རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས།

ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་གླེའི་ཕོ་བྲང་གི་

  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༤      

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

༄༅།།འོས་ཤོག་གི་ཐོབ་ཐང་།།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༨༨

    

ཧིན་སྒོར། ༥

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

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས། དེ་རིང་སྔ་པོ་
འདི་འདྲ་ག་པར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད།

དེ་རིང་འོས་བསྡུའི་ཉིན་མོ་རེད། སྔ་ཙམ་
མ་ཕྱིན་ན་རྗེས་ལུས་ཐེབས་ས་རེད།

auditorium - ཚོགས་ཁང༌། ཚོམས་ཆེན།

autumn equinox - སྟོན་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ།

axolotl - ཆུའི་རྨིག་པ།

axilla - མཆན་ཁུང།

avenue - རྒྱ་ལམ།

axis - གོ་ལའི་ཚངས་ཐིག

balance sheet - རྩིས་ཁྲའི་ཁ་ཤོག མཐའ་སྡོམ་རྩིས་ཤོག

bacteria - ཕྲ་སྲིན།

ཡ་ཡ། ཁྱེད་རང་སྔོན་ལ་ཕེབས་གནང་། འོན་ཀྱང་
ལག་དེབ་འཁྱེར་རྒྱུ་མ་བརྗེད་པ་གནང་།

accommodate ༡། གུ་བཤང་བྱེད་པ། - དགོས་དོན་གསར་པ་ཞིག་ལ་རན་པའི་འགྱུར་བ་གཏོང་བ། ༢། དགོས་མཁོ་སྦྱོར་བ། - དགོས་མཁོ་ལྟར་མཁོ་འདོན་བྱེད་

དེ་རིང་སྣང་དག་མེད། ངས་ལག་དེབ་

སྔ་ས་ནས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་ཁྱེར་ཡོད།

པ། ༣། སྡོད་ཁང་སྤྲོད་པ། - གནས་ཁང་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ།

accommodation ༡། གུ་བཤང༌། - འོས་ཤིང་འཚམས་པར་བཟོ་བ། ༢། སྡོད་ཁང༌། - མང་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སླད་དུ་སྦྱར་བའི་གནས་ཁང༌། ༣། འདུམ་པ། -

བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་རྣམས་འགྲིགས་འཇགས་བྱེད་པ།

accompanist རམ་འདེགས་པ། - རོལ་མོའི་རམ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག

accomplice ངན་སྡོང༌། - སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་མ་རུང་བའི་བྱ་བའམ། ཡང་ན་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་བ་བརྩམ་རྒྱུར་གྲོགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

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།

འདོན་ཐེངས་སྔ་མའི་འཕྲོས།་་་

ཡིད་ཆེས་དཀའ་བའི་གནས་འཕྲིན་དེ་ཐེངས་འགའ་བཀླགས་རྗེས།

ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ལ་ནི་ཁྱི་སྐྱག་མགོ་ལ་ཉི་མ་ཤར་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར་

ཏེ་ཁོང་ཁྲོའི་མེ་ལྕེ་འབར་ཞིང་། རྒྱལ་སྲས་འགོག་རྒྱུའི་ང་རྒྱལ་
ཆེ་བས་རང་ཉིད་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་འབྲུག་ཅིག་ལ༌བསྒྱུར།

འོན་ཀྱང་མོའི་གནོད་འཚེ་དེས་ཕི་ལིཔ་ཀྱི་སྒྱུ་མའི་དཔའ་དམ་
དང་ཡང་དག་པའི་བརྩེ་དུང་ལས་རྒྱལ་མ་ཐུབ། མཐར་རྒྱལ་
སྲས་ཀྱིས་བདུད་མོ་དེ་རྩ་མེད་དུ་བཏང་བ་རེད།

ལམ་ལའང་མེད། ད་ནི་ངའི་བསམ་དོན་གྲུབ་སོང་། བཀྲིན་ཆེ། ཡིན་ན་
ཡང་འདི་རྨི་ལམ་ཞིག་མིན་པའི་རེ་བ་ཡོད།” ཅེས་བྲིས་ཏེ་བསྐུར། དེ་

འདྲའི་འབྲེལ་བ་ཞིག་གི་འོག་ནས་ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ཀྱིས་ཨ་རིར་འགྲོ་

རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་གི་ཆེད་དུ་ལག་འཁྱེར་དང་། མཐོང་མཆན་སོགས་དགོས་
ངེས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྣམས་རང་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་པ་རྣམས་རང་
གིས་བྱས། དེ་མིན་བར་ཚོང་པ་ལ་དངུལ་སྤྲད་དེ་འགྲོ་ཆོག་བཟོས་

ཟིན། ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ལ་ཡིག་ཆ་བཟོ་རྒྱུས་མཚོན་འགྲོ་གྲོན་གྱི་ཆེད་

ཀྱི་རྗེས་སུ་ཨ་རིར་འཕུར་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་སུ་ཨཱནིཏཱ་ནས་གློག་འཕྲིན་
ཞིག་འབྱོར་ཏེ། “ད་ལྟ་ང་དཔེ་སྟོན་གྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་བྱེད་པར་ནི་
ཐར་ལནྜ་ནང་དུ་ཡོད་པས་ཁྱེད་རང་དང་པོ་འདི་གར་ཤོག དེ་ནས་ང་

མོ་དེ་ག་རང་ཡིན་པ་རེད། ཁོས་མོ་ལ་འོ་བྱས་པ་དང་། མོའི་

མིག་ཟུང་ཕྱེ་སྟེ་འཛུམ་དམུལ་ཞིང་། དེ་མུར་བདུད་མོའི་ངན་
སྔགས་ཀྱང་ཞིག་པ་རེད། དེ་འཕྲལ་རྒྱལ་ཁང་གི་མི་ཡོངས་

རྫོགས་ངན་སྔགས་ལས་གྲོལ་ཏེ་གཉིད་སད་ཅིང་། སྐྱིད་པའི་

གཉེན་སྒྲིག་དགའ་སྟོན་བྱེད་འགོ་བཙུགས།

གཉིས་ཨ་རིར་མཉམ་དུ་འགྲོ་ཆོག གནམ་གྲུའི་ལག་འཁྱེར་འདི་མཉམ་དུ་
བསྐུར་ཡོད། མཐོང་མཆན་ནི་ཁྱེད་རང་ལ་སྔ་མོ་ནས་ཡོད་པས་སེམས་
ཁྲལ་མེད།” ཅེས་བྲིས་ཡོད། ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་ནི་ཐར་
ལནྜ་དུ་ཐུག་རྒྱུ་བྱས། དིལླཱི་ནས་ཨེམ་སི་ཊར་ཌེམ་དུ་འགྲོ་མཁན་གྱི་

གནམ་གྲུ་དེ་འཕུར་གྲབས་ཡོད་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ། ཨཱནིཏཱ་ནས་ཆོས་
སྐྱོང་སྐྱབས་ལ་གློག་འཕྲིན་ཞིག་འབྱོར་གསལ་ལ། “ད་རིང་ལས་དོན་
ཛ་དྲག་ཅིག་གི་རྐྱེན་པས་ང་གློ་བུར་དུ་ཇར་མ་ནིར་འཕུར་དགོས་པ་

ཆགས་སོང་། བྲེལ་བ་ཆེ་དྲགས་ཏེ་ངའི་སྒམ་ཞིག་ཀྱང་མགྲོན་ཁང་དུ་

ལུས་འདུག ཁྱེད་རང་ཨེམ་སི་ཊར་ཌེམ་གནམ་ཐང་དུ་འབྱོར་རྗེས་ཐད་

ཀར་ཧིལ་ཊོན་མགྲོན་ཁང་གི་ཁང་མིག་ཨང་ ༡༠༣ ནང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་དེར་

མངགས་ཡོད་པས་སེམས་ཁྲལ་མི་དགོས།” ཞེས་བྲིས་ཡོད།

སང་ཉིན་དེར་ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་གནམ་ཐང་དུ་བབས་མ་ཐག་

ནམ།” ཞེས་དྲིས་པ་དང་ཁོས་ལན་དུ། “ཡིན། ང་ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ཡིན།

པ་གཏོང་རེས་བྱས་ཏེ་འཚམས་འདྲི་ཞུས། དེ་རྗེས་ཀཔཱིལ་གྱིས། “ང་

ཀཔཱིལ་ཡིན། ཨཱནིཏཱས་ང་ལ་ཁྱེད་རང་ལ་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུར་མངགས་
བྱུང་།” ཞེས་བརྗོད་དེ་ཀཔཱིལ་གྱིས་མོ་ཊ་རྫིག་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཆོས་

སྐྱོང་སྣེ་ལེན་བྱས་ཏེ་ཧིལ་ཊོན་མགྲོན་ཁང་གི་ཁང་མིག་ཨང་ ༡༠༣ གྱི་

ནང་དུ་ཁྲིད་དེ་སྒམ་ནག་པོ་ཞིག་ལ་མཛུབ་མོ་ཀེར་བཞིན་དུ། “སང་ཉིན་
ཁྱེད་རང་གི་མཉམ་དུ་འཁྱེར་རྒྱུའི་ཨཱནིཏཱའི་སྒམ་འདི་རེད། ཁྱེད་རང་གི་
ལག་འཁྱེར་དེ་ང་ལ་སྤྲོད་དང་། ངས་ཇར་མ་ནིའི་མཐོང་མཆན་ཞུས་ཏེ་

འཁྱེར་ཡོང་། གནམ་གྲུའི་ལག་འཁྱེར་ཁྱེད་རང་ལ་གློག་འཕྲིན་བརྒྱུད་
འབྱོར་གྱི་རེད།” ཅེས་བརྗོད་པས་ཆོས་སྐྱོང་གིས་རང་གི་ཕྱིར་སྐྱོད་
ལག་ཁྱེར་དེ་ཀཔཱིལ་ལ་སྤྲད།

དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་ལས་མ་འགོར་བར་ཀཔཱིལ་གྱིས་མཐོང་

མཆན་ཞུས་ཏེ་འཁྱེར་ཡོང་ནས་ཆོས་སྐྱོང་ལ་སྤྲད་རྗེས། སྐད་ཆ་གང་ཡང་
མ་བཤད་པར་མགྲོན་ཁང་ནས་ཕྱིར་ཐོན། དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཨཱནིཏཱའི་གློག་

འཕྲིན་ཞིག་འབྱོར་བའི་ནང་དུ། “ཁྱེད་རང་མགྲོན་ཁང་དུ་བདེ་མོ་འབྱོར་
ཡོད་ཤག་རེད། དེ་རིང་ངལ་གསོ་ཡག་པོ་རྒྱོབས། ང་ནི་སང་ཉིན་ཁྱེད་
རང་ཐུག་རྒྱུར་ཞེ་དྲག་རྔམས་ནས་བསྡད་ཡོད། སང་ཉིན་གནམ་ཐང་
དུ་འབྲེལ་ཡོད་ཉེན་སྲུང་པ་ཚོས་ཁྱེད་རང་ལ་མི་གཞན་གྱིས་ཅ་ལག་

དེ་འདྲ་བསྐུར་བྱུང་ངམ་ཟེར་ན་བསྐུར་མ་བྱུང་ཞེས་དང་། ངའི་སྒམ་དེ་
ཁྱེད་རང་གི་ཡིན་མདོག་བྱེད་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན་མི་གཞན་གྱི་
རེད་བརྗོད་ན་ཁོ་ཚོས་སྒམ་དེ་སྔོག་བཤེར་བྱས་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་དུས་

ཚོད་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་གི་རེད། ཁྱེད་རང་ཇར་མ་ནིར་སླེབས་པ་དང་

ང་གནམ་ཐང་དུ་ཁྱེད་རང་ལེན་པར་ཡོང་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། གལ་ཏེ་

བྲེལ་བས་ཡོང་མ་ཐུབ་ན་ངའི་རོགས་པ་ཞིག་ཁྱེད་རང་ལེན་པར་གཏོང་
ཆོག” ཅེས་བྲིས་ཡོད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མཚར་གཏམ་

ཁྲིམས་ལུགས་སྟངས་འཛིན།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

༄༅། །ཉིན་ཞིག་ཨ་རི་བ་ཞིག་དང་། རྒྱ་རིགས་ཤིག རྒྱ་གར་
བ་གསུམ་བཅས་མེ་འཁོར་ནང་མཉམ་དུ་
བསྡད་ཡོད། ཁོ་ཚོས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་སྟངས་འཛིན་ག་འདྲ་

མི་རིང་བར་གཉིད་ཁུག་པའི་མཛེས་མ་སྲས་མོ་སྐྱ་རེངས་ལྷ་
མོ་དང་མོའི་དགའ་རོགས་ངོ་མ་གཉིས་ཆང་ས་བརྒྱབས་ཏེ།
མི་ཚེ་ལྷག་མ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ངང་བསྐྱལ་ཏོ།། །།

དང་གནམ་གྲུའི་ལག་འཁྱེར་ཚང་མ་ངས་ཀཔཱིལ་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་ལ་

ཁྱེད་རང་ཀཔཱིལ་ཡིན་ནམ།” ཞེས་དྲིས་རྗེས་ཁོང་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལག་

ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་དིལླཱི་མན་ཇུ་ཊི་ལར་སླེབས་ནས་ཉིན་གཉིས་

རྙེད་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་། བུ་མོ་དེ་ནི། ཁོས་སེམས་ཤོར་སའི་བུ་

བར་དུ་ཁྱེད་རང་སྣེ་ལེན་བྱེད་མཁན་དང་། ཇར་མ་ནིའི་མཐོང་མཆན་

མཉམ་དུ་མི་ཚེ་མཉམ་སྐྱེལ་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ངའི་རྨི་

ཐེངས་འགའ་ཤས་བསྐུར་ཡོད།

ལ་གཉིད་ཁུག་པའི་མཛེས་མ་ཉལ་སའི་ལྕོག་མཁར་ཆུང་ངུ་དེ་

གཉིས་འདི་ནས་ཨ་རིར་མཉམ་དུ་འགྲོ་ཆོག གནམ་ཐང་ནས་མགྲོན་ཁང་

ཕོ་གསར་ལྟ་བཟོ་དོད་པོ་ཞིག་གིས། “ཁྱེད་རང་ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ཡིན་

དུ་དངུལ་གང་འཚམས་ཤིག་ཨཱནིཏཱས་ཝེས་ཊན་ ཡུ་ནན་བརྒྱུད་དེ་

ལྷ་མོ་གསུམ་གྱི་རོགས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་སྲས་ཕི་ལིཔ་

སྡོད། སང་ཉིན་ངའི་སྒམ་དེ་ཡང་མཉམ་དུ་འཁྱེར་ནས་འདི་གར་ཤོག ང་

ད་ཆ་ངའི་བསམ་དོན་ཀུན་གྲུབ་སོང་སྙམ་པའི་དགའ་ཚོར་ཚད་ལས་

འདས་པ་ཞིག་བྱུང་བས་ལམ་སང་དེའི་ལན་དུ། “ང་ལ་ཁྱེད་རང་དང་
གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་བདུད་མོས་རྒྱལ་སྲས་བྲོས་ཐར་བ་ཤེས་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

རྫོགས་སོ།།

ཡོད་མེད་ཐད་སྐད་ཆ་ཤོད་བཞིན་ཡོད།

ཐོག་མར་ཨ་རི་བ་དེས། ང་ཚོའི་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ས་གནས་ཤིག་ལ་རྐུན་མ་ཤོར་

ན་ཉིན་བརྒྱད་ནང་ཚུད་ལ་རྐུན་མ་དེ་འཇུ་

བཟུང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་བཤད་པ་དང་། དེ་ནས་རྒྱ་རིགས་

དེས། ང་ཚོས་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་ནང་ཚུད་ལ་རྐུན་མ་འཇུ་བཟུང་བྱེད་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད། ཅེས་ལབ་པ་རེད།

མཐའ་མར་རྒྱ་གར་བ་དེའི་རེ་
མོས་སླེབས་སྐབས་ཁོས། ང་

ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྐུན་མ་མ་
ཤོར་གོང་གི་ཉིན་བརྒྱད་སྔོན་

ཚུད་ལ་མི་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་
བཙོན་ཁང་དུ་འཇུག་གི་ཡོད།
ཅེས་ལབ་པ་རེད།

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

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

འཕགས་པ་ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་
གཟུངས།

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

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་
པའི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་བླ་མའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཏདྱ་ཐཱ།

བཛྲ་བཛྲ། མ་ཧཱ་བཛྲ་སརྦ་བྷྱ་དྷི་ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲེ་ན་སྭཱ་ཧཱ། འཕགས་
པ་ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །
གོང་འཁོད་ཆོས་ཚན་འདི་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་

སྡེ་བ་པའི་ལྡེབ་མ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་ཅིང་།
གཞུང་འདིར་འགྱུར་བྱང་མི་གསལ།

༄༅། །སྔོན་དིལླཱིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་གི་ནང་མི་རྒད་པོ་ཞིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རིམས་ནད་ཞི་བའི་གཟུངས།

༄༅། །བུ་བྱམས་པའི་གོས་ཐུང་། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༄༅། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕགས་པ་
འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཏདྱ་ཐཱ། ཨི་ལི་མི་ཏི་
མེ་ལི། ཧ་ནེ་སུ་ཧ་ནེ། ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ཛྭ་ར་བནྡྷཱ་མི། ཨེ་ཀ་ཧི་ཀཾ

ཏྲི་ཧི་ཀཾ ཙ་ཏུརྩཀཾ ནིཏྱཛྭ་རཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཆོ་ག་ནི་འདི་བྲིས་ཏེ་མགུལ་

དུ་བཏགས་ན་རིམས་ནད་མེད་པར་བྱེད་དོ། །རིམས་ནད་ཞི་བའི་
གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

ཆོས་ཚན་འདི་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་བ་པའི་

བྱམས་པའི་སེམས་ནང་སོ་སོའི་ཕ་ཡུལ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ལོ་མང་པོ་
ཕྱིན་པར་བརྟེན་ད་ཆ་ཕ་ཡུལ་ག་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་ཐད་བསམ་

ལྡེབ་མ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་ཅིང་། གཞུང་ བློ་འཁོར་བ་རེད། དེ་ནས་ཁོས་བསམ་བློ་ག་ཚོད་བཏང་ཡང་རྩོམ་
འདི་ལའང་འགྱུར་བྱང་མི་གསལ།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༢༢༽ ཤིང་སྡོང་གིས་དཔང་པོ་བྱས་པ།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

དེ་མུ་མཐུད་འབྲི་མ་ཐུབ་པ་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། སོ་སོའི་ནང་ལ་
ལོ་མང་པོ་འབྲེལ་བ་མ་བྱུང་བ་རེད།

བུ་བྱམས་པ་ལ་རྩེད་འགྲན་ཉིན་མོར་གཟེངས་རྟགས་

ག་དུས་རག་ནའང་རང་ཉིད་ཁེར་རྐྱང་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་སྐྱེ་

བཱིར་བལ་གྱི་གཏམ་དེ་ཐོས་པ་དང་རྒད་པོ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཁོ་

ཏེ། “ཨམྲའི་སྡོང་པོ་ཞིག་ཁྲིམས་རར་སླེབས་ཏེ་སྐད་ཆ་ག་འདྲ་ཤོད་ཕོད་ཀྱི་ ལ་སེམས་ཤུགས་སྤར་གྱི་ཡོད་ཀྱང་། གཅིག་ཚང་མེད་པའི་ཚོར་

རེད་དམ།” ཞེས་རང་གི་སེམས་ནང་དེ་ལྟར་འཁོར་ཀྱང་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་ སྣང་ཞིག་ཁོའི་སེམས་ནས་ནམ་ཡང་ཡལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཁོས་ཚོར་
ཁོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ནས་གསེར་ཊམ་ཆིག་སྟོང་ཞིག་གསོག་འཇོག་ ལབ་མ་ནུས་པར་ཁྲིམས་ར་ནས་ཐོན་ཏེ། ཡིད་མུག་པའི་ངང་ཨམྲའི་སྡོང་པོ་ སྣང་དེ་ཉིད་ལས་གྲོལ་ཐབས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོའི་
བྱས་ཡོད། ཁོའི་སེམས་ནང་སྔ་མོ་ནས་གནས་མཇལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་འཆར་ ཡོད་སར་ཕྱིན་པ་རེད།
སེམས་ནང་། གལ་ཏེ་ནང་མི་ལ་ཁ་པར་བཏང་བ་ཡིན་ན། ནང་མི་
གཞི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ནས་ཡུད་ཙམ་རྗེས་བཱིར་བལ་གྱིས་གཞོན་པ་དེར། “ཁྱེད་ཀྱིས་ ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྲིད་པའི་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ཉིན་གཅིག་ཁོས་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་པ་དེ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་ ག་རེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་གཟོད་རྒད་པོ་ཁོང་ཨམྲའི་སྡོང་པོ་ཡོད་སར་འབྱོར་
དེ་ནས་བུ་བྱམས་པས་ཕོ་ཁེབས་ནང་རྐང་པ་འཇུས་ཏེ།
རེད། གནས་མཇལ་དུ་མ་ཐོན་གོང་ཁྱིམ་མཚེས་གཞོན་པ་དེའི་སར་གསེར་ ཚར་ཡོད་དམ།” ཞེས་དྲིས་པ་ན། དེ་མ་ཐག་གཞོན་པ་དེས། “ག་པར། ག་ རང་ཉིད་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་པར་ག་པར་འགྲོ་དགོས་པ་དང་། གང་འདྲ་
ཊམ་རྣམས་བཅོལ་པ་རེད། དེ་ནས་ཟླ་ཤས་ཕྱིན་རྗེས་རྒད་པོ་གནས་མཇལ་ པར། སྡོང་པོ་དེ་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད་མ་རེད། དུས་ཚོད་འགོར་གྱི་རེད།” ཅེས་ལན་ འགྲོ་དགོས་མིན་སོགས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་གིན་བསྡད།
ཞུས་ནས་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འཁོར་བ་དང་། ཐད་ཀར་ཁྱིམ་མཚེས་དེའི་སར་རང་
གི་གསེར་ཊམ་རྣམས་ལེན་པར་ཕྱིན། འོན་ཀྱང་གྲོང་པ་དེས་གསེར་ཊམ་

སྐོར་རྒྱུས་མངའ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ལབ་སྟེ་ཁས་ལེན་མི་བྱས་པ་ན་རྒད་པོ་
ཧོན་འཐོར་པ་རེད།

གཞོན་པའི་ཁྲམ་པ་དེར་ཧ་ལས་ཏེ་རྒད་པོ་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་

ཁྲིམས་རར་བཅར་བ་རེད། རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་ཁ་མཆུ་དེ་ཡང་བཱིར་བལ་གྱིས་
ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་བྱུང་། བཱིར་བལ་གྱིས་
གཞོན་པ་དེར་འདྲི་སྐབས་ཁོས་བཱིར་བལ་གྱི་
མདུན་དུའང་རྫུན་བཤད་པ་རེད། རྒད་པོས་
རང་གི ་ གསེ ར ་ཊམ་རྣམས་གྲོ ང ་པ་ཁྱི མ ་
མཚེས་དེས་བཙན་འཕྲོག་བྱས་སྐོར་ཡང་

ཡང་ཞུས་པ་དང་། གཞོན་པ་དེས་ཀྱང་སྐད་

ཅོར་བརྒྱབ་ནས་ཁོའི་སྐྱོན་འཛུགས་དེར་ངོས་
ལེན་གཏན་ནས་མ་བྱས་པ་རེད།

དེ་ནས་བཱིར་བལ་གྱིས་རྒད་པོ་

དེར་ཁྱེད་ལ་དཔང་རྟགས་དེ་འདྲ་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་
དམ་ཞེས་དྲིས་པ་ན། རྒད་པོ་དེས། “དཔང་
རྟགས་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མེད། དེ་སྔོན་ངས་

གསེར་ཊམ་བཅོལ་སྐབས་ང་གཉིས་ཨམྲའི་སྡོང་པོ་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་ཡོད།”
ཅེས་བློ་ཕམ་ཆེན་པོའི་ངང་ཞུས་པ་རེད།

བཏབ་པར། བཱིར་བལ་གྱིས། “དེ་འདྲ་ཨ་ཡིན།” ཞེས་དྲིས་པ་དང་་གཞོན་པ་
དེ་ཁུ་སིམ་མེར་བསྡད་པ་རེད།

མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་རག་

ན་རང་ཡུལ་ལ་ལོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ཡང་འགའ་

ཏོག་ཙམ་རྗེས་རྒད་པོ་ཁྲིམས་རའི་ནང་ཕྱིར་སླེབས་པ་རེད། ཁོང་ ཤས་ཀྱིས་བོད་ལ་འཇབ་ནས་འཛུལ་བའི་རྗེས་ལ་རྦད་དེ་བསྡད་ན་

དཀའ་ལས་ཁག་ཡོད་པ་དང་བློ་ཕམ་ཡང་བྱུང་ཡོད། ཁོས་བཱིར་བལ་ལ་ལབ་ འགྲིག་གི་ཡོད་པའང་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཙན་
པ། “བློན་པོ་ལགས། ངས་ཁྱེད་ཀྱི་འཕྲིན་རྣམས་ཤིང་སྡོང་དེར་ཞུས་ཀྱང་ བྱོལ་དུ་མ་སྐྱེས་པའི་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་

ཁོས་ཡ་ལན་མི་སྟེར་ཞིང་རང་གི་ས་ཆ་ དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་ཕྱི་སྐྱོད་
དེ་ནས་གཡོ་འགུལ་ཙམ་ཡང་བྱས་མ་ ལག་འཁྱེར་ཞུས་ཏེ། དུས་ཐུང་གཉེན་འཕྲད་དུ་འགྲོ་བའམ། ཕར་

སོང་།” ཞེས་ཞུས་པ་དང་། བཱིར་བལ་ ལོག་ནས་རྦད་དེ་བསྡད་ནའང་འགྲིག་གི་ཡོད་ཀྱང་། ཁོ་ཚོས་སྙན་

གྱིས་ལན་དུ། “ཁྱེད་རང་སེམས་ཁྲལ་ ཞུ་ཕུལ་བ་ཚང་མ་ངོས་ལེན་བྱེད་པའི་ངེས་པ་མེད་པ་སོགས་བསམ་
གནང་མི་དགོས། ཁྱེད་རང་མེད་པའི་ ཚུལ་འདྲ་མིན་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
སྐབས་ཨམྲའི་སྡོང་པོ་འདི་རུ་སླེབས་ཏེ་

སྐབས་དེར་གློ་བུར་ཐོག་རྒྱག་ལ་ཉལ་ཁང་གི་སྒོ་དེ་ཕྱེ་བ་

དྲང་གཏམ་ཚང་མ་ཞུས་སོང་།” ཞེས་ རེད། དེ་ནི་བུ་བྱམས་པ་ལས་རྒན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚེ་རིང་ཞེས་པ་
ལབ་པ་རེད།

དེ་ཡིན་པ་རེད། ཚེ་རིང་གིས། འདིར་ཤོག་དང་། ང་ལ་གཅིག་ལབ་

གཏམ་དེ ་ ཐོ ས ་པ་དང་གཞོ ན ་ རྒྱུ་ཡོད། ཅེས་བཤད། ཚེ་རིང་ནི་བུ་བྱམས་པ་ལས་གཟུགས་པོ་

པ་དེས་རང་ཉིད་བཀག་མི་ནུས་ནས། རིང་བ་ཡོད་པས། ཁོའི་འགྲམ་དུ་བུ་བྱམས་པ་སྐམ་པོ་དང་གདོང་
“བློན་པོ་ལགས། འདི་རུ་ཨམྲའི་སྡོང་ སྐྱོ་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད། ཚེ་རིང་གིས་བུ་བྱམས་པ་ལ་རྒྱབ་

པོ་ག་དུས་སླེབས་སོང་ངམ།” ཞེས་དྲིས་ ཁུག་ཅིག་སྤྲད་པ་རེད།  རྒྱབ་ཁུག་དེའི་ནང་དུ་དུག་སློག་གང་ཙམ་
པ་ན། བཱིར་བལ་གྱིས། “ཁྱེད་ཀྱི་ཨམྲའི་ ཡོད་པ་རེད།

སྡོང་པོ་དེ་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད་མ་རེད་ཞུས་སྐབས་སླེབས་སོང་། སྐད་ཆ་དེས་རྒད་

འདིའི་ནང་ལ་ངའི་དུག་སློག་རྙིང་པ་དེ་འདྲ་ཡོད། གལ་

པོ་ཁོང་བདེན་པ་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།” ཅེས་ལབ་སྟེ། གཞོན་པ་དེར་ ཏེ་ཁྱེད་རང་གྱོན་འདོད་ཡོད་ན་ཉར་གནང་། ཞེས་ཚེ་རིང་གིས་
བཱིར་བལ་ནི་མི་ཉམས་མྱོང་ཅན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། རྒད་པོའི་མིག་ རྟ་ལྕག་ཡག་པོ་གཞུས་ཏེ། “མི་སྐྱག་རྫུན་ཁྱོད། ཁྱོད་ཀྱིས་མི་རྒད་པོ་ཁོང་གི་
བཤད་པ་རེད། དེ་ཉིན་དགོང་མོ་བུ་བྱམས་པས་ཁྲུས་ཁང་དུ་དུག་
ཟུང་སྐྱོ་པོ་དེ་ཡིས་ཁོང་བདེན་པ་ཡིན་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ཁོ་ལ་དཔང་ དངུལ་རྣམས་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་ཐབས་བྱས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་མི་སྡིག་ཅན་
སློག་གསར་པ་རྣམས་བཀྲུས་པ་རེད། དགུན་ཁའི་ཆུ་གྲང་མོ་ཞེ་
རྟགས་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་རེད། གང་ལྟར་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ནས་ པ་ཞིག་རེད། ཁྱེད་ལ་ཉེས་ཆད་ལྗིད་པོ་ཞིག་མ་གཏང་ན་འགྲིག་མ་སོང་།”
དྲག་ཡོད་ཀྱང་། བུ་བྱམས་པའི་སེམས་ནང་དྲོ་སོབ་སོབ་ཀྱི་ཚོར་
བཱིར་བལ་གྱིས་ཉེས་ཅན་པ་དེ་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེ་ལྟར་བཱིར་ ཞེས་ལབ།
སྣང་གིས་ཁེངས་པས་གྲང་མོ་མ་ཚོར་བ་རེད། ཚེ་རིང་ནི་བོད་ཀྱི་
བལ་གྱིས་རྒད་པོ་དེར་ལབ་པར། “ཁྱེད་ཀྱི་གྱོད་གཞིའི་དཔང་རྟགས་གཅིག་
དེ་ལྟར་གཞོན་པ་དེ་བཱིར་བལ་གྱི་རྐང་པར་འཐམས་ཏེ་རང་གི་ནག་
རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནས་ཡིན་པ་རེད། ལོ་སྔོན་མར་ཁོའི་ནང་ནས་དུས་
པུ་དེ་ཨམྲའི་སྡོང་པོ་དེ་ཡིན་པ་རེད། སྡོང་པོ་དེས་བདེན་པ་ར་སྤྲོད་བྱེད་པར་ ཉེས་རྣམས་ངོས་ལེན་བྱས་པ་དང་། གསེར་ཊམ་རྣམས་རྒད་པོར་ཕྱིར་སློག་
འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་བར་ཡོང་མཁན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ཁོ་ལ་དངུལ་
ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་ཕྱིན་ནས་སྡོང་པོ་དེ་ཁྲིམས་རར་ཁྲིད་ཤོག” པ་རེད། རྒད་པོས་བཱིར་བལ་ལ་ཕྱག་རོགས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་
དང་འཕྲིན་ཡིག་བསྐུར་ཡོད་པ་རེད།
ཅེས་ལབ་པ་རེད།
ཏེ་དགའ་པོའི་ངང་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པ་རེད།། །།
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅།།མོ་ཊ་སྦྱོང་བ།།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

ཉིན་གཅིག་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་མོ་ཊ་གཏོང་སྟངས་སྦྱོང་བཞིན་ཡོད།

ཟར་མ།

༄༅། །ལོ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན། དེ་ལ་རྩ་བ་དཀར་པོ་
ཐུང་བ་སྙུང་རིལ་དབྱིབས་ལ་ཨ་ར་འདྲ་
བའི་རྩ་ཕྲན་ཐར་ཐོར་ཡོད་པ་དང་། སྡོང་
པོ་ཕྲ་ལ་ཐུང་བ་མང་པོ་གཞི་རྩ་ནས་ཆུན་
པོར་སྐྱེ་བའི་སྟོད་ཆ་ནས་ཡལ་ག་མང་པོ་
གྱེས་པ་དང་། ལོ་མ་ཕྲ་ཞིང་སིབ་པ་མཐའ་
མཉམ་པ་སྡོང་པོར་རུབ་ནས་རེ་མོས་སུ་
སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་མུ་མེན་མདོག་ཅན་གཞི་གཅིག་ལ་འདབ་མ་ལྔའི་དབྱིབས་འདྲ་བའི་ལྡེབས་
སུ་མིག་གི་རྫི་མ་ལྟ་བུའི་རི་མོ་སྔོ་དཀར་གསལ་པོ་མཐོང་བ་རྣམས་སྡོང་པོ་དང་ཡལ་གའི་
རྩེར་འཆར་བ། འབྲས་བུ་སྔོ་སྐྱ་ཧྲིལ་ལ་ཆུང་བ་འུ་སུའི་འབྲས་བུ་འདྲ་བའི་ནང་དུ་འབྲུ་གུ་
ཁམ་སེར་རམ་རྫ་མདོག་ལེབ་མོ་འཇམ་ལ་འོད་དང་ལྡན་པ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ། འབྲས་
བུ་ཆུ་འཁོལ་ནང་སྦང་ན་ཁུ་བ་འབྱར་རྩི་ཅན་གླང་རྒན་ཁ་ཆུ་འདྲ་བ་ནར་ཡོང་བ་དོན་པ་ཡིན།
སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དང་། ཀོང་པོ་སོགས་ཀྱི་སྐམ་ཤས་ཆེ་བའི་རི་
ལྡེབས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་ཕལ་མོ་ཆེའི་སྐམ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། བྱེ་ཤས་ཆེ་བ། ས་
རྒོད་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་། གཞན་ཡང་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བའང་ཡོད།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་ནས་དགུ་པ་ཙམ་ལ་འབྲུ་གུ་སྨིན་མཚམས་
སུ་བཏུས་ཏེ་སྐམ་གསེད་བྱེད་དགོས།
བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། འབྲུ་གུ་དང་། སྣུམ་སྨན་སྦྱོར་བྱས་པས་རླུང་ནད་སེལ་
ཞིང་། སྐྲངས་པ་རྣག་ཏུ་འགུགས་པར་བྱེད་པ་དང་། གསེར་རྩི་དང་རིལ་བུའི་འོད་འདོན་
བྱེད་ལའང་རུང་།

མིང་གཞན། ཏིལ་མར་དང་། གསེར་རྩི་ཟེར། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨལ་སཱི་(अलसी) དང་། ཏཱི་སཱི་
(तीसी)ཞེས་པ་དང་། ཨིན་སྐད་དུ། ལིན་སིཌ་(linseed) དང་། ཕེ་ལེཛ་སིཌ་(flaxseed)
ཟེར་བ་ཡིན།
མོ་ཊ་གཏོང་དུས་ཁ་གཡེང་མིག་
གཡེང་བྱེད་རྒྱུ་མེད།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

གཟའ་བདུད་མགོ་དགུ།

༄༅། །ལོ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན། རྩ་བ་དུད་མདོག་ཨ་
ར་འདྲ་བར་རྩ་ཕྲན་ཡོད་པ་དང་། སྡོང་པོ་ལྗང་སྨུག་ཕྲ་ལ་འདྲོང་བར་ཡལ་ག་མེད་པ། གཞི་
རྩར་སྔ་ལོའི་ལོ་མ་རྙིང་པའི་རྟིང་པ་སྐམ་པོའི་དཀྱིལ་ནས་ལོ་མ་གསར་པ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་
སྐྱེས་ཏེ་རིམ་བཞིན་ཆུན་པོར་གྱུར་པ་
དང་། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་ཅུང་ཟད་མཐུག་
པའི་སྟོད་སྨད་གཉིས་ཕྲ་ལ་རྩེ་རྣོ་བ་
རྒྱབ་སྐྱ་བའམ་ལ་ལར་སྨུག་མདངས་
ཡོད་པའི་མཐར་ཉག་ག་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་
པ་ཡོད་ཅིང་། ལོ་མའི་རྩ་རིས་དྲྭ་བ་
ལྟར་གྱེས་ཤིང་གཞུང་རྒྱུག་རྩ་རིས་སྨུག་པོ་ཡིན་པ་དང་། ངར་བ་ཐུང་ངུས་སྡོང་པོ་བཏུམས་
ནས་རེ་མོས་སུ་སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་སྨུག་པོ་བརྒྱད་དགུ་ཙམ་སྡོང་པོའི་རྩེར་འཆར་ཞིང་། མེ་
ཏོག་གི་འདབ་གདན་སྐྱི་ལྤགས་ལྟ་བུའི་ལོ་མ་དཀར་སེར་ཅན་སྲབ་པོས་བཏུམས་ཤིང་།
སྔོ་ཡོངས་དྲི་ངན་པ་ཞིག་ཡིན།
སྐྱེ་གནས། བོད་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས། བོད་དང་རྒྱ་གར་ས་འབྲེལ་
གྱི་རི་རྒྱུད། རྒྱ་གར་གྱི་ཀཤ ྨཱིར། ཨུཏྟརཱ་ཁཾཌ་མངའ་སྡེའི་གྷ་ཝཱལ་རི་རྒྱུད་སོགས་སྤྱིར་བཏང་
སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༣༠༠༠ ནས་ ༤༥༠༠ བར་གྱི་གཡའ་རི་དང་།
བྲག་གསེབ། རྫ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།
བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གང་རུང་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་གྲིབ་སྐྱོན་གྱི་ནད་སེལ་བ་དང་། རྨའི་རིགས་དང་གཟེར་འཁྱུག་པ་སོགས་ལ་ཕན།
མིང་གཞན། གངས་ཀྱི་ཁྱི་དུག་ཟེར།

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་
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།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རི་མོ་བ།

ངག་དབང་རྡོ་རྗེ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ།

བོར་་་བོར་་་བོརརར།

ཇུས་འགོད་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བདེ་སྐྱིད་དབང་མོ།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་གསུམ་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྐྱིད།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་འོད་ལྡན།
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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དྲྭ་ཚིགས་སྟེང་ནས་གཟིགས་ཐུབ།

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

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

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

བཀའ་སློབ།

ཚོགས་མིའི་གྲངས་ཚད་འཇོག་དོན།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། གྲགས་པ་ལེགས་བཤད།
དགའ་ཤར་སོག་པ་ཁང་ཚན།
FIRST AID

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དེའི་ནང་དོན་དེ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་འཛིན་ཡོད་རེད། གྲོས་ཚོགས་

ནང་ཚོགས་མི་གྲངས་ཚད་བཞག་དགོས་པའི་རྒྱབ་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་བཞག་འདྲ་པོ་དེ་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། མི་

ཉུང་ཉུང་ཞིག་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན་ན། མི་མང་པོ་ཞིག་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མ་ཐུབ་པའི་

གོ་སྐབས་ཤིག་ལ་འདོད་པ་མི་མཐུན་པའི་མི་ཉུང་ཉུང་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ན་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དང་

འཐུས་མི་མང་ཆེ་བའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། ཚོགས་མིའི་གྲངས་ཚད་དེ་བཞག་
གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཚོགས་མིའི་གྲངས་ཚད་དེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་དང་མཛད་སྲོལ་བྱེད་སྒོ་ (ceremony

activity) ཚང་མའི་ནང་གྲངས་ཚད་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་ཀྱི་མེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་འདིའི་ནང་ལས་དོན་ཐག་

གཅོད་བྱེད་ཀྱི་མེད།

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། ངག་དབང་ཕུལ་བྱུང་།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།

༄༅།།ཐོ ག ་མའི ་ བཅོ ས ་ཀ།

Sherig Parkhang Trust
R-28 Ramesh Park
Laxmi Nagar
New Delhi 110092
གློག་འཕྲིན།: shepardelhi@gmail.com

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

དྲན་མེད་ཀྱི་རྨས་མ་སྐྱོབ་ཐབས།

དྲན་མེད་ཀྱི་རྨས་མའི་གཟུགས་པོ་བརྟན་པོ་འཇོག་ཐབས།

༡། སྟེང་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་པུས་མོ་ཡར་བཀུག་ནས་དཔྱི་

མགོའི་ཐད་ཙམ་དུ་འཕུལ།

༢། ལག་སྟེང་མ་དེའང་འོག་མའི་དཔུང་པའི་སྟེང་དུ་ཞོག

ཁ་དང་ཁ་སྦྱར་ནས་དབུགས་སླར་གསོ་བྱེད་ཐབས།

༡། རྨས་མ་དེའི་གཞོགས་འགྲམ་དུ་པུས་མོ་ཚུགས། ༢། རྨས་

མའི་མགོ་རྒྱབ་ཏུ་འཕུལ། ༣། སྣ་ཁུང་མཛུབ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་

བཙུམ་པའམ་ཡང་ན་རང་གི་འགྲམ་པས་འགོག་དགོས། ༤།

ལག་པ་གཞན་དེས་རྨས་མའི་འགྲམ་པ་ཡར་འཐེན་ནས་ཁ

གདང་དུ་ཆུག ༥། རང་གི་ཁ་གདངས་ནས་ཁོག་པར་དབུགས་

གསོག ༦།རང་གི་ཁ་རྨས་མའི་ཁ་ལ་སྦྱོར།

