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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་སོ་དང་གཅེན་གཅུང་གཉྱིས་དགའ་པོའྱི་ངང་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའྱི་ནང་འཆམ་འཆམ་

ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་བུ་མོ་རྒྱ་སེ་ཡྱིས།	དཔྱིད་དུས་ཁུ་བྱུག་གསུང་སྙན།	 །བུ་མོའྱི་

རྣ་བ་འཐེན་གྱི།	 །ལྡུམ་རའྱི་ནང་གྱི་མེ་ཏོག	 །བུ་མོའྱི་ཡྱིད་དབང་འཕོག་སོང་།	 །ཚེ་

སོན་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས།	 །ང་ཚོ་འདྱི་རུ་འཛོམས་སོང་།	 །དཀོན་མཆོག་ཁེད་ཀྱི་

བཀའ་དྱིན།	།སོ་སོའྱི་མྱིག་ཟུང་བེ་སོང་།	།ཞེས་པའྱི་གླུ་སྙན་པོ་ཞྱིག་བཏང་བ་རེད།

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

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

སོ་སོ་དང་གཅུང་པོ་ཡང་བུ་མོ་རྒྱ་སེ་ཡྱི་གླུ་ལ་རྣ་བ་གཏད་དེ་ཉན་པས།	 གླུ་

གཞས་དེ་ཉྱིད་སྙན་པོ་ཞེ་དག་བྱུང་སེ།	 གཅུང་པོ་མྱི་ཕམ་བསན་ཆུང་གྱིས་

གཅེན་མོ་ལ།	 འོ་ཛི་བདག་གྱི་གཅེན་མོ་ཁེད་ཀྱི་གསུང་སྐད་སྙན་པ་ལ།	

དངོས་གནས་དཔྱིད་ཀའྱི་ཁུ་བྱུག་གྱི་གསུང་སྐད་ལས་ཀང་སྙན་པ་འདུག		

ཅེས་སྨྲས་པ་རེད།

སོ་སོ་ལགས་ཀྱིས་ཀང་།	 དཔེ་འད་ཞྱིག	 	 བུ་མོ་ཁེད་ཀྱི་གསུང་སྐད་འདྱི་

དངོས་གནས་དཔྱིད་ཀྱི་ཁུ་བྱུག་གྱི་སྒ་དབངས་ལས་ཀང་སྙན་པ་འདུག		ཅེས་

སྨྲས།	 བུ་མོས་སོ་སོ་དང་གཅུང་པོས་གསུང་སྐད་ཡག་པོ་ཡོད་པའྱི་བསོད་

བསགས་བཏང་བར་དགའ་པོ་བྱུང་བ་རེད།	དེ་བཞྱིན་བུ་མོ་རྒྱ་སེ་ཡྱིས་སོ་སོ་

དང་གཅུང་པོ་གཉྱིས་ལའང་གླུ་གཞས་དེ་ཉྱིད་བསླབས་པ་རེད།	 ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

དབུས་ཕོགས་བུད་མེད་ཀྱི་མགོ་རྒྱན་བྱུ་རུའྱི་སྤ་ཕྲུག

སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གྱིང་གྱི་མེ་ཏོག་མཆོད་པའྱི་ནང་མར་ཚོན་

ལས་བཟོས་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་སོང་ལེ་བཙན་གྱི་སྐུ་བརྙན།

ཡོན་ཆབ་ཁོག་ལྱིར།
ལྷ་ལན་སོན་ལམ་ཆེན་མོའྱི་ཚོགས་ཟངས། 

ཡར་ཀླུངས་ཁ་འབྲུག་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པའྱི་ཐོག་མར་བྱ་ཁ་འདྲ་བས་ཀླུ་གདུག་

པ་འབྲུག་མགོ་ལྔ་ཅན་བཏུལ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་བླུགས་པའྱི་ལྱི་བརྙན།གཡང་ཊྱི་དང་གསེར་དངུལ་སོགས་ཀྱིས་བཟོས་པའྱི་

སྤོད་ཆས་སོགས།
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ཚན་རྱིག་གྱི་གཏམ་བཤད།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གླིས་བསྒྱུར།

ཉྱིན་གཅྱིག་མཚན་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་མཐོ་སློབ་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་

གཏམ་བཤད་བེད་པར་འགྲོ་བའྱི་སྐབས་སུ།	རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁ་ལོ་པས་བསམ་ཚུལ་

ཞྱིག་བཏོན་པ་རེད།	སྐུ་ཞབས་ལགས།	ངས་ད་བར་དུ་ཁེད་རང་གྱི་གཏམ་བཤད་

མང་པོ་ཉན་མོང་ཙང་།	དེ་རྱིང་ཁེད་ཉྱིད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ངས་གཏམ་བཤད་བ་ཆོག	

ཁེད་ཉྱིད་ལོད་ལོད་བཞུགས་ན།	ཞེས་བཤད་པར།	ཚན་རྱིག་པ་དེས།	ཁེད་ཀྱིས་

དེ་ལྟར་བེད་ཕོད་ན།	དཔེ་ཡག་པོ་འདུག		ཅེས་བཤད།	ཚོགས་ཁང་དུ་སླེབས་པ་

དང་ཚན་རྱིག་པ་

དེས་ཁ་ལོ་པའྱི་

ཞྭ་མོ་གོན་ནས་

རྒྱབ་གྲལ་ཞྱིག་ཏུ་

བསྡད།	ཁ་ལོ་པ་

དེ་གཏམ་བཤད་

བེད་སའྱི་སེགས་

བུར་ཕྱིན་ཏེ ་

གཏམ་བཤད་གང་ཡོང་བས་པ་རེད།	རེས་ལ་ཁོས་དྱི་བ་ཡོད་མེད་སྐད་ཆ་དྱིས་

པར།	མཁས་དབང་ཞྱིག་གྱིས།	ལགས་ཡོད།	ཅེས་བཤད་དེ།	གནད་འགག་ཞེ་

དག་ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་བ་ན།	ཁ་ལོ་པ་དེ་ཅུང་དངངས་སྐྲག་སྐེས་ཀང་གོ་

བུར་དུ།	དེ་ཞེ་དག་ལས་སླ་པོ་རེད།	དེ་ཤྱིན་ཏུ་ལས་སླ་པོ་ཡྱིན་ཙང་།	ངས་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་ཁ་ལོ་པར་ལན་རྒྱག་འཇུག་གྱི་ཡྱིན།	ཞེས་བཤད་པ་རེད།	

སེན་མོ་མྱི་བཟའ་བར་བཟོས་ཚར་ཡྱིན།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གླིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

ཨ་མ་དང་པོས་ཨ་མ་གཉྱིས་པར།	ད་བར་དུ་ངའྱི་ཕྲུ་གུས་སེན་མོ་བཟས་ནས་

གགས་ཁོན་ནས་ཁ་ཡྱི་མྱི་འདུག		ཅེས་སྡུག་སྐད་བརྒྱབས་པས།	

ཨ་མ་གཉྱིས་པས།	ལང་ཤོར་

ངན་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མེད།	དེ་

སོན་ཚུད་ནས་་་	 	ཞེས་སྐད་ཆ་

མ་རོགས་གོང་ལ།

ཨ་མ་དང་པོ་དེས།	འོན་ཀང་

རེས་སུ་དེ་ལྟར་མྱི་བེད་པར་

བཟོས་ཚར་བ་ཡྱིན།	ཞེས་

བརོད་པ་དང་།	

ཨ་མ་གཉྱིས་པ་དེས་ཧང་སང་

བའྱི་ངང་།	དངོས་གནས།	ག་འད་བས་ཡྱིན།	ཞེས་དྱིས།

ཨ་མ་དང་པོ་དེས།	ངས་ཁོའྱི་སོ་ཚང་མ་ཕུད་བཞག་ཡྱིན།	ཞེས་ལན་བཏབ་མ་

ཐག		ཨ་མ་གཉྱིས་པ་དེ་བས་ཧང་སངས་པ་རེད།

སྒྲུང་རྩོམ།

བུ་ཀོལ་ཏོའྱི་སྒྲུང་། གཉྱིས་པ།
ངག་དབང་དབང་མོ། བདེ་སླར་སླི་ཝླི་པླི་སློབ་དགེ

༄༅།	།གནའ་ས་མོ་ཡུལ་ཞྱིག་ན་བུ་ཀོལ་ཏོ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད།	བུ་དེ་མྱི་ཚང་

ཕྱུག་པོ་ཞྱིག་གྱི་ལུག་རྱི་རེད།	ཁོ་ཉྱིན་ལྟར་རྱི་མགོར་ལུག་འཚོ་བར་འགྲོ་ཡྱི་

ཡོད།	མྱི་ཚང་གཞན་ཞྱིག་གྱི་བུ་མོ་གཅྱིག་ཀང་རང་གྱི་ལུག་འཚོ་རུ་དེར་ཡོང་གྱི་

ཡོད།	ཁོ་གཉྱིས་ཉྱིན་ལྟར་མཉམ་དུ་འཛོམས་པས་བོ་མཐུན་པའྱི་མཛའ་གྲོགས་

ཤྱིག་ཏུ་གྱུར།	བུ་མོ་དེའྱི་ནང་ལ་ཕ་རྒན་གཅྱིག་ལས་མེད་པས།	མོའྱི་བསམ་པར།	

བུ་ཀོལ་ཏོ་དེ་ནང་དུ་མག་པར་ལེན་ན།	ང་རང་ལ་ལས་རོགས་ཡོང་བ་འདུག་

བསམས་པ་ལྟར་ཕ་རྒན་ལའང་དེ་ལྟར་བཤད་པས།	ཕས་ཀང་ཡག་པོ་ཡོང་བ་

འདུག་ཟེར།	བུ་ཀོལ་ཏོ་བུ་མོ་དེའྱི་མག་པར་ལེན་རྒྱུའྱི་གྲབས་བེད་བཞྱིན་པའྱི་

སྐབས་སུ།	བུ་མོས་ཁོ་ནྱི་ཀོལ་ཏོ་ཡྱིན་ཙང་བསླབ་

བ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་བསམས་ནས་འདྱི་ལྟར་ཟེར་

རོ།།སང་ངེད་གཉྱིས་རེན་འབེལ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་

ང་གཉྱིས་བཞུགས་གྲལ་ལ་བསྡད་དུས་མྱི་ཚོས་ང་

གཉྱིས་ལ་མཆོད་དང་བཞེས་དང་ཞེས་བཟའ་འཐུང་

མང་པོ་བཀག་གྱི་རེད།	དེ་དུས་ཁེད་རང་གྲོད་ཁོག་

རྒྱག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཟའ་རྒྱུ་

ཡོད་མ་རེད།	དེ་དུས་ལགས་མྱིན།	ང་མྱིན།	ཐུགས་

རེ་ཆེ་ལབ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་ཡོད་ཚད་བཟས་ན་ངེད་གཉྱིས་ཞབས་འདེན་

ཞུ་ཡྱི་རེད།	ཅེས་བསླབ་བ་ནན་པོ་བརྒྱབས།	

	 སང་བག་སོན་གྱི་རེན་འབེལ་ཉྱིན་བུ་མོས་བུ་ཀོལ་ཏོ་ལ་གོས་གསར་

པ་གཡོགས་ནས་བཞུགས་གྲལ་དུ་བཞག	མྱི་སུ་ཕེབས་ནའང་བཀྱིས་བདེ་

ལེགས་ཞུས་ཞེས་བསླབས།	རེན་འབེལ་མཛད་སོ་འགོ་བཙུགས་ནས་མྱི་ཚོས་

མཇལ་དར་སྒོན་སྐབས།	བུ་ཀོལ་ཏོས་མྱི་ཚང་མར་བཀ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་དང་

བཀ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་ཞུས།	གང་འཚམས་ཤྱིག་ནས་བུས་ཨ་ཅག་ང་གཅྱིན་པ་

བོ་ཡྱི་འདུག་ལབ་པར།	བུ་མོས་ཕྱིར་སོང་འོན་ཀང་མགོགས་པོ་ལོག་ཤོག་ཟེར།	

ཁོ་ཕྱིར་འགྲོ་དུས་མྱི་ཐུག་ཚད་ཚང་མར་བཀྱིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བཞྱིན་ཕྱིན།	རེན་

འབེལ་གྱི་གསོལ་ཇ་འབས་སྱིལ་དང་།	མཆོད་ཆང་དང་བཞེས་ཏོག་སོགས་རྱིམ་

པས་འདེགས་འབུལ་ཞུས།	བུ་ཀོལ་ཏོས།	ང་མྱིན་དང་ང་མྱིན།	ཐུགས་རེ་ཆེ།	

ཞེས་ཞུས་པས།	མྱི་ཚོས་བུ་འདྱི་ནྱི་ཀོལ་ཏོའྱི་ས་མྱི་འདུག	འདྱི་ནྱི་ཡ་རབས་སྤོད་

བཟང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འདུག་ཟེར་ཞྱིང་ཧོན་འཐོར་འཐོར་བས།	ཉྱིན་དེར་བུ་ཀོལ་ཏོས་

ཟས་ཁམ་གཅྱིག་ཀང་མ་བཟས་པར་ཉྱིན་གང་ལྟོགས་པར་བསྡད།	

	 མཚན་དགུང་ཙམ་ལ་ཉལ་ཆས་ནང་ནས་བུ་ཀོལ་ཏོས།	ཨ་ཅག་

ང་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་ཀྱི་འདུག		བཟའ་རྒྱུ་ཞྱིག་སྤོད་དང་།	ཞེས་ཟེར་བར།	བུ་

མོས།	ཉྱིན་མོ་མྱི་ཚོས་མཆོད་དང་མཆོད་དང་ཟེར་དུས་ང་མྱིན་དང་ང་མྱིན་ཟེར་

ནས་བསྡད་སོང་།	ད་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་ཀྱིས་ཟེར་ན་རྣ་བར་མྱི་འགྲོ་བའྱི་སྐད་ཆ་

རེད།	དེ་ལས་ཁ་བཙུམས་ནས་ཉོལ་སྡོད།	ཅེས་ལབ།	ཡང་གང་འཚམས་ནས་

བུས།	ཨ་ཅག་ང་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་ནས་ཤྱི་གྲབས་བེད་ཀྱི་འདུག	སྐུ་མཁེན་ང་ལ་

ཟས་ཤྱིག་སྤོད་དང་ཟེར།	བུ་མོས།	ད་འོ་ན་མྱི་སུས་ཀང་མ་མཐོང་བར་ཐབ་ཚང་

ནང་ལ་ཕྱིན་ནས་འབས་ཕྲུ་བ་གང་བཙོས་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཟོ།	ཡྱིན་ནའང་འབས་

དེ་ལ་ལག་རེས་མ་འཇོག་ཨང་ཟེར།	བུ་ཀོལ་ཏོ་ཐབ་ཚང་ནང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཕྲུ་

བའྱི་ནང་འབས་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ཟ་གྲབས་བས་ཚེ།	ཨ་ཅག་གྱིས་ལག་རེས་

མ་འཇོག་ལབ་པ་དེ་དན་སོས་ཏེ།	ལག་

རེས་མ་གསལ་བར་འབས་ཟ་ཐུབ་པའྱི་

ཐབས་ཤེས་མ་རེད་པར་བསམ་བོ་མང་

པོ་བཏང་ནས་བསྡད།	གང་འཚམས་

ནས་ཁོས་བསམ་པར་ལག་པས་བཟས་

ན་ལག་རེས་ལག་གྱི་རེད།	དེ་ལས་ཁ་

བརྒྱབས་ཏེ་བཟས་ན་ལག་རེས་ལག་གྱི་

མ་རེད་བསམས་ནས།	མར་གུག་གུག་

བས་ནས་ཕྲུ་བའྱི་ནང་མགོ་བརྒྱུས་ནས་

བཟས།	ཁོས་བཟའ་རྒྱུ་ཁོ་ནར་མགོ་འཁོར་ནས་མགོ་མར་འཛུལ་ཏེ་ཕྲུ་བ་སྐེ་ལ་

འཁར།	དེ་ནས་ཁོས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་བས་ཀང་མགོ་འདོན་མ་ཐུབ།	དེ་

འདའྱི་ངང་ནས་ཅྱི་བེད་འདྱི་བེད་མེད་པར་ཕྲུ་བ་གོན་ནས་ཉལ་ཆས་ནང་འཛུལ་

ཡོང་བ་ན།	བུ་མོས་ཁོད་ཀྱི་མགོ་རྱིལ་རྱིལ་འདྱི་འད་གང་ཡྱིན་དྱིས་པར།	ཨ་ཅག་

རང་གྱིས་ལག་རེས་མ་འཇོག་ལབ་པ་ལྟར།	ངས་ཁ་བརྒྱབས་ནས་བཟས་ཡྱིན།	

བས་ཙང་།	མགོ་ཕྲུ་བའྱི་ནང་ལ་འཁར་སོང་།	ད་ཅྱི་བེད་ཟེར།	དེ་ནས་བུ་མོ་དེས།	

ཀོལ་ཏོ་རང་རེད།	ད་ཕྱི་ལ་སོང་ནས་བག་དཀར་པོ་དེ་ལ་མགོ་རོབས་ཤོག	ཕྲུ་བ་

ཆག་འགྲོ་ཡྱི་རེད།	ཅེས་བཤད་པ་དང་།	ཁོ་ཕྱི་ལ་ཐོན་ནས་ལག་ཉུལ་བརྒྱབས་

པས་དངོས་པོ་རོག་རོག་མཁེགས་པོ་ཞྱིག་ཐུག་པ་དེར་རང་གྱི་མགོ་བརབས་

པས་ཕྲུ་བ་དེ་ཆག	འོན་ཀང་དངོས་པོ་རོག་རོག་དེ་ནྱི་བུ་མོའྱི་ཕ་རྒན་གྱི་མགོ་

ཡྱིན་སབས།	ཕ་རྒན་དེ་མགོ་ན་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་བལྟས་པས།	མག་པ་ཀོལ་ཏོ་

དེ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ནས་ཁུ་སྱིམ་མེར་བསྡད།	དེ་ནས་ཁོ་བུ་མོའྱི་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་ནས་

ཉལ་བ་རེད།	

	 ཞྱི་མྱིས་སོ་སོའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡག་པོ་ཞེ་དག་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མཐོང་

བས་དགའ་ཚོར་དང་བཅས་སོན་སོན་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།	ལམ་བར་དུ་ཞྱིང་པ་འགའ་

ཤས་ཀྱིས་རྩྭ་འབེག་པ་ཐུག་པས།	ཞྱི་མྱིས།	ཁེད་ཚོས་ཡག་པོ་ཉོན་ཨང་།	གལ་

ཏེ་རྒྱལ་པོས་རྩྭ་ཐང་འདྱི་སུའྱི་ཡྱིན་མྱིན་སྐད་ཆ་དྱིས་ན།	ཁོད་རང་ཚོས་རྩྭ་འབེག་

བཞྱིན་པའྱི་རྩྭ་ཐང་དེ་ཀ་ར་བས྄་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའྱི་རྩྭ་ཐང་ཡྱིན་པར་མ་བཤད་ན།	

ཁོད་ཚོ་ཚང་མ་གཙབས་གཙབས་གཏང་གྱི་ཡྱིན་ད།	ཞེས་ཞེད་སྣང་བསྐུལ།	

	 གང་འཚམས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཕེབས་ཏེ།	ཁོད་རང་ཚོས་རྩྭ་འབེག་བཞྱིན་

པའྱི་རྩྭ་ཐང་སྙྱིང་རེ་པོ་དེ་སུའྱི་ཡྱིན་མྱིན་བཀའ་འདྱི་གནང་བར།	ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ཞྱི་

མྱིས་ཞེད་སྣང་བསྐུལ་པར་ཞེད་ནས།	ཀ་ར་བས྄་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའྱི་རྩྭ་ཐང་རེད།	

ཅེས་ཁ་གཅྱིག་གྲག་ཏུ་བཤད།	

	 རྒྱལ་པོས་ཀ་ར་བས྄་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ།	ཁེད་རང་ལ་གཞྱིས་ཀ་ཞེ་

དག་ཡག་པོ་འདུག་ག		ཞེས་བཤད་པར།	ཕོ་གསར་དེས་བཟང་མདོག་ཁ་པོས་

འཛུམ་ཞྱིག་མུལ་བ་ལས་གང་ཡང་མ་བཤད།	འོན་ཀང་སེམས་གཏྱིང་ནས་ཞྱི་

མྱིའྱི་བེད་སངས་དེ་མགོ་འཚོས་ནས་གད་མོ་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	“སྤང་གྲུང་

ལྡན་པའྱི་ཞྱི་མྱི་དེ་ཡྱིན་ན།”	བསམས་པ་རེད།	

	 ཞྱི་མྱི་དེ་རྩྭ་འབེག་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་འགའ་ཤས་མ་ཐུག་བར་དུ་སོན་

སོན་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།	དེར་ཞྱི་མྱིས་ཁོ་ཚོ་སྐད་བཏང་ནས།	ཞྱིང་པ་ཡག་པོ་ཚོ།	

གཟབ་གཟབ་བས་ནས་ཉོན་ཨང་།	ཁེད་རང་ཚོས་རྒྱལ་པོ་ལ་རྩྭ་ཐང་འདྱི་ཀ་ར་

བས྄་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཡྱིན་པར་མ་བཤད་ན།	ཁེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་དུམ་བུ་དུམ་

བུར་གཙབ་རྒྱུ་ཉག་ཅྱིག་ཡྱིན།	ཞེས་ཉན་བར་བཏང་།	

	 ཁྱུག་ཙམ་རེས་ལ་རྒྱལ་པོ་དེར་འབོར་བ་དང་ཞྱིང་པ་ཚོར་རྩྭ་ཐང་

དེའྱི་བདག་པོ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་བཀའ་འདྱི་གནང་བར།	ཁོ་ཚོ་ཚང་མས།	ཀ་ར་བས་

ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའྱི་རེད།	ཅེས་ཁ་གཅྱིག་གྲག་ཏུ་ལན་བཏབ་པར།	རྒྱལ་པོས།	

ཁེད་ཀྱི་གཞྱིས་ཀ་གང་ལེགས་ཡོད་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།	ཞེས་འཚམས་འདྱི་

གནང་།	ཞྱི་མྱི་ད་དུང་ཡང་སོན་སོན་ལ་རྒྱུགས་ཕྱིན་པ་རེད།	མཐར་ཞྱི་མྱི་ཁོ་

རྒྱལ་ཁང་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་སླེབས།	རྒྱལ་ཁང་དེ་བདུད་ཅྱིག་གྱི་ཡྱིན་

ལ།	ཁོ་ཡུལ་དེའྱི་ནང་ནས་ཕྱུག་ཤོས་ཀང་ཡྱིན།	དངོས་གནས་བས་ན།	རྒྱལ་

པོས་སྐོར་སྐོད་བས་པའྱི་ས་ཆ་ཚང་མ་བདུད་དེའྱི་གཞྱིས་ཀ་རེད།	ཞྱི་མྱིས་

བདུད་དེའྱི་སོབས་ཤུགས་དང་སྒྱུ་མའྱི་ནུས་པ་ཤེས་བཞྱིན་དུ་འཛེམ་ཟོན་མེད་

པར་རྒྱལ་ཁང་ནང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད།	མ་གཞྱི་ནས་ཞྱི་མྱི་ལ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་

བཤད་ཅྱི་དགོས་ཏེ་མྱི་དགོས་སོ།	།	 ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མཚར་གཏམ་

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

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

༣༽ འོ་མ་གཅྱིག་པའྱི་བུ་སྤུན།

༄༅།	།རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཨཀ་བར་བྱིས་པ་མ་འབར་གྱི་དུས་སུ་ཡུམ་ཆེན་འདས་

གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པས།	 འཚོ་འཛིན་མ་གཞོན་མ་ཞྱིག་གྱིས་གསོ་སྐོང་གནང་།

འཚོ་འཛིན་མ་གཞོན་མ་དེ་ལའང་ཨཀ་བར་དང་འད་བའྱི་བྱིས་པ་ཞྱིག་ཡོད།	

མོས་བྱིས་པ་འཚར་ལོངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མོ་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཙམ་མ་ཟད་ཨཀ་བར་

ལའང་ནུ་མ་སྣུན་གྱི་ཡོད།	 དེ་ནྱི་བྱིས་པའྱི་མེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཟས་བཅུད་ཅྱིག་

ཡྱིན།	 བྱིས་པ་གཉྱིས་ཀ་འཚར་ལོངས་མཉམ་དུ་བྱུང་བ་དང་།	 ཁོ་གཉྱིས་ཀྱིས་

བྱིས་པའྱི་དུས་ཚོད་དེ་མཉམ་དུ་བསྐལ་པ་རེད།			འཚོ་འཛིན་མའྱི་བུའྱི་མྱིང་ལ་

ཧ་སྱིབ་ཟེར།	ཨཀ་བར་ཡང་ཧ་སྱིབ་ཀྱི་ཨ་མའྱི་འོ་མས་གསོས་པར་བརེན།		ཧ་

སྱིབ་ལ་ཨཀ་བར་གྱི་འོ་མ་གཅྱིག་པའྱི་བུ་སྤུན་ཟེར།		ཨཀ་བར་གྱིས་འཚོ་འཛིན་

མ་དེ་ལ་རང་གྱི་མ་ཡུམ་དངོས་ལྟར་གུས་ཞབས་དང་བརྱི་མཐོང་བེད་ཅྱིང་།		ཧ་

སྱིབ་ལ་གཅུང་པོའྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་གྱི་ཡོད།	

	 ཕྱིས་སུ་ཨཀ་བར་གྱིས་དྱིལླྱིའྱི ་

སྱིད་དབང་བཟུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་སྱིབ་ཕོ་

བང་ནང་གྱི་སྐུ་བཅར་རྒན་པའྱི་གྲས་སུ་བསྐོ་

གཞག་གནང་།	 	 	 ཁོ་ལ་འདོད་ཡོན་ལོངས་

སྤོད་ཀྱི་མཐུན་རྐེན་ཚང་མ་སྦྱར་བ་རེད།		དུས་

རྒྱུན་དུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ཁོ་ལ་བུ་སྤུན་ལྟ་བུའྱི་

བམས་སྐོང་དང་ཐུགས་བརེ་གནང་གྱི་ཡོད།

	 ཉྱིན་གཅྱིག་ཨཀ་བར་གྱིས་ཧ་སྱིབ་ལ་ཁེད་རང་ལ་རེ་འདོད་དམ།	

ཡང་ན་དགོས་མཁོ་གཞན་དག་ག་རེ་ཡོད་དམ།	ངས་ཁེད་ཀྱི་དགོས་འདུན་སྒྲུབ་

ཐུབ་ན།	 ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོང་བ་འདུག	 ཅེས་གསུངས་པར།	 ཧ་སྱིབ་

ཀྱིས།	མྱི་དབང་ལགས།	ང་ལ་གཞན་གང་ཡང་མྱི་དགོས།	ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་དུས་

རག་ཏུ་བྱིར་བལ་འད་བའྱི་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་རོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་དན་གྱི་ཡོད།	

གལ་སྱིད་ང་ལ་ཁོ་འད་བའྱི་རོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན།	ང་རང་མྱིའྱི་ནང་ནས་སེམས་

པ་སྐྱིད་ཤོས་དེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག	ཅེས་ལན་འདེབས་བས།

	 ཨཀ་བར་ཡང་རྒྱུན་དུ་རང་གྱི་འོ་མ་གཅྱིག་པའྱི་བུ་སྤུན་གྱི་འདོད་པ་

སྒྲུབ་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད།	 དེར་བརེན་ཨཀ་བར་གྱིས་བྱིར་བལ་ལ་ཧ་སྱིབ་ཆེད་

དུ་དུས་རག་ཏུ་རོགས་ཟླ་བེད་མཁན་ཁེད་རང་འད་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཁྱིད་ཤོག་ཅེས་

གསུངས།			བྱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་པོའྱི་སྐད་ཆ་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོའྱི་ངང་ནས་ཉན་

ནའང་།	ལན་འདེབས་གང་ཡང་མ་བས།		ཁོའྱི་སེམས་ནང་རང་ཉྱིད་འད་བའྱི་མྱི་

གཅྱིག་ཧ་སྱིབ་ཀྱི་རོགས་ཟླར་དགོས་ཟེར་བ་ནྱི།	མྱི་འོས་པ་ཞྱིག་རེད་བསམས།	

ཨཀ་བར་ནྱི་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་བཙན་པོ་འཇོན་ཐང་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་

སབས།	 	 བྱིར་བལ་ལྟ་བུའྱི་ཤེས་རབ་ཅན་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་

ཨཀ་བར་ལ་རན་པོ་ཡོད་ཀང་།	 ཧ་སྱིབ་འད་བའྱི་མྱི་ཕལ་པ་ཞྱིག་ལ་རོགས་ཟླ་

དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་མ་མཐོང་།	 འོན་ཀང་བྱིར་བལ་ལ་ལས་ཀ་

བེད་སངས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི།	ཁོས་རྒྱལ་པོའྱི་བཀའ་སྲུང་ཅྱི་སྒྲུབ་

ཞུས་ཏེ་དུས་སྐབས་རན་པོ་ཞྱིག་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཉྱིད་གསལ་སོན་

བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་དེ་ལྟར་ངང་སྒུག་བས།	

	 ཉྱིན་ཤས་རེས་སུ་ཧ་སྱིབ་དང་ཨཀ་བར་མཉམ་དུ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་

ཤྱིག་ལ།	 བྱིར་བལ་དེར་ཡོང་ནས།	 	 རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	 ངས་ཁེད་ཀྱི་འོ་མ་

གཅྱིག་པའྱི་སྤུན་མཆེད་ལ་རོགས་ཟླ་བེད་མཁན་ངའྱི་འོ་མ་

གཅྱིག་པའྱི་སྤུན་མཆེད་ཁྱིད་ཡོད།	 ངའྱི་བསམ་པར་དེ་ཉྱིད་

རོགས་པ་ཡག་ཤོས་སུ་མཐོང་གྱི་འདུག	 ཅེས་བརོད་པ་ན།	

ཨཀ་བར་དང་ཧ་སྱིབ་གཉྱིས་ཀ་དགའ་པོ་བྱུང་སེ།	 ཨཀ་བར་

གྱིས་ལམ་སང་བྱིར་བལ་ལ་ཁེད་ཀྱི་སྤུན་མཆེད་དེ་ད་ལྟ་རང་

ཁྱིད་ཤོག་ཅེས་གསུངས།	 ཁྱུག་ཙམ་ནས་བྱིར་བལ་གྱིས་བ་

གང་སོབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཁྱིད་ཡོང་བ་མཐོང་བས།	 རྒྱལ་པོ་

ཨཀ་བར་ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར་ནས།	 	 ཁེད་ཀྱི་སྤུན་མཆེད་དེ་ག་པར་ཡོད་དམ།	

ཁེད་རང་གྱིས་བ་གང་འདྱི་འདྱིར་ཁྱིད་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།	 ཞེས་དྱིས་པར།	 མྱི་

དཔོན་ལགས།	 ཁེད་ཀྱིས་ངའྱི་འོ་མ་གཅྱིག་པའྱི་སྤུན་མཆེད་ངོ་མཁེན་མ་བྱུང་

ངམ།	 ངས་བྱིས་པའྱི་དུས་སུ་བ་ཕྱུགས་ཤྱིག་གྱི་འོ་མ་བཏུངས་ནས་འཚར་

ལོངས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས།	གང་འདྱི་བ་ཕྱུགས་དེའྱི་བེའུ་རེད།	

	 ང་གཉྱིས་འོ་མ་གཅྱིག་རང་བཏུངས་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བར་

བརེན།	 བ་གང་འདྱི་ངའྱི་འོ་མ་གཅྱིག་པའྱི་སྤུན་མཆེད་དེ་རེད།	 ཁེད་ཀྱི་འོ་མ་

གཅྱིག་པའྱི་སྤུན་མཆེད་ཀྱི་རོགས་ཟླར་ངའྱི་འོ་མ་གཅྱིག་པའྱི་སྤུན་མཆེད་འདྱི་

ལས་འོས་པ་ཞྱིག་མེད།	 	 ཅེས་བྱིར་བལ་གྱིས་སྤང་གྲུང་འཛོམས་པའྱི་ལན་དེ་

ལྟར་ཞུས་པ་ན།	རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གད་མོས་རྱིལ་བ་དང་།	ཧ་སྱིབ་ཁོང་ཁོའྱི་མེ་

ལེ་འབར་ཞྱིང་ཅྱི་བ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་ཏོ།།	།།

ཤེས་རབ་སླིང་པོ།

༄༅།	།ཆོས་ཚན་འདྱི་ཉྱིད་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཕལ་ཆེ་བ་ལྟར་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་བ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་རྱི་ལ་དགེ་སློང་གྱི་དགེ་འདུན་ཆེན་

པོ་དང་།	བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་ལན་ཅྱིག་ཏུ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ།	སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་

ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་མཐུས།	ཤཱ་རྱིའྱི་བུས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཇྱི་ལྟར་

བསླབ་དགོས་ཚུལ་དྱིས་པར།	 བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ཆོས་ཚན་གཞན་གྱི་བརོད་བ་ལྟར།	ལམ་ལྔའྱི་རྱིམ་

པ་རྣམས་སྦས་པའྱི་ཚུལ་དུ་ཤུགས་ལ་བསན་ཅྱིང་།	དངོས་སུ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་།	སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉྱིས།	ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་བདེན་

པར་གྲུབ་པའྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་ཀང་མེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དངོས་སུ་བསན་ཏེ་ལན་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།	དེ་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ཡོངས་སུ་འདུས་པ།	ཏདྱ་

ཐཱ།	ག་ཏེ།	ག་ཏེ།	པྰར་ག་ཏེ།	པཱར་སཾ་ག་ཏེ།	བོ་དྱི་སྭཱཧཱ།	ཞེས་གསུངས་སོ།	 །དེ་ནས་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ནས།	བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་དབང་ཕྱུག་གྱིས་གང་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤྱིང་བསགས་

བརོད་མཛད་པའྱི་གཞུང་ར་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན།	

	 ཉེ་ཆར་ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༥	ཟླ	༤	ཚེས་	༨	ཉྱིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་མཆོག་ཉྱི་ཧོང་རྒྱལ་ཡོངས་སོ་ཏོ་ཛན་ཆོས་དཔོན་

གཞོན་པའྱི་ལན་ཚོགས་ཚུགས་ནས་ལོ་	༤༠	འཁོར་བའྱི་མཛད་སོར་༧ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་གསུང་ཆོས་སྩལ་པའྱི་སྐབས་སུ།	ཤེས་རབ་སྙྱིང་པོའྱི་གཟུངས་

སགས།	ཏདྱ་ཐཱ།	ག་ཏེ།	ག་ཏེ།	པཱར་ག་ཏེ།	པཱར་སཾ་ག་ཏེ།	བོ་དྱི་སྭཱཧཱ།	ཞེས་པའྱི་ནང་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལམ་ལྔ་རྱིམ་གྱིས་བགྲོད་དགོས་པ་བསན་

པ་རེད།	གཟུངས་སགས་ཀྱི་དོན་ནྱི།	སོང་ཞྱིག	སོང་ཞྱིག	ཕ་རོལ་ཏུ་སོང་ཞྱིག	ཕ་རོལ་ཏུ་ཡང་དག་པར་སོང་ཞྱིག	བང་ཆུབ་ཏུ་གཞྱི་ཚུགས་ཤྱིག	ཅེས་པ་རེད།	

ག་ཏེ་ཞེས་པས་ཚོགས་ལམ།	ཡང་ག་ཏེ་ཞེས་པས་སྦྱོར་ལམ།	པཱར་ག་ཏེ་ཞེས་པས་མཐོང་ལམ།	པཱར་སཾ་ག་ཏེ་ཞེས་པས་སོམ་ལམ་དང་།	བོ་དྱི་སྭཱཧཱ་ཞེས་པས་

མྱི་སློབ་ལམ་བཅས་བསན་པ་རེད།	ཅེས་གསུངས་འདུག

	 ཆོས་ཚན་འདྱི་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སྙྱིང་པོ་དང་།	ཤེས་རབ་སྙྱིང་པོ་ཞེས་འབོད་ཅྱིང་།	གཞུང་འདྱི་ལ་ལེགས་

སྦྱར་སྐད་དུ་གཞུང་ཚད་ཤོ་ཀ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཡོད།	ཤེས་རབ་སྙྱིང་པོ་ཞེས་པ་ནྱི།	གཞུང་འདྱིར་ཡུམ་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་བརོད་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་དོན་རྣམས་ཆད་ལག་མེད་པར་བསན་པ་གང་ཞྱིག		རོད་བེད་ཚིག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པས་ན་སྙྱིང་པོ་ཞེས་བརོད་པ་དང་།	མདོ་འདྱི་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མདོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཚང་བའང་བསན་པ་ཡྱིན།	 ཉེ་བའྱི་ཆར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་མཆོག་གྱིས་གསུང་ཆོས་ཡང་ཡང་

སྩལ་བཞྱིན་པའྱི་གཞུང་ཚན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན།	གཞུང་འདྱི་ཉྱིད་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བྱི་མ་ལ་མྱི་ཏྲ་དང་།	ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་རྱིན་ཆེན་སྡེས་བསྒྱུར་ཅྱིང་།	ཞུ་ཆེན་

གྱི་ལོ་ཙ་བ་དགེ་བོ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པས་ཞུ་དག་མཛད་དེ་གཏན་ལ་ཕབ།	དུས་ཕྱིས་སུ་དཔལ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་དགེ་རྒྱས་བེ་མ་གྱིང་

གྱི་རྱིག་ངོས་ལ་བྱིས་པ་དང་ཞུ་དག་ལེགས་པར་བགྱིས་པའྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ།།	།། ་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅།།ཨ་ལད་པད་ཀོ༌དགའ་ཤོས།།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤླིས་ཀླིས་བསྒྱུར།

							ཌེབ་ཀྱི་གཅུང་པོ་བུ་ཆུང་ཇོ་(joe)ནྱི་རེད་ཆས་མཁེགས་པོ་ལ་

དགའ་པོ་ཡོད་པ་རེད།	 ཁོས་རེད་ཆས་དེ་ཚོ་ཁ་ལ་བླུགས་ཏེ་སོ་རྒྱག་

རྒྱུར་དགའ་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད།	གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།	 	ཁོའྱི་ཁའྱི་ནང་སོ་སྐེ་

བཞྱིན་ཡོད།	

	 ཌེབ་ཀྱི་ཨ་ཅག་རྒན་པ་བེལ་ལཱ་(Bella)མཚན་མོ་རག་

པར་ཨ་ལད་པད་ཀོ་བདུན་དང་མཉམ་དུ་ཉལ་གྱི་ཡོད།	 མོ་རང་ཉལ་

ཁྱི་ནས་མྱི་ལྷུང་བའྱི་ཆེད་དུ་རྱིག་པའྱི་ཕོགས་སུ་ཉལ་གྱི་ཡོད།	 ཡྱིན་

ནའང་ཌེབ་ཁྱིའྱི་ཨ་ལད་པད་ཀོ་ཌོ་གར་གཅྱིག་པུ་ལ་དགའ་པོ་ཡོད།	

					ཉྱིན་རྒྱབ་གཅྱིག་ལ་ཌེབ་དང་ཨ་མ་གཉྱིས་སློབ་གྲྭར་བེལ་ལཱ་ལེན་

དུ་ཕྱིན་པ་རེད།	 ཨ་མས་བུ་ཆུང་ཇོ་འདྲུད་འཁོར་ནང་དུ་ཁེར་པ་དང་།

ཌེབ་ཀྱིས་ཌོ་གར་ཁེར་ཡོད་པ་རེད།	 སློབ་གྲྭའྱི་རྒྱལ་སོར་སྒུག་བཞྱིན་

པའྱི་ཨ་མ་རྣམས་ཀྱི་འགྲམ་ལ་སློབ་གྲྭའྱི་རེད་ཐང་ཡོད།	དེར་མྱི་འགའ་

ཤས་ཀྱིས་སྐས་འཛེག་སང་ལ་འཛེགས་ནས་ཚོན་ཁ་ཅན་གྱི་དར་ལོག་

སྒོག་བཞྱིན་ཡོད།	 ཨ་མས་ཌེབ་ལ་སློབ་གྲྭའྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་

ཀྱི་དབར་ཁའྱི་ཚོང་དུས་སམ་ཁོམ་དུས་འགོ་འཛུགས་གྲབས་ཡོད་

པར་བཤད།	 ཌེབ་ཀྱིས་ཌོ་གར་ཡར་བཀགས་ནས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ག་

རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བསན། ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

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



དྭ་ལྱིས།

དྭ་ལྱིས་སམ་ད་ལྱིས་ཞེས་པ་ནྱི།	བ་ལུ་ཞེས་པ་ཡྱིན་ལ།	དེ་ལ་རྱིགས་

གཉྱིས་ཏེ།	བ་ལུ་དཀར་པོ་ཞེས་པ་སྡོང་པོ་དཀར་ལ་ལོ་མ་ཁམ་མདོག་

དང་།	མེ་ཏོག་དཀར་པོ་སྱིན་པ་ཡྱིན།	འོན་ཀང་བ་ལུ་ནག་པོ་ཞེས་པ་

ནྱི།	འདབ་མ་སྣུམ་ཞྱིང་ཕ་ལ།	མེ་ཏོག་སོ་དམར་དྱི་ཞྱིམ་སྱིན་པ་ཡྱིན།	

སྐེ་གནས།	བོད་ལོངས་དང་།	བལ་ཡུལ།	འབྲུག་ཡུལ།	འབས་ལོངས།	

རྒྱ་གར་བཅས་ཀྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་

ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༣༢༠༠	ནས་	༤༧༠༠	བར་གྱི་སྱིབ་རྱིའྱི་རྩྭ་གསེབ་

དང་།	སྡོང་ཐུང་ཤྱིང་གསེབ།		ན་སང་།	བག་རོང་སོཌ་སུ་སྐེ་བ་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བེད་ཚུལ།	 ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པའམ།	

ཡང་ན་དཔྱིད་ཀར་མེ་ཏོག་བཏུ་དགོས་པ་དང་།	 ཆར་དུས་སྐབས་ལོ་

མ་གསར་པ་སོགས་བཏུས་ཏེ་རྩྭ་སྙྱིགས་སོགས་གཙང་མ་བཟོས་ནས་

ཉྱི་མར་བསྐམ་དགོས།

བོད་སན་དུ་སྦྱར་བ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སན་དུ་ལོ་མ་དང་མེ་ཏོག་

སན་སྦྱོར་བགྱིས་པས་ས་ཆུ་མྱི་འཕོད་པ་དང་།	སྐ་རྦབ་ནད་ཀྱིས་ལུས་

ཁམས་སྐྲངས་པ་དང་།	གོ་ནད།	གོ་ཡུའྱི་ཚད་པ།	ལུས་སོབས་ཉམས་

པ།	སྐད་འགགས་པ་སོགས་ལ་ཕན།

མྱིང་གཞན།	བ་ལུ་དང་།	བལ་བུ།	དུད་ཤྱིང་།	སུར་དཀར།	བདུད་རྱི་ད་

ལྱིས་བཅས་ཟེར།		རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	ཏཱ་ལཱྱི་ཤམ྄་(RkkYkh'ke~~)ཟེར་བ་ཡྱིན།

ད་ཏྲྱིག

འདྱི་ནྱི་ཤྱིང་སན་གྱི་སྡེ་ལས་འབས་བུ་སན་དུ་འགྲོ་བའྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་

ཡྱིན།	དེའྱི་སྡོང་པོ་ཆེ་ཞྱིང་མེ་ཏོག་དམར་ཆུང་འདབ་མ་ལྔ་ལྡན་བཞད་

པ་སྡོང་པོ་དང་ལོ་མའྱི་མཚམས་ནས་ཤར་ལ།	 འབས་བུ་ལབ་སོན་

འད་བའྱི་རོ་མངས་ན་མངར་སྐྱུར་ལྡན།	

སྐེ་གནས།	བོད་ལོངས་ཀྱི་ཚ་དོད་ཆེ་བའྱི་ས་ཁུལ་དང་།	རྒྱ་ནག		རྒྱ་

གར་གྱི་ལ་དྭགས་སོགས་སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	

༣༠༠༠	ནས་	༤༣༠༠	བར་གྱི་རྱི་ལྡེབས་དང་།	ནགས་གསེབ་སོགས་

སུ་སྐེ་བ་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་ཙམ་སོན་ཁའྱི་དུས་

སུ་འབས་བུ་སྱིན་མཚམས་བཏུས་ཏེ།	 མ་རུལ་པ་བསྐམས་ནས་སན་

ལ་སྤོད་དགོས།	

བོད་སན་དུ་སྦྱར་བ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སན་དུ་འབས་བུ་སན་སྦྱོར་

བས་པས་ཚ་གྲང་

གྱིས་ཁོག་པ་བཤལ་

བ་དང་།	 གོ་ལུ་བ།	

སྐྱུག་པ་སྐྱུགས་པ།	

དབུགས་ལམ ་གྱི ་

ནད་སོགས་ལ་ཕན།	

མྱིང་གཞན།	 སོ་

བརེམ་དང་།	 ཨོམ་

བ་ཤ་སྐམ།	 མ་ཧྱི་

ཏ་པ།	སྐྱུར་མོ་སོགས་ཟེར།	ཨྱིན་སྐད་དུ་ཆཻ་ནྱིས་	མེག་ནོ་ལྱིཡ་	ཝཻན་	

(Chinese	Magnolia	Vine)	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་ཤེས་བྱའླི་བང་མཛོད་ཀླི་ཡླིག་འབེལ་ཚང་

མ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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དྲྱི་ཞྱིམ་འཐུལ་བའྱི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།
༶	 ཤར་རྒྱ་གར་གྱི་རྨ་བ་ལ།	།

ཚེ་འདྱི་ལ་ངོམ་རྒྱུ་སྒོ་མདོངས་རེད།	།

༶	 ཤྱིང་བཟང་ལྤགས་པའྱི་འོག་ཏུ་རུལ།	།	

མྱི་བཟང་ངོ་ཚའྱི་འོག་ཏུ་རུལ།	།	

༶	 ཤྱིང་གཟེར་ཤྱིང་ལ་མྱི་འགྲོ།	།

མར་སྐོགས་མར་གྱིས་མྱི་དུལ།	།

༶	 ས་ཁབ་རོ་ཁབ་ཏུ་གྱུར་པ།	།

༶	 སའྱི་རྱི་མོ་ཐང་ལ་ཡོད།	།

སག་གྱི་རྱི་མོ་ཕྱི་ལ་ཡོད།	།

མྱིའྱི་རྱི་མོ་ནང་ལ་ཡོད།	།

༶	 སངས་རྒྱས་ལ་ཀ་ཁ་དང་།	།

ཉྱི་མ་ལ་སྒོན་མེ།	།

༶	 སེམས་མཐུན་གྲོཌ་པོ་འཛོམས་ན་མཚན་མོ་ཐུང་།།

མྱི་མཐུན་མཉམ་དུ་འཛོམས་ན་དུས་ཡུན་རྱིང་།།

༶	 སེམས་བསམ་པའྱི་བར་སྣང་ལ་ར་རྒྱུཌ་ཀང་།།

རྒྱུ་དངོས་པོའྱི་སྦར་མཐྱིལ་ལ་སོ་མྱི་ཐེབས།	།

༶	 སེམས་ཆུང་ལ་ཆག་སོ་མང་།	།

ཧམ་ཆེན་ལ་ཟ་སོ་མང་།	།

༶	 སེམས་པ་ངན་པ་མྱི་ལ་བས་ན།	།

བ་བ་ངན་པ་རང་ལ་འཁོར་ཡོང་།	།

སྐེ་དངོས་སན་རྫས་ངོ་སྤོད།

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

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

དབུ་ཚད་སེངེ་མཇྱིང་
བསྣོལ་གྱི་བསྟན་པ།

ཕལ་ཆེར་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོའྱི་སྐབས་

ནས་དབུ་ཚད་སེངེ་མཇྱིང་བསྣོལ།	ཞེས་

པའྱི་ཐ་སྙད་དེ་བྱུང་བ་མྱིན་འགྲོ།	ལྟ་བའྱི་

རྣམ་གཞག་དེ་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་དེ་བས།	དེ་

གཏན་ལ་འབེབས་སྐབས་དགག་གཞག་

སོང་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚད་མའྱི་འགྲོ་

སངས་བས་ནས་གནང་ཡོད།	དེར་བརེན་

བོད་ལ་རྒྱུན་ལྡན་དབུ་ཚད་སེངེ་མཇྱིང་

བསྣོལ།	ཞེས་གསུང་སོལ་ཞྱིག་ཡོད།	

དེར་བརེན་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་ལ་

ཡོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འདྱི་

དབུ་ཚད་སེངེ་མཇྱིང་བསྣོལ་རང་ཆགས་

ཡོད།	ཕྱི་འདུལ་བའྱི་ཉམས་ལེན་ཡོད་པ་

དེའྱི་ཐོག་ནས་ནང་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་

ཉམས་ལེན།	བང་ཆུབ་སེམས་དེ་ཡང་

དབུ་མའྱི་ལྟ་བའྱི་རྒྱབ་རེན་བས་ནས་

འགྲོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོད།

	 ཅེས་པ་འདྱི་ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཟླ་	 ༡༢	

ཚེས་	༡༦	ཉྱིན་དྱིལླྱི་བོད་ཁང་དང་།	དྱིལླྱི་བོད་སར་

བསམ་ཡས་གྱིང་གཉྱིས་ཀྱིས་དྱིལླྱིར་རེན་གཞྱི ་

བས་པའྱི་སོན་པའྱི་སྐེད་མོས་ཚལ་དུ་རེ་ཙོང་ཁ་པ་

ཆེན་པོ་དགོངས་རོགས་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཉྱིན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ཚོགས་མགོན་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

རྱིམ་པས་ཁོ་གཉྱིས་ཆེན་པོ་ཆགས་ནས་མྱི་ཙམ་མ་ཟད་དུད་འགྲོ་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྦྱྱིན་པ་གཏོང་བ་དང་།	སློབ་གྲྭ་མེད་པའྱི་ལུང་

པར་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་པ་སོགས་དགེ་བའྱི་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོས་སེམས་

ཅན་གྲངས་མེད་པ་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་འཚོ་གནས་ཐུབ་པར་འབད་

བརོན་བས་པས།	ཡུལ་མྱི་རྣམས་ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞྱིང་།	

ཕྱིན་ཆད་ཁོ་གཉྱིས་ལ་ཡུལ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་བརྱི་བཀུར་ཆེ་ཞྱིང་།	ཀུན་

གྱིས་བསགས་བརོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཏོ།།	།།	

༄༅། །བྱམས་བརྩེ་ལན་པའྱི་སྤུན་གཉྱིས། །

རང་གྱི་ཁྱིམ་ཁང་ན།	

•	 རྨས་སྐོན་བཟོ་སྱིད་པའྱི་དངོས་པོ་ཡོད་མེད་རོག་ཞྱིབ་བས་ཡོད་དམ་མེད།	

•	 ཤེལ་གྱི་སོ་གེགས་དག་ལ་མྱིག་མཚམས་ཀྱི་ཐད་དུ་བར་སོན་བརྒྱབས་ཡོད་དམ་མེད།	

•	 ཕྲུ་གུའྱི་རེད་ཆས་རྣམས་ཉེན་ཁ་མེད་སར་འཇོག་པ་དང་།	 རེད་ཆས་དེ་ཚོས་ཕྲུ་གུར་རྨས་སྐོན་ཡོང་སྱིད་

དམ་མྱི་སྱིད།	

•	 མེ་མདའྱི་རྱིགས་ཉེན་ཁ་མེད་ས་དང་ཕྲུ་གུས་མྱི་སྙོབ་སར་ཉར་འཇོག་བས་ཡོད་དམ་མེད།	

•	 ཞལ་བའྱི་སེང་གྱི་ས་གདན་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་འཇམ་འདེད་མྱི་ཤོར་བའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་ཡོད་དམ་མེད།	

•	 གོག་གྱི་ཡོ་ཆས་བསྐུལ་ཟད་སོགས་ཀྱི་ཉེན་ཁར་རོག་ཞྱིབ།

•	 དུག་ཤས་ཅན་གྱི་དངོས་རས་ཕྲུ་གུའྱི་སྙོབ་སར་མྱི་འཇོག་པ།	

•	 བེད་སྤོད་མེད་པའྱི་སན་ལག་རྣམས་ནང་དུ་མྱི་ཉར་བར་འབེལ་ཡོད་ལ་རྱིས་སྤོད་ཀྱིས་ར་མེད་བཟོ་བ།	

•	 མེ་མཆེད་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་སར་ཕྲུ་གུར་མེ་མཆེད་དཀའ་བ་དང་།	 ལུས་པོར་རན་པའྱི་བཟོ་བཀོད་ཅན་གྱི་

གོན་ཆས་གཡོག་པ།

•	 མེ་ཡོད་ས་དང་ཚ་དོད་ཁབ་འགེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཡོད་སར་ཉེན་ཟོན་གྱི་རགས་བཅད་འཇོག་པ།

•	 འགྱིག་ཤོག་གྱི་ཁུག་མ་གང་བྱུང་དུ་མྱི་འཇོག་པ། ་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

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

རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།ཐོག་མའྱི་བཅོས་ཀ།

རོགས་སོ།།

དཔེ་ཀོག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ།

སྐུ་ཞབས་བུ་ཛཱན་	(Buzan)	གྱིས་དཔེ་ཀོག་དེ་རྱིམ་

པ་བདུན་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་འགྲེལ་བརོད་

བེད་ཀྱི་ཡོད་དེ།

༡)	 མྱིག་གྱི་གཟུང་བ་རྣམས་ཤེས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་

ཚུལ་དང་མཉམ་དུ་བསེ་བ།

༢)	 ཡྱི་གེ་དང་ཚིག་ངོས་འཛིན་པ།

༣)	བཀག་བའྱི་ཚིག་རྣམས་ཚིག་ཚོགས་ཡོངས་

རོགས་ཀྱི་དོན་དང་འབེལ་བ་བཟོ་བའྱི་གོ་རོགས།

༤)	གནས་ཚུལ་དེ་རང་གྱི་ཤེས་བ་ཡོངས་རོགས་

དང་འབེལ་བ་བཟོ་བའྱི་གོ་རོགས།

༥)	 གནས་ཚུལ་རྣམས་དན་པའྱི་ནང་དུ་གནད་ལ་

སྱིན་ཞྱིང་ཕན་ནུས་ལྡན་པར་ཉར་བ།

༦)	གནས་ཚུལ་རྣམས་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་

གང་དུ་དགོས་རུང་དན་གསོ་བ།

༧)	གནས་ཚུལ་དེ་ཉྱིད་ཕན་ནུས་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་

བེད་སྤད་དེ།	 གཞན་ལ་འབེལ་ལམ་ཡག་པོ་

བེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 རང་ཉྱིད་ལའང་འབེལ་བ་

བེད་པ་སེ།	 བསམ་བོ་གསལ་པོ་གཏོང་ཐུབ་པ་

བཅས་ཡྱིན།

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

རྱི་མྣོའྱི་གྱིང་ཁ།
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