
	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༤༥							 						ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༨																	ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རོམ་སྒྱིག་ཚན་པ་ནས་རོམ་སྒྱིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།										 			སྤྱིའྱི་འདོན་ཐེངས།	༡༩༨					 ཧྱིན་སོར།	༥

པཊ་ནཱ་རུ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་སྐྗེད་མོས་ཚལ།

hard disk - སྲ་སྡེར།

hill station - རི་གྲོང༌། ལ་གྲོང༌།

hazardous waste - ཉྡེན་ཚབས་ཆྡེ་བའི་སིགས་རྲོ།   

identity card - ངྲོ་སྤྲོད་ཤྲོག་བྱང༌། 

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བིས། 

hawker - སྲོར་ཚོང་བ། 

health insurance - འཕྲོད་བསྡེན་ཉྡེན་སྲུང༌།

horoscope - ཚེ་རབས་ལས་རིས།

infantry - རྐང་དམག དཔུང་བུ་ཆུང༌།  

affect ཤུགས་རྐྡེན། - བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་ཤུགས་ནུས་ཐྗེབས་ངྗེས་ཀི་ཚོར་བ་དྲག་པོ།

affiliation འབྡེལ་ཁྲོངས་ངྲོས་ལྡེན། - སིད་དོན་ཚོགས་པའམ་སྒིག་འཛུགས་ཆྗེ་ཁག་ཏུ་ལྷན་ཞུགས་ཀི་འབྗེལ་ལམ།

affirmation ༡། ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ། - གནད་དོན་གང་ཞིག་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་བྱ་གཞག་གམ་གཏན་ལ་འབྗེབས་ཚུལ། ༢། བདྡེན་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། - 

གང་ཞིག་བདྗེན་པ་ཡིན་ལུགས་ཀི་གསལ་བསྒགས།

affix མཉམ་སྦྱར། ཤན་སྦྱར། - དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཕན་ཚུན་སོྒག་པའམ་མཐུད་པ། ཡང་ན་དྗེའི་སྗེང་ཁ་སོན་རྒྱག་པ།

afford ༡། འགྲོ་གྲོན་གཏྲོང་ཐུབ་པ། - བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུའམ། དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཉ་ོཆྗེད་དུ་དཔལ་འབོྱར་མཐུན་རྐྗེན་ཡདོ་པ། ༢། བྲོས་གཏྲོང་ཐུབ་པ། - བསོ་གཏོང་ཕདོ་པ།

afterwards ཕིས་སུ། རྡེས་སྲོར། - དུས་གང་ཞིག་གི་རྗེས་ལ།

༄༅།།གལ་ཏྗེ་ང་ཕ་མའི་ཁ་པར་ཡིན་ན་དགའ་བ་ལ།།

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

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

ཕ་ཐུབ་བསྟན་ཞོགས་པ་གཉྱིད་སད་མ་ཐག་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བལྟ་རྒྱུར་བེལ་

བ་ཆེ་ཞྱིང་།	ཉྱིན་རེའྱི་ཞོགས་ཇ་ཡང་ལོད་ལོད་ངང་འཐུང་བའྱི་དུས་ཚོད་གཏོང་

དཀའ་བ་དང་།	དགོང་མོ་ལས་ཁུངས་གོལ་བ་དང་ངལ་གསོ་རྒྱག་ལོང་མེད་པར།	

ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རེད་མོ་

དགའ་མོས་ཆེ་ཤོས།	“སང་ཕུག་བརྟོལ་རྒྱུའྱི་རེད་མོ།”	སོགས་ལ་མགོ་འཁོར་

ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།	

ཨ་མ་ཆོས་སྒོན་ཡང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་གྱི་	“བྱི་རྱིལ་གཏོར་རྒྱུའྱི་

རེད་མོ།”	དེ་ལ་ཞེ་དྲག་དགའ་པོ་ཡོད་པ་རེད།	ཨ་མས་རེད་མོ་དེ་འགོ་ཞྱིག་

བཙུགས་ན།	དུས་ཚིགས་གསུམ་གྱི་ཁ་ལག་བཟའ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཚང་མ་

འཁྲུག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།	དེ་འདྲའྱི་དབང་གྱིས་སྐབས་རེ་པཱ་ལགས་ཀང་

ཞོགས་ཟས་མེད་པར་ལས་ཁུངས་ལ་འགོ་དགོས་པའྱི་དུས་སྐབས་མྱི་ཉུང་

བ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞྱིན་ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་སོ་སོའྱི་མདུན་དུ་ཡོད་པའྱི་བུ་ལ་ཁ་ཡ་དེ་ཙམ་བེད་

ལོང་མེད་ཀང་།	ཕྱི་ལོགས་ནས་སྤུན་མཆེད་དང་།	གོགས་པོ་གོགས་མོ་ཚོའྱི་

ཁ་པར་འབོར་ན།	སྐད་ཆ་བཤད་ནས་དུས་ཚོད་ཚོད་མེད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་

རེད།	དེ་འདྲའྱི་སྐབས་སུ་བུ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་ན་

ཡང་།	ཏོག་ཙམ་ཁ་རོག་སོད་དང་།	ཞེས་བཤད་རྐྱང་མ་གཏོགས་བུས་ག་

རེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཉན་འཇོག་བེད་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད།



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕི་ལོ། ༢༠༡༨

འཚམས་འདྲི་ཞུ།
སྗེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་སྗེལ།

སེན་པས།	སྒོལ་མ།	ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཐོན་ཚར་འདུག	ང་

དང་ལན་དུ་བལྟ་བར་འགོ།	

སྒོལ་མས།	སེན་པ་ལགས།	ང་ད་ལྟ་པཱ་ལགས་དང་ལན་དུ་ཁོམ་སར་

ཡོད།	སྐུ་མཁེན་ངའྱི་གྲུབ་འབས་བལྟས་རེས།	གལ་སྱིད་ང་སོབ་ཚན་

གཅྱིག་ལ་རྒྱུགས་འཕོད་མེད་ཚེ།	ང་ལ་སྐད་འཕྱིན་བརྒྱུད།	“ཞོགས་

པར་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ།	ཞེས་བརོད་རོགས།	གལ་སྱིད་སོབ་ཚན་གཉྱིས་

ལ་རྒྱུགས་འཕོད་མེད་ཚེ།	ཁེད་རང་དང་ཁེད་ཀྱི་པཱ་ལགས་གཉྱིས་ལ་

ཞོགས་པའྱི་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ།”	ཞེས་པའྱི་སྐད་འཕྱིན་ཞྱིག་གཏོང་གནང་

རོགས།	ཞེས་ཁ་པར་ནང་ལབ་པ་རེད།	

རེས་སུ་སེན་པའྱི་འཕྱིན་ལན་འབོར་བའྱི་སྐབས།	

“སྒོལ་མ།	གུས་པས་ཁེད་རང་དང་ཁེད་ཀྱི་པ་ལགས་གཙོས་པའྱི་ནང་མྱི་

ལན་རྒྱས་དང་།	གཞན་ཡང་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཁྱིམ་མཚེས་ཚང་མར་ཞོགས་

པའྱི་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ།”	ཞེས་འཕྱིན་ཐུང་འབོར་བ་རེད།

སྒྲུང་ཐུང་།

ས་སྦུབས་ནང་ཟགས་པའི་བུ་མྲོ།
ཆབ་མད་ོངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།

་་་་དེར་ས་ཆ་ཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆེ་བས་བག་ལེབ་གང་སར་བཙལ་ཀང་ཅྱི་

ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པས།	བཟང་མོ་ངུ་ནས་བསད་པ་ན།	མཐར་ཙི་ཙི་

གཅྱིག་འོང་ནས།	“ཁེད་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་དགོས་སམ།” ཟེར།	བཟང་མོ་གོད་

ཁོག་ལྟོགས་ཆེ་བས།	“སྦུབས་དོང་ནང་ངའྱི་བག་ལེབ་ཟགས་སོང་ན་

ཕྱིར་སོག་རོགས།” ཞེས་ལབ་པ་དང་།	ཙི་ཙི་དེས།	“ཁེད་འདྱིར་སོད་

དང་བག་ལེབ་རག་གྱི་རེད།”	ཟེར།	བཟང་མོས།	“བཀའ་དྲྱིན་ཆེ།”	ཟེར་

བཞྱིན་པུས་མོ་བཙུགས་ནས་བསད།	དེ་མ་ཉྱིད་དུ་ཀ་ཏོ་རའྱི་ནང་ལ་དྲྱི་

ཞྱིམ་པའྱི་བག་ལེབ་ཅྱིག་ལང་ངེར་བྱུང་བ་དང་།	བཟང་མོ་དགའ་ཐག་

ཆོད་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ།	ཙི་ཙི་ལ་ཡང་སྟེར་བ་

སོགས་བས་པས་དེ་མ་ཐག་ཟས་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་མདུན་དུ་བྱུང་བ་དང་

དགའ་བཞྱིན་བཟས་ནས་བོ་ཡྱིད་ཚིམ་པར་བས།	ཙི་ཙིས།	“ད་དུང་མྱི་

དགོས་སམ།”	ཞེས་དྲྱིས་པས།	བཟང་མོས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀྱིས།	

“ད་ཡྱིན་ན་མྱི་དགོས་གོད་ཁོག་རྒྱགས་སོང་།”	ཟེར།	ཙི་ཙིས།	“དོ་

དགོང་ཁེད་རང་འདྱིར་ཉལ།	སང་ཉྱིན་ནམ་ལངས་པ་དང་ཕྱིན་ན་འགྱིག་

གྱི་རེད།”	ཟེར་ནས་ཉལ་ས་བསྟན་པས།	བཟང་མོས།	“ང་རྩྭ་སྟེང་ལ་ཉལ་

ན་འགྱིག་པ།	ཁེད་རང་གདན་སྟེང་ལ་ཉལ།” ཟེར་ནས་བཟང་མོ་རྩྭ་སྟེང་

ལ་ཉལ།	གཉྱིད་སད་དུས་ལུས་ལ་གོན་ཆས་གཙང་མ་གཡོགས་ཤྱིང་།	

སྐེ་ལ་གཟྱི་དང་།	བྱུ་རུ།	མུ་ཏྱིག་སོགས་བཏགས་ནས་སྦུབས་དོང་ཁར་

བསྐྱལ་པ་ཤེས་དུས་བཟང་མོ་ཡྱིད་མ་ཆེས།	ཕྱིར་རོ་བུམ་ཚང་ལ་སེབས་

དུས་མྱིག་དམར་ཆོས་སྒོན་གྱིས་མཐོང་སྟེ་ཧ་ལས་ནས།	“བཟང་མོ་ཁེད་

ལ་སྐེ་རྒྱན་དེ་ཚོ་གང་ནས་བྱུང་སོང་།	གཞན་ས་ནས་བརྐུས་པ་ཡྱིན་

ནམ།”	ཞེས་དྲྱིས་པས།	བཟང་མོས་སྔར་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཆད་

ལུས་མེད་པར་བཤད་པས་མྱིག་དམར་ཆོས་སྒོན་གྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་

སུ་ཞྱིག་ལ་བཤད་མྱི་ཉེན་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་མངག་ཆ་བས་པས།	བཟང་

མོས་ཀང་ཁས་ལེན་བས།	མྱིག་དམར་ཆོས་སྒོན་གྱི་སེམས་ནང་སང་

ཉྱིན་ང་ཡང་དེ་ག་རང་བེད་ནས་འགོ་དགོས་བསམ་ནས་བསད།	སང་ཉྱིན་

ནམ་ལངས་པ་དང་སུ་ཞྱིག་གྱིས་མ་མཐོང་པ་བས་ཏེ་བག་ལེབ་ཅྱིག་རུམ་

ལ་བཅུག་ནས་ཕྱིན།	བཟང་མོས་ལབ་པ་ལྟར་བག་ལེབ་རྱི་ངོས་འགྱིལ་

བཏང་སྟེ་མོ་རང་ཡང་མཉམ་དུ་རྒྱུགས།	མཐར་ས་དོང་གཏྱིང་རྱིང་པོ་ཞྱིག་

གྱི་ནང་བག་ལེབ་དེ་ཟགས་པ་དང་།	བཟང་མོས་ལབ་པ་ལྟར་སྦུབས་དོང་

ནང་ཁ་གཏད་ནས་སྐད་བརྒྱབས་པས།	ས་སྦུབས་ནང་ནས།	“ཁེད་རང་

བག་ལེབ་དགོས་ན་ལེན་ཁ་ཕེབས་ཤོག” ཟེར།	མྱིག་དམར་ཆོས་སྒོན་

གྱིས།	“ང་ག་འདྲ་བས་ནས་ཡོང་དགོས་རེད་དམ།”	ཞེས་དྲྱིས།	སྦུབས་

དོང་ནས།	“ཁ་ཐུག་ཤོག་དང་ཐར་གྱི་རེད།”	ཟེར།	མྱིག་དམར་ཆོས་

སྒོན་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་ས་སྦུབས་ནང་ཁ་ཐུག་ལངས་མ་ཐག་ས་དོང་

ནང་ལ་ཟགས།	ས་སྦུབས་དེ་ནྱི་ཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆེ་བས་གཟྱི་དང་།	བྱུ་

རུ།	མུ་ཏྱིག་སོགས་གང་དུ་ཡོད་དམ་སྙམ་ནས་ཕོགས་མཚམས་ཀུན་

ལ་བལྟས་ནས་བསད།	དེ་མ་ཉྱིད་དུ་ཙི་ཙི་གཅྱིག་བྱུང་ནས།	“ཁེད་ལ་

གང་ཞྱིག་དགོས་སམ།” ཞེས་དྲྱིས།	མྱིག་དམར་ཆོས་སྒོན་གྱིས་འདོད་

རྔམས་དང་བཅས་ཏེ།	“ང་ལ་བག་ལེབ་དགོས།” ཞེས་ལབ་དུས་དེ་མ་

ཉྱིད་དུ་མདུན་ལ་བག་ལེབ་སྐམ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་།	མྱིག་དམར་ཆོས་སྒོན་

གྱིས་མྱི་འདོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས།	“དུད་འགོའྱི་ཁ་ཟས་རེད་

དམ།	མྱིའྱི་ཁ་ལག་རེད།” ཅེས་སེམས་ནང་གང་དྲན་པ་དེ་ཁ་ནས་ཤོར།	

ཙི་ཙིས།	“དེ་ལས་ལག་པ་ཞྱིག་ང་ཚོ་ལ་སྟེར་རྒྱུ་མེད།” ཟེར་བ་དང་།	དེ་

མ་ཉྱིད་དུ་བག་ལེབ་དེའང་མེད་པར་གྱུར།	དེ་ནས་ཙི་ཙིས།	“དོ་དགོང་

ཁེད་རང་འདྱིར་སོད།	སང་ཉྱིན་ཕྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་རེད།” ཅེས་ཟེར་ཏེ།	

རྩྭའྱི་ཉལ་ས་གཅྱིག་དང་།	གདན་བཏྱིངས་པའྱི་ཉལ་ས་གཉྱིས་བྱུང་བས་

མྱིག་དམར་ཆོས་སྒོན་རྩྭ་གདན་སང་ལ་ཉལ་མ་འདོད་ནས།	གདན་སང་ལ་

ཉལ།	ཕྱི་ཉྱིན་ནམ་ལངས་དུས་ལྟ་སྐབས་དོང་ཁར་བསྐྱལ་ཡོད་པ་མཐོང་

ནས་ལམ་སང་མྱིག་དམར་ཆོས་སྒོན་གྱི་སྐེ་ལ་ལག་པ་ཐུག་པས་མེ་ཏོག་

རྱིང་པའྱི་ཕེང་སྐོར་གཅྱིག་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པས།	མྱིག་དམར་

ཆོས་སྒོན་ཡྱིད་སྐྱོ་བཞྱིན་ནང་ལ་ལོག་ཕྱིན་པ་རེད།	དག་འདུལ་ནང་མྱི་

རྣམས་ཀང་མཆོད་མཇལ་ཟྱིན་ནས་ཕྱིར་འཁོར་སེབས།	ཁོ་གཉྱིས་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་ཆ་ཚང་གོ་རེས་ཚང་མ་ཧོན་ཐོར།	ཁོ་ཚོས།	“བསམ་པ་བཟང་ན་ས་

དང་ལམ་ཡང་བཟང་།	བསམ་པ་ངན་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་ངན།”	ཟེར་བ་

དེ་དངོས་ཡོད་རེད་ཅེས་ཟེར།	བཟང་མོ་ཡང་རོ་བུམ་ཚང་ནས་སོ་སོའྱི་

ནང་ལ་ལོག་ཕྱིན།	དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་བཟང་མོ་མ་སྨད་གཉྱིས་མྱི་ཚེ་བདེ་

སྐྱྱིད་ལྡན་པའྱི་ངང་སྐྱེལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད།།	།།

མཚར་གཏམ་

གཙང་ཁུལ་གི་ཁྡེད།

༢
	གོང་གྱི་ཁེད་རྣམས་ཀྱི་ལན།

༡༨།	ལག་པ།	མཛུབ་མོ།	སེན་མོ།		༡༩།	གདུང་དང་ལྕམ།	

༢༠།	ཁབ་མྱིག་ཏུ་ར་སྐུད་དང་བལ་སྐུད་བརྒྱུས་པ།	༢༡།	སྐྱག་པ་གཏོང་བའྱི་ཚུལ།	

༢༢།	ཕང་བ།	ཕང་སྐྱོར།	ལྕུག་གུ།		༢༣།	དྲྱི་མ་བཏང་བ།

༢༤།	ཕེང་བ།	༢༥།	སྣ།	༢༦།	ཁ་དང་སོ།	༢༧།	ལ་ཕུག་དང་ལ་བརར།	

༢༨།	ཞ་ཉེའྱི་མར་ཟོ་ཕག་སྒ་དང་བཅས་ཁ་ཕེ་བས་མར་སྐྱ་རྱིལ་ལྱིར་ཐོན་པ་ལ་ཟེར།

༢༩།	དྲྱི་མ་བཏང་བ།		༣༠།	སོ་སོས་དྲྱི་མ་བཏང་བ་སོ་སོར་ཁ་བ།	

༣༡།	རྩྭ་འཇག་མར་རླུང་བུ་བརྒྱབ་སྟེ་སྒ་བྱུང་བ།	༣༢།	བ་སྐད་བརྒྱབ་པ།	

༣༣།	ལྕགས་ཐབ་རྐང་གསུམ་མའྱི་༼ཛ་ལའྱི་༽ནང་དུ་མེ་བཏང་བ།

༣༤།	ཡོས་བརྔོ་དུས་རྫ་སང་ཚ་མོ་པང་དུ་ལེན་པ།	༣༥།	རྔ་ཡུའམ་རྔ་རྟྱིང་།	

༣༦།	རྔ།	༣༧།	རྫྱི་མ་དང་མྱིག	༣༨.	རྐང་པ་གཉྱིས།

མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རོམ་རྱིག་དྲྭ་བ་ནས་བངས།

རྫོགས་སོ།།

༡༨།	ཤ་ལག་པ་གཅྱིག་ལ་རྱིབ་མ་ལྔ་དང་།	རྱིབ་མ་རེར་མར་གྱི་

ཡས་ཀ་རེ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ཤོད།

༡༩།	མྱི་བརྒྱ་ལ་སྔས་གཅྱིག་བརྒྱབ་པ་ཤོད།	

༢༠།	ལྕགས་ཀྱི་སེའུ་ཁུང་ནང་ནས་ར་ཡྱིས་རྨྱང་ཙམ།	ལུག་གྱིས་

རྨྱང་ཙམ་བས་པ་ཤོད།

༢༡།	གཡག་ཁམ་པ་ཅྱིག་ལ་བཞོན་ནས་འཇུ་མྱི་ནུས་པ་ཤོད།

༢༢།	ཤྱིང་ཕྱི་ལྱིང་ལྱིང་དང་ཕྱི་ལྱིང་ལྱིང་།		རོ་ཨེ་རྐྱོང་རྐྱོང་དང་

ཨེ་རྐྱོང་རྐྱོང་།		ནམ་མཁའ་དར་ལྕོག་ལྱིང་ལྱིང་དང་དར་ལྕོག་

ལྱིང་།					

༢༣།	རྫ་མ་ཁ་རྡུམ་ནས་བྱིའུ་འཕུར་བ་ཤོད།															

༢༤།	ཁྱི་བརྒྱ་ལ་རྒྱུ་མ་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་ཤོད།																		

༢༥།	ཁང་ཆུང་གཉྱིས་ལ་ཀ་བ་གཅྱིག་བས་པ་ཤོད།														

༢༦།	བག་ཕུག་གྱི་ནང་དུ་རོ་དཀར་གོང་གལ་སྒྱིག་པ་ཤོད།								

༢༧།	ལྕགས་ཟམ་ལྕགས་ཀྱི་ཟམ་པར་ཨ་ཅེ་དཀར་མོ་མ་གཏོགས་

མྱི་ཐར་བ་ཤོད།

༢༨།	ཕག་སྐྱ་རྱིལ་ཤོད།

༢༩།	རྟྱིང་པར་གཞུས་པའྱི་རོ་དེ་སྣ་ཁོ་ནར་འཁེལ་བ་ཤོད།									

༣༠།	སོ་སོས་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་སོ་སོའྱི་སྣ་ལ་ཕོག་པ་ཤོད།						

༣༡།	མྱི་མེད་པར་སྱིལ་སྒ་གག་པ་ཤོད།			

༣༢།	ཨ་ཞང་གང་གྱི་གང་སྟེང་དུ།	རྱིན་ཆེན་གྱིང་བུས་གླུ་ལེན་

པ་ཤོད།

༣༣།	མགར་བའྱི་བུ་མོ་མྱིག་དམར་མ་ཤོད།		

༣༤།	མེ་རོག་པང་ལེན་ཤོད།		

༣༥།	སོ་བོ་སྒུར་སྒུར་གྱི་ཁ་རུ་བལ་འཁུར་བ་ཡོད།									

༣༦།	ནང་ཆུང་སོ་མེད་ལྡྱིང་སྒ་ཤོད།																											

༣༧།	རྩྭ་སྱིབ་སྱིབ་ཀྱི་དཀྱིལ་ན།	བྱིའུ་པ་ཁ་པྱི་ཁ་བསད་ཡོད་

པ་ཤོད།	

༣༨།	ཨ་ཅེས་གཡས་ལ་ཕྱིན།	རོགས་མོས་གཡོན་ལ་ཕྱིན།	རྒྱུན་

དུ་སུ་མགོགས་འགན་པ་ཤོད།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕི་ལོ། ༢༠༡༨

ཨཀ་བར་དང་བིར་བལ།
ངག་དབང་བསན་འཛིན་གིས་བསྒྱུར།

༣༥༽ ཚོད་བལྟ་ངྲོ་མ།

༄༅།	།ཐེངས་གཅྱིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱིས་རྒྱལ་ཁང་གྱི་དམག་དཔུང་

རྣམས་ལ་ཕུབ་གསར་པ་དགོས་ངེས་སུ་གཟྱིགས་ཏེ།	རྒྱལ་སྲུང་བོན་ཆེན་

ལ་ཕུབ་སྤུས་ལེགས་བཟོ་མཁན་གྱི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཞྱིག་ལ་བོགས་མ་གཏང་

དགོས་པའྱི་བཀའ་བཏང་བ་རེད།	

	 བོགས་མ་ཕོན་ཆེན་པོ་དེའྱི་ཆེད་དུ་འགན་རོད་བེད་མཁན་མང་པོ་

བྱུང་བ་རེད།	དེའྱི་ཁོད་ན་དུས་རྒྱུན་དུ་རྒྱལ་ཁང་གྱི་ཕུབ་མང་ཆེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་

བེད་མཁན་གྱི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཞྱིག་ཡོད།	

དེས་སྤུས་ཀ་ལེགས་པའྱི་ཕུབ་བཟོ་སྐྲུན་

བེད་ཅྱིང་།	བཟོ་ཚོང་ཁང་དེ་ནས་ཐོན་པའྱི་

ཕུབ་རྣམས་དོན་ངོ་མར་སྤུས་ཀ་ལེགས་

པོ་ཡོད་པ་རེད།	

	 རྒྱལ་སྲུང་བོན་ཆེན་དེ ་ནྱི ་

གཞུང་མྱི་དྲང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།	

ཁོས་བོགས་ལེན་པའྱི་སར་ནས་བར་ཁེ་

ལེན་རྒྱུའྱི་བསམ་ངན་བཅངས་པ་རེད།	

འོན་ཀང་བོགས་ལེན་པས་རང་གྱི་ཐོན་རྫས་རྣམས་སྤུས་ཀ་ཡག་པོ་

ཡོད་སྟབས་བར་ཁེ་སྤོད་རྒྱུ་ཁས་མ་བངས་པ་རེད།	

	 དེ་ནས་ཉྱིན་ཤས་རེས་བོགས་ལེན་པ་དེ་རང་གྱི་ཕུབ་འཁེར་ནས་

གོང་ཚད་གཏན་འབེབས་བཟོ་བར་རྒྱལ་ཁང་དུ་སེབས་པ་རེད།	སྐབས་དེར་

རྒྱལ་སྲུང་བོན་ཆེན་གྱི་སེམས་ནང་བོགས་ལེན་པ་དེ་ངོ་ཚ་པོ་བཟོ་དགོས་

བསམས་ཏེ།	རྒྱལ་པོར་ཁོའྱི་ཕུབ་དེ་གང་ཆེན་གྱི་རྐང་འོག་ཏུ་བཞག་སྟེ་

ཚོད་བལྟ་བེད་དགོས་པའྱི་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་རེད།	

	 ཕུབ་དེ་ནྱི་ལྱིད་ཁོག་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་འཁོག་པའྱི་ཆེད་དུ་བཟོས་

མེད་སྟབས།	དེ་ཉྱིད་གང་ཆེན་གྱི་རྐང་འོག་ཏུ་བཞག་མ་ཐག་ཆག་པ་རེད།	

དེ་ལྟར་གཟྱིགས་འཕལ་རྒྱལ་པོ་སྐུ་རླུང་བཞེངས་པ་དང་བོགས་མ་ཁོ་ལ་

མ་སྤད་པ་རེད།	

	 བོགས་ལེན་པ་དེ་སེམས་ཞེ་དྲག་ཕམ་སྟེ་བྱིར་བལ་སར་ཕྱིན་པ་

རེད།	ཁོས་དྲང་བདེན་མྱིན་པའྱི་ཚོད་བལྟ་དང་གཞུང་མྱི་དྲང་བའྱི་བོན་ཆེན་

གྱི་ཀུན་སོང་ངན་པ་བཅངས་པ་སོགས་བྱིར་བལ་ལ་ཞུས་ཤྱིང་།	བྱིར་བལ་

གྱིས་ཁོ་ལ་སང་ཉྱིན་ཕུབ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཁེར་ཤོག་དང་ཁེད་ལ་དྲང་པོ་བེད་

ཆོག་ཅེས་ལབ་སྟེ་བཏང་བ་རེད།	

	 ཉྱིན་རེས་མ་དེར་བོགས་ལེན་པ་དེ་ཕུབ་གསར་པ་ཞྱིག་འཁེར་

ནས་རྒྱལ་ཁང་དུ་སེབས་པ་རེད།	རྒྱལ་པོས་ཁོ་མཐོང་བ་དང་བསུན་པོ་

ཆགས་ཏེ།	“ངས་སྔ་ས་ནས་བོགས་མ་

དེ་ཁོད་ལ་སྤོད་རྒྱུ་མྱིན་པ་ཐག་བཅད་

ཚར་ནའང་ཡང་བསྐྱར་གང་བེད་དུ་ཡོང་

བ་ཡྱིན།”	ཞེས་དྲྱིས་པ་ན།	བྱིར་བལ་

གྱིས་།	“རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ཕུབ་ནྱི་

དམག་མྱི་རྣམས་གྱི་མཚོན་ལས་སྐྱོབ་

པའྱི་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་ལས།	རོག་ཁེས་

ལྱིད་པོ་དང་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་དེ་

འདྲ་ཁོག་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་ཞྱིག་མ་རེད།	དེས་ན་ཕུབ་དེ་ཕན་

ཐོགས་ཐུབ་མྱིན་ཚོད་བལྟ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།”	ཞེས་ཁོའྱི་

ཚབ་ཏུ་ལན་བརྒྱབས་པ་རེད།	

	 རྒྱལ་པོས་བྱིར་བལ་གྱི་གཏམ་དེར་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག་དགོངས་

ཏེ།	དེ་མ་ཐག་གྱི་ཐོགས་པའྱི་དམག་མྱི་གཉྱིས་བོས་པ་རེད།	དམག་མྱི་

གཅྱིག་གྱིས་ཕུབ་འཛིན་ཅྱིང་།	དམག་མྱི་གཞན་དེས་གྱི་བསྣུན་ནས་རྒྱུན་

རྱིང་ཚོད་བལྟ་བས་རེས་དམག་མྱི་གཉྱིས་པོས་ཕུབ་དེ་མཁེགས་པོ་དང་

ཁོ་ཚོར་འཚམས་པོ་ཡོད་ལུགས་ཞུས་པས།	རྒྱལ་པོའྱི་བོ་ལའང་བབས་

པས་བོགས་མ་དེ་ཁོ་ལ་གནང་བ་རེད།	མཐར་བོགས་ལེན་པ་དེས་བྱིར་

བལ་ལ་ཕག་རོགས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་དགའ་པོའྱི་ངང་

ལོག་ཕྱིན་པ་རེད།།	།།	

༡༽ ཟུར་ཁང་དབང་ཆྡེན་དགྡེ་ལྡེགས།

༄༅།	།བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ནྱི་བཙན་

བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཐོག་མ་དེ་ཡྱིན།	ཁོང་ནྱི་

ཕྱི་ལོ་	༡༩༡༠	ལོར་ཡབ་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་ཚེ་བརྟན་དང་།	ཡུམ་ལ་རྒྱ་

རྱི་ཚེ་བརྟན་ཆོས་འཛོམས་གཉྱིས་ཀྱི་སས་སུ་ལ་སར་

འཁྲུངས་པ་རེད།	ཁོང་གྱིས་ཐོག་མར་ཞྱིབ་ཁང་དོ་དམ་

པའྱི་ལས་གནས་བཞེས་པ་དང་།	དེ་ནས་བཀའ་ཤག་

གྱི་དྲུང་ཡྱིག་སྟེ་བཀའ་དྲུང་དུ་བསྐོ་གཞག་བསྩལ།	ཕྱི་

ལོ་	༡༩༣༣	ལོར་མདོ་སྨད་སྤྱི་ཁབ་ཏུ་བསྐོས་པ་དང་

རྱིམ་པས་མདའ་དཔོན་དུ་བསྐོ་གཞག་བསྩལ།	དེ་ནས་

དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་ཐོག་ཕྱི་ལོ་	༡༩༤༣	ལོར་བཀའ་

བོན་དུ་བསྐོ་གཞག་བསྩལ་པ་རེད།	

	 ཕྱི་ལོ་	༡༩༥༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	ཉྱིན་ལ་

སར་བོད་མྱིའྱི་ཞྱི་རོལ་ཆེན་པོ་བྱུང་རེས།	༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་འཁོར་ལན་དུ་རྒྱ་

གར་དུ་བཙན་བོལ་ལ་ཕེབས།	ལོ་དེའྱི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	ཉྱིན་སྐུ་འཁོར་ལན་

རྒྱས་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཆུ་དྭངས་མོར་འབོར་བ་དང་།	ཟླ་	༤	

ཚེས་	༢༠	ཉྱིན་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་འཁོར་བཅས་མ་སུ་རྱིའྱི་བཞུགས་ཡུལ་བྱིར་

ལ་ཧའོ་སྱི་	(Birla House)	རུ་ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས།	༸གོང་ས་

མཆོག་གྱིས་དེ་སྔོན་ནས་བོད་གཞུང་སྒྱིག་འཛུགས་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་

རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཐོག	ཕྱིས་འབྱུང་གཞུང་གྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་

ཆེད།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༥༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༩	ཉྱིན་དེ་སྔའྱི་བཀའ་ཤག་ཡོད་མུས་

ཐོག	ལས་ཁུངས་ཁག་བཞྱི་གཏན་འཛུགས་གནང་སྟེ།	བཀའ་བོན་སོགས་ཀྱི་

ལས་བགོས་གནང་ཞྱིང་།	ནང་སྱིད་ལ་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་དང་།	

ཕྱི་སྱིད་ལ་སྣེའུ་ཤར་ཐུབ་བསྟན་ཐར་པ།	ཆོས་དོན་ལ་ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་མེད་

བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།	འདུ་འགོད་(འདུ་འགོད་ལས་

ཁུངས་ཞེས་པ་དེང་སྐབས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་གོ་

དགོས།)ལ་བཀའ་ཚབ་གཡུ་ཐོག་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་

བཅས་པར་ལས་ཁུར་ཞུ་དགོས་པ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་

བ་ལྟར།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༦༠	ཟླ་	༨	པ་བར་དུ་ནང་སྱིད་ལས་

དོན་ཐོག་བཀའ་བོན་ཁྱི་པའྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས།	ལོ་

དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གཞུང་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་

།	ལས་བེད་བཀོད་སྒྱིག་ལ་ལེགས་བཅོས་གནང་དགོས་

པའྱི་བཀའ་ཕེབས་ལྟར་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་།	ལོ་དེའྱི་	

ཟླ་	༩	ཚེས་	༢	ཉྱིན་བོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་

སྐབས་དང་པོའྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་འབེལ་བོད་ཆོས་སྱིད་

ཟུང་འབེལ་མང་གཙོའྱི་གཞུང་དབུ་བརེས་པའྱི་རྟེན་འབེལ་མཛད་སོའྱི་ཉྱིན་གྱི་

ཚོགས་འདུའྱི་དབུ་འཛིན་གནང་།	དེ་ནས་མྱི་རྱིང་བར་ནང་མྱི་ལན་རྒྱས་ཐའྱི་

ཝན་དུ་གཞྱིས་སོས་གནང་བ་དང་།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༧༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༣	ཉྱིན་

དགུང་ལོ་	༦༧	ཐོག་ཡུལ་དེ་གར་སྐུ་ཚེའྱི་འཕེན་པ་རྫོགས་པ་རེད།།	།།	

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་བཀའ་བྲོན་ཁི་པ། ། 
རོམ་སྒྱིག་ལས་རོགས་ཀྱིས་བཏུས། ༄༅། །ཤྗེས་འདོད་ཆྗེ་བའི་ཇོར་ཡིས་རྐང་འཁོར་གཏོང་བ། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར།

༣

ཁོས་ཇོར་ལ་དཔེ་ཁུག་དེ་སྤད་ནས།	སྔོན་ལ་ཁོམ་ལམ་གྱི་ཕོགས་

གཅྱིག་ལ་བསྐྱལ་དགོས་པ་དང་།	དེ་ནས་ཚུར་ཁ་སོག་ནས་ཁོམ་ལམ་

གྱི་ཕོགས་གཞན་དེ་ལ་བསྐྱལ་དགོས་པར་བཤད་པ་རེད།

	 ཇོར་ཡྱིས་དཔེ་ཁུག་འཁེར་ནས་རྐང་འཁོར་གཏོང་སྐབས་

གདེང་སོབས་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པ་རེད།	

ཁོས་གང་ལམ་སྟོན་བས་པ་བཞྱིན་སྔོན་ལ་ཚགས་ཤོག་རྣམས་ཁོམ་

ལམ་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་སྐྱེལ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།	

	 དེ་ནས་ཁང་པ་མཐའ་མ་དེར་སེབས་སྐབས་ཁོས་ཉེ་འགམ་

དུ་རྒྱུག་ཆུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་མཐོང་བ་དང་དེར་ག་རེ་ཡོད་མེད་ཤེས་

འདོད་བྱུང་སྟེ།	ཚགས་ཤོག་ལག་མ་རྣམས་བསྐྱལ་རྒྱུར་ཚུར་མ་

ལོག་པར་ཕར་མུ་མཐུད་ཕྱིན་པ་རེད།

རྒྱུག་ཆུ་དེར་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཟམ་པ་ནས་ཉ་འཛིན་བཞྱིན་པ་དང་།	ངང་

པ་ཁྱུ་ཞྱིག་རྒྱུག་ཆུའྱི་ཐུར་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་དང་།	ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཀྱིས་

གྲུ་ལ་རེད་མོ་རེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་སོགས་མཐོང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།	

ཇོར་ཡྱིས་དེ་ལྟར་མཐོང་བ་དང་གྲུ་རེད་རེ་སར་ལྟ་འདོད་བྱུང་བ་རེད།	

འོན་ཀང་ཚགས་པར་སྐྱེལ་མཁན་བུས་ཚགས་པར་བསྐྱལ་མེད་པ་

ཧ་གོ་ཡྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཞེད་སྣང་བྱུང་བ་རེད།	དེ་འདྲ་སོང་ཙང་

ཁོས་རྐང་འཁོར་བཏང་ནས་ཕྱིན་པ་རེད།

ཇོར་ཡྱིས་རྐང་འཁོར་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གྲུ་ཆུང་དེ་དག་སེམས་

ལ་འཁོར་གྱིན་ཕྱིན་པ་རེད།	ཁོ་ལ་གྲུ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ན་སྐྱྱིད་པོ་

ཡོང་ངེས་རེད།	འོན་ཀང་ཁོ་ལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གང་འདྲ་བས་ནས་རག་

གྱི་རེད་དམ།	ཁོས་བསམ་བོ་མང་པོ་བཏང་ནས།	མཐར་བསམ་བོ་

ཞྱིག་འཁོར་བ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།



༄༅།	།ཀོག་པ་པོ་སྤྱི་དང་།	ལག་པར་དུ་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་

ལ་ཞུ་རྒྱུར།	བོད་མྱིའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་དེ་ཚོ་མཆོད་གཤོམ་དུ་

བསྒྱིགས་མ་བཞག་པར་དཔེ་ཀོག་བེད་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕེབས་པ་

བཞྱིན།	འདོན་ཐེངས་འདྱི་ནས་ལེ་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསྟན་འགྱུར་ནང་ལ་བཞུགས་

པའྱི་སྔར་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའྱི་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་སོབ་ཕྲུག་

གྱི་གནས་ཚད་ལ་དཔག་པའྱི་ཐོག་ནས་ངོ་སྤོད་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།	

	 སྤྱིར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་ཐོབ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་

ཀང་།	གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞྱི་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་རྣམས་ནྱི།	དུས་རབས་

བརྒྱད་པའྱི་དཀྱིལ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་དཀྱིལ་བར་དུ་འཁྲུངས་པ་དང་།	དེ་དག་

གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་རྒྱ་གར་ཙམ་པརྞའྱི་བ་མ་ཆེན་པོ་མྱི་འཇྱིགས་པ་སྦྱིན་པ་དཔལ་	

(अभयद��ी)	གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར།	དགེ་སོང་སྨོན་འགྲུབ་ཤེས་རབ་

ཀྱིས་ལེགས་སྦར་ལའྱི་སྐད་དམ་སཾསྐྲཏ་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅྱིང་།	པེ་ཅྱིང་བསྟན་

འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཕོགས་ལུ་པའྱི་འགོར།	གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས།	ཞེས་

པའྱི་ཐོག་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཤྱིག་ཡྱིན།		ལོ་རྒྱུས་བསྟན་བཅོས་དེ་

ཉྱིད་གྲུབ་ཐོབ་མཐའ་མ་གོངས་ནས་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་མ་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བྱིས་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་གང་འཚམས་དག་པོ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་ཆོག

	 གྲུབ་ཐོབ་དེ་དག་ནྱི།	སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་མཚུངས་ནས་

ཕེབས་པ་མྱིན་པར།	རྒྱལ་རྱིགས་དང་།	བོན་པོའྱི་རྱིགས།	སྙན་ངག་མཁན།	རོལ་

མོ་བ།	ཞྱིང་པ།	རྫ་མཁན་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་འདྲ་མྱིན་ནང་འཁྲུངས་

པའྱི་གསང་སྔགས་ཉམས་ལེན་པ་ཤ་སྟག་རེད།	དེའྱི་ནང་ནས་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་

ཐམ་པ་རྣལ་འབོར་པ་དང་།	བཞྱི་རྣལ་འབོར་མ་རེད།	ལག་པར་དུ་གྲུབ་ཆེན་བྱི་རུ་པཱ་

དང་།	ཏྱི་ལོ་པཱ།	ན་རོ་པཱ།	ས་རཧ་པཱ།	ལཱུ་ཧྱི་པཱ།	ཌོམྱི་པཱ།	ཞྱི་བ་ལ་སོགས་ནྱི་གགས་

ཆེ་བ་ཁག་ཅྱིག་ཡྱིན།	ལག་པར་དུ་ས་སྐྱ་པའྱི་ལམ་འབས་བརྒྱུད་པ་གྲུབ་ཆེན་བྱི་རུ་

པཱ་དང་།	བཀའ་བརྒྱུད་པ་གྲུབ་ཆེན་ཏྱི་ལོ་པཱ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་ན་རོ་པཱ་ལ་ཐུག་ཡོད།	

	 གྲུབ་ཐོབ་ཕལ་ཆེ་བའྱི་མཚན་གྱི་རེས་སུ་པ་སྒ་ཡོད་པ་དེ་ལེགས་སྦར་

སྐད་ཀྱི་པཱད་ཞེས་ཞེ་སའྱི་ཚུལ་དུ་ཞབས་ཞེས་པའྱི་སྐད་དོད་སྦར་བ་ཟུར་ཆག་པར་

སེམས།	འོན་ཀང་གྲུབ་ཐོབ་དེ་དག་གྱི་མཚན་གྱི་པ་སྒ་བདག་སྒའྱི་པ་ནང་བཞྱིན་

འབྱི་བ་དང་།	མཚན་ཧྱིལ་པོའྱི་དག་ཆ་འབྱི་སོལ་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་།	

འདྱིར་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གྱི་དག་ཆ་ཕལ་ཆེ་བ་ཝཱ་ཎ་ཆེས་མཐོའྱི་གཙུག་

ལག་ཁང་ནས་ཧྱིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་མཚན་བང་གཞྱིར་བཟུང་

འཇོག་ཐབས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།	

	 ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཉྱིད་འབྱི་བར་ཡྱིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་པ་བརྒྱུད།	ཕྱི་

ལོ་	༡༩༧༩	ལོར་ཝཱ་ཎ་ཆེས་མཐོའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ཧྱིན་བོད་ཤན་

སྦར་ཐོག་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ནས་ད་བར་དུ་བོད་

ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ནས་དེབ་གཟུགས་ཐོག་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་

ལྔ་ཙམ་པར་སྐྲུན་གནང་བ་མཇལ་ཞྱིང་།	ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་གོང་འཁོད་པེ་ཅྱིང་བསྟན་

འགྱུར་དུ་གསལ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་མ་དཔེ་ལྟར་པར་སྐྲུན་གནང་བ་གཙོ་ཆེ་ཞྱིང་།	ཕྱི་ལོ་	

༡༩༨༥	ལོར་ཀེཐ་	ཌོའ་ོམེན་	(Keith Dowman)	ཞེས་པས་གོང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་

དེ་ཉྱིད་ཨྱིན་ཇྱིར་བསྒྱུར་འདུག	དེ་མྱིན་གྲུབ་ཐོབ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཕན་བུ་ཐོབ་

ས་ཡང་།	ཕལ་ཆེ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤྱིན་ཏུ་རག་དཀའ་བས།	ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔྱད་བསྡུར་དེ་

ཙམ་མེད་པར་སྔར་གྱི་བོད་འགྱུར་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཉྱིད་གཞྱིར་བཞག་ཐོག	སོབ་ཕྲུག་ལ་

དམྱིགས་ནས་སྐུ་པར་དང་ལན་དུ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་གོ་བདེའྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་

དུ་འབྱི་ཐབས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།

རི་མོ་འབི་མཁན། བསན་འཛིན་ཉི་མ།  

དཔྗེ་སོན་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་གསུམ་པ།

བཀའ་སྲོབ། 

 རྲོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།  ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ། 

 རྲོམ་སྒྲིག་པ།              ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

 རྲོམ་སྒྲིག་ལས་རྲོཌ།       ངག་དབང༌བསན༌འཛིན།

 རི་མྲོ་བ།               ངག་དབང་རྡྲོ་རྡེ།

 ཇུས་འགྲོད་པ།            ངག་དབང་བསན་འཛིན།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའྲི་བང་མཛོད་ཀྲི་ཡྲིག་འབེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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R-28	Ramesh	Park
Laxmi	Nagar

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

རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།ཆུ་རྐལ་རྒྱག་པ།།

ཨ་ཁུ་ཕག་པས་རྐྱལ་མགོགས་པོ་བརྒྱབ་སྟེ་ཆུ་ནང་ནས་དོན།	

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།	

ཨ་ཡོ། ཏོག་ཙམ་མ་

གཏོགས་རང་སོག་ཤོར་

གྲབས་ཡིན། 

དྲན་པ་བརེད་ས་བའྱི་

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་རང་རེད།	

ཆར་དུས་སྐབས་

གཙང་ཆུ་རྒྱས་ཀྱི་

ཡོད་པ་ངས་བཤད་

བྱུང་ང་།	
ངས་རྦད་དེ་བརེད་ཤག	

ངའྱི་དྲན་པ་འདྱི་ཡྱིན་ན་་་

ཧ་ཧ་ཧ་་་ཧ་ཧ་ཧ་་་

རོམ་བསྡུའྱི་གསལ་བསྒགས།	

༄༅།	།རྒྱ་ཆེའྱིེ་ཀོག་པ་པོ་སྤྱི་དང་ལག་པར་དུ་སོབ་མ་རྣམས་ལ་སར་

ཡང་ཞུ་རྒྱུར།	ད་ཕན་ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་

སྐབས་བངས་པར་ལེགས་བསུ་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ།	ད་དུང་རྣམ་

པ་ཚོས་བརམས་སྒྲུང་ཐུང་ངུ་དང༌།	མཚར་གཏམ།	རྱི་མོའྱི་སྒྱུ་རལ།	

རྒྱུན་ཤེས་དང༌།	དེ་བཞྱིན་ཚན་རྱིག་དང༌།	འཕོད་བསྟེན་ཤེས་བ།	ཕྱི་

རྒྱལ་གྱི་སྒྲུང་གཏམ་ལེགས་གས་བཅས་ཀྱི་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་པ་རྣམས་

དོ་བདག་སོ་སོའྱི་ཁ་བང་ཁ་གསལ་བཀོད་པའྱི་ཐོག	རོམ་སྒྱིག་པའྱི་ཁ་

བང་ཐོག་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་དགོངས་འཇགས་ཞུ།	རོམ་སྒྱིག་པས།

༄༅། །སློབ་ཕྲུག་གི་གནས་ཚད་ལ་དཔག་པའི་བསྐྱར་དུ་བིས་པའི་

གྲུབ་ཐྲོབ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིའི་ལྲོ་རྒྱུས། །
རོམ་སྒྱིག་པས།

རྲི་མོའྲི་གྲིང་ཁ།

ངག་དབང་བསན་འཛིན་གིས་བརྩམས། 

རི་མོ་འབི་མཁན། འཛོམས་སྐིད།  

དཔྗེ་སོན་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།

རི་མོ་འབི་མཁན། བསན་འཛིན་ནོར་བུ།  

ལ་དྭགས་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ག་པ།

རི་མོ་འབི་མཁན། བྱང་ཆུབ་ཕུན་ཚོགས།  

དགའ་ཤར་ཐྗེ་པོ་ཁང་ཚན། འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ།

རི་མོ་འབི་མཁན། རྣམ་རྒྱལ་རོ་རྗེ།  

སྗེལ་ཀོབ་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་བཅིུས་ག་པ།

རི་མོ་འབི་མཁན། བྱང་ཆུབ་དཔལ་མོ།  

སྗེ་ལ་ཁུའི་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཀ་པ།

རི་མོ་འབི་མཁན། བོ་བཟང་ཚེ་རིང་།  

སུ་ཇ་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་ཀ་པ།

ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢	ཉྱིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས་མཁན་བཀའ་བོན་ལས་ཟུར་སོགས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་དད་རྟེན་བོད་རེ་སོང་བཙན་སམ་པོའྱི་སྐུ་བརན་རེ་གསོལ་རས་དང་

བཀའ་སོབ་བཀའ་དྲྱིན་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀིས་རྡེས་སུ་གཟུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཕལ་ཆྡེར་ངས་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ཐུབ།

༄༅། །ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་ཞེས་རོད་སྐབས་དེང་དུས་འཛམ་གིང་འདིའི་སྒང་གི་ཚན་རིག་པ་མང་པོས་ཧ་ལམ་སེམས་ཁམས་རིག་པ་སོགས་ཀི་ཐོག་ལ་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཞིག་ཆགས་ཡོད། བོད་ཀི་

བདེན་དོན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད། ང་རང་ཚོས་དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་བོད་བསྟན་སིད་སླད་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་པ་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པར་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་

པར་བརེན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཚོགས་བསགས་ཡོད།  གཉིས་ནས་བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་ནི་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་འདུལ་ཞིང་ཞེས་ཡོངས་གྲགས་རེད།  ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་སྐུའི་རྣམ་སྤྲུལ་འདྲ་མིན་གི་ཐོག་ནས་བོད་བསྟན་སིད་ཀི་འཕིན་ལས་བསྐྱངས་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེར་བརེན་ང་ཚོས་བོད་སྤྱི་པའི་དོན་དུ་སོ་སོའི་མི་ཚེ་གང་པོ་བཏང་

ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དེ་སོ་སོར་བིན་རླབས་ཟེར་ནའང་འདྲ། ལས་ཀི་འབེལ་བ་ཟེར་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་འབེལ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།  དེར་བརེན་

ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀིས་རེས་སུ་གཟུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ངས་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ཐུབ། ཤེས་སོང་ངམ།  གང་ལྟར་མི་ཚེ་འདི་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་འདུལ་

ཞིང་བོད་བསྟན་སིད་ཀི་དོན་དུ་སོ་སོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་གནས་ཐུབ་པ་ངོས་ཀིས་དེ་ལྟར་དྲན་གི་འདུག  

རྫོགས་སོ།།


