
པར་ངོས་འདིའི་�ོམ་�ིག་པ།       •མཁའ་འ�མ་ཡག•

ལེགས་བཤད་བསིལ་ཟེར་�ི་�བས་�ེང་འ�ེད་དེ། །

�ོངས་�ལ་ཚ་ག�ང་�ན་�ག་མེད་བཅིལ་ཅིང་། །

�ལ་�ན་�ན་ད་ཡི་དགའ་ཚལ་�ོང་བའི། །

མ�ངས་མེད་བཤེས་གཉེན་�ི་�་བར་འ�ད་དོ། །

མི་གཤིས་�་�་�མས་�ང་བོར་བ�ངས་ཤིང་། །

�ོ་མིག་ལིང་ཏོག་གི་ནད་གཞི་ད�ང་བའི། །

མི་ཡི་�་�ོག་གི་བཟོ་�ན་རིག་པ། །

མི་ལ་འ�ིད་�ོན་�ི་�བས་ཆེན་དམ་པ། །

འདོར་ལ་དཀའ་བ་ཡི་རང་དོན་བ�ེད་ཅིང་། །

བ�ིབ་ལ་ཉེ་བ་ཡི་�ིམ་གཞི་བ�ེལ་ནས། །

ཉམས་ལ་ཉེ་བ་ཡི་ད�གས་�ི་�་མ། །

�ོབ་གསོར་�ལ་བ་ཡི་�ལ་�ས་�ལ་མ། །

�་བ་�ེན་འ�ང་གི་རིགས་པ་�གས་�བ། །

རང་�ང་འཕེལ་འ�ར་�ི་ཚན་རིག་�་བའི། །

�བས་ཆེན་ཤ�་�བ་དང་�་ཞབས་ཏར་ཝིན། །

དགེ་�ན་�ལ་�་ཡིས་བ�ན་པའི་བ�མས་ཆོས། །

�ས་གསར་ཚན་རིག་གི་འོད་�ི་�ེ་དགས། །

བ�ན་གཡོའི་�ད་པ་ཡི་ཉེས་པ་བཅོམས་ནས། །

�ན་ཚ�གས་དངོས་�ན་�ིས་རེ་འདོད་�ོང་བའི། །

མཛངས་མི་�ེད་�ིང་གི་བ�ི་བ་�ོད་�ག །

དཔེ་དེབ་�ག་�་ཡིས་མི་ཚ�་�ིས་ནས། །

མི་རིགས་གཏན་�གས་�ི་ལམ་�ེ་བ�ན་པར། །

རབ་�་�ས་པ་ཡི་མགོ་བོ་བ�ད་ནས། །

བ�་ཤིས་�ས་ཆེན་ལ་བ�ོད་ཚ�ག་འ�ལ་ལོ། །

ཤེས་བ�ོན་�བ་�ོག་གི་�ང་འཁོར་�ོན་ཞིང་། །

མི་རེ་རེའི་�ལ་ཁ་ནི་ལས་�་མོའི་�ོ་ནས་ཐོབ་པ་ཞིག་མིན།  �ོམ་�ེགས་�ེང་འབད་འ�ངས་�ོད་མེད་�ེད་མཁན་�ི་�ོམ་པ་པོ་དག་

ལ་མཚ�ན་ན།  ཁོ་ཚ�ས་རང་གི་ཚ�ར་�ོག་ལ་འ�ན་བ�ངས་པ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་པ་ལས་གཞན།  འཚ�་བའི་�ོད་�འང་�ག་

བ�ལ་མང་བོ་ཞིག་དང་གཞན་�ིས་དཔག་པར་དཀའ་བའི་གཏམ་�ད་མང་བོ་ཞིག་མངའ་བ་རེད།  དེ་བས།  ནོལ་པེལ་�་དགའ་ཐོབ་�ེས་

�ི་ཁོ་ཚ�འི་གཏམ་�ེང་དག་ནི་མཚར་ཉམས་�ིས་�ག་ཅིང་བསམ་�ོའི་�ིད་�ིས་�ོགས་འ�ག་པ་ཤ་�ག་ཡིན།

                                               འཛད་མེད་�ི་རོགས་ད�ལ།

��་ལི•��་�འི་�འོ་��་ནི་�་རན་སེའི་ལོ་�ས་�ེང་�ན་ངག་ལ་བ�ེན་ནས་�ན་པ་འབར་བའི་ཆེས་�མ་ད�ོད་ཅན་�ི་�ན་

ངག་པ་ཐོག་མ་ཡིན། ཁོང་གིས་གཞན་�ིས་ལེགས་ ལམ་�་འདོད་པའི་ལས་རིགས་ལ་དགའ་ཞེན་

མི་�ེད་པར་མཐའ་གཅིག་�་�ན་ངག་ འ�ི་བའི་ལས་ལ་གཞོལ་�བས།  ནོལ་

པེལ་�ོམ་རིག་�་དགའ་ཐོབ་མཁན་ ཆེས་ཐོག་མར་�ར། ཁོང་གིས་

ནོལ་པེལ་�་དགའི་ད�ལ་ནི་རང་ གིས་མི ་ལོ ་སོ ་�འི ་རིང་�ན་

ངག་�ིས་པའི་�ོམ་ཡོན་�ི་�བ་ བཞིའི་ཡན་ཡིན་པ་ཤེས་�ས་

ཚད་ལས་འདས་པའི ་�ོ ་བ་�ས། གསར་འགོད་པའི་བཅར་འ�ི་

དང་ལེན་�ེད ་�བས་ཁོང་གིས་�་ དགའི་ད�ལ་ལས་ཆ་ཤས་ཤིག་

�ན་དེབ་ཐོག་མ་དཔར་�ན་�ེད་པར་དཀའ་ ངལ་ཡོད་མཁན་�ི་ན་གཞོན་�ན་ངག་

པར་རོགས་�ོར་�་�འི་བསམ་�ལ་བ�ན།  བསམ་�ལ་ འདི་�བ་བ�གས་�ས་མ་ཐག་རོགས་�ོར་�་ཡིག་

ཁངས་�་བཞིན་བབས་པར་�ར།  ཁོང་གིས་དངན་པ་ཞིག་འཐེན་ཞོར།  “གལ་ཏེ་རོགས་�ོར་�་ཡིག་ཚང་མར་ཁས་�ངས་ཚ�།  བདག་ལ་

�་དགའི་ད�ལ་�ར་གང་ཡང་�ག་མི་�ིད”ཅེས་བ�ོད་�ང་།

                                       �ང་�ང་�ན་པའི་གཉིད་ཅོག་ཐེངས་ཤིག

ཨ་ན་ཐའོ་ཨར•�་ལིའང་�ི་ནི་�་རན་སེའི་�ལ་ཁབ་�ི་མིང་�་�གས་པའི་�ོམ་པ་པོ་དང་�ི་ཚ�གས་�ེད་�ོ་པ་ཞིག་ཡིན།  ད�ང་ལོ་

བ�ད་�ར་སོན་ལ་ཉེ་�ས་ནོལ་པེལ་�ོམ་རིག་�་དགའ་�ེལ་བའི་ཚ�གས་འ�ར་གདན་�་མཛད། ཐེངས་དེའི་དགའ་�ོན་ནི་བཟོ་བཀོད་

ཡིད་�་འོང་བའི་�འེ་ཏེན་རོལ་མོའི་�ོབ་�ིང་གི་ད�ོལ་�ང་ཚ�མས་ཆེན་�་འཚ�གས།  ཚ�གས་འ�འི་�་ཚ�ག་འ�ལ་མགོ་བ�མས་པ་

ནས་མ�ག་བ�་རག་པར་ཁོ་རང་འ�ག་�ེགས་�ེང་�་གཉིད་ཅོག་བ�བ།  ཚ�གས་འ�་�ོལ་�ེས།  མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ“ཅིའི་�ིར་གཉིད་

ཅོག་བ�བ་པ་ཡིན”ཞེས་�ིས་པར།  ཁོང་གིས “ང་རང་གཉིད་ཅོག་བ�བ་པ་མིན་ཏེ།  �འེ་ཏེན་�ི་�ད་ཆ་མ་གོ་བ་ཙམ་ཡིན།  འོན་�ང་

ངས་ཁོ་ཚ�ས་ང་�ེང་བཞིན་པ་ཤེས་པས།  རང་གི་ཁེངས་�ང་གི་�མ་འ�ར་�ོན་�ིར།  མགོ་བོ་�ད་ནས་བ�ད་པ་ཡིན”ཞེས་བཤད།   

              

མེ་ཏོག་�མ་པར་བཞད་པའི་�ས་ཤིག་ལ།

ང་དང་ངའི་�མ་ཤེས། 

ངའི་ཆེས་ཐོག་མའི་�་ངག་གི་ད�ངས་�་�ན་མོ།

ཨ་མའི་བ�ེ་སེམས་�ི་�ོང་ལ་ཐིམ།

ཉི་མ་དང་�་བ་རེ་རེའི་འཁོར་�ོད་�ོད།

ལོ་�ས་�ི་གངས་�ལ་ཇེ་མ�ག

སེམས་ཁོང་གི་གསང་བ་ཇེ་ཟབ།

�ི་ལམ་དེ། ཡ་ཐོག་ནས་བ�ར་བའི་�ི་ལམ་དེ། 

གསེར་མདོག་�་འཚ�ར་ཞིང་�ོ་�ང་གིས་བཟི།

རེད་དེ། དེང་གི་�ས་རབས་འདིར། 

ངའི་�ས་ཚ�ད་དང་ནམ་མཁའ་ན།

�ལ་ཕམ་རེས་�་བ�ེབས་�ང་།

�ག་གཟེར་�ོན་པོས་གཙ�ས་�ང་།

ངའི་�ོད་པོ་འ�ར་སའི་ནམ་མཁའ་�ར་ལས་ཡངས།

ངའི་སེམས་པ་བཅོལ་སའི་ཉི་�་�ར་ལས་གསལ།

ངའི་སང་ཉིན་དང་སང་ཉིན་�ི་ལམ་ཙམ་ག་ལ་ཡིན།

�ོངས་�ན་ད�་ཚ�གས་�ི་�བས་�་གཏོར་བའི། །

�ིང་ལ་�ང་བ་ཡི་ཡོ་ལང་འ�ེན་མཁན། །

རིག་པའི་དཔའ་�ལ་དེ་གངས་རིའི་�་རེངས། ། 

རང་གི་�ད་ཡིག་གི་�ང་�ང་ཙམ་�ིས། །

�ས་གསར་ལམ་ཆེན་ལ་བ�ེགས་པ་ཙམ་མིན། །

རང་གཞན་རིག་�ེད་�ི་བ�ོད་�ེད་�ང་གིས། །

�གས་བསམ་རི་�ེ་�་�ོད་པའི་ལམ་མཁན། །

གཅམ་གསག་གོས་�ན་�ིས་�ས་གཡོགས་མི་དགོས། །

ཕན་མེད་�་ཧམ་�ི་�བ་�ེགས་མེད་�ང་། །

�ས་�ན་�ི་རབས་པའི�ོ་�་འ�ེན་པའི། །

�ིན་ཆེན་�ོད་ཚ�་ལ་�་དར་འདི་བ�ོན། །

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པ།   •�ལ་བཟང་མཚ�ས་བ�ར•

མཚ�་�ོན་མི་རིགས་�ོབ་ཆེན་བོད་རིག་པའི་�ོབ་�ིང་གི

2015ལོའི་�ོམ་རིག་

འཛ�ན་�། 

•རེབ་�ས•

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་།     •ཐར་�ལ་བཟོད་པ•



�་དངོས་ཞིབ་འ�ི་�ེད་པ་ནི་�ོབ་�ང་�ོབ་མའི་�ོམ་ཡིག་འ�ི་

�ོང་གི་ནང་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། དེས་�ོབ་མའི་�་ཞིབ་�ི་

�ས་པ་དང་ངོས་འཛ�ན་�ི་�ས་པ་གསོ་�ོང་དང་མཐོར་འདེགས་�ེད་

�བ་པར་མ་ཟད། �ོབ་མའི་�ད་ཆའི་མཚ�ན་ཐབས་�ས་པ་མཐོ་�་

འདེགས་�བ་པ་ཡིན། �་དངོས་དེ་ཆེ་�ོགས་ནས་རིགས་ག�མ་ལ་

ད�ེ་ཆོག་པ་�ེ། གཅིག་ནི་�་ནོར་�ག་ག�མ་�ིས་མཚ�ན་པའི་�ོག་

ཆགས་�ི་རིགས་དང་། གཉིས་ནི་�་�མ་མེ་ཏོག་གིས་མཚ�ན་པའི་�ེ་

དངོས་�ི་རིགས་ཡིན། ད་�ང་རིགས་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་འཇགས་

དངོས་�ི་རིགས་ཏེ། དཔེར་ན། དཔེ་ཆ་དང་། �ག་�མ། བ�་གཏོང་

�ས་ཚ�ད་�ང་བ་སོགས་�་�་རེད། ང་ཚ�ས་གསོན་ཉམས་�ན་ཞིང་

མཚ�ན་�ོབས་ཅན་�ི་�ད་ཆ་བཀོལ་ནས་�་དངོས་འདི་དག་ཞིབ་

འ�ི་�ས་པ་ལ་བ�ེན་ནས་�བས་ཐོག་དེའི་སེམས་ཚ�ར་�ི་བ�ེ་�ང་

ངོ་མ་མཚ�ན་པར་�་དགོས་པ་ཡིན།

གཅིག �་ཞིབ་�ས་ཏེ་�་དངོས་�ི་�ིའི་�ད་ཆོས་ག�ང་དགོས།

�་ཞིབ་ནི་�ོམ་ཡིག་འ�ི་བའི་�ང་གཞི་ཡིན་པས། �་དངོས་

ཞིབ་འ�ི་�ེད་པའི་�ོམ་ཡིག་འ�ི་�ས་གཟབ་ནན་�ོས་�་ཞིབ་�་

དགོས། �ོག་ཆགས་�ི་རིགས་ཞིབ་འ�ི་�ེད་�ས་�ིའི་ཆ་�ེ་

ག�གས་�ི་ཆེ་�ང་དང་། ད�ིབས། ཁ་དོག་སོགས་ལ་�་ཞིབ་�་

དགོས་པར་མ་ཟད། ད་�ང་འ�ལ་�ོད་�ེད་�ས་�ི་�མ་འ�ར་དང་

�གས་ཀར་�་ཞིབ་ནན་མོ་�ས་ཏེ། དེ་དག་གི་འཚ�་བའི་གོམས་

གཤིས་ལ་ངེས་ཆ་ཡོད་དགོས་པ་དང་། �ེ་དངོས་�ི་རིགས་ཞིབ་འ�ི་

�ེད་�ས་དེ་དག་གི་�ད་པ་དང་། ག�ང་�། ལོ་མ། མེ་ཏོག་སོགས་�ེ་

�ག་རེ་རེ་ནས་�་ཞིབ་�་དགོས་པར་མ་ཟད། ད་�ང་�ེ་དངོས་�ི་ཚ�་

�ོག་གི་�ས་འཁོར་རང་བཞིན་དང་། �ས་�ི་འ�ར་བ་དང་བ�ན་

པའི་ཁ་དོག་དང་། �གས་ཀ ཆེ་�ང་སོགས་འ�ར་ངེས་རང་བཞིན་

�ི་�ད་གཤིས་ཤེས་�ོགས་�་དགོས། འཇགས་�མ་�ི་�་དངོས་ཞིབ་

འ�ི་�ེད་�ས། �་དངོས་དེ་དག་གི་ད�ིབས་དང་ཆེ་�ང་། ཁ་དོག་

སོགས་ལ་�་ཞིབ་�ེད་པ་ལས་གཞན། ད་�ང་དེ་དག་གི་�བ་�ལ་

དང་�ོད་�ོ་ཐད་ནས་�ང་ངེས་ཆ་ཡོད་དགོས། མདོར་ན། �་ཞིབ་ནི་

�་དངོས་ཞིབ་འ�ི་�ེད་པའི་གོམ་པ་དང་པོ་ཡིན་ལ། �་དངོས་གང་

ཞིག་ཡིན་ཡང་ནན་ཏན་�ིས་�་ཞིབ་�ས་ཏེ་�ིས་ན། �་དངོས་དེ་

ཉིད་�ོག་མཁན་�ི་མིག་མ�ན་�་

གསལ་�ང་ངེར་མངོན་པར་�ེད་

�བ་པ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས། �ི་�འི་ནང་དོན་�ེ་�ག་པ་རེ་རེ་བཞིན་གདམ་གསེས་

�ས་ཏེ་གོ་རིམ་དང་�ན་པར་�ི་དགོས།

�་དངོས་ཞིབ་འ�ི ་�ེད་པར་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་གཞིར་

བ�ང་དགོས་པ་ཡིན། གོ་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་བ�ང་ནས་ཞིབ་འ�ི་

�ས་པ་ཡིན་ན། �ོད་�ིས་ཞིབ་འ�ི་�ས་པའི་ནང་དོན་དག་�ོག་

མཁན་�ི་�ད་ལ་གསལ་ཞིང་དག་པའི་�ོ་ནས་འཇགས་པར་�ེད་

�བ་པ་ཡིན། ཞིབ་འ�ིའི་�་དངོས་མི་འ�་བ་ལ་ཞིབ་འ�ིའི་གོ་རིམ་

ཡང་མི་འ�་བ་�ད་དགོས་པ་�ེ། �ིར་བཏང་�་�ོག་ཆགས་�ི་

རིགས་ཞིབ་འ�ི་�ེད་ན། �ོན་ལ་�ིའི་�མ་པ་ཞིབ་འ�ི་�ེད་པ་དང་། 

�ེས་�་དེའི་གོམས་གཤིས་ཞིབ་འ�ི་�ེད་པའི་གོ་རིམ་�ར་�ི་དགོས་

ལ། �ིའི་�མ་པ་འ�ི་�ས་�ང་�ོག་ཆགས་�ི་མགོ་ནས་མ�ག་མ་

བར་དང་། �ས་ག�གས་ནས་ཡན་ལག་གི་གོ་རིམ་�ར་ཞིབ་འ�ི་�་

དགོས། �ེ་དངོས་�ི་རིགས་ཞིབ་འ�ི་�ེད་�ས། �ད་པ་དང་། ག�ང་

�། ལོ་མ། མེ་ཏོག འ�ས་�་སོགས་�ི་གོ་རིམ་�ར་རིམ་བ�ོད་�ིས་�་

ཞིབ་�ས་ནས་ཞིབ་འ�ི་�་དགོས། འཇགས་�མ་�ི་�་དངོས་ཞིབ་

འ�ི་�ེད་�ས། �ི་ཁོག་ནས་�ེ་�ག་གི་གོ་རིམ་�ར་ཞིབ་འ�ི་�་

དགོས་པ་ཡིན།

དོན་དངོས་�་བཤད་ན། �་དངོས་ཞིབ་འ�ིའི་གོ་རིམ་ལ་གཏན་

ཁེལ་ངེས་ཅན་ཞིག་མེད་ལ་ཡོད་འོས་པ་ཞིག་�ང་མིན། �ས་ཚ�ད་�ི་

�་�ིའི་གོ་རིམ་�ར་ཞིབ་འ�ི་�ས་ཆོག་ལ། �ེ་འཚར་�ི་ཆོས་ཉིད་

གཞིར་བ�ང་ནས་ཞིབ་འ�ི་�ས་�ང་ཆོག་པ་དང་། ཐག་རིང་ནས་ཉེ་

ས་དང་། �ི་ནས་ནང་གི་གོ་རིམ་�ར་རང་གི་མཐོང་�ེ་མི་འ�་བ་�ར་

ཞིབ་འ�ི་�ས་ཆོག་པ་ཡིན། ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ནི་ཞིབ་འ�ི་�ེད་�ས་

ངེས་པར་�་བསམ་གཞིག་གི་ཆོས་ཉིད་དང་མ�ན་པའི་གོ་རིམ་ངེས་

ཅན་ཞིག་བ�ང་ནས་གང་ལ་དེ་འཚམ་�་�ད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

ག�མ། �་དངོས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་�ན་མིན་�ི་�ད་གཤིས་

འཛ�ན་�བ་དགོས།

�་དངོས་ཞིབ་འ�ིའི་�ོམ་ཡིག་ལེགས་པོ་ཞིག་འ�ོངས་དགོས་

ན། �ི་�འི་�་དངོས་དེ་གསོན་ཉམས་�ན་པ་ཞིག་དང་། �ོག་པ་པོའི་

དང་བ་འ�ེན་པ་ཞིག �་དངོས་དེ་མིག་མ�ན་�་བཤམས་པ་�་�འི་

ཚ�ར་བ་�ིན་�བ་དགོས། �ོག་མཁན་ལ་གོང་གི་ཚ�ར་བ་དེ་�་�་�ིན་

པར་�་དགོས་ན། ངེས་པར་�་�་དངོས་དེའི་�ན་མིན་�ི་�ད་གཤིས་

བ�ང་ནས་ཞིབ་འ�ི་�་�་ལས་འོས་མེད་པ་ཡིན།

�་དངོས་�ི་རིགས་མི་འ�་བ་ལ་སོ་སོའི་ད�ིབས་དང་གཤིས་

�གས་�ང་མི་འ�་བར་�བ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། གསོམ་�ོང་ལ་མི་

འཇིགས་�ོང་ངེར་འ�ིང་བའི་གཤིས་ཀ་�ན་པ་དང་། �ང་�ོང་ལ་

འཇམ་མཉེན་མཉེས་གཤིན་�ི་གཤིས་ཀ་�ན་པ། �་�ི�་ཡལ་གའི་

�ེང་བབས་ཏེ་�་ལ་�ེལ་བ། ལོ་ཞིང་�ེ་མ་དེ་བསིལ་�ང་དང་བ�ན་

ནས་�་�བས་བཞིན་གཡོ་བ་སོགས་�་དངོས་སོ་སོའི་བར་རང་རང་

གི་�ན་མིན་�ི་�ད་གཤིས་�ན་པ་ཡིན། ང་ཚ�ས་�་དངོས་ཞིབ་འ�ི་

�ེད་�ས་�་དངོས་གཞན་དང་མི་འ�་བའི་�ད་གཤིས་དེ་གཞིར་

བ�ང་ནས་ཞིབ་འ�ི་�ས་ན། ད་གཟོད་�ག་�ིས་ན་ཞི་ལར་མི་�ང་

བ་དང་། ལོ་མ་�ིས་ན་མེ་ཏོག་�་མི་འ�ར་བར་�ི་�་དེ་ཉིད་ངོ་མ་

ཞིག་དང་གསོན་ཉམས་�ན་པ་ཞིག་�་གཏོང་�བ་པ་ཡིན། 

བཞི། ཞིབ་འ�ིའི་བར་གསེང་�་བ�ེ་�ང་གི་ཚ�ར་བ་བ�ེས་ནས་

བ�ོད་�ར་རེམ་འདེགས་�་དགོས།

�་དངོས་ཞིབ་འ�ི་�ས་པའི་�ོམ་ཡིག་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན་ན། �་

དངོས་འ�ི་བའི་ཆེད་�་�་དངོས་འ�ི་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། �་དངོས་

ཞིབ་འ�ིའི་བར་གསེང་དག་�་�་དངོས་དེའི་མི་གཤིས་ཅན་�ི་�ིང་

�ོབས་དང་གཤིས་�ད་མངོན་པར་�ས་ནས། �ོམ་པ་པོའི་བ�ེ་�ང་

གི་སེམས་ཚ�ར་དང་�་དངོས་ཞིབ་འ�ི་གཉིས་འོ་�་བཞིན་འ�ེས་པར་

�་དགོས་པ་ཡིན། �་དངོས་ཞིབ་འ�ི་�ེད་པ་དང་མཉམ་�་�ོམ་

མཁན་�ི་སེམས་ཚ�ར་�ི་བ�ེ་�ང་བ�ེ་�་ནི་�ོབ་�ང་གི་ན་ཚ�ད་ལ་

མཚ�ན་ན་�་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་�ིད་མོད། གལ་ཏེ་�ོམ་མཁན་�ི་

བདེན་དགེ་མཛ�ས་ག�མ་ལ་�ོགས་པའི་ཡར་�ལ་དང་བདེ་ཐང་གི་

སེམས་ཚ�ར་དེ་གཅིག་�་བ�ེས་�ོར་ལེགས་པོར་�ེད་�བ་ན། དེས་

�ོམ་ཡིག་ལ་�ོག་བ�ལ་པ་དང་གཉིས་�་མེད་པ་ཡིན། དངོས་པོ་ལ་

བ�ེན་ནས་འ�ན་པ་མངོན་པ་དང་�་དངོས་ལ་བ�ེན་ནས་བ�ེ་�ང་

མཚ�ན་པའི་འ�ི་ཐབས་ནི། �་དངོས་ཞིབ་འ�ི་�ོད་�ོམ་འ�ིའི་ཆེས་

32.�ད་ཆ་རིག་པའི་མིང་གི་འདོགས་�ངས་ལ་བཞེད་�གས་འགའ་རེ་མཆིས་པ་ལ་ཇི་�ར་ད�ད་ན་ལེགས། 

འཛམ་�་གོ་ལའི་�བ་�ི་�ོགས་ནས་རིག་པ་འདི་བོད་�་ཐོག་མར་དར་པའི་�བས་�། �་�ེས་པ་ལ་མིང་ཞེས་པའི་དཔེ་�ར། �་རིག་པ་དང་། �ད་བ�་

རིག་པ། �ད་ཆ་རིག་པ། �ད་རིགས་རིག་པ། �ད་རིག་པ་ཞེས་པ་སགོས་མིང་གི་འདགོས་�ངས་མི་འ�་བ་�ང་བ་གང་ཡིན་ཡང་བ�ན་�འི་དནོ་ལ་མི་གནོད་

མོད། �་རིག་པ་ཞེས་པ་�་གར་�ི་�་ཀ་ཙན་ད�ངས་ག�མ་དང་�་པ་ཎི་ཎིས་གཙ�ས་པའི་བོད་�ི་བ�་�ོད་པའི་ག�ང་དང་བཅས་པར་གོ་བ། ས་པཎ་མཆགོ་གི་

ཞལ་ནས། དེ་�ལ་བ�་�ོད་�ོག་གེ་དང་། །གས་ོབ་�ི་ནང་རིག་ཅེས་ག�ངས། །ཞེས་ག�ངས་པས་གོ་ཡང་། ཡངོས་�གས་�་�་རིག་པ་ཞེས་པ་�་གར་�ི་�་ག�ང་

�མས་དང་། བོད་རང་གི་�འི་བ�ན་བཅསོ་ལ་བ�་�ོད་ པའམ་�ང་�ནོ་པ་ཞེས་བཏགས་པ་ནི། རིག་ག�ང་དེ་དག་གི་

བ�ན་�འི་�ད་ཆོས་གསལ་བར་འ�ེད་ པའི་�ིར་ཡིན་པ་བཞིན་�། �ིར་�ད་བ�་རིག་པ་

ཞེས་�ང་མི་�ང་བ་མེད་�ང་། རང་རེའི་ �ད་�ི་ནང་�་�ད་བ�་ཞེས་པ་ཐོག་མར་བ�་

ཆད་�ི་དནོ་�་བ�ང་�ེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་ པའི་�ད་བ�་ཞེས་པ་�ང་བ། གལ་ཏེ་ད་�ར་བཞིན་

གོ་ན་ཧ་ཅང་མི་�ང་བར་མ་ཟད། ཐོག་ མའི་བཏགས་དོན་དེ་ལ་གནོད་�ེད་�ང་འབབ་

པས། འབངས་ཕལ་བ་ཡན་ཆད་ལ་�གས་ ཆེ་བའི་�ད་ཆའམ་�ད་རིགས་དག་གི་གང་�ང་

ལས་�ས་ན་བཟང་�ེ། དེའི་�་མཚན་ནི་བོད་�ད་�་ �ད་ཅེས་པ། �མ་�་པ་སགོས་�ི་ད�ར་�་གར་�ད་�། བོད་�ད་

�་ཞེས་པ་ནས་ཡི་གེར་དངོས་�་བཀདོ་འ�ག་པ་དང་། ག�ང་ �གས་�ི་ཐད་�་གནས་ བ�ད་ཆེན་མོའི་འ�ེལ་བ་�་ཡི་གེ་འ�ག་པའི་གནས་བ�ད་བ�ན་

པའི་�བས་�་གསལ་བོར་བ�ན་པ་དང་། �ག་པར་ག�ང་�གས་འདིར་འ�་ོབ་མིའི་�ད་རིགས་�ིའི་�ད་ཆསོ་�ན་མངོ་བ་དང་། �ེ་�ག་�ད་�ི་རིགས་རང་

མཚན་པའི་ཆསོ་ཉིད་བ�ོད་�ར་�ས་ཏེ། �ད་ཆའི་རིགས་�ི་ངོ་བོ་དང་། �ད་ཆསོ། ཕན་�ས། རིག་པ་གཞན་དག་བར་�ི་འ�ེལ་བ་སགོས་�ལ་�་འདནོ་པར་

�ེད་པས། �ད་རིགས་རིག་པའམ་�ད་ཆ་རིག་པ་ཞེས་བཏགས་ན་འསོ་ཆེ་བའི་ཁར། བཟོ་རིག་པ། ནང་རིག་པ་ཞེས་པ་བཞིན་

�ད་རིག་པ་ཞེས་བ�ས་�ང་ཆགོ་�ིར། �ད་བ�་རིག་པ་ཞེས་པར་གནོད་�ེད་མང་བོ་ཡདོ་པར་�མ་མོ།།

མཚ�་�ོན་དགེ་འོས་�ོབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་འོས་�ོབ་�ིང་།  • �གས་ཐར་�ལ •

མཐོའི་�ང་�་ཞིག་ཡིན་ལ། �་དངོས་ཞིབ་འ�ིའི་�ོམ་ཡིག་ལེགས་པོ་

ཞིག་ཡིན་ཚ�། �ོམ་པ་པོས་�་དངོས་�ི་�ིའི་�མ་པའི་དགའ་ཞེན་�ོན་

�བ་དགོས་པར་མ་ཟད། དགའ་བ་དེ་ཞིབ་འ�ིའི་ཚ�ག་གི་�ན་ལ་འོ་�་

བཞིན་བ�ེས་�ོར་�ས་ནས་�ོག་པ་པརོ་དགའ་བདེའི་ཚ�ར་བ་དངསོ་མ་

ཞིག་དང་གོ་བ�ོན་�བོ་གསའོི་�ས་པ་�ིན་�བ་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་གཅན་ཚ་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གཉིས་པ། 

• རིན་ཆེན་�ིད •

ཞལ་ནས། དེ་�ལ་བ�་�ོད་�ོག་གེ་དང་། །གས་ོབ་�ི་ནང་རིག་ཅེས་ག�ངས། །ཞེས་ག�ངས་པས་གོ་ཡང་། ཡངོས་�གས་�་�་རིག་པ་ཞེས་པ་�་གར་�ི་�་ག�ང་ཞལ་ནས། དེ་�ལ་བ�་�ོད་�ོག་གེ་དང་། །གས་ོབ་�ི་ནང་རིག་ཅེས་ག�ངས། །ཞེས་ག�ངས་པས་གོ་ཡང་། ཡངོས་�གས་�་�་རིག་པ་ཞེས་པ་�་གར་�ི་�་ག�ང་ཞལ་ནས། དེ་�ལ་བ�་�ོད་�ོག་གེ་དང་། །གས་ོབ་�ི་ནང་རིག་ཅེས་ག�ངས། །ཞེས་ག�ངས་པས་གོ་ཡང་། ཡངོས་�གས་�་�་རིག་པ་ཞེས་པ་�་གར་�ི་�་ག�ང་ཞལ་ནས། དེ་�ལ་བ�་�ོད་�ོག་གེ་དང་། །གས་ོབ་�ི་ནང་རིག་ཅེས་ག�ངས། །ཞེས་ག�ངས་པས་གོ་ཡང་། ཡངོས་�གས་�་�་རིག་པ་ཞེས་པ་�་གར་�ི་�་ག�ང་

མཚ�་�ོན་དགེ་འོས་�ོབ་�་ཆེན་མོའི་�ིམས་�གས་�ེ་ཁག་གི

2017ལོའི་དངོས་གཞི་འཛ�ན་�།

• དཔལ་�་�ན་བཟང • 



ད�ིན་ཇི་ནི་ཡ་ོརོབ་�ིང་གི་�བ་�ལ་དང་�བ་�་མཚ�་ཆེན་པོའི་ད�ིལ་ད�ས་�ི་

�ིང་�ན་�ལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན།      �ལ་ཁབ་དེ་�་�་ལེ་དེན་�ིང་�ན་དང་ཨིར་ལན་�ི་

ཤར་�ང་�ལ།    ཉེ་འཁོར་�ི་�ིང་�ན་�ང་�་དག་གིས་�བ་པ་རེད།  �་བོ་སེད་�ན་

དང་ཐེ་བོ�་�ི་�ང་ནི་མངའ་ཁོངས་�ི་�་�ང་ཆེ་ཤོས་ཡིན།   མཚ��་མང་བ་དང་།   �་

མཚ�འི་རང་བཞིན་�ི་ནམ་�ར་གཏོགས་པ།    ཆར་�་འབེལ་བོ་ཡིན་པ།   �ག་པ་

འཐིབས་ཚད་ཆེ་བ་བཅས་ནི་�ལ་ཁབ་དེའི་�ད་ཆསོ་རེད།  ད�ིན་ཇི་ནི་ལ་ོ�ས་རིང་

ཞིང་།    ཆེས་�་མ་ོནས་བཟོ་ལས་ཅན་�་�ར་པའི་�ལ་ཁབ་ཡིན་པས།     �ས་�བས་

ངེས་ཅན་ཞིག་ལ“འཛམ་�ིང་གི་བཟོ་�”�་�ར་པ་དང་།    བཟོ་ལས་�ིས་དཔལ་

འ�ོར་ལ་�ེ་�ིད་�ེད་པའི་�ས་པ་ཐོན་ཡདོ།  མཁའ་འ�ལ་དང་�གོ་�ལ།    �ས་

འ�ར་བཟོ་ལས།    �གོ་�གས་སགོས་�ི་�ེ་ཁག་ནི་འཛམ་�ིང་�ེང་ཆེས་�ོན་ཐོན་�ི་

�ས་�་�ེབས་ཡདོ།    ད�ིན་ཇི་ནི་ཡ་ོརོབ་མནའ་འ�ེལ་�ི་�ལ་ཁབ་�དོ་ཐོན་�ངས་

ཆེས་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་�ལ་ཁབ་ཅིག་�ང་ཡིན་ལ།     ཐོན་�ངས་གཙ�་བོ་ནི་�ོ་

སལོ་དང་�ོ་�མ།    རང་�ང་སལོ་�ངས།    ཉིང་�ལ་�ི་�ས་པ།   �་�གས་སགོས་

ཡིན།   ཐོན་�ེད་�ས་པའི་�ོ་�མ་དང་རང་�ང་སལོ་�ངས་གཉིས་ནི་འཛམ་�ིང་�ེང་མ�ན་�ས་�་�ེབས་ཡདོ།    ཤིན་�་མང་བའི་གནའ་�ལ་�གས་ཅན་

དང་།    མཛ�ས་པའི་དཔལ་�ིས་�ག་པའི་རང་�ང་�ལ་�ོངས།  �ོངས་�འི་ཆ་�ེན་འཛ�མས་པོ་ཡིན་པ་དག་གིས་ད�ིན་ཇི་ནི་འཛམ་�ིང་�ེང་�ོངས་�་

�ེད་ས་ཨང་�་པར་�ར་ཡདོ།    ཉིག་�ན་དང་ཅན་ཆ་ོ�བོ་�་ཆེན་མ་ོནི་�ན་�གས་འཛམ་�ིང་ལ་�བ་པའི་�བོ་�་དང་ཚན་རིག་ཞིབ་འ�ག་གི་�ེ་གནས་

ཡིན།    ལ་ོ�ས་�ེང་�བོ་�་ཆེན་མོ་དེ་གཉིས་�ིས་ཉིག་�ན་དང་ཝེ་ཐེ།  ཏར་�ན་སགོས་�ལ་�་�ང་བའི་མི་�་མང་བོ་�ེད་�ིང་�ས་�ངོ་།  

ད�ིན་ཀི་ལན་�ི་ཤར་�འོི་�ལ་�ི་ཞིང་�ེའི་�ལ་�ངོས་ལ“ད�ིན་ཀི་ལན་�ི་མེ་ཏོག་ར་བ”ཞེས་པའི་�ད་�གས་ཡདོ་པ་དང་།  “མེ་ཏོག་ར་བའི”�དོ་

�ས་བཞིའི་�དོ་�ང་ད�ིད་�ར་�མོས་པའི་�ངོ་�ལ་ཁི་ཐའེ་པེད་ལེ་ནི་ད�ིན་ཇིའི་ཡེ་�་ཆསོ་�གས་པའི་གནས་མཆགོ་ཡིན་ཞིང་།  �བ་�འོི་�ོགས་�་

�ལ་ཡངོས་�་ཆེས་�དོ་ཁོལ་�ན་པའི་མཚ�འི་འ�མ་ངོགས་དང་ལ་ོ�ས་�ི་གནའ་མཁར་�གས་ཅན་�་སི་ཡདོ་པ་དང་།   �ང་�ོགས་�ི་པིན་�ན་རི་�ད་�ི་

�བ་�ོགས་ནི་རི་བོ་�ོ་ཞིང་�་བོ་�ངས་པ་དང་།   �ལ་�ོངས་�་ན་�ག་པའི་མཚ��་མང་བའི་ས་�ལ་ཡིན་ཞིང་།  �་ོ�ོགས་�ི་ཨེ་�ེ་པེ་ལེ་�ངོ་ཚ�་དང་དེ་གར་

ཡདོ་པའི་ཀེར་ལངས་�ོ་ཚ�གས་�ི་�ད་�གས་འཛམ་�ིང་ལ་�བ་ཡདོ་པ་རེད།  ��་ཀི་ལན་ས་�ལ་�ི་རི་བོ་མཐོ་ཞིང་�ང་�གོ་ཟབ་པ་དང་།  �ི་ཤིང་�ག་པོ་

�ེས་ཤིང་�ལ་�ངོས་མཛ�ས་ལ།  ཉི་��་མཚ��་ཡི“�་བ�ད”�ི་བཤད་ཡམས་དེས་གནས་�ོར་པ་མང་བོའི་ཡིད་སེམས་�ངས་ཡདོ།   �་ོ�ལ་�ི་�ངོ་�ེར་

ཨེད་ཏིན་པའ་ོནི་མིང་�གས་ཆེ་བའི་རིག་གནས་�ི་གནའ་མཁར་ཡིན་པ་དང་།  བ�ིད་ཆགས་པའི་ཕ་ོ�ང་དང་ཆསོ་ཁང་།   �ན་�མ་ཚ�གས་པའི་རིག་�ས།  

གནའ་ཉམས་དདོ་པའི་བཟོ་བཀདོ་སགོས་�ིས་�ངོ་�ེར་ཨེ་ཏིན་པའ་ོལ་ཡ་ོརོབ་�ིང་གི་ཆེས་མཛ�ས་པའི་�ངོ་�ེར་

རམ“�ང་�ོགས་�ི་�་ཏེན”ཞེས་པའི་མཚན་དང་�ན་�གས་ཡདོ་ད༎ོ

ཨ་ཆེན་གངས་�བ་ནི་མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ལ་�ལ་བོད་རིགས་རང་

�ོང་�ལ་�ི་�བ་�ང་�་ཡདོ་པ་དང་།  �ིའི་�་�ནོ་ལ་�ི་ལེ་�་བཞི་མ་

�ི4.5ཡདོ།   མཐོ་ཚད་ལ་�་མཚ�འི་ངོས་ལས་�ི4500ཡི་ཡན་དང་འཛམ་�ིང་

གི་མི་མེད་ས་�ལ་ག�མ་�ི་�ས་ཡིན།  �་མཐའ་མེད་པའི་དབེན་ཐང་དང་

དེའི་�དོ་�ེ་འཕེལ་བ�ིད་པའི་ཚ�་�གོ  ད་�ང་འ�གས་�ང་དང་རི་�ང་།  

�ང་�ོངས། མཚ�་དང་མཚ��་ཡིས“མཐོ་�ང་གི་དག་ཞིང”ཞིག་�བ་ཡདོ།

 མཐ་ོ�ང་ག་ི�་ཡ་ིབང་མཛ�ད།

ཨ་ཆེན་གངས་�བ་�ི་ས་བབ་མཐོ་ཞིང་ནམ་�་འ�ག་ལ། ད�ིབས་

ག�གས་འ�་མིན་�ི་གངས་རི་དང་འ�གས་�ང་གིས་�ོགས་བཞིར་བ�ོར་

ཅིང་�་སིམ་མེར་གནས།  གནས་འདིར་དེང་རབས་འ�གས་�ང་གི་�བ་�་ཆེ་

བས་�འི་གསོག་ཚད་�ི་�་བཞི་�མ་པ་�ང་�ར816དང་འ�གས་སའི་�་

�ནོ་གནས་དེའི90％ལ་�ེབས། དེ་བས་འ�གས་�ང་དང་འ�གས་ས་གཉིས་

�ིས་�ནོ་ཆེ་བའི་རང་�ང་གི་�་ག�གས་�་མཛ�ད་ཅིག་བ�ན་ཡདོ།   མཚ�་

དང་མཚ��་ཡང་གང་སར་�བ་པས“མཚ��་�ངོ་གི་གནས་�ལ”ཞེས་པའི་�ན་

པ་�ན་ཏེ།  �་�ནོ་ལ་�ི་ལེ་�་བཞི་མ་གཅིག་ལས་ཆེ་བའི་མཚ��107དང་།  དེ་

ལས་�ང་བའི་མཚ��7000�ག �ི་ལེ་�་བཞི་མ200ཡི་ཡན་ཟིན་པའི་

མཚ��6ཡདོ་པ་བཅས་�ིས་མཐོ་�ང་གི་�་མཛ�ད་�་�བ་ཡདོ།

ར་ི�ེས་�ོག་ཆགས་དང་�ེ་དངོས་�ི་བང་མཛ�ད། 

གནས་འདི་ན་རི་�ེས་�གོ་ཆགས230དང་�ེ་དངོས་�ི་རིགས210�ག་

ཡདོ་དེ།   དཔེར་ན།  མད་ོད�ས་མཐོ་�ང་གི་རི་�ེས་�གོ་ཆགས་འ�ོང་དང་

གཙ�ད།  �ང་།  ཤ་བ་མ�་�།   དམོ་སགོས་དང་།   མཐོ་�ང་གི་�ེ་དངོས་�་

མང་�ན་པས་འཛམ་�ིང་གི་ཡང་�ེའི“རི་�ེས་�གོ་ཆགས་དང་�ེ་དངོས་�ི་

གཞི་�འི་བང་མཛ�ད”�་�གས།

ད་ལའོི་�7པར། ཕ་ོལན་ནས་�བས41པའི་འཛམ་�ིང་རང་�ང་�ེ་

ཁམས་�ལ་བཞག་ཚ�གས་ཆེན་�ེང་མཚ�་�ོན་�ི་ཨ་ཆེན་གངས་�བ་འཛམ་

�ིང་�ལ་བཞག་�་ཡནོ་�ན་ཁང་གིས་མསོ་མ�ན་�ར《འཛམ་�ིང་རང་�ང་

�ེ་ཁམས་�ལ་བཞག་མིང་ཐོ》  ནང་�ད་པའི་ཆགོ་མཆན་ཐོབ་�ེ།   རང་�ལ་

�ི་�་�ནོ་ཆེས་ཆེ་བའི་འཛམ་�ིང་རང་�ང་�ེ་ཁམས་�ལ་བཞག་�་�ར། 

ལམ་འ�ས་�གས་�ོལ་བཅ་ོབ�ད་�ི། །

ས་ལ་ས་ངོར་ཚར་ག�མ་ད�ེ། །

བཞ་ིཔ།   ས་�་པ།   ས་�གས་�ི་གདམས་ངག་གཙ�་བོ་ལམ་�ོར་ད�་

ཞེས་པ་ནི།   �བ་ཆེན་བི་�་པས་མཛད་པའི་ལམ་འ�ས་�་དང་བཅས་པའི་

གདམས་�ོར་དང་གཅིག    �བ་ཆེན་མཚ�་�ེས་ཞབས་�ིས་མཛད་པའི་�་

�ད་བ�ག་གཉིས་ལ་བ�ེན་ནས་བ�ེད་�ོགས་�ི་ལམ་�ོར་དང་གཉིས།   

འཕགས་པ་�་�བ་�ིས་མཛད་པའི་�ང་�བ་སེམས་འ�ེལ་�ི་ལམ་�ོར་དང་

ག�མ།   ཌ�ོི་པས་མཛད་པའི་བ�ག་གཉིས་ལ་བ�ེན་ནས་�ན་ཅིག་�ེས་

�བ་�ི་ལམ་�ོར་དང་བཞི།   ཨི�་བོ་དྷིས་མཛད་པའི་�ད་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ལ་

བ�ེན་ནས་�ག་�འི་ལམ་�ོར་དང་�།  ཏོག་�ེ་པས་མཛད་པའི་�ད་ཁ་�རོ་

ལ་བ�ེན་ནས་བསམ་མི་�བ་པའི་ལམ་�ོར་དང་�ག    ནག་པོ་བས་མཛད་

པའི་བདེ་མཆགོ་ལ་བ�ེན་ནས་ཨོལ་པ་ཏིའི་ལམ་�ོར་དང་བ�ན།  ངག་གི་

དབང་�ག་གིས་མཛད་པའི་གསང་འ�ས་ལ་བ�ེན་ནས་�ག་ཆེན་ཡི་གེ་མེད་

པའི་ལམ་�ོར་དང་བ�ད།   ནག་པོ་འཆི་མེད་པས་མཛད་པའི་མ་�ད་ལ་

བ�ེན་ནས་ཡནོ་པོ་�ངོ་བའི་ལམ་�ོར་དང་ད�་བཅས་ས།ོ ། དེ་�ར་ལམ་�ོར་

ད�་པོའི་གདམས་ངག་དེ་�་ཆེན་འ�ོག་མི་ལ་ོ�་བ་��་ཡེ་ཤེས་ལ་བབས་

ཞེས་པར།  འ�ོག་མི་ལ་ོ�་བས་�་གར་�ི་�བོ་དཔོན་ག་ཡ་དྷ་ར་ལས་ལམ་

�ོར་ད�་པོ་ཐམས་ཅད་�ས།  དེ་ཡང་�བོ་དཔོན་ག་ཡ་དྷ་ར་བོད་�་ལན་

ག�མ་ཕེབས་པའི་དང་པོའི་�བས་�་འ�ོག་མི་ལ་གདམས་ངག་ཡོངས་

�ོགས་གནང་བ་འདི་ནི་ད�ེས་�ོར་མན་ངག་�གས་�་�གས་ཤིང་།  དེང་

སང་འདི་ལ་ས་�འི་ལམ་འ�ས་ཞེས་ཡངོས་�་�གས།  གོང་�སོ་�ི་མ་

བ�ད་ལ་ལམ་འ�ས་�ི་མ་ཞེས་�གས།

�ིར་�་ཆེན་འ�ོག་མི་ལས་བ�ད་པའི་ལམ་འ�ས་�ི་གདམས་ངག་

བ�ད་�ལ་ནི། ལམ་འ�ས་�གས་�ལོ་བཅ་ོབ�ད་ཅེས་�གས་པར་�ང་

ཡང་དེ་ལས་�ད་པར་�་ས་ངོར་ཚར་ག�མ་�ི་བ�ད་�ལ་ནི།

1.ས་�གས།   ཐོག་མར་འཁོན་དཀནོ་མཆགོ་�ལ་པོའི་ག�ང་�ས་ས་

ཆེན་�ན་དགའ་�ིང་པོས་ལ་ོ�་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་གདམས་ངག་�ས་པ་

ནི།   འ�ོག་མི་ལ་ོ�་བ་ལས་�་ཻ�ོར་�ད་ག�མ།  མར་པ་ལ་ོ�་བ་ལས་

བ�ད་པའི་བདེ་མཆགོ  ལ་ོཆེན་རིན་བཟང་ལས་བ�ད་པའི་ཡ་ོག་མགོན་

པོ།   བ་རི་ལ་ོ�་བ་ལས་བ�ད་པའི་�བ་ཐབས་བ�་�་བཅས་�ི་གདམས་

པའི་བཀའ་བབས་པ་དང་དེ་�མས་�ས་པ།  དེ་ལས་�ེ་བ�ན་བསདོ་ནམས་

�ེ་མོ།   �ེ་བ�ན་�གས་པ་�ལ་མཚན།  ས་�་པཎ་ཆེན་�ན་དགའ་�ལ་

མཚན།   འ�་ོམགོན་ཆསོ་�ལ་འཕགས་པ་སགོས་རིམ་�ིས་བ�ད་པ་ནི་

ལམ་འ�ས་�ས་བཤད་ཉེ་བ�ད་�ི་བ�ད་པ་ཡིན།

2. ངོར་�གས།   ས་�གས་ཚ�གས་བཤད་ནི།   �བ་ཆེན་��་�ི་

ལས་ངོར་ཆེན་�ན་དགའ་བཟང་པོས་གསན་ནས་ཆསོ་བ�ད་�ེལ་བ་ལ་

ངོར་�གས་དང་།   �གས་

འཆང་ག�ངས་�ི་དཔལ་བ་

ལས་བ�ད་པའི་ལམ་འ�ས་

ཚ�གས་བཤད་ལ་�ོང་�གས།  �ོང་པ་�ན་དགའ་�མ་�ལ་�ིས་གངས་

དཀར་ཆོས་�ེ་�་དེའི་ཆོས་བ�ད་�ེལ་བ་ལ་གངས་དཀར་�གས་ཞེས་

ཀཿཐོག་རིག་འཛ�ན་ཚ�་དབང་ནོར་�་སོགས་མཁས་པ་�་མས་བ�གས་

བ�ོད་མཛད་པ་དེའ།ོ །

3. ཚར་�གས།   ལམ་འ�ས་�བོ་བཤད་ནི།   ཚར་ཆེན་�་ོ

གསལ་�་མཚ�ས་ཚར་�གས་�བོ་བཤད་ཅེས་པའི་�ལོ་�ར་�་�ེ།  �གས་

�ས་ཉི་མ་�་�་འཇམ་ད�ངས་མ�ེན་བ�ེའི་དབང་�ག་དང་།   �་བ་�་

�་མང་ཐོས་�་�བ་�་མཚ�་སགོས་�ོན་ནས་ས་�གས་�ི་བ�ན་པ་འཛ�ན་

�ོང་�ེལ་བར་མཛད་པས།  དཔལ་ད�ེས་པ་�ོ་�ེའི་བ�ེད་�ོགས་ཉམས་

ལེན་�ི་འ�ིན་ལས་དེ་ད�ར་�ི་མཚ�་�ར་�ས་པར་�ང་ཡདོ།

རེད་མདའ་བ་དང་གཡག་�ག་སངས་�ས་པ། །

�་�བ་�་མཚ�་རོང་�ནོ་ཆེན་མོའི་ཞབས། །

གོ་བོ་རབ་འ�མས་འཇམ་ད�ངས་མ�ེན་བ�ེ་སགོས། །

ས་�འི་བ�ན་པ་འཛ�ན་པའི་མཁས་�བ་�ེ། །

གདན་ས་གཙ�་བོ་ས་ངོར་ཚར་ག�མ་ནི། 

ས་�་དགོན།    རབ་�ང་དང་པོའི་�་�ང་�ི་ལ1ོ073ལརོ་འཁོན་

དཀནོ་མཆགོ་�ལ་པོས་�ག་བཏབ།  ད་�་བོད་རང་�ོང་�ོངས་ས་�་�ོང་

ཁོངས་�་ཡདོ།

ངོར་དགོན།   མིང་གཞན་ལ་ངོར་ཨེ་ཝཾ་ཆསོ་�ེ་ཡང་ཟེར།   རབ་�ང་

བ�ན་པའི་ས་�་�ི་ལོ1429ལོར་ངོར་ཆེན་�ན་དགའ་བཟང་པོས་�ག་

བཏབ།  དེང་�ས་བོད་རང་�ོང་�ངོས་གཞིས་ཀ་�ེ་�ངོ་�ེར་�ི་ཁོངས་�་

ཡདོ།

འཕན་�ལ་�་ལེ�། རབ་�ང་བ�ན་པའི་མེ་འ�ག་�ི་ལ1ོ436ལརོ་

རོང་�ནོ་�་བའི་སེང་གེས་�ག་བཏབ།   ད་�་བོད་རང་�ོང་�ངོས་�ན་

�བ་�ོང་ཁོངས་�་ཡདོ།   ཚར་ཆེན་�ི་གདན་ས་འཕེལ་�ས་མ་�ང་ཞིང་།   

དེང་�ས་དེའི་ཆསོ་བ�ད་འཛ�ན་པའི་དགོན་�ེ་གཙ�་བོ་འདི་ཡིན།

�ོ་�བ་མི་རིགས་�ོབ་�་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པ་�ོབ་�ིང་། 

•�བ་བ�ན་�ན་ཚ�གས•

མཚ�་�ོན་ཟི་ལིང་།   •མཚ�་མོ• མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་ཀོས་ནན་�ོང་མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་།     •�ོལ་མ་ཚ�་བ�ན•



ཁ་�ང་འ�ི་མཁན། 

• �་�ོ •

པར་ལེན་མཁན།

• �ག་�་འ�མ •
ཨང900པ།

ཨ་མའི་ག�ང་མོ་�ེ་ངའི་ཨ་ནེའི་�ིང་ཁམས་མ་

བདེ་བར་�་གཅིག་�ག་འགོར་ཡང་�ག་�ེད་མ་�ང་

བས། ང་ཚ�ས་ཁོ་མོ་�ན་ཁང་�་བ�ལ་པ་ན། �ན་

པས“གལ་ཏེ་�ོད་ཚ�ས་ནད་པ་�ིད་ནས་ས་�ོགས་གང་

སར་ཁམས་གཡེང་བར་འ�ོ་�བ་ན་�ག་�ེད་ཡོང་

བའི་རེ་བ་ཡོད”ཅེས་བ�ོད་�ང་།

ཉིན་དེའི་ཞོགས་པར། ང་ཚ�ས་ཨ་ནེ་�ིད་ནས་

དགའ་�ན་དགོན་པར་�ིན་པ་ཡིན། 

དགོན་པ་དེ ་ནི ་�ོང་�ེར་�་ས་

དང་ཐག་མི ་རིང་བའི ་སར་

མཐོ ་ཞིང ་བ�ིད ་པའི ་རི ་

བོའི་�ེ་མོར་�་ཏིག་བ�མ་

པ ་བཞིན ་� ་ཆིལ ་ལེ ར ་

གནས་འ�ག་ལ། �ོགས་

བཞིའི་མཆོད་�ེན་�མས་�ལ་

བ�ིགས་ནས་ང་ཚ�ར་བ�་བ་�ེད ་

བཞིན་པ་དང་�ན་ནས་མ�ངས།

�ོབ་�ང་གི་�ོབ་དེབ་ནང་དགོན་པ་དེ་ནི་དགེ་

�གས་པའི་དགོན་ཆེན་�ག་གི་ཡ་�ལ་ཡིན་པར་

བ�ོད་ཡོད། ང་ཚ�་དགོན་པའི་འ�་ཁང་ནང་�ེབས་

�ེས། ངས་ཨ་མ་ལགས་ལ་དགོན་པ་དེའི་�ེན་གཙ�་བོ་

གང་ཡིན་�ི་བཀའ་འ�ི་�ས་པར། ཨ་མས་ང་

ལ“དགོན་པ་དེའི་�ེན་གཙ�་བོ་ནི་�ེ་ཡབ་�ས་ག�མ་

�ི་�་�ེན་ཡིན་ལ། དེའི་�ོད་�ི་�ེ་ཙ�ང་ཁ་པ་ནི་དགེ་

�གས་པའི་�བ་མཐའི་�ོལ་བཏོད་པ་པོ་དང་དགོན་པ་

དེ ་�ག་འདེབས་མཁན་ཡིན”ཞེས ་གསལ་བོར ་

ག�ངས་�ང ་བས ་

ངའི་སེམས་�་བཤད་

མི་ཤེས་པའི་དད་པ་

དང་�ིང་�ོབས་ཤིག་�ེས་�ང་། 

དགོན་པར་�ག་དང་མཆོད་འ�ལ་�ས་ཚར་�ེས། 

ང་ཚ�ས་དགོན་པའི་�་ཁང་རེ་རེ་དང་མཆོད་�ེན་ལ་

བ�ོར་བ་བ�བ་པ་དང་། �ོར་ལམ་ནས་དགའ་�ན་

དགོན་པར་�ོད་སའི་�ག་�ོག་གི་ག�ང་ལམ་དེ་དག་

མཐོང་བས། དེ་དག་ནི་རི་མོ་མཁན་�ི་པིར་ལས་ཐོན་

པ་དང་གཉིས་�་མ་མཆིས་ལ། དགོན་པ་དེའི་�ལ་

�ོངས་ལ་མཛ�ས་�ག་�ག་མ་ཞིག་

བ�ན་འ�ག 

རི ་འདབས ་ན ་ �ོ ་

གསེང་གཏོང་སའི་�ིང་

ག་ཞིག་མཆིས་ཤིང་ ། 

�ིང ་གའི ་ནང་�་མི ་

�མས་�ིས ་གསོལ་ཇ་

མངར་མོ་དང་�ི་རག་སོགས་

འ�ང་བ་དང་རོལ་�ེད་�་ཚ�གས་

�ེ་བཞིན་ཡོད་ལ། �་�་ཚ�་གང་སར་�ེད་མོ་�ེ་བ་དང་

པར་�ག་རེས་�ེད་བཞིན་པ་སོགས་ཧ་ཅང་�ོ་�ང་

�ན་པ་ཞིག་རེད། ཨ་མ་ངེད་གཉིས་�ིས་ཨ་ནེ་�ིད་

ནས་གང་སར་འཆམ་འཆམ་ལ་�ིན་པ་ཡིན། ཉིན་དེར་

ཨ་ནེ་ཡང་སེམས་བག་ལ་ཕབ་འ�ག  མོ་རང་ནམ་

�ན་�ད་ཆ་བཤད་�ར་དགའ་བོ་མེད་�ང་དེ་ཉིན་

དགོད་གཏམ་མང་བོ་ཞིག་�་ག�ག་�་ལབ་�ང་། 

ཨ་མ་ལགས་�ིས་ཨ་ནེ་དང་མཉམ་�་འཆམ་

འཆམ་�ེད་ཞོར། ང་ལ་�ན་མཆེད་�ི་འ�ེལ་བ་ནི་

བ�ས་ན་དག་ཐབས་མེད་ཅིང་�ོ་བ�ོས་རི་མོ་�་�ར་

�ང་བས། ཕན་�ན་བར་བ�ེ་བ་དང་རོགས་རམ་�ེད་

དགོས་པའི་བཀའ་�ོབ་ཡང་ཡང་གནང་�ང་བས། 

ངའི་མིག་ལམ་�་དེ་�ོན་གཅེན་པོ་དང་ཁ་�ོད་�ས་

ང་ནི་གར་�ང་ལ་ངེས་པ་མེད་པའི་�ོན་མ�ག་གི་�ོང་ལོ་�ེ། �ོད་གཤེར་བ�ད་

ག�མ་འཛ�མས་པའི་ད�ར་�ས་ཤིག་ལ་ནོར་འཛ�ན་�ེག་མོའི་�ོད་ཁོལ་�ིས་

བ�ངས་པའི་�ོང་�ན་ཨ་མའི་མངལ་�་�མ་ཞིང་། �ེ་�འི་ཚ�་�ོག་ལ་གསོན་

�གས་�ི་གཟི་འོད་འཚ�ར་�ས། ད་གཟོད་མི་�ལ་འདིར་རང་གི་ལང་ཚ�་ངོམས་པ་

ཡིན། �བས་འགར་�ས་�ི་�ལ་�ང་�བ་མོས་ངའི་དོན་�་�ོད་�ག་ལ་

�ག་གཟེར་དང་མནར་གཅདོ་ཡང་ཡང་གཏོང་ཞིང་། �ས་�གས་ཡདོ་

ད�་�ལ་�་�གས་ནས་ང་རང་ཨ་མ་དང་ཁ་�ལ་�་གཏོང་བའི་

�རོ་བ་ངན་པ་བ�མས་�ང་། ང་རང་�ར་བཞིན་རང་�ས་ཅི་

�ོགས་�ིས་�ོང་�ན་ཨ་མའི་�ས་པོ་ལ་དམ་པོར་འཐམས་

ནས། གནདོ་འ�་དང་འཚ�་བ�ད་�ི་དཀའ་ངལ་གདངོ་

གིས་བ�་བཞིན་རང་གི་ཚ�་�གོ་གི་�ན་བ�ངས་པ་ཡིན།    

ད�ིད་དཔལ་�་མོའི་མ་�མ་�་�འི་�མས་བ�ེ་ཡིས་ངའི་

ཚ�་�གོ་གི་�་�་ལ་བ�་མ་དང་�གོས་དན་མཛད་ཅིང་།  ད�ར་

ག�མ་�དོ་གཤེར་�ིས་�ོབས་པ་བ�ལ་པས། ངས་�ང་འཇིག་�ེན་

འདིར་མཛ�ས་�ག་རེ་�ོན་པར་འབད་པ་�ས་པ་ཡིན། འདི་�ར་ང་རང་

མིག་�ེབ་དབང་ཙམ་ལ་ནར་སནོ་ནས་བ�ན་བ�ིང་གི་�ངོ་�ན་ཨ་མའི་�ག་�ེང་�་ང་

�ལ་དང་བཅས་འ�ག་པའི་�ལ་བ་�ན་�ང་། ནམ་�ན་�ངོ་�ན་ཨ་མའི་བསིལ་�ིབ་

འགོ་ན་ག�གས་གཞི་�ང་ཞིང་ཉག་�་བའི་�་�ན་དག་�ེས་འ�ག་པ་མཐོང་�ས། ང་

ལ་རང་དབང་མེད་པར་ཁོང་དགོད་ལངས་ཤིང་�་རེའི་�ལ་�་ཁོ་ཚ�ར་�ར་ཟའི་ཚ�ག་

འགའ་རེའང་�ས་པ་ཡིན།  

�བས་རེར། �ི�་�ང་ཅོ་ག་ངའི་གམ་�་བབས་ནས་�ན་འཇེབས་�ི་མཛའ་�་

ཐན་�ན་རེ་ལེན་ལ། དེའི་�ས། ངས་ད�ན་ཁ་ཟེར་བའི་�ང་ངར་�ན་པའི་�ས་

ཚ�གས་ཤིག་ཡོད་པ་གཏན་ནས་མ་ཚ�ར་ལ། འཇིག་�ེན་འདིའི་�་དངོས་མཐའ་དག་

གི་འཕོ་འ�ར་�ི་ཆོས་ཉིད་ལ་�ོང་�ན་ཨ་མས་ཁ་ལོ་བ�ར་�ས་པར་འདོད། 

�ནོ་མ�ག་གི་�ང་�་�མོ་པོ་དེ་�ར་�ར་�་�ང་ཞིང་ངའི་�ེད་�གོས་�ི�་�ང་

ཅ་ོགའང་གནས་གཞན་ཞིག་�་འ�ར་སངོ་། ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་མོད་�ངོ་�ན་ཨ་མའི་�ས་

�བོས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་ཞན་�་�ར་ནས་མཐར་ང་དང་གཅེན་ག�ང་ཚ�ར་འཚ�་བ�ད་

�ང་མཁོ་�ོད་�ེད་མ་�བ་པས།  ང་ཚ�འི་�ང་མདགོ་གི་�ས་པོ་དེ་ཡང་རིམ་�ིས་

ཉམས་ནས་སེར་པོར་�ར་སངོ་།  ཡིད་�ོ་བ་ལ།  ནམ་�ན་�ནོ་�ང་�ང་

�ས། ངེད་གཅེན་ག�ང་ཚ�་རང་དབང་མེད་པར་མི་འདདོ་བཞིན་�་ཨ་

མ་དང་�ལ་ཏེ་གནས་གཞན་ཞིག་�་ཆས་དགོས་�ང་། 

�ོན་�ང་�ོམ་པོ་དེ་�ས་ངེས་མེད་�་�ང་བས། གཅེན་

ག�ང་�མས་ལ་བདའ་�ང་བདའ་�ས་ཤིང་། ང་རང་གཅིག་

�་བེམ་རོ་�་�འི་ཨ་མའི་�ས་�ེང་�་ཁེར་�ང་�་�ས། ང་

རང་དངངས་�ག་�ོད་ཨ་མའི་�ས་�ེང་ལ་ཤི་འཐམ་རོ་

འཐམ་�ས་མཐར་�ོན་�་རིང་མོ་དེ་འ�ོལ་ཙམ་�ང་།  ཡིན་

ནའང་ཐོག་མའི་ཁ་བ་འབབ་པའི་ཉིན་མོ་དེར། ངའི་ཉམ་ཐག་གི་

�ས་པོ་དེ་�ང་�་�་ཐེངས་གཅིག་གིས་ཨ་མ་དང་གཏན་�་�ེས། 

�བས་དེར་ངས་ད་གཟོད་འཇིག་�ེན་འདིའི་ཆོས་ཉིད་ལ་�ོག་ཐབས་

�ལ་ཞིང་�ལ་ཕམ་དར་�ད་ཡོད་ཚད་�་འ�ས་�ིས་ཁ་ལོ་བ�ར་པའི་

�ང་བདེན་�ི་ལམ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་�ོགས་སོང་། 

ད་ནི་ང་རང་མ་�མ་དང་ཁ་འ�ལ་རན་སངོ་། ཞེན་ཆགས་དང་ནོངས་འ�ོད་མེད་

པར་�ལ་�་གཞན་ཞིག་ལ་ཆས་དགོས། �ི་ལརོ། ང་�ར་ཡང་�ང་མདགོ་གི་ཕ་ོཉ་ཞིག་

�་�ར་ནས་�ལ་�་དེའི་མཛ�ས་�ན་�ི་�བ་ཆ་ཞིག་�་འ�ར་ངེས།  གནས་�བས་�་

བདེ་མོ་�ོས། ངའི་�མས་�ན་�ི་མ་�མ་�ངོ་�ན། ངའི་སེམས་ཁོང་གི་�ི�་�ང་ཅ་ོ

ག  ང་རང་འདི་�ར་�གས་བསམ་�ི་ཆེད་�་ལམ་ལ་ཆས་འ�།ོ 

ཞེ་�་�ིབ་�ས་བཞིན་�་འ�ེལ་བ་དང་།།

ལས་དབང་�་�ན་བཞིན་�་�ེལ་བ་ཡི།།

�་ཚ�་གནམ་�ི་�ལ་ཚ�གས་�་བོ་ཡིན།།

མིན་ན་ས་ཡི་�ལ་ག�ང་�་བོ་ཡིན།།

ཡིད་ཆེས་�བ་རི་བཞིན་�་བ�ན་པ་དང་།།

མཛའ་བ�ེ་�་མཚ�་བཞིན་�་ཟབ་པ་ཡི།།

�་ཚ�་ལམ་�ག་དཔའ་བོ་�ལ་ཆེན་ཡིན།།

མིན་ན་རི་�ེ་གཅིག་གི་སོ་བ་ཡིན།།

རིགས་ཞེན་�ོ་�ེ་བཞིན་�་འཐས་པ་དང་།།

རེ་བ་རི་བོ་བཞིན་�་བ�ིད་པ་ཡི།།

�་ཚ�་�ག་ལ་འཕངས་པའི་མདའ་མོ་ཡིན།།

མིན་ན་ནགས་ལ་�ད་པའི་�་�ག་ཡིན།།

འ�ན་མ་ཚར་དཀར་བཞིན་�་ཡག་པ་དང་།།

མ�ན་�ོངས་�་ཐང་བཞིན་�་ཡངས་པ་ཡི།།

�་ཚ�་ར་བ་གཅིག་གི་�ག་�་ཡིན།།

མིན་ན་རི་མགོ་གཅིག་གི་�ང་ཚ�གས་ཡིན།།

ང་ཡི་ལག་པར་�ོད་རང་འ�་བ་དང་།།

�ོད་�ི་ད�ང་བར་ང་ཡང་ཁེན་པ་ཡི།།

�་ཚ�་�ན་ཐག་གཅིག་གི་�ེང་བ་ཡིན།།

མིན་ན་�ོང་མགོ་གཅིག་གི་སིལ་ཏོག་ཡིན།།

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་�ེ་ཁོག་�ོང་

མི་རིགས་�ོབ་འ�ིང་དང་པོའི་

མཐོ་གཅིག་འཛ�ན་�་དང་པོ།

•ཨོ་�ན་མཁའ་འ�•ོ 

མཚ�་�ོན་ཞིང་ཆེན་མཚ�་�ོ་�ལ་མི་རིགས་མཐོ་འ�ིང་

གཉིས་པའི་མཐོ་གཅིག་འཛ�ན་�་བ�་གཅིག་པ། 

•�གས་ཐར་�ོ་�ེ•

པའི་�མ་པ་འཁོར་ཡོང་�ེ་རང་ཉིད་�ི་�ོད་ངན་དེ་དག་

ལ་འ�ོད་པ་�ེས།

དེ་ཉིན་ནས་བ�ང་། ངས་�ན་མཆེད་བར་དང་ཡང་

ན་མི་དང་མིའི་བར་ཕན་�ན་རོགས་རམ་དང་ཕན་�ན་

བ�ེ་སེམས་བཅང་�འི་དམ་བཅའ་བ�ན་པོ་བཞག་པ་

ཡིན། ཉིན་དེ་ནི། ང་ལ་མཚ�ན་ན་བག་ཆགས་ཆེས་ཟབ་

ཤོས་དང་བ�ེད་པར་དཀའ་བའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཡིན།         

བོད་�ོངས་�་ས་�ོང་�ེར་�ེ་མོ་�ོང་�ེ་བའི་�ོབ་

�ང་གི་ལོ་རིམ་�ག་པའི་འཛ�ན་�་ག�མ་པ། 

•ཚ�་བ�ན་�་མ•ོ
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པ། བ�་གཅིག་པ་

བཅས་�ི་ཚ�ས20ཉིན་

ཡིན）ཐེངས་གཅིག་

དང་ལོ་�ིལ་བོར་ཐེངས་

� ག ་ ལ ་ �ེ ལ ་ བ ཞི ན ་

ཡོད། ཚགས་པར་རེའི་

རིན་གོང་�ོར0.8དང་།  

ལ་ོ�ལི་བོར་�རོ4.8ཡནི། 

�ོད་གནས། ཟི་ལིང་

�ོང ་�ེར ་མཁར་�བ་

�ལ་�ན་རིན ་ལམ་�ོ ་
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ཚགས་པར》 �ོབ་�ང་

དམའ་རིམ་པར་ངོས་

ནི 2 0 1 2 ལོ ར “ � ་

ཐིགས་གཅིག”ཐེབས་

�་ཚ�གས་པས་མ�ན་

�ེན་�ར་ཏེ། ད་རག་

བར་བོད་�ལ་�ི་�ོབ་

�ང་དམའ་རིམ་�ོབ་མ་

�མས་ལ་རིན་མེད་དཔེ་

�ིན་�་�ེལ་པ་ཡིན་ལ། 

བོད་མདོ་ད�ས་ཁམས་

ག�མ་�ི་ན་�ང་དང་

�ིམ་བདག་�མས་�ིས་

དགའ་བ�་ཆེན་པོ་ཐོབ། 

འདིར་ངེད་�ོམ་�ིག་

ཁང་གིས་�ོབ་མ་�མས་

�ི ་ ཚ བ ་ � ས ་ ན ས ་

ཐེབས་�་ཚ�གས་པར་

� ག ས ་ �ེ ་ ཆེ ་ � ་ བ ་

ལགས། 2018ལོ་ནས་

བ�ང ་འ�ོ ་ སོ ང ་ ཅི ་

རིགས་ངེད་དཔེ ་�ན་

ཁང་ནས་གཏང་དགོས་

�བས། གོང་རིམ་ནས་

དཔེ ་�ིན་བཏང་ཆོག་

པའི ་ཆོག ་མཆན ་མ ་

ཐོབ་པས་�་འ�ན་ཡོད་

པ་�མས་�ིས་མངགས་

ཉོ་�་དགོས་པ་དགོངས་

འཇགས་མཛ�ད།

《གངས་�ན་ན་�ང་

ཚགས་པར》�ོབ་�ང་

དམའ་རིམ་པར་ངོས་ནི་

�་གཉིས་རེར（པར་

�ན་�ེད་པའི་�ས་ནི་�་

དང་པོ་དང་ག�མ་པ།

བར་མཚམས་�ོམ་�ིག་པ། 

མཁའ་འ�མ་ཡག

མཛ�ས་རིས་བཀོད་�ིག་པ། 
�ག་འཚ�་�ིད། 


