བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་རྣམ་བརྒྱད།
  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༤      

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨                 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།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༩༤     ཧིན་སྒོར། ༥

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

ཨ་ཇོ་ཁྱེད་རང་ཡིན། སྐད་ཆ་
ལ་མགོ་འཁོར་ནས་ཞིམ་ཕྲུག་
ལྟ་རྒྱུ་རྦད་དེ་བརྗེད་ཤག

ཨ་ཁུ་ཁྱེད་རང་ཡ་ལ་འགེལ་
རྒྱུ་མཁས་པོ་ཆགས་འདུག་ག

ཞིམ་ཕྲུག་ཕལ་ཆེར་ཐབ་
ཚང་ནང་ཡོད་པ་འདྲ།

ཕལ་ཆེར་ཡོད་ས་རེད།
ལྟ་རུ་འགྲོ།

credit card - བུན་བྱང༌།

crew - ཁི་རུ་ལས་བྱེད།

curriculum vitae(cv) - མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

cuticles - སེན་སྐྱི། སེན་ཤ

debris - ས་རོ་རྡོ་རོ། ཞིག་རོ།

deforestation - ཤིང་ནགས་རྩ་གཏོར། ནགས་ཚལ་འབྲེག་གཅོད།

demography - མི་འབོར་གྲངས་རྩིས།

denture - སོ་ཚབ།

ཐབ་ཚང་ནང་།

ཁོས་གྲོ་ཞིབ་ཚང་མ་ས་ལ་ཕོ་འདུག

adjacent ༡། ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི། - གཞི་གང་ཞིག་དང་ཉེ་ལོགས་དེ་མ་ཐག་པའི། ༢། མཐའ་སྦྲེལ་གྱི། - ཟུར་རམ་མཐའ་མཚམས་ཐུན་མོང་ཅན།

adjoin ༡། སྦྲེལ་བ། - གཞི་གང་ཞིག་དང་ཉེ་བར་འབྲེལ་བ། ༢། འདབས་འབྲེལ་དུ་གནས་པ། - གཞི་གཞན་ཞིག་དང་ཉེ་བར་གནས་པ།

adjourn ༡། མཚམས་འཇོག་བྱེད་པ། - ཚོགས་ཐེངས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་པ། ༢། བར་གསེང་འཇོག་པ། - འདུ་འཛོམས་སམ་ཚོགས་འདུ་བར་མཚམས་འཇོག་

པ། ༣། ཕྱིར་བཤོལ་བྱེད་པ། - ཚོགས་འདུའི་ལས་རིམ་དུས་ཚོད་གཞན་ཞིག་བར་ཕར་འགྱངས་བྱེད་པ།

ཞིམ་ཕྲུག་ནག་པོ་དེ་དཀར་པོར་
འགྱུར་ཤག ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་་་

adjournment ༡། ཚོགས་འདུ་མཚམས་འཇོག - ཚོགས་འདུ་སོགས་བར་མཚམས་འཇོག་པ། ༢། ཕྱིར་བཤོལ། - དུས་ཚོད་གཞན་ཞིག་བར་ཕྱིར་འགྱངས།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

adjudge ༡། ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་པ། - ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ། ༢། ཉེས་ཆད་གཏོང་བ། - ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཉེས་ཆད་འགེལ་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།							

༄༅། །བུ་མོ་ཧེ་དི། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ལྷུག་རྩོམ།

ང་དང་ངའི་ཚགས་པར་དབར་གྱི་གཏམ་རྒྱུད།
བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་།༼ཁ༽ འཛིན་གྲྭ་-༨ དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ།

༄༅། །དེ་སྔོན་རྒན་ཟླ་བ་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པར་ང་ཚོའི་
འཛིན་གྲྭའི་ནང་ཕེབས་ནས་ང་ཚོར་༼ང་དང་ངའི་ཚགས་པར་དབར་གྱི་

གཏམ་རྒྱུད།༽ཅེས་པའི་ཐོག་ལ་རྩོམ་ཞིག་འབྲི་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བསྒྲིག་
སྙིང་རྗེ། བུ་མོ་ཧེ་དི་ད་ཚོད་རི་བོ་དང་ལྗང་ཐིང་ཐིང་ཡོད་པའི་ལུང་གཤོང་
ཁྲོད་ཀྱི་རང་ཁྱིམ་དྲན་ཏེ་ཁྱིམ་གདུང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། མོས་ཐེངས་
གཅིག་འགྲོ་མྱོང་ཡོད་པའི་ཕྲང་ཕརྜ་དུ་ཡོད་པའི་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ཁང་གི་
ཡང་རྩེ་ནས་ཀྱང་མཐོང་ཐུབ་པ་ནི་རྡོ་བརྩིགས་སྐྱ་བོའི་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་
ཁང་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་རེད།

བུ་མོ་ཧེ་དི་གྲོང་ཁྱེར་དེར་སླེབས་ནས་གཟའ་འཁོར་མང་

པོ་ཕྱིན་རྗེས། ཁྱིམ་གདུང་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཏེ་ཉིན་རེ་བཞིན་ངོ་གདོང་གི་འོད་
མདངས་ཉམས་འགོ་ཚུགས།

དགོས་ཅེས་གསུངས་བྱུང་། སློབ་ཕྲུག་ཚང་མ་མགྱོགས་མྱུར་ངང་གསོལ་
ཚིགས་ཁང་དུ་བསླེབས་མ་ཐག་གུས་མོས་ཐོག་མར་རྩོམ་མ་འབྲི་གོང་ལ་

མཐུད་ངང་ནས་འཁོར་བྱུང་། དལ་གྱིས་སྨྱུ་གུ་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཤོག་
ངོས་དཀར་པོའི་ཐོག་གི་ཐིག་ནག་སྟེང་དུ་ལག་པ་གཡུག་འགོ་ཚུགས།

གུས་མོ་ང་ནི་ཐོག་མར་ཚགས་པར་མཐོང་དུས་རྣམ་རྟོག་ཟ་བ་དང་དེ་ཉིད་

ལག་ཏུ་རེག་ཚེ་ཀློག་འདོད་མེད་པའི་བུ་མོ་ཞིག་ཡིན་མོད་ཀྱང་། བོད་དགེ་

མ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་ནས་འཕྱ་སྨོད་བྱས་བྱུང་། དེ་ནས་ཉིན་ཞིག་རྒན་ཟླ་

ཉིན་གཅིག་བུ་མོ་ཁེ་ལེ་རཱ་ལ་ལྟ་རྟོག་གནང་མཁན་སེམས་བཟང་ཅན་གྱི་ བ་ལགས་ཀྱིས་ང་དང་ངའི་ཚགས་པར་དབར་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཐོག་ལ་སློབ་
སྨན་པ་བགྲེས་སོང་དེས་མོའི་པཱ་ལགས་སེ་སེ་མན་(Sesemann)ལ་

ཚན་ཁྲིད་གནང་སོང་། དེ་ནས་བཟུང་ངས་གོ་བ་འདྲ་མིན་ལེན་པ་མ་ཟད་

ཡོད་པ་མ་ཟད། གདོང་གི་མདངས་ཀྱང་ཤོར་འདུག  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ སེམས་ལ་སྔར་མེད་ཀྱི་སེམས་འགུལ་དྲག་པོ་ཞིག་ཐེབས་སོང་། ཚགས་

ཁྱེད་རང་གིས་བུ་མོ་ཕ་ཡུལ་ལ་ལམ་སང་མ་བསྐྱལ་ན། ན་ཚ་ལྗིད་པོ་ན་ པར་ཞེས་པ་ནི་ཉིན་མ་རེ་རེ་ཡི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་དེ་
རྒྱུ་ཉག་གཅིག་རེད། ཅེས་བཤད་པ་རེད།

མི་མང་གིས་ལྟ་ཀློག་བརྒྱུད་ས་གནས་འདྲ་མིན་གྱི་ཉིན་རེའི་གནས་ཚུལ་

ཤེས་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ལ་ཟེར། ད་ལོ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུའི་
འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་མོར་དཔེ་སྟོན་ན་ཆུང་ཚགས་པར་ནང་གུས་མོའི་རྩོམ་

ཡིག་ཨ་མའི་དྲན་གླུ་ཞེས་པ་དེ་ཚུད་ཡོད་པ་མཐོང་དུས་སེམས་ལ་སྤོབས་
པ་སྐྱེས་བྱུང་། ཚགས་པར་ཀློག་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་འབྲི་རྩལ་དང་། ཀློག་རྩལ་

ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པའི་སྣང་བ་ཞིག་འཆར་བྱུང་། ཚགས་པར་ནི་སྤྱིར་

ཉིན་རྗེས་མ་དེ་ག་རང་ལ་བུ་མོ་ཧེ་དིའི་ཅ་དངོས་རྣམས་དཔེ་ཁུག་ནང་ལ་ བཏང་ཞིག་མ་ཡིན་པར་དེ་ཡི་ནང་ནས་སློབ་སྦྱོང་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་། ཡ་
བསྡུ་གསོག་བརྒྱབས་ཏེ། རང་ཉིད་དགའ་སའི་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་ མཚན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད་སློབ་སྦྱོང་འདྲ་མིན་
ཆོག་ཆོག་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ཀེང་རུས་ཆུང་བ་དེ་སུའི་རེད།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

ཀྱི་དཔེ་མཚོན་བསྒྲིགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མིའི་ཀེང་རུས་ཆེ་ཆུང་མི་

པོ་ཡོད་པའི་རྐང་ལམ་དེ་དེད་ནས་སྤོ་སྤོའི་ཤིང་ཁང་ཡོད་སར་རྒྱུགས་ཕྱིན་པ་
རེད། སྤོ་སྤོ་ལགས་ཀྱིས་བུ་མོ་ཧེ་དི་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་མཐོང་སྔོན་ལ་མོས་
རང་གི་ལག་ཆུང་གཉིས་ཀྱིས་སྤོ་སྤོའི་སྐེ་ལ་འཐམས་པ་རེད།

  བུ་མོ་ཧེ་དིས། སྤོ་སྤོ་ལགས། སྤོ་སྤོ་ལགས། ང་ནང་ལ་འབྱོར་ཡོད། ད་ནས་

བཟུང་ང་འདི་ནས་རྩ་བ་ནས་འགྲོ་ཡི་མིན། ཞེས་ངུ་བཞིན་བཤད། ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

བསྟན་འཛིན་ཟླ་གསལ། རང་ལོ། ༡༣ འཛིན་རིམ། ༨ དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ།

ལས་ལངས་ཏེ། རྒྱུན་གཏན་བཞིན་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་རྒན་ལགས་

ཕྱིན་ཏེ་འབྲི་འགོ་བཙུགས། ཡིན་ནའང་གུས་མོས་བསམ་བློ་ཞིབ་མོར་བཏང་
སྟེ་ཚགས་པར་བཀླགས་ནས་ང་རང་ལ་ཚོར་སྣང་གང་སྐྱེས་པ་དེ་བསམ་བློ་
གཏོང་དུས་ངའི་ཡིད་ལ་འཁོར་བ་ནི། རྩོམ་ཡིག་གང་ཞིག་མ་འབྲི་སྔོན་དུ་

གཞན་གྱི་རྩོམ་ཡིག་གམ་ཡང་ན་ཚགས་པར་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་
ཏེ་འབྲི་དགོས་པ་དེ་ཤེས་སོང་། ད་དུང་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་བར་བསམ་བློ་མང་

པོ་བཏང་ནས་ཚིག་གསར་དེ་ཚོ་བེད་སྤྱད་དགོས། རྒན་ལགས་ཀྱིས་དུས་

རྟག་ཏུ་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་བར་སྒྲུང་དེབ་མང་པོ་ཀློག་དགོས་པ་དང་དེའི་ནང་དུ་

རྒྱན་ཚིག་བེད་སྤྱད་དགོས་གསུངས་ཀྱི་རེད།  སྒྲུང་དེབ་རྣམས་བློ་རྩེ་གཅིག་
སྒྲིམ་གྱིས་བཀླགས་ཏེ་རྒྱན་ཚིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་སྦྱངས་པ་ཡིན། ཉིན་
ཞིག་སློབ་གྲྭའི་རྩོམ་ཡིག་འགྲན་སྡུར་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ང་ལ་རྩོམ་གྱི་བྱ་
དགའ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལེན་རྒྱུ་རང་རེད་ཟེར་བས། ངས་ཀྱང་རང་གི་རྩོམ་ཡིག་

དེར་དགེ་སློབ་ཚང་མས་བསྟོད་བསྔགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གཏོར་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་རེད་
སྙམ། དེ་ནས་ངས་རྩོམ་འབྲི་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། སློབ་ཕྲུག་གཞན་རྣམས་

ཀྱིས་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་སོ་སོའི་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་འགོ་བཙུགས། རྩོམ་
ཡིག་བྲིས་ཚར་རྗེས་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ། དེ་ནས་བྱིས་པའི་ཉིན་
མོར་སྦྱར་པང་དུ་རྩོམ་ཡིག་དྲག་གྲས་འབྲི་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མིང་སྦྱར་འདུག
ངས་རང་གི་མིང་ཡོད་ཤག་ཀྱི་བལྟས་པས་མིང་མེད་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་གཞན་

རྣམས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་ལ་ལྟ་དུས་ཁོང་ཚོས་བྱེད་ཚིག་དང་རྒྱན་ཚིག བརྗོད་བྱ་
སོགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ངའི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་སོང་། དེ་ནས་ངས་
རང་གི་རྩོམ་ཡིག་དེར་བལྟས་པས་ངོ་གདོང་ཀྱང་དམར་པོར་གྱུར། དུས་དེ་

ནས་བཟུང་ངས་ཉིན་རེ་བཞིན་རྩོམ་འབྲིའི་ལས་ལ་འབད་ནས་རྩོམ་འབྲི་མཁས་
པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བཅངས་པ་ཡིན།། །།

གྲོགས་པོས། བྱས་ན་དེའི་འགྲམ་གྱི་ཀེང་རུས་ཆུང་བ་དེ་སུའི་རེད།

དོན་གྲུབ་ཀྱིས། དེ་རྒྱལ་པོ་དེ་ཆུང་ངུ་ཡིན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཀེང་

༄༅། །ཉིན་གཅིག་སྐྱེ་དངོས་ཚན་རིག་ཐོག་ལ་དོ་དབྱིངས་ཆེན་པོ་ རུས་རེད། ཅེས་ལབ་པ་ན་གྲོགས་པོ་དེ་ཅི་ལབ་འདི་ལབ་མེད་
ཡོད་པའི་དོན་གྲུབ་ཅེས་པའི་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཚན་རིག་ པར་གྱུར་པ་རེད།
བརྟག་དཔྱད་ཁང་ལ་ཁྲིད་པ་རེད། དེར་སྐྱེ་དངོས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་

དེ་ནས་དུས་ཚོད་རིང་པོ་མ་སོང་བར་བུ་མོ་ཧེ་དིས་སོ་སོར་རྒྱུས་མངའ་ཡག་

གཏམ་རྒྱུད་ཀློག་པའི་མྱོང་ཚོར།

མཚར་གཏམ་

བུ་མོ་ཧེ་དི་དང་བུ་མོ་ཁེ་ལེ་རཱ་གཉིས་ཁ་བྲལ་དགོས་བྱུང་སྟབས་

བ་མ་ཟད། གཟུགས་གཞི་ཐང་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཅེས་ལབ་པ་རེད།

སྟོན་ན་ཆུང་ཚགས་པར་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད།། །།

ཀྱིས་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་རྒྱུ་བསྐུར་པ་དེ་དྲན་ཏེ། ཞེད་སྣང་གིས་འཛིན་ཁང་ནང་

ཀློག་སྟངས་མ་ཤེས་པ་དང་ཚིག་གི་དོན་མ་རྟོགས་པ་སོགས་ཀྱིས་སློབ་

ས་ཆ་དེ་ཇི་ཙམ་སྙིང་རྗེ་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་གི་རེད་ལ། ཁྱེད་རང་དྲག་སྐྱེད་ཡོང་

ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་དང་། བོད་ཀྱི་བང་ཆེན། བོད་ཀྱི་དུས་བབ། དཔེ་

འདི་ཡི་ཆེད་དུ་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་གཅིག་མཇུག་གཉིས་

རྒྱུག་ཆུ་རྒྱུག་པའི་སྐད་སྒྲ་དང་བྱ་བྱིའུ་ཡི་གསུང་སྐད་ཐོས་མ་ཐག་རྩོམ་

ཚང་མའི་མདུན་དུ་ལངས་ནས་ཚགས་པར་ཀློག་ཏུ་བཅུག སྐབས་དེར་

ཚོ་ཐུག་ཁ་མགྱོགས་པོ་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། དེ་དུས་ཁྱེད་རང་གིས་ང་ཚོའི་

བསམ་གྱི་འདུག ཚགས་པར་ལ་དབྱེ་ན་མང་པོ་ཡོད། དཔེར་ན་ཕ་ཡུལ་

༄༅། །དེ་རིང་ཞོགས་པ་རྟ་བདུན་དབང་པོ་མ་ཤར་གོང་གུས་མོ་མལ་ཆས་

གཏོང་གི་ཡོད་ལ། ཉིན་ཞིག་བོད་དགེ་མཆོག་གིས་གུས་མོར་སློབ་ཕྲུག་

སེམས་སྐྱོ་བས་མང་པོ་ངུས་པ་རེད། སྐབས་དེར་བུ་མོ་ཧེ་དིས། ཁྱེད་རང་ང་

ལེན་རྒྱུ་ཡོད། ཚགས་པར་གྱིས་མིའི་སེམས་ཡང་འགུགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་

དབུགས་རིང་ཞིག་ཕྱུང་ནས་བསམ་བློ་ཞིབ་མོ་ཞིག་གཏོང་སྐབས་ཕྱིའི་

རྣམས་ཀྱིས་ཉིན་ལྟར་ཚགས་པར་ཀློག་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག་ཡང་ཡང་

ནན་ཏན་ངང་། བུ་མོ་ཧེ་དི་ཕ་ཡུལ་དྲན་ནས་གཟུགས་པོ་སྐམ་པོ་ཆགས་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱང་བསྒྲིགས་ཡོད། མིའི་ཀེང་རུས་དེ་དག་མཐོང་མ་
ཐག་གྲོགས་པོ་དེས་དོན་གྲུབ་ལ་དོགས་འདྲི་བྱས་པ།
དོན་གྲུབ། ཀེང་རུས་དེ་སུའི་རེད།
དོན་གྲུབ་ཀྱིས། མི་ཞིག་གི་རེད།
གྲོགས་པོས། མི་སུའི་རེད།

དོན་གྲུབ་ཀྱིས། ལུང་པ་འདིའི་རྒྱལ་པོའི་རེད།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

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

ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་
གཟུངས།

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སེལ་
བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རྒྱུད་སྡེ་ཝ་པའི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞི་པའི་མདུན་དུ་བཞུགས་
ཡོད། ཆོས་ཚན་འདིར་འགྱུར་བྱང་གསལ་མེད།

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

ར་ཎ་བི་ཤུདྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ། རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་གིས་

པའི་སངས་རྒྱས་བསྲེག་གསོལ་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

གཟུངས་འདིའི་ཡི་གེའམ། ཚིག་གམ། མིང་ངམ། ཐམས་ཅད་ཆུབ་
པར་འཛིན་ན། མི་དེ་བསྐལ་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་བཞིར་ཚེ་རབས་
དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འབྱང་ལ།
མྱུར་དུ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཉིད་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་
ལོ། །ཏདྱཐཱ། ཧུ་རེ་ཧུ་རེ། ཧུ་ཊ་ག་ཏ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཆོ་ག་ནི་ལག་པ་

ལ་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ནས་ལྟོ་མཉེས་ན་མ་ཞུ་བའི་ནད་འབྱང་བར་
འགྱུར་རོ། །མ་ཞུ་བའི་ནད་འབྱང་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

གོང་དུ་འཁོད་པའི་ཆོས་ཚན་འདི་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་

སྙིང་པོའི་བར་དུ་བསོད་ནམས་ཟད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ངན་སོང་

རྒྱུད་སྡེ་ཝ་པའི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞི་པའི་མདུན་དུ་བཞུགས་

གོང་དུ་འཁོད་པའི་ཆོས་ཚན་འདི་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་

་་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

ཡོད། འགྱུར་བྱང་གསལ་མེད།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༢༩༽ མཇིང་པ་ཀྱོག་ཀྱོག

༄༅། །ཐེངས་གཅིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་བཱིར་བལ་ལ་མཉེས་པོ་

ཞེ་དྲག་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེར་ཁོས་བཱིར་བལ་ལ་གྲོང་གསེབ་ལྔ་
བཅུ་ལྡན་པའི་གྲོང་སྡེ་ཞིག་བྱ་དགར་སྤྲོད་རྒྱུ་ཁས་བླངས་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་ཁ་དན་ཚིག་ལ་གཏན་ནས་གནས་ཀྱི་
མེད། དེ་ནས་ཉིན་ཤས་སོང་བ་དང་བཱིར་བལ་གྱིས་བྱ་དགའ་དེ་

ནམ་ཞིག་ཐོབ་འོང་བསམ་ནས་སྒུག་ནས་བསྡད། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་
པོ་ཨཀ་བར་གྱིས་དམ་བཅའ་དེ་རྨི་ལམ་འཚུབ་པོ་བཞིན་དུ་དྲན་
པའི་ཡུལ་ནས་བརྗེད་ཟིན།

ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ་གཉིས་བཀའ་

མོལ་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས། བཱིར་བལ་གྱིས་སྐད་ཆ་སྐོར་ནས་
ཁ་སྔོན་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་དྲན་གསོ་བྱེད་ཐབས་བྱས་པས།

རྒྱལ་པོས་གང་ཡང་མ་གསུངས་པར་ཁ་ཕྱོགས་གཞན་དུ་བསྐོར་པ་
རེད། དེས་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་བསྟན་པ་སྟེ། རྒྱལ་པོས་རང་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

མ་ཞུ་བའི་ནད་འབྱང་བའི་གཟུངས།

པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཏདྱཐཱ། ཨ་ཤོ་དྷ་ནི། བི་ཤོ་
དྷ་ནེ་མ་མ་སརྦ་པཱ་པཾ་བི་ཤོ་དྷ་ནེ། ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ་སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་བ་

༄༅། །ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །

ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །
ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །

སྲེ་མོང་ཁྲ་བོ་འཛིན་དུ་འགྲོ། །སྲེ་མོང་ཁྲ་བོ་འཛིན་དུ་འགྲོ། །

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཡོད་པ་ཐག་ཆོད།” ཅེས་གསུངས་པ་ན།

བཱིར་བལ་གྱིས་ཁ་སང་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བརྗེད་མེད་

པ་ན། དེ་མ་ཐག་ཁོས་གནས་སྟངས་དེ་རང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་བསྒྱུར་
སྟེ། “ལགས་རེད། རྒྱལ་པོ་མཆོག རྔ་མོང་གི་མཇིང་པ་ཀྱོག་ཀྱོག་

ཁྱི་རར་བཟུང་བའི་སྲེ་མོང་ཁྱོད། །ཉལ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་བསྙལ་གྱི་ཡིན། །
དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །

ཆགས་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དང་ཡོད། ཁོས་སྐྱེ་བ་སྔོན་མར་མི་
གཞན་ཞིག་ལ་གྲོང་སྡེ་ཞིག་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཁས་བླངས་པ་རེད། འོན་
ཀྱང་ཉིན་ཤས་ཕྱིན་རྗེས་དྲན་པ་བརྗེད་པ་ན། མི་དེས་དྲན་གསོ་

བྱེད་སྐབས་ཁོས་རང་གི་མགོ་བོ་ཕྱོགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་པ་རེད།

དེའི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་དེར་ཁོའི་མཇིང་པ་ཀྱོག་ཀྱོག་ཆགས་
པ་རེད།” ཅེས་ལན་བཏབ་པ་ན། རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་གྱི་བཀའ་
མོལ་དེའི་གོ་དོན་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པ་རེད།

དེའི་སང་ཉིན་དེར་རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་ཕོ་བྲང་དུ་བོས་ཏེ་

གྲོང་སྡེ་རྣམས་གནང་བ་རེད།། །།

ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །
སྲོག་ཆགས་ན་གི་འཛིན་དུ་འགྲོ། །
སྲོག་ཆགས་ན་གི་འཛིན་དུ་འགྲོ། །

གི་དམ་བཅའ་དེ་ངོས་ལེན་གནང་རྒྱུ་མིན་པ་དེ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༣

རྒྱལ་པོའི་གནང་ཕྱོགས་དེར་བཱིར་བལ་གྱི་སེམས་ལ་ཕོག་

པ་དང་རང་ཉིད་ངོ་ཚ་པོ་བཟོས་སོང་བསམ་པ་རེད། གང་ལྟར་དེ་
ཉིན་ཁོས་གང་ཡང་མ་བཤད་པ་རེད།

ཉིན་རྗེས་མའི་སྔ་དྲོ་དེར་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་བཱིར་བལ་ཨཀ་བར་

དང་ལྷན་དུ་སྐུ་འཆམ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ལམ་དུ་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་རྔ་
མོང་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མཐོང་། རྔ་མོང་མཐོང་བ་དང་རྒྱལ་པོས།

“བཱིར་བལ། རྔ་མོང་གི་མཇིང་པ་དེ་སེམས་ཅན་གཞན་དང་མི་འདྲ་
བར་ཀྱོག་ཀྱོག་ཡིན་དོན་གང་རེད། དེའི་རྒྱབ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཁྱི་རར་བཟུང་བའི་ན་གི་ཁྱོད། །སྔས་འབོལ་ནང་དུ་འཇུག་གི་ཡིན། །
དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅།།མགོ་སྨན་དྲན་པ།།
ཁྲོམ་དུས་འཚོགས་སར།   

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

ཤུ་དག་ནག་པོ།

༄༅། །ཆུ་དང་སྐམ་ས་གང་རུང་དུ་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ལྡུམ་བུའི་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་
ཞིང་། རྩ་བ་སྦོམ་ཕྲ་མཐེ་བོང་ཙམ་ལ་ཚིགས་པའམ་གཉེར་

མ་མང་ཞིང་། ཕྱི་རྫ་མདོག་ལ་ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་མཐུག་

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས།
ཕ་གིར་གཟིགས་དང་།

རྐང་ཤུད་གཏོང་ས་མཐོང་བ་ན།

ཐོར་ཡོད་ཅིང་། ངར་བ་རིང་བ་གསུམ་རེ་མགོ་

སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལྷ་ས་དང་། སྨན་གླིང་། ཉིང་ཁྲི།

སྦྲེལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཡིན། དེར་མེ་ཏོག་སེར་དཀར་

རྫ་ཡུལ། སྨར་ཁམས། འབྲུག་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས། ཧི་མཱ་ལ་

ཆུང་ཆུང་སྲན་མའི་མེ་ཏོག་གི་དབྱིབས་དང་

ཡའི་རི་རྒྱུད། རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་མ་ནཱ་ལཱི་དང་། དྷ་
སའི་ཉེ་འཁོར་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་

ཊར་ ༡༩༠༠ ནས་ ༣༢༠༠ བར་གྱི་བརླན་གཤེར་ཆེ་ས་དང་། ན་འདམ། ཆུ་འགྲམ། ཀླུང་ཤོད་
སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མ་ཟད། ཆུ་འདམ་ནང་དུ་སྐྱེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གང་རུང་ལ་རྩ་བ་བརྔོགས་ཏེ་སྨ་ར་
འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་རྣམས་ཕྲལ་བ་དང་། ས་དྲེག་སོགས་དོར་ནས་གཙང་མར་བཀྲུས་རྗེས་གཏུབས་
ཏེ་ཉི་མར་བསྐམ་ནས་སྨན་ལ་སྦྱར་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། རྩ་བ་སྨན་སྦྱོར་བྱས་པས་ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་ཉམས་པ་དང་།
ཟས་མི་འཇུ་བ། དེ་མིན་གཉན་སྐྲངས་དང་། གག་ལྷོག་གི་ནད། སྙིང་རླུང་གིས་དྲན་མེད་དུ་
བརྒྱལ་བ་སོགས་ལ་ཕན།

མིང་གཞན། ཡོངས་སུ་མདུད་པ་དང་། གངས་ལྡན། ནག་པོ་ཁྲོ་གཉེར། དྲི་ངར་ལྡན་པ། ཚིགས་པ་

ཅན་སོགས་ཟེར་བ་ཡིན། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བཅ་(बच)འམ། གྷོར་བཅ་(घोरबच) ཞེས་པ་དང་། ཨིན་
སྐད་དུ། སི་ཝིཊ་ ཕླེག་(sweet flag)དང་། ཀེ་ལ་མས་(calamus)ཟེར་བ་ཡིན།

ཨ་ཁུ་རི་བོང་ཡང་ཕེབས་
སོང་། ལྟོས་དང་།

བ་ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་ཡིན་པ་དང་། སྡོང་
ནར་མཐའ་མཉམ་པར་སྤུ་དཀར་འཇམ་པོ་ཐར་

ལ། མེ་ཏོག་སྔོ་སྐྱ་སྙེ་དབྱིབས་འདྲ་བ་འཆར་བ་ཡིན།

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ཁྱེད་རང་རྩེད་མོ་
འདིར་དགའ་རིན་ཆོག་ཤག

༄༅། །ལོ་རེ་བཞིན་ཞིང་ནང་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བའི་ལོ་ཏོག་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ། རྩ་
ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་སྲབ་ལ་ཆུང་ཞིང་འཇམ་པ་སྒོར་

རལ་གྲིའི་དབྱིབས་སམ་འབྲས་ཀྱི་ལྗང་པ་འདྲ་བ་འདྲོང་པོར་སྐྱེ་

དེ་འདྲའི་སྐྱིད་པ་ལ་ཨང་། ཨ་ཅེ་
ཝ་མོ་ལགས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཤུ་མོ་ཟ།

པོ་ལྗང་སྐྱ་ཕྲ་ལ་འདྲོང་བར་ཡལ་ག་གྱེས་པ།

པོས་ཁྱབ་ཅིང་དཀར་ལ་དྲི་དུགས་ཆེ་བ་དང་། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་

ངའི་རྩེད་མོ་དགའ་
ཤོས་་་་ དགའ་བ་ལ་
དང་སྐྱིད་པ་ལ།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

མཚུངས་པ་ཞིག་ཡལ་སྡོང་གི་མཚམས་ནས་འཆར་བ་དང་། གང་བུ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་བྱ་ཕོའི་
ཕྱི་སྡེར་འདྲ་བའི་ནང་འབྲུ་སེར་སྨུག་ཆེ་ཆུང་ལབ་སོན་ཙམ་པ་ལེབ་ལེབ་དཀྱིལ་ལ་ཤུར་
ཕྲན་བུ་དོད་པ་མང་པོ་་ཡོད།

སྐྱེ་གནས། བོད་དང་། རྒྱ་ནག འབྲུག་ཡུལ། བལ་ཡུལ། རྒྱ་གར་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་ཆེ་
བའི་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༢༩༠༠ ཡས་མས་ཀྱི་ཞིང་ཁ་དང་ལྡུམ་ར་
སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་། འདེབས་འཛུགས་བྱས་ནས་སྐྱེ་བ་ཡང་ཡོད།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཅིག་གམ། འབྲས་བུ་སྨིན་
མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་ཉི་མར་བསྐམས་ནས་འབྲུ་གུ་བླངས་ཏེ་སྨན་ལ་སྤྱོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་འབྲུ་གུ་སྦྱར་བས་གློ་བུར་རྣག་
བསགས་པ་སྐམ་ཞིང་། འཁྲུ་བ་གཅོད་པ། རླུང་འཕེལ་བ་སོགས་ལ་ཕན།

མིང་གཞན། ཤུ་ཟ་ཡང་ཟེར། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མེ་ཐཱི་(मेथी)ཞེས་འབོད་པ་དང་། ཨིན་སྐད་

དུ།  ཕེ་ནུ་གྲིཀ་(fenugreek)ཟེར་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།
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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།

ཧ་ཧ་ཧ་་་ཧ་ཧ་ཧ་་་

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་གསུམ་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། པ་སངས་ལྷ་མོ།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་གཉིས་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབྱངས།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་གསུམ་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་དབང་མོ།
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ། འཛིན་རིམ་གསུམ་པ།
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རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

མི་སྒེར་པ་སོ་སོས་འགུལ་སྐྱོད་བརྒྱབས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཐུབ།

༄༅། །ང་རང་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་དང་ལོ་སྦྲེལ་ནས་འགྲོ་དགོས་རེད། དེ་བཞིན་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཡང་ཉི་མ་དང་བདུན་ཕྲག ཟླ་བ་དང་

ལོ་སྦྲེལ་ནས་འགྲོ་དགོས་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མ་མ་འོངས་པར་ལོ་གཅིག་ཕྱིན་ནས་ ༢༠༡༩ སླེབས་པའི་ཁ་ཐུག་ལ། ངས་

༢༠༡༨ ལོ་དེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྱལ་ཡིན་བསམ་པ་བྱུང་ན་སྐྱིད་པོ་ཡོད་རེད། དེ་མིན་ལོ་དེ་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་སོང་བསམས་
ན། ཡང་སྡུག་ས་ནས་བཤད་ན། ལོ་དེའི་ནང་ལ་རྙོག་གྲ་སྣོན་མ་བཟོས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་དཔེ་ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད། བྱས་ཙང་ང་

ཚོས་ལོ་གསར་པ་དེ་དངོས་གནས་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་བསམ་པ་བྱས། ཡང་ལོ་རྗེས་མ་གསར་པ་ཡོང་བའི་ཁ་ཐུག་
ལ། ངས་འདས་པའི་ལོ་དེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྱལ་ཡིན་བསམ་པ་བྱུང་ན་བློ་བདེ་པོ་ཡོད་རེད།

མི་སྒེར་པ་ཞིག་གིས་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཤུགས་རྐྱེན་མི་བཅུ་ལ་ཐེབས། ཡང་མི་བཅུ་དེའི་

ཤུགས་རྐྱེན་མི་བརྒྱ་ལ་ཐེབས། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། བྱས་ཙང་སྤྱི་ཚོགས་ཤུགས་
ཅེས་པ་འདི་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྐབས་སུ་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།

མངགས་ཉོའི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་
ཁ་བྱང་ཐོག་ཤེས་རིག་པར་ཁང་ལ་གནང་རོགས།

རྫོགས་སོ།།

རྐྱེན་དེ་མི་སྒེར་སོ་སོས་འགུལ་སྐྱོད་མ་བརྒྱབ་པར་གནམ་ལྟ་བུ་ཞིག་ནས་ཟག་རྒྱུ་མ་རེད།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མ་རྣམས་ www.bodyiglobjong.com
དྲྭ་ཚིགས་སྟེང་ནས་གཟིགས་ཐུབ།

ཨ་རུ་་་རུ་་་ད་གཞི་ནས་
མགོ་སྨན་ཟ་རྒྱུ་དྲན་སོང་།

བཀའ་སློབ།

ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

༄༅།།ཐོ ག ་མའི ་ བཅོ ས ་ཀ།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།
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ཕྱོགས་སུ་བཟུང་སྟེ། གཅིག་གིས་སྙིང་དང་བྲང་ཁོག་སྟེང་མནན་ནས་དབུགས་གསོ་ཐབས་བྱེད་དགོས།

དབུགས་གསོ་ཐབས་དང་ཁྲག་འཁོར་སྐྱོད་སླར་གསོའི་ཛ་དྲག་གི་སྐྱོབ་ཐབས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ། ད་དུང་
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