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’ གསོ་བའི་མདོ་ཆེན་ ོ་ཡངས་ལ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ངེད་རའི་ ལ་ཁབ་ ང་བ་འདི་
ནང་ མི་སེར་ཡང་ ང་བ་ཞགི ་ལས་མེད་པ་མ་ཟད་ ལོ་ ར་ ི་མི་འཕེལ་འབོར་ཚད་ ང་གང་
བས་དམའ་བར་ཡདོ ་པ་ལས་ ད་ ་ངེད་རའི་ ལ་ཁབ་ ་མི་འབོར་མང་བའི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་
མེད། དེ་ཡིན་ ང་འཛམ་ ིང་ ལ་ཁབ་གཞན་ མས་ ་དེའི་དཀའ་ངལ་ཇི་ ང་ངེད་རའི་ག ང་
ནས་ལེགས་པོར་ཤསེ ་ ོགས་ ང་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན་ མི་འབོར་མང་ ་སོང་ན་ ལ་ཁབ་ཡར་ ས་ལ་
གནོད་ ོན་ ང་ངསེ ་འ ག་པར་བ ེན་ དེའི་ཐབས་ཤེས་ངེད་རང་ཡང་ད་ ་ནས་མནོ་བསམ་
བཏང་དགོས་པ་འ ག། དཔེར་ན་ ད་རེས་ག ང་ནས་མི་སེར་ལ་བཟའ་ ོད་དང་ ཤེས་ཡོན་
ོབ་ ངོ ་ ན་བཅོས་ ོགས་རམ་སགོ ས་ ི་ཕན་ཐབས་ཇི་ཙམ་གནང་བ་ད་ེ ཉིད་ མི་སེར་ ང་བ་
ལས་མེད་ན་ག ང་ནས་ཕན་ཐབས་བདེ་བས་ ག་ ེ་མཛད་ བ་པར་འ ག་པ་དང་ དེ་མ ངས་
ི་ ལ་ནས་ཅ་དངོས་བ བ་ ་ཡང་གང་ ང་ལས་མ་དགོས་ཚེ་ ི་ད ལ་མཁོ་ བ་དེ་ལ་ཡང་ཕན་
ཐབས་འོང་ངེས་འ ག་བ ན་ མི་འཕེལ་བཀག་ཐབས་ ི་ལས་དོན་ད་ ་ནས་ དེ ་མ་ བ་ན་
རིང་མིན་ངེད་རའི་ ལ་ཁབ་འདི་ཉིད་མི་འབོར་དཀའ་ངལ་ ིད་ ག་ངེས་པར་ཕོག་ངེས་འ ག་ཅིང་
དེ་ ར་ཕོག་ན་ ིར་ ལ་ཁབ་ ི་ཡར་ ས་ལ་གནོད་པས་མི་ཚད་ མི་སེར་རེ་རེ་བཞིན་ འི་ལ་ོ
འཁོར་ལག་ཐོབ་ ི་འོང་འབབ་ལ་གནོད་པར་འ ག་བ ེན་ དེ་ ར་ན་གོང་འཕེལ་དང་ འཆར་
གཞིའི་ལས་ ངས་ལ་སེལ་མ་ བ་པའི་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བ་ཞིག་འཐོན་ངེས་འ ག།
ལོ་ངོ་ཁ་ཤས་ ི་ ོན་ནས་འཆི་ ེན་ ི་ ངས་ཚད་གང་ ང་འབབ་ཡོད་པ་དང་ ེ་ཚད་
ི་ ངས་འབོར་ནི་ ར་དང་འ ་བ་ལས་ ང་ ག་ ེ་སོང་ཡོད་པར་བ ེན་ ངེད་རང་ནས་ ལ་ཁབ་
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ཡར་ ས་གཏོང་ འི་དོན་ ང་པོས་མི་ཚད་པར་ ་ཚ་གསོ་ ོང་ ་ཐབས་དང་ ེ་འགོག་གི་ཐབས་
ཤེས་བ མ་ ་རེ་ཡང་གང་བས་གལ་ཆེ་བར་འ ག།
དེར་བ ེན་ ན་གཞོན་མི་རིགས་ཡོངས་ལ་ ེ་འགོག་གི་ལས་དོན་ལ་ཕན་པའི་ ོགས་
རམ་དང་ཕན་ཐབས་གཅིག་མ ངས་ ་གང་ ག་ ་དགོས་པར་འ ག་པ་ལས་ ལ་ཁབ་འདི་ཉིད་
ཡར་ ས་གོང་འཕེལ་ཙམ་ ིས་མི་ཚད་པར་ མི་འབོར་འཕེལ་བ ེད་ ི་དཀའ་ཚེགས་མེད་པའི་ ོ་
ནས་ ང་མི་མང་བདེ་བར་འགོད་ འི་ཆེད་ ་ ོད་ནས་ ེ་འགོག་ག་ི ལས་དོན་ཅི་ ག་གང་ ག་གི་
་བ ེད་དང་ལེན་ ་དགོས་པ་ཡིད་ངསེ ་བ ི། ཞེས་ཤིང་ ི་ ་ ༧ ཚེས་ ལ།
འཇིགས་མདེ ་སེ ེ་དབང་ ག།
འ ག་ ལ་པོ།
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’ ད་ལན༑ དེ་ནི་ང་བཅས་རའི་དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ ལ་ཁབ་འདི་ནང་ ོན་ ོན་
ལ་བ་གོང་མ་དང་ཕམ་ ་གིས་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ི་ཆོས་ གས་དང་ ིགས་ལམ་ མ་
གཞག་ ་ ལ་ཁབ་ ི་ ོག་ཤིང་བ མ་ཅིག་གལ་ཆེཝ་ ེ་བ ི་གནངམ་མ་ཚད་ ང་བཅས་རའི་
ཆོས་ གས་དེ་ ནང་པ་སངས་ ས་པའི་ཆོས་དང་ དེ་ནང་ལས་ཡང་ ཐེག་ཆེན་གསང་ གས་ ི་
ཆོས་ཨིན་པ་ལས་བ ེན་ཏེ་ གསང་ གས་ ི་ཆསོ ་ ་ི ་བ་མཐའ་དམ་ཚགི ་འདི་རང་གཙོ་བརོ ་
བ ེན་ཏེ་ ོད་པ་ལས་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་འདི་ག་ནི་བ་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ིད་ཏོག་ཏོ་ཅགི ་ ེ་
ོད་མི་འདི་ཨིན་མས།
དེ་རང་འབད་ ང་ ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ ་ི ིད་ ག་དང་ཕན་ཐབས་ ་བ ་ ེ་
ལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་གི་ལས་རིམ་འགོ་བ གས་བཞིན་ན་ལས་ ར་ ད་ ོ་ ན་ཚོད་ལོ་
ངོ་ཉི་ ་ ་བཞི་དེ་ཅགི ་ཡར་སོང་པའི་བར་ན་ ང་བཅས་ར་གོང་འཕེལ་ ི་ ་འདི་རང་ ་འགེངས་ཏེ་
ོད་དཔ་ད་ ལ་ཁབ་ ི་གོང་འཕེལ་དང་མི་སེར་ ་ི ིད་ ག་ ་འདི་ ཕན་ཐོགས་ ོམ་ ེ་རང་
ང་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ ལ་ཁབ་གངོ ་འཕེལ་འ ཝོ ་ད་རང་ ང་བཅས་རའི་ཆོས་དང་ ལ་ཁབ་
རང་དབང་རང་བ ན་ ི་ ད་ཆོས་གཞན་དང་མ་འ ་བའི་ལམ་ གས་ ོལ་དང་ ིགས་ལམ་ མ་
གཞག་ ་ ག་ ་ཡ་རེ་མ་དགོཔ་ ེ་ འཛམ་ ིང་གི་ ལ་ཁབ་ག་བ་ཡ་ ག་ ེ་གིས་ ེ་ཡོདཔ་བཞིན་
་ ད་རེས་ནངས་པ་ ང་བཅས་ར་གསི ་འབད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ ་ རོགས་ ི་ལམ་ གས་ ་
དཔེ་བ ་ ེ་འ ་ོ མི་འདི་ ་ མངའ་ཞབས་ཡང་ག་ཏི་དེ་ གས་ཕམ་འ ང་མས། ད་ ས་ཚདོ ་དེ་
ཅིག་ཁ་ ོདཔ་ད་ ང་བཅས་ར་གིས་ མནོ་བསམ་ཐེབས་ཅིག་ར་བཏང་ ེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ དཔ་
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ཅིག་ལས་འ ག་ ལ་ཁབ་ ི་ཆོས་དང་ ལམ་ གས་ ་ འདི་ཨིན་ཟེར་ ོན་ནི་མེདཔ་ཅགི ་ ེ་
ཡར་སོང་པ་ཅིན་ རང་བཞིན་མདེ ་པ་ ལ་ཁབ་ ི་རང་དབང་རང་བ ན་ ་གནོད་པ་དང་ ཉེན་ཁ་
ག་དེ་ཅིག་འངོ ་ནི་ཨནི ་ན་ ག་གིས་ཡ་མ་ཤེསཔ་མེད།
ལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བ ན་ ིང་ ངི ་ ེ་ ོད་དགོ་པ་ཅནི ་ ་བ་རང་ ལ་ཁབ་ ་
ཐ་དམ་ཚིག་བ ནེ ་ནི་དང་ ག ང་དང་མི་སེར་སེམས་དང་མནོ་བསམ་གཅིག་ཁར་བཏང་ནི་ ང་
བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་འདི་ ང་ ་གཅིག་ཨིན་ ང་ ལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བ ན་ ི་ངོ་ གས་
ལམ་ གས་ ོལ་དང་ དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ ིགས་ལམ་ མ་གཞག་ ་ག་ཡང་མངོན་གསལ་ཆེ་
ཏོག་ཏོག་ ་ེ ཡོད་མི་དེ་ ིང་ ིང་འབད་བདག་འཛིན་འཐབ་ ེ་ བ ན་པ་ཇི་ ིད་ནམ་གནས་ ི་
བར་ན་ཉམས་མ་བ གཔ་ ེ་བཞག་ནི་དེ་ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་ཅིག་ཨིན། འདི་འབད་བ་ལས་བ ེན་
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་པོའི་ནང་ལས་ཡང་ ང་བཅས་ར་གི་ ིགས་ལམ་ མ་གཞག་དང་
ལམ་ གས་ ོལ་ ་ ར་ ི་འ ན་ལས་ཉམས་མ་བ ག་པ་ག ང་ལས་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་
ེ་ ོས་ཐག་ཚར་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བཅད་དེ་ཡོད་ ང་ ག ང་ལས་འདི་གི་ ་འབད་མི་ཅིག་ལོགས་
་མ་བཏོནམ་ད་ ལས་ ངས་གཞན་ ་ནི་ག་ཡང་རང་སོའི་འཆར་གཞི་གི་ ་ལེ་ཤ་འབད་དགོཔ་
ཡོདཔ་ལས་བ ེན་ཏེ་ ཁོང་གིས་འདི་ཨིན་ཟེརཝ་ཅིག་ ་ལས་ར་བ ་མ་ གས་པར་ ོད་ཡོད།
འདི་འབདཝ་ལས་བ ེན་ཏེ་ ད་རེས་ ལ་ཁབ་ ི་མཐའ་དོན་ ་ ང་བཅས་རའི་ཆོས་
དང་རང་དབང་རང་བ ན་ ི་ ད་ཆསོ ་ལམ་ གས་ ོལ་དང་ ིགས་ལམ་ མ་གཞག་ ་བདག་
འཛིན་འཐབ་ནི་དང་ དེ་ ་གནོད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ ་བཅོ་ཁ་ བ་ ེ་ ཉེན་ཁ་མེདཔ་འབད་བཟོ་
ནི་གི་དོན་ ་ ཐབས་ཤེས་གནས་ བས་ག་དེ་ ག་ ག་བཏོན་ཏེ་ ་འབད་ཆོག་པའི་དམིགས་
བསལ་བཀའ་འཛིན་ཚོགས་པ་ ༼ཨིས་པེ་ ལ་ ཀ་མི་ ན༽ཅིག་ མངའ་ཞབས་ང་ར་གིས་
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བཀའ་དང་འ ིལ་ཏེ་ ་འབད་མ་ི ེ་ལོགས་ ་བ གས་ཏེ་གནང་བའི་ཁར་ ནོ ་པོ་གཏམ་ཞིང་ ་
གར་ཡང་ད་རསེ ་ཚགོ ས་པ་འདི་གི་གཙོ་འཛིན་ ེ་བ ོས་གནངམ་ཨིན། གནམ་ལོ་ཤིང་ ང་ ་
༦ ཚེས་ ༦ ལ།
འ ག་ ལ་པོ།
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3.

’ ངས་ ོང་དགེ་འ ན་འ ས་པ་ ་མཚོའི་ཞབས་ ང་ །
ས་པས་ ག་བཅས་ ་གསོལ་ དེ་ནི་ ད་རེས་མེ་ ག་ ་ ༣
པའི་ཚེས་ལ་འ ས་ ེ་དམང་གིས་གནང་བའི་ ག་ ིས་ནང་ ད་ཆར་རང་རེ་ ལ་ཁབ་ཡར་ ས་
གོང་འཕེལ་ ི་ལས་རིམ་དང་བ ན་ནས་ ིའི་བ ་བཤལ་པ་ མས་རང་ ངོ ་འདི་ནང་ ལ་ཁབ་
ི་ ང་ ོབ་དང་ མགོན་ བས་མཛད་པའི་ ལ་ ་གཞི་བདག་ མས་གནས་པའི་གངས་རི་དང་
ས་གནས་ ་མཚོ་ ོང་གཞིས་དང་ག ག་ལག་ཁང་ ནི ་ཅན་ མགོན་ཁང་ལ་སོགས་པའི་གནས་
ེན་གཉན་པོ་ཐམས་ཅད་ ི་ནང་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པར་འ ག་པ་ད་ེ དད་དང་མོས་ ས་ ི་ ོ་
ནས་མིན་པར་ ད་མོའི་ ལ་ ིས་ ང་ ང་ ་བ སི ་པས་ གནས་ཁང་ ིན་ཅན་དང་ ད་པར་
ཅན་ མས་ལ་ ིབ་དང་ཕོག་ ག་ཤོར་ཞིང་ རབ་གནས་ཉམས་པ་སོགས་པའི་ཉེན་ཁག་གི་ རོ ་
་ལོར་ཡང་ཐེངས་གཅིག་ག ངས་གནང་ཡོད་པས་མ་ཚད་ ད་རེས་ ག་ ིས་འདི་བཞིན་གནང་
བའི་ཐད་ འ ས་དམང་ ན་ཚགོ ས་ལ་ གས་མི་བདེན་པ་མི་འ ག་ཅིང་ དེ་ཚེ་གང་བས་ གས་
བདེན་པར་འ ག་གཤིས་ དགེ་འ ན་ ་ཚང་ནས་ ལ་བ ན་ ི་དང་ ད་པར་ རང་ ོངས་
འདིའི་འ ལ་དང་ གས་ ི་ཕན་ཐབས་ལ་དགོངས་ཏ་ེ དེ་ཚོའི་བཀག་ཐབས་མཛད་ ་དེ་ཉིད་
དགེ་འ ན་ ་ཚང་དང་ ་ཚང་ ན་ཚོགས་ཁོངས་ནས་བ ་བཤལ་ལས་ ངས་དང་ ག ང་ ོས་
ལེགས་པོར་གནང་ནས་བཀག་ཆ་བཟོས་གནང་བ་ལ་འདིར་ཞབས་ལས་མ་བ བ་པ་གང་ཡང་མདེ ་
པ་མ་ཚད་ རང་རེ་དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ ལ་ཁབ་ ི་ ད་ཆོས་ ར་ ོལ་བཟང་པོ་ རང་དབང་
རང་བ ན་ ི་ གས་མཚན་ངོ་མ་ཞིག་ཡིན་ བས་ ད་ནས་ཕར་ གནས་ བས་ ི་འོངས་བབ་བཟོ་
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་ལས་ གནས་ ེན་ མས་རབ་གནས་དང་ ིན་ བས་མ་ཉམས་པར་ གས་ ི་བ ན་ཐབས་
དང་ ཕན་བདེའ་ི ་བ་བཟོ་ ་ནི་གང་བས་གལ་ཆེ་ཞིང་ ལ་ཁབ་ ི་ཡར་ ས་ལས་འ ལ་ལ་
བ ེན་ནས་ཆོས་ གོ ས་ ི་གནས་དནོ ་བཟང་པོ་དང་ ིགས་ལམ་སོགས་ཉམས་ ་འ ོ་བཞིན་
འ ག་པར་ དེ་ཚོ་ཁ་གསལ་གོང་ ་ ས་པ་ ར་ དེ་ནས་མཛད་གནང་བས་འ ས་པ་བཅས་མེ་
ག་ ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༧ ལ་ཐིམ་ ག་བ ་ཤིས་ཆོས་ ོང་ནས་ ས་
ག་བཅས་
ལ།
འ ག་ ལ་པོ།
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4.

’
ལ་ཡོངས་ ོང་ ེ་ལས་འཛིན་ ི་ད ་འཛིན་གང་དརེ ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་
ང་བཅས་འ གཔ་དེ་ ་ ོན་གོང་ལས་ ོང་གསེབ་ནང་ཁ་གཏོར་ཏེ་ ོ་ཡངས་ཏོག་ཏོག་ ེ་
ོད་མི་ཨིནམ་ལས་བ ེན་ ད་རེས་ནངས་པ་ ིའི་ ལ་ཁབ་ ི་ ོལ་བ མ་ ེ་ ས་ ང་ ་ཅགི ་
ནང་ ་ ོམ་ མོ ་འབད་ཆགཔ་འ ཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ལ་ལས་མི་ ེའི་གནས་ ངས་ ་
བས་མ་བདེཝ་འཐོན་ནི་དང་མེ་ ེན་ ི་ཉེན་ཁ་འོང་ནི་མས། ད་ན་ལས་ཕར་ ཐིམ་ ག་ ོམ་ཁར་
ིམ་དེ་ ་ཡང་ ད་རིས་བ མ་འབད་ ོ་དོག་ཁག་ཁ་ ེ་ གེར་གཅིག་ཁར་འ ེལ་ཏ་ེ མནི ་པར་
ོམ་ ི་ ་བ ེད་ ང་ལས་ ོ་ཁ་ ག་གཏང་ ང་གཏང་ས་ཡོད་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་ས་ ངོ ་ག་ཏེ་
ཡོད་ག་ ་ ེ་ ོ་ཡངས་ཏོག་ཏོ་འབད་བཟོ་དགོཔ་མ་ཚད་ ོམ་ཁར་ག ང་གི་ས་ ོང་ཡདོ ་སར་
ེད་ཚལ་དང་ཤིང་ ་མེ་ཏོག་རེ་བ ག་ནི་མནོ་བསམ་གཏང་དགོ་པའི་ཁར་ ་ཏིག་ཐང་བཟའ་ཁང་
ཡན་ཆད་ག ང་ས་ ོངམ་ཡོད་མི་ ་ཤངི ་ ་དང་ ོག་ཆགས་རིག་པའི་ དེ ་ཚལ་གོང་འཕེལ་གཏང་
ནི་གི་དོན་ ་བཞག་དགོཔ་ཨིནམ་སམེ ས་ ་ངེས། མེ་ ག་ ་ ༤ ཚེས་ ལ།
འ ག་ ལ་པོ།
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5.

’ ད་ལན༑ དེ་ནི་ ན་ ོངས་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཞངི ་ཁམས་དཔལ་འ ག་པའི་ ལ་
ཁབ་འདི་ ཧེ་མ་ ལ་ཁབ་ག་དང་ཡང་འ ེལ་བ་མི་འབད་ནི་གི་ ག ང་གི་ ིད་ ས་དང་བ ན་ཏེ་
ོད་ས་ལས་ ི་ལོ་ ༡༩༦༠ གི་ལོ་ལས་ངེའི་ཡབ་ ེ་ཞིང་ཕབེ ས་དམ་པ་འཇིགས་མདེ ་ ོ་ ེ་
དབང་ ག་གི་ཞབས་ལས་ གོང་འཕེལ་ ི་ ག་ ་འགོ་བ གས་གནང་ ེ་ ས་ ན་ ང་ ་ཅིག་
ནང་ ལ་ཁབ་ ི་མི་ ེ་དང་ དཔལ་འ ོར་ཡར་ ས་ ི་ བ་འ ས་ ་ ོད་ནི་ཡོད་པའི་ ས་
རབས་གསརཔ་གཅིག་འགོ་བ གས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་ལས་ ར་ ལ་ཁབ་ ི་རང་དབང་
རང་བ ན་དེ་ཡང་ ར་ལས་ ག་པའི་ ིང་ ིང་བཟོ་ ེ་ འཛམ་ ིང་ ལ་ཁབ་གཞན་ ་དང་མ་
འ ་འ ་བའི་ཐོབ་དགོ་བདེན་བདེན་ ་ི རང་དབང་རང་བ ན་ ི་ཐོབ་ལམ་ ཆ་ཚང་ཐོབ་པའི་ ལ་
ཁབ་གཅིག་ ་བཟོ་ ེ་གནངམ་ལས་བ ེན་ཏེ་ ཧེ་མ་མངི ་ཙམ་ཡང་མ་གོ་བའི་མི་ ེ་སོ་སོའི་མི་ཚེའི་
འཚོ་བའི་གནས་ཚད་གོང་ལས་གོང་འཕེལ་ ེ་ཡར་བ ེད་འ ོ་མི་འདི་ ་བ ཝ་ད་ མ ག་མ་
འོངས་པ་ ་ཡང་ ང་བཅས་ར་གི་དོན་ ་འ བ་དགོཔ་ ་གེ་ར་ འདི་བ མ་ལེགས་ཤོམ་པས་
རང་འ ོ་འོང་མནོ་བ་ ་ཐེ་ཚམོ ་མེད་པའི་གདེང་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ག་ཅིམ་ཟེར་བ་ཅིན་ ང་
བཅས་ར་གིས་ ལ་ཁབ་ ི་ ག་ ་ནང་ ་ག་ཅི་འབད་མ་ གས་པ་ ས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གོང་
འཕེལ་ ི་ ་དང་གཅིག་ཁར་ ང་བཅས་ ་གནོད་ཉེན་ག་ཅི་རང་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་འདི་ ་
ཡང་ ཧེ་མ་ལས་ གཔ་ ེ་ ང་བཅས་ ིས་ཧ་གོ་ཡི་རང་འོང་ད།ོ
དེ་འབད་ཧ་གོ་དེ་རང་འབད་ ང་ ང་བཅས་མི་སེར་ ་གསི ་མནོ་བསམ་བཏང་ཐངས་དེ་
རང་ འདོདཔ་ཆགོ ་ཤེས་མེད་པ་འབད་ནི་གི་མནོ་བསམ་ ེ་མིན་པ་ རང་གི་མི་ཚའེ ི་ནང་དཀའ་
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ག་དང་ བས་མ་བདེཝ་འཐོན་མ་དགོཔ་ཅིག་ ེ་ དོ ་ནི་ཡོད་པ་ཅིན་མནོཝ་མང་ ་འ ོ་མ་ི དེ་
ང་བཅས་ ིས་མ་ཤསེ པ་མེད། ག་པར་ ་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ནང་ཕམ་ ་གི་ངོ་ ང་ལས་
རང་ ང་བཅས་རའི་མི་ འེ ི་ནང་ཆསོ ་དང་ ིགས་ལམ་བཟང་པོ་ཡོདཔ་ལས་བ ེན་ཏེ་ ལ་ཁབ་ ི་
ཞི་བདེ་དང་དགའ་ ིད་ ི་རང་བཞིན་འ ར་བ་མདེ ་པར་གནས་ བ་ ངམ་མ་ཚད་ ད་རེས་ ལ་
པོ་རང་གིས་ ལ་ ིད་ ོང་བའི་ ས་ བས་འདི་ནང་ ་ཡང་ དཀོན་མཆོག་གི་ གས་ ེ་དང་
ག ང་གིས་ ལ་ཁབ་ ི་མཐའ་དོན་ཁོ་ན་ ་ གས་བཞེད་གནང་བའི་ ་ ིན་དང་ ང་བཅས་ར་ཁ་
ེ་ལས་བ ེན་ཏེ་ མི་སེར་ ི་འཚོ་བའི་གནས་ཚད་དང་ ིད་ ག་ ་ཡར་བ ེད་ཧ་ལམ་ཅིག་བཟོ་
གསཔ་ ང་ ེ་ཡདོ ། དེ་རང་འབད་ ང་ ལ་ཁབ་ ི་མཐའ་དོན་དང་ མི་སེར་ ི་བདེ་ཐབས་ ་
་ལས་ཕར་ཡང་འདི་ལས་ ག་ ེ་བཟོ་ནི་གི་དནོ ་ ་ ང་བཅས་ ིས་ད་རེས་ལས་ ག་པའི་ ་
འགེངས་ཏེ་འབད་དགོ། གལ་ ིད་ ལ་ཁབ་ ི་དམིགས་ ལ་ལས་འགལ་ཏེ་ ལ་ཁབ་ ི་
མཐའ་དོན་ ་མནོ་བསམ་མ་བཏང་བ་ གོང་མའི་བཀའ་ ་མ་གནས་མི་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ འདི་ ་
གེ་ར་ ང་བཅས་ ི་རེ་དོན་དང་ ལ་ཁབ་ ི་མནོ་དོན་འ བ་དགོཔ་ ་ ་ གི ་ ིག་ ེ་ཕན་ཐོགས་
གས་པའི་ ིད་ ས་ཁ་གསལ་བ མ་དགོཔ་ ེ་བཀའ་གནང་གནངམ་ཨིན། ིད་ ས་འདི་ནང་
་ལས་ཕར་ ང་བཅས་ར་གི་དཔལ་འ ོར་གོང་འཕེལ་དང་མི་ ེ་དང་ལམ་ གས་ ལ་ ིད་ ོང་
བཞག་འཐབ་ནི་གི་ལམ་ གས་ག་ཅི་རང་བ མ་དགོ་ ང་ འདི་གི་ལམ་ ོན་ནི་ ་གེ་ར་ཚངམ་
འབད་ གཅིག་ཁ་ ེབས་བ ིགས་ཏེ་བཟོ་དགོ། འདི་གིས་མ་ཚད་ད་རསེ ་ ི་ ིད་ ས་ ་ཡང་
ས་དང་འ ིལ་ཏེ་བཅོ་དགོཔ་ག་ཅི་ཡདོ ་ག་འདི་ ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་འབད་བ ་ ེ་བཟོ་དགོ་པའི་
ཁ་ ་ ང་བཅས་ར་ད་ ོ་དང་མ ག་མ་འོངས་པ་ ་ ལ་ཁབ་ནང་གལ་ཆེ་བའི་ ་འབད་དགོཔ་
བཅའ་དགོཔ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེ་ ་ཡང་ ད་ ོ་ལས་རང་མནོ་བསམ་ ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་བཏང་
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་ེ དང་འ ོས་འ ོད་འབད་བཀོད་དགོ། ག་པར་ ་ ལ་ཁབ་ནང་གངོ ་འཕེལ་ ི་ ་ ་འབད་
ཡི་རང་འ ོཝ་ད་ ང་བཅས་ར་གི་ ིགས་ལམ་ཆོས་ག མ་དང་ ག་ནི་བ་བ ན་པའི་ ལ་ ིད་ ངོ ་
བཞག་འཐབ་ནི་གི་ལམ་ གས་ ་ ་ གནོད་པ་མི་འ ང་ན་ི གི་ ིད་ ས་ཡང་བ མ་དགོཔ་ ེ་
བཀའ་གནང་གནངམ་ཨིན།
འདི་ལས་བ ེན་ཏ་ེ འཆར་གཞི་གི་ དི ་ ས་ ་བཟོཝ་ད་ ལ་ཁབ་ ི་དགོ་དོན་འ བ་
དགོཔ་ ་དང་ ལ་ཁབ་ ི་མཐའ་དནོ ་ ་མངའ་ཞབས་ང་ར་ལས་ཡང་ གས་བཞེད་གནང་ ེ་
བཀའ་གནང་བ་གཤམ་གསལ་ ི་བཀའ་དོན་ ་དང་འ ལི ་ཏེ་བཟོ་དགོཔ་ཨནི །
ལ་ཁབ་ནང་གོང་འཕེལ་ ི་ ་བ ལ་དང་ ར་ ོལ་བཟང་པོའི་ལམ་ གས་དང་
ཆོས་ ི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ ལ་ དི ་ ོང་བཞག་འཐབ་ནི་ ་གེ་ར་གཅིག་མ ན་ ི་ཐོག་ལས་
ེ་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ི་དགོ་དོན་འ བ་དགོ་པའི་ ག་ ་ ལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བ ན་
ིང་ ིང་འབད་བཞག་ནི་དང་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ ལ་ཁབ་ ་ི ངོ་ གས་ ་ ང་ ོབས་འབད་ནི་
་ཕན་ཐོགས་ གསཔ་འབད་བཟོ་དགོ།
ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ི་དམིགས་ ལ་ རང་གིས་འབད་རང་ལངམ་བཟོ་ནི་གི་དོན་
་ རང་གི་ ལ་ཁབ་ནང་ན་ལས་འཐོན་པའི་འཐོན་ ངས་ལས་བ ེན་ མི་རེ་རེ་བཞིན་ ་ག་ི འོང་
འབབ་ཡར་སེང་བཟོ་ནི་གི་ཐབས་ཤསེ ་བ མ་དགོ།
མི་མང་ཡོངས་ ི་ དི ་ ག་དང་ཕན་ཐབས་ལེགས་ཤོམ་འབད་བཟོ་ གས་ནི་གི་དོན་
ལས་ ག་དེ་འབད་ གས་ གས་ ་འགེངས་ཏེ་མི་སརེ ་ ་ཕན་ཐབས་ཡདོ ་པའི་ ་ ་ག་ད་ེ ཡར་
བ ེད་བཏང་ གས་ གས་བཏང་དགོཔ་མ་ཚད་ འདི་ཡང་ ོང་གསེབ་གེ་ར་ནང་གི་དགོ་དོན་དང་
བ ན་ཏེ་ ེལ་དགོ།
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འཆར་གཞིའ་ི ས་ ན་ནང་འཁོད་ ་འོང་འབབ་ ི་ཐོག་ལས་གོང་འཕེལ་ ་གི་དོན་
དག་ ་ཡང་བ ་ད ་དེ་ཅིག་ཟད་སོང་བཏང་དགོཔ་ ་ེ འཆར་གཞི་ལས་ ངས་ ིས་ཐག་བཅད་ཅི་
ག་ འདི་དང་འ ལི ་ཏེ་རང་བཏང་ གས་པའི་འོང་འབབ་ཡར་སེང་བཟོ་ གས་པའི་དམིགས་ ལ་
བཞག་དགོཔ་ཨནི ། དཔེར་ན་ ་གཞན་ ་ ངས་ཁ་དང་ ས་ཚད་ ི་ བ་ཚད་དགོ་ད་ོ བ མ་ཅིག་
ད ལ་ ི་ལས་ ངས་ ་གི་ཁོངས་ལས་ཡང་འོང་འབབ་ ི་དགོ་ཚད་ད་ེ འ བ་ གསཔ་འབད་དགོ།
ང་བཅས་ཆ་ བ་རང་བཞིན་ཆགས་ཐོ་གི་འ ང་ཁམས་ མོ ས་པ་ ་བ ེན་ཏེ་ འ ོད་
བ ེན་ལེགས་ཤོམ་འབད་འ ང་ནི་གི་དོན་ལས་ ང་བཅས་ར་གནས་ཏེ་ ོད་ས་གི་རང་བཞིན་འ ང་
བཞིའི་བཀོད་པ་དང་ཆགས་ཐོ་ ་མེདཔ་མ་བཏང་བ་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་འབད་དགོ།
ག ང་དང་མ་ི སེར་མཉམ་འ ེལ་འབད་ནི་གི་ལམ་ གས་ཡར་བ ེད་བཏང་ན་ི དང་
དོན་འ བ་ན་ི དོན་ ་ ལ་ཁབ་ ི་དོན་འ བ་དགོ་པའི་ ་ ་ནང་མི་མང་དང་ ག་པར་མི་སེར་
རེ་རེ་བཞིན་ ་གི་ཁངོ ས་ལས་ཡ་ ་ད་ེ གི་དགོས་པ་དང་གལ་ཆེ་ཧིང་ ་ཧ་གོ་ གསཔ་འབད་བཞིན་
ན་ འགན་ཁག་འ ན་འ ་འབག་ ེ་འབད་དགོ།
ང་བཅས་རའི་ག ང་འདི་ཡང་ ལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ ི་དོན་འ བ་དགོ་པའི་ ག་ ་
་གེ་ར་བཏགས་སར་བཀལ་ གས་པའི་འགན་ཁག་ ིལ་མོ་འབག་ གསཔ་ཅིག་དང་ མི་མང་གི་
ཁོངས་ལས་ བ་ རོ ་དང་ ་ོ གཏད་ ལི ་མོ་བ ེད་ གས་པའི་ག ང་ ངི ་ ངི ་ཅིག་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་ འཆར་གཞི་ ག་པའི་དོན་འ བ་མ་ བ་བ ་ནི་གི་ ིད་ ས་དང་ ང་བཅས་
རའི་མི་མང་ ་དགའ་བ་དང་ བདེ་ ིད་ག་དེ་འབད་ ང་ གས་མ་ གས་ ་ཆ་བཞག་དགོཔ་
འབད་ གས་ཐག་བཅད་བཅདཔ་ཨིན།
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ག ང་གིས་ ལ་ཁབ་ ི་འགན་ཁག་འབག་ ེ་མཛད་དགོ་པའི་ ག་ ་ ལ་ཁབ་ ི་
ལམ་ ོན་ནི་དང་ ཡར་ ས་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་ ང་བདེན་ ི་ ིམས་ གས་དང་ ལ་ཁབ་ ི་
ང་ ོས་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ ལ་ཁབ་ནང་ཞི་བདེ་དང་ དཔལ་འ རོ ་གོང་འཕེལ་བཟོ་ནི་ ་
གི་ ག་ ་ནང་ ག་དེ་ཅིག་ ་འགེངས་ཏེ་མཛདཔ་ཨིན་ན་ ིད་ ས་ ི་བཀའ་དོན་འདི་གིས་
དངས་འ ོད་འ ོད་འབད་ ོནམ་ཨིན། ཞེས་ ལ་ས་ཐིམ་ ག་གི་ཕོ་ ང་བ ིས་ཆོས་ ོང་ལས་
འ ག་བ ད་འཛིན་ ི་ ལ་རབས་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་སེ ེ་དབང་ ག་གིས་གནམ་ལོ་མེ་ ག་ ་
༧ ཚེས་ ༡༥ ལ།
འ ག་ ལ་པོ།
འཆར་འགོད་ ན་ཚོགས།
ཐིམ་ །
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6.

’
ས་གནས་སོ་སའོ ི་ ོང་བདག་དང་ ེད་ ི་མི་སརེ ་ མས་མ ན་མོང་ ། དོན་
འ ས་ དེ་ནི་ ང་བཅས་རའི་ ན་ ོངས་ ས་ ལ་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཞིང་མཆོག་འདི་ནང་
ོན་ ོན་ ལ་བ་གངོ ་མ་ ་དང་ ག་བསམ་དད་གཏོང་ཅན་ ི་ཕམ་ ་གསི ་ ཕན་དང་བདེ་བའི་
འ ང་གནས་ ལ་བའི་ ང་ ོགས་ ི་བ ན་པའི་ཞབས་ཏོག་དང་ ང་བཅས་རའི་མ་འོངས་ ་
ོབ་ ་གི་དོན་ ་ ཚེ་འདི་ ི་གཉིས་ ི་ བས་གནས་ ཚོགས་བསག་ བི ་ ོང་གི་མཆོད་པའི་ ེན་
་དམིགས་ཏེ་ ལ་ཁབ་ ི་ ི་ནོར་འ ན་ ་མེད་པའི་ ངོ ་གཞི་དང་ ་ཁང་དགོན་ ེ་ མཆོད་
ེན་ལ་སོགས་པ་ ལ་བའི་ ་ག ང་ གས་ ེན་འགངས་ཅན་ རིན་ཐང་དང་ ལ་བ་མང་རབས་
ཞིག་བཞེངས་གནང་ཡོད་མི་དེ་ ་ ོན་ནས་ད་ ་ ི་བར་ན་ ན་ ོང་འཐབ་ནིའི་ལམ་ གས་མ་
ཉམས་པར་ ཉམས་ཆག་གཞིག་གསོ་དང་ ལོ་ ར་ ི་ ས་མཆོད་འ མ་ ེ་ལ་སོགས་པ་ དཀར་
ོགས་དགེ་ འི་རགི ས་ རང་སོའི་ས་ཁོངས་ ི་མི་མང་དང་ ག ང་ ེར་ག་ ་ཕོག་མ་ི འདི་ ོ་
མ ན་གཅིག་བ ལི ་ ི་ ོ་ལས་ འབད་དང་འབད་བཞིན་པའི་མ ་ ་བ ནེ ་ཏེ་ ལ་ཁབ་གོང་
འཕེལ་ ི་གཞི་ ེན་དང་ མི་ ེའི་དཔལ་འ ོར་ ི་ལས་རམི ་སོགས་ རིམ་པར་ཡར་ ས་སངོ ་བའི་
ཁར་ ིའི་དཔལ་འ ོར་དང་ ནང་གི་ཤེས་ཡོན་སོགས་ཡར་ ག་སོང་ ེ་ ར་ལས་ ག་པའི་
བཙན་པོར་ ར་ཡདོ ་པའི་ རང་དབང་རང་བ ན་ ི་ ལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཕ་ ལ་ ་གིས་བ ང་ ེ་
གཞི་བདེ་ངང་ ་ དགའ་ ིད་ ི་དཔལ་ལ་ ལོངས་ ོད་བཞིན་ ་གནས་ཡོད་པ་ནི་ཆེ་འ ངི ་ ང་
ག མ་གེ་ར་གིས་ཤེས་ས་ཨིན།
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ཨིན་ ང་ དཀར་པོའི་ཆོས་གཟབ་སར་ ནག་པོའི་བ ད་གཟབ་ཟེར་བའི་དཔེ་བཞིན་
ད་རེས་ང་བཅས་རའི་འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་ ོ་མཚམས་ལས་ངོ་ལོག་པའི་ ེན་ ིས་ ས་ཚོད་
ཉེན་འ བས་ཅན་གཅིག་ ་ ར་ཡོད་པའི་ ས་ བས་ ་ འ ག་གི་མི་སརེ ་ཆ་མཉམ་ སི ་དཀོན་
མཆོག་ ་ གསོལཝ་བཏབ་དགོཔ་ཨིན་ ང་ མི་ངན་ཁ་ཤས་ ིས་ རང་འདོད་ཁ་ོ ནའི་དབང་ ་
སོང་ ེ་ དགེ་ ིག་ ང་ ང་ག་ི གནད་ ་མ་བ ་བར་ ཚེ་ད་རེས་ ི་ ་ནོར་ བ་ཐབས་ཙམ་ ི་དོན་
་དམིགས་ཏེ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཁ་ཤས་ ི་ནང་འཁོད་ ་ཁང་ ༧༤ ཙམ་ ི་ནང་ ེན་ཨར་
ན་ ིས་བཅོམ་ཡདོ ་པ་མ་ཚད་ མཆོད་ ེན་ ༢༣༠ ཙམ་ནང་ག ངས་ ོང་ ེ་འབགཔ་ལ་
སོགས་པ་ བསམ་ ལ་ལས་འདས་པའི་ ་ངན་འདི་བ མ་འབད་མི་ ལོ་གཅིག་ལས་ལོ་གཅིག་
མང་ ་འཐོན་ཡདོ པ་ལས་བ ེན་ ད་ལས་ཕར་ ་ངན་དེ་ ་ ་གོང་ལས་དམ་ནོན་ སི ་བཀག་
ཐབས་ ིང་ ིང་འབད་མ་ གས་པ་ཅནི ་ ལ་ལས་ང་བཅས་རའི་ ནང་ ེན་ ིན་ཅན་ ་གེ་ར་
ཨར་ ན་འབད་དེ་ ིའི་ ལ་ཁབ་ ་བཙོངས་ཚར་ཏེ་ ང་བཅས་རང་འ ག་ནང་པ་ཆོས་ ན་ ི་
ལ་ཁབ་གཅིག་ཨནི ་ ང་ ག་མཆོད་ ི་ ེན་ ་ཅན་ ་ ག་ནི་ཡང་མ་ ས་པ་ནང་པའི་ཆོས་ ི་
བ ན་པ་ ་ཡང་ གནོད་ནིའ་ི ཉེན་ཁ་ ོམ་འཐོན་ནི་མས།
དེར་བ ེན་ ད་ལས་ཕར་ ང་བཅས་རའི་ ་ཁང་དགོན་ ེ་དང་ མཆོད་ ེན་ལ་སོགས་
པ་ ལ་བའི་ ་ག ང་ གས་ ེན་དང་ གཞན་ཡང་ རང་ ོངས་ ི་ཅ་ ིང་གནས་ཅན་སོགས་
བདག་འཛིན་དམ་ནོན་འཐབ་ནིའི་དནོ ་ལས་ ར་ ན་དང་བ ན་ཏ་ེ ་ ངས་གཉིས་ ི་ ན་
ོང་འབད་དགོཔ་གཞི་བཞག་ ེ་ ས་མཆོད་འ མ་ ེ་དང་ ་ ིའི་ ག་མཆོད་ ལ་ནི་ ་འ ལེ ་
ཡོད་ ་ བོ ་དང་ དཀོན་གཉེར་ ནི ་བདག་ ་གསི ་ ན་མ་ཆད་པར་ ས་ཐོག་ ་བ ང་དགོཔ་
གལ་ཆེཝ་ལས་བ ནེ ་ འདི་ ་བདག་འཛིན་ ིང་ ངི ་འབད་འཐབ་ ེ་ ལ་མ ན་འབད་ནིའི་
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དོན་ལས་ རང་སོའི་ ངོ ་ཁག་ཡར་ ས་ཚོགས་ ང་སོ་སོར་ ོས་བ ན་ཞིབ་ཞིབ་འབད་དེ་
རང་སོའི་ས་ཁོངས་ ་ ད་པའི་ ེན་ག མ་འགངས་ཅན་ཡོད་སར་ འོས་བབས་དང་བ ན་པའི་
་ཁང་ ་ ་དཀོན་གཉེར་དང་ མཆོད་ ེན་ ་ ་ཉེན་ ང་པ་བ ོས་ཞིནམ་ལས་ དཀོན་གཉེར་
དང་ཉེན་ ང་པ་ ་ རང་སོའི་ ་འགན་ནང་ ོད་རངི ་ ང་ ངས་ ར་ ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལས་
མི་ལ་སོགས་པའི་ ང་འ ལ་ ི་རགི ས་ གང་ཡང་མ་ཕོགཔ་འབད་ དགོངས་ཡངས་གནང་ཡོདཔ་
ལས་ དེའི་བ ་ ོག་གི་གན་ ར་ ིལ་ ་ ོང་ཁག་ཡར་ ས་ཚོགས་ ང་དང་ ེད་འགོ ་ཡར་
ས་ཚོགས་ ང་གསི ་ དང་ ང་ ལ་མ ན་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་ཐམས་ ། ཞེས་རང་ གས་
གནམ་ལོ་ ་མོ་ ་ལོ་ ་བ་ ༠༢ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལ་གནང་བ་དགེ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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7.

’ ནང་ ིད་ ོན་པོ་ ོ་ཡངས་ ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ ང་བཅས་རའི་ ན་ ོངས་ ས་
ལ་འ ག་ ལ་ཁབ་འདི་ནང་ ོན་ ོན་ ལ་བ་གོང་མ་ ་དང་ ག་བསམ་དད་གཏོང་ཅན་ ི་
ཕ་མ་ ་གིས་ ཕན་དང་བདེ་བའི་འ ང་གནས་ ལ་ཁབ་ ང་ ོགས་ ི་བ ན་པའི་ཞབས་ཏོག་
དང་ མ་འོངས་ ་བ ད་ ་གི་དནོ ་ ་ ཚེ་འདི་ ་ི གཉིས་ ི་ བས་གནས་ ཚོགས་བསགས་ བི ་
ོང་གི་མཆོད་པའི་ ེན་ ་དམིགས་ཏེ་ ལ་ཁབ་ ི་ ི་ནོར་འ ན་ ་མདེ ་པའི་ ོང་གཞིས་དང་
་ཁང་དགོན་ ེ་ལ་སོགས་པའི་
ལ་པའི་ ་ག ང་ གས་ ེན་འགངས་ཅན་དང་ཅ་དངོས་
འགངས་ཅན་རིན་ཐང་དང་ ལ་བ་མང་རབས་ཅིག་བཞེངས་བ བས་གནང་ཡོད་མི་ ་ ོན་ནས་
ད་ ན་ ི་བར་ན་ ཉེན་ ང་ ན་ ོང་འཐབ་ནའི ི་ལམ་ གས་མ་ཉམས་པར་ཡོད།
ཨིན་ ང་ དཀར་པོའི་ཆོས་གཟབ་སར་ ནག་པོའི་བ ད་གཟབ་ཟེར་བའི་དཔེ་བཞིན་
ད་རེས་ ས་ ི་འ ར་བ་དང་བ ན་ རང་འདོད་ཁོ་ནའི་དབང་ ་སོང་བའི་མི་ ་གིས་ འ ག་གི་
་ཁང་དགོན་ ེ་ ངོ ་ ག་ལས་བཅད་དེ་ཡོད་མི་ ་གི་ནང་ ེན་འགངས་ཅན་ ་ཨར་ ན་འབད་ནིའི་
འགོ་བ གས་ཏ་ེ གནོད་པ་ ེལ་མི་ལོ་གཅིག་ལས་ལོ་གཅིག་མང་ ་ཐོན་ཏེ་ ཐ་ན་དཀོན་གཉེར་ ་
ཡང་ ་བསད་ བཔ་ལས་བ ེན་ བདག་འཛིན་ ་ལས་འཐབ་མ་ གས་པའི་ ས་ཚདོ ་ཉེན་ཁ་ཅན་
གཅིག་ ་ ར་ཡོད་པའི་ཁར་ ཉེན་ ང་པ་གོ་མཚོན་ལག་ཆ་དང་ གས་ཏ་ེ བ ག་ ེ་འབད་ ང་
་ཁང་དགོན་ ེ་མང་རབས་ཅིག་ས་གནས་སོ་སོར་ཁ་གཏོར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ མི་ ོབས་དང་ལག་
ཆའི་དཀའ་ངལ་ ི་གནས་གཞི་བ ིག་མི་ གས་ནི་ཨིན་པས།
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ཡང་ན་ ེན་ག མ་ ་ཅན་དང་ ཅ་དངོས་གནང་ཅན་ ་གཅིག་ཁར་བ ་ ོམ་འབད་
དེ་ ང་ ོབ་འབད་ནིའི་ཐབས་ཤསེ ་བཏོན་པ་ ་ནི་ ས་གནས་སོ་སོའ་ི ་ཁང་དགོན་ ེའི་ ནི ་ བས་
ི་མཚན་ཁ་ཉམས་ཏེ་ ག ས་ ོ་སོ་སོར་ བས་ཉེས་ཕོག་ ག་རེ་ཡང་འ ང་འོང་མནོ་བའི་
དོགས་ཟོན་དང་ ང་བཅས་རའི་མི་སརེ ་ ་གི་སེམས་ཁར་ཡང་ མ་བབས་པ་ལས་ ་ཐབས་མནི ་
འ ག། ཨིན་ ང་ ཇི་ ིད་བ ལ་པ་ནམ་གནས་ ི་བར་ན་ ལ་ཁབ་ནང་ཞི་བདེ་དང་བདེ་ ིད་
ན་ཆད་མེད་པར་འ ང་ཐབས་ ་ ང་བཅས་རའི་ནང་ ེན་ ་ཅན་ ་ བདག་འཛིན་དང་ ང་
ོབས་འཐབ་དགོཔ་ ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེཝ་ལས་བ ེན་ ང་བཅས་རའི་ ོང་གཞིས་དང་ ་ཁང་
དགོན་ ེ་ ་ནང་ ནང་ ེན་དང་ཅ་དངོས་ ་ཅན་ཡདོ ་རིགས་ ཤོང་ཆེ་བའི་དམིགས་བསལ་
བ གས་ཁང་རེ་ ག ང་ ་ཟད་ ོན་ཧ་ཅང་གིས་ ི་ ང་ འ ང་བ་མེ་ ེན་ལས་ ང་ཐབས་དང་
ཨར་ཇག་འ ོག་ག མ་ ིས་བཅག་ད མ་འབད་དེ་ གནོད་ ེལ་མི་ གས་ནིའི་དནོ ་ལས་ ང་
བཅས་རའི་ནང་ ེན་ ་ཅན་ཡོད་སའི་ ་ཁང་དགོན་ ེ་ས་ོ སའོ ི་ནང་ མེ་ བ་ཁང་ ་བ ན་བཙན་
ག་རེ་ བ་ནིའ་ི ་འགོ་དེ་ ད་རིས་འ ལ་རང་བ ག་དགོ་པའི་བཀའ་ཐམས་ ། ཞེས་རང་
གས་གནམ་ལོ་ས་ཡོས ་ ༤ ཚེས་ ༣ ་བ ་ཤསི ་ཆོས་ ངོ ་ལས་གནང་བ་དགེ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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8.

བཀའ་དོན་ག༽པ།
༡
ོད་གཞི་ ་བོ་ ་ཞགི ་གི་ ས་ལས་ ོང་གཞིའི་ ིམས་དཔོན་དང་ ིམས་དཔོན་དེའི་
གནས་ཚང་བཅས་ལ་བ ེན་ཏེ་ ཕར་ཉེ་ཙམ་ལས་མ་ཕོག་ ང་ མངའ་བདག་ ལ་པོའི་བཀའ་དོན་
༡༩ པོའི་ཨང་ ༧ པ་ ར་ ིམས་དཔོན་དེ་ཉིད་ ོད་བཤེར་དའེ ི་ ལ་ ་གཏོགས་མི་ཆོག་པར་
བ ེན་ ིམས་ཁང་གོང་མར་འོང་བ་ལ་ཉེས་ ིམས་མི་ཕོག།
༢
ོད་གཞིའི་ ་བོ་ ་ཞིག་གི་ ལ་ལས་ ིམས་དཔོན་དེ་དང་ཉེ་ཚན་ ་ཡེ་ནས་མི་ཕོག་
ང་ ིམས་དཔོན་དེ་ལ་བ ེན་ཏེ་ ོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ མི་དེའི་ ོད་བཤེར་ ིམས་དཔོན་དེས་
ད ེ་མི་ཆོག་པ་ལས་ དེའི་ཡ་ ་དེ་ཉིད་ ིམས་ཁང་གོང་མར་འོང་བ་ལ་ཉེས་ ིམས་མ་ི ཕོག།
༣ དེ་མིན་ ངོ ་གཞིའི་ ིམས་ཁང་ ་ ག་པ་ནས་ ིམས་དཔོན་དེས་ནང་བ ་ཟ་བའམ་
གཡོ་བ ལ་བཟོས་པ་སོགས་ ིམས་མ་འ ང་ཟེར་ ་བོ་གཅིག་ལ་ཁེ་ ོང་མ་བ བ་པར་ ར་ཏེ་
ཁེ་ ོང་མ་བ བ་མི་ ་བོ་དེས་ ིམས་ཁང་གོང་མར་ ག་ཚེ་ ིམས་ཁང་གངོ ་མ་ནས་ད ེ་ད ད་
བ ིད་ ས་ ངོ ་ཁག་གི་ ིམས་དཔོན་དེས་གཡོ་བ ལ་བཟོས་ཏེ་མ་འ ང་བ་ངེས་ཅན་ ་ཐནོ ་ཚེ་
དེ་ལའང་ཉེས་ ིམས་མི་ཕོག།
༤
ོང་གཞི་ མི ས་ཁང་བ ད་ ིམས་ཁང་གོང་མར་ ག་ ེ་ ོད་གཞི་ སོ ་ཐག་ཆོད་
མཐར་ ོན་ ོང་གཞིའི་ ིམས་ཁང་ ་དཔེར་ན་ ན་མི་ ་བོ་དེ་ལ་ཉེས་ ་ད ་བཞི་ཙམ་ཕགོ ་པ་དེ་
ིམས་ཁང་གོང་མ་ནས་ད ེ་ད ད་ཚེ་ ཉེས་ ་ད ་གཅིག་ ་བོ་བདེན་མི་དེ་ལ་ཕོག་ཅིང་ ནོ ་ ན་
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མི་དེ་ལ་ཉེས་ ་ད ་ག མ་ལས་མ་ཕོག་ཚེ་ དེའང་ དོ ་གཞི་ ་བོ་དེ་ལ་ཁ་ེ ོང་ཡོད་པར་སོང་བ་
ལས་ ིམས་ཁང་གོང་མར་འོང་བ་ལ་ཉེས་ ིམས་མི་ཕོག།
༥
ོད་ ེང་ ་ཕན་གཉིས་པོ་ ོང་ཁག་གི་ ིམས་དཔོན་ ར་ ག་ཅིང་ ོད་གཞི་ ོས་ཐག་
ཆོད་ཟིན་པའི་མཐར་ ་བོ་གཅིག་གི་ ོ་ལ་མ་བབས་པར་ ོང་གཞིའ་ི ིམས་ཁང་བ ད་ ིམས་
ཁང་གོང་མར་ ག་ ེ་ ད ེ་ད ོད་བ ིད་ ས་གཏམ་ ི་བདེན་ ན་དེ་ཉིད་ ར་ ོང་གཞིའི་
ིམས་ཁང་ནས་ ེ་བ་དེ་དང་འགལ་བ་མེད་ཚེ་ ིམས་ཁང་གོང་མར་འོང་མི་ ་ཤོས་ ་ཡིན་དེ་ལ་
ོང་ཁག་ག་ི ིམས་ཁང་དེ་ནང་ལས་བཟོས་པའི་གན་ ར་འཁོད་པའི་འབའ་དང་ཉེས་ ་ཅི་མཆིས་དེ་
རང་འཇགས་ ིན་ འི་ཁར་ ཅི་ ེ་ ོད་གཞི་མཐརམ་འ ོལ་བར་ད ེ་འ རོ ་འོང་བ་ཡིན་ཚེ་ ོད་
གཞིའི་དོན་གནད་དང་བ ན་ཏེ་ ཉེས་ ་ ་ངོ་གཅིག་ནས་ལོ་གཅིག་ ན་བཙོན་ ་ ིམས་དཔོན་
མས་པས་བབས་ ོས་ ིས་འ ག་ ་ ེ་ དེ་ལ་ ིམས་འ ས་ ང་ལེན་མི་ཆགོ །
༦
ིམས་ཁང་གོང་མར་ ག་པའི་ ོད་ ངེ ་བ་གང་ཞགི ་ལ་ ཁེ་ ོང་མ་བ བ་པར་མཐའ་
བདག་ ལ་པོའི་ཞབས་ ་ ་ཚིག་ ལ་ཏེ་ དེ་ གས་ ི་ད ེ་བ་ཞབས་སར་ད ད་ཚེ་ ་ཕན་
གཉིས་པོར་བདེན་ ན་ ི་ད ེ་བ་ ིམས་ཁང་གོང་མ་ནས་བཟོས་པ་དེ་ལས་འགལ་བ་མ་ཐོན་ཚེ་
ཞབས་སར་ ་ཚིག་ ལ་མི་ ་བོ་ ་ཡནི ་དེ་ལ་ ིམས་ཁང་གོང་མ་ནས་ ོད་གཞི་ ོས་ཐག་ཆདོ ་པའི་
གན་ ་ ོད་ཟིན་པ་ཡིན་ཚེ་ གན་ ར་ཇི་གསལ་ ི་འབའ་དང་ཉེས་ ་རང་འཇགས་ཕོག་པའི་ཁར་
བཙོན་ ་ ་ངོ་ག མ་ནས་ལོ་ག མ་ ན་དང་ ཅི་ ེ་ དོ ་གཞི་ ོས་ཐག་མ་ཆདོ ་པར་ ན་ཁ་ཕོག་
པའི་ ་བོ་གཅིག་གསི ་ ཞབས་སར་ ་ཚིག་ ལ་བ་ཡིན་ཚེ་ དེ་ལ་ཉེས་ ་ ་ངོ་ག མ་ནས་ལོ་
ག མ་ ན་བཙོན་ ་ ིམས་དཔོན་ མས་པས་བབས་ སོ ་ ིས་འ གས་ ་ ེ་ དེ་ལ་ མི ས་
འ ས་ ང་ལེན་མི་ཆོག།
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༧
ིམས་ཁང་གོང་མར་ ག་པའི་ ོད་གཞི་དེ་ཉིད་ད ེ་བ་ད ད་ཟིན་ཏེ་ ་བོ་གཉིས་ལས་
གཅིག་བདེན་པ་དང་ གཅིག་ ན་པར་སོང་བ་ནས་ ོས་ཐག་ཆོད་པའི་གན་ ་བཟོས་པ་དེ་ལ་ ན་
མི་དེས་ལག་ ིས་སམ་ཐི ་ བ་མ་བ བ་པ་དང་ ཡང་ན་ ོད་གཞི་ད ེ་འ ོར་ ིམས་ལ་བ ི་
བ ར་མེད་པར་མ་ ས་པའི་ མ་འ ར་ ོན་པ་སོགས་ ་ི ་ཐབས་ ིགས་པ་འ ང་ཚེ་ དེ་ནི་
ིམས་དང་ ིམས་དཔོན་སོགས་ལ་ངོ་ ོལ་དངོས་ ་ ེད་པ་ཡིན་གཤིས་ བདེན་པ་ཐོབ་མི་དེ་ལ་དེ་
གས་ཁ་གསལ་འཁོད་པའི་གན་ ་ལ་ ིམས་དཔོན་ མས་ ིས་ལག་ ིས་ བ་ ེ་ ོད་ ་དང་ ངོ་
ོལ་བ་དེ་ལ་ ་བའི་གནད་དང་བ ན་ཏེ་ བཙོན་ ་ ་ངོ་ག མ་ནས་ལོ་ག མ་ ན་ ིམས་དཔོན་
མས་ ིས་འོས་བབས་བ ་ ེ་ ་ །
༨
ོང་ཁག་སོ་སོའི་ མི ས་དཔོན་དང་ རབ་འ མས་གོང་མ་བཅས་ ོད་གཞིའི་ལས་ ེར་
གཏོགས་པའི་ག ང་གི་མི་གཅིག་གིས་ ོད་གཞི་ད ེ་བཤེར་བ ིས་ བ་ ེས་ དོ ་ ེང་བ་ ་ཕན་
གཉིས་ལས་གཅིག་གི་ ོ་ལ་མ་བབས་པར་དེ་ གས་ ི་ ་ཚིག་ ིམས་ཁང་གངོ ་མར་འ རོ ་ཚེ་
ིམས་ཁང་གོང་མ་ནས་ད ེ་བ་ད ད་ ས་ ོད་གཞི་ད ེ་མི་དབང་ཚད་ཅན་དེས་ ིམས་ཡིག་དང་མ་
འ ིལ་བའི་ ོད་བཤེར་བ ིས་ཏ་ེ ིམས་ཁང་གོང་མར་འོང་མ་ི དེལ་ཁེ་ ངོ ་མ་བ བ་པར་བཟོས་
པ་ངེས་བདེན་ ་ཐནོ ་པ་ནས་ དེ་ སེ ་ ང་འདི་མ ངས་གཡོ་འ ལ་བཟོས་པ་ཐེངས་གཉིས་འ ང་
ཚེ་ ིམས་ཁང་གོང་མའི་ ིམས་དཔོན་ མས་ ིས་མངའ་བདག་ ལ་པའོ ི་ཞབས་ ་ད་ེ གས་ ི་
ན་གསེང་ ས་ཏེ་ ོང་ཁག་གི་ དོ ་བཤེར་ ེད་པོ་ ་ཡིན་དེ་ལ་ མི ས་ཡགི ་དང་མ་འ ིལ་བའི་
ོད་བཤེར་བ ིས་པའི་ཉེས་ ་མངའ་བདག་ ལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་ཕོག་ །
༩
ིམས་ཁང་གོང་མ་ནས་ ོད་བཤེར་ སོ ་ཐག་ཆོད་ཟིན་པའི་ ་བོ་གཅིག་ད གས་མ་
ིན་པར་མངའ་བདག་ ལ་པོའི་ཞབས་ ་ ་ཚིག་ ལ་ཏེ་ དེ་ གས་ ི་ ོད་བཤེར་ཞབས་སར་
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ནས་མཛད་ ས་ ིམས་ཁང་གངོ ་མའི་ ིམས་དཔོན་ མས་ ིས་ ིམས་ཡིག་དང་མ་འ ིལ་
བར་གཡོ་འ ལ་བཟོས་ཏེ་ ཞབས་སར་ ་ཚིག་ ལ་མི་ད་ེ ལ་ ཁེ་ ོང་མ་བ བ་པ་ངེས་ཅན་ ་ཐོན་
ཚེ་ ིམས་ཁང་གངོ ་མའི་ ིམས་དཔོན་ མས་ལ་ ིམས་ཡིག་དང་མ་འ ིལ་བའི་ཉེས་ ་ཞབས་ ི་
བཀའ་བཞིན་ཕོག་ །
༡༠ ིམས་ཁང་གོང་མའི་ ིམས་དཔོན་ མས་ ིས་ ོད་གཞི་ལ་བ ེན་པའི་ ིམས་ གས་
ི་ ་བའི་ལས་ ེ་ཆ་ེ ག་གང་ཡང་དཔེར་ན་ ཉེས་ཅན་བཙོན་ ་འ གས་དགོས་པ་དང་ འབའ་
ཉེས་ ་བཀལ་དགོས་པ་ ཉེས་པ་ ས་ཐོག་ ིན་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་ ིམས་གཏོང་བཞག་གི་
རིགས་ ིམས་ག ང་དང་འ ིལ་ཏེ་ལག་ལེན་བ ར་བ་ནས་ ིམས་ག ང་ཆནེ ་མོར་ཁ་གསལ་མདེ ་
པའི་རིགས་ ང་ དེ་ གས་ ི་ ་བ་མངའ་བདག་ ལ་པོ་མཆོག་ཉག་གཅིག་ལ་ ལ་ཏེ་ ་ ་མ་
གཏོགས་ གཞན་ ོན་པའོ ི་ཚོགས་དང་ དཔོན་ཁག་བཅས་ ིམས་ཁང་གོང་མའི་ལས་ རེ ་མ་
གཏོགས་པའི་ལས་ ངས་ཐ་དད་ ི་ག ང་མི་གཞན་པས་ ངག་ལམ་དང་ཡིག་ཐོག་ལ་སོགས་པ་
དངོས་སམ་བ ད་དེ་ ་གཏན་ནས་རེ་གཏོགས་ ་མི་ཆོག། །།
འཇིགས་མེད།
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9.

བཀའ་དོན་ག༽པ།
༡ ཆ་འོག་སོ་སོར་འ ང་བའི་ ོད་གཞིའི་རིགས་ཆེ་ ་ཅི་ཞིག་ ང་ ང་ ེ་ ཐོག་མར་ ོང་
ཁག་གི་ ིམས་དཔོན་ལ་ག གས་དགོས་ཤིང་ དེར་མ་བ བ་པའི་གནད་རེ་ ང་ན་མ་གཏོགས་ དེ་
མིན་ ོང་ཁག་གི་ མི ས་དཔོན་ལ་མ་ག གས་པར་འ ང་འ ང་ ིམས་ཁང་གོང་མར་འོང་མི་ཆགོ །
༢
ོད་གཞི་ཅན་ ི་ ་བོ་ཞིག་ ངོ ་གཞིའི་ ིམས་ཁང་ ་ ག་ བས་
ོད་ཡ་དེ་ཉིད་
ིམས་དཔོན་དའེ ི་ཉེ་ཚན་ ་ ར་པ་ཡནི ་ན་ མངའ་བདག་ ལ་པོའི་བཀའ་དོན་ཨང་ ༡༩ པོའི་
དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསལ་ ར་ ིམས་དཔོན་དེ་ཉིད་ ོད་གཞི་དེའི་ ལ་ ་གཏོགས་མི་ཆོག་པ་
ཡིན་བ ེན་ ིམས་དཔོན་དའེ ི་ཉེ་ཚན་ ི་ དོ ་ཡ་དེ་ཉིད་ ིམས་གོང་ ་འོང་བའི་ཉེས་ ་མི་ཕོག།
༣
ོང་གཞིའི་ ིམས་དཔོན་དེའི་ཉེ་ཚན་མིན་ ང་ ིམས་དཔོན་དེ་ལ་བ ནེ ་ཏེ་ ོད་མི་
ཞིག་ལ་ ོད་གཞི་ ང་ན་ དེ་ཡང་གོང་དོན་ཇི་བཞིན་ མི ས་དཔོན་དེས་ ོད་གཞི་ད ེ་མི་ཆོག་པ་ཡིན་
བ ན་ ོད་ཡ་དེ་ཉིད་ ིམས་གོང་ ་འོང་བའི་ཉེས་ ་མི་ཕོག།
༤
ོང་གཞིའི་ ིམས་ཁང་ ་ ག་པའི་ དོ ་ཅན་ ི་ ་བོ་གཅིག་ལ་ཁེ་ ོང་མ་བ བ་པར་
ིམས་གོང་ ་ ག་ ེ་ ིམས་གོང་ ་ད ེ་བ་ ེ་ ས་ ངོ ་གཞིའི་ མི ས་དཔོན་ ིས་མ་འ ང་བ་
ངེས་ཅན་ ་འ ག་ཚེ་ ིམས་གོང་ ་འོང་བའི་ ་བོ་དེ་ལ་ཉེས་ ་མ་ི ཕོག།
༥
ོད་གཞི་ཅན་ ི་ ་བོ་གང་ཞིག་ ོང་གཞིའི་ ིམས་ཁང་ནས་ད ེ་བ་ ེ་ བ་ སེ ་ ར་
ཡང་ ་བ་ོ གཅིག་གསི ་ ིམས་གོང་ ་འངོ ་ ེ་ ོད་གཞི་ ེ་ བས་ ོང་གཞིའི་ མི ས་ཁང་ནས་ཉེས་ ་
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ལི ་པོར་ཕོག་པའི་ ་བོ་དེ་ལ་ཉེས་ ་བཞི་ད ་ག མ་དང་ བདེན་པོའི་ཐགོ ་ ་བཞི་ད ་གཅིག་
ཕོག་ཚེ་ དེ་ཡང་ ོད་གཞི་བ ན་པོ་དེ་ལ་ཁེ་ ོང་མ་བ བ་པར་སངོ ་བ་ངེས་ཅན་ ་ཐོན་ཡདོ ་
བ ན་ ིམས་ཁང་གོང་མར་འོང་བའི་ཉེས་ ་མི་ཕོག།
༦ གང་ཞིག་ ོང་གཞིའི་ ིམས་ཁང་ནས་ད ེ་བ་ ེས་ཟིན་པའི་ ་བོ་གཅིག་ ོ་ལ་མ་བབས་
པར་ ིམས་ཁང་བ ད་དེ་ ིམས་གོང་ ་ ག་ནས་ད ེ་བ་ད ད་ བས་ ོང་གཞིའི་ ིམས་
ཁང་ནས་ད ེ་བ་ ེ་བ་དང་ ད་པར་མདེ ་ཚེ་ ིམས་གངོ ་ ་འོང་མི་ ་ཤོས་དེ་ལ་ ོང་གཞིའི་
ིམས་ཁང་ནས་འགན་ ་བཟོས་པའི་འབའ་དང་ཉེས་ ་རང་འཇགས་ ི་ཁར་ ཉེས་ ་བཙོན་ ་ ་
ངོ་གཅིག་ནས་ལོ་གཅིག་ ན་ཕོག་ ་དང་ ོད་གཞི་ད ེ་འ ོར་འངོ ་བ་ཡིན་ན་ དོན་གནད་ཆེ་ ང་
གི་འོས་བབས་དང་བ ན་པའི་ཉེས་ ་ ་ངོ་གཅིག་ནས་ལོ་གཅིག་ ན་ཕོག་ ་ ེ་ དེ་རིགས་ལ་
ིམས་འ ས་ ི་ཡངས་ཆག་གཏོང་མ་ི ཆོག།
༧
ིམས་གོང་ ་ ག་པའི་ ོད་གཞི་ཅན་ཞིག་གིས་མངའ་བདག་ ལ་པོའི་ཞབས་ ་ ་
ཚིག་ ལ་ཏེ་ ཞབས་ནས་ དོ ་གཞི་ ེ་ བས་ ིམས་གོང་ནས་ ེ་བ་དང་ ད་པར་མ་ཐནོ ་ཚེ་
ལ་པོར་ ་ཚིག་ ལ་མི་ ་བོ་ད་ེ ལ་ ིམས་ཁང་ནས་འགན་ ་བཟོས་པའི་འབའ་དང་ཉེས་ ་རང་
འཇགས་ཕོག་པའི་ཁར་ བཙོན་ ་ ་ངོ་ག མ་ནས་ལ་ོ ག མ་ ན་ཕོག་ ་དང་ ོད་གཞི་ད ེ་
འ ོར་འོང་བ་ཡིན་ན་ གནད་དོན་ཆེ་ ང་གི་འོས་བབས་དང་བ ན་ཏ་ེ བཙོན་ ་ ་ངོ་ག མ་ནས་ལོ་
ག མ་ ན་ ི་ཉེས་ ་ཕོག་ ་ ེ་ དེ་རགི ས་ལ་ ིམས་འ ས་ ིས་ཡངས་ཆག་གཏོང་མི་ཆོག།
༨
ིམས་གོང་ ་ ག་པའི་ ོད་གཞི་ཅན་ ི་ ་བོ་ལ་བདེན་བ ན་ ི་ད ེ་བ་ད ད་ཟིན་ཏེ་
འགན་ ་བཟོས་ བས་ བ ན་མ་ི དེས་ལག་ ིས་སམ་ཐི ་ བ་མ་བ བ་པ་དང་ ཡང་ན་ ོད་
གཞི་ད ེ་འ ོར་ མི ས་ལ་བ ི་བ ར་མེད་པར་མ་ ས་པའི་ མ་འ ར་ ོན་པ་སོགས་མི་འོས་པའི་
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་བ་ ིགས་མི་ ང་ན་ དེ་ནི་ག ང་གི་ ིམས་དང་ ིམས་དཔོན་ལ་ངོ་ ོལ་ ེད་པ་ཡིན་བ ན་
འགན་ ་ལ་ ིམས་དཔོན་ཚོས་ལག་ སི ་ བ་ ེ་བདེན་མི་དེ་ལ་ ོད་ ་དང་ ངོ་ ོལ་བ་དེ་ལ་
འགལ་གནད་ཆེ་ ང་གི་འོས་བབས་དང་བ ན་ཏེ་བཙོན་ ་ ་ངོ་གཅིག་ནས་ལོ་གཅིག་ ན་ཕོག་ །
༩
ོང་ཁག་སོ་སོའི་ མི ས་དཔོན་དང་ རབ་འ མས་གོང་མ་བཅས་ ོད་གཞི་ད ེ་ད ད་
ི་དབང་ཚད་ཅན་དེས་ ོད་གཞི་ད ེ་བཤེར་བ ིས་ བ་ ེས་ ་བོ་གཅིག་གིས་ ོ་ལ་མ་བབས་
པར་ ིམས་གོང་ ་ ག་ ེ་ ིམས་གོང་ནས་ད ེ་བ་ ེ་ ས་ ོན་ ་ ོད་གཞི་ད ེ་བཤེར་ དེ ་མི་
དེས་ ིམས་ཡིག་དང་མ་འ ིལ་བའི་ དོ ་གཞི་ ིས་ཏ་ེ ་བོ་གཅིག་ཤསོ ་དེ་ལ་ཁེ་ ོང་མ་བ བ་པ་
ངེས་ཅན་ ་བཟོས་པ་དང་ ཡང་ན་ དེ་ ེས་ ང་ ོད་གཞི་གཞན་ལ་དེ་ ར་ ེད་པ་སོགས་ མི ས་
དོན་དང་མ་འ ིལ་བའི་ དོ ་གཞི་ཡང་བ ར་ཐེངས་ག མ་ ི་རིང་ ང་ན་ དེ་ནི་ ིམས་གོང་
མས་པས་མངའ་བདག་ ལ་པོའི་ཞབས་ ་ ན་གསན་ ས་ཏེ་ ིམས་ཡིག་དང་མ་བ ན་པའི་
ོད་གཞི་ད ེ་བཤེར་ ེད་མི་དེ་ལ་ཉེས་ ་མངའ་བདག་རནི ་པོ་ཆའེ ི་བཀའ་བཞིན་ཕོག་ །
༡༠ དེ་མ ངས་ ིམས་གོང་ ་ ག་པའི་ ་བོ་གཅིག་གསི ་ མངའ་བདག་ ལ་པོའི་ཞབས་
་ ་ཚིག་ ལ་ཏེ་ ཞབས་ནས་ ོད་གཞི་ ེ་ ས་ ིམས་གོང་ མས་པས་ མི ས་དོན་དང་མ་བ ན་
པའི་ ོད་གཞི་ ེས་ཏེ་ ་བ་ོ གཅིག་ལ་ཁེ་ ོང་མ་བ བ་པ་ངསེ ་ཅན་ ་ཐོན་ན་ ིམས་ཡིག་དང་མ་
མ ན་པའི་ ོད་གཞི་ ེ་མི་ ིམས་གོང་གི་ ིམས་དཔོན་དེ་ལ་ཉེས་ ་ཞབས་ ་ི བཀའ་བཞིན་ཕོག་ །
༡༡
ིམས་ཁང་གོང་མའི་ ིམས་དཔོན་ མས་ནས་ དོ ་གཞི་ལ་བ ེན་པའི་ལས་དང་ ་བ་
འབའ་ཉེས་ ་བཀལ་དགོས་པ་ ཉེས་ཅན་བཙོན་འ ག་དགོས་པ་སོགས་གང་ཡང་ ིམས་ག ང་
ཆེན་པོ་དང་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ལོགས་ ་གནང་བའི་བཀའ་དོན་ མས་དང་འ ིལ་ཏེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ ་དང་ དེ་དག་ལ་ཁ་གསལ་མེད་རིགས་ནི་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཉག་གཅིག་
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ལ་ ས་ཏེ་ཞབས་ ་ི བཀའ་ཁོ་ན་དང་བ ན་ ་མ་གཏོགས་ གཞན་ ནོ ་པོ་དང་དཔོན་ཁག་སགོ ས་
ལས་ ངས་གཞན་ལ་འ ི་ག གས་དང་བ ར་བཅོས་སགོ ས་མདོར་ན་ མི ས་ཁང་གི་ལས་ ེར་མ་
གཏོགས་པའི་མི་རགི ས་ནས་རེག་གཏོགས་གང་ཡང་ ་མི་ཆོག། །།
འཇིགས་མདེ །
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10.

༼བཀའ་དནོ ་ ༽པ།
མི་ ེ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ ིམས་ཁང་གོང་མར་གནང་བའི་ མི ས་ཁང་གི་ ་བའི་གནད་
ོད།
༡
ོང་ཁག་སོ་སོའི་ མི ས་ཁང་བ ད་དེ་ ིམས་ཁང་གོང་མར་ ག་པའི་ ོད་ ངེ ་བའི་
རིགས་ ིམས་ཁང་གོང་མ་ནས་ད ེ་ད ད་ ིས་ ོས་ཐག་ཆོད་ད་ེ བཟོས་ བ་པའི་ ེས་ ོད་གཞི་
ཕམ་མི་ཚོའ་ི སེམས་ལ་མ་བབས་པར་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆའེ ི་ཞབས་ ་ ག་ ལ་མི་ མས་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ནས་ད ེ་ད ད་མཛད་གནང་མཐར་ ག་ ལ་མི་དེ ེ་ལ་ མི ས་
ཁང་གོང་མ་ནས་བཟོས་པ་དེ་ལས་བདེན་ཐོབ་ ི་ ད་པར་གང་ཡང་མ་ཐོན་ཚེ་ མངའ་བདག་རནི ་པོ་
ཆེའི་ཞབས་ ་ ག་ ལ་མི་ ་ཡིན་དེ་ལ་ ཡབ་ ེས་ཞིང་གཤེགས་རིན་པོ་ཆེ་ནས་མཛད་གནང་བའི་
བཀའ་དོན་ (ག-པའི་ཨང་-༦) པའི་དགོངས་དོན་ ར་ དོན་གནད་ཆེ་ ང་དང་བ ན་ཉེས་ ་
་ངོ་ག མ་ནས་ལ་ོ ག མ་ ི་བར་ ིམས་ཁང་གོང་མའི་ མི ས་དཔོན་ མས་ནས་བབས་ ོས་ སི ་
བཀལ་ཆོག།
༢
ིམས་ཁང་གོང་མ་དང་ ོང་ཁག་སོ་སོའི་ མི ས་ཁང་ ་ ག་པའི་ ོད་གཞི་ ་བ་ོ
མས་ ི་ ོད་དོན་ཆེ་ ང་གང་ཞིག་ཡནི ་ ང་ ིམས་ཁང་ནས་ད ེ་ད ད་ ིས་ ོས་ཐག་ཆདོ ་ བ་
པའི་ ེས་ ར་བ ར་བཅོས་ ་དགོས་པའི་གནད་རེ་འ ང་ཚེ་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཉག་
གཅིག་གིས་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ི་རིགས་ ག་ཞན་ཆེ་ ང་ ་ཞིག་གིས་ ང་བ ར་བཅོས་ དེ ་པ་
སོགས་ ་མི་ཆོག།
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༣

ངོ ་ཁག་སོ་སོའི་ མི ས་དཔོན་དང་ ོང་བདག་ རབ་འ མས་གོང་མ་ མས་ ི་
ིམས་ཁང་ ་ དོ ་གཞིར་ ག་པའི་ དོ ་དོན་དེ་སགོ ས་ མི ས་ག ང་དང་ བཀའ་དོན་ མས་ ི་
དགོངས་དོན་དང་བ ན་ཏེ་ ང་བདེན་ ི་ ོད་གཞི་ ེ་དང་མ་ ེ་ལོ་ངོ་རེའི་བར་ན་ ིམས་ཁང་གངོ ་མ་
ནས་ཞིབ་ ོས་ཐེངས་རེ་ ་དགོས།
༤
ོད་གཞི་ ་བོ་ཆེ་ ་ ་ཞིག་ཡིན་ ང་ ནོ ་མ་ ོང་ཁག་གི་ མི ས་ཁང་ ་མ་ག གས་
པར་འ ང་འ ང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ཨ་ཞེ་ལ་སོགས་པའི་ཞབས་ ་ ག་ ལ་མི་འ ང་
ན་ དེ་སོགས་དོན་གནད་ཆེ་ ང་ཇི་ ར་ཡིན་ ང་ ར་ལོག་རང་སོའི་ ོང་ཁག་གི་ ིམས་ཁང་ ་
གཏང་ ་མ་གཏོགས་ དེ་ནས་ད ེ་ད ད་མི་མཛད།
༥
ོད་གཟི་ལ་བ ེན་པའི་བར་མི་དང་ དཔང་པོ་སོགས་ ོད་གཞི་དེ་ ོར་ ིམས་ཁང་ ་
འོང་དགོས་འ ང་ ེ་ཟད་འ ས་ཐབོ ་རིགས་ ི་ཐད་ ད་ ན་ ིམས་ག ང་ ༼ད༽༢-༧ པའི་
ནང་དོན་ ར་ཉིན་རེར་ད ལ་ མ་གཉིས་རེ་ ོད་ ོལ་མི་འ ག་ ང་ དེང་སང་གི་ ་ནམ་དང་
བ ན་ད་ནས་ཉིན་རེར་ད ལ་ མ་ ་རེ་ ིས་ བ་ ེ་ ོད་དགོས།
༦ ཞི་ ག་དང་གངོ ་འཕེལ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ ངས་ཁག་སོ་སོའི་ནང་ ལས་ ་མི་འ ་བ་
ཆེ་ ང་གང་ཞིག་ཡདོ ་ ང་ དེང་སང་ ལ་ཁབ་གཞན་མ ངས་ ི་འ ོ་ གས་དང་བ ན་ཏེ་ ་
ཆོག་དང་མི་ཆོག་གི་ ་ ིམས་རེ་བཟོས་ཏེ་ཡོད་པ་བཞིན་ མི་ངོ་རེ་གཉིས་ ིས་ ་ ིམས་ད་ེ ལས་
འགལ་བའི་ ་ ོད་ངན་པ་ ིག་མི་འ ང་ཚེ་ ་ཡིན་དེ་ལ་ ་ ིམས་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་ ་ཆེ་
ང་ཇི་ ར་ཕོག་ ང་ ོང་ཁག་གི་ མི ས་ཁང་ ་ ེལ་ཏེ་ ིམས་གཅོད་ ་ ་མ་གཏོགས་ སོ་སའོ ི་
ལས་ ངས་ཁག་ནས་ཐག་བཅད་ ིས་ ིམས་གཅོད་ ་མི་ཆགོ །
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༧
ོང་ཁག་སོ་སོའི་ མི ས་དཔོན་ ི་རགི ས་ལོ་ཚད་ཚང་བའམ་ ཡང་ན་ ནད་གཞི་ ེན་
ིས་མ་ ོགས་པ་དང་ ག ང་གཡོག་ལ་ཚགས་ཁར་མ་ ད་པར་དགོངས་ ་འབད་དགོས་པའི་
གནད་རེ་འ ང་ཚེ་ དེའི་ཚབ་མ་གཏོན་ ་སགོ ས་ མི ས་དཔོན་ ི་ལས་ ེར་ ངས་ ོབས་འོད་
མེད་དང་ ོགས་དང་མི་ ོགས་ ི་ཞབི ་ ོས་ ིམས་ཁང་གོང་མའི་ ིམས་དཔོན་ མས་ ིས་བ ་
ེ་འ ་བ་ནས་ མི་དེས་ མི ས་དཔོན་ ི་ལས་འགན་ ིལ་པོ་ཐེག་འོང་ཞེས་པའི་དགོངས་ ོར་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ ་ ས་ཏེ་ བ བ་དང་མི་བ བ་ ི་འོས་བབས་མངའ་བདག་རིན་
པོ་ཆེ་ནས་གཟིགས་ །
༨ ཇོ་བདག་དང་གཞན་ མས་མ་འཆམ་པར་ ནང་གཟན་ སི ་ཇོ་བདག་ལ་ངོ་ལགོ ་ བ་མི་
མས་ ་ི ཐད་ གནད་དོན་གཞན་ མས་དེ་ ོན་ས་ཕག་ལོར་ཡབ་ ་ེ ཞིང་གཤེགས་རིན་པོ་ཆེའི་
ཞབས་ནས་བཟོས་གནང་བའི་བཀའ་དནོ ་དེ་ལ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ ཇོ་བདག་ལ་གནོད་ ེན་མདེ ་
པའི་ནང་གཞན་ཁོང་ནས་ཚའོ ི་རང་དབང་ ་འཁོད་ནང་གི་ས་རེ་ཡོད་ཚ་ེ ེད་འོག་སརོ ་ཏེ་འ ོ་མ་
དགོས་པར་ས་ཆ་དེ་ནང་ ར་བཞིན་ དོ ་ཆོག་པའི་ཁར་ ཁང་ ིམ་དའེ ང་ནང་གཞན་རས་བཟོས་པ་
ཡིན་ཚེ་ རང་འཇགས་ཁོང་ ོད་ཆགོ ་པ་དང་ དེ་མིན་ཇོ་བདག་གསི ་བཟོས་ཏེ་ ོད་པའི་ཁང་ ིམ་
ཡིན་ན་མི་ཐོབ་པར་བ ར་བཅོས་མཛད་ བ་པ་དེ་ལ་ཆ་འཇོག་ ་དགོས་པ་ཡནི །
འ ག་ ལ་པོ།
༡༠/༦/༡༩༧༦
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’ རང་ གས་ ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ལའམ་ད ིན་ལོ་ ༡༩༧༨ ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤
ལ་མངའ་བདག་རནི ་པོ་ཆའེ ི་ཞབས་ནས་ ་ ང་ ེ་གོང་ནརོ ་ ་ཚེ་རིང་མ ན་ ས་ཆའི་ རོ ་བཀའ་
་གནང་བ་དེ་ ར།
་བོ་གཅིག་ག་ི མིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ ཁོང་རས་མ་ཤེས་པར་མི་གཞན་
ཞིག་གིས་ས་ཆ་དེ་ཉདི ་ཁོ་པའི་ཡིན་ གས་དང་ ཡང་ན་ ག ང་ས་ཡིན་ གས་བཅས་ཞབས་ནས་
བཀའ་ཤོག་ ས་བའི་ ེས་ ས་ཆ་ད་ེ ོར་ ིགས་མིན་ སི ་ ིམས་ཁང་ ་ ག་ ེ་ད ེ་ད ད་
བས་ ས་ཆ་དེ་བཀའ་ཤོག་ ་མི་འདིའི་རང་དབང་ས་མནི ་པའམ་ ཡང་ན་ ག ང་སའང་མནི ་པ་
་བོ་ཁོ་རང་གི་ས་ཆའི་མིང་ ར་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཡིན་པ་ངསེ ་ཏིག་ཡིན་ཚེ་ ་བོ་རང་ལ་ཐོབ་ ་མ་
གཏོགས་ བཀའ་ཤོག་ ་མི་འདེས་མངའ་བདག་ཞིང་གཤེགས་ ི་བཀའ་ཤགོ ་གམ་ ཡངན་ ད་ ་
མངའ་བདག་རནི ་པོ་ཆེའི་གཉིས་གང་གི་བཀའ་ཤགོ ་གནང་བ་ཡིན་ ང་ ཧམ་བཤད་མགོ་བ ོར་
ིས་ ས་བ་ཡིན་ བས་ ཁོ་པར་མི་འཐོབ་པ་དང་ ་བོ་འདིས་ ང་ཁོ་པའི་ཕ་མའི་མིང་ཐགོ ་ཡདོ ་
པའི་ས་ཆ་ཡིན་ཟརེ ་བའམ་ ཡངན་ ཁོ་རའི་རང་དབང་ས་ཆ་ཡིན་ཟེར་ ོད་ཉོགས་འ ང་བའི་
མཐར་ ིམས་ཁང་ནས་ད ེ་ད ད་ བས་ ཁོ་པའི་ཕ་མའི་མིང་ཐོག་མེད་པའམ་ ཡང་ན་ ཁོ་
པས་ས་རིན་ ོད་པ་དང་ས་ ལ་བཏབ་པ་ལ་སོགས་པའི་འ ོར་ གས་ ོན་ ་མེད་ན་ ོན་མ་ཁོ་
པའི་ཕ་མའི་ས་ཆ་ཡནི ་ཟེར་བ་ཙམ་ ིས་ཁོ་པར་མི་འཐོབ་ཅེས་ག ངས་ཡོད་པའི་ཟིན་ ིས།
བཀའ་ ་ ོར་མི་ ་ ང་ ེ་གོང་ གོས་ནོར་ ་ཚེ་རིང་གི་ གས།
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མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དོན།
’ དགའ་སེང་ལོགས་མཚོ་གོང་མ་ཚེ་རངི ་ནས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆའེ ི་ཞབས་
་ཤིང་ ི་ ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༨ ལ་ ག་ ལ་བའི་གནད་དོན་ནི་ ོད་གཞི་འགོ་བ གས་ཏེ་ལོ་
ེད་དང་གཉིས་ཙམ་སོང་ ང་ དབང་ ིམས་ཁང་ནས་བཟང་ངན་ ི་ལན་ལོགས་གང་ཡང་མེད་
པར་ཉིན་ ར་ཝ་ བ་ ོད་དགོས་ ང་བ་ལས་ ིད་ ག་ ས་པ་ ར་ ཞབས་ནས་ ི་དཔོན་ ེ་ ང་
མ་ ལ་བ ད་དེ་ ིམས་གོང་བསོད་ནམས་ ོབས་ ས་ལ་དེ་ ོར་ད་ེ ཙམ་འགོར་དགོས་པའི་
གནད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞིབ་ད ད་ བ་ཅེས་ ི་ཚེས་ ༡༧/༨/༨༤ ཉིན་བཀའ་ ་གནང་ ང་བ་
ར་ ཞིབ་ད ད་ བ་ཅིང་ ན་འ ལ་ ས་ཚེ་ ི་ཚསེ ་ ༢༣/༨/༨༤ འི་ ་ ོ་ ་ཚོད་ ༡༠
ལ་བཀའ་ཕེབས་པ་གཤམ་གསལ་ ར།
༡
ོད་གཞི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་དང་ཁག་མང་པོ་ཇི་ ར་ཡིན་ ང་ ཞག་ ངས་ ༡༩༨ ་
གཏན་ནས་འགོར་དགོས་པ་མེད་ ་ངོ་གཉིས་ ིས་ ང་ ག་ཆེར་ཡནི ་འ ག།
༢ ཉིན་ ར་ཝ་ བས་ནས་ནང་ ་འ གས་པ་ཙམ་ སི ་མི་ ིགས་ དེ་ནི་ལམ་ གས་ ར་
ོད་གཞི་ ་ེ བ་བཞིན་ ིར་ ོན་ ེད་པ་ཙམ་མ་གཏོགསས་ དོན་ ་ ོད་གཞི་ ེ་བའི་ ངས་ ་མི་
ད།
༣
ོད་གཞི་ད ེ་བཤེར་མ་ བ་པ་རང་ཡནི ་ ང་ དེ་ ར་འ ངས་བཞག་ ་མི་འངོ ་
ིམས་གོང་ ་ ས་པ་ནས་བཀའ་ ་དང་འ ིལ་ཏེ་ ན་ཐག་གཅོད་གཏོང་དགོས།
175

གོང་གསལ་ ར་མ་ ེད་ཚེ་ ིམས་གོང་ནས་ཞིབ་ད ད་ བ་དགོས་པའི་ལས་འགན་
གང་ཡིན་ད་ནས་ཕར་དེ་ ་ ་ ིམས་དཔོན་ ིས་མནོ་ཞིང་བསམ་ཞིང་བག་ཡངེ ས་ ེད་དེ་ ོད་གཞི་
ད ེ་སེམས་མེད་པར་འ ངས་པ་ཡིན་ཚེ་ཐེངས་དང་པ་དང་གཉིས་པ་ ན་ལ་ ངས་ཁ་བཞག་ ་དང་
(ཝར་ནིང)ག མ་པ་ནས་གཡོག་ལས་བཏོན་གཏང་དགོས། འོན་ ང་ མནོ་ཞིང་བསམ་ཞིང་མནི ་
པར་ཁོ་རང་གིས་རང་ ་བ་ནས་འཇོན་ བ་མེད་ན་ ིམས་གོང་ནས་ཁོ་པ་ལས་འགན་གཞན་ ་
གཏང་དགོས།
༤ དབང་ ིམས་ ་ ནོ ་ནས་ད་ ན་ ི་བར་ ོད་གཞི་ ་བོ་ ༣༨༤ ཙམ་ད་ ་འ ག་པའི་
ཁར་ བཀའ་དོན་དོན་ ཀ༽༡༡ པ་དང་འ ིལ་འགོ་རམི ་བཞིན་ ་ ད ེ་བཤེར་བ ི་དགོས་ ང་
བ་ལས་ ན་འ ངས་སོང་པ་ཡནི ་ གས་ ་ ས་ ད་ནས་ ངོ ་གཞི་ མི ས་ཁང་ མས་ ་ ོད་
གཞི་ལེགས་པོར་དང་ མ ོགས་པོར་སོང་བ་ཡོད་མེད་བ ་ ་དེ་ཉིད་ ིམས་གོང་གི་ལས་འགན་ང་ོ
མ་ཡིན་ དེ་ ར་ ོད་གཞི་ ་བོ་མང་ ་མཆིས་པའི་ས་གནས་ མས་ལ་ ངོ ་ཁག་ལ་ ་ ོད་གཞི་
མེད་ས་ནས་ ིམས་དཔོན་དེ་དེར་ ོགས་རམ་ ་ ་གཏང་དགོས། དེ་ ར་མ་འ ང་ན་ ིམས་
གོང་ནས་རབ་འ མས་སམ་ ིམས་དགོན་གང་ ང་ཤིག་ དེའི་ གོ ས་རམ་ཆེད་ ་གཏང་ནས་ད ེ་
བཤེར་ ེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་ ་གནང་ བ།
ི་ཚེས་ ༢༤/༨/༨༤ ཉིན་ ི་དཔོན་ ེ་ ང་ མ་ ལ་འདིར་ ིམས་གངོ ་ ་བཅར་
ཏེ་ ིམས་དཔོན་ མས་དང་ངོ་འཛོམས་ཐོག་ གོང་འཁོད་ཞབས་ ིས་བཀའ་ ་གནང་བ་དེ་ མས་
དོན་ཚན་ར་ེ རེ་བཞིན་ ་ ན་དག་ དེ ་དེ་ནོར་འ ལ་ ང་ཟད་རེ་ གས་པ་ མས་ལེགས་བཅོས་
བ ིས་ཡདོ ་པ་མ་ཚད་ ིན་ཆད་ད་ནས་ཕར་ ིམས་ག ང་ཆེན་པ་ོ ༀ་ ཿ ཾཿ ཞབས་ ི་
དགོངས་དོན་ ར་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ ་ངོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ ིམས་ག ང་དང་ད ེར་
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མེད་བ ི་ ང་ ་དགོས་པར་ཆ་འཇོག་ བ་པ་བཅས་ ི་དཔོན་ ེ་ ང་ མ་ ལ་རང་གི་ གས་བཀོད་
བ།
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མི ས་ཁང་གོང་མའི་ ིམས་དཔོན་ མས་མ ན་མོང་ ། དོན་འ ས་དེ་ན་ི ངེད་རའི་
ིམས་ཁང་ མས་ ་ ོད་གཞི་ད ་ེ བཤེར་བ ི་ གས་དང་ ིམས་ཁང་གི་ ་བའི་གནད་ ོད་
སོགས་གང་ཡང་ མི ས་ག ང་དང་ ར་ལས་ཞབས་ནས་གནང་བའི་བཀའ་དོན་ མས་ ་གསལ་
ཡོད་ ང་ ད་ ང་ལག་ལེན་འཐབ་ བས་ ིམས་ཁང་དང་ མི་སེར་ལ་ ་ བས་བདེ་དང་མ་བདེ་
བའི་གནས་རེ་དང་ ེད་ཐང་ལ་བ ེན་ཏེ་མི་སེར་ ི་བསམ་པ་ ོགས་པ་དང་མ་ ོགས་པའི་གནས་
རེ་ཡང་འཐོན་ཚོད་འ ག་པ་དེ་ལས་བ ེན་ཏེ་ རིམ་པ་བཞིན་ ་ ིམས་ཁང་གི་ལམ་ གས་ མས་
ང་ ང་ཟད་རེ་ ར་བཅོས་ ་དགོས་གལ་ཆེ་བར་འ ག་བ ན་ ད་ནས་ཕར་གཤམ་གསལ་ ི་
བཀའ་དོན་ མས་དང་འགལ་མདེ ་ ང་ ང་ ་དགོས་པ་འདི་ ར།
༡ དེང་སང་ ས་དང་བ ན་ཏེ་ལོ་རེ་ལས་ལོ་རེ་ ིམས་ཁང་ མས་ ་ ོད་གཞི་ད ེ་བཤེར་
་དགོས་ ེ་མང་འཐོན་ ས་འ ག་པ་དེ ེ་ཐད་ རེ་གཉིས་རེ་ནི་ཇི་ ར་ཡང་འོང་ངེས་མ་གཏོགས་
ིར་བཏང་མི་སེར་ཉམ་ ང་ མས་ ི་ ིད་ ག་གི་རེ་ས་ན་ི ིམས་ཁང་ མས་ལ་ ོས་ཏེ་འོང་བ་
ཞིག་རང་ཡིན་བ ེན་ ིམས་ཁང་ནས་ ོད་གཞི་ ན་རངི ་མ་བཞག་པར་ཅི་ བ་གང་མ ོགས་ད ེ་
བཤེར་བ ིས་ཏེ་ མི་སེར་ཚའོ ི་ ་ གས་ལ་འ མ་ཆག་གང་ ང་ལས་མི་ཕོག་པའི་ཐབས་ཤེས་
ངེས་པར་ ་དགོས།
༢
ིམས་ཁང་གོང་མའི་ ིམས་དཔོན་ མས་ད ན་ ས་ཐངེ ས་ཞིག་ ིམས་ཁང་ ོ་
བ མས་ཏེ་ ལ་བ ོར་ངལ་གསོར་འ ོ་ ས་འ ག་པ་ད་ེ ཉིད་ ད་ནས་ཕར་ ིམས་ཁང་ ོ་
བ མས་ཏེ་བཞག་མི་ཆོག། མ་གཞི་ ིམས་དཔོན་ མས་ ི་ལོ་འཁོར་ངལ་གསོའི་ཐད་ཞི་བའི་
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ག ང་གཡོག་ག་ི བཅའ་ ིམས་དང་བ ན་ཏེ་ཐོབ་པ་ཡནི ་ ང་ ངལ་གསོར་འ ོ་ ས་ ིམས་དཔོན་
མས་བ ོར་ བ་ ེད་དེ་ལ་ལས་ ིམས་ཁང་ ་ ོད་དེ་ དོ ་གཞི་ ན་མ་ཆད་པར་ད ེ་བཤེར་ ་
དགོས་པ་མ་གཏོགས་ དེ་ བས་ ིམས་དཔོན་མ་ཚང་བ་ལ་བ ན་དེ་ ོད་གཞི་ལ་མནེ ་པ་དང་
ོད་གཞི་ཁག་ཆེ་བ་དང་བ ན་ཏ་ེ ིམས་དཔོན་ མས་ངལ་གསོར་འ ོ་བ་སགོ ས་ ་མི་ཆགོ །
༣ ད་རེས་ ིམས་ཁང་གི་ ེད་ གས་ ར་ ིམས་ཁང་ནང་མི་ ག་པའི་རིགས་ ི་ ོད་
གཞི་རེ་འ རོ ་བའམ་ ཡང་ན་ དོ ་གཞི་ད ེ་བཤེར་བ ིས་ཏེ་བདེན་བ ན་ ི་ ིམས་ཐག་བཅད་
རན་ བས་ཉེས་བ ན་མི་ ག་པ་དེ་ལ་ ི་ ་ཡིན་པར་ཧ་ག་ོ ས་ ིམས་དཔོན་ལ་ལས་ཡས་མས་
ཁག་འདོགས་ ིས་ ར་ཐབས་ ེད་དེ་འ ོ་ ས་འ ག་པ་མ་ཟད་ ིམས་དཔོན་ མས་ ི་ ས་
ལས་ནམ་ ན་ལབ་མི་ད་ེ རང་གིས་རང་མ་གཏོགས་ ིམས་དཔོན་ལ་ལས་བཟང་ངན་ ི་ལོ་ ས་གང་
ཡང་ལབ་པར་ ོད་ ས་འ ག་པ་ད་ེ ནི་ དང་པར་རང་གི་འགན་འ ར་མ་འབག་པ་དང་གཉིས་པར་
ོད་གཞིའི་ ་བོ་ མས་ ི་བསམ་པ་མ་ ོགས་པ་ར་ེ ཡང་བ ེད་ངེས་འ ག་བ ེན་ ད་ནས་ཕར་
ིམས་དཔོན་རང་སར་ཕོག་པའི་འགན་ ར་འགོ་བ གས་ཏེ་བཏགས་སར་མ་བཀལ་ ན་རང་ཉིད་
ར་ཐབས་ ེད་པ་དང་འགན་ ར་གཞན་ལ་བཀལ་བཞག་པ་དང་ འགན་འ ་འ ་མ་འབག་པར་
ོད་པ་སོགས་གཏན་ནས་ ་མི་ཆོག།
༤
ོད་གཞི་ ན་ ་ ལ་མི་ མས་ལ་ ིམས་ཁང་ནས་ དོ ་གཞི་ནམ་ནས་འགོ་འ གས་
་ཡིན་པའི་ཚེས་ ངས་གཏན་འབེབས་ ི་ལས་རིམ་བཟོས་ཏེ་བཀོད་ བ་བཏང་བའི་ ས་ཚོད་ཁར་
ོད་གཞི་ ་བོ་སོ་སའོ ི་ ིམ་ ་ཤ་ི ེན་ར་ེ ང་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པའི་ངལ་གསོ་དང་བཞག་
ཐེབས་ཉིན་གཅིག་ ང་མ་བཞག་པར་ལས་རིམ་དང་འ ལི ་ཏེ་ ོད་གཞི་ ེ་ བ་པ་ ་དགོས།
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༥
ིམས་ཁང་ནང་ དོ ་གཞི་རིགས་མ་འ ་བའི་ད ེ་ཚན་སོ་སོའི་ནང་ ག་པའི་ ོད་གཞིའི་
རིགས་ད ེ་བཤེར་དང་ཞིབ་ད ོད་བ སི ་ བ་པ་ནས་ ིམས་ཐག་བཅད་རན་ ས་ ིམས་གོང་
ི་ བ་ ིས་གཙོས་པའི་ ིམས་དཔོན་དམང་འཛོམས་ཁར་བ གས་ཏེ་ ིམས་ཐག་བཅད་དགོས་
ཤིང་ ིམས་ཁང་གོང་མ་ནས་ ིམས་ཐག་ཇི་ཙམ་ཆོད་ཡོད་པ་དང་ཇི་ཙམ་ད ེ་བཤེར་བ ི་འ ོར་
ཡོད་པ་དང་ ཇི་ཙམ་ ོད་གཞི་འ ོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ ན་ ་ཡང་ ་ངོ་ག མ་རེའི་བར་ཐེངས་རེ་
འདིར་ཞབས་ ་ ལ་དགོས།
༦
ོང་ཁག་སོ་སོའི་ མི ས་ཁང་ནང་ཞབས་ ི་བཀའ་དོན་ མས་དང་ གཞན་ཡང་ ིམས་
ག ང་སོ་སའོ ི་ནང་དོན་དང་འ ིལ་བའི་ ིམས་ ི་ལག་ལེན་ ལ་བཞིན་འཐབ་ ི་ཡོད་མེད་ ི་ཞིབ་
ད ོད་དེ་ཉིད་ མི ས་ཁང་གོང་མ་ནས་མཐིལ་ ིན་ ་དགོས་པ་མ་ཟད་ དེ་བ ན་ཚར་གཅོད་ ེས་
འཛིན་ ི་ ངས་དརོ ་ཡང་ ིམས་ཁང་གོང་མ་ནས་དམ་དམ་ ་དགོས།
༧ ད་རེས་ ིམས་ཁང་གོང་མའི་ནང་ ོད་གཞི་མ་འ ་བའི་རིགས་ད ེ་ཚན་སོ་སོར་ ེས་
ཏེ་ ོད་གཞི་ ེ་ འི་ལམ་ གས་བ ག་འ ག་པ་དེ་ལ་མ་འ ས་པ་མི་འ ག་ ང་ ད ེ་ཚན་མ་
འ ་བའི་ནང་ བ ོར་ བ་སོར་དགོས་པའི་ཁར་ ད ེ་ཚན་རེའ་ི ནང་གི་ མི ས་དཔོན་ཚའོ ང་ ས་
ན་གཅིག་རང་ དེ ་དེ་མ་ཡིན་པར་རམི ་པ་བཞིན་ ་བ མོ ་རོགས་ ང་སརོ ་ཏེ་ ོད་གཞི་ ེ་དགོས་
པ་ཡིན།
༨
ོད་གཞིའི་རིགས་ ར་ནས་ཡོད་པའི་ ིམས་ཁང་གི་ ་བའི་གནད་ དོ ་དང་ བཀའ་
དོན་ མས་དང་འ ིལ་ཏེ་དང་པར་ ང་ཁག་དང་ ངོ ་ཁག་གི་ ིམས་ཁང་ ་ག གས་དགོས་པ་
དང་ དེ་ནས་ཐག་མ་ཆོད་པའམ་ དོ ་ཡ་གཅིག་གི་བསམ་པ་མ་ ོགས་པར་ ིམས་ཁང་གོང་མར་
ག་དགོས་ ང་ན་ དེ་ནས་ ོང་ཁག་ ིམས་ཁང་གིས་ ིམས་དོན་དང་འ ིལ་ཏེ་ ས་པ་ཡིན་མིན་
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སོགས་ལེགས་པར་བ ས་ཏེ་ ིམས་ཐག་བཅད་དགོས་ཤངི ་ དེ་ནས་ ང་གངོ ་གསལ་ ་ འི་གནད་
དོན་ ང་ནས་འདིར་ཞབས་ ་བཅར་མི་འ ང་ཚེ་ འདིར་ཞབས་ནས་ ིམས་ཁང་གོང་མས་ ིམས་
དང་འ ིལ་ཏ་ེ ེད་པ་ཡིན་མིན་བ ་ རི ་ལས་ ངས་སམ་མི་ངོ་གཞན་ ་ཞིག་ལ་བཀའ་གནང་ ང་
ིམས་ཁང་གོང་མའི་ ོས་ཐག་དང་ སེ ་སོར་ཞིབ་ད དོ ་ བ་མིའི་ ོས་ཐག་གཉིས་མ་འ ་བ་ ང་
ཚེ་ ཞིབ་ད ོད་ བ་མི་དེ་ མས་ ང་ ིམས་ཁང་གོང་མར་འཛོམས་ཏེ་སོ་སོའི་ར་ ངས་བཟངས་
ནས་ ི་འཛོམས་ཐོག་ལས་ ིམས་ཐག་བཅད་ ་དང་ གལ་ ིད་ ིམས་ཁང་ནས་ཐག་ཆོད་པ་དང་
གཅིག་མ ངས་མ་གཏོགས་མ་འ ་བ་གང་ཡང་མ་ཐོན་ཚེ་ ཞབས་ འམ་ ིམས་ཁང་གོང་མར་
ན་ ་ ལ་མི་དེ་ལ་བཀའ་དནོ ་༼ག༽པའི་ནང་གསལ་ ི་ཉེས་ ་གང་ཕོག་ཡངས་ཆག་མེད་པར་
བཀལ་དགོས།
༩
ིམས་ཁང་ནང་ དོ ་གཞི་བདེན་བ ན་ད ད་དེ་ ིམས་ཐག་བཅད་རན་ ས་ ་བོ་
གཅིག་ག་ི ོ་ལ་མ་བབས་པར་འགན་ཡིག་ལ་ལག་ ེས་ བ་མ་བ བ་པའི་མི་རིགས་ མས་ མི ས་
ག ང་ ད༽༣-༡༠ པའི་ནང་གསལ་ ི་ཞག་ ངས་ནང་འཁོད་ ་ཞབས་སར་མ་བཅར་བ་སགོ ས་
ཡ་མེད་བཙོང་ ེ་ དོ ་མིའི་རགི ས་ ང་ ིམས་ཁང་ནས་དེ་ལས་ ག་པའི་བ ག་འ ངས་མ་
བཞག་པར་བཀའ་དོན་ ༼ག༽པའི་དོན་ཚན་ ༨ པ་དང་འ ིལ་ཏེ་ཐག་བཅད་དགོས།
༡༠ ིམས་ཁང་ནང་ ་བོ་གང་ ང་ཞིག་གསི ་ ལ་བའི་ ་ཚིག་རེ་དང་ ིམས་ཁང་ནང་
ར་ནས་བཟོས་པའི་འགན་ཡིག་དང་ ིམས་ཁང་གི་ཐོ་དེབ་ཡིག་ཆས་སགོ ས་ངེས་མེད་ ག་ ོར་
ཤོར་བ་དང་ ཁེ་ ད་ ི་རེག་གཏོགས་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་ ་གསང་ ེད་དེ་བཞག་མི་དང་ ག་
ོར་ཤོར་བའི་ཡིག་ཆས་བདག་འཛིན་ ེད་མི་ ་ཡིན་དེ་ལ་ཉེས་ ་ཡངས་ཆག་མེད་པར་བཀལ་
དགོས།
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༡༡
ིམས་ཁང་ནང་ དོ ་གཞི་ད ེ་བཤེར་ ་དགོས་ ེ་མར་ཐནོ ་པ་དེ་ཉིད་ ཕལ་ཆེར་མི་
སེར་ནས་ ིམས་ གས་ཧ་མི་གོ་བར་ ིམས་ཁང་ ་ ག་ ེ་ ་ཟད་ ངས་ཟད་ ི་ ིད་ ག་ཕོག་
ས་འ ག་བ ན་ ད་ནས་ ིམས་ཁང་གོང་མའི་ མི ས་དཔོན་ མས་ ལ་བཤལ་སོང་ཞངི ་མི་
སེར་ལ་ ིམས་དོན་གོ་ཤད་དེ་མི་མང་ནས་ ོམས་དོན་ཧ་གོ་ བ་པ་བཟོ་དགོས།
༡༢ ིམས་དཔོན་ མས་ ི་ཐད་གང་ཡང་འདིར་ག ང་ཞབས་ནས་མང་པའོ ི་ གས་ལས་
བཙག་ ང་བའི་ ལ་ལས་འ ་ ེ་ ོད་ཅིག་ ག་འངོ ་ མ་པའི་ གས་ ི་རེ་བ་ ་ཆེན་པོར་བ ེད་
དེ་ ིམས་དཔོན་ ་བ ོ་དེ་བཏང་བའི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཚད་ ིམས་ལ་ཆ་བཞག་དང་བ ི་བ ར་
ེད་དང་མི་ ེད་ ིམས་དཔོན་ མས་ ི་ ་ ོད་ལ་རག་ལས་པར་བ ེན་ ིམས་དཔོན་ མས་
ནས་མི་འོས་པ་དང་མི་ ང་བའི་ ན་ དོ ་ཡོངས་ ་ ངས་ཏེ་ ོལ་བཟང་པོའི་ ིགས་ ིམས་ ི་
ལ་ལས་མི་ཉམས་པར་ ་དགོས་པ་ནི་གཞིར་བཅས་ རང་ལ་ཕོག་པའི་འགན་འ ར་བཏགས་
སར་བཀལ་ ་ཞིག་དང་ ག ང་ནས་གནང་བའི་གོ་གནས་ལ་ ས་ཞབས་དང་བ ི་མཐོང་ཡོད་པའི་
བདག་འཛིན་ ོགས་པ་ཞིག་ ེད་ད་ེ ོད་ ་གང་བས་གལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་དོན་བསམ་ཤེས་ ི་
ང་ ང་ ་དགོས།
འདིར་ཞབས་ནས་བཀའ་དོན་ ༡༢ ་བཀའ་གནང་བའི་གནད་དོན་ མས་ ད་རེས་
ནས་བ ང་ ེ་ ིམས་ག ང་ནང་འཁོད་པ་དང་ད ེ་བ་ ་ཙམ་ཡང་མདེ ་པར་དེ་ལས་འགལ་མེད་ ི་
དང་ ངས་ ལ་མ ན་ ་དགོས་པ་བཅས་ ོ་ངེས་ སི ། གནམ་ལོ་མེ་ ག་ ་
ཚེས་
ལ།
འ ག་ ལ་པོ།
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14.

’ ནང་ ིད་ ིད་ ག་ ོན་པོ་ཤེས་ ོ་ཡངས་པ་ལ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ངེད་རའི་སའི་
ིམས་ཡིག་ ཀ༽༣-༤ པའི་ནང་གསལ་ ་ མངའ་བདག་ ་འཁོར་ མས་ལ་མཆོད་གཞིས་ས་
ཆ་ཇི་ཙམ་རེ་བཞག་ཆོག་པའི་ཚད་གཞི་བཟོས་པ་མི་འ ག་ ང་ འདིར་ཞབས་ནས་ ིར་བཏང་དང་
ཤོ་མ ངས་ ི་ ིམས་དང་འ ིལ་དགོས་པར་བ ར་བཅོས་མཛད་དེ་གནང་ཡོད་པས་ དེ་དོན་ཇི་
བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོས་པ་བཅས་ ོ་མངའ་འཚལ། མེ་ ག་ ་ ཚེས་ ལ།
འ ག་ ལ་པོ།
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15.

’ ད་ལན༑ དེ་ནི་ ང་བཅས་ར་གི་ ལ་ཁབ་ནང་གི་ ཞི་བདེ་བཙན་ཐབས་དང་མི་མང་
གི་བདེ་ ིད་ ོམ་ཐབས་ ི་གཞི་མ་ན་ི ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་ མས་ ག་ཞན་ད ེ་བ་མེདཔ་འབད་
ལ་མ ན་ ིང་ ངི ་ ེད་དེ་ བདག་འཛིན་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི འདི་ ་རག་ལས་ཏེ་ཡོདཔ་
ལས་ ིམས་ཁང་གོང་མ་དང་ ོང་ཁག་གི་ ིམས་ཁང་ ་ནང་ ་འགན་འབག་མི་ ིམས་
དཔོན་ ་གེ་ར་ མི་ ོགས་ བ་ཅན་ ང་བདེན་འབད་མ་ི ངར་ཡེང་ཡ་ེ ལེགས་ཤོམ་ཙང་ཙང་
སེལ་ཏེ་བ གས་དགོ་ནི་འདི་ ག་ཅི་དེ་ཅིག་གལ་ཆེཝ་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ད་ ད་རེས་ ིམས་ཁང་གངོ ་མའི་ ིམས་དཔོན་ ་གི་གོ་གནས་འདི་ ཞི་
བའི་གོ་གནས་ ེ་ཚན་དང་པ་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་ར་ག་ི ག ང་གཡོག་ནང་ གོ་གནས་ ེ་ཚན་
དང་པ་དང་ གཉིས་པ་ནང་ ་འབད་མི་དག་པ་ཅིག་ལས་བ ལ་ཏེ་མདེ པ་ད་ ིམས་ཁང་གངོ ་
མའི་ ིམས་དཔོན་ ི་ མི་ངོ་སེལ་ནི་ལ་ཁག་འ ག་ ེ་ཚན་ག མ་པའི་ ས་ཁ་ལས་འ ཝ་ད་ནི་
ེ་ཚན་གཉིས་གཉིས་དེ་རེ་ གོམས་ཏེ་འ ོ་དགོཔ་ལས་ ག ང་གི་ ིམས་དང་མ་འ ལི ་བ་
བཀལཝ་ད་ བས་མ་བདེཝ་ལས་བ ེན་ ད་ ་ལས་ཕར་ བས་ཐོག་ཅིག་ ིམས་ཁང་གོང་མའི་
ིམས་དཔོན་ ི་མི་ངོ་མང་ ་ཅིག་ སེལ་ནི་ཐོབ་ནི་གི་དནོ ་ ་ ཞི་བའི་ག ང་གཡོག་གི་གོ་གནས་
ེ་རིམ་དང་པ་ལས་ ག མ་པ་བར་ན་གི་ འགོ་དཔོན་ ་ལས་སེལ་ཏེ་འ ་ནི་དང་ ཁོང་ ིམས་
ཁང་གོང་མ་ ་ ིམས་དཔོན་ ི་ ་འགན་འབག་ ེ་ དོ ་རིང་གང་ གོ་གནས་དང་ཐོབ་ལམ་ ི་
རིམ་པ་ ་ རང་སོའི་ ེ་ཚན་ག་ཨིནམ་ རང་འཇགས་ཨིན་ ང་ དབང་ཚད་དང་འགན་ཁག་གི་
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ཐད་ཁ་ ིམས་ ི་གི་འོག་ ་ ིམས་ཁང་གོང་མའི་ ིམས་དཔོན་གཞན་ ་གེ་ར་འ ་འ ་ཨིནམ་ ེ་
ཆ་བཞག་དགོཔ་ཨནི ་པ་བཅས། ས་ ལ་ ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ལ།
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16.

’ ིམས་ཁང་གོང་མའི་ ིམས་དཔོན་ མས་མ ན་མོང་ ། དོན་འ ས་དེ་ནི་ ཧེ་མ་ང་

བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ནང་ ཕོ་ ེས་ ིས་དབང་བཙོང་གི་ཐོག་ལས་ ཨམ་ ་ ས་འ ེལ་འབད་མི་
ལ་ཁབ་གཞན་ནང་བ མ་མེད་ ང་ ད་རེས་འ ག་ ོ་མཚམས་ ི་ ེལ་ཟིང་ ་བ ེན་ཏེ་ ངོ་
ལོགཔ་ ་གིས་ཨམ་ ་ ་ དབང་བཙོང་འབད་དེ་ ས་འ ེལ་འབད་བའི་ ོར་ལས་ ོད་གཞི་ལེ་
ཤ་འཐོན་མི་ ིམས་ཁང་ནང་བཏང་ ེ་ ཞིབ་ད ད་འབད་དེ་བདེན་ ངས་ངོ་མ་འཐོན་ ང་ ཉེས་
ིམས་ཀ་ གས་ ་དང་འ ིལཝ་ད་ ིམས་ག ང་ཁ༽༨-༧ པའི་ནང་ ཕོ་ ེས་ལེ་ཤ་ བ་ ེ་
དབང་བཙོང་གི་ཐོག་ལས་ ས་འ ེལ་འབད་བ་ཅིན་ ད་འ ས་ ༢༠༠ དང་ཉེས་ ་འདི་ལས་
ལོག་བ བ་ བ༽ དང་པ་ ༤-༦ པའི་ནང་ དབང་བཙོངས་འབད་དེ་ ཨམ་ ་ཤི་ ེན་ ང་པ་
ཅིན་ ལོ་བ འི་དནོ ་ལས་ད ལ་ མ་ ༥,༠༠༠ དང་ ད་འ ས་ད ལ་ མ་ ༥,༠༠༠ ཁ༽
༨-༡༡ པའི་ནང་ ཕོ་ ེས་གཅིག་གིས་ཨམ་ ་དབང་བཙོངས་འབད་བའི་ ད་འ ས་ད ལ་ མ་
༣༠༠ དང་ཉེས་ ་འདི་ལས་ལོག་བ བ་ ཁ༽ ༨-༡༢ པའི་ནང་ གཔ་ཡོད་མི་ཨམ་ ་ ་ ཕོ་
ེས་གཅིག་གིས་དབང་བཙོང་གི་ཐོག་ལས་ ས་འ ལེ ་འབད་བ་ཅིན་ ད་འ ས་དང་ཉེས་ ་
གོང་གི་ཁ་ གས་ ཁ༽ ༨-༡༡ པའི་ནང་དནོ ་བ མ་ཨིན་པའི་ཁར་ དགའ་བོ་ ོད་དགོཔ་དང་
གཔ་ཡོད་མ་ི ཨམ་ ་ ་ཕོ་ ེས་ལེ་ཤ་ བ་ ེ་ དབང་བཙོང་གི་ཐོག་ལས་ ས་འ ེལ་འབད་བ་
ཅིན་ ད་འ ས་ད ལ་ མ་ ༣༠༠ དང་ཉེས་ ་འདི་ལས་ལོག་བ བ་ཁར་ དགའ་བོ་ མི ས་
ཡིག་ནང་གསལ་ ར་འབད་དེ་ ཉེས་ ་མཐོ་ཤོས་ ་བཀལ་ ང་ ་ ོད་ངན་པ་འདི་བ མ་ ་
ཉེས་ ིམས་ ང་སངོ པ་ལས་ གོང་ག་ི ིམས་དོན་ནང་གི་ ད་དང་ཉེས་ ་བཙོན་ཚད་ ་ ་ ཉེས་
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མི ས་ཡར་སེང་དང་དམ་དམ་བཟོ་ནའི ི་དོན་ལས་ ཁ་ ོང་དང་བ ར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ ་གི་
ཟིན་ ིས་ ལ་མ ན་བཟོ་ ེ་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ནང་བ གས་དགོ་པའི་བཀའ་ཐབས་ །
ཞེས་རང་ གས་གནམ་ལོ་ ་ཕོ་ ེལ་ལོ་ ་བ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༢༨ ལ་བ ་ཤིས་ཆོས་ ོང་ལས།
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17.

’

ིམས་ཁང་གོང་མའི་ ིམས་དཔོན་ མས་མ ན་མོང་ ། དོན་འ ས་དེ་ནི་ ང་
བཅས་རའི་འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་ མངའ་བདག་ ་འཁོར་ལས་བ ང་ ེ་ ག ང་གི་ཞི་ ག་གཉིས་
ི་དཔོན་ཁག་དང་ མི་སེར་ ག་ཞན་ཆེ་ ང་ག་ར་ ང་བཅས་རའི་ མི ས་སར་ ག་ཞན་ད ེར་
མེད་འ ་མཉམ་ཨནི མ་བཞིན་ ་ ཁེ་ ད་མ་བ བ་པའི་གནད་དོན་ག་ཅིའི་ ོར་ལས་ ིམས་སར་
ག་གིས་ ་ ང་ ་ཆགོ པ་ཨིན་ ང་ ང་བཅས་རའི་ མི ས་ག ང་ཆེན་མོ་ ན་༡-༡ པའི་ནང་
གསལ་མི་དཀར་ལ་ ་ནག་ བ་པའམ་ ཧམ་ ན་དབང་བཙན་ ི་གཏམ་ལབ་ན་ དེ་ནི་མི་བསད་
ི་ ོར་ལས་དང་ ་ཇག་འ ོག་ག མ་ ི་ ོར་ལས་ ཡང་ན་ ན་ཚན་ལ་ངོ་ཚ་བཤིག་པ་
གཉེན་ད ོགས་པ་ བཀག་དམ་ལས་འགལ་བ་ ལ་ཁབ་ངོ་ལོག་པ་བཅས་ ི་ ོར་ལས་ མི་
དཀར་ལ་ ་ནག་ བ་ན་བཙོན་ ་ ་ངོ་གཅིག་ལས་ལོ་ག མ་ ན་ ི་ཉེས་ ིམས་ཕོགཔ་འབད་ ཁ་
གསལ་ ད་དེ་འ ག་ ང་ གཞན་ ་ ེན་གང་ལའང་ མི་དཀར་པོར་ ་ནག་ བ་ན་ ཉེས་ ་
ད ལ་ མ་བ ་ནས་བ འི་བར་ན་མ་གཏོགས་མེད་མི་འདི་ ང་ གཔ་ལས་ ཁ་ཉེས་ཕོག་མི་
འདི་ ་ཉེས་པ་མེདཔ་འབད་ཐོན་སོང་པ་ཅིན་ ཁོ་ ་ ད་འ ས་ ་ལས་མ་བ བ་ ངེས་བདེན་
འ ག་པ་ལས་བ ནེ ་ གོང་ ་མ་ ད་པའི་གནད་དོན་ ི་རིགས་ ི་ ོར་ལས་ མི་དཀར་ལ་ ་ནག་
བ་མི་འཐོན་པ་ཅནི ་ ཁ་ཉེས་བཀལ་བའི་ཉེས་པ་ཆེ་ ང་དང་བ ན་པའི་ཉེས་ ིམས་བཀལ་ཐངས་
ི་ ིམས་དོན་བ ར་བཅོས་ཁ་གསལ་ ི་ཟིན་ ིས་ ལ་མ ན་བཀོད་དེ་ ལ་དགོ་པའི་བཀའ་
ཐམས། ཞེས་མེ་ ི་ ་ ༨ ཚེས་ ༧ །
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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’ ད་ལན༑ དེ་ནི་ མངའ་ཞབས་རང་ཉིད་ ་ི དགོངས་འཆར་ སོ ་བ ན་དང་འ ལི ་ཏེ་
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་གིས་ ཚོགས་ཐེངས་ ༧༦ པའི་ནང་ ང་བཅས་རའི་ཧེ་མའི་ ན་
ས་ག ང་ཚོགས་ ི་ལམ་ གས་འདི་ ་ ར་བཅོས་མཛད་ བ་པ་གིས་མ་ཚད་ ན་ཚོགས་
འདིའི་ ོན་པོ་ ་ཡང་ གསང་བའི་ཚགོ ས་ ན་བ གས་ཏེ་བཙག་འ ་ བ་ཅི།
འ ག་ཆོས་ ན་ ི་ ལ་ཁབ་འདི་ནང་ ་ཆོས་དགེ་བ་བ ་དང་ མི་ཆོས་གཙང་མ་
བ ་ ག་ག་ི ང་དནོ ་དང་མ ན་པའི་ ལ་ ིམས་གསར་ ི་གཉའ་ཤངི ་དང་ཆོས་ ིད་དར་ ི་
མ ད་ཕོད་ ་གཞི་ ེན་པའི་ ང་ ན་ ི་ ིམས་ གས་ ན་ ོང་འཐབ་ ེ་ཡོད་མི་འདི་ ་བ ེན་
ཏེ་ མི་སེར་ ་ཉེ་རངི ་མེད་པར་ ིམས་བཤེར་འཐོབ་དགོཔ་འདི་ ་ གལ་ཆེ་བའི་བ ་ི ངས་ ོམ་
གནང་ ེ་ ིམས་ ི་ ན་ཚོགས་ད་ེ ཧེ་མ་ལས་ག ང་ག་ི འཛིན་ ོང་ག་ི ལ་ལས་བཏོན་ཏེ་ རང་
དབང་ཅན་ ི་ ིམས་ཚོགས་ཅིག་འབད་བཟོ་གནང་ཡི།
ིམས་བཟོ་ཚོགས་འ ་དང་ འཛིན་ ོང་ལམ་ གས་ ིམས་ ི་ ན་ཚོགས་ ི་ ་ ོ་
དང་འགན་ ར་དབང་ཚད་མ་འ ་བའི་ ད་པར་ལས་བ ེན་ ིམས་ ི་ ོན་པོ་དེ་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ ་ཆེན་པོ་གིས་ ཚོགས་ ན་བ ར་ཏེ་བཏོན་ ོལ་ ི་ལམ་ གས་མེད། ང་བཅས་རའི་
ལ་ཁབ་དང་མི་སརེ ་ ི་ཞི་བདེའི་ ་བ་དེ་ ིམས་ གས་ཨིནམ་པའི་ངོས་འཛིན་དང་ དཔལ་
ན་འ ག་པའི་ མི ས་ ིད ་འཕང་མངོན་པར་བ ོད་ད་ེ ིམས་ ི་ ་ཚོགས་ ི་གནས་ གས་
འདི་ ག་པར་ ་ ངི ་ ིང་བཟོ་ནའི ི་ གས་བཞེད་ཡོད་པའི་ཁར་ བསོད་ནམས་ ོབས་ ས་ ིས་
འདས་པའི་ལོ་ངོ་བ ན་ ག་ཙམ་ ི་རངི ་ མི ས་ ིའི་འགན་ ར་དེ་ནང་ ཅི་ཤེས་གང་ གོ ས་
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སི ་ ག་ ིད་ ་བ་ལས་བ ེན་ ད་རིས་ལས་ཁོ་ ་ ོན་པོའ་ི གོ་གནས་གནང་ཡོད་པའི་བཀའ་
ཐམས། ཞེས་ས་ ག་ ་ ༥ པའི་ཚསེ ་ ༡༠ ་བ ་ཤིས་ཆོས་ ོང་ལས་གནང་བ་དགེ།
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’ བ ད་འ ེལ་ ོན་པ་ོ ོ་ཡངས་ལ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ ན་ ོངས་འ ག་ག་ི ལ་
ཁབ་འདི་ནང་ ན་ཁག་སོ་སོའི་ནང་ ་མི་ འེ ི་དཔལ་འ ོར་དང་ ིད་ ི་ཡར་ ས་གང་
མ ོགས་གོང་འཕེལ་འ ོ་བའི་ ས་ཚདོ ་འདི་ཁར་ གནས་ ལ་བ ་ལེན་དང་ བ་ ེལ་འབད་ནི་
་ ར་ལས་ ག་ ེ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ་ ར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འ ག་པའི་མི་སརེ ་ ་ལས་འ ི་ ོམ་དང་
ཡི་ འི་རགི ་པ་ ་ ངས་བ ོན་ཡོད་མི་ཡར་ཐོན་སོང་ཡདོ ་པའི་ཁར་ ལས་གཡོག་སོ་སའོ ི་ནང་ ་
ད་རིག་ཐོབ་མ་ི ཡང་གང་མང་ ང་ཡདོ པ་ལས་བ ེན་ བ ད་འ ེལ་དང་ ད་ལམ་ ་ཡང་ ཡར་
ས་ ལ་མ ན་གཏང་དགོཔ་གལ་ཆཝེ ་ལས་ ག ང་དབང་མི་སརེ ་ ་ ེལ་ནིའི་ ིད་ ས་དང་
བ ན་ ལ་ལས་རིམ་ ིས་རང་ ོང་ ིལ་ ་འཐབ་ གསཔ་བཟོ་ཐབས་ ་བ ིགས་ཏེ་ འ ག་
གི་ ལ་ཡངོ ས་གནས་ ལ་གསར་ཤོག་ ན་གསལ་དང་ འ ག་གི་ ང་བ གས་ ༼བི་བི་ཨེས་
གཉིས༽ ི་ ་ ༡/༡༠/༡༩༩༢ ལས་བ ད་འ ལེ ་ ན་ཁག་འོག་ལས་བཏོན་ཏེ་ རང་ ོང་
ལས་ ངས་ཁག་གཉིས་འབད་སོ་སོ་བཟོ་དགོ་པའི་བཀའ་ཐམས་ ། ཞེས་གནམ་ལོ་ ་ ེལ་ ་ ༧
པའི་ཚེས་ ༢༡ ་གནང་བ་དགེ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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’
ད་ལན་ དེ་ནི་ འ ག་ག ང་གི་དམིགས་ ལ་ངོ་མ་གཅིག་ མི་སེར་ ་ བདེ་
ིད་ ི་ངང་ ་གནས་ གསཔ་བཟོ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ི་ ིའི་ གས་རི་
ཟེར་ ང་ ནང་གི་ནོར་ ་ཟེར་ ང་ མི་སེར་ ་ཨནི མ་ལས་ ག ང་གིས་མི་ ེ་དང་དཔལ་འ ོར་
ཡར་ ས་ ི་ ་ ོ་མང་རབས་ཅིག་ ་ བ ོན་དང་བ ོན་བཞིན་པ་ཡོད་པའི་ནང་གསེས་ལས་
གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
མིའི་ག གས་ཁམས་འ དོ ་བ ེན་དང་ཚེ་ གོ ་ ་ཉམས་ ད་མདེ ་པར་
འཕེལ་བ ེད་ཅན་ ི་མི་ཚེ་ ོང་ཐབས་བ ིག་ནི་ ་ གཙོ་བོར་བཏོན་གནངམ་ཨིན།
འདས་པའི་ལོ་ངོ་བ ་ ག་ག མ་ ག་ཙམ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ ་ འ ག་གིས་མ ན་
ལམ་ཅན་ ི་ ལ་ཁབ་ ་དང་ འཛམ་ ིང་ ི་ཚོགས་ ི་ལས་ ེ་ ་གི་ ོགས་རམ་ཐོག་ལས་
འ ག་པའི་ ར་ ལོ ་གསོ་བ་རིག་པ་དང་ དེང་ ས་ ི་རིག་གསར་གསོ་རིག་ ང་འ ེལ་ སི ་
ནད་རིག་བཀག་ཐབས་དང་ ན་བཅོས་ ག གས་ཁམས་འ ོད་བ ེན་དང་ཉེར་མཁོ་གཙང་ ་
ཉེན་མེད་འ ང་ ་ལ་སོགས་པའི་མི་ ་ེ ་ཧ་ཅང་གིས་མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་ལས་རིམ་ ་ དར་ བ་ཆེ་
ཏོག་ཏོ་འབད་བཏང་ཡོདཔ་ལས་བ ེན་ཏེ་ ཨ་ལོ་དང་མངལ་ མ་ལས་བ ེན་པའི་འཆི་ ེན་ ་ ལེ་
ཤ་གིས་མར་ཕབ་སངོ ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་མང་ ིར་བཏང་གི་ཚེ་ཚད་ཡང་ ཡར་སེང་སོང་ ་ེ ད་
རེས་ ན་ཚོད་ ་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏགོ ་གི་ བ་འ ས་ལེགས་ཤོམ་ ང་ ེ་ཡདོ །
ད་ལས་ཕར་ཡང་ གསོ་བའི་དམིགས་ ལ་ ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་འ བ་ཐབས་ ་
ག ང་དང་མ་ི སེར་ལགཔ་གཅིག་ཁར་འ ད་དེ་ གསོ་རིག་གི་གཞི་ ེན་མཁོ་ཆས་དང་མ ན་ ེན་
་ ད་ཟོས་མ་བཏང་པར་ ིལ་ ་ ོད་ཞིནམ་ད་ དེ་གི་ཁེ་ཕན་ ་ མི་མང་ཡངོ ས་ ་ བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་
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འབད་འ ང་ནིའི་དནོ ་ལས་ མི་སེར་ ་གིས་ གསོ་རིག་གི་ལས་རིམ་ ་ ན་ ོང་འཐབ་ནི་འདི་
ག ང་ཁོ་ན་གི་འགན་ ར་ཨིན་པའི་ ང་བ་རིམ་ ིས་ ང་ ེ་ མི་ཚང་དང་མི་ ེ་རེ་རེ་བཞིན་ སི ་
ནད་རིགས་བཀག་ཐབས་དང་ ན་བཅོས་གཙང་ ་འ ོད་བ ེན་ལ་སོགས་པའི་ ་ ོའི་ ང་ ང་
གི་ཕན་གནོད་ ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེས་ ོགས་འ ང་དགོཔ་མ་ཚད་ ཉམས་ ་ ང་དགོ་པའི་
ས་ཚོད་ ་ ོད་དེ་ཡོད།
འདི་གི་དནོ ་ ་ འཛམ་ ིང་ ིས་པའི་མ་ད ལ་ལས་ ་ེ (UNICEF) དང་
འཛམ་ ིང་གསོ་བའི་ལས་ ེ་ (WHO) འཛམ་ ངི ་ཤེས་ཡོན་དང་ཚན་རིག་ལམ་ གས་ལས་
ེ་ (UNESCO) གིས་མཉམ་འ ེལ་ཐོག་ལས་ མི་ཚེ་ཉེར་མཁོ་ངོ་མ་ཡོད་པའི་ཚེ་ ང་ལམ་
ོན་ (Facts for Life) ཟེར་བའི་དཔེ་དབེ ་བཟོ་བ ན་འབད་དེ་ འཛམ་ ིང་ནང་ཡོངས་
གས་ཡོད་མི་འདི་ ད་རེས་འཛམ་ ངི ་ ིས་པའི་མ་ད ལ་ལས་ ེ་དང་ འ ག་ག ང་གི་འ ེལ་
ཡོད་ལས་ ེ་ ་གིས་ ོང་ཁའི་ནང་ ད་བ ར་ ིས་ དཔར་བ ན་འབད་ད་ེ བ མ་ ེལ་འབད་
མི་འདི་གསི ་ འ ག་ ་མི་སེར་ རི ་བཏང་གིས་ཉམས་ ་ ང་ གས་པའི་ གསོ་བ་རགི ་པ་དང་
གཞན་ཡང་ གསོ་བ་ལས་བ ེན་པའི་ ིན་དོན་དང་ བ ་ལན་ ་ བ་ ེལ་གཏང་ནི་ ་ ཕན་
ཐོགས་ ོམ་འ ང་ནི་ཨིན་མས།
ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ མངའ་ མ་ཅན་ ་མཁོ་བའི་གསོ་རིག་དང་ཨའི་
ཨོམ་ ི་ ད་ཆོས་ ཨ་ལོའི་ ེད་ ོབས་ ་ཕན་པའི་མཁོ་དོན་ ནད་རིགས་བཀག་ནིའ་ི ན་ཁབ་ ི་
ས་ཚོད་དང་དགོས་པ་བཤལ་ནད་དང་ ཚ་རིམས་འགོག་ཐབས་དང་ ན་བཅོས་ ཉེར་མཁོའི་
གཙང་ ་འ ོས་བ ེན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ ཨ་ལོའི་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ཡར་ ས་གཏང་
ཐབས་ ་ ་ མཁོ་བའི་ ོབ་ ནེ ་དང་ ིན་དོན་ ་ གོ་བདེ་དོན་གསལ་འཇམ་ཏོང་ཏ་ོ འབད་ ཧ་གོ་
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གསཔ་འབད་ ོགས་བ ེབས་བ ིགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚད་ནད་དང་ བད་ཀན་ མཛེ་ནད་
ཨེ ིསི་ལ་སོགས་པའི་འ ང་ ངས་དང་ དེའི་བཀག་ཐབས་ ི་ལམ་ གས་ ་དང་ ན་བཅོས་
ི་ ོར་ལས་ཡང་ བ བ་ ་གསལ་ཏགོ ་ཏོ་འབད་བཀོད་ ག།
དཔེ་དེབ་འདི་ འ ག་ནང་འཁོད་ ་ དར་ བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་བ མ་ ལེ ་འབད་དེ་
ག་པར་ ་གསོ་བའི་ལས་ ེ་དང་ ོབ་ ་ ཆོས་ ེ་ ོང་ ལ་ཚོགས་པ་ ་དང་ ང་འ ིན་ལ་
སོགས་པ་ བ་ཆེའི་བ ད་ལམ་ ་ལས་བ ེན་ཏེ་ དཔེ་དབེ ་འདི་ནང་གི་བ བ་ ་དང་ མི་ཚེ་ ་ཉེ་
བར་མཁོ་བའི་གནད་དོན་ངོ་མ་ ་ མི་ཚང་དང་མི་ ེ་ར་ེ རེ་བཞིན་ ིས་ཤེས་ ོགས་ ང་ཞིནམ་ལས་
ཉམས་ ་ ངས་མི་རིམ་ ིས་ ་ཆེར་སངོ ་ ེ་ འ ག་ ལ་ཁབ་འདི་ནང་ ནད་ཡམས་ ི་ ག་
བ ལ་བ ོག་ཐབས་ ི་ ིད་ ས་དང་ འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་ ་གི་དམིགས་ ལ་ བ་ཐབས་ ་
ཕན་ཐོགས་ ོམ་ ང་ ེ་ མི་མང་ག་ི བདེ་ ིད་གངོ ་ལས་གོང་འཕེལ་འ ོ་ གས་པའི་ར་ོ ོན་དང་
བཅས་ རང་ གས་རབ་ ང་བ ་བ ན་པ་གནམ་ལོ་ཤངི ་ཕོ་ ི་ལོ་ ་ ༧ པའི་ཚསེ ་ ༡༠ ལ་
བ ་ཤིས་ཆོས་ ོང་ནས་གནང་བ་དགེ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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’ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ཚོགས་དཔོན་ ོ་ཡངས་ལ། དོན་འ ས་དེ་ནི་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་དེ་ཉིད་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ་ི ིམས་ གས་དང་ ིད་ ས་གལ་ཅན་ ་
ོས་བ ར་གནང་ ེ་ ཆ་འཇོག་མཛད་ས་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བ ེན་ མི་སེར་ ་གིས་ཁོང་
རའི་ ་ཚབ་བཏོནམ་ད་ ལ་ཁབ་ ་ ས་བ ར་དང་ ཤ་ཞེན་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ ི་ཕན་
བདེ་ཡར་བ ེད་གཏང་ནི་ ་ བ ོན་ གས་བ ེད་དེ་ ཞབས་ཏོག་ ་ གས་པའི་འོས་འབབ་ཅན་
ི་འ ས་མི་བཙག་འ ་འབད་དགོཔ་འདི་ ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེཝ་བཞིན་ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ ་ཆེན་མོའི་ ་ི མི་འ ་ཐངས་ ི་ ིམས་ཡིག་དའེ ང་ ི་ལོ་ ༡༩༦༨ དང་ ༡༩༨༡ ལོ་ ་
བ ར་བཅོས་མཛད་ཅི།
དེ་ཁར་ ད་རེས་མི་དབང་ཞབས་ལས་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ི་འ ལ་ གས་
གཉིས་ ི་དོན་ལས་ ཐག་བཅད་དགོཔ་ ་གི་ནང་ མི་སེར་ ་གསི ་ གང་མང་བཅའ་མར་གཏོགས་
གས་པའི་ ཐབས་ལམ་ ིགས་ནི་ གང་ ག་ཡར་བ ེད་གཏང་ནིའི་ གས་བཞེས་ཁོ་ན་གནང་
དང་གནང་བཞིན་ཡདོ ་པའི་ཁར་ དེང་ ས་ ི་དགོས་མཁོ་དང་བ ན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་
མོའི་འགན་ ར་དེ་ཡང་ ཡར་བ ེད་གཏང་ན་ི གི་ གས་བསམ་བཞེས་ཏེ་ ཚོགས་འ འི་ ི་མི་
འ ་ཐངས་ ི་བཅའ་ ིམས་ ད་རེས་བ ར་བཅོས་གནང་མི་འདི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༧༣ པའི་
ནང་ ག ང་ ོས་གནང་ ེ་ཆ་འཇོག་མཛད་ནི་གི་ ོས་གཞིའི་ ལ་ ་བ གས་དགོས་པའི་ ོ་
མངའ་འཚལ། ཞེས་ཤིང་ཕག་ ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༡ ་བ ་ཤིས་ཆོས་ ངོ ་ནས་གནང་བ་དགེ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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’ ས་ མ་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་གང་དེ་ ། དོན་འ ས་དེ་ནི་ང་བཅས་ར་གི་ ལ་ཁབ་

འདི་ནང་ ་བ ལ་ལས་ ང་མི་ ་ ་ས་ཆ་གིས་མ་ལང་བའི་ཉེན་ཁ་མི་འཐོན་ནི་གི་ཕན་ཐབས་ ་ ེ་
ད་ ་ལས་ཕར་ས་ མ་ནང་རང་ག་ི མིང་ཐོག་ཁ་ ད་པའི་ས་ཆ་རང་འབད་ ང་ མིང་གསལ་ཕར་
དང་ ར་ ོ་ནི་དང་ ས་ཆ་ག་ི ད ེ་བ་སོར་ཏེ་བཀོད་ནི་ ་ ་ད་ ོ་ལས་རང་དམ་དམ་འབད་ནི་འདི་
ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ་བའི་ཁར་ ག་པར་ ་ ་འ ོག་དང་ འི་ མ་ར་ སོག་ཤིང་ཏི་ ་ཐགོ ་གི་ མ་
ར་ས་ཆ་ ་ལས་ཉོ་བཙོང་འཐབ་པ་དང་ ོང་པར་ ིན་ཏ་ེ མངི ་གསལ་ ོ་དགོཔ་འཐོན་སོང་མ་ི དང་ས་
ཆ་དེ་ ་ མ་ཞིང་དང་ ་ཞིང་ ་སརོ ་ནི་དང་ ་ཞིང་དང་ མ་ཞིང་ ་ཏ་ི ་ཐོག་གི་ མ་ར་འ ཝ་ ་
བཟོ་ ེ་གིས་ ེ་ ས་ཆ་གི་ད ེ་བ་སོར་དགོཔ་འཐོན་སོང་མི་དང་ དེ་ཁ་ ་ག ང་ལས་ས་གསར་
བཏོག་པ་དང་ ག ང་བཞེས་ ི་ ངས་ ་ ད་པའི་ས་ཆ་གི་རིགས་དང་ གཞན་ཡང་ ར་རང་གི་
མ་ནང་ཡོད་ ང་ཚར་གཅིག་མ་དགོཔ་པར་བཏོན་བཞག་པའི་ས་ཆ་ ་ དེ་རེས་ག་གིས་ཟ་འ ོ་
འབད་རང་ཡོད་ ང་ དེ་ ་གི་མངི ་ནང་ མ་ བ་དགོཔ་ ེ་ས་ མ་ནང་ ོད་མི་ ག་ཞན་ཆེ་ ང་ག་
ར་ཨིན་ ང་ ས་ མ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ ན་པ་ཐེབས་གཅིག་ར་བཏོན་ཏེ་སའི་ ིམས་ཡགི ་དང་ ་
ཙམ་ཡང་མ་འགལ་བ་ ེ་ ག་དེ་དམ་དམ་འབད་ གས་ གས་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ གལ་ ིད་
འདི་ཁ་ལས་ མ་ ་ཅིག་དང་ མི་ཟིལ་གཅིག་ར་འགལ་ཏེ་ཡ་སོང་ ང་ འདི་གི་ཉེན་ཁག་འདི་ ས་
མ་འགོ་འཛིན་ དོ ་ར་གིས་འབག་དགོཔ་པ་བཅས་ཤིང་ ང་ ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ ་བ ་ཤིས་
ཆོས་ ངོ ་ལས།
འ ག་ ལ་པོ།
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’
ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ ི་གཙོ་འཛིན་ཤེས་ ོ་བ ་བའི་གམ་ ། དོན་
འ ས་ དེ་ནི་ག ང་གཡོག་པའི་རིགས་ལས་ ངས་སོ་སོའི་ནང་ ིར་བཏང་ ིགས་ ི་གནས་ ོ་
་ ་དེ་ཉིད་ བཟོ་རིག་ལས་འགན་ཅན་ མས་ ི་ཐད་ ག ང་གི་དམིགས་བསལ་དགོས་གལ་དང་
བ ན་པའི་ ིད་ ས་དང་འ ིལ་ཏེ་ དེ ་པས་མ་འ ས་པ་མེད་ཅིང་ དེ་མནི ་པའི་ག ང་གཡོག་པ་
གཞན་ ི་ཐད་ ཁོང་རའི་ཡནོ ་ཏན་ ི་ཤེས་ཚད་དང་ལས་འགན་ ོགས་ བ་དང་བ ན་ཏ་ེ ལོ་ག མ་
དང་བཞི་རའེ ི་བར་ ་ཐེངས་རེ་གནས་ ོས་ ི་ལམ་ ོལ་རིམ་པ་བཞིན་ ་ཅསི ་ ང་ ་དགོས།
ད་རེས་ ༡༩༨༥ ལོར་འདིར་ ལ་ས་ ེ་བའི་ག ང་གི་ལས་ ངས་ཁག་ ་དགོས་གལ་
མི་ཆེ་བའི་ག ང་གཡོག་པ་ལ་ ་དགོངས་ ས་བ ག་ཐབས་དང་ ལ་ ་གཡོག་ལས་བཏོན་པ་ ལ་
་གནས་ ོས་གང་འོས་བ སི ་ཡོད་པ་དེ་དང་འ ་བར་ ངོ ་ཁག་སོ་སའོ ི་ལས་ ངས་ཁག་ ་ཡང་དེ་
མ ངས་ ་དགོས་གང་ཡོད་ཞིབ་ད ོད་ལེགས་པོར་ ས་ཏེ་དེ་ལས་འགོ་རམི ་པ་བཞིན་ ་བ ག་
དགོས་ ་དང༌།
དེ་ཁར་ དེང་སང་ག ང་གཡོག་པ་ མས་ཞི་བའི་བཅའ་ ིམས་དང་མ་བ ན་པར་ ལོ་
རེ་ལས་ལོ་རེ་ ེར་ ི་ཁེ་ ར་ལས་གཡོག་ལ་དང་འདོད་ལནེ ་མི་མང་ ་འཐོན་ ས་འ ག་ན་ ད་
ཡོད་ཞི་བའི་བཅའ་ ིམས་ནང་དེ་ ར་ ེད་མི་ཆོག་པའི་ མི ས་དོན་གང་ཡོད་ལེགས་པོར་བ ས་པ་
ནས་ མ་འ ས་པ་རེ་ཡོད་ཚ་ེ བ ར་བཅོས་ ་དགོས་གང་ཡོད་ ས་པ་ནས་དེ་དང་འ ིལ་ཏེ་ ་
དགོས་པ་བཅས་ཡདི ་མངའ་བ ི། ཞེས་གནམ་ལོ་ཤིང་ ང་ ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ལ།
འ ག་ ལ་པོ།
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’ ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ ི་གཙོ་འཛིན་ ོ་ཡངས་ལ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་
ད་རེས་ག ང་གཡོགཔ་ ་གི་གོ་གནས་ཡར་སེང་ བ་ད་ ་ སོ་སོའི་ ོགས་ བ་དང་ལས་ ངས་
སོ་སོའི་ནང་ ་ག་ོ གནས་འདི་བ མ་མའི་མི་གལ་ཆེ་ཏོག་ཏ་ོ ཡོད་མེད་ ་ ་ལས་རང་མ་བ ་བ་ ལོ་
ངས་ཚང་མི་ཚང་ ངཔ་གཅིག་བ ་ ེ་གོ་གནས་ཡར་སངེ ་ བ་ལས་བ ེན་ཏེ་ ད་རེས་ལས་
ངས་གཅིག་ནང་ཡང་གོ་ས་འ ་འ ་འབད་མི་གི་གོ་དཔོན་ལེ་ཤ་གཅིག་ཁ་བཞག་དགོཔ་ཐོན་སངོ ་
མི་དེ་གིས་ ལས་ ངས་སོ་སོའ་ི ནང་ ་ཡང་ བས་མ་བདེཝ་འཐོན་ནི་ཨིན་མས།
དེ་མ་ཚད་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ བ་ད་ག ང་གི་དགོ་དོན་འ བ་ནི་གི་དམིགས་ ལ་ ་
བ ་དགོཔ་དང་པ་ ལས་ ངས་སོ་སའོ ི་ ོམ་ ང་དང་ ་འགན་ཆེ་ ང་དང་བ ན་ཏེ་ འགོ་དཔོན་
་ི མཐོ་ ེགས་མཐོ་དམན་གོ་རིམ་ ལ་དང་ ན་ཏོག་ཏོ་ ེ་ ་འབད་ནི་གི་ བས་བདེ་ཏོག་ཏོ་འབད་
བཟོ་དགོ་པའི་ཁ་ ་ གཉིས་པ་ ་ཡར་སེང་ བ་དགོ་མི་འདི་གི་ཧེ་མ་གི་ ་བ ལ་དང་ཁོ་རའི་
ོགས་ བ་ ག ང་ ་ཤ་ཚ་ ེ་ ་འགེངས་ཏེ་ ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མི་ཨིན་ན་མེན་ན་ གོ་གནས་
ཡར་སེང་ཐོབ་དགོ་བདེན་བདེན་ཨིན་ན་མེན་ན་བ ་ ེ་མ་འབད་བ་ འ ལ་ ིས་བཟོ་བཟོ་བའི་ ་
བ མ་ ེ་གེ་ར་ལོ་ ངས་དང་འ ིལ་ཏེ་གོ་གནས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཐོབ་ནི་ ་བཟོ་བ་ཅིན་ ད་ལས་
ཕར་ག ང་གཡོག་པ་ ་གིས་ག ང་གཡོག་ནང་ ་འགེངས་ཏེ་ ག་ ་ནི་གི་མནོ་བསམ་བཏང་ནི་ ་
ཡང་གནོད་ནི་ཨིན་མས།
འདི་ལས་བ ེན་ཏ་ེ ད་རེས་ནངས་པ་རང་ ལ་ག ང་ཞ་ི གཡོག་ ན་ཚོགས་ཚར་གཅིག་
འཛོམས་བཞིན་ན་ ད་རེས་ཡོད་མི་གི་གོ་གནས་ཡར་སངེ ་ བ་ནི་གི་ལམ་ གས་ ་ ན་འཐན་
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ཅིག་འབད་བ ་ ་ེ གིས་ ག ང་གཡོགཔ་ ་དང་ ག་པར་ ་འགོ་དཔོན་ཆ་ བ་ ་གི་གོ་གནས་
ཡར་སེང་འདི་ ང་བཅས་ར་གི་དགོ་དོན་འ བ་ནི་གི་དམིགས་ ལ་དང་འ ིལ་ཏེ་འ ོ་བ བ་པའི་
ལམ་ ོལ་བ གས་ནི་གི་ ིམས་ གས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་བཟོ་བཞིན་ན་ ག་དེ་མ ོགས་མ ོགས་ ་
ཞབས་ ་ ལ་དགོས་པ་བཅས་ ོ་མངའ་བ ི། ཤིང་ ང་ ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ ལ།
འ ག་ ལ་པོ།
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’ ད་ལན༑ དེ་ནི་ ོ་ སོ ་ཚོགས་ ེ་དང་ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཁོངས་ནས་
ོང་ཁག་སོ་སོར་ སི ་ཞིབ་བ ིས་པའི་ ན་ ་ག ང་ཞབས་ ་འ ོར་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་རེ་ཞིག་ ིམས་
ཁང་གོང་མ་ནས་ད ེ་ ད་ ལ་མ ོགས་ ་ ོས་ཐག་ཆོད་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བར་བ ེན་ ིམས་
ཁང་གོང་མའི་ ིམས་དཔོན་དང་རབ་འ མས་ ང་ཡགི ་བཅས་པ་ཡིག་ཚང་གི་ ས་ཚོད་ང་ོ བོ་མནི ་
པའི་ ས་ཐེབས་ལས་ཀ་ ེད་ ས་ཡོད་པའི་དཀའ་འཚེགས་ལ་གཟིགས་ཏེ་ ིམས་ཁང་གངོ ་མའི་
ཁོངས་ནས་འ ེལ་བར་གཏོགས་མི་ མས་ལ་རང་སའོ ི་ ་ངོ་རེའི་ད ལ་ཕོགས་ངོ་བོ་གང་ཐབོ ་
སོགས་ ་ཞབས་ནས་གསོལ་རས་ ་གནང་ བ་པའི་བཀའ་ཐམས། ཞེས་མེ་ ག་ ་ ༡༠ པའི་
ཚེས་ ༡༧ ལ།
འ ག་ ལ་པོ།
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’ ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ ི་གཙོ་འཛིན་ཤེས་ ོ་ཡངས་པ་ལ། དོན་འ ས་
དེ་ནི་དེང་སང་ངེད་རའི་ག ང་གཡོག་པ་དཔོན་ཁག་ མས་ ལས་ ངས་སོ་སོར་བ ོ་བཞག་དང་
གནས་ ོས་ ་ ་སགོ ས་ ི་ ོར་ ག ང་གི་བཀའ་ ་ངོ་མ་མ་ཐོན་གོང་གནས་འགོ་དཔོན་དེ་དང་དེ་
ཉིད་ ལས་ ངས་དེ་དང་དེ་དག་ ་བ ོ་བཞག་དང་གནས་ ོས་ ་ ་ཡནི ་འ ག་བཅས་བདེན་
བ ན་མ་ད ད་པའི་གཏམ་ ེང་ ེད་མི་མང་རབས་ཞིག་འཐོན་ ས་འ ག་པ་ དེ་དག་ག ང་གི་
བདག་ ོང་ ིགས་ ིམས་ལ་གནོད་པའི་ ་བ་ཞིག་ཡིན་འ ག་པ་དང་ དེ་ཁར་ ི་ ལ་ ི་མི་དང་ ི་
ལ་ ི་ཚོགས་པ་ས་ོ སོའི་ལས་ ེད་པ་ མས་དང་ གཞན་ཡང་གསར་ ར་འ ི་ མོ ་ ེད་མི་རེ་
ངེད་རའི་ག ང་གཡོག་པ་ མས་དང་ ག་ ད་ ེད་དེ་ལོ་ ས་ལབ་ བས་ ངེད་རའི་ ལ་ཁབ་ ི་
ིད་ ས་ལ་ཕན་གནོད་མ་བ ས་པར་ཡིན་པ་དང་མནི ་པའི་ལོ་ ས་དང་ ག ང་གི་གསང་ ་
སོགས་ ང་བ་གང་ ན་ ་བཤད་པ་དང་ ཁ་ཤས་ ིས་རང་གི་ག ང་གི་ གས་བཞེད་དང་ ལ་
ཁབ་ ི་དམིགས་ ལ་དང་ ིད་ ས་ མས་ལས་གཞན་ལ་ལབ་བ བ་དང་མི་བ བ་ ི་ད ེ་བ་གང་
ཡང་མ་ད ད་པར་ ་གསང་མེད་པར་ཐད་ཀར་བ ོད་མི་རེའང་འཐོན་ ས་འ ག་པ་ དེ་ཡིས་ ེས་
་ག ང་གི་མཛད་ ོར་ ་ བས་མ་བདེ་བ་རེ་དང་ ག ང་གི་ གས་དནོ ་འ བ་ ་ལ་གནོད་ཉེན་
་འ ར་པའི་གནས་རེའང་འཐོན་ངསེ ་འ ག་པ་མ་ཚད་ ངེད་རའི་ག ང་གི་བདག་ ངོ ་ གི ས་
ིམས་ལ་ཡང་གནོད་པ་དང་ཉེན་ཁར་འ ོ་ངེས་འ ག་པ་དེ་དག་གཏན་ནས་མི་བ བ་པར་འ ག་
པས་ ིན་ཆད་ད་ནས་ཕར་ངེད་རའི་ག ང་གཡོག་པ་ མས་ནས་ གོང་གསལ་ ་ འི་ གི ས་
མེད་ ི་གཏམ་ ངེ ་དེ་ ར་ ེད་མི་ ང་ཚེ་ ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ནས་ཞིབ་ད ད་མཐིལ་ ིན་
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བ ིས་ཏེ་ ག ང་གི་ ིགས་ ིམས་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་ ིམས་གནད་དནོ ་ཆེ་ ང་དང་བ ན་ཏེ་
གང་འོས་གོ་གནས་ ི་མཐོ་དམན་ལ་མ་ ོས་པར་དམ་དམ་ ེད་དེ་བཀལ་དགོས་པ་བཅས་ ོ་ངེས་
ིས། ཞེས་རང་ གས་མེ་ཡོས་ ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ལ།
འ ག་ ལ་པོ།
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27.

’ ད་རེས་ ི་ལོ་ ༡༩༩༡ ་དན་ཏག་གི་ལོ་ངོ་ མ་ ་ལང་པའི་ ས་ ོན་ ིས་ ང་
འབདཝ་ཨིན། ལས་འ ལ་འདི་ ི་ལ་ོ ༡༩༦༠ གི་ལོ་ ་ འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་གོང་འཕེལ་ ི་
འཆར་གཞི་འགོ་ཐགོ ་བ གས་པའི་ ས་མཉམ་དང་བ ན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་ ོགས་བཤེས་ ིམ་
ཚང་ ལ་ཁབ་ ་གར ི་བཟོ་རིག་དང་ མ་ད ལ་ ི་ ོག་རམ་ཐོག་ལས་ ཆ་རོགས་འབད་མི་ ེ་
བ གས་བཅིས། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ མ་ ་ག་ི རིང་ ་ འ ག་གི་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ ་
མཐར་འ ོལ་ གསཔ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ བས་ ་ དན་ཏག་གིས་ ོགས་རམ་དང་
ཞབས་ཏོག་ག་དེ་ ག་ ག་ ་ཡི།
དན་ཏག་ག་ི འགོ་དཔོན་ ་ ་ ད ེ་བཞག་བ བ་པའི་འགོ་དཔོན་ ི་ མ་གཞག་ཡོད་
པའི་ཁར་ ལས་མི་ ་གིས་ཡང་ ིགས་ ིམས་དང་བ ནོ ་ གས་ ི་ཐོག་ལས་ དཀའ་ བ་ མོ ་
ད་དེ་ ང་བཅས་རའི་འ ག་གི་འ ལ་འཁོར་ ི་ལམ་བཏོན་ནིའ་ི གཞི་ ེན་བ གས་བཅིས། ལས་
འ ལ་འདི་གིས་ ག ང་ལམ་ མོ ་ཤོས་ ་བཏོན་ཏེ་ བདག་འཛིན་འཐབ་པའི་ཁར་ བ ད་
འ ིན་ ི་མཁོ་ཆས་ ་ཡང་བ གས་པའི་ ོགས་རམ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་རོ་གནམ་ འི་ཐང་
་བ ེད་དང་གནམ་ ་བཞག་ཁང་བཟོ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ལས་འ ལ་གལ་ཅན་ལེ་ཤ་ཅིག་རིམ་པ་
བཞིན་ ་བ བས་ཏེ་ཡོད། འ ག་ག་ི གོང་འཕེལ་ ི་ལས་རིམ་ ་གི་ནང་ ་ དན་ཏག་གིས་ ་
ཅན་ ི་ཞབས་ཏགོ ་མང་རབས་ཅིག་ ་ཡོདཔ་ལས་ འ ག་གི་དཔོན་ཁག་གསི ་གཙོས་པའི་མི་སརེ ་
་དང་ ལས་འ ལ་འདི་ནང་ག་ི འ ལེ ་ཡོད་ཆ་མཉམ་ ་ི བར་ནའི་མ ན་བཤེས་དང་མཉམ་འ ེལ་
ས་ཞབས་དང་ དག་ ང་ ་ཡར་འཕེལ་འ ོ་ ེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ག་པར་ ་ དན་ཏག་གིས་
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མ ན་ལམ་དང་མཉམ་འ ེལ་ ི་སེམས་ གས་ ི་ཐོག་ལས་ རང་འ ར་ཕོག་པའི་ ་འགན་ ་
ལ་བཞིན་ ་བ བས་ཏེ་ཡོད་མི་ ་ ་འ ག་གཉིས་ ི་བར་ན་ མ ན་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་
མཚན་ གས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན།
དོ་ཅི་དན་ཏག་གིས་ ལོ་ངོ་ མ་ ་ལང་པའི་ ས་ ོན་ ི་ ེན་འ ེལ་ ིས་ ང་འབད་མི་
འདི་ ་ ངི་གི་ག ང་དང་མི་སརེ ་ དེ་ལས་ང་རའི་ཁ་ ག་ལས་ ལས་འ ལ་འདི་གི་ ཅིའིཕ་
ཨིན་ཇི་ནི་ཡར་ པིརི་གི་ ི་ཡར་ ཨེམ་ཇི་ཨེསི་ ་ལ་གིས་གཙོས་པའི་འགོ་དཔོན་ ་དང་ ལས་
མི་ ་ ་ བ ིས་བདེ་ལེགས་ཡོད་པའི་ཁར་ འ ག་གི་ཡར་ ས་གོང་འཕེལ་ ི་དོན་ ་ ཁོང་གིས་
ཆ་རོགས་དང་ ཞབས་ཏོག་ག་དེ་ ག་ ག་ ་ཡོད་མི་འདི་ ་བ ིན་ལེགས་སོ་དང་ ད་ལས་ཕར་
ཡང་ ཁོང་ ་གིས་འབད་ ོལ་ག་ཅི་རང་འབད་ ང་ ན་ཆད་མདེ ་པར་མཐར་འ ོལ་ གས་པའི་
རེ་བ་དང་ ོན་ལམ་བཅས་ འ ག་བ ད་འཛིན་ ི་ ལ་རབས་བཞི་པ་ འཇིགས་མེད་སེ ེ་དབང་
ག་གིས་ གནམ་ལོ་ གས་ ག་ ་དང་པའི་པའི་ཚསེ ་གཅིག་ ་ འ ག་གི་ ལ་ས་ཐིམ་ ག་
བ ་ཤིས་ཆོས་ ོང་ལས་གནང་བ་དགེ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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’ ིམས་ཁང་གོང་མའི་ ིམས་དཔོན་ མས་མ ན་མོང་ ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ང་བཅས་
རའི་བཙོན་ ིམས་ ཆ-༥-༣ པའི་ཀ་པ་ལས་ ང་པ་ ན་དང་ ཆ-༡༡-༢ པ་ཅ་པའི་ནང་
གསལ་ བཙོན་པ་ ་ ་ཉེས་པ་ཆེ་ ང་དང་བ ན་ ང་ གས་བཀལ་དགོཔ་ ེ་ཡོད་ ང་ ང་
བཅས་རའི་འ ག་ ལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་ཆོས་ ན་ ི་ ལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འ ོ་བ་མིའི་
ས་ ེན་ ་ འདི་བ མ་མའི་དཀའ་ ག་གཏང་ན་ི ་ མས་པ་དང་ ིང་ ེའི་བ ེ་བས་གཟིགས་
ཏེ་ ད་ལས་ཕར་ གོང་གི་ ིམས་དོན་ ་ ་བ ར་བཅོས་མཛད་དེ་ བཙོན་པ་ག་རང་ཨིན་ ང་
རང་གི་ཚེ་ ོག་ ་ གནོད་པ་བཀལ་ནི་དང་ ོས་ ར་འ ོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ ོམ་རང་འཐོན་ཏེ་བཀལ་ན་
མ་གཏོགས་ གཞན་རང་སའོ ི་ཉེས་པ་ཆེ་ ང་དང་བ ན་པའི་ བཙོན་ཚད་དེ་གིས་རང་འ སཔ་
འབད་ ང་ གས་བཀལ་ནི་འདི་ ིད་ ག་གཟིགས་ཏེ་ དགོངས་ཡངས་གནང་ བ་པའི་བཀའ་
ཐམས་ ། ་ ེལ་ ་བ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༢༣ ལའམ་ ི་ལོ་ ༡༩༩༢ ་བ་ ༡༢ པའི་
ཚེས་ ༡༧ འ ག་གི་ ལ་ཡོངས་ ས་ཆེན་ ི་ཉིན་མརོ ་གནང་བ་དགེ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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’
ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ ་ི གཙོ་འཛིན་དང་འ ས་མི་ཡོངས་ ། དོན་
འ ས་ དེ་ནི་ ལ་ག ང་གི་ ིད་ ས་དང་འ ིལ་ཏེ་ ི་ལས་ཐོབ་མིའི་ གོ ས་རམ་ ི་རགི ས་ཆ་
མཉམ་ ར་བཞིན་ ་ མི་ ེ་དཔལ་འ ོར་ཡར་ ས་ ི་གཞི་ ེན་དང་ གཞན་ཡང་གསོ་བ་ཤསེ ་
རིག་ སོ་ནམ་ ོ་ནོར་ལ་སོགས་པ་ མི་སེར་ ིར་བཏང་ ་འ ས་ གས་གཉིས་ ་ ཐད་ཀར་ཁེ་
ཕན་ ་ཆེ་ཏོག་ཏ་ོ ཡདོ ་པའི་ གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཁོ་ནའི་དོན་ ་ཟད་ ནོ ་བཏང་དགོས་པའི་ཁར་
ན་ ོང་ཟད་ ོན་ ་ཡང་ ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ ི་འངོ ་འབབ་ སི ་ བདའ་ ན་ གསཔ་བཟོ་
ནིའི་དམིགས་ ལ་འདི་ ེད་ཆ་མཉམ་ ིས་མ་ཤེསཔ་མེད་པའི་ཁར་ ན་ཧིང་འཆར་གཞི་བ ན་
པ་འགོ་མ་བ ག་པའི་ ་གོང་ལས་ ིད་ ས་འདི་གི་ རོ ་ལས་ ན་བ ལ་ ི་བཀའ་ ་ལོགས་
་གནང་ ེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཨིན་ ང་ གོང་དནོ ་ལས་འགལ་ཏེ་ ད་རེས་འཆར་གཞི་བ ན་པའི་ལོ་ངོ་དང་པའི་ ་
ངོ་ ༦ གི་ནང་འཁོད་རང་མ་ད ལ་ཟད་ཆད་ད ལ་ མ་ས་ཡ་ ༢༤༠ ཐོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་
གར་ ི་ཏི་ བ་ས་ཡ་ ༡༤༢༠ དང་ ི་ད ལ་ཨ་རིའ་ི ོ་ལར་ ི་ཐོག་ ་ས་ཡ་ ༩༣༢༣༤ ་
ལོན་བཏབ་དགོཔ་ ར་འ ག་པ་ལས་བ ེན་ འདི་ ་ མི་དབང་ཞབས་ཡང་ གས་ཚ་ ང་གདིང་
ལས་རང་བཞེས་ཏེ་ ི་ལོ་ ༡༩༩༣ ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ ་འཆར་གཞི་ ན་ཁག་ནང་འབན་
ོན་པོ་ ་དང་ག ང་གི་ཆེ་མཐོའི་འགོ་དཔོན་ ་འཛོམས་སར་ གོང་གསལ་ ིད་ ས་ ི་དམིགས་
ལ་ བ་ཐབས་ ་ ག ང་གི་ ་དངོས་དང་ ཟད་ད ལ་ ད་ཟད་གཏང་ནི་ ་ དམ་དམ་བཟོ་
དགོ་པའི་ཁར་ འ ག་ ལ་ཡོངས་ ི་མི་སེར་ ིར་བཏང་ ་ འ ལ་ གས་གཉིས་ ་ཉེ་བར་མཁོ་
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བའི་ལས་རིམ་ ་ ་ བ ོན་ གས་ དེ ་དེ་ འཛིན་ ོང་གི་ལམ་ གས་ ་ཡང་བ ར་ཞིབ་ཐགོ ་
་ ལེགས་བཅོས་བཟོ་ནི་དང་ ར་བ་ ག་པའི་བདེ ་ དོ ་ ི་ ོང་བཞག་འཐབ་ ེ་ ད་རེས་ཡདོ ་
པའི་ག ང་གཡོགཔ་ ་གི་ ་གི་ བ་འ ས་ཡར་འཕེལ་གཏང་དགོ་པའི་བཀའ་ ་གནང་ཡི།
དེ་ཁར་ ད་རེས་ ན་ཁག་དང་ ལས་ ངས་ ་གིས་ཟད་ ོན་མར་ཕབ་ བ་ནིའི་
ཐབས་ཤེས་ ་བཏོན་པའི་ བས་ ་ འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་གལ་ཅན་ ་ ཕར་ ད་ བ་ན་ི དང་
ག་ཐོབ་བཏོག་ནི་ལ་སོགས་པ་དང་ར་ ངས་མ་ད ད་པའི་མི་ ོབས་མར་ཕབ་ བ་ནི་མིན་པར་
ག ང་གཡོགཔ་ ་ ་ ོགས་ བ་དང་བ ན་པའི་ འགན་ ར་ ོད་དེ་འཛིན་ ོང་འཐབ་ གས་
དང་ བ་འ ས་ ི་བ ་ ོག་ ིང་ ངི ་འཐབ་དགོ་པའི་བཀའ་ ་ གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་ ད་
རེས་འབདཝ་ད་ ལས་ ངས་ ་ལས་ ག ང་གཡོགཔ་མི་ ངས་ ༣༠༠ དེ་ཅིག་ ོགས་ བ་
མེད་པའི་ ངས་ ་བཏོན་ཏེ་ དགོངས་ ་གཏང་ནའི ་ི ཐོ་བཀོད་ ག།
འདི་གི་ཐད་ ་ ག ང་གཡོགཔ་ ་གིས་ རང་སའོ ི་ ་འགན་ ་དང་འདོད་ ིད་དེ་
ཅི་ ོགས་གང་ ོག་ ིས་ ག་ ིད་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ་མ་བ བ་མི་དང་ ཡང་ན་ ་ལས་རང་
ོགས་ བ་མེད་མི་ཨིན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པའི་གཞན་ ཧེ་མ་རང་སའོ ི་ ོགས་ བ་ ་ི འསོ ་
བབས་དང་འ ིལ་ཏེ་ ་གཡོག་གི་འགན་ ར་མ་ ོད་པར་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ལ་ ་ གོ ས་
བ་མེད་པའི་ ངས་ ་བ ིས་ཏེ་ ག ང་གཡོག་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ན་ི འདི་ མ་ཆོགཔ་ཨིན།
གལ་ ིད་ རང་སོའི་ ན་ཁག་དང་ལས་ ངས་ཁག་ ་ ་གཡོག་གི་དགོས་མཁོ་དང་མ་འ ིལ་
བའི་མི་རེ་ཡོད་པ་ཅནི ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་སའི་ལས་ ངས་ ་ནང་ གནས་སོར་གཏང་ ེ་ རང་
སོའི་ ོགས་ བ་དང་བ ན་པའི་ ་འགན་བ ོས་དགོ་པའི་བཀའ་ཐམས་ ། ཞེས་ ་མོ་ ང་ལོ་ ་
༣ ཚེས་ ༡ ་བ ིས་ཆོས་ ངོ ་ལས་གནང་བ་དགེ།
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’ ་གནས་སོ་སའོ ི་ ངོ ་བདག་དང་ ེད་ ི་མི་སེར་ མས་མ ན་མོང་ ། དོན་འ ས་
དེ་ནི་ ང་བཅས་རའི་གོང་འཕེལ་ ི་ ་ ་ ག ང་དང་མི་སེར་མཉམ་འ ེལ་ ི་ཐོག་ལས་འབད་ནི་
གི་ ིད་ ས་དང་འ ིལ་ཏེ་ ང་པ་རེ་ལས་ལོ་རེར་ཉིམ་ ༡༥ རེ་ ང་ ངས་ ར་ ་བཀོལ་མི་
འདི་ ་ ད་ ོ་ ན་ཚོད་ག ང་ལས་ ་ཆ་ཕོ་ ་ད ལ་ མ་ ༡༥ དང་མོ་ ་ ༡༣ རེ་གནང་ ེ་
ཡོད་ ང་ མི་སེར་ལ་ ་གི་ཁ་ ག་ལས་ ར་ པ་བཏོནམ་ད་ མི་གོ་མ་ཆདོ པ་ ་བཏོན་མས།
འདི་གི་ཐད་ཁར་ ེད་རང་མི་སརེ ་ ་ ་ཕོག་མི་ ང་འ ལ་ ི་རིགས་ ་འ ས་
ཤོར་མེད་པར་ཚ་ངརེ ་བཏོན་ཏེ་ ང་ ངས་ ར་ འི་བཅའ་ ིམས་དང་འ ིལ་ཏེ་ མ་འབད་བ་
ཅིན་ མི་སེར་ ་ཐད་ཀར་ ་ཕན་པ་ཡོད་མི་ གོང་འཕེལ་ ི་ ་ག་དེ་མང་མང་འབད་ནི་གི་དནོ ་
བ བ་ གས་པ་ ་ཁག་འོང་ན་ི མས། དེ་འབད་ནི་འདི་གསི ་ འཆར་གཞི་ནང་ ད་པའི་གོང་འཕེལ་
ི་ ་ ་ ས་ཚོད་ཁར་བ བ་ཐབས་ ་ ད་ལས་ཕར་ ང་ ངས་ ར་ པ་བཏོནམ་ད་ ང་པ་
རེ་ལས་ ེས་ལོ་ ༡༧ དང་ ༥༥ གི་བར་ན་ མི་ངརཡེང་ཡེང་ག་ཡོད་མི་འདི་རང་བཏོན་གཏང་ནི་
འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་ལས་ འདི་གི་བ ་ ོག་དང་འགོ་འ ེན་འཐབ་ནའི ་ི འགན་ ར་ ིལ་ ་
ོང་བདག་དང་ ོང་ཁག་ཡར་ ས་ཚོགས་ ང་གི་འ ས་མ་ི དང་ པོ་ ་གིས་ལགེ ས་ཤོམ་འབད་
འབག་དགོ།
ད་རེས་ ང་ ངས་ ར་ ་གི་ ་ཆ་བ ར་བཅོས་མཛད་དེ་ ཡར་སངེ ་གནངམ་ད་
ག ང་ ་ ་ ོང་ མོ ་ཕོག་ ེ་རང་འབད་ ང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རནི ་པོ་ཆའེ ི་ཞབས་ལས་
མི་སེར་ཉམ་ ང་ཆ་མཉམ་ ི་ ིད་ ག་ ་ཕན་པ་ ོམ་འ ང་ནིའི་ གས་བཞེད་ ་ཆེ་ས་ལས་
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གནང་ ེ་ ི་ལོ་ ༡༩༩༢ ད ིན་ ་ ༧ པའི་ད ིན་ཚེས་ ༡ ལས་ཕོ་མོ་གཉིས་ཆ་ར་ ་ད ེ་
བ་མེད་པར་ཅོག་རང་འཐདཔ་ ཉིན་རེར་ ་ཆ་ད ལ་ མ་ ༢༥ རེ་འ ར་ཡར་སེང་མཛད་
གནང་ བ་པའི་བཀའ་ཐམས་ ། ཞེས་རང་ གས་གནམ་ལོ་ ་མོ་ ་ལོ་ ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ ་
བ ིས་ཆོས་ ོང་ལས།
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’
ན་འ ེལ་ ོན་པ་ོ ོ་ཡངས་ ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ ད་རསེ ་ ན་དཀོན་མཆོག་
གི་ གས་ ེ་དང་ ་ཆོས་ ོང་ ང་མའི་ བ་ རོ ་ལས་བ ེན་ འ ག་གི་གནམ་ ་ ་མི་མ ན་
པའི་ཉེས་ ོན་གང་ཡང་མ་ ང་བར་ཡདོ ། ད་ལས་རང་འབད་ ང་ འ ག་གི་མཁའ་འ ལ་ལས་
ངས་ ིས་ མཁའ་འ ལ་ཐོག་འ ོ་འ ལ་འབད་མི་དང་ ལ་ཁབ་ ི་ཞབས་ཏོག་ ན་རིང་
འབད་བ བ་ གས་པའི་དམིགས་ ལ་དང་ འབད་བ ནོ ་བ ེད་དགོཔ་འདི་ ག་ཅི་ལས་ཡང་
གལ་ཆེ།
་རོ་གི་གནམ་ ་ཐང་འདི་ ་ ང་བའི་ཁར་ རི་མཐོ་ གས་ ་གིས་བ ོར་ཏེ་ཡོདཔ་
ལས་ གནམ་གཤིས་ངན་པའི་ བས་ ་ ངེས་མེད་ ི་ ནེ ་ངན་འ ང་ནའི ི་ཉནེ ་ཁ་ ོམ་ཡོདཔ་ལས་
བ ེན་ གནམ་ ་གཏོང་བཞག་གི་ཐད་ ས་ ན་ ི་ལས་རིམ་དང་ གཞན་ཡང་འཚབས་ཆནེ ་ ི་
གནད་དོན་ག་དེམ་འཐོན་ ང་ འདི་ ་གི་དབང་ ་མ་བཏང་བར་ མཁའ་འ ལ་ ི་ཉེན་ ང་
བཅའ་ ིམས་དང་ གནམ་ ་བཀོལ་ཐང་གི་ལམ་ གས་ ་དང་འ ིལ་ཏེ་ གནམ་ ་གཏང་མི་
ལས་འགོ་བ ག་ ེ་ ་འབད་མི་ཆ་མཉམ་ ིས་ རང་སོའི་གན་ ར་འ ས་ཤོར་མེད་པར་ ན་
ོང་འཐབ་དགོཔ་མ་ཚད་ འདི་ཁར་ ག་པར་ ་ འ ལ་ལས་པ་ ་གིས་ཡང་ གོང་གསལ་ ི་
ིམས་ གས་ ར་ གནམ་ ་བཞག་སར་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་འབད་འཐབ་ ེ་ དེའི་འ ལ་
ཆས་ ི་བ ག་ཞིབ་དང་ ཉམས་བཅོས་འབད་དགོཔ་འཐོན་མི་ ་ ང་མེད་འབད་མ་བཞག་པར་
ན་པ་ཐེབས་ཅིག་རང་བཏོན་ཏེ་ ལ་བཞིན་འབད་དགོཔ་ག་ནི་བ་ཡང་གལ་ཆཝེ ་ལས་བ ེན་
འདི་གི་འགོ་འ ེན་དང་ ན་བ ལ་ ་ ཡིག་ཐོག་ ་བཀོད་བཞགཔ་ཙམ་ཅིག་མིན་པར་ ་ ལ་
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མ ན་འབད་མི་འབད་ བ ་ ོག་མངོན་ མ་འབད་དགོཔ་འདི་ ན་འ ེལ་ ོན་པོ་གིས་གཙོས་
པའི་ མཁའ་འ ལ་ལས་ ངས་ ི་མདོ་ཆེན་དང་ གནམ་ འི་ཉེན་ ང་བ ་ ོག་མདོ་ཆེན་ག མ་
་ཕོག་པའི་གར་ ར་ཨིན།
གལ་ ིད་ གོང་གསལ་ ི་བཅའ་ ིམས་ ་དང་ བཀའ་ འི་གནད་དོན་དང་འ ིལ་ཏེ་
མ་འབད་བར་ འ ག་གི་གནམ་ ་ ་ ོ་ ར་ ི་ ེན་ངན་འ ང་པ་ཅིན་ གནམ་ ་ནང་འ ོ་
འ ལ་འབད་མི་ མི་མང་རབས་ཅིག་གི་ཚེ་ ོག་གི་ཉེན་ཁ་ ིལ་ ་ ན་འ ལེ ་ ོན་པོ་གིས་གཙོས་
པའི་ འ ེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ ་དང་ལས་ ེད་པ་ ་ ་ ཡང་ཆག་མེདཔ་འབད་ཕོག་ནི་ཨནི མ་
ལས་ ད་ ོ་ ་གོང་ལས་སེམས་ཁར་བཀལ་ཏེ་ དང་ལེན་ ལ་མ ན་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་
ཐབས་ ། ཞེས་རང་ གས་གནམ་ལོ་ ་མོ་ ་ལོ་ ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ་བ ་ཤིས་ཆོས་ ངོ ་
ལས།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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’ ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ ི་གཙོ་འཛིན་ ་ོ ཡངས་ ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་
ང་བཅས་རའི་ཞི་གཡོག་གི་གལ་གནད་དང་བ ན་ ཞི་བའི་ ན་ཚགོ ས་ནང་ ར་འ ས་མི་ལེ་ཤ་
ཡོད་ ང་ ད་རེས་ ང་ ་འ ོཝ་ལས་བ ེན་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ ན་ཁག་དང་ལས་ ངས་ ་
གི་འཛིན་ ོང་གི་ ་ ོའི་ བས་བདེ་ཐབས་ ་ ཞབས་ཏགོ ་ ང་ཆེན་ ོ་ ེ་བ ན་འཛིན་དང་ གསོ་
བའི་ ང་ཆེན་སངས་ ས་དངོས་ བ་ ཤེས་རིག་ ང་ཆནེ ་འ ིན་ལས་ ་མཚོ་ སོ་ནམ་ ན་ཁག་
གི་ ང་ཆེན་ ན་བཟང་ ོ་ ེ་བཅས་ ཁོང་མི་ངོ་བཞི་པོ་ བས་གཅིག་གི་དོན་ལས་ ཞི་གཡོག་
ན་ཚོགས་ ི་འ ས་མིའི་ ངས་ ་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ བ་པའི་བཀའ་ཐམས། ཞེས་ཤིང་
ཕག་ ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ལ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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’ ད་ལན༑ དེ་ནི་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ི་ཞ་ི བདེ་དང་འ ལ་ གས་གཉིས་ ི་བཙན་
ཐབས་ ི་དོན་ལས་ ིམས་ གས་ ་ བདག་འཛིན་ ངི ་ ིང་འབད་འཐབ་ནིའི་འགན་ ར་འདི་
ིམས་དཔོན་ ་ ་ཕོགཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་བ ེན་ ིམས་དཔོན་ ་གིས་ ིམས་སར་
ག་ཞན་ཆ་ེ ང་ད ེར་མེད་འ ་མཉམ་འབད་དེ་ ང་བདེན་ ི་ ོ་ལས་ ིམས་ གས་དང་
འ ིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདི་ངེས་པར་ ་གལ་ཆེཝ་ལས་ ཁོང་གི་ ིད་ ག་ག་ི གནས་
ངས་འདི་ཡང་ གང་ ག་གཟིགས་ནིའི་ གས་བཞེད་གནང་ ེ་ ོང་ཁག་དང་ ང་ཁག་མང་
ཤོས་ནང་ ིམས་དཔོན་ ་ ོད་བ བ་པའི་ག ང་ ིམ་ཚད་ ན་མེདཔ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ཁོང་ ་
ཁང་ འི་འ ས་གནང་ ེ་ཡོདཔ་བཞིན་ ་ ིམས་ཁང་གོང་མའི་ ིམས་དཔོན་ ་ཡང་ ང་བཅས་
རའི་ ིམས་ ི་ ་ ་ོ གལ་གནད་ཆེ་བའི་རིགས་འགན་ ར་ ོམ་འབད་རང་འབག་དགོཔ་ལས་
བ ནེ ་ མི་དབང་ཞབས་ལས་ གས་བ ེས་གཟིགས་ཏེ་ ད ིན་ལོ་ ༡༩༩༨ ད ིན་ ་ ༧ པ་
ལས་བ ང་ ིམས་ཁང་གོང་མའི་ ིམས་དཔོན་ ་ ་ཡང་ རང་སའོ ི་ ་རིམ་ད ལ་ཕོགས་ ི་
༢༠% རེ་ཁང་ འི་འ ས་འབད་གནང་ བ་པའི་བཀའ་ཐམས། ཞེས་རང་ གས་གནམ་ལོ་ས་
ཕོ་ ག་ལོ་ ་ ༤ ཚེས་ ༡ ་གནང་བ་དགེ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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’ ད ལ་ ིས་ ོན་པོ་ ོ་ཡངས་ ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ ལ་ཡོངས་ཚགོ ས་འ ་
ཆེན་མོ་ཐེངས་ ༧༦ པའི་ནང་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ ི་ ོན་པོ་ ་བཙག་འ ་འབད་ནིའ་ི ལམ་
ོལ་ ི་ ོས་ཆོད་དང་འ ིལ་ཏེ་ བཙག་འ ་ བ་པའི་ ནོ ་པོ་གསརཔ་ ་ག་ི ་ ོ་དང་ལས་འགན་
་ ཧ་ཅང་གིས་ ོགས་ གས་དང་ ་ཁག་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ ི་ ནོ ་
པོ་ ་གི་ ིག་ལོའི་ ས་ ན་དེ་ཡང་ ལོ་ངོ་ ་ ངམ་ཅིག་གི་དོན་ ་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡ།ི
ོན་པོ་ ་གསི ་ རང་སོའི་ ་འགན་ ་ནང་ ག་ ིད་ ཝ་ད་ འ ག་གི་ ་བ་ག མ་
་ ས་ངག་ཡདི ་ག མ་ ི་ ོ་ལས་ ཅི་ཤེས་གང་ ོགས་ ིས་ཐ་དང་དམ་ཚིག་བ ེན་ཏེ་ འབད་
ོལ་དང་ ང་བདེན་ལ་སོགས་པའི་ཡ་རབས་ ོད་བཟང་གི་མིག་དཔེ་ ་ འ ག་མི་ཆ་མཉམ་ ་
ོན་དགོ་པའི་ གས་ ི་རེ་འ ན་ཨནི མ་ལས་བ ེན་ ནོ ་པོ་ ་གི་དགོས་གལ་ ་བ་ ་གི་ཟད་ ོན་
་བདའ་ ན་ གས་ཏེ་ བབས་ ངས་ ི་འ ང་གནས་གཞན་འཚོལ་མ་དགོ་པའི་དོན་ ་ ཁོང་ ་
ཚད་ ན་ ི་མ ན་ ེན་ངེས་པར་ ་གནང་དགོཔ་འ ག།
ད་རེས་ ནོ ་པོ་གཅིག་གི་ ་རིམ་ད ལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད་ ི་ ང་གཞི་ངོ་མ་དེ་ ད ལ་
མ་ ༢༩,༠༠༠ ལས་འགོ་བ གས་ཏ་ེ ཡོད་མི་འདི་ ེར་ ེའི་ལས་ ེད་འགོ་དཔོན་ ་གི་
ད ལ་ཕོགས་ཐོབ་ཚད་ལས་ཡང་དམའཝ་ལས་ ོན་པོ་ ་གིས་ རང་སོའི་གོ་གནས་ ི་ད ་
འཕང་དང་ ང་བཅས་ར་འ ག་པའི་ལམ་ ོལ་དང་བ ནམ་ད་ འ ོ་སོང་འབོར་ཆེར་གཏང་དགོ་
པའི་གནད་ ་གཟིགས་ཏེ་ ི་ལོ་ ༡༩༩༡ ་ ༡ པ་ལས་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ ི་ ོན་པོ་ ་
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དང་ ིམས་ ི་ ོན་པོའི་ད ལ་ཕོགས་དེ་ ་ ཡར་སངེ ་ཅིག་གི་གནང་བ་གནང་ཡོད་པའི་བཀའ་
ཐམས། ཞེས་ས་ ག་ ་ ༡༡ པའི་ཚསེ ་ ༡༣ ། འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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35.

’ འ ག་གི་ ་ ིམས་ཟིན་འགོད་ཚགོ ས་ ང་གི་གཙོ་འཛིན་ ོ་ཡངས་ ། དོན་འ ས་
དེ་ནི་ ཚོགས་ ང་དེ་ནང་ ག ང་ ་ཚང་དང་རབ་ ེའ་ི ་ཚབ་ ༢ དང་ ོང་ཁག་སོ་སའོ ི་མི་
སེར་འ ས་མ་ི ༢༠ ཡོད་མི་ ་ ་ ད་རེས་ཉིན་རེ་ད ལ་ མ་ ༤༠༠ རེའི་ཐོབ་ལམ་ཡདོ ་མི་
དེ་གིས་ ཟད་ ོན་བདའ་ ན་མ་ གས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མི་འདི་ ་ མི་དབང་ཞབས་ལས་
་ ིམས་དེ་
ལ་ཁབ་ ི་མཐའ་དོན་ ་ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆའེ ི་ལས་ ོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ གས་
བཞེད་གནང་ ེ་ ཁོང་འ ས་མི་ ་ ་ ཉིན་བ ར་ད ལ་ མ་ ༨༠༠ རེ ོད་དགོ་པའི་བཀའ་
ཐམས་ ། ཞེས་ གས་ ལ་ ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ །
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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36.

’
ིད་ ག་ ོན་པོ་ ོ་ཡངས་ལ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ག ང་སའི་རིགས་ མི་སེར་ལ་
ིད་ ག་གནང་ འི་ཐད་ནི་ ཞབས་རང་ཉིད་ནས་མ་གཏོགས་ ོན་པོ་ དོ ་ནས་ ོད་མི་ཆོག་པ་མ་
ཚད་ གཞན་ ས་ ང་ ོད་མ་ཆགོ ་པའི་བཀའ་ ་ ོད་ ི་མ ན་ ་གནང་བ་ཇི་བཞིན་ ོད་ནས་དེ་
དང་འ ིལ་བའི་ བ་ ེལ་ ོང་ཁག་ས་ོ སོར་ ས་འ ག་ཅིང་ ཡིན་ ང་ བཀའ་ ་དེ་ལ་ ོད་རང་
ནས་ཆ་འཇོག་མ་བཞག་པར་ག ང་ས་མང་རབ་ ོད་འ ག་པ་ལས་ ད་ནི་ ོན་ བ་ ེལ་ ས་པའི་
ཚེས་ ངས་ནས་ ང་ ེ་ ོད་ ིས་ ོད་པའི་ས་ཆ་དང་ ་འཁོར་ མས་ནས་ ོད་པ་རེ་ཡོད་ ང་
དེ་དག་ཐམས་ཅད་ ར་ལོག་ག ང་བཞེས་གཏོང་ ་ཏེ་ དེ་ ར་ས་ཆ་ ར་ལོག་ ིས་ལེན་ བས་
ཞིབ་ད ད་མཐིལ་ ིན་ ེད་པ་ནས་ ས་ཆ་དེ་དག་ལ་ལས་ཀ་ ས་ བ་པའི་རིགས་ ལ་ ིས་ལོ་བ་
ནས་ལས་ཀ་ ས་པའི་ ་ད ལ་དང་ ས་ཆ་དེའི་ཆེད་ ་ཟད་ ོ་གང་ཞགི ་སོང་བ་ཡོད་ ང་ ཟད་
ིས་ བ་ ེ་ དོ ་བ ག་དགོས་ཤིང་ ད་ནས་ཕར་ཞབས་རང་ཉིད་ ལ་པོས་མ་གཏོགས་གཞན་ ས་
ང་ ོད་མ་ཆགོ ་པའི་ཁར་ ཅི་ ེ་བཀའ་ ་ད་ེ ལ་ཡང་མ་གནས་པར་ ག ང་ས་ ོད་མི་རེ་འཐོན་
ཚེ་ ཚགས་ ་མི་ ད་ཅིང་ཡང་བ ར་ ོད་ནས་ ར་ ་ི བ་ ེལ་དེན་ཉིད་ ོང་ཁག་དང་ལས་
ངས་སོ་སོར་བ མ་ ེལ་ ་དགོས་པའི་ ོ་ངེས་བ ི། ཞེས་ཤིང་ ི་ ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ལ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
ི་ཚེས་ ༡༩/༡༡/༨༤ ཉིན་ ལ་ ིས་ཁ་ལོའི་ ན་འོག་བ ད་ཕེབས་ཡོད།
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37.

’
ད ལ་ ིས་ ནོ ་འགོ ་ ོ་ཡངས་ལ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ དལ་གཞིར་ས་ཆའི་
རིགས་འདིར་ཞབས་རང་ཉིད་ཁོ་ན་ལས་མ་གཏོགས་གཞན་ ས་ ང་ ོད་མི་ཆོག་པར་ ི་ལོ་
༡༩༨༠ ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ནས་ ིད་ ག་ ནོ ་པོར་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ ང་ དེ་ལ་ཆ་
གནས་མ་བཞག་པར་ ིད་ ོན་དང་ ་འཁོར་ཁ་ཤས་ནས་ས་ཆ་མང་རབས་ཞགི ་ ོད་ཚར་འ ག་ན་
ོད་ནས་ག ང་གི་ས་ མ་ནང་ཞིབ་ད ད་མཐིལ་ ིན་ཞགི ་ ེད་པ་ནས་ གོང་ཚེས་ལས་བ ང་ ེ་
ཞབས་ ི་བཀའ་ཤགོ ་མེད་པའི་ས་ཆ་མ་ི ་དང་ ་ཞིག་གསི ་རང་ ོད་དེ་ ་མརོ ་བཀོད་པ་ཡོད་ ང་
དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཆ་མེད་བཏང་ ེ་འདི་ལོ་ ༡༩༨༥ ་ ༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ག ང་སིའི་ ལ་
་བཏོན་ཚར་བ་ ་དགོས་པའི་ ོ་ངེས་ ིས། ཤིང་ ང་ ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ལ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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38.

’

ད་ལན༑ དེ་ནི་ང་བཅས་ར་གི་ ལ་ཁབ་འདི་ སོ་ནམ་ ི་ ་ ་བ ེན་ཏ་ེ ོད་
མིའི་ ལ་ཁབ་ཅིག་འབདཝ་ལས་བ ེན་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ ་ཞབས་ས་ ་ས་ཆ་གི་ དི ་ ག་ ་
མི་དེ་ ཉིམ་གཅིག་ཝ་ཉིམ་གཅིག་མངམ་ ེ་འཐོནཔ་ཨིན་མས། ིད་ ག་ ་མི་ལ་ལོ་གཅིག་འདི་
ཁོང་ར་ ་ས་ཆ་ལངམ་ ེ་ཡོད་དེ་ ིད་ ག་མེད་དེ་རང་འབད་ ང་ ིད་ ག་ཡོད་མི་དང་མེད་མི་
ག་ཡང་ ་བ ེས་ཏེ་ ་ཚིག་བ གས་ཏེ་འཐོན་འངོ མ་ལས་ དེ་དང་འ ིལ་ཏེ་ཞིབ་ད ད་ བ་དགོཔ་
འབདཝ་ད་ ན་རིངམ་ ེ་འགོར་ཏེ་ ིད་ ག་ཡོད་མི་ ་ ་ཧེན་ ལ་རང་ ིད་ ག་ཕགོ པ་
ཨིན་མས། ད ེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་ བ་པར་ ནི མ་ད་ནི་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ི་དང་འ མ་ ེ་
འ ོཝ་ད་ དཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ག ང་ས་ཆ་མཉམ་ གོ སཔ་ད་ བ ལ་ལས་ས་མེད་པའི་ ིད་
ག་ངོ་མ་ཕོག་མི་ ་ ་ས་ཆ་ག་ན་ི ཡང་མ་ སཔ་ ་ེ འ ་ོ ནི་ཨིན་མས་ འདི་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་ ི་
འབབ་ ངས་བཟོ་སའི་ནགས་ཚལ་ ་ཡང་གནོད་པ་ ོམ་ ེ་ཕོག་ནིའི་ཉེན་ཁ་འ ག་ འདི་འབདཝ་
ལས་བ ེན་ཏེ་ ད་ ་ལས་ཕར་ རང་ས་ག་ར་འབད་ ང་ ཁེ་ ད་གཅིག་ཁར་ ོད་མི་ ་བོ་འདི་གི་
མིང་ཐོག་ཁ་ ང་ཞིང་དང་ ེ་རི་མནི ་པའི་ ་ཞིང་དང་ མ་ཞིང་ཚོད་ས་བ ོམས་ཏེ་ཨེ་ཀར་
ག མ་དང་ དེ་ལས་ ག་ ེ་ཡོད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ ག ང་ལས་ས་ཆའི་ ིད་ ག་གི་གསོལ་རས་མ་
ཐོབ་ ེ་ཨིན། འདི་ ོང་ཁག་ས་ོ སོའི་ ངོ ་བདག་དང་ པོ་ ི་མི་ ་གིས་ཡང་ འདི་བ མ་མའི་དོན་
་ མི་སེར་བ བ་གསིག་ བ་མ་དགོ་པའི་དོན་ལས་ ོང་ཁག་རང་རང་སོ་སའོ ི་མི་སེར་ ་གོ་
བ ་མ་འ ོད་འ ོདཔ་ ེ་ བ་ ིན་དགོ་པའི་སེམས་ངསེ ་ སི ། ཞེས་ཤིང་ ང་ ་ ༧ ཚེས་ ༡༡
ལ།
འ ག་ ལ་པོ།
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39.

’ ནང་ ིད་དང་ ིད་ ག་ ོན་པོ་ཤསེ ་ ོ་ཡངས་པ་ལ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ དེང་སང་
ང་བཅས་རའི་ ོང་ཁག་ཡོངས་ ི་མི་ ག་ཞན་མེད་པར་ཆ་མཉམ་ ིམ་ བ་མི་ཡིན་འ ག་ཅིང་ དེ་
དག་ཐམས་ཅད་ག ང་ལས་ ིད་ ག་ ་བར་འངོ ་མི་ཤ་ ག་ཡིན་འ ག་པ་ཇི་བཞིན་ དེ་ ར་ ལ་
ཁབ་ནང་ ིམ་ བ་མི་མང་བར་འ ོ་ བས་ ིམ་ ི་བཀོད་པ་དང་གཙང་ ་སགོ ས་དང་ ན་པར་
བཟོ་ ་ཡང་གལ་ཆེ་བར་འ ག་བ ན་ ད་ནི་སང་ཕདོ ་འཆར་གཞི་ ག་པ་ནས་འགོ་བ གས་ཏེ་ ོང་
གསེབ་ ི་ ིམ་ ང་ཨང་དང་པ་ནས་བཞི་པ་བར་ ི་ད ེ་བ་སོ་སོར་ ེས་ཏ་ེ དེ་དང་བ ན་པའི་ ིམ་
ནང་ ་ཆབ་གསང་དང་ ་བ་མེད་པའི་ཐབ་བ ག་ ་དང་ འོག་ ་ ོ་ནརོ ་སེམས་ཅན་བཞག་ འི་
ལམ་ གས་མེད་པར་བཟོ་ ་དང་ ེས་སོར་ ོག་མེ་འ རོ ་ བས་ ོག་མེ་བ ག་ ་ཡདོ ་པ་སོགས་
ི་ ིམ་བཟོ་ཐངས་ ི་ལམ་ གས་ག ང་ནས་གསར་ ་བ མས་ཏ་ེ ེལ་ ་ཡནི ་པ་མ་ཟད་ དེ་དང་
འ ་བར་ མི ་ བ་མི་ མས་ལ་ས་ ་ོ ཤིང་སོགས་ ིམ་ཆས་ ི་དོན་ལ་ཟད་སངོ ་གང་ ང་གནས་
ཐབས་ ི་ ིད་ ས་ ང་བཟོས་ཏེ་ མི་སེར་ལ་ ེལ་ ་ཡནི ་པ་ཇི་བཞིན་ ག ང་ནས་དེ་ ར་ ིམ་
བ་ ི་ལམ་ གས་ ིད་ ས་མ་ ེལ་ ན་ཚོད་ལ་ད་ནས་ཕར་ ིམ་གསར་ བ་ འི་ ིད་ ག་ ་མི་
ཆོག་པ་དང༌།
དེ་ཁར་ང་བཅས་རའི་འདི་ནང་ས་ཆའི་ ིད་ ག་གནང་ འི་ལམ་ གས་འགོ་བ གས་
ཏེ་ ད་བར་ལོ་ང་ོ བ ་ག མ་ཙམ་སངོ ་ ང་ ད་ ང་ས་ཆའི་ ིད་ ག་ ་མི་ལོ་གཅིག་ལས་ལོ་
གཅིག་མང་བར་འཐོན་ ས་འ ག་པ་དེ་ཉིད་ ཇི་བཞིན་བཞག་ན་ ལ་ཁབ་ནང་མི་འབོར་མང་ ་
འ ོ་བ་དང་བ ན་ཏེ་དང་པར་ས་ཆས་མ་ལང་བ་དང་ གཉིས་པར་ ོན་ ས་གཅིག་ཁར་ ོད་པའི་
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མི་ཚན་ མས་ ང་ ཁ་གཏོར་ནས་ས་ོ སོར་འཐོན་ཏེ་འ ོ་བས་མི་ཚད་ ག མ་པར་མི་ཚན་ར་ེ རེ་
བཞིན་ འི་ས་ཆའི་མང་ཚད་ ་ཆེ་བར་འ ོ་ ས་ལས་ ེད་པས་བདའ་མ་ ན་པར་ག ང་གི་ ིད་
ས་དང་འ ིལ་བའི་ སོ་ནམ་ ི་ལས་བ ལ་ ལ་བཞིན་ ེད་མ་ བ་པར་ སོ་ནམ་འཐོན་བ ེད་
ལ་གནོད་ཉེན་གང་བས་ཆེ་བར་འ ག་པ་དེ་ལས་བ ེན་ཏེ་ ད་ནས་ཕར་ ར་ལས་བཀའ་གནང་དོན་
ཇི་བཞིན་ཁེ་ ད་གཅིག་པའི་ ་བོ་རའེ ི་མིང་ཐོག་ ་ཞིང་དང་ མ་ཞིང་ཚདོ ་ས་བཅས་བ ོམས་ཏེ་
ཨེ་ཀར་ག མ་རེ་ཡོད་པའམ་ དེ་ལས་ ག་ ེ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ནས་ ས་ཆའི་ ིད་ ག་ ་
གཏན་ནས་མ་ི ཐོབ་པར་མཛད་པས་ བཀའ་དོན་འདི་ཉིད་ནང་ ིད་ ན་ཁག་ནས་ ངོ ་ཁག་སོ་སོའི་
ོང་བདག་དང་ ེད་ ི་མི་སེར་ཡོངས་ལ་ བ་ ེལ་དམ་ནོན་བ མ་དགོས་པ་བཅས་དེ་དོན་ ་ོ ངེས་
ཡོད་པ་འཚལ། མེ་ ག་ ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ལ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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40.

’ ནང་ ིད་ ིད་ ག་ ནོ ་པོ་ཤེས་ ོ་ཡངས་པ་ལ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ འདིར་ཞབས་
ནས་ ིད་ ག་གི་དགོས་གནད་རེ་ལ་གཟིགས་ཏེ་ ེར་པ་སོ་སོར་གནང་བའི་བཀའ་ཤོག་གི་རིགས་
ལ་ཡང་ དེང་སང་འགའ་ཤས་ནས་བཀའ་དོན་དང་མ་འ ིལ་བར་ ེད་མི་རའེ ང་འ ང་ ས་འ ག་
པ་ དེ་ནི་ག ང་ག་ི བཀའ་ལ་བ ི་བ ར་མ་ ས་པའི་ ་བ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡནི ་འ ག་བ ན་ ད་
ནི་འདིར་ཞབས་རང་ཉིད་ནས་གནང་བའི་བཀའ་ཤོག་གི་རགི ས་ མས་འ ེལ་ཡོད་ག ང་གི་ལས་
ངས་ཁག་དང་ ངོ ་ཁག་ ེད་ ི་མི་སེར་ ེར་པ་སོ་སོ་ནས་བཅས་ ང་ ང་ ལ་མ ན་ དེ ་ ི་
ཡོད་མེད་ ོད་ནས་ཞིབ་ད ོད་མཐིལ་ ིན་ ས་པ་ནས་ དེ་ ར་བཀའ་དོན་དང་མ་འ ིལ་བར་ ེད་
མིའི་རིགས་ལ་ཕོག་འོས་དང་བ ན་པའི་ ངས་གཅོད་གང་དགོས་དམ་ནོན་ ་དགོས་པ་བཅས་ ོ་
མངའ་ ིས།
འ ག་ ལ་པ།ོ
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41.

’ ིད་ ག་ ོན་པོ་ ོ་ཡངས་ ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ དལ་གཞིར་ས་ཆའི་ ིད་ ག་གི་
ཐད་ ཞབས་རང་ནས་མ་གཏོགས་ གཞན་ག་གིས་ཡང་ ོད་མ་མཆོགཔ་འམད་བཀའ་གནང་
ཞིནམ་ལས་ ིད་ ོན་ ིས་ གནམ་ལོ་ གས་ ེལ་ ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ་ བ་བ གས་ཡང་
འབད་ཚརཝ་མ་ཚད་ ད་ ང་གོང་གི་བཀའ་དོན་ ི་ བ་ ོན་ ་གོ་བ་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཤིང་ ི་ ་
༩ ཚེས་ ༡༧ ་ ིད་ ག་ ནོ ་པོ་ ་བཀའ་ཤོག་གནང་ ེ་ཡོད་ ང་ ད་རེས་ ོང་ཁག་ཁལ་
གཅིག་གཉིས་དེ་ཅགི ་ནང་ ས་ཆ་བ ར་འཇལ་ཚར་མི་ ་ ་བ ཝ་ད་ ཧེ་མ་ ཡང་བ ར་གནང་
མི་བཀའ་ ་དང་མ་འ ིལ་བར་ ས་ཆ་ ོད་ ོདཝ་ལེ་ཤ་ཅགི ་འཐོན་མས། དེ་ ེ་འཐོན་མི་ས་ཆའི་
རིགས་ གས་ ེལ་ ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ལས་གནང་མི་བཀའ་ ་ ་དང་འ ིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་
མ་ཚད་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ ཞབས་རང་ནས་བཀའ་ཤགོ ་གནང་མའི ི་རིགས་མ་གཏོགས་ གཞན་
མངའ་བདག་ ་འཁོར་དང་ དཔོན་ཁག་གི་རིགས་ ག་གིས་རང་ ོད་དེ་ཡོད་ ང་ དེ་ ་ཆ་མཉམ་
རང་ ཆ་མདེ ་གཏང་ ེ་ ག ང་བཞེས་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཧེ་མ་ག ང་ཞབས་ ིས་ བཀའ་ ་
དམ་དམ་ཡང་བ ར་གནང་ ེ་ཡོད་མི་ ་ ནང་ ིད་ ན་ཁག་གི་ཁ་ ག་ལས་ འགལ་བ་ ་ཙམ་
ཡང་མེདཔ་འབད་ བཀའ་དནོ ་འདི་དང་འ ིལ་ཏ་ེ དང་ ངས་ ལ་བཞིན་འབད་དགོ་པའི་སེམས་
ངེས་བ ིས། གས་ ག་ ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ །
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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42.

’ ཤེས་རིག་དང་གསོ་བའི་ ོན་འགོ ་ ོ་ཡངས་ལ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ མ་འོངས་པ་ ་
དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ ལ་ཁབ་ ི་རང་དབང་ ང་ བོ ་བཙན་ཐབས་དང་ ཞི་བདེ་ ན་རིང་བ ན་
ཐབས་ ི་འགན་ ར་དེ་ ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ ་གི་ལག་པར་ཨནི མ་ལས་ འ ག་ག ང་གིས་
ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ི་ ཚ་དང་ མོ་ ་ཧ་ཅང་གིས་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ སི ་འཆོག་གནང་ ་ེ
ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་གིས་ཤེས་ཡོན་དང་ ཡ་རབས་ ི་བསམ་ ོད་ ་ ཅི་ ག་གང་ ག་ཡར་ ས་
གཏང་ནི་ ་ ོད་མེད་བ ོན་དགོཔ་འདི་ ག་ཅི་ལས་ཡང་ གལ་ཅན་འབད་བ ིས་ཏེ་ཡོད།
འདི་ལས་བ ེན་ ེད་རང་ ་གསི ་ཤེས་གསལ་ཆཝེ ་བཞིན་ ་ ད་རེས་འ ག་ ལ་
ཁབ་འདི་ནང་ ོབ་ ་བ ོམས་ ༢༨༨ ི་གཞི་ ེན་མཁོ་ཆས་བ གས་ཏེ་ འཆར་གཞི་ ༧
པའི་ནང་ ག ང་གིས་ཤེས་རིག་གི་དནོ ་ ་ མ་ད ལ་ས་ཡ་ ༡,༧༣༩ བཞག་ ེ་ཡདོ པ་ལས་
འ ག་ ་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༣༥ འི་ནང་འཁོད་གཞན་ཁར་མི་ལོ་བ ་ གཔ་འབད་འགོར་བའི་
ཤེས་རིག་གོང་འཕེལ་ ི་ བ་འ ས་ ང་ ེ་ཡོད།
ཨིན་ ང་ ང་བཅས་རའི་ ཚ་དང་ མོ་འདི་ ་ ་ ཤེས་རིག་རབ་ལས་རབ་ ིན་ནིའི་
ཁར་ ོབ་ ག་རེ་རེ་བཞིན་ ་ཁེ་ཕན་ཅན་ ི་ ་གཡོག་ནང་ ་བ ག་ནིའི་ དམིགས་ ལ་ བ་
གས་པའི་དནོ ་ ་ ད་རེས་ཤེས་རིག་གི་ ིད་ ས་ནང་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་གནད་དོན་ ་
ན་འཐན་འབད་བ ར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ད་ འ ར་བཅོས་དང་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་
ཅིག་རང་འ ག། ཨིན་ ང་ ོབ་ འི་ ས་ཚདོ ་དེ་ ི་ལ་ོ ༡༩༩༦ ད ིན་ ་ ༣ པའི་ནང་འགོ་
བ ག་ནི་ཨིནམ་ད་ དེ་ ་ བས་གཅིག་ ་འབད་ཐབས་མེདཔ་ལས་བ ནེ ་ ད་རེས་འ ལ་རང་
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ཤེས་རིག་ལས་ ངས་ ིས་ ོབ་ ་དང་ཤེས་རིག་ ེལ་ཁང་ ་གི་འགོ་དཔོན་ ་དང་གཅིག་ཁར་
ོས་བ ན་འབད་དེ་ གཤམ་གསལ་ ི་གནད་དོན་ ་ བ ར་ཞིབ་མཐིལ་ ིན་འབད་ད་ེ ོས་
བ ད་བཏོན།
༡
ིས་ལོ་ ༡༩༩༥-༩༩༦ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ ཤེས་རིག་གི་ ན་ ོང་ཟད་ ོ་ ངམ་ཅིག་གི་
དོན་ ་ ད ལ་ མ་ས་ཡ་ ༢༤༨ གཔ་ཅིག་གཏང་དགོཔ་ ང་ཡི། འདི་འབདཝ་ལས་བ ེན་
ཤེས་རིག་ ་བ ེན་པའི་གནས་གངོ ་ ་ ད་རེས་ལས་བ ག་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་ད ད་དེ་ ང་བཅས་
རའི་མི་སེར་ ིར་བཏང་གིས་དཀའ་ངལ་མེད་པར་ ཡོན་ཏན་ཐོབ་ གས་པའི་ཤེས་རིག་ག་ི ལམ་
གས་ ཉམས་འ ར་མེད་པར་ གནས་ གས་པའི་ཐབས་ལམ་གང་ ག་བ ིག་དགོཔ་གལ་ཆེ་
བས།
༢
ོབ་རིམ་ ང་བ་ལས་རང་ཆསོ ་ཚན་ ་ཡང་མང་ཆེ་བར་འ ག་པ་ལས་ དེ་ ་བ ག་
ཞིབ་དང་ ར་བཅོས་ ལ་མ ན་འབད་དེ་ ལ་ལས་ ོབ་ པ་ ་ཐོན་ ེད་ཅན་འ ར་ཐབས་
་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ནང་ ་མཁོ་ ད་ཡོད་པའི་ ་གཡོག་གི་གོ་ བས་དང་ ་ཚ་ ་ ་ཉེ་
བར་མཁོ་བའི་ཆོས་ཚན་ ་ ་གཙོ་བོར་བཏོན།
༣
ས་ཚོད་ད་རསེ ་ ི་གནས་ ངས་དང་བ ནམ་ད་ ང་བཅས་རའི་ན་གཞོན་ ་གི་ ོད་
ལམ་ཡ་རབས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ོབ་ ་ ་གི་ནང་ ལེགས་བཤད་བ བ་ ོན་ ི་ལས་རིམ་ ་
ཡང་ ངེས་པར་ ་འགོ་བ ག་དགོ་པས།
༤ ད་རེས་ ལ་ཁབ་འདི་ནང་ལ་ ངས་ ལ་དང་ ན་པའི་མི་ ོབས་ ཧ་ཅང་གིས་ ང་
བ་ལས་བ ེན་ ག ང་གི་ཞི་གཡོག་ལས་འགོ་བ ང་ ེ་ དམང་ ེ་དང་ ེར་ ེ་ ་གི་ ་གཡོག་ནང་
ི་མི་མང་རབས་ཅགི ་བ གས་ཏེ་ཡོད་ ང་ འ ག་པའི་ ཚ་དང་ མོ་ད་ེ ་ འོས་འབབ་ ན་ཏོག་
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ཏོ་འབད་ ་གཡོག་ནང་ ་བ ག་མ་ གས་པའི་གནད་མང་ ་ཐོན་ཏ་ེ གཡོག་ ོད་མ་ གས་
པའི་དཀའ་ངལ་འཐོན་ནི་འགོ་བ གས་དོ།
ང་བཅས་རའི་ དི ་ ས་འདི་ ག ང་གིས་བདག་ ོང་གི་ ་འགན་འབག་མི་ ོགས་
བ་ཅན་ ི་ཞི་གཡོགཔ་བ གས་ཏེ་ ག ང་ ང་ ་དང་ ིང་ ིང་ དོན་ ནི ་ཅན་འབད་བཞག་ནི་
ཨིནམ་ལས་ འ ལ་ གས་གཉིས་ ་ ོབ་ ་ནང་ལས་ཐནོ ་མི་ཆ་མཉམ་ ་ ག ང་གཡོག་གནང་
དགོ་པ་ཅིན་ ིད་ ས་འདི་ བ་མི་ གས་ནི་ཨིནམ་མས། ད་རེས་ ང་བཅས་རའི་ ེར་ ེ་ ་
ར་ལས་ ག་པའི་ཡར་ ས་སོང་ ེ་ཡདོ ་ ང་ ད་ ན་ཁངོ ་ ་གཡོག་ ་གི་ནང་ འ ག་པའི་མི་
ངས་ ་ཆེཝ་ཅིག་བ གས་བ གཔ་མིན་འ ག འདི་འབད་ནི་འདི་གསི ་ ད་རེས་ ་གོང་ལས་
ོབ་ པ་ ་ ་ ་གཡོག་ག་ི གོ་ བས་ ་གི་ ོར་ལས་ བ བ་ ་དང་ ོས་བ ན་འབད་ནིའི་
ལས་རིམ་ ་ཡང་ ལ་མ ན་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ་བས།
༥ ཤེས་རིག་གི་ལམ་ གས་ཡར་ གས་གཏང་ནའི ི་གནད་དནོ ་ ་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
ོབ་དཔོན་ ་རག་ལས་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་གི་ ོགས་ བ་ཡར་ གས་གཏང་ནིའ་ི ཁར་ ད་རེས་
ོབ་དཔོན་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ འཚབས་ཆེར་ ང་མི་སེལ་ཐབས་ ི་དནོ ་ ་ ོབ་དཔོན་ ་
གི་ད ལ་ཕོགས་དང་ ར་འ ས་ལ་སགོ ས་པའི་ཐོབ་ལམ་ ་ཡང་ ཡར་སེང་གཏང༌།
༦
ོབ་ ་ ་དང་ ཤེས་རིག་ ེལ་ཁང་ ་གི་ ོ་ཕོགས་ ི་དནོ ་ ་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་
ག ང་ལས་མ་ད ལ་ ོམ་འབད་རང་གནང་ ེ་ཡོད། ཨིན་ ང་ ང་པའི་ ་ནམ་ ་ི གོང་ཚད་
ཡར་འཕར་འ ོ་མི་དང་བ ན་ ོབ་ ་ ་གི་མ ན་ ེན་ཡར་སེང་གཏང་དགོ་པའི་ཁར་ ཤེས་
རིག་ ེལ་ཁང་ ཁ་ཤས་ཅིག་ ་ཡང་ཕགོ ས་འ ས་ ིས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་འ ག་པ་ལས་ དེ་
་ཡང་བ ག་ཞིབ་འབད་དེ་ཡར་སེང་གཏང་དགོཔ་འ ག།
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གོང་གསལ་གནད་དོན་ ་རེ་རེ་བཞིན་ ་ བ ར་ཞིབ་དང་ ོས་བ ན་ཞིབ་ཞིབ་འབད་
དེ་ ་ ང་གཉིས་ ི་ཐོག་ལས་ ་ བས་བདེ་ཏགོ ་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ གས་པའི་ ོས་
བ ད་ཁ་གསལ་བཏོན་ཏེ་ ག ང་ཞབས་ ་གང་མ ོགས་ ལ་དགོ་པའི་བཀའ་ཐམས། ཤིང་ཕག་
་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༨ ་བ ིས་ཆསོ ་ ོང་ལས།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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43.

’ འ ག་ཨོ་ལོམ་པིག་ཚགོ ས་པའི་གཙོ་འཛིན་ ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ ང་བཅས་རའི་
ལ་ཁབ་ནང་ དེ ་རིགས་ཡར་ ས་གང་ ག་བཏང་ཞིནམ་ལས་ འཛམ་ ིང་ ི་ ེ་ཨོ་ལོམ་པིག་
གི་ ེད་འ ན་ནང་ བཅའ་མར་ལེགས་ཤོམ་འབད་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལས་ འ ག་གི་ཨོ་ལོམ་པིག་
ཚོགས་པ་ ད ིན་ལོ་ ༡༩༨༣ ལས་འགོ་བ གས་ཏ་ེ ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅགི ་སོང་ ང་ ང་བཅས་
རའི་ ལ་ཁབ་ནང་ ེད་རིགས་གོང་འཕེལ་བཏང་རང་མ་ གས་པས། ག་པར་ ་ འཛམ་ ིང་
ི་ ེ་ཨོ་ལོམ་པིག་ཐེངས་ ༢༦ པ་འདི་ ཨ་མི་རི་ཀའི་ས་གནས་ཨེ ་ ན་ ་ ་ དོ་ཅི་ད ིན་ ་
༧ པའི་ནང་ཨནི མ་མི་འདི་ འཛམ་ ིང་ ི་ ེ་ཨོ་ལོམ་པིག་འགོ་བ གས་ཏེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་བ ་
འཁོར་བའི་ ས་ཚདོ ་ཡང་ བས་ཅིག་ཁར་ཕོགཔ་ལས་བ ནེ ་ ས་ ོན་འདི་ནང་ ར་བ་ ག་
ེ་ འཛམ་ ིང་ ལ་ཁབ་མང་རབས་ཅིག་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ཨནི མ་ལས་ ང་བཅས་
རའི་འ ག་ལས་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ང་ ་གཅིག་ལས་མེད་པར་ ལ་ཁ་ཐོབ་མ་
གས་ ང་ ང་བཅས་ར་ ་ཁག་ཆེ་ཤོས་རང་ གཞན་ ི་གདོང་ཁར་ འ ག་ ལ་ཁབ་ ི་ རང་
དབང་རང་བཙན་ ་ི ངོ་ གས་གསལ་རལི ་རི་ཡོད་པའི་ མིང་གཏམ་ལེགས་ཤམོ ་ ོན་ཐབས་ གང་
ག་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་ ང་ ད་རེས་ཚོགས་པའི་ཁ་ ག་ལས་ ་འགན་དང་འདོད་བ ེད་
དེ་ ་ལས་རང་མ་འབད་བར་བཞགཔ་མ་ཚད་ ང་བཅས་རའི་འ ས་མི་བཞི་ ་ ལ་མ ན་ ི་
ཆོས་བགོ་བ ིག་ནའི ི་བདག་འཛིན་རང་མ་འཐབ་ལས་བ ེན་ ད་རེས་ ི་འ ས་མའི ི་ཆས་བགོ་ ་
འཛམ་ ིང་ ལ་ འི ི་མི་མང་གི་གདོང་ཁར་ དཔལ་ངོམས་ ོན་བ བ་ཕར་བཞག་ ཐ་ན་ ནང་
འཁོད་ ་རང་ ོན་བ བ་མིན་འ ག་པ་ལས་ ་འགན་ ང་ ་ནེམ་ཅགི ་ཡང་ ཚགས་ཁར་
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ད་ཏོག་ཏོ་མ་འབད་བར་ ང་མེད་ ར་བཞགཔ་ལས་བ ེན་ ན་ཞབས་ཡང་ གས་ཕམ་ ང་
ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་པ་འདི་ ད་རིས་ལས་རང་ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་པའི་བཀའ་ཐམས། ཞེས་མེ་ ི་
་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༦ །
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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’ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆནེ ་མོའི་ཚོགས་དཔོན་ ོ་ཡངས་ ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ ང་
བཅས་རའི་ དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ ལ་ཁབ་འདི་ནང་ གནད་དོན་ག་ཅིའི་ནང་འབད་ ང་ ཕོ་
མོའི་བར་ན་ཉེ་རིང་ ེ་ནི་མེད་པར་ རང་སོའི་ གོ ས་ བ་དང་བ ན་པའི་གོ་ བས་འ ་མཉམ་
འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཕོ་མོ་ད ེ་བའི་ ་ བས་མ་བདེཝ་གང་ཡང་མེད།
དེ་བཞིན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ ི་མི་འ ་ཐངས་ ་ི བཅའ་ ིམས་ནང་ ཕོ་མོའི་
ད་པར་མེད་པར་ འ ེལ་ཡོད་ཁ་འོག་གི་མི་སེར་རང་སོའི་ ་ོ འབབ་དང་འ ིལ་ཏེ་ ཕོ་མོ་གང་
ང་ཅིག་ ཁོང་རའི་ ི་མི་འབད་ བཙག་འ ་འབད་ཆོགཔ་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁ་འོག་མང་
ཤོས་ ི་ནང་ ི་མ་ི བཙག་འ འི་ འཛོམས་འ ་ བ་མི་མང་ཤོས་རང་ ཨམ་ ་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ང་བཅས་རའི་འ ག་གི་མི་ ོབས་ལས་བ ་ཆ་ ༤༨ དེ་ཅིག་ཨམ་ ་ཨིན་ ང་ ད་ ན་
ཨམ་ འི་ཁོངས་ལས་ ི་མིའི་མི་ངའོ ི་འ ན་བ ར་ནང་ ་ དང་འདོད་ ེད་མི་རེ་གཉིས་ར་ེ མ་
གཏོགས་ ཐོན་ནི་མེདཔ་ལས་ ད་རསེ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ ི་མིའི་ ས་ ་ ཨམ་ ་ག མ་
མ་གཏོགས་མནི ་འ ག།
ཚོགས་འ འི་ ི་མི་འ ་ཐངས་ ི་བཅའ་ ིམས་དང་འ ལི པ་ད་ ཁ་འོག་ས་ོ སོའི་ ི་མི་
་འ ེལ་ཡོད་མི་སརེ ་ཁོང་རའི་ ོ་འབབ་དང་འ ིལ་ཏེ་ བཙག་འ ་འབད་ནི་མ་གཏོགས་ ག ང་
དང་ ལ་ཡོངས་ཚགོ ས་འ འི་ཡིག་ཚང་ལས་ ཕོ་མོའི་བར་ན་གདམ་ཁའི་ད ེ་བ་མདེ པ་མ་ཚད་
ི་མིའི་མི་ང་ོ ཡང་ འདི་དང་འདི་བཙག་འ ་འབད་ཟརེ ་བའི་ ོས་བ ན་ཙམ་ཡང་བ དོ ་ ལོ ་
མེད།
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སང་ཕོད་ཚོགས་ཐངེ ས་ ༧༧ པ་ཚགོ ས་རན་ ་ མི་སེར་ ི་མི་ ༣༨ ི་ ས་ ན་
ཚང་ ེ་ ི་མི་གསརཔ་ བཙག་འ ་འབད་ནི་ཨིན་མས། མ་གཞི་གོང་གསལ་བཞིན་ འ ེལ་
ཡོད་ཁ་འོག་གི་མི་སརེ ་རང་སའོ ི་ ོ་འདོད་ཁོ་ན་དང་འ ིལ་ཏེ་ ཁོང་རའི་ ་ི མི་བཙག་འ ་འབད་
དགོཔ་ཨིན་ ང་ ི་མིར་ ལ་ཁ་ཐོབ་མི་འཐོབ་དེ་ རང་སོས་ཐོབ་མི་ཚགོ ས་ ན་ ི་ ངས་ཚད་ ་
རག་ལས་ནི་ཨིནམ་ལས་ བཅའ་ ིམས་དང་འ ིལ་ཏེ་ ལ་ཁབ་ ་ཤ་ཞནེ ་དང་ མི་སེར་ ི་ཕན་
བདེ་ ་ འབད་བ ོན་བ ེད་དེ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ནང་ མི་སེར་ཁོང་རའི་འ ས་མི་འབད་
འཇོན་ བས་ ན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ག་ ིད་ ་ གས་མི་ཨམ་ ་ ་གིས་ རང་སོའི་ཁ་འོག་གི་ ི་
མི་བཙག་འ འི་འ ན་བ ར་ ི་མི་ངའོ ི་ ལ་ ་འ ལ་ནའི ི་ སེམས་ གས་བ ེད་ཐབས་བ ིག་
པ་ ་ འགལ་མེདཔ་འབད་ ོང་ཁག་ཉི་ འི་ དེ ་འགོ ་དང་ ོང་ཁག་ཡར་ ས་ཚོགས་ ང་གི་
འ ས་མི་ ་ ་ ན་གསོ་འབད་དགོ་པའི་ ོ་མངའ་འཚལ། ཞེས་རང་ གས་གནམ་ལོ་ས་ ག་
་ ༧ ཚེས་ ༢༨ །
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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’ གསོ་བ་དང་ཤེས་རགི ་ ན་འོག་ ོ་ཡངས་ ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ འ ག་ ལ་ཁབ་
འདི་གི་ ིའི་ གས་རི་ཟེར་ ང་ ནང་གི་ནོར་ ་ཟརེ ་ ང་ ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ ་ཨནི ་པ་ལས་
འ ག་ག ང་གི་གངོ ་འཕེལ་འཆར་གཞིའི་དམིགས་ ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ལ་ཁབ་འདི་ནང་
གི་ ཚ་ ་དང་ མི་སེར་ཆ་མཉམ་ ི་ག གས་ཁམས་འ ོད་བ ེན་ ་ ཉམས་ ད་མདེ ་པར་
འཕེལ་བ ེད་ཅན་ ི་མི་ ེ་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན།
གོང་གསལ་དམིགས་ ལ་ བ་ཐབས་ ་ མི་མང་ ་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་ བ་
ཚད་བ ་ད ་ ིལ་ ་ ེལ་ གས་པའི་དོན་ ་
ད་ ན་གསོ་བའི་གཞི་ ེན་ ན་ཁང་ཡངོ ས་
བ ོམས་ ༦༥༥ གཞི་བ གས་ཡདོ པ་མ་ཚད་ ག ང་ལས་ལོ་ ར་བཞིན་ ་ འ ོ་སོང་ ོམ་
འབད་རང་ གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་ཨིན་པའི་ཁར་ ི་ནང་གཉིས་ ི་ ང་འཚོའི་ཤསེ ་ཡོན་
དང་ ོབ་ ོང་ ་ མཐར་འ ོལ་མི་ལོ་གཅིག་ལས་ལོ་གཅིག་མང་ ་འཐོན་དོ།
ཨིན་ ང་ གཙོ་ཆ་ེ ཤོས་རང་ མི་སེར་ ་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ ན་ཆད་མེད་པར་
ལེགས་ཤོམ་འབད་ འ ིན་ གསཔ་འབད་ནི་འདི་ རང་དགོ་རང་ ང་འབད་བཟོ་དགོཔ་ ཧ་ཅང་
གིས་གལ་ཆེ། ག་ཅིམ་ཟེར་བ་ཅིན་ ད་རེས་གསོ་བའི་གོང་འཕེལ་ བ་འ ས་ལེགས་ཤོམ་ཐོན་ཏེ་
ཡོད་ ང་ ད་ལས་ཕར་ ན་བཅོས་ ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ན་ ་ ་ ང་བཅས་ར་གིས་མཁོ་ བ་
བ་མ་ གས་པ་ཅནི ་ ག ང་གིས་མི་སེར་ ི་འ ོད་བ ེན་ བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་འབད་
འཐབ་མ་ གས་པར་ བས་མ་བདེ་བའི་ ས་ཚོད་ཐོན་ཏེ་ ད་ ན་གསོ་བའི་གཞི་ ེན་མཁོ་ ད་ལེ་
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ཤ་བ གས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་གསི ་ཡང་ མི་ ེ་ ་ཕན་ཐགོ ས་མེདཔ་འ ོ་ནའི ི་ཉེན་ཁ་འཐོན་ནི་ཨིནམ་
ལས་ རང་མགོ་རང་འ ོངས་བཟོ་དགོཔ་འདི་ ངེས་པར་ ་ཁག་ཆེ་བས།
འདི་ལས་བ ེན་ ད་ལས་ཕར་ ན་ འི་རིགས་ ས་ ན་ ་ ཐོགས་ཆགས་མེད་
པར་ ང་བཅས་ར་གིས་མཁོ་ བ་ བ་ གསཔ་བཟོ་ནའི ི་དོན་ ་ འཆར་གཞི་བ ད་པ་འགོ་
བ གཔ་ད་འ ེལ་ཏེ་ ན་རིགས་མཁོ་ བ་ ི་ ོ་གཏད་མ་ད ལ་གཅིག་ ངེས་པར་ ་བཟོ་ཐབས་
ིག་དགོ་པའི་དོན་ ་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་གིས་ ཨ་རའི ི་ ོ་ལར་ས་ཡ་གཅིག་ ོད་དགོ་པའི་ཁར་
གསོ་བའི་ལས་ ངས་ཁ་ ག་ལས་ མ་ ་ཁ་ ོང་ལངམ་འབད་ འཚོལ་ཐབས་གང་ ག་བ གི ་ ེ་
མ་ད ལ་འདི་ག་ི ེད་ ིས་ ིས་ ལོ་ ར་བཞིན་ ་ ན་ ི་མཁོ་ བ་ ན་ཆད་མེད་པར་ ང་བཅས་
ར་གིས་ བ་ གས་པའི་ ོ་གཏད་མ་ད ལ་ཅིག་ གཞི་བ ག་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་ཐམས།
ཞེས་རང་ གས་གནམ་ལོ་མེ་ ང་ ་ ༢ པའི་ཚསེ ་ ༣ ་གནང་བ་དགེ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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’ ད ལ་ ིས་ ོན་པོ་ ོ་ཡངས་ ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ འ ག་ག ང་གི་གངོ ་འཕེལ་
འཆར་གཞིའ་ི ལས་རིམ་ ་ མི་སེར་ ིར་བཏང་ ་ཕན་པའི་ གས་བཞེད་ཁོ་ན་གནང་ ེ་ མཛད་
བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར་ འཆར་ ིས་ནང་མེད་པའི་ ེར་པ་སོ་སོ་ ་ཕོག་པའི་ ིད་ ག་ ་ཚོགས་ ི་
རིགས་ ང་ཞབས་ལས་གང་ ག་གཟིགས་དང་གཅིག་བཞིན་པ་ཨིན་ ང་ ་ཡི་ལོ་གཅིག་ལས་ལོ་
གཅིག་མང་ ་ཐོནམ་ལས་ ག་དེ་དམ་དམ་འབད་ ང་ ག ང་ ་ ་ བས་མ་བདེཝ་ཐོན་མས།
དཔེར་ན་ ་ ད་དང་ མེ་ ེན་ལ་སོགས་པས་ ་ནོར་དང་ཚེ་ གོ ་ ་ ོང་ ད་
དང་བར་ཆད་ ང་མི་ ་ ིད་ ག་ངོ་མ་ཨིནམ་ལས་ ངེས་པར་ ་གནང་དགོཔ་ཐོན་མས། འདི་
དང་འ ཝ་ ད་རསེ ་ནངས་པར་ ནདཔ་མཁལ་དོ་ལ་སགོ ས་པ་ ནང་གི་ཆ་ཤས་ བ ེ་སོར་འབད་
དགོཔ་ ་ཡང་ ིད་ ག་ ི་ཤོས་ཅིག་ཨིན་ ང་ འ ོ་སོང་འབོར་ཆཝེ ་མ་ཚད་ གསོ་བའི་ལས་
ངས་ ི་ ིད་ ས་དང་ཡང་མི་འ ིལ་བས། ལས་ ངས་ ི་ ིད་ ས་འདི་ ནདཔ་ ིའི་ ལ་ཁབ་
་གཏངམ་ད་ ག ང་ ་ཟད་འ ོ་ ་ི བའི་ཁར་ འདི་གསི ་མི་དག་པ་གཅིག་ ་མ་གཏོགས་ མི་
སེར་ ིར་བཏང་ ་ཕན་ཐོགས་མ་ གསཔ་ལས་བ ེན་ ི་ཁར་གཏང་མའི ི་ཟད་འ ོ་འདི་གིས་ ང་
བཅས་རའི་ ན་ཁང་ ་ ་མཁོ་ཆས་གང་དགོས་དང་ ང་འཚོ་མཁས་པ་ག་དེ་མང་མང་བ ག་ ེ་
གོང་འཕེལ་ལེགས་ཤོམ་འབད་གཏང་ནིའི་ ིད་ ས་ཨིན་ ང་ ཞབས་སར་ ིད་ ག་ ཝ་ད་
གནང་མ་ གས་པ་ཅིན་ ནདཔ་དེ་ཤ་ི བའི་ ོག་ ་ ག་ནི་ཨིནམ་ལས་ མ་གནང་པར་ ་ཐབས་
གཞན་མིན་འ ག།
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འདི་འབདཝ་ལས་བ ེན་ ད ལ་ ི་ ིད་ ག་ ོགས་རམ་ གནད་དོན་ག་ཅའི་ ོར་
ལས་ ་ ང་ ངོ་མ་འབད་ཕགོ ་མི་ ་ རེ་རེ་བཞིན་ ་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ ་བཀའ་ཤགོ ་
གནངམ་ད་ འཆར་ ིས་ནང་མེད་ནི་འདི་གིས་ བས་མ་བདེཝ་ ོམ་འ ག་པ་ལས་ མ་ད ལ་
གཅིག་ལོགས་ ་འབད་ ངེས་པར་ ་བཟོ་དགོཔ་གལ་ཆེ་བས། འདི་གི་དནོ ་ལས་ ད ལ་ ིས་
ན་ཁག་གིས་ དགོས་མཁོ་དང་བ ན་པའི་མ་ ་ ག་དེམ་ཅིག་བ ག་ གས་ གས་བ ག་ ེ་
ིད་ ག་མ་ད ལ་གཅིག་ གཞི་བ ག་གང་མ ོགས་འབད་དགོཔ་འ ག། འདི་བདག་འཛིན་
འཐབ་ནའི ི་དོན་ལས་ ཚོགས་ ང་གཅིག་ལོགས་ ་བ གས་མི་འདི་ནང་ ལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་
དང་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་གི་ ང་ཆནེ ་ ིས་ཞབི ་དབང་འཛིན་ ི་ བ་ག མ་ འ ས་མི་འབད་
བ ོས་གནང་ཡི།
ཚོགས་ ང་གི་འགན་ ར་འདི་ མ་ད ལ་དེ་ད ལ་ཁང་ ་དང་ བཟོ་ ་འ ལ་ཁང་
་ནང་ འབབ་ ངས་ག་ ག་ འོས་འབབ་བ ག་ད ད་ལེགས་ཤོམ་འབད་ མ་ ་འབད་བ ག་
ེ་ ིད་ ག་མ་ད ལ་གཞི་ ེན་ ིང་ ིང་བཟོ་དགོ་པའི་ཁར་ གོང་གསལ་ ིད་ ག་ ་ཚོགས་ ི་
བཀའ་ཤོག་ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ ་གནང་ ོལ་ཡོད་མི་ ་ ཚོགས་ ང་ ་གནང་ནི་ཨནི མ་ལས་
ེད་ ིས་ མ་ འི་ཁེ་སང་འོང་བབས་ཐོག་ལས་གཏང་དགོཔ་མ་ཚད་ ིད་ ག་གནང་ཞིནམ་ལས་
གནད་དོན་དང་འ ལི ་བའི་ཕན་འ ས་ཇི་ ང་གི་བ ག་ཞབི ་ ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་
ིས་བཞག་ཐངས་ ་ཡང་ལམ་ གས་དང་འ ིལ་ཏེ་ ིས་ཞིབ་ ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ བ་ཞནི མ་
ལས་ གོང་འཁོད་ ་ ོ་ ་ ཚོགས་ ང་གིས་ དང་ ངས་ ལ་མ ན་འབད་དེ་ ལོ་ ར་ ན་ ་
ལ་དགོ་པའི་བཀའ་ཐམས། ཞེས་རང་ གས་གནམ་ལོ་མེ་མོ་ ང་ལོ་ ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༣༠
།
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’
ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ ི་གཙོ་འཛིན་ ་ོ ཡངས་ ། དོན་འ་ དེ་ནི་ ང་
བཅས་རའི་ག ང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ ་གསི ་ ག ང་དང་ ལ་ཁབ་མི་མང་ ་ ཅི་ཤོས་གང་ གོ ས་
ིས་ཐ་དང་དམ་ཚགི ་བ ེན་ཏེ་ ག་ དི ་དང་ཞབས་ཏོག་ ་ནིའི་དནོ ་ལས་ ཁོང་གི་ ིད་ ག་གི་
གནས་ ངས་ ་ག ང་གཡོག་ནང་ དོ ་རིང་མ་ཚད་ དགོངས་ ་འ ོཝ་ད་ཡང་ལེགས་ཤོམ་འབད་
གཟིགས་ནའི ི་ གས་བཞེད་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ད་རེས་ ི་ལམ་ གས་ནང་ དགོངས་ འི་
བས་ གསོག་འཇོག་མ་ད ལ་བསགས་ཏེ་ཡོད་མི་ ར་ དགོངས་ འི་ གས་བ ེ་གསོལ་རས་
ི་ཚད་གཞི་མཐོ་ཤསོ ་ར་ ད ལ་ མ་ ༡༠༠,༠༠༠ ༼འ མ་གཅིག༽ ལས་བ ལ་མིན་
འ ག། འདི་གིས་འབད་ ད་རེས་ ི་ ས་དང་བ ན་ཏེ་ དགོངས་ འི་ གས་བ ེ་གསོལ་རས་ ི་
ཚད་གཞི་ཡར་སེང་མཛད་གནང་ནི་དང་ ར་ཕོགས་ ་ི ལམ་ གས་གཞི་བ ག་གནང་ནི་གཉིས་
ལས་ ག ང་ ་མཛད་ བས་དང་ ཞི་གཡོག་པ་དགོངས་ ་འ ོ་མི་ ་གི་ ིད་ ག་གི་ཕན་ཐབས་
་ག་ ག་ག་ ཞི་བའི་ ན་ཚོགས་ ི་འ ས་མི་ ་དང་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་གིས་ ོས་བ ན་
ི་གོ་བ ར་ཞིབ་ཞབི ་འབད་དེ་ བ ག་ད ད་མཐིལ་ ནི ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ག ང་གཡོག་པ་
་ ་ཡང་བ ན་ སོ ་འབད་དེ་ ལམ་ གས་གཉིས་ལས་ ག ང་དང་ཞི་གཡོག་པ་ ་ ་ གས་
ི་བ ན་ཐབས་ ག་ གཔ་ཅིག་ ག ང་ཞབས་ ་ ན་ ་ ལ་དགོ་པའི་བཀའ་ཐམས། ཞེས་རང་
གས་གནམ་ལོ་ས་ཕོ་ ག་ལོ་ ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༣ །
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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’ གསོ་བ་དང་ཤསེ ་རགི ་ ོན་པོ་ ོ་ཡངས་ ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ ང་བཅས་རའི་
འ ག་ ལ་ཁབ་འདི་ ང་པའི་ཁར་ ོབས་ ད་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འ ག་ག ང་གིས་ འ ག་
མི་རེ་རེ་བཞིན་ ཕན་འ ས་ཅན་ ་འ ར་ཐབས་བ ིག་ནིའི་ ིད་ ས་དང་འ ིལ་ཏེ་ འ ག་མི་
ཤེས་ཡོན་ཅན་གཅིག་ ་ཡང་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ ་གཡོག་གི་གོ་ བས་མ་ཐོབ་པའི་གནས་ ངས་ ་
ག་མ་དགོསཔ་ངསེ ་པར་ ་བཟོ་དགོཔ་མ་ཚད་ འ ག་མི་ཆ་མཉམ་ ིས་ རང་གི་ ལ་ཁབ་ ་
ས་ངག་ཡདི ་ག མ་ ི་ ོ་ལས་ ཐ་དམ་ཚིག་བ ེན་ཏེ་ ག་ ིད་ ་དགོས།
འ ག་པའི་མ་ི སེར་ཆ་མཉམ་ ་ཕོག་པའི་འགན་ ར་ ་ཅན་ངོ་མ་འདི་ ང་བཅས་རའི་
དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ ལ་ཁབ་ ི་རང་དབང་རང་བཙན་ ཇི་ ིད་བ ལ་པ་མ་ ོང་གི་བར་ན་
གནས་ནིའ་ི དོན་ལས་ ང་ ོབ་འབད་ནི་དང་ མཐའ་དོན་ བ་དགོཔ་ ་ ག་བསམ་ མ་དག་
གི་ ོ་ལས་ཐ་དང་དམ་ཚིག་གཙོ་བོར་བ ནེ ་ཏེ་ ག་ ིད་ ་ནི་འདི་ཨིནམ་བཞིན་ ་ མ་འོངས་པ་
་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ི་གནས་ ངས་འདི་ ད་རེས་ ི་ན་གཞོན་ ་གི་ལག་པར་ཨིནམ་
ལས་ འདི་གི་འགན་ ར་ ལ་མ ན་ ིང་ ིང་འབག་ གསཔ་བཟོ་ནི་འདི་ ཧ་ཅང་གིས་གལ་
ཆེཝ་འབད་བ ི་འཇོག་གནང་ ེ་ ན་གཞོན་བ བ་ འི་ལམ་ ོན་དང་ ཡར་ ས་ ི་ལས་རམི ་ ་
གི་འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་དེ་ཡང་ ག ང་ལས་མཛད་གནང་ ེ་ཡོད། དེའི་དནོ ་ལས་ གསོ་བ་དང་
ཤེས་རིག་ ན་ཁག་གིས་ ན་གཞོན་བ བ་ འི་ལམ་ ནོ ་ ེ་ཚན་དང་ ེ་བ་ཅིག་ ཐིམ་ ག་ ་
ལོགས་ ་བ གས་ཏེ་ ལས་རིམ་འ ་མིན་ལེ་ཤ་ཅིག་འགོ་བ གས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ད་རེས་ ང་
བཅས་རའི་འ ག་ ་ ང་རིམ་ ོབ་ ་ ་ལས་མཐོ་རིམ་ ོབ་ ་ ན་ ོབ་ ག་གཅིག་འ མ་
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གཔ་ཅིག་ཡོད་མི་ཆ་མཉམ་ ་ དར་ བ་གང་མ ོགས་གཏང་ གསཔ་བཟོ་དགོཔ་མ་ཚད་ ལས་
རིམ་ ་ ན་བ ན་དང་ཡར་ ས་ ལ་མ ན་གཏང་ནའི ི་དོན་ ་ རང་འཚོ་རང་ ང་ངེས་པར་ ་
བཟོ་དགོཔ་འ ག།
མ་གཞི་ང་བཅས་རའི་ ལོ་ འི་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་བ ད་པའི་རིང་ ་ འ ག་
ག ང་གིས་ ཤེས་རིག་ཡར་ ས་ ི་དནོ ་ ་ ད ལ་ མ་ས་ཡ་ ༣,༠༠༠ གཔ་ཅིག་ཟད་ ནོ ་
གཏང་ནི་ཨིན་ ང་ ན་གཞོན་བ བ་ འི་ལམ་ ོན་དང་ ཡར་ ས་ལས་རིམ་སོ་སོར་འབད་དར་
བ་གཏང་དགོཔ་ ་ འཆར་ད ལ་དེ་གིས་འགབ་མ་ གས་པའི་ཁར་ ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ ི་
འོང་བབས་དེ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ རང་མགོ་རང་འ ངོ ས་ ི་ ིད་ ས་ བ་ཐབས་ ་ ན་ ོང་
གི་ཟད་ ོན་འབད་གཏང་དགོཔ་ ང་ ་ེ ཡོད། འདི་ལས་བ ེན་ ན་གཞོན་ ེ་བ་དང་ལམ་ ོན་ ེ་
ཚན་ ི་ ་ འོ ི་རིགས་ ི་འཆར་ད ལ་དེ་ ལོ་རིམ་བཞིན་འཚོལ་མ་དགོ་པར་ རང་འཚོ་རང་ ང་
ན་བ ན་བཟོ་ནའི ་ི མ་ད ལ་ཅིག་ལགོ ས་ ་བ ག་ནའི ི་དནོ ་ལས་ ི་ལས་ ོགས་རམ་ ་གང་
མང་འཚོལ་དགོ་པའི་ཁར་ ག ང་གི་ཁོངས་ལས་ཡང་ ཨ་རིའི་ ོ་ལར་ས་ལ་གཅིག་
༼༡,༠༠༠,༠༠༠༽ བ ག་ ེ་གཏན་འཇགས་ ི་ ོ་གཏད་མ་ད ལ་ཅིག་འ ལ་རང་ གཞི་
བ གས་འབད་ད་ོ པའི་བཀའ་ཐམས། ཞེས་རང་ གས་གནམ་ལོ་ས་ ག་ ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ་
བ ་ཤིས་ཆོས་ ོང་ལས་གནང་བ་དགེ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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’ འ ག་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མའོ ི་ཚོགས་དཔོན་ ོ་ཡངས་ལ། དོན་འ ས་
དེ་ནི་ ད་རེས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐངེ ས་ ༧༦ པའི་ བས་ ་ ཚོགས་འ ་ཆནེ ་མོ་གིས་ ང་
བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ི་འ ལ་དང་ གས་ ི་ བདེ་ ིད་དང་ ང་ ོབ་ ི་མཐའ་དོན་ ་ ཧ་ཅང་
གིས་གལ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་ག ང་ ོས་གནང་ ེ་ ོས་བ ད་བཏོན་དགོཔ་ཡོད།
མངའ་ཞབས་རང་ཉིད་ ིས་ ་ཚེ་འདི་ནང་ ད་ ན་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཉི་ ་ ་ ག་
ལ་ ིད་བ ངས་པའི་རིང་ ་ མཛད་བཞིན་ག་ཅི་ལས་ཡང་ ག་ ེ་ དང་པར་ ལ་ཁབ་ ི་
མཐའ་དོན་དང་ མི་སེར་ ི་བདེ་ ིད་ཁོ་ན་ ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ ག་ ་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་
པར་ཨིན། མངའ་ཞབས་རང་ཉིད་ སི ་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་ ི་བ ོན་ གས་བཏོན་ཏེ་ དཔལ་
ན་འ ག་པ་ ོགས་ལས་ མ་པར་ ལ་བའི་ ལ་ཁབ་ ི་ རང་དབང་རང་བཙན་ ི་ ང་ བོ ་
ིང་ ིང་འབད་བདག་འཛིན་འཐབ་ན་ི དང་ འ ག་པའི་མི་སེར་ ་ ན་ཆད་མེད་པའི་ཡར་ ས་
གོང་འཕེལ་དང་ བདེ་ ིད་ ི་དཔལ་ཡོན་ ན་ མ་ཚོགས་པའི་ལོངས་ ོད་འ ང་བ ག་ནི་འདི་ ་
ོད་མེད་ ི་འབད་ ོལ་ ེད་བཞིན་པར་ཡོད། ས་ ན་དེའི་རིང་ འ ག་ ་མི་ འེ ི་དཔལ་འ ོར་
གོང་འཕེལ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏགོ ་ཏོ་ ང་ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ ་ ར་བ་ ག་པའི་མི་ཚེ་
ོང་ནིའི་ཁེ་ཕན་ ང་ཡོད་པའི་ཁར་ འ ག་ ལ་ཁབ་ ི་རང་དབང་རང་བཙན་འདི་ཡང་ ཧ་ཅང་
གིས་བ ན་པོར་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ར་ ་དགའ་ ོ་ཚད་མེད་དང་ སེ ་ ་ཡི་རངས་ ི་གཞི་
་ ར་ཏེ་ཡོད།
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ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ི་གནད་དོན་ཐག་བཅོད་ ི་ལམ་ གས་ནང་ ་ ང་བཅས་
རའི་མི་སེར་ ་གིས་ ར་བ ོན་དང་སེམས་ གས་བ ེད་དེ་ བཅའ་མར་ ིལ་ ར་གཏོགས་
ཐབས་ ིག་ནིའ་ི དནོ ་ ་ཡང་ མངའ་ཞབས་རང་ཉིད་ སི ་ གས་བ ནོ ་བ ེད་དང་ ེད་བཞིན་པར་
ཡོད། འདི་གི་དནོ ་ ་དབང་ཚད་ ིར་ ེལ་ ི་ ིད་ཅིག་འགོ་བ གས་ཏེ་ ི་ལོ་ ༡༩༨༡ ་ ང་
བཅས་རའི་ ོང་ཁག་ཆ་མཉམ་ནང་ ོང་ཁག་ཡར་ ས་ཚོགས་ ང་གི་ལམ་ གས་གཞི་བ གས་
གནང་ཡོད། དེ་གསི ་ཡང་མ་ཚད་ ི་ལོ་ ༡༩༩༡ ་ ེད་འགོ ་ ༢༠༢ ཆ་མཉམ་ནང་ ེད་
འོག་ཡར་ ས་ཚོགས་ ང་གི་ལམ་ གས་གཞི་བ གས་གནང་ ེ་ ིད་ ས་འདི་ ་ བ་ གས་
ག་པར་ ་ ང་ཡི། ད་རེས་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་འདི་ མི་ ེའི་དཔལ་འ ོར་གོང་འཕེལ་ ི་
ལམ་བདའ་ ེ་ ཡར་ ས་ལེགས་ཤོམ་འབད་འ ོ་བའི་བ ང་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ ་གིས་ཡང་
ོང་ཁག་ཡར་ ས་ཚོགས་ ང་དང་ དེ ་འོག་ཡར་ ས་ཚགོ ས་ ང་གི་ལམ་ གས་ཐོག་ལས་ གོང་
འཕེལ་ ི་ལས་རིམ་ ་བཟོ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི ་ནང་འཕེལ་ ་ཆེ་ ་འབད་ར་ ར་བ ནོ ་
བ ེད་དེ་ འགན་ ར་འབག་པ་གིས་མ་ཚད་ ལ་ཡངོ ས་ ི་དོན་ ་ཁེ་ ད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་
་ ཚོགས་འ ་ཆནེ ་མོའི་ནང་ ོས་བ ར་གནང་ནའི ི་དོན་ ་ ལ་ ོལ་ཡདོ པ་ཨིན།
ཐག་གཅོད་ ི་ལམ་ གས་འདི་ནང་ མི་སེར་ ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་བ ག་ནི་
འདི་ ད་རེས་བ་ཡང་ ག་ ེ་ ་ཆེཝ་འབད་ར་ ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི་འདི་གལ་ཆེ་བས། ང་
བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་འདི་ནང་ མི་སརེ ་ ི་རེ་འདོན་དང་བ ན་པའི་ ག ང་གི་ལམ་ གས་བ ན་
ཏོག་ཏོ་ཅིག་ ས་ ན་ ་ཡོད་དགོ་པའི་ཁར་ ལམ་ གས་འདི་གསི ་ ཡང་དག་དང་དོན་ ིན་ཅན་
ི་འཛིན་ ོང་ ནི ་ གས་པ་གིས་མ་ཚད་ ལམ་ གས་འདི་ནང་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཡངོ ས་ ི་
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མཐའ་དོན་དང་ ང་ ོབ་ ི་ཉེན་ ང་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ས་དང་བ ནམ་ད་ དགག་བཤེར་
དང་ཚད་མཉམ་ ི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཡང་ ངེས་པར་ ་ཡདོ པ་ཁག་ཆེ།
དམིགས་ ལ་འདི་ བ་ནིའི་དནོ ་ ་ མཛད་རིམ་ ་ི གོམ་པ་ཁག་ཆེ་ཤསོ ་ཅིག་འབད་
ཧེ་མ་གི་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ ི་ལམ་ གས་འདི་ ད་རེས་ ར་བཅོས་འབད་དེ་ ང་བཅས་རའི་
ལ་ཁབ་ ི་ ོགས་ བ་དང་དོན་ ིན་ཅན་ ི་འཛིན་ ོང་འཐབ་ནའི ི་དོན་ ་ འཛིན་ ོང་གི་དབང་
ཚད་ ིལ་ ་ཡོད་པའི་ ོན་པོའི་ ན་ཚགོ ས་ཅིག་ ན་བ ར་ ི་ཐོག་ལས་ བཙགས་འ ་འབད་
དེ་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་འབད་བཟོ་ནི་གི་ གས་བཞེད་ཨིན།
འདི་ལས་བ ེན་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ི་འ ལ་ གས་གཉིས་ ི་མཐའ་དོན་དང་
བདེ་ ིད་ གས་ ་བ མས་ཏེ་ མངའ་ཞབས་རང་ཉིད་ ིས་ ཚོགས་འ ་ཆེན་མའོ ི་འ ས་མ་ི ་
་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་གལ་ཆནེ ་ ་ ཚོགས་ཐེངས་ ༧༦ པའི་ནང་ག ང་ ོས་གནང་ ེ་
ོས་ཆོད་བཏོན་དགོ་པའི་བ ལ་མ་གནངམ་ཨིན།
༡
ན་ ས་ག ང་ཚགོ ས་ ི་ ོན་པ་ོ ཆ་མཉམ་ར་ ད་ལས་ཕར་ ཚོགས་འ ་ཆནེ ་མོ་གིས་
ཚོགས་ ན་བ ར་ཏེ་ བཙག་འ ་འབད་དགོཔ་ལས་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ ི་ ོན་པོ་ ་གི་
བཙག་འ འི་ ན་བ ར་ཐེངས་དང་པ་འདི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༧༦ པའི་ནང་བ ར་དགོ།
༢
ན་ ས་ག ང་ཚགོ ས་ ི་ ་ ོ་དང་ འགན་ ར་ ་གི་ ོར་ལས་ ོས་ཆོད་ཅིག་
ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་གིས་བཏོན་དགོ།
༣ འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ་ ་ ཡིད་ཆེས་ ི་ཚོགས་ ན་ ལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་
ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་ ་ཡོདཔ་དགོ།
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གོང་བསལ་གནད་དོན་གལ་ཅན་འདི་ ་ ་ མངའ་ཞབས་རང་ཉིད་ ིས་ གས་བཞེད་
ཡང་དག་གནང་ཡདོ པ་ལས་ ལ་ཡོངས་ ་གལ་ཆེ་བའི་ ོས་དོན་འདི་ ་ ་ ཚོགས་ཐེངས་
༧༦ པའི་ནང་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གིས་ དོན་འ ས་ ན་པའི་ག ང་ ོས་གནང་ ེ་
མ ིན་ད ངས་གཅིག་ ར་ ི་ ོ་ལས་ ོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ ་ མངའ་ཞབས་རང་ཉིད་ ི་
དགོངས་འཆར་ ་ ཚོགས་འ ་ཆེན་མོའི་འ ས་མི་ ་ ་ ོས་བ ན་གནང་ནིའ་ི གས་བཞེད་
ཨིན། འདི་ཡང་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ ི་ལམ་ གས་འདི་ ར་བཅོས་མཛད་དེ་ ན་
བ ར་ ིས་བཙག་འ ་ བ་པའི་ ནོ ་པོའི་ ན་ཚོགས་ཅིག་ ་ འཛིན་ ོང་གི་དབང་ཚད་རིམ་
ིས་ ིལ་ ར་གནང་ནིའི་དནོ ་ ་ ང་བཅས་རའི་ ོས་གཞི་བ མ་ཅིག་འབད་ གཤམ་ ་བཀོད་
དེ་ཡོད་པའི་ མངའ་ཞབས་ ི་ གས་བཞེད་གནང་མི་དགོངས་འཆར་ ་ ་ འ ས་མི་ ་གིས་
ཆ་འཇོག་འབད་ནའི ི་མནོ་བསམ་ ་ཆེ་ས་ལས་གནང་ ེ་ ག ང་ ོས་ལེགས་ཤོམ་འབད་གནང་
པའི་རེ་བ་ཡདོ །
ད་ལས་ཕར་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ ི་འ ས་མི་ ་ ཚོགས་ ན་བ ར་ཏེ་ བཙག་
འ ་ བ་པའི་ ོན་པོ་ ་དང་ ོ་ ོས་ཚོགས་ ེའ་ི འ ས་དཔོན་ ་གིས་འབད་ནི་ཨིན། ད་རེས་ ི་
ས་མཚམས་ ་ འ ག་ ་ཡོན་ཏན་དང་ ོགས་ བ་ ི་འོས་ཚད་ ན་པའི་དཔོན་ཁག་ལེ་ཤ་ཡོད་
ང་ ང་བཅས་རའི་ལམ་ ོལ་དང་གམོ ས་གཤིས་ ་དང་བ ནམ་ད་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ ི་
ོན་པོའ་ི གོ་གནས་ ི་མི་ངོར་ཆ་འཇོག་འབད་ནའི ི་དོན་ ་ མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ད་ ོ་ལོ་ན་གཞོན་
པའི་ཁར་ གོ་གནས་མཐོ་རིམ་ ི་ཚད་ཁར་ ོད་མི་ལངམ་འབད་མིན་འ ག། གནད་དོན་འདི་ལས་
བ ེན་ཏེ་ ན་ ས་ག ང་ཚགོ ས་ ི་ ོན་པོ་ ་གསི ་ ཁོང་རའི་ག་ོ གནས་ ་ནང་ ས་ ན་རངི ་
་འབད་ར་གནས་དགོཔ་ ང་ཡ།ི ས་མཚམས་དང་བ ན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ི་དནོ ་
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ནི ་དང་ ོགས་ བ་ཅན་ ི་འཛིན་ ངོ ་འདི་ ་བ ན་བཟོ་ནི་ ་ཕན་པའི་ ན་ ས་ག ང་
ཚོགས་ ི་ ོན་པོའི་གོ་གནས་ ི་དོན་ ་ འོས་འབབ་ཡདོ ་པའི་མི་ངོ་མང་མང་འཐོན་ནི་ཨིན་མས།
ན་ ས་ག ང་ཚགོ ས་ ི་ ོན་པ་ོ ་ ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་གིས་ གསང་བའི་ཚོགས་
ན་བ ག་ ེ་བཙག་འ ་འབད་དགོ། ལ་ཁབ་ ི་དོན་ ིན་དང་ ན་པའི་འཛིན་ ོང་ ་བ ན་
བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ ི་ ོན་པོའ་ི མི་ངོ་ ་ ག ང་གི་ ང་ཆེན་ ི་གོ་ས་དང་
མཉམ་པའི་གོ་གནས་ཆེ་རིམ་ ་ནང་ དོ ་མི་ ་དང་ དེ་ལས་མཐོ་རིམ་ ་ལས་གདམས་ཁ་ བ་
དགོ། བཙག་འ ་ བ་པའི་ཆ་འཇོག་དོན་ ་ མི་ངོ་འདི་གིས་ ཚོགས་ ན་བ གས་མི་གི་ཡོངས་
བ ོམས་ལས་ མང་ཤོས་ངེས་པར་ ་འཐོབ་དགོཔ་ཨནི །
བཙག་འ ་ བ་པའི་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ ི་ ོན་པོ་ ་ ་ ལས་འགན་དང་གོ་ས་དེ་
མི་དབང་མངའ་ཞབས་ལས་གནང་ནི་ཨིན།
ན་ ས་ག ང་ཚགོ ས་ ི་ ོན་པ་ོ གཅིག་གི་ ས་ ན་ད་ེ ལོ་ངོ་ ་རེ་ཨིན། དེའི་ ལ་
ལས་ ོན་པོ་དེ་ ་ ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་གིས་ ོ་གཏད་ཡདོ ་མེད་ ི་ཚོགས་ ན་བ གས་དགོ།
ན་ ས་ག ང་ཚགོ ས་ ིས་ ོས་ཆོད་བཏོན་མི་ ་ ཚོགས་མི་ཡོངས་ སི ་ ོས་
མ ན་ ང་མི་འདི་ ་གཞི་བཞག་དགོ། ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ ིས་ འཛིན་ ོང་གི་དབང་ཆ་
ིལ་ ་དང་བཅསཔ་འབད་ འ ག་གི་ག ང་ ོང་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ་ི རང་
དབང་རང་བཙན་དང་ ང་ ོབ་ ་བ ེན་པའི་གནད་དོན་ ་གི་ ོར་ལས་མཐའ་དག་ ན་ཚགོ ས་
འདི་གིས་ མངའ་བདག་ ལ་པོའི་ཞབས་ ་ ན་གསོལ་ཡོངས་ ོགས་ ་དགོ།
ཚོགས་འ ་ཆེན་མའོ ་ི ནང་ ཆོས་ ེ་དང་ག ང་གི་ ་ཚབ་ ོང་ཁག་ ༢༠ འི་མི་སེར་
འ ས་མི་ ་ལས་ ཚོགས་ ང་ཅིག་བཟོ་ ེ་ འདི་གིས་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ ི་དོན་ ་བཅའ་
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མི ས་ཅིག་བ མ་ ེ་ ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་གསི ་ཆ་འཇོག་མཛད་ནའི ི་དོན་ ་ ཚོགས་ཐེངས་
༧༧ པའི་ནང་ ལ་དགོ།
ལ་ཁབ་གཞན་ ི་ ིད་དོན་ལམ་ གས་ ་ ་གཟིགས་ཞིབ་མཛདཔ་ད་ འ ག་ ལ་
ཁབ་འདིའི་བདེ་ ིད་དང་ ང་ ོབ་ད་ེ ན་ཆད་མདེ ་པར་ བ ན་ཏོག་ཏོ་འབད་གནས་ཏེ་ འདིའི་
རང་དབང་རང་བཙན་ ི་གནས་ གས་དེ་ཡང་ ིང་ ིང་འབད་ཉེས་ ང་འཐབ་ གས་པའི་དོན་
་ ང་བཅས་ར་བ མ་མའི་ ལ་ཁབ་ ང་ ་གི་དགོས་དོན་དང་ མཁོ་གལ་ ་དང་བ ན་པའི་
ག ང་གི་ལམ་ གས་འོས་འབབ་ ག་ཤོས་ནམ་ གས་བ ན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ ངེས་པར་ ་དགོཔ་
འབད་ ཧེ་མ་ལས་ར་ མངའ་ཞབས་རང་ཉིད་ ིས་ ཡང་བ ར་ ི་བར་ན་ གས་བཞེད་གནང་
ཡོད། འདི་ལས་བ ེན་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ ི་ ནོ ་པོ་ ་ བཙག་འ ་འབད་ནིའ་ི ་ ོའི་
ལམ་ གས་འདི་ ་ ང་མེད་བ ར་ནི་དང་ རང་དོན་བེད་ ོད་ ི་ ་བཞག་ ིག་ནིའི་ ོལ་ངན་
་ ད་རེས་ ་གངོ ་ལས་ར་ འཐོན་མི་བ ག་ནིའ་ི དནོ ་ ་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ ི་
ཐབས་ལམ་ཅིག་ ག ང་ གས་ནང་ ་ ཅེས་ ང་གིས་གཞི་བ ག་འབད་དགོ།
ག་པར་ ་ འདི་བ མ་མའི་ཐབས་ལམ་འདི་ ང་བཅས་ར་བ མ་མའི་ ལ་ཁབ་
ང་ ་འདི་འཛམ་ ིང་ནང་ ་ མི་འབོར་མང་ཤོས་ཡོད་པའི་ ལ་ཁབ་ ོམ་ཤོས་གཉིས་ ི་བར་ན་
གནས་ཏེ་ཡདོ ་མི་ ་ཧ་ཅང་གིས་མཁོ་གལ་ཆེ། ང་བཅས་རའི་གནས་ ངས་དང་བ ནམ་ད་ ན་
ས་ག ང་ཚོགས་ ི་ ོན་པོ་ ་བཙག་འ ་འབད་བའི་ བས་ ལ་ཁབ་ ི་ ི་དོན་གཙོ་བོར་བཏོན་
ནི་མ་གཏོགས་ ལ་ ེའམ་ ང་ ོགས་དང་མི་རིགས་ལ་སོགས་པའི་ གོ ས་རིས་ ེ་ནིའི་ཉེས་ ོན་
་གི་དབང་ ་ ་བ་ལས་ཤོར་ནི་མི་འོང༌།
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ང་བཅས་རའི་ག ང་གི་ལམ་ གས་འདི་ ད་ ང་ཡང་ ིང་ ིང་བཟོ་ གས་པའི་དོན་
་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་གིས་ འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ་ ་ ཡིད་ཆེས་ ི་ཚོགས་
ན་ ི་གནས་ཐོ་བཀོད་ ོལ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འབད་ ཐག་བཅད་དགོཔ་འདི་ མངའ་
ཞབས་རང་ཉིད་ ི་ གས་ ི་འ ན་པ་ཨིནམ་ལས་ ཚོགས་འ ་ཆེན་མའོ ི་འ ས་མི་ ་ ་ དེ་
བཞིན་མཛད་དགོ་པའི་བ ལ་མ་གནངམ་ཨིན། ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་གིས་ ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་
ཚོགས་ ན་ག མ་ད ་གཉིས་བ གས་ ང་བ་ཅིན་ འ ག་གི་མངའ་བདག་ ལ་པོ་མཆོག་ ལ་
ིད་ལས་དགོངས་ ་མཛད་དེ་ བ ད་འཛིན་ ལ་ ས་དང་ ཡང་ན་ དེའི་བ ད་འཛིན་ ལ་
མམ་དེ་ གསེར་ ི་མངའ་ ོལ་མཛད་དགོཔ་ཨིན།
ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ི་འ ལ་དང་ གས་ ི་བདེ་ ིད་དང་མཐའ་དོན་ ་ ་
གས་བཞེད་གནང་ ེ་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ ི་ལམ་ གས་འདི་ ར་བཅོས་མཛད་དེ་
བཙག་འ ་ བ་པའི་ ོན་པོའི་ ན་ཚགོ ས་ ་ འཛིན་ ོང་གི་དབང་ཚད་རིམ་ ིས་གནང་ནི་འདི་
མངའ་ཞབས་རང་ཉིད་ ི་ གས་ ི་རེ་བ་དང་ ོན་ལམ་ཨནི ། ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་གིས་ ཚོགས་
ཐེངས་ ༧༦ པའི་ བས་ གནད་དོན་འདི་ ་ག ང་ ོས་ཞིབ་པར་གནང་ ེ་ ཚོགས་ཐེངས་འདི་
ནང་ར་ ོས་བ ད་ཅིག་བཏོན་དགོཔ་འདི་ ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེཝ་ཡོད། ད་ ན་ མངའ་ཞབས་
རང་ཉིད་ ིས་ ཆབ་ ིད་ ོང་བའི་ ག་ ་ག་ཅི་ར་མཛད་དེ་འབད་ ང་ ལ་ཁབ་དང་མི་སརེ ་ ་
དམ་ཚིག་གཙོ་བོར་བ ེན་ཏེ་ ས་ ན་ ་ ལ་ཡོངས་ ི་མཐའ་དོན་འདི་ར་ གས་ ་བ མས་ཏེ་
མཛད་དང་མཛད་བཞིན་པར་ཨིནམ་ལས་ ཚོགས་འ ་ཆེན་མའོ ི་འ ས་མི་ ་གིས་ཡང་ ལ་
ཡོངས་ ི་གནད་དནོ ་ གལ་ཆེན་འདི་གི་ག ང་ ོས་གནངམ་ད་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ི་བདེ་
ིད་དང་ཁེ་ཕན་ ་སེམས་ཁར་བཀལ་ནི་འདི་ ེད་ར་འ ས་མི་ ་གི་འགན་ ར་ཨིན་པའི་ ན་
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བ ལ་དང་ ཚོགས་འ འི་འ ས་མ་ི ་གིས་ མ ིན་ད ངས་གཅིག་ ར་ ི་ ོ་ལས་ ཧེ་མའི་
ན་ ས་ག ང་ཚགོ ས་ ི་ལམ་ གས་དེ་ ་ ར་བཅོས་མཛད་དེ་ ན་བ ར་ ིས་བཙག་འ ་
བ་པའི་ ོན་པོའ་ི ན་ཚོགས་ཅིག་ ་ འཛིན་ ོང་གི་དབང་ཚད་ ིལ་ ་རིམ་ ིས་གནང་ནི་ ར་
ོས་ཆོད་བཏོན་པ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ནང་ ཡར་ ས་དང་བདེ་ ིད་ ན་མ་ཆད་པར་
རང་དབང་རང་བཙན་ ི་ ང་ ོབ་ ིང་ ིང་འབད་བདག་འཛིན་འཐབ་ ེ་ ད་པར་འཕགས་པའི་
དཔལ་ ན་འ ག་པའི་བ ན་ ིད་འདི་ ཇི་ ིད་བ ལ་པ་ནམ་གནས་ ི་བར་ ་གནས་ནའི ི་དནོ ་ ་
ཕན་ཐོག་འ ང་ནི་ཨིནམ་ འ ས་མི་ཡོངས་ ིས་ གས་ ་བ མས་དགོ་པའི་བ ལ་མ་དང་ ོན་
འ ན་བཅས།
ཞེས་གནམ་ལོ་ས་ཕ་ོ ག་ལོ་ས་ག་ ་བ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༥ འམ་ ི་ལ་ོ ༡༩༩༨
་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༠ ་བ ་ཤིས་ཆོས་ ོང་ལས་གནང་བ་དགེ།
འཇིགས་མདེ ་སེ ེ་དབང་ ག
འ ག་ ལ་པོ།
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’
ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ ི་ བ་ ོ་ཡངས་ལ། དོན་འ ས་ དེ་ནི་ ང་
བཅས་རའི་འ ག་ག ང་གི་ཞི་ ག་དང་ལས་ ངས་ལས་ ེ་སོ་སོའི་ནང་ ག ང་གི་མ་ད ལ་དང་
་དངོས་ ི་རིགས་ ོད་ཐངས་དང་ ང་དང་ ང་ཟད་ ི་ ིས་ ་བཞག་ཐངས་ ་ ིས་ ི་ལམ་
གས་དང་འ ིལ་ཏེ་ ལ་མ ན་ཡོད་ ི་ཞིབ་ད ད་ བ་ནིའི་འགན་ ར་གལ་ཅན་འདི་ ལ་
ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ ་ཕོགཔ་ལས་ ལས་འགན་དེའི་ ་ ོའི་རགི ས་ལག་ལེན་འཐབ་ད་
ག་ཞན་ཆ་ེ ང་གི་ངོ་སོའི་དབང་ ་མ་ཤོར་བར་ཆགས་ ང་ ོགས་རིས་མདེ ་པར་ ད ེ་ཞིབ་
མཐིལ་ ིན་ བ་དགོཔ་ ཧ་ཅང་གིས་གལ་གནད་ཆེཝ་ལས་བ ེན་ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་དེ་ ཧེ་མ་ལས་ ག ང་གི་ ན་ཁག་དང་ལས་ ངས་ག་གི་མངའ་འོག་ ་ཡང་མིན་པར་
རང་དབང་རང་ ོང་བཟོ་གནང་ ེ་ཡོད།
ད་རེས་ ན་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ ིས་ ཞིབ་ད ད་ བ་ཚར་བའི་ ན་ ་ ་ ས་
ན་རང་སའོ ི་ ན་ཁག་དང་ལས་ ངས་ ལས་ ེ་སོ་ས་ོ ་བཏངམ་ཨིན་ ང་ འ ག་ ལ་ཡངོ ས་
ཚོགས་ཐེངས་ ༧༦ པའི་ ོས་ཆོད་དང་འ ིལ་ཏ་ེ ག ང་གི་འཛིན་ ོང་དབང་ཆ་ ན་ ས་
ག ང་ཚོགས་ ་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་ ་ ད་ལས་ཕར་ ིས་ཞིབ་ ན་ ་ བས་མ་བདེཝ་ཡོད་མི་
དེ་ ་ ཐད་ཀར་ ན་ ས་ག ང་ཚགོ ས་ ་གཏང་དགོ་པའི་ཁར་ ིམས་ ི་ ན་ཚོགས་ ་ི ིས་
ཞིབ་ ན་ འི་རིགས་ ིམས་ ི་ ོན་པོ་ ་དང་ ག་ ེ་ག མ་ ི་མ་ད ལ་བདག་འཛིན་འཐབ་
མི་ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་གི་ ིས་ཞིབ་ ན་ འི་རགི ས་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ ་
གཏང༌། ིས་ ི་ ན་ ་མངའ་བདག་ ལ་པོའི་ཞབས་སར་ ལ་ནིའི་ཐད་ ར་བཞིན་བཀའ་ ་
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ལོགས་ ་གནངམ་ད་མ་གཏོགས་ ལ་མི་དགོ། ཞིབ་ད ད་ ན་ ་ ལ་ཚར་མི་ ་ ་ ིམས་
གས་དང་འ ིལ་བའི་ངོས་ལེན་ ས་ཐོག་ ་འབད་ནའི ི་འགན་ ར་འདི་ ན་ ས་ག ང་ཚགོ ས་
དང་ ན་ཁག་ འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེ་སོ་སོ་ ་ཕོག་པའི་ཁར་ གལ་ ིད་ དང་ལེན་ ལ་མ ན་མ་
འབད་མི་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཁ་ ག་ལས་ ན་བ ལ་དང་ ི་ད ད་འབད་
དགོཔ་མ་ཚད་ ཞིབ་ད ད་ ི་ བས་ ་ཡང་ འཚེར་ ང་དང་ཐེ་ཚོམས་མེད་པར་ དམ་དམ་
འབད་ནི་གལ་ཆེཝ་ལས་བ ེན་ སི ་ཞིབ་དབང་འཛིན་ ི་གནས་ ངས་དེ་ ར་བཞིན་རང་
དབང་རང་ ོང་འབད་རང་བཞག་དགོ་པའི་བཀའ་ཐམས། ཞེས་རང་ གས་རབ་ ང་བ ་བ ན་
པའི་གནམ་ལོ་ས་མ་ོ ཡོས་ལོ་ ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡༥ ་བ ་ཤིས་ཆོས་ ོང་ལས་གནང་བ་དགེ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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’
ད་ལན༑ དེ་ནི་ འ ག་གི་ ངས་ ིམས་ ན་ ེ་ད་ེ ག་པར་ ་ ་བ ན་
བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ན་ ོང་ ིང་ ིང་ ལ་མ ན་འཐབ་དགོ་པའི་གནད་ལས་བ ེན་ ི་ལོ་
༢༠༠༡ ལོའི་དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ཞི་ ོད་དང་ཉེས་ དོ ་ ་བའི་གནད་ དོ ་ ི་ ིམས་དོན་ ༡༠
པའི་༼ཁ༽པ་དང་ ༡༣ པའི་༼ག༽པ་དང་༼ང༽པ་ ༡༤ པའི་ ༡༤་༡ པ་ ༡༥ པའི་
༼ཁ༽ པ་བཅས་ ི་ནང་གསལ་ ལ་ཡོངས་ ིམས་ འེ ི་ ན་ཚགོ ས་ཤིག་ གཞི་བ ག་གནང་
དགོཔ་ཡོད། འདི་ལས་བ ེན་ ད་རེས་ཞབས་ལས་ ིམས་ ི་ ོན་པོ་ ན་ཚོགས་ ི་ ིམ་
འཛིན་འབད་བ ོས་གནང་པའི་ཁར་ ཆེ་མཐོ་ ིམས་ ི་འ ན་སའི་ ང་དཔོན་གཉིས་དང་ ིམས་
དོན་ལས་ ངས་ ི་གཙོ་འཛིན་ དེ་ཁར་ ལ་ཡོངས་ཚགོ ས་འ ་ཆེན་མའོ ི་ ང་ཆེན་བཅས་ ལོ་
ངོ་ག མ་ ི་རིང་འ ས་མརི ་བ ོས་ཏ་ེ ལ་ཡོངས་ ིམས་ ེའི་ ན་ཚོགས་གཞི་བ གས་གནང་
ཡོདཔ་ལས་ འ ས་མི་ ་གིས་ གོང་གི་ ིམས་དནོ ་ ་དང་འ ིལ་བའི་འགན་ ར་དེ་ ག་
བསམ་ མ་དག་གི་ ོ་ལས་ དང་ ང་ ལ་མ ན་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་ཐམས། ཞེས་ ་ ག་ ་
༦ པའི་ཚསེ ་ ༣༠ ་བ ་ཤིས་ཆོས་ ོང་ལས་གནང་བ་དགེ།
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ།
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