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algae - ཆུ་བལ། ཉ་ལྕིབས།

algebra - ཚབ་རྕིས། 

aluminium - ཧ་ཡང།

anchor - མདོ་འཛིན་པ། གཙོ་སྐོང་པ། 

analog watch - མདས་སོན་ཆུ་ཚོད། 

anemone clematis - དབྕི་མོང་དཀར་པོ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

ཨ་ཁུ་ཕག་པས་ཅ་ལག་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་སེ་པོའྱི་ནང་བླུགས།	

ལགས་འོང་།	 སང་གནངས་སྐུ་

མགོན་མང་པོ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད།	ད་རྱིས་

གཅྱིག་སྐོན་དང་།	

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

ཡྱི་ཡྱིན་ཏོ།	།	

ཨ་ཁུའྱི་ནང་ལ་མགོན་པོ་མང་པོ་

ཡོང་གབས་ཡོད་པ་འདྲ།	ཉོ་ཆ་ཞེ་པོ་

རྒྱག་གྱི་འདུག་ག	

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

albacore  - ༡། རྔ་ཉ། ༢། རྔ་ཉའྕི་ཤ། 

aloe - ཚེར་ལྡུམ་མེ་ཏོག amaranth - སེའུ།

abnormal སྤྕིར་བཏང་མྕིན་པ། = སྤྱིར་བཏང་ངམ་སྤྱི་སོམས་ཀྱི་ཆ་ལས་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ།

abolition ༡། ར་གཏོར། སྣུབ་པ། = སླད་མར་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་མྱི་དགོས་པ་བཟོ་བའྱི་བྱ་གཞག ༢། ཚེ་གཡོག་ལམ་ལུགས་ར་སྣུབ། = ཚེ་གང་གཡོག་ཏུ་

བཀོལ་བའྱི་ལམ་སོལ་རྩ་གཏོར།

abortion མངལ་དབྱུང་། མངལ་གནས་དབྱུང་བ། = བྱྱིས་པ་བཙའ་དུས་མ་རན་གོང་མངལ་ནས་ཕྱིར་དབྱུང་བའམ་སྐྱུར་བ།

abridge ༡། བསྡུས་པ། = བརདོ་དནོ་གང་ཞྱིག་གྱི་ཡྱིག་གཞྱི་ཉུང་འཕྱི་བྱྱེད་པ།   ༢། སྕིང་བསྡུས་བཟོ་བ། = སྱིང་དནོ་མ་བརླག་པར་བསྡུས་སུ་གཏོང་བ།

absence ༡། མེད་པ། = གནས་དྱེར་མྱེད་པའྱི་གནས་སབས་སམ་རང་བཞྱིན། ༢། ཚོགས་ཆད། ངོ་ཆད། = མྱི་ངོ་དངོས་སུ་ངོ་བཅར་མ་ཐུབ་པ།

ཨ་ཅེ་ཝ་མོས་རྱིས་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས།	ཨ་ཁུ་ཕག་པས་ཁུག་མའྱི་ནང་འབའ་ཁུག་བཙལ།	

ཨ་ཁུ་ཕག་པས་ཡར་མར་བཙལ་ཀང་འབའ་ཁུག་མ་རེད་པ་རེད།	

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས།	གང་
འཚོལ་གནང་གྱི་ཡོད།	

གོང་ཁེར་ནང་ལས་ཀ་གང་ཡོད།	

༄༅། །ངའྕི་འབའ་ཁུག། 

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

༄༅། །དེང་རབས་རྕིག་གནས་གསར་པའྕི་བརྡ་ཆད་ཤན་སྦྱར་མ།།



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

རྐུན་མ་རྐུ་བ་ར་རྐུ་ཡྕིན།
ཁ་བརྡའྱི་དྲྭ་ཚིགས་ལས་བཤུས། 

གཞྱིས་ཀ་རེ་གོང་ཁེར་དང་བར་ཐག་ཆེས་རྱིང་བའྱི་གོང་གསེབ་ཁུག་

ཀོག་ཅྱིག་ཏུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཤེས་ཚད་ཅུང་མཐོན་པོར་རོམ་པའྱི་དགེ་

རྒན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེས་ལོ་ན་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ལ་སེབས་པའྱི་བོ་གསར་

སོབ་མ་རྣམས་ལ་སོབ་ཚན་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད།

	 ཉྱིན་གཅྱིག་རྒན་ལགས་དེས།	རྐུན་མ་རྐུ་བ་ར་རྐུ་ལ།	།རྒྱལ་

བའྱི་སྐུ་ནྱི་ས་སྐུ་ཡྱིན།	།ཞེས་པའྱི་དག་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་བཞྱིན་

པའྱི་སྐབས།	སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་ཡར་ལངས་ཏེ་གུས་ཉམས་དང་བཅས།	

རྒན་ལགས།	“རྐུན་མ་རྐུ་བ་ར་རྐུ་ལ།།”	ཞེས་པའྱི་དོན་ཅྱི་རེད་ཅེས་

དྲྱིས་པ་ན།	རྒན་ལགས་དེས་བསམ་བོ་ཞྱིབ་མོ་ཞྱིག་བཏང་སེ།	རྐུན་

མས་དང་ཐོག་ར་བརྐུས་ཤྱིང་དེ་ནས་ལུག་དང་གླང་སོགས་བརྐུས་

པའྱི་དབང་གྱིས་མྱིང་དེ་ལྟར་ཐོགས་སོ་ཞེས་བརོད་དོ།	།

སྒྲུང་ཐུང་།

 བོ་མཐུན་བསམ་ཤེས་ལྡན་ན། 

   མྕིས་སོན་རང་སྐྕིད་ཡོང་།
པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྱི།

འདོན་ཐེངས་སོན་མའྱི་འཕོས།་་་་

དེ་ནས་ཨ་མས།		“བུ།	རེད་མཚར་མ་བྱས་པར་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡྱིན་

པ་གསལ་པོར་ཤོད་དང་།”	ཞེས་བརོད་པ་དང་།	ཨ་ཕས་ཀང་དེར་མོས་

མཐུན་གྱི་ཚུལ་དུ་བུའྱི་གདོང་ལ་བལྟ་བཞྱིན་མགོ་བོ་གུག་གུག་བྱས།	

ཀྲཥྞ་ཡྱིས།	“དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས།	གནས་ཚུལ་དེ་དངོས་

གནས་རེད།	ངས་རེད་མཚར་བྱེད་ཀྱི་མེད།”	ཅེས་སྨྲས།	ཨ་མས་ཧ་

ཅང་མྱི་འདོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ཏེ།		“དེ་འདྲ་ར་བ་ནས་ཡོང་

གྱི་མ་རེད།	ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་།	སྐད་ཡྱིག	ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་།	

ཟ་ལུགས་སོད་སངས་ཆ་ཚང་བོད་པ་དང་མྱི་འདྲ་བ་རེད།	དེར་མ་ཟད་

ཁོ་ཚོས་བ་ཕྱུགས་དང་མ་ཧེའྱི་ཤ་བཟའ་བ་རེད།	པྲཏཱཔ་ལ་བོད་མོ་ས་

འཛར་ཅན་ཞྱིག་ལས་གཞན་མ་རག་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཐབས་རྡུགས་རེད།	

ད་དཔེ་བསགས་པ་རེད།	ག་འདྲ་བྱས་ན་ཡག་གྱི་རེད།”	ཅེས་མྱིག་ཆུ་

ཕྲུལ་ཕྲུལ་དུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁོ་གའྱི་གདོང་ལ་ལྟ་བཞྱིན་ངུ་ངག་དང་བཅས་

བརོད་པའྱི་ལན་དུ་པ་ཕ་དེས།	“ད་ལྟ་ཁོ་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་

ལས་མེད་ཙང་།	ངས་པྲཏཱཔ་སར་ཕྱིན་ཏེ་ཁོ་གཉྱིས་ཁ་གེས་དགོས་པའྱི་

བསབ་བྱ་བྱས་ན།	ཕལ་ཆེར་ཉན་མདོག་ཁ་པོ་རེད།	སེམས་ཁལ་མ་

བྱེད།”	ཅེས་བརོད་པའྱི་རེས་སུ་ཀྲཥྞས།		“ཁེད་ཚོ་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་

བསམ་བོ་གཏོང་སངས་དེར་ང་ཡ་མཚན་སྐེས་སོང་།	མྱི་གཞན་ཞྱིག་

གྱིས་བོད་པ་དང་མཉམ་དུ་གཉེན་སྒྱིག་བྱས་ན།	མྱི་རྱིགས་དང་ཆོས་

ལུགས་ལ་དབྱེ་འབྱེད་མ་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཡག་པོ་ཡྱིན་པ་དང་།	

རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྲུ་གུས་བོད་མྱི་ཞྱིག་དང་གཉེན་སྒྱིག་བྱས་ན།	འོས་འཚམ་

མྱིན་པ་དང་།	མ་འགྱིགས་པ་གསུངས་པ་དེ་ག་འདྲ་རེད།	བོད་པས་བ་

ཕྱུགས་དང་མ་ཧེའྱི་ཤ་བཟས་པ་ལ་ང་ཚོས་སྐྱུག་བོ་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་

ང་ཚོས་ཉ་ཤ་དང་བྱ་ཤ་བཟས་པ་ལ་བོད་པས་སྐྱུག་བོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད།	ལར་ནས་པྲཏཱཔ་དང་བཀྲྱིས་སྒོལ་མ་ཁོང་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་

གྱིས་གཅྱིག་ལ་བརེ་བ་བྱས་ཏེ་མཉམ་དུ་བསད་པ་རེད།	ངས་ཤེས་

ཚོད་བྱས་ན།	ཁེད་རང་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁོང་གཉྱིས་ཁ་བལ་གཏོང་

རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་དང་ཐབས་ཤེས་ཇྱི་ལྟར་བྱས་ཀང་པྲཏཱཔ་ཀྱིས་ཉན་

རྒྱུ་མྱིན་པ་ཐག་ཆོད་ཚར་འདུག	དེ་ལས་དགའ་པོའྱི་ངང་ནས་བཀྲྱིས་

སྒོལ་མ་མནའ་མར་ངོས་ལེན་བྱས་ན།	ཕན་ཚུན་ཚང་མ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་

གྱི་རེད།”	ཅེས་བརོད།	དེའྱི་རེས་སུ་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་པྲཏཱཔ་ལ་འཇམ་

རྩུབ་གང་རུང་གྱི་སོ་ནས་བོ་འགྱུར་བའྱི་ཐབས་ཤེས་ཇྱི་ཙམ་བྱས་ཀང་

འབས་བུ་མ་ཐོན་པར་བརེན།	མཐར་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀྲྱིས་སྒོལ་མ་

མནའ་མར་ངོས་ལེན་མྱི་བྱེད་ཀ་མེད་བྱུང་སེ་ཀྲཥྞ་ལ།		“པྲཏཱཔ་རཱཡ་

དང་།	བཀྲྱིས་སྒོལ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་གཉེན་སྒྱིག་གྱི་དགའ་སོན་ག་སྒྱིག་བྱེད་

དགོས།”	ཞེས་བརོད་པ་རེད།	

	 ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་རེས་སུ་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་སོབ་དཔོན་རཱཡ་

དང་བཀྲྱིས་སྒོལ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་གཉེན་སྒྱིག་དགའ་སོན་ག་རྒྱས་ཤྱིག་

ཤྱིལྱིགུརྱིར་རང་ནང་དུ་གོ་སྒྱིག་བྱས་ཏེ་མྱི་སོན་རང་སྐྱིད་ལྡན་པ་བྱུང་

བ་རེད།	ད་ཆ་བཀྲྱིས་སྒོལ་མ་དང་སོབ་དཔོན་རཱཡ་གཉྱིས་ལ་རྒྱ་མཚོའྱི་

བུ་གཉྱིས་ཀྱི་སེང་དུ་ཁོང་གཉྱིས་ཀྱི་བུ་མོ་ནོར་འཛིན་གྱིས་བརྱིས་པའྱི་

བུ་ཕྲུག་གསུམ་ཡོད་པ་དང་།	ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་ཡང་སོབ་གྲྭ་འགྱིམས་ཏེ་རང་

མགོ་ཐོན་པ་མ་ཟད།	བཀྲྱིས་སྒོལ་མར་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་དུ་ཚོང་ཁང་ཆེ་

ཐག་ཆོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་ནས་ཡོང་སོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད།	

	 སོབ་དཔོན་རཱཡ་ནྱི་ཧྱིནྡུ་དང་བཀྲྱིས་སྒོལ་མ་ནྱི་ནང་པ་རེད།	

སོབ་དཔོན་རཱཡ་ཡྱིས་དམར་ཟས་མྱི་བཟའ་བ་དང་།	བཀྲྱིས་སྒོལ་མས་

དུས་རྒྱུན་དུ་དམར་ཟས་བཟའ་ཡྱི་ཡོད་ཀང་།	སེམས་པར་ལྷད་མེད་

པའྱི་སོ་ནས་ཡར་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་དང་།	མར་ངན་སོང་ལ་

སྦྱིན་པ་གཏོང་གྱི་ཡོད།	ཡྱིན་ནའང་ཁོང་བཟའ་ཚང་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་

ལ་མྱི་མཐུན་པ་འདྱི་དག་གྱིས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་སྤོད་ཀྱི་མེད།	དེ་ནྱི་

གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བསམ་ཤེས་དང་།	གཅྱིག་གྱི་རྱིག་གཞུང་དང་།	

ཡྱིད་ཆེས།	གོམས་གཤྱིས།	ཆོས་ལུགས་བཅས་ལ་གཞན་དེས་བརྱི་

བཀུར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་མྱིས་སོན་རང་སྐྱིད་བྱུང་བ་རེད།	དེང་སང་

བཀྲྱིས་སྒོལ་མས་སོབ་དཔོན་རཱཡ་ཡྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་ཟླ་རེ་བཞྱིན་རྒྱུན་

མཁོའྱི་བཟའ་བཅའ་དང་།	གོན་ཆས་སོགས་ཇྱི་དགོས་དོ་འདྲེན་མོ་ཊ་

ཆུང་བ་གང་རེ་སྐེལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་།	ཕ་མ་དང་སྤུན་མཆེད་ཚང་མས་

ཀང་བཀྲྱིས་སྒོལ་མ་མནའ་མ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཏུ་བརྱི་བ་ཙམ་མ་ཟད།	ཕ་

མ་གཉྱིས་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བུ་མོ་དང་།	སྤུན་མཆེད་ཚོས་རང་རང་གྱི་

ཕ་མ་གཅྱིག་གྱི་གཉེན་ཉེ་ལས་ཀང་ལྷག་པ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད།	དེས་ན་

བཟའ་ཚང་ཕན་ཚུན་བོ་མཐུན་པ་དང་།	གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བསམ་

ཤེས་བྱེད་ཐུབ་ན།	མྱི་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་དང་།	སྐད་བརྡ་མ་འཕོད་ཀང་

མྱི་ཚེ་སྐྱིད་པོ་དང་།	མྱིས་སོན་རང་སྐྱིད་ཡོང་རྒྱུ་ངེས་པ་ཡྱིན།།	།།	

མཚར་གཏམ་

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

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༢

རོགས་སོ།།

དེའྱི་རྱིང་ལ་ལྷ་མོ་བཟང་པོ་གསུམ་གྱིས་ཐབས་ལམ་ལེགས་པ་ཞྱིག་

འཚོལ་བཞྱིན་ཡོད།	དུས་ཚོད་ཅང་མ་འགོར་བར།	མེ་རཱྱི་ཝེའེ་དཱར་

གྱིས་ལྷ་མོ་གཞན་གཉྱིས་ལ།	མེ་ཕུང་ཞྱིག་གྱིས་གནོད་འཚེ་དེ་འགོག་

མྱི་ཐུབ།	ད་དུང་སྲས་མོ་སྐ་རེངས་ལྷ་མོ་བདུད་མོ་རྒན་མོ་དེ་ལས་སྐོབ་

ཐབས་གཞན་ཡོད་སྲྱིད།	ད་ངས་ཤེས་སོང་།	ང་ཚོས་སྲས་མོ་དགུང་

ལོ་བཅུ་དྲུག་སོན་པའྱི་སྐེས་སྐར་བར་དུ་གསང་བའྱི་གནས་ཤྱིག་ཏུ་

གསོ་སྐོང་བྱས་ན།	ཉེན་ཁ་དེ་ལས་སྐོབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།	ཅེས་བཤད་

པར།	རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་གཉྱིས་ཀྱིས་སེམས་སྐོ་བཞྱིན་དུ་ཞལ་

བཞེས་གནང་བ་རེད།	

དེ་ནས་ལྷ་མོ་བཟང་པོ་གསུམ་གྱིས་ཞྱིང་པ་ཉམ་ཆུང་གྱི་ཆས་སྤས་ནས་

སྲས་མོ་དེ་ཉྱིད་ཤྱིང་ནགས་དཀྱིལ་གྱི་རྩྭ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ཏུ་ཁེར་པ་

རེད།	ཁོ་ཚོས་སྲས་མོའྱི་མྱིང་ལ་སྐ་རེངས་ལྷ་མོའྱི་ཚབ་ཏུ་རྱི་སྐེས་

རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་ཅེས་བཏགས་ཏེ།	རྒྱལ་པོའྱི་སྲས་མོ་ཡྱིན་པ་སུ་གང་ལ་

ཡང་མ་བཤད་པ་རེད།	དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལོ་ངོ་བཅུ་དྲུག་རྱིང་སྐ་རེངས་

ལྷ་མོ་གང་དུ་ཡོད་མེད་གསང་བར་ལུས་པ་རེད།

རྱི་སྐེས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཟྱིན་པའྱི་སྐེས་སྐར་ཉྱིན་

ཤྱིང་ནགས་ནང་ལ་ཤྱིང་ཏོག་ལུམ་འབས་འཐོག་པར་ཕྱིན།	སྐབས་

དེར་ར་བཞོན་པའྱི་ཕོ་གསར་རྱིག་པོ་ཞྱིག་ཐུག་པ་རེད།	ཕོ་གསར་དེ་

སེམས་བཟང་ཅན་ཞྱིག་ཡོད།	བུ་མོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱུས་མེད་མྱི་ལ་སྐད་

ཆ་བཤད་མྱི་ཆོག་ཀང་།	ཕོ་གསར་དེ་མཐོང་བ་དང་དེ་སོན་ངོ་ཤེས་པ་

ལྟ་བུའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་བ་མ་ཟད།	ལྟ་ན་སྡུག་པའྱི་མྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་ཐུག་

པའྱི་རྱི་ལམ་ཡང་ཡང་གཏོང་མོང་ཡོད་པ་རེད།	བུ་མོས་ཁོ་ལ་དགོང་

མོ་རྩྭ་ཁང་དུ་རང་གྱི་ནང་མྱི་ཐུག་འཕད་དུ་ཡོང་དགོས་པའྱི་མགོན་

འབོད་ཀང་བྱས་པ་རེད།	དེ་ནས་བུ་མོས་གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་དེ་ལྷ་

མོ་ཕཽ་ན་དང་།	ཕོ་ལོ་རཱ།	མེ་རཱྱི་ཝེའེ་དཱར་ལ་བཤད་འདོད་ཆེན་པོ་བྱུང་

སེ་ཁྱིམ་ཕོགས་ལ་མགོགས་པོ་རྒྱུགས་ཕྱིན་པ་རེད།	ད་ཚོད་བུ་མོའྱི་

སེམས་པ་བུ་དེར་ཤོར་ཚར་བ་རེད།	



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

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

༡༨༽ ལྷ་ཡུལ་གྕི་འགྲུལ་བཞུད།

འདོན་ཐེངས་སོན་མའྱི་འཕོས།་་་་

དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་འདུན་ཆེན་པོསྐེས་ནས་དེ་མ་ཐག་བྱིར་བལ་རང་གྱི་

མདུན་དུ་བསྐོངས་ཏེ་ཁོང་ལ་གནས་ཚུལ་ཡོངས་རོགས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	

“བྱིར་བལ།	ཁེད་རང་ལྷ་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ངའྱི་ཡབ་ཆེན་གྱི་གནས་སངས་

ག་འདྲ་ཡོད་མེད་རྒྱུས་ལོན་པར་བྱོས་དང་།”	ཞེས་གསུངས་པ་ན།	དེ་མ་ཐག་

བྱིར་བལ་གྱི་སེམས་ནང་རང་ཉྱིད་ལ་ལོག་གཡོ་ངན་ཇུས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གཤོམ་

གྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་པར།	“རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ཁེད་ཀྱིས་

གོང་དུ་བཀུར་འོས་པའྱི་འགན་འཁྱི་འདྱི་གུས་པར་གནང་བར་དགའ་སྤོ་ཆེ།	

འོན་ཀང་བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་པར་གུས་པར་ཟླ་དྲུག་

རྱིང་གྱི་དུས་ཡུན་དང་།	སོར་མོ་འབུམ་བཅུ་

བསྩལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།”	ཞེས་ཆ་རྐེན་དེ་

ལྟར་བཏོན་པ་ན།	རྒྱལ་པོས་ཀང་ཁས་ལེན་

གནང་སེ་ཁོང་ལ་དངུལ་དང་དུས་ཚོད་གང་

དགོས་གནང་བ་རེད།	ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རྱིང་བྱིར་

བལ་གྱིས་གསང་བའྱི་སོ་ནས་ཞུགས་འབུལ་

བྱེད་སའྱི་འོག་ཏུ་ཕུག་ལམ་ཞྱིག་བྲུས་པ་རེད།

	 ཉྱིན་མོ་དེར་དུར་ཤྱིང་ག་སྒྱིག་བྱས་

ཡོད་པ་དང་དེའྱི་སེང་བྱིར་བལ་བསྙལ་ནས་

བཞག་པ་རེད།	དེར་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚང་མས་

བྱིར་བལ་ལ་ག་ལེར་ཕེབས་ཨང་ཞུས་ཏེ་དུར་ཤྱིང་ལ་མེ་བསྒོན།	བྱིར་བལ་གྱིས་

ས་ས་ནས་དུར་ཤྱིང་ཆེད་དུ་རན་བཤེར་ཅན་གྱི་ཤྱིང་བརྱིགས་ཏེ་བཞག་ཡོད་

པས།	ཤྱིང་ལ་མེ་སྒོན་སྐབས་མེ་འབར་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་དུ་ནག་ཐོན་ཡོང་བ་རེད།	

དུ་ནག་འཁྱིགས་པའྱི་གོ་སྐབས་དེ་བཟུང་ནས་དུར་ཤྱིང་འོག་ཏུ་བཟོས་པའྱི་

ཕུག་ལམ་དེ་ནས་བྱིར་བལ་བོས་ཕྱིན་པ་རེད།	

	 དེ་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་རེས་སུ་བྱིར་བལ་ལྷ་ཡུལ་ནས་ལོག་

ཕེབས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱལ་པོས་ཐོས་པ་དང་།	ལམ་སང་བྱིར་བལ་ཐུག་

པར་ཕྱིན་པ་རེད།	བྱིར་བལ་གྱི་ཁ་སྤུ་རྣམས་སྐ་བོར་འགྱུར་ཡོད་པ་རྒྱལ་པོས་

གཟྱིགས་ཏེ།	“བྱིར་བལ།	ངའྱི་ཡབ་ཆེན་ག་འདྲ་འདུག་གམ།”	ཞེས་སྤོ་སེམས་

ཆེན་པོས་དྲྱིས་པ་ན།	“རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ཁོང་ལྷ་ཡུལ་དུ་སྐུ་ཁམས་གསལ་

ཞྱིང་བོ་ཡྱིད་བག་ཕེབས་ངང་བཞུགས་འདུག	ལྷ་ཡུལ་ཟེར་བ་དེ་དངོས་གནས་

ངོ་མཚར་ཆེ་བའྱི་ཡུལ་ཞྱིག་རེད་ཨང་།	ཁོང་མྱི་ཚེ་སྐྱིད་པོའྱི་ངང་ནས་སྐེལ་

བཞྱིན་འདུག	འོན་ཀང་ཁོང་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་རང་འདུག”	ཅེས་བྱིར་བལ་

གྱིས་ལན་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་ན།	རྒྱལ་པོས་མཁེན་འདོད་ཆེན་པོས།	“དཀའ་ངལ་

དེ་གང་རེད་འདུག” ཅེས་དྲྱིས་པར།	བྱིར་བལ་གྱིས།	“རྒྱལ་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ།	ལྷ་

ཡུལ་དུ་སྐྲ་བཞར་བ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཁོན་ནས་མྱི་འདུག	དེར་བརེན་ཡབ་ཆེན་གྱིས་

དུས་རག་ཏུ་རྒྱལ་པོའྱི་སྐྲ་བཞར་བ་ཁོང་ཞེ་པོ་དྲན་གནང་གྱི་འདུག་གསུངས་

སོང་།	ལྷག་པར་དུ་ཁོང་གྱིས་སྐྲ་བཞར་བ་དེ་ཁོང་གྱི་ཞབས་ཕྱི་རུ་ཡྱིན་གཅྱིག་

གཏོང་རོགས་གནང་ཞུས་སོང་།”	ཞེས་ལན་ཕུལ།	

	 བྱིར་བལ་གྱི་གཏམ་དེ་ལྟར་ཐོས་པ་དང་རྒྱལ་པོས་སྐྲ་བཞར་བ་དེ་ཡར་

བོས་ཏེ་གསུངས་པ།	“ཁེད་ལ་གཏམ་བཟང་

ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།	ངའྱི་ཡབ་ཆེན་དམ་པས་

ཁེད་རང་ཕ་ཡུལ་དུ་སྒུག་བཞུགས་འདུག	

ཁོང་གྱིས་དུས་རག་ཏུ་ཁེད་ཀྱི་ལག་རལ་

ལ་བསོད་བསགས་ཆེན་པོ་གནང་གྱི	དེར་

བརེན་གང་མགོགས་ལྷ་ཡུལ་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ག་

སྒྱིག་ཡོངས་རོགས་བྱོས་ཤོག”	ཅེས་བཀའ་

བསྩལ།	

	 སྐྲ་བཞར་བས་རྒྱལ་པོའྱི་གསུང་

དེ་ཐོས་པ་དང་སེམས་ནང་འཇྱིགས་དངངས་

ཆེན་པོ་སྐེས་ཏེ།	དེ་མ་ཐག་རྒྱལ་པོའྱི་རྐང་པར་འཐམས་ནས་དེ་སོན་སྐུ་བཅར་

བ་ཚོས་བཤམས་པའྱི་ལོག་ཇུས་ཡོངས་རོགས་བགངས་པ་རེད།	རྒྱལ་པོས་

ལོག་ཇུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་པ་དང་ཁོང་ཁོའྱི་མེ་འབར་ཏེ་ལོག་ཇུས་པ་

རྣམས་མདུན་དུ་བསྐོངས་ཏེ།	སྐྲ་བཞར་བ་གཙོས་ཁོ་ཚོ་ཚེ་བཙོན་དུ་བཅུག་

པ་རེད།	

	 དེའྱི་རེས་བྱིར་བལ་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཕུག་ལམ་བརྒྱུད་བོས་བྱོལ་ཕྱིན་

པའྱི་སྐོར་རྒྱལ་པོར་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དང་།	རྒྱལ་པོའང་རང་གྱི་བོ་གོས་ཅན་

གྱི་རོགས་པ་དེ་ཉྱིད་མྱི་དོར་བར་དགའ་སོབས་ཆེན་པོ་སྐེས།	མཐར་རྒྱལ་པོས་

སྐྲ་བཞར་བའྱི་རོངས་དད་ཅན་གྱི་འཆལ་གཏམ་དེར་ཡྱིད་ཆེས་བྱས་པར་བྱིར་

བལ་ལ་བཟོད་གསོལ་ཞུས་པ་རེད།།	།།		

ཤྱེར་ཕྱིན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་སྔགས། 

༄༅།	།འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོང་ཕག་བརྒྱ་པའྱི་

གཟུངས།	ཞེས་པ་ནྱི་ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་ཡྱིན་ལ།	ཆོས་ཚན་

འདྱི་ཉྱིད་སེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སེ་ཕ་པའྱི་ལྡེབ་མ་ཉྱིས་བརྒྱ་གཉྱིས་

ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད།	འདྱི་ཉྱིད་སུས་བསྒྱུར་མྱིན་འགྱུར་བྱང་གསལ་

གྱི་མྱི་འདུག		གཤམ་དུ་ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་གྱི་གཟུངས་དང་ཕན་ཡོན་རྣམས་

གོང་གྱི་བཀའ་འགྱུར་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་བཀོད་ཡོད་པས།	གཟུངས་

སགས་འདྱི་བཏོན་པའྱི་ཕན་ཡོན་ལ་དམྱིགས་ཏེ་གང་མང་འདོན་པའྱི་རེ་

བ་འཆང་གྱི་ཡོད།

	 འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོང་ཕག་བརྒྱ་པའྱི་

གཟུངས།	བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ།	།ཏདྱ་ཐཱ།	ༀ་མུ་ནྱི་དྷརེ།	སཾག་ཧ་དྷརེ།	ཨ་ནུ་ག་ཧ་དྷརེ།	

བྱི་མུཀྱི་དྷརེ།	སཱ་རཱ་ནུ་ག་ཧ་དྷརེ།	བཻ་ཤྲ་བ་ཎ་པ་རྱི་བརན་དྷརེ།	སརྦ་ཀཱརྱ་

པ་རྱི་པྲ་མ་ཎ་དྷརེ།	ས་མནྟཱ་ནུ་པ་རྱི་བརན་ནྱི་དྷརེ་སྭཱ་ཧཱ།	ༀ་པྲ་ཛེ་ཤྲུ་

ཏྱི་སྨྲཏྱི་མ་ཏྱི་བྱི་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།	དྷྱིཿདྷ་ར་ཎྱི་སྭཱ་ཧྭ།	ༀ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མྱི་ཏཱ་བ་ལ་

སྭཱ་ཧཱ།	འདྱི་བཟུང་བས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོང་ཕག་བརྒྱ་པ་

གཟུང་བར་འགྱུར་རོ།	།རག་ཏུ་བཟླས་བརོད་བྱས་ན་ཡྱིད་གཞུངས་པར་

འགྱུར་རོ།	།ལས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་འབྱང་བར་འགྱུར་རོ།	།ཤེས་རབ་

ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སོང་ཕག་བརྒྱ་པའྱི་གཟུངས་རོགས་སོ།།	།།

བརྒྱད་སྟོང་པའྱི་གཟུངས་སྔགས། 

༄༅།	།འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སོང་པའྱི་

གཟུངས།	ཞེས་པ་ནྱི་ཡོངས་གགས་ཤེར་ཕྱིན་བརྒྱད་སོང་པའྱི་གཟུངས་

ཡྱིན་ལ།	ཆོས་ཚན་འདྱི་ཉྱིད་ཀང་སེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སེ་ཕ་པའྱི་

ལྡེབ་མ་ཉྱིས་བརྒྱ་གསུམ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད།	འདྱི་ཉྱིད་ལའང་འགྱུར་བྱང་

མྱི་གསལ།		གཤམ་དུ་བརྒྱད་སོང་པའྱི་གཟུངས་སགས་དང་ཕན་ཡོན་

བཀའ་འགྱུར་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་བཀོད་པ་ལའང་ཐུགས་སྣང་གྱིས་གང་

མང་འདོན་པའྱི་རེ་སྐུལ་ཞུ།	

	 འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སོང་པའྱི་

གཟུངས།	བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ།	།ཏདྱ་ཐཱ།	ༀ་ཧྱིཿ	ཤྲུ་ཏྱི་སྨྲཏྱི་བྱི་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།	པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་

མྱི་ཏཱ་ཡེ།	སརྦ་དུརྒ་ཏྱི་ཤོ་དྷ་ཡ།	རཱ་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།	འདྱི་བཟུང་བས་ཤེས་

རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སོང་པ་གཟུང་བར་འགྱུར་རོ།	།ལྟས་ངན་

པ་སྣ་ཚོགས་ཀང་བཟློག་གོ	།ལས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་དང་།	ངན་སོང་ཐམས་ཅད་

རྣམ་པར་སྦོང་བར་འགྱུར་རོ།	།འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

བརྒྱད་སོང་པའྱི་གཟུངས་རོགས་སོ།	། ་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

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

༄༅། །ཁྕིམ་དུ་ལོག་པ། ། 

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས། 

བྱྱི་ལ་དོམ་ཕྲུག་རང་གྱི་ཕ་མ་དང་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་བས་ཧ་ཅང་དགའ་

པོ་བྱུང་བ་རེད།	

རྱི་བོང་དང་།	བྱྱི་བ་ཐེའུ་ཆུང་།	ཁྲུང་ཁྲུང་བཅས་ཀང་བྱྱི་ལ་དོམ་དང་མཉམ་

དུ་བོད་དུ་སོད་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱས།		

ང་ལམ་ནོར་ནས་ས་ཆ་གཞན་
ཞྱིག་ཏུ་སེབས་སོང་།	ཁོ་ཚོས་ང་
ལ་རོགས་པ་གནང་བྱུང་།	

ཁེད་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་

རེ་ཆེ་གནང་།	

ཨ་མ་ལགས།	ཁ
ོ་ཚོའང་འདྱིར་

སོད་གསུངས་དང
་།		

༣

རེད།	ཁེད་ཚོ་འད
ྱིར་ང་

ཚོའྱི་མཉམ་དུ་ས
ོད་དང་།	

སྐྱིད་པ་ལ་དང་སྐྱིད་པ་ལ།	།

རག་ཏུ་འཛོམས་པའྱི་བཀྲ་

ཤྱིས་ཤོག།	།།	

གངས་ལོངས་བོད་
ཡུལ་སྐྱིད་པ་ལ།	།

དགའ་སྐྱིད་འཛོམས་པའྱི་ཡུལ་
ལུང་འདྱིར།	།

རོགས་སོ།།

རོྩམ་ཡྱིག་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས།

༄༅།།རྒྱ་ཆྱེའྱི་ཀོག་པ་པོ་སྤྱི་དང་རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་སྦྱང་བརོྩན་

གནང་བཞྱིན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཞུ༌རྒྱུར། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཕ་

ཡུལ་ཤྱེས་བྱའྱི་བང་མཛོད་བརྙན་དྱེབ་ཀྱི་ཆྱེད་དུ་སློབ་ཕྲུག་གྱི་མོས་

པ་དང་འཚམས་པའྱི༌གནའ་དྱེང་གྱི་རྒྱུན་ཤྱེས་དང་། མཚར་གཏམ། 

བརྩམས་སྒྲུང་། དྱེ་མྱིན་འཕོད་བསྟྱེན་དང་། ཚན་རྱིག་ཤྱེས་བྱ་ལ་

སོགས་པའྱི་རོྩམ་རྱིགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སྔར་ལྷག་གནང་བའྱི་རྱེ་བ་

དང་བཅས། འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རོྩམ་སྒྱིག་ཚན་པ་ནས་ཁྱེད་

རྣམས་ཀྱི་རོྩམ་ཡྱིག་འདོན་ཐྱེངས་གང་དུ་ཐོན་པའྱི་བརྙན་དྱེབ་དྱེའྱི་

པར་ཕུད་ཁ་གྲངས་ ༣ རྱེ་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡྱིན་པས། རོྩམ་

ཡྱིག་གཏོང་སབས་དོ་བདག་གྱི་སྦྲག་ཐོག་ཁ་བྱང་གསལ་པོ་གཏོང་

གནང་ཡོང་བ་ཞུ། 

 རོྩམ་ཡྱིག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། མངགས་ཉོའྱི་ཁ་བྱང་ཁག་

བརྙན་དྱེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ ༤ པར་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་དྱེ་དོན་དགོངས་

འཇགས་ཡོང་བ་ཞུ། རོྩམ་སྒྱིག་པས། 



བཙོད།
ལོ་མང་སྐེ་བའྱི་ལྡུམ་རྱིགས་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་སེ།	ར་བ་ལྱི་དམར་མདོག་རྱིང་ལ་ཚིགས་

པ་མང་བའྱི་དཀྱིལ་དུ་བུ་ག་ཡོད་པ་དང་།	ཕྱིར་སྐྱི་ལྤགས་དཀར་པོས་བཏུམས་ཡོད།	

སོང་པོ་གྲུ་བཞྱི་ལང་ལ་ཅུང་རྱིང་

བར་སྤུ་དཀར་རྩུབ་པོས་ཁབ་པ་

ས་ལ་ཉལ་ཏེ་སྐེ་བའམ།	ཡང་ན་

སྐེ་དངོས་གཞན་ལ་འཁྱིལ་ནས་ཁྲུ་

གང་ཙམ་སྐེ་བ་དང་།	ལོ་མ་ལང་

སེར་སྙྱིང་དབྱྱིབས་ཅན་གྱི་ངར་བ་

རྱིང་བ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་བར་བར་དུ་འཁོར་ནས་སྐེ་ཞྱིང་།	ལོ་མའྱི་མཐའ་ལ་ཉག་མེད་པ་

མཉམ་པ་དང་།	ལོ་སོང་གྱི་སྤུ་དཀར་ལ་ལག་པ་འཆང་ན་འབྱར་བག་ཟངས་རྱི་དཀར་

པོ་འདྲ་བ་ཡོད།	མེ་ཏོག་སེར་སྐ་ཆུང་བ་འདབ་མ་ལྔ་ལྡན་སོང་པོའྱི་རེར་འཆར་ཞྱིང་།	

འབས་བུ་སོ་ལང་ཆུང་ལ་ཧྱིལ་བ་སྱིན་ཚེ་དམར་སྨུག་འོད་མདངས་རྒྱས་པ་སྐམ་ཚེ་

ནག་པོར་འགྱུར་གྱི་ཡོད།		

སྐེ་གནས།	བོད་ལོངས་ཀྱི་ཀོང་པོ་དང་།	གོ་མོ།	སྐྱིད་གོང་།	འབས་ལོངས།	རྒྱ་གར་

ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སེ་སོགས་ཀྱི་སའྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་ཊར་	༢༧༥༠	

ཡས་མས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཆུང་བའྱི་ནགས་འགམ་དང་།	རྱི་ལྡེབས་ཤྱིང་ཕན་གྱི་གསེབ།	

སོང་ཐུང་སོགས་ལ་འཁྱིལ་ནས་སྐེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའམ་སོན་ཁའྱི་དུས་

ལ་ར་བ་བསོགས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རེས་དུམ་བུར་གཏུབས་ནས་བསྱིལ་གྱིབ་

ཏུ་བསྐམ་དགོས།

བོད་སན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སན་དུ་ཡལ་ཕན་སན་སྦོར་བྱས་པས་ཁག་

ནད་དང་།	མཁལ་མའྱི་འགམས་ཚད།	དེ་མྱིན་རྒྱུ་ལོང་གྱི་ཚད་པ་སོགས་ལ་ཕན་པ་

ཡྱིན།

མྱིང་གཞན།	མདོག་བསྒྱུར་དང་།	མར་བཙོད།	བཙོད་མདུད་ཡང་ཟེར།		

མེ་ཏོག་སེར་ཆེན།

མེ་ཏོག་སེར་ཆེན་ནྱི།	ལོ་རེ་བཞྱིན་སྐེ་བའྱི་སོ་སན་རྱིགས་ཀྱི་སྐེ་དངོས་ཤྱིག་སེ།	ར་

བ་རྐང་གཅྱིག་ལ་ཨ་ར་འདྲ་བའྱི་ར་

ཕན་ཡོད་པ་དང་།	ལོ་མ་སྒོ་དབྱྱིབས་

ཅན་གྱི་མཐའ་ཅུང་ཟད་མྱི་སྙོམས་པ་

ལ་ཕུག་གྱི་ལོ་མ་འདྲ་བ་ས་ལ་འབྱར་

ནས་སྐེ་བ་ཡྱིན།	དེར་མེ་ཏོག་སེར་པོ་

འཆར་ཞྱིང་ལོ་སོང་མེ་ཏོག་བཅད་ན་

འོ་མ་ཅུང་ཟད་འབྱུང་བ་ཡྱིན།	

སྐེ་གནས།	བོད་དང་རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཕལ་མོ་ཆེར་ལྡུམ་རའྱི་ནང་སྐེ་བ་དང་།	

བསྱིལ་དྲོད་སྙོམས་སའྱི་ཁུལ་དུ་འདེབས་འཛུགས་ཀང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་ཙམ་ལ་ལོ་སོང་མེ་འབས་ཡོངས་

རོགས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་བསྱིལ་སར་བསྐམ་དགོས་པ་ཡྱིན།

བོད་སན་དུ་སྦར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སན་དུ་ལོ་སོང་མེ་འབས་སན་སྦོར་བྱས་

པས་མགོ་སོགས་ཀྱི་རུས་པར་གས་ཆག་བྱུང་བ་སྦོར་བ་དང་།	ར་རུལ་བ།	ར་ཕན་

ཆད་པ།	ཆུ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཉམས་པ་སོགས་ལ་ཕན།

མྱིང་གཞན།	བྱང་ཆུབ་མེ་ཏོག་དང་།	ལེ་བརྒན་ཙེ།	མཁའ་འགོའྱི་གསང་སན་བཅས་

ཟེར།	ཨྱིན་སྐད་དུ།	མེ་རྱི་	གོལྜ་	(marigold)	ཟེར།		

༄༅། །སྐེ་དངོས་སན་རྫས་ངོ་སྤོད། །

ཁུངས།	དབུས་སན་རྱིས་ཁང་གྱི་སན་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརམས་གནང་བའྱི་	《 བོད་ཀྕི་གསོ་རྕིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྕིའྕི་སན་གཞུང་བཅས་ལས་བསན་པའྕི་སྐེ་དངོས་སན་རྫས་ཀྕི་

དཔར་རྕིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས་》   ཞེས་པ་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།FIRST AID

རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅།།ཐོག་མའྕི་བཅོས་ཀ།༸གོང་ས་མཆོག་གྕི་བཀའ་སོབ། །

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

  རོམ་སྒྕིག་ལས་རོཌ།  ངག་དབང༌བསན༌འཛིན།

  རྕི་མོ་བ།             ངག་དབང་རྡོ་རེ།

  ཇུས་འགོད་པ།       ངག་དབང་བསན་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
གློག་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

 གློག་འཕྱིན།: shepardelhi@gmail.com

རོམ་སྒྱིག་པས་བཏུས།

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ གནམ་ལོ་གསར་

དུ་བཞད་པའྕི་དགའ་སོན་ལ་འཚམས་འདྕིའྕི་

བཀྲ་ཤྕིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།

༄༅།	།གཞྱིས་བྱེས་བོད་འབངས་ཡོངས་ཀྱི་ཆོས་སྲྱིད་

གཉྱིས་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད།	འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདེའྱི་

དེད་དཔོན་ཆེན་པོ།	འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་

རྣམ་སྤྲུལ་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ྋརྒྱལ་དབང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་གསང་གསུམ་རྡོ་

རེའྱི་ཁམས་སུ་བརན་ཅྱིང༌།	མཛད་འཕྱིན་སར་ལས་རྒྱས་

པའྱི་ཤྱིས་སོན་གསོལ་འདེབས་དང་བཅས་རབ་གནས་མེ་

བྱ།	བོད་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༤	གནམ་ལོ་གསར་དུ་བཞད་པའྱི་

དགའ་སོན་ལ་འཚམས་འདྲྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་གངས་

མེད་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས།	༸མགོན་པོ་མཆོག་གྱིས་དུས་གསུམ་

གསལ་གཟྱིགས་ཐོག་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ནན་གྱིས་ཕག་

བསར་མཛད་དེ།	མཐར་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་

སྐོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཕག་རགས་རྱིན་པོ་ཆེ་སྩལ་རྒྱུའྱི་ཐུགས་

འགན་ལྱི་མོ་བཞེས་མཚམས་མཛད་ཀང་།	བཙན་བྱོལ་བོད་

མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དོན་ཚན་དང་པོར་ཇྱི་གསལ།	

མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕོགས་ལ་དུས་

ནས་དུས་སུ་བཀའ་སོབ་རྱིམ་སྩལ་དང་།	གངས་ཅན་བོད་

འབངས་ཡོངས་རོགས་ཚེ་རབས་གཏན་དུ་མེ་ཏོག་གང་ལ་

ཕོག་པའྱི་ལྷ་སྐལ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བྱོན་གྱི་ཐུགས་

རེའྱི་སྐབས་འོག་ནས་ནམ་ཡང་མྱི་འདོར་བ་མཁནཻ།	མཁནཻ།	

མཁནཻ།	མཁནཻ།	མཁེན།	ཅེས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་

འདེབས་ལགས།	

	 དེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་དང་།	 དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་།		

གཞྱིས་ཆགས།	ཚོགས་པ་ཁག་བཅས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་རྣམ་

པ།	བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད།	རྒྱ་ཆེའྱི་ཀོག་པ་

པོ་སྤྱི་དང་།	ལྷག་པར་དུ་སོབ་གྲྭ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་ལོ་ཆུང་

སོབ་ཕྲུག་བཅས་ལ་རབ་གནས་མེ་བྱའྱི་གནམ་ལོ་གསར་

ཚེས་ལ་འཚམས་འདྲྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་དང་།	འབྱུང་

འགྱུར་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བགེགས་བར་ཆད་ཞྱི་ཞྱིང་།	ཕག་ལས་

གང་གནང་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་སོན་འདུན་དང་

བཅས།	ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས།	

རི་མོའི་གིང་ཁ།

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། ཆོས་གྲུབ། 

དགའ་ཤར་མངའ་རྱིས་ཁང་ཚན།། འཛིན་རྱིམ་གཉྱིས་པ།

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། བྱང་ཆུབ་དཔལ་འབོྱར།

དགའ་ཤར་མངའ་རྱིས་ཁང་ཚན། འཛིན་རྱིམ་དང་པོ། 

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག 

སྱེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ།

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། བྱང་ཆུབ་བསྟན་རྒྱས།

དགའ་ཤར་མངའ་རྱིས་ཁང་ཚན། འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ།

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། བྱང་ཆུབ་ཡར་འཕྱེལ།

དགའ་ཤར་མངའ་རྱིས་ཁང་ཚན། འཛིན་རྱིམ་བཞྱི་པ།

རྱི་མོ་འབྱི་མཁན། གྲགས་པ་ལྱེགས་བཤད། 

དགའ་ཤར་སོག་པ་ཁང་ཚན། འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ།

ལས་ཀ་བྱེད་སར་ཉེན་འགོག

ཐོག་མའྱི་བཅོས་ཀའྱི་ཡོ་ཆས་སྣ་འཛོམས་དང་

དེ་དག་བེད་སྤོད་གཏོང་སངས་ཀྱི་སྦོང་བརྡར།	

ཞལ་བ་རྣམས་གཙང་མ་དང་འབར་

འབུར་མེད་པ་དགོས།	

ཉེན་ཁ་ཡོད་སར་རང་སྲུང་གྱི་

ཡོ་ཆས་བེད་སྤོད།	
ཉེན་འགོག་གྱི་ཐབས་ཇུས་བོ་ངེས།	

མེ་གསོད་བྱེད།	

ལག་ལྱེན་བསྐྱལ་ན་བྱྱིན་རླབས་ཡོང་རྒྱུ་རྱེད།

ཆོས་ཀྱི་བྱྱིན་རླབས་ཟྱེར་རྒྱུ་དྱེ་ཉམས་ལྱེན་བྱས་ནས་བྱྱིན་རླབས་ཡོང་གྱི་རྱེད་མ་གཏོགས། སོ་སོས་ཉམས་ལྱེན་མ་བྱྱེད་ན་བྱྱིན་

རླབས་ཡོང་རྒྱུ་མྱེད། འདྱི་ངོས་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་རྱེད། སོ་སོས་ཉམས་ལྱེན་བྱས་ནས་གང་ཐུབ་ལག་ལྱེན་

སྐྱྱེལ་དུས་རྱིམ་པས་བོར་འགྱུར་བ་ཐྱེབས་ཏྱེ། སྱེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྱེ་དང་། ལུས་ཀྱི་བདྱེ་ཐང་། ཚེ་རྱིང་པོ་ཚང་མ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དྱེར་

བརྱེན་སོ་སོས་ཆོས་ཉམས་ལྱེན་མ་བྱས་པར་བྱྱིན་རླབས་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཡོང་གྱི་རྱེད་བསམས་ནས་བྱྱིན་རླབས་དང་བྱྱིན་རླབས་

ཞྱེས་ལབ་བསྡད་ན་ནོར་འཁྲུལ་རྱེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཐུབ་རྣམས་སྡྱིག་པ་ཆུ་ཡྱིས་མྱི་འཁྲུ་ཞྱིང་། །འགྲོ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་

ཕག་གྱིས་མྱི་སྱེལ་ལ། །ཉྱིད་ཀྱི་རོགས་པ་གཞན་ལ་སོ་མྱིན་ཏྱེ། །ཆོས་ཉྱིད་བདྱེན་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བར་མཛད། །ཅྱེས་ཆོས་ཉྱིད་

བདྱེན་པ་སྟོན་རྒྱུ་དྱེ་ཡང་ང་ཚོས་ཉམས་ལྱེན་བྱྱེད་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་གསུང་གྱི་ཡོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྱེན་འབྱུང་

དང་། རྱེན་ནས་བཏགས་པའྱི་རྱེན་འབྱུང་སོགས་ཆོས་བསྟན་པ་དྱེར་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ཤྱེས་པར་བྱས་ཏྱེ་ཡང་ཡང་བསམ་བོ་

བཏང་ནས་ཡྱིད་ཆྱེས་རྙྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་ལྱེན་སྐྱྱེལ་ན་བྱྱིན་རླབས་ཡོང་རྒྱུ་རྱེད། 

  ཅྱེས་པ་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྱེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ལ་དྭགས་སུ་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁྱི་

ཚོ་བརྒལ་བར་འཕགས་པ་ཐུགས་རྱེ་ཆྱེན་པོའྱི་བཀའ་དབང་སྩལ་པའྱི་སབས་སུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།


