་ ང་བ ་ཤིས་འ ིལ།

བོད་ ལ་ལོ། ༢༡༣༧

ི་ལོ་ ༢༠༡༠

ིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༣༡

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

ཧིན་ ོར། ༥

ོགས་པོའ ་བ ེ་ ང་།

ན་དགའ་ ལ་མཚན།

དེ་ཉིན་ ས་ ལ་ལ་སེམས་འཚབ་ ང་ ང་བར་བ ེན། ཉིན་ ི་སེམས་ ལ་མཚན་ ི་ ི་ལམ་ ་ ར་ཏེ།

རི་བོང་དང་ ས་ ལ་ ི་འ ན་ ར་ཐེངས་གཉིས་པར་རང་ཉིད་ཕམ་པ་དང་། གཡས་གཡོན་ལ་ ད་མོ་བ་
མང་པོ་ཡོད་པ་ མས་ ིས་རིགས་མི་མ ན་པ་གཉིས་ ི་ ག་ཤར་འ ན་ ར་ལ་ཡ་མཚན་ཆེ་མདོག་དང་།
འ ་ ོད་ ེད་པའི་ མ་འ ར་ ་ཚགས་བ ན་པ་ ིས་པས།

ོ་ ར་ ་གཉིད་སད། དེའི་ ེས་ལ་ ས་

ལ་ ི་གཉིད་ལ་བར་ཆད་ ང་ ེ་ ོད་དལ་ ི་གཉིད་ ག་མ་ བ།

༄༅། ། ལ་ ན་ ིང་ ེའི་རང་ག གས།

ར་ ིག་གར་ ི་

མ་རོལ། འཛམ་ ིང་ཞི་བདེ་དང་ཆོས་ གས་མ ན་འ ེལ་ ི་
དེད་དཔོན་ཆེན་པོ། བོད་ ི་ཆོས་ ིད་གཉིས་ ི་མངའ་བདག་
་ན་མེད་པ།

འོན་ ང་རི་བོང་ལ་ཉིན་ ེས་མའི་འ ན་ ར་ནང་སོ་སོ་ལ་ ལ་ཁ་འཐོབ་ ་ཡིན་པའི་གདེང་ཚད་ཆ་ཚང་

ཡོད་པར་བ ེན། ཁོས་ ག་འ ན་ ི་ ས་ཚད་ཐག་གཅོད་ ང་མཚམས། སོ་སོའ ་ཚང་ལ་མ་ལོག་པར་

རང་ཉིད་ ི་ ིམ་མཚས་དང་། ངོ་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་ཚང་མ་འ ན་ ར་ལ་བ ་བར་མ ོན་འབོད་ ས་
པ་རེད། དེའི་ ེས་ཚང་ལ་ལོག་ ེ། སང་ཉིན་ཡིན་ན་ ད་མོ་བ་ཚའི་མ ན་ལ་ ད་ གས་གཞག་གི་ཡིན་
མ་པའི་ ོམ་སེམས་ ེས་ཏེ། ས་ ལ་བཞིན་གཉིད་ཡག་པོ་ ག་མ་ བ་པ་རེད།

༸གོང་ས་ ་མིའི་ མ་འ ེན་༸ བས་མགོན་

༸ ལ་དབང་ཐམས་ཅད་མ ེ ན ་ཅི ང ་གཟི ག ས་པ་ཆེ ན ་པོ ་ ེ ་
བ ན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་ ོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བ ན་འཛན་
་མཚ་མཆོག་ ི་ གས་ད ང་ ངས་དོན་ ར་ཕེབས་པའི་
ལ་བཟང་དགའ་ ོན་ ི་ བས་འདིར།

ས་ ལ་སང་ཉིན་ ས་ཚད་ ི་ ོན་ཙམ་ལ་ ིན་ བས་རི་བོང་དང་། སེམས་ཅན་གཞན་མང་པོ་ཡང་ ་

ས་ནས་ ེབས་ཏེ་ ག་བ ད་པར་མཐོང་། དེ་ནས་འ ག་ཙམ་ ེས་ལ་ག ར་དཔང་ཨ་ཅེ་ ་བ་ཡང་འ ོར།
རི་བོང་དང་ ས་ ལ་གཉིས་ ིས་ ་ ོ་བདེ་ལེགས་ ས་པ་བཞིན། ཨ་ཅེ་ ་བས་ ང་འཚམས་འ ི་ ས་

ེས་ ག་ཤར་འ ན་ ར་འགོ་བ གས། དེ་ཉིན་ ར་ ི་ཉམས་ ོང་ལ་བ ེན་ནས་རི་བོང་གཉིད་ཤོར་ ་

ཕར་བཞག ངལ་ཡང་མ་གསོས་པར་ད གས་ཐེངས་གཅིག་ལ་མཐའ་ཐིག་བར་ ་ གས་ ིན།

༸མགོན་པོ་མཆོག་

གི་ གས་ ི་བཞེད་དོན་ མས་ ན་ ིས་འ བ་པ་དང་། ་ཚ་
ཞབས་པད་བ ལ་བ ར་བ ན་པའི་ཆེད། མཆོག་ག མ་ལ་
ག ང་ གས་ ག་པོས་གསོལ་འདེབས་ ་བ་ལགས།

འོན་ ང་ ས་ ལ་ནི་ ིང་ ས་ཆེ་བས་ ལ་ཁ་ཐོབ་མིན་ལ་མ་ ོས་པར་མཐའ་བ ལ་བར་འབད་པ་

ལས། ད་ ང་ཡང་ལམ་ ེད་ཙམ་ཡང་མ་ ེབས་བར་ ས། དེའི་རིང་ལ་རི་བོང་ངལ་གསོ་ཞིང་། ཨ་ཅེ་ ་

བ་ལ།

ས་ ལ་རང་བཞིན་དལ་པོ་ཡིན་ཙང་ལམ་སང་འ ོར་མི་ཡོང་། དེའི་རིང་ལ་གཉིད་ ིད་པོ་ཞིག་

ག་ན་ཡག་གི་རེད། ཅེས་བཤད་པར། ཨ་ཅེ་ ་བས་ ད་ཆ་དེ་ ང་བ་ལ་ཞེ་ ག་མ་ ིན་པ་རེད། གང་

ར་ ས་ ལ་མ་འ ོར་བར་ ་རི་བོང་ཉལ་བ ད།

་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

བཙན་ ོལ་བོད་ག ང་ཤེས་རིག་ལས་ ངས་དང་བོད་མིའི་ ོབ་
་ཡོ ང ས་ ོ ག ས་ ི ་ ོ བ ་ ག་དང་དགེ ་ ལས་ཡོ ང ས་ནས་ཤེ ས ་
ཡོན་ཡར་ ས་ཐོག་རང་ ས་ཇི་ཡོད་ ི་འབད་འ ངས་ ེད་ འི་
དམ་བཅའ་བཅས། ༢༠༡༠ ་ ༧ ཚས་ ༦ དགེ་བར།
ས་ ག་བཅས། །
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ཕ་ ལ་ཤེས་ འི་བང་མཛད།

ི་ལོ། ༢༠༡༠

བ ོད་ཚག་མཆོད་ ིན།

ཇོ ་ བོ ་ ེ་དཔལ་ ན་ཨ་ཏི་ཤ

ོམ་ ིག་པས་ ་ ེལ་བཟོས་

བ ོད་ཚག

ེད་ ི་སེམས་ཁོང་ནས་བ ར་བས།

ེ་བཏགས་ཨང་།༣༥༤༢ གོ་ ར་བོད་ ིམ།

ལ་ ས་ལགས། ེད་མེད་ན་ང་ཚ་ཇི་ ར་འཚ།
ེད་ ི་ཞབས་ ེས་མང་པོས།
འདས་པའི་ལོ་ ས་ནང་ ིང་བ ད་ ི་ ་ཚག་ ིས།
་ཚག་རེ་རེ་ནས།

་ ེགས་ ིས་ ན་ལོག་མང་པོ་བཏང་བས། ཤེས་པ་ཡང་མི་གསལ་བས་ ས་

མང་པོ་བཏང་ན་དཀོན་མཆོག་ གས་ ེལ།

ངས་ ར་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཆོས་ ི་ ིར་ཚ་ ོག་

བཏང་བ་གཅིག་ ང་མེད། ད་ལན་ཆོས་ ི་ ིར་ཤི་ན་ལེགས་པ་ཡིན་པས།

བདེ་ ིད་འོད་ ང་ ོགས་བཞིར་བ མ།

ེད་ནི་བསམ་མེད་བདག་ཚའི་ ིན་ཆེན་ ིང་གི་ ་

མ ངས་མེད་བ ན་འཛན་ ་མཚའི་ཞབས་པད།

ེད་ ི་ མས་བ ེའི་ ས་མ ་ཡིས།

ནམ་ཡང་ ལ་བར་ ོན།

་ ག་མང་པོའ ་ཚ་ ོག་ལ།

ཨང་ ངས།༢ གོ་ ར་བོད་ ིམ། འཛན་རིམ་བ ་གཅིག་ཀ

ག་འཚར་ ལ་ ་འ ངས་ནས། །

ཧམ་བ ང་ ན་ ིས་འ ིད་པའི་ ི་ཚགས་འདིར།
ད་ ང་ ེད་ནི་གཞན་ ི་ཆེད་ ་འཚ།

ད ང་ ངས་བ ་ ག་ཕེབས་ བས། །
ཆོས་ ིད་ གས་འགན་བཞེས་སོང་། །
་ཡི་བདེ་བ་དོར་ནས། །

མི་རིགས་ ི་འཐབ་ ོད་འདི་ནམ་ཡང་ ོད་མི་ ོང་།
ར་ཏི་༼

་གར་ ི་ ིད་ཚད་ཅིག་རེད།༽གཅིག་

ང་མ་ ེར། གསེར་ང་ཙམ་ ེད་པ་

ཤིན་ ་ མས་ཆེ། ད་མགོ་བོ་ཙམ་གང་ནས་ ེད། གསེར་ཐམས་ཅད་ ་གར་ ་འ ེར་ལ། ད་ ང་ཇོ་བོ་
པ ི་ཏ་གདན་ཅི་འ ོངས་ ིས། ཞེས་ག ངས།

འཛམ་ ིང་ ལ་ ་ ན་ལ། །
ཉིད་ ི་གཏམ་ ན་ གས་སོང་། །

འ ོ་དོན་བ ངས་པ་འདི་ཡིས། །

ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ཆེ༌འོ། །

མ་མེད་ ི་དཔའ་ངར་ཡོད་ཚད་ནི་ ག་རི་བཞིན་བ ན།

གང་གི་ ིད་ཡོད།༽གང་ངམ།

མཛད་བཟང་ ར་ལས་ ག་པ། །

འ ལ་ གས་ཐབས་ ས་བཟང་པོས། །

སེམས་ཅན་འ ོ་དོན་མཛད་པ། །

ེད་ ི་ ང་བདེན་ལ་ ོགས་པའི་ ག་བསམ།

སེ་བ་བ ་ཐམ་པ་ལ་ ར་

་ཉིད་ཞིང་ས་བ ར་ནས། །

༸ ལ་དབང་ ་མོ་དོན་ བ། །

ལ་ ས་ ེད་མེད་ན་ང་ཚ་ཇི་ ར་འཚ།

ི་ ོལ་ ན་རིན་ཆེན་གསེར་ད ལ་ ི་ ིད་ཚད་ཅིག་ཡིན།

བོད་དེ་ཧམ་འ ོག་ ས་ བས། །

་གར་འཕགས་པའི་ ལ་ ། །

བ ོད་པ་ ་མཚའི་ ་ཐིགས།

ཤེས་རིག་འོད་ ང་གསར་པའི་ ེ་མོ་ ལ།

འོན་ ང་ཤར་ ོགས་ ིན་པོས། །

གཞན་ ལ་འ ིམས་དགོས་ ང་སོང་། །

བ ལ་པ་ ་མཚའི་དཔལ་ ་བ ན་པར་ཤོག

ཞི་བདེའི་འོད་ ང་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ ིང་ཁར།

ལ་པོ་ཁོ་ལ་གསེར་སེ་བ་༼བོད་

ངོ་མཚར་ཤིན་ ་ཆེ༌འོ། །

གང་ ར། ེད་ནི་བདག་ཚའི་༸མགོན་ བས།

ལ་ ས་ ེད་མེད་ན་ང་ཚ་ཇི་ ར་འཚ།

་རམས་དམ་བཅའ་ ལ་ཏེ། །
མཁས་པའི་ཡང་ ེར་སོན་པ། །

ས་གཏན་ ་ ེད་ ི་བཀའ་ ིན་སེམས་ཁོང་ན་ ན་ནས།

ས་རབས་འདིའི་ཡོ་ལང་ ོད།

ང་བ ན་པའི་དོན་མི་ ས། འདིར་ད་ལམ་མ་ཤི་ཡང་ཚ་ལོ་བ ་ལས་ ག་མེད། དེ་ཙམ་ ི་ཆེད་ ་གསེར་

འ ོ་བ་ ངས་མེད་ ི་ ག་བ ལ་ ག་ ་བཞེས་ཏེ།

མ་ཡིན་པས།

འཇིག་ ེན་པ་ང་ཚ་འཚར་ཞིང་ལོངས།

མ་ཟད་ང་ན་སོ་ཡང་ ས།

དགེ་འ ན་ ོང་ཚའི་མ ན་ནས། །

ཞི་བདེའི་འོད་ ང་ ིན་སོང་། །
ེད་ ི་བསམ་དོན་འ བ་པའི། །

གཞན་དོན་ ག་ ་བ མས་སོང་། །

འོན་ ང་། ོད་ཤི་ང་གསོན་ ི་ ས་ན།

འཛམ་ ིང་ ལ་ ་ ན་ལ། །

གསོལ་བ་ ོན་ལམ་གདབ་ཆོག །

ལ་ ས་ ེད་མེད་ན་ང་ཚ་ཇི་ ར་འཚ།

ོད་ ི་ ་ཚ་བ ན་པའི། །
གསོལ་བ་ ོན་ལམ་གདབ་ཆོག །

ཆོས་ ང་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་གི་ ིང་བ ད།

མཚར་གཏམ།
ེད་རང་གིས་ཚོར་ བ་ ི་རེད་

ནམ་ ན་མོར་ཞོགས་པ་བག་ལེབ་ ོད་ ི་ཡོད་པས།

ན་དགའ་ ལ་མཚན་ ིས་བ ར་བཟོ་ ས།

ཉིན་གཅིག་མི་ཞིག་མ ོན་ཁང་ ང་ ་ཞིག་ ་དེབ་ ེལ་ ས་ཏེ།
ད་ ང་ཡེ་ཤེས་འོད་ ིས། པ ི་ཏ་དེའི་ ན་ ་ཡང༌། ངས་ ེད་གདན་འ ེན་པ་དང༌སངས་ ས་ ི་བ ན་པའི་
ིར།
ས་ ོག་གར་ལོག་གི་ ལ་པོ་ལ་ ིན་ཡོད་པས། ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་བདག་ལ་ གས་ ེས་
འཛན་པ་དང༌། ངའི་བསམ་པའི་གཙ་བོ་ ེད་བོད་ ་ ོན་ནས༌སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་དར་བ་ ེད་པ་ཡིན་
པས་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་མཛད་པ་དང༌། ེ་བ་འདིའི་འོག་རོལ་ ་ ེད་རང་ངེས་པར་མཇལ་བ་ ིན་ ིས་བ བ་ ་
གསོལ། ཞེས་ངའི་འ ིན་འདི་ ེལ་བར་མཛད་ཅིག ཅེས་དང་།

ཉིན་ག མ་རིང་

ཁང་མིག་གཅིག་གཡར། ཁོ་པས་མ ོན་ཁང་བདག་པོར། ཉལ་ཆས་ཁག་གཙང་མ་

ཡོད།

མོས་ ང་ལེན་ ང་ ེད་ ི་

མོས་ ོགས་པོ་ཚགས་ཡང་ བས་ ི་བག་ལེབ་ཟོས་ནས་ཉི་མ་དང༌།

བ་གང་འཚམས་སོང་བ་ན།

་

ཐ་མག་ནག་པོ་འཐེན་པར་ ག་ལང་ལ་ཤོར་བ་བཞིན།

ོགས་ཚགས་ཡང་ བས་ ི་ལག་ནས་ལེན་པའི་གོམས་གཤིས་ཤིག་ཆགས། ཉིན་
གཅིག་ཚགས་ཡང་ བས་གཞིས་ཆགས་ ི་ནང་ལ་འ ོ་དགོས་ ང་བས།

་མོ་

གཉིད་ ལ་མཚ་མོ་མིག་མཐར་མཆི་མ་འཁོར་བཞིན། སེམས་ ལ་དང་བཅས་ཁོའ ་
ལག་པ་ནས་འ ས་ཏེ། མ་འ ོ། ཞེས་བཤད་པ་དང༌། ད་ ང་། ང་ ོད་ལ་དགའ་ཞིང༌།
ོད་ ི་བག་ལེབ་ལ་དེ་བས་ ང་དགའ་བོ་ཡོད། ཅེས་ ོབ་ ིང་གི་ ལ་ ོའ ་མཐའ་
ོར་ ་ ོབ་ ོགས་གཞན་ མས་ཡོད་མེད་ལ་མ་བ ས་པར་ཚགས་ཡང་ བས་ ི་
ེ་ལ་འཐམ་ནས་ ས།

མཚན་ལ་འ ོ་ཆོག་གི་རེད་
ཡོད་དམ། ཞེས་ ིས་པར། མ ོན་ཁང་བདག་པོས། ག ང་དགོས་ཡག་མེད། གཙང་
ཡང་ཚ་བོ་ ང་ བ་འོད་ལ།

ོད་ ིས་ངའི་ཡབ་མེས་ ིས་བཀའ་གཙགས་མཛད་པའི་ཆོས་བཟང་པོ་

མས་གསོས། མི་ཉམས་པ་ མས་གོང་ ་འཕེལ་བར་ ིས་ལ།

་ས་དང༌། བསམ་ཡས། མཐོ་ ིང་

སོགས་ལ་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་ ིས། དེ་ ར་ ས་ན་ངའི་ ོ་བ་དེས་ཚམས་པས། ོད་ ིས་ངའི་ ང་ ་དམ་
བཅའ་མཛད་ཅིག ཅེས་ག ངས་སོ། །

མ་གཙང་ ང་ཡིན། ང་རང་ངོས་ནས་ཞོགས་པ་རང་བ ས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ ེད་རང་
གས་ཡིད་མ་ཆེས་ན༌གཟིགས་དང་།

ེད་ ིས་ཚར་ བ་ ི་རེད། འདི་ད་ ང་ཡང་

ོན་པ་རེད། ཅེས་བཤད།

བག་ལེབ་ ི་བ ེ་ ང༌།

ས་ཆ་ག་གེ ་ མོ ་ ཞི ག ་གི ་ མཐོ ་ ོ བ ་ནང་ཡོ ད ་པའི ༌ ོ བ ་མ་ ་མོ ་ གཉི ད ་ ལ་མཚ་མོ ་

ད་ཉི་མ་ལ་ངེས་པར་

ས ་ ཐེ བ ས ་
ི་ཡོད། མོའ ་

བོད་ ི་སེམས་ཅན་དང༌། སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་དང༌། ཇོ་བོ་འབའ་ཞིག་ གས་ལ་བཅངས་པའི་ ིང་
ོབས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང༌། གས་ ོ་བ་ཚད་མེད་པ་ ང༌ ེ།༌༌༌༌༌༌༌

་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

དབར་ལ་ཉི ་ མ་ལ་འ ོ ་
ོབ་ ག་དང་པོས།

རག་པར་ ེས་

བ མས་ནས་ ་ ས་ ི་ ོབས་ཤོར། ག ང་གི་གདངས་ཆག ཤིན་ ་ཉམ་ཐག་པར་འ ག་ ང༌། ད་ ང་

ི་ ོབ་ཚན་ ་ཉི་མའི་ ིམ་ ད་ ོར་ལ༌ ངས་པའི་ ེས། ཉིན་གཅིག་ཁོ་ཚ་གཉིས་ ི་

ོ་ ིས་ཨ་ལེན། ་ས།

་ཞོ ག ས་ཇ་མ་

་བོའ ་ ག་ཞབས་ཐམས་ཅད་དར་ ིས་

འཛན་རིམ་བ ད་པའི་ ོབ་ ག་གཉིས་ ིས་ཉིན་ཤས་ ོན་ལ་ ི་ཚགས་རིག་གནས་

འི་ལབ་ ེང་ ང་ ེ།

ལགས་ནི། ནམ་ ན་ཞོགས་ཉལ་ ག་པ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད་ བས།

དེར་དབོན་པོས་ ོའ ་སེར་ཁ་ནས་ནང་ ་གཟིགས་པས།

ན་དགའ་ ལ་མཚན་ ིས་བ ར་བཟོ་ ས།

ོ ག ས ་ པོ ་
ཚགས་ཡང་
བས་ ིས་

ས་ ག་

་འ ོ་
ད གོ ས ་
ི་འ ག
དེ ་ ར ་
འ ོ་ བ་ན། ང་ཚའི་ ལ་ཁབ་ ད་ གས་ཆེན་པོ་ཆགས་ ི་རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང་།
ོབ་ ག་གཉིས་པ་དེས།

བ་ ང་། ང་ཚ་ཉི་མར་མ་འ ོར་ ོན་ལ་བ ར་ ི་རེད།

ཅེས་ལན་བཏབ་མ་ཐག ོབ་ ག་དང་པོས། ོགས་པོ། གང་ཡང་ ེད་ ི་མ་རེད། ང་
ཚ་མཚན་ལ་འ ོ་ཆོག་གི་རེད། ཅེས་བཤད།
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ཕ་ ལ་ཤེས་ འི་བང་མཛད།

ི་ལོ། ༢༠༡༠

༄༅། །ཨེ་སོབ་ ི་བ བ་ ང་།
༧༽ ཉེན་བ ་ ན་མ།

ཐབས་ ེ ད ་ ི ་་འའ ག་བསམས་ནས་ བས་དེ ར ་ ་གང་གས་
་གང་གི ས ་ ང་ཁོ ་ ལ་རོ ག ས་པ་

ོན་ ོང་གསེབ་ཅིག་གི་ནང་ ག་ ི་གཅིག་ཡོད། ཁོ་ལ་ ོང་གསེབ་པ་ མས་ ིས་
ག་ མས་ ་ཁ་ཡོད་སའི་རི་ལ་ ་བཟའ་བར་འ ིད་ ་དང་།
ཆེད་ ་ལས་ཀ་ ད་པ་རེད།

བ ་ ོག་ ་ འི་

ཁོས་རང་ཉིད་ ི་ལས་འགན་དེ་འ ས་ཤོར་མེད་པར་

ག་བསམ་ མ་དག་ངང༌ ེད་ ི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ ང་ཉི་མ་ ག་པར་ ག་གཅིག་
པ་དང་། ང་རི་གཅིག་པ། ལས་ཀ་གཅིག་པ་ཡིན་ཙང་ཁོ་རང་ ང་ཉོབ་ ི་ཡོད།
དེ་འ ་སོང་ཙང་ཉིན་གཅིག་ཁོས་དགོད་ ོ་དང་འ ར་བ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་
བའི་ཆེད་ །

ང་ཀི

ང་ཀི ཞེས་ ད་ཅོར་བ བ། ཁོའ ་ ད་ཅོར་ལ་འཇིགས་

ང་གི་ མ་པ་ཡོད། ཡང་བ ར་ ར་མ་ཁ་ཤས་བ གས་ནས།

པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄།

ན་དགའ་ ལ་མཚན་ ིས་བ ར།

ོང་པའི་མི་ མས།

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

ེད་ ་ ིན་མེད།

ལེ ་དང་པོ། གཞིས་ཆགས་གསར་པ།

ང་ཀིས་ ་ ག་ ི་དེ་ཞེད་ ང་ཆེན་པོའ ་ངང་ཡོད་པར་མཐོང་ ེ། ཁོ་
རང་གི ས ་ ག་ཟ་ནའང་ ག་ ི འི ་ ོ ག ས་ནས་བཀག་འགོ ག ་གང་ཡང་ཡོ ང ་ས་མ་
རེད་བསམས་ནས་གདེང་ཚད་ ེབས་པ་རེད། དེ་ནས་ ང་ཀིས་ ག་གཅིག་གི་ ེ་
ནས་འ ས་ནས་ ག་ ིའི་མ ན་ནས་ ེར་ ིན་པ་རེད། དེའི་ ེས་ ་ ་ ག་ ི་དེ་
ག་ མས་ ིད་ནས་ ོང་གསེབ་ ་ལོག་ནས།

བ ེ་ ང་ ེབས་པ།

ཇོན་སི་མིཐ་ཨིན་ཌིཨེན་ ི་ ོང་ཚར་ ན་རིང་བ ད།
པ་གང་འདོད་ ར་འ ོ་ཆོག་གི་ཡོད།

ོང་ཚ་དེའི་ནང་ཁོ་

འོན་ ང་ཁོ་པ་ ོད་བ ོལ་གཏང་ འི་

ོད་པ་ཆེན་པོའ ་ངང་ ང་རིར་གང་ འདོད་པ་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། ཁོ་ ག་པར་པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌དང་མཉམ་ ་ཞིང་
ཁའི་ནང་འ ོ་ཡི་ཡོད།

ང་བའི་གནས་ ལ་ཞིབ་ ་ ོང་གསེབ་པ་ མས་ལ་བཤད་པ་རེད།
ཕ་མ་གཉིས་དང་དེ་བཞིན་ ོང་གསེབ་པ་ མས་ ིས་ ་ ག་ ི་ལ་ ང་

ཡོད།

ཁོ་མི་གཞན་ཚ་ལ་འ ེལ་འ ིས་ ེད་ ར་དགའ་པོ་

ཁོས་ཨིན་ཌིཨེན་ ི་ ལ་ ོལ་དང་ཁོ་ཚའི་ ད་ཡིག་གི་ཚག་ཁ་ཤས་

ང་ ངས་ བ། དེ་བཞིན་ལན་ ་ཁོས་པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌ལ་ད ིན་ཡིག་བ བས།

དོར་ ི་ལམ་ ོན་གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཁོ་རང་གིས་ ང་དགོང་སེལ་ ས་པ་དང་ ཁོང་གཉིས་པོ་ཕན་ ན་ཤིན་ ་དགའ་པོ་ཡོད་པ་དང་ ན་རིང་མ་སོང་གོང་ཁོང་
མ་འོངས་པར་ ེན་ གས་ ི་ ་ ོད་དེ་འ ་ནམ་ཡང་ ་ ་མིན་པར་ གཉིས་སོ་སོ་ཁེར་ ང་ ་ ིན་པ་མཐོང་ ོང་མེད།

ཆབས་ཅིག

ཁས་ལེན་ ས་པ་རེད།

བ བ་ ། ན་ཤོད་མཁན་ ིས་ ང་པོ་བཤད་ ང་གཞན་ ིས་ཡིད་
ཆེས་མི་ ེད།

༨༽ སེ ེས་ར་མ ོན་འབོད་ ས་པ།
ོན་མ་སེ ེ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་།
འདི་གར་ ང་ཀི་ཆེན་པོ་གཅིག་ ེབས་སོང༌།

ེད་ མས་མ ོགས་པོ་ཡོང་ནས་ང་

དང་ ན་ ་ ག་ མས་ ོབ་རོགས་གནང༌། ཞེས་ ད་ཅོར་བ བ།
དེ་ ས་ ོང་གསེབ་པ་ མས་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་ཐོག་ ེལ་བའི་ངང་
རེད། འོན་ ང་ཁོ་རང་ཚས་ ག་ ིའི་ ད་འབོད་དེ་གོ་བ་དང་། རང་ཉིད་ ི་ལག་ ་
ལག་ཆ་གང་ཡོད་པ་ མས་ ེར་ཏེ།
པ་རེད།

ང་རིའི་ ོགས་ ་གང་མ ོགས་ ག་ ིན་

འོན་ ང་ཁོ་ཚ་ ག་འཚ་སར་འ ོར་ ས་ ག་ མས་ ོད་དལ་ངང་ ་ཟ་

བཞིན་ཡོད་པ་དང་།

ག་ ི་ཁོ་རང་ ོད་དགོད་ཤོར་ནས་བ ད་པ་མཐོང་ ས་ཧ་

ཁོ་ལ་ཉིན་མང་པོ་ཟས་མ་རག་པར་ ོད་ཁོག་ཞེ་ ག་

ོགས་ ི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འ ་སོང་ཙང་ཁོ་རང་ཟས་འཚལ་བར་ ིན་པའི་ བས་ །
ར་ གས་པ་གཅིག་ ག་རི་མཐོ་པོ་ཞིག་གི་ ང་ལ་བ ད་ཡོད་པ་མཐོང་བ་རེད། དེ་
ནས་སེ ེས།

ོགས་པོ་ར། བ ིས་བདེ་ལེགས།

ེད་རང་ ོད་ཁོག་ ོགས་ ི་མི་

འ ག་གམ། ཅེས་ ིས་པར་རས། ང་རང་ག་ ས་ཡིན་ནའང་ ོད་ཁོག་ ོགས་ ོད་ ི་ མཐར་པོ་ ་ཏན་ ིས་ཇོན་སི་མིཐ་ལ་རང་དབང་ ད། ཁོང་གིས་ག ངས་དོན།
ད་ཆ་ ེད་ ིས་ང་ཚའི་གོམས་ ོལ་ཤེས་ཡོད་པས། ངའི་བསམ་པར་ ེད་རང་

འ ག ཅེས་ལན་འདེབས་ ས།

གིས་ ེད་ཚའི་ ོགས་པོ་ཚར་ ལ་ ོང་ ས་ཏེ། ང་ཚའི་གོམས་ ོལ་ལ་བ ི་

དེ་ནས་སེ ེས། དེ་འ ་ཡིན་ན་འདིར་ ་ཞེ་ ག་ཡག་པོ་ ེས་འ ག་པས། འཇོག་ ེད་དགོས་པའི་ ོབ་གསོ་ ེད་དགོས། ཞེས་ག ངས། ཇོན་ ིས་ལམ་

ེད་རང་འདི་ ་མར་ག་རེ་ ས་ནས་ཡོང་གི་མེད་དམ། ཞེས་ ིས་པ་དང་། ར་དེའང་ སང༌། དེ་ངེས་པར་ བ་ བ་པ་ ེད་ ི་ཡིན། འོན་ ང་གལ་ཏེ་ ེད་ ིས་གཏོང་
ཕོད་ཅན་ ི་གོམས་ ོལ་བ ན་པ་ཡིན་ན། ངའི་ ད་ཆ་ལ་ ིད་ཁོག་ཆེ་བ་ཡོང་

ལས་པ་རེད། ཁོ་ཚས་ ་ ག་ ི་ལ་གནས་དོན་དེའི་ཐོག་ ད་ཆ་ ིས་ ས། ཁོས།
འདི་གར་ ང་ཀི་དེ་འ ་ ེབས་མ་སོང་།

གི་རེད། དེའི་ཆེད་ ་ང་ལ་ ོགས་རིད་ ིས་ཤི་ལ་ཉེ་བའི་མི་དེ་ཚར་འ ེར་ཆེད་
་བཟའ་འ ་ཏོག་ཙམ་གནང་རོགས། ཞེས་བཤད་པས། པོ་ ་ཏན་ནི་རང་གི་

ང་རང་ཏོག་ཙམ་དགོད་ ོ་དང་འ ར་བ་

བཙན་པ་ ོ་ ོབས་ཅན་དེར་ཧང་སངས།

ན་ ་ཡོང་ཆེད་ ད་ཅོར་བ བ་པ་ཡིན། དེ་འ ་སོང་ཙང་ ེད་ མས་ ོ་བདེ་པོའ ་
ངང་ཞིང་ཁར་ལོག་ནས་སོ་སོས་ལས་ཀ་ ེད་རོགས་གནང༌། ཞེས་ལབ།
ོང་གསེབ་པ་ མས་ཁོའ ་ ་ ོད་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ཁོ་ལ་ཁོང་ ོ་ཟ་བ་
རེད།

འོན་ ང་ ་ ག་ ི་དེ་ ་མ ད་ནས་ ེལ་དགོད་བ བ་ནས་བ ད་ཡོད་པ་

རེད། ོང་གསེབ་པ་གཅིག་གིས་ཁོང་ ོའ ་ངང་བཤད་པར། ོད་རང་གི་ ་ ོད་འདི་
འ ར་བ་གཅིག་ཡོང་ཆེད་ ་དགོད་ ོ་ ོང་བ་ཡིན་ཟེར་ ི་ཡོད།

འོན་ ང་ངས་ ་

ོད་འདི་ལ་ ེན་ གས་ ི་ལས་ཀ་ཟེར་ ི་ཡོད། ང་ཚ་ཚང་མ་ཞིང་ལས་ཐོག་ ེལ་
བའི་ངང་ཡོད། ང་ཚས་དགོད་ ོ་ ོང་བའི་ལས་ཀ་ ེད་ ི་མེད། ང་ཚ་དཀའ་ལས་
ག་གི་ཡོད། ངས་ ོད་རང་ལ་ལབ་ ་གཅིག་ལ་ ་ ོད་འདི་ ་ ས་ ས་ ན་ ་
ལམ་ནོར་ལ་འ ིད་ ི་རེད། ད་ ོད་རང་གང་ ེད་འདོད་ཡོད་པ་དེ་ ོས། འོན་ ང་
མ་འོངས་པར་གཟབ་གཟབ་ ེད་དགོས། དེ་མིན་ ོད་རང་ ་ ོད་དེ་འ ར་འ ོད་པ་
ེས་དགོས་པ་འོང་གི་རེད། ཅེས་བཤད་པ་རེད།
དེ ་ ནས་སང་ཉི ན ་དེ ར ་ ་ ག་ ི ས ་ ང་རི ར ་ ག་ མས་འཚ ་བར་

ཁོ་ལས་ ང་ ང་ཆེ་བ་ཡོད་པར་བ ེན་སེ ེ་ལ་ལབ་པར།

ང་རང་རིའི་ ད་ ོགས་

ལ་ ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ནས་དགའ་པོ་ ང༌། དེ་བཞིན་ ེད་རང་གིས་ང་ལ་དེ་ ར་
ལབ་པར་ གས་ ེ་ཆེ།

ེད་རང་གིས་ངོ་མ་ང་བཟའ་འདོད་ཡོད་ ང་། ངས་ ེད་རང་

ལ་ང་རང་བཟའ་ འི་གོ་ བས་ ོད་འདོད་མི་འ ག ཅེས་ལན་ཚ་པོ་ཞིག་བཏབ།

བ བ་ ། ད ་བོའ ་ ད་ཆ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ་མི་ ང་།
་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ིན། ཁོ་རང་ཤིང་ ོང་གི་བསིལ་ ིབ་འོག་ལ་ ིང་ ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའི་ བས།

འ ོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ནས་ ་ ག་ ིས།

ང་ཀི

ང་ཀི ཞེས་ ད་ གས་ཆེན་པོའ ་ངང་

༄༅། །ནག་ ོགས་མི་དང་མི་མིན་ད ང་ཚགས་ ིས། །མ་ ང་
བསམ་ ོར་ངན་པའི་འ ལ་འཁོར་ལ།

།གཅིག་ ་མཁས་པ་རང་

།དགོངས་པའི་མཐིལ་ད གས་ ི་དོན་ཡལ་བར་

རེད། ཁོ་རང་ལ་རོགས་པ་ངོ་མ་དགོས་པའི་གནས་ ངས་ཤིག་རེད་ལ། ཁོའ ་ ད་ ་ བོར། །ངན་ ས་ངོ་བཟོ་ཧམ་ཟ་ཆེ་ནའང་། ། གས་དམ་གཡོ་མེད་དཔའ་
ལ་འཇིགས་ ང་དང ཁོ་རང་གི་ག གས་པོ་འདར་གསིག་ ག་བཞིན་ ་རེ་བ་ཆེན་ བོ་ཆེན་པོའ ་ག གས། །མི་ཡི་ མ་རོལ་གངས་ཅན་མགོན་པོ་མཆོག །

་ཚ་བ ན་ཅིང་བཞེད་དོན་ ན་འ བ་ཤོག

།

ྋགོང་ས་ྋ བས་མགོན་

མས་ ིས་ཁོའ ་འབོད་ ་ཐོས་ ང་ཛ་ ག་པོར་མ་བ ིས་པར་ ང་མེད་བཏང་བ་ ཆེན་པོའ ་ཆོས་ ིད་མཛད་འ ིན་ ི་དགོངས་བཞེད་འ བ་པའི་ ོན་འ ན་དང་བཅས་ཐེངས་
རེད།

ཁོ་ཚས་ ་ ག་ ིས་ ོན་མ་ནང་བཞིན་བ ར་ ་ཁོ་ཚར་མགོ་ ོར་གཏོང་

ག ངས།

ཅེས་

དེའི་ ེས་ཇོན་སི་མིཐ་ཡིས་ཁོང་ཚའི་མཁར་ལ་པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄༌དང་

དམག་མི་ཚ་དང་མཉམ་ ་ཨ་ཤོམ་དང་། ཚལ་དང་། ཤ་རིགས་འ ་མིན་སོགས་

ར་ཡང་ ག་ ས་དགའ་ ོ་འཁོལ་བའི་བ ་བ་ ས་ཤིང་།

ས་མོ་དང་དམག་མི་ཚར་ཡང་དགའ་བ འི་ ེ་ལེན་ ས།

ཞབས་བ ན་ ོན་ཚག

ད་འབོད་བ བ་པ་རེད། ད་ལན་ཁོ་རང་འ་ཆད་ ་ ག་གི་གནས་ ངས་ ་ཡོད་པ་ ཁེ་དོན་གཉེར་ ིས།

པོའ ་ངང་ ོང་གསེབ་ ོགས་ལ་བ ས་ནས་བ ད། འོན་ ང་ད་ལན་ ོང་གསེབ་པ་

འ ོ་ ས་རང་དང་རང་གི་ ོགས་པོ་ཚར་འ ་རིགས་འ ེར་ཆོག་གི་རེད།

ནས་བ ད་ཡོད་པས།

རང་ཡར་ལངས་ནས་བ ་ ས་ ག་ འི་ ོགས་ ་ ང་ཀི་ཆེན་པོ་གཅིག་འ ོ་ཡི་
ག་དེ་ཚ་འབའ་ ་ ོག་བཞིན་ས་ ོགས་འ ་མིན་ ་ ག་

མི་རིགས་དཀར་པོ།

འ ེར་ཏེ་ལོག་ བས། ཁོང་ཚའི་སེམས་ལ་ཇོན་སི་མིཐ་བསད་ཚར་ཡོད་ཤག་ ས་

སེམས་ཅན་གཞན་གཅིག་གི་ངར་ ད་དང་ བ་ཚད་གཏོང་བའི་ ་ཐོས་པ་རེད། ཁོ་
ཡོད་པ་མཐོང་བ་རེད།

ཁོང་གིས་བསམ་ ོ་ ད་ཙམ་བཏང་ ེས་ག ངས་དོན།

ངས་ ེད་རང་གི་ ིང་ ོབས་ལ་ ས་བ ར་ ་ཡི་ཡིན། དེར་བ ེན་ ེད་རང་ཕར་

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

་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ན་དགའ་ ལ་མཚན།

འཕར་བ།

ཡིན། གསར་ ེས་ ་ ་དེ་དག་བ ན་ ག་བ ་མ་འཁོར་བར་ ་ ི་ལ་འ ོ་ཡི་མེད་ཅིང་།

ལོ་གཅིག་དང་ ེད་ཀ་ནས་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་དང་། ་ག གས་མ་ག གས་གཉིས་ཀ་འོང་

འདི་གངས་ཅན་བོད་ ི་ས་ ལ་ ་མཚའི་ངོས་ནས་མི་ཊར༌ ༢༥༠༠ ནས་ ༣༢༠༠ བར་

གི་ཡོད།

ི་མཐོ་ཚད་ ི་ས་ ལ་ཕལ་ཆེ་བར་ཡོད་ཅིང་། གཙ་བོ་ཤིང་ནགས་ཡོད་པའི་ས་ ལ་ཁག་

་མང་།

ིར་བཏང་ ་ནས་བ ་ཙམ་ ་ ས་ནས་འཚ་ ོད་ ེད་ ང་། བས་འགར་ ༢༥

ོད། རི་བོང་། ར་ ག ་བ་སོགས་ཆེ་ ང་ ་ཚགས་བཟའ་ཞིང་། ཉེ་བའི་རིགས་མ ངས་

གཞན་དང་མི་འ ་བ་སེམས་ཅན་ཆེ་བའི་རིགས་གསོད་པའི་ བས་ །
བ བ་ ེ་མི་གསོད་པར་

ཨོག་དོང་ལ་སོ་

བ་ ོགས་ནས་མཆོང་

གང་ ང་བཟའ་ཞིང་། ཤིང་ ོང་ ེ་བར་ཕན་པ་དང་།

ོག་ཆགས་ ང་རིགས་

འཚ་ ེན་ ེད།

ི་ ས་ ི་ཆ་ཤས་གང་

ོང་ཚང་བཟོ་བའི་ བས་ ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀས་མཉམ་ བ་ ིས་བཟོ་ཞིང་།

བས། འོད་དེ་ཙམ་མེད་པའི་ བས་ འང་མཐོང་ ་བའི་ ོ་ང་དཀར་པོ་གཏོང་བ་ཡིན། ཉིན་

དེ་དག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ་

༡༡ ནས་ ༡༤ ནང་ ད་ལ་ ོ་ང་ ིན་ བ།

ཙམ་ ི ་ ས་ ོ ན ་ ་ ོ ད ་

ཅིང་། ས་མཚམས་ངོ་ གས་ཆོད་ ད་བཤང་གཅིས་ གས་འགོད་པ་ཡིན།

ན་ ་ཟས་

འཚལ་བར་ཉིན་ལ་འ ོ་བ་མང་ཡང་མཚན་ལའང་འ ོ་བའི་ བས་ཡོད།

ས་ ི་ ིད་ཚད་ཀི་ལོ་ ༡༢ ནས་ ༢༠ བར་དང་། ས་ག ང་རིང་ཚད་

ལ་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༩༠ ཐོག དཔངས་ལ་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༥༠ ཙམ་ཡོད། ཐོད་པ་དང་འ མ་

ོད་ ན་ ་འ ར་ལ། མ ་ཏོ་ ང་ ང་། ཨ་མཆོག་ ང་ཆེ་ལ་ ོར་བ་གང་ཞིག་ནང་ལ་ ་

ལ་བ ག་མདངས་ཅན་ ི་དམར་ཐིག་གམ་སེར་ཐིག་གང་ ང་ཡོད་པ་མ་ཟད།

ས་གཞན་ ་

ཚན་དོག་ནག་ཤས་ཆེ་ས་

ཕལ་ཆེ་བ་ལའང་

འཇའ་མདངས་ཡོད། དེའི་

མ ་རིང་ལ་ ོ་ཞིང་

ང་བ།

གས་ ི་གཟེར་

སོ་འ ་བས་ཤིང་

ལ་ ང་ ་འབི ག ས་ བ་

པ་དང་།

ནས་ཟས་འདོན་པར་ཕན་

པའི་ ེ་རིང་ཡོད།

མས་ཁམ་ ་ཡིན་པ་ཤས་ཆེ། མ ག་མ་ ང་རིང་ལ་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༤༠ ནས་ ༤༥

ང་པ་ ང་ལ་མ བ་མོ ་

བཞི་ནས། གཉིས་

རམ། ཤིང་ འི་མདོག་གང་ཡང་ ང་བ་ཡོད་ ང་། མ ིན་པ་དང་།

ང་ཁོག

ཙམ་ཡོད་པའི་ ེ་ཕལ་ཆེར་ནག་ཤས་ཆེ།

འཕར་བས་ས་འ ་བའམ། ཕོང་ཆེན་པོའ ་འོག་གམ།

ག ང་གང་ ང་ ་ཚང་བཟོ་བ་ཡིན།

ོ་ ོགས་

ག་ འི་འ མ་

ི་ ་ ༡༡ ནས་ ༣ པ་ ེ། ད ན་ཁའི་ ད་ནས་

ད ིད་ཀའི་འགོ་ ོད་ལ་ ་ ་ ེ་འཕེལ་ ེད་ཅིང་།

མངལ་ཆགས་པའི་ ས་ཚད་ ་བ་

གཉིས་ཙམ་ཡིན། ་ ་བཙའ་ཐེངས་རེ་ལ་ ་ ་ ༥ ནས་ ༡༠ བར་ ་ ེ་ཡི་ཡོད། དེའི་

འཚར་ལོངས་ ང་ཀི་ལས་ཞེ་ ག་མ ོགས་ཤིང་། གཟའ་འཁོར་ ག་ནས་ད ་ནང་ ད་
ལ་ ་ འི་འོ་ཐག་ཆོད་ ི་ཡོད།

འི་ནང་ ་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་ ་ ་ མས་ལ་ ་ ོག་ ེད་

དེ། འཕར་བ་འགའ་ཡིས་ཚང་ ང་ནས་ ོད་ཅིང་། གཞན་ མས་ཟས་འཚལ་ ་འ ོ་བ་

ག་ ོགས་ ེད་འདོད་ཡོད་པ་ མས་ནས་ཡིག་
འ ེལ་ད ིན་བོད་གང་ ང་ཐོག་ཡོང་བ་ །
ཉི་མ་མཚམས་གཅོད།
Class IX, Girls’ Hostel
T.C.V. School Suja
P.O. Matroo-175032
Distt. Mandi(H.P.) INDIA

ད་ཐེ ང ས་ངས་ ག་ ོ ག ས་ ི ་ ལམ་

ས་ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༡༥ ནས་ ༢༠ ཙམ་ཡོད་ཅིང་། ཕལ་ཆེ་བའི་མགོ་

ས་ ི་ བ་དང་གཞོགས་ ི་ ་ཁ་མ ག་ཅིང་། ཁམ་དམར་

དཀར་པོས་ཁེངས་ཡོད།

མ ན་ལམ་བཟང་པོ་བཟོ་ཆེད་ཡིན་པས། ང་དང་

ོན་ ས་ཤིང་ཏོག་རིགས་བཟས་ནས་

ོ་ང་ ༢ ནས་ ༨ བར་ ་གཏོང་བ་དང་། ི ་འདི་དག་གིས་ཤིང་ ོང་གི་ ང་ ར་ཚང་འཆའ་

ས་ནས་འ ས་ཏེ་གསོད།

བཞི་མ་ ༤༠ ནས་ ༨༤

དེ་ཉིན་ ི་ ེད་འ ན་དང་འ ེལ་བའི་གནས་ ལ་བ ད་ལམ་ཁག་ ་ཐོན་པ་བཞིན། མ ི་ ོང་
གི་འ ས་མིར་ ་བ ་ཤིས་དང་། ་ ལ་པ་གཞན་ག མ་ ད་པའི་གནས་ ལ་ཨ་ཇོ་ ག་པས་
ཤེས་འ ལ། ིམ་མཚས་དོན་ བ་ ི་ནང་ལ་བ ོད་དེ། ང་ཚའི་ ོང་གི་འ ས་མི་གཅིག་ ེད་
རང་གི་ ་བ ་ཤིས་འདེམས་ ག་ ང་བའི༌གནས་ ལ་ད་ ་དགོང་ ོའ་ ་ཚད་ ༦ པའི་གསར་
འ ར་ཐོག་ ་ག གས་མཐོང་ ང་འ ིན་ ་བཤད་སོང་ཞེས་ཁ་ ོ་བའི་གཏམ་བཟང་བཤད།

འདི་མ ་ཡིས་བ ོ་བའི་ ་ཡི་ ེའི་ཁོངས་ཡིན་ཞིང་།

ཤིང་ ོང་ལ་ཁོག་ ས་ནས་ཚང་འཆའ་བ་ཡིན། ཤིང་གི་ནང་གནས་པའི་ ིན་འ ་ཤི་གསོན་

ེ་གསོད་ ི་ཡོད་ ང་།

Class X D, Boys’ Hostel
T.C.V. School Suja
P.O. Matroo-175032
Distt. Mandi(H.P.) INDIA

ད་ཡིག་ཡར་ ས་གཏོང་ ་དང་། མིའི་བར་ ི་

འདི་ ་མཚའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༤༢༠༠ མན་ ི་བོད་གངས་ཅན་ ོངས་ཡོངས་ ི་ནགས་
ཚལ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་གང་སར་ཡོད།

པ ་ ོ་ ེ།

ངས་ ག་ ོགས་འདི་བཟོ་དགོས་དོན་ནི།

ཤི ང ་ ་མོ །

ག་ ང་ཡོང་ ིད། ཟས་ ་འ འི་རིགས་དང་། ངས་པ། ཙག་སོ་ཅན་ ི་རིགས། ཕག་

མ ི་ ོང་ ་ ེབས་མ་ཐག་ ོང་དཔོན་ ི་བཀོད་མངགས་བཞིན།
ོང་དེའི་ ་ ལ་ ོབ་ ོན་
ཚགས་ ང་གིས་ ེ་ལེན་ ས། དེའི་ བས་ ་ ་བ ་ཤིས་དང་འ ་བའི་འ ལ་ གས་པ་གཞན་
མང་པོ་ ེབས། ཉིན་གཉིས་ ེས་ལ་ ་ ལ་འ ན་ ར་ ས་པ་ ར། མ ི་ ོང་གི་འ ས་མི་བཞི་
ནས་གཅིག་ ་བ ་ཤིས་ ད་པས་དགའ་ཚར་ཆེན་པོ་ ང་། འོན་ ང་ཕ་མ་གཉིས་ལ་གཏམ་
བཟང་དེ་བཤད་འདོད་ཆེ་ཡང་། མ ན་ ེན་ཞན་པས་རང་ཉིད་ ི་ངོས་ནས་ ་ ་མ་ ང་།

ག
ག་་ ོགསས༌༌

བོད་ ི་ ོག་ཆགས་ངོ་ ོད།

་ ལ་མཁས་པ་ ་བ ་ཤིས།

ང་ ་

མ ན་དང་གཉིས་ བ་ལ་

ོགས་ཡོད།

ེར་

མོ་ ོ་ཞིང་ ག་པས་ཤིང་

ོང་ངོས་ ་ཐད་

ཀར་འཛག་ བ་པ་མ་ཟད།

མ ག་མས་བ ན་

པོར་ ོད་པར་གཞོགས་འདེགས་ ེད། དེ་ལ་ ལ་ ད་ ་ ི ་ཤིང་ ོན་ཟེར་ཞིང་། མིང་གི་
མ་ ངས་ལ་འདབ་མ་བ ་པ་དང་། ཤིང་འཇོམས། མ ིན་རིང་། ཤིང་གི་ ན་པ་བཅས་སོ།
། ན་ ་ ར་བའི་ཤ་ཡིས་ ས་ ངས་གསོ་ཞིང་།

ོབས་ ེད་པ་དང་།

ིན་ནད་སེལ་བ་མ་

ཟད། ིག་ ་ལའང་ཕན་པར་བཤད།

རི་མོའ ་ ིང་ཁ།

ནས་རང་མི་རིགས་ ི་ ད་ཡིག་དང་ད ིན་ཡིག་
བཅས་ཡར་ ས་གཏོང་འདོད་ཡོད་པས།

ས་མོ་

དང་ ག་ ོ ག ས་ ེ ད ་འདོ ད ་ཡོ ད ་པ་ མས་ནས་
ཡིག་འ ེལ་ད ིན་བོད་གང་ ང་ཐོག་ཡོང་བ་ །

པ ་འཇིགས་མེད།
Class IX A, Boys’ Hostel
S.O.S.T.C.V. School Suja
P.O. Matroo-175032
Distt. Mandi(H.P.) INDIA

ངས་ ག་ ོགས་འདི་བཟོ་དོན་
ནི ་ ད ི ན ་ཡི ག ་ཡར་ ས་གཏོ ང ་ཆེ ད ་ཡི ན ་
པས། ང་དང་ ག་ ོགས་བཟོ་འདོད་ཡོད་
པ་ མས་ནས་ཡིག་འ ེལ་ད ིན་ཡིག་
ཐོག་ཡོང་བ་ །

རི་མོ་འ ི་མཁན། གས་པ་ མ་ ོལ།
དགའ་ཤར་ ོ་པ། འཛན་ ་ ག་པ་ཁ།

ོམ་ ིག་འགན་འཛན།
ོམ་ ིག་པ།

བ ན་འཛན་ཆོས་ ོན། དྷ་ཤོད་བོད་ ིམ།
འཛན་རིམ་བ ད་པ་ མ་པ།

རི་མོ་འ ི་མཁན། ཀ ་ཆོས་ ོན།

དྷ་ཤོད་བོད་ ིམ། བ ན་པ་ མ་པ།

རི་མོ་འ ི་མཁན། བ ན་འཛན་ ལ་ ན།

རི་མོ་འ ི་མཁན། ཆོས་ཉིད་ ་མཚ།
འ ས་ ངས་ ོ་གསལ་ ིང་། ེ་ཧོར་ ཌ་གོ

དེའི་མོད་ལ་ཨ་ཇོ་ ག་པས། གོང་ཚས་དགོང་ ོ་ལས་ཀ་ཚར་བ་དང་ངའི་ནང་ལ་གསར་
འ ར་བ ་བར་ཕེབས་ཤོག
ས་ཚད་རང་འཇགས་ཐོག་ལ་བ ན་མདོག་ཁ་པོ་རེད།
ཅེས་བཤད་པས། ཕ་མ་གཉིས་ ི་སེམས་ནང་གི་ ད་ཆ་བཤད་པས་དགའ་ཚར་ཆེན་པོ་
ང་བ་དང་ཆབས་ཅིག ར་ཡང་ གས་ ེ་ཆེ་ ས། དེ་ནས་ཨ་ཇོ་ ག་པས་ཇ་ ག་འ ོ་
་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌
བ ང་ ེ། དགོངས་པ་ ས་ཏེ་རང་ ིམ་ ་ལོག

གས་ ང་མཛད།

ཕ་ ལ་ཤེས་ འི་བང་མཛད་ ི་ཡིག་འ ེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་ ང་ཐོག་ཡོང་བ་ །
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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་རིན་ཆེན།
གོ་ ར་བོད་ ིམ།
བ ་གཅིག་ མ་པ།
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༄༅། །འ ོད་བ ེན་གདམས་ངག
རིགས་ ིས་ ན་ནད་དང་། ིང་ནད། ཀ་རའི་
ནད་(diabetes) ང་ ་གཏོང་བ་མ་ཟད།

བོད་ ི་སོན་ ་ མས་ ི་བོད་ ི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ད་ཡིག་ཡར་ ས་གཏོང་ འི་གཙས་པའི་འ ོད་

དེ་དག་གིས་ ོགས་ ག་མེད་པའི་ཐོག་ནས་

བ ེན་དང་།

པགས་པ་འཐེན་པ་དང་གཉེར་མ་ལ་སོགས་

དང་མོས་པ་ལ་དམིགས་ནས་པར་ ན་ ས་དང་ ་བཞིན་ལགས་ན། དམིགས་ ལ་དེ་ཉིད་འ བ་པར་ ེད་

ཚ་བ ན།
བ ན་འཛན་ གས་པ།

ོགས་མ ེགས་ཤིང་འ ས་(nuts)

ན་ཤེས། ར་ ོམ་ ི་རིགས། ཚན་རིག་ཤེས་ ། བ མས་ ང་སོགས་ ོབ་ ག་གི་ཁམས་

ང་ཚ་རིང༌།

རི་མོ་བ།

རི་མོ་འ ི་མཁན།
དཔལ་ ན།
གོ་ ར་བོད་ ིམ།
འཛན་རིམ་གཉིས་པ་ མ་པ།

ཨ།

་ཆེའི་ ོག་པོ་དང་ ོབ་ ག་ མ་པས་མ ེན་གསལ་ ར། ཕ་ ལ་ཤེས་ འི་བང་མཛད་ནི། མ་འོངས་

་ཀ ་ ོན་ལམ།
ན་དགའ་ ལ་མཚན།

་དག་པ།

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

རི་མོ་འ ི་མཁན། པ་སངས་མཚམས་གཅོད་དང་།

ཧོན་ ར་འོད་ ང་ ོབ་ ། འཛན་རིམ་ད ་པ།

ད་ ང་ ོགས་བཞི་སོ་སོའ ་ ོང་རིམ་པའི་འ ན་ ར་དེ་ ་ ༡༠ ཚས་ ༢༠ ནས་ ༢༨ བར་ ་
ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ ང་ ོགས་ ོང་ཁག་གི་འ ན་ ར་ ་དེའི་ཚས་ ༢༥ ནས་ ༢༦ བར་
་འ ན་ ར་ ་ ་ཡིན་པའི་གནས་ ལ་བཤད་སོང་། ཅེས་ ས་མ་ཐག་ཕ་མ་གཉིས་ ིས་
ཨ་ཇོ་ ག་པ་ལ་ གས་ ེ་ཆེ་ ས། འོན་ ང་འཆར་ འི་ཚས་ ༢༥ དང་ ༢༦ གཉིས་ལ་ཨ་ཇོ་
ག་པའི་ནང་ ་ག གས་མཐོང་ ང་འ ིན་བ ་འདོད་ཡོད་ ང་ ་མ་ཕོད་པར་ ས།

རི་མོ་འ ི་མཁན། ོ་བཟང་ ་བ།
འ ས་ ོ་མང་། ཧར་གདོང་ཁང་ཚན།

ེད་རང་གི་ ིད་ཚད་བཏང་འཛན་ ེད་ཅིང་།
པའི་མངོན་གསལ་ཅན་ ི་ ས་ གས་
མས་ ང་ ་གཏོང་ བ།

ཨ།

གནའ་ ་མོ ་ ནས་
ལིམ་ ་ ག་ཤེད་
བཏང་འཛ ན་ ་
ི ར ་ བེ ད ་ ོ ད ་
ེད་ ི་ཡོད།

མས་ ི་ ར་ ་མཉམ་འདེགས་ ིས་འདི་གའི་དམིགས་ ལ་དང་འཚམས་པའི་འ ི་ ོམ་ ས་བ ས་རང་
མོས་ ར་གནང་འ ས།

ག་པར་ ་འདི་ལོའ ་ འི་འ ངས་ ར་ནས་བ ང་ལོ་གཅིག་ ིལ་པོར་《བཀའ་

ིན་ ེས་ ན་བ ོད་ཚག་》ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་གསར་པ་ཞིག་འགོ་འ གས་ ་ལགས་ན།
ེད་ ོབ་ ག་ མས་ནས་ཚགས་བཅད་དང་། ཚག་ ག

དེའི་ ད་ ་

ེལ་མ་གང་ཡང་ ང་བ་ཚག་བར་ ༡༥༠ ལས་

མ་བ ལ་བའི་རང་ ོམ་འདི་གར་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་ །
ཕ་ ལ་ཤེས་ འི་བང་མཛད་ ི་ ོམ་ ིག་པས།

མ་མ་ཡི ན ་པའི ་ གནས་ བས་

སོའ ་ ི་ནང་གཉིས་ཀ་འ ད་ ངས་ལེགས་ཤོས་ནི།

་འ མ་ ེན་ ངས་ནད་

སོ་ ིལ་ནས་ ར་ ག་ ༤༥˚(45˚ angle)སར་

(mumps)དང་།

སིབ་བི་

སོ་ ས་བ ང་

(measels)ཡི་ནད་མནར་ ང་

ནས་དལ་པོར་

ཚ། རང་གི་ ་ འི་ ་བས་ ་གོ་

འ ར་ཏེ་བ ་

མིན་བ ག་ད ད་ ་དགོས།

དགོས།

