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གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས། 

འཕྲུལ་དེབ་འདི་ནི་མིང་མཛོད་ཀི་ཚན་པར་དཀར་ཆག་གི་འབེལ་སེ་མཐུད་རྒྱུ་སྩོགས་ལ་

འཕྲུལ་དེབ་ཅིག་མ་བྱུང་ཐབས་མེད་ཀིས། རྩོམ་སྒིག་པས་བྩོད་དབིན་རྒྱ་གསུམ་ཤན་སྦྱར་གི་མིང་

ས་གང་མང་ཞིག་ཕྩོགས་བསྒིགས་བས་ཏེ་རྩོམ་སྒིག་བས་པ་ཡིན་ན། སྐྩོན་དང་ནྩོར་འཁྲུལ་མི་ཉུང་

བ་ཞིག་ཡྩོད་ངེས་ཤིང་། རྒྱུ་ཆ་འདི་ཉིད་གང་ལས་བྱུང་བའི་རྩོམ་སྒིག་པ་དང་། ཡིག་སྒྱུར་པ་སྩོགས་

དང་། གཟིགས་མཁན་རྣམ་པར་སིང་ནས་བཟྩོད་གསྩོལ་ཞུས་པ་ཡིན་ལ། རེས་འཆར་མིང་མཛོད་

སྩོར་གི་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་རྩོམ་སྒིག་བ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བེད་ངེས་ཡིན། 



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

གངས་རིའི་ཤེལ་གི་མཆྩོད་རེན་གི་ཕེང་བས་མུ་ཁྱུད་བས་པའི་རང་རེའི་སཱ་ལའི་སྨན་ལྩོངས་

སུ། ཆྩོས་རྒྱལ་ལྩོ་པཎ་རྣམས་དང་ཀུན་རིག་མཁས་པའི་དབང་པྩོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། གསུང་

རབ་ཀི་གེགས་བམ་རི་རབ་ཀི་གཏྩོས་དང་མཉམ་པ་ཡྩོད་ན་ཡང་། དུས་ཀི་འཕེལ་འགིབ་སྩོགས་

ཀིས་མང་པྩོ་ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕིན་པ་དང་། གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གི་ཁྩོད་དུ་ཆེས་མཐའ་

མཇུག་གི་གཟིམས་མལ་བསེན་ལ་ཉེ་བ་སྩོགས་ཀིས་དེ་དག་མྱུར་སྐྩོབ་དང་། གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུ་ནི་

འཕི་མེད་ན་སྔ་མེད་པའི་དུས་ཡིན་ཞིང་། དེས་རང་རིགས་བསམ་ཡྩོད་གང་མང་ཞིག་གིས་དེ་དག་

བསྐར་དཔར་དང་། དེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སྩོགས་ཀིས་འགེམས་སེལ་དང་། སྲུང་སྐྩོབ་ལ་རེམ་

བཞིན་པ་ནི་དགའ་འྩོས་པ་དང་། ཡི་རང་གི་ལེགས་སྩོ་འབུལ་བའི་གནས་ཡིན་ནྩོ། །

ཕྩོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མི་རིགས་དེའི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ནི་མི་རིགས་

དེའི་བླ་སྩོག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་དར་སེལ་དང་སྲུང་སྐྩོབ་བེད་རྒྱུ་ཡང་། མི་རིགས་དེ་ཉིད་ཀི་འྩོས་

འགན་ཡིན་ན། བསམ་བླྩོའི་རྒྱགས་ཕེ་རུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་དེ་དག་ནི། ཤེས་

རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ཡིན་ལ། མི་རིགས་འདིའི་བླ་སྩོག་ཀང་ཡིན་ནྩོ། །སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་

བཀའ་ལས་ཀང་། ཤེར་ཕིན་གི་གེགས་བམ་རིན་པྩོ་ཆེ་ཉིད། ཡི་གེར་འདྲི་བ་དང་། འདྲིར་བཅུག་པ་

སྩོགས་ཀི་ཕན་ཡྩོན་ནི་སྩོང་གསུམ་ནྩོར་གིས་བཀང་སེ་སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མཆྩོད་པ་

ཕུལ་བ་བས་ཀང་། བསྩོད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས་པ་སྩོགས་ཀིས་ཀང་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་

བམ་དག་ཡི་གེར་འབི་བ་དང་། འབིར་བཅུག་པ་དག་གི་ཕན་ཡྩོན་དང་དགེ་མཚན་ཀང་མཚོན་

ལ༑ དྩོན་གནད་ཀང་གྩོ་ཐུབ་བྩོ། །

༸ གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གིས་ཀང་། ང་རང་སྐུ་ཆེན་པྩོ་དང་འདུ་ཁང་

རིག་པྩོ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་དེ་ཙམ་དགའ་བྩོ་མེད། སྐུ་ཆེན་པྩོ་བཞེངས་རུང་དེས་གསུང་ནི་མི་འབྩོན། དེ་

ལས་དཔེ་ཆ་མང་པྩོ་དཔར་བསྐྲུན་གིས་འགེམས་སེལ་བས་ན་བཟང་། ཞེས་ཚོགས་སུ་བཀའ་
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གནང་བ་སྩོགས་ཀིས། གྲྭ་ཚང་རིན་པྩོ་ཆེ་ནས་ཀང་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདིའི་ཡབ་མེས་གྩོང་མ་

དག་གི་ཤུལ་བཞག་དེ་དག་མི་ཉམས་གྩོང་འཕེལ་དང་། གནས་པ་བརྒྱུད་འཛིན་སྩོགས་དང་། རང་

རིགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཕན་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ན་དགྩོངས་ཏེ། སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྩོའི་དྲ་

ཚིགས་སྒྩོ་འབེད་དང་། སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྩོའི་རྩོམ་སྒིག་ཁང་གསར་འཛུགས་བས་པ་

ལགས་ན། འདི་ག་རྩོམ་སྒིག་ཁང་གིས་ཀང་གཙོ་བྩོ་བཀའ་བསན་གཉིས་ཀིས་མཚོན། གཡུང་དྲུང་

བྩོན་དང་བཅས་པའི་ཆྩོས་བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བྩོད་ཀི་མཁས་དབང་དག་གི་བཀའ་རྩོམ་གི་

གེགས་བམ་དག ། པར་བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་དང་། ཞྩོར་དུ་གཞན་གི་ཤེས་རིག་ནང་འདྲེན། དེང་

རབས་ཀི་རྩོམ་པ་པྩོ་རྒན་གཞྩོན་དབེར་མེད་ཀི་བརམས་ཆྩོས་ཀང་པར་བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་གི་

ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་འདི་གཉེར་བ་ཡིན། 

སྤིར་སྩོབ་གཉེར་པ་མང་ཤྩོས་ཤིག་དེབ་གཟུགས་ལ་མྩོས་པ་ཆེ་བ་དང་། དེབ་གཟུགས་

ཀང་གང་མང་ཞིག་པར་བསྐྲུན་བས་ཏེ་ཐྩོན་གིན་ཡྩོད་ལ། དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔེ་རིང་ལྟ་ཀྩོག་བེད་

མཁན་ཇེ་ཉུང་དང་། པར་ཤིང་གི་སྤྩོད་སྒྩོ་ཡང་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྩོ་བཞིན་ཡྩོད་པས། པར་ཤིང་མང་པྩོ་
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བཞིན་འབྱུང་ངྩོ་། ། འདི་ནི་གསུང་རབ་ལ་བསེ་ལྷད་དང་བཟྩོ་བཅྩོས། ཐ་ན་དམ་པའི་གསུང་རབ་

ལས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ལའང་བཅྩོས་ལྷད་མེད་པར་སྩོར་བཞག་བ་དགྩོས་པའི་ར་དྩོན་རྒྱུན་འཁྩོངས་

བས་པའང་ཡིན་ནྩོ། ། 

ཞེས་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྩོའི་རྩོམ་སྒིག་ཁང་གིས་  ༢༠༡༥ ལྩོའི་ཟླ་ ༠༢ པའི་

ཚེས་ ༠༥ ལ། 
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མིང་མཛོད་གིང་ཀ་དང་པོ། 

ངན་སྐྲན། cancer 癌症  ལུས་ལ་སྐྲན་ངན་པ་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་གྩོ། 

ཨེ་ཛིའི་ནད། AIDS 爱滋病 ནད་ཀི་མིང་དངྩོས་ལ（acquired im-

mune deficicency syndrome）རེས་བྱུང་རིམས་ཁེགས་

ཉམས་པའི་ཕྩོགས་འདུས་ནད་ཅེས་བ་སེ། དབང་པྩོ་གཉིས་སྦྱྩོར་དང་མའི་ནུ་

ཞྩོ་དང་ཁག་བརྒྱབས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཞུགས་པའི་མིའི་ལུས་ཀི་རིམས་

ཁེགས་ཉམས་པར་བེད་ཅིང་མཆེད་པ་མྱུར་བའི། ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི། ཤི་

ཚད་མཐྩོ་བའི་འགྩོ་ནད་ཚབས་ཆེན་ཞིག་གྩོ། 

རྩོང་འགག V-shaped river vallay with steep sides;ravine 隘谷

ཁ་ཡངས་ཤིང་གཏིང་དྩོག་པའི་གྩོག་རྩོང་གི་ཆུ་འགག་གྩོ། 

  འཕང་འགག mountain pass 隘口  གྩོག་རྩོང་དྩོག་མྩོའི་འགག་གྩོ། 

བརན་འཇགས། stable;quiet;settled 安定 འཚོ་བ་དང་སྤི་ཚོགས་ལ་

འཁྲུག་ཟིང་མེད་པར་བརན་འཇགས་སུ་གནས་པའྩོ། 

རྣལ་འབེབས་སྨན། sranpuilizer;sedative pill 安定药 ནད་པའི་ལུས་

སེམས་རྣལ་དུ་འབེབས་བེད་ཀི་སྨན་ནྩོ། །

ཚེ་མཇུག་བདེ་སྐེལ། spend one’s remaining years in comfort 安

度晚年 ཚེ་མཇུག་བདེ་སྐིད་ཀི་ངང་དུ་རྩོལ་བའྩོ། །

བདེ་བཤེར། security check 安检 བདེ་འཇགས་ཞིབ་བཤེར་ཞེས་པའི་



སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།
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ཚིག་སྡུད་དྩོ། །

བདེ་གཞིས་བཟྩོ་བཀྩོད། affordable housing project 安居工程 

རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བུན་དངུལ་བཏང་བ་དང་ས་གནས་སིད་གཞུང་གིས་མ་

དངུལ་རང་སྒྲུག་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་བསྐྲུན་པའི་ཁེ་གཉེན་མ་ཡིན་པའི་

གཞིས་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་གི་བཟྩོ་བཀྩོད་དྩོ། །

འདུག་བདེ་ལས་སྤྩོ། live and work in peace and contentment 安

居乐业 འཚོ་བ་བརན་ལྷིང་ངང་རྩོལ་ཅིང་ལས་དྩོན་རྣམས་སེམས་སྐིད་

ཀི་ངང་ནས་སྒྲུབ་པའྩོ། །

བདེ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། the（U.N）SecurityCouncil 安理会 

མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བསྡུས་

མིང་ངྩོ་། 

གཉིད་སྨན། sleeping 安眠药 pill གཉིད་འགུགས་པར་བེད་པའི་སྨན་ནྩོ། །

སྐྩོབ་ཐག safety glass 安全玻璃 སྤིར་བཏང་གི་འཕར་བ་དང་རྡེག་པ་

སྩོགས་ཀིས་ཆག་དཀའ་ཞིང་གལ་ཏེ་ཆག་པར་གྱུར་ན་ཡང་གཞན་གི་ལུས་

ལ་རྨས་སྐྩོན་མི་བཟྩོ་བའི་ངར་ཤེལ་དང་སྦྱར་ཤེལ་ལྟ་བུའི་ཤེལ་གི་རིགས་

ཏེ༑ སྣུམ་འཁྩོར་དང་གནམ་གྲུ་སྩོགས་ཀི་སྒྩོ་དཀར་དུ་བཀྩོལ་བ་མང་ངྩོ་། །

སྐྩོབ་ཐག safety bellt;seat belt 安全带 ༡མཐྩོ་ཞིང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་

གནས་སྩོགས་སུ་བ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་དེ་ལས་མི་ལྷུང་བར་འཛིན་པའམ་ཉེན་

ཁ་ལས་སྐྩོབ་བེད་ཀི་ཐག་པ་དང་། ༢གནམ་གྲུ་དང་རླངས་འཁྩོར་སྩོགས་ཀི་



མིང་མཛོད་གིང་ཀ
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འདུག་སེགས་ལས་མི་འབལ་བར་སྲུང་བེད་ཀི་ཐག་པའྩོ། །

བདེ་འཇགས་གྩོག་སྒྩོན། safty lamp;safelight 安全灯 ༡གཏེར་ཁྩོན་

ནང་དུ་བཀྩོལ་བར་བ་བའི་འདྲེས་རླུང་འབར་འགད་སྔྩོན་འགྩོག་དང་སྩོལ་

རླངས་ཀི་ཚད་སྔྩོན་དཔྩོག་བེད་ཐུབ་པའི་གྩོག་སྒྩོན་དང་། ༢གྩོག་ཤེད་

ཝྩོལ། ༣༦ལས་དམའ་བའམ་བདེ་འཇགས་ཀི་བསྒིག་ཆས་ཡྩོད་པའི་གྩོག་

སྒྩོན་ནྩོ། །

བདེ་འཇགས་གཅྩོད་སྒྩོ། safetyvalve 安全阀 གཤེར་དང་རླངས་པ་སྩོགས་

ཀི་ཉེན་ཁ་ལས་འགྩོག་བེད་ཀི་རང་བེད་གཅྩོད་སྒྩོ་ཞིག་གྩོ། 

བདེ་འཇགས་སྒྩོ emergency exit 安全门 ཞི་བདེའི་སྒྩོ་ཞེས་པ་དང་

འདྲའྩོ། 

བདེ་འཇགས་རྣམ་པ། safetymode;securityschemes 安全模式 

རིས་འཕྲུལ་གི་གཞི་རའི་བསྒིགས་རིམ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་བརེན་ནས་ནད་

དུག་སྩོགས་ཀི་ཉེན་ཁ་དང་དབལ་ཏེ་བདེ་འཇགས་སུ་བ་བ་བེད་ཚུལ་གི་རྣམ་

པ་ཞིག་གྩོ། 

བདེ་འཇགས་དྲ་བ། safetynetting 安全网 མཁར་ལས་སྩོགས་ཀི་སབས་

སུ་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྩོབ་ཀི་ཆེད་དུ་བས་པའི་དྲ་བའྩོ། 

འཇྩོག་པ། བཀྩོད་འཇྩོག make arrangements for 安置 མི་དང་བ་

སྩོགས་ལ་བརེན་ཁུངས་དང་འགན་ལེན་ཡྩོད་པར་བས་པའྩོ། །

སྒིག་འཇྩོག install（software）安装 རིས་འཕྲུལ་གི་སི་ཆས་དག་



སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།
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ལས་སུ་རུང་བའི་མ་ལག་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་སྒིག་པའྩོ། །

ཨེམ་གཞི་སྐྱུར། amino acid 氨基酸 ཆ་རྡུལ་གི་ནང་དུ་འདྲེས་པའི་ཨེམ་

གཞི་སྩོགས་ཀི་སྐེ་བཅས་འདྲེས་རས་ཤིག་སེ། སྤི་དཀར་གི་ར་བའི་རྩོམ་

གཞིའྩོ། །

སེག་ཆུང་། partridge;quail 鹌鹑 ལུས་སེག་པ་ལས་ཅུང་ཆུང་ཞིང་སྒྩོ་

མདྩོག་ཁམ་ནག་དང་མགྩོ་བྩོ་ཆུང་ལ་མཇུག་སྒྩོ་ཐུང་བ་དང་འཕུར་རལ་ཅུང་

ཞན་པའི་འདབ་ཆགས་ཀི་རིགས་ཤིག་གྩོ། 

གཏའ་བུན། mortgage 按揭 ཉྩོ་བའི་ཁང་པ་དེ་ཉིད་དམ་དངྩོས་པྩོ་གཞན་

གཏའ་མར་བཞག་ནས་དངུལ་བུན་བླངས་ཏེ་སད་མར་དུས་བཅད་ལྟར་རིམ་

པར་འཇལ་བའི་དངུལ་བུན་གཏྩོང་ཐབས་ཤིག་གྩོ། 

འཕུར་མཉེད། massage 按摩 ཁག་གི་འཁྩོར་རྒྱུག་བདེ་བ་དང་དབང་རའི་

ནུས་པ་ལེགས་སྒིག་བེད་པ་སྩོགས་ཀི་ཕིར་དུ་ལུས་ལ་འཕུར་ཞིང་མཉེད་

པའི་ལུས་ཁམས་བདེ་སྲུང་དང་ནད་བཅྩོས་བེད་ཐབས་ཤིག་གྩོ། 

འཐེབ་ནྩོན། push button 按钮 མཛུབ་མྩོས་གནན་བའི་གཏྩོང་འཛིན་ནྩོ། །

དཔྱད་ཚིག onte or comment by an author or editor on a 

piece of writing 按语 སྔར་ཡྩོད་ཀི་གཞུང་ངམ་ཚིག་གང་རུང་ཞིག་

ལ་རྩོམ་པ་པྩོའམ་རྩོམ་སྒིག་པས་གསལ་བཤད་དང་དྲན་སྩོང་དང་དཔྱད་

བརྩོད་དང་བདེན་དཔང་སྩོགས་ཀི་ཆེད་དུ་བཀྩོད་པའི་ཚིག་གྩོ། 

གཙབ་གདན། བརྡལ་པང་། choppingboard 案板 གྩོ་ཕེ་སབ་མྩོར་བེད་པ་



མིང་མཛོད་གིང་ཀ
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དང་སྔྩོ་ཚལ་གཏུབ་སའི་གདན་པང་ལེབ་སྩོགས་སྩོ། །

གྩོང་གཞི། གྩོད་དྩོན། law case 案件 གཏུག་བཤེར་དང་འབེལ་བ་ཅན་གི་

གྩོད་གཞིའམ་ཁིམས་འགལ་གི་དྩོན་རྐེན་ནྩོ། །

ཚགས་ཡིག record;file 案卷 ལས་ཁུངས་དང་ཁེ་ལས་སེ་ཚན་སྩོགས་ཀིས་

རིགས་དབེ་དང་ཚགས་སེབ་བས་ནས་བརག་བཤེར་གི་ཆེད་དུ་ཉར་ཚགས་

བས་པའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆའྩོ། །

གྩོད་ཀི་བྱུང་རིམ། details of a case 案情 གྩོད་ཀི་བྱུང་གནས་འགྩོ་གསུམ་

གི་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པའྩོ། །

ལྩོག་གསབ། invisible subsidy 暗娼 རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཁྩོམ་རའི་རིན་གྩོང་

བརན་འཇགས་སུ་གནས་པའི་ཕིར་དུ་དགྩོས་ངེས་ཀི་འཚོ་བའི་དངྩོས་པྩོ་

དག་ལ་རིན་ཁད་དང་གྩོང་གུད་གསབ་པའི་ཕིར་དུ་བིན་པའི་ནྩོར་སིད་

གསབ་དངུལ་ལྩོ། །

གསང་བའི་བཅར་འདྲི། གསང་འདྲི། pay a private call;secret visit 暗

访 གསང་ཐབས་སུ་གཞན་ལ་བཅར་བའམ་གཞན་གི་དྲུང་དུ་སྩོང་ནས་

དགྩོས་དྩོན་འདྲི་རད་གཅྩོད་པའྩོ། །

ལྩོག་བརྡ། watchword;eipher;secret sign 暗号 ཕན་ཚུན་ལ་ཁ་ཆད་

བས་པའི་གསང་བའི་དྩོན་མཚོན་པར་བེད་པའི་སྒ་སད་དང་རྣམ་འགྱུར་

སྩོགས་ཀི་བརྡའྩོ། །

གབ་ཆུ། underground lake 暗河 ཕིར་མི་མངྩོན་པའི་མཚེའུའྩོ། །



སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།
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གཏིང་བག submerged reef;latent obstacle 暗礁 རྒྱ་མཚོ་དང་ཆུ་

ཀླུང་གི་གཏིང་ན་མི་མངྩོན་པར་གནས་པའི་གྲུ་གཟིངས་སྩོགས་ཀི་བགྩོད་

ལམ་ལ་བར་ཆད་དུ་གྱུར་པའི་བག་རྡྩོ་སྩོགས་སྩོ། །

ལྩོག་དགའ། fall in love with sb.secrectly 暗恋 ཕྩོ་མྩོ་གང་རུང་གིས་

ཡུལ་གང་ལ་ལྩོག་ནས་སམ་ཡུལ་དེ་ལ་ཤེས་སུ་མི་འཇུག་པར་དགའ་བའམ་

ཆགས་པའྩོ། །

མུན་ཁང་། derkroom 暗室 འྩོད་འགྩོག་པའི་མཁྩོ་ཆས་ཅན་གི་ཁང་པའྩོ། །

སྦས་སྐུད། dark-line 暗线 ཁང་པའི་གང་ངམ་རིགས་པ་སྩོགས་ཀི་ནང་དུ་

སྦས་ཏེ་ཕིར་མི་མངྩོན་པར་བས་པའི་གྩོག་སྐུད་དྩོ། །

ལྩོག་སྒྲུབ། do sth.on the sly 暗箱操作 དབང་ཆ་ལ་བརེན་ནས་ལྩོག་

ཏུ་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པ་དང་ཁིམས་དང་མི་མཐུན་པའི་བ་བ་བེད་པའྩོ། །

གཤྩོང་པར། intaglio 凹版 པར་ཤིང་ངྩོས་ཀི་རི་མྩོའི་ཆ་གཤྩོང་དུ་དྩོད་པ་

སེ༑ ཟངས་དང་རྣྩོའི་གེགས་བུ་རྣམས་ཀི་ངྩོས་སུ་གཤྩོང་ཐབས་སུ་བརྩོས་

པའི་པར་ཤིང་ལྟ་བུའྩོ། །

གཤྩོང་ཤེལ། concave mirror 凹面镜 མཐའ་མཐུག་ཅིང་དབུས་སབ་ལ་

ལྡྩོག་འཕྩོའི་ངྩོས་གཤྩོང་དུ་སྩོང་བའི་ཤེལ་ལྩོ། །



པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གྩོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རྩོ་གཅིག་ཏུ། ། 

གཞྩོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆྩོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། ། 

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། ། 

དྲི་མ་ཡྩོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། ། 

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པྩོའི་མཐུས། ། 

ཡང་དག་ཆྩོས་ཀི་སྒྩོ་མྩོ་སྩོང་ཕག་བརྒྱ། ། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྩོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 

ངེས་ལེགས་ནྩོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྩོར་ཤྩོག ། 

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྩོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྩོན་རྣམ་འདྲེན་

ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སྒྩོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སྩོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་

མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆྩོག་པའི་དགེ་བསྔྩོའི་སྨྩོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་

དགེ་སྦྱྩོང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླྩོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའྩོ། ། 
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