པཊ་ན་རུ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་སྐྱེད་མོས་ཚལ།
  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༥      

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

༄༅།།གལ་ཏེ་ང་ཕ་མའི་ཁ་པར་ཡིན་ན་དགའ་བ་ལ།།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བྲིས།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༩༦     ཧིན་སྒོར། ༥

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

exhibition - འགྲེམས་སྟོན།

femur - བརླ་རྐང་རུས་པ། fibula - རྗེ་ངར་རུས་པ་ཆུང་བ།

fine arts - རོལ་བའི་སྒྱུ་རྩལ། ཕུལ་བྱུང་སྒྱུ་རྩལ།

finger print - མཛུབ་རིས། མཛུབ་ཐེལ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་འཁྱེར་མཁན་ཉུང་ཡང་། ལོ་ཤས་ནང་ལ་འགྱུར་

བ་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཏེ། ད་ཆ་སློབ་ཕྲུག་མ་གཏོགས་བོད་མི་དབུལ་ཕྱུག་ཚང་

མས་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་འཁྱེར་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། དུས་

ཡུན་ཐུང་ངུའི་འགྱུར་ལྡོག་དེས་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་ལམ་ལའང་བཟང་ངན་གྱི་
ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད།

དེང་སང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་རིགས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་
ལ། བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འདྲིས་
བྱེད་རྒྱུར་ཁ་པར་གཏོང་བ་མ་ཟད། གློག་ཀླད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་

first aid - མྱུར་བཅོས། ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ

forecasts - སྔོན་བརྡ།

frequency - ཟློས་ཕྱོད།

galaxy - དགུ་ཚིགས་སྐྱ་མོ།

ཡོད་པ་རེད། ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དྲྭ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན་བཅུག་སྟེ། ཉིན་རེའི་

འཛམ་བུ་གླིང་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བོད་ཕྱི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ལྟ་ཀློག་ཆེད་དུ་
བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

adolescent ༡། དར་ལ་མ་བབ་པའི། - ན་ཚོད་མ་ལོངས་པའི་གནས་སྐབས། ༢། གཞོན་ནུ། - ན་གཞོན་ལོ་ ༡༣ ནས་ ༡༩ བར། ༣། ལང་ཚོ་དར་སྐབས་ཀྱི།

ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་དང་། གསུང་ཆོས། དེ་

བཞིན་བརྡ་སྤྲོད་དང་། ཚན་རིག སྤྱིར་བཏང་ཤེས་བྱ། ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་ཤེས་བྱ་

སོགས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སུ། གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཀློག་པ་དང་།

བརྙན་པར་དང་སྒྲ་བཅུག་རིགས་ལྟ་བ་དང་ཉན་པ་སོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད། དེ་དག་ནི། ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ལ་བརྟེན་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་
བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་ཡིན་ཞིང་། དགའ་ཚོར་སྐྱེ་འོས་པའང་ཡིན།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

- ལང་ཚོ་དར་བཞིན་པ་ནས་ནར་སོན་བར་གྱི་འཚར་ལོངས་འབྱུང་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས།

adopt ༡། བུ་ཚབ་ཉར་བ། - ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་གཞན་གྱི་ཕྲུ་གུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ནང་མིར་ཉར་ཏེ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པ། ༢། མོས་འདེམས་བྱེད་པ། - ཁས་ལེན་བྱ་

རྒྱུར་འོས་འཕེན་པ།

adulteration བསྲེས་ལྷད། - དངོས་པོ་སྤུས་ཀ་ལེགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་སྤུས་ཀ་ཞན་པའམ་དངོས་རྫས་གཞན་བསྲེ་བ།

advance ༡། སྔ་འདོན་སྤྲོད་པ། - ཉེར་མཁོའི་དངུལ་དངོས་ཅི་རིགས་སྔ་སྣུར་གྱིས་འདོན་གཏོང་བྱེད་པ། ༢། སྔ་འདོན། - དངུལ་དངོས་ཅི་རིགས་སྔོན་ཚུད་ནས་སྤྲོད་
པའི་བྱ་གཞག

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།

ས་སྦུབས་ནང་ཟགས་པའི་བུ་མོ།

སྒྲུང་ཐུང་།

ཆབ་མདོ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།

༄༅། །གནའ་སྔ་མོ་འབྲུག་མོན་ཞེས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་བཀོད་ལེགས་མཛེས་
སྡུག་ལྡན་ཞིང་། ལུང་པ་དེའི་རྒྱབ་རི་ཤིང་ནགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་པ།

དེར་བྱ་རིགས་དུ་མ་རང་དབང་གིས་འཚོ་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཡོན་རིའི་སྤང་
ལྗོངས་འདྲེས་མའི་སྟེང་ལ་འབྲི་གཡག་དང་། ར་ལུག རྟ་སོགས་སྒོ་ཕྱུགས་
དེ་ནས་བཟུང་ཉིན་ལྟར་རེ་བཞིན། བུ་མོ་ཧེ་དིའི་སྤོ་སྤོ་ལགས་ཀྱིས་བུ་
མོ་ཁེ་ལེ་རཱ་པི་ཊར་གྱིས་ར་འཚོ་སའི་རི་སྒང་ལ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེར་ཁོང་གིས་ཁེ་ལེ་རཱ་རྩྭ་དྲོ་སོབ་སོབ་སྒང་ལ་འཇོག་གི་ཡོད་པ་དང་།

བུ་མོ་ཧེ་དིས་མེ་ཏོག་མང་པོ་བཏུས་ནས་མོ་ལ་སྤྲོད་པའམ། ཡང་ན་བུ་
མོ་ཁེ་ལེ་རཱའི་འགྲམ་ལ་བསྡད་ནས་ར་མི་འདྲ་བ་དེ་དག་གི་མིང་འབོད་
ནས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨

རྣམས་རྩྭ་ཆུར་རོལ། གཡས་རི་རྩེ་མོའི་སྟེང་ལ་དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་མེད་
པར་གངས་ཀྱིས་གཡོགས་ཤིང་། རྒྱང་རིང་ནས་འགྲུལ་མི་ཞིག་གིས་བལྟས་
ཚེ་རྟའམ་ལུག་དཀར་པོ་དུ་མ་རི་རྩེར་གནས་འདུག་བསམ་པ་བློ་ལ་ཤར་སྲིད།
རི་སྨད་ལ་མཚོ་དང་མཚེའུ་དུ་མས་ཡོངས་སུ་སྐོར་ཞིང་ཡོན་ཆབ་བཤམས་

པ་ཇི་བཞིན་ཡོད། དེ་འདྲའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་གནས་དེར་
འཚོ་སྡོད་བྱེད་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ཁྲོད་ནས་རྡོ་འབུམ་
ཚང་ཟེར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཡོད་པས། དེ་ནི་ལུང་པ་དེའི་དཔོན་རྒྱུད་ཀྱི་

ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས། ལུང་པ་དེ་ནས་ཁ་རྗེ་དབང་ཐང་ཆེ་ཤོས་ཡིན་
རབས་གླེང་། ལུང་པ་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་འབུམ་ཚང་གི་བུ་ཆོས་བཟང་ལ་

གུས་བརྩི་དང་། དགའ་མོས་ཧ་ཅང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་བཟང་ནི་ཆུང་དུས་ནས་
འབངས་མི་སེར་རྣམས་ལ་གང་ཐུབ་ཀྱི་རོགས་པ་བྱེད་པ་ལས་ཐུབ་ཚོད་དང་
བརྙས་བཅོས་རིགས་རྩ་བ་ནས་བཏང་མྱོང་མེད།

སྐབས་དེར་སྒོ་ཁྱིས་ཟུག་པས་ཆོས་འཛིན་གྱིས། “བུ་མོ་ལྟོས་དང་སྒོ་ཁྱིས་
ཟུག་གི་འདུག འགྲུལ་པ་ཞིག་སླེབས་པ་འདྲ།” ཟེར་བར། བུ་མོ་བསྟན་ལྷ་
ལམ་སང་ཕྱིན་ནས་སྒོ་ཕྱེ་བ་རེད།

མོས་དེ་སྔོན་མཐོང་མ་མྱོང་བའི་མི་ཞིག་མཐོང་བས། “སྐུ་ཞབས་

ལགས། སུ་ཐུག་དགོས་ཡོད་དམ།” ཞེས་དྲིས་པར། མི་དེས། “ཆོས་འཛིན་

ནང་ལ་བསྡད་ཨེ་ཡོད།” ཟེར། བསྟན་ལྷས། “ནང་ལ་ཕེབས་དང་། ཨ་ཕ་ནང་

ལ་བསྡད་ཡོད།” ཟེར་བཞིན་སྒོ་ཁྱི་བཀག དགྲ་འདུལ་གྱིས་རྟ་ཀ་བར་བཏགས།

རྟ་སྒྲོ་གཉིས་དེ་ཕྲག་སྟེང་ལ་འཁུར་ནས་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་དང་། ཆོས་འཛིན་གྱིས།

“ཡ་དགྲ་འདུལ་རེད་འདུག་ག” ཟེར་བཞིན་ཁམས་འདྲི་བྱེད་རེས་བྱས་ཏེ་ནང་གི་

ཐབ་འཁྲིས་ཀྱི་གདན་སྟེང་ལ་བསྡད་ཅིང་། ལུང་པའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་སྐད་
ཆ་བཤད་ནས་བསྡད། ཆོས་འཛིན་གྱིས། “བུ་མོ་བསྟན་ལྷ་ཇ་ཞིག་སྐོལ་དང་།”

ཟེར། བསྟན་ལྷས་ལམ་སང་མེ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཇ་ཐང་བསྐོལ། དེ་ནས་མདོང་མོའི་ནང་
ལ་མར་དང་ཚྭ་བརྒྱབ་སྟེ་ཇ་བསྲུབས་ཏེ་དགྲ་འདུལ་ལ་དྲངས། དགྲ་འདུལ་གྱིས།

“ཁྱོད་ལ་བུ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།” ཞེས་དྲིས། ཆོས་འཛིན་གྱིས། “བུ་གཉིས་

དང་བུ་མོ་གཅིག་ཡོད།” ཟེར། ཆོས་འཛིན་གྱིས། “ཁྱོད་ལ་བུ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ཡོད་
དམ།” ཞེས་དྲིས་པ་དང་། དགྲ་འདུལ་གྱིས། “ང་ལ་བུ་གཅིག་ལས་མེད་པས་ད་

རེས་ང་འདིར་ཡོང་དོན་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་མོ་མནའ་མ་སློང་དུ་ཡོང་བ་ཡིན།” སོགས་
ཞིབ་ཕྲ་བཤད་དེ་སློང་ཆང་བཏང་།

དེ་ནས་ཕན་ཚུན་གཉིས་མོས་བྱུང་སྟེ་མནའ་མ་སྟེར་རྒྱུ་ཁས་བླངས་

རིམ་གྱིས་ཆོས་བཟང་ན་སོ་དར་ལ་འབབ་པ་དང་། ཆོས་བཟང་གི་

ཏེ་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་ཉིན་མོར་གཉེན་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་གྲོས་མོལ་བྱས་ཏེ།

བུ་མོ་ཁེ་ལེ་རཱས་ཉི་མ་རྟག་པར་བཅུད་ཆེ་ཞིང་ཞིམ་མངར་ལྡན་པའི་ར་མའི་ མ་བསུ་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། གཟའ་སྐར་བཟང་བའི་ཉི་མ་ཞིག་ལ་ཕ་དགྲ་འདུལ་
འོ་མ་ཕོར་པ་གང་རེ་འཐུང་གི་ཡོད་པ་རེད། མོས་ཐེངས་དང་པོ་འཐུང་བའི་ ཉལ་ས་ནས་ལངས་ཏེ། “དེ་རིང་མནའ་མ་སློང་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།” ཟེར། མ་

“དོན་དག་གང་བྱུང་སོང་ངམ།” ཞེས་དྲིས། དགྲ་འདུལ་གྱིས། “དོན་དག་

ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ལུང་པ་གཞན་ནས་བུ་མོ་ཞིག་མནའ་

སྐབས་སུ། འདི་ཞེ་དྲག་ཞིམ་པོ་འདུག  ང་གྲོད་ཁོག་ཀྱང་ཞེ་དྲག་ལྟོགས་ སྐྱིད་འཛོམས་ཀྱིས་ཀྱང་། “དེ་རིང་སོང་ན་ཏག་ཏག་རེད། གཟའ་སྐར་འཕྲོད་
ཀྱི་འདུག ནང་ལ་ཡིན་ན། ཁ་ལག་ཟ་འདོད་ཀྱི་དང་ག་རྩ་བ་ནས་སླེབས་ སྦྱོར་བཟང་པོ་འདུག” ཟེར། དེ་ནས་ཕ་དགྲ་འདུལ་ཞོགས་ཇ་བཏུང་ནས་རྟ་
ཀྱི་མི་འདུག ཅེས་ཞིམ་སྣང་དང་སྐྱོ་སྣང་འདྲེས་མའི་ངང་ནས་བཤད།
ལ་སྒ་བསྒྲོན། རྟ་སྒྲོའི་ནང་ལ་སློང་ཆང་བཅུག་སྟེ་རྟ་ལ་བཀལ། རུམ་ནང་ཁ་
དེ་ནས་སྤོ་སྤོ་ལགས་ཀྱིས། འདི་རི་བོའི་སྒང་གི་མཁའ་

དབུགས་གཙང་མས་བྱས་པ་རེད། ཅེས་འཛུམ་མུལ་བཞིན་ལན་བརྒྱབས་
པ་རེད།

བཏགས་ཨ་ཤེ་ཞིག་ཀྱང་བཅུག་སྟེ་རྟ་ཁྲིད་ནས་ཕྱིན། རྒྱུག་ཆུའི་ཕ་རོལ་ལ་
སླེབས་པ་དང་རྟ་བཞོན་ཏེ་ལ་མོ་བརྒྱབ་སྟེ་མདུན་དུ་ཕྱིན། ལ་མོ་དེའི་རྒྱབ་

ན་ལུང་བདེ་གྲོང་ཚོ་ཟེར་བའི་ས་མ་འབྲོག་གི་ལུང་པ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། དེའི་
ནང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་མཁན་མི་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་མཐུན་ལམ་ཟབ་ཅིང་།
གཅིག་ཕན་གཅིག་རོགས་བྱེད་པའི་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་

པ་རེད། དེར་འདུ་མདོ་ཚང་ཟེར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་འབྱོར་བ་འབྲིང་ཙམ་ཞིག་

ཡོད། འདུ་མདོ་ཚང་གི་ཕ་རྒན་ཆོས་འཛིན་ནི་གཤིས་རྒྱུད་ཧ་ཅང་དྲང་ལ།

ཡ་རབས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་པས་ཀུན་གྱིས་གུས་བརྩི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མ་ལྷ་
འཛོམས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཆོས་དད་ཆེ་ལ་ཉམ་ཆུང་ལ་རོགས་ཕན་གང་ཐུབ་

བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡོད། ཁོ་གཉིས་ལ་བུ་མོ་བསྟན་ལྷ་ཟེར་བ་སྐྱེས་གཟུགས་

པཱ་ལགས་སེ་སེ་མན་(Sesemann)བུ་མོ་ཁེ་ལེ་རཱ་ལེན་དུ་སླེབས་པའི་ དེ་ཙམ་མི་ཡག་ཀྱང་ཧ་ཅང་ཉམ་ཆུང་ཞིང་། ཕ་མ་གཉིས ་ལ་གུས་བརྩི་ཆེ་
སྐབས་སུ། ཁོ་པས་གདོང་གི་མདངས་ཤོར་བའི་རང་གི་བུ་མོ་ཁེ་ལེ་རཱའི་
ཞིང་གང་ལབ་པ་རྣམས་རྡོ་ལ་རི་མོ་བྲིས་པ་ཇི་བཞིན་བརྩི་འཇོག་བྱེད་མཁན་
གཟུགས་པོ་སྐྱོ་རུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་རིང་པོ་དང་འཛུམ་མདངས་ཤིག་ཤིག་
ཞིག་ཡོད། བུ་མོའི་ན་སོ་དར་ལ་འབབ་ཅིང་ནང་ལས་མང་ཆེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
དང་། མཁུར་ཚོས་དམར་རིལ་ཆགས་ཏེ་བུ་མོ་ཧེ་དིའི་ལག་པར་འཐམ་ནས་
རང་གི་མདུན་དུ་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང་བ་རེད།

མཚམས་འཇོག་རོགས།
ངན་ལང་ཤོ ར ་བ་བཞི ན ། དེ ་ འདྲའི ་
དེ་ལྟར་མཐོང་བ་དང་པཱ་ལགས་དགའ་ཐག་ཆོད་དེ། ལམ་སང་རྒྱུགས་ཏེ་

བུ་མོར་འཐམས་ནས། འདི་གང་འདྲ་ཆགས་པ་རེད། འདི་གང་འདྲ་ཆགས་
པ་རེད། ཅེས་ཧང་སང་སང་བྱས།

སྐབས་དེར་བུ་མོ་ཧེ་དིས་ཕ་དང་བུ་མོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འཐམ་

པའི་རིང་ལ་ཁོ་ཚོར་སྐོར་བ་རྒྱག་གིན་གཞས་འདི་བཏང་།

ཡིད་འོང་རི་བོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །ཁྱེད་ཉིད་དྲག་པ་ང་ཡིས་ཤེས། །

མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱིས། །ཁྱེད་ཉིད་དྲག་པ་ང་ཡིས་ཤེས། །

ངན་ལང་ཤོར་བའི་རྒྱ་གར་བ་
ཞིག་ཉི་མ་རྟག་པར་དྲྭ་
རྒྱ་ལ་འཐམ་སྡོ ད ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཁོ ས ་ གུ ་ ག ལ ་

(google) དུ་
ག་རེ་འབྲི་བ་ཚང་

ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་མོ་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་

བཟང་བས་གཉེན་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིན།” ཟེར། མ་སྐྱིད་འཛོམས་ཀྱིས།
“ད་ཡིན་ན་དཔེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག” ཟེར། དེ་ནས་བཟའ་མི་གཉིས་ཀྱིས་

གཉེན་སྟོན་གྱི་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཤིང་། རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་མོ་མནའ་མ་

བསུ་མཁན་མི་རྟ་འགའ་གཟབ་མཆོར་ལེགས་པར་སྤྲས་ཏེ་ཆས། མ་སྐྱིད་

འཛོམས་སྔ་པོ་ཐོ་རངས་ལ་ལངས་ཏེ་མེ་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་བསྡད།

ཁྱིམ་མཚེས་རོགས་པ་ཚོ་ཡང་རིམ་གྱིས་འབྱོར། ནམ་ལངས་པ་དང་རིམ་

གྱིས་མནའ་མ་བསུ་མཁན་རྣམས་འབྱོར་ཞིང་གདན་ལ་འཁོད། རིམ་གྱིས་
ལུང་པའི་མི་མང་རྣམས་སླེབས་ནས་བུ་དང་བུ་མོ་ལ་ཁ་བཏགས་བསྒྲོན།

ཉིན་གང་རྩེད་མོར་དགའ་མཁན་རྩེད་མོ་དང་། གླུ་ལ་དགའ་མཁན་གླུ་ལེན་བྲོ་

འཁྲབ་སོགས་བྱས་ཏེ་གཉེན་སྟོན་རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲོལ། ནམ་ཟླ་རིམ་སོང་གིས་
བཟའ་ཟླ་བསྟན་ལྷ་ལ་བུ་མོ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་སྐྱེས། བུ་མོ་རེས་གཟའ་མིག་
དམར་ཉིན་སྐྱེས་པར་སོང་མིང་ལ། “མིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་” ཞེས་བཏགས།

ཕ་ཆོས་བཟང་གིས་དུས་ཚོད་ནམ་ཁོམ་ལ་བུ་མོ་མིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་རྒྱབ་
ཏུ་འཁྱེར་ཏེ་བྱམས་བརྩེས་སྐྱོང་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་བུ་མོ་མིག་དམར་ཆོས་
སྒྲོན་ཕ་མས་བྱམས་པོ་ག་ཚོད་བྱས་ཀྱང་ངུ་སྡོད་མཁན་ཞིག་ཡོད།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མཚར་གཏམ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

༄༅། །དེང ་སང་གཞོན ་སྐྱེས ་མང་པོ་ དྲྭ་རྒྱ་ལ་

དགྲ་འདུལ་རྟ་བཞོན་ནས་ནང་ལ་ལོག་ཡོང་བ་དང་། སྐྱིད་འཛོམས་ཀྱིས།

མ་ལ་གུ་གལ་གྱི་ངོས་ནས་འོས་ཚོད་རེ་སྔོན་ལ་སྟོན་རྐྱང་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། གུ་གལ་གྱིས་བྱེད་སྟངས་དེ་ལ་ཁོ་བློ་ལ་མ་བབ་ནས།

གུ་གལ་ལགས། སྐུ་མཁྱེན། མཚམས་འཇོག་

རོགས། ཁྱེད་ཀྱིས་འོས་ཚོད་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་

འཇོག་རོགས་གནང་། ཁྱེད་རང་གིས་འོས་ཚོད་

དང་བསམ་འཆར་མ་འདོན་སྔོན་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་ཆ་
ཚང་འབྲི་རུ་ཆུག་དང་། ཞེས་བཤད་པ་རེད།། །།

ཟུར་བརྗོད། དེང་སང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གུ་གལ་(google) ལ་
དགོས་མཁོ་ཞེས་སྒྱུར་མཁན་ཡང་འདུག་ཀྱང་། ནམ་རྒྱུན་ཚིག་

གཏིང་ཚུགས་པ་ཆགས་པའི་བོད་ཚིག་དགོས་མཁོ་ཞེས་པ་དེ་
ཉིད་འདིར་བསྒྱུར་ན་ཕན་གནོད་བཤད་དཀའ་བས། འདིར་སྒྲ་
སྒྱུར་ཙམ་གྱིས་འཐུས་པ་ཞུས་ཡིན།

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

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

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། །

ཤིབ་ཏ་ནི་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་གནས་གཙང་མའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ་

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་མ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་

ཅག་གིས་གཟུངས་འདིའི་སྙིང་པོ་བརྗོད་པར་བགྱིའོ། །ཏདྱཐཱ། ཨཅྖེ།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱཱ་སརྦ་དྷརྨ་མཱཏྲ་ཀཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི།
གཟུངས། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་དུས་གཅིག་ན།
བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ན་བཞུགས་ཏེ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་

༄༅། །ཤེས་འདོད་ཆེ་བའི་ཇོརྗ་ཡིས་རྐང་འཁོར་གཏོང་བ། །
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་
ཨ་ན་ལེ། ཨེ་ལུ་ལེ། ཨེ་ལུ་ཕེ། མཱུརྟ་ཨ་ནུ་ག་ཏེ་སརྦ་དྷརྨ་ཨ་དྷི་པ་

ཏ་ཡེ། པྲཱཔྟེ་ཛྱོསྣ་ཀ་ར། ཨ་དྷི་ག་ཏ་ཛྙཱནེ་བི་ཤུདྡྷེ་པ་ཏི་སྭཱཧཱ། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་
དགའ་བོ་དང་། ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དག་ཡི་རངས་ཏེ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ།། །།

༄༅། །ཁོའི་མིང་ལ་ཇོརྗ་(George)རེད། ཁོ་ནི་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཞྭ་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གསུངས་པ་སྟེ། ང་ཡང་ད་ལྟར་འཆད་

གྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཕ་པའི་ལྡེབ་མ་ཉིས་བརྒྱ་ཐམ་པའི་མདུན་དུ་བཞུགས་

མཁན་ཞིག་རེད།

ཤུདྡྷེ། པྲབྷཱསྭ་རེ་ཏཱ་ར་ཎེ། ཨུཀ་ཁ་ལེ། མུག་ཁ་ལེ། སརྦ་དྷརྨཱ་པཱ་

རྫོགས་སོ།།

དགའ་བོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཕྱག་
རྒྱའི་གཟུངས། ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་
པ་ཟུངས་ཤིག ཏདྱཐཱ། ཨ་བརྟེ་ཨ་བརྟེ། བིབརྟེ་བིབརྟེ། བྷ་ག་མ་

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

ཡོད། འགྱུར་བྱང་མི་གསལ།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༣༡༽ བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་མཁན་དང་
མི་ཤེས་མཁན།

མོ་སེར་པོ་གྱོན་མཁན་དེ་དང་མཉམ་དུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁོ་སྤྲེའུ་ཆུང་
ཆུང་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་ལ། ག་དུས་ཡིན་ཡང་ཤེས་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་

ཉིན་དེའི་ཞོགས་པར་ཇོརྗ་གཉིད་སད་པ་དང་དེ་ཉིན་ག་རེ་ཡོང་

མིན་ཤེས་འདོད་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོས་ཉིན་མོ་དེ་
དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

མཇལ་བར་ཡང་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད། ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པོ་ཁྲིམས་རར་བཞུགས་

པའི་ཚེ་ཕོ་ཉ་བས་ཁ་ཆེ་བླ་མ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་པོ་མཇལ་འདོད་ཡོད་སྐོར་སྙན་
སེང་ཞུས་པ་ན། དེ་མ་ཐག་རྒྱལ་པོས་ཕོ་ཉ་བ་དེར་ཁོང་ཡར་གདན་འདྲེན་ཞུ་

༄༅། །ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པོས། “བཱིར་བལ། འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་གི་བཀའ་ དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་རེད།
དྲིན་བསམ་ཤེས་མཁན་དང་མི་ཤེས་མཁན་གྱི་སེམས་ཅན་གཉིས་པོ་མཐོང་

ཁ་ཆེའི་བླ་མ་དེ་ཡར་ཕེབས་པ་དང་རྒྱལ་པོར་བྱིན་རླབས་གནང་པ་

འདོད་ཆེན་པོ་འདུག” ཅེས་གསུངས་པར། བཱིར་བལ་གྱིས། “རྒྱལ་པོ་རིན་ རེད། ཁོས་སབྗ་སྟེ
ཱ ་ཏུལ་སཱིའི་ལོ་མ་འགའ་ཤས་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་རེད།
པོ་ཆེ། ངས་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་མདུན་དུ་སེམས་ཅན་དེ་གཉིས་པོ་བཤམས་ཐུབ་
པའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཆོག” ཅེས་ཞུས་པ་རེད།

དེ་ནས་ཉིན་གཉིས་རྗེས་བཱིར་བལ་གྱིས་ཁྱི་ཞིག་དང་རང་གི་མག་པ་

གཉིས་པོ་ཕོ་བྲང་ནང་འཁྲིད་སླེབས་པ་རེད། ཁོས་གསུངས་པ། “རྒྱལ་པོ་རིན་

ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་མ་དེ་རྩ་ཆེན་པོ་འཛིན་གྱི་ཡོད། རྒྱལ་པོས་ཡིད་ཆེས་ ཞོགས་ཇའི་སྐབས་སུ་ཇོརྗ་ཡི་གྲོགས་པོས། དེ་རིང་ང་གཉིས་དགའ་དགའ་
དང་དང་བ་ཆེན་པོའི་ངང་ལོ་མ་དེ་རྣམས་མཆོད། དེ་ནས་ཁ་ཆེའི་བླ་མ་དེ་ཕྱིར་
ལོག་སྐབས་རྒྱལ་པོས་
ཁོང་ལ་གསེར་ཊམ་

པོ་ཆེ། ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ངས་སེམས་ཅན་དེ་གཉིས་པོ་ཁྲིད་

བརྒྱ་སྦྱིན་པ་གནང་བ་

ཡོད། ཁོ་གཉིས་ལས་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་མཁན་དེ་ཁྱི་དེ་རེད། ཁོས་རང་

རེད།

གི་མདུན་དུ་གང་ཞིག་གཡུགས་ནའང་ཟ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་སྲུང་

དེ་ནས་ཡུད་ཙམ་རྗེས་

སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་རེད། སྦྱིན་བདག་གིས་ཁོ་ལ་བརྡུངས་ནའང་ཁོས་སྦྱིན་བདག་གི་
བྱེད་ཀྱི་རེད།”

འདིར་ངས་ཁྱེད་རང་ཤིང་ནགས་ནས་ནང་ལ་ཁྱེར་ཡོང་བ་ཡིན། དེ་འདྲ་
སོང་ཙང་དེ་རིང་དགོང་མོར་ངས་ཁྱེད་རང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལྟད་མོ་བལྟ་
བར་འཁྲིད་ཀྱི་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་དེའི་སྔོན་ལ་ཁྱེད་རང་ལ་རྔན་པ་ཞིག་
སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོད། ཅེས་བཤད།

ཧཱིུའི་དྲང་སྲོང་ཞིག་ཕོ་

ཁང་པ་གློད་གཏང་གི་མ་རེད། ཁོས་མི་ཚེ་གང་པོ་རང་གི་སྦྱིན་བདག་ལ་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་

སྤྲོ་སྤྲོ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ལོ་གསུམ་སྔོན་གྱི་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་

བྲང་དུ་སླེབས་པ་རེད།
ཁོ ས ་བྱི ན ་རླབས་སུ་

རཱཁ་སྟེ་གོ་ཐལ་འགའ་ཞིག་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་ནང་ཕུལ་བ་རེད། རྒྱལ་པོ་ཨཀ་

བཱིར་བལ་གྱིས་

བར་ཧཱིུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཞེ་དྲག་མེད་

མུ་མཐུད་དེ།

པར་བརྟེན། གད་སྙིགས་ལྟ་བུར་རྩིས་བཞིན་པའི་གོ་ཐལ་དེ་མཐོང་སྐབས་

“རྒྱལ་པོ་ རིན ་

ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་ལངས་པ་རེད། ཁོས་རང་ལ་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་བྱས་

པོ་ཆེ། དེ་ལས་

སོང་བསམ་སྟེ་དེ་མ་ཐག་དྲང་སྲོང་དེར་སྲོག་ཐོག་གི་ཉེས་པ་བཏང་བ་རེད།

ལྡོག་སྟེ་མག་པ་
ནི ་ འཛམ་གླི ང ་

འདིའི་ནང་གི་བཀའ་དྲིན་བསམ་མི་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་གཅིག་པུ་དེ་རེད།
ཁོ་ལ་རང་གི་གྱོས་པོས་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱུ་ནོར་ཐམས་ཅད་ཕུལ་ནའང་ཁོས་
ད་དུང་བཀའ་དྲིན་བསམ་གྱི་མ་རེད། ཁོས་དེ་ཚོ་རང་གི་ཡིན་ཤག་རྩིས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་བཱིར་བལ་གྱིས་མཐོང་བཞིན་སེམས་ ཁོས་ཇོརྗ་ལྡུམ་རྭ་ཡོད་སའི་ཕྱི་ལ་ཁྲིད་པ་རེད། དེར་ཤིང་སྒམ་ཆེན་པོ་

ཀྱིས་མ་བཟོད་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་རྒྱལ་པོར་ཞུ་བ་འཐེན་པ་རེད། “རྒྱལ་ ཞིག་བཞག་ཡོད་རེད། ཇོརྗ་ཡིས་སྒམ་དེའི་ནང་ལ་ག་རེ་ཡོད་མེད་ཤེས་
པོ་རིན་པོ་ཆེ། འདི་རྒྱལ་པོས་ཉེ་རིང་ཆོག་ཤེས་རང་བྱས་སོང་། ཁ་ཆེའི་ འདོད་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད།
བླ་མས་རྒྱལ་པོར་ཏུལ་སཱིའི་ལོ་མ་ཕུལ་སྐབས་རྒྱལ་པོས་ཁོང་ལ་ཕར་བྱ་

དགའ་གནང་སོང་། རྒྱལ་པོས་ཚིག་དེར་ཞིབ་ཚགས་པོས་གསན་ན་དམོད་

རེད།” ཅེས་བཤད་པར། བཱིར་བལ་གྱི་ལན་དེས་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཡིད་འཕྲོག་ མོ་འདེབས་པའི་ཚིག་ཅིག་རེད། སབྗ ་ཟེ
ཱ ར་ན་མི་དེའི་རྒྱུ་ནོར་དང་བདེ་སྐྱིད་
སྟེ། “བཱིར་བལ། དེ་དངོས་གནས་བདེན་པ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མའང་མི་ཆེ་གེ་

མོའི་མག་པ་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོས་ནམ་ཡང་རང་གི་གྱོས་པོ་དང་གྱོས་མོས་

ཡོངས་རྫོགས་འཁྱེར་རྒྱུགས་ཟེར་གྱི་ཡོད།

དེ་ལས་དྲང་སྲོང་གི་རཱཁ་ཟེར་ན་འདིར་ཞོག་ཟེར་གྱི་ཡོད། དོན་

གང་གནང་བ་དང་བྱས་པ་རྣམས་སེམས་ལ་འཇོག་གི་མེད། བྱས་ཙང་མག་ ལ་རྒྱལ་པོའི་ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཐ་དག་རྒྱལ་པོར་ཞོག་ཅེས་པའི་དོན་
པ་དེ་བཀའ་དྲིན་བསམ་མི་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ར་སྤྲོད་ཐུབ་
ཀྱི་འདུག” ཅེས་གསུངས་པ་རེད།། །།

༣༢༽ སབྗ ་དང་རཱཁ།
ཱ

༄༅། །རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་ནི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སྣ་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་
ཆེན་པོ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ན། ཁ་ཆེ་དང་ཧཱིུའི་བླ་མ་མང་པོ་རྒྱལ་པོ་

ཡིན། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་པོས་དྲང་སྲོང་ལ་སྲོག་ཐོག་གི་ཉེས་པ་བཏང་གནང་
སོང་།” ཞེས་ཞུས།

བཱིར་བལ་གྱི་སྐད་ཆ་དེ་ཐོས་རྗེས་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་རླུང་ཞི་བར་གྱུར་

ཏེ། རང་ཉིད་ཆོས་ལུགས་གཞན་རྣམས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེན་པོ་མེད་པའི་ ཤིང་སྒམ་དེ་ནས་རྐང་འཁོར་ཞིག་དོན་པ་དང་། ཇོརྗ་དགའ་ཐག་ཆོད་པ་
གནོངས་འགྱོད་སྐྱེས་ཏེ། དྲང་སྲོང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཤེས། རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོས་དུས་རྒྱུན་དུ་རྐང་འཁོར་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ན་
དེ་མ་ཐག་རྒྱལ་པོས་དྲང་སྲོང་ལ་ཉེས་པ་མ་སྐྱེལ་པར་ཁོང་ལ་ཡང་བྱ་དགའ་ བསམ་གྱི་ཡོད་རེད། ཁོས་རྐང་འཁོར་གཏོང་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
གྱ་ནོམ་པ་གནང་བ་རེད།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་ལ་བདག་པའི་རྐང་འཁོར་མེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅།།ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་པ།།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

ཨ་ཅེ་ཝ་མོ་དང་ཨ་ཁུ་རི་བོང་གཉིས་ཀྱང་དེར་སླེབས།
ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས། ཁྱེད་
རང་རྐྱལ་རྒྱག་གི་ཡོད་པས།

སྲ་འབྲས།

༄༅། །ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ཤིང་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན། དེའི་སྡོང་པོ་
ནག་ལ་མཁྲེགས་ཤིང་གྱོང་བར་ཡལ་ག་དང་ཡལ་ཕྲན་མང་པོ་གྱེས་ཡོད། ལོ་

ལགས་འོང་། ཁྱེད་གཉིས་
ལྟོས་ཨང་།

མ་སྒོང་དབྱིབས་མཐུག་ལ་འཇམ་

སྲེ་ད།

སོགས་ནས་དང་མཚུངས་ཤིང་ལྗང་པ་ནས་

མ་བཞི་ལྡན་བཞི་ལྔ་ཙམ་ཚོམ་བུར་

འཆར་ཞིང་། གང་བུ་ལེབ་འཇོང་ལ་

ཚེར་མ་ཐུང་ངུས་ཁྱབ་པའི་ནང་དུ་འབྲས་བུ་ནག་པོ་བུམ་དབྱིབས་དོད་པ་གསུམ་
བཞི་ཙམ་རེ་ཡོད། འདི་ལ་རིགས་གཉིས་ལས་ཆེ་བ་ལུག་རིལ་ཙམ་འབར་འབུར་
མང་ལ་སྙི་བ་དེ་ངན་ཞིང་། ཆུང་བ་ནར་ཞད་ཡོད་པ་བུམ་རྫབ་ཅན་མཁྲེགས་པ་
དེ་བཟང་བ་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། འབྲས་ལྗོངས་དང་། རྒྱ་ནག བལ་ཡུལ། རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་སའི་
མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༡༣༥༠ ཡས་མས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་

ས་ཁུལ་དང་། ནགས་གསེབ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་། དེ་བཞིན་འདེབས་འཛུགས་
བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཡིན།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའམ་སྟོན་ཁར་འབྲས་བུ་

སྨིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་ཧམ་རུལ་མ་ཤོར་བ་སྐམ་གསེད་བྱས་རྗེས་སྨན་
ལ་སྤྱོད་དགོས།

འོ་ཛི། དངོས་གནས་རྐྱལ་
ཡག་པོ་རྒྱག་གི་འདུག་ག

མིང་གཞན། རྩྭ་འབྲས་ཀྱང་ཟེར། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཇཱ་མུན་(जामुन) ཞེས་པ་ཡིན།

སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན། དེའི་སྐྱེ་དབྱིབས་

བ་ཡིན། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་འདབ་

ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་
མཐོང་སོང་ང་།

ནད་རིགས་དང་། ཉེས་གསུམ་གྱི་ནད་སེལ་བར་བྱེད།

༄༅། །ལོ་རེ་བཞིན་ལོ་ཐོག་གཞན་གྱི་གསེབ་ཏུ་རང་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བའི་ཤིང་

ཞིང་འོད་དང་ལྡན་པ་ཁ་སྤྲོད་དུ་སྐྱེ་

ཨ་ཁུ་ཕག་པས་གཙང་པོའི་ནང་རྐྱལ་རྒྱག་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། འབྲས་བུ་སྨན་སྦྱོར་བྱས་པས་མཁལ་མའི་

ལས་ནག་ཅིང་རྩུབ་པ་དང་། སྙེ་མ་ནས་ལས་
ཧྲལ་ཞིང་སྨིན་ཚེ་སྐྱི་ལྤགས་དཀར་པོ་ཤོག་

བུ་ལྟ་བུ་སྲབ་པོས་བཏུམས་པའི་རྩེར་གྲ་མ་ཕྲ་
ལ་རྩེ་རྣོ་བ་རེའི་ནང་དུ་འབྲུ་དཀར་པོ་རེ་ཡོད།

སྐྱེ་གནས། བོད་སོགས་ཡུལ་གྲུ་མང་པོའི་ནང་

ཞིང་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་དང་། ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་
རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༢༩༠༠ ཡས་མས་ལ་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བ་མང་།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། འབྲུ་གུ་སྨིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་
བཟོས་ནས་ལོ་ཏོག་གཞན་དང་འདྲ་བར་སྨན་ལ་སྤྱོད་དགོས།

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་འབྲུ་གུ་སྦྱར་བས་བད་མཁྲིས་ཀྱི་
ནད་སེལ་བ་དང་། བུ་དང་ཟུག་རྔུ་འབྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན།

མིང་གཞན། ནས་རྒོད་དང་། ཡུག་པོ་ཡང་ཟེར། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཇ་ཨཱི་(जई)
ཞེས་འབོད་པ་དང་། ཨིན་སྐད་དུ།  ཨཽཊ་(oat)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།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རི་མོ་བ།

ངག་དབང་རྡོ་རྗེ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ།

དངོས་གནས་འཇོན་པོ་བྱུང་།
རྐྱལ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་བརྒྱབས་
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