང་�ེ་རིགས་ག�མ་�་འདོད།
ག�་ཡི་�བ་ཆ་ནི་�་ཟི་དང་། ཧ་ཡང་། ཟངས། �གས་སོགས་�ོ་ཡི་གཡའ་�ེགས་ལས་ཆགས་པས། དེ་འ�འི་�བ་ཆ་
མ་གཅིག་པའི་�ེན་�ིས་ག�་མདོག་དང་ག�་རིས་ལ་མི་འ�་བའི་�ད་པར་ཐོན། དེང་སང་བོད་�ལ་ནས་འདོན་པའི་བོད་
ག�་དང་�་གར་དང་ཁ་ཆེ་ནས་ཐོན་པ་ཡོད་ཚད་ལ་ག�་�ིང་ཞེས་�ིས་ཆེར་འཛ�ན། གཞན་པ་�་ནག་དང་ཨ་རི་ནས་ཡོང་
བའི་ག�་ལ་ག�་གསར་ཞེས་ག�་མང་པོ་ཞིག་ནི་གཡའ་�ི་�གས་པའི་ག�་�་དང་ག�་རོ། ག�་བཅོས་མ་ཡང་ཡོད།
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ཤེལ་གོང་ཤེལ་�ེང་། དེ�་དམར་དགེ་བཤེས་བ�ན་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས།

2

ག�་�བ་�ལ་ལ་བོད་�ི་བ�ན་བཅོས་ལས་བ�ན་པ་ནི། འ�ང་བའི་ངང་�་མ་འ�ས་གང་ཡང་མེད།3 ཅེས་ཆོས་
ཡོད་དོ་ཅོག་འ�ང་བའི་ངང་ལས་�བ་ཏེ་དང་པོ་�ིད་ནས་བར་�་ཆགས་པ། མཐའ་མར་འཇིགས་པ་སོགས་�ང་འ�ང་བས་
�ས་པ་ཡིན་པར་�་ལ། ཡང་ན། ག�་ཡི་གནམ་ཡོལ་ཀན་�ི་ཕ། །གསེར་�ི་ས་གཞི་�ན་�ི་མ། །ཞེས་རིན་པོ་ཆེ་ག�་ཡི་གནམ་
ལས་�བ་ཅིང་གནམ་ཡོལ་ཀན་�ི་ཕ་�་�་གོ་ཐོབ་དང་། རིན་ཆེན་དང་པོ་གསེར་ནི་ས་གཞི་�ན་�ི་མ་�་�འི་གོ་ཐོབ་ཡོད།
ཡང་ན་�ི་འ�ང་�འི་�ིང་བོ། གནམ་�ི་�ིང་བོ་ག�། ས་ཡི་�ིང་བོ་གསེར། མེ་ཡི་�ིང་བོ་མཆོང་། �་ཡི་�ིང་བོ་ཤེལ།
�ང་གི་�ིང་བོ་ད�ལ། ཞེས་དང་གསང་�གས་ལས་འ�ང་�འི་�ང་གི་�ིང་བོ་�གས། མེ་ཡི་�ིང་བོ་ཟངས། �་ཡི་�ིང་བོ་
ད�ལ། ས་ཡི་�ིང་བོ་གསེར། གནམ་�ི་�ིང་བོ་ག�་ཞེས་པ་སོགས་ག�་ཇི་�ར་�བ་�ལ་�ི་རིག་གནས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད།

རིན་ཆེན་ག�་མཆོག་བོད་�ལ་ནས་འ�ང་བར་བ�ན་པ།
དེ�་དམར་དགེ་བཤེས་བ�ན་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་�ི་ཤེལ་གོང་ཤེལ་�ེང་ལས་བོད་�ི་ག�་ངོས་འཛ�ན་�གས་བ�ན་
མ་ཐག་འདི་�མས་ནི་�་གར་ན་ཡེ་མེད་པས་མཚ�་མ་�ོས་པའི་གཏིང་ན་ཡོད་པས། �་བ་བ�ན་པའི་�ས་ཆར་ཞོད་ཆེ་�ས་
མཚ�་ལས་འབབ་པའི་�་འ�བས་པས་བོད་གངས་ཅན་�་ཐོར་�་འ�ང་བར་ག�ངས་ལ། རིན་པོ་ཆེ་བ�ག་ཐབས་མདོར་
བ�ས་�ང་གསལ་ལས། ག�་རིགས་�་ཙམ་བ�ན་ཏེ་འ�ང་�ངས་གངས་ཅན་བོད་�ི་�ག་མ་གཏོགས། །འཛམ་�ིང་�ལ་�་
�ན་ལས་མི་འ�ང་བཤད་ལ། །འ�ིང་དང་ངན་པ་�ལ་�་�ན་ནས་ཐོན། །ཞེས་ག�ངས་བར་གཞིགས་ན་བོད་�ི་�ག་མ་
གཏོགས་པའི་འཛམ་�ིང་�ལ་�་�ན་ནས་མི་འ�ང་བཤད་པ་ལས་�ང་བོད་�ི་མེས་པོ་གོང་མ་དག་གིས་ག�འི་ངོ་བོ་དང་
ད�ེ་བར་ཉམས་ཞིབ་གནང་བའི་�ལ་དེ་གསལ་བོར་�ོགས་�ས།
བོད་�ི་ལོ་�ས་ཉམས་ཞིབ་པ་བན་�ལ་བས་ག�འི་རིགས་ནི་གང་ནས་ཇི་�ར་ཐོན་ནམ་ཞེས་པར། གཡས་�འི་�ག་
ཚང་གི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དཔལ་འ�ོར་བཟང་པོས་�ི་ལོ་༡༤༣༤ལོར་མཛད་པའི་�་བོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མོ་(མཆན་གཉིས་པ)
ན། བོད་�ལ་དེས། �་དང་། �་�་བ�ལ། ཉང་�ལ་�ོན་དང་ག�མ་མངའ་འོག་�་བ�ས། �་�འི་ག�་�ིང་། �ེལ་�བ་བཅོ་
བ�ད། བོད་�་�ེབས་པ་དེ་�ས་ཡིན་ཟེར་བར་འ�ག་ཅེས་ཡབ་གནམ་�་�ོང་བཙན་�ི་�་�ས་�་�ང་�ོགས་�་�འི་�ལ་
ནས་ག�འི་རིགས་བོད་�་�ངས་བའི་ལོ་�ས་གསལ་བོར་འཁོད་ཡོད་ནའང་གང་ཟག་�་ཞིག་གིས་�ངས་པ་སོགས་�ེ་�ག་གི་
གནས་�ལ་གང་ཡང་མི་གསལ། ཡིན་ནའང་�བས་ཡག་པ་ཞིག་ལ་�ལ་དབང་�་བ་ངག་དབང་�ོ་བཟང་�་མཚ�ས་
(༡༦༡༧ནས་༡༦༨༢) མཛད་པའི་རང་�མ་�། �ེར་རལ་ས་འཛ�ན་�ིས་�་�འི་�ལ་ནས་ག�་�ིང་བ�ན་�ངས་པར་�གས་
ཤིང་བོད་�ི་ཆོས་�ལ་མེ
ས་དབོན་�ི་�ས་�་ག�འི་�་�ན་དང་�་ག�་སོགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཅི་རིགས་�ོས་�ོལ་ཡོད་འ�ག་
4
ཅེས་གསལ་ཡོད།
འདི་དང་འ�ོས་མ�ན་པར་�ག་དཀར་�་སོ་�ལ་�་མི་ཕམ་ཆོས་�ི་དབང་�ག་གིས། �བ་ཐོབ་�ི་�ེར་དང་ག�མ་
ལས་རིམ་པར་མི
་རབས་ཉེར་�་བ་ན་�ེར་རལ་ས་འཛ�ན་�ིས་�་�འི་�ལ་ནས་གཟིགས་བ�ན་�ིས་ག�འི་ཟོང་�ངས་པར་
5
བཤད་མོད། ཉམས་ཞིབ་པས་ག�འི་རིགས་ནི་གནམ་�་�ོང་བཙན་�ི་�་�ས་�་�ང་�ོགས་�་�འི་�ལ་ནས་ག�འི་རིགས་
བོད་�་�ངས་བར་འདོད་པ་ནི་མ་ངེས་ཏེ། བོད་�་གནའ་བོའི་�ིད་པ་བོན་�ི་�ས་�་དར་བ་དང་ཆོས་�ི་ཆོ་ག་�་ཚ�གས་ཡོད།
འོན་�ང་། �་�འི་�ལ་ནས་�ངས་པ་དེ་ག�འི་རིགས་དམན་པའི་�ེ་�ག་ཅིག་ཡིན།
དེ་བཞིན་ཁ་ཆེ་ག�་�ོང་གི་�ིང་�ེ་གེ་སར་�ལ་བོའི་�ང་ཡིག་ལས་ཁ་ཆེའི་�ལ་པོ་�ི་བ�ན་�ིས་བལ་བོ་སོགས་
�ལ་ཁམས་�ང་�་འགའ་ཞིག་དབང་�་བ�ས་�ེས། ཁེངས་�ེགས་ཆེས་ཆེར་�ར་ཏེ། �ིང་�ལ་ལ་དམག་�ངས། མཐར་
ག�ལ་འ�ག་�་�ི་བ�ན་�ལ་པོ་�མ་�ར་གཤགས། ཁ་ཆེས་�ིང་ལ་མགོ་བཏགས་�ེས་གེ་སར་�ལ་པོས་�་མདའ་འཕངས་
3
4

5

དག་པ་གསེར་�ི་མདོ་ཐིག་ལས།
�་��་� ལའི་གོས་བཟང་ལས་�ེགས་བམ་གཉིས་པ་བ�གས་ (མཆན་ག�མ་པ)
གཏེར་དབོན་རིག་འཛ�ན་བ�ད་པའི་ག�ང་རབས་ལོ་�ས་ཚངས་བའི་དོ་ཤལ།

3

ཏེ་ཁ་ཆེ་ག�་�ོང་གི་གཏེར་�ོ་�ེས་ཤིང་། ག�་རིགས་�་ཚ�གས་�ངས་ནས་དམངས་ལ་ག�་འ�ེད་བཏང་བའི་�ང་ཡོད་ལ།
དེ་ནས་ཡང་ག�་རིགས་�ེ་�ག་པ་ཅིག་ཐོན་ཡོད།
ག�་ཡི་ཐོན་�ངས་གཙ�་བོ་བོད་�ལ་དང་ཏ་ཟིག �་དཀར་ནག ཨོ་�ན། ལི་�ལ། ཨ་མེ་རི་ཁ་སོགས་ཡིན། ཐོན་�ལ་
དེ་དག་ནས་ཐོན་པའི་ག�་ལ་�ས་ཀ་དང་མདོག་མི་འ�་བ། �ས་པ་མི་འ�་བ་སོགས་�ི་�ད་ཆོས་�ན།

ག�འི་ཕན་�ས་བཤད་པ།
གངས་ཅན་པ་དག་གིས་ལོ་ངོ་�ོང་�ག་�ག་གི་རིང་ལ་ག�་ལ་དོ་�ང་�ན་མིན་ཞིག་�ས་ཡོད་ལ། ལོ་ངོ་བཞི་�ོང་
�ོན་�་ག�་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ངས་དེ་ག�་ཡིས་བར་ཆད་སེལ་ལ་གདོན་འགོག་པ། འཆི་�ས་�་ག�་ཡིས་ལམ་བ�ན་དེ་ཞིང་
ཁམས་�་�ེལ་བ། �་�ོག་བ�ན་པ་དང་། ནད་འགོག་པ། �ན་ཆ་�ེད་པ། རོལ་ཆ། ཆོ་ག་བཏང་བ། �ོན་ལམ་�ག་པ། �ོམ་�་
འ�ོ་བ། ཡང་�ོས་གསོ་བ་རིག་པའི་རིན་ཆེན་�ན་�ོར་སོགས་འ�ག་�ོ་ཤིན་�་ཆེ།
ག�་ནི་�ན་�ས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། གསོ་རིག་�ན་�ི་རོ་�ས་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�བས། ག�(�ོ
་�ང་། �ག་དཀར།
6
མཐིང་རིས་ཟེར) རོ་ནི་བ�་�་�ེས་བསིལ་བར་�ེད། མཆིན་ཚད་�ག་ཚད་མཆིན་�ས་ནད་�མས་སེ
ལ། ད་�འང་མཆིན་
7
པའི་�ན་ལ་ག�་�ིང་ཉེར་�་�་�་ཡོད། ག�་ཡིས་�ག་དང་མཆིན་ཚད་སེལ་བར་�ེད།
�ྥ་རན་སིའི་�ན་ཧོང་ཡིག་ཆ་ཨང་�གས་1057 པ་ལས། “�ི་ཞིག་གིས་མཆྀན་པ་�མ་ན་ག�་�ིང་�ི་�ེ་ག�མ་
བཏག་�ེ་འ�ངས་ན་�ི་” ཞེས་བཀོད་པ་ལས་�ོན་ཚ�་མཆིན་པའི་ནད་ལ་ག�འི་རིགས་བཀོལ་བའི་གསོ་�ེད་�ི་རིག་པ་ཡོད་
པར་ད�ད་�ས་པ་དང་། གཞན་ཡང་�ལ་�ོན་�མས་�ི་བཞེས་རིགས་�ི་�ེང་ལ་གསེར་དང་ག�་�ག་པའི་�ལ་ལ་གསེར་
�ེམས་དང་ག�་�ོན་ཞེས་འབོད་དེ། “གསེར8་�ེམས་ག�་�ོན་ལ་སོགས་པས་མཆོད་དེ་”ཅེས་ག�ངས་པ་འདི་ལས་གནའ་ནས་
བ�ང་ག�་ནི་�ན་�་བེད་�ད་པ་ཤེས་�བ།
�་ག�་བཤད་པ།
གང་ཟག་ཞིག་གི་ཚ�་བ�ིང་བ་ལ་�་�བ་དང་�་�ི་རོལ་�་འ�མས་པ་ལ་�་བ�་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག་བན་བོན་
གསར་�ིང་རིས་མེད་�་ཡོད་ལ། གང་ཟག་ཞིག་གི་ཚ�་འ�ོག་པ་ལ་ཡང་ཐོག་མར་�་བ�་ཐབས་�ེད་དགོས་ལ། དེ་�ར་མ་�ས་
ན་བ�ལ་ལས་སམ་དངོས་�་ཚ�་འ�ོག་�་བ་ཡིན། ཚ�་མདའ་ནི་�ེས་པ་ཕོའི་�་ཆགས་ས་ཡིན་པས་ན་ཚ�་མདའ་དང་དེའི་ག�་
འདོགས་པ་ནི་�་ག�་�ེ། �ད་མེད་�ི་ཞེ་ཆགས་ས་�ི་བོའི་ག�ག་གི་ག�་ཡིན་པས་ན་�་ག�་ཟེར་ཞིང་། མཁའ་འ�ོ་ཡི་�་
�ེན་ནི་�་�ག་གམ་མ�ོན་�་ཡིན་ཟེར། དེ་�ས་�ེང་ལ་འཆང་ན་མཁའ་འ�ོ་མ་མང་པོ་འ�་བའི་�ེན་འ�ེལ་�ད་པར་བ་
ཡོད།
རིན་ཆེན་ག�་ཡིས་ཅིའི་�ིར་�་མཚ�ན་པར་�ེད་པ་ཡིན་པར་
ཤེས་དགོས་ན། བོད་�ི་�ན་མོང་མིན་པའི་�་བ�་རིག་གནས་ཤེས་དགོས་
ལ། དེ་ལ་མཆོག་�ིང་གི་�མ་ཐར་ཚ�གས་ལས། �་ནི་ཚ�་�ོག་�ེན་ཡིན་
�ིར། །དེ་ཉིད་ཉམས་དང་ཡལ་བ་དང་། །གདོན་བགེགས་འ�ང་བོས་
འ�ོག་པ་ན། །བ�་བའི་ཐབས་ནི་བ�ོན་པར་�། །ཞེས་ག�ངས།
གང་ཟག་ཞིག་ལ་�་ཚ�་�ོག་ག�མ་ཡོད་པ་ལས། �་ནི་གང་ཟག་
གི་�མ་ཤེས་དང་འ�་ཡང་གང་ཟག་དེའི་�མ་ཤེས་མ་ཡིན། བོད་པ་�ན་པོ་�མས་�ིས་ཞེ་ཆགས་སའི་�ལ་དང་ཁ་འ�ལ་
6
7
8

གསལ་�ོན་�ོགས་བ�ིགས་རིན་ཆེན་�ོན་མེ།
ཤེལ་གོང་ཤེལ་�ེང་། དེ�་དམར་དགེ་བཤེས།
ཆོས་འ�ང་མཁས་པའི་དགའ་�ོན།

4

ཁར་ད་ང་འ�ོ་ནི་ཡིན་པས་�ེད་�ར་ཤོག་ཅེས་འབོད་�ོལ་ཡོད། དེ་�ར་མ་བོས་ན་�་འ�མས་ཉེན་ཡོད་པའི་བཤད་�ོལ་
ཡོད། གང་ཟག་གི་�ེན་�ས་ཡིན་པ་དང་། �མ་ཤེས་�ི་�ེན་ཚ�་�ོག་ཡིན་ལ། ཚ�་�ོག་གི་�ེན་ནི་�་ཡིན། �་གནས་སའི་�་�ོང་
དང་�་�ོ། �་རི་ལ་སོགས་པ་དད་�ེན་�འང་བ�ི།
གསོ་རིག་གི་ག�ང་�་�་ཚ�ས་�ངས་�ར་འཕོ་བར་འདོད། ག�་�ོ་འདི་མིའི་�མ་ཤེས་དང་�་ལ་འ�ེལ་བ་ཡོད་པ་
ཞིག་དང་། ཡང་ན་�ོ་རང་ཉིད་ལ་�་གནས་པ་དང་�ན་མིན་�ི་�ས་པ་ཞིག་�ང་ཡོད་པར་བཤད། གདོད་མའི་ག�ང་�ང་
བོན་ལ་དེ་དང་བ�ན་པའི་ཆོ་ག་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ལ། ད་�ང་ཡང་བོད་མིའི་འཚ�་བའི་ནང་ནས་མཐོང་�བ།
བོན་ཆོས་པ་དག་གི་ག�་�ོ་འདི་�ེ་བོ་གང་�ང་གི་�་�ོག་དང་�ན་མིན་�ི་འ�ེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པར་ངོས་འཛ�ན་བ�ིད་
དེ་ཚ�་གང་པོ་�ས་�ང་དང་འ�ལ་མེད་ཡིན།
གཞན་ཡང་བོད་�ི་གཉེན་�གས་�ི་བ�ེ་�ང་མཚ�ན་�ེད་�་མོའི་ག�ག་ག�། ཕོའི་�་ག�་འདོགས་�ོལ་ཡོད། ག�་
ནི་གནའ་བོའི་བོད་�ི་བཙན་པོའི་�ས་ནས་བ�ང་རིག་གནས་�ི་�བ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་�་�ར་ཡོད་པས། �་བ�འི་ཆོ་ག་�ེལ་
�བས་�་མཆོད་གནས་སམ་�གས་པ་དེས་�་ག�་དེ་�་བ�་�ལ་�ི་�ེ་བོ་དེའི་�ེ་ལ་འདོགས་པ་དང་། �་བ�་�ལ་�ི་�ེ་བོ་
དེས་ངེས་པར་�་�་ག�་དེ་མི་བ�ག་པར་བདག་གཅེས་ཡག་པོ་�ེད་དགོས་ལ། གལ་ཏེ་�་ག�་དེ་བ�ག་པའམ་ཆག་�ོན་
སོགས་�ང་ན་�་ག�འི་བདག་པོའི་�ོག་ལ་བར་ཆད་འ�ང་བར་བཤད། བཤད་�ོལ་�ར་ན་�་ག�འི་མདོག་ནི་ཁོར་�ག་གི་
འོད་མདངས་མི་འ�་བའི་ཆ་�ེན་འོག་འ�ར་�ོག་འ�ོ་ཞིང་། གལ་ཏེ་�་མདོག་�་�ར་�ར་ན་�ང་ཟད་མི་ལེགས་ཤིང་དེ་ནི་
�ས་ངན་པའི་�གས་མཚན་ཞིག་�་བ�ི།
བོད་མིའི་བསམ་ཚ�ད་�་མི་གང་�ང་ཞིག་གི་�་དེ་�ལ་�ད་པར་ཅན་འགའ་ལ་བགོ་ཆོག་ཅིང་། དེ་ནི་�ོད་བ�ད་�ི་
�མ་པ་གང་བདེ་ལ་འཇོག་ཆོག �ད་པར་�་མི་ཡི་�ེ་བོ་དང་བདག་པོའི་རིགས་ལ། �་ཤིང་། �་མཚ�། �་�ག �་�ོ་སོགས་ཅི་
རིགས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་འདི་དག་ནི་�ེ་བོ་དེ་དང་འ�ེལ་བའམ་ཕན་�ན་མཉམ་�ོད་ཁོད་�ོམས་�ེད་མཁན་དེ་�་ག�་ཁོ་
ན་ཡིན། དེ་མིན་ན་འཇོན་ཐང་མེད་པ་ཞིག་�་མཐོང་།
ངག་དབང་བ�ན་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་�ི་ཧོར་�ིང་ག�ལ་འ�ེད་�། �ིང་དང་ཧོར་གཉིས་འཐབ་�བས། ཧོར་�ར་
དཀར་�ལ་བོས་�་བཞི་མངགས་ནས་མཐའ་བཞིའི་�ལ་ཁབ་ཁག་ནང་བ�ན་མོ་འཚ�ལ་བར་བཏང་། ཧོར་�ི་�་�་ཡིན་ཞེས་
པའི་�་ནག་པོ་དེ་�ལ་མང་བོ་བ�ད་མཐར་�ིང་ཞེས་པའི་གེ་སར་�ལ་བོའི་འ�ངས་�ལ་�་བ�ེབས། དེར་�་དེས་གེ་སར་�ི་
བ�ན་མོ་འ�ག་མོ་ཉིད་ཁོང་གི་ཞལ་ཏ་གཉིས་�ི་མ�ན་�་ད�་�་�་བཞིན་པ་མཐོང་། �་དེ་འ�ག་མོའི་མཛ�ས་�ག་ལ་ཧང་
སངས་པ་དང་། དེས་ད�་�་�་�བས་ལོགས་�་བཞག་པའི་ག�ག་ག�་དེ་བ�ས་ནས་འ�ེར། ག�ག་ག�་ལ་�་གནས་ཡོད་
པས་�་འ�མས་སོང་ན་�ི་ལ་རང་དབང་མེད་པས་འ�ག་མོ་རེ་ཞིག་ཧོར་�ལ་བོའི་�ང་མར་མི་འ�ོ་ཀ་མེད་�ང་བ་འདི་དག་
ནི་�་དང་ག�་གཉིས་�ི་འ�ེལ་བའི་དཔེ་མཚ�ན་ཙམ་ཡིན།

ག�འི་བཟོ་ཐབས།
བོད་�ིས་ག�འི་བཟོ་ཐབས་ལ་ག�་�ིང་�གས་�་�གས་པ་དང་། �ག་ག�་ད�ི་བ། �ང་མའི་ག�། རིན་ཆེན་
བ�ར་བའི་ག�འི་མན་ངག ག�་�ིང་པ་གསོ་བ་མིག་སེལ་བསེ་�ིས་�ི་མན་ངག བསད་དང་གསོ་བ་གཉིས་ཏེ་བ�ན་ཡོད།
�ར་མཁར་བའི་�གས་�ི་རིན་ཆེན་ག�་ཡི་བཟོ་ཐབས་ནི། །བཙད་པོ་ལན་ག�མ་�ལ་�ེས་�ི། །བཙད་པོ་�ང་ཟད་
ངན་པ་ན། །བ�ེག་ཚ�་ཚགས་�་ངན་པ་འ�ང་། །དེ་ཉིད་མཚལ་�ོ་�ང་ག�མ་མཉམ། །�ོ་�ོན་དག་�ང་�ང་གང་ལ། །རག་�ེ་
བ�ེད་པ་རིག་པས་�ད། །ཁ་བ�ར་�ངས་ན་ག�་ལེགས་སོ། །
ག�་བཟོ་བའི་ལས་ཚ�གས་ནི་ཤེལ་ཞོ་�། ཟངས་ཞོ་བ�ན། ད�ལ་ཞོ་བ�ད། གསེར་ཞོ་དོ། ཟེ་ཚ་ཞོ་བ�ན། དེ་ལ་�ག་
དམར་འདོད་ན་ཟངས་བ�ན། �ག་དཀར་འདོད་ན་ཟངས་བ�ན། �ག་དཀར་འདོད་ན་ཤེལ་བ�ན། �ག་པོ་�་མེན་ཁ་
འདོད་ན་ད�ལ། མདངས་ཆེ་བར་འདོད་ན་གསེར་�ོན་དགོས་པར་བཤད།
5

ལག་ལེན་ནི་དང་པོ་ཤེལ་ཞིབ་པར་བཏགས་ལ་ཟེ་�་དང་བ�ེ། གསེར་ད�ལ་ཟངས་ག�མ་དང་བ�ེས་ལ་�གས་ཀོང་
�་ལེགས་པར་བ�ས་ལ་�གས། འོན་�ང་གཅིག་བ�ག་གཅིག་གིས་འདོན། གཅིག་མདངས་གཅིག་གིས་�ང་བས། ལན་�་ནས་
བ�ན་�ི་བར་�་བ�ག་�ག་�ས་པས་ཚད་མེད་པ་འ�ང་། ཆང་ནང་�་བཙ�ས་པས་མདངས་ཐོན་པ་འོང་།
གཞན་ཡང་གསེར་དང་ག�་གཉིས་བ�ེས་ནས་�ན་ཆ་བཟོ་བར་མ་ཟད། དེ་ཉིད་ཆོས་�གས་�ི་མཆོད་པའི་ནང་�་
བེད་�ོད་�་�ོལ་ཡོད་པ་ནི་�་�བ་�་མཆིས། དེ་�་�འི་བ�ེས་�ོར་�་�ོལ་ནི་ཆེས་གནའ་བོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་འཁོད་ཡོད་ལ།
�ག་པར་�་བོན་�ི་ཆོ་གའི་�ོར་�ི་དཔེ་ཆ་མཁའ་�ོང་གསང་མདོས་�། དེ་ནས་ད�་ལ་ལ་ཐོད་བཅིངས། །ཁ་གསེར་ཁ་ག�་
ཞལ་�་�ར། །གསེར་དང་ག�་ཡི་�ོན་མེ་བཏེགས། །མདའ་དར་�ར་ལ་འདི་�ད་དོ། །ཞེས་འཁོལ་ཡོད་ལ། ཆོ་ག་དེ་དངོས་�་
�ེལ་�བས། ཆོ་ག་�ེལ་མཁན་དེས་ཁ་གསེར་ཞེས་གསེར་�ོག་གཅིག་ཁ་ནང་གི་གཡས་ངོས་�་འཇོག་པའི་�ན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་�ག་ལེན་ཡོད། འོན་�ང་། ཆོ་ག་དེ་རིགས་�ི་ནང་དོན་ནི་གསང་བ་�ོག་�ར་�ི་གནད་ཡིན་པ་དང་། �ོབ་དཔོན་བ�ན་
འཛ�ན་�མ་དག་གིས་ཆོ་ག་དེའི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་�ོར་ག�ངས་�བས། གཟེར་མིག་ལས་�ང་། ཁ་གསེར་ཁ་ག�་ངོ་མཚར་
བཀའ་ཡི་�གས་ཞེས་ག�ངས།
གཞན་ཡང་ཁ་གསེར་དང་ཁ་ག�་ཞེས་པ་དེ་གཉིས་ནི་ཆང་དང་ཇའི་མཆོད་པར་ཡང་གོ་བ་ཡིན་ཏེ། གསེར་�གས་
པའི་ཕོར་བའི་ནང་�་ཆང་ངམ་ཇ་མཆོད་�ལ་བར་གསེར་�ེམས་དང་། ག�་�ང་�གས་པའི་ཕོར་ནང་�་ཇ་མཆོད་�ལ་བར་
ག�་�ོན་ཞེས་ཟེར་�ོལ་ཡོད། ཡང་མཆོད་པ་�ི་ནང་གསང་ག�མ་�ི་�ོ་ཐོག་མར་�ེ་�བས། �ི་ཡི་མཆོད་པ་ནི་རི་མཐོན་པོའི་
�ང་�་�ོ་དཀར་�ངས་པའི་མཆོད་པ་དང་། ནང་གི་མཆོད་པ་ནི་�ལ་པོའི་ཕོ་�ང་དང་�་ཁང་�་ག�་�ོན་པོ་�ངས་པའི་
མཆོད་པ། གསང་བའི་མཆོད་པ་ནི་�་ག�་ནས་�ད་�ོ་སངས་སེམས་�ི་མཆོད་པ་བཅས། �ད་པར་�་�་ཡི་�་ཚབ་འཇིག་
�ེན་�་ཕེབས་པའི་ཨ་�ེ་དང་དགེ་བ�ེན། �ལ་པོ་དང་། �ིད་པ་ཨ་བོ་�ན་སོགས་བར་མ་ཆད་པར་འ�ེལ་བའི་མཆོད་པ་
དང་། བསང་། �ང་�། ཐོག་�ས་བཅས་ནས་�ེས་�ན་�ི་�ལ་�་མཆོད་པ་ཡིན།

བ�ེ་�ང་མཚ�ན་�ེད་�་མོའ་ི ག�ག་ག�།
བོད་�་གཉེན་�ིག་གི་ཆོ་ག་�ེལ་�བས་�་མནའ་མ་དེས་མག་པར་
བ�ེ་�ང་གི་མཚ�ན་�ེད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ག�་ཞིག་�ོད་ལ། མག་པས་�ང་མནའ་
མར་ག�ག་ག�འམ་ཐོད་ག�་ཞེས་པའི་ག�་ཞིག་�ང་�ོད་�ོལ་ཡོད། ག�་
དེ་མནའ་མས་རང་གི་ཐོད་པར་བ�ན་པ་དང་�ེ་བོ་གཞན་པ་ཞིག་གིས་ག�་
བཤད་ཞེས་པའི་བཤད་པ་�ག་�ོལ་ཡོད་པས་ག�་ནི་ཕོ་མོའི་དབར་�ི་བ�ེ་
�ང་གི་མཚ�ན་�གས་ཤིག་�ང་ཡིན། ག�ག་ག�་ནི་གཅིག་ནས་�ད་མེད་�ི་
�ན་ཆ་�་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། གཉིས་ནས་རང་གི་དགའ་�ོགས་སམ་�་བོར་
བཅངས་པའི་མི་འ�ར་བ�ེ་སེམས་�ི་མཚ�ན་�གས་ཤིག་�ང་ཡིན།
ག�་�ོན་པོ་ཉིད་དེ་འ�ང་བ་�་ཡི་�ོས་�་འཇོག་ཅིང་། འ�ང་བ་
འདིས་གཡང་དང་�་ནོར། ཁེ་དང་དབང་ཐང་སོགས་མཚ�ན། ཁ་�ན་�་བཤད་པ་བཞིན། ཕ་རིགས་དཀར་པོ་�ང་། མ་རིགས་
�ོན་པོ་ག�་ཞེས་ག�་འདི་མ་ཡི་རིགས་དང་། �ན་�་མོ་དང་། �་�ི་གཉིས་�ི་�ས་པ་ལས་�ི་བའི་�ས་པ་མཚ�ན། �ག་�་
མས་ “�་མོ་�ོད་རང་ག�་�ང་�ག་དཀར་འ�” ཞེས་ག�ངས་བ་དེ་ཡང་གནས་�ལ་འདི་དང་འ�ེལ་བའི་དོན་གཅིག་ཡིན་
པར་བསམ་�ང་བ�ག་པར་�།
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ག�་ཡི་རིག་གནས་དང་རིན་ཐང་།
བོད་�ི་ལོ་�ས་�ི་�ས་�ན་རིང་མོའི་ནང་�་གདོད་མའི་�ས་�་དང་བོ་�ོམ་འ�་�ོར་མོ་�ས། བར་�་མངའ་
མཛད་�ི་�ས་�་རིན་ཆེན་གཟི་ཡིས་�ོར་མོ་�ས། �ིས་�་ག�་�ོར་མོ་�ས་ཡོད་དེ། ག�་ཡི་དཔལ་འ�ོར་རིན་ཐང་གི་ཐད་�་
མི་ལའི་�མ་ཐར་ལས། �མ་བདག་མེད་མ་གནས་�ལ་འ�ིམ་�བས་ཡབ་�མ་གཉིས་�ིས་ག�་�ོག་པོ་གཅིག་གསང་�བས་
�ིས་མི་ཚ�འི་འཚ�་�ེན་�་གནང་བ་དང་། དགེ་བཤེས་�ེག་�་བས་མི་ལ་རས་པ་ད�ོང་�་ག�་ཞིག་ཁས་ལེན་�ས་པ་�་�ས་
མཚ�ན། གནའ་མིའི་གཏམ་དཔེ་ལའང་། ག�་�ག་དཀར་�ིས་ཕ་ས་མི་�ོང་ཞེས་རིན་པོ་ཆེ་ག�འི་གོང་ཚད་གཞལ་�་མེད་
པར་བ�ན་པ་སོགས་�ིས་ཤེས་�།
ག�་ཡིས་ཐོབ་དང་གོ་ས་ཡང་མཚ�ན་ཏེ། ག�་ལ་ག�ང་�ང་བ�ོས་པའི་�ང་�་�ེ། བཙན་པོའི་�ས་�བས་�་�་
དགའི་�གས་མར་གནང་བའི་�ང་�་ལ་རིམ་པ་མཐོ་དམན་བ�ན་ནི་ག�། གསེར། ད�ལ། �་མེན། ཟངས། �གས་ཡོད་པའི་
ནང་ནས་མཐོ
་ཤོས་ནི་ག�་ཡི་�ང་�་ཡིན་ཅིང༌། དེ་ནི་�ལ་པོའི་�་མཆོད་དང༌། ད�ང་�ོན་ཆེན་པོ་ལ་མ་གཏོགས་གནང་
9
�ོལ་མེད།
ཡང་ག�ས་བཟོས་པའི་�ང་�འི་ཐོག་གོ་གནས་སོགས་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་ག�འི་ཡིག་ཚང་ལ་རབ་གསེར་ག�་གཉིས།
འ�ིང་ད�ལ་དང་�་མེན། ཐ་མ་ཟངས་ཡིག་དང་�གས་ཡིག་�ེ་�ག་པོ་རེ་རེ་ལ་ཆེ་�ང་གཉིས་�ེ་བས་བ�་གཉིས་ཡོད།
ད�ང་�ོན་ཆེན་པོ་ལ་ག�་ཡིག་ཆེན་པོ་གནང༌བ་དང་། ད�ང་�ོན་འ�ིང་དང་ནང་�ོན་ཆེན་པོ་ལ་ག�་ཡིག་�ང་�༌། བཀའ་
�ོན་ཐ་�ང་དང་བཀའ་ཡོ་གལ་འཆོས་པ་ཆེན་པོ་ག�མ་ལ་གསེརཡིག་ཆེན་པོ། ནང་�ོན་ཐ་�ང་དང་བཀའ་�ོན་འ�ིང་ལ་
གསེར་ཡིག་�ང་�༌། བཀའ་�ོན་ཐ་�ང་ལ་�་མེན་�ི་ཡི་གེ་གནང༌། གཞན་ཡང་ཆོས་�འི10་�ོབ་དཔོན་དང༌། �འི་�གས་
མཁན། �ོད་�ད་�ི་དབང་�ོན་�མས་ལ་ད�ལ་�ི་ཡི་གེ་ཆེན་པོ་�ིན་པའི་ལོ་�ས་ཡོད།
གནའ་�་མོར་�ལ་པོའི་�་ག�་ཞེས་�ལ་�ས་�་འ�ངས་མ་ཐག་པའམ་ཡང་ན་�ིད་�ིར་
འཁོད་�བས་མ�ིན་པར་ག�་�ོན་མེད་ཅིག་བཏགས་ཏེ་ཚ�་�ོག་གཟི་�ིན་དང་མངའ་ཐང་དར་�ད་
སོགས་ལ་འ�ེལ་བའི་�གས་མཚན་འགངས་ཆེན་ཞིག་�་བ�ི་ཞིང་། བ�ན་མོའི་ད�་�ན་�་ཡང་ག�་
ཡི་�ོག་པོ་�འི་ལན་�ར་བ�ས་པའམ་ད�ལ་བ་དང་�ི་བོ་སོགས་�་བཏགས་ནས་�ན་�ི་མཆོག་�་
འཛ�ན་པ་རེད། �ས་�ེན་�ི་�ད་པར་�ིས་�ད་མེད་�མས་�ིས་མགོ་�་འདོགས་ཤིང་�ེས་པས་མ�བ་
ད�ིས་དང་�ི་ཡི་�བས། དཔའ་བོའི་�ེན་�་�ང་པའི་ཧམ་ལ་�་ག�་བཏབ་པ་སོགས་བོད་�ི་གནའ་
�ས་ལས་ག�་ཡི་ཡིན་ཐང་དང་རིག་གནས་�ོག་�བ།
�་གོང་གནའ་�ལ་�་བམ་རོ་�མ་�་ཙམ་�ས་པའི་ཉེ་འ�མ་ན། ས་དོང་བ�་�ག་གི་ནང་�་ལག་ཆ་�་ཚ�གས་
དང༌། �ན་ཆ། སེམས་ཅན་�ི་�ས་པ་�་ཚ�གས་བཅས་བ�ེད་པ་འདི་དག་ལ་ད�ད་ན། གནའ་�ས་དེ་དག་ནི་མི་ཤི་བའི་�ེས་
�་རང་གི་གོས་�ན། ལག་ཆ། གཅེས་ནོར་སོགས་�ན་�་�ས་པའི་�གས་ཡིན། སི་�ོན་�ི་སན་ཞིན་ཏོས་སོགས་ནས་གནའ་
བོའི་བོད་�ི་ག�་�ིང་མང་པོ་�ང་ཡོད་པ་ལ་�་མ�ད་�་ཞིབ་འ�ག་�་དགོས་པར་འདོད།
ཡང་དཔེར་ཞིག་ལ། སི་�ོན་�ི་སན་ཞིན་ཏའེ་三星堆遗址 རིག་གནས་ཞེས་གནའ་�ལ་�ད་�གས་�ན་པ་ཅིག་
�ང་བས་�ང་གོའི་རིག་གནས་ལོ་�ས་�ི་�་ལག་གཏོར་བས་མཐར་�ིག་ཐབས་མེད་པ་ཆགས་ལ། དེའི་ནང་�་ག�་མང་བོ་
དང་བོད་�ི་གནའ་བོའི་བང་སོ་མིག་ད�་མ། �་ཟོག་�ག་�་བ�ར་བའི་�ང་�ལ་སོགས་�ང་བས་རིག་གནས་�ི་�ན་འདེད་
ས་མེད་པས་བོད་�ལ་�་མི་འདེད་ག་ཡིན།
9
10

�ང་དཀར་ཚ�ག་མཛ�ད་ཆེན་མོར་གསལ།
མཁས་པའི་དགའ་�ོན་ནང་གསལ།
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ཞང་�ང་འོལ་མོ་�ང་པས་ག�་ཡི་དགོས་པ་དང་དགེ་མཚན་དེ་བོད་�ལ་�ི་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་�་�བ་པར་
�ེད་པའི་�ས་ནི་ཕལ་ཆེར་ལོ་ངོ་༢ �ོང་ནས་ ༣ �ོང་གི་�བས་�་ཡིན་ངེས་ཏེ། དེ་�ས་ག�ང་�ང་བོན་དག་གིས་ཞང་�ང་
ནས་�་�ལ་བོད་�ི་བཙན་པོ་ལ་ཆེད་�་བཏང་བའི་�་གཤེན་ནས་མཚ�ན་པས་བོད་�ལ་�ན་�་ག�་ཡི་བ�ན་པ་�ེལ། དེ་
མིན་�ས་རབས་ ༦ པའི་ནང་ལ་�ོང་བཙན་�ི་མ�ལ་ག�་མོན་མོ་ཐིགས་པ་དང་�ོལ་མ་རང་�ང་གཉིས་�་�། ཡང་ན་ཞང་
�ང་�་�་ཅན་�ི་�ལ་བོ་མངའ་འོག་�་བ�་བ་ལ་བཙན་པོ་ཉིད་�ི་�་�མ་�ིས་མ་ཕམ་ག�་མཚ�འི་འ�མ་ནས་ག�་ཡི་�ེང་
བ་བ�ར་བའི་བ�་�ེད་པ་བཅས་བོད་�་ག�་ཡི་རིན་ཐང་�བ།
ཡང་མ�ར་�་དགོན་�་བ�གས་པར་�གས་པའི་ག�་མིང་ཆེན་བ�་ག�མ་�ར་
ན་ག�་�་�མ་རང་�ོན། ག�་�ལ་མགོ་མ། ག�་གནམ་�ོན་�ན་ཐིགས། ག�་སེ�ྒེ་ཞོ་
�ངས་སོགས་�ིན་�བས་ཆེ་ལ་བསོད་ནམས་�ན་པ། �ས་རབས་༡༤ པར་�ེ་ཙ�ང་ཁ་པ་
ཆེན་པོས་�མ་བདག་མེད་མའི་�་ག�་�ིན་ཁ་ཚ་བ་དེ་ག�ག་ལག་ཁང་གི་ཇོ་བོ་ཡིད་
བཞིན་ནོར་�འི་ཅོད་པན་ད�ིལ་�་�་ཚ�མ་ལ་�ལ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་བོད་མིས་ག�་ལ་དངོས་
འཛ�ན་�ེད་�ངས་དང་ག�་ཡི་རིན་ཐང་དང་རིག་གནས་མཚ�ན་པ་ཡིན།
�ས་རབས་༡༦དང་༡༧པའི་�བས་�་�་མ་�ོང་བ�ོལ་�ིས་རིན་ཆེན་བ�ག་
ཐབས་མཛད་�ས་རིན་ཆེན་ག�་�ོ་ལའང་དམིགས་�་གསལ་བཤད་ཅིག་�ང་གནང་ཡོད།
ཡིན་ནའང་། �ས་རབས་༡༧་པའི་མགོ་ཙམ་ནས་བོད་མིས་ག�་ཡི་རིན་ཐང་གི་འ�་ཤེས་དེ་
ཇེ་�ང་�་སོང་ནས་ཕལ་ཆེར་གསོ་བ་རིག་པའི་�ོད་�ོ་ཙམ་དང་། ནམ་�ན་འཚ�་བའི་ཁ་�ར་�་ངག་ཐོག་གི་ག�་བཤད་པ་
དང་ངོས་འཛ�ན་�ན་�་ལས་དོན་དངོས་�་ག�་ཡི་རིན་ཐང་དེ་བ�ག་ཟིན་ཞེས་�ག་�་མས་ག�ངས་�ོང་�ང་འ�ག
ག�་�ང་གི་�ིད་པ་ཆགས་�གས་�་�ོང་ང་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་དེའང་དངོས་�་ད�ད་ན་ག�་�ོང་ཡིན་པ་དགོས།
ག�་�ོང་ལས་�ང་བ་�་ཚ�གས་འཆར་བའི་འཇིག་�ེན་ལངས་པ། འདི་ནི་བ�ན་པ་འ�ར་བ་མེད་པའི་�ིར་ག�་�ོ་འདི་
གཤེན་ཆོས་པ་དག་གིས་དགའ་བ�་གནང་། མ་ཚད་པ་ཆོས་�གས་དེའི་མིང་ཡང་ག�་ཡི་བ�ན་པ་ཟེར། �ེས་�་བ�ོད་�གས་
འདི་ལ་འ�ར་བ་�ན་�་སོང་ནས་ག�ང་�ང་ཞེས་འབོད། ག�ང་�ང་གི་མིང་ཚ�ག་འདི་ནི་གདོད་མའི་གཤེན་�ི་འབོད་
�གས་�ར་ན་ག�་�ང་ཞེས་ག�་ཡི་དོན་�་�ར་ཡོད། འདི་�ར་ཚ�ག་དེ་ད་�འི་བར་�འང་�ོད་མངའ་རིས་�ི་�ལ་�ད་�་
མ་འ�ར་པར་བ�ད་ཡོད།
ང་ཚ�ས་ནམ་�ན་མཐོང་བའི་ག�ང་�ང་གི་རི་མོ་ནང་བ�ོར་དེ་ག�་�ང་ངམ་ག�ང་�ང་མཚ�ན་�བ་པའི་�ག་�་
�་མའི་�ོད་�ི་ཡ་�ལ་གཅིག་ཡིན། འདི་ག�་ཡི་ཆོས་ཞེས་ག�་འདི་�བ་མཐའ་འདི་ཡི་�་དང་�ོག་གི་�མ་པར་ཤར་ནས་�ེ་
བོ་མཐོ་དམན་མེད་པ་ཚང་མས་�ས་�་�ན་པའི་རིགས་དང་། འཚ�་བའི་ནང་�ད་པའི་ཅ་དངོས་གང་�ང་། ཐ་ན་ཁང་པ་
དང་སེམས་�ི་�ོང་�ོ་གང་�ང་མདོག་�ོན་པོ་�ག་ནས་ག�་ཡི་�ལ་�་�ེད་པ་མང་།

མ�ག་བ�་བའི་གཏམ།
མདོར་ན། གནའ་བོའི་�ས་�་ག�་ལ་དགའ་བའི་མི་རིགས་དང་�ལ་ཁབ་�་ཚ�གས་ཡོད་ལ། བོད་ཡང་ག�་ཡི་ལོ་
�ས་རིང་པོ་ཡོད་པ་གཅིག་མ�ངས་ཡིན། བོད་�ལ་�་ག�་ཡི་�ོད་�ོ་ཆེ་ལ་�བས་རེར་�ོར་མོ་དང་། �བས་རེར་ཆོས་�གས་
ཤིག་གམ་མཚམས་རེར་རིག་གནས་ཤིག་མཚ�ན་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་�་ལ་མཆོད་པ་དང་། དཔའ་བོ་ལ་གཟེངས་�གས། �ོན་
ཆེན་�ི་ཐོབ་�གས་དང་། དམངས་�ི་ཉེར་མཁོའི་ལག་ཆ། �ེས་ཕོ་མོའི་�ན་ཆ་སོགས་བཟོས་ཡོད་པ་འདི་དག་ལ་བ�ས་ན་
�བས་ཤིག་བོད་མིའི་ཤེས་རིག་ལག་�ལ་�ི་ཚད་དེ་�བས་དེའི་�ོན་ཐོན་མི་རིགས་དག་ལས་གཟེངས་�་ཐོན་པ་ཞིག་�ང་
ཡོད་པ་གསལ་བོ་རེད་དོ།། །།
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ད�ད་གཞིའི་ཡིག་ཆ།
1. གངས་ཅན་རིག་མཛ�ད་དེབ༡༤བ་བཟོ་རིག་ཉེར་མཁོ་བདམས་བ�ིགས། བོད་�ོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་�ིང་དཔེ་�ན་
ཁང་།
2. �ོང་བ�ོལ་�་མས་རིན་ཆེན་བ�ག་ཐབས།
3. ཟབ་མོའི་གཏེར་དང་གཏེར་�ོན་�བ་ཐོབ་ཇི་�ར་�ོན་པའི་ལོ་�ས་མདོར་བ�ས་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་བཻ��� ྻའི་�ེང་
བ།
4. ལོ་�ས་ཡིག་ཚང་�ིང་པ་�ངས་མོ་མདའ་�ེར་�ི་�ད་�།
5. �ལ་�ན་ཉི་མས་བ�མས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དང་ས་�ོའི་�ན་�ི་ངོས་འཛ�ན་གསལ་�ོན་མེ་ལོང་ཞེས་པ་མི་རིགས་དཔེ་
�ན་ཁང་། 2013ལོའི་�་6པའི་པར་ཐེངས་གཉིས་པ།
6. �ང་དཀར་ཚ�ག་མཛ�ད་ཆེན་མོ། �ང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་�ན་ཁང་།
7. གེ་སར་�ང་ལས་ཁ་ཆེ་ག�་�ོང་།
8. ལོ་�ས་�་བ་�ི་ག�་ནི་�་མཚ�ན་�ེད་ཅིག་ཡིན་པའི་�ོར། མཁར་�ེ�་བསམ་གཏན།
9. རིན་ཆེན་ག�་ཡི་�མ་བཤད། �ག་ཨོ་�ན་ཆོས་འཕེལ།
10. ད�ངས་�ོན་ལམ་�ིས་མཛད་པའི་�ོར་བའི་ཆོས་�ག་གི་ཟིན་�ིས།
11. ག�འི་�མ་བཤད།
12. ག�ག་�ན་ག�་ཡི་བཤད་པ།

9

