དྷརྨ་ཤཱ་ལཱའི་དབྱར་དུས་ཡུལ་ལྗོངས།
  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༥      

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

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༢༠༠     ཧིན་སྒོར། ༥

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

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

ཁོ་གཉིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ཆ་འཛིན་རིམ་ལྔ་པར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

magnetic compass - ཁབ་ལེན་ཕྱོགས་སྟོན་འཁོར་ལོ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བྲིས།

བུ་ཤེས་རབ་ནི། དུས་རྒྱུན་སློབ་སྦྱོང་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ཆེ་ཞིང་། རིག་པ་

magnetic resonance imaging (MRI) - ཁབ་ལེན་གློག་པར། ཨེམ་ཨར་ཨཱའི།

བཟང་བ། དགེ་རྒན་དང་རྒན་པར་གུས་བཀུར་ཆེ་བ། སློབ་ཕྲུག་ཆེ་ཆུང་

ཚང་མར་མཐུན་ལམ་བྱེད་མཁས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་རེད། བུ་ཤེས་རབ་
ཀྱི་རིག་སྟོབས་དང་ཡ་རབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ལ་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་
ཀྱང་བསྔགས་བརྗོད་དང་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

ཕ་མའི་བསམ་གཞིག་བྱེད་མུར། ཉིན་གཅིག་སློབ་ཕྲུག་སུམ་ཅུ་ཡོད་པའི་
བུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་འཛིན་གྲྭར་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་གྱིས། གལ་ཏེ་ང་གཅིག་
ཡིན་ན་དགའ་བ་ལ། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ལ་རྩོམ་ཞིག་འབྲི་

རུ་བཅུག་པ་རེད། འཛིན་གྲྭའི་ཚོགས་ཐེངས་གྲོལ་བ་དང་རྒན་ལགས་

mailman - སྦྲག་པ།

main road - གཞུང་ལམ།

maize - ཨ་ཤོམ། མ་རྨོས་ལོ་ཏོག

manicure - ལག་པའི་མཛེས་བཟོ།

manspreading - རྐང་པ་འཕྲེད་རྐྱོང་།

manure - ལུད།

ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་གི་རྩོམ་ཡིག་དེ་དག་ནོར་བཅོས་བྱེད་རྒྱུར་ལས་ཤག་
ལ་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད།

ལས་ཤག་ཏུ་འབྱོར་རྗེས་སྐུ་ངལ་གསོ་བ་དང་ལྷན་དུ་གསོལ་ཇ་

ཞིག་མཆོད་དེ། རྩོམ་ཡིག་རྣམས་ནོར་བཅོས་བྱེད་འགོ་བཙུགས།

དེ་ནས་བུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་སླེབས། དགེ་རྒན་ལགས་ཀྱིས་

བུ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྩོམ་ཡག་པོ་འབྲི་ཡི་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག  ཁོའི་
འདོད་པ་ཅི་ཡིན་མཁྱེན་འདོད་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་མུ་མཐུད་ལྗགས་
ཀློག་གནང་བ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

agoraphobia  འཚང་ཁའི་འཇིགས་པ། ཁྲོམ་འཇིགས། -ས་སྟོང་ཆེན་པོ་དང་། མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཆེ་སར་འཇིགས་པ་སྐྱེ་བའི་སེམས་འཚབ་ཀྱི་ན་ཚ།

agrarian society སོ་ནམ་པའི་སྤྱི་ཚོགས། - འཚོ་གནས་དང་དཔལ་འབྱོར་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོ་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ལ་བརྟེན་པའི་སྤྱི་ཚོགས།
agreement  མཐུན་གྲོས། གྲོས་མཐུན། - རྒྱལ་ཁབ་བམ་གང་ཟག་ཕན་ཚུན་གནད་དོན་གང་རུང་ཐོག་གཉིས་མོས་ཀྱིས་བཞག་པའི་གན་རྒྱ།

agro-chemical ཞིང་རྫས། - ས་ཞིང་འདེབས་ལས་བྱེད་སྐབས་སུ་བེད་སྤྱད་པའི་རྫས་ཤིག་སྟེ། དཔེར་ན། ཚྭ་ལུད་དམ་གནོད་འབུ་གསོད་བྱེད་ལྟ་བུ།
agrobiology  ཞིང་ལས་སྐྱེ་དངོས་རིག་པ། - དམིགས་བསལ་ལོ་ཐོག་སྐྱེ་འཕེལ་ལྟ་བུ་ས་ཞིང་ཐོན་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱེ་དངོས་རིག་པའི་ཡན་ལག

aguesia  ཁ་མངལ་བ། - ལྕེའི་སྟེང་དུ་བད་ཀན་ནམ། འབྱར་བག་ཅན་གྱི་ཆུ་ཁམས་འཕེལ་ནས་རོའི་ཁྱད་པར་གསལ་པོར་འབྱེད་མི་ནུས་པར་གྱུར་བའི་དོན།

  སྨན་གཞུང་དུ། ཁ་མངལ་བ་སྟེ། ལྕེས་རོ་མི་ཚོར་བ། ཞེས་བཤད་པའོ། །

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།

༥༨། མི་བཅུས་མི་གཉིས་ཁུང་དུ་བཅུག     ཁུང་བུའི་སྟེང་དུ་
སྐུད་པའི་ཐེལ་ཙེ་༼ཐམ་ག་༽བརྒྱབས་པ་ཤོད།

༥༩། མ་ལུས་བུ་མོ་གཟུགས་རིང་བ་ཤོད།  

༦༠། ཕྱིན་ཕྱིན་ནས་སླེབས་རྒྱུ་མེད་པ་ཤོད།               

སྒྲུང་ཐུང་།

༄༅། །གྲོག་མས་དྲེད་མོང་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ། ། དྲེད་ངན་དེ་དག་ཕྱིར་འབུད་གཏང་དགོས་ཚུལ་སོགས་བཤད་
འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས་་་་

ཆབ་མདོ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས།

གཡག་རྒོད་ཀྱིས་ཡིད་སྐྱོ་མདོག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་བསྟན་ཏེ།

"དྲེད་མོང་ཁོ་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་ཐུབ་མཁན་སུ་ཡོད་དམ།” ཞེས་
ལབ་སྟེ་ཡིད་ཐང་ཆད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན། གྲོག་མས་ཁྲེལ་

༦༡། ཐང་དཀར་པོའི་ཐོག སྐྱུང་ཀ་ནག་ཆིལ་ལེར་བབས་པ་ཤོད། དགོད་གཅིག་བྱས་ཏེ། “ཁྱོད་གཡག་རྒོཇད་རྣམས་སེམས་ཀྱི་
༦༢། མ་བཟས་སྣུམ་རིལ་ཤོད།                               

ནུས་ཤུགས་ཆུང་བ་ལ་ཨང་། དྲེད་རྒན་ཁོ་ཚོ་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་

༦༤། ཐང་སྡེར་དུ་ཁྱི་གཅིག་ཨ་ལོང་འགུལ་ལེར་ཉལ་བ་ཤོད།                

ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། གཡག་རྒོད་ཀྱིས། “རྣ་བར་མི་འགྲོ་བའི་སྐད་

༦༣། ཁ་ནས་འཐུང་། ཁ་ནས་སྐྱུག་པ་ཤོད།                            རྒྱུ་ལས་སླ་པོ་རེད། ང་ཚོས་དྲེད་ངན་ཕྱིར་འབུད་གཏང་ཆོག"
༦༥། ལྷ་དམར་པོ་ལ་འདྲེ་སྤུ་སུད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་བ་ཤོད།          
༦༦། རྔ་མ་གྱེན་ལོག་ཤོད།                                

༦༧། ཨ་ནེ་ཆོས་སྒྲོན་ལྕགས་ཟམ་གྱི་སྒང་ལ་ཕྱིན་པས་ཆུང་དུ་
ཆུང་དུ་སོང་བ་ཤོད།

ཆ་ཞིག་རེད། ང་ཡིན་ཟེར་མཁན་དུད་འགྲོ་མང་པོས་ཕྱིར་འབུད་
མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསྡད་པ་རེད། ཁྱོད་ནུས་མེད་གྲོག་མས་ཕྱིར་
འབུད་ག་པར་ཐུབ། རྣ་བ་མི་འགྲོ་བའི་སྐད་ཆ་མ་ཤོད།” ཟེར་

བ་དང་།  གྲོག་མས། “ཡ་ཨ་ཕོ་གཡག་རྒོད་དེ་འདྲ་མཐོང་ཆུང་
མ་གནང་། ང་ཚོ་ལུས་སྟོབས་ཆུང་ཡང་ཁྱོད་ཚོ་ལ་མེད་པའི་

༦༨། སྣུམ་དམ་ནག་པོར་ཁ་གཅོད་དམར་པོ་བརྒྱབ་པ་ཤོད།                  ལག་ཆ་ང་ཚོར་ཡོད་པས། ང་ཚོས་དྲེད་ངན་ལུང་པ་འདི་ནས་

༦༩། དམ་བི་༼བུམ་པ་༽དམར་པོ་ཁ་ཟང་ཟིང་གིས་བཀག་པ་ཤོད།             ཉིན་གསུམ་ནང་ཚུད་ཕྱིར་འབུད་གཏང་གི་ཡིན།” ཞེས་བཤད།  
༧༠། ཟ་མི་ཉན་པའི་རྒྱུ་མ་ཤོད།                              

གཡག་རྒོད་ཀྱིས། "དེ་འདྲ་ཁྱོད་ཚོས་དྲེད་མོང་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་

༧༡། སྐྱེ་ས་རི་དང་སྡོད་ས་སྒོ་རྒྱབ་ཡིན་པ་ཤོད།                        ཐུབ་ན་དུད་འགྲོ་རྩྭ་ཟན་ཡོངས་ནས་གྲོག་མ་ཁྱོད་ཚོ་ལ་ང་ཚོའི་
ལུང་པར་རང་དབང་གི་གནས་སྡོད་བྱེད་ཆོག” ཅེས་ལབ་པ་
༧༢། མི་ལྔ་སྐྱེ་ས་གཅིག་ཡིན་པ་ཤོད།                             

༧༣། དཀར་དཀར་དུང་འདྲ། ནག་ནག་སོལ་བ་འདྲ། མགོ་བོ་ལ་
ཕུག་སྐམ་པོ་དང་འདྲ་བ་ཤོད།

༧༤། རི་གཅིག་གི་སྒང་ནས་ར་སྔོན་པོ་གཅིག་ལྷུང་ལ་ཁད་ཤོད།               
༧༥། ཁབ་དང་སྐུད་པར་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་རྫ་མ་ཁ་རོང་ཤོད།  

༧༦། བཟས་ནས་འགྲང་རྒྱུ་མེད་པ་ཤོད།  

༧༧། མི་བརྒྱ་ལ་རྐུབ་གཅིག་ཤོད།

༧༨། མི་དཀར་པོའི་སྟེང་དུ་མི་དམར་པོ་བཞོན་པས། མི་དཀར་
པོ་ཆུང་དུ་ཆུང་དུ་སོང་བ་ཤོད།

༧༩། གཡས་རིའི་སྤང་དང་གཡོན་རིའི་སྤང་གི་སྟེང་དུ་གནའ་བ་

གཉིས་རེ་མོས་ཀྱིས་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱེད་པ་ཤོད།                                

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨

དང་། གྲོག་མས། “འགྲིག་གི་རེད། ཁ་དན་ཚིག་ལ་གནས་པར་
བྱོས།” ཟེར་ནས་དལ་གྱིས་ཐོན་ཕྱིན། དེ་ནས་གྲོག་མའི་འགོ་

གཙོ་དེས་གྲོག་མ་ཚང་མ་སྐད་བཏང་སྟེ། དྲེད་མོང་ལུང་པ་འདི་

ནས་ཕྱིར་འབུད་གཏང་དགོས་པས་ཚང་མས་སྙིང་སྟོབས་ཞུམ་པ་
མེད་པ་དང་། ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཡོངས་སུ་བསྒྲིལ་ནས་

དོན་ལྟར་གྲོག་མ་རྣམས་རུ་སྒྲིག་སྟེ་དྲེད་མོང་ཡོད་སའི་ཆུ་མིག་
གི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན། དྲེད་མོང་མ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ར་ལུག་བསད་

དེ་དེའི་ཤ་བཟས་ཏེ་གྲོད་ཁོག་རྒྱགས་ཏེ་ཆུ་མིག་གི་འཁྲིས་ལ་

ཉི་མར་བསྲོས་ཏེ་ཉལ་བསྡད་ཡོད། གྲོག་མའི་འགོ་པ་དེས་དྲེད་
མོང་ལ། “ལུང་པ་འདི་ནི་དུད་འགྲོ་རྩྭ་ཟན་གྱི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་

ན། གཅན་གཟན་དྲེད་མོང་ཁྱོད་ཚོ་སླེབས་ཏེ་རྩྭ་ཟན་དུད་འགྲོར་
ཉིན་གཅིག་ཀྱང་བདེ་བ་མེད་པར་དངངས་སྐྲག་གིས་འཚོ་སྡོད་

བྱེད་དགོས་གྱུར་འདུག་ན་ངེས་པར་སོ་སོའི་ལུང་པར་ཕྱིར་ལོག་

འགྲོ་དགོས།” ཞེས་བརྡ་སྤྲད་ཀྱང་དྲེད་མོང་གིས་ག་ལ་ཉན། དྲེད་
མོང་གིས། “འབུ་ངན་ཁྱོད་ཚོ་ནི་ང་ཚོའི་རྐང་པའི་འོག་ལ་མནན་
པ་ཙམ་ལས་མི་དགོས།” ཞེས་མཐོང་ཆུང་དམའ་འབེབས་ཚད་
མེད་བྱས། དེ་ནས་གྲོག་མ་རྣམས་ཁོང་ཁྲོ་ཚད་མེད་ལངས་ཏེ་
རང་རང་སོ་སོའི་ནུས་རྩལ་ཡོད་ཚད་བཏོན་ནས་དྲེད་མོང་ལ་

སོ་བརྒྱབ་པ་དང་། དྲེད་མོང་ན་ཚ་བཏང་སྟེ་སྡོད་མ་ཐུབ་པར་ལ་

ལུང་མང་པོ་བརྒྱབས་ཏེ་བྲོས་དགོས་གྱུར་པ་རེད། དུས་དེ་ནས་
བཟུང་སྟེ་དུད་འགྲོ་རྩྭ་ཟན་དང་གྲོག་མ་རྣམས་བློ་མཐུན་གྲོགས་

པོ་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། མདོ་སྡེའི་ལུང་པ་སྔ་བཞིན་ཞི་བདེའི་
བག་ཕེབས་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཏོ། །
སྨྲས་པ།

སྟོབས་ཆུང་གྲོག་མ་ཡིན་ན་ཡང་།།

ཆིག་སྒྲིལ་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས།།

སྟོབས་ཆེན་དྲེད་མོང་ཡིན་ན་ཡང་།།

ལུང་པའི་ནང་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་། །

མཚར་གཏམ་

ཨིན་ཡུལ་ནས་ཡིན་པ་དེ་དགོས་སམ་ ཇར་མི་ནི་ནས་
ཡིན་པ་དེ་དགོས་།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༨༠། སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་གྲལ་དུ་སྒྲིག  ཨ་ནེ་དམར་པོས་གསོལ་ཇ་ ༄༅། །ཇེག་ཅེས་པའི་བུ་ལ་ཁང་བདག་ཅིག་གི་ནང་ལ་ལས་ཀ་རག་པ་
རེད། ཁང་བདག་དེ་ཕྱུག་པོ་ཞིག་རེད། ཁོ་ལ་རྒྱས་སྤྲོས་
དྲངས་པ་ཤོད།
མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲྭ་བ་ནས་བླངས།
ཆེ་བའི་ཁང་པ་དང་། སྤྲོ་ཁང་། རྒྱན་ཆའི་རིགས། དངུལ།
མོ་ཊ་སོགས་ཞེ་དྲག་མང་པོ་ཡོད་ལ། རེས་གཟའ་ཉི་མ་

འཆར་ཅན་རྒུན་འབྲུམ་ལོ་ཏོག་སྐྱེ་བའི་ཁང་པ་ཐོག་གཅིག་
མ་དེར་སྤྲོ་གསེང་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

ཁང་བདག་དེས་གཡོག་པོ་ཇེག་ཀྱང་དེར་ཁྲིད་པ་རེད།

ཁང་པ་དེར་རྩ་ཆེ་བའི་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གནའ་རྫས་རྙིང་

པ་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། ཁང་བདག་དེས་ཐུག་འཕྲད་

དུ་ཡོང་མཁན་མགྲོན་པོ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་ལོ་རྒྱུས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གློ་བུར་དུ་ཁང་བདག་དེས་བུ་ཇེག་ལ་

ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་ཕྱིན་པའི་མེ་ཏོག་ཁོག་མ་དེ་ཁྱེར་ཤོག་ཅེས་རྒྱུ་ངོམས་བཤད་

རྫོགས་སོ།།

པ་རེད། སྐད་ཆ་དེ་གོ་བ་དང་མགྲོན་པོ་དེ་ཧང་སང་བ་རེད། བུ་ཇེག་གིས་
དེ་ཁྱེར་ནས་མགྲོན་པོ་ལ་བསྟན་པ་རེད།

རྗེས་སུ་མགྲོན་པོ་དེ་ངལ་གསོ་རྒྱག་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ཁང་བདག་དེས་བུ་
ཇེག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་དང་བཅས། ཇེག  ཁྱེད་རང་གིས་ང་ལ་ཨིན་ཇིའི་མེ་ཏོག་
ཁོག་མ་འཁྱེར་དགོས་སམ། ཇར་མི་ནིའི་མེ་ཏོག་ཁོག་མ་འཁྱེར་དགོས་

རེད་དམ། ཞེས་སྐད་ཆ་དྲི་དགོས་རེད་པ།
དེ་ལྟར་བྱས་ན་ང་སྤོབས་པ་ཡོང་གི་རེད།
ཅེས་བཤད།

ད་གཟོ ད ་བུ་ཇེ ག ་གི ས ་སྦྱི ན ་བདག་གི ་

བསམ་བློ འི ་ འཁྱེར་སོ ་ ཤེ ས ་པ་རེ ད །

དགོང་མོ་དེར་མགྲོན་པོ་དེ་ཁང་བདག་གི་
ནང་མིའི་པར་རྙིང་པ་ཁག་ལྟ་བསྡད་ཡོད་

པ་རེད། དེའི་བར་ལ་ཁང་བདག་གིས་བུ་

ཇེག་ལ་པཱ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་པར་དེ་ཚོ་ཁྱེར་ཤོག་དང་། ཞེས་བཤད་པ་རེད། བུ་
ཇེག་གིས་ལམ་སང་། ཨིན་ཇིའི་ཡུལ་ནས་ཡིན་པའི་པཱ་ལགས་དེའི་སྐུ་པར་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཇར་མི་ནི་ནས་ཡིན་པའི་པཱ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་པར་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་དམ། ཞེས་དྲིས་པ་རེད།། །།

༨༠། སོ་དང་ལྕེ།

༧༨། ཡང་ལའམ་ལ་སྒྲོན་སྤར་བ།    ༧༩། ཌ་མ་རུ་དཀྲོག་པ།

༧༧། ཆང་ཚགས་སའི་རྫ་མ། ཡང་ན་ཆུ་འཐག་གི་ཡོས་བླུག་ས།
༧༥། ཐང་ཁུག ཐང་རྐྱལ།    ༧༦། ཆུ་འཐག  

༧༢། མཛུབ་མོ།   ༧༣། ཁྲུང་ཁྲུང་།   ༧༤། རྣ་གཡུ།

༦༨། སྐྱུང་ཀ     a༦༩། སེ་འབྲུ།    ༧༠། སྐྱག་པ།    ༧༡། ཕྱགས་མ།   
༦༦། གྲོ་མ། ཁྱི།    ༦༧། ལ་ཕུག་ལ་བརྡར་ལ་བརྡར་བ།

༦༣། སྨྱུ་གུ།    ༦༤། རྣ་བ།    ༦༥། མེ་ལ་འབུད་པ་བུད་པ།

༦༠། དར་ལྕོག    ༦༡། ཤོག་བུའི་སྟེང་གི་ཡི་གེ    ༦༢། ཁྱིའི་སྣ།

༥༨། ལྷམ་གྱོན་ཏེ་ལྷམ་སྒྲོག་བརྒྱབས་པ། ༥༩། མདོང་མོ་དང་མདོང་རྐྱལ།
གོང་གི་ཁེད་རྣམས་ཀྱི་ལན།

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

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

༣༽ དགའ་བྲང་བློ་བཟང་རིག་འཛིན།

༄༅། །བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་དགའ་བྲང་བློ་བཟང་རིག་འཛིན་མཆོག་ནི། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༠༥ ལོར་ཡབ་སྐལ་བཟང་བསྟན་འཛིན་དང་ཡུམ་པ་སངས་ཀླུ་སྦྱིན་

གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ ༼རྒྱུན་མཁོའི་བོད་གནས་ལག་དེབ་ཏུ། ཡབ་ཀྱི་མཚན་པ་སངས་དབང་འདུས་འཁོད་ཀྱང་། འདིར་
དཀྱུས་སུ་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་གཅུང་པོ་དགའ་བྲང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་འདེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཡིག་ཆར་འཁོད་པ་ལྟར་བཀོད།༽ གཙང་རྒྱལ་རྩེར་འཁྲུངས།

ཐོག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ནས་ ༡༩༥༦ བར་དགའ་ལྡན་སྟོང་མཆོད་སྤྱི་འཚོ་དོ་
དམ་པ་གནང་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་སྐུ་བཅར་སྤྱི་ཁྱབ་

མཁན་ཚབ་བསྐོ་སྩལ་མཚན་ཁུར་ཡོད་མུས་ཐོག

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ཕེབས་

རྗེས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་འཛུགས་གནང་མཛད་

ཊམ་ལས་བྱ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༠ ནས་ ༡༩༣༡ བར་

རྒྱུའི་སྔོན་འགྲོའི་གྲ་སྒྲིག་དང་། གནས་སྐབས་ཛ་དྲག་

གསེར་སྡོང་འཛམ་གླིང་རྒྱན་གཅིག་གི་དཀོན་གཉེར་

གི་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་ལས་བགོས་བསྐྱོན་པའི་

གནང་། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༢ ནས་ ༡༩༣༤ བར་

ཁོངས་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་སུ་བཀའ་བློན་ཤན་ཁ་

རྩམ་ལེན་ལས་ཁུར་དང་། ༡༩༣༥ ནས་ ༡༩༣༦ བར་

དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༢ ནས་ ༡༩༤༩ བར་ལོ་བརྒྱད་རིང་རྩེ་

མགྲོན་གནས་སྤར་ཐོག  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༢ ནས་ ༡༩༤༣ བར་ལོ་གཉིས་

རིང་ལམ་ཞིབ་དོ་དམ་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༤ ནས་ ༡༩༤༥ བར་ཧ་ས་

ཀས་མི་སེར་འཕྲོག་བཅོམ་འཐོར་གྱར་སྐོར་འཚོལ་ཞིབ་ཏུ་བསྐྱོད། ༡༩༤༨
ནས་ ༡༩༤༩ ལོ་གཉིས་རིང་དཀྱིལ་ཆུའི་ཆུ་རགས་དོ་དམ་པ། ༡༩༤༩

བ་འགྱུར་མེད་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་གི་
ཕྱག་རོགས་དང་། བཀའ་ཁྲི་གཉིས་པ་ཤན་ཁ་བ་

མཆོག་གི་སྐབས་སུ་འདུ་འགོད་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱི་མཛད་འགན་

༄༅། །ཐེངས་གཅིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ་གཉིས་ཤིང་ནགས་ནང་
སྐྱོད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ལམ་དུ་ཚོ་པའི་བུད་མེད་མང་པོ་མཐོང་བ་རེད། ཧུར་
བརྩོན་ཆེ་བའི་བུད་མེད་དེ་དག་མཐོང་སྐབས་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་ཧ་ལས་པ་རེད།

ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་རྒྱལ་པོས་བུད་མེད་གཅིག་གིས་ཕྲུ་གུ་བཙས་པ་གཟིགས་པ་རེད།

བུད་མེད་དེར་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་སུ་ཡང་མེད་ནའང་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་ལས་
སླ་པོའི་ངང་སྐྱེས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་མ་ཐག་མོའི་འཆར་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་
བྱེད་དུ་ཕྱིན་པ་གཟིགས་པ་རེད།

བུད་མེད་དེའི་རང་ཁ་རང་གསོའི་ནུས་སྟོབས་དེ་མཐོང་བས་རྒྱལ་པོ་

ཧ་ལས་ཏེ་བཱིར་བལ་ལ། “ཁྱེད་ཀྱིས་བུད་མེད་དེ་མཐོང་སོང་ངམ། འཇོན་པོ་དང་
གྲུང་ཤ་དོད་པོ་ག་འདྲ་མི་འདུག་གམ། ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁང་ནང་ཕྲུ་གུ་བཙའ་སྐབས་

རྙོག་གྲས་ཁེངས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཨེམ་ཆི་དང་སྨན་ཞབས། ད་དུང་སྨན་འདྲ་མིན་བཅོ་
བརྒྱད་དགོས་ཡོད་པ། དེ་ཚོ་ང་ཚོའི་བཙུན་མོ་རྣམས་ལ་
དོན་མེད་གཅེས་ལང་བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་བ་རེད།

ཁོ་ཚོ་ལ་མཁྲེགས་ཙམ་བྱེད་དགོས་འདུག” ཅེས་གསུངས་
པར། བཱིར་བལ་གྱིས་ལན་མ་རྒྱག་པར་ཁ་ཁུ་སིམ་མེར་
བསྡད་པ་རེད།

དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཕོ་བྲང་དུ་འབྱོར་སྐབས་རང་

གི་བཙུན་མོ་ལ་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ལྟར་

བརྗོད་བཞིན་པའི་སྐབས་བཙུན་མོར་དོན་མེད་གཅེས་ལང་བཏང་ཚུལ་གསུང་མུར་

སྐྱོན་འཛུགས་ཀྱང་བྱས་པ་རེད། རྒྱལ་པོས་གཤེ་གཤེ་བཏང་བས་བཙུན་མོ་སེམས་
ཧ་ཅང་ཕམ་སྟེ། རྒྱལ་པོས་ནོར་འཁྲུལ་བཟོས་གནང་བ་དེ་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་ཐུབ་པ་བྱ་
རྒྱུའི་འདོད་པ་བཅངས་ཏེ། བཱིར་བལ་ལ་གནས་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་བཤད་པ་ན།
བཱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་པོའི་ཕྱོགས་ནས་དྲང་པོ་གནང་མི་འདུག་དགོངས་ཏེ་བཙུན་
མོར་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཁས་བླངས་པ་རེད།

ཉིན་རྗེས་མ་དེར་བཱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་ཁང་གི་མེ་ཏོག་འདེབས་ལས་པ་

དེ་སྐད་བཏང་སྟེ། “དེ་རིང་ནས་བཟུང་ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁང་གི་མེ་ཏོག་རྣམས་ལ་

གཡོག་ལས་དང་ཆུ་རྒྱག་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་རྒྱལ་པོས་བཀའ་
འདྲི་གནང་ན་ངས་ཆུ་མ་རྒྱག་གསུངས་སོང་ལབ་ཤོག” ཅེས་མངགས་པ་རེད།

གློ་བུར་ཐོག་རྒྱག་ལ་ཁོ་ཡོམ་བྱས་པ་རེད། རྐང་འཁོར་དེ་རྡོ་ཞིག་

བཞེས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ཉིན་ནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་ ལ་བརྡབས་ནས་ཇོརྗ་མདུན་ཕྱོགས་ལ་གནམ་ལ་གཡུགས་པ་མ་
བློན་རང་འཇགས་ཐོག་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཆེ་བའི་མཛད་ ཟད། མགོ་སྔོན་ལ་བརྡབས་པ་རེད།
ཁུར་བཞེས་པ་མ་ཟད། བཀའ་ཤག་སྐབས་གསུམ་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་
ཐུགས་འགན་བཞེས་མུར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྒས་

ཡོལ་ལ་ཕེབས་བར་དུ་གནང་། ད་ལྟ་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་ནས་བཞུགས་
མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་སོ།། །།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༣༧༽ རི་སྐྱེས་རྩི་ཤིང་།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ནས་ ༡༩༥༧ བར་ལོ་བཞིའི་རིང་བཀའ་ཚབ་

༡༩༢༨ ནས་ ༡༩༢༩ བར་ལོ་གཉིས་རིང་ནོར་ཐོ་གསེར་

འབྲུ་བསྐྱར་ཤོ་དོ་དམ་པ་གནང་།

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

བསྐྱོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་ ༡༩༥༣ བར་ལོ་བཞིའི་རིང་དམག་སྤྱིའི་ལས་

གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དུ་ཞབས་སྡོད་ཞུས། ཕྱི་ལོ་

ཤེལ་དཀར་རྫོང་སྡོད་ཐོག་གཙང་ཁུལ་རྫོང་གཞིས་བཅུ་གསུམ་གྱི་བཀའ་

རྩོམ་སྒྲིག་པས།

ལོར་གཙང་ཁུལ་འབྲས་སྤྱིའི་མཆེད་གཞིས་ཁག་གི་འབབ་བཟོ་ས་ཞིབ་ཏུ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༦ ལོར་དགུང་ལོ་ ༢༦ སོན་སྐབས་བོད་

རུ་ཐོག་རྫོང་དཔོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༨ ནས་ ༡༩༤༡ བར་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

བཱིར་བལ་གྱིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པར་མེ་ཏོག་འདེབས་ལས་པ་དེ་ཅུང་

ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་ནའང་མོས་མཐུན་བྱས་ཏེ། མེ་ཏོག་ལ་གཡོག་ལས་མ་བྱས་པ་རེད།
དེར་བརྟེན་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་དང་མེ་ཏོག་གཞན་རྣམས་ག་ལེར་སྐམ་པ་དང་། རྒྱལ་
ཁང་གི་ལྡུམ་ར་དེ་བདག་མེད་དང་མདོག་ངན་པར་གྱུར་པ་རེད།

རྒྱལ་པོས་ལྡུམ་རའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲར་གྱུར་པ་མཐོང་སྐབས་ཚིག་

པ་ཟ་སྟེ་མེ་ཏོག་འདེབས་ལས་པ་དེ་བོས་པ་རེད། མེ་ཏོག་འདེབས་ལས་པ་དེ་ཞེད་ སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། ཇོརྗ་ལ་རྨས་སྐྱོན་མ་བྱུང་བ་རེད། འོན་
ཐག་ཆོད་དེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། འདི་ངའི་ནོར་འཁྲུལ་མིན།
ངས་བློན་ཆེན་བཱིར་བལ་མཆོག་གི་བཀའ་གསུང་དང་ལེན་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་
མེ་ཏོག་རྣམས་ལ་ཆུ་རྒྱག་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་སོང་།”

ཞེས་ཞུས་པ་རེད། རྒྱལ་པོས་ལམ་སང་བཱིར་བལ་བཀའ་འགུགས་གནང་བ་དང་།

ཀྱང་རྐང་འཁོར་གྱི་མདུན་གྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ཀྱོག་ཀྱོག་ཆགས་པ་མ་
ཟད། འཁོར་ལོའི་འགྱིག་འཁོར་དེ་ཡང་བརྡོལ་བ་རེད།

ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོའི་ངང་། “བཱིར་བལ། རྙོག་གྲ་འདི་འདྲ་གང་རེད། ཁོ་ལ་མེ་ཏོག་དེ་
ཚོར་ཆུ་རྒྱག་མི་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་དོན་གང་ཡིན་ནམ།” ཞེས་གསུངས་

པར། བཱིར་བལ་གྱིས་ཞི་འཇམ་པོའི་ངང་། “རྒྱལ་
པོ་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་ཁང་གི་མེ་ཏོག་དེ་ཚོ་ལ་དོན་
མེད་གཅེས་ལང་བཏང་འདུག དེ་ཚོར་དམིགས་

བསལ་གྱིས་ལྟ་རྟོག་བྱེད་དགོས་མི་འདུག ལྷག་ ཇོརྗ་ཡིས་རྐང་འཁོར་གཏོང་ཐབས་བྱས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་གཏོང་
པར་དུ་མེ་ཏོག་དེ་ཚོ་ལ་ཆུ་རྒྱག་དགོས་དོན་གང་

ཡང་མི་འདུག ཤིང་ནགས་ནང་གི་རི་སྐྱེས་མེ་ཏོག་
དེ་ཚོ་ཆུ་དང་ལྟ་རྟོག་མ་བྱས་པར་སྐྱེ་ཡི་མི་འདུག་

མ་ཐུབ་པ་རེད།

གམ། ཨམྲའི་སྡོང་པོ་དང་ལུམ་འབྲས་ཤིང་ཏོག་དེ་

ཚོ་དམིགས་བསལ་ལྟ་སྐྱོང་མ་བྱས་ནའང་ཡག་པོ་སྐྱེ་ཡི་མི་འདུག་གམ།” ཞེས་

ཞུས་པས། རྒྱལ་པོ་དེ་བས་སྐུ་རླུང་མང་བ་བཞེངས་ཏེ། “ཁྱེད་ཀྱིས་རི་སྐྱེས་རྩི་ཤིང་
དང་ལྡུམ་རའི་ནང་གི་འཇམ་ཞིང་མཉེན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཚོ་དང་ཇི་ལྟར་བསྡུར་ནུས་
སམ། ཁྱེད་སྨྱོ་སོང་ངམ།” ཞེས་དྲིས་པ་རེད།

དེར་བཱིར་བལ་གྱིས། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ང་སྨྱོ་མེད། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་

པོས་དེ་སྔ་ཚོ་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཕོ་བྲང་གི་བཙུན་མོ་རྣམས་དང་མཚུངས་བསྡུར་ དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁོས་དེ་འཁྱེར་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་
གནང་བ་མཐོང་དུས་ངའི་བསམ་བློའི་ནང་རིག་པ་དེ་ལྟར་བརྙེད་སོང་།” ཞེས་ཟུར་ ག་ལེར་ལྗིད་ཁོག་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་རེད།
ཟའི་ངང་ཞུས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་རང་གིས་བཙུན་མོར་དྲང་པོ་མ་བྱས་པའི་ངེས་
ཤེས་རྙེད་དེ། བཙུན་མོར་དགོངས་གསོལ་ཞུས་པ་རེད།། །།

རྫོགས་སོ།།

ཇོརྗ་ཡིས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་མིན་མ་ཤེས་པ་རེད། གང་

ཡིན་ཟེར་ན།་་་

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །པ་སངས་དང་དཔལ་སྐྱིད། །

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

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

བསྟན་འཛིན་པདྨས་བརྩམས།

གྲུབ་ཐོབ་ལཱི་ལཱ་པཱ།

༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ལཱི་ལཱ་པཱ་ནི། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་སེངྒེའི་ཁྲི་ལ་
བཞུགས་པའི་ཚེ། ཡུལ་གཞན་ཞིག་ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞིག་དེའི་ཐད་དུ་བྱོན་པ་
དང་། རྒྱལ་པོ་དེས། ཁྱོད་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་འཁྱམ་པ་སྡུག་

བསྔལ་ཆེ། གསུངས་པས། རྣལ་འབྱོར་པ་དེས། ང་ལ་སྡུག་བསྔལ་

རྩོམ་སྒྲིག་པས།

དེས་ན་བླ་མའི་གདམས་ངག་དང་། རང་གི་བརྩོན་འགྲུས། སྔོན་མའི་

ལས་འཕྲོ་དང་གསུམ་འཛོམས་ན། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་མ་སྤངས་ཀྱང་འཁོར་བ་

ལས་གྲོལ་ཐུབ་པ་བཞིན། རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱང་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་ཐུབ་ཅིང་། འགྲོ་

བའི་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་ཡོད་ལ། མཚན་ལ་ཡང་ལཱི་ལཱ་པཱ་ཞེས་ཕྱོགས་བཞི་

༄༅། །པ་སངས་དང་དཔལ་སྐྱིད་གཉིས་ཕ་མ་གཅིག་གི་ མི་འདུག རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་དེ། ཁྱེད་ཉིད་ལ་རྒྱལ་

ཕྲུ་གུ་མཚེ་མ་རེད། པ་སངས་སྐར་མ་ལྔས་རྒན་པ་རེད། ཁོང་ སྲིད་ཤོར་བའི་དོགས་པ་དང་། འབངས་མི་སེར་རྣམས་མི་དགའ་
གཉིས་སློབ་གྲྭ་གྲོལ་བའི་རྗེས་དང་རེས་གཟའ་ཉི་མ་རྟག་པར་ བའི་དོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་བཤད།

གྲོ ང ་གསེ བ ་ཀྱི ་ ཉེ ་ འགྲམ་དུ་ཡོ ད ་པའི ་ རྫིང་བུ་ཆུང་ཆུང་དེ ར ་

འགྲོ་རྒྱུ་དགའ་པོ་ཡོད་རེད།

ཡང་རྣལ་འབྱོར་པ་དེས། ང་ནི་མེའི་ནང་ལ་མཆོངས་ཀྱང་

མི་འཚིག དུག་བཟས་ཀྱང་མི་འཆི། རྒས་པ་དང་འཆི་བའི་སྡུག་

བསྔལ་མེད་དེ། བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་ངག་ཡོད། ཅེས་གསུངས་
པས། རྒྱལ་པོ་དད་པ་སྐྱེས་ནས། ཁྱེད་ཉིད་བཞིན་དངོས་སུ་རྒྱལ་

ཁམས་འགྲིམ་པ་ནི་མི་ནུས། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་སར་ཁྲི་ལ་བསྡད་ནས་

སྒོམ་པར་ནུས་ན། ཁྱེད་ཉིད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཅིག་ཞུ། ཞེས་ཞུས་
རྫིང་བུ་དེའི་ནང་ཉ་ཆེན་པོ་དང་ཆུང་ཆུང་།

སེར་པོ་དང་

དམར་པོ། ལྗང་ཁུ་དང་ལི་ཝང་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ལ། པ་

སངས་དང་དཔལ་སྐྱིད་རྫིང་བུའི་འགྲམ་དུ་སླེབས་དུས་ཆུའི་

ཏེ་ཕྱག་བཙལ་པས། རྣལ་འབྱོར་པས་གདམས་ངག་གནང་སྟེ། ཀྱེ་
རྡོ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་ནས་དྲན་པ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་
དུ་བཅུག་པ་རེད།

དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་སེངྒེའི་ཁྲི་ལ་ཟ་འོག་གོས་

ཁར་ཐོན་པའི་ཉ་རྣམས་གྲངས་ཀ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། ཚོན་མདོག་ ཆེན་ལ་སོགས་པའི་སྟན་ནང་ཚངས་ཅན་དང་། སྔས་འབོལ་ལ་
གང་ཡིན་ལབ་རེས་བྱེད་རྒྱུ་དགའ་པོ་ཡོད་རེད།

སོགས་པའི་སྟེང་དུ་བཙུན་མོ་དང་། བློན་པོའི་ཚོགས་དང་། རོལ་
མོའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་པས་བསྐོར་ནས་བསྒོམས་པས། མཚན་

ཡང་ལོངས་སྤྱོད་པའམ། སྒེག་པ་སྟེ། ལཱི་ལཱ་པཱ་ཞེས་ཡོངས་གྲགས་
ཆགས་པ་རེད།

གདམས་ངག་དངོས་ནི། ཕྱག་གཡས་པའི་སོར་གདུབ་ལ་མ་ཡེངས་

པར་བསྒོམ་དགོས་པ་དེ་ཡིན། རྒྱལ་པོས་དེ་ལྟར་མ་ཡེངས་པར་བསྒོམས་ནས་མི་
ཐེངས་ཤིག་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་དཔལ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཉ་ཆེན་པོ་དེ་

འགྱུར་བར་འདུག་ཞུས་པས། རྣལ་འབྱོར་པས་དེའི་ནང་དུ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའམ་དགྱེས་པ་

རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་བསྒོམ་དགོས་པའི་གདམས་ངག་བྱིན་པ་དང་། དེ་ཡང་མི་འགྱུར་

ཚོ་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ཀྱང་། ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོ་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡི་མེད་པ་ བར་འདུག་གོ་ཞུས་པས། བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་(བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་
གང་ཡིན་ནམ་དྲིས་པར། པ་སངས་ཀྱིས། ཉ་ཆེན་པོ་དེ་ཚོས་ཉ་ རིམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་)བསྒོམ་པའི་གདམས་ངག་བྱིན་པ་བསྒོམས་པས། རྟོགས་པ་
ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོ་བཟས་ནས་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་དང་། ཉ་ཆུང་ཆུང་
ཡིན་ན། ཞེས་ཐེ་ཚོམ་ངང་ལབ་པ་རེད།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

རང་ཤུགས་སུ་ཤར་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་སྟེ། མངོན་ཤེས་ལ་
སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །

རི་མོའི་གླིང་ཁ།

དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་སོ། །གྲུབ་ཐོབ་ལཱི་ལཱ་པཱ་སྒེག་པའི་ཞབས་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུས་རྫོགས་སོ།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

སྐུ་པར་གྱི་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་བའི་<<གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུའི་རྣམ་ཐར་དང་ཞལ་ཐང་།>>ཞེས་པ་ནས་བླངས།

ནོར་བཅོས། འདོན་ཐེངས་ ༡༩༨ པར། "གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་

རྣམས་ནི། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་དཀྱིལ་ནས་བཅུ་གཉིས་པའི་དཀྱིལ་བར་དུ་འཁྲུངས་པ་དང་།" ཞེས་
ཁུངས་གཏུག་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་བཀོད་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་ཡིག་ཆ་ཁུངས་དག་གཞན་ཐོག་

ནས་གནས་ཚུལ་གསར་རྙེད་བྱུང་བས།  "གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་རྣམས་
ནི། ཕྱི་ལོ་འགོ་མ་ཚུགས་གོང་གི་བརྒྱ་ཕྲག་དང་པོ་ཙམ་ནས་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་བར་དུ་འཁྲུངས་པ་
དང་།" ཞེས་ནོར་བཅོས་ཡོང་བ་ཞུ།

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།

ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

རྩོམ་དང་རི་མོ་སོགས་བསྐུར་སའི་ཁ་བྱང་།

The Editor

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་འཆི་མེད།

དྷ་ཤོད་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།
རི་མོ་འབྲི་མཁན། ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།
མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ།
འཛིན་རིམ་བཅུ་གགཉིས་ཁ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། འཛོམས་སྐྱིད།
དྷ་ཤོད་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེེ། སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་གདུགས།

དེ་ཚོ་སྔ་མའི་ཉ་ཆུང་དེ་ཚོ་མིན་པར་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་འདྲ་

མཚམས་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་དུ་གྲགས་ཤིང་། མཐར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་
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