
	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༤༤							 						ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༨																	ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རོམ་སྒྱིག་ཚན་པ་ནས་རོམ་སྒྱིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།										 			སྤྱིའྱི་འདོན་ཐེངས།	༡༩༥					 ཧྱིན་སོར།	༥

བདེ་གཤེགས་མཆོད་རེན་རྣམ་བརྒྱད། 

disaster - རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག

emblem  - རྟགས། མཚོན་རྟགས།

dock - ཟུར་བཀོལ་གྲུ་ཁ།  

equipment - ཡོ་བྱད། 

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

ཞྱིམ་ཕྲུག་གྱིཨ་མས་དེ་མཐོང་བ་ན།	

distance learning - རྒྱང་སྦོང༌།

effigy - གསོབ། འདྲ་གཟུགས།

epicentre - ས་འགུལ་ལྱེ་གནས། འགུལ་ལྱེ།  

excavation - སོག་འདོན།  

adjust ༡། སོམ་སྒྲིག་བྱྱེད་པ། - བྱ་དངོས་གང་ཞྱིག་ཚད་གཞྱི་ཏག་ཏག་གམ་རན་པོ་ཡོང་ཆེད་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ། ༢། འདྲྲིས་གོམས་བྱྱེད་པ། - རང་ཉྱིད་གནས་

སྟངས་གསར་པའམ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ལ་གོམས་འདྲྱིས་བྱེད་པ།

administration འཛིན་སྐོང༌། - ༡། འཛིན་སོྐང་བཀོད་སྒྱིག་གྱི་བྱ་གཞག ༢། གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བཀོད་བྱུས་བྱེད་སྟངས།

admission charge ཞུགས་དོད། - སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་སོྤད་དགོས་པའྱི་ཡོན།

admit ༡། ཁས་ལྱེན་པ། - དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལམ་བདེན་པར་ངོས་ལེན་བྱེད་པ། ༢། ཞུགས་སུ་འཇུག་པ། - ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་གནང་བ་སོྤད་

པ། ༣། སྱེ་གྲལ་དུ་འཇུག་པ། - སེ་ཚན་ནམ་ཚོགས་གྲལ་གང་རུང་དུ་ཞུགས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སོྤད་པ།

༄༅།།བུ་རྲི་བྱྱེད་པ།།

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

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས། ཁེད་

ཀྱིས་ངའྱི་ཞྱིམ་ཕྲུག་ཡག་པོ་

བལྟས་མྱི་འདུག་ག 

ངས་དྲན་པ་བརེད་འདུག དགོངས་

པ་མ་འཚོམས་རོགས་གནང་།

ད་ལན་ཏོག་ཙམ་མ་གཏོགས་

བཀའ་བཀོན་རག་སོང་།

རོམ་བསྡུའྲི་གསལ་བསྒགས།

	༄༅།ྲ	།རྒྱ་ཆེའྱིེ་ཀོག་པ་པོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུར།	ད་

ཕན་ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་བླངས་པར་དགའ་

བསུ་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ།	ད་དུང་རྣམ་པ་ཚོས་བརམས་སྒྲུང་ཐུང་ངུ་དང༌།	

མཚར་གཏམ།	རྱི་མོའྱི་སྒྱུ་རལ།	རྒྱུན་ཤེས་དང༌།	དེ་བཞྱིན་ཚན་རྱིག་དང༌།	

འཕོད་བསེན་ཤེས་བྱ་སོགས་དོ་བདག་སོ་སོའྱི་ཁ་བྱང་ཁ་གསལ་བཀོད་པའྱི་

ཐོག	རོམ་སྒྱིག་པའྱི་ཁ་བྱང་ཐོག་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་དགོངས་འཇགས་ཞུ།	

༄༅། །དྱེང་རབས་རྲིག་གནས་གསར་པའྲི་བརྡ་ཆད་ཤན་སྦར་མ།།

རོགས་སོ།།



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕི་ལོ། ༢༠༡༨

སྣང་བ་འཁྲུལ་བའི་ར་བཟི་བ་།

༄༅།	 །བཀྲ་ཤྱིས་ཆང་གྱིས་རྦད་དེ་བཟྱི་ཞྱིང་སྣང་བ་འཁྲུལ་ཡོད་ཀང་

གོམས་གཤྱིས་དབང་གྱིས་གོགས་པོ་ཚོའྱི་ལོག་ཏུ་བར་གསེང་ལ་གཅྱིག་

པུར་འཁར་འཁོར་ངང་ནང་ལ་ལོག་ཁུལ་བྱས་པ་རེད།	འོན་ཀང་ཁོ་ཆང་གྱིས་

བཟྱི་ཤུགས་ཆེ་བས་ལམ་བར་དུ་ཝ་ཁ་ཡོད་སའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་གན་

རྐྱལ་ངང་གཉྱིད་ཤོར།	མཚན་གུང་ལ་ཆར་པ་

བབས་པས་ཝ་ཁའྱི་ཆུ་ཁོའྱི་ཁ་ནང་ལ་ཐད་

ཀར་འཛུལ།	འོན་ཀང་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱི་སྣང་བ་

འཁྲུལ་ཡོད་པས།	ཁོས།	གོགས་པོ།	ད་ང་

རྦད་དེ་བཟྱི་སོང་།	ཨུ་བླུགས་དགུ་བླུགས་མ་

བྱེད་རོགས།	ཞེས་བཤད།	དེ་ནས་ཆར་པ་

དང་ཝ་ཆུ་ཆད་མཚམས་སུ་བཀྲ་ཤྱིས་སྐྱུག་

པ་མང་པོ་ཤོར།	སྐབས་དེར་ལོ་འཚོལ་དུ་

ཡོང་བའྱི་སྲང་ཁྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཁོའྱི་སྐྱུག་པ་དང་

ཁ་དང་འགམ་པར་ལེ་ལྡག་བརྒྱབས་པས།	བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱི་སྣང་བར་སྲང་ཁྱི་དེ་

གོགས་པོར་འཁྲུལ་ཏེ།	གོགས་པོ་རང་སྐྱིད་པོ་བྱས་ཏེ་འཐུངས།	ངའྱི་ཁ་ང་རང་

གྱིས་ཕྱིས་ཆོག་ཟེར།	ཡུད་ཙམ་ནས་ཁོ་ཡར་ལངས་ཏེ་མུ་མཐུད་དུ་ཁྱིམ་གྱི་

ཕོགས་སུ་འགོ་ཁུལ་བྱས།	འོན་ཀང་སབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཁོའྱི་སོད་

གོས་ལམ་འགམ་གྱི་ལང་མར་འཁོན།	སྣང་བ་འཁྲུལ་བའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱིས་མདུན་

དུ་ཁོ་ན་འཐེན་ཞྱིང་ཕྱིར་འཐེན་གོམ་པ་གང་ཡང་མ་བྱས་པར།	གོགས་པོ་ད་ང་

གཏོང་རོགས།	ང་རྦད་དེ་བཟྱི་འདུག	རེས་

མར་ང་ཚོ་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་འཐུང་ཆོག་ཟེར་

ཏེ།	ནམ་མ་ལངས་བར་ལང་སོང་ལ་སྐད་ཆ་

ལྡབ་ལྡྱིབ་སྨྲས་ནས་བསད།།	།།

	༼གོང་གྱི་མཚར་གཏམ་འདྱི་མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རོམ་

རྱིག་དྲྭ་བ་ལས་བཏུས་ཤྱིང་།	ཕན་བུ་བཅོས།༽

ལྷུག་རོམ།

ཁྱེད་ཁོ་ན་ངའྲི་འཇྲིག་རྟྱེན་ཡྲིན།
བསྟན་འཛིན་འཆྱི་མེད། རང་ལོ། ༡༤ འཛིན་རྱིམ། ༨ དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ།

༄༅།	།དུས་ཚོད་ནྱི་ཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་རྩྭ་ཐང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་རྟ་རོད་ཅྱིག་

རྒྱུགས་པ་བཞྱིན་ཇྱི་ལར་འདས་པའང་མྱི་ཚོར།	བསམ་བློ་ནན་པོ་ཞྱིག་བཏང་ན་

གུས་མོ་ད་ལ་འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པ་ལ་སེབས་ཟྱིན་ནའང་དྱིན་ཆེ་བའྱི་ཨ་མ་ཁེད་ལ་

ཕན་ཐོགས་བྱེད་མ་ཐུབ།	ཁེད་ཀྱིས་གུས་མོ་ང་ཆུང་བྱྱིས་པའྱི་དུས་ནས་ད་བར་

གསོ་སྐོང་གནང་བའྱི་བཀའ་དྱིན་མཚོན་ཆེད་ཨ་མ་ཁེད་ལ་རོམ་ཡྱིག་འདྱི་དགའ་

སྤོའྱི་ངང་འབུལ་བར་འདོད།

	 གུས་མོ་ཆུང་བྱྱིས་པའྱི་དུས་སུ་བསམ་གཞྱིགས་གཅྱིག་ཀང་མེད་པར་

རང་ཉྱིད་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེ་བའྱི་ཨ་མ་ཁེད་ལ་སེམས་ནང་གང་དན་ཚིག་རྩུབ་ཤ་སག་

འབོད་ཀང་ཁེད་ཉྱིད་ཀྱིས་་དེ་རྣམས་ཡྱིད་ལ་མ་བཟུང་བར་རང་གྱི་ཤ་ཁྲག་ལས་ཆད་

པའྱི་བུ་མོ་ང་ལ་སྔར་བཞྱིན་བརེ་བ་གནང་གྱི་ཡོད།	བྱམས་བརེ་ལྡན་པའྱི་ཨ་མས་བུ་

མོ་ང་ཟླ་དགུ་ལྷག་ཙམ་དབྱར་ཁའྱི་ཚ་གདུང་དང་དགུན་ཁའྱི་གང་ངར་ཆེ་བའྱི་རླུང་

སོགས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་གངས་མེད་འོག་མངལ་དུ་ཁུར་ཞྱིང་།	ཕྱིས་སུ་མངལ་ནས་

སྐེས་ཚར་བའྱི་རེས་ལོ་ངོ་བཅུ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་བྱམས་བརེས་གསོ་སྐོང་གནང་

བའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལ་ང་ཤེས་ཡོན་ཅུང་ཙམ་ལྡན་པའྱི་བུ་མོ་ཞྱིག་ཏུ་

གྱུར།	ལེ་ལོ་དང་རྣམ་གཡེང་བྱ་རྒྱུར་དགའ་བའྱི་བུ་མོ་ང་ལ་མཚོན་ན།	ཨ་མ་ཁེད་

ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན།	ཁེད་ཀྱིས་ཞོགས་སྔ་ལངས་དང་དགོང་

ཕྱི་ཉལ་སོགས་བྱས་ཏེ་གསོག་འཇོག་གནང་བའྱི་དངུལ་དེས་བུ་མོ་ངའྱི་ཆེད་དུ་འགོ་

སོང་གཏོང་བ་དང་རང་ལ་ཟས་ཞྱིམ་པོ་དང་གོས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཚེ།	སོ་སོས་

ལོངས་སུ་མ་སྤོད་པར་ང་ལ་སེར་བ་སོགས་གནང་བ་རྣམས་དུས་རྟག་ཏུ་ངའྱི་མྱིག་

གྱི་མདུན་དུ་ཡང་ཡང་ཤར་གྱིན་འདུག	མུན་ནག་ལ་བུའྱི་ངའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་ཨ་མ་

ཁེད་ཀྱིས་སྒོན་མེ་ཇྱི་བཞྱིན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མུན་པ་ཡོངས་སུ་བསལ་སོང་།	གལ་

ཏེ་ཁེད་རང་མེད་ན་ངའྱི་མྱི་ཚེ་འདྱི་དབུལ་ཕོངས་བུད་མེད་ཅྱིག་གྱི་མྱི་ཚེ་ལ་བུ་འགྱུར་

རྒྱུ་ཉག་ཅྱིག་རེད།	སྤོ་སྣང་གྱིས་ཁེངས་པའྱི་ལོ་གསར་གྱི་དགའ་སོན་སྐབས་སུའང་

ཨ་མ་ཁེད་རང་ཐོ་རེངས་ལ་བཞེངས་ནས་ཇ་དང་འབྲས་སྱིལ་སོགས་བཟོས་ནས་སྐུ་

ལས་བསྐོན་གྱི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།	ད་དུང་ཁེད་ཀྱིས་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐེས་དུས་

ཀྱི་ཚོར་བ་སྡུག་པོ་བྱུང་བ་དང་གསོ་སྐོང་གནང་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་

བཤད་པ་རྣམས་ངའྱི་རྣ་ལམ་དུ་ཡང་ཡང་ཐོས་ཀྱི་འདུག	ཁེད་རང་དན་པའྱི་གདུང་

བ་དེ་ངའྱི་མྱིག་ཟུང་ནས་དོན་པའྱི་མྱིག་ཆུས་ཚོར་ཐུབ་ལ།	ང་རང་བཅའ་སོད་སོབ་

མར་ཞུགས་པ་ནས་བཟུང་ཁེད་རང་ལ་བཅངས་པའྱི་བརེ་བ་དེ་རྒྱ་མཚོ་ལར་གཏྱིང་

ཟབ་ཏུ་གྱུར་ལ་ནམ་མཁའ་ལར་རྒྱ་ཆེ་རུ་སོང་།	མཚམས་རེ་ཨ་མ་ཁེད་རང་དན་དུས་

ལུས་པོ་ཡོངས་མལ་ཆས་ཀྱིས་བཏུམས་ནས་མགོ་བོ་སྔས་མགོ་ཐོག་ཏུ་བཞག་སེ་

མྱིག་ནས་མཆྱི་མ་ཕྲུམ་ཕྲུམ་དུ་བཞུར་མོང་།	ཨ་མ་ཁེད་རང་གྱི་གཉེར་རྱི་ལྡན་པའྱི་

ཞལ་རས་དེ་མ་མཇལ་ནས་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་འདས་སོང་།	འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་དེའྱི་

ནང་ངས་ཉལ་ཁང་གྱི་སོ་ཕྱི་རུ་ཁེད་རང་ལོག་སེབས་པའྱི་རེ་སྒུག་བྱས་ནས་བསད་

ཡོད།	ཨ་མ་ལགས།།	།།	

མ་ཡུམ་སོབ་གྲྭའྲི་བཀའ་དྲྲིན་རྱེས་དྲན།
བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོྒན། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ།

༄༅།	།མ་ཡུམ་ཁེད་ནྱི་རྐང་རེས་དང་ལག་རེས་ཀྱིས་ཁེངས་པའྱི་ཆོས་རྒྱལ་མེས་

དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་སའྱི་ནོར་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ།	ཁེད་ནྱི་ངའྱི་མྱི་

ཚེའྱི་བདེ་སྐྱིད་འཚར་ལོངས་བྱེད་སའྱི་ར་བ་ཐོག་མ་དེའང་ཡྱིན།	ཁེད་ནྱི་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་སོན་ར་སྐེད་སྲྱིང་བྱེད་སའྱི་རྭ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ་ད་ཆ་ཚང་མས་ངོ་མཚར་ཞྱིག་ཏུ་

བསོད་མཁན་གྱི་དཔེ་སོན་དེའང་ཡྱིན་ལགས།	ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ལ་

སེམས་ཤུགས་དང་སོབས་པ་སྦྱིན་མཁན་གྱི་མ་ཡུམ་མཆོག	ཁེད་ནྱི་རང་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་ཕ་སྐད་ལ་སྣང་ཆེན་བྱ་དགོས་པའྱི་སོབ་གསོ་གནང་མཁན་དེ་ཡྱིན་པས།	སོབ་

ཕྲུག་ང་ཚོའྱི་ཡྱིད་ལ་བཅངས་པའྱི་ཆེས་ཐོག་མའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་དགེ་རན་དེ་ཡྱིན་

ལགས།	བྱ་གཞག་ཐམས་ཅད་ལ་ལེགས་གྲུབ་དང་དཔེ་སོན་ཞེས་ཚིག་འབྲུ་གཉྱིས་

འདོན་ཐེངས་རེར་ཚང་མས་ཡྱི་རང་བྱེད་སའྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་ཏུ་ཁ་ལོ་སྒྱུར་མཁན་གྱི་མྱིང་

དོན་མཚུངས་པའྱི་སོབ་ཆུང་དེ་ཡྱིན།	དེ་བས་ངས་དཔེ་སོན་ཁེད་ལས་ཐོག་མར་མྱི་

ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུར་ཆ་རྐྱེན་གང་འཚང་དགོས་པ་དང་།	ཤེས་ཡོན་གང་གྱི་ཐོག་

འབད་དགོས་མྱིན་ཤེས་སོང་ལ།	ཡར་རན་པ་ལ་གུས་ཞབས་ཞུ་སངས་དང་སྐད་

ཆ་ཚིག་རེ་རེའྱི་ཞེ་ས་སྦང་སེ་མྱི་སུ་འད་ཞྱིག་ལ་དཔེ་སོན་གྱི་དགེ་མཚན་ཐད་ཀར་

བཤད་མྱི་ཕོད་ཀང་མ་ཡུམ་གྱིས་བསབས་པའྱི་སྤོད་བཟང་དང་ཕ་སྐད་དེས་རང་

བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོའྱི་དཔེ་སོན་གྱི་མཚན་སྙན་ཉྱིན་རེ་ནས་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ཇེ་མཐོར་

ཕྱིན།	ཡང་གཅྱིག་བཤད་ན་དཔེ་སོན་ནྱི་ནམ་ཡང་གོ་བུར་དུ་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་

ཐོག་འབུར་དུ་ཐོན་ཡོང་བ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་ལ་དུས་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་གཡུར་དུ་ཟ་བའྱི་

གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཐུབ་པ་ནྱི་དགེ་སོབ་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་སྤད་འབད་བརོན་བྱས་པའྱི་

འབྲས་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་ཡུན་རྱིང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་འབད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཞྱིག་

ཀང་ཡྱིན།	སྐབས་འགར་སོབ་གྲྭའྱི་རེད་ཐང་ཐོག་རོད་གེང་ལ་རོལ་སྐབས་དགེ་

ལས་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ཀྱིས་རེད་ཐང་ཆུང་ངུ་དེར་དམའ་འབེབས་མ་བྱེད་རྒྱུ་ལས་

ལྡོག་སེ།	དགའ་དགའ་སྤོ་སྤོའྱི་ངང་ངོ་གདོང་འཛུམ་གྱིས་ཁེངས་ཏེ་ཕན་ཚུན་ཀུ་རེ་

རེས་པ་དང་ངོ་མཚར་ཆེ་བའྱི་རོལ་རེད་ལ་ཐེངས་མང་རོལ་གྱི་ཡོད།	ང་ཚོས་རེད་

མོའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཀང་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སྤོད་བཟང་ཤེས་ཀྱི་འདུག་ལ་ཕན་ཚུན་

ར་མ་ལུག་གྱི་སྐད་མ་བཤད་པར་རང་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་འབད་པ་བྱས་ཏེ་ཆོབ་ཚ་བའྱི་

རོལ་རེད་དེ་འད་བ་རེས་དུས་ངོ་མ་ངས་དཔེ་སོན་སོབ་གྲྭ་ནྱི་བརེད་དཀའ་བ་ཞྱིག་

འདུག་ལ།	ལྷག་པར་དུ་ད་ལོ་ཐོན་བཞྱིན་པའྱི་འཛིན་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་

མཐའ་མཇུག་གྱི་ལོ་ཟླ་འདྱི་དཔེ་སོན་སོབ་གྲྭ་ལས་བྲལ་འདོད་མེད་པའྱི་སྐོ་སྣང་ཡང་

སྐེ་ཡྱི་འདུག	ནམ་ཞྱིག་ང་ཚོ་འདྱི་ནས་ཐོན་ཚར་བའྱི་རེས་དཔེ་སོན་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་

རྣམ་པ་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་འདོད་པ་མེད་ལ།	དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དཔེ་སོན་གྱིས་ལོ་

མང་གསོ་སྐོང་གནང་བའྱི་སོན་ར་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་དཔེ་སོན་ནམ་ཡང་མ་ཉམས་

པར་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ར་ཆེན་རྭ་བ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོོད།	དཔེ་སོན་

སོབ་གྲྭ་ལགས།	བཀའ་དྱིན་ཆེ།	ཁེད་ཀྱིས་ངའྱི་མདུན་ལམ་ལ་འོད་སྣང་དང་།	ངའྱི་

མྱི་ཚེའྱི་ནང་བདེ་སྐྱིད་བྱྱིན་སོང་བས།	ཐུགས་རེ་ཆེ།།	།།

མཚར་གཏམ་

༄༅། །བུ་མོ་ཧྱེ་དྲི། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༢

དེ་ནས་བུ་མོ་ཧེ་དྱིས་རང་གྱི་སོ་སོ་ལགས་ལ།	ང་ཚོས་བུ་མོ་ཁེ་

ལེ་རཱ་ཡར་ངེས་པར་དུ་ལེན་དགོས།	འདྱི་རུ་མོ་རང་དག་སྐེད་དང་

གཟུགས་གཞྱི་ཐང་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད།	ཅེས་ཉྱིན་རེར་ཉུང་མཐར་

ཐེངས་དྲུག་ཙམ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།	

མཐར་བུ་མོ་ཧེ་དྱིའྱི་འདོད་པ་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད།	ཉྱིན་གཅྱིག་

བུ་མོ་ཁེ་ལེ་རཱ་ལྭ་བ་ཞྱིག་ལ་ཡག་པོ་བཏུམས་ནས་རྐུབ་བཀག་སེང་

རྱིའྱི་སང་ལ་འཁེར་ཡོང་བ་རེད།	དེ་བཞྱིན་མོའྱི་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ལྭ་

བ་དོ་པོ་འགའ་ཤས་ཀང་མཉམ་དུ་འཁེར་ཏེ་ཁོ་ཚོའྱི་རེས་ལ་ག་ལེར་

ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།	

བུ་མོ་ཁེ་ལེ་རཱ་ཡྱིས་མྱིག་སྔོ་རྱིལ་རྱིལ་གཉྱིས་ནས་འོད་འཕོ་བཞྱིན་

དུ།	ང་རང་འདྱིར་ཁེད་རང་དང་།	སོ་སོ།	པྱི་ཊར།	ར་ཁྱུ་བཅས་ཀྱི་

མཉམ་དུ་གཟའ་འཁོར་བཞྱི་བསད་ཀྱི་ཡྱིན།	དེ་ནས་པཱ་ལགས་ལེན་

དུ་ཡོང་གྱི་རེད།	ཅེས་ལབ་པས།	བུ་མོ་ཧེ་དྱི་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་

མཆོངས་པ་རེད།

དེར་བུ་མོ་ཧེ་དི་ར་ཁྱུ་བལྟ་རུ་དང་། གསོམ་སོང་ཁོད་ཀི་རླུང་སྒྲ་

ཉན་པར་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱས་པ་རེད། 

 དེ་བཞིན་རི་གཤམ་ལ་པི་ཊར་གི་རོ་མོ་ལགས་ཐུག་

ཏུ་ཕིན་པ་རེད། དེར་བུ་མོ་ཧེ་དིས་རོ་མོ་ལགས་ལ་ཡི་གེ་ཀོག་

རོགས་བྱེད་ཀི་ཡོད་སྟབས། རོ་མོ་ལགས་དགའ་ཚོར་གིས་

ངུས་པ་རེད། 

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།	



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕི་ལོ། ༢༠༡༨

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

༣༠༽ རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར། ཡར་ངོའྲི་ཟླ་བ།

༄༅།	།སྔོན་ཐེངས་གཅྱིག་བྱིར་བལ་པར་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་པོས་གདན་ཞུ་བྱས་

ཏེ་ཡུལ་དེར་ཕྱིན་པ་རེད།	དེར་རྒྱལ་པོས་ཁོང་ལ་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

པ་རེད།	ཁོང་པར་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁང་དུ་སེབས་སྐབས་རྒྱལ་པོས་ཁོང་ལ་

དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་།	རང་གྱི་ཉེ་འཁྲྱིས་སུ་ཁོང་ལ་ཞབས་བཀག་ཅྱིག་

གནང་བ་རེད།	

	 པར་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ནྱི་སོབས་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་ལ།	ཁོང་གྱི་

མཚན་སྙན་གགས་ས་ཕོགས་ཀུན་ལ་ཁབ་ཡོད།	རྒྱལ་པོས་བྱིར་བལ་གྱི་

ཞལ་ནས་རང་ཉྱིད་ལ་ཆེ་བསོད་ཀྱི་གཏམ་དེ་འད་ཐོས་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་

ན།	ཁོས་བྱིར་བལ་ལ།	“བྱིར་བལ།	ཁེད་རང་རྒྱལ་ཁམས་མང་པོ་ནང་ཕེབས་

མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།	རྒྱལ་པོའང་མང་པོ་མཇལ་མོང་ཡོད་པས་

ཁོ་ཚོའྱི་འཛིན་སྐོང་ཡང་གཟྱིགས་མོང་ཡོད་ཀྱི་རེད།	བྱས་ན་འཛིན་སྐོང་གྱི་

གནས་ལ་ང་ལས་སོབས་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་

རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་ད་བར་ཁེད་ཀྱིས་གཟྱིགས་

སོང་ངམ།”	ཞེས་དྱིས་པ་རེད།	

	 བྱིར་བལ་གྱིས།	“རྒྱལ་པོ་

རྱིན་པོ་ཆེ།	 ཁེད་ནྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་

མཁའ་དབྱྱིངས་འདྱིའྱི་སྐར་ཚོགས་ཁྲོད་

ཀྱི་ཟླ་བ་ཉ་གང་དེ་ཡྱིན།	ཁེད་ནྱི་ཀུན་

ལས་རྒྱལ་ཞྱིང་འགན་ཟླ་མེད་པ་ཞྱིག་

རེད་འདུག”	ཅེས་ལན་འདེབས་བྱས་

པ་རེད།	

	 རྒྱལ་པོས་བྱིར་བལ་གྱི་གཏམ་

སྙན་དེ་ཐོས་པ་དང་ཐུགས་ཤྱིན་ཏུ་དགེས་པ་ན།	དེ་མ་ཐག་རྒྱལ་པོས་རང་གྱི་

མུ་ཏྱིག་གྱི་སྐེ་ཕེང་དེ་ཁོང་ལ་གནང་བ་རེད།	པར་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཐུགས་

ཡྱིད་ད་དུང་ཚིམས་མེད་པར་བརྟེན།	ཁོས།	“བྱིར་བལ།	བྱས་ན་ཁེད་རང་

གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ག་འད་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་གྱི་འདུག་གམ།”	ཞེས་དྱིས་པར།	“རྒྱལ་

པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ངའྱི་རྒྱལ་པོ་ཁོང་ཡར་ངོའྱི་ཟླ་བ་ལ་བུ་ཞྱིག་རེད།”	ཅེས་ལན་

ཁར་ཐུག་ཞུས་པ་རེད།	ལན་དེར་རྒྱལ་པོའྱི་ཐུགས་ཡྱིད་ཤྱིན་ཏུ་དགེས་ཏེ་

བྱིར་བལ་ལ་བྱ་དགའ་ག་ནོམ་པ་གནང་བ་རེད།	

	 དེ་ནས་ཉྱིན་ཤས་རེས་བྱིར་བལ་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་པ་རེད།	

རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་གསང་ཉུལ་བ་ས་ཕོགས་གང་སར་ཡོད་པ་ན།	ཁོ་ཚོས་

སྔར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱལ་པོར་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད།	

	 རྒྱལ་པོའྱི་རྣ་བའྱི་ནང་ངན་བསབ་རྒྱག་པར་དུས་རྟག་ཏུ་གོ་སྐབས་

འཚོལ་བཞྱིན་པའྱི་སྐུ་བཅར་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།	ཁོ་ཚོས་པར་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་

པོ་དང་བྱིར་བལ་བར་ལ་བྱུང་བའྱི་བཀའ་མོལ་རྣམས་ཤེས་སྐབས།	ཁོ་ཚོ་ཐད་

ཀར་རྒྱལ་པོའྱི་སར་ཕྱིན་ཏེ།	“རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	བྱིར་བལ་ཁེད་ཉྱིད་ཀྱི་སྤན་

གསལ་སྐུ་བཅར་བ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལོས་པར།	ཁོས་རྒྱལ་པོ་ཁེད་དང་ང་ཚོའྱི་

རྒྱལ་ཁམས་འདྱི་ཡར་ངོའྱི་ཟླ་བ་ཞྱིག་ལ་བོས་ཏེ་མཐོང་ཆུང་ཁད་གསོད་བྱས་

འདུག་ལ།	པར་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་པོ་ཁོང་ལ་ཟླ་བ་ཉ་གང་མ་ཞེས་བོས་ཏེ་ཆེ་བསོད་

ཧ་ཅང་བྱས་འདུག”	ཅེས་ལབ་པ་རེད།	

	 རྒྱལ་པོའྱི་སེམས་ནང་བྱིར་བལ་གྱི་ལ་ཞེན་དང་རྱིགས་སོབས་ལ་

དོགས་པ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད།	འོན་ཀང་སྐུ་བཅར་བའྱི་ཞུ་གཏུགས་ངན་པ་དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་སེམས་ཁམས་འགྱུར་བ་ན།	ཁོས་ལམ་སང་བྱིར་བལ་

རྒྱལ་ཁང་ནང་འབོད་པར་མྱི་ཞྱིག་བཏང་བ་རེད།	

	 བྱིར་བལ་རྒྱལ་པོའྱི་མདུན་དུ་སེབས་པ་ན།	ཨཀ་བར་གྱིས་ཁོང་

ཁྲོའྱི་ངང་།	“ཁེད་ཀྱིས་ང་ཡར་ངོའྱི་ཟླ་བ་དང་།	པར་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་པོ་ཁོང་

ཟླ་བ་ཉ་གང་མ་རེད།	ཅེས་ལབ་པ་དེ་བདེན་པ་ཨེ་ཡྱིན།”ཞེས་དྱིས་པ་ན།	

བྱིར་བལ་གྱིས་ཞྱི་འཇམ་ངང་།	“རྒྱལ་པོ་

རྱིན་པོ་ཆེ།	ངས་ཁེད་ཉྱིད་ཡར་ངོའྱི་ཟླ་བ་

རེད་ཅེས་ཞུས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད།	འོན་

ཀང་དེས་ཁེད་ཉྱིད་པར་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་

པོའྱི་མདུན་དུ་མཐོང་ཆུང་བྱས་པ་ཞྱིག་ར་

ནས་མྱིན།	ཡར་ངོའྱི་ཟླ་བ་ནྱི་ཁ་ཆེ་དང་ཧྱི

�ཱུ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་

འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཡར་

ངོའྱི་ཟླ་བས་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགོ་བའྱི་

བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་རྟགས་མཚོན་གྱི་ཡོད།	དེ་

མྱིན་ཟླ་བ་ཉ་གང་མ་ནྱི་ཟླ་བའྱི་ཆ་ཡོངས་སུ་

གང་རེས་མར་རྒུད་འགོ་རྒྱུ་ལས་གཞན་མེད།”	

	 “རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	པར་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་པོས་ངའྱི་ཞུས་པའྱི་ཚིག་

གྱི་དོན་ཡོངས་སུ་རྟོགས་མེད་པས་དགའ་པོ་བྱུང་བ་རེད།	ལྷག་པར་དུ་ངའྱི་

ལས་རོགས་སྐུ་བཅར་བ་ཚོས་གསང་བའྱི་དོན་རྣམས་མ་ཤེས་སབས་ང་ལ་

སྐོན་བརོད་བྱས་པ་རེད།	ང་བྱིར་བལ་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་དང་རྒྱལ་

པོ་ཆེན་པོ་ཁེད་ལ་བུ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་ཆུང་ཇྱི་ལར་བྱེད་ཕོད་དམ།”	ཞེས་བྱིར་

བལ་གྱིས་མྱིད་པ་བརྣངས་ནས་མུ་མཐུད་ཞུས་པ་ན།	རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་ཁྲྱི་

ལས་བཞེངས་ཏེ་བྱིར་བལ་ལ་སེམས་ཚོར་དག་པོས་འཐམས་པ་རེད།	

	 དེ་ལར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་མྱི་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ངོ་ཚས་མགོ་སྒུར་

དགོས་བྱུང་བ་དང་།	སར་ཡང་ཁོ་ཚོས་རྒྱལ་པོ་དང་བྱིར་བལ་བར་ལ་འཁྲུག་

རྐྱེན་སོང་རྒྱུར་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་རེད།།	།།	

ཚིག་བཙན་པའྱི་གཟུངས།

༄༅།	།དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ།	ཨུཥྱི་

ཥཱ་ཡ་དྷ་རེ།	རནེ་སྭཱ་ཧཱ།	མ་བསྒྲུབས་ཀང་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

ཏེ།	གྱིའུ་ཝང་ལ་ལན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཟླས་ནས་དཔྲལ་བར་ཐྱིག་ལེ་བྱས་

ན་གང་བལས་པ་དེ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ།	།མྱིག་རྱི་ལ་ལན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་

སྔགས་ཏེ་མྱིག་ལ་བསྐུས་ན་གང་དང་ཕད་པར་བྱ་བ་དེ་དགའ་བར་འགྱུར་

རོ།	།ཆུ་ཁོར་གང་ལ་ལན་བདུན་བཟླས་ཏེ་འཐུངས་ན་མ་བསངས་པར་ཟས་

རེད་པར་འགྱུར་རོ།	།ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་འགོ་ན་བདག་གྱི་གོས་ཀྱི་མཐའ་མ་

ནས་ལག་པ་གཡོན་པས་བཟུང་ལ་ལན་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་བཟླས་བརོད་བྱས་

ནས་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་སོང་ན་ཚིག་བཙན་པར་འགྱུར་རོ།	།ཚིག་བཙན་

པའྱི་གཟུངས་རོགས་སོ།	།

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

སེ་ཝ་པའྱི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ་པའྱི་མདུན་དུ་བཞུགས་ཡོད།	འགྱུར་བྱང་

གསལ་མེད།

འཕགས་པ་སང་བ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་བྱེད་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་

ཀུན་ཏུ་གཟྱིགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།ཏདྱ་ཐཱ།	དྱི་རྱི་ཏྱིཥྛ།	ཏསྐ་ར་བད་དྷོ་

སྱི།	མ་ཙལ་མ་ཙལ་སྭཱ་ཧཱ།	ལན་བདུན་བརོད་དེ།	འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་

ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ན་མྱི་ཐམས་ཅད་བྱམས་པར་འགྱུར་རོ།	།འཕགས་པ་སང་

བ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་བྱེད་པའྱི་གཟུངས་རོགས་སོ།	།

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

སེ་ཝ་པའྱི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད།	འགྱུར་

བྱང་གསལ་མེད།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁོད་ཀྲི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤོད།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ༄༅། །ང་ཚོ་ཁྲི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

༣

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

ཆུར་ཉལ་ཉ་མོ་འཛིན་དུ་འགོ།	།

ཆུར་ཉལ་ཉ་མོ་འཛིན་དུ་འགོ།	།

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

སྲོག་ཆགས་འབྲུག་རྱིགས་འཛིན་དུ་འགོ།	།

སྲོག་ཆགས་འབྲུག་རྱིགས་འཛིན་དུ་འགོ།	།

ཁྱི་རར་བཟུང་བའྱི་འབྲུག་རྱིགས་ཁོད།	།མཉམ་གཞས་རུ་ཁག་ནང་འཇོག་གྱི།	།

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།	།

ཁྱི་ར་རྒྱག་པའྱི་ཁུལ་བྱས་ཏེ།	།མཐའ་མ་གོད་རྐྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།	།།

ཁྱི་རར་བཟུང་བའྱི་ཉ་མོ་ཁོད།	།སེར་མའྱི་སེང་དུ་འཇོག་གྱི་ཡྱིན།	།

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



སེ་འབྲུ།

༄༅།	།ལོ་མང་སྐེ་བའྱི་ཤྱིང་སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་ཡྱིན།	དེའྱི་སོང་པོ་སྨུག་ལ་མཁྲེགས་

པ་དེ་ཙམ་འདོང་པོ་མེད་ཅྱིང་།	ཡལ་ག་ནས་

ཡལ་ཕན་གེས་པར་ཚེར་མ་ཁབ་ལར་རྣོ་བ།	

ལོ་མ་ལྗང་སེར་འཇམ་ལ།	འོད་མདངས་ཡོད་

པ་མདུང་རེའྱི་དབྱྱིབས་ཅན་གྱི་མཐའ་མཉམ་

ལ།	རྒྱབ་སྐ་བར་སྤུ་དཀར་འཇམ་པོ་ཐུང་ཐུང་

ཡོད་པ་ཕན་ཚུན་ཁ་སྤོད་བྱས་ནས་སྐེ་བ་དང་།	

མེ་ཏོག་དམར་གསལ་འོད་མདངས་འཚེར་བ་འདབ་མ་མང་བ་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་མཉམ་དུ་མགོ་སྦེལ་

ནས་འཆར་ཞྱིང་།	འབྲས་བུ་ཟླུམ་པོ་མདོག་སེར་སྨུག་ནང་དུ་འབྲུ་གུ་སེར་སྐ་མཁྲེགས་པ་དེ་ཁུ་

བ་ཅན་གྱི་ཤ་རྒྱུ་དམར་པོས་བཏུམས་ཡོད།	

སྐེ་གནས།	བོད་ལྗོངས་ཀྱི་མངའ་རྱིས་དང་།	ཁམས་ཚ་བ་རོང་སོགས་དང་།	བལ་ཡུལ།	རྒྱ་

གར་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེའྱི་སྱིམ་ལ་སོགས་སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༧༠༠	

ནས་	༢༧༠༠	བར་གྱི་རྱི་ཐང་ལ་སྐེ་བ་དང་།	དེ་བཞྱིན་ས་དོད་ཆེ་བའྱི་ཡུལ་ལ་ཡང་འདེབས་

འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐེ་བ་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ཙམ་མམ།	འབྲས་བུ་སྨྱིན་མཚམས་

སུ་བཏུས་ཏེ།	ཕྱི་པགས་དོར་ནས་ནང་གྱི་འབྲུ་གུ་བླངས་ཏེ་ཉྱི་མར་བསྐམས་ནས་སྨན་ལ་སྤོད་

དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	འབྲུ་གུ་སྨན་སྦོར་བྱས་པས་ཕོ་བའྱི་མེ་དོད་ཉམས་པ་དང་།	ཟས་

མྱི་འཇུ་བ།	ཟས་ཀྱི་དང་ག་འགག་པ།	གང་ནད་ཀུན་དང་།	གོ་རླུང་འཇོམས་པར་བྱེད།	

མྱིང་གཞན།	སེ་ལ་ཤརྟུ་དང་།	མཆྱིན་ནད་ཀྱི་དག།	ཕ་ལ་ཏ་ཀ	མ་ཧུ་རུ།	ཕོ་བའྱི་གཉེན་

སོགས་ཟེར།	རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	ཨ་ནཱར་(अनार)	ཞེས་པ་དང་།	ཨྱིན་སྐད་དུ།	པོ་མྱི་གནེཊ་

(pomegranate)	ཟེར་བ་ཡྱིན།

སོག་ཀ་པ།

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

ཕ་བར་ཨ་ར་འད་བའྱི་ར་ཕན་ཡོད་པ་དང་།	སོང་པོ་ལྗང་སེར་ཆྱིག་སྐེས་ཕ་ལ་ལྡེམ་པའྱི་སོད་

ཆ་ནས་ཡལ་ག་གེས་ཤྱིང་།	ལོ་མ་ལྗང་གུ་ལབ་ལོའྱི་

དབྱྱིབས་འད་བར་སྤུ་དཀར་ཐར་ཐོར་ཡོད་པ་རྱིམ་པར་

སྐེ་བའྱི་རྟྱིང་པས་སོང་པོ་བཏུམས་པ།	མེ་ཏོག་དཀར་

ཆུང་འདབ་མ་བཞྱི་ལྡན་རྒྱ་གམ་མེ་ཏོག་མདངས་མྱི་

གསལ་བ་བང་རྱིམ་དུ་སོང་པོ་དང་ཡལ་གའྱི་རེར་འཆར་

བ།	གང་བུ་ཟུར་གསུམ་སོག་པ་འད་བའྱི་ནང་འབྲུ་གུ་

སེར་སྐ་ཞྱིབ་མོ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།	

སྐེ་གནས།	རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའྱི་ནང་སྐེ་བ་དང་།	བྱང་ནུབ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཚ་དོད་སྙོམས་

པ་དང་།	སྤྱིར་བཏང་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༣༢༠༠	ཡས་མས་ཀྱི་ལམ་

གཡས་གཡོན་དང་།	ཞྱིང་གྱི་མཐའ།	ལུད་ཤས་ཆེ་ས།	རྱིག་གསེང་སོགས་ལ་སྐེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའྱི་བར་རམ།	འབྲས་བུ་སྨྱིན་

མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་བསྐམས་རེས་འབྲུ་གུ་བླངས་ནས་སྨན་ལ་སྤོད་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སྨན་དུ་འབྲས་བུ་སྦར་བས་སྐྱུག་པའྱི་རྱིགས་གཅོད་

པ་དང་།	མཁལ་མའྱི་ནད།	གོ་བའྱི་ནད།	ར་ནད།	ཆུ་བསགས་པ་སོགས་ལ་ཕན།

མྱིང་གཞན།	ཁྲབ་མོ་ཟེར།	ཨྱིན་སྐད་དུ།	ཤེ་པཌ་སྱི་	པརྶ་	(shepherd's purse)

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་ཀྲི་གསོ་རྲིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝྱེ་ད་ཀྲུང་དབྱྲིའྲི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་བསྟན་པའྲི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རས་ཀྲི་

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

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

རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།ཐོག་མའྲི་བཅོས་ཀ།བཀའ་སོབ། 

 རོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།  ཚེ་རྲིང་བསམ་གྲུབ། 

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

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

 རྲི་མོ་བ།               ངག་དབང་རྡོ་རྱེ།

 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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༄༅།།ཆུ་རྐལ་རྒྱག་པ།།

	ཨ་ཁུ་ཕག་པ་གཙང་ཆུའྱི་སར་སེབས་སྐབས།
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ལགས་འོང་།	དེང་སང་
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དུས་སོང་ཙང་གཙང་ཆུ་ཐོག་
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རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤྱིས།  
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དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་གཉྱིས་པ།
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སྐོད་འགག་སེ་སྲོག་སྐོན་ཡང་ཡོང་སྲྱིད།	

འབྱུང་རྐྱེན་ཁག	

•གཟུགས་པོའྱི་ཕྱི་ནང་གང་རུང་དུ་ཁྲག་ཤོར་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྲག་རའྱི་མ་ལག་སྤྱི་ཡོངས་སུ་ཁྲག་མྱི་
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གྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན།	རྱིང་ལུགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐོན་རྣམས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་ལག་ཆ་ཡང་རྱིང་ལུགས་ཁོ་རང་གྱིས་སྤོད་ཐུབ་པ་

ལས་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ཞྱིག་དང་།	རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་པ་ཞྱིག་ས་གནས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་བཙལ་མྱི་དགོས་པར།	རྱིང་ལུགས་ཁོ་རང་
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