རྒྱབ་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས།

ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་གླེའི་ཕོ་བྲང་

  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།

འོས་འཕེན་སར་སླེབས་སྐབས།  

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༨༩

    

ཧིན་སྒོར། ༥

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

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས། དཔྱ་དངུལ་
ལག་དེབ་སྟོན་གནང་དང་།

ballot box - འོས་སྒམ།

bamboo shoot - སྨྱུག་རྩ།

bank - དངུལ་ཁང༌།

banner - འཕྲེད་དར།

ལགས་འོང་། ལག་དེབ་འདིར་ཡོད།

དོམ་གྱིས་ཨ་ཁུ་ཕག་པའི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ལ་བལྟས་ཏེ།
ད་བྱས་མི་འདུག ཁྱེད་ཀྱིས་

དེབ་སྐྱེལ་གནང་མི་འདུག་ག
ལགས། དེབ་སྐྱེལ་ཨེ།

དེ་འདྲའི་དྲན་ཤེས་སྐྱོ་བ་ལ།

bar graph - དྲ་བཅད་རེའུ་མིག

bar code - གསང་ཐིག

ballistocardiogram- སྙིང་འགུལ་རི་མོ།

bagpipe - སྦུད་གླིང༌།

accomplished ༡། བྱང་ཆུབ་པའི། - ལས་དོན་གང་ཞིག་ལ་སྦྱངས་རྩལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི། ༢། དཔྱིས་ཕྱིན་པའི། - ལས་དོན་གང་ཞིག་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་
པའམ་མཇུག་སྐྱེལ་བྱས་པའི།

accordance ༡། མཐུན་པ། - དེ་དང་བསྟུན་ཏེ། ༢། གནང་ཚུལ། - གནང་བ་སྤྲོད་པའི་བྱ་གཞག ༣། མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན། - སྐྱེ་བོ་ཕན་ཚུན་དབར་
གྱི་བསམ་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པ།

accordingly དེ་དང་བསྟུན་ཏེ། གཞིར་བཟུང་སྟེ། - ལས་དོན་གང་ཞིག་གཞན་དང་སྒོ་བསྟུན་བྱས་ཏེ།

account ༡། རྒྱུ་མཚན་འགྲེལ་བརྗོད། - བྱ་སྤྱོད་དམ་དོན་རྐྱེན་བྱེ་བྲག་པའི་དགོས་དོན་འགྲེལ་བརྗོད། ༢། རྩིས་ཁྲ། - དངུལ་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་དང༌། བྱུང་སོང་གི་

རྩིས་ཐོ།

༌༌༌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།							

༄༅།།ཧེན་སལ་དང་གྲཱི་ཊལ།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ངོ་དེབ་ཀྱི་ངོས་གཞན་ཞིག

སྒྲུང་ཐུང་།

པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲི།

འདོན་ཐེངས་སྔ་མའི་འཕྲོས།་་་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

སང་ཉིན་དེར་ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ཨེམ་སི་ཊར་ཌེམ་གནམ་ཐང་དུ་ཕྱིན་

ཏེ་ཉེན་སྲུང་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་སྐབས་སུ་ལས་བྱེད་པ་ཞིག་གིས། “ཁྱེད་
རང་ལ་མི་གཞན་གྱིས་ཅ་ལག་དེ་འདྲ་བསྐུར་བྱུང་ངམ། ཡང་ན་ཅ་ལག་
བདག་ཆ་རྒྱག་རོགས་བྱས་བྱུང་ངམ།” ཞེས་དྲིས་སྐབས་ཆོས་སྐྱོང་

གིས། “བསྐུར་མ་བྱུང་། ཅ་ལག་བདག་ཆ་ང་རང་གིས་བརྒྱབས་པ་

ཡིན།” ཞེས་བརྗོད། ཆོས་སྐྱོང་གི་བསམ་པར་ཁྱད་མཚར་ཁ་ཉིན་དིལླཱི་

པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བུད། སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་ལས་བྱེད་གཞན་
གཉིས་འཁྲིད་ཡོང་སྟེ། “ང་ཚོས་ཁྱེད་རང་གི་སྒམ་དང་དཔུང་ཕད་དེ་

དག་བསྔོག་དགོས་འདུག” ཅེས་བརྗོད་དེ་ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ལ་སྒམ་

གཉིས་དང་དཔུང་ཕད་དེ་ཚོའི་སྒོ་ལྕགས་ཕྱེ་རུ་བཅུག་པ་རེད། ཁོ་རང་

གི་སྒམ་དང་དཔུང་ཕད་ཀྱི་ནང་དུ་གྱོན་ཆས་དང་། ཨཱནིཏཱ་ལ་སྟེར་རྒྱུའི་
ལག་རྟགས་འགའ་ཤས། དེ་བཞིན་བོད་མི་ངོ་ཤེས་ཚོས་ཨ་རིར་ཡོད་

པའི་གཉེན་སྤུན་ཚོ་ལ་བསྐུར་པའི་སྤོས་དང་། སྨན་བསངས། མ་ཎི་རིལ་
བུ་ལ་སོགས་ཙག་ཙིག་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མེད།

འོན་ཀྱང་ཨཱནིཏཱའི་སྒམ་དེ་བསྔོགས་པའི་རྗེས་སུ་སྒམ་ནང་དུ་

ཧེན་སལ་ནི་གཤིས་ཀ་འཇམ་པའི་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། ཁོ་ལ་ གནམ་ཐང་དུ་ཡང་དྲི་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་དྲིས་བྱུང་སྙམ། དེ་ནས་ཉེན་རྟོག་

བུད་མེད་ཀྱི་གྱོན་ཆས་རྙིང་ཧྲུལ་འགའ་ཤས་ལས་ཅང་མེད་ཀྱང་། སྒམ་

ལ་པཱ་ལགས་ཤིང་གཅོད་མཁན་ཞིག་དང་ཨ་མ་མ་ཡར་ཞིག་ ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ཀྱིས། “འགྲོ་ཡུལ་ལྟེ་བ་ཨ་མེ་རི་ཀ་ཡིན།” ཞེས་སྨྲས།

ཡོད་པ་ཤེས་ཏེ།

གྲཱི་ཊལ་ཞེས་པའི་གཅེན་མོ་སྙིང་རྗེ་མོ་ཞིག་ཡོད། ཁོ་གཉིས་ པ་དེས། “ཁྱེད་རང་འགྲོ་ཡུལ་ལྟེ་བ་གང་དུ་ཡིན།” ཞེས་དྲིས་སྐབས་
ཡོད། ཨ་མ་མ་ཡར་དེས་ཁོ་གཉིས་ལ་དགའ་པོ་རྩ་བ་ནས་

བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད། ཉིན་གཅིག་ཁོ་གཉིས་ནང་ནས་ཕྱི་ལ་
འབུད་འདོད་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ཧེན་སལ་གྱིས་གོ་བ་རེད།

“བྱས་ན་ཇར་མ་ནིར་འགྲོ་དོན་གང་ཡིན།”

“ངའི་གྲོགས་མོ་ད་ལྟ་དེ་གར་ཡོད་པས་ཁོང་གི་སར་འགྲོ་མཁན་ཡིན།”

“ཁྱེད་རང་གི་གྲོགས་མོ་སུ་རེད། མོས་ལས་ཀ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད།”
“མོའི་མིང་ལ་ཨཱནིཏཱ་ཧཱིལ་ཟེར། མོ་རང་དཔེ་སྟོན་མ་དེ་འདྲ་རེད། ད་

ལྟ་ཇར་མ་ནི་ལ་དཔེ་སྟོན་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཡོད་པ་རེད།”

“ཁྱེད་གཉིས་ག་འདྲ་བྱས་ཏེ་ཐུག་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནས་ཐུག་པ་རེད་དམ།”
“རྒྱ་གར་ནས་ཐུག་པ་མ་རེད། ང་གཉིས་ངོ་དེབ་བརྒྱུད་དེ་ཐུག་པ་

རེད།” ཅེས་བརྗོད་པ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་དེའི་སེམས་ལ་དོགས་པ་ཞིག་

བྱུང་སྟེ། “བྱས་ན་ཁྱེད་རང་ལ་མོའི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ཡོད་དམ།” ཞེས་
དྲིས་པར་ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ཀྱིས། “ང་ལ་མོའི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་མེད།

མོ་རང་དཔེ་སྟོན་མའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། གཅིག་ནས་སྒེར་གྱི་
ཉིན་གཅིག་པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་མ་ཡར་གཉིས་ཀྱིས་ཁོ་གཉིས་

ཤིང་ནགས་ནང་འཁྲིད་པའི་སྐབས་སུ། ཧེན་སལ་གྱིས་འབའ་ཁུག་
ནས་རྡོ་ཧྲུག་བཏོན་ནས་ལམ་གྱི་ཟུར་ལ་གཡུག་གིན་གཡུག་གིན་

ཕྱིན་པ་རེད། རྗེས་ལ་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཁོ་གཉིས་ཤིང་ནགས་ནང་
གཡུགས་བཞག་པ་རེད། འོན་ཀྱང་རྡོ་ཧྲུག་གི་རྟགས་ལ་ལྟ་ཡིན་ལྟ་
ཡིན་ཁོ་གཉིས་ནང་ལ་ལོག་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་བ་རེད།

བདེ་འཇགས་དང་གཉིས་ནས་མི་གཞན་གྱིས་བསུན་པོ་མི་བཟོ་བའི་
ཆེད་དུ་ཁོང་ཚོའི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སུ་ལའང་སྤྲོད་ཆོག་གི་མ་རེད་
ཟེར་གྱི་འདུག” ཅེས་བརྗོད།

“དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཁྱེད་གཉིས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ག་རེ་བརྒྱུད་དེ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་དམ།”

“ང་གཉིས་འབྲེལ་བ་མང་ཆེ་བ་ངོ་དེབ་དང་། གློག་འཕྲིན་ཐོག སྐབས་

རེ་ཨཱནིཏཱས་ཚུར་ཁ་པར་བཏང་ཡོང་གི་འདུག དེའི་སྐབས་སུ་མོས་ཁ་
པར་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཤོག་བྱང་ཉོས་ཏེ་གཏོང་གི་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག”

ཅེས་བརྗོད་པ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་དེས་ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ལ། “ཁྱེད་རང་
འདི་གར་ཏོག་ཙམ་སྒུགས་ཨང་།” ཞེས་བརྗོད་དེ་ཁང་མིག་གཞན་

གྱི་བར་གསེང་ཚང་མར་མྱོས་རྫས་ཀི་ལོ་དྲུག་ཙམ་གསང་སྦས་བྱས་
ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་གནམ་ཐང་རང་དུ་མྱོས་རྫས་

ནག་འཚོང་དང་འོར་འདྲེན་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་འོག་ཏུ་ལམ་སང་ལག་
ལྕགས་བརྒྱབས་ཏེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རེད།

ཨཱནིཏཱའི་སྒམ་ནང་ནས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་མྱོས་རྫས་ཐོན་པའི་

རྗེས་སུ་ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ཀྱིས་ད་ཆག་སྒོ་ས་ལ་མི་ཤོང་བ་ཞིག་ཉོས་
སོང་སྙམ་པ་དང་ལྷན་དུ། སྒམ་དེ་ཨཱནིཏཱའི་ཡིན་པ་དང་། ཧིལ་ཊོན་

མགྲོན་ཁང་དུ་ཀཔཱིལ་ཟེར་བའི་ཕོ་གསར་ཞིག་གིས་ཁོ་རང་ལ་སྤྲད་པ་

སོགས་ཀྱི་བྱུང་རིམ་ཆ་ཚང་ཉེན་རྟོག་པར་དྲང་པོར་བཤད། དེ་བཞིན་

འཛིན་བཟུང་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ཨཱནིཏཱ་ལ་གློག་འཕྲིན་ག་ཚོད་བཏང་
ཡང་ལན་འདེབས་སྣ་གཅིག་མ་བྱུང་བ་རེད།

རྗེས་སུ་ནི་ཐར་ལེནྜ་གྱི་ཉེན་རྟོག་པས་རྩད་གཅོད་དང་། ཞིབ་

འཇུག་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ཨཱནིཏཱ་ཟེར་བའི་དཔེ་སྟོན་མ་ཞིག་རྩ་བ་

ནས་མེད་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་དུ་མྱོས་རྫས་ནག་འཚོང་བྱེད་མཁན་

གྱི་སྡེ་ཚན་ཞིག་གི་མགོ་སྐོར་བསླུ་བྲིད་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ཚུད་
པར་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་མྱོས་རྫས་
ཕོན་ཆེ་ཞིག་རང་གི་ལག་ནས་ཐོན་པར་བརྟེན། ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ལ་ནི་

ཐར་ལེནྜ་ཡུལ་ཁྲིམས་གཞིར་བཟུང་ལོ་ཉི་ཤུ་བཙོན་དུ་སྡོད་དགོས་པའི་
ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་ལྟར་བཙོན་དུ་སྡོད་དགོས་བྱུང་བ་རེད། ཆོས་སྐྱོང་
སྐྱབས་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་མི་མང་པོར་རྒྱལ་ཁབ་མང་
པོའི་ནང་དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་ཡིན་པས། དེ་ལུགས་ཚང་མས་
དོགས་ཟོན་བྱེད་གལ་ཆེའོ།། །།

རྫོགས་སོ།།

མཚར་གཏམ་

གླེན་པ་ང་མིན་ཁྱེད་རང་རེད།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཐེངས་རྗེས་མར་ཁོ་གཉིས་ཤིང་ནགས་ནང་འཁྲིད་པའི་སྐབས་
སུ། ཧེན་སལ་གྱིས་བག་ལེབ་ཧྲུག་ཧྲུག་གཡུགས་ཏེ་རྟགས་
བརྒྱབས་པ་རེད། པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཁོ་གཉིས་ཉི་འོད་ཕོག་

དཀའ་བའི་ཤིང་ནགས་མཐུག་པོ་ཞིག་གི་ནང་ཁྲིད་པ་རེད།

༄༅། །བཀྲ་ཤིས་དང་རྡོ་རྗེ་གཉིས་
ནམ་རྒྱུན་ནས་འཆམ་གྱི་མེད་པ་རེད།
ཉིན་གཅིག་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ལ་

ཁ་པར་བཏང་སྟེ། དེ་རིང་དགོང་མོ་ཆུ་

ཚོད་ལྔ་པ་ལ་ངའི་ནང་ལ་ཇ་འཐུང་བར་

དེར་ཁོ་གཉིས་ཐང་ཆད་ནས་གཉིད་ཤོར་བ་རེད། དེའི་བར་ ཤོག་ཅེས་ལབ་པ་རེད། རྡོ་རྗེ་དེར་ཡིད་
ལ་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཁོ་གཉིས་ཤིང་ནགས་ནང་གཡུགས་ནས་ ཆེས་ནས་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་ཏག་ཏག་ལ་
རང་ཁྱིམ་ལ་ལོག་ཕྱིན་པ་རེད།
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ནང་ལ་སླེབས། འོན་ཀྱང་

ཁོའི་ནང་གི་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་ཤོག་བུ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་མཐོང་།
ཤོག་བུ་དེའི་ནང་། “ལྟོས་དང་། ངས་ཁྱེད་རང་གླེན་པ་ག་འདྲ་བཟོས་

འདུག སོ་སོའི་ནང་ལ་ལོག་ནས་
ཇ་བསྐོལ་ནས་ཐུངས།” ཞེས་
བྲིས་ཡོད་པ་རེད། རྡོ་རྗེས་ཡི་

གེ་དེ་བཀླགས་པ་དང་ཁོས་ཡི་

གེ་དེའི་འོག་ཏུ། “གླེན་པ་ང་མིན་
ཁྱེད་རང་རེད། ང་རང་ཁྱེད་ཀྱི་

ནང་ལ་སླེབས་མེད།” ཅེས་བྲིས་
ནས་བཞག་པ་རེད།། །།

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

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

ཤེས་རབ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲཛྙཱ་བརྡྷ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི། བོད་སྐད་དུ། ཤེས་

རབ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱརྱ་ཨ་བ་ལོ་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

འོག་གཟུངས་སྔགས་ག་རེ་གྲངས་གསོག་གནང་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་དོ།། །།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲཛྙཱ་བརྡྷ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི། བོད་སྐད་དུ། ཤེས་

ནི་སྭཱ་ཧཱ། རིག་སྔགས་འདིའི་ཆོ་ག་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ནང་རེ་བཞིན་རྩབ་མོ་

ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ་ལ་ཏེ་་ལ་

(མཆན།-དགེ་སློང་གིས་བཏུང་ཆོག་པའི་འབྲས་བཙོས་པར་ཕབ་མ་བཏབ་པར་མནན་པའི་
ཁུ་བ།)ཁྱོར་གང་ལ་ལན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཟླས་ཏེ།

ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་དུ་

འཐུངས་ན་ཐོས་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཤེས་རབ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་

གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་

ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་
གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་རེད།

གོང་འཁོད་ཆོས་ཚན་འདི་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་བ་

རབ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱརྱ་ཨ་བ་
ཏེ་མ་ནི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། རིག་སྔགས་འདིའི་ཆོ་ག་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོར་ཆུ་ལ་ལན་
གསུམ་བཟླས་ཏེ། འཐུངས་ན་ཞག་བདུན་ནས་ཐོས་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་

རོ། །ཤེས་རབ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་ བུ་བྱམས་པས་ཚེ་རིང་ལ་རྔན་པ་འབྱོར་བའི་དགོང་མོ་དེ་དྲན་སོས་

མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། ལོ་ཙབ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་ པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་ཚེ་རིང་གིས་ཁང་ཐོག་གཅིག་ཏུ་སྡོད་མཁན་
གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་ས་ཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་ གྱི་བུ་རྣམས་ལ་ཆུ་མངར་མོ་དང་ཤ་ཡོད་པའི་ཁ་ལག་གི་སྦྱིན་བདག་
ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་རེད།

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

པའི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་གི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད། གཟུངས་

ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུའི་མདུན་དུ་བཞུགས་ཡོད།  ཙ་པའི་ནང་དུ་ད་

ཀྱང་ཡོད་སྟབས། དེ་ཉིད་ཀྱང་གཤམ་དུ་བཀོད་ཡོད་ལ། ཀློག་པ་པོས་གོང་

འཁོད་གཉིས་ཙམ་གྱིས་འགྲིག་པ་ཞུས་ཡིན།། །།

ཀྱི་མཚན་བྱང་མཚུངས་ཀྱང་གཟུངས་སྔགས་ཅུང་མི་འདྲ་བ་གཞན་ཞིག་

དུང་ཤེས་རབ་སྐྱེད་པའི་གཟུངས་གསུམ་པ་ཞིག་ཀྱང་གསལ་ཡང་གོང་

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༢༣༽ གླེན་པ་འཚོལ་བ།

༄༅། །གནའ་སྔ་མོའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚམས་རེ་སྤྱོད་ཚུལ་ཡ་མ་
ཟུང་དེ་འདྲ་སྟོན་གྱི་ཡོད། ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་སེམས་ཁམས་

དེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བའི་ཚེ་བཱིར་བལ་ལ་གསུངས་པ། “ང་རང་མི་གླེན་པ་བཞི་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཤེས་རབ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ།

ཨོཾ་བི་བ་བི་བ། པྲཛྙཱ་བརྡྷ་ནི། ཛ་ར་ཛ་ར། མེདྷཱ་བརྡྷ་ནི། དྷི་རི་དྷི་རི། བུདྡྷིབརྡྷ་

༄༅། །བུ་བྱམས་པའི་གོས་ཐུང་། །

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

བྱས་པ་མ་ཟད། ཕན་ཚུན་ཞལ་ཤོབ་མང་པོ་ཤོད་རེས་རྩེས་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་དགའ་སྤྲོའི་སྣང་བར་རོལ་བཞིན་པའི་དཀྱིལ་ལ་ཚེ་རིང་གློ་
བུར་དུ་ངུས་པ་རེད། དེ་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མ་ངུས་ཏེ། སེམས་
སྡུག་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད།

བུ་བྱམས་པས་གོས་ཐུང་དེ་གྱོན་པ་དང་རང་གི་རྐང་པ་

གང་འཚམས་དྲོ་པོ་ཆགས་པ་རེད། དེ་ནས་རང་ཉིད་ལ་དོགས་འདྲི་
ཡོད་པ་རྣམས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་བར་རྒན་ལགས་སར་བཅར་ཏེ། རྒན་

ལགས། ངས་རྒན་ལགས་ཀྱིས་བསྐུར་གནང་བའི་ནང་ལས་དེ་བྱེད་

བཞིན་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ང་ལ་དོགས་པ་ཞིག་ཡོད།  ངའི་ནང་དེ་

ཞིག་མཐོང་པ་རེད། མི་ཞིག་རྟའི་སྒང་དུ་བཞོན་ཞིང་རང་གི་མགོ་བོའི་སྟེང་ གཅིག་རང་ཡིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།
དུ་རྩྭའི་ཕུང་གསོག་ཅིག་འཁྱེར་བཞིན་པ་མཐོང་བ་རེད། དེ་ལྟར་མཐོང་བ་ན་

བུ་བྱམས་པ་ལགས། དྲི་བ་དེ་ཡག་པོ་འདུག  ཁྱེད་རང་

བཱིར་བལ་གྱིས་མི་དེར། “རྩྭའི་ཕུང་གསོག་དེ་རྟའི་སྒལ་པར་མ་བཞག་པར་ གིས་དེ་ལྟར་དྲིས་པ་དེས་ང་རང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་བྱས་ན་
རང་གི་མགོའི་སྟེང་དུ་འཁྱེར་དོན་གང་ཡིན་ནམ།” ཞེས་དྲིས་པ་རེད།

ག་རེ་བསམ་གྱི་འདུག་གམ། ངས་མི་གཅིག་ལ་ནང་གཉིས་གསུམ་

རྟའི་སྒང་དུ་བཞོན་པའི་མི་དེས། “སྐུ་ཞབས་ལགས། ང་ལ་མཚོན་ ཡང་ཡོང་ཆོག་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཏན་ཏན་རེད། མི་རེ་ལ་ནང་
མཐོང་འདོད་འདུག ཁོ་ཚོ་གླེན་པའི་ནང་ནས་གླེན་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད།”
ན་རྟ་འདི་རྟ་དཀྱུས་མ་ཞིག་མ་རེད། ཁོ་ང་རང་གི་ནང་མིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་བརྩི་ གཅིག་གམ་གཅིག་ལྷག་གང་ཡང་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ནང་
ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ན། བཱིར་བལ་གྱིས། “བཀའ་བཞིན་ཞུ།” ཞེས་ཟེར་ཏེ་
ཡི་ཡོད། ཁོས་སྔོན་ཚུད་ནས་ངའི་ལུས་ཀྱི་ལྗིད་ཁོག་དེ་འཁྱེར་བཞིན་ཡོད་པས། གཅིག་རང་ཡོད་པ་ཡང་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། ཐག་གཅོད་ག་རེ་བྱེད་
གླེན་པ་རྣམས་འཚོལ་བར་ཕྱིན་པ་རེད།
ཀྱང་རང་དབང་རེད། སོ་སོའི་ནང་གཅིག་གཉིས་སོགས་ག་ཚོད་
དེའི་སྒང་དུ་རྩྭའི་རྡོག་ཁྲེས་འཕར་མ་དེ་ཇི་ལྟར་
དེ་ནས་བཱིར་བལ་གླེན་
བདམས་ཀྱང་གཅིག་འགྲིགས་པ་དང་གཅིག་ནོར་བ་དེ་འདྲ་གང་
འཁྱེར་དུ་འཇུག་ཕོད་དམ བྱས་ཙང་རྩྭའི་རྡོག་
པ་འཚོ ལ ་བར་དི ལླཱི འི ་ གྲོང ་ཁྱེ ར ་གྱི ་
ཡང་མ་རེད།
ཁྲེས་དེ་རང་གི་མགོ་བོའི་སྟེང་དུ་འཁྱེར་བཞིན་
རྒན་ལགས། ངས་རྩོམ་དེ་འབྲི་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་
གཞུང་ལམ་ནང་བསྐྱོད་པ་ན། མི་ཞིག་
ཡོད།” ཅེས་ལན་ཞུས་པ་རེད།
སེམས་སྐྱོ་ནས་བྱེད་ཐབས་མེད་པ་ཆགས་སོང་། བུ་བྱམས་པ་
བྲེལ་བའི་ངང་ལག་ཏུ་མངར་ཟས་ཀྱི་
ཁོའི་གཏམ་དེ་ཐོས་རྗེས་བཱིར་བལ་གྱིས་
ལགས། ངའི་ནང་ལས་དེས་ཁྱེད་རང་སེམས་སྡུག་དེ་འདྲ་བྱུང་
སྒམ་ཆུང་ཞིག་འཁྱེར་ཏེ་འགྲོ་བཞིན་
མི་དེ་རང་དང་མཉམ་དུ་ཡོང་དགོས་སྐོར་ བར་དགོངས་སེལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཁྱེད་རང་སེམས་སྐྱོ་དགོས་པ་དེ་
པ་མཐོང་། མི་དེ་བྲེལ་བ་དེ་ལྟར་འགྲོ་
གསུངས་ཏེ། ཁོ་ཚོ་གསུམ་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་ གཅིག་བྱས་ན། སེམས་ཆུང་དྲགས་པ་ཡིན་སྲིད། སྐབས་དེར་བུ་
བཞིན་པ་མཐོང་སྐབས་ཁོས་རྒྱུ་མཚན་
གྱི་ཁྲིམས་རར་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་རུ་བཱིར་བལ་ བྱམས་པས་མགོ་བོ་བསྒུར་ཏེ་སོ་སོའི་རྐང་པར་བལྟས་བསྡད།
ཤེས་འདོད་བྱུང་ཏེ་མི་དེར་དྲིས་ཀྱང་།
གྱིས་གླེན་པ་གཉིས་པོའི་རང་རང་གི་གླེན་
བུ་བྱམས་པ་ལགས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་དུ་སྒོ་ཞིག་
མི་དེས་ལན་སློག་སྙིང་མ་འདོད་དེ་མུ་
པའི་བྱེད་ལས་རྣམས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་པས་རྒྱལ་པོ་མཉེས་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་བ་ ཡོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་སྒོ་དེ་སྣང་བ་རྣམ་རྟོག་མེད་པར་ཕྱེ་བ་ཡིན་ན།
མཐུད་ཕྱིན་པ་རེད།
རེད། དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་ལ་དྲིས་པ། “གླེན་པ་གཞན་གཉིས་པོ་དེ་ག་ ཁྱེད་ཀྱིས་གང་མཐོང་གི་རེད་དམ། རྒན་ལགས། ངས་དངོས་པོ་འདྲ་
བཱིར་བལ་མུ་མཐུད་ཁོའི་རྒྱབ་ཏུ་ཕྱིན་ནས་བསྐྱར་དུ་དྲིས་པ་ན།
པར་ཡོད།” ཅེས་དྲིས་པ་ན། “གཞན་གཉིས་པོའང་འདི་རུ་ཡོད།” ཅེས་བཱིར་ མི་འདྲ་མང་པོ་མཐོང་གི་རེད། བྱས་ཙང་ཁྱེད་རང་གི་སེམས་དེ་སོ་
མི་དེས་མ་འདོད་བཞིན་དུ། “ལྟོས་དང་། ང་རང་བྲེལ་བའི་སྒང་ཡིན། ངའི་
སོས་བསམ་པ་ལས་རྒྱ་ཆེ་བ་འདུག  ཁྱེད་རང་གིས་དངོས་པོ་འདྲ་
བལ་གྱིས་ལན་དེ་ལྟར་ཞུས།
བཟའ་ཟླ་རྙིང་པ་དེ་མི་གཞན་ཞིག་དང་ཆང་ས་བརྒྱབས་ཏེ་ད་ཆ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་
མི་འདྲ་མང་པོ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཞེད་སྣང་གི་དབང་གིས་རང་གི་
དེ་ནས་རྒྱལ་པོས། “ཁྱེད་ཀྱིས་གསུངས་དོན་གང་ཡིན་པ་ངས་
བཙས་འདུག དུས་སྐབས་བཟང་པོ་དེར་ང་རང་མངར་ཟས་སྐྱེལ་བར་འགྲོ་
མིག་མ་འཚུམ། དེ་ང་ཚོའི་ནུས་པ་མེད་པ་བཟོ་མཁན་གྱི་ལོང་སྐྱོན་
ཤེས་མ་སོང་།” ཞེས་གསུངས་པར། “རྒྱལ་པོ་མཆོག དེ་ལས་སླ་པོ་རེད།
ཡི་ཡོད།” ཅེས་ལབ་པ་རེད།
ཞིག་རེད། ངའི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཞིག་གིས། སེམས་གང་དུ་
ཁོས་དེ་ལྟར་ལབ་ནས་མུ་མཐུད་འགྲོ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། མི་ དོན་མེད་ཀྱི་བྱ་བ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་དུས་ཚོད་དང་ནུས་ཤུགས་ཡོངས་རྫོགས་
ཆགས་པ་དེ་རང་གི་ནང་ཡིན། ཞེས་ཡང་སེ་གསུང་གི་རེད། ཁྱེད་
དེའི་གཏམ་དེ་ཐོས་རྗེས་བཱིར་བལ་གྱིས། “ཡག་བྱུང་། མི་གླེན་པ་དང་པོ་དེ་ འཕྲོ་བརླག་གཏོང་བ་དེ་གླེན་པའི་བྱེད་ལས་ཙམ་ལས་གཞན་གང་ཡིན། བྱས་ རང་གིས་ཀྱང་སོ་སོའི་ནང་ག་པར་ཡོད་དགོས་མིན་ཐག་གཅོད་
ལས་སླ་པོ་རག་སོང་།” ཞེས་རང་གིས་རང་ལ་ཆིག་ལབ་བརྒྱབས་ཏེ། བཱིར་ ཙང་ང་རང་མི་གླེན་པ་གསུམ་པ་དེ་རེད།” ཅེས་ཞུས་པ་རེད།
བྱེད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་མིན་ནམ།
བལ་གྱིས་མི་དེར་རང་དང་མཉམ་དུ་ཡོང་དགོས་སྐོར་ཞུས་པས། མི་དེ་སྐྱེས་

“བྱས་ན་གླེན་པ་བཞི་པ་དེ་ག་པར་ཡོད།” ཅེས་རྒྱལ་པོས་དྲིས་པར།

དེའི་རྗེས་ལ་བུ་བྱམས་པས་གྲོགས་པོ་རྣམས་རྗེས་

སྐར་གྱི་དུས་སྟོན་ཉིན་རྗེས་ལུས་ཐེབས་འདོད་མེད་པར་བརྟེན་བཀའ་བརྩི་དང་ “རྒྱལ་པོ་མཆོག དགོངས་པ་དྭངས་བ་གྱིས་ཤིག གླེན་པ་བཞི་པའམ་གླེན་པའི་ འདེད་བྱས་ནས། རེས་གཟའ་སྤེན་པ་གཉིས་པའི་གུང་སེང་ཉིན་

ལེན་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དེ་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཡིན་པ་ན་བཱིར་བལ་ ནང་ནས་གླེན་པ་དེ་གུས་པར་ཕན་མེད་ཀྱི་འགན་ཁུར་དེ་ལྟར་སྤྲོད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ ཁྲོམ་ལ་འཆམ་འཆམ་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་སྒྲིག་འགོ་བཙུགས་
དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་ཤེས་གཞན་གང་ཡང་ལྷག་མེད།

དེ་ནས་ལམ་དུ་བཱིར་བལ་གྱིས་མངོན་གསལ་དོད་པའི་ལྟད་མོ་

པོ་ཁྱེད་ཉིད་རེད།” ཅེས་ཟུར་ཟའི་ཚིག་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་རེད།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

པ་རེད། མཐར་བྱམས་པས་རང་གི་སེམས་ཀྱིས་གང་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་
པ་ཚོར་བ་རེད།། །།

རྫོགས་སོ།།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅།།མོ་ཊ་སྦྱོང་བ།།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

འོལ་མོ་སེ།

མིང་གཞན། མངལ་གཏུམ་མོ་དང་། མ་མ་ལུ་ལུ། འོ་མ་སི་སི། མདའ་རྒྱུས་པ་སོགས་ཟེར།

ཡོད་པ་སྟོད་ཆར་ཁ་དབྲག་སྐྱེ་ཞིང་། ལོ་མ་ལྗང་གུ་

སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན། དེའི་རྩ་བ་སེར་སྨུག་ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་ཡིན་པ་དང་། སྡོང་

༄༅། །ལོ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་ཤ་མདོག་འདྲ་
ལ་རྩ་ཕྲན་མང་ཞིང་མདུད་པ་བརྒྱབས་པ་འདྲ་བ་དང་། སྡོང་པོ་ལྗང་ལ་སྨུག་མདངས་
ཆེ་ལ་འཇམ་ཞིང་འོད་ཡོད་པ་གཏིང་རིང་གས་པའི་

ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་ཆུང་བ་སྒོང་དབྱིབས་འདྲ་

དཀར་འདབ་མ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་སྡོང་པོ་ཁ་དབྲག་

བའི་མཐར་ཉག་ག་གཏིང་རིང་གས་པའི་སྒྲོ་

གྱེས་མཚམས་ཀྱི་སྨད་ཆར་འཆར་བ། མེ་ཏོག་ཡལ་

དབྱིབས་མང་། ལོ་མའི་ངར་བ་རིང་བ་རེ་

རྗེས་འབྲས་བུ་ཐུག་འབྲས་འདྲ་བ་སྨིན་ནས་ནང་དུ་

མོས་སུ་སྐྱེ་ཞིང་། མེ་ཏོག་དཀར་ལ་ཆུང་བ་

འབྲུ་གུ་སྨུག་པོ་མཁྲེགས་ཤིང་མངར་ཁུ་གར་མོས་
གང་བ་འདོགས་པ་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། བོད་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ། རྒྱ་ནག ཨཕ་གཱ་ནིསྟཱན། ཧི་མཱ་ཡ་ལའི་
རི་རྒྱུད། རྒྱ་གར་གྱི་ཇམ་ྨཱུ དང་ཀཱཱི�ར་མངའ་སྡེའི་རི་རྒྱུད། ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་སོགས་

སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༣༢༠༠ ནས་ ༤༥༠༠ བར་གྱི་ཤིང་གསེབ་

ང་ཚོ་འདི་ལ་འཛོམས་འཛོམས་་་་་་

༄༅། །ལོ་རེ་བཞིན་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བའི་དྲི་ཞིམ་ཚལ་རིགས་དང་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་
བཅས་གོ་སྙོད་ཀྱི་དབྱིབས་ལྟར་སྐྱེ་ཞིང་།

བ་ཡོད་པ་རྣམས་སྡོང་རྐང་གི་རྩེར་སྐྱེ། མེ་ཏོག་ཟིང་

ཨ་ཁུ་ཕག་པས་མོ་ཊ་གཏོང་གིན་གླུ་གཞས་ལེན།

འུ་སུ།

པོ་ཕྲ་ལ་རིང་བར་ཡལ་ག་དང་ཡལ་ཕྲན་

མཐར་ངེས་གཏན་མེད་པའི་ཉག་ག་སོག་ལེའི་ཁ་འདྲ་

མོ་ཊ་གཏོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་མི་འདུག་ག

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

དང་། བཞའ་ཚན་ཆེ་ཙམ་གྱི་རི་ཀླུང་གི་ནགས་གསེབ་དང་། ཤིང་ཕྲན་གྱི་གསེབ། རྡོ་
གསེང་རྩྭ་གསེབ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པའམ། འབྲས་བུ་སྨིན་
མཚམས་དམར་པོ་ཆགས་སྐབས་བཏུས་ཏེ་མ་རུལ་བར་སྨན་ལ་སྤྱོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། འབྲས་བུ་སྨན་དུ་སྦྱར་བས་ཁྲག་འགག་པ་དང་། རླུང་
མི་རྒྱུ་བ། ཟླ་མཚན་མི་སྙོམས་པ་དང་། མངལ་ནད་སོགས་མོ་ནད་ཀྱི་རིགས། ད་དུང་
བུ་དང་ཤ་མ་འགག་པ་སོགས་ལའང་ཕན།

འདབ་མ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་སྡོང་པོ་དང་ཡལ་

གའི་རྩེར་བང་རིམ་དུ་འཆར་ལ། འབྲས་བུ་སྐྱ་སྨུག་གའུ་ཁ་སྦྱོར་འདྲ་བ་མགོ་སྦྲེལ་ནས་
འདོགས་པ་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། ལྡུམ་རྭ་སོགས་ཡུལ་ལུང་གང་སར་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གང་རུང་ཙམ་ལ་འབྲས་
བུ་སྨིན་མཚམས་བཏུས་ཏེ་མ་རུལ་བར་སྐམ་གསེད་བྱས་ནས་སྤྱོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། འབྲས་བུ་དང་ལོ་མ་སྨན་སྦྱོར་བྱས་པས་སྨུག་པོ་
སྤྱིའི་ནད་དང་། ཟས་མི་འཇུ་བ། དང་ག་འགག་པ། སྐོམ་དད། སིབ་ཐོར་མ་སྨིན་པ་
སོགས་ལ་ཕན།

མིང་གཞན། མེ་ཏོག་བརྒྱ་པ་དང་། ཡན་ལག་བརྒྱ་པ། བརྒྱའི་མིང་ཅན། ཡུལ་སྐད་དུ་

བསོད་ནམས་དཔལ་/པད་འཛོམས་ཟེར། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། དྷ་ནི་ཡཱ་ (धनिया) ཞེས་པ་
དང་། ཨིན་སྐད་དུ། ཀོ་རེན་ཌར་ (coriander) 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་
དཔར་རིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས་》 ཞེས་པ་ནས་སློབ་ཕྲུག་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་ཤེས་རབ།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་བཅུ་པ།

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

ཅོ་ལགས་རང་མོ་ཊ་
མགྱོགས་པོ་ཤེས་འདུག་ག

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

རི་མོ་འབྲི་མཁན། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་བཅུ་པ།

འཁོར་ལོ་བཞི་ཡོད་ཙང་གཏོང་རྒྱུ་
ལས་སླ་པོ་འདུག ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་་་་་

རི་མོའི་གླིང་ཁ།

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

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རི་མོ་བ།

ངག་དབང་རྡོ་རྗེ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ།

ཇུས་འགོད་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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FIRST AID

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

ཁྱེད་ཚོ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ད་ལྟ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། མ་འོངས་པར་མིའི་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་
བསམ་པ་བཟང་པོ་ཞིག་དང་། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཀླད་པ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་
རབ་ཀྱིས་དཔྱད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་
པའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་འདྲའི་རེ་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་པ་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས། འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ལྷོ་

བྱང་། ཆོས་ལུགས་དང་མི་རིགས།  སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད་པར་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་མི་
འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་མ་འོངས་པའི་སོན་རྩ་
གལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད།

ཅེས་པ་འདི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་ལ་དྭགས་ཞི་བའི་
ཚལ་ཕོ་བྲང་དུ་མགོན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་དགུང་གྲངས་ ༨༢ བཞེས་པའི་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོར་
བཀའ་སློབ་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

༄༅།།ཐོ ག ་མའི ་ བཅོ ས ་ཀ།

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

དྲན་མེད་ཀྱི་རྨས་མ་སྐྱོབ་ཐབས།

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

༧། རྨས་མའི་ཁའི་ནང་དབུགས་འཕུལ་ནས་དེའི་གློ་བའི་ནང་རླུང་

གིས་རྒྱོང་ཐབས་གྱིས། ༨། དེ་རྗེས་བྲང་ཁོག་འགུལ་བ་དང་རླུང་

ཕྱིར་ཐོན་སྟངས་ལ་བརྟག་ཞིབ་གྱིས། ༩། བྲང་ཁོག་འཕར་ལྡིང་བྱེད་

ཀྱི་མེད་ན། རྨས་མའི་མགོ་འཇོག་སྟངས་དང་། ཕྱིའི་དངོས་གང་

ཞིག་གིས་རླུང་ལམ་བཀག་ཡོད་མེད་ལྟོས། གལ་སྲིད་རླུང་ལམ་

བཀག་འདུག་ན། རྨས་མའི་གཟུགས་པོ་གཞོགས་ཕབ་སྟེ་དངོས་

པོ་གང་ཡོད་ཕྱིར་འདོན་ཐབས་གྱིས། དེ་ནས་སླར་གན་རྐྱལ་དུ་བཞག་ནས་དེ་སྔ་ལྟར་དབུགས་གསོ་ཐབས་གྱིས།

༡༠། སྐར་ཆ་གཉིས་རེའི་ནང་དབུགས་ཐེངས་རེ་འཕུལ་ནས། ཐེངས་ལྔ་འཕུལ་བའི་རྗེས་སུ་མཇིང་པའི་རྩེ་ཆུང་གི་

རྩ་འཕར་མིན་ལྟོས། གལ་ཏེ་རྩེ་ཆུང་འཕར་གྱི་འདུག་ན་མུ་མཐུད་དེ་སྐར་མ་གཅིག་གི་ནང་དབུགས་འཕུལ་ཐེངས་

བཅོ་ལྔ་རེ་བྱས་ཏེ་དབུགས་གསོ་ཐབས་གྱིས།

