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།

ཞིམ་ཕྲུག་གིཨ་མས་དེ་མཐོང་བ་ན།
ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས། ཁྱེད་
ཀྱིས་ངའི་ཞིམ་ཕྲུག་ཡག་པོ་
བལྟས་མི་འདུག་ག

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༩༥     ཧིན་སྒོར། ༥

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

ངས་དྲན་པ་བརྗེད་འདུག དགོངས་
པ་མ་འཚོམས་རོགས་གནང་།

disaster - རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག

distance learning - རྒྱང་སྦྱོང༌།

dock - ཟུར་བཀོལ་གྲུ་ཁ།

effigy - གསོབ། འདྲ་གཟུགས།

ད་ལན་ཏོག་ཙམ་མ་གཏོགས་
བཀའ་བཀྱོན་རག་སོང་།

རྩོམ་བསྡུའི་གསལ་བསྒྲགས།

རྫོགས་སོ།།

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

ཕན་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་བླངས་པར་དགའ་
བསུ་དང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ། ད་དུང་རྣམ་པ་ཚོས་བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་ངུ་དང༌།

མཚར་གཏམ། རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ། རྒྱུན་ཤེས་དང༌། དེ་བཞིན་ཚན་རིག་དང༌།

འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་སོགས་དོ་བདག་སོ་སོའི་ཁ་བྱང་ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་
ཐོག རྩོམ་སྒྲིག་པའི་ཁ་བྱང་ཐོག་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་དགོངས་འཇགས་ཞུ།

emblem - རྟགས། མཚོན་རྟགས།

epicentre - ས་འགུལ་ལྟེ་གནས། འགུལ་ལྟེ།

equipment - ཡོ་བྱད།

excavation - སྔོག་འདོན།

adjust ༡། སྙོམ་སྒྲིག་བྱེད་པ། - བྱ་དངོས་གང་ཞིག་ཚད་གཞི་ཏག་ཏག་གམ་རན་པོ་ཡོང་ཆེད་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ། ༢། འདྲིས་གོམས་བྱེད་པ། - རང་ཉིད་གནས་
སྟངས་གསར་པའམ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་གོམས་འདྲིས་བྱེད་པ།

administration འཛིན་སྐྱོང༌། - ༡། འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་སྒྲིག་གི་བྱ་གཞག ༢། གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བཀོད་བྱུས་བྱེད་སྟངས།

admission charge ཞུགས་དོད། - སློབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་སྤྲོད་དགོས་པའི་ཡོན།

admit ༡། ཁས་ལེན་པ། - དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལམ་བདེན་པར་ངོས་ལེན་བྱེད་པ། ༢། ཞུགས་སུ་འཇུག་པ། - ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་གནང་བ་སྤྲོད་

པ། ༣། སྡེ་གྲལ་དུ་འཇུག་པ། - སྡེ་ཚན་ནམ་ཚོགས་གྲལ་གང་རུང་དུ་ཞུགས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་པ།

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།

ཁྱེད་ཁོ་ན་ངའི་འཇིག་རྟེན་ཡིན།

ལྷུག་རྩོམ།

བསྟན་འཛིན་འཆི་མེད། རང་ལོ། ༡༤ འཛིན་རིམ། ༨ དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ།

གུས་མོ་ད་ལྟ་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་ལ་སླེབས་ཟིན་ནའང་དྲིན་ཆེ་བའི་ཨ་མ་ཁྱེད་ལ་

ཚེའི་བདེ་སྐྱིད་འཚར་ལོངས་བྱེད་སའི་ར་བ་ཐོག་མ་དེའང་ཡིན། ཁྱེད་ནི་མི་རིགས་

གསོ་སྐྱོང་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་མཚོན་ཆེད་ཨ་མ་ཁྱེད་ལ་རྩོམ་ཡིག་འདི་དགའ་
སྤྲོའི་ངང་འབུལ་བར་འདོད།

དེ་བཞིན་རི་གཤམ་ལ་པི་ཊར་གྱི་རྨོ་མོ་ལགས་ཐུག་

གུས་མོ་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་སུ་བསམ་གཞིགས་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་

རང་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་ཨ་མ་ཁྱེད་ལ་སེམས་ནང་གང་དྲན་ཚིག་རྩུབ་ཤ་སྟག་
འབོད་ཀྱང་ཁྱེད་ཉིད་ཀྱིས་་དེ་རྣམས་ཡིད་ལ་མ་བཟུང་བར་རང་གི་ཤ་ཁྲག་ལས་ཆད་
པའི་བུ་མོ་ང་ལ་སྔར་བཞིན་བརྩེ་བ་གནང་གི་ཡོད། བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་ཨ་མས་བུ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་རེད། དེར་བུ་མོ་ཧེ་དིས་རྨོ་མོ་ལགས་ལ་ཡི་གེ་ཀློག་ མོ་ང་ཟླ་དགུ་ལྷག་ཙམ་དབྱར་ཁའི་ཚ་གདུང་དང་དགུན་ཁའི་གྲང་ངར་ཆེ་བའི་རླུང་
རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། རྨོ་མོ་ལགས་དགའ་ཚོར་གྱིས་ སོགས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་གྲངས་མེད་འོག་མངལ་དུ་ཁུར་ཞིང་། ཕྱིས་སུ་མངལ་ནས་
ངུས་པ་རེད།

སྐྱེས་ཚར་བའི་རྗེས་ལོ་ངོ་བཅུ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་བྱམས་བརྩེས་གསོ་སྐྱོང་གནང་

བའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་ང་ཤེས་ཡོན་ཅུང་ཙམ་ལྡན་པའི་བུ་མོ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར། ལེ་ལོ་དང་རྣམ་གཡེང་བྱ་རྒྱུར་དགའ་བའི་བུ་མོ་ང་ལ་མཚོན་ན། ཨ་མ་ཁྱེད་

ནི་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཞོགས་སྔ་ལངས་དང་དགོང་

ཕྱི་ཉལ་སོགས་བྱས་ཏེ་གསོག་འཇོག་གནང་བའི་དངུལ་དེས་བུ་མོ་ངའི་ཆེད་དུ་འགྲོ་
སོང་གཏོང་བ་དང་རང་ལ་ཟས་ཞིམ་པོ་དང་གོས་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་ཚེ། སོ་སོས་

ལོངས་སུ་མ་སྤྱོད་པར་ང་ལ་སྟེར་བ་སོགས་གནང་བ་རྣམས་དུས་རྟག་ཏུ་ངའི་མིག་
གི་མདུན་དུ་ཡང་ཡང་ཤར་གྱིན་འདུག མུན་ནག་ལྟ་བུའི་ངའི་མི་ཚེའི་ནང་ཨ་མ་

དེ་ནས་བུ་མོ་ཧེ་དིས་རང་གི་སྤོ་སྤོ་ལགས་ལ། ང་ཚོས་བུ་མོ་ཁེ་

ལེ་རཱ་ཡར་ངེས་པར་དུ་ལེན་དགོས། འདི་རུ་མོ་རང་དྲག་སྐྱེད་དང་
གཟུགས་གཞི་ཐང་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཅེས་ཉིན་རེར་ཉུང་མཐར་
ཐེངས་དྲུག་ཙམ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་སྒྲོན་མེ་ཇི་བཞིན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མུན་པ་ཡོངས་སུ་བསལ་སོང་། གལ་

ཏེ་ཁྱེད་རང་མེད་ན་ངའི་མི་ཚེ་འདི་དབུལ་ཕོངས་བུད་མེད་ཅིག་གི་མི་ཚེ་ལྟ་བུ་འགྱུར་
རྒྱུ་ཉག་ཅིག་རེད། སྤྲོ་སྣང་གིས་ཁེངས་པའི་ལོ་གསར་གྱི་དགའ་སྟོན་སྐབས་སུའང་

ཨ་མ་ཁྱེད་རང་ཐོ་རེངས་ལ་བཞེངས་ནས་ཇ་དང་འབྲས་སིལ་སོགས་བཟོས་ནས་སྐུ་
ལས་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་དུང་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་དུས་
ཀྱི་ཚོར་བ་སྡུག་པོ་བྱུང་བ་དང་གསོ་སྐྱོང་གནང་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་
བཤད་པ་རྣམས་ངའི་རྣ་ལམ་དུ་ཡང་ཡང་ཐོས་ཀྱི་འདུག ཁྱེད་རང་དྲན་པའི་གདུང་

བ་དེ་ངའི་མིག་ཟུང་ནས་དོན་པའི་མིག་ཆུས་ཚོར་ཐུབ་ལ། ང་རང་བཅའ་སྡོད་སློབ་

མར་ཞུགས་པ་ནས་བཟུང་ཁྱེད་རང་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་བ་དེ་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་གཏིང་

ཟབ་ཏུ་གྱུར་ལ་ནམ་མཁའ་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་རུ་སོང་། མཚམས་རེ་ཨ་མ་ཁྱེད་རང་དྲན་དུས་
ལུས་པོ་ཡོངས་མལ་ཆས་ཀྱིས་བཏུམས་ནས་མགོ་བོ་སྔས་མགོ་ཐོག་ཏུ་བཞག་སྟེ་

མིག་ནས་མཆི་མ་ཕྲུམ་ཕྲུམ་དུ་བཞུར་མྱོང་། ཨ་མ་ཁྱེད་རང་གི་གཉེར་རི་ལྡན་པའི་

ཞལ་རས་དེ་མ་མཇལ་ནས་ལོ་གཅིག་ཙམ་འདས་སོང་། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་དེའི་

མཐར་བུ་མོ་ཧེ་དིའི་འདོད་པ་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། ཉིན་གཅིག་

བུ་མོ་ཁེ་ལེ་རཱ་ལྭ་བ་ཞིག་ལ་ཡག་པོ་བཏུམས་ནས་རྐུབ་བཀྱག་སྟེང་
རིའི་སྒང་ལ་འཁྱེར་ཡོང་བ་རེད། དེ་བཞིན་མོའི་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ལྭ་

བ་དྲོ་པོ་འགའ་ཤས་ཀྱང་མཉམ་དུ་འཁྱེར་ཏེ་ཁོ་ཚོའི་རྗེས་ལ་ག་ལེར་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

ནང་ངས་ཉལ་ཁང་གི་སྒོ་ཕྱི་རུ་ཁྱེད་རང་ལོག་སླེབས་པའི་རེ་སྒུག་བྱས་ནས་བསྡད་
ཡོད། ཨ་མ་ལགས།། །།

སྣང་བ་འཁྲུལ་བའི་ར་བཟི་བ་།

གོམས་གཤིས་དབང་གིས་གྲོགས་པོ་ཚོའི་ལྐོག་ཏུ་བར་གསེང་ལ་གཅིག་

པུར་འཁྱར་འཁྱོར་ངང་ནང་ལ་ལོག་ཁུལ་བྱས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཁོ་ཆང་གིས་
བཟི་ཤུགས་ཆེ་བས་ལམ་བར་དུ་ཝ་ཁ་ཡོད་སའི་ཁང་པ་ཞིག་གི་རྒྱབ་ཏུ་གན་
རྐྱལ་ངང་གཉིད་ཤོར། མཚན་གུང་ལ་ཆར་པ་
བབས་པས་ཝ་ཁའི་ཆུ་ཁོའི་ཁ་ནང་ལ་ཐད་

དུ། ང་རང་འདིར་ཁྱེད་རང་དང་། སྤོ་སྤོ། པི་ཊར། ར་ཁྱུ་བཅས་ཀྱི་

མཉམ་དུ་གཟའ་འཁོར་བཞི་བསྡད་ཀྱི་ཡིན། དེ་ནས་པཱ་ལགས་ལེན་
དུ་ཡོང་གི་རེད། ཅེས་ལབ་པས། བུ་མོ་ཧེ་དི་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་
མཆོངས་པ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཀར་འཛུལ། འོན་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྣང་བ་
འཁྲུལ་ཡོད་པས། ཁོས། གྲོགས་པོ། ད་ང་

རྦད་དེ་བཟི་སོང་། ཨུ་བླུགས་དགུ་བླུགས་མ་
བྱེད་རོགས། ཞེས་བཤད། དེ་ནས་ཆར་པ་

དང་ཝ་ཆུ་ཆད་མཚམས་སུ་བཀྲ་ཤིས་སྐྱུག་
པ་མང་པོ་ཤོར། སྐབས་དེར་ལྟོ་འཚོལ་དུ་

ཡོང་བའི་སྲང་ཁྱི་ཞིག་གིས་ཁོའི་སྐྱུག་པ་དང་

དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་སའི་ནོར་བུ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁྱེད་ནི་ངའི་མི་

ཀྱི་སོན་རྩ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་སའི་རྭ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ་ད་ཆ་ཚང་མས་ངོ་མཚར་ཞིག་ཏུ་
བསྟོད་མཁན་གྱི་དཔེ་སྟོན་དེའང་ཡིན་ལགས། ང་ཚོའི་མ་འོངས་ཀྱི་བྱ་གཞག་ལ་

སེམས་ཤུགས་དང་སྤོབས་པ་སྦྱིན་མཁན་གྱི་མ་ཡུམ་མཆོག ཁྱེད་ནི་རང་མི་རིགས་
ཀྱི་ཕ་སྐད་ལ་སྣང་ཆེན་བྱ་དགོས་པའི་སློབ་གསོ་གནང་མཁན་དེ་ཡིན་པས། སློབ་

ཕྲུག་ང་ཚོའི་ཡིད་ལ་བཅངས་པའི་ཆེས་ཐོག་མའི་རླབས་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་དེ་ཡིན་
ལགས། བྱ་གཞག་ཐམས་ཅད་ལ་ལེགས་གྲུབ་དང་དཔེ་སྟོན་ཞེས་ཚིག་འབྲུ་གཉིས་

འདོན་ཐེངས་རེར་ཚང་མས་ཡི་རང་བྱེད་སའི་མི་སྣ་ཞིག་ཏུ་ཁ་ལོ་སྒྱུར་མཁན་གྱི་མིང་
དོན་མཚུངས་པའི་སློབ་ཆུང་དེ་ཡིན། དེ་བས་ངས་དཔེ་སྟོན་ཁྱེད་ལས་ཐོག་མར་མི་
ཚད་ལྡན་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་ཆ་རྐྱེན་གང་འཚང་དགོས་པ་དང་། ཤེས་ཡོན་གང་གི་ཐོག་
འབད་དགོས་མིན་ཤེས་སོང་ལ། ཡར་རྒན་པ་ལ་གུས་ཞབས་ཞུ་སྟངས་དང་སྐད་

ཆ་ཚིག་རེ་རེའི་ཞེ་ས་སྦྱང་སྟེ་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ལ་དཔེ་སྟོན་གྱི་དགེ་མཚན་ཐད་ཀར་
བཤད་མི་ཕོད་ཀྱང་མ་ཡུམ་གྱིས་བསླབས་པའི་སྤྱོད་བཟང་དང་ཕ་སྐད་དེས་རང་
བཞིན་གྱིས་ང་ཚོའི་དཔེ་སྟོན་གྱི་མཚན་སྙན་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མཐོར་
ཕྱིན། ཡང་གཅིག་བཤད་ན་དཔེ་སྟོན་ནི་ནམ་ཡང་གློ་བུར་དུ་འཛམ་གླིང་འདིའི་

ཐོག་འབུར་དུ་ཐོན་ཡོང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ལ་དུས་ཐུང་ཞིག་གི་ནང་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་
གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཐུབ་པ་ནི་དགེ་སློབ་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་སྤྱད་འབད་བརྩོན་བྱས་པའི་
འབྲས་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཡུན་རིང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་འབད་པའི་འབྲས་བུ་ཞིག་
ཀྱང་ཡིན། སྐབས་འགར་སློབ་གྲྭའི་རྩེད་ཐང་ཐོག་རྩོད་གླེང་ལ་རོལ་སྐབས་དགེ་

ལས་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ཀྱིས་རྩེད་ཐང་ཆུང་ངུ་དེར་དམའ་འབེབས་མ་བྱེད་རྒྱུ་ལས་

ལྡོག་སྟེ། དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོའི་ངང་ངོ་གདོང་འཛུམ་གྱིས་ཁེངས་ཏེ་ཕན་ཚུན་ཀུ་རེ་
རྩེས་པ་དང་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་རོལ་རྩེད་ལ་ཐེངས་མང་རོལ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་རྩེད་
མོའི་བརྒྱུད་ནས་ཀྱང་མིའི་རང་བཞིན་གྱི་སྤྱོད་བཟང་ཤེས་ཀྱི་འདུག་ལ་ཕན་ཚུན་

ར་མ་ལུག་གི་སྐད་མ་བཤད་པར་རང་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་འབད་པ་བྱས་ཏེ་ཆོབ་ཚ་བའི་
རོལ་རྩེད་དེ་འདྲ་བ་རྩེས་དུས་ངོ་མ་ངས་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་ནི་བརྗེད་དཀའ་བ་ཞིག་

འདུག་ལ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལོ་ཐོན་བཞིན་པའི་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཞིག་གི་ངོས་ནས་
མཐའ་མཇུག་གི་ལོ་ཟླ་འདི་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་ལས་བྲལ་འདོད་མེད་པའི་སྐྱོ་སྣང་ཡང་
སྐྱེ་ཡི་འདུག ནམ་ཞིག་ང་ཚོ་འདི་ནས་ཐོན་ཚར་བའི་རྗེས་དཔེ་སྟོན་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་
རྣམ་པ་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་འདོད་པ་མེད་ལ། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དཔེ་སྟོན་གྱིས་ལོ་
མང་གསོ་སྐྱོང་གནང་བའི་སོན་རྩ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་དཔེ་སྟོན་ནམ་ཡང་མ་ཉམས་
པར་མི་རིགས་ཀྱི་རྩ་ཆེན་རྭ་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོོད། དཔེ་སྟོན་

སློབ་གྲྭ་ལགས། བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་མདུན་ལམ་ལ་འོད་སྣང་དང་། ངའི་
མི་ཚེའི་ནང་བདེ་སྐྱིད་བྱིན་སོང་བས། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།། །།

མཚར་གཏམ་

༄༅། །བཀྲ་ཤིས་ཆང་གིས་རྦད་དེ་བཟི་ཞིང་སྣང་བ་འཁྲུལ་ཡོད་ཀྱང་

བུ་མོ་ཁེ་ལེ་རཱ་ཡིས་མིག་སྔོ་རིལ་རིལ་གཉིས་ནས་འོད་འཕྲོ་བཞིན་

བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ། དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ།

༄༅། །མ་ཡུམ་ཁྱེད་ནི་རྐང་རྗེས་དང་ལག་རྗེས་ཀྱིས་ཁེངས་པའི་ཆོས་རྒྱལ་མེས་

ཕན་ཐོགས་བྱེད་མ་ཐུབ། ཁྱེད་ཀྱིས་གུས་མོ་ང་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་ད་བར་

ཉན་པར་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱས་པ་རེད།

མ་ཡུམ་སློབ་གྲྭའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན།

༄༅། །དུས་ཚོད་ནི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྩྭ་ཐང་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་རྟ་རྒོད་ཅིག་
རྒྱུགས་པ་བཞིན་ཇི་ལྟར་འདས་པའང་མི་ཚོར། བསམ་བློ་ནན་པོ་ཞིག་བཏང་ན་

དེར་བུ་མོ་ཧེ་དི་ར་ཁྱུ་བལྟ་རུ་དང་། གསོམ་སྡོང་ཁྲོད་ཀྱི་རླུང་སྒྲ་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨

ཁ་དང་འགྲམ་པར་ལྕེ་ལྡག་བརྒྱབས་པས། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྣང་བར་སྲང་ཁྱི་དེ་

གྲོགས་པོར་འཁྲུལ་ཏེ། གྲོགས་པོ་རང་སྐྱིད་པོ་བྱས་ཏེ་འཐུངས། ངའི་ཁ་ང་རང་
གིས་ཕྱིས་ཆོག་ཟེར། ཡུད་ཙམ་ནས་ཁོ་ཡར་ལངས་ཏེ་མུ་མཐུད་དུ་ཁྱིམ་གྱི་
ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་ཁུལ་བྱས། འོན་ཀྱང་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ཁོའི་སྟོད་

གོས་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྕང་མར་འཁོན། སྣང་བ་འཁྲུལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མདུན་
དུ་ཁོ་ན་འཐེན་ཞིང་ཕྱིར་འཐེན་གོམ་པ་གང་ཡང་མ་བྱས་པར། གྲོགས་པོ་ད་ང་
གཏོང་རོགས། ང་རྦད་དེ་བཟི་འདུག རྗེས་

མར་ང་ཚོ་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་འཐུང་ཆོག་ཟེར་
ཏེ། ནམ་མ་ལངས་བར་ལྕང་སྡོང་ལ་སྐད་ཆ་
ལྡབ་ལྡིབ་སྨྲས་ནས་བསྡད།། །།

༼གོང་གི་མཚར་གཏམ་འདི་མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་

རིག་དྲྭ་བ་ལས་བཏུས་ཤིང་། ཕྲན་བུ་བཅོས།༽

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

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

ཚིག་བཙན་པའི་གཟུངས།

༄༅། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ། ཨུཥྞཱི་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

འཕགས་པ་སྡང་བ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་
གཟུངས།

ཥཱ་ཡ་དྷ་རེ། རནྟེ་སྭཱ་ཧཱ། མ་བསྒྲུབས་ཀྱང་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

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

ན་གང་བལྟས་པ་དེ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །མིག་རྩི་ལ་ལན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་

ཀུན་ཏུ་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཏདྱ་ཐཱ། དཱི་རི་ཏིཥྛ། ཏསྐ་ར་བད་དྷོ་

ཏེ། གིའུ་ཝང་ལ་ལན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ནས་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་བྱས་
སྔགས་ཏེ་མིག་ལ་བསྐུས་ན་གང་དང་ཕྲད་པར་བྱ་བ་དེ་དགའ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཆུ་ཁྱོར་གང་ལ་ལན་བདུན་བཟླས་ཏེ་འཐུངས་ན་མ་བསླངས་པར་ཟས་

རྙེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཚོགས་པའི་ནང་དུ་འགྲོ་ན་བདག་གི་གོས་ཀྱི་མཐའ་མ་
ནས་ལག་པ་གཡོན་པས་བཟུང་ལ་ལན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཟླས་བརྗོད་བྱས་
ནས་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་སོང་ན་ཚིག་བཙན་པར་འགྱུར་རོ། །ཚིག་བཙན་
པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

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

སྡེ་ཝ་པའི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ་པའི་མདུན་དུ་བཞུགས་ཡོད། འགྱུར་བྱང་
གསལ་མེད།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
སི། མ་ཙལ་མ་ཙལ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་བདུན་བརྗོད་དེ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་

ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ན་མི་ཐམས་ཅད་བྱམས་པར་འགྱུར་རོ། །འཕགས་པ་སྡང་
བ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

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

སྡེ་ཝ་པའི་ལྡེབ་མ་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞི་པའི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད། འགྱུར་

ཆུར་ཉལ་ཉ་མོ་འཛིན་དུ་འགྲོ། །

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

བྱང་གསལ་མེད།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༣༠༽ རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར། ཡར་ངོའི་ཟླ་བ།

༄༅། །ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །

ཆུར་ཉལ་ཉ་མོ་འཛིན་དུ་འགྲོ། །

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

པོ་དང་བཱིར་བལ་བར་ལ་བྱུང་བའི་བཀའ་མོལ་རྣམས་ཤེས་སྐབས། ཁོ་ཚོ་ཐད་

ཀར་རྒྱལ་པོའི་སར་ཕྱིན་ཏེ། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། བཱིར་བལ་ཁྱེད་ཉིད་ཀྱི་སྤྱན་

༄༅། །སྔོན་ཐེངས་གཅིག་བཱིར་བལ་པར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་པོས་གདན་ཞུ་བྱས་ གསལ་སྐུ་བཅར་བ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཁོས་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་དང་ང་ཚོའི་
ཏེ་ཡུལ་དེར་ཕྱིན་པ་རེད། དེར་རྒྱལ་པོས་ཁོང་ལ་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
རྒྱལ་ཁམས་འདི་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་ཞིག་ལ་བོས་ཏེ་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་བྱས་
པ་རེད། ཁོང་པར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁང་དུ་སླེབས་སྐབས་རྒྱལ་པོས་ཁོང་ལ་
འདུག་ལ། པར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་པོ་ཁོང་ལ་ཟླ་བ་ཉ་གང་མ་ཞེས་བོས་ཏེ་ཆེ་བསྟོད་
དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་། རང་གི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཁོང་ལ་ཞབས་བཀྱག་ཅིག་
ཧ་ཅང་བྱས་འདུག” ཅེས་ལབ་པ་རེད།
གནང་བ་རེད།
རྒྱལ་པོའི་སེམས་ནང་བཱིར་བལ་གྱི་ལ་ཞེན་དང་རིགས་སྟོབས་ལ་
པར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་སྟོབས་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་ལ། ཁོང་གི་
དོགས་པ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་སྐུ་བཅར་བའི་ཞུ་གཏུགས་ངན་པ་དེ་ལ་
མཚན་སྙན་གྲགས་ས་ཕྱོགས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཡོད། རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་གྱི་
བརྟེན་ནས་རྒྱལ་པོའི་སེམས་ཁམས་འགྱུར་བ་ན། ཁོས་ལམ་སང་བཱིར་བལ་
ཞལ་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཏམ་དེ་འདྲ་ཐོས་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་
རྒྱལ་ཁང་ནང་འབོད་པར་མི་ཞིག་བཏང་བ་རེད།
ན། ཁོས་བཱིར་བལ་ལ། “བཱིར་བལ། ཁྱེད་རང་རྒྱལ་ཁམས་མང་པོ་ནང་ཕེབས་
བཱིར་བལ་རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་སླེབས་པ་ན། ཨཀ་བར་གྱིས་ཁོང་
མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་པོའང་མང་པོ་མཇལ་མྱོང་ཡོད་པས་
ཁྲོའི་ངང་། “ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་དང་། པར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་པོ་ཁོང་
ཁོ་ཚོའི་འཛིན་སྐྱོང་ཡང་གཟིགས་མྱོང་ཡོད་ཀྱི་རེད། བྱས་ན་འཛིན་སྐྱོང་གི་
ཟླ་བ་ཉ་གང་མ་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དེ་བདེན་པ་ཨེ་ཡིན།”ཞེས་དྲིས་པ་ན།
གནས་ལ་ང་ལས་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་
བཱིར་བལ་གྱིས་ཞི་འཇམ་ངང་། “རྒྱལ་པོ་
རྒྱལ་པོ་ཞིག་ད་བར་ཁྱེད་ཀྱིས་གཟིགས་
རིན་པོ་ཆེ། ངས་ཁྱེད་ཉིད་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་
སོང་ངམ།” ཞེས་དྲིས་པ་རེད།
རེད་ཅེས་ཞུས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། འོན་
བཱིར་བལ་གྱིས། “རྒྱལ་པོ་
ཀྱང་དེ ས ་ཁྱེད ་ཉིད ་པར་ཤི་ ཡའི་ རྒྱལ་
རིན་པོ་ཆེ། ཁྱེད་ནི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་
པོའི་མདུན་དུ་མཐོང་ཆུང་བྱས་པ་ཞིག་རྩ་
མཁའ་དབྱིངས་འདིའི་སྐར་ཚོགས་ཁྲོད་
ནས་མིན། ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་ནི་ཁ་ཆེ་དང་ཧི
ཀྱི་ཟླ་བ་ཉ་གང་དེ་ཡིན། ཁྱེད་ནི་ཀུན་
ཱུ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་
ལས་རྒྱལ་ཞིང་འགྲན་ཟླ་མེད་པ་ཞིག་
འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཡར་
རེད་འདུག” ཅེས་ལན་འདེབས་བྱས་
ངོའི་ཟླ་བས་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་
པ་རེད།
བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་མཚོན་གྱི་ཡོད། དེ་
རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་གྱི་གཏམ་
མིན་ཟླ་བ་ཉ་གང་མ་ནི་ཟླ་བའི་ཆ་ཡོངས་སུ་
སྙན་དེ་ཐོས་པ་དང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་པ་ན། དེ་མ་ཐག་རྒྱལ་པོས་རང་གི་
གང་རྗེས་མར་རྒུད་འགྲོ་རྒྱུ་ལས་གཞན་མེད།”
མུ་ཏིག་གི་སྐེ་ཕྲེང་དེ་ཁོང་ལ་གནང་བ་རེད། པར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་
“རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། པར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་པོས་ངའི་ཞུས་པའི་ཚིག་
ཡིད་ད་དུང་ཚིམས་མེད་པར་བརྟེན། ཁོས། “བཱིར་བལ། བྱས་ན་ཁྱེད་རང་
གི་དོན་ཡོངས་སུ་རྟོགས་མེད་པས་དགའ་པོ་བྱུང་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ངའི་
གི་རྒྱལ་པོ་དེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་འདུག་གམ།” ཞེས་དྲིས་པར། “རྒྱལ་
ལས་རོགས་སྐུ་བཅར་བ་ཚོས་གསང་བའི་དོན་རྣམས་མ་ཤེས་སྟབས་ང་ལ་
པོ་རིན་པོ་ཆེ། ངའི་རྒྱལ་པོ་ཁོང་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད།” ཅེས་ལན་
སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ་རེད། ང་བཱིར་བལ་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་དང་རྒྱལ་
ཁར་ཐུག་ཞུས་པ་རེད། ལན་དེར་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཡིད་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཏེ་
པོ་ཆེན་པོ་ཁྱེད་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་མཐོང་ཆུང་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཕོད་དམ།” ཞེས་བཱིར་
བཱིར་བལ་ལ་བྱ་དགའ་གྱ་ནོམ་པ་གནང་བ་རེད།
བལ་གྱིས་མིད་པ་བརྣངས་ནས་མུ་མཐུད་ཞུས་པ་ན། རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་ཁྲི་
དེ་ནས་ཉིན་ཤས་རྗེས་བཱིར་བལ་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་པ་རེད།
ལས་བཞེངས་ཏེ་བཱིར་བལ་ལ་སེམས་ཚོར་དྲག་པོས་འཐམས་པ་རེད།
རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་གསང་ཉུལ་བ་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཡོད་པ་ན། ཁོ་ཚོས་
དེ་ལྟར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་མི་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ངོ་ཚས་མགོ་སྒུར་
སྔར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱལ་པོར་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད།
དགོས་བྱུང་བ་དང་། སླར་ཡང་ཁོ་ཚོས་རྒྱལ་པོ་དང་བཱིར་བལ་བར་ལ་འཁྲུག་
རྒྱལ་པོའི་རྣ་བའི་ནང་ངན་བསླབ་རྒྱག་པར་དུས་རྟག་ཏུ་གོ་སྐབས་
རྐྱེན་སློང་རྒྱུར་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་རེད།། །།
འཚོལ་བཞིན་པའི་སྐུ་བཅར་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་པར་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཁྱི་རར་བཟུང་བའི་ཉ་མོ་ཁྱོད། །སྡེར་མའི་སྟེང་དུ་འཇོག་གི་ཡིན། །
དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །

ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །
སྲོག་ཆགས་འབྲུག་རྨིགས་འཛིན་དུ་འགྲོ། །

སྲོག་ཆགས་འབྲུག་རྨིགས་འཛིན་དུ་འགྲོ། །

ཁྱི་རར་བཟུང་བའི་འབྲུག་རྨིགས་ཁྱོད། །མཉམ་གཞས་རུ་ཁག་ནང་འཇོག་གི། །
དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །དེ་ནས་ཁྱོད་ཉིད་གློད་ཀྱི་ཡིན། །
ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །ང་ཚོ་ཁྱི་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ། །

ཁྱི་ར་རྒྱག་པའི་ཁུལ་བྱས་ཏེ། །མཐའ་མ་གློད་རྐྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།། །།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅།།ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་པ།།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས། རྐྱལ་
རྒྱག་པར་འགྲོ་མཁན་ཡིན་ནམ།

སེ་འབྲུ།

སོགས་ཟེར། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨ་ནཱར་(अनार) ཞེས་པ་དང་། ཨིན་སྐད་དུ། པོ་མི་གྲནེཊ་

༄༅། །ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ཤིང་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན། དེའི་སྡོང་པོ་སྨུག་ལ་མཁྲེགས་

ལགས་འོང་། དེང་སང་
ཚ་བ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་འདུག་ག

པ་དེ་ཙམ་འདྲོང་པོ་མེད་ཅིང་། ཡལ་ག་ནས་

སོག་ཀ་པ།

༄༅། །ལོ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན། དེའི་རྩ་བ་དཀར་པོ་

པ་མདུང་རྩེའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་མཐའ་མཉམ་

ཆ་ནས་ཡལ་ག་གྱེས་ཤིང་། ལོ་མ་ལྗང་གུ་ལབ་ལོའི་

ཕྲ་བར་ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་ཕྲན་ཡོད་པ་དང་། སྡོང་པོ་ལྗང་སེར་ཆིག་སྐྱེས་ཕྲ་ལ་ལྡེམ་པའི་སྟོད་
དབྱིབས་འདྲ་བར་སྤུ་དཀར་ཐར་ཐོར་ཡོད་པ་རིམ་པར་

ལ། རྒྱབ་སྐྱ་བར་སྤུ་དཀར་འཇམ་པོ་ཐུང་ཐུང་

ཡོད་པ་ཕན་ཚུན་ཁ་སྤྲོད་བྱས་ནས་སྐྱེ་བ་དང་།

མེ་ཏོག་དམར་གསལ་འོད་མདངས་འཚེར་བ་འདབ་མ་མང་བ་བཞི་ལྔ་ཙམ་མཉམ་དུ་མགོ་སྦྲེལ་

ནས་འཆར་ཞིང་། འབྲས་བུ་ཟླུམ་པོ་མདོག་སེར་སྨུག་ནང་དུ་འབྲུ་གུ་སེར་སྐྱ་མཁྲེགས་པ་དེ་ཁུ་
བ་ཅན་གྱི་ཤ་རྒྱུ་དམར་པོས་བཏུམས་ཡོད།

སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་མངའ་རིས་དང་། ཁམས་ཚ་བ་རོང་སོགས་དང་། བལ་ཡུལ། རྒྱ་
གར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སིམ་ལ་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༧༠༠
ནས་ ༢༧༠༠ བར་གྱི་རི་ཐང་ལ་སྐྱེ་བ་དང་། དེ་བཞིན་ས་དྲོད་ཆེ་བའི་ཡུལ་ལ་ཡང་འདེབས་
འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ཙམ་མམ། འབྲས་བུ་སྨིན་མཚམས་
སུ་བཏུས་ཏེ། ཕྱི་པགས་དོར་ནས་ནང་གི་འབྲུ་གུ་བླངས་ཏེ་ཉི་མར་བསྐམས་ནས་སྨན་ལ་སྤྱོད་
ཡ་ཡ། སྣང་དག་མེད། ངས་
རྐྱལ་རྒྱག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།

(pomegranate) ཟེར་བ་ཡིན།

ཡལ་ཕྲན་གྱེས་པར་ཚེར་མ་ཁབ་ལྟར་རྣོ་བ།

ལོ་མ་ལྗང་སེར་འཇམ་ལ། འོད་མདངས་ཡོད་

གཟབ་གཟབ་གནང་ལ། ཆར་
དུས་སོང་ཙང་གཙང་ཆུ་ཐོག་
རྒྱག་ལ་རྒྱས་ཡོང་གི་རེད་ད།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། འབྲུ་གུ་སྨན་སྦྱོར་བྱས་པས་ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་ཉམས་པ་དང་། ཟས་
མི་འཇུ་བ། ཟས་ཀྱི་དང་ག་འགག་པ། གྲང་ནད་ཀུན་དང་། གློ་རླུང་འཇོམས་པར་བྱེད།

མིང་གཞན། སེ་ལ་ཤརྟུ་དང་། མཆིན་ནད་ཀྱི་དགྲ། ཕ་ལ་ཏ་ཀ མ་ཧུ་རུ། ཕོ་བའི་གཉེན་

སྐྱེ་བའི་རྟིང་པས་སྡོང་པོ་བཏུམས་པ། མེ་ཏོག་དཀར་
ཆུང་འདབ་མ་བཞི་ལྡན་རྒྱ་གྲམ་མེ་ཏོག་མདངས་མི་

གསལ་བ་བང་རིམ་དུ་སྡོང་པོ་དང་ཡལ་གའི་རྩེར་འཆར་
བ། གང་བུ་ཟུར་གསུམ་སོག་པ་འདྲ་བའི་ནང་འབྲུ་གུ་
སེར་སྐྱ་ཞིབ་མོ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་སྐྱེ་བ་དང་། བྱང་ནུབ་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཚ་དྲོད་སྙོམས་
པ་དང་། སྤྱིར་བཏང་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༣༢༠༠ ཡས་མས་ཀྱི་ལམ་
གཡས་གཡོན་དང་། ཞིང་གི་མཐའ། ལུད་ཤས་ཆེ་ས། རྩིག་གསེང་སོགས་ལ་སྐྱེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའི་བར་རམ། འབྲས་བུ་སྨིན་
མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་བསྐམས་རྗེས་འབྲུ་གུ་བླངས་ནས་སྨན་ལ་སྤྱོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་འབྲས་བུ་སྦྱར་བས་སྐྱུག་པའི་རིགས་གཅོད་
པ་དང་། མཁལ་མའི་ནད། གློ་བའི་ནད། རྩ་ནད། ཆུ་བསགས་པ་སོགས་ལ་ཕན།

མིང་གཞན། ཁྲབ་མོ་ཟེར། ཨིན་སྐད་དུ། ཤེ་པཌ་སི་ པརྶ་ (shepherd's purse)
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།

རི་མོའི་གླིང་ཁ།

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

ཨ་ཁུ་ཕག་པ་གཙང་ཆུའི་སར་སླེབས་སྐབས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རི་མོ་བ།

ངག་དབང་རྡོ་རྗེ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ།
ཇུས་འགོད་པ།

ཨ་ཆུ་ཆུ་་་་ ཨ་ཆུ་ཆུ་་་་
ཆུ་འདི་འདྲའི་གྲང་བ་ལ།

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