་ ང་བ ་ཤིས་འ ིལ།

བོད་ ལ་ལོ། ༢༡༣༧

ི་ལོ་ ༢༠༡༠

ིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༣༢

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

ཧིན་ ོར། ༥

བཀའ་ ིན་ ེས་ ན་བ ོད་ཚག

ོགས་པོའ ་བ ེ་ ང་།

ན་དགའ་ ལ་མཚན་ ིས།

ན་དགའ་ ལ་མཚན།

སོ་ འི་བ ང་ ར་མདོ་ ད་ ག་འཚར་ ་འ ངས་ཤིང་། །བ ་ ག་ལང་ཚ་ ིན་ཙམ་གངས་ཅན་ཆབ་འབངས་ ི། །
འ ལ་ ཌ་བདེ་དོན་གཟིགས་ཏེ་ཆོས་ ིད་ ཌ་འགན་བཞེས། །རིམ་ ིས་ ས་བ ན་མ ན་ ོད་བ ར་བཅོས་ཚཌ་ ང་བ གས། །
ོན་ཆད་ ན་གཡར་ངོ་ ེད་བ ་ ོགས་ལ་སོགས་པའི། །བ ར་བཅོས་མཛད་ ང་རིང་མིན་ང་ད འི་ ས་ལོག་གིས། །
ག་བ ར་དོན་འ ོལ་མ་ ང་བཙན་ ོལ་ཕེབས་པའི་ ེས། ། ག་ ར་མང་གཙའི་རིང་ གས་གསོལ་རས་ལེགས་ ལ་ཅིང་། །
ཆབ་ ིད་འཕོ་འ ར་བ ན་ཏེ་འཚ་མེད་ ང་བདེན་དང་། །ཡང་དག་མང་གཙའི་ལམ་ ིས་རང་བཙན་གཙང་མའི་དཔལ། །
འཐབ་ ོད་རིམ་ ིས་ད ་མའི་ལམ་ ི་ ིད་ ས་ ། །ཞལ་ ར་མཛད་ཅིང་འཛམ་ ིང་འ ོ་བ་མི་རིགས་དང་། །
ཆོས་ གས་མ ན་ ིལ་ ད་ ་ བས་ཆེན་མཛད་བཟང་གི །འོད་ ང་འཛམ་ ིང་ ོགས་ ་ བ་ ེ་ཡོངས་ གས་པའི། །
ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་ གས་དང་ནི་ཨ་རི་ཡི། ། ོས་ཚགས་གསེར་ ི་ གས་མས་གཙས་པའི་གཟེངས་བ ོད་ ི། །

དེ འི ་ བས་ ་ག ་དཔང་དང་སེ མ ས་ཅན་གཞན་ མས་ ི ས ་རི ་ བོ ང ་འཐོ བ ་ངེ ས ་ཡི ན ་པར་ཧ་གོ ་ ཡི ་

ཡོད་ ང་། དེ་ལ་དམིགས་བསལ་ཧ་ལས་ ་མེད་པའང་མཐོང་། འོན་ ང་ ས་ ལ་ ི་ ིང་ ས་དང་

ག་འ ེར་ གས་མ་འ ལ་བཞེས་ ་གཉེར་ལ་འ ན་པའི། །རབ་འ མས་མཛད་འ ིན་ཡར་ངོའ ་ ་ ར་ ེལ་མཛད་དེ། །
ད ང་ ངས་དོན་ ་ཕེབས་པའི་༸མགོན་པོ་མཆོག་ཉིད་ལ། །བོད་འབངས་ཡོངས་ ིས་ཞེ་ནས་བཀའ་ ིན་ ེས་ ན་ ། །

ཆོད་སེམས། སེམས་ གས་སོགས་ལ་ཧ་ལས་པ་མ་ཟད། ཁོ་ཚས་ ས་ ལ་ལ་ག ང་སེམས་མཉམ་

ེ་དང་། མཛའ་བ ེ་ ན་པའི་ མ་འ ར་བ ན་ ང་། རི་བོང་གི་ ོར་ལ་ཚང་མས་ཁ་གཅིག་ ག་ ་ང་
ལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ ལ་ ི་ལབ་ ེང་ ང་།

ནང་པའི་དར་ཆ།

ལ་ ིའི་ནང་པའི་དར་ཆའི་ལོ་ ས།

༣༽

ལ་བ ེན་ནས་ ིན་ བས་འ ག་པ་བཞིན། ཚས་གཞི་དམར་པོས་ཉམས་ ་ ངས་པའི་ ོགས་པ་

དར་ཆ་ནི་དཔལ་ཡོན་དར་ བ་འགོ་བ གས་ཙམ་ནས་བེད་ ོད་ ེད་ཅིང༌། གཙ་བོ་སོ་སོའ ་

ངོ་བོ་མཚན་པའམ། གཞན་ལས་ ག་པའམ། ལ་ཁའི་ མ་པ་ ོན་ འི་ཆེད་ ་བདེ་ ོད་ ེད་པ་ཡིན། དེ་
བཞིན་ནང་པའི་མཚན་དོན་ འང་ནང་པའི་

ན་ཚགས་དང༌། ཤེས་རབ། དགེ་བ། བསོད་ནམས། གཟི་བ ིད་བཅས་མཚན།
༤༽ སངས་ ས་ ི་ ་ ས་དང་ཚམས་ནས་འ ོས་པའི་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་དེས་སངས་ ས་ ི་བ ན་
པ་དེ་ཡང་དག་པ་དང༌། དེ་ལ་བ ེན་ནས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ ་ཡོད་

དར་ཆ་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ཡང་
ས་ཚད་གང་ཙམ་ནས་ ས་ ལ་ད གས་ཧད་བཞིན་ ེབས་པ་དང་། རི་བོང་གཉིད་སད་དེ།

ས་ ལ།

ད་ ་གཞི་ནས་ ེབས་ཡིན་པས། ངས་ ེད་རང་ ག་ ག་ཉོབ་ནས་གཉིད་ཤོར་འ ག ཅེས་ང་ ལ་ ི་
གཏམ་འགའ་བཤད་པའི་ ེས།

གསོད་ ི་གཏམ་ཞིག་ ིས་པར།

ལ་ནག་མང་པོ་ཐོན་ཡོད་ ི་རེད། དཀའ་ལས་མ་ ང་ངམ། ཞེས་ ད་
ས་ ལ་ ིས། ང་ ེད་རང་ནང་བཞིན་ལམ་སང་ ལ་ཆོག་ཆོག་དང་།

ལམ་ཐག་ ང་ ་འ ོ་བར་དཀའ་ལས་ཁག་མཁན་དེ་འ ་མིན། ཞེས་ལན་བ ོགས།

སངས་ ས་ ི་ ་ཤ་ནས་འ ོས་པའི་འོད་ཟེར་དམར་པོ་དེས་སངས་ ས་ ི་ཆོས་ ི་ཉམས་ལེན་

པ་མཚན་པ་བཞིན། ཚས་གཞི་དཀར་པོས་ ོན་ ི་ ི་མས་མ་འགོས་པའི་ཡང་དག་པ་དང༌། ཐར་

ི་ལོ་ ༡༨༨༠ ལོར་ནང་པའི་དར་ཆ་དེ་ཐོག་

པའི་རང་བཞིན་ཅན་ ི་ནང་པའི་བ ན་པ་དེ། ས་དང་ ོང་ཆ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ ོས་པར་ ག་ ་

མར་ཀོ་ལོམ་བོ་ནང་པའི་ ན་ཚགས་ ིས་

གནས་ བ་པར་མཚན།

གསར་བཟོ་གནང་ཞིང་། ེས་ ་ཀོ་ལོ་ནེལ་

༥༽

ཧེན་རི་ སི་ ིལ་ ཨོལ་ཀོཊ་(Colonel

སངས་ ས་ ི་ ག་མཐིལ་དང༌། ཞབས་ ི་ ིང་པ། ཞལ་མ ་བཅས་ནས་འ ོས་པའི་འོད་ཟེར་
ལི་ཝང་དེས་གཡོ་བ་མེད་པའི་སངས་ ས་ ི་ཆོས་མཚན་པ་བཞིན། ཚས་གཞི་ལི་ཝང་གིས་ཤེས་

Henry Steele Olcott) ིས་

རབ་དང༌། ོབས། གཟི་བ ིད་བཅས་ ིས་ ག་པའི་ནང་ཆོས་ ི་ ིང་པོ་མཚན།

ནང་པའི་དར་ཆའི་ཆ་ཚད་ ང་ཀོ་ལོམ་བོའ ་

༦༽ རིམ་བ ེགས་ཚས་གཞི་དེས་སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་དེ་འཇིག་ ེན་ ན་ བ་ ི་བདེན་པ་ཡིན་པ་

ལ་ཁབ་ ི ་ ལ་དར་ཆ་ཚད་དང་མཉམ་

བཅས་མཚན།

པ་དགོས་པའི་བསམ་ ལ་བཏོན་པ་བཞིན།

ོན་པོ།

དེ་ལ་དགེ་ ོང་ ན་པ་ མས་དང་ཀོ་ལོམ་

སེར་པོ།

དམར་པོ། དཀར་པོ།

ལི་ཝང་། རིམ་བ ེགས།

བོ་ནང་པའི་ ན་ཚགས་ ིས་ ི་མོས་ བ་
ོར་ཐོབ། དར་ཆ་དེ་ཉིད་ཐོག་མར་ས་ག་ ་བའི་ཡོངས་ གས་ གས་གསལ་པ་དགེ་ ོང་ ི་གེ ་ཝ ེ་
༌ན ་(Migettuwatte Gunananda) ིས་ཀོ་ལོམ་བོའ ་དིཔ་ ་

་

་ ་ ་(Dipadut-

tamaramaya)ག ག་ལག་ཁང་ ་ ི་ལོ་ ༡༨༨༥ ་ ༤ ཚས་ ༢༨ ཉིན་ ེན་འ ེལ་མཛད་ ོའ ་ཐོག་
རི་བོང་གི་ མ་འ ར་ ོན་ ངས་དང་ ད་ཆ་ཤོད་ ངས་ལ་ ས་ ལ་ ོ་ཕམ་ ན་ ་ ང་བ་རེད། ཁོས་རི་བོང་
གིས་གཞན་ལ་འ ་ ོད་དང་མཐོང་ ང་ ་ འི་གཤིས་ཀ་ངན་པ་འདི་ང་ ོགས་པོ་ཡིན་ཙང་ ོམ་ བ་ ང་།
གཞན་ ས་ ང་བ ོམ་ ི་མ་རེད། དེ་འ ་སོང་ཙང་ཁོའ་མི་ཚའི་ནང་ནམ་ཞིག་དཀའ་ངལ་འ ད་ངེས་རེད། སོང་
ཙང་དེ་འ ་མ་འ ང་བའི་ཆེད་ ། ང་རང་ཁོའ་ ོགས་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁོ་ལ་ ོབ་གསོ་གཅིག་ ད་དེ། མི་
ཚའི་ནང་ལམ་ག་འ ིག་པ་གཅིག་ ོན་ཐབས་ ེད་ ་ངའི་ལས་འགན་རེད་བསམས་པ་རེད།

ནས་ ེང་འ གས་གནང༌།

ིས་ ་ད་ ་ང་ཚའི་མིག་ ར་མཇལ་ ་ཡོད་པའི་ཚན་གཞི་ ག་ ན་ ི་ནང་

པའི་དར་ཆ་འདི་ ི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་ ི་ལ འི་ཀོ་ལོམ་བོ་ས་གནས་ ་འཚགས་པའི་འཛམ་ ིང་ནང་པའི་
མ ན་ཚགས་༼The World Fellowship of Buddhists(WFB)༽ བས་ ་ནང་པའི་
དར་ཆར་ག ང་འ ེལ་ ིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་ཡིན།

ལ་ ིའི་ནང་པའི་དར་ཆའི་འ ེལ་བཤད།
ཐོག་མར་ ི་ལ ་ ་ ེང་འ གས་གནང་ཞིང༌།

ིས་ ་འཛམ་ ིང་ ་ བ་ ི་ནང་པའི་

མཚན་དོན་ ་བེད་ ོད་ ེད་བཞིན་པའི་དར་ཆ་ལ་ཚས་གཞི་ ག་ཡོད་པ་རིམ་པ་ ར།

ོན་པོ་དང༌།

སེར་པོ། དམར་པོ། དཀར་པོ། ལི་ཝང་དང༌། གོང་གི་ཚན་གཞི་ ་རིམ་བ ེགས་ ི་ཚས་གཞི་གཅིག་
བཅས་ ག་ཡོད།

ཚས་གཞི་དེ་དག་གིས་སངས་ ས་བཅོམ་ ན་འདས་ཐོག་མར་ ང་ བ་ཤིང་ ང་

་མངོན་པར་ ོགས་པ་སངས་ ས་པའི་ བས་ ་ ་ལས་འོད་ཟེར་མི་འ ་བ་ ག་འ ོས་པའི་གཟི་
མདངས་ མས་མཚན་ ི་ཡོད།
༡༽
དེ་ནས་ ས་ ལ་ ིས་རི་བོང་གི་ང་ ལ་འ ལ་ཐབས་ །
ཞིག་ལེན་པའི་ཐོག

ཏེ། ད་ལན་ང་གཉིས་ ག་ཤར་ ོད་རེས་བ ེས་ནས་ ེད་རང་ལ་ ལ་ཁ་ཐོབ་པ་རེད། ད་ང་ཚ་གཉིས་ཀ་

ལ་ ལ་ཁ་རེ་རེ་ཐོབ་པ་འ ་མཉམ་རེད། སོང་ཙང་སང་ཉིན་བ ར་ ་འ ན་ ར་ག མ་པ་ཞིག་བ ར་

ན་གང་འ ་ཡོང་བ་འ ག་གམ། ཞེས་ ིས།

ེན་ ན་ བ་ ི་ མས་པ་དང་ ིང་ ེས་ བ་པ་མཚན་པ་བཞིན། ནང་པའི་དར་ཆའི་ཚས་གཞི་

འ ན་ ར་བ ར་ ་བ ར་ནས་ ལ་ཁ་

ོབ་གསོ་ཡག་པོ་ཞིག་ ད་དགོས་ ི་འ ག་བསམས་པའི་ ན་ ོང་བཟང་པོ་ ེས་

་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

སངས་ ས་ ི་ད ་ ་ནས་འ ོས་པའི་འོད་ཟེར་ ོན་པོ་དེས་འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་འཇིག་
ོན་པོས་ནང་པའི་འཇིག་ ེན་ ན་ བ་ ི་ མས་ ིང་ ེ་དང་ཞི་བདེ་མཚན།

༢༽

སངས་ ས་ ི་ འི་པགས་པ་ནས་འ ོས་པའི་འོད་ཟེར་སེར་པོ་དེས་མཐའ་གཉིས་ ངས་པའི་ད ་
མའི་ལམ་ལ་བ ེན་ནས་མཐར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་སངས་ ས་ ི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་
མཚན་པ་བཞིན། ཚས་གཞི་སེར་པོས་ ག་མཐའ་དང་ཆད་མཐའ་ ངས་པའི་ལམ་ད ་མ་མཚན།

འོན་ ང་ ི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ ར་མའི་ནང་པས་བ གས་པའི་ག ང་འ ེལ་ནང་པའི་དར་
ཆར་ཚས་གཞི་སེར་པོའ ་ཚབ་ ་ཟིང་ ར་བ ེས་ཡོད།
ཡང་འ ེད་ ི་ཐིག་རིས་ནར་མོ་དེ་དག་གིས་འཛམ་ ིང་མི་རིགས་ མས་འཆམ་མ ན་དང་
ཞི་བདེའི་ངང་གནས་པར་མཚན་ཞིང༌།

ེན་ ་ ོགས་པའི་ཐིག་རིས་ནར་མོ་དེ་དག་གིས་འཛམ་ ིང་ནང་

ཞི་བདེ་ ན་གནས་འོང་བར་མཚན། དེར་བ ེན་དར་ཆ་ ི་ཡོངས་ ིས་ཡིད་ཆེས་དང་ཞི་བདེ་མཚན་ཞིང༌།
མི་རིགས་དང༌། ལ་ཁབ། ེ་ཚན། ཁ་དོག་སོགས་ ི་ད ེ་བ་མེད་པར་འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ ན་ལ་ཐམས་
ཅད་མ ེན་པའི་ས་བོན་ཡོད་ཅིང༌། ཚང་མ་ལ་འཚང་ ་ འི་ ས་པ་དང་འཚང་ ་ ང་ཡིན་པར་མཚན།
ནང་པའི་དར་ཆའི་མཚན་དོན་དང་ཐོག་མར་ ས་ ོལ་བཏོད་པ་བཅས་ ི་ཐོག་ལ་འ ེལ་
བ ོད་ ེད་ ངས་ ང་མ་མ ན་པ་མཆིས་པས།
མཚན་དོན་འདི་ཉིད་བཀོད་ ལ་ལགས།

མ ངས་བ ར་ ན་ ་ ས་ཏེ་ནང་པའི་དར་ཆའི་

ཕ་ ལ་ཤེས་ འི་བང་མཛད།

2

ི་ལོ། ༢༠༡༠

བ མས་ ང་།

ཇོ ་ བོ ་ ེ་དཔལ་ ན་ཨ་ཏི་ཤ

ོམ་ ིག་པས་ ་ ེལ་བཟོས་

བར་ །” ཞེས་ ་འབོད་བ བ། ན འི་ ་ ད་དེ་ཐོས་ནས་ ག་གི་སེམས་ལ་གོ་

ཨ་མ་དང་ འི་བ ེ་བ།

ནམ་མཁའི་ ིང་པོ། ཐེག་ཆེན་ ིང་ ་ཚང་།

ད་ ་ལས་ལོ་མང་པོའ ་ ོན་རོལ་ ི་གཏམ་ཞིག་རེད། ི་བོ་ཞིག་ལ་བ་ ་ཆེན་
པོ་ཞིག་ཡོད། བ་ ་དེར་བ་ལང་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། བ་ལང་དེ་ཚའི་ནང་ནས་
གཅིག་གི་མིང་ལ་ན ་ཟེར་ ི་ཡོད། ན ་ནི་སེམས་པ་བཟང་པོ་དང་གཤིས་ཀ་
འཇམ་པོ་ཡོད། མོ་ལ་ ་ཞིག་ ང་ཡོད། ་ཡི་མིང་ལ་ ར་ཀེ་ཟེར་ ི་ཡོད། ན ་
ག་པར་ ོགས་པོ་གཞན་པ་ཚའི་མཉམ་ ་རི་བོར་འཚ་བ་བ ལ་ ་འ ོ་ཡི་

བ་ཞིག་ ེབས་ཏེ་མོ་ ོད་པ་རེད། དེ་ནས་མོ་ ་བཞིན་ཡོང་བ་མཐོང་ ས་ ར་
ཀེ་སེམས་ ལ་ཆེན་པོ་ལང་བཞིན་ ་མ་འཇིབ་པ་དང་། ན ས། “ ་ ང་། ང་ནི་
ག་གི་བཟའ་ ་ ས་ཚར་ཡོད་པས། དེ་རིང་ང་ཚའི་མཉམ་འཛམས་མཐའ་མ་
དེ་ཡིན། ངས་ ོད་ལ་འོ་མ་ ད་ ེས་ ོགས་མོ་ མས་ལ་ ིས་ ོད་ ི་ཡིན། དེ་
ནས་ང་འ ོ་ཡི་ཡིན། ེད་རང་ ོགས་པོའ ་མཉམ་ ་འཆམ་པོ་ ས་ནས་ ོད་
ལོ།” ཞེས་བཤད་པས། ར་ཀེས་ཨ་མའི་ ་མ་འཇིབ་འ ོ་བཞག་ནས་ ་
འགོ་བ གས། ང་ཙམ་ ི་

ཡོད། དགོང་ཁར་མོ་རང་བ་ ར་ལོག་ཡོང་
མ ིན་པ་འགག་ ེ་རེ་ཞིག་གཏམ་མ་ཐོན། དེ་ནས་མཆི་མ་འ ིན་བཞིན་ ། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ།
ེ་ཆེན་པོ། ཞེས་ལན་ག མ་ ་བོས་ནས།

གས་

ེད་ ིས་བ ན་པའི་དོན་ ་ ་ ོག་བཏང་ན། ངས་ ེད་ ི་

དགོངས་པ་བཞིན་མི་ ེད་པ་ ིད་དམ། ཞེས་དམ་བཅའ་མཛད་དེ། འ ལ་མི་ཕོད་བཞིན་ ་ ི་ ག་བཙལ་
ནས་ ིར་ ོན། རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ ་ ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་གར་ལོག་གིས་བ ོངས།

ེས་ལ་ན ་ ག་གི་ཁ་ཟས་ ་

གི་ཡོད། དེ་ ས་བེ ་མ ོགས་པོར་ཡར་

ད། ཡིན་ཡང་ ར་ཀེ་ནི་ཨ་

ལངས་ནས་ ་མ་ག ག་བཞིན་ ་འོ་མ་

མ་ལས་ ོན་ལ་ ག་གི་ ར་

འ ང་གི་ཡོད་རེད། ན ་ནམ་ ན་རོགས་

བ ེབས་ནས་ ས་པ། “ ག་

པ་ཚའི་མཉམ་ ་འ ོ་ནའང་། ཉིན་གཅིག་

ལ་པོ་ལགས། བདག་གི་

བས་མི་ལེགས་པ་ལ་མོ་ ་ཟ་གིན་ཟ་གིན་

ཨ་མ་ལས་ ོན་ལ་ང་བཟའ་

རིའི་ ོགས་ ་ཐག་རིང་པོར་མོ་རང་གཅིག་

རོགས་ ིས།” ཞེས་ཟེར་བ་

་བ ེབས་པ་རེད། མོ་འ ོ་སའི་ས་ཆ་དེར་ ག་

དང་། ག་དེ་ཧ་ལས་པ་རེད། བས་དེར་ན འང་བ ེབས་ནས་ ས་པ། “ ག་

ཅིག་ཡོད། ག་དེས་ན ་མཐོང་མ་ཐག་ ག་ཡོང་ནས་འཛན་
བ ང་ ས་པ་རེད། ན ས་ ་ ད་ཆེན་པོ་བཏོན་ཏེ། ག་ལ་ ་བ་ཡང་ཡང་
ལ་བ། “ ག་ ལ་པོ་ལགས། ང་གནས་ བས་རིང་གཏོང་རོགས་གནང་། ང་
དེ་ནས་ ་ ་མ་ ང་ བ་འོད་ ིས།

་གར་ནས་ཇོ་བོ་ ེ་ ན་འ ེན་པའི་བང་ཆེན་འོས་པ་ཞིག་བཙལ་ ང་

མ་ ེད་པ་ན། དགེ་བཤེས་ ང་ཐང་པ་དེ་ ་གར་ལ་བ ད་པ་ གས་ལ་མངའ་བས། ཞང་ ང་ནས་མང་ ལ་
ང་ཐང་ ་ ོན།

་བཙན་གདོང་ ་བ་ ང་ཐང་པའི་མི་ཆོས་ ི་སར་ ོན་ནས།

ོད་ ི་འ ལ་བ་འཛན་པ་

དེ་ ་གར་ནས་ ར་ཕེབས་ན། ང་ལ་བ ་ཞིག་ཐོངས་ཤིག༌ ་བའི་འ ིན་བཞག་གོ །

ལ་ ལ་ ་ ར་ཀེ་ཞེས་པའི་ ་ཞིག་ཡོད། དགོང་མོར་ང་མ་མཐོང་ན་ ར་ཀེ་
་ཡི་རེད། ང་མེད་ན་ཁོ་གང་འ ་ ས་ནས་ ོད་ ི་རེད། གས་ ེས་གཟིགས་
ག་ ལ་པོ། ང་གཏོང་རོགས་གནང་། ར་ཀེ་ལ་འོ་མ་མཐའ་མ་ཞིག་ ད་ནས་
ོགས་པོ་ མས་ལ་ ིས་ ོད་ ི་ཡིན། དེ་ནས་བདག་གི་ ས་ལ་ཅི་དགར་རོལ་

ལ་པོ་ལགས། བདག་ལ་བ ེ་བའི་ ་གཅིག་ལས་མེད་པས། དེ་ཐོངས་རོགས་
གནང་། ང་བཟའ་རོགས་གནང་།” ཞེས་མ་ འི་ ད་ཆ་ མས་ཐོས་ནས་ ག་
གིས། “ན ། ེད་རང་གིས་ ་ལ་བ ེ་བ་ ེད་པ་མཐོང་ནས་ང་ཡང་སེམས་རབ་
་མ ་སོང་། ད་ནི་ ེད་རང་གཉིས་ཀ་ངས་ཟ་ཕོད་པ་མི་འ ག ཅེས་ ས་ནས་
མ་ ་གཉིས་ཀ་ཚ་ཐར་བཏང་བ་རེད། དེ་ནས་ན ་དང་ ར་ཀེ་གཉིས་དགའ་ཐག་
ཆོད་ནས་ཁ་འ མ་ད ལ་དང་བཅས་ ིར་བ་ ་ལ་ལོག་གོ །

མཚར་གཏམ།
ཧ་གོ་མ་སོང་

ཞིང་ཁར་ ེད་རང་ཚའི་བ་ ིས་བ་ ང་ ་བ ་ཐམ་པ་ཤོར་ཏེ་ཉེས་ཆད་འཇལ་དགོས་
ན་དགའ་ ལ་མཚན།

ཉིན་གཅིག་ཚན་རིག་ ན་ལགས་ ིས་ཉི་མའི་ ིམ་ ད་ ོར་ ི་ ོབ་ཚན་མ་འ ིད་
ིས་ ་དགེ་བཤེས་ ང་ཐང་པའམ། ནག་ཚ་ལོ་ཙ་བ་ ལ་ ིམས་ ལ་བ་(༡༠༡༡-༡༠༦༤)བོད་
ལ་ ོན་པའི་ཚ། མི་ཆོས་པ་ མས་ ིས་ ར་བཞིན་འ ིན་དེ་ ད་དེ། ེད་ ་བ ན་ ང་ བ་འོད་
ི་ ང་ ་བ ད་དགོས་ ས་པས་དེར་ ོན། དེར་ ་ ་མ་ ང་ བ་འོད་ ིས༌དགེ་བཤེས་ ང་ཐང་
པ་ ལ་ ིམས་ ལ་བར་ ི་ཆེན་པོ་བ ིགས་ཤིང༌། ཞེ་ས་དང་བཅས།

གོང་ལ།

ོབ་མའི་ ིར་བཏང་ཤེས་ཚད་བ ་འདོད་ ིས།

ོབ་ ག་ ེད་རང་ཚས་

ས་ན། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་སའི་གོ་ལའི་ ེང་ ་ ས་ ན་གང་ཙམ་
ལ་འ ོ ར ་ ི ་ ཡོ ད ་དམ་ཞེ ས ་ ི ས ་པར་ལན་ ག་མཁན་མ་ ང་
བས།

ར་ཡང་ ི་བ་

དགེ་ ན་ ི་ ི་

པར། ་ཉི་ ོད་ ིས། ཧ་གོ་མ་སོང་། ཞེས་ལབ་པར། ན་ལགས་ ིས། འ ིགས་སོང་།
ེད་རང་ཚའི་ལན་ཡོད་ནས་མེད་ནས་དེ་རང་རེད། ཅེས་བཤད།

ོ་ ིམས་ ོག་ཐབས།

ར་བོ ད ་མི ་ ་གར་ ་ཐོ ག ་མར་ བས་བཅོ ལ ་ལ་ཕེ བ ས་ནས་གཞི ས ་ཆགས་འགོ ་
བ གས་པའི་ ེས། བོད་ ི་ གས་ ོལ་བཞིན་ ོ་ གས་ ་ཁར་འཚ་རེས་ ེད་ ི་ཡོད་
པ་ ར། ཉིན་གཅིག་བ་ ི་གཅིག་གིས་ ་ ོག་ཡག་པོ་མ་ ས་པས། བ་ ང་ ་བ ་ཐམ་
པ་ ་གར་ ི་ཞིང་ཁར་ཤོར་ བས།
ོར་ ིག་ ིག་བཏང་།
པར་བ ེན།

་གར་བ་དེས་བ་ ི་ལ་ཉེས་ཆད་འཇལ་དགོས་པའི་

འོན་ ང་བ་ ི་ལ་ཉེས་ཆད་འཇལ་ འི་ད ལ་ ོར་སོགས་མེད་

ོ་ ར་ ་བསམ་ ོ་འཁོར་ཏེ། ད་ ་ང་ལ་ཉེས་ཆད་འཇལ་ འི་ད ལ་ ར་

མ་གཅིག་ ང་མེད། ང་གཞིས་ཆགས་ ི་ གས་ ི་ཡིན་པས། ངས་ ེད་རང་ལ་ཡིག་ ང་

འ ེན་ ་མངགས་ ང༌། གདན་མ་འ ོངས་པར་ཕོ་ཉ་ ར་ལོག་པ་ལས་མ་ ང༌།
མཁོ་ བ་གནང་ ་ ོན་པས་གར་ལོག་ ལ་པོས་བ ང༌།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ར་ཡང་གསེར་
་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ི་ ོང་ ེ་གང་ཡིན་སོགས་གསལ་ཁ་མི་འ ག་པས།

ཞིག་ ད་ཆོག

ད་གཅོད་ ེད་ཐབས་མེད་ཅེས་

་གར་བ་དེ་ཁོང་ ོ་ཡང་ཟ་ཞིང་ཁ་ ེངས་པོ་ཆགས་ཏེ།

འོ་

མཁན་མ་ ང་། སོང་ཙང་ ན་ལགས་ ིས་ ་ཉི་ ོད་ ངས་ཏེ། ི་བ་དེ་བ ར་ ་ ིས་

དེ་ལ་བ ེན་ནས་ ་བོ་ ་ ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ ིས་བི མ་ ི་ལའི་ག ག་ལག་ཁང་ན། པ ི་ཏ་ ི་པཾ་

མོ་ཤོར་བཞིན། བ་ ང་ཞིང་ལ་ཤོར་བའི་ ོར་འཁོད་ ང་མིའི་མིང་དང་། གཞིས་ཆགས་
ོང་ལོག་མ་འ ོ་

ོ་བསལ་

བར་ ོབ་ ག་གི་ཡོངས་ གས་ལན་གང་ཡིན་ནམ། ཞེས་ ིས་པ་ལའང་ལན་འདེབས་

ཀ་ར་མར་མེ་མཛད་ཅེས་ ་བ་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞིག་བ གས་པར་གསན་ནས་ ན་

ིམས་མ་དགོས་ ོག་པར་ ིས། །ཞེས་འཁོད་པ་མཐོང་མ་ཐག་རང་དབང་མེད་པར་གད་

དེ་ནས་ ན་

ལགས་ ིས།

ངའི་ཡབ་མེས་ ལ་ ོན་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་དེ་ མས་ ིས༌སངས་ ས་ ི་བ ན་པའི་ད ་བ ེས།
ོལ་བཏོད། དར་ཞིང་ ས་པར་མཛད་པ་ཡིན་པ་ལ། ས་དེང་སང་བ ན་པ་ཉམས་དམས། ད་པར་
ཨར་ཚ་བ ེ་བཅོ་བ ད་ ་བས་གསང་ གས་ཐེག་པའི་ ོར་ ་བ་བ ར་ནས། རབ་ ་ ང་བ་ཐམས་ཅད་
ཕབ་ ེ་སེར་ ིམ་( ད་མེད་ཡོད་པའི་ ་ག གས༌) ས། ོར་བ་དང་ ོལ་བ་ ་བའི་ཆོས་ལོག་ ་ཚགས་བ ན་
ནས་བ ན་པ་འ ིབ་ལ་ ག་པ་ ང༌།

དཔོན་ཁ་སང་ཁ་ཉིན་རེད། །བ་ ི་དེ་རིང་སང་ཉིན་རེད། །བ་ ང་ ་བ ་ཞིང་ལ་ཤོར། ། ོ་

ཀ་མེད་ཆགས།

ལའང་ལན་འདེབས་མ་

ན།

བཞིན། ཡིག་ ང་དེ་བ ན་པས༌གཞིས་འགོས་ཡིག་ ང་དེ་བ གས། དེའི་ནང་ ། བ ་

བཤད་པས།

གཞན་ཞིག་ ིས་པ་
ང་།

པར་བཤད་ བས། ལས་ ངས་ལ་བཅར་ཏེ་ ངས་ན་འ ིག་ ལ་བཤད་ ང་ཞེས་ཤོད་

ེད་རང་གིས་དེ་ ེར་ཏེ་ང་ཚའི་གཞིས་ཆགས་ ི་ལས་ ངས་ ་བཅར་

ནས་ ས་ན། ད ལ་འཐོབ་ ལ་བཤད་དེ། ཡི་གེ་འགའ་ ིས་པའི་ཡིག་ ང་ཞིག་ ད།
སང་ཉིན་ ་གར་བ་དེ་གཞིས་ཆགས་ལས་ ངས་ ་བཅར་ཏེ། ཁ་སང་ངའི་

བོད་དགེ་ཆོས་ ལ་ ིས་རེས་གཟའ་ ེན་པ་ནམ་ཡིན་ལ་བོད་ཡིག་དག་ཆ་ཡག་པོ་འོང་
ཐབས་ ། དཔོད་ ིས་ལེན་ ངས་འ ་མིན་ཐོག་ནས་ ག་བཤེར་ལེན་ ི་ཡོད། ཉིན་
གཅིག་ ན་ལགས་ ིས༌ ོབ་ ག་རེ་རེ་ཡར་ ངས་ནས།
པའི་ཚག་གི་དག་ཆ་ ོར་བ ག་པ་རེད།
ང་ཆ་ཤས་ཡག་པོ་ ངས་ བ་པ་ ང་།

ན་ལགས་ ིས་ག ངས་

དེ་བཞིན་ ོབ་ ག་
འོན་ ང་ ོབ་

མས་ ིས་
ག་ཤེ ས ་

རབ་ལ་
ོ་གསལ་
ི་དག་
ཆ་ ོར་
བ ག་པར།
ས།

བ་

ལ་བཏགས་ ་ ་ན་རོ་ ོ། བ་འོག་ས་ལ་བསལ་ཞེས་བ ར་བས། ན་ལགས་ ིས། ད་
ཤེས་རབ་ ིས་ཤེས་རབ་ཚང་མ་ ་བ བ་ཚར་བ་འ །

བ་ལ་བཏགས་ ་ ་ན་རོ་ ོ།

ག་འོག་ས་ལ་གསལ་ཡིན་དགོས། དེ་མིན་བ་ལ་བཏགས་ ་ ་ན་རོ་ ོ། བ་འོག་ས་ལ་
བསལ། ོ་བསལ་ཞེས་པ་ ོ་ ོས་མེད་པ་བཟོས་པའི་དོན་རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང་ ོབ་
ག་ཚང་མ་གད་མོ་ཤོར།
གོང་གི་མཚར་གཏམ་ག མ་ལས་དང་པོ་བ ར་བཟོ་ ས་པ་ཡིན།
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ཕ་ ལ་ཤེས་ འི་བང་མཛད།

ི་ལོ། ༢༠༡༠

༄༅། །ཨེ་སོབ་ ི་བ བ་ ང་།
༩༽ ིང་ ོབས།

བཞིན་ཙ་ཙའི་ཚང་ནས་ལེ་དབར་གཅིག་ཙམ་ ི་ ང་ཐག་ ་ཡོད་པའི་ཤིང་ ་ ོ་དྷ་

ཉིན་གཅིག་ ོང་གསེབ་ ི་ ི་ཁ་ཤས་ཤིག་ ོང་ ེའི་ནང་འ ལ་ཡོང་བ་རེད། ཁོ་ཚ་
ིད་པོའ ་ངང་ ོང་ ེའི་ནང་ཕར་ ར་འ ོ་བཞིན་པའི་ བས།

ོང་ ེའི་ ི་ཁ་ཤས་

ེབས་ནས་ཁོ་ཚར་ ག་པོའ ་ངང་འཐབ་ ོལ་ ས་པ་རེད།
དེ ་ ནས་ ོ ང ་གསེ བ ་ ི ་ ི ་ མས་ཧ་ཅང་ཞེ ད ་ནས་ལམ་སང་སོ ་ སོ འ ་
མ ག་མ་ ང་པ་གཉི ས ་ ི ་ བར་ལ་བ ག་ནས་ ོ ་ ར་ ་འ ོ ས ་འགོ ་ བ གས་པ་
རེད། འོན་ ང་ ི་དེ་ཚའི་ནང་ནས་གཅིག་གཞན་ ར་མིན་པར།

ོ་ ོབས་ཆེན་

པོ འ ་ ང ང ་ ོ ང ་

ཙས་རི་བོང་དང་ ས་ ལ་གཉིས་ལ་འ ན་ ར་འགོ་འ གས་ འི་ ་ ིག་དགོས་
པའི་ ོན་བ ་བཏང་ ེ། ལགས་སོ། །སོསོའ ་ཐིག་ ང༌ ོད།

་ ིགས།

གས།

ཞེས་བ ་རག་པ་དང་འ ན་ ར་འགོ་ གས། ཐོག་མ་རི་བོང་ནི་ ོག་འ ག་པ་ནང་
བཞིན་མ ོགས་ ར་ངང་ ག་ ིན་པ་དང་།

ས་ ལ་ ིས་ཧ་ཅང་ ོད་པོའ ་ངང་

འ ན་ ར་འགོ་བ གས།

པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄།

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

ལེ ་དང་པོ། གཞིས་ཆགས་གསར་པ།
བ ེ་ ང་ ེབས་པ།
ས་མོ ་ པོ ་ ཀ་ཧོ ན ་ཊས྄ ༌ ཁོ ང ་ཚའི ་ མཁར་ལ་ངང་ཙམ་བ ད་ ེ ས ་རང་ ི མ ་ ་

ག་འ ན་དེ་བ ་ ས་ཧ་ཅང་དགོད་ ོ་པོ་གཅིག་ཡོད་ ལོག བ ན་ ག་ཁ་ཤས་ ེས་ཁོང་ཚའི་ཟས་རིགས་ མས་ ོགས་ལ་ཉེ་བར་
པ་རེད། དེའི་བར་ལ་ཙ་ཙས། ིང་ ེ་༌༌༌༌ ས་ ལ་ཁོ། རི་བོང་གིས་འ ན་ ར་ ག་ ར། ོ་ ར་ ་སོ་ ་བས་ ད་བ བ་ ེ། ལ་མི་ཨིན་ཌི་ཡན་ ི་མི་ཚགས་
མཚམས་བར་ ་ ས་ ལ་ལས་ བ་བ ་ཙམ་ ོན་ལ་ ེབས་ བ་པ་འ ག་པས། མང་པོ་ ར་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་ཉེན་བ ་བཏང་།

ེ འི ་ ི ་ དེ ་ ད ག ་

ནང་མི་ མས་ཁང་པའི་ནང་ ་ ོས་པ་དང་།

ཁོ་རང་གཉིས་ ི་དབར་ལ་འ ན་ ར་ ེད་ཚད་མི་འ ག་བསམས་པ་རེད།

གི་ ོགས་ལ་ཁ་

ར་ ོལ་ལ་ཞེད་པའི་ཁོང་ཚའི་
དམག་མི་ཚས་གཟབ་ནན་ ིས་

རི ་ བོ ང ་ལེ ་ དབར་ ེ ད ་ཀར་འ ོ ར ་ ས་ ས་ ལ་ག་པར་ ཁང་པའི་ ེང་ ་འཐབ་ས་བ ང༌།

གཏད་ནས་རང་

ེབས་ཡོད་མེད་བ བ་ལ་བ ས་པས།

ཉི ད ་ ི ་ མ ག་མ་

ས་ ལ་མཐོང་ས་ལ་མེད་པ་རེད། དེ་འ ་

སོང་ཙང་རི་བོང་ཁོ་རང་གིས་སོ་སོར་ ོ་བདེ་པོའ ་ངང་།

དེ ་ ཡ ར ་ བ ག ་

ིང་ ེ་ ས་ ལ། ཁོ་ནི་ད་

་ཐག་རིང་ལ་ ག་འ ག དེ་འ ་སོང་ཙང་ང་རང་ ་ ང་ ་ཞིམ་པོ་ཏོག་ཙམ་བཟས་

པ་དང་། དེ་ནས་

ནས་ངལ་གསོ་བ བ། འོན་ ང་ ས་ ལ་ཁོ་མཐོང་ ས་ངས་བ ར་ ་འ ན་ ར་

མཆེ་བ་ མས་ ི་
ལ་བ ན་ནས་ ག་ བ་ ི་ངར་ ་ ོག་ཅིང

ོང་ ེའི་ ི་ མས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་

་དང་འཐབ་འཛང་ ་ འི་ ་ ིག་ཡོད་པར་བ ན།
ི ་ དེ འི ་ དཔའ་ངར་དང་ ི ང ་ ོ བ ས་དེ ་ མཐོ ང ་ ས་ ོ ང ་ ེ འི ་ ི ་ མས་
འཇིགས་ ང་ ེས་ཏེ།

ོང་གསེབ་ ི་ ི་ མས་ ི་ ོགས་ལ་འ ོ་ ་དེའང་

མཚམས་འཇོག་ ས་པ་རེད།

འོན་ ང༌ཁོ་ཚའི་ ས་ཚད་གང་འཚམས་ཤིག་ངར་

ད་བ བ་བ ད་ ང་།

ན་དགའ་ ལ་མཚན་ ིས་བ ར།

ཁོ་ཚའི་ངར་ ་དང་ ངས་འབོར་མང་པོ་དེས་དཔའ་ངར་

ན་པའི་ ི་དེ་ལ་འཇིགས་ ང་བ ལ་མ་ བ་པར། མཐའ་མ་ཁོ་ཚ་གཅིག་ ེས་ལ་
གཅིག་རིམ་པས་ ིར་ལོག་བ བ་ ེ་ ིན་པ་རེད།

བ བ་ ། ཉེན་ཁའི་ ས་ ་ ིང་ ོབས་གཅིག་ ས་རང་ཉིད་ ོབ་ བ།

དེ་ནས་རི་བོང་ཁོ་རང་གི་བསམ་པ་གཞིར་བ ང་ ་བཟས།

་བ ངས།

དེའི་ ེས་ལ་ཤིང་ ོང་ ང་ ང་གཅིག་གི་འོག་ལ་ངལ་གསོ་བ བ་ནས་བ ད། ཁོ་
རང་ལ་གཉིད་ལོག་ འི་འཆར་གཞི་མེད་ ང་།

ག་ འི་འ མ་ ི་ ང་བསིལ་པོ་

དེས་གཉིད་ ིད་པོ་ཞིག་ཤོར་བ་རེད། འོན་ ང་ཕར་ ོགས་ ་ ས་ ལ་ཁོ་རང་རང་
བཞིན་ ོད་ ོད་ཡོད་ ང་ ་མ ད་ ན་བ ིངས་ཏེ༌གོམ་ ོས་ ས་དང་ ེད་བཞིན་
ཡོད་པ་རེད། དེའི་བར་ལ་རི་བོང་ ས་ཚད་གང་འཚམས་རིང་གཉིད་ཤོར་བ་རེད། ཁོ་
གཉིད་སད་པ་དང་གཡས་གཡོན་ལ་བ ས་པས་ ས་ ལ་མཐོང་ས་མེད་པ་རེད། དེ་
ནས་ཡར་ལངས་ནས་བ ར་ ་ ག་ ིན་པ་རེད།
ལ་འ ོར་ ས་ཧ་ལས་དགོས་པ་གཅིག་ལ།
མཚམས་ལ་འ ོར་ཚར་ཡོད་པ་རེད།

༡༠༽ རི་བོང་དང་ ས་ ལ།

འོན་ ང་ཁོ་རང་ ག་མཚམས་

ཁོང་ཚས། ང་ཚ་མ་ཤི་བར་འཐབ་འཛང་ ེད་ ་ཡིན། ཞེས་ངར་ ད་བ གས།
ཇོན་སི་མིཐ་ཡང་འཐབ་ས་མ ན་མར་དམག་མི་ཚར་སེམས་ གས་ ོར་ ིན་
ཡོད། འོན་ ང་ཁོང་གིས་ ོ་ ར་ ་ ད་བ བ་ ེ།

ེད་ཚའི་ལག་ཆ་ཚང་མ་

ཁོ་རང་ལས་ ོན་ལ་ ས་ ལ་ ག་ མར་ཞོགས། མི་དེ་ཚ་ང་ཚའི་ ོགས་པོ་རེད། ཅེས་བཤད། དངོས་འ ེལ་མི་
དེ་ཚ་གཞན་མ་ཡིན་པར་པོ་ ་ཏན་དང་། ཁོང་གི་ ་མོ་ཡིས་ ེ་འ ིད་པའི་ ེན་

མཐར་རི་བོང་གིས་ ག་ཤར་འ ན་ ར་དེ་ཤོར་བ་བཞིན་ཕམ་ཁ་ངོས་ འ ེལ་ ི་ཆོ་གའི་ ་ ར་བ ིགས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ནས་ཇོན་སི་མིཐ་ཡིས་

ོན་རི་བོང་གཅིག་དང་ ས་ ལ་གཅིག་ཡོད། ཁོ་རང་གཉིས་ ོགས་པོ་ཡིན། རི་
བོང་ནི་ ན་ ་མ ོགས་པོ་ཡོད་ ང་། ས་ ལ་དལ་ཞིང་ཧ་ཅང་ ོད་པོ་ཡོད།
ཉིན་གཅིག་ ོགས་པོ་ནང་ ལ་ ི་ ེང་མོལ་ ེད་པའི་ བས།

འགོ་འ གས་ཆོག་གི་རེད། ཅེས་ཆིག་ལབ་བ བ།

རི་བོང་

ལེན་ ས་པ་རེད། དེའི་ ེས་ལ་རི་བོང་གིས་ ས་ ལ་ ི་ ོད་ ོད་ ི་རང་བཞིན་ལ་
བ ར་ ་ ་རེ་ ེ་ཡི་མེད།

མས་ ི་མ ན་ ་ཕེབས་བ ར་བ ོད།

བ བ་ ། དལ་ཡང་ ན་བ ན་པས་འ ན་ ར་ལ་ ལ་ཁ་ལེན་ བ།

གིས་ ས་ ལ་ ི་ ོད་པོའ ་རང་བཞིན་ལ་ ་རེ་བ ེས་པ་རེད། དེའི་ ེན་ ིས་ ས་

༡༢༽ འདམ་ བ་ནང༌གི་བོང་ །

ལ་ཏོག་ཙམ་བ ན་གཙར་ ང་ཡང་འ མ་བག་གི་
མ་འ ར་ངང་། ང་རང་ནམ་ ན་

ོ ན ་ཆས་ ི ག ་ཤོ ས ་དག་ ོ ན ་ཏེ ་ ཝི ་ རོ ་ ཝོ ་ ཀོ ་ མོ ་ ཀོ འ ་ ོ ང ་ཚའི ་ ཨི ན ་ཌི ་ ཡན་

གནའ་ ་མོ་ཞིག་ལ་བོང་ ་གཅིག་ཡོད་པ་རེད།

ཁོ་ལ་ ིན་བདག་གིས་ ོག་ ེས་

ཆེན་པོ་དེ་འ ་བ ར་ཏེ་ཕར་ ར་འོར་འ ེན་ ེད་འ ག་གི་ཡོད། ཉིན་གཅིག་བོང་ ་
དེས་ཤིང་གི་ ར་པོ་ཆེན་པོ་གཅིག་ ེར་ཏེ། འདམ་ བ་བ ལ་ནས་འ ོ་བའི་ བས་
།

འདམ་ བ་ ོད་ ་ ལ་པའི་ ་ཚགས་གཅིག་གི་ད ིལ་ལ་ཁོ་རང་འ ེལ་བ་

རེད། དེར་ཁོ་རང་ཤི་ བས་ཡོད་པ་ ར་ ་ ག་ནས་འདམ་ བ་ ི་ནང་ ་ད གས་
ཧལ་བཞིན་ ད་ཅོར་བ བ་ནས་བ ད།

ཕེབས་བ འི་གཏམ་བཤད་ ས་པའི་ ེས་ ། ཇོན་ ིས་འགོ་གཙ་དང་ ེས་འ ག་

དེའི་བར་ལ་ཉེ་འ མ་ ི་ ལ་པའི་ཚགས་ནས་ ལ་པ་གཅིག་གིས། ཝ་ པ་ མས་མཁར་ནང་གདན་ ་ ས།
ཡེ་བོང་ །
་ ོད་པོ་ཡོད་ ིད་ ང་ ག་ཤར་འ ན་ ར་ ས་ན།

ངས་ ོད་རང་ལ་ཕམ་ཉེས་

ད ིན་ཇི་བ་ཚའི་དགའ་ ོ་བ ོད་ལས་འདས་

ོད་རང་འདམ་ བ་འདིའི་ནང་ ང་ནས་བ ང་ད་བར་ ད་ཅོར་དེ་འ ་ པ་ཞིག་ལ་ཨིན་ཌི་ཡན་དམག་མི་ཚས་སི་རའི་ནང་ཟས་རིགས་འ ་མིན་ ་ཚགས་

བ བ་ནས་བ ད་སོང༌། འོན་ ང་ ོད་རང་གིས་ང་ཚ་འདམ་ བ་འདིའི་ནང་ ་ག་

གས་ནས་ ེར་ཡོད། ཨིན་ཌི་ཡན་ ོང་ཚ་ ་ཀས་རང་རང་གི་ཐོན་ ངས་འ ་མིན་

མས་ཁོང་ཚའི་མ ན་ ་ ངས། ད་ ང་ལོ་ཏོག་གསར་པ་འདེབས་ལས་ ེད་ བ་

གཏོང་ བ་ ི་རེད། ཅེས་བཤད་མ་ཐག་རི་བོང་གིས་དེ་གོ་ནས་ཧ་ལས་ཏེ། རི་བོང་

པའི་ས་བོན་ཡང་ ན་ ་ ེར་ཡོད། དེ་ནས་ཇོན་ ིས་གཙས་པའི་དམག་མི་ཚས་ ིང་

གིས། ོད་རང་གིས་ ེད་མོ་ ེ་ཡི་ཡོད་པ་འ ། ངའི་བསམ་པར་ ེད་རང་གིས་དེ་འ ་

ཐག་པ་ནས་ གས་ ེ་ཆེ་ ས་པར་པོ་ ་ཏན་ ིས་དང་ལེན་ ས།

དངོས་གནས་ལབ་ ི་ཡོད་ ི་མ་རེད་བསམ་ ི་འ ག ཅེས་ལབ་པ་དང་།

ས་ ལ་

ིས། ངས་དངོས་གནས་ལབ་ ི་ཡོད། ངས་ ོད་རང་ ག་ཤར་འ ན་ ར་ནང་ཕམ་
ཉེས་གཏོང་ བ་ ི་རེད། ཅེས་ནན་ཏན་ ིས་ལན་འདེབས་ ས། དེ་ནས་རི་བོང་གིས་
ས་ ལ་ ི་བསམ་ཞིབ་དེ་ཤེས་པའི་ ེས་ལ། ད་འོ་ན་འ ིག་གི་རེད། ང་རང་གཉིས་
ི་ ག་འ ན་དེའི་དཔང་པོ་གཅིག་བ ོ་གཞག་ ་དགོས། དེ་བཞིན་ ག་ཤར་འ ན་
ར་ ེད་སའི་ས་ཆ་གཏན་འབེབས་ ་དགོས། ཞེས་ལབ་པ་རེད། ཁོ་ཚ་གཉིས་ཀ་
དེའི་ཐོག་ལ་མོས་མ ན་ ང་བ་རེད། དེ་ནས་ཁ་འ ེས་ཏེ་སོ་སོའ ་ཚང་ལ་ལོག
ཉིན་ ེས་མར་ཙ་ཙ་གཅིག་ག ་དཔང་ ་བ ོ་གཞག་ ས་ཤིང་།
་ཞིག་གི་ཉེ་འ མ་ ་ས་ཞིང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་འ ན་ ར་ ེད་ས་དང་།

ག་
དེ་

ས་ཡིན་ནས་ ོད་ ི་ཡོད་པ་སེམས་ལ་ཚར་ ོང་ངམ། ཅེས་ལབ་པ་རེད།

བ བ་ ། ང་ཚས་སོ་སོ་ལས་གནས་ ངས་ཞན་པ་དེ་འ ་ཡོད་པར་ཤེས་
པའི་ཐོག་སོ་སོར་གང་ཡོད་པ་ མས་བེད་ ོད་ཡག་པོ་གཏང་དགོས།
་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ན་དགའ་ ལ་མཚན།

ཨབ་ར།
ཨ་ འམ།

ཨབ་ར་ལ་ཚང་ ་ ན་གསོག་སའི་ ེ་ཚན་ཞིག་དང་།
ཅིང་ ོད་སའི་ ེ་ཚན་ཞིག་ཡོད།

བོང་ཡང་ཟེར།
ཆེ་བར་བ ེན།

ཟས་ ི་ཐོན་ ངས་འབེལ་བས་ ་ ་མང་བ་ ེ་བ་མ་ཟད།

ེ་འཕེལ་ཡང་

ཡང་ ེད་ཅིང་། ་ ་ མས་མངལ་ ་ཉིན་ ངས་ ༢༥ ནས་ ་ ོར་ཙམ་

དེ་བཞིན་ཚང་ལ་འ ལ་ བས་ཉེན་བ འི་ ད་གདངས་

བ ད་པའི་ ེས་ལ་ ེ་ཡི་ཡོད།

་ ་ ོག་པའི་རི་བོང་ཡང་

ཡ ང ་ ག ལ ་ ཆེ འི ་ ག ན ས ་ ལ ་

ོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེའི་རིགས་ཨེ་ཤི་

གཞན་ཞིག་ནི། སེམས་ཅན་རིགས་མང་པོ་

ཡ་དང་། ང་ཨ་རི། ་རོབ་ཤར་མའི་གནམ་

འཚ་གནས་ཆེད་ ་ཨབ་ར་ལ་བ ེན་པ་ཡིན་

གཤི ས ་ ང་བའི ་ ས་ ལ་ཕལ་ཆེ ་ བ་ལའང་

ཏེ། ་རིགས་དང་། ཝ་མོ། ེ་མོང་། རི་ མ་

ཡོད། དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་ཚང་བཅའ་བདེ་བའི་

སོགས་སེམས་ཅན་མང་པོས་སོ་སོའ ་འཚ་

སེ ར ་ཀ་མང་ཙམ་ཡོ ད ་པའི ་ རི འི ་ ལ་ལམ།

བ ེན་ ་ཨབ་ར་འཛན་བ ང་ ེད་ ི་ཡོད།

ས་སོབ་སོབ་ཡོད་སར་ ོད་པ་མང་།

དེར་བ ེན་གལ་ཏེ་ཨབ་ར་མེད་ཚ། སེམས་
ཅན་མང་པོའ་འཚ ་བ ེན་ལ་དཀའ་ངལ་

དེ འི ་ ག་ལག་དང་མ ག་མ་

འ ད་ངེས་མ་ཟད།

མས་ ང་ཞིང་། ཨ་མཆོག་ ོར༌ ོར་ཡིན།

་ ོང་ ་འ ོ་ཉེན་ནམ།

ག གས་པོ འ ་རི ང ་ཚད་ལ་སེ ན ་ཊི ་ མི ་ ཊར་

དེ འི ་ ཚབ་ ་ ོ ་ གས་སེ མ ས་ཅན་རི ག ས་

༡༨ ནས་ ༢༠ ཙམ་ཡོད། དེའི་རིགས་ ི་ ིད་

གསོད་ ིད།

ཚད་ལ་གྷ་རམ་ ༧༥ ནས་ ༢༩༠ ནང་ ད་ཡོད། ཟས་ཟོས་པའི་ ེས་ལ་
རི་བོང་ནང་བཞིན་ཐོག་མར་ ན་ ང་ ་སོབ་སོབ་གཏོང་ཞིང་།

དེ་ཉིད་

ེ་དངོས་རིག་པའི་ཐོག་ནས་

ང་།

ཨབ་ར་ནི་ ི་ཤིང་དང་སེམས་ཅན་འཚ་གནས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་

ཞིང་།

ོད་བ ད་ ེན་འ ེལ་ ི་ལས་ལ་གཞོགས་འདེགས་ ེད་པའི་ཉེ་

རིགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ ་བ ིས།

བ ར་ ་བཟས་ཏེ་ཟས་བ ད་ ངས་ཏེ། མཐར་ ན་ངོ་མ་གཏོང་གི་ཡོད།

འོན་ ང་དེའི་རིན་ཐང་མ་ ོགས་པ་

ཟས་ ་ འི་རིགས་དང་། ོང་ མ་ ི་ཡལ་ག་ ་མོ། ོག་ཤིང་སོགས་ ི་

མས་ ིས་ཨབ་ར་ནི་ ོ་ གས་སེམས་ཅན་ ི་ ་ཟ་བའི་གནོད་འཚ་ཅན་

ཤིང་གི་རིགས་ ་ཚགས་ལོངས་ ་ ོད་ ི་ཡོད། ཨབ་རའི་རིགས་ མས་

ི་ ོག་ཆགས་ཤིག་དང་། ས་དོང་ ས་པ་ལ་བ ེན་ནས་ས་ ད་ཡོང་བར་

་དགོང་ངམ་ཉིན་ལ་ཟས་འཚལ་བ་མང་།

ངོས་འཛན་ ས་ ང་།

ག་པར་ ་དེ་དག་ད ན་ཉལ་

དོན་ངོ་མར་ ོ་ གས་སེམས་ཅན་དང་ཨབ་རའི་

ེད་ ི་མེད་པས། ད ན་ཁའི་རིང་གི་ཟས་དང་ ོད་གནས་ ོ་པོ་ཡོང་ཆེད་

དབར་ ་བཟའ་བར་འ ན་ ོད་ ེད་པ་ཙམ་ལས། ར་ ག་དང་ ས་བཟས་

་ད ན་ཁ་མ་ ེབས་ཙམ་ལ་ལས་ ེལ་ཆེ། ཨབ་རས་ ་སོས་པ་གསོག་

ན་ཤི་འ ོ་བའི་ ག་ཅན་ ་འགའ་ཤས་ཟ་ཡི་ཡོད་པས། ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་
ོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན།

འཇོག་གིས་ ེམ་ཞིང་། དེ་དག་ མ་རིམ་བཞིན་ཚང་ ་དབོར་འ ེན་ ེད།

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

ག་པར་ ་རང་ཉིད་ ི་ ས་ ་ ལ་ ོན་ཁར་། ཕ་དོན་ བ་ ིས་ཨ་ཇོ་ ག་པའི་མཆོད་
གཤོམ་ ོགས་ ་ཁ་གཏད་དེ་ ོན་ལམ་ཞིག་བ བ་ ེ།
ས་ ས་ ི་ ་ ལ་ཇི་ ར་
ོན་མིན་དངངས་འཚབ་དང་བཅས་ཅེ་རེ་བ ས། དེ་བཞིན་ཨ་མ་གཡང་འཛམས་ ང་
་མཐོང་མ་ཐག་དགའ་ཚར་དང་། ཁ་ ལ་བའི་ ོ་ག ང་འ ེས་མའི་མིག་ ་ ོག་ ོག་
ང་ཞིང་། ད་མོ་ ་བཞིན་བ ད།

བའི་དཔལ་འ ོར་ ི་
ིད་ ས་དགོས་གལ།

ག་རིར་ ོད་པའི་ཨབ་རར་ ་ ་ ་

ཨབ་ར་ནི་བོད་གངས་ཅན་ ི་ ་ཟན་

ཟེར།

དེའི་དགོང་མོ་ས་གནས་གསར་འ ར་ཁང་བ ད་ནས་ ་ ལ་འ ན་ ར་ ི་གནས་ ལ་
ཙམ་མིན་པར། ལ་འ ན་འ ོ་བཞིན་པ་འགོ་ནས་མ ག་བར་ ་དངོས་ ་བ ན། ཕ་དོན་
བ་དང་མ་གཡང་འཛམས་གཉིས་ ིས་ ད་མོ་ ་ཞིང་། ་ལ་ ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རེ་བ་ ག་
གིན། ཁ་ནས་མ་ཎི་ཡིག་འ ་རང་དབང་མེད་པ་ཐོན་ཅིང་། ད་མོའ ་འགོ་ནས་མ ག་བར་
་རིག་པ་ ེ་གཅིག་ ་བ ིམས་ནས་བ ས།

གཟན་ ་གསོག་

ལས་ ང་བ་ ེ་ཡང་། ས་གཞིར་ཚང་འ ་བའི་ཨབ་རའི་ ོད་སའི་ ལ་ ་

ཨབ་ར་ནི་ ོལ་ ན་ནང་ཙ་ཙའི་ ེ་ ག་ཅིག་ ་བ ིས་ ང་།

ེ་ ན་རིག་པ་བ་ཚས་རི་བོང་གི་ ེ་ ག་ ་བ ི་ཞིང་། དེ་ལ་ ག་ ོའ ་རི་

དེ་ནས་ ་ ༡༠ ཚས་ ༢༥ ེབས། དེ་ཉིན་ཕ་མ་གཉིས་ལས་ཀར་ ིན་ ང་། སེམས་ ི་
ག་ ་ འི་འ ན་ ར་གང་འ ་ ས་ཡོང་ མ་ནས་སེམས་ཕར་ཤོར་ཏེ། ལས་ཀ་ལ་ ོ་
ེ་གཅིག་ ་ ིམ་མ་ བ། ཉིན་ ང་ཟས་ ང་ཟ་བ་ཙམ་ལས་ཟས་ ི་ ོ་བ་མ་ ེད། དེ་ནས་
དགོང་ ོ་ལས་ཀ་ ོལ་བ་དང་ཁ་ལག་ བས་བདེ་ཞིག་བཟོས་ཏེ། ་ཚད་ ༦ པ་མ་ཟིན་ཙམ་
ལ་ཨ་ཇོ་ ག་པའི་ཤག་ལ་ ིན།

མཐའ་གཉིས་ ་མ་ ང་

བོད་ ི་ ོག་ཆགས་ངོ་ ོད།

་ ལ་མཁས་པ་ ་བ ་ཤིས།

“ང་ཚའི་དཔལ་འ ོར་ ི་ ་བ་ཡང་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་བཀའ་ ོབ་ ་ ིའི་དགོངས་
དོན་ ར་མཐའ་གཉིས་ ་མ་ ང་བ་ཞིག་
དགོས། དེ་ཡང་འདོད་པ་བསོད་ཉམས་
ི་མཐའ་དང་། ངལ་ཞིང་ བ་པའི་མཐའ་
གཉིས་དང་ ལ་བ་ཞིག་དགོས། དཔལ་
འ ོར་རང་ཉིད་ ི་ངོ་བོ་ལ་”རིན་ཐང་”གང་
ཡང་མེད་པ་དེ་ནང་པའི་ ་ ལ་རེད། དེ་
ལས་“རིན་ཐང་” ང་དང་མ་ ང་ལོངས་
ོ ད ་པའི ་ བས་གང་ཟག་ལ་རག་ལས་
ཡོད། མཐའ་གཉིས་དང་ ལ་བའི་དཔལ་
འ ོ ར ་ ི ་ གནས་ ངས་ཡོ ང ་ཐབས་ ི ་
ཐབས་ལམ་ནི། ཡང་དག་པའི་འཚ་བ་དང་།
ཡང་དག་པའི ་ ལས་ ི ་ མཐའ་ ེ ་ ་བ་དེ ་
གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་མི་ཚ་བ ལ་
དགོས་པ་ཡིན། མ་འོངས་བོད་ ི་དཔལ་
འ ོར་ ི་ ིད་ ས་དེ་ཡང་༸གོང་ས་ཆེན་
པོའ ་བཀའ་ ོབ་ ་ ེས་དང་།
ག་པར་
ཞི་བའི་དོན་ཚན་ འི་ནང་ནས་དང་པོ་བཞི་
ས་ ག་ ་གནས་དགོ ས ་པ་ཞི ག ་ཡི ན ་
ས་དེ་དག་དང་མ་འགལ་བ་ཞིག་དགོས།”

ཞེས་པ་འདི་ ི་འ ས་ བས་བ ་
གཅིག་པའི་ཚགས་ ས་གཉིས་པའི་ བས་ ། ཚགས་
གཙ་༸ བས་ ེ ་ ཟམ་གདོ ང ་རི ན ་པོ ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་
ག ངས་པ་ཞིག་ནས་ ར་འདོན་ ས།

ོམ་ ིག་འགན་འཛན།
ོམ་ ིག་པ།
་དག་པ།

ང་ཚ་རིང༌།

རི་མོ་བ།

རི་མོ་འ ི་མཁན། བ ན་འཛན་དགའ་བ། མོན་པ།

་ཀ ་ ོན་ལམ།
ན་དགའ་ ལ་མཚན།
ཚ་བ ན།
བ ན་འཛན་ གས་པ།

དགའ་ ན་ ང་ ེ། ཚ་བ་ཁང་ཚན།

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

ཕ་ ལ་ཤེས་ འི་བང་མཛད་ ི་ཡིག་འ ེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་ ང་ཐོག་ཡོང་བ་ །
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རི་མོ་འ ི་མཁན། རིན་ཆེན་ ོ་ ེ།
གོ་ ར་བོད་ ིམ། ག་པ་གསེར་ཉ།

མངགས་ཉོའ་ཡིག་འ ེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ཁ་ ང་ཐོག་
བོད་ག ང་ཤེས་རིག་པར་ཁང་ལ་གནང་རོགས།

འི་ ་ ལ་བ ན་མ་ཐག༌ཨ་མ་གཡང་འཛམས་དགའ་ཐག་ཆོད་དེ། ལག་པ་ གས་ཆེན་པོ་བ བས་

ཤོར། འོན་ ང་ ོ་ ར་ ་མིའི་ནང་ ་ཡོད་པ་ ན་ཏེ་ ང་མ་བདེ་བ་ ང་ཡང་། ཨ་ཇོ་ ག་པས་ ང་

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

མེད་ཐོག་ ་བ ་ཤིས་ ིས་ཞེ་ ག་ཡག་པོ་བ ན་སོང་བས། ལ་ཁ་འཐོབ་ འི་རེ་བ་ཆེན་པོ་འ ག་
ཅེས་བཤད་པ་དང་། ཕ་དོན་ བ་ ིས། ལགས་འོང་། རེ་བ་ཆེན་པོ་འ ག ཅེས་ལན་མདོར་བ ས་
ཤིག་བ བ་ ང་། སེམས་ ་ ་ལ་ ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རེ་བ་དེ་བས་ཆེ།

་མ ད་ །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

རི་མོ་འ ི་མཁན། ོ་བཟང་ཤེས་རབ།
སེར་ ེས། ེ་ཧོར་ཁང་ཚན།
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རི་མོ་འ ི་མཁན། ་དབང་།
གོ་ ར་བོད་ ིམ། ག མ་པ་ མ་པ།

ཨ།

༄༅། །འ ོད་བ ེན་གདམས་ངག

ག་ ས་ཡིན་ནས་སོ་སོའ ་ག གས་པོ་ལ་འ ལ་ ོད་ཐེབས་ཐབས་ ི་ལམ་

ཞབས་བ ན་ ོན་ཚག

འཚལ་དགོས། གལ་ཏེ་གདམ་ང་བཏང་བ་ཡིན་ན།

ོ་བ ག་ལ་ངེས་པར་ ་

འཛག་དགོས་པ་དང་། ་ ་འདེད་གཤར་
གཏོང་བ།

ོགས་པོའ ་མཉམ་ ་པོ་ལོ་

ེད་མོ་ ེ་དགོས།

ེད་རང་གི་ཡན་ལག་

༄༅། །མདོར་ན་ ལ་བ ན་ ི་དང་འཛམ་ ིང་འདིའི། ། ོད་བ ད་ ེ་
༄

འ ལ་ ོད་ ེད་པ་ནི་འ ོད་བ ེན་གང་

ཁ
ཁམས་ ན་ ་གནས་པ་དང་། །ཞི་བདེའི་ ང་བ་བ ན་པའི་ གས་ ེད་

ཀའི་གནོན་ གས་ཡང་ ་གཏོང་མཁན་

ཅ
ཅན། ། ག་པར་བོད་ཁམས་ ེ་འ ོའ ་ལས་དབང་དང་། ། ལ་ ་
མེད་པར་ ོན་ ི་དམ་བཅར་དགོངས།
ི་མགོན་དང་གཉེན་གཅིག་ །

ལས་

ཞིག་ ང་ཡིན།

།བོད་འབངས་ མས་

ོ་ནད་རང་བཞིན་ ི་བཅོས་ཐབས་ཤིག་ནི། ཉིན་རེར་

།མི་ཡི་ མ་རོལ་གངས་ཅན་

ཕོ་བ་རིའི་ ེ་མ་སེན་མོ་གང་ ན་ ་ ང་ ི་ ར་མ་གང་

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།

ལེགས་ ི་ཅ་ལག་ཙམ་མིན་པར།

ཐེངས་གཉིས་
ནས་ག མ་
བར་བ ང་
དགོས།

ཨ།

ང་ལ་ ག་ ་བ་ ང་ ི་དང་ ན་ ་བ ེས་པས་
མ ི ས ་ ན ད ་ ག ཅོ ག ་
པར་ཕན་ ི་ཡོད། དེར་
བ ེན་དེ་འ འི་ ད་
པར་མཐོང་ བ་པར་
ཉི ་ མ་ ག་པར་བ ང་
དགོས།
ལོ་འཁོར་པད་ཚལ་ ེད་ཀའམ་བཞི་ཆའི་རིགས་ཡག་པོ་
བ མས་ཡོད་ ང་ཉོ་མི་ཉན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལོ་འཁོར་
པད་ཚལ་ ིས་ལོ་འདབ་ མས་ག བས་མ་ཐག་ལོ་འཁོར་
པད་ཚལ་ ི་བ ད་
ན་ག་པ་(vitamin c)བ ག་
འ ོ་ཡི་ཡོད།

