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antiseptic - གཉན་འགོག

arsenic - བ་བླ།

artificial satellite - བཅོས་མའི་འཁོར་སྐར།

ascendent - འདོང་སྐྱེ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

arms - གོ་མཚོན། གོ་ལག

argentite - དངུལ་རོ་སྐ་བོ།

artillery - མྱེ་སྒོགས།

aster - ལུག་མིག

abuse ༡། ཀཿ ལོག་པར་སྤོད་པ། = དབང་ཆ་ལྟ་བུ་ཚུལ་མཐུན་མྱིན་པའམ་ལོག་པར་སོྤད་པ། ཁཿ དམའ་འབྱེབས་པ། = དམའ་འབེབས་སམ་མཐོང་ཆུང་

གྱིས་ཚིག་ངན་བརོད་པ། ༢། ལོག་སྤོད། = དམན་ལྷག་ལོག་གསུམ་གྱི་ལོག་པ།

academic ཤྱེས་ཡོན་གི།  གཙུག་ལག་གི། = སོབ་གྲྭ་དང༌། མཐོ་སོབ། གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་སོ་སོའྱི་ཤེས་ཡོན་ནམ་དེ་དག་དང་འབེལ་བའྱི།

academician ༡། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ། = གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣ། ༢། གཙུག་ལག་སོབ་དཔོན། = མཐོ་སོབ་བམ་གཙུག་ལག་སོབ་

གཉེར་ཁང་དུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་བྱ་བ་སེལ་མཁན།

academics གཙུག་ལག་སོབ་ཚན། = མཐོ་སོབ་བམ་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གྱི་སོབ་ཚན་དང་སོབ་སྦོང༌།

academy གཙུག་ལག་སོབ་ཁང༌། = རྱིག་གནས་བྱེ་བག་པ་གཅྱིག་གམ་དུ་མ་སོབ་སྦོང་བྱེད་སའྱི་སོབ་གཉེར་ཁང༌།

༄༅། །གན་རྐྱལ་ལོག་པ། 

ཁུངས།	ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་<<ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབྱེབས་བར་ཆད་>>དེབ་ཕེང་ཁག་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་པར་རྱིས་དང་བཅས་བཀོད།		

ཧ་ཧ་ཧ་་་	

དེ་འདྲའྱི་ཆོབ་ཚ་བ་ལ།

ཅོ་ལགས། གང་གནང་སོང་། 

དེ་འདྲའྱི་དགའ་མདོག་ལ། 

ལགས། འདྱིའྱི་ནང་ལྟད་མོ་

དགོད་བོ་པོ་ཞྱིག་འདུག ཙི་ཙི་དང་ཞྱི་མྱིའྱི་ལྟད་མོ་

རེད་འདུག་ག

ལྟོས་དང་། ལྟད་མོ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག
ཧ་ཧ་ཧ་་་ ཞྱི་མྱི་འདྱི་སྱིང་རེ། 

ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་་་

ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་་་

༄༅། །དྱེང་རབས་རིག་གནས་གསར་པའི་བར་ཆད་ཤན་སྦྱར་མ།།



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕི་ལོ། ༢༠༡༧

ག་རེ་བྱས་ནས་ཉེས་པ་བཏང་མེད་དམ་།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

༄༅།	།ལོ་རྒྱུས་དགེ་རྒན་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་བར་ལ་སོབ་

ཕྲུག་རྣམས་ལ་དྲྱི་བ་གཏོང་གྱི་ཡོད།	

ཉྱིན་གཅྱིག་ལོ་རྒྱུས་དགེ་རྒན་དེས་

སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་བར་ལ།	སོབ་ཕྲུག་ཚོ།	

ཉྱིན་གཅྱིག་ཇོར་ཇྱི་ཝ་ཤྱིན་ཊོན་གྱིས་

ཁོ་པའྱི་པཱ་ལགས་ཀྱི་སེའུའྱི་ཤྱིང་སོང་

བཅད་པ་མ་ཟད།	དེ་ཉྱིད་ཁོ་པས་བཅད་པ་ཁས་ལེན་ཀང་བྱས་པ་

རེད།	ཡྱིན་ནའང་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཉེས་པ་བཏང་མེད་པ་རེད།	ད་སོབ་

ཕྲུག་ཚོས་ཁོའྱི་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ག་རེ་བྱས་ནས་ཉེས་པ་བཏང་མེད་

པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།	ཞེས་དྲྱིས་པར།	

སོབ་ཕྲུག་བོ་ལྡན་གྱིས་ཡར་ལངས་ནས།	

རྒན་ལགས།	ང་ཡྱིན་ཟེར་ན།	ཇོར་ཇྱིའྱི་

ལག་པར་ད་དུང་སྟ་རེ་བཟུང་ནས་བསད་

ཡོད་རེད།	ཅེས་ལན་བཏབ།

སྒྲུང་ཐུང་།

མིས་གང་ཟྱེར་ལ་མ་ཉན། གང་བྱྱེད་ལ་ལོས།

པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྱི།

འདོན་ཐེངས་སྔ་མའྱི་འཕོས།་་་

དེ་ཉྱིན་དགོང་དྲོ་སྟག་ལྷས་རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་ཡུལ་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་གནས་

སྟངས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་སྒོལ་མ་དང་།	བུ་མོ་གཉྱིས་ལ་བཤད་དེ་ནང་མྱི་ཚང་

མ་རྒྱ་གར་དུ་བོས་བྱོལ་ལ་འགོ་དགོས་པའྱི་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་པ་རེད།	འོན་

ཀང་ཟླ་བ་སྒོལ་མས།	“སང་ཉྱིན་རྒྱ་གར་ནང་སྐྱིད་པོ་མེད་ལུགས་ཀྱི་སྐག་

རྫུན་མ་བཤད་ན།	གུང་བན་ཏང་གྱིས་ཁེད་རང་མ་ཟད་ང་ཚོ་མ་བུ་གསུམ་

ཡང་བཙོན་འཇུག་གྱིས་མནར་གཅོད་ཚོད་མེད་གཏོང་རྒྱུ་ཉག་གཅྱིག་རེད།	

ལར་ནས་ད་ཆ་བཅྱིངས་གོལ་བཏང་བའྱི་རེས་སུ།	སྔ་མའྱི་རྱིས་བྱས་ན།	ང་

རང་ཚོ་སྐྱིད་པོ་རེད།	སོད་ས་ནྱི་སྦྱིན་བདག་གྱི་ཁང་པ་ཡག་པོ་འདྱི་བེད་སྤོད་

གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ།	ལས་ཀ་ནྱི་ཚོགས་འདུ་མང་པོར་འགོ་དགོས་པ་དང་།	རྱིང་

བཞྱི་ར་གཏོར་གྱི་ལས་འགུལ་དང་།	འཐབ་འཛིངས་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་

པ་ཙམ་མ་གཏོགས།	སྔ་མོ་ནང་བཞྱིན་ཉྱིན་གང་ཚེ་གཡོག་ལྟ་བུར་སྐུལ་འདེད་

བྱེད་མཁན་མེད་པ་དང་།	ཁལ་དང་འུ་ལག་ཀང་བསྒྲུབ་མྱི་དགོས།	ཁེད་

རང་ཡང་གུང་བན་ཏང་མྱིའྱི་གས་ལ་བཞག་སྟེ་ལས་ཀ་ཡག་པོ་ཞྱིག་སྤོད་ཀྱི་

ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག	བྱས་ཙང་སང་ཉྱིན་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱིད་པོ་མེད་པའྱི་གནས་

ཚུལ་གང་མང་རྫུན་བཟོ་བྱས་ཏེ་བཤད་དགོས།”	ཞེས་སྐུལ་མ་བྱས་པ་རེད།

	 སང་ཉྱིན་དེར་རྒྱའྱི་ས་གནས་དཔོན་རྱིགས་ཚོས་ཕག་རྱི་བ་ཡོངས་

རོགས་འདུ་འཛོམས་དགོས་པའྱི་བརྡ་ཁབ་བྱས།	སྟག་ལྷར་གོས་ཐུང་དང་

སྟོད་གོས་རབ་རལ་མདོག་ཉེས་ཤྱིག་གཡོགས་ཏེ།	མོ་ཊ་ཐོག་མེད་པ་ཞྱིག་

གྱི་སྟེང་དུ་ལངས་བཅུག་སྟེ།	མང་ཚོགས་ཀྱིས་རུ་སྟར་བསྒྱིགས།	ཧུར་བརོན་

ཅན་པ་དང་དམར་སྲུང་དམག་གྱི་ན་གཞོན་རུ་ཁག་གྱིས་རྔ་དང་རོལ་དབྱངས་

དཀོལ་བའྱི་ངང་ནས།	ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ་སྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་དུ་

གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད།	དེ་ནས་རྒྱ་དཔོན་ཞྱིག་གྱིས།		“བོད་རྱིགས་བོ་

མཐུན་ཚོ།	སྟག་ལྷ་ཁོ་རང་དེ་སྔ་ཁ་བལ་རྱིང་ལུགས་དང་།	ཏཱ་ལའྱི་ལོག་སྤོད་

པའྱི་ངན་བྱུས་འོག་ཏུ་ཚུད་དེ་རྒྱ་གར་དུ་བོས་བྱོལ་ཕྱིན་པ་རེད།	འོན་ཀང་རྒྱ་

གར་ནང་དུ་སྐྱིད་པོ་ར་བ་ནས་མེད་པ་དང་།	བོད་བཅྱིངས་གོལ་བཏང་སྟེ་སྐྱིད་

པའྱི་ཉྱི་མ་ཤར་འགོ་ཚུགས་པ་ཤེས་ཏེ།	ད་ཆ་མེས་རྒྱལ་གྱི་པང་དུ་ཕྱིར་ལོག་

པ་རེད།	དེ་རྱིང་ང་ཚོས་ཁོང་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཁོང་གྱིས་

རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྐྱིད་པོ་མེད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤོད་ཀྱི་རེད།	ཚང་མས་དོ་སྣང་ཡག་

པོ་བྱས་ཏེ་ཉན་དགོས།”	ཞེས་ངོ་སྤོད་བྱས་ཏེ་རྒྱང་བསྒགས་ཀྱི་སྐད་སྦུག་དེ་

སྟག་ལྷའྱི་ལག་ཏུ་སྤད་པ་རེད།
	 དེ་སྔ་མྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་སྐད་ཆ་བཤད་མོང་མེད་པ་དང་།	

ལྷག་པར་དུ་གང་ཤོད་དགོས་པ་རྣམས་རྫུན་བཟོ་བྱེད་དགོས་ཐུག་དུས་

སྟག་ལྷས་སྐད་སྦུག་ལག་པར་བཟུང་སྟེ།	སེམས་ལ་དངངས་འཚབ་དང་

ལུས་འདར་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས་ཅྱི་ཤོད་འདྱི་ཤོད་མེད་པར་།		“སྤུན་ཟླ་

ཚོ།	རྒྱ་གར་ལ་ཚ་བ་ཆེན་པོ་འདུག	སྐྱིད་པོ་མྱི་འདུག	དེར་མ་ཟད་སྐད་

བརྡ་མ་འཕོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འདུག”	ཅེས་བཤད་རེས་མྱིད་པ་

བརྣངས་ཏེ་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱས་ཏེ་ལུས་པའྱི་སྐབས་སུ།	ཁོ་པའྱི་འཁྱིས་

སུ་ལངས་ཡོད་པའྱི་ཟླ་བ་སྒོལ་མས་དཔུང་ཟུར་རྒྱག་བཞྱིན།	“ཡ་་་	ཨ་

ཕོ།	ད་ཤོད་ཅྱིག	རྒྱ་གར་ནང་བོད་མྱི་མང་པོ་ལྟོགས་ཤྱི་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་

པ་དང་།	རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་སྐོར་གང་ཡང་

མེད་པར་བོད་མྱི་ཡུལ་གར་བ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་མངས་དང་མོང་

བཞྱིན་པའྱི་སྐོར་ཤོད་ཅྱིག”	ཅེས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་རེས་སྟག་ལྷས།	“འོ་

རེད།	རྒྱ་གར་ནང་དུ་བོད་མྱི་རྣམས་ལྟོགས་ཤྱི་ཐེབས་ཀྱི་འདུག	རྒྱ་གར་

དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་སྐོར་གང་ཡང་མྱི་འདུག	སྔ་མོ་དང་མྱི་འདྲ་བར་

༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ག་དུས་མཇལ་མཇལ་རེད།”	ཅེས་བཤད།	

དེ་ནས་རྒྱ་དཔོན་ཞྱིག་གྱིས།	“དེ་རྱིང་སྟག་ལྷས་རང་ཉྱིད་རྒྱ་གར་ནང་དུ་

དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་མངས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་སེམས་འཚབ་སྟེ་གང་

ཤོད་འདོད་ཡོད་པ་ཁ་ནས་མྱི་ཐོན་པར་ཁག་མྱི་འདུག	ཉྱི་མ་རེས་མ་ཞྱིག་

ལ་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ཏེ་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་རེད།”	ཅེས་བརོད་དེ་དེ་ཉྱིན་གྱི་

ཚོགས་འདུ་གོལ་བ་རེད།	
	 ནང་དུ་སེབས་རེས་ཟླ་བ་སྒོལ་མས།	“ད་སྐད་ཆ་ཤོད་སར་སེབས་དུས་

ཤོད་མ་ཐུབ་པར་གང་བྱས་པ་རེད།	གཏམ་གྱི་དཔེ་ལ།	ཤོད་སར་ལེ་ཆད།	།ལས་

སར་ལག་ཞར།	།ཟེར་བ་ལྟར་དགོས་སར་ཆད།	མྱི་དགོས་སར་ལྷག	དེ་འདྲ་ག་

རེ་རེད།”	ཅེས་མྱི་འདོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་སྨྲས།	དེའྱི་ལན་དུ་སྟག་ལྷས་

དབུགས་རྱིང་ཞྱིག་འཐེན་ཏེ།	“ངས་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་

མདུན་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུས་པ་དེ་དྲན་ཏེ།	སྐག་རྫུན་ར་བ་ནས་ཤོད་

ཐུབ་མ་སོང་།”	ཞེས་བརོད།
	 སྐབས་དེར་ཕག་རྱིར་ཀོང་སྱིའམ།	རུ་ཁག་མཉམ་ལས་ཚུགས་ཟྱིན་

པས་རུ་ཁག་བརྒྱད་པའྱི་འབྱི་གཡག་དང་།	ར་ལུག་རྣམས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་

བསྡུས་ཏེ་དེ་དག་གྱི་རྱི་བོ་དང་ལྟ་རོག་བྱེད་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དེ་སྟག་ལྷར་སྤད་

པ་རེད།	སྟག་ལྷས་འབྱི་གཡག་གྱི་རྱི་བོ་བྱས་ཏེ་ཟླ་བ་བརྒྱད་དགུ་ཞྱིག་བསད་

པའྱི་རེས་སུ་ཉྱིན་གཅྱིག་རང་གྱི་ནང་མྱི་ཡོངས་རོགས་འཁྱིད་དེ་འབྲུག་ཡུལ་

དུ་བོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རེད།	སྟག་ལྷ་བོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ཕག་རྱི་

བ་མང་པོའྱི་བསམ་པར།	“སྟག་ལྷས་རྒྱ་གར་སྐྱིད་པོ་མྱི་འདུག	བོད་མྱི་མང་

པོ་ལྟོགས་ཤྱི་ཐེབས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཚང་མ་སྐག་རྫུན་ཡྱིན་པ་ཐག་ཆོད།	

གལ་ཏེ་སྐྱིད་པོ་མེད་པ་དངོས་གནས་ཡྱིན་ན།	ཁོ་ཚོ་ཡང་བསྐར་བོས་བྱོལ་

ལ་འགོ་དགོས་དོན་མེད།”	ཅེས་ཕན་ཚུན་གསང་སྟབས་ཀྱིས་ཤོད་རེས་

བྱས་ཏེ།	དེའྱི་རེས་ཕག་རྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་ཡུལ་དུ་བོས་

བྱོལ་ལ་ཡོང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད།།	།།

མཚར་གཏམ་

༄༅།།གཉིད་ཁུག་མཛེས་མ།།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༢

རོགས་སོ།།

འོན་ཀང་བུ་མོ་དེར་བསད་མེད།	མོ་ལྷ་མོ་བཟང་པོ་གསུམ་གྱིས་

གཟབ་གཟབ་ངང་རྒྱལ་པོ་སྱི་ཊྱི་ཕེན་གྱི་རྒྱལ་ཁང་ལ་བསྐལ་ཟྱིན།	

སྲས་མོ་རྒྱལ་ཁང་དུ་སེབས་ནས་སེམས་དགའ་དགོས་ཀང་སེམས་

ནང་ལ་བོར་ཟྱིན་པའྱི་བརེ་དུང་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་བསམ་རྒྱུ་མེད།	

	 དེའྱི་རེས་མེ་རྱི་ཝེའེ་དཱར་གྱིས་སྣེ་ཁྱིད་དེ་སྲས་མོ་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་ཉལ་ཁང་ལ་ཁྱིད་དེ།	ད་དགའ་བ་སོམས་ཤྱིག		ཁེད་རང་

གྱིས་སྐོ་སྣང་ལྡན་པའྱི་ངང་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཐུག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད།	

ང་ཚོས་ཁེད་ཀྱི་མྱིག་ཆུ་མ་སྐམ་བར་དུ་གཅྱིག་པུ་གཞག་ཆོག		

ཅེས་བཤད།	

ལྷ་མོ་བཟང་པོ་གསུམ་ཕྱི་ལོགས་སུ་སྒུག་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ།	སྐ་

རེངས་ལྷ་མོ།	སྐ་རེངས་ལྷ་མོ།	ཞེས་པའྱི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་སྒ་ཞྱིག་

གྱིས་སྐོ་སྣང་ལྡན་པའྱི་སྲས་མོ་སྐད་གཏོང་བཞྱིན་པ་ཐོས།	སྲས་མོས་

ལམ་སང་སྣང་བར་འཇགས་པའྱི་སྒ་དེའྱི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ།	སྐས་

འཛེག་གཡས་འཁྱིལ་བརྒྱུད་ནས་ལོག་མཁར་གྱི་རེ་བར་དུ་ཕྱིན་པ་

རེད།	སྐབས་དེར་མེ་རྱི་ཝེའེ་དཱར་གྱིས་བར་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་ངན་

སྔགས་འདོན་བཞྱིན་པ་ཐོས།

ལྷ་མོ་ཆུང་ཤོས་ཀྱིས་ལམ་སང་།	ཉོན་དང་།	དེ་གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་

བདུད་མོ་དེ་རེད།	ཅེས་བཤད་དེ།	ལྷ་མོ་གསུམ་རྒྱལ་ཁང་གྱི་བར་

ཁམས་སུ་སྲས་མོ་འཚོལ་དུ་རྒྱུགས་ཕྱིན་ཏེ།	རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག	རྒྱ་སེ་མེ་

ཏོག	ཅ་ལག་གང་ལའང་ལག་པ་མ་འཆང་ཨང་།	ཞེས་སྐད་བརྒྱབས།	

	 འོན་ཀང་ད་གཟོད་བདུད་མོའྱི་ངན་སྔགས་དེ་ཤུགས་ཞེ་

དྲག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཚར་བ་རེད།	བདུད་མོ་དེས་ནག་ཁུང་ནས།	

འཕང་ལོ་ལ་ལག་པ་ཆོངས།	ངས་ལབ་ཀྱི་ཡོད།	ལག་པ་ཆོངས།	

ཞེས་ངར་སྐད་བརྒྱབས་པ་དང་།	རྱི་ལམ་ནང་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན།	

སྐ་རེངས་ལྷ་མོས་འོད་མདངས་འཚེར་བའྱི་འཕང་ལོ་ལ་འཆང་

ཕྱིར་ལག་པ་བརྐངས་པ་རེད།	



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕི་ལོ། ༢༠༡༧

ཨཀ་བར་དང་བིར་བལ།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

༢༠༽ རོགས་པ་བྱས་པའི་གླ་ཡོན།

༄༅།	།ཉྱིན་གཅྱིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་ཁྱིམས་རའྱི་ནང་མྱི་གཉྱིས་སེབས་པ་

རེད།	ཁོ་གཉྱིས་སྐད་ཅོར་ཆེན་པོས་ཁ་རོད་རྒྱག་གྱིན་རོད་རོག་དེ་ཐག་གཅོད་

བྱེད་པར་བྱིར་བལ་གྱི་ཕག་རོགས་དགོས་ཚུལ་ཞུས་པ་རེད།	བྱིར་བལ་གྱིས་ཁོ་

གཉྱིས་ཀྱི་ཁ་རོད་རྒྱག་དོན་དྲྱིས་སྐབས།	

	 མྱི་དང་པོ་དེས་ལབ་པ།	“བོན་ཆེན་ལགས།	ང་རང་མྱི་སྐོ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན།	

ང་རང་ས་ཐག་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ནས་ཉྱི་མ་ཚ་པོ་དེའྱི་འོག་ཏུ་མགོའྱི་སྟེང་དུ་དོ་པོ་ཆེན་

པོ་ཞྱིག་འཁེར་ནས་ཡོང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས།	ལམ་དུ་ཐང་ཆད་དེ་དོ་པོ་མར་ཕབ་

སྟེ་ངལ་གསོ་ཏོག་ཙམ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན།	དེ་ནས་ཡུད་ཙམ་རེས་ངས་མུ་མཐུད་འགོ་

རྒྱུ་བྱས་ཏེ་དོ་པོ་དེ་རང་གྱི་མགོ་བོའྱི་སྟེང་དུ་འགོག་སྐབས།	དོ་པོ་དེ་ལྱིད་པོ་ཡོད་

སྟབས་ངས་ཁོང་ལ་དོ་པོ་དེ་མགོའྱི་སྟེང་དུ་འགོག་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།”	

	 མྱི་སྐོ་པོ་དེས་མུ་མཐུད་དེ།	“བོན་ཆེན་ལགས།	ཁོས་ང་ལ་ཕག་རོགས་

ཞུས་པའྱི་གླ་ཡོན་གང་ཡོད་དྲྱིས་བྱུང་བས།	ངས་ཁོང་ལ་སྟེར་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་

ཞུས་པ་ཡྱིན།	དེ་ནས་ཁོས་དོ་པོ་དེ་ངའྱི་མགོ་བོའྱི་སྟེང་དུ་འགོག་རོགས་གནང་

སོང་།	རེས་སུ་ཁོས་རོགས་པ་བྱས་པའྱི་གླ་ཡོན་དགོས་སྐོར་གླེང་འགོ་བཙུགས་

སོང་།	བོན་ཆེན་ལགས།	ང་རང་བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ཁོང་ལ་ངེས་ཤེས་རེད་པ་བཟོ་

རོགས།	སྐུ་མཁེན།”	ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་རེད།

	 ཁོའྱི་སྐད་ཆ་ཆ་ཚང་ཉན་རེས་བྱིར་བལ་གྱིས་མྱི་གཞན་དེར།	“ཁེད་

ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དམ།”	ཞེས་དྲྱིས་པ་ན།	མྱི་དེས།	“ལགས་ཡོད།	བོན་

ཆེན་ལགས།	ངས་དོ་པོ་དེ་མ་བཀག་གོང་ལ་གླ་ཡོན་སྤོད་རྒྱུ་ཡོད་མེད་དྲྱིས་སྐབས་

ཁོས་ང་ལ་གང་ཡང་མེད་སྟེར་རྒྱུ་བྱས་སོང་།	ད་ཆ་ངས་ཁོང་ལ་གང་ཡང་མེད་པ་

དེ་སྤོད་རོགས་ཞུས་སྐབས་ཁོས་དེ་དེ་བཞྱིན་བྱེད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག”	

ཅེས་ཞུས་པ་རེད།	

	 བྱིར་བལ་གྱིས་དེ་མ་ཐག་མྱི་དེ་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།	མྱི་སྐོ་པོ་

དེ་རང་གྱི་ཚིག་གྱི་དྲ་བའྱི་ནང་བཅུག་སྟེ་དངུལ་འཕོག་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་

པ་རེད།	དེ་ནས་བྱིར་བལ་གྱིས་མྱི་དེར།	“སེམས་ཁལ་མ་བྱེད།	ཁོའྱི་ཚབ་ཏུ་ངས་ཁེད་

ལ་གང་ཡང་མེད་པ་དེ་སྤད་ཆོག	ངའྱི་མཉམ་དུ་ཤོག་དང་།”	ཞེས་བརོད།	

	 དེ་ནས་བྱིར་བལ་གྱིས་མྱི་དེ་ཁང་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་འཁྱིད་དེ་རང་ཉྱིད་རྐུབ་

བཀག་ཅྱིག་གྱི་སང་དུ་བསད་པ་རེད།	ཁོས་ལབ་པར།	“རྐུབ་བཀག་འདྱིའྱི་འོག་ཏུ་ལྟོས་

དང་ཁེད་ལ་གཅྱིག་རེད་ཡོང་།”	ཞེས་ལབ་པ་རེད།	མྱི་དེས་ཀང་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་

བཙལ་ཀང་གང་ཡང་མ་མཐོང་བ་ན།	“བོན་ཆེན་ལགས།	འདྱི་རུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག”	

ཅེས་ལབ་པ་རེད།	བྱིར་བལ་གྱིས་ལབ་པ།	“ཨ་ལས།	ཡག་བྱུང་།	བྱས་ན་ཁེད་ཀྱིས་

གང་ཡང་མེད་པ་དེ་རེད་པ་རེད།	དེ་ཡར་ལེན་ནས་འཁེར་རྒྱུགས།”	ཞེས་གསུངས་པས།	

མྱི་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་དེ་ངོ་ཚ་བཞྱིན་མགོ་བོ་སྒུར་ཏེ་ཁྱིམས་ར་ནས་ཐོན་ཕྱིན་པ་རེད།།	།།

	

༢༡༽ བློ་སོབས་ཆྱེ་ཤོས།

༄༅།	།ཉྱིན་གཅྱིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱིས་ཁྱིམས་རའྱི་ནང་།	“འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་

ནང་བོ་སྟོབས་ཆེ་ཤོས་དང་འཇྱིགས་སྣང་མེད་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་སུ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཀྱི་

ཡོད་དམ།”	ཞེས་དྲྱིས་པ་ན།	དུས་རྒྱུན་ནས་ངོ་བསྟོད་སྤེལ་ལད་ལ་དགའ་བའྱི་སྐུ་

བཅར་བ་རྣམས་ཀྱིས།	“རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	རྒྱལ་པོ་ཁེད་ལས་བོ་སྟོབས་ཆེ་བ་སུ་

ཡང་མེད།” ཅེས་ཚང་མས་མགྱིན་གཅྱིག་ཏུ་ལན་འདེབས་ཞུས་པ་རེད།	

	 འོན་ཀང་བྱིར་བལ་གྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་ལན་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ན།	ཁོས་

ཅྱི་ཡང་མ་ལབ་པར་བསད།	དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཁོའྱི་ཕོགས་སུ་ཁ་འགྱུར་ཏེ།	“བྱིར་

བལ།	ཁེད་ཀྱིས་གང་དགོངས་ཀྱི་འདུག་གམ།”	ཞེས་དྲྱིས་པ་ན།	བྱིར་བལ་གྱིས།	

“རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ངས་བལྟས་ན་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་བོ་སྟོབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཕྲུ་

གུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག”	ཅེས་ལན་དེ་ལྟར་ཕུལ་བ་རེད།	

	 ཁོའྱི་ལན་དེར་རྒྱལ་པོ་ཧ་ལས་ཏེ་གསུངས་པ།	“ཁེད་ཀྱིས་གང་གསུངས་

པ་དེ་ཁུངས་སྐེལ་བྱེད་ཐུབ་བམ།”	ཞེས་དྲྱིས་པ་ན།	བྱིར་བལ་གྱིས།	“ལགས་འོང་།	

འོན་ཀང་ང་ལ་བདུན་ཕག་གཅྱིག་རྱིང་གྱི་དུས་ཚོད་གནང་རོགས།” ཞེས་ཞུས་པར།	

རྒྱལ་པོས་ཀང་ཁོང་གྱི་བོ་འདོད་ལྟར་དུས་ཚོད་གནང་བ་རེད།	དེ་ནས་ཉྱིན་ཤས་འདས་

པ་དང་ཁོ་ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་བརེད་ཟྱིན།

	 ཉྱིན་གཅྱིག་བྱིར་བལ་གྱིས་ཁྱིམས་རའྱི་ནང་བྱྱིས་པ་སྱིང་རེ་པོ་ཞྱིག་

འཁེར་ནས་སེབས་པ་རེད།	བྱྱིས་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཆུང་བས་སྐད་ཆའང་ཤོད་ཐུབ་ཀྱི་

མེད།	འོན་ཀང་བྱྱིས་པ་དེ་ཧ་ཅང་འཚུབ་ཅྱིང་ཡྱིད་འཕོག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པས་ཚང་

མས་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	རྒྱལ་པོས་ཀང་བྱྱིས་པ་དེ་རང་གྱི་པང་དུ་བངས།	

དེའྱི་ཚེ་བྱྱིས་པ་དེས་རྒྱལ་པོ་དང་མཉམ་དུ་རེད་མོ་རེད་འགོ་བཙུགས།	ཁོས་རྒྱལ་

པོའྱི་ཨག་ཚོམ་འཐེན་ཞྱིང་ཁོང་གྱི་ཁ་སྤུ་དང་རེད་མོ་རེས་པ་མ་ཟད།	རང་གྱི་རྐང་

པ་ཆུང་ངུ་དེས་རྡོག་རྒྱག་གཞུས་པ་སོགས་བྱས།	འོན་ཀང་རྒྱལ་པོས་དེ་དག་ལ་

སྣང་བ་ཁོན་ནས་མ་བཏང་བར་རེད་མོར་མུ་མཐུད་རོལ།	

	 དེ་ལྟར་མཐོང་བཞྱིན་པར་བྱིར་བལ་གྱིས།	“རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ངས་

བཤད་པ་ལྟར་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་བོ་སྟོབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་པ་དེ་མྱི་བདེན་ནམ།	

བྱྱིས་པ་དེ་བཞྱིན་ཁེད་ཀྱི་ཨག་ཚོམ་འཐེན་པ་དང་ཁེད་ལ་རྡོག་རྒྱག་གཞུ་ཕོད་མཁན་

གཞན་སུ་ཡོད་དམ།”	ཞེས་དྲྱིས་པ་ན།	རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་བྱིར་བལ་གྱི་ལན་དེས་བདེན་

པ་ཡྱིན་པའྱི་ངེས་ཤེས་རེད་དེ་ཡྱིད་མགུ་བཞྱིན་བྱིར་བལ་ལ་རྔན་པ་ག་ནོམ་པ་གནང་

བ་དང་།	བྱྱིས་པ་དེར་བྱྱི་རྱིལ་འགའ་ཤས་གནང་བ་རེད།།	།།

རེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཤེས་རབ་དང་བོ་

འཕེལ་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གཟུངས།

༄༅།	།གཤམ་གྱི་ཆོས་ཚན་འདྱི་ཉྱིད་སེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་

སེ་པ་པའྱི་ལྡེབ་མ་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད།	གཟུངས་

སྔགས་འདྱི་བཟླས་པའྱི་ཕན་ཡོན་གཞུང་དེ་རང་དུ་ཁ་གསལ་པོ་གང་

འཚམས་ཡོད་པས།	བསྐར་ཟློས་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་གཞུང་ཧྱིལ་པོ་

གཤམ་དུ་བཀོད་པ་ལས་མཁེན་ངེས།	ཆོས་ཚན་འདྱི་ཉྱིད་སུས་བསྒྱུར་

མྱིན་གྱི་འགྱུར་བྱང་མྱི་གསལ།

	 ༄༅།	 །རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	ཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྱི་བྷཊྚཱ་ར་ཀསྱ་

པྲཛྙཱབུདྱི་བརྡྷན་ནཱ་མ་དྷཱར་ཎྱི།	བོད་སྐད་དུ།	རེ་བཙུན་འཕགས་པ་

འཇམ་དཔལ་གྱི་ཤེས་རབ་དང་བོ་འཕེལ་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གཟུངས།	

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།ན་མོ་མཉྫུ་ཤྱི་ཡེ་ཀུ་མཱ་

ར་བྷཱུ་ཏཱ་ཡ།	ཏདྱ་ཐཱ།	ཨ�ཨ་ར་ཛེ།	བྱི་ར་ཛེ།	ཤུདེ་བྱི་ཤུདེ།	ཤོ་དྷ་ནྱི་

བྱི་ཤོ་དྷ་ནྱི།	ཤོདྷ་ཡ་བྱི་ཤོདྷ་ཡ།	ཨ་མ་ལེ་བྱི་མ་ལེ་ཛ་ཡ་བ་ཏྱི་རུ་རུ་

ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།	ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།	གང་ཞྱིག་འདྱི་འཛིན་པ་དེ་ཟླ་བ་

གཅྱིག་གྱིས་བོ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ།	།དབྱངས་སན་པར་འགྱུར་

རོ།	།གཟུགས་བཟང་བར་འགྱུར་རོ།	།ལན་ཅྱིག་བཀླགས་ན་བསྐལ་པ་

སྟོང་གྱི་བར་དུ་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕོགས་པར་འགྱུར་རོ།	།བཅངས་

པ་ཙམ་གྱིས་སྐེ་བ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ།	།འབུམ་ཕག་གཅྱིག་བཟླས་ན་

མཁས་པར་འགྱུར་རོ།	།འབུམ་ཕག་གཉྱིས་བཟླས་ན་རྱིག་པ་འཛིན་

པར་འགྱུར་རོ།	།འབུམ་ཕག་གསུམ་བཟླས་ན་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་

མཐོང་བར་འགྱུར་རོ།	།གལ་ཏེ་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱས་པས་གྲུབ་

པར་མ་གྱུར་ན་དེའྱི་ཚེ་དེ་ཉྱིད་(སེ་དགེའྱི་བཀའ་འགྱུར་རང་དུ་འགེང་བུ་མྱི་

གསལ་ཡང་ཡྱིག་གཟུགས་སྔ་ཕྱི་དང་བསྟུན་ནས་ཞྱིབ་མོར་བལྟས་ན།	ད་ཡྱིག་

དང་ཉེ་བ་འདུག་པས།	འགེང་བུ་ཆད་པར་དོགས་ནས།	དེ་ཉྱིད།	ཅེས་བཅོས་ཀང་

དཔེ་བསྡུར་མའྱི་ནང་དུ་སེ་དགེར་ང་ཉྱིད་གསལ་བ་ལྟར་བཀོད་འདུག་ན།	དཔྱད་

གཞྱིར་འགྱུར།)མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་།	དེ་ཉྱིད་(གོང་གྱི་

མཆན་ལྟར་ཡྱིན།)ཀྱིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་བསླུས་

པར་གྱུར་ཅྱིག	རེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཤེས་རབ་དང་

བོ་འཕེལ་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གཟུངས་རོགས་སོ།།	།།
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

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

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བུ་བྱམས་པའི་གོས་ཐུང་། ། 

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༣

ཁོས་རང་གྱི་ཨ་མ་དང་ཁ་བལ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་དྲན་གསོ་བྱས་པ་

རེད།	ཨ་མ་ལགས་བཞག་ནས་ཡོང་བའྱི་སྐོ་ཉམས་དང་ཁེར་རྐང་

སྣང་བ་དང་ལམ་བར་གྱི་ཚོར་སྣང་དེ་དག་རྒྱུན་རྱིང་པོ་བསད་

པ་དྲན་པ་རེད།	

	 བུ་བྱམས་པ་ལམ་ཁ་སྟོན་མཁན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་

གངས་རྱི་དང་ལ་ལུང་མང་པོ་འགྱིམས་ནས་ཡོང་བ་རེད།	ལམ་

བར་ལ་རོགས་པ་འགའ་ཤས་ནད་པ་ཆགས་པ་དང་།	འགའ་ཤས་

རས་པ་མ་ཟད།	ས་མཚམས་བརྒལ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་མྱིས་མེ་

མདའ་གཞུས་ནས་བུ་མོ་ཞྱིག་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པ་རེད།	སོབ་

གྲྭའྱི་ནང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གཞན་རྣམས་ལ་མཚོན་ན།	འགའ་ཤས་

གནམ་གྲུ་བརྒྱུད་ནས་སེབས་པ་དང་།	འགའ་ཤས་མོ་ཊའྱི་ནང་

དང་།	འགའ་ཤས་བུ་བྱམས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ལ་རྐང་ཐང་

ལ་ཡོང་བ་རེད།	

	 འཇྱིགས་སྣང་ཆེ་བའྱི་འགྲུལ་བཞུད་དེའྱི་སྐབས་སུ།	

བུ་བྱམས་པ་དང་ཁོ་པའྱི་རོགས་པ་ཚོས་དུས་རག་ཏུ་ྋགོང་ས་

མཆོག་བསམས་ནས་ཡོང་བ་རེད།	སྐབས་དེ་དུས་ཁོས་སོ་སོའྱི་

ཕ་ཡུལ་ལ་ག་དུས་བསྐར་ལོག་བྱེད་ཐུབ་མྱིན་བསམ་པའྱི་ཡུལ་

ལ་འཁོར་མེད།	འོན་ཀང་ད་ཆ་ཁོའྱི་སེམས་ལ་ནང་ལ་ལོག་རྒྱུའྱི་

བསམ་བོ་ཡང་སེ་འཁོར་གྱི་ཡོད།

བོད་ནྱི་རྒྱ་ཁོན་ཆེ་བའྱི་ཡུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ།	བུ་བྱམས་པའྱི་ཕ་ཡུལ་

ནྱི་བོད་ཀྱི་ཤར་ཕོགས་ནས་རེད།	ཁོ་པའྱི་གོང་གསེབ་ནས་གོང་

ཁེར་ཉེ་ཤོས་བར་ལ་ར་བཞོན་ནས་ཉྱིན་གསུམ་ཙམ་འགོ་དགོས་

ཀྱི་ཡོད།	ཁོ་པའྱི་གོང་གསེབ་ཏུ་ཡུལ་སྐད་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་རྒྱག་

གྱི་ཡོད་ཀང་ཡྱིག་ཐོག་འབྱི་ཐབས་བོད་ཡྱིག་ལས་གཞན་མེད།	

ཁོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུའང་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་ཡུལ་སྐད་དེ་

ཉྱིད་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།	

	 སྐབས་རེ་སོབ་གྲྭ་དེར་ཡོང་མཁན་སོབ་ཕྲུག་གསར་

པའྱི་ཁོད་ནས་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་ཡུལ་སྐད་དེ་ཉྱིད་རྒྱག་ཤེས་ཀྱི་

ཡོད།	དེ་འདྲའྱི་སྐབས་སུ་བུ་བྱམས་པས་ཁོ་ཚོར་ག་ནས་ཡྱིན་

དང་།	ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕ་ཡུལ་གང་འདྲ་ཆགས་མྱིན་གྱི་སྐད་ཆ་འདྲྱི་

ཡྱི་ཡོད།	ཡུལ་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་བྱུང་ན།	བུ་བྱམས་པ་དགའ་པོ་ཞེ་

དྲག་ཡོང་གྱི་ཡོད།	



མཚེ་ལྡུམ།

མཚེ་ལྡུམ་ནྱི་ལོ་མང་སྐེ་བའྱི་སྔོ་སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་ཡྱིན།	འདྱིའྱི་ར་བ་ཐལ་མདོག་

འདྲ་བ་གཅྱིག་ལ་ཨ་ར་ལྟ་བུའྱི་ར་ཕན་ཡོད་པ་དང་།	སོང་པོ་ལང་སེར་ལ་སྐེ་གནས་དབང་

གྱིས་རྱིང་ཐུང་ཕ་སོམ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་

དང་།	འདབ་མ་རྱིལ་མོ་ཚིགས་མང་ཞྱིང་

མདོག་ལང་ཁུ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག	ལོ་མ་དང་

སོང་པོའྱི་ནང་སྱིང་སེར་པོ་དམ་ཚི་ཡོད་པར་

དྲྱི་ཞྱིམ་བོ་བ་ཡྱིན།	དེར་མེ་ཏོག་དམར་སྐ་

ཆུང་ལ་འདབ་མ་ལྔ་དང་ལྡན་ཞྱིང་།	ཁ་དོག་

སེར་སྐ་འཆར་བའང་ཡོད།	འབས་བུ་སྨྱིན་

ཚེ་དམར་པོ་ཆུང་ངུ་སྱིང་དབྱྱིབས་ཅན་ཤ་

རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ནང་རུས་པ་ནག་མཁེགས་ཅན་

གྱི་འབྲུ་གུ་གཉྱིས་རེ་ཙམ་ཡོད་པ་ལ་ལུག་

མཚེ་དང་།	འབྲུ་གུ་མེད་པར་ར་མཚེ་ཞེས་

འབྲུ་གུ་ཡོད་མེད་ཆ་ནས་ནང་གསེས་འབྱེད་པ་དང་།	སྐེ་གནས་དབང་གྱིས་བག་མཚེ་དང་

སྤང་མཚེ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན།	

སྐེ་གནས།	བོད་དང་།	འབྲུག་ཡུལ།	འབས་ལོངས།	ལ་དྭགས།	བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་འབེལ་

ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད།	རྒྱ་གར་གྱི་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེའྱི་ས་ཁུལ་གར་ཞ་དང་།	སྤྱི་ཏྱི་སོགས་

སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༢༥༠༠	ནས་	༤༥༠༠	བར་གྱི་ས་ཆ་སྐམ་ཤས་

ཆེ་བ་དང་།	བྱེ་ཤས་ཅན་གྱི་རྱི་ལྡེབས།	ཆུ་རྒྱུགས་ཤུལ་གྱི་གམ།	རྱི་ཐང་མཚམས་ཀྱི་བྱེ་

མ་དང་རྡོ་ཧྲུག་འདྲེས་པའྱི་གནས།	རྡོའྱི་གསེབ་སོགས་སུ་སྐེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་ཙམ་ལ་ར་ལོ་མེ་འབས་

ཡོངས་རོགས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རེས་བསྱིལ་གྱིབ་ཏུ་བསྐམ་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	སྔོ་ཆ་ཚང་སྨན་སྦོར་བྱས་པས་བཅུད་ལེན་དང་།	ར་

ཁག་ཤོར་བ།	མཁྱིས་ཚད།	མཆྱིན་ཚད།	ཚ་བ་གསར་རྱིང་།	མཆེར་ཚད་སོགས་ལ་ཕན།	

མྱིང་གཞན།	འབྱི་དན་དང་།	ཕུག་རོན་སྨྱུག་མ།	གུ་དུར་སྨྱུག་མ།	ཐུན་རས་སོགས་ཟེར།

ཛཱ་ཏྱི།
ལོ་མང་སྐེ་བའྱི་ཤྱིང་ལས་བྱུང་བའྱི་རྱི་སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་སྟེ།	ཤྱིང་སོང་སྨུག་

ལ་མཁེགས་ཉམས་ལྡན་པ་ཆེ་ཆུང་ཁམ་སོང་ཙམ་ལ།	ལོ་མ་སྔོ་ལང་སྲབ་པར་ཉག་ག་ཆུང་

བ་འཇོང་དབྱྱིབས་ཅན་རེ་མོས་སུ་སྐེ་

བ་དུས་བཞྱིར་སྔོན་པོར་སོད་ཅྱིང་།	མེ་

ཏོག་དམར་སྐ་རྒས་ཚེ་སེར་པོར་འགོ་བ་

དབྱྱིབས་སྲན་མའྱི་མེ་ཏོག་འདྲ་བ།	སྨྱིན་

ནས་འབས་བུའམ་གང་བུ་དུ་སྨུག་ཟངས་

སྐོགས་འདྲ་བའྱི་ནང་དུ་འབས་བུ་སྨུག་པོ་

སྣུམ་ལ་ཧྱིལ་འཇོང་ར་རྱིས་དོད་ལ་དྲྱི་བཟང་

བ་ཆེ་ཆུང་ཕལ་ཆེར་ཕུག་རོན་གྱི་སོ་ང་ཙམ་ཡོད་པ་སྟེ།	ཡོངས་གགས་ལ།	ཛཱ་ཏྱི་སྲེག་པའྱི་

སོ་ང་འདྲ།	།ཞེས་པ་ལྟར་བྱ་སྲེག་པའྱི་སོ་ང་འདྲ་པོ་ཡོད།

སྐེ་གནས།	རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་མངའ་སེ་ཕལ་མོ་ཆེའྱི་ནང་སྐེ་བ་དང་།	ལྷག་པར་

དུ་ཏ་མྱིལ་ནཱ་ཌུའྱི་མངའ་སེ་ནང་སྐེ་བ་མང་།	གཞན་ཡང་སྱིང་ག་ལ་དང་།	ཨྱིན་ཌོ་ནེ་ཤྱི་ཡཱ་

སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐེ་བ་ཡྱིན།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའམ་སྟོན་ཁའྱི་དུས་འབས་བུ་སྨྱིན་མཚམས་

སུ་བཏུས་ཏེ་བསྐམས་ནས་ཕྱིའྱི་པགས་པ་ཟངས་སྐོགས་འདྲ་བ་དེ་དོར་ནས་སྨན་ལ་

སྤོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	འབས་བུ་བོད་སྨན་དུ་སྦར་བས་རླུང་གྱི་ནད་རྱིགས་

དང་།	སྱིང་རླུང་།	སྱིང་གཟེར་སོགས་སྱིང་ནད་ཀྱི་རྱིགས་རྣམས་སེལ།	དྲོད་སྐེད།	ཟས་མ་

འཇུ་བ་སོགས་ལ་ཕན།

མྱིང་གཞན།	ཛཱ་ཏྱི་སྣ་མའམ་སྲྱིན་ཤྱིང་སྣ་མ་དང་།	ཀོ་ཥ་སྦུབས་ཅན།	ཛཱ་ཏྱི་ཕ་ལ།	སོགས་ཟེར།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤོད། །

ཁུངས།	དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརམས་གནང་བའྱི་	《 བོད་ཀི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝྱེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་བསན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀི་

དཔར་རིས་དང་ལག་ལྱེན་གཅྱེས་བཏུས་》   ཞེས་པ་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

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

རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ།༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ། 

 རོམ་སྒིག་འགན་འཁུར་བ།  ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ། 

 རོམ་སྒིག་པ།              ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

 རོམ་སྒིག་ལས་རོཌ།       ངག་དབང༌བསན༌འཛིན།

 རི་མོ་བ།               ངག་དབང་རོ་རྱེ།

 ཇུས་འགོད་པ།            ངག་དབང་བསན་འཛིན།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀི་ཡིག་འབེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅། །ཁ་པར་གི་གསང་ཚིག  

དེའྱི་བར་ལ་ཁ་པར་སོ་བརྒྱབས་པ་ན།	

འོ་ཛི། དེ་འདྲའྱི་སྱིང་རེ་བ་ལ། 

ང་ལ་གཅྱིག་སྟོན་གནང་དང་།

ད་དཔེ་བསགས་སོང་། ཁ་པར་གྱི་

གསང་ཚིག་བརེད་ཤག

འདྱི་ཕྲུ་གུའྱི་རྩེད་ཆས་མ་རེད།  

ཚུར་ཁེར་ཤོག

ད་ལྟོས་ཨང་། ཨ་ཁུ་་་

ཨ་ཁུ་་་་

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

རི་མོའི་གིང་ཁ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། འཇམ་དཔལ་ཚེ་རྱིང་།  

དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་གཉྱིས་པ།
རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། བསྟན་འཛིན་ལྷ་མོ། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ། 

གོང་གྱི་རྱི་མོ་རྣམས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་སོབ་མ་ཉྱི་མ་ལགས་ཀྱིས་བྱིས། 

དྲན་པ་ཐོར་བའྱི་མྱི་དེ་ཟུར་སོག་ནས་འཇོག་ཐབས།	

དྲན་ཚོར་མེད་པའྱི་མྱི་དེ་ཟུར་སོག་ནས་འཇོག་དགོས་དོན་ནྱི།	ཁ་དང་སྣ་ཁུང་ནས་རླུང་འགོ་ས་ཁ་འབྱེད་པའྱི་ཆེད་

དུ་ཡྱིན།	དེ་ལྟར་བྱེད་པར།	༡།	རས་མ་དེའྱི་གཞོགས་འགམ་དུ་པུས་མོ་ཚུགས།	

༢།	རས་མའྱི་ཕོགས་གཞན་གྱི་ལག་ཐད་ཀར་བརྐངས་ནས་ཞོག

༣།	རང་ཉྱིད་ཡོད་སའྱི་ཕོགས་ཀྱི་ལག་པ་དེ་རས་མའྱི་བང་

ཁོག་གྱི་སྟེང་དུ་ཞོག

༤།	རང་ཉྱིད་ཡོད་སའྱི་རས་མའྱི་པུས་མོ་དེ་ཡར་ཁུག	

༥།	དེ་ནས་རས་མ་དེའྱི་གཟུགས་པོ་ཕར་བསྒྱིལ་ནས།	ཁ་དང་

སྣ་ནས་རླུང་གྱི་རྒྱུ་ལམ་འགག་མྱིན་དང་དབུགས་འགོ་མྱིན་

བརག་དཔྱད་མ་ཟྱིན་བར་གཟུགས་པོ་གཞོགས་དེ་རང་དུ་

གནས་ཐབས་སུ་རྒྱབ་ནས་བསྐོར་དགོས།

བོད་ཡྱིག་དང་བོད་སྐད་འཇགས་ཐབས་བྱེད་དགོས།

དེང་སང་སོབ་སྦོང་བྱས་ནས་ཡར་ཡོང་མཁན་ན་གཞོན་ཚོས་རྱིམ་པས་བོད་སད་ལྷོད་ཡངས་དང་སྣང་ཆུང་

ཤོར་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཞོན་སྐེས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ངེས་པར་དུ་བོད་ཡྱིག་དང་བོད་སད་

འཇགས་ཐབས་བྱེད་དགོས། བོད་ཡྱིག་ཆ་བཞག་ན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་དེ་ཚོའྱི་

གྲས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་བོད་སད་ཡག་ཤོས་རེད་མ་གཏོགས་ལེགས་སྦར་སད་མེད་པ་ཆགས་ཚར་བ་

རེད། སད་ཡྱིག་གཞན་ནང་ལ་གཞྱི་ནས་ཡོང་རྒྱུ་རེད། དེར་བརེན་བོད་སད་ནྱི་ཡག་ཤོས་རེད་འདུག

ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་དྱིབ་རུ་
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