སཱར་ནཱཐ་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས།

ཆོས་འཁོར་དང་པོ་བསྐོར་ཡུལ་

  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༤      

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧                 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།         

༄༅། །ངའི་འབའ་ཁུག།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

ངས་འབའ་ཁུག་འཁྱེར་རྒྱུ་བརྗེད་ཤག
ཅ་ལག་དེ་ཚོའི་རིན་པ་་་་།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༨༥

    

ཧིན་སྒོར། ༥

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

འབའ་ཁུག་རག་དུས་ཅ་ལག་
དེ་ཚོ་ལེན་ན་འགྲིག་གི་རེད།

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

anion - མོ་རྡུལ། cation - ཕོ་རྡུལ།

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

amla - སྐྱུ་རུ་ར།

annular - eclipse གདུབ་འཛིན། མུ་ཁྱུད་ལྡན་པའི་ཉི་འཛིན།

angular stomatitis - ཁ་ཤུ།

རྫོགས་སོ།།

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

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

angelica - ལྕ་བ།

animal sign - ལོ་རྟགས།
archerfish - འཕོང་ཉ།

arena - དོ་ར།

absolute ༡། ལྟོས་མེད། ཆ་ཚང་བ། = ལྟོས་མེད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སམ་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། ༢། ལྷད་མེད། = བསྲེས་ལྷད་མེད་པ།

absorption ༡། སིམ་པ། འཐིམ་པ། = ཆུ་ལྟ་བུ་ནང་དུ་སིམ་པའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ། ༢། སྙོམས་འཇུག = དམིགས་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་སེམས་
ཀྱི་གནས་སྐབས།

abstract ༡། སྙིང་དོན། = གནད་དོན་གལ་འགངས་ཆེ་བ་རྣམས་བསྡུས་པའི་བརྗོད་པ། ༢། སྤྱི་མཚན། = རང་མཚན་གྱི་ལྡོག་ཟླ་སྟེ། བྱ་དངོས་གང་ཡང་རུང་བའི་
རྟོག་བཏགས་ཙམ་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་ཆོས།

absurd ༡། རྒྱུ་མཚན་དང་མི་མཐུན་པའི། ཁུངས་ལུང་མེད་པའི། = རིགས་པའམ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་དང་མི་མཐུན་པ། ༢། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་དབེན་པ། ཆོ་མེད།

= རྣམ་དཔྱོད་དམ་བཟང་པོའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དབེན་པ།

ཁུངས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་<<ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་>>དེབ་ཕྲེང་ཁག་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་པར་རིས་དང་བཅས་བཀོད།  

༢

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

༄༅།།གཉིད་ཁུག་མཛེས་མ།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

སྒྲུང་ཐུང་།

མིས་གང་ཟེར་ལ་མ་ཉན། གང་བྱེད་ལ་ལྟོས།
པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲི།

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

རི་ཞེས་པའི་ནང་དུ་སྟག་ལྷ་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་ཡོད། འབྲུག་ཡུལ་དང་ཕག་

རི་གཉིས་ཇོ་མོ་ལྷ་རིའི་ཕར་རྒྱབ་ཚུར་རྒྱབ་ཏུ་གནས་ཡོད་པས། རྒྱ་ཡིས་

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

རི་སྐྱེས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་གིས་ཨ་མ་ལྟ་བུའི་ལྷ་མོ་གསུམ་ལ་སོ་སོའི་
བརྩེ་དུང་སྐོར་བཤད་པས། ཁོ་ཚོ་སེམས་སྐྱོ་བ་རེད། དེ་ནས་ཁོ་
ཚོས། དེ་རིང་ཁྱེད་རང་གི་སྐྱེས་སྐར་བཅུ་དྲུག་པ་དེ་ཡིན་སྟབས།

ང་ཚོས་ཁྱེད་རང་ལ་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་ཅི་ཡིན་དྲང་པོ་བཤད་ཀྱི་

ཕར་འགྲོ་ཚུར་ཡོང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྟག་ལྷ་ནི་གཞིས་ཀ་རྩེ་
ནས་གཞུང་ཁྲལ་དུས་ཐོག་ཏུ་སྤྲོད་མ་ཐུབ་པར་ཁྲལ་ཆད་ཀྱི་ཉེས་པ་ཕོགས་

ཏེ་ཁོ་པའི་ས་ཁང་གཞུང་བཞེས་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕག་རིར་ཡུལ་གྱར་དུ་
འབྱོར་བ་རེད།

ཕག་རིར་མགྲོན་གཉེར་ཚང་ཉི་མ་ཟེར་བའི་མི་ཚང་ཕྱུག་པོ་ཞིག་

ཡིན། ཁྱེད་རང་ངོ་མ་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་སྐྱ་རེངས་ལྷ་མོ་རེད། ཡོད་པ་དེའི་ནོར་རྫི་བྱས་ཏེ་ལོ་ཤས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ། ཁོ་པ་ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ་
ཁྱེད་རང་གི་གཉེན་སྒྲིག་དེ་སྲས་ཕི་ལིཔ་(Philip)དང་ལྷན་དུ་ ཟེར་བའི་བུ་མོ་ཞིག་དང་ཁ་ཐུག་སྟེ་བཟའ་ཚང་དུ་གྱུར། རིང་པོར་མ་སོང་བར་
གཏན་ཁེལ་ཅིང་། དོ་དགོང་ཁྱེད་རང་གི་ཡབ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་

དུ་གཉེན་སྒྲིག་དགའ་སྟོན་གནང་གི་རེད། དེའི་རྗེས་ལ་ཁྱེད་རང་
གིས་རྒྱུས་མེད་མི་དེ་བསྐྱར་དུ་རྩ་བ་ནས་ཐུག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།
ཅེས་བཤད་པས། རི་སྐྱེས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་སེམས་སྐྱོ་ནས་མིག་
ཆུ་ཕྲུམ་ཕྲུམ་ཤོར་བ་རེད།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

ཁོང་གཉིས་ལ་བུ་མོ་གཉིས་སྐྱེས། ཁོང་བཟའ་ཚང་གཉིས་ཀ་ཉི་མའི་གཡོག་

པོ་ཡིན་ཙང་ཕྱུགས་རའི་ཟུར་དུ་ཁང་གོག་ཆུང་ངུ་ཞིག་བརྒྱབ་སྟེ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།
དབྱར་ཁའི་དུས་སུ་སྟག་ལྷས་སྦྱིན་བདག་གི་གནག་ཕྱུགས་རྣམས་

དེད་དེ་རྩྭ་ཆུ་གང་བཟང་དང་། རི་མགོ་མཐོ་སར་འགྲོ་ཡི་ཡོད། ཕལ་ཆེ་བ་ཇོ་

མོ་ལྷ་རིའི་རི་འདབས་གཡས་གཡོན་དུ་འབྲོག་ས་བཟུང་སྟེ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། དེའི་
དབང་གིས་མི་ཚོས་ཁོ་ལ་འབྲོག་པ་སྟག་ལྷ་ཞེས་བོད་ཀྱི་ཡོད།

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

བརྟེན། བོད་ཀྱི་ས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་བོད་མི་མང་པོ་རྒྱ་གར་དང་། བལ་

ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་སུ་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་བའི་དབང་

གིས་འབྲོག་པ་སྟག་ལྷ་ཡང་། ཉིན་གཅིག་འབྲོག་ས་ནས་སྦྱིན་བདག་གི་འབྲི་
གཡག་དང་། གཞིས་སྡོད་ནང་མི་རྣམས་རང་སར་བཞག་སྟེ། རང་ཉིད་ཁེར་

རྐྱང་འབྲུག་ཡུལ་དུ་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན། དེ་སྔ་འབྲོག་སར་སྡོད་སྐབས་འབྲུག་པ་

དེའི་བར་ལ་རྒྱུས་མེད་ཕོ་གསར་དེ་ཡབ་རྒྱལ་པོའི་ཕྱོགས་སུ་ ངོ་ཤེས་པ་འགའ་ཤས་ཡོད་པས། འབྲུག་ཡུལ་དུ་སླེབས་རྗེས་དེ་དག་བརྒྱུད་

རང་ཉིད་ཀྱི་རྨི་ལམ་ནང་གི་བུ་མོ་དེ་ཐུག་ཚུལ་བཤད་དུ་ཕྱིན་ དེ་འབྲུག་པ་རྒྱམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲི་གཡག་གི་རྫི་བོ་བྱས་ཏེ། ལོ་ཤས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་
པ་རེད། ངོ་མ་བྱས་ན། ཕོ་གསར་དེ་སྲས་ཕི་ལིཔ་ཡིན་པ་རེད། སུ་དྷརྨ་ས་ལར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་
ཁོ་པས་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཧུ་བཱར་ཊི་(Hubert)ལ་རི་སྐྱེས་རྒྱ་སེ་མེ་
བར་བསྐྱོད། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྲུབ་མཚམས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་
ཏོག་གི་སྐོར་བཤད་པས། རྒྱལ་པོ་ཐུགས་ཞེ་དྲག་ཕམ་པ་རེད།
བྱེད་པའི་ལམ་ཞོར་ལ་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་། ཝཱརཱཎསཱི་སོགས་སུ་གནས་སྐོར་ཀྱང་

བྱས། ཕྱིར་འབྲུག་ཡུལ་དུ་སླེབས་རྗེས། སྟག་ལྷས་མུ་མཐུད་དེ་རྒྱམ་རྡོ་རྗེའི་
འབྲི་གཡག་འཚོ་བཞིན་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཏེ་བསྡད།

དེའི་སྐབས་སུ་ཕག་རིར་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཟེར་བའི་རླུང་

འཚུབ་ལངས་བཞིན་པ་སོང་ཙང་། རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཕག་རི་བ་ཚོ་

ལ།  “གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཚོའི་ནང་མི་དང་། གཉེན་ཉེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་
བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས། ཚུར་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་ཡོང་མཁན་

ཡོད་ན། ཉེས་ཆད་གང་ཡང་མེད་པའི་ཁར་སྲིད་བྱུས་གུ་ཡངས་དང་། བྱ་དགའ་
གསོལ་རས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན།” ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པར་བརྟེན།

ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ་མ་བུ་གསུམ་གྱིས་སྟག་ལྷར་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་དགོས་པའི་ཨུ་
ཚུགས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་བྱས་པ་དང་། སྐབས་རེ་ཇོ་མོ་ལྷ་རིའི་རི་

རྩེ་ནས་སྟག་ལྷས་གཡག་འཚོས་ཏེ་སྡོད་སྐབས། ཟླ་བ་སྒྲོལ་མས་རི་གཤམ་
ནས། “ད་ཚུར་ལོག་ཤོག ཏང་གི་སྲིད་བྱུས་གུ་ཡངས་རེད།” ཅེས་སྐད་

བརྒྱབ་སྟེ་ལག་གཡུག་བྱས་པའང་མཐོང་གི་ཡོད། རང་གི་བུ་མོ་གཉིས་དང་
ཆུང་མར་ཐུག་འདོད་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པ་མ་ཟད། གཅིག་བྱས་ན་གུང་བྲན་ཏང་
གི་འོག་ལ་དངོས་གནས་སྐྱིད་པོ་ཡོད་འགྲོ་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས་ལ་བརྟེན།
སྟག་ལྷས་ཕག་རིར་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པ་རེད།

ཕག་རིར་སླེབས་མ་ཐག་རྒྱ་བོད་ཧུར་བརྩོན་ཅན་པ་རྣམས་སྟག་

ལྷའི་སར་ཡོང་སྟེ།  “ད་ཁྱེད་རང་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་པའི་ངན་བྱུས་ལ་མགོ་

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

དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སང་ཉིན་ཁྱེད་རང་གིས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་
དུ་ཕྱིན་པའི་བོད་མི་མང་པོ་ལྟོགས་ཤི་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཚ་བས་ཤི་
ཡི་ཡོད་པ། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་རོགས་

སྐྱོར་གང་ཡང་མེད་པ། བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་ཚ་བའི་ལུང་པར་དེ་རིང་གང་

བཟའ་དང་། སང་ཉིན་གང་འཐུང་གི་གནས་ལ་གྱར་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་
ལུགས་མང་ཚོགས་ལ་ཤོད་དགོས།” ཞེས་ཨུ་ཚུགས་བྱས།

འོན་ཀྱང་ཕག་རིར་སླེབས་རྗེས་སྟག་ལྷས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ནི་

གཞན་ཞིག་མཐོང་བ་རེད། བོད་མི་ཚོ་ལ་རང་གི་ལུང་པར་ཆོས་དད་དང་། འགྲོ་
འདུག་གི་རང་དབང་མེད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་བཙོན་ཁང་དང་། ངལ་

རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད་རྭ་བའི་ནང་དུ་མནར་གཅོད་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཤི་བ་དང་། ཡང་མུ་གེ་
བྱུང་བའི་དབང་གིས་མང་པོ་ཞིག་ལྟོགས་ཤི་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐྱི་གཡའ་
བའི་གནས་སྟངས་དེ་མཐོང་།

མཚར་གཏམ་

༡༽ རྫུན་གཏམ་ཚོར་ཆས།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

ཉིན་གཅིག་པཱ་ལགས་ཤིག་གིས་ཁྲོམ་ནས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་ན་སྦིར་སྒྲ་སྒྲོག་

པའི་རྫུན་གཏམ་ཚོར་ཆས་ཤིག་ཉོས་ཡོད་པ་རེད། ཉིན་གུང་རྒྱབ་ལ་བུ་ནང་

ག་རེ། ཁྱེད་རང་ཞིང་པའི་བུ་མོ་ཞིག་ལ་སེམས་ཤོར་སོང་ཨེ། ང་
ལ་དེ་དགོས་ཀྱི་མེད། ངས་ཁྱེད་རང་ང་ཚོའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་

པོ་སི་ཊི་ཕེན་གྱི་སྲས་མོ་སྐྱ་རེངས་ལྷ་མོ་དང་ལྷན་དུ་གཉེན་སྒྲིག་
བྱ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བྱས་ཟིན། ཁྱེད་རང་རྒྱལ་སྲས་ཤིག་རེད།

དེ་མཚུངས་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་ཞིག་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱ་དགོས།

ལ་སླེབས་པ་རེད། དེ་ནས་པཱ་ལགས་ཀྱིས་བུ་ལ། དེ་རིང་ཁྱེད་རང་སློབ་གྲྭ་
ལ་ཕྱིན་ཡིན་ནམ།

བུ་ཡིས། ལགས་ཕྱིན་ཡིན།

ཚོར་ཆས་ཀྱིས། སྦིར་སྒྲ་བསྒྲགས།

བུ་ཡིས། འོ་རེད། ང་ལྟད་མོ་བལྟ་ས་ལ་ཡོད།
ཚོར་ཆས་ཀྱིས། སྦིར་སྒྲ་བསྒྲགས།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཨ་མས། ཧ་ཧ་ཧ་་་་ ཁོ་དངོས་གནས་ཁྱེད་རང་གི་བུ་རང་རེད་ཤག

ཚོར་ཆས་ཀྱིས། སྦིར་སྒྲ་བསྒྲགས།། །།

༢༽ འདྲི་རྐྱང་ཡིན་ད།

བུ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་པཱ་ལགས་ལ་འདྲི་བ། པཱ་ལགས། ལྷགས་པ་ག་ནས་
ཡོང་གི་ཡོད་རེད།

ངས་ཧ་གོ་ཡི་མེད།

ཁྱིས་ག་རེ་བྱས་ནས་སྐད་རྒྱག་གི་ཡོད་རེད།
ངས་ཧ་གོ་ཡི་མེད།

སའི་གོ་ལ་སྒོར་སྒོར་ཡིན་དོན་གང་རེད།

བུ་ཡིས། འོ་རེད། ང་གྲོགས་པོ་དང་མཉམ་དུ་ཨ་རག་བཏུང་བར་ཕྱིན་ཡིན། ངས་ཧ་གོ་ཡི་མེད།
ཞེས་བཤད། འོན་ཀྱང་ཕི་ལིཔ་ཀྱིས་སེམས་ཐག་བཅད་ཟིན་པས།
པཱ་ལགས་ཀྱིས། ག་རེ། ང་ཁྱེད་རང་གི་ལོ་ཚད་སྐབས་སུ་ཆང་རག་རིགས་ ངས་དྲི་བ་མང་པོ་འདྲི་ན་པཱ་ལགས་ཉོབ་ཀྱི་མི་འདུག་གམ།
སོ་སོའི་བརྩེ་དུང་ངོ་མ་སྤྲད་ས་རི་སྐྱེས་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་ཐུག་པར་
བུ། ག་པ་ག་པ། མུ་མཐུད་འདྲི་རྐྱང་ཡིན་ད། དེ་མིན་ཡོན་ཏན་ཤེས་ཀྱི་མ་
ལ་ལག་པ་འཆང་མྱོང་མེད་ད།
ནགས་ཚལ་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད།
རེད།། །།
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ། ཚོར་ཆས་ཀྱིས། སྦིར་སྒྲ་བསྒྲགས།

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད།

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

༄༅། །རྒྱུད་སྡེའི་ཆོས་ཚན་འདི་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་གསང་སྔགས་རྒྱུད་
འབུམ་གྱི་གླེགས་བམ་ཀ་པའི་ལྡེབ་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་དུ་བཞུགས་

ཡོད། ཆོས་ཚན་འདིའི་མཚན་བྱང་ལ་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དུ། མཆོག་གི་དང་
པོའི་སངས་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་

བྱ་བ། ཞེས་པ་དང་། སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་ཏུ། མཆོག་གི་དང་པོའི་
སངས་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བསྡུས་
པའི་རྒྱུད། ཅེས་འཁོད་ཡོད།

གོང་གི་མཚན་བྱང་ནས་ཀྱང་ཤེས་ཐུབ་པ་ལྟར། མཆོག་གི་དང་པོའི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ནས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྐོར་ལོགས་སུ་བཏོན་པ་ཡིན་ཞིང་།

མཆོག་གི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ཆ་ཚང་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་མེད་པ་མ་ཟད།
དེང་གི་ཆར་ལེགས་སྦྱར་སྐད་དུའང་མི་རྙེད།

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

ཚིགས་བཅད་ ༡༦༩ ཡོད་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམ་པར་བཀོད་པ་དང་། ལེའུ་
གཉིས་པ་ཚིགས་བཅད་ ༡༧༤ ཡོད་པའི་ནང་ངེས་པ། ལེའུ་གསུམ་པ་ཚིགས་བཅད་

༢༠༣ ཡོད་པའི་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ། ལེའུ་བཞི་པ་ཚིགས་བཅད་ ༢༣༤ ཡོད་
པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྟན་པ། ལེའུ་ལྔ་པ་ཚིགས་བཅད་ ༢༦༡ ཡོད་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྟན་
པ་ཞེས་པ་ཡིན།

སྔོན་རྒྱལ་སའི་ནང་ཚོང་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད། ཁོ་གཉིས་ཞུན་མར་གྱི་ཚོང་ལས་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ནམ་རྒྱུན་འཆམ་པོ་ཡོད་ལ། ཚོང་ཁང་ཡང་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད།

ཉིན་གཅིག་ཚོང་པ་གཅིག་གིས་ཚོང་པ་གཞན་དེ་ནས་གསེར་ཊམ་ཆིག་

སྟོང་ཐམ་པ་གཡར་པ་རེད། དེ་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཕྱིན་ཀྱང་ཚོང་པ་སྔ་མ་དེས་

དངུལ་མ་སློག་པར་བརྟེན། ཚོང་པ་ཕྱི་མ་དེ་ཁོའི་སར་ཕྱིན་ནས་དངུལ་སློག་རོགས་

ཞེས་ཞུས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཚོང་པ་དེས་དེ་སྔ་ཁོའི་ལག་ནས་དངུལ་གཡར་བ་ཁས་
ལེན་གཏན་ནས་མ་བྱས་པ་ན། ཚོང་པ་ཕྱི་མའི་སེམས་ནང་རང་ཉིད་མགོ་སྐོར་བསླུ་
བྲིད་འོག་ཚུད་སོང་བསམས་པ་རེད།

དེ་ནས་ཚོང་པ་དེ་སེམས་སྐྱོ་བཞིན་དུ་

བཱིར་བལ་སར་ཕྱིན་ནས་གནས་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་

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

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

ཅན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ ༢༠༧༨ ཆགས་ཤིང་། བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མའི་

ནང་དུའང་ཆོས་ཚན་འདི་ལ་ཚེག་ཁྱིམ་ ༦༤༢༠༠ ཡོད་པ་གསལ་ཞིང་། དེ་ལ་ཚེག་

ཁྱིམ་ ༣༢ གྱིས་བགོས་ན། ཚིགས་བཅད་ ༢༠༠༠ ལྷག་ཙམ་སླེབས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་
དཔག་ན། བམ་གྲངས་ ༦ ལོང་གི་ཡོད།

གཞུང་འདིའི་འགྱུར་བྱང་ནི། ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་སོ་མ་ནཱ་ཐ་དང་། བོད་

ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་འབྲོ་དགེ་སློང་ཤེས་རབ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་ལས། དུས་ཕྱིས་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ལུང་དང་། དཔོན་ ༄༅། །སློབ་ཕྲུག་གཞན་རྣམས་ཐང་སྟེང་དུ་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་རྩེ་
ཆེན་ཤཱཀྱ་བཟང་པོའི་གསུང་བཞིན་དུ། མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་སྟོན་མདོ་སྡེ་དཔལ་ བའི་སྐབས་དང་། འཛིན་གྲྭའི་ནང་དུ་གཞས་གཏོང་བའི་སྐབས།

དང་། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྲིམས་དར་གྱིས་ ཟ་ཁང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ལབ་གླེང་བྱེད་པའི་སྐབས། ཐབ་ཚང་ནང་
དོན་གྱི་ཆ་ལ་ལེགས་པར་དཔྱད་ཅིང་བསྐུལ་ཏེ། དགེ་སློང་ཤོང་སྟོན་ལོ་ཙ་བ་རྡོ་རྗེ་ ལས་རོགས་བྱེད་པའི་སྐབས། ནགས་གསེབ་ཏུ་འཆམ་འཆམ་
རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་རྒྱ་དཔེ་ ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་བཅས་སུ་བུ་བྱམས་པ་ནི། ཉིན་ལྟར་འཛིན་
གཉིས་ལ་གཏུགས་ཤིང་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ། འདི་ལ་ཕྱིར་བསྒྱུར་
བཅོས་མཛད་པ་པོའང་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་མོད་ཀྱི་ཤོང་འགྱུར་ཉིད་དོན་བཟང་བར་
མཁས་པ་རྣམས་ལ་གྲགས་པ་ཡིན་ནོ། །

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

འདྲ།” ཞེས་ལན་འདེབས་བྱས་པ་ན། བཱིར་བལ་གྱིས་ཚོང་པ་སྔ་མ་དེ་མི་དྲང་པོ་ཞིག་

མིན་པ་དང་། ནག་ཉེས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངེས་པ་ཅུང་རྙེད་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཚོང་
པ་རྣམས་ལ་ཏོག་ཙམ་སྒུག་རོགས་ཞུས་ཏེ། རང་ཉིད་གཟིམས་ཁང་ནང་ལོགས་ལ་ཕྱིན་

ནས་གཡོག་པོ་ཞིག་ལ་ནག་ཉེས་པའི་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་ནས། ཕ་གིར་གང་བཤད་དགོས་མིན་

བསླབས་པ་རེད། དེ་ནས་གཡོག་པོ་དེ་ཚོང་པའི་ཁྱིམ་
དུ་ཕྱིན་ནས་ཚོང་པའི་བུ་དེར་ལབ་པར། “ཁྱེད་ཀྱི་
ཡབ་ཆེན་ཁོང་ད་ལྟ་ཕོ་བྲང་ནང་བཞུགས་ཡོད་པས་

ཁོང་གིས་ཞུན་མར་གྱི་སྣོད་ནང་དུ་རྙེད་པའི་གསེར་

གནང་བ་རེད།

བཱིར་བལ་གྱིས་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་རང་སོ་སོའི་ཁྱིམ་དུ་ཞུན་མར་འདི་གའི་

ལྗིད་ཚད་བཀྱག་སྟེ། དེའི་སྤུས་ཀ་ལ་བལྟས་ནས་རིན་གོང་རྩད་གཅོད་བྱེད་དགོས་
ཚུལ་དང་། རྗེས་སུ་ལས་དོན་བསྒྲུབས་མཚམས་ཁྲིམས་རར་ཡོང་དགོས་ལུགས་
གསུངས་པ་རེད།

དེ་ནས་ཉིན་གཉིས་ཕྱིན་རྗེས་ཚོང་པ་རྣམས་སོ་སོའི་ཞུན་མར་འཁྱེར་

ནས་ཁྲིམས་རར་སླེབས་ཏེ་གནས་ཚུལ་གང་ཡོད་བཱིར་བལ་ལ་ཞུས་པ་དང་། ཚོང་

ཉིན་ཞིག་རྒན་ལགས་ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ “ངའི་ནང་།”

ཊམ་དེ་ཁྱེར་ཤོག་གསུངས་སོང་།” ཞེས་ལབ་པ་ན། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་རྩོམ་ཐུང་རེ་འབྲི་དགོས་པའི་ནང་
བུ་དེ་ཁོའི་སྐད་ཆར་ཡིད་ཆེས་ནས་དེ་མ་ཐག་གསེར་ ལས་གནང་བ་རེད། བུ་བྱམས་པ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་སྡོད་ཀྱི་
ཊམ་དེ་འཁྱེར་ནས་ཕོ་བྲང་དུ་སླེབས་པ་རེད།

ཡོད་ཀྱང་ཁོ་རང་བོད་ནས་ཡོང་བའི་བོད་ཕྲུག་ཅིག་རེད། ཁོ་

བཱིར་བལ་གྱིས་ཚོང་པའི་བུ་དེ་མཐོང་ ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྐྱོད་
བ་དང་། “ཁྱེད་ཀྱིས་ཞུན་མར་གྱི་སྣོད་ནང་དུ་རྙེད་
པའི་གསེར་ཊམ་ཚང་མ་འཁྱེར་ཡོད་དམ།” ཞེས་

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

ཁྲིམས་གཏུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོང་པ་དེ་དང་ནག་ཉེས་འཛུགས་སའི་ཚོང་པ་གཉིས་ལ་

ཉར་ཏེ། སེམས་ལ་ཅི་དྲན་འདི་དྲན་མེད་པར་ཉལ་ཁང་ནང་དུ་སྡོད་

དེས་ན་བཱིར་བལ་གྱིས་ཚོང་པ་དེར་ཞུན་མར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་སྐོར་དྲིས་པ་ན།

དེ། ངའི་མཛའ་སེམས་བཟང་པོ་དེ་ཁོའི་རྫུན་གྱིས་

སྣོད་ཆས་རེ་རེ་གནང་བ་དང་། གསེར་ཊམ་ཡོད་པའི་སྣོད་ཆས་གཉིས་པོ་དེ་ཆེད་མངགས་

མང་པོ་ལྟ་ཀློག་བྱས་ཟིན་པའི་སྒྲུང་དེབ་རྙིང་ཧྲུལ་ཞིག་ལག་པར་

དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་གཟིགས་པ་རེད།

ངའི་བསམ་པར་ཁོས་ངའི་རྒྱུ་ནོར་ལ་ཕྲག་དོག་བྱེད་

ནང་གི་ཞུན་མར་གྱི་ཚོང་ལས་གཉེར་མཁན་མི་གྲངས་བཅུ་བསྐོངས་ཏེ། ཁོང་རྣམས་ལ་

སྟོད་ཐུང་ཆ་འགྲིག་གཅིག་རང་ལས་མེད་པ་དེ་གྱོན་ནས། ཐེངས་

ལྟ་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་དེའི་ནང་དུ་གསེར་ཊམ་མ་རྙེད་པ་མ་ཟད། ཞུན་མར་ཡང་ཉུང་

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

ཆས་གཉིས་ཀྱི་ནང་གསེར་ཊམ་རེ་རེ་བླུགས་པ་རེད། དེ་ནས་བཱིར་བལ་གྱིས་གྲོང་ཁྱེར་

ཁོས་རྩེད་མོ་རྩེ་བའི་སྐབས་སུ་གྱོན་རྒྱུའི་གོས་ཐུང་དང་

པ་རེད། དེའི་ཚེ་བཱིར་བལ་གྱིས་ནག་ཉེས་འཛུགས་སའི་ཚོང་པ་དེའི་སྣོད་ཆས་ལ་

གང་ཡང་གཡར་རྒྱུ་མ་བྱུང་ལ། ཁོང་གིས་དངུལ་ག་

ཞུན་མར་གྱིས་བཀང་པའི་སྣོད་ཆས་གྲངས་བཅུ་ཁྱེར་ཤོག་གསུངས་པ་དང་། ཁོས་སྣོད་

གྲྭ་གྲོལ་མ་ཐག་རང་གི་ཉལ་ཁང་དུ་རྒྱུག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།  

པ་ཕྱི་མས་སྣོད་ཆས་ནང་ནས་རག་པའི་གསེར་ཊམ་དེ་ཞུན་མར་དང་མཉམ་དུ་སློག་ ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཏེ། “བློན་ཆེན་ལགས། ངས་ཁོའི་ལག་ནས་དངུལ་

ཡོང་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་། དེའི་རིང་བཱིར་བལ་གྱིས་རང་གི་འཁོར་གཡོག་རྣམས་ལ་

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཀྱང་། ཚོང་པས་ལམ་སང་རྫུན་བཤད་འགོ་བཙུགས་

ཅུང་མགོ་རྨོངས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོས་ཚོང་པ་གཉིས་ཀ་ཉིན་ཤས་རྗེས་ཁྲིམས་རར་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

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

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

ཚོང་པ་གཉིས་ཀས་རང་རང་གི་གཏམ་དེར་བརྟན་པོ་གནས་པ་ན་བཱིར་བལ་

༄༅། །བུ་བྱམས་པའི་གོས་ཐུང་། །

བརྟེན་བམ་གྲངས་ལ་ཚིགས་བཅད་ ༣༥༠ པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཆོས་ཚན་འདི་ལ་

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

བཏབ་པ་རེད།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

གོང་གི་ལེའུ་ལྔར་ཁྱོན་བསྡོམས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ ༡༠༣༩ ཡོད། དེར་

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༡༩༽ ཚོང་པ་ཆེན་པོ་གཉིས།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

དྲིས་པ་ན། བུ་དེ་བཱིར་བལ་གྱི་རྙིའི་ནང་དུ་ཚུད་པ་

བཅོལ་བའི་གཏན་སྡོད་ལག་འཁྱེར། ཞེས་བྲིས་ཡོད་པའི་དེབ་

མི་ཤེས་པར་ཁོས་ལམ་སང་། “སྣོད་ཆས་དེའི་ནང་ ཆུང་སྲབ་མོ་ཞིག་རེད།

གསེར་ཊམ་གཅིག་རང་ལས་མི་འདུག་པས་དེ་འདིར་ཁྱེར་ཡོད།” ཅེས་ཞུས་ཏེ་གསེར་

ཊམ་དེ་བཱིར་བལ་ལ་བསྟན་པ་རེད།

ལག་འཁྱེར་གང་ཡང་མེད། ཁོ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ནི། བོད་མི་སྐྱབས་

ཚོང་པས་རང་གི་མདུན་དུ་གནས་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་བྱུང་བཞིན་པ་དེར་

ལྟ་ཡིན་ཅི་ལབ་འདི་ལབ་མེད་པར་ཆགས་ཏེ། རང་ཉིད་ངོ་ཚས་སྐྱེངས་ཏེ་མགོ་བོ་སྒུར་
ནས་བསྡད། དེ་ནས་བཱིར་བལ་གྱིས་ཚོང་པ་དེར། “ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་མདུན་དུ་འཇིགས་

ད་ཆ་བུ་བྱམས་པ་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ནང་སློབ་སྦྱོང་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཡིན་ནའང་འཛིན་རིམ་མཐོ་
བ་ཚོའི་སློབ་ཁྲིད་རྣམས་ཨིན་སྐད་ཐོག་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་
གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འཛུལ་ཞུགས་

ཞུམ་མེད་པར་རྫུན་བཤད་ཕོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་གཞུང་མེད་པའི་ རྒྱུགས་སྤྲོད་ཨིན་ཡིག་ཐོག་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཡིན།
བྱ་སྤྱོད་དེས་ཚང་མ་ཕྱི་ལ་མངོན་པ་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་གསེར་ཊམ་རྐང་གཅིག་དང་། འོན་ཀྱང་འཛིན་གྲྭ་གྲོལ་བའི་རྗེས་ལ་བུ་བྱམས་པས་རང་གི་དགེ་
ཞུན་མར་ཉུང་ཉུང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ང་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་ཐབས་བྱས་པ་རེད། བྱས་ རྒན་དང་། འཛིན་གྲོགས། སློབ་གྲོགས་བཅས་ཀྱི་མཉམ་དུ་བོད་

ན་གསེར་ཊམ་སྟོང་ཕྲག་དོན་དུ་ཁྱེད་རང་ཚོང་པ་དེར་དྲང་པོ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་བམ།” སྐད་རྒྱག་གི་ཡོད། ཁོས་ཨིན་སྐད་བདེ་པོ་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་ཚོ་ལ་
ཞེས་བཀའ་འདྲི་དྲག་པོ་གནང་བ་ན། ཚོང་པ་དེ་གང་ཡང་ལབ་རྒྱུ་མ་རག་པར། རང་
གི་ནག་ཉེས་རྣམས་ཁས་བླངས་ཏེ་གསེར་ཊམ་རྣམས་ཚོང་པ་གཞན་དེར་ཕྱིར་སློག་
བྱས་པ་རེད། དེ་ནས་བཱིར་བལ་གྱིས་ཚོང་པ་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་དེར་རང་གི་གྲོགས་པོར་

ཡག་པོ་ཡིན་པ་བསམ་གྱི་ཡོད་ཀྱང་། བོད་སྐད་ཡག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་
དེ་བས་གལ་ཆེ་བ་རྩི་ཡི་ཡོད། བུ་བྱམས་པས་རྒྱ་སྐད་ཀྱང་ཕྲན་

མགོ་སྐོར་བསླུ་བྲིད་བྱས་པའི་ཉེས་ཆད་དུ་ལོ་གཅིག་རིང་བཙོན་འཇུག་ནན་པོ་གཏོང་ བུ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི། ཁོ་པ་རང་ལོ་བཅུ་བཞི་མ་སོན་བར་
དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་པ་རེད།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

དུ་བོད་ནང་བསྡད་པའི་རྐྱེན་གྱིསརེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅། །ཁ་པར་གྱི་གསང་ཚིག
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།
དེ་རིང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་
ཡག་པོ་ཞིག་རག་སོང་།

རྩྭ་བ་ལ།

༄༅། །ལོ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་སེར་
སྨུག་གྱོང་ཞིང་རྒྱུས་ཕྲན་འདྲ་

བ་དང་། ལོ་མའི་མཐའ་མཉམ་
ཞིང་རྒྱབ་མདུན་ལྗང་ལ་རལ་
གྲིའི་དབྱིབས་འདྲ་བའི་སྨད་

ཆས་སྡོང་པོ་བཏུམས་པ་རེ་

མོས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་། མེ་ཏོག་

ཟིང་སྨུག་མདངས་གསལ་པོ་མེད་པ་སྙེ་དབྱིབས་བང་རིམ་དུ་སྡོང་པོའི་རྩེར་
འཆར་བ་ཡིན། རྩ་བ་དང་ལོ་སྡོང་ཡོངས་ལ་དྲི་ཞིམ་ཁ་ཡི་ཡོད།
དགའ་བ་ལ་དང་སྐྱིད་པ་ལ།

སྐྱེ་གནས། བལ་ཡུལ་དང་། རྒྱ་ནག  རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་ས་བབ་དམའ་བའི་
ཀླུང་ཐང་དང་། བྱེ་ཐང་། ཆུ་འགྲམ། ལྡུམ་རྭ་སོགས་དང་། འདེབས་འཛུགས་
བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ་ཙམ་ལ་རྩ་ལོ་མེ་འབྲས་བཅས་
པ་བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་བསྐམ་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། སྔོ་ལྡུམ་འདི་དེང་སང་སྤོས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་དང་།

ཅོ་ལགས། དངོས་པོ་འདི་
གང་རེད།

༄༅། །ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་བུ་ཐང་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། རྩ་
བ་སེར་སྨུག་མཛུབ་གང་ཙམ་ལ་ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་ཡོད་པ་དང་། སྔོ་ལྡུམ་གྱི་
རིང་ཐུང་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༣༠ ཙམ་
ཡོད་ཅིང་། ངར་པ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་ཁ་
ཤས་ཆུན་པོར་སྐྱེ་བའི་རྩེར་ལོ་མ་
ལྗང་ལ་སེར་མདངས་ཅན་རེ་མོས་
བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཉག་ག་སོག་ལེའི་
ཁ་འདྲ་བ་དེ་དག་གི་སྤྱིའི་དབྱིབས་
མཛུབ་མོ་ལྔ་ཁ་བྲལ་ཏེ་བརྐྱངས་པ་
འདྲ་ལ། ལོ་མའི་རྒྱབ་ཏུ་རྨ་མདོངས་འདྲ་བའི་སེར་ཐིགས་འབྲུ་གུ་ཡོད་པ་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། བོད་དང་། རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་རི་རྒྱུད་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་ཆེ་
བའི་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༢༩༠༠ ཡས་མས་ཀྱི་རླན་གཤེར་
ཆེ་བའི་རི་ཀླུང་དང་། རི་ལྡེབས་བྲག་གསེབ། རྩྭ་གསེབ། ཁང་པའི་རྩིག་གསེང་། རྡོ་
གསེབ་ཀྱི་བསིལ་གྲིབ་བཅས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།
བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གང་རུང་ལ་བཏུས་
ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་བསིལ་སར་བསྐམ་དགོས།

སེལ་བའི་སྨན་སྦྱོར་དུ་སྤྱོད་པ་མི་མཐོང་བ་སོགས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་འཁྲུངས་
མིང་གཞན། རྩྭ་དྲི་ཞིམ་ཡང་ཟེར།

མིང་གཞན། རྩྭ་རྨ་བྱའི་མདོངས་ཀྱང་ཟེར།

དཔེར་གསལ།

བརྒྱུད་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

རྩྭ་རྨ་མདོངས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། འདི་སྨན་སྔོ་ངོས་འཛིན་ཙམ་ལས་སྨན་དུ་གཏོང་བ་
མེད་པ་འདྲ། བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་འཁྲུངས་དཔེ། ཞེས་པའི་ནང་བླ་སྨན་མཁྱེན་རབ་ནོར་
བུ་མཆོག་གིས་བྱ་རྒྱུད་སྨན་ཕྱེ་བརྒྱད་པ་དང་བུམ་རྫས་སོགས་ལ་འདི་ཕྱག་བཞེས་

སྨན་བསང་། སྨན་ཕྱེ། བུམ་རྫས། ཀླུ་རྫས་བཅས་ལ་སྤྱོད་པ་མ་གཏོགས་ནད་
འདི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་རེད། འདི་

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

མཛད་སྲོལ་ཡོད། ཅེས་པ་ལྟར། བུམ་རྫས་དང་སྨན་ཕྱེ་སོགས་ལ་གཏོང་སྲོལ་ཡོད།
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