༢༠
༠༩

མ་ ་ ་ ང་།

༥༩
༡༩

བོད་ ལ་ལོ། ༢༡༣༧

ི་ལོ་ ༢༠༡༠

ིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༢༨

བོད་ག ང་ཤེས་རིག་ལས་ ངས་ ོམ་ ིག་ཚན་པ་ནས་ ོམ་ ིག་དང་པར་ ན་ ས།

ཧིན་ ོར། ༥

ོག་ ་ཆིག་ ིལ།

ན་དགའ་ ལ་མཚན།

༄༅། །བཙན་ ོལ་ ི་ལོ་ ་བ ར་ ི་མིག་དང་ ན་གསོ། ཤེས་ཡོན།
དཔལ་ད ངས་ཅན་ ་མོའ ་ ོབ་ །

ལ་ ོབ་ ་འ གས་ ལ་ས་ཆ་ ས་པར་ཞལ་བཞེས་ ིས།

ཐོག་མར་ མ་ ལ་ ིང་གཞིས་ཆགས་ ི་ས་ཁོངས་ ་IMརོགས་ཚགས་ ི་རོགས་
དེ ་ འ ་སོ ང ་ཙང་ཨ་ཕོ ་ རི ་ བོ ང ་གི ས ་གཉེ ན ་ ི ག ་དགའ་ ོ ན ་མ་ ོ ག ས་བར་ ༌གཟབ་གཟབ་
ས་ནས། ང་ཀི་མིག་གི་མཐོང་ས་ནས་མ་ཤོར་བ་ ས། ང་ཀིའི་བསམ་པར་ང་ཚ་ལ་ཁ་
ལག་དེ་འ འི་ཞིམ་པོ་ ད་ན། ཁོ་རང་གཉིས་ ིས་འདི་ལས་ཞིམ་པ་བཟས་ཡོད་པ་ཐག་ཆོད།
གལ་ ི ད ་ངས་ཁོ འ ་ཤ་བཟས་ན་ཞི མ ་པོ ་ ཞེ ་ ག་ཡོ ད ་ ི ་ རེ ད ་ཅེ ས ་བསམ་ ོ ་ ངན་པ་ ེ ར ་ནས།
དགོང་མོ་ཨ་ཕོ་རི་བོང་གི་ཉལ་ས་ལ་འ ོ་ འི་འཆར་གཞི་བ ིགས།

ོར་འོག་གཞིས་མིས་དང་ ངས་དང་ ལ་མིར་བོགས་མ་ ད་དེ།

ཨར་ལས་འགོ་

བ གས་ ིས་ ི་ལོ་ ༡༩༨༩ ་ ༣ ཚས་ ༢༠ ཉིན་གསར་ ་བ གས། དེའི་ བས་ ་
ོབ་ ག་

༢༠

ཁང་དང༌། ཉལ་ཁང་སོགས་ ི་ཁང་མིག་ ༡༢

ི་འཆར་གཞི་ ར་ཨར་ལས་འ གས་ ན་འགོ་

བ གས་ཏེ། ལོ་ ེས་མའི་ ་ ༥ ནང་ལེགས་ བ་ ང་ ེ། ལོ་དེའི་ ་ ༩ ཚས་ ༢ ཉིན་ ོབ་ ག་
༢༠ དང༌། དགེ་ལས་ ༥ ཡི་ཐོག་ྋ བས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ད ་འ ེད་དང་འ ེལ།
ོ་འཕེལ་ ིང་ ོབ་ ་ཞེས་མཚན་གསོལ།

དེ་ནས་དགོས་མཁོ་བཞིན་རོགས་ཚགས་ཁག་ལ་

༡༡ ཡོད། ི་ལོ་ ༡༩༩༨ ནས་ ༢༠༠༨ བར་ ་ ོབ་ ག་ ༨༠ ཐམ་པ་འཛན་རིམ་ག མ་པ་ཐོན་

༤ ཡོད། ཐོག་

ནས་བལ་ ལ་ ཋ་མན་ ་དང་པོག་རའི་ ོབ་ ་ཁག་ ་ ོབ་ ོང་ ་མ ད་ ེད་བཞིན་ཡོད།

མའི་ཆར་འཛན་
རིམ་གཉིས་པ་

ཅོན་ཏ་ར་བོད་ ག་ ིམ་ ེ།

བར་ལས་མེད་

ི་ལོ་ ༡༩༦༨

ང་ད་ཆ་འཛན་

ི་འགོ་ ོད་ལ་ ་ ་ ོགས་ ་ལམ་བཟོ་བ་བོད་མི་ ེ་ཁག་ཅིག་གིས། ཉིན་མོ་

ལམ་བཟོར་འ ོ་བའི་ བས་ ་ ་ ་འཇོག་ ལ་ ་བཅོལ་ཁང་ཞིག་བ གས་ ང་། དཔལ་འ ོར་

རི མ ་ བ ཞི ་ པ ་
ཡིན་ནས་ཨ་ཕོ་རི་བོང་དང་པོ་ནས་དོགས་པ་ཟ་བར་བ ེན། སེམས་ཅན་གཞན་ མས་ལ་གསང་
བའི་ ོ་ནས་ ང་ཀིའི་ མ་འ ར་དང་། ད་ཆ་ཤོད་ ངས་ལ་དོགས་པ་ ང་ ལ་དང་། ག་པར་
་དོ་ བ་ང་གཉིས་ཉལ་སར་ ེབས་པའི་དོགས་པ་ཡོད་ ལ་བཤད་པ་བཞིན། སེམས་ཅན་ཚང་
མས་དགོང་མོ་གཉེན་ ིག་དགའ་ ོན་མ ག་བ ིལ་པ་དང་། སོ་སོའ ་ཚང་ལ་ལོག་ ལ་ ིས་ ང་
ཀི་ལ་སོ་ ་ འི་མོས་མ ན་ ང་།

་ ༤ པར་འཛན་

བ ེན་ནས་རིམ་པས་ཡར་ ས་ ིན་ཡོད། ད་ཆ་ ོབ་ འི་ནང་ ་ ོབ་ ག་ ༨༠ དང༌། དགེ་ལས་

དང༌། དགེ་ལས་

བར་ ་ཡོད།

ི་ལོ་ ༡༩༩༧

ོབ་ ་འགོ་བ གས་པ་ནས་ ༢༠༠༨ བར་ ་འཛན་རིམ་བཞི་པ་ཐོན་པའི་

ོབ་ ག་ ༡༠༩ ང་ཡོད། ༢༠༠༨ ལོར་ ོབ་ ངས་ ༤༦ དང༌། དགེ་ལས་ ༥ ཡོད།

ི་དཀའ་ངལ་ལ་བ ེན་ནས་མ ག་བ ངས་མ་ བ་པར་བོད་ ིམ་ ིས་བཞེས།
པས་ ་བ ེད་ ིས་གཏན་འཇགས་ ོབ་ ་ཞིག་ ་ ར་པ་མ་ཟད།

དེ་ནས་རིམ་

ི་ལོ་ ༡༩༧༩ ཙམ་ལ་ ོབ་

ག་ ༣༠༠ ོར་ཞིག་ཡོད། ད་ ང་ལས་གཞི་ ་མ ད་དེ་ ིམ་ཚང་ཡོད་པའི་འཛན་རིམ་བ ད་
པ་བར་ ི་མ ན་ ེན་ ན་པའི་ ོབ་ ་གང་ལེགས་ཤིག་བ གས་ བ༌པ་ ང་། འོན་ ང་ད ར་

གོ་ ལ་ ར་བོད་ ག་ ིམ་ ེ།
དེའི་ ོན་ ི་བོད་ ག་ ིམ་ ེ་ མས་ ་ ་ ག་མང་ གས་པ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་ནས་ བས་
བཅོལ་ ་འོང་མཁན་མང་བའི་ ེན་ ིས།

བོད་ ག་ ིམ་ ེ་ཞིག་ ར་ཡང་གསར་འ གས་མ་

ས་ཐབས་མེད་ ་སོང་ བས། གས་ ང་རིང་པོར་ཕན་པའི་བོད་ ག་ ིམ་ ེ་ཞིག་དགོས་ངེས་
ར། ལ་ ིའི་ཨེས་ཨོ་ཨེས་(SOS) ིམ་ ེའི་མ ན་འ ར་ལ་བ ེན་ནས། ི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོ་
མ ག་ནས་འ གས་ ན་དངོས་གཞི་འགོ་བ གས། ི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་བོད་ནས་འ ོར་བའི་ ་
ག་ ༡༠༠ དང༌། ད ་འཛན་ ིས་གཙས་ལས་ ེད་ ༡༤ ཐོག་འ ལ་སེལ་རིང་ ་ཇཱ་བོད་ ིམ་ ་
དེ་ནས་རིམ་པས་མ ག་བ ིལ་ཏེ།
སེམས་ཅན་ མས་འ ་འཛམས་ནས་ཁ་ ེས་ ལ་ ིས།
ང་ཀིས་ཅི་ ེད་ ོགས་གང་སར་ ག་ནས་བ ད། དེ་བཞིན་ཨ་ཕོ་རི་བོང་གིས་ ང་རང་ཉིད་ ི་
ཉལ་ཁང་ ་ ིན་ནས། ཉལ་ཆས་ནང་ ་སོ་སོའ ་ཚབ་ ་ ས་མགོ་ཞིག་བ ག་ཅིང་། རང་ཉིད་དང་
མནའ་མ་གཉིས་ ང་ ག་ ོག་གཞན་ཞིག་ ་སེམས་ཅན་གཞན་པ་ ར།
ང་ཀིས་ག་རེ་ ེད་
འཆར་ཡོད་མེད་ཡིབ་ནས་ ་བཞིན་བ ད།

ར་འཇོག་གིས་ ོབ་ ོང་ ོད་འགོ་བ གས་ཤིང༌། ལོ་དེའི་ནང་ ་ ག་ ༢༤༥ རིམ་བཞེས་ བ་
པ་ ང༌། དེ་དང་མཉམ་ ་ ོན་འ ོ་ནས་འཛན་རིམ་བ ་གཉིས་ ་ ལ་ ེ་ཚན་བར་ ི་འཛན་ཁང་
ཁག་དང༌།

ིམ་ཚང་དང་ ་དང་ ་མོ་ཆེ་བའི་ ོད་ཁང་ཁག ཚགས་ཁང༌། དཔེ་མཛད་སོགས་

འཆར་གསལ་ ར་ཨར་ལས་འགོ་བ གས། དེ་ནས་ ི་ལོ་ ༡༩༩༧

་ ༦ ནང་ཨར་ལས་གང་

ཙམ་ལེགས་ བ་ ང་བ་དང་བ ན་ནས། ་ཇཱ་བོད་ ིམ་ ་ ར་འཇོག་ ས་པའི་དགེ་ ོབ་གནས་
ོ་གནང་ ེ། ་ ༦ ཚས་ ༢༣ ཉིན་ ོབ་ ་ད ་འ ེད་གནང༌། ད་བར་ ་འཛན་རིམ་བ ་པ་ཐོན་

ས་ བས་ ་བི་ཡས་ ག་ ་ ས་ཏེ་ ་ལོག་ཡང་སེ་ཡོང་བ་མ་ཟད།

ལོག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བ བ་ ེ་ ོབ་ ་ཡོངས་ ོགས་ ེ་མས་བ ིམས་པའི་དཀའ་ངལ་འ ད། འོན་
ང་ ོབ་ ག་ལ་འཆི་ ེན་གཅིག་ ང་ ང་མེད།

པའི་ ངས་ ༦༠༢ དང་། འཛན་རིམ་བ ་གཉིས་ ་ ལ་ཐོན་པའི་ ོབ་ ངས་ ༡༠༧༩ ང་ཡོད།

དེར་བ ེན་དེ་ འི་པ་ ལ་བོད་ ིམ་ ོབ་ ར་ལོ་ན་ ང་བའི་ ོབ་མ་ཤ་ ག་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས།

ད་ འི་ཆར་ ོབ་ ག ༡༤༩༧ དང༌། ལས་ ེད་ ༡༤༦ ཡོད།

ས་གནས་གཞན་ ་ ོ་ འི་འཆར་གཞི་ ར།

ཅོན་ཏ་རའི་ས་གནས་ ་ ེ་དགེ་

གཞིས་ལས་ཁོངས་ནས་ས་ཆ་གནང་ ་གཏན་འཁེལ་ ང་བ་བཞིན།

དེ ་ ནས་ ད་ཙམ་ ེ ས ་ལ་ ང་ཀི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཚང་མ་རང་རང་གི ་ ཚང་ ་ལོ ག ་ཚར་སོ ང ་
བསམས་ཏེ། ང་མདོག་ཁ་པོ་ ་སིམ་སིམ་ལ་ཨ་ཕོ་རི་བོང་གི་ཉལ་སར་ ིན། སེམས་ཅན་གཞན་
མས་ ིས་ ང་དེ་ ར་ཤེས་ཏེ། ་ཅི་ཡང་མ་ཐོན་པར་ ེས་ ་ ིན། གང་འཚམས་ནས་ ང་ཀི་
རི་བོང་ཉལ་སར་ ེབས་པ་དང
ཨ་ཕོ་རི་བོང་བཟའ་ཆེད་ཉལ་སར་ཕར་མཆོང་བ བ་ ེ་བཟའ་
་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌
ཐབས་ ས་ ང་དམིགས་ ལ་མ་ བ།

༡༤ དང༌། འཛན་ཁང་ ༣༢ སོགས་ ོབ་ ་ཚད་ ན་ཞིག་ལ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་ མས་འཆར་
དེ་

གའི་བོད་ ག་ མས་བལ་ ལ་ཤར་ མ་ཇོ་མོ་ ང་མ་དང་། པོག་ར་གངས་ཏེ་སེ་ ོབ་ ་གཉིས་
་གཏོང་གི་ཡོད་པར་བ ེན། ཕ་མ་དང་ ་ ་ཚང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་མང་འ ད་དེ། ྋགོང་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ ར་བལ་ ལ་དོན་གཅོད་ཁང་བ ད།

ས་ཆ་ ས་གཟིགས་ ིས་

དབང་པོ་དམན་པའི་ ་ ག་ཚའི་ཆེད་ ་ ིམ་ཚང་ ༡ དང་། ོབ་ ག་ ིངས་ ི་ཆེད་ ་ ིམ་ཚང་

ོ་འཕེལ་ ིང་ ོབ་ །
བལ་ ལ་ ་ནང་ ོང་ནང་བོད་མི་ ང་ཤས་ལས་མེད་ བས་ ོབ་ ་ ར་ ་མི་དགོས་པར།

ི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་ ་

ལ་མི་དང་དཔོན་རིགས་ཁག་

གསལ་ ར་ཨར་ལས་འགོ་བ གས་ཏེ།

ལེགས་པར་ བ་མཚམས་པ་ ལ་བོད་ ིམ་ ི་དགེ་

ལས་ ོབ་མ་ཡོངས་ ོགས་གནས་ ོས་ ིས། ི་ལོ་ ༢༠༠༤ ་ ༡༡ ཚས་ ༢༡ ཉིན་ྋགོང་ས་
མཆོག་གིས་ད ་འ ེད་བ ིན་བ ངས། བས་དེར་ ོབ་ ག་ ༧༥༡ དང༌། ལས་ ེད་ ༥༤ ཡོད།
དེང་གི་ཆར་ ོན་འ ོ་ནས་འཛན་རིམ་བ ་པ་བར་ ི་ ོབ་ ག་ ༩༧༨ དང༌། ལས་ ེད་དང་ལས་
མི་བ ོམས་ ངས་ ༡༠༠ ཡོད།

2

ཕ་ ལ་ཤེས་ འི་བང་མཛད།

ི་ལོ། ༢༠༠༩

བ ོད་ཚག་མཆོད་ ིན།

ཇོ ་ བོ ་ ེ་དཔལ་ ན་ཨ་ཏི་ཤ

བ ོད་ད ངས་ཡིད་བཞིན་ ན་པོ།

ོམ་ ིག་པས་ ་ ེལ་བཟོས་

གངས་ཅན་ ོངས་ ི་མགོན་ བས། །
ལ་བ ན་ཡོངས་ ི་བདག་པོ། །
འདི་ ི་གཉིས་ ི་ བས་གནས། །
འཛམ་ ིང་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ། །
འ ོ་བ་ ན་ ི་དོན་ ། །
ངལ་བ་བ ་ ག་བཞེས་ནས། །
ས་མེད་མི་ ལ་ ང་ལ། །
འ ལ་བ ད་ཕེབས་དགོས་ ང་ཡང༌། །

ལོ་བ ་གཉིས་རིང་ད ་ ས་ཁ་ ོད་ ་ཡོལ་བས་བཅད་དེ་བ གས་ནས། སངས་ ས་དང་ ང་ བ་སེམས་
དཔའ་ཐམས་ཅད་ ི་གཤེགས་ ལ་བ ན་པའི་རིམ་པ་དང་། བ བ་བ ས་ ོད་འ ག་ལ་སོགས་པའི་ ོད་
པའི་ག ང་མཐའ་དག་དང་། ད་པར་ ་ ེ་བོ་གཞན་ལ་མེད་པའི་ ང་ བ་ ི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་བདག་གཞན་

གས་ ོབས་ མ་པ་མེད་པ། །
གངས་ ོངས་ ་ ག་ མས་ལ། །
གནའ་དེང་ཡ་ ལ་མེད་པ། །
ཤེས་ འི་ཚལ་ལ་ ིད་མཛད། །

བ ེ་བའི་ ོ་ ོང་གི་གདམས་པ་གསན་པས། ་མ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་ ད་པར་ ་ ིན་ཆེ་བར་མཛད།

ཆགས་གཞི་གོ་རིམ་ ན་པ། །
གཞིས་ཆགས་གསར་འ ཌ་གནང་བས། །
བོད་མིའི་ ད་ཆོས་མ་བ ག །
འཚ་གནས་ བ་པ་ ང་བ། །
ིས་ ་གཞན་ལ་ལོ་མཆོད་ཙམ་མཛད་ ང་གསེར་ ིང་པ་ལ་ ་མཆོད་མཛད།
གསན་ཚ་ ག་ གས་ཀར་ཐལ་མོ་ ོར།
ན་ཆབ་ཤར་ ིས་འོང༌།

ད ས་ ི་ལས་ ངས་མ་ལག །
རིམ་ ིས་གསར་འ གས་གནང་བས། །
དེང་ བས་འཛམ་ ིང་ནང་ ། །
བཙན་ ོལ་ག ང་ལ་ཡིད་ ོན། །

་མ་གཞན་ ི་མཚན་

གསེར་ ིང་པའི་མཚན་གསན་ཚ་ ི་བོར་ཐལ་མོ་ ོར་ཞིང་

ང་ལ་ཡོན་ཏན་ ་ ས་པ་བསམ་པ་བཟང་པོ་ ན་ ་ཞིག་ཡོད་འདི་མགོན་པོ་

གསེར་ ིང་པའི་བཀའ་ ིན་ཡིན་ག ང་ ད།

ཆབ་མདོ་ངག་དབང་ ན་ཚགས། དྷ་ས།

བོད་ ི་ལོ་ ས་ཐོག་ནས། །

རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན་ཡང༌། །

ག ར་གནས་ ེ་བོ་ མས་ ིས། །
ཁོང་གི་མ ེན་བ ེ་ ས་ལ། །

དགོངས་པ་ ་མེད་བཞེས་ནས། །

ཡིད་ ི་དབང་པོ་ ོགས་ནས། །
བ གས་བ ོད་མེ་ཏོག་ཐོར་སོང༌། །

གསར་ ་བཏོད་གནང་མཛད་ ང༌། །

ད་ གས་ཤིན་ ་ཆེ་བས། །
ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་ གས། །
ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་ ལ་ནས། །
བ ང་ ་ཉི་ ་འཁོར་སོང །

གཉིས་ཕན་ད ་མའི་ལམ་བཟང༌། །

ཕ་རོལ་ ་མི་ག ང་གིས། །
ཆོག་ཤེས་ ་ཙམ་མེད་པ། །

ད་ ང་འ ོག་བ ོད་ ེད་ ིན། །
མས་དང་ ིང་ ེས་ཕོངས་པའི། །
འཛམ་ ིང་ ེ་བོ་ ན་ལ། །

ཆོས་ ི་ ང་བ་ ལ་ནས། །

ཞི་བདེའི་ ང་བ་ ིན་སོང༌། །

གཞིས་ ེས་བོད་འབངས་ ན་ ིས། །
བ ་ཤིས་བ ོད་ད ངས་ ལ་ནས། །
དགའ་ ིད་འཛམས་པའི་ ་ད ངས། །
ས་ ེང་ ན་ལ་ བ་སོང༌། །
བོད་ ོངས་རང་དབང་ཐོབ་པར། །
་མ་ ་ཚ་བ ན་ཅིང༌། །
གས་ ི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག །
བགེགས་མེད་ ན་ ིས་འ བ་ཤོག

གངས་རི་ ོངས་ ི་འོད་ ང༌། །
ས་ག མ་ ན་ལ་ བ་སོང༌། །
མ་རིག་ ོངས་པའི་མི་ལ། །

ཆོས་ ི་ ོན་མེ་ ར་སོང༌། །

མགོན་པོ་ ེད་ ི་ གས་ ེས། །
བདག་འ ས་བ ོད་པ་མི་ ས། །
འོན་ ང་བཀའ་ ིན་བསམ་བཞིན། །
ག་ ས་ ེ་ནས་ཤོར་ཐལ། །

མཚར་གཏམ།
ཡོངས་ ིང་ ོ་ ས་ལ་ ་ཚད་གཅིག་བང་བ ིགས་པ།
བ ན་འཛན་བཟང་མོ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་ ོབ་ ིང་།

བོད་ནས་གསར་ ་འ ོར་བའི་ཨ་མ་བཟང་མོ་ ི་ ོ་ ིང་ ོར་ལ་འ ོ་ བ་མ་སོང་བསམ་པའི་ ོ་
གསེར་ ིང་པའི་ ོབ་མ་ ་ན་ ི་མི ་(KkuJhfe«k)དང་།
ི་པ་(”kkfURki)དང་། ར ་ ི ི་(jRUkdhfRkZ)
ག མ་ལ་ཆོས་གང་མངའ་བ་གསན། དེ་ག མ་དང་ཇོ་བོ་བཅས་བཞི་ལ་གསེར་ ིང་པའི་ ་ཆེན་བཞིར་
བ ིས། གསེར་ ིང་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ མ་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ ་ ོ་བ་ ར། ཇོ་བོ་ལ་ ོགས་
ཏེ་ ིར་ལོ་ག མ་ན་ ་གར་ ི་ཚང་པ་གསེར་ ིང་ ་ལན་རེ་ཡོང་བ་ལས། དེའི་ཚ་ ་བོ་ལན་ག མ་ ་
བ་ནས་ལོ་བ ་གཉིས་པ་ལ་ ་བོ་ཆེ་ ང་བའི་ཚ་ ་གར་ ་ ོན།

འ ོད་དང་བཅས་གནས་ཚང་ ་ ེབས། གནས་མོས་ ང༌། ཨ་མ་བཟང་མོ་ལགས། དེ་རིང་ ེད་
རང་ ིས་པོ་འདི་འ ་ཆགས་དོན་གང་རེད། ང་ཚར་སེམས་ ལ་ཞེ་ ག་ ང་། ཞེས་བ ོད་པར།
ཨ་མ་བཟང་མོས་ཐང་

ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་ཁོང་གིས་ ང་མི་ཤེས་ ང་ཨེམ་ཆི་ལ་ ་ གས་གང་ཐད་ ིས་ང་ལ་ ོག་ ོབ་
བ་པའི་ ན་ ་འཚང་རོགས་གནང་ཞེས་ ་བ་ཡང་ཡང་འཐེན་པར། མཐར་ཨེམ་ཆི་ལ་ཐབས་
ཟད་དེ༌ཁོང་ལ་བོད་ཇ་ མ་གཅིག་ ད།

བོ ད ་མི ་ མང་པོ ་ བང་
་ཚད་གཅིག་ཙམ་ ིན་པའི་ ེས་ལ་མི་དེ་ཚས་ལག་ན་ ་ ་རེ་འ ིད་ནས་ལོག་

དེ་ ར་སངས་ ས་ ང་སེམས་དང་ བ་ཐོབ་ཕོ་མོ་དཔག་ ་མེད་པས་ མས་ ིང་ ེ་ ང་ བ་ ི་སེམས་

སོང༌། ང་ནི་ཧ་ལས་པ་མ་ཟད་ཡ་མཚན་ཡང་ ང༌། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ངས་བང་རིང་པོ་འདི་འ ་

ལ་ ར་བས། ད་ནི་དེ་དག་གི་ གས་དམ་བ ང་བ་དང༌།

བ ིགས་ ང་ང་ལ་ ་ ་ལེན་ས་རེད༌ཅེས་ལབ་མཁན་མ་ ང༌།

མི་དེ་ཚ་ལ་ ིང་ ེ་མེད་ཐག་

ཆོད་རེད་འ ག ང་ ན་འཁོགས་ ོ་ ས་རིང་པོ་དེར་ ་ཚད་གཅིག་ཏག་ཏག་ ས་མོ་ན་ན་བང་
བ ིགས་པ་ཡིན། དེ་འ འི་ཞེད་ ང་ལ། ན་འཁོགས་ལ་ ིང་ ེ་དང་ ས་ཞབས་ ང་ཟད་ ང་
མི་འ ག ཟེར་ནས་ད་ ང་མི་གཞན་ལ་ཕར་འཁང་ར་ ས་པས། གནས་མོ་རང་དབང་མེད་པར་
གད་མོ་ཤོར་བ་རེད།

བ ཇ་ མ་གཅ

ན་དགའ་ ལ་མཚན་ ིས་བ ར།

ི་ ོད་ ངས་འཁོར་ ི་ ེ་ཤན་པས་གོས་ ང་ ེད་ཀ་ ོན་ ར་གོམས་བ ད་པའི་

་ཞི ག ་ལ་ག་ ས་ཡི ན ་ནའང་འ ལ་ ་

ེད་ཀ་མ་གཏོགས་ལེན་ ི་མེད།

ཉིན་

གཅི ག ་ ་དེ ་ གཉེ ན ་ ི ག ་དགའ་ ོ ན ་ལ་
འ ོ་ འི་ཆེད་ ་གོས་ ང་ཞིག་ ོན་
ནས་ ིན་པ་རེད། དེའི་ བས་ ་ ེ་

ཨ་ལེན། དྷ་ས།

་བ ན་འཛན་ནི་མི་རང་བཞིན་ ང་པོ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ ་ གས་ ང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
ཉིན་གཅིག་ཉི་ཧོང་ ་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་ ིང་ ོགས་ ་ ོན་ལ་ ོ་ ར་ ་ན་ཚ་ ག་པོ་གཅིག་
ང་བའི་གནས་ ལ་འཁོད་པའི་འ ིན་ཡིག་གཅིག་ཁོང་ལ་འ ོར་མ་ཐག བ ན་འཛན་དངངས་
ག་དང་བཅས་ཅི་བསམ་འདི་བསམ་མེད་པར་། བོད་ག ང་ ན་ ིས་ཁང་ ་ཨེམ་ཆི་འཚལ་
དེ་ནས་ ོ་ ེ་གདན་ ི་ བ་ ོགས་ན་འོད་དཔག་མེད་ ི་ ་ཁང་ ་ མས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛན་ལ་བ གས་པའི་
ཚ། སངས་ ས་དང་ ང་སེམས་མཐའ་ཡས་པ་དང་ ད་པར་ གས་ ེ་ཆེན་པོ་དངོས་ ་ ོན་ཏེ། ེས་ ་དམ་
པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །སངས་ ས་ཐམས་ཅད་ ི་གསང་བའི་མཛད་གང་ཡིན་པ་ ོད་ ིས་ཤེས་སོ། །འདི་
ནས་ ང་ ོགས་ན་ངའི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།
་མོ་ ོལ་མ་ཡང་དེ་ན་སེམས་ཅན་ ི་དོན་མཛད་ཅིང་བ གས།
་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌
ོད་ ི་ག ལ་ ་མང་པོ་ཡང་དེ་ན་ཡོད་པས་ ང་ ོགས་ ་སོང་ཞིག་ཅེས་ ང་བ ན།

གོས་ལ་དཔག་པའི་འ ལ་ ་ ད་དགོས་སམ་

ངས་ ང་གཡས་གཡོན་ ི་མི་ ་ལ་ཡང་ ད་ཆ་མ་ ིས་པར་བང་ ིག་ ང་

བ ིགས་འ ག

ཡི་དམ་ ་བ ང་ནས་ ང་ བ་ ི་སེམས་ ང་བ་ལས་མེད་དོ་ མ་ ་དགོངས།

ཟེར་བའི་ ད་

་ ོན་ ི་ན་ཚ་

ོ བ ་ འི ་ ོ ་ ས་ལ་

གཞན་ ི་ ན་ཚགས་ བ་པ་གང་ལའང་ ང་ བ་ ི་སེམས་ལས་ ག་པ་མི་འ ག་པས། གས་ ེ་ཆེན་པོ་

ཞིག་ ང་འ ག་

གི ་ ི ང ་ ོ ག ས་

དེ་རིང་

ས ་ ཡོ ང ས ་ ི ང ་

་མ་ མས་ ི་བཀའ་ག ང་ཅི་ བ་དང༌། རང་

ན ་ ཚ ་ ི ད ་ མོ ་

དོན་ངོ་མ་ཁོང་

ང་ ི ང ་ ོ ར ་ ་འ ོ ་

ས་པ་ཡིན།

ི ང ་ ོ ག ས་ལ་

ལ་བཤད་ ང་།

ད་ཆ་

འདི་འ ་བཤད་ནས་
གང་ཡོང༌།

ལ་ག་རེ་ཡིན་མིན་མགོ་མ་འཚས་པར་བ ན་འཛན་ལ་ ད་ཆ་ ིས། བ ན་འཛན་ ིས༌ངའི་

ཆ་དེ་ཨེམ་ཆི་

ཆད་པའི་ མ་འ ར་
དང་བཅས།

བ་པའི་ ན་ ་འགའ་འཚང་རོགས་གནང་དང་། ཞེས་ ་བ་ཡང་ཡང་འཐེན། ཨེམ་ཆིས་གནས་

་སོང༌། ཁོ་རང་ ན་ཁང་ ་འ ོར་མ་ཐག་ ད་ཅོར་དང་བཅས། ཐད་ཀར་ནད་པ་བ ག་ད ད་
ཁང་ ་འ ལ་ནས་སོང༌། དེར་ཡོད་པའི་ཨེམ་ཆི་དང་ནད་གཡོག་ཚས་ཅི་ཡིན་མ་ཤེས་པར་ཁོང་
ལ་མིག་གིས་ ་ཙམ་ ེད་པ་ན། བ ན་འཛན་ ིས། ཨེམ་ཆི་ ིན་ཅན་མ ེན། ང་ལ་ ོག་ ོབ་

ཤན་པས་འ ལ་ ་གང་ཚང་ ད་

དགོས་པར་བཤད།
ཤན་པར།

ོན་ཙང་།

དེ་ནས་ ས་ ེ་

ེད་རང་གིས་ངས་གོས་ ང་
འ ལ་ ་གང་ཚང་དགོས་

པར་ག ང་གི་ཡོད་དམ།

དེ་འ ་ཡིན་

ན། གལ་ཏེ་ངས་གོས་ ང་དང་གོས་ ང་
ེ ད ་ཀ་གཉི ས ་ཀ་མ་ ོ ན ་ན་འ ལ་
་གང་ཡང་ ོད་མི་དགོས་ཨེ་ཡིན་

ནམ། ཞེས་བཤད།
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ཕ་ ལ་ཤེས་ འི་བང་མཛད།

ི་ལོ། ༢༠༠༩

༄༅། །བཙན་ ོལ་ ི་ལོ་ ་བ ར་ ི་མིག་དང་ ན་གསོ།

པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄།

བཙན་ ོལ་བོད་མིའི་མང་གཙའི་འཕེལ་རིམ་ངོ་ ོད་ ིང་བ ས།

བསམ་ ིང་ཚ་རིང་ ་མོས་བ ར།

ལེན་བ ིས་དོན་ ེས་འ ོར་བོད་མི་མང་བ ་ཆ་ ༦༤།༦༠ ནས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་འོས་བ ་

འདོན་ཐེངས་ ་མའི་འ ོས།༌༌༌༌༌༌

ལེ ་དང་པོ། གཞིས་ཆགས་གསར་པ།

ི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་ྋགོང་ས་ྋ བས་མགོན་ཆེན་པོས་ ་ ིམས་ཟིན་ ིས་བ ར་

མ་དགོས་པར། ྋགོང་ས་ཆེན་པོས་ ལ་ ིའི་ནང་ཆབ་ ིད་དང༌། གནས་ ས་ ི་འ ར་འ ོས་

ཞིབ་ཚགས་ ང་ཐད་བ ོས་བ ངས་དོན་མ་འོངས་བོད་ ི་ ་ ིམས་ཟིན་ ིས་ལ་བ ར་ཞིབ་

དང་བ ན་པའི་ ས་ནས་ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ད ིངས་ད ད་ ིས་ཐག་གཅོད་གནང་ ོང་དང༌། མང་

དང༌། བཙན་ ོལ་ ་གནས་རིང་ཆབ་ ིད་ ི་གཞི་ ེན་མང་གཙའི་མཚན་ཉིད་ཚང་ཞིང༌། དངོས་

མོས་ཐག་གཅོད་འོས་བ འི་ལས་འཆར་ ིར་འཐེན་གསལ་བ གས་ཡོང་བ། ྋགོང་ས་ཆེན་པོས་ ཁོའ ་ ་མོ་གཅེས་ཤོས་པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌(Pocahontas)ནི་གཞིས་འ ོར་བ་ཚའི་

ཡོད་གནས་ ལ་དང་བ ན་ཏེ་བཙན་ ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ ིམས་ཟིན་ ིས་འགོད་འ ལ་དགོས་
པའི་འགན་འ ི་བཀོད་ བ་ ལ་པ་བཞིན།

ིམས་མ ན་བ ོ་ ེང་ ོས་བ ར་ཉིན་བ ད་ཞིབ་

ག་གནང་ ེ། ༡༩༩༡ ་ ༦ ཚས་ ༡༤ ཉིན་གཏན་འབེབས་གནང་ཞིང་། ་དེའི་ཚས་ ༢༨ ཉིན་

དེའི་ བ་ཐབས་ ིད་ ས་ གནས་ ལ་དེས་ཡིད་དབང་རབ་ ་འ ོག་ ེ།

དེ་བཞིན་ བས་བ ་གཅིག་ནས་བ ང་བོད་མི་མང་ ི་འ ས་ ན་ཚགས་འདི་

ཐག་གཅོད་ཇི་གནང་ལ་མང་མོས་འོས་བ འི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་ ད་མེད་ ིམས་ ི་ པའི་ ི་བ་ ིས། དེའི་ ེས་བ ན་ ག་ཁ་ཤས་ནང་གཞིས་འ ོར་བ་ཚས་མཁར་ལས་
ས་ གས་ ན་པར་བོད་མི་མང་ཡོངས་ནས་ཚད་འཛན་ ་ ་ཡིན་ ོར་ བས་བ ་གཉིས་པའི་ འ གས་ ན་ ས་ཟིན།
རེ་ཡོད།

བཞག་ ེ་མང་མོས་འོས་བ ་ཆེན་མོ་ ིར་འཐེན་གནང༌།
མཆོག་གིས་ཐད་བ ོས་གནང་ཡང་། ༡༩༩༡ ་ ༦ ཚས་ ༡༤ ཉིན་བཙན་ ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་

རེ་དང༌། དེ་ཁོངས་ ད་མེད་ ི་འ ས་གཉིས་རེ་ངེས་པར་དགོས་ཤིང༌། ཆོས་བ ད་ཆེན་པོ་བཞི་

ིམས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་ཚན་ ༢༡ ནང་། བཀའ་ ོན་འོས་འདེམས་ ེད་ ོགས་ ོར་འོས་

དང༌། ག ང་ ང་བོན་བཅས་པ་ནས་ ི་འ ས་གཉིས་རེ། ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ཐད་བ ོས་ ི་

ཤོག་ཇི་ ང་ ་འབོར་ ི་བ ་ཆ་བ ན་ ་ལོངས་པ་དགོས་ ་གསལ་བ༌དངོས་ ་ལག་བ ར་

ང་ཨ་རི་ ལ་ ི་བོད་མིའི་ཁོངས་ནས་ ི་འ ས་གཅིག

་

རོབ་ ལ་ ི་བོད་མིའི་ཁོངས་ནས་ ི་འ ས་གཉིས་བཅས་ ོན་བ ོམས་ ིམས་བཟོ་ ན་ཚགས་
ི་འ ས་མི་ ངས་ ༤༦ ལ་ ར་ཆ་དང༌། བོད་མི་མང་ ི་འ ས་ ན་ཚགས་ ི་ཚགས་འ ་མ་
འཚག་པའི་ བས་ ན་ལས་ཚགས་ ང་
ང་ཞིག་དགོས་པར།

ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་ ི་འ ས་གཉིས་རེ་

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་མིང་འདོན་གནང་ ་གསལ་བ་ ར་ལག་བ ར་བ ིས་ ང་། ༢༠༠༠
༡༠ པར་ ོས་ཚགས་ ་བསམ་ཞིབ་ ོས་བ ར་ ང་བཤད་རིམ་བ ད་གནང་མཐར།

་
་དེའི་

ཚས་ ༣ ཉིན་བཙན་ ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ ིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པར། བ ར་བཅོས་གནང་ ེ།
༡༽བཀའ་ཤག་ ་བཀའ་ ོན་ ི་པ་གཅིག་དང༌།

གཏན་འབེབས༌མཛད། དེ་ནས་བ ང་ ི་འ ས་འོས་འདེམས་ ང་བ་ མས་ལ་ྋགོང་ས་ྋ བས་

པ་བཀའ་ ོན་ ི་པ་ ིམས་ གས་གཞིར་བ ང་ ི་འ ས་ ན་ཚགས་ ི་ ི་འ ས་ མས་ ིས་

མགོན་ཆེན་པོས་བཀའ་འ ོལ་ ག་ གས་ ལ་ལམ་ཡོད་པ་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་གནང༌།

གསང་བའི་འོས་ཤོག་ཐོག་ནས་འོས་བ ་ ་ །

ི་འ ས་ ན་ཚགས་ བས་བ ་པ་བར་ལོ་གཉིས་རེའི་མཚམས་ ི་ ་ཚགས་
་རེའི་ནང་ཆེས་མཐོའ ་ ན་ལས་ཚགས་འ ་ཐེངས་རེ་གནང་ལམ་

ཁ་ཤས་ ིས་གཞིས་ཆགས་པ་ཚའི་ལག་ནས་ ར་ ེ་ ན་སོགས་ལེན་པ་

བས། བ ་ཆ་མ་ལོངས་པའི་ ེན་ ིས་ ༡༩༩༣ ལོར་བ ར་བཅོས་ ིས་བཀའ་ ོན་འོས་གཞི་

དང༌། ཆོས་བ ད་རེ་ནས་ ི་འ ས་རེ། ཐད་བ ོས་ ི་འ ས་ཡོད་ན་གཅིག་བཅས་ ངས་ ༡༢ ལ་

ཆེན་འཚག་བཞི
་
ན་པ་དང༌།

ལ་དེའི་འགོ་གཙ་པོ་ ་ཏན་ ིས་ཕོ་ཉ་བཏང་ནས་ཁོང་ཚར་

དེ་བཞིན་ ི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཕན་བཙན་ ོལ་བོད་ག ང་གི་བཀའ་ ོན་ མས་༸གོང་ས་ དང་། ཕར་ཤ་དང་། ཨ་ཤོམ་ ད་དེ་བ ེ་ཚང་ ག་གི་ཡོད།

བཅའ་ ིམས་

དགོངས་དོན་བཞིན་ བ་ཆར་འཕར་ ོན་ ིས། ཆོལ་ཁ་ག མ་སོ་སོར་ ི་འ ས་མི་ ངས་ ༡༠

འ ས་གཅིག་ནས་ག མ་བར།

ཁོང་ཚའི་ ོར་ལ་ ོགས་ ་མེད་

བོད་མི་མང་ ི་འ ས་ ན་ཚགས་ ི་ ོས་ཚགས་ཚགས་ ས་བཞི་པར་ ི་མོས་ ོས་ཆོད་ཅིག་ གནོད་འཚ་ ་ ་མིན་ཞེས་མངགས། འོན་ ང་ཚགས་པ་རེར་ གས་ ོལ་མི་འ ་བ་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོག་མཆན་ ག་ གས་ ལ་ཏེ་གསལ་བ གས་བ ངས།
མིང་དོན་མ ངས་པའི་ ིམས་བཟོ་ ན་ཚགས་ ་བ ར་བཀོད་མཛད་པའི་ཐོག

ས་ནས་ ས་ ་ཡེ་ཤེས་ད ིངས་ད ད་ ིས་བོད་ ི་ ་དོན་དང༌།

ད ིན་ཇི་ ེབས་པ།

བཀའ་ ོན་བ ན་ལས་མ་མང་བ་ཞིག་དགོས་
༢༽ཐོག་མར་བཀའ་ ོན་ ི་པའི་འོས་གཞི་

གཉིས་ལས་མི་ ང་བ་༧གོང་ས་༧ བས་མགོན་ཆེན་པོས་མིང་འདོན་གནང་ ་བཅས་ལ་ གས་
གཏན་འཁེལ་ཡོད།

འོན་ ང་ ིག་གསལ་ལག་བ ར་འགོ་འ གས་ ་ འི་ ས་ ་མ་ ེབས་

ཡོད་པ་དེ་དག་རང་བཞིན་ ིས་མེད་པར་

ར་ ི་ནོར་༧གོང་ས་༧ བས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ ི་ལོ་ ༢༠༠༡ ་ ༣ ཚས་ ༡༥ ཉིན་ གཞན་པ་ཚས་པོ་ ་ཏན་ ི་ཁས་ལེན་ལ་ ོ་ཡིད་མ་རངས་པར་མཁར་གང་ ་ཡོད་པ་

ར་ཏེ། དེའི་ཚབ་ ་འཛམ་ ིང་ ི་ ོལ་

ི་འ ས་ ན་ཚགས་ བས་བ ་གཉིས་པའི་ དེར་ཁ་གཏད་བཅག

དང་མ ན་པའི ་ ི མ ས་བཟོ འ ་ལས་དོ ན ་

དེ་ནས་ཁོ་པ་ཚ་ལོག་ ིས་མེད་པར་གཞིས་ཆགས་ ིས་ ེད་

ས་པོ་ ་ཏན་ལ་ཡང་ ོ་ཕམ་ ང༌། ཁོང་ལ་གཅིག་ནས་ གས་ ག་ཆེ་བའི་ལག་ཆ་

གཙ་ ར་ཐོག་ ལ་དོན་ ིད་ ས་གཏན་

ཚགས་ ས་བ ་གཅིག་པར་ ོས་ཚགས་ ་

འབེབས་དང་འ ེལ་བའི་གལ་ཆེའི་ལམ་

ཆིབས་ ར་ ིས། བཀའ་ ོན་ ི་པ་དང་བཀའ་ དེ་དགོས་ ི་ཡོད་པ་དང་། གཉིས་ནས་ཁོ་པའི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བ ང་ བས་སེམས་
ོན་ མས་ ི་འདེམས་ ོགས་ཐོག་ལ་བཀའ་ ནང་དངངས་ ག་ ང་ ེས།

ོན། བཙན་ ོལ་བོད་ག ང་མ་ལག་དང་

ོག་བ བ་ ེ་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་ ེད་འགོ་བ གས།

ཨིན་ཌིཨེན་ཚས་ ང་ཁོ་

བཅས་པའི ་ ལོ ་ འཁོ ར ་ ོ ན ་ ི ས ་གཏན་

ོབ་ལམ་ ོན་ ི་ཕེབས་ ར།

འབེབས། ཆབ་ ིད་དང་འཛན་ ོང་ ོར་

་བ ོ་ ེང་ཞིབ་བ ར་གནང་བའི་མཐའ་དོན་ པ་ཚ་ས་འདི་ནས་ ིར་འ ད་གཏོང་ཐབས་ ས་པས་བཟའ་འ ་ ་ ་མ་ ང༌། དེད་

གལ་ཆེའི་གནད་དོན་ཁག་ བས་ ས་སོ་

བཅའ་ ིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པར་ ར་ཡང་ དཔོན་ནེ ་པོཌ་(Newport)དང་མི་ཁག་གཅིག་ཀོ་ འི་ནང་ཐོན་ཏེ་བཟའ་འ ་

སོར་བཀའ་བ ར་ཐག་གཅོད།

བ ར་བཅོས་གནང་ ེ།

གཞན་

ོས་ཚགས་

ན་རིང་མ་སོང་གོང་གཞིས་ཆགས་པ་ཚས་ས་གཞི་ ་

༡༽བཀའ་ཤག་ ་ དང་རོགས་པ་འཚལ་ ་ ིན།

ཡང་ ་ཆེའི་མང་ཚགས་ ི་བདེ་ ག་དཀའ་སེལ་དང་འ ེལ་བའི་གནད་དོན་གལ་ཆེའི་རིགས་

བཀའ་ ོན་ ི་པ་གཅིག་དང༌། བཀའ་ ོན་བ ན་ལས་མ་མང་བ་ཞིག་དགོས་པ། བཀའ་ ོན་ ི་པའི་

བཀའ་བ ར་ཐག་གཅོད་གནང་ ་སོགས་ ི་ཆེད། ལོ་རེར་ ི་འ ས་ ོས་ཚགས་ཐེངས་གཉིས་

འོས་བ འི་ ིག་གཞི་གཞིར་བ ང་བོད་ ི་ ལ་མི་འོས་འཕེན་ ི་ཐོབ་ཐང་དང༌། རང་དབང་ཡོད་

རེ་ ར་ཆགས་ ་འཚག་ འི་ལམ་ གས་གསར་གཏོད་གནང༌།

པ་ མས་ ིས་ ི་ཡོངས་འོས་བ འི་ལམ་ནས་འོས་ཐོན་ ང་བ་དེར་ ི་ནོར་༧གོང་ས་༧ བས་

དེ་བཞིན་ ི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཕན་ལ་རང་ག ང་མཛད་གཙ་བཀའ་ ོན་ མས་ྋགོང་
ས་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤེས་ད ིངས་ད ད་ ིས་ཐད་བ ོ་བཀོད་ ིག་ ལ་ལམ་ཡོད་ ང༌།

ལོ་དེར་

དམིགས་བསལ་ཚགས་ཆེན་བ ོང་ཚགས་ བས་ ་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་ ོན་ མས་འོས་
འདེམས་གནང་བ་དང༌།

བཙན་ ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ ིམས་གཏན་འབེབས་ བ་པ་ནས་བ ང་

བཙན་ ོལ་བོད་ག ང་གི་འཛན་ ོང་ལས་ ངས་ཆེ་ཁག་བ ན་ ི་བཀའ་ ོན་དང༌།

བཀའ་

མགོན་ཆེན་པོས་བཀའ་ ོན་ ི་པར་བ ོ་གཞག་བ ལ་ ། ༢༽བཅའ་ ིམས་དོན་ཚན་འདི་དག་
གཞིར་བ ང་བཀའ་ ོན་ ི་པའི་འོས་བ ་ ེད་ ོགས་ ི་ ིག་གཞི་ཞིབ་གསལ་ ི་འ ས་ ན་
ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་ ིས།

༧གོང་ས་༧ བས་མགོན་ཆེན་པོར་ ན་འ ལ་ཆོག་མཆན་

ས་ ེས་ ་འཛན་ལག་བ ར་ ་ ་བཅས་ལ་གཏན་འབེབས་ ང་བ་ ར། བོད་མི་བཙན་ ོལ་བ་
མང་ཚགས་ནས་ ོན་འ ོ་དང་དངོས་གཞིའི་འོས་བ ་ཐེངས་གཉིས་ཐད་ཀར་ ས་ཏེ།

ི་འ ས་

ོན་ ི་པ་བཅས་བཀའ་ ོན་བ ད་འོས་འདེམས་གནང་ ོགས་ཐད་བཙན་ ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་

ཚགས་ ར་༸ བས་ ེ་ཟམ་གདོང་ ལ་ ་ ོ་བཟང་བ ན་འཛན་མཆོག་ལ་བ ་ཆ་ཆེས་མཐོ་

ིམས་དགོངས་དོན་ ར།

བའི་ ལ་ཁ་ཐོབ་ བས།

ི་ནོར་ྋགོང་ས་ཆེན་པོས་འོས་དམིགས་མིང་འདོན་མཛད་གནང་ཇི་

ང་ཐོག་ ི་འ ས་ ན་ཚགས་ ི་ ི་འ ས་ངོ་ཡོད་ མས་ ིས་གསང་བའི་ ོ་ནས་འོས་འཕེན་

མཛད་ ར་བཞེས་ ས་ཡིན།
མདོར་ན་མང་གཙའི་འཕེལ་རིམ་ མས་བ ས་ན།

མང་རིམ་ ེ་བཏོགས་ ིས༌ ངས་ ༨ འདེམས་ཐོན་ ང་བ་ མས་ལ་བཀའ་ ོན་གསར་པར་གཏན་
འཁེལ་གསལ་བ གས་དང༌།

ི་ནོར་ྋགོང་ས་ཆེན་པོའ ་ ་མ ན་ནས་ལས་ ར་དམ་བཅའ་

འ ལ་བཞེས་ བ་མཚམས་ལས་ ོར་ གས་པ་ནས་བ ང་། བོད་མི་མང་ ི་འ ས་ ན་ཚགས་
ལ་འགན་འ ར་ ིས་ལས་དོན་ ན་ ་དགོས་པ་ཡིན།
ཡང་བཙན་ ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ ིམས་དགོངས་དོན་བཞིན།

ིམས་ གས་དབང་

འཛན་ ི་ཆེས་མཐོའ ་ ིམས་ཞིབ་ཁང་གསར་འ གས་ ིས་ ིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌།

ིམས་

ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་ ི་འོས་དམིགས་ྋགོང་ས་ཆེན་པོས་ ལ་པར། བོད་མི་མང་ ི་འ ས་ ན་

བས་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་བཀའ་ ོན་ ི་པར་བ ོ་གཞག་ ལ་ཏེ་
ི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༩༡

བར་དང ༡༩༩༡ ནས་ ༢༠༠༡། ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༡༠ བར་ ི་མང་གཙའི་འཕེལ་རིམ་གཙ་བོ་ འོན་ ང་དེ་ནས་བ ང་ཁོང་ཚ་ ིར་ལོག་ ས་མེད།
ག མ་ ་ ེ་བའི་ཐོག བཙན་ ོལ་བོད་ག ང་གི་མང་གཙའི་མ ན་ ོད་ ོས་འཇོག་གིས་ཞེ་ ག་ རིགས་ ང་ ་ ང་ ་སོང་ ེ་ཕལ་ཆེར་ ོགས་ཟིན།

པ་ ོས་མེད་ ར།

རིམ་པས་འ ང་འ ར་ནང་ ག་བ ར་འ གས་མེད་གནང་བ་མ་ཟད། བཟང་ ོགས་ ི་གོམ་པ་ དེ་དག་གི་ཤ་ཚ་ལ་བ ེས་ནས་བ ་ཉར་ ས་ན་ད ན་ ས་རིང་འ ོལ་ བ་ཅེས་
མ ན་ ོད་གནང་བའི་རེ་བ་ །

བཤད། འོན་ ང་ཁོང་ཚའི་ ོད་ནས་དང་ ངས་དོན་ནས་འ ོ་མཁན་མེད། གང་ཡིན་

ོགས་སོ། །

ཟེར་ན།

ཞབས་བ ན་ ོན་ཚག

ཁང་ག མ་ ིག་འ གས་གསར་བཟོ་གནང་བ་བཅས། གཞི་ ་ཆེ་ ང་ལ་མ་ ོས་པར་རང་བཙན་
ོ་ ན་ནས་འབད་འ ངས་ཆེ་བ ེད་གནང་བ་བཞིན། བོད་མི་ མས་ ིས་རང་དབང་

མང་གཙའི་དཔལ་ལ་ ོད་བཞིན་པ་ཡིན།
ག་པར་ ་ ི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋ བས་མགོན་ཆེན་པོའ ་བཀའ་འ ེལ་བཞིན་འ ང་
འ ར་བོད་ ི་ཆབ་ ིད་ལངས་ ོགས་ཇི་དགེ་མང་མོས་ཐག་གཅོད་འོས་བ ་ཆེན་མོ་གནང་ འི་
དགོངས་བཞེད་མཛད་པ་ ར། བདམ་ འི་དཔེ་མཚན་ ་རང་བཙན་གཙང་མ་དང༌། ད ་མའི་ལམ།
རང་ཐག་རང་གཅོད།

བདེན་པའི་ ་ གས་བཅས་ ི་ཐོག་བོད་ག ང་བཀའ་ ི་ ན་མོང་གིས་

ི་ལོ་ ༡༩༩༥ ནས་ ༩༦ བར་ལོ་གཉིས་ཙམ་རིང་རང་རིགས་འ ་ ོད་ཁག་ནང་མང་ཚགས་ལ་
གསལ་བཤད་དང༌། ོབ་ ོན། ཟབ་ ོང༌། བ ོ་ ེང་སོགས་གོ་ ིག་ལག་བ ར་ ་མ ད་གནང་
ཞིང༌། དེའི་ ེས་ལས་རིམ་ནང་གསལ་ ར་ ེས་འ ོར་བོད་མི་མང་ཚགས་ནས་ ོན་འ ོའ ་བསམ་
ཤོག་དང༌།

གཞིས་ ོད་བོད་མིའི་བསམ་ ལ་ཇི་འ ོར་ཁག་ ི་ནང་གསང་ག མ་ ོ་ནས་བ ་

ལ་མི་ཨིན་ཌིཨེན་ཚས་ཁོང་ཚ་ ང་བའི་ད ར་ངོས་འཛན་ ེད་པའི་ཞེད་

ང་ ེད་ ི་ཡོད།

ངས་ག མ་ ེ་འོས་བ ་ལས་ཁང་དང༌། ག ང་ཞབས་འདེམས་བ ོ་ ན་ཁང༌། ིས་ཞིབ་ལས་

ཐབས་ །

ཐོག་མའི་འགོ་ ེད་ཇོན་སི་

ོབ་ ག་ མས་ ིས་ ང་གོང་གི་མང་གཙའི་འཕེལ་རིམ་ལ་ གས་ ང་དང་། བཟའ་འ ་འཚལ་བར་འ ོ་ ་ཐག་བཅད། ཁོས་ང་ཚས་རི་ གས་འ ་བསད་ནས་

གཞན་ཡང་རང་དབང་ཅན་ ི་ལས་

ཡོད་པའི་ ལ་ཁབ་ཁག་དང་འ ་བའི་བཙན་ ོལ་ ི་ཚགས་ནང་མང་གཙ་དོན་ ིང་ ན་པ་འ ར་

གཞིས་ཆགས་པ་ཚའི་ཟས་

ལེགས་ཤིང་། དེ་མ ངས་མང་ཚགས་ ི་ངོས་ནས་ ང་དེ་ཉིད་ལོངས་ ་གང་ལེགས་ ད་དགོས་ མིཐ་(John Smith)ཞེས་པས་ཚགས་པ་ ང་ ང་ཞིག་འ ིད་དེ་ མ་སའི་ ེང་

ཚགས་ནང་མོས་མ ན་དང་གསལ་བ གས་དགོས་པ་བཅས་མང་གཙའི་ཀ་བ་ག མ་ ི་འགན་
དབང་ ིད་མཉམ་ད ེ་གསེས་གསལ་བཀོད་གནང་ཞིང་།

ཟས་འཚལ་བ།

༄༅།

།པ འི་ ིང་ ར་གཤེར་ ི་འདབ་ཆགས་དང་།

པ འི་ ི་བ ད་རོལ་ལ་ ང་བ་དང་།
ཆགས་ ེ་བོའ ་ཚགས།
ར།

།

།པ འི་མཛས་ ག་ལ་

།ཁབ་ལེན་ གས་ ིས་ གས་ ེ་འ ེན་པ་

།འགོག་མེད་འ ས་པའི་རེ་བ་ཡོངས་འཇོ་བའི།

མེད་འཕགས་མཆོག་ ན་རས་གཟིགས།

།འ ེན་པ་ ་

།མི་ཡི་ མ་རོལ་གངས་

ཅན་མགོན་པོ་མཆོག ། ་ཚ་བ ན་ཅིང་བཞེད་དོན་ ན་འ བ་ཤོག །
ྋགོང་ས་ྋ བས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ཆོས་ ིད་མཛད་འ ིན་ ི་དགོངས་བཞེད་འ བ་པའི་ ོན་
འ ན་དང་བཅས་ཐེངས་བ ན་ལས་མ་ ང་བ་འདོན་རོགས། ོམ་ ིག་འགན་འཛན་པས།

་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

བོད་ ི་ ོག་ཆགས་ངོ་ ོད།

་ ལ་མཁས་པ་ ་བ ་ཤིས།

ན་དགའ་ ལ་མཚན།

གོང་མོ།
གོང་མོ།

་མཚ་ནས་མི་ཊར་ ༤༢༠༠ ཡན་ ི་གངས་ཞོལ་དང༌། ་རི། ང་རི་སོགས་
་གནས་བཅའ་བ་དང་། ཚང་མི་བ ེགས་པར་ ོ་དང་།
ང་

ོ་ཐོའ ་གསེབ་གང་

་ ོ་

དེ་ནས་ ་ ༩ ཚས་ ༥ ེ། དགེ་ ན་ ི་ཉིན་མོ་ ེབས། ཉིན་དེའི་ཞོགས་པའི་མཛད་ ོ་འགོ་
མ་བ གས་གོང་ལ།
ོབ་ ག་ ང་བ་ མས་ཤེས་ འི་ ང་ ི་ལེན་སའི་སོ་སོའ ་ ོབ་ཚན་
དགེ་ ན་དང་། ག་པར་ ་འཛན་ འི་དགེ་ ན་ མས་ལ་འཚམས་འ ི་ ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་
འཚམས་འ ིའི་ཤིས་ཤོག་འ ལ་བར་ ེལ། དེ་ནས་རིམ་པས་ཞོགས་པའི་མཛད་རིམ་འགོ་
གས་ཏེ། ོབ་ འི་ ི་ བ་ ན་བདག་གིས་ ས་ཆེན་ངོ་ ོད་ ི་ག ང་བཤད་གནང་།

ང་ གས་བཟོད་པའི་ ས་པ་དང་། ནམ་འཕང་གཅོད་
ོ་ ེ་སོགས་ལ་འཚ་ ེན་ ེད།

ས་ཚད་སེན་ཊི་མི་

ང༌། མགོ་དང་ ག་པའི་ ་མདོག་དམར་ཁམ་དང༌། མིག་གི་མཐའ་

ང་ གས་བཟོད་པའི་ ས་པ་ཆེ་ལ། ནམ་འཕང་གཅོད་པའི་ ལ་ཞན།

ཟས་རིགས་ནི་ མ་ འི་ ་བ་དང༌། ལོ་མ། ཅོང་ཞི་དང་། དཀར་གོང་སོགས་
ོ་ཞིབ་མོ་བཅས་ལ་འཚ་ ེན་ ེད། ས་ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༣༠ ནས་ ༤༠
ཙམ་ཟིན་པ་དང༌། མགོ་དང་། མ ལ་པ།
ོ་བ་དང་། བ ་ཐེར།

བ་ ོད་བཅས་ ི་ ་ ་ ་ ོ་ཞད་

་འོག་བཅས་མང་ཆེ་བ་དཀར་པོ་དང༌།

གཤོག་པ་དང་ བ་ ད་མ ག་ ོ་བཅས་ལ་གོང་གི་མདོག་གཉིས་འ ེས་པས་
་བོར་ ར་པ། ཨོག་མ་དཀར་པོ་དང༌། མིག་གི་མཐའ་ ོར་དམར་སེར། མ ་
ང་པ་དམར་པོ་བཅས་སོ། ། ལ་མི་ཚས་ ་ ་གོང་མོ་ཟེར་བའོ།

།མིང་གི་ མ་ ངས་ལ་ཙ་ཀོ་ར་དང༌། ་འོད་འ ང༌། ་འོད་ཟས་ཅན། འོད་ལ་
དགའ་སོགས་ཡིན། ། ན་ ་ ར་བའི་ཤ་ཡིས་ ས་ ི་ ངས་གསོ།
་སེར་ ེམ། མོ་ནད་ ི་དང་ ད་པར་ ང་ཚབས་སེལ།

གདོན་འཇོམས་ཤིང་།

ན་ ་ ་དང་ ་ ས་

ཊར་ ༡༥ ཙམ་ཟིན་པ་དང༌། མ ་དང་། ེ། གཤོག་པ། མ ག་ ོ་བཅས་

དང་ ་འ ས་

ས།

གསེབ་བཅས་གང་སར་གནས་པ་དང༌། ཚང་མི་བ ེགས་པར་ཤིང་དང་

འ ་ ིན་དང་།

ག ཏོ ག ས ་ ་

སེར་ །

་ མ་ ི་

པའི་གཤོག་ ལ་ཞན། ་ མ་ ི་འ ས་ ་དང༌། ཞིང་ ེས་འ ་རིགས།

ོད་ ེད་པ་

དེའི་ ེས་ལ་འཛན་ ་ཁག་གཉིས་རེ་ ་བ ིལ་ ིས། བོད་པའི་མཉམ་གཞས་དང་། འ བ་
གཞས། ད ིན་གཞས། ་གར་འ བ་གཞས་ལ་སོགས་པ་ ་ཚགས་འ བས་ཤིང་། ད་
མོ་བ་ ོབ་ ག་ ིངས་དང་ ག་པར་ ་གང་ལ་དམིགས་པའི་དགེ་ལས་ མས་ ོ་པོ་ ང་། དེ་
ནས་མཛད་ ོ་ བ་མཚམས་དགེ་ ོབ་དབར་ལ་མ ན་ ིལ་ ི་ ང་ ེད་པོ་ལོ་དང་།
ཉིན་
བ་དགེ་ ོབ་ཡོངས་ ི་དབར་ ོ་ ིད་ ན་པའི་ ེད་རིགས་ ་ཚགས་བ ེས།

་མཚའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༤༢༠༠ མན་ ི་ཤིང་དང༌།

ནས་ ོད་ཅིང་།

པའི ་ བས་མ་

ཡོད་པ་ལ།

ནང་ཆོས་ལ་ མ་ ་ག མ་ད ེ་ ་འ ག ནང་ཆོས་ ི་

གཉིས་རེ་ ས་ནས་ཁ་འཐོར་ ་ ོད་པ་ལས།

་ ་

གསོ་ ོང་ ེད་

དང༌།

“ངས་ནམ་ ན་ ག་པར་འདི་ད ེ་བ་འ ེད་ ི་ཡོད།

ེ ག ་ པ།
པ།
ོ་གསེབ་གང་ ང་ ་ ོ་ང་ གས་པ། ་ ་ ོང་བའི་ བས་ ་ ོ་ ག་

ང་ གས་པ་
ཡིན།

ཚན་རིག་པ་དང་ནང་པས་
གོ་བ ར་ ེད་སའི་གཞི།

ོབས་
ན་ ིས་

ངས་པ་ཞི། མ ག་ ོས་མོ་ནད་ ི་དང་ ད་པར་ ་

མཚན་འ མས་པ་གཅོད།

འཁོར་ནག་པོ་ཡིན་ལ། དེའི་འོག་ངོས་ལ་དཀར་ཐིག་ཡོད་པའི་འོག་ནས་
ན ག ་ རི མ ་ ཡོ ད ་

པས།

ང་ནས་བ ས་ན་མིག་ཆེན་

པོ ་ ཡོ ད ་ པ ་
ང་ངོས།

དང་འ ། བ་ ོད་དང་།
ོ་བ།

བ ་ཐེར་བཅས་

ི་ ་ཁམ་ ་ལ།

དཀར་

སོང་ངམ། (Buddhist Science, Buddhist
Philosophy, Buddhist Religion) མ་
་ག མ་ ས། Buddhist Scienceའདི་ང་ཚས་
གོ་བ ར་ ེད་ ི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་Buddhist
Religionགོ་བ ར་ ེད་གི་ཡོད་མ་རེད། གནས་ ལ་
ཁག་ཁག་རེད། Buddhist Philosophyཡི་
ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ེ ན ་པ་དེ ་ ཚ་ཡང་གནས་
ལ་ཁག་ཁག་རེད།

བ ར་ ེད་ ི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། Buddhist Science

དེའི་ བས་ ་ ོབ་ ག་འགས་གཞས་འ བས་ཤིང་འགས་བཏང་། དེའི་ ེས་ལ་ ་བ ་ཤིས་ ི་གོ་
རིམ་ ེབས༌ཏེ། ས་ད་ལན་འ ན་ ར་ བས་ ། ོན་འ ོའ ་འ ན་ ར་གཉིས་ལ་མ་བ ན་པའི་
ས་ ི་ཡང་ ལ་ཁག་ཅིག་བ ན་དགོས་བསམས་པ་བཞིན།
ིངས་ཆའི་ག ང་མར་བ གས་
པའི་ད ང་ཐག་ལ་ཡར་འཛག་པ་དང་། ད ང་ཐག་གཅིག་ནས་གཅིག་ ་བར་ ང་ཐོག་མཆོང་བ་
མ་ཟད། ིངས་ཆའི་གཡས་གཡོན་ ིག་ ེབས་ལ་བཏགས་པའི་འ ེད་ཐག་ ེང་ ་འ ོ་བ་སོགས་
་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌
ཐག་པ་དང་འ ེལ་བའི་ ས་ ལ་ཁག་ཅིག་དང་།

༄༅། །

ད་པའི་འ ་ོ ངས། སེམས་ ི་འ ་ོ ངས།

ས་སེམས་ ི་འ ེལ་བ་འ ་ོ ངས།

ད་འདི་ཚའི་

ས་དེ་Buddhist Scienceཆགས་བ ད་ཡོད་
རེད།

དེ་ག་ནང་བཞིན་ ི་ཡི་འ ང་བའི་ཁམས་ ་

རགས་དེ་ཚའི་ ས་Buddhist

Scienceརེད།

ས་ཙང་འདི ་ འ ་ཡི ན ་ ས་ཚགས་འ ་འདི འི ་ ས་
ལ་ངས་འ ེ ལ ་པ་འ ་རོ བ ་ཙམ་བ བ་ ེ ས ་ནང་པ་
སངས་ ས་པས་འཇིག་ ེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་ ི་མ་

ཡོད་པ་དང༌།

རེད།

དང་།

བ་ ད་

ཚང་མ་ ་དང་ ེན་ཙམ་ལ་བ ེན་ནས་ཡོང་

བ ད་པ་གཅིག་རེད། དེ་བཞིན་བདེ་ ག་ལོངས་ ད
ོ ་

གཤོག་པ།

མ ག་མ་བཅས་ ི་ ོ་ མས་ཁམ་སེར་ལ་ནག་ ་ཡོད་པ།
མདོག་དམར་སེར་ཡིན་པ་བཅས་ ལ་མིས་འ ེ་ ་ ེག་པ་དང༌།

ང་པའི་
ག་

པ་སོགས་ཟེར་བ་འདིའོ། །མིང་གཞན་ཤ་ ་དང༌། གོ་ ེག གཤོག་བ ་
སོགས་སོ། །ཤ་ཡིས་ ས་ ངས་གསོ་ཞིང་། ས་ཡང༌བ། ལ་ ོབས་
ེད་པ་བཅས་ལ་ཕན།

པ་པོ་དེ་Soulཟེར་ ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད།
ག ང་ནང་དེ་ཡོད་མ་རེད།

བདག་མེད་པ་བཞེད་ ི་

ཡོད་རེད། གང་ཟག་གི་བདག་ ་ བ་པ་ཡོད་མ་རེད།
དེ ་ ནས་འཇི ག ་ ེ ན ་བཀོ ད ་པ་པོ ་ ག་པ་རང་ ང་གི ་
ེས་ ་ཡང་ཡོད་མ་རེད།”

ཅེས་པ་འདི་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཧི་ ་ལ་
ཡའི་རི་ ད་ ི་མི་རིགས་ཆོས་ ་བ་ཚར་ཆེད་ ་ ལ་པའི་
བཀའ་ བ
ོ ་ཅིག་ནས་ ར་འདོན་ ས།

ོམ་ ིག་འགན་འཛན།

་ཀ ་ ོན་ལམ།

ོམ་ ིག་པ།

ན་དགའ་ ལ་མཚན།

་དག་པ།

ང་ཚ་རིང༌།

རི་མོ་དང་ ས་འགོད་པ། ཚ་བ ན།

རི་མོ་འ ི་མཁན། ངག་དབང་ ི་མེད།
དྷ་ཤོད་བོད་ ིམ། ད ་པ་ མ་པ།

ཕ་ ལ་ཤེས་ འི་བང་མཛད་ ི་ཡིག་འ ེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་ ང་ཐོག་ཡོང་བ་ །

Editor
རི་མོ་འ ི་མཁན། ནེ ི།
གོ་ ར་བོད་ ིམ། ད ་པ་ མ་པ།
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མངགས་ཉོའ་ཡིག་འ ེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ཁ་ ང་ཐོག་
བོད་ག ང་ཤེས་རིག་པར་ཁང་ལ་གནང་རོགས།

རི་མོ་འ ི་མཁན། བ ན་འཛན་གཡང་ ོན།
ཀ ་ཊ་ཀ ཅི ་ ་ ་ པ་རི་ཤཐ་མཐོ་ ོབ། ལོ་རིམ་དང་པོ།

རི་མོ་འ ི་མཁན། བ ན་འཛན་ཉི་ ོན།
དྷ་ཤོད་བོད་ ིམ། ད ་པ་ མ་པ།

Sherig Parkhang/TCRPC
R-28 Ramesh Park
Laxmi Nagar
New Delhi 110092
Tel: 22453672 E-mail:tcrpc@rediffmail.com

་བ འི་ ེས་ ན་འ ི་ ད།

༡༽ ཞི་བདེའི་ ོན་འ ོའ ་ ོས་འཆར་དོན་ཚན་ ། ཞེས་པ༌དེ་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ལོ་
་ཚས་ག མ་གང་ལ་ས་གནས་གང་ ་ག ངས་པ་ཡིན་ནམ།
༢༽ མི་མང་ད ས་མའི་ནང་ནས་ཕེབས་པའི་བཙན་ ོལ་བོད་མིའི་བཀའ་ ོན་དང་པོ༌ ་
ཡིན་ནམ།
༣༽ ་དམར་ ིས་བོད་ ི་ ལ་ས་ ་སར་ ག་པོའ ་ ིམས་གཞི་བདམ་ འི་བཀའ་ག་
ས་བཏང་ཡོད་དམ།
༤༽ ི་འ ས་ ི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་གཉིས་ ས་འདེམས་ ི་ཡོད་དམ།
༥༽ དགེ་འ ན་ཆོས་ ི་ཉི་མ་པཎ་ཆེན་ ་ ེང་བ ་པའི་ཡང་ ིད་ ་ངོས༌འཛན་གནང༌བའི་
གསལ་བ གས་ག་ ས་བ ངས་པ་ཡིན་ནམ།
༦༽ བཙན་ ོལ་བོད་ག ང་གི་རང་དབང་ཅན་ ི་ ེ་ཚན་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

་ཟེར་ན་

འ ། ད ིན་ཇིའི་ནང་Soulཟེར་ ི་འ ག ནང་པའི་

རི་མོ་འ ི་མཁན། ལ་བཟང་ཕི་གོ
གོ་ ར་བོད་ ིམ། ད ་པ་ མ་པ།
རི་མོ་འ ི་མཁན། བསོད་ནམས་༧།
གོ་ ར་བོད་ ིམ། ད ་པ་ མ་པ།

རི་མོ་འ ི་མཁན། བ ན་འཛན་ ན་ གས།
དྷ་ཤོད་བོད་ ིམ། ད ་པ་ མ་པ།

དགོང་ ོའ ་མཛད་རིམ་ ི་ནང་ ་དགེ་ལས་ མས་ ོ་པོ་འོང་བ་དང་། ོབ་ ག་ ེ་ ག་པའི་ ་
ལ་ མས་ཤིང་བཟང་པགས་པའི་འོག་ ་མ་ ལ་བའི་ ད་ ། ོབ་མའི་ ་ ལ་འ བ་ ོན་
ཞེས་པ་དེ་འགོ་བ གས། དེའི་ བས་ ་ཉེ་འཁོར་ལ་ཡོད་པའི་ ོབ་ ག་སོ་སོའ ་ཕ་མ་ མས་
ང་ ེབས་ཡོད་པ་ ར། ་བ ་ཤིས་ ི་ཕ་དོན་ བ་དང་མ་གཡང་འཛམས་གཉིས་ ང་རང་
ཉིད་ ི་ འི་འ བ་ ོན་བ ་བར་ ོམ་པ་ ་འདོད་ ར་ཡོད་པ་བཞིན་ ེབས་ཡོད།

ཁོང་ཚའི་མཉམ་ ་ག་རེ་གོ་

ན ག ་ གི ་ ཐི ག ་ རི ས ་

རི་མོའ ་ ིང་ཁ།

ི་བ་ཁག

ཚན་རིག ནང་ཆོས་ ི་ ་བ། ནང་ཆོས་ ི་ཆོས། ཤེས་

ིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༢༧ པའི་ལན།
༡༽ ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད།
༢༽ ལེ ་ ༡༠ དོན་ཚན་ ༧༧
༣༽ ༢༠༠༨ ་ ༡༡ ཚས་ ༡༧ ནས་ ༢༢ བར་ ་ ་གར་དྷ ་ ་ལར་འཚགས།
༤༽ ི་འ ས་གཅིག་ནས་ག མ་བར་ ་ཐད་བ ོས་གནང་ འི་ ་དབང་ཡོད།

༥༽ ས་ ན་ལོ་ ་ཡིན།
༦༽ ི་ལོ་ ༡༩༡༤ ་ ༧ ཚས་ ༣ ཉིན་བཞག

