པཊ་ནཱ་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།

འོན་ཀྱང་མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་པར་ནང་གི་རྩེད་མོའི་རིགས་ལ་མགོ་འཁོར་

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༩༧     ཧིན་སྒོར། ༥

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

gall bladder - མཁྲིས་སྣོད།

general store - རྒྱུན་སྤྱོད་ཚོང་ཁང༌།

general ward - སྡོད་ཁང་དཀྱུས་མ།

gift voucher - སྐྱེས་འཛིན།

ནས་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ཕུང་དུ་འཇུག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཁ་པར་འབྱོར་
ཚད་ལ་དོན་དག་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་རྫོགས་རྗེས། དུས་ཚོད་དང་དངུལ་
གཉིས་ཀ་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་བའི་ངག་ཀྱལ་ཤ་སྟག་བཤད་དེ་དུས་ཚོད་མང་པོ་

གཏོང་བ་མ་ཟད། དེའི་སྐབས་གཡས་གཡོན་ནས་སྐད་བཏང་བ་སོགས་བྱས་ཀྱང་
ཡ་ལན་བྱེད་དཀའ་བའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

བཟང་ངན་འདྲེས་མའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དེའི་ཁྲོད་དུ་ཕ་ཐུབ་
བསྟན་དང་ཨ་མ་ཆོས་སྒྲོན་བཟའ་ཚོ་གཉིས་ཀྱང་འཚོ་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། ཁོ་གཉིས་ལ་ལོ་ན་བཅུ་གཅིག་སོན་པའི་བུ་ཤེས་རབ་ཅེས་པ་ཞིག་ཡོད་

glossary - བརྡ་ཆད་དཀའ་འགྲེལ།

greenhouse - དྲོད་ཁང༌། ལྗང་ཁང༌།

handicraft - ལག་ཤེས།

handloom - ཐགས་ཁྲི།

པ་རེད། ཐོག་མའི་འཆར་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་དེ་གཡས་སྐྱོར་གཡོན་སྐྱོར་
གྱིས་གསོ་སྐྱོང་གང་ལེགས་གནང་གི་ཡོད་པས། བུས་ཀྱང་ཕ་མ་གཉིས་ལ་

བརྩེ་དུང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད།

advantage ཁེ་ཕན། དགེ་མཚན། - བྱ་དངོས་སམ་བྱ་གཞག་གང་ཞིག་ནས་བྱུང་བའི་ཕན་འབྲས།

advertisement ཁྱབ་བསྒྲགས། - མི་རྣམས་ཚོང་ཟོག་ཉོ་བར་ཡིད་འགུག་པའི་ཆེད་ཚོང་ཟོག་གི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག་གམ། ཡང་ན་
འོན་ཀྱང་ཉེ་ཆར་ཕ་ཐུབ་བསྟན་དང་ཨ་མ་ཆོས་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱིས་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་
གྱི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་རེ་རེ་ཉོས་པ་དེས་ཁྱིམ་ཚང་དེའི་ནང་ལའང་སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་དེ་སླེབས་འགོ་ཚུགས། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་དུས་ཚོད་སྟོང་

པ་ཡོད་ཚད་ལ་སོ་སོའི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ལ་འཐམ་སྡོད་པས། ནང་མིའི་དགའ་

སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བ་ཉམས་བཞིན་པ་མ་ཟད། ཕྲུ་གུའི་ལྟ་སྐྱོང་ཐད་ལ་ཡང་འཐུས་ཤོར་
འགྲོ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

དེ་འབྲེལ་བརྗོད་ཚིག་དང༌། གློག་བརྙན། འདྲ་པར་སོགས།

advice བསླབ་བྱ། ཁ་ཏ། - ལམ་སྟོན་གྱི་ཁ་ཏ་སློབ་གསོ།

advise བསླབ་བྱ་རྒྱག་པ། - སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་ཁ་ཏ་སློབ་གསོ་བྱེད་པ།

advocate ཞུ་རྩོད་པ། - ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པ།

affidavit འབའ་ཡིག - ཡིག་ཐོག་བཀོད་པའི་གནད་དོན་གང་ཞིག་དངོས་བདེན་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ།

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།							

གཙང་ཁུལ་གྱི་ཁེད།

༡། སྟག་མིན་པའི་སྟག་རིས་ཤིག་ཤིག གཟིག་མིན་པའི་གཟིག་
རིས་ཤིག་ཤིག ཁྱི་རྒན་རྒྱ་བོ་མིན་པའི་མི་ལ་རྨུག་མཁན།

བྱ་རྒྱལ་རྒོད་པོ་མིན་པའི་གནམ་ལ་འཕུར་མཁན། བྱི་བ་སྨུག་
ཆུང་མིན་པའི་ས་ལ་འཛུལ་མཁན།

༢། སྤང་སེར་ཆེན་གྱི་སྟེང་དུ་མི་སྒུར་བས་བྲོ་འཁྲབ་པ་ཤོད།
༣། ཤིང་གི་སྒོ་རའི་ནང་དུ་དུང་གི་མདའ་འཕེན་པ་ཤོད།

༤། མེ་མདའ་གནམ་ལ་གཏད་པས་མདེའུ་ས་རུ་ལྷུང་བ་ཤོད།

༥། བཙུན་ཆུང་དམར་པོ་ཤི བཙུན་ཆུང་ནག་པོ་གདན་འདྲེན་
ཞུས་པ་ཤོད།

༦། རྩ་བ་གཅིག་ལ་རྩེ་མོ་ལྔ། རྩེ་མོ་ལྔ་ལ་ལྷན་པ་ལྔ་བརྒྱབ་པ་
ཤོད།

༧། ཟིང་ཟིང་སྤེན་མ། ཐེར་ཐེར་ཐང་ཁ། ནེམ་ནེམ་ཆུ་མིག རྡོག་
རྡོག་བྲག་རྡོག ཀོང་ཀོང་བྲག་ཕུག་ཤོད།

༨། ཤ་ཡི་སྒོ་རའི་ནང་དུ་གཡུ་ཡི་བེའུ་བཏགས་པ་ཤོད།
༩། ཕ་ཤིག་ཙམ་ལས་བུ་རྫ་མ་ཙམ་བྱུང་བ་ཤོད།

༡༠། མི་བརྒྱ་ལ་སྐེ་རགས་གཅིག་བཅིངས་པ་ཤོད།

༡༡། འཁུར་ན་ལུང་མེད་པ།  བཞག་ན་ཞབས་ར་མེད་པ་ཤོད།
༡༢། རྡང་དམར་པོར་གཡག་དཀར་པོ་བཏགས་པ་ཤོད།

༡༣། གཡས་ཆུ་མིག གཡོན་ཆུ་མིག དཀྱིལ་དུ་རི་ཡོད་པ་ཤོད།

༡༤། ཐུག་ཐུག་བྱས་ན་མ་ཐུག་པ་དང་། མ་ཐུག་མ་ཐུག་བྱས་
ན་ཐུག་པ་ཤོད།

༡༥། ཀྲག་གེ་ཀྲོག་གེ་བྱེད་མྱོང་། མགོ་ལ་ཨ་ལེགས་ལེགས་པོ་

གྱོན་ཡང་མྱོང་། ལྟོགས་ནས་རྩིབ་མ་རོང་རོང་ཡང་བྱས་མྱོང་།

འགྲངས་ནས་ལྟག་པ་དགྱེ་དགྱེ་ཡང་བྱས་མྱོང་། ཕྱི་ཡི་ལྤགས་
པ་བཤུས་སོང་། ཁོག་པའི་ནང་ཁྲོལ་བཟས་སོང་། མི་ངན་ངོ་
ཚ་མེད་པས་བཀོག་ནས་སྲང་ལམ་དུ་གཡུགས་པས་ང་ནི་ངོ་
ཚ་སྟེ་བརླ་ཤ་འདྲིལ་ནས་སྡོད་དགོས་བྱུང་།   

༡༦། ལམ་ཁ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་མོ་ཊ་གཅིག་ཕྱིན་པ་ཤོད།

༡༧། ནག་རིལ་ནས་དམར་རིལ་དང་། དམར་རིལ་ནས་སྐྱ་རིལ་
མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲྭ་བ་ནས་བླངས།

༡༧། རིལ་མ་མེ་ལ་འབུད་དེ་འཚིག་པ།

དུ་འགྱུར་བ་ཤོད།

ས་སྦུབས་ནང་ཟགས་པའི་བུ་མོ།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨

སྒྲུང་ཐུང་།

ཆབ་མདོ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས།

་་་་གྲོང་པའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་སྐབས་ངེས་པར་དུ་མོ་རང་

ཐོབ་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ངུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།

དེར་བརྟེན་མོ་ལ་རྩེད་མོ་རྩེ་རོགས་རག་གི་མེད། རིམ་གྱིས་ནར་སོན་སྐབས་

བུ་མོ་མིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་ནི་ཕ་མ་གཉིས་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཁོང་ཁྲོ་དང་། དབང་
ཤེད། ཧམ་པ་ཆེ་བ་སོགས་ཀྱི་གཤིས་སྤྱོད་རྩུབ་པས་གྲོང་མི་ཚོས། “བུ་མོ་

འདི་ཕ་མ་དང་མ་འདྲ་བའི་གཤིས་སྤྱོད་རྩུབ་པོ་འདི་འདྲ་གང་ཡིན་ནམ།”ཞེས་
ལྐོག་ལབ་བྱེད།

          ལུང་པ་དེའི་ཐག་རིང་ཙམ་ལ་ཁྱིམ་ཚང་སྐྱོ་པོ་གཅིག་ལ་མ་སྨད་

གཉིས་ལས་མེད་ཅིང་། ཕ་ནི་ནད་ཀྱིས་མནར་ཏེ་སྔ་མོ་ནས་གྲོངས་ཟིན། ཨ་

མ་དེ་ནི་ལོ་ན་མཐོ་བས་ཕྱི་རོལ་ལ་ལས་ཀར་འགྲོ་མི་ཐུབ་ཅིང་། བུ་མོ་བཟང་

མོ་གཅིག་པུ་མི་གཡོག་རྒྱུག་ནས་མ་སྨད་གཉིས་ཀྱི་ཁ་གསོ་མཁན་ཞིག་ཡོད་
པ་རེད། ཉིན་གཅིག་རྡོ་འབུམ་ཚང་གི་ཕ་དགྲ་འདུལ་དང་། མ་སྐྱིད་འཛོམས།

བུ་ཆོས་བཟང་། མནའ་མ་བསྟན་ལྷ་བཅས་ཐག་རིང་ལ་མཆོད་མཇལ་ལ་འགྲོ་
རྩིས་བྱས། དགྲ་འདུལ་གྱིས། “བཟང་མོ་གནས་སྐབས་རིང་ལ་མིག་དམར་

ཆོས་སྒྲོན་མཉམ་དུ་སྡོད་རོགས་ལབ་ན་ག་འདྲ་འདུག་གམ།” ཞེས་ཆོས་བཟང་
བཟའ་མི་གཉིས་ལ་དྲིས། ཆོས་བཟང་གིས། “དེས་སྡོད་རོགས་བྱས་ན་ཡག་

པོ་འདུག་སྟེ་སྡོད་རོགས་བྱེད་ཨེ་ཡོང་།” ཟེར། བསྟན་ལྷས། “སྡོད་རོགས་བྱེད་
མིན་གང་ལྟར་གཅིག་ལབ་ན།” ཟེར། ཆོས་བཟང་གིས་དེ་རེད་བསམས་ནས་

བཟང་མོའི་ནང་ལ་ཕྱིན། བཟང་མོའི་མ་རྒན་དེས་རྡོ་འབུམ་ཚང་གི་བུ་ཡོང་བ་
མཐོང་སྟེ་ལམ་སང་མེ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཇ་ཐང་ཞིག་བསྐོལ། ཆོས་བཟང་སྒོ་ནས་ཡར་
འཛུལ་བ་དང་ནང་ལ་ཐལ་བ་འཚུབ་བེ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པས། ཆོས་
བཟང་ཧ་ཅང་སྐྱོ་ནའང་བྱ་ཐབས་བྲལ།

          དེ་ནས་ཆོས་བཟང་གིས། “དེ་རིང་ང་འདིར་ཡོང་དོན་ནི་ང་ཚོ་ནང་

མི་ཚང་མ་གནས་མཇལ་ལ་འགྲོ་རྩིས་ཡོད། གནས་སྐབས་རིང་ལ་བུ་མོ་མིག་

དམར་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་རོགས་པ་ལ་བཟང་མོ་མཉམ་དུ་སྡོད་རོགས་ལབ་ཏུ་ཡོང་བ་
ཡིན།” ཟེར། བཟང་མོའི་ཨ་མས། “ཁྱེད་ཚང་ལ་ཕན་ཐོགས་ན་འགྲིག་གི་རེད།”

ཟེར། ཨ་མས་བུ་མོ་ལ། “རྡོ་འབུམ་ཚང་ལ་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་བྱེད་དགོས། ཁོ་
ཚོའི་ནང་ལ་ལས་ཀ་རག་པ་དེ་ཁྱེད་རང་གི་བསོད་ནམས་རེད། ཁོ་ཚོས་གང་

གསུངས་པ་རྣམས་ཉན་འཇོག་ཡག་པོ་བྱོས།” ཞེས་སོགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་གནང་།

ཆོས་བཟང་གིས། “ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།” ཟེར་ནས་བཟང་མོ་ཁྲིད་ནས་ནང་ལ་

ཡོང་། བཟང་མོ་དང་ཐོག་རྡོ་འབུམ་ཚང་ལ་སླེབས་དུས་དལ་ལྷོད་འདྲ་ཞིག་ཚོར་
ཡང་རིམ་གྱིས་བུ་མོ་མིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་སྡང་པོ་བྱེད་འགོ་བཙུགས།

ཚེས་བཟང་བའི་ཉིན་གཅིག་ལ་དགྲ་འདུལ་གྱི་ཕ་མ་གཉིས་དང་བཟའ་ཟླ་བསྟན་

ལྷ་བཅས་ཐག་རིང་ལ་གནས་མཇལ་ལ་ཕྱིན། འགྲོ་ཁར་མིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་
ལ་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བསླབ་བྱ་འདི་ལྟར་ཞིག་གནང་། “བུ་མོ་ཁྱེད་ཀྱིས་བཟང་

མོ་ལ་བརྙས་བཅོས་བྱས་མ་སྡོད། མོ་ལ་ཁ་ལག་ཡག་པོ་སྤྲོད། རང་གིས་ཀྱང་ཁ་

ལག་དུས་ཐོག་ལ་ཟོ། ཤེས་སོང་ངམ།” ཞེས་མངགས་ནས་ཐོན་པ་རེད། མིག་

དམར་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་མོ་རང་ཉིན་གང་འཁྱམས་ནས་བཟང་མོ་
ལ་ལས་ཀ་བསྐུལ་ཅིང་། དགོང་མོ་ལྟོ་གྲོད་པ་གང་བ་སྟེར་གྱི་མེད། དེར་བརྟེན་

བཟང་མོ་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་པོ་སྐྱོ་པོར་གྱུར། དེ་མ་ཚད་བཟང་མོས་ནོར་
འཁྲུལ་ཕྲན་བུ་ཤོར་ཚེ་དེ་མ་ཉིད་དུ་ཉེས་རྡུང་གཏོང་གི་ཡོད། དེ་འདྲའི་དཀའ་

སྡུག་གི་གནས་སྟངས་འོག་ཏུ་བཟང་མོའི་སྐྲ་རྣམས་གནམ་ལ་ཟིང་བ་དང་། ངོ་

གདོང་ཐལ་མདོག་ལྟར་གྱུར། རྐང་ལྷམ་གྱི་མཐིལ་བུག་ནས་རྡོ་ཕྱེ་འཛུལ་ནས་

འགྲོ་དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་མིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་ལ་ལབ་ནུས་ཀྱི་
མེད། སྐབས་རེ་བཟང་མོ་ཐག་རིང་ལ་མེ་ཤིང་སྒྲུག་པར་གཏོང་གི་ཡོད། ཤིང་
འཐུ་ས་དེ་ཡང་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ཕྱིན་ན་དགོང་དག་ཚུར་འཁོར་ཙམ་གྱི་ས་ཆར་

འགྲོ་དགོས། མོ་ཐག་རིང་ལ་བུད་ཤིང་བཏུས་ནས་ནང་ལ་སླེབས་མ་ཐག་ནང་
ལས་བྱེད་འཇུག་པ་དང་། སྐབས་རེ་བཟང་མོ་དཀའ་ལས་ཁག་དྲགས་ནས་
ལས་ཀ་ལས་སར་ཡང་གཉིད་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཉིན་གཅིག་མིག་དམར་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས། “དེ་རིང་ཁྱེད་རང་བག་

ལེབ་འདི་ཁུར་ནས་བུད་ཤིང་འཐུ་རུ་འགྲོ་དགོས།” ཞེས་ལབ་ནས་བཟང་

མོ་བཏང་བ་རེད། བཟང་མོས་དེ་རིང་བག་ལེབ་བཟའ་རྒྱུ་རག་སོང་བསམས་

ནས་བག་ལེབ་མགོ་རས་ནང་ལ་ཡག་པོ་དཀྲིས་ནས་རུམ་ནང་བཅུག ཐག་པ་

རྒྱབ་ཏུ་འཁུར་ནས་སྒོ་ནས་ཐོན། བུད་ཤིང་བསྒྲུགས་ནས་ཕྱིར་ལམ་ཕྱེད་ཙམ་
ལ་སླེབས་དུས་བག་ལེབ་དེ་བཟའ་དགོས་དྲན་ནས་ཁུར་པོ་སར་བཞག རུམ་

ནས་མགོ་རས་དེ་ཚུར་བཏོན་ནས་བག་ལེབ་དེ་ཟ་གྲབས་བྱེད་དུས་མིག་དམར་
ཆོས་སྒྲོན་འཁྲིས་ལ་སླེབས་ནས་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་རྐང་རྡོག་
བཞུས། བཟང་མོའི་ལག་པར་འཁེལ་ནས་བག་ལེབ་རི་ངོས་ནས་མར་འགྲིལ།

བཟང་མོས་ཅི་ཡང་བཤད་ལོང་མེད་པར་བག་ལེབ་གང་དུ་འགྲིལ་བ་དེའི་རྗེས་

འདེད་བཏང་བས། མཐར་བག་ལེབ་ས་དོང་གཏིང་རིང་པོ་ཞིག་ཏུ་ལྷུང་། བཟང་

མོས་བག་ལེབ་ལེན་ཐབས་མང་པོ་བྱས་ཀྱང་ལེན་མ་ཐུབ། བཟང་མོ་གྲོད་ཁོག་
ལྟོགས་ནས་ཁོག་ནང་མེ་འབར་བ་ལྟར་གྱུར་པས། ལག་པས་གྲོད་ཁོག་བཟུང་

ཞིང་། “ས་འོག་ལྷ་མོ་ལགས། ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་དང་ང་ལ་བག་ལེབ་ཕྱིར་
གནང་རོགས་བྱོས་དང་།” ཟེར་བཞིན་ས་དོང་ནང་ལ་ཁ་གཏད་ནས་ངུ་བཞིན་

བསྡད་པས། སྦུབས་དོང་ནས། “ཁྱེད་རང་གྲོད་ཁོག་དེ་འདྲ་ལྟོགས་ཀྱི་ཡོད་ན་

ལེན་པར་ཤོག” ཟེར་བའི་སྒྲ་གོ་མ་ཐག་བཟང་མོ་ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་བསྐྱར་དུ་
དྲིས། བསྐྱར་དུ་ལན་དེ་རང་ལབ་པས། བཟང་མོས་དེ་དངོས་གནས་ཡིན་ས་

རེད་སྙམ་སྟེ་གདོང་ལ་འཛུམ་ཞིག་ཤར་ནས་བསྐྱར་དུ། “ང་གང་འདྲ་བྱས་ནས་
ཡོང་དགོས་རེད་དམ།” ཞེས་དྲིས། སྦུབས་དོང་ནང་ནས། “ཁྱེད་རང་ཁ་ཐུག་
ས་སྦུབས་ཀྱི་ཁར་ཤོག་དང་ཐར་གྱི་རེད།” ཟེར། བཟང་མོ་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་
ཆེ་བས་བག་ལེབ་དེ་བཟའ་རྒྱུ་རག་ན་བསམ་པ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མ་དྲན་
པས། ཁ་ཐུག་སྦུབས་དོང་ཁར་ཕྱིན་པ་དང་ནང་དུ་ཟགས།

མཚར་གཏམ་

ང་དཀོན་མཆོག་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་ས་རེད།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༄༅། །བུ་མོ་ཞིག་གིས་རང་གི་དགའ་རོགས་ཕ་མ་ལ་བསྟན་རྒྱུར་ནང་ལ་ཁྲིད་

སླེབས་པ་རེད། ཁོ་ཚོ་ཁ་ལག་བཟས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་པཱ་ལགས་ཀྱིས་བུ་དེ་ཁང་
མིག་གཞན་ཞིག་ལ་ཁྲིད་ནས།

ཁྱེད་རང་ལས་ཀ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད། ཅེས་དྲིས་པ་རེད།

ལགས། ང་ད་ལྟ་མཐོ ་ སློ བ ་
འགྲིམ་བཞིན་པ་ཡིན།

ང་ཚོས་སོ་སོའི་ཕྲུ་གུ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་གསོ་སྐྱོང་བྱས་པ་ཡིན། བྱས་ཙང་
ཁྱེད་ཀྱིས་ཁང་པ་ཡག་པོ་ཞིག་ཉོ་ཐུབ་ས་རེད་དམ།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངས་འབད་བརྩོ ན ་ཞུ་ཡི ་ ཡི ན ། དཀོ ན ་མཆོ ག ་གི ས ་ང་ལ་རོ ག ས་པ་ཏན་ཏན་
གནང་གི ་ རེ ད །

ཁྱེད་ཀྱིས་བུ་མོ་ལ་འཚོ་ཐབས་ཡག་པོ་སྤྲད་ཐུབ་ས་རེད་དམ།

ལགས། ངས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། དེ་མིན་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གིས་
གནང་གི་རེད།

པཱ་ལགས་དེས་དྲི་བ་ག་རེ་བཏང་ཡང་བུ་དེས་ལན་ཚང་མ་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་གནང་
གི་རེད། ཡང་ན་དཀོན་མཆོག་གིས་རོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་ལན་བཏབ་པ་རེད།

བུ་དེ་ཕྱིན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་བུ་མོའི་ཨ་མས། བུ་དེ་གང་འདྲ་འདུག་གམ། དྲིས་པར།
པཱ་ལགས་ཀྱིས། བུ་དེ་ལ་བསྟན་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་
བཟང་བ་ཞིག་ལ། ཁོས་ང་དཀོན་མཆོག་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཅེས་ལན་
བརྒྱབས་པ་རེད།། །།

༡༦། སྟོད་ཐུང་སོགས་ཀྱི་སྒྲོག་གུ་སོ་འགྲིག་ཅན། ཡུལ་སྐད་ལ་ལར་ཚེར་ཞེས་ཟེར།
༡༥། སྲན་མའི་གང་བུ་སྐྱེས་པ་ནས་བཟས་པའི་བར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།
༡༣། སྣ་དང་མིག

༡༤། ཡས་མཆུ་དང་མས་མཆུ།

༡༡། སྒོ་ང་།

༡༢། སོ་དང་སོ་རྙིལ།

༩། ལ་སོན་དང་ལ་ཕུག

༡༠། ཕྱགས་མ།

༨། རྣ་བ་དང་རྣ་གཡུ།

༧། སྐྲ། ཐོད་པ། མིག སྣ། ཁ།

༤།རྔ་མ་གཟེ ང ས་ཏེ ་ ལྕི ་ བ་བཏང་བ།

༣། འོ་ཟོའི་ནང་དུ་འོ་མ་འཇོ་བ།

༥། མེ་ལ་ལྕི་བ་བུད་པ།

༡། གསེར་སྦྲང་ནོར་བུ།

༦། ལག་པ་དང་སེན་མོ།
༢། རྔ་བརྡུང་བ།

གོང་གི་ཁེད་རྣམས་ཀྱི་ལན།

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ། །

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས་ཀྱིས་བཏུས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་ས་ཡོངས་

ནང་གནས་སྤོ་གནང་བ་སོགས་ཕྱག་ལས་གྲངས་ལས་འདས་པ་

ཆེན་པོ་མཆོགས་གིས་དབུས་པའི་བོད་མི་ཁྲི་ཕྲག་བརྒྱད་ལྷག་

རེ་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་རགས་བསྡུས་

རྫོགས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
རང་ཡུལ་བཞག་སྟེ། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བཙན་བྱོལ་

དུ་གྱར་དགོས་པ་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་བོད་མི་རྣམས་ལ་
ངོ་ཤེས་པ་ས་དང་གནམ་ལས་མེད་ཀྱང་། གཙོ་བོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། རིས་མེད་བླ་སྤྲུལ་དགེ་

བཤེས་རྣམ་པ། ཡང་སྒོས་མི་རབས་རྒན་པ་མང་པོའི་འབད་བརྩོན་
དང་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། ཐོག་མར་སྦག་ས་དང་

མི་ས་མ་རིར་གསོག་སྒར་གསར་འཛུགས་དང་། སློབ་གྲྭ་གསར་
འཛུགས། གཞིས་ཆགས་གསར་རྒྱག་གནང་བ་མ་ཟད། རིམ་
པས་རིས་མེད་ཆོས་སྒར་རྣམས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་

༄༅། །བཱིར་བལ་ནི་ལན་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་རྒྱག་པར་སྐད་གྲགས་ཡོད་པ་རེད།
ཉིན་གཅིག་བཱིར་བལ་ནང་ནས་ཐོན་སྐབས་མི་ཞིག་ཐུག་པ་རེད། མི་དེ་ནི་ས་
ཆ་དེར་གསར་པ་ཡིན་པས་ཁོས་བཱིར་བལ་ལ།

“སྐུ་ཞབས་ལགས།

ང་ལ་བཱིར་

བལ་གྱི་ཁྱིམ་ག་པར་ཡོད་མེད་སྟོན་གནང་དང་།” ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་རེད།
མི་དེ་ས་ཆ་ཐག་རིང་ཞིག་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་ཁོས་དེ་

སྔ་བཱིར་བལ་མཐོང་མྱོང་མེད་པ་རེད། བཱིར་བལ་གྱིས་རང་གི་ཁྱིམ་ཕྱོགས་ལ་
མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏེ། “དེ་བཱིར་བལ་གྱི་ཁྱིམ་རེད།” ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
དེ་ནས་མི་དེ་ཁྱིམ་དེའི་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིན་པ་དང་། བཱིར་བལ་རང་

གི ་ ལ ས ་ དོ ན ་ བྱེ ད ་

པར་ཕྱིན་པ་རེད། མི་

ཤིག་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་ “བཙན་བྱོན་གྱི་ལོ་ལྔ་བཅུར་ཕྱི་
མིག་དང་དྲན་གསོ།” ཞེས་པའི་འོག་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་བཞིན་ཕན་

ཐོགས་བྱུང་བའི་རེ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་

ཀྱིས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་དེ་དག་གསར་སྐྱེས་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་

ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བརྟེན། ལེ་ཚན་འདིར་བཙན་ ཇོརྗ་ཡི་གྲོགས་པོས། ད་ང་འགྲོ་རན་སོང་། ཡིན་ན་ཡང་ང་ལྟད་མོ་

བྱོལ་ནང་གི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཟུར་པ་རྣམས་ཀྱི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ འགོ་མ་འཛུགས་གོང་ལ་འབྱོར་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། རྐང་འཁོར་གསར་
མདོར་བསྡུས་དང་། ཁོང་རྣམ་པས་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་གཞུང་ཞབས་

དང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཞབས་ཞུ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབས་པ་སོགས་
སྙིང་བསྡུས་རེ་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།

པ་གཏོང་སྐབས་གཟབ་གཟབ་བྱོས་ལ། ང་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ་ནང་གི་
གཡས་གཡོན་ལ་སྡོད་ཨང་། ཞེས་བཤད་དེ་ཕྱིན།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།” ཞེས་ཞུས་པ་རེད།

དེ་ཉིན་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ལ་ངོ་བསྟོད་པ་ཚོ་ཁ་སྐྱེངས་པོ་བཟོ་དགོས་

འདུག་དགོངས་ཏེ །

“ངས་གང་བྱེད་ཟེར་

ཇོརྗ་ཡིས་རྐང་འཁོར་ཡག་པོ་གཏོང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཏོང་

ནའང་ཁྱེད་ཚོས་བྱེད་

སྟངས་འདྲ་མི་འདྲ་(སྤྲེའུ་ཚོ་དེའི་ཐོག་མཁས་པོ་ཡོད་)ཤེས་ཀྱི་

ཀྱི ་ ཡི ན ་ན། ཁྱེ ད ་

ཡོད་རེད།

གཉི ས ་ནས་གཅི ག ་

གིས་ང་ལ་ཤོག་བུའི་

དཔེར་ན། ཁོས་རྐང་འཁོར་གྱི་ལག་འཇུ་གཉིས་ཀ་གློད་

ནས་འདི་ནང་བཞིན་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད།

ནང་རླུང་ཁྱེ ར ་ཤོ ག

ག ཞ ན ་ དེ ས ་ མེ ས ་

བཏུམས་པའི་ཤོག་བུ་ཞིག་ཁྱེར་ཤོག” ཅེས་གསུངས་པ་རེད།

སྐུ་བཅར་བ་གཉིས་པོ་ངོ་བསྟོད་བྱས་པའི་དབང་གིས་དཀའ་རྙོག་གི་

དེ་བཱིར་བལ་གྱི་ཁྱིམ་

རྙིའི་ནང་ཚུད་དེ། འགྱོད་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནའང་བྱེད་ཐབས་གང་ཡང་མ་ལྷག

ལ་སླེབ ས་པ་དང་སྒོ་

ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་འདོད་དོན་འགྲུབ་པར་ཉིན་ཤས་གནང་རོགས་ཞུས་

བརྡུངས་ཏེ་བཱིར་བལ་

པ་དང་། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་རེད།  སྐུ་བཅར་བ་གཉིས་

ཁྱིམ་དུ་བཞུགས་མིན་
དྲིས་པར། བཱིར་བལ་

གྱི་བཟའ་ཟླས་ཁོང་ལས་དོན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་པ་དང་ཡུད་ཙམ་
ནས་ལོག་ཡོང་གི་རེད་ལབ་པ་རེད།

དེར་བརྟེན་མི་དེ་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ལ་སྒུག་བསྡད་པ་རེད། ཆུ་ཚོད་གཅིག་

ཙམ་གྱི་རྗེས་ལ་བཱིར་བལ་ཕྱིར་ལོག་ཡོང་བ་ན། ད་གིན་ལམ་དུ་ཐུག་པའི་མི་
དེ་བཱིར་བལ་ཡིན་པ་ཤེས་སྐབས་མི་དེ་ཅུང་ཡ་མཚན་སྐྱེས་པ་རེད། མི་དེས་
བཱིར་བལ་ལ། “སྐུ་ཞབས་ལགས། ད་གིན་ལམ་དུ་ཐུག་སྐབས་ཁྱེད་ཉིད་སུ་

ཡིན་མིན་མ་གསུངས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།” ཞེས་དྲིས་པར། བཱིར་བལ་དགོད་

ཙམ་བྱས་ཏེ། “ཁྱེད་ཀྱིས་བཱིར་བལ་གྱི་ཁྱིམ་ག་པར་ཡོད་མེད་དྲིས་པ་ལས་ང་

སུ་ཡིན་མིན་དྲིས་གནང་མ་སོང་ང་། བྱས་ཙང་ངས་ཀྱང་ལན་དེ་ལྟར་བརྒྱབས་
པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་བཱིར་བལ་ག་པར་ཡོད་མེད་དྲིས་ཡོད་ན། ངས་རང་
ཉིད་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་དང་བྱེད།”

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༣༣༽ དྲིས་པ་ལྟར་ལན་བརྒྱབས་པ།

༄༅། །ཤེས་འདོད་ཆེ་བའི་ཇོརྗ་ཡིས་རྐང་འཁོར་གཏོང་བ། །

ཅེས་གསུངས་པ་རེད།། །།

༣༤༽ ངོ་བསྟོད་བྱེད་མཁན།

༄༅། །རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་སྐུ་བཅར་བ་མང་ཆེ་བས་དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་
པོར་ངོ་བསྟོད་བྱེད་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉིན་གཅིག་སྐུ་

བཅར་བ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོར་ཞེན་ཁོག་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་བརྗོད་བཞིན་པ་

དང་སྦྲགས། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ང་ཚོས་རྒྱལ་པོའི་ཆེད་དུ་གང་བྱེད་དགོས་
གསུངས་ནའང་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། གང་དགོས་གསུངས་ནའང་དེ་འབུལ་ཐུབ་

པོ་སེམས་ཁྲལ་ངང་ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་གྱུར་པ་རེད། དེ་ནས་ཉིན་

ཤས་སོང་བ་ན་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་བཱིར་བལ་གྱི་ཕྱག་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་
དེ། བཱིར་བལ་སར་ཕྱིན་ནས་ཕྱག་རོགས་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་

རེད། བཱིར་བལ་གྱིས་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་ཞུ་སྐུལ་ཡག་པོ་ཉན་རྗེས་ཡུད་ཙམ་རིང་
བསམ་བློ་བཏང་སྟེ། “ཁྱེད་གཉིས་ནས་གཅིག་གིས་ཤོག་བུའི་རླུང་འཁོར་

བཟོས། གཅིག་གིས་ཤོག་བུ་མཐུག་པོའི་ལྒང་བཞུ་ཞིག་བཟོས། དེ་གཉིས་

འཁྱེར་ནས་རྒྱལ་པོའི་སར་ཕྱིན་ན་འགྲིག་འོང་།” ཞེས་གསུངས་པ་ན། སྐུ་
བཅར་བ་གཉིས་པོས་བཱིར་བལ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་ཕྱིན་པ་རེད།

དེ་བཞིན་ཁོས་ལུག་རྫི་རྟ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གཏོང་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་རེད།

ཡང་ཁོས་རྒྱབ་སློག་ནས་ཀྱང་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་ཏོག་ཙམ་རྗེས་ལ་ཁོ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་རེད།

ཉིན་རྗེས་མ་དེར་ཁོ་གཉིས་ཤོག་བུའི་རླུང་འཁོར་དང་ཤོག་བུའི་

ལྒང་བཞུ་འཁྱེར་ནས་ཕོ་བྲང་ནང་སླེབས་པ་རེད། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ཤོག་བུས་
བཟོས་པའི་དངོས་པོ་དེ་གཉིས་རྒྱལ་པོར་སྤྱན་འབུལ་ཞུས་པ་ན། རྒྱལ་པོས་

དེ་ལྟར་གཟིགས་པས་ཅུང་ཧ་ལས་ཏེ། “དྲང་པོ་ཤོད་དང་། ཤོག་བུས་དེ་ལྟར་
བཟོ་རྒྱུ་དེ་སུའི་རིག་པ་རེད་དམ།” ཞེས་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་རེད།

སྐུ་བཅར་བ་གཉིས་པོས་བཱིར་བལ་གྱི་མཚན་བོས་པ་དང་རྒྱལ་

པོས་འཛུམ་དམུལ་ཙམ་གནང་སྟེ། “ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ངོ་བསྟོད་དང་བསྟོད་
བསྔགས་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་ང་དང་ཉེ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་ན་ནོར་བ་

རེད། ཁྱེད་ཀྱི་འཇོན་ཐང་དང་ཡོན་ཏན་དེ་ཚོ་ཁོ་ནས་མི་གཤིས་གོང་མཐོར་ དེ་ནས་ཁྲོམ་ལམ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཚགས་པར་སྐྱེལ་
གཏོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ངའི་སེམས་པ་འགུག་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དཔེ་མཚོན་ཡག་ མཁན་གྱི་བུ་དེ་ཚགས་པར་དཔེ་ཁུག་གང་འཁྱེར་ནས་ཁོའི་འགྲམ་
ཤོས་དེ་སྤྲེལ་ལད་དང་ངོ་བསྟོད་བྱེད་རྒྱུར་མི་དགའ་བའི་བཱིར་བལ་ལྟ་བུ་
རེད།” ཅེས་གསུངས་པ་རེད།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་ཇོརྗ་ལ། ཁྱེད་རང་ལ་རྐང་འཁོར་
སྙིང་རྗེ་པོ་ཞིག་འདུག་ག  ཁྱེད་རང་གིས་ང་ལ་ཚགས་པར་སྐྱེལ་
རོགས་བྱེད་ན་གང་འདྲ་འདུག་གམ། ཞེས་དྲིས།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅།།ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་པ།།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

རེད། ངེད་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་
རྐྱལ་རྒྱག་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་རེད།

ཨ་ཤོ་པ་ཏྲ།

༄༅། །འདི་ནི་ལོ་རེ་བཞིན་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བའི་ལོ་ཏོག་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་

ཤིག་ཡིན། དེའི་རྩ་བ་སེར་སྐྱ་ཨ་ར་འདྲ་བ་དང་། སྡོང་པོ་ལྗང་སེར་ཅུང་ཟད་
སྦོམ་ལ་འདྲོང་བ་སྤྱིར་
བྱས་ན་ཡང་བསྐྱར་ལྟོས་ཨ།
ཨ་ཆུ་ཆུ་་་་ཨ་ཆུ་ཆུ་་་་་

ཨ་ཁུ་ཕག་པས་རྐྱལ་རྒྱག་སྟངས་སློབ་བཞིན་པའི་སྐབས།

བཏང་ཡལ་ག་མེད་

ལྤགས་སྲབ་མོས་རེ་མོས་སུ་བཏུམས་པའི་ནང་འབྲུ་སེར་སྐྱ་རིམ་པར་བརྩེགས་

ཏེ་སྐྱེ་བ་དང་། སྤྱིའི་དབྱིབས་ནི་སྨད་ཆ་སྦོམ་ལ་རིམ་བཞིན་ཕྲ་རུ་ཕྱིན་པ་སྨིན་ཚེ་
སེར་སྨུག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན།

སྐྱེ་གནས། རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ། རྒྱ་ནག་སོགས་ཡུལ་མང་
བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་ཙམ་ལ་འབྲུ་སྨིན་

སེ ར ་མདངས་ཡོ ད ་

མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་བཟོས་རྗེས་སྨན་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན།

པ་རྩུབ་ཅིང་ཞེང་ཆེ་

ལ་དཀྱུས་རིང་བ་མ་

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། འབྲུ་གུ་སྨན་སྦྱོར་བྱས་པས་ཆུ་བསགས་པ་

ཟད། ལོ་མའི་མཐའ་

དང་། གཅིན་པ་བབ་དཀའ་བ། གཅིན་ལམ་གྱི་རྡེའུ་སྐྲན་སོགས་ལ་ཕན།

མཉམ་ལ་རྩེ་རྣོ་བ་རྩ་

མིང་གཞན། མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག་ཀྱང་ཟེར། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མཀཨཱི་(मकई)

ཞེས་པ་དང་། ཨིན་སྐད་དུ། མེཛ་(maize)ཟེར་བ་ཡིན་ནོ།།

པ་དང་། ངར་བ་མེད་

ཀློག་པ་པོ་རྣམ་པར་ཞུ་རྒྱུ། ང་ཚོས་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད་རགས་

པའི་སྨད་ཆས་སྡོང་པོ་
ད་དཔེ་བསགས་སོང་།
ཨ་ཁུ་ཕག་པ་ལགས།
ལམ་སང་ཚུར་ཐོན་ཤོག་་་
་

འབྲུ་མེད་པ། འབྲས་བུའམ་ལོ་ཏོག་ནི་སྡོང་པོའི་སྟོད་ཀྱི་ལོ་མའི་མཚམས་ནས་སྐྱི་

པོའི་ནང་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན།  

ཅིང་། ལོ་མ་ལྗང་ལ་

རིས་གཞུང་དུ་རྒྱུག་

གཙང་ཆུ་ལུད་ཡོང་གི་འདུག
མགྱོགས་པོ་བྲོས།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

ཙམ་ཞུ་རྒྱུའི་ལེ་ཚན་འདི་ཉིད་མཚམས་འཇོག་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་དེ་

བཏུམས་པ་རེ་མོས་

དག་ལྗགས་ཀློག་གནང་སྟེ་སྨན་རྫས་ཤེས་བྱ་ཕྲན་བུ་་མཁྱེན་ཡོད་པའི་རེ་བ་མ་ཟད།

སུ་སྐྱེ ་ བ། མེ ་ ཏོ ག ་

བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་ཕྱུག་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཚོད་དཔག་གང་འཚམས་གནང་

གམ་སྙེ་མ་ནི་འབྲས་

ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་བཅས། ལེ་ཚན་འདི་བརྒྱུད་ཕན་རླབས་ཇི་བྱུང་༸རྒྱལ་བ་

ཀྱི་སྙེ་མ་དང་འདྲ་ལ་

དགྱེས་པའི་མཆོད་པར་གྱུར་བར་ཤོག

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་

ཁྱེད་རང་རྐྱལ་བརྒྱབ་ནས་
ཚུར་ཕེབས་ཤོག ང་གཉིས་
ཀྱིས་རྐྱལ་རྒྱག་ཤེས་ཀྱི་མེད།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། གྲགས་པ་ལེགས་བཤད།
དགའ་ཤར་སོག་པ་ཁང་ཚན། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཀ་པ།

དཔར་རིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས་》 ཞེས་པ་ནས་སློབ་ཕྲུག་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

ད་ང་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད།
ང་ལ་རོགས་པ་གནང་དང་།

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

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།

ཇུས་འགོད་པ།
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