
	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༣༦									 ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༩											སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས།	༡༢༡							 	 བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།										 ཧིན་སྒོར།	༥

རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་གྱི་ལོ་ལྔ་བཅུར་ཕྱི་མིག་དང་དྲན་གསོ།   ཤེས་ཡོན།

པུ་རུ་ཝཱ་ལཱ་ཉིན་སློབ། 
	 སཾབྷོ་ཊ་པུ་རུ་ཝཱ་ལཱ་ཉིན་སློབ་ནི་ཕྱི་ལོ་	༡༩༦༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢	ཉིན་སུད་

སིའི་བོད་མིའི་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ལྕམ་མུ་ནོཐ་(Munoth)ཞེས་པས་རོགས་རམ་

གནང་སྟེ།	 ཐོག་མར་འཛིན་ཁང་གསུམ་དང༌།	 ལས་ཁུངས་དང་གཉེར་ཚང་གཅིག་

ལྕོགས་ཀྱི་ཁང་མིག་གཅིག་

བཅས་གསར་རྒྱག་ཐོག ་

ས་སྐྱ་མུ་ནོཐ་སློབ་གྲྭ་ཞེས་

བཏགས་ཤིང།	 དེའི་ཨར་

ལས་རྣམས་གཞིས་ཆགས་

ཀྱི་མི་དམངས་ནས་གླ་མེད་

ཐོག་བྱས།	 དེའི་སྐབས་སུ་

སློབ་ཕྲུག་	 ༡༠	 དང༌།	 དགེ་

ལས་	 ༢	 ཡོད།	 དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོར་འགྲོ་གྲོན་ཕལ་མོ་ཆེ་དབུས་བོད་སློབ་

འཛིན་ཚོགས་ནས་གནང་ཞིང་།	 བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་དགེ་

རྒན་གཉིས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་མཐུན་རྐྱེན་འགའ་ཞིག་སྦྱར་ཡང༌།	 འཛིན་སྐྱོང་

སྔར་བཞིན་བོད་མི་བཟོ་ལས་ཚོགས་པ་དང་གཞིས་ཆགས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་གནང་

སྟེ།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༧༨	 བར་སྔོན་འགྲོའ་ིའཛིན་གྲྭ་ནས་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་བར་ཡོད།	

འོན་ཀྱང༌དེའི་རྗེས་སུ་དགེ་རྒན་མི་འདེང་བའི་དཀའ་ངལ་གྱིས།	 འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་ཐོན་

མཚམས་པཽན་ཊ་གཏན་སློབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་གནང༌།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༡	 ལོ་

མཇུག་ལ་བཟོ་ལས་ཚོགས་པ་ནང་སྲིད་ཁྱབ་ཁོངས་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་

ཟླ་སྒྲིལ་བཏང་བའི་རྗེས་སུ།	 བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩིས་བཞེས་

གནང༌བ་དང་སྦྲགས།	 པུ་རུ་ཝཱ་ལཱ་དབུས་བོད་སློབ་ཅེས་མིང་བསྒྱུར་གནང་།	 དེ་ནས་

ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༩	ལོ་ནས་སཾབྷོ་ཊའི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཏུ་བཅུག 	སློབ་གྲྭ་དེ་འགོ་བཙུགས་

པ་ནས་	༢༠༠༨	བར་དུ་སློབ་འཇུག་བྱས་པའི་གྲངས་	༥༡༩	དང༌།	མཐའ་འཁྱོལ་བྱུང་

བའི་སློབ་གྲངས་	༥༠༠	ཙམ་བྱུང་ཡོད།	ད་ལྟ་སྔོན་འགྲོའ་ིའཛིན་གྲྭ་ནས་འཛིན་རིམ་ལྔ་

པ་བར་དུ་སློབ་ཕྲུག་	༡༠༡	དང་།	དགེ་ལས་	༡༢	ཡོད།		

མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གཏན་སློབ། 

	 ཕྱི་ལོ་	༡༩༦༩	ལོར་མཻ་སོར་གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་དང་ཡར་

རྒྱས་ལས་ཁུངས་Mysore Rehabilitation and Development 

Agency(MYRADA)ཞེས་པས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་

བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་དང་ལྷན་དུ།	

སློབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་གསར་འཛུགས་གནང་བ་བཞིན།	 མོན་གོ་གཏན་སློབ་ཀྱང་

ཚོགས་པ་དེའི་བལྟ་སྐྱོང་འོག་ཏུ་གསར་འཛུགས་གནང༌།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ལོར་

རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བཞེས་ཤིང།	 དབུས་

བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་དང་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་

གཟིགས་སྐྱོང་གནང་སྟེ།	 ཡར་རྒྱས་རིམ་བསྟུད་ཀྱིས་ད་ཆ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་ཚན་རིག་དང་།	 དཔལ་འབྱོར།	 སྒྱུ་རྩལ།	 ལས་རིགས་སྡེ་ཚན་

བཅས་ཚང་བའི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་གྲས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 ད་ལྟའི་ཆར་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་	

༡༠༥༡	དང༌།	དགེ་ལས་	༨༥	ཡོད།	

བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོའ་ིགཞིས་སློབ། 
	 བདེ་སླར་Cauvery Valley Projectདབུས་བོད་སློབ་ནི།	 ཕྱི་
ལོ་	 ༡༩༧༡	 ལོར་མཻ་སོར་གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་དང་ཡར་རྒྱས་ལས་ཁུངས་

(MYRADA)ཞེས་པས་ཐོག་མར་སྔོན་འགྲོའ་ིསློབ་གྲྭ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང༌།	

ཕྱིས་སུ་རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་མངའ་འོག་ཏུ་བཞེས་པ་དང་ལྷན་

དུ།	 བྷེལ་ཀོབ་

ད བུ ས ་ བོ ད ་

སློ བ ་ ཀྱི ་ ཡ ན ་

ལག ་ ཏུ ་གྱུར །	

འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་	

༡༩༨༦	ལོ་ནས་

རང་དབང་ཅན་

གྱི ་འབྲིང ་རིམ་

སློབ་གྲྭ་ཞིག་བཟོས་པ་མ་ཟད།	ཕྱི་ལོ་༡༩༩༠	ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བར་དུ་སྤར།	དེ་

ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༨	བར་དུ་སློབ་ཕྲུག་	༤༣༢	འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐོན་ཟིན།	སློབ་

གྲྭ་དེར་ད་ཆ་ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་།	དཔེ་མཛོད་ལ་སོགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་

འདེང་ངེས་ཡོད།	ད་ལྟའི་ཆར་སློབ་ཕྲུག་	༣༡༡	དང༌།	དགེ་ལས་	༢༩	ཡོད།	

བཞུགས་སྒར་མེག་གན་ཉིན་སློབ། 
	 མེག་གན་ཉིན་སློབ་ནི ་ཐོག་མར་ལྕོག་སྟེང་སྐལ་བཟང་ཞེས་པས་

དང་བླངས་ཐོག་བཙུགས་ཤིང་།	བོད་ཁྱིམ་ལ་རོགས་རམ་དགོས་ལུགས་ཞུས་

པ་བཞིན་གང་འོས་གནང་།	ཕྱིས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟེན།	བོད་

ཁྱིམ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་འོང་བར་ཞུས་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༧༢	 ལོ་ནས་བརྩིས་

བཞེས།	 དེའི་སྐབས་སུ་སྔོན་འགྲོའ ་ིའཛིན་གྲྭ་སྡེ་ཁག་གསུམ་དུ་བུ་ཕྲུག་	 ༤༥	

དང༌།	 ལས་བྱེད་	 ༣	 ཡོད།	 དེ་ནས་ཉིན་སློབ་དེ་ཉིད་མུ་མཐུད་དགོས་གལ་

ལ་གཞིགས་པའི་ས་ཆ་སྤུས་གཟིགས་ཀྱིས་ཉིན་སློབ་གསར་རྒྱག་ཞུས།	 ཕྱི་

ལོ་	༡༩༨༩	ནས་སྔོན་འགྲོའ ་ིའཛིན་གྲྭ་མེད་པ་བཟོས་ཏེ།	ལོ་རེ་བཞིན་འཛིན་

གྲྭ་རིམ་སྤར་གྱིས་ད་ཆ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པ་བར་དུ་ཡོད།	 ད་ལྟའི་ཆར་

ཉིན་སློབ་དེའི་ནང་དུ་སློབ་ཕྲུག་	༡༦༡	དང༌།	དགེ་ལས་	༡༣	ཡོད།	
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དེ་ནས་ཏོག་ཙམ་རྗེས་ལ་ཤྭ་བས།	གཅན་གཟན་གྱི་གནོད་འཚེ་ལས་ལྡོག་ཐབས་སུ།	ང་ཚོ་རྩྭ་ཟན་

སེམས་ཅན་རྣམས་དེ་དག་རྩ་བ་ནས་མེད་སར་གནས་སྤོ་བྱས་ན།	ཅི་འདྲ་མི་ཡོང་ངམ།	ཞེས་དྲིས་

པར།	ཁ་ཤ་དང་།	རྒོ་བ།	གནའ་བ་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་དོགས་གཟོན་ཆེ་ཞིང་།	ས་གནས་དབེན་

པ་ལ་དགའ་མོས་ཆེ་བ་བཞིན།	བསམ་ཚུལ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བྱས།	

ཡང་གླང་ཆེན་གྱིས།	 ང་ཚོས་ས་གནས་འདི་གཡུགས་ནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྤོས་ཀྱང་།	 གཅན་

གཟན་རྣམས་སྔ་ཕྱི་མ་གཏོགས་དེར་སླེབས་ངེས་ཡིན་པས།	 ང་ནི་ས་ཆ་འདི་གཡུགས་ནས་

གཞན་དུ་འགྲོ་བར་མོས་མཐུན་མེད།	 དེ་ལས་ང་ཚོ་ཁ་འཐོར་དུ་མ་སྡོད་པར་རྡོག་རྩ་ཆིལ་སྒྲིལ་

ཐོག		མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་བསྡད་ན་བཟང་སྙམ།	ཞེས་བསམ་ཚུལ་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་སྨྲས།	

དེ་ནས་ཨ་ཕོ་རི་བོང་གིས།	 ཏག་ཏག་རེད།	 ང་ཚོ་ལ་དགོས་པ་ནི་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་རེད།	 ངས་

ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཆོག	 གནའ་སྔ་མོ་པཱ་

ལགས་གཅིག་ལ་བུ་གསུམ་ཡོད་རེད།	བུ་གསུམ་དབར་ཆེ་བས་ཆེ་ཚུགས་དང་།	ཆུང་བས་ཆུང་

ཚུགས་མ་ཟིན་པར་ག་དུས་ཡིན་ནས་འཆམ་གྱི་མེད།	 མཐར་པཱ་ལགས་དེ་གྲོངས་གྲབས་ཡོད་

པའི་སྐབས་སུ་བུ་གསུམ་ལ་ཤིང་རེ་ཁྱེར་ཤོག་ཅེས་མངགས།

བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཤིང་རེ་ཁྱེར་ཏེ་སླེབས་པ་དང།	 པཱ་ལགས་ཀྱིས།	 ཁྱེད་རང་ཚོས་སོ་སོས་
ཁྱེར་བའི་ཤིང་དེ་དག་སོ་སོས་དུམ་བུར་ཆོག་དང་།	 ཞེས་བཀའ་བཏང་ཞིང་།	 བུ་གསུམ་
གྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱས་པས་ལས་སླ་པོའ་ིངང་བཅག་ཐུབ་པ་བྱུང།	དེ་ནས་སླར་ཡང་ཤིང་རེ་
ཁྱེར་ཤོག་གསུངས་པ་བཞིན།	 བུ་གསུམ་གྱིས་པཱ་ལགས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་གནང་དོན་གང་ཡིན་
མིན་དོགས་པ་དང་བཅས།	ཡང་བསྐྱར་ཤིང་རེ་ཁྱེར་ཡོང། མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                            ཕྱི་ལོ། ༢༠༠༩2

༡༽ ཕྱུ་ར་དང་བྱུ་རུ་ནོར་བ་
བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང༌། 

	 འབྲོག་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་ཕ་དང་བུ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་དེའི་མག་

པར་རྩ་བ་ནས་མི་དགའ་ཞིང༌།	 ནམ་ཡིན་རུང་གནག་སེམས་དང་ཕྲག་དོག་བྱེད་བཞིན་

ཡོད།	 ཐེངས་གཅིག་ཁོང་ཚོའི་མག་པས་ཕྱུ་ར་རས་ཕད་གང་བརྐུས་འདུག་ཟེར་ནས་

ལུང་པའི་ཕུ་མདའ་ཚང་ མར་མིང་འཆལ་གྱིས་ཁྱབ།	 མག་པ་དེ་འུ་ཐུག་

ཐབས་ཟད་ཀྱི་གནས་ལ་ གྱར་ཏེ་གསལ་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་།	 ཁོ་པ་

ལ ་ཡིད ་ཆེས ་བྱེད ་ མཁན་ནི་ཁོ་པའི་ཆུང་མ་

མ་གཏོགས་མེད།	ད་ དུང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱུ་ར་

བརྐུས་མེད་ན་ང་ཚོ་ དང་མཉམ་དུ་ལྷ་

པའི ་གམ་དུ་ བཅར་ནུས་སམ་

ཟེ ར ་ ན ས ་ ལྷ་པའི་ཁྱིམ་དུ་

ཁྲིད།	 	 	 དེར་སླེབས་དུས་ཕ་རྒན་གྱིས་ལྷ་ པ་ལགས།	 	 ང་

ཚོའི ་མག་པས་ཕྱུ་ར་རས་ཕད་གང་ བརྐུས་འདུག་

པས།	 ཁྱེད་ཀྱིས་ལྷ་ལ་གཏུགས་རོགས་ གནང༌།	 ང་

ཚོས་མག་པ་འདི་ལས་སླ་པོར་བཞག་གི་མིན།	 ཞེས་ཞུས་པས།	 ལྷ་པའི་རྣ་བར་བྱུ་རུ་

རས་ཁུག་གང་བརྐུས་འདུག་ཟེར་བ་གོ་ནས་མག་པ་ལ།	 གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱུ་རུ་རས་

ཁུག་གང་བརྐུས་ཡོད་ན་སྔོན་ནས་ང་ལ་དྲང་པོ་ཤོད་མ་གཏོགས།	 ལྷ་ལ་གཏུགས་ཚར་

ན་ཏན་ཏན་རྟགས་ཤིག་ཐོན་ངེས་རེད།	 གསུངས་པས།	 མག་པས་ལྷ་པ་ལགས།	 བྱུ་རུ་

རས་ཕད་གང་མ་རེད།	 ཕྱུ་ར་རས་ཕད་གང་རེད།	 ཅེས་གསལ་བཤད་བྱས་པས།	 ལྷ་པ་

ཧ་ལས་ཏེ་ཕྱུར་བ་རས་ཁུག་གང་གི་ཆེད་དུ་ལྷ་ལ་གཏུགས་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བ་དཔེ་སྲིད་ཀྱི་

མ་རེད།	 དེ་འདྲ་དཔེ་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད།	 ཁྱིམ་ཚང་གི་ཕ་དང་བུ་གཉིས་ཀ་སྨྱོས་པ་ནི་ཡིན་

གྱི་མ་རེད།	ཅེས་བརྗོད་པས།	ཕ་བུ་གཉིས་ཀ་ངོ་ཚ་ཐག་ཆོད་ནས་བྲོས་ཕྱིན་ཏོ།	།

༢༽ཨ་ལགས་ཚང་ལའང་ཕྱག་ལས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་

	 ཨཾ་ར་ཝ་ཏིའི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་བོད་ནས་སླེབས་

མཁན་འགའ་ཤས་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་མཇལ་ཁ་ཡོད་

པ་བཞིན།	 དེ་དག་གིས་ལག་ཏུ་དཀར་ཞིང་གཙང་བའི་མཇལ་དར་རེ་ཁྱེར་ཏེ་བྲེལ་

འཚུབ་ཀྱིས་མཇལ་ཁར་བསྐྱོད་བཞིན་ཡོད།	 ཡིན་ནའང་སྤོ་བོ་བློ་བཟང་ལགས་ནི་

སྔར་བཞིན་བག་ཕེབས་ཀྱི་ངང་སྣ་ཐལ་འཐེན་ཏེ་སྡོད་པ་ལས།ྋགོང་ས་མཆོག་གི་

མཇལ་ཁར་འགྲོ་རྩིས་མེད་པ་དེ་བུ་རྡོ་རྗེས་མཐོང་སྟེ།	 སྤོ་བོ་བློ་

བཟང་ལགས།	 ཁྱེད་རང་ྋགོང་ས་ མཆོག་མཇལ་

ཁར་ཕེབས་མཁན་མིན་ནམ་ཞེས་ དྲི ས ་ པ ས །	

སྤོ ་བོ ་བློ ་བཟང་གིས་སྤོ ་བོ ་ང་

རང་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡར་སླེབས་

དུས་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ཏེ་མཇལ་

ཁ་ཞུ་བར་འགྲོ་གི་ཡིན།	 འཚང ་ག ་

འདི་འདྲ་བརྒྱབ་ནས་གང་ཡོང༌།	 དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་འདི་

ཚར་ན་ཨ་ལགས་ཚང་ལའང་ཕྱག་ལས་གཞན་དག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད།	 བུ་རང་ཡང་

ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ན།	ཅེས་བརྗོད་པས།	གུར་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རོགས་པ་རྣམས་རང་

དབང་མེད་པར་གད་མོ་ཤོར་བ་རེད།

ཀློག་དཀའ་བའི་སྨན་པའི་ཡིག་གཟུགས།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

	 ཉིན་གཅིག་རིག་པ་རྒོད་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་།	 བཀྲ་ཤིས་ཞེས་པའི་གྲོགས་པོ་

གཉིས་ཁྲོམ་སར་འཁྱམ་དུ་ཕྱིན།	 དེའི་སྐབས་སྨན་གྱི་ཚོང་ཁང་ཞིག་མཐོང་བ་དང༌།	 རྡོ་

རྗེའི་སེམས་ལ་ཞལ་ཤོབ་ཅིག་དྲན་ཏེ།	 གྲོགས་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལ་སྨན་པའི་ཡིག་གཟུགས་

ཀློག་ཁག་པོ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཡིན་ནམ།	 ཞེས་དྲིས་པར།	 བཀྲ་ཤིས་

ཀྱིས་སེམས་པ་རྣམ་དག་གི་

ཐོག་ནས།	 ནད་པས་

རང་ཉིད་ན་ཚ་ཚབས་

ཆེ་ཆུང་གང་ན་ཡི་ཡོད་

མེད་མི་ཤེས་པའི་ཆེད་

དུ་རེད།	 ཅེས་ལན་

བཏབ།	 དེ་ནས་གྲོགས་

པོ་རྡོ་རྗེས།	 དེ་འདྲ་མ་

རེད་ད།	 ངས་འཕྲོག་

བཅོམ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་བྱས་ཚར་སོང༌།	 ད་ཁྱེད་རང་གི་གོ་རིམ་རེད།	 ཅེས་བརྡ་སྤྲོད་

པའི་ཡི་གེ་སྨན་པ་དང་སྨན་འཚོང་མཁན་གཉིས་ཀྱིས་མ་གཏོགས།	གཞན་གྱིས་ཀློག་མ་

ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་བྲིས་པ་རེད།	ཅེས་བཤད་མ་ཐག	བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྣང་བར་རྒྱ་གར་བའི་

སྨན་པ་འགའ་ཤས་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་ཤར་བས་གད་མོ་དབང་མེད་དུ་ཤོར།	

མཚར་གཏམ་

བུ་ཉི ་མ་དང་གླང་ཆེན།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བརྩམས།

གང་གི་བྱམས་བརྩེའི་འཛུམ་མདངས་ཀྱིས།	།

གདུལ་བྱའི་སྡུག་བསྔལ་འཕྲལ་ཞི་ཞིང་།	།

དུས་སྨིན་འཕྲིན་ལས་མི་གཡོ་བའི།	།

ཁྲི་གདུགས་ཉི་མར་གུས་ཕྱག་འཚལ།	།

བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་རྣམ་བཞི༵་ཡིས།	།

གདུལ་བྱའི་ཚོགས་རྣམས་དུས་གསུ	མ༵་དུ།	།

སྐྱོབ་མཛད་དོན་གཉི༵ས་མཐར་ཕྱིན་པའི།	།

འགྲོ་དྲུག་མགོན་པོ་གཅི༵ག་པུར་འདུད།	།

གདུལ་བྱའི་ཚོགས་ལ་འཆ༵ད་མཁས་པ།	།

རྒོལ་བའི་ཕྱོགས་ལ་རྩ	ོ༵ད་པས་ཕྱུག	།

རྣམ་དཔྱོད་རྩལ་གྱིས་རྩ	ོ༵མ་པ་བཟང༌།	།

མཁས་པའི་མཛད་གསུམ་མངའ་བ་མཚར།	།

དགྲ་བོའ་ིཚིག་རྩུབ་མདའ་དང་མདུང་མའི་རྩེ།	།

བྱམས་བརྩེའི་ཁྲབ་དང་ཕུབ་ཀྱིས་ལེགས་སྲུང་ཞིང༌།	།

ཚུར་ལ་སྡང་བའི་དགྲ་རུ་བཟུང་ན་ཡང༌།	།

ཕར་ལ་གཉེན་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པའི་མཆོག	།

བཅུ་ཕྲག་རྒྱ་མཚོའི་འཇིངས་ལ་རྐྱལ་མཁ༵ས་ཤིང༌།	།

རྟག་ཏུ་སྡོམ་གསུམ་བསྲུང་ལ་རབ་བཙུ	ན༵་པ།	།

ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་འགྲོ་དོན་མཛད་བཟ༵ང་སྤེལ།	།

བླ་མེད་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལྡན་སྲིད་ན་བརྗིད།	།

ལྷག་པར་བགྲང་བྱ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་ཡ་སྔོན་དུ།	།

སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཉིད།	།

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་༸གོང་ས་མཆོག་ཉིད་ལ།	།

ཕུལ་བའི་སྙན་གྲགས་ཕྱོགས་ཀྱི་བུ་མོའ་ིརྣ་བར་ལྷང༌།	།

དེ་བཞིན་ལོ་ཡི་ཉག་མ་གཉིས་ཀྱི་སྔོན།	།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་སོགས།	།

ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་གྲངས་ཀྱིས་མི་ལང་བ།	།

༸སྐྱབས་མགོན་ཉིད་ལ་འབུལ་བཞེས་མཛད་པ་ཡིས།།

ཕུགས་རྒྱང་ཐུང་བའི་རྒྱ་དམར་དཔོན་རིགས་ཀྱིས།	།

མཚན་སྨད་སྤྲིན་ནག་ཇི་ཙམ་གཡོགས་ཀྱང་སྐུའི།	།

གསང་གསུམ་མཛད་འཕྲིན་དེ་བས་རབ་འབྱམས་ཏེ།	།

ཉི་ཤར་སྦར་མོས་མི་ཁེབས་ཆོས་སུ་གནས།	།

གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་མྱུར་གསལ་ཞིང༌།	།

གང་གི་མཛད་འཕྲིན་ཡར་ངོའ་ིཟླ་བཞིན་རྒྱས།	།	

གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པ་དང༌།	།

སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པར་སྨོན།	།	

བསྟོད་ཚིག་མཆོད་སྤྲིན།

གནོད་བསྐྱལ་མི་འོང་ངམ་སྙམ་པའི་ཞེད་སྣང་དང༌།	སེམས་སྐྱོ་བའི་བཞིན་
རས་ཅུང་ཉམས་དམས་པའི་རྣམ་འགྱུར་འདྲེས་མའི་ངང༌།	 	 ཆུའི་ཕར་
ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་ཡི་ཡིན།	 ཞེས་བརྗོད་པའི་ཞོར་ལ་ཆུའི་ཕར་ཕྱོགས་ལ་
མཛུབ་མོ་བཙུགས།

དེ་ནས་གླང་ཆེན་གྱིས་ཆུའི་ཕར་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་མཁན་ཡིན་པ་ཤེས་ཏེ།	
བུ་ཉི་མའི་སྐེད་པར་སྣ་རིང་དཀྲིས་ཏེ།	 ཆུ་བོའ ་ིཕར་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་འགོ་
བཙུགས།	 ཆུའི་དཀྱིལ་ཙམ་དུ་སླེབས་པའི་སྐབས།	 བུའི་རྐང་པ་སྐབས་རེ་
ཆུ་ལ་ཐུག་གི་ཡོད།	

དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་བུའི་སེམས་ལ་གླང་ཆེན་གྱིས་སྣ་ནས་གློད་མི་འོང་
ངམ་སྙམ་པའི་དངངས་སྐྲག་ཕྲན་བུ་སླེབས་ཀྱང༌།	 རིག་པ་རྣོ་བའི་གླང་ཆེན་
གྱིས་བུ་ཆུ་ལ་མ་ཐུག་པའི་སླད་དུ།	སྣ་ཕྲན་བུ་མཐོ་རུ་བཏང་བ་དང་སྦྲགས།	
མགོ་བོ་གཟེངས་ཏེ་འགྲོ་ཐབས་བྱས།	

མཐར་ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆུ་ཁར་འབྱོར་བ་དང་གླང་ཆེན་གྱིས་སྣ་གློད་ཅིང།	
བུས་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་པ་ལྟར་ཆུ་བོའ་ིཕར་ཕྱོགས་སུ་སླེབས་སྟབས་དགའ་
སྣང་ཆེན་པོས།	 གླང་ཆེན་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་པ་དང་ལྷན་དུ།	 དགའ་
འཛུམ་དང་བཅས་གྲོགས་པོ་བཟོ་ཐབས་སུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་པ་བསྐྱངས།	

གླང་ཆེན་གྱིས་ཀྱང་ལྡེམ་ཉམས་ལྡན་པའི ་རང་ཉིད་ཀྱི ་སྣ་བསྐྱངས་ཏེ།	
གྲོགས་པོ་བཟོས།	 དེའི་ཉིན་ཧྲིལ་པོ་བུ་དང་གླང་ཆེན་གཉིས་ཆུའི་ཕར་
ཕྱོགས་སུ་འཁྱམ་ཉུལ་བྱས།	དགོང་མོ་ཆགས་ལ་ཉེ་བ་དང་གླང་ཆེན་གྱིས་
བུ་ཉི་མ་ཆུའི་ཚུར་རོལ་ཏུ་བསྐྱལ། མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

བསྟོད་ཚིག་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ཞེས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་

ཉིད་བསྟོད་ཚིག་འགའ་རེའི་ནང་འགོད་ཐབས་བྲལ་ཡང༌།	 མེ་ཏོག་ཆུང་ཡང་མཆོད་པའི་རྫས་

ཀྱི་དཔེ་ལྟར།	 ལྷ་ཕྱག་སྔོན་དུ་བསུས་པའི་བསྟོད་ཚིག་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་འདི་ཉིད་ཀློག་པ་

པོའ་ིབློ་བབ་དང་བསྟུན་ནས་བཀོད་པ་དགེའོ།།	



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།        
               

                 ཕྱི་ལོ། ༢༠༠༩3

རིག་གནས་ཤེས་པའི་བླུན་པོ།

གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་བྲམ་ཟེའི་བུ་བཞི་ཡོད།	 དེའི་ནང་གི་གསུམ་རིག་གནས་ཅན་དང༌།	

བཞི་པ་དེ་རིག་གནས་མཁན་མ་ཡིན་ཡང༌།	བློ་གྲོས་ཅན་ཞིག་ཡིན།	གྲོགས་པོ་བཞི་

པོ་དེས་ཡུལ་གཞན་དུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱུ་ནོར་གསོག་ཐུབ་ན།	རིག་པའི་རྙེད་པ་བསྡུ་ཐུབ་

བགྱི་རེད་བསམས་ནས།	ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་ངོ༌།	 །དེ་ནས་ཕར་ཕྱིན་ནས།	 གྲོགས་

པོ་རྒན་ཤོས་དེས།	ང་རང་ཚོ་མཁས་པ་བཞིའི་ནང་ནས་གཅིག་རིག་གནས་དང་བྲལ་

བ་རེད།	ཡིན་ན་ཡང་བློ་གྲོས་ཅན་རེད།	རྒྱུ་ནོར་གསོག་ཐབས་དང་ཕྱུག་པོ་ཚོ་སྤྲོ་བ་

སྐྱེ་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས་ན།	 རིག་གནས་ངེས་པར་གལ་ཆེན་པོ་རེད།	 རིག་གནས་ཀྱི་

མཐུ་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱུག་པོ་ཚོ་བློ་འགུག་ཐུབ་ཀྱི་རེད།	བྱས་ཙང༌།	ང་རང་ཚོའི་

རྒྱུ་ནོར་བྱུང་ན།	དེ་ནས་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང༌།	རིག་གནས་མི་ཤེས་མཁན་འདི་ལ་སྟེར་

བགྱི་མིན།	ཁོང་རང་རང་ཡུལ་ལ་ལོག་ན་ཡང་འདོད་པ་རེད་ཟེར་རོ།	།

	 གཉིས་པ་དེས་ཁོའ་ིསྐད་ཆ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ན་ཡང༌།	 གསུམ་པ་དེས།	

སྐད་ཆ་འདི་མ་འགྲིག་པ་རེད།	 ང་ཚོ་པུ་གུའི་དུས་ནས་སྐྱིད་པོ་སྡུག་པོ་མཉམ་དུ་

མྱངས་པ་རེད།	 རྒྱུ་ནོར་གང་བྱུང་ནང་ཡང་དེའི་ཆ་ཤས་ནས་སྤྲད་དགོས།	 ཁོ་ང་

ར ང ་ ཚོ ་ ལས ་ལོ གས ་སུ ་

བགྲང་ན་བྱབ་ ཆུང ་བའི ་ལས་ཀ ་

རེད།	 བསམ་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིམི་ ཚོར་འཇིག་རྟེན་ཚང་མ་རང་

གི་གཉེན་ལ་འགྱུར་བགྱི་རེད།	 ང་ རང་ཚོས་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་

གཏང་དགོས།	 ཁོས་བཤད་པ་དེ་ ཉན་ནས་བཞི་ཆར་མཉམ་དུ་

འགྲོ་དུས།	 ཐང་ཙམ་ཞིག་ནས་ནགས་ ཚལ་ནང་སེངྒེ་ཤི་བའི་རོ་

ཞི ག ་ རྙེ ད ་ པ་རེད།	 དེའི་

ཡན ་ལག་ ད ང ་ ཡ ན ་

ལག་གི་ཆ་ ཤས་ཚང་མ་

འཐོར་ཡོད་ པ་རེད།	 རིག་

ག ན ས ་ མཁན་གཞོན་པ་

ག སུ མ ་ གྱིས།	 ད་ཡིན་ན་

འ གྲི ག ས ་ སོང༌།	འདིར་ཤོག་དང༌།	

རིག་གནས་བསླབས་པའི་ཤེས་ཚད་ལ་བལྟ་དགོས།	 རིག་གནས་ཀྱི་ནུས་པས་ཤི་

བའི་རོ་ལ་སྲོག་གསར་པ་བཅུག་ཐུབ་བགྱི་རེད་ཟེར།	 ཁོང་གསུམ་ཆར་གྱིས་རུས་

གོག་དང༌།	 ཡན་ལག་ལྷག་མ་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་བསྡུ་རུབ་བྱས་ནས།	 གཅིག་གིས་

རུས་གོག་དང་པགས་པ།	 གཅིག་གིས་ཤ་དང་ཁྲག	 གསུམ་པ་དེས་སྲོག་འགུག་

རྒྱུའི་སྟ་གོན་བྱེད་རྒྱུ་ཐག་བཅད།	 དེ་འདྲའི་སྐབས་ཤིག་ལ་རིག་གནས་ལ་སྦྱངས་པ་

མེད་ན་ཡང༌།	 བློ་གྲོས་ཅན་དེས།	ཁོང་ཚོ།	ཁྱེད་རང་ཚོས་རིག་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

སེངྒེ་སྲོག་རྙེད་པ་བཟོས་ན།	སེངྒེ་ཁོ་ལ་སྲོག་རྙེད་པ་དེ་གར།	ལམ་སང་ང་ཚོ་བཟས་

མི་ཡོང་ངམ།	ཏན་ཏན་བྱས་ན་ཟེར་བཤད་ན་ཡང༌།	རིག་གནས་པ་ཚོས་མ་ཉན་ཙང༌།	

བློ་གྲོས་ཅན་དེས།	 ཁྱེད་ཚོས་རིག་པའི་རྣམ་དཔྱོད་བསྟན་དགོས་ཡོད་ན་ཁྱུག་ཙམ་

སྒུག་རོགས་གྱིས།	 ང་ཤིང་སྡོང་སྒང་ལ་འཛེགས་འཇུག་རོགས་ཟེར་བ་དང༌།	 	 ཁོང་

ཚོ་གསུམ་གྱིས་རིག་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེངྒེ་གསོན་པོ་བཟོ་ཐབས་བྱས།	སེངྒེ་ཤི་

རོ་དེ་གསོས་པ་དེ་གར་ཁོ་ཚོའི་སྒང་ལ་མཆོངས་ནས་གསུམ་ཆར་བསད།	 བསྟན་

བཅོས་ལ་མཁས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་མཐུས་པར།	 འཇིག་རྟེན་གྱི་སྤྱོད་པ་དང་རྗེས་སུ་

མཐུན་པའི་བློ་གྲོས་ཡོད་དགོས།	 དེ་མེད་ན་པཎྜིཏ་བླུན་པོ་དང་འདྲ་པོ་མི་ཚང་མས་

གད་མོ་བགད་སའི་ཡུལ་ཆགས་ཀྱི་རེད།	 འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས།	 པཎྜིཏ་ལྐུགས་པ་སུ་

བྱུང་བ་རེད་ཟེར་བར་གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ།	།

པཎྜིཏ་བླུན་པོའ་ིསྒྲུང༌།

ས་ཆ་ཞིག་ལ་བྲམ་ཟེ་བཞི་ཡོད་པ་རེད།	 བཞི་ཆར་ཀཱནྱ་ཀུབྗ་(dkU;dqCt)ལ་
ཕྱིན་ནས།	ལོ་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་རིག་གནས་བསླབས་པའི་རྗེས་ལ།	 བསྟན་བཅོས་

ལ་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཆགས་ན་ཡང༌།	 བཞི་ཆར་རྣམ་དཔྱོད་ཤེས་རབ་

ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྟོངས་པ་ཡིན་པ་རེད།	 རིག་པའི་གནས་ལ་བྱང་ཆུབ་པའི་རྗེས་ལ་

རང་ཡུལ་དུ་ལོག་སྐབས།	 དགའ་རབས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ་ལམ་ག་ཁ་དབྲག་ཅིག་ལ་

སླེབས།	 ཕྱོགས་ག་བར་འགྲོ་དགོས་པ་མ་ཤེས་པར་དེ་གར་བསྡད་དེ།	 གཅིག་གིས།	

བསྟན་བཅོས་ནང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ག་ནས་འགྲོ་བ་དེ་ལམ་ག་རེད།	 ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་

བཟུང་ནས།	 དེའི་སྐབས་སུ་དེར་རྗེའུའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཞིག་ཤི་བའི་ཕུང་པོ་ཁྱེར་ཡོང་

ནས།	 ཕུང་པོ་དང་མཉམ་དུ་མཧཱཇན་བུན་བདག་མང་པོ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པས།	 བྲམ་ཟེ་

བཞི་པོ་དེས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་བུན་བདག་ལ་ཡང་ཟེར་མ་ཤེས་པར།	 སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་

ཡིན་ཤག་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཚོའི་རྗེས་ལ་དུར་ཁྲོད་ལ་ཕྱིན།	 ཡང༌།	 ཁོང་ཚོས་དུར་ཁྲོད་

དེའི་ཕར་ཙམ་དེར་བོང་བུ་ཞིག་བསྡད་པ་མཐོང་ནས།	བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་ལ་གང་

དུ་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་གི་སྒོ་དང་དུར་ཁྲོད་དུ་སྒྲེང་བ་དེ་ནི།	 གཉེན་ཡིན་ནོ།	 །ཟེར་བ་

དེ་དྲན་ནས།	 བཞི་ཀས་དུར་ཁྲོད་ལ་ཡོད་པའི་བོང་བུ་དེའི་འཇིང་པ༌ལ་འཐམས།	 ཁ་

ཤས་ཀྱིས་རྐང་པ་བཀྲུས་པ་སོགས་བྱས་སོ།	།

	 དེའི་རྗེས་ལ་རྔ་མོང་ཞིག་ཡོང་བ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་རེད།	 ལོ་

བཅུ་གཉིས་བར་དུ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རྭ་སྐོར་ནང་ལ་བསྡད་ནས།	

བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་མ་གཏོགས།	 འཇིག་རྟེན་གྱི་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་མང་པོ་

ཤེས་བགྱི་མེད་ཙང༌།	 རྔ་མོང་མགྱོགས་པོ་རྒྱུགས་པ་མཐོང་བ་དང༌།	 གཅིག་གིས་

རབ་ཏུ་མྱུར་བ་ཆོས་ཀྱི་འགྲོས།	 ཞེས་པའི་ཚིག་དྲན་ནས།	 མགྱོགས་པོ་འགྲོ་མཁན་

རྔ་མོང་ཆོས་རེད་བསམ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་གར་ཨིཥྚཾ་	དྷརྨེཎ༌		ཡོཇཡེཏ་(b’Va ÄeZ¢.k 
;¨t;¢r)འདོད་པས་ཆོས་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད།	 ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་དྲན་ནས།	 ཨིཥྚ་
བོང་བུ་གཉེན་ལ་ངོས་འཛིན།	 རྔ་མོང་ཆོས་རེད་བསམས།	 བོང་བུ་འཐེན་ནས་རྔ་

མོང་གི་འཇིང་པ་ལ་བསྡམས།	 དེ་བོང་བུ་དེའི་བདག་པོ་འཁྲུད་མཁན་དེས་དབྱུག་པ་

འཕྱར་ནས་རྒྱུག་ཡོང་བ་དང༌།	 བསྟན་བཅོས་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཁས་པ་བཞི་

པོ་ཕྱི་བལྟས་མ་ལོག་པར་བྲོས་རྒྱུ་འཁེལ་བ་རེད།	 དེ་ནས་ཕར་ཙམ་དེར་ཆུ་ཆེན་པོ་

ཞིག་ཐུག་སྐབས་བྲམ་ཟེ་ཞིག་གིས་དེར་ཤིང་པཱ་ལ་ཤའི་ལོ་མ་ཆུས་ཁྱེར་ནས་ཡོང་

བ་མཐོང་བ་དང༌།	 བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་ལ།	 ལོ་མའམ་ཀོ་བས་ཆུ་བོ་གྲོལ།	 ཟེར་

བའི་ཚིག་དེ་དྲན་ནས།	 ཆུ་ལས་གྲོལ་བའི་ཕྱིར་དུ་ལོ་མའི་སྒང་ལ་ཉལ་བ་དང་ལོ་མ་

དིམ།	 ཁོ་རང་ཡང་ཆུས་ཁྱེར་ནས།	 བྲམ་ཟེ་དེའི་གཙུག་ཕུད་ཆུའི་སྒང་ལ་ཐོན་ནས་

འགྲོ་དུས།	 པཎྜི་ཏ་བླུན་པོ་གཉིས་པ་དེ་དེའི་འགྲམ་ལ་སླེབས་དུས།	 ཉམས་ཉེས་བྱུང་

ན་ཕྱེད་ཀ་བསྲུང༌།	 ཕྱེད་ཀ་བློས་གཏོང༌།	 ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་དྲན་ནས།	 ཁོའ་ིགཙུག་

ཕུད་ནས་འཇུས་ནས་རྐེ་གཏུབས།	 མགོ་ལག་པས་འཇུས་ནས།	 གཟུགས་པོ་ཆུར་

བསྐྱུར་པ་རེད།	 དེ་ནས་མཁས་པ་ལྷག་མ་གསུམ་གྲོང་གསེབ་ཅིག་ཏུ་བསླེབས་པ་

ན།	ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེར་མི་རེ་མགྲོན་ལ་བོས།	གཅིག་ལ་སེ་མི་ཟེར་བའི་ཚོད་མ་དྲངས་

དུས།	 སྐུད་པ་རིང་པོས་ཉམས་པར་བྱེད།	 ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་དྲན་ནས་དེ་མ་བཟས།	

ཡང་གཅིག་ལ་བག་ལེབ་ཆེན་པོ་སྦོས་པ་སྤྲད་པ་དང༌།	 ཧ་ཅང་འཕེལ་རྒྱས་ཆེ་ན་ཚེ་

ལ་གནོད།	ཟེར་བའི་ཚིག་དྲན་ནས་མ་བཟས།	གསུམ་པས་བག་ཟན་ཨི་ཁུང་ཡོད་པ་

ཞིག་མཐོང་ནས།	བུ་ག་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཕན་ཐོགས་མེད།	 ཟེར་བའི་ཚིག་

དེ་དྲན་ནས་ཁོས་ཀྱང་བག་ཟན་མ་བཟས།	 མཐའ་དོན་ གསུམ་ཆར་ལྟོག་

པར་ལུས་པ་མ་ཟད་གྲོང་གསེབ་པ་ཚོས་ཡ་མཚན་ ཏེ་གད་མོ་ཤོར་རོ།	།

	

རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་བློ་གྲོས་མེད་ན།	 མཁས་པ་ཡང་བླུན་པོའ་ིགྲལ་དུ་ལུས།	 རྣམ་དཔྱོད་

ནི་བློ་གྲོས་གཅིག་ཁོ་ནས་བྱ་བ་བྱེད་ལ།	 བློ་སྣ་སྟོང་ཕྲག་ཡོད་མཁན་ཚོ་གཏན་ལ་མི་

ཕབ་པའི་ངང་ལ་ལུས་འགྲོ་བགྱི་རེད།	 ཉ་བློ་གྲོས་བརྒྱ་པ་དང་བློ་གྲོས་སྟོང་ལྡན་པའི་

གནས་ཚོད་དེ་ཡོང་བགྱི་རེད།	 སྦལ་པ་མཾ་ཌཱུག་ཟེར་བ་དེ་ལ་བློ་སྣ་གཅིག་ལས་མེད་

ཙང་འཚོ་ཐུབ་པ་རེད།	 འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས།	 དེ་ག་འདྲ་རེད་ཟེར་བར།	 གསེར་གྱི་

དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས་བཤད་པ།

༄༅།	 །བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོའི་དཔལ་ཡོན་འབར་གྱུར་ཀྱང་།	 །གློ་བུར་

མི་ཤིས་རྐྱེན་ངན་དུ་མ་ཡིས།	།འཚེ་བའི་དུད་དཔུང་སྤྲིན་ནག་ཕྱོགས་

བཅུར་ཁྱབ།	 །མི་འདོད་དུས་ངན་མཚོན་གྱི་ཆར་འབབ་ཀྱང་།	 །ཐོས་བསམ་

ཕ་རོལ་སོན་པའི་གོ་ཆ་དང་།	།ཀུན་ལ་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་སྤྲིན་ཆེན་གྱིས།།

དབུགས་དབྱུང་སྦྲང་ཆར་འབེབས་ལ་ཟླ་མེད་པ།	 །མི་ཡི་རྣམ་རོལ་གངས་

ཅན་མགོན་པོ་མཆོག	 །སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །ྋགོང་

ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཆོས་སྲིད་མཛད་འཕྲིན་གྱི་དགོངས་བཞེད་འགྲུབ་པའི་སྨོན་འདུན་

དང་བཅས་ཐེངས་བདུན་ལས་མ་ཉུང་བ་འདོན་རོགས།	རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་པས།
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ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག

གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

སྤྱང་ཀིའི་བསམ་པར།	 “ཨ་ཧ།	 སྲོག་ཆགས་མཉེན་ཞིང་ཆུང་ངུ་འདི་རྨོ་མོ་
རྒན་འཁོགས་དེའི་རྗེས་ལ་འཇུ་ཟས་ཡག་པོ་ཁམ་གང་ཡོང་ས་རེད།	 དེའི་

ཐོག་ལ་གྲུང་པོ་བྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག	 དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ལ་འདི་

ཚོ་གཉིས་ནས་ཁ་ལག་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་ས་རེད།” 	 སྙམ།	 དེ་ནས་སྤྱང་
ཀིས་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་རིང་བུ་མོའ་ིམཉམ་དུ་གཤིས་སྤྱོད་བཟང་པོའ་ི

ངང་ནས་ལབ་གླེང་བྱེད་བཞིན་ཕྱིན།	དེ་ནས་ཁོས་ལབ་པར།	“བུ་མོ།	ཕར་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཤིང་ནགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཡིད་དུ་འོང་བ་དེ་ཚོར་ལྟོས་དང༌།	 དེ་ཚོ་

ནི་ང་རྒན་འཁོགས་ཐང་ཆད་པའི་མིག་ལའང་མཛེས་པོ་སྣང་གི་འདུག	 ཁྱེད་

རང་འདི་གར་བསྡད་ནས་ཏོག་ཙམ་ངལ་གསོ་བརྒྱབ་ན་ཡག་པོ་མི་འདུག་

གམ།	གཡས་གཡོན་ལ་ཡག་པོ་ལྟོས་དང༌།	ག་འདྲ་མཛེས་པོ་མི་འདུག	བྱ་

བྱིའུ་འདི་ཚོའི་སྐད་སྙན་པ་ལ།	 ཉི་མའང་དྲོ་པོ་འདུག	 ཁྱེད་རང་སློབ་གྲྭར་

འགྲོ་བཞིན་པ་ལྟར་བརྗིད་ཆགས་པོ་དང་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ཞིག་རེད་

འདུག	དེ་བཞིན་ཤིང་ནགས་འདི་ཡང་སྐྱིད་ཉམས་ལྡན་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཞིག་འདུག”	

དེ་ལྟར་གོ་བ་དང་བུ་མོས་ཀྱང་ལམ་ཟུར་གྱི་ཤིང་ནགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་

བལྟས་པས།	 ནགས་གསེབ་ཀྱི་ཤིང་སྡོང་རྣམས་ཀྱི་བར་ནས་ཉི་འོད་སྙིང་

རྗེ་པོ་འཁྱུག་ཅིང།	 རི་སྐྱེས་མེ་ཏོག་དང་ཕྱེ་མ་ལེབ་གང་སར་ཡོད་པ་མཐོང་

བ་དང༌།	 མོའ་ིསེམས་ལ།	 “ངས་མེ་ཏོག་ཆག་པ་གཅིག་ཁྱེར་ན་རྨོ་མོ་ཧ་
ཅང་དགའ་པོ་ཡོང་ངེས་རེད།	 མེ་ཏོག་འདི་ཚོས་རྒན་འཁོགས་ཐང་ཆད་

པའི་མིག་ལ་ངལ་གསོ་སྦྱིན་ཐུབ་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།	 	 ད་ལྟ་ཉིན་མོའ་ི

དུས་ཚོད་སྔ་པོ་ཡིན་པས།	 ང་ལ་མེ་ཏོག་འཐུ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་མང་དག་ཅིག་

ཡོད།”	 བསམས་པ་དང༌།	 མོས་སྤྱང་ཀི་ལ་ག་ལེར་ཕེབས་ཨང་ཞུས་ནས་
ཤིང་ནགས་ཕྱོགས་སུ་མེ་ཏོག་འཐུ་བར་བསྐྱོད།	 བུ་མོས་མེ་ཏོག་གཅིག་

བཏུས་ཀྱང་དེ་ལས་ཐག་རིང་བ་ན་མེ་ཏོག་དེ་ལས་མཛེས་པ་གཅིག་མཐོང༌།	

དེ་འདྲ་བྱས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོའ ་ིབར་དུ་ལམ་ཁ་ནས་ཐག་རིང་པོར་

ནགས་གསེབ་ཏུ་ཕྱིན།	 དེའི་རིང་ལ་སྤྱང་ཀི་ངན་པ་དེ་རྨོ་མོའ་ིནང་དུ་ཐད་

ཀར་ཕྱིན་ནས།	ཕྱི་སྒོ་དེ་ཤུགས་ཆུང་ངུས་བརྡུངས་པ་ན།	

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



ངང་པ།	
ངང་པ་ནི་རླན་ལ་གནས་པའི་བྱ་ཡི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།	 བོད་གངས་ཅན་
ལྗོངས་ཀྱི་མཚོ་དང་མཚེའུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ལ་དཔྱིད་དུས་ཡོང་ནས་
ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པ་དང་།	 དབྱར་སྟོན་གཉིས་སུ་ཕྲུ་གུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་
མཚམས།	དགུན་དུས་ཀྱི་གྲང་ངར་མ་བྱུང་སྔོན་ལ།	ལྷོ་རྒྱུད་ཚ་བ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་
དུ་འཕུར་ནས་དགུན་གཡོལ་བྱེད།	 ངང་དཀར་ནི་ཆུ་ལ་རྐྱལ་བར་མཁས་ཤིང་
མཚོ་ཐོག་ཏུ་གྲུ་གཏོང་བ་ལྟར་འགྲོ།	 དེ་དག་ལ་གྲང་ལྷགས་བཟོད་པའི་ནུས་པ་
ཞན།	 ངང་པས་ཟས་སུ་གཙོ་བོ་ཆུ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྩི་ཤིང་དང་ཉའི་རིགས་བཟའ་
བ་དང་།	དེ་མིན་འབྲུ་རིགས་ཀྱང་བཟའ།	
	 ངང་པའི་ལུས་ཀྱི་རིང་ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་	 ༨༠	 ཙམ་དང་།	 ལྗིད་
ཚད་ལ་ཀི་ལོ་	༡༌༥	ནས་	༤	ཙམ་བར་ཡོད།	དེའི་མཆུ་སེར་པོ་ཡིན་པ་ཤས་ཆེ་
བ་མ་ཟད།	 ཅུང་རིང་ལ་ལེབ་པ་དང་།	 རྐེ་རིང་ལ་མཇུག་མ་ཐུང་བ་དང་།	 དེ་དག་
གི་ལུས་རྒྱས་པའི་སྟེང་རྐང་པ་དང་མཆུ་མ་གཏོགས་ལུས་ཧྲིལ་པོར་ཆུ་འཕུལ་
བའི༌སྒྲོ་དང་ལྡན།	 མགོ་ལུས་ཡོངས་ཀྱི་སྤུ་མདོག་དཀར་པོ་དང་།	 རྐང་པ་ཐུང་ལ་
སེར་པོ་ཡིན་པ་སྐྱི་མོའ་ིདྲྭ་བས་སྦྲེལ་ཡོད།	
	 མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་མཁའ་ལྡིང་དཀར་པོ་དང་།	 མཆུ་རྐང་
དམར༌བ།	 དྲྭ་བའི་རྐང་ལྡན།	 མཚོའི་བྱ།	 ཡུལ་འཁོར་འཛིན།	 ལུས་དཀར།	 ཧཾ་ས།	
ངང་དཀར་སོགས་ཟེར།	 སྨན་དུ་སྦྱར་བའི་ཤ་ཡིས་ཚད་པ་དང།	 ཉྭ་ལོག་གཉན་
ནད་སོགས་སེལ་བ་དང་།	 མཁྲིས་པས་ཉྭ་ལོག་འཇོམས་ཤིང་།	 མེས་ཚིག་པའི་རྨ་
ལ་མཆོག	 འདིར་ངང་པ་ཞེས་པ་བློ་ལྷན་སྐྱེས་ལ་ངང་དཀར་དུ་སྣང་བ་མ་ཟད།	 ངང་

པ་དེའི་རིགས་ཁྱབ་འཕེལ་ཆེ་བ་དང་།	 མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་ཡང་ངང་དཀར་ཞེས་
འཁོད་པ་ལྟར།	དེའི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་འདོན་བྱས་ཀྱང་།	སྤྱིར་བཏང་འཛམ་
གླིང་ཡུལ་གྲུ་གཞན་དུ་ངང་པ་ལ་རིགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	དེ་དག་
གི་དབར་ཆེ་ཆུང་སོགས་ཀྱི་ཧེ་བག་ཀྱང་ཡོད།

ངུར་པ།
ངུར་པ་ནི་རླན་ལ་གནས་པའི་བྱའི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།	 བོད་ཡུལ་གྱི་མི་ཊར་	
༢༦༠༠	 ནས་	 ༥༠༠༠	 བར་གྱི་མཚོ་དང་མཚེའུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པ་
དང་།	 དེ་དག་རྒྱུན་དུ་ན་ཐང་དང་སྤང་ལྗོངས་སུ་གཉིས་རེའམ་འགའ་ཤས་མཉམ་
སྡོད་བྱེད་པ་ལས་ཁྱུ་ཚོགས་ཆེན་པོར་མི་གནས།	 ཆུ་ལ་རྐྱལ་བར་མཁས་ཤིང་
གྲང་ལྷགས་བཟོད་པའི་ནུས་པ་ཞན།	 དཔྱིད་དུས་ཡོང་ནས་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་
པ་དང་།	ཆུ་འགྲམ་གྱི་རྡོ་གསེབ་དང་།	གད་ཁུག	ཤིང་སྡོང་ཁུང་བུ་སོགས་སུ་ཚང་
བྱས་ནས་སྒོ་ང་འཇོག	གཏོང་ཐེངས་རེ་ལ་སྒོ་ང་	 ༡	 ནས་	 ༡༦	བར་དུ་གཏོང་བ་

དང་།	སྒོ་ངའི་མདོག་
སེར་སྐྱ་ཡིན།	ཟླ་ངོ་
གཅིག་གི་ནང་ཚུད་
ལ་སྒོ་ང་སྨིན་ཐུབ།	
དེ་ནས་དབྱར་སྟོན་
ཕྲུ་གུ་འཚར་ལོངས་
བྱུང་བའི ་རྗེས་སུ།	
དགུན་ལྷགས་མ་
བྱུང་སྔོན་ལ་ཚ་དྲོད་
ཆེ་བའི་ས་ཕྱོགས་
སུ་ཕྱིན་ནས་དགུན་

གཡོལ་བྱེད།	 ཟས་རིགས་གཙོ་བོ་ཆུ་སྐྱེས་རྩྭ་ལྡུམ་སྣ་ཚོགས་དང་།	 ཉ་རིགས་
སོགས་ལ་འཚོ་རྟེན་བྱེད།	
	 ངང་སེར་གྱི་ལུས་ཀྱི་རིང་ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་	 ༥༨	 ནས་	 ༧༠	
ཙམ་དང༌།	 	 ལྗིད་ཚད་ཀི་ལོ་	 ༡༌༥	 གཡས་གཡོན་ཙམ་ཡིན།	 དེའི་རྐང་པ་དང་
མཇུག་མ་ཐུང་ཡང་།	 མཆུ་རིང་ལ་ལེབ་མོ་མདོག་སྨུག་པོ་རེད།	 ལུས་བྱིངས་
ཀྱི་མདོག་དམར་སེར་ལ།	 མགོ་དང་སྐེའི་མདོག་སེར་སྐྱ་ཡིན།	 གཤོག་སྒྲོའ་ིསྣེ་
དཀར་ནག་འདྲེས་མ་དང་མཇུག་མ་ནག་པོ་ཡིན།	 ཕོའ་ིརིགས་ལ་དྲུས་རྩ་ལང་
བའི་སྐབས་སུ་སྐེ་ཡོད་སར་ཨ་ལོང་ནག་པོ་ལྟ་བུའི་ནག་ཤུར་ཞིག་འབྱུང་ཡང་མོ་
ལ་དེ་ལྟར་མེད།	 རྐང་པ་དམར་པོ་དང་སྦར་མོའ་ིབར་སྐྱི་མོའ་ིདྲྭ་བས་སྦྲེལ་ཡོད།	
མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་འཁོར་ལོ་ཅན༌དང་།	ངང་སེར།	གཉིས་གཉིས་སྤྱོད།	འདབ་
ཆགས་གསེར་ལྡན།	 འདོད་པ་ལྡན།	 མཚན་མོ་འབྲལ།	ཤིང་རྟའི་ལུས་བཅས་སོ།	
།སྨན་དུ་སྦྱར་བའི་ཤ་ཡིས་ཉྭ་ལོག་དང་གཉན་ནད་འཇོམས་པ་དང་།	 མཁྲིས་པས་
མེས་ཚིག་པའི་རྨ་ལ་ཕན་པ་མ་ཟད།	གོང་བཞིན་ཉྭ་ལོག་པ་འཇོམས།		ཆུར་སྦྱར་
བ་མིག་ལ་བཏིག་པས་མིག་ཁ་བས་ཕྱིད་པར་ཕན།	

Ç¨êG-IôGÅ-

  རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན། ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

  རྩོམ་སྒྲིག་པ།   ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

  ཞུ་དག་པ།   ཆུང་ཚེ་རིང༌།

  རི་མོ་དང་བྱུས་འགོད་པ།  ཚེ་བརྟན།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་

གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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ལུག་རྫི་པ་སངས་དང་འུར་རྡོ་ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༄༅།	།ལྔ་བཅུའི་རྗེས་དྲན་འདྲི་རྩད།
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རི་མོ་འབྲི་མཁན།		བསྟན་འཛིན་སྟོབས་ལྡན།
རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སློབ།	འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས།(ཀ)
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འུར་རྡོ་དེས་བུ་པ་སངས་ལ་དགའ་བའི་ར་ལུག་སྐྱོང་རོགས་དང༌།	 སྡུག་པའི་སྤྱང་ཀི་འདུལ་

རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས།	 གནས་ཚུལ་དེ་དག་པཱ་ལགས་ལ་སྦ་གསང་མེད་པར་བཤད།	

འོན་ཀྱང་པཱ་ལགས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཨེ་ཡིན་ནམ་སེམས་བཞིན།	 བུ་ལ་ཉན་པ་ཙམ་ལས།	

སེམས་ཀྱི་སྦུག་ཏུ་ཕྲུ་གུའི་སྐད་ཆར་བརྩིས་ཏེ་ཡིད་ཆེས་དེ་ཙམ་མ་སྐྱེས།	 དེ་མིན་གནས་

ཚུལ་དེ་ནང་མི་གཞན་སུ་ལའང་བཤད་མེད།	

བུ་པ་སངས་ཀྱིས་ར་ལུག་འཚོ་བའི་སྐབས་ཀྱི་དུས་མང་ཆེ་བ་འབྲི་ཀློག་རང་སྦྱོང་ལ་སྐྱེལ་གྱི་
ཡོད།	 དེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཉེར་ལེན་གྱིས་དུས་རིང་པོར་མ་འགོར་བར།	 པཱ་ལགས་ལུག་རྫིར་
འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་རང་རྩོམ་རྫི་གླུ་བྲིས་ཏེ་གཏོང་བ་བཞིན།	 བུས་ཀྱང་པཱ་ལགས་ཀྱིས་སློབ་
འཁྲིད་དང་ལམ་སྟོན་འོག	 ཚིགས་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་རང་རྐྱ་འཕེར་བ་འབྲི་ཐུབ་པ་བྱུང་
བས།	 དགའ་ཚོར་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བ་བྱུང་ཞིང༌།	 པཱ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན་ཉག་ཅིག་ལ་
བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་སེམས་ཚོར་ཆེན་པོ་ཡང་སྐྱེས།	

དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་རྫི་བོར་འགྲོ་སྐབས་པཱ་ལགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དུ།	 ནང་མིའི་འཚོ་

རྟེན་ར་ལུག་གི	།རྫི་བོའ་ིལས་ལ་ཞུགས་མཚམས་ནས།	།ར་ལུག་སྐྱོང་སྟངས་མན་ངག་དང༌།།

བསླབ་བྱ་ལྡན་པའི་སྒྲུང་གཏམ་བཤད།	 །ཀ་ཁ་འབྲི་ཀློག་ནས་བཟུང་བའི།	 །བཅད་ལྷུག་སྨྱུག་

རྩེར་ལེན་པ་ལ།	 །གདེང་དང་སྤོབས་པ་རིམ་སྩོལ་བ།	 །ཚེ་རབས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་ཕ།	 །

ཞེས་པའི་བསྟོད་ཚིག་ཅིག་བྲིས།	

ཡང་ཉིན་གཅིག་ར་ལུག་འཚོ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ།	 དད་པ་གཙང་བའི་རྗེས་དྲངས་ཏེ།	 །

དཀོན་མཆོག་རྒྱུན་དུ་མཆོད་པ་ལས།	 །ར་ལུག་བསྡུ་བའི་ནུས་མཐུ་ཆེ།	 །ཁྲག་རྔམས་ཆེ་བའི་

སྤྱང་ཀིའི་ཚོགས།	 །རིང་དུ་འདེད་པའི་མཐུ་མངའ་བའི།	 །འུར་རྡོ་ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ་ཁྱེད།	 །སྔ་

ན་མེད་པའི་འུར་རྡོ་སྟེ།	 །བདག་གི་བསླུ་མེད་གྲོགས་བཟང་ལགས།	 །ཞེས་པའི་འུར་རྡོའ་ིཁྱད་

ཡོན་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་སྙན་ཚིག་གོ་བདེ་ཐུང་ངུ་ཞིག་བྲིས།	 མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཤེས་རབ་སྒྲོལ་མ།	
Class VII Pema
Upper TCV School
Cantt., Dharamsala-176216
Distt. Kangra(H.P.), INDIA

 ང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཡིན། ང་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་

གྱི་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ་པདྨར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་བོད་

ཡིག་ཀློག་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ངའི་སློབ་ཚན་དགའ་

ཤོས་ནི། བོད་ཡིག་དང་ཨང་རྩིས་ཡིན། ངའི་མི་སྣ་དགའ་ཤོས་

ནི། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཕ་མ་རྣམ་གཉིས་ཡིན། ང་མ་འོངས་

པར་སྨན་ཞབས་པ་ཞིག་བྱེད་འདོད་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། 

ང་མི་གཞན་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད། 

བསྟན་འཛིན་སྨོན་སྐྱིད།	
Class VII Pema
Upper TCV School
Cantt., Dharamsala-176216
Distt. Kangra(H.P.)
INDIA

	 ང་ད་ལྟ་ལོ་བཅུ་གཅིག་ཡིན།	 ང་རང་དྷ་སྟེང་བོད་

ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་འཛིན་རིམ་བདུན་པ་པདྨའི་ནང་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད།	 ང་བོད་ཡིག་ཀློག་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད།	 ངའི་མི་སྣ་དགའ་ཤོས་

ནི།	 ༸གོང་ས་མཆོག་དང།	 ཕ་མ་གཉིས་ཡིན།	 ངའི་དམིགས་ཡུལ་

ནི་སྨན་ཞབས་ཡིན།	 གང་ཡིན་ཟེར་ན།	 ང་མི་ལ་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་

དང་།	ལྷག་པར་དུ་ནད་པར་རོགས་བྱེད་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད།

བསྟན་འཛིན་གཡང་འཛོམས།	
Class VII Pema
Upper TCV School
Cantt., Dharamsala-176216
Distt. Kangra(H.P.), INDIA

	 ང་ད་ལོ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཡིན།	 ང་དྷ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་

ཁྱིམ་སྡེའི་འཛིན་རིམ་བདུན་པ་པདྨར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 ང་

རང་སྒྲུང་དེབ་ཀློག་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད།	ངའི་སློབ་ཚན་དགའ་ཤོས་

ནི།	 བོད་ཡིག་དང་།	 མི་སྣ་དགའ་ཤོས་ནི།	 ༸གོང་ས་མཆོག་དང་

ཕ་མ་གཉིས་ཡིན།	 ང་མ་འོངས་པར་ཚོང་པ་ཞིག་བྱེད་འདོད་ཡོད།	

ང་དང་སྨྱུག་གྲོགས་བཟོ་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོང་གི་ཁ་བྱང་

ཐོག་ཡིག་འབྲེལ་གནང་རོགས།	

རི་མ
ོ་འབྲི་མ

ཁ
ན།	ནོར་བུ

་ཚ
ེ་རིང་།

རྣམ
་རྒྱ
ལ
་མ
ཐོ་སླ
ོབ།	འཛིན་རིམ

་བཅུ་པ།	
རི་མ
ོ་འབྲི་མ

ཁ
ན།	ཉི་མ

་ཚ
ེ་རིང་།

རྣམ
་རྒྱ
ལ
་མ
ཐོ་སླ
ོབ།	འཛིན་རིམ

་བཅུ་ག
ཉིས
།(ཁ
)

རི
་མ
ོ་འ
བྲི
་མ
ཁ
ན།
	བ
སྟན
་འ
ཛི
ན་
ག
ཡ
ང་
སྒྲ
ོན།
	

ཧར
་པུ
ར་
ག
ཏན
་སླ
ོབ
།	འ
ཛི
ན་
རི
མ
་བ
ཅུ་
ག
ཉིས
་ཟུ
ར་
པ།

དྲི་བ་ཁག 
༡༽	ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་ག་དུས་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་

						པ་ཡིན་ནམ།	

༢༽བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་བཞིན༌མི་མང་གིས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ཐད་

					ཀར་འོས་འདེམས་ཐེངས་ག་ཚོད་བྱས་ཡོད་དམ།	

༣༽	ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༦	ལོར་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་	༣༠	ས་གནས་

							གང་དུ་གནང་བ་ཡིན།	

༤༽	བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གནང་མཁན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུས་འཐབ་

							ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་བློན་ཆེན་དང་བློན་ཆེན་གཞོན་པ་སུ་དང་སུ་ཡིན་ནམ།	

༥༽	རང་ཉིད་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོས་མིའི་ཁོངས་སུ་ཞུགས་པར་རང་ལོ་ག་				

						ཚོད་ལོན་པ་དགོས་སམ།	

༦༽	བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་པོ་སུ་ཡིན་ནམ།	

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༢༠ པའི་ལན།

༡༽	མ་སཱུ་རཱི་ས་གནས་སུ་ཡོད།	

༢༽	ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༡	ནང་བཙུགས།		

༣༽	གོང་འོག་གི་རིམ་པ་གསུམ་སྟེ།		 ཀ)	ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌།	

							 	 	 	 ཁ)	སྐོར་བསྐྱོད་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང༌།	

							 	 	 	 ག)	ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་བཅས་ཡིན།	

༤༽	ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༢	ཟླ་	༩	ནས་བསྐྱར་གསོ་བྱུང༌།	

༥༽	སྤྱི་འཐུས་བཅུ་རེ་ཡོང་གི་ཡོད།	

༦༽	ཐེངས་གཉིས་རེ་འཚོག་གི་ཡོད།	


