མཚོ་པདྨ།
  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༣      

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦                 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། ༡༨༣

    

ཧིན་སྒོར། ༥

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

འོ་ཛི། ཅ་ལག་ཨ་ཅེ་ཝ་མོའི་ཚོང་
ཁང་ནས་ཉོ་ཆོག་གི་རེད། གྲོང་ཁྱེར་ལ་
ཕེབས་དགོས་མ་རེད།

འོ་རེད། ངས་དྲན་པ་རྦད་དེ་
བརྗེད་ཤག

adrenal gland - མཁལ་རྨེན།

adhesive - འབྱར་ཚི།

བྱས་ན་ག་ལེར་
ཕེབས་ཨང་། ང་ཨ་ཅེ་ཝ་མོའི་ཚོང་ཁང་ལ་འགྲོ་
ཡི་ཡིན་ཏོ། །

achondroplastic dwarf -མིའུ་ཐུང།

agave - གླང་ཆེན་ཚེར་མ། ཚེར་ལོ་རྩི་ཤིང༌།

affidavit - འབའ་ཡིག

དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་སོ་སོའི་ལམ་དུ་ཕྱིན།

aerial - གནམ་སྐུད།

aircraft/aeroplane - གནམ་གྲུ།

air hostess - གནམ་འགྲུལ་ཞལ་ཏ་མ།

air bag - རླུང་རྐྱལ།

ཨ་ཅེ་ཝ་མོའི་ཚོང་ཁང་དུ་སླེབས་པ་ན།
ཨ་ཅེ་
ང་ལ་
གས།
་
ཝ་མོ་ལ
་དགོས
འ་ཤས
ག
་འ
ཅ་ལག
ག
ཀྱི་འདུ

དེ་རིང་
ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ཕེབས་
བྱུང་ང་། ཅ་ལག་སོ་སོས་ལེན་
ནས་འདིར་བསྣམས་ཤོག

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

abbreviation ༡། བསྡུས་ཡིག བསྐུངས་ཡིག = ཚིག་གམ་ཚིག་ཚོགས་ཐུང་དུ་བཏང་བའི་རྣམ་པ། ༢། ཚིག་ཚོགས་བསྐྱུངས་པ། = ཆ་ཤས་རེ་འགའ་
དབྱུང་བའམ་ཕྱིས་ཏེ་ཐུང་དུ་གཏོང་བ།

abduction བཙན་ཁྲིད། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་བཙན་པོ་དབང་ཤེད་ཀྱིས་བཟུང་ཉར་བྱེད་པ་དང༌། འཁྲིད་པའི་ཁྲིམས་འགལ་བྱ་གཞག
abductor མི་རྐུན། = སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་སླུ་ཐབས་སམ་དཔུང་ཤུགས་ཀྱིས་བཙན་ཁྲིད་བྱེད་པོ།

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། ༢༠༡༦

སྒྲུང་ཐུང་།

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

པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲི།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།་་་་

སློབ་དཔོན་རཱཡ་ཡི་གྲོགས་པོ་ཚོས་གནས་སྟངས་དེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཆར་
པ་ཤུགས་ཆེར་འབབ་བཞིན་པའི་དགོང་མོ་ཞིག་ལ། ཁོ་ཚོས་སློབ་དཔོན་

རཱཡ་འཁྲིད་དེ་བཀྲིས་སྒྲོལ་མའི་ཟ་ཁང་དུ་ཕྱིན། ཟ་ཁང་དེར་རྐང་བཙུགས་
ནས་དགོང་དྲོ་ཕྱི་པོའི་བར་བསྡད་རྗེས། གྲོགས་པོ་ཞིག་གིས་བཀྲིས་སྒྲོལ་

མ་ལ། “དེ་རིང་ཆར་པ་ཤུགས་ཆེ་འབབ་ཀྱི་འདུག་པས་ཆར་ཐག་ལས་སླ་

པོ་ཆོད་ས་མ་རེད། སློབ་དཔོན་རཱཡ་ཡི་སྡོད་ས་ཐག་རིང་པོ་ཡོད་ཙང་ལོག་

དེ་མ་ཐག་དེར་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མའི་སེམས་ནང་། ད་འགྲིགས་ ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་བྱེད་ཀྱི་རེད། བྱས་ཙང་དོ་དགོང་ཁྱེད་རང་གིས་ཁོང་ལ་
མ་སོང་བསམས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་བདུད་མོ་
གནས་ཚང་གཡར་ན་འགྲིག་གི་རེད་དམ།” ཞེས་དྲིས་པར། བཀྲིས་སྒྲོལ་
དེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་དམོད་མོ་ཕར་ལེན་མ་འཇུག་སྔོན་ལ།
མས།  “ང་ཚོ་སྐྱོ་པོ་ཡིན་ཙང་ཉལ་ས་སྤྲོ་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་མ་རེད། འོན་ཀྱང་
བདུད་མོ་དེ་འོད་རླབས་དེའི་ནང་ལ་ཡལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་འདྲའི་ཡ་
ཁྱེད་རང་ལ་སྣང་བ་རྣམ་རྟོག་དེ་འདྲ་མེད་ན་བཞུགས་ན་འགྲིག་གི་རེད།”
ང་བའི་གནས་སུ་གྱུར་ཀྱང་ད་དུང་རེ་བ་ཞིག་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཅེས་བརྗོད། དེའི་མཚན་མོར་ཁོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་སེམས་གཅིག་ལ་
ནི་མེ་རཱི་ཝེའེ་དཱར་གྱིས་དངོས་གྲུབ་སྤྲད་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད། སྐབས་དེར་
ཤོར་ཏེ་འདོད་པ་མཐུན་པས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་དང་། སློབ་
མེ་རཱི་ཝེའེ་དཱར་གྱིས། རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ངས་དམོད་མོ་འདི་ཟློག་
དཔོན་རཱཡ་གཉིས་ཁྱིམ་ཐབ་བྱས་ཏེ་གནས། ཐོག་མའི་ཆར་ཨ་མ་སྒྲོལ་མས་
ཐབས་བྲལ་ཡང་རོགས་རམ་ཏན་ཏན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཅེས་བཤད།
ཁོ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དེ་ངོས་ལེན་བྱེད་དཀའ་ཙམ་བྱུང་ཡང་། བཀྲིས་སྒྲོལ་
མས་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་བྱས་པའི་དབང་གིས་ཨ་མ་སྒྲོལ་མས་མ་འདོད་

བཞིན་དུ་ཉན་པ་རེད། ཟླ་དགུ་ཞག་བཅུའི་དུས་ཚོད་ཐིམ་པའི་རྗེས་སུ་བཀྲིས་
སྒྲོལ་མའི་གཟུགས་པོ་ཞིག་སྟེ་རྒྱ་མཚོའི་བུ་གཉིས་པ་དེ་ཡང་སྐྱེས་པ་རེད།

སློབ་དཔོན་རཱཡ་ཡིས་བུ་གཉིས་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་ནས་མཆེད་པ་དང་
ཁྱད་པར་མེད་པར་བྱམས་བརྩེའི་སྒོ་ནས་གསོ་སྐྱོང་བྱས།

ལོ་གཉིས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་དང་། སློབ་དཔོན་རཱཡ་

ཡི་སྤུན་ཆུང་བ་ཀྲཥྞ་དང་ཐུག་པས། ཀྲཥྞ་ཡིས་ཀུམཱར་ལ། “ངའི་གཅེན་པོ་
པྲཏཔ་རཱཡ་བདེ་ཐང་རེད་པས། གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་གང་ཡང་མ་འབྱོར་

བར་ཡུན་རིང་ཕྱིན་སོང་།” ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་ཀུམཱར་གྱིས། “བདེ་ཐང་

རེད་འདུག མ་ཟད་ང་ཉེ་ཆར་ཁོང་གི་བུ་མོ་ནོར་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་སྐར་སྲུང་བརྩི་
ཞུ་དུས་མགྲོན་འབོད་བྱས་བྱུང་།” ཞེས་སྨྲས་པ་རེད། ཀྲཥྞས་ཧོན་ཐོར་བ་
ལྟ་བུའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས།  “ག་རེ་བུ་མོའི་སྐྱེས་སྐར་ཨེ། གཅེན་པོ་

ཆང་ས་མ་བརྒྱབ་པར་བུ་མོ་ག་ནས་ཡོང་གི་རེད།” ཅེས་དྲིས་པར་ཀུམཱར་

གྱིས་ཀྱང་ཚུར་ཡ་མཚན་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས།  “ཁྱེད་རང་སྨྱོ་བ་མ་
རེད་དམ། པྲཏཱཔ་རཱཡ་ཡིས་ཆང་ས་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད་ཁོའི་སྐྱེས་དམན་དེ་

བོད་པ་རེད། མོ་ལ་ཁྱོ་ག་སྔོན་མའི་སྔ་འཛར་གཉིས་ཀྱང་འདུག མོའི་མིང་

ལ་བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་ཟེར། ཁོ་གཉིས་མཉམ་དུ་བསྡད་དེ་ད་ཆ་ལོ་གསུམ་ལྷག་

འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། སྐྱེས་དམན་དེ་ཡིག་རྨོངས་ཡིན་ཡང་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་
མཛེས་པོ་དང་། མི་ཀུན་ལ་བསྟུན་ཤེས་མཁས་པ། ཚོང་ལས་འཇོན་པོ་

བཅས་ཡོད་པས་མི་ཚང་མས་དགའ་པོ་བྱེད་ས་ཞིག་རེད།” ཅེས་བཤད་
པས་ཀྲཥྞ་ཡིས་གང་ཡང་ལབ་ཚོད་མ་ཐིག་པར་ནང་དུ་ལོག

ཉིན་གྲངས་བཅུའི་རྗེས་སུ་ཀྲཥྞས་སྔོན་བརྡ་གང་ཡང་མ་སྤྲད་པར་

འབྲུག་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་གཅེན་པོའི་སར་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་མིན་བལྟ་བར་བསྐྱོད། ཀྲཥྞ་སློབ་དཔོན་རཱཡ་ཡི་ནང་དུ་སླེབས་

རྗེས་ཀུམཱར་གྱིས་ལབ་པ་ནང་བཞིན་རང་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་བས། ཐོག་
མར་ཕྲན་བུ་བློ་མི་བདེ་བ་ཞིག་བྱུང་ཡང་། བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་སོང་བའི་
རྗེས་སུ་བསམ་བློ་འགྱུར་ཏེ། “ངའི་གཅེན་པོ་ལ་མནའ་མ་འདི་ལས་ཡག་པ་
ཞིག་ཧ་ལམ་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག འོན་ཀྱང་ཕ་མ་གཉིས་
ཀྱིས་ངོས་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡོང་ངམ།” སྙམ་པའི་དོགས་པ་ཞིག་སེམས་
ལ་འཁོར་བཞིན་དུ་ཤིལིགུརིར་ཕྱིར་ལོག

ཀྲཥྞ་ཕྱིར་ནང་དུ་འཁོར་རྗེས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་ཉེ་ཆར་ཕུན་ཚོགས་

མེ་རཱི་ཝེའེ་དཱར་གྱིས་སྲས་མོ་བསྙལ་སའི་སྒང་ལ་སྒྱུ་མའི་དབྱུ་གུ་ གཉིས་ལ་བུ་མོ་ཞིག་སྐྱེས་པས་མིང་ལ་ནོར་འཛིན་ཞེས་བཏགས། འོན་ཀྱང་

གླིང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་གཅེན་པོ་རཱཡ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ཏེ་ཁོ་པ་བདེ་ཐང་ཡིན་སྐོར་

མོས་དམོད་མོ་བཏབ་པའི་དུས་ཡོལ་བར། །ཚེ་དང་མི་འབྲལ་གཉིད་ གཅིག་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་མེད་ལ། སློབ་དཔོན་རཱཡ་ནས་ཀྱང་རང་གི་ནང་མིར་

ལ། རང་ཉིད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཐཱ་པཱ་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་བོད་པའི་སྐྱེས་དམན་ཕྲུ་གུ་

འཕྱར་ཏེ། ཡིད་འོང་སྲས་མོས་འདི་ཉིད་ངེས་པར་མཛོད། །བདུད་ སློབ་དཔོན་རཱཡ་ཡི་ཕ་མ་གཉིས་དང་ནང་མི་ཚོས་དེའི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་
དུ་ཤོར་བ་དང་། །ལས་སྐལ་དགའ་རོགས་ངོ་མས་འོ་སྤྲད་པས། །ངན་ དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤོད་མ་ནུས་པར་ལྷག་བསྡད། ཁོའི་བསམ་བློའི་
སྔགས་གཏོར་ཏེ་གཉིད་མཐུག་སད་པར་ཤོག །ཅེས་བརྗོད།

ནང་། “ངས་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་བུད་མེད་ཤེས་ཡོན་མེད་མཁན། ཕྲུ་
གུ་གཉིས་ཀྱི་ཨ་མ་ཡིན་པ། རྒྱུ་དཔལ་འབྱོར་མེད་མཁན་དེ་འདྲ་ཞིག་དང་

མདུན་མ་བསྟེན་པ་ཕ་མས་ཤེས་སོང་ན། མནའ་མར་ངོས་ལེན་རྩ་བ་ནས་བྱེད་
ཀྱི་མ་རེད། དེ་ལས་ཁུ་སིམ་མེར་བསྡད་ན་ཡག་གི་རེད།” བསམས་ཏེ་ཕ་མ་

གཉིས་དང་གཉེན་ཉེ་ཚོ་ལ་གང་ཡང་མ་ལབ་པ་རེད། དེ་ལྟར་ལོ་ཤས་རིང་ལ་
ཕ་མ་ཐུག་འཕྲད་དུའང་ཕྱིན་མེད།

ཉིན་གཅིག་སློབ་དཔོན་རཱཡ་ཡི་ངོ་ཤེས་པྲེམ་ཀུམཱར་ཞེས་པ་དེ་

ཤིལིགུརིར་སོ་སོའི་ནང་དུ་གུང་སེང་ལ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་སློབ་དཔོན་རཱཡ་

ཡིན་ནའང་རྒྱལ་པོ་སི་ཊི་ཕེན་གྱི་སེམས་ནང་ད་དུང་སྲས་མོའི་མི་

ཚེ་ཇི་འདྲ་ཡོང་མིན་ཐད་ཞེད་སྣང་དང་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེ་བས། མེ་རཱི་

བྱ་ཕོའི་སྒོ་ང་།

ཙམ་ལས། གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག་ཡོད་པའི་སྐོར་མ་བཤད་སྔོན་
གཉིས་སྔོན་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་དེ་བུ་མོ་ཞིག་ཀྱང་སྐྱེས་
ཡོད་པའི་སྐོར་དང་། དེ་ཡང་ཐཱ་པཱས་མི་རིགས་དང་། ཆོས་ལུགས། སྐད་
ཡིག་སོགས་གང་ཡང་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་བརྩེ་བ་བྱེད་སའི་

བུད་མེད་དེ་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་ཡོད་སྐོར་བཤད་པས། ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་
ཀྱང་ཐཱ་པཱའི་བསམ་བློའི་འཁྱེར་སོ་དང་། བྱེད་སྟངས་ལ་བསྟོད་བསྔགས་ཧ་

ཅང་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་རེད། དེ་རྗེས་ཀྲཥྞ་ཡིས།“ད་གིན་ངས་བཤད་པ་དེ་

ཐཱ་པཱའི་སྐོར་མ་ཡིན་པར་པྲཏཱཔ་རཱཡ་ཡི་སྐོར་རེད།” ཅེས་གནས་ཚུལ་དངོས་
འབྲེལ་གང་ཡིན་བཤད་པས། ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཡུན་ཙམ་རིང་བླ་བརླགས་
པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ཧད་དེ་ལུས།

མཚར་གཏམ་

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཞིག་གིས་སྒོ་ང་གཅིག་ལས་བཏང་མེད་པ་རེད། དེར་སྦྱིན་བདག་

ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ། “ཁྱེད་ཀྱིས་སྒོ་ང་གཅིག་ལས་མ་བཏང་

ཐེངས་གཅིག་བྱ་གསོ་ཁང་གི་སྦྱིན་བདག་གིས་བྱ་དེ་ཚང་མ་བསྐོངས་ དོན་གང་རེད། ངའི་བཀའ་ལ་གྱེན་ལོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།” ཞེས་
ཏེ།  “ད་ནས་བཟུང་ཁྱེད་ཚོས་ཉིན་རེར་

སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་དྲིས་པར། བྱ་དེ་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་འཕང་ལོ་དང་འཁལ་འཁོར་ཚང་མ་མེར་ སྤྲོད ་མཚམས་འཇོག ་གི་ ཡིན ། ”  ཞེས ་

གཅིག་བཏང་བ་དེའང་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ལ་

ཝེའེ་དཱར་གྱིས་བཤད་པ་འདི་ཙམ་གྱིས་གནོད་འཚེ་དེ་ལས་ཟློག་མི་

ཐུབ། དེ་ལས་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་གཟིགས་ནས། སྒོ་ང་གཉིས་རེ་མ་བཏང་ན། གཟན་ཆས་
སྲེག་གཏང་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་བ་རེད། དེ་ལྟར་མཚན་མོ་དེར་ སྡི ག ས་ར་བསྐུལ་པས། བྱ་དེ ་ ཡོ ང ས་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་ཚང་མར་འཁལ་འཁོར་དང་འཕང་ལོ་མེར་
སྲེག་གཏོང་བའི་འོད་ཀྱིས་ཁེངས་པ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

རྫོགས་ཞེད་ཐག་ཆོད་དེ་ཉིན་རེར་སྒོ་ང་

གཉིས་རེ་བཏང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་བྱ་དེ་

དེས། “སྦྱིན་བདག་ལགས། ངས་སྒོ་ང་

སྐྲག་སྟེ་བཏང་བ་ཡིན། མ་གཞི་ང་རང་བྱ་
ཕོ་ཞིག་ཡིན།” ཞེས་ལབ་པ་རེད།།  །།

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

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

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།

༄༅། །རྒྱུད་འབུམ་གྱི་དབུར་བཞུགས་པའི་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་

ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་འདི་ཉིད་ནི། ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་གྱི་རིའི་ཉེ་འདབས་དཔལ་
ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོར་ནག་ཟླའི་ཉའམ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་དུས་
འཁོར་གྱི་རྒྱུད་དང་དུས་མཉམ་དུ་གསུངས་པ་དང་། ཞུ་སྡུད་བྱེད་པོའང་ཕྱག་ན་
རྡོ་རྗེའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཉིད་ཡིན།

ཆོས་ཚན་འདི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབུར་བཞུགས་པ་དོན་ལ་གནས་

ཚུལ་ནི། ཆོས་རྒྱལ་པདྨ་དཀར་པོའི་དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་ལས།

གང་གིས་མཆོག་གི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་མི་ཤེས་པ་དེ་ཡིས་མཚན་ཡང་དག་

པར་བརྗོད་པ་མི་ཤེས་སོ། །གང་གིས་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་མི་ཤེས་པ་
དེས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མི་ཤེས་སོ། །གང་གིས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མི་ཤེས་པ་དེས་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་མི་ཤེས་སོ། །གང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་

པ་མི་ཤེས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་འཁོར་བ་པ་སྟེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་
པའི་ལམ་དང་བྲལ་བའོ། །ཞེས་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དངོས་དོན་མཐར་ཐུག་ཡིན་
པ་དང་། ཁྱད་པར་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་གསལ་
བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་སུ་རྒྱུད་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་དབུར་བཀོད་པ་ནི་ཆེས་འབྲེལ་ཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་
མཆོག་གིས་ཀྱང་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་རྒྱུད་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་པ་

༄༅། །རྒྱལ་པོས་དུས་རྟག་ཏུ་བཱིར་བལ་གྱི་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་རིག་

སྟོབས་ལ་བསྟོད་བསྔགས་ཚད་མེད་གནང་གི་ཡོད་པ་ན། ཕོ་བྲང་གི་སྐུ་
བཅར་བ་མང་ཆེ་བས་བཱིར་བལ་ལ་ཕྲག་དོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་ཚོས་

བཱིར་བལ་ཕོ་བྲང་ནང་ཡོད་ཚེ་རྒྱལ་པོས་ཁོ་ཚོའི་འཇོན་ཐང་ལ་བསྟོད་
བསྔགས་མཛད་རྒྱུ་མིན་པས་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་སྔ་ཁོ་ཚོས་བཱིར་བལ་རྒྱལ་པོའི་སྤྱན་སྔར་སྔོ་ལོ་འཕྱར་

ཐབས་མང་པོ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ལམ་འགྲོ་
གཏན་ནས་མ་རྒྱུགས་སྟབས། མཐར་

སྐུ་བཅར་བ་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་བཱིར་

བལ་ལྐོག་གསོད་བྱ་རྒྱུ་འགོ་བརྩམས།
རྒྱལ་པོའི་སྐྲ་བཞར་བ་དེ་ནི་

ཁ་འཇམ་ཞིང་སྐད་ཆ་ཤོད་མཁས་པོ་
ཞིག་ཡོད། ཁོ་རྒྱལ་པོ་དང་ཉེ་པོ་ཞེ་

དྲག་ཡོད། ཉིན་ལྟར་རྒྱལ་པོའི་ཁ་སྤུ་

གཞར་སྐབས་ཁོས་སྐད་ཆ་སྙན་པོ་དེ་

འདྲ་བཤད་ནས་རྒྱལ་པོ་དབུ་སྐོར་ཞུ་

ཡི་ཡོད། ཕྲག་དོག་ཅན་གྱི་སྐུ་བཅར་བ་ཚོས་སྐྲ་བཞར་བ་དེའི་རོགས་

པ་ལེན་རྒྱུ་ཐག་བཅད་དེ། ཁོ་ཚོས་སྐྲ་བཞར་བ་དེར་ལྐོག་རྔན་སྤྲད་ནས་
གང་བྱེད་དགོས་མིན་མངག་ཆ་ཡག་པོ་བྱས་པ་རེད།

ཉིན་གཅིག་སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་སྐྲ་བཞར་བ་ཁོས་རྒྱལ་པོའི་

ཁ་སྤུ་གཞར་པའི་སྐབས་རྒྱལ་པོའི་ཡབ་ཆེན་སྐོར་བཀའ་མོལ་གླེང་པ་
རེད། ཁོས། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་ཆེན་ཁོང་མི་དཔེ་མི་

སྲིད་པའི་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད། ཁོང་འཛིན་སྐྱོང་ལ་མཁས་ཤིང་སེམས་

བཟང་ཅན་ཞིག་ཡོད། ངས་ལོ་བཅུའི་རིང་ཁོང་གི་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པའི་
དུས་ཡུན་རིང་ཁོང་གིས་མི་ཉམ་ཆུང་སུ་ཞིག་ལའང་ཁོང་ཁྲོ་བསྟན་པ་

མཐོང་མ་མྱོང་། ཁོང་ལྟ་བུའི་མི་སེམས་བཟང་ཅན་དེ་འདྲ་དྲན་དུས་ཡིད་

༄༅། །ཁྱིམ་དུ་ལོག་པ། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ལྟར་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ཡིན་པར་གསུངས་ཡོད། ལར་
ནས་སྔར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུའང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཤེས་ན་
སྔགས་ཀྱི་གཞུང་མཐའ་དག་ཤེས་པར་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད།

སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དུ་ཆོས་ཚན་འདིའི་མཚན་བྱང་ལ། འཇམ་དཔལ་

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ། ཞེས་གསལ་

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

ྲོ།
བྱས་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་བོད་ལ་འག
ཁྱེད་ཚོ་ངའི་རྒྱབ་ལ་ཞོན་དང་།

ཞིང་། སྤྱིར་བཏང་ལི་ཐང་དང་། སྣར་ཐང་། ཅོ་ནེ། ཞོལ་བཀའ་འགྱུར་བཅས་ཀྱི་

དཀར་ཆག་ཚང་མར་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་

པ། ཞེས་གཅིག་མཚུངས་གསལ། ཡོངས་གྲགས་སུ། འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད།
ཅེས་བརྗོད་པ་ཡིན།

ཆོས་ཚན་འདི་ལ་ལེའུ་བཅུ་བཞི་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་གྲངས་

༡༦༧ ཡོད། དེའི་ཐོག་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པའི་མཇུག་ཏུ་ཚིག་ལྷུག་ཕན་ཡོན་གསུངས་
པ་བསྡོམས་ན། བམ་པོ་གཅིག་ཙམ་ལོང་གི་ཡོད། བམ་པོ་གཅིག་པའི་གཞུང་འདི་

ཉིད་རྒྱུན་དུ་ཁ་འདོན་བྱེད་སྲོལ་ཆེ་ཞིང་། དེ་ཉིད་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་འགྱུར་ དེ་ནས་བྱི་ལ་དོམ་ཕྲུག་དང་། རི་བོང་། བྱི་བ་ཐེའུ་ཆུང་གསུམ་ཁྲུང་ཁྲུང་གི་
ཉིད་ཡིན། འོན་ཀྱང་དེ་དག་ཏུ་ཕན་ཡོན་ལེའུ་བཀོད་མེད།

རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་འདི་ཉིད་པཎྜི་ཏ་ཀ་མ་ལ་གུཔྟ་དང་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་

རྒྱབ་ལ་བཞོན།

པོས་བསྒྱུར་བ་ལ། སྒྲ་སྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ཤོང་བློ་གྲོས་བརྟན་པས་བསམ་གཏན་གླིང་
གི་དབེན་གནས་སུ་བཅོས་ཤིང་ལེགས་པར་བསྒྱུར་ཏེ་ཞུ་དག་མཛད། དེ་བཞིན་

རྒྱུད་གཞུང་འདི་ཉིད་རྒྱ་སྐད་དང་། སོག་སྐད། ཨིན་སྐད་བཅས་སུ་བསྒྱུར་བའང་
ཡོད་ལ། དེང་སང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་མ་ཕྱི་ལེགས་སྦྱར་སྐད་དུ་ཡོད་
པའི་ཕྱག་དཔེ་མི་འདྲ་བ་ཡང་གང་འཚམས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་སོ།། །།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༡༨༽ ལྷ་ཡུལ་གྱི་འགྲུལ་བཞུད།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

སེམས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་ཡི་འདུག” ཅེས་ཞུས་པར། སྐྲ་བཞར་བའི་སེམས་

ཚོར་སྐྱེན་པའི་གཏམ་དེས་རྒྱལ་པོའི་སེམས་ཀྱང་སྐྱོ་སྟེ། “ཁྱེད་ཀྱིས་ ཁོ་ཚོ་གངས་རི་ཞིག་གི་སྒང་ལ་འཕུར་སྐབས།

གསུངས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། ངས་ཀྱང་ཁོང་དྲན་རིམ་བཞིན་དེ་བས་
མང་བ་དྲན་གྱི་འདུག དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་རེད།” ཅེས་རྒྱལ་
པོས་དབུགས་རིང་ཞིག་བཏང་སྟེ་གསུངས་པ་ན།

གོ་སྐབས་དེ་ལྟར་སྒུག་བཞིན་པའི་སྐྲ་བཞར་བ་དེས་དེ་མ་

ག ང ས ་ རི ་
འདི་དེ་འདྲ་མཐོ་བ་ལ་ཨང་།

ཐག་ཏུ། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ཡབ་ཆེན་གྱི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་
བྱེད་པར་ལྷ་ཡུལ་དུ་མི་ཞིག་བཏང་ན་ག་འདྲ་འདུག” ཅེས་ཞུས་པར།

མ་

རྒྱལ་པོས་ཧང་སང་བའི་ངང་། “དེ་

འདྲ་ཡོང་སྲིད་དམ།” ཞེས་དྲིས་པ་ན།

སྐྲ་བཞར་བ་དེས། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་

ཆེ། ངའི་གོ་ཐོས་ལ་བྲམ་ཟེའི་རིགས་
རྣམས་ལྷ་ཡུལ་དུ་ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་

མ
ཟེར ིང་ལ རི་འ
། འ ་རི་ དིའ
ི་
བ
མ ཐ ཛ མ ་ ག ོ ་ ཇོ ་ མ
ོ་ཤ ླིང་ ོ་གླ
ོས་ ནང ང་
དེ ་ ར ་ ག
ེད། ི་རི་བ
ོ་

མགྱོགས་པོ་མར་བབས་
གནང་དང་། ངའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱང་མ་གིར་འདུག

ཁྱེད
ཕ་མ་ག ་ཀྱི་
ཉིས་ཀྱ
ང
རང་འདྲ
་བ་ལ། ཧ ་ཁྱེད་
ཧ་་་ཧཧ
་་་་

བྱེད་ཕོད་ཀྱི་ཡོད་པ་གོ་མྱོང་། རྒྱལ་

པོ་རིན་པོ་ཆེ། བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་པར་བཱིར་
བལ་ཆེད་དུ་གཏོང་གནང་ན་ག་འདྲ་
འདུག ཁོང་སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་པའི་
མི ་ ཞི ག ་ཡི ན ་པས་བྱ་བ་དེ ་ ཐབས་

མཁས་པོའི་ངང་ནས་བསྒྲུབ་ཐུབ་འོང་།” ཞེས་ཞུས།

རྒྱལ་པོས་མི་ཞིག་ལྷ་ཡུལ་དུ་འགྲོ་ཕོད་ཀྱི་ཡོད་པར་ཡིད་མ་

ཆེས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོང་གིས། “ཁོང་མིའི་ལུས་རྟེན་དུ་ལྷ་ཡུལ་

དུ་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ཕོད་དམ།” ཞེས་དྲིས་པ་ན། གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་སྐྲ་བཞར་
བ་དེས། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། མི་གསོན་པོ་ཞིག་ལྷ་ཡུལ་དུ་གཏོང་

བར་ཕུང་པོ་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་སར་དུར་ཤིང་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་དེའི་

ཐོག་མི་དེ་གཞག་དགོས། དེ་ནས་ཡུད་ཙམ་རྗེས་ལ་དུར་ཤིང་ལ་མེ་

བསྒྲོན་ནས་གཟུངས་སྔགས་འགའ་ཤས་བགྲང་དགོས། རིམ་བཞིན་

དུ་སྤྲིན་གནམ་ལ་ཕྱུར་སྐབས་མི་དེའང་དུ་སྤྲིན་དང་མཉམ་དུ་ལྷ་ཡུལ་
དུ་འབྱོར་གྱི་རེད།” ཅེས་ཞུས་པ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མ་གིར་ལྟོས་དང་། སྨྱུག་མ་ཧ་ཅང་
མང་པོ་སྐྱེས་འདུག

བྱི་ལ་དོམ་གྱི་ཕ་མ་གཉིས་སེམས་སྐྱོ་བཞིན་བསྡད་ཡོད།
ཨ་མ་
ས་
ིར་སླེབ
ང་འད ང་་་་་་་
།
ས
ལག
ས།
པཱ་ལག
ཡོད།

ྱིན་ཡིན།
ཁྱེད་རང་ག་པར་ཕ
་ཁྱེད་རང་
ས
ྱི
་ཀ
ངེད་ཕ་མ་གཉིས
་ཡིན།
་བ
ཙལ
་བ
སར
ག་
ག་པ་

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅།།བུ་ཇེག་དང་སྲན་མའི་སྡོང་པོ།།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

མོན་ཆ་ར།

ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ཤིང་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་པོ་སྦོམ་ལ་རིང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་མཁྲེགས་
པའི་ཕྱི་པགས་ཁམ་ནག་མཐུག་ཅིང་ནང་མདོག་

དཀར་བ་དང་སྨུག་ནག་གཉིས་ཡོད། ཡལ་ག་དང་

གྲང་གི་འཁྲུ་བ་དག་གཅོད་པ་ཡིན།

མིང་གཞན། ཤལྨ་ལི་དང་། བྷ་རེ་རམ། མེ་ར་ཙ་ལི། འགྲམ་གཅོད། འཁྲུ་གཅོད། བེ་ཁྲག  བེ་
འབྲས། བེ་འབྲུ་བཅས་ཟེར། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བཱཾཇ་(बांज) ཞེས་པ་དང་། ཨིན་སྐད་དུ། ཀོ་མན་

ཨོཀ་ (common oak) ཟེར།

མེ་ཏོག་ཙམ་པ་ཀ

ཡལ་ཕྲན་མང་ཞིང་གསར་སྐྱེས་ཡལ་ག་ལྗང་ལ་

མཉེན་པར་སྤུ་འཇམ་ཐར་ཐོར་ལྡན། སྒོང་དབྱིབས་

ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཀྱི་ཙམྤ་ཀ་ཞེས་པ་ཁ་ཕྲལ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྡོང་རིང་ཤིང་

འདྲ་བའི་ལོ་མ་མཐར་ཉག་ཆུང་ཚེར་མ་ཅན་ཁབ་

རྩེ་ལྟར་རྣོ་པོ་ཡོད་པའི་རྩ་རིས་འབུར་དུ་དོན་ཞིང་།

ངར་པ་ཐུང་ངུ་རེ་མོས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡིན། མེ་ཏོག་སེར་སྐྱ་ཆུང་བ་སྙེ་དབྱིབས་ཅན་བང་རིམ་བཞིན་
དུ་ལོ་མའི་མཚམས་ནས་ཁ་ཐུར་དུ་འཕྱང་ནས་བཞད་ཅིང་། འབྲས་བུ་ལྗང་སེར་སྨིན་ཚེ་སྨུག་
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ནག་མཐུག་ལ་གྱོང་བ་རལ་གྲིའི་དབྱིབས་ཅན་
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བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་དབང་ཞུའི་སྐབས་སུ་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་པ་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། བལ་ཡུལ་དང་། རྒྱ་ནག  འབྲས་ལྗོངས། འབར་མ། རྒྱ་གར་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་
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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་པ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རི་མོ་བ།

ངག་དབང་རྡོ་རྗེ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ། ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།
ཇུས་འགོད་པ།

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

ཇེག་གི་ཨ་མས་ཁོ་ལ་འཐམས་ཏེ། བུ་ཁྱེད་རང་དངོས་

གནས་བློ་ཁོག་ཆེན་པོ་འདུག བུ་ཁྱེད་རང་གིས་པཱ་ལགས་

ཀྱི་བྱ་མོ་དང་། ཁོ་པའི་མཛུབ་དཀྲོལ་རྒྱུད་མངས། གསེར་
བཅས་ཚུར་བླངས་ཐུབ་པ་རེད། ཕྱིན་ཆད་ང་ཚོ་སྐྱིད་པོའི་
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ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་རྣམ་གྲོལ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་མཆོག་སྐྱིད།

སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་རིམ་བཞི་པ་གདུགས།

སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་(ག)

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ། །

FIRST AID

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་བོད་མི་ཁོ་ནའི་ཡིན་པའི་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་མེད།

བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་གྱི་ཡི་གེ་འདི་ཁྱེད་རང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ་བསླབ་དགོས། དེང་སང་འཛམ་གླིང་འདིའི་

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་རིག་འཛིན།
སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་རིམ་བཞི་པ།

༄༅།།ཐོ ག ་མའི ་ བཅོ ས ་ཀ།

བྱེ་ཐང་དུ་ཉེན་འགོག

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།

གོས་ཐུང་རིང་པོ་དང་སྟོད་ཐུང་ཕུ་ཐུང་ཅན།
ཞྭ་མོ། ལྷམ་མཐིལ་མཐུག་པོ་གྱོན་དགོས།

སྒང་ནཱ་ལནྡཱའི་མཁས་པའི་གཞུང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་པར་སྐད་ཡག་ཤོས་དེ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་གྱི་སྐད་དེ་

རེད། ཡི་གེར་ཆ་བཞག་ནའང་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་བརྗོད་བྱ་ཆ་ཚང་བ་དང་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་གཞུང་ཆ་ཚང་བ་

ཞིག་བོད་ཡིག་ནང་ཡོད་ཀྱང་སྐད་ཡིག་གཞན་ནང་མེད། དེར་བརྟེན་དེ་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་རེད་ཅེས་བོད་པའི་

ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་མེད། བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་གྱི་ཡི་གེ་འདི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལོ་

༢༦༠༠ ཕྱིན་པའི་རྗེས་ཀྱི་དུས་ཚོད་འདིའི་སྐབས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་དཔལ་

ནཱ་ལནྡཱའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བརྗོད་བྱ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བོད་ཡིག་ལ་བསྟེན་རྒྱུ་འདུག་མ་

གཏོགས་གཞན་ལ་མེད། དེར་བརྟེན་དེར་ཁྱེད་ཚོས་དོ་སྣང་བྱས་ནས་མཁྱེན་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད།

		
ཅེས་པ་འདི་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ཞི་བའི་ཚལ་ཕོ་བྲང་གི་
གསུང་ཆོས་རྭ་བར་སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོའི་ཆོས་འབྲེལ་འཕྲོ་སྐྱོང་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

ཉིན་རེར་མི་རེར་འཐུང་ཆུ་ལི་ཊར་བཞི་ལས་མི་
ཉུང་བ་བསིལ་གྲིབ་ཡོད་སར་འཇོག་དགོས།

གྲིབ་བསིལ་ཡོད་སར་མཉམ་དུ་སྡོད་དགོས།

