སཱར་ནཱཐ་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས།

ཆོས་འཁོར་དང་པོ་བསྐོར་ཡུལ་

  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༤      

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧                 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།         

༄༅། །ངའི་འབའ་ཁུག།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༨༤

    

ཧིན་སྒོར། ༥

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

ཨ་ཁུ་ཕག་པས་ཅ་ལག་སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས་སླེ་པོའི་ནང་བླུགས།

albacore - ༡། རྔ་ཉ། ༢། རྔ་ཉའི་ཤ།

algae - ཆུ་བལ། ཉ་ལྕིབས།

ཨ་ཁུའི་ནང་ལ་མགྲོན་པོ་མང་པོ་
ཡོང་གྲབས་ཡོད་པ་འདྲ། ཉོ་ཆ་ཞེ་པོ་
རྒྱག་གི་འདུག་ག

algebra - ཚབ་རྩིས།

aloe - ཚེར་ལྡུམ་མེ་ཏོག

amaranth - སྣེའུ།

ལགས་འོ ང ་། སང་གནངས་སྐུ་
མགྲོན་མང་པོ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད། ད་རྩིས་
གཅིག་སྐྱོན་དང་།

ཨ་ཅེ་ཝ་མོས་རྩིས་རྒྱག་བཞིན་པའི་སྐབས། ཨ་ཁུ་ཕག་པས་ཁུག་མའི་ནང་འབའ་ཁུག་བཙལ།

aluminium - ཧ་ཡང།

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས། གང་
འཚོལ་གནང་གི་ཡོད།

ཨ་ཁུ་ཕག་པས་ཡར་མར་བཙལ་ཀྱང་འབའ་ཁུག་མ་རྙེད་པ་རེད།

anchor - མདོ་འཛིན་པ། གཙོ་སྐྱོང་པ།
abnormal སྤྱིར་བཏང་མིན་པ། = སྤྱིར་བཏང་ངམ་སྤྱི་སྙོམས་ཀྱི་ཆ་ལས་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ།

analog watch - མདས་སྟོན་ཆུ་ཚོད།

anemone clematis - དབྱི་མོང་དཀར་པོ།

abolition ༡། རྩ་གཏོར། སྣུབ་པ། = སླད་མར་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་མི་དགོས་པ་བཟོ་བའི་བྱ་གཞག ༢། ཚེ་གཡོག་ལམ་ལུགས་རྩ་སྣུབ། = ཚེ་གང་གཡོག་ཏུ་

བཀོལ་བའི་ལམ་སྲོལ་རྩ་གཏོར།

abortion མངལ་དབྱུང་། མངལ་གནས་དབྱུང་བ། = བྱིས་པ་བཙའ་དུས་མ་རན་གོང་མངལ་ནས་ཕྱིར་དབྱུང་བའམ་སྐྱུར་བ།

abridge ༡། བསྡུས་པ། = བརྗོད་དོན་གང་ཞིག་གི་ཡིག་གཞི་ཉུང་འཕྲི་བྱེད་པ། ༢། སྙིང་བསྡུས་བཟོ་བ། = སྙིང་དོན་མ་བརླག་པར་བསྡུས་སུ་གཏོང་བ།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

absence ༡། མེད་པ། = གནས་དེར་མེད་པའི་གནས་སྐབས་སམ་རང་བཞིན། ༢། ཚོགས་ཆད། ངོ་ཆད། = མི་ངོ་དངོས་སུ་ངོ་བཅར་མ་ཐུབ་པ།

ཁུངས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་<<ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་>>དེབ་ཕྲེང་ཁག་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་པར་རིས་དང་བཅས་བཀོད།  

༢

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

༄༅།།གཉིད་ཁུག་མཛེས་མ།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

སྒྲུང་ཐུང་།

བློ ་ མཐུན་བསམ་ཤེས་ལྡན་ན།
མིས་སྨོ ན ་རང་སྐྱི ད ་ཡོང་།

པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲི།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།་་་་

དེ་ནས་ཨ་མས།  “བུ། རྩེད་མཚར་མ་བྱས་པར་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་

པ་གསལ་པོར་ཤོད་དང་།” ཞེས་བརྗོད་པ་དང་། ཨ་ཕས་ཀྱང་དེར་མོས་
མཐུན་གྱི་ཚུལ་དུ་བུའི་གདོང་ལ་བལྟ་བཞིན་མགོ་བོ་གུག་གུག་བྱས།

གི་རེད།” ཅེས་བརྗོད། དེའི་རྗེས་སུ་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་པྲཏཱཔ་ལ་འཇམ་
རྩུབ་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་བློ་འགྱུར་བའི་ཐབས་ཤེས་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀྱང་
འབྲས་བུ་མ་ཐོན་པར་བརྟེན། མཐར་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་
མནའ་མར་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་ཀ་མེད་བྱུང་སྟེ་ཀྲཥྞ་ལ།   “པྲཏཱཔ་རཱཡ་

དང་། བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་གཉེན་སྒྲིག་གི་དགའ་སྟོན་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་
དགོས།” ཞེས་བརྗོད་པ་རེད།

ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་རཱཡ་

ཀྲཥྞ་ཡིས། “དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས། གནས་ཚུལ་དེ་དངོས་

དང་བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་གཉེན་སྒྲིག་དགའ་སྟོན་གྲ་རྒྱས་ཤིག་

གྱིས་ལྷ་མོ་གཞན་གཉིས་ལ། མེ་ཕུང་ཞིག་གིས་གནོད་འཚེ་དེ་འགོག་ ཅང་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ཏེ།  “དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་ཡོང་

བ་རེད། ད་ཆ་བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་དང་སློབ་དཔོན་རཱཡ་གཉིས་ལ་རྒྱ་མཚོའི་

དེའི་རིང་ལ་ལྷ་མོ་བཟང་པོ་གསུམ་གྱིས་ཐབས་ལམ་ལེགས་པ་ཞིག་
འཚོལ་བཞིན་ཡོད། དུས་ཚོད་ཅང་མ་འགོར་བར། མེ་རཱི་ཝེའེ་དཱར་

གནས་རེད། ངས་རྩེད་མཚར་བྱེད་ཀྱི་མེད།” ཅེས་སྨྲས། ཨ་མས་ཧ་

མི་ཐུབ། ད་དུང་སྲས་མོ་སྐྱ་རེངས་ལྷ་མོ་བདུད་མོ་རྒན་མོ་དེ་ལས་སྐྱོབ་ གི་མ་རེད། ང་ཚོའི་མི་རིགས་དང་། སྐད་ཡིག ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།
ཐབས་གཞན་ཡོད་སྲིད། ད་ངས་ཤེས་སོང་། ང་ཚོས་སྲས་མོ་དགུང་
ལོ་བཅུ་དྲུག་སོན་པའི་སྐྱེས་སྐར་བར་དུ་གསང་བའི་གནས་ཤིག་ཏུ་

ཟ་ལུགས་སྡོད་སྟངས་ཆ་ཚང་བོད་པ་དང་མི་འདྲ་བ་རེད། དེར་མ་ཟད་

གསོ་སྐྱོང་བྱས་ན། ཉེན་ཁ་དེ་ལས་སྐྱོབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཅེས་བཤད་ ཁོ་ཚོས་བ་ཕྱུགས་དང་མ་ཧེའི་ཤ་བཟའ་བ་རེད། པྲཏཱཔ་ལ་བོད་མོ་སྔ་
པར། རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་སྐྱོ་བཞིན་དུ་ཞལ་
བཞེས་གནང་བ་རེད།

འཛར་ཅན་ཞིག་ལས་གཞན་མ་རག་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཐབས་རྡུགས་རེད།

ད་དཔེ་བསགས་པ་རེད། ག་འདྲ་བྱས་ན་ཡག་གི་རེད།” ཅེས་མིག་ཆུ་

བྱེད།” ཅེས་བརྗོད་པའི་རྗེས་སུ་ཀྲཥྞས།   “ཁྱེད་ཚོ་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་

བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དེར་ང་ཡ་མཚན་སྐྱེས་སོང་། མི་གཞན་ཞིག་
གིས་བོད་པ་དང་མཉམ་དུ་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ན། མི་རིགས་དང་ཆོས་

མིན་པ་དང་། མ་འགྲིགས་པ་གསུངས་པ་དེ་ག་འདྲ་རེད། བོད་པས་བ་

ཕྱུགས་དང་མ་ཧེའི་ཤ་བཟས་པ་ལ་ང་ཚོས་སྐྱུག་བྲོ་བྱས་པ་ནང་བཞིན་
ང་ཚོས་ཉ་ཤ་དང་བྱ་ཤ་བཟས་པ་ལ་བོད་པས་སྐྱུག་བྲོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། ལར་ནས་པྲཏཱཔ་དང་བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་ཁོང་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་བརྩེ་བ་བྱས་ཏེ་མཉམ་དུ་བསྡད་པ་རེད། ངས་ཤེས་

ཚོད་བྱས་ན། ཁྱེད་རང་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཁོང་གཉིས་ཁ་བྲལ་གཏོང་

རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་དང་ཐབས་ཤེས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་པྲཏཱཔ་ཀྱིས་ཉན་
ཤིང་ནགས་ནང་ལ་ཤིང་ཏོག་ལུམ་འབྲས་འཐོག་པར་ཕྱིན། སྐབས་

དེར་རྟ་བཞོན་པའི་ཕོ་གསར་རྫིག་པོ་ཞིག་ཐུག་པ་རེད། ཕོ་གསར་དེ་

སེམས་བཟང་ཅན་ཞིག་ཡོད། བུ་མོའི་ངོས་ནས་རྒྱུས་མེད་མི་ལ་སྐད་

ཆ་བཤད་མི་ཆོག་ཀྱང་། ཕོ་གསར་དེ་མཐོང་བ་དང་དེ་སྔོན་ངོ་ཤེས་པ་
ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་བ་མ་ཟད། ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མི་འདི་ལྟ་བུ་ཐུག་

རྒྱུ་མིན་པ་ཐག་ཆོད་ཚར་འདུག དེ་ལས་དགའ་པོའི་ངང་ནས་བཀྲིས་

སྒྲོལ་མ་མནའ་མར་ངོས་ལེན་བྱས་ན། ཕན་ཚུན་ཚང་མ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་

རྐུན་མ་རྐུ་བ་ར་རྐུ་ཡིན།

ཁ་བརྡའི་དྲྭ་ཚིགས་ལས་བཤུས།

སྟེ་ཁྱིམ་ཕྱོགས་ལ་མགྱོགས་པོ་རྒྱུགས་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ཚོད་བུ་མོའི་ སློབ་མ་རྣམས་ལ་སློབ་ཚན་འཁྲིད་ཀྱི་ཡོད།
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

དུས་རྒྱུན་དུ་དམར་ཟས་བཟའ་ཡི་ཡོད་ཀྱང་། སེམས་པར་ལྷད་མེད་
སྦྱིན་པ་གཏོང་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁོང་བཟའ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་དབར་

ལ་མི་མཐུན་པ་འདི་དག་གིས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་སྤྲོད་ཀྱི་མེད། དེ་ནི་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བསམ་ཤེས་དང་། གཅིག་གི་རིག་གཞུང་དང་།
ཡིད་ཆེས། གོམས་གཤིས། ཆོས་ལུགས་བཅས་ལ་གཞན་དེས་བརྩི་

བཀུར་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མིས་སྨོན་རང་སྐྱིད་བྱུང་བ་རེད། དེང་སང་
བཀྲིས་སྒྲོལ་མས་སློབ་དཔོན་རཱཡ་ཡི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་ཟླ་རེ་བཞིན་རྒྱུན་
མཁོའི་བཟའ་བཅའ་དང་། གྱོན་ཆས་སོགས་ཇི་དགོས་དོ་འདྲེན་མོ་ཊ་

ཆུང་བ་གང་རེ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕ་མ་དང་སྤུན་མཆེད་ཚང་མས་

ཀྱང་བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་མནའ་མ་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བ་ཙམ་མ་ཟད། ཕ་
མ་གཉིས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་བུ་མོ་དང་། སྤུན་མཆེད་ཚོས་རང་རང་གི་
ཕ་མ་གཅིག་གི་གཉེན་ཉེ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པ་བརྩི་བཞིན་ཡོད། དེས་ན་

བཟའ་ཚང་ཕན་ཚུན་བློ་མཐུན་པ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བསམ་
ཤེས་བྱེད་ཐུབ་ན། མི་རིགས་མི་འདྲ་བ་དང་། སྐད་བརྡ་མ་འཕྲོད་ཀྱང་
མི་ཚེ་སྐྱིད་པོ་དང་། མིས་སྨོན་རང་སྐྱིད་ཡོང་རྒྱུ་ངེས་པ་ཡིན།། །།

རྫོགས་སོ།།

བའི་སྐུ་ནི་ས་སྐུ་ཡིན། །ཞེས་པའི་དག་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་

པའི་སྐབས། སློབ་ཕྲུག་ཅིག་ཡར་ལངས་ཏེ་གུས་ཉམས་དང་བཅས།
རྒན་ལགས། “རྐུན་མ་རྐུ་བ་ར་རྐུ་ལ།།” ཞེས་པའི་དོན་ཅི་རེད་ཅེས་

ཀྱོག་ཅིག་ཏུ་བོད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་ཅུང་མཐོན་པོར་རློམ་པའི་དགེ་ དྲིས་པ་ན། རྒན་ལགས་དེས་བསམ་བློ་ཞིབ་མོ་ཞིག་བཏང་སྟེ། རྐུན་

མོ་ཕཽ་ན་དང་། ཕོ་ལོ་རཱ། མེ་རཱི་ཝེའེ་དཱར་ལ་བཤད་འདོད་ཆེན་པོ་བྱུང་ རྒན་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ལོ་ན་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ལ་སླེབས་པའི་བློ་གསར་
སེམས་པ་བུ་དེར་ཤོར་ཚར་བ་རེད།

སློབ་དཔོན་རཱཡ་ནི་ཧིནྡུ་དང་བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་ནི་ནང་པ་རེད།

མཚར་གཏམ་

པའི་རྨི་ལམ་ཡང་ཡང་གཏོང་མྱོང་ཡོད་པ་རེད། བུ་མོས་ཁོ་ལ་དགོང་ གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དང་བར་ཐག་ཆེས་རིང་བའི་གྲོང་གསེབ་ཁུག་
མོ་རྩྭ་ཁང་དུ་རང་གི་ནང་མི་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཡོང་དགོས་པའི་མགྲོན་
འབོད་ཀྱང་བྱས་པ་རེད། དེ་ནས་བུ་མོས་གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་དེ་ལྷ་

ཐག་ཆོད་ཅིག་ཡོད་པ་ནས་ཡོང་སྒོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད།

པའི་སྒོ་ནས་ཡར་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་དང་། མར་ངན་སློང་ལ་

རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་ཅེས་བཏགས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་ཡིན་པ་སུ་གང་ལ་ རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུས་བོད་མི་ཞིག་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ན། འོས་འཚམ་
ཡང་མ་བཤད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལོ་ངོ་བཅུ་དྲུག་རིང་སྐྱ་རེངས་

རི་སྐྱེས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཟིན་པའི་སྐྱེས་སྐར་ཉིན་

མགོ་ཐོན་པ་མ་ཟད། བཀྲིས་སྒྲོལ་མར་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དུ་ཚོང་ཁང་ཆེ་

ལས་མེད་ཙང་། ངས་པྲཏཱཔ་སར་ཕྱིན་ཏེ་ཁོ་གཉིས་ཁ་གྱེས་དགོས་པའི་

རེད། ཁོ་ཚོས་སྲས་མོའི་མིང་ལ་སྐྱ་རེངས་ལྷ་མོའི་ཚབ་ཏུ་རི་སྐྱེས་ ལུགས་ལ་དབྱེ་འབྱེད་མ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡག་པོ་ཡིན་པ་དང་།
ལྷ་མོ་གང་དུ་ཡོད་མེད་གསང་བར་ལུས་པ་རེད།

བུ་ཕྲུག་གསུམ་ཡོད་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་ཡང་སློབ་གྲྭ་འགྲིམས་ཏེ་རང་

སློབ་དཔོན་རཱཡ་ཡིས་དམར་ཟས་མི་བཟའ་བ་དང་། བཀྲིས་སྒྲོལ་མས་

བསླབ་བྱ་བྱས་ན། ཕལ་ཆེར་ཉན་མདོག་ཁ་པོ་རེད། སེམས་ཁྲལ་མ་

སྲས་མོ་དེ་ཉིད་ཤིང་ནགས་དཀྱིལ་གྱི་རྩྭ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་ཁྱེར་པ་

བུ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་ནོར་འཛིན་གྱིས་བརྩིས་པའི་

ཕྲུལ་ཕྲུལ་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱོ་གའི་གདོང་ལ་ལྟ་བཞིན་ངུ་ངག་དང་བཅས་

བརྗོད་པའི་ལན་དུ་པ་ཕ་དེས། “ད་ལྟ་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཕྲུ་གུ་གཅིག་

དེ་ནས་ལྷ་མོ་བཟང་པོ་གསུམ་གྱིས་ཞིང་པ་ཉམ་ཆུང་གི་ཆས་སྤྲས་ནས་

ཤིལིགུརིར་རང་ནང་དུ་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་མི་སྨོན་རང་སྐྱིད་ལྡན་པ་བྱུང་

ཉིན་གཅིག་རྒན་ལགས་དེས། རྐུན་མ་རྐུ་བ་ར་རྐུ་ལ། །རྒྱལ་

མས་དང་ཐོག་ར་བརྐུས་ཤིང་དེ་ནས་ལུག་དང་གླང་སོགས་བརྐུས་
པའི་དབང་གིས་མིང་དེ་ལྟར་ཐོགས་སོ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད།

ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་སྔགས།

༄༅། །འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པའི་
གཟུངས། ཞེས་པ་ནི་ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་ཡིན་ལ། ཆོས་ཚན་

འདི་ཉིད་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཕ་པའི་ལྡེབ་མ་ཉིས་བརྒྱ་གཉིས་
ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད། འདི་ཉིད་སུས་བསྒྱུར་མིན་འགྱུར་བྱང་གསལ་

གྱི་མི་འདུག  གཤམ་དུ་ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་དང་ཕན་ཡོན་རྣམས་
གོང་གི་བཀའ་འགྱུར་དུ་གསལ་བ་བཞིན་བཀོད་ཡོད་པས། གཟུངས་

སྔགས་འདི་བཏོན་པའི་ཕན་ཡོན་ལ་དམིགས་ཏེ་གང་མང་འདོན་པའི་རེ་
བ་འཆང་གི་ཡོད།

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པའི་

གཟུངས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་མུ་ནི་དྷརྨེ། སཾགྲ་ཧ་དྷརྨེ། ཨ་ནུ་གྲ་ཧ་དྷརྨེ།

བི་མུཀྟི་དྷརྨེ། སཱ་རཱ་ནུ་གྲ་ཧ་དྷརྨེ། བཻ་ཤྲ་བ་ཎ་པ་རི་བརྟན་དྷརྨེ། སརྦ་ཀཱརྱ་
པ་རི་པྲ་མ་ཎ་དྷརྨེ། ས་མནྟཱ་ནུ་པ་རི་བརྟན་ནི་དྷརྨེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་པྲ་ཛྙེ་ཤྲུ་

ཏི་སྨྲཏི་མ་ཏི་བི་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དྷཱིཿདྷ་ར་ཎཱི་སྭཱ་ཧྭ། ༀ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་བ་ལ་

སྭཱ་ཧཱ། འདི་བཟུང་བས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་
གཟུང་བར་འགྱུར་རོ། །རྟག་ཏུ་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ན་ཡིད་གཞུངས་པར་

འགྱུར་རོ། །ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་འབྱང་བར་འགྱུར་རོ། །ཤེས་རབ་

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།་་་་

དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་འདུན་ཆེན་པོསྐྱེས་ནས་དེ་མ་ཐག་བཱིར་བལ་རང་གི་

མདུན་དུ་བསྐོངས་ཏེ་ཁོང་ལ་གནས་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།
“བཱིར་བལ། ཁྱེད་རང་ལྷ་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ངའི་ཡབ་ཆེན་གྱི་གནས་སྟངས་

ག་འདྲ་ཡོད་མེད་རྒྱུས་ལོན་པར་བྱོས་དང་།” ཞེས་གསུངས་པ་ན། དེ་མ་ཐག་

བཱིར་བལ་གྱི་སེམས་ནང་རང་ཉིད་ལ་ལྐོག་གཡོ་ངན་ཇུས་ཆེན་པོ་ཞིག་གཤོམ་
གྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་པར། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ཁྱེད་ཀྱིས་

གོང་དུ་བཀུར་འོས་པའི་འགན་འཁྲི་འདི་གུས་པར་གནང་བར་དགའ་སྤྲོ་ཆེ།
འོན་ཀྱང་བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་པར་གུས་པར་ཟླ་དྲུག་

བརྒྱད་སྟོང་པའི་གཟུངས་སྔགས།

༄༅། །འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་

གཟུངས། ཞེས་པ་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཤེར་ཕྱིན་བརྒྱད་སྟོང་པའི་གཟུངས་

བཀའ་འགྱུར་དུ་གསལ་བ་བཞིན་བཀོད་པ་ལའང་ཐུགས་སྣང་གིས་གང་
མང་འདོན་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུ།

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་

གཟུངས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཧྲཱིཿ ཤྲུ་ཏི་སྨྲཏི་བི་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་

པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་བཟློག་གོ །ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དང་། ངན་སོང་ཐམས་ཅད་

རྣམ་པར་སྦྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
བརྒྱད་སྟོང་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

ཕུག་ལམ་དེ་ནས་བཱིར་བལ་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད།

དེ་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་བཱིར་བལ་ལྷ་ཡུལ་ནས་ལོག་

ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱལ་པོས་ཐོས་པ་དང་། ལམ་སང་བཱིར་བལ་ཐུག་

པར་ཕྱིན་པ་རེད། བཱིར་བལ་གྱི་ཁ་སྤུ་རྣམས་སྐྱ་བོར་འགྱུར་ཡོད་པ་རྒྱལ་པོས་

གཟིགས་ཏེ། “བཱིར་བལ། ངའི་ཡབ་ཆེན་ག་འདྲ་འདུག་གམ།” ཞེས་སྤྲོ་སེམས་
ཆེན་པོས་དྲིས་པ་ན། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ཁོང་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐུ་ཁམས་གསལ་

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

བཞིན་འདུག འོན་ཀྱང་ཁོང་ལ་དཀའ་ངལ་གཅིག་རང་འདུག” ཅེས་བཱིར་བལ་

གྱིས་ལན་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་ན། རྒྱལ་པོས་མཁྱེན་འདོད་ཆེན་པོས། “དཀའ་ངལ་

དེ་གང་རེད་འདུག” ཅེས་དྲིས་པར། བཱིར་བལ་གྱིས། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ལྷ་ རི་བོང་དང་། བྱི་བ་ཐེའུ་ཆུང་། ཁྲུང་ཁྲུང་བཅས་ཀྱང་བྱི་ལ་དོམ་དང་མཉམ་
ཡུལ་དུ་སྐྲ་བཞར་བ་ཡག་པོ་ཞིག་ཁྱོན་ནས་མི་འདུག དེར་བརྟེན་ཡབ་ཆེན་གྱིས་
དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་པོའི་སྐྲ་བཞར་བ་ཁོང་ཞེ་པོ་དྲན་གནང་གི་འདུག་གསུངས་

སོང་། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་གིས་སྐྲ་བཞར་བ་དེ་ཁོང་གི་ཞབས་ཕྱི་རུ་ཡིན་གཅིག་
གཏོང་རོགས་གནང་ཞུས་སོང་།” ཞེས་ལན་ཕུལ།

བཱིར་བལ་གྱི་གཏམ་དེ་ལྟར་ཐོས་པ་དང་རྒྱལ་པོས་སྐྲ་བཞར་བ་དེ་ཡར་
བོས་ཏེ་གསུངས་པ། “ཁྱེད་ལ་གཏམ་བཟང་
ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ངའི་ཡབ་ཆེན་དམ་པས་

དུ་བོད་དུ་སྡོད་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱས།  

སྐྱིད་པ་ལ་དང་སྐྱིད་པ་ལ། །
དགའ་སྐྱིད་འཛོམས་པའི་ཡུལ་
ལུང་འདིར། །

གངས་ལྗོ ང ས་བོད་
ཡུལ་སྐྱིད་པ་ལ། །

རྟག་ཏུ་འཛོ མ ས་པའི ་ བཀྲ་
ཤིས་ཤོག། །།

ཁྱེད་རང་ཕ་ཡུལ་དུ་སྒུག་བཞུགས་འདུག

རྫོགས་སོ།།

ཁོང ་གིས ་དུས་རྟག་ཏུ་ཁྱེད ་ཀྱི་ ལག་རྩལ་

ལ་བསྟོད་བསྔགས་ཆེན་པོ་གནང་གི དེར་

བརྟེན་གང་མགྱོགས་ལྷ་ཡུལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་གྲ་

སྒྲིག་ཡོངས་རྫོགས་བྱོས་ཤོག” ཅེས་བཀའ་

བྱེད་སའི་འོག་ཏུ་ཕུག་ལམ་ཞིག་བྲུས་པ་རེད།

དུ་ནག་འཁྲིགས་པའི་གོ་སྐབས་དེ་བཟུང་ནས་དུར་ཤིང་འོག་ཏུ་བཟོས་པའི་

དིར་ང་
རེད། ཁྱེད་ཚོ་འ
ྡོད་དང་།
ཚོའི་མཉམ་དུ་ས

ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཡུལ་ཞིག་རེད་ཨང་། ཁོང་མི་ཚེ་སྐྱིད་པོའི་ངང་ནས་སྐྱེལ་

བལ་གྱིས་གསང་བའི་སྒོ་ནས་ཞུགས་འབུལ་

པས། ཤིང་ལ་མེ་སྒྲོན་སྐབས་མེ་འབར་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་དུ་ནག་ཐོན་ཡོང་བ་རེད།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ོ་ཚོའང་འདིར་
ཨ་མ་ལགས། ཁ
ང་།  
སྡོད་གསུངས་ད

ཞིང་བློ་ཡིད་བག་ཕེབས་ངང་བཞུགས་འདུག ལྷ་ཡུལ་ཟེར་བ་དེ་དངོས་གནས་

དགོས་གནང་བ་རེད། ཟླ་བ་དྲུག་གི་རིང་བཱིར་

སྔ་ས་ནས་དུར་ཤིང་ཆེད་དུ་རླན་བཤེར་ཅན་གྱི་ཤིང་བརྩིགས་ཏེ་བཞག་ཡོད་

བྱི་ལ་དོམ་ཕྲུག་རང་གི་ཕ་མ་དང་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་བས་ཧ་ཅང་དགའ་

མི་ཏཱ་ཡེ། སརྦ་དུརྒ་ཏི་ཤོ་དྷ་ཡ། རཱ་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། འདི་བཟུང་བས་ཤེས་ པོ་བྱུང་བ་རེད།
རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་གཟུང་བར་འགྱུར་རོ། །ལྟས་ངན་

གནང་སྟེ་ཁོང་ལ་དངུལ་དང་དུས་ཚོད་གང་

བཱིར་བལ་ལ་ག་ལེར་ཕེབས་ཨང་ཞུས་ཏེ་དུར་ཤིང་ལ་མེ་བསྒྲོན། བཱིར་བལ་གྱིས་

ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་
རྗེ་ཆེ་གནང་།

མི་གསལ།  གཤམ་དུ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་གཟུངས་སྔགས་དང་ཕན་ཡོན་

ལྟར་བཏོན་པ་ན། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཁས་ལེན་

བཞག་པ་རེད། དེར་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མས་

ང་ལམ་ནོར་ནས་ས་ཆ་གཞན་
ཞིག་ཏུ་སླེབས་སོང་། ཁོ་ཚོས་ང་
ལ་རོགས་པ་གནང་བྱུང་།

ལྡེབ་མ་ཉིས་བརྒྱ་གསུམ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད། འདི་ཉིད་ལའང་འགྱུར་བྱང་

བསྩལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།” ཞེས་ཆ་རྐྱེན་དེ་

ཡོད་པ་དང་དེའི་སྟེང་བཱིར་བལ་བསྙལ་ནས་

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

ཡིན་ལ། ཆོས་ཚན་འདི་ཉིད་ཀྱང་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཕ་པའི་

རིང་གི་དུས་ཡུན་དང་། སྒོར་མོ་འབུམ་བཅུ་

ཉིན་མོ་དེར་དུར་ཤིང་གྲ་སྒྲིག་བྱས་

༄༅། །ཁྱིམ་དུ་ལོག་པ། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༡༨༽ ལྷ་ཡུལ་གྱི་འགྲུལ་བཞུད།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

བསྩལ།

སྐྲ་བཞར་བས་རྒྱལ་པོའི་གསུང་

རྩོམ་ཡིག་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས།

༄༅།།རྒྱ་ཆེ འི ་ ཀློ ག ་པ་པོ ་ སྤྱི ་ དང་རི ག ་པའི ་ གནས་ལ་སྦྱང་བརྩོན་

གནང་བཞིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཞུ༌རྒྱུར། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཕ་

ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་བརྙན་དེབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་སློབ་ཕྲུག་གི་མོས་

དེ་ཐོས་པ་དང་སེམས་ནང་འཇིགས་དངངས་ པ་དང་འཚམས་པའི༌གནའ་དེང་གི་རྒྱུན་ཤེས་དང་། མཚར་གཏམ།
ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ། དེ་མ་ཐག་རྒྱལ་པོའི་རྐང་པར་འཐམས་ནས་དེ་སྔོན་སྐུ་བཅར་ བརྩམས་སྒྲུང་། དེ་མིན་འཕྲོད་བསྟེན་དང་། ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་ལ་

བ་ཚོས་བཤམས་པའི་ལྐོག་ཇུས་ཡོངས་རྫོགས་བགྲངས་པ་རེད། རྒྱལ་པོས་ སོགས་པའི་རྩོམ་རིགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སྔར་ལྷག་གནང་བའི་རེ་བ་
ལྐོག་ཇུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་པ་དང་ཁོང་ཁྲོའི་མེ་འབར་ཏེ་ལྐོག་ཇུས་པ་ དང་བཅས།

འདི་ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་ཁྱེད་

རྣམས་མདུན་དུ་བསྐོངས་ཏེ། སྐྲ་བཞར་བ་གཙོས་ཁོ་ཚོ་ཚེ་བཙོན་དུ་བཅུག་ རྣམས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་འདོན་ཐེངས་གང་དུ་ཐོན་པའི་བརྙན་དེབ་དེའི་

པར་ཕུད་ཁ་གྲངས་ ༣ རེ་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡིན་པས། རྩོམ་

པ་རེད།

དེའི་རྗེས་བཱིར་བལ་གྱིས་རང་ཉིད་ཕུག་ལམ་བརྒྱུད་བྲོས་བྱོལ་ཕྱིན་ ཡིག་གཏོང་སྐབས་དོ་བདག་གི་སྦྲག་ཐོག་ཁ་བྱང་གསལ་པོ་གཏོང་
གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
པའི་སྐོར་རྒྱལ་པོར་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དང་། རྒྱལ་པོའང་རང་གི་བློ་གྲོས་ཅན་
	རྩོམ་ཡིག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། མངགས་ཉོའི་ཁ་བྱང་ཁག་
གྱི་རོགས་པ་དེ་ཉིད་མི་དོར་བར་དགའ་སྤོབས་ཆེན་པོ་སྐྱེས། མཐར་རྒྱལ་པོས་
བརྙན་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ ༤ པར་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་དེ་དོན་དགོངས་
སྐྲ་བཞར་བའི་རྨོངས་དད་ཅན་གྱི་འཆལ་གཏམ་དེར་ཡིད་ཆེས་བྱས་པར་བཱིར་
འཇགས་ཡོང་བ་ཞུ། རྩོམ་སྒྲིག་པས།
བལ་ལ་བཟོད་གསོལ་ཞུས་པ་རེད།། །།
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

བཙོད།

ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་རིགས་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་ལི་དམར་མདོག་རིང་ལ་ཚིགས་

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ གནམ་ལོ་གསར་ པ་མང་བའི་དཀྱིལ་དུ་བུ་ག་ཡོད་པ་དང་། ཕྱིར་སྐྱི་ལྤགས་དཀར་པོས་བཏུམས་ཡོད།
དུ་བཞད་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་འཚམས་འདྲིའི་
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།

སྡོང་པོ་གྲུ་བཞི་ལྗང་ལ་ཅུང་རིང་

བར་སྤུ་དཀར་རྩུབ་པོས་ཁྱབ་པ་
ས་ལ་ཉལ་ཏེ་སྐྱེ་བའམ། ཡང་ན་

སྐྱེ་དངོས་གཞན་ལ་འཁྲིལ་ནས་ཁྲུ་

༄༅། །གཞིས་བྱེས་བོད་འབངས་ཡོངས་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ གང་ཙམ་སྐྱེ་བ་དང་། ལོ་མ་ལྗང་

གཉིས་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་ སེར་སྙིང་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ངར་བ་

དེད་དཔོན་ཆེན་པོ། འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ རིང་བ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་བར་བར་དུ་འཁོར་ནས་སྐྱེ་ཞིང་། ལོ་མའི་མཐའ་ལ་ཉག་མེད་པ་
རྣམ་སྤྲུལ་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་དབང་ མཉམ་པ་དང་། ལོ་སྡོང་གི་སྤུ་དཀར་ལ་ལག་པ་འཆང་ན་འབྱར་བག་ཟངས་རྩི་དཀར་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསང་གསུམ་རྡོ་ པོ་འདྲ་བ་ཡོད། མེ་ཏོག་སེར་སྐྱ་ཆུང་བ་འདབ་མ་ལྔ་ལྡན་སྡོང་པོའི་རྩེར་འཆར་ཞིང་།
འབྲས་བུ་སྔོ་ལྗང་ཆུང་ལ་ཧྲིལ་བ་སྨིན་ཚེ་དམར་སྨུག་འོད་མདངས་རྒྱས་པ་སྐམ་ཚེ་
རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང༌། མཛད་འཕྲིན་སྔར་ལས་རྒྱས་
ནག་པོར་འགྱུར་གྱི་ཡོད།  
པའི་ཤིས་སྨོན་གསོལ་འདེབས་དང་བཅས་རབ་གནས་མེ་
སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཀོང་པོ་དང་། གྲོ་མོ། སྐྱིད་གྲོང་། འབྲས་ལྗོངས། རྒྱ་གར་
བྱ། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ གནམ་ལོ་གསར་དུ་བཞད་པའི་
ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་སོགས་ཀྱི་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༢༧༥༠
དགའ་སྟོན་ལ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་གྲངས་
ཡས་མས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཆུང་བའི་ནགས་འགྲམ་དང་། རི་ལྡེབས་ཤིང་ཕྲན་གྱི་གསེབ།
མེད་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། ༸མགོན་པོ་མཆོག་གིས་དུས་གསུམ་ སྡོང་ཐུང་སོགས་ལ་འཁྲིལ་ནས་སྐྱེ་བ་མང་།
གསལ་གཟིགས་ཐོག་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནན་གྱིས་ཕྱག་
བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའམ་སྟོན་ཁའི་དུས་
བསྟར་མཛད་དེ། མཐར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་ ལ་རྩ་བ་བསྔོགས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་དུམ་བུར་གཏུབས་ནས་བསིལ་གྲིབ་
སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་རྟགས་རིན་པོ་ཆེ་སྩལ་རྒྱུའི་ཐུགས་ ཏུ་བསྐམ་དགོས།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

ནད་དང་། མཁལ་མའི་འགྲམས་ཚད། དེ་མིན་རྒྱུ་ལོང་གི་ཚད་པ་སོགས་ལ་ཕན་པ་
ཡིན།
མིང་གཞན། མདོག་བསྒྱུར་དང་། མར་བཙོད། བཙོད་མདུད་ཡང་ཟེར།

མེ་ཏོག་སེར་ཆེན།

མེ་ཏོག་སེར་ཆེན་ནི། ལོ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ། རྩ་
བ་རྐང་གཅིག་ལ་ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་
ཕྲན་ཡོད་པ་དང་། ལོ་མ་སྒྲོ་དབྱིབས་
ཅན་གྱི་མཐའ་ཅུང་ཟད་མི་སྙོམས་པ་
ལ་ཕུག་གི་ལོ་མ་འདྲ་བ་ས་ལ་འབྱར་
ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན། དེར་མེ་ཏོག་སེར་པོ་
འཆར་ཞིང་ལོ་སྡོང་མེ་ཏོག་བཅད་ན་
འོ་མ་ཅུང་ཟད་འབྱུང་བ་ཡིན།
སྐྱེ་གནས། བོད་དང་རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཕལ་མོ་ཆེར་ལྡུམ་རའི་ནང་སྐྱེ་བ་དང་།
བསིལ་དྲོད་སྙོམས་སའི་ཁུལ་དུ་འདེབས་འཛུགས་ཀྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་ཙམ་ལ་ལོ་སྡོང་མེ་འབྲས་ཡོངས་
རྫོགས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་བསིལ་སར་བསྐམ་དགོས་པ་ཡིན།
བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་ལོ་སྡོང་མེ་འབྲས་སྨན་སྦྱོར་བྱས་
པས་མགོ་སོགས་ཀྱི་རུས་པར་གས་ཆག་བྱུང་བ་སྦྱོར་བ་དང་། རྨ་རུལ་བ། རྩ་ཕྲན་
ཆད་པ། ཆུ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཉམས་པ་སོགས་ལ་ཕན།

མིང་གཞན། བྱང་ཆུབ་མེ་ཏོག་དང་། ལེ་བརྒན་ཙེ། མཁའ་འགྲོའི་གསང་སྨན་བཅས་
ཟེར། ཨིན་སྐད་དུ། མེ་རི་ གོལྜ་ (marigold) ཟེར།  

འགན་ལྕི་མོ་བཞེས་མཚམས་མཛད་ཀྱང་། བཙན་བྱོལ་བོད་ བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་ཡལ་ཕྲན་སྨན་སྦྱོར་བྱས་པས་ཁྲག་
མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེའི་དོན་ཚན་དང་པོར་ཇི་གསལ། ཁུངས། དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་ 《བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་བསྟན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀྱི་
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ལ་དུས་
ནས་དུས་སུ་བཀའ་སློབ་རིམ་སྩལ་དང་། གངས་ཅན་བོད་

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

རི་མོའི་གླིང་ཁ།

འབངས་ཡོངས་རྫོགས་ཚེ་རབས་གཏན་དུ་མེ་ཏོག་གང་ལ་
ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་ཐུགས་

པོ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་བཞིན་པའི་ལོ་ཆུང་

The Editor

དགའ་ཤར་མངའ་རིས་ཁང་ཚན། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། གྲགས་པ་ལེགས་བཤད།

བཅས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།

PHAYUL Shejai Bangzod
DoE, CTA, Gangchen Kyishong
Dharamsala-176215
Distt. Kangra (H.P.) India

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བྱང་ཆུབ་ཡར་འཕེལ།

དགའ་ཤར་མངའ་རིས་ཁང་ཚན། འཛིན་རིམ་བཞི་པ།

དགའ་ཤར་སོག་པ་ཁང་ཚན། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།

གློག་འཕྲིན།: phayulshezod@tibet.net

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མ་རྣམས་ www.bodyiglobjong.com
དྲྭ་ཚིགས་སྟེང་ནས་གཟིགས་ཐུབ།

ཚེས་ལ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་དང་། འབྱུང་
གང་གནང་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན་དང་

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བྱང་ཆུབ་བསྟན་རྒྱས།

སློབ་ཕྲུག་བཅས་ལ་རབ་གནས་མེ་བྱའི་གནམ་ལོ་གསར་

འགྱུར་ལོ་འདིའི་ནང་བགེགས་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་། ཕྱག་ལས་

ངག་དབང་རྡོ་རྗེ།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་

འདེབས་ལགས།

པ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་

རི་མོ་བ།

ཇུས་འགོད་པ།

མཁན
ྱཻ ། མཁན
ྱཻ ། མཁྱེན། ཅེས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་

གཞིས་ཆགས། ཚོགས་པ་ཁག་བཅས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་རྣམ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ། ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

རྗེའི་སྐྱབས་འོག་ནས་ནམ་ཡང་མི་འདོར་བ་མཁན
ྱཻ ། མཁན
ྱཻ །
དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་དང་། དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་།  

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མངགས་ཉོའི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་
ཁ་བྱང་ཐོག་ཤེས་རིག་པར་ཁང་ལ་གནང་རོགས།

དགའ་ཤར་མངའ་རིས་ཁང་ཚན།། འཛིན་རིམ་གཉིས་པ། དགའ་ཤར་མངའ་རིས་ཁང་ཚན། འཛིན་རིམ་དང་པོ།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ། །
ལག་ལེན་བསྐྱལ་ན་བྱིན་རླབས་ཡོང་རྒྱུ་རེད།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བྱང་ཆུབ་དཔལ་འབྱོར།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། ཆོས་གྲུབ།

FIRST AID

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

ཆོས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་བྱིན་རླབས་ཡོང་གི་རེད་མ་གཏོགས། སོ་སོས་ཉམས་ལེན་མ་བྱེད་ན་བྱིན་

རླབས་ཡོང་རྒྱུ་མེད། འདི་ངོས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། སོ་སོས་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་གང་ཐུབ་ལག་ལེན་
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སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།

༄༅།།ཐོ ག ་མའི ་ བཅོ ས ་ཀ།

ཐོག་མའི་བཅོས་ཀའི་ཡོ་ཆས་སྣ་འཛོམས་དང་

དེ་དག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར།
མེ་གསོད་བྱེད།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

ཉེན་ཁ་ཡོད་སར་རང་སྲུང་གི་
ཡོ་ཆས་བེད་སྤྱོད།

ཉེན་འགོག་གི་ཐབས་ཇུས་བློ་ངེས།

སྐྱེལ་དུས་རིམ་པས་བློར་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཏེ། སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་། ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་། ཚེ་རིང་པོ་ཚང་མ་ཡོང་གི་ཡོད། དེར་
བརྟེན་སོ་སོས་ཆོས་ཉམས་ལེན་མ་བྱས་པར་བྱིན་རླབས་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཡོང་གི་རེད་བསམས་ནས་བྱིན་རླབས་དང་བྱིན་རླབས་

ཞེས་ལབ་བསྡད་ན་ནོར་འཁྲུལ་རེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཐུབ་རྣམས་སྡིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁྲུ་ཞིང་། །འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་

ཕྱག་གིས་མི་སེལ་ལ། །ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་གཞན་ལ་སྤོ་མིན་ཏེ། །ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བར་མཛད། །ཅེས་ཆོས་ཉིད་
བདེན་པ་སྟོན་རྒྱུ་དེ་ཡང་ང་ཚོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་དོན་དུ་གསུང་གི་ཡོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟེན་འབྱུང་
དང་། རྟེན་ནས་བཏགས་པའི་རྟེན་འབྱུང་སོགས་ཆོས་བསྟན་པ་དེར་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་ཡང་ཡང་བསམ་བློ་
བཏང་ནས་ཡིད་ཆེས་རྙེད་པའི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་སྐྱེལ་ན་བྱིན་རླབས་ཡོང་རྒྱུ་རེད།

ཅེས་པ་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་སུ་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁྲི་
		
ཚོ་བརྒལ་བར་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དབང་སྩལ་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

ཞལ་བ་རྣམས་གཙང་མ་དང་འབར་
འབུར་མེད་པ་དགོས།

ལས་ཀ་བྱེད་སར་ཉེན་འགོག

