པཊ་ནཱ་རུ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་སྐྱེད་མོས་ཚལ།
  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༥      

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨                 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།         

༄༅།།གལ་ཏེ་ང་ཕ་མའི་ཁ་པར་ཡིན་ན་དགའ་བ་ལ།།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བྲིས།

ཕ་ཐུབ་བསྟན་ཞོགས་པ་གཉིད་སད་མ་ཐག་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བལྟ་རྒྱུར་བྲེལ་

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༩༨     ཧིན་སྒོར། ༥

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

hard disk - སྲ་སྡེར།

hawker - སྐོར་ཚོང་བ།

hazardous waste - ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་སྙིགས་རོ།

health insurance - འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང༌།

བ་ཆེ་ཞིང་། ཉིན་རེའི་ཞོགས་ཇ་ཡང་ལྷོད་ལྷོད་ངང་འཐུང་བའི་དུས་ཚོད་གཏོང་
དཀའ་བ་དང་། དགོང་མོ་ལས་ཁུངས་གྲོལ་བ་དང་ངལ་གསོ་རྒྱག་ལོང་མེད་པར།
ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩེད་མོ་

དགའ་མོས་ཆེ་ཤོས། “སྒང་ཕུག་བརྟོལ་རྒྱུའི་རྩེད་མོ།” སོགས་ལ་མགོ་འཁོར་
ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཨ་མ་ཆོས་སྒྲོན་ཡང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་གི་ “བྱི་རིལ་གཏོར་རྒྱུའི་

རྩེད་མོ།” དེ་ལ་ཞེ་དྲག་དགའ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཨ་མས་རྩེད་མོ་དེ་འགོ་ཞིག་
བཙུགས་ན། དུས་ཚིགས་གསུམ་གྱི་ཁ་ལག་བཟའ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཚང་མ་

hill station - རི་གྲོང༌། ལ་གྲོང༌།

horoscope - ཚེ་རབས་ལས་རྩིས།

identity card - ངོ་སྤྲོད་ཤོག་བྱང༌།

infantry - རྐང་དམག དཔུང་བུ་ཆུང༌།

འཁྲུག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་དབང་གིས་སྐབས་རེ་པཱ་ལགས་ཀྱང་
ཞོགས་ཟས་མེད་པར་ལས་ཁུངས་ལ་འགྲོ་དགོས་པའི་དུས་སྐབས་མི་ཉུང་
བ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

affect ཤུགས་རྐྱེན། - བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ལ་ཤུགས་ནུས་ཐེབས་ངེས་ཀྱི་ཚོར་བ་དྲག་པོ།

དེ་བཞིན་ཕ་མ་གཉིས་ལ་སོ་སོའི་མདུན་དུ་ཡོད་པའི་བུ་ལ་ཁ་ཡ་དེ་ཙམ་བྱེད་

ལོང་མེད་ཀྱང་། ཕྱི་ལོགས་ནས་སྤུན་མཆེད་དང་། གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚོའི་
ཁ་པར་འབྱོར་ན། སྐད་ཆ་བཤད་ནས་དུས་ཚོད་ཚོད་མེད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་བུ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཕ་མ་གཉིས་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་ན་
ཡང་། ཏོག་ཙམ་ཁ་རོག་སྡོད་དང་། ཞེས་བཤད་རྐྱང་མ་གཏོགས་བུས་ག་
རེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཉན་འཇོག་བྱེད་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

affiliation འབྲེལ་ཁོངས་ངོས་ལེན། - སྲིད་དོན་ཚོགས་པའམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཆེ་ཁག་ཏུ་ལྷན་ཞུགས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ།

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

གང་ཞིག་བདེན་པ་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས།

affix མཉམ་སྦྱར། ཤན་སྦྱར། - དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཕན་ཚུན་སྒྲོག་པའམ་མཐུད་པ། ཡང་ན་དེའི་སྟེང་ཁ་སྣོན་རྒྱག་པ།

afford ༡། འགྲོ་གྲོན་གཏོང་ཐུབ་པ། - བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུའམ། དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཉོ་ཆེད་དུ་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ། ༢། བློས་གཏོང་ཐུབ་པ། - བས
ློ ་གཏོང་ཕོད་པ།
afterwards ཕྱིས་སུ། རྗེས་སོར། - དུས་གང་ཞིག་གི་རྗེས་ལ།

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།							

གཙང་ཁུལ་གྱི་ཁེད།

༡༨། ཤ་ལག་པ་གཅིག་ལ་རྩིབ་མ་ལྔ་དང་། རྩིབ་མ་རེར་མར་གྱི་
ཡས་ཀ་རེ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ཤོད།

༡༩། མི་བརྒྱ་ལ་སྔས་གཅིག་བརྒྱབ་པ་ཤོད།

༢༠། ལྕགས་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་ནང་ནས་ར་ཡིས་རྨྱང་ཙམ། ལུག་གིས་
རྨྱང་ཙམ་བྱས་པ་ཤོད།

༢༡། གཡག་ཁམ་པ་ཅིག་ལ་བཞོན་ནས་འཇུ་མི་ནུས་པ་ཤོད།

༢༢། ཤིང་ཕི་ལིང་ལིང་དང་ཕི་ལིང་ལིང་།  རྡོ་ཨེ་རྐྱོང་རྐྱོང་དང་

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

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

༢༤། ཁྱི་བརྒྱ་ལ་རྒྱུ་མ་གཅིག་ལས་མེད་པ་ཤོད།                  
༢༥། ཁང་ཆུང་གཉིས་ལ་ཀ་བ་གཅིག་བྱས་པ་ཤོད།              

༢༦། བྲག་ཕུག་གི་ནང་དུ་རྡོ་དཀར་གོང་གྲལ་སྒྲིག་པ་ཤོད།        

༢༧། ལྕགས་ཟམ་ལྕགས་ཀྱི་ཟམ་པར་ཨ་ཅེ་དཀར་མོ་མ་གཏོགས་
མི་ཐར་བ་ཤོད།

༢༨། ཕག་སྐྱ་རིལ་ཤོད།

༢༩། རྟིང་པར་གཞུས་པའི་རྡོ་དེ་སྣ་ཁོ་ནར་འཁེལ་བ་ཤོད།         
༣༠། སོ་སོས་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་སོ་སོའི་སྣ་ལ་ཕོག་པ་ཤོད།      
༣༡། མི་མེད་པར་སིལ་སྒྲ་གྲག་པ་ཤོད།   

༣༢། ཨ་ཞང་གྱང་གི་གྱང་སྟེང་དུ། རིན་ཆེན་གླིང་བུས་གླུ་ལེན་
པ་ཤོད།

༣༣། མགར་བའི་བུ་མོ་མིག་དམར་མ་ཤོད།  
༣༤། མེ་རྡོག་པང་ལེན་ཤོད།  

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

༣༦། ནང་ཆུང་སྒོ་མེད་ལྡིང་སྒྲ་ཤོད།                           

༣༧། རྩྭ་སིབ་སིབ་ཀྱི་དཀྱིལ་ན། བྱིའུ་པ་ཁྲ་པི་ཁྲ་བསྡད་ཡོད་
པ་ཤོད།

༣༨། ཨ་ཅེས་གཡས་ལ་ཕྱིན། རོགས་མོས་གཡོན་ལ་ཕྱིན། རྒྱུན་
དུ་སུ་མགྱོགས་འགྲན་པ་ཤོད།

མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲྭ་བ་ནས་བླངས།

ས་སྦུབས་ནང་ཟགས་པའི་བུ་མོ།

སྒྲུང་ཐུང་།

ཆབ་མདོ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།

་་་་དེར་ས་ཆ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བས་བག་ལེབ་གང་སར་བཙལ་ཀྱང་ཅི་
ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པས། བཟང་མོ་ངུ་ནས་བསྡད་པ་ན། མཐར་ཙི་ཙི་

གཅིག་འོང་ནས། “ཁྱེད་ལ་ཅི་ཞིག་དགོས་སམ།” ཟེར། བཟང་མོ་གྲོད་
ཁོག་ལྟོགས་ཆེ་བས། “སྦུབས་དོང་ནང་ངའི་བག་ལེབ་ཟགས་སོང་ན་
ཕྱིར་སློག་རོགས།” ཞེས་ལབ་པ་དང་། ཙི་ཙི་དེས། “ཁྱེད་འདིར་སྡོད་

དང་བག་ལེབ་རག་གི་རེད།” ཟེར། བཟང་མོས། “བཀའ་དྲིན་ཆེ།” ཟེར་
བཞིན་པུས་མོ་བཙུགས་ནས་བསྡད། དེ་མ་ཉིད་དུ་ཀ་ཏོ་རའི་ནང་ལ་དྲི་
ཞིམ་པའི་བག་ལེབ་ཅིག་ལྷང་ངེར་བྱུང་བ་དང་། བཟང་མོ་དགའ་ཐག་

ཆོད་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ། ཙི་ཙི་ལ་ཡང་སྟེར་བ་
སོགས་བྱས་པས་དེ་མ་ཐག་ཟས་རིགས་སྣ་ཚོགས་མདུན་དུ་བྱུང་བ་དང་
དགའ་བཞིན་བཟས་ནས་བློ་ཡིད་ཚིམ་པར་བྱས། ཙི་ཙིས། “ད་དུང་མི་
དགོས་སམ།” ཞེས་དྲིས་པས། བཟང་མོས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀྱིས།
“ད་ཡིན་ན་མི་དགོས་གྲོད་ཁོག་རྒྱགས་སོང་།”

ཟེར། ཙི་ཙིས། “དོ་

དགོང་ཁྱེད་རང་འདིར་ཉལ། སང་ཉིན་ནམ་ལངས་པ་དང་ཕྱིན་ན་འགྲིག་

གི་རེད།” ཟེར་ནས་ཉལ་ས་བསྟན་པས། བཟང་མོས། “ང་རྩྭ་སྟེང་ལ་ཉལ་
ན་འགྲིག་པ། ཁྱེད་རང་གདན་སྟེང་ལ་ཉལ།” ཟེར་ནས་བཟང་མོ་རྩྭ་སྟེང་
ལ་ཉལ། གཉིད་སད་དུས་ལུས་ལ་གྱོན་ཆས་གཙང་མ་གཡོགས་ཤིང་།

སྐེ་ལ་གཟི་དང་། བྱུ་རུ། མུ་ཏིག་སོགས་བཏགས་ནས་སྦུབས་དོང་ཁར་

བསྐྱལ་པ་ཤེས་དུས་བཟང་མོ་ཡིད་མ་ཆེས། ཕྱིར་རྡོ་བུམ་ཚང་ལ་སླེབས་

དུས་མིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་མཐོང་སྟེ་ཧ་ལས་ནས། “བཟང་མོ་ཁྱེད་
ལ་སྐེ་རྒྱན་དེ་ཚོ་གང་ནས་བྱུང་སོང་། གཞན་ས་ནས་བརྐུས་པ་ཡིན་
ནམ།” ཞེས་དྲིས་པས། བཟང་མོས་སྔར་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཆད་

ལུས་མེད་པར་བཤད་པས་མིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་
སུ་ཞིག་ལ་བཤད་མི་ཉེན་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་མངག་ཆ་བྱས་པས། བཟང་
མོས་ཀྱང་ཁས་ལེན་བྱས། མིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་སེམས་ནང་སང་

ཉིན་ང་ཡང་དེ་ག་རང་བྱེད་ནས་འགྲོ་དགོས་བསམ་ནས་བསྡད། སང་ཉིན་
ནམ་ལངས་པ་དང་སུ་ཞིག་གིས་མ་མཐོང་པ་བྱས་ཏེ་བག་ལེབ་ཅིག་རུམ་
ལ་བཅུག་ནས་ཕྱིན། བཟང་མོས་ལབ་པ་ལྟར་བག་ལེབ་རི་ངོས་འགྲིལ་

འཚམས་འདྲི་ཞུ།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨

བཏང་སྟེ་མོ་རང་ཡང་མཉམ་དུ་རྒྱུགས། མཐར་ས་དོང་གཏིང་རིང་པོ་ཞིག་
གི་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། “ཁྱེད་རང་
བག་ལེབ་དགོས་ན་ལེན་ཁ་ཕེབས་ཤོག” ཟེར། མིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་

གྱིས། “ང་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་དགོས་རེད་དམ།” ཞེས་དྲིས། སྦུབས་
དོང་ནས། “ཁ་ཐུག་ཤོག་དང་ཐར་གྱི་རེད།” ཟེར། མིག་དམར་ཆོས་

སྒྲོན་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་ས་སྦུབས་ནང་ཁ་ཐུག་ལངས་མ་ཐག་ས་དོང་
ནང་ལ་ཟགས། ས་སྦུབས་དེ་ནི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བས་གཟི་དང་། བྱུ་

རུ། མུ་ཏིག་སོགས་གང་དུ་ཡོད་དམ་སྙམ་ནས་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་
ལ་བལྟས་ནས་བསྡད། དེ་མ་ཉིད་དུ་ཙི་ཙི་གཅིག་བྱུང་ནས། “ཁྱེད་ལ་

གང་ཞིག་དགོས་སམ།” ཞེས་དྲིས། མིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་འདོད་
རྔམས་དང་བཅས་ཏེ། “ང་ལ་བག་ལེབ་དགོས།” ཞེས་ལབ་དུས་དེ་མ་
ཉིད་དུ་མདུན་ལ་བག་ལེབ་སྐམ་པོ་ཞིག་བྱུང་། མིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་

གྱིས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས། “དུད་འགྲོའི་ཁ་ཟས་རེད་

དམ། མིའི་ཁ་ལག་རེད།” ཅེས་སེམས་ནང་གང་དྲན་པ་དེ་ཁ་ནས་ཤོར།
ཙི་ཙིས། “དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ང་ཚོ་ལ་སྟེར་རྒྱུ་མེད།” ཟེར་བ་དང་། དེ་
མ་ཉིད་དུ་བག་ལེབ་དེའང་མེད་པར་གྱུར། དེ་ནས་ཙི་ཙིས། “དོ་དགོང་
ཁྱེད་རང་འདིར་སྡོད། སང་ཉིན་ཕྱིན་ན་འགྲིག་གི་རེད།” ཅེས་ཟེར་ཏེ།

རྩྭའི་ཉལ་ས་གཅིག་དང་། གདན་བཏིངས་པའི་ཉལ་ས་གཉིས་བྱུང་བས་

མིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་རྩྭ་གདན་སྒང་ལ་ཉལ་མ་འདོད་ནས། གདན་སྒང་ལ་
ཉལ། ཕྱི་ཉིན་ནམ་ལངས་དུས་ལྟ་སྐབས་དོང་ཁར་བསྐྱལ་ཡོད་པ་མཐོང་

ནས་ལམ་སང་མིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་སྐེ་ལ་ལག་པ་ཐུག་པས་མེ་ཏོག་
རྙིང་པའི་ཕྲེང་སྐོར་གཅིག་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པས། མིག་དམར་
ཆོས་སྒྲོན་ཡིད་སྐྱོ་བཞིན་ནང་ལ་ལོག་ཕྱིན་པ་རེད། དགྲ་འདུལ་ནང་མི་

རྣམས་ཀྱང་མཆོད་མཇལ་ཟིན་ནས་ཕྱིར་འཁོར་སླེབས། ཁོ་གཉིས་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུས་ཆ་ཚང་གོ་རྗེས་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་རྡོ་བུམ་ཚང་ནས་སོ་སོའི་

ནང་ལ་ལོག་ཕྱིན། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་བཟང་མོ་མ་སྨད་གཉིས་མི་ཚེ་བདེ་
སྐྱིད་ལྡན་པའི་ངང་སྐྱེལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད།། །།

མཚར་གཏམ་

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་སྤེལ།

རྫོགས་སོ།།

རྗེས་སུ་སྤེན་པའི་འཕྲིན་ལན་འབྱོར་བའི་སྐབས།

“སྒྲོལ་མ།

གུས་པས་ཁྱེད་རང་དང་ཁྱེད་ཀྱི་པ་ལགས་གཙོས་པའི་ནང་མི་

སྤེན་པས། སྒྲོལ་མ། ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཚར་འདུག ང་ ལྷན་རྒྱས་དང་། གཞན་ཡང་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཁྱིམ་མཚེས་ཚང་མར་ཞོགས་
དང་ལྷན་དུ་བལྟ་བར་འགྲོ།

སྒྲོལ་མས། སྤེན་པ་ལགས། ང་ད་ལྟ་པཱ་ལགས་དང་ལྷན་དུ་ཁྲོམ་སར་
ཡོད། སྐུ་མཁྱེན་ངའི་གྲུབ་འབྲས་བལྟས་རྗེས། གལ་སྲིད་ང་སློབ་ཚན་
གཅིག་ལ་རྒྱུགས་འཕྲོད་མེད་ཚེ། ང་ལ་སྐད་འཕྲིན་བརྒྱུད། “ཞོགས་

པར་འཚམས་འདྲི་ཞུ། ཞེས་བརྗོད་རོགས། གལ་སྲིད་སློབ་ཚན་གཉིས་
ལ་རྒྱུགས་འཕྲོད་མེད་ཚེ། ཁྱེད་རང་དང་ཁྱེད་ཀྱི་པཱ་ལགས་གཉིས་ལ་

ཞོགས་པའི་འཚམས་འདྲི་ཞུ།” ཞེས་པའི་སྐད་འཕྲིན་ཞིག་གཏོང་གནང་
རོགས། ཞེས་ཁ་པར་ནང་ལབ་པ་རེད།

པའི་འཚམས་འདྲི་ཞུ།” ཞེས་འཕྲིན་ཐུང་འབྱོར་བ་རེད།

༣༦། རྔ། ༣༧། རྫི་མ་དང་མིག ༣༨. རྐང་པ་གཉིས།

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

༣༣། ལྕགས་ཐབ་རྐང་གསུམ་མའི་༼ཛ་ལའི་༽ནང་དུ་མེ་བཏང་བ།

༣༡། རྩྭ་འཇག་མར་རླུང་བུ་བརྒྱབ་སྟེ་སྒྲ་བྱུང་བ། ༣༢། བྱ་སྐད་བརྒྱབ་པ།
༢༩། དྲི་མ་བཏང་བ།

༣༠། སོ་སོས་དྲི་མ་བཏང་བ་སོ་སོར་ཁ་བ།

༢༨། ཞ་ཉེའི་མར་ཟོ་ཕག་སྒྲ་དང་བཅས་ཁ་ཕྱེ་བས་མར་སྐྱ་རིལ་ལིར་ཐོན་པ་ལ་ཟེར།

༢༤། ཕྲེང་བ། ༢༥། སྣ། ༢༦། ཁ་དང་སོ། ༢༧། ལ་ཕུག་དང་ལ་བརྡར།
༢༣། དྲི་མ་བཏང་བ།

༢༢། ཕང་བ། ཕང་སྐྱོར། ལྕུག་གུ།

༡༩། གདུང་དང་ལྕམ།

༡༨། ལག་པ། མཛུབ་མོ། སེན་མོ།

༢༠། ཁབ་མིག་ཏུ་ར་སྐུད་དང་བལ་སྐུད་བརྒྱུས་པ། ༢༡། སྐྱག་པ་གཏོང་བའི་ཚུལ།

གོང་གི་ཁེད་རྣམས་ཀྱི་ལན།

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ། །

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས་ཀྱིས་བཏུས།

༡༽ ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས།

རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་ཐོག ཕྱིས་འབྱུང་གཞུང་གི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་

བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། ཁོང་ནི་

ལས་བགོས་གནང་ཞིང་། ནང་སྲིད་ལ་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་དང་།

༄༅། །བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ནི་བཙན་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༠ ལོར་ཡབ་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་ཚེ་བརྟན་དང་། ཡུམ་ལྷ་རྒྱ་
རི་ཚེ་བརྟན་ཆོས་འཛོམས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ལྷ་སར་

འཁྲུངས་པ་རེད། ཁོང་གིས་ཐོག་མར་ཞིབ་ཁང་དོ་དམ་

ཐོག ལས་ཁུངས་ཁག་བཞི་གཏན་འཛུགས་གནང་སྟེ། བཀའ་བློན་སོགས་ཀྱི་
ཕྱི་སྲིད་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་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་གོ་
དགོས།)ལ་བཀའ་ཚབ་གཡུ་ཐོག་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་

གི་དྲུང་ཡིག་སྟེ་བཀའ་དྲུང་དུ་བསྐོ་གཞག་བསྩལ། ཕྱི་

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

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

བ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༨ པ་བར་དུ་ནང་སྲིད་ལས་ ཁོས་ཇོརྗ་ལ་དཔེ་ཁུག་དེ་སྤྲད་ནས། སྔོན་ལ་ཁྲོམ་ལམ་གྱི་ཕྱོགས་

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

དོན་ཐོག་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ལོ་ གཅིག་ལ་བསྐྱལ་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་ཚུར་ཁ་སློག་ནས་ཁྲོམ་ལམ་

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

དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ གྱི་ཕྱོགས་གཞན་དེ་ལ་བསྐྱལ་དགོས་པར་བཤད་པ་རེད།
ཇོརྗ་ཡིས་དཔེ་ཁུག་འཁྱེར་ནས་རྐང་འཁོར་གཏོང་སྐབས་
། ལས་བྱེད་བཀོད་སྒྲིག་ལ་ལེགས་བཅོས་གནང་དགོས་

བློན་དུ་བསྐོ་གཞག་བསྩལ་པ་རེད།

པའི་བཀའ་ཕེབས་ལྟར་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་། ལོ་དེའི་ གདེང་སྤོབས་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པ་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ལྷ་

སར་བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་པོ་བྱུང་རྗེས། ༸གོང་ས་

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
སྐབས་དང་པོའི་ཚོགས་ཆེན་དང་འབྲེལ་བོད་ཆོས་སྲིད་

གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས། ལོ་དེའི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྐུ་འཁོར་ལྷན་

ཟུང་འབྲེལ་མང་གཙོའི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་ཉིན་གྱི་

ཚེས་ ༢༠ ཉིན་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་འཁོར་བཅས་མ་སུ་རིའི་བཞུགས་ཡུལ་བིར་

ཝན་དུ་གཞིས་སྤོས་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་

རྒྱས་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཆུ་དྭངས་མོར་འབྱོར་བ་དང་། ཟླ་ ༤
ལ་ཧའོ་སི་ (Birla House) རུ་ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས། ༸གོང་ས་
མཆོག་གིས་དེ་སྔོན་ནས་བོད་གཞུང་སྒྲིག་འཛུགས་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་

ཚོགས་འདུའི་དབུ་འཛིན་གནང་། དེ་ནས་མི་རིང་བར་ནང་མི་ལྷན་རྒྱས་ཐའི་
དགུང་ལོ་ ༦༧ ཐོག་ཡུལ་དེ་གར་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་པ་རེད།། །།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༣༥༽ ཚོད་བལྟ་ངོ་མ།

༄༅། །ཐེངས་གཅིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱིས་རྒྱལ་ཁང་གི་དམག་དཔུང་

རྣམས་ལ་ཕུབ་གསར་པ་དགོས་ངེས་སུ་གཟིགས་ཏེ། རྒྱལ་སྲུང་བློན་ཆེན་

ལ་ཕུབ་སྤུས་ལེགས་བཟོ་མཁན་གྱི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཞིག་ལ་བོགས་མ་གཏང་
དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་བ་རེད།

བོགས་མ་ཕོན་ཆེན་པོ་དེའི་ཆེད་དུ་འགྲན་རྩོད་བྱེད་མཁན་མང་པོ་

བྱུང་བ་རེད། དེའི་ཁྲོད་ན་དུས་རྒྱུན་དུ་རྒྱལ་ཁང་གི་ཕུབ་མང་ཆེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་
བྱེད་མཁན་གྱི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཞིག་ཡོད།

དེས་སྤུས་ཀ་ལེགས་པའི་ཕུབ་བཟོ་སྐྲུན་

མ་སྤྲད་པ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

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

རེད། ཁོས་དྲང་བདེན་མིན་པའི་ཚོད་བལྟ་དང་གཞུང་མི་དྲང་བའི་བློན་ཆེན་
གྱི་ཀུན་སློང་ངན་པ་བཅངས་པ་སོགས་བཱིར་བལ་ལ་ཞུས་ཤིང་། བཱིར་བལ་
གྱིས་ཁོ་ལ་སང་ཉིན་ཕུབ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཁྱེར་ཤོག་དང་ཁྱེད་ལ་དྲང་པོ་བྱེད་

ཆགས་ཏེ། “ངས་སྔ་ས་ནས་བོགས་མ་
དེ་ཁྱོད་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་མིན་པ་ཐག་བཅད་

ཚར་ནའང་ཡང་བསྐྱར་གང་བྱེད་དུ་ཡོང་

གོང་ཚད་གཏན་འབེབས་བཟོ་བར་རྒྱལ་ཁང་དུ་སླེབས་པ་རེད། སྐབས་དེར་
རྒྱལ་སྲུང་བློན་ཆེན་གྱི་སེམས་ནང་བོགས་ལེན་པ་དེ་ངོ་ཚ་པོ་བཟོ་དགོས་
བསམས་ཏེ། རྒྱལ་པོར་ཁོའི་ཕུབ་དེ་གླང་ཆེན་གྱི་རྐང་འོག་ཏུ་བཞག་སྟེ་
ཚོད་བལྟ་བྱེད་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་རེད།

ཕུབ་དེ་ནི་ལྗིད་ཁོག་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་འཁྱོག་པའི་ཆེད་དུ་བཟོས་

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

འདོད་བྱུང་སྟེ། ཚགས་ཤོག་ལྷག་མ་རྣམས་བསྐྱལ་རྒྱུར་ཚུར་མ་
ལོག་པར་ཕར་མུ་མཐུད་ཕྱིན་པ་རེད།

རྒྱུག་ཆུ་དེར་མི་ཞིག་གིས་ཟམ་པ་ནས་ཉ་འཛིན་བཞིན་པ་དང་། ངང་
པ་ཁྱུ་ཞིག་རྒྱུག་ཆུའི་ཐུར་ལ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཀྱིས་

གྱིས་། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ཕུབ་ནི་ ཇོརྗ་ཡིས་དེ་ལྟར་མཐོང་བ་དང་གྲུ་རྩེད་རྩེ་སར་ལྟ་འདོད་བྱུང་བ་རེད།
དམག་མི་རྣམས་གྲི་མཚོན་ལས་སྐྱོབ་ འོན་ཀྱང་ཚགས་པར་སྐྱེལ་མཁན་བུས་ཚགས་པར་བསྐྱལ་མེད་པ་

གཞུང་མི ་ དྲང་བ་ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་རེ ད །

དེ་ནས་ཉིན་ཤས་རྗེས་བོགས་ལེན་པ་དེ་རང་གི་ཕུབ་འཁྱེར་ནས་

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

བ་ཡིན།” ཞེས་དྲིས་པ་ན། བཱིར་བལ་ གྲུ་ལ་རྩེད་མོ་རྩེ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་མཐོང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱལ་སྲུང་བློ ན ་ཆེན་དེ་ནི་

ཡོད་སྟབས་བར་ཁེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཁས་མ་བླངས་པ་རེད།

དེ་ནས་ཁང་པ་མཐའ་མ་དེར་སླེབས་སྐབས་ཁོས་ཉེ་འགྲམ་

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

པོ་ཡོད་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་བོགས་ལེན་པས་རང་གི་ཐོན་རྫས་རྣམས་སྤུས་ཀ་ཡག་པོ་

ལམ་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་སྐྱེལ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།

ཉིན་རྗེས་མ་དེར་བོགས་ལེན་པ་དེ་ཕུབ་གསར་པ་ཞིག་འཁྱེར་

ཕུབ་རྣམས་དོན་ངོ་མར་སྤུས་ཀ་ལེགས་

ལེན་རྒྱུའི་བསམ་ངན་བཅངས་པ་རེད།

ཁོས་གང་ལམ་སྟོན་བྱས་པ་བཞིན་སྔོན་ལ་ཚགས་ཤོག་རྣམས་ཁྲོམ་

ཆོག་ཅེས་ལབ་སྟེ་བཏང་བ་རེད།

བྱེད་ཅིང་། བཟོ་ཚོང་ཁང་དེ་ནས་ཐོན་པའི་

ཁོས་བོགས་ལེན་པའི་སར་ནས་བར་ཁེ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཆེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་དེ་སྔའི་བཀའ་ཤག་ཡོད་མུས་

པའི་ལས་གནས་བཞེས་པ་དང་། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་འཁོར་ལྷན་དུ་རྒྱ་

༄༅། །ཤེས་འདོད་ཆེ་བའི་ཇོརྗ་ཡིས་རྐང་འཁོར་གཏོང་བ། །

པའི་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་ལས། རྡོག་ཁྲེས་
ལྗིད་པོ་དང་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་དེ་

འདྲ་ཁྱོག་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་ཞིག་མ་རེད། དེས་ན་ཕུབ་དེ་ཕན་

ཧ་གོ་ཡི་རེད་བསམ་པའི་ཞེད་སྣང་བྱུང་བ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་
ཁོས་རྐང་འཁོར་བཏང་ནས་ཕྱིན་པ་རེད།

ཐོགས་ཐུབ་མིན་ཚོད་བལྟ་ཞིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།” ཞེས་ཁོའི་

ཚབ་ཏུ་ལན་བརྒྱབས་པ་རེད།

རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་གྱི་གཏམ་དེར་གོ་རྒྱུ་ཞིག་འདུག་དགོངས་

ཏེ། དེ་མ་ཐག་གྲི་ཐོགས་པའི་དམག་མི་གཉིས་བོས་པ་རེད། དམག་མི་

གཅིག་གིས་ཕུབ་འཛིན་ཅིང་། དམག་མི་གཞན་དེས་གྲི་བསྣུན་ནས་རྒྱུན་
རིང་ཚོད་བལྟ་བྱས་རྗེས་དམག་མི་གཉིས་པོས་ཕུབ་དེ་མཁྲེགས་པོ་དང་
ཁོ་ཚོར་འཚམས་པོ་ཡོད་ལུགས་ཞུས་པས། རྒྱལ་པོའི་བློ་ལའང་བབས་

ཇོརྗ་ཡིས་རྐང་འཁོར་གཏོང་བའི་སྐབས་སུ་གྲུ་ཆུང་དེ་དག་སེམས་
ལ་འཁོར་གྱིན་ཕྱིན་པ་རེད། ཁོ་ལ་གྲུ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ན་སྐྱིད་པོ་

པས་བོགས་མ་དེ་ཁོ་ལ་གནང་བ་རེད། མཐར་བོགས་ལེན་པ་དེས་བཱིར་ ཡོང་ངེས་རེད། འོན་ཀྱང་ཁོ་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་གང་འདྲ་བྱས་ནས་རག་

བལ་ལ་ཕྱག་རོགས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་དགའ་པོའི་ངང་ གི་རེད་དམ། ཁོས་བསམ་བློ་མང་པོ་བཏང་ནས། མཐར་བསམ་བློ་
དེ་ལྟར་གཟིགས་འཕྲལ་རྒྱལ་པོ་སྐུ་རླུང་བཞེངས་པ་དང་བོགས་མ་ཁོ་ལ་
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ། ཞིག་འཁོར་བ་རེད།
ལོག་ཕྱིན་པ་རེད།། །།

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

༄༅།།ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་པ།།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

ཨ་ཁུ་ཕག་པས་རྐྱལ་མགྱོགས་པོ་བརྒྱབ་སྟེ་ཆུ་ནང་ནས་དོན།
ཨ་ཡོ། ཏོག་ཙམ་མ་
གཏོགས་རང་སྲོག་ཤོར་
གྲབས་ཡིན།

གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས། །

༄༅། །ཀློག་པ་པོ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་

དང་། ཏི་ལོ་པཱ། ན་རོ་པཱ། ས་རཧ་པཱ། ལཱུ་ཧི་པཱ། ཌོམྦི་པཱ། ཞི་བ་ལྷ་སོགས་ནི་གྲགས་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་དེ་ཚོ་མཆོད་གཤོམ་དུ་

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

ལ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ་བ་ཁག་ཅིག་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་ས་སྐྱ་པའི་ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པ་གྲུབ་ཆེན་བི་རུ་

བསྒྲིགས་མ་བཞག་པར་དཔེ་ཀློག་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕེབས་པ་

སྐད་ཀྱི་པཱད་ཞེས་ཞེ་སའི་ཚུལ་དུ་ཞབས་ཞེས་པའི་སྐད་དོད་སྦྱར་བ་ཟུར་ཆག་པར་

གི་གནས་ཚད་ལ་དཔག་པའི་ཐོག་ནས་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་ཡི་ཡིན།

འབྲི་བ་དང་། མཚན་ཧྲིལ་པོའི་དག་ཆ་འབྲི་སྲོལ་སྣ་ཚོགས་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་།

སེམས། འོན་ཀྱང་གྲུབ་ཐོབ་དེ་དག་གི་མཚན་གྱི་པ་སྒྲ་བདག་སྒྲའི་པ་ནང་བཞིན་

སྤྱིར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་ཐོབ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་

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

ཀྱང་། གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་རྣམས་ནི། དུས་རབས་

ལག་ཁང་ནས་ཧིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་བྱང་གཞིར་བཟུང་

བརྒྱད་པའི་དཀྱིལ་ནས་བཅུ་གཉིས་པའི་དཀྱིལ་བར་དུ་འཁྲུངས་པ་དང་། དེ་དག་

འཇོག་ཐབས་ཞུ་ཡི་ཡིན།

གི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་རྒྱ་གར་ཙམ་པརྞའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པ་དཔལ་

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

ཀྱིས་ལེགས་སྦྱར་ལྷའི་སྐད་དམ་སཾསྐྲཏ་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་། པེ་ཅིང་བསྟན་

འགྱུར་གྱི་སྔགས་ཕྱོགས་ལུ་པའི་འགོར། གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས། ཞེས་
པའི་ཐོག་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤིག་ཡིན།  ལོ་རྒྱུས་བསྟན་བཅོས་དེ་
ཉིད་གྲུབ་ཐོབ་མཐའ་མ་གྲོངས་ནས་དུས་ཚོད་རིང་པོ་མ་སོང་བའི་སྐབས་སུ་བྲིས་
པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་གང་འཚམས་དག་པོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཞུ་ཆོག

ཆར་དུས་སྐབས་
གཙང་ཆུ་རྒྱས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ངས་བཤད་
བྱུང་ང་།

ངས་རྦད་དེ་བརྗེད་ཤག
ངའི་དྲན་པ་འདི་ཡིན་ན་་་

གྲུབ་ཐོབ་ཕལ་ཆེ་བའི་མཚན་གྱི་རྗེས་སུ་པ་སྒྲ་ཡོད་པ་དེ་ལེགས་སྦྱར་

བཞིན། འདོན་ཐེངས་འདི་ནས་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ་བསྟན་འགྱུར་ནང་ལ་བཞུགས་

པའི་སྔར་རྒྱ་གར་དུ་བྱུང་བའི་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་སློབ་ཕྲུག་

ཧ་ཧ་ཧ་་་ཧ་ཧ་ཧ་་་

རྩོམ་སྒྲིག་པས།

གྲུབ་ཐོབ་དེ་དག་ནི། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཅིག་མཚུངས་ནས་

ཕེབས་པ་མིན་པར། རྒྱལ་རིགས་དང་། བློན་པོའི་རིགས། སྙན་ངག་མཁན། རོལ་

མོ་བ། ཞིང་པ། རྫ་མཁན་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་འདྲ་མིན་ནང་འཁྲུངས་

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

ཐམ་པ་རྣལ་འབྱོར་པ་དང་། བཞི་རྣལ་འབྱོར་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གྲུབ་ཆེན་བི་རུ་པཱ་

རི་མོའི་གླིང་ཁ།

ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཉིད་འབྲི་བར་ཡིག་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་པ་བརྒྱུད། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་ཝཱ་ཎ་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་ཧིན་བོད་ཤན་

སྦྱར་ཐོག་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ནས་ད་བར་དུ་བོད་
ཕྱི་ནང་གཉིས་ནས་དེབ་གཟུགས་ཐོག་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་

ལྔ་ཙམ་པར་སྐྲུན་གནང་བ་མཇལ་ཞིང་། ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་གོང་འཁོད་པེ་ཅིང་བསྟན་
འགྱུར་དུ་གསལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་མ་དཔེ་ལྟར་པར་སྐྲུན་གནང་བ་གཙོ་ཆེ་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་

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

དེ་ཉིད་ཨིན་ཇིར་བསྒྱུར་འདུག དེ་མིན་གྲུབ་ཐོབ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཕྲན་བུ་ཐོབ་

སླ་ཡང་། ཕལ་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་རག་དཀའ་བས། ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔྱད་བསྡུར་དེ་
ཙམ་མེད་པར་སྔར་གྱི་བོད་འགྱུར་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཉིད་གཞིར་བཞག་ཐོག སློབ་ཕྲུག་ལ་
དམིགས་ནས་སྐུ་པར་དང་ལྷན་དུ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་གོ་བདེའི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་
དུ་འབྲི་ཐབས་ཞུ་ཡི་ཡིན།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

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

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རི་མོ་བ།

ངག་དབང་རྡོ་རྗེ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ།

ཇུས་འགོད་པ།

དྲན་པ་བརྗེད་སླ་བའི་
ཨ་ཁུ་ཕག་པ་རང་རེད།

རྩོམ་བསྡུའི་གསལ་བསྒྲགས།

རྫོགས་སོ།།

༄༅། །རྒྱ་ཆེའིེ་ཀློག་པ་པོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་སློབ་མ་རྣམས་ལ་སླར་

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བྱང་ཆུབ་དཔལ་མོ།
སེ་ལ་ཁུའི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཀ་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། འཛོམས་སྐྱིད།
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