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auditorium - ཚོགས་ཁང༌། ཚོམས་ཆེན།

avenue - རྒྱ་ལམ།

axolotl - ཆུའི་རིག་པ།  

balance sheet - རིས་ཁྲའི་ཁ་ཤོག  མཐའ་སོམ་རིས་ཤོག 

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གིས་བརྩམས། 

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

autumn equinox - སོན་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ།

axilla - མཆན་ཁུང།

axis - གོ་ལའི་ཚངས་ཐིག

bacteria - ཕྲ་སིན། 

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

པ། ༣། སོད་ཁང་སྤོད་པ། - གནས་ཁང་མཁོ་སོྤད་བླེད་པ།

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

བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་རྣམས་འགིགས་འཇགས་བླེད་པ།

accompanist རམ་འདེགས་པ། - རོལ་མོའི་རམ་སོྐར་བླེད་མཁན་གི་གང་ཟག

accomplice ངན་སོང༌། - སྐླེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་མ་རུང་བའི་བ་བའམ། ཡང་ན་ཁིམས་འགལ་གི་བ་བ་བརྩམ་རྒྱུར་གོགས་བླེད་མཁན་གི་གང་ཟག

༄༅།།འོས་ཤོག་གི་ཐོབ་ཐང་།།

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

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས། དླེ་རིང་སྔ་པོ་

འདི་འདྲ་ག་པར་ཕླེབས་ཀི་ཡོད། 

དླེ་རིང་འོས་བསྡུའི་ཉིན་མོ་རླེད། སྔ་ཙམ་

མ་ཕིན་ན་རླེས་ལུས་ཐླེབས་ས་རླེད།

ཡ་ཡ། ཁླེད་རང་སོྔན་ལ་ཕླེབས་གནང་། འོན་ཀང་

ལག་དླེབ་འཁླེར་རྒྱུ་མ་བརླེད་པ་གནང་། 

དླེ་རིང་སྣང་དག་མླེད། ངས་ལག་དླེབ་

སྔ་ས་ནས་ག་སྒིག་བས་ནས་ཁླེར་ཡོད།

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



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

ཁྲིམས་ལུགས་སྟངས་འཛིན།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གིས་བསྒྱུར།

༄༅།	།ཉྱིན་ཞྱིག་ཨ་རྱི་བ་ཞྱིག་དང་།	རྒྱ་རྱིགས་ཤྱིག	རྒྱ་གར་

བ་གསུམ་བཅས་མེ་འཁོར་ནང་མཉམ་དུ་

བསྡད་ཡོད།	ཁོ་ཚོས་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་སྟངས་འཛིན་ག་འདྲ་

ཡོད་མེད་ཐད་སྐད་ཆ་ཤོད་བཞྱིན་ཡོད།	

ཐོག་མར་ཨ་རྱི་བ་དེས།	 ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ས་གནས་ཤྱིག་ལ་རྐུན་མ་ཤོར་

ན་ཉྱིན་བརྒྱད་ནང་ཚུད་ལ་རྐུན་མ་དེ་འཇུ་

བཟུང་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།	ཅེས་བཤད་པ་དང་།	དེ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་

དེས།	ང་ཚོས་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་ནང་ཚུད་ལ་རྐུན་མ་འཇུ་བཟུང་བེད་ཐུབ་

ཀྱི་ཡོད།	ཅེས་ལབ་པ་རེད།	

མཐའ་མར་རྒྱ་གར་བ་དེའྱི་རེ་

མོས་སེབས་སྐབས་ཁོས།	ང་

ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྐུན་མ་མ་

ཤོར་གོང་གྱི་ཉྱིན་བརྒྱད་སོན་

ཚུད་ལ་མྱི་འཇུ་བཟུང་བས་ཏེ་

བཙོན་ཁང་དུ་འཇུག་གྱི་ཡོད།	

ཅེས་ལབ་པ་རེད།

སྒྲུང་ཐུང་།

ངོ་དེབ་ཀི་ངོས་གཞན་ཞིག
པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟི།

འདོན་ཐེངས་ས་མའྱི་འཕོས།་་་

ཡྱིད་ཆེས་དཀའ་བའྱི་གནས་འཕྱིན་དེ་ཐེངས་འགའ་བཀླགས་རེས།	

ཆོས་སྐོང་སྐབས་ལ་ནྱི་ཁྱི་སྐག་མགོ་ལ་ཉྱི་མ་ཤར་ཟེར་བའྱི་དཔེ་ལྟར་

ད་ཆ་ངའྱི་བསམ་དོན་ཀུན་གྲུབ་སོང་སྙམ་པའྱི་དགའ་ཚོར་ཚད་ལས་

འདས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བས་ལམ་སང་དེའྱི་ལན་དུ།	“ང་ལ་ཁེད་རང་དང་

མཉམ་དུ་མྱི་ཚེ་མཉམ་སྐེལ་བེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ངའྱི་རྱི་

ལམ་ལའང་མེད།	ད་ནྱི་ངའྱི་བསམ་དོན་གྲུབ་སོང་།	བཀྱིན་ཆེ།	ཡྱིན་ན་

ཡང་འདྱི་རྱི་ལམ་ཞྱིག་མྱིན་པའྱི་རེ་བ་ཡོད།”	ཅེས་བྱིས་ཏེ་བསྐུར།	དེ་

འདྲའྱི་འབེལ་བ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཆོས་སྐོང་སྐབས་ཀྱིས་ཨ་རྱིར་འགོ་

རྒྱུའྱི་ག་སྒྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་ལག་འཁེར་དང་།	མཐོང་མཆན་སོགས་དགོས་

ངེས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་རང་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་པ་རྣམས་རང་

གྱིས་བས།	དེ་མྱིན་བར་ཚོང་པ་ལ་དངུལ་སྤྲད་དེ་འགོ་ཆོག་བཟོས་

ཟྱིན།	ཆོས་སྐོང་སྐབས་ལ་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་རྒྱུས་མཚོན་འགོ་གོན་གྱི་ཆེད་

དུ་དངུལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཨཱནྱིཏཱས་ཝེས་ཊན་	ཡུ་ནན་བརྒྱུད་དེ་

ཐེངས་འགའ་ཤས་བསྐུར་ཡོད།

	 ཆོས་སྐོང་སྐབས་དྱིལླྱི་མན་ཇུ་ཊྱི་ལར་སེབས་ནས་ཉྱིན་གཉྱིས་

ཀྱི་རེས་སུ་ཨ་རྱིར་འཕུར་ལ་ཉེ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཨཱནྱིཏཱ་ནས་གོག་འཕྱིན་

ཞྱིག་འབོར་ཏེ།	“ད་ལྟ་ང་དཔེ་སྟོན་གྱི་འགེམས་སྟོན་ཞྱིག་བེད་པར་ནྱི་

ཐར་ལནྜ་ནང་དུ་ཡོད་པས་ཁེད་རང་དང་པོ་འདྱི་གར་ཤོག	དེ་ནས་ང་

གཉྱིས་ཨ་རྱིར་མཉམ་དུ་འགོ་ཆོག	གནམ་གྲུའྱི་ལག་འཁེར་འདྱི་མཉམ་དུ་

བསྐུར་ཡོད།	མཐོང་མཆན་ནྱི་ཁེད་རང་ལ་ས་མོ་ནས་ཡོད་པས་སེམས་

ཁལ་མེད།”	ཅེས་བྱིས་ཡོད།	ཆོས་སྐོང་སྐབས་ཀྱིས་དེ་བཞྱིན་ནྱི་ཐར་

ལནྜ་དུ་ཐུག་རྒྱུ་བས།	དྱིལླྱི་ནས་ཨེམ་སྱི་ཊར་ཌེམ་དུ་འགོ་མཁན་གྱི་

གནམ་གྲུ་དེ་འཕུར་གབས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ལ།	ཨཱནྱིཏཱ་ནས་ཆོས་

སྐོང་སྐབས་ལ་གོག་འཕྱིན་ཞྱིག་འབོར་གསལ་ལ།	“ད་རྱིང་ལས་དོན་

ཛ་དྲག་ཅྱིག་གྱི་རྐེན་པས་ང་གོ་བུར་དུ་ཇར་མ་ནྱིར་འཕུར་དགོས་པ་

ཆགས་སོང་།	བེལ་བ་ཆེ་དྲགས་ཏེ་ངའྱི་སམ་ཞྱིག་ཀང་མགོན་ཁང་དུ་

ལུས་འདུག	ཁེད་རང་ཨེམ་སྱི་ཊར་ཌེམ་གནམ་ཐང་དུ་འབོར་རེས་ཐད་

ཀར་ཧྱིལ་ཊོན་མགོན་ཁང་གྱི་ཁང་མྱིག་ཨང་	༡༠༣	ནང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་དེར་

སྡོད།	སང་ཉྱིན་ངའྱི་སམ་དེ་ཡང་མཉམ་དུ་འཁེར་ནས་འདྱི་གར་ཤོག	ང་

གཉྱིས་འདྱི་ནས་ཨ་རྱིར་མཉམ་དུ་འགོ་ཆོག	གནམ་ཐང་ནས་མགོན་ཁང་

བར་དུ་ཁེད་རང་སེ་ལེན་བེད་མཁན་དང་།	ཇར་མ་ནྱིའྱི་མཐོང་མཆན་

དང་གནམ་གྲུའྱི་ལག་འཁེར་ཚང་མ་ངས་ཀཔྱིལ་ཟེར་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་

མངགས་ཡོད་པས་སེམས་ཁལ་མྱི་དགོས།”	ཞེས་བྱིས་ཡོད།

	 སང་ཉྱིན་དེར་ཆོས་སྐོང་སྐབས་གནམ་ཐང་དུ་བབས་མ་ཐག་

ཕོ་གསར་ལྟ་བཟོ་དོད་པོ་ཞྱིག་གྱིས།	“ཁེད་རང་ཆོས་སྐོང་སྐབས་ཡྱིན་

ནམ།”	ཞེས་དྲྱིས་པ་དང་ཁོས་ལན་དུ།	“ཡྱིན།	ང་ཆོས་སྐོང་སྐབས་ཡྱིན།	

ཁེད་རང་ཀཔྱིལ་ཡྱིན་ནམ།”	ཞེས་དྲྱིས་རེས་ཁོང་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་ལག་

པ་གཏོང་རེས་བས་ཏེ་འཚམས་འདྲྱི་ཞུས།	དེ་རེས་ཀཔྱིལ་གྱིས།	“ང་

ཀཔྱིལ་ཡྱིན།	ཨཱནྱིཏཱས་ང་ལ་ཁེད་རང་ལ་རོགས་པ་བེད་རྒྱུར་མངགས་

བྱུང་།”	ཞེས་བརོད་དེ་ཀཔྱིལ་གྱིས་མོ་ཊ་རྱིག་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཆོས་

སྐོང་སེ་ལེན་བས་ཏེ་ཧྱིལ་ཊོན་མགོན་ཁང་གྱི་ཁང་མྱིག་ཨང་	༡༠༣	གྱི་

ནང་དུ་ཁྱིད་དེ་སམ་ནག་པོ་ཞྱིག་ལ་མཛུབ་མོ་ཀེར་བཞྱིན་དུ།	“སང་ཉྱིན་

ཁེད་རང་གྱི་མཉམ་དུ་འཁེར་རྒྱུའྱི་ཨཱནྱིཏཱའྱི་སམ་འདྱི་རེད།	ཁེད་རང་གྱི་

ལག་འཁེར་དེ་ང་ལ་སྤྲོད་དང་།	ངས་ཇར་མ་ནྱིའྱི་མཐོང་མཆན་ཞུས་ཏེ་

འཁེར་ཡོང་།	གནམ་གྲུའྱི་ལག་འཁེར་ཁེད་རང་ལ་གོག་འཕྱིན་བརྒྱུད་

འབོར་གྱི་རེད།”	ཅེས་བརོད་པས་ཆོས་སྐོང་གྱིས་རང་གྱི་ཕྱིར་སྐོད་

ལག་ཁེར་དེ་ཀཔྱིལ་ལ་སྤྲད།

	 དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་ལས་མ་འགོར་བར་ཀཔྱིལ་གྱིས་མཐོང་

མཆན་ཞུས་ཏེ་འཁེར་ཡོང་ནས་ཆོས་སྐོང་ལ་སྤྲད་རེས།	སྐད་ཆ་གང་ཡང་

མ་བཤད་པར་མགོན་ཁང་ནས་ཕྱིར་ཐོན།	དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཨཱནྱིཏཱའྱི་གོག་

འཕྱིན་ཞྱིག་འབོར་བའྱི་ནང་དུ།	“ཁེད་རང་མགོན་ཁང་དུ་བདེ་མོ་འབོར་

ཡོད་ཤག་རེད།	དེ་རྱིང་ངལ་གསོ་ཡག་པོ་རྒྱོབས།	ང་ནྱི་སང་ཉྱིན་ཁེད་

རང་ཐུག་རྒྱུར་ཞེ་དྲག་རྔམས་ནས་བསྡད་ཡོད།	སང་ཉྱིན་གནམ་ཐང་

དུ་འབེལ་ཡོད་ཉེན་སྲུང་པ་ཚོས་ཁེད་རང་ལ་མྱི་གཞན་གྱིས་ཅ་ལག་

དེ་འདྲ་བསྐུར་བྱུང་ངམ་ཟེར་ན་བསྐུར་མ་བྱུང་ཞེས་དང་།	ངའྱི་སམ་དེ་

ཁེད་རང་གྱི་ཡྱིན་མདོག་བེད་དགོས།	གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་མྱི་གཞན་གྱི་

རེད་བརོད་ན་ཁོ་ཚོས་སམ་དེ་སོག་བཤེར་བས་ཏེ་ཁེད་རང་གྱི་དུས་

ཚོད་འཕོ་བརླག་གཏོང་གྱི་རེད།	ཁེད་རང་ཇར་མ་ནྱིར་སེབས་པ་དང་

ང་གནམ་ཐང་དུ་ཁེད་རང་ལེན་པར་ཡོང་ཐུབ་པ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན།	གལ་ཏེ་

བེལ་བས་ཡོང་མ་ཐུབ་ན་ངའྱི་རོགས་པ་ཞྱིག་ཁེད་རང་ལེན་པར་གཏོང་

ཆོག”	ཅེས་བྱིས་ཡོད།	

མཚར་གཏམ་

༄༅།།གཉིད་ཁུག་མཛེས་མ།།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

རོགས་སོ།།	

༢

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་བདུད་མོས་རྒྱལ་སྲས་བོས་ཐར་བ་ཤེས་

ཏེ་ཁོང་ཁོའྱི་མེ་ལེ་འབར་ཞྱིང་།	རྒྱལ་སྲས་འགོག་རྒྱུའྱི་ང་རྒྱལ་

ཆེ་བས་རང་ཉྱིད་འཇྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་འབྲུག་ཅྱིག་ལ༌བསྒྱུར།	

འོན་ཀང་མོའྱི་གནོད་འཚེ་དེས་ཕྱི་ལྱིཔ་ཀྱི་སྒྱུ་མའྱི་དཔའ་དམ་

དང་ཡང་དག་པའྱི་བརེ་དུང་ལས་རྒྱལ་མ་ཐུབ།	མཐར་རྒྱལ་

སྲས་ཀྱིས་བདུད་མོ་དེ་ར་མེད་དུ་བཏང་བ་རེད།	

ལྷ་མོ་གསུམ་གྱི་རོགས་རམ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་སྲས་ཕྱི་ལྱིཔ་

ལ་གཉྱིད་ཁུག་པའྱི་མཛེས་མ་ཉལ་སའྱི་ལོག་མཁར་ཆུང་ངུ་དེ་

རེད་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་།	བུ་མོ་དེ་ནྱི།	ཁོས་སེམས་ཤོར་སའྱི་བུ་

མོ་དེ་ག་རང་ཡྱིན་པ་རེད།	ཁོས་མོ་ལ་འོ་བས་པ་དང་།	མོའྱི་

མྱིག་ཟུང་ཕེ་སྟེ་འཛུམ་དམུལ་ཞྱིང་།	དེ་མུར་བདུད་མོའྱི་ངན་

སགས་ཀང་ཞྱིག་པ་རེད།	དེ་འཕལ་རྒྱལ་ཁང་གྱི་མྱི་ཡོངས་

རོགས་ངན་སགས་ལས་གོལ་ཏེ་གཉྱིད་སད་ཅྱིང་།	སྐྱིད་པའྱི་

གཉེན་སྒྱིག་དགའ་སྟོན་བེད་འགོ་བཙུགས།	

མྱི་རྱིང་བར་གཉྱིད་ཁུག་པའྱི་མཛེས་མ་སྲས་མོ་སྐ་རེངས་ལྷ་

མོ་དང་མོའྱི་དགའ་རོགས་ངོ་མ་གཉྱིས་ཆང་ས་བརྒྱབས་ཏེ།	

མྱི་ཚེ་ལྷག་མ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའྱི་ངང་བསྐལ་ཏོ།།	།།



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

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

༢༢༽ ཤིང་སོང་གིས་དཔང་པོ་བས་པ།

༄༅།	།སོན་དྱིལྱཱིའྱི་གོང་ཁེར་ཞྱིག་གྱི་ནང་མྱི་རྒད་པོ་ཞྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།	

ཁོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ནས་གསེར་ཊམ་ཆྱིག་སྟོང་ཞྱིག་གསོག་འཇོག་

བས་ཡོད།	ཁོའྱི་སེམས་ནང་ས་མོ་ནས་གནས་མཇལ་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་འཆར་

གཞྱི་ཡོད་པ་རེད།	

	 ཉྱིན་གཅྱིག་ཁོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདོད་པ་དེ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་

རེད།	གནས་མཇལ་དུ་མ་ཐོན་གོང་ཁྱིམ་མཚེས་གཞོན་པ་དེའྱི་སར་གསེར་

ཊམ་རྣམས་བཅོལ་པ་རེད།	དེ་ནས་ཟླ་ཤས་ཕྱིན་རེས་རྒད་པོ་གནས་མཇལ་

ཞུས་ནས་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་འཁོར་བ་དང་།	ཐད་ཀར་ཁྱིམ་མཚེས་དེའྱི་སར་རང་

གྱི་གསེར་ཊམ་རྣམས་ལེན་པར་ཕྱིན།	འོན་ཀང་གོང་པ་དེས་གསེར་ཊམ་

སྐོར་རྒྱུས་མངའ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ལབ་སྟེ་ཁས་ལེན་མྱི་བས་པ་ན་རྒད་པོ་

ཧོན་འཐོར་པ་རེད།	

	 གཞོན་པའྱི་ཁམ་པ་དེར་ཧ་ལས་ཏེ་རྒད་པོ་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་

ཁྱིམས་རར་བཅར་བ་རེད།	རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་ཁ་མཆུ་དེ་ཡང་བྱིར་བལ་གྱིས་

ཐག་གཅོད་བེད་དགོས་བྱུང་།	བྱིར་བལ་གྱིས་

གཞོན་པ་དེར་འདྲྱི་སྐབས་ཁོས་བྱིར་བལ་གྱི་

མདུན་དུའང་རྫུན་བཤད་པ་རེད།	རྒད་པོས་

རང་གྱི་གསེར་ཊམ་རྣམས་གོང་པ་ཁྱིམ་

མཚེས་དེས་བཙན་འཕོག་བས་སྐོར་ཡང་

ཡང་ཞུས་པ་དང་།	གཞོན་པ་དེས་ཀང་སྐད་

ཅོར་བརྒྱབ་ནས་ཁོའྱི་སྐོན་འཛུགས་དེར་ངོས་

ལེན་གཏན་ནས་མ་བས་པ་རེད།	

	 དེ་ནས་བྱིར་བལ་གྱིས་རྒད་པོ་

དེར་ཁེད་ལ་དཔང་རགས་དེ་འདྲ་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་

དམ་ཞེས་དྲྱིས་པ་ན།	རྒད་པོ་དེས།	“དཔང་

རགས་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མེད།	དེ་སོན་ངས་

གསེར་ཊམ་བཅོལ་སྐབས་ང་གཉྱིས་ཨམྲའྱི་སྡོང་པོ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ཏུ་ཡོད།”	

ཅེས་བོ་ཕམ་ཆེན་པོའྱི་ངང་ཞུས་པ་རེད།	

	 བྱིར་བལ་ནྱི་མྱི་ཉམས་མོང་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས།	རྒད་པོའྱི་མྱིག་

ཟུང་སྐོ་པོ་དེ་ཡྱིས་ཁོང་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་།	ཁོ་ལ་དཔང་

རགས་གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་རེད།	གང་ལྟར་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ནས་

བྱིར་བལ་གྱིས་ཉེས་ཅན་པ་དེ་ཕྱིར་འདོན་བེད་དགོས་པ་རེད།	དེ་ལྟར་བྱིར་

བལ་གྱིས་རྒད་པོ་དེར་ལབ་པར།	“ཁེད་ཀྱི་གོད་གཞྱིའྱི་དཔང་རགས་གཅྱིག་

པུ་དེ་ཨམྲའྱི་སྡོང་པོ་དེ་ཡྱིན་པ་རེད།	སྡོང་པོ་དེས་བདེན་པ་ར་སྤྲོད་བེད་པར་

ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད།	ཁེད་ཕྱིན་ནས་སྡོང་པོ་དེ་ཁྱིམས་རར་ཁྱིད་ཤོག”	

ཅེས་ལབ་པ་རེད།	

	 བྱིར་བལ་གྱི་གཏམ་དེ་ཐོས་པ་དང་རྒད་པོ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་སྐེས་

ཏེ།	“ཨམྲའྱི་སྡོང་པོ་ཞྱིག་ཁྱིམས་རར་སེབས་ཏེ་སྐད་ཆ་ག་འདྲ་ཤོད་ཕོད་ཀྱི་

རེད་དམ།”	ཞེས་རང་གྱི་སེམས་ནང་དེ་ལྟར་འཁོར་ཀང་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་

ལབ་མ་ནུས་པར་ཁྱིམས་ར་ནས་ཐོན་ཏེ།	ཡྱིད་མུག་པའྱི་ངང་ཨམྲའྱི་སྡོང་པོ་

ཡོད་སར་ཕྱིན་པ་རེད།	

	 དེ་ནས་ཡུད་ཙམ་རེས་བྱིར་བལ་གྱིས་གཞོན་པ་དེར།	“ཁེད་ཀྱིས་

ག་རེ་བསམ་གྱི་འདུག	ད་གཟོད་རྒད་པོ་ཁོང་ཨམྲའྱི་སྡོང་པོ་ཡོད་སར་འབོར་

ཚར་ཡོད་དམ།”	ཞེས་དྲྱིས་པ་ན།	དེ་མ་ཐག་གཞོན་པ་དེས།	“ག་པར།	ག་

པར།	སྡོང་པོ་དེ་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད་མ་རེད།	དུས་ཚོད་འགོར་གྱི་རེད།”	ཅེས་ལན་

བཏབ་པར།	བྱིར་བལ་གྱིས།	“དེ་འདྲ་ཨ་ཡྱིན།”	ཞེས་དྲྱིས་པ་དང་་གཞོན་པ་

དེ་ཁུ་སྱིམ་མེར་བསྡད་པ་རེད།	

	 ཏོག་ཙམ་རེས་རྒད་པོ་ཁྱིམས་རའྱི་ནང་ཕྱིར་སེབས་པ་རེད།	ཁོང་

དཀའ་ལས་ཁག་ཡོད་པ་དང་བོ་ཕམ་ཡང་བྱུང་ཡོད།	ཁོས་བྱིར་བལ་ལ་ལབ་

པ།	“བོན་པོ་ལགས།	ངས་ཁེད་ཀྱི་འཕྱིན་རྣམས་ཤྱིང་སྡོང་དེར་ཞུས་ཀང་

ཁོས་ཡ་ལན་མྱི་སྟེར་ཞྱིང་རང་གྱི་ས་ཆ་

དེ་ནས་གཡོ་འགུལ་ཙམ་ཡང་བས་མ་

སོང་།”	ཞེས་ཞུས་པ་དང་།	བྱིར་བལ་

གྱིས་ལན་དུ།	“ཁེད་རང་སེམས་ཁལ་

གནང་མྱི་དགོས།	ཁེད་རང་མེད་པའྱི་

སྐབས་ཨམྲའྱི་སྡོང་པོ་འདྱི་རུ་སེབས་ཏེ་

དྲང་གཏམ་ཚང་མ་ཞུས་སོང་།”	ཞེས་

ལབ་པ་རེད།	

	 གཏམ་དེ་ཐོས་པ་དང་གཞོན་

པ་དེས་རང་ཉྱིད་བཀག་མྱི་ནུས་ནས།	

“བོན་པོ་ལགས།	འདྱི་རུ་ཨམྲའྱི་སྡོང་

པོ་ག་དུས་སེབས་སོང་ངམ།”	ཞེས་དྲྱིས་

པ་ན།	བྱིར་བལ་གྱིས།	“ཁེད་ཀྱི་ཨམྲའྱི་

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

པོ་ཁོང་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་ར་སྤྲོད་བེད་ཀྱི་ཡོད།”	ཅེས་ལབ་སྟེ།	གཞོན་པ་དེར་

ར་ལག་ཡག་པོ་གཞུས་ཏེ།	“མྱི་སྐག་རྫུན་ཁོད།	ཁོད་ཀྱིས་མྱི་རྒད་པོ་ཁོང་གྱི་

དངུལ་རྣམས་བཙན་འཕོག་བེད་ཐབས་བས་པ་རེད།	ཁེད་རང་མྱི་སྡྱིག་ཅན་

པ་ཞྱིག་རེད།	ཁེད་ལ་ཉེས་ཆད་ལྱིད་པོ་ཞྱིག་མ་གཏང་ན་འགྱིག་མ་སོང་།”	

ཞེས་ལབ།	

	 དེ་ལྟར་གཞོན་པ་དེ་བྱིར་བལ་གྱི་རྐང་པར་འཐམས་ཏེ་རང་གྱི་ནག་

ཉེས་རྣམས་ངོས་ལེན་བས་པ་དང་།	གསེར་ཊམ་རྣམས་རྒད་པོར་ཕྱིར་སོག་

པ་རེད།	རྒད་པོས་བྱིར་བལ་ལ་ཕག་རོགས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་

ཏེ་དགའ་པོའྱི་ངང་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པ་རེད།།	།།	

འཕགས་པ་ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བླེད་པའི་

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་རོ་རེ་བ་མའྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།ཏདྱ་ཐཱ།	

བཛྲ་བཛྲ།	མ་ཧཱ་བཛྲ་སརྦ་བ་དྷྱི་ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲེ་ན་སྭཱ་ཧཱ།	འཕགས་

པ་ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་བེད་པའྱི་གཟུངས་རོགས་སོ།	།

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

སྡེ་བ་པའྱི་ལྡེབ་མ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་ཅྱིང་།	

གཞུང་འདྱིར་འགྱུར་བང་མྱི་གསལ།

རིམས་ནད་ཞི་བའི་གཟུངས།

༄༅།	།དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།འཕགས་པ་

འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།ཏདྱ་ཐཱ།	ཨྱི་ལྱི་མྱི་ཏྱི་

མེ་ལྱི།	ཧ་ནེ་སུ་ཧ་ནེ།	ཆེ་གེ་མོ་ཞྱིག་ཛྭ་ར་བནྡྷཱ་མྱི།	ཨེ་ཀ་ཧྱི་ཀཾ	

ཏྱི་ཧྱི་ཀཾ	ཙ་ཏུརཀཾ	ནྱིཏྱཛྭ་རཾ་སྭཱ་ཧཱ།	ཆོ་ག་ནྱི་འདྱི་བྱིས་ཏེ་མགུལ་

དུ་བཏགས་ན་རྱིམས་ནད་མེད་པར་བེད་དོ།	།རྱིམས་ནད་ཞྱི་བའྱི་

གཟུངས་རོགས་སོ།	།

	 ཆོས་ཚན་འདྱི་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་བ་པའྱི་

ལྡེབ་མ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་ཅྱིང་།	གཞུང་

འདྱི་ལའང་འགྱུར་བང་མྱི་གསལ།
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤོད།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བུ་བམས་པའི་གོས་ཐུང་། ། 

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར།

༣

བམས་པའྱི་སེམས་ནང་སོ་སོའྱི་ཕ་ཡུལ་དང་ཁ་བལ་ནས་ལོ་མང་པོ་

ཕྱིན་པར་བརེན་ད་ཆ་ཕ་ཡུལ་ག་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་ཐད་བསམ་

བོ་འཁོར་བ་རེད།	དེ་ནས་ཁོས་བསམ་བོ་ག་ཚོད་བཏང་ཡང་རོམ་

དེ་མུ་མཐུད་འབྱི་མ་ཐུབ་པ་རེད།	གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།	སོ་སོའྱི་ནང་ལ་

ལོ་མང་པོ་འབེལ་བ་མ་བྱུང་བ་རེད།

	 བུ་བམས་པ་ལ་རེད་འགན་ཉྱིན་མོར་གཟེངས་རགས་

ག་དུས་རག་ནའང་རང་ཉྱིད་ཁེར་རྐང་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སྐེ་

ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།	དེའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཁོ་

ལ་སེམས་ཤུགས་སྤར་གྱི་ཡོད་ཀང་།	གཅྱིག་ཚང་མེད་པའྱི་ཚོར་

སང་ཞྱིག་ཁོའྱི་སེམས་ནས་ནམ་ཡང་ཡལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད།	ཁོས་ཚོར་

སང་དེ་ཉྱིད་ལས་གོལ་ཐབས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་བེད་ཀྱི་ཡོད།	ཁོའྱི་

སེམས་ནང་།	གལ་ཏེ་ནང་མྱི་ལ་ཁ་པར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན།	ནང་མྱི་

ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་སྲྱིད་པའྱི་སེམས་ཁལ་བེད་ཀྱི་ཡོད།	

	 དེ་ནས་བུ་བམས་པས་ཕོ་ཁེབས་ནང་རྐང་པ་འཇུས་ཏེ།	

རང་ཉྱིད་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་པར་ག་པར་འགོ་དགོས་པ་དང་།	གང་འདྲ་

འགོ་དགོས་མྱིན་སོགས་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་གྱིན་བསྡད།

	 མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལག་འཁེར་རག་

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

ཤས་ཀྱིས་བོད་ལ་འཇབ་ནས་འཛུལ་བའྱི་རེས་ལ་རྦད་དེ་བསྡད་ན་

འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའང་ཤོད་ཀྱི་ཡོད།	ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཙན་

བོལ་དུ་མ་སྐེས་པའྱི་བོད་མྱི་བཙན་བོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་

དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་སྐོད་

ལག་འཁེར་ཞུས་ཏེ།	དུས་ཐུང་གཉེན་འཕད་དུ་འགོ་བའམ།	ཕར་

ལོག་ནས་རྦད་དེ་བསྡད་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀང་།	ཁོ་ཚོས་སྙན་

ཞུ་ཕུལ་བ་ཚང་མ་ངོས་ལེན་བེད་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པ་སོགས་བསམ་

ཚུལ་འདྲ་མྱིན་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།	

	 སྐབས་དེར་གོ་བུར་ཐོག་རྒྱག་ལ་ཉལ་ཁང་གྱི་སོ་དེ་ཕེ་བ་

རེད།	དེ་ནྱི་བུ་བམས་པ་ལས་རྒན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚེ་རྱིང་ཞེས་པ་

དེ་ཡྱིན་པ་རེད།	ཚེ་རྱིང་གྱིས།	འདྱིར་ཤོག་དང་།	ང་ལ་གཅྱིག་ལབ་

རྒྱུ་ཡོད།	ཅེས་བཤད།	ཚེ་རྱིང་ནྱི་བུ་བམས་པ་ལས་གཟུགས་པོ་

རྱིང་བ་ཡོད་པས།	ཁོའྱི་འགམ་དུ་བུ་བམས་པ་སྐམ་པོ་དང་གདོང་

སྐོ་པོ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་གྱི་ཡོད།	ཚེ་རྱིང་གྱིས་བུ་བམས་པ་ལ་རྒྱབ་

ཁུག་ཅྱིག་སྤྲད་པ་རེད།		རྒྱབ་ཁུག་དེའྱི་ནང་དུ་དུག་སོག་གང་ཙམ་

ཡོད་པ་རེད།

	 འདྱིའྱི་ནང་ལ་ངའྱི་དུག་སོག་རྱིང་པ་དེ་འདྲ་ཡོད།	གལ་

ཏེ་ཁེད་རང་གོན་འདོད་ཡོད་ན་ཉར་གནང་།	ཞེས་ཚེ་རྱིང་གྱིས་

བཤད་པ་རེད།	དེ་ཉྱིན་དགོང་མོ་བུ་བམས་པས་ཁྲུས་ཁང་དུ་དུག་

སོག་གསར་པ་རྣམས་བཀྲུས་པ་རེད།	དགུན་ཁའྱི་ཆུ་གང་མོ་ཞེ་

དྲག་ཡོད་ཀང་།	བུ་བམས་པའྱི་སེམས་ནང་དྲོ་སོབ་སོབ་ཀྱི་ཚོར་

སང་གྱིས་ཁེངས་པས་གང་མོ་མ་ཚོར་བ་རེད།	ཚེ་རྱིང་ནྱི་བོད་ཀྱི་

རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནས་ཡྱིན་པ་རེད།	ལོ་སོན་མར་ཁོའྱི་ནང་ནས་དུས་

འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་བར་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་ཁོ་ལ་དངུལ་

དང་འཕྱིན་ཡྱིག་བསྐུར་ཡོད་པ་རེད།



ཟར་མ།

༄༅།	།ལོ་རེ་བཞྱིན་སྐེ་བའྱི་སོ་སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་ཡྱིན།	དེ་ལ་ར་བ་དཀར་པོ་

ཐུང་བ་སྙུང་རྱིལ་དབྱིབས་ལ་ཨ་ར་འདྲ་

བའྱི་ར་ཕན་ཐར་ཐོར་ཡོད་པ་དང་།	སྡོང་

པོ་ཕ་ལ་ཐུང་བ་མང་པོ་གཞྱི་ར་ནས་ཆུན་

པོར་སྐེ་བའྱི་སྟོད་ཆ་ནས་ཡལ་ག་མང་པོ་

གེས་པ་དང་།	ལོ་མ་ཕ་ཞྱིང་སྱིབ་པ་མཐའ་

མཉམ་པ་སྡོང་པོར་རུབ་ནས་རེ་མོས་སུ་

སྐེ་བ།	མེ་ཏོག་མུ་མེན་མདོག་ཅན་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་འདབ་མ་ལྔའྱི་དབྱིབས་འདྲ་བའྱི་ལྡེབས་

སུ་མྱིག་གྱི་རྱི་མ་ལྟ་བུའྱི་རྱི་མོ་སོ་དཀར་གསལ་པོ་མཐོང་བ་རྣམས་སྡོང་པོ་དང་ཡལ་གའྱི་

རེར་འཆར་བ།	འབས་བུ་སོ་སྐ་ཧྱིལ་ལ་ཆུང་བ་འུ་སུའྱི་འབས་བུ་འདྲ་བའྱི་ནང་དུ་འབྲུ་གུ་

ཁམ་སེར་རམ་ར་མདོག་ལེབ་མོ་འཇམ་ལ་འོད་དང་ལྡན་པ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ།	འབས་

བུ་ཆུ་འཁོལ་ནང་སྦང་ན་ཁུ་བ་འབར་རྱི་ཅན་གང་རྒན་ཁ་ཆུ་འདྲ་བ་ནར་ཡོང་བ་དོན་པ་ཡྱིན།	

སྐེ་གནས།	བོད་ལོངས་ཀྱི་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་དང་།	ཀོང་པོ་སོགས་ཀྱི་སྐམ་ཤས་ཆེ་བའྱི་རྱི་

ལྡེབས་དང་།	རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་ཕལ་མོ་ཆེའྱི་སྐམ་ཤས་ཆེ་བ་དང་།	བེ་ཤས་ཆེ་བ།	ས་

རྒོད་སོགས་སུ་སྐེ་བ་མང་།	གཞན་ཡང་འདེབས་འཛུགས་བས་ཏེ་སྐེ་བའང་ཡོད།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སོན་བེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་ནས་དགུ་པ་ཙམ་ལ་འབྲུ་གུ་སྨྱིན་མཚམས་

སུ་བཏུས་ཏེ་སྐམ་གསེད་བེད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བ་དང་ཕན་ཡོན།	འབྲུ་གུ་དང་།	སྣུམ་སྨན་སྦྱོར་བས་པས་རླུང་ནད་སེལ་

ཞྱིང་།	སྐྲངས་པ་རྣག་ཏུ་འགུགས་པར་བེད་པ་དང་།	གསེར་རྱི་དང་རྱིལ་བུའྱི་འོད་འདོན་

བེད་ལའང་རུང་།	

མྱིང་གཞན།	ཏྱིལ་མར་དང་།	གསེར་རྱི་ཟེར།	རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	ཨལ་སྱི་(अलसी)	དང་།	ཏཱྱི་སྱི་
(तीसी)ཞེས་པ་དང་།	ཨྱིན་སྐད་དུ།	ལྱིན་སྱིཌ་(linseed)	དང་།	ཕེ་ལེཛ་སྱིཌ་(flaxseed)	
ཟེར་བ་ཡྱིན།

གཟའ་བདུད་མགོ་དགུ།

༄༅།	།ལོ་རེ་བཞྱིན་སྐེ་བའྱི་སོ་སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་ཡྱིན།	ར་བ་དུད་མདོག་ཨ་

ར་འདྲ་བར་ར་ཕན་ཡོད་པ་དང་།	སྡོང་པོ་ལང་སྨུག་ཕ་ལ་འདྲོང་བར་ཡལ་ག་མེད་པ།	གཞྱི་

རར་ས་ལོའྱི་ལོ་མ་རྱིང་པའྱི་རྱིང་པ་སྐམ་པོའྱི་དཀྱིལ་ནས་ལོ་མ་གསར་པ་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་

སྐེས་ཏེ་རྱིམ་བཞྱིན་ཆུན་པོར་གྱུར་པ་

དང་།	ལོ་མ་སོ་ལང་ཅུང་ཟད་མཐུག་

པའྱི་སྟོད་སྨད་གཉྱིས་ཕ་ལ་རེ་རྣོ་བ་

རྒྱབ་སྐ་བའམ་ལ་ལར་སྨུག་མདངས་

ཡོད་པའྱི་མཐར་ཉག་ག་ཤྱིན་ཏུ་ཞྱིབ་

པ་ཡོད་ཅྱིང་།	ལོ་མའྱི་ར་རྱིས་དྲྭ་བ་

ལྟར་གེས་ཤྱིང་གཞུང་རྒྱུག་ར་རྱིས་སྨུག་པོ་ཡྱིན་པ་དང་།	ངར་བ་ཐུང་ངུས་སྡོང་པོ་བཏུམས་

ནས་རེ་མོས་སུ་སྐེ་བ།	མེ་ཏོག་སྨུག་པོ་བརྒྱད་དགུ་ཙམ་སྡོང་པོའྱི་རེར་འཆར་ཞྱིང་།	མེ་

ཏོག་གྱི་འདབ་གདན་སྐྱི་ལྤགས་ལྟ་བུའྱི་ལོ་མ་དཀར་སེར་ཅན་སྲབ་པོས་བཏུམས་ཤྱིང་།	

སོ་ཡོངས་དྲྱི་ངན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།	

སྐེ་གནས།	བོད་དང་།	བལ་ཡུལ།	འབྲུག་ཡུལ།	འབས་ལོངས།	བོད་དང་རྒྱ་གར་ས་འབེལ་

གྱི་རྱི་རྒྱུད།	རྒྱ་གར་གྱི་ཀཤཱྱིར།	ཨུཏྟརཱ་ཁཾཌ་མངའ་སྡེའྱི་གྷ་ཝཱལ་རྱི་རྒྱུད་སོགས་སྤྱིར་བཏང་

སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༣༠༠༠	ནས་	༤༥༠༠	བར་གྱི་གཡའ་རྱི་དང་།	

བག་གསེབ།	ར་སོགས་སུ་སྐེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སོན་བེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གང་རུང་ལ་ལོ་སྡོང་མེ་

འབས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རེས་བསྱིལ་གྱིབ་ཏུ་བསྐམས་ནས་སྨན་ལ་

སྤོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བ་དང་ཕན་ཡོན།	ལོ་མ་དང་།	སྡོང་པོ།	མེ་ཏོག	འབས་བུ་རྣམས་སྨན་དུ་

སྦྱར་བས་གྱིབ་སྐོན་གྱི་ནད་སེལ་བ་དང་།	རའྱི་རྱིགས་དང་གཟེར་འཁྱུག་པ་སོགས་ལ་ཕན།

མྱིང་གཞན།	གངས་ཀྱི་ཁྱི་དུག་ཟེར།	

༄༅། །སྐེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤོད། །

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

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

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སོན་ལམ་གིས་བསྒྱུར་བཟོ་བས།FIRST AID

རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ།བཀའ་སོབ། 

 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་བྱའྲི་བང་མཛོད་ཀྲི་ཡྲིག་འབེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།མོ་ཊ་སྦོང་བ།།

ཉྱིན་གཅྱིག་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་མོ་ཊ་གཏོང་སྟངས་སྦྱོང་བཞྱིན་ཡོད།	

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མོ་ཊ་གཏོང་དུས་ཁ་གཡླེང་མིག་

གཡླེང་བླེད་རྒྱུ་མླེད།  

བོར་་་བོར་་་བོརརར། 

རྲི་མོའྲི་གྲིང་ཁ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གིས་བརྩམས། 

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་པདྨ།  

དཔླེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བདླེ་སྐིད་དབང་མོ།  

དཔླེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་གསུམ་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྐིད། 

དཔླེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། གགས་པ་ལླེགས་བཤད།  

དགའ་ཤར་སོག་པ་ཁང་ཚན།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་འོད་ལྡན།  

དཔླེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། ངག་དབང་ཕུལ་བྱུང་།  

དཔླེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།

དྲན་མེད་ཀྱི་རས་མ་སྐོབ་ཐབས།

དྲན་མེད་ཀྱི་རས་མའྱི་གཟུགས་པོ་བརན་པོ་འཇོག་ཐབས།	

༡།	སྟེང་ཕོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་པུས་མོ་ཡར་བཀུག་ནས་དཔྱི་

མགོའྱི་ཐད་ཙམ་དུ་འཕུལ།	

༢།	ལག་སྟེང་མ་དེའང་འོག་མའྱི་དཔུང་པའྱི་སྟེང་དུ་ཞོག	

ཁ་དང་ཁ་སྦྱར་ནས་དབུགས་སར་གསོ་བེད་ཐབས།	

༡།	རས་མ་དེའྱི་གཞོགས་འགམ་དུ་པུས་མོ་ཚུགས།	༢།	རས་

མའྱི་མགོ་རྒྱབ་ཏུ་འཕུལ།	༣།	ས་ཁུང་མཛུབ་མོ་གཉྱིས་ཀྱིས་

བཙུམ་པའམ་ཡང་ན་རང་གྱི་འགམ་པས་འགོག་དགོས།	༤།	

ལག་པ་གཞན་དེས་རས་མའྱི་འགམ་པ་ཡར་འཐེན་ནས་ཁ	

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

གསོག	༦།རང་གྱི་ཁ་རས་མའྱི་ཁ་ལ་སྦྱོར།

ཚོགས་མྱིའྱི་གངས་ཚད་འཇོག་དོན།

ཁིམས་དང་སྒིག་གཞི་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དླེའི་ནང་དོན་དླེ་གལ་ཆླེ་བ་ཞིག་འཛིན་ཡོད་རླེད། གོས་ཚོགས་

ནང་ཚོགས་མི་གངས་ཚད་བཞག་དགོས་པའི་རྒྱབ་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་བཞག་འདྲ་པོ་དླེ་ག་རླེ་ཡོད་རླེད་ཟླེར་ན། མི་

ཉུང་ཉུང་ཞིག་གིས་ཐག་གཅོད་བས་པ་ཡིན་ན། མི་མང་པོ་ཞིག་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའི་ནང་ཆ་ཤས་ལླེན་མ་ཐུབ་པའི་

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

འཐུས་མི་མང་ཆླེ་བའི་ཁླེ་ཕན་ལ་གནོད་རྒྱུའི་ཉླེན་ཁ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། ཚོགས་མིའི་གངས་ཚད་དླེ་བཞག་

གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཚོགས་མིའི་གངས་ཚད་དླེ་གོས་ཚོགས་ཀི་མཛད་སོ་དང་མཛད་སོལ་བླེད་སོ་ (ceremony 

activity) ཚང་མའི་ནང་གངས་ཚད་ངླེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་ཀི་མླེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་འདིའི་ནང་ལས་དོན་ཐག་

གཅོད་བླེད་ཀི་མླེད། 

ཞླེས་པ་འདི་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༤ བར་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་

པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པར་ཚོགས་གཙོ་༸སྐབས་རླེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆླེ་མཆོག་གི་མཇུག་བསོམས་གསུང་

བཤད་གནང་བ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།


