མ་ ་ ་ ང་།

༥༩

༢༠
༠༩

༡༩

བོད་ ལ་ལོ། ༢༡༣༧

ི་ལོ་ ༢༠༡༠

ིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༣༠

ོགས་པོའ ་བ ེ་ ང་།

ན་དགའ་ ལ་མཚན།

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

མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ ི་ལས་བ ོམས།
བོ ད ་མི འི ་ ཞི ་ བའི ་ ེ ན ་ལངས་དང་ག ང་
མ
མང་བཙན་ ོལ་ ་འ ོར་ནས་མི་ལོ་ ིལ་
པོ་ ་བ ་འདས་པའི་ ེས་ ན་ལས་འཆར་

ག་ཤར་

ཁོངས། ཤེས་རིག་ལས་ ངས་ ིས་གཙ་བོ་

མི་ མས་ ི་ཁ་ལ་”དལ་ཡང་ ན་

ན་རབས་ མ་པར་གཞོན་ ེས་ཚས་དང་

ོགས་རི་བོང་གིས་རང་གི་ ོགས་པོ་ ས་ ལ་ ི་འ ོ་ ོད་དལ་པོ་ལ་ ད་གསོད་དང་ གས།

འ ན་ ར་ ེད་འདོད་ཡོད་པར་བཤད་པ་བཞིན།

ས་ ལ་ ིས་དང་ ་ ངས་ནས་ ག་ཤར་འ ན་ ར་

ས་པའི་ཐེངས་དང་པོར་ ས་ ལ་ལ་ ལ་ཁ་ཐོབ་པ་ནས་བ ང་།

བ ིངས་པས་ ག་ཤར་ ལ་ཁ་ ངས་”ཞེས་པའི་ལབ་ ོལ་དེ་དར་ བ་ ང་ ེ།

ངས་ ིས་ཡི་གེ་འ ི་ ོག་ ོབ་ ིད་ལས་

མི་ མས་ ིས་ ས་

ལ་དཔེ་བཞག་ས་དང་། རི་བོང་ ་ ་ ེད་མི་ཉན་པའི་ ད་ཆ་གང་སར་ས་ བ་ ོ་ བ་ ་ ་ཆགས།

འ
འཆར།

《མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་

མ
མཆེ ད ་》 ཅེ ས ་པ་ ེ ལ ་ ོ ག ས་ ི་བཀོ ད ་
བ་ཁ་གསལ་ས་གནས་འགོ་འཛན་ཡོངས་
ོགས་ལ་སོང་དོན་ ར། ས་གནས་ས་ཐོག་
་ལག་བ ར་དོན་ ིན་ ང་བ་དང་མ་ ང་
བ ་ལས་བ ོམས་ ིང་བ ས།
བའི
༽ ས་གནས་འགོོ་འཛན་ཁག༌ ༢༢ གིིས་ལག་བ ར་དམ་ནན་ ིས་མི་ ངས་ ༨༥༠
༡༽

ག་ཙམ་

ར་ ི་ ས་ཉེས་ལ་འ ོད་པ་ གས་ཆེར་

ེ། ཐོག་མའི་ ི་ཡོངས་དམིགས་ཚད་ ི་ ༦༦ % ཙམ་ཟིན་པར་འ ི་ ོག་གཙ་ ར་ ི་ཤེས་ འི་

འ ིགས་མ་སོང་བསམས་ནས་ ས་ ལ་འ མ་ལ་ ིན། དེར་ ས་ ལ་ལ་བ ར་ ་ ག་ཤར་འ ན་ ར་

གནས་མཐོ ང ་བའི་ ོ ན ་

ཉིན་གཅིག་ ད་ཆ་དེ་ ང་གིས་བདས་ཏེ་རི་བོང་གིས་ཐོས་ཏེ།
ེས་ཤིང་། ང་ ལ་ ང་ཆེ་ ་ ིན་ཏེ།

ེད་འདོད་ཡོད་ ལ་བཤད།

ར་ཡང་འ ན་ ར་ཞིག་བ ར་ནས་ ལ་ཁ་ཐོབ་པ་མ་ ས་ན།

ས་ ལ་སེམས་ལ་ ར་ཡང་ ག་འ ན་ ེད་འདོད་མེད་ ང་མཐར་ཁས་

མེའི་ ང་བ་ ེལ་བའི་

ངས་ནས། ཉིན་ ེས་མའི་ཞོགས་པ་ ་ཚད་ ༡༠ ཐོག་ལ་འགོ་འ གས་ ་གཏན་འཁེལ་ ས།

ལས་འ ལ་ནང༌།

དང་

ངས་ ོ བ ་ ི ད ་ ེ ད ་པོ ་
རང་ལོ་ ༡༢-༦༥ བར་ ི་
ན་གཞོན་ ངས་ ༣༣༠
དང༌། ག ང་འ ེལ་དང་
ག ང་འ ེལ་མ་ཡིན་པའི་
ིག་འ གས་དང་ཚགས་
དེ་ནས་ ག་ཤར་འ ན་ ར་ ི་ག ར་དཔང་ ར་བཞིན་ཙ་ཙ་ལ་རེ་བ་ འམ། གཞན་ཞིག་བ ོ་ འི་ཐོག་ ོས་
ས་པས། རི་བོང་གིས་ཙ་ཙ་ང་ནང་བཞིན་མ ོགས་པོ་དེ་ཙམ་མེད་པས། ག ར་དཔང་ཡག་པོ་ཞིག་འོང་གི་
ཨེ་ཡོད་ ོར་བཤད་དེ།

གས་ལ་རང་ཉིད་མ ོགས་པོ་ཡོད་པའི་ མ་འ ར་འ ར་འདོན་ ས་པ་མ་ཟད། དེ་

ལས་ཨ་ཅེ་ ་བ་བ ོས་ན་མི་ལེགས་སམ། ཞེས་ ོས་འགོ་བཏོན་པར། ས་ ལ་ ིས་ ེད་རང་ལ་འ ིགས་ན་
ང་ལ་ ད་པར་མེད་ ལ་བཤད་པས། མཐར་ཉེ་འ མ་ ི་ཨ་ཅེ་ ་བ་ག ར་དཔང་ ་བ ོ་ ་ཐག་བཅད།

ེ་ཁག་མང་པོས་ ང་ ར་ ་མཉམ་འདེགས་གནང་འ ག་པར་བ གས་འོས་ ་མཆིས།
༢༽ འོན་ ང་དྷ ་ས་ལ་དང༌།

བེལ་ཀོབ་ གས་བསམ། བེལ་ཀོབ་བདེ་ ར། མེན་པར་ཕན་

བདེ་ ིང༌། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་ ིང༌། ལ་ གས་ ོ་ ང༌། དི ི་བསམ་ཡས་ ིང༌། ཌལ་ཧོར། དོན་
བ་ ིང་ ་ ་ས་གནས་ཆེ་ཁག་བ ད་དང༌། དེ་མིན་ ང་ཁག ༡༠ ཙམ་ ་ལག་བ ར་ ང་
འ ོས་ཤོག་ ངས་ ༤ པར་གཟིགས།

དེ་བཞིན་ ག་ཤར་ ོད་སའི་ས་ཐིག་ཁ་ ོན་བཞིན། ཁོ་ཚ་གཉིས་འཛམས་ས་དེ་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གཅིག་ཙམ་
ཡོད་པའི་ཤར་ ི་ ོན་ཤིང་དེ་བར་ ་རང་འཇགས་ངེས་པའི་ ེས་ལ། རི་བོང་དང་ ས་ ལ་གཉིས་ཨ་ཅེ་ ་བའི་
འ ིས་ལ་ཉིན་ ེས་མའི་ ག་ཤར་འ ན་ ར་ ི་ག ར་དཔང་གནང་ འི་རེ་ ལ་ ་བར་ ིན།

དེར་ ེབས་

པ་དང་། ཨ་ཅེ་ ་བ་ལ་ ོས་ཅི་ ང་ཆ་ཚང་བཤད་དེ། ག ར་དཔང་ ་རེ་ ལ་ ས་པ་བཞིན་ཨ་ཅེ་ ་བས་ཁས་
ངས་པ་དང་། སང་ཉིན་ཞོགས་པ་ ་ཚད་ ༡༠ པའི་ཐོག་འགོ་འ ཌ་ ་ཡིན་ ལ་ ས།

་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཧིན་ ོར། ༥

ཕ་ ལ་ཤེས་ འི་བང་མཛད།

2

ི་ལོ། ༢༠༡༠

ཇོ ་ བོ ་ ེ་དཔལ་ ན་ཨ་ཏི་ཤ

ོམ་ ིག་པས་ ་ ེལ་བཟོས་

བ ོད་ཚག་མཆོད་ ིན།
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བ ོད་པ། འདི་ནི་གངས་ཅན་པའི་བསོད་ནམས་ཡིན་ནམ།
བ ན་འཛན་ག ་ ོན། གོ་ ར་བོད་ ིམ། བ ་གཅིག་ཀ་པ།

མངའ་བདག་ ིད་ཞིའི་ག ག་ ན། །

ཡང་ན་ ང་ ་ཡིན།

ཁོང་ནི་འཛམ་ ིང་ཡོངས་ ི་ཉི་མ་སེར་པོ་ཁོ་ན།

འདི་འ འི་དགའ་བ་ལ་དང་ ིད་པ་ལ།

ང་ཚ་ ས་ ག་ ་ཁོང་ལ་དགའ་ཞིང་ཁོང་ལ་ཞེན།

༸གོང་ས་མཆོག་ནི་བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་བདག

༸ བས་མགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་ ། །
བོད་མིའི་མགོན་ ་ཕེབས་པ། །

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བ ོད།

ས་གཞི་ནི་ ན་ ིང་ ་ ར།

ང་ཚའི་བསོད་ནམས་ཡིན་ནོ། །

ན་བཟང་ ོ་ ེ། གོ་ ར་བོད་ ིམ།

ཡོད་ཚད་ ག་དབང་གི་ཁ་ ོགས་ ་འ ོ་ལ་ཉེ་བས།
༸མགོན་ བས་དང་ལམ་ ོན་མེད་པའི་ ིགས་ ས་ཤིག་ །

ཉིད་ ི་ གས་བ ེ་ཆེན་པོས། །

ག་བསམ་དང་གཞན་ཕན་ཅན་ ི་ད ་འ ིད་ཅིག

འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་དགོངས་བཞིན། །
ཉིད་ ི་ ་ཚ་ ིལ་པོ། །

གར་ལོག་ ལ་པོས། ོད་ནང་པ་སངས་ ས་པའི་ ལ་པོ་ཡིན་པས། བོད་ལ་པ ི་ཏ་གདན་འ ེན་ ་
མཚམས་འཇོག་གམ། ཡང་ན། ལ་པོའ ་ ས་ ི་ ིད་དང་མཉམ་པའི་གསེར་ ོད་གདམ་ཀ་ ིས། དེ་
མིན་ ལ་པོ་མི་གཏོང་ཟེར་བས། དབོན་པོ་ ེ་ཚ་བོས་གདམ་ཀ་གཉིས་ནས་གསེར་ ོད་པར་བདམས་ཏེ།
ད ས་གཙང་གི་རབ་ ་ ང་བ་ མས་ལ་གཤམ་ཐབས་ ི་ ལ་དང༌། བོད་ཁམས་ ིང་ད འི་འབངས་ལ་
གསེར་ ི་ ལ་མོ་ཆེ་ཐེངས་ག མ་བ ས།

ཆེས་ བས་ཆེ་བའི་ཞི་བདེ་ཡང་ ན་མི་ བ་པས།

བོད་འབངས་ལ་བདག་ལ་འཛམ་ ིང་མི་མང་ལ་ཡང་བདག

གཞན་དོན་གང་ བ་མཛད་སོང་། །
འཛམ་ ིང་ཡོངས་ལ་ཞི་བདེ། །
མགོན་པོ་ ེད་ ི་ གས་རེ། །
ཆོས་ གས་མ ན་ ིལ་ཡོང་ ། །

གསོལ་བ་ ོན་ལམ་འདེབས་ ། །
ེད་ཉིད་ ་ཚ་བ ན་ནས། །

འཁོར་ག མ་ ེ་འ ོ་ ན་ ི་ བས་གནས་སངས་ ས་གཅིག །

གངས་ཅན་བོད་ ི་ཉི་མ་ ལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར། །
ཆོལ་ག མ་བོད་མི་ཡོངས་ ི་ ེན་གཞི་དཀོན་མཆོག་གཅིག །

འཛམ་ ིང་ཡོངས་ལ་ བ་ནས།

གངས་ ོངས་ཆོས་ ིད་ད ་འ ིད་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་མཆོག །

ཡོད་ཚད་བདེ་ ་བབ་ལ་ ོད་ ་འཇགས།

ད ་མའི་ལམ་ ི་ ིད་ ས་གསར་གཏོད་ལམ་ ོན་མཆོག །
བོད་འབངས་ ས་སེམས་གཉིས་ལ་ མས་དང་ ིང་ ེ་ ལ། །

གལ་ཏེ་ཁོང་མེད་ན།

ང་ཚ་བོད་འབངས་ཡོངས་ནས། །

ེད་ ི་མཛད་པ་འ ིན་ལས་འཛམ་ ིང་ཡོངས་ལ་ བ། །

ཁོང་གི་ བས་ཆེན་ ི་མཛད་འ ིན།

ས་དེ་ནས་འབངས་ མས་བདེ་ལ་བཀོད།

མགོན་པོ་ ེད་ ི་ གས་བསམ། །

མས་བ ེའི་བ ད་ ི་གནང་མཁན་ ་མ་ ེད་ལས་མེད། །

ང་ཡི་ ་བའི་ ་མ་བ ན་འཛན་ ་མཚ་མཆོག །

འཇིག་ ེན་ལ་བདེ་བ་དང་མ ན་ ིལ་དབེན།

རང་ ང་ཆོས་པ་དགོན་པའི་གནས་ནས་འ ངས། །

ཡོད་ཚད་འཐབ་འཛང་དང་ ོག་ འི་ནང་ ་ ད།

གཞིས་ ེས་ ན་ ་འཛམས་པའི་ ས་བཟང་གི །

འ ོ་བའི་དོན་ མས་འ བ་ཤོག །

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ ག་ ས་ཡོད་ ་གསེར་ ་བ ར་ནས།

་བོ་ ་བར་གར་ལོག་གི་ ལ་ ་

ཕེབས། དེར་གསེར་ མས་བཏེགས་པས་ ་ ས་ ི་ ིད་ལོངས་ ང༌། ད འི་ ིད་ཙམ་ཞིག་མ་

ལོངས་པས།

་བོ་གཏོང་ ་མ་ཉན་པ་ན།

ཁང་གི་ ོ་ ང་ ་ ོན་ནས་ ་བོ་བོས།༌༌༌༌༌༌

ང་ བ་འོད་ ིས་ ་བོ་གང་ ་བ གས་པའི་བཙན་

ི་ལམ་འདི་ཉིད་ག་ ས་འ བ་ན་བསམས། །

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བ ོད་པ།

གལ་ཏེ་ཁོང་མེད་ན།
ང་ཚས་བདེ་ཞིང་ ིད་པའི་ཉི་མ་ཞིག་རོལ་མི་ བ་ལ།

དམ་པའི་ཆོས་ ི་ད ་འ ིད་ ལ་བ་ཡིས། །
འཛམ་ ིང་ཞི་བདེ་ཆོས་ གས་མ ན་ ིལ་གནང་། །

ོ་ ེ་མཚ། གོ་ ར་བོད་ ིམ། བ ་གཅིག་ག་པ།

ེད་ ་བ ན་ཅིང་གངས་ཅན་ཡོངས་ལ་ཕན། །

འདི་ནི་གངས་ཅན་པའི་ལས་དབང་ཡིན་ནམ།

ས་ག མ་ད ེར་མེད་ མས་བ ེས་ ོང་བར་ཤོག །

ཡང་ན་ ེས་དབང་ཡིན།

མཚར་གཏམ།
གཏའ་མར་ ངས་
བཀའ་ ིན་ཆེན་པོ།
ན་ནི།

ོན་ ི་ལས་ཐོག་ ་བབས་པ་ཡིན་པས། ངས་ཁོ་ལ་དམག་བ བ་ནས་བ ོགས་

ེ་བོ་ཕོན་ཆེན་པོའ ་ ོག་ཤོར་ནས་ངན་སོང་ ་འ ོ་དགོས་པར་ ང༌། པ ི་ཏ་གདན་འ ེན་ ་དེ་

བཤོལ་ན་ཆོས་ ོས་གཏོང་དགོས་པ་དེ་མ་ ས་ནས།

ེད་ ི་ འི་ ིད་ཚད་དང་མཉམ་པའི་གསེར་ ོད་

པ་་བདམས་ནས་གསེར་བཙལ་བས། ད འི་ ིད་ཙམ་མ་ལོངས་ བས་ཁོས་ ོད་བ ོལ་མ་བཏང་།

པ་ངས་དངོས་ ་
མཐོ ང ་ ོ ང ་།

ན་དགའ་ ལ་མཚན་ ིས་བ ར་བཟོ་ ས།

ཞེ ས ་བཤད་

ཉིན་གཅིག་མི་གཅིག་ཟ་ཁང་ཞིག་ལ་དགོང་ཟས་བཟའ་བར་ ིན། མཐར་མི་དེས། དགོངས་

པས། ཁོའ ་

དག ང་ལ་ཁ་ལག་དེའི་རིན་པ་ ོད་ འི་ད ལ་མེད། ཅེས་ལབ་པ་རེད། དེ་ནས་ཟ་ཁང་གི་
ད ལ་གཉེར་ ིས། གང་ཡང་ ེད་ ི་མ་རེད། ང་ཚས་ ེད་རང་གི་མིང་ ིས་ཏེ་ ིག་པར་
ར་ནས་གཞག་ཆོག ེས་མ་ ེད་རང་ ེབས་པའི་ བས་ ་ ད་ན་འ ིག་གི་རེད། ཅེས་
བཤད་པ་དང་།

དམར་པོ ར ་ ར་
ནས་ ད་ ང་
མཐོ ན ་པོ ས །
མ ་ རེ ད ་ ད །

མི་དེས། དེ་འ ་

ངས་ ི་ཚང་མ་ཟེར་ ི་མེད། ཅེས་བཤད་པས། མ ན་ ི་ ་པ་ཚས་རེ་རེ་བཞིན་མགོ་བོ་

མ་གནང་རོ ག ས།

ད་ནས་གཅིག་གི་གདོང་ལ་གཅིག་གིས་བ ས་ནས་བ ད།

མི་ཡོང་ཚད་ ིས་
མ ཐོ ང ་ གི ་ རེ ད །

གཉིས་ཀ་གསོད་ འི་ཐག་གཅོད༌

ཅེ ས ་ རེ ་ ལ ་
བ ཏོ ན ་ མ ་ ཐ ག

ན་དགའ་ ལ་མཚན་ ིས་བ ར་བཟོ་ ས།

ད ལ ་ ག ཉེ ར ་
ད་ ང་ངས་གསེར་ད ་ཙམ་ ེད་པ་དང་ ར་ཡང་ ་བར་འོང་གིས།
དེའི་བར་ ་ ོན་ ི་ལས་
དགོངས་ཤིང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང༌། ིང་པོ་ཆེ་ ང་འོག་ ་བ ག་པའི་
བསོད་ནམས་མཛད་དགོས་པ་ཡིན། ཞེས་ ས་པས། ་བོ་ཡེ་ཤེས་འོད་ ིས་དབོན་པོའ ་ག ང་ངོ་
མ ེན་ཏེ་བཞད་གད་ཅིག་མཛད་ཅིང་།

གདོ ང ་ཡོ ང ས་

ིས། ཨོ་་་་་ ག་པ་ག་པར། ཁོ་ཚས་མཐོང་གི་མ་རེད། དེའི་ ང་ལ་ ེད་རང་གི་ ོད་གོས་
ད ང་གི་རེད། ཅེས་བཤད་དོ། །

མེ་འཁོར་ཞིག་པ་ ན་ཀོཊ་ནས་ ་ ་ཎ་ ི་ལ་འ ོ་ཡི་ཡོད།
ེ ་ ང་འ ིས་ལ་ཁ་ ོད་འཁེལ་ཏེ།

བ བ་ནས་ཤི་ས་རེད། ཅེས་བཤད། ཡང་གཞན་དེས། གལ་ཏེ་ ེ ་ ང་འདི་བ བ་ན།
ང་ད གས་
བ ་ ཐེ བ ས ་

དཀོན་མཆོག་ ་མཚ། འ ས་ ོ་མང་།

ནས་ཤི་ས་རེད།

བས་ཤི ག ་འ ས་ ངས་ ་བོ ད ་ག ང་ད ས་འ ོ ད ་བ ེ ན ་ལས་ ངས་ནས་ཆེ ད ་
མངགས་མི་ ་ག མ་ཡོང་ནས་ ་བ ན་ཚར་བཀའ་ ོབ་གནང་དོན།

ཅེ ས ་ བ ཤ ད ་

ང་ཚས་ཉིན་རེར་

དེ། མཐར་ཐག་

འཚ་བའི་ ོད་ ་གཙང་ ་འ ོད་བ ེན་ཡག་པོ་ ེད་དགོས་པ་ལས་ཟ་ ་ཡོད་པ་ཐམས་

མ་ཆོ ད ་པར་ཉེ ་

འ ང་ ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བ ངས་ན་ ས་ལ་ན་ཚ་འ ་མིན་ཡོང་གི་ཡོད།

འ མ་ ་ ོད་

ཅེས་དང་། ད་ ང་ཁོས། ང་ཚས་དཔེ་མཚན་གསལ་པོ་ཞིག་བཤད་ན། ང་ལམ་ ི་ ི་ ོམ་

མཁན་ ི་མི་དེ་

ཚར་འ ོད་བ ེན་ ི་ཤེས་ ་དང་གོ་ ོགས་མེད་པས། ཟས་རིགས་འ ་མིན་འཛམ་དོགས་
ེད་ལའང་གཅེས་ ག་ མ་ཟན་མའི་བག་ཅིག་ཡོད་པས། དཀའ་ ད་དང༌།

མ་པ་ཡིན་ཏེ། ད་ནི་ང་ཤི་ཡང་ ོད་ ིས་ཡབ་མེས་ ི་ ོལ་ ོང་ བ་པར་ ང༌།

ིང་ ས་མི་ ས་
ོད་ ི་དེ་གོ་བ་

ཆེ། ང་ལ་དེས་ཆོག ངའི་བསམ་པ་ལ་བོད་འདིར་ཆོས་ ིམས་ ོན་མེད་ཅིག་མ་ གས་བར་ང་ཤི་ན་
མི་ ང་བ་འ ག་ མ་པ་ཡིན་ཏེ། ད་ ོད་ ིས་ ེད་ བ་པར་འ ག

་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མེད་པར་བཟས་ནས་ ས་ལ་ ་ ག་གི་འ ག་ག

ཞེས་ཁེངས་ ེགས་དང་བཅས་བཤད་

པས། མ ན་ ི་ ་ ག་ཅིག་གི་གདོང་ལ་ ང་ཧ་ལས་པའི་ཉམས་དང་བཅས། དེ་མ་ཐག
ན་དེ་འ ་ཞིག་ཨེ་ཡིན་ན།

ད་མེད་གཉིས་ ེ ་ ང་འ ེད་མིན་ཐོག་ལ་མ་

འཆམ་པར་ཁ་ ོད་ཤོར་བ་རེད། གཅིག་གིས། གལ་ཏེ་ ེ ་ ང་འདི་ ེ་ན། ང་ལ་ཆམ་པ་

འ ོད་བ ེན་ ོབ་གསོ།

ཅད་བཟས།

དེའི་ནང་ ་ ད་མེད་གཉིས་

ི་ ོམ་ཚས་རང་གིས་རང་ལ་འ གས་ནས་ ་བཟོ་བཞིན་

བར་དཔང་ ་
ད་བཏང་བས། བར་དཔང་དེས། དང་པོ་ ེ ་ ང་དེ་ ེས་དང་། དེས་གཅིག་འཆི་འ ག་
གི་རེད། དེའི་ ེས་ལ་དེ་ ོབ་དང་། དེས་གཞན་དེ་གསད་ ི་རེད། དེ་ནས་ང་ཚ་ལ་གཞི་
ནས་ཞི་བདེ་འོང་བ་འ ག ཅེས་བཤད་དོ། །
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ཕ་ ལ་ཤེས་ འི་བང་མཛད།

ི་ལོ། ༢༠༡༠

༄༅། །ཨེ་སོབ་ ི་བ བ་ ང་།
༤༽ ་ཕོ་དང་ཁོ་རང་གི་ ་ཅོ།
ཉིན་གཅིག་ ་ཕོ་གཅིག་ ིང་ ་གཙང་མ་ཞིག་ལ་ ་འ ང་བཞིན་ཡོད། ཁོས་ ་ བ་གཅིག་
གཉིས་བ ངས་པའི་ ེས་ལ། རང་ཉིད་ ི་ག གས་བ ན་ འི་ནང་ ་མཐོང་ ེ། ཁོས་སོ་སོའ ་
་ཅོ་ ིང་ ེ་པོ་དེ་ལ་སེམས་ཤོར་ནས་བ ོད་ར་མང་དག་གཅིག་བཏང་བ་རེད། ཡང་རང་ཉིད་
ི་ ང་པ་ ་པོ་དེ་མཐོང་བ་དང་སོ་སོར།

ངའི་ ་ཅོ་ ིང་ ེ་པོ་ག་ཚད་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ །

ངའི་ ང་པ་དེ་ཚ་ཡང་ཧ་ཅང་མདོག་ཉེས་པོ་འ ག ཅེས་ཆིག་ལབ་བ བ། དེ་ནས་ ་བ ངས་

གས་ཆེ་ཞིང་།

པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄།

ན་དགའ་ ལ་མཚན་ ིས་བ ར།

ཞེད་ ང་ཚ་མདོག་ཡོད་པར་སོང་ཙང་།

མ་ ་རཱི་གཏན་ ོབ་ ི་བས
བསམ་ ིང་ཚ་རིང་ ་མོས་བ ར།

་བའི་ནང་ ་འ ལ་

ལེ ་དང་པོ། གཞིས་ཆགས་གསར་པ།

ཐབས་ ་ ་ནི། རང་ཤི་བ བ་ ་འ ོ་བ་དང་གཅིག་མ ངས་རེད་འ ག་བསམས་
པ་རེད། དེ་འ ་སོང་ཙང་ཁོ་རང་གི་བསམ་པར། ད་ཐབས་ཡག་ཤོས་ནི། རང་ཤི་
བ བ་ འི་འཆར་གཞི་དེ་ག ག་ནས་སེ ེའི་སར་ཁག་ད ི་ ་ ་ཞིག་བསམ་ ོ་
བཏང་ན་ཡག་ས་རེད་བསམས་ཏེ་ ིན།
གང་འཚམས་ཤི ག ་གི ་ ེ ས ་ལ་ཁོ ་ རང་སེ ེ ་ ཡོ ད ་སར་འ ོ ར ་བ་དང་།
ཁོས་སེ ེར་ལབ་པར།

་ཉིད་ལ་དགོངས་སེལ་ ་ ་ལ། ཁ་ལག་དེ་འ ་ཞིག་གི་

ཆེད་ ་དཀའ་ལས་ཡོངས་ ོགས་འདི་བ བ་འོས་པ་མི་འ ག
ཁ་ཤས་འ ག་ ང་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ མ་པོ་དང་ ོ་པོ་རེད་འ ག

ཟས་འཚལ་བ།

ཁོང་ཚ་ ོང་ཚར་ ིར་འ ོར་མཚམས་བཙན་པ་དེ་ ང་དམག་གིས་བ ོར་བའི་
པོ་ ་ཏན་ ི་མ ན་ ་ ིད། ཁོང་ཚའི་ ོད་ ་ ད་མེད་པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌གཅིག་ ་
རེད། འགོ་གཙ་པོ་ ་ཏན་ ིས་ཇོན་སི་མིཐ་ལ་ཁོ་པ་ཚ་ ལ་འདིར་ག་ཚད་ཙམ་
ོད་མཁན་ཡིན་མིན་ ད་ཆ་ ིས།

ཁོས་ཁོང་ཚ་འདི་ནས་མ ོགས་ ར་ཐོན་

་བའི་ནང་ ་ ག་ མཁན་ཡིན་ཞེས་བཤད། འོན་ ང་པོ་ ་ཏན་ ིས་དེར་ཡིད་མ་ཆེས། ཁོ་པས།
ཁོ་ཚའི་ག གས་ ས་མེད་ ི་མི་ ོད་ཤི་ ིས་ ོས་ཤིག དེ་ནས་གཞིས་ཆགས་པ་གཞན་ཚས་ས་

པོ་ལ་ཤ་མཐོང་ འང་མི་འ ག་པར་བ ས་ན། ཁོ་ཚར་ཁ་ལག་ཡག་པོ་རག་མེད་པ་ ཆ་འདིར་ཡོང་ན་དགའ་བ ་ ་མཁན་མེད་པ་ཤེས་ ི་རེད། ཅེས་བ གས།
འ ། དེ་འ ་སོང་ཙང་ད་རེས་ཁོ་ཚ་བཞག་ནས་ ེས་ ་ གས་པ་ཆགས་དང་། ང་
རང་གཉིས་ཀས་ཤ་ཡག་པོ་ཞིག་བཟའ་ཆོག་གི་རེད། ཅེས་བཤད།

བ བ་ ། ོ་ཁོག་མེད་པ་ མས་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ བས་
་ཁག་ད ི་ས་རེ་ཡོད།

ཏེ་གོམ་པ་ཁ་ཤས་ ིན་པའི་ ེས་ལ། ཁོས་ཐག་རིང་ནས་ ་ཞིག་གོ་བ་དང་ལམ་སང་རང་ཉིད་
ི་ ེས་ལ་ ོན་པ་འོང་གི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་བ་རེད། དེ་མ་ཐག་རང་ཉིད་ ི་ ོག་ ོབ་ འི་ཆེད་ ་
གང་ བ་ཅི་ བ་ ོས་ཏེ།

ོན་པ་ལས་ཐག་རིང་གི་རི་ ོགས་ ་རང་ཉིད་ ི་ ང་པ་ ་པོས་

༦༽ ན་འ མ་ ར་མོ་རེད།
ཝ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོ་རང་ ན་འ མ་ལ་དགའ་པོ་ཡོད།
འ མ་ ི་ ོང་པོའ ་འོག་ནས་འ ོ་བཞིན་པའི་ བས།

ཉིན་གཅིག་ཁོ་རང་ ན་
ོང་པོའ ་ ང་ལ་ ན་འ མ་

ིན་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ཁ་ལ་ ་འཁོར་བ་རེད། འོན་ ང་ ན་འ མ་དེ་ཚ་ཁོ་རང་གི་

བ ལ་ཏེ། ོག་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པ་ ང་།
ཁོ་རང་ཧ་ཅང་མ ོགས་པོ་ ོས་ཏེ། མཐར་ཤིང་ ོང་ཆེ་ ང་ ་ཚགས་དང་ ་
མ་ཧ་ཅང་མང་ཞིང་ཉེ་པོ་ ེས་པའི་ནགས་ཚལ་ ག་པོ་ཞིག་གི་གསེབ་ ་ ེབས།

ཚང་

ཚང་ནགས་ཚལ་དེའི་ ེན་ ིས་ཁོའ ་ ་ཅོ་ ིང་ ེ་པོ་དེ་དག་ཤིང་གི་བར་ལ་འཁོན་ཏེ།

རང་

ཇོན་སི་མིཐ་པང་ལེབ་གཅིག་ལ་བཏགས་ནས་ཁོང་ཚའི་མཆོད་འ ལ་ ེད་སའི་

ཉིད་ལས་ ་པོར་འ ོས་མ་ བ། རིམ་པས་ ོན་པ་ མས་ཇེ་ཉེར་ ེབས་ ང་ ་ཕོ་དེ་འཁོན་

ར་ ི་ཚམས་ཆེན་ཞིག་ ་བཞག དམག་མི་ཚས་ལག་ ་མཚན་ཆ་ཐོགས་ཤིང་།

ས་ནས་མ་ཐར་བར་མཐའ་མ་ ོན་པ་ མས་ ེབས་ཏེ། ལས་ ་པོའ ་ངང་འ ས་ནས་གསོད་

མི་དགའ་བའི་ མ་འ ར་བ ན་ནས་ཁོའ ་མཐའ་ ོར་ ་འཇིགས་ ང་བ ལ།

བ༌པའི་གནས་ ངས་ཆགས་པ་རེད།
དེ་ནས་ ་ཕོ་དེ་ ོན་དེ་དག་གི་མ ན་ ་ཡོད་པས།
འཁེལ་ཡིན་པ་ཧ་གོ་ ེ།

འོན་ ང་ཇོན་སི་མིཐ་འ ལ་ ོད་ ག་མི་ བ་ ང་ཞེད་ ང་གང་ཡང་མེད་པར་

ཁོ་རང༌འཆི་ ་གཏན་

གནས། པོ་ ་ཏན་ ིས་ཁོ་པ་ ོག་ཐོག་གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་བ གས་མ་ཐག

ཁོ་རང་གིས་ ོན་པ་ མས་ལ་རེ་འབོད་ ི་ མ་འ ར་བ ན་ ང་།

ཚང་མའི་ཡ་མཚན་དགོས་པ་ཞིག་ལ་འགོ་གཙའི་ ས་མོ་པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌ཡིས་

ོན་པས་ཚ་ཐར་གཏོང་ ་ཕར་བཞག ལམ་སང་མདའ་འཕངས་ནས་ ་ཕོ་དེ་ཤི་ བས་ ེད་

རང་ ས་ ིས་བཙན་པ་དེ་བཀབ་ནས།

པའི་ བས། ཁོའ ་བསམ་པར། ང་རང་ ང་པ་ ་པོ་དེ་ཚ་ལ་འདོད་པ་མ་ཚམས་པར་སེམས་

་ལགས། དམག་མི་ ོ་ ོབས་ཅན་དེ་

ཚ་ཐར་ཐོངས་རོགས། ཞེས་ ད་བ བ།

ོ་ནས་བ ད་ཡོད་ ང་། ད་རེས་ ང་པ་དེ་དག་གིས་ང་རང་ཉེན་ཁ་ནས་ཐར་པར་ ས་ནས་
ས་ཐག་རིང་པོ་འདི་འ འི་བར་འ ེར་ བ་པ་ ང་། འོན་ ང་ང་རང་ ་ཅོ་དེ་ཚ་ལ་སེམས་པ་
ཆགས་ནས་བ ོད་བ གས་བཏང་ཡང་། ད་རེས་དེ་ཚས་ངའི་ ོག་བ ལ་སོང༌བསམས་ཏེ།
རང་ཉིད་ ི་ ེན་ གས་ལ་འ ོད་པ་ཧ་ཅང་ ེ་བཞིན་མཐར་ཤི་བ་རེད།

བ བ་ ། ིའི་ མ་པ་ལས་ནང་གི་ཡོན་ཏན་གལ་ཆེ།

དེ་ནས་ཧོབ་

དེ་ཁ་ལ་ཁོ་ཚ་གཉིས་ ིས་ས་ཐག་གང་འཚམས་ཤིག་ནས་ ག་གི་འབའ་ ་ཐོས་པ་
དང་།

ག་འ ག ཅེས་འཁོར།
དེ་ནས་ ན་འ མ་རག་ཐབས་ ་ཡར་ཡལ་གའི་ ོགས་ལ་འཕར་མཆོང་

༥༽ ང་ཀིའི་ཁག་ད ི་ས།
ཉིན་གཅིག་ ང་ཀི་ཞིག་དང་སེ ེ་ཞིག་མཉམ་ ་འ མ་བ ད་ཡོད།

ོབ་ཚད་ལ་མེད་ ང་། ཁོ་རང་གི་བསམ་པར། ང་རང་ ན་འ མ་དེ་ཚ་ཟ་འདོད་ཞེ་

ང་ཀིས་སེ ེ་ལ། ེད་ ིས་ ག་གི་འབའ་ ་ཐོས་སོང་ངམ། ེད་རང་ ར་

མ་གཅིག་འདིར་ ག་བ གས་ཨང༌། ང་ ིན་ནས་ ག་དེ་ག་པར་ཡོད་མེད་བ ས་
ཏེ། ེད་རང་ལ་དགོང་མོའ ་གསོལ་ཚགས་ལ་ ག་ཤ་ཞིམ་པོ་ཞིག་འ ེར་ཆོག ཅེས་

ཐེངས་ཁ་ཤས་བ བ༌ ང་ ོབ་མ་ བ། དེ་འ ་སོང་ཙང་མཐའ་མ་ཁོ་རང་ཡིད་ཐང་ཆད་
ནས་ ན་འ མ་ཟ་ འི་འ ན་པ་དེ་ག གས་ཏེ། སོ་སོར་སེམས་གསོའ ་ཆེད་ ། ན་
འ མ་འདི༌ཚ་ ར་མོ་རེད། དེ་འ ་སོང་ཙང་རིན་ཐང་གང་ཡང་མེད་པ་དེ་འ འི་ཆེད་ ་
དཀའ་ལས་བ བ་བ ད་པ་ཡིན་ན།

དོན་མེད་ ས་ཚད་འ ོ་བ ག་དང་དཀའ་ལས་

བ བ་པ་བེད་མེད་རེད། ཅེས་ཆིག་ལབ་བ བ་པ་རེད།

བ བ་ ། རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་ཐབས་མེད་པའི་དངོས་པོར་
ོན་འ གས་ ེད་མི་ ང་།

་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

པོ་ ་ཏན་ ིས་དེ་མ་ཐག་བཀའ་བཏང་ ེ་ཇོན་སི་མིཐ་ ོད་ ་བ ག
གིས།

ངའི་ ་མོ་པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌ཡིས་ ེད་རང་གསོན་པོར་ ོད་ ་འ ག་འདོད་

འ ག

གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོ་མོས་ ེད་ཉིད་ ོ་ ོབས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་

ེད་ ི་འ ག ང་ཚའི་ ལ་ ོལ་ ས་ན་རང་ད་ནས་བ ང་རང་དབང་རེད། འོན་
ང་ ེད་རང་ཝི་རོ་ཝོ་ཀོ་མོ་ཀོ་ནས་ཁ་ ལ་ཆོག་གི་མ་རེད། ཅེས་བཤད། ཇོན་ ིས་
ས་ ོལ་དང་ གས་ ས་མོ༌ ་ཞབས།

ངའི་ཚ་ ོག་དེ་ ེད་ལ་བདག་པ་རེད།

ངས་ ས་ནམ་ཡང་བ ིན་ ིང་བཅངས་ ་ཡི་ཡིན་ཞེས་བ ོད།

ཞབས་བ ན་ ོན་ཚག

༄༅། །ཉ་ ས་ ་བའི་ད ིལ་འཁོར་རབ་ ོགས་ཤིང་། ། ཎ་
ཌ་ ི་ཀ་ ར་མཛས་འ མ་པའི་ཞལ།

། ོང་ ག་ ག་དང་ ན་

ོང་མངའ་བ་བཞིན། །འ ོ་ལ་བ ེ་བའི་གཞན་དོན་མི་གཡེལ་བར། །
ལབ་པ་དང་། སེ ེས། འ ིག་གི་རེད། འོན་ ང་ ས་ཚད་མང་པོ་མ་འགོར་བ་ ོས་
ཨང་། ངས་ ོད་རང་འདི་གར་བ ག་ཆོག ཅེས་ལན་བཏབ།
དེ་ནས་ ང་ཀི་ ག་འཚལ་ ་ཐག་རིང་ ་ ིན་ཏེ། མཐའ་མར་ ག་ ་ལ་

ན་ བ་ཕན་བདེའི་འ ེན་མཆོག་ ིད་པའི་མིག །མང་པོས་བ ར་བའི་
བཤེས་གཉེན་ ་ན་མེད། །མི་ཡི་ མ་རོལ་གངས་ཅན་མགོན་པོ་མཆོག །
་ཚ་བ ན་ཅིང་བཞེད་དོན་ ན་འ བ་ཤོག

།

ྋགོང་ས་ྋ བས་མགོན་

འ ོར་བ་རེད། ཁོས་ ག་ འི་ནང་ལ་ ག་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ ་བ་དེའང་ ཆེན་པོའ ་ཆོས་ ིད་མཛད་འ ིན་ ི་དགོངས་བཞེད་འ བ་པའི་ ོན་འ ན་དང་བཅས་ཐེངས་
བཙན་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་བ་མ་ཟད།

་བའི་མཐའ་ལ་ ག་ མས་ ི་ ང་ ོབ་ཆེད་

བ ན་ལས་མ་ ང་བ་འདོན་རོགས། ོམ་ ིག་འགན་འཛན་པས།

དེ་ནས་ཁོང་

་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

་ ལ་མཁས་པ་ ་བ ་ཤིས།

ན་དགའ་ ལ་མཚན།

མར་མེ་གཅིག་ལས༌༌༌༌༌༌༌

མི་འ ག་པ་མ་ཟད། ས་གནས་ ང་ཤས་ཤིག་ནས་འདི་ ས་འདི་མིན་ ི་གནས་གསལ་
ཙམ་ཡང་འ ལ་འ ོར་མ་ ང༌།
༣༽ ལག་བ ར་ ས་པའི་ལས་བ ོམས་ ལ་འ ོར་ ང་བར་གཞིགས་ན། མཉམ་
གས་ ེད་པོར་ཕན་འ ས་ ང་གང་ལེགས་ ང་བཟོ་འ ག་པ་དཔེར་ན།
• ད་ཡིག་གང་ཞིག་གི་ཀ་ཁ་ ་ ་ ང་གཞི་ཤེས་པ་དང་།
• ཁ་འདོན་དགེ་ ོར་ ི་ ག་དཔེ་ ོག་ བ་ངེས།
• ད ་ཅན་ ོག་ བ་ ང་འ ི་མི་ཤེས་པ་འགས་ ང་ཟད་འ ི་ བ་པ།

ཐེངས་དེའི་ ་ ལ་འ ན་ ར་ ི་ཨང་རིམ་དང་པོའ ་ ་དགའ་ལ་ ོར་ ༡༥༠༠ ཐོབ། ་བའི་
་དགའ་འདི་ནི་ ོབ་ ག་ཅིག་ལ་ ོས་པའི་ཆེན་པོ་ཡིན་ཡང
ནང་མི་ཞིག་གི་དཀའ་ངལ་
སེལ་བར་ད ལ་འབོར་ཆེན་པོ་ནམ་ཡང་མིན། འོན་ ང་ འི་ ་ ལ་ལ་བ ེན་ནས་ ་དགའ་
དེ་ཐོབ་པ་ཙམ་ ིས་ཕ་མ་གཉིས་ཞེ་ ག་དགའ་པོ་ ང་ ེ། མཛད་ ོ་ ོལ་མ་ཐག་ འི་འ ིས་
ལ་ ིན་ནས་བ གས་བ ོད་དང་ གས་ ་ལ་རིམ་ ིས་འཐམས།

• ཡིག་ག གས་ ོང་འདོད་ཅན་འགའ་རེའི་ཡིག་ག གས་ཡར་ ས།
ང་
• ཨིན་ཇི་དང་ཧིན་ ད་གསར་ ོང་ ས་པས་ལམ་ ང་དང་ཨང་
ངས་ ོག་ བ་པ།
• ལས་དོན་ ི་ཆ་ཤས་ ་ ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་ ོབ་འ ེལ་
བ ོད་དང་། ས་ཆེན༌ངོ་ ོད།

ན་ ན་ཞལ་འདོན་ ི་ནང་དོན་

ོབ་ ིད། ིར་བཏང་ནང་ཆོས་ངོ་ ོད།
• བོད་རིགས་ན་གཞོན་བོད་ཡིག་མི་ཤེས་མཁན་རེ་ ང་གིས་བོད་ཡིག་ ང་པ་སོགས་ཕན་འ ས་ ་ཚགས་ཤིག་ ང་འ ག
༤༽ ས་གནས་སོ་སོར་གནས་ ལ་དམིགས་བསལ་ཅན་འགའ་ཤས་ ང་འ ག་པ་གཤམ་གསལ།
༡) ཀོ་ལེ་གལ་དོན་ ན་ ིང་ ་ ་ས་གནས་འགའ་ཤས་ ་ཐོག་མར་འགོ་འ གས་
བས་མི་ ངས་མང་པོ་ཡོད་ ང་རིམ་པས་ཇེ་ ང་ ་སོང་བ།
ད་རེས་ ་ ལ་འ ན་ ར་ ི་ ་དགའ་དེས་ ་བ ་ཤིས་ལ་སེམས་ གས་འཕར་མ་ཞིག་
ིན་ཡོད།
དེ་ནས་བ ང་ ས་ ི་ཡང་ ལ་ ོན་ ་དེ་ ེད་མོ་ཙམ་དང་དགའ་མོས་ ་
ལ་ཙམ་མིན་པར། མ་འོངས་པར་ ལ་ཁབ་དང་ ལ་ ིའི་ནང་ ་འ ལ་ གས་ ་ འི་
ན་ ོང་ ེས་པ་ ར། ཉིན་གཅིག་ ་བ ་ཤིས་ ིས་ ོགས་བཞིའི་ ོང་དབར་ ི་ ་ ལ་
འ ན་ ར་གོ་ ིག་ ་ཡི་ཡོད་པའི་གནས་ ལ་ཐོས།

༢) ོ་ཚ་རོཌ་ མ་ ལ་ ིང་དང་། པོག་ར་ མས་པ་ ིང་། པོག་ར་དཔལ་འ ོར་
ིང་བཅས་ ་ད་ ང་ ོབ་ ིད་ ་མ ད་ ེད་ །
༣) ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ནས་འ ི་དེབ་དང་ ་ ་སོགས་ ི་མ ན་ ེན་ ར་བ།
༤) པོན་ཊ་ཆོལ་ག མ་བཟོ་གཞིས་ ་ ། བོད་ཡིག་འ ི་ གས་དང་ ོག་ གས།
ཨིན་ཇི་ ོག་ གས་ཨང་རིམ་དང་པོར་ ་དགའ་གནང་བ།
༥) ང་ཏོག་ས་གནས་ ་ ོབ་ ག་ ་མོ་ ༡༤ དང་། ་ ༥ བཅས་ ིས་རང་རང་
སོ་སོའ་ཕ་མ་ ངས་ ༣༢ ལ་བོད་ཡིག་བ བས་པ།
༦) ན་ ར་རབ་ ས་ ིང་ནང་ ང་ ངས་ ོབ་ ིད་ ེད་མཁན་ ོབ་ ག་ ༥༠ ཙམ་
ང་འ ག་པ་ ངས་མང་ཤོས།
༧) ཤི་ལོང་ ་ ོབ་ ིད་ ེད་མཁན་བོད་དགེ
དག ་ ར་པ་རང་ལོ་ ༦༥ ཅན།
ན།
༨) པོག་ར་བ ིས་དཔལ་འ ིལ་ ་ཐོག་མར་མི་ ངས་ ༢༢ ནས་ཇེ་མང་ ་སོང་ ེ་མཐར་ ༤༢ ང་བ།
བ།

དེ ་ བཞི ན ་ཕ་མ་གཉི ས ་ལ་ ་ ལ་འ ན་ ར་དེ འི ་ ནང་ལ་ གས་ན་འ ི ག ་མི ན ་
བཀའ་འ ི་ ས་པར། ཕ་མ་གཉིས་ ིས་གཅེས་པའི་མིག་འ ས་ ་ འི་ ་ཡི་
འདོད་མོས་འ བ་ཐབས་ ་མོས་མ ན་ ས། དེ་ནས་ ས་རང་ཉིད་མ ི་ ོང་གི་
་ ལ་འདེམས་ ག་ཁོངས་ ་ གས་ཆོག་པའི་ ན་ ་ ལ་བ་བཞིན། འདེམས་
ག་ ་ འི་ཁོངས་ ་བ ག

༩) ོར་ ིང་ས་གནས་འགོ་འཛན་མ་གཏོགས་གཞན་ ས་ ང་ག ང་ནས་འ ོ་ ོན་ ་ལེན་

ོམ་ ིག་འགན་འཛན།

ས་པ་ ང་མི་འ ག

ོམ་ ིག་པ།

༡༠) ཀ་ ག་ ་ ་མོ་གཅིག་གིས་ ན་རབས་བ ད་ལ་ ་བ་བ ད་ཆ་ཚང་ ོབ་ ིད་ ས་པ།

་དག་པ།
རི་མོ་བ།

༡༡) དྷ ་ས་ལར་ཐོག་མར་མི་བ ད་ ང་བཟོ་ཡང་ཉིན་ཤས་ནས་ལག་བ ར་མ་ བ།
བ ོམས་དང་འ ་པར་སོགས་ ས་ཐོག་ ལ་འ ོར་ བ་ ང་། བ ན་འཛན་ ང་ནས་ས་་

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

ཐག་རིང་ ེན་བཀོད་ བ་ ས་ཐོག་མ་འ ོར་བར་བ ེན་ལག་བ ར་མ་ བ་ཅེས་གསལ།

Editor

༡༣) ཌོ་ལན་ཇི་བོན་གཞིས་དང་། ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་གཞིས་ཆགས། མ ི་ས་གནས། ཏེ་ ་དར་
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ས་ ིང་བཅས་ནས་མི་མང་ནས་མཉམ་ གས་ ེད་མཁན་མ་ ང་ཟེར་བ་སོགས་ ང་འ ག

༡༤) བལ་ ལ་ ལ་སར་ས་ ལ་ཁག་བཞི་ཡོད་ ང་ཇྭ་ལ་ཁེལ་མ་གཏོགས་ལག་བ ར་ ང་་
མེད་བཟོ།
༡༥) ས་གནས་ཁག་ ༡༨ ནས་འདི་ ས་འདི་མིན་ ི་གསལ་ཁ་ཙམ་ཡང་ ང་མི་འ ག་པ་བཅས་་
ི་གནས་ ངས་ལས་བཙན་ ོལ་བོད་ག ང་གི་ལས་འཆར་མང༌པོ་ཞིག་ལ་ས་གནས་ས་ཐོཐོག་ནས་བཀའ་བ ི་དང་ལེན་དང་ ར་ ་མཉམ་འདེགས་ཇི་

རི་མོ་འ ི་མཁན། དོན་ བ་ ོལ་མ།
དྷ་ཤོད་བོད་ ིམ། བ ད་པ་ མ་པ།

རི་མོ་འ ི་མཁན། བསོད་ནམས་ ོལ་མ་དང་།
བ ན་འཛན་ནོར་འཛན།
དྷ་ཤོད་བོད་ ིམ། བ ད་པ་ མ་པ།

རི་མོ་འ ི་མཁན། ནོར་ ་ཆོས་ ལ།
དྷ་ཤོད་བོད་ ིམ། བ ད་པ་འཁོར་ལོ།

རི་མོ་འ ི་མཁན། ན་བཟང་།
གོ་ ར་བོད་ ིམ། བ ་གཅིག་ཁ་པ།

རི་མོ་འ ི་མཁན། མ་ ོལ།
གོ་ ར་བོད་ ིམ། བ ་གཅིག་ག་པ།

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

རི་མོ་འ ི་མཁན། བ ་ཤིས་དར་ ས།
གོ་ ར་བོད་ ིམ། བ ་གཉིས་ཁ་པ།

བོད་ག ང་ཤེས་རིག་པར་ཁང་ལ་གནང་རོགས།
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རི་མོའ ་ ིང་ཁ།

རི་མོ་འ ི་མཁན། བ ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ།
སཾབྷོཊ་བོད་ག ང་ ོབ་ ། འཛན་རིམ་བཞི་པ།

མངགས་ཉོའ་ཡིག་འ ེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ཁ་ ང་ཐོག་

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། ན་ བ།
སཾབྷོཊ་བོད་ག ང་ ོབ་ ། འཛན་རིམ་བཞི་པ།

ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་མངོན་ བ་ངེས་ལགས།

རི་མོ་འ ི་མཁན། ལ་བཟང་དབང་ ལ།
དྷ་ཤོད་བོད་ ིམ། བ ད་པ་འཁོར་ལོ།

ང་ཚ་རིང༌།
ཚ་བ ན།
བ ན་འཛན་ གས་པ།

༡༢) ཤར་ མ་ ་དང་། ཝ་ ང་། ར་སོ་གི་རི་ ་ ་བལ་ ལ་ ི་ས་ ག་ ང་ ོག་ནས་ལས་
ས་

དེ་ནས་ཉིན་ཤས་ ེས་ལ་མ ི་ ོང་གི་མི་འ ོ་བཞི་ཡི་འདེམས་ ག་ཆེད་ ། ་ ༩ ཚས་ ༢༡
འ ངས་མེད་མ ིར་འ ོར་དགོས་པའི་ཡི་གེ་འ ོར་བ་བཞིན་དགའ་ཐག་ཆོད་ཅིང་། ཕ་མ་
གཉིས་ལ་ཅ་ལག་བ ་གསོག་བ བ་དགོས་པའི་ ལ་མ་ ས་པ་བཞིན།
ཨ་མས་ འི་
ག་ལོག་བ ེ་ལེན་དང་ཅ་ལག་ཙག་ཙག་ མས་ ་ ིག་ ས་ཏེ། ཚས་ ༢༠ དགོང་ ོར་ ་
བ ་ཤིས་མ ི་ ོང་གི་ ོགས་ ་བ ོད།
་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

་ཀ ་ ོན་ལམ།
ན་དགའ་ ལ་མཚན།

