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༄༅། །བོད་ཀྱི་བཟོ་རིག་པའི་ལག་རྩལ་ཀྱི་

དཔེ་མཚོན་མཐོང་བ་ཡིད་འཕྲོག །

བོད་ད ་ུའགྲོ་བ་མིའི་རིགས་བྱུང་ཚུལ་གྱི་རི་མོ།

ཁུངས།	ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་<<བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་ཀུན་འདུས་ཆེན་མོ་>>	ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

ཉིན་དང་ཟླ་བ་བརྒྱུད་དེ་ཁོ་ཚོ་གསུམ་ནང་མི་གཅིག་གི་མི་ནང་བཞིན་

ཆགས་ནས།	 དེ་ཕྱིན་ཆད་ཁོ་ཚོ་གསུམ་གྱི་མི་ཚེ་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་

སྐྱེལ་གྱི་ཡོད།	 འོན་ཀྱང་སྤོ་སྤོ་དེས་མིག་གིས་མཐོང་མི་ཐུབ་པར་

བརྟེན།	སྤོ་སྤོའ་ིསེམས་མི་སྐྱིད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།	

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

འདོད་རྒུ་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པ། 

དེ་འདྲའི་ངང་ཉིན་གཅིག་སྤོ་སྤོ་སེམས་སྐྱོ་ནས་ཁ་ལག་ཀྱང་མ་བཟས།	

བུ་མོ་ཡང་སེམས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་ནས་བསྡད་པ་མ་ཟད།	དེའི་མཚན་མོ་བུ་

མོ་ག་ལེར་ལངས་ནས་སྤོ་སྤོ་དང་གཅུང་པོ་གཉིས་གཉིད་ཁུག་ཡོད་

མེད་བལྟ་བར་ཕྱིན།	སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ།	ཁོ་གཉིས་གཉིད་ཁུག་

བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང་།	

དེ་ནས་བུ་མོས་ཉལ་ཁྲིའི་སྟེང་ནས་ག་ལེར་ལངས་ནས་མཆོད་ཁང་གི་ཕྱོགས་

ལ་ཕྱིན་ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས།	དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཁྱེན།	ང་ཚོའི་སྤོ་སྤོ་ཡིས་

མིག་གིས་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་བར་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།	 ཞེས་གསོལ་

བ་སྨོན་ལམ་ཤ	གས་དྲག་བཏབ།	
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཙནྡན་དཀར་པོ་ལ་བརྐོས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀྱིས་བདད་བཏུལ་པའི་མཛད་པ།

ཁམས་ཀཿཐོག་ཏུ་བཞུགས་པའི ་རིག་

འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་

ཕྱག་བཟོ་ཀློང་གསལ་ང་འདྲ་མ།

སྣར་ཐང་དགོན་པའི་པར་ཁང་གི་པར་

ཤིང་གི་ལྷག་མ།

ལྷ་ལྡན་གྱི་བཀའ་འགྱུར་རྡོ་བརྐོས་མ།

རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔའི་

ཁ ་ དོ ག ་ལྔ ་ལས ་

བ ཞེ ང ས ་ པ འི ་

ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་

བརྒྱད་སྟོང་པ་དང་

དབུ་ལྷ།

ཐུགས་སྣང་།	 ཤོག་བུ་དང་པོའ་ི<<སེམས་བཟང་ཅན་གྱི་གཅེན་གཅུང་གཉིས་>>ཞེས་པའི་མུ་སྦྲེལ་གྱི་སྒྲུང་དང་རི་མོ་འབྲི་མཁན་ནི།	 འདོད་རྒུ་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་

དགོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པའི་སྐལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་དང་། ཚེ་དབང་ཆོས་སྒྲོན་དང་། བསམ་གཏན་མཚོ་མོ་བཅས་ཡིན། དེ་བཞིན་ཤོག་བུ་བཞི་པའི་<<བྱམས་བརྩེ་ལྡན་

པའི་སྤུན་གཉིས་>>ཞེས་པའི་སྒྲུང་དང་རི་མོ་འབྲི་མཁན་ནི། བཙུན་དགོན་དེ་གའི་སྐལ་བཟང་མཚོ་མོ་དང་། པདྨ་ཆོས་མཚོ། ཐུབ་བསྟན་སྒྲོལ་མ། བློ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། 

ཤེས་རབ་བཟང་མོ། བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན། འཇམ་དབྱངས་སྒྲོལ་མ། ཤེས་སྒྲུབ་དཔལ་མཚོ། བདེ་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ཁ། བདེ་ཆེན་ཆོས་མཚོ། པདྨ་ཆོས་སྒྲོན་བཅས་ཡིན།
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ཨ་སྒོར་ལྔ་སྟོང་བུ་ལོན་གཡར་བ།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༄༅།	།ཚོང་པ་ཞིག་སན་	ཕྲེན་སིས་ཀོ་(San	Francisco)ཡི་དངུལ་ཁང་ཞིག་

ལ་ཕྱིན་ཏེ།	 བུ་ལོན་གཏོང་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བྱེད་ལ་དངུལ་གཡར་དགོས་

པའི་གནས་དོན་བཤད་པ་རེད།	 དེ་ཡང་ཁོས་ལས་བྱེད་དེ་ལ།	 ང་ཚོང་འབྲེལ་ཆེད་

དུ་ཡུ་རོབ་ལ་གཟའ་འཁོར་གཉིས་ཙམ་འགྲོ་ཡི་ཡིན།	 དེའི་ཆེད་དུ་ཨ་སྒོར་	 ༥,༠༠༠	

དགོས་ཀྱི་འདུག	 ཅེས་བཤད།	 དངུལ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་དེས་དངུལ་བུན་དེ་འདྲའི་

རིགས་ལ་དངུལ་ཁང་ལ་འགན་སྲུང་དངོས་ཆས་རིགས་དགོས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་

བྱས་པ་རེད།	 དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཚོང་པ་དེས་དངུལ་ཁང་མདུན་དུ་བཞག་པའི་རང་

ཉིད་ཀྱི་རོལ་སེ་	རོ་ཡི་སི་(Rolls	Royce)མོ་ཊའི་ལྡེ་མིག་འགན་སྲུང་གཏའ་མར་

བཞག	 དེ་ནས་དངུལ་ཁང་ངོས་ནས་མོ་ཊར་ཞིབ་འཇུག་ཡག་པོ་བྱས་རྗེས་ཚང་མ་

གང་ལེགས་ཡོད་སྟབས་བུ་ལོན་གྱི་གཏའ་མར་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་རྗེས་སུ།	 དངུལ་

ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཅིག་གིས་མོ་ཊ་དེ་དངུལ་ཁང་འོག་གི་མོ་ཊ་འཇོག་ཁང་དུ་བཞག

	 བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཚོང་པ་དེ་ཚུར་སླེབས་ཏེ།	བུ་ལོན་ཨ་སྒོར་	

༥,༠༠༠	དང་།	སྐྱེད་ཀ་ཨ་སྒོར་	༡༥༌༤༡	བཅས་པ་དངུལ་ཁང་ལ་སྤྲད་པ་དང་།	བུ་

ལོན་གཏོང་ལེན་ལས་བྱེད་དེས།	ང་ཚོ་ཁྱེད་རང་གི་ཚོང་འབྲེལ་འགྲུལ་བཞུད་མཇུག་

བསྒྲིལ་པའི་ཐོག་དངུལ་བུན་རྩིས་གཙང་བྱུང་བ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་།	 འོན་ཀྱང་ང་

ཚོ་ཕྲན་བུ་འཐོམས་སོང་།	 ང་ཚོས་ཁྱེད་རང་མེད་པའི་སྐབས་སུ་རྩད་གཅོད་བྱས་

པས།	ཁྱེད་རང་སྒོར་ས་ཡ་མང་པོའ་ིབདག་པོ་དེ་འདྲ་རེད་འདུག		བྱས་ན།	ཁྱེད་རང་

གིས་ཨ་སྒོར་	 ༥,༠༠༠	 ཞིག་གཡར་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ག་རེ་བྱས་ནས་རྒྱག་གི་ཡོད་

དམ།	ཞེས་དྲིས་པར།	ཚོང་པ་དེས།	སན་	ཕྲེན་སིས་ཀོའ་ིནང་ལ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་

ཀྱི་རིང་ཨ་སྒོར་	༡༥	ལ་མོ་ཊ་འཇོག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ།	ཞེས་ཟེར་རོ།།	།།

ཨེམ་ཆིའི་ཁ་ཆེམས་གསུམ་

བསྟན་འཛིན་འདོ་ལྡན། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་འཛིན་རིམ་དགུ་པ།

༄༅།	 །མཚན་སྙན་གྲགས་ཡོད་པའི་ཨེམ་ཆི་ཞིག་འཆི་ཁར་རང་ཉིད་ཀྱི་དགེ་ཕྲུག་

རྣམས་ལ་ཞལ་ཆེམས་གསུམ་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད།	 ཞལ་ཆེམས་གསུམ་པོ་

དེ་དག་ནི།	 ང་ཤི་བའི་ཤ	ལ་དུ་རླབས་ཆེན་གྱི་ཨེམ་ཆི་གསུམ་བཞག་ཡོད།	 	 ཅེས་

གསུངས་པར།	 སྐབས་དེར་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་དགེ་ཕྲུག་ཚང་མས་རང་

ཉི ད ་ ཁོ ང ་ གི ས ་

ག སུ ང ས ་ པ འི ་

རླ བས ་ ཆེ ན ་ གྱི ་

ཨེ མ ་ཆི འི ་ཤ	 ལ ་

འ ཛི ན ་ མ ཁ ན ་

གསུམ ་ གྱི ་ ན ང ་

ནས་གཅིག་ཡིན་

པའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་

བྱས།	 འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་བརྗོད་དོན།	 ངའི་ཁ་ཆེམས་བཞག་པའི་ཨེམ་

ཆི་གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི།	ཆུ་དང་།	འགུལ་སྐྱོད།	ཡང་དག་པའི་ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་ཚུལ་

གསུམ་ཡིན།	ཞེས་བརྗོད་དོ།།	།།

སྙན་ཚིག

ནང་ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ་པད་དཀར་ཕྲེང་བ།
ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན། འབྲས་ལྗོངས།

མ་ནོར་ལམ་བཟང་སྟོན་ལ་ཆེས་དཔའ་བའི།	།	

ཡང་དག་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་།	།	

བསླུ་མེད་སྐྱབས་གནས་རཏྣ་རྣམ་གསུམ་ལ།	།	

སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཡང་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོ།	།	

ནང་པའི་དུས་ཆེན་གཞན་ལས་ཆེས་ལྷག་པའི།	།	

སྟོན་པ་འཁྲུངས་དང་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་འདས།	།	

ཁྱད་འཕགས་དུས་ཆེན་གསུམ་དུ་འཛོམས་པ་ཡི།	།	

སྐབས་འདིར་ཚིག་གསུམ་སྨྲ་བའི་གོ་སྐབས་ཐོབ།	།	

དེང་དུས་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་པོའ་ིསྟེང་ཕྱོགས་འདིར།	།	

ཆོས་ལྡན་ཆོས་མེད་རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་སོགས།	།	

ཆོས་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་མི་མཐུན་འཐབ་རྐྱེན་གྱིས།	།	

ནང་ཁུལ་ཡོངས་འཁྲུགས་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ།	།	

ཡོངས་འཁྲུགས་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་ནང་།	།	

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཞི་བདེས་ཕོངས་སྐབས་སུ།	།	

འདམ་སྐྱེས་འདམ་གྱི་དྲི་མས་ཡོངས་བྲལ་བཞིན།	།	

ནང་ཆོས་པད་དཀར་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་རྒྱན།	།	

འཚེ་མེད་གཞན་ཕན་ཞི་བའི་ལམ་འཇུག་པའི།	།	

མཉམ་མེད་ཟས་གཙང་སྲས་པོའ་ིབསྟན་པ་འདི།	།	

བསྟན་པ་གཞན་ལས་ལྷག་པ་ཡོངས་རྟོགས་ནས།	།	

གཟུར་གནས་མཁས་པས་འདི་ལ་རབ་ཏུ་བསྔགས།	།	

ནོར་རྣམས་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་ཆོག་ཤེས་ཞེས།	།	

སྟོན་པས་འདི་ལྟར་གསུངས་པ་ངོ་མཚར་ཆེ།	།	

དེང་དུས་ཆོག་ཤེས་བྲལ་བའི་རྐྱེན་ཉིད་ཀྱིས།	།	

སྒེར་དང་རྒྱལ་ཁབ་འཁྲུགས་པ་འདི་ལྟར་བྱུང་།	།	

ནང་པའི་ཆོས་འདི་གསེར་སྦྱང་བཙོ་མ་བཞིན།	།	

བསྲེགས་བཅད་བརྡར་སོགས་ཇི་ལྟར་དཔྱད་ན་ཡང་།	།	

ཆོས་འདིར་ནོངས་དང་འཁྲུལ་པ་ཡོངས་བྲལ་བས།	།	

བསྟན་བཟང་འདི་ལ་འཇུག་རྣམས་སྐལ་པ་བཟང་།	།	

མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་དབང་གིས་འཛམ་གླིང་འདིར།	།	

ཞི་བདེས་ཕོངས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་གཅིག 	།	

འབྱུང་བ་འདི་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་ལས་འབྲས་ཀྱི།	།	

བླང་དོར་གནད་ལ་ཕོངས་པའི་སྐྱོན་དུ་མཐོང་།	།	

སྟོན་པའི་བཀའ་བཞིན་འཛམ་གླིང་མི་མང་གིས།	།	

ཆོག་ཤེས་བསྒོམས་ཏེ་འཚེ་མེད་བྱང་སེམས་ཀྱིས།	།	

གནོད་པ་སྤངས་ནས་ཕན་པའི་སེམས་འཁྱེར་ནས།	།	

འཁྲུག་རྩོད་ཡོངས་བྲལ་ཞི་བདེ་ངེས་པར་ཡོང་།	།	

ཆོས་དང་ཚན་རིག་འབྲེལ་མེད་ཐ་དད་ཅེས།	།	

སྔོན་ཆད་ཚན་རིག་པ་རྣམས་བསྒྲགས་ན་ཡང་།	།	

དེང་དུས་གསར་ཐོན་ཅན་གྱི་གནས་སྐབས་འདིར།	།	

ནང་པའི་ཆོས་དང་ཚན་རིག་མཐུན་པར་གྲགས།	།	

ཆོས་དང་ཚན་རིག་མཐུན་པའི་བསྟན་པ་འདི།	།	

རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡིན་ལགས་ན།	།	

བསྟན་པའི་རྩ་བ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་དག	།	

ཀློག་ནས་ཉམས་ལེན་ངེས་པར་གནང་དགོས་འདུག	།	

ཐེག་ཆེན་ཐེག་དམན་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་སོགས།	།

ཐམས་ཅད་ཡལ་གའི་ཐ་སྙད་ཡིན་དགོངས་ནས།	།	

ཡུལ་ལུང་གྲུབ་མཐར་ཞེན་པའི་ཐུགས་སྤངས་ཏེ།	།	

སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རྩ་བ་བསྲུང་དགོས་འདུག	།	

འབུམ་བསྒྱུར་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་ཉིན།	།	

བདག་གིས་འདི་ལྟར་བརྩམས་པའི་དགེ་བ་ཡིས།	།	

འཛམ་གླིང་འདིར་གནས་སེམས་ཅན་ཇི་ཡོད་ལ།	།	

བདེ་སྐྱིད་དཔལ་འབྱོར་རྫོགས་མེད་འཐོབ་པར་ཤོག	།		།།

ཞི་མིས་རི་བོང་མང་པོ་རྙེད་སར་འགྲོ་འགོ་བཙུགས།	 དེར་འབོག་

སྒྲིལ་ནང་དུ་གུང་ལ་ཕུག་ཕྲན་བུ་བླུགས་ནས་རྩི་ཤིང་མེད་ས་ཞིག་

ཏུ་བཞག་སྟེ།	རང་ཉིད་ཡིབ་ནས་བསྡད།	

	 ཁོ་ཡིབ་ནས་འཁྱུག་ཙམ་རྗེས་ལ་རི་བོང་རྒྱགས་པ་ཁྱུ་

གཅིག་སླེབས་ཏེ།	 འབོག་སྒྲིལ་ཡོད་སར་ཐད་ཀར་ཕྱིན་པ་མཐོང།	

ཞི་མིས་སོ་སོའ་ིཡིབ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ།	 རི་བོང་དེ་དག་འཛིན་རྒྱུའི་

ཆེད་དུ་འབོག་སྒྲིལ་གྱི་ཁ་སྐུད་འཐེན་པ་རེད།	 དེའི་རྗེས་ཁོ་དགའ་

ཐག་ཆོད་ནས་འབོག་སྒྲིལ་དེ་དཔུང་པར་བཞག་ནས་ལམ་སང་

རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་གི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད།	

	 རྒྱལ་ཁང་དུ་སླེབས་པ་དང་རྒྱལ་པོ་མཇལ་དགོས་པ་

བཤད་པ་བཞིན།	ཁོ་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་བསྟན་པ་རེད།	རྒྱལ་པོའ་ི

ཕོ་བྲང་དུ་འབྱོར་བ་དང་།	ཁོས་རྒྱལ་པོའ་ིསྐུ་མདུན་ལ་ཞྭ་མོ་ཕུད་དེ་

གུས་འདུད་ཞུས།

	 དེ་ནས་ཞི་མིས།	རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ།	ངའི་སྦྱིན་བདག་ཀ་

ར་བས་ཡུལ་(Carabas)གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིས་བསྐུར་གནང་བའི་ཕྱག་

རྟགས་རི་བོང་རྒྱགས་པ་འདི་ཚོ་དགྱེས་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུ།	 ཞེས་

ཞུས།	(ཀ་ར་བས་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའི་མིང་འདི་ནི།	ཞི་མིས་རང་ཉིད་

ཀྱི་སྦྱིན་བདག་གཞོན་གཞོན་ལ་འབོད་རྒྱུར་ཐག་བཅད་པའི་མིང་དེ་ཡིན།)

	 རྒྱལ་པོས།	 ང་ཚོ་ཁྱེད་རང་གི་སྦྱིན་བདག་གིས་བསྐུར་

བའི་ཕྱག་རྟགས་ལ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་བས།	 ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་

རོགས།	ཞེས་གསུངས།	དེ་ནས་ཞི་མིས་བསྐྱར་དུ་གུས་འདུད་ཞུས་

ཏེ།	རྒྱལ་ཁང་ནས་ཐོན་ཕྱིན་པ་རེད།	 ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མཚར་གཏམ་

༄༅ལ
ྷྭ
མ་ནང་གི་ཞི་མི་།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༤3

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ། བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

        ༡༽ ནགས་ཚལ་སྟོང་པ།

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཨཀ་བར་ནི་ཁྱི་ར་རྒྱག་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན།		

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ལ་ཉམས་ཉེས་ཆེན་པོ་འགྲོ་ཡི་ཡོད།			དེའི་ནང་

གི་སེམས་ཅན་རྣམས་མེད་པར་ཆགས་འགྲོ་བ་ཡི་ཡོད།		གནས་སྟངས་དེ་

མཐོང་ནས་བཱིར་བལ་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་བྱུང་།		

	 ཉི་མ་གཅིག་ཨཀ་བར་ནགས་ཚལ་དུ་

རྟ་པ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་ཕྱིན།	 བཱིར་

བལ་ཡང་སྐབས་དེར་རྒྱལ་པོའ་ིམཉམ་དུ་ཡོད།		

བཱིར་བལ་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྱ་བྱིའུའི་སྐད་ཤེས་

ཀྱི་ཡོད་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་རེད།	 དེ་ཡང་ལམ་དུ་

ནེ་ཙོ་མང་པོ་སྐད་ཅོར་ཆེན་པོ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་

མཐོང་།	 	 རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་བྱ་

བྱིའུའི་སྐད་གོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཙང་།		ཁོ་ཚོས་ག་རེའི་

སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་འདུག་གམ།	 ང་ལ་ཤོད་

དང་།	ཅེས་གསུངས།	 	 	བཱིར་བལ་གྱིས་བཅོས་མའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཏེ་

ཁུ་སིམ་པོའ་ིངང་ནས་ཉན་ཁུལ་བྱས།	དེ་ནས་ཁོང་གིས་བརྗོད་པ།				རྒྱལ་

པོ་རིན་པོ་ཆེ།	བྱ་བྱིའུ་འདི་རྣམས་ཀྱིས་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་

གྲོས་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

	 མག་པའི་པཱ་ལགས་ཀྱིས་བྱ་བྱིའུ་དང་གཅན་གཟན་རི་དྭགས་གང་ཡང་

མེད་པའི་ནགས་ཚལ་སྟོང་པ་ལྔ་ནོར་སྐལ་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་

འདུག 	དེ་ལ་མནའ་མའི་པཱ་ལགས་ཀྱིས་དགའ་པོའ་ིངང་ནས་ཁོང་ལ་ནགས་

ཚལ་སྟོང་པ་ལྔས་མ་ཚད་བཅུ་སྤྲད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་སོང་།		ཞེས་ཞུས།

							རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱིས་ད་དུང་དེའི་སྐོར་མང་ཙམ་ཤེས་འདོད་བྱུང་སྟེ།		

ཁོང་གིས་བཱིར་བལ་ལ།	འོ་ན་མག་པའི་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ག་རེ་ལབ་ཀྱི་འདུག་

གམ།	 ཞེས་དྲིས།	 མག་པའི་པཱ་ལགས་ཀྱིས་བྱ་བྱིའུ་དང་གཅན་གཟན་རི་

དྭགས་མེད་པའི་ནགས་ཚལ་སྟོང་པ་བཅུ་ལས་སླ་པོ་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད།	 གང་

ཡིན་ཟེར་ན།	 	 ང་ཚོའི་ལུང་པ་འདིར་ནགས་ཚལ་སྟོང་པ་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་

མེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་འདུག 	 	 ཅེས་

བཱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས།				

	 	 	 	 	 	 	 	 དེས་མ་ཚད་མནའ་

མའི་པཱ་ལགས་ཀྱིས་མག་པའི་

པཱ་ལགས་ལ་འགན་འཁུར་བའི་

ཐོག་ནས།	གང་ལྟར་རྙོག་དྲ་གང་

ཡང་མེད་པར་ནགས་ཚལ་སྟོང་

པ་བཅུ་ཐོབ་ངེས་ཟེར།	 	 གང་

ཡིན་ཟེར་ན།	 	རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་རྒྱུ་དགའ་པོ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས།		

མགྱོགས་པོ་ནགས་ཚལ་ཉུང་ཤས་ནང་གི་བྱ་བྱིའུ་དང་རི་དྭགས་རྣམས་

མེད་པར་འགྱུར་གྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག	 ཅེས་བཱིར་བལ་གྱིས་ནེ་ཙོའི་ངོས་

ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་བྱས་ཏེ་གོ་རྒྱུ་བཏང་བ་ལྟར།	 	རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་

ཨཀ་བར་རང་ཉིད་ཁྱི་ར་རྒྱག་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད་པ་དང་།	 	དེའི་རྐྱེན་པས་

ནགས་ཚལ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཆེན་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་།		དེ་

མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཨཀ་བར་གྱིས་རྔོན་པ་རྒྱག་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད་

པ་དེ་མཚམས་འཇོག་བྱས་སོ།།	།།

ཡུམ་འབྲིང་བ།

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤ	་ལྔ་པ་ཞེས་པ་ནི།	སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ིརིར་དགེ་སློང་ལྔ་སྟོང་ཙམ་གྱི་དགེ་སློང་གི་

དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་།	དེ་བཞིན་དགེ་སློང་མ་གྲགས་འཛིན་དང་།	སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ཆེན་མོ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དང་།	དགེ་བསྙེན་ཕ་དང་དགེ་བསྙེན་

མ་ཤིན་ཏུ་མང་བ།	བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཐོག	 	འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་དང་།	བདུད་དང་།	

ཚངས་པ་དང་བཅས་པ།	དེ་མིན་དགེ་སྦྱོང་དང་།	བྲམ་ཟེའི་སྐྱེ་དགུ་དང་བཅས་པ།	ལྷ་དང་།	མི་དང་།	ལྷ་མ་ཡིན་དང་བཅས་པ་མང་པོ་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་ཚེ་

དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་།	རབ་འབྱོར།	དགའ་བོ།(འདིའི་དགའ་བོ་ཡང་ཀུན་དགའ་བོ་ཡིན་དགོས་སྙམ།)	གཞན་ཡང་བརྒྱ་བྱིན་དང་།	འདོད་ཁམས་དང་།	གཟུགས་

ཁམས་ཀྱི་ལྷ་སོགས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་དང་།	སེམས་ལ་དྲི་བ་འཁོར་བ་རྣམས་ལ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་

ཀྱིས་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སྩལ་པ་སྟེ།	དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པའི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཞིག་ཡིན།	གཞུང་འདིའི་བརྗོད་བྱ་ནི།	སྦས་དོན་མངོན་

རྟོགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་།	དངོས་བསྟན་ཟབ་མོ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་སྐོར་ཡིན།	སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་དངོས་པོ་བརྒྱད་དུ་བསྟན་པ་སྟེ།	མཁྱེན་པ་

གསུམ་དང༌།	སྦྱོར་བ་བཞི་དང༌།	ཆོས་ཀྱི་སྐུ་བཅས་སོ།	།

	 ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་འདི་ལ་ཤློ་ཀའམ་ཚིགས་བཅད་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤ	་རྩ་ལྔའམ།	 ཉི་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ཡོད་པས་ན།	 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་

ཕྲག་ཉི་ཤ	་ལྔ་པ་དང་།	ཉི་ཁྲི་ཞེས་པ་དང་།	མདོ་འདི་ནི་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཡུམ་འབྲིང་བ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།	སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་

གྱི་ཡུམ་འབྲིང་བ་འདི་ལ་གླེགས་བམ་མམ་པོད་	༣	ཡོད་ཅིང་།	པོད་དེ་དག་ལ་ཁྱོན་བསྡོམས་པས་བམ་གྲངས་	༧༨	དང་།	ལེའུ་	༧༦	ཡོད།	

	 གཞུང་འདིའི་མཐར་འགྱུར་བྱང་དངོས་སུ་མ་འཁོད་ཀྱང་སྡེ་དགེ་དཀར་ཆག་ཏུ་ལོ་ཙ་བ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་དུས་སུ་བསྒྱུར་པ་འཁོད་

འདུག	 འོན་ཀྱང་མདོ་དེའི་མཇུག་ཏུ།	 “ཉི་ཁྲི་འདི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མྱང་སྒོམ་ཆོས་འབར་གྱི་ཐུགས་དམ་གསེར་ཁྲི་ལ་ཕྱི་མོ་བྱས་ནས་ཞུས་དག་ལན་གཉིས་དང་།	

ཉི་ཁྲི་ཡེར་པ་མའི་སྟེང་ནས་ཞུས་དག་ལེགས་པར་བགྱིས་བདོག་པས།	སླན་ཆད་བྲི་བ་རྣམས་ཀྱང་འདི་ཁོ་ན་བཞིན་བྲི་བར་བྱའོ།	།ཞེས་མ་ཕྱི་འཇང་པར་(ཁམས་རྒྱལ་ཐང་རྫོང་

གི་ལྷོ་ཤར་མཐའ་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་འཇང་ཡུལ་དུ་དར་བའི་བཀའ་འགྱུར་པར་མ་ཡིན་)ལས་བྱུང་ཞིང་།	སློབ་དཔོན་སེངྒེ་བཟང་པོས་ཞུས་དག་མཛད་པའི་ཉི་ཁྲི་དང་དཔེ་ལ་

ལར་ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཅིག་པའོ་ཞེས་པ་ཡན་ལས་མི་འདུག		འདིའི་ཕྱི་མོ་སོགས་དཔེ་ལ་ལར་དེའི་སྟེང་དུ།	བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ་

རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་ལེའུ།	བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་མང་པོ་ཐོབ་པའི་ལེའུ།	རྟག་པར་རབ་ཏུ་ངུ་བའི་ལེའུ།	ཆོས་འཕགས་ཀྱི་ལེའུ།	ཡོངས་

སུ་གཏད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་ཅུ་རྩ་དྲུག་འདུག་པ་སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་གསན་ཡིག་ཁུངས་མ་རྣམས་དང་མཐུན།	འོན་ཀྱང་ལེའུ་ཕྱི་མ་ལྔ་པོ་འདི་འགྱུར་ཁྱད་ལྟ་བུའི་དོན་ལ་ཁྱད་

མེད་ཀྱང་ཚིག་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བའི་དཔེ་གསུམ་ཙམ་མཐོང་།	 ལར་དཔེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དབུ་ཞབས་ཐམས་ཅད་དུ་གཞན་དང་ཚིག་ཟུར་མི་འདྲ་བ་དང་ཚིག་སྣ་རིང་ཐུང་ཅི་རིགས་

པ་འདུག		ཁྱད་པར་གླེང་གཞིའི་སྐབས་ཚིག་སྣ་འགའ་ཤིག་འབུམ་དང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་།	།”	ཞེས་པ་ལྟར་ན།	ཞུས་ཆེན་པས་གང་ལ་གཞི་བཅོལ་པ་དང་།	མ་དཔེ་

གཞན་འགའ་ཤས་ལ་ལེའུ་བདུན་ཅུ་དོན་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་ཀྱང་།	གང་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་མ་དཔེ་སྡེ་དགེ་པར་མ་ལ་ལེའུ་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་ཡོད་པ་

ལོ་རྒྱུས་དང་གསན་ཡིག་ཁུངས་མ་ཁག་དང་མཐུན་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་འདོན་གནང་ཡོད་པ་ལགས་སོ།།	།། ་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། བུ་ཀོལ་ཏོའ་ིསྒྲུང་། ༡

ངག་དབང་དབང་མོ། བདེ་སླར་སི་ཝི་པི་སོླབ་དགེ

བུ་མོའ་ིབསམ་པར་མི་འདི་ཚོ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་མཁན་ཡིན་པ་འདྲ་སྙམ་ཡང་།	མི་

དེ་ཚོ་བུ་མོའ་ིའགྲམ་དུ་ཡོང་ནས་བསུ་བ་བྱེད་པས་ན།	བུ་མོས།	ཁྱེད་ཚོ་ནོར་བ་འདྲ།	

ང་ནི་སྤྲང་པོ་ཀོལ་ཏོ་ཞིག་གི་མནའ་མ་ཡིན།	 ད་ལྟ་ཁོ་ཡུལ་འདིར་ཟས་སློང་དུ་ཕྱིན་

སོང་།	མགྱོགས་པོ་སླེབས་པ་ཡོད།	ཅེས་ཟེར།	འོན་ཀྱང་མི་ཚོས།	བཙུན་མོ་ལགས།	

ང་ཚོས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ནོར་མེད།	 བུ་སྤྲང་པོ་ཀོལ་ཏོ་དེ་ནི་ང་ཚོའི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་

རེད།	 རྒྱལ་པོ་ལ་བཙུན་མོ་སེམས་བཟང་དང་།	 ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ལྡན་པ་ཞིག་

དགོས་ཀྱི་སྟབས།	བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པར་སྤྲང་པོ་ཀོལ་ཏོའ་ིཆ་ལུགས་བསྒྲིགས་ནས་

ཕེབས་པ་རེད།	ད་ཁྱེད་ཉིད་ང་ཚོའི་རྒྱལ་མོ་རེད།	ཅེས་ཞུས།	

དེ་ནས་ཁོ་ཚོས་མཇལ་དར་དང་།	 གྲོ་སོ་ཕྱེ་མར༌སོགས་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཏེ།	

ཆིབས་རྟ་ལ་བསྐྱོན་ནས་རྒྱལ་ཁང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས།	 བུ་མོ་ནི་ཧང་སངས་ཧོན་

ཐོར་ནས་ཅི་བཤད་འདི་བཤད་མེད་པར་ལུས།	 དེའི་རྗེས་ལ་བསུ་བ་གཟབ་རྒྱས་

ངང་ཕོ་བྲང་གི་ནང་དུ་སླེབས་དུས།	 བུ་ཀོལ་ཏོ་དེ་རྒྱལ་པོའ་ིབཞུགས་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་

བཞུགས་ཡོད་པས།	བུ་མོ་དེ་བས་ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་ལུས།	རང་གི་མི་ཚེའི་

འགྱུར་བ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་བཞིན་དུ་བཙུན་མོའ་ིབཞུགས་ཁྲིར་འཁོད།	ལོ་ཤས་རྗེས་

ཁོང་གཉིས་ལ་རིམ་པས་སྲས་དང་སྲས་མོ་མིང་སྲིང་གཉིས་ཀྱང་འཁྲུངས་སོ།	།

དེ་ནས་ལོ་མང་པོའ་ིརྗེས་ཕ་མ་རྒན་རྒོན་གཉིས་ཀྱིས་བུ་མོ་རྣམས་ཐུག་འཕྲད་དུ་

འགྲོ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་དེ།	 དང་པོ་བུ་མོ་རྒན་ཤོས་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་འགྲོ་སྐབས་ཕྱུག་པོའ་ི

མནའ་མར་ཡིན་པས།	སྐྱེས་དང་རྔན་པ་སོགས་གང་ཡག་ཡག་དང་གང་མང་མང་

འཁྱེར་ཏེ་ཕྱིན།	 འོན་ཀྱང་བུ་མོའ་ིནང་དུ་འབྱོར་དུས་མི་ཚང་སྐྱོ་པོ་དང་།	 བུ་ཕྲུག་

མང་པོ།	 ཟས་གོས་དཀོན་པ་སོགས་མཐོང་བས།	 དེ་སྔོན་མནའ་མ་སློང་སྐབས་

ཕྱུག་པོ་ཡིན་ཁུལ་གྱིས་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་ཤེས།	 ཕ་མ་གཉིས་སེམས་སྐྱོ་ཐག་

ཆོད་ནས་དེར་ཉིན་གཅིག་ལས་སྡོད་མ་ཐུབ་པར་ལོག	

ཡང་ཉིན་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་སྔར་བཞིན་རྔན་པ་གང་ཡག་

ཡག་འཁྱེར་ཏེ་བུ་མོ་འབྲིང་བ་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕྱིན།	 བུ་མོ་འབྲིང་བའི་ནང་དུ་

སླེབས་པ་ན་དེ་ཡང་མི་ཚང་ཕྱུག་པོ་ཕར་ཞོག	 ནང་དུ་ཟ་འཐུང་དཀོན་ཞིང་

གནས་སྟངས་སྐྱོ་བ།	 ཨ་ཅག་རྒན་པ་དང་འདྲ་བ་མཐོང་།	 མི་ཚང་དེས་ཀྱང་

མགོ་སྐོར་བཏང་བ་ཤེས་ནས་བློ་འགྱོད་ཆེ་ཡང་ཕ་མ་གཉིས་བྱེད་ཐབས་བྲལ།	

དེར་ཉིན་ཤས་བསྡད་ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག	 ཕ་མ་གཉིས་ནི་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་

ནས་ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་ལུས།	 ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།



རྟ་རྨིག

འདི་ནི་ལོ་རེར་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ།	 རྩ་

བ་དཀར་ཞིང་།	 ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་སྲབ་ལ་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པ་དང་།	

ངར་པ་ཕྲ་ལ་ཐུང་བ་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་སྐྱེ་ཞིང་།	 སྡོང་པོ་མེད་པར་

ས་ལས་འཕགས་ཙམ་སྐྱེ་བ་དང་།	མེ་ཏོག་སེར་པོ་སྨིན་པའི་འདབ་

མ་རྣམས་རྟ་ཡི་རྨིག་པ་དང་འདྲ་པོ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་རྟ་རྨིག་ཅེས་

པའི་མིང་ཐོགས་པ་ཡིན།	

སྐྱེ་གནས།	 བོད་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་བྲག་ཞབས་དང་།	 བལ་ཡུལ།	

ནུབ་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཚ་དྲོད་སྙོམས་པའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངོས་ནས་མི་ཊར་	༢༤༦༠	ནས་	༣༠༨༠	བར་གྱི་སྤང་རི་དང་།	ཆུ་

ཡུར་སོགས་བཞའ་ཚན་ཆེ་སར་སྐྱེ་བ་མང་།	

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

པའི་བར་རྩ་ལོ་མེ་ཏོག་སོགས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་བསིལ་སར་

བསྐམ་དགོས་པ་ཡིན།		

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སྨན་དུ་རྩ་བ་དང་།	ལོ་མ།	

མེ་ཏོག		འབྲས་བུ་བཅས་སྨན་སྦྱོར་བགྱིས་པས་རྨ་གསོ་ཞིང་རུས་

ཆག་སྦྱོར་བ་དང་།	རྩ་སྒོ་འགེགས་པར་བྱེད།	

མིང་གཞན།	རྟ་རྨིག་དང་།	རྟེའུ་རྨིག	གཟའ་དུག་ཁྲ་བོ།	ཏི་མུས་པ།	

སྲེ་མོང་མེ་ཏོག་བཅས་ཟེར།	ཨིན་སྐད་དུ་རྟ་རྨིག་རིགས་དང་པོའ་ི

མིང་ལ།	མརྴ་	མེ་རི་གོལྜ་(marsh	marigold)ཟེར་བ་ཡིན།	

སྟག་མའི་མེ་ཏོག

སྟག་མའི་ཤིང་ནི་སྲིབ་མོར་སྐྱེ་ཞིང་།	སྡོང་པོ་ཅུང་ཆེ་ལ་མཁྲེགས་

ཤིང་།	 རྒྱུན་དུ་སྔོ་བའི་སྔོ་སྨན་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན།	 དེའི་ལོ་མ་

རྣམས་ལྗང་ནག་གྱོང་ཞིང་སྒོང་དབྱིབས་དང་།	 མེ་ཏོག་དཀར་པོ་

དང་།	དམར་པོ།	སེར་པོ་སོགས་མི་འདྲ་བ་སྐྱེ་བ་ཡིན།		

སྐྱེ་གནས།	 བོད་

དང་།	 བལ་ཡུལ།	

འ བྲ ས ་ ལྗོ ང ས །	

ཧི ་མཱ་ལ་ཡའི ་རི ་

རྒྱུད་ཀྱི་སའི་མཐོ་

ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་	 ༡༥༤༠	 ནས་	 ༣༣༨༠	 བར་

གྱི་ནགས་གསེབ་དང་།	ཤིང་ཕྲན་གྱི་གསེབ་སོགས་ཀྱི་ས་གནས་

ཕལ་ཆེ་བའི་སྲིབ་ངོས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	 ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་དྲུག་པ་

ཙམ་ལ་མེ་ཏོག་བཏུས་ཏེ་བསྐམ་དགོས་པ་ཡིན།	

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སྨན་དུ་མེ་ཏོག་སྨན་སྦྱོར་

བྱེད་ཅིང་།	 དེས་གློ་བ་སོགས་བྱང་ཁོག་ནང་རྣག་ཁྲག་རྒྱས་པ་

སྐེམ་པར་བྱེད།	

མིང་གཞན།	 ཨན་ཆེན་ཟེར།	 	 ཨིན་སྐད་དུ།	 རོ་ཌོ་ཌེན་ཌྲོན་

(rhododendron)ཟེར་བ་ཡིན།

  རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན། ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

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

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

  རི་མོ་བ།             འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་

གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།
རང་སྡུག་རང་གིས་ཉོས་པ།	།	༶

རང་དཔེ་གཞན་ལ་བཀབ་ནས་རྟོག་དཔྱོད་ཐོངས།	།	༶

རང་སྡོད་སར་མི་བཞག	།		༶

མི་སྡོད་སར་རང་བཞག	།

རང་དྲི་རང་ལ་ཁ་བ་དེ།	།	༶

གཞན་ལ་ཁག་དཀྲི་བྱེད་མི་ཉན།	།	

རང་ལ་ནན་པོ་བྱས་ན་ཕན་པའི་རྒྱུ།	།	༶

གཞན་ལ་འཇམ་པོ་བྱས་ན་མཐུན་པའི་གཞི།།

	རང་གིས་བཙོས་པའི་ཆང་དེ།	།	༶

ཞིམ་པོ་མེད་ཀྱང་འཐུང་དགོས།	།

རང་འཐག་རྩུབ་ན་རྩམ་པ་ཞིབ།	།	༶

ཕ་མ་བཙན་ན་བུ་ཕྲུག་ལེགས།	།

རང་དོན་ཁོག་ཏུ་བཅུག་ནས།	།	༶

གཞན་དོན་སྨིན་མ་གཟེངས་གཟེངས།	།

རང་ཚོད་རང་གིས་མ་བཟུང་ན།	།	༶

ཁ་ལ་ཀོ་ལྕག་ཉོས་ཡོང་ངོ་།	།

རང་རྒྱུ་ལ་སེར་སྣ།	།	༶

མི་རྒྱུ་ལ་ཧམ་པ།	།

	རང་ཡུལ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར།	།	༶

མི་ཡུལ་པང་དུ་བླངས།	།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།
སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད།

ཁུངས།	དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་	 《བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་

བསྟན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀྱི་དཔར་རིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས་》 ཞེས་པ་ནས་སློབ་ཕྲུག་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་དང་
ཁེ་ཕན་གཉིས་ཀ་ཡོད། 

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་ང་ཚོ་

འདིར་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི ་འབྱུང་

ཁུངས་ནས་ཡོང་བའི་སྤྱི་འཐུས་	 ༤༦	

སྲིད་དོན་གྱི་ཚོགས་པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་

ཆབ་སྲིད་དབང་འཛིན་གྱི་ལས་དོན་གྱི་

ཆེད་དུ་སྲིད་བྱུས་དང་ལས་རིམ་གཏན་ལ་

འབེབས་རྒྱུ་དང་།	 འགལ་ཟླ་ཚོགས་པའི་

ལས་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་གཞུང་གི་ལས་དོན་

ལ་བཏང་འཛིན་ལྟ་རྟོག་དང་སྐྱོན་བརྗོད་

བྱེད་རྒྱུ་བཅས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་ལས་

འགན་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཞིག་དང་།	 ཚིག་

གཞན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན།	མང་

ཤོག་དང་ཉུང་ཤོག་གཉིས་ཀའི་ལས་དོན་

མཉམ་དུ་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་

ཤིག་ཡོད་དུས།	 ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་དང་

ཁེ་ཕན་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་རེད།		

								ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༤	ཟླ་	༧	ཚེས་	

༢༡	ནས་ཟླ་	༨	ཚེས་	༣	བར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚོགས་དུས་

བདུན་པར་ཚོགས་གཙོ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཟམ་གདོང་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་

བཤད་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

ཉིན་གཅིག་བུ་མོས་ཅོ་ཚེ་རིང་ལ་ག་རེ་བྱས་མིན་སྐད་ཆ་དྲིས་པར།	 ཚེ་རིང་

གིས་དེའི་ནང་དུ་བྱིའུ་ཕྲུག་ཆགས་མིན་བལྟ་ཆོག་ལབ་སྟེ་བལྟས་པས།	 བྱིའུ་

ཕྲུག་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་།	 དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་བྱིའུ་ནང་ལ་ཁྱེར་

ནས་ཁ་ལག་སྤྲད་ཀྱང་བྱིའུས་ཟ་མ་ཐུབ་པར་ཤི་བ་དེ་ཕ་མས་མཐོང་ནས་གང་

འདྲ་བྱས་མིན་སྐད་ཆ་དྲིས་པར།	ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་གོང་དུ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་

ཚང་བཤད་པ་དང་།	 ཕ་མས་དུས་ཚོད་མ་རན་གོང་ནས་བྱིའུ་ཕྲུག་སྒོ་ང་ནས་

བཏོན་ཙང་ཤི་བའི་སྡིག་པ་བསགས་པ་རེད་བཤད་པས།	 ཕྲུ་གུ་གཉིས་སྐྲག་

སྟེ་ཕ་མར་སྡིག་པ་དག་ཐབས་སུ་གང་བྱེད་དགོས་མིན་དྲིས།	

དེ་ནས་ཕ་མས་ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་སྡིག་པ་དག་པའི་ཆེད་དུ་ཉིན་ལྟར་དཀོན་

མཆོག་ལ་མཆོད་པ་དང་ཕྱག་གསུམ་འབུལ་དགོས་ལབ་པས།	 ཁོ་གཉིས་

ཀྱིས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་བྱས།	 ཉིན་གཅིག་བསོད་ནམས་ཀྱིས་

ཅོ་ལགས་ལ་བྱིའུ་ཕྲུག་དེ་གཉིས་ང་ཚོའི་ཁང་པའི་ནང་ལ་ཁྱེར་པ་ནས་བཟུང་

ཁོ་ཚོའི་ཨ་མ་མཐོང་སར་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པས།	ཚེ་རིང་གིས།	 ངས་

ཤེས་མ་བྱུང་།	 ཨ་མ་ལ་དྲི་བར་འགྲོ།	 ཞེས་ལབ་ནས་ཁོ་གཉིས་ཕྱིན།	 དེར་

སླེབས་པ་དང་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས།	 ཨ་མ་ལགས།	 དེང་སང་བྱིའུ་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་

ཨ་མ་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག	ག་རེ་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།	ཞེས་དྲིས་པས།	

ཨ་མས་བྱིའུ་ཚང་ལ་མི་ཡིས་ལག་པ་བཅངས་པའི་རྗེས་སུ་བྱ་མོ་རང་ཉིད་ཀྱི་

ཕྲུ་གུ་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།	ད་ནས་བཟུང་ཁྱེད་གཉིས་ཀྱི་བྱིའུ་ཚང་གཞན་

ལ་ལག་པ་འཆང་མི་ཆོག་ཅེས་སྨྲས་པས།	 ཚེ་རིང་དང་བསོད་ནམས་ཀྱིས་

ཀྱང་།	 ཨ་མ་ལགས།	 བྱས་ན་ང་གཉིས་སར་ཡོད་པའི་བྱིའུ་ཕྲུག་དེ་གཉིས་ལྟ་

རྟོག་ཡག་པོ་བྱས་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་དམ།	ཅེས་ལབ་པ་རེད།	དེ་ནས་ཨ་མས།	

འགྲིག་གི་རེད།	འོན་ཀྱང་གནོད་པ་བསྐྱལ་མི་ཆོག	ཅེས་གསུངས་པ་དང་།	ཁོ་

གཉིས་ཀྱིས།	ཨ་མ་ལགས།	ང་ཚོས་དེ་རིང་ནས་བཟུང་དུས་ནམ་ཡང་བྱིའུ་ཕྲུག་

ལ་གནོད་པ་སྐྱེལ་གྱི་མིན།	ཞེས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་རེད།	

༄༅། །བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་སྤུན་གཉིས། །

༄༅།།ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ

སེནྚ་	ཇོ་ཧན་དཔྱང་ཐག

གལ་ཏེ་རྨས་མའི་དཔུང་མགོ་དང་སྒྲོག་རུས་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཡོད་ན།	 གྲུ་མོ་ཡར་འདེགས་པ་དང་དཔུང་

པའི་ལྗིད་ཀྱིས་མར་མི་འཐེན་པའི་ ཆེད་དཔྱང་ཐག་འདི ་བེད་སྤྱོད་

བྱེད་དགོས།	 དེའི་ཆེད་རྨས་མའི་

གྲུ་མོ་ཡར་བཀུག	 དཔུང་པ་རང་

འབབ་སུ་བཞག་ནས་མཁྲིག་མ་

བྲང་ཁོག་གི་སྟེང་དུ་བཞག	 མཛུབ་

མོ་ནང་དུ་བཀུག་སྟེ་རས་གྲུ་གསུམ་

མས་རྨས་སྐྱོན་མེད་སའི་ཕྲག་པར་

སྒྲོག་དགོས།	

རས་དེས་གྲུ་མོ་ནས་ལག་མགོ་*	 	

བར་བཏུམས་པ་དེས་རྨས་སྐྱོན་

ཤོར་བའི་དཔུང་མགོར་ལྗིད་མི་

འབབ་པའི་ཕན་ཆ་ཆེ།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

FIRST AID

༄༅།	།བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རྩལ་པ་ལྕགས་རི་ཤར་འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༤	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༢-༡༤	བར་དྷ་ས་མེ་གན་

བོད་ཁྱིམ་ཉིན་སློབ་ཏུ་བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བའི་དཔེ་མཚོན་འགའ།	 ཁོང་གི་རས་ཐང་རིང་ཚད་མི་ཊར་	 ༡༦༣༌༢	 ཡོད་པའི་

ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རྩལ་དེ་ཉིད་གི་ནིས་འཛམ་གླིང་ཟིན་ཐོར་(Guinness	World	Record)འཁོད་ཡོད།
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

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

རི་མོའ་ིགླིང་ཁ།


