
	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༤༣							 						ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༦																	ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རོམ་སྒྱིག་ཚན་པ་ནས་རོམ་སྒྱིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།										 			སྤྱིའྱི་འདོན་ཐེངས།	༡༨༣	 					 ཧྱིན་སོར།	༥

མ
ཚ

ོ་པ
དྨ

།

adrenal gland - མཁལ་རྨེན།

achondroplastic dwarf -མིའུ་ཐུང།

aerial - གནམ་སྐུད།

air hostess - གནམ་འགྲུལ་ཞལ་ཏ་མ།

aircraft/aeroplane  - གནམ་གྲུ།

air bag  - རླུང་རྐྱལ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

ཨ་ཅེ་

ཝ་མོ་ལ
གས།	ང

་ལ་

ཅ་ལག་
འགའ་ཤ

ས་དགོ
ས་

ཀྱི་འདུག

དེ་རྱིང་
ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ཕེབས་

བྱུང་ང་།	ཅ་ལག་སོ་སོས་ལེན་
ནས་འདྱིར་བསྣམས་ཤོག

འོ་ཛི།	ཅ་ལག་ཨ་ཅེ་ཝ་མོའྱི་ཚོང་
ཁང་ནས་ཉོ་ཆོག་གྱི་རེད།	གོང་ཁེར་ལ་

ཕེབས་དགོས་མ་རེད།

འོ་རེད།	ངས་དྲན་པ་རྦད་དེ་
བརེད་ཤག	

བྱས་ན་ག་ལེར་
ཕེབས་ཨང་།	ང་ཨ་ཅེ་ཝ་མོའྱི་ཚོང་ཁང་ལ་འགོ་

ཡྱི་ཡྱིན་ཏོ།	།	

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

adhesive - འབྱར་ཚི།

agave  - གླང་ཆྨེན་ཚེར་མ། ཚེར་ལོ་རི་ཤིང༌། affidavit - འབའ་ཡིག 

abbreviation ༡། བསྡུས་ཡིག  བསྐུངས་ཡིག = ཚིག་གམ་ཚིག་ཚོགས་ཐུང་དུ་བཏང་བའྱི་རྣམ་པ།  ༢། ཚིག་ཚོགས་བསྐྱུངས་པ། = ཆ་ཤས་རེ་འགའ་

དབྱུང་བའམ་ཕྱིས་ཏེ་ཐུང་དུ་གཏོང་བ།

abduction བཙན་ཁིད། = སྐེ་བོ་གང་ཞྱིག་བཙན་པོ་དབང་ཤེད་ཀྱིས་བཟུང་ཉར་བེད་པ་དང༌། འཁྱིད་པའྱི་ཁྱིམས་འགལ་བ་གཞག

abductor མི་རྐུན། = སྐེ་བོ་གཞན་ཞྱིག་སླུ་ཐབས་སམ་དཔུང་ཤུགས་ཀྱིས་བཙན་ཁྱིད་བེད་པོ།

དེ་ནས་ཁོ་གཉྱིས་སོ་སོའྱི་ལམ་དུ་ཕྱིན།	

ཨ་ཅེ་ཝ་མོའྱི་ཚོང་ཁང་དུ་སེབས་པ་ན།	

གོང་ཁེར་ནང་ལས་ཀ་གང་ཡོད།	

༄༅། །ངའི་འབའ་ཁུག། 

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

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



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕི་ལོ། ༢༠༡༦

བྱ་ཕོའི་སོ་ང་།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར། 

ཐེངས་གཅྱིག་བྱ་གསོ་ཁང་གྱི་སྦྱིན་བདག་གྱིས་བྱ་དེ་ཚང་མ་བསོངས་

ཏེ།		“ད་ནས་བཟུང་ཁེད་ཚོས་ཉྱིན་རེར་

སོ་ང་གཉྱིས་རེ་མ་བཏང་ན།	གཟན་ཆས་

སྤོད་མཚམས་འཇོག་གྱི་ཡྱིན།”		ཞེས་

སྱིགས་ར་བསྐུལ་པས།	 བྱ་དེ་ཡོངས་

རོགས་ཞེད་ཐག་ཆོད་དེ་ཉྱིན་རེར་སོ་ང་

གཉྱིས་རེ་བཏང་བ་རེད།	འོན་ཀང་བྱ་དེ་

ཞྱིག་གྱིས་སོ་ང་གཅྱིག་ལས་བཏང་མེད་པ་རེད།	དེར་སྦྱིན་བདག་

ཁོང་ཁོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ།	“ཁེད་ཀྱིས་སོ་ང་གཅྱིག་ལས་མ་བཏང་

དོན་གང་རེད།	ངའྱི་བཀའ་ལ་གེན་ལོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།”	ཞེས་

སད་ཤུགས་ཆེན་པོས་དྲྱིས་པར།	བྱ་དེ་

དེས།	“སྦྱིན་བདག་ལགས།	ངས་སོ་ང་

གཅྱིག་བཏང་བ་དེའང་ཁེད་ཀྱི་བཀའ་ལ་

སྐྲག་སེ་བཏང་བ་ཡྱིན།	མ་གཞྱི་ང་རང་བྱ་

ཕོ་ཞྱིག་ཡྱིན།”	ཞེས་ལབ་པ་རེད།།		།།

སྒྲུང་ཐུང་།

 བོ་མཐུན་བསམ་ཤྨེས་ལྡན་ན། 

   མིས་སོན་རང་སྐིད་ཡོང་།
པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྱི།

འདོན་ཐེངས་སོན་མའྱི་འཕོས།་་་་

སོབ་དཔོན་རཱཡ་ཡྱི་གོགས་པོ་ཚོས་གནས་སངས་དེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་།	ཆར་

པ་ཤུགས་ཆེར་འབབ་བཞྱིན་པའྱི་དགོང་མོ་ཞྱིག་ལ།	ཁོ་ཚོས་སོབ་དཔོན་

རཱཡ་འཁྱིད་དེ་བཀྱིས་སྒོལ་མའྱི་ཟ་ཁང་དུ་ཕྱིན།	ཟ་ཁང་དེར་རྐང་བཙུགས་

ནས་དགོང་དྲོ་ཕྱི་པོའྱི་བར་བསད་རེས།	གོགས་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཀྱིས་སྒོལ་

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

པོ་ཆོད་ས་མ་རེད།	སོབ་དཔོན་རཱཡ་ཡྱི་སོད་ས་ཐག་རྱིང་པོ་ཡོད་ཙང་ལོག་

ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་བྱེད་ཀྱི་རེད།	བྱས་ཙང་དོ་དགོང་ཁེད་རང་གྱིས་ཁོང་ལ་

གནས་ཚང་གཡར་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ།”	ཞེས་དྲྱིས་པར།	བཀྱིས་སྒོལ་

མས།		“ང་ཚོ་སྐོ་པོ་ཡྱིན་ཙང་ཉལ་ས་སྤོ་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་མ་རེད།	འོན་ཀང་

ཁེད་རང་ལ་སྣང་བ་རྣམ་རོག་དེ་འདྲ་མེད་ན་བཞུགས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད།”	

ཅེས་བརོད།	དེའྱི་མཚན་མོར་ཁོ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་སེམས་གཅྱིག་ལ་

ཤོར་ཏེ་འདོད་པ་མཐུན་པས།	དེ་ནས་བཟུང་སེ་བཀྱིས་སྒོལ་མ་དང་།	སོབ་

དཔོན་རཱཡ་གཉྱིས་ཁྱིམ་ཐབ་བྱས་ཏེ་གནས།	ཐོག་མའྱི་ཆར་ཨ་མ་སྒོལ་མས་

ཁོ་གཉྱིས་ཀྱི་འབེལ་བ་དེ་ངོས་ལེན་བྱེད་དཀའ་ཙམ་བྱུང་ཡང་།	བཀྱིས་སྒོལ་

མས་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐེལ་བྱས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཨ་མ་སྒོལ་མས་མ་འདོད་

བཞྱིན་དུ་ཉན་པ་རེད།	ཟླ་དགུ་ཞག་བཅུའྱི་དུས་ཚོད་ཐྱིམ་པའྱི་རེས་སུ་བཀྱིས་

སྒོལ་མའྱི་གཟུགས་པོ་ཞྱིག་སེ་རྒྱ་མཚོའྱི་བུ་གཉྱིས་པ་དེ་ཡང་སྐེས་པ་རེད།	

སོབ་དཔོན་རཱཡ་ཡྱིས་བུ་གཉྱིས་པོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཤ་ཁག་ནས་མཆེད་པ་དང་

ཁད་པར་མེད་པར་བྱམས་བརེའྱི་སོ་ནས་གསོ་སྐོང་བྱས།	

	 ལོ་གཉྱིས་ཕྱིན་པའྱི་རེས་སུ་བཀྱིས་སྒོལ་མ་དང་།	སོབ་དཔོན་རཱཡ་

གཉྱིས་ལ་བུ་མོ་ཞྱིག་སྐེས་པས་མྱིང་ལ་ནོར་འཛིན་ཞེས་བཏགས།	འོན་ཀང་

སོབ་དཔོན་རཱཡ་ཡྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་དང་ནང་མྱི་ཚོས་དེའྱི་སོར་ལ་གནས་ཚུལ་

གཅྱིག་ཀང་ཤེས་ཀྱི་མེད་ལ།	སོབ་དཔོན་རཱཡ་ནས་ཀང་རང་གྱི་ནང་མྱིར་

དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཤོད་མ་ནུས་པར་ལྷག་བསད།	ཁོའྱི་བསམ་བོའྱི་

ནང་།	“ངས་བོད་པ་སྐབས་བཅོལ་བའྱི་བུད་མེད་ཤེས་ཡོན་མེད་མཁན།	ཕྲུ་

གུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཨ་མ་ཡྱིན་པ།	རྒྱུ་དཔལ་འབྱོར་མེད་མཁན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་དང་

མདུན་མ་བསེན་པ་ཕ་མས་ཤེས་སོང་ན།	མནའ་མར་ངོས་ལེན་ར་བ་ནས་བྱེད་

ཀྱི་མ་རེད།	དེ་ལས་ཁུ་སྱིམ་མེར་བསད་ན་ཡག་གྱི་རེད།”	བསམས་ཏེ་ཕ་མ་

གཉྱིས་དང་གཉེན་ཉེ་ཚོ་ལ་གང་ཡང་མ་ལབ་པ་རེད།	དེ་ལྟར་ལོ་ཤས་རྱིང་ལ་

ཕ་མ་ཐུག་འཕད་དུའང་ཕྱིན་མེད།

	 ཉྱིན་གཅྱིག་སོབ་དཔོན་རཱཡ་ཡྱི་ངོ་ཤེས་པེམ་ཀུམཱར་ཞེས་པ་དེ་

ཤྱིལྱིགུརྱིར་སོ་སོའྱི་ནང་དུ་གུང་སེང་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་སོབ་དཔོན་རཱཡ་

ཡྱི་སྤུན་ཆུང་བ་ཀཥྞ་དང་ཐུག་པས།	ཀཥྞ་ཡྱིས་ཀུམཱར་ལ།	“ངའྱི་གཅེན་པོ་

པཏཔ་རཱཡ་བདེ་ཐང་རེད་པས།	གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་གང་ཡང་མ་འབྱོར་

བར་ཡུན་རྱིང་ཕྱིན་སོང་།”	ཞེས་དྲྱིས་པའྱི་ལན་དུ་ཀུམཱར་གྱིས།	“བདེ་ཐང་

རེད་འདུག	མ་ཟད་ང་ཉེ་ཆར་ཁོང་གྱི་བུ་མོ་ནོར་འཛིན་གྱི་སྐེས་སར་སྲུང་བརྱི་

ཞུ་དུས་མགོན་འབོད་བྱས་བྱུང་།”	ཞེས་སྨྲས་པ་རེད།	ཀཥྞས་ཧོན་ཐོར་བ་

ལྟ་བུའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས།		“ག་རེ་བུ་མོའྱི་སྐེས་སར་ཨེ།	གཅེན་པོ་

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

གྱིས་ཀང་ཚུར་ཡ་མཚན་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས།		“ཁེད་རང་སྨོ་བ་མ་

རེད་དམ།	པཏཱཔ་རཱཡ་ཡྱིས་ཆང་ས་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད་ཁོའྱི་སྐེས་དམན་དེ་

བོད་པ་རེད།	མོ་ལ་ཁོ་ག་སོན་མའྱི་ས་འཛར་གཉྱིས་ཀང་འདུག	མོའྱི་མྱིང་

ལ་བཀྱིས་སྒོལ་མ་ཟེར།	ཁོ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་བསད་དེ་ད་ཆ་ལོ་གསུམ་ལྷག་

འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།	སྐེས་དམན་དེ་ཡྱིག་རོངས་ཡྱིན་ཡང་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་

མཛེས་པོ་དང་།	མྱི་ཀུན་ལ་བསྟུན་ཤེས་མཁས་པ།	ཚོང་ལས་འཇོན་པོ་

བཅས་ཡོད་པས་མྱི་ཚང་མས་དགའ་པོ་བྱེད་ས་ཞྱིག་རེད།” ཅེས་བཤད་

པས་ཀཥྞ་ཡྱིས་གང་ཡང་ལབ་ཚོད་མ་ཐྱིག་པར་ནང་དུ་ལོག

	 ཉྱིན་གངས་བཅུའྱི་རེས་སུ་ཀཥྞས་སོན་བརྡ་གང་ཡང་མ་སྤད་པར་

འབྲུག་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་དུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གཅེན་པོའྱི་སར་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་བལྟ་བར་བསྐོད།	ཀཥྞ་སོབ་དཔོན་རཱཡ་ཡྱི་ནང་དུ་སེབས་

རེས་ཀུམཱར་གྱིས་ལབ་པ་ནང་བཞྱིན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་བས།	ཐོག་

མར་ཕན་བུ་བོ་མྱི་བདེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡང་།	བདུན་ཕག་གཅྱིག་ཙམ་སོང་བའྱི་

རེས་སུ་བསམ་བོ་འགྱུར་ཏེ།	“ངའྱི་གཅེན་པོ་ལ་མནའ་མ་འདྱི་ལས་ཡག་པ་

ཞྱིག་ཧ་ལམ་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད།	ད་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག	འོན་ཀང་ཕ་མ་གཉྱིས་

ཀྱིས་ངོས་ལེན་ཇྱི་ལྟར་བྱས་ཡོང་ངམ།”	སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་སེམས་

ལ་འཁོར་བཞྱིན་དུ་ཤྱིལྱིགུརྱིར་ཕྱིར་ལོག

	 ཀཥྞ་ཕྱིར་ནང་དུ་འཁོར་རེས་ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་ཉེ་ཆར་ཕུན་ཚོགས་

གྱིང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་གཅེན་པོ་རཱཡ་ཐུག་འཕད་བྱས་ཏེ་ཁོ་པ་བདེ་ཐང་ཡྱིན་སོར་

ཙམ་ལས།	གཉེན་སྒྱིག་བྱས་ཏེ་བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག་ཡོད་པའྱི་སོར་མ་བཤད་སོན་

ལ།	རང་ཉྱིད་ཀྱི་གོགས་པོ་ཐཱ་པཱ་ཟེར་བ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་པའྱི་སྐེས་དམན་ཕྲུ་གུ་

གཉྱིས་སོན་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་བསད་དེ་བུ་མོ་ཞྱིག་ཀང་སྐེས་

ཡོད་པའྱི་སོར་དང་།	དེ་ཡང་ཐཱ་པཱས་མྱི་རྱིགས་དང་།	ཆོས་ལུགས།	སད་

ཡྱིག་སོགས་གང་ཡང་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བརེ་བ་བྱེད་སའྱི་

བུད་མེད་དེ་དང་མཉམ་དུ་བསད་ཡོད་སོར་བཤད་པས།	ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་

ཀང་ཐཱ་པཱའྱི་བསམ་བོའྱི་འཁེར་སོ་དང་།	བྱེད་སངས་ལ་བསོད་བསགས་ཧ་

ཅང་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་རེད།	དེ་རེས་ཀཥྞ་ཡྱིས།“ད་གྱིན་ངས་བཤད་པ་དེ་

ཐཱ་པཱའྱི་སོར་མ་ཡྱིན་པར་པཏཱཔ་རཱཡ་ཡྱི་སོར་རེད།”	ཅེས་གནས་ཚུལ་དངོས་

འབེལ་གང་ཡྱིན་བཤད་པས།	ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཡུན་ཙམ་རྱིང་བ་བརླགས་

པ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ཧད་དེ་ལུས།

མཚར་གཏམ་

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

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༢

་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

དེ་མ་ཐག་དེར་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚང་མའྱི་སེམས་ནང་།	ད་འགྱིགས་

མ་སོང་བསམས་པ་རེད།	འོན་ཀང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་བདུད་མོ་

དེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་དམོད་མོ་ཕར་ལེན་མ་འཇུག་སོན་ལ།	

བདུད་མོ་དེ་འོད་རླབས་དེའྱི་ནང་ལ་ཡལ་ཕྱིན་པ་རེད།	དེ་འདྲའྱི་ཡ་

ང་བའྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཀང་ད་དུང་རེ་བ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་རེད།	དེ་

ནྱི་མེ་རཱྱི་ཝེའེ་དཱར་གྱིས་དངོས་གྲུབ་སྤད་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད།	སབས་དེར་

མེ་རཱྱི་ཝེའེ་དཱར་གྱིས།	རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ངས་དམོད་མོ་འདྱི་ཟློག་

ཐབས་བལ་ཡང་རོགས་རམ་ཏན་ཏན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད།	ཅེས་བཤད།	

མེ་རཱྱི་ཝེའེ་དཱར་གྱིས་སྲས་མོ་བསྙལ་སའྱི་སང་ལ་སྒྱུ་མའྱི་དབྱུ་གུ་

འཕར་ཏེ།	ཡྱིད་འོང་སྲས་མོས་འདྱི་ཉྱིད་ངེས་པར་མཛོད།	།བདུད་

མོས་དམོད་མོ་བཏབ་པའྱི་དུས་ཡོལ་བར།	།ཚེ་དང་མྱི་འབལ་གཉྱིད་

དུ་ཤོར་བ་དང་།	།ལས་སལ་དགའ་རོགས་ངོ་མས་འོ་སྤད་པས།	།ངན་

སགས་གཏོར་ཏེ་གཉྱིད་མཐུག་སད་པར་ཤོག	།ཅེས་བརོད།	

ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་པོ་སྱི་ཊྱི་ཕེན་གྱི་སེམས་ནང་ད་དུང་སྲས་མོའྱི་མྱི་

ཚེ་ཇྱི་འདྲ་ཡོང་མྱིན་ཐད་ཞེད་སྣང་དང་ཐུགས་ཁལ་ཆེ་བས།	མེ་རཱྱི་

ཝེའེ་དཱར་གྱིས་བཤད་པ་འདྱི་ཙམ་གྱིས་གནོད་འཚེ་དེ་ལས་ཟློག་མྱི་

ཐུབ།	དེ་ལས་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསར་དགོས་པ་གཟྱིགས་ནས།	

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕང་ལོ་དང་འཁལ་འཁོར་ཚང་མ་མེར་

སྲེག་གཏང་དགོས་པའྱི་བཀའ་བཏང་བ་རེད།	དེ་ལྟར་མཚན་མོ་དེར་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་ཚང་མར་འཁལ་འཁོར་དང་འཕང་ལོ་མེར་

སྲེག་གཏོང་བའྱི་འོད་ཀྱིས་ཁེངས་པ་རེད།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕི་ལོ། ༢༠༡༦

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

༡༨༽ ལྷ་ཡུལ་གི་འགྲུལ་བཞུད།

༄༅།	།རྒྱལ་པོས་དུས་རག་ཏུ་བྱིར་བལ་གྱི་འགན་ཟླ་མེད་པའྱི་རྱིག་

སོབས་ལ་བསོད་བསགས་ཚད་མེད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ན།	ཕོ་བང་གྱི་སྐུ་

བཅར་བ་མང་ཆེ་བས་བྱིར་བལ་ལ་ཕག་དོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	ཁོ་ཚོས་

བྱིར་བལ་ཕོ་བང་ནང་ཡོད་ཚེ་རྒྱལ་པོས་ཁོ་ཚོའྱི་འཇོན་ཐང་ལ་བསོད་

བསགས་མཛད་རྒྱུ་མྱིན་པས་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

	 དེ་ས་ཁོ་ཚོས་བྱིར་བལ་རྒྱལ་པོའྱི་སྤན་སར་སོ་ལོ་འཕར་

ཐབས་མང་པོ་བྱས་ཡོད་ཀང་ལམ་འགོ་

གཏན་ནས་མ་རྒྱུགས་སབས།	མཐར་

སྐུ་བཅར་བ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བྱིར་

བལ་ལོག་གསོད་བྱ་རྒྱུ་འགོ་བརམས།

	 རྒྱལ་པོའྱི་སྐྲ་བཞར་བ་དེ་ནྱི་

ཁ་འཇམ་ཞྱིང་སད་ཆ་ཤོད་མཁས་པོ་

ཞྱིག་ཡོད།	ཁོ་རྒྱལ་པོ་དང་ཉེ་པོ་ཞེ་

དྲག་ཡོད།	ཉྱིན་ལྟར་རྒྱལ་པོའྱི་ཁ་སྤུ་

གཞར་སབས་ཁོས་སད་ཆ་སྙན་པོ་དེ་

འདྲ་བཤད་ནས་རྒྱལ་པོ་དབུ་སོར་ཞུ་

ཡྱི་ཡོད།	ཕག་དོག་ཅན་གྱི་སྐུ་བཅར་བ་ཚོས་སྐྲ་བཞར་བ་དེའྱི་རོགས་

པ་ལེན་རྒྱུ་ཐག་བཅད་དེ།	ཁོ་ཚོས་སྐྲ་བཞར་བ་དེར་ལོག་རྔན་སྤད་ནས་

གང་བྱེད་དགོས་མྱིན་མངག་ཆ་ཡག་པོ་བྱས་པ་རེད།	

	 ཉྱིན་གཅྱིག་སྤང་གྲུང་ལྡན་པའྱི་སྐྲ་བཞར་བ་ཁོས་རྒྱལ་པོའྱི་

ཁ་སྤུ་གཞར་པའྱི་སབས་རྒྱལ་པོའྱི་ཡབ་ཆེན་སོར་བཀའ་མོལ་གེང་པ་

རེད།	ཁོས།	“རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ཁེད་ཀྱི་ཡབ་ཆེན་ཁོང་མྱི་དཔེ་མྱི་

སྲྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད།	ཁོང་འཛིན་སྐོང་ལ་མཁས་ཤྱིང་སེམས་

བཟང་ཅན་ཞྱིག་ཡོད།	ངས་ལོ་བཅུའྱི་རྱིང་ཁོང་གྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པའྱི་

དུས་ཡུན་རྱིང་ཁོང་གྱིས་མྱི་ཉམ་ཆུང་སུ་ཞྱིག་ལའང་ཁོང་ཁོ་བསན་པ་

མཐོང་མ་མོང་།	ཁོང་ལྟ་བུའྱི་མྱི་སེམས་བཟང་ཅན་དེ་འདྲ་དྲན་དུས་ཡྱིད་

སེམས་ཤྱིན་ཏུ་སྐོ་ཡྱི་འདུག”	ཅེས་ཞུས་པར།	སྐྲ་བཞར་བའྱི་སེམས་

ཚོར་སྐེན་པའྱི་གཏམ་དེས་རྒྱལ་པོའྱི་སེམས་ཀང་སྐོ་སེ།	“ཁེད་ཀྱིས་

གསུངས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད།	ངས་ཀང་ཁོང་དྲན་རྱིམ་བཞྱིན་དེ་བས་

མང་བ་དྲན་གྱི་འདུག	དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་རེད།”	ཅེས་རྒྱལ་

པོས་དབུགས་རྱིང་ཞྱིག་བཏང་སེ་གསུངས་པ་ན།	

	 གོ་སབས་དེ་ལྟར་སྒུག་བཞྱིན་པའྱི་སྐྲ་བཞར་བ་དེས་དེ་མ་

ཐག་ཏུ།	“རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ཡབ་ཆེན་གྱི་གནས་སངས་རྒྱུས་ལོན་

བྱེད་པར་ལྷ་ཡུལ་དུ་མྱི་ཞྱིག་བཏང་ན་ག་འདྲ་འདུག”	ཅེས་ཞུས་པར།	

རྒྱལ་པོས་ཧང་སང་བའྱི་ངང་།	“དེ་

འདྲ་ཡོང་སྲྱིད་དམ།”	ཞེས་དྲྱིས་པ་ན།	

སྐྲ་བཞར་བ་དེས།	“རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་

ཆེ།	ངའྱི་གོ་ཐོས་ལ་བམ་ཟེའྱི་རྱིགས་

རྣམས་ལྷ་ཡུལ་དུ་ཡར་འགོ་མར་འགོ་

བྱེད་ཕོད་ཀྱི་ཡོད་པ་གོ་མོང་།	རྒྱལ་

པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་པར་བྱིར་

བལ་ཆེད་དུ་གཏོང་གནང་ན་ག་འདྲ་

འདུག	ཁོང་སྤང་གྲུང་འཛོམས་པའྱི་

མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་བྱ་བ་དེ་ཐབས་

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

	 རྒྱལ་པོས་མྱི་ཞྱིག་ལྷ་ཡུལ་དུ་འགོ་ཕོད་ཀྱི་ཡོད་པར་ཡྱིད་མ་

ཆེས་པ་རེད།	དེར་བརེན་ཁོང་གྱིས།	“ཁོང་མྱིའྱི་ལུས་རེན་དུ་ལྷ་ཡུལ་

དུ་ཇྱི་ལྟར་འགོ་ཕོད་དམ།”	ཞེས་དྲྱིས་པ་ན།	གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་སྐྲ་བཞར་

བ་དེས།	“རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	མྱི་གསོན་པོ་ཞྱིག་ལྷ་ཡུལ་དུ་གཏོང་

བར་ཕུང་པོ་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་སར་དུར་ཤྱིང་ག་སྒྱིག་བྱས་ཏེ་དེའྱི་

ཐོག་མྱི་དེ་གཞག་དགོས།	དེ་ནས་ཡུད་ཙམ་རེས་ལ་དུར་ཤྱིང་ལ་མེ་

བསྒོན་ནས་གཟུངས་སགས་འགའ་ཤས་བགང་དགོས།	རྱིམ་བཞྱིན་

དུ་སྤྱིན་གནམ་ལ་ཕྱུར་སབས་མྱི་དེའང་དུ་སྤྱིན་དང་མཉམ་དུ་ལྷ་ཡུལ་

དུ་འབྱོར་གྱི་རེད།”	ཅེས་ཞུས་པ་རེད།		

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

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

ཡང་དག་པར་བརོད་པ་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི།	ལྷོ་ཕོགས་དཔལ་གྱི་རྱིའྱི་ཉེ་འདབས་དཔལ་

ལྡན་འབས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རེན་ཆེན་པོར་ནག་ཟླའྱི་ཉའམ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་དུས་

འཁོར་གྱི་རྒྱུད་དང་དུས་མཉམ་དུ་གསུངས་པ་དང་།	ཞུ་སྡུད་བྱེད་པོའང་ཕག་ན་

རྡོ་རེའྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཉྱིད་ཡྱིན།

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

ཚུལ་ནྱི།	ཆོས་རྒྱལ་པདྨ་དཀར་པོའྱི་དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན་དྲྱི་མེད་འོད་ལས།	

གང་གྱིས་མཆོག་གྱི་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་མྱི་ཤེས་པ་དེ་ཡྱིས་མཚན་ཡང་དག་

པར་བརོད་པ་མྱི་ཤེས་སོ།	།གང་གྱིས་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་མྱི་ཤེས་པ་

དེས་རྡོ་རེ་འཛིན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མྱི་ཤེས་སོ།	།གང་གྱིས་རྡོ་རེ་འཛིན་པའྱི་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མྱི་ཤེས་པ་དེས་སགས་ཀྱི་ཐེག་པ་མྱི་ཤེས་སོ།	།གང་སགས་ཀྱི་ཐེག་

པ་མྱི་ཤེས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་འཁོར་བ་པ་སེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རེ་འཛིན་

པའྱི་ལམ་དང་བལ་བའོ།	།ཞེས་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དངོས་དོན་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་

པ་དང་།	ཁད་པར་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་སྙྱིང་པོར་གྱུར་པ་གསལ་

བར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་ཕོགས་མཚུངས་སུ་རྒྱུད་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་དབུར་བཀོད་པ་ནྱི་ཆེས་འབེལ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནོ།	།ཞེས་པ་དང་།	རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕེང་གཉྱིས་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་

མཆོག་གྱིས་ཀང་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ཡྱིན་པ་

ལྟར་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ཡང་དེ་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཡོད།	ལར་

ནས་སར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུའང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད་ཤེས་ན་

སགས་ཀྱི་གཞུང་མཐའ་དག་ཤེས་པར་བརྱི་སྲོལ་ཡོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད།

	 སེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དུ་ཆོས་ཚན་འདྱིའྱི་མཚན་བྱང་ལ།	འཇམ་དཔལ་

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྱི་དོན་དམ་པའྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ།	ཞེས་གསལ་

ཞྱིང་།	སྤྱིར་བཏང་ལྱི་ཐང་དང་།	སྣར་ཐང་།	ཅོ་ནེ།	ཞོལ་བཀའ་འགྱུར་བཅས་ཀྱི་

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

པ།	ཞེས་གཅྱིག་མཚུངས་གསལ།	ཡོངས་གགས་སུ།	འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད།	

ཅེས་བརོད་པ་ཡྱིན།

	 ཆོས་ཚན་འདྱི་ལ་ལེའུ་བཅུ་བཞྱི་དང་།	ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་གངས་	

༡༦༧	ཡོད།	དེའྱི་ཐོག་ལེའུ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་མཇུག་ཏུ་ཚིག་ལྷུག་ཕན་ཡོན་གསུངས་

པ་བསོམས་ན།	བམ་པོ་གཅྱིག་ཙམ་ལོང་གྱི་ཡོད།	བམ་པོ་གཅྱིག་པའྱི་གཞུང་འདྱི་

ཉྱིད་རྒྱུན་དུ་ཁ་འདོན་བྱེད་སྲོལ་ཆེ་ཞྱིང་།	དེ་ཉྱིད་ལོ་ཆེན་རྱིན་ཆེན་བཟང་པོའྱི་འགྱུར་

ཉྱིད་ཡྱིན།	འོན་ཀང་དེ་དག་ཏུ་ཕན་ཡོན་ལེའུ་བཀོད་མེད།

	 རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་འདྱི་ཉྱིད་པཎྱི་ཏ་ཀ་མ་ལ་གུཔྟ་དང་ལོ་ཆེན་རྱིན་ཆེན་བཟང་

པོས་བསྒྱུར་བ་ལ།	སྒ་སྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ཤོང་བོ་གོས་བརན་པས་བསམ་གཏན་གྱིང་

གྱི་དབེན་གནས་སུ་བཅོས་ཤྱིང་ལེགས་པར་བསྒྱུར་ཏེ་ཞུ་དག་མཛད།	དེ་བཞྱིན་

རྒྱུད་གཞུང་འདྱི་ཉྱིད་རྒྱ་སད་དང་།	སོག་སད།	ཨྱིན་སད་བཅས་སུ་བསྒྱུར་བའང་

ཡོད་ལ།	དེང་སང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད་ཀྱི་མ་ཕྱི་ལེགས་སྦར་སད་དུ་ཡོད་

པའྱི་ཕག་དཔེ་མྱི་འདྲ་བ་ཡང་གང་འཚམས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་སོ།།	།།	
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

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

༄༅། །ཁིམ་དུ་ལོག་པ། ། 

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

དེ་ནས་བྱྱི་ལ་དོམ་ཕྲུག་དང་།	རྱི་བོང་།	བྱྱི་བ་ཐེའུ་ཆུང་གསུམ་ཁྲུང་ཁྲུང་གྱི་

རྒྱབ་ལ་བཞོན།

བྱས་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་བོད་ལ་འགོ།	

ཁེད་ཚོ་ངའྱི་རྒྱབ་ལ་ཞོན་དང་།	

མ་གྱིར་ལྟོས་དང་།	སྨྱུག་མ་ཧ་ཅང་
མང་པོ་སྐེས་འདུག	

༣

ཁོ་ཚོ་གངས་རྱི་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་འཕུར་སབས།		

བྱྱི་ལ་དོམ་གྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་སེམས་སྐོ་བཞྱིན་བསད་ཡོད།

ཁེད་རང་ག་པར་ཕྱིན
་ཡྱིན།	

ངེད་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས
་ཁེད་རང་

ག་པ་ག་སར་བཙལ་བ་
ཡྱིན།	

ག ངས ་ རྱི ་

འདྱི་དེ་འདྲ་མཐོ་བ་ལ་ཨང་།	

རྱི་འདྱིའྱི་

མྱིང་ལ་རྱི་བོ་ཇོ་མོ་གང་

མ་ཟེར།	འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་རྱི་བོ་

མཐོ་ཤོས་དེ་རེད།	

ཁེད་ཀྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀང་ཁེད་རང་འདྲ་བ་ལ།	ཧཧ་་་ཧཧ་་་་	

མགོགས་པོ་མར་བབས་
གནང་དང་།	ངའྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀང་མ་གྱིར་འདུག

ཨ་མ་

ལགས
།	ང་འད

ྱིར་སེབ
ས་

ཡོད།	པཱ
་ལགས

།	ང་་་་་
་་



མོན་ཆ་ར།
ལོ་མང་སྐེ་བའྱི་ཤྱིང་སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་སེ།	སོང་པོ་སོམ་ལ་རྱིང་ཞྱིང་ཤྱིན་ཏུ་མཁེགས་

པའྱི་ཕྱི་པགས་ཁམ་ནག་མཐུག་ཅྱིང་ནང་མདོག་

དཀར་བ་དང་སྨུག་ནག་གཉྱིས་ཡོད།	ཡལ་ག་དང་

ཡལ་ཕན་མང་ཞྱིང་གསར་སྐེས་ཡལ་ག་ལྗང་ལ་

མཉེན་པར་སྤུ་འཇམ་ཐར་ཐོར་ལྡན།	སོང་དབྱྱིབས་

འདྲ་བའྱི་ལོ་མ་མཐར་ཉག་ཆུང་ཚེར་མ་ཅན་ཁབ་

རེ་ལྟར་རྣོ་པོ་ཡོད་པའྱི་ར་རྱིས་འབུར་དུ་དོན་ཞྱིང་།	

ངར་པ་ཐུང་ངུ་རེ་མོས་སུ་སྐེ་བ་ཡྱིན།	མེ་ཏོག་སེར་སྐ་ཆུང་བ་སྙེ་དབྱྱིབས་ཅན་བང་རྱིམ་བཞྱིན་

དུ་ལོ་མའྱི་མཚམས་ནས་ཁ་ཐུར་དུ་འཕང་ནས་བཞད་ཅྱིང་།	འབས་བུ་ལྗང་སེར་སྨྱིན་ཚེ་སྨུག་

ནག་ཏུ་གྱུར་པ་ཛཱ་ཏྱི་འདྲ་བ་དེའྱི་ནང་སྙྱིང་དཀར་པོ་ཉ་ཁབ་འདྲ་བ་ཡོད།	སྨན་དུ་དགོས་པ་བེ་ཁག་

ཅེས་བེ་ཤྱིང་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས།	ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་ཕྱིན་པའྱི་བེ་ནག་རྒན་པོའྱི་

སོང་པོ་གཅོད་སབས་སོང་པོའྱི་ནང་ནས་ཁག་མདོག་འདྲ་བའྱི་ཚི་བའམ་ཐང་ཆུ་དམར་ནག་དོན་

པ་དེ་སམ་ཚེ་ར་ཁག་སམ་པོ་འདྲ་བ་དེ་ལ་བེ་ཁག་ཟེར་ཞྱིང་།	མཁས་པའྱི་བཞེད་ལུགས་ཅུང་མྱི་

འདྲ་བ་ཡོད་ཀང་།	བོད་སྨན་དུ་སྨན་སྦོར་གནང་སངས་ལ་གཞྱིགས་ན།	མོན་ཆ་ར་ཞེས་པ་བེ་དོ་

ནག་པོའྱི་ཁག་དང་འབས་བུ་གཉྱིས་ཀ་ལ་གོ་ན་མྱི་འགྱིག་པ་མེད་སྙམ།

སྐེ་གནས།	བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཉྱིང་ཁྱི་དང་།	ར་ཡུལ།	སྨན་གྱིང་སོགས་དང་།	བལ་ཡུལ།	འབྲུག་

ཡུལ།	ནུབ་འབས་ལྗོངས།	རྒྱ་གར་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེའྱི་རྱི་རྒྱུད་དྷ་སའྱི་ཉེ་འགམ་དང་།	མ་ནཱ་

ལྱི་སོགས་ཡུལ་གྲུའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༢༩༠༠	ཡས་མས་ཀྱི་རོང་མཚམས་

ཀྱི་ཚ་བ་ཆེ་བ་དང་།	རྱི་ཐང་གྱི་ནགས་གསེབ་སོགས་སུ་སྐེ་བ་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་འབས་བུ་སྨྱིན་མཚམས་

སུ་འབས་བུ་ས་ལ་ལྷུང་སབས་སྒྲུག་སེ་སམ་གསེད་བྱ་དགོས་པ་དང་།	དེ་བཞྱིན་སོན་དཔྱིད་གང་

རུང་ལ་བེ་ཁག་བངས་ནས་མ་རུལ་བར་བསམས་ཏེ་སྨན་ལ་སྤོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སྨན་དུ་འབས་བུ་དང་བེ་ཁག་སྨན་སྦོར་བྱས་པས་ཚ་

གང་གྱི་འཁྲུ་བ་དག་གཅོད་པ་ཡྱིན།

མྱིང་གཞན།	ཤལྨ་ལྱི་དང་།	བྷ་རེ་རམ།	མེ་ར་ཙ་ལྱི།	འགམ་གཅོད།	འཁྲུ་གཅོད།	བེ་ཁག		བེ་

འབས།	བེ་འབྲུ་བཅས་ཟེར།	རྒྱ་གར་སད་དུ།	བཾཇ་(बाजं)	ཞེས་པ་དང་།	ཨྱིན་སད་དུ།	ཀོ་མན་	

ཨོཀ་	(common oak)	ཟེར།

མེ་ཏོག་ཙམ་པ་ཀ
ལེགས་སྦར་སད་ཀྱི་ཙམྤ་ཀ་ཞེས་པ་ཁ་ཕལ་བ་ཡྱིན་ཏེ།	འདྱི་ནྱི་ལོ་མང་སྐེ་བའྱི་སོང་རྱིང་ཤྱིང་

སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་སེ།	སོང་པོ་རྱིང་ཞྱིང་ཅུང་སོམ་པའྱི་ཕྱི་པགས་ནག་ཅྱིང་མཁེགས་

པར་ཡལ་ག་དང་ཡལ་ཕན་མང་ཞྱིང་།	ལོ་མ་ལྗང་

ནག་མཐུག་ལ་གོང་བ་རལ་གྱིའྱི་དབྱྱིབས་ཅན་

གྱི་མཐའ་མཉམ་ཞྱིང་ར་རྱིས་གསལ་ལ་ངར་པ་

རྱིང་བ་རེ་མོས་སུ་སྐེ་བ་ཡྱིན།	མེ་ཏོག་དམར་སྐ་

དུང་ཆེན་དབྱྱིབས་ལོ་མའྱི་བར་མཚམས་ནས་

འཆར་ཞྱིང་།	འབས་བུའམ་གང་བུ་མཁེགས་པོ་

གོ་བོའྱི་སྒོ་དབྱྱིབས་ཅན་ཞེང་ལ་སོར་བཞྱི་ཙམ་

དང་དཀྱུས་ལ་མདའ་ཚད་ཙམ་གྱི་ནང་ནས་འབས་བུ་ལེབ་མོ་མཐའ་གཤོག་ཅན་དཀར་འཇམ་

བརྒྱ་ཕག་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་དབང་ཞུའྱི་སབས་སུ་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་པ་ཡྱིན།	

སྐེ་གནས།	བལ་ཡུལ་དང་།	རྒྱ་ནག		འབས་ལྗོངས།	འབར་མ།	རྒྱ་གར་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་

མོ་ཆེའྱི་སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༡༧༠༠	ཡས་མས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའྱི་རྱི་ཐང་

མཚམས་དང་།	ཤྱིང་ནགས་གསེབ།	སམ་ཤས་ཆེ་ས་སོགས་སུ་སྐེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་ནས་དང་པོའྱི་བར་རམ།	འབས་བུ་སྨྱིན་

མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་ཉྱིན་མར་བསམ་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སྨན་དུ་འབས་བུ་སྨན་སྦོར་བྱས་པས་ཚད་པའྱི་ནད་

རྱིགས་ཀུན་ལ་ཕན་པ་ཡྱིན།

མྱིང་གཞན།	ཙམ་པ་ཀ་ཡང་ཟེར།	

༄༅། །སྐྨེ་དངོས་སན་རྫས་ངོ་སྤོད། །

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

དཔར་རིས་དང་ལག་ལྨེན་གཅྨེས་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།

ཁོས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡར་མགོགས་པོ་ལངས་ཏེ།	ཨ་མའྱི་ལག་

ནས་ས་རེ་བངས་ནས།	ཐག་་༌༌ཐག༌༌་༌	ཅེས་སྲན་མའྱི་སོང་པོ་

ལ་གཞུས་ཏེ་དུམ་བུ་གཉྱིས་ལ་བཏང་།	དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་

མྱི་བོ་ཆེ་དེ་ཡང་ཁོ་ཚོའྱི་མདུན་དུ་མར་ལྷུངས་ཏེ་ཤྱི་བ་རེད།

ཇེག་གྱི་ཨ་མས་ཁོ་ལ་འཐམས་ཏེ།	བུ་ཁེད་རང་དངོས་

གནས་བོ་ཁོག་ཆེན་པོ་འདུག	བུ་ཁེད་རང་གྱིས་པཱ་ལགས་

ཀྱི་བྱ་མོ་དང་།	ཁོ་པའྱི་མཛུབ་དཀོལ་རྒྱུད་མངས།	གསེར་

བཅས་ཚུར་བངས་ཐུབ་པ་རེད།	ཕྱིན་ཆད་ང་ཚོ་སྐྱིད་པོའྱི་

ངང་བསད་ཆོག་གྱི་རེད།	ཅེས་བརོད།	

	 གསེར་གྱི་སོ་ང་གཏོང་མཁན་བྱ་མོ་དང་།	རོལ་

དབྱངས་སྙན་པོ་གཏོང་བའྱི་མཛུབ་དཀོལ་རྒྱུད་མངས།	བག་

ལེབ་དང་ཕྱུར་བ་མ་ཟད།	སབས་འགར་འབྱི་ཏ་ས་འཛིན་གྱི་

བག་ལེབ་ཉོ་བྱེད་ཀྱི་གསེར་ཡོད་ན།	སེམས་སྐོ་ནས་སོད་

མཁན་ཡོང་གྱི་རེད་དམ།	ཡོང་གྱི་མ་རེད།།	།།

༄༅།།བུ་ཇྨེག་དང་སྲན་མའི་སོང་པོ།།

རོགས་སོ།།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ། །

  རོམ་སྒིག་པ།          ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

  རོམ་སྒིག་ལས་རོཌ།  ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

  རི་མོ་བ།             ངག་དབང་རྡོ་རྨེ།

  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།
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