
ེ་རིབ་ + ཇོབ

།། ཡ་ཀ་རི་དང་
་ོད་ཆེན་པོ།



ེ་རིབ་ + ཇོབ

་ོད་ཆེན་པོ།
།། ཡ་ཀ་རི་དང་



།། ཡ་ཀ་རི་དང་
་ོད་ཆེན་པོ།

ང་ཨ་རིའི་་ཐང་ལ་མཚན་བ་པ་དང་སིགསེ་ོང་གསེབ་ནང་
ཚང་མ་ཞི་འཇམ་་འར། དེ་རིང་ི་ར་ཡང་ཡག་པོ་ང་ཡོད།

ཡང་བར་་་་་་ཡ་ཀ་རི་ཁོ་རང་གི་ོགས་པོ་
ག་་འ་ོབའི་ི་ལམ་ིས་བ་རེད།
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ོས་དང་

ེད་རང་མིག་
བམ་དང།

་ོད་ཆེན་པོ་ལགས། ཁ་ོན་ེད་རང་གིས་ ང་ལ་ཧང་སངས་དགོས་པ་
ཞིག་ེད་འི་ ཁས་ལེན་ས་ཡིན་པ། དེ་ལབ་དང།ཡ་ཀ་རི་ེད་རང་གིས་

ང་རང་གཉིས་ི་ས་ར་ལ་
ི་འཇོག་ཡག་པོ་ས་ཤག
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་ོད་ཆེན་པོ་ལགས་
གས་ེ་ཆེ་གནང།

ད་འར་།

གང་ལ་འག་།
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མིན། ང་ེད་རང་གི་ཨ་མ་ཡིན། ང་ནི་ེད་རང་གིས་
གཙང་པོ་ནས་་ལེན་ཆེད་ བག་ནས་བད་ཡོད།

་ོད་ཆེན་པོ་ལགས།
དེ་ེད་རང་ཡིན་ནམ།

ཕལ་ཆེར་ངས་མིག་
བམ་ནས་ས་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ངས་ངེས་པར་་
་ོད་ཆེན་པོ་ར་ེད་དགོས།

ཡོང་་ད་པའི་ས་ད་ནང་ལ་ེད་རང་
གིས་གང་བ་ ང་ནང་བཞིན་ས་པ་ཡིན་ན་

བར་་ང་ག་ཡོང།།ད་ངས་ེད་རང་བར་་
མཐོང་གི་མ་རེད་དམ།

ང་ེད་རང་གི་ི་ལམ་ནང་ཡོང་་དེ་
མཐའ་མ་ཡིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ཡ་ཀ་རི།  དེ་རེད་་་་་་་་་་་་་་་་་་ོད་ཆེན་པོ་ལགས།
ེད་རང་ག་ས་འར་འདོད་ཡོད་ང་
འར་བ་པ་ནི་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་ལ།
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ཡ་ཀ་རི་ནི་ད་ང་ཡང་
་ོད་ཆེན་པོ་ར་ཆགས་བ་མ་སོང་ !

ཀོ་ག ཀོ་ག་ོད་ཆེན་པོ་ནི་
ོན་པ་གས་ཅན་ཞིག་རེད་་་་་་་་་་་་་་་་
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་ོད་ཆེན་པོ་ར་ཡོང་་ནི་་
དངོས་གནས་དཀའ་ལས་རེད་ཤག !

ད་ཁ་ཤས་ནི་ོས་ཤག

ཀོ་ག
ཀོ་ག
ཀོ་ག

་་་་་ད་ང་འར་བ་སོང་་་་་་་་་་་་་་་་

ན་་མོགས་་་་་་་་
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དེ་འས་དང།་ཡ་ཀ་རི། 

།

མི།
། འོ་་་་་་་་་་་་་་་

་གཟིག་ང་ང་ཞིག། 
ཡ་ཀ་རི
ོས་དང

འཇའ།

ཡ་ཀ་རི།ད་་ ག་མིག་གཉིད་འག་འག་ག་
ད་ཆ་ཤོད་ི་མིན  !

འོ་འོ་འོ་འོ ?
ག་མིག།   ེད་རང་ས་ན་ང་་ོད་ཆེན་པོ་ར་

ཆགས་པར་གང་ེད་དགོས་སམ།
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དེ་ག་བ་འ་ོསོང།་

ག་རེ་ ?  ཧ་ ?དལ་འ།ོ
འདི་འས་དང
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དེས་ཟ་ོས་ས་སོང་ང།  མི  ! 
མིའོ་ !

མིའོ་ !

མིའོ་ !
མི ་་་་་ !

ད་ོད་ !ང་ལ་རོགས་པ་ེད་རོགས། 
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ོས་དང། ! 

ཡ་ཀ་རི། ཤོག་དང།
་ོད་ངར་མ་མས་
ག་བ་ཡོད་མེད་ངས་ཤེས།

མ་ཧེ།
ེད་རང་ག་བ་འ་ོགི་ཡིན ?

། ད་་ི་བ་འི་བའི་ས་ད་མ་རེད། 
མི་མས་་ོད་འན་བང་ེད་་འ་ོཡི་རེད།་ལགས། ང་་ོད་ཆེན་པོ་ནང་བཞིན་

ཆགས་པར་ག་རེ་ེད་དགོས་རེད།

སང་ཉིན་་ོ་་་་་་་
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མི་ས་་་དེའི་མཐའ་བོར་ཏེ་

གོ་ར་དོག་པོ་དེའི་ནང་ལ་དེད་ི་རེད།

དེ་་འདིར་འག !
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ད་ལན་ེད་རང་མདའ་མོགས་
ལག་ནས་ ཐར་བ་ི་མ་རེད།་

དེ་འག་་ང་ང་རེད།

ང་མདའ་མོགས་ིས་
ོད་གཟིན་ི་ཡིན།

་ོད་གཅིག་ོས་འ་ོགི་འག

འོ་ཡ། ད་་དེ་་འན་
བང་ེད་ི་རེད། །

ཧེ་ཧེ་ཧེ་་་་་་

་ཡེ་ཡེ་་་ཧེ་ཧེ་ཧེ་་་་་་

ཧེ་ཧེ་་་་་་ཧེ་ཧེ་་་་་་

ཧེ་ཧེ་ཧེ་་་་་་

་ཡེ་ཡེ་་་་་་་་
་ཡེ་ཡེ་་་་་་་

ཡི་་ ་་་་་་་ 
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ར་ཡང་ 
ཁོ་རང་གས་ཆེ་ཤོས་རེད་ཤག།འག་་ང་ང་ ?

་མས་འན་བང་ས་ཚར་འག། 
ད་ང་གཉིས་མོགས་པོ་བ་་འ།ོ 
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ད་ངའི་རེ་མོས་ཡིན་ད། ་དེས་ཁོ་རང་གི་བདག་པོ་ེད་ཤག 

ཁོང་མས་ིས་་ོད་མས་
བལ་བཞིན་འག
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དེ་ནས་རིང་པོར་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ནས་ འག་་ང་ང་་་ལ་་བཞིན་པ་་་་་་་་་

གས་ེ་ཆེ་ 
་ལགས། 

ཕལ་ཆེར་ོ་དེ་འི་ང་ནས་
ེད་རང་ལ་གཅིག་

མཐོང་བ་པའི་རེ་བ་ཡོད། 

ཡ་ཀ་རི། ེད་རང་གིས་དེ་རིང་ཞོགས་པ་
་ོད་ཞིག་གི་ོར་ང་ལ་ད་ཆ་བཤད་ཡིན་པ་། 
དེ་ཡང་ཡང་ས་ཆ་འདི་ཡི་ང་ལ་འར་ི་འག 

མ་ཧེ།  ེས་མ་ནས་དེ་འ་བ་པོ་མ་ེད་ཨ་།  
་ོད་མས་ཤིན་་ར་བ་ེན་པོ་ཡོད། 

15



།་་་་་་དེ་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་འདི་ཡི་
བ་ནས་ཡོང་གི་འག་་་་་་་་་་་་

འོ་་་་་་་་་་་་་་་་་
དེ་ནི་་ོད་ི་
ད་རེད་ཤག

་ོད་ཆེན་པོ་ནི་ ཏན་ཏན་མཐོ་ཚད་ལ་
ཞེད་ང་ེད་ི་ཡོད་་མ་རེད།

ང་འདིར་ན་་
མཐོ་ག་པ་འ།

16



བིས་བདེ་ལེགས་
ཡ་ཀ་རི། 

ཁོས་”གས་ེ་ཆེ་”ལབ་ཐབས་
ེད་ི་ཡོད་པ་འ།

ད་ེད་རང་རང་དབང་རེད།

ངས་ེད་རང་ོབས་དགོས་། 

ིང་ེ་་ང་ང་དེ་ ། 
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ཡ་ཀ་རི ེད་རང་མིག་བམ་དང། 
ང་གཉིས་གཅིག་ིལ་ཡོང་བའི་འཆིང་ཐག་དེའི་

ངས་ེལ་ངས་ོད་མཆོག།
དེ་བདེན་པ་རེད་པས།?

ཡ་ཀ་རི། ངས་ེད་རང་ནམ་ཡང་
གགས་མེད། ང་ནི་ེད་རང་གི་མན་གས་

སམ་ོབས་མཁན་ཞིག་རེད།

་ོད་ཆེན་པོ་ལགས། 
ེད་རང་ཡང་དེར་ཡོད་པས།  

འག ཡ་ཀ་རི། ང་ེད་རང་གིས་གང་ས་པར་དགའ་པོ་ང།
ེད་རང་་གཟིག་གི་མཉམ་་ིང་ོབས་ཆེན་པོ་ས་པ་དང། 
་ང་ང་གི་ས་ད་གོ་བས་དེ་ོབས་པས་

སེམས་བཟང་པོ་ས་འག། 

ས་ཙང་ང་ེད་རང་ནང་བཞིན་
ཆགས་བ་པ་ང་འག་ག།

ང་དངོས་གནས་ཡིན། 

་ོད་ཆེན་པཽ་ལགས།
ངས་ི་ལམ་གཏོང་
གི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ།
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ཁོ་ལ་ཤོག་ོ་གཅིག་རང་
གཅིག་ཡོད་ན་རན་པ་འག

དངོས་གནས་
ཞེ་ག་རན་པོ་འག

དེ་ང་ལ་རན་པོ་འག 

མཐའ་མར་། 
ང་་ོད་ཆེན་པོ་ནང་བཞིན་ཆགས་སོང། །

ག་ལེར་ཕེབས་གོ།
་ོད་ཆེན་པོ་ལགས།

ོ་ོབས་ེད་ང་བའི་་བ་
གཞན་མང་པོ་ེད་རང་གིས་ེད་འི་ག་བད་ཡོད། ཡ་ཀ་རི་།
ེད་རང་གིས་་མད་ནས་ང་ནང་བཞིན་ེད་དགོས།

འོ་།
ངའི་ི་ལམ་ནང་་
ི་བ་ནང་བཞིན།་་་་་་་་་་་་

ོས་དང། འདི་ནི་ངའི་ཤོག་ོ་མས་ཤོས་དེ་ཡིན།  
དེ་ལ་དོ་ང་ེད་རོགས།
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ོས་དང་

ད་་ོད་ཆེན་པོས་ད་པའི་
ན་པ་དེ་ངས་ཚང་མར་ོན་་ཡིན།
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མཚན་དེར།ཡ་ཀ་རི། ད་ེད་རང་ཉལ་དགོས།
ང་་དེའི་ོར་ལ་ད་ཆ་སང་
ཉིན་བཤད་མཆོག།

དེ་ང་ལ་ར་ད་དང། !

འོན་ང་་ོད་ཆེན་པོས་བཤད་གསལ་ལ་
ང་ཁོ་འ་པོ་ཡོད་བས་དེ་ང་བ་རེད་ཅེས་ཟེར་་་་་་་་་་་

་ོད་ི་ཤོག་ོ་ོན་པ་མས་ནས་
ལ་མི་ཡོང་ོགས་ིས་ངོས་འན་བ་པའི་ལ་ོན་ཡོད།
ེད་རང་ནས་ངོས་འན་འོས་པའི་་བ་གང་ཡང་ས་མེད་་་་་་་

ེད་རང་གི་འི་འཆར་ང་ ་ོད་ོན་པ་ར་ོད་པོ་འག 

ངའི་ོགས་པོ་་ོད་ཆེན་པོ།
དེ་ངའི་ི་ལམ་ནང་་ཤར་པ་མ་ཟད་
ད་དངོས་་ཡང་ང་ག་་ེབས་ཡོད་་་་་

།་ོད་ཆེན་པོ་ཁོ་རང་གིས་
ང་ལ་ད་ང། 

ཡ་ཀ་རི།
ེད་རང་ལ་ཤོག་ོ་འདི་
ག་བ་ནས་རག་ང།
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་ོད་
ཆེན་པོ་རང་
གིས་ད་སོང།

འདི་ནང་མི་གང་ཚང་
ད་ང་ོད་ག་ས་མ་རེད!

ཚ་བོ་ནས་ང་མོར་འལ་བ་དེ།
ན་པ་གསལ་པོ་སོས་ཆེད་ན་ཡག་པོ་ཞིག་རེད། 

ེད་རང་ལ་ཤོག་ོ་ོད་མཁན་དེ
་ཏན་ཏན་་ོད་ཞིག་རེད་དམ ?

དེ་ག་རང་རེད།

ངའི་ེས་ལ་ཤོག !

ནང་ལ་འལ། 
ངས་ོ་ཚ་བོའི་ེང་་་ག་མཆོག།

ེས་ལ།  ་ཞིག་ལ་ལ་་མང་པོ་ཐོན་ན་
དེ་རང་གི་བསམ་ོ་ད་མཚར་པོ་མས་

མེད་པ་ཆགས་ི་རེད།

ཨ་ཅག་ལགས།
ངས་གས་ེད་པའི་ཆེད་་
ོ་ཚ་བོ་བཟོ་རོགས་གནང།
ཡ་ཀ་རི་ལ་ཚ་བ་ཡོད་པ་འ།

འོན་ང་་ལགས།
ཤོག་ོ་དེ་་ོད་ཆེན་པོ་ཁོ་རང་ 
གིས་ང་ལ་ད་ང།

ད་ཡ་ཀ་རིས་ཤོག་ོ་དེ་
ག་བ་ནས་རག་པ་ཤེས་ི་ཡོད་དམ།

སང་ཉིན་ཞོགས་པ།་་་་་་་་་་

22



མེ། !

དེ་ར་ག་རེ་ས་པ་ཡིན་ནམ།

་ཞིག་གིས་ང་ལ་
ག་ས་ཡིད་ཆེས་ེད་ི་རེད།

ང་རང་ོབས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད།་ོད་ཆེན་པོ་ནང་བཞིན་ས་ན་
ཕན་ཐོགས་གང་ཡོད་དམ།

ས་ད་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་འ་ོབ་དང།  
ཡ་ཀ་རི་ད་ང་ཡང་ཁོ་རང་གི་གསང་
བ་དེ་སེམས་ལ་ཉར་ཏེ་གཅིག་པོར་
གནས་བཞིན་པ་་་་་་་
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་ོད་ཆེན་པོ།

ཡ་ཀ་རི།
ངའི་ེས་ལ་ཤོག

ག་ས་ག་ལ་མེ་འག
! !

མེ་ནི་ཕ་གི་ལ་ཡང་འག་
་་་་
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ཡིད་ཆེས་ེད།
སོ་སོའི་རང་གས་ལ་དད་པ་ེད།
དེ་ནི་ཡ་ཀ་རི་ེད་རང་ལ་

གནས་དོན་གསར་པ་ཞིག་གི་འགོ་འགས་རེད།

ང་ཞེད་སོང།
་ོད་ཆེན་པོ་ལགས
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ཀ་རནཆཆ།མ་མ་མ་་་་་
སང་ཉིན་ཞོགས་པ་་་་་་་་

ད་ང་་ོད་སར་ལོག་འ།ོ
ཕལ་ཆེར་ང་ས་ཡ་ཀ་རི་
དེར་ེད་ི་རེད་་་་་་་་་་

ེད་རང་གི་་འི་
ེས་ལ་ཙམ་ཡང་མི་འག

དེ་དང་ས་མཉམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

བཟོད་ན་གནང།
ཡ་ཀ་རི་ ད་གཉིད་ལོག

གང་འ་ས་ནས།?
ཁོང་?
ག་རེ་ས་ནས?

ཡ་ཀ་རི།
ེད་རང་ལ་ད་ང་ཡང་མང་པོ་ངས་་ཡོད།
ེད་རང་ལ་ཤོག་ོ་ོད་མཁན་དེ་
ཉིན་གཅིག་ཁོང་་རང་ཆགས་ི་རེད།

་ོད་ཆེན་པོ་ལགས། ངའི་ལ་མི་མས་ིས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་
མི་ེད་པའི་་མཚན་ོད་ི་བཤད་བ་བམ།

མཚན་ནག་ཆགས་འ་ོགི་འག
ད་ང་་འདིར་ོད་དགོས།
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ར་ར།
ར་ར།

་་་་་་་་་་་ད་ང་རང་རང་གིས་
དེའི་ཐབས་ལམ་འལ་དགོས་ས་རེད་་་

་་་་་་་་་

ས་ཆ་འདིར་ངས་ཁོ་ག་གི་
ཡོད་མེད་ཧ་གོ་མ་སོང།

བས་ཡག་སོང་!
དེས་ང་མཐོང་མ་སོང།

 དེ་རིངགཉིད་སད་ངས་ད་མཚར་བ་ལ།
ངས་་ོད་ཆེན་པོ་ག་འི་
རེ་བ་ས་པ་ཡིན། 

ཀ་རནཆཆ།
ཀ་རནཆཆ།

ཡམ།

ཡམ།
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མམ་མམ 
! 

དེས་ཏན་ཏན་ང་ཟ་ཡི་རེད།

སལཔ !
སོལོཔ !

ཡམ !

འོན་ང་དེ་ནི་ངའི་ཐད་
ཀར་ཡོང་གི་འག !

ར་ར། ར་ར།

ཤིང་ོང་བཅད་ལ་འདིའི་བ་ལ་། !

ང་ག་བ་ཡིབ་དགོས་ཡིན་ན།
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ང་ོད་ཁོག་
ོགས་ི་འག་དེ་ནི་ཉའི་ཁེངས་འག

བར་ལ་གཙང་པོ་འདི་ཡོད་ན་ཡག་ས་རེད།

་་་།
རརརརར་་་་་་ 

ཕལ་ཆེར་ང་འ་ོ
ན་འགི་ས་རེད

་་་།
རརརརར་་་་་་ 

སལཔ !
སོལོཔ !ཡམ !

དེས་ེད་འི་
ང་ིའི་ི་མ་ར་སོང།
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ད་ེས་མ་འདི་ཡིན་ད་།

ེས་ལ།  ག་ིད་དེ་རིང་ཟ་དགོས་ན་ ངས་ཐབས་ཤེས་གཞན་པ་ཞིག་
ེད་དགོས་ག་ས་རེད།

ཕིཤ
ཤ།

དེ་ང་ལ་རག་སོང།
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འདི་ང་ལ་འོས་པ་ཡིན !ས་ཙང་ཁོ་རང་གི་་་དེ་འ་ས་ནས་
གསོ་གི་ཡོད་ས་རེད་།

ང་ལ་ག་པའི་ོམ་དེ།

དེ་གང་འ་ཡིན་ན།

ཡང་གཞན་པ་ཞིག !?
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འོ འོ
འོ


འོ་་ལ་ !
ང་ཀིའི་ས་ད།

འདིར ། 
འདི་ས་ཆ་ཡག་པོ་འག 

འདིར་ོམ་ཤིན་་མང་པོ་འག། ངས་ཐག་རིང་་ིན་ནས་ཟ་ཡི་ཡིན་་་་་་་་་་་་་་
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ང་ཀི !!

། ་་་་་་ོམ་ི་ི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ག་བ། ག་བ། 
ད་ང་ག་བ་ེབ་སོང། 

འོ འོ 

ད་ང་ལ་
ོད་ས་ཞིག་དགོས་འགག།
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ད་འདི་ཡག་པོ་ང་སོང།!!

ཅིག་ས་ན་འདི་བེད་ོད་ས་ནས།
དེས་ཕན་ཐོགས་མ་སོང།

ང་འདི་ནས་ི་ལ་གང་འ་སེ་
ཐོན་བ་ི་རེད ?

་ོའི་བས།  

ད་ང་རང་ལ་ོད་ས་རག་སོང།
ང་མཚན་མོའི་རིང་འདིར་ོད་ི་ཡིན།

དེ་ཁོ་རང་ཕར་ལ་འ་ོགི་འག་་་་་་་་་་་་་་་
་ང་འདི་དེ་ལ་ཧ་ཅང་གི་གཏིང་རིང་པོ་རེད་

་་་་བསོད་བདེ་ཆེ་བ་ལ !

དེས་ག་རེ་ས་ཡོང ?

ར་ར།
ར་ར།
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གཅིག་ས་ན་ཕ་གི་མི་འ
གའ་ཡིན་པ་འ་་་་་་་

་ཡེ ! 
་་་་་་ཕ་གིར་ཐལ་བ་ལངས་པ་་་་ཞིག་འག་་་་་་

ད་དི་ནས་ངས་ག་ས་གར་
མཐོང་བ་ི་འག

ཕ་གི་ང་ནས་ངས་མཐོང་
བ་ས་རེད།

ད་ལན་ང་བེད་ཐོམ་སོང། !
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ིན་པ་དེ་གཙང་པོའི་
ོགས་་ཡོང་གི་འག

ོང་པོ་ཞིག !

་འདིའི་ཕ་རོལ་་འ་ོབར་
ངས་གང་ེད་དགོས ?

ངས་ཧ་གོ་བ་
ེད་དགོས་ི་འག། གལ་ཏེ་ཁོང་་

འགའ་ཤས་ངའི་
ལ་ནས་ཡིན་ན།
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དེ་ཟ་དང!འདིར་ཤོག !

དེ་ངས་འ་བ་ན་་་་་་་་འོ་! ངས་ོབས་པའི་
་ང་ང་དེ་རེད་འག་ག

་ོད་དེ་ !
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དེ་ིབ་ནག་ཞིག་འལ་་
ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད།

ེས་་་་་་་་་་་་་ངས་ང་ང་
ཞིག་ན་ནས་་་་་་་་

བཟོད་ོམ་ན་་ཞིག་ས་ནས་
ངས་འན་བ་པ་ེད་ི་ཡིན་་་་་་
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ང་་མཉམ་་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད།
ོད་དང་ང་གཉིས།

དེ་་ན། 
ངས་སེམས་ཅན་གཞན་པ་
མས་ི་མཉམ་་ཡང་
ད་ཆ་བཤོད་བ་དགོས་་་་་་་་་

དེ་ནི་དངོས་ཡོད་རེད་ !
ངས་ོན་མ་ནས་་ོད་ཆེན་པོ་དང་མཉམ་་
ད་ཆ་བཤོད་བ་པ་ང་ོང།

ེད་རང་གིས་གང་ལབ་པ་
ངས་ཧ་གོ་ཡི་འག !

ེད་རང་གི་ོགས་པོ ?
དེ་ེད་རང་གིས་ོན་མ་
ནས་ལབ་ཡོད་མཆོག་་་་་་་

ེད་རང་དངོས་གནས་
ངའི་ོགས་པོ་ེད་འདོད་མི་འག་པས ?

་་ཧ།
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དམ་པོ་ས་ནས་འས་ཨ།
ེད་རང་གི་ཧ་གོ་ཡི་རེད !ག་རེ་ས་ནས?མི་ས་ང་ལ་

འག་་ང་ང་ཟེར !
ངའི་མིང་ལ་ཡ་ཀ་རི་ཡིན།
ེད་རང་གི་མིང་ལ?

ེད་རང་ང་ལ་
ག་བར་འ་ོའདོད་ཡོད་པ་
དེ་གཅིག་པོ་བཤོད་དགོས།

འགི་གི་རེད། འོན་ང་ངའི་ཁ་ནང་ལ་ཐག་པ་མ་བག
ང་ནི་རང་དབང་ལ་དགའ་མཁན་ཞིག་ཡིན !

ང་ེད་རང་གི་
བ་ལ་ཞོན་ན་
འགི་རེད་པས།
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ངས་ེད་རང་
་ོད་གཞན་མས་ལ་ངོ་ོད་་དགོས !

འག་་ང་ང་ལགས།
དེ་ང་་ཐོག་མ་ག་པའི་བས་རེད་བ་་་་་་་་་་་་་

ཡ་ཀ་རི།
ེད་རང་གིས་ང་ོའི་
ིལ་ནས་བས་པ་དེ་

ངས་ནམ་ཡང་བེད་ཐབས་མེད།

དགོང་འགལ་མེད་པ་ཅིག་ 
འདིར་་ི་མ་ཞིམ་པོ་འག 

ེད་རང་ནི་དངོས་གནས་
འག་་འ་བ་་

གས་དང་ན་པ་རེད་འག ད་ོས་དང།
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ཁོང་ར་ག་རེ་ས་པ་རེད

ཁོས་ད་་་ོགས་པོའི་མཛའ་འེལ་ཞེས་པ་དེ་
ག་རེ་ཡིན་མིན་ཤེས་ི་ཡོད་པ་མ་རེད།

ང་ནི་རང་དབང་ང་ན་དགའ་མཁན་ཡིན། 
ང་ནི་དེ་འ་རང་རེད།

ེད་རང་གི་བ་ལ་
གཞན་ཞིག་ཞོན་ན་
ད་པར་མི་འག་གམ།

ཁོང་་གཉིས་མཉམ་་
ཡག་པོ་འག་་་་་་་་

ཁོ་སེམས་བཟང་པོ་
ཡོད་པ་འ།

འདི་ངའི་ོགས་པོ་རེད། 
ཁོང་ཡ་ཀ་རི་རེད། !

42



ངའི་ལ་མི !

འོ་ 
མི་འགའ་ཞིག་ ?
ང་་བ་་འ ོ!

ཕ་གི་རི་
དེའི་བ་་
མི་འགའ་ཞིག་
ཡོད་པ་འ།

ཉེན་ཁ་ཡོད་དམ ?
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ོགས་སོ།

་ོད་ཆེན་པོ་ལགས་དངོས་གནས་བདེན་པ་རེད་ཤག 
ཁོང་ས་ང་ལ་མཐའ་མ་ཤོག་ོ་དེ་ོད་དགོས་ང་སོང་།

་ལགས།  
གས་ེ་ཆེ  །  

ཤོག་ོ་འདི་ེད་རང་ལ་
ིར་ོད་་ཡིན

ེས་ ། 

འག་་ང་ང་གི་
མཉམ་་ ?!
?!

་་་་་་་་་་དེ་ནི་ཡ་ཀ་རི་རེད་འགཡིན་ཡང་་་་་་་་་་
ཡིན་ན་ཡང་་་་་་་་་་་་་་བ་དང་!  ་ལ་ཞོན་པ་ཞིག!
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ར་་མཇལ་ཡོང།།
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