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གྲོགས་པོའ་ིབརྩེ་དུང་།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།
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དེའི་རྗེས་ལ་ཨ་ཅེ་ཤྭ་བས་རི་བོང་དང་རུས་སྦལ་ལ་གྲ་སྒྲིག་བྱ་དགོས་བཤད་པར།	 རུས་སྦལ་གྱིས་འཁྱུག་

ཙམ་སྒུག་རོགས།	 དེ་རིང་གི་འགྲན་སྡུར་དེ་ཁ་སང་ནང་བཞིན་རྒྱུག་ཤར་འགྲན་སྡུར་མིན་པར།	 གྲོད་ཁོག་

འཕྱེ་ནས་འགྲོ་རྒྱུར་སུ་མགྱོགས་འགྲན་སྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།	ཞེས་བཤད།	སྐད་ཆ་དེ་རི་བོང་གིས་ཐོས་མ་ཐག་

སེམས་ལ་འགྲན་སྡུར་ཕམ་སོང་སྙམ།	 འོན་ཀྱང་ང་རྒྱལ་ཆེ་བས་མོས་མཐུན་བྱས་ཏེ།	 ཨ་ཅེ་ཤྭ་བ་ལ་འགོ་

འཛུགས་གནང་ན་འགྲིག་གི་འདུག	ཅེས་བཤད།	

དེ་ལྟར་ཐོས་དུས་ཨ་ཅེ་ཤྭ་བ་དང་།	སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀྱང་རུས་སྦལ་གི་རིག་པ་ལ་ཧ་ལས་པ་མ་ཟད།	

འགྲན་སྡུར་འགོ་མ་འཛུགས་གོང་ནས་རྒྱལ་ཁ་རུས་སྦལ་ལ་འཐོབ་རྒྱུ་ཡིན་པར་ངེས་པ་རེད།	དེ་དུས་རི་བོང་

རང་ཉིད་འགྲན་སྡུར་གསུམ་པ་འདི་བྱ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བྱས་པར་འགྱོད་པ་ཚད་མེད་སྐྱེས་པ་དང་།	སྤྱི་ཚོགས་

ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་ལ་གནོད་ཡོང་བསམ་པའི་སེམས་ཁྲལ་འཕར་མ་ཞིག་ཀྱང་སྐྱེས།	 འོན་ཀྱང་རང་

ཉིད་ང་རྒྱལ་དང་སྤོབས་པ་ཆེ་བས་དཀའ་ངལ་དེ་ནས་ཐར་བའི་ཐབས་ལམ་མ་བརྙེད།

དེ་ནས་འགྲན་སྡུར་དངོས་གཞི་འགོ་བཙུགས།	 རུས་སྦལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་གྲོད་ཁོག་འཕྱེ་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་

ཙང་།	དཀའ་ཚེགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱིན།	གང་ཙམ་ནས་རི་བོང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིར་བལྟས་

ཤིག་བསློགས་པས།	 རི་བོང་ནི་ད་དུང་ཡང་སྔར་འགོ་བཙུགས་སའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ལུས་པ་མ་ཟད།	 གདོང་ལ་

དཀའ་སྡུག་གི་རི་མོ་ཐོན་ཅིང་།	 ལྟོ་གྲོད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤུ་རྣམས་རིམ་གྱིས་ཟད་དེ།	 ཚ་ཟུག་ཇེ་ཆེར་དུ་སོང་སྟེ་

འགྲོ་དཀའ་ཙམ་ཡོད་པ་མཐོང་།

དེ་འདྲའི་སྐབས་ཤིག་ལ་རུས་སྦལ་འགྲན་སྡུར་གྱི་ས་ཐིག་རྫོགས་མཚམས་སུ་འབྱོར་བ་དང་།	ངལ་ཅུང་
གསོས་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་པའི་རྣམ་པ་ཁྱོན་ནས་མེད་པར་རྩྭ་ཟ་བཞིན་བསྡད།	 དེ་བཞིན་ཨ་ཅེ་ཤྭ་
བ་ཡང་རི་བོང་སྒུག་ཚོད་མ་ཐེབས་པར་རྩྭ་ཁ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཞིན།	 རུས་སྦལ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་
རྒྱུ་མ་རྫོགས་གོང་ལ་རི་བོང་འཕག་མཆོང་བརྒྱབ་ནས་སླེབས།	 ཨ་ཅེ་ཤྭ་བས་ཁྱེད་རང་སྒྲིག་གཞི་དང་
འགལ་བ་མ་ཟད།	 རུས་སྦལ་སྔོན་ལ་འབྱོར་བས་ཨང་དང་པོ་རུས་སྦལ་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང་།	 ལྟད་
མོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་ལག་པ་བརྡབས། མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

༄༅།	 །ཉིན་མང་པོའ་ིརིང་ཟས་མ་ཐོབ་པའི་ཝ་མོ་ཞིག་ལ་རླུང་རྟ་རྒྱུག་

ནས་ཤ་ཕྲན་བུ་ཞིག་བརྙེད་པ་དེ་རང་གི་ཝ་ཚང་དུ་ཁྱེར་ཏེ།	 ལྷོད་ལྷོད་བྱས་

ནས་བཟའ་དགོས་བསམ་གྱིན་འགྲོ་བའི་སྐབས་དེར།	 གྲོང་གསེབ་པའི་བྱ་

ཚང་ཞིག་གི་

ནང་དུ་བྱ་མོ་

རྒྱ ག ས ་ པ ་

འགའ ་ཤས ་

མ ཐོ ང ་ མ ་

ཐག		ཝ་མོའ་ི

བསམ་པར།	

བྱ་མོ་རྒྱགས་

པ ་འདི ་ འདྲ ་

བ ཟ འ ་ རྒྱུ ་

བྱུང་ན།	 ཤ་

འ དི ་ ལ ས ་

ལྡ བ ་ མ ང ་

པོས་ཞིམ་པ་དང་མང་བ་ཡོང་བཟོ་འདུག་བསམ་བཞིན།	 ཁ་ལ་ཆུ་འཁོར་

འཁོར་བྱེད་པའི་སྐབས་དེར་ཁྱི་སྤྱང་ཞིག་ཀྱང་ལམ་དེ་རང་ནས་འགྲོ་བཞིན་

པ་དེས་ཝ་མོ་མཐོང་བ་ན།	 ཨ་ཅེ་ཝ་མོ་རང་བསམ་བློ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་

གཏོང་གི་ཡོད་བཟོ་འདུག	 དེ་གང་ཡིན་ནམ།	 ང་ལ་ཤོད་དང་།	 གཅིག་བྱས་

ན་ངས་ཕྱག་རོགས་ཞུ་ཐུབ་པ་འདྲ་ཡོད་འགྲོ་ཟེར།	

	 ཝ་མོས་ཀྱང་རང་གི་རེ་དོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཁྱི་སྤྱང་ལ་སྦ་

གསང་མེད་པར་གསལ་པོ་བཤད།	 ཁྱི་སྤྱང་གིས་བསམ་ཞིབ་ནན་པོ་བྱས་

ཏེ།	 ཝ་མོར་སྨྲས་པ།	 སྔ་མོ་རྒན་རབས་ཀྱི་བསླབ་བྱར།	 “བསམ་པ་བརྒྱ་

ལས་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་གཅིག་བཟང་”ཟེར་བ་ལྟར།	 རང་གི་ལག་ཏུ་ཡོད་པའི་

ཤ་དེ་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ཏེ་བཟས་ནས།	 ཝ་ཚང་གི་ནང་དུ་སྐྱིད་ཉལ་བརྒྱབ་ན་

ལེགས་པ་ཡིན་འགྲོ།	 འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་མ་བྱས་ན།	 མགོ་ལས་རྨ་ཆེ་བ་

བཟོས་ཡོང་།	འོན་ཀྱང་གྲོགས་མོ་རང་གི་འདོད་པ་རེད།	བསམ་བློ་ཡག་པོ་

བཏང་ནས་ཐག་གཅོད་གྱིས།	ཟེར་ནས་ནགས་གསེབ་ཏུ་སོང་ངོ་།	།

	 ཁྱི་སྤྱང་གི་གཏམ་དེར་ཝ་མོས་བསམ་བློ་ཡང་ཡང་བཏང་རུང་།	

བྱ་མོ་རྒྱགས་པའི་ཤ་བཟའ་འདོད་ཆེ་དྲགས་པས།	རང་གི་ཁ་ནང་དུ་འཁྱེར་

བའི་ཤ་རྡོག་དེ་ས་སྟེང་དུ་བཞག་ནས་བྱ་མོའ ་ིཕྱོགས་སུ་རྒྱུགས།	 སྐབས་

དེ་རང་དུ་བྱ་མོའ ་ིབདག་པོས་དབྱུག་པ་གཞུས་པས།	ན་ཟུག་དང་འཇིགས་

སྣང་གིས་བྲོས་ཀྱང་།	 ད་དུང་རྒྱུག་རྡུང་འགའ་ཤས་ཕོག	 	 དེ་ནས་རང་གི་

ཁ་ནང་གི་ཤ་ས་སྟེང་དུ་བོར་བ་དེ་འཁྱེར་ནས་འབྲོས་དགོས་བསམས་ནས་

ལྟ་དུས།	 ཤ་རྡོག་དེ་ཡང་བྱ་འོལ་པ་ཞིག་གིས་ཁྱེར་ནས་བར་སྣང་དུ་འཕུར་

བ་མཐོང་དུས།	 ཝ་མོའ ་ིབསམ་པར།	 ད་ནི་ངས་ཆོག་ཤེས་མ་བྱས་པར།	

འདོད་རྔམ་ཆེ་དྲགས་པའི་དབང་གིས།	 བྱ་མོ་ཟ་རྒྱུ་ཕར་ཞོག	 རང་ལ་ཡོད་

པའི་ཤ་དེ་ཡང་གཞན་ལ་ཤོར།	 དོན་མེད་མགོ་ལ་རྒྱུག་རྡུང་རག་སོང་།

“རང་སྡུག་གཏོང་མཁན་རང་སེམས་”ཟེར་བ་དེ་རང་བྱུང་སོང་ཟེར་གྱིན་

བྲོས་པས་མ་ཤི་ཙམ་བྱུང་ངོ་།	།

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་བསྟོད་ཚིག

 ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཉག་ཅིག

ལོ་རྒྱུས་ཡུན་དུ་མངའ་བའི་འོ་སྐོལ་ལ།	།དམ་པ་མཆོག་ཏུ་བརྩོན་པའི་དཔེ་མང་ཡང།	།
འཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པའི་བསྟན་འཛིན་ནི།	།༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཁོ་ན་འོ།	།

མི་རིགས་མང་དུ་མཆིས་པའི་ཚོགས་ཀུན་ཏུ།	།འགྲོ་ཀུན་བདེ་ལ་འགོད་པའི་སྐྱབས་མང་ཡང།	།
མངོན་སུམ་ཚད་མར་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ནི།	།༸གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་འབའ་ཞིག་གོ	།

ལུགས་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་མངའ་ཐང་དུ།	།ཆོས་སྲིད་དོན་དུ་གཉེར་བའི་དཔོན་མང་ཡང།	།
འཚེ་མེད་ཞི་བར་བསྐྱོད་པའི་བླ་མེད་དཔོན།	།༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཁོ་ན་འོ།	།

འཛམ་གླིང་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དུ།	།གླིང་བཞི་ཀུན་ལ་གྲགས་པའི་མཁས་མང་ཡང།	།
འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཚོར་སྐྱོང་བའི་སྐྱེས་མཆོག་ཅིག 	།འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་འབའ་ཞིག་གོ	།

མདོར་ན་༸ཁྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས།	།རི་རབ་གླིང་བཞིའི་མུན་པ་ཡོངས་བསལ་ཏེ།	།
འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་སྡུག་གི་རྒྱ་མཚོ་ལས།	།སྐྱོབ་པར་བྱེད་པ་གང་སྐུའི་མཛད་བཟང་ལགས།	།

སངས་རྒྱས་མཁར། སུ་ཇཱ་སློབ་གྲྭ།

འདོད་རྔམ་གྱི་འབྲས་བུ།



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༠2

བརྗེད་སླ་བ་
གངས་ཆུང་། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་། 

ནད་པ་ཞིག་གིས།	སྨན་པ་ལགས།	ཉེ་ཆར་ངའི་དྲན་ཤེས་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་ཇེ་སྡུག་

ཏུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག	 ཅེས་པ་ན།	 སྨན་པས།	 ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་དྲན་ཤེས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་

འགྲོ་བཞིན་པའི་ཚུལ་དེར་དཔེ་གསོན་པོ་ཞིག་འཇོག་ཐུབ་བམ།	ཞེས་དྲིས་པར།	ནད་

པས།	དཔེར་ན།	 ང་རང་རླངས་

འཁོ ར ་ལ ་ འདུག ་སྐབས ་

ནམ་ཡིན ་ཡང ་སྤ ་སེ ་ཉོ ་

རྒྱུ ་བརྗེད ་འགྲོ ་བ ་དང ་ །

ཟ ་ཁང ་ལ ་སོང ་ཚེ ་ཟས་

རིན་སྟེར་རྒྱུ་བརྗེད་འགྲོ ་

ཡི་འདུག	 ཅེས་བཤད་མ་ཐག	 	 སྨན་པས།	 རེད།	 དེ་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོག་མར་ངའི་སྨན་

རིན་ང་ལ་སྤྲོད་དང་།	ད་གཟོད་ངས་ཁྱོད་ལ་སྨན་བཅོས་བྱ་ཆོག	ཅེས་བཤད་དོ།	།གངས་

རྒྱན་ན་ཆུང་ཚགས་པར་དྲ་གནས་ལས་བླངས།	

གྲྭ་པ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུང་།

བདུད་འདུལ་གྱིས་བསྒྲིགས། བོད།

སྔོན་མ་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གིས་གྲྭ་པ་གཉིས་མཆོད་བྱེད་པར་གདན་དྲངས་ཤིང་།	ཁོ་གཉིས་

ནི་མཆོད་གནས་ཤིག་དང་དབོན་པོ་ཞིག་ཡིན།	 མཆོད་གནས་ཀྱིས་རྔ་དང་སྦུབ་ཆལ་

དཀྲོལ་བཞིན་ཆོས་ཀློག་པ།	 དབོན་པོས་མཆོད་འབྲུ་གཏོར་བ་དང་སྐད་གསང་མཐོན་

པོས་མན་ངག་འདོན་བཞིན་ལྷ་བསངས་གཏོང་གི་ཡོད།	

	 ཉིན་དེར་ཁྱིམ་དེས་ལུག་ཅིག་བཤས་ནས་རྒྱུ་མ་

བརྒྱངས།	 ཕྱི་དྲོ་ནང་གི་ཨ་མས་བཙོས་མ་ཐག་པའི་རྒྱུ་མ་

སྨྱུག་སྡེར་གང་རླངས་པ་འཚུབ་བེར་གྲྭ་པ་གཉིས་སྡོད་

སའི ་ཁང་པའི ་ནང་གི ་ཆག་

སྒམ་སྟེང་དུ་བཞག་ནས་

གྲང་སངས་བཏང་།

དེ་ནས་ཁྱིམ་གྱི་ཨ་

མ ་ལས་ཀ་བྱེད ་

པར་སོང་བ་ན།	མཆོད་གནས་དང་དབོན་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱུ་མ་ཚ་པོར་མིག་གི་ཟུར་བརྡ་

ཡང་ཡང་འཕེན་བཞིན་མཆིལ་མ་ཤོར།	ཡུད་ཙམ་སོང་རྗེས་ཁོ་གཉིས་བློ་མཐུན་ནས་རྒྱུ་

མ་རྐུ་བཞིན་པའི་སྒང་།	 ཕྱི་ལོགས་ནས་མི་ཡོང་བའི་རྡོག་སྒྲ་ཐོས་པ་དང་འཚབ་འཚུབ་

ཆེན་པོས་རྒྱུ་མ་དབོན་པོའ་ིཞྭ་ནང་དུ་བླུགས་ནས་མགོ་ལ་གྱོན་ཏེ།	 རང་གནས་སུ་སྔར་

ལྟར་དད་སེམས་ཆེན་པོའ་ིངང་ཆོས་འདོན་པ་དང་ལྷ་བསངས་གཏོང་བཞིན་གནས།	

	 གྲྭ་པ་གཉིས་དངངས་སྐྲག་ཆེ་དྲགས་པའི་དབང་གིས་རྒྱུ་མ་དུམ་བུ་ཞིག་

ཨམ་ཆོག་གི་རྒྱབ་ཏུ་འཛར་ཡོད་པ་ནང་གི་ཨ་མས་དོ་སྣང་མ་བྱུང་རུང་།	 ཟུར་དུ་གནས་

པའི་མཆོད་གནས་ཀྱིས་མཐོང་ནས་ཐབས་ཤེས་གང་དྲགས་ཀྱིས།	 ཨམ་ཆོག་རྒྱབ་ཀྱི་

ཛར་ཛར་དེ།	 །མར་མར་མ་བཏོན་ཡར་ཡར་ཆུགས།	 །ཞེས་མཆོད་ཚིག་ལ་དྲངས་ནས་

བརྡ་བཏང་བར་དབོན་པོས་ཀྱང་།	ངོ་ནི་ངོ་ཡང་ཚ་གི་ལ།	 །མགོ་ནི་མགོ་ཡང་ཚ་བྱུང་ངོ།།

ཞེས་ལྷ་བསངས་གཏོང་སྐབས་ཀྱི་མན་ངག་ཡིན་ཁུལ་དུ་ལན་བཏབ་པ་རེད།	 སྤང་རྒྱན་མེ་

ཏོག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་《བོད་ཀྱི་དགོད་གཏམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།》ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

ཧཻ། ཇེཀ
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

གནམ་གྲུ་གཏོང་མཁན་རོགས་པ་ཞིག་ལ་མིང་སྟབས་ཉེས་པོ་ཞིག་ཡོད།	 ཁོ་པ་དེ་

ཉིན་རྗེས་ལུས་ཐེབས་ནས་སླེབས་པ་རེད།	 མཐར་ཁོ་གནམ་གྲུ་གཏོང་སར་སླེབས་

སྐབས།	 གནམ་གྲུའི་དེད་དཔོན་དེས།	Hi	 Jack!	 ཞེས་བོད་མ་ཐག	 གནམ་གྲུའི་

ནང་དུ་ཡོད་

པའི་འགྲུལ་

བཞུད ་ པ ་

ཕ ལ ་ མོ ་

ཆེ ་ བ ས ་

(ཨིན་སྐད་

ཀྱི ་ བཙན ་

འཁྲིད་བྱས་པའི་hijackདུ་གོ་ནས་)གནམ་གྲུ་ནས་མཆོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱས་

པ་རེད།	༼Piya	Maria	Vas	ཞེས་པས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་Jokes	 for	children-
Travel	Jokes	ཞེས་པ་ནས་བསྒྱུར།	༽

ཇོ་བོ ་རྗ ེ ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི ་ཤ
རྩོམ་སྒྲིག་པས་མུ་སྦྲེལ་བཟོས་

ད་དུང་དེས་མ་ཚད།	 བཙོན་ནས་ཞུ་འཕྲིན་ཇི་ལྟར་གནང་བ།	 བོད་ལ་གསེར་གྱི་ཁྲལ་མོ་ཆེ་བསྡུས་

ལུགས།	ད་ལྟ་བོད་ལ་ཆོས་ལོག་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ་བཅས་ཞིབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ།	 ན་ནིང་ཕེབས་ཀྱི་མིན་

གསུངས་ཀྱང་།	 ད་རེས་བོད་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་པ་ཞུ།	 ཞེས་གསོལ་ཏེ་རྒྱ་བརྩོན་འགྲུས་སེངྒེ་

དང༌།	ནག་ཚོ་ལོ་ཙ་བ་གཉིས་ཀས་བཤུམས་པས།	

ཇོ་བོའ་ིཞལ་ནས།	བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཚོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་འདུག	 	ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་

རྣམ་གསུམ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན།	 བླ་ཆེན་པོ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་

ཡིན་འདུག	 དེ་མིན་ན་བསྟན་པའི་མེ་རོ་བསླང་བར་མི་ནུས།	 ཇོ་བོ་ལྷ་བླ་མ་དེ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཡིན་པར་འདུག	བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཀའ་བཅག་ཏུའང་མི་རུང་བ་ཡིན།	ཞེས་དང་།	

ད་དུང་ཇོ་བོའ་ིཞལ་ནས།	 རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ངོ་ཡང་གནོངས་པ་ཡོད།	 ཁོང་གི་མི་ནོར་ཡང་མང་པོ་ཆུད་ཟོས་ལ་
སོང༌།	 ཁྱེད་བོད་རྣམས་སྙིང་རྗེ་བ་ཡང་འདུག་སྟེ།	 ང་ཡང་ན་སོ་རྒས།	 ལྡེ་མིག་མང་པོ་ཡང་འཛིན།	 བྱ་བ་མང་
པོའ་ིའཕྲོ་ཡང་ཡོད་པས་ཐོན་ཏེ་མི་འོང་།	 འོན་ཀྱང་བོད་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་མི་ཐོགས་ངས་བརྟག་པ་ཞིག་བྱས་
ཏེ།	 ཕན་ཐོགས་ན་ཅིས་ཀྱང་འགྲོ།	 	 འོན་ཀྱང༌།	 བིཀྲམ་ཤཱི་ལའི་གནས་བརྟན་གྱིས་འོ་སྐོལ་གཏོང་བར་དཀའ་

བས།	ཐབས་མཁས་པ་ཞིག་བྱ་དགོས།	ནག་ཚོ་རང་ཡང་རེ་ཞིག་སློབ་གཉེར་མཛོད།	ཅེས་གསུངས།	

དེའི་ནུབ་མོར་ཇོ་བོས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ།	 ངས་བོད་དུ་ཕྱིན་ན་བསྟན་
པ་ལ་ཕན་ཐོགས་སམ།	 རྒྱལ་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགོངས་པ་རྫོགས་སམ།	 ལུས་སྲོག་གི་བར་ཆད་
དུ་མི་འགྱུར་རམ།	 ཞེས་དོན་ཚན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས།	 རྨི་ལམ་དུ་བིཀྲམ་ཤཱི་ལའི་དྲུང་ན་མུ་ཁེན་
ཞེས་པ་མུ་སྟེགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་གི་དབུས་ན།	ནང་པའི་ལྷ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་སོང་ལ་རྣལ་
འབྱོར་མ་ཞིག་འོང་བ་དེ་ལ་དྲིས་ཞེས་བྱུང་།

དེ་ནས་དེར་བྱོན་ཏེ་མཎྜལ་མཛད་ཅིང་བཞུགས་པ་ན།	 ག་ནས་བྱུང་མ་ཤེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་རལ་པ་ས་
ལ་སླེབས་པ་ཅིག་བྱུང༌།	དེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས།	བོད་དུ་བྱོན་ན་བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས།	ཁྱད་
པར་དུ་ཨུ་པཱ་སི་ཀ་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཕན་ཐོགས༌འོང་།	 བོད་དུ་མ་བྱོན་ན་ཚེ་ལོ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཐུབ།	
བྱོན་ན་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ལས་མི་ཐུབ་གསུངས་པས།	 བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ན་ཚེ་རིང་ཐུང་
ལ་མི་ལྟ་སྙམ་པ་འཁྲུངས་ཏེ་འབྱོན་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་སོ།	། མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

སྒྲུང་།

མཚར་གཏམ།

རྒྱལ་བུ་དང་སྤྲེའུ།
གཅན་བཟོད་རྒྱམ། དྷ་ས།

གནའ་སྔ་མོ་རྒྱལ་པོ་ཞིག་གིས་རང་གི་སྲས་ཡི་གེ་སློབ་ཏུ་གཏོང་བ་ལ།	རོལ་མོར་མཁས་པའི་སྤྲེའུ་

གཅིག་ཕྱི་བཞིན་དུ་བཏང་།	 ལམ་དུ་རྒྱལ་སྲས་ཤིང་ཀུན་ཙ་ལའི་གྲིབ་འོག་ལ་ཉལ་ཞིང་ངལ་གསོ་བ་

དང་སྦྲང་མ་མི་འོང་བར་སྤྲེའུ་ལ་སྲུང་དུ་བཅུག	སྤྲེའུས་ཤིང་སྟེང་ལ་བལྟས་ནས་ཀུ་ཤུ་གཅིག་འདུག་

པ་མཐོང་ནས།	 ཀུ་ཤུ་ལེན་དུ་ཤིང་སྡོང་ལ་འཛེགས།	 སྐེད་ཙམ་དུ་བསླེབས་པ་དང་ཕྱིར་བལྟས་

པས་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་ཞལ་ལ་སྦྲང་བུ་གཅིག་བབས་ཤིང་ཟ་བཞིན་འདུག་པ་མཐོང་ནས།	 དེ་ནས་སྤྲེའུ་

སྐྲགས་ཏེ་ཤིང་སྡོང་ལས་བབས་ནས།	 ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་ཞིག་བླངས་ཏེ་སྦྲང་མ་ལ་

བསྣུན་པས།	 སྦྲང་མ་བསད་མ་ཐུབ་པར་འཕུར་ཕྱིན་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་དེ་

དེར་བསད།	 སྤྲེའུ་འཇིགས་ཏེ་རིའི་ཕ་རོལ་ཏུ་འབྲོས་སྙམ་

ནས་སོང་སོང་བ་དང་།	བར་གྱི་ཆུ་

ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་མ་ཐར་

ཏེ་རྡུགས་པ་ལས།	 གླང་

འདེད ་མཁན་མི ་ཞིག་

ཡོང་སྟེ་མི་དེས་གླང་གི་

མཇུག་མར་འཇུས་ཏེ་ཆུར་བརྒལ་ནས་སོང་བ་དང་།	 སྤྲེའུས་དེ་མཐོང་ནས་སེམས་ལ།	 ངས་ཀྱང་

བདག་གི་མཇུག་མར་འཇུས་ཏེ།	ཆུར་བརྒལ་ན་ཐར་སྙམ་ནས་སོ་སོའ་ིམཇུག་མར་འཇུས་ཏེ།	ཆུར་

ཞུགས་པས་ཆུས་ཁྱེར་ཏེ་ཤིའོ།།	 	 (ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་མ་ཡིག་ཨང་P.T.900.

ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་རྒྱལ་པོ་གོ་འཕང་བཏུལ་བ་ཞེས་པ་གོ་བདེར་ཕབ།)

	

གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་ཁྱོ་བོ།
ཆབ་ལྷོ་གཡུ་སྒྲོན།  ས་རཱ་མཐོ་སློབ།

སྔར་ལྷ་ས་ན་བཟའ་ཚང་གཉིས་ཡོད་པ་དང་།	ཁྱོ་བོ་དེ་ཁམས་པ་ཡིན་ལ།	དེའི་བཟའ་ཟླ་ནི་གཙང་ཁུལ་

ནས་ཡིན།	 མོས་སྐབས་རེ་འཁོར་གསུམ་རྐང་འཁོར་ནང་ཀུ་ཤུ་འཚོང་བར་སྐྱོད་པ་དང༌།	 ཕྱི་དྲོ་བར་

སྐོར་གྱི་ནང་གྱོན་ཆས་ཁེ་ཚོང་རྒྱག་པར་སྐྱོད་ཀྱི་ཡོད།	ཡང་ལོ་གསར་ཤར་ཉེར་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར་

མོས་བྱི་རིལ་ངོ་མ་དང་རྫུན་མ་མཉམ་དུ་བསྲེས་ནས་ཁེ་བཟང་རག་ཐབས་སོགས་བྱས་ཏེ།	 ཕྲུ་གུའི་

སློབ་ཡོན་སྤྱོད་བྱེད་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཟས་གོང་ལྡང་ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད།	 མོས་ད་དུང་ནང་མི་ཚོ་ལ་ཁ་

ལག་ཞིམ་པོ་ཞིག་བཟའ་རྒྱུ་ཡོང་ཕྱིར།	 ཕྱི་དྲོ་ལམ་གཡས་གཡོན་གྱི་ཚོང་ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་ཟིན་མ་ཐག		

རླངས་འཁོར་ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་བ་ཚོར་ཐ་མག་སིལ་ཚོང་བརྒྱབ་ཏེ་ཁེ་བཟང་ཅུང་ཟད་རག་ཐབས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 མོས་ཉིན་ལྟར་ཚོང་རྒྱག་པར་སྐྱོད་སྐབས།	 གདོང་ལ་ཁ་རས་ཤིག་བརྒྱབ་ནས་སྐྱོད་ཀྱི་

ཡོད་པ་དང་།	 ལྷ་སའི་གནམ་གཤིས་དེ་ཙམ་ཚ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་མེད་པས།	 སུས་ཀྱང་མོའ་ིཁ་རས་

འོག་ན་ལག་རྗེས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ལྐོག་འགྱུར་ཏུ་གྱུར།	 གྲོགས་མོ་ཚོས་ཕན་ཚུན་ཆོབ་བསླངས་ཏེ་

གད་མོ་བགད་དུས།	མོས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་ཁོག་ཏུ་སྦས་ནས་གད་མོ་བགད་ཁུལ་བྱེད།	

	 ཐེངས་ཤིག་མོ་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བའི་ནུབ་མོ་དེར་ཁྱིམ་མཚེས་ཚོས་སྐྱེས་གཡོག་རྒྱུགས་

ནས་ཕྲུ་གུ་ཡང་བདེ་ཐང་ངང་སྐྱེས་ཐུབ་པ་བྱུང་།	 ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་ཁྱིམ་དུ་ལོག་རྗེས་ཁམས་

པ་དེ་ཁྱ་རེ་ཁྱོ་རེའི་ངང་བསླེབས་ཏེ།	 ཁ་ལག་བཟོས་མེད་པ་ཤེས་པ་དང༌།	 ཁ་ལག་ཁྱོ་ག་གཞན་

ལ ་སྤྲད ་པ ་ཡིན ་

ནམ་ཟེར་བཞིན།	

ཅོ ག ་ ཙེ འི ་ སྟེ ང ་

ནས་ཁོག་ལྟིར་དེ་

མོ འ ི་ཕྱོགས ་སུ ་

གཡུགས ་པས །	

ཕྲུ་གུ་དམར་སྦྱར་

དེའི་སྨད་ཟུར་ཞིག་ན་ཐེབས་ཏེ་ངུས་སོང་བས།	ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་ཀྱིས་འདྲེ་ཞུགས་པ་ཤེས་རྗེས།	

ཕྲུ་གུ་དེ་ཉིན་ཤས་རིང་ཁོང་ཚོའི་ཁྱིམ་ནང་གསོ་སྐྱོང་བྱས།	 དེ་ལྟར་ལོ་ཟླ་དང་ལོ་ཟླ་བརྒྱུད་དེ་མོ་

ཉེས་རྡུང་ཁོ་ནའི་འོག་དམྱལ་བར་ལྷུངས།	

	 ཡུན་རིང་ཞིག་ནང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་བ་དེ་ཡང་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཏེ་རིམ་བཞིན་སློབ་གྲྭར་

བསྐྱོད།	 ཐེངས་ཤིག་བུ་ཕྲུག་གཉིས་ཀ་སློབ་གྲྭར་བསྐྱོད་ཟིན་པ་དང་།	 ཁམས་པ་དེ་སླར་ཡང་ར་བཟི་

ནས་ཡོང་ཏེ།	 བཟའ་ཟླ་མོ་ལ་ལག་པས་ཐེབས་ཚད་བཞུ་བཞིན་ཉེས་རྡུང་བཏང་བས།	 མོས་ས་སྣུམ་

འགྱིག་དམ་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་དེ་བཤོས་པ་དང་ཤི་མིན་རོ་མིན་ངང་ཡར་ལངས་ཏེ།	ཙག་སྒྲ་སྤོར་བཞིན་

ངའི་མི་ཚེ་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རིན་ཐང་དམའ་སོང་།	 ཞེས་སྨྲས་ཏེ་མི་ལྕེ་ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་འབར་བའི་ཁྲོད་ནས་

ཁྱོ་ཤུག་ཁོ་གཉིས་ཀ་ཐལ་བར་གྱུར།
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༡༥༽ ཕོ་རོག་གླེན་པ།

ཐེངས་གཅིག་དུག་སྦྲུལ་གཅིག་གཙང༌ཆུའི་མཐའ་ལ་ཉལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།	ཁོ་རང་ཁ་

ཁུ་སིམ་པོའ་ིངང་ཉལ་ནས་གནམ་གཤིས་ཡག་པོ་དེ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་སྐབས།	

གློ་བུར་དུ་ཕོ་རོག་གཅིག་མར་བབས་ནས་དུག་སྦྲུལ་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྡེར་མོས་འཇུས་

ནས་ཁྱེར་ཕྱིན་པ་རེད།	 དེ་ནས་དུག་སྦྲུལ་དེས་ཕོ་རོག་གི་སྡེར་མོ་ནས་ཐར་བའི་ཆེད་དུ།	

ཐབས་ལམ་གཞན་མེད་པར་གཅུས་སྒྲིམ་གཅིག་བརྒྱབ་སྟེ།	རང་ཉིད་ཀྱི་མཆེ་བ་ཕོ་རོག་

གི་བྲང་ཁོག་ལ་བརྒྱབ་པ་རེད།

	 དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་གཅིག་གི་ནང་སྦྲུལ་གྱི་བཏང་བའི་དུག་དེའི་ནུས་པ་ཐོན་

འགོ་ཚུགས་ཏེ།	 ཕོ་རོག་རང་ཉིད་ཀྱི་གཤོག་པ་

བརྡབ་བརྡབ་བྱེད་ཀྱིན་མར་ལྷུང་

ཡོང་བ་དང་།	 དེ་ནས་

དུག་སྦྲུལ་ཡང་

ཁོའ ་ིསྡེར་མོ་ནས་

ཐར་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་

རེད།	མཐའ་མ་ཕོ་རོག་ཁོ་རང་

འཆི་བར་ཉེ་བའི་སྐབས།	 འགྱོད་པ་ཆེན་པོའ་ིངང་

ང་རང་གིས་ལས་ཀ་འདི་མ་བྱེད་གོང་ལ་ག་རེ་བྱས་ནས་

བསམ་བློ་མ་བཏང་བ་ཡིན་ནམ།	 ང་རང་གིས་བསམ་མེད་ཀླད་མེད་ཀྱི་ངང་དུག་སྦྲུལ་

གཅིག་ཡར་ཁྱེར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ང་རང་གི་སྲོག་བསྐྱལ་སོང༌།	ཞེས་བསམ་པ་རེད།

བསླབ་བྱ། ལས་ཀ་ག་རེ་ཡིན་ཡང་འགོ་མ་བརྩམ་གོང་ལ་བསམ་

བློ་གཏང་དགོས།

༡༦༽ ཕོ་རོག་སེམས་ཤུགས་ཅན།

ཕོ་རོག་གཅིག་རྒྱང་ཐག་རིང་པོ་འཕུར་བའི་རྗེས་ལ་ཁ་ཞེ་དྲག་སྐོམ་པ་རེད།	 ཁོ་རང་

སྐོམ་གསོ་བར་ས་ལ་བབས་ཏེ་ཆུ་བཙལ་ཀྱང་།	 གཡས་གཡོན་གང་དུའང་ཆུ་མ་རྙེད།	

དེ་ནས་ཁོ་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ནས་ལྷག་པ་མ་ཟད།	 ལུས་ཀྱི་ཆུ་རྣམས་སྐམ་འགྲོ་བའི་གནས་

སྟངས་ཆེས་སྡུག་པོ་ཆགས།	འོན་ཀྱང་ཕོ་རོག་གིས།	ང་རང་གཟུགས་པོའ་ིཆུ་སྐམ་འགྲོ་

ཡི་ཡོད་ཙང་།	 ཆུ་ཞིག་རག་ཐབས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག	 དེ་མིན་ང་རང་

འཆི་ངེས་རེད་འདུག		ཅེས་བསམས་པ་རེད།

	 དེ་མ་ཐག་ཁོས་རྒྱང་ཐག་མ་རིང་བ་ན་རྫ་མ་གཅིག་མཐོང་བ་རེད།	 དེ་ནས་

ལམ་སང་དེའི་སར་ཕྱིན་ནས་རྫ་མའི་ནང་དུ་བལྟས་པས།	དེའི་ནང་དུ་ཆུ་ཉུང་ཉུང་གཅིག་

ཡོད་ཀྱང་།	ཁོའ་ིསྙོབ་ཚད་ལས་ཧ་ཅང་དམའ་བ་ཡོད་པ་མཐོང་།	དེ་ནས་ཁོས་བསམ་བློ་

བཏང་བཏང་ནས།	གློ་བུར་དུ་བསམ་བློ་ཡག་པོ་ཞིག་འཁོར་བ་རེད།	

	 ཁོས་བསམ་བློ་འཁོར་བ་བཞིན་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྡོ་ཧྲུག་མང་པོ་མཐོང་བའི་

ས་ཆ་དེར་འཕུར་ནས་རྡོ་ཧྲུག་ཅིག་ཡར་མཆུ་ཏོས་བསྒྲུགས་ནས་ཚུར་རྫ་མའི་ནང་དུ་

བླུགས་པ་རེད།	 འོན་ཀྱང་དེས་རྫ་མའི་ ནང་གི་ཆུ་ཚད་ལ་ཁྱད་

པར་གང་ཡང་བཟོས་མེད་ པར་མཐོང་བ་རེད།	

འོ ན ་ཀྱང ་ཕོ ་ རོ ག ་ ཁོ ་ རང ་སེམས ་

ཤུགས་ལམ་

སང་ཆག་

མཁན་དེ་འདྲ་

མིན་པར་བརྟེན།	ཁོས་མུ་མཐུད་

ནས་རྡོ ་ཧྲུག ་རྣམས་རྫ ་མའི ་

ནང་བླུག་བསྡད་པ་རེད།	 གང་

འཚམས་ཤིག་གི་རྗེས་ལ་ཁོས་

རྫ་མའི་ནང་བལྟས་པས།	

ཆུ་ཚད་ལ་ཁྱད་པར་བཟོས་

ཡོད་པ་མཐོང་བ་དེས།	 ཁོ་རང་ལ་སེམས་ཤུགས་འཕར་མ་གཅིག་བྱུང་བ་རེད།	 དེའི་

རྐྱེན་གྱིས་ཁོས་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིངང་མུ་མཐུད་རྡོ་ཧྲུག་བསྒྲུགས་ནས་རྫ་མའི་

ནང་བླུག་བསྡད་པ་རེད།

	 མཐའ་མ་དེར་ཕོ་རོག་ཁོ་རང་གི་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དེར་གྲུབ་འབྲས་

ཡག་པོ་ཐོན་པ་རེད།	 རྫ་མའི་ནང་གི་ཆུ་ཚད་དེ་ཁོ་རང་གི་སྙོབ་ཚད་ལ་སླེབས་པར་

མཐོང་ནས་ཁོ་རང་ཧ་ཅང་གི་དགའ་པོ་བྱུང་བ་རེད།	དེ་ནས་ཁོས་ཁོ་རང་ལ་དགོས་ཚོད་

ཀྱི་ཆུ་བཏུངས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐོམ་གསོས་པའི་རྗེས་ལ་བསྐྱར་དུ་ནམ་མཁར་འཕུར་

ཕྱིན་པ་རེད།

བསླབ་བྱ། དགོས་མཁོ་ནི་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཨ་མ་ཡིན།

༡༧༽ སྤྱང་ཀི་དང་ལུ་གུ

རྒྱུག་ཆུར་ཆུ་འཐུང་བཞིན་པའི་ལུ་གུ་ཞིག་ལ་སྤྱང་ཀི་ཞིག་གིས་སོ་བལྟས་ནས་འཛིན་

བཟུང་གིས་བཟའ་རྒྱུའི་ཆེད།	 ཁག་དཀྲིའི་བསམ་བློ་གཏོང་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།	 དེ་

ནས་སྤྱང་ཀིས།	 ཁྱེད་རང་གིས་ངའི་རྒྱུག་ཆུའི་ཆ་ཤས་འདི་བཙོག་པ་བཟོ་ཡི་འདུག		

ཅེས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པ་རེད།	 དེ་ལ་ལུ་གུས།	 དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་

རེད་དམ།	ཁྱེད་རང་ང་ལས་ཆུ་བོའ་ིསྟོད་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་ལ།	ཆུ་མར་ཐུར་ལ་མ་གཏོགས་

ཡར་གྱེན་ལ་རྒྱུག་གི་མ་རེད།	ཅེས་ལན་འདེབས་བྱས།	

	 ཡང་།	 ཁྱེད་རང་ན་ནིང་ངའི་པཱ་ལགས་ལ་དམའ་འབེབས་གཏོང་མཁན་གྱི་

ལུ་གུ་དེ་མ་རེད་དམ།	 	ཞེས་སྤྱང་ཀིས་དྲིས་པར།	ལུ་གུས་ལན་འདེབས་སུ།	ན་ནིང་ང་

རང་སྐྱེས་ཀྱང་མེད།	 	 ཅེས་ལབ།	 	 དེ་ནས་སྤྱང་ཀིས་

ངར་སྒྲ་དང་བཅས་བཤད་པ།	 སྐད་ཆ་འདི་ཚོ་ཚང་མ་ད་

འགྲིགས་སོང།	 ཁྱེད་རང་ཁག་འདོགས་བྱེད་རྒྱུ་ལ་མཁས་པོ་ཡོད་ནའང་།	 དེ་རིང་ཁྱེད་

རང་བཟའ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་འདི་མ་བརླག་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།	ཞེས་ལབ་སྟེ།	ལུ་གུའི་སྟེང་དུ་

མཆོངས་ཏེ་བསད།

བསླབ་བྱ། ཉམ་ཆུང་ལ་བརྙས་བཅོས་གཏོང་མི་ཉན། 

༡༨༽ ཆོ་མེད་པའི་སྐྱིད་སྣང་།

སྔོན་གྲོང་གསེབ་གཅིག་གི་ནང་བུ་འཚུབ་པོ་ཁ་ཤས་ཡོད།	 ཁོ་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་གྲོང་

གསེབ་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་རྫིང་བུའི་ནང་གི་སྦལ་པ་རྣམས་ལ་གནོད་པ་བསྐྱལ་

ནས་རང་ཉིད་སྐྱིད་པོ་ཚོར་གྱི་ཡོད།	 བུ་དེ་ཚོས་སྦལ་པ་ཡོད་སའི་ཆུ་ལ་རྡོ་གཡུག་གི་

ཡོད་པ་དང་།	 དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྦལ་པ་རྣམས་ཆུའི་སྟེང་དུ་ཡར་ཐོན་ཡོང་དུས།	 ཡང་

བསྐྱར་ཁོ་ཚོས་སྦལ་པའི་སྒང་ལ་རྡོ་འཕངས་ནས་མཚམས་རེ་སྦལ་པ་ཁ་ཤས་ཤི་བ་

ཡོང་གི་ཡོད།	 འོན་ཀྱང་མང་

ཆེ་བར་སྦལ་པ་རྣམས་

ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་གི་ཡོད།	 དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་བུ་རྣམས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོའ་ིངང་གད་

མོ་དགོད་པ་མ་ཟད་ལག་པ་ཤུགས་ཆེར་རྡེབ་ཀྱི་ཡོད།

	 དེ་འདྲའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་སྟངས་ལན་མང་བྱུང་སྟེ།	 སྦལ་པའི་འགོ་ཁྲིད་

དེ་སེམས་མ་བཟོད་པར་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོའ་ིངང་རྫིང་བུ་ནས་ཡར་ཐོན་ཡོང་སྟེ།	 ཕྲུ་

གུ་ཚོ།	 ཁྱོད་ཚོ་ལ་རྩེད་མོ་གཞན་དག་རྩེ་རྒྱུ་མི་འདུག་གམ།	 ཁྱོད་ཚོས་ང་ཚོའི་གནས་

སྟངས་ཧ་གོ་ཡི་མེད་པ་འདྲ།	 ཁྱོད་ཚོར་དགའ་ཚོར་དང་སྐྱིད་སྣང་ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱང་ང་

ཚོའི་སྲོག་འགྲོ་ཡི་འདུག	དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁྱོད་རྣམས་བུ་ཕྲུག་ཡག་པོ་བྱས་ནས་རྩེད་མོ་

གཞན་དག་རྩེ་རོགས་གནང་།	ཞེས་ལབ་པ་རེད།

བསླབ་བྱ། སོ་སོར་གནོད་འཚེ་མ་བྱེད་མཁན་ལ་གནོད་པ་ནམ་ཡང་

བསྐྱལ་མི་རུང་།

པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄།
མ་སཱུ་རཱི་གཏན་སློབ་ཀྱི་བསམ་གླིང་ཚེ་རིང་ལྷ་མོས་བསྒྱུར།

ལེའུ་དང་པོ།	གཞིས་ཆགས་གསར་པ།

བརྩེ་དུང་སླེབས་པ། 

ཇོན་སི་མིཐ་ཡི་གཡོ་ཇུས་དེས་ཕན་ཐོགས་བྱུང༌།	 ཁོས་དོ་ནན་གྱི་ཐོག་ནས་མེ་

སྒྱོགས་ཡང་བ་ཁག་ཅིག་དབྱིན་ཡུལ་ནས་ཚུར་བསྐུར་ཡོང་གི་རེད།	 དེ་དུས་ཁག་

ཅིག་ཁྱེད་ལ་འབུལ་ཆོག་པར་བཤད་དུས།	 པོ་ཧཱ་ཏན་རྦད་དེ་མགོ་སྐོར་འོག་ཚུད་

ནས་མོས་མཐུན་བྱས་པ་དང་ཝི་རོ་ཝོ་ཀོ་མོ་ཀོ་ལ་ལོག་ཕྱིན།	

ལེའུ་གཉིས་པ།	དམག་འཁྲུག་དང་ཞི་བདེ།

ཞི་བདེ་སྲུང་བ།

གཞིས་འབྱོར་བ་ཚོ་གནས་སའི་ས་ཕྱོགས་དེ་མྱུར་དུ་གྲོང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཆགས།	

ཁོང་ཚོས་དེ་ལ་ཇེམྶ་གྲོང་ཚོ་ཞེས་བཏགས།	 པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌ཡིས་ཟས་རིགས་དང་

ལག་རྟགས་ཁྱེར་ནས་གྲོང་ཚོ་དེར་ཡང་སེ་ཡོང༌གི་ཡོད།	 ཁོ་མོ་ནི་པཱ་ལགས་ཀྱི་དམ་

ཚིག་མཐུན་པའི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཡིན་པས།	 རྟག་པར་མེ་སྒྱོགས་དེ་པཱ་ལགས་ལ་བསྐུར་

རྒྱུའི་ཐད་སྐད་ཆ་ཡང་སེ་འདྲི་ཡི་ཡོད།	 འོན་ཀྱང་ཇོན་སི་མིཐ་ཡིས་དེའི་ཐད་ག་དུས་

ཡིན་ནས་གཡོལ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 ད་ཆ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཨིན་ཌི་

ཡན་གྱི་བུ་མོ་དེས་ཁོ་པར་མོའ་ིཡུལ་གྱི་སྐད་ཡིག་བསླབས་པས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང༌།	

དེའི་རྗེས་ཁོས་ཨིན་ཌི་ཡན་གྱི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་དེབ་ཅིག་བྲིས་པ་དང་།	 ད་

དུང་མོའ་ིཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་ཀྱང་བྲི་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།	

ཁོ་པ་ཚོའི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་བའི་ཆེད་གཞིས་འབྱོར་བ་ཚོས་ཇེམྶ་གྲོང་ཚོའི་མཐའ་སྐོར་

དུ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་གཙང་མ་བཟོས་ཤིང་།	 དེ་ནས་ཐོབ་པའི་ཤིང་དེ་དག་གིས་དེ་

ལས་མང་བའི་ཁང་པ་བཟོ་བར་བེད་སྤྱོད་བྱས།	 ཁོང་ཚོས་པོ་ཧཱ་ཏན༌གྱིས་སྤྲད་

པའི་སོན་གྱིས་ཞིང་ཁ་བཏབ་ཅིང་།	 ལྟ་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 ཡུལ་མི་ཨིན་ཌི་ཡན་

ཚོས་རྟག་པར་ཁོང་ཚོའི་ཞིང་ཁར་གནོད་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པས།	 ཁོང་ཚོས་མེ་མདའ་

འཁྱེར་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཞིང་ཁ་གསར་པར་ལྟ་སྲུང་བྱེད༌ཀྱི་ཡོད།	 ཁོང་ཚོའི་སེམས་

ལ་བདག་པོ་མེད་པའི་ས་ཆའི་སྒང་ལ་ཁོང་ཚོའི་ཞིང་ཁ་བཏབ་ཡོད་སྙམ་ཀྱང་དོན་

དངོས་ཐོག་ས་ཆ་དེ་ཚོ་ཚོགས་པ་ཁག་ལྔ་པོར་བདག་གི་ཡོད།	

༄༅། །ཨེ་སོབ་ཀྱི་བསླབ་སྒྲུང་།  

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།



ལུག

ལུག་ནི་ཡུལ་མང་ཆེ་བར་ཡོད་ཅིང་།	 གཙོ་བོ་འབྲོག་ཁུལ་དུ་འཚམས་པའི་འོ་

འཐུང་རྩྭ་ཟན་གྱི་ཁྱིམ་ཕྱུགས་ཏེ།	 དེ་རིགས་མོ་ལ་མ་མོ་དང་།	 འབྲས་བུ་མ་བཏོན་

པའི་ཕོ་ལ་ཐུག་པོ་ཟེར།	 ལུས་ཀྱི་བལ་ནི་མང་ཆེ་བ་དཀར་པོ་དང་།	 ཁག་ཅིག་ནག་

པོའང་ཡོད།	མགོ་རྐེའི་སྤུ་མདོག་ནི་ཅི་རིགས་ལ་ངེས་པ་མེད་ཅིང་།	རྭ་གཉིས་དང་།

མདུན་སོ་སྟེང་མ་མེད་ལ།	 རྨིག་པ་ཁ་དབྲག་ཡིན།	 མོའ་ིལུས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ལ་ཀི་

ལོ་	༤༥	ནས་	༡༠༠	ཙམ་དང་།

ཕོའ ་ིལུས་ཀྱི ་ལྗིད་ཚད་ལ་ཀི ་

ལོ་	 ༤༥	 ནས་	 ༡༦༠	 ཙམ་

བར་དུ་ཡོད།	 ལུག་གི་བལ་དང་

པགས་པ་ནི།	 གོས་ཀྱི་རིགས་

དང་།	 སྐུད་པ་སོགས་བཟོ་བར་

བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཅིང་།	 འོ་མ་དང་།

མར།	 ཤ་བཅས་མིས་བཟའ་

བཏུང་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།	 ལུག་

གི ་མངལ་དུས་ཟླ་བ་ལྔ་ཙམ་

ཡིན་ཞིང་།	 ལུ་གུ་བཙའ་བའི་

སྐབས་སུ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ནས་གསུམ་ཙམ་འགོར་ཞིང་།	 ཕལ་ཆེ་བར་ལུ་གུ་གཅིག་

རེ་སྐྱེ་ཡི་ཡོད།		ལུག་ལ་སྤྱང་ཀིས་གནོད་འཚེ་བྱེད་པ་མང་བ་མ་ཟད།	མཚན་ལའང་

ལྷས་རའི་ནང་ལ་འཛུལ་ཏེ་ལུག་སྡེབ་གསོད་ཀྱང་བྱེད་པ་ཡིན།		

	 མིང་གཞན་ནི།	གཡང་དཀར་དང་།	གཡང་མོ།	ལྟོ་འཕྱང་།	བལ་ལྡན་

བཅས་ཡིན།	སྨན་དུ་སྦྱར་བའི་ལུག་གི་ཤ་ཡིས་བད་ཀན་གྲང་བ་སེལ་ཞིང་།	ཟུངས་

སྟོབས་བསྐྱེད།	 རུས་པས་རླུང་ནད་དང་།	 ཁྱད་པར་གཞུག་ཆུང་གི་རུས་པ་གདུས་

ཐང་བྱས་པ་སྟེ།	 ཡུན་རིང་བསྐོལ་བའི་ཁུ་བས་མཁལ་སྐེད་ཀྱི་གྲང་བར་ཕན།	 མིག་

འབྲས་ནང་གི་ནང་སྙིང་ཤེལ་འདྲ་བ་དེས་སོ་སྲ་བ་དང་དཀར་པར་བྱེད།	 མར་གྱིས་

ལུས་ཀྱི་མེ་དྲོད་བསྐྱེད་ཅིང་།	 མདངས་གསལ།	 པགས་པ་མཉེན་པར་འོང་།	 དེ་

བཞིན་མཆིན་པ་དང་འོ་མ་སོགས་ཀྱིས་ནད་རིགས་བྱེ་བྲག་ལ་ཕན་པ་མང་ངོ་།	།

ཁུག་རྟ།			

ཁུག་རྟ་ནི་སྟོན་དུས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཚ་བ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་དུ་དགུན་གཡོལ་བྱེད་ཅིང༌།	

དཔྱིད་དུས་སུ་བོད་གངས་ཅན་ཡུལ་དུ་འོང་ནས་བྲག་ངོས་དང་།	 ཁང་པའི་གདུང་

ལྕམ་ཏོག	 བད་ཀའི་འོག་སོགས་ལ་འདམ་གྱིས་ཚང་བཅས་ནས་ཕྲུ་གུ་འཇོག་པའི་

དུས་བྱ་ཞིག་ཡིན་ལ།	 བོད་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་མང་ཆེ་བར་ཡོད།	 རྒྱུན་དུ་ཁྱུ་བྱས་

ནས་འཕུར་ལྡིང་བྱེད་པ་ཡིན།	 ཐུར་མཆོང་གྱི་གཤོག་རྩལ་ཆེ་བས་འབུ་སྦྲང་གི་

རིགས་རྣམས་བར་སྣང་ནས་བཟུང་ནས་བཟའ་བ།	 ལུས་ཀྱི་རིང་ཚད་ལ་སེན་ཊི་མི་

ཊར་	༨	ནས་	༡༠	ཙམ་དང་།	ལྗིད་ཚད་ལ་གྷ་རམ་	༡༠	ནས་	༦༠	ཙམ་བར་དུ་ཡོད།	

དེའི་མགོ་བོ་དང༌།	 རྒྱབ་སྟོད།	 གཤོག་པ།	 མཇུག་སྒྲོ་བཅས་ནག་པོ་ཡིན་པ་དང༌།	

མགུལ་དང༌།	 ལྟོ་བ༌དཀར་

པོ ་ཡིན་པ་ཤས་ཆེ ་ཡང་

རིགས་འགའ་ལ་ཕྲན་བུ་

ཁམ་དཀར་ཡིན་པའང་

ཡོད།	 མཆུ་དང་།	 རྐང་པ་

ཁམ་ནག་ཐུང་ལ།	 མཇུག་

མ་ཇེམ་ཙེའི་ཁ་བཀྱེད་པ་

ལྟ་བུ་རྩེ་གཉིས་ཡོད།	 རྐང་

པ་གོམ་བགྲོད་བྱེད་པ་ལས་སར་སྡོད་པར་བེད་སྤྱོད་ཆེ་བ་ཡོད།	 གྲང་ལྷགས་བཟོད་

པའི་ནུས་པ་ཅུང་ཞན་པོ་ཡོད།	རིགས་དེས་སྒོ་ང་གཉིས་ནས་ལྔ་བར་དུ་གཏོང་ཞིང་།

སྤྱིར་བཏང་ཉིན་ཞག་	 ༡༤	ནས་	 ༡༨	 ནང་ཚུད་ལ་སྒོ་ང་སྨིན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།	 	 ཁུག་

རྟའི་མིང་གཞན་ནི།	ཁ་ལ་ཡུག་དང༌།	ཆར་སྡོད།	ཆུ་ཉུང༌།	སཱ་རངྒ༌།	ཙཱ་ཏ་ཀ	སྤྲིན་ལ་

སློང༌།	སྤྲིན་འདེགས།	བཟང་མོ།	ཐུབ་པའི་བུ།	སྒྲ་སྒྲོག	ཆར་དགའ་བཅས་སོ།	།	

སྨྱུག་གྲོགས༌

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

  རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

  ཞུ་དག་པ།   ཆུང་ཚེ་རིང༌།

  རི་མོ་བ།   ཚ་ེབརྟན། བསྟན་འཛིན་གྲཌ་པ།

  ཐུབ་བསྟན་སངས་རྒྱས།

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

གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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དེ་འདྲའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ཨ་ཇོ་ལྷག་པས་ལྷོ་ནུབ་བྱང་ཤར་ཁག་དབར་གྱི་མཐའ་མའི་འགྲན་

སྡུར་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༥	སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་	༡༠	ཐོག་ཏུ་སིམ་ལའི་རྩེད་ཐང་ཆེན་མོར་འགྲན་སྡུར་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་གསར་འགྱུར་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་བསྐྱལ།	སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་གོང་ཚེས་ཉིན་

རེས་གཟའ་ཉི་མའི་གུང་སེང་འཁེལ་ཡོད་སྟབས།	 ཕ་དོན་གྲུབ་དང་མ་གཡང་འཛོམས་གཉིས་

ལས་ཀ་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མི་དགོས་པ་སྟབས་གཅིག་དོན་གཉིས་གྲུབ་པ་བྱུང་།	

དེ་ཉིན་ཆུ་ཚོད་	༡༠	མ་ཟིན་ཙམ་ལ་ཕ་དོན་གྲུབ་བཟའ་ཟླ་གཉིས་ཨ་ཇོ་ལྷག་པའི་ནང་ལ་ལུག་ཤ་རྒྱ་

མ་གང་ཁྱེར་ནས་རྩལ་འགྲན་ལྟད་མོ་བལྟ་བར་ཕྱིན།	 ཨ་ཇོ་ལྷག་པའི་ནང་དུ་འབྱོར་འཕྲལ་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་རྩེད་ཐང་གི་བཀོད་པ་དང་རྩལ་འགྲན་པ་རྣམས་རིམ་གྱིས་བསྟན།	 དེ་

ནས་རྩལ་འགྲན་དངོས་གཞི་འགོ་བཙུགས།	རྩལ་འགྲན་པ་རེ་རེས་ཉུང་མཐའ་ལ་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀའི་

རིང་སོ་སོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་བསྟན་དགོས་པ་དེ་ཉིད་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་	༡༢	བར་དུ་བརྩེས།		

དེ་ནས་ཉིན་གུང་ཞལ་ལག་གྲུབ་སྟེ་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	 པའི་ཐོག་ཏུ་རྩལ་འགྲན་པ་ལྷག་མ་

བཞིའི་འགྲན་སྡུར་འགོ་བཙུགས།	 དེའི་མཐའ་མར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གོ་རིམ་སླེབས།	 བུས་ཐོག་

མར་རྩེད་ཐང་གི་ཕྱོགས་བཞིར་ཡོད་པའི་ལྟད་མོ་བ་རྣམས་ལ་གུས་འདུད་རེ་ཞུས་ཏེ།	 རང་ཉིད་

ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་གང་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་སྐར་མ་	 ༤༠	 ཙམ་གྱི་རིང་བསྟན་པས།	 ལྟད་མོ་བ་རྣམས་

ཀྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་སྟེ།	དགའ་སྤྲོའ་ིཐལ་མོ་འབྲུག་སྒྲ་གྲགས་པ་ལྟར༌བརྡབས།	

མཐར་རྩལ་འགྲན་པ་ཨང་རིམ་དང་པོ་སོན་པ་གསུམ་གྱི་སྒེར་གྱི་བྱ་དགའ་མ་ཕུལ་སྔོན་

ལ།	 ཕྱོགས་བཞི་སོ་སོའ ་ིརྩལ་འགྲན་པ་གཉིས་ཀྱི་ཨང་ཐོབ་ཕྱོགས་བསྡོམས་བརྒྱབ་སྟེ།	

ཨང་རིམ་དང་པོ་ནས་བཞི་པ་བར་དུ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པའི་བྱ་དགའ་དང་།	 དེའི་ཐོག་

ཏུ་ཨང་རིམ་དང་པོ་གཉིས་ལ་ཕྱོགས་བཞིའི་དབར་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་འགྲན་སྡུར་གྱི་ཨང་རིམ་

དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་རྟགས་མ་ཕུལ།	

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས།
TCV School Suja
P.O. Matroo-175032
Distt. Mandi (H.P.)
INDIA

     གུས་པ་ནི་ད་ལྟ་མ་ཡུམ་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་

སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱུན་དུ་བཀའ་སློབ་དང་བོད་ཡིག་སྒྲུང་

དེབ་སོགས་ཀློག་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད། སྨྱུག་གྲོགས་བཟོ་བའི་དམིགས་

ཡུལ་ནི། སྤྱི་ཚོགས་ནང་མི་དང་མིའི་བར་ལ་མཐུན་ལམ་བཟང་པོ་ཡོང་

བ་དང་། མ་འོངས་པར་བོད་ཡིག་ཐོག་ནས་རང་གི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་ཐུབ་ན་

བསམས་པའི་རེ་བ་ཁྱེར་ནས་བོད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་ན་བསམ་

བྱུང་། བྱས་ཙང་གུས་པ་དང་སྨྱུག་གྲོགས་བཟོ་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་

ཀྱིས་བོད་ཡིག་ཐོག་འབྲེལ་བ་ཡོང་བ་ཞུ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		བསྟན་འཛིན་ཚེ་འཕེལ།

དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ།	བརྒྱད་པ་འཁོར་ལོ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ།

མོན་གྷོཌ་རྙིང་མ་གྲྭ་ཚང་།

རི་མ
ོ་འབྲི་མ

ཁ
ན།		བསྟན་འཛིན་ག

ཡ
ང་སྒྲ
ོན།	 བསྟན་འཛིན་ཆ

ོས
་སྒྲ
ོན།

དྷ་ཤ
ོད་བོད་ཁྱ

ིམ
།	བརྒྱ

ད་པ་བུ
མ
་པ།
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ོ་འ
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་མ
ཁ
ན།
	ས
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་པ
་གྲ
ག
ས
་པ
།

དག
འ་
ཤ
ར།
	ལ
ེག
ས
་བ
ཤ
ད་
འཛ
ིན་
གྲྭ་
དང
་པ
ོ་ཁ
།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

བོད་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་ངོ་སྤྲོད།

རི་མོའ་ིགླིང་ཁ།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

ཆར་དུས་སྐབས་སུ་རྐང་པར་ལྷམ་གོག་རློན་

པའི་རིགས་གྱོན་རྒྱུར་འཛེམ་ཟོན་བྱ་དགོས།	 དེ་

མིན ་དེས་འདམ་

སྲིན་པགས་ནད་

རིགས་ལ་སོགས་

པའི་གཉན་ཁ་བརྟ་

ཉེན་ཡོད།

ཆུ་ཤིང་ལ་ལྕགས་ཞེ་དྲག་ཚད་མཐོ་པོ་ཡོད་པས།	

དེས་ཁྲག་གི་ནང་དུ་ཁྲག་དམར་སྤྲི་དཀར་ཐོན་

སྐྱེད་ལ་ངར་ཤུགས་སློང་གི་ཡོད་པ་བཞིན་ཁྲག་

ཉུང་བའི ་སྐྱ་རྦབ་ཀྱི ་

དཀའ ་ངལ ་ལ ་ཕན ་

ཐོགས་ཀྱི་ཡོད།	

ཨ་ཤོམ་མམ་མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག་གིས་མཁྲིས་

ཞག་ཚད་གཞི་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་མ་ཟད།	 རྒྱུ་ཆེན་

སྐྲན ་ ནད ་ཀྱི ་

ཉེ ན ་ ཁ ་ ཉུ ང ་

དུ་གཏོང་བར་

རོགས་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད།	

ཁ ་ ལ ག ་ གི ་

རྗེས་ལ་ལམ་

སང་ཤིང་ཏོག་

རིགས་བཟའ་

རྒྱུར་འཛེམ་ཟོན་དགོས།	 དེ་མིན་དེས་གྲོད་ཁོག་

སྦོས་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

ཨོྃ། ཨོྃ།

སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཚུལ་
རིམ་པ་གསུམ།

“སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཚུལ་དེར་རིམ་པ་གསུམ་ཡོད་
པ་དང།	 དང་པོ་དེ་དགེ་རྒན་ལས་ཐོས་རྒྱུ་དང་

རང་གིས་བཀླག་རྒྱུ་དེ་ཡིན།	 སྐབས་འདིར་རང་

གི་དགེ་རྒན་ལས་གང་ཐོས་པ་དང་དཔེ་དེབ་

ནས་གང་མཐོང་བ་དེ་དག་ལ།	སློབ་མ་རང་གིས་

རིག་པས་དཔྱད་པ་བྱ་མི་ཐུབ་པས།	 སློབ་སྦྱོང་

ཚད་ལྡན་ཞིག་ཆགས་མེད་པ་དང།	 དེའི་རྗེས་

རིམ་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་གང་མཐོང་བ་དང་ཐོས་

པ་དེ་དག་ལ།	 རིག་པས་དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རིམ་

པ་གཉིས་པ་ཡིན།	 དེ་ནས་གང་ཤེས་པའི་དོན་

དེར་གོམས་འདྲིས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རིམ་པ་གསུམ་པ་

ཡིན་ཞེས་བཀའ་ལན་གནང་ཡོད་པ་རེད།”	
	 						ཅེས་པ་འདི་ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༠	ཟླ་	༡༠	
ཚེས་	 ༡༣	 ཉིན་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཁེ་ལི་

ཕོ་ནི་ཡའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཁ་སི་ཏཱ་ནོ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་ཁག་གི་

དྲི་བར་ལྗགས་ལན་གནང་བ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།	

རི་མ
ོ་འབྲི་མ

ཁ
ན།	བསྟན་འཛིན་ག

ཡ
ང་སྒྲ
ོན།	

ཀ
རྣ་ཊ་ཀ

	ཅིཏྲ་ཀཱ
་ལཱ
་	པ་རི་ཤ

ཐ་མ
ཐོ་སླ
ོབ།	ལ

ོ་རིམ
་ག
ཉིས
་པ།

ཀུན་ལ་ཕན་པའི་སེམས་དང༌།	།གྲོགས་ལ་མཐུན་པའི་ཚིག་དགོས།	།

ཀུན་དང་མཐུན་པ་མི་ཆོས་རྩ་བ་ཡིན།	།

ཀོ་བ་གཅིག་ནས་དྲས་པའི་རྒྱུན་བུ་དང༌།	།ཤ་ཁོག་གཅིག་ནས་གཏུབས་པའི་ཏིག་ག	།

དཀའ་བའི་ལས་ཤིག་མ་བྱས་ན།	།ཞིམ་པའི་ཟས་ཤིག་ག་ལ་རག །

དཀའ་བའི་བྲག་དང་མ་ཐུག་ན།	།བདེ་བའི་སྤང་ལ་སླེབས་མི་ཐུབ།	།

དཀའ་བའི་དུས་སུ་གྲོགས་པོའ་ིབཟང་ངན་རྟོགས།	།འདམ་རྫབ་ནང་ནས་རྟ་ཕོའ་ིཤེད་ཤུགས་ཤེས།	།

དཀོན་གཉེར་ཕྱིས་བདར་མཁས་དྲགས་ན།	།གསེར་སྐུ་རག་ལ་བཏང་ཡོང་ངོ༌།	།

དཀྱིལ་དུ་བཞག་ན་ཕྲ་འདྲ།	།ཟུར་དུ་བཞག་ན་རྒྱན་འདྲ།	།

བཀའ་དྲིན་ལ་བསམ་ཤེས་མེད་པར།	།དྲིན་ལན་ལ་ལོག་འཇལ།	།


