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༄༅།།བོད་ཀྱི་བཟོ་རྱིག་པའྱི་ལག་རྩལ་གྱི་དཔེ་མཚོན་

མཐོང་བ་ཡྱིད་འཕོག །

ཁུངས།	ཀྲུང་གོའྱི་བོད་རྱིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་<<བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་ཀུན་འདུས་ཆེན་མོ་>>	ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

སོ་ལགས་དང་བུ་ཧང་སངས་ནས།	 ཁེད་ཀྱིས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་སུ་ལ་ཞུ་ཡྱི་

ཡོད།	 ཅེས་དྱིས་པར།	 བུ་མོས།	 ངས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་

ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	 གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།	 ངའྱི་རྱི་ལམ་ནང་དུ་ལྷ་མོ་ཞྱིག་གྱིས་

སོ་སོ་ལ་སྤན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྱིས་བྱུང་།	 ཞེས་བཤད།	 དེ་ནས་ཁོ་ཚོ་གསུམ་

བསྐྱར་དུ་དགའ་སྣང་དང་ཡྱིད་མྱི་ཆེས་པའྱི་ངང་གཉྱིད་ཉལ།	

༄༅། །སེམས་བཟང་ཅན་གྱི་
གཅེན་གཅུང་གཉྱིས། །

འདོད་རྒུ་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན་གླི་ཚོགས་ཆུང་གཉླིས་པ། 

ཉྱིན་རེས་མའྱི་ཞོགས་པར་གཅེན་མོ་ནམ་རྒྱུན་ལས་སྔ་བ་གཉྱིད་སད་པ་རེད།	

དེ་དུས་གཅེན་མོས།	སོ་སོ།	མྱིག་གྱིས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ།	ཞེས་དྱིས་

པར་སོ་སོས་བུ་མོའྱི་ཕོགས་ལ་བལྟས་པས་དགའ་ཚོར་དང་བཅས།	མཐོང་གྱི་

འདུག	 མཐོང་གྱི་འདུག	 དཀོན་མཆོག་མཁེན།	 ཅེས་བཤད།	 བུ་མོས་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་དད་པ་ཤུགས་ཆེ་བ་སྐྱེས།

དེ་བཞྱིན་གཅུང་པོ་མྱི་ཕམ་བསྟན་ཆུང་དང་སོ་སོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་ཧང་

སང་སང་ངང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་རོད་བཞྱིན་ཕག་

བཙལ།	གཅེན་མོ་ཡང་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་སོ་སོ་དང་གཅུང་པོ་ལ།	དེ་རྱིང་

སྐྱྱིད་པའྱི་ཉྱི་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་འཆམ་འཆམ་ལ་ཕྱིན་ན་ག་འད་ཡོད་མེད་དྱིས་

པར།	སོ་སོ་དང་གཅུང་པོས་ཀང་དགའ་པོའྱི་ངང་མོས་མཐུན་བྱས།༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

རྒྱུ་ལྱི་ལས་བླུགས་པའྱི་གྲུབ་ཐོབ་ནཱ་རོ་པའྱི་སྐུ་བརྙན།
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མཁའ་འགོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་བརྙན་རོ་བརོས། ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལར་བཞུགས་པའྱི་གཡུ་ཐོག་པའྱི་ལྷན་དྲུབ་ཐང་ག

བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོར་མཆོད་རེན།བསམ་ཡས་སོར་ཁང་གྱི་ཁྱི་སོང་ལེ་བཙན་གྱི་འཁྲུངས་རབས་ཀྱི་ལེབས་རྱིས།



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕི་ལོ། ༢༠༡༥2

བཤན་པ་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གླིས་བསྒྱུར། 

༄༅།	།ཁྱིམས་རོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཁྱི་འདོགས་ཐག་ནས་ཤོར་ཏེ་བཤན་པའྱི་ཚོང་

ཁང་ནང་ཐད་ཀར་རྒྱུགས་ཏེ་མེར་སེག་བཏང་བའྱི་ཤ་ཞྱིག་ཁེར་པ་རེད།	དེ་ནས་

བཤན་པས་ཁྱིམས་རོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ཏེ།	གལ་ཏེ་ཁྱི་ཞྱིག་འདོགས་

ཐག་ནས་ཤོར་ཏེ་ངའྱི་ཚོང་ཁང་ནས་ཤ་ཁེར་པ་ཡྱིན་ན།	ང་ལ་ཁྱིའྱི་སྦྱིན་བདག་

ནས་རྱིན་འབབ་ལེན་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་དམ་མེད།	ཅེས་དྱིས་པར།	ཁྱིམས་

རོད་པ་དེས།	ལོས་ཡོད།	ཅེས་བཤད་མ་ཐག		འོ་ན་ཁེད་རང་གྱི་ཁྱི་དེས་ངའྱི་

ཚོང་ཁང་ནས་དེ་རྱིང་བསེགས་ཤ་ཞྱིག་ཁེར་སོང་།	དེའྱི་རྱིན་འབབ་ཨ་སོར་	

༡༢	གནས་ཀྱི་ཡོད།	ཅེས་ལབ་པས།	ཁྱིམས་རོད་པ་དེས་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་མ་

བཤད་པར་ཨ་སོར་	༡༢	ཡྱི་ཅེག་འཛིན་བཟོས་ནས་སྤྲད་པ་རེད།	དེ་ནས་ཉྱི་མ་

ཁ་ཤས་ཀྱི་རེས་སུ་བཤན་པ་དེ་ལ་ཁྱིམས་རོད་པ་དེ་ནས་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་འབྱོར་བ་

རེད།	དེའྱི་ནང་དུ།	ཉེ་ཆར་སོབ་སྟོན་ཞུས་གླ་ཨ་སོར་	༤༥	ཡྱིན།	ཞེས་གསལ་

ཡོད་པས་མ་སྤྲད་རང་སྤྲད་ཆགས་པ་རེད།།	།།

དོན་མེད་དཀའ་ལས་ཁག་རོགས་རེད།
བསྟན་འཛིན་འདོ་ལྡན། དྷ་སྟྟེང་བོད་ཁླིམ་འཛིན་རླིམ་དགུ་པ།

༄༅།	།རྐྱལ་རྒྱག་རྒྱུར་མཁས་པའྱི་ཨ་རྱི་བ་མ་ཻཁལ་གྱིས་རང་གྱི་རྐྱལ་རལ་འཇོན་

ཐང་ངོམ་ཆེད།	ཨ་རྱིའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ཝྱི་ལ་མཚོ་ཞེས་པར་རྐྱལ་བརྒྱབས་ནས་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཐོན་

ཐུབ་པ་བྱས་

ཡོད་སྟབས།	

སྐབས་དེར་

མྱི་མང་པོ་

ཞྱིག་གྱིས་

ཁོང་ལ་དགའ་བསུའྱི་རེན་འབེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།	དེའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་

རྐྱལ་རལ་མཁས་པ་མཻ་ཁལ་གྱི་མདུན་དུ་ཡོང་སྟེ།		ཁེད་རང་གྱིས་འདྱི་ནས་གྲུ་

ཞྱིག་ལ་བསྡད་ནས་མཚོ་འདྱིའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་བསྐྱོད་ཆོག་པ་མ་ཤེས་སམ།	རྐྱལ་

བརྒྱབས་ནས་དོན་མེད་དཀའ་ལས་ཁག་རོགས་རེད།	ཅེས་བརོད་པ་རེད།།	།།

ལྷུག་རྩོམ།

ལྷ᪱ᨋᨹᨑᨋᩏᨋ᪇མ།
ཨཱཙཱརྱ་᪠ᩰ᪄ᨋའཛིན་ᨕᨋᩞᨓ། ᪠ᩰ᪄ᨋᨑ᪄ᨋᩆᩏᨋ᪠ᨕ᩶ᨋ᩶ᨵᨓ

༄༅།	།ངའྱི་མྱིང་ལ་ལྷ᪱་མᨓསᨋ᪀᪄ᨋལྷᨋ᪱ᨕᨋᨓᨋᨹᨑᨋᨕ᩶ᨎ	ངའྱི་པཱ་ལགསᨋནྱི་ལྷོ་

ཕོགས་བེᨋཀོ᪠ᨋ᪠ᨕ᩶ᨋ᪱ᨑᨑᨋགཞྱིས་ཆགས་ᨑᨋ᪠ᨋᨵས་ཤྱིག་གྱི་ᨙᨕᨋབᨋདང་།	ཨ་མ་

ལགས་ནྱི་ལ་དྭགས་᪣ᩏᨋᩲᩏᨋᨵᨑᨋལུᨵᨋᩖᨑᨵᨋᨵᨑᨋ᪠ᨋཡྱིན།	འོན་ཀང་ངའྱི་སྐྱེས་ཡུལ་

ནྱི་ᩂᨋᨵᨋའཕགས་པའྱི་ᨋᨹᨑᨋས་གནས་དྷར་ས་ལ་ཞེས་པ་དེᨋᨑ᪄།

	 དེ་ཡང་ᩏᨋཐོག་མར་ᩍᨕᨋ᪱ᨋལགས་་བའྱི་᪢ད་མེད་ཅྱིག་གྱིསᨋདྷ་

ཤོད་ᨳᨕ᪱ᨋᨵᩏᨋᨵᨑᨋལྷ᪱་བཟོ་བ་ཆེན་མོᨋᨑᨵᨋ་དམྱིགས་བསལ་བཟོ་ᨭ᪄ᨋབྱེད་

པརᨋམངགས་ཆ་གནང་།	ལྷ᪱་བཟོ་བ་དེས་ངར་ཉྱིན་མཚན་᩹ས་ག་བཏང་

ནསᨋབཟོ་ᨭ᪄ᨋལེᨵས་པར་བྱས་མཐར།	གཟའ་སྐར་བཟང་བའྱི་ཟླ་དང་པོའྱི་ཚེས་

བཅུའྱི་ཉྱིན་ང་སྐྱེས་པ་རེད།	ཁོས་ངའྱི་མཛེས་᪃ᨵᨋདེར་ཡྱིད་འᨕᨵᨋᩰᨓᨋ᪠᩶ᨵᨋᨵᨑ་

མྱིངᨋᨋམཛེས་᪀᪄་ལྷ་མོ་ཞེས་བཏགས།	

ᩏᨋᩏ་མྱིང་᩶ང་མངས་པᨋ᪠ᨑ᪄ᨋ

མཛེས་᪃ᨵ་᪀᪄ᨋཔ་མ་ཟད།	གགས་

དབྱྱིབས་ᩏᨋཧ་ཅང་ᨓᨵསᨋᨕᨋཞྱིག་ᩩ་ᨺ།	

འོན་ᩏᨋང་རང་མངག་མཁན་ᩍᨕᨋམ་ལᨵས་

གློ་᪢་᩹་ཨ་རྱིའྱི་གང་ཚབ་ཁང་དུ་མཐོང་

མཆན་ལག་འཁེར་ཐབས་འཚོལ་སད་དུ་

དྱིལླྱིར་བᨪᨕ᩶ᨋདགོས་བྱུང་ཞྱིང་།	སྟབས་མྱི་

ལེᨵས་པ་ཞྱིག་ལ་མོ་ལམ་᩹་ᨾ་འཁོར་བབ་

ᨤᨕན་བྱུང་སྟེ་ཚེ་སོག་ཤོར་ནས་ནམ་ཡང་

ལོག་མ་སེབས།

	 དེ་ནས་ངར་བདག་གཉེར་᪣ᨓ᩶་མཁན་ᨹᨑᨋསྐོར་ལ་ལྷམ་བཟོ་བ་དེར་

ཨང་ལན་ཨུང་ལན་གང་ཡང་᪱ᨓ᩶ᨋ་ལྷ᪱་བཟོ་ཁང་དེར་གཟའ་འཁོར་གཅྱིག་ཙམ་

ལུསᨋᨑᨋརེསᨎ	 	 	 	ལྷ᪱་བཟོ་᪠ᨋᨮᨕས་ᨶས་པᨑᨋསྤུན་མཆེད་ལྷ᪱་ᨩ་ཞབས་ལྱི་

ཀུ་པར་(Lee	Cooper)དང་།	ཌོཀ་ཌར་	མར་ཊྱིན་སྱི་(Dr.	Martens)	᩶ᨓ་

བཞྱིན་བ་ཊ་(Bata)	སོགས་ཡོད་པའྱི་དྷ་ཤོད་ᨳᨕ᪱་གང་᩹ᨋ᪠᩶ᨵᨋᨵᩡᨓᨋབྱས་

ᨑᨋཚོང་ཁᩏᨋདུ་ᩍᨑᨵ་གཤོམ་བྱས།	ང་ལོ་ནᨋᩛᩏᨋ᪠ས་᪔ན་མཆེད་དེ་དག་ལས་

བྱམས་ᨪᨕང་ལེགས་པར་ཐོབ་ཅྱིང་།	ཚོང་ཁང་དེར་ཉྱིན་ཤས་རྱིང་བ᪂᩶ᨋᨨབས་ཁོ་

ཚོས་ངར་སེམས་བཟང་གྱིས་ཁ་ཏᨋསྐུལ་ལྕག་ཡᩏᨋᩏᨋབྱས་བྱུང་།		

	 ཉྱིན་གཅྱིག་ང་ཚོའྱི་ཁོམ་གང་ལམ་ཆེན་᩹ᨋཕོ་གསར་མོ་གསར་ཡར་

འᨻᨕᨋམར་འᨻᨕᨋབྱེད་པ་᩶ᨵ་ལ་ལྟ་བཞྱིན་སྡོད་པའྱི་ཚེ།	བོདᨋཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་

པ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཚེ་རྱིང་ᩍᨕᨋདཀར་ཞུ་བའྱི་᪢ད་མེད་མཛེས་སྡུགᨋ᪀᪄ᨋᨋཞྱིག་

ང་ཚོའྱི་ཚོང་ཁང་ནང་᩹ᨋསེབས་སོང་།	᪢᩶ᨋ᪱ᨓ᩶ᨋ᩶ᨓᨑᨋ᪱ᨑᨵᨋ᪥སᨋདྭᩏསᨋཤྱིᩏᨋ

ᨵསᨋ།	᪕ᨕ᩶ᨋ᪠ᩏᨋᨵᨑᨋᩡ᪱སᨋᨺᨋᩏᨋ᪱ᩏᨕ᪄ᨋགསལ་དོད་པོ་᩹ᨵ		མོས་

ང་མཐོང་མ་ཐག་ཡྱིད་དབང་ཤྱིན་ᩩᨋᨕᨵ་ᩰᨓᨋᨋ᪱ᨋᩡᨑ᩶ᨋདུ་ᩏᨋཉོསᨋསᨕᩏᨋ།	

ᨓᨋᨑᩏᨋᩍᨕᨋ᩶ᨙᨋᨵས་ཀྱིསᨋངᨋ་བྱམས་ᨪᨕᩏᨋངང་བདག་གཅེས་ལེགས་

པར་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྱིང་།	ང་ལ་ཟས་བᩗད་ᨑᨋབྱུག་པ་ལྷ᪱ᨋᫀᨑᨋདམར་ᨕᨋའར་

མཉེད་ᩏᨋᩏᨋ᪠ᩧᩏᨋསྟེ།	མྱི་ཚོགས་མང་པོའྱི་འ᩹་ཚོགས་དང་ᩴᨵསᨋ᪗ᨕ་སོᨵས་

སུᨋཡང་ཡང་ཁྱིད་པ་མ་ཟད།	ᨕསᨋᨵᨋᨕᨵསᨋᨋཕྱི་ᩂᨋལ་ᨼ་ཁག་ᩩᨋᨵསᨋ

᪉ᨋᨳ᪠ᨋᩰᨕ᪄ᨋᩚᨓ᩶ᨋ᪠ᨪᨕ᩶ᨋᨨ᪠སᨋཀང་མཉམᨋདུ་འཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད།	

	 ཁོང་གྱིས་བྱམསᨋᨪᨕᩏ་འོག་ᨪᨑ᩶ᨋཔའྱི་འཚོ་བ་རོལ་ནས་ཟླ་ཤས་

སོང་ᩞᨓས།	སᨋᨵᨋᨋ᪠ᨑᨋᨓས་᪠ᩖᨕᨋᩓའྱིᨋཉྱིན་ང་ᨵ᪾ᨵᨋལག་ཁང་᩹་ཁྱིད་

དེ་མཆོད་མཇལ་᩹་སོང་།	སྐབས་དེར་ང་ག᪾ᨵ་ལག་ཁང་གྱི་ཕྱིར་བཞག་

ᩰᨓᨋཁོང་ནང་᩹་ཕེབས་སོང་ᨎ	ᩏསᨋᨮᨕᩏᨋཕྱི་རུ་ᩇᨵᨋནས་᪂ᨕ᩶ᨋ᪠ᨑ᪄ᨋᨑᨋསྐབས་

᩶ᨓᨋᨣན་མ་ཞྱིག་གྱིས་ངའྱི་མཛེསᨋ᪃ᨵ་ལ་ཞེན་ཆགས་ᨪᨓསᨋཏེ་ང་᪠ᨣས་

ནས།	ᨮᨕ་རང་གྱི་ᩰᨕད་ཕད་ནང་᪨གས་ᩧᨓ་བོས་སᨕᩏᨋᨎ	

ᩰ᪠སᨋᨵᨋཔᨋᨑᨵᨋᨋཔཱ་ལགས་ཤྱིག་ᨵᨑས་ᨣན་མ་དེ་མཐོང་

འཕྲལ།	ᨮᨕ་འཇུᨋᩲ᪠སᨋᨑསᨋᩞᨓསᨋའདེད་གནང་ཡᩏᨋᨣན་མ་

དེ་མᨹᨕགས་པས་བᩏ་མᨋᩴབ།	ᨮᨕᨋའᨴག་ཆ་དོད་པའྱི་

མེཀ་ལོཌ་ᨵན་ྗཡྱི་ᨳᨕ᪱ᨋᨵᩏᨋᨵᨑᨋསᩏᨋལམ་བᩃ᩶ᨋཚེ་མཆོག་

ᨾᨑᩏᨋ᩶ᨵᨕ᪄ᨋᨑᨋནᨵས་ཚལ་གསེབ་ཀྱི་འགོ་ལམ་དུ་གར་

སོང་ཆ་མེད་དུ་ᨺ།	ᨣནᨋ᪱ᨋཁོ་འབོས་སྐབས་ང་སྟོད་ཕད་

ནསᨋསᨋལྷུང་ᩰᨓ་ལམ་ᨋཞྱིག་ᩩ་ཟགས།	འོན་ང་ང་

སུས་ᩏᨋམ་མཐོང་བས།	ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་རྱིང་ལམ་ར་

དེར་ཉྱིན་᩶ᨶᩏᨋཉྱི་མས་ཚ་ངར་ᨹᨑས་ག᩹ང་བ་དང་།	མཚན་

མོ་ᨻང་ངར་ᨹᨑསᨋམནར་ཏེᨋབཟའ་བཏུང་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་བཀེསᨋསྐོམ་

ᨹᨑᨋ᪃ག་བསྔལ་དཔག་ᩩ་མེད་པ་མྱངས་ནས་᩶᪳ᨋ᪠ᨋ᪱ᨑᨋᨋ᩹ᨋ᪳ᨕᩏᨋᨓᨋ᪠ᨋ᩶ᨓᨋ

ᨑ᩶ᨋᨋᨮᨕᨋᨮᨕᨋབྱས་བྱུང་།	

	 ངའྱི་སྔོན་ᨹᨑᨋམཛེས་᪃ག་དེ་ཡང་ཡལᨎ		ངོ་ᨵ᩶ᨕངᨋལᨋཉྱི་མའྱི་ཚ་དོད་

ཕོག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་གཉེར་མ་མང་དག་ཅྱིག་ᨪᨓསᨋᨋ᩶ᩏᨋᨎ	སᨋᨵ᪄སᨋ᩶ᨓᨋལུསᨋᨑᨋ

ᨨ᪠སᨎ	དྷ་སའྱི་བདེ་དོན་ཁོར་ག་᪂ᨓ་ཚན་ᨹᨑᨋཨ་མ་ལᨵས་ཤྱིག་ᨵᨑསᨋᩏ་མཐོང་

ᩰᨓ་ཡར་བླངས་ནས་ཁོར་ᨵᨋ᪂ᨓ་ཚན་ᨹᨑᨋཁང་ᩛང་ཞྱིག་ᩩ་ᩡᨑ᪄ᨋᨵᩖᨑᨵᨋབཞག་ᩞᨓས་

ᩂᨋགར་བ་ཞྱིག་ལ་བྱྱི᪄།	རྒྱ་གར་བ་དེས་ང་ཁེར་ཏེ་བྷག་སུ་ནཱག་ᨻᨕ་ལམ་ᨹᨑᨋལམ་

ᨋᨹᨑᨋལྷ᪱་བཟོ་བ་ལ་᪠᪽ᨕᩏས།	ལྷ᪱་བཟོ་བ་᩶ᨓསᨋངའྱི་ལུས་ཡོངས་རོགས་ལ་

ལེᨵས་པར་བᩮས་རེསᨎ	ཡ་ᩏ་ᩥᨑᩏᨋᩞᨓ་᪔ᨋ᪽᪱ᨋམེད་པར་ངའྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་

རྣམས་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཅད་དེ།	ང་དེ་ཡྱིན་འདྱི་ཡྱིན་མེད་པར་བཟོས་སོང་པར་

བརེན།	ᨶསᨋཔ་ལྷ᪱་གྱི་རང་རྣམ་ཐུᩏᨋངུ་རོᨵསᨋཔས་ᨪᨕᨎ།	།།

ཁོ་རྐྱལ་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ།	རྒྱལ་པོ་དེ་དེའྱི་ཕོགས་སུ་སེབས་

པ་དང་།	ཞྱི་མྱིས།	རོགས་པ་བྱོས་དང་།	རོགས་པ་བྱོས་དང་།		ཀ་

ར་བས་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆུའྱི་ནང་དུ་དྱིམ་འགོ་ཡྱི་འདུག		ཅེས་སྐད་

ཤུགས་ཡོད་ཚད་བརྒྱབས།

	 སྐད་ཤུགས་དེ་ལྟར་བརྒྱབས་པས།	རྒྱལ་པོ་དེས་ཤྱིང་ར་

འཁོར་ལོའྱི་སེའུ་ཁུང་ནས་ཕྱིར་གཟྱིགས་པས།	རྔན་པ་ཡང་སེ་སྐྱེལ་

དུ་ཡོང་མཁན་གྱི་ཞྱི་མྱི་དེ་ཡྱིན་པ་ངོ་ཤེས་ཏེ།	སྐུ་སྲུང་རྣམས་ལ་ཕོ་

གསར་དེ་ཉྱིད་འཕྲལ་དུ་ཉེན་སྐྱོབ་བྱ་དགོས་པའྱི་བཀའ་བཏང་།	

	 ཁོ་ཚོས་ཕོ་གསར་དེ་གཙང་པོ་ནས་ཡར་འཐེན་པའྱི་སྐབས།	

ཞྱི་མྱི་ཤྱིང་ར་འཁོར་ལོ་ཡོད་སར་ཕྱིན་ཏེ་རྒྱལ་པོར།	ངའྱི་སྦྱིན་བདག་

ཆུ་རྒལ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྐུན་མ་འགའ་ཤས་ཡོང་སྟེ་གོས་སོག་ཚང་མ་

ཁེར་སོང་།	ཞེས་བཤད།	དངོས་གནས་བྱས་ན།	གོས་སོག་དེ་ཚོ་ཞྱི་

མྱིས་རོ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ཏུ་སྦས་པ་རེད།	

	 རྒྱལ་པོས་མྱི་ཞྱིག་འཕྲལ་དུ་རྒྱལ་ཁང་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

གོན་ཆས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལེན་དུ་བཏང་སྟེ་ཀ་ར་བས་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་

པོ་ལ་གནང་བ་རེད།	ཕོ་གསར་དེས་རྒྱལ་པོའྱི་གོན་ཆས་མཚར་

པོ་དེ་དག་གོན་པ་དང་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད།	དེ་ནས་

རྒྱལ་པོའྱི་སས་མོས་ཁོ་ཁྱིད་པ་རེད།	རྒྱལ་པོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སས་

མོས་ཕོ་གསར་དེར་དགའ་པོ་བྱས་པ་མཐོང་སྟབས།	ཁོ་པ་ཁོ་

ཚོའྱི་མཉམ་དུ་འགོ་རྒྱུར་སྐད་བཏང་སྟེ་ཤྱིང་ར་འཁོར་ལོའྱི་ནང་

དུ་བཞོན་བཅུག	 ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མཚར་གཏམ་

༄༅ལྷམ་ནང་གི་ཞི་མི་།།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕི་ལོ། ༢༠༡༥3

ཨཀ་བར་དང་བྱིར་བལ།
བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤླིས་ཀླིས་བསྒྱུར།

༢༽ ཁེད་རང་གྱི་འདོད་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་སྤོད།

འདོན་ཐེངས་སྔ་མའྱི་འཕྲོས།་་་་

	 རྒྱན་ཆ་བཟོ་མཁན་གྱིས་མྱི་དང་བ་བྱས་པ་དེར།	སེར་སྣ་ཅན་ཁོང་ཁོ་

ལངས་ནས་སྐད་ཅོར་ཆེན་པོས།	ཁེད་ཀྱིས་འདྱི་འད་བྱེད་ཕོད་པ་གང་ཡྱིན་ནམ།	

ལར ་ནས ་རྒྱུ ་ནོར ་འདྱིའྱི ་

བདག་པོ་ང་ཡྱིན།	ཁེད་ཀྱིས་

དེ་ནས་ང་ལ་ཉུང་མཐར་ཕེད་

ཀ་སྤྲད་དགོས།	 ཁེད་རང་

གྱིས་ཉེན་ཁ་དང་དུ་ལེན་པར་

བརེན་རྒྱུ་ནོར་ཕེད་ཀ་ཁེད་

རང་ཉོར་ཞེས་བརོད།	 འོན་

ཀང་གཡོ་སྒྱུ་དང་འདོད་རྔམ་

ཅན་གྱི་མྱི་དེས་ཁས་ལེན་མ་

བྱས་པ་མ་ཟད།	 ཉེན་ཁ་དང་

དུ་མ་ལེན་པའྱི་སྔོན་དུ་ངས་

ཆ་རྐྱེན་བཏོན་པ་དེ་ལ་ཁེད་རང་གྱིས་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པས།	ངས་ད་ལྟ་ཁེད་

རང་ལ་ག་རེ་སྤྲད་པ་དེ་ལ་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས།	 ཞེས་བརོད།	 ཁོས་སྤྲང་པོའྱི་

འཚོ་བ་ལྟར་བསྐྱལ་ནས་རྒྱུ་ནོར་དེ་དག་གསོག་འཇོག་བྱས་པར་བརེན།	 སེར་

སྣ་ཅན་གྱིས་དེ་ལ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཐབས་མ་བྱུང་།	

	 དེ་རེས་ཁོ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་དབར་འཁྲུག་རོད་ཤོར་བ་དང་།	 མཐའ་

མར་ཁོ་གཉྱིས་ཀྱི་འཁྲུག་རོད་དེ་ཐག་གཅོད་ཡོང་བའྱི་ཆེད་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་

ཕོ་བང་དུ་བཅར།	རྒྱལ་པོས་རྣམ་དཔོད་ཅན་གྱི་བློན་ཆེན་བྱིར་བལ་ལ་རོད་གཞྱི་

དེ་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་པའྱི་བཀའ་གནང་།	 བྱིར་བལ་གྱིས་གནས་དོན་ཚང་

མ་དོ་སྣང་ཆེན་པོས་གཟབ་གཟབ་ངང་ནས་ཉན་ཏེ།	 ཁེད་གཉྱིས་དབར་ལ་ཁུག་

མ་ཕྱིར་མ་ལེན་པའྱི་སྔོན་དུ་ཐག་གཅོད་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་དམ།	 ཞེས་དྱིས།	 རྒྱན་

ཆ་བཟོ་མཁན་གྱིས་ལན་འདེབས་སུ།	བློན་ཆེན་ལགས།	མེ་ལྕེ་འབར་བའྱི་ནང་

ནས་ཁུག་མ་མ་བཏོན་སྔོན་དུ་ངས་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་བཏོན་པ་ཡྱིན།	 གལ་སྱིད་ངས་

ཁུག་མ་ཕྱིར་འཁེར་ཡོང་ན།	ངས་འདོད་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་།	ལྷག་

མ་ཐམས་ཅད་ངས་ཉར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བཤད་ཡོད།	 ཅེས་བརོད།	 	 ཁོའྱི་སྐད་ཆ་དེ་

བདེན་པ་ཡྱིན་ནམ།	 ཞེས་བྱིར་བལ་གྱིས་སེར་སྣ་ཅན་ལ་དྱིས་པར།	 	 	 ཁོས།	

ལགས་རེད།	བློན་ཆེན་ལགས།	ཡྱིན་ནའང་ཁོས་ང་ལ་ཁུག་

མ་རྱིང་པ་དེག་པ་འཛར་འཛར་འདྱི་གཅྱིག་པུ་སྤྲོད་ཀྱི་འདུག		

ཅེས་ཞུ་གཏུག་ཞུས།	

	 					དེའྱི་ཚེ་བྱིར་བལ་གྱིས་རྒྱན་ཆ་བཟོ་མཁན་གྱི་ཕོགས་

སུ་ཁ་བསྒྱུར་ནས།	ཁེད་རང་ལ་རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་ནོར་བུ་དང་

ཁུག་མ་འདྱི་གཉྱིས་ལས་ག་རེ་དགོས་འདོད་ཡོད་དམ།	ཞེས་

དྱིས་པ་ན།	 	 	 རྒྱན་ཆ་བཟོ་མཁན་དེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ།	 བློན་

ཆེན་ལགས།	རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་ནོར་བུ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན།	ཞེས་

ལན་འདེབས་བྱས།	དེ་རེས་བྱིར་བལ་གྱིས་འོ་ན་ནོར་བུ་རྱིན་

ཐང་ཅན་དང་།	མུ་ཏྱིག་རྣམས་མྱི་འདྱི་ལ་སྤྲོད་དགོས་པ་དང།		

ཁུག་མ་དེ་ཁོ་རང་གྱིས་ཉར་དགོས་པ་ཐག་བཅད།	 རྒྱན་ཆ་

བཟོ་མཁན་གྱིས་ཡྱིད་མ་ཆེས་པར་བྱིར་བལ་ལ་ལྟ་བཞྱིན་བསྡད།	

	 དེ་ནས་བྱིར་བལ་གྱིས།			ལྟོས་དང་།	ངས་དང་པོ་བྱས་ཡྱིན།	ཁེད་

རང་གྱིས་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ན།	 ཁེད་རང་ལ་འདོད་པ་གང་

ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ལ་སྤྲོད་དགོས་པ་མ་རེད་དམ།	 ད་ཆ་ཁེད་རང་གྱིས་ནོར་བུ་རྱིན་

ཐང་ཅན་དང་མུ་ཏྱིག་རྣམས་འདོད་པ་ཡོད་པར་བརེན།	དེ་ཚོ་ཚང་མ་མྱི་འདྱི་ལ་

སྟེར་དགོས།	 ཞེས་བྱིར་བལ་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ན།	 རྒྱན་ཆ་བཟོ་

མཁན་འདོོད་རྔམ་ཅན་གྱིས་གང་ཡང་ཤོད་མ་ཐུབ་པར།	 ནོར་བུ་རྱིན་ཐང་ཅན་

དང་མུ་ཏྱིག་ཚང་མ་མྱི་དེ་ལ་ཕྱིར་སོག་བྱེད་དགོས་བྱུང་།	 དེ་རེས་རྒྱན་ཆ་བཟོ་

མཁན་དེ་རང་གྱི་འདོད་རྔམ་གྱིས་ཕུང་སྟེ།	 རྒྱལ་པོའྱི་ཁྱིམས་ས་ནས་ཁ་སྟོང་

ལག་སྟོང་དུ་ལོག་དགོས་པ་བྱུང་ངོ་།།	།།

རོ་རྟེ་གཅོད་པ།

༄༅།	།འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རོ་རེ་གཅོད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་མདོ་འདྱི་ནྱི།	ནམ་རྒྱུན་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡེ་ཕལ་མོ་ཆེའྱི་གསུང་ཡུལ་

རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོ་རྱི་ཡྱིན་ནའང༌།	མདོ་འདྱི་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའྱི་མདོ་སྡེ་གཞན་ལྟར་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་དུ་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་

མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་པའྱི་སྐབས།	 དགེ་སོང་སྟོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའྱི་དགེ་སོང་གྱི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་།	 བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ།	ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ།	བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཐེག་པ་ལ་

ཡང་དག་པར་ཞུགས་པས་ཇྱི་ལྟར་གནས་པར་བྱ་བ་དང་།	 ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ།	 ཇྱི་ལྟར་སེམས་རབ་ཏུ་གཟུང་བར་བྱ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་གསོལ་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་

པའྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན།	གཞུང་འདྱིའྱི་བརོད་བྱ་ནྱི།	ཡུམ་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་གསུམ་ལྟར།	སྦས་དོན་མངོན་རོགས་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་དང་།	དངོས་བསྟན་ཟབ་མོ་སྟོང་ཉྱིད་

ཀྱི་སྐོར་ཡྱིན།

	 ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་འདྱི་ལ་གཞུང་ཚད་ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་ཤོཀ་སུམ་བརྒྱ་ཡོད་པས་ཤེར་ཕྱིན་སུམ་བརྒྱ་པ་ཞེས་པ་དང་།	འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་རོ་རེ་གཅོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་མདོ་ཞེས་པ་དང་།	འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རོ་རེ་གཅོད་པ།	ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རོ་

རེ་གཅོད་པ།	རོ་རེ་གཅོད་པ།	ཞེས་མཚན་རྱིང་ཐུང་ཐོག་ནས་བརོད་ཅྱིང་།	ཤེར་ཕྱིན་མདོ་སྡེ་འདྱི་ལ་བམ་པོ་	༡	ཡོད།	

	 སྒ་བཤད་ཐད་ལ།	༧སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས།	མདོ་འདྱིའྱི་མཚན་དོན་རོ་རེ་གཅོད་པ་ཞེས་པ་ཉོན་ཤེས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་ཕྲ་མོ་རོ་རེ་ལྟར་ཞྱིག་

དཀའ་བ་རྣམས་གཅོད་པའམ་འཇོམས་པར་བྱེད་པས་ན་རོ་རེ་གཅོད་པ་དང༌།	 ཡང་ན་ཉོན་ཤེས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་༼ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྱིབ་པ་དང་ཤེས་བྱའྱི་སྒྱིབ་པ་༽རྣམས་

གཅོད་པ་ལ་རོ་རེ་ལྟར་རྣོ་བ་དང༌།	 གཞན་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནྱི་ཐོག་མར་མོས་པ་སྤོད་པའྱི་ས་དང༌།	 མཐའ་མ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་

སར་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིང༌།	 དབུས་ལྷག་བསམ་དག་པའྱི་སར་རྒྱ་ཆུང་བས་ན་རོ་རེ་དང་དབྱྱིབས་འདའོ།	 །ཞེས་དབྱྱིག་གཉེན་དང་པདྨའྱི་ངང་ཚུལ་གཉྱིས་ཀས་བཤད་དོ།	 །ཞེས་

གསུངས་སོ།	།

	 གཞུང་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་འགྱུར་བྱང་མྱི་གསལ་ཡང་།	 སྡེ་དགེ་དཀར་ཆག་ཐད་དུ།	 ཤྱིལེནྡྲ་བོ་དྷྱི་དང་།	 ཡེ་ཤེས་སྡེའྱི་འགྱུར་ལ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་

བཅོས་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག		མདོ་འདྱི་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།	རྒྱ་ནག་དང་།	བོད།	ཧོར་སོགས་ཐེག་ཆེན་གྱི་བསྟན་པ་དར་བའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཧ་

ཅང་དར་ཁབ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ།	བོད་ཡྱིག་ཙམ་མ་ཟད།	རྒྱ་ནག་དང་།	སོག་པོ།	ཨྱིན་ཇྱི།	ཕ་རན་སྱི།	ཇར་མ་ནྱི།	ཉྱི་ཧོང་སོགས་ཀྱི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་པར་ལྰལ་མཎྱི་ཇོཤྱིས་

གསུངས་ཤྱིང་།	ཧྱིནྡྱིའྱི་སྐད་དུ་ལཱལ་མཎྱི་ཇོཤྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར་པ་ཕྱི་ལོ་	༡༩༧༨	ལོར་ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་ཡོད།	

	 ཆོས་ཚན་འདྱིའྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི།	རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་སྤྱི་དང༌།	བྱེ་བག་ཏུ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་རྣམས་འབྱི་བ་དང༌།	འཛིན་པ་དང༌།	ཀོག་པ་དང༌།	གཞན་དག་

ལ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བ་བཅས་ལ་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ཡོད་པ་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་དུ་མ་ནས་གསུངས་པ་མ་ཟད།	ལྷག་པར་དུ་མདོ་འདྱི་སྱིགས་མའྱི་དུས་སུ་

འཛིན་ཅྱིང་སེལ་བ་ལ་ཕན་ཡོན་གཞན་ལས་ལྷག་པར་ཡོད་པ་མདོ་སྡེ་འདྱི་ཉྱིད་ནས་ཀང་ལན་མང་གསུངས་འདུག	ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་ཆོས་ཚན་འདྱི་ཉྱིད་ཉེ་བའྱི་ཆར་སྤྱི་

ནོར་༧གོང་ས་༧རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་མཆོག་གྱིས་ཐའེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ལྟར་ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༩	ཟླ་བ་	༡༠	ཚེས་	༡༥	ནས་ཉྱིན་

བཞྱིའྱི་རྱིང་གྱི་གསུང་ཆོས་སྐབས་དང་།		ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༨-༢༩	ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་ལྷོ་ཀོ་རྱི་ཡའྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་

ལྟར་བཞུགས་སར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གསུང་ཆོས་ཐེངས་གཉྱིས་གནང་བའྱི་གཞུང་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན།	 ་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅།།ཨ་ལད་པད་ཀོ༌དགའ་ཤོས།།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤླིས་ཀླིས་བསྒྱུར།

སྐབས་ཤྱིག་ལ་རེད་ཆས་ཨ་ལད་པད་ཀོ་རྒྱ་སྨུག་འཇམ་པོ་ཞྱིག་ཡོད།		

དེའྱི་མྱིང་ལ་ཌོ་གར་(Dogger)ཟེར།	 	 ཁོའྱི་རྣ་མཆོག་གཅྱིག་ཡར་

ལངས་ཤྱིང་གཞན་དེ་མར་ཟགས་བསྡད་ཡོད།	 ཁོ་གང་འཚམས་རྒན་པོ་

ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་པགས་པའྱི་སྤུ་ཡང་ཟད་ཡོད།	 	 ཁོ་ནྱི་ཌེབ་(Dave)

ཞེས་པའྱི་བུ་ལ་བདག་པ་ཡྱིན།	

	 བུ་ཆུང་ཁོ་ཌོ་གར་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད།	ཁོ་ས་ཕོགས་ག་

པར་ཕྱིན་ཀང་ཌོ་གར་མཉམ་དུ་འཁེར་གྱི་ཡོད།	སྐབས་རེ་ཁོས་ཆུ་འདེན་

ཤྱིང་ར་འཁོར་ལོའྱི་སང་ལ་བཞག་ནས་འཁེར་གྱི་ཡོད།	 ཡང་སྐབས་རེ་

ཁོས་ཁྱི་ངོ་མ་ཡྱིན་པ་ལྟར་འདོགས་ཐག་བསྒོགས་ནས་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད།	

གནམ་གཤྱིས་གང་མོ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁོས་ཌོ་གར་ལ་མལ་ཆས་

བཏུམས་ནས་འཇོག་གྱི་ཡོད།	

ཌེབ་ཀྱི་ཨ་མས་དུས་རག་ཏུ་ཌོ་གར་ཞེ་དག་ཛོར་པོ་ཡོད་པར་ཤོད་ཀྱི་

ཡོད།	 	དེར་བརེན་ཨ་མས་ཌེབ་ལ་ཌོ་གར་ཡྱི་ཙི་ཡོད་པའྱི་ཆུ་གཞོང་ནང་

ལ་གང་འད་འཁྲུད་དགོས་མྱིན་བསྟན་ཏེ།		གོས་ལོག་བསྐམ་སའྱི་ཐག་པ་

ལ་ཌོ་གར་གྱི་རྔ་མ་བསྒགས་ནས་དཔངས་བཞག ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤོད།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།



ཐ་རམ།

ཐ་རམ་ནྱི་ཞྱིང་རྒོད་ཐ་བ་དང་།	 ལམ་ཟུར་དུ་ལོ་རེ་བཞྱིན་སྐྱེ་བའྱི་སྔོ་

སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་།	 ལོ་མ་སྣུམ་ལ་ར་རྱིས་

གཞུང་དུ་རྒྱུག་པ་འབུར་ཞྱིང་རྒྱབ་ཏུ་མངོན་གསལ་དོད་ཅྱིང་།	 སྡོང་

པོ་གཅན་གཟན་གྱི་མཇུག་པ་འད།	 དེའྱི་འབས་བུ་རམ་པའྱི་སེ་མ་

དང་འད་བ་ས་ལ་བགད་ནས་སྐྱེ་བ་ཡྱིན།	འདྱི་ལ་རྱིགས་གཉྱིས་ཡོད།	

སྐྱེ་གནས།	 བོད་ལོངས་དང་།	 རྒྱ་གར།	 བལ་ཡུལ།	 འབྲུག་སོགས་

རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་མོ་ཆེའྱི་ཡུལ་གྲུའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་

ཊར་	༢༤༠༠	ནས་	

༣༤༠༠	 བར་གྱི་

ཞྱིང ་གྱི ་མུ་དང་།	

ས་ཆ་བདག་མེད།	

བཞའ་ཚན་ཅན་གྱི་

གནས།	གོང་གྱི་ཉེ་

འགམ།	ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	 ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པའྱི་

ཆར་དུས་སྐབས་ལོ་མ་དང་།	 སྡོང་པོ།	 མེ་ཏོག	 འབས་བུ་བཅས་

བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རེས་སྐམ་གསེད་བྱེད་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སྨན་དུ་ལོ་མ་དང་།	སྡོང་པོ།	

མེ་ཏོག		འབས་བུ་བཅས་སྨན་སྦོར་བྱས་པས་ཚད་པས་འཁྲུ་བ་དང་།

མེས་འཚིག་པའྱི་ར།	ཁག་ཤོར་བ།	ར་ངན་ཆུ་སེར་སོགས་ལ་ཕན།

མྱིང་གཞན།	ཏྱི་གུ་རམ་པ་དང་།	ཏྱི་གུ་ལམ་ཡག		ཏེ་ལ་ཅ་ཆུང་།	ཨོ་

པ་ཐེ་རང་།	བེ་ཁུར།	བཙུན་མོ་གཡུའྱི་ལྕང་ལོ་སོགས་སོ།	།ཨྱིན་སྐད་

དུ་ཌྱི་པེས་	པླན་ཊེན་	(depressed	plantain)	ཟེར་བ་ཡྱིན།	

ཐལ་ཀ་རོ་རེ།

འདྱི་ནྱི་ལོ་རེར་སྐྱེ་བའྱི་ཤྱིང་མ་ལྡུམ་གྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ལ།	 	ལོ་

མ་སྔོ་ལང་སབ་ཅྱིང་སོ་ང་མགོ་མཇུག་ལོག་པའྱི་དབྱྱིབས་འད་བ་

དང་།	 མེ་ཏོག་སེར་པོ་དང་འབས་བུ་གཉྱིས་ཆུང་ལ།	 གང་བུ་རྱིང་

པོ་སྨྱིན་པ་ཡྱིན།	 དེ་ལ་ཕོ་མོའམ་མཆོག་དམན་གྱི་རྱིགས་གཉྱིས་སུ་

དབྱེ་བ་ཡྱིན།	

སྐྱེ་གནས།	བོད་ལོངས་ཀྱི་མེ་ཏོག་རོང་དང་།	སྐྱྱིད་གོང་།	བལ་ཡུལ།	

འབྲུག་ཡུལ།	 རྒྱ་གར་སོགས་སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་	

༡༧༠༠	 ནས་	 ༢༩༠༠	 བར་གྱི་ས་བབ་ཅུང་དམའ་ཞྱིང་དོད་ཚད་ཆེ་

བའྱི་རྱི་ཐང་མཚམས་དང་།	 ལམ་གྱི་ཟུར།	 ཤྱིང་ལྡུམ་གྱི་གསེབ།	 ཆུ་

འགམ།	ཞྱིང་གྱི་མཐའ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།	འདེབས་འཛུགས་བྱས་

ཏེ་སྐྱེ་བའང་ཡོད།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	 ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་བར་

རམ།	འབས་བུ་སྨྱིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་འབྲུ་གུའམ་ས་བོན་བླངས་

ནས་སྐམ་གསེད་བྱེད་དགོས།		

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སྨན་དུ་འབྲུ་གུ་སྨན་སྦོར་བྱེད་

ཅྱིང་།	དེས་གྲུམ་བུ་ཆུ་སེར་གྱི་ནད་དང་།	པགས་པར་ཤུ་ཐོར་སྐྱེས་པ།	

ཟ་འཕྲུག་ལངས་པ།	ལུས་སྟོབས་ཉམས་པ།	སྱིན་ནད་སོགས་ལ་ཕན།

མྱིང་གཞན།	ཨོ་ཊྱི་དང་།	ཤ་རྱི་རཾ་ཡང་ཟེར།	 	རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	ཅནྡྲ་

མརཿ	(PkUæenZ)	ཟེར་བ་ཡྱིན།

  རྩོམ་སྒྱིག་འགན་འཛིན། ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སོན་ལམ།

  རྩོམ་སྒྱིག་པ།          ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

  རྩོམ་སྒྱིག་ལས་རོཌ།  ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

  རྱི་མོ་བ།             འཇྱིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

ཕ་ཡུལ་ཤྟེས་བྱའླི་བང་མཛོད་ཀླི་ཡླིག་འབྟེལ་ཚང་

མ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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༶	 ལུག་མ་གསོད་བླ་མས་གསུངས།	།

ཤ་ཁེར་ཤོག་བླ་མས་གསུངས།	།

༶	 ལུང་པ་རེ་ལ་སྐད་ལུགས་རེ།	།

བླ་མ་རེ་ལ་ཆོས་ལུགས་རེ།	།

༶	 ལུས་ལ་མྱི་དགོས་ན་ཚ་དང་།	།
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འོན་པ་གོ་རྒྱ་ཆེ་བ།	།

༶	 ཤ་ཁྱི་རྐང་པ་ཚ་རོགས་དང་།	།	

ཇོ་ལགས་སྐུ་ཐང་མཉེལ་རོགས།	།

༶	 	ཤ་ཞྱིམ་པོ་ཨ་ཕོ་སྤང་ཀྱིས་བཟས།	།

ཁག་ངན་པ་ཨ་ལྕེ་ཝ་མོར་དཀྱིས།	།	

༶	 	ཤ་ཚ་བའྱི་གཏམ་གྱིས་རྣ་ཚ།	།	

ནད་མཁྱིས་པའྱི་སྨན་གྱིས་ལྕེ་ཏྱིག	།

༶	 	ཤ་གཅྱིག་ནས་བེགས་པའྱི་ཏྱིག་ཁ་དང་།	།

ཀོ་བ་གཅྱིག་ནས་བེགས་པའྱི་རྒྱུན་བུ།།

༶	 ཤྭ་བ་རྭ་ཅོ་རྱིང་ཡང་།	།

གནམ་གྱི་སྐས་འཛེག་མྱི་ཡོང་།	།

སྐེ་དངོས་སན་རྫས་ངོ་སྤོད།

ཁུངས།	 དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརམས་གནང་བའྱི་	 《 བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའྱི་སན་གཞུང་བཅས་ལས་

བསྟན་པའྱི་སྐེ་དངོས་སན་རྫས་ཀྱི་དཔར་རྱིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས་》   ཞེས་པ་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

སེམས་ཤུགས་ཆག་

རྒྱུ་མེད། 
ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་ཏེ་མྱི་

ལོ་	༥༦	ལྷག་གྱི་རྱིང་གཞྱིས་ལུས་

རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་རྣམས་ལྷག་བསམ་

དང་སྱིང་སྟོབས་འགྱུར་བ་མེད་པར་

བསྡད་ཡོད།	རྒྱ་རྱིགས་གོགས་པོ་

ཚོས་སོ་སོའྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་དགའ་

ཞེན་ཡོད་པ་ལྟར།	ང་ཚོ་བོད་པ་ཡྱིན་

ན་ཡང་སོ་སོའྱི་སྐད་དང་།	རྱིག་གཞུང་

ལ་དགའ་ཞེན་བྱས་ཏེ་བདག་གཅེས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཧ་

ཅང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།	བོད་མྱི་ཡོངས་

ཀྱིས་ད་བར་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་

བྱས་པར་བརེན་བོད་མྱི་རྣམས་བོད་

ནང་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་

ཏན་ཏན་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་སེམས་

ཤུགས་ཆག་རྒྱུ་མེད།

	 ཅེས་པ་འདྱི་ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཟླ་	 ༢	

ཚེས་	 ༡༠	 ཉྱིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་

བཞྱིན་ནོར་བུ་མཆོག་གྱིས་ནོར་ཝེའྱི་གོང་ཁེར་ཊོ་

རོནཌ་ཧེམ་	 (Trondheim)	 དུ་ས་གནས་དང་

ཉེ་ཁུལ་ནས་བཅར་བའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་བཀའ་སོབ་

སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།	

ཚེ་རྱིང་གྱིས་ངེད་གཉྱིས་ཀྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སྡྱིག་པའྱི་ཕོགས་སུ་འགྱུར་

དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དྱིས་པར།	ཕ་མས་ཁེད་གཉྱིས་

སེམས་ཁལ་མ་བྱེད།	དེ་ལས་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབུལ་

བ་ཡྱིན་ན།	སྡྱིག་པ་དག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་བས།	ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཀྱི་སེམས་ལྷོད་

ལྷོད་ཆགས་ནས་ནང་ལ་ལོག		རེས་སུ་གཅེན་གཅུང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཉྱིན་ལྟར་

བྱྱིའུ་ཕྲུག་གཉྱིས་དན་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབུལ་བ་མ་

ཟད།	སེམས་ཅན་གཞན་ལའང་གནོད་པ་སྐྱེལ་གྱི་མེད་པ་རེད།	

ཉྱིན་གཅྱིག་ཁོ་གཉྱིས་རེད་མོ་རེ་བཞྱིན་ནགས་ཚལ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་

སེབས་པས།	ཁོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཤྱིང་སྡོང་ཞྱིག་གྱི་ཡལ་གའྱི་སང་ལ་བྱྱིའུ་ཚང་

ཞྱིག་ཏུ་བྱྱིའུ་ཕྲུག་ཡོད་པ་མཐོང་།	ཡལ་ག་དེ་ཕྲ་མོ་ཡོད་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་རླུང་

གྱི་ཕར་ཚུར་འགུལ་ནས་བྱྱིའུ་ཚང་དེ་ཆུའྱི་ནང་ཟགས་པ་དང་།	བྱྱིའུའྱི་ཨ་མས་

སྐད་བརྒྱབས་པ་མཐོང་ཞྱིང་གོ	དེ་དུས་ཁོ་གཉྱིས་བྱྱིའུ་ཚང་བསྐྱབ་དུ་འགོ་

དུས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཨ་མའྱི་བསབ་བྱ་དེ་དན་ནས་ཁོ་གཉྱིས་ཀྱི་བྱྱིའུ་ཚང་སྐྱོབ་

རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་འད་མྱིན་བཏང་།	མཐའ་མར་ཁོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཆུའྱི་འགམ་དུ་

ལོ་མ་ཞྱིག་མཐོང་།

ཁོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཆུའྱི་འགམ་གྱི་ལོ་མ་དེ་བཀོག་ནས་ལོ་མ་དེས་བྱྱིའུ་ཚང་དེ་

ཆུའྱི་ནང་ནས་བཏོན་པ་མ་ཟད།	ཚང་དེ་ལ་ལག་པ་རེན་པ་གཅྱིག་ཀང་མ་འཆང་

པར་ཡལ་ག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བཞག་པས།	བྱྱིའུའྱི་ཨ་མ་དེ་དགའ་པོ་

བྱུང་བ་མ་ཟད།	ཁོ་གཉྱིས་ཀང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བྱ་བ་བཟང་པོ་དེ་འད་བྱེད་ཐུབ་

པས་ཞེ་དག་དགའ་པོ་བྱུང་བ་རེད།	དེ་ནས་ནང་ལ་ལོག་ནས་ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་

ལོ་རྒྱུས་དེ་རྣམས་བཤད་པས།	ཕ་མ་གཉྱིས་ཀང་དགའ་ནས་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ལ་

འཐམས་ཏེ།	ཡག་བྱུང་།	ཡག་བྱུང་།	ཞེས་གསུངས།	

༄༅། །བམས་བརྩེ་ལན་པའྱི་སྤུན་གཉྱིས། །

ཉེན་ཟློག་གྱི་གནས་དོན།

	 རྐྱེན་ངན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཆེད་སྔོན་ཚུད་ནས་བརན་ཆ་བྱས་ཏེ།	 ཁྱིམ་གྱི་ནང་དང་།	

མེ་སྐྱོན་རྱིགས།	ཕྱིའྱི་ཁོར་ཡུག		ཆུ་རེད།	ནགས་ཚལ་སོགས་དབེན་གནས།	མྱི་མེད་བྱེ་ཐང་།

བཟོ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ལས་ཀ་བྱེད་ས་སོགས་སུ་ཡོང་སྱིད་པའྱི་ཉེན་ཁ་ལ་དྭོགས་པ་སྔོན་བསུའྱི་ཚུལ་

དུ་དོ་སྣང་བྱས་ན།	རྐྱེན་ངན་གྱི་རྱིགས་དུ་མ་ཞྱིག་སྔོན་འགོག་ཐུབ་ངེས།	

	 ཐོག་མའྱི་བཅོས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚང་མར་ཉེན་ཁ་ཟློག་ཐབས་དང་དེའྱི་འགོ་སྟངས།	

རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག་སྔོན་འགོག་གྱི་རྒྱུན་ཤེས་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་དགོས།	 གཤམ་གསལ་གནས་

དོན་འདྱི་ཚོར་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ།	ཉེན་ཁ་ཆུང་བའྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གོ་རོགས་

ལ་ཚད་ལོན་བྱེད་ཐུབ།
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སོན་ལམ་གླིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།
FIRST AID

༄༅།	།ཡྱིག་གཟུགས་སྒྱུ་རལ་པ་ལྕགས་རྱི་ཤར་འཇམ་དབྱངས་རོ་རེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༢-༡༤	བར་དྷ་ས་མེ་གན་བོད་ཁྱིམ་ཉྱིན་

སོབ་ཏུ་བོད་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་སྒྱུ་རལ་འགེམས་སྟོན་གནང་བའྱི་དཔེ་མཚོན་འགའ།	ཁོང་གྱི་རས་ཐང་རྱིང་ཚད་མྱི་ཊར་	༡༦༣༌༢	ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་སྒྱུ་

རལ་དེ་ཉྱིད་གྱི་ནྱིས྄་འཛམ་གླྱིང་ཟྱིན་ཐོར་(Guinness	World	Record)འཁོད་ཡོད།་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།ཐོག་མའྱི་བཅོས་ཀ།

འདོད་རྒུ་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན་གླི་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ།

རྱི་མོའྱི་གྱིང་ཁ།


