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abscess - རྣག་འབུར། རྣག་སྐྲན།

acanthus - ཚེར་ལོ་མེ་ཏོག

acicular - ཁབ་དབྱིབས།

acne - བད་ཐོར། སྱིན་ཐོར།

acronym - འགོ་ཡྱིག་བསྡུས་མྱིང༌། 

acuminate - རེ་སྙུང། 

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

ཉྱིན་གཅྱིག་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་སྔ་པོ་ནས་ཡར་ལངས།

དེ་རྱིང་ག་པར་ཕེབས་མཁན་ཡྱིན་ནམ།	

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

accessory nerve - 
གཉའ་བའྱི་ཆུ་ར།
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acupuncture - སྐམ་ཁབ་ཀྱི་བཅོས་ཐབས། ཁབ་བཅོས།

abacterial ཕྲ་སྱིན་མེད་པའྱི།	=	ཤྱིན་ཏུ་ཕྲ་བའྱི་སྐེ་ལྡན་སྐེ་འཕེལ་མྱི་ནུས་པའམ་མེད་པའྱི།

abandonment ༡།	སོང་བའྱི་ལས།	=		བྱ་དངོས་གང་ཞྱིག་སོང་བའྱི་བྱ་གཞག			༢།	རྒྱབ་སྐོར་ཕྱིར་འཐེན།	=	ལས་འགན་ནམ་མོས་པ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་རོགས་རམ་

མམ་རྒྱབ་སྐོར་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པ།

abarticulation ཚིགས་ཤོར།	ཚིགས་འཆོར།	=	ལུས་ཀྱི་རུས་པ་ཕན་ཚུན་སྦེལ་བའྱི་བར་མཚམས་ཀྱི་ཚིགས་བུད་པ།

གང་འཚམས་རེས་རྱི་བོང་དང་ཐུག	

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལས་ཀ་ཞྱིག་གྱི་དོན་དུ་ནང་ནས་ཐོན།

གོང་ཁེར་ལ་ལས་ཀ་ཞྱིག་ཡོད།	

བྱས་ན་ཡག་བྱུང་།	ང་ཡང་གོང་ཁེར་ལ་
འགོ་མཁན་ཡྱིན།	མཉམ་དུ་འགོ	།	

གོང་ཁེར་ནང་ལས་ཀ་གང་ཡོད།	

ཅ་ལག་འགའ་ཤས་ཉོ་དགོས་ཡོད།	

གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན།	

༄༅། །ངའྱི་འབའ་ཁུག། 

ཁུངས།	ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་<<ཨྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་>>དེབ་ཕྲེང་ཁག་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་པར་རྱིས་དང་བཅས་བཀོད།		

༄༅། །དེང་རབས་རྱིག་གནས་གསར་པའྱི་བརྡ་ཆད་ཤན་སྦྱར་མ།།



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕི་ལོ། ༢༠༡༦

མགོགས་ལམ།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་སོགས་པའྱི་བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཁག་གྱིས་གསུང་ཆོས་

གནང་བ་ཡྱིན་ན།	དེའྱི་ཁོད་དུ་བོད་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་སེབས་ཀྱི་མེད།	འོན་ཀང་

དབང་ཞྱིག་ཡོད་ན་བོད་མྱི་

ཧ་ཅང་མང་པོ་འཛོམས་ཀྱི་

ཡོད།	ཉྱིན་ཞྱིག་ཆོས་ཞུ་བ་

གཅྱིག་གྱིས་ཁོ་པའྱི་གཡས་

ཕོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་དེར།	ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྣམས་གསུང་ཆོས་ལ་ཉུང་བ་

དང་དབང་ལ་མང་བ་སེབས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།	ཞེས་དོགས་འདྱི་བྱས་པར།	

གཡས་ཕོགས་ཀྱི་མྱི་དེས།	ཁེད་རང་གྱིས་མཁེན་མ་སོང་ངམ།	བོད་མྱི་རྣམས་

སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་རེད།	མ་གཞྱི་ནས་གསུང་ཆོས་ཉན་ལོང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།	

སོང་ཙང་ཁོ་ཚོ་ལ་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་འཐོབ་པའྱི་མགོགས་ལམ་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་རེད།	ཅེས་ཕེད་ཞལ་ཤོབ་དང་ཕེད་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ལན་

ཞྱིག་བཏབ་པ་རེད།།	།།

ཁྱི་ཕྲུག་གཅྱིག
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར། 

རྒན་ལགས་ཀྱིས།	བཀྲ་ཤྱིས།	ཁེད་ཀྱིས་‘ངའྱི་ཁྱི་ཕྲུག་’ཞེས་བྱིས་པའྱི་རོམ་

ཡྱིག་དེ་རང་གྱི་ཅོ་ཅོ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ག་འད་ཆགས་པ་རེད།	ཁེད་ཀྱིས་

ཅོ་ཅོའྱི་རོམ་ཡྱིག་དཔེ་བཤུས་བརྒྱབས་ཡྱིན་ནམ།	ཞེས་རྒན་ལགས་ཀྱིས་

དྱིས་པར།	

	 བུ་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱིས།	རྒན་ལགས།	ངས་དཔེ་བཤུས་བརྒྱབས་མེད།	ང་

གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱི་ཕྲུག་དེ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་བྱས་པ་རེད།	ཅེས་ལན་བཏབ་པས།	

རྒན་ལགས་ཁ་སྐེངས་པོ་ཞེ་དགས་ཆགས་ཏེ་གང་ཡང་ལབ་རྒྱུ་མ་རག་པ་རེད།།	།།

སྒྲུང་ཐུང་།

 བོ་མཐུན་བསམ་ཤེས་ལྡན་ན། 

   མྱིས་སོན་རང་སྐྱིད་ཡོང་།
པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྱི།

༄༅།	།ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་འགའྱི་གོང་ལ།	པྲཏཱཔ་རཱཡ་ཞེས་པའྱི་བལ་པོའྱི་ཕོ་

གསར་རང་ལོ་ཉེར་གསུམ་ཙམ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དྱིལླྱི་ཇེ་	ཨེན་	ཡུ་	མཐོ་སོབ་

ནས་བསབ་པ་མཐར་སོན་རེས།	འབྲུག་ཡུལ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་གྱི་སྣང་ས་འོད་

འབུམ་སོབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་བསྡད།	སྣང་ས་འོད་འབུམ་གྱི་

སོབ་གྲྭ་དེ་ནྱི།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་འབྲུག་གཞུང་གྱིས་འགོ་གོན་བཏང་སེ།	དྭ་

ཕྲུག་དང་ཕེད་དྭ་ཕྲུག	དེ་བཞྱིན་ཕ་མ་ཉམ་ཐག་སོབ་ཡོན་སྤོད་མྱི་ཐུབ་མཁན་གྱི་

ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ཏེ་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ཞྱིག་རེད།

	 པྲཏཱཔ་རཱཡ་ཡྱིས་སོབ་གྲྭ་དེར་ཨང་རྱིས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་སོབ་ཚན་

འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད།	འབྲུག་ཡུལ་དུ་དགེ་རྒན་ལ་ཆེ་བསོད་ཞུས་ཏེ་སོབ་དཔོན་ཞེས་

འབོད་སོལ་ཡོད་སབས།	ཁོང་ལ་ཡང་ལས་བྱེད་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་སོབ་དཔོན་

རཱཡ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།	སོབ་དཔོན་རཱཡ་ནྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་བུ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་

རྒན་པ་དེ་ཡྱིན།	ཁོ་པ་ནྱི་བལ་པོ་གཞན་དང་མྱི་འད་བར་གཟུགས་ཚད་སོམས་

ལ་ཤ་མདོག་དཀར་བ།	སྐྲ་ལོ་ནག་ལ་གདོང་དབྱྱིབས་ལེགས་པ།	ངག་འཇམ་

ལ་སེམས་བཟང་བ།	སྐེ་བོ་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱི་བློ་ལ་འགོ་བོ་ཞྱིག་ཡོད།	

	 སྐབས་དེར་བོད་མྱི་སྐབས་བཅོལ་བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་འབྲུག་ཡུལ་

དུ་སྐབས་བཅོལ་ལ་འབྱོར།	བོད་མྱི་དེ་དག་གྱི་ནང་དུ་གོ་མོ་ཤར་གསྱིང་མ་ནས་

ཡྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་།	ཕ་མྱིང་ནོར་བུ་དང་།	མ་མྱིང་སྒོལ་མ་ཞེས་པར་ཕྲུ་གུ་

གསུམ་ཅན་ཞྱིག་ཡོད།	ཁོང་ཚོ་མྱིང་སྱིང་གསུམ་གྱི་ནང་ནས།	བུ་མོ་རྒན་ཤོས་

བཀྲ་ཤྱིས་སྒོལ་མ་རང་ལོ་ཉེར་གཅྱིག་ཏུ་སོན་པ་ལ་བརེན།	ལོ་ཆེ་དགས་པས་

ཕ་མའྱི་མཉམ་དུ་སྡོད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་ལས།	ཕྲུ་གུ་ཆུང་བ་གཉྱིས་རོ་རེ་གྱིང་

བོད་གཞུང་སོབ་གྲྭར་བཏང་།	སབས་ཉེས་པ་ཞྱིག་ལ་ཕ་ནོར་བུ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་

འབྱོར་ཏེ་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་རེས་སུ་ས་ཆུ་མ་འཕྲོད་པའྱི་རྐེན་གྱིས་འདས་གོངས་སུ་

གྱུར།	མ་སྒོལ་མ་དང་བུ་མོ་བཀྲ་ཤྱིས་སྒོལ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་འཚོ་ཐབས་

ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་དུ་ཟ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་བཟུང་སེ།	ཐུག་པ་དང་མོག་

མོག་སོགས་ཀྱི་མཉམ་དུ་ཆང་ཡང་འཚོང་བཞྱིན་བསྡད།	

	 བཀྲ་ཤྱིས་སྒོལ་མས་ཨ་མ་སྒོལ་མ་དང་ལྷན་དུ་ཟ་ཁང་གྱི་ལས་ཀ་ཧུར་

ཐག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཁ་ལག་ཟ་བ་དང་ཆང་འཐུང་བར་ཡོང་མཁན་ཚང་

མར་ཁ་དཀར་ངོ་དཀར་གྱི་སོ་ནས་ཞབས་ཞུ་སྣེ་ལེན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པའྱི་ཐོག་ཏུ།	མོ་ནྱི་སྐེ་གཟུགས་བཟང་ལ།	རྣམ་པ་མཛེས་པ།	བྱད་བཞྱིན་དཀར་

ལ།	གཤྱིས་རྒྱུད་འཇམ་པ་སོགས་ཕོ་གསར་ཀུན་གྱི་ཡྱིད་དབང་འཕྲོག་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་ཡོད་པས།	ཇྱི་སྐད་དུ།	དྱི་ལྡན་མེ་ཏོག་རྒྱང་རྱིང་ཡང་།	།བུང་བ་སྤྱིན་གྱི་

ཚོགས་བཞྱིན་འཁོར།	།ཞེས་པ་ལྟར་དུས་རག་ཏུ་ཟ་ཁང་གྱི་ནང་དུ་མྱི་ཡོང་མཁན་

ནྱི་འཚང་ག་ཤྱིག་ཤྱིག་བྱུང་བ་རེད།

	 སྤྱིར་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་གང་དུ་ཕྱིན་ཀང་།	སྔ་མོའྱི་རྱིས་བྱས་ན་

ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡོད་ཀང་།	དེང་སང་གྱི་དུས་སུའང་མྱི་རྱིགས་དཀར་

ནག་གྱི་དབྱེ་འབྱེད་དང་།	རྱིགས་རུས་མཆོག་དམན་གྱི་སོ་ནས་ང་ཡག་ཁོད་

ཞན་གྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ལྷན་སྐེས་སུ་གནས་ཡོད་པ་བཞྱིན།	བོད་པ་ཚོས་བལ་པོ་

དང་།	རྒྱ་གར་བ།	རྒྱ་མྱི་སོགས་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱེད་པ་དང་།	དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་

བ་དང་།	བལ་པོ།	རྒྱ་མྱི་ཚོས་བོད་པར་ཐ་སད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་མཐོང་ཆུང་

དང་དམའ་འབེབས་བྱེད་པ་ལས།	མྱི་རྱིགས་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་

ཏེ་གཉེན་སྒྱིག་བྱེད་འདོད་པ་དཀོན་པོ་རེད།

	 སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡང་།	གང་འཚམས་ཤྱིག་ནས་

ས་གོ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་འབྲུག་པ་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་བཀྲྱིས་སྒོལ་མ་གཉྱིས་

ཁ་ཐུག་ནས་ཁོ་གཉྱིས་བཟའ་ཚང་དུ་གྱུར་པ་རེད།	འོན་ཀང་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་

ཙམ་སོང་བའྱི་རེས་སུ་རྒྱ་མཚོ་དང་འབྲུག་མོ་དབྱངས་ཅན་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཁ་ཐུག་

སེ།	ཁོ་པ་བུ་མོ་དེའྱི་ནང་དུ་མག་པར་སོང་ནས་བཀྲྱིས་སྒོལ་མ་དང་ཁ་བལ།	དེ་

དུས་རྒྱ་མཚོ་དང་བཀྲྱིས་སྒོལ་མ་གཉྱིས་ལ་ཕྲུ་གུ་བུ་ཞྱིག་སྐེས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	

ད་དུང་བཀྲྱིས་སྒོལ་མར་ཡང་བསྐར་མངལ་ཆགས་ཏེ་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་འགོ་བཞྱིན་

ཡོད།	དེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་བཀྲྱིས་སྒོལ་མར་བློ་ཕམ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་

ཡང་།	རག་བརན་མེད་པའྱི་འཇྱིག་རེན་འཁོར་བ་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་ནང་།	མྱིའྱི་མྱི་ཚེའྱི་

ནང་ལ་སྐྱིད་རེས་སྡུག་རེས་ཆུའྱི་གཉེར་མ་བཞྱིན་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་རེད་

ལ།	རང་རང་གྱི་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་ཡང་ཡྱིན་སྱིད་བསམས་ནས་སེམས་

ཤུགས་མ་ཆགས་པར་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་བསྡད་པ་རེད།

	 དེའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་དཔོན་རཱཡ་ཡང་སྐབས་རེ་རང་གྱི་གོགས་པོ་ཚོ་

དང་མཉམ་དུ་བཀྲྱིས་སྒོལ་མའྱི་ཟ་ཁང་དུ་ཁ་ལག་བཟའ་བ་དང་ཆང་འཐུང་བར་

ཡོང་གྱི་ཡོད།	ཟ་ཁང་ནང་དུ་བཀྲྱིས་སྒོལ་མ་ཐེངས་འགའ་ཤས་མཐོང་བས་སོབ་

དཔོན་རཱཡ་བཀྲྱིས་སྒོལ་མ་ལ་སེམས་པ་དབང་མེད་དུ་ཤོར།	ཕན་ཚུན་ཁམས་

འདྱིའྱི་ཁ་བར་དང་།	ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱེད་རེས་ནས་འགོ་ཚུགས་ཏེ་གང་འཚམས་

ནས་བཀྲྱིས་སྒོལ་མ་ཡང་སོབ་དཔོན་རཱཡ་དང་སེམས་ཐག་ཉེ་པོར་གྱུར།	དེས་ན།	

སྨྲས་ཤྱིང་སྐུལ་བར་མ་གྱུར་ཀང་།	།རྣམ་འགྱུར་ཉྱིད་ལས་བསམ་པ་གོ	།ཞེས་པ་

ལྟར་ཁོང་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་དགའ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་

ཀང་།	གཉྱིས་ཀས།	“ང་ཁེད་རང་ལ་དགའ་ཡྱི་འདུག་” ཅེས་དངོས་སུ་སུས་ཀང་

ལབ་མ་ཕོད་པའྱི་ངང་དུ་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད།

མཚར་གཏམ་

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

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༢

་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

གནའ་སྔ་མོ་ཐག་རྱིང་གྱི་ཡུལ་ཞྱིག་ཏུ་སྱི་ཊྱི་ཕེན་(Stefan)ཞེས་

པའྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་དང་།	ཁོང་གྱི་བཙུན་མོ་མཛེས་མ་ཞྱིག་སྡོད་ཀྱི་

ཡོད།	ཁོང་གཉྱིས་ལ་སས་དང་སས་མོ་གཅྱིག་ཀང་མ་འཁྲུངས་པས་

ཐུགས་ཁལ་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད།	དེ་འདའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ལ་བཙུན་

མོར་ཕྲུ་གུ་ཆགས་ཏེ།	ཟླ་དུས་ཚང་བ་དང་སས་མོ་ཞྱིག་འཁྲུངས་པ་

རེད།	སས་མོ་དེས་ཁོང་གཉྱིས་ཀྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་དེ་སྔ་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་

བདེ་སྐྱིད་སྦྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས།	སས་མོའྱི་མཚན་ལ་སྐ་རེངས་ལྷ་

མོ་ཞེས་བཏགས་གནང་བ་རེད།

སས་མོ་འཁྲུངས་པའྱི་དགའ་སོན་ཉྱིན་ལུང་པའྱི་གཡས་གཡོན་གང་

ས་ནས་མྱི་རྣམས་ལག་རགས་ཁེར་ནས་རེན་འབེལ་ཞུ་བར་སེབས།	

སྐུ་མགོན་ནང་ནས་གོང་དུ་བཀུར་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི།	ཕཽ་ན་(Fauna)

དང་།	ཕོ་ལོ་རཱ།(Flora)	མེ་རཱྱི་ཝེའེ་དཱར་(Merryweather)

ཞེས་པའྱི་ལྷ་མོ་གསུམ་ཡོད།	

	 ལྷ་མོ་རེ་རེས་སས་མོ་ལ་དངོས་གྲུབ་རེ་རེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད།	ཕོ་ལོ་རཱ་ཡྱིས་སས་མོ་དེ་མཛེས་མ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་དངོས་གྲུབ་

གནང་བ་རེད།	ཕཽ་ནཱ་ཡྱིས་སས་མོ་ལ་བྱ་ཀ་ལ་པྱིངྐ་ལྟ་བུ་སན་འཇེབས་

ལྡན་པའྱི་གླུ་གཞས་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་བ་རེད།

ལྷ་མོ་ཆུང་ཤོས་མེ་རཱྱི་ཝེའེ་དཱར་གྱིས་དངོས་གྲུབ་གནང་གབས་

ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ།	གོ་བུར་དུ་འབྲུག་སྒ་ཞྱིག་གག་ཅྱིང་རླུང་འཚུབ་

ཆེན་པོ་ལངས་པ་དང་།	ཚོགས་ཁང་ཡོངས་རོགས་མྱིག་ལོང་བར་

འགྱུར་ཉེན་གྱི་འོད་རླབས་ཀྱིས་ཁེངས་ཤྱིང་།	དེའྱི་མདུན་དུ་གནོད་

འཚེ་ཅན་གྱི་བདུད་མོ་ཞྱིག་སེབས་ཏེ།	རྒྱལ་པོ་སྱི་ཊྱི་ཕེན།	ང་ལ་

མགོན་བར་མ་འབྱོར་བར་བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་།	ང་ལའང་སས་མོ་

ལ་སྤད་རྒྱུའྱི་དངོས་གྲུབ་ཅྱིག་ཡོད།	སས་མོ་དེ་མ་འོངས་པར་དངོས་

གནས་གཟྱི་བརྱིད་ཆེ་ཞྱིང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད།	

འོན་ཀང་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་སོན་པའྱི་སྐེས་སྐར་གྱི་ཉྱི་མ་མ་ནུབ་

གོང་ལ་མཛུབ་མོར་འཁལ་འཁོར་གྱི་འཕང་ལོ་ཟུག་ནས་འཆྱི་ཡྱི་

རེད།	ཅེས་དམོད་མོ་བཏབ།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕི་ལོ། ༢༠༡༦

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

༡༧༽ ཡ་མཚན་པའྱི་ཆ་རྐེན།

དྷ་ན་མཱལ་ནྱི་དྱིལླྱི་གོང་ཁེར་ནང་གྱི་ཕྱུག་པོའྱི་གས་དང་བརྱི་མཐོང་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་

གྱི་ཚོང་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན།	ཐེངས་གཅྱིག་ཁོས་རྒྱལ་ཁལ་འཇལ་དགོས་པའྱི་ཚེ།	

ཁོ་ལ་ཁལ་ཆེན་པོ་བབས་ཀང་ལག་ལ་དངུལ་འདང་ངེས་ཤྱིག་མེད་པ་རེད།	རྒྱལ་

ཁལ་དེའང་ཛ་དག་གྱིས་སྤོད་དགོས་པ་ན།	ཁོས་སཱོ་ན་མཱལ་ཞེས་པའྱི་རྒྱལ་སའྱི་

ཚོང་པ་གཞན་ཞྱིག་ནས་དངུལ་བསྐྱིས་པ་རེད།	

	 སཱོ་ན་མཱལ་ནྱི་ཕྱུག་པོ་དང་།	གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ཞྱིག་ཀང་རེད།	ཁོས་དྷ་ན་མཱལ་

གྱི་མཚན་སན་དང་ཁོའྱི་ཚོང་ཟོག་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་པ་དེར་ཕྲག་དོག་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད།	དུས་རྒྱུན་དུ་ཁོས་དྷ་ན་མཱལ་རང་གྱི་ཁ་གཏད་དུ་བརྱིས་ཏེ་རང་གྱི་ལམ་ཁ་ནས་

མེད་པ་བཟོ་འདོད་ཡོད་པ་རེད།	

	 ཉྱིན་དེར་དྷ་ན་མཱལ་ཁོའྱི་སར་

དངུལ་གཡར་བར་སེབས་པའྱི་ཚེ།	ཁོས་

དངུལ་གཡར་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་ཀང་ཆ་

རྐེན་ཡ་མཚན་ཞྱིག་བཞག་པ་རེད།	ཁོས།	

“ངས་ཁེད་ལ་དངུལ་གཡར་ཆོག	འོན་

ཀང་ང་ལ་ཆ་རྐེན་ཞྱིག་ཡོད།	 གལ་ཏེ་

ཁེད་ཀྱིས་དུས་ཚོད་ནང་དངུལ་སོག་མ་

ཐུབ་ན།	ངས་ཁེད་ཀྱི་གཟུགས་པོ་ནས་

ཤ་ལེབ་གཅྱིག་བེག་གྱི་ཡྱིན།”	ཞེས་ཆ་

རྐེན་བཏོན་པ་རེད།	

	 དྷ་ན་མཱལ་ལ་ཐབས་ཤེས་

གཞན་གང་ཡང་ལྷག་མེད་ལ།	གོང་ཁེར་ནང་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་གཡར་ཐུབ་

མཁན་ཁོ་མ་གཏོགས་གཞན་མེད།	དེར་བརེན་དྷ་ན་མལ་གྱིས་ཁོའྱི་ཀུན་སྤོད་ལས་

འདས་པའྱི་ཆ་རྐེན་དེར་ཁས་ལེན་མ་བྱེད་ཀ་མེད་ཐུག	དེ་ནས་ཁོས་སཱོ་ན་མཱལ་གྱི་

ལག་ནས་གསེར་ཊམ་འབུམ་གཅྱིག་གཡར་ཏེ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་ཚུད་སོག་ཐུབ་པའྱི་

དམ་བཅའ་བཞག་སེ་ཕྱིན།	

	 དེ་ནས་དྷ་ན་མཱལ་གྱིས་ཟླ་བ་གཅྱིག་མ་རོགས་གོང་གྱི་ཉྱིན་སྔ་མ་དེར་

དངུལ་ཡོངས་རོགས་ག་སྒྱིག་བྱས་ཏེ།	རང་གྱི་ལས་མྱི་ཞྱིག་ལ་དངུལ་དེ་རྣམས་

སཱོ་ན་མཱལ་གྱི་སར་སྐེལ་བར་བཏང་བ་རེད།	འོན་ཀང་སཱོ་ན་མཱལ་གྱི་སེམས་ནང་ཁོ་

གསོད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ངན་པ་ཞྱིག་བཅངས་ཡོད་སབས།	ཁོས་དེ་ཉྱིན་ལས་དོན་

གཞན་ཞྱིག་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་དངུལ་མ་བླངས་པ་རེད།	དེའྱི་ཉྱིན་རེས་མ་དེར་དྷ་ན་

མཱལ་གྱིས་ཡང་བསྐར་ལས་མྱི་ཞྱིག་དངུལ་སྐེལ་བར་བཏང་བ་ན།	སཱོ་ན་མཱལ་གྱིས་

དངུལ་སོག་རྒྱུའྱི་ཉྱིན་མཐའ་མ་དེ་འདས་ཟྱིན་པ་རེད་ཟེར་ཏེ་དངུལ་མ་བླངས་པའྱི་

ཁར་དྷ་ན་མཱལ་གྱི་གཟུགས་པོ་ནས་ཤ་ལེབ་གཅྱིག་བེག་རྒྱུའྱི་དགོས་འདུན་བཏོན་

པ་རེད།	

	 དེས་དྷ་ན་མཱལ་ཁོང་ཁོའྱི་མེ་འབར་བ་དང་མཉམ་དུ་འཇྱིགས་སྣང་ཡང་ཆེན་

པོ་སྐེས།	དེ་ནས་ཁོས་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་ཁྱིམས་རའྱི་ནང་ཕྱིན་ཏེ།	སཱོ་ན་མཱལ་གྱི་

དང་བདེན་མྱིན་པའྱི་དགོས་འདུན་དེ་ཞུ་གཏུག་བྱས་པ་རེད།	གོད་དོན་དེ་རྒྱུན་ལྡན་

དང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ན།	རྒྱལ་པོས་བྱིར་བལ་ལ་གནད་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་

དགོས་པའྱི་བཀའ་བཏང་།	དེ་ནས་བྱིར་བལ་གྱིས་དོན་རྐེན་གྱི་བྱུང་རྱིམ་རྣམས་ཞྱིབ་

ཚགས་པོས་ཉན་རེས་སཱོ་ན་མཱལ་གྱིས་ལོག་ཇུས་གཤོམ་གྱི་ཡོད་པ་ཚོར་བ་རེད།	

	 བྱིར་བལ་གྱིས་སཱོ་ན་མལ་ཕོགས་ལ་ཁ་བལྟས་ཏེ།	“ཆ་རྐེན་གཞྱིར་

བཟུང་ངས་ཁེད་ལ་དྷ་ན་མཱལ་གྱི་གཟུགས་པོ་ནས་ཤ་ལེབ་གཅྱིག་བེག་ཆོག་པའྱི་

གནང་བ་སྤད་ཆོག	འོན་ཀང་ཁོའྱི་གཟུགས་

པོ་ནས་ཁག་གྱི་ཐྱིགས་པ་གཅྱིག་ཀང་འཛགས་

ཆོག་མྱི་ཡོང་།	ཁེད་ཀྱི་ཆ་རྐེན་ནྱི་ཁོའྱི་ཤ་ལེབ་

གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་ཁག་མྱིན་པར་བརེན།	

ཁག་ཐྱིགས་གཅྱིག་འཛགས་པ་ཡྱིན་ན་ཁེད་

རང་ཤྱི་རྒྱུ་ཉག་ཅྱིག་རེད།”	ཅེས་གསུངས་

པ་ན།	སཱོ་ན་མཱལ་གྱིས་སྐད་ཆ་དེ་གོ་བ་དང་

འདར་སྱིག་ཤོར།	ཁག་མྱི་འཛག་པར་ཤ་བེག་

རྒྱུ་་ནྱི་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད།	

	 དེ་ནས་སཱོ་ན་མཱལ་གྱིས་བྱིར་བལ་

ལ་ཞུས་པར།	“ད་ཆ་ང་ལ་ཁོའྱི་ཤ་ལེབ་དེ་

དགོས་མྱི་འདུག	དེ་ལས་ངའྱི་དངུལ་དེ་ཚུར་

སོག་རོགས་གསུངས་ན་འགྱིག་ས་རེད།”	ཅེས་ཞུས་པ་ན།	བྱིར་བལ་གྱིས།	“དེ་

ཡོང་སྱིད་ཀྱི་མ་རེད།	ཁེད་རང་གྱི་ཆ་རྐེན་གཞྱིར་བཟུང་གནས་དགོས་ཀྱི་རེད་ད།”	

ཞེས་གསུངས་པར།	སཱོ་ན་མལ་བྱིར་བལ་གྱི་རྐང་པར་མགོ་བོ་བཏུད་དེ།	“སྐུ་མཁེན།	

དགོངས་པ་དྭངས་རོགས།	ང་ལ་དངུལ་དེའང་མེད་ན་འགྱིག་གྱི་རེད།”	ཅེས་ངུ་འབོད་

དང་སྦགས་ཞུས་པ་ན།	

	 བྱིར་བལ་གྱིས།	“འོ་ན་ཁེད་ཀྱིས་དྷ་ན་མཱལ་གསོད་རྱིས་བྱ་རྒྱུའྱི་ལོག་

ཇུས་བཤམས་ཡོད་སབས།	སོར་མོ་འབུམ་གཅྱིག་དེའྱི་ཉེས་ཆད་དུ་སྤོད་དགོས།”	

ཞེས་ཐག་བཅད་པ་རེད།	

	 དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་དྷ་ན་མཱལ་ལ་རང་གྱི་དངུལ་མ་རག་པ་མ་ཟད།	སོར་

འབུམ་གཅྱིག་ཉེས་ཆད་དུ་སྤད་དགོས་བྱུང་པ་དང་།	དེས་ཁོ་ལ་སོབ་གསོ་ཡག་པོ་

ཞྱིག་ཐེབས་པ་རེད།།	།།	

གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐྗེག་པ།

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས།	གསང་བས་འགྲུབ་ཕྱིར་གསང་སྔགས་ཏེ།	།རོ་རེ་ཐེག་

པ་འབས་བུ་ཆེ།	།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།	གསང་སྔགས་ནྱི།	གདུལ་བྱ་སྣོད་མྱིན་

རྣམས་ཀྱིས་སྤོད་ཡུལ་མྱིན་པར་གསང་ནས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་སྤོད་དགོས་པའྱི་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན།	དེ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་དང་།	རོ་རེ་ཐེག་པ།	རྱིག་པ་འཛིན་

པའྱི་སྡེ་སྣོད།	འབས་བུའྱི་ཐེག་པ་ཞེས་པའང་བརོད་པ་ཡྱིན།	

	 སྤྱིར་གསང་སྔགས་ལ་དབྱེ་ན་བཞྱི་སེ།	བྱ་རྒྱུད་དང་།	སྤོད་རྒྱུད།	རྣལ་

འབྱོར་རྒྱུད།	རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུད་ཅེས་སོ།	།

བྱ་རྒྱུད་ནྱི།	ཕྱིའྱི་ཀུན་སྤོད་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦ་སོགས་གཙོ་བོར་སོན་པའྱི་སོ་

ནས་སྔགས་ཀྱི་སྤད་པ་སྤོད་པའྱི་རྒྱུད་ཅྱིག་ལ་ཟེར།	

སྤོད་རྒྱུད་དམ་གཉྱིས་ཀའྱི་རྒྱུད་ནྱི།	ཕྱི་ལུས་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་ནང་སེམས་

ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཆ་མཉམ་པའྱི་སོ་ནས་སྤོད་པའྱི་རྒྱུད་ཅྱིག་ལ་ཟེར།

རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ནྱི།	ཕྱིའྱི་བྱ་བ་དང་ནང་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གཉྱིས་ལས།	ནང་གྱི་ཏྱིང་

ངེ་འཛིན་སོམ་པ་གཙོ་བོར་སོན་པའྱི་རྒྱུད་ཅྱིག་ལ་ཟེར།

རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ནྱི།	ཕྱིའྱི་བྱ་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ནང་གྱི་རྣལ་འབྱོར་

གཙོ་བོར་བྱེད་ཅྱིང་།	རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ།	དེའྱི་གོང་ན་རྒྱུད་

གཞན་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ཟེར།	

	 འདྱིར་སྡེ་དགེའྱི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་སྤྱིའྱི་གོ་

རྱིམ་སྒྱིག་ཚུལ་ཡང་།	ཚལ་པ་བཀའ་འགྱུར་ལྟར་གཙོ་ཕལ་གྱི་རྱིམ་པས་རྣལ་འབྱོར་

བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུད་དང་།	རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད།	སྤོད་པའྱི་རྒྱུད།	བྱ་བའྱི་རྒྱུད་ཅེས་

བཀོད་ཡོད་ཅྱིང་།	བྱེ་བག་ཏུ་རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོའྱི་སྒྱིག་ཚུལ་ཀུན་མཁེན་བུ་སོན་སོགས་

ཀྱིས་མཛད་པ་ལྟར་ལེགས་པར་གཟྱིགས་ཏེ་བཀོད་པར་གསུངས་འདུག	

	 དེ་ཡང་འདྱིར་བུ་སོན་གྱི་བཞེད་པ་ལྟར།	དང་པོ་བླ་མེད་རྒྱུད་ལ།	ཟུང་

འཇུག་གཙོ་བོར་སོན་པ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་།	ཤེས་རབ་གཙོ་བོར་སོན་པ་

མའྱི་རྒྱུད།	ཐབས་གཙོ་བོར་སོན་པ་ཕའྱི་རྒྱུད་ཅེས་དབྱེ་བ་དང་།	རྣལ་འབྱོར་གྱི་

རྒྱུད་ལ་ཐབས་གཙོ་བོར་སོན་པའྱི་རྒྱུད་དང་།	ཤེས་རབ་གཙོ་བོར་སོན་པའྱི་རྒྱུད་

དུ་དབྱེ་བ་དང་།	སྤོད་པའྱི་རྒྱུད་ལ་རྱིགས་གསུམ་སེ།	དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་

རྱིགས་དང་།	པདྨའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱུད།	རོ་རེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་།	བྱ་བའྱི་རྒྱུད་

ལ་གཉྱིས་ཏེ།	བྱ་བ་སོ་སོའྱི་རྒྱུད་དང་།	སྤྱིའྱི་རྒྱུད་ཅེས་སོ།	།

	 རྒྱུད་སྡེའྱི་ཁོད་ནས་ཐོག་མ་རྒྱུད་འབུམ་ལ་གེགས་བམ་ཉྱི་ཤུ་དང་།	རྱིང་

རྒྱུད་ལ་གེགས་བམ་གསུམ།	དུས་འཁོར་ལ་གེགས་བམ་གཅྱིག		གཟུངས་འདུས་

ལ་གེགས་བམ་གཉྱིས་བཅས་ཁོན་བསྡོམས་གེགས་བམ་	༢༦	དང་།	ཆོས་ཚན་

བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད།	

	 ཡང་བམ་གངས་དང་ཚིགས་བཅད་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།	སྤྱིར་བཏང་

གེགས་བམ་གཅྱིག་ལ་བམ་གངས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་བཤད་

དཀའ་ཡང་།	ཕལ་པོ་ཆེའྱི་མདོ་དང་།	དཀོན་བརེགས།	མདོ་མང་གྱི་གེགས་བམ་

རེ་རེའྱི་ཆ་སོམས་བམ་གངས་	༢༤	ཙམ་ལ་དཔག་ན།	རྒྱུད་སྡེ་ཡོངས་རོགས་ལ་

བམ་གངས་	(༢༦x༢༤)	༦༢༤	དང་།	བམ་ཚད་གཅྱིག་ལ་ཚིགས་བཅད་	༣༥༠	

ཐམ་པ་བརྱིས་ཏེ།	བམ་གངས་	༦༢༤	ལ་བསྒྱུར་ན།	ཁོན་བསྡོམས་ཚིགས་བཅད་	

༢,༡༨,༤༠༠/-	ཟྱིན་གྱི་ཡོད།།	།། ་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

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

༄༅། །ཁྱིམ་དུ་ལོག་པ། ། 

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

རྱི་བོང་གྱིས་འཁྱུག་ཙམ་རྱིང་བསམ་བློ་བཏང་རེས།	

ཡང་བྱྱི་བ་ཐེའུ་ཆུང་དང་བྱྱི་ལ་དོམ་ཕྲུག	རྱི་བོང་གསུམ་ཁྲུང་ཁྲུང་ཐུག་པར་ཕྱིན།	

ང་ཚོ་སྔོན་ལ་ཁྲུང་ཁྲུང་ཐུག་པར་འགོ།

ཨ་ཁུ་རྱི་བོང་ལགས།	མ་མཇལ་
ཡུན་རྱིང་།	ཁོང་སུ་རེད།	

༣

ཁྲུང་ཁྲུང་ཆུའྱི་མཐའ་ལ་ཉ་ཟ་བཞྱིན་ཡོད།	

ཁྲུང་ཁྲུང་གྱིས་ཁོ་ཚོ་མཐོང་བ་དང་ཚུར་སེབས་ཏེ།	

ཁོང་བྱ
ྱི་ལ་དོམ

་གྱི་ཕྲུ
་གུ་

རེད།	ལ
མ་ནོར

་ནས་ཕ
་མ་གཉ

ྱིས་

དང་ཁ
་བལ་འ

དུག	ཁ
ོ་ལ་རོག

ས་

པ་གན
ང་རོག

ས།

སྱིང་རེ།	ཁེད་རང་ག་པར་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད།	

ང་སྨྱུག་མ་མང་པོ་ཡོད་སར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།	

ཨ་ཁུ་རྱི་བོང་གྱིས་ང་བོད་ནས་སེབས་པ་རེད་

ཟེར་གྱི་འདུག	

ཁྲུང་ཁྲུང་གྱིས་ང་ཚོར་རོགས་པ་
བྱེད་ཐུབ་བམ།	



མ་ནུ།
ལོོ་མང་སྐེ་བའྱི་སྔོ་ལྡུམ་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་སེ།	ར་བ་སོམ་ཞྱིང་ཕྱི་པགས་སེར་སྐ་དྱི་

ཞྱིམ་པ་ར་ཕྲན་ཨ་ར་འད་བ་ཐར་ཐོར་ཡོད་པ་དང་།	

སྡོང་པོ་སྔོ་ལྗང་སོམ་ཕྲ་མཛུབ་མོ་ཙམ་ཡོད་པ་རྱིང་

ཞྱིང་འདོང་ལ།	ཁོང་སོང་རྒས་ཚེ་དམར་སྨུག་ཏུ་གྱུར་

པ་དེ་དག་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་མཉམ་དུ་སྐེ་བ་ཡྱིན།	ལོ་མ་

འཇོང་ནར་རྱིང་ལ་རལ་གྱིའྱི་དབྱྱིབས་ཅན་ཞེང་ཅུང་

ཆེ་བ་གང་ཞྱིག		སོད་སྨད་ཅུང་ཟད་ཕྲ་ཞྱིང་ཁ་དོག་སྔོ་

ལྗང་སེར་ཉམས་ཅན་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་སྤུ་དཀར་མཐུག་པོ་

ཡོད་ལ།	ལོ་མའྱི་མཐར་སོག་ལེའྱི་ཁ་འད་བའྱི་ཉག་ག་ཡོད་ཅྱིང་།	ལོ་མའྱི་ངར་པར་རེ་མོས་

སུ་སྐེ་བ་དང་།	མེ་ཏོག་སེར་པོ་འདབ་མ་ཕྲ་ལ་མང་ཞྱིང་།	ཟེའུ་འབྲུ་སེར་པོ་ཉྱི་མ་མེ་ཏོག་གྱི་

དབྱྱིབས་འད་བ་ལོ་མའྱི་མཚམས་ནས་རྐང་པར་འཆར་ཞྱིང་།	ས་བོན་དཀར་པོ་སྐལ་བཟང་

མེ་ཏོག་གྱི་ས་བོན་ལྟར་མང་པོ་ཡོད།	

སྐེ་གནས།	བོད་དང་།	འབས་ལྗོངས།	རྒྱ་གར་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་མོ་ཆེའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་

ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༢༩༠༠	ནས་	༣༢༠༠	བར་གྱི་ས་བབ་ཅུང་དམའ་ཞྱིང་།	བསྱིལ་དོད་ངེས་

མེད་ཀྱི་རྱི་ཀླུང་དང་ལྡུམ་རར་སྐེ་བ་ཡྱིན།	ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའྱི་རྱི་རྒྱུད་

གར་ཞ་དང་།	སྱི་ཏྱི།	རོ་གྱིང་སོགས་ལ་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་ལ་ར་བ་བསྔོགས་ཏེ་

ས་དེག་སོགས་གཙང་མ་བཀྲུས་རེས་དུམ་བུར་གཏུབས་ནས་བསྱིལ་གྱིབ་ཏུ་བསྐམ་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སྨན་དུ་ར་བ་སྨན་སྦོར་བྱས་པས་ཁག་རླུང་འཐབ་པའྱི་

ནད་དང་།	སོད་གཟེར་བ།	སྨུག་པོའྱི་ནད་རྱིགས།	རྱིམས་ཚད་མ་སྨྱིན་པ་སོགས་ལ་ཕན་པ་ཡྱིན།

མྱིང་གཞན།	མ་ནུ་པ་ཏྲ་དང་།	ཡྱིད་འོང་།	ཤེད་ཆེན།	ཤེད་ལས་སྐེས།	ཤེད་ཀྱི་བུ་བཅས་ཟེར།

མ་རུ་རེ།
ལོ་མང་སྐེ་བའྱི་སྡོང་རྱིང་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་སེ།	སྡོང་པོ་རྱིང་ལ་ལོ་མར་ར་རྱིས་གསལ་ཞྱིང་།	མེ་

ཏོག་དམར་པོ་དང་།	དམར་སེར་ཅྱི་རྱིགས་

འཆར་བ།	གང་བུ་གཞུ་ཤུབས་འད་བ་ཕྱི་

ངོས་ལ་སྤུ་འཇམ་ཡོད་པ་སྨྱིན་ཚེ་སེར་

སྨུག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ནང་འབྲུ་དམར་སྨུག་

གམ་དམར་སྐ་སབ་ཅྱིང་ལེབ་པ་བྱྱིའུའྱི་

མཆྱིན་པ་འད་བའྱི་ནང་དཀར་པོ་གསུམ་

བཞྱི་ཙམ་ཡོད།	འདྱི་ལ་ཁ་དོག་གྱི་དབྱེ་བས་དཀར་དམར་གཉྱིས་ཏེ་ཕྱི་པགས་སྐ་བ་དཀར་

པོ་དང་།	ཕྱི་པགས་སྨུག་པ་དམར་པོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡྱིན།	

སྐེ་གནས།	འབས་ལྗོངས་དང་།	རྒྱ་གར་གྱི་ཚ་དོད་ཆེ་བའྱི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བའྱི་ཀླུང་ཐང་

སོགས་ཀྱི་ནགས་གསེབ་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༩༠༠	ནས་	༢༣༠༠	བར་

གྱི་སྐམ་ཤས་ཆེ་བའྱི་ཀླུང་ཐང་དུ་སྐེ་བ་དང་།	རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སུའང་སྐེ་བ་མང་།	

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

མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་གང་བུའྱི་ཕྱི་པགས་དོར་ནས་འབས་བུ་དམར་པོ་ལེབ་དབྱྱིབས་དེ་

སྨན་ལ་སྤོད་སྐབས་རེན་ཐོན་ཙམ་བྱེ་མའྱི་ནང་བརོས་ནས་སྤོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སྨན་དུ་འབས་བུ་སྨན་སྦོར་བྱས་པས་མགོ་སྱིན་

དང་།	ཁོང་སྱིན།	ཡ་སྱིན།	གཞང་སྱིན་སོགས་སྱིན་གྱི་ནད་རྱིགས་ལ་ཕན་ཞྱིང་།	ཕོ་བའྱི་

མེ་དོད་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན།

མྱིང་གཞན།	གུཉྫ་དང་།	ཤེ་ཏ་གུཉ
ྗ
།	མ་རུ་རེ་དཀར་པོ།	རཀྟ་གུཉ

ྗ
།	མ་རུ་རེ་དམར་པོ།	སྱིན་

བུ་དམར་ལེབ་ཡང་ཟེར།	

༄༅། །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།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྡོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟྡོ་བྱས།FIRST AID

རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།ཐོག་མའྱི་བཅོས་ཀ།
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