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བོད་6ི་7ད་ནོར་རི་8གས་:་བར་ད;ད་པ། 
ཨ་>བས་?ལ་Aས་ཚང་། 

གནད་ཚDག 
བོད་6ི་7ད་ནོར། རི་8གས། :་བ། :་'ི། Eོ་Fགས།  
:ེང་གཞི། 

བོད་པས་གནའ་I་མོ་ནས་བོད་6ི་7ད་ནོར་རི་8གས་:་བ་ལས་:་'ི་ལེན་པ་དང་། བེད་Jོད་པ་མ་
གཏོགས་:་བ་Eོ་Fགས་L་ཉར་Aོལ་མེད། འོན་6ང་། :་ནི་Eོ་Fགས་L་ཉར་ན་རིན་ཐང་ཆེ་ཤིང་དེང་རབས་
དཔལ་འQོར་Rི་འ+ོས་དང་བSན་ནས་བོད་མི་Tམས་6ིས་:་བ་Eོ་Fགས་L་ཉར་ན་ཧ་ཅང་འོས་མཚམས་ཡིན་
པར་འདོད། འདིར་:་བ་གསོ་Xངས། :་བ་Yེབ་ཐབས། :་'ིའི་རིན་ཐང་དང་། :་'་ིལེན་Zལ་སོགས་མཚམས་
[ོར་Qེད་\་ཡིན་ལ། '་Xོང་ལ་འ+ོ་ཉེན་ཡོད་པའི་:་བ་དེ་Tམས་>ོབ་ཐབས་དང་། འ]ོག་པར་^་ས་མི་འདང་
བའི་གནད་དོན་ཡང་ཐག་གཅོད་_བ་པ་སོགས་ཁོར་%ག་`ང་>ོབ་6ི་རིན་ཐང་ཆནེ་པོ་aན་པ་:ེང་ཡོད།།  
:་བ་ངོ་bོད།  

:་བ་ནི་?ལ་ཁབ་རིམ་པའི་རི་>ེས་Aོག་ཆགས་`ང་>ོབ་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཁོངས་ཡིན། དཔལ་འQོར་
Rི་རིན་ཐང་རིན་ཆེན་གསེར་ལས་མཐོ་བའི་རི་8གས་ཤིག་ཡིན། :་བོའི་cེ་བར་:་'ི་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ཤ་ཟས་L་
eང་བ་དང་། པགས་པ་གོས་L་Rོན་ཆོག ནགས་ཚལ་Sག་པོའི་ནང་f་:་བ་ཡོད་ན་ནགས་ཚལ་ལ་འgས་གནོད་
པ་མི་hགས་པའི་ཕན་jས་ཡོད་ལ། ས་དེ་གར་ནད་ཡམས་མི་འkང་བའི་ཕན་པའང་?་ཆེན་aན།  

:་བའི་གlགས་ནི་m་ཅོ་མེད་པའི་n་བ་oང་oང་c་g། མགོ་བོ་oང་ལ་T་རིང་བ་Rེན་f་གཟེངས་ཤིང་
p་མ་_ང་བ། Lག་བཞི་q་ལ་རིང་བ། I་rང་གཉིས་པོ་རིང་ཞིང་sི་rང་གཉིས་_ང་། :་བ་ཕོ་ལ་མཆེ་བ་ཡོད་
ཅིང་མོ་ལ་མེད། cེ་བ་དང་>ེ་འཕེལ་tང་gའི་བར་ན་:་'ི་ཟགས་tང་tག་མ་c་g་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་:་'ི་ཐོན་
སའི་tང་མིག་ཡིན། ཆགས་པ་ལངས་པ་དང་uི་ཞིམ་ཟགས་ཐོན་Qེད་པའི་fས་ཚDགས་L་tང་མིག་དེ་ཇེ་ཆརེ་འ+ོ།  

ཆབ་མདོ་wན་'ིས་ཁང་གིས། :་བ་ནི་wན་མཆོག་:་'ིའི་འkང་གནས་ཏེ། xོངས་ཡོངས་6ི་wི་ 3000 
ནས་ 4900 བར་Rི་%ལ་གར་ཡང་ཐར་ཐོར་ ཡོད་ཅིང་། གཙ|་བོ་Aིབ་6ི་]ག་དང་ཤིང་གསེབ་}་ཁ་ཐོར་Qས་
ནས་Yོད་པ་དང་། ^་ཟན་རི་8གས་6ི་Yེ་ཡིན། ~ས་6ི་རིང་ཚད་ལ་wི་(meter) 0.7-0.9བར་དང་། སོག་མགོའི་
མཐོ་ཚད་wི 0.5-0.6ཙམ། xིད་ཚད་Jི་?་(kg) 9-14བར་ཙམ་ཡོད་པ། m་མེད་ཅིང་�ིག་པ་ཁ་ད]ག �ེ་དང་
T་བ་�ང་རིང་ལ་མ�ག་མ་_ང་བ། �་Iོ་>་ཁོང་Xོང་�ོམ་ཞིང་'ེ་ལ་+་ཁམ་ནག་ཡོད་པས་~ས་6ི་�་མདོག་
Jིར་�་སེར་དང་�་�ག་ཡིན། >ེ་དངོས་དཔེ་རིས་(748)པ་c་g། :་བ་ཕོ་ལ་མཆེ་བ་རིང་པོ་ཡོད་པས་ཁའི་sིར་
མངོན་པ་དང་། cེ་བར་tག་མ་c་gའི་�ེན་gའི་ནང་མདོག་ཁམ་ནག་དང་uི་ཞིམ་འ_ལ་བའི་ཟགས་ཐོན་
དངོས་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་:་'ི་ཡིན།1 ཞེས་འཁོད་ཡོད། 

 
  

 
1 འ�ངས་དཔེ་uི་མེད་ཤེལ་Rི་མེ་ལོང་། 
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:་འགའ་ཞིག་ལ་དབང་རིལ་ཡོད་པ་ནི་:་བའི་ནོར་g་ཞེས་རིན་པོ་ཆེའི་ཁོངས་L་གཏོགས་པ་ཡིན། :་
ཤ་རོ་མངར་ཞིང་། h་�ེས་བསིལ་ལ་�ོམས། lངས་གསོ་ཤིང་མ�ིས་པ་�ང་aན་སེལ་བ་ཡིན། རིལ་མའི་~མས་
6ིས་ཡན་ལག་'་དཀར་Rི་ནད་དང་། ཚ་བ་གལ་པའི་གཟེར་རིགས། �ད་གཟེར། Qང་ཁོག་གི་�་བཅས་ལ་ཕན། 

:་བ་ནི་�ིང་oང་ལ་འuོག་�་བའི་རི་8གས་ཤིག་ཡིན་པས། Yོད་ས་དབེན་ལ་མཐོ་ཞིང་། བ�ན་དང་
+ང་ངར་oང་བ་དང་། ཉི་འོད་6ི་uོ་འཁོལ་འཛ|མས་ས་ཞིག་ནས་Yོད་\ར་དགའ། :་བ་མང་ཆེ་བ་ས་Aོས་དང་
མཚན་མོ། ཞོགས་པ་བཅས་6ི་fས་L་ཡར་ལངས་ནས་^་ཟ་o་འ_ང་Qེད་པ་དང་། ཉིན་མོ་Rང་'་དང་:་ཁང་
ནང་f་aད་ལོག་བ?བ་Xེ་ཉལ་ནས་Yོད། བསིལ་+ིབ་ལ་དགའ་ཞིང་ཚ་fག་ཚ་ཟེར་ལ་འཛ�མས་པ་དང་། ད ན་
fས་+ང་ངར་ཆེ་བའི་fས་ལ་ཡང་བསིལ་+ིབ་ལ་Yོད་པ་མང་། ད་c་?ལ་ཡོངས་L་:་བ་བYོམས་པའི་�ི་¡ག་
�་ཙམ་ཡོད་6ང་། དེ་ནི་ལོ་རབས་¢་བ�་བའི་བ?་ཆའི2%མ་གཏོགས་མིན།  
:་གསོས་པའི་རིན་ཐང་། 

ངས་བསམ་པར་ང་ཚ|འི་དཔལ་འQོར་Rི་ཡོང་Eོ་ཆེ་བས། :་c་gའི་རི་8གས་Eོ་Fགས་L་བ}ལ་ན་ཆོག་པར་སེམས། 
:་གསོས་ན་ཕན་ཆ་ཆེ་བའི་\་མཚན་གཅིག་ནི། :་'ི་ནི་?ལ་Jིའི་ཚ|ང་རའི་Xེང་ན་གོང་ཚད་མཆོག་}་¤ར་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་གཅིག :འི་Aོག་ཆགས་6ི་\ད་ཚར་ལ་ཉེ་བས་`ང་>ོབ་6ི་jས་པ་ཐོན་པ་དང་གཉིས། n་དང་:་ཁ་འཐོར་gད་ན། དེའི་
ཤ་རང་རེ་ལ་ཟ་བའི་གོམས་Aོལ་མེད་ནའང་མི་རིགས་གཞན་པར་བཙ|ང་ཆོག་པའི་ཕན་jས་ཆེན་པོ་aན་པའི་\་མཚན་
གLམ་ཡོད། 

དེ་ཡང་། wན་Rི་ཆ་ནས་བཤད་ན། རོ་ཁ། h་�ེས་བསིལ། jས་པས་[ར་fག་ལ་སོགས་མི་\་བ་ དང་། fག་¥ལ་སོས་
བཏབ་པ་ལ་སོགས་\་བའི་fག་བཅས་fག་རིགས་¦ན་དང་། ~ས་sི་ནང་¦ན་}་ཡོད་པའི་Aིན་རིགས།  མཆིན་མཁལ་ལ་
སོགས་དོན་§ོད་6ི་ཚད་པ་གཉན་རིམས། ཁངོ་འ]ས་ལ་སོགས། �ང་ནད་དང་། lངས་ངན། ¥མ་མ་མ་གཏོགས་ནད་རིགས་
¦ན་ལ་wན་འདི་མཆོག་}་¤ར་པ་ཡིན་ནོ།2 

:་'ི་ནི་wན་Rི་རིགས་ཤིག་X།ེ h་ན་བསིལ། རོ་ཁ། jས་པས་¨་མཚན་མི་འབབ་པ་དང་། lངས་མེད་པ། ན་lག ©་
བ། fག་ཕོག་པ་བཅས་ལ་ཕན་ཞིང་། གཙ|་བོ་+ིབ་>ོན་དང་བཟི་7ིམ། �ིང་ཁ་ན་བ། ཕོ་ཁ་ན་བ། གཉན་ཁ། མཚ|ན་�་སོགས་
བཅོས་_བ། :་'ི་ལ་ནད་བཅོས་6ི་ཕན་jས་ཆེ་བས་?ལ་Jི་དང་?ལ་ནང་¦ན་ལ་:་'ི་]ིན་པས། ང་ཚ|ས་རི་8གས་:་བ་
གསོས་ནས་ªར་>ོབ་Qས་ན་དཔལ་འQོར་ཁེ་«ོགས་ལོན་པ་ཡིན་ལ། ¬ག་པར་f། བོད་Rི་E་ོFགས་མང་བོར་^་སས་མི་
འདང་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་དང་ཁོར་%ག་`ང་>ོབ་6ི་Q་གཞག་ལ་jས་©གས་འདོན་_བ། འ]ོག་པ་མང་ཚ|གས་6ིས་
Aོལ་\ན་Rི་འf་ཤེས་འཛDན་Xངས་ལ། Xོང་~ག་དང་�ི་~ག་}་gད་ན་ཕ་མེས་7ིམ་\ད་6ི་གཟི་བ�ིད་དང་Fག་པོ་ཞེས་
པའི་མཚན་�ན་འgད་_བ་�མ་Rིན་ཡོད། མཚན་�ན་Rི་མིང་དེ་tར་ནས་ད;ིད་ཀར་ཟོག་~ག་ལ་^་མི་འདང་བ་དང་། 
ནང་Eོས་L་ཁངས་ཆགས་ང་ནས་Fགས་ལ་གོད་ཁ་ཆེན་པོ་འkང་གནི་འfག :་ལ་ནོར་~ག་c་gར་^་འབོར་ཆེན་མི་
དགོས། དེ་བས་^་སའི་ཆ་®ེན་ལ་གཞིགས་ནས་Fགས་ཟོག་¬ག་མ་བཙ|ང་Xེ་e་«ོ་>ེལ་ལ་ཕན་པའི་�ངས་འཁོར་དང་ལག་
>ོར་འ¯ལ་ཆས་སོགས་ཉོས་ཏ།ེ རང་གི་འཚ|་བ་Xབས་བདེ་བ་ོབཟོས་ཏ།ེ གཞན་དཔལ་འQོར་Rི་ཡོང་Eོ་བཙལ་ནས་མིང་དོན་
གཉིས་ལས་དོན་འདེམས་ན་འ+ིག་པར་སེམས། 

ད་c་འ]ོག་པའི་Eོ་Fགས་6ི་གཙ|་བོ་འ]ི་གཡག་~ག་གLམ་ཡིན་ལ། Jིར་བཏང་འ]ི་གཡག་གང་ཡིན་eང་ད ན་
fས་L་འ]ོག་tལ་Rི་+ང་ངར་uག་པོ་བཟོད་_བ་པ། གངས་ཆབ་6ི་ཁེངས་པའི་འ°ལ་བhད་6ི་jས་པ་ཆེ་བ། 'ིད་པ་མང་

 
2 འ�ངས་དཔེ་uི་མེད་ཤེལ་Rི་མེ་ལོང་། 
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བོ་ཐོན་པ། གསོ་�་ཞིང་འཕེལ་Xོབས་ཆེ་བའི་Eོ་Fགས་ཡིན་པ། འ]་ིལ་བ་མོའི་འོ་མ་ལས་±ང་ནའང་མངར་ཆེ་བ། ~ག་ནི་
འཕེལ་ཆེ་བའི་སེམས་ཅན་ཡིན་པ་དང་། ~ག་ཤ་དང་~ག་པགས་ནི་འ]ོག་པའི་འཚ|་བར་མེད་f་མི་eང་བའི་དགེ་མཚན་
aན་པ་Lས་6ང་བ�ོན་f་མེད་མོད། འོན་6ང་། ང་ཚ|འི་ལོ་ངོ་Xོང་qག་f་མའི་རིང་ནས་ཕ་མེས་6ི་བཞག་པའི་©ལ་\ན་
དམ་འཛDན་ལས། རང་ཉིད་6ིས་བོད་sི་རབས་པ་ལ་©ལ་བཞག་ཞིག་འཇོག་\ར་བསམ་²ོ་གཏོང་གི་མེད་དམ།  

བདག་གིས་བོད་Jི་ཚ|གས་འཕེལ་?ས་ལ་བསམ་གཞིག་རིང་མོ་བཏང་བའི་fས་ནས་བlང་:འི་རིགས་གསོ་>ོང་གི་
\་ཆ་བཙལ་འཚ|ལ་དང་བ-་ཉར་Qས་པ་ལས་ཤེས་གསལ་cར་ན། བོད་f་n་དང་:་གསོ་ཆོག་པའི་ས་ཆ་མང་བོ་ཡོད་པ་དང་། 
དེ་དག་གསི་^་ཟ་བའི་ཚད་6ང་aབ་འ¤ར་Rིས་±ང་། ལོ་རེའི་fས་ཚDགས་རེ་རེ་ལ་n་�ག་དང་:་'ི་ཁབ་མགོར་uངས་ནས་
²ང་ཆོག་པས། དེ་ཉིད་>ེད་འཕེལ་ལ་གནོད་ཚབས་6ང་oང་བས་སོ་ཞེས་པ་cར། :་བ�་གསོས་པ་དང་³་ནོར་~ག་གLམ་
´་གཅིག་འཚ|ས་པའི་ཡོང་འབབ་7ད་པར་མེད་ལ། ལས་ཀ་དེ་འuའི་ཁག་པ་ོམེད་ཅིང་། ^་ས་དེ་བས་6ང་མི་འདང་བ་མེད་
པས། ཞིང་འ]ོག་ཚ|ང་གLམ་Rི་ལས་རིགས་ཤེས་aན་མི་§འམ་བསམ་²ོ་Iོན་ཐོན་ཅན་ཞིག་གིས་ང་དང་མཉམ་འ]ེལ་6ིས་
ཚ|ད་c་འདི་ལེགས་འ°བ་kང་ན་ཅི་མ་eང་�མ།  

གཞན་ཡང་ང་ཚ|འི་ཤེས་aན་མི་§ས་རིག་པ་དཔེ་ཐོག་ནས་~ས། ཆོས་~གས་མི་§ས་ཉམས་ལནེ་མེད་པར་sི་ནང་
ཐད་f་བµར་ན་Jི་ཚ|གས་འཕེལ་?ས་ལ་¶ལ་©གས་གཏོང་_བ་བམ། བོད་མིས་ཁ་ནས་མ་ཎི་བཏོན་ནས་ལག་ནས་Yིག་ལས་
Qེད་པ་ལས་:་'ི་ལེན་པར་:་བ་མ་བསད་ན་བོད་མའི་ིའཚ|་བར་ལེགས་བཅོས་_བ་བམ་�མ་པའི་སེམས་པ་དང་བཅས་
གངས་ཅན་ཆོས་aན་པའི་Yིག་ལས་མང་བོ་Qེད་མི་དགོས་པའི་ཆེད་f་འབོད་¸ལ་འདི་བཏང་བ་ཡིན། ། 

:་'ི།  
བོད་�ད་f་:་'ི་ལ་མིང་§་མང་ཡོད་ཅིང་། མིང་དེ་དག་འདོག་Zལ་Rི་ཆ་ནས་:་'ིའི་Qེད་jས་6ང་©གས་6སི་

³ོགས་_བ་པ་ཡིན། དཔེར་ན། :་'ི་ལ་uི་ཅན་ཟེར་ཞིང་། དེ་ནི་:་'ི་ལ་དངོས་པོ་གཞན་དང་_ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་uི་མ་
ཡོད། ཡང་¥ལ་¹ག་Qེད་ཟེར་ཞིང་། དེ་ནི་:་'ིའི་uི་མ་ཡོད་སར་¥ལ་འ+ོ་མི་_བ་པས་�ེས་དཔག་གི་མིང་§་ཚ|གས་ཡོད། 
ཡང་?འི་ཡིག་ཆ། Iོ་wན་'་འ+ེལ་ལས་“:་རིགས་6ི་ཁ་ཟས་L་¥ལ་བ³ེན་པ་ཡིན།”ཞེས་བ�ོད་ཡོད། མིང་རེ་རེ་ལ་ཞིབ་}་
འ+ེལ་བཤད་བ?བ་ན་མིང་uགས་འ+ོས་བས་འདིར་མང་པོ་མི་བཤད་དེ། Xབས་བདེའི་Eོ་ནས་~ང་ཞིག་uངས་ན། 

འ�ངས་དཔེ་uི་མེད་ཤེལ་Rི་མེ་ལོང་f། མིང་གཞན་ཀ་¼½¾་རི། ¿ྀ་ག་མ། རི་8གས་6ི་ཆ། ཀ་f་རི། རི་8གས་cེ་བ། cེ་
བའི་uི། uི་ཅན་cེ་བ། འདོམས་6ི་ངད་'ི། ¥ལ་fག ¥ལ་¹ག་Qེད། Áོས་པའི་མཚན་མ། uིའི་'ི། uིའི་གོས་ཅན། uིའི་ཐོད། རི་
8གས་འཆང་། རི་8གས་'ི། མ་གི་ཏ་ཞེས་མང་ཞེས་འཁོད་ཡོད། 

:་'ི་ནི་Aོག་ཆགས་:་བ་ཡི་cེ་བའི་uི་ཞིམ་�ེན་§ོད་ལས་kང་བའི་ཟག་ཐོན་དངོས་པོའམ་uི་མ་Xེ། sིའི་Âགས་
_མ་ལ་�་>་བོ་_ང་Ã་འ7ིལ་ནས་>ེ་བ་དཔེ་མཚ|ན་དཔར་རིས(192)པ་c་g། ད6ིལ་f་g་ག་གཉིས་ཡོད་པ་གཅིག་ནི་
གཅིན་ལམ་དང་། ཅིག་ཤོས་ནི་:་'ིའི་>ི་པགས་6ི་ཁ་ཡིན། >ི་པགས་6ི་ནང་f་གསེར་པགས་ཞེས་>ི་མོ་Aབ་པོས་sི་ནང་རིམ་
པར་གཡོག་ཡོད་པ་དང་། ནང་f་'ི་ནག་པོ་ལ་ཁམ་ཞད་ཡོད་པ། sེ་མའམ་Äོག་པོར་འuིལ་བ་ཅི་རིགས་ལ། uི་ཤིན་}་ཞིམ་པོ་
འ_ལ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་སོ།།3 

“:་'ི་ནི་Åང་gའི་ནང་tལ་f་°བ་པ་དང་། Æ་t་cར་Åང་gའི་ཉེ་འདབས་L་7བ་ཡོད། :་བ་མོ་རིགས་6ིས་:་
'ི་ཐོན་>ེད་མི་Qེད་ལ། མོ་རིགས་ལ་:་'ི་c་gའི་དངོས་པོ་ཡོད་eང་uི་མ་གཅིག་6ང་མེད། མི་Tམས་6ིས་ང་ལ་བཤད་པའི་
གནས་Zལ་ལ་ཉན་ན། ¥ལ་ནི་:འི་ཆེས་Jིར་བཏང་གི་ཁ་ཟས་ཡིན་པ་དང་། ¥ལ་Rི་~ས་བོང་ཆ་ེབས་:་ལ་¥ལ་གསོད་_བ་

 
3 འ�ངས་དཔེ་uི་མེད་ཤེལ་Rི་མེ་ལོང་། 
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པའི་jས་པ་མེད། འོན་6ང་¥ལ་དང་:་གཉིས་བར་ལ་བར་ཐག་ངེས་ཅན་ཡོད་fས། :འི་uི་མས་¥ལ་བཟི་e་འ�ག་_བ་པ་
དང་ཚ|ར་བ་མེད་པར་གཏོང་_བ།”4 གོང་f་བ�ོད་པ་འདི་ལ་བདེན་དཔང་ངེས་ཅན་aན་པར་འདོད།  

:་'ིའི་°བ་Xངས་6ི་ཆ་ནས་རིན་ཐང་འཇལ་Zལ་ཡང་མི་འu་Xེ། Äོག་པོ་གཅིག་}་འuིལ་བ་འོད་དང་aན་པ་ནི་
:་བའི་ནོར་g་ཞེས་རིན་པོ་ཆེའི་ཁོངས་L་བXན་པ་མ་ཟད་'ི་རིལ་Äོག་གཅིག་}་འuིལ་བ་མཆོག་ཡིན། 'ི་འ]ིམ་རིལ་g་
མང་བ་འ]ིང་། 'ི་འ]ིམ་ཡང་A་མ�ེགས་ཅན་sི་ལ་ནག་'ི་Çམ་འོད་ཆགས་པ་བཟང་། 'ི་ཉོབ་sེ་མ་ངན་པའོ།། ཁ་དོག་ལ་
བ³ག་པ་ནི། སེར་པོ་རབ། དམར་ཁམ་འ]ིང་། ནག་པོ་ཐ་མའོ་ ཞེས་གLངས། གང་cར་ན་wིན་ནས་Äོག་དང་uི་ངད་ཆེ་བ་
¬ད་གཞན་མ་འuེས་པ་བཟང་བའོ།། འདི་ཤེལ་gམ་དང་Èགས་Eམ་སོགས་�ང་_བ་པའི་§ོད་f་uི་མི་འཆོར་བར་ཚགས་
དམ་པོར་Q་དགོས། k་e་ལས་བཟོས་པའི་?ན་ཆའི་རིགས་ལ་འདིའི་uི་ཕོག་ན་གས་ཆག་འ+ོ་བས་འཛ�མས་པར་རིགས་སོ།། 5 

ཡང་ལོ་\ས་མཁས་པའི་དགའ་Xོན་ལས། �་དེ་ ང་?ལ་Rི་fས་L་དེང་གི་ཀ་wིར་sོགས་6ི་（克什米尔）ཚ|་
བ་ཁག་ཅིག་དང་དམག་འ�ག་?བ་fས། བོད་6ི་7ད་ནོར་:་'ིས་�ས་མའི་�་ཁ་གསོ་བའི་wན་བཅོས་ཐད་Áོང་བ་ངོ་མཚར་
ཐོན་པས་�ད་+གས་བཞག་པའི་ལོ་\ས་ཡོད་ལ། ?བ་ཁབ་ཕན་Zན་མཛའ་འ]ེལ་kང་fས་?ལ་དོན་འཚམས་³གས་ཡང་
Qས་ཡོད། དམངས་�ོད་f་ཉོ་ཚ|ང་གི་རིན་ཐང་མཐོན་པོར་སོན་པས་རིན་ཆེན་མཆོག་}་བ'ི་བ་བཞིན་ཨེ་ཤ་ཡ་དgས་མའི་
འ+ིམ་འ°ལ་Rི་བhད་ལམ་རིང་མོ་ལ་:་'ིའི་ཚ|ང་ལམ་f་+གས་པ་ཡིན། 

བོད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་sི་:ིང་བས་བོད་6ི་:་'ི་བེད་Jོད་Qེད་པ་མ་ཟད་¬ག་པར་f་མཐོ་རིམ་Jི་
ཚ|གས་6ི་+ས་L་བེད་Jོད་པ་འབོར་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ་རིན་ཐང་ཆེ་པོར་ཡང་བ'ི།  

Éྥ་རན་སིའི་བཙན་?ལ་དང་པོའི་�བས་L་:་'ི་ནི་Eེག་aན་མཛ�ས་མའི་�ོད་f་དར་ཆེ་བ་དང་། ?ལ་
%མ་ཡོས་སེ་Éྥེན་ནས་(约瑟芬娜):་'ི་མང་པོ་འ_ང་བས་ཁོ་མོའི་གསང་Jོད་ཁང་f་མོ་རང་¸་གཤེགས་�ེས་6ི་ལོ་
40ནང་f་ད་fང་:་'ིའི་uི་མ་ཡལ་མེད་པར་Ë་བ་འདི་ལས། ང་ཚ|འི་མཐོང་_བ་པ་ནི་བོད་6ི་7ད་ནོར་:་'ི་ནི་ཆེས་I་
མོའི་fས་ནས་sི་:ིང་བའི་མཐོ་རིམ་¸་uག་དང་འQོར་aན་དག་གིས་6ང་བེད་Jོད་བཞིན་པ་ཤེས་_བ། དེང་�བས་6ང་
འཛམ་:ིང་ཡོངས་L་:་'ིའི་བཟོས་པའི་uི་ཆབ་བམ། uི་ཞིམ་དོར་o་ཤེལ་དམེ་oང་བ་ 1g གཅིག་ཅན་ཞིག་ལ་ཨ་Eརོ་$100 
6ཡས་མས་ཡིན། བོད་6ི་7ད་ནོར་:་ལས་kང་བའི་:་'འི་ིuི་ཆབ་གཅིག་པོས་6ང་བོད་6ི་དཔལ་འQོར་ཡར་?ས་ལ་jས་པ་
ཆེན་པོ་ཐོན་པར་འདོད། 

:་བ་གསོ་Xངས། 
Jིར་ན་?་7ོན་wི་°་བཞི་མ་བ?་རེའི་སར་:་རེÍ་བ�་རེ་ཙམ་དང་:་Îན་¢་¡ག་ཙམ་གསོས་ཆོག :་

གསོ་ཁང་གི་Eོ་¬ོ་sོགས་L་Xོན་དགོས་པ་དང་། :་ཁང་f་¬ན་ཐབས་L་ཆར་�ང་འགོག་Qེད་དང་བསིལ་
+ིབ། འཆམ་འ+ོ་Qེད་ས་སོགས་བཟོ་Ïན་Qེད་དགོས། :་བའི་�ིག་པ་>ེ་\་རིང་uགས་ན་འ+ོ་\ར་གནོད་པས་
:་བའི་འ+ོ་ལམ་ལ་Äོ་Ðག་བཏིང་ནས་�ིག་པ་བÄར་ཟད་ཡོང་ཐབས་Qེད་དགོས། 

གཟན་ཟོས་�ེས་aད་ལོག་ཡང་ཡང་Qེད་པའི་རི་8གས་:་བས་^འི་ཟན་དང་འÑའི་ཟན་གཉིས་ཀ་ཟ་ཡང་དེའི་+ོད་
པ་ཤིན་}་oང་Xེ་ཉིན་རེར་འÑ་ཟན་ཁ་ེ(g)100 ནས་150 ཙམ་དང་། ^་ཟན་ཁ་ེ 500 ཙམ་ལས་ཟ་མ་ིདགོས། :་ལ་'་ཐང་
?་ཆེན་པོ་མི་དགོས་པས་གསོས་�། འÑ་ཟན་ཞེས་པ་ནི་གཙ|་བོ་Aན་sེ་དང་། མ་�ོས་ལོ་ཏོག་འཐག་པའི་sེ། +ོ་Òག་འ]ས་
©ན། %ངས་མའི་རིགས་དང་། ^་ཟན་ནི་'ི་ཤིང་§་ཚ|གས་6ི་ལོ་འདབ་དང་^། Iོ་ཚལ། ལ་Òག་གི་རིགས། གཞན་ལ་འ´ད་

 
4 《ཡེ་©་ཆོས་ཚ|གས་ཚ|གས་མིའི་དཔེ་དེབ》6ི་དེབ་དང་པོ། དཔེ་ངོས་60 པ། 
5 ཤེལ་qེང་། 
 
6 https://www.etsy.com  
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ནས་>ེ་བའི་^་དང་'ི་ཤིང་Xེ་Óན་འÑམ་Rི་ཤིང་དང་། o་¦བ་c་gའི་rང་དང་ལོ་འདབ་སོགས་ལ་ཟེར། Jིར་ན་ཉིན་རེར་
^་ཐེངས་གཉིས་ནས་གLམ་བར་Xེར་དགོས་པ་དང་། ^འི་ནང་f་Æ་བ?་ཆ་ 0.5དང་། eས་sེ་བ?་ཆ་ 1.5 བAེས་དགོས་
ཤིང་།  འ�ིག་[ོར་མངལ་ཆགས་དང་:ེÍ་བཙའ་བའི་fས་དང་:་'ི་ལེན་པའི་fས་L་fད་འ+ོའི་འོ་མ་དང་། Eོང་'མ། འོ་
'མ་སོགས་Xེར་དགོས།  

:་བ་Yེབ་[ོར་Qེད་Xངས། 
མི་ལ་བ³ེན་ནས་གསོས་པའི་:་བ་Tམས་'ིད་གོག་(ལོ་གཅིག་དང་sེད་ཀ་) གི་fས་L་འ�ིག་[ོར་Qེད་པའི་jས་པ་

ཡོད་eང་གlགས་པའི་ཁོ་ལག་ཡོངས་L་�ོགས་མེད་པས་:་ཕོ་ཡིན་ན། ཐོང་ཚ�ར་(ལོ་གLམ) �བས་L་འ�ིག་[ོར་Qས་ན་
འཚམ། :་མོ་ཡིན་ན་'ིད་གོག་ལས་འདས་ནས་ལོ་sེད་ཙམ་སོང་�ེས། [ོར་བ་དང་བོ་Qས་ན་ལེགས། [ོར་བ་Qེད་པའི་ནམ་
fས་ནི་ལོ་རེའི་Jི་¨་ ༡༠ ནས་sི་ལོའི་Jི་¨་ ༡ པོའི་བར་ཡིན་པ་དང་། :ེÍ་བཙའ་བའི་fས་ཚ|ད་ནི་¨་ ༥བ་དང་¡ག་པ་རེད། 
:ེÍ་གང་ཞིག་བཙས་ནས་¨་བ་གཅིག་སོང་ན་^་ལ་འ�ག་ཅིང་། ¨་བ་གLམ་འདས་ན་འོ་ཐག་གཅོད་ཆོག :་ཕོ་གཅིག་གིས་
:་མོ་གLམ་ནས་¢་ལ་Yེབ་[ོར་Qེད་ཆོག :་མོར་:ེÍ་>ེ་ཐེངས་རེ་ལ་གཅིག་ནས་གLམ་སོགས་+ངས་ལ་ངེས་པ་མེད། ལོ་
གཅིག་ལ་:ེÍ་མངལ་ཐེངས་གཅིག་ལས་འཁོར་མི་_བ། 

:་'ི་ལེན་Xངས། 
:་བ་ཕོ་ཞིག་ཡིན་ན་'ིད་གོག་གི་fས་ནས་:་'ི་ཟགས་ཐོན་Qེད་ཅིང་། Jིར་Jི་¨་ ༥ པ་ནས་ ༧ པའི་བར་:་'ི་
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