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barrack - དམག་མིའི་སྡོད་ཁང༌།

basal ganglia  - ཀླད་ཞབས་རྩ་འདུས། ཀླད་ཞབས་ཆུ་རྩ།  

barren - ས་རྡོད།  

barometer- རླུང་གནྡོན་འཇལ་ཆས། 

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གིས་བརྩམས། 

དེ་ནས་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ཁྱིམ་དུ་ལོག་སྐབས།	

ཨ་ཁུ་ཕག་པས་གང་ཡང་མ་ལབ་པར་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ཕྱིན།	

རོགས་སོ།།	

barrage- བཅད་རགས།

barrier - འགག བཅད་མཚམས།

basement - འྡོག་ཁང༌།

batten - སྲུབས་ཤིང༌། པང་གཅལ།  

account book  རྩིས་དེབ། - གཏོང་ཡོང་རྩིས་ཁྲའི་དླེབ།

account statement རྩིས་ཁྲའི་འགེལ་བརྡོད། - དངུལ་ཕར་སོྤད་ཚུར་ལླེན་ཇི་བྱས་དང༌། ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་ཀི་འགླེལ་བརོད་ཁ་གསལ་གི་རྩིས་ཤོག

accountability ལེ་ཐྡོགས། འགན་འཁྲི། - སྐླེ་བོའམ་ལས་དོན་གང་ཞིག་ལ་བབས་པའི་འགན་ཁུར།

accountancy རྩིས་པའི་ལས་རིགས། - རྩིས་པའི་ལས་ཀ་སྟླེ། རྩིས་ཁྲ་ཉར་འཇོག་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་དོན།

accountant རྩིས་པ། - རྩིས་ཁྲ་ཉར་འཇོག་ལས་དོན་གི་ཆླེད་ལས་པ།

accrue ༡། རང་བཞིན་གིས་འབྱུང་བ། - རང་བྱུང་ཐོན་སྐླེད་དམ་འབྲས་བུ་ལྟ་བུར་འབྱུང་བ། ༢། རང་བཞིན་གིས་འཕེལ་བ། - རང་བཞིན་འཕླེལ་བ་ལྟ་བུར་

འབྱུང་བ།

༄༅།།འྡོས་ཤྡོག་གི་ཐྡོབ་ཐང་།།

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

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས། འོས་

བླུགས་ཚར་སོང་ངམ། 

རྩྡོམ་ཡིག་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྡོགས།

༄༅།	 །རྒྱ་ཆེའྱི་ཀོག་པ་པོ་སྤྱི་དང་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཞུ༌རྒྱུར།	 ཁེད་

རྣམས་ཀྱིས་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའྱི་བང་མཛོད་བརྙན་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་སོབ་

ཕྲུག་གྱི་མོས་པ་དང་འཚམས་པའྱི༌གནའ་དེང་གྱི་རྒྱུན་ཤེས་དང་།	 མཚར་

གཏམ།	བརམས་སྒྲུང་།	དེ་མྱིན་འཕོད་བསེན་དང་།	ཚན་རྱིག་ཤེས་བྱ་ལ་

སོགས་པའྱི་རོམ་རྱིགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སྔར་ལྷག་གནང་བའྱི་རེ་བ་དང་

བཅས།	 འདྱི་ག་ཤེས་ལས་རོམ་སྒྱིག་ཚན་པ་ནས་ཁེད་རྣམས་ཀྱི་རོམ་

ཡྱིག་འདོན་ཐེངས་གང་དུ་ཐོན་པའྱི་བརྙན་དེབ་དེའྱི་པར་ཕུད་ཁ་གྲངས་	༣	

རེ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པས།	རོམ་ཡྱིག་གཏོང་སྐབས་དོ་བདག་གྱི་སྦྲག་ཐོག་ཁ་

བྱང་གསལ་པོ་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།	

	 ཤེས་ལས་རོམ་སྒྱིག་ཚན་པ་ནས།	།

༄༅། །དེང་རབས་རིག་གནས་གསར་པའི་བརྡ་ཆད་ཤན་སྦྱར་མ།།



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

སྐར་མ་བཅོ་ལྔའི་སོན་ལ་བརྒྱབས་པ་རེད་།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

༄༅།	།ཉྱིན་གཅྱིག་མྱི་ཞྱིག་ཁོམ་ལ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད།	ཁོ་པ་ཁོམ་

ལ་འབྱོར་བའྱི་སྐབས་སུ་

ཁོམ་ལམ་དུ་མྱི་ཚོགས་

མང་པོ་རུབ་རུབ་བྱས་

ནས་བསྡད་པ་མཐོང་བ་

རེད།	ཁོས་ཀང་དེར་བལྟ་

བར་ཕྱིན་པས།	རང་ཉྱིད་ཀྱི་

གྲོགས་པོ་ཞྱིག་ལ་མོ་ཊས་

གདོང་ཐུག་བརྒྱབས་ནས་

རྨས་ཡོད་པ་མཐོང་།	ཁོས་མྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ།	ངའྱི་གྲོགས་པོ།	ཟེར་

བཞྱིན་དེར་ཡོད་མྱི་རྣམས་ལ་གདོང་ཐུག་གང་འདྲ་བརྒྱབས་མྱིན་

སོགས་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པར།	མྱི་ཚོགས་ཁོད་ནས་ཁྱུག་ཙམ་སྔོན་

ལ་གླ་འཁོར་ཞྱིག་དང་གདོང་ཐུག་ཐེབས་པར་བཤད།

	 མྱི་དེས་ལམ་སང་མོ་ཊ་ཞྱིག་གླས་ཏེ་

གྲོགས་པོ་དེ་ཉེ་འགྲམ་གྱི་སྨན་ཁང་ཞྱིག་ལ་ཁྱིད་

པ་རེད།	དེར་ཨེམ་ཆྱིས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་

རྨས་མའྱི་གྲོགས་པོ་དེ་ལ།	གལ་ཏེ་ཁེད་རང་གྱིས་

ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་གྱི་སྔོན་ལ་ཁྱིད་ཡོད་ན་ད་གཟོད་

ཁོང་སྐོབ་ཐུབ་པ་ཡོད།	ཅེས་བཤད།

	 རྨས་མའྱི་གྲོགས་པོ་དེས།	 ལགས།	

གདོང་ཐུག་དེ་རང་སྐར་མ་བཅོ་ལྔའྱི་སྔོན་ལ་

བརྒྱབས་པ་རེད།	ཅེས་བཤད།

སྒྲུང་ཐུང་།

མི་ཚེའི་བགྡོད་ལམ་ཀྡོག་མྡོ།
པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟི།

༄༅།	།མཚན་ཡུན་རྱིང་བའྱི་དགུན་གྱི་ནམ་དུས་དང་།	རུས་ཟུག་སྦྱིན་

པའྱི་བྱང་རླུང་གྱི་གྲང་ངར་དེ་ཡལ་ནས།	གངས་ཀྱི་འབབ་རྒྱུན་ཆད་དེ་ཆུའྱི་

འཁགས་དར་བཞུ་བའྱི་རེས་ཐོགས་དེར།	རྱི་ཤྱིང་ལ་ལོ་མ་དང་མེ་ཏོག་

གསར་པ་སྐེ་འགོ་ཚུགས།	བྱ་དང་བྱྱིའུས་སྐད་སྙན་སྒོག་པ་དང་དཔྱྱིད་ཀྱི་

དཔལ་མོ་བསུ་བའྱི་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་ཞྱིག་ལ།	ནྱིའུ་ཡོརྐ་ཏུ་གནས་སྡོད་མེ་

ཏོག་སྒོལ་མའྱི་ནང་མྱི་ཚང་མ་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་དང་།	ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་

ངང་བེལ་བ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིས་གསོལ་སོན་ཞྱིག་གྲ་སྒྱིག་བྱེད་བཞྱིན་གནས།

	 དེ་ཡང་ཐབ་ཚང་གྱི་གཡོན་ངོས་ཀྱི་ཁང་མྱིག་ཆེ་བ་ཞྱིག་གྱི་ནང་།

རས་དཀར་གྱི་ཁ་གཡོག་ཅན་གྱི་རྒྱ་ཅོག་གྲུ་བཞྱི་ནར་མོ་ཞྱིག་གྱི་སེང་དུ་

འབས་དང་།	བག་ལེབ།	ཤ་མོག་མོག	 ཞོག་ཁོག་མོག་མོག	ཤ་བག་

ལེབ།	ཀྱིང་མོག	ཕྱིང་ཤ	སྔོ་ཚལ།	དཱལ།	གྲང་ཚལ།	སྐྱུར་ཚལ།	སྱི་པན།	

ཆུ་མངར་མོ།	བོད་ཇ།	མངར་ཇ།	ཤྱིང་ཏོག་སྣ་འཛོམས་སོགས་དངོས་

གཙང་ལེགས་པར་བསྒྱིགས་ཏེ་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་ཡོང་རྒྱུར་བསྒུགས་ནས་

བསྡད།	

	 རྱིང་པོར་མ་སོང་བར་སོ་འགྲམ་དུ་མོ་ཊ་སེབས་པའྱི་སྐད་ཐོས་

པས།	འཕྱིན་ལས་དང་།	མེ་ཏོག་སྒོལ་མ།	ནོར་དབྱངས།	དཔལ་འཛོམས།	

ཕུར་བུ།	ཟླ་བ།	དབྱངས་ཅན་བཅས་མྱི་རེའྱི་ལག་ཏུ་ཁ་བཏགས་རེ་བཟུང་

སེ་སོ་འགྲམ་ནས་གྲུབ་དབང་ཉྱི་ཟླ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་།	ཁོང་གྱི་ཆྱིབས་ཞབས་པ་

དགེ་འདུན་པ་གྲངས་བཅུ་ཡོད་པ་རྣམས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས།	གསོལ་

ཇ་བཞེས་ཏོག་གནང་གྲུབ་མཚམས།	ཉྱི་ཟླ་རྱིན་པོ་ཆེས་གཙོས་སྐུ་མགྲོན་

རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་ཚིགས་ག་ནོམ་པ་མཆོད་རེས།	མེ་ཏོག་སྒོལ་མས་

རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་མཆོད་ཁང་དང་།	ཁང་མྱིག་

གཞན་རྣམས་ལ་རབ་གནས་མཛད།	དེ་ནས་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་ནང་མྱི་དང་དེ་

ཉྱིན་མཇལ་ཁར་བཅར་བའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་ཕག་དབང་དང་།	སྲུང་མདུད་རེ་

བསྩལ་གནང་མཛད་དེ་ཆོས་ཚོགས་སུ་ཕྱིར་ལོག་གནང་།

	 དེ་ཉྱིན་མེ་ཏོག་སྒོལ་མའྱི་ནང་དུ་དབྱངས་ཅན་དང་།	ཟླ་བ།	ཕུར་བུ་

བཅས་ཀང་སེབས་ཡོད་པས།	རྱིན་པོ་ཆེ་དང་ཆྱིབས་ཞབས་པ་རྣམས་ཕྱིར་

ཕེབས་གྲུབ་པའྱི་རེས་སུ་ཁོང་ཚོས་ཁ་ལག་ཟ་བཞྱིན་ནང་ཁུལ་གཏམ་གླེང་

བྱས་ཏེ་བསྡད།	སྐབས་དེར་མེ་ཏོག་སྒོལ་མས་མོག་མོག་ཟ་བཞྱིན་དུ།	“འོ་

ཡ།	ད་ཡྱིན་ན་དཀའ་ལས་ཁག་སེ་ཐང་ཆད་སོང་།	མདང་དགོང་མཚན་ལ་

ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅྱིག་བར་དུ་ཁ་ལག་བཟོས་ཏེ་འགོར་སོང་།	དེ་རྱིང་ཞོགས་

པ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པར་ཡར་ལངས་ཏེ།	དང་པོ་ནང་གཙང་མ་བཟོས།	དེ་ནས་ཁ་

ལག་གཡོ་སྦོར་བྱས་པ་ཡྱིན།”	ཞེས་འུ་ཐུག་མདོག་གྱིས་བརོད།	དེའྱི་ལན་

དུ་གཞན་དག་སུས་ཀང་ཅང་མ་སྨྲས་ཀང་དབྱངས་ཅན་གྱིས།	“ཐུགས་ཁག་

མེད།	ཞལ་ལག་འདྱི་འདྲའྱི་མང་པོ་དང་།	སྣ་འཛོམས་བཟོས་འདུག	ང་ཡྱིན་

ན་ད་འདྱི་འདྲ་བཟོ་ཐུབ་ས་མ་རེད་ལ།	བཟོ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་མེད།”	ཅེས་སྨྲས།	

སྐབས་དེར་ཕུར་བུས་ནོར་དབྱངས་དང་དཔལ་འཛོམས་གཉྱིས་ལ་ལྟ་བཞྱིན་དུ་

འཛུམ་དམུལ་བ་དང་བཅས།	“ཨ་ནེ།	ཁེད་རང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཨ་མ་ལགས་སུ་

ཕག་རོགས་ཞུས་མེད་དམ།”	ཞེས་དྲྱིས་པས་ནོར་དབྱངས་ཀྱིས།	“ང་ཚོས་

བཟོས་ན།	ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་འདོད་པ་ཁེངས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།	འདྱི་འགྲྱིགས་

མྱི་འདུག	དེ་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་བཀའ་བཀོན་གནང་གྱི་རེད།	སོང་ཙང་ང་ཚོས་

བྱེད་སངས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག”	ཅེས་བརོད།	དེའྱི་ལན་དུ་མེ་ཏོག་སྒོལ་མས།	

“མ་འཇོན་མཁན་དང་།	མྱི་བྱེད་མཁན་ལ་རེ་བ་བྱེད་པ་ལས་སོ་སོས་བྱས་ན་

ཡག་ག་འདུག	མྱི་མང་ན་རོ་མང་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་རེད།	ལར་ནས་དེང་སང་

གྱི་གཞོན་སྐེས་འདྱི་ཚོས་ཉྱིན་གུང་བར་དུ་ཉལ་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་།	ནང་

ལས་ལ་རོགས་པ་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་མ་རེད།”	ཅེས་བརོད།

	 འཕྱིན་ལས་ཀྱི་བསམ་པར།	ལས་བྱས་ཡུས་ཅན་ལ་ངོ་སོ་མེད།	།

ཟེར་བ་ལྟར།	དཀའ་ལས་ཡོད་ན་དང་པོ་ནས་སྐུ་མགྲོན་གདན་འདྲེན་

ཞུས་ཏེ་གང་བྱེད།	ཞུས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དཀའ་ངལ་དང་དུ་བླངས་ཏེ་

ཁ་ལག་བཟོ་དགོས་པ་དང་།	སྐུ་མགྲོན་གྱིས་དགེས་ཤྱིང་མཉེས་པའྱི་

སོ་ནས་མཆོད་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་རང་གྱིས་རང་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་མེད་

པར་སྡུག་ཡུས་ཤོད་ཀྱིན་བསྡད་ན།	རྐང་རེས་ལག་བསུབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

མ་གཏོགས་དགེ་མཚན་ཆེར་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ།	གལ་ཏེ་གནས་ཚུལ་

འགྲེལ་བཤད་བྱས་ན།	དེ་བས་ཁོང་ཁོ་ཆེ་བ་ལང་རྒྱུ་རེད་སྙམ་སེ་གང་

ཡང་མ་བརོད།

མཚར་གཏམ་

༄༅།།ཧེན་སལ་དང་གི་ཊལ།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༢

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།	

སང་ཞོགས་ཧེན་སལ་དང་གྱི་ཊལ་གཉྱིད་སད་པའྱི་སྐབས་སུ་

བག་ལེབ་ཧྲུག་ཧྲུག་ཚང་མ་བྱ་དང་བྱྱིའུ་རྣམས་ཀྱིས་བཟས་

ཏེ།	ལམ་ག་མ་རྙེད་ནས་ནང་ལ་ལོག་མ་ཤེས་པ་རེད།	དེ་ནས་

ཁོ་གཉྱིས་ཤྱིང་ནགས་ནང་གང་འགྲོ་འདྱི་འགྲོ་མེད་པར་འཁམ་

ཉུལ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ།	ཆོ་ཀོ་ལེཊ་ཀྱི་ཁང་པ་སྙྱིང་རེ་མོ་

ཞྱིག་མཐོང་བ་རེད།	ཁོ་གཉྱིས་ཀྱིས་དེའྱི་སོ་བརྡུངས་པ་དང་

རྨོ་མོ་རྒན་འཁོགས་ཤྱིག་གྱིས་སོ་ཕེ་བ་རེད།	

དེ་ནས་ཁོ་གཉྱིས་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།	རྨོ་མོ་རྒན་འཁོགས་དེས་ཧེན་

སལ་ལྕགས་ཁའྱི་ནང་བཅུག་པ་དང་།	གཞྱི་ནས་རྨོ་མོ་དེ་བདུད་མོ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པ་ཧ་གོ་བ་རེད།	མོས་ཧེན་སལ་བཟའ་སྙྱིང་འདོད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་།	

ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྱུ་མའྱི་ཆོ་ག་འགའ་ཤས་བྱེད་རྒྱུར་ཚེས་བཅོ་

ལྔའྱི་ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་འཆར་རྒྱུར་སྒུག་བསྡད་པ་རེད།	

གྱི་ཊལ་གྱིས་སོ་སོའྱི་གཅུང་པོ་སྐོབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱས་

ཀང་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་རེད།	དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བདུད་མོ་དེ་

གྱི་ཊལ་ལ་རླུང་ལངས་པ་རེད།	མོས་གྱི་ཊལ་མེར་བསེགས་

ནས་བཟའ་འདོད་སྐེས་པ་རེད།	འོན་ཀང་གྱི་ཊལ་གྱིས་ཐབས་

མཁས་པོའྱི་ཐོག་ནས་བདུད་མོ་དེ་ཐབ་ལ་རྦུད་རྒྱག་བཏང་སེ་

བསད་པ་རེད།	དེའྱི་རེས་ལ་ཁོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁང་པ་དེ་སྔོག་

གཤེར་བརྒྱབས་ཏེ།	གསེར་དང་།	རྱིན་ཐང་ཆེ་བའྱི་རྒྱན་ཆ་

མང་པོ་རྙེད་པ་རེད།	ཁོ་གཉྱིས་ཀྱིས་དེ་དག་འབའ་ཁུག་བྱུར་

བྱུར་བཀང་སེ་ཁེར་ཕྱིན་པ་རེད།



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

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

༢༥༽ དངྡོས་པྡོ་དགའ་ཤྡོས།

༄༅།	།ཉྱིན་གཅྱིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་རང་གྱི་བཙུན་མོར་སྐུ་རླུང་ཆེན་

པོ་བཞེངས་ཏེ།	ཁོང་ཁོའྱི་ངང་བཙུན་མོར་ཕོ་བང་བཞག་སེ་གཏན་དུ་ཕ་

མའྱི་སར་ལོག་དགོས་པའྱི་བཀའ་བཏང་བ་རེད།	བཙུན་མོས་རྒྱལ་པོའྱི་

བློ་འགུགས་ཐབས་ག་ཚོད་བྱས་ཀང་རྒྱལ་པོས་ཉན་འདོད་མ་གནང་

བ་རེད།	དེ་ལྟར་ཐབས་ཤེས་ཟད་དེ་མཐར་བཙུན་མོས་ཕོ་ཉ་ཞྱིག་ལ་

བྱིར་བལ་འབོད་པར་བཏང་

བ་རེད།	བྱིར་བལ་བཙུན་

མོའྱི་གམ་དུ་སེབས་སྐབས་

བཙུན་མོས་སེམས་སྡུག་

ཡོངས་རོགས་ཁོང་ལ་

བཤད་པ་རེད།	

	 བྱིར་བལ་གྱིས་

བཙུན་མོར་སེམས་གསོ་

གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཐབས་

ཇུས་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསབས་

པ་ན།	 བཙུན་མོའྱི་མྱིག་

ཟུང་རེ་བས་འཕོ་བ་རེད།	

	 དེ་ནས་བཙུན་མོ་རྒྱལ་པོའྱི་སར་ཕྱིན་ནས།	“རྒྱལ་པོ་མཆོག	

ཁེད་ཀྱི་བཀའ་བཞྱིན་སང་ཞོགས་ང་རང་རྒྱལ་ཁང་ནས་འཐོན་མཁན་

ཡྱིན།	འོན་ཀང་གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ན་རྒྱལ་ཁང་ནས་ངའྱི་

དངོས་པོ་དགའ་ཤོས་དེའང་ང་དང་མཉམ་དུ་འཁེར་ཆོག་པ་ཞུ།”	ཞེས་

ཞུས་པ་ན།	རྒྱལ་པོས།	“རྒྱལ་ཁང་འདྱི་ནས་ཁེད་ཀྱིས་དངོས་པོ་གང་

འདོད་འཁེར་གནང་ན་འགྲྱིག་གྱི་རེད།”	ཅེས་གསུངས་པ་རེད།	

	 ཉྱིན་རེས་མ་དེར་བཙུན་མོ་ཁོང་རྒྱལ་ཁང་ནས་ཐོན་རྒྱུའྱི་གྲ་སྒྱིག་

བྱེད་བཞྱིན་པ་དང་།	ཤྱིང་རྟ་འཁོར་ལོ་ཡང་ཐོན་ཆོག་ཡྱིན་པ་རེད།	དེའྱི་ཚེ་

བྱིར་བལ་རྒྱལ་པོའྱི་དྲུང་དུ་བཅར་ཏེ།	“རྒྱལ་པོ་མཆོག	བཙུན་མོ་རྒྱལ་

ཁང་ནས་ཐོན་འདོད་འདུག	འོན་ཀང་ཁོང་མོའྱི་དངོས་པོ་དགའ་ཤོས་དེ་

ད་དུང་ཡང་རག་མ་སོང་ཟེར་གྱི་འདུག	དངོས་པོ་དེ་མ་ཐོབ་བར་དུ་བཙུན་

མོ་འགྲོ་ཡྱི་མྱིན་གསུང་གྱི་འདུག”	ཅེས་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོས།	“བཙུན་

མོར་གང་འཁེར་འདོད་ཡོད་ན་དེ་འཁེར་ནས་ལམ་སང་ཐོན་རྒྱུགས་ལབ་

ཤོག”	ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་བ་རེད།	བྱིར་བལ་གྱིས།	“རྒྱལ་པོ་མཆོག	

བཙུན་མོས་དེའྱི་དོན་དུ་རྒྱལ་པོ་ཁེད་ཉྱིད་དང་མཇལ་འདོད་འདུག”	ཅེས་

ཞུས་པར།	“འགྲྱིག་གྱི་རེད།	

བཙུན་མོ་ཡར་བོས་ཤོག”	

ཅེས་རྒྱལ་པོས་བཀའ་ལན་

གནང་བ་རེད།	

	 དེ་ནས་བཙུན་མོ་

རྒྱལ་པོའྱི་གམ་དུ་བཅར་

ཏེ།	“རྒྱལ་པོ་མཆོག	ཁེད་

ཀྱིས་ངའྱི་དངོས་པོ་དགའ་

ཤོས་གང་ཡྱིན་རུང་འཁེར་

ཆོག་པའྱི་ཁས་ལེན་གནང་

བ་བཞྱིན།	ད་ཆ་ཁེད་ཉྱིད་

ངའྱི་མཉམ་དུ་ཕ་མའྱི་སར་

ཕེབས་པའྱི་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།”	ཅེས་བཙུན་མོས་མྱིད་པ་རྣོང་གྱིན་དེ་

ལྟར་ཞུས་པ་རེད།	

	 བཙུན་མོའྱི་གཏམ་དེ་ཐོས་པ་དང་རྒྱལ་པོའྱི་སྐུ་རླུང་ཞྱི་སེ།	བཙུན་

མོས་རང་ཉྱིད་ལ་བཅངས་པའྱི་བརེ་དུང་ཟབ་མོ་དེ་རྟོགས་པ་རེད།	དེ་བཞྱིན་

ཐབས་ཇུས་བཟང་པོ་དེ་སུའྱི་ཡྱིན་པ་རྒྱལ་པོས་ཤེས་པ་རེད།	དེ་འཕལ་

རྒྱལ་པོས་འཛུམ་ཞྱིག་གནང་སེ་བཙུན་མོར་གནང་བའྱི་སྔར་གྱི་བཀའ་

རྣམས་བརྱི་མེད་བཏང་བ་རེད།།	།།	

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས།

༄༅།	།དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་དབང་ཕྱུག་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།ཏདྱ་ཐཱ།	སྨྲཏྱི་མ་ཏྱི་མ་ཏྱི།	ཏེ་ཛོ་བྱིདྱཱ།	ཧུ་རུ་མེ་ཧུ་

རུ་ཧུ་རུ་མེ་ཀཥྞ་ཧུ་རུ་མེ་སྭཱ་ཧཱ།	ཤུ་དག་ནག་པོ་(མཆན།-ཐང་སྨན་རྱིགས་

ཤྱིག)ལ་སྔགས་འདྱི་ལན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཟླས་བརོད་བྱས་ཏེ་ཟོས་ན་

གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཐོས་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ།	།ཐོས་པ་འཛིན་པའྱི་

གཟུངས་རོགས་སོ།	།

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

སྡེ་བ་པའྱི་ལེབ་མ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད།	

གཞུང་འདྱིར་འགྱུར་བྱང་མྱི་གསལ།	

མི་བརླེད་པའི་གཟུངས།

༄༅།	།དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་དབང་ཕྱུག་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།ཏདྱ་ཐཱ།	སྨྲཏྱི་མ་ཏྱི་མ་ཏྱི།	ཏེ་ཛོ་བྱིདྱཱ་ཧུ་རུ་མེ་ཧ་

ར་ཧུ་རུ་ཀཥྞ་ཧུ་རུ་མེ་སྭཱ་ཧཱ།	ཤུ་དག་དཀར་པོ་(མཆན།-ཐང་སྨན་རྱིགས་

ཤྱིག)ལ་སྔགས་འདྱི་བཟླས་བརོད་བྱས་ཏེ་ཟོས་ན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཐོས་

པ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ།	།མྱི་བརེད་པའྱི་གཟུངས་རོགས་སོ།	།

	 གོང་གྱི་ཆོས་ཚན་འདྱི་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཙ་པའྱི་

ལེབ་མ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་དོན་དགུའྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་ཅྱིང་།	གཞུང་

འདྱི་ལའང་འགྱུར་བྱང་མྱི་གསལ།	གོང་གྱི་ཐོས་པ་འཛིན་པའྱི་གཟུངས་

དང་གཟུངས་འདྱིའྱི་དབར་བཟླས་བརོད་བྱ་ཡུལ་རས་དང་།	སྔགས་

ཀྱི་གྲངས་མང་ཉུང་ཁད་པར་ཙམ་ལས་དེ་མྱིན་གཅྱིག་པ་རེད་འདུག	དེ་

བཞྱིན་རྒྱུད་སྡེ་ཙ་པའྱི་ནང་དུ་ད་དུང་ཐོས་པ་འཛིན་པའྱི་གཟུངས་གཞན་

ཞྱིག་ཀང་གསལ་རུང་།	འདྱི་ཙམ་གྱིས་འགྲྱིགས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲྡོད་ཀི་ཆྡོས་ཚན་ངྡོ་སྤྡོད།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ༄༅། །ང་ཚོ་ཁི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྡོ། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར།

༣

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅།	།ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ།	།ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ།	།

མཇུག་རྱིང་ཝ་མོ་འཛིན་དུ་འགྲོ།	།མཇུག་རྱིང་ཝ་མོ་འཛིན་དུ་འགྲོ།	།

ཁྱི་རར་བཟུང་བའྱི་ཝ་མོ་ཁོད།	།ཤོག་སམ་ནང་དུ་འཇུག་གྱི་ཡྱིན།	།

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

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

གཡང་དཀར་ལུ་གུ་འཛིན་དུ་འགྲོ།	།

གཡང་དཀར་ལུ་གུ་འཛིན་དུ་འགྲོ།	།

ཁྱི་རར་བཟུང་བའྱི་ལུ་གུ་ཁོད།	།འདྲུད་འཁོར་ནང་དུ་འཇུག་གྱི་ཡྱིན།	།

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



ཟྱི་ར་ནག་པོ།

༄༅།	།ལོ་རེ་བཞྱིན་སྐེ་བའྱི་སྔོ་སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་སེ།	ར་བ་དཀར་པོ་

སྙུང་རྱིལ་དབྱྱིབས་ལ་ཨ་ར་འདྲ་བའྱི་ར་ཕན་ཡོད་པ་དང་།	སྡོང་པོ་སྔོ་སྐ་ཕ་ལ་རྱིང་

བའྱི་སོད་ཆ་ནས་ཡལ་

ག་གེས་ཤྱིང་།	 ལོ་མ་

སྔོ་ལྗང་སྣུམ་པ་རྱིམ་

པས་སྐེ་བ་ཡྱིན།	མེ་ཏོག་

སྔོ་མདངས་ཅན་འདབ་

མ་ལྔ་ལན་རྐྱང་པ་སྡོང་

པོ་དང་ཡལ་གའྱི་རེར་

འཆར་ཞྱིང་།	འབས་བུ་སྐམ་ཚག་མཐེབ་མགོ་ཙམ་པའྱི་ནང་འབྲུ་ནག་པོ་ཞྱིབ་པ་ཟུར་

གསུམ་དོད་པ་ལྕགས་ཕེ་འདྲ་བ་ཡོད།	

སྐེ་གནས།	བོད་ལྗོངས་དང་།	འབྲུག་ཡུལ།	བལ་ཡུལ།	རྒྱ་གར་གྱི་པཾཇཱབ་མངའ་སྡེ་

སོགས་སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༢༥༠༠	ཡས་མས་ཀྱི་ས་བབ་ཅུང་

དམའ་བའྱི་རྱི་ཀླུང་དང་།	ལམ་ཟུར།	ཞྱིང་གྱི་མུ་སོགས་དང་།	འདེབས་འཛུགས་བྱས་

ཏེ་སྐེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་ཙམ་ལ་འབྲུ་གུ་སྨྱིན་མཚམས་སུ་

བཏུས་ཏེ་སྐམ་གསེད་བྱས་ནས་སྨན་ལ་སྤོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	འབྲུ་གུ་སྨན་སྦོར་བྱས་པས་མཆྱིན་ནད་གྲང་བ་དང་།	

ཕོ་བའྱི་དྲོད་ཉམས་པ།	ཟས་མྱི་འཇུ་བ་སོགས་ལ་ཕན།

མྱིང་གཞན།	ཤ་ཁྱི་བོང་ཁྱི་ཡང་ཟེར།	རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	ཀཱ་ལཱ་ཇཱྱི་རཱ་	(काला जीरा)	ཞེས་

པ་དང་།	ཨྱིན་སྐད་དུ།	བེ་ལེཀ་ཁུ་མྱིན་	(black cumin)	ཟེར་བ་ཡྱིན།

ཟྱི་ར་དཀར་པོ།

༄༅།	།ལོ་རེ་བཞྱིན་བཏབ་ནས་སྐེ་བའྱི་སྔོ་སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་སེ།	ར་བ་སེར་

སྐ་ཕ་ཞྱིང་ཐུང་བ་དང་།	སྡོང་པོ་སྔོ་ལྗང་ཕ་ལ་རྱིང་བར་ཤུར་རྱིས་ཡོད་པ་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་མཉམ་

དུ་སྐེ་བའྱི་སོད་ཆ་ནས་ཡལ་ག་གེས་ཤྱིང་།	ལོ་མ་ལྗང་

སེར་ཉག་ག་ཅན་གྱི་ངར་བ་རྱིང་བ།	སྡོང་པོ་དང་ཡལ་

གའྱི་ལོགས་ཀྱི་ལོ་མ་རེ་མོས་བྱས་ཏེ་སྐེ་བའྱི་རྟྱིང་པས་

སྡོང་པོ་བཏུམས་པ།	མེ་ཏོག་དཀར་སེར་ཆུང་བ་འདབ་

མ་ལྔ་ལན་སྡོང་པོ་དང་ཡལ་གའྱི་རེར་འཆར་བ།	འབས་

བུ་ཁམ་སྐ་འཇོང་ནར་དབྱྱིབས་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཟུར་ཡོད་

ཅྱིང་དྲྱི་ཞྱིམ་པ་མགོ་སྦྲེལ་ནས་འདོགས་པ་ཡྱིན།	

སྐེ་གནས།	བོད་དང་།	བལ་ཡུལ།	འབྲུག་ཡུལ།	རྒྱ་ནག	ཨཕ་གཱ་ནྱིསྟཱན།	ཧྱི་མཱ་ཡ་ལའྱི་རྱི་

རྒྱུད།	རྒྱ་གར་གྱི་ དང་ མངའ་སྡེའྱི་རྱི་རྒྱུད།	ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་སོགས་སའྱི་

མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༣༢༠༠	ནས་	༤༥༠༠	བར་གྱི་ཤྱིང་གསེབ་དང་།	

བཞའ་ཚན་ཆེ་ཙམ་གྱི་རྱི་ཀླུང་གྱི་ནགས་གསེབ་དང་།	ཤྱིང་ཕན་གྱི་གསེབ།	རོ་གསེང་རྩྭ་

གསེབ་སོགས་སུ་སྐེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པའམ།	འབས་བུ་སྨྱིན་མཚམས་

དམར་པོ་ཆགས་སྐབས་བཏུས་ཏེ་མ་རུལ་བར་སྨན་ལ་སྤོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	འབས་བུ་སྨན་དུ་སྦར་བས་ཁག་འགག་པ་དང་།	རླུང་མྱི་

རྒྱུ་བ།	ཟླ་མཚན་མྱི་སྙོམས་པ་དང་མངལ་ནད་སོགས་མོ་ནད་ཀྱི་རྱིགས།	ད་དུང་བུ་དང་ཤ་

མ་འགག་པ་སོགས་ལའང་ཕན།	

མྱིང་གཞན།	མངལ་གཏུམ་མོ་དང་།	མ་མ་ལུ་ལུ།	འོ་མ་སྱི་སྱི།	མདའ་རྒྱུས་པ་སོགས་

ཟེར།	རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	ས་ཕེད་ཇཱྱི་རཱ་	(सफेद जीरा)	ཞེས་པ་དང་།	ཨྱིན་སྐད་དུ།	ཁུ་མྱིན་	

(cumin)	ཟེར་བ་ཡྱིན།

༄༅། །སྐེ་དངྡོས་སྨན་རྫས་ངྡོ་སྤྡོད། །

ཁུངས།	དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརམས་གནང་བའྱི་	《 བྡོད་ཀི་གསྡོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་བསྟན་པའི་སྐེ་དངྡོས་སྨན་རྫས་ཀི་

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

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

རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།ཐྡོག་མའི་བཅྡོས་ཀ།བཀའ་སྡོབ། 

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

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

 རྩྡོམ་སྒིག་ལས་རྡོཌ།       ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

 རི་མྡོ་བ།               ངག་དབང་རྡྡོ་རེ།
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