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apogee - ༡། ཟླ་བའི་རྒྱང་མཐའ། ༢། རྒྱུ་ལམ་རྒྱང་མཐའ། perigee - རྒྱུ་ལམ་ཉེ་མཐའ།

amla - སྐྱུ་རུ་ར།  

angelica - ལྕ་བ།

animal sign - ལོ་རྟགས།

archerfish - འཕོང་ཉ། 

aqualung mech - ཆུ་འོག་དབུགས་འབིན་ཡོ་ཆས། 

arena - དོ་ར།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

ངས་འབའ་ཁུག་འཁེར་རྒྱུ་བརེད་ཤག	

ཅ་ལག་དེ་ཚོའྱི་རྱིན་པ་་་་།

རོགས་སོ།།

anion - མོ་རྡུལ།  cation - ཕོ་རྡུལ།

annular - eclipse གདུབ་འཛིན། མུ་ཁྱུད་ལྡན་པའི་ཉི་འཛིན། angular stomatitis - ཁ་ཤུ།

absolute ༡། ལོས་མེད། ཆ་ཚང་བ། = ལོས་མེད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སམ་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ།   ༢། ལྷད་མེད། = བསེས་ལྷད་མེད་པ།

absorption ༡། སིམ་པ། འཐིམ་པ། = ཆུ་ལ་བུ་ནང་དུ་སྱིམ་པའྱི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རྱིམ། ༢། སོམས་འཇུག = དམྱིགས་པ་ལ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པའྱི་སེམས་

ཀྱི་གནས་སབས།

abstract ༡། སིང་དོན། = གནད་དོན་གལ་འགངས་ཆེ་བ་རྣམས་བསྡུས་པའྱི་བརོད་པ།  ༢། སྤི་མཚན། = རང་མཚན་གྱི་ལོག་ཟླ་སྟེ། བྱ་དངོས་གང་ཡང་རུང་བའྱི་

རོག་བཏགས་ཙམ་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་ཆོས།

absurd ༡། རྒྱུ་མཚན་དང་མི་མཐུན་པའི། ཁུངས་ལུང་མེད་པའི། = རྱིགས་པའམ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་དང་མྱི་མཐུན་པ།  ༢། རྣམ་དཔོད་ཀིས་དབེན་པ། ཆོ་མེད། 

= རྣམ་དཔོད་དམ་བཟང་པོའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དབེན་པ།

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ཅ་ལག་མེད་པར་ལག་པ་སོང་པ་ནང་ལ་ལོག་དགོས་བྱུང་ངོ་།།	།།	

༄༅། །ངའི་འབའ་ཁུག། 

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

འབའ་ཁུག་རག་དུས་ཅ་ལག་

དེ་ཚོ་ལེན་ན་འགྱིག་གྱི་རེད།

གཤམ་གི་རི་མོ་གཉིས་ལ་གཟིགས་ནས་ཁྱད་པར་དྲུག་ཚོལ། 

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



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

༡༽ རྫུན་གཏམ་ཚོར་ཆས།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

ཉྱིན་གཅྱིག་པཱ་ལགས་ཤྱིག་གྱིས་ཁོམ་ནས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་ན་སྱིར་སྒ་སྒོག་

པའྱི་རྫུན་གཏམ་ཚོར་ཆས་ཤྱིག་ཉོས་ཡོད་པ་རེད།	ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་ལ་བུ་ནང་

ལ་སེབས་པ་རེད།	དེ་ནས་པཱ་ལགས་ཀྱིས་བུ་ལ།	དེ་རྱིང་ཁེད་རང་སོབ་གྲྭ་

ལ་ཕྱིན་ཡྱིན་ནམ།

བུ་ཡྱིས།	ལགས་ཕྱིན་ཡྱིན།

ཚོར་ཆས་ཀྱིས།	སྱིར་སྒ་བསྒགས།

བུ་ཡྱིས།	འོ་རེད།	ང་ལྟད་མོ་བལྟ་ས་ལ་ཡོད།

ཚོར་ཆས་ཀྱིས།	སྱིར་སྒ་བསྒགས།

བུ་ཡྱིས།	འོ་རེད།	ང་གོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་ཨ་རག་བཏུང་བར་ཕྱིན་ཡྱིན།

པཱ་ལགས་ཀྱིས།	ག་རེ།	ང་ཁེད་རང་གྱི་ལོ་ཚད་སྐབས་སུ་ཆང་རག་རྱིགས་

ལ་ལག་པ་འཆང་མོང་མེད་ད།

ཚོར་ཆས་ཀྱིས།	སྱིར་སྒ་བསྒགས།

ཨ་མས།	ཧ་ཧ་ཧ་་་་	ཁོ་དངོས་གནས་ཁེད་རང་གྱི་བུ་རང་རེད་ཤག

ཚོར་ཆས་ཀྱིས།	སྱིར་སྒ་བསྒགས།།	།།

༢༽ འདི་རྐྱང་ཡིན་ད།

བུ་བསན་འཛིན་གྱིས་པཱ་ལགས་ལ་འདྱི་བ།	པཱ་ལགས།	ལྷགས་པ་ག་ནས་

ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད།

ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད།

ཁྱིས་ག་རེ་བྱས་ནས་སྐད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད།

ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད།

སའྱི་གོ་ལ་སོར་སོར་ཡྱིན་དོན་གང་རེད།

ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད།

ངས་དྱི་བ་མང་པོ་འདྱི་ན་པཱ་ལགས་ཉོབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ།

བུ།	ག་པ་ག་པ།	མུ་མཐུད་འདྱི་རྐྱང་ཡྱིན་ད།	དེ་མྱིན་ཡོན་ཏན་ཤེས་ཀྱི་མ་

རེད།།	།།

སྒྲུང་ཐུང་།

མིས་གང་ཟེར་ལ་མ་ཉན། གང་བེད་ལ་ལོས།

པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྱི།

༄༅།	།འབྲུག་ཡུལ་དང་ས་མཚམས་འཁེལ་བའྱི་བོད་ཀྱི་ལུང་པ་ཕག་

རྱི་ཞེས་པའྱི་ནང་དུ་སག་ལྷ་ཟེར་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡོད།	འབྲུག་ཡུལ་དང་ཕག་

རྱི་གཉྱིས་ཇོ་མོ་ལྷ་རྱིའྱི་ཕར་རྒྱབ་ཚུར་རྒྱབ་ཏུ་གནས་ཡོད་པས།	རྒྱ་ཡྱིས་

བོད་ཡུལ་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་གོང་ལ་ཚོང་པ་དང་གནས་སྐོར་བ་རྣམས་

ཕར་འགོ་ཚུར་ཡོང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	སག་ལྷ་ནྱི་གཞྱིས་ཀ་རེ་

ནས་གཞུང་ཁལ་དུས་ཐོག་ཏུ་སྤོད་མ་ཐུབ་པར་ཁལ་ཆད་ཀྱི་ཉེས་པ་ཕོགས་

ཏེ་ཁོ་པའྱི་ས་ཁང་གཞུང་བཞེས་བྱས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཕག་རྱིར་ཡུལ་གར་དུ་

འབྱོར་བ་རེད།	

	 ཕག་རྱིར་མགོན་གཉེར་ཚང་ཉྱི་མ་ཟེར་བའྱི་མྱི་ཚང་ཕྱུག་པོ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་དེའྱི་ནོར་རྱི་བྱས་ཏེ་ལོ་ཤས་ཕྱིན་པའྱི་རེས་སུ།	ཁོ་པ་ཟླ་བ་སྒོལ་མ་

ཟེར་བའྱི་བུ་མོ་ཞྱིག་དང་ཁ་ཐུག་སེ་བཟའ་ཚང་དུ་གྱུར།	རྱིང་པོར་མ་སོང་བར་

ཁོང་གཉྱིས་ལ་བུ་མོ་གཉྱིས་སྐྱེས།	ཁོང་བཟའ་ཚང་གཉྱིས་ཀ་ཉྱི་མའྱི་གཡོག་

པོ་ཡྱིན་ཙང་ཕྱུགས་རའྱི་ཟུར་དུ་ཁང་གོག་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་བརྒྱབ་སེ་སོད་ཀྱི་ཡོད།

	 དབྱར་ཁའྱི་དུས་སུ་སག་ལྷས་སྦྱིན་བདག་གྱི་གནག་ཕྱུགས་རྣམས་

དེད་དེ་རྩྭ་ཆུ་གང་བཟང་དང་།	རྱི་མགོ་མཐོ་སར་འགོ་ཡྱི་ཡོད།	ཕལ་ཆེ་བ་ཇོ་

མོ་ལྷ་རྱིའྱི་རྱི་འདབས་གཡས་གཡོན་དུ་འབོག་ས་བཟུང་སེ་སོད་ཀྱི་ཡོད།	དེའྱི་

དབང་གྱིས་མྱི་ཚོས་ཁོ་ལ་འབོག་པ་སག་ལྷ་ཞེས་བོད་ཀྱི་ཡོད།

	 ཕྱི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པར་

བརེན།	བོད་ཀྱི་ས་ཕོགས་གང་ས་ནས་བོད་མྱི་མང་པོ་རྒྱ་གར་དང་།	བལ་

ཡུལ།	འབྲུག་ཡུལ་བཅས་སུ་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་འགོ་དགོས་བྱུང་བའྱི་དབང་

གྱིས་འབོག་པ་སག་ལྷ་ཡང་།	ཉྱིན་གཅྱིག་འབོག་ས་ནས་སྦྱིན་བདག་གྱི་འབྱི་

གཡག་དང་།	གཞྱིས་སོད་ནང་མྱི་རྣམས་རང་སར་བཞག་སེ།	རང་ཉྱིད་ཁེར་

རྐྱང་འབྲུག་ཡུལ་དུ་བོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན།	དེ་སྔ་འབོག་སར་སོད་སྐབས་འབྲུག་པ་

ངོ་ཤེས་པ་འགའ་ཤས་ཡོད་པས།	འབྲུག་ཡུལ་དུ་སེབས་རེས་དེ་དག་བརྒྱུད་

དེ་འབྲུག་པ་རྒྱམ་རོ་རེའྱི་འབྱི་གཡག་གྱི་རྱི་བོ་བྱས་ཏེ།	ལོ་ཤས་ཕྱིན་པའྱི་རེས་

སུ་དྷརྨ་ས་ལར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་མདུན་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་

བར་བསྐྱོད།	དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྲུབ་མཚམས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་

བྱེད་པའྱི་ལམ་ཞོར་ལ་རོ་རེ་གདན་དང་།	ཝཱརཱཎསྱི་སོགས་སུ་གནས་སྐོར་ཀང་

བྱས།	ཕྱིར་འབྲུག་ཡུལ་དུ་སེབས་རེས།	སག་ལྷས་མུ་མཐུད་དེ་རྒྱམ་རོ་རེའྱི་

འབྱི་གཡག་འཚོ་བཞྱིན་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཏེ་བསད།	

	 དེའྱི་སྐབས་སུ་ཕག་རྱིར་རྱིག་གནས་གསར་བརེ་ཟེར་བའྱི་རླུང་

འཚུབ་ལངས་བཞྱིན་པ་སོང་ཙང་།	རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཚོས་ཕག་རྱི་བ་ཚོ་

ལ།		“གལ་ཏེ་ཁེད་རང་ཚོའྱི་ནང་མྱི་དང་།	གཉེན་ཉེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་

བོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས།	ཚུར་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་ཡོང་མཁན་

ཡོད་ན།	ཉེས་ཆད་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཁར་སྱིད་བྱུས་གུ་ཡངས་དང་།	བྱ་དགའ་

གསོལ་རས་སྤོད་རྒྱུ་ཡྱིན།”	ཞེས་ཁབ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པར་བརེན།	

ཟླ་བ་སྒོལ་མ་མ་བུ་གསུམ་གྱིས་སག་ལྷར་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་དགོས་པའྱི་ཨུ་

ཚུགས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་བྱས་པ་དང་།	སྐབས་རེ་ཇོ་མོ་ལྷ་རྱིའྱི་རྱི་

རེ་ནས་སག་ལྷས་གཡག་འཚོས་ཏེ་སོད་སྐབས།	ཟླ་བ་སྒོལ་མས་རྱི་གཤམ་

ནས།	“ད་ཚུར་ལོག་ཤོག	ཏང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གུ་ཡངས་རེད།”	ཅེས་སྐད་

བརྒྱབ་སེ་ལག་གཡུག་བྱས་པའང་མཐོང་གྱི་ཡོད།	རང་གྱི་བུ་མོ་གཉྱིས་དང་

ཆུང་མར་ཐུག་འདོད་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པ་མ་ཟད།	གཅྱིག་བྱས་ན་གུང་བན་ཏང་

གྱི་འོག་ལ་དངོས་གནས་སྐྱྱིད་པོ་ཡོད་འགོ་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ལ་བརེན།	

སག་ལྷས་ཕག་རྱིར་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པ་རེད།

	 ཕག་རྱིར་སེབས་མ་ཐག་རྒྱ་བོད་ཧུར་བརོན་ཅན་པ་རྣམས་སག་

ལྷའྱི་སར་ཡོང་སེ།		“ད་ཁེད་རང་ཁ་བལ་རྱིང་ལུགས་པའྱི་ངན་བྱུས་ལ་མགོ་

མ་འཁོར་བར།	མེས་རྒྱལ་གྱི་པང་དུ་ལོག་པར་ཡག་པོ་ཞེ་དག་རེད།	ང་ཚོས་

དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།	སང་ཉྱིན་ཁེད་རང་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་

དུ་ཕྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་པོ་ལྟོགས་ཤྱི་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།	ཚ་བས་ཤྱི་

ཡྱི་ཡོད་པ།	རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་རོགས་

སྐྱོར་གང་ཡང་མེད་པ།	བོད་མྱི་རྣམས་རྒྱ་གར་ཚ་བའྱི་ལུང་པར་དེ་རྱིང་གང་

བཟའ་དང་།	སང་ཉྱིན་གང་འཐུང་གྱི་གནས་ལ་གར་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་

ལུགས་མང་ཚོགས་ལ་ཤོད་དགོས།”	ཞེས་ཨུ་ཚུགས་བྱས།

	 འོན་ཀང་ཕག་རྱིར་སེབས་རེས་སག་ལྷས་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ནྱི་

གཞན་ཞྱིག་མཐོང་བ་རེད།	བོད་མྱི་ཚོ་ལ་རང་གྱི་ལུང་པར་ཆོས་དད་དང་།	འགོ་

འདུག་གྱི་རང་དབང་མེད་པ་མ་ཟད།	བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བཙོན་ཁང་དང་།	ངལ་

རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་རྭ་བའྱི་ནང་དུ་མནར་གཅོད་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཤྱི་བ་དང་།	ཡང་མུ་གེ་

བྱུང་བའྱི་དབང་གྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་ལྟོགས་ཤྱི་ཐེབས་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སྐྱྱི་གཡའ་

བའྱི་གནས་སངས་དེ་མཐོང་།

མཚར་གཏམ་

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

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༢

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

རྱི་སྐྱེས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་གྱིས་ཨ་མ་ལྟ་བུའྱི་ལྷ་མོ་གསུམ་ལ་སོ་སོའྱི་

བརེ་དུང་སྐོར་བཤད་པས།	ཁོ་ཚོ་སེམས་སྐྱོ་བ་རེད།	དེ་ནས་ཁོ་

ཚོས།	དེ་རྱིང་ཁེད་རང་གྱི་སྐྱེས་སྐར་བཅུ་དྲུག་པ་དེ་ཡྱིན་སབས།	

ང་ཚོས་ཁེད་རང་ལ་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་ཅྱི་ཡྱིན་དང་པོ་བཤད་ཀྱི་

ཡྱིན།	ཁེད་རང་ངོ་མ་རྒྱལ་པོའྱི་སས་མོ་སྐྱ་རེངས་ལྷ་མོ་རེད།	

ཁེད་རང་གྱི་གཉེན་སྒྱིག་དེ་སས་ཕྱི་ལྱིཔ་(Philip)དང་ལྷན་དུ་

གཏན་ཁེལ་ཅྱིང་།	དོ་དགོང་ཁེད་རང་གྱི་ཡབ་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོ་བང་

དུ་གཉེན་སྒྱིག་དགའ་སོན་གནང་གྱི་རེད།	དེའྱི་རེས་ལ་ཁེད་རང་

གྱིས་རྒྱུས་མེད་མྱི་དེ་བསྐྱར་དུ་ར་བ་ནས་ཐུག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།	

ཅེས་བཤད་པས།	རྱི་སྐྱེས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་སེམས་སྐྱོ་ནས་མྱིག་

ཆུ་ཕྲུམ་ཕྲུམ་ཤོར་བ་རེད།

དེའྱི་བར་ལ་རྒྱུས་མེད་ཕོ་གསར་དེ་ཡབ་རྒྱལ་པོའྱི་ཕོགས་སུ་

རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྨྱི་ལམ་ནང་གྱི་བུ་མོ་དེ་ཐུག་ཚུལ་བཤད་དུ་ཕྱིན་

པ་རེད།	ངོ་མ་བྱས་ན།	ཕོ་གསར་དེ་སས་ཕྱི་ལྱིཔ་ཡྱིན་པ་རེད།	

ཁོ་པས་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཧུ་བཱར་ཊྱི་(Hubert)ལ་རྱི་སྐྱེས་རྒྱ་སེ་མེ་

ཏོག་གྱི་སྐོར་བཤད་པས།	རྒྱལ་པོ་ཐུགས་ཞེ་དག་ཕམ་པ་རེད།	

ག་རེ།	ཁེད་རང་ཞྱིང་པའྱི་བུ་མོ་ཞྱིག་ལ་སེམས་ཤོར་སོང་ཨེ།	ང་

ལ་དེ་དགོས་ཀྱི་མེད།	ངས་ཁེད་རང་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་

པོ་སྱི་ཊྱི་ཕེན་གྱི་སས་མོ་སྐྱ་རེངས་ལྷ་མོ་དང་ལྷན་དུ་གཉེན་སྒྱིག་

བྱ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བྱས་ཟྱིན།	ཁེད་རང་རྒྱལ་སས་ཤྱིག་རེད།	

དེ་མཚུངས་རྒྱལ་པོའྱི་སས་མོ་ཞྱིག་དང་གཉེན་སྒྱིག་བྱ་དགོས།	

ཞེས་བཤད།	འོན་ཀང་ཕྱི་ལྱིཔ་ཀྱིས་སེམས་ཐག་བཅད་ཟྱིན་པས།	

སོ་སོའྱི་བརེ་དུང་ངོ་མ་སྤད་ས་རྱི་སྐྱེས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་ཐུག་པར་

ནགས་ཚལ་ཕོགས་སུ་བསྐྱོད།	



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

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

༡༩༽ ཚོང་པ་ཆེན་པོ་གཉིས།
སྔོན་རྒྱལ་སའྱི་ནང་ཚོང་པ་ཆེན་པོ་གཉྱིས་ཡོད།	ཁོ་གཉྱིས་ཞུན་མར་གྱི་ཚོང་ལས་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང་།	ནམ་རྒྱུན་འཆམ་པོ་ཡོད་ལ།	ཚོང་ཁང་ཡང་ཉེ་འཁྱིས་སུ་ཡོད།	

	 ཉྱིན་གཅྱིག་ཚོང་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཚོང་པ་གཞན་དེ་ནས་གསེར་ཊམ་ཆྱིག་

སོང་ཐམ་པ་གཡར་པ་རེད།	དེ་ནས་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཕྱིན་ཀང་ཚོང་པ་སྔ་མ་དེས་

དངུལ་མ་སོག་པར་བརེན།	ཚོང་པ་ཕྱི་མ་དེ་ཁོའྱི་སར་ཕྱིན་ནས་དངུལ་སོག་རོགས་

ཞེས་ཞུས་པ་རེད།	འོན་ཀང་ཚོང་པ་དེས་དེ་སྔ་ཁོའྱི་ལག་ནས་དངུལ་གཡར་བ་ཁས་

ལེན་གཏན་ནས་མ་བྱས་པ་ན།	ཚོང་པ་ཕྱི་མའྱི་སེམས་ནང་རང་ཉྱིད་མགོ་སྐོར་བསླུ་

བྱིད་འོག་ཚུད་སོང་བསམས་པ་རེད།	

	 དེ་ནས་ཚོང་པ་དེ་སེམས་སྐྱོ་བཞྱིན་དུ་

བཱྱིར་བལ་སར་ཕྱིན་ནས་གནས་ཚུལ་ཡོངས་རོགས་

སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད།	བཱྱིར་བལ་གྱིས་ཚོང་པ་སྔ་མ་

དེ་བོས་ཏེ་སྐད་ཆ་དང་པོ་ཤོད་དགོས་པར་གསུངས་

ཀང་།	ཚོང་པས་ལམ་སང་རྫུན་བཤད་འགོ་བཙུགས་

ཏེ།	“བོན་ཆེན་ལགས།	ངས་ཁོའྱི་ལག་ནས་དངུལ་
གང་ཡང་གཡར་རྒྱུ་མ་བྱུང་ལ།	ཁོང་གྱིས་དངུལ་ག་

རེའྱི་སྐོད་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེའང་ངས་ཤེས་མ་སོང་།	

ངའྱི་བསམ་པར་ཁོས་ངའྱི་རྒྱུ་ནོར་ལ་ཕག་དོག་བྱེད་

དེ།	ངའྱི་མཛའ་སེམས་བཟང་པོ་དེ་ཁོའྱི་རྫུན་གྱིས་

མེད་པ་བཟོ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།”	ཅེས་ལན་
བཏབ་པ་རེད།	

	 ཚོང་པ་གཉྱིས་ཀས་རང་རང་གྱི་གཏམ་དེར་བརན་པོ་གནས་པ་ན་བཱྱིར་བལ་

ཅུང་མགོ་རྨོངས་པ་རེད།	དེར་བརེན་ཁོས་ཚོང་པ་གཉྱིས་ཀ་ཉྱིན་ཤས་རེས་ཁྱིམས་རར་

ཡོང་དགོས་པའྱི་བཀའ་བཏང་།	དེའྱི་རྱིང་བཱྱིར་བལ་གྱིས་རང་གྱི་འཁོར་གཡོག་རྣམས་ལ་

ཞུན་མར་གྱིས་བཀང་པའྱི་སོད་ཆས་གངས་བཅུ་ཁེར་ཤོག་གསུངས་པ་དང་།	ཁོས་སོད་

ཆས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་གསེར་ཊམ་རེ་རེ་བླུགས་པ་རེད།	དེ་ནས་བཱྱིར་བལ་གྱིས་གོང་ཁེར་

ནང་གྱི་ཞུན་མར་གྱི་ཚོང་ལས་གཉེར་མཁན་མྱི་གངས་བཅུ་བསྐོངས་ཏེ།	ཁོང་རྣམས་ལ་

སོད་ཆས་རེ་རེ་གནང་བ་དང་།	གསེར་ཊམ་ཡོད་པའྱི་སོད་ཆས་གཉྱིས་པོ་དེ་ཆེད་མངགས་

ཁྱིམས་གཏུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོང་པ་དེ་དང་ནག་ཉེས་འཛུགས་སའྱི་ཚོང་པ་གཉྱིས་ལ་

གནང་བ་རེད།	

	 བཱྱིར་བལ་གྱིས་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་རང་སོ་སོའྱི་ཁྱིམ་དུ་ཞུན་མར་འདྱི་གའྱི་

ལྱིད་ཚད་བཀག་སེ།	དེའྱི་སྤུས་ཀ་ལ་བལྟས་ནས་རྱིན་གོང་རད་གཅོད་བྱེད་དགོས་

ཚུལ་དང་།	རེས་སུ་ལས་དོན་བསྒྲུབས་མཚམས་ཁྱིམས་རར་ཡོང་དགོས་ལུགས་

གསུངས་པ་རེད།	

	 དེ་ནས་ཉྱིན་གཉྱིས་ཕྱིན་རེས་ཚོང་པ་རྣམས་སོ་སོའྱི་ཞུན་མར་འཁེར་

ནས་ཁྱིམས་རར་སེབས་ཏེ་གནས་ཚུལ་གང་ཡོད་བཱྱིར་བལ་ལ་ཞུས་པ་དང་།	ཚོང་

པ་ཕྱི་མས་སོད་ཆས་ནང་ནས་རག་པའྱི་གསེར་ཊམ་དེ་ཞུན་མར་དང་མཉམ་དུ་སོག་

པ་རེད།	དེའྱི་ཚེ་བཱྱིར་བལ་གྱིས་ནག་ཉེས་འཛུགས་སའྱི་ཚོང་པ་དེའྱི་སོད་ཆས་ལ་

ལྟ་ཞྱིབ་བྱེད་སྐབས་དེའྱི་ནང་དུ་གསེར་ཊམ་མ་རེད་པ་མ་ཟད།	ཞུན་མར་ཡང་ཉུང་

དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་གཟྱིགས་པ་རེད།	

	 དེས་ན་བཱྱིར་བལ་གྱིས་ཚོང་པ་དེར་ཞུན་མར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་སྐོར་དྱིས་པ་ན།	

ཚོང་པ་དེས།	“བོན་ཆེན་མཆོག	ཞུན་མར་དེ་ཕལ་ཆེར་མེས་འཚིག་ནས་བཞུར་པ་

འད།” ཞེས་ལན་འདེབས་བྱས་པ་ན།	བཱྱིར་བལ་གྱིས་ཚོང་པ་སྔ་མ་དེ་མྱི་དང་པོ་ཞྱིག་

མྱིན་པ་དང་།	ནག་ཉེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངེས་པ་ཅུང་རེད་པ་རེད།	དེ་ནས་ཁོང་གྱིས་ཚོང་

པ་རྣམས་ལ་ཏོག་ཙམ་སྒུག་རོགས་ཞུས་ཏེ།	རང་ཉྱིད་གཟྱིམས་ཁང་ནང་ལོགས་ལ་ཕྱིན་

ནས་གཡོག་པོ་ཞྱིག་ལ་ནག་ཉེས་པའྱི་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་ནས།	ཕ་གྱིར་གང་བཤད་དགོས་མྱིན་

བསབས་པ་རེད།	དེ་ནས་གཡོག་པོ་དེ་ཚོང་པའྱི་ཁྱིམ་

དུ་ཕྱིན་ནས་ཚོང་པའྱི་བུ་དེར་ལབ་པར།	“ཁེད་ཀྱི་

ཡབ་ཆེན་ཁོང་ད་ལྟ་ཕོ་བང་ནང་བཞུགས་ཡོད་པས་

ཁོང་གྱིས་ཞུན་མར་གྱི་སོད་ནང་དུ་རེད་པའྱི་གསེར་

ཊམ་དེ་ཁེར་ཤོག་གསུངས་སོང་།” ཞེས་ལབ་པ་ན།	

བུ་དེ་ཁོའྱི་སྐད་ཆར་ཡྱིད་ཆེས་ནས་དེ་མ་ཐག་གསེར་

ཊམ་དེ་འཁེར་ནས་ཕོ་བང་དུ་སེབས་པ་རེད།	

	 	 བཱྱིར་བལ་གྱིས་ཚོང་པའྱི་བུ་དེ་མཐོང་

བ་དང་།	“ཁེད་ཀྱིས་ཞུན་མར་གྱི་སོད་ནང་དུ་རེད་
པའྱི་གསེར་ཊམ་ཚང་མ་འཁེར་ཡོད་དམ།”	ཞེས་
དྱིས་པ་ན།	བུ་དེ་བཱྱིར་བལ་གྱི་རྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་པ་

མྱི་ཤེས་པར་ཁོས་ལམ་སང་།	“སོད་ཆས་དེའྱི་ནང་
གསེར་ཊམ་གཅྱིག་རང་ལས་མྱི་འདུག་པས་དེ་འདྱིར་ཁེར་ཡོད།”	ཅེས་ཞུས་ཏེ་གསེར་

ཊམ་དེ་བཱྱིར་བལ་ལ་བསན་པ་རེད།

	 ཚོང་པས་རང་གྱི་མདུན་དུ་གནས་ཚུལ་ཡོངས་རོགས་བྱུང་བཞྱིན་པ་དེར་

ལྟ་ཡྱིན་ཅྱི་ལབ་འདྱི་ལབ་མེད་པར་ཆགས་ཏེ།	རང་ཉྱིད་ངོ་ཚས་སྐྱེངས་ཏེ་མགོ་བོ་སྒུར་

ནས་བསད།	དེ་ནས་བཱྱིར་བལ་གྱིས་ཚོང་པ་དེར།	“ཁེད་ཀྱིས་ངའྱི་མདུན་དུ་འཇྱིགས་

ཞུམ་མེད་པར་རྫུན་བཤད་ཕོད་པ་རེད།	འོན་ཀང་ཁེད་ཀྱི་ངོ་ཚ་ཁེལ་གཞུང་མེད་པའྱི་

བྱ་སྤོད་དེས་ཚང་མ་ཕྱི་ལ་མངོན་པ་རེད།	ཁེད་ཀྱིས་གསེར་ཊམ་རྐང་གཅྱིག་དང་།	

ཞུན་མར་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་ང་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་ཐབས་བྱས་པ་རེད།	བྱས་

ན་གསེར་ཊམ་སོང་ཕག་དོན་དུ་ཁེད་རང་ཚོང་པ་དེར་དང་པོ་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་བམ།”	

ཞེས་བཀའ་འདྱི་དག་པོ་གནང་བ་ན།	ཚོང་པ་དེ་གང་ཡང་ལབ་རྒྱུ་མ་རག་པར།	རང་

གྱི་ནག་ཉེས་རྣམས་ཁས་བངས་ཏེ་གསེར་ཊམ་རྣམས་ཚོང་པ་གཞན་དེར་ཕྱིར་སོག་

བྱས་པ་རེད།	དེ་ནས་བཱྱིར་བལ་གྱིས་ཚོང་པ་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་དེར་རང་གྱི་གོགས་པོར་

མགོ་སྐོར་བསླུ་བྱིད་བྱས་པའྱི་ཉེས་ཆད་དུ་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་བཙོན་འཇུག་ནན་པོ་གཏོང་

དགོས་པའྱི་བཀའ་བཏང་པ་རེད།།	།།

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ།

༄༅།	།རྒྱུད་སེའྱི་ཆོས་ཚན་འདྱི་སེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་གསང་སྔགས་རྒྱུད་

འབུམ་གྱི་གེགས་བམ་ཀ་པའྱི་ལེབ་མ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་ཀྱི་མདུན་དུ་བཞུགས་

ཡོད།	ཆོས་ཚན་འདྱིའྱི་མཚན་བྱང་ལ་སེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དུ།	མཆོག་གྱི་དང་

པོའྱི་སངས་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་

བྱ་བ།	ཞེས་པ་དང་།	སེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་ཏུ།	མཆོག་གྱི་དང་པོའྱི་

སངས་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་བསྡུས་

པའྱི་རྒྱུད།	ཅེས་འཁོད་ཡོད།	

	 གོང་གྱི་མཚན་བྱང་ནས་ཀང་ཤེས་ཐུབ་པ་ལྟར།	མཆོག་གྱི་དང་པོའྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ནས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་སྐོར་ལོགས་སུ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་།	

མཆོག་གྱི་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ཆ་ཚང་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་མེད་པ་མ་ཟད།	

དེང་གྱི་ཆར་ལེགས་སྦར་སྐད་དུའང་མྱི་རེད།

	 རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ལེའུ་ལྔ་ཡོད་དེ།	ལེའུ་དང་པོ་

ཚིགས་བཅད་	༡༦༩	ཡོད་པའྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་རྣམ་པར་བཀོད་པ་དང་།	ལེའུ་

གཉྱིས་པ་ཚིགས་བཅད་	༡༧༤	ཡོད་པའྱི་ནང་ངེས་པ།	ལེའུ་གསུམ་པ་ཚིགས་བཅད་	

༢༠༣	ཡོད་པའྱི་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ།	ལེའུ་བཞྱི་པ་ཚིགས་བཅད་	༢༣༤	ཡོད་

པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བསན་པ།	ལེའུ་ལྔ་པ་ཚིགས་བཅད་	༢༦༡	ཡོད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་བསན་

པ་ཞེས་པ་ཡྱིན།

	 གོང་གྱི་ལེའུ་ལྔར་ཁོན་བསོམས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་	༡༠༣༩	ཡོད།	དེར་

བརེན་བམ་གངས་ལ་ཚིགས་བཅད་	༣༥༠	པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན།	ཆོས་ཚན་འདྱི་ལ་

བམ་པོ་གསུམ་ཙམ་ཡོད།	འོན་ཀང་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ཚེག་ཁྱིམ་	༣༢(ཚིག་

རྐང་རེ་ལ་ཚེག་ཁྱིམ་	༨x༤)ལ་ཚད་འཛིན་གཙོ་བོར་བྱེད་ཅྱིང་།	ཆོས་ཚན་འདྱིའྱི་

ཚིགས་བཅད་ཕལ་ཆེ་བར་ཚེག་ཁྱིམ་	༦༤	ཅན་ཡྱིན་པ་ལྟར་ན།	ཚེག་ཁྱིམ་	༣༢	

ཅན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་	༢༠༧༨	ཆགས་ཤྱིང་།	བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མའྱི་

ནང་དུའང་ཆོས་ཚན་འདྱི་ལ་ཚེག་ཁྱིམ་	༦༤༢༠༠	ཡོད་པ་གསལ་ཞྱིང་།	དེ་ལ་ཚེག་

ཁྱིམ་	༣༢	གྱིས་བགོས་ན།	ཚིགས་བཅད་	༢༠༠༠	ལྷག་ཙམ་སེབས་པ་གཉྱིས་ཀ་ལ་

དཔག་ན།	བམ་གངས་	༦	ལོང་གྱི་ཡོད།

	 གཞུང་འདྱིའྱི་འགྱུར་བྱང་ནྱི།	ཁ་ཆེའྱི་པཎྱི་ཏ་སོ་མ་ནཱ་ཐ་དང་།	བོད་

ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་འབོ་དགེ་སོང་ཤེས་རབ་གགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅྱིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་ལས།	དུས་ཕྱིས་བ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའྱི་བཀའ་ལུང་དང་།	དཔོན་

ཆེན་ཤཱཀ་བཟང་པོའྱི་གསུང་བཞྱིན་དུ།	མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་སོན་མདོ་སེ་དཔལ་

དང་།	དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་དགེ་སོང་ཚུལ་ཁྱིམས་དར་གྱིས་

དོན་གྱི་ཆ་ལ་ལེགས་པར་དཔྱད་ཅྱིང་བསྐུལ་ཏེ།	དགེ་སོང་ཤོང་སོན་ལོ་ཙ་བ་རོ་རེ་

རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་རྒྱ་དཔེ་

གཉྱིས་ལ་གཏུགས་ཤྱིང་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ།	འདྱི་ལ་ཕྱིར་བསྒྱུར་

བཅོས་མཛད་པ་པོའང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མོད་ཀྱི་ཤོང་འགྱུར་ཉྱིད་དོན་བཟང་བར་

མཁས་པ་རྣམས་ལ་གགས་པ་ཡྱིན་ནོ།	། ་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

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

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བུ་བམས་པའི་གོས་ཐུང་། ། 

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༣

ཉྱིན་ཞྱིག་རྒན་ལགས་ཀྱིས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་	“ངའྱི་ནང་།”	

ཞེས་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་རོམ་ཐུང་རེ་འབྱི་དགོས་པའྱི་ནང་

ལས་གནང་བ་རེད།	བུ་བྱམས་པ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་སོད་ཀྱི་

ཡོད་ཀང་ཁོ་རང་བོད་ནས་ཡོང་བའྱི་བོད་ཕྲུག་ཅྱིག་རེད།	ཁོ་

ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྐྱོད་ལག་འཁེར་དང་།	རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་སྐྱོད་

ལག་འཁེར་གང་ཡང་མེད།	ཁོ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ནྱི།	བོད་མྱི་སྐྱབས་

བཅོལ་བའྱི་གཏན་སོད་ལག་འཁེར།	ཞེས་བྱིས་ཡོད་པའྱི་དེབ་

ཆུང་སབ་མོ་ཞྱིག་རེད།	

	 ད་ཆ་བུ་བྱམས་པ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ནང་སོབ་སྦོང་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།	བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་རྱིམ་མཐོ་

བ་ཚོའྱི་སོབ་ཁྱིད་རྣམས་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	དེ་ནྱི་

གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་འཛུལ་ཞུགས་

རྒྱུགས་སྤོད་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན།	

འོན་ཀང་འཛིན་གྲྭ་གོལ་བའྱི་རེས་ལ་བུ་བྱམས་པས་རང་གྱི་དགེ་

རྒན་དང་།	འཛིན་གོགས།	སོབ་གོགས་བཅས་ཀྱི་མཉམ་དུ་བོད་

སྐད་རྒྱག་གྱི་ཡོད།	ཁོས་ཨྱིན་སྐད་བདེ་པོ་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་ཚོ་ལ་

ཡག་པོ་ཡྱིན་པ་བསམ་གྱི་ཡོད་ཀང་།	བོད་སྐད་ཡག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་

དེ་བས་གལ་ཆེ་བ་རྱི་ཡྱི་ཡོད།	བུ་བྱམས་པས་རྒྱ་སྐད་ཀང་ཕན་

བུ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།	དེ་ནྱི།	ཁོ་པ་རང་ལོ་བཅུ་བཞྱི་མ་སོན་བར་

དུ་བོད་ནང་བསད་པའྱི་རྐྱེན་གྱིསརེད།

༄༅།	།སོབ་ཕྲུག་གཞན་རྣམས་ཐང་སེང་དུ་རྐང་རེད་སོ་ལོ་རེ་

བའྱི་སྐབས་དང་།	འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་དུ་གཞས་གཏོང་བའྱི་སྐབས།	

ཟ་ཁང་གྱི་ཉེ་འགམ་དུ་ལབ་གེང་བྱེད་པའྱི་སྐབས།	ཐབ་ཚང་ནང་

ལས་རོགས་བྱེད་པའྱི་སྐབས།	ནགས་གསེབ་ཏུ་འཆམ་འཆམ་

ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་བཅས་སུ་བུ་བྱམས་པ་ནྱི།	ཉྱིན་ལྟར་འཛིན་

གྲྭ་གོལ་མ་ཐག་རང་གྱི་ཉལ་ཁང་དུ་རྒྱུག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།		

	 ཁོས་རེད་མོ་རེ་བའྱི་སྐབས་སུ་གོན་རྒྱུའྱི་གོས་ཐུང་དང་

སོད་ཐུང་ཆ་འགྱིག་གཅྱིག་རང་ལས་མེད་པ་དེ་གོན་ནས།	ཐེངས་

མང་པོ་ལྟ་ཀོག་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་སྒྲུང་དེབ་རྱིང་ཧྲུལ་ཞྱིག་ལག་པར་

ཉར་ཏེ།	སེམས་ལ་ཅྱི་དན་འདྱི་དན་མེད་པར་ཉལ་ཁང་ནང་དུ་སོད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།	



རྩྭ་བ་ལ།

༄༅།	།ལོ་རེ་བཞྱིན་སྐྱེ་བའྱི་སྔོ་སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤྱིག་སེ།	ར་བ་སེར་

སྨུག་གོང་ཞྱིང་རྒྱུས་ཕན་འད་

བ་དང་།	ལོ་མའྱི་མཐའ་མཉམ་

ཞྱིང་རྒྱབ་མདུན་ལང་ལ་རལ་

གྱིའྱི་དབྱྱིབས་འད་བའྱི་སྨད་

ཆས་སོང་པོ་བཏུམས་པ་རེ་

མོས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་།	མེ་ཏོག་

ཟྱིང་སྨུག་མདངས་གསལ་པོ་མེད་པ་སྙེ་དབྱྱིབས་བང་རྱིམ་དུ་སོང་པོའྱི་རེར་

འཆར་བ་ཡྱིན།	ར་བ་དང་ལོ་སོང་ཡོངས་ལ་དྱི་ཞྱིམ་ཁ་ཡྱི་ཡོད།	

སྐྱེ་གནས།	བལ་ཡུལ་དང་།	རྒྱ་ནག		རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་ས་བབ་དམའ་བའྱི་

ཀླུང་ཐང་དང་།	བྱེ་ཐང་།	ཆུ་འགམ།	ལྡུམ་རྭ་སོགས་དང་།	འདེབས་འཛུགས་

བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བ་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ་ཙམ་ལ་ར་ལོ་མེ་འབས་བཅས་

པ་བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རེས་བསྐམ་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	སྔོ་ལྡུམ་འདྱི་དེང་སང་སོས་ཀྱི་སྦོར་བ་དང་།	

སྨན་བསང་།	སྨན་ཕེ།	བུམ་རས།	ཀླུ་རས་བཅས་ལ་སྤོད་པ་མ་གཏོགས་ནད་

སེལ་བའྱི་སྨན་སྦོར་དུ་སྤོད་པ་མྱི་མཐོང་བ་སོགས་བདུད་རྱི་སྨན་གྱི་འཁྲུངས་

དཔེར་གསལ།

མྱིང་གཞན།	རྩྭ་དྱི་ཞྱིམ་ཡང་ཟེར།

		

རྩྭ་རྨ་མདོངས།

༄༅།	།ལོ་མང་སྐྱེ་བའྱི་ལྡུམ་བུ་ཐང་སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་།	ར་

བ་སེར་སྨུག་མཛུབ་གང་ཙམ་ལ་ཨ་ར་འད་བའྱི་ར་ཕན་ཡོད་པ་དང་།	སྔོ་ལྡུམ་གྱི་

རྱིང་ཐུང་སེན་ཊྱི་མྱི་ཊར་	༣༠	ཙམ་

ཡོད་ཅྱིང་།	ངར་པ་ཕ་ལ་རྱིང་བ་ཁ་

ཤས་ཆུན་པོར་སྐྱེ་བའྱི་རེར་ལོ་མ་

ལང་ལ་སེར་མདངས་ཅན་རེ་མོས་

བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཉག་ག་སོག་ལེའྱི་

ཁ་འད་བ་དེ་དག་གྱི་སྤྱིའྱི་དབྱྱིབས་

མཛུབ་མོ་ལྔ་ཁ་བལ་ཏེ་བརྐྱངས་པ་

འད་ལ།	ལོ་མའྱི་རྒྱབ་ཏུ་རྨ་མདོངས་འད་བའྱི་སེར་ཐྱིགས་འབྲུ་གུ་ཡོད་པ་ཡྱིན།	

སྐྱེ་གནས།	བོད་དང་།	རྒྱ་གར་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེའྱི་རྱི་རྒྱུད་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་ཆེ་

བའྱི་སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༢༩༠༠	ཡས་མས་ཀྱི་རླན་གཤེར་

ཆེ་བའྱི་རྱི་ཀླུང་དང་།	རྱི་ལེབས་བག་གསེབ།	རྩྭ་གསེབ།	ཁང་པའྱི་རྱིག་གསེང་།	རོ་

གསེབ་ཀྱི་བསྱིལ་གྱིབ་བཅས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གང་རུང་ལ་བཏུས་

ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རེས་བསྱིལ་སར་བསྐམ་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	འདྱི་སྨན་སྔོ་ངོས་འཛིན་ཙམ་ལས་སྨན་དུ་གཏོང་བ་

མེད་པ་འད།	བདུད་རྱི་སྨན་གྱི་འཁྲུངས་དཔེ།	ཞེས་པའྱི་ནང་བ་སྨན་མཁེན་རབ་ནོར་

བུ་མཆོག་གྱིས་བྱ་རྒྱུད་སྨན་ཕེ་བརྒྱད་པ་དང་བུམ་རས་སོགས་ལ་འདྱི་ཕག་བཞེས་

མཛད་སོལ་ཡོད།	ཅེས་པ་ལྟར།	བུམ་རས་དང་སྨན་ཕེ་སོགས་ལ་གཏོང་སོལ་ཡོད།
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