
	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༣༦									 ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༩											སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས།	༡༢༣							 	 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།

མ�་ཤྲཱི་ཉིན་སློབ།

སློབ་གྲྭ་དེ་ཕྱི་ལོ་	༡༩༧༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༣	ཉིན་དཔལ་འབྱོར་གླིང་གཞིས་ཆགས་

བཟོ་ལས་ཁང་གིས་བཙུགས།	ཐོག་མའི་སྐབས་སུ་སློབ་ཕྲུག་	༣༥	དང༌།	དགེ་རྒན་

དམིགས་བསལ་མེད་པར་གཞིས་ལས་མི་སྣ་གསུམ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 བར་དུ་

དང་བླངས་ཐོག་སློབ་འཁྲིད་གནང༌།	དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༥	ཉིན་

ནས་གློ་སྒྲིག་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུས།	སློབ་གྲྭ་དེར་སྔོན་འགྲོའ་ི

འཛིན་གྲྭ་ནས་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་དུ་ཡོད།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༧	ནས་	༢༠༠༨	བར་དུ་

སློབ་ཕྲུག་གྲངས་	༡༦༦	ཙམ་མཐའ་འཁྱོལ་བ་བྱུང་ཡོད།	

ཀུ་ལུ་བོད་ཁྱིམ་ཉིན་སློབ། 

ཀུ་ལུ་ཁུལ་དུ་ལམ་བཟོ་བའི་ཁྱིམ་ཚང་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་བུ་ཕྲུག་

ཚོའི་ཆེད་དུ།	 ཉིན་སློབ་ཅིག་དགོས་གལ་དུ་གྱུར་སྟབས།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༧༨	

ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༥	ཉིན་བཙུགས།	དེའི་སྐབས་སུ་སློབ་ཕྲུག་	༡༥	ཡོད།	དེར་

སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་གཉིས་པ་བར་སློབ་ཕྲུག་	 ༢༥	དང༌།	ལས་བྱེད་

དང་ལས་མི་བསྡོམས་	༣	ཡོད།	སློབ་གྲྭ་དེ་ནས་འཛིན་རིམ་གཉིས་པ་ཐོན་

པའི་རྗེས་ལ།	བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུ་གནས་སྤོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	

མོན་གོ་གཞིས་གྲོང་དྲུག་པའི་དབུས་བོད་སློབ། 

ཐོག་མར་མཻ ་སོར ་གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་དང་ཡར་རྒྱས་ལས་

ཁུངས་༼Mysore	 Rehabilitation	 and	 Development	

Agency(MYRADA)༽རོགས་སྐྱོར་འོག་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གཞིས་ལས་ཀྱིས་

འཛིན་སྐྱོང་གནང༌།	 དེའི་སྐབས་སུ་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་	 ༡༡༥	 དང༌།	 དགེ་རྒན་

གྲངས་	༥	ཙམ་ཡོད།	དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་	༡༩༧༨	ལོར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་

ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུས།	དེ་ནས་བཟུང་ཚོགས་པ་དེས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་མུས༌ཕྱི་ལོ་	

༡༩༨༨	ལོར་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ།	ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༨	བར་

དུ་འཛིན་གྲྭ་མཐོ་ཤོས་ཏེ་བརྒྱད་པ་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་	 ༤༢༠	 བྱུང༌ཡོད།	 ད་ལྟའི་

ཆར་སློབ་ཕྲུག་	༢༣༤	དང༌།	དགེ་ལས་	༢༡	ཡོད།	

ཅོན་ཏ་ར་གཏན་སློབ།  

སློབ་གྲྭ་དེ་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་	༡༩༧༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༦	ཉིན་བཙུགས།	དེའི་སྐབས་སུ་

སློབ་ཕྲུག་	༣༢	དང༌།	དགེ་ལས་	༣	ཡོད།	ཐོག་མར་ས་གནས་གཞིས་ལས་ཁང་གིས་

འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཞིང་།	 དེའི་སྐབས་སུ་སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་བར་དུ་

ཡོད།	ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༠	ལོར་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་རྩིས་

འབུལ་ཞུས་ཏེ།	འཛིན་ཁང་སོགས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཐོག་ཕྱི་ལོ་	༡༩༨༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༧	

ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སློབ་གྲྭ་དབུ་འབྱེད་གནང་ཞིང་།	 འགོ་སྟོད་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་

གྲངས་ནང་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་དང་།	 དེ་ནས་རིམ་པས་བརྒྱད་པ་བར་དུ་བཙུགས།	

ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་ཊུ་ཊིང་ཞེས་པའི་

མཐའ་མཚམས་ལུང་ཁུག་ཏུ་གནས་སྡོད་བྱེད་པའི་བོད་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་རྣམས་རིན་

མེད་སློབ་འཇུག་དང་སྦྲགས།	དེ་དག་གནས་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ཁྱིམ་ཚང་གསར་འཛུགས་

ཀྱིས་གཏན་སློབ་ཏུ་གྱུར།	 ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ལོར་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་བར་དུ་གནས་

རིམ་སྤར།	 འདི་ལོ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་གསར་དུ་བཙུགས་ཟིན་པས།	 སྔོན་འགྲོ་

ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བར་དུ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན།	 	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༩༧	

ལོ་ནས་ད་བར་ཡིག་ཆའི་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ན།	 སློབ་ཕྲུག་གྲངས་	 ༥༥༦	 མཐའ་

འཁྱོལ་བ་བྱུང་ཡོད།	ད་ལྟའི་ཆར་སློབ་ཕྲུག་	༣༦༩	དང༌།	དགེ་ལས་	༤༢	ཡོད།
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ཤྭ་བས།	ང་ལའང་ཚོར་སྣང་དེ་འདྲ་བྱུང།	ང་ཚོས་སྲོག་ཆགས་དེའི་རིགས་ལ།	སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་ཤ་

ཁྲག་སྤང་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་དང་རེ་སྐུལ་ཞུ་དགོས།	 དེ་ལྟར་བྱུང་ན་རྩྭ་ཟན་རིགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཆེ་བ་

ཆགས་ཏེ།	 གཅན་གཟན་རིགས་ཀྱིས་ལས་སླ་པོར་གནོད་འཚེ་བྱེད་མི་ཐུབ་སྙམ།	 དེའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་

ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ལ་ཕྱིན་ནས༌དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས།	ཞེས་བཤད།	

དེ་ནས་རི་དྭགས་རྣམས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་དེ་འཕྲལ་དུ་སྤེལ་རྒྱུ་ཁས་བླངས་ཏེ།	 དེ་ཉིན་རང་ལ་རི་

དྭགས་ཚང་མས་ཤིང་ནགས་ཁྲོད་དང་ཉེ་འགྲམ་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གཡས་གཡོན་དུ།	 བྱ་རིགས་སོགས་

རྩྭ་འབྲུ་གང་རུང་ངམ།	འབུ་སྲིན་དང་ཤ་ཁྲག་གཞན་བཅས་ཀྱིས་འཚོ་བའི་རིགས་རྣམས་ལ།	འབུ་སྲིན་

སོགས་ཤ་རིགས་དེ་དག་སྤང་རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་དང་རེ་སྐུལ་ཞུ་བར་བྲེལ་ཟིང་ངང་བསྐྱོད།		

རྩྭ་ཟན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་སྐབས་སུ།	 ཨ་ཕོ་རི་བོང་ལ་ཐོག་མར་ཁུ་བྱུག་ཐུག་པ་དང།	

རི་བོང་གིས།	ཁུ་བྱུག་ལགས།	ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས།	ཞེས་ཞུས།	དེ་བཞིན་ཁུ་བྱུག་གིས་ཀྱང་དགའ་བསུ་

ཞུས།	དེ་ནས་ཨ་ཕོ་རི་བོང་གིས།	སྙན་འཇེབས་ལྡན་པའི་ཁུ་བྱུག་ལགས།	ངས་ཁྱེད་རང་ལ་སྐད་ཆ་ཞིག་

བཤད་རྒྱུ་ཡོད།	ཅེས་ལབ་པར།	ཁུ་བྱུག་གིས།	འོ་་་་	ག་རེ་རེད།	ཤོད་དང།	ཞེས་དང་ལེན་ཞུས།

ཨ་ཕོ་རི་བོང་གིས།	 ཁུ་བྱུག་ལགས།	 ཁྱེད་རང་གི་གསུང་སྐད་སྙན་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག	 ད་དུང་དེ་ལས་

སྙན་པ་དགོས་ན།	ཐབས་ཤེས་གཞན་ཡོད།	ཅེས་བཤད་པས།	ཁུ་བྱུག་གི་སེམས་ལ་དགའ་ཚོར་གྱིྱིས་

ཁེངས་ཏེ།	 ལམ་སེང་ཐབས་ག་རེ་ཡོད་མེད་དྲིས་པར།	 རི་བོང་གིས།	 ཁྱེད་ཀྱིས་འབུ་སྲིན་ལ་སོགས་

པའི་སྲོག་ཆགས་ཆུང་རིགས་བཟའ་རྒྱུ་སྤངས་ཏེ།	 ཤིང་འབྲས་ཁོ་ནར་འཚོ་རྟེན་བྱས་ན།	 སྐད་དེ་བས་

སྙན་ཞིང་གསང་བ་ཡོང་གི་རེད།	ཅེས་ལན་བཏབ།	 མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



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

མིག་མདའ་འཕངས་ཏེ་སྒོར་མོ་བསླུས་

གཅོད་པ་སྐྱབས། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ། 

སློབ་གྲྭ་ཞིག་གི་དཔྱིད་ཀའི་ཚོང་དུས་འཚོག་པའི་སྐབས་འཛིན་གྲྭ་རེ་རེས་ཚོང་ཁང་རེ་

བཙུགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འཛིན་གྲྭའི་ནུས་པ་དང་བསྟུན་ནས་ཚོང་རྒྱག་གི་ཡོད།	 དེའི་

སྐབས་དགེ་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མའི་སློབ་ཕྲུག་བུ་ཆུང་དོན་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་གྱིས་ཨ་མ་

ལགས་ལ་དངུལ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་ སྤྲོད་རོགས་གནང་

ཞེས་ཞུ་བ་ཐེངས་མང་འཐེན་ཡང་

ཨ་མས་མ་སྤྲད།	དེར་བརྟེན་བུ་ཆུང་

གིས།	ཨ་མ།	སང་ཉིན་ང་ཚོའི་ཚོང་

ཁང་དུ་ཤོག་དང༌།	 སྒོར་བརྒྱ་

ལའང་ཅ་ལག་སྒོར་	 ༥༠༠	

ཅན་ཡང་རག་གི་རེད།	ངས་

ཁྱེད ་ལ ་མིག ་མདའ ་གང ་

བསྟན་པ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱེར་དང་།	ཁྱེད་རྒྱལ་ངེས་རེད།	ཅེས་བཤད་དུས་ཨ་མས་ཀྱང་སང་

ཉིན་ཡོང་ངེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས།	 དེར་བརྟེན་བུ་ཆུང་གིས་ཇ་དམ་གྱི་ཤོག་སྒམ་སྟོང་པ་

ཞིག་བཙལ་ནས་དེའི་ནང་ལ་ཅ་ལག་འདྲ་མིན་བླུགས་ཏེ།	 ཨ་མ་ཡོང་བར་མཐོང་དུས་དེ་

ཁོ་རང་གི་འཛིན་གྲྭའི་ཚོང་ཁང་དུ་བཞག་ནས་ཨ་མའི་ལག་ནས་སྒོར་	༡༠༠	བླངས་ཏེ།	ཅ་

ལག་དེ་རང་ལ་མིག་མདའ་འཕངས་པས་ཨ་མས་ཀྱང་དེ་བླངས་པ་རེད།	 བུ་ཆུང་ཧ་ཅང་

དགའ་སྤྲོ་སྐྱེས།	ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།	ཁོ་ལ་དགོས་རྒྱུའི་སྒོར་བརྒྱ་ཐམ་པ་རག་པ་རེད།

ངའི་ལྟོ་ཕད་ཁྱེར་སོང་
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

གནམ་གྲུའི་ནང་ལ་བུ་ཞིག་དང་།	 ཡི་ཤུའི་ཆོས་དཔོན།	 རྒྱ་མིའི་དཔོན་པོ་ཞིག་བཅས་

འགྲུལ་པ་གསུམ་ཡོད།	 གནམ་གྲུ་འཕུར་ནས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རྗེས་ལ་ཁ་ལོ་པས་

གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན་འོང་ངེས་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་བཏང་།	 ད་དུང་ཁོ་པས༌དངངས་འཚབ་དང་

བཅས།	སྟབས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོ་ལ་གནམ་གྲུའི་གུར་གསུམ་མ་གཏོགས་མེད།	

ཅེས་ལབ་པ་དང་།	རྒྱ་དཔོན་དེས།	གཅིག་ང་ལ་དགོས།	གང་ཡིན་ཟེར་ན།	ང་ལ་འགྲོ་བ་

མི་རྣམས་འཆམ་མཐུན་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཞབས་

འདེགས་ཞུ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད།	 ཅེས་

ཧམ་རྫུན་བཤད་དེ་ཁ་ལོ་པའི་མཉམ་དུ་

མཆོངས།	 དེ་ནས་ཡི་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་

གྱིས་བུ་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ།	 བུ།	 ངའི་མི་

ཚེ་རིང་པོ་འདས་ཚར་བ་རེད།	 ཁྱེད་རང་

གི་མི་ཚེ་གཞི་ནས་རེད།	 སོང་ཙང་

གུར་ཐ་མ་དེ་ཁྱེད་རང་ཁྱེར་ཤིག	 བཀྲ་ཤིས་པ་ཡོང་བའི་སྨོན་ལམ་ཡོད།	 ཅེས་བཤད་

པར།	 བུ་ཡིས།	 བཀུར་འོས་ཆོས་དཔོན་ལགས།	 	 ང་ཚོ་ལ་ད་དུང་གནམ་གྲུའི་གུར་

གཉིས་ཡོད།	རྒྱ་དཔོན་དེས་ངའི་ལྟོ་ཕད་ཁྱེར་ནས་མཆོངས་སོང་།	ཞེས་ལན་བཏབ།	

ཚེ་རྗེས་མར་འབུ་ཞུ་ལུ་མ་རུ་སྐྱེ་འདོད་འདུག
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

བཀྲིས་ཀྱིས་གྲོགས་པོ་མིག་དམར་ལ།	 གྲོགས་པོ།	 ཁྱེད་རང་ད་ལྟ་བསམ་བློ་མང་

པོ་གཏོང་གི་འདུག་ན།	 ག་རེ་གཏོང་གི་ཡོད་དམ།	 ཞེས་དྲིས་པར།	 གྲོགས་པོ་མིག་

དམར་གྱིས།	 ནང་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རག་གི་མི་འདུག	 ཅེས་ལན་

བཏབ་པ་དང་།	 བཀྲིས་ཀྱིས།	 ཧ་ཧ་ཧ་༌༌	 དེ་འདྲ་ག་རེ་ཡིན་ནམ།	 ཞེས་སླར་ཡར་དྲིས་

པར།	 གྲོགས་པོ་མིག་དམར་གྱིས།	 ངའི་མི་ཚེ་འདི་སྟོང་ཟད་ལྟ་བུ་རེད་འདུག	 ད་ནི་ཤི་

ནའང་འགྱོད་པ་མེད།	ཅེས་ལན་བཏབ་ མ་ཐག	 བཀྲ་ཤིས་

ཀྱིས།	 དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཁྱེད་རང་ཚེ་

རྗེས་མར་ག་རེ་ཆགས་འདོད་འདུག་

གམ།	ཞེས་དྲིས།	དེ་ནས་

གྲོགས་པོ་མིག་དམར་

གྱིས།	 ང་རང་ཚེ་རྗེས་

མར་འབུ་ཞུ་ལུ་མར་

སྐྱེས་ན་བསམ་གྱི་འདུག	ཅེས་དུད་འགྲོར་སྐྱེ་འདོད་ཡོད་པར་བཤད་པས།	བུ་བཀྲ་ཤིས་

ཧང་སངས་ཏེ།	 མི་ཚང་མ་ཤི་ནས་མི་ལུས་རིན་ཆེན་ནམ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་

སུ་སྐྱེ་འདོད་ཡོད་རེད།	 འོན་ཀྱང་ཁྱེད་རང་ཞུ་ལུ་མ་ལ་སྐྱེ་འདོད་ཡོད་པ་གང་ཡིན་ནམ།	

ཞེས་དྲིས་པར།	 གྲོགས་མིག་དམར་གྱིས།	 གང་ཡིན་ཟེར་ན།	 ངའི་སྐྱེ་དམན་དེ་འབུ་ཞུ་

ལུ་མ་གཅིག་པུ་ལ་ཞེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།	ཅེས་བཤད།

མཚར་གཏམ་

བུ་ཉི ་མ་དང་གླང་ཆེན།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བརྩམས།

མཚམས་སྤྲིན་སྒེག་ཆས་སུ་བཀླུབས་པའི།	།ཡིད་འཕྲོག་ཚངས་སྲས་ཀྱི་བུ་མོ།	།

གར་གྱི་སྟངས་སྟབས་ལ་རོལ་ནས།	།བདག་གི་སྤྱི་བོ་རུ་བཞུགས་ཀྱེ།	།

ཤར་གྱི་སྨག་ཆེན་དེ་ལངས་ནས།	།ཐུ་བྷོད་ས་ཆེན་དེ་བཀབ་དུས།	།

ཁྱེད་རང་ཡུམ་ཆེན་གྱི་ལྷུམས་ནས།	།འཁྲུངས་པ་འགངས་ཆེན་དང་དོན་ཆེན།	།

དྲག་པོའ་ིསྒྱོགས་ཆེན་གྱི་ལྡིར་སྒྲས།	།འབངས་མི་རྩིས་ཆེན་རྣམས་བསད་དུས།།

ཉིད་ཀྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་ཐུགས་ཀར།	།མ་བཟོད་སྐྱོ་ཆེན་རེ་ཨེ་འཁྲུངས།	།

སྐྱབས་བཅོལ་ལ་ཆེན་དེ་བརྒལ་ནས།	།འཁོར་འབངས་ཕོན་ཆེན་ཞིག་ཁྲིད་དེ།	།

འཇིགས་རུང་གངས་ཆེན་རེ་གཤགས་དུས།	།སྙིང་ལ་ཟུག་ཆེན་རེ་ཨེ་བརྒྱབས།།

རྒྱུས་མེད་ཡུལ་ཆེན་ལ་སླེབས་ནས།	།གཞན་གྱི་དཔོན་ཆེན་དང་མཇལ་དུས།	།

ཁྱེད་ཀྱི་དགོངས་ཆེན་ལ་མོས་པའི།	།འཐད་པའི་འཛུམ་ཆེན་ཞིག་ཨེ་ཐོབ།	།

ན་བཟའ་གོས་ཆེན་ནི་མ་གྱོན།	།འཚོ་བ་དགྱེས་ཆེན་ལ་མ་རོལ།	།

ཕྱིར་མིག་སྡེ་ཆེན་ལ་བཞག་དུས།	།ཁྱེད་ཀྱི་སྙིང་ཆེན་དེ་ཨེ་གས།	།

མང་གཙོ་གོང་ཆེན་གྱི་ལམ་བཟང་།	།ཉིད་ཀྱིས་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་འཁྲིད་དུས།	།

ཉམ་ཐག་འབངས་ཆེན་གྱི་ངོ་གདོང་།	།སྐྱིད་པའི་དྲོད་ཆེན་གྱིས་མྱོས་སོང།	།

དྭ་ཕྲུག་ཐང་ཆེན་དུ་འདུས་ནས།	།ཁྱེད་ལ་མིག་ཆེན་གྱིས་ཅེར་དུས།	།

ཉིད་ཀྱི་བྱིན་ཆེན་གྱི་མཐུ་ཡིས།	།དོན་ལྡན་ལམ་ཆེན་ཞིག་ཟིན་བྱུང་།	།

བསྟན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་གྱི་གསུང་དབྱངས།	།འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་སོང་།	།

རྒྱ་ཆེན་སྙིང་རྗེ་ཡི་འོད་རླབས།	།མཚོ་མོའ་ིཞེང་ཁ་དེར་མ་ཤོང་།	།

ལུཌ་གཉིས་སྐྱོང་མཁས་ཀྱི་མཛད་པས།	།བོད་འབངས་གདུང་བ་དག་བསལ་སོང་།།

གཉིས་ཕན་དབུ་མ་ཡི་དགོངས་པས།	།འཇིག་རྟེན་འཁོར་སྒྱུར་དུ་གྲགས་སོང་།	།

ཙི་ནའི་ཧམ་སེམས་ཀྱི་ངར་སྐད།	།ངེས་མེད་གྲངས་མེད་དུ་གྲགས་ཀྱང་།	།

བཟོད་དང་བྱམས་བརྩེ་ཡི་དྲི་བཟང་།	།དགྲ་བོར་ལྡོག་ལན་དུ་གནང་སོང་།	།

དེང་གི་གོ་མཚོན་གྱིས་སྟོངས་ཤིང་།	།འབྱོར་དང་གོ་ས་ཡང་ཞན་རུང་།	།

འཛམ་གླིང་དཔོན་ཆེན་དང་འབྱོར་བདག	།གང་གི་གཟི་ཉམས་ཀྱིས་མནན་སོང་།	།

འགྲོ་འདུག་གོམ་ཁ་ཡི་ཞེང་ཚད།	།སྐད་ཆ་ཚིག་འབྲུ་རེའི་སྙིང་དོན།	།

ཡོད་ཚད་གཞན་དོན་སླད་བཏེགས་ནས།	།འགྲོ་བའི་བདེ་སྡུག་སླད་བགྲེས་སོང་།	།

གཞིས་བྱེས་རང་དབང་གི་སླད་དུ།	།གཉིས་ཕན་དབུ་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས།	།

བདེན་དོན་ཞི་འཇམ་གྱིས་གླེང་བས།	།དཔུང་རོཌ་ཕྱོཌ་བཞི་ནས་འདུས་སོང་།	།

ངུར་སྨྲིག་རས་རྐྱང་དེ་མནབས་ནས།	།རིས་མེད་ཆོས་སྦྱིན་རེ་སྩལ་དུས།	།

ཡིད་སེམས་བདེ་བྲལ་གྱི་མི་བུ།	།སྡུག་གི་བཙོན་རྭ་ལས་བཀྲོལ་སོང་།	།

གང་གི་མཛད་འཕྲིན་གྱི་ལང་ཚོ།	།སྨྱུ་གུའི་ཁ་བར་ནས་བརྗོད་དཀའ།	།

ངག་གི་བརྗོད་ཚིག་གིས་མཚོན་དཀའ།	།ཀུན་གྱི་ཡིད་སེམས་ན་གསལ་ཡོད།	།

བསྟོད་ཚིག་མཆོད་སྤྲིན།

གླང་ཆེན་གྱི་སྟེང་ནས་མར་འབབ་རྒྱུའི་བརྡ་སྟོན་དུ།	 གླང་ཆེན་གྱི་རྒྱབ་ལ་ཐུག་ཙམ་

ཐུག་ཙམ་ལན་གསུམ་བཞུས་པ་བཞིན།	 གླང་ཆེན་གྱིས་ཀྱང་མར་བསྡད་པས།	 ཕ་མ་

གཉིས་ཧོན་ཐོར་ཅིང་ཧང་སངས་ཏེ་ལབ་ཚོད་མ་ཐིག	 མཐར་དོ་ནུབ་འཇོག་རུང་ཡང་

ཕྱིན་ཆད་འཁྲིད་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་བཏང༌།	

སང་ཉིན་དེར་བུ་དང་གླང་ཆེན་གཉིས་དང་ཐོག་མཚོ་ཡོད་སར་འཁྱམ་དུ་ཕྱིན།	 དེ་ཉིན་

ཕྲུ་གུ་གཞན་ཡང་ཆུ་བརྒལ་བར་སླེབས་ཏེ།	 སྣང་བ་སྐྱིད་མདོག་ངང་རྐྱལ་རྒྱག་བཞིན་

ཡོད།	བུས་ཀྱང་གླང་ཆེན་གྱི་གཟུགས་པོ་འཁྲུད་ཅིང་བྱིལ་བྱིལ་བཏང༌སྟབས།	གླང་ཆེན་

གྱིས་ཀྱང་སྐྱིད་པོ་བྱུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན།

དེ་འདྲའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ཆུའི་ནང་དུ་དིམ་བཞིན་དངངས་སྐྲག་ངང་ང་སྐྱོབས་

དང༌།	 ང་སྐྱོབས་དང༌།	 ཞེས་ཆོ་ངེ་འདེབས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་།	 རྐྱལ་རོགས་ཚང་མ་ཕྲུ་གུ་ཤ་

སྟག་ཡིན་པས་སྐྱོབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པར་བརྟེན།	 ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིས་གཡས་གཡོན་ལ་

རོགས་པ་བྱོས་དང༌།	ཞེས་སྐད་བརྒྱབ།	

ཡང་ཕྲུ་གུ་འགའ་ཤས་གཡས་གཡོན་དུ་ཞིང་ཁར་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་མི ་

རྣམས་སྐད་གཏོང་བར་ཕྱིན།	འོན་ཀྱང་ཞིང་ཆུ་འདྲེན་པའི་མི་གཅིག་ཀྱང་དུས་

ཐོག་ཏུ་སླེབས་མ་ཐུབ།	དེ་འདྲའི་དངངས་སྐྲག་ཁྲོད་དུ་ལུས་པའི་སྐབས།	

བུས་འཚབ་འཚུབ་ངང་གླང་ཆེན་ལ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཆུ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ལག་བརྡ་བྱས་
པ་ལྟར།	བློ་སེམས་དཀར་ཞིང༌།	གཤིས་སྤྱོད་འཇམ་པའི་གྲོགས་པོ་གླང་ཆེན་
གྱིས་དང་དུ་བླངས་ནས་མཚོའི་དཀྱིལ་ལ་བློ་སྟོབས་ཆེན་པོའ ་ིངང་བརྒལ་ཏེ།	
ཕྲུ་གུ་དེ་འཕྲལ་དུ་བསྐྱབས།	 མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཨ་མའི་བུ་ཆུང་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ།  དྲན་པའི་དབྱངས།   
ཨ་ཡུམ་སྐྱབས། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ། པདྨ་མཚོ་སྐྱིད། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ།



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

                 ཕྱི་ལོ། ༢༠༠༩3

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཁྱི་སྤྱང་ཕྱིན་པ་དེ་གར་བོང་བུས་སྐད་བརྒྱབ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་དང༌།	 དེ་ཞིང་སྲུང་བ་ཚོས་

གོ་མ་ཐག་ཨམ་གཙིགས་བསྡམས་ནས་དེར་རྒྱུག་ཡོང༌།	 ཁོང་ཚོས་བོང་བུ་ཁོ་ས་ལ་མ་རིལ་

བར་དུ་རྒྱུག་པས་བརྡུངས།	 རྐང་པ་ལ་ཐགས་པས་སྒྲོག་བརྒྱབ་ནས་དེར་གཡུག་བཞག་པ་

རེད།	བོང་བུ་ཁོ་ཡུན་རིང་ཙམ་བར་དུ་སྡུག་པོ་མྱངས་ནས་ཡར་ལངས།	བོང་བུ་ཚོའི་གཤིས་

ཀ་ནི།	 སྡུག་པོ་མྱངས་པ་ལམ་སེང་བརྗེད་འགྲོ་མཁན་ཞིག་རེད།	 ཁོས་རྒྱུག་རྡུང་བཟེད་པ་

དེ་ཁྱུག་ཙམ་ཞིག་རིང་ལ་དྲན་སོས།	 དེ་ནས་ཁོས།	 རྐང་པར་སྒྲོག་བརྒྱབ་པ་དེ་གཏོར་ནས་

འབྲོས་རྒྱུའི་འགོ་བཙུགས་པ་དང༌།	 ཁྱི་སྤྱང་དེས་རྒྱང་ནས་ལྟད་མོ་ཆ་ཚང་མཐོང་ཙང༌།	 ཁོས་

འཛུམ་ཙམ་བྱས་ནས།	ཨ་ཞང༌།	ངས་མ་བྱེད་ཟེར་ག་ཚོད་བཤད་ན་ཡང་མ་ཉན་པར་སྐད་ཅོར་

བརྒྱབ་ཙང་ཉེས་པ་འདི་རག་པ་རེད་ཟེར་རོ།	།

	 དེ་ནས་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས་སྒྲུང་འདི་ཉན་ནས།	 གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་ལ།	

གྲོགས་པོ།	 སྐད་ཆ་དེ་བདེན་པ་རེད།	 སུ་ཡིན་ན་ཡང༌།	 རང་ལ་བློ་གྲོས་མེད་པའི་ཐོག་ལ།	

གྲོགས་པོའ་ིབསླབ་བྱ་མ་ཉན་ན།	 མཾཐ་རཀ་(eUFkjd)ཟེར་མཁན་གྱི་ཐགས་འཐག་མཁན་ལ་

བྱུང་བ་ནང་བཞིན་ཉམས་ཉེས་ཡོང་བགྱི་རེད།	 གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས།	 དེ་ལ་ག་རེ་

བྱུང་བ་ཤོད་དང་ཟེར་བར་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས།	ཉོན་ཨང༌།

ཚེམ་བུ་བའི་བསླབ་བྱར་མ་ཉན་པའི་ཐ་ག་པ།
མཾཐ་རཀ་ཟེར་བའི་ཐ་ག་པ་ཞིག་ཡོད།	 ཁོ་ལ་དགོས་པའི་ཐགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་མ་

ཆག	 ལག་ཆ་བསྐྱར་དུ་བཟོ་རྒྱུ་ལ་ཤིང་ཆ་དགོས་བགྱི་ཡོད་ཙང༌།	 སྟ་གྲི་ཞིག་ཁྱེར་ནས་

ཤིང་བཅད་པར་རྒྱ་མཚོ་དང་ཐག་ཉེ་པོའ་ིཤིང་ནགས་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་དང་མཚོ་འགྲམ་ལ་

སླེབས་ནས་ཤིང་སྡོང་ཞིག་མཐོང་སྟེ།	 དེ་བཅད་ནས་ཐགས་ཆས་བཟོ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བ་

འདུག་བསམས་ཏེ།	 ཤིང་

གི་སྡོང་པོ་ཞིག་ལ་སྟ་གྲི་

བཞུ་གྲབས་བྱེད་དུས།	 ཤིང་གི་

ཡལ་གའི་སྒང་ལ་བསྡད་པའི་ལྷ་ཞིག་

གིས།	 ང་རྟག་པར་ཤིང་འདིའི་སྒང་ལ་

སྐྱིད་པོ་བྱས་བསྡད།	 རྒྱ་མཚོའི་རླུང་

བསིལ་པོ་འགམས་ནས་སྐྱིད་པོ་

འདུག	 གཞན་པའི་བདེ་སྐྱིད་ལ་

གནོད་བསྐྱལ་ན།	 ཁྱོད་རང་

སྐྱིད་པོ་ཡོང་བགྱི་མ་རེད།	

སྐུ་མཁྱེན།	 ཤིང་འདི་མ་

གཅད་རོགས་གྱིས།	

ཐ་ག་པས།	 འདི་

མ ་གཅད ་པར ་

ཐབས་མེད།	 ཤིང་མེད་པར་ལག་ཆ་

བཟོ་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད།	 དེ་མ་ཐུབ་

ན་རས་འཐག་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད།	ངའི་

ནང་མི་ལྟོགས་རིད་ལ་ཤི་བགྱི་རེད།	 དེ་ལས་ཡག་ཤོས་ནི།	 ཁྱོད་རང་ཤིང་སྡོང་གཞན་པ་

ཞིག་ལ་བསྟེན་རོགས་གྱིས།	 ང་ནི་ཤིང་འདིའི་ཡལ་ག་མ་གཅད་ཀ་མེད་ཡིན།	 ལྷ་དེས།	

ཁྱོད་རང་གི་སྐད་ཆ་དེ་ལ་ང་དགའ་པོ་བྱུང༌།	ཁྱོད་རང་ང་ལ་དངོས་གྲུབ་སློངས་དང༌།	གང་

འདོད་པ་སྟེར་བགྱི་ཡིན།	སྐུ་མཁྱེན།	ཤིང་འདི་མ་བཅད་རོགས་གྱིས་ཟེར་བར།	མཾཐ་རཀ་

གིས།	 འོ་ན་དེ་འདྲ་ཡིན་ན།	 དུས་སྐབས་རིང་ཙམ་སྤྲད་རོགས་གྱིས།	 ང་ད་ལྟ་ཁྱིམ་ལ་

ལོག་ནས་རང་གི་བཟའ་ཟླ་དང༌།	 གྲོགས་པོ་ཚོ་ལ་གྲོས་དྲིས་ནས།	 དངོས་གྲུབ་ཞུ་བགྱི་

ཡིན་ཟེར།	ལྷ་དེས།	ངས་ཁྱོད་རང་སྒུག་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡིན།	ཞེས་བཤད་པ་རེད།	མཾཐ་རཀ་

གྲོང་གསེབ་དེར་སླེབས་ནས།	རང་གི་གྲོགས་པོ་ཚེམ་བུ་བ་དེ་ཐུག་ནས།	ཁོས་དེ་ལ་དྲིས་

པ་རེད།	 གྲོགས་པོ།	 ལྷ་ཞིག་གིས་ང་ལ་དངོས་གྲུབ་གནང་རྒྱུ་ཡིན།	 བྱས་ཙང་ངས་ཁྱོད་

རང་ལ་འདྲི་ཁར་ཡོང་བ་ཡིན།	 དངོས་གྲུབ་ག་རེ་ཞུས་ན་དགའ་བགྱི་རེད་དམ་ཟེར་དུས།	

ཚེམ་བུ་བས།	དེ་འདྲ་ཡིན་ན།	རྒྱལ་སྲིད་ཅིག་ཞུས།	ངས་ཁྱེད་རང་གི་བློན་པོ་བྱས།	ང་ཚོ་

སྐྱིད་པོ་ཡོང་བགྱི་རེད།	 མཾཐ་རཀ་གིས།	 སྔོན་ལ་ཁོ་རང་གི་བཟའ་ཟླ་ལ་གྲོས་དྲིས།	 དེའི་

རྗེས་ལ༌དངོས་གྲུབ་ལེན་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་པ་དང༌།	 དེའི་སྐོར་ཚེམ་བུ་བ་དེ་ལ་གྲོས་འདྲི་

བགྱི་ཡིན་ཟེར་བ་དང༌།	ཚེམ་བུ་བས།	བུད་མེད་ལ་གྲོས་དྲིས་ན་ལུགས་སྲོལ་དང་འགལ་

བའི་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་བཤད་པ་རེད།	བུད་མེད་ཕལ་ཆེ་བ་རང་འདོད་ཤུགས་ཆེ་བར་

བརྟེན།	 རང་རྐྱང་རྐྱང་གི་བདེ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་ལས།	 བསམ་བློ་གཞན་གང་ཡང་འཁོར་མི་

ཐུབ།	 རང་གི་བུ་ལ་བྱམས་པོ་བྱེད་པ་དེ་ནི།	 རྗེས་མ་རང་ལ་བདེ་བ་ཡོང་བར་རེ་བ་བྱེད་

བགྱི་ཡོད་རེད།	ཅེས་བཤད་པ་རེད།

	 ཐ་ག་པས།	 ད་དུང་ཡང་རང་གི་བཟའ་ཟླ་ལ་གྲོས་མ་དྲིས་པར་གང་ཡང་མི་

བྱེད་རྒྱུ་ཐག་བཅད་ནས།	ཁྱིམ་ནང་ལ་སླེབས་པ་དང་བཟའ་ཟླ་ལ།	 དེ་རིང་ང་ལ།	ལྷ་ཞིག་

གིས་དངོས་གྲུབ་གནང་ཆོག་གསུངས་ནས།	 ངས་ཚེམ་བུ་བ་ཁོ་ལ་དྲིས་པ་ཡིན།	 ཁོས་

རྒྱལ་སྲིད་ཡོང་བ་ཞུས་ཟེར་བགྱི་འདུག	ད་ཁྱོད་རང་ཤོད་དང༌།	དངོས་གྲུབ་ག་རེ་ཞུས་ན་

དགའ་བ་འདུག	 ཟླ་མོས།	 རྒྱལ་པོའ་ིརྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་འདོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྒྱུ་

རེད།	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཐུན་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ངལ་གསོ་བརྒྱབ་ལོང་ཡོད་པ་

མ་རེད།	 རྒྱལ་པོའ་ིགཙུག་རྒྱན་ནི་ཡང་ཡང་ཟུག་ནས་ཚེར་མ་དང་གཅིག་པ་རེད།	 འདི་

འདྲའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་འདོད་པ་བྱས་ནས་དགའ་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད།

མཾཐ་རཀ་གིས།	 སྙིང་སྡུག	 ཁྱོད་རང་གི་སྐད་ཆ་བདེན་པ་རེད།	 རྒྱལ་པོ་དགའ་བྱེད་རཱ་

མ་དང་	 རྒྱལ་པོ་པདྨའི་ཡུ་བ་གཉིས་ལ་རྒྱལ་སྲིད་ཐོབ་པའི་རྗེས་ལ་བདེ་སྐྱིད་མ་ཐོབ་པ་

ལ།	 ང་རང་གཉིས་ལ་ག་རེ་ཐོབ་བགྱི་རེད།	 ད་རྒྱལ་སྲིད་མ་སློང་ན་ད་ག་རེ་སློང་དགོས་

པ་འདུག	ངའི་དྲི་བ་འདི་ཡིན་ཟེར་བར།	མཾཐ་རཀ་གི་ཆུང་མས།	ཁྱོད་རང་མི་གཅིག་ལག་

གཅིག་གིས་རས་འཐག་གི་ཡོད།	 དེ་གས་ང་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོ་ལྡང་བགྱི་ཡོད།	 གལ་

ཏེ་ཁྱོད་རང་ལ་ལག་པ་བཞི་དང༌།	 མགོ་གཉིས་བྱུང་ན།	 ང་རང་ཚོ་ལ་དེ་རིང་ལས་ལྷག་

པའི་རས་ཆ་ལྡབ་ལྡབ་ཡོང་གི་རེད་ལ།	 མི་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ལ་མཐོང་ཆེན་པོ་ཡོང་བགྱི་

རེད་ཟེར་བ་ལ།	 མཾཐ་རཀ་མགུ་ཐག་ཆོད་ནས་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་གྱི་ལྷ་དེ་ལ།	 ཁྱོད་རང་

གིས་ང་ལ་དངོས་གྲུབ་གནང་འདོད་ཡོད་ན།	 ང་ལ་མགོ་གཉིས་དང་ལག་པ་བཞི་ཡོད་པ་

བཟོ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་དང༌།	 མཾཐ་རཀ་གིས་ཞུས་པ་དེ་གར་ཁོའ་ིའདོད་པར་

ཡོད་པ་ཆ་ཚང་བྱུང་བ་རེད།	 ཁོ་ལ་མགོ་གཉིས་དང་ལག་པ་བཞི་ཡོད་པ་ཆགས་པ་རེད།	

ཡིན་ན་ཡང༌།	 དེ་ནས་ཁོ་ལ་གང་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན།	 གྲོང་གསེབ་ལ་སླེབས་མ་ཐག་ཏུ།	

མི་ཚང་མས་མཾཐ་རཀ་ལ་སྲིན་པོ་རེད།	 སྲིན་པོ་རེད་ཟེར་ནས་ཚང་མས་རུབ་བརྒྱབ་པ་

རེད།	 འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས།	 སྐད་ཆ་དངོས་གནས་རེད།	 མཾཐ་རཀ་ཁོས་བཟའ་ཟླའི་གྲོས་

མ་ཉན་པར་ཚེམ་བུ་བའི་གྲོས་ལ་ཉན་ཡོད་ན་སྲོག་བསྐྱབས་ཡོད་བགྱི་རེད།	 མི་ཚང་མ་

རེ་འདོད་ཀྱི་གདུག་འདྲེའི་དབང་འོག་ལ་ཤོར་ནས།	ལས་ཀ་འདི་འདྲ་བྱེད་པ་རེད།	འཇིག་

རྟེན་ནང་ལ་གད་མོ་དེ་ལས་བྲོ་བ་གཅིག 	 སོ་མ་ཤརྨའི་(l®e”keZk)པ་ཕས་བྱས་པ་རེད་

ཟེར་བར།	 གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས།	 ག་རེ་བྱས་པ་རེད།	 ཅེས་དྲིས་པ་ན་འཁོར་

ལོ་ཅན་གྱིས།	

བྲམ་ཟེ་སེར་སྣ་ཅན་གྱི་སྟོང་བསམ།
གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་བྲམ་ཟེ་སེར་སྣ་ཚ་པོ་ཞིག་ཡོད།	 ཁོས་སློང་མོ་བརྒྱབ་ནས་ཐོབ་པའི་

འབྲུ་ནས་ཏོག་ཙམ་བཟས།	 ལྷག་མ་རྫ་ཁོག་ཅིག་གི་ནང་ལ་བསགས་བཞག་བགྱི་ཡོད་

པ་རེད།	 རྫ་ཁོག་དེ་ལ་ཐག་པ་བརྒྱབ་ནས་གདང་ཞིག་ལ་བཀལ།	 དེའི་འོག་ལ་ཉལ་ཁྲི་

བརྒྱབ་ནས།	 དེའི་སྒང་ལ་ཉལ་ཉལ་པར་བསམ་བློ་ཁྱད་མཚར་དེ་འདྲ་བཏང།	 སེམས་

བསམ་པའི་བར་སྣང་ལ་རྟ་རྒྱུག་རྒྱུའི་གྲབས་བྱེད་བགྱི་ཡོད་པ་རེད།	དེ་ནས་ཁོའ་ིབསམ་

བློའ་ིནང་ལ།	ལུང་པ་ལ་མུ་གེ་བྱུང་ན།	འབྲུ་འདི་ལ་སྒོར་མོ་བརྒྱ་ཁུག་བགྱི་རེད།	སྒོར་མོ་

བརྒྱ་དེས་ར་མ་གཉིས་ཉོས།	 ར་མ་གཉིས་པོ་དེར་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ནང་ལ་ར་ཕྲུག་རེ་སྐྱེས།	

དེ་ཚོ་བཙོངས་ནས་བ་མོ་ཉོས།	 བ་མོ་ཉོས་པའི་རྗེས་ལ་གླང་ཞིག་ཉོས།	 དེ་ནས་རྟ་ཉོས།	

རྟ་མང་པོ་གོང་ཆེན་པོ་ལ་བཙོངས་ནས་ང་ལ་གསེར་མང་པོ་བྱུང༌།	གསེར་བཙོངས་ནས་

ངས་ཁང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོ་བཅུག 	 ངའི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་མཐོང་ནས།	 བྲམ་ཟེ་

སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང༌།	 རང་གི་བུ་མོ་མཛེས་པོ་ཞིག་དང༌།	 ང་གཉིས་བག་སྟོན་བྱེད་

བཅུག	བུ་མོ་དེ་ངའི་ཚེ་རོགས་བྱས།	དེ་ལ་བུ་ཞིག་སྐྱེས།	སྐབས་དེར་ཟླ་བ་ཤར་ཡོང་ན།	

དེའི་མིང་ལ་ཟླ་བ་བདེ་ལྡན་ཟེར་འདོགས་བགྱི་ཡིན།	 དེ་ནས་ཁོ་གོག་འགྲོས་བྱེད་ཤེས་

དུས།	 ངས་དེབ་ཅིག་ཁྱེར་ནས།	 རྟ་རྭའི་རྩིག་པ་ལ་རྒྱབ་བསྙེལ་ཏེ།	 བུའི་བྱེད་སྟངས་ལ་

ལྟད་མོ་བལྟ་བའི་

སྐབས།	 ཟླ་བ་

བདེ ་ལྡན ་གྱིས ་

ང་མཐོང་བ་དང༌།	

ཁོ་ཨ་མའི་ཕང་པ་

ནས་བབས་ནས་

ངའི ་ཕྱོགས་ལ་

གོག་པོ་བརྒྱབ་

ནས་ཡོང་།	 ང་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས་ཨ་མ་ལ།	 ཕྲུ་གུ་ལ་ཡག་ པོ ་ བྱས ་ ནས ་

བྱ་ར་གྱིས་དང་ཞེས་ལབ་དུས།	 ཨ་མ་ནང་གི་ལས་ཀའི་བྲེལ་བས་མ་ཉན་པ་དང༌།	 ང་

ཡར་ལངས་ནས་རྐང་པས་རྡོག་རྒྱག་ཅིག་འདི་འདྲ་བྱས་ཏེ་བཞུ་བགྱི་ཡིན་ཟེར།	 རྐང་

པ་གནམ་ལ་བཀྱགས་པ་དང་འབྲུ་བླུགས་པའི་རྫ་ཁོག་ལ་ཐེབས་ནས།	 རྫ་ཁོག་ས་ལ་

ཟགས།	 འབྲུ་ཚང་མ་ཐོར།	 བྲམ་ཟེ་སེར་སྣ་ཚོ་པོའ་ིབསམ་བློ་ཡང་ཐོར་རོ།	 །གསེར་གྱི་

དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས།	 སྐད་ཆ་བདེན་པ་རེད།	 ཁོ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་ག་རེ་ཡོད།	 འདོད་

རྔམས་ཀྱི་དབང་གིས་སུ་གང་གིས་ལས་ཀ་དེའི་འབྲས་བུ་མཐོང་བགྱི་མ་རེད།	 རྒྱལ་

པོ་ཟླ་བའི་བུ་ལ་བྱུང་བ་འདྲ་པོ་རེད་ཟེར་བར་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས།	 ག་འདྲ་བྱུང་བ་རེད།	

གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས་གཏམ་རྒྱུད་འདི་བཤད་དོ།	།

༄༅།	 །བྷོ་ཊའི་ལྗོངས་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི	 །ཉིན་བྱེད་

དབང་པོའ་ིའོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ།	 །ཀུ་མུད་གཉེན་གྱིས་སྐྱེ་འགྲོ་དུ་

མ་ཡི།	 །ཚ་གདུང་སེལ་བའི་བསིལ་ཟེར་ཀུན་ལ་སྦྱིན།	 །འཛམ་གླིང་རྒྱན་

གཅིག་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞེས།	 །ཀུན་གྱི་གྲོགས་དང་མཛའ་བའི་གཉེན་གཅིག་

ཏུ།	 །	 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།

བུ་མོས།	 “རྨོ་མོ་ལགས།	 སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས།”	 ཞེས་ཞུས་ཀྱང༌།	 མོ་

ལ་ལན་འདེབས་གང་ཡང་མ་བྱུང༌།	 དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མོ་རང་ཉལ་ཁང་

ནང་ག་ལེར་ཡོང་ནས་ཉལ་ཁྲིའི་ཡོལ་བ་དལ་གྱིས་ཕྱེ།	 དེའི་ནང་དུ་རྨོ་

མོ་ཉལ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང༌།	 རྨོ་མོའ་ིགདོང་པ་ལ་གཟན་ཡོལ་གཡོགས་

ཡོད་པར་བརྟེན་གདོང་པ་ཡག་པོ་མཐོང་མ་ཐུབ།	 འོན་ཀྱང་བུ་མོས་རྨོ་

མོ་ནམ་རྒྱུན་དང་མི་འདྲ་བར་ཁྱད་མཚར་པོ་ཞིག་མཐོང་ཡང་།	 མིག་

ཅེར་ནས་ལྟ་བ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་བྱེད་མ་ཐུབ།	 དེ་ནས་མོས།	 “རྨོ་

མོ་ལགས།	 ཁྱེད་རང་གི་རྣ་བ་ཆེ་ཞིང་སྤུ་རིང་པོ་དེ་ག་འདྲ་བྱས་ནས་

སྐྱེས་པ་ཡིན་ནམ།”	ཞེས་དྲིས་པར།	སྤྱང་ཀིས།	“ཁྱེད་རང་གི་སྐད་ཆ་

རྣམས་ཡག་པོ་གོ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན།”	ཞེས་ལན་བཏབ།

ཡང་བུ་མོས།	“རྨོ་མོ་ལགས།	ཁྱེད་རང་གི་མིག་གཉིས་བཀྲག་མདངས་

ཞེ་དྲག་ཆེན་པོ་འདུག”	 ཅེས་ལབ་པར་སྤྱང་ཀིས།	 “དེ་ནི་བརྩེ་བའི་

བུ་མོ་ཁྱེད་རང་ཡག་པོ་མཐོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན།”	 ཟེར།	 དེ་ནས་བུ་

མོས།	“རྨོ་མོ་ཁྱེད་རང་གི་ལག་པའང་ཡ་མཚན་པོ་ཆགས་འདུག’’ཟེར་

བར།	 སྤྱང་ཀིས་དེའི་ལན་དུ།	 “དེ་ནི་བརྩེ་བའི་བུ་མོ་ཁྱེད་རང་ཡག་པོ་

བྱས་ནས་འཇུ་རྒྱུ་དང་འཐམ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན།”	 “སྐུ་མཁྱེན།	 རྨོ་མོ་

ཁྱེད་རང་ལ་སོ་ཆེ་ཞིང་རྣོ་བ་དེ་འདྲ་ག་རེ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།”	

ཞེས་བུ་མོས་དྲིས་དུས་སྤྱང་ཀིས།	 “དེ་ཚོ་ནི་བརྩེ་བའི་བུ་མོ་ཁྱེད་རང་

ཟ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན།”	 ཞེས་ཟེར་བ་དང༌།	 སྤྱང་ཀིས་ལམ་སེང་ཉལ་

སའི་སྒང་ནས་འཕར་མཆོང་བརྒྱབ་སྟེ།	 གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་

བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཡང་བཟས།	 དེ་ནས་བདུན་ཕྲག་མང་པོའ་ིརྗེས་ཀྱི་ཁ་

ལག་ཡག་པོ་ཐོག་མ་དེ་བཟས་པའི་རྗེས།	 སྤྱང་ཀི་ངན་པ་དེ་ཉལ་སའི་

ནང་བསྐྱར་དུ་འཛུལ་ནས་སྔུར་བ་འཐེན་བཞིན་གཉིད་ཤོར་བ་རེད།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



བྱི་བ།
བྱི་བ་ནི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཡོད་ཅིང༌རིགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།

ཕལ་ཆེ་བ་ནི་མིའི་ཁང་ཁྱིམ་དང་།	 མཛོད་ཁང་།	 ཞིང་ཁའི་ནང་སོགས་སུ་

གནས་ཤིང་།	 འབྲུ་རིགས་དང་།	 ཤ་མར་སོགས་མིའི་ཟས་རིགས་ལ་འཚོ་

རྟེན་བྱེད།	 སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ནུས་པ་ཆེ།	 ཁང་ཁྱིམ་དང་མཛོད་ཁང་དུ་གནས་

པའི་ཙི་ཙི་ཕལ་ཆེ་བ་ཉིན་མོ་ཡིབ་ནས་མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ཡང་།	 ཞིང་

ཁའི་ཁྲོད་ཀྱི་བྱི་བ་རྣམས་ནི་ཉིན་ལ་རྒྱུ་བ་མང་།	 འོན་ཀྱང་མིའི་གོམ་

སྒྲའམ་སྒྲ་རིགས་ཐོས་མ་ཐག་ཚང་དུ་ཡིབ་པར་བྲེལ།	 རྒྱུག་པའི་བང་རྩལ་

མགྱོགས།	 ལུས་ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་	 ༥	 ནས་	 ༡༢	 ཙམ་ལ་ལྗིད་ཚད་

གྷ་རམ་	 ༧༠	 ནས་	 ༩༥	 ཙམ་ཟིན་པ།	 ལུས་ཀྱི་སྤུ་མདོག་མང་ཆེ་བ་ཐལ་

མདོག་དང་།	 ཁམ་སེར་སོགས་ཅི་རིགས་ཡོད།	 མཆེ་བ་གཉིས་མདུན་

སོར་གནས་པ་དང་།	 རྐང་ལག་སྡེར་མོ་དང་ལྡན་ཞིང་།	 མཇུག་མ་ཕྲ་ལ་

རིང་བ་སོགས།	 མིང་གཞན་ལ་རྐུན་པོ་དང་།	 འབིག་བྱེད།	 རྐོ་བྱེད།	 བུག་

པ་བྱེད།	ཙི་ཙི།	ཙི་གུ་བཅས་སོ།	།སྨན་དུ་སྦྱར་བའི་མིག་གིས་ཚད་མཁྲིས་

སོགས་ཀྱིས་གཉིད་མཐུག་པོ་མི་ཐུབ་པ་སྲུང་།	 ལྤགས་རློན་དྲོན་མོ་བཀབ་

ནས་དཀྲིས་པས་སྐྲངས་པ་རྣག་ཏུ་འགུགས་ཤིང་རྣག་སྣ་འདྲེན།	 བྲུན་གྱིས་

གདོན་སེལ།	 ཁྱད་པར་སྨྱོ་བྱེད་འཇོམས།	 ཆང་དུ་བཙོས་ནས་འབྱར་བྱས་

ན་རྣག་སྣ་འདྲེན།	

ཐ ིང ་ར ིལ།		
ཐིང་རིལ་ནི་རླན་ལ་གནས་པའི་བྱའི་སྡེ་ཡིན་ཞིང་།	 བོད་གངས་ཅན་གྱི་ས་

གནས་ཀུན་ཏུ་ཡོད།	 ཆུ་རྒྱུན་དུ་འབབ་པའི་རྒྱུད་དང་འདམ་གྱི་འགྲམ་དུ་

གཉིས་རེ་མཉམ་དུ་སྡོད་པ་ལས་ཁྱུ་ཚོགས་བྱས་ནས་སྡོད་པ་ཆེས་ཉུང།	

དབྱར་དུས་བྱང་ཐང་དང་འབྲོག་ཁུལ་དུ་སྡོད་པ་དང་།	 དགུན་དུས་རོང་དང་

ཞིང་ཁུལ་དུ་སྤོས་ནས་དགུན་གཡོལ་བྱེད།	 གྲམ་གཞུང་དུ་རྡོ་ཞིབ་དང་བྱེ་

མའི་ཚང་བཏིང་ནས་སྒོ་ང་གཉིས་ནས་བཞི་བར་དུ་འཇོག་ཅིང་།	གཟའ་འཁོར་

གསུམ་ཙམ་ནང་དུ་སྒོ་ང་སྨིན་ཐུབ་ལ།	 དབྱར་དུས་ཕྲུ་གུ་སྐྱོང་།	 ཉ་དང་ཆུ་

གནས་ཀྱི་འབུ་སྲིན་རིགས་ཁོ་ནར་འཚོ་རྟེན་བྱེད།	 དེའི་ལུས་རྒྱགས་རིལ་

རིལ་ཡོད་ལ་ལུས་ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་	 ༤༠	 ཙམ་ཡོད།	 མཆུ་ཏོ་ཤིན་ཏུ་

རིང་ཞིང་ཕྲ་བ།	 སྤྱིར་ལུས་ཀྱི་རྒྱབ་ཕྱོགས་སྨུག་ཐལ་དཀར་ཐིག་ཅན་དང་།

མགོ་བོ་ནས་སྐེའི་རྒྱབ་མདུན་དང་བྲང་ཁོག་ཐལ་མདོག་ཡིན་པའི་སྟེང་དུའང་

དཀར་ཐིག་ལྡན།	 འོན་ཀྱང་ལྟོ་བའི་ཕྱོགས་ནས་སྨད་ཡོངས་རྫོགས་དཀར་

པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 མིག་གི་མཐའ་སྐོར་ཡང་དཀར་པོ་ཡིན།	 དེ་ལ་མཐིང་

རིལ་ཞེས་འབྲི་བ་མ་ཟད།	 ཐིང་རིལ་གྱོ་མོ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།	 །སྨན་གཞུང་

དུ་ཤ་ཡིས་ཚ་བ་དང་ཚ་བ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲུམ་པ་སེལ་བར་བཤད།

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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ར ི ་མ ོའ ི ་གླ ི ང ་ཁ་

ལུག་རྫི་པ་སངས་དང་འུར་རྡོ་ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༄༅།	།ལྔ་བཅུའི་རྗེས་དྲན་འདྲི་རྩད།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན།	
ཧར་པ་པུར་གཏན་སློབ།	འཛིན་རིམ་	༡༢	ཟུར་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		བློ་བཟང་ཟླ་བ།
འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང།	ཧར་གདོང།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		གྲགས་པ་བུ་ཆུང།
དགའ་ཤར་ཕུ་ཁང།	འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་ཀ

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		བསོད་ཕུན།
རི་མོ་འབྲི་མཁན།		ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ།
མོན་གོ་རྙིང་མ་གྲྭ་ཚང།	

དེ་ནས་ལུག་རྫི་པ་སངས་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་བསྐྱོད་པ་དེར།	ལུག་རྫི་གཞན་རྣམས་ཀྱང་འགྲོ་ཡི་ཡོད།	དེ་

ལྟར་བྱས་ནས་ཉིན་གྲངས་ཁ་ཤས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ།	 ལུག་རྫི་གཞན་ཞིག་གི་ར་ལུག་ལ་ཕྱོགས་གསུམ་

ནས་སྤྱང་ཀི་ཤོར་སྟབས།	 རྫི་བོ་རྣམས་བྲེལ་འཚུབ་ལངས་ཏེ།	 ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཀྱང༌།	 སྤྱང་

ཀིའི་ངར་ཤུགས་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་མ་ཐུབ།	དེ་ནས་ལུག་རྫི་པ་སངས་ཀྱི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་རཌ་

ཙམ་ཤེས་མཁན་རྫི་བོ་ཟླ་བས།	པ་སངས་ལ་ཐབས་ཤེས་ཤིག་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས།	

པ་སངས་ཀྱིས་གསང་བ་ཕྱི་འགྱར་བྱེད་འདོད་མེད་ཀྱང༌།	གནས་ཚུལ་ངན་པ་བྱུང་བ་དང་རེ་སྐུལ་ཞུས་

པ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས།	བློ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིམས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་ཞིག་བཏབ་

སྟེ།	 ཕྱོགས་གསུམ་དུ་རྒྱུག་བཞིན་འུར་རྡོ་ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ་གྱི་ཚག་སྒྲ་ལན་གསུམ་རེ་བརྡབས་པས།	

འདོད་རྔམས་ཆེ་བའི་སྤྱང་ཀི་རྣམས་དཔའ་ཁུམ་ཞིང༌།	 མར་གྱི་དཀྱིལ་ནས་སྤུ་བཏོན་པ་ལྟར།	 ར་ལུག་

ཁྲོད་ནས་ཕར་ཐོན།	གནས་ཚུལ་དེས་རྫི་བོ་པ་སངས་ཀྱི་གསང་བ་བརྟོལ།	

དུས་དེ་ནས་བཟུང་ལུག་རྫི་པ་སངས་ཀྱི་འུར་རྡོའ་ིགསང་བ་ཕྱི་ལ་གྱར་བས།	 མི་ཚོགས་

གང་དུ་འཛོམས་སར།	 ལུག་རྫི་པ་སངས་དང་ཁོ་པའི་འུར་རྡོ་ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ་སྐོར་ལ་གླེང་

སློང་བྱེད་མཁན་ཤ་སྟག་དང༌།	 ཁོ་པའི་ར་ལུག་འཕེལ་ཁའི་གསང་བ་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་

བརྩིས་པ་ལས།	 ནང་མིའི་སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་གསང་བ་དེ།	 ད་

དུང་ཕྱི་མི་སུས་ཀྱང་བརྟོལ་ཐུབ་མེད།	

མདོར་ན་ལས་དོན་གང་ཞིག་ལམ་ལྷོང་དུ་འགྱུར་བ་ལ།	 དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱིས་ཕྱག་མཆོད་

འབུལ་དང༌།	 ཐུན་མོང་གི་བསོད་ནམས་བསགས་པ་ཡིན་ན།	 བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བསམས་པ་བཞིན་

འགྲུབ་པ་ལྟར།	 ལུག་རྫི་པ་སངས་ཀྱིས་བཅོས་མིན་གྱི་སྨོན་ལམ་དང༌།	 ནང་མིའི་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་

སོགས་སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་དང༌།	 དེ་བཞིན་འུར་རྡོ་ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ་གྱི་གྲོགས་ལ་བརྟེན་ནས།	

ཡུལ་མི་རྣམས་འགྲམ་ཆུ་ལྡང་དགོས་པར་གྱུར་ཏོ།།	།།རྫོགས་སོ།།	

བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ།	
Class XI D
TCV School Gopalpur
P.O. Chachain-176059
Kangra District (H.P.)
INDIA

 གུས ་མོ ་ང ་རང ་སྨྱུག ་གྲོགས ་བཟོ ་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ང་རང་གི་བོད་ཡིག་

གནས་ཚད་ཡག་པོ་མེད་པས། ཡར་རྒྱས་གཏོང་

རྒྱུའི་འདོད་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་ན། གུས་མོར་རོགས་པ་

བྱེད་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།
TCV School Suja
P.O. Matroo-175032
Distt. Mandi (H.P.)
INDIA

	 གུས་པ་ནི་ད་ལྟ་མ་ཡུམ་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་
སློབ་གྲྭའི་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱུན་དུ་དེབ་
རིགས་འདྲ་མིན་ཀློག་རྒྱུ་དང་རྩོམ་འབྲི་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད།	
སྨྱུག་གྲོགས་བཟོ་བའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་ཡོང་ཆེད་
ཡིན།	 གུས་པར་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་བོད་རྒྱ་གཉིས་གང་
རུང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།	

དྲི་བ་ཁག 

༡༽	ཕྱི་ལོ་	༡༩༥༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༨	ཉིན་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ཏེཛ་པུར་དུ་གསལ་བསྒྲགས་གང་

					དང་གང་བསྐྱངས་ཡོད་དམ།	

༢༽	པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་ག་དུས་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ནམ།	

༣༽	བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།	

༤༽	ཡུ་རོབ་ཁུལ་དང་བྱང་ཨ་རིའི་ཁུལ་ནས་སྤྱི་འཐུས་ག་ཚོད་རེ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ།	

༥༽	བཀའ་ཤག་ཏུ་མང་མཐར་བཀའ་བློན་ག་ཚོད་འོང་ཆོག་གམ།	

༦༽	བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་དང་འབྲེལ་བའི་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་འབྲེལ་སྐུ་ཚབ་སུ་དང་སུ་

						ཡིན་ནམ།	

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༢༢ པའི་ལན།
༡༽	ཕྱི་ལོ་	༡༩༦༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢	ཉིན།		

༢༽	ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས།	

༣༽	བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་	༦༤	བརྒལ་བས་རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགྱུར་

						འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ།	དུས་ནས་དུས་སུ་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ཐག་གཅོད་གང་

						མཛད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱས།	

༤༽	གཙོ་བོ་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་དང༌།	བཟོ་ཞིང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་རིགས།	རུམ་

						འཐག	ཕྱི་ཚོང༌།	ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས།	སུད་ཚོང་བཅས།

༥༽	གཉིས་ཡོད།

༦༽	བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འདོན་གྱི་ཡོད།

བཀའ་ཤག་གིས་འགན་ཁུར་སྟངས།

སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་གནད་རྣམས་མཉམ་

འདུས་ཀྱིས་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅད་

དགོས་པ་དང་།	 ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་སྲིད་བྱུས་རང་

གི་འདོད་མོས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གཅིག་གྱུར་

ལག་བསྟར་དགོས་པ་དང་།	 བཀའ་བློན་གཅིག་གིས་

ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ན་དེའི་འགན་ཡང་མཉམ་འདུས་ཀྱིས་

འཁྱེར་དགོས་པ་བཅས་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཞིག་

དགོས་པ་ཡིན།	སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚོགས་དུས་གཉིས་
པའི་སྐབས་སུ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་

གསུངས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།


