
   བོད་   ལ་ལོ། ༢༡༣༧         ི་ལོ་ ༢༠༡༠              ིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༣༣        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།

 ་ ང
་བ ་ཤ

ིས་འ
 ིལ།

 ས་  ལ་  ིས་དེ་འ  ་ལབ་  ས་རི་བོང་ཏོག་ཙམ་ཡ་མཚན་   ེས་པ་མ་ཟད།  ས་ ལ་  ིས་དེ་  ར་ལབ་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ཧ་གོ་འདོད་   ང་བ་རེད། འོན་  ང་ཁོ་རང་ང་   ལ་ཆེ་ཞིང་། མ  ོགས་པ་ཡོད་  མ་པའི་གདེང་ཚད་འཕར་མ་ཞིག་ཡོད་ བས།  ས་  ལ་ལ་མིན་ལབ་    ་ཕར་བཞག  འ  ན་   ར་ག  མ་པ་དེ་ལའང་ཁོ་རང་ཐོབ་ཤག་བ  ིས་ཏེ་  ོབས་པ་མཐོ་མདོག་གིས་ངོས་ལེན་  ས་པ་མ་ཟད།

རི་བོང་གིས།  ་བས་ང་ཚ་གཉིས་འ  ན་   ར་  ེད་ཐབས་མེད་པ་ཁ་གསལ་པོ་མ་རེད་པས། ད་  ང་བ   ར་ ་བ   ར་    ར་  གས་འདོད་ཡོད་ན་  ད་པར་མི་འ  ག  ེད་རང་གི་འདོད་པ་བཞིན་འ  ིག་གི་རེད།  ེད་རང་བ   ར་  ་ཕམ་འདོད་འ  ག་གམ། ཞེས་  ད་གསོད་  ིས་ཚག་འཕངས། ད་  ང་། དེ་འ  ་ཡིན་ན་སང་ཉིན་ཉི་མ་རི་བོའ་  ེད་པར་  ེབས་  ས་ང་གཉིས་  ི་འ  ན་   ར་ཐ་མ་དེ་འགོ་འ  གས་ཆོག ཅེས་བཤད་དེ་ཨ་ཅེ་  ་བ་ལ་  ར་བཞིན་ག  ་དཔང་གནང་རོགས་  ས་ཏེ་མཐར་སོ་སོའ་ཚང་ལ་ལོག

སང་ཉིན་  ར་ཡང་རི་བོང་དང་།  ས་  ལ། ཨ་ཅེ་  ་བ་བཅས་  ས་བཏབ་པ་བཞིན་ས་ཆ་དེར་འཛམས་པ་མ་ཟད། སེམས་
ཅན་གཞན་ཡང་  ར་བཞིན་  ད་མོ་  ་བར་  ེབས། དེ་ནས་ཨ་ཅེ་  ་བས།  ་   ལ་མིན་  ང་ཁ་གསལ་པོ་མ་རེད་དམ། མ་
གཞི་ནས་  ེད་གཉིས་  ི་བར་ལ་ན་ཚ་  ིང་པ་དེ་འ  ་མེད་དམ། ཞེས་   ་  ེད་  ས། དེ་ནས་རི་བོང་གིས་  ་བའི་ང་གཉིས་
 ོགས་པོ་ཡིན། འོན་  ང་འ  ན་   ར་ཐེངས་དང་པོར་ང་ཕམ་པས་ངས་བ   ར་  ་འ  ན་   ར་  ་དགོས་བཤད། ཐེངས་གཉིས་
པར་  ས་  ལ་ཕམ་ཙང་ཁོས་བ   ར་  ་བ   ར་    ར་བཤད་པ་  ར། ཐ་མའི་འ  ན་   ར་ཞིག་  ་དགོས་   ང་། ཅེས་བཤད།

རི་བོང་གིས་དེ་  ར་བཤད་པར། ཨ་ཅེ་  ་བ་དང་སེམས་ཅན་གཞན་  མས་  ང་  ས་  ལ་  ི་འ  ན་  ར་  ་    ་བཤད་པར་ཡ་མཚན་   ེས་པ་དང་ཆབས་ཅིག བ   ར་  ་  ས་  ལ་ལ་སེམས་  ལ་ལངས་ཏེ།   བ་འ  ས་ཡག་པོ་ཡོང་བར་  ོན་ལམ་བ   བ། འོན་  ང་ཁོ་ཚས་དེ་ཉིན་  ས་  ལ་གདེང་ཚད་ཆེ་མདོག་ཁ་པོ་མཐོང་བས། དགའ་ཚར་ཡང་ཆེན་པོ་   ང་བ་རེད། དེ་ནས་ཁོ་ཚ་ཚང་མ་འ  ན་   ར་ག་འ  ་ཡོང་མིན་བ  ་འདོད་ཆེ་བས་འ  ན་   ར་འགོ་འ  གས་  ེད་པར་   ག་བ  ད།  ་མ  ད་    །༌༌༌༌༌༌༌༌༌  ་མ  ད་    །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

༄༅། །གནམ་གཤིས་   ིད་པོ་ཡོད་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ལ། འ  ་   ར་པ་འགའ་ཤས་བ་   གས་  ི་  ི་བའི་འོག་ནས་ཡར་ཐོན། དེ་དག་གི་ནང་ནས་  ར་པ་གཞོན་གཞོན་བསམ་    ་  ན་    ་  ོད་པོ་ཡོད་པ་  ོབས་བཟང་ཟེར་བ་དེ་ཡང་  ི་བའི་ཁོག་ནས་ཡར་ཐོན།  ་ཅོ་གཡས་བ  ར་གཡོན་བ  ར་དང་།  ང་ལག་  མས་ད   ག་ད   ག་  ས།   བ་  ི་འ  ་  ོགས་  ི་འོག་ནས་ཤོག་པ་  བ་མོ་གཉིས་  ིར་བཏོན་ཏེ། ལན་འགའ་  ེབ་ཙམ་  ེབ་ཙམ་  ས། དེ་ནས་  ོབས་བཟང་ཁ་  ོམ་པ་དང་  ་འཚལ་  ་སོང་། ན་རིང ་འ  ར་  ི ང ་  ས་པའི ་མཐར་ཤིང་ནགས་  ི ་  ར་  ་ཡོད་པའི ་ཤིང་ཁང་  ང་  ང་ཞིག་གི ་ནང་ནས་  ར་མ་འ  ིས་པའི་  ི ་མ་ཞིག་ཚར་བ་དེའི་  ོགས་  ་འ  ར། ཤིང་ལེབ་  ི ་གསེབ་ནས་ནང་  ་འ  ལ། ཕོར་པ་ཞིག་གི་མཐིལ་  ་ ་འ  ་པོ་ཞིག་མཐོང་  ེ།  བ་གང་འ  ང་  ས་  ོ ་བ་ཡ་མཚན་པོ་འ  ་ཞིག་   ང་ཡང་། ཞིམ་པོ་ཚར་ནས་ད་  ང་  བ་འགའ་ཤས་བ  ངས་པའི་  ེས་  ་ཤིང་ནགས་འདིའི་ནང་ང་ལས་  ོབས་ཆེ་བ་གཞན་  འང་མེད་བསམས་པའི་འ   ལ་  ང་ཤར། ཁོའ་རོགས་པ་གཞན་  མས་  ང་ ་འ  ང་བར་འབོད་དགོས་བསམས་ནས། གནམ་ལ་འ  ར་  བས་  ས་ ང་། གཤོག་པ་   ོང་མ་  བ་པར་ཐེངས་ག  མ་སར་   ངས།  ར་ཡང་འ  ར་  བས་  ེད་པའི་  བས་དེར།  ང་ཆེན་ཞིག་གིས་འ  ོ་ཞོར་  ་  ར་པ་  ོབས་བཟང་གི་  ོགས་  ་  ་  ག་རིང་པོ་དེ་བ   ངས་ཏེ་  ི་   ལ་

བ་ན།  ི་བ་དང་ཆང་གི་  ི་མ་འ  ེས་པའི་  ི་མ་ངན་པ་ཚར་མ་ཐག  ་  ་འ  ད་ཅིང་གཡོལ་ནས་སོང་བ་  ོབས་བཟང་གིས་མཐོང་  ེ། ད་རེས་  ང་ཆེན་ཡང་ང་ལ་   ག་ནས་  ོས་སོང་བསམས་པ་དང་།  ད་ཆེན་པོས། ཨ་རོགས་  ང་ཆེན།  ོས་མ་འ  ོ།  ར་ཤོག  ོ་ཁོག་ཡོད་ན་  ར་ཤོག་ཟེར། འོན་  ང་  ང་པོ་ཆེས་དོ་  ང་དེ་ཙམ་མ་  ས་  ང་།   ར་པ་  ོབས་བཟང་གིས་  ར་ཡང་  ད་  གས་ཆེན་པོས།  ང་ཆེན་ག  གས་  ོབས་ཆེ་ཡང་

 ོ་ཁོག་མི་འ  ག ཤིང་ནགས་འདིའི་ནང་དཔའ་  ོ་ཁོག་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་རང་ཡིན་པ་འ  ་ཟེར་བ་དེ་ཐོས་མ་ཐག   ང་ཆེན་  ིས་  ་  ་  གས་ཆེན་པོ་ཞིག་བ   བ་པ་དང་།   ར་པ་  ོབས་བཟང་ས་   ལ་ནང་ག  ག་  ེ།  ང་ལག་དང་གཤོག་པར་   ོན་ཤོར་ནས་ལང་མ་  བ་པར་  ན་རིང་  ས་ཤིང་།རང་ཉིད་ཆང་གིས་བཟི་ནས་དཔའ་ཐལ་ཤོར་བ་ཤེས་སོ། །

བཀའ་  ིན་  ེས་  ན་བ  ོད་ཚགབཀའ་  ིན་  ེས་  ན་བ  ོད་ཚག
   ེས་  ན་ཡིད་  ི་གསོལ་འདེབས། ེས་  ན་ཡིད་  ི་གསོལ་འདེབས།   

  བོད་ཆོས་  ན་ཞིང་གི་  ་  ལ་  ། །མགོན་འཕགས་མཆོག་   ན་རས་གཟིགས་དབང་གི  །  ་  མ་    ལ་  ོན་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཡིད་མི་  ེད་དད་པས་  ག་ག  མ་འཚལ། །    ིར་འཛམ་  ིང་   ེ་འ  ོ་མ་  ས་དང༌། །  ོས་གདོང་དམར་  ལ་  ི་  མ་གཟན་དོན། ། ས་ཉིན་མཚན་བ   ད་མར་   ་ངལ་བ   ོན། །ཡིད་མི་  ེད་དད་པས་  ག་ག  མ་འཚལ། །   གས་  མས་དང་  ིང་  ེ་རབ་དགོངས་ནས། །  ོད་འཇིག་  ེན་འདིར་གནས་ག  ལ་  ་ལ། །ཆོས་ཟབ་   ས་བ  ན་ཏེ་བདེ་ལ་བཀོད། །ཡིད་མི་  ེད་དད་པས་  ག་ག  མ་འཚལ། །
 གས་དམིགས་   ང་  ་བ  ན་ཡོང་དགོངས་ཏེ།  །༸   བས་འཕགས་མཆོག་  ལ་  ་ཞབས་  ིས་བཅག   །ག  ང་མང་གཙའི་ལམ་  གས་གསར་འ  གས་བ   ངས། །  ིན་ཡིད་ལ་བ  གས་ཏེ་  ེས་  ན་  ། །

དཔལ་བཤད་    བ་འཛན་པའི་དགོན་  ེ་བཞེངས། །  ོ་ཤེས་ཡོན་   ོང་  ིར་  ོབ་   ་བ    ན། །འབངས་ཁ་འཐོར་མི་གནས་གཞིས་གསར་འ  གས། །  ིན་ཡིད་ལ་བ  གས་ཏེ་  ེས་  ན་  ། །
 ོང་དགའ་བ་ཨོ་   ན་བ  ན་འཛན། ཤེས་རིག་ལས་  ངས།

།

 ་   ་ཀ  ་  ོན་ལམ་  ིས་བ    ར་བཟོ་  ས།
འ  ་   ར་པ་ར་བཟི་བའི་  ོ་ཁོགའ  ་   ར་པ་ར་བཟི་བའི་  ོ་ཁོག



  ཕ་  ལ་ཤེས་  འི་བང་མཛད།                    ི་ལོ། ༢༠༡༠2

དཔེ་ཆར་མདའ་མ  ང་མང་པོ་བ  ངས་འ  ག་
ཐང་དགེ་འ   ག་ཐར། བོད།

ཡང་ཨ་མཆོད་ཡི་གེ་གཅིག་  ང་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ཨ་མཆོད་གཞན་དག་གི་  ས་  ་འཚང་ནས་ཤེས་
མདོག་གིས། ཨ་མཆོད་གཞན་དག་གི་ཁ་འ  ལ་བ་ནང་བཞིན། རང་གི་ཁ་འ  ལ་ཅི་  བ་  ས་པ་
དེ་  ིམ་བདག་གིས་ཚར་ནས་ཨ་མཆོད་དེ་ལ།  ེད་  ིས་ཡི་གེ་མ  ེན་ནམ། ཞེས་  ིས་པས། ཨ་
མཆོད་དེ་ཡིས་ཅི་མི་  མ་པར། 
ཡི་གེ་མི་ཤེས་ན་ཨ་མཆོད་  ེད་
 བ་བམ་ཞེས་  ོག་འ  ི་  ས།

     དེ་ནས་  ིམ་བདག་དེ་
ཡིས་ཨ་མཆོད་ཚ་ཆབ་གསང་
ལ་སོང་  ལ་  ། ཨ་མཆོད་དེའི་
དཔེ་ཆའི་ཤོག་  ངས་གཅིག་མགོ་  ར་  ་བ  ན་ནས་བཞག་པས།  ིར་ཡོང་  ེས་རང་གི་དཔེ་
ཆའི་ཡི་གེ་དེ་གཞན་པའི་ཡི་གེ་དང་  ང་མི་འ  ་བ་ཤེས་ནས་ནན་  ིས་  ་བཞིན་པ་དེར་  ིམ་
བདག་གིས་ཅི་  ས་སོང་ལགས། ཞེས་  ིས་པས། ཨ་མཆོད་ན་རེ།   ོན་ཆེན་པོ་མི་འ  ག  ཡིན་
ན་ཡང་བདག་གི་དཔེ་ཆར་མདའ་མ  ང་མང་པོ་(ཡི་གེ་མགོ་  ར་  ་བ  ན་པའི་  མ་པ་ལ༌) ཞིག་
བ  ངས་འ  ག་པས། གཏོར་མ་མང་པོ་ཞིག་དགོས་པ་འ  །  མ་པ་མང་པོ་ཞིག་  ་   ིག་  ོས། 
ཞེས་བཤད་དོ། །

གཏོར་ལམ་མེད་པའི་  ས༌
ཨ་མཆོད་གཏོར་མ་འཕེན་མི་ཤེས་པ་ཞིག་གིས་མི་ཤེས་ཤེས་  ལ་  ིས་གཏོར་མ་  གས་ཀ་
མེད་པ་ཞིག་ཉིན་  ེད་ལ་ལས་  ེས།  ིམ་བདག་ལ་  ོར་ནས་འ  ི་    ར།  ིམ་བདག་ལགས། ཨ་
མཆོད ་  ོ ན ་ མ་ཚས་གཏོར་མ་ཅི་  ས་སོང༌། ཞེས་  ིས་པས།  ིམ་བདག་གིས། ལ་

ལ་ཞིག་གིས་གཏོར་ལམ་ཡོད་འ  ག་ཅེས་འཕངས་སོང༌། ཡང་
ལ་ལ་ཞིག་གིས་གཏོར་ལམ་
མི ་ འ  ག ་ཅེས ་ ཟས ་སོ ང ་ །
ཞེས་བཤད་པས། ཨ་མཆོད་

 ིས་བསམ་  ོ་  ང་བཏང་མཐར། དེ་རིང་གི་འདི་ཡང་གཏོར་ལམ་མེད་པའི་  ས་  ་གཏོགས་པ་
འ  ། ཞེས་བཤད་དོ།  ། 

 གོང་གི་མཚར་གཏམ་གཉིས་  ི་  ོམ་མཁན་གཅིག་པ་ཡིན། མཆོད་མེ་བོད་  ི་  ོམ་རིག་  ་བ་ལས་བ  ངས།

ད  ་བ  ེས་པའི་ཉིན་མོ་ལ་རེ་   ག་  ེད་པའི་
སེམས་པ་དམར་པོ། ཨ་ལེན།  ས་  ༌མཐོ་  ོབ།

ལོ་  ར་མཐོ་  ོབ་ད  ་བ  ེས་པའི་ཉིན་མོ་ལ་ང་ཚའི་  ོབ་   འི་འཛན་   ་སོ་སོའ་ངོས་ནས་གཞས་
 ་འ  ན་   ར་  ེད་  ི་ཡོད་པ་བཞིན། ད་ལོ་ཡང་ས་  ་  ོབ་   འི་དགེ་  ོབ་ཡོངས་ནས་  ་   ས་
ངང་མཛད་  ོ་ལ་བ  ་ཤིས་བདེ་ལེགས་  ི་ལེགས་   ེས་བཟང་པོ་ཞིག་འ  ལ་བར། སོ་སོའ་ངོས་
ནས་གཞས་  ་བཀོད་   ིག་  ེད་བཞིན་འ  ག
 ང་དང་  ོབ་  ོགས་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་དེའི་ཐད་ལ་བ  ོད་ཚག་འགའ་རེ་  ིས་
ནས་ཕན་  ན་འ  ན་   ར་  ེད་བཞིན་བ  ད་ཡོད། དེ་དང་  ོགས་མ  ངས་  ་ཡོད་པའི་
 ོབ་  ོགས་  ོར་ཅིག་གིས་ད་ཐེངས་མཛད་  ོའ་གོ་  བས་འདི་བ    ད་ནས། རང་ཉིད་  ད་
 གས་ཅིག་འཇོག་དགོས་
བསམས་ནས་ཉིན་མཚན་
མེད་པར། དེ་ལ་མགོ་བོ་
འཁོར་ནས་  ོབ་  ིང་གི་
ཁོར་  ག་དེ ་རེ ་ཞིག་  ར་  ར་
ལོང་ལོང་གི་  མ་པ་ཞིག་  ་   ར།  བས་
མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་  ོབ་   འི་མཛད་  ོ་མ་  ེབས་  ོན་  ི་ཉིན་དེར།   ་གར་  ང་  ོགས་ལ་
 གས་  ལ་ལ་  ་ལོག་གི་གནོད་   ོན་ཚབས་ཆེན་ཤོར་བས། དེའི་  ལ་  ི་མི་སེར་མང་པོ་ཞིག་
ལའང་ཤི་   ེན་གོད་ཆག་སོགས་  ི་   ེན་ངན་མང་པོ་   ང་བར་བ  ེན། ས་  ་  ོབ་   ི་མཆོག་ནས་
འདི་ལོ་མཛད་  ོ་མེད་པར་བཟོས་པ་ཡིན་ཞེས་བ  ོད་མ་ཐག  ངའི་མ  ན་  ་ཡོད་པའི་  ་  ལ་
བཟང་ལམ་སང་  ན་པ་ཐོར་པ་  ར། ཁ་ནས་ཅི་བཤད་འདི་བཤད་མེད་པར་  ད་དེ་ཟགས་སོང་། 
ངས་  ་ངོ་གཅིག་ལ་   ངས་པའི་གཞས་  ་གསོན་པོ་དེ་ད་  ་རང་ཤི་བ   བ་  ་བ  ག་སོང་། ཨ་
ཨ་་་་་དཀོན་མཆོག་མ  ེན། ངའི་ལས་འདི་ག་འ  འི་   ག་ཆགས་ཤིག་རེད་ཨང་ཟེར་ནས་མིག་
མཐའ་ནས་མཆི་མ་   ངས།

ཇོ་བོ ་  ེ ་དཔལ་  ན་ཨ་ཏི ་ཤཇོ ་བོ ་  ེ ་དཔལ་  ན་ཨ་ཏི ་ཤ
 ོམ་   ིག་པས་  ་   ེལ་བཟོས་ ོམ་   ིག་པས་  ་   ེལ་བཟོས་

ད་ནི་  ་བོ་ཆེན་པོའ་དགོངས་པ་བཞིན་སངས་   ས་  ི་བ  ན་པ་དང༌། ཉམ་ཐག་བོད་  ི་དོན་  ་པ  ི་ཏ་  ི་པཾ་ཀ་ར་   ན་འ  ེན་པ་ལ་འ  ལ་བ་འཛན་པ་  ེད་ལས་འོས་པ་  ་གང་མི་འ  ག  ེད་ལ་ལམ་   ས་  ང་ཡོད། ཚད་པ་ཡང་གོམས།  ད་    ར་ཡང་ཤེས་པས། ཇོ་བོ་ཅིས་  ང་གདན་འ  ོང་བར་ ེད་རང་མ  ེན། ཞེས་   ན་ཆབ་འ  ིན་བཞིན་པར།  ་བོ་ཆེན་པོའ་ལོ་    ས་  མས་ཞིབ་  ་ག  ངས། 

ལོ་    ས་དེ་  ར་གསན་  ེས་འ  ལ་བ་འཛན་པ༌ནག་ཚ་ལོ་ཙ་བས། ཁོ་བོ་  ོབ་གཉེར་ཞིག་  ་འ  ོ་བར་འདོད་པས་དེའི་བར་ཆད་  ་འ  ོ་བ་འ  ག་  ང་། བོད་  ི་   ལ་པོས་བ  ན་པའི་དོན་  ་   ་  ོག་ ང་  ོས་བཏང་ཡོད་ན། ངས་  ེད་  ི་  གས་འདོད་བཞིན་ཇོ་བོ་གདན་འ  ེན་པ་ལ་ལོས་འ  ོ།   ོངས་པ་  མས་  ་   ིག་ཡོང་བ་  ། ཞེས་ཁས་  ངས། 

དེ་ནས་  ་  ་མ་  ང་  བ་འོད་  གས་རབ་  ་མཉེས་ནས་ལོ་ཙ་བ་ལ་རོགས་མི་  ༌དང་། པ  ི་ཏར་ ་  ེན་  ་གསེར་ཐིག་པོ་ཆེ་བ་གཅིག་ལ་  ང་   ག་  ་ཡོད་པ་དང༌། ལིང་བ་གཅིག་ལ་  ང་བ  ན་  ་ཡོད་པ།  གསེར་  ེ་  ེ་གང༌། ཕར་  ར་ལམ་  ི་   གས་ལ་གསེར་པང་བ  ན་དང་། ཇོ་བོ་ལ་  ་ཡིག་བཅས་བ   ར་ཏེ་   ་གར་  ་མངགས་སོ། །

ལོ་ཙ་བ་བལ་པོའ་   ལ་  ན་   ་གར་  ་འ  ོ་བ་ཞིག་དང་  ན་  ་  ོན་ཏེ། ག   འི་འ  མ་  ༌བི  མ་  ི་ལའི་དགོན་པར་  ེབས། དེར་   ་བ  ོན་འ   ས་དང་  ག་  ེ་ལོ་    ས་བཤད་པས།   ་བ  ོན་འ   ས་  ིས། ཇོ་བོའ་འོག་ན་པ  ི་ཏ་མང་པོ་ཡོད་  ང༌། བོད་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་དཀའ། ད་  ང་ཇོ་བོ་རང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས།  ེད་  མས་ཇོ་བོ་   ན་འ  ེན་  ་འོངས་  ད་མ་ཟེར་བར།  ོབ་གཉེར་ལ་ཡོང་བའི་  ལ་ ིས་ཤིག  ག  ངས་པ་  ར་  ས་ཏེ་བ  ད། 

དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་   ་བ  ོན་འ   ས་སེ  ེས་ལོ་ཙ་བ་དབེན་པའི་གནས་  ་ཤོག་ག  ངས་ཏེ། ཇོ་བོའ་གཟིམ་ཁང་  ་  ིད་ཅིང་། བོད་  ི་   ལ་པོས་བ   ར་བའི་  ་ཡིག་དང༌། གསེར་  མས་  ལ་ཏེ། ལོ་ཙ་བ་   ་བ  ོན་འ   ས་སེ  ེས། བོད་  ི་   ལ་པོ་  ང་  བ་སེམས་དཔའ་ཡིན་  གས༌དང  ཆོས་   ལ་མེས་དབོན་ མ་ག  མ་  ི་རིང་ལ་ཆོས་ཇི་  ར་དར་  གས།  ་  ་མ་  ་དབོན་  ིས་ཇོ་བོ་   ན་འ  ེན་པའི་  ིར་  ་   ་ ོག་  ོས་བཏང་  ལ་བཤད།  ་མ  ད་    །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

བ  མས་    ང་།བ  མས་    ང་།

མཚར་གཏམ།མཚར་གཏམ།

རི་བོང་དང་ཝ་མོ།
ཀ  ་འོད་གསལ། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་  ོབ་  ིང༌། 

རི་བོང་ཨ་མ་ཞིག་ལ་   ་  ་གཅིག་ཡོད། ཉིན་གཅིག་རི་བོང་ཨ་མས་   ་  ་ནང་
ལ་བཞག་ནས་ཁ་ལག་འཚལ་བར་  ིན་པ་རེད། དེའི་  བས་  ་ཝ་མོ་ཞིག་རི་
བོང་ཨ་མའི་  ིམ་  ་འ  ལ་ནས་   ་  ་དེ་  ེར་  ིན་པ་རེད། རི་བོང་ཨ་མ་ཁ་
ལག་མང་པོ་  ེར་ནས་  ིམ་  ་ལོག་ནས།  ོའ་ནང་ཡར་འ  ལ་པ་དང་ཐོག་
མར་   ་  ར་མིག་བ  ་བར་  ིན་པས།   ་  ་གར་སོང་ཆ་མེད་  ་   ར་པ་ཤེས་
ནས་རི་བོང་ཨ་མ་ཅི་  ེད་མེད་པར་  ས།  ད་ཙམ་ཞིག་
ལ ་   ང ་   ང ་  ན ་
པའི་རི་བོང་ཨ་མས་
བསམ་  ོ ་ཡག་པོ ་
ཞི ག ་ བ ཏང ་ ནས ། 
ད་ང་རང་གི ་   ་  ་
དེ ་ འཚ ལ ་ ཐབས ་
 ེད ་དགོས་འ  ག་
བསམས་ནས་ས་  ོགས་གང་  ་འ  ོ་དགོས་མ་ཤེས་པར། ཤིང་  ོང་རིང་པོ་
ཞིག་གི་  ེང་  ་བ  ད་དེ།  ོགས་བཞི་མཚམས་བ   ད་ཚང་མ་ལ་མིག་བ  ས་
ནས་ཉིན་མཚན་ག  མ་བ  ད་པ་རེད། ཉིན་ག  མ་པའི་ཞོགས་པ་ལ་ཝ་མོ་
ཞིག་གིས་རི་བོང་མོ་རང་གི་   ་  ་དེ་  ིད་ནས་འ  ོ་བ་མཐོང་  ེ། རི་བོང་ཨ་

མས་   ་  ་དེ་གང་འ  ་  ེད་ནས་ལེན་དགོས་བསམས་ཏེ། མཚན་མོ་གཅིག་
གཉིད་  ང་མ་  ག་པར་བསམ་  ོ་མང་པོ་བཏང་ནས་བ  ད། 
 སང་ཉིན་ཞོགས་པ་  ་པོ་ནས་  ད་  གས་ཆེན་པོའ་ངང༌། དེ་རིང་
ཤར་  ོགས་  ི་ས་མཚམས་  ་གསེར་ད  ལ་མང་པོ་ལེན་    ་འ  ག གཅན་
གཟན་ཚང་མ་མ  ོགས་པོ་ཤོག་ཅེས་  ད་བ   བ་པ་རེད། དེ་བཞིན་དེའི་ཉེ་
འཁོར་  ི་  ག་དང༌། གཟིག   ང་ཀི ད་  ང་རི་བོང་ཨ་མའི་   ་  ་འ  ེར་མཁན་
 ི ་ཝ་མོ་བཅས་ཚང་མས་  ག་མ་རེ་རེ་  ེར་ནས་  ེལ ་བ ་ཆེན ་པོའ ་

ངང་གསེར་ད  ལ་
ལེ ན ་ པ ར ་  ི ན ། 
ཁོ ང ་ ཚ ་ཤར ་ ལ ་
འ  ོ་  ས་རི་བོང་ཨ་
མ་  བ་ལ་ཝ་མོའ ་
 ིམ ་  ་  ིན ་ནས། 
རི ་ བོ ང ་ཨ ་མ ་མོ ་
རང་གི ་   ་  ་ལེན་

པར་བ   ོད་དེ། མ  ོགས་པོ་   ་  ་དེ་  ེར་ནས་ས་ཐག་རིང་པོ་ཞིག་ལ་  ིན། 
དེ་ནས་བ  ང་རི་བོང་ཨ་མ་དང་   ་  ་གཉིས་མཉམ་  ་བ  ད་    ་   ང་བ་རེད། 
གཅན་གཟན་  མས་ཤར་  ོགས་  ་གསེར་ད  ལ་  ི་  ི་མ་ཙམ་ཡང་མེད་པར། 
ཅི་  ེད་མེད་པར་རང་རང་གི་  ིམ་  ་ལོག་དགོས་   ང་། 



 ཕ་  ལ་ཤེས་  འི་བང་མཛད།                  ི་ལོ། ༢༠༡༠3

༡༢༽ བདེ་   ིད་མེད་པ་བཟོ་མཁན། 
 ོན་  ོང་གསེབ་ཅིག་ལ་  ི་གཅིག་ཡོད། དེ་ཞེ་  ག་   ོ་  ང་ཞིག་ ོན་  ོང་གསེབ་ཅིག་ལ་  ི་གཅིག་ཡོད། དེ་ཞེ་  ག་   ོ་  ང་ཞིག་
ཡོད། ཐེངས་གཅིག་  ི་དེ་  ་  འི་ནང་འ  ལ་  ེབས་ནས་  ོ་གཞོང་  ང་ཡོད། ཐེངས་གཅིག་  ི་དེ་  ་  འི་ནང་འ  ལ་  ེབས་ནས་  ོ་གཞོང་  ང་
འཛགས་ཏེ། གཞོང་པ་དེ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་   ང་ནས་མར་མ་བབ་འཛགས་ཏེ། གཞོང་པ་དེ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་   ང་ནས་མར་མ་བབ་

པར་ཉིན་གང་བ  ད་པ་རེད། འོན་  ང་  ་  འི་ནང་  ་  ་གང་འ  ་ཞིག་པར་ཉིན་གང་བ  ད་པ་རེད། འོན་  ང་  ་  འི་ནང་  ་  ་གང་འ  ་ཞིག་
གཟན་ཟ་བར་  ེབས་  ང་། ཁོས་   ག་པ་  ེ་སོ་   ག་བཞིན་ངར་   ་   ོག་གཟན་ཟ་བར་  ེབས་  ང་། ཁོས་   ག་པ་  ེ་སོ་   ག་བཞིན་ངར་   ་   ོག་
གི་ཡོད། དེ་ལ་བ  ེན་ནས་  ་  མས་ལ་གཟན་ཆག་ཟ་    ་མ་ཐོབ་པ་མ་གི་ཡོད། དེ་ལ་བ  ེན་ནས་  ་  མས་ལ་གཟན་ཆག་ཟ་    ་མ་ཐོབ་པ་མ་
ཟད།  ི་ཁོ་རང་གིས་  ང་ཟ་  བ་ཐབས་མེད་པས༌བེད་མེད་  ་   ར། ཟད།  ི་ཁོ་རང་གིས་  ང་ཟ་  བ་ཐབས་མེད་པས༌བེད་མེད་  ་   ར། 
 དེ་འ  ་སོང་ཙང་  ི་ཁོ་རང་གི་གཤིས་ཀ་ངན་པ་དེས་ཁོ་རང་དང་ དེ་འ  ་སོང་ཙང་  ི་ཁོ་རང་གི་གཤིས་ཀ་ངན་པ་དེས་ཁོ་རང་དང་
 ་  མས་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོ་    འི་    ་གཅིག་ཆགས་པ་རེད། ་  མས་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོ་    འི་    ་གཅིག་ཆགས་པ་རེད།
བ  བ་  ། སོ་སོ་   ིད་པོ་མི་  ོད་པའི་ཁར་གཞན་  ི་བདེ་   ིད་མེད་པ་བ  བ་  ། སོ་སོ་   ིད་པོ་མི་  ོད་པའི་ཁར་གཞན་  ི་བདེ་   ིད་མེད་པ་

བཟོ་མི་  ང་།བཟོ་མི་  ང་།

 ༡༣༽ ཝ་མོ་ལ་  ོབ་གསོ།
 ོན་ཝ་མོ་གཡོ་    ་ཅན་ཞིག་ཡོད། མོ་རང་འ  ་  ོད་བ  ན་བཤིག་  ོང་ ོན་ཝ་མོ་གཡོ་    ་ཅན་ཞིག་ཡོད། མོ་རང་འ  ་  ོད་བ  ན་བཤིག་  ོང་
   ར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད་པས། གཞན་ལ་མགོ་  ོར་བཏང་  བ་ན་   ིད་པོ་   ར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད་པས། གཞན་ལ་མགོ་  ོར་བཏང་  བ་ན་   ིད་པོ་
ཚར་  ི་ཡོད། ཡང་དེར་   ང་   ང་མོ་ཚར་  ི་ཡོད། ཡང་དེར་   ང་   ང་མོ་

ཞིག་  ང་ཡོད་པ་དེ་མོའ་  ོགས་མོ་ཡིན།   ང་   ང་མོ་དེ་  ང་པོ་  ང་བཞག་ཞིག་  ང་ཡོད་པ་དེ་མོའ་  ོགས་མོ་ཡིན།   ང་   ང་མོ་དེ་  ང་པོ་  ང་བཞག་
དང་། ཡ་རབས་   ོད་བཟང་  ན་པ་ཞིག་ཡོད།དང་། ཡ་རབས་   ོད་བཟང་  ན་པ་ཞིག་ཡོད།
 ཉིན ་གཅིག ་ཝ་མོས་   ང་   ང་ལ་  ་རེ ་གཅིག ་  ེ ་དགོས་ ཉིན ་གཅིག ་ཝ་མོས་   ང་   ང་ལ་  ་རེ ་གཅིག ་  ེ ་དགོས་
བསམས་ནས། མོ འ་སར་  ིན་ནས་དགོང་ཚགས་  ་མ  ོན་འབོད་  ས། བསམས་ནས། མོ འ་སར་  ིན་ནས་དགོང་ཚགས་  ་མ  ོན་འབོད་  ས། 
  ང་   ང་གིས་  ང་། ཝ་མོ།  གས་  ེ་ཆེ།  ེད་རང་གིས་ང་ལ་དགོང་  ང་   ང་གིས་  ང་། ཝ་མོ།  གས་  ེ་ཆེ།  ེད་རང་གིས་ང་ལ་དགོང་
ཚགས་  ་མ  ོན་འབོད་  ས་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་   ང༌། ང་རང་དགོང་མོ་ཚགས་  ་མ  ོན་འབོད་  ས་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་   ང༌། ང་རང་དགོང་མོ་
དགའ་པོའ་ངང་ཡོང་གི་ཡིན། ཅེས་ལན་འདེབས་  ས། དེ་ནས་   ང་   ང་དགའ་པོའ་ངང་ཡོང་གི་ཡིན། ཅེས་ལན་འདེབས་  ས། དེ་ནས་   ང་   ང་
མོ ་རང་  ས་ཚད་བཟོས་པ་བཞིན་  ས་ཐོག་  ་  ེབས༌ཤིང་།  ན་  ་ཝ་མོ ་རང་  ས་ཚད་བཟོས་པ་བཞིན་  ས་ཐོག་  ་  ེབས༌ཤིང་།  ན་  ་ཝ་
མོའ་ཆེད་  ་ཉ་ཁ་ཤས་  ེར་ཡོང་བ་རེད། ཝ་མོས་ཉ་མཐོང་བ་དང་ཧ་ཅང་མོའ་ཆེད་  ་ཉ་ཁ་ཤས་  ེར་ཡོང་བ་རེད། ཝ་མོས་ཉ་མཐོང་བ་དང་ཧ་ཅང་
དགའ་པོ་   ང་བ་རེད། འོན་  ང་འ  ོ་  གས་དང་བ   ན་ནས་མོས།  ོགས་དགའ་པོ་   ང་བ་རེད། འོན་  ང་འ  ོ་  གས་དང་བ   ན་ནས་མོས།  ོགས་
མོ ། ངའི་ཆེད་  ་ཉ་འ  ེར་དགོས་མ་རེད། འོན་  ང་ད་ལན་  ེར་ཡོང་བ་ལ་མོ ། ངའི་ཆེད་  ་ཉ་འ  ེར་དགོས་མ་རེད། འོན་  ང་ད་ལན་  ེར་ཡོང་བ་ལ་
 གས་  ེ་ཆེ། ཞེས་ལབ། གས་  ེ་ཆེ། ཞེས་ལབ།

 དེ་ནས་དགོང་ཚགས་  ི་  ས་ཚད་  ེབས་པ་དང་།  ོན་ལ་ དེ་ནས་དགོང་ཚགས་  ི་  ས་ཚད་  ེབས་པ་དང་།  ོན་ལ་
འཆར་གཞི་ཡོད་པ་བཞིན་ཝ་མོས་ཐང་དེ་  ེར་མ་ཐེར་ཐེར་གཉིས་  ི་ནང་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་བཞིན་ཝ་མོས་ཐང་དེ་  ེར་མ་ཐེར་ཐེར་གཉིས་  ི་ནང་
 ་   གས་ཏེ། མོ་རང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཐང་ཆ་ ་   གས་ཏེ། མོ་རང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཐང་ཆ་
ཚང་  ེས་བ  གས་པ་རེད། འོན་  ང་   ང་   ང་ལ་  ེར་མའཚང་  ེས་བ  གས་པ་རེད། འོན་  ང་   ང་   ང་ལ་  ེར་མའི་ནང་གི་ཐང་ི་ནང་གི་ཐང་

འ  ང་    ར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་   ང་བ་རེད། མོ་རང་གི་མ  ་ཏོ་རིང་པོའ་  ེ་
དེ་ཐང་གིས་  ོན་པ་བཟོ་  བ་ཙམ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་བ  ངས་མ་  བ་དེ་ཐང་གིས་  ོན་པ་བཟོ་  བ་ཙམ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་བ  ངས་མ་  བ་
པར་  ས་པ་རེད། དེ་བཞིན་   ང་   ང་གིས་ཝ་མོས་ཆེད་མངགས་མོ ་རང་པར་  ས་པ་རེད། དེ་བཞིན་   ང་   ང་གིས་ཝ་མོས་ཆེད་མངགས་མོ ་རང་
ངོ་ཚ་ཁ་   ེངས་བཟོ་ཆེད་  ་  ་   ིག་  ས་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་རེད། ངོ་ཚ་ཁ་   ེངས་བཟོ་ཆེད་  ་  ་   ིག་  ས་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་རེད། 
མོ ས་རང་ཉིད་ལ་མཐོང་  ང་  ད་གསོད་  ས་པ་  གས་ཆེན་པོར་ཚར་བ་མོ ས་རང་ཉིད་ལ་མཐོང་  ང་  ད་གསོད་  ས་པ་  གས་ཆེན་པོར་ཚར་བ་
རེད། ད་  ང་ཝ་མོས། ངའི་རེ་བ་ལ་དགོང་ཚགས་འདི་ལ་   ོ་པོ་   ང་ཡོད་རེད། ད་  ང་ཝ་མོས། ངའི་རེ་བ་ལ་དགོང་ཚགས་འདི་ལ་   ོ་པོ་   ང་ཡོད་
བཞག་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང་།   ང་   ང་གིས།  གས་  ེ་ཆེ། ཞེ་  ག་བཞག་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང་།   ང་   ང་གིས།  གས་  ེ་ཆེ། ཞེ་  ག་
དགའ་པོ་   ང་།  ོད་རང་ཡང་ངའི་ནང་  ་དགོང་ཚགས་ཤིག་ལ་ངེས་པར་དགའ་པོ་   ང་།  ོད་རང་ཡང་ངའི་ནང་  ་དགོང་ཚགས་ཤིག་ལ་ངེས་པར་
 ་ཕེབས་དགོས་  ི་ཡོད། ཅེས་བཤད། ་ཕེབས་དགོས་  ི་ཡོད། ཅེས་བཤད།
   ང་   ང་གིས་  ང་ཝ་མོ་ལ་  ོབ་གསོ་གཅིག་   ོད་    ར་ཐག་   ང་   ང་གིས་  ང་ཝ་མོ་ལ་  ོབ་གསོ་གཅིག་   ོད་    ར་ཐག་
བཅད་ཟིན། ཉིན་  ེས་མར་ཝ་མོ་   ང་   ང་གི་ནང་  ་དགོང་ཚགས་  ་བཅད་ཟིན། ཉིན་  ེས་མར་ཝ་མོ་   ང་   ང་གི་ནང་  ་དགོང་ཚགས་  ་
 ེབས་པ་རེད། མོས་   ང་   ང་གི་ཆེད་  ་ཅི་གང་  ེར་མེད། དེའི་ཁར་ད་ ེབས་པ་རེད། མོས་   ང་   ང་གི་ཆེད་  ་ཅི་གང་  ེར་མེད། དེའི་ཁར་ད་
ལན་   ང་   ང་ནང་  ་ཁ་ལག་ཡག་པོ་བཟའ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ཆིག་ལབ་བ   བ། ལན་   ང་   ང་ནང་  ་ཁ་ལག་ཡག་པོ་བཟའ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ཆིག་ལབ་བ   བ། 
དགོང་མོ་དེར་   ང་   ང་གིས་  ང་དགོང་ཚགས་  ་ཐང་བཟོས་ཡོད། ད་དགོང་མོ་དེར་   ང་   ང་གིས་  ང་དགོང་ཚགས་  ་ཐང་བཟོས་ཡོད། ད་
ལན་   ང་   ང་གིས་ཁོ་རང་གཉིས་ཀའི་ཆེད་  ། ཐང་དེ་  ་  ོད་  ེ་རིང་ཞིག་ལན་   ང་   ང་གིས་ཁོ་རང་གཉིས་ཀའི་ཆེད་  ། ཐང་དེ་  ་  ོད་  ེ་རིང་ཞིག་
གི་ནང་   གས་ཡོད་པ་རེད།   ང་   ང་གིས་རང་ཉིད་  ི་མ  ་ཏོ་རིང་པོས་གི་ནང་   གས་ཡོད་པ་རེད།   ང་   ང་གིས་རང་ཉིད་  ི་མ  ་ཏོ་རིང་པོས་
ཐང་གང་  བ་བ  ངས་པ་རེད། འོན་  ང་ཝ་མོས་ཐང་འ  ང་    འི་ཐབས་ཐང་གང་  བ་བ  ངས་པ་རེད། འོན་  ང་ཝ་མོས་ཐང་འ  ང་    འི་ཐབས་
ལམ་འཚལ་  ིར།  ་  ོད་  ི་གཡས་གཡོན་  ་ཡག་པོ་བ  ས་  ང་།  ་ལམ་འཚལ་  ིར།  ་  ོད་  ི་གཡས་གཡོན་  ་ཡག་པོ་བ  ས་  ང་།  ་
 ོད་  ི ་  ེ ་རིང་བས་ཐང་མ་བ  ོབས་པར་  ོད་  ི ་  ི ་ལ་  ེ ་  ག་བ   བ་ ོད་  ི ་  ེ ་རིང་བས་ཐང་མ་བ  ོབས་པར་  ོད་  ི ་  ི ་ལ་  ེ ་  ག་བ   བ་
ནས་བ  ད་དགོས་  ག་པ་རེད། མདོར་ན་ཁོ་རང་  ོད་ཁོག་  ོངས་པར་ནས་བ  ད་དགོས་  ག་པ་རེད། མདོར་ན་ཁོ་རང་  ོད་ཁོག་  ོངས་པར་
 ག་པ་རེད། དེ་  ར་  ས་ནས་   ང་   ང་གིས་རང་ཉིད་  ི་  ོགས་མོ་ཝ་མོ་ ག་པ་རེད། དེ་  ར་  ས་ནས་   ང་   ང་གིས་རང་ཉིད་  ི་  ོགས་མོ་ཝ་མོ་
ལ་  ོབ་གསོ་ཡག་པོ་ཞིག་   ད་  བ་པ་རེད། ལ་  ོབ་གསོ་ཡག་པོ་ཞིག་   ད་  བ་པ་རེད། 

བ  བ་  ། བཟང་པོར་བཟང་ལན་དང་། ངན་པར་ངན་ལན།བ  བ་  ། བཟང་པོར་བཟང་ལན་དང་། ངན་པར་ངན་ལན།

༡༤༽ འ  ་ཅོག་ཅོག་པ་དང་  ོག་མ། 
ད  ར་ཁའི་  ས་ཤིག་ལ་ཅོག་ཅོག་པ་  ོའ་  ང་ལ་བ  ད་ནས། ཉི་འོག་ད  ར་ཁའི་  ས་ཤིག་ལ་ཅོག་ཅོག་པ་  ོའ་  ང་ལ་བ  ད་ནས། ཉི་འོག་
 ་   ིད་པོའ་ངང་   ་ལེན་བཞིན་ཡོད། ཁོས་འ  ་  ོག་མ་དེ་ཚས་སོ་སོའ་ ་   ིད་པོའ་ངང་   ་ལེན་བཞིན་ཡོད། ཁོས་འ  ་  ོག་མ་དེ་ཚས་སོ་སོའ་
གཉེར་ཚང་ནང་  ་  ོའ ་འ   ་  ོག་གསོག་པར་འཚལ་  ་འ  ོ་བ་ལ་སོགས་གཉེར་ཚང་ནང་  ་  ོའ ་འ   ་  ོག་གསོག་པར་འཚལ་  ་འ  ོ་བ་ལ་སོགས་
པའི་མཚམས་འཇོག་མེད་པའི་ལས་ཀ་མང་པོ་  ེད་  ི་ཡོད་པ་མཐོང་  ས། པའི་མཚམས་འཇོག་མེད་པའི་ལས་ཀ་མང་པོ་  ེད་  ི་ཡོད་པ་མཐོང་  ས། 

ཁོ་ཚར་  ིང་  ེ་ཚད་མེད་   ེ་ཡི་ཡོད། ཁོས་ཉམ་  ང་  ོག་མ་དེ་ཚས་མི་ཁོ་ཚར་  ིང་  ེ་ཚད་མེད་   ེ་ཡི་ཡོད། ཁོས་ཉམ་  ང་  ོག་མ་དེ་ཚས་མི་
ཚ་གང་འ  ་  ེད་ནས་   ིད་པོ་གཏོང་དགོས་  ི་ཡོད་པ་ཤེས་  ི་མི་འ  ག་ཚ་གང་འ  ་  ེད་ནས་   ིད་པོ་གཏོང་དགོས་  ི་ཡོད་པ་ཤེས་  ི་མི་འ  ག་
བསམ་  ི་ཡོད་པ་རེད། བསམ་  ི་ཡོད་པ་རེད། 
 འོན་  ང་ད  ན་ཁའི་ནམ་  ས་མ  ོགས་པོ་  ེབས་པ་དང་། འོན་  ང་ད  ན་ཁའི་ནམ་  ས་མ  ོགས་པོ་  ེབས་པ་དང་།
དེ་  ས་  གས་བསམ་མེད་པའི་ཅོག་ཅོག་པ་ལ་ཁ་ལག་ཟ་    ་  ་བ་དེ་  ས་  གས་བསམ་མེད་པའི་ཅོག་ཅོག་པ་ལ་ཁ་ལག་ཟ་    ་  ་བ་
ནས་མེད་པ་རེད། གལ་  ིད་གཏོང་ཕོད་ཅན་  ི་  ོག་མ་  མས་ནས་ནས་མེད་པ་རེད། གལ་  ིད་གཏོང་ཕོད་ཅན་  ི་  ོག་མ་  མས་ནས་
ཁོ་ལ་འ   ་  ོག་ཟ་    ་མ་   ད་པ་ཡིན་ན། ཅོག་ཅོག་པ་ཏན་ཏན་བ  ེས་ཁོ་ལ་འ   ་  ོག་ཟ་    ་མ་   ད་པ་ཡིན་ན། ཅོག་ཅོག་པ་ཏན་ཏན་བ  ེས་
 ོམ་  ིས་ཤི་ཚར་བ་རེད།  ོམ་  ིས་ཤི་ཚར་བ་རེད། 

བ  བ་  ། དཀའ་ལས་  ོན་ལ་བ   བ་ན་   ིད་པོ་  ེས་ལ་ཐོབ།བ  བ་  ། དཀའ་ལས་  ོན་ལ་བ   བ་ན་   ིད་པོ་  ེས་ལ་ཐོབ།

པོ་ཀ་ཧོན་ཊས྄།
མ་   ་རཱི་གཏན་  ོབ་  ི་བསམ་  ིང་ཚ་རིང་  ་མོས་བ    ར།

ལེ  ་དང་པོ། གཞིས་ཆགས་གསར་པ།ལེ  ་དང་པོ། གཞིས་ཆགས་གསར་པ།
བ  ེ་  ང་  ེབས་པ། བ  ེ་  ང་  ེབས་པ། 

དེས་མི་ཚད་པོ་  ་ཏན་  ི་བ  ིད་ཉམས་  ན་པའི་མཐོང་  ང་དེས་ཁོ་པ་ནི་བ  ར་འོས་དེས་མི་ཚད་པོ་  ་ཏན་  ི་བ  ིད་ཉམས་  ན་པའི་མཐོང་  ང་དེས་ཁོ་པ་ནི་བ  ར་འོས་
 ི་   ལ་པོ་ཞིག་གི་མཐོང་  ང་རང་བཞིན་  ིས་  ེབས། ཁོང་གིས་ངས་  ེད་ཚར་ཞི་ ི་   ལ་པོ་ཞིག་གི་མཐོང་  ང་རང་བཞིན་  ིས་  ེབས། ཁོང་གིས་ངས་  ེད་ཚར་ཞི་
བདེ་འ  ལ་བར་  ེབས་པ་ཡིན། ལག་  གས་དེ་ཚ་ནི་དེའི་མཚན་དོན་ཡིན། ད་  ང་ང་བདེ་འ  ལ་བར་  ེབས་པ་ཡིན། ལག་  གས་དེ་ཚ་ནི་དེའི་མཚན་དོན་ཡིན། ད་  ང་ང་
 ེད་ཚར་ཚང་ཞིག་   ག་    འི་རེ་བ་ཡོད། ཅེས་ག  ངས་  ས། ཇོན་སི་མིཐ་ཡིས་  ེད་ ེད་ཚར་ཚང་ཞིག་   ག་    འི་རེ་བ་ཡོད། ཅེས་ག  ངས་  ས། ཇོན་སི་མིཐ་ཡིས་  ེད་
ལ་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ཞེས་  ིས་པར། པོ་  ་ཏན་  ིས། ང་ལ་མེ་འཕེན་  ེད་  ི་  ེད་ལ་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ཞེས་  ིས་པར། པོ་  ་ཏན་  ིས། ང་ལ་མེ་འཕེན་  ེད་  ི་  ེད་
ཚའི་མཚན་ཆ་དེ་དགོས་  ི་འ  ག  ཅེས་བཤད།  ད་ཆ་དེར་ལན་   ག་    འི་ཚབ་ལ་ཚའི་མཚན་ཆ་དེ་དགོས་  ི་འ  ག  ཅེས་བཤད།  ད་ཆ་དེར་ལན་   ག་    འི་ཚབ་ལ་
གཞིས་འ  ོར་བ་ཚ་ཕན་  ན་  ་རེས་  ེད་བཞིན་ཡིད་ལ་དངངས་   ག་   ེས། གཞིས་འ  ོར་བ་ཚ་ཕན་  ན་  ་རེས་  ེད་བཞིན་ཡིད་ལ་དངངས་   ག་   ེས། 

ཁོང་ཚས་ཕན་  ན་  ། ང་ཚས་ཁོ་ལ་འདོད་པ་དེ་   ད་ན་ཁོས་ང་ཚ་ཚང་མ་གསད་ཁོང་ཚས་ཕན་  ན་  ། ང་ཚས་ཁོ་ལ་འདོད་པ་དེ་   ད་ན་ཁོས་ང་ཚ་ཚང་མ་གསད་
 ི་རེད། ཅེས་ཤོད་རེས་  ས། ཁོང་ཚ་ཚང་མའི་མིག་བ  ་དེ་ཇོན་སི་མིཐ་ལ་གཏད།  ི་རེད། ཅེས་ཤོད་རེས་  ས། ཁོང་ཚ་ཚང་མའི་མིག་བ  ་དེ་ཇོན་སི་མིཐ་ལ་གཏད། 
ཁོས་ཁོང་ཚར་ཞི་འཇམ་  ེད་དགོས་པའི་བ  ་བཏང་ནས། ང་ལ་པོ་  ་ཏན་  ི༌རེ་བ་ཁོས་ཁོང་ཚར་ཞི་འཇམ་  ེད་དགོས་པའི་བ  ་བཏང་ནས། ང་ལ་པོ་  ་ཏན་  ི༌རེ་བ་
དེར་དོར་  བ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད།  ེད་ཚས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་གནང་རོགས། ཞེས་དེར་དོར་  བ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད།  ེད་ཚས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་གནང་རོགས། ཞེས་
བཤད། གཞིས་འ  ོར་བ་ཚས་ཇོན་སི་མིཐ་ལ་  བས་ཆེན་  ི་འགོ་གཙ་དེ་དང་  ད་བཤད། གཞིས་འ  ོར་བ་ཚས་ཇོན་སི་མིཐ་ལ་  བས་ཆེན་  ི་འགོ་གཙ་དེ་དང་  ད་
ཆ་  ེད་པར་མངགས། པོ་  ་ཏན་  ིས་དགའ་   ོའ་ངང་ཁོང་ཚའི་རིན་ཆེན་ནོར་  འི་ཆ་  ེད་པར་མངགས། པོ་  ་ཏན་  ིས་དགའ་   ོའ་ངང་ཁོང་ཚའི་རིན་ཆེན་ནོར་  འི་
ལག་  གས་  མས་  ངས། འོན་  ང་ཁོང་ལ་དངོས་འ  ེལ་  ི་དགོས་མཁོ་ནི་མེ་ལག་  གས་  མས་  ངས། འོན་  ང་ཁོང་ལ་དངོས་འ  ེལ་  ི་དགོས་མཁོ་ནི་མེ་
འཕེན་  ི་མཚན་ཆ་  མས་རེད། འཕེན་  ི་མཚན་ཆ་  མས་རེད། 

ཇོན་སི་མིཐ་ཡིས་  ོ་ཕམ་ཆེ་མདོག་ཁ་པོས། ཨ་ཁ། ང་ཚས་མེ་འཕེན་  ི་མཚན་ཇོན་སི་མིཐ་ཡིས་  ོ་ཕམ་ཆེ་མདོག་ཁ་པོས། ཨ་ཁ། ང་ཚས་མེ་འཕེན་  ི་མཚན་
ཆ་དེ་ཚ་  ེད་རང་ལ་  ལ་  བ་མ་སོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ལག་ཆ་དེ་ཚ་ང་ཚའི་ཆ་དེ་ཚ་  ེད་རང་ལ་  ལ་  བ་མ་སོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ལག་ཆ་དེ་ཚ་ང་ཚའི་
 ོན་   ག་པའི་མཚན་ཆ་གཙ་བོ་ཁོ་ན་རེད། ཅེས་བཤད། དེ་ནས་པོ་  ་ཏན་  ིས་ཉེ་ ོན་   ག་པའི་མཚན་ཆ་གཙ་བོ་ཁོ་ན་རེད། ཅེས་བཤད། དེ་ནས་པོ་  ་ཏན་  ིས་ཉེ་
འཁོར་  ་ཡོད་པའི་མེ་   ོགས་  ི་མདོང་མོ་དེ་དག་ལ་མ  བ་མོ་བ  གས་ནས།  ས་འཁོར་  ་ཡོད་པའི་མེ་   ོགས་  ི་མདོང་མོ་དེ་དག་ལ་མ  བ་མོ་བ  གས་ནས།  ས་
ན་ང་ལ་དེ་ཚ་དགོས། ཞེས་བཤད། ཇོན་  ིས་རེ་  ོས་ཆེ་མདོག་ཁ་པོས།  ས་ན་ན་ང་ལ་དེ་ཚ་དགོས། ཞེས་བཤད། ཇོན་  ིས་རེ་  ོས་ཆེ་མདོག་ཁ་པོས།  ས་ན་
འ  ིག་གི་རེད།  ེད་ལ་དེ་དག་བདག་པ་རེད།  ེད་  ི་མི་དེ་ཚས་དེ་དག་ཚང་མ་འ  ིག་གི་རེད།  ེད་ལ་དེ་དག་བདག་པ་རེད།  ེད་  ི་མི་དེ་ཚས་དེ་དག་ཚང་མ་
འ  ེར་ན་འ  ིག  ཅེས་བཤད་པས། པོ་  ་ཏན་དགའ་པོ་   ང༌། འོན་  ང་ཁོང་གི་མི་འ  ེར་ན་འ  ིག  ཅེས་བཤད་པས། པོ་  ་ཏན་དགའ་པོ་   ང༌། འོན་  ང་ཁོང་གི་མི་
 མས་  ིས་མེ་   ོགས་མདོང་མོ་བ  ག་ཐབས་  ས་  ང་དེ་དག་སའི་  ང་ལ་ཕར་ མས་  ིས་མེ་   ོགས་མདོང་མོ་བ  ག་ཐབས་  ས་  ང་དེ་དག་སའི་  ང་ལ་ཕར་
ཙམ་ཡང་འ  ོག་  བ་  ི་མེད།ཙམ་ཡང་འ  ོག་  བ་  ི་མེད།

མཁན། འ  ང་    ར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་   ང་བ་རེད། མོ་རང་གི་མ  ་ཏོ་རིང་པོའ་  ེ་ མ་   ་རཱི་གཏན་  ོབ་  ི་བས

༄༅། །ཨེ་སོབ་  ི་བ  བ་    ང་། ༄༅། །ཨེ་སོབ་  ི་བ  བ་    ང་།  

 ་མ  ད་    །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

 ་མ  ད་    །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

 ན་དགའ་   ལ་མཚན་  ིས་བ    ར།



 ི་ལ། ི་ལ།   
 ས་མཉེན་ཞིང་   ་བཟང་  ན་པའི་  ི་ལ་ནི། བོད་གངས་ཅན་  ི་ས་  ལ་ཕལ་ཆེ་བར་
ཡོད་པ་དང་། མིས་བདག་   ོང་  ེད་པའི་འོ་འ  ང་ཤ་ཟན་  ོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་པས། 
གཙ་བོ་ཙ་ཙ་གསོད་པར་བེད་   ོད་  ེད་ཅིང་། མང་ཆེ་བ་མིའི་ཁང་  ིམ་  ་གནས་
བཅས་ནས་མིའི་གསོ་   ོང་
ལ་  ེན་  ི་ཡོད། ཟས་  ི་
གཙ་བོ་  ་  ི  ་དང་།  ི་
བ།  ་བ། འ  ་   ང་། རི་
བོང་སོགས་བསད་པའི ་
ཤ ་རིགས་ལ ་འཚ ་  ེན་
 ེད་ཅིང་། མིག་དང་  ་
བ་གཉིས་བེད་   ོད་  ས་
ཏེ ་  ོག ་ཆགས་  ོ ན ་ལ ་
མཁས།  མཚན་ལ་མཐོང་  བ་པའི་  ས་པ་མི་ལས་  བ་   ག་ཙམ་  ི་ཆེ་ཞིང་།   ་གོ་
 བ་པའི་  ས་པ་དང་། ཚ་  ོད་བཟོད་པའི་  ས་པ་ཆེ།  ི་ལའི་ཆ་  ོམས་ཚ་ཚད་ལོ་ 
༡༢ ནས་ ༡༤ ཙམ་ཡིན། ཞི་མི་  མས་གཙང་   ་དོད་ཅིང་།  ་ཚད་མང་པོ་  ེས་   ་
 ག་ནས་  ོད་  ི་ཡོད། དེ་བཞིན་དེ་དག་གིས་སོ་སོའ་བཤང་གཅི་  མས་  ེད་པས། 
མིང་གཞན་  ་བཤང་བ་  ེད་དང་།  ེད་  ེད་ཅེས་པའང་འབོད་པ་ཡིན།
  ས་ཚད་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༥༠ ནས་ ༨༠ ཡས་མས་དང་། ཕལ་ཆེ་བའི་
 ིད་ཚད་ཀི་ལོ་ ༢ ནས་ ༥༌༥ ཙམ་ཡོད། དེའི་མིག་སེར་ལ་  ོར་བ་དང་། མཆེ་བ་བཞི་
དང་  ན་ཞིང   ང་ལག་  ེར་མོ་དང་བཅས་པ་མ་ཟད།  ས་  ི་   ་མདོག་ཅི་རིགས་
ཡོད། མ  ག་མ་རིང་ལ་སེན་ཊི་མི་ཊར་ ༢༠ ནས་ ༣༥ བར་  ་ཡོད་པ་སོགས་  ི་  ད་
ཆོས་  ན། དེ་དག་གི་མངལ་  ས་ཉིན་ ༦༤ ནས་ ༦༧ ཙམ་ཡིན་ལ། བཙའ་ཐེངས་
རེ་ལ་ཞིམ་   ག་ ༣ ནས་ ༥ བར་  ་   ེ་ཞིང་།   ་  ་དང་པོ་དེ་གཞན་ལས་  ང་བ་ཡོད། 
ཞིམ་   ག་  མས་  ི་འོ་ཐག་བ  ན་  ག་   ག་བ  ན་ནང་  ད་ལ་གཅོད་  བ།  ི་ལའི་
མིང་གི་  མ་  ངས་ལ། ཞི་མི་དང་། ཞིམ་  །  མ་  །  ི་བ་ཟ།  ི་བའི་ཟས་ཅན།  ེད་
 ེད། བཤང་བ་  ེད།    ས་མཁན།  ས་བ   མ།  ོང་གི་   ེ  ་བཅས་སོ། །

 ་  ི  ། ་  ི  ། 
 ི  ་འདི་ནི།  ན་ལ་གནས་པའི་  ་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། བོད་གངས་ཅན་  ི་ས་
གནས་གང་སར་    ན་  ་འབབ་པའི་  འི་    ད་  ་འཚ་  ོད་  ེད། དེའང་གནས་  ལ་
མི་  ོ་བར་ནམ་  ས་བཞི་ཀར་  ལ་གཅིག་  ་  ོད་པ་ཡིན། དེ་ཉིད་འ  ར་བའི་   ར་
ཚད་མ  ོགས་ལ། ནམ་འཕང་གཅོད་པའི་གཤོག་  ལ་ཞན་ཡང་།  ང་  གས་བཟོད་
པའི་  ས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་  ་ལ་འ  ལ་བའི་  ལ་མཁས། དེ་ལ་མིག་གདང་འ  མ་
 ི་   ི་མོ་ཞེས་པའི་མིག་  གས་ག  མ་པ་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། དེས་  འི་
གཏིང་  ་འ  ལ་  བས་མིག་   ོབ་པའི་ཐོག  འི་ནང་  ་  ས་  ན་གང་ཙམ་འ  ལ་
ནས་ཉ་སོགས་འཛན་  བ་  ི་ཡོད། 
 ཟས་  ་  འི་ནང་གི་ཉ་  ན་དང་། ས་  ་གཉིས་  ི་འ  ་  ིན་བཅས་
ལ་འཚ་  ེན་  ེད།    ན་  ་  འི་    ད་  ི་གཡས་གཡོན་  ་  ོད་ཅིང་།  ོ་ཐོག་  ་བབ་
ནས་ལིང་ལིང་  ེད་པ་དང་། མ  ག་མ་བཏེག་ཙམ་བཏེག་ཙམ་  ེད་པ་ཡིན། མ  ་

དང་  ང་པ་  ང་རིང་
ལ། གཤོག་པ་དང་
མ  ག་མ་  ང་  ང་། 
མགོ་བོ་དང་། གཉའ་
བ།   བ་  ོད།  ོ་
བ། བ  ་ཐེར་བཅས་
 ི ་མདོག་ཁམ་ནག་
དང་། གཤོག་པ་དང་།

མ  ག་   ོ་ནག་པོ་ཐལ་ཞད་  ན་ཡང་། ཨོག་མ་དཀར་པོ་ཡིན་པས།  ལ་མིས་
 ི  ་ཨོག་དཀར་ ི  ་ཨོག་དཀར་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན། 

  ོང་ཚང་ནི།  ་ཡོད་སའི་ཉེ་  ོགས་ཟམ་པའི་འོག་གི་སེར་ཁ་དང་། 
 ོ་  ིག་བར་ལ་སོག་མ་དང་།  ོག་ཤིང་། ལོ་མ་སོགས་  ིས་བཅའ་བ་ཡིན།  ལོ་རེའི་
 ་དང་པོ་ནས་  ་པའི་ནང་  ད་ལ་  ོ་ང་གཏོང་ཞིང་། ཐེངས་རེ་ལ་  ོ་ང་བཞི་  ་གཏོང་
བ་ཡིན།  ོ་ང་དེ་ཡང་ཉིན་ ༡༦ ཙམ་ལ་  ིན་  བ།  ་  ི  འི་ཤ་  ན་  ་   ར་བས་ཤ་
 ག་སེལ་ཞིང་། ཨོག་མ་   ངས་པ་སོགས་ལ་ཕན། 

   ག་  ོགས༌   གགགགགགགགགགགགགགགགག་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ོོོོོོོགགགགགགགགགགགགགགགགགསསསསསསསསསསསསསསསསསས༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌

   ོམ་   ིག་འགན་འཛན།    ་ཀ  ་  ོན་ལམ།
   ོམ་   ིག་པ།   ན་དགའ་   ལ་མཚན། 
   ་དག་པ།    ང་ཚ་རིང༌།
  རི་མོ་བ།   ཚ་བ  ན། བ  ན་འཛན་  ཌ་པ།
   བ་བ  ན་སངས་   ས།

ཕ་  ལ་ཤེས་  འི་བང་མཛད་  ི་ཡིག་འ  ེལ་ཚང་མ་གཤམ་གསལ་ཁ་  ང་ཐོག་ཡོང་བ་  །
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   ་  ལ་མཁས་པ་  ་བ  ་ཤིས།   ་  ལ་མཁས་པ་  ་བ  ་ཤིས།
 ན་དགའ་   ལ་མཚན།

རི་མོ་འ  ི་མཁན།གོ་  ར་བོད་  ིམ། 
རི་མོ་འ  ི་མཁན།གོ་  ར་བོད་  ིམ། 
བ   ད་པ་ག  ཌ། མིང་ག  ང་ཨང་། ༢༩
བ   ད་པ་ག  ཌ། མིང་ག  ང་ཨང་། ༢༩

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

མཐར་    ་  ལ་རིམ་པ་   བ་པའི་  ེས་ལ་  ང་  ོགས་  ོང་གི་    ་  ལ་པ་  ེ་  ད་གཉིས་བདམ་དགོས་པ་  ར། ག  ་དཔང་ཁག་ག  མ་  ིས་    ་  ལ་པ་རེ་རེར་ཨང་  ངས་གནང་བ་  མས་ ོགས་བ  ོམས་བ   བ་  ེ༌   ོག་   ང་  ས་པ་བཞིན། ཅོན་ཏ་ར་གཏན་  ོབ་ནས་ཡིན་པའི་  ་བ  ་ཤིས་དང་།  ་  ་ནས་ཡིན་པའི་  ་རབ་བ  ན་གཉིས་  ང་  ོགས་  ོང་གི་    ་  ལ་པའི་འ  ས་མིར་  ད་པའི་གསལ་བ   གས་  ས།

དེ་  ར་ག  གས་མཐོང་   ང་འ  ིན་བ    ད་ནས་  ང་  ོགས་  ོང་གི་འ  ས་མི་  ་  ་ཡིན་པའི་གསལ་བ   གས་གནང་མ་ཐག  ཕ་དོན་   བ་དང་མ་གཡང་འཛམས་གཉིས་  ི་གདོང་ལ་   ིན་པའི་འོག་ནས་  ོ་  ར་  ་ཐོན་པའི་  ི་ག  གས་ཉི་མ་བཞིན། དགའ་བའི་འོད་མདངས་དང་།   ིད་པའི་འ  མ་དཀར་རང་དབང་མེད་པ་ཐོན།  ག་པར་  ་ཨ་མ་གཡང་འཛམས་  ི་མིག་གཉིས་ལ་དགའ་ཚར་  ི་  ་  བས་ཕོག་  ེ། མ  ར་ཚས་  ེང་ནས་མཆི་མ་ཉིལ་ཉིལ་   ང་། 

དེ་ནས་ཕ་དོན་   བ་བཟའ་  ་གཉིས་  ིས་ཨ་ཇོ་  ག་པས་གཙས་པའི་ནང་མིར།  གས་  ེ་ཆེ།  ེས་མ་བཀའ་  ིན་འཇལ་ཆོག ད་དགོངས་པ་  ་ཡི་ཡིན། ཞེས་བཤད་དེ་འ  ོ་  བས་ ེད་ཁར། ཨ་ཇོ་  ག་པས་ཞལ་ལག་མཆོད་ནས་ཕེབས་  ས་  ང་། ཁ་ལག་  ར་མ་ཡོང་ ོན་ལ་བཟོས་ཟིན་པས་  ་ཡི་མིན། ཞེས་  ས་ཏེ་རང་  ིམ་  ་ལོག  ནང་  ་འ  ོར་མ་ཐག་ཨ་མ་གཡང་འཛམས་  ིས་ཁ་ལག་ཚ་པོ་བཟོས། 

ཡང་ཁ་ལག་ཟ་བཞིན་ཨ་མས། ང་ཚའི་  ་ལ་   ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་འ  ག ད་ང་ཚས་འ  ིན་བཅོལ་གཏང་དགོས་འ  ག ཅེས་བཤད་པར། ཕ་དོན་   བ་  ིས་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་   བ་  ོར་དང་   གས། སང་ཉིན་ནས་ཨ་མ་  ེད་རང་གིས་དགོན་པར་འ  ིན་བཅོལ་འ  ལ་བར་འ  ོ་དགོས་པའི་ནན་བ  ོད་  ས། ཨ་མས་  ང་སང་ཉིན་ནས་འ  ིན་བཅོལ་འ  ལ་འགོ་བ  གས་ཏེ། མཐར་འ  ན་   ར་མ་ཚར་བར་  ་འ  ིན་བཅོལ་ཆད་མེད་  ལ།  

ནོར་འཛན་  ་མོ།
Class VI
S.O.S. T.C.V. School 
P.O. Bylakuppe-571104
Distt. Mysore 
(Karnataka State) INDIA

     ངས་    ག་  ོགས་འདི་བཟོ་དོན་ནི། ད  ིན་
ཡིག་ཡར་   ས་གཏོང་བའི་ཆེད་  ་ཡིན།  ས་མོ་
དང་    ག་  ོགས་  ེད་འདོད་ཡོད་ན། ཡིག་འ  ེལ་
ད  ིན་ཡིག་ཐོག་ཡོང་བ་  །

རི་མོ་འ  ི་མཁན།   ོ་བཟང་ཤེས་རབ། རི་མོ་འ  ི་མཁན།   ོ་བཟང་ཤེས་རབ། 
སེར་  ེས་  ེ་ཧོར་ག  ང་གསར།སེར་  ེས་  ེ་ཧོར་ག  ང་གསར།

རི་མོ་འ  ི་མཁན།  བ  ་ཤིས་འ  ིན་ལས།རི་མོ་འ  ི་མཁན།  བ  ་ཤིས་འ  ིན་ལས།
གོ་  ར་བོད་  ིམ། ད  ་པ་པ  །གོ་  ར་བོད་  ིམ། ད  ་པ་པ  ། རི་མོ་འ  ི་མཁན།  བ  ན་འཛན་ཡོན་ཏན།རི་མོ་འ  ི་མཁན།  བ  ན་འཛན་ཡོན་ཏན།དྷ་ཤོད་བོད་  ིམ། བ   ད་པ་འཁོར་ལོ།དྷ་ཤོད་བོད་  ིམ། བ   ད་པ་འཁོར་ལོ།

རི་མོ་འ
 ི་མཁན

། བ  ་
ཤིས་ད

གའ་བ
་ལ། 

རི་མོ་འ
 ི་མཁན

། བ  ་
ཤིས་ད

གའ་བ
་ལ། 

 ང་ཏོག
་ཐོན་མ

ི་སཾབྷོ་ཊ
།  འཛ

ན་རིམ
་   ག་པ

།
 ང་ཏོག

་ཐོན་མ
ི་སཾབྷོ་ཊ

།  འཛ
ན་རིམ

་  ག་པ
།

 ་མ  ད་    །༌༌༌༌༌༌༌༌༌

བོད་  ི་  ོག་ཆགས་ངོ་   ོད།བོད་  ི་  ོག་ཆགས་ངོ་   ོད།

རི་མོའ་  ིང་ཁ།རི་མོའ་  ིང་ཁ།

༄༅། །འ  ོད་བ  ེན་གདམས་ངག
ཁ་ལག་གི་  ེས་  ་ཐ་མག་འཐེན་ན།   ན་
ན ད ་ ན ་
   འི ་ ཉེ ན ་
ཚབས་ཆེ ་
 ་ གཏོ ང ་
གི་ཡོད། 

དལ་ཡང་    ན་བ  ན་པས་    ག་ཤར་འ  ན་   ར་ཐོབ་པ་ཙམ་མིན་པར།  གས་   ང་རིང་པོར་ཀེ་ལོ་རི་(calorie)མང་པོ་མེད་པ་བཟོ་  བ། དེ་མིན་  ས་  ལ་  གས་ཆེན་པོ་བ  ེས་ན་ཀེ་ལོ་རི་མང་བ་མེད་པ་བཟོ་  བ་  ང་། ོན་ཡོངས་ནས་  ས་  ལ་རན་པོ་དེས་ ས་པ་ཆེ་བ་འཐོན་  ི་ཡོད།
སི་ཏའི་འ  ས་  ་(custard apple)ཡིས་ཟས་འ  ་བར་རོགས་  ེད་ཅིང་། ཞེ་མེར་དང་།    ག་པ། དཀར་བཤལ་དང་དམར་བཤལ་  ི ་བཤལ ་ནད ་རིགས། མགོ ་ཡོམ་བཅས་  ི ་བཅོས་ཐབས་  ་བེད་  ོད་  ེད་པ་ཡིན། 

མར་ནི་   ེ་འཕེལ་  ི་  ས་པ་དང་། ཤ་མདོག འ  ་  ེད་མ་ལག་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ་གསོ ་བ ་དང ་ ན་ཤེས་ཡར་  ས་འ  ོ ་བ ་ལ འ ང ་ ཕ ན ་ བས་ཆེ། 

ཨ ། ཨ །

༄༅། །དཔག་མེད་ཞིང་གི་མཆོག་ག  མ་བདེན་  ོབས་དང་། །  ང་  ོང་
ཆོས་ཉིད་  ེན་འ  ེལ་བ   ་མེད་  ི། །མ  ་དང་དཀར་  ོགས་   ོང་ལ་མངའ་
གསོལ་བའི། །བེ ག་ཙ་  མ་  ལ་དམག་ཟོར་   ལ་མོ་དང་། །བཀའ་
  ང་  ོ་  ེ་  ག་  ན་འཁོར་བཅས་  ི། །འ  ིན་ལས་  མ་བཞི་
གཡེལ་བ་མེད་པ་ཡིས། །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་   ར་བ་  ོགས་སོ།། །།

ཞབས་བ  ན་  ོན་ཚགཞབས་བ  ན་  ོན་ཚག
༄
ག

  ོར་དངོས་  ེས་ག  མ་  ོར་དངོས་  ེས་ག  མ་
ཚང་བ་ཞིག་དགོས།ཚང་བ་ཞིག་དགོས།

“བོད་པའི་  ོལ་    ན་  ི་ཐོག་ནས་  ད་ལས་པ་ལ་  ་  ངས་དེ།  ་བ་གང་ཞིག་འགོ་མ་བ  གས་གོང་ནས་ལས་ཀ་དེའི་   ོར་དངོས་  ེས་ག  མ་ ི ་གནས་  ལ་ཆ་ཚང་  ོགས་མཁན་ཞིག་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡང་ཆ་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། སོ་སོས་བ  ག་ད  ད་  ས་ནས་ངེས་པ་  ེད་དགོས་པ་རེད། དེང་སང་དེང་རབས་  ི་ ོབ་   ོང་  ེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་མ་ཤེས་གོང་ནས་ཁས་  ངས་ཤིང་ཆ་བཞག་ནས་འ  ོ་མཁན་མང་པོ་ཞེ་  ག་རེད། ངས་གང་བཤད་པ་དེ་  ེད་རང་གིས་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་ན་ཤེས་ཡོད་མ་རེད།”        ཅེས་པ་འདི་  ི་ལོ་ ༢༠༡༠  ་ ༩ ཚས་ ༦ ཉིན་དྷ་ས་བོད་  ི་དཔེ་མཛད་ཁང་  ་   ལ་   ིའི་བོད་  ི་  ད་ལས་པའི་ཚགས་འ  ་ཐེངས་དང་པོའ་ད  ་འ  ེད་མཛད་  ོའ ་ཐོག་དམིགས་བསལ་   ་མ  ོན་བཀའ་  ི་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ག  ང་བཤད་གནང་བ་ནས་  ར་འདོན་  ས།

རི་མོ་འ
 ི་མཁན

། བ  ན
་འཛན

་གཡང
་  ོན། 

རི་མོ་འ
 ི་མཁན

། བ  ན
་འཛན

་གཡང
་  ོན། 

ཀ  ་ཊ
་ཀ ཅི

 ་ ་ 
་ པ་ར

ི་ཤཐ་མ
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