
	 		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།	༡༩༣					 ཧྱིན་སོར།	༥

བདེ་གཤེགས་མཆོད་རེན་རྣམ་བརྒྱད། 

comet - སྐར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང༌།

convocation  - བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་དགའ་སོན། 

concave lens  - ཀོང་ཤེལ།  

cotton buds- བལ་ཡེ། ཡེའུ། 

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

གོ་བུར་དུ་སྐད་གཅྱིག་གོ་བ་ན།	

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།	

compere- མདོ་འཛིན་པ། ལས་རིམ་ངོ་སྤོད་པ།

convection - ཚ་དོད་འཕོ་རྒྱུ།

costal cartilage - ལྷ་རུ་རེ། 

counterfoil - བཅད་ཡ།  

active སྒིམ་པོ། ཧུར་པོ། - ལས་ཀར་ཧུར་བརོྩན་དང་གྲུང་ཤ་དོད་པོ།

activity བྱ་གཞག བྱེད་སོ། - བེད་སོ་བེ་བྲག་པ་གང་ཡང་རུང་བ།

acupuncture སྐམ་ཁབ་ཀི་བཅོས་ཐབས། ཁབ་བཅོས། - སྐམ་ཁབ་ལ་བརེན་ནས་སྨན་དཔྱད་བེད་ཐབས་ཤྱིག

adequate འདང་ངེས། - དགོས་མཁོ་སོྐང་ཐུབ་ངེས་སམ་འདང་ངེས།

adherence བཅོས་མིན་རྒྱབ་སྐོར། བཅོས་མིན་རེས་འབྲང༌། - སྱིད་དོན་ཚོགས་པའམ། རྩ་དོན་ནམ། ཆོས་ལུགས་ལྟ་བུར་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱབ་སོྐར།

adhesive འབྱར་ཚི། - དངོས་པོ་ཕན་ཚུན་མཉམ་དུ་སོྦར་བེད་ཀྱི་འབར་བག་ཅན་གྱི་རྫས།

༄༅།།བུ་རི་བྱེད་པ།།

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

ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་་་དེ་འདྲ་

ཨེ་ཡྱིན། 

ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་་་རེད།	རེད།

ཞྱིམ་ཕྲུག་མཐོང་སར་མྱི་འདུག 

ད་ག་པར་ཕྱིན་ཡྱིན་ན། 

བྱས་ན་ཁེད་རང་ཡང་ཆུང་དུས་

འཚུབ་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད་ད།

དེ་འདྲ་རང་རེད།	ཆུང་དུས་

ཚང་མ་འཚུབ་པོ་ཡོད་རེད།	

འོ་ཛི།	ཨ་ཅེ་ཞྱི་མྱི་ལོག་སེབས་པ་འདྲ།	

ཞྱིམ་ཕྲུག་ཁོ་ག་པར་ཕྱིན་སོང་།	

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



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

ཕོ་གསར་རྫིག་ཤོས་དེ་དེ་རྫིང་ཞོགས་པ་མཐོང་སོང་།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བས།

༄༅།	།ཇ་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་ཕོ་གསར་འགའ་ཤས་ཇ་འཐུང་གྱིན་ལབ་གེང་

བྱས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།	ཁོ་ཚོས་

ཕོ་གསར་གྱི་དབྱྱིངས་དང་འབེལ་

ནས་སུ་རྱིག་པོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐད་

ཆ་སེབས་པ་རེད།	དེ་ནས་གོགས་

པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་འདྲེན་པ་

ཞྱིག་གྱི་མྱིང་བོས་ཏེ།	ཁོ་ལས་རྱིག་

ག་མེད་ཚུལ་བཤད།	ཡང་གོགས་

པོ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས།	རྒྱ་གར་དང་

འགན་སྡུར་མ་བྱེད།	བོད་པའྱི་ནང་

ལའང་ཡོད་རེད།	དེའྱི་ནང་ནས་སུ་ཡྱིན་པ་འདྲ་པོ་འདུག	ཅེས་གསལ་

བཤད་དང་སྦྲགས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་རེད།	དེ་ནས་གོགས་པོ་ཞྱིག་གྱིས།	

བོད་ཀྱི་ཟོས་གར་ཚོགས་པའྱི་ཕོ་གསར་ཁོ་ཁོ་་་་	ཨོ་ད་མྱིང་བརེད་

སོང་།	ཞེས་བཤད་འཕོར།	བུ་ཕོ་

རོད་ཀྱིས།	ངས་ཕོ་གསར་རྱིག་

ཤོས་དེ་དེ་རྱིང་ཞོགས་པ་མཐོང་

སོང་།	ཞེས་ལབ།	གོགས་པོ་

ཞྱིག་གྱིས།	ག་པར་མཐོང་སོང་།	

སུ་རེད།	ཅེས་དྲྱིས་པར།	བུ་ཕོ་

རོད་ཀྱིས།	ང་ཤེལ་སོའྱི་མདུན་

ལ་ལང་བའྱི་སྐབས་སུ་མཐོང་

སོང་།	ཞེས་ལན་བརྒྱབས།

ལྷུག་རོམ།

སློབ་ཕྲུག་གི་ལས་འགན།
 བསྟན་འཛིན་འཆྱི་མེད། འཛིན་གྲྭ ༨ དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ།

ན་ཆུང་སོབ་ཕྲུག་ང་ཚོར་འོས་འགན་ཞྱིག་ཡོད་དེ།	།

ཕ་མེས་དུས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་བསྲུང་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་ནོ།	།

རང་གྱིས་རྱིག་གཞུང་དེ་དག་བདག་གཅེས་ཤྱིག་བྱས་ན།	།

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་མ་འོངས་སོན་ར་ཞྱིག་འགྱུར་རོ།	།

༄༅།	།ཞོགས་པ་རྟ་བདུན་དབང་པོ་རྱི་རེ་ནས་ཤར་ཡང་ནམ་མཁའ་ཡོངས་

རོགས་སྤྱིན་ནག་གྱིས་ཁེངས་འདུག	ངས་འཛིན་གྲྭའྱི་སེའུ་ཁུང་ནས་དྷརྨ་ས་

ལའྱི་ཡུལ་ལོངས་ལ་ལྟ་དུས་སྔར་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་སྐེས་བྱུང་།	

དེ་མུར་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་པ་ཚུགས་པ་དང་བོད་དགེ་མཆོག་འཛིན་ཁང་དུ་

རྱིག་ཉམས་དོད་པོའྱི་ངང་ཕེབས་ཏེ།	སོབ་ཕྲུག་འགའ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་བོས་ནས་

གསོལ་ཚིགས་ཁང་དུ་ཕེབས་ཤོག་ཅེས་གསུངས་སོང་།	སྐབས་དེར་གཞྱི་

ནས་ངས་རོམ་ཡྱིག་གྱི་འགན་བསྡུར་ཡྱིན་པ་ཤེས་བྱུང་།	གུས་མོ་དངངས་

འཚབ་དང་བཅས་ལུས་པོ་ཡོངས་སྦྲྱིད་ཅྱིང་ལག་ཏུ་སྨྱུ་གུ་ཞྱིག་བཟུང་སེ།	དེ་

སྔོན་ཁོང་གྱིས་གསུངས་པའྱི་རོམ་ཡྱིག་འབྱི་སངས་དེ་ཕྱིར་དྲན་བྱས།	སབས་

ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པའྱི་སོབ་མའྱི་རོམ་ཡྱིག་གྱི་འགོ་བརོད་

“སོབ་ཕྲུག་གྱི་ལས་འགན་”ཞེས་པ་དེ་རེད་འདུག	བུ་མོ་ངས་དགའ་ཚོར་

དང་བཅས་འགོ་བརོད་དེའྱི་ཐོག་རོམ་ཡྱིག་ལེགས་མོ་ཞྱིག་འབྱི་བར་འབད།

	 བུ་མོ་ང་རང་ཤེས་བྱའྱི་དབུལ་ཕོངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཤེས་དུས་རང་

གྱིས་རང་ལ་འགམ་ལྕག་ཅྱིག་མ་ཞུ་ཀ་མེད་བྱུང་།	རང་ཉྱིད་བོད་ཀྱི་མ་འོངས་

སོན་ར་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རང་ལ་ལས་འགན་ལྱིད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི་

ཐོག་བསམ་བོ་གཏོང་དུས་མགོ་བོ་ན་ཟུག་གྱིས་བཟོད་དཀའ།	ང་ཚོ་སོབ་ཕྲུག་

ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རང་གྱི་ཕག་པའྱི་སེང་དུ་འགན་ཁུར་དང་ལས་འགན་ལྕྱི་

མོ་ཞྱིག་ཡོད།	ངས་བསམ་གཞྱིགས་ཀྱིས་ལྕྱི་བའྱི་མགོ་བོ་དེ་སྔས་མགོའྱི་ཐོག་

ཏུ་བཞག་སེ།	སྔོན་གྱི་བྱ་ངན་རྣམས་ཕྱིར་དྲན་ཞྱིག་བྱས་དུས་ངོ་གདོང་ཀུ་ཤུ་

ལྟར་དམར་པོར་གྱུར་ཏེ་སུ་ལའང་སོན་མྱི་ནུས་པར་ལུས་མོང་།	ཐོན་མྱི་སམྦོ་

ཊ་མཆོག་གྱིས་བརམས་གནང་བའྱི་བོད་ཡྱིག་དེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ལ་ཚང་མས་

བསོད་བསྔགས་གཏོང་ས་ཞྱིག་ཀང་རེད།	བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་།	རྱིག་གཞུང་།	

ནང་ཆོས།	རྱིག་གནས་སོགས་ནྱི་ད་ཆ་ཉམས་རྒུད་ཞེ་དྲག་ཕྱིན་ཡོད།	ང་ཚོའྱི་

ནང་ཆོས་དེ་བོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་

བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་།	ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་གསར་པ་ཞྱིག་སྤོད་ཀྱི་ཡོད།	དེ་

ནྱི་ང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་

ཀང་།	“དེང་སང་སྐད་གགས་ཆོད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བའྱི་ཚན་རྱིག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་

གྱིས་ཀང་ནང་ཆོས་དེ་ལ་དོ་སྣང་གསར་པ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་ཡོད།	དེ་ནྱི་ང་ཚོས་

དངུལ་སྤད་དེ་དོ་སྣང་བྱེད་རོགས་ཞེས་ལབ་པ་ཞྱིག་མ་རེད།”	ཅེས་གསུངས་

ཡོད།	ཁོང་གྱི་གསུང་དེར་བལྟས་ན་ང་ཚོས་ནང་ཆོས་དེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

གྱི་ཆོས་ལུགས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་ཤྱིག་ལྡན་ཡོད་པ་ཤེས་

ཐུབ།	ང་ཚོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཐོ་སོབ་དང་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་འཁོལ་

ཙམ་བྱ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱིས་སུ་མྱིའྱི་སེམས་ནང་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་ཞྱིག་

བཞག་སེ་རང་ཉྱིད་ཚེ་ལས་འདས་ཀང་མྱི་ཚང་མས་ཁེད་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པའྱི་

བྱ་གཞག་རྣམས་ལ་བསོད་བསྔགས་གཏོང་བ་དང་།	ཁེད་རང་གྱི་རླབས་ཆེན་

གྱི་མཛད་རེས་རྣམས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སེམས་ཁོངས་ནང་རོ་རྱིང་བཞྱིན་བརྟན་པོར་

བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས།	གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཁེད་ཀྱི་མྱི་ཚེ་དེ་དོན་མེད་

འཕོ་བརླག་ཏུ་མ་ཕྱིན་པར་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐེལ་ཡོད་པ་མངོན་ཐུབ།	

སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕལ་ཆེ་བའྱི་དུས་ཚོད་དེ་སོབ་

སྦོང་ཐོག་གཏོང་དགོས།	གལ་ཏེ་ཕྱི་རྒྱལ་བའྱི་སོབ་ཕྲུག་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་

ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་ཙམ་སོབ་སྦོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་དེ་ལས་

ལྷག་པ་ཆུ་ཚོད་བཞྱི་ཙམ་སྦོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱ་དགོས།	གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་

ང་ཚོའྱི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་རེས་ལུས་ཐེབས་ཡོད།	མ་འོངས་པའྱི་དུས་

རབས་དང་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་སོབ་མ་ང་ཚོའྱི་ལག་ཏུ་ཡོད།	ང་ཚོས་དུས་

རྟག་ཏུ་མྱི་ཡ་རབས་ཅན་ཞྱིག་དང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་

བྱ་བ་ཞྱིག་བརམ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་བཅང་རྒྱུ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཆེ་ཤོས་དེ་

རེད།	ང་ཚོ་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མཁས་དབང་རྣམས་

ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ལེགས་བཤད་རྣམས་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་

གནད་ཆེན་པོ་དང་ནམ་ཡང་བརེད་མྱི་རུང་།	ང་ཚོས་སྐད་ཡྱིག་གཞན་དུ་ཡོད་

པའྱི་ལེགས་བཤད་དེ་དག་རང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་བསྒྱུར་དགོས།	གཞན་གྱི་སྐད་

ཡྱིག་ཤེས་དགོས་ཞེས་པ་དེ་རྟག་ཏུ་ཡྱིད་ལ་བཅངས་པའྱི་ཐོག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐད་

ཡྱིག་ལ་མཁས་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱ་དགོས།	ཕྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་རྣམས་

ལ་མཁས་པ་ཆགས་མྱི་ཐུབ་ཀང་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱ་དགོས།	བོད་

ཡྱིག་ནྱི་བོད་མྱི་ང་ཚོར་ཡོད་པའྱི་རྱིན་བལ་རྒྱུ་ནོར་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ།	དེ་ལ་བདག་

གཅེས་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་འོས་འགན་ཞྱིག་ཀང་རེད།	དེར་བརྟེན་དེ་རྱིང་ངས་ང་

དང་འདྲ་བའྱི་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གཤམ་གྱི་ཚིགས་བཅད་

དེ་འབུལ་བར་འདོད།

བདག་གྱིས་བྱིས་པའྱི་རོམ་ཡྱིག་ཐུང་ཐུང་དེ་བཀླགས་པས།	།

ཀློག་མཁན་ཁེད་ཚོའྱི་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བྱུང་ན།	།

དེ་རྱིང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི་འབས་བུ་རུ་བསོམ་ལ།	།

ནམ་མཁའྱི་བ་མ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཡྱིས་གཟྱིགས་ཤོག	།

མཚར་གཏམ་

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བུ་མོ་ཧེ་དི། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༢

བུ་མོ་ཧེ་དྱིས་ཕང་ཕརྜ་གོང་ཁེར་དུ་གོགས་མོ་མང་པོ་བཟོས་པ་

རེད།	དེར་ཧེ་དྱིའྱི་སྤུན་མཆེད་ཁེ་ལེ་རཱ་(Clara)ཞེས་པའྱི་བུ་མོ་

ལ་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་མཁན་སྨན་པ་བགེས་སོང་ཡག་པོ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་རེད།	ཁོང་གྱིས་བུ་མོ་ཁེ་ལེ་རཱ་གཟྱིགས་པར་ཕེབས་པའྱི་

སྐབས་སུ་བུ་མོ་ཧེ་དྱི་ལ་ཚིག་སྙན་པོ་རེ་མ་གསུངས་པར་གཏན་

ནས་ཕེབས་མོང་མེད་པ་རེད།

དེར་བུ་མོ་ཧེ་དྱི་ལ་ཡྱི་གེ་ཀློག་སངས་སོབ་མཁན་ཁེ་ལེ་རཱའྱི་རྨོ་

མོ་ལགས་ཡོད་པ་རེད།	

དེ་བཞྱིན་དེར་སྙྱིང་རེ་ལ་སྣང་བ་འགོ་བའྱི་བུ་མོ་ཁེ་ལེ་རཱ་ཡང་ཡོད་

པ་རེད།	འོན་ཀང་མོའྱི་མདོག་སྐོ་ཞྱིང་སྐམ་ལ།	གོམ་པ་སོ་མྱི་ཐུབ་

པ་མ་ཟད།	ཡར་ལང་ཡང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

ཉྱིན་གཅྱིག་བུ་མོ་ཧེ་དྱིའྱི་ཨ་ནེ་ལགས་ཧེ་དྱི་སོབ་གྲྭར་གཏོང་

རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལེན་དུ་སེབས་པ་རེད།	དེ་ནས་བུ་མོ་ཧེ་དྱི་རྒྱང་

ཐག་རྱིང་བའྱི་ཕང་ཕརྜ་(Frankfurt)གོང་ཁེར་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།	



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

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

༢༨༽ ལྕགས་ཁྲ་བཀོལ་བ།

༄༅།	།ཐེངས་གཅྱིག་འབར་མའྱི་རྒྱལ་པོས་ལྕགས་ཁྲའྱི་ནང་དུ་

བཅུག་པའྱི་སག་གྱི་འདྲ་སྐུ་ཞྱིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་ལ་སྐེས་སུ་ཕུལ་

བ་རེད།	འདྲ་སྐུ་དེ་བརོས་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་བརྒྱབ་ཡོད།	འོན་ཀང་

ལྕགས་ཁྲ་དེ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་སོ་བརྒྱབས་ཡོད་པས་སག་དེ་འདོན་

ཐབས་མེད་པ་བཟོས་ཡོད།	

	 རྒྱལ་ཁང་ནང་གྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སག་དེར་བརྟག་ཞྱིབ་དང་

བསོད་བསྔགས་བྱེད་བཞྱིན་

པའྱི་སྐབས་འབར་མའྱི་ཕོ་ཉ་

བས་རྒྱལ་པོར་ཕག་ཡྱིག་

གཅྱིག་ཕུལ་བ་རེད།	ཕག་

ཡྱིག་དེའྱི་ནང་།	 “སག་དེ་

ལྕགས་ཁྲའྱི་ནང་ཚུད་ཡོད།	

གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱི་ཕོ་བང་གྱི་

མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ལྕགས་ཁྲ་

མ་བཀོལ་བར་སག་དེ་ཕྱི་རུ་

བཏོན་ཐུབ་ན།	 ཁོའྱི་རྱིག་

སོབས་དེར་བྱ་དགའ་ག་ནོམ་པ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།”	ཞེས་བཀོད་ཡོད།	

	 དེ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་ལ་མཚོན་ན་གདོང་ལེན་བྱ་དགོས་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ན།	ཁོས་སྐུ་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་ཐབས་ལམ་གང་ཡོང་

འཚོལ་དགོས་པའྱི་བཀའ་བཏང་བ་རེད།	སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱིས་རེ་

མོས་བྱས་ནས་ལྕགས་ཁྲར་ཕོགས་ཡོངས་ནས་བརྟག་ཞྱིབ་བྱས་ཏེ།	

སག་ཕྱི་རུ་འདོན་པའྱི་གསང་བའྱི་སོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་འཚོལ་ཐབས་

བྱས་པ་རེད།	འོན་ཀང་ལྕགས་ཁྲར་གསང་བའྱི་སོ་ཞྱིག་མེད་པ་རེད།	

དེ་ལྟར་བྱས་ནས་ཁོ་ཚོ་ངལ་ཞྱིང་ཡྱིད་ཐང་ཆད་པ་རེད།	མཐར་ཁོ་

ཚོས་ལྕགས་ཁྲ་དེ་མ་བཤྱིག་པར་སག་དེ་འདོན་མྱི་ཐུབ་པའྱི་བསམ་

ཚུལ་གཅྱིག་མཚུངས་བཏོན།	

	 དེ་ལྟར་ན་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་རང་གྱི་ཆེ་མཐོང་ལ་ཐུག་པ་

ན།	ཁོས་རེ་བ་ཆེན་པོས་བྱིར་བལ་ལ་བལྟས་པ་རེད།	དེ་ནས་བྱིར་

བལ་རྐུབ་སེགས་ལས་ལངས་ཏེ་ལྕགས་ཁྲའྱི་འགམ་དུ་ཕྱིན་པ་རེད།	

ཁོས་སག་དེར་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བལྟས་ཏེ།	སག་གྱི་འདྲ་སྐུ་དེའྱི་རྒྱུ་

ཆ་ངོ་རྟགས་ཆོད་པར་ལྕགས་ཁྲ་དེ་ག་ལེར་ཡར་བཀགས་ཏེ་དཔྱད་

ཞྱིབ་ནན་པོ་བྱས་རེས།	བྱིར་བལ་གྱིས་གཡོག་པོ་ཞྱིག་ལ་མེ་དང་

སྦག་མ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཁེར་

ཤོག་ཟེར།	ཁོས་སྦག་མ་དེ་

མེའྱི་ནང་དམར་པོ་བཟོས་ཏེ་

ལྕགས་ཁྲའྱི་ནང་གྱི་སག་དེའྱི་

འགམ་དུ་བཞག་པ་རེད།	མེའྱི་

ཚ་དྲོད་ལ་བརྟེན་ནས་འདྲ་སྐུ་

དེ་བཞུར་ཡོང་བ་རེད།	སྤྱིར་

སག་གྱི་འདྲ་སྐུ་དེ་ལ་ཆས་

བསྒྲུབས་པ་ཞྱིག་རེད།	 དེ་

ནས་བྱིར་བལ་གྱིས་བྱ་སྤོད་

དེ་བསྐར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་བྱས་པ་ན།	ལ་ཆའྱི་ཕུང་པོ་ཞལ་བའྱི་སེང་

ཟགས་ཏེ་དེ་མུར་ལྕགས་ཁྲའང་སོང་པར་གྱུར།	

	 དེ་ལྟར་རྒྱལ་ཁང་ནང་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིར་

བལ་གྱི་རྱིགས་སོབས་དེར་བསོད་བསྔགས་ཆེན་པོ་གནང་བ་རེད།	

ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་དང་མཚན་སྙན་

གགས་ཡོངས་སུ་བསྐབས་པས།	བྱིར་བལ་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་

བ་དང་།	འབར་མའྱི་ཕོ་ཉ་དེས་ཀང་བྱིར་བལ་ལ་བྱ་དགའ་ག་ནོམ་པ་

གནང་བ་རེད།།	།།	

དུག་ཞྱི་བར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ།

༄༅།	།དུག་ཞྱི་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ།	བདུད་རྱི་སྨན་གྱི་ལྷ་མོ་ནོར་

གྱི་རྒྱུན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།ཏདྱ་ཐཱ།	ཨ�་སུ་རུ་སུ་རུ་ཀ	བ་ར་བ་ར་ཀེ	

བྱི་རྱི་ཧྱི་རྱི།	ཤུདེ་བྱི་ཤུདེ་སྭཱ་ཧཱ།	སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

བདེན་པ་དང་།	གཟྱི་བརྱིད་ཀྱིས་ཀླུའྱི་དུག་དང་།	སྦྲུལ་གྱི་དུག་དང་།	

སྦར་བའྱི་དུག་དང་།	ཁ་རླངས་ཀྱི་དུག་དང་།	ར་བའྱི་དུག་དང་།	གཅན་

གཟན་མཆེ་བའྱི་དུག་བཅོམ་མོ།	།དུག་ངེས་པར་བཅོམ་མོ་ཞེས་བརོད་

པར་བྱའོ།	།དུག་ཐམས་ཅད་ཞྱི་བར་བྱེད་པའྱི་གཟུངས་རོགས་སོ།	།

	 གོང་དུ་འཁོད་པའྱི་ཆོས་ཚན་འདྱི་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་

རྒྱུད་སྡེ་ཝ་པའྱི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག་གྱི་མདུན་དུ་བཞུགས་ཡོད།	

དེ་ལའང་སུས་བསྒྱུར་མྱིན་གྱི་འགྱུར་བྱང་མྱི་གསལ།	

མཁྱིས་པའྱི་ནད་སེལ་བའྱི་སྔགས།

༄༅།	།མཁྲྱིས་པའྱི་ནད་སེལ་བའྱི་སྔགས།	དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ།	།ན་མོ་ཧེ་ཏུ་ཧེ་གེ་སྭཱ་ཧཱ།	བསྱིལ་ཡབ་ཀྱིས་ལུས་ལ་

གཡབས་ན་མཁྲྱིས་པའྱི་ནད་དང་།	མྱིག་སེར་དང་།	གཡའ་བའྱི་ནད་སེལ་

བར་བྱེད་དོ།	།མཁྲྱིས་པའྱི་ནད་སེལ་བར་བྱེད་པའྱི་གཟུངས་རོགས་སོ།	།

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

པའྱི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད།	དེ་ལ་འགྱུར་

བྱང་མྱི་གསལ།	

བད་ཀན་གྱི་ནད་སེལ་བའྱི་གཟུངས་སྔགས།

༄༅།	།བད་ཀན་གྱི་ནད་སེལ་བའྱི་གཟུངས་སྔགས།	འཕགས་པ་སྤན་

རས་གཟྱིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།ཨ�་ཤཱནྱི་ཤཱནྱི།	བྷྱི་ཏྱི་ཤཱནྱི།	

སརྦ་བྱི་ཏྱི་མུ་ལ་མགས་སྭཱ་ཧཱ།	ཟས་མ་ཞུ་བ་དང་།	སོས་པ་དང་།	སྐྲན་

ནད་དང་།	ཆུ་དང་།	ཁྲག་སྐྱུགས་པ་དང་།	བད་ཀན་གྱི་ཟུག་གཟེར་རབ་

ཏུ་སེལ་ལོ།	།བད་ཀན་གྱི་ནད་སེལ་བའྱི་གཟུངས་རོགས་སོ།	།

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

པའྱི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་ཅྱིང་།	དེར་

འགྱུར་བྱང་མྱི་གསལ།	

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤོད།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ༄༅། །ང་ཚོ་ཁི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགོ། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བས།

༣

ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགོ།	།

ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགོ།	།

ཙི་ཙི་ཆུང་ཆུང་འཛིན་དུ་འགོ།	།

ཙི་ཙི་ཆུང་ཆུང་འཛིན་དུ་འགོ།	།

ཁྱི་རར་བཟུང་བའྱི་ཙི་ཙི་ཁོད།	།ཁང་ཆུང་ནང་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།	།

ཕག་པ་རྒྱགས་པ་འཛིན་དུ་འགོ།	།

ཕག་པ་རྒྱགས་པ་འཛིན་དུ་འགོ།	།

ཁྱི་རར་བཟུང་བའྱི་ཕག་པ་ཁོད།	།སྐྲ་རྫུན་གཡོཌ་ནས་འཇོག་གྱི་ཡྱིན།	།

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



ཤྱིང་ཀུན།

༄༅།	།ཤྱིང་ཀུན་ནྱི་ལོ་མང་སྐེ་བའྱི་ལྡུམ་བུ་ཐང་སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་།	ཤྱིང་

སྣའྱི་ཚི་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་འདྱི་ཉྱིད་དྲྱི་ཆེ་བས་མྱིང་དེ་ལྟར་བཏགས་

པ་ཡྱིན།	སྡོང་པོ་ལང་སེར་ཅུང་ཟད་སོམ་ལ་འདྲོང་བ་ཁོག་སོང་

ཡྱིན་པའྱི་སོད་ཆ་ནས་ཡལ་ག་གེས་པ།	ལོ་མ་སྔོ་ལང་སྱིབ་པ་

སྒོ་དབྱྱིབས་མང་བའྱི་ལོ་མ་རེ་མོས་སུ་སྐེ་བ་དང་།	མེ་ཏོག་དཀར་

པོ་གདུགས་དབྱྱིབས་ཅན་ཡལ་གའྱི་རེར་འཆར་ཞྱིང་།	འབས་

བུ་ཆུང་ལ་ཞྱིབ་པ་མང་པོ་ཡོད་པ།	སྤྱིའྱི་སྐེ་དབྱྱིབས་ར་བ་སོམ་

ལ་རྱིང་ཞྱིང་ར་སྡོང་འབེལ་མཚམས་སུ་ཤུན་པ་སྤུ་སོབ་ཀྱིས་

གཡོགས་ཡོད།	

ལྡུམ་བུ་དེའྱི་ར་བའྱི་འོ་མའམ་ཐང་ཆུ་དེ་སྨན་དུ་སྤོད་པ་ཡྱིན།	དེ་ཆེ་ཆུང་མ་ངེས་པར་རོག་པོ་

མདོག་སེར་སྐ་དང་།	ཁམ་ནག	སེར་སྨུག་ཅྱི་རྱིགས་ལ་སོག་པའྱི་དྲྱི་ངད་ལྡང་བ་དང་།	ལེན་

ཐབས་ནྱི་དཔྱྱིད་དུས་ཁ་འབུས་ཏེ་མེ་ཏོག་མ་ཤར་བའྱི་སྔོན་ནས་མཐའ་སྐོར་གྱི་ས་བརོས་ནས་

ར་བ་མངོན་པ་དང་།	ར་སྡོང་འབེལ་མཚམས་ནས་བཅད་པས་བཅད་ཁ་ནས་འོ་མ་འབབ་ཀྱི་ཡོད།	

དེའྱི་སེང་དུ་ཤྱིང་ལོ་བཀབ་ནས་ཉྱིན་བཅུ་ཙམ་བཞག་ན།	འོ་མ་རོག་པོར་འགྱུར་བ་དེ་ཤྱིང་ཀུན་

ཡྱིན་པས་དེ་ལེན་ལ།	སར་ཡང་དེའྱི་འོག་ནས་དུམ་བུ་ཆུང་ཆུང་རེ་བཅད་ནས་སྔར་བཞྱིན་ཉྱིན་

བཅུ་རེར་ཐེངས་རེ་ལེན་པ་སོགས་ཟ་བ་གསུམ་རྱིང་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པས།	རྱིམ་བཞྱིན་བསགས་

ལ་དྲྱི་མྱི་འཆོར་བར་བསྱིལ་སྐམ་བྱ་དགོས་པ་ཡྱིན།	

སྐེ་གནས།	བོད་ལོངས་ཀྱི་སོ་ཡུལ་དང་།	ཙ་རྱི།	མེ་ཏོག་རོང་།	རྒྱ་གར་ནང་པན་ཇབ།	

ཨྱི་རན།	ཨབ་གཱ་ནྱི་སྟཱན།	ཤྱིན་ཅང་སོགས་ཡུལ་མང་པོའྱི་རྱི་ལྡེབས་དང་ནགས་གསེབ་

ཏུ་སྐེ་བ་ཡྱིན།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟ་བརྒྱད་པ་ནས་དགུ་པ་གང་རུང་ལ་ར་བ་ལ་ཕུག་འདྲ་

བ་དེ་བཏུས་ཏེ་འོ་མ་ལྟ་བུའྱི་ཁུ་བ་དེ་ཤྱིང་ཀུན་བཟོས་ནས་སྨན་ལ་སྤོད་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་ཚི་བ་སྦར་བས་སྙྱིང་རླུང་གྱི་ནད་དང་།	

ཕོ་བ་དང་ལུས་ཁམས་ཀྱི་དྲོད་ཉམས་པ།	ཁོག་པ་སོས་བརྒྱངས་བྱེད་པ།	སྱིན་ནད་དང་གང་བའྱི་

ནད་རྱིགས་ལ་ཕན།

མྱིང་གཞན།	ཧྱིངྒུ་མ་དང་།	རྱི་བོ་ཆེ།	བོཀྐ་ན།	ཧྱིངྒུ་ར།	དྲྱི་ཆེན།	ཤྱིང་ཀུ་མ།	རྱི་གཉྱིས།	གནོད་

སྦྱིན་རང་མར་སོགས་ཟེར།	རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	ཧཱྱིངྒ་/ཧ�ག་	(हीगं)	ཞེས་འབོད་པ་དང་།	ཨྱིན་

སྐད་དུ།	ཨེ་སཱ་ཕེ་ཊྱི་ཌ་(asafoetida)	དང་།	སྐབས་གར་ཌེ་ཝལ་སྱི་	ཌངྒ་	(Devil's 
dung)ཟེར་བ་ཡྱིན།

ལྱི་ཤྱི

༄༅།	།ལྱི་ཤྱི་ནྱི་ལོ་མང་སྐེ་བའྱི་ཤྱིང་ལས་བྱུང་བའྱི་རྱི་སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་ཡྱིན།	

དེའྱི་སྡོང་པོ་སྨུག་ནག་ལ་ཡལ་ག་དང་ཡལ་ཕན་

གེས་ཤྱིང་དྲང་པོར་སྐེ་བ་དང་།	ལོ་མ་སྔོ་ལང་སྣུམ་

ལ་འཇམ་ཞྱིང་མཐུག་པ་བ་ལུའྱི་ལོ་མའྱི་དབྱྱིབས་

འདྲ་བ་གང་ཞྱིག		དེ་ལས་ཆེ་ཞྱིང་མཐའ་མཉམ་པ་

ངར་བ་ཐུང་བ་རེ་མོས་སུ་སྐེ་ཞྱིང་།	མེ་ཏོག་སྦུ་གུ་

འདབ་བཞྱི་དཀར་ལ་དམར་མདངས་ཆགས་པ་ལོ་

མའྱི་མཚམས་ནས་ཆུན་པོར་འཆར་བ་དང་།	སྨྱིན་ནས་འབས་བུ་དམར་ཁམ་བུམ་པ་ཅན་ཞེས་

བུམ་པའྱི་དབྱྱིབས་ཅན་དང་།	ཆུང་བ་གཟེར་ཆུང་གྱི་དབྱྱིབས་དོད་ལ་དྲྱི་བཟང་བ་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན།	

སྐེ་གནས།	རྒྱ་ནག་དང་།	རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སོགས་ཚ་བའྱི་ཡུལ་ཕལ་མོ་ཆེའྱི་ནང་སྐེ་ཞྱིང་།	

དེང་སང་ཡུལ་ཕལ་མོ་ཆེའྱི་ནང་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	སྨན་ལ་མེ་ཏོག་མ་ཤར་གོང་འབྲུ་གུའམ་ཐེའུ་ཕ་ལ་ཐུང་བ་

རེ་མོ་ཟུར་བཞྱི་གེས་པ་དེ་སྐམ་གསེད་བྱས་རེས་ཁ་མདོག་དམར་སྨུག་ཕྱི་རུ་མངོན་ཞྱིང་དྲྱི་

ཞྱིམ་འབྱུང་བ་དེ་སྨན་ལ་སྤོད་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	འབས་བུ་སྨན་སྦོར་བྱས་པས་སོག་རའྱི་ནད་རྱིགས་དང་།	

ཕོ་མཆྱིན་གྱི་དྲོད་ཉམས་པ།	དང་ག་འགག་པ།	ཟས་མྱི་འཇུ་བ།	གང་རླུང་གྱི་ནད་སོགས་ལ་ཕན།	

མྱིང་གཞན།	ལ་བཾ་ཀ་དང་།	ལ་པ་ག།	དཔལ་གྱི་མྱིང་ཅན།	སོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།	དེ་བ་ཀུ་སུམ།	ལྷའྱི་

མེ་ཏོག་སོགས་ཟེར་བ་ཡྱིན།	རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	ལཽངྒ་(लौगं)	ཞེས་པ་དང་།	ཨྱིན་སྐད་དུ།	ཁོ་ལོཝ་	

(clove)	ཟེར་བ་ཡྱིན།

༄༅། །སྐེ་དངོས་སྨན་རས་ངོ་སྤོད། །

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

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

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

རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ།བཀའ་སློབ། 

 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་རྡོ་རེ།

 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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གྱིར་ཁོམ་འདུས་འཚོགས་ཤག 
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མགོགས་པོ་འགོ།

ག་རེ་གནང་སོང་།	
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ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས།
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རི་མོའི་གིང་ཁ།
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རྱི་མོ་འབྲྱི་མཁན། བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤྱིས།  

དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ།

དྲན་མེད་ཀྱི་རྨས་མ་སྐོབ་ཐབས།
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༤།	ལག་པ་གཞན་དེ་སེང་དུ་བཞག་ནས་མཐེ་བོང་གྱིས་ལག་པ་འོག་མ་
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པ་དྲང་པོ་དགོས།	མར་གནོན་པ་དང་ཡར་གོད་པའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་ཐུང་
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༧།	དེ་ལྟར་སྐར་མ་བཅུ་ནང་མར་གནོན་ཡར་གོད་ཐེངས་བཅོ་ལྔ་བྱས་པའྱི་
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༄༅།	།ང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་འཕོ་འགྱུར་འདྱི་གང་ཟག་གྱི་འཕོ་འགྱུར་ཞྱིག་མ་གཏོགས།	ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
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