
	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༤༤							 						ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༧																	ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རོམ་སྒྱིག་ཚན་པ་ནས་རོམ་སྒྱིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།										 			སྤྱིའྱི་འདོན་ཐེངས།	༡༩༢	 					 ཧྱིན་སོར།	༥

བདེ་གཤེགས་མཆོད་རེན་རྣམ་བརྒྱད། 

bud - ཐེའུ།

cerebrum  - ཀླད་ཆེན།/ cerebellum - ཀླད་སྙིང།  

bumper - བརྡབ་ལེན།  བྷམ་པར།  

cheque- ཅེག་འཛིན། 

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།	

bulla- ཆུ་བུར་ཆེན་པོ།

calcaneus - སེ་ལོང།

cerumen - རྣ་སྐྱག  རྣ་པག 

climber - འཁྙི་ཤྙིང།  

acknowledge ༡། ཁས་ལེན་པ། - ཡོད་པའམ་དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་སམ་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་ཁས་ལེན་བེད་པ། ༢། འབོར་ལན་སྤོད་པ། - ཡྱི་གེ་ལྟ་བུ་གང་ཞྱིག་

གྱི་འབོར་ལན་སོྤད་པ། ༣། ཐུགས་རེ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་བ། - བཀའ་དྱིན་བསམ་ཤེས་སམ་ཐུགས་རེ་ལེགས་གསོལ་བརོད་པ།

acomia སྐྲ་བྙི། - སྐྲ་སྱིན་ཞྱིག་གྱིས་རྐེན་ལས་བྱུང་བའྱི་སྐྲ་བྱི་བའྱི་ནད།

acquaintance ༡། ངོ་ཤེས། - རང་གྱིས་ངོ་ཤེས་པའྱི་མྱི། ༢། རྒྱུས་མངའ། - སྐེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞྱིག་སོར་གྱི་ཤེས་རོགས།

acquisition ༡། ཐོབ་ཚུལ། - འཐོབ་པར་བེད་པའྱི་བ་གཞག ༢། ཐོབ་པ། - ཐོབ་པའམ་བྱུང་བའྱི་དངོས་པོ།

acrobphobia མཐོ་འཇྙིགས། - ཧ་ཅང་མཐོ་སར་འགོ་མྱི་ནུས་པའྱི་དངངས་སྐྲག

༄༅།།བུ་རྙི་བེད་པ།།

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

ཨ་ཇོ་རྱི་བོང་ཕེབས་བྱུང་ང་། 

སྟབས་ཡག་སོང་། 

ཆུང་དུས་ཁེད་རང་ཡང་འཚུབ་པོ་

འདྱི་འད་ཡོད་རེད་ད། ཧ་ཧ་ཧ་

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས།	ག་རེ་

གནང་སོང་།	དེ་འདྲའྱི་འུ་ཐུག་

མདོག་ལ།

གཟྱིགས་དང་།	ཞྱིམ་ཕྲུག་ཁོས་

ཐལ་ཟྱིང་རྦད་ཟྱིང་བཟོས་སོང་།

གང་ཡོད་མ་རེད།	ཕྲུ་གུ་སོང་

ཙང་འཚུབ་ཙམ་ཡོད་རེད།

དེ་འདྲའྱི་འཚུབ་པ་ལ་དཔེ་རེད།

༄༅། །དེང་རབས་རྙིག་གནས་གསར་པའྙི་བརྡ་ཆད་ཤན་སྦྱར་མ།།



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

ཇ་འཐུང་ཡ་སོར་བཅུ་ཞྙིག་གནང་རོགས། 

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

༄༅།	།དྷ་ས་ལ་སྤྲང་པོ་སོང་རྒྱག་

མཁས་པོ་ཞྱིག་ཡོད།	ཐེངས་གཅྱིག་

གཙུག་ལག་ཁང་ནང་མྱི་ཚོགས་

མང་པོ་འཛོམས་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་

ལ།	 སྤྲང་པོ་དེ་སྐོར་ལམ་གྱི་ཟུར་

ཞྱིག་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།	ཁོས་

སོར་མོ་བརྒྱ་ཡྱི་ཤོག་ལོར་ཞྱིག་ལག་

ལ་འཁེར་ནས་དགེ་བཤེས་ཤྱིག་གྱི་

རར་ཕྱིན་ཏེ་ལབ་པ།	“དགེ་བཤེས་ལགས།	སོར་བརྒྱ་ཡྱི་སྱིལ་མ་

ཡོད་ན་གནང་རོགས།”	ཞེས་ཞུས་པར།	དགེ་བཤེས་དེས།	“ཡོད།	

ཡོད།”	ཅེས་ལབ་ཀྱིན་ཨམ་ཕག་

ནས་སོར་མོ་བཅུ་ལོར་འགའ་ཤས་

བཏོན་ནས་སྤྲོད་རྱིས་བེད་སྐབས།	

སྤྲང་པོ་དེས།	“ཇ་འཐུང་ཡ་སོར་

བཅུ་ཞྱིག་གནང་རོགས།”	 ཞེས་

ཞུས་པ་ན།	དགེ་བཤེས་དེས་བེད་

སྟངས་མ་ཤེས་ནས་སོར་བཅུ་སྤྲོད་

དགོས་བྱུང་བ་རེད།	།

སྒྲུང་ཐུང་།

མྙི་ཚེའྙི་བགོད་ལམ་ཀོག་མོ།
པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྱི།

་་་མེ་ཏོག་སྒོལ་མའྱི་བེད་སྟངས་དེས་འཕྱིན་ལས་ལ་བཟོད་དཀའ་བ་དང་།	དྲང་བདེན་

མྱིན་པ།	བཟང་སྤོད་ལས་འགལ་བ།	རང་གཞན་རོགས་གསུམ་ཚང་མ་མྱི་སྐྱིད་

པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཤེས་བཞྱིན་དུ་ད་དུང་མུ་མཐུད་དེ་བཟའ་ཚང་ཁ་བྲལ་མྱི་དགོས་

པ་གཙོ་དོན་བས་ཏེ།	མེ་ཏོག་སྒོལ་མའྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ངན་པ་དང་།	ཚིག་

རྩུབ་ཀྱི་མདའ་མཚོན་སོགས་ལ་རྣ་རྒྱབ་ཀྱི་ལྷགས་པར་བརྱིས་ནས་བཟོད་སོམ་མུ་

མཐུད་བས་ཏེ་སྡོད་པ་ནྱི།	གཙོ་ཆེར་ནོར་དབངས་དང་དཔལ་འཛོམས་གཉྱིས་མྱི་

སྐྱིད་པ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཕྱིར་དང་།	ཁད་པར་དུ་མེ་ཏོག་སྒོལ་མའྱི་གཉེན་སྤུན་ཚོའྱི་ངོ་

མྱི་གཅོག་པ།	ལྷག་པར་དུ་རང་ཉྱིད་ལ་ཉེས་པ་མེད་བཞྱིན་དུ་ཉྱིན་ལྟར་རྣ་སྱིང་ལ་

ཟན་པའྱི་ཚིག་རྩུབ་དང་།	དམའ་འབེབས་ཉན་དགོས་པ་འདྱི་རང་གྱི་སྐེ་བ་སོན་

མའྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པར་སམ་གྱི་ཡོད།

	 ཉྱིན་གཅྱིག་ཕུར་བུ་དང་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་བུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐེས་

སྐར་སྲུང་བརྱི་བེད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ལ་དབངས་ཅན་མགོན་པོ་གཞན་ཚོ་དང་

འདྲ་བར་ཁོང་ཚོའྱི་ནང་དུ་སེབས།	སྐུ་མགོན་ཚོས་བསོད་ནམས་ལོ་ལྔ་ཟྱིན་པའྱི་

རེན་འབྲེལ་མཚོན་པའྱི་ཁ་བཏགས་གཡོགས་པ་དང་།	ལག་རགས་དང་ཤོག་ཆག་

བཅས་སྤྲད་ཟྱིན་མཚམས།	དེར་ཡོད་ཚང་མས་མཚན་གྱི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅྱིག་བར་

དུ་གཞས་གཏོང་བ་དང་།	ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་པ་སོགས་བས་རེས་ཚང་མ་རང་རང་

གྱི་ནང་དུ་ལོག	དབངས་ཅན་དེ་ཉྱིན་ཟླ་བའྱི་ནང་དུ་ཉལ་རྒྱུ་བས་པས།	སྐུ་མགོན་

གཞན་རྣམས་ཕྱིར་ལོག་ཟྱིན་མཚམས་ཁོང་ཚོ་ལྷོད་ལྷོད་བས་ཏེ་བསྡད་ཡོད་པའྱི་

སྐབས་སུ་དབངས་ཅན་གྱིས་ཟླ་བར།	“དེ་རྱིང་མེ་ཏོག་སྒོལ་མ་མཐོང་མ་བྱུང་།	མ་
སེབས་པ་རེད་དམ།”	ཞེས་དྲྱིས་པ་དེའྱི་ལན་དུ་ཟླ་བས།	“ད་མགོན་ཤོག་ནྱི་ངོ་
ཤེས་ཚང་མ་ལ་སྦྲགས་ཐོག་བཏང་བ་ཡྱིན།	མེ་ཏོག་སྒོལ་མ་མ་ཡོང་བ་ཡྱིན་གྱི་

རེད།	མ་སེབས་ན་ཡང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་།”	ཞེས་འཛུམ་མེར་ཙམ་ཞྱིག་བས་
ཏེ་བརོད།	དེ་ནས་དབངས་ཅན་གྱིས།	“ཨ་ལས།	ཁད་མཚར།	ངའྱི་བསམ་པར་
ནམ་རྒྱུན་ཁེད་གཉྱིས་འཆམ་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད་བསམ་བྱུང་།	མ་རེད་དམ།”

		 “ནམ་རྒྱུན་འཆམ་པོ་ཡོད།	ཡྱིན་ན་ཡང་མེ་ཏོག་སྒོལ་མས་རག་པར་
རང་གྱིས་རང་བཀགས།	སྐག་པས་རྐུབ་བཀགས་ཟེར་བ་བཞྱིན།	རང་གྱིས་རང་

ལ་བསྟོད་ར་བས་ཏེ་རང་སྒོག་བེད་རྒྱུ་དེར་ད་ཆ་ཡྱིད་ཐང་ཆད་སོང་།”	“དེ་ག་
རང་།	མོ་རང་ནམ་རྒྱུན་ང་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་ཁར།	རང་ཉྱིད་མྱི་དགའ་ས་

དེར་འདྲེ་ལྟ་བུར་བལྟས་ཏེ་སྨད་ར་དང་།	སྒོ་འདོགས།	སྐུར་འདེབས་ཚད་ལས་

བརྒལ་བ་བེད་པ་དང་།	ཡང་དགའ་ས་དེར་ལྷ་ལྟ་བུར་བསྟོད་བསགས་ཚད་ལས་

བརྒལ་བ་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།	ཁུངས་སྐེལ་དང་ར་འཕོད་ཀྱི་གཞྱི་

ར་གང་ཡང་མེད་པར་གཞན་ལ་ལམ་སང་སྐོན་བརོད་བེད་པ་དང་།	སྐབས་རེ་

ཕན་ཚུན་དཀྲུག་ཤྱིང་བརྒྱབ་པ་འདྲ་པོ་བེད་མཁན་ཁད་མཚར་ཞྱིག་ཡོད་པ་ང་

ལ་ཡང་དོ་སྣང་བྱུང་།”

		 “རེད་རེད།	ངས་མོ་རང་དང་རྒྱུན་རྱིང་གཤྱིབས་པའྱི་ཉམས་མོང་
ལ།	མོ་ནྱི་མྱིའྱི་ངོ་ལ་ཁ་འཇམ་པོ་དང་།	སན་པོ་ཤོད་མཁན།	ཆོས་སེམས་ཆེ་

མདོག་ཁ་པོ་བེད་པ་གང་ཞྱིག་ལ།	མྱི་རྒྱབ་བསྟན་པ་དང་ལམ་སང་ཁ་ཞེ་དྲག་

གཏོང་མཁན་ཞྱིག་རེད།	དེར་མ་ཟད་མྱི་རྒན་གཞོན་ཚང་མ་ལ་ཡས་ཡས་བེད་

ཀྱི་འདུག	མས་མས་བེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྐོན་སྲུང་ནས་སྡོད་ཀྱི་རེད།	སྐབས་

རེ་ནྱི་འདྱི་བེད་དགོས་རེད།	དེ་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བསབ་བ་རྒྱག་གྱི་

རེད།”	ཅེས་སྨྲས་པའྱི་རེས་སུ་ཕུར་བུས་ཀང་ཟླ་བས་བཤད་པར་མོས་མཐུན་
མཚོན་བེད་དུ་མགོ་བོ་གུག་གུག་ཅྱིག་བས་ཏེ།	“ངས་བལྟས་ན་མེ་ཏོག་སྒོལ་
མའྱི་བེད་སྟངས་དེ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་མུ་སྦྲེལ་གོག་བརྙན་གྱི་སྣང་ཚུལ་རྒྱུན་འཁོངས་

སམ།	(keeping up appearances)	ཟེར་བ་དེ་ག་རང་རེད།	ཕྱིའྱི་
འཁྲབ་སྟོན་གྱི་རྣམ་པ་དང་ལག་ལེན་དངོས་གཉྱིས་འགལ་བ་ལྟག་འཕོད་རེད།	

ཁ་ནས་ངས་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡས་ཡས་དང་།	བླ་མ་མས་མས་ནང་ལ་གདན་འདྲེན་

ཞུས་པ་ཡྱིན།	ཞལ་ལག་ཕུལ་བ་ཡྱིན།	༧གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་མདུན་ནས་

གསུང་ཆོས་དང་བཀའ་སོབ་ཐེངས་མ་ལྔ་བཅུ་ལས་མང་བ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་

སོགས་བརོད་ཀྱི་རེད་དེ།	དོན་དངོས་སུ་ཁོང་ཁྲོ་དང་།	ང་རྒྱལ།	ཕག་དོག	འགན་

སེམས་སོགས་ནྱི་སེམས་ཀྱི་རང་གཤྱིས་ལ་ཞུགས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག	

བས་ཙང་སྐབས་རེ་ང་རང་ཚོ་བོད་པས་ཁ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་

བ་དང་ལྡན་པར་ཤོག་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་ཀང་།	དོན་ངོ་མར་ངར་འཛིན་དེ་ཆོས་

ལུགས་གཞན་པའྱི་ཉམས་ལེན་པ་ཚོ་ལས་ཀང་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་མཐོང་གྱི་

འདུག”	ཅེས་བརོད་པས་དབངས་ཅན་དང་ཟླ་བ་གཉྱིས་ནས་ཀང་དེ་ལ་མོས་
མཐུན་ཡོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན།	དེ་ནས་མཚན་གྱི་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་

གབས་ཡོད་པ་ཤེས་ཏེ་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་ཉལ་བར་ཕྱིན།

	 ཡང་ཉྱིན་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་མེ་ཏོག་སྒོལ་མས་ཁྲོམ་ནས་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཁ་

འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཉོས་ཏེ་ནང་ལ་སེབས་རེས་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་མྱིག་ལོག་

ལྟ་བཞྱིན་ཁོང་ཁྲོའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ཏེ།	“བ་ཕྱུགས་འདྱི་ལ་ད་ཤྱི་རྒྱུ་ནྱི་མྱི་
འདུག	ཤྱི་ན་ཏག་ཏག་རེད།	ཁོང་ཁྲོ་སོང་མཁན་མེད་པའྱི་ཁད་པར་ཡོད།	དེ་མྱིན་

ན་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ངས་ཉེན་རོག་པ་ལ་ང་ལ་དུག་སྤྲད་སོང་ཞེས་ལབ་སྟེ།	ཁེད་རང་

བཙོན་ཁང་དུ་འཁྲྱིད་འཇུག་གྱི་ཡྱིན།	བཟང་ངན་དབེ་འབེད་ར་བ་ནས་མྱི་ཤེས་པའྱི་

མྱི་འདྱི་འདྲ་ནང་ལ་ཡོད་དང་མེད་ལ་ཁད་པར་མྱི་འདུག	ཁང་པ་འདྱི་ངའྱི་མྱིང་ཐོག་

ལ་ཡོད་ཙང་།	ང་ལ་བདག་པ་རེད།	ཁེད་རང་ཕྱི་ལ་སྲང་ལམ་དུ་སྡོད་ཁང་བྲལ་བའྱི་

མྱི་དེ་ཚོ་ནང་བཞྱིན་བས་ཏེ་སྡོད་པར་ཕྱིན་ན་ཏག་ཏག་རེད།”	ཅེས་གཤེ་གཤེ་ཆུ་
ཚོད་གཅྱིག་ཙམ་བཏང་བས་འཕྱིན་ལས་ལ་བློ་ཕམ་ཚད་མེད་བྱུང་ཡང་ཁ་ལན་ཚིག་

གཅྱིག་ཀང་མ་སོག་པར་ཉན་ཏེ་བསྡད།	མཚམས་ཤྱིག་ནས་ཁོའྱི་བསམ་པར་ངའྱི་

མྱི་ཚེའྱི་ལྷག་མ་ལོ་འགའ་ཤས་ཡོད་སྲྱིད་པ་འདྱི་འདྱི་འདྲའྱི་མནར་གཅོད་ཀྱི་འོག་

ཏུ་བསྐལ་བ་ལས།	ས་གནས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་ཕྱིན་ན་ཡག་ས་རེད་སམ་སྟེ།	དགོང་

དྲོ་དེར་ནོར་དབངས་དང་དཔལ་འཛོམས་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་ལ་གནས་འཕྱིན་ཐུང་ངུ་

ཞྱིག་གོག་འཕྱིན་བརྒྱུད་བཏང་རེས་ནང་ནས་ཧོབ་ཐོན་གྱིས་པོཊ་ལནྜ་དུ་ངོ་ཤེས་

ཤྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི་སར་བསྐོད།

	 འཕྱིན་ལས་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་མེ་ཏོག་སྒོལ་མས་ངུ་འབོད་ཀྱིས་

སེམས་པ་སྐོ་སྣང་དང་།	འགོད་པ་ཤུགས་ཆེ་སྐེས་ཏེ་བསྡད་པའྱི་སྐབས་དེར།	ནོར་

དབངས་དང་དཔལ་འཛོམས་གཉྱི་ཀས།	“ཨ་མ་ལགས།	ད་ཆ་རྦད་དེ་ཕྱིས་དྲགས་
པ་རེད།	པཱ་ལགས་ནང་ལ་ཡོད་དུས་སྐབས་རེ་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཙག་དང་།	མང་ཆེ་

བར་དོན་མེད་སོན་འཛུགས་དང་།	སྐོན་བརོད།	ཚིག་ངན་བཤད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་

དྲགས་པ་རེད།	པཱ་ལགས་ཀྱིས་བཟོད་སོམ་ཡུན་རྱིང་བས་པ་དེ་ཚོར་སྣང་ཆུང་བས་

དྲགས་པ་རེད།	ད་ཆ་པཱ་ལགས་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་འགོད་པ་བས་ན་ཕན་ཐོགས་

ཡོད་པ་མ་རེད།	ད་ཆ་ག་རེ་བས་ཀང་།	ག་རེ་བསམས་ཀང་ཕྱིས་དྲགས་པ་རེད།”	
ཅེས་བརོད།།	།།

མཚར་གཏམ་

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བུ་མོ་ཧེ་དྙི། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༢

རོགས་སོ།།	

བུ་མོ་ཧེ་དྱིའྱི་མྱི་ཚེ་སྐྱིད་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་རེད།	དབར་ཁའྱི་དུས་སུ་

མོ་རང་ཉྱི་མ་རག་པར་ར་རྱི་ན་གཞོན་པྱི་ཊར་(Peter)དང་མཉམ་དུ་

རྱི་འགོར་ར་འཚོ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།	མོས་རྱི་སྐེས་མེ་ཏོག་ཚང་

མའྱི་མྱིང་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ།	པྱི་ཊར་གྱི་ར་ཚང་མའྱི་གོགས་མོ་

བཟང་པོ་ཞྱིག་ཀང་རེད།	

གང་ངར་ཆེ་བའྱི་དགུན་ཁའྱི་དུས་སུ་བུ་མོ་ཧེ་དྱི་སོ་སོ་ལགས་དང་

ལྷན་དུ་རང་ཁྱིམ་དུ་བསྡད་དེ།	སོ་སོས་ཤྱིང་གྱི་ཁེམ་བུ་དང་།	རྐུབ་

བཀག	ཅོག་ཙེ་བཅས་བཟོ་སར་བལྟ་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

སྐབས་རེར་པྱི་ཊར་གྱིས་གངས་ཀྱིས་བཏུམས་པའྱི་ལམ་ལ་དཀའ་ལས་

བརྒྱབས་ནས་རྱི་འགོར་བུ་མོ་ཧེ་དྱི་སྐད་གཏོང་བར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།	

དེ་ནས་ཁོས་བུ་མོ་ཧེ་དྱི་རྱི་གཤམ་དུ་ཡོད་པའྱི་རང་གྱི་ཨ་མ་དང་རོ་མོ་

ལོང་བ་གཉྱིས་ལྟ་རུ་འཁྲྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཧེ་དྱི་(Heidi)	ནྱི་རང་གྱི་སོ་སོ་ལགས་དང་མཉམ་དུ་སུད་སྱིའྱི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཨེལྤ་སྱི་(Alps)ཞེས་པའྱི་རྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་རྱིའྱི་སང་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།	

	 ཁོ་གཉྱིས་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལུང་གཤོང་སྟེང་གྱི་ཤྱིང་

ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།	ཤྱིང་ཁང་དེའྱི་རྒྱབ་

ཕོགས་སུ་གསོམ་སྡོང་རྱིང་པོ་གསུམ་ཡོད།	བུ་མོ་ཧེ་དྱི་གསོམ་

སྡོང་དེ་ཚོའྱི་ཡལ་གའྱི་བར་ནས་རྒྱག་པའྱི་ལྷགས་པའྱི་སྒ་ལ་ཉན་

རྒྱུར་དགའ་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།



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

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

༢༧༽ ངོ་མཚར་ཅན་གྙི་བོང་བུ།

༄༅།	།ཉྱིན་གཅྱིག་སྐུ་བཅར་བ་རྒན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཁང་པའྱི་ནང་རྐུ་མ་ཤོར་

བ་རེད།	རྐུན་མ་དེས་ར་ཆེའྱི་རྱིན་ཐང་ཆེ་བའྱི་དངོས་པོ་ཡོངས་རོགས་

ཁེར་ཡོད་པས་གནས་ཚུལ་དེས་རྒྱལ་པོའྱི་ཐུགས་ཡྱིད་དཀྲུགས་པ་རེད།	

	 རྒྱལ་པོས་གསུངས་པ།	“གལ་ཏེ་དབང་ཐང་ལྡན་པའྱི་སྐུ་བཅར་

བ་ཚོའྱི་ཁང་པ་རྣམས་བཙན་པོ་མེད་པ་ཡྱིན་ན།	རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མྱི་མང་

དཀྱུས་མ་ཚོས་ཉེན་ཁ་མེད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཚོར་ཐུབ་བམ།”	ཞེས་བྱིར་བལ་

དང་གོས་སྡུར་བས་ཏེ་གནས་ཚུལ་དེ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པའྱི་བཀའ་

བཏང་བ་རེད།	

	 གནས་ཚུལ་དེས་བྱིར་བལ་ཡང་བཟོད་མ་ཐུབ་པར།	“སྲུང་བ་

བཙན་པའྱི་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་

ཀྱི་སོ་རའྱི་ནང་ཕྱི་ནས་རྐུན་མ་

ཞྱིག་ཇྱི ་ལྟར་ཡོང་ནུས་ཕོད་

དམ།”	ཞེས་ཁོའྱི་ཡྱིད་ལ་དྲྱི་བ་

དེ་ལྟར་འཁོར་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་

པར།	“རྒྱལ་པོ་མཆོག	དེ་ནྱི་སོ་

ར་འདྱི་ག་རང་ནང་དུ་སྡོད་མཁན་

ཞྱིག་གྱིས་བས་པ་ཞྱིག་རེད།	ང་

ཚོས་དང་ཐོག་ཕོགས་དེའྱི་སྟེང་

ནས་གནས་ཚུལ་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག”	ཅེས་རྒྱལ་པོ་

ལ་ཞུས་པ་ན།	རྒྱལ་པོས་མོས་མཐུན་གནང་བ་རེད།

	 ཉྱིན་ཤས་རེས་བྱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་སོ་ར་དེའྱི་ནང་སྡོད་

མཁན་གྱི་སྐུ་བཅར་བ་གཙོས་པའྱི་སོ་སྲུང་བ་དང་།	སྲུང་བ་བ།	གནས་

མྱི་ཚང་མ་འབོད་དགོས་པའྱི་རེ་བ་བཏོན་པ་རེད།	དེའྱི་ཉྱིན་རེས་མ་དེར་

སོ་རའྱི་ནང་སྡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཚང་མ་ཁྲྱིམས་རའྱི་ནང་བསྐོངས་པ་རེད།	

ཡུད་ཙམ་རེས་བྱིར་བལ་གྱིས་བོང་བུ་ཞྱིག་འཁྲྱིད་ནས་དེ་རུ་སེབས།	ཁོས་

བོང་བུ་དེ་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་བོང་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་སྤྲོད་བས་ཏེ་མུ་མཐུད་

དེ།	“ངས་བོང་བུ་དེ་ཉེ་འཁྲྱིས་ཀྱི་ཁང་པ་དེའྱི་ནང་བསྡམས་ནས་གཞག་གྱི་

ཡྱིན།	ཁེད་ཚོ་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་ཁང་པའྱི་ནང་ཕྱིན་ནས་བོང་བུའྱི་རྔ་མར་ལག་

པ་འཐམ་དགོས།	རྔ་མར་འཐམ་པའྱི་སྐབས་སོ་སོས་རྐུ་མ་བརྒྱབས་མེད་

ཅེས་ལབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།	གལ་ཏེ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་རྔ་མར་ལག་པ་འཐམ་

གྱིན་རྫུན་བཤད་པ་ཡྱིན་ན།	བོང་བུས་ལམ་སང་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་རེད།”	

ཅེས་གསལ་པོ་བཤད་པ་རེད།	

	 དེའྱི་རེས་སུ་བོང་བུ་དེ་ཉེ་འཁྲྱིས་ཀྱི་ཁང་པའྱི་ནང་བསྡམས་ནས་

བཞག་པ་དང་ཁང་པའྱི་སེའུ་ཁུང་ཡོངས་རོགས་བརྒྱབས་པ་རེད།	དེ་ནས་

རྒྱལ་པོས་མྱི་རེ་རེ་ཁང་པའྱི་ནང་འགོ་དགོས་པའྱི་བཀའ་བཏང་བ་ན།	རེ་རེ་

བཞྱིན་ཁང་པའྱི་ནང་ཕྱིན་ནས་བོང་བུའྱི་རྔ་མར་འཐམས་ཏེ་ལོག་སེབས་པ་

རེད།	དེའྱི་ཚེ་བྱིར་བལ་གྱིས་ལོག་ཡོང་མཁན་ཚང་མར་གཟབ་ནན་ཆེན་

པོའྱི་ངང་ལྟ་བཞྱིན་གནས།	ཡུད་ཙམ་རེས་མྱི་ཞྱིག་ཁང་པ་ནས་ལོག་བཞྱིན་

པའྱི་ཚེ་དེ་མ་ཐག་བྱིར་བལ་གྱིས།	“སྒུགས་ཤྱིག	ཉེས་ཅན་པ་དེ་ཁོད་རེད།” 

ཅེས་ལབ་པས་མྱི་རྣམས་ཧང་སང་པ་རེད།	

	 མྱི་དེ་ནྱི་སྐུ་བཅར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད།	ཁོས་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་

ཟ་ཁུལ་བས་ཏེ།	“ཁེད་ལ་དཔང་རགས་ཅྱི་ཡང་མེད་པར་ཉེས་འཛུགས་

ཇྱི་ལྟར་བེད་ཕོད་དམ།	ང་རང་ཡ་

རབས་ཚུལ་ལྡན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན།	

ཕལ་ཆེར་ཁེད་ཀྱིས་ས་མོའྱི་དག་

ཤ་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ།”	ཞེས་

བཤད།	སྐད་ཆ་དེ་ཐོས་པ་དང་

རྒྱལ་པོ་ཅུང་འཐོམ་སྟེ་གསུངས་

པ།	“བྱིར་བལ་ཁེད་ནྱི་མྱི་རྣམ་

དཔོད་ཅན་ཞྱིག་རེད།	འོན་ཀང་

དཔང་རགས་ཁུངས་བཙན་མེད་

པར་མྱི་ཡ་རབས་ཚུལ་ལྡན་ཞྱིག་

ལ་ཉེས་འཛུགས་བ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།”	ཅེས་གསུངས་པ་ན།	

	 བྱིར་བལ་གྱིས་དེའྱི་ལན་དུ།	“རྒྱལ་པོ་མཆོག	དཔང་རགས་དེ་

ཁོང་གྱི་ལག་པའྱི་སྟེང་ཡོད།	ཁེད་ཀྱིས་ཁང་པ་ནས་ལོག་མཁན་མྱི་གཞན་

ཚང་མའྱི་ལག་པར་གཅྱིག་གཟྱིགས་གནང་དང་།	ཁོ་ཚོའྱི་ལག་པར་ཚོན་

ནག་པོ་བགོས་ཡོད།	འོན་ཀང་མྱི་འདྱིའྱི་ལག་པ་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་རེད།	

ཁོས་རང་ཉྱིད་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་བོང་བུའྱི་ལག་པར་ཐེབས་ཡོང་བསམ་པའྱི་

འཇྱིགས་སྣང་གྱིས་བོང་བུའྱི་རྔ་མར་མ་འཐམས་པ་རེད།	དེ་ཙམ་གྱིས་ཁོང་

ཉེས་ཅན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ར་སྤྲོད་མྱི་ཐུབ་བམ།	དེ་ལྟ་བུའྱི་བ་བ་དེ་ཉེས་ཅན་པ་

ཁོ་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད།”	ཅེས་ཞུས་པ་རེད།	

	 བྱིར་བལ་གྱི་གཏམ་དེ་ལྟར་ཐོས་པ་དང་ཉེས་ཅན་སྐུ་བཅར་བ་དེ་

ཞེད་ཐག་ཆོད་དེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནག་ཉེས་རྣམས་ཁས་བླངས་པ་རེད།	རྒྱལ་པོ་

སྐུ་རླུང་དྲག་པོ་བཞེངས་ཏེ་དེ་མ་ཐག་སྐུ་བཅར་བ་དེ་བཙོན་དུ་བཅུག་པ་དང་།	

བྱིར་བལ་གྱི་བློ་གོས་ལ་བསགས་བརོད་ཚད་མེད་གནང་བ་རེད།།	།།	

མགྱིན་པ་སྙན་པའྱི་གཟུངས།

༄༅།	།དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།ཨ�་བྷ་ག་བ་ཏྱི་ཤྲུ་

ཏྱི་སྨྲཏེ།	བ་ལ་བ་ལ་པ་ར་མ་སྱིདེ་སྭཱ་ཧཱ།	ཆོ་ག་ནྱི་ཞག་བདུན་གྱི་བར་

དུ་ནངས་རེ་བཞྱིན་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་དབང་ཕྱུག་གྱི་སྤན་

སར་ཆུ་ཁོར་གང་ལ་ལན་བདུན་སགས་ཀྱིས་བཏབ་སྟེ་འཐུངས་ན།	ཉྱིན་

གཅྱིག་ཀང་ཡྱི་གེ་ཤོ་ཀ་སུམ་བརྒྱ་ལོབས་སོ།	།ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་བར་དུ་

བས་ན་མྱིའམ་ཅྱི་དང་འདྲ་བར་མགྱིན་པ་སན་པར་འགྱུར་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བར་མྱི་བའོ།	།མགྱིན་པ་སན་པའྱི་གཟུངས་རོགས་སོ།	།

	 གོང་གྱི་ཆོས་ཚན་འདྱི་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཝ་

པའྱི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔའྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད།	དེ་ལ་འགྱུར་

བང་མྱི་གསལ།	

དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའྱི་གཟུངས།

༄༅།	།དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།བཅོམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་

རྒྱས་ཚེས་གངས་དང་།	རྒྱུ་སྐར་དང་།	ཡུད་ཙམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ།	།ཏདྱ་ཐཱ།	ནཀྵ་ཏེ།	སརྦ་ཏྱི་ཐཱྱི་མཱུརེ།	ན་ཤ་ཏ་ནྱི།	མེ་ས་མྱི་ཏ་

དྷ་ནྱི།	བྷ་བནྟུ་སྭཱ་ཧཱ།	དེའྱི་ཆོ་ག་ནྱི་ཕོགས་གང་དུ་འགོ་འདོད་ཀང་རུང་སྟེ།	

དེས་ལན་བདུན་བརོད་ནས་སོང་ན་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

རོ།	།དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའྱི་གཟུངས་རོགས་སོ།	།

	 གོང་འཁོད་ཆོས་ཚན་འདྱི་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་

ཝ་པའྱི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔའྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད།	དེ་ཉྱིད་ལ་

འགྱུར་བང་མྱི་གསལ།	
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁོད་ཀྙི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤོད།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ༄༅། །ང་ཚོ་ཁྙི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགོ། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༣

ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགོ།	།

ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགོ།	།

ཉ་ཆེན་ཝེལ་དེ་འཛིན་དུ་འགོ།	།

ཉ་ཆེན་ཝེལ་དེ་འཛིན་དུ་འགོ།	།

ཁྱི་རར་བཟུང་བའྱི་ཉ་ཆེན་ཝེལ།	།ཆུ་ཟོམ་སྟེང་དུ་འཇུག་གྱི་ཡྱིན།	།

དེ་ནས་ཁོད་ཉྱིད་གོད་ཀྱི་ཡྱིན།	།དེ་ནས་ཁོད་ཉྱིད་གོད་ཀྱི་ཡྱིན།	།

ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགོ།	།ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགོ།	།

ལྟོ་འགོ་སྦྲུལ་དེ་འཛིན་དུ་འགོ།	།

ལྟོ་འགོ་སྦྲུལ་དེ་འཛིན་དུ་འགོ།	།

ཁྱི་རར་བཟུང་བའྱི་སྦྲུལ་ཁོད་ཉྱིད།	།སྤྲྱི་གོར་ནང་དུ་འཇུག་གྱི་ཡྱིན།	།

དེ་ནས་ཁོད་ཉྱིད་གོད་ཀྱི་ཡྱིན།	།དེ་ནས་ཁོད་ཉྱིད་གོད་ཀྱི་ཡྱིན།	།



གཡེར་མ།

༄༅།	།གཡེར་མ་ནྱི་ལོ་མང་སྐེ་བའྱི་ཤྱིང་སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་སྟེ།	སྡོང་པོ་སྨུག་

ནག་མཁྲེགས་ཤྱིང་རྩུབ་པའྱི་ཡལ་ག་དང་ཡལ་

ཕན་གེས་པར་ཚེར་མ་རྣོ་པོ་ཡོད་ཅྱིང་།	ཡལ་

ཕན་རེ་རེའྱི་སྟེང་དུ་ལོ་མ་མཐུག་ལ་གོང་བ་

རྱིམ་བཞྱིན་ཁ་སྤྲོད་དུ་སྐེ་ལ།	མེ་ཏོག་སེར་པོ་

འདབ་མ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ལོ་མའྱི་

མཚམས་ནས་འཆར་ཞྱིང་།	ཟེའུ་འབྲུ་སེར་

སྨུག་ཕ་ལ་ཅུང་ཟད་རྱིང་བ་གཉྱིས་ནས་བཞྱི་བར་ཡོད།	འབྲས་བུ་རྒྱ་ཚོས་མདོག་གམ་འགའ་

ཞྱིག་ཁམ་སྨུག་ཕྱི་ལྤགས་འབྲུམ་ཞྱིབ་ཅན་གཉྱིས་སྦྱར་སྨྱིན་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་གས་ལ་ཁ་གདངས་

པའྱི་ནང་དུ་འབྲུ་གུ་ནག་པོ་འོད་དང་ལྡན་པ་རྱིལ་རྱིལ་རེ་ཡོད།

སྐེ་གནས།	བོད་ལོངས་ཀྱི་སོ་ཡུལ་དང་།	ར་ཡུལ།	མེ་ཏོག	སྐྱིད་གོང་སོགས་རོང་མཚམས་

ཀྱི་ནགས་གསེབ་དང་།	ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད།	འབྲུག་ཡུལ།	འབྲས་ལོངས་སོགས་ཀྱི་

སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༢༡༧༠	ནས་	༣༠༥༠	བར་གྱི་ནགས་རོང་

དང་།	ཤྱིང་གསེབ་ལ་སྐེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཙམ་ལ་འབྲས་བུ་སྨྱིན་

མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་བསྐམས་ནས་སྨན་ལ་སྤོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བ་དང་ཕན་ཡོན།	འབྲས་བུ་སྨན་དུ་སྦྱར་བས་ར་ཁ་འབེད་པ་དང་།	ཟས་

མྱི་འཇུ་བ་དང་།	རྒྱུ་སྲྱིན་གྱིས་ན་ཟུག་ལྡང་བ།	པགས་ནད་རྱིགས་ཀྱིས་ཟ་འཕྲུག་ལངས་པ།	

སྱིང་ལ་རླུང་ཞུགས་པ།	དེ་མྱིན་ཆང་ནད་དང་།	ཕོ་བའྱི་ནད་རྱིགས་ལ་ཕན།	

མྱིང་གཞན།	ཤྱིང་ཨ་ཙར་དང་།	ར་འབེད།	སོར་ཚ།	ཁ་གདངས་བཅས་ཟེར་བ་ཡྱིན།	རྒྱ་གར་

སྐད་དུ།	ཏུམྦུ་རུ་(तुम्ब�)	ཞེས་པ་དང་།	ཨྱིན་སྐད་དུ།	ཝྱིངྒ་ཌྱི་	པྱིཀ་ལྱི་	ཨེཤ་	(winged 
prickly ash)	ཟེར་བ་ཡྱིན།

རས་འབྲས།	

༄༅།	།རས་འབྲས་ནྱི་ལོ་རེ་བཞྱིན་བཏབ་ནས་སྐེ་བའྱི་ཤྱིང་མ་ལྡུམ་གྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་

ཡྱིན།	སྡོང་པོའྱི་མཐོ་ཚད་མྱི་ཊར་གཅྱིག་

ལྷག་ཙམ་ཟྱིན་པ་དང་།	ཡལ་ག་ཕ་ལ་ཡལ་

ཕན་ཉུང་བ།	ལོ་མ་ཉག་ག་ཅན་རེ་བཞྱི་

ལྔ་ཡོད་པ་རེ་མོས་སུ་སྐེ་བ་དང་།	བོད་

ཟླ་དྲུག་པ་ནས་བདུན་པའྱི་ནང་མེ་ཏོག་

སེར་པོ་འདབ་མ་ལྔ་ཅན་དཀྱིལ་དམར་

སྨུག་ཡྱིན་པ་བཞད་པ།	འབྲས་བུའམ་གང་བུ་རྱིལ་མོ་སྣེ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་སྨྱིན་ནས་ཁ་གསུམ་

མམ་བཞྱི་རུ་གས་པ།	ནང་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་སྤུ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་གཅྱིག་ནྱི་རྱིང་བ་རས་

བལ་དང་།	གཅྱིག་ནྱི་སྤུ་འཇམ་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་ཡོད།	

སྐེ་གནས།	ཨེ་ཤྱི་ཡ་དང་།	འབྲས་ལོངས།	ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་དུ་འདེབས་འཛུགས་བས་ཏེ་སྐེ་

བ་ཡྱིན།	ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའྱི་ནང་འདེབས་ལས་བེད་པ་ཡྱིན།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་པ་གང་རུང་རས་བལ་དང་འབྲུ་

གུ་སྨྱིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་གཙང་སར་ཉར་ནས་སྨན་ལ་སྤོད་པ་ཡྱིན།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བ་རས་བལ་དང་འབྲུ་གུ་ཡྱིན་ལ།	ས་

བོན་ནམ་སྱིང་པོ་སྣ་ལ་བླུགས་པས་ཡ་སྲྱིན་ལ་ཕན་ཞྱིང་།	སྲྱིང་བལ་བཏང་ན་དེས་ཁབ་ལེན་

བཏུམས་ཏེ་ལྕགས་ཁོང་དུ་སོང་བ་ལོན་པ་དང་ར་ཆས་ལ་བསགས་ཤྱིང་།	མདེའུ་འབྱིན་

སྨན་དང་སྦྱར་བའྱི་རྱིལ་བུ་མྱིད་ཐུབ་ཙམ་མང་དུ་མྱིད་པས་ཁོང་དུ་སོང་བའྱི་མདེའུ་རས་

བལ་གྱིས་དྲྱིལ་ནས་འབྱིན་པར་བེད་པ་ཡྱིན།

མྱིང་གཞན།	སྲྱིང་བལ་དང་།	སྲད་བུའྱི་མེ་ཏོག		རྒྱ་མཚོའྱི་མཐའ་ཅན་ཟེར།	རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	

ཀཱརྤཱ་སྱི་(कारापासी)	ཞེས་པ་དང་།	ཨྱིན་སྐད་དུ།		ཀོ་ཌན་(cotton)ཟེར་བ་ཡྱིན།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རས་ངོ་སྤོད། །

ཁུངས།	དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརམས་གནང་བའྱི་	《 བོད་ཀྙི་གསོ་རྙིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྙིའྙི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་བསྟན་པའྙི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རས་ཀྙི་

དཔར་རྙིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས་》   ཞེས་པ་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

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

རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།ཐོག་མའྙི་བཅོས་ཀ།བཀའ་སོབ། 

 རོམ་སྒྙིག་འགན་འཁུར་བ།  ཚེ་རྙིང་བསམ་གྲུབ། 

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

 རོམ་སྒྙིག་ལས་རོཌ།       ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

 རྙི་མོ་བ།               ངག་དབང་རྡོ་རེ།

 ཇུས་འགོད་པ།            ངག་དབང་བསྟན་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།

༄༅།།མགོ་སྨན་དྲན་པ།།

	ཉྱིན་གཅྱིག་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་མགོ་ན་ནས་སྨན་ཁང་ལ་ཕྱིན།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།	

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས། སན་འདྱི་གསུམ་

མཆོད་དང་དག་འགོ་ཡྱི་རེད། 

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཨེམ་ཆྱི་ལགས། 

བཞུགས་ཨང་།

ཨེམ་ཆྱི་ལགས། མགོ་ཞེད་པོ་

ཞྱིག་ན་ཡྱི་འདུག མགོ་སན་

ཞྱིག་གནང་རོགས། 

ཆུ་ཚོད་གསུམ་རེས་སྨན་རེ་རེ་

གཏོང་རྒྱུ་མ་བརེད་ལ།	

སྨན་ཁང་ནང་སེབས་སྐབས།

རི་མོའི་གིང་ཁ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། བསྟན་འཛིན་སལ་བཟང་།  

མན་སྤར་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་བཞྱིཔ།

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། ན་ག་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དཔལ།  

དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ།
རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། དཀོན་མཆོག་བསམ་གཏན།  

དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ།

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། རྨ་བ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག  

དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ།

དྲན་མེད་ཀྱི་རས་མ་སྐོབ་ཐབས།

ཐོག་མའྱི་བཅོས་ཀ་བེད་མཁན་མྱི་གཅྱིག་ལག་གྱིས་མྱི་རྒན་པ་ཞྱིག་

གྱི་སྱིང་དང་གོ་བའྱི་ཐད་དུ་གནོན་ཐབས་བེད་ཚུལ།	

༢།	ལག་པ་གཉྱིས་འཇོག་སྟངས་མ་ནོར་བར་བ་དགོས།	

•གཞོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་རྱིབ་རུས་མཐའ་མ་ཉུལ་ནས་བྲང་རུས་ཀྱི་མར་

སྣེ་འཚོལ།	

•དེ་ནས་སྒོག་རུས་གཉྱིས་འདུས་སའྱི་སྐེའྱི་ཁུང་སྟེང་སར་མཛུབ་མོ་གཏད་

དེ་བྲང་རུས་ཀྱི་ཡར་སྣེ་ངོས་བཟུང་ནས་ལག་མཐྱིལ་རས་མའྱི་བྲང་ཁོག་གྱི་

སྟེང་དུ་སྦྱོར།	དེ་མཚུངས་ལག་པ་གཞན་དེ་ཡང་བྲང་སྟེང་དུ་སྦྱོར།	མཐེ་

བོང་གཉྱིས་དཀྱིལ་དུ་འཕད་དགོས།	

•སྒོག་རུས་ཀྱི་མར་སྣེའྱི་ཕོགས་ཀྱི་ལག་པ་རང་སོར་བཞག་པ་དེའྱི་འོག་

ཏུ་ལག་པ་གཞན་དེ་གཅུག་་དགོས།

ཞེས་པ་འདྱི་ནྱི།	ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༧	ཉྱིན་ས་དྲོ་ཆུ་ཚོད་		༩:༣༠	ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གྱིས་དྷར་ཤཱ་ལཱའྱི་ཉེ་འགམ་དུ་ཆགས་པའྱི་པེ་ཝྱི་ལྱི་ཡོན་གསོལ་མགོན་ཁང་(The	Pavilion)དུ་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྔ་དང་

ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་སོབ་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

སྤྙི་མཐུན་ཚོགས་པའྙི་སྒྙིག་འཛུགས་དགོས་པའྙི་འཆར་སྣང་།

༄༅།	།ངོས་ཀྱི་བསམ་པར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག	ངོས་ཀྱི་

བསམ་བློ་དེར་གཞྱི་འཛིན་ནས་ཨུ་རུ་སུའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེའང་མཐར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནང་

མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང་།	ཕོགས་མཚུངས་གྱིང་ཆེན་ཨཕ་རྱི་ཀའྱི་ནང་དུའང་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སྒྱིག་

འཛུགས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐབས་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།	དེ་བཞྱིན་ལྷོ་ཕོགས་ཨ་མེ་རྱི་ཀའྱི་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་འཛུགས་ཐབས་བ་གལ་ཆེ་བ་དང་།	མཐར་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་

ཡྱིན་ན་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་དང་།	ཉྱི་ཧོང་།	དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་བཅས་རྱིམ་བཞྱིན་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སྒྱིག་

འཛུགས་གཅྱིག་གྱི་འོག་མཉམ་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་རྱིམ་བཞྱིན་རྡུལ་ཕན་མཚོན་ཆ་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།	འདྱི་ནྱི་

ངོས་ཀྱི་རེ་བ་དང་འཆར་སྣང་སྟོང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།


