བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་རྣམ་བརྒྱད།
  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༤      

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

༄༅།།བུ་རྫི་བྱེད་པ།།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༩༢

    

ཧིན་སྒོར། ༥

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

ཨ་ཇོ་རི་བོང་ཕེབས་བྱུང་ང་།
སྟབས་ཡག་སོང་།

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས། ག་རེ་
གནང་སོང་། དེ་འདྲའི་འུ་ཐུག་
མདོག་ལ།

གཟིགས་དང་། ཞིམ་ཕྲུག་ཁོས་
ཐལ་ཟིང་རྦད་ཟིང་བཟོས་སོང་།

གང་ཡོད་མ་རེད། ཕྲུ་གུ་སོང་
ཙང་འཚུབ་ཙམ་ཡོད་རེད།

bud - ཐེའུ།

bulla- ཆུ་བུར་ཆེན་པོ།

bumper - བརྡབ་ལེན། བྷམ་པར།

calcaneus - སྲེ་ལོང།

cerebrum - ཀླད་ཆེན།/ cerebellum - ཀླད་སྙིང།

cerumen - རྣ་སྐྱག རྣ་པག

cheque- ཅེག་འཛིན།

climber - འཁྲི་ཤིང།

དེ་འདྲའི་འཚུབ་པ་ལ་དཔེ་རེད།

ཆུང་དུས་ཁྱེད་རང་ཡང་འཚུབ་པོ་
འདི་འདྲ་ཡོད་རེད་ད། ཧ་ཧ་ཧ་

acknowledge ༡། ཁས་ལེན་པ། - ཡོད་པའམ་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་སམ་བདེན་པ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་བྱེད་པ། ༢། འབྱོར་ལན་སྤྲོད་པ། - ཡི་གེ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་

གི་འབྱོར་ལན་སྤྲོད་པ། ༣། ཐུགས་རྗེ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་བ། - བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་སམ་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་གསོལ་བརྗོད་པ།

acomia སྐྲ་བྱི། - སྐྲ་སྲིན་ཞིག་གིས་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་སྐྲ་བྱི་བའི་ནད།

acquaintance ༡། ངོ་ཤེས། - རང་གིས་ངོ་ཤེས་པའི་མི། ༢། རྒྱུས་མངའ། - སྐྱེ་བོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་སྐོར་གྱི་ཤེས་རྟོགས།

acquisition ༡། ཐོབ་ཚུལ། - འཐོབ་པར་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག ༢། ཐོབ་པ། - ཐོབ་པའམ་བྱུང་བའི་དངོས་པོ།
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

acrobphobia མཐོ་འཇིགས། - ཧ་ཅང་མཐོ་སར་འགྲོ་མི་ནུས་པའི་དངངས་སྐྲག

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།							

༄༅། །བུ་མོ་ཧེ་དི། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

མི་ཚེའི་བགྲོད་ལམ་ཀྱོག་མོ།

སྒྲུང་ཐུང་།

པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲི།

་་་མེ་ཏོག་སྒྲོལ་མའི་བྱེད་སྟངས་དེས་འཕྲིན་ལས་ལ་བཟོད་དཀའ་བ་དང་། དྲང་བདེན་
མིན་པ། བཟང་སྤྱོད་ལས་འགལ་བ། རང་གཞན་རོགས་གསུམ་ཚང་མ་མི་སྐྱིད་

པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་ད་དུང་མུ་མཐུད་དེ་བཟའ་ཚང་ཁ་བྲལ་མི་དགོས་

པ་གཙོ་དོན་བྱས་ཏེ། མེ་ཏོག་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ངན་པ་དང་། ཚིག་
རྩུབ་ཀྱི་མདའ་མཚོན་སོགས་ལ་རྣ་རྒྱབ་ཀྱི་ལྷགས་པར་བརྩིས་ནས་བཟོད་སྒོམ་མུ་
མཐུད་བྱས་ཏེ་སྡོད་པ་ནི། གཙོ་ཆེར་ནོར་དབྱངས་དང་དཔལ་འཛོམས་གཉིས་མི་
སྐྱིད་པ་མི་ཡོང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མེ་ཏོག་སྒྲོལ་མའི་གཉེན་སྤུན་ཚོའི་ངོ་

ཧེ་དི་(Heidi) ནི་རང་གི་སྤོ་སྤོ་ལགས་དང་མཉམ་དུ་སུད་སིའི་ མི་གཅོག་པ། ལྷག་པར་དུ་རང་ཉིད་ལ་ཉེས་པ་མེད་བཞིན་དུ་ཉིན་ལྟར་རྣ་སྙིང་ལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཨེལྤ་སི་(Alps)ཞེས་པའི་རི་ ཟན་པའི་ཚིག་རྩུབ་དང་། དམའ་འབེབས་ཉན་དགོས་པ་འདི་རང་གི་སྐྱེ་བ་སྔོན་
རྒྱུད་ཀྱི་རིའི་སྒང་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཁོ་གཉིས་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལུང་གཤོང་སྟེང་གི་ཤིང་

མའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་སྙམ་གྱི་ཡོད།

ཉིན་གཅིག་ཕུར་བུ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་བུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐྱེས་

ཁང་ཞིག་གི་ནང་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤིང་ཁང་དེའི་རྒྱབ་ སྐར་སྲུང་བརྩི་བྱེད་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་དབྱངས་ཅན་མགྲོན་པོ་གཞན་ཚོ་དང་

ཕྱོགས་སུ་གསོམ་སྡོང་རིང་པོ་གསུམ་ཡོད། བུ་མོ་ཧེ་དི་གསོམ་ འདྲ་བར་ཁོང་ཚོའི་ནང་དུ་སླེབས། སྐུ་མགྲོན་ཚོས་བསོད་ནམས་ལོ་ལྔ་ཟིན་པའི་

སྡོང་དེ་ཚོའི་ཡལ་གའི་བར་ནས་རྒྱག་པའི་ལྷགས་པའི་སྒྲ་ལ་ཉན་ རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་པའི་ཁ་བཏགས་གཡོགས་པ་དང་། ལག་རྟགས་དང་ཤོག་ཆག་

བཅས་སྤྲད་ཟིན་མཚམས། དེར་ཡོད་ཚང་མས་མཚན་གྱི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་བར་

རྒྱུར་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

རེད། མ་སླེབས་ན་ཡང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་།” ཞེས་འཛུམ་མེར་ཙམ་ཞིག་བྱས་

ཏེ་བརྗོད། དེ་ནས་དབྱངས་ཅན་གྱིས། “ཨ་ལས། ཁྱད་མཚར། ངའི་བསམ་པར་
ནམ་རྒྱུན་ཁྱེད་གཉིས་འཆམ་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད་བསམ་བྱུང་། མ་རེད་དམ།”

“ནམ་རྒྱུན་འཆམ་པོ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་མེ་ཏོག་སྒྲོལ་མས་རྟག་པར་

མོ་རང་ཉི་མ་རྟག་པར་ར་རྫི་ན་གཞོན་པི་ཊར་(Peter)དང་མཉམ་དུ་ རང་གིས་རང་བཀྱགས། སྐྱག་པས་རྐུབ་བཀྱགས་ཟེར་བ་བཞིན། རང་གིས་རང་
ལ་བསྟོད་ར་བྱས་ཏེ་རང་སྒྲོག་བྱེད་རྒྱུ་དེར་ད་ཆ་ཡིད་ཐང་ཆད་སོང་།” “དེ་ག་
རང་། མོ་རང་ནམ་རྒྱུན་ང་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ཁར། རང་ཉིད་མི་དགའ་ས་

དེར་འདྲེ་ལྟ་བུར་བལྟས་ཏེ་སྨད་ར་དང་། སྒྲོ་འདོགས། སྐུར་འདེབས་ཚད་ལས་

བརྒལ་བ་བྱེད་པ་དང་། ཡང་དགའ་ས་དེར་ལྷ་ལྟ་བུར་བསྟོད་བསྔགས་ཚད་ལས་
བརྒལ་བ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁུངས་སྐྱེལ་དང་ར་འཕྲོད་ཀྱི་གཞི་

རྩ་གང་ཡང་མེད་པར་གཞན་ལ་ལམ་སང་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་དང་། སྐབས་རེ་

ཕན་ཚུན་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་པ་འདྲ་པོ་བྱེད་མཁན་ཁྱད་མཚར་ཞིག་ཡོད་པ་ང་
ལ་ཡང་དོ་སྣང་བྱུང་།”

“རེད་རེད། ངས་མོ་རང་དང་རྒྱུན་རིང་གཤིབས་པའི་ཉམས་མྱོང་

ལ། མོ་ནི་མིའི་ངོ་ལ་ཁ་འཇམ་པོ་དང་། སྙན་པོ་ཤོད་མཁན། ཆོས་སེམས་ཆེ་

མདོག་ཁ་པོ་བྱེད་པ་གང་ཞིག་ལ། མི་རྒྱབ་བསྟན་པ་དང་ལམ་སང་ཁ་ཞེ་དྲག་

གྲང་ངར་ཆེ་བའི་དགུན་ཁའི་དུས་སུ་བུ་མོ་ཧེ་དི་སྤོ་སྤོ་ལགས་དང་

ལྷན་དུ་རང་ཁྱིམ་དུ་བསྡད་དེ། སྤོ་སྤོས་ཤིང་གི་ཁྱེམ་བུ་དང་། རྐུབ་
བཀྱག ཅོག་ཙེ་བཅས་བཟོ་སར་བལྟ་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

གཏོང་མཁན་ཞིག་རེད། དེར་མ་ཟད་མི་རྒན་གཞོན་ཚང་མ་ལ་ཡས་ཡས་བྱེད་
ཀྱི་འདུག མས་མས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྐྱོན་སྲུང་ནས་སྡོད་ཀྱི་རེད། སྐབས་

ཇ་འཐུང་ཡ་སྒོར་བཅུ་ཞིག་གནང་རོགས།
༄༅། །དྷ་ས་ལ་སྤྲང་པོ་སློང་རྒྱག་

མཁས་པོ་ཞིག་ཡོད། ཐེངས་གཅིག་
གཙུག་ལག་ཁང་ནང་མི ་ ཚོ ག ས་

བརྒྱབས་ནས་རི་འགོར་བུ་མོ་ཧེ་དི་སྐད་གཏོང་བར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ནས་ཁོས་བུ་མོ་ཧེ་དི་རི་གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་རང་གི་ཨ་མ་དང་རྨོ་མོ་
ལོང་བ་གཉིས་ལྟ་རུ་འཁྲིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

སམ། (keeping up appearances) ཟེར་བ་དེ་ག་རང་རེད། ཕྱིའི་
འཁྲབ་སྟོན་གྱི་རྣམ་པ་དང་ལག་ལེན་དངོས་གཉིས་འགལ་བ་ལྟག་འཕྲོད་རེད།

ཁ་ནས་ངས་རིན་པོ་ཆེ་ཡས་ཡས་དང་། བླ་མ་མས་མས་ནང་ལ་གདན་འདྲེན་
ཞུས་པ་ཡིན། ཞལ་ལག་ཕུལ་བ་ཡིན། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ནས་

གསུང་ཆོས་དང་བཀའ་སློབ་ཐེངས་མ་ལྔ་བཅུ་ལས་མང་བ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན་

སོགས་བརྗོད་ཀྱི་རེད་དེ། དོན་དངོས་སུ་ཁོང་ཁྲོ་དང་། ང་རྒྱལ། ཕྲག་དོག འགྲན་
སེམས་སོགས་ནི་སེམས་ཀྱི་རང་གཤིས་ལ་ཞུགས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག
བྱས་ཙང་སྐབས་རེ་ང་རང་ཚོ་བོད་པས་ཁ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་

བ་དང་ལྡན་པར་ཤོག་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་ཀྱང་། དོན་ངོ་མར་ངར་འཛིན་དེ་ཆོས་

ལུགས་གཞན་པའི་ཉམས་ལེན་པ་ཚོ་ལས་ཀྱང་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་མཐོང་གི་
འདུག” ཅེས་བརྗོད་པས་དབྱངས་ཅན་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ནས་ཀྱང་དེ་ལ་མོས་
མཐུན་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན། དེ་ནས་མཚན་གྱི་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་ཟིན་
གྲབས་ཡོད་པ་ཤེས་ཏེ་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་ཉལ་བར་ཕྱིན།

ཡང་ཉིན་གཞན་ཞིག་ཏུ་མེ་ཏོག་སྒྲོལ་མས་ཁྲོམ་ནས་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཁ་

ལྟ་བཞིན་ཁོང་ཁྲོའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ཏེ། “བ་ཕྱུགས་འདི་ལ་ད་ཤི་རྒྱུ་ནི་མི་

འདུག ཤི་ན་ཏག་ཏག་རེད། ཁོང་ཁྲོ་སློང་མཁན་མེད་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད། དེ་མིན་

བཙོན་ཁང་དུ་འཁྲིད་འཇུག་གི་ཡིན། བཟང་ངན་དབྱེ་འབྱེད་རྩ་བ་ནས་མི་ཤེས་པའི་
མི་འདི་འདྲ་ནང་ལ་ཡོད་དང་མེད་ལ་ཁྱད་པར་མི་འདུག ཁང་པ་འདི་ངའི་མིང་ཐོག་
ལ་ཡོད་ཙང་། ང་ལ་བདག་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཕྱི་ལ་སྲང་ལམ་དུ་སྡོད་ཁང་བྲལ་བའི་
མི་དེ་ཚོ་ནང་བཞིན་བྱས་ཏེ་སྡོད་པར་ཕྱིན་ན་ཏག་ཏག་རེད།” ཅེས་གཤེ་གཤེ་ཆུ་

ཚོད་གཅིག་ཙམ་བཏང་བས་འཕྲིན་ལས་ལ་བློ་ཕམ་ཚད་མེད་བྱུང་ཡང་ཁ་ལན་ཚིག་
གཅིག་ཀྱང་མ་སློག་པར་ཉན་ཏེ་བསྡད། མཚམས་ཤིག་ནས་ཁོའི་བསམ་པར་ངའི་
མི་ཚེའི་ལྷག་མ་ལོ་འགའ་ཤས་ཡོད་སྲིད་པ་འདི་འདི་འདྲའི་མནར་གཅོད་ཀྱི་འོག་

ཏུ་བསྐྱལ་བ་ལས། ས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་ན་ཡག་ས་རེད་སྙམ་སྟེ། དགོང་

དྲོ་དེར་ནོར་དབྱངས་དང་དཔལ་འཛོམས་གཉིས་ཀྱི་མིང་ལ་གནས་འཕྲིན་ཐུང་ངུ་
ཞིག་གློག་འཕྲིན་བརྒྱུད་བཏང་རྗེས་ནང་ནས་ཧོབ་ཐོན་གྱིས་པོཊ་ལནྜ་དུ་ངོ་ཤེས་
ཤིག་ཡོད་པ་དེའི་སར་བསྐྱོད།

འཕྲིན་ལས་ཕྱིན་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་མེ་ཏོག་སྒྲོལ་མས་ངུ་འབོད་ཀྱིས་

སེམས་པ་སྐྱོ་སྣང་དང་། འགྱོད་པ་ཤུགས་ཆེ་སྐྱེས་ཏེ་བསྡད་པའི་སྐབས་དེར། ནོར་
དབྱངས་དང་དཔལ་འཛོམས་གཉི་ཀས། “ཨ་མ་ལགས། ད་ཆ་རྦད་དེ་ཕྱིས་དྲགས་
པ་རེད། པཱ་ལགས་ནང་ལ་ཡོད་དུས་སྐབས་རེ་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཙག་དང་། མང་ཆེ་
བར་དོན་མེད་སྙོན་འཛུགས་དང་། སྐྱོན་བརྗོད། ཚིག་ངན་བཤད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་

དྲགས་པ་རེད། པཱ་ལགས་ཀྱིས་བཟོད་སྒོམ་ཡུན་རིང་བྱས་པ་དེ་ཚོར་སྣང་ཆུང་བྱས་
དྲགས་པ་རེད། ད་ཆ་པཱ་ལགས་ཕྱིན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་འགྱོད་པ་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ཆ་ག་རེ་བྱས་ཀྱང་། ག་རེ་བསམས་ཀྱང་ཕྱིས་དྲགས་པ་རེད།”
ཅེས་བརྗོད།། །།

རྫོགས་སོ།།

མཚར་གཏམ་

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

སྐབས་རེར་པི་ཊར་གྱིས་གངས་ཀྱིས་བཏུམས་པའི་ལམ་ལ་དཀའ་ལས་

མའི་བྱེད་སྟངས་དེ་ཨིན་ཇིའི་མུ་སྦྲེལ་གློག་བརྙན་གྱི་སྣང་ཚུལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་

ན་ཉི་མ་གཅིག་ངས་ཉེན་རྟོག་པ་ལ་ང་ལ་དུག་སྤྲད་སོང་ཞེས་ལབ་སྟེ། ཁྱེད་རང་

ཤེས་ཚང་མ་ལ་སྦྲགས་ཐོག་བཏང་བ་ཡིན། མེ་ཏོག་སྒྲོལ་མ་མ་ཡོང་བ་ཡིན་གྱི་

བཟང་པོ་ཞིག་ཀྱང་རེད།

མཚོན་བྱེད་དུ་མགོ་བོ་གུག་གུག་ཅིག་བྱས་ཏེ། “ངས་བལྟས་ན་མེ་ཏོག་སྒྲོལ་

སྐབས་སུ་དབྱངས་ཅན་གྱིས་ཟླ་བར། “དེ་རིང་མེ་ཏོག་སྒྲོལ་མ་མཐོང་མ་བྱུང་། མ་
སླེབས་པ་རེད་དམ།” ཞེས་དྲིས་པ་དེའི་ལན་དུ་ཟླ་བས། “ད་མགྲོན་ཤོག་ནི་ངོ་

མའི་མིང་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ། པི་ཊར་གྱི་ར་ཚང་མའི་གྲོགས་མོ་

རེད།” ཅེས་སྨྲས་པའི་རྗེས་སུ་ཕུར་བུས་ཀྱང་ཟླ་བས་བཤད་པར་མོས་མཐུན་

འགའ་ཤས་ཤིག་ཉོས་ཏེ་ནང་ལ་སླེབས་རྗེས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་མིག་ལོག་

གཞན་རྣམས་ཕྱིར་ལོག་ཟིན་མཚམས་ཁོང་ཚོ་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ཏེ་བསྡད་ཡོད་པའི་

རི་འགོར་ར་འཚོ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། མོས་རི་སྐྱེས་མེ་ཏོག་ཚང་

རེ་ནི་འདི་བྱེད་དགོས་རེད། དེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བསླབ་བྱ་རྒྱག་གི་

དུ་གཞས་གཏོང་བ་དང་། ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་པ་སོགས་བྱས་རྗེས་ཚང་མ་རང་རང་

གི་ནང་དུ་ལོག དབྱངས་ཅན་དེ་ཉིན་ཟླ་བའི་ནང་དུ་ཉལ་རྒྱུ་བྱས་པས། སྐུ་མགྲོན་

བུ་མོ་ཧེ་དིའི་མི་ཚེ་སྐྱིད་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་རེད། དབྱར་ཁའི་དུས་སུ་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

མང་པོ་འཛོམས་པའི་སྐབས་ཤིག་
ལ། སྤྲང་པོ་དེ་སྐོར་ལམ་གྱི་ཟུར་

ཞིག་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་

སྒོར་མོ་བརྒྱ་ཡི་ཤོག་ལོར་ཞིག་ལག་
ལ་འཁྱེར་ནས་དགེ་བཤེས་ཤིག་གི་

རྩར་ཕྱིན་ཏེ་ལབ་པ། “དགེ་བཤེས་ལགས། སྒོར་བརྒྱ་ཡི་སིལ་མ་

ཡོད་ན་གནང་རོགས།” ཞེས་ཞུས་པར། དགེ་བཤེས་དེས། “ཡོད།
ཡོད།” ཅེས་ལབ་ཀྱིན་ཨམ་ཕྲག་

ནས་སྒོར་མོ་བཅུ་ལོར་འགའ་ཤས་
བཏོན་ནས་སྤྲོད་རྩིས་བྱེད་སྐབས།
སྤྲང་པོ་དེས། “ཇ་འཐུང་ཡ་སྒོར་

བཅུ་ཞིག་གནང་རོགས།” ཞེས་

ཞུས་པ་ན། དགེ་བཤེས་དེས་བྱེད་

སྟངས་མ་ཤེས་ནས་སྒོར་བཅུ་སྤྲོད་
དགོས་བྱུང་བ་རེད། །

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

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

མགྲིན་པ་སྙན་པའི་གཟུངས།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་གཟུངས།

༄༅། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨ་བྷ་ག་བ་ཏི་ཤྲུ་

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

དུ་ནངས་རེ་བཞིན་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་སྤྱན་

རྒྱས་ཚེས་གྲངས་དང་། རྒྱུ་སྐར་དང་། ཡུད་ཙམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་

ཏི་སྨྲཏེ། བ་ལ་བ་ལ་པ་ར་མ་སིདྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ། ཆོ་ག་ནི་ཞག་བདུན་གྱི་བར་

སྔར་ཆུ་ཁྱོར་གང་ལ་ལན་བདུན་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་སྟེ་འཐུངས་ན། ཉིན་

གཅིག་ཀྱང་ཡི་གེ་ཤློ་ཀ་སུམ་བརྒྱ་ལོབས་སོ། །ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་དུ་
བྱས་ན་མིའམ་ཅི་དང་འདྲ་བར་མགྲིན་པ་སྙན་པར་འགྱུར་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་
བར་མི་བྱའོ། །མགྲིན་པ་སྙན་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

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

པའི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔའི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད། དེ་ལ་འགྱུར་
བྱང་མི་གསལ།

༄༅། །ཉིན་གཅིག་སྐུ་བཅར་བ་རྒན་པ་ཞིག་གི་ཁང་པའི་ནང་རྐུ་མ་ཤོར་
བ་རེད། རྐུན་མ་དེས་རྩ་ཆེའི་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་དངོས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་
ཁྱེར་ཡོད་པས་གནས་ཚུལ་དེས་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཡིད་དཀྲུགས་པ་རེད།

རྒྱལ་པོས་གསུངས་པ། “གལ་ཏེ་དབང་ཐང་ལྡན་པའི་སྐུ་བཅར་

བ་ཚོའི་ཁང་པ་རྣམས་བཙན་པོ་མེད་པ་ཡིན་ན། རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མི་མང་
དཀྱུས་མ་ཚོས་ཉེན་ཁ་མེད་པ་ཇི་ལྟར་ཚོར་ཐུབ་བམ།” ཞེས་བཱིར་བལ་

དང་གྲོས་སྡུར་བྱས་ཏེ་གནས་ཚུལ་དེ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་
བཏང་བ་རེད།

གནས་ཚུལ་དེས་བཱིར་བལ་ཡང་བཟོད་མ་ཐུབ་པར། “སྲུང་བྱ་

བཙན་པའི་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་
ཀྱི་སྒོ་རའི་ནང་ཕྱི་ནས་རྐུན་མ་
ཞིག་ཇི་ལྟར་ཡོང་ནུས་ཕོད་

དམ།” ཞེས་ཁོའི་ཡིད་ལ་དྲི་བ་

དེ་ལྟར་འཁོར་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་
པར། “རྒྱལ་པོ་མཆོག དེ་ནི་སྒོ་

ར་འདི་ག་རང་ནང་དུ་སྡོད་མཁན་
ཞིག་གིས་བྱས་པ་ཞིག་རེད། ང་
ཚོས་དང་ཐོག་ཕྱོགས་དེའི་སྟེང་

ནས་གནས་ཚུལ་དེར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག” ཅེས་རྒྱལ་པོ་
ལ་ཞུས་པ་ན། རྒྱལ་པོས་མོས་མཐུན་གནང་བ་རེད།

ཉིན་ཤས་རྗེས་བཱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ་སྒོ་ར་དེའི་ནང་སྡོད་

མཁན་གྱི་སྐུ་བཅར་བ་གཙོས་པའི་སྒོ་སྲུང་བ་དང་། སྲུང་བྱ་བ། གནས་
མི་ཚང་མ་འབོད་དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་པ་རེད། དེའི་ཉིན་རྗེས་མ་དེར་
སྒོ་རའི་ནང་སྡོད་མཁན་གྱི་མི་ཚང་མ་ཁྲིམས་རའི་ནང་བསྐོངས་པ་རེད།

ཡུད་ཙམ་རྗེས་བཱིར་བལ་གྱིས་བོང་བུ་ཞིག་འཁྲིད་ནས་དེ་རུ་སླེབས། ཁོས་

བོང་བུ་དེ་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་བོང་བུ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་མུ་མཐུད་
དེ། “ངས་བོང་བུ་དེ་ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི་ཁང་པ་དེའི་ནང་བསྡམས་ནས་གཞག་གི་

ཡིན། ཁྱེད་ཚོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཁང་པའི་ནང་ཕྱིན་ནས་བོང་བུའི་རྔ་མར་ལག་
པ་འཐམ་དགོས། རྔ་མར་འཐམ་པའི་སྐབས་སོ་སོས་རྐུ་མ་བརྒྱབས་མེད་
ཅེས་ལབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་སུ་ཞིག་གིས་རྔ་མར་ལག་པ་འཐམ་

གྱིན་རྫུན་བཤད་པ་ཡིན་ན། བོང་བུས་ལམ་སང་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་རེད།”
ཅེས་གསལ་པོ་བཤད་པ་རེད།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་
འཚལ་ལོ། །ཏདྱ་ཐཱ། ནཀྵ་ཏྲེ། སརྦ་ཏི་ཐཱི་མཱུརྟེ། ན་ཤ་ཏྲ་ནི། མེ་ས་མི་ཏ་
དྷ་ནི། བྷ་བནྟུ་སྭཱ་ཧཱ། དེའི་ཆོ་ག་ནི་ཕྱོགས་གང་དུ་འགྲོ་འདོད་ཀྱང་རུང་སྟེ།
དེས་ལན་བདུན་བརྗོད་ནས་སོང་ན་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་
རོ། །དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

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

ཝ་པའི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔའི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད། དེ་ཉིད་ལ་
འགྱུར་བྱང་མི་གསལ།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༢༧༽ ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་བོང་བུ།

༄༅། །ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །
ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །

ཉ་ཆེན་ཝེལ་དེ་འཛིན་དུ་འགྲོ། །
ཉ་ཆེན་ཝེལ་དེ་འཛིན་དུ་འགྲོ། །

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

དེའི་རྗེས་སུ་བོང་བུ་དེ་ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི་ཁང་པའི་ནང་བསྡམས་ནས་

བཞག་པ་དང་ཁང་པའི་སྒེའུ་ཁུང་ཡོངས་རྫོགས་བརྒྱབས་པ་རེད། དེ་ནས་

རྒྱལ་པོས་མི་རེ་རེ་ཁང་པའི་ནང་འགྲོ་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་བ་ན། རེ་རེ་
བཞིན་ཁང་པའི་ནང་ཕྱིན་ནས་བོང་བུའི་རྔ་མར་འཐམས་ཏེ་ལོག་སླེབས་པ་
རེད། དེའི་ཚེ་བཱིར་བལ་གྱིས་ལོག་ཡོང་མཁན་ཚང་མར་གཟབ་ནན་ཆེན་

པོའི་ངང་ལྟ་བཞིན་གནས། ཡུད་ཙམ་རྗེས་མི་ཞིག་ཁང་པ་ནས་ལོག་བཞིན་
པའི་ཚེ་དེ་མ་ཐག་བཱིར་བལ་གྱིས། “སྒུགས་ཤིག ཉེས་ཅན་པ་དེ་ཁྱོད་རེད།”
ཅེས་ལབ་པས་མི་རྣམས་ཧང་སང་པ་རེད།

མི་དེ་ནི་སྐུ་བཅར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། ཁོས་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་

ཟ་ཁུལ་བྱས་ཏེ། “ཁྱེད་ལ་དཔང་རྟགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཉེས་འཛུགས་

ཇི་ལྟར་བྱེད་ཕོད་དམ། ང་རང་ཡ་

ཁྱི་རར་བཟུང་བའི་ཉ་ཆེན་ཝེལ། །ཆུ་ཟོམ་སྟེང་དུ་འཇུག་གི་ཡིན། །
དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །

རབས་ཚུལ་ལྡན་གྱི་མི་ཞིག་ཡིན།
ཕལ་ཆེར་ཁྱེད་ཀྱིས་སྔ་མོའི་དགྲ་
ཤ་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ།” ཞེས་
བཤད། སྐད་ཆ་དེ་ཐོས་པ་དང་

རྒྱལ་པོ་ཅུང་འཐོམ་སྟེ་གསུངས་
པ། “བཱིར་བལ་ཁྱེད་ནི་མི་རྣམ་

དཔྱོད་ཅན་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་

དཔང་རྟགས་ཁུངས་བཙན་མེད་

པར་མི་ཡ་རབས་ཚུལ་ལྡན་ཞིག་

ལ་ཉེས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།” ཅེས་གསུངས་པ་ན།

བཱིར་བལ་གྱིས་དེའི་ལན་དུ། “རྒྱལ་པོ་མཆོག དཔང་རྟགས་དེ་

ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །
ལྟོ་འགྲོ་སྦྲུལ་དེ་འཛིན་དུ་འགྲོ། །
ལྟོ་འགྲོ་སྦྲུལ་དེ་འཛིན་དུ་འགྲོ། །

ཁོང་གི་ལག་པའི་སྟེང་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁང་པ་ནས་ལོག་མཁན་མི་གཞན་
ཚང་མའི་ལག་པར་གཅིག་གཟིགས་གནང་དང་། ཁོ་ཚོའི་ལག་པར་ཚོན་

ནག་པོ་བགོས་ཡོད། འོན་ཀྱང་མི་འདིའི་ལག་པ་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་རེད།

ཁོས་རང་ཉིད་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་བོང་བུའི་ལག་པར་ཐེབས་ཡོང་བསམ་པའི་
འཇིགས་སྣང་གིས་བོང་བུའི་རྔ་མར་མ་འཐམས་པ་རེད། དེ་ཙམ་གྱིས་ཁོང་
ཉེས་ཅན་པ་ཡིན་པའི་ར་སྤྲོད་མི་ཐུབ་བམ། དེ་ལྟ་བུའི་བྱ་བ་དེ་ཉེས་ཅན་པ་
ཁོ་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།” ཅེས་ཞུས་པ་རེད།

བཱིར་བལ་གྱི་གཏམ་དེ་ལྟར་ཐོས་པ་དང་ཉེས་ཅན་སྐུ་བཅར་བ་དེ་

ཞེད་ཐག་ཆོད་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ནག་ཉེས་རྣམས་ཁས་བླངས་པ་རེད། རྒྱལ་པོ་

སྐུ་རླུང་དྲག་པོ་བཞེངས་ཏེ་དེ་མ་ཐག་སྐུ་བཅར་བ་དེ་བཙོན་དུ་བཅུག་པ་དང་།
བཱིར་བལ་གྱི་བློ་གྲོས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཚད་མེད་གནང་བ་རེད།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཁྱི་རར་བཟུང་བའི་སྦྲུལ་ཁྱོད་ཉིད། །སྤྲི་གོར་ནང་དུ་འཇུག་གི་ཡིན། །
དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅།།མགོ་སྨན་དྲན་པ།།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

ཉིན་གཅིག་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་མགོ་ན་ནས་སྨན་ཁང་ལ་ཕྱིན།

གཡེར་མ།

༄༅། །རས་འབྲས་ནི་ལོ་རེ་བཞིན་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བའི་ཤིང་མ་ལྡུམ་གྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་

ཕྲན་གྱེས་པར་ཚེར་མ་རྣོ་པོ་ཡོད་ཅིང་། ཡལ་

ལྷག་ཙམ་ཟིན་པ་དང་། ཡལ་ག་ཕྲ་ལ་ཡལ་

ཕྲན་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་ལོ་མ་མཐུག་ལ་གྱོང་བ་

ལྔ་ཡོད་པ་རེ་མོས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་། བོད་

འདབ་མ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ལོ་མའི་

ཟླ་དྲུག་པ་ནས་བདུན་པའི་ནང་མེ་ཏོག་

མཚམས་ནས་འཆར་ཞིང་། ཟེའུ་འབྲུ་སེར་

སྨུག་ཕྲ་ལ་ཅུང་ཟད་རིང་བ་གཉིས་ནས་བཞི་བར་ཡོད། འབྲས་བུ་རྒྱ་ཚོས་མདོག་གམ་འགའ་

ཞིག་ཁམ་སྨུག་ཕྱི་ལྤགས་འབྲུམ་ཞིབ་ཅན་གཉིས་སྦྱར་སྨིན་ནས་རིམ་བཞིན་གས་ལ་ཁ་གདངས་
པའི་ནང་དུ་འབྲུ་གུ་ནག་པོ་འོད་དང་ལྡན་པ་རིལ་རིལ་རེ་ཡོད།

སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་སྤོ་ཡུལ་དང་། རྫ་ཡུལ། མེ་ཏོག སྐྱིད་གྲོང་སོགས་རོང་མཚམས་
ཀྱི་ནགས་གསེབ་དང་། ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད། འབྲུག་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས་སོགས་ཀྱི་
སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༢༡༧༠ ནས་ ༣༠༥༠ བར་གྱི་ནགས་རོང་
དང་། ཤིང་གསེབ་ལ་སྐྱེ་བ་མང་།
བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་གཅིག་པ་ཙམ་ལ་འབྲས་བུ་སྨིན་
མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་བསྐམས་ནས་སྨན་ལ་སྤྱོད་དགོས།
བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། འབྲས་བུ་སྨན་དུ་སྦྱར་བས་རྩ་ཁ་འབྱེད་པ་དང་། ཟས་
མི་འཇུ་བ་དང་། རྒྱུ་སྲིན་གྱིས་ན་ཟུག་ལྡང་བ། པགས་ནད་རིགས་ཀྱིས་ཟ་འཕྲུག་ལངས་པ།
སྙིང་ལ་རླུང་ཞུགས་པ། དེ་མིན་ཆང་ནད་དང་། ཕོ་བའི་ནད་རིགས་ལ་ཕན།

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས། སྨན་འདི་གསུམ་
མཆོད་དང་དྲག་འགྲོ་ཡི་རེད།

ཡིན། སྡོང་པོའི་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་གཅིག་
ཕྲན་ཉུང་བ། ལོ་མ་ཉག་ག་ཅན་རྩེ་བཞི་

རིམ་བཞིན་ཁ་སྤྲོད་དུ་སྐྱེ་ལ། མེ་ཏོག་སེར་པོ་

ཨེམ་ཆི་ལགས། མགོ་ཞེད་པོ་
ཞིག་ན་ཡི་འདུག མགོ་སྨན་
ཞིག་གནང་རོགས།

རས་འབྲས།

༄༅། །གཡེར་མ་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ཤིང་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་པོ་སྨུག་
ནག་མཁྲེགས་ཤིང་རྩུབ་པའི་ཡལ་ག་དང་ཡལ་

སྨན་ཁང་ནང་སླེབས་སྐབས།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

མིང་གཞན། ཤིང་ཨ་ཙར་དང་། རྩ་འབྱེད། སྤོར་ཚ། ཁ་གདངས་བཅས་ཟེར་བ་ཡིན། རྒྱ་གར་
སྐད་དུ། ཏུམྦུ་རུ་(तुम्ब�) ཞེས་པ་དང་། ཨིན་སྐད་དུ། ཝིངྒ་ཌི་ པྲིཀ་ལི་ ཨེཤ་ (winged
prickly ash) ཟེར་བ་ཡིན།

སེར་པོ་འདབ་མ་ལྔ་ཅན་དཀྱིལ་དམར་

སྨུག་ཡིན་པ་བཞད་པ། འབྲས་བུའམ་གང་བུ་རིལ་མོ་སྣེ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་སྨིན་ནས་ཁ་གསུམ་

མམ་བཞི་རུ་གས་པ། ནང་གི་འབྲས་བུ་ལ་སྤུ་རིམ་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་གཅིག་ནི་རིང་བ་རས་
བལ་དང་། གཅིག་ནི་སྤུ་འཇམ་ཐུང་ངུ་ཞིག་ཡོད།

སྐྱེ་གནས། ཨེ་ཤི་ཡ་དང་། འབྲས་ལྗོངས། ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་
བ་ཡིན། ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་འདེབས་ལས་བྱེད་པ་ཡིན།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་པ་གང་རུང་རས་བལ་དང་འབྲུ་
གུ་སྨིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་གཙང་སར་ཉར་ནས་སྨན་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་རས་བལ་དང་འབྲུ་གུ་ཡིན་ལ། ས་

བོན་ནམ་སྙིང་པོ་སྣ་ལ་བླུགས་པས་ཡ་སྲིན་ལ་ཕན་ཞིང་། སྲིང་བལ་བཏང་ན་དེས་ཁབ་ལེན་
བཏུམས་ཏེ་ལྕགས་ཁོང་དུ་སོང་བ་ལོན་པ་དང་རྨ་ཆས་ལ་བསྔགས་ཤིང་། མདེའུ་འབྱིན་
སྨན་དང་སྦྱར་བའི་རིལ་བུ་མིད་ཐུབ་ཙམ་མང་དུ་མིད་པས་ཁོང་དུ་སོང་བའི་མདེའུ་རས་
བལ་གྱིས་དྲིལ་ནས་འབྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན།

མིང་གཞན། སྲིང་བལ་དང་། སྲད་བུའི་མེ་ཏོག  རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ཅན་ཟེར། རྒྱ་གར་སྐད་དུ།
ཀཱརྤཱ་སཱི་(कार्पासी) ཞེས་པ་དང་། ཨིན་སྐད་དུ།  ཀོ་ཌན་(cotton)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་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།
ཇུས་འགོད་པ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཨེམ་ཆི་ལགས།
བཞུགས་ཨང་།

ཆུ་ཚོད་གསུམ་རྗེས་སྨན་རེ་རེ་
གཏོང་རྒྱུ་མ་བརྗེད་ལ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། དཀོན་མཆོག་བསམ་གཏན།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། ན་ག་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དཔལ།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།
རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་སྐལ་བཟང་།
མན་སྤར་སཾ་བྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་བཞིཔ།

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།
རི་མོ་འབྲི་མཁན། རྨ་བྱ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།
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བཀའ་སློབ།

FIRST AID

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དགོས་པའི་འཆར་སྣང་།

༄༅། །ངོས་ཀྱི་བསམ་པར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ཧ་ལས་པ་ཞིག་རེད་འདུག ངོས་ཀྱི་

བསམ་བློ་དེར་གཞི་འཛིན་ནས་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ཁབ་དེའང་མཐར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་

མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་གླིང་ཆེན་ཨཕ་རི་ཀའི་ནང་དུའང་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྒྲིག་
འཛུགས་དེ་འདྲ་ཞིག་འཛུགས་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞིན་ལྷོ་ཕྱོགས་ཨ་མེ་རི་ཀའི་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་འཛུགས་ཐབས་བྱ་གལ་ཆེ་བ་དང་། མཐར་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་

ཡིན་ན་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་དང་། ཉི་ཧོང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་བཅས་རིམ་བཞིན་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྒྲིག་
འཛུགས་གཅིག་གི་འོག་མཉམ་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་རིམ་བཞིན་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། འདི་ནི་
ངོས་ཀྱི་རེ་བ་དང་འཆར་སྣང་སྟོང་པ་ཞིག་ཡིན།

ཞེས་པ་འདི་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་  ༩:༣༠ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གིས་དྷརྨ་ཤཱ་ལཱའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཆགས་པའི་པེ་ཝི་ལི་ཡོན་གསོལ་མགྲོན་ཁང་(The Pavilion)དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྔ་དང་
ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་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།

ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ་བྱེད་མཁན་མི་གཅིག་ལག་གིས་མི་རྒན་པ་ཞིག་

གི་སྙིང་དང་གློ་བའི་ཐད་དུ་གནོན་ཐབས་བྱེད་ཚུལ།

༢། ལག་པ་གཉིས་འཇོག་སྟངས་མ་ནོར་བར་བྱ་དགོས།

•གཞོགས་གཉིས་ཀའི་རྩིབ་རུས་མཐའ་མ་ཉུལ་ནས་བྲང་རུས་ཀྱི་མར་

སྣེ་འཚོལ།

•དེ་ནས་སྒྲོག་རུས་གཉིས་འདུས་སའི་སྐེའི་ཁུང་སྟེང་སར་མཛུབ་མོ་གཏད་

དེ་བྲང་རུས་ཀྱི་ཡར་སྣེ་ངོས་བཟུང་ནས་ལག་མཐིལ་རྨས་མའི་བྲང་ཁོག་གི་

སྟེང་དུ་སྦྱོར། དེ་མཚུངས་ལག་པ་གཞན་དེ་ཡང་བྲང་སྟེང་དུ་སྦྱོར། མཐེ་

བོང་གཉིས་དཀྱིལ་དུ་འཕྲད་དགོས།

•སྒྲོག་རུས་ཀྱི་མར་སྣེའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ལག་པ་རང་སོར་བཞག་པ་དེའི་འོག་

ཏུ་ལག་པ་གཞན་དེ་གཅུག་་དགོས།

