རྒྱབ་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས།

ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་གླེའི་ཕོ་བྲང་

  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༤      

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

༄༅།།བུ་རྫི་བྱེད་པ།།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས། ང་ལས་ཀ་ཞིག་གི་
དོན་དུ་ཕྱི་ལ་འགྲོ་དགོས་ཆགས་སོང་།
ངའི་ཞིམ་ཕྲུག་འདི་ལྟ་རོགས་གནང་།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༩༡

    

ཧིན་སྒོར། ༥

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

ངས་་་་ཞིམ་ཕྲུག་་་་ལྟ་་་་

ཨ་མའི་ནོར་བུ་ཡག་པོ་སྡོད་ཨང་།
ཨ་མ་མགྱོགས་པོ་ལོག་སླེབས་ཡོང་།

beetroot - ཉུང་དམར།

big bang- འབེང་ཆེན། གས་ཐོར་ཆེན་མོ།

black hole - བུ་ག་ནག་པོ།

booklet - དེབ་ཆུང༌།

ད་ངས་ག་འདྲ་བྱེད་དགོས་རེད།

brand - ཚོང་རྟགས། ལས་རྟགས།

bright half of the moon - ཟླ་བའི་ཡར་ངོ༌། དཀར་ཕྱོགས།

brinjal- དོ་ལུམ་མ།

broccoli - མེ་ཏོག་ལྗང་ཚལ།

ཞིམ་ཕྲུག་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་ན།
འོ་ཛི། ད་ངའི་ནང་མགོ་རྟིང་
སློག་ས་རེད། ད་གང་དྲག

accumulation ༡། གསོག་འཇོག སྤུང་གསོག - སྤུང་གསོག་བྱེད་ཚུལ། ༢། འཕེལ་ཚུལ། - གྲངས་འབོར་ཇེ་ཆེར་འཕེལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

accuracy ༡། འཁྲུལ་བྲལ། - སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པའི་རང་བཞིན། ༢། ཏག་ཏག - ཚད་ཏག་ཏག་གམ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཡིན་པའི་རང་བཞིན།

accusation ༡། ནག་ཉེས་སྐྱོན་འཛུགས། - གང་ཟག་ཅིག་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པར་བརྗོད་པའི་ལུགས་མཐུན་གྱི་སྐྱོན་འཛུགས། ༢། སྐྱོན་འཛུགས། - སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་
ཁྲིམས་འགལ་ལམ་ནག་ཅན་ཡིན་པར་བརྗོད་ཚུལ།

achondroplastic dwarf མིའུ་ཐུང། - འཛམ་གླིང་རང་ལུས་འདོམ་གང་གྲུ་བཞི་སྟེ། །གཟུགས་ངན་རྣམས་ལ་རང་ཁྲུ་ཕྱེད་དང་བཞི། །ཞེས་མི་ཚད་མ་ལོངས་པར་
བརྩི་བ་དེ་ལའོ། །

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

acidity ཆུ་སྐྱུར། - བད་ཀན་ནད་གཞིའི་རྐྱེན་པས་ཕོ་བའི་ནང་སྐྱུར་རྫས་འཕེལ་བ།

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།							

༄༅།།ཧེན་སལ་དང་གྲཱི་ཊལ།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

མི་ཚེའི་བགྲོད་ལམ་ཀྱོག་མོ།

སྒྲུང་ཐུང་།

པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲི།

་་་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ནང་མིས་ཨ་རིའི་ཤར་ཕྱོགས་མཚོ་འགྲམ་གྱི་གྲོང་

ཁྱེར་ནིའུ་ཡོརྐ་གི་གྲོང་རྡལ་ཇེག་སེན་ཧཡིཊ་ཞེས་པ་དེར་ཁང་པ་ཐོག་
བརྩེགས་ཉིས་ཅན་ཞིག་ཉོས་ཏེ་བསྡད་ཡོད། མེ་ཏོག་སྒྲོལ་མ་ཕྱི་ལོ་

༡༩༩༨ ལོར་ཨ་རིར་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་གྱི་མཐོང་མཆན་ཞུས་ཏེ་ཡོང་
བ་དང་། དེ་རྗེས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུས་ཏེ་ནང་མི་ཟླ་སྒྲིལ་བྱུང་བའི་གྲས་

ཤིག་ཡིན། ནོར་དབྱངས་མཐོ་སློབ་ཏུ་འགྲིམ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དཔལ་

དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་མཚོ་ཞིག་གི་འགྲམ་དུ་སླེབས་པ་རེད། འཛོམས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་དུ་ཡོད། འཕྲིན་ལས་ནི་མགྲོན་

མཚོ་དེར་ངང་པ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། ངང་པ་གཉིས་ཀྱིས་ ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་སྒོ་སྲུང་བའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། མེ་ཏོག་སྒྲོལ་
ཁོ་གཉིས་རྒྱབ་ལ་ཞོན་ཤོག་ལབ། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁ་
མ་ནི་མི་ཚང་ཞིག་གི་བྱིས་པ་སྙོར་སྐྱོང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱོ་
ལ་ཉན་ཏེ་བཞོན་པ་རེད། ངང་པ་དེ་གཉིས་ཤར་ཕྱོགས་ལ་
ཤུག་གཉིས་ཀར་ལས་ཀའི་ཡོང་འབབ་ཡག་པོ་ཡོད་ཙང་། ཨ་རིའི་
རྐྱལ་བརྒྱབས་ཏེ་ཕྱིན་པ་རེད། ཁོ་གཉིས་ངང་པའི་རྒྱབ་ལ་
ནང་གི་གྲལ་རིམ་འབྲིང་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་མི་
བཞོན་ནས་སྐྱིད་པོ་བྱུང་བ་རེད།
འགྲིགས་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡོད།
དགོང་མོ་ཞིག་ལ། འཕྲིན་ལས་ནང་དུ་དེབ་ཅིག་ཀློག་བཞིན་

པའི་སྐབས་སུ། མེ་ཏོག་སྒྲོལ་མ་གསང་སྤྱོད་ནང་ནས་ཐོན་པ་དང་མིག་
རྩ་དམར་པོར་གྱུར་ཏེ། མཆུ་འདབ་འདར་སིག་སིག་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས།
འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་མིག་ལོག་ལྟ་བཞིན་དུ། “ཁྱེད་རང་ག་རེ་

བསམ་གྱི་འདུག་གམ། ག་དུས་ཡིན་ནའང་གསང་སྤྱོད་ནང་དུ་དུ་བ་

འཐེན། དེ་འདྲའི་དུ་བ་འཐེན་རྒྱུའི་དངུལ་ག་ནས་ཡོང་གི་འདུག དངུལ་
ཨ་མ་མ་ཡར་ཤི་བའི་རྗེས་ལ་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཁོ་གཉིས་འཚོལ་གྱི་

ཡོད་པ་ཧ་གོ་བ་རེད། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། དེ་ཉིན་ཁོ་གཉིས་

ཀྱིས་པཱ་ལགས་མཐོང་བ་དང་རྒྱུག་ཤར་གློད་ནས་འཐམས་པ་རེད།
དེ་ནི་དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ཕ་བུ་བསྐྱར་འཛོམས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཅིག་
ཡིན་པ་རེད།། །།

ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ཚོལ།

རྫོགས་སོ།།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

མང་བ་ངས་བཟོ་ཡི་ཡོད། དཀའ་ལས་མང་བ་ངས་རྒྱག་གི་ཡོད། གསང་
སྤྱོད་ནང་དུ་དུ་བ་འཐེན་པ་ཁྲིམས་འགལ་རེད། ངས་ཉི་མ་གཅིག་ཉེན་
རྟོག་པ་འབོད་དེ་ཁྱེད་རང་བཙོན་ཁང་ལ་བསྐྱལ་གྱི་ཡིན། ཧ་གོ་སོང་
ངམ། ཁྱེད་རང་གི་བྱེད་སྟངས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཚོས་ཁྱེད་ཚོར་

ཡར་རྒྱས་ཁྱོན་ནས་འགྲོ་ཡ་མི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་

ཁྱེད་རང་དང་པོ་སྐྱེ་དུས་ནས་ངོ་ཚ་ཞེ་ཁྲལ་བརླགས་ཚར་བ་རེད། ཀླད་
པ་རུལ་ཚར་བ་རེད། ད་ཡག་པོ་མ་བྱས་ན་སེམས་བརྟན་པོ་མེད་པར་

ཆགས་ནས་སྨྱོ་རྒྱུ་ཉག་གཅིག་རེད། དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་དང་གཅིག་

མཚུངས་་ཁ་ནི་ལྐུགས་པར་ཆགས་ཏེ་སྐད་ཆ་ཤོད་ཡ་ཡོད་མ་རེད།”

ཅེས་གཤེ་ཞིང་མཚང་འབྲུ་ཡུན་རིང་བྱས་པས་གཏམ་གྱི་དཔེ་ལ། གཏམ་
ལ་རྣོ་ངར་མེད་ཀྱང་། །མི་སྙིང་དུམ་བུར་གཏུབ། །ཟེར་བ་ལྟར་འཕྲིན་
ལས་ཀྱི་སྙིང་ལ་གྲི་བཙུགས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཀྱང་། ཁོའི་བསམ་པར་
ད་ཁ་ལན་ཞིག་སློག་ན་ནི་ཡང་བསྐྱར་ཁོང་ཁྲོ་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་ཁ་

རྩོད་མང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ལས་ཕན་ཐོགས་ནི་མེད་སྙམ་སྟེ། ཁོག་པར་མེ་

འབར་ཡང་། །དུ་བ་ཁ་ནས་མ་བཏོན་པའི་དཔེ་ལྟར་ཁུ་སིམ་མེར་ཉན་

ཏེ་བསྡད། དེ་ལྟར་བྱས་ཀྱང་མེ་ཏོག་སྒྲོལ་མས་ཚིག་མཚོན་མུ་མཐུད་

དེ་བཏབ་པར་བརྟེན། འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བསམ་པར་ད་ཕྱི་ལ་ཐོན་ནས་
ཕྱིན་ན་དགའ་ཡི་རེད་སྙམ་སྟེ། དེབ་བཀླག་འཕྲོར་བཞག་ནས་ཆུ་ཚོད་
ཕྱེད་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་ཕྱི་ལ་འཆམ་འཆམ་བྱས་ཏེ་བསྡད།

མེ་ཏོག་སྒྲོལ་མས་འཕྲིན་ལས་ལ་གཤེ་ཞིང་མཚང་འབྲུ་དང་།

དམའ་འབེབས། སྨོད་བོར་བྱེད་པ། མིག་ལོག་ལྟ་བ་དང་མི་འདོད་པའི་
རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་སོགས་བྱེད་པ་རྣམས་ཁོང་གཉིས་བཟའ་ཚང་བྱས་

ཏེ་ལོ་ལྔ་དྲུག་གི་རྗེས་ལ་འགོ་ཚུགས། དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་
གཙོ་བོ་ནི། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཤིས་ཀ་དེ་ནམ་རྒྱུན་སྐྱེས་ཕོ་དམན་སུ་

འདྲ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱང་ཁ་དཀར་ངོ་དཀར་གྱི་སྒོ་ནས་གཏམ་གླེང་བྱེད་པ་
དང་། གཉེན་ཉེ་འབྲེལ་དང་། ངོ་ཤེས་བློ་དཀར་མཆོག་དམན་སུ་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་ཡང་ཐོག་མར་འདྲིས་དཀའ་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་། འདྲིས་ཚར་བའི་
རྗེས་སུ་གསར་འགྲོགས་དང་ཉེ་རིང་མེད་པར། གཞུང་རིང་ལ་འདྲིས་

རྟག་པ་ཞིག་ཡོད་པས་མི་ཚང་མས་ཁོང་ལ་དམིགས་བསལ་དགའ་པོ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕ་མ་དང་། གཉེན་སྤུན། ངོ་

ཤེས་བློ་དཀར་ཧ་ལམ་སུ་འདྲ་ཞིག་ལའང་མེ་ཏོག་སྒྲོལ་མས་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མི་དགའ་བར། རྟག་ཏུ་སྡང་ཟུག་གིས་དགྲ་མཐོང་མཐོང་བྱེད་པ་

མ་ཟད། འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོར་འབྲེལ་བ་བྱས་པ་ཙམ་ལའང་མོས་
འཁང་ར་དང་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་སྟོན་པའི་ཁར་རྒྱབ་
བཤད་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

མཚར་གཏམ་

ཨེམ་ཆི་ལགས། ཨ་ར་ར་་་་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཇ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཨེ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

༄༅། །ཉིན་གཅིག་མི་ཞིག་སྨན་པའི་སར་ཕྱིན་ནས། ཨེམ་ཆི་ ༄༅། །མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་ཤིག་ཏུ་མི་མང་པོ་མེ་འཁོར་སྒུག་

ལགས། ངས་གཟུགས་པོའི་ཆ་ཤས་ག་པར་འཆང་ནའང་དེར་ན་ བཞིན་ཡོད། སྐབས་དེར་མི་གཉིས་ཀྱི་ལབ་གླེང་འཕྲོས་ནས་མི་གཅིག་
ཡི་འདུག ཅེས་ཞུས་པ་རེད། ཨེམ་ཆི་ཡིས། ལགས། ག་རེ་གསུང་ གིས་ལོ་གཅིག་ཙམ་སྔོན་ལ་རང་གིས་མོ་ཊ་ཉོས་རབས་བཤད་པ་རེད།
གི་ཡོད། ཅེས་དྲིས་པར། མི་དེས། ངས་དཔུང་པ་ལ་ལག་པ་འཆང་

དེ་ནས་མི་གཞན་དེས། ཁྱེད་རང་གི་མོ་ཊའི་མིང་གང་རེད།

བའི་སྐབས་སུ་དེར་ན་ཡི་འདུག ཡང་པུས་མོ་ལ་འཆང་བའི་སྐབས་ ཅེས་དྲིས། མོ་ཊ་ཡོད་པའི་མི་དེས། ངས་དེའི་མིང་བརྗེད་ཤག ཡིན་
སུ་ཨ་ར་ར་་་་ ཐོད་པ་ལ་འཆང་བའི་སྐབས་སུ་དེ་བས་ཀྱང་ན་ཡི་འདུག ནའང་དེ་ཇ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་ལབ་པ་དང་། མི་གཞན་
ཅེས་བཤད། དེ་ནས་ཨེམ་ཆིས། ཨ་ལས། ད་ཁྱེད་རང་ལ་ག་རེ་གནང་
ཡོད་མེད་ངས་ཤེས་སོང་། ཁྱེད་རང་གིས་སོ་སོའི་མཛུབ་མོ་བཅག་
ཡིན་གྱི་རེད། ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་བ་རེད།། །།

དེས། ཨོ་དེ་འདྲའི་མོ་ཊའི་མིང་ཡ་མཚན་ལ། ཇ་ནས་འགོ་འཛུགས་

ཀྱི་ཡོད་རེད་ཨེ། བྱས་ན། ཇག་པ་ཡིན་གྱི་རེད། ཅེས་ཧང་སང་སང་
ངང་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོ་བརྒྱབས་པས་མི་གཞན་དེས་ཅི་ལབ་འདི་
ལབ་མེད་པར་གྱུར།། །།

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

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

བསྐོར་བའི་གཟུངས།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ཕྱག་བྱ་བའི་གཟུངས།

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་

༄༅། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཀོན་མཆོག་

འཚལ་ལོ། །ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ་རཏྣ་ཀེ་ཏུ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་

བྱས་ཏེ། ཕྱག་གསུམ་བྱས་ན་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ཐོས་པ་དང་། བསམས་

དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཕྱག་

ཏེ། སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོྃ་རཏྣེ་རཏྣེ་མ་ཧཱ་རཏྣེ་རཏྣ་བི་ཛ་ཡེ་སྭཱ་
ཧཱ། འདི་བརྗོད་ཅིང་བསྐོར་བ་གཅིག་བྱས་པ་ཡང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །བསྐོར་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

གོང་གི་ཆོས་ཚན་འདི་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཝ་

པའི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད། གཞུང་
འདི་སུས་བསྒྱུར་མིན་གྱི་འགྱུར་བྱང་མི་གསལ།

པ་དང་། བསྒོམས་པའི་བསོད་ནམས་དང་མཉམ་པར་འགྱུར་རོ། །ཉི་

མ་རེ་རེར་ཕྱག་གསུམ་གསུམ་བྱས་ན་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མཐོང་བའི་ལམ་
གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་

དུ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་དང་། འབྱུང་པོ་དང་། ནད་རིམས་ཀྱི་གནོད་པ་

འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཨོྃ་ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ། ན་མཿསུ་ཤྲི་ཡེ། ན་མ་
ཨུཏྟམ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཕྱག་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

གོང་གསལ་ཆོས་ཚན་འདི་ཉིད་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་

ཚན་འདི་ལ་འགྱུར་བྱང་མི་གསལ།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༄༅། །ཉིན་གཅིག་སྐད་རིགས་སྨྲ་བ་ཞིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་རྒྱལ་ཁང་

ནང་སླེབས་པ་རེད། མི་དེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱང་ཆུབ་
པ་ཞིག་ཡོད། ཁོས་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་རིགས་ཧིནྡཱི་དང་། ཨུརྡུ། གུཇ་རཱཏ་ཀྱི་
སྐད། བངྒལ་གྱི་སྐད་སོགས་གང་ཞིག་བརྒྱབ་ནའང་དེ་དག་འཕྱུགས་པ་
མེད་པར་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པས་རྒྱལ་ཁང་གི་མི་རྣམས་ཧང་སངས་པ་རེད།

མི་དེས་རྒྱལ་པོར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་ཏེ། “རྒྱལ་པོ་མཆོག ངའི་

གོ་ཐོས་ལ་དིལླཱི་རྒྱལ་ཁང་ནང་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ནོར་བུ་མང་པོས་བརྒྱན་

ཡོད་པ་གོ་མྱོང་ཡོད། གལ་ཏེ་སུ་ཞིག་གིས་ངའི་ཕ་སྐད་ངོ་མ་དེ་ངོས་འཛིན་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ངས་ཕམ་ཉེས་དེ་ཁས་ལེན་ཆོག་པ་མ་ཟད། ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་
ཁང་དེ་དོན་དམ་པས་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་

ནོར་བུ་མང་པོས་ཚོགས་ཡོད་པར་ངོས་
འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།” ཞེས་ཞུས་པ་རེད།

དེ་ནི་རྒྱལ་པོར་འགྲན་ཟླ་ཞིག་

ཡིན་པ་ན། སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་

རིགས་སྨྲ་བའི་ཕ་སྐད་ངོ་རྟགས་ཆོད་པར་
རང་རང་གི་ཕ་སྐད་ནང་ཁོང་དང་མཉམ་

དུ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཁོང་
དང་སྐད་ཆ་བཤད་མི་ཚང་མའི་སེམས་

ནང་མི་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ནས་ཡིན་པའི་

ཚོར་སྣང་བྱུང་བ་རེད། ཁོ་སྐད་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱང་ཆུབ་པ་ཡོད་པས་
སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ཧང་སངས་ཤིང་། སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ནང་
ད་ཆ་རྒྱལ་ཁང་གི་ཆེ་མཐོང་དེ་རྡུལ་དུ་སློག་ཉེན་དུ་མཐོང་བ་རེད།

དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་མི་དེར་གསུངས་པ། “ཁྱེད་རང་འགྲུལ་བཞུད་

བྱས་ཏེ་སྐུ་ཐང་ཆད་ཡོད་ཀྱི་རེད། དོ་དགོང་ང་ཚོའི་མགྲོན་ཁང་ནང་ངལ་

གསོ་བསྐྱོན་ནས་བཞུགས། སང་ཉིན་ང་ཚོ་མུ་མཐུད་གྲོས་སྡུར་བྱེད་ཆོག་
གི་རེད།” ཅེས་གསུངས་པ་ན། མི་དེ་མགྲོན་ཁང་ནང་ངལ་གསོ་རྒྱག་པར་

ཕྱིན་པ་རེད། ཁོས་དགོང་ཟས་བཟས་རྗེས་གཉིད་སྐྱིད་པོ་ཁུག་པ་རེད། ནམ་
ཕྱེད་ཙམ་ལ་འཇིགས་སྣང་ཆེ་བའི་སྒྲ་ཞིག་གིས་ཁོ་གཉིད་ལས་དཀྲོགས་
པ་རེད། ཁོས་གདོང་རིས་བཀབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་དཀར་པོ་རིང་པོ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

གསུམ་གྱི་རྟེན་ལ་སྔགས་འདི་ལན་རེ་བརྗོད་ཅིང་བརྐྱངས་ཕྱག་རེ་

སྡེ་ཝ་པའི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད། ཆོས་

༢༦༽ ཕ་སྐད།

༄༅། །ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །

ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །
ར་མོ་དཀར་ཆུང་འཛིན་དུ་འགྲོ། །

ར་མོ་དཀར་ཆུང་འཛིན་དུ་འགྲོ། །

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཞིག་ཁང་པའི་ནང་ཕར་ཚུར་འགྲོ་བཞིན་པ་མཐོང་། ཁོས་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་
གཟུགས་བརྙན་ཞིག་ནག་ཁུང་ནང་ཕར་ཚུར་སྐྱོད་བཞིན་པ་མཐོང་སྐབས་
སེམས་ནང་འཇིགས་སྣང་ཚད་མེད་སྐྱེས་པ་རེད།

དེ་ལྟར་སྐྲག་ཐག་ཆོད་པའི་སྐད་རིགས་སྨྲ་བ་དེས་ལམ་སང་སྔགས་

བགྲང་ཞིང་ལྷ་མོ་ནག་མོར་གསོལ་བ་འདེབས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། རང་

གི་མིག་གཉིས་པོ་བཙུམས་ཏེ་བངྒལའི་སྐད་ནང་སྨོན་ལམ་བསྐྱོན་པ་རེད།
སྐབས་དེར་གློ་བུར་དུ་རྒྱལ་པོ་དང་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱི་དགོད་སྒྲ་ཐོས་

ཁྱི་རར་བཟུང་བའི་ར་མོ་ཁྱོད། །ཀོ་གྲུའི་ནང་དུ་འཇུག་གི་ཡིན། །

དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །

པ་ན་ཁོའི་མིག་གཉིས་པོ་ཕྱེ་བ་རེད།

རྒྱལ་པོས་གསུངས་པ། “སྐུ་ཞབས་ལགས། ད་ཆ་ཁྱེད་ཀྱི་གསང་

བ་རྩད་གཅོད་བྱས་ཚར་སོང་། ཁྱེད་ཀྱི་ཕ་སྐད་དེ་བངྒལའི་སྐད་རེད་འདུག”

ཅེས་གསུངས་པ་ན། སྐད་རིགས་སྨྲ་
བ་དེ་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་

ཉལ་ཁྲི་ལས་ལངས་ཏེ། “དེ་ག་རང་
རེད་རྒྱལ་པོ་མཆོག འོན་ཀྱང་ཁྱེད་

ཀྱིས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་སོང་ངམ།” ཞེས་
ཞུས་པ་རེད།

“ད་གིན་ཁང་པའི་ནང་ཁྱེད་ལ་ཞེད་

སྣང་སྐུལ་མཁན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་

ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །
གཅན་གཟན་དོམ་དེ་འཛིན་དུ་འགྲོ། །
གཅན་གཟན་དོམ་དེ་འཛིན་དུ་འགྲོ། །

དེ་བཱིར་བལ་གྱི་གཟུགས་བརྙན་རེད།
ཁྱེད་ཀྱི་ཕ་སྐད་ངོ་རྟགས་ཆོད་པར་

ཁྱེད་ལ་ཞེད་སྣང་སློང་རྒྱུ་དེ་ཁོང་གི་

རིག་པ་རེད། མི་སུའང་འཇིགས་སྣང་དང་། བྱམས་བརྩེ། ཁོང་ཁྲོ་སོགས་

ཀྱི་སེམས་ཚོར་དྲག་པོ་ཡོད་སྐབས་རང་གི་ཕ་སྐད་ནང་སྐད་ཆ་བཤད་ངེས་
ཡིན་པ་རེད།” ཅེས་རྒྱལ་པོས་ལན་བཏབ་པ་ན།

དེའི་ཚེ་བཱིར་བལ་གྱིས་རང་གི་ལུས་ནས་ཁ་གྱོན་དཀོར་པོ་དེ་

དང་གདོང་འབག་རྣམས་མར་བཤུས་པ་རེད། དེ་ནས་སྐད་རིགས་སྨྲ་བ་

དེས་ལབ་པར། “རྒྱལ་པོ་མཆོག ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁང་དེ་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་
མང་པོས་བརྒྱན་ཡོད་ཀྱང་བློན་ཆེན་བཱིར་བལ་མཆོག་ནི་རིན་ཐང་བྲལ་

བའི་ནོར་བུ་ཞིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། ད་ཆ་ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་
ཕམ་ཉེས་དེ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།” ཞེས་རྒྱལ་པོར་ཞུས་པ་རེད།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཁྱི་རར་བཟུང་བའི་དོམ་ཆེན་ཁྱོད། །ནང་གོས་གཡོགས་ནས་འཇོག་གི་

ཡིན། ། དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅།།མོ་ཊ་སྦྱོང་བ།།
དེ་ནས་ཕར་ཙམ་ཕྱིན་པ་ན།

ག་རེ་བྱས་པ་ཡིན་ན།
མོ་ཊ་འགགས་སོང་།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

ཡུངས་དཀར།

༄༅། །ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་བུའི་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བའི་ཕྱི་སྐྱ་ལ་ནང་
ད་ཡིན་ན་བྱས་མ་སོང་། དེ་
རིང་རྗེས་ལུས་ཐེབས་ཡ་ཉག་
གཅིག་རེད།

ཏོག་ཙམ་བཞུགས་དང་། ཨ་ཁུ་ཕག་
པས་ལམ་སང་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་གི་རེད།

བར་་་བར་་

༄༅། །ལོ་རེ་བཞིན་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བའི་ལོ་ཐོག་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ། རྩ་བ་རྐང་

སེར་ཞིང་རྡོག་རིལ་བའམ་འཇོང་བར་ཆེ་ཆུང་ངེས་པ་མེད་ཅིང་། མགོ་སྦྲེལ་རྩ་བ་ལྔ་དྲུག་

གཅིག་ལ་ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་ཡོད་པ་དང་། སྡོང་པོ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་སྟོད་ཆར་ཡལ་ག་གྱེས་

ཙམ་ཡོད་པའི་བར་ནས་རྩ་ཕྲན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཁ་

པ། ལོ་མ་ལྗང་ལ་འཇམ་པ་ཉག་ཆེན་ཅན་ངར་བ་

ཤས་ཡོད་པའི་རྩེར་རྩ་ཕྲན་ཆུང་ལ་རིལ་བ་གྲོ་

རིང་བ་པད་ཁའི་ལོ་མ་འདྲ་བ་རེ་མོས་སུ་སྐྱེ། མེ་

མའི་དབྱིབས་འདྲ་ཞིང་རྩེ་སྙུང་བ་རེ་རེ་ཡོད་པ་

ཏོག་སེར་པོ་འདབ་མ་བཞི་པ་པད་ཁའི་མེ་ཏོག་

དང་། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་རལ་གྲིའི་དབྱིབས་སམ་ས་

འདྲ་བ་ཡལ་སྡོང་གི་རྩེར་འཆར་ཞིང་། གང་བུ་

ལུ་ལྗང་པ་འདྲ་བ་འདྲོང་པོར་སྐྱེ་ཞིང་། མེ་ཏོག་

ཟླུམ་ནར་གྱི་ནང་དུ་འབྲས་བུ་ཟླུམ་རིལ་ཁ་དོག་

ལྗང་སེར་སྙེ་དབྱིབས་འདྲ་བ་འཆར་ལ། རྩ་བ་

དཀར་སེར་ཆེ་ཆུང་ཉུང་སོན་ཙམ་གྲལ་སྒྲིག་ནས་

མཁྲེགས་ལ་ལྕི་ཞིང་སྦོམ་ཕྲ་མཛུབ་མོའི་ཡས་

སྨིན་པ་ཡིན།

མས་ཙམ་ལ་ཚིགས་དང་། གཉེར་རིས། མཛེར་

སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་དང་། རྒྱ་གར་སོགས་ཡུལ་མང་པོའི་ནང་གང་སར་བཏབ་ནས་

པ་བཅས་མང་བ་ཞིག་ཡིན།

སྐྱེ་བ་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་དང་། འབྲུག་ཡུལ། བལ་ཡུལ། རྒྱ་དཀར་ནག་སོགས་ཀྱི་སའི་མཐོ་

ཡུད་ཙམ་འགོར་རྗེས།

ངས་ཞོགས་པ་་་་་་སྣུམ་
་་་་བརྗེད་་་་

ཡུང་བ།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་སྟེ་སྟོན་ཁའི་བར་རམ།

ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༩༠༠ ནས་ ༡༩༠༠ བར་གྱི་རི་ཐང་ངེས་མེད་ཀྱི་སྡོང་
ཁྱེད་གཉིས་ག་ལེར་བཞུགས་ཨ།
ང་ལས་ཀར་འགྲོ་དགོས་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

ཐུང་དང་། རྩྭ་གསེབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་མ་ཟད། ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་ཡུལ་དུ་འདེབས་ལས་བྱེད་པ་ཡིན།

འབྲུ་གུ་སྨིན་མཚམས་ལ་བཏུས་ཏེ་བསྐམས་ནས་འབྲུ་གུ་སྨན་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གང་རུང་ལ་རྩ་བ་བཏུས་ཏེ་

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། འབྲས་བུ་སྨན་དུ་སྦྱར་བས་རོ་ཙ་ཉམས་པ་གསོ་

གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་སོགས་དོར་ནས་སྐམ་གསེད་བྱེད་དགོས།

བ་དང་། ཆུ་སེར་གྱི་ནད་རིགས། མཁལ་མའི་གཉན་ཚད། གཉན་རིམས། གདོན་ནད་
སོགས་སེལ་བར་བྱེད། གཞན་ཡང་ཆོས་ཀྱི་བྱེད་སྒོའི་རྫས་ལ་ཡང་དགོས་པ་ཡིན།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། རྩ་བ་སྨན་སྦྱོར་བྱས་པས་དུག་ནད་དང་། རྨ་རྙིང་རུལ་
བ། གཉན་རིམས་ཀྱི་ནད། གཞང་འབྲུམ། རྩ་དཀར་གྱི་ནད་སོགས་ལ་ཕན།

མིང་གཞན། རྒྱལ་པོ་ཡུངས་དཀར་དང་། པད་ཁ་སེར་པོ་ཟེར། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ས་ཕེད་
སར་ས་ (सफे द सरसों) ཞེས་པ་དང་། ཨིན་སྐད་དུ། ཝཻཊ་/ཡེ་ལོ་ མས་ཊརྜ་ (white/

མིང་གཞན། ཡུང་བ་དང་། སྒ་སེར། ཟེར་ཅིག  ཧིང་ལིང་། ཡུང་བ་ཁྲག་ཅན་ཟེར། རྒྱ་གར་
སྐད་དུ། ཧ᪀ི་ (हल्दी) ཞེས་པ་དང་། ཨིན་སྐད་དུ།  ཊར་མ་རིཀ་ (turmeric) ཟེར་

yellow mustard) ཟེར་བ་ཡིན།

བ་ཡིན།

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།

ཡང་ཞོགས་པ་སྣུམ་བླུག་རྒྱུ་
བརྗེད་པ་འདྲ་པོ་འདུག

ངའི་དྲན་པ་འདི་ཡིན་ན།
འདི་འདྲའི་བརྗེད་སླ་བ་ལ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། རྨ་བྱ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།

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

རི་མོ་འབྲི་མཁན། དཀོན་མཆོག་བསམ་གཏན།
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