
	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༤༤							 						ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༨																	ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རོམ་སྒྱིག་ཚན་པ་ནས་རོམ་སྒྱིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།										 			སྤྱིའྱི་འདོན་ཐེངས།	༡༩༤					 ཧྱིན་སོར།	༥

བདེ་གཤེགས་མཆོད་རེན་རྣམ་བརྒྱད། 

credit card - བུན་བྱང༌།

debris  - ས་རོ་རོ་རོ། ཞིག་རོ། 

curriculum vitae(cv)  - མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།  

demography - མི་འབོར་གྲངས་རིས། 

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

ཐབ་ཚང་ནང་།	

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།	

crew - ཁི་རུ་ལས་བྱྱེད།

cuticles - སྱེན་སྐི། སྱེན་ཤ

deforestation - ཤིང་ནགས་ར་གཏོར། ནགས་ཚལ་འབྱེག་གཅོད། 

denture - སོ་ཚབ།  

adjacent ༡། ཉྱེ་འཁིས་ཀི། - གཞྱི་གང་ཞྱིག་དང་ཉེ་ལགོས་དེ་མ་ཐག་པའྱི། ༢། མཐའ་སྦྱེལ་གི། - ཟུར་རམ་མཐའ་མཚམས་ཐུན་མོང་ཅན།

adjoin ༡། སྦྱེལ་བ། - གཞྱི་གང་ཞྱིག་དང་ཉེ་བར་འབེལ་བ།  ༢། འདབས་འབྱེལ་དུ་གནས་པ། - གཞྱི་གཞན་ཞྱིག་དང་ཉེ་བར་གནས་པ།

adjourn ༡། མཚམས་འཇོག་བྱྱེད་པ། - ཚོགས་ཐེངས་མཚམས་འཇོག་བེད་པ། ༢། བར་གསྱེང་འཇོག་པ། - འདུ་འཛོམས་སམ་ཚོགས་འདུ་བར་མཚམས་འཇོག་

པ། ༣། ཕིར་བཤོལ་བྱྱེད་པ། - ཚོགས་འདུའྱི་ལས་རྱིམ་དུས་ཚོད་གཞན་ཞྱིག་བར་ཕར་འགངས་བེད་པ།

adjournment ༡། ཚོགས་འདུ་མཚམས་འཇོག - ཚོགས་འདུ་སོགས་བར་མཚམས་འཇོག་པ། ༢། ཕིར་བཤོལ། - དུས་ཚོད་གཞན་ཞྱིག་བར་ཕྱིར་འགངས།

adjudge ༡། ཁིམས་ཐག་གཅོད་པ། - ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་པ། ༢། ཉྱེས་ཆད་གཏོང་བ། - ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།

༄༅།།བུ་རི་བྱྱེད་པ།།

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

ཨ་ཇོ་ཁེད་རང་ཡྱིན། སྐད་ཆ་

ལ་མགོ་འཁོར་ནས་ཞྱིམ་ཕྲུག་

ལྟ་རྒྱུ་རྦད་དེ་བརེད་ཤག

ཨ་ཁུ་ཁེད་རང་ཡ་ལ་འགེལ་

རྒྱུ་མཁས་པོ་ཆགས་འདུག་ག 

ཞྱིམ་ཕྲུག་ནག་པོ་དེ་དཀར་པོར་

འགྱུར་ཤག ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་་་ 

ཞྱིམ་ཕྲུག་ཕལ་ཆེར་ཐབ་

ཚང་ནང་ཡོད་པ་འདྲ།	

	ཕལ་ཆེར་ཡོད་ས་རེད།	

ལྟ་རུ་འགོ།

ཁོས་གོ་ཞྱིབ་ཚང་མ་ས་ལ་ཕོ་འདུག	

༄༅། །དྱེང་རབས་རིག་གནས་གསར་པའི་བར་ཆད་ཤན་སྦྱར་མ།།



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

ཀྱེང་རུས་ཆུང་བ་དྱེ་སུའི་རྱེད།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བས།

༄༅།	།ཉྱིན་གཅྱིག་སྐེ་དངོས་ཚན་རྱིག་ཐོག་ལ་དོ་དབྱིངས་ཆེན་པོ་

ཡོད་པའྱི་དོན་གྲུབ་ཅེས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་གོགས་པོ་ཚན་རྱིག་

བརྟག་དཔྱད་ཁང་ལ་ཁྱིད་པ་རེད།	དེར་སྐེ་དངོས་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་

ཀྱི་དཔེ་མཚོན་བསྒྱིགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	མྱིའྱི་ཀེང་རུས་ཆེ་ཆུང་མྱི་

འདྲ་བ་གཉྱིས་ཀང་བསྒྱིགས་ཡོད།	མྱིའྱི་ཀེང་རུས་དེ་དག་མཐོང་མ་

ཐག་གོགས་པོ་དེས་དོན་གྲུབ་ལ་དོགས་འདྲྱི་བས་པ།	

དོན་གྲུབ།	ཀེང་རུས་དེ་སུའྱི་རེད།

དོན་གྲུབ་ཀྱིས།	མྱི་ཞྱིག་གྱི་རེད།

གོགས་པོས།	མྱི་སུའྱི་རེད།	

དོན་གྲུབ་ཀྱིས།	ལུང་པ་འདྱིའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་རེད།

གོགས་པོས།	བས་ན་དེའྱི་འགམ་གྱི་ཀེང་རུས་ཆུང་བ་དེ་སུའྱི་རེད།

དོན་གྲུབ་ཀྱིས།	དེ་རྒྱལ་པོ་དེ་ཆུང་ངུ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཀེང་

རུས་རེད།	ཅེས་ལབ་པ་ན་གོགས་པོ་དེ་ཅྱི་ལབ་འདྱི་ལབ་མེད་

པར་གྱུར་པ་རེད།	

ལྷུག་རོམ།

ང་དང་ངའི་ཚགས་པར་དབར་གི་གཏམ་རྒྱུད།
བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་།༼ཁ༽ འཛིན་གྲྭ་-༨ དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ།

༄༅།	།དེ་སོན་རྒན་ཟླ་བ་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པར་ང་ཚོའྱི་

འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ཕེབས་ནས་ང་ཚོར་༼ང་དང་ངའྱི་ཚགས་པར་དབར་གྱི་

གཏམ་རྒྱུད།༽ཅེས་པའྱི་ཐོག་ལ་རོམ་ཞྱིག་འབྱི་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བསྒྱིག་

དགོས་ཅེས་གསུངས་བྱུང་།	སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་མགོགས་མྱུར་ངང་གསོལ་

ཚིགས་ཁང་དུ་བསེབས་མ་ཐག་གུས་མོས་ཐོག་མར་རོམ་མ་འབྱི་གོང་ལ་

དབུགས་རྱིང་ཞྱིག་ཕྱུང་ནས་བསམ་བོ་ཞྱིབ་མོ་ཞྱིག་གཏོང་སྐབས་ཕྱིའྱི་

རྒྱུག་ཆུ་རྒྱུག་པའྱི་སྐད་སྒ་དང་བ་བྱིའུ་ཡྱི་གསུང་སྐད་ཐོས་མ་ཐག་རོམ་

འདྱི་ཡྱི་ཆེད་དུ་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་གཅྱིག་མཇུག་གཉྱིས་

མཐུད་ངང་ནས་འཁོར་བྱུང་།	དལ་གྱིས་སྨྱུ་གུ་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཤོག་

ངོས་དཀར་པོའྱི་ཐོག་གྱི་ཐྱིག་ནག་སེང་དུ་ལག་པ་གཡུག་འགོ་ཚུགས།	

གུས་མོ་ང་ནྱི་ཐོག་མར་ཚགས་པར་མཐོང་དུས་རྣམ་རྟོག་ཟ་བ་དང་དེ་ཉྱིད་

ལག་ཏུ་རེག་ཚེ་ཀོག་འདོད་མེད་པའྱི་བུ་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན་མོད་ཀང་།	བོད་དགེ་

རྣམས་ཀྱིས་ཉྱིན་ལྟར་ཚགས་པར་ཀོག་དགོས་པའྱི་སྐུལ་ལྕག་ཡང་ཡང་

གཏོང་གྱི་ཡོད་ལ།	ཉྱིན་ཞྱིག་བོད་དགེ་མཆོག་གྱིས་གུས་མོར་སོབ་ཕྲུག་

ཚང་མའྱི་མདུན་དུ་ལངས་ནས་ཚགས་པར་ཀོག་ཏུ་བཅུག	སྐབས་དེར་

ཀོག་སངས་མ་ཤེས་པ་དང་ཚིག་གྱི་དོན་མ་རྟོགས་པ་སོགས་ཀྱིས་སོབ་

མ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་ནས་འཕ་སོད་བས་བྱུང་།	དེ་ནས་ཉྱིན་ཞྱིག་རྒན་ཟླ་

བ་ལགས་ཀྱིས་ང་དང་ངའྱི་ཚགས་པར་དབར་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཐོག་ལ་སོབ་

ཚན་ཁྱིད་གནང་སོང་།	དེ་ནས་བཟུང་ངས་གོ་བ་འདྲ་མྱིན་ལེན་པ་མ་ཟད་

སེམས་ལ་སར་མེད་ཀྱི་སེམས་འགུལ་དྲག་པོ་ཞྱིག་ཐེབས་སོང་།	ཚགས་

པར་ཞེས་པ་ནྱི་ཉྱིན་མ་རེ་རེ་ཡྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་དེ་

མྱི་མང་གྱིས་ལྟ་ཀོག་བརྒྱུད་ས་གནས་འདྲ་མྱིན་གྱི་ཉྱིན་རེའྱི་གནས་ཚུལ་

ཤེས་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་ལ་ཟེར།	ད་ལོ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་

འཁྲུངས་སྐར་ཉྱིན་མོར་དཔེ་སོན་ན་ཆུང་ཚགས་པར་ནང་གུས་མོའྱི་རོམ་

ཡྱིག་ཨ་མའྱི་དྲན་གླུ་ཞེས་པ་དེ་ཚུད་ཡོད་པ་མཐོང་དུས་སེམས་ལ་སོབས་

པ་སྐེས་བྱུང་།	ཚགས་པར་ཀོག་ན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འབྱི་རལ་དང་།	ཀོག་རལ་

ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་སྣང་བ་ཞྱིག་འཆར་བྱུང་།	ཚགས་པར་ནྱི་སྤྱིར་

བཏང་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་དེ་ཡྱི་ནང་ནས་སོབ་སྦོང་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་ཅྱིང་།	ཡ་

མཚན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད་སོབ་སྦོང་འདྲ་མྱིན་

ལེན་རྒྱུ་ཡོད།	ཚགས་པར་གྱིས་མྱིའྱི་སེམས་ཡང་འགུགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་

བསམ་གྱི་འདུག	ཚགས་པར་ལ་དབེ་ན་མང་པོ་ཡོད།	དཔེར་ན་ཕ་ཡུལ་

ཤེས་བའྱི་བང་མཛོད་དང་།	བོད་ཀྱི་བང་ཆེན།	བོད་ཀྱི་དུས་བབ།	དཔེ་

སོན་ན་ཆུང་ཚགས་པར་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད།།	།།

གཏམ་རྒྱུད་ཀོག་པའི་མོང་ཚོར།
བསྟན་འཛིན་ཟླ་གསལ། རང་ལོ། ༡༣ འཛིན་རྱིམ། ༨ དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ།

༄༅།	།དེ་རྱིང་ཞོགས་པ་རྟ་བདུན་དབང་པོ་མ་ཤར་གོང་གུས་མོ་མལ་ཆས་

ལས་ལངས་ཏེ།	རྒྱུན་གཏན་བཞྱིན་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་རྒན་ལགས་

ཀྱིས་རོམ་ཡྱིག་འབྱི་རྒྱུ་བསྐུར་པ་དེ་དྲན་ཏེ།	ཞེད་སྣང་གྱིས་འཛིན་ཁང་ནང་

ཕྱིན་ཏེ་འབྱི་འགོ་བཙུགས།	ཡྱིན་ནའང་གུས་མོས་བསམ་བོ་ཞྱིབ་མོར་བཏང་

སེ་ཚགས་པར་བཀགས་ནས་ང་རང་ལ་ཚོར་སྣང་གང་སྐེས་པ་དེ་བསམ་བོ་

གཏོང་དུས་ངའྱི་ཡྱིད་ལ་འཁོར་བ་ནྱི།	རོམ་ཡྱིག་གང་ཞྱིག་མ་འབྱི་སོན་དུ་

གཞན་གྱི་རོམ་ཡྱིག་གམ་ཡང་ན་ཚགས་པར་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་

ཏེ་འབྱི་དགོས་པ་དེ་ཤེས་སོང་།	ད་དུང་རོམ་ཡྱིག་འབྱི་བར་བསམ་བོ་མང་

པོ་བཏང་ནས་ཚིག་གསར་དེ་ཚོ་བེད་སྤད་དགོས།	རྒན་ལགས་ཀྱིས་དུས་

རྟག་ཏུ་རོམ་ཡྱིག་འབྱི་བར་སྒྲུང་དེབ་མང་པོ་ཀོག་དགོས་པ་དང་དེའྱི་ནང་དུ་

རྒྱན་ཚིག་བེད་སྤད་དགོས་གསུངས་ཀྱི་རེད།		སྒྲུང་དེབ་རྣམས་བོ་རེ་གཅྱིག་

སྒྱིམ་གྱིས་བཀགས་ཏེ་རྒྱན་ཚིག་བེད་སྤོད་བེད་སངས་སྦངས་པ་ཡྱིན།	ཉྱིན་

ཞྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་རོམ་ཡྱིག་འགན་སྡུར་སྐབས་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་ང་ལ་རོམ་གྱི་བ་

དགའ་དེ་ཁེད་ཀྱིས་ལེན་རྒྱུ་རང་རེད་ཟེར་བས།	ངས་ཀང་རང་གྱི་རོམ་ཡྱིག་

དེར་དགེ་སོབ་ཚང་མས་བསོད་བསགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གཏོར་རྒྱུ་ཉག་ཅྱིག་རེད་

སྙམ།	དེ་ནས་ངས་རོམ་འབྱི་འགོ་བཙུགས་པ་དང་།	སོབ་ཕྲུག་གཞན་རྣམས་

ཀྱིས་ཀང་མཉམ་ཞུགས་བས་ཏེ་སོ་སོའྱི་རོམ་ཡྱིག་འབྱི་འགོ་བཙུགས།	རོམ་

ཡྱིག་བྱིས་ཚར་རེས་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ།	དེ་ནས་བྱིས་པའྱི་ཉྱིན་

མོར་སྦར་པང་དུ་རོམ་ཡྱིག་དྲག་གས་འབྱི་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་སྦར་འདུག	

ངས་རང་གྱི་མྱིང་ཡོད་ཤག་ཀྱི་བལྟས་པས་མྱིང་མེད་པ་དང་།	ཕྲུ་གུ་གཞན་

རྣམས་ཀྱི་རོམ་ཡྱིག་ལ་ལྟ་དུས་ཁོང་ཚོས་བེད་ཚིག་དང་རྒྱན་ཚིག	བརོད་བ་

སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངའྱི་ཡྱིད་དབང་འཕོག་སོང་།	དེ་ནས་ངས་

རང་གྱི་རོམ་ཡྱིག་དེར་བལྟས་པས་ངོ་གདོང་ཀང་དམར་པོར་གྱུར།	དུས་དེ་

ནས་བཟུང་ངས་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་རོམ་འབྱིའྱི་ལས་ལ་འབད་ནས་རོམ་འབྱི་མཁས་

པ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཅངས་པ་ཡྱིན།།	།།

མཚར་གཏམ་

༄༅། །བུ་མོ་ཧྱེ་དི། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༢

ཉྱིན་གཅྱིག་བུ་མོ་ཁེ་ལེ་རཱ་ལ་ལྟ་རྟོག་གནང་མཁན་སེམས་བཟང་ཅན་གྱི་

སན་པ་བགེས་སོང་དེས་མོའྱི་པཱ་ལགས་སེ་སེ་མན་(Sesemann)ལ་
ནན་ཏན་ངང་།	བུ་མོ་ཧེ་དྱི་ཕ་ཡུལ་དྲན་ནས་གཟུགས་པོ་སྐམ་པོ་ཆགས་

ཡོད་པ་མ་ཟད།	གདོང་གྱི་མདངས་ཀང་ཤོར་འདུག		དེ་འདྲ་སོང་ཙང་

ཁེད་རང་གྱིས་བུ་མོ་ཕ་ཡུལ་ལ་ལམ་སང་མ་བསྐལ་ན།	ན་ཚ་ལྱིད་པོ་ན་

རྒྱུ་ཉག་གཅྱིག་རེད།	ཅེས་བཤད་པ་རེད།

ཉྱིན་རེས་མ་དེ་ག་རང་ལ་བུ་མོ་ཧེ་དྱིའྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་དཔེ་ཁུག་ནང་ལ་

བསྡུ་གསོག་བརྒྱབས་ཏེ།	རང་ཉྱིད་དགའ་སའྱི་ཕ་ཡུལ་ཕོགས་སུ་འགོ་

ཆོག་ཆོག་ག་སྒྱིག་བས་ཡོད་པ་རེད།	

	 བུ་མོ་ཧེ་དྱི་དང་བུ་མོ་ཁེ་ལེ་རཱ་གཉྱིས་ཁ་བལ་དགོས་བྱུང་སབས་

སེམས་སྐོ་བས་མང་པོ་ངུས་པ་རེད།	སྐབས་དེར་བུ་མོ་ཧེ་དྱིས།	ཁེད་རང་ང་

ཚོ་ཐུག་ཁ་མགོགས་པོ་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རེད།	དེ་དུས་ཁེད་རང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་

ས་ཆ་དེ་ཇྱི་ཙམ་སྙྱིང་རེ་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་གྱི་རེད་ལ།	ཁེད་རང་དྲག་སྐེད་ཡོང་

བ་མ་ཟད།	གཟུགས་གཞྱི་ཐང་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད།	ཅེས་ལབ་པ་རེད།

དེ་ནས་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་མ་སོང་བར་བུ་མོ་ཧེ་དྱིས་སོ་སོར་རྒྱུས་མངའ་ཡག་

པོ་ཡོད་པའྱི་རྐང་ལམ་དེ་དེད་ནས་སོ་སོའྱི་ཤྱིང་ཁང་ཡོད་སར་རྒྱུགས་ཕྱིན་པ་

རེད།	སོ་སོ་ལགས་ཀྱིས་བུ་མོ་ཧེ་དྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་མཐོང་སོན་ལ་མོས་

རང་གྱི་ལག་ཆུང་གཉྱིས་ཀྱིས་སོ་སོའྱི་སྐེ་ལ་འཐམས་པ་རེད།	

		བུ་མོ་ཧེ་དྱིས།	སོ་སོ་ལགས།	སོ་སོ་ལགས།	ང་ནང་ལ་འབོར་ཡོད།	ད་ནས་

བཟུང་ང་འདྱི་ནས་ར་བ་ནས་འགོ་ཡྱི་མྱིན།	ཞེས་ངུ་བཞྱིན་བཤད།

སྙྱིང་རེ།	བུ་མོ་ཧེ་དྱི་ད་ཚོད་རྱི་བོ་དང་ལང་ཐྱིང་ཐྱིང་ཡོད་པའྱི་ལུང་གཤོང་

ཁོད་ཀྱི་རང་ཁྱིམ་དྲན་ཏེ་ཁྱིམ་གདུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།	མོས་ཐེངས་

གཅྱིག་འགོ་མོང་ཡོད་པའྱི་ཕང་ཕརྜ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཡྱི་ཤུའྱི་ཆོས་ཁང་གྱི་

ཡང་རེ་ནས་ཀང་མཐོང་ཐུབ་པ་ནྱི་རོ་བརྱིགས་སྐ་བོའྱི་གོང་ཁེར་དེའྱི་

ཁང་པ་ཤ་སག་ཡྱིན་པ་རེད།

	 བུ་མོ་ཧེ་དི་གོང་ཁེར་དེར་སེབས་ནས་གཟའ་འཁོར་མང་

པོ་ཕིན་རེས།	ཁིམ་གདུང་ཆེ་རུ་ཕིན་ཏེ་ཉིན་རེ་བཞིན་ངོ་གདོང་གི་འོད་

མདངས་ཉམས་འགོ་ཚུགས།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།	



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

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

༢༩༽ མཇིང་པ་ཀོག་ཀོག

༄༅།	།ཐེངས་གཅྱིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་བྱིར་བལ་ལ་མཉེས་པོ་

ཞེ་དྲག་བྱུང་བ་རེད།	སྐབས་དེར་ཁོས་བྱིར་བལ་ལ་གོང་གསེབ་ལྔ་

བཅུ་ལྡན་པའྱི་གོང་སེ་ཞྱིག་བ་དགར་སྤོད་རྒྱུ་ཁས་བངས་པ་རེད།	

འོན་ཀང་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་ཁ་དན་ཚིག་ལ་གཏན་ནས་གནས་ཀྱི་

མེད།	དེ་ནས་ཉྱིན་ཤས་སོང་བ་དང་བྱིར་བལ་གྱིས་བ་དགའ་དེ་

ནམ་ཞྱིག་ཐོབ་འོང་བསམ་ནས་སྒུག་ནས་བསད།	འོན་ཀང་རྒྱལ་

པོ་ཨཀ་བར་གྱིས་དམ་བཅའ་དེ་རྱི་ལམ་འཚུབ་པོ་བཞྱིན་དུ་དྲན་

པའྱི་ཡུལ་ནས་བརེད་ཟྱིན།	

	 ཉྱིན་གཅྱིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་དང་བྱིར་བལ་གཉྱིས་བཀའ་

མོལ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས།	བྱིར་བལ་གྱིས་སྐད་ཆ་སྐོར་ནས་

ཁ་སོན་བཞག་པའྱི་དམ་བཅའ་དེ་དྲན་གསོ་བེད་ཐབས་བས་པས།	

རྒྱལ་པོས་གང་ཡང་མ་གསུངས་པར་ཁ་ཕོགས་གཞན་དུ་བསྐོར་པ་

རེད།	དེས་བར་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་བསན་པ་སེ།	རྒྱལ་པོས་རང་

གྱི་དམ་བཅའ་དེ་ངོས་ལེན་གནང་རྒྱུ་མྱིན་པ་དེ་རེད།	

	 རྒྱལ་པོའྱི་གནང་ཕོགས་དེར་བྱིར་བལ་གྱི་སེམས་ལ་ཕོག་

པ་དང་རང་ཉྱིད་ངོ་ཚ་པོ་བཟོས་སོང་བསམ་པ་རེད།	གང་ལྟར་དེ་

ཉྱིན་ཁོས་གང་ཡང་མ་བཤད་པ་རེད།	

	 ཉྱིན་རེས་མའྱི་ས་དྲོ་དེར་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་བྱིར་བལ་ཨཀ་བར་

དང་ལྷན་དུ་སྐུ་འཆམ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།	ལམ་དུ་ཁོང་གཉྱིས་ཀྱིས་རྔ་

མོང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མཐོང་།	རྔ་མོང་མཐོང་བ་དང་རྒྱལ་པོས།	

“བྱིར་བལ།	རྔ་མོང་གྱི་མཇྱིང་པ་དེ་སེམས་ཅན་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་

བར་ཀོག་ཀོག་ཡྱིན་དོན་གང་རེད།	དེའྱི་རྒྱབ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་

ཡོད་པ་ཐག་ཆོད།”	ཅེས་གསུངས་པ་ན།	

	 བྱིར་བལ་གྱིས་ཁ་སང་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བརེད་མེད་

པ་ན།	དེ་མ་ཐག་ཁོས་གནས་སངས་དེ་རང་གྱི་ཕོགས་སུ་ཁ་བསྒྱུར་

སེ།	“ལགས་རེད།	རྒྱལ་པོ་མཆོག	རྔ་མོང་གྱི་མཇྱིང་པ་ཀོག་ཀོག་

ཆགས་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དང་ཡོད།	ཁོས་སྐེ་བ་སོན་མར་མྱི་

གཞན་ཞྱིག་ལ་གོང་སེ་ཞྱིག་སྤོད་རྒྱུའྱི་ཁས་བངས་པ་རེད།	འོན་

ཀང་ཉྱིན་ཤས་ཕྱིན་རེས་དྲན་པ་བརེད་པ་ན།	མྱི་དེས་དྲན་གསོ་

བེད་སྐབས་ཁོས་རང་གྱི་མགོ་བོ་ཕོགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་པ་རེད།	

དེའྱི་དབང་གྱིས་སྐེ་བ་ཕྱི་མ་དེར་ཁོའྱི་མཇྱིང་པ་ཀོག་ཀོག་ཆགས་

པ་རེད།”	ཅེས་ལན་བཏབ་པ་ན།	རྒྱལ་པོས་བྱིར་བལ་གྱི་བཀའ་

མོལ་དེའྱི་གོ་དོན་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པ་རེད།	

	 དེའྱི་སང་ཉྱིན་དེར་རྒྱལ་པོས་བྱིར་བལ་ཕོ་བང་དུ་བོས་ཏེ་

གོང་སེ་རྣམས་གནང་བ་རེད།།	།།	

ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སོྦང་བ་ཞེས་བ་བའྱི་

གཟུངས།

༄༅།	།བཅོམ་ལྡན་འདས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སེལ་

བའྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།ཏདྱཐཱ།	ཨ�་ཤོ་དྷ་ནྱི།	བྱི་ཤོ་

དྷ་ནེ་མ་མ་སརྦ་པཱ་པཾ་བྱི་ཤོ་དྷ་ནེ།	ཤུདེ་བྱི་ཤུདེ་སརྦ་ཀར་ཨཱ་བ་

ར་ཎ་བྱི་ཤུདེ་སྭཱ་ཧཱ།	རྱིགས་ཀྱི་བུའམ་རྱིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་གྱིས་

གཟུངས་འདྱིའྱི་ཡྱི་གེའམ།	ཚིག་གམ།	མྱིང་ངམ།	ཐམས་ཅད་ཆུབ་

པར་འཛིན་ན།	མྱི་དེ་བསྐལ་པ་འབུམ་ཕག་བཅུ་བཞྱིར་ཚེ་རབས་

དྲན་པར་འགྱུར་རོ།	།ལས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་འབང་ལ།	

མྱུར་དུ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་ཉྱིད་ཀང་ཐོབ་པར་འགྱུར།	བང་ཆུབ་ཀྱི་

སྙྱིང་པོའྱི་བར་དུ་བསོད་ནམས་ཟད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ།	།ངན་སོང་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་ཞེས་བ་བའྱི་གཟུངས་རོགས་སོ།	།	

	 གོང་དུ་འཁོད་པའྱི་ཆོས་ཚན་འདྱི་སེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་

རྒྱུད་སེ་ཝ་པའྱི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་མདུན་དུ་བཞུགས་

ཡོད།	ཆོས་ཚན་འདྱིར་འགྱུར་བང་གསལ་མེད།

མ་ཞུ་བའྱི་ནད་འབང་བའྱི་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་བསེག་གསོལ་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ།	།ཏདྱཐཱ།	ཧུ་རེ་ཧུ་རེ།	ཧུ་ཊ་ག་ཏ་ནྱི་སྭཱ་ཧཱ།	ཆོ་ག་ནྱི་ལག་པ་

ལ་བཟླས་བརོད་བས་ནས་ལྟོ་མཉེས་ན་མ་ཞུ་བའྱི་ནད་འབང་བར་

འགྱུར་རོ།	།མ་ཞུ་བའྱི་ནད་འབང་བའྱི་གཟུངས་རོགས་སོ།	།

	 གོང་དུ་འཁོད་པའྱི་ཆོས་ཚན་འདྱི་སེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་

རྒྱུད་སེ་ཝ་པའྱི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་མདུན་དུ་བཞུགས་

ཡོད།	འགྱུར་བང་གསལ་མེད།

་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁོད་ཀི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤོད།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ༄༅། །ང་ཚོ་ཁི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བས།

༣

༌༌༌མུ
་མ
ཐུ
ད་
རྒྱུ
།

ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགོ།	།

ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགོ།	།

སེ་མོང་ཁ་བོ་འཛིན་དུ་འགོ།	།སེ་མོང་ཁ་བོ་འཛིན་དུ་འགོ།	།

ཁྱི་རར་བཟུང་བའྱི་སེ་མོང་ཁོད།	།ཉལ་ཁྱིའྱི་སེང་དུ་བསྙལ་གྱི་ཡྱིན།	།

དེ་ནས་ཁོད་ཉྱིད་གོད་ཀྱི་ཡྱིན།	།དེ་ནས་ཁོད་ཉྱིད་གོད་ཀྱི་ཡྱིན།	།

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

སོག་ཆགས་ན་གྱི་འཛིན་དུ་འགོ།	།

སོག་ཆགས་ན་གྱི་འཛིན་དུ་འགོ།	།

ཁྱི་རར་བཟུང་བའྱི་ན་གྱི་ཁོད།	།སས་འབོལ་ནང་དུ་འཇུག་གྱི་ཡྱིན།	།

དེ་ནས་ཁོད་ཉྱིད་གོད་ཀྱི་ཡྱིན།	།དེ་ནས་ཁོད་ཉྱིད་གོད་ཀྱི་ཡྱིན།	།



ཤུ་དག་ནག་པོ།

༄༅།	།ཆུ་དང་སྐམ་ས་གང་རུང་དུ་ལོ་མང་སྐེ་བའྱི་ལྡུམ་བུའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་ཡྱིན་

ཞྱིང་།	ར་བ་སོམ་ཕ་མཐེ་བོང་ཙམ་ལ་ཚིགས་པའམ་གཉེར་

མ་མང་ཞྱིང་།	ཕྱི་ར་མདོག་ལ་ཨ་ར་འདྲ་བའྱི་ར་ཕན་མཐུག་

པོས་ཁབ་ཅྱིང་དཀར་ལ་དྲྱི་དུགས་ཆེ་བ་དང་།	ལོ་མ་སོ་ལང་

རལ་གྱིའྱི་དབྱིབས་སམ་འབས་ཀྱི་ལང་པ་འདྲ་བ་འདྲོང་པོར་སྐེ་

ལ།	མེ་ཏོག་སོ་སྐ་སྙེ་དབྱིབས་འདྲ་བ་འཆར་བ་ཡྱིན།	

སྐེ་གནས།	བོད་ལོངས་ཀྱི་ལྷ་ས་དང་།	སན་གྱིང་།	ཉྱིང་ཁྱི།	

ར་ཡུལ།	སར་ཁམས།	འབྲུག་ཡུལ།	འབས་ལོངས།	ཧྱི་མཱ་ལ་

ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད།	རྒྱ་གར་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེའྱི་མ་ནཱ་ལྱི་དང་།	དྷ་

སའྱི་ཉེ་འཁོར་སོགས་སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་

ཊར་	༡༩༠༠	ནས་	༣༢༠༠	བར་གྱི་བརླན་གཤེར་ཆེ་ས་དང་།	ན་འདམ།	ཆུ་འགམ།	ཀླུང་ཤོད་

སོགས་སུ་སྐེ་བ་མ་ཟད།	ཆུ་འདམ་ནང་དུ་སྐེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གང་རུང་ལ་ར་བ་བརྔོགས་ཏེ་ས་ར་

འདྲ་བའྱི་ར་ཕན་རྣམས་ཕལ་བ་དང་།	ས་དྲེག་སོགས་དོར་ནས་གཙང་མར་བཀྲུས་རེས་གཏུབས་

ཏེ་ཉྱི་མར་བསྐམ་ནས་སན་ལ་སྦར་དགོས།	

བོད་སན་དུ་སྦར་བ་དང་ཕན་ཡོན།	ར་བ་སན་སྦོར་བས་པས་ཕོ་བའྱི་མེ་དྲོད་ཉམས་པ་དང་།	

ཟས་མྱི་འཇུ་བ།	དེ་མྱིན་གཉན་སྐྲངས་དང་།	གག་ལྷོག་གྱི་ནད།	སྙྱིང་རླུང་གྱིས་དྲན་མེད་དུ་

བརྒྱལ་བ་སོགས་ལ་ཕན།

མྱིང་གཞན།	ཡོངས་སུ་མདུད་པ་དང་།	གངས་ལྡན།	ནག་པོ་ཁོ་གཉེར།	དྲྱི་ངར་ལྡན་པ།	ཚིགས་པ་

ཅན་སོགས་ཟེར་བ་ཡྱིན།	རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	བཅ་(बच)འམ།	གྷོར་བཅ་(घोरबच)	ཞེས་པ་དང་།	ཨྱིན་

སྐད་དུ།	སྱི་ཝྱིཊ་	ཕེག་(sweet flag)དང་།	ཀེ་ལ་མས་(calamus)ཟེར་བ་ཡྱིན།

ཤུ་མོ་ཟ།

༄༅།	།ལོ་རེ་བཞྱིན་ཞྱིང་ནང་བཏབ་ནས་སྐེ་བའྱི་ལོ་ཏོག་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་སེ།	ར་

བ་ཨ་ར་འདྲ་བའྱི་ར་ཕན་ཡྱིན་པ་དང་།	སོང་

པོ་ལང་སྐ་ཕ་ལ་འདྲོང་བར་ཡལ་ག་གེས་པ།	

ལོ་མ་སོ་ལང་སབ་ལ་ཆུང་ཞྱིང་འཇམ་པ་སོར་

ནར་མཐའ་མཉམ་པར་སྤུ་དཀར་འཇམ་པོ་ཐར་

ཐོར་ཡོད་ཅྱིང་།	ངར་བ་རྱིང་བ་གསུམ་རེ་མགོ་

སྦེལ་ཏེ་སྐེ་བ་ཡྱིན།	དེར་མེ་ཏོག་སེར་དཀར་

ཆུང་ཆུང་སན་མའྱི་མེ་ཏོག་གྱི་དབྱིབས་དང་

མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཡལ་སོང་གྱི་མཚམས་ནས་འཆར་བ་དང་།	གང་བུ་ཕ་ལ་རྱིང་བ་བ་ཕོའྱི་

ཕྱི་སེར་འདྲ་བའྱི་ནང་འབྲུ་སེར་སྨུག་ཆེ་ཆུང་ལབ་སོན་ཙམ་པ་ལེབ་ལེབ་དཀྱིལ་ལ་ཤུར་

ཕན་བུ་དོད་པ་མང་པོ་་ཡོད།	

སྐེ་གནས།	བོད་དང་།	རྒྱ་ནག	འབྲུག་ཡུལ།	བལ་ཡུལ།	རྒྱ་གར་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་ཆེ་

བའྱི་སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༢༩༠༠	ཡས་མས་ཀྱི་ཞྱིང་ཁ་དང་ལྡུམ་ར་

སོགས་སུ་སྐེ་བ་དང་།	འདེབས་འཛུགས་བས་ནས་སྐེ་བ་ཡང་ཡོད།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཅྱིག་གམ།	འབས་བུ་སྱིན་

མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་ཉྱི་མར་བསྐམས་ནས་འབྲུ་གུ་བངས་ཏེ་སན་ལ་སྤོད་དགོས།

བོད་སན་དུ་སྦར་བ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སན་དུ་སྦར་བ་འབྲུ་གུ་སྦར་བས་གོ་བུར་རྣག་

བསགས་པ་སྐམ་ཞྱིང་།	འཁྲུ་བ་གཅོད་པ།	རླུང་འཕེལ་བ་སོགས་ལ་ཕན།

མྱིང་གཞན།	ཤུ་ཟ་ཡང་ཟེར།	རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	མེ་ཐཱྱི་(मेथी)ཞེས་འབོད་པ་དང་།	ཨྱིན་སྐད་

དུ།		ཕེ་ནུ་གྱིཀ་(fenugreek)ཟེར་བ་ཡྱིན།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རས་ངོ་སྤོད། །

ཁུངས།	དབུས་སན་རྱིས་ཁང་གྱི་སན་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརམས་གནང་བའྱི་	《 བོད་ཀི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝྱེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་བསྟན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རས་ཀི་

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

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སོན་ལམ་གྱིས་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༌བསྟན༌འཛིན།

 རི་མོ་བ།               ངག་དབང་རོ་རྱེ།

 ཇུས་འགོད་པ།            ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀི་ཡིག་འབེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།

The	Editor
PHAYUL	Shejai	Bangzod

DoE,	CTA,	Gangchen	Kyishong
Dharamsala-176215	

Distt.	Kangra	(H.P.)	India

གོག་འཕྱིན།:	phayulshezod@tibet.net

འདོན་ཐེངས་སོན་མ་རྣམས་	www.bodyiglobjong.com	
དྲྭ་ཚིགས་སེང་ནས་གཟྱིགས་ཐུབ།

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

Sherig	Parkhang	Trust
R-28	Ramesh	Park
Laxmi	Nagar

New	Delhi	110092	
གོག་འཕྱིན།:	shepardelhi@gmail.com

རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།མགོ་སྨན་དྲན་པ།།

ཁོམ་དུས་འཚོགས་སར།			

རྐང་ཤུད་གཏོང་ས་མཐོང་བ་ན།	

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས།	

ཕ་གྱིར་གཟྱིགས་དང་།	

ངའྱི་རེད་མོ་དགའ་

ཤོས་་་་	དགའ་བ་ལ་

དང་སྐྱིད་པ་ལ།

དེ་འདྲའྱི་སྐྱིད་པ་ལ་ཨང་།	ཨ་ཅེ་

ཝ་མོ་ལགས་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ཁེད་རང་རེད་མོ་

འདྱིར་དགའ་རྱིན་ཆོག་ཤག

ཨ་ཁུ་རྱི་བོང་ཡང་ཕེབས་

སོང་།	ལྟོས་དང་།

ག་པར་འདུག	ཨ་རུ་་་རུ་་་

ཨ་རུ་་་རུ་་་ད་གཞྱི་ནས་

མགོ་སན་ཟ་རྒྱུ་དྲན་སོང་།

ཧ་ཧ་ཧ་་་ཧ་ཧ་ཧ་་་

རི་མོའི་གིང་ཁ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབངས།  

དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ།

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། པ་སངས་ལྷ་མོ།  

དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་གཉྱིས་པ།

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤྱིས།  

དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ།

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། བསྟན་འཛིན་དབང་མོ།  

དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ།

དྲན་མེད་ཀྱི་རས་མ་སྐོབ་ཐབས།

ཕྲུ་གུ་མཐོ་པོ་ཡོད་པའྱི་བུད་མེད་སྦྲུམ་མར་སྙྱིང་དང་གོ་བའྱི་ཐད་དུ་གནོན་ནས་དབུགས་གསོ་ཐབས།	

ཕྲུ་གུ་འཁོར་ནས་ཟླ་བ་མང་པོ་ལོན་པའྱི་སྦྲུམ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གལ་རྐྱལ་རང་དུ་བཞག་ནས།	མོའྱི་འཕོངས་

ཚོས་གཡས་པའྱི་འོག་ནས་སྐོར་བརྒྱབས་ཏེ་མཚང་ར་གཡོན་ཕོགས་སུ་ཟུར་སོག	སྐོར་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཡོ་

ཆས་མེད་ཀང་གལ་ཏེ་མྱི་གཉྱིས་ཡོད་ན།	གཅྱིག་གྱིས་སྐོར་རོགས་བེད་པའམ།	ཡང་ན་བུ་སྣོད་གཡོན་

ཕོགས་སུ་བཟུང་སེ།	གཅྱིག་གྱིས་སྙྱིང་དང་བང་ཁོག་སེང་མནན་ནས་དབུགས་གསོ་ཐབས་བེད་དགོས།	

དབུགས་གསོ་ཐབས་དང་ཁག་འཁོར་སྐོད་སར་གསོའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་སྐོབ་ཐབས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ།	ད་དུང་

ནད་པ་དེར་རས་རྱིགས་ཇྱི་ཡོད་གཤམ་གསལ་གོ་རྱིམ་ལྟར་བརྟག་ཞྱིབ་བེད་དགོས།	

༡།	ཐོག་མར་མགོ་དང་སྐེ།	༢།	བང་ཁོག་དང་དཔུང་མགོ	༣།	གསུས་ཁོག་དང་སྤྱི་མགོ	༤།	དཔུང་པ་

དང་ལག་པ།	༥།	བརླ་དང་རྐང་པ།	༦།	ལུས་ཀྱི་རྒྱབ་བཅས་ལ་རས་མྱིན་བལྟ་དགོས།	ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི།	ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	ཉྱིན་ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་དུས་ཆེན་སྐབས་སུ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

མི་སྱེར་པ་སོ་སོས་འགུལ་སྐོད་བརྒྱབས་ནས་སྤི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐྱེབས་ཐུབ།

༄༅།	།ང་རང་ཉྱི་མ་དང་ཟླ་བ་དང་ལོ་སྦེལ་ནས་འགོ་དགོས་རེད།	དེ་བཞྱིན་ཁེད་རང་ཚོ་ཡང་ཉྱི་མ་དང་བདུན་ཕག	ཟླ་བ་དང་

ལོ་སྦེལ་ནས་འགོ་དགོས་རེད།	གང་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མ་མ་འོངས་པར་ལོ་གཅྱིག་ཕྱིན་ནས་	༢༠༡༩	སེབས་པའྱི་ཁ་ཐུག་ལ།	ངས་	

༢༠༡༨	ལོ་དེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐལ་ཡྱིན་བསམ་པ་བྱུང་ན་སྐྱིད་པོ་ཡོད་རེད།	དེ་མྱིན་ལོ་དེ་འཕོ་བརླག་ཕྱིན་སོང་བསམས་

ན།	ཡང་སྡུག་ས་ནས་བཤད་ན།	ལོ་དེའྱི་ནང་ལ་རོག་ག་སྣོན་མ་བཟོས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དཔེ་ཐབས་སྐོ་པོ་རེད།	བས་ཙང་ང་

ཚོས་ལོ་གསར་པ་དེ་དངོས་གནས་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་བསམ་པ་བས།	ཡང་ལོ་རེས་མ་གསར་པ་ཡོང་བའྱི་ཁ་ཐུག་

ལ།	ངས་འདས་པའྱི་ལོ་དེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐལ་ཡྱིན་བསམ་པ་བྱུང་ན་བོ་བདེ་པོ་ཡོད་རེད།	

	 མྱི་སེར་པ་ཞྱིག་གྱིས་མྱི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་བས་པ་ཡྱིན་ན།	དེའྱི་ཤུགས་རྐྱེན་མྱི་བཅུ་ལ་ཐེབས།	ཡང་མྱི་བཅུ་དེའྱི་

ཤུགས་རྐྱེན་མྱི་བརྒྱ་ལ་ཐེབས།	དེ་འདྲ་བས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད།	བས་ཙང་སྤྱི་ཚོགས་ཤུགས་

རྐྱེན་དེ་མྱི་སེར་སོ་སོས་འགུལ་སྐོད་མ་བརྒྱབ་པར་གནམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ནས་ཟག་རྒྱུ་མ་རེད།	

རོགས་སོ།།


