མཚོ་པདྨ།
  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༣      

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦                 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།         

༄༅། །ངའི་འབའ་ཁུག།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༨༢

    

ཧིན་སྒོར། ༥

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

ཉིན་གཅིག་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་སྔ་པོ་ནས་ཡར་ལངས།

accessory nerve -

གཉའ་བའི་ཆུ་རྩ།

achilles tendon - རྟིང་པའི་ཆུ་བ། རྟིང་ཆུ།

abscess - རྣག་འབུར། རྣག་སྐྲན།

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལས་ཀ་ཞིག་གི་དོན་དུ་ནང་ནས་ཐོན།

acanthus - ཚེར་ལོ་མེ་ཏོག

acupuncture - སྐམ་ཁབ་ཀྱི་བཅོས་ཐབས། ཁབ་བཅོས།

གང་འཚམས་རྗེས་རི་བོང་དང་ཐུག

དེ་རིང་ག་པར་ཕེབས་མཁན་ཡིན་ནམ།
གྲོང་ཁྱེར་ལ་ལས་ཀ་ཞིག་ཡོད།

བྱས་ན་ཡག་བྱུང་། ང་ཡང་གྲོང་ཁྱེར་ལ་
འགྲོ་མཁན་ཡིན། མཉམ་དུ་འགྲོ །

གྲོང་ཁྱེར་ནང་ལས་ཀ་གང་ཡོད།
ཅ་ལག་འགའ་ཤས་ཉོ་དགོས་ཡོད།
གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།

acicular - ཁབ་དབྱིབས།

acronym - འགོ་ཡིག་བསྡུས་མིང༌།

acne - བད་ཐོར། སྲིན་ཐོར།

acuminate - རྩེ་སྙུང།

abacterial ཕྲ་སྲིན་མེད་པའི། = ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སྐྱེ་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་མི་ནུས་པའམ་མེད་པའི།

abandonment ༡། སྤོང་བའི་ལས། =  བྱ་དངོས་གང་ཞིག་སྤོང་བའི་བྱ་གཞག   ༢། རྒྱབ་སྐྱོར་ཕྱིར་འཐེན། = ལས་འགན་ནམ་མོས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ་རོགས་རམ་
མམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པ།
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

abarticulation ཚིགས་ཤོར། ཚིགས་འཆོར། = ལུས་ཀྱི་རུས་པ་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་བའི་བར་མཚམས་ཀྱི་ཚིགས་བུད་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་།

བློ ་ མཐུན་བསམ་ཤེས་ལྡན་ན།
མིས་སྨོ ན ་རང་སྐྱི ད ་ཡོང་།

པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲི།

༄༅། །ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་འགའི་གོང་ལ། པྲཏཱཔ་རཱཡ་ཞེས་པའི་བལ་པོའི་ཕོ་

གསར་རང་ལོ་ཉེར་གསུམ་ཙམ་ཟིན་པ་ཞིག་གིས་དིལླཱི་ཇེ་ ཨེན་ ཡུ་ མཐོ་སློབ་
ནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་རྗེས། འབྲུག་ཡུལ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་སྣང་ས་འོད་

གནའ་སྔ་མོ་ཐག་རིང་གི་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་སི་ཊི་ཕེན་(Stefan)ཞེས་
པའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་དང་། ཁོང་གི་བཙུན་མོ་མཛེས་མ་ཞིག་སྡོད་ཀྱི་

ཡོད། ཁོང་གཉིས་ལ་སྲས་དང་སྲས་མོ་གཅིག་ཀྱང་མ་འཁྲུངས་པས་
ཐུགས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད། དེ་འདྲའི་སྐབས་ཤིག་ལ་བཙུན་
མོར་ཕྲུ་གུ་ཆགས་ཏེ། ཟླ་དུས་ཚང་བ་དང་སྲས་མོ་ཞིག་འཁྲུངས་པ་

འབུམ་སློབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་བསྡད། སྣང་ས་འོད་འབུམ་གྱི་

སློབ་གྲྭ་དེ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་འབྲུག་གཞུང་གིས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་སྟེ། དྭ་

ཕྲུག་དང་ཕྱེད་དྭ་ཕྲུག དེ་བཞིན་ཕ་མ་ཉམ་ཐག་སློབ་ཡོན་སྤྲོད་མི་ཐུབ་མཁན་གྱི་
ཕྲུ་གུ་ཚོའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་རེད།

པྲཏཱཔ་རཱཡ་ཡིས་སློབ་གྲྭ་དེར་ཨང་རྩིས་དང་ཚན་རིག་གི་སློབ་ཚན་

འཁྲིད་ཀྱི་ཡོད། འབྲུག་ཡུལ་དུ་དགེ་རྒན་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཞུས་ཏེ་སློབ་དཔོན་ཞེས་

རེད། སྲས་མོ་དེས་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་མི་ཚེའི་ནང་དེ་སྔ་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་ འབོད་སྲོལ་ཡོད་སྟབས། ཁོང་ལ་ཡང་ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་སློབ་དཔོན་
བདེ་སྐྱིད་སྦྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སྲས་མོའི་མཚན་ལ་སྐྱ་རེངས་ལྷ་ རཱཡ་ཞེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། སློབ་དཔོན་རཱཡ་ནི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བུ་གཉིས་ཡོད་པའི་
རྒན་པ་དེ་ཡིན། ཁོ་པ་ནི་བལ་པོ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་གཟུགས་ཚད་སྙོམས་

མོ་ཞེས་བཏགས་གནང་བ་རེད།

ལ་ཤ་མདོག་དཀར་བ། སྐྲ་ལོ་ནག་ལ་གདོང་དབྱིབས་ལེགས་པ། ངག་འཇམ་
ལ་སེམས་བཟང་བ། སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱི་བློ་ལ་འགྲོ་བོ་ཞིག་ཡོད།

སྐབས་དེར་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་འབྲུག་ཡུལ་

དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་འབྱོར། བོད་མི་དེ་དག་གི་ནང་དུ་གྲོ་མོ་ཤར་གསིང་མ་ནས་
ཡིན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་། ཕ་མིང་ནོར་བུ་དང་། མ་མིང་སྒྲོལ་མ་ཞེས་པར་ཕྲུ་གུ་

གསུམ་ཅན་ཞིག་ཡོད། ཁོང་ཚོ་མིང་སྲིང་གསུམ་གྱི་ནང་ནས། བུ་མོ་རྒན་ཤོས་

སྲས་མོ་འཁྲུངས་པའི་དགའ་སྟོན་ཉིན་ལུང་པའི་གཡས་གཡོན་གང་ བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ་རང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ཏུ་སོན་པ་ལ་བརྟེན། ལོ་ཆེ་དྲགས་པས་

ས་ནས་མི་རྣམས་ལག་རྟགས་ཁྱེར་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བར་སླེབས། ཕ་མའི་མཉམ་དུ་སྡོད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་ལས། ཕྲུ་གུ་ཆུང་བ་གཉིས་རྡོ་རྗེ་གླིང་
སྐུ་མགྲོན་ནང་ནས་གོང་དུ་བཀུར་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། ཕཽ་ན་(Fauna) བོད་གཞུང་སློབ་གྲྭར་བཏང་། སྟབས་ཉེས་པ་ཞིག་ལ་ཕ་ནོར་བུ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་
དང་། ཕོ་ལོ་རཱ།(Flora) མེ་རཱི་ཝེའེ་དཱར་(Merryweather)
ཞེས་པའི་ལྷ་མོ་གསུམ་ཡོད།

ལྷ་མོ་རེ་རེས་སྲས་མོ་ལ་དངོས་གྲུབ་རེ་རེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད། ཕོ་ལོ་རཱ་ཡིས་སྲས་མོ་དེ་མཛེས་མ་ཞིག་ཡོང་བའི་དངོས་གྲུབ་
གནང་བ་རེད། ཕཽ་ནཱ་ཡིས་སྲས་མོ་ལ་བྱ་ཀ་ལ་པིངྐ་ལྟ་བུ་སྙན་འཇེབས་
ལྡན་པའི་གླུ་གཞས་གཏོང་ཐུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་གནང་བ་རེད།

འབྱོར་ཏེ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ས་ཆུ་མ་འཕྲོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར། མ་སྒྲོལ་མ་དང་བུ་མོ་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱིས་རང་ཉིད་འཚོ་ཐབས་
ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དུ་ཟ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཟུང་སྟེ། ཐུག་པ་དང་མོག་
མོག་སོགས་ཀྱི་མཉམ་དུ་ཆང་ཡང་འཚོང་བཞིན་བསྡད།

བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མས་ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་དང་ལྷན་དུ་ཟ་ཁང་གི་ལས་ཀ་ཧུར་

ཐག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁ་ལག་ཟ་བ་དང་ཆང་འཐུང་བར་ཡོང་མཁན་ཚང་

མར་ཁ་དཀར་ངོ་དཀར་གྱི་སྒོ་ནས་ཞབས་ཞུ་སྣེ་ལེན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
པའི་ཐོག་ཏུ། མོ་ནི་སྐྱེ་གཟུགས་བཟང་ལ། རྣམ་པ་མཛེས་པ། བྱད་བཞིན་དཀར་
ལ། གཤིས་རྒྱུད་འཇམ་པ་སོགས་ཕོ་གསར་ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་ཐུབ་པ་

མགྱོགས་ལམ།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦

ཞིག་ཡོད་པས། ཇི་སྐད་དུ། དྲི་ལྡན་མེ་ཏོག་རྒྱང་རིང་ཡང་། །བུང་བ་སྤྲིན་གྱི་

ཚོགས་བཞིན་འཁོར། །ཞེས་པ་ལྟར་དུས་རྟག་ཏུ་ཟ་ཁང་གི་ནང་དུ་མི་ཡོང་མཁན་
ནི་འཚང་ག་ཤིག་ཤིག་བྱུང་བ་རེད།

སྤྱིར་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་གང་དུ་ཕྱིན་ཀྱང་། སྔ་མོའི་རྩིས་བྱས་ན་

ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡོད་ཀྱང་། དེང་སང་གི་དུས་སུའང་མི་རིགས་དཀར་
ནག་གི་དབྱེ་འབྱེད་དང་། རིགས་རུས་མཆོག་དམན་གྱི་སྒོ་ནས་ང་ཡག་ཁྱོད་

ཞན་གྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་གནས་ཡོད་པ་བཞིན། བོད་པ་ཚོས་བལ་པོ་
དང་། རྒྱ་གར་བ། རྒྱ་མི་སོགས་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་

བ་དང་། བལ་པོ། རྒྱ་མི་ཚོས་བོད་པར་ཐ་སྙད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཐོང་ཆུང་

དང་དམའ་འབེབས་བྱེད་པ་ལས། མི་རིགས་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་
ཏེ་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་འདོད་པ་དཀོན་པོ་རེད།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡང་། གང་འཚམས་ཤིག་ནས་

སྤ་གྲོ་ནས་ཡིན་པའི་འབྲུག་པ་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་བ་ཞིག་དང་བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་གཉིས་

ཁ་ཐུག་ནས་ཁོ་གཉིས་བཟའ་ཚང་དུ་གྱུར་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ལོ་གཉིས་དང་ཕྱེད་
ཙམ་སོང་བའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་མཚོ་དང་འབྲུག་མོ་དབྱངས་ཅན་ཟེར་བ་ཞིག་ཁ་ཐུག་
སྟེ། ཁོ་པ་བུ་མོ་དེའི་ནང་དུ་མག་པར་སོང་ནས་བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་དང་ཁ་བྲལ། དེ་
དུས་རྒྱ་མཚོ་དང་བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ལ་ཕྲུ་གུ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་ཡོད་པ་མ་ཟད།

ད་དུང་བཀྲིས་སྒྲོལ་མར་ཡང་བསྐྱར་མངལ་ཆགས་ཏེ་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་འགྲོ་བཞིན་

ཡོད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་བཀྲིས་སྒྲོལ་མར་བློ་ཕམ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་

ཡང་། རྟག་བརྟན་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་འཁོར་བ་ཟེར་བ་འདིའི་ནང་། མིའི་མི་ཚེའི་
ནང་ལ་སྐྱིད་རེས་སྡུག་རེས་ཆུའི་གཉེར་མ་བཞིན་ཡོང་རྒྱུ་འདི་ནི་ཆོས་ཉིད་རེད་
ལ། རང་རང་གི་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡང་ཡིན་སྲིད་བསམས་ནས་སེམས་
ཤུགས་མ་ཆགས་པར་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་བསྡད་པ་རེད།

དེའི་སྐབས་སུ་སློབ་དཔོན་རཱཡ་ཡང་སྐབས་རེ་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཚོ་

དང་མཉམ་དུ་བཀྲིས་སྒྲོལ་མའི་ཟ་ཁང་དུ་ཁ་ལག་བཟའ་བ་དང་ཆང་འཐུང་བར་
ཡོང་གི་ཡོད། ཟ་ཁང་ནང་དུ་བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་ཐེངས་འགའ་ཤས་མཐོང་བས་སློབ་
དཔོན་རཱཡ་བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་ལ་སེམས་པ་དབང་མེད་དུ་ཤོར། ཕན་ཚུན་ཁམས་

འདྲིའི་ཁ་བརྡ་དང་། ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱེད་རེས་ནས་འགོ་ཚུགས་ཏེ་གང་འཚམས་
ནས་བཀྲིས་སྒྲོལ་མ་ཡང་སློབ་དཔོན་རཱཡ་དང་སེམས་ཐག་ཉེ་པོར་གྱུར། དེས་ན།

སྨྲས་ཤིང་སྐུལ་བར་མ་གྱུར་ཀྱང་། །རྣམ་འགྱུར་ཉིད་ལས་བསམ་པ་གོ །ཞེས་པ་

ལྟར་ཁོང་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དགའ་ཡི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་

ཀྱང་། གཉིས་ཀས། “ང་ཁྱེད་རང་ལ་དགའ་ཡི་འདུག་” ཅེས་དངོས་སུ་སུས་ཀྱང་
ལབ་མ་ཕོད་པའི་ངང་དུ་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད།

མཚར་གཏམ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ལྷ་མོ་ཆུང་ཤོས་མེ་རཱི་ཝེའེ་དཱར་གྱིས་དངོས་གྲུབ་གནང་གྲབས་ ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་སོགས་པའི་བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཁག་གིས་གསུང་ཆོས་

ཡོད་པའི་སྐབས་སུ། གློ་བུར་དུ་འབྲུག་སྒྲ་ཞིག་གྲག་ཅིང་རླུང་འཚུབ་ གནང་བ་ཡིན་ན། དེའི་ཁྲོད་དུ་བོད་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་སླེབས་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་
ཆེན་པོ་ལངས་པ་དང་། ཚོགས་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་མིག་ལོང་བར་ དབང་ཞིག་ཡོད་ན་བོད་མི་
འགྱུར་ཉེན་གྱི་འོད་རླབས་ཀྱིས་ཁེངས་ཤིང་། དེའི་མདུན་དུ་གནོད་
ཧ་ཅང་མང་པོ་འཛོམས་ཀྱི་
འཚེ་ཅན་གྱི་བདུད་མོ་ཞིག་སླེབས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་སི་ཊི་ཕེན། ང་ལ་
ཡོད། ཉིན་ཞིག་ཆོས་ཞུ་བ་
མགྲོན་བརྡ་མ་འབྱོར་བར་བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་། ང་ལའང་སྲས་མོ་
གཅིག་གིས་ཁོ་པའི་གཡས་
ལ་སྤྲད་རྒྱུའི་དངོས་གྲུབ་ཅིག་ཡོད། སྲས་མོ་དེ་མ་འོངས་པར་དངོས་
གནས་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཞིང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་མི་དེར། ང་ཚོ་བོད་མི་རྣམས་གསུང་ཆོས་ལ་ཉུང་བ་

འོན་ཀྱང་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་སོན་པའི་སྐྱེས་སྐར་གྱི་ཉི་མ་མ་ནུབ་ དང་དབང་ལ་མང་བ་སླེབས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། ཞེས་དོགས་འདྲི་བྱས་པར།

་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

སོང་ཙང་ཁོ་ཚོ་ལ་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་འཐོབ་པའི་མགྱོགས་ལམ་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་རེད། ཅེས་ཕྱེད་ཞལ་ཤོབ་དང་ཕྱེད་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ལན་
ཞིག་བཏབ་པ་རེད།། །།

ཁྱི་ཕྲུག་གཅིག

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

རྒན་ལགས་ཀྱིས། བཀྲ་ཤིས། ཁྱེད་ཀྱིས་‘ངའི་ཁྱི་ཕྲུག་’ཞེས་བྲིས་པའི་རྩོམ་
ཡིག་དེ་རང་གི་ཅོ་ཅོ་དང་གཅིག་མཚུངས་ག་འདྲ་ཆགས་པ་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་
ཅོ་ཅོའི་རྩོམ་ཡིག་དཔེ་བཤུས་བརྒྱབས་ཡིན་ནམ། ཞེས་རྒན་ལགས་ཀྱིས་
དྲིས་པར།

བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས། རྒན་ལགས། ངས་དཔེ་བཤུས་བརྒྱབས་མེད། ང་

གོང་ལ་མཛུབ་མོར་འཁལ་འཁོར་གྱི་འཕང་ལོ་ཟུག་ནས་འཆི་ཡི་ གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་དེས། ཁྱེད་རང་གིས་མཁྱེན་མ་སོང་ངམ། བོད་མི་རྣམས་ གཉིས་ཀྱི་ཁྱི་ཕྲུག་དེ་གཅིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་བྱས་པ་རེད། ཅེས་ལན་བཏབ་པས།
རེད། ཅེས་དམོད་མོ་བཏབ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་རེད། མ་གཞི་ནས་གསུང་ཆོས་ཉན་ལོང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།

རྒན་ལགས་ཁ་སྐྱེངས་པོ་ཞེ་དྲགས་ཆགས་ཏེ་གང་ཡང་ལབ་རྒྱུ་མ་རག་པ་རེད།། །།

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

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

གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ།

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས། གསང་བས་འགྲུབ་ཕྱིར་གསང་སྔགས་ཏེ། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་

པ་འབྲས་བུ་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གསང་སྔགས་ནི། གདུལ་བྱ་སྣོད་མིན་

རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད་ཡུལ་མིན་པར་གསང་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤྱོད་དགོས་པའི་ཐེག་
པ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ཞིག་ཡིན། དེ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ། རིག་པ་འཛིན་
པའི་སྡེ་སྣོད། འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་ཞེས་པའང་བརྗོད་པ་ཡིན།

སྤྱིར་གསང་སྔགས་ལ་དབྱེ་ན་བཞི་སྟེ། བྱ་རྒྱུད་དང་། སྤྱོད་རྒྱུད། རྣལ་

འབྱོར་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཅེས་སོ། །

བྱ་རྒྱུད་ནི། ཕྱིའི་ཀུན་སྤྱོད་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་སོགས་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་སྒོ་
ནས་སྔགས་ཀྱི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ཅིག་ལ་ཟེར།

སྤྱོད་རྒྱུད་དམ་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ནི། ཕྱི་ལུས་ངག་གཉིས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་ནང་སེམས་
ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆ་མཉམ་པའི་སྒོ་ནས་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ཅིག་ལ་ཟེར།

རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ནི། ཕྱིའི་བྱ་བ་དང་ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་གཉིས་ལས། ནང་གི་ཏིང་
ངེ་འཛིན་སྒོམ་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་རྒྱུད་ཅིག་ལ་ཟེར།

རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ནི། ཕྱིའི་བྱ་བ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་

གཙོ་བོར་བྱེད་ཅིང་། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། དེའི་གོང་ན་རྒྱུད་
གཞན་མེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

འདིར་སྡེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་གྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་སྤྱིའི་གོ་

རིམ་སྒྲིག་ཚུལ་ཡང་། ཚལ་པ་བཀའ་འགྱུར་ལྟར་གཙོ་ཕལ་གྱི་རིམ་པས་རྣལ་འབྱོར་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད། སྤྱོད་པའི་རྒྱུད། བྱ་བའི་རྒྱུད་ཅེས་

དེ་ཡང་འདིར་བུ་སྟོན་གྱི་བཞེད་པ་ལྟར། དང་པོ་བླ་མེད་རྒྱུད་ལ། ཟུང་

འཇུག་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་། ཤེས་རབ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་

མའི་རྒྱུད། ཐབས་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ཕའི་རྒྱུད་ཅེས་དབྱེ་བ་དང་། རྣལ་འབྱོར་གྱི་

རྒྱུད་ལ་ཐབས་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་རྒྱུད་དང་། ཤེས་རབ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་རྒྱུད་
དུ་དབྱེ་བ་དང་། སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ལ་རིགས་གསུམ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

རིགས་དང་། པདྨའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད། རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་། བྱ་བའི་རྒྱུད་

ལ་གླེགས་བམ་གཉིས་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་གླེགས་བམ་ ༢༦ དང་། ཆོས་ཚན་
བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད།

ཡང་བམ་གྲངས་དང་ཚིགས་བཅད་ཇི་ཙམ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། སྤྱིར་བཏང་

གླེགས་བམ་གཅིག་ལ་བམ་གྲངས་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་བཤད་

གྱི་མཚན་སྙན་དང་ཁོའི་ཚོང་ཟོག་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པ་དེར་ཕྲག་དོག་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། དུས་རྒྱུན་དུ་ཁོས་དྷ་ན་མཱལ་རང་གི་ཁ་གཏད་དུ་བརྩིས་ཏེ་རང་གི་ལམ་ཁ་ནས་
མེད་པ་བཟོ་འདོད་ཡོད་པ་རེད།

ཉིན་དེར་དྷ་ན་མཱལ་ཁོའི་སར་

བམ་གྲངས་ (༢༦x༢༤) ༦༢༤ དང་། བམ་ཚད་གཅིག་ལ་ཚིགས་བཅད་ ༣༥༠

ཐམ་པ་བརྩིས་ཏེ། བམ་གྲངས་ ༦༢༤ ལ་བསྒྱུར་ན། ཁྱོན་བསྡོམས་ཚིགས་བཅད་
༢,༡༨,༤༠༠/- ཟིན་གྱི་ཡོད།། །།

པ་རེད།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

དེས་དྷ་ན་མཱལ་ཁོང་ཁྲོའི་མེ་འབར་བ་དང་མཉམ་དུ་འཇིགས་སྣང་ཡང་ཆེན་

དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ན། རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་ལ་གནད་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་

དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་། དེ་ནས་བཱིར་བལ་གྱིས་དོན་རྐྱེན་གྱི་བྱུང་རིམ་རྣམས་ཞིབ་
ཚགས་པོས་ཉན་རྗེས་སཱོ་ན་མཱལ་གྱིས་ལྐོག་ཇུས་གཤོམ་གྱི་ཡོད་པ་ཚོར་བ་རེད།

བཱིར་བལ་གྱིས་སཱོ་ན་མལ་ཕྱོགས་ལ་ཁ་བལྟས་ཏེ། “ཆ་རྐྱེན་གཞིར་

བཟུང་ངས་ཁྱེད་ལ་དྷ་ན་མཱལ་གྱི་གཟུགས་པོ་ནས་ཤ་ལེབ་གཅིག་བྲེག་ཆོག་པའི་

གནང་བ་སྤྲད་ཆོག འོན་ཀྱང་ཁོའི་གཟུགས་

པོ་ནས་ཁྲག་གི་ཐིགས་པ་གཅིག་ཀྱང་འཛགས་

ཆོག་མི་ཡོང་། ཁྱེད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ནི་ཁོའི་ཤ་ལེབ་

གཅིག་ཡིན་པ་ལས་ཁྲག་མིན་པར་བརྟེན། ཁྲུང་ཁྲུང་གིས་ཁོ་ཚོ་མཐོང་བ་དང་ཚུར་སླེབས་ཏེ།
ཁྲག་ཐིགས་གཅིག་འཛགས་པ་ཡིན་ན་ཁྱེད་

རྐྱེན་ཡ་མཚན་ཞིག་བཞག་པ་རེད། ཁོས།
“ངས་ཁྱེད་ལ་དངུལ་གཡར་ཆོག འོན་

རང་ཤི་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་རེད།” ཅེས་གསུངས་

ཀྱང་ང་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཡོད། གལ་ཏེ་

པ་ན། སཱོ་ན་མཱལ་གྱིས་སྐད་ཆ་དེ་གོ་བ་དང་

ཁྱེད་ཀྱིས་དུས་ཚོད་ནང་དངུལ་སློག་མ་

འདར་སིག་ཤོར། ཁྲག་མི་འཛག་པར་ཤ་བྲེག་

ཐུབ་ན། ངས་ཁྱེད་ཀྱི་གཟུགས་པོ་ནས་

རྒྱུ་་ནི་ཡོང་མི་སྲིད་པ་ཞིག་རེད།

ཤ་ལེབ་གཅིག་བྲེག་གི་ཡིན།” ཞེས་ཆ་

འདས་པའི་ཆ་རྐྱེན་དེར་ཁས་ལེན་མ་བྱེད་ཀ་མེད་ཐུག དེ་ནས་ཁོས་སཱོ་ན་མཱལ་གྱི་

ལག་ནས་གསེར་ཊམ་འབུམ་གཅིག་གཡར་ཏེ་ཟླ་བ་གཅིག་ནང་ཚུད་སློག་ཐུབ་པའི་
དམ་བཅའ་བཞག་སྟེ་ཕྱིན།

དེ་ནས་དྷ་ན་མཱལ་གྱིས་ཟླ་བ་གཅིག་མ་རྫོགས་གོང་གི་ཉིན་སྔ་མ་དེར་

དངུལ་ཡོངས་རྫོགས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། རང་གི་ལས་མི་ཞིག་ལ་དངུལ་དེ་རྣམས་

སཱོ་ན་མཱལ་གྱི་སར་སྐྱེལ་བར་བཏང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་སཱོ་ན་མཱལ་གྱི་སེམས་ནང་ཁོ་
གསོད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ངན་པ་ཞིག་བཅངས་ཡོད་སྟབས། ཁོས་དེ་ཉིན་ལས་དོན་
གཞན་ཞིག་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་དངུལ་མ་བླངས་པ་རེད། དེའི་ཉིན་རྗེས་མ་དེར་དྷ་ན་

མཱལ་གྱིས་ཡང་བསྐྱར་ལས་མི་ཞིག་དངུལ་སྐྱེལ་བར་བཏང་བ་ན། སཱོ་ན་མཱལ་གྱིས་
དངུལ་སློག་རྒྱུའི་ཉིན་མཐའ་མ་དེ་འདས་ཟིན་པ་རེད་ཟེར་ཏེ་དངུལ་མ་བླངས་པའི་

ཨ་ཁུ་རི་བོང་ལགས། མ་མཇལ་
ཡུན་རིང་། ཁོང་སུ་རེད།

དེ་ནས་སཱོ་ན་མཱལ་གྱིས་བཱིར་བལ་

རྐྱེན་བཏོན་པ་རེད།

མཁན་ཁོ་མ་གཏོགས་གཞན་མེད། དེར་བརྟེན་དྷ་ན་མལ་གྱིས་ཁོའི་ཀུན་སྤྱོད་ལས་

ཁྲུང་ཁྲུང་ཆུའི་མཐའ་ལ་ཉ་ཟ་བཞིན་ཡོད།

དྲང་བདེན་མིན་པའི་དགོས་འདུན་དེ་ཞུ་གཏུག་བྱས་པ་རེད། གྱོད་དོན་དེ་རྒྱུན་ལྡན་

དངུལ་གཡར་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་ཀྱང་ཆ་

གཞན་གང་ཡང་ལྷག་མེད་ལ། གྲོང་ཁྱེར་ནང་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་གཡར་ཐུབ་

ཡང་བྱི་བ་ཐེའུ་ཆུང་དང་བྱི་ལ་དོམ་ཕྲུག རི་བོང་གསུམ་ཁྲུང་ཁྲུང་ཐུག་པར་ཕྱིན།

རེ་རེའི་ཆ་སྙོམས་བམ་གྲངས་ ༢༤ ཙམ་ལ་དཔག་ན། རྒྱུད་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་

དངུལ་གཡར་བར་སླེབས་པའི་ཚེ། ཁོས་

དྷ་ན་མཱལ་ལ་ཐབས་ཤེ ས ་

པ་

དཀའ་ཡང་། ཕལ་པོ་ཆེའི་མདོ་དང་། དཀོན་བརྩེགས། མདོ་མང་གི་གླེགས་བམ་

པོ་སྐྱེས། དེ་ནས་ཁོས་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་ཁྲིམས་རའི་ནང་ཕྱིན་ཏེ། སཱོ་ན་མཱལ་གྱི་

སཱོ་ན་མཱལ་ནི་ཕྱུག་པོ་དང་། གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ཞིག་ཀྱང་རེད། ཁོས་དྷ་ན་མཱལ་

བྱེད་ཐུབ་བམ།

རྒྱུད་ལ་གླེགས་བམ་གསུམ། དུས་འཁོར་ལ་གླེགས་བམ་གཅིག གཟུངས་འདུས་

གྱི་ཚོང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ཐེངས་གཅིག་ཁོས་རྒྱལ་ཁྲལ་འཇལ་དགོས་པའི་ཚེ།
ཚོང་པ་གཞན་ཞིག་ནས་དངུལ་བསྐྱིས་པ་རེད།

ཁྲུང་ཁྲུང་གིས་ང་ཚོར་རོགས་

རྒྱུད་སྡེའི་ཁྲོད་ནས་ཐོག་མ་རྒྱུད་འབུམ་ལ་གླེགས་བམ་ཉི་ཤུ་དང་། རྙིང་

ཁར་དྷ་ན་མཱལ་གྱི་གཟུགས་པོ་ནས་ཤ་ལེབ་གཅིག་བྲེག་རྒྱུའི་དགོས་འདུན་བཏོན་

ཁྲལ་དེའང་ཛ་དྲག་གིས་སྤྲོད་དགོས་པ་ན། ཁོས་སཱོ་ན་མཱལ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་སའི་

ང་ཚོ་སྔོན་ལ་ཁྲུང་ཁྲུང་ཐུག་པར་འགྲོ།

ལ་གཉིས་ཏེ། བྱ་བ་སོ་སོའི་རྒྱུད་དང་། སྤྱིའི་རྒྱུད་ཅེས་སོ། །

༡༧༽ ཡ་མཚན་པའི་ཆ་རྐྱེན།

ཁོ་ལ་ཁྲལ་ཆེན་པོ་བབས་ཀྱང་ལག་ལ་དངུལ་འདང་ངེས་ཤིག་མེད་པ་རེད། རྒྱལ་

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

བཀོད་ཡོད་ཅིང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོའི་སྒྲིག་ཚུལ་ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་སོགས་ རི་བོང་གིས་འཁྱུག་ཙམ་རིང་བསམ་བློ་བཏང་རྗེས།
ཀྱིས་མཛད་པ་ལྟར་ལེགས་པར་གཟིགས་ཏེ་བཀོད་པར་གསུངས་འདུག

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

དྷ་ན་མཱལ་ནི་དིལླཱི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་ཕྱུག་པོའི་གྲས་དང་བརྩི་མཐོང་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་

༄༅། །ཁྱིམ་དུ་ལོག་པ། །

ལ་ཞུས་པར། “ད་ཆ་ང་ལ་ཁོའི་ཤ་ལེབ་དེ་

་
ྱི་ཕྲུ་གུ ་
ོམ་ག
ད
་
ལ
ྱི་
་གཉིས
ཁོང་བ ོར་ནས་ཕ་མ གས་
ོ
ལམ་ན ག ཁོ་ལ་ར
རེ ད །
དུ
་བྲལ་འ
ས།
དང་ཁ ་གནང་རོག
པ

དགོས་མི་འདུག དེ་ལས་ངའི་དངུལ་དེ་ཚུར་

སློག་རོགས་གསུངས་ན་འགྲིག་ས་རེད།” ཅེས་ཞུས་པ་ན། བཱིར་བལ་གྱིས། “དེ་

ཡོང་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད། ཁྱེད་རང་གི་ཆ་རྐྱེན་གཞིར་བཟུང་གནས་དགོས་ཀྱི་རེད་ད།”
ཞེས་གསུངས་པར། སཱོ་ན་མལ་བཱིར་བལ་གྱི་རྐང་པར་མགོ་བོ་བཏུད་དེ། “སྐུ་མཁྱེན།

དགོངས་པ་དྭངས་རོགས། ང་ལ་དངུལ་དེའང་མེད་ན་འགྲིག་གི་རེད།” ཅེས་ངུ་འབོད་
དང་སྦྲགས་ཞུས་པ་ན།

བཱིར་བལ་གྱིས། “འོ་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་དྷ་ན་མཱལ་གསོད་རྩིས་བྱ་རྒྱུའི་ལྐོག་

ཇུས་བཤམས་ཡོད་སྟབས། སྒོར་མོ་འབུམ་གཅིག་དེའི་ཉེས་ཆད་དུ་སྤྲོད་དགོས།”
ཞེས་ཐག་བཅད་པ་རེད།

དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་དྷ་ན་མཱལ་ལ་རང་གི་དངུལ་མ་རག་པ་མ་ཟད། སྒོར་

འབུམ་གཅིག་ཉེས་ཆད་དུ་སྤྲད་དགོས་བྱུང་པ་དང་། དེས་ཁོ་ལ་སློབ་གསོ་ཡག་པོ་
ཞིག་ཐེབས་པ་རེད།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

སྙིང་རྗེ། ཁྱེད་རང་ག་པར་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད།

ང་སྨྱུག་མ་མང་པོ་ཡོད་སར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།
ཨ་ཁུ་རི་བོང་གིས་ང་བོད་ནས་སླེབས་པ་རེད་
ཟེར་གྱི་འདུག

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅།།བུ་ཇེག་དང་སྲན་མའི་སྡོང་པོ།།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

མ་ནུ།

ལོོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་ལྡུམ་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་སྦོམ་ཞིང་ཕྱི་པགས་སེར་སྐྱ་དྲི་
ཞིམ་པ་རྩ་ཕྲན་ཨ་ར་འདྲ་བ་ཐར་ཐོར་ཡོད་པ་དང་།
སྡོང་པོ་སྔོ་ལྗང་སྦོམ་ཕྲ་མཛུབ་མོ་ཙམ་ཡོད་པ་རིང་

མ་རུ་རྩེ།

ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྡོང་རིང་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་པོ་རིང་ལ་ལོ་མར་རྩ་རིས་གསལ་ཞིང་། མེ་
ཏོག་དམར་པོ་དང་། དམར་སེར་ཅི་རིགས་
འཆར་བ། གང་བུ་གཞུ་ཤུབས་འདྲ་བ་ཕྱི་

ཞིང་འདྲོང་ལ། ཁོང་སྟོང་རྒས་ཚེ་དམར་སྨུག་ཏུ་གྱུར་

ངོས་ལ་སྤུ་འཇམ་ཡོད་པ་སྨིན་ཚེ་སེར་

པ་དེ་དག་བཞི་ལྔ་ཙམ་མཉམ་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན། ལོ་མ་

སྨུག་ཏུ་གྱུར་པའི་ནང་འབྲུ་དམར་སྨུག་

འཇོང་ནར་རིང་ལ་རལ་གྲིའི་དབྱིབས་ཅན་ཞེང་ཅུང་

གམ་དམར་སྐྱ་སྲབ་ཅིང་ལེབ་པ་བྱིའུའི་

ཆེ་བ་གང་ཞིག  སྟོད་སྨད་ཅུང་ཟད་ཕྲ་ཞིང་ཁ་དོག་སྔོ་
ལྗང་སེར་ཉམས་ཅན་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་སྤུ་དཀར་མཐུག་པོ་

ཡོད་ལ། ལོ་མའི་མཐར་སོག་ལེའི་ཁ་འདྲ་བའི་ཉག་ག་ཡོད་ཅིང་། ལོ་མའི་ངར་པར་རེ་མོས་

སུ་སྐྱེ་བ་དང་། མེ་ཏོག་སེར་པོ་འདབ་མ་ཕྲ་ལ་མང་ཞིང་། ཟེའུ་འབྲུ་སེར་པོ་ཉི་མ་མེ་ཏོག་གི་

ཡིན་ན་ཡང་དེའི་སྐབས་སུ་མི་བོ་ཆེས་གཉིད་རྫུན་བཏབ་

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

དབྱིབས་འདྲ་བ་ལོ་མའི་མཚམས་ནས་རྐྱང་པར་འཆར་ཞིང་། ས་བོན་དཀར་པོ་སྐལ་བཟང་
མེ་ཏོག་གི་ས་བོན་ལྟར་མང་པོ་ཡོད།

སྐྱེ་གནས། བོད་དང་། འབྲས་ལྗོངས། རྒྱ་གར་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་མོ་ཆེའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

མཆིན་པ་འདྲ་བའི་ནང་དཀར་པོ་གསུམ་

བཞི་ཙམ་ཡོད། འདི་ལ་ཁ་དོག་གི་དབྱེ་བས་དཀར་དམར་གཉིས་ཏེ་ཕྱི་པགས་སྐྱ་བ་དཀར་
པོ་དང་། ཕྱི་པགས་སྨུག་པ་དམར་པོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། འབྲས་ལྗོངས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བའི་ཀླུང་ཐང་

སོགས་ཀྱི་ནགས་གསེབ་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༩༠༠ ནས་ ༢༣༠༠ བར་
གྱི་སྐམ་ཤས་ཆེ་བའི་ཀླུང་ཐང་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུའང་སྐྱེ་བ་མང་།

པར་བརྟེན། ཁོས་སོ་སོའི་རྐང་པའི་སྒང་ལ་ལངས་ཏེ། ངས་ ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༢༩༠༠ ནས་ ༣༢༠༠ བར་གྱི་ས་བབ་ཅུང་དམའ་ཞིང་། བསིལ་དྲོད་ངེས་ བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའམ་སྟོན་ཁའི་དུས་སམ་འབྲས་བུ་སྨིན་
བུའི་དྲི་མ་ཁ་ཡི་འདུག་ལབ་བྱུང་ང་། ཞེས་ངར་སྐད་རྒྱག་ མེད་ཀྱི་རི་ཀླུང་དང་ལྡུམ་རར་སྐྱེ་བ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་རི་རྒྱུད་ མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་གང་བུའི་ཕྱི་པགས་དོར་ནས་འབྲས་བུ་དམར་པོ་ལེབ་དབྱིབས་དེ་
བཞིན་ཇེག་གི་རྗེས་སུ་རྒྱུགས། ཉམ་ཆུང་ཇེག་གིས་ཀྱང་ གར་ཞ་དང་། སྤི་ཏི། རྡོ་གླིང་སོགས་ལ་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བ་མང་།
སྨན་ལ་སྤྱོད་སྐབས་རྗེན་ཐོན་ཙམ་བྱེ་མའི་ནང་བརྔོས་ནས་སྤྱོད་དགོས།
སོ་སོའི་མི་ཚེའི་ནང་ལ་འདི་ལས་མགྱོགས་པ་རྒྱུག་མ་ བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅིག་ཙམ་ལ་རྩ་བ་བསྔོགས་ཏེ་ བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་འབྲས་བུ་སྨན་སྦྱོར་བྱས་པས་མགོ་སྲིན་
མྱོང་པ་ཞིག་རྒྱུགས། དེ་ནས་སྲན་མའི་སྡོང་པོའི་སྒང་ནས། ས་དྲེག་སོགས་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་དུམ་བུར་གཏུབས་ནས་བསིལ་གྲིབ་ཏུ་བསྐམ་དགོས།
དང་། ཁོང་སྲིན། ཡ་སྲིན། གཞང་སྲིན་སོགས་སྲིན་གྱི་ནད་རིགས་ལ་ཕན་ཞིང་། ཕོ་བའི་
ཨ་མ། སྟ་རེ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་རོགས། ཞེས་སྐད་བརྒྱབས། བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་རྩ་བ་སྨན་སྦྱོར་བྱས་པས་ཁྲག་རླུང་འཐབ་པའི་ མེ་དྲོད་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན།
ནད་དང་། སྟོད་གཟེར་བ། སྨུག་པོའི་ནད་རིགས། རིམས་ཚད་མ་སྨིན་པ་སོགས་ལ་ཕན་པ་ཡིན།

མིང་གཞན། མ་ནུ་པ་ཏྲ་དང་། ཡིད་འོང་། ཤེད་ཆེན། ཤེད་ལས་སྐྱེས། ཤེད་ཀྱི་བུ་བཅས་ཟེར།

མིང་གཞན། གུཉྫ་དང་། ཤྭེ་ཏ་གུཉ། མ་རུ་རྩེ་དཀར་པོ། རཀྟ་གུཉ། མ་རུ་རྩེ་དམར་པོ། སྲིན་
ྗ
ྗ
བུ་དམར་ལེབ་ཡང་ཟེར།

ཁུངས། དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་ 《བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་བསྟན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀྱི་

དཔར་རིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས་》 ཞེས་པ་ནས་སློབ་ཕྲུག་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།
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