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།         

༄༅།།གན་རྐྱལ་ལོག་པ།།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༨༧

    

ཧིན་སྒོར། ༥

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

སྐབས་དེར་ཨ་ཅེ་ཝ་མོས་འཚིག་དྲི་ཞིག་ཁ་བ་ན།
དྲི་མ་འདི་གང་རེད།

གཅིག་ཚིག་པ་འདྲ།

artery - འཕར་རྩ། / vein - སྡོད་རྩ།

atlas - མཇིང་ཚིགས་དང་པོ།

འོ་ཛི། ད་དཔེ་བསགས་སོང་། ཐབ་
ལ་འོ་མ་བསྐོལ་ནས་བཞག་ཡོད།

ascending colon - ཁྲག་ལོང། / transverse colon - རྩམ་ལོང།
descending colon - སྲིན་ལོང།

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ཐབ་ཚང་ནང་རྒྱུགས་པ་དང་།

atrium of the heart - སྙིང་གི་ཁོག་ཆེན།

astrolabe - སྐར་ཚོད་འཁོར་ལོ།

athlete’s foot - རྐང་པའི་ཧམ་ཤུ།

atmosphere - རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར། རླུང་ཁམས།

auk - ཆུ་བྱ་གདོང་དཀར།

དེ་འདྲའི་དྲན་པ་སྡུག་པ་ལ།

accelerator མྱུར་སྣོན། བང་སྣོན་ཡོ་ཆས།= ཟུངས་ལྡན་རྡུལ་གྱི་འགུལ་སྟབས་ནུས་པ་སྤོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག འདི་ནི་ལྟེ་རྡུལ་དང་ཕྲ་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རིག་
པའི་ནང་ཉམས་ཞིབ་ཆེད་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

accept ༡། ཁས་ལེན་པ། = ངོས་ལེན་བྱེད་པ། ༢། དང་དུ་ལེན་པ། = སྦྱིན་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་དགའ་པོའི་ངང་ལེན་པ། ༣། མོས་མཐུན་བྱེད་པ། = གནད་

དོན་གང་ཞིག་གི་ཐོག་བསམ་གྲོས་མཐུན་པ།
ཨ་རོ་རོ་རོ་་་། ཐབ་ཕྱིས་རློན་
པ་དེ་འདིར་སུས་བཞག་པ་
ཡིན་ནམ།

རྫོགས་སོ།།

acceptability ཁས་ལེན་འོས་པའི་རང་བཞིན། = འདོད་བློ་ཁེངས་པའམ་ངོས་ལེན་བྱེད་རུང་བའི་ཁྱད་ཆོས།

acceptable ཁས་ལེན་རུང་བའི། = ངོས་ལེན་བྱ་འོས་པའི།

accident ༡། རྐྱེན་ཆག = རྨས་སྐྱོན་ནམ་འཆི་རྐྱེན་འབྱུང་གཞིའི་ཆག་སྒོ། ༢། སྟེས་དབང༌། = རྒྱུ་རྐྱེན་ཁ་གསལ་མི་ལྡན་ནའང་རང་བཞིན་སྟབས་ལེགས་ཀྱིས་བྱུང་བ།

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།

ངོ་དེབ་ཀྱི་ངོས་གཞན་ཞིག

སྒྲུང་ཐུང་།

པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲི།

༄༅། །དྷ་ས་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྒོ་ཆེན་པོ་དེའི་འོག་ནས་

ཤར་ཕྱོགས་སུ་གོམ་སྟབས་བརྒྱ་ཙམ་སོང་རྗེས། ལག་པ་གཡས་ངོས་སུ་སྣར་
ཐང་པར་ཁང་ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་ཅན་དེ་མཐོང་གི་ཡོད། ཁང་ཆེན་དེའི་ནང་
དུ་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་། ཤེས་བྱ་པར་
མཐར་ལྷ་མོ་གསུམ་གྱིས་བདུད་མོ་དེ་མཐོང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་སྟབས་
མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་དེ་དུས་རྦད་དེ་ཕྱིས་དྲགས་པ་རེད། བདུད་མོ་དེས།

ཁྱེད་ཚོ་ལྐུགས་པ་ཐེབས་ཆག་ཤ་སྟག་རེད། ཁྱེད་ཚོས་ང་ཕམ་གྱི་རེད་

བསམ་གྱི་ཡོད་ཀྱང་། ང་བདུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡིན། འདིར་ཁྱེད་

ཁང་། བརྙན་འཕྲིན་དང་སྒྲ་འཇུག་སྡེ་ཚན་བཅས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཉེ་བའི་ཆར་

གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ཡང་ལས་ཁུངས་
དེའི་ཁོངས་སུ་ཟླ་སྒྲིལ་བཏང་ཡོད།

ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ནི་ལས་ཁུངས་དེའི་ནང་གི་ལས་བྱེད་པ་གཅིག་

རང་ཚོའི་རྩ་ཆེའི་སྲས་མོ་ཡོད། ཅེས་ངར་ནས་བཤད།

ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ནང་བོད་གནས་

མཛེས་མ་སྐྱ་རེངས་ལྷ་མོ་ཁོ་ཚོར་བསྟན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། སྟོད་གོས་རིང་

རེབ་གོང་དུ་སྐྱེས་ཏེ་ལོ་ན་ཆུང་དུས་ནས་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་

གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་བདུད་མོས་གཉིད་མཐུག་པོ་ཁུག་པའི་

པོ་དེ་མོ་རང་གི་ཕྱོགས་སུ་འཐེན་པ་རེད།  དེ་འཕྲལ་བདུད་མོ་དེ་འོད་

རླབས་ཆེམ་ཆེམ་ནང་ཡལ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ཆ་སྲས་མོར་བདུད་མོའི་
ངན་སྔགས་ཆ་ཚང་ཕོག་ཚར་བ་རེད། ད་སྲས་མོའི་དགའ་རོགས་ངོ་
མས་འོ་བྱས་ན་མ་གཏོགས་སྐྱོབ་ཐབས་མེད།

ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་ད་ཆ་ལོ་ལྔ་ཙམ་འགྲོ་ཡི་ཡོད། ཁོ་པ་ཨ་མདོ་

པར་བརྟེན། མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གི་
བསླབ་པ་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་ཆབ་ཆར་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཁུར་ཞུས་ཏེ་ལོ་ཤས་
བསྡད། དེ་གར་དགེ་རྒན་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཁོ་པར་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་

སྦྱོང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་ཞལ་མཇལ་ཞུ་རྒྱུའི་འདུན་

པ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷ་ས་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་
འབྱོར། གསོག་སྒར་སློབ་གྲྭར་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་སྦྱངས་

ཏེ་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་འགྲོ་རྩིས་ཡོད་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ། ཕྱི་དྲིལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དུ་རྒྱ་སྐད་དང་། རྒྱ་ཡིག་ཤེས་
མཁན་གྱི་མི་འགའ་ཤས་དགོས་མཁོ་བྱུང་བའི་སྐབས་དང་སྟབས་འཁེལ་
མེ་རཱི་ཝེའེ་དཱར་གྱིས་གང་ལྟར་གཅིག་བྱེད་དགོས་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། མོས།

གནས་ཚུལ་ངན་པ་འདི་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཤེས་འཇུག་རྒྱུ་མེད། དེའི་ཆེད་
དུ་ང་ཚོས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་གཉིད་མ་སད་བར་དུ་མི་ཚང་མ་གཉིད་ཁུག་ཏུ་
འཇུག་དགོས། ཞེས་བཤད།

བས། ཁོ་པར་ལོ་གཉིས་ཆོད་གན་ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་ཉམས་ཞིབ་ཚན་པར་ལས་

བསྐོས་བྱུང་། དེ་ནས་བཟུང་ཁོ་པས་ལོ་གཉིས་རེའི་མཚམས་སུ་ཆོད་གན་
བསྐྱར་གསོ་བྱས་ཏེ་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞིན་བསྡད།

ལོ་ཤས་གོང་ནས་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་བརྡ་འཕྲིན་འཕྲུལ་

དེ་ལྟར་ལྷ་མོ་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་ཁང་ལ་མཐུ་གཏོང་བཞིན་པའི་ རིག་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐོར་ཕྱིན་ཏེ། ད་ཆ་དྲྭ་རྒྱ་དང་། གློག་འཕྲིན། མྱུར་
སྐབས། རྒྱལ་པོ་ཧུ་བཱར་ཊི་ཡིས། ངའི་བུ་ཕི་ལིཔ་ཀྱིས་སེམས་འཇུན་ཐུབ་
ཀྱི་མི་འདུག  ཁོ་རི་སྐྱེས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་ཅེས་པའི་བུ་མོ་ཞིག་ལ་སེམས་
ཤོར་འདུག  ཅེས་ཤོད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་གོ་བ་རེད། དེའི་སྐབས་ཕོ་ལོ་རཱ་

འཕྲིན། བརྙན་འཕྲིན། ངོ་དེབ། ཟིན་བྲིས། འཕྲིན་ཐུང་བཅས་ནི་གལ་ཏེ་ཀམ་

པུ་ཊར་དང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ཞིག་ལག་ཏུ་ཡོད་ན། དེ་དག་གི་བེད་སྤྱོད་ནི་

ཡིས་སྲས་མོ་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་ལ་ཤིང་ནགས་ཁྲོད་དུ་ཐུག་པའི་རྒྱུས་མེད་ མཛུབ་མོའི་རྩེ་ལ་གནས་ཡོད།
ཕོ་གསར་དེ་ངོ་མ་རྒྱལ་སྲས་ཕི་ལིཔ་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་རེད།

དྷརྨ་ས་ལའི་རི་མགོ་རྣམས་སྨུག་པས་བཏུམས་ཤིང་། རི་གཤམ་

དུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཆར་པ་སིམ་སིམ་ཞིག་འབབ་བཞིན་པའི་ཉིན་གཅིག་

རྐུན་མ་གསུམ།

གཤོམ་བཞིན་ཡོད། མོས། རྒྱལ་སྲས་ཕི་ལིཔ་གཅིག་པུས་ངའི་ངན་

སྔགས་གཏོར་ཐུབ་ཀྱི་རེད། སོང་ཙང་ངས་ཁོ་འཕྲལ་དུ་བཙལ་དགོས།
ཞེས་བཤད་དེ། མོ་དང་བདུད་མོའི་དམག་དཔུང་རྣམས་ཀྱིས་ཕི་ལིཔ་
འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་མུན་དོང་ཞིག་ཏུ་སྒོ་བརྒྱབས་ཏེ་བཞག

འོན་ཀྱང་ལྷ་མོ་བཟང་པོ་གསུམ་ཕི་ལིཔ་ཀྱི་ཉེན་སྐྱོབ་ཏུ་འཕུར་

ནས་སླེབས་ཏེ། ཁོ་གློད་བཀྲོལ་བཏང་། ཁོ་ཚོས་ཁོ་ལ་སྒྱུ་མའི་རལ་གྲི་
དཔའ་དམ་ཞིག་སྤྲད་དེ་གཉིད་ཤོར་བའི་སྲས་མོའི་སར་ཁྲིད་པ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་དེབ་ཀྱི་ནང་དུ་ཨ་རི་ནས་ཡིན་པ་མིང་
ལ་ཨཱནིཏཱ་ ཧཱིལ། ཟེར་བའི་བུ་མོ་མཛེས་མ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་
དང་འཕྲིན་ཐུང་ཞིག་བསྐུར་ཡོད་པ་མཐོང་བ་རེད། འཕྲིན་ཐུང་དེའི་ནང་དུ།

“ངའི་མིང་ལ་ཨཱནིཏཱ་ཧཱིལ་ཟེར་གྱི་ཡོད། ང་རང་ལོ་ ༣༡ ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་

གོས་གསར་དཔེ་སྟོན་མའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་གི་འདྲ་པར་ངོ་

དེབ་བརྒྱུད་མཐོང་བྱུང་བས་ཁྱེད་རང་དང་གྲོགས་པོ་སྒྲིག་འདོད་བྱུང་།” ཅེས་
བྲིས་ཡོད།

ཨཱནིཏཱའི་པར་དེ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་མོ་ནི་མིའི་བུ་མོ་དང་མི་འདྲ་བར་

ལྷའི་སྲས་མོ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པས། ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་

དབང་མེད་དུ་འཕྲོག་པ་རེད། ཐོག་མའི་ཆར་ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ལ་གནས་ཚུལ་
དེ་བདེན་པ་ཇི་ཙམ་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཞིག་སྐྱེས་ཀྱང་། གཅིག་བྱས་ན་བདེན་

པ་ཡིན་ཡང་སྲིད་སྙམ་སྟེ་ཨཱནིཏཱ་ལ་གནས་འཕྲིན་གྱི་ལན་དུ། “ཁྱེད་ཀྱི་གནས་
འཕྲིན་དང་འདྲ་པར་འབྱོར་བར་དགའ་པོ་བྱུང་། ང་ཡང་ཁྱེད་རང་དང་གྲོགས་
པོ་སྒྲིག་འདོད་ཡོད།” ཟེར་བ་ཞིག་བསྐུར་པ་རེད། དེར་བརྡ་ལན་ལམ་སང་
འབྱོར་བ་མ་ཟད། ཨཱནིཏཱས་རང་ཉིད་ཀྱི་གྱོན་ཆས་དཔེ་སྟོན་བྱས་པའི་འདྲ་

པར་འགའ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་མོ་རང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་དུ་དཔེ་སྟོན་མ་ཆེས་སྙན་
གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཅས་བསྐུར་ཡོད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་

སྟེ་ཁོང་གཉིས་ཕན་ཚུན་ངོ་དེབ་དང་གློག་འཕྲིན་བརྒྱུད་གནས་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་
བྱས་ཏེ་བསྡད། ཆོས ་སྐྱོང ་གིས ་རང་ཉིད ་ནང་པ་ཡིན ་པ་དང་།

བོད་པ་ཡནི ་

པ། ལས་ཀ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད། སྐད་ཡིག་ཇི་ཙམ་ཤེས་མིན། མ་འོངས་
བྱེད་འཆར་ག་རེ་ཡོད་མེད་སོགས་ཨཱནིཏཱར་བྲིས། ཨཱནིཏཱས་ཀྱང་རང་ཉིད་

དཔེ་སྟོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་དགོས་པ་
དང་། ནང་ཆོས་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་ཚུལ། བོད་པའི་གནད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཡོད་ཚུལ་སོགས་བྲིས།

དེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་སོང་བའི་རྗེས་

སུ་ཉིན་གཅིག་ཨཱནིཏཱས་གློག་འཕྲིན་ཞིག་གི་ནང་དུ། “ངའི་བརྩེ་བའི་ཆོས་སྐྱོང་
སྐྱབས། ང་རང་གཉིས་ད་ཆ་ཕན་ཚུན་ངོ་དེབ་བརྒྱུད་ངོ་ཤེས་ཏེ་དུས་ཡུན་གང་
འཚམས་ཕྱིན་པ་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་འདོད་མོས་ཡོད་ན། ང་གཉིས་མི་
ཚེ་མཉམ་སྐྱེལ་བྱེད་ཆོག ང་ནི་ཁྱེད་རང་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཆགས་སོང་། ད་

ཆ་ངས་མི་ཚེའི་ནང་འདང་ངེས་ཀྱི་དངུལ་བཟོས་ཟིན་པས། ག་ལེར་དཔེ་སྟོན་
གྱི་ལས་ཀ་འདི་བཞག་སྟེ་ཁྱེད་རང་དང་མཉམ་དུ་ཨ་རིར་སྐྱིད་པོ་བྱས་ཏེ་སྡོད་

རྩིས་ཡོད། ཁྱེད་རང་གི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་སྦས་གསང་མེད་པར་ང་ལ་དྲང་
པོ་ཤོད་རོགས་གནང་།” ཞེས་བྲིས་ཡོད།

མཚར་གཏམ་

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཡིན་ནའང་ཐག་རིང་ཞིག་ཏུ་བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་བདུད་མོས་ལྐོག་ཇུས་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

རྐུན་མ་དེ་ཚོ་རེད། ལམ་སང་ཡར་ཐོངས་ཤོག་ཅེས་བཀའ་བཏང་པ་
རེད། སྒོ་སྲུང་བ་དེ་གང་མགྱོགས་ཁོ་ཚོ་སྐད་གཏོང་བར་ཕྱིན་ནས་

༄༅། །ཉིན་གཅིག་རྐུན་མ་གླིང་ནས་ཡིན་པའི་རྐུན་མ་གསུམ་དམྱལ་ རྒྱལ་སྒོའི་འགྲམ་དུ་སླེབས་སྐབས་ཁོ་ཧང་སང་བ་རེད། ཁོ་ལམ་

བའི་རྒྱལ་སྒོའི་མདུན་དུ་སླེབས་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་སྒོ་སྲུང་བ་ལ་ང་ སང་གཤིན་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་སར་ལོག་ཕྱིན་ནས། ད་བྱས་མི་འདུག
ཚོ་ཡར་གཏོང་རོགས་ཞུ་སྐབས། སྒོ་སྲུང་

མཐོང་སར་བསྡད་མི་འདུག གཤིན་

ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས་སླེབས་ཆོག་ལབ་

གསུམ་ཕྱིན་ཚར་འདུག་གམ། ཞེས་

བ་དེས་ངས་སྔོན་ལ་གཤིན་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་

སྟེ། གཤིན་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་མདུན་དུ་ཕྱིན་
པ་རེད། གཤིན་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ཁོ་ཚོ་

གསུམ་མི་ཡུལ་ནང་སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་

རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས། ག་རེ། རྐུན་མ་

དྲིས་སྐབས། སྒོ་སྲུང་བ་དེས། མ་རེད།

ང་ཚོའི་རྒྱལ་སྒོ་མཐོང་སར་བསྡད་མི་
འདུག ཅེས་ཞུས་པ་རེད།། །།

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

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

འཕགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

སྨན་གཏོང་བའི་ཚེ་སྨན་ལ་སྔགས་ཀྱིས་གདབ་པ།

༄༅། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

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

མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གཅིག་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ན་བསྐལ་

པའི་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻ་ཌཱུརྱ་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཏདྱ་ཐཱ། མུ་ནི་

པ་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒྱད་ཁྲིའི་བར་དུ་སྡིག་པ་བྱས་པ་གང་ཡིན་པ་
དེ་དག་ཐམས་ཅད་འབྱང་བར་འགྱུར་རོ། །འཕགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་
པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

གོང་གི་ཆོས་ཚན་འདི་ཉིད་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་

སྡེ་ན་པའི་ལྡེབ་མ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཉིས་པའི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད།

གཟུངས་སྔགས་འདི་བཟླས་ན་བསྐལ་པ་མང་པོར་བསགས་པའི་
སྡིག་པ་འདག་པའི་ཕན་ཡོན་གསུངས་འདུག ཆོས་ཚན་འདི་ཉིད་
ཀྱང་སུས་བསྒྱུར་མིན་འགྱུར་བྱང་མི་གསལ། གཟུངས་སྔགས་

འདིའི་ཐད་དུ་སྣར་ཐང་དང་ཞོལ་བཀའ་འགྱུར་གཉིས་སུ་ཅུང་མི་
འདྲ་བ་ནི། ཏདྱ་ཐཱ། ཞེས་པའི་རྗེས་སུ་ༀ་ཞེས་འཁོད་འདུག ། །།

༄༅། །ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོས་དྭངས་ཤེལ་གྱི་བུམ་པ་རྩ་ཆེན་ཞིག་

མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་བཞིན་ཡོད། གློ་བུར་དུ་བཙུན་མོའི་ལག་ནས་བུམ་པ་དེ་ཤོར་

ནས་དུམ་བུར་འཐོར་པ་རེད། བུམ་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་སྙིང་ཉེའི་གྲོགས་པོ་ཞིག་གིས་
རྒྱལ་པོར་ཕུལ་བའི་ལེགས་སྐྱེས་ཤིག་ཡིན་པ་ན་རྒྱལ་པོས་རྩ་ཆེར་འཛིན་གྱི་ཡོད།
བཙུན་མོའི་སེམས་ནང་གལ་ཏེ་རྒྱལ་པོས་དེའི་སྐོར་ཤེས་པ་ཡིན་ན་གང་འདྲ་བྱས་
ཡོང་བསམས་ཏེ་སེམས་ནང་ཞེད་སྣང་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ། མཐར་བཙུན་མོས་རྫུན་
བཤད་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་རེད།

དེའི་ཉིན་རྒྱལ་པོ་དགུང་ཟས་མཆོད་པར་ཕེབས་སྐབས་ཅོག་ཙེའི་སྟེང་དུ་

བུམ་པ་དེ་མེད་པར་ཤེས་པ་ན། བཙུན་མོར་དེའི་སྐོར་དྲིས་
པར་གཡོག་པོས་འཁྲུ་བར་འཁྱེར་སོང་ཞུས་ཏེ་གཡོལ་ཐུབ་

ཙམ་བྱུང་། བཙུན་མོས་ཉིན་ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱི་རྫུན་རྐུབ་བརྡོལ་
རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། རྒྱལ་པོའི་སེམས་

ཁམས་སྐྱིད་པོ་ཡོད་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་བཙུན་མོས་གོ་

སྐབས་དེ་བཟུང་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་པར། “རྒྱལ་པོ་རིན་

པོ་ཆེ། ཁྱེད་ཀྱི་རྩ་ཆེའི་བུམ་པ་དེ་ངའི་ལག་ནས་ཤོར་ཏེ་ཆག་
སོང་། དེ་ཉིན་ང་རང་ཞེད་སྣང་སྐྱེས་ཏེ་རྒྱལ་པོར་དྲང་པོ་ཞུ་

ནུས་མ་སོང་། དགོངས་པ་དྭངས་བ་གནང་རོགས།” ཞེས་
ཞུས་པ་ན། རྒྱལ་པོས་དེ་ཐོས་པ་དང་ཁོང་ཁྲོ་མེ་ལྟར་འབར་ཏེ།

“ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་ཁོང་ཁྲོ་ནས་ཐར་ཐབས་སུ་ང་ལ་རྫུན་བཤད་ཕོད་པ་རེད། ང་རྫུན་རྐྱལ་
མཉམ་དུ་སྡོད་འདོད་མེད། ད་ལྟ་རང་ངའི་ཕོ་བྲང་ནས་མར་ཐོན་ནས་ནམ་ཡང་ལོག་མི་

ཡོང་།” ཞེས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་གསུངས། དེ་ཉིན་རྒྱལ་པོ་ཁོང་ཁྲོས་སྨྱོས་པ་རེད།
བཙུན་མོས་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་པར་དགོངས་སེལ་ཐེངས་མང་ཞུས་ཀྱང་རྒྱལ་པོས་གསན་

འཇོག་མ་གནང་བ་ན། བཙུན་མོ་ངུ་བཞིན་དུ་རང་གི་ཕ་མའི་སར་ཕྱིན། གནས་ཚུལ་དེ་
བློ་གྲོས་ཅན་གྱི་བཱིར་བལ་གྱིས་ཤེས་པ་ན་བཙུན་མོར་དྲང་བདེན་གཏན་ནས་གནང་མེད་
པར་དགོངས་ཏེ། བཙུན་མོར་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཐག་བཅད།

དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་ཁོས་ས་ཞིང་ཞིག་ཉོས་ཏེ་དེ་རུ་ཨ་རེ་བིའི་རྩི་ཤིང་བཏབ་

པ་རེད། ཟླ་ཤས་ཕྱིན་རྗེས་རྩི་ཤིང་རྣམས་ལེགས་པར་སྐྱེས་ཤིང་དེའི་འཇམ་ཤིང་འོད་
མདངས་ལྡན་པའི་ལོ་འདབ་རྣམས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྒྱས། དུས་རྒྱུན་བཱིར་བལ་རྒྱལ་པོ་

དང་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དང་མིག་མང་རྩེ་བ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ཁོས་ས་ཞིང་
ཉོས་པ་ནས་བཟུང་ལས་དོན་དེ་དག་བྱེད་རྒྱུར་དུས་ཚོད་མ་ཁོམ་པ་རེད། ཁོས་ཉིན་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་
ལོ། །ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ། མཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ། བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་ས་

མུཏྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། སྨན་གཏོང་བའི་ཚེ་སྨན་ལ་སྔགས་ཀྱིས་གདབ་པ་
རྫོགས་སོ། །

གོང་གསལ་ཆོས་ཚན་འདི་ཉིད་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་

བུ་བྱམས་པ་རྒྱ་གར་དུ་རྒྱུན་རིང་དུ་རིང་དུ་བསྡད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་
ཁོ་ལ་གོས་ཐུང་དེ་ཐུང་དུ་ཐུང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁོས་

གྱི་རྒྱུད་སྡེ་ད་པའི་ལྡེབ་མ་ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་དྲུག་གི་མདུན་ གནས་སྟངས་དེ་གཞན་སུ་གཅིག་ལའང་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།
དུ་བཞུགས་ཡོད། འདི་ཉིད་སུས་བསྒྱུར་མིན་འགྱུར་བྱང་མི་
གསལ་ལོ། །

ཞལ་འདོན་དཔེ་དེབ་འགར། ས་མུངྒ་ཏེ། ཞེས་འཁོད་ཀྱང་འདིར་
སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དུ་འཁོད་པ་ལྟར་རང་སོར་བཞག། །།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༢༢༽ མུ་ཏིག་གི་ས་ཞིང་།

༄༅། །བུ་བྱམས་པའི་གོས་ཐུང་། །

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

མོའི་ཁྲིམས་ར་གྲོལ་མ་ཐག་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་གི་ཡོད།

རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་ནི་བཱིར་བལ་དང་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་གཏོང་རྒྱུར་དུས་

རྒྱུན་ནས་མཉེས་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་ན། གློ་བུར་དུ་བཱིར་བལ་ལས་བྲེལ་དེ་འདྲ་

ཆགས་དོན་གང་ཡིན་ཤེས་འདོད་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ། མཐར་རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་ལ་
འགྱུར་ལྡོག་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་དྲིས་པ་ན། བཱིར་བལ་གྱིས། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་

ཆེ། ངས་མུ་ཏིག་གི་ས་ཞིང་ཞིག་བཏབ་ཡོད་པས་དེང་སང་ལས་ཀས་བྲེལ་བའི་སྒང་
ཡིན།” ཞེས་ལན་འདེབས་ཞུས་པ་ན། རྒྱལ་པོ་ཧང་སང་སྟེ་བཱིར་བལ་ལ་དྲིས་པར།

“འདི་དངོས་གནས་རེད་པས། ལོ་ཏོག་ཡ་མཚན་དེ་འདྲ་ང་ཡང་བལྟ་འདོད་འདུག”

བུ་བྱམས་པའི་སློབ་གྲྭར་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ལོ་རེ་ལ་སྒྲིག་

ཆས་གསར་པ་རེ་རེ་རག་གི་ཡོད། སྒྲིག་ཆས་དེ་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་

འཚོག་པའི་སྐབས་སུ་གྱོན་དགོས་པ་ལས། འཛིན་གྲྭ་གྲོལ་རྗེས་

སྒྲིག་ཆས་རྣམས་གཙང་མ་དང་ཡག་པོ་ཉར་ཆེད་བརྗེ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད།

བུ་བྱམས་པ་ཉལ་ཁང་ལ་སླེབས་དུས་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་

ཀྱང་མེད་པ་སྟོང་སང་ངེ་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་གློག་སྤར་ཏེ། ཕོ་

ཁེབས་ནང་རྐང་པ་གཉིས་བཅུག་ནས་རྒན་ལགས་ཀྱིས་ནང་
སྦྱོང་གནང་བ་དེ་འབྲི་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།

ཁོས་ལམ་སང་། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་

བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ངའི་ཕ་ཡུལ་རྒྱ་མིའི་ལག་ཏུ་ཤོར་

བ་རེད། རྒྱུས་མངའ་མེད་པའི་མི་མང་པོ་ང་ཚོའི་གྲོང་གསེབ་

ལ་སླེབས་ནས། བཅིངས་འགྲོལ་གཏོང་བར་སླེབས་ཡིན་པར་
བཤད་སོང་། ཞེས་བྲིས་པ་རེད། བརྗོད་ཚིག་དེ་ཁོས་ཐེངས་

མང་པོ་གོ་མྱོང་ཡོད་སྟབས་གོམས་བསྡད་ཡོད་པས་ཤར་མར་

ཅེས་གསུངས་པར། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། དེ་ངའི་བསོད་ནམས་རང་རེད། སང་ བྲིས་པ་རེད།
ཞོགས་སྔ་པོ་ངའི་ཞིང་ཁའི་ནང་རྒྱལ་པོས་མུ་ཏིག་གཟིགས་པར་ཕེབས་རོགས།”
ཞེས་ཞུས་པ་རེད།

ང་ཚོའི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་བརྒྱད་ཡོད་ཅིང་། རང་ཉིད་ཆུང་

ཤོས་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རག་པའི་ཕྲུ་གུ་གཅིག་པུ་

དེ་སྐབས་ནམ་དུས་དགུན་ཁ་འཁེལ་བས་ཨ་རེ་ དེ་ཡིན། ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ངས་རྒྱ་ཡིག་ཕྲན་བུ་སྦྱོང་བའི་འདོད་

བིའི་ལོ་འདབ་འཇམ་པོའི་སྟེང་ཟིལ་པས་ཁེངས་ཡོད། སྔ་ པ་གནང་གི་རེད། དེ་ལྟར་བྱུང་ན། ངས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ལས་ཀ་
དྲོ་ཉི་མ་ཤར་མཚམས་ཟིལ་པ་རྣམས་ལ་འོད་འཕྲོ་བས་མུ་
ཏིག་དང་གཅིག་ཏུ་མཚུངས། ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ལོ་ཏོག་དེ་

མཐོང་འཕྲལ་རྒྱལ་པོ་ཡིད་མགུ་སྟེ་བཱིར་བལ་ལ། “ཁྱེད་ཀྱི་
མུ་ཏིག་རྣམས་ལ་ལག་པ་འཆང་ཆོག་གམ།” ཞེས་དྲིས་པ་

ན། བཱིར་བལ་གྱིས་ལན་དུ། “ཡིན་དང་ཡིན། རྒྱལ་པོ་རིན་
པོ་ཆེ། ལོ་ཏོག་དེ་རྣམས་ཁྱེད་ལ་དབང་བ་ཡིན། འོན་ཀྱང་

ཅུང་དྲག་པ་འཚོལ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཁོ་ཚོ་མགོ་སྐོར་འོག་ལ་མི་
འཚུད་པའི་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་བོད་མི་མང་པོ་
ཞིག་རྒྱལ་སའི་ནང་སླེབས་པའི་རྗེས་ལ་རང་ཉིད་སུ་ཡིན་མིན་

བརྗེད་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་རང་ཉིད་སུ་ཡིན་མིན་གྱི་
ངོ་བོ་དེ་ཡང་བརླག་འགྲོ་ཡི་ཡོད། ཅེས་བུ་བྱམས་པས་བསམ་

མུ་ཏིག་གི་ལོ་ཏོག་དེར་ཡོན་ཏན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ བློ་དེ་ལྟར་འཁོར་བ་རེད།

ཡོད། དེ་ནི་མི་ཚེ་འདིའི་ནང་རྫུན་གཅིག་ཀྱང་བཤད་མ་མྱོང་མཁན་གྱི་མི་དེས་ལོ་

གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་། ས་འོག་ཏུ་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་

ཏོག་དེར་ལག་པ་འཆང་ནུས་ཀྱི་ཡོད། དེ་མིན་མུ་ཏིག་རྣམས་ཆུའི་ཟིལ་པར་འགྱུར་ ཆའི་སྙིགས་རོ་སྦེད་པ། གློག་ཁང་གསར་འཛུགས། དམག་སྒར་
ངེས་ཡིན།” ཞེས་ཞུས་པ་དང་མུ་མཐུད་དེ། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ཐ་ན་ངས་ཀྱང་ འཛུགས་རྒྱུའི་ལས་དོན་དེ་དག་ང་ཚོའི་རྩྭ་ཐང་དང་། རྒྱུག་ཆུ།
མུ་ཏིག་དེ་རྣམས་ལ་ལག་པ་འཆང་ནུས་ཀྱི་མི་འདུག འོན་ཀྱང་རྒྱལ་པོས་མུ་ཏིག་ རི་བོ་བཅས་སུ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། དེ་སྔའི་ང་ཚོའི་ཕ་
རྣམས་ལེན་ཐུབ་པའི་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད།” ཅེས་ཞུས་པ་ན།
རྒྱལ་པོས་དེ་སྔ་རང་གི་བཙུན་མོས་རྫུན་གཅིག་བཤད་པར་ཉེས་ཆད་

ལྗིད་པོ་བཏང་བ་དེ་ཡིད་ལ་དྲན་པ་དང་སྦྲགས། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་སྐབས་མང་པོར་
རྫུན་བཤད་མྱོང་ཡོད་པ་སོགས་ཐུགས་ལ་དྲན་པ་རེད། དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོས་དེ་སྔ་བློ་
གྲོས་མེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་མང་པོ་བརྩམས་པ་རྣམས་དྲན་ཏེ་མི་བདེ་བར་གྱུར།

དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་མིག་ཟུང་ཕྱེ་བ་དེར་ཐུགས་

ཡུལ་དེ་ད་ཆ་རྦད་དེ་འགྱུར་བ་ཐེབས་འདུག གཞུང་གི་ངོས་ནས་
བོད་པའི་འབྲོག་པ་རྣམས་ས་ཆ་གཅིག་ཏུ་གཏན་སྡོད་བྱེད་པར་

སེམས་ཤུགས་སྤར་བའི་ཆེད་དུ། ཁོ་ཚོར་དངུལ་དང་ས་ཕག་གི་
ཁང་པ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་འབྲོག་པ་རྣམས་མི་ཚེའི་འགྱུར་
ལྡོག་གསར་པ་དེ་ལ་གོམས་འདྲིས་མེད་སྟབས། དངུལ་གང་

རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་། རང་གི་བློས་ཐུབ་ཕོ་ཉ་ཞིག་བརྫངས་ཏེ་ཆེ་བསྟོད་ལྡན་པའི་ཐོག་ ཡོད་པ་རྣམས་ལམ་སང་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་རྗེས་ལ་དཀའ་ངལ་
ནས་བཙུན་མོ་བསུ་བར་མངགས་པ་རེད།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ནང་ལ་ལྷུང་གི་ཡོད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅།།ཁ་པར་གྱི་གསང་ཚིག།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

ཨ་ཁུ་ཕག་པ།

ག་རེ་བྱས་སོང་།

ཁ་པར་བསྐྱར་དུ་
འབྱེད་པར་གསང་ཚིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད།

ཞིམ་ཐིག་སངས་རྒྱས་ཆུ་འཇིབ།

ཟངས་རྩི་དཀར་པོ།

༄༅། །ལོ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན། རྩ་བ་དཀར་ལ་

༄༅། །ལོ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན། རྩ་བ་སེར་སྐྱ་རྩ་

ངར་བ་ཐུང་བ་རེ་མོས་སུ་སྐྱེ་བའི་

ལ་འབྱར་བག་ལྡན་པ། ལོ་མ་ལྗང་སེར་ཆུང་ལ་རྩུབ་ཅིང་དབྱིབས་སྒོར་ནར་གྱི་རྩེ་རྣོ་ལ་

སྡོང་པོ་ལྗང་སེར་ཕྲ་བ་མཛུབ་གང་ཙམ་པར་ཡལ་ག་མེད་ལ། ལོ་མ་ལྗང་སེར་ཆུང་བ་
བྱིའུའི་ལྕེ་འདྲ་བའི་མཐའ་མཉམ་ཞིང་

ཕྲན་ཡིན་པ་དང་། སྡོང་པོ་གྲུ་བཞི་ལྗང་སེར་ཕྲ་ལ་རིང་བར་སྤུ་དཀར་རྩུབ་པོ་ཡོད་ཅིང་།

ས་ལ་ཉལ་ནས་སྐྱེ་བའམ་ཡང་ན་སྔོ་གཞན་ལ་འཁྲིལ་ནས་སྐྱེ་བར་ཡལ་ག་མེད་ཅིང་རྩུབ་
རྒྱབ་སྐྱ་བ་བརྒྱད་རེ་ཙམ་འཁོར་སྐྱེས་

རྒྱབ་ཏུ་རྨེན་བུ་ལྟ་བུ་དཀར་པོས་

སུ་རིམ་པས་སྐྱེ་བ་དང་། མེ་ཏོག་དཀར་

ཁྱབ་ཡོད། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཆུང་

ལ་ཆུང་བ་འདབ་མ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལོ་

བ་མཆུ་དབྱིབས་ཅན་སྡོང་པོའི་རྩེར་

མའི་མཚམས་ནས་འཆར་ཞིང་། ཡལ་

རིམ་པས་ཚགས་དམ་པོར་འཆར་

རྗེས་འབྲས་བུ་སེར་སྐྱ་ཆུང་ལ་རིལ་བ་

ཞིང་ཡལ་རྗེས་འབྲས་བུ་གཡེར་མ་

འདྲ་བའི་ནང་ས་བོན་ནག་པོ་ཞིབ་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། བོད་ཀྱི་ལྷ་ས་དང་། ཀོང་པོ། མལ་གྲོ་གུང་དཀར། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ།
ལ་དྭགས། ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད། རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་གར་ཞ་དང་སྤི་ཏི།
དམར་རིའི་རི་རྒྱུད་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༢༣༠༠ ནས་
༣༠༠༠ བར་གྱི་ན་གཤོངས་དང་སྤང་རི། ཆུ་ཡུར་གྱི་འགྲམ། ཤིང་མ་ལྡུམ་གྱི་གསེབ།
ཞིང་གི་མཐའ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།

འོ་ན། ཨ་ཁུ་་་་ ཨ་ཁུ་་་ ཞེས་
ག་རེ་བྱས་སོང་།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་རྩ་ལོ་མེ་འབྲས་ཡོངས་རྫོགས་
ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་བསྐམས་ནས་སྤྱོད་དགོས།
བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། རྩ་བ་དང་། ལོ་མ། མེ་ཏོག འབྲས་བུ་བཅས་སྨན་
སྦྱོར་བྱས་པས་མིག་ནད་དང་། ཆུ་བབ་དཀའ་བ། ཆུ་བསགས་པ། ཚ་བས་ཁ་སྐོམ་པ་
དང་མགོ་ན་བ་སོགས་ལ་ཕན།

ཉིས་འབྲེལ་རྩུབ་པ་སྣམ་གོས་སོགས་ལ་

འབྱར་བ། འོ་ཟངས་ཁོལ་མར་བཏབ་སྟེ་བསྙལ་ན་ཞོ་རུ་འགྱུར་བ་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། བོད་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས། ལ་དྭགས། རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡེའི་དྷརྨ་ས་ལའི་རི་རྒྱུད་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་

༡༩༠༠ ནས་ ༣༢༠༠ བར་གྱི་སྐམ་རླན་ངེས་མེད་ཀྱི་རི་ཀླུང་གང་སར་ཤིང་མ་ལྡུམ་གསེབ་
ལ་འཁྲིལ་པ་དང་། ཞིང་མུ། གྲམ་ཁྲོད། ཁང་པའི་རྩིག་གདན། ཤིང་གསེབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཡིན།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་ཙམ་ལ་ལོ་སྡོང་མེ་འབྲས་ལྷན་ཅིག་
ཏུ་བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་བསིལ་གྲིབ་ཏུ་བསྐམས་ནས་སྨན་ལ་སྤྱོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། ལོ་མ་དང་། སྡོང་པོ། མེ་ཏོག འབྲས་བུ་རྣམས་སྨན་
དུ་སྦྱར་བས་མཁྲིས་པའི་ནད་དང་། མཁྲིས་ནད་ཀྱིས་མིག་སེར་པོ་ཆགས་པ། རྩ་ཕྲན་
ཆད་པ། ཁྲག་ཤོར་བ། ཁུ་བ་འཛག་པ། རྨ་སོགས་ལ་ཕན།

མིང་གཞན། ཞིམ་ཐིག་དཀར་པོ་ཡང་ཟེར། ཨིན་སྐད་དུ། ཨཻཡ་ བྲཻཊ་ ཡུ་ཕྲེ་ཤིཡ་ (eye- མི ང ་གཞན། ཁྱུ་མཆོ ག ་དང་། ཛི ་ བ་ཀ འཚོ ་ བྱེད། མ་ཐང་འཆི ང ་བུ། འཚོ ་ ལྡན།
སོ ག ས་ཟེ ར །
bright euphrasia) ཟེར་བ་ཡིན།
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་

ངས་གསང་ཚིག་ལ་ཨ་ཁུ་དང་
མཉམ་དུ་ཨང་གྲངས་ཤིག་ཡོད་པ་
དེ་བརྗེད་ཤག

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།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ།

དེ་འདྲའི་དྲན་པ་སྐྱོ་བ་ལ། ཕྱིས་སུ་
བརྗེད་ཐོ་བརྒྱབས་ནས་ཉར་ན་
ཡག་གི་རེད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རི་མོ་བ།

ངག་དབང་རྡོ་རྗེ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ།

ཇུས་འགོད་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། འཇམ་དཔལ་ཚེ་རིང་།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་གཉིས་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། ངག་དབང་ལྷ་སྒྲོན།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསམ་གྲོལ་ལྷ་མོ།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།

ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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འདོན་ཐེངས་སྔོན་མ་རྣམས་ www.bodyiglobjong.com
དྲྭ་ཚིགས་སྟེང་ནས་གཟིགས་ཐུབ།

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

རྫོགས་སོ།།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་པདྨ།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།

གདོང་ལེན་བྱེད་ཐབས་གསུམ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་འོད་ལྡན།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།
FIRST AID

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་འདིའི་ནང་ལ་སྐྱོན་དང་མ་འདང་བའི་གནས་ཚུལ་ག་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་། དེ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པའི་

ཐབས་ལམ་ཞིག་ཁོ་རང་གི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། ཐབས་ལམ་དེ་དག་བསྡོམས་བརྒྱབས་ཏེ་ཞུས་ན། དོན་གནད་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་

ལ་འདུས་འགྲོ་ཡི་རེད། ༡) གུ་ཡངས་བྱེད་དགོས་པ། ཨིན་སྐད་ལ་ openness ཟེར། ལས་དོན་ཚང་མ་ཁ་ཕྱེ་བཞག་པ་ཞིག་མ་
གཏོགས་སྦུག་སྦུག་མིན་པ། བཀབ་བཞག་པ་མིན་པ། ཡོལ་བའི་རྒྱབ་ལ་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་མིན་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཁྱད་

ཆོས་དང་པོ་དེ་རེད། ༢) གུ་ཡངས་པོ་དེ་ཡང་མཐོང་དཀའ་བ་མིན་པར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དགོས་པ། ཨིན་སྐད་ལ་ trans-

parent ཟེར། བོད་པའི་རྩོམ་རིག་རྙིང་པ་ཚོའི་ནང་ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་ནང་གསལ་བ་དང་། ནང་ནས་བལྟས་ན་ཕྱི་གསལ་བ་ཞེས་

ཟེར་བ། ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༣) བསམ་ཚུལ་གུ་ཡངས་པོ་
དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོད་པ་དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་གང་ཟག་རེ་རེ་བཞིན་ནས་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་རྩིས་

རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ། འགན་ཁུར་ཡོད་པ། དྲི་བར་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག སུ་དང་སུ་ཡིན་རུང་། རྩིས་རྒྱག་མི་དགོས་མཁན་ཞིག་
དང་། དྲི་བར་ལན་རྒྱག་མི་དགོས་མཁན་ཞིག འགན་ཁུར་མི་དགོས་མཁན་གྱི་མི་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་ཞིག་དགོས།

ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༤ བར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་གྲོས་ཚོགས་

ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པར་ཚོགས་གཙོ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད་གནང་བ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་རྣམ་གྲོལ།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།

༄༅།།ཐོ ག ་མའི ་ བཅོ ས ་ཀ།
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ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

དྲན་པ་ཐོར་བའི་མིའི་རླུང་ལམ་གཙང་བཟོ་དང་ཁ་འབྱེད་ཐབས།

རླུང་ལམ་གཙང་བཟོ་བྱེད་ཐབས།

༡། རྨས་མའི་རྒྱབ་ནས་སྐྱོར་བཞིན་དུ་མགོ་ཅུང་ཟད་རྒྱབ་
ཕྱོགས་སུ་འཐེན་ནས་གདོང་དམའ་བར་གྱིས།

༢། ཁའི་ནང་ཕྱིའི་དངོས་པོ་གང་ཡོད་ཕྱིར་ཐོན། གལ་ཏེ་སོ་

ཚབ་འཁྲུག་ནས་ལྷུག་པོར་གྱུར་བ་དང་ཆག་གྲུམ་རིགས་

ཡོད་ན་ཕྱིར་ཐོན།

རླུང་ལམ་ཁ་འབྱེད་ཐབས།

༡། རང་གི་ལག་པ་གཅིག་རྨས་མའི་དཔྲལ་བའི་སྟེང་དུ་བཞག་

ནས། ༢། ལག་པ་གཞན་དེ་རྨས་མའི་མ་ལེ་སྐྱོར་བཞིན་དུ། ༣།

རྨས་མའི་མགོ་དལ་པོར་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་འཐེན། ༤། མ་ལེ་
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