ཉི་ཟླ་རི་བོ།

བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༨

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༤༠

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

ཧིན་སྒོར། ༥

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་བསྟོད་ཚིག

འོད་སྣང་དང་སེམས་དཀར།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

སྔོན་སྨོན་བོད་ལྗོངས་ལྷ་སྐལ། །ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ། །
འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོའ།ི །རྣམ་སྤྲུལ་མཆོག་ལ་གུས་འདུད། །

༸མགོན་ཉིད་གངས་ཅན་ཡུལ་དུ། །བལྟམས་ཀྱང་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི། །
དེད་དཔོན་བླ་མེད་གྱུར་ཏེ། །བྱམས་བརྩེའི་སྦྲང་ཆར་སྩལ་སོང་། །
གང་གི་བྱམས་བརྩེའི་འོད་སྣང་། །གདུལ་བྱའི་ཚོགས་ལ་ཁྱབ་སྟེ། །
སྡུག་བསྔལ་མུན་པ་བསལ་ཅིང་། །བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤ ར་སོང་། །

བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ཡིས། །གདུལ་ཚོགས་ཐེག་པ་གསུམ་ལ། །
འདྲེན་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི། །གནས་ལུགས་སྟོན་མཁས་གཅིག་པུ། །

རྟ་གཞན་ཞིག་གིས། སྙིང་རྗེ། ད་ཁྱེད་མྱང་གི་ཡོད་པ་འདྲ། ངའི་སྦྱིན་བདག་ནི་དེ་འདྲའི་སྡུག་ཆགས་མེད། ངའི་
སྦྱིན་བདག་གིས་ང་ལ་ལས་ཀ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བསྐུལ་ཀྱང་གཟན་ཆག་ཡག་པོ་སྤྲོད་ཀྱི་འདུག འོན་ཀྱང་ཁོས་
ངའི་རྟེའུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་བཙོངས་སོང། དེའི་སེམས་སྡུག་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་གཟན་ཆག་
ཡག་པོ་སྤྲད་ཀྱང་ཟ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་རང་གཟུགས་པོ་སྐྱོ་པོ་ཆགས་སོང་། འོན་ཀྱང་སྦྱིན་
བདག་ལ་ངའི་ཐོག་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མེད་སྟབས། ངའི་གཟུགས་པོ་སྐྱོ་པོ་ཆགས་པར་དོ་སྣང་དང་
ཚོར་བ་བྱུང་མི་འདུག ཅེས་བཤད།

འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་སླད་དུ། །ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཆེད་དུ། །
བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཕྱིར། །མཐའ་ཡས་མཛད་འཕྲིན་གཙོ་གསུམ། །
བགྲང་བྱ་དོན་དྲུག་སོན་པའི། །སྐུ་ཡི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་མོར། །
བཀྲ་ཤ ིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་ཞིང་། །སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་ཤ ོག། །

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན། །བོད་འབངས་མང་གཙོའི་སྲོལ་འབྱེད། །
མཛད་འཕྲིན་རླབས་ཕྲེང་རྒྱས་ཤ ིང་། །ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་འགྲུབ་ཤ ོག །

མཚན་གྱི་ནམ་མཁའ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་ཤ ོས་ཤ ིག་ཡིན།

སྐབས་དེར་

བགྲང་ལས་འདས་པའི་སྐར་ཚོགས་མང་པོ་ཁུ་སིམ་པའི་མུན་ནག་ཁྲོད་དུ་འོད་འཚེར་ཞིང་།
བཀྲག་མདངས་ཆེ་བའི་གཟའ་སྐར་རྣམས་སྐར་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་མྱུལ་བ་མ་ཟད་། སྐར་མ་དུ་བ་
མཇུག་རིང་ཚོ་ཡང་འགྲོ་འོང་བྱེད།

དེ་འདྲའི་མཚན་གྱི་ནམ་མཁའི་ཐོག་ལ་སྦྱོང་རྒྱུའི་གནམ་

རིག་སྐར་དཔྱད་ནི། ཆེས་སྔ་རབས་ཀྱི་ཚན་རིག་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན།

ང་ཚོས་གང་མཐོང་ཐུབ་བམ།

ཐོན་པའི་ཨེ་རྱིལ་

(aerial)རྒྱང་
ཤེལ་ཟེར་བ་དེའི་

རིང་ཚད་ལ་མི་

ཊར་༥༠ཙམ་ཡོད།

ཆུང་ཆུང་དང་། དེའི་རྣམ་པ་འགའ་ཤས་ལས་
མ་ཟད།

ཡོན་སྔ་མའི་སྐབས་སུ་ཁོ་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་བྱས་ཏེ་

ཡོད་ནའང་། རྒྱང་ཤ ེལ་ནང་ང་ཚོས་དེ་ལས་མང་

བ་ཞིག་མཐོང་ཐུབ། མིག་གིས་བལྟས་ན་ཟླ་བ་
མཐོང་མི་ཐུབ་ཀྱང་།

མི་ཚོས་ལོ་ངོ་ས་ཡ་མང་པོའ ི་རིང་སྐར་མ་ལ་བལྟ་གྱིན་བསྡད་ཡོད་ཤས་ཆེ།
༥༠༠༠ཙམ་གྱི་སྔོན་ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་ངེས་རེད།

ན་ཟླ་བའི་གཟུགས་དབྱིབས་ཆེན་པོ་མཐོང་བ་

དེའི་ངོས་ཀྱི་དོང་ཁའང་མཐོང་ཐུབ།

རྒྱང་ཤ ེལ་སུས་གསར་གཏོད་བྱས་སམ།

ཕྱི་ལོ་༡༦༠༨ལོར་ཧེནྶ། ལིཔྤར་ཤ ེ་(Hans Lippershey) ཟེར་བའི་ཧོ་ལནྜ་གྱི་མི་ཞིག་གིས་

རྒྱང་ཤ ེལ་ཐོག་མར་བཟོས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཨི་ཊཱ་ལིའི་མི་རིགས་ཀྱི་གྷེ་ལི་ལི་ཨོ་(Galileo)
པ་རེད། ཁོང་གིས་རྟོག་ཞིབ་ཐོག་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་༡༦༠༩-༡༠ཡི་དགུན་དུས་སྐབས་བྱས་པ་རེད།
ཟླ་བའི་དོང་ཁ།
ཉི་མའི་ནག་ཐིག

གཟའ་ཕུར་བུ།

ཁོས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཟླ་བ་རྣམས་དང་། འཛམ་གླིང་གི་ཟླ་བའི་དོང་ཁ་དང་། ཉི་མའི་སྟེང་གི་
ནག་ཐིག་བཅས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་ཁོ་

ཚོས་དོ་གལ་ཆེན་པོའ་ི ངང་མཚན་གྱི་ནམ་མཁའི་སྐོར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཕལ་ཆེར་ལོ་ངོ་

རྒྱང་ཤེལ་བརྒྱུད་བལྟས་

ཞེས་པས་མཚན་གྱི་ནམ་མཁའི་སྣང་ཚུལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་པར་རྒྱང་ཤ ེལ་ཐོག་མར་བེད་སྤྱད་

གུང་སེང་དུ་སླེབས་པའི་ཉིན་དང་པོ་དེར་བུ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ཚལ་ཞིང་ནང་ལ་རྨོ་མོར་པད་ཚལ་འགོག་རོགས་ལ་
ཕྱིན་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་ར་མོ་གཉིས་མཐོང་སྟེ་རྨོ་མོ་ལ་སྔར་མེད་པའི་ར་མོ་གཉིས་ཇི་ལྟར་སླེབས་ཚུལ་སྐད་
ཆ་དྲིས་པར། རྨོ་མོས། ཁྱེད་གཉིས་སྐྱེས་པ་ནས་བཟུང་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱེད་གཉིས་ཚེ་རིང་ནད་མེད་དང་། བྱ་བ་
ལམ་འགྲོ་ཡག་པོ་ཡོང་ཆེད་དུ། ལོ་ལྟར་དགེ་སྦྱོར་གང་མང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར། ད་ལོ་ཁྱེད་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ར་མོ་
འདི་གཉིས་སྲོག་བླུ་ཚེ་ཐར་བཏང་བ་རེད། འདི་གཉིས་མ་ཤི་བར་དུ་ང་ཚོས་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་རང་གཉིས་ར་
མོ་གཉིས་ཀྱི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས་བྱམས་པོ་བྱོས་ཤོག པད་ཚལ་ངས་བཀོག་ཆོག ཅེས་བཤད། མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

རྗེས་སུ་

མི་ཚོས་སྐར་མའི་ཐོག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཐོག་མ་
ག་དུས་འགོ་བཙུགས་སམ།

མཚན་གྱི་ནམ་མཁའི་ནང་ང་ཚོའི་མིག་གིས་དངོས་གཟུགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་

དེ་ནས་ཟླ་ཤ ས་སོང་རྗེས་སློབ་གྲྭའི་གུང་སེང་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་སྤོ་པོ་རྨོ་མོའ་ི ནང་དུ་
ཉིན་ཤ ས་སྡོད་པར་ཕྱིན། དེར་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། རྒན་འཁོགས་གཉིས་ཀྱིས་དེ་དག་
ལ་བྱམས་བརྩེའི་ངང་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བུ་མོ་གཉིས་ཀྱང་སྤོ་པོ་རྨོ་མོའ ི་ནང་དུ་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་
མང་པོ་ཡོད་པས། གུང་སེང་གི་དུས་ཚོད་གཏོང་ས་ཡག་པོ་རག་ངེས་བསམས་ནས་དགའ་ཚོར་ཞེ་དྲག་སྐྱེས།
དེ་བཞིན་སོ་སོའ ི་ཉིན་ཤ ས་རིང་གི་གུང་སེང་དེ་དོན་ལྡན་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་བཅས་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་དེ་
ཚོའི་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་གཏོང་འགོ་བཙུགས།

ཡིན།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

གྷེ་ལི་ལི་ཨོ་ཡི་རྒྱང་ཤ ེལ།

ཡང་རྗེས་ལ་ཡོང་བཞིན་པའི་དྲེལ་གཅིག་གིས། ང་ནི་ལོ་མང་སྔོན་ནས་སྦྱིན་བདག་འདིའི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད། ད་ང་རྒན་འཁོགས་ཆགས་ཏེ་ཁུར་ལྗིད་པོ་འཁྱེར་དུས༌སུག་ཚིགས་ལོག་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག འོན་ཀྱང་སྦྱིན་
བདག་གིས་ང་རང་ལ་སྔར་བཞིན་ལས་ཀ་ལྗིད་པོ་དེ་འདྲ་མུ་མཐུད་ནས་བསྐུལ་པ་མ་གཏོགས། ང་རྒན་འཁོགས་
ཆགས་པར་བསམ་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག་པར་བློ་ཕམ་ཡོད། མི་དེ་ཚོས་ང་ཚོ་ལྟ་བུར་སྙིང་རྗེ་ཡི་མེད་པ་འདྲ། ཞེས་
གླེང་སློང་བྱས་པ་ཐོས། དེའི་རྗེས་ལ་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོའི་སྦྱིན་བདག་སོ་སོར་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བཤད་
པར། སྦྱིན་བདག་ཚོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་སྔར་གྱི་གནས་སྟངས་ལས་དྲག་ཏུ་ཕྱིན།

གནམ་ལ་ལྟ་སྐབས།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

གྷེ་ལི་ལི་ཨོ་ཡི་རྒྱང་ཤ ེལ་དེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་

བཞག་པ་ལས་ཤེས་ཐུབ།

དེ་བཞིན་བྷེ་བི་

ལོན་གྱི་མི་ཚོ་(Babylonians)ནི་སྒྱུ་རྩལ་

དེ་ནི་དཀྱིལ་ཤར་གྱི་སྲིད་པའི་དཔལ་

སྒྱུ་སྐར།

ལྡན་པའི་ལྟ་ཞིབ་པ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཨི་ཇིཔྚ་
མི ་ རི ག ས་ཚོའང་(Egyptians)དེ ་ ལྟར་
ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོ་ཚོས་དེའུ་བང་སོ་

དེའུ་བང་སོ།

རྣམས་རྒྱུ་སྐར་རམ་སྐར་མའི་བཀོད་རིས་སུ་

བསྒྲིགས་བཟོ་བྱས་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་རེད། ཨིན་ཡུལ་དུ་ཕྱི་ལོའ ི་སྔོན་གྱི་ལོ་ ༢༨༠༠
ཙམ་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཁང་གི་བཟོ་འདྲ་བ་རྡོ་སྒྲེང་(Stonehenge)ཞིག་བཞེངས་ཡོད། རྡོ་དེ་
རྡོ་སྒྲེང་།

དག་ནམ་དུས་མི ་ འདྲ་བའི ་ སྐབས་སུ་ཉི་ མ་
དང་ཟླ་བའི་གནས་བབས་སྟོན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་

གྲལ་དུ་བསྒྲིགས་ཡོད། གནའ་རབས་ཀྱི་རྒྱ་

རིགས་དང་མ་ཡཱའི་མི་རིགས་(Mayan)ཀྱི་
གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་མཁས་པ་ཚོས་རྟོག་

ཞིབ་བྱས་པའི་འཁྲུལ་མེད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྣམས་བཞག་ཡོད།

2

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ ་ གཱནྡྷཱི།

ཉིན་རྒྱབ་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར།

ལྷུག་རྩོམ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

དབྱར་དུས་ཀྱི་ཉི་མ་ནི་དགུན་དུས་ཀྱི་བཟོད་གླགས་མེད་པའི་གྲང་ངར་གྱི་

ཨིན་ཡུལ་གྱི་མངའ་འོག་གི་རྒྱལ་ཕྲན་པོར་
བྷནྡར་ ༡༨༨༠ ལོར།

གདུང་བ་ལས་ལྡབ་གསུམ་བཞི་ཡིས་ཚ་གདུག་ཆེ་བ་ཡོད་པས།སློབ་ཕྲུག་
ཚོ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུར་ཉོབ་སྣང་སྐྱེས་ལ་ཁ་ལག་གི་བྲོ་བའང་བརླག་འགྲོ་བའི་
དུས་སྐབས་ཤ ིིག་ཡིན།

ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭའི་རྒྱབ་ཏུ་ག་ལེར་རྒྱུག་བཞིན་པའི་

གཙང་ཆུ་དེ་ཡི་རླུང་བུའང་ཚ་གདུག་དེ་དང་འདྲེས་ཏེ་འགྲམ་པར་ཕོག་སྐབས།

འཛིན་གྲྭའི་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་དེའི་ནང་གཉིད་ལམ་སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས་གཏོང་བ་
མ་ཟད། ཉིན་རྒྱབ་ཀྱི་སློབ་ཚན་འཁྲིད་མཁན་
གྱི་ རྒན་ལགས་དེ ་ ལོ ་ རབས་དྲུག་བཅུའི ་ མི་

ང་ནི་སྔ་དྲོ་ཕྱི་པོ་ལང་ཞིང་དགོང་མོ་ཕྱི་པོ་ཉལ་ཏེ་དུས་ཚོད་ལ་

ཏན་ནས་གུས་བཀུར་མི་ཞུ་མཁན་ཞིག་དང་། སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལའང་
བརྩི་འཇོག་མི་བྱེད་མཁན་གྱི་སློབ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡར་དགེ་རྒན་དང་མར་

རྒན་བདག ཐ་ན་ཉལ་ཁང་དོ་དམ་པས་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཁོ་ཚོས་ང་

ལ་བཀའ་བཀྱོན་ཡང་ཡང་གཏོང་གི་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་ང་རང་ཁོ་ཚོ་ལ་ཞེན་

པ་གཏིང་ནས་ལོག་གི་ཡོད། ང་ལ་མཚོན་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་སློབ་ཡོན་དང་གྱོན་
གོས་ཆ་ཚང་རང་གི་ཕ་མས་དགུན་དུས་བལ་གོས་ཀྱི་ཚོང་བརྒྱབ་པའི་དངུལ་

ལས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁོ་ཚོས་ང་ལ་གཤེ་གཤེ་གཏོང་བའི་དབང་ཆ་སུ་ཞིག་
གིས་སྤྲད་ཡོད་དམ་དྲན་པ་མ་ཟད།

འཁྱེར་བཟོ་དེ་ནི། གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་
མང་ཆེ་བ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་རེད།

སློབ་ཁྲིད་ཉན་རྒྱུ་ལའང་དེ་བས་མི་སྤྲོ། གང་

		

ལྟར་དབྱར་དུས་ཉིན་རྒྱབ་ཀྱི་སློབ་ཐུན་དེ་ནི་
ཤོས་ཀྱི་སློབ་ཐུན་ཞིག་ཡིན།

````````

མོ་ཧན་དཱས།
ཁྱེད་རང་
གཟུགས་པོ་བདེ་པོ་ཨེ་འདུག

སྔ་དྲོ ་ དགེ ་ རྒན་གཞན་གྱི ས ་སློ བ ་ཚན་འཁྲི ད ་སྐབས་འཛི ན ་

གྲོགས་ཚོས་དགའ་སྣང་ཆེན་པོའ ི་ངང་རྒན་ལགས་ལ་ཉན་ཞིང་།
ཡོངས་རྫོགས་དགོད་སྒྲས་ཁེངས་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།

འཛིན་གྲྭ་

འོན་ཀྱང་རྟ་བདུན་

དབང་པོ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལ་དལ་བུར་སླེབས་དུས་འཛིན་གྲྭའི་དགོད་སྒྲ་
དེའང་དལ་བུས་ཆུང་དུ་འགྲོ། སྐབས་དེ་དུས་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་གདོང་གཞི་དེ་

ཉི་མར་བསྲོ་བའི་མངའ་རིས་ཁམ་བུ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་། རྒན་ལགས་ཀྱི་གསུང་
དེ་ཡང་སྦྲང་མའི་གཤོག་སྒྲ་ལྟ་བུ་ལས་གོ་ཡི་མེད། ང་རང་འཛིན་གྲྭའི་ནང་གི་

རྐུབ་སྟེགས་མཐའ་མ་དེར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་གཉིད་ཁུག་ནའང་དགེ་རྒན་

གྱིས་མཐོང་བར་དཀའ་བས། སྐབས་འགར་ང་རང་གཉིད་དུ་ཡུར་ནས་སྡོད།

སྟབས་མི་ལེགས་པའི་དུས་རེ་ཞིག་ལ་དགེ་རྒན་གྱིས་ངའི་མིང་ནས་བོས་
ཏེ། དྲི་བ་དྲི་དུས་རོགས་པས་ང་རང་གཉིད་དཀྲོགས་ཏེ་དྲི་བ་གསལ་པོ་བཟོ་
ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

མོ་ཧན་དཱས་ཀརྨ་ཅནྡ། གཱནྡྷཱི།
༼རང་ལོ་༡༡ སྐབས།༽

བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བསྡུས།

ཉིན་གཅིག་དཔོན་ཆེན་ཞིག་གིས་རང་གི་གཡོག་པོ་ལ་ཆང་རིན་

རེད་་་་ཧིནྡུའི་དཔེ་ཆ་རྙིང་
པ་ཞི ག ་གི ་ ནང་འདི ་ འདྲ་
བཤད་འདུག

གཡོ ་ བ་མེ ད ་པའི ་ དད་པའི ་ ལམ་ལ་ཞུགས་
དེ་ལ་དང་བའི་སྒོ་ནས་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་གང་དག་་་

མ་སྤྲད་པར་ཆང་ཉོས་ཤ ོག་ཅེས་བཀའ་བཏང་བས། གཡོག་པོས་
དཔོན་ཆེན་ལགས། དངུལ་མེད་ན་ཆང་མས་ཆང་བཙོང་ཨེ་ཡོང་
ཞེས་སྨྲས་པས། དཔོན་ཆེན་གྱིས་དངུལ་སྤྲད་ན་ཆང་སུས་ཀྱང་ཉོ་

ཤེས། གལ་ཏེ་དངུལ་མ་སྤྲད་པར་ཆང་ཉོ་ཐུབ་ན་དེ་དངོས་གནས་
ཡོན་ཏན་ཡིན་ཞེས་སྨྲས།
ལགས།

དེ་ནས་ཡུད་ཙམ་སོང་རྗེས་གཡོག་པོས། དཔོན་ཆེན་

ཆང་ཉོས་ཡོད་པས་ཁྱེད་ཆང་མཆོད་དང་ཞེས་སྨྲས་པ་

དང་སྦྲགས། ཆང་སྣོད་སྟོང་པ་ནས་དཔོན་ཆེན་གྱི་ཕོར་པའི་ནང་
དེའི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

རང་གཅི ག ་པུའི ་ ཆེ ད ་དུ་བསམ་པ་མ་ཡི ན ་པར།
གཞན་གྱི་དོན་དུ་རང་ཉིད་ཡལ་བར་དོར་དགོས་ཟེར་
བའི་དོན་རེད།

ཆང་ཡོད་པ་ལྟར་བླུག་ཁུལ་བྱས་པས། དཔོན་ཆེན་གྱིས་གཡོག་

པོའ་ི ལག་གི་ཆང་སྣོད་སྟོང་པ་ཡིན་པ་ཤེས་ནས་ཁོང་ཁྲོ་མེ་ལྟར་

པ་གང་ཞིག་ལ་ཁོང་གིས་འཁྲིད་པའི་བོད་ཡིག་

གི་སློབ་ཚན་དེའང་སྤྲོ་སྣང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན།

ཁོང་འཛིན་གྲྭར་འཛུལ་ཡོང་

སྐབས་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཤུབ་བུར་“གཉིེད་སྨན་”སླེབས་སོང་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད།
ཁོང་སླེབས་མ་ཐག་རང་གི་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་བསྡད་དེ།

རྒྱབ་ཤོག་ལི་ཁྲིའི་

མདོག་ཅན་གྱི་སློབ་དེབ་དེ་ཁ་ཕྱེས་ཏེ། ཁ་སང་གི་ཁྲིད་མཚམས་དེ་ནས་མུ་
མཐུད་སློབ་ཚན་ཁྲིད་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད། དབྱར་དུས་ཉིན་རྒྱབ་ཀྱི་གནམ་

གཤིས་དང་ཁ་མཐུན་པའི་རྒན་ལགས་ཀྱི་སློབ་ཚན་དེ་རྣ་བས་ཐོས་དཀའ་ལ་

དོན་ཡང་མི་གོ སློབ་ཕྲུག་འཚུབ་པ་རེ་ཟུང་གིས་རྒན་ལགས་ཀྱི་བཞིན་རས་
བྲིས་ཏེ། གད་མོ་དགོད་བཞིན་དུ་འཛིན་གྲོགས་གཞན་ཚོ་ལའང་བསྟན་ནས་
དེ་མུར་ཁོ་ཚོས་ཀྱང་དགོད་ཀྱི་ཡོད།

འགའ་ཤས་སློབ་གྲྭར་བལྟ་ཀློག་བྱེད་

མི་ཆོག་པའི་དབྱིན་ཡིག་གི་སྒྲུང་དེབ་ཆུང་ངུ་དག་ཀློག་གིན་བསྡད། ཡང་ཁ་
ཤས་ང་དང་འདྲ་བར་མིག་ཕྱེད་བཙུམ་ངང་གཉིད་ཀྱི་དྲ་བར་ཚུད་དེ་རྨི་ལམ་
མཇུག་མ་སྒྲིལ་བ་འགའ་གཏོང་གིན་བསྡད།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

གོང་གི་མཚར་གཏམ་འདི་སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་
བའི་《བོད་ཀྱི་དགོད་གཏམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས༌》ཞེས་པ་ནས་འགོ་བརྗོད་ཕྲན་བུར་

བཅོས་ཏེ་ཟུར་འདོན་ཞུས།

གྲུའི་རྟིང་རྡོ་ཐོབ་ས་ནས༌༌༌༌༌༌༌༌

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

རྒན་ལགས་ཀྱིས། བག་བྲོ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གྲུ་ཚུགས་ནས་ལེ་

དབར་གཅིག་གི་སར་གྲུའི་ཐོག་སླེབས་སྐབས་དྲག་ཆར་བརྒྱབ་ན།
ཁྱེད་རང་གིས་གང་བྱེད་རྩིས་ཡོད་དམ།

བག་བྲོས། རྒན་ལགས། ངས་གྲུའི་རྟིང་རྡོ་ཕྱི་ལ་གཡུག་ས་རེད།

རྒན་ལགས་ཀྱིས། བྱས་ན། དྲག་ཆར་གཞན་དག་ཅིག་བརྒྱབ་པ་
ཆ་བཞག་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་གང་བྱེད་རྩིས་ཡོད།

བག་བྲོ་ཡིས། རྒན་ལགས། ངས་གྲུ་འདོགས་ལྕགས་ཀྱུ་རྟིང་རྡོ་
གཞན་ཞིག་ཕྱི་ལ་གཡུག་ས་རེད།
རྒ ན ་ ལ ཌ ་
ཀྱིས། ཨ་

ལས། འོ་

ན ་ ད ་ དུ ང ་
དྲ ག ་ ཆ ར ་
གཞན་དག་
འབར་ཏེ། སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་ལྐུགས་པ་ཁྱོད་ཆང་སྣོད་ནང་ཆང་

མེད་པར་ང་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་བཤད་པས།
གཡོག་པོས་ཞི་འཇམ་པོའ ི་ངང་ནས། དཔོན་ཆེན་ལགས། ཆང་
སྣོད་ནང་ཆང་ཡོད་ན་སུས་ཀྱང་འཐུང་ཤ ེས།

གལ་ཏེ་ཆང་སྣོད་

སྟོང་པའི་ནང་ནས་ཆང་འཐུང་ཤ ེས་ན་དངོས་གནས་ཡོན་ཏན་རེད་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཉེ་བ་དེ་དྲན་ཞིང་ཉོབ་སྣང་སྐྱེས། དགེ་རྒན་ཉོབ་

མཚར་གཏམ།

ཆང་སྣོད་སྟོང་པའི་ནང་གི་ཆང་
མི་མང་པོས་ལྟ་རུབ་རྒྱག་དུས།
ང་རང་འཚབས་ནས་བསམ་རྒྱུ་དྲན་རྒྱུ་མེད་པ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག
		
འདི་ཡ་མཚན་པོ་མིན་ནམ།

ཞོ ག ས་པའི ་ དགོ ད ་སྒྲ་མཇུག་མ་

སྒྲིལ་གོང་ང་རང་ཉིན་རྒྱབ་ཀྱི་སློབ་ཐུན་འཚོག་ལ་

ལོ ་ གཅི ག ་གི ་ སློ བ ་ཐུན་ནང་ནས་ཆེ ས ་ཉོ བ ་

མོ་ཧན།

ང་རང་ཆེན་པོ་ཆགས་སྐབས་ཁོ་ཚོར་

བལྟ་ཆོག་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་བློ་

སྣ་ཞི ག ་གི ་ སྣང་བརྙན་བསྐྲུན་གྱི ་ ཡོ ད ་པས།

མོ་ཧན། ཤོག་གྲངས་ ༤༩ ནས་
ཀློག་དང་།

པ་གང་དག་དང་།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༡

ཅེས་སྨྲས་པས། དཔོན་ཆེན་ལན་རྒྱག་ཐབས་བྲལ་ནས་འཇིགས་
སྐྲག་ཆེ་བའི་གདོང་པ་དེའང་ལྐུགས་པས་ལྷ་མཐོང་བ་ལྟར་དུ་གྱུར།

ཅིག་བརྒྱབ་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་གང་བྱེད་རྩིས་ཡོད་དམ།

བག་བྲོས། རྒན་ལགས། ངས་ད་དུང་གྲུ་འདོགས་ལྕགས་ཀྱུ་གཞན་
ཞིག་ཕྱི་ལ་གཡུག་ས་རེད།

རྒན་ལགས་ཀྱིས། ཏོག་ཙམ་སྒུགས་དང་། ཁྱེད་ལ་གྲུའི་རྟིང་རྡོ་དེ་
ཚོ་ག་ནས་ཐོབ་ཀྱི་འདུག་གམ།

བག་བྲོས། རྒན་ལགས། ཁྱེད་ཉིད་ལ་དྲག་ཆར་དེ་ཚོ་གང་ནས་
ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཐོབ་ཀྱི་འདུག ཅེས་ཟེར་རོ། །

Piya Maria Vas ཞེས་པས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་Jokes for childrenTeacher Jokes ཞེས་པའི་མཚར་གཏམ་ལ་གཞི་བཅོལ།
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ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

༄༅། །ཨེ་སོབ་ཀྱི་བསླབ་སྒྲུང་།

༢༩༽ ཝ་མོ་དང་རུས་སྦལ།

ཐེངས་གཅིག་ཝ་མོ་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་པ་ཞིག་ཁ་ལག་འཚོལ་དུ་ཕྱིན།

རེད། འོན་ཀྱང་ཁོས་རུས་སྦལ་ཟ་འགོ་བརྩམས་ཀྱང་ཕྱི་སྐོགས་མཁྲེགས་དྲགས་ཏེ་གཅོག་
མ་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ནས་སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་རུས་སྦལ་གྱིས། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་མཉེན་པོ་བཟོ་
བར་ང་ཆུའི་ནང་འཁྱུག་ཙམ་བླུག་དགོས། ཞེས་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་རེད།

དེ་བཞིན་ཝ་མོ་ཀླད་མེད་དེས་རུས་སྦལ་གྱི་སྔ་རྗེས་ཀྱི་བསམ་ཤེས་རྟོགས་རྒྱུ་

ཕར་བཞག དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་བསླབ་བྱ་ཡག་པོ་ཞིག་ཏུ་གོ་སྟེ། ཁོ་རང་གིས་བཟུང་པའི་ཟས་

སུ་འགྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དེ་རྒྱུག་ཆུ་ལ་

ཁྱེར་ནས་ཆུ་རྒྱུན་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་
བཅུག་པ་རེད།

དེ འི ་ རྗེ ས ་ལ་རྐྱལ་རྒྱག་པར་འགྲན་ཟླ་

བྲལ་བའི ་ རུས་སྦལ་གྱི ས ་གློ་བུར་དུ་

ཤུགས་ཀྱི ས ་འཐེ ན ་ཏེ ་ ཝ་མོ འ་ི སྡེ ར ་མོ ་
དེ་ནས་རྒྱུག་ཆུའི་

དཀྱིལ་ཙམ་དུ་སླེབས་པ་དང་ཆུའི་ཁར་ཐོན་ཏེ་གད་མོ་དགོད་བཞིན། ཁྱེད་རང་ལས་སྤྱང་
གྲུང་དོད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་རེད། ད་ཁྱེད་རང་ལྟོགས་པར་བསྡད་དགོས་
ཀྱི་རེད། ཅེས་སྨྲས་སོ། །

བསླབ་བྱ། རིག་སྟོབས་ཡོད་ན་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཆུང་གང་ལས་ཀྱང་ཐར་ཐུབ།

༣༠༽ ཆགས་སེམས་ཆེ་བའི་སེངྒེ་དང་ཞིང་པ།

སྟབས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་སེངྒེ་ཞིག་ཞིང་པའི་བུ་མོ་སྙིང་རྗེ་མོ་ཞིག་ལ་སེམས་པ་ཤོར་

བ་རེད། དེ་ནས་ཁོས་ཞིང་པའི་བུ་མོ་མནའ་མར་སློང་ཆེད་ཞིང་པའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན། ཞིང་པ་
དེ་ཁོ་རང་གི་བུ་མོའ ི་མ་འོངས་པའི་མི་ཚེའི་ཐོག་སེམས་ཁྲལ་ལངས་པ་རེད།

ཡིན་ཡང་

སེངྒེ་ལ་ཁ་ཐུག་ཁས་ལེན་མི་བྱེད་པའི་བློ་ཁོག་མེད་སྟབས། ངའི་བུ་མོ་སོ་དང་སྡེར་མོ་ལ་

འཕྲོད་ཀྱི་མེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁྱེད་རང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བཀོག་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་འདི་གར་
ཤོག དེ་ནས་ཁྱེད་རང་མོའ ི་མཉམ་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབ་ཆོག་གི་རེད། ཅེས་ཞིང་པས་མ་ཡིན་

༥༽ ལོང་བ།

མདུན་དུ་བཱིར་བལ་གྱིས་འཛམ་གླིང་ནང་གི་མི་ཕལ་ཆེ་བར་མིག་གཉིས་ལྡན་ཀྱང་དོན་ལ་
ཞ་ར་རེད་ཅེས་བརྗོད། བཱིར་བལ་གྱིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆར་སྐུ་བཅར་བ་རྣམས་ཡ་མཚན་
པ་མ་ཟད། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་འཕྱ་སྨོད་གནང་། འོན་ཀྱང་བཱིར་བལ་གྱིས་བག་ཕེབས་པོའ ི་

ངང་ནས། “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ངས་གང་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཕྱིས་སུ་དུས་ཚོད་རན་འཚམས་
ཤིག་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཁུངས་སྐྱེལ་ཞུས་ཆོག” ཅེས་སྨྲས།

ཉིན་ཤ ས་རྗེས་ལ་བཱིར་བལ་གྱིས་ཉལ་ཁྲིའི་སྒྲོམ་སྟོང་པ་ཞིག་འཁྱེར་ནས་གྲོང་

འགོ་བཙུགས་པ་རེད།

ལམ་དཀྱིལ་ལ་ཉལ་ཁྲིའི་སྒྲོམ་བཞག་ནས་ཐག་པ་སླ་

བཱིར་བལ་གྱི་མངའ་འོག་གི་ལས་མི་ཞིག་ཀྱང་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་

བཅར་ཏེ་བཀོད་མངགས་ལྟར།

ལག་

འཁྲིས་ལ་ལངས་ནས་བསྡད།

བཱིར་

ཆ་ཞིག་བཤད་པ་རེད།
		

པར་དེབ་དང་སྨྱུ་གུ་བཟུང་ནས་ཁོའ་ི ཉེ་

སོ ་ དང་སྡེ ར ་མོ ་ རྣམས་བཀོ ག ་པ་རེ ད །

རྗེས་འདེད་བཏང་བ་རེད།

མོའ་ི མ་འོངས་པའི་མག་པ་ཀ་ཀོའ ོམ་(Kakoum)གྱི་ཡུལ་པ་ཊ་ཝོ་མི་ཀ་ཡི་

བོང་བུ་ཉམ་ཆུང་ཞིག་ཡོད། ཁོ་པས་སོ་སོའ ི་སྐད་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་མེད། དབྱར་ཁའི་དུས་

ཀྱི་ཉིན་གཅིག་ཁོ་རང་རྩྭ་ཟ་བཞིན་པའི་སྐབས་ལ།

ཆ་ག་པ་རྣམས་ཀྱི་དགའ་སྤྲོ་ལྡན་པའི་

ལ་དྲིས་པ། ཁྱེད་རང་སྐད་ཡག་པོ་དེ་འདྲ་ཡོང་བ་ལ་ག་རེ་ཟ་ཡི་ཡོད་དམ། ཞེས་དྲིས་པ་
དང་། ཆ་ག་པ་དེས་གད་མོ་དང་སྦྲགས། ཟིལ་པ་ཟ་ཡི་ཡོད། ཅེས་ལན་འདེབས་བྱས།
དེ་ནས་བོང་བུས་ང་ལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་འདི་ག་རང་ཡིན་བསམས་པ་རེད།

དེ་

ཕྱིན ་ ཆ ད ་ བོ ང ་ བུས ་ སོ ་

སོའ་ི མི་ཚེ་ལྷག་མ་ཆ་ཚང་
ཧ་ཅང་གིས་སྤྲོ་སེམས་

ངང་རྩྭ་ཟ་བཞིན་ཡོད། ལྷག་ ཇོན་སི་མིཐ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌ཡང་ཡུལ་དེར་མེད་པས་གཞིས་འབྱོར་

པར་དུ་ཐོ་རེངས་ཀྱི་ཟིལ་པ་ དབྱིན་ཇི་བ་དང་ཡུལ་མི་ཨིན་ཌི་ཡན་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན། ལོཌ་ དི་ ལཱ་
ཝཱར་ཡིས་ཨིན་ཌི་ཡན་ཚོར་བསམ་གཞིག་མ་བྱས་པར་པོ་ཧཱ་ཏན་གྱིས་གཞིས་
ཡོད་པའི་རྩྭ་ཟ་རྒྱུར་དོ་སྣང་
འབྱོར་བ་ཚོར་ས་ཆ་ག་ཚོད་དགོས་པ་བཞིན་སྤྲད་དགོས་པའི་བཀའ་ཡིག་ཕོ་ཉ་
ཆེན་པོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ལོ་མང་པོའ ི་རིང་ཟིལ་པ་ཕྲོམ་ཕྲོམ་འཁོར་བའི་རྩྭ་བཟས་
བ་ཚོར་བཏང་ནས་བསྐུར། དེར་པོ་ཧཱ་ཏན་རབ་ཏུ་ཁྲོས་ནས། ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་
ཀྱང་ཁོ་རང་གི་སྐད་ལ་འགྱུར་བ་རྩ་བ་ནས་ཕྱིན་མེད། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། རང་བྱུང་
མི་དེ་ཚོས་ང་ཚོར་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་ཀྱིས་ང་ཚོའི་ས་ཆ་རྐུ་མ་རྐུ་ཡི་འདུག
ཁམས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་གཟན་རྩྭ་བཟའ་རྒྱུའི་དང་ག་ཡག་པོ་ཞིག་སྤྲད་པ་རེད།
ང་ཚོས་ཁོང་ཚོ་གཏན་དུ་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཞེས་བཤད།

བསླབ་བྱ། མིག་དཔེ་ཡར་བལྟ་བྱ་དགོས།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

སྐྱིད་ཤོད་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

ངོ་མ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མཁྱེན་འདོད་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་ནས་ཨཀ་བར་ལམ་སང་བཱིར་
བལ་ཡོད་སར་ཕེབས།

བཱིར་བལ་ཤིང་ཁྲི་འཐག་སར་རྒྱལ་པོ་ཕེབས་ནས་ཁོང་གིས་བཱིར་བལ་གྱིས་

ལས་བཞིན་པའི་ལས་ཀར་གཟིགས་ནས་ཡ་མཚན་དང་བཅས། རྒྱལ་པོས། “བཱིར་བལ་
ཁྱེད་རང་ལམ་དཀྱིལ་དུ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།” ཞེས་དྲིས་པ་དང་། བཱིར་བལ་གྱིས་རང་

གི་ལས་མི་དེར། “རྒྱལ་པོའ ི་མཚན་ཐོ་གཞུང་གི་དང་པོ་དེར་འབྲི་རོགས།” ཞེས་བཤད།

རྒྱལ་པོས་ཐོ་གཞུང་ག་རེའི་ཆེད་དུ་ཡིན་མིན་མཁྱེན་རྟོགས་སླད་ལས་མི་དེའི་ལག་ནས་
འབྲི་དེབ་ཚུར་ལེན་ནས་གཟིགས་པས། འབྲི་དེབ་དེའི་མགོ་བརྗོད་དུ། “མིག་ལོང་བའི་ཐོ་
གཞུང༌།” ཞེས་གསལ་ཡོད་པ་དང༌། རྒྱལ་པོའ ི་མཚན་ཐོ་གཞུང་གི་དང་པོར་བྲིས་ཡོད།

ང་ལོང་ བྱུང་། ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་དམག་འཁྲུག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཐག་རིང་དུ་ཡོད་
པའི་པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌ཡི་རྣ་བར་ཐོས། མོས་ཉིན་ལྟར་ཕྱི་དྲོ་ཉི་མ་ནུབ་དུས་མཚོ་
བ་རེད་དམ།” ཞེས་དྲིེས། བཱིར་བལ་གྱིས་
འགྲམ་གྱི་ཕ་བོང་སྟེང་དུ་བསྡད་ནས། མོས་བོར་བརླག་ཤ ོར་བའི་བརྩེ་གྲོགས་
ལན་ཕུལ་བ། “རྒྱལ་པོ་མཆོག ངས་ཁྱེད་
ཡོང་སའི་ཕྱོགས་སུ་ལྟ་བཞིན་བསྡད། མོས་ཇོན་གྱི་ཆེད་དུ་བསམ་བློ་གཏོང་
ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་
རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་མྱོང་མེད།
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
ཁྱེད་ཀྱིས་ང་འདིར་ཉལ་ཁྲི་འཐག་བཞིན ་པ་

འདྲ་བྱས་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་མིང་ལོང་བའི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་འབྲི་ཕོད་བྱུང་ངམ།

བ་ཞེས་འབོད་ན་མི་འགྲིག་གམ། ངའི་བསམ་

ཐོན་ནས། “ཁྱོད་རང་འདིར་ག་རེ་བྱེད་

པར་དེ ་ ནི ་ མི ་ ཞ་རས་དྲི ་ རྒྱུའི ་ སྐད་ཆ་རེ ད །

ཀྱི་ཡོད་དམ།” ཞེས་དྲིས།

ལས་ཀ་ཁྱད་མཚར་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་གསན། བཱིར་བལ་གྱིས་དོན་

དེ ་ ནས་དབྱི ན ་ཇི ་ བ་ཚོ ས ་ཨི ན ་ཌི ་ ཡན་གྱི ་ གྲོ ང ་ཚོ ་ མེ ར ་སྲེ ག ་གཏོ ང ་བའམ།

ཨཀ་བར་སྐུ་རླུང་བཞེངས་ནས་གསུང་ཤུགས་ཆེན་པོས། “བཱིིར་བལ། གང་ ཡང་ན་ཨིན་ཌི་ཡན་ཚོས་དབྱིན་ཇི་བར་ཕར་རྒོལ་མ་བྱས་པའི་ཉིན་གཅིག་མ་

གསུངས་ཀྱི་འདུག་ན། དོན་ལ་ཁྱེད་ལ་ལོང་

དྲི་བ་གཅིག་རང་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་འདྲི་ཡི་ཡོད་ལ། དུས་ཚོད་མི་རིང་པར་བཱིར་བལ་གྱི་

རིགས་རྒྱུད་ཕྱོགས་སུ་མནའ་མར་ཐོན།

རོལ་དབྱངས་ཀྱིས་ཁོའ ི་ཡིད་དབང་རྦད་དེ་འཕྲོག་པ་རེད། དེ་ནས་བོང་བུས་ཆ་ག་པ་གཅིག་

ནས་མི ་ རེ ་ རེ ་ བྱས་ནས་ཁོ འ་ི མདུན་ལ་

དེར་སླེབས་པའི་མི་ཚང་མས་

མོ་ག་ལེར་བསམ་གཞིག་ཐུབ་དུས་ལུས་པོ་རིད་ཅིང་གདོང་པ་སེར་པོར་གྱུར་

ཝི་རོ་ཝོ་ཀོ་མོ་ཀོ་ནས་བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པའི་ཕེབས་སྐྱེལ་རུ་སྒྲིག་ཏུ་ཞུགས་ནས་

༣༡༽ བོང་བུ་དང་ཆ་ག་པ།

མི་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་

སྐད་ཆ་འདྲི་མཁན་ཚང་མའི་མིང་ཐོ་འགོད་བྱས་པ་རེད།

ཨིན་ཌི་ཡན་གྱི་བུ་མོ།

གྲོང་ཚོར་སྐོར་བ་རྒྱག་པར་འགྲོ་ཡི་མིན། ཁྱེད་རང་གིས་ང་སུ་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་

གཟིགས་ནའང་ང་ལ་ག་རེ་ལས་ཀྱི་ཡོད་དམ་

ཁོང་ཚོར་ལན་ཅི་ཡང་མ་བཏབ་པར། ཁོའ ི་འཁྲིས་ཀྱི་གཡོག་པོ་དེས་དེར་ཡོང་མཁན་དང༌།

མ་སཱུ་རཱི་གཏན་སློབ་ཀྱི་བསམ་གླིང་ཚེ་རིང་ལྷ་མོས་བསྒྱུར།

བསླབ་བྱ། བརྟག་དཔྱད་མ་བྱས་པར་མི་གང་བྱུང་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་རུང། གསུངས་ཀྱང་ངས་དེ་རང་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཞེས་བཤད། དེའི་རྗེས་མོ་

བྱེད་བཞིན་པར་བལྟ་མཁན་མི་མང་པོ་

འོ ན ་ཀྱང་བཱི ར ་བལ་གྱི ས ་

པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄།

ཡོད་ཀྱང་མོའ ི་ཚེ་སྲོག་དེ་སླར་ཡང་གསོས།
མི་དྲག་གི་བུ་མོ་གཞན་དང་འདྲ་
འོན་ཀྱང་ཁོ་རང་ཚུར་ལོག་ཡོང་དུས་ཁོ་ བར་མོས་རང་གི་ལས་དབང་གིས་གང་བསྐོས་པ་དེར་མོས་མཐུན་བྱས། མོས་
རང་སྡེར་མོ་དང་མཆེ་བ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཞིང་པས་དབྱུག་པས་ཁོ་བརྡུངས་ནས་ མོའ ི་ཡབ་ལ། པཱ་ལགས། ད་ཆ་ཇོན་སི་མིཐ་ཤི་ཚར་བ་རེད། ངས་རྗེས་སུ་ཇེམྶ་

བལ་གྱི ས ་ཁྱད་མཚར་པའི ་ ལས་ཀ་
སླེབས་པ་དང༌།

ཆ ག ས ་ སེ མ ས ་ ཀྱི ས ་

མནར་བའི་སེངྒེས་ལམ་སང་ཁོ་རང་གི་

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

ཉི ན ་གཅི ག ་རྒྱལ་པོ འ་ི ཕོ ་ བྲང་གི ་ ཁྱམས་རའི ་ ནང་སྐུ་བཅར་བ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་

ཁྱེར་གྱི་ལྟེ་གནས་ལ་ཕྱིན་པ་དང༌།

ཡིན་ཁུལ་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་སྐད་

དེར་ཁོ་པས་རུས་

སྦལ་ཞིག་མཐོང་བ་ལྟར་ཁ་ལག་ཡག་པོ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་རུས་སྦལ་དེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་

ནས་ཤོར་བ་རེད།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༡

འདི ར ་སུ་སླེ བ ས་ཀྱང་དྲི ་ བ་དེ ་ རང་འདྲི ་ ཡི ་

འདུག” ཅེས་དང་། དེ་བཞིན་མུ་མཐུད་ནས།

“རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ཐེངས་གཅིག་ངས་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་མི་ཕལ་ཆེ་བར་མིག་གཉིས་ལྡན་
ཀྱང་དོན་ལ་ལོང་བ་རེད་ཅེས་བཤད་མྱོང༌། དེ་རིང་ཁྱེད་རང་སྐུ་ངོ་མས་ངར་བདེན་དཔང་
གནང་སོང༌།” ཞེས་ཞུས་པར།

སིམ་མེར་རྒྱལ་ཁང་དུ་ཕྱིར་ལོག་གོ །

རྒྱལ་པོར་གསུང་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པར་གྱུར་ནས་ཁུ་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

རྩོམ་སྐུལ་གསལ་བསྒྲགས།

རྒྱལ་པོ་གླེན་པ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

།རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པོ་སྤྱི་དང་ཤེས་བྱའི་གནས་ དང་འཚམས་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཞལ་འདེབས་ཆུ་མོའ ་ི

གནའ་སྔ་མོའ་ི དུས་ཤིག་ལ་རྒྱལ་ཁམས་ཆེན་པོ་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ལ་ཕོ་

༄༅།

གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁོ་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་

སོན་རྩ་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ཁྱེད་རྣམ་པས་མཁྱེན་ ཁ་བྱང་གསལ་པོ་དགོས་གལ་ཆེ།

བྲང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཡོད།

འོན་ཀྱང་

རྒྱལ་པོ ་ དེ ་ ད་དུང་སེ མ ས་སྐྱི ད ་པོ ་ མེ ད །
གཅི ག ་ཡོ ད ་པ་དེ ་ ཟླ་བ་ལ་ཚར་གཅི ག ་

འཆང་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད། ཉིན་གཅིག་ཁོང་

ལ་བསམ་བློ་ཞིག་རྙེད་དེ། ཁོས་འགྲན་ཟླ་

བྲལ་བའི ་ཤི ང ་བཟོ ་ པ་དེ ་ བོ ས ་ནས་ནམ་

མཁར་ཐུག་པའི་ཤིང་གི་སྐས་འཛེག་ཅིག་
བཟོ་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་པ་རེད།

ཤིང་བཟོ་དེ་རྒྱལ་པོའ་ི གླེན་རྟགས་ཆེ་བའི་སྐད་ཆ་དེ་ཉན་རྗེས་ཅུང་ཧ་ལས་

ཤིང་དེ་འདྲ་བའི་ནམ་མཁར་ཐུག་པའི་སྐས་འཛེག་རིང་པོ་ཞིག་བཟོ་བར་ཁག་
པོ ་ ཡི ན ་པ་མ་ཟད་མི ་ ཐུབ་པ་ཞི ག ་
ཡིན་ཡང་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ལས་
མ་འདས་སྟབས།

ཤིང་བཟོ་ཡིས།

གསལ་ལྟར།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ནི། རྣམས་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་འདོན་ཐེངས་གང་དུ་ཐོན་པ་

མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་རྣམས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཐུན་ དེ་ཉིད་རྩོམ་ཕུད་དོད་དུ་ཁ་གྲངས་ ༣ རེ་གཏོང་
མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་གཙོས་པའི་ཤེས་ཡོན་ རྒྱུ་ལགས།

མེ ད ་ཀྱང་ངས་གང་ཐུབ་ཞུས་ཆོ ག ”

ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པས། འདིར་ང་ འཕེལ་རླབས་དང་འབྲེལ་ནས་གློག་འཕྲིན་གཏོང་
ཚོས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་། གནའ་དེང་གི་རྒྱུན་ཤེས། གནང་བ་ཕལ་མོ ་ ཆེ ་ ཨི ན ་ཡི ག ་ལམ་ནས་གནང་
མཚར་གཏམ། བརྩམས་སྒྲུང་དང་། དེ་བཞིན་ བ་ཤས་ཆེ་བས།

འདི་གའི་བརྙན་དེབ་ཀྱི་སྨྱུག་

ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་ལ་སོགས་པའི་སྒྱུར་རྩོམ་རིགས་ གྲོ ག ས་ཚན་པ་བརྒྱུད་ནས་སྨྱུག་གྲོ ག ས་འཚོ ལ ་

ན། དམིགས་ཡུལ་དེ་ཉིད་འགྲུབ་པར་ཁྱེད་རྣམས་ གསལ་བཀོད་དེ། གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དང་པོའ ་ི ཐོག་

ཅེས་ལབ་པ་དང་། ཁོས་ཤིང་གི་པང་

ཀྱི་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བརྙན་

ལེབ་ཅིག་དང་ཞ་སྨྱུག་ཅིག ཐིག་ཤིང་

བཅས་འཁྱེར་ཡོང་ནས་དེའི་ཐོག་རི་
སྐས་

འཛེག་རིང་ཤོས་ཤིག་བཟོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་གདིང་ཁུལ་བྱས་པ་རེད།

ཉིན་ཁ་ཤ ས་ཕྱིན་ཀྱང་ད་དུང་སྐས་འཛེག་གྲ་སྒྲིག་མེད་པ་མཐོང་སྐབས་རྒྱལ་པོ་
སྐུ་རླུང་ལངས་པ་རེད། རྒྱལ་པོ་ཁོང་ཁྲོ་ཤུགས་ཆེ་ལངས་པར་བརྟེན། ཤིང་བཟོ་

དེ་བོས་ཏེ། “སྐས་འཛེག་དེ་ད་དུང་མ་ཚར་པ་གང་རེད། སྐས་འཛེག་ཅིག་བཟོ་

བར་དུས་ཚོད་དེ་འདྲ་མང་པོ་འགོར་དོན་གང་རེད།” ཅེས་དྲིས་པ་དང་། ད་དུང་
ཁོང་གིས། “གལ་སྲིད་ཁྱོད་ཀྱིས་སྐས་འཛེག་དེ་བཟོས་མ་ཚར་ན། ངས་ཁྱོད་

ཆ་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་ཡོད། དེར་བརྟེན་རང་རེའི་སློབ་ དེ བ ་འདི ་ ཉི ད ་མངགས་ཉོ ་ གནང་འདོ ད ་མཆི ས ་
མ་རྣམས་ཀྱི ་ རྣམ་དཔྱོ ད ་སྒོ ་ འཕར་འབྱེ ད ་པའི ་ ཚེ། ཁ་བྱང་གཉིས་པའི་ཐོག་ཤེས་རིག་པར་ཁང་

འགན་འཁྲི ་ མངའ་བའི ་ རྩོ མ ་པ་པོ ་ ཡོ ང ས་དང་། ལ་འབྲེལ་བ་གནང་དགོས་པ་དགོངས་འཇགས་ཞུ།
ཤེ ས ་རི ག ་གི ་ ལམ་བུར་གོ མ ་སྟབས་སྒྱུར་བཞི ན ་ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་ཕ་
པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་གའི་དམིགས་ཡུལ་ ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པས།

རི་མོའ ་ི གླིང་ཁ།

ཀྱི ་ མགོ ་ བོ ་ གཅད་བཞག་གི ་ ཡི ན །”
ཞེས་སྡིགས་ར་བསྐུལ་བ་རེད།

ཤིང་བཟོ་དེ་ཚ་གི་ཚི་གི་ཆགས་

རི་མོ་འབྲི་མཁན། ཆོས་གྲགས་རྡོ་རྗེ།
པོན་ཊ་སཾབྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭ། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ཁ།

ཏེ ་ གང་བྱེ ད ་འདི ་ བྱེ ད ་མི ་ཤེ ས ་པའི ་
ཁོས་བསམ་བློ་འཁྱུག་ཙམ་

རིང་བཏང་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་བརྗོད་པར།
“རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ།

དེ་བཞིན་དེང་གི་དུས་སུ་གློག་འཕྲིན་

དམིགས་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ལགས་ རྒྱུའི་དགོས་དམིགས་དང་། དོ་བདག་གི་ཁ་བྱང་ཁ་

རིང་ཤོས་ཤིག་བཟོ་བའི་ཤིང་ཧ་ལམ་

སྐབས།

ང་ལ་རིག་པ་

ཞིག་རྙེད་བྱུང་། ལྕོག་མཁར་བཟོ་ཕྱིར་

རྒྱལ་ཁམས་ནང་ཤི ང ་སྒམ་ཡོ ད ་དོ ་

ཅོ ག ་ལེ ན ་པར་དམག་མི ་ ཚོ ར ་བཀའ་

སྩལ་རོགས་གནང་།” ཞེས་ཞུས་པར། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་བཀའ་སྩལ་

པ་དང་དམག་མི་ཚོས་རྒྱལ་ཁམས་ནང་གི་ཤིང་སྒམ་ཡོད་དོ་ཅོག་བསྡུས་ཏེ་
ལྡུམ་རྭའི་ནང་བཞག་པ་རེད།

དེར་

བརྟེན་རྒྱལ་པོས་ཤིང་སྒམ་དེ་བས་མང་བ་བཟོ་
བར་ཤིང་སྡོང་ཆ་ཚང་གཅོད་རྒྱུའི་བཀའ་བཏང་

པ་རེད། དེ་ལྟར་དམག་མི་ཚོས་ཤིང་སྡོང་ཆ་

ཚང་བཅད་ཅིང་། ཤིང་བཟོ་བས་དེ་དག་ལས་
ཤིང་སྒམ་བཟོས་པ་རེད།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

རི་མོ་འབྲི་མཁན། ངག་དབང་ཆོས་ཉིད།
པོན་ཊ་སཾབྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭ། འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ་ཀ

༶༶ ཁོང་ཁྲོ་སློང་མཁན་མེད་ན།།
བཟོད་པ་སུ་ལ་སྒོམས།།

༶༶ ཁྱི་མི་རྨུགས་ཀ་མེད་རྐུ་མས་སྒོ་རྡུང་།།
ཝ་མི་བརྒྱལ་ཀ་མེད་ལྷ་འདྲེའི་འགྲམ་ལྕག། །
༶༶ ཁྱི་མོས་མཇུག་མ་རིལ་རིལ་བྱེད་པ་དེ།།
སྤགས་ཀྱི་ལྟོགས་སླ་མིན་ན་ཅི།།
༶༶ ཁྲ་ཆུང་མིག་ལ་རྡུལ་མི་འགྲོ།།
དམ་པའི་ཆོས་ལ་རྫུན་མི་འགྲོ།།

༶༶ ཁྲ་ཆུང་མིག་གིས་རྒྱུ་རིག་ན།།
གངས་དཀར་སེམས་ལ་འདྲེ་ཞུགས།།
༶༶ ཁྲི་གདུགས་ཉི་མའི་རང་འོད་ལ།།
མེ་འཁྱེར་སྲིན་འབུས་འགྲན་ཡ་བྱེད།།
༶༶ ཁྲུང་ཁྲུང་བྱང་ལ་འགྲོ་བ་ལ།།
ཕག་པས་བྱུས་ཏོག་བྱེད་དོན་མེད།།

༶༶ མཁས་པས་འཆུགས་ན་འདོམ་གང་།།
གླེན་པས་འཆུགས་ན་མཐོ་གང་།།
༶༶ འཁྱག་དུས་གོས་ལ་ལྗིད་ཡང་མེད།།
ལྟོགས་དུས་ཟས་ལ་བཟང་ངན་མེད།།

དེ་ནི་འཆར་

ཅན་བཀའ་མོ ལ ་གནང་བའི ་ ཚི ག ་ཅི ག ་ཡི ན ་པ་
ལས། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན་ཁག་ལ་

གཟིགས་ན་བགྲེས་ཡོལ་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་ཡོད་པ་
མ་རེད། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་དང་གྲོས་ཚོགས་

སུ་བསྩལ་བའི་ གསུང་འཕྲིན ་ཁག་ལ་ཚང་མས་
ཐུགས་ཞིབ་གནང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་གྲོས་ཚོགས་

སུ་བསྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཡོད།
དེའི་འགོ་ནས་མཇུག་བར་སྐུ་དབང་ཕྱིར་གནང་

རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་བཀའ་མོལ་ལས་བགྲེས་ཡོལ་ཟེར་
བའི་ཚིག་བེད་སྤྱོད་བཏང་མེད། བགྲེས་ཡོལ་ཟེར་

བའི་སྐབས་སུ། ན་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ལས་མཚམས་

འཇོ ག ་དགོ ས ་རྒྱུའི ་ གནས་སྟངས་ཤི ག ་ཆགས་
ཡོད་དུས། གཅིག་བྱས་ན། ཚིག་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
གནས་བབ་ཐོ ག ་ནོ ར ་འཁྲུལ་འགྲོ ་ སྲི ད ་པ་ཞི ག ་
རེད། ༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་མཐོ་

བོར་བསླེབ་ན་བགྲེས་ཡོལ་གནང་རྒྱུ་ཞིག་དང་།

ཡང་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་གཞན་ཞིག་དགུང་ལོ་གཞོན་

གཞོན་ཆགས་ན་བསྐྱར་དུ་འགན་བཞེས་གནང་གི་
རེད་སྙམ་པའི་གོ་བ་ལེན་སྲིད་པ་ཞིག་རེད།”

ཅེས་པ་འདི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་མི་མང་ལས་འགུལ་
ཁང་དང་བོད་རྒྱལ་ཡོ ང ས་ཆབ་སྲི ད ་བཙོན་གྲོལ་
ཚོགས་པ། དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཐུན་མོང་གི་
གོ་སྒྲིག་འོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ངྷ་
ས་མེག་གྷན་ཉིན་སློབ་ཚོགས་ཁང་དུ། བཀའ་བློན་ཁྲི་
པ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ས་གནས་མང་
ཚོགས་ལ། ༧གོང་ས་མཆོག་བགྲེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས་
རྗེས་ལམ་དབུ་མའི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་མིན་
ཐོག༌གཏམ་བཤད་གནང་བ་ལས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས།

ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།
ཆུང་ཚེ་རིང༌།

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན།
ཀརྣ་ཊ་ཀ ཅིཏྲ་ཀཱ་ལཱ་ པ་རི་ཤཐ་྄ མཐོ་སློབ། ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།
༶༶ ཁོང་ཁྲོ་གཡག་ལ་ཟ།།
རྡོག་རྒྱག་རྟ་ལ་གཞུས།།

བཀའ་ཐེངས་མང་གནང་ཡོད་ལ།

རི་མོ་བ། 		

རི་མོ་འབྲི་མཁན། གྲགས་པ་མགོན་པོ།

ཞུས། འོན་ཀྱང་ལྕོག་མཁར་དེ་གནམ་ལ་ཐུག་

བགྲེས་ཡོལ་དང་བགྲེས་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཞེས་པའི་

ཞུ་དག་པ། 		

རི་མོ་འབྲི་མཁན། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།
དགའ་ཤར་སོག་པ་ཁང་ཚན།

དགའ་ཤར་སོག་པ་ཁང་ཚན། འཛིན་རིམ་བཞི་པ།

སྒམ་གཅི ག ་གི ་ སྟེ ང ་གཅི ག ་བཞག་རོ ག ས་

“བར་ལམ་ཞིག་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱེད་

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དེའི་རྗེས་ཤིང་བཟོ་བ་དེས་དམག་མི་ཚོར་ཤིང་
ཚད་ཀྱི་མཐོ་པོ་དེ་ཙམ་མེད་པ་རེད།

ང་ཚོས་ཁྱེད་

བཅས་སློབ་ཕྲུག་གི་ཁམས་དང་མོས་པ་གཙོ་ཆེར་ འདོད་མཆིས་ཚེ། བོད་ཡིག་ཐོག་སྨྱུག་གྲོགས་བཟོ་

“རྒྱལ་པོའ་ི བཟོ་ཁང་ནང་སྐས་འཛེག་

མོ་འབྲི་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ།

ལ་འབད་འབུངས་གནང་བཞི ན ་པའི ་ མ་འོ ང ས་ རྒྱུན་ལྟར་གནང་བའི་ཐོག དོ་བདག་གི་སྡོད་གནས་

གསུང་འཕྲི ན ་ཁག་ཏུ་བགྲེ ས ་
ཡོལ་ཞེས་པའི་ཚིག་མི་གསལ།

ཨོྃ།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

ང་ཚོ འི ་ མི ག ་ཟུང་མ་སྐམ་པའི ་ ཆེ ད ་མི ག ་ཀྲབ་ཀྲབ་

བུད་མེ ད ་སྦྲུམ་

མ གྱོ ག ས ་ པོ ་ རླ ང ས ་

པའི ་ བྱི ས ་པའི ་

ཏུ་ཡང་སེ་བཙུམ་དགོས།

དེ་མིན་མིག་མ་འཛུམ་

པར་རྒྱུན་རིང་སྡོད་པའི་སྐབས་སུ།
པ ར ་ འ གྱུ ར ་ འ གྲོ ་ ཡི ་

མིག་ཆུ་དེ་དག་

ཡོད་སྟབས། མིག་ཟུང་

བཙའ་རྒྱུ་བསྡད་

འཚར་ ལོ ངས ་

མཆོད་ན་བཟང་།

མེ་ཏོག་པད་ཚལ་གང་མང་

ཁྱེ ད ་རང་གི ་ ནང་

ཨ་མྲ་ནི་ཐག་རན་འབྱུང་

ན ད ་ རི ག ས ་ མི ་

སྔོན་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་

མི ར ་སྙི ང ་ཁམས་
དང་།

ཁྲག་རྩའི་

ཡོ ང ་བའི ་ སླད་དུ།

ཁ་ལག་གཡོ་སྦྱོར་ཆེད་དུ་ཨོ་ལིབ་(olive)ཀྱི་སྣུམ་
བེད་སྤྱོད་བྱ་དགོས།

མ་རྣམས་ཀྱི ས ་

ཡག་པོ་འོང་བ་ལ།

སྐམ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

ཨོྃ།

ཁུངས་ཡག་པོ་ཞི ག ་ཡི ན ་
ལ། དེས་རྒྱུ་དཀར་སྐྲན་ནད་

བཞིན་ཨ་མྲ་ལ་ལྕགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་མཐོ་པོ་ཡོད་སྟབས།

སྐྱ་རྦབ་སྟེ་ཟུངས་ཁྲག་ཉུང་དྲགས་པ་གསོ་བར་གྲོགས་
བྱེད་ཅིང་། ལྷག་པར་དུ་སྦྲུམ་མའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བུད་
མེད་རྣམས་ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོད།

