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$,-T,-/!#-Zë0-T,-2ì#<Ê
:ë-/Y9-X,-º¥Ê À¾¾Æ
¹¥<-Yë/<-%,-bÜ-+0$<-#1ì7Ü-9Ü$-:ß#<Ê
$-/%7-97Ü-7#,-"ß9Ê
$,-T+-`Ü<- +0$<-#1ì7Ü-9Ü$-:ß#<-`Ü #5Ü-I-2±-:ß-#,ë+ý->Ü,Ê
$,-T,-/!#-Zë0-T,-2ì#<-`Ü<- 7oè:-8ë+-&-0(0-bÜ<- •Ü-:ë- À¾¾Æ `Ü- aè+-97Ü-#5Ü<-#,<-+$7hÜ-/-2±- •Ü-:ë-À¾¾Çw À ý7Ü-2é<- ¿ :<-w Á ý7Ü-2é< Á¿ 2±,-2ì+-`Ü-,$-7"ë+- #<:-Yë,-7/+-#,$-Ê
#:-rÜ+-#5Ü<-#,<-#<:-Yë,-0-7/+-/-+$- l$-/+è,-]è- #<:-Yë,-0-7/+-/+è-:<-¸¥<-2ì+-"9- #<:-Yë,-0-7/+-/-%Ü,- T,-2ì#<-`Ü- $,-T+-/!#-Zë0-T,-2ì#<-`Ü
/%7-hÜ0<-+$-7hÜ:-)è- $ë<-:è,-7/+-,Ü->Ü,Ê
"-#<:-bÜ-+ë,-:ß- $-/%7-97Ü-8ë$<-7oè:-ië<-#,<-,$-#6Ü#<-#,$-Ê
$,-T,-/!#-Zë0-T,-2ì#<Ê
7iè0-…ë0->$- ¿¿¿Á *Ü0-.ßÊ
/{æ+-7nÜ,->$- ¾¾ÇÅÃ À ÁÁÂÆÄÁÄÂÄÄÄÅÄÆÄÇÁÁÄÂ¾Å¾Æ
/
/ / / / / /
ý9-7nÜ,->$- ¾¾ÇÅÃ À ÁÁÂÆÄÃ
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l,-2ì9-%,-bÜ-0Ü-<è9Ê
0Ü-ZèÜ7Ü-/IÜ-0*ë$-Ê

{:-8ë$<-+#
7-

{:-8ë$<-#%Ü#-…Ü:Ê

{:-•Ü7Ü-7oè:-#)ë#<ýÊ

Vè9-ZèÊ

5Ü-/7Ü-0Ü-ZèÊ

/E-/{æ+Ê

0Ü-0$-5/<-)ë#Ê

P-Dë#-:<-ZèÊ

$,-T+-/!#-Zë0-T,-2ì#<Ê

{:-#º¥$-IÜ<-5Ü/-+/$-73Ý,Ê

l$-hÜ0<-T,-ZèÊ

hÜ0<-`Ü9Ü$-:ß#<Ê

{:-•Ü7Ü-7oè:-

Vè9-ZèÊ

5Ü-/7Ü-0Ü-ZèÊ

/E-/{æ+Ê

0Ü-0$-5/<-)ë#Ê

P-Dë#-:<-ZèÊ

$,-T+-/!#-Zë0-T,-2ì#<Ê

{:-#º¥$-IÜ<-5Ü/-+/$-73Ý,Ê

l$-hÜ0<-T,-ZèÊ

73Ý,-þë$-T,-ZèÊ

:ë-/Y9-X,-º¥Ê À¾¾Æ

0Ü-2é7Ü- +Ê
#,<-2

\9-/„å,-+$-/6ë-/!ë+-7/+-0Ü!è->è0-gÜ-\9-/„å,-"$-Ê
73Ý,-þë$-T,-ZèÊ

hÜ0<-/6ë-T,-ZèÊ
8ß,-/D,#ë$-7.è:Ê

Ü<-` Ê
hÜ0 ß#<
9Ü$-:

/D, Ê
8ß,- ë$-7.è:
#

hÜ0<-/6ë-T,-ZèÊ

{:-8ë$<-+#7-þÜ+-+ý:-73ì0<Ê
0Ü-2é7Ü#,<-2+Ê

{:-8ë$<-#%Ü#-…Ü:Ê

$,-T,-/!#-Zë0-T,-2ì#<Ê

l,-2ì9-%,-bÜ-0Ü-<è9Ê
0Ü-ZèÜ7Ü-/IÜ-0*ë$-Ê

þÜ+-+ý
:-73ì0

ýÊ
<
)ë#

#

<Ê

༡ ངོ་ དོ །
འ ག་འདི་ མཁྱེན་བ ེ་ཆེ་བའི་ ད ་ཁྐྲིད་བཟང་པོ་གིས་ ིན་གྱིས་
བས་གནང་མི་ ལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། ང་བཅས་རའི་ ལཔོ་རིམ་
ོན་ ་གིས་ མི་སེར་གྱི་ཕན་བདེ་ངེས་བ ན་ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་ ་
རང་འདོད་ ོས་བཏང་ ེ་ མི་ ེ་དཔལ་འ ོར་དང་ ིད་དོན་གྱི་ ེན་
གཞི་ ་གཙོ་རིམ་བ ང་ ེ་ ལེགས་པར་ ོང་གནང་ཡོད། མིའི་ཚེ་
ཚད་ ི་ལོ་ ༡༩༨༥ ་ ལོ་ ༤༧.༥ ཡོད་མི་ལས་ ི་ལོ་
༢༠༠༨ ་ ལོ་ ༦༦.༡ ན་དང་ འ ི་ ག་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཚད་
ི་ལོ་ ༡༩༨༥ ་ བ ་ཆ་ ༢༣ ཡོད་མི་ལས་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨
་ བ ་ཆ་ ༥༩.༥ ན་ ཡར་འཕར་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནགས་
འཚལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ ས་ ན་ ་ བ ་ཆ་ ༦༠ ན་ ོང་དང་
ནང་འཁོད་ ིར་བ ོམས་ཐོན་ ེད་ཀྱི་འཕེལ་ཚད་ ི་ལོ་ ༡༩༨༥
་ ད ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༣༩༢ ལས་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་
ད ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༡,༤༤༣.༣ ་ ཡར་སེང་སོང་མི་དེ་གིས་
ང་བཅའ་རའི་ མཁྱེན་ ་ཆེ་བའི་ ལཔོ་རིམ་ ོན་ ་གི་ ད ་ཁྐྲིད་
བཟང་པོའི་འོག་ ་ བསམ་ ལ་ལས་འདས་པའི་ ཡར་ ས་དང་
གོང་འཕེལ་སོང་ཡོད་པའི་བ ་མཚོན་ ོནམ་མ་ཚད་ ང་བཅས་རའི་
བཀྲིན་ཅན་གྱི་ ད ་ཁྐྲིད་དམ་པ་ མི་དབང་འ ག་ ལ་བཞི་པ་
མཆོག་གི་ གས་ཀྱི་དགོངས་གཏེར་ལས་གྲུབ་མི་ ལ་ཡོངས་
དགའ་ ིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ ལམ་ ོགས་ ་ གས་བ ག་ཡོད།
ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ ས་ཨ་ ག་ར་ ཞི་བདེ་དང་ དགའ་ ིད་ཀྱི་
དཔལ་ ་ལོངས་ ོད་དེ་ ོད་ནི་ཡོད་མི་འདི་ འགྲན་ ་དང་ ལ་
བའི་ ད ་ཁྐྲིད་བཟང་པོ་གིས་ མི་སེར་གྱི་ འ ེལ་གཏོགས་ ་
གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་ ག ང་ ོང་ལམ་ གས་ ་ ཁས་ ངས་དང་
གས་བ ོན་གནང་མི་ ་བ ེན་ཨིན།
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

ད ་ཁྐྲིད་དམ་པ་ མངའ་བདག་ ལ་པོ་མཆོག་ལས་ མི་སེར་ ་
གནང་ ིན་ ོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ི་ཚོགས་ཅན་གྱི་ དམངས་
གཙོའི་རིང་ གས་ གཞི་བ གས་དང་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་གུ་ ག་
གས་བཀོད་གནང་ཐོག་ལས་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཀྱི་ལོ་འདི་ ང་
བཅས་རའི་ ལ་རབས་ནང་ ས་ བས་གལ་གནད་ཅན་ ེ་
འགོ་བ གས་ཅི། ི་ལོ་ ༡༩༧༢ ་ འ ག་ ལ་བཞི་པ་མཆོག་
གིས་ ལ་ཁབ་ ོང་ནིའི་ ག་འགན་བཞེས་པའི་ བས་ མི་སེར་
གྱིས་ ཞི་བདེ་དང་ གོང་འཕེལ་ ང་ཁྐྲིམས་ གཞི་ ེན་ཐོབ་དབང་
་ འ ོ་མ ད་དེ་ར་ ལོངས་ ོད་ གས་ནིའི་དོན་ ་ མི་སེར་ ་
དབང་ཆ་གནང་ནི་དང་ རིམ་གྱིས་འཕེལ་ཏེ་འགྱོ་བའི་ ིད་དོན་ལམ་
གས་ཅིག་ འགོ་བ ག་ནིའི་ དགོངས་བཞེད་གནང་ ག། མཐར་
ག་ ་ མི་སེར་ ་ དབང་ཚད་ ོད་མི་ དམངས་གཙོའི་རིང་
གས་གཞི་བ གས་ཐོག་ ས་ བས་གསརཔ་འགོ་བ གས་མི་དེ་
དེ་བ ང་གི་ དགོངས་འཆར་ཟབ་མོ་ཨིན་པས། ་མཚན་འདི་ ་
བ ེན་ ང་བཅས་ཀྱིས་དམངས་གཙོའི་རིང་ གས་ཀྱི་ བ ད་དོན་
དང་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་ གཞི་ ་གལ་ཅན་ ་ ལེགས་ཤོམ་ ེ་
ཧ་གོ་མ་གོ་དང་ ན་ཤེས་ཀྱི་ ོ་ལས་ དག་ ང་བ ེད་མི་དེ་གིས་
ང་བཅས་དང་ ང་བཅས་རའི་ ཨ་ལོ་ ་གི་ ཕན་བདེ་ཐག་བཏོག་ནི་
ཨིནམ་མ་ཚད་ འ ག་ ལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ཡང་ ལ་ཁབ་ཀྱི་
མ་འོངས་གནས་ ངས་འདི་ མི་སེར་ ་གི་ ལག་པར་ཨིནམ་ ེ་
ཆ་བཞག་གནངམ་ཨིན། འ ག་ ལ་ ་པ་མཆོག་གིས་ དམངས་
གཙོའི་རིང་ གས་འདི་ ིད་དོན་དང་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ་གི་
ོར་ལས་ ངམ་གཅིག་མེན་པར་ བ ི་མཐོང་ ་ གལ་ཆེཝ་ ེ་
གཙོ་རིམ་བ ང་གནང་ ེ་ཡོད། ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་གཟེངས་ གས་ཐོབ་
མི་ཅིག་གིས་ དམངས་གཙོ་བོའི་རིང་ གས་འདི་ ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་
བ ི་མཐོང་དང་ དལ་དབང་དང་ འ ེལ་གཏོགས་ཀྱི་ རང་བཞིན་

1

ཁྱད་བ ད་ དེ་ལས་ ག ང་འགན་ཁུར་ཅན་དང་ འགན་འཁྐྲི་ཅན་
ཅིག་བཟོ་མིའི་ བ ི་མཐོང་ཨིན་པའི་ཁར་ ག ང་གིས་ ཕན་ཐོགས་
ཅན་གྱི་ ཁག་འགན་ཡོད་མེད་ཐག་བཏོག་ནི་དང་ དགོས་མཁོ་དང་
ཐོབ་དབང་ ་འགན་ ་ ཧ་གོ་ གས་མི་ ་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན་པས།
དེ་འབདཝ་ལས་ ག ང་གི་འགན་ཁུར་འདི་ ག ག་ ེ་དང་ ལམ་
གས་གཞི་བ གས་འབད་ནི་ ་ ངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་
དམངས་གཙོའི་རིང་ གས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་ ་ སེམས་ཁར་ངེས་
བ ག་ ེ་ མི་སེར་ ་ ་ཁྐྲིམས་ལས་བ ེན་པའི་ ཐོབ་དབང་ ་
ཐོབ་ གསཔ་བཟོ་ནི་དང་ དེ་གི་ཁག་འགན་དང་ འགན་འཁྐྲི་ ་
ག ང་ ་ཡོདཔ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། དེ་གི་གྲུབ་འ ས་བཏོན་ཐབས་ ་
ང་བཅས་རའི་ ི་ བ་ཀྱི་ འགན་ཁུར་འདི་ ས་ ོབས་ཅན་གྱི་
དམངས་གཙོའི་རིང་ གས་ཀྱི་ གཞི་འགྱམ་ ིང་ ིང་བ ག་ནི་དེ་
ཨིནམ་མ་ཚད་
ལ་ཡོངས་དགའ་ ིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་
དམིགས་ ལ་འགྲུབ་ཐབས་ ་ ག ང་ ོང་ལེགས་ ན་གྱི་ ཆ་
ཤས་ཨིན་མི་ ངན་ ད་བཀག་ནི་འདི་ དམངས་གཙོའི་རིང་ གས་
ས་ ོབས་ཅན་བཟོ་ནི་གི་ ཆ་ ེན་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཞི་བའི་མི་
ེ་བ ིས་ཏེ་ ཁྱད་རིག་གི་ ་ཆ་མཉམ་དང་ གནས་རིམ་ག་རའི་ནང་
ག ང་ ོང་གི་ ཁྱད་ཆོས་ཆ་མཉམ་གྲུབ་འ ས་ཅན་ བཟོ་ གས་མི་
ང་ ོད་ ན་པའི་ འགོ་ཁྐྲིདཔ་དགོ་ནི་དེ་ གནད་འགག་ཅན་ཅིག་
ཨིན། མི་དབང་འ ག་ ལ་བཞི་པ་དང་ ་པ་ཡབ་ ས་གཉིས་ཀྱིས་
ངན་ ད་བཀག་ནི་ ་ ཁས་ ངས་གནང་མི་འདི་ ག ང་གསརཔ་
གིས་ འ ོ་མ ད་དེ་ར་ ངན་ ད་ ་ ་ལས་བཟོད་བ ན་མེད་
པའི་ ིད་ ས་བ མས་གནང་ཡོད། གལ་ ིད་ ངན་ ད་དེ་ འ ོ་
མ ད་དེ་ར་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་བ་ཅིན་ འ ་མཉམ་དང་ ང་བདེན་གྱི་
དམིགས་ ལ་ གྲུབ་མི་ གས། མི་ ེ་ ོན་ཆེན་མཆོག་གིས་ ངན་
ད་ཀྱི་ མ་པ་ག་ཅི་བ མ་ཨིན་ ང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ བཟོད་བ ན་
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འབད་མི་ གས་ནི་དང་ ལོ་ངོ་ ་གི་ནང་འཁོད་ ་ ངན་ ད་བཀག་
ནི་དང་ ་མེད་བཟོ་ནི་གི་ ཐབས་ཤེས་གང་ ག་བཏོན་གནང་ནི་
ཨིནམ་མ་ཚད་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ཀྱི་ ོན་པོ་ རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་
རང་སོའི་ ན་ཁག་ནང་ ངན་ ད་མེདཔ་བཟོ་ནི་ ་ ་འགེངས་དགོ་
ཟེར་ ག ངས་གནང་མི་དེ་གིས་ ག ང་གི་ཁ་ ག་ལས་ ངན་ ད་
ོན་འགོག་འབད་ནི་ ་ ཚ་གྱང་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་ ང་ཡི།
ག ང་གིས་ ཁས་ལེན་འབད་བའི་ ིད་ ས་འདི་ ན་མ་རིངམོ་
ཅིག་ལས་ མིག་མཐོང་ལག་བ ང་གི་ གྲུབ་འ ས་བཏོན་གནང་འོང་
མནོ་བའི་ རེ་བ་ཡོད།
་ི ལོ་ ༢༠༠༧ དང་ ༢༠༠༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་
ན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་ ེ་གོང་འཕེལ་དང་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་
བཙག་འ ་ ་འགོ་བ གས་མི་འདི་གིས་ ངན་ ད་ ོར་ལས་གོ་བ ་
ཡང་ ཡར་ ག་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འ ེལ་གཏོགས་པ་ ་ཚོགས་ཀྱི་
ཁ་ ག་ལས་འབད་ ང་ ངན་ ད་བཀག་ནི་གི་ ཁས་ ངས་ཡང་
བ ར་འབད་བའི་མཐོང་ ང་ ང་ཡོད། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་
ཚོགས་ ་ ལས་གཡོགཔ་དག་པ་ཅིག་ དགོཔ་ཡོད་མི་ཡང་ཐོབ་ཅི།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ག ག་ ེ་དང་ དེའི་མཉམ་
གྲོགས་པའི་ མ ན་ལམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ འ ག་གི་ངན་
ད་བཀག་ ོམ་བཅའ་ཁྐྲིམས་ ༢༠༠༦ ཅན་མ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་ ་ འ ོ་མ ད་དེ་ར་ གཙོ་རིམ་བ ངམ་ཨིན། ངན་ ད་ ོན་
འགོག་འབད་ཐབས་ ་ ག ག་ ེ་དང་འ ེལ་བའི་ མ ན་འ ེལ་
དང་ མཉམ་རོགས་ཐོག་ལས་ ངན་ ད་བཀག་དམ་གྱི་ གཙོར་
བ ང་ཐབས་ལམ་ ་དང་ འ ེལ་ཡོད་བཅའ་ཡིག་དང་ ་རིམ་ ་
ིག་བཀོད་འབད་ནི་ ་ གཙོ་བོར་བཏོནམ་ཨིན། རང་མོས་དང་
མ་དག་གི་ བཙག་འ ་ཡོདཔ་ངེས་བ ན་བཟོ་ཐབས་ ་ ལམ་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

བདའ་ ེ་ ོ་ ོན་ལས་རིམ་འགོ་བ གས་ཏེ་ མི་ངོམ་ ་གི་བར་ནའི་
བ ་དོན་ ་ཚོགས་ཀྱི་ ོ་ལས་ ིད་དོན་དང་ ིད་དོན་ནང་གི་ ངན་
ད་ ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་ བ ་ ོད་ཀྱི་ལས་
རིམ་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཅི། ངན་ ད་བཀག་དམ་གྱི་ལས་རིམ་
ལ་ལོ་ཅིག་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཀྱི་ ལ་རབས་ཅན་གྱི་ ལ་བ ད་
རིང་ གས་ ལོ་བ ་འཁོར་བ་དང་ གསེར་ཁྐྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་
ས་ ོན་བ ི་ ང་ ་ནི་དང་འ ེལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཅི། ག་པར་
་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་བདག་ ོང་དང་ འཛིན་ ོང་གི་ལམ་ གས་
འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ ཞིབ་ད ད་འབད་བའི་ ོད་གཞི་གི་
གྱངས་ཁ་ཡང་ ལོག་ བ་ཡར་སེང་སོང་ཡོད། ང་ཁྐྲིམས་ ན་ ེའི་
ཁ་ ག་ལས་ཡང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་གྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ བ་ལོག་
བ ར་ ོད་འབད་བའི་ གནད་དོན་གྱི་ ོར་ལས་ དོགས་སེལ་གནང་
ཡི།
དཔལ་འ ག་ཞིབ་འ ག་ ེ་བ་དང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་
གཉིས་ཀྱིས་ བ ག་ཞིབ་འབད་མི་དང་འཁྐྲིལཝ་ད་ མི་སེར་ ་གིས་
ངན་ ད་འདི་ མ་པ་ ་ཚོགས་ཡོདཔ་ ེ་ མཐོང་ ང་ ང་པའི་
བ ་མཚོན་ ོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ངན་ ད་ ་གི་གྲས་ལས་ ོགས་
ང་དང་ མི་མང་ ་དངོས་ལོག་ ོད་འབད་མི་ མཐོ་ཤོས་ཅིག་
ཨིནམ་ ེ་ ངོས་འཛིན་ ང་ ག། ངན་ ད་ ་ མ་ ད་མི་ ་
ེན་གཙོ་བོ་ར་ བཅའ་ཡིག་ ་ ིང་ ིང་དང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་
པའི་ཁར་ ལམ་ གས་ ོ་ གས་དང་ ངས་གསལ་མེད་པར་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ་བ ེན་ཨིནམ་ ེ་ ངོས་འཛིན་ ང་ཡི། ངན་
ད་འདི་ རང་བཞིན་གྱི་ བ ི་མཐོང་ ་དང་ འ ེལ་གནད་ཡོདཔ་
ཨིན་ ང་ གནས་ ལ་གོ་མི་དང་འཁྐྲིལཝ་ད་ ངན་ ད་ཀྱི་གོ་ བས་
མར་ཕབ་ བ་ནི་གི་དནོ ་ ་ ལམ་ གས་ ་ཚོགས་ ་ ིང་ ིང་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

བཟོ་དགོཔ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་ ང་ཡི། ལ་ ི་ ངས་གསལ་གྱི་
ངན་ ད་མཐོང་ ང་གི་ གོ་རིམ་ཐོ་བཀོད་ཨང་དང་འཁྐྲིལཝ་ད་ ི་
ལོ་ ༢༠༠༦ ་ ལ་ཁབ་ ༡༦༣ གྱི་གྲས་ལས་ འ ག་ ལ་
ཁབ་ཀྱིས་ གས་ ༦ ཐོབ་ ེ་ གནས་རིམ་ ༣༢ ནང་ ད་ཡོད་
མི་ལས་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ལ་ཁབ་ ༡༨༠ གྱི་གྲས་ལས་
གས་ ༥ ཐོབ་ ེ་ གནས་རིམ་ ༤༦ ་ མར་བབས་སོང་ཡོད།
ཨིན་ ང་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ གས་ ༥.༢ ཐོབ་ ེ་གནས་
རིམ་ ༤༥ པ་ནང་ ད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
མི་མང་འགོ་དཔོན་ ་གི་ ་ ོད་བ ར་བཅོས་སོང་མི་དང་ ད་
ཚད་དང་ ན་པའི་ ཉོགས་བཤད་མང་ ་ཐོབ་མི་ དེ་ལས་ ངན་ ད་
བཀག་དམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ ་ ལས་ ེ་ ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཡོད་མི་ ་ ་ བ ་བ་ཅིན་ ིར་བཏང་མི་མང་ ་ ངན་ ད་ ོར་
ལས་ ན་ཚོར་ཡོད་པའི་ བ ་ ོནམ་ཨིན་པས།
ན་ ་འདི་ དམངསགཙོའི་ ་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་ ལ་པོའི་ག ང་གི་
ི་ཚོགས་ནང་ ་ ད་རིས་འགོ་དང་པ་ ལཝ་ཨིན།

༢ ག ང་གི་ དི ་ ས།
་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ གཞི་ ེན་
འགན་ཁུར་ ར་ ་འབད་བ་ཅིན་ མི་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ ང་
ཁྐྲིམས་གོང་ ་བཀུར་ཏེ་ ངན་ ད་ ་ གདོང་ལེན་འབད་དགོཔ་མ་
ཚད་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་ དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ དམངས་
གཙོའི་རིང་ གས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ ིང་ ིང་གཞི་བ གས་འབད་ནི་
འདི་ ག ང་གི་གཙོ་རིམ་ཅིག་ཨིན། ས་ ོབས་ཅན་གྱི་དམངས་
གཙོའི་རིང་ གས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ ིང་ ིང་གཞི་བ གས་འབད་
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དགོ་པ་ཅིན་ དབང་ཚད་ ིར་ ེལ་ལམ་ གས་ ིང་ ིང་བཟོ་ ེ་
ཞབས་ཏོག་མཁོ་ ོད་འབད་ཐངས་ ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་བ ིས་
ཏེ་ རིག་གསར་གྱི་ཐབས་ཤེས་ ་ཚོགས་ཐོག་ལས་ མི་སེར་ ་
དབང་ཚད་ ོད་དགོཔ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་གི་ལམ་ གས་ལེགས་
བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ཀུན་ ོད་དང་ ོད་ལམ་ལེགས་ཤོམ་
ཡོད་པའི་ སེམས་ གས་ཅན་དང་ ངོས་ལེན་ཅན་ ས་ གས་
ཅན་ དེ་ལས་ ོ་གཏད་ གས་པའི་ མི་མང་ལས་ ེདཔ་དགོཔ་
བཞིན་ ་ གཞན་ ་དཔེ་ ོན་བ བ་པའི་ བཟང་ ོད་ ོན་ནིའི་དོན་
་ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ ་དང་ ིད་དོན་འགོ་ཁྐྲིདཔ་ ་གིས་
ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་གི་ གནས་ཚད་བཟོ་དགོ།
ག ང་ ོང་ཚོགས་པའི་ ཁས་ ངས་གསལ་བ གས་ ར་ ་འབད་བ་
ཅིན་ “ངན་ ད་འདི་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བ ང་ཡོད་པའི་ ལ་
ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ དཀའ་ ག་ ིན་མི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་
གོང་འཕེལ་མ་འགྱོ་མི་དང་ ང་ཀ་བཟོ་མིའི་ ་ ེན་གཙོ་བོ་ཅིག་
ཨིན་པའི་ཁར་ བཅོ་ཐབས་མེད་པའི་ནད་གཞི་ཀེན་སར་བ མ་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་ འགོ་དང་འགོ་ལས་ར་ ་མེད་མ་གཏང་པ་ཅིན་ དར་
ཁྱབ་འགྱོ་བའི་ཐོག་ལས་ མི་ ེའི་གཞི་བཟང་མེདཔ་བཏང་ ེ་ ་
ལས་བཀག་མི་ གས། ངན་ ད་འདི་ མི་ ེའི་གཤིས་ངན་ཨིནམ་
ལས་ འདི་གིས་ དཔལ་འ ོར་གོང་འཕེལ་ ་ གནོདཔ་ བ་ ེ་
འ ་མཉམ་མེདཔ་དང་ ད ལ་ཕོངས་མང་ ་ཐོན་ཏེ་ ང་ཁྐྲིམས་
མེདཔ་བཟོ་ མཐའན་མ ག་ ་ མི་སེར་ ང་ཀ་ ་བཀོལ་ ོད་
འབད་འོང་། ངན་ ད་ ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་དེ་ འ ག་པའི་མི་
སེར་ཆ་མཉམ་གྱི་ ི་ བ་འགན་ཁུར་ཨིན་ ང་ ངན་ ད་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ ་ ་ ཉེས་ཁྐྲིམས་བཀལ་ནི་གི་དབང་ཚད་དང་ ཐབས་
ལམ་ ་ ག ང་ ངམ་གཅིག་ ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་
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ང་བཅས་ཀྱི་ སེམས་ཁ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བ ི་མཐོང་དང་ ཐབས་
ལམ་ ་ ་བ ེན་ཏེ་ དབང་ཚད་ཐོབ་མི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་དེ་
ག ང་ ོང་ནི་ནང་ གོམས་ གས་ ད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ངན་ ད་
ོན་འགོག་འབད་ནི་དེ་ བཙག་འ འི་ ་རིམ་ནང་ལས་ འགོ་
བ གས་པ་ཅིན་ ག་ཟེར་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན།”
མི་སེར་ཤེས་ཚོར་ཅན་བཟོ་དགོཔ་འདི་ དམངས་གཙོའི་རིང་ གས་
དང་ ངན་ ད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་ ་ གལ་
གནད་ཅན་ཨིནམ་ལས་ མི་ ེ་ ོན་ཆེན་གྱིས་ག ངས་མིའི་ནང་
“ག ང་འགན་འཁྐྲི་དང་ ཁག་འགན་ཅན་བཟོ་ནིའི་དབང་ཚད་ མི་
སེར་གྱིས་བ ར་ ོད་འབད་དགོ། འདི་འབདཝ་ད་ ག ང་ག་དེ་
འབད་ འགན་འཁྐྲི་ཅན་ བཟོ་ནི་ཨིན་ན? མི་སེར་གྱིས་ ངན་ ད་
མེད་པའི་ག ང་ག་དེ་འབད་བཟོ་ གས་ག? ཤོག་གུ་དང་ ་
ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལས་ ག་ ེ་
དང་ ཁ་ལས་ བ་པའི་ ོའོ་ ངམ་གཅིག་གི་ཐོག་ ་མིན་པར་ མི་
སེར་ ་དབང་ཆ་ཡོདཔ་ ག་དེ་འབད་བཟོ་ནི་ཨིན་ན? གལ་ ིད་
མི་སེར་ ་གིས་ ག་ནི་ཡང་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ ག ང་འགན་འཁྐྲི་ཅན་
བཟོ་མི་ གསཔ་མ་ཚད་ ཁོང་ ་ གནས་ ལ་མ་ཐོབ་པ་ཅིན་ གྲོས་
ཐག་བཅད་མི་ གས་ནི་དང་ བསམ་འཆར་ཡང་བཀོད་མི་ གས་
པའི་ཁར་ ཁོང་ཡང་ ངན་ ད་ ་ བཟོད་བ ན་ཡོད་པའི་མི་ ེ་ ་
འགྱུར་འོང་། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མི་སེར་ ་དབང་ཚད་ཡོདཔ་
བཟོ་ཐབས་ ་ དམངས་གཙོའི་ག ང་གི་དབང་འཛིན་དང་ དབང་
ཚད་མཐོ་ཤོས་ ་གིས་ མི་སེར་གྱིས་ གནས་ ལ་ཐོབ་ནིའི་ གོ་
བས་ཡོདཔ་ ངེས་བ ན་བཟོ་དགོ།” མི་སེར་ཤེས་ཚོར་ཅན་བཟོ་
ཐབས་ ་ གནས་ ལ་ཐོབ་ གསཔ་བཟོ་ནི་དེ་ གལ་ཆེ་ གས་ཨིན།

ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

ག་ ་གནངམ་ད་ ངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྐྲི་ འཇོན་ཐངས་
་དགོཔ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ག ང་གི་ཁ་ ག་ལས་ གང་
མགྱོགས་དང་ དམིགས་དོན་ཅན་གྱི་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནིའི་ཕན་
ཐབས་ ་ དོན་ ིན་དང་ ཕན་ ས་ཅན་གྱི་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་ ོད་
འབད་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་ཐོབ་ ོད་ ་རིམ་ ་ ལེགས་བཅོས་
འབད་དེ་ ཉིན་བ ར་གྱི་ ་ ་ཕན་གནོད་ཡོད་པའི་ གནས་རིམ་ག་
རའི་ནང་ གྲོས་ཐག་བཅད་ཐངས་ཀྱི་ ས་ཚོད་ ་ ཚད་གཞི་བཟོ་ནིའི་
དོན་ལས་ གློག་རིག་གི་ག ང་ ོང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ འཆར་
གཞི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དཀའ་ ག་གི་ཉོགས་བཤད་ ་བསལ་ནི་དང་
ཡིག་ཆ་ ་ བ ་བ ད་དང་ མི་མང་ ་ཐོབ་ གསཔ་བཟོ་ནི་གི་
འཆར་གཞི་ཡོད། ག ང་གིས་ ངན་ ད་བཀག་ཐབས་ ་ གུས་
ཞབས་དང་ དང་འདོད་ཅན་ དེ་ལས་ གཡོ་ ་མེད་པའི་ ཁྱད་རིག་
ཅན་གྱི་ ཞི་གཡོག་པའི་ཚོགས་ ེ་ཅིག་བཟོ་ནི་དང་ གནས་ཚད་མཐོ་
བའི་ཞབས་ཏོག་དང་ གཅིག་ ིལ་ ངས་གསལ་ཡོདཔ་ བཟོ་ནི་གི་
ཁས་ལེན་མཛད་དེ་ཡོད། ེར་ ེ་ནང་ ་ ངན་ ད་ ང་མི་གཙོ་བོ་ར་
ཞི་གཡོག་ནང་ ་ ངན་ ད་ མ་ ད་ཡོདཔ་ལས་བ ེན་ཨིན་པས།

པའི་གྲས་ལས་ དཔེར་ན་ ཀུན་ ོད་དང་ ད ལ་ ིས་ཀྱི་ ཚོགས་
ང་ཅིག་ གཞི་བ གས་འབད་མི་འདི་གིས་ འ ས་མི་ ་གི་ ཀུན་
ོད་ མ་གཞག་ ལ་ ན་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་དང་ ག ང་གིས་ མ་
ད ལ་ ལ་མ ན་ཐོག་ལས་ འཛིན་ ོང་འཐབ་ གསཔ་ངེས་བ ན་
བཟོ་ཐབས་ ་ཨིན།

༣ མི་སརེ ་གྱི་ངན་ ད་མཐོང་ ང་།

ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ ད་ཤེས་ ོགས་དང་
མཐོང་ ང་བ ག་ཞིབ་འགོ་དང་པ་ ི་ལོ་༢༠༠༦ ་བ ་གཉིས་པ་
དང་ ༢༠༠༧ གྱི་ ཝ་དང་པའི་ནང་ ་འགོ་འ ེན་འཐབ་ཅི།
བ ག་ཞིབ་འདི་ནང་ བས་མ་བདེཝ་དག་པ་རེ་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་ མ་
འོངས་པ་ ་ངན་ ད་བཀག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ ་ཕན་པའི་ གནས་
ད་གལ་ཅན་ ་ཐོབ་ཡོད། བ ག་ཞིབ་ བས་ མི་སེར་ཡོངས་
བ ོམས་ ༨༠༠༠ དེ་ཅིག་ ་ ི་བ་ ིས་ལན་འབད་ནི་གི་
དམིགས་གཏད་བ ེད་ཡོད་ ང་ མི་གྲངས་ ༦༦༦༤ (བ ་ཆ་
༨༣) ་ ི་ལན་འབད་་ཡོདཔ་ད་ ི་བའི་ལན་ བ་མི་ མཐོ་ཤོས་
ད་རིས་ ག ང་གསརཔ་གིས་ ག ང་ ོང་ལེགས་ ན་ཡོདཔ་ངེས་ ར་ ག ང་གཡོགཔ་ (བ ་ཆ་ ༣༢) དང་ དེ་གི་ ལ་ལས་
བ ན་བཟོ་ནི་འདི་ འགན་ཁུར་ ་ཅན་ཅིག་ ེ་ ཆ་བཞག་གནངམ་མ་ ཞིང་པ་དང་ནང་གི་ཨམ་ (བ ་ཆ་ ༢༦) ོབ་ ག་ (བ ་ཆ་
ཚད་ གནས་ཚད་མཐོ་བའི་ ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་དང་ གཅིག་ ིལ་ ༢༠) ཐོན་ཡོད།
དམངས་གཙོའི་རིང་ གས་ཀྱི་ གཞི་ ་ ་གིས་ ལམ་ ོན་ཐོག་ མི་
སེར་གྱི་བདེ་ ག་དང་ དཔལ་འ ོར་ ་ གཙོ་བོར་བཏོན་མི་ ག ང་ བ ག་ཞིབ་འདི་གིས་ ངན་ ད་ཀྱི་ མ་པ་མ་འ ཝ་དང་ ་
འཇམ་ གས་ འགན་འཁྐྲི་ཅན་དང་ མ ན་ཏོག་ཏོ་ དེ་ལས་བཅར་ མཚན་ གནས་རིམ དེ་ལས་ ཁྱབ་ཚད་ ་ ངོས་འཛིན་ ང་ཡོད་
ཆོག་ཆོ་བཟོ་ནི་ ་ བ ོན་ གས་བ ེདཔ་ཨིན་མས། འདི་གི་དོན་ ་ པའི་གྲས་ལས་ ོགས་ ང་/ཉེ་རིང་དང་ མི་མང་གི་མ་ད ལ་ལོག་
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་གཉིས་ཆ་རའི་ ོད་ ནང་ག ག་ ོད་ལེན་འབད་མི་ ་ ངན་ ད་ཀྱི་ ་ ེན་ གཙོ་
ནང་ ག ག་ ེ་ལེགས་བ ར་མང་རབས་ཅིག་ འགོ་བ གས་ཡོད་ ཅན་་ཅིག་ཨིནམ་ ེ་ ངོས་འཛིན་ ང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྐྲིམས་ གས་
་ ཉེ་རིང་ཐོག་ལས་ཆ་མ ན་མེདཔ་ ེ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་དང་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨
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ངས་གསལ་མེདཔ་ དང་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་པ་ མི་ ེ་ ་
ཉེན་ ོབ་འཚོལ་བ་
མ་དག་གི་ཚོང་འ ེལ་ལམ་ གས་དང་
བཅའ་ཡིག་ ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པ་ དེ་ལས་ ད ་ཁྐྲིད་ ིང་ ིང་
མེད་མི་ ་ཡང་ ངན་ ད་ཀྱི་ ་ ེན་གཙོ་ཅན་ཅིག་ ེ་ ངོས་འཛིན་
ང་ཡོད། བ ག་ཞིབ་དང་འཁྐྲིལཝ་ད་ ད ལ་ཕོགས་ ང་ ་ཡོད་
མི་ ་བ ེན་ ངན་ ད་ ངམ་ཨིན་ཟེར་ ངན་ ད་ གས་མི་ ིར་
བཏང་གི་མནོ་ གས་ཡོད་མི་བ མ་མིན་པར་ ་ ེན་གཙོ་བོ་ར་
འདོདཔ་ཆེ་ གས་མི་ ་བ ེན་ཨིནམ་ ངོས་འཛིན་ ང་ཡོད། བ ག་
ཞིབ་འདི་གི་གྲུབ་འ ས་ཀྱིས་ ལ་ ིའི་ཉམས་ ོང་ ་ ད ལ་
ཕོགས་ ང་ ་ཡོད་མི་དང་ ངན་ ད་གནས་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
འ ེལ་བ་ཐད་ཀར་ ་མེད་པའི་ ངོས་འཛིན་ ང་མི་ ་ ན་ཐབས་
འབད་ཡོདཔ་ད་ བ ག་ཞིབ་ བས་ ལན་ བ་མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་
འབད་བ་ཅིན་ ཞབས་ཏོག་གི་ མ ན་ ེན་ཐོབ་ཐབས་ ་ རང་སོའི་
མ ན་ལམ་དང་ ་ད ལ་གྱི་ཐབས་ལམ་གཉིས་ཆ་ར་ མངོན་
གསལ་ཆེཝ་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འབདཝ་ཨིན་ཟེར་
བ་ཨིན་པས། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་དང་ དཔལ་འ ག་
ཞིབ་འ ག་ ེ་བ་གཉིས་ཀྱིས་འབད་མི་ ངན་ ད་བ ག་ཞིབ་ཀྱི་ གྲུབ་
འ ས་ ་དང་ ངན་ ད་ཀྱི་གནད་དོན་ ་ནང་ གཅིག་གིས་གཅིག་
་ བདེན་ ོར་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་ ང་ཡོད།

འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་འཐོན་ དི ་པ་ཨིན། ཐིག་ཁྐྲམ་ ༡ པ་གིས་
ཞབས་ཏོག་མཁོ་ ོད་ ་ནང་ ་ེ ཚན་ ་གི་ གནས་རིམ་གསལ་ ོན་
འབདཝ་ཨིན།

“མི་མང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་ མཁོ་སྤྲོད་འབད་ནི་
འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་
དཔེ་མཚོན་ཨིན།”
བཀོད་ཁྐྲམ་ ༡: ངན་ ད་ མ་པ་ ་གི་མཐོང་ ང་།

ངན་ ད་ཀྱ་ི མ་པ།
ེར་གྱི་ཁེ་ཕན་དོན་ལས་ མི་མང་གི་ག ག་ ེ་ ་ ེར་ ་ ོད་ཡོདཔ།
མཁོ་ བ་ནང་ ེར་དང་ ེར་གྱི་བར་ན་ གཡོ་ ་འབད་བ།
འ ག་མི་གིས་ ི་མི་ ་ ཚོང་འ ེལ་ཆོག་ཐམ་གླ་ཐོག་ ོད་པ།
འ ག་མི་ ་གི་བར་ན་ ཚོང་འ ེལ་ཆོག་ཐམ་གླ་ཐོག་ ོད་པ།
མཁོ་ བ་ནང་ མི་མང་དང་ ེར་གྱི་བར་ན་ གཡོ་ ་འབད་བ།
མི་མང་གི་ ་དངོས་ ལོག་ ོད་འབད་བ།
མི་མང་གི་མ ན་ ེན་ ལོག་ ོད་འབད་བ།
ངན་ ད་ ་ཆེད་དམིགས་བ ེད་དེ་ གྲོས་ཆོད་དང་ དང་ལེན་ ་
དོན་ཆེད་འབད་ར་ ན་འགྱངས་བཞག་པ།
རང་བཞིན་ཐོན་ ེད་ ་ ལོག་ ོད་འབད་བ།
མི་ ོབས་ལོག་ ོད་འབད་བ།
ཞབས་ཏོག་མཁོ་ ོད་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་འཁྐྲིལཝ་ད་ ཤེས་རིག་ ན་ ནང་ག ག་ ་ དོ ་ལེན་འབད་བ།
ཁག་འདི་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་ ོད་འབད་མི་ ལས་ ེ་ ་གི་གྲས་ལས་ མི་མང་གི་མ་ད ལ་ ལོག་ ོད་འབད་བ།
ེདཔ་ ་ བ ག་ནི་དང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་
ོ་ གས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་གི་འོག་ལས་ར་ གསོ་བའི་ ན་ཁག་དང་ ལས་
གནས་སོར་གཏང་ནིའི་ནང་ ོགས་ ང་དང་ ཉེ་རིང་ ེ་བ།

སོ་ནམ་ ན་ཁག་ དེ་ལས་ ནང་ ིད་དང་ ོལ་འཛིན་ ན་ཁག་ ་
ཨིན་པས། ཤེས་རིག་དང་ གསོ་བ་ སོ་ནམ་གྱི་ ེ་ཚན་ ་ མི་སེར་
་ གལ་ཆེ་བའི་ལས་ ེ་ཨིནམ་ལས་ འདི་བ མ་མའི་གྲུབ་འ ས་
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ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨
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ཐིག་ཁྐྲམ་ ༡: ཞབས་ཏགོ ་མཁོ་ དོ ་འབད་མིའ་ི ནང་
ངན་ ད་འདི་ ལས་ཚོགས་ཆ་མཉམ་གྱི་ གནས་རིམ་ག་རའི་ནང་
ལས་ ་ེ ་གི་གནས་རམི །
ཁྱབ་ཆེར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ངན་ ད་ལག་ལེན་འདི་ ལས་ཚོགས་ཆ་
ལས་ ེ།
ལན་ བ་མི། བ ་ཆ། མཉམ་གྱི་ འ ིང་རིམ་དབང་འཛིན་ནང་ མཐོ་ཤོས་ཡོད་པའི་ ངོས་
དགེ་འ ན་གྲྭ་ཚང་།
༡
༠.༡ འཛིན་ ང་ཡོད།
ི་འ ེལ་ ན་ཁག།
༥
༠.༣ ངན་ ད་ཀྱི་གནས་ ངས་ད ེ་ད ད་འབདཝ་ད་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ་
ལས་མི་དང་ མི་ ོབས་ ན་ཁག།
༡༣
༠.༧ གི་ནང་འཁོད་ ་ ངན་ ད་ཀྱི་གནས་ ངས་ཡར་འཕར་སོང་ཡོད་
ཞབས་ཏོག་ ན་ཁག།
༡༤
༠.༨ པའི་ ངོས་འཛིན་ ང་ཡོདཔ་ད་ ལན་ བ་མི་ བ ་ཆ་ ༤༣.༨ དེ་
ད ེ་ཁག་མེད་པའི་ལས་ ེ།
༡༤
༠.༨ ཅིག་གིས་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ་གི་ནང་འཁོད་ ་ ངན་ ད་ཡར་
རང་ ོང་ལས་ ེ་ །
༣༥
༡.༢ འཕར་འགྱོ་བའི་མཐོང་ ང་ ང་ཡི་ཟེར་ བཀོད་ཡོད་ ང་ བ ་ཆ་
བ ་དོན་དང་བ ད་འ ེལ་ ན་ཁག།
༢༤
༡.༣ ༣༣.༨ དེ་ཅིག་གིས་ ར་ག་ཨིནམ་ ེ་ར་འ ག་ཟེར་བཀོད་ ག།
བ ན་ ས་ ན་ཁག།
༢༧
༡.༥
བཀོད་ཁྐྲམ་ ༢: ངན་ ད་ མ་པ་ ་གསི ་མཐོང་ ང།
གྲོང་ ེ་ལས་འཛིན།
ེར་ ེ།
ད ལ་འ ེལ་ལས་ཁངདང་ལས་འཛིན།
ད ལ་ ིས་ ན་ཁག།
ོང་ཁག་བདག་ ོང་།
དམག་ ེ།
ང་ཁྐྲིམས་ ན་ ེ།
ནང་ ིད་དང་ ོལ་འཛིན་ ན་ཁག།
སོ་ནམ་ ན་ཁག།
གསོ་བའི་ ན་ཁག།
གསལ་བཀོད་མ་འབད་བའི་ལས་ ེ།
ཤེས་རིག་ ན་ཁག།
ཡོངས་བ ོམས།

ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

༥༡
༩༡
༡༠༣
༡༠༦
༧༡
༡༥༤
༡༠༠
༢༢༨
༢༥༦
༤༢༧
༥༨༣
༦༣༤
༢༩༦༤

༢.༧
༣.༡
༣.༥
༣.༥
༣.༨
༥.༢
༥.༤
༡༢.༣
༡༣.༨
༢༣
༣༡.༤
༣༤.༢
༡༥༩.༨

“རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ གོང་འཕེལ་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ལུ་
རག་ལསཔ་མ་ཚད་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་འདི་ དཔེ་བལྟ་རུང་བའི་
འགོ་ཁྲིདཔ་ལུ་རག་ལས། འདི་འབདཝ་ལས་ དཔེ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལས་
འགོ་ཁྲིད་འབད།”
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༤. ལ་ འི ི་མཐོང་ ང་: ལ་ ི་ ངས་གསལ་
གྱི་ ངན་ ད་མཐོང་ ང་གི་ བ ་ ནོ ་
གནས་རིམ།
འ ག་ ལ་ཁབ་འདི་ ི་ལོ་ ༢༠༠༦ ་ གས་ ༦ ཐོབ་ ེ་
གནས་རིམ་ ༣༢ ནང་ ད་ཡོདཔ་ ེ་ ལ་ ི་ ངས་གསལ་གྱི་
ངན་ ད་མཐོང་ ང་གི་ཐོ་ནང་ འགོ་དང་པ་ བཀོད་ ག། ཨིན་ ང་
ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ གས་ ༥.༠ ཐོབ་ ེ་གནས་རིམ་ ༤༦
་ མར་བབས་སོང་ཡོདཔ་ད་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ གས་ ༥.༢
ཐོབ་ ེ་ ལོག་ ེ་ར་གནས་རིམ་ ༤༥ ་ཡར་སེང་སོང་ཡོད།
ལ་ ི་ ངས་གསལ་གྱི་ ངན་ ད་མཐོང་ ང་ནང་ ི་ལོ་ ༢༠༠༦
་ ལ་ཁབ་ ༡༦༣ དང་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ དང་ ི་ལོ་
༢༠༠༨ ་ ལ་ཁབ་ ༡༨༠ ་ གནས་རིམ་བཟོ་ ག། ཨེ་ཤི་
་དང་ པེ་སི་ཕིཊ་ ང་ ོགས་ནང་ འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱིས་ ི་ལོ་
༢༠༠༦ ་ ལ་ཁབ་ ༢༢ ཀྱི་གྲས་ལས་ གནས་རིམ་ ༧ པ་
ནང་ ད་ཡོདཔ་ད་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ལ་ཁབ་ ༣༢ ཀྱི་གྲས་
ལས་ གནས་རིམ་ ༡༠ པ་ དེ་ལས་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ ལ་
ཁབ་ ༣༢ ཀྱི་གྲས་ལས་ གནས་རིམ་ ༩ པ་ཐོན་ཡོདཔ་ད་ ལ་
ཁབ་ ༢༢ དེ་ཅིག་གིས་ གས་ ༥ གི་མན་ཆད་ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་
ངན་ ད་མཐོ་ཤོས་ཡོདཔ་ ེ་ ངོས་འཛིན་ ང་ ག།

འ ག་ ལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ ངན་ ད་མེད་པའི་ ལ་ཁབ་
ཅིག་ ེ་བཟོ་ཐབས་ ་ འ ག་པའི་མི་སེར་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ རང་
སོའི་སེམས་ཁར་དང་ དང་ལེན་ནང་ ངན་ ད་ཀྱི་གནས་རིམ་མར་
ཕབ་ བ་ནི་གི་ འགན་ཁུར་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།

༥. ངན་ ད་བཀག་ མོ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱ་ི དི ་ ས་
དང་དམིགས་དནོ །

ལ་ཁབ་ནང་ ངན་ ད་བཀག་ནི་དང་ གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་
་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཐབས་ལམ་ ་ ཆ་མཉམ་བཏོན་དགོ་པའི་
འགན་དབང་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་
ཚོགས་ཀྱིས་ མི་ ེ་ ་ དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ མ ན་ཏོག་ཏོ་ དེ་ལས་
ངན་ ད་མེདཔ་བཟོ་ནི་ ་ བ ོན་ གས་བ ེདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་
ད ེ་འབད་བ་ཅིན་ མཉམ་འ ེལ་ནང་ དམ་ཟབ་བཟོ་ནི་དང་ མི་
མང་/ ེར་ ེ་ ་ནང་ ངན་ ད་ཀྱི་ཐབས་ ས་/ཐབས་ལམ་ ་ གཙོ་
བོ་བཏོན་ཐོག་ལས་ ངན་ ད་ ་མེད་གཏང་ནི་ ་ དམིགས་གཏད་
བ ེདཔ་ཨིན། ཨིན་ ང་ ངན་ ད་ ་ གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་ཐད་
ག ང་གིས་འགོ་ཁྐྲིད་ཐོག་ལས་ འགན་ཁུར་མཉམ་ བ་འབག་དགོཔ་
ཨིན། འ ེལ་གཏོགས་འབད་མི་ ་དང་ མི་མང་ལས་ ེ་ མི་མང་ེར་གྱི་ལས་ ེ་ མི་མང་- ེར་-ཞི་བའི་ལས་ ེ་-བ ་བ ད་ དེ་
ལས་ ངད་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་-མི་མང་- ེར་-ཞི་བའི་ལས་
ེ་-བ ་བ ད་ ་ ཆ་མཉམ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་ ེབ་ ིང་ ིང་
འ ག་ ལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་ཆོས་ ན་གྱི་ ལ་ཁབ་ ང་ཀུ་ཅིག་དང་ བཟོ་ནི་དེ་ ངན་ ད་བཀག་ནིའི་ཐབས་ལམ་ ་ ན་བ ན་ཅན་
ལ་ཡོངས་དགའ་ ིད་དཔལ་འཛོམས་ ་གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་ ད ་ གནས་ནི་ ་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།
འཁྐྲིད་བཟང་པོ་གིས་ ོང་ ེ་ཡོདཔ་ལས་ ོ་ཨེ་ཤི་ ་ ང་ ོགས་ནང་
ངམ་གཅིག་གིས་མ་ཚད་པར་་ འཛམ་གླིང་ ལ་ཁབ་ ་གི་གྲས་
ལས་ཡང་ ངན་ ད་ ང་ཤོས་ཡོད་པའི་ ལ་ཁབ་ཅིག་ ེ་བཞག་དགོ།
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ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ ིད་ ས་ ་ཡང་:* ངན་ ད་བཀག་ མོ ་གྱི་ ན་ཚརོ །
མི་མང་ ་ ཡོངས་གསལ་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་ ིན་ནི་དང་ གོ་བ འི་
ལས་རིམ་ ་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ མི་སེར་ཤེས་ཚོར་ཅན་
བཟོ་ ེ་ ངན་ ད་ ་ བཟོད་བ ན་མེད་པའི་གོམས་གཤིས་ཡར་
ག་གཏང་ནི་འདི་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་གྱི་ ིད་ ས་གནད་འགག་
ཅན་ཅིག་ཨིན། ན་གཞོན་དང་ ོབ་དཔོན་ བ ་བ ད་ མི་ ེའི་
འགོ་ཁྐྲིདཔ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ ེར་ ེ་ དེ་ལས་ ིར་བཏང་
ཞི་བའི་མི་ ེ་ ་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་མ ན་ ོགས་དང་ དམིགས་
གཏད་ཅན་ཅིག་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱི་ལས་རིམ་ ་གི་ དམིགས་དོན་ངོ་
མ་ར་ ིར་བཏང་མི་སེར་ ་གིས་ ན་ཤེས་བཏོན་བ ག་ནིའི་དོན་
་ ངན་ ད་ཀྱི་གནད་དོན་ ་ ཧ་གོ་ གསཔ་བཟོ་ནི་ཨིནམ་ད་ དེ་
ཡང་ ངན་ ད་ ་བ ེན་ ཉེས་ ོན་ ང་མི་ ་གིས་ བཀག་ གས་
ནི་དང་ ན་ ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ངན་ ད་ ་ གདོང་ལེན་འབད་
ནིའི་གལ་གནད་ ་ ཁོང་རའི་ གཞི་ འི་ ིག་གཡོག་ཅིག་ཨིནམ་
ཧ་གོ་ གསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ཨིན།
*
ོན་འགོག།
ངན་ ད་ ེལ་མི་ འགོ་ཁྐྲིདཔ་དང་ འཛིན་ ོང་ བདག་ ོང་ དེ་
ལས་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་ ་རིམ་ ་བ ིས་ཏེ་ འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེདཔ་ ་གི་
གས་མ ན་ ོན་ ་ བཅོ་ཁ་ བ་ཐོག་ལས་ ངན་ ད་བཀག་ནི་དེ་
གནད་འགག་ཅན་ཅིག་ཨིན། ལམ་ གས་ནང་ ོན་ཡོད་མི་ ་ བཅོ་
ཁ་ བ་ཐོག་ལས་ ངན་ ད་ཀྱི་གོ་ བས་ ་ མར་ཕབ་ བ་དགོཔ་
ཨིན། འདི་བ མ་མའི་ བ ར་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དོན་ངོ་མ་ར་ ་
འགན་དང་ འགན་ཁུར་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནིའི་ ་རིམ་ དེ་ལས་
བཅའ་ཡིག་དང་ ིག་གཞི་ ་ནང་ ངས་གསལ་ཅན་བཟོ་ནི་དང་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

དགོས་མཁོ་འ ང་པ་ཅིན་ ་རིམ་ ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ནིའི་དོན་
་ཨིན། གནད་དོན་ ོམ་གཞན་ ་ མི་མང་ལས་ ེདཔ་ ་ལས་
དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ ངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྐྲི་ཅན་
བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ ཐབས་ལམ་ ་ཨིན།
ོན་འགོག་གི་ ཐབས་ཤེས་གཞན་དེ་ ངན་ ད་ཀྱི་ ་ ་ ཟད་འགྲོ་
ི་ གས་དང་ ཉེན་ཁ་ཅན་བཟོ་ནི་དེ་ཨིནམ་ད་ གསང་བའི་ཐོག་བ ་
ཞིབ་དང་ ་ ོག་འབད་ནི་ ་ ་བ ན་བཟོ་ནི་ ་ མཉམ་འ ེལ་
དམ་ཟབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཁྐྲིམས་ཡིག་ ་ ས་མ ན་བཟོ་ ེ་
བ ར་ ོད་འབད་མི་ ལས་ ེ་ ་གིས་ གྲོས་ཐག་བཅད་དེ་ ིང་
ིང་དང་ མགྱོགས་ གས་ ེ་ ངོས་ལེན་འབད་ གསཔ་བཟོ་ནི་དེ་
ཡང་ གལ་ཆེ་ གས་ཅིག་ཨིན། ངན་ ད་ཀྱི་ ་ངན་འབད་བ ག་
པའི་ མི་ ་ཡང་ ངན་ ད་འཐབ་མི་ ་བ མ་ ེ་ར་ ཉེས་ཁྐྲིམས་
འ ་མཉམ་དང་ ཡང་ན་ དེ་བ་ ག་ཐེབས་བཀལ་དགོ།
* ཞིབ་ད ད།
ངན་ ད་བཀག་དམ་གྱི་ ཁྐྲིམས་ཡིག་ ་ ས་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་
དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མངོན་གསལ་ཆེ་བའི་ ཞིབ་ད ད་གྲུབ་འ ས་ ་
ཡང་ ང་བཞིན་ ་ཡོད། ཉོགས་བཤད་འཛིན་ ོང་འབད་ནི་དེ་
ལམ་ གས་ ་ བཅོ་ཁ་ བ་ནི་དང་ ཧ་གོ་བ ག་ཐོག་ལས་ ངན་
ད་བཀག་ཐབས་དང་ ཞིབ་ད ད་འགོ་བ གས་ཀྱི་ གཞི་གནས་
གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། བ་ ོར་ཅན་གྱི་ ཞིབ་ད ད་འབད་ནི་དེ་
གཙོ་རིམ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། ཞིབ་ད ད་ ་ ཆ་མཉམ་ར་ འ ོག་
ེལ་དང་ དགའ་མ ན་ ཡང་ན་ ོགས་ ང་ ཡང་ན་ ཉེ་རིང་གི་
ཐོག་ལས་མིན་པར་ ཁྐྲིམས་མ ན་དང་ ཁྱད་རིག་ དེ་ལས་ གལ་
གནད་བ ི་ཐོག་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ཨིན། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་
ཚོགས་ཀྱིས་ ས་ གས་ཅན་དང་ ཕན་ ས་ཅན་གྱི་ གསང་བའི་
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ལམ་ གས་ཅིག་ གཞི་བ གས་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ་ ་འབད་
བའི་བ ང་ཡོད།
* ལས་ཚགོ ས་ཀྱ་ི ལམ་ གས
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ གཞི་བ གས་འབདཝ་ལས་ ར་
ིད་ ས་གལ་ཅན་ཅིག་ ཁས་ ངས་འབད་མི་དེ་ཡང་ གཅིག་ ིལ་
དང་ དད་དམ་ བ ོན་བ ལ་ སེམས་ གས་ དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་
ཅན་གྱི་ གནས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཡོད་མི་ མ ན་ལམ་ཅན་གྱི་ ེ་ཚན་
ཅིག་བཟོ་ ེ་ ག ག་ ེའི་མིང་གཏམ་ ཡར་ ག་གཏང་ནི་དེ་ཨིན།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ ད་ཀྱི་གདོང་ལེན་ནང་
ད ེ་ ོན་བ བ་པའི་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་ འགོ་ཁྐྲིད་ཐོག་ལས་ མི་
མང་གི་ ོ་གཏད་དང་ ཡིད་ཆེས་ དེ་ལས་ བ་ ོར་ ་ ཐོབ་ནི་
་ སེམས་ གས་བ ེདཔ་ཨིན། མི་མང་གི་ བ་ ོར་དེ་ ཨ་ ག་
ར་ ངན་ ད་བཀག་དམ་ལས་ ེའི་ སེམས་ གས་དང་ འབད་
ོལ་བ མ་ཅིག་ཨིན།

ཚོར་སེམས་ གས་ རང་གི་གུས་ཞབས་ རང་གི་ ིག་ཁྐྲིམས་ ཁྱད་
རིག་གི་གནས་ཚད་མཐོ་ གས་ ད་བ ལ་དང་ ཁྱད་པར་བཟོ་
གས་པའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ དེ་ལས་ མི་ངོ་སོ་སོ་ ་
གསར་གཏོད་འབད་ནིའི་ གོ་ བས་ ིན་ནི་ ་ ག ག་ ེ་ཡར་ ག་
གཏང་ནི་ ་ གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་
ཀྱིས་ འདི་བ མ་མའི་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མཐའ་ ོང་འབད་
ནི་ ་ ན་ཤེས་ཐོག་ལས་ འ ོ་མ ད་དེ་ར་ བ ོན་ གས་བ ེད་
ནི་ཨིན།

ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ གོ་བ ར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འཚོགས་པའི་
བས་ གནད་དོན་གཞན་གྱི་གྲངས་ ་ ལས་ཚོགས་འཛིན་ ོང་གི་
ཐབས་ཤེས་འགོ་བ གས་མི་དེ་ཡང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་
ཚོགས་ཀྱི་ འཆར་ ང་དང་ དམིགས་དོན་ བ ི་མཐོང་ འགན་
དབང་གཞི་བཀོད་ དེ་ལས་ དགོས་མཁོ་བ ར་བཅོས་ ་ ལོག་
རིམ་བ ིག་འབད་ནི་ ངམ་གཅིག་མིན་པར་ དེ་བ་གལ་ཆེཝ་ ེ་
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་ ེདཔ་ཆ་མཉམ་གྱིས་
༦. ལས་རམི །
ག ག་ ེའི་ ིད་ ས་དང་ བ ི་མཐོང་ ་གི་ བདག་དབང་ལེན་
༦.༡ ག ག་ ་ེ དང་འ ལེ ་བའི་གངོ ་འཕེལ།
ཐབས་ ་ཨིན། དེ་བ ང་ གལ་ཅན་གྱི་ འཛིན་ ོང་གནད་དོན་ ་
༦.༡.༡ ལས་ཚགོ ས་ཀྱ་ི ལམ་ གས་ ངི ་ ངི ་བཟོ་ནི།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་ གས་ཅན་དང་ ཡིད་ ཡང་ གཞི་བཀོད་བ ར་བཅོས་དང་ ཡང་ཅིན་ བདག་ ོང་གི་ ་
ཆེས་ གསཔ་ དེ་ལས་ ཕན་ ས་ཅན་གྱི་ ག ག་ ེ་ཅིག་ ེ་བཟོ་ནི་ རིམ་དང་ ལམ་ གས་ ་གི་ཐོག་ལས་ སེལ་ཐབས་འབད་ནི་ ་
་ ཁས་ ངས་འབད་མི་དེ་ འགྲུབ་ནིའི་དོན་ ་ ག ག་ ེ་གོང་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡི།
འཕེལ་གཏང་ནི་དེ་ གལ་ཆེ་ གས་ཅིག་ཨིན། ག ག་ ེ་གོང་འཕེལ་
གྱི་དོན་ ་ ིང་ཁྱིམ་དང་མཁོ་ཆས་ ཤེས་ཡོན་དང་རིག་ ལ་ ་ ཆ་ ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་དང་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བར་ན་ འགན་ཁུར་སོ་སོར་
ཤས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་ ང་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ནང་ རང་གི་ བཟོ་ནི་དང་ མཛད་ ོའི་མ ན་འ ེལ་ ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་
འགོ་ཁྐྲིད་པའི་ཤེས་ཚོར་དང་ མཉམ་རོགས་འ ་ཤེས་ ངས་ ཁ་གསལ་བཟོ་ཡོད། འགན་ཁུར་སོ་སོར་བཟོ་མི་དེ་གིས་ འ ོ་མ ད་
གསལ་ཅན་གྱི་ འཆར་ ང་དང་གཅིག་ཁར་ ལམ་ ོན་གྱི་ ཤེས་ ཀྱི་གནད་དོན་ ་ སེལ་ གས་ནི་གིས་མ་ཚད་པར་ ངན་ ད་བཀག་
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ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

མོ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ འགན་ཁུར་ ་ཅན་ ་ གནོད་ནི་ཨིན་པའི་
འོས་མིན་ ང་ ེན་ ་ འ ང་མི་བ ག་ནིའི་དོན་ ་ དགག་བཤེར་
དང་ཚད་མཉམ་གྱི་ ཐབས་ལམ་ ་ གཞི་བ གས་འབད་ གས་པའི་
རེ་བ་ཡོད། འདི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་
་འགན་ ཕན་ ས་ཅན་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ གས་ནིའི་དོན་ ་
འགན་ཚད་ ་ཡང་བཟོ་ ེ་ཡོད།
༦.༡.༢ གི ་ལམ་དང་ ཀུན་ ོད་ མ་གཞག།
གཤིས་བཟང་དང་ ཀུན་ ོད་ཀྱི་བ ི་མཐོང་ནང་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་
བ ི་མཐོང་དང་འཇོན་ཐངས་ ་ ངེས་བ ན་དང་ ན་བ ན་བཟོ་ནི་
དེ་ལས་ མི་མང་ལས་ ོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ ོམ་ཐོབ་ གས་ནི་དེ་
གནད་དོན་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། མི་མང་དང་ ཚོང་ལས་ཞབས་ཏོག་
ཁག་ ་ནང་ ིག་ལམ་དང་ ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་ ་ཡོད་ ང་
ལག་ལེན་མེད་པར་ ིད་ ས་གསལ་བཀོད་བ མ་ཅིག་ ེ་ ས་
ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ འ ེལ་བ་ཅན་ ་གིས་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་
ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་
ང་ ཁོང་ར་ ་ ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་ནང་ བདག་དབང་མེདཔ་མ་
ཚད་ ལག་ལེན་དང་ དེ་ ་མ་གནས་པའི་ ་ ོག་འབད་ནིའི་
ཐབས་ལམ་ ་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་གི་ ིག་བཀོད་
་ ལག་ལེན་འཐབ་བ བ་ཅིག་མིན་འ ག།

བ ང་ཐོག་ལས་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཀུན་ ོད་
མ་གཞག་ཅིག་ མོས་མ ན་ཐོག་ལས་བཟོ་མི་དེ་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨
་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༡ ་ འགོ་བ གས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བ ང་
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་ ེདཔ་ཆ་མཉམ་གྱིས་
ཡིག་ཐོག་དང་ སེམས་ གས་ཐོག་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་ ་ ཁས་
ལེན་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་དེ་ ངན་ ད་བཀག་ནི་
དང་ ཁྱད་རིག་ཡར་ ག་གཏང་ནི་ ་ གཞི་ ་ཅིག་ ེ་ བ ི་འཇོག་
འབདཝ་ཨིན། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ ིག་གཞི་ནང་
འཛིན་ ོང་དང་ལས་ ེདཔ་ ་གི་ འགན་ཁུར་ ་ གསལ་བཀོད་
འབད་དེ་ཡོད་མིའི་ནང་ལས་ གལ་ཆེ་ཤོས་ར་ ་ ོག་དང་ ན་ ་
འབད་ནི་ ཉེས་ ་བཀལ་ནི་ དེ་ལས་ མཐོ་ག གས་འབད་ནིའི་དོན་
་ ་རིམ་ཁ་གསལ་དང་གཅིག་ཁར་ དེ་གི་ལག་ལེན་བ ་མི་
ཀུན་ ོད་ཚོགས་ ང་ཅིག་ གཞི་བ གས་འབད་དེ་ཡོད།

༦.༢ ཁྱད་རགི ་ གོ ས་གྲུབ་གངོ ་འཕེལ།
༦.༢.༡ ཚེ་གཡོག་ཡར་ ས།
ངན་ ད་ཀྱི་གདོང་ལེན་ ་ དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་ ་འབད་ནི་གི་ ང་
གཞི་ ིང་ ིང་བ ག་ནིའི་དོན་ ་ ལས་ཚོགས་གཞི་བ ར་ཐོག་ལས་
ོགས་གྲུབ་ཅན་དང་ སེམས་ གས་སམ་ ད་བ ལ་ཅན་གྱི་ལས་
ེདཔ་ ་ ཡར་ ག་གཏང་ནིའི་དོན་ ་ ན་ཤེས་ཅན་གྱི་འབད་
བ ོན་ ་ བ ེད་དང་བ ེད་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ད་ འདི་གིས་ ཚེ་
ེ་ཚན་མ་འ ་བའི་
ལ་ཁབ་ཀྱི་ མ་རིག་ཅིག་འབད་བ་ ་བ ེན་ ངན་ ད་བཀག་ གཡོག་ཡར་ ས་གཏང་ གསཔ་མ་ཚད་
ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་ ེདཔ་ ་གིས་ ཀུན་ ོད་གནས་ཚད་མཐོ་ གཡོག་གི་ས་གོ་ ་ནང་ ཤེས་ཡོན་དང་རིག་ ལ་ ་ ཡར་ ག་གཏང་
ཤོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ་འབད་དེ་ ད ེ་ ོན་གྱི་ ་ཁྐྲིད་འབད་དགོཔ་དེ་ ཐོག་ ་གཡོག་ལེགས་བཅོས་འབད་ གས།
གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ངན་ ད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་
གདོང་ལེན་ནང་ ད ེ་ ོན་ནིའི་དོན་ ་ དམིགས་དོན་ ་ གཙོ་རིམ་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨
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༦.༢.༢ ཞབས་ཏགོ ་ག་ི གནས་ ངས་ལགེ ས་ ན།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཅིག་ ིལ་གྱི་ གནས་ཚད་
མཐོ་ཤོས་ཡོད་མི་ ཁྱད་རིགཔ་ ག་ཤོས་ ་ ཡིད་འ ོག་ གསཔ་
བཟོ་དགོཔ་མ་ཚད་ ཡོད་མི་ ་ བདག་བ ང་ ེ་ བཞག་ གསཔ་
བཟོ་དགོཔ་ཡོད། དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་ འགན་དབང་ཡོད་མི་ ངན་ ད་
བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་བ མ་མའི་ ག ག་ ེ་ ་ནང་ སེམས་
གས་བ ེད་ཐོག་ལས་ ་འབད་མི་ ་ ན་བ ན་བཞག་ནི་དེ་
གཙོ་རིམ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། འདས་པའི་ ན་ འི་ནང་ གསལ་
བཀོད་འབད་དོ་བ མ་ ེ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་འདི་
ལས་ ེ་ ང་ཀུ་ཅིག་ ེ་ བཞག་ནི་དང་ འགན་དབང་ ིད་ཆེ་བའི་
གནས་ ངས་ལས་བ ེན་ ལས་ ེདཔ་ ་ སོ་སོར་ ར་བཏོན་འབད་
ནི་དང་ ང་ ང་བ ི་ནི་ དེ་ལས་ ལས་འགན་འབད་ནི་ལས་
བཀག་ཆ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཁོང་ར་དང་ ཁོང་རའི་བཟའ་ཚང་ ་
་ ཉེན་ཁ་ཆེཝ་ བཟོ་ཉེན་ཡོད་མི་ ་ཡང་ ང་མེད་ ེ་བཞག་མི་
གས། ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ནི་དང་ གནོད་པ་ཕོག་བ ག་ནི་ མ་
མ ན་པའི་ གཞི་གནས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། ལས་ ེདཔ་ ་ སེམས་
གས་བ ེད་བ ག་ནིའི་དོན་ ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་
ཕོགས་འ ས་ ཞབས་ཏོག་གནས་ཚད་ ་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ཅིག་
ཨིན།
ཕོགས་འ ས་ ང་ ་དང་ ཞབས་ཏོག་གནས་ ངས་ ་ ང་ཉེས་
ཡོད་པ་ཅིན་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་འདི་ ཕན་ ས་མེདཔ་
བཟོཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ག ང་གིས་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་
ན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་ ེདཔ་ ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ ེ་ ལས་ ེདཔ་
ཁོང་ར་དང་ ཁོང་རའི་བཟའ་ཚང་ ་གི་ མཐའ་དོན་ ་ ཚ་གྱང་
ལང་མ་དགོ་པར་ ད ལ་ཕོགས་ལེགས་ཤོམ་ ིན་དགོཔ་མ་ཚད་
ཕན་ ས་ཅན་དང་ འ ོག་ ེལ་མེད་པར་ ་ལེགས་ཤོམ་འབད་
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གས་ནིའི་དོན་ ་ ོགས་གྲུབ་ཡར་ ག་གཏང་དགོ། ངན་ ད་
བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ གདོང་ལེན་ ་དང་ དངོས་གཞི་ དེ་
ལས་ ལ་ཁབ་གཞན་ཁའི་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ལས་ ེ་ ་གི་
ཉམས་ ོང་དང་ གནས་ ངས་ ་གི་ ོར་ལས་ ད ལ་ཕོགས་ ན་
ཚོགས་ ་ གསལ་བཤད་ཅིག་འབད་ཡི།
གནས་རིམ་ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་ འགོ་ཁྐྲིདཔ་ ་གི་ ིད་དོན་ཐོག་
འདོད་ གས་བ ེད་པ་ཅིན་ ངམ་གཅིག་ གནས་རིམ་སོ་སོའི་ནང་
དོན་ ིན་ཅན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ གས་ནི་དང་ འདི་ ་ མི་མང་གི་
བ་ ོར་ ་གི་ཉམས་ ོང་ལེགས་བཅོས་ ་ ངོས་ལེན་ ིང་ ིང་
ཡོད་པའི་ཁར་ ཞབས་ཏོག་གནས་ ངས་ལེགས་ ན་དང་ མི་དང་
ཁོང་རའི་ ན་ཐབས་ ་ བ ི་མཐོང་བ ེད་མི་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་
གས་ གལ་ཆེཝ་བ ང་མི་དེ་གིས་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་
ཚོགས་ནང་ གཅིག་ ིལ་དང་ སེམས་ གས་ དེ་ལས་ ཐོན་
གས་ཀྱི་ གནས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཡོད་མི་ ཁྱད་རིག་ཅན་ ་ ་ ོ་
ང་བ ེད་བ ག་ ེ་བཞག་ གས།
༦.༢.༣ ངན་ ད་བཀག་ མོ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱ་ི ལས་ དེ པ་དང་ དེ་
གི་མཉམ་གྲགོ ས་པ་ ་གི་ ངོ ་བ ར།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་གྱི་ ལས་ ེདཔ་ ་ གསརཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་
ཤེས་ཡོན་དང་ ཁྱད་རིག་གི་ བ་ ེན་ ་ མ་འ ཝ་ ེ་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ལས་ ལས་ ེདཔ་ ་ ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ནང་
དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ ོགས་གྲུབ་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཤེས་ཡོན་
རིག་ ལ་ ་ ཐོབ་ གས་ནི་ ་ འབད་བ ོན་བ ེད་བཞིན་ ་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ས་ ན་ ང་ འི་ རིག་ ལ་གོང་འཕེལ་གྱི་ ོང་བ ར་
ལས་རིམ་ ་ཡང་ གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་ཡོད། ག་པར་ ་ ངན་ ད་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

བཀག་ཐབས་འབད་ནི་དེ་ ི་ བ་ཀྱི་འགན་ཁུར་ དོན་ ིན་ཅན་བཟོ་
ཐབས་ ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ མཉམ་གྲོགས་པ་ ་
གི་ ཁྱད་རིག་ ོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དེ་ཡང་ གཙོ་རིམ་
ཅན་ཅིག་ཨིན།

དོ ་ ་འབད་དེ་ཡོད། ད ེ་འབད་བ་ཅིན་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་
ཚོགས་ཀྱི་ ིག་ལམ་དང་ ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་གི་ ལག་ལེན་དང་
ཚད་ ན་གོང་ཚད་དཔེ་བཀོད་དང་ ཞབས་ཏོག་གནས་ཚད་ ་ ངོ་
ོད་འབད་ གས་མི་དེ་ ོང་བ ར་ ་གི་ དངོས་མཐོང་གྲུབ་འ ས་
ཅིག་ཨིན། ད་རེས་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ངན་ ད་ཀྱི་ ཉེན་ཁ་འཛིན་
ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལས་ འགོ་བ གས་ཏེ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ ོང་ལམ་ གས་ཅིག་ ལག་ལེན་གྱི་དོན་ ་ ཆ་གནས་འབད་དེ་ཡོད།
ཚོགས་དང་ འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེ་གཞན་ ་ལས་ མི་གྲངས་ ༡༤༡ གཅིག་ ིལ་བ ག་ཞིབ་ལམ་ གས་ཅིག་ཡང་ ན་མ་རིངམོ་ཅིག་
(ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ ཡང་བ ར་འབད་ཡི་)གིས་ ཐབས་ ས་ཅན་གྱི་ ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།
ངན་ ད་བཀག་དམ་འཛིན་ ོང་ནང་ མཁོ་ བ་ ་བ ེན་པའི་ནང་
ག ག་ ཁྐྲིམས་འགལ་ཞིབ་ད ད་ ད ལ་ཁང་ནང་གཡོ་ ་ ག ང་ ༦.༣ མ ན་ ེན།
འ ེལ་དབང་ཚད་ལོག་ ོད་ ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་ དཔལ་འ ོར་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་འདི་ ད་ ོ་ ལ་མ ན་གྱི་
ཡིག་ཚང་གི་ཞིབ་ད ད་ ད་གཅོད་རིག་ ལ་ འགོ་ཁྐྲིདཔ་ ཞིབ་ མ ན་ ེན་ ་མེད་པར་ ེར་གྱི་ ིང་ཁྱིམ་ཅིག་ནང་ཡོདཔ་ད་ མ་
འཚོལ་ ལས་འགུལ་འཛིན་ ོང་ བ ་དོན་བ ད་འ ེལ་འ ལ་རིག་ གཞི་ མ ན་ ེན་དེ་ ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ལས་ ེ་ ་ ་ ངེས་
གི་མཁོ་ བ་ དེ་ལས་ ད ལ་འ ེལ་འཛིན་ ོང་བ མ་མའི་ ་ པར་ ་ དགོཔ་ཅིག་ཨིན། ད་ ོ་ མི་གྲངས་ ༣༤ ཡོདཔ་ད་
ཚོགས་གཞི་དོན་ ་ནང་ ོང་བ ར་འབད་དེ་ཡོད། ོང་བ ར་ མངམ་བ ག་ནི་གི་རེ་བ་ཡོད་ ང་ ས་ ོང་གི་དཀའ་ངལ་ ོམ་འབད་
༢༩ ལ་ཁབ་ ི་ཁར་ འགོ་འ ེན་འཐབ་མིའི་ནང་ ངན་ ད་ ར་ འཐོན་ནི་ཨིན་མས། ཨིན་ ང་ ཡིག་ཚང་གི་ མ ན་ ེན་དོན་
བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ འགོ་དཔོན་ ༦༢ དང་ ལས་ ེ་གཞན་ ་ ས་ཆ་མཁོ་ བ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ ་ ་ཡང་
་ལས་ འགོ་དཔོན་ ༣༩ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ད་ ཁག་འབག་ ་ ོད་དེ་ཡོད།
(འགོ་དཔོན་ ༦ ་ ལས་ ེ་ ་ ཁོང་ར་གིས་མ་ད ལ་ ིན་ཡི་)
ལས་ ེ་ ་གིས་ ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ོང་བ ར་ཁག་ ༣༠ ལ་ཡོངས་ཀྱི་ མ ན་ ེན་བ མ་ཅིག་ཨིན་མི་ ཚན་རིག་བ ག་
འགོ་འ ེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ནང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ ད ད་ཁང་ཅིག་ གཞི་བ གས་འབད་ནིའི་ འོས་འབབ་ཡོད་མི་དེ་
འ ེལ་གཏོགས་འབད་མི་ གཞན་ ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འ ེལ་
ཚོགས་ཀྱི་ འགོ་དཔོན་ ༤༠ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།
དམ་ཟབ་ཐོག་ལས་ འཚོལ་ ོད་འབད་ནི་ཨིན།
ོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ཡར་ ག་གཏང་ཐབས་ ་ འགོ་དཔོན་ ་
གིས་ ལོག་ ོདཔ་ད་ ཆ་རོགས་ ་ ་ ོབ་ ོང་འབད་བའི་གནད་ “གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་འདི་ སླབ་མ་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་ གཞུང་
དོན་གལ་ཅན་ ་དང་ ་གི་ས་ཁོངས་ནང་ ོགས་གྲུབ་གསརཔ་ བྱང་ཉེས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་ལུ་ གནོད་འཚུབ་ཆེ་དྲགས་
འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན།”
ཐོབ་མི་ ་ བཀོལ་ ོད་འབད་ གསཔ་བཟོ་དགོ་པའི་ གོ་བ་བ ་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨
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སི ་ཞིབ་ཁྐྲིམས་ཡིག་གི་ བཟོ་ ིག་དང་ བཀའ་གྲོལ་འབད་ནི་དེ་
༧ འ ལེ ་མ ན་དང་མཉམ་འ ལེ །
ཨིན། མ་གཞི་ ཁྐྲིམས་ཡིག་གི་ཕན་ ས་དེ་ ལས་ ེ་ ་གི་ གལ་ཆེ་
༧.༡ ནང་འཁོད།
ཧིང་དང་ ནང་འཁོད་ ིས་ཞིབ་འབད་མི་ ་ ཁོང་རའི་ལག་ལེན་ ་
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ འགོ་བ གས་ཞིནམ་ལས་ ར་ རག་ལསཔ་ཨིན་ ང་ དེ་གིས་ ནང་འཁོད་ ིས་ཞིབ་པ་ ་ ་ ་ ོ་
གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ བདག་དབང་བཟོ་ནི་དང་ ཕན་ ན་ ོ་ འཐབ་ནིའི་ བདག་ ོང་གི་དབང་ཚད་ ིནམ་ཨིན།
གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ གང་ ག་བ ེད་ གསཔ་བཟོ་ནི་ ངན་ ད་
བཀག་དམ་གྱི་ ཐབས་ཤེས་འགོ་བ གས་མི་ ་ ག་པར་ ་ ཕན་ ག ང་ ོང་ལེགས་ ན་བཟོ་ནི་ ་ ནང་འཁོད་ ིས་ཞིབ་འབད་མི་ ་
ཁྱད་དང་ ན་བ ན་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ འ ེལ་མ ན་ ་དང་ གི་འགན་ཁུར་དེ་ གལ་ཆེཝ་ ེ་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་དང་གཅིག་
གཅིག་ཁར་ མཉམ་འ ེལ་དང་ ཡོངས་འ ེལ་བཟོ་ནིའི་ནང་ ཁར་ ལས་ ེ་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ ཐབས་ཤེས་ ་ འགོ་བ གས་ཏེ་
བ ོན་ གས་གང་ ག་བ ེད་དེ་ཡོད། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ད ེ་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་ ན་ཁག་གིས་ ངན་
ཚོགས་ཀྱིས་ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ོད་དཔོན་ ད་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་དང་ གདོང་ལནེ ་འབད་ནིའི་དོན་ ་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ ན་ཁག་དང་ ལས་ ེ་ ་གི་ ནང་འཁོད་ ག ང་ ོང་ལེགས་ ན་ཚོགས་ ང་ཅིག་ གཞི་བ གས་འབད་དེ་
ིས་ཞིབ་ ེ་ ན་ ཁྐྲིམས་ ང་འགག་ ེ་ དེ་ལས་ བ ་བ ད་ ་ ཡོད།
དང་གཅིག་ཁར་ ་གི་མ ན་འ ེལ་ལེགས་ཤོམ་ ང་ ེ་ཡོད། དེ་
བ མ་ ེ་ ཕན་ ས་ཆེ་བའི་གྲུབ་འ ས་འ ང་ནི་དང་ དགོས་དོན་ ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་ ེ་ ་དང་གཅིག་ཁར་
ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ མོ་བཏབ་ལས་འགུལ་ ་གིས་མ་དོ་བར་ ཤེས་རིག་དང་ ོང་བ ར་
གཙོ་བོར་བཏོན་ གས་ནིའི་དོན་ ་
ཚོགས་དང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ མཉམ་འ ེལ་ ོབ་ཁང་ མི་མང་ ེར་གྱི་ལས་ ེ་ དེ་ལས་ མི་སེར་ ་དང་
དམ་ཟབ་ཐོག་ལས་ ་གཅིག་ཁར་འབད་དགོཔ་ཡོད།
གཅིག་ཁར་ མཉམ་འ ེལ་ལས་རིམ་ ་གི་ ་འབད་དེ་ཡོད།
ཝ་ ༣ རེའི་བར་ན་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་དང་ ལ་
ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་ ིས་ཞིབ་འབད་
མི་ ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འ ེལ་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་མི་དེ་
གིས་ ག ང་ ོང་ལེགས་ ན་གྱི་ ཐབས་ཤེས་འགོ་བ གས་མི་ ་
ལེགས་བཅོས་དང་ གྲོས་བ ན་འབད་ནིའི་ གོ་ བས་ ིན་ཏེ་ཡོད།
ཞལ་འཛོམས་ནང་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་གྲུབ་འ ས་དེ་ ཞབས་
ཏོག་གནས་ཚད་དང་ ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་བ ིས་ཏེ་ ནང་འཁོད་
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༧.༢ འ ག་འདི་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༣
་ ཨེ་ཤི་ཡ་ པེ་སི་ཕིག་དོན་ ་ ཨེ་ཌི་བི་-ཨོ་ཨི་སི་ཌི་ ངན་ ད་
བཀག་དམ་ཐབས་ ས་ཀྱི་ འ ས་མི་ཨང་ ༢༨ པ་ ེ་ འ ལ་
གས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ི་ལོ་ ༢༠༠༡ ་ འགོ་བ གས་མི་
ཐབས་ ས་དེ་གིས་ ངན་ ད་ཀྱི་གདོང་ལེན་ནང་ འ ེལ་གཏོགས་
འབད་མི་ ང་ ོགས་དང་ དེ་ལས་བ ལ་བའི་ མི་ ེའི་མཉམ་
རོགས་ ་ ཆ་མཉམ་ར་ གཅིག་ཁར་འབག་འོང་ གས་ཏེ་ཡོད།
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ་གར་གྱི་ གསང་བའི་ ོབ་
ཁང་ ེ་བ་(སི་བི་ཨའེ་)དང་ ་གར་གྱི་ ག ང་ ོང་ལེགས་ ན་ ེ་
བ་ (སི་ཇི་ཇི་) ཧོང་ཀོང་གི་ ངན་ ད་ཀྱི་ རང་དབང་ ན་ཚོགས་
(ཨའེ་སི་ཨེ་སི་) སི ་ ར་གྱི་ ངན་ ད་ཞིབ་ད ད་ལས་ ེ་(སི་པི་
ཨའེ་བི་) ོ་ཀོ་རི་ཡའི་ ངན་ ད་བཀག་དམ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་
དབང་ཆའི་ ན་ཚོགས་(ཨེ་སི་ཨར་སི་) མ་ལེ་ཤི་ཡའི་ ངན་ ད་
བཀག་ ོམ་ ེ་བ་(ཨེམ་ཨེ་སི་ཨེ་) ་དང་གཅིག་ཁར་ འ ེལ་བ་
ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ ེ་ཡོད། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་
དཔོན་དང་ གཞན་ ་གིས་ དེ་ འི་ནང་ ོབ་ ོང་འབད་བའི་ཁར་
ག ག་ ེ་ ་ནང་ ་ ོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཚད་འཛིན་དང་ ིག་

གཞི་ ་ མར་ཕབ་ བ་ནིའི་དོན་ ་ ང་ ོགས་དང་ འཛམ་གླིང་
གི་གནད་དོན་ནང་ ཡོངས་འ ེལ་བཟོ་ནི་ ་ ་འགོ་བ གས་ཏེ་
ཡོད།
དེ་མ་ཚད་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ ད་བཀག་
ནིའི་གདོང་ལེན་ ་ འཛམ་གླིང་ ི་ཚོགས་ཀྱི་ མ ན་གྲོས་དེ་ ག་
པར་ ་ བ ར་ཞིབ་འབད་དེ་ བ་ ོན་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ ་ ལོག་
ེ་ར་ ི་འ ེལ་ ན་ཁག་ ་ བ ག་ནི་ཨིན། འ ག་གིས་ ལ་
ི་མ ན་གྲོས་ ་ མཚན་ གས་བཀོད་ཡོད།

༨ ལས་འགུལ།
གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་མང་རབས་ཅིག་གིས་ བ་ ོར་འབདཝ་མ་ཚད་ ད་ ང་ ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ ་
བ་ ོར་འབད་ནི་གི་ ོ་བ་ཡོད་ གས་ ་ བཤད་དེ་ཡོད། ཨིན་ ང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ ིད་ ས་དང་འཁྐྲིལཝ་ད་
མཉམ་རོགས་དག་པ་ཅིག་ལས་ མ་དགོཔ་བཞིན་ ་ གཤམ་འཁོད་ ་ འ ལ་གྱི་ལས་འགུལ་ ་ཨིན་:ཨང་ ལས་འགུལ་
༡
༢
༣
༤
༥

ཐིག་ཁྐྲམ་ ༢ པ། ལས་འགུལ་ཁ་གསལ།
ལས་འགུལ་ཁ་གསལ་

་གར་ག ང་གི་གྲོགས་རམ་ ངན་ ད་བཀག ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་དང་
མི་ ོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ ིང་ཁྱིམ་ བ་ནི་
་ཨེན་ཌི་པི་གྲོགས་རམ་
ལ་ཡོངས་ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ ་ བ་ ོར་
ཨེ་སི་ཨར་སི་ ོ་ཀོ་རི་ཡ་ ག ག་ ེ་དང་ ལམ་ གས་ལེགས་བཅོས་དོན་ ་ བ ེ་སོར་ལས་རིམ་
་གྲོགས་རམ་
ཚད་འཛིན་དང་ ིག་གཞི་ ་བ ེན་ བདག་ ོང་ཟད་ ིས་མར་ཕབ་ བ་ནི་
ཨེསི་ཌི་སི་གྲོགས་རམ་
ལོ་ ༥འི་འཆར་གཞི་ ༡༠པའི་ བ་ ོར་

ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

མ་ད ལ།
ད
ད
ད
ད
ད

ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༤༥.༠༠
༢.༨༠༠
༦.༥༣༢
༢.༧༠
༡༠༧
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ངོས་འཛིན་ ང་ཡི། འདི་ཡང་ ི་ལོ་ ༢༠༠༦ ་ ངན་ ད་ཀྱི་
“ངན་ལྷད་བཀག་འཛི་འབད་ནི་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ བསམ་སྤྱོད་བསྒྱུར་བཅོས་ ང་འཆར་ནང་ ཞིཔ་ད ད་འབད་མི་ལས་ བདེན་ ོར་འབད་དོ་
འབད་ནི་དང་ ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཐབས་ལུ་ བ མ་ ངན་ ད་ཀྱི་ ོར་ལས་ མི་མང་ ་ ཤེས་ཡོན་མེད་པའི་ཁར་
ཨིན། འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངན་ལྷད་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་མ་ ཧ་མ་གོ་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས།
ཚུགས་པའི་ མི་མང་ལམ་ལུགས་ཅིག་ བཟོ་དགོཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱིས་ མི་དག་
པ་ཅིག་ལུ་ ཁེ་ཕན་བྱུངམ་མ་གཏོགས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ དཀའ་ངལ་བྱུང་ གོ་བ ་ཐོབ་མི་དང་ མི་སེར་ ་གིས་ ངན་ ད་ ་ གདོང་ལེན་
འབད་ནི་དང་ བསམ་ ོད་བ ར་བཅོས་འབད་ནི་ ་ མཁོ་གལ་ཆེ་
བཅུག་མི་དེ་ མི་ཚུ་གིས་ ཧ་གོ་དགོཔ་གལ་ཆེ།”
གས་ཨིནམ་བཞིན་ ་ མི་མང་ ་ ན་བ ན་ཤེས་ཡོན་ ིན་ནི་
-ཨེ་སི་སི་ ༢༠༠༧
དང་ གོ་ ོགས་ ང་བ ག་ནི་དེ་ ངན་ ད་བཀག་དམ་གྱི་ ཐབས་
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ད ེ་ཞིབ་འབད་མི་དང་ ས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་
འཁྐྲིལཝ་ད་ ངན་ ད་དར་ཁྱབ་དང་ སེམས་བག་ཡེངས་ དེ་ལས་ ཚོགས་ཀྱིས་ དོན་ ིན་ཅན་གྱི་ མི་མང་མ ན་འ ེལ་དང་ བ ་
དང་ལེན་མ་འབད་མི་ ་ ངན་ ད་ཀྱི་ ་ ེན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ ེ་ ོད་ལས་རིམ་གྱི་འཛིན་ ོང་ཐོག་ལས་ དམིགས་གཏད་འདི་འགྲུབ་

༩ མི་མང་ཤསེ ་ཡནོ ་དང་ གོ་བ་བ ་ དོ །
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ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

ནིའི་དོན་ ་ ས་ ན་ ་ མི་མང་ ་ གོ་བ ་ ོད་ནི་དང་ རེ་རེ་
བཞིན་ ་གིས་ ཀུན་ ོད་དང་ ཁྐྲིམས་མ ན་འགན་འཁྐྲི་ ་ ་
ངོས་ལེན་ ིང་ ིང་འབད་བ ག་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ མི་སེར་ཆ་མཉམ་
དང་ དམིགས་བསལ་ ་ ན་གཞོན་ ་གི་དོན་ ་ མི་ ེའི་བ ི་
ཁུངས་དང་ ཀུན་ ོད་ཀུན་ ོང་གི་གནས་ཚད་ ་ ཡར་ ག་གཏང་
ནི་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ ད་ ོའི་ བ ་ ོད་ལམ་ གས་དང་ མི་ ེ་
གཞན་ དེ་ལས་ ག ག་ ེ་ ་གི་ ཡོངས་འ ེལ་ཐབས་ ས་ཐོག་
ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།
མི་སེར་གྱི་ འཚོ་བའི་གནས་ ངས་ ་ དམིགས་བསལ་ ་ ཕན་
གནོད་ཡོད་པའི་མི་མང་གིས་ བ ་དོན་ཐོབ་ ོད་འབད་ནི་དེ་ཡང་
ངན་ ད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ ་ གཞི་ ་ཅིག་ཨིན།
༩.༡ དི ་ ས།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ན་ཤེས་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་
བཟོ་ནིའི་ འཆར་ ང་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་ བ ་
ོད་ ེ་ཚན་གྱི་ ིད་ ས་དེ་ ངན་ ད་ ་ བཟོད་བ ན་མེད་པའི་
ལམ་ གས་བཟོ་ནི་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་ ་འ ས་བ ི་ནི་ གཅག་
བ ིལ་ ་ གས་བཏོན་ནི་ དེ་ལས་ འ ་མཉམ་དང་ ང་བདེན་གྱི་
བ ི་མཐོང་ ་ ན་འཛིན་འབད་ནི་དེ་ཨིན།
༩.༢ དམིགས་དོན།

ངན་ ད་ཀྱི་ ོར་ལས་ ཧ་གོ་མི་དང་ ངན་ ད་ མ་པ་མ་
འ ཝ་ ་ ངོས་འཛིན་འབད་ གས་པའི་བ ོན་ གས་དང་
བ་ ོར་ཅན་གྱི་མི་མང་བཟོ་ནི་ ངོ་ ང་དང་མི་ ེ་ ་ དེའི་
་ ེན་དང་ཕན་གནོད་ དེ་ལས་ ངན་ ད་ལག་ལེན་གྱི་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

ཉེན་ཁ་དང་ གྱོང་ ད་ ་ཡོད་པའི་ ོར་ལས་ ཤེས་ ོགས་
ཡོདཔ་བཟོ་ནི།


་ ་འགེངས་ཏེ་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐ་དམ་ཚིག་
དང་ལས་ ་འ ས་ ང་པོ་དང་གཅིག་ ིལ་ འ ་མཉམ་
དང་ ང་བདེན་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་ལ་སོགས་པའི་བ ི་མཐོང་
་ ན་འཛིན་འབད་མི་ ་གི་ལམ་ གས་ཅིག་ ཡར་
ཐོན་ཅན་གྱི་ན་གཞོན་ ་གི་དོན་ ་བཟོ་ནི།



བ ་བ ད་དང་ ག ག་ ེ་ ས་གནས་ག ང་ ོང་ ག ང་
མིན་ལས་ཚོགས་ དེ་ལས་ ད་བ ལ་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ ་དང་
གཅིག་ཁར་ ངན་ ད་བཀག་དམ་གྱི་ ཡོངས་འ ེལ་ བ་
ོར་ ིང་ ིང་བཟོ་ནི།

༩.༣ རི ་བཏང་མི་མང་ག་ི གོ་བ །
ངན་ ད་དང་ དེའི་འ ེལ་འ ང་ ་ ིར་བཏང་ཧ་གོ་ གསཔ་བཟོ་
ནི་དེ་ ངན་ ད་བཀག་དམ་གྱི་ཐབས་ ས་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ད་
བ ་ ོད་ ་བ ེན་ ཤེས་ཡོན་ཐོབ་མི་དེ་གིས་ གོ་ ོགས་དང་མཐོང་
ང་ བསམ་ ོད་ ་ཕན་ཁྱད་ ངམ་ཨིན། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་
ན་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ མི་མང་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འགོ་
འ ེན་འཐབ་མིའི་ནང་ ིར་བཏང་མི་མང་ ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་
ན་ཚོགས་ཀྱི་ འགན་ཁུར་དང་ལག་ལེན་ ངན་ ད་ཀྱི་འ ེལ་དོན་
་གི་ ོར་ལས་ ཤེས་ཡོན་ ང་ཚད་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ཤེས་ཡོན་
མེད་པའི་གསལ་ ོན་ ང་ཡི། ལོ་བ ར་གནས་ ལ་དང་ ཝ་ ༣
རེའི་བར་ན་ ས་མ ན་གནས་ ལ་པར་བ ན་འབད་ནི་དང་ མཐོ་
རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་དང་ ཤེས་རིག་མཁན་ བདག་ ོང་
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པ་ འཛིན་ ོང་པ་ ད ལ་འ ེལ་འཛིན་ ོང་པ་ ིས་འཛིན་ ེད་
འོག་བདག་ ོང་འགོ་དཔོན་ ོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་ གནས་
ལ་མཁན་ ི་ཚོགས་འ ས་མི་ ོབ་ ག་ དེ་ལས་ དམག་ ེ་ ་
དང་གཅིག་ཁར་ ན་ཚོར་ཞལ་འཛོམས་དང་ ི་བ་ ིས་ལན་གྱི་
ལས་རིམ་ ་ འགོ་འ ེན་འཐབ་མི་དེ་ཡང་ བ ་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་
མེདཔ་བཟོ་ནི་དང་ ངན་ ད་དང་ དེའི་འ ེལ་འ ང་ཚབས་ཆེན་ ་
ཧ་གོ་ གས་ཏེ་ འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ འགན་ཁུར་གྱི་ ན་ཤེས་
འ ང་ གསཔ་བཟོ་ཐབས་ ་ཨིན།
བ ་དོན་ ་ ཐོབ་ ོད་འབད་ གས་ནིའི་དོན་ ་ ངན་ ད་བཀག་
ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ ཡོངས་འ ེལ་ཤོག་དེབ་དེ་ ས་ ན་ ་ ས་
མ ན་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བས་བདེ་ གས་དང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་
ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ གསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ ལོག་བཟོ་བཀོད་
འབད་ཡི།
༩.༤ དི ་དོན་དང་ བཙག་འ འི་ག་ོ བ ་ལས་རིམ།
འ ག་གི་དམངས་གཙོའི་བཙག་འ ་འགོ་དང་པའི་ནང་ མི་མང་གིས་
བ་ ོར་འབད་བ ག་ནི་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་བ ག་ནིའི་དོན་
་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་ ོབས་ཅན་གྱི་
དམངས་གཙོ། ང་བཅས་རའི་འགན་ཁུར་ཟེར་མི་ བ ོད་དོན་ཐོག་
་ ིད་དོན་དང་ བཙག་འ འི་ངན་ ད་ཀྱི་གདོང་ལེན་ ་ ལ་
ཁབ་མཐའ་ད ས་མེད་པར་ མི་མང་གིས་ བ ལ་བ གས་ལས་
ལརིམ་ཅིག་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ིད་
དོན་དང་འ ེལ་བའི་ངན་ ད་དང་ དེ་གིས་ མི་སེར་དང་ ལ་ཁབ་
་ གནོད་ཉེན་ཡོད་ གས་ ོར་ལས་ ིར་བཏང་མི་མང་དང་
ཚོགས་པའི་ ་འབད་མི་ འདེམས་ངོ་ དེ་ལས་ ཚོགས་ ན་
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བ གས་མི་ ་ ་ གོ་བ་བ ་ ོད་འབད་ནི་དང་ ཤེས་ཡོན་ ིན་
ཐབས་ ་ཨིནམ་མ་ཚད་
ིད་དོན་དང་འ ེལ་བའི་ངན་ ད་ཀྱི་
གྱོང་ ད་དང་ ཉེན་ཁའི་ ོར་ལས་ གོ་བ ་ ོད་ནི་དང་ ིར་བཏང་
མི་མང་གིས་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་གཙང་མའི་ ོ་ལས་ བཙག་
འ འི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ་ བ ོན་ གས་བ ེད་ཐབས་ ་
ཨིན།
གོང་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ ་ དངོས་མཐོང་ཊི་བི་དང་ རེ་ཌིའོ་
ངས་བ གས་ཀྱི་གྲོས་བ ར་ནང་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་ ཁྐྲིམས་
ེ་ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ འ ག་གི་བཙག་འ ་ ན་
ཚོགས་ བ ་བ ད་ ཞི་གཡོགཔ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་
དེ་ལས་ ཨམ་ ་དང་ན་གཞོན་ ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ངན་ ད་ཀྱི་གདོང་ལེན། ང་བཅས་རའི་ ི་ བ་འགན་ཁུར་
ཟེར་མི་ བ ོད་དོན་དང་འ ེལ་བའི་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་
ཚོགས་ཀྱི་ ལག་ལེན་ ོར་ལས་ བསམ་ལན་བ ་ནིའི་དོན་ ་ མི་
མང་གྲོས་བ ན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ཅི། ཐིམ་ ་
་ ལ་ ི་ངན་ ད་བཀག་དམ་ཉིནམ་དང་ ལ་ཡོངས་ངན་ ད་
མེད་པའི་བ ན་ ག་( ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༩
ལས་ ༡༧ ན་)བ ི་ ང་འབད་ནིའི་དོན་ ་ འཛམ་གླིང་ད ལ་
ཁང་གི་ གཙོ་འཛིན་འོག་མ་བགྲེསཔ་ ཨམ་མིའི་ཀོ་ ན་ཤི་མི་ ་
གིས་ ལ་ཡོངས་དགའ་ ིད་དཔལ་འཛོམས་འདི་ ལ་ཁབ་ནང་
འགོ་བ གས་ཡོད་ ང་ ག་དེ་ ེ་ ང་ ངམ་ཨིན་ནའི་ གནད་དོན་
ཐོག་ གྲོས་བ ར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ཅི། ོང་
ཁག་ ་གིས་ཡང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ལས་ འ ལ་
རིག་གི་གྲོགས་རམ་དང་ ད ལ་འ ེལ་ བ་ ོར་ལེན་ཐོག་ ིད་

ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

དོན་ངན་ ད་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ གས་ ོར་ ིར་བཏང་མི་ ༩.༥ ཡོངས་གསལ་ཆ་ེ བའི་གཅིག་ ལི །
མང་ ་ གོ་བ ་ ོད་ནི་ ་ ིང་ ིང་ ེ་ འ ེལ་གཏོགས་འབད་ཡི། ཡོངས་གསལ་ཆེ་བའི་གཅིག་ ིལ་ཟེར་མི་ གོ་དོན་དེ་ ང་པོ་དང་
མ་དག་ འ ་མཉམ་དང་ ང་ཁྐྲིམས་ དེ་ལས་ མཉམ་ བ་འགན་
བ ི་མཐོང་དང་ ཀུན་ ོད་ ་གཞི་བ ང་འབད་མི་ ིད་དོན་དང་ ཁུར་གྱི་ ན་ཤེས་ཐོག་ལས་ ་གི་ས་ཁོངས་ཡང་ན་ མི་ ེ་ནང་
དམངས་གཙོ་ ངན་ ད་ ོར་ ག་པར་ ་ ཧ་གོ་བ ག་ནིའི་དོན་ ངས་གསལ་དང་འགན་འཁྐྲི་ ཡར་ ག་བཏང་ གས་མི་ ང་
་ ཊི་ ལ་ཇེམ་བ ་བ ད་ལས་ཁང་(ཊི་ཇི་ཨེམ་ཨའེ་)གིས་ བདེན་ཅན་གྱི་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ གས་ཅིག་ བཟོ་ཐབས་ ་ཨིན།
འཁོར་ལམ་ཁར་ བ ་ ོད་དང་འ ེལ་བའི་ ོ་ ོན་ལས་རིམ་ ་ ཡོངས་གསལ་ཆེ་བའི་ གཅིག་ ིལ་གྱིས་ ཁྱད་རིག་ཅན་དང་ འགོ་
འགོ་འ ེན་འཐབ་ཅི། ོ་ ོན་ལས་རིམ་ ་ ོང་ཁག་ ༡༥ ནང་ ཁྐྲིདཔ་ ིང་ ིང་ བ ི་མཐོང་ཅན་ དེ་ལས་ ཁྱད་འཕགས་ཡོད་
གསལ་ ོན་འབདཝ་ད་ མི་གྲངས་ ༤༠,༠༠༠ དེ་ཅིག་ ་ བ ་ གས་ ་ གསལ་ ོན་འབདཝ་ཨིན།
ོད་ཁྱབ་ གས་ཅི། ལས་རིམ་དེ་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་ གས་ ངམ་ལས་
དམོ་བ ་མི་ ་གི་ཁ་ ག་ལས་ ངན་ ད་ཀྱིས་ དམངས་གཙོ་ཅན་ འ ག་གི་ན་གཞོན་ ཚ་དང་ མོ་ ་ ལ་ཁབ་ཀྱི་མ་འོངས་མི་
གྱི་འ ག་མི་ ་ མེདཔ་བཏང་ གསཔ་ཨིནམ་ ཧ་གོཝམ་ཚད་ ཁུངས་ཨིནམ་ལས་ ངན་ ད་ ་བཟོད་བ ན་མེད་པའི་ ལམ་ ོལ་
བ ་ ོན་ལས་རིམ་དེ་ ངེ་གི་མི་ཚེ་ནང་ ག་ཤོས་ཅིག་ ེ་མཐོང་བའི་ མཐའ་ ོང་འབད་དེ་ ངལ་རངས་བ ག་ནི་དེ་ གལ་ཆེ་ གས་ཅིག་
ཁར་ དམངས་གཙོ་དང་ ིད་དོན་ངན་ ད་ ོར་ལས་ ལེ་ཤ་ཧ་གོ་ ཨིན། ཁོང་གིས་ བ ི་མཐོང་དང་ གཞི་ ་ བསམ་ ོད་ དེ་ལས་
གས་ཅི་ཟེར་ དམོ་བ ་མི་ཅིག་གིས་བཤད་ཡོད།
་ ོད་ཡར་ ག་གཏང་ གས་པ་ཅིན་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ གནས་ ངས་
ང་མཐོང་ཊི་བི་ནང་ ངན་ ད་དང་ དམངས་གཙོའི་གྲོས་བ ར་ ིང་ ིང་བཟོ་ གས། ན་གཞོན་ ་གིས་ ཤེས་ཡོན་ ག་ཤོས་ཐོབ་
ལས་རིམ་ ཊི་བི་མཐོང་ ང་ རེ་ཌིའོ་ ང་བ གས་ ་ནང་ ས་ དང་གཅིག་ཁར་ ཀུན་ཚང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ གལ་གནད་ ་ཧ་གོཝ་མ་
བ ལ་གསརཔ་འགོ་བ གས་དང་ ས་ ོབས་ཅན་གྱི་ དམངས་ ཚད་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་ ་འ ས་ ང་པོ་ གཅིག་ ིལ་ ང་
གཙོའི་ལམ་ གས་ཀྱི་ བ ོད་དོན་ཐོག་ ་ ང་བཅས་རའི་འགན་ བདེན་ རང་གི་མི་སེར་ཆ་རོགས་ ་ ་ ཤ་ཞེན་དང་གཅེས་འཛིན་
ཁུར་དང་ ནང་ག ག་ ལ་མིན་ཁས་ ངས་དང་བ བ་གསིག་ དེ་ ཐོག་ལས་ ལ་ཁབ་འདི་ ་ཁྐྲིད་འབད་ གས་པའི་ དཔེ་ ོན་
ལས་ བཙག་འ ་དང་ ིད་དོན་ངན་ ད་ནང་ འབད་ཆོག་དང་མ་ དགོཔ་དེ་ གལ་ཆེ་ གས་ཅིག་ཨིན། ཀུན་ཚང་ཤེས་ཡོན་གྱིས་ ང་
ཆོག་གི་ གསལ་བ གས་འབད་ནི་ ་ བ ་བ ད་ཁག་ ་གི་ཐོག་ བཅས་རའི་ན་གཞོན་ ་ དཔེ་ ོན་གྱི་ཐོག་ལས་ ་ཁྐྲིད་འབད་
གསཔ་བཟོ་དགོ། འདི་གི་དོན་ ་ ངོས་ལེན་འབད་ཆོག་ཆོ་ཡོད་མི་
ལས་ ས་ཤིང་ སཔ་ ེ་ ཁྱབ་ ེལ་འབད་ཡི།
ོབ་གྲྭ་ ་དང་ མི་མང་ལས་ཚོགས་ ་ནང་ ཡོངས་གསལ་ཆེ་བའི་
གཅིག་ ིལ་ཡར་ ག་གཏང་ནིའི་ ཐབས་ ས་ཅིག་ འགོ་བ གས་ཏེ་
ཡོད།
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨
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ཉི་མ་འ ིང་རིམ་ ོབ་གྲྭ་གིས་ བོ ་གྲྭའི་འ ལ་ གས་ལམ་ གས་ འ ལ་ གས་ལམ་ གས་ ་ ཕན་ ས་ཅན་དང་ ངས་གསལ་
ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ངོས་ལེན་འབདཝ་མ་ཚད་ ད་ ོའི་ ཅན་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ བ ར་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོད།

ཉི་མ་འ ིང་རིམ་ བོ ་གྲྭ་གངོ ་མའི་དོན་ ་ འ ལ་ གས་ལམ་ གས་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡི།

ཅང་ ང་ཁ་འ ངི ་རམི ་ ོབ་གྲྭ་འགོ ་མའི་དནོ ་ ་ ོབ་གྲྭའི་མ་ད ལ་འཛིན་ ངོ ་ལམ་ གས་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡི།
འདི་དང་འ ཝ་ ེ་ ཅང་ ང་ཁ་འ ིང་རིམ་ ོབ་གྲྭ་འོག་མ་གིས་ དོན་ ་ ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚད་ མོ་བཏབ་འབད་ནི་ ་ ཁ་བཟེད་
ོབ་གྲྭའི་མ་ད ལ་འཛིན་ ོང་ལམ་ གས་ ཡར་ ག་གཏང་ནི་ ་ དེ་ཡོད།
ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ ན་ཁག་གི་ ལ་ཡོངས་ ཁོང་གིས་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་མི་ ་ ོབ་གྲྭ་དང་ ལས་ཚོགས་
ས་ཆའི་ཞབས་ཏོག་ ེ་བ་གིས་ཡང་ ེ་བ་གི་བ ག་ད ད་འཛིན་ ོང་ གཞན་ ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་ ོད་འབད་ནི་ཨིན།
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༩.༦ བ ་བ ད་དང་གཅིག་ཁར་ ཡོངས་འ ལེ ་བཟོ་ན།ི
བ ་བ ད་དང་ ཞི་བའི་མི་ ེ་ ་ མི་མང་ ་གོ་བ ་ ོད་ནི་གིས་མ་
ཚད་ ང་འཆར་གོ་ ོགས་དང་ བསམ་ ོད་བ ར་བཅོས་འབད་ནི་
བ ི་མཐོང་ཡར་ ག་གཏང་ནི་དེ་ གཙོ་རིམ་ཅན་ཅིག་ཨིན། མཉམ་
ེབ་ཐོག་ལས་ མཉམ་ བ་ ་ གས་ ིང་ ིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ ས་
གནས་ཀྱི་ བ ་བ ད་ལས་ཁང་ ་དང་གཅིག་ཁར་ ངན་ ད་ཀྱི་
གདོང་ལེན་ནང་ བ ་བ ད་ཀྱི་འགན་ཁུར་གནད་དོན་ཐོག་ གྲོས་
བ ར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ཅི།
ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་ ལ་ ་ བ ་བ ད་ལས་ ེ་ ་ལས་
ངོས་ལེན་ ལ་མ ན་ ང་ཡོད་ ང་ མཉམ་འ ེལ་དང་འཁྐྲིལ་དགོཔ་
ཨིན། ཡོངས་འ ེལ་དང་ མཉམ་འ ེལ་ ་ གས་དེ་ ག་པར་ ་
ིང་ ིང་བཟོ་ནི་ཨིནམ་བཞིན་ ་ མི་ ེ་ ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་
བ ག་ནིའི་དོན་ ་ ལས་རིམ་ ་བཟོ་དགོཔ་ཡོད།
༩.༧ མ་འོངས་འཆར་གཞི།
ངན་ ད་ ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་དེ་ མཉམ་ བ་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཅིག་
ཨིནམ་མ་ཚད་ ིར་བཏང་གིས་ མནོ་བསམ་བཏང་ ེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ གསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་ བ ་ ོད་
ལས་རིམ་ ་ གྲུབ་འ ས་འ ང་ གསཔ་བཟོ་ནི་ ་ གས་གཏོན་
དགོཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ འ ེལ་གཏོགས་འབད་མི་ ་དང་
གཅིག་ཁར་ གྲོས་བ ན་ཐོག་ལས་ དམིགས་གཏད་བ ང་མི་ ཆོས་
ཚན་ ་ནང་ ན་ ང་དང་ ན་རིང་གི་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་ལས་
རིམ་ ད ེ་འབད་བ་ཅིན་ བ ི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་དང་ བསམ་ ོད་
བ ར་བཅས་ ངན་ ད་བཀག་དམ་གྱི་ཁྐྲིམས་ ཉོགས་བཤད་དང་

ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

ན་ འི་ ས་ཚད་ ལམ་ གས་ ང་ཉེས་ དབང་ཚད་དང་འགན་
ཁུར་ མཉམ་འ ེལ་དང་འ ེལ་མ ན་ ་ འ ེལ་གཏོགས་པ་ ་
དང་ གྲོས་བ ན་དམ་ཟབ་ཐོག་ལས་ ལས་རིམ་ ་ བཟོ་ནི་ཨིན།
བསམ་ ོད་ངོ་མའི་ནང་ བ ར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་ཡོད། ོབ་
གྲྭ་དང་ ོབ་ཁང་ ་གི་དོན་ ་ གཅིག་ ིལ་དང་ ཕན་ ས་ཆེ་བའི་
བ ི་མཐོང་ཤེས་ཡོན་ཆོས་ཚན་ ་ བ ག་ཞིབ་འབད་དེ་ གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ མི་མང་འགོ་དཔོན་ ་གི་དོན་ ་ ངན་ ད་
བཀག་དམ་གྱི་ ན་ ང་ ོང་བ ར་ ་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་དང་
ཡོངས་འ ེལ་གཞི་ ེན་གྱི་ལས་རིམ་ ་ མ་འོངས་པའི་འཆར་གཞི་
ཨིན།

“ངན་ལྷད་ལུ་ སྤང་བླང་རང་གིས་ར་ འབད་མི་
འདི་ ཕན་ཁྱད་ཅན་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ང་
བཅས་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཚ་གྱང་འབག་མི་འབད་
འབག་གེ།”
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༡༠

ནོ ་འགོག་ཞབས་ཏགོ །

༡༠.༡ དི ་ ས།
ངན་ ད་བཀག་དམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ ིར་བཏང་ ིད་ ས་ ་གིས་མ་
དོ་བར་ ོན་འགོག་ ེ་ཚན་གྱི་ ་འགན་འགྲུབ་ནིའི་ ིད་ ས་ ་
ཡང་:༡ བདག་དབང་ཡར་ ག་བཏང་ཐོག་ལས་ ངད་ ད་བཀག་
དམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ ་ ན་བ ན་བཟོ་ནི།
༢
གས་མ ན་བ ་ཞིབ་དོན་ ་ བས་དོན་ ་ལེགས་
ཤོམ་ ེ་ ཧ་གོ་ གས་ནི་ ་ ལས་ ེ་ ་དང་གཅིག་ཁར་
མཉམ་འ ེལ་དང་ གཅིག་འགྱུར་བཟོ་ནི།
༣ ཐབས་ ས་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་ ་ ག་ཅི་ནང་འབད་
ང་ ོགས་གྲུབ་ཡོདཔ་ངེས་བ ན་བཟོ་ནི།
༡༠.༢ དམིགས་དོན།
༡ ངན་ ད་མར་ཕབ་ བ་ནི་དང་ ོན་འགོག་འབད་ནིའི་
དོན་ ་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ལས་ ེ་ ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི།
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༢

ངན་ ད་ཀྱི་གདོང་ལེན་ ་ ན་བ ན་ཅན་གྱི་མཉམ་
རོགས་བཟོ་ནི།
༣ ལས་ ེ་ ་ནང་ ངན་ ད་བཀག་དམ་ལམ་ གས་ ་
གས་མ ན་བཟོ་ནི་ ་ ན་ཐབས་འབད་ནི།
གོང་གི་ ིད་ ས་དང་ དམིགས་དོན་ ་གི་ ལམ་ ོན་ཐོག་ལས་
ོན་འགོག་ ེ་ཚན་གྱིས་ ཐབས་ ས་དང་ལས་ ་ ་ མང་རབས་
ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ ེ་ཡོད། གནད་དོན་གལ་ཅན་ ་ གཤམ་
གསལ་ ར་ཨིན་:༡༠.༣ བདག་ ངོ ་དང་འ ལེ ་བའི་ ཟད་ སི ་བ ག་ཞབི །
ཁྐྲིམས་ གས་ ་ཚོགས་ཐོག་ལས་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་དང་ མི་
ེ་དཔལ་འ ོར་ དེ་ལས་ མཐའ་འཁོར་གནས་ ངས་ཀྱི་ མཁོ་
འདོད་ ་ ཉམས་ ང་འབདཝ་མ་ཚད་ དགའ་ ིད་ཀྱི་དོན་ ་ གཞི་
ེན་གནས་ ངས་ ་ཡང་ བཟོ་ ིག་འབདཝ་ཨིན། ིག་གཞི་དང་
ཁྐྲིམས་ གས་ ་གིས་ ཐད་ཀར་ ་ མི་ཁུངས་ ་གི་ དལ་དབང་
དང་ འ ་མཉམ་ ་ ཕན་ཁྱད་ ངམ་ཨིན། ིག་གཞི་དང་ཁྐྲིམས་
གས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ག ག་ ེའི་ ས་ གས་ཨིནམ་མ་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

ཚད་ མི་ ེའི་ནང་ དཔལ་ཡོན་དང་ དགའ་ ིད་འ ང་ གསཔ་
ཨིན། ཨིན་ ང་ ཁ་གསལ་མེད་མི་དང་ ལེགས་ཤོམ་ ེ་བཟོ་བཀོད་
མ་འབདཝ་ དེ་ལས་ དགོས་མཁོ་མེད་པའི་ཁྐྲིམས་ གས་ ་གིས་
དཔལ་འ ོར་ཡར་ཐོན་ ་གནོདཔ་མ་ཚད་ ངོ་ ང་དང་ ེར་གྱི་
ལས་ ེ་ མི་མང་ལས་ ེ་བ མ་ ་ ་ ཟད་འགྲོ་མཐོ་ གས་
གནསཔ་ཨིན། ཚད་ ན་གོང་ཚད་དཔེ་བཀོད་ ཨེསི་སི་ཨེམ་ཡོངས་
འ ེལ་དང་འཁྐྲིལཝ་ད་ བདག་ ོང་དང་འ ེལ་བའི་ཟད་ ིས་ ་
ག ང་གི་ཁྐྲིམས་ གས་ནང་ལས་ བ ་དོན་འགན་འཁྐྲི་ ་བཀག་ནི་
་ ངོས་ལེན་འབད་བའི་ བས་ ཚོང་ ་ ་ནང་ ཟད་འགྲོ་གནས་
མི་ ་ཨིན།(http:/www.administrative-burdens.com)
ཚད་ ན་གོང་ཚད་དཔེ་བཀོད་དེ་ ནི་དར་ལེནསི་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ བདག་
ོང་དང་འ ེལ་བའི་ཟད་ ིས་ ངེས་བ ན་བཟོ་ནིའི་ཕན་ཐབས་དང་
མཁོ་གལ་ཡོད་མི་ ིག་གཞི་དང་ཁྐྲིམས་ གས་ ་ ངོས་འཛིན་
འབད་ནི་དང་ དགོས་མཁོ་མེད་མི་ ་ བཏོན་བཏང་ཐོག་ལས་ འདི་
བ མ་མའི་ཟད་འགྲོ་ ་ མར་ཕབ་ བ་ནིའི་ ཕན་ཐབས་ ་
དམིགས་ཏེ་བཟོ་ ག།
འ ག་ ་ ཚད་ ན་གོང་ཚད་དཔེ་བཀོད་ ཆ་འཇོག་འབད་ནིའི་དོན་
་ ག ང་ལས་གནང་བ་གནང་མི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ངན་ ད་བཀག་
ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་ ང་དང་ ེལ་འ ེན་དབང་
འཛིན་དང་ བ ན་ ས་ ན་ཁག་ ཐིམ་ ་གྲོང་ ེ་ལས་འཛིན་ ་
ནང་ མོ་བཏབ་འབད་ནི་འགོ་བ གས་ཡོདཔ་བཞིན་ ་ མོ་བཏབ་
བ ག་ཞིབ་ ་བ ེན་ ཞབས་ཏོག་ ོད་མི་ ་གི་ ་ བས་བདེ་ཧིང་
་ ལས་ ེ་ ་གིས་ ཁོང་རའི་ཁྐྲིམས་ གས་ ་ བ ར་ཞིབ་འབད་
ནི་དང་ བདག་ ོང་གི་ལམ་ གས་ ་ འཇམ་ གས་བཟོ་ནི་ ་ གོ་
བས་ལེགས་ཤོམ་ཐོབ་ ེ་ཡོད། ད་ ན་ ངོ་ཚབ་ ་ག་གིས་ཡང་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

ག ང་འ ེལ་ཐོག་ལས་ ིག་གཞི་དང་ཁྐྲིམས་ གས་ ་ ངེས་
བ ན་བཟོ་ནི་ ་ བ ར་ཞིབ་འབདཝ་མ་ཚད་ ད་ འོ ི་ཁྐྲིམས་
གས་ལས་ འཇམ་ གས་བཟོ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ ་ཡང་ མ་བཏོན་
པར་ ོད་ ག།
ག ང་གི་ལས་ ེ་ག མ་ནང་ ཚད་ ན་གོང་ཚད་དཔེ་བཀོད་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ བདག་ ོང་ཟད་ ིས་ཀྱི་ མོ་བཏབ་བ ག་ཞིབ་
འབདཝ་ད་ འ ག་ ་ བདག་ ོང་དང་འ ེལ་བའི་ཟད་ ིས་དེ་
མཐོ་ གས་ཡོད་པའི་བ ་མཚོན་ ོནམ་མ་ཚད་ མར་ཕབ་ བ་
གས་པའི་ འོས་འབབ་ཡང་ ང་ཡི། ད ེ་འབད་བ་ཅིན་ ལམ་
འགྲུལ་ཉེན་ ང་དང་ ེལ་འ ེན་དབང་འཛིན་གྱི་ བདག་ ོང་དང་
འ ེལ་བའི་ཟད་ ིས་དེ་ ལོ་བ ར་བཞིན་ ་ བ ོམས་ཀྱིས་ད ལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༩.༡༢༣ (ཞབས་ཏོག་ཐོབ་མི ི་ ་གི་དོན་ ་ ད ལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༥.༤ དང་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་ ོད་འབད་མིའི་དོན་ ་
ད ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༣.༧)ཨིནམ་ད་ བ ན་ ས་ ན་ཁག་གི་
ཆོག་ཐམ་ ེ་ཚན་ནང་ ལོ་ངོ་རེ་ ་ བ ོམས་ཀྱིས་ ད ལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ ༩༨.༠༢༥ ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཐིམ་ ་གྲོང་ ེ་ལས་འཛིན་ནང་
ལོ་བ ར་བཞིན་ ་ ད ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༠.༣༢༡ ཐོན་ཏེ་འ ག།
གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྐྲམ་ཐོག་ལས་ མོ་བཏབ་ལས་ ེ་ག མ་གྱི་
བདག་ ོང་དང་འ ེལ་བའི་ཟད་ ིས་ ་ ད ལ་ཀྲམ་ས་ཡའི་ནང་
གསལ་ ོན་འབདཝ་ཨིན།
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བཀོད་ཁྐྲམ་ ༣ པ་ མོ་བཏབ་ལས་ ་ེ ་ནང་ག་ི བདག་ ོང་དང་ གཤམ་གསལ་བཀོད་མི་ ་ ལས་ཚོགས་ག མ་ནང་ མོ་བཏབ་
འ ལེ ་བའི་ཟད་ སི །
བ ག་ཞབི ་འགོ་འ ེན་འཐབ་མི་ལས་ ངོས་འཛིན་ ང་མི་ བ ད་
དོན་ཨིན།
༡༠.༣.༡ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་ ང་དང་ ལེ ་འ ནེ ་དབང་འཛིན།
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་ ང་དང་ ེལ་འ ེན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ི་ལོ་
༢༠༠༨ ་ ༨ པ་ ན་གྱི་ ན་ ་ ལ་མིའི་ནང་ གྲོས་འདེབས་
བཀོད་མི་ཐབས་ཤེས་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ལ་ལས་ ད ལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣.༤༩༩ མར་ཕབ་ བ་ ག། ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་
༧ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ འགོ་བ གས་ཏེ་ ང་ ོགས་ཡིག་ཚང་ཆ་
མཉམ་ནང་ ད ལ་འ ེལ་འཐབ་སའི་ འ ེལ་ ེགས་ ་ ཞབས་
ཏོག་ ོད་མི་ ་གི་ ན་ཐབས་ ་ ཉིན་མ་ ་ཚོད་ ༡ ན་འབད་མི་
ལ་ཁབ་ནང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་ ༡༣༦ ཡོད་མི་ ་ ་ ཕོག་ཚོད་ དེ་ ི་ ་ ་ཚོད་ ༣ ན་ ཡར་སེང་འབད་ ག། ང་ ོགས་
དཔགཔ་ད་ ིར་བ ོམས་ནང་འཁོད་ཐོན་ ེད་ནང་ བདག་ ོང་དང་ ཡིག་ཚང་ ་གིས་ ཧེ་མར་ དེད་གཡོག་པའི་ཆོག་ཐམ་ ོད་ནིའི་དོན་
འ ེལ་བའི་ཟད་ ིས་བ ོམས་ བ ་ཆའི་ནང་ ལོ་བ ར་ས་ཡ་ ་ ས་ ན་ ཝ་ ༢ འགོར་ ོལ་ཡོད་མི་དེ་ ད་རེས་ བ ན་
༧,༠༠༠ གི་བར་ན་གནས་མི་དེ་ གནས་ཚད་དང་འཁྐྲིལཝ་ད་ ག་ ༡ ལས་མ་འགོར་བའི་ ན་ ་ ་ བ ་བ ད་ནང་ བཀོད་དེ་
ལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འ ོར་དོན་ ་ འོས་ ན་ཅིག་མིན་པའི་གསལ་ ཡོདཔ་མ་ཚད་ འ ི་ཤོག་ ་ འཇམ་ གས་བཟོ་བའི་ཁར་ ལམ་
ོན་འབདཝ་ཨིན་པས།
འགྲུལ་ཉེན་ ང་དང་ ེལ་འ ེན་ཁྐྲིམས་ཡིག་ ༡༩༩༩ ཅན་མ་དེ་
ཚད་ ན་གོང་ཚད་དཔེ་བཀོད་ཀྱི་ གལ་གནད་ཧ་གོཝ་བཞིན་ ་ ངན་ བ ར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ད་ ད་ ོའི་ བ ་དོན་དེབ་ ང་དང་ དེད་
ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ག ང་གི་ལས་ ེ་ཆ་མཉམ་ནང་ གཡོག་པའི་ལག་དེབ་ ་ཡང་ ས་མ ན་བཟོ་ཡོདཔ་བཞིན་ ་ འདི་
ཚད་ ན་གོང་ཚད་དཔེ་བཀོད་ གཞི་བ གས་འབད་ནི་ ་ ཆ་འཇོག་ ་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་མིའི་གྲས་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་དག་པ་
འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ལོ་བ ར་བཞིན་ ་ བདག་ ོང་གི་ཟད་ ཅིག་ཨིན་ ང་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་མི་ ཐབས་ཤེས་ འི་ བ ག་
ིས་ བ ག་ཞིབ་དང་ མར་ཕབ་ བ་ནི་ ེ་ཨིནམ་ད་ འདི་གི་དོན་ ཞིབ་ངོ་མ་དེ་ ི་ལོ་ ༢༠༠༩ ་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་ ེ་ འཆར་
ལས་ ན་ཁག་གཅིག་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ འགན་ཁག་ གཞི་བཟོ་ ེ་ཡོད།
བཀལ་དགོ།
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ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

༡༠.༣.༢ བ ན་ ས་ ན་ཁག།
ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོང་ ེའི་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་ ིག་གཞི་ ་ནང་ བདག་
ོང་དང་འ ེལ་བའི་ ཟད་ ིས་ད ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༩༨.༠༢༥
བཏོན་ཡོདཔ་ད་ ཚོང་འ ེལ་ཆོག་ཐམ་གྱི་དོན་ ་ བདག་ ོང་དང་
འ ེལ་བའི་ཟད་ ིས་ད ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༨༨.༨༦༧ དང་ བ ན་
ས་ ན་ཁག་ ་ ད ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༩.༡༥༨ གནས་ ག། བཟོ་
གྲྭ་ཁག་ ་གི་དོན་ ་ ཚོང་འ ེལ་ ང་བའི་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ ་ཡིག་བ ག་
ནི་དང་ ཁྱིམ་ནང་གི་བཟོ་གྲྭ་ ་ ངོས་འཛིན་ས་ཁོངས་ཉོགས་མེད་
གནང་བ་ ལེན་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ་རིམ་ ་ མ་དགོཔ་བཟོ་ནིའི་
དོན་ ་ ཐབས་ལམ་ ་ བཏོན་པའི་བ ང་ཡོད། དེ་ལས་ བཟོ་གྲྭ་
ང་བ་དང་ ཁྱིམ་ནང་གི་བཟོ་གྲྭ་ ་གི་དོན་ ་ ལམ་ ོན་འཇམ་ཏོང་
ཏོ་དང་ ཚོགས་ ང་ ་བ ག་དགོ་པའི་ཚོང་འ ེལ་ ་ ད ེ་ཁག་ ེ་
ནི་དང་ འ ེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ ་ འགན་ ོད་བ བ་པའི་ཚོང་ ་
་གི་ འོས་འབབ་བ ་བའི་བ ང་ཡོད། ཚོང་འ ེལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ ནང་འ ེན་པ་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་མ་དགོཔ་བཟོ་ཐོག་ལས་
ནང་འ ེན་གྱི་ ་ ོའི་ལམ་ གས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ བཟོ་ནི་གི་ཁས་
ལེན་གྲུབ་ ེ་ཡོད།
༡༠.༣.༣ ཐིམ་ ་གྲངོ ་ ་ེ ལས་འཛིན།
ཁྐྲོམ་ ེ་བཅའ་ཁྐྲིམས་ ༢༠༠༧ དང་ ཐོམ་ ་གོང་འཕེལ་དམ་
འཛིན་ ིག་གཞི་ ༢༠༠༤ དེ་ལས་ འ ག་གི་ ིང་ཁྱིམ་བཅའ་
ཡིག་ ༢༠༠༢ ཅན་མ་ ་ ་བ ེན་ བདག་ ོང་དང་འ ེལ་བའི་
ཟད་ ིས་ ད ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༠.༣༢༡ དེ་ཅིག་བཏོན་ཡོད་མའི་
གྲས་ལས་ ད ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢༣.༧༢༤ དེ་ཅིག་ ིང་ཁྱིམ་
དང་ ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ ་ ་དང་ ད ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༦.༥༩༧ དེ་
ཅིག་ ཐིམ་ ་གྲོང་ ེ་ལས་འཛིན་ ་ ཟད་ ིས་བཏོན་ ག། ཐིམ་ ་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

གྲོང་ ེ་ལས་འཛིན་གྱིས་ ལས་ ེ་མང་རབས་ཡོད་པའི་ལས་ ེད་ ི་
བ ོམས་ཚོགས་པ་གིས་ ཐིམ་ ་གྲོང་ ེ་ལས་འཛིན་གྱི་ འཛིན་ ོང་
་ ཟིན་ ིས་ ན་ ་ ལ་བའི་ ལ་ ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ ་རིམ་ཡར་
ག་དང་ ལམ་ གས་ ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ལས་
མགྲོན་པའི་ཞབས་ཏོག་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་ ལག་ལེན་འཆར་
གཞི་ཅིག་ འགོ་བ ག་ནི་ཨིན།
༡༠.༣.༤ བདག་ ངོ ་དང་འ ལེ ་བའི་ ཟད་ སི ་བ ག་ཞབི ་ཀྱ་ི
ལམ་ གས་བཟོ་ན།ི
ཚད་ ན་གོང་ཚད་དཔེ་བཀོད་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་
བདག་དབང་ལེགས་ཤོམ་དང་ ན་བ ན་བཟོ་ཐབས་ ་ ག ང་
ོང་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་ ད ལ་ ིས་ ན་
ཁག་ ་ ོད་ཡོད། ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ ་ འཆར་ད ལ་གྱི་དབང་
ཚད་ཡོདཔ་ལས་ ག ང་གི་ལས་ ེ་ག་རའི་ནང་ ལས་ ་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་ ་ ་ ོག་འབད་ནི་གི་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་ ེ་ ་
ནང་ བདག་ ོང་དང་འ ེལ་བའི་ ཟད་ ིས་མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་ ་
འཆར་ད ལ་ ས་འཁོར་འདི་ ལག་ཆ་བ མ་ཅིག་ ེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ གས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་བ ན་པའི་ནང་ ་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་གིས་
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་དང་མཉམ་འ ེལ་འབད་དེ་
བདག་ ོང་དང་འ ེལ་བའི་ཟད་ ིས་མར་ཕབ་བ ག་ཞིབ་ནང་ ཚད་
ན་གོང་ཚད་དཔེ་བཀོད་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ ོར་ལས་
ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ ་ གོ་བ ར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འགོ་འ ེན་
འཐབ་ཅི། ལས་ ེད་ ི་བ ོམས་ཚོགས་པའི་འ ས་མི་ ་གིས་
ལས་ ེ་གལ་ཅན་ ་ནང་ལས་འ ས་མི་ ༢༠ དེ་ཅིག་ ་ ཚད་
ན་གོང་ཚད་དཔེ་བཀོད་ཀྱི་
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ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ ོར་ལས་ ོང་བ ར་ ིན་ཏེ་ འཆར་གཞི་ཅིག་བ མས་ཡོད
གོ་བ ར་ཞལ་འཛོམས་མ ག་བ ཝ་ད་ ིར་བཏང་གི་ལག་ལེན་
ལས་དནོ ་གཙོ་བོ།

ས་ཚདོ །

གལ་རམི །

ན་གསོ།

ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༡ པ། བཅའ་ཁྐྲིམས་/ཁྐྲིམས་ གས་/ ིག་གཞི་ ་ བ ག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འ ག།
གི་ འགོ་བ གས་མཚམས བ ག་ཞིབ་འབད་
འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེ་དང་ལས་མགྲོན་
ཚར་ནི།
པ་ ་ ་ དཀའ་ ག་ ིན་པའི་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ ༡༢ པ།
མར་ཕབ་ཀྱི་ དམིགས་གཏད་ ་ ཁ་འཆམ་ནི། གྲོས་བ ན་འབད་དགོཔ་འ ག།
བཅའ་ཁྐྲིམས་/ཁྐྲིམས་ གས་/ ིག་ ི་ལོ་ ༢༠༠༩ ་ ༡༡ པ།
བདག་ ོང་དང་འ ེལ་བའི་ཟད་ ིས་མར་ཕབ་ བ ག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འ ག།
གཞི་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི།
ཀྱི་ ཕན་གནོད་བ ག་ཞིབ་འབད་ཚར་ནི།
ི་ལོ་ ༢༠༠༩ ་ ༡༢ པ།
མར་ཕབ་ཀྱི་དམིགས་གཏད་གསརཔ་བཟོ་ནི།

༡༠.༤ མི་སརེ ་ ་གཙོ་བརོ ་བཏོན་པའི་ ཞབས་ཏགོ ་ལམ་ གས་
གོང་འཕེལ་: ཞབས་ཏགོ ་གི་གནས་ཚད།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ༧
པའི་ནང་ ིར་བཏང་ ་མི་སེར་གྱི་ བཀའ་འ ིན་ཟེར་བའི་
ཞབས་ཏོག་གནས་ཚད་བཟོ་ཐབས་ ་ གོ་བ ར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་
འགོ་འ ེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ ཞབས་ཏོག་གནས་ཚད་དང་
མི་སེར་ ་ཤེས་ ོགས་ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་ ་ མི་མང་ལས་ཚོགས་ཀྱི་
ོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ ་དམིགས་ཏེ་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ཅི།
ཞབས་ཏོག་གནས་ཚད་འདི་ ངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྐྲི་གོང་
འཕེལ་གཏང་ གས་པའི་ ཐབས་ལམ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ དོན་ ིན་
ཅན་ཅིག་ཨིན། ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ ཞབས་ཏོག་དང་ ས་ཚོད་
ཞབས་ཏོག་ཐོབ་ཐབས་ ་ ངེས་པར་ཚང་དགོ་པའི་རིགས་ དེ་ལས་
ཉོགས་བཤད་བསལ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ ་ ཁ་གསལ་ ེ་ འཁོད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན།
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འདི་དང་བ ན་ཏེ་ སོ་ནམ་ ན་ཁག་འོག་གི་ ོ་ནོར་ ེ་ཚན་དང་
ཧེ་མའི་ས་འཇལ་ལས་ཁུངས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་ ང་དང་ ེལ་
འ ེན་དབང་འཛིན་ ་གིས་ རང་སོའི་ཞབས་ཏོག་གནས་ཚད་ ་བཟོ་
ཡི། མི་ ོབས་ ོགས་གྲུབ་དང་ ིར་བཏང་མི་སེར་མང་ ་ གནད་
དོན་འདི་གི་ ོར་ལས་ཤེས་ ོགས་མེད་པའི་ ་མཚན་ ་བ ེན་
ཞབས་ཏོག་གནས་ཚད་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ་ ན་རིངམོ་ ེ་
འགོརཝ་ཨིན་ ང་ ཞབས་ཏོག་གནས་ཚད་བཟོ་ནི་ ་ འབད་བ ོན་
བ ེད་བཞིན་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ག་པར་ ་ འ ལ་ཁམས་ཅིག་
ལས་ ལས་ ེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ ཞབས་ཏོག་གནས་ཚད་བཟོ་ནི་
འགོ་བ གས་ཡོད། ད་ ང་ ལས་ ེ་ ་གི་ ོགས་གྲུབ་བཟོ་ནིའི་ ན་
ཐབས་ ་དང་ འ ས་མི་ ་གིས་ འགན་ཁུར་གལ་ཅན་འབག་ ེ་
ཞབས་ཏོག་མཁོ་ ོད་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་
ོད་འབད་མི་ ་གི་བར་ན་ མཉམ་འ ེལ་འབད་དེ་ ལས་མགྲོན་
པའི་བདེ་ བས་་ཡར་ ག་གཏང་ཐབས་ ་ འགོ་དཔོན་ ༡༠ ཡོད་
པའི་ ེ་ཚན་ཅིག་ ་གར་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ ཧའི་དར་ ཊ་དང་
བེང་ལོར་ ་ ཤེས་ཡོན་ ་ ོར་ ་བཏང་ཡི། འདི་བ མ་མའི་ལས་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

རིམ་གྱིས་ མི་ངོ་རང་སོའི་ ོགས་གྲུབ་ ་ བ་ ོར་ཐོབ་ཡོད་ ང་
ི་ནང་གི་ལས་མགྲོན་པ་ ་གིས་ ཞབས་ཏོག་གནས་ཚད་བཟོ་ནིའི་
ནང་ ་ བཅའ་མར་གཏོགས་བ ག་ནི་དེ་ གདོང་ལེན་ཅན་ཅིག་ ེ་
ར་གནས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཐབས་ལམ་བཏོན་ནི་གི་ མཉམ་ བ་དང་
བདག་དབང་ ོ་ གས་ཅིག་ ེ་ར་ ས་ཡོད།

ཞབས་ཏོག་ ེ་བ་དང་ བ ་དོན་འ ལ་རིག་གཅིག་ཁར་ཡོདཔ་བཟོ་
ནིའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དོ། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་
ཚོགས་ཀྱིས་འབད་ ང་ ཀུན་ཚང་ཚོང་ལས་ ེ་བ་ཞབས་ཏོག་བདག་
ོང་དང་འ ེལ་བའི་ ཟད་འགྲོ་དང་ མི་མང་དང་ཐད་ཀར་ ་ ད་དེ་
ཐད་ཀར་མིན་པའི་ཐོག་ལས་ ངན་ ད་འ ང་ནི་མར་ཕབ་འབད་
ཐབས་ ་ ཀུན་ཚང་ཚོང་ལས་ ེ་བ་གཞི་བ གས་འབད་ནི་ ་ ཆ་
བཞགཔ་ཨིན། འདི་བ མ་མའི་ ི་མ ན་གྱི་དམིགས་དོན་ ་
འབད་ ོལ་བ ེད་ནི་གི་ མཉམ་འ ེལ་དང་མཉམ་ ེབ་བཟོ་མི་
ཚོགས་ ེ་ཅིག་མེད་མི་ ་བ ེན་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་
ཀྱིས་ ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚད་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ མི་མང་ཞལ་
འཛོམས་འགོ་འ ེན་འཐབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་
ཀུན་ཚང་ཞབས་ཏོག་ ེ་བ་བ ག་ནི་གི་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་
བ ག་ད ད་འབད་ཡི།

༡༠.༥ ཀུན་ཚང་ཚོང་ལས་ ེ་བ།
ཀུན་ཚང་ཚོང་ལས་ ེ་བ་ཟེར་མི་འདི་ ལས་མགྲོན་པ་ཅིག་དང་ ཡང་
ན་ ཞབས་ཏོག་ ་ཚོགས་ ིན་མི་ ཚོང་ ེ་ཅིག་ ཡང་ན་ ས་ ོ་ཅིག་
་གོ་ནི་ཨིན། ཚོང་ལས་ནང་ ་ ཀུན་ཚང་ཞབས་ཏོག་ ེ་བ་གི་
དམིགས་དོན་འདི་ ཚོང་ ེའི་ཐོན་ ེད་མངམ་ ེ་ བཙོང་ གས་པའི་
གོ་ བས་ཡར་ ག་གཏང་ཐོག་ལས་ འཇོན་ཐངས་ཡར་ ག་བཟོ་
ཐབས་ ་ཨིན་ ང་ ང་བཅས་རའི་གནས་ ངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་
ལས་མགྲོན་པ་ ་ ་ བས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཕན་ ས་ཅན་གྱི་
ཞབས་ཏོག་མཁོ་ ོད་འབད་དེ་ རང་སོའི་ ་མགྱོགས་ གས་ ེ་ཐོབ་ ག་པར་ ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཧེ་མ་ལས་
ཐབས་ ་ ངན་ ད་ཀྱི་ ་ ོད་ ་ གས་མི་བ ག་ནི་གི་དོན་ ་ འགན་ཚད་བཟོ་ ེ་ འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་ ེ་སོ་སོ་ལས་ འ ས་
མི་ ༡༠ འབད་མི་ ལས་ ེད་གཙོ་ཚོགས་ཅིག་ གཞི་བ གས་
ཨིན།
འབད་ཡི། མི་མང་ཡར་ ག་གཏང་ནི་དང་ ཧ་གོ་ གསཔ་བཟོ་ནི་
འདི་བ མ་ ེ་ གནས་རིམ་དང་ལས་ ེ་སོ་སོར་ནང་ ག ང་ ོང་ དེ་ལས་ཀུན་ཚང་ཞབས་ཏོག་ ེ་བ་ ་ འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་ གཞི་
ལེགས་ ན་གྱི་ཐབས་ལམ་མང་རབས་ཅིག་ འགོ་བ གས་ཡོད་པའི་ བ གས་འབད་ནི་ཕན་ཐབས་ ་དམིགས་ཏེ་ ་གར་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ས་
གྲས་ལས་ ི་ལོ་ ༡༩༩༩ གི་ ག ང་ ོང་ལེགས་ ན་དང་ ི་ལོ་ གནས་ ཧའི་དར་ ཌ་དང་ ེང་ལོར་གྱི་ ཀུན་ཚང་ཞབས་ཏོག་ ེ་བ་
༢༠༠༥ གི་ ག ང་ ོང་ལེགས་ ན་ ན་ཐབས་ཡིག་ཆ་ ི་ལོ་ ་ནང་ ཤེས་ཡོན་ ་ ོར་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འ ེན་འཐབ་ཅི།
༢༠༠༧ གྱི་ ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་བ ར་ ོད་ དེ་ལས་ ི་ལོ་
༢༠༠༧ གྱི་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་ ོད་ཚོགས་ ང་ ་ཨིན་པས། ད་ ཤེས་ཡོན་ ་ ོར་ ་བ ེན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ་གིས་ མི་མང་
རེས་ བས་ཅིག་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་མཁོ་ ོད་ཀྱི་ ལམ་ གས་ཡར་ ཞབས་ཏོག་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐངས་ ོར་ལས་ བསམ་གཞི་དང་
ག་གཏང་ནིའི་ཐབས་ལམ་གཙོ་ཅན་ཨིན་མི་ ཀུན་ཚང་ཚོང་ལས་ ཐབས་ཤེས་ ་ཚོགས་ཤེས་ གས་ཅི། ཨིན་ ང་ ཡོན་ཏན་དང་རིག་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨
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ལ་ལག་ལེན་ ་ རང་སོའི་ཁྱད་རིག་དང་གོ་གནས་ ་རག་ལས་པ་
་བ ེན་ ཁྱད་རིག་དང་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་བ ན་ཏེ་ ལ་
ལོ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཡར་ ག་གཏང་ནི་གི་ ལས་ ་ ་ འགོ་
བ གས་ཡོད། ཐབས་ཤེས་ ་གི་གྲས་ལས་ ཁྐྲོམ་ ེའི་ཞབས་ཏོག་
འཛིན་ ོང་ལས་འགུལ་ ོར་ལས་ ་ཚིག་འ ི་ཤོག་དང་ མི་མང་
གནས་ ལ་ ་ ཡོངས་འ ེལ་གྲོས་གནས་འཆར་ ོ་ཐོག་ ་བ གས་
ཡོད། ན་ཚོགས་གླིང་གྲོང་ ེ་ལས་འཛིན་གྱིས་ ཁྐྲོམ་ ེའི་ཞབས་
ཏོག་མཁོ་ ོད་ཀྱི་ འཇོན་ཐངས་ཡར་ ག་བཟོ་ནི་དང་ ངས་གསལ་
དང་ འགན་འཁྐྲི་གོང་འཕེལ་བཏང་ ེ་ གྲོང་ ེ་ལས་འཛིན་དེ་ མི་
སེར་དང་མ ན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་ ཞབས་ཏོག་ལས་ཚོགས་བཟོ་ཐབས་
་ ིར་བཏང་གནས་ ལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ལམ་ གས་ འགོ་
བ གས་ཡོད། འདི་བ མ་གྱི་ ཐབས་ཤེས་འདི་ ཤེས་ཡོན་ ་ ོར་
་སོང་མི་ ཁྐྲོམ་ དཔོན་གྱིས་ བ མས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གིས་
མ་ཚད་པར་ ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚད་དང་ མི་ ོབས་ཀྱི་ ོགས་
གྲུབ་གལ་ཆེཝ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཐོག་ལས་ལས་ ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ འདི་
བ མ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ ་ ོར་ལས་རིམ་ ་བ ེན་ཏེ་ དངོས་མཐོང་གི་
གྲུབ་འ ས་ ་ ང་བཞིན་ ་ཡོད།
གློག་རིག་ག ང་ ོང་དང་ འ ག་གི་བ ་དོན་དང་བ ད་འ ེལ་ ིད་
ས་དང་ ཐབས་ ས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ལས་
ཚོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་ གྲོས་ཆོད་ཅིག་ཨིན་མི་ ལག་ཐོག་གི་ ་རིམ་
་ བ ་དོན་དང་བ ད་འ ེལ་ཐོག་བཟོ་ནི་གི་འགན་ཁུར་ བ ་དོན་
དང་འ ལ་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ མཉམ་འ ེལ་འབདཝ་ཨིན།
ཨིན་ ང་ གདོང་ལེན་ ོམ་ཤོས་ར་ ལས་ ེ་ ་གི་བར་ན་ མཉམ་
འ ེལ་ ོ་ གས་ཡོད་མི་དང་ རང་སོའི་ས་ཁོངས་བདག་འཛིན་འབད་
དགོ་ཟེར་ མནོ་ གས་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ ལས་མགྲོན་པའི་ཞབས་
ཏོག་ ོ་ གས་ཡོད་མི་ ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་མཁོ་ ོད་ཡར་ ག་གཏང་

28

ཐབས་ ་ ལས་ ེ་ ་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐབས་ལམ་བཏོན་ཡོད་མི་ ་
མཉམ་ ེབ་འབད་ནི་གི་དོན་ ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་
ཀྱིས་ གྲོས་ ོན་པ་ཅིག་བ གས་ཡོད། གྲོས་ ོན་པའི་ ན་ ་:
ཀུན་ཚང་ཚོང་ཁང་གཅིག་ ལག་ལེན་གྱི་ ཐབས་ ས་གཞི་བཀོད་དང་
ལམ་ ོན་ཟེར་མིའི་ནང་ ད་ལས་ཕར་གྱི་ ཀུན་ཚང་ཚོང་ཁང་ལག་
ལེན་གྱི་ ོར་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད། ཀུན་ཚང་ཚོང་ཁང་
ལག་ལེན་དངོས་བ ར་བཟོ་ནིའི་ནང་ མཉམ་འ ེལ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་
ཐབས་ ་ གྲོས་ ོན་པའི་ ན་ ་འདི་ ལ་ཡོངས་དགའ་ ིད་
དཔལ་འཛོམས་ ན་ཚོགས་དང་ བ ་དོན་དང་འ ལ་རིག་ལས་
ཁུངས་ དེ་ལས་ ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ ་ ་ ོད་ཡོད།
༡༠.༦ མཁོ་ བ་ལག་དབེ ་བ ར་ཞབི །
ལོ་བ ར་བཞིན་ ་ འཆར་ད ལ་བ ་ཆ་ ༣༠-༤༠ གི་བར་ན་
བཟོ་ ན་ ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཡོདཔ་བཞིན་ ་ འཆར་གཞི་བ ་པའི་
ནང་ཡང་ མ་ད ལ་ཐེར་འ མ་ ༡༤༠ (བ ་ཆ་ ༥༣) ཡོད་མི་
ལས་ ཐེར་འ མ་ ༧༤ དེ་ཅིག་ ཐད་ཀར་དང་ ཐད་ཀར་མིན་
པའི་ཐོག་ལས་ བཟོ་ ན་ལས་ ེ་ནང་ ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་ཨིན་
པས། བཟོ་ ན་ ེ་ཚན་ནང་ མ་ད ལ་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ེ་ ཟད་
འགྲོ་བཏང་མི་ ་བ ེན་ ེ་ཚན་འདི་ ངན་ ད་ གས་ནི་གི་ཉེན་ཁ་
ོམ་ཡོད། མཁོ་ བ་ནང་ ངན་ ད་ ང་མི་གིས་ མི་མང་གི་དོན་ ་
ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་དང་ གྲོགས་རམ་མ་ད ལ་ ་ ཕན་ ས་ཅན་ ེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ་ གནོདཔ་མ་ཚད་ མ་ད ལ་འ ོ་བ གས་
བཏང་ ེ་ མཐའན་མ ག་ ་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ ས་ཚད་དང་ འདི་ ་
འབད་ ོད་འབད་མི་ ་གི་ ཞབས་ཏོག་ ས་ཚད་ ་གནོདཔ་ཨིན།

ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

བཟོ་ ན་ལས་ ེ་འདི་ནང་ ངན་ ད་བཀག་ཐབས་ ་ ངས་
གསལ་དང་ འགན་འཁྐྲི་ དོན་ ིན་ཅན་བཟོ་ཐབས་ ་ མཁོ་ བ་
ལག་དེབ་དང་ གནས་ཚད་ཅན་གྱི་རིན་བ ར་ཡིག་ཆ་ ་ འ ེལ་
གཏོགས་པ་ ་ ག་དེ་མང་མང་ བཅའ་མར་གཏོགས་བ ག་ ེ་
བ ར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་ལས་ ད ལ་ ིས་
ན་ཁག་དང་ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ ངན་ ད་བཀག་
ོམ་ ན་ཚོགས་ ་གིས་ བ ར་ཞིབ་ཀྱི་ ་རིམ་འགོ་བ གས་ཏེ་ཡོད།
ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཡང་ གྲོས་འདེབས་དང་
གཅིག་ཁར་ བཟོ་ ན་ལས་ ེ་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་
་ མཉམ་ ེབ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བཅོ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མང་
རབས་ཅིག་ བ ར་ཞིབ་འབད་བའི་ མཁོ་ བ་ལག་དེབ་ནང་
བ གས་ཡོད། ག་པར་ ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
མཁོ་ བ་ལམ་ གས་ནང་ ིར་བཏང་གི་ ོན་ཧ་གོ་ནི་གི་དོན་ ་
བཟོ་ ན་ལས་ ེའི་འ ེལ་བ་ཅན་ ་ཡོད་མི་ ཚོགས་ ང་ཅིག གཞི་
བ གས་འབད་ཡོད། ཚོགས་ ང་གིས་ མི་མང་གི་མཁོ་ བ་ནང་
ངས་གསལ་དང་ གཅིག་མ ངས་ ཤོ་མ ངས་ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་
་ བཟོ་ ན་གྱི་ དམིགས་བསལ་གནད་དོན་ དཔེར་ན་ རིན་
བ ར་དང་ ཁག་འབག་གི་དགོངས་དོན་ རིན་བ ར་ནང་ བཅའ་
མར་གཏོགས་མ་ཆོག་པའི་ལམ་ གས་ མ་ད ལ་འཛིན་གྲོལ་ དེ་
ལས་ འ ེལ་ཡོད་ཁག་འབག་གི་དགོངས་དོན་གཞན་ ་ བ ག་ཞིབ་
འབད་ཡོད།
གྲོས་བ ན་ཞལ་འཛོམས་མང་རབས་ཅིག་ འཚོགས་པའི་གྲུབ་
འ ས་ཅིག་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ རིན་བ ར་
ཚོགས་ ང་དང་ རིན་བ ར་ད ེ་ཞིབ་ ཡིག་ཆ་ཁུངས་ ན་ཏོག་ཏོ་
བཟོ་ནི་ ཁག་འབག་ལག་ལེན་ ིང་ ིང་བཟོ་ནི་ ོགས་གྲུབ་གོང་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

འཕེལ་གཏང་ནི་ ག ག་ ེའི་གྲ་ ིག་ མ་ད ལ་འཛིན་གྲོལ་ལ་
སོགས་པའི་ གནད་དོན་ ་ གཅིག་ཁར་བ ོམས་ཞིནམ་ལས་ འདི་
་ བ ར་ཞིབ་དང་ མཁོ་ བ་ལག་དེབ་དང་ གནས་ཚད་ཅན་གྱི་
རིན་བ ར་ཡིག་ཆ་ ་ནང་བ ག་ནིའི་དོན་ ་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་
༤ པའི་ཚེས་ ༡༩ ་ ད ལ་ ིས་ ོན་པོ་ ་ ལ་ཡི།
ག་པར་ ་ ག ང་གི་བཀོད་ཁྱབ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ བཟོ་ ན་ལས་
ེའི་ནང་ གནད་དོན་གལ་ཅན་ ་ བ ར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ ་
ིད་དོན་པ་དང་ ག ང་ལས་འགོ་དཔོན་ ེར་ ེའི་འ ས་མི་ཡོད་
པའི་ ལས་ ེད་ཚོགས་ ང་ཅིག་ བ གས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་
གྲོས་བ ར་ལས་རིམ་ ་ནང་ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
དང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་བཅའ་མར་
གཏོགས་ཡོད། ལས་ ེད་ཚོགས་ ང་གིས་ གྲོས་འདེབས་མང་
རབས་ཅིག་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་ ་ ངན་ ད་ཀྱི་གནས་རིམ་གཙོ་ཅན་
་དེ་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ འཆར་གཞི་དང་བཟོ་
བཀོད་ རིན་བ ར་ ད ེ་ཞབི དེ་ལས་ ལག་ལེན་ ་ཨིན། ་
ཆས་མཁོ་ བ་དང་ གྲོས་ ོན་པའི་ ཞབས་ཏོག་ ་ ་ཡང་ གཙོ་
བོར་བཏོན་དགོཔ་ཡོད།
༡༠.༧ གཅིག་ ལི ་མ ན་གྲསོ །
གཅིག་ ིལ་མ ན་གྲོས་ཟེར་མི་འདི་ ལ་ ི་ ངས་གསལ་གྱིས་
བ བ་བ ལ་དར་ཁྱབ་འབད་བའི་ ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིནམ་ད་
ཐབས་ཤེས་འདི་ མི་མང་ཁག་འབག་གི་ ་ནང་ ངན་ ད་བཀག་
ཐབས་ ་དམིགས་ཏེ་ ག ང་( ལ་ཡོངས་དང་ ཡང་ན་ ས་གནས་
ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་)དང་ རིན་བ ར་འབད་མི་ ་གི་བར་ན་ གན་
་བཟོ་མི་ ་གོཝ་ཨིན། གན་ ་ནང་ ག ང་དང་ཁག་འབགཔ་ག་
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གིས་འབད་ ང་ ཁག་འབག་གི་ ་འབད་བའི་ བས་ ནང་ག ག་
དང་ ོད་ལེན་འབད་ནི་དང་ དགོ་འདོད་བ ེད་ནི་ ཁག་འབག་གི་
་ཐོབ་ཐབས་ ་ དོ་འགྲན་པ་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་བ ོམས་ཏེ་ གཡོ་
་མི་འབད་ནི་ ཡང་ན་ འདི་བ མ་མའི་ ་བ་ངན་པ་ ་ནང་ ་
ལས་བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཆོག་པའི་ དབང་ཆ་དང་ འགན་དབང་
་བཀོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་པར་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ རིན་
བ ར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ་གིས་ འ ེལ་ཡོད་ག ང་གི་
འགོ་དཔོན་ ་བ ིས་ཏེ་ ཁོང་ག་ར་ བཅའ་ཡིག་གཅིག་གི་དབང་ ་
འ ཝ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ གས་ཏེ་ འ ་མཉམ་ཐོག་ལས་ བཅའ་མར་
གཏོགས་ གསཔ་ ངེས་བ ན་བཟོ་ཐབས་ ་ཨིན། གཅིག་ ིལ་
མ ན་གྲོས་ཀྱིས་ རང་དབང་ ་ ོག་དང་འགན་འཁྐྲི་ཡོད་པའི་ ་
ོག་ལམ་ གས་འགོ་བ གཔ་མ་ཚད་ ག ང་དང་ག ང་གི་ འགོ་
དཔོན་ ་ ་ ཐེ་ཚོམ་ཅན་གྱི་ ོད་ལེན་ ་ལས་ ཉེན་ ོབ་འབད་བའི་
གཞི་བཀོད་གསལ་ཏོག་ཏ་ོ ཡོད་པའི་ ཡིད་ཆེས་བཟོཝ་ཨིན།

མ་ཚད་ ག་པར་ ་ ལས་འགུལ་ ོམ་ཤོས་ ་གི་ ཁག་འབག་་
མ ག་མ་བ ་ ན་ཚོད་ གན་ ་འདི་ ་གནས་དགོཔ་ཨིན།
་ཁ་གློག་མ་ེ ལས་འགུལ་བ ིས་ཏེ་ ་ ་བ ེན་པའི་ གློག་མེ་ལས་
འགུལ་དག་པ་ཅིག་ནང་ རིན་བ ར་ ་རིམ་ཆ་ཤས་ཅིག་ ེ་ གཅིག་
བ ིལ་མ ན་གྲོས་ངེས་པར་ ་ བ གས་དགོཔ་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
རིན་བ ར་ཁྱད་ཡོན་ཚད་གཞིའི་གྲངས་ ་ འ ལ་རིག་གི་ད ེ་ཞིབ་
མ་དགོ་པའི་ ལེགས་བ ར་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཅིག་ ིལ་
མ ན་གྲོས་ཡང་ འགོ་བ གས་ཡོད།
འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེ་ ་དང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་ བ ་ ོད་ལས་རིམ་ གནས་ ལ་ཁྱབ་ ེལ་
དང་ ོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་ལས་རིམ་ ་ནང་ གས་
བཏོན་ཏེ་ འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོཔ་ཡོད།
༡༠.༨ གཞིས་གནས་གསལ་ ནོ །
གཞིས་གནས་དང་ འཁྐྲི་བ་གསལ་ ོན་འབད་ནི་དེ་ ིར་བཏང་མི་
མང་ ་ དམངས་ཀྱི་ ་དངོས་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་ མི་མང་ལས་
ེད་པའི་ ངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྐྲི་ཡར་ ག་གཏང་ནི་གི་
ལག་ཆ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ད ལ་དང་འ ེལ་བའི་ ཁེ་
ཕན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ གསང་ ོག་འབད་ནི་ ་ཕན་པའི་ཁར་ འོང་འབབ་
དང་མ་འཁྐྲིལ་བའི་ ་དངོས་བསག་ནི་ ་ ོན་འགོག་འབད་ནི་ ་
ཕན་ཁྱད་ ངམ་ཨིན།

འདི་བ མ་མའི་ ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་ ་ མཁོ་ བ་བཅའ་ཡིག་
བ མ་གྱི་
ིད་ ས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ ་ནང་ལམ་ གས་བ གས་ཏེ་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ གྲོས་
འཆར་དང་འཁྐྲིལ་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་གིས་ གཅིག་ ིལ་མ ན་
གྲོས་འདི་ རིན་བ ར་ཡིག་ཆའི་ཆ་ཤས་གཙོ་ཅན་ ེ་ བ གས་
གནང་ ེ་ཡོད། ཁག་འབགཔ་ ་གིས་ ལ་མིན་ ་ ོད་འབད་མ་
འབད་ ོར་ ་ ོག་འབད་དོ་བ མ་ ེ་ གཅིག་ ིལ་མ ན་གྲོས་
ཀྱིས་ ག ང་གི་འགོ་དཔོན་ ་གི་ ་ ོད་དང་ལག་ལེན་ ་ ་ ོག་
འབདཝ་ཨིན། ད་ལས་ཕར་ ག ང་དང་ རིན་བ ར་འབད་མི་ ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ལོ་བ ར་བཞིན་
ཕན་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ ག་ལས་ གཅིག་ ིལ་མ ན་གྲོས་བཟོ་དགོཔ་ ་ རང་སོའི་གཞིས་གནས་དང་ འཁྐྲི་བ་གསལ་ ོན་འབད་དགོ་མི་
འདི་ མི་མང་ ་དངོས་འབད་ ོད་འབད་མི་ ལས་ ེ་ཆ་མཉམ་ནང་
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ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

ལམ་ གས་བ གས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ག་པར་ ་ ལ་ག ང་ཞི་
གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་ ི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཅན་མ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་
གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་འབད་དགོ་པའི་ལམ་ གས་ཡོདཔ་ལས་
ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་དང་མཉམ་འ ེལ་ཐོག་ གཞིས་
གནས་གསལ་ ོན་ལམ་ གས་ ིང་ ིང་བཟོ་ཡོད། གཞིས་གནས་
གསལ་ ོན་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ ལམ་ ོན་ གཞིས་གནས་བདག་
ོང་གི་འགན་ཚད་ གསལ་ ོན་འ ི་ཤོག་ དེ་ལས་ གསལ་ ོན་ཀྱི་
ས་ཚོད་ ་ གཅིག་མ ངས་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ག་པར་ ངན་
ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ བ ་དོན་གློག་རིག་ཡོངས་འ ེལ་
ཐོག་ལས་ གསལ་ ོན་འབད་ནི་གི་མ ན་ ེན་ ིས་ཏེ་ གཞིས་
གནས་གསལ་ ོན་གློག་རིག་མཉེན་ཆས་ བཟོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་
བདག་ ོང་དང་འ ེལ་བའི་ ཟད་ ིས་མར་ཕབ་འབད་ནི་ ་ ཕན་
ཁྱད་ཡོད་མི་གིས་མ་ཚད་པར་ ་ ོག་དང་ ད ེ་ཞིབ་ ཕན་ ས་
ཅན་ཅིག་བཟོ་ནི་ ་ཡང་ ཕན་ཐོགསཔ་ཨིན། གློག་རིག་མཉེན་ཆས་
འདི་ མོ་བཏབ་ཐོག་ལས་ འགོ་ཐོག་ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་
ཚོགས་ནང་ ་བ ག་ནི་དང་ དེ་ལས་འགྲོས་ཀྱིས་ ེ་ འ ེལ་ཡོད་
ལས་ ེ་ག་རའི་ནང་ ་བ གས་ཏེ་ ལས་ ེ་ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་ལས་
མི་གཙོ་ཅན་ ་ ་གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་
བཅའ་ཡིག་ ་ ོ་ ་གི་ ོར་ལས་ ོང་བ ར་འ ིན་ནི་ཨིན།
གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་ ་གནས་མི་ མངོན་གསལ་ཅན་ ེ་ ཡར་
ག་སོང་ཡོད་ ང་ ས་ཚོད་ཁར་གསལ་ ོན་འབད་ནི་མེད་པའི་
དཀའ་ངལ་ ཐོནམ་ཐོན་ས་ ར་ཡོད། ཨིན་ ང་ ཐབས་ལམ་ ་
ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འ ལ་འ ལ་ར་ ན་གསལ་འབད་མི་དང་ མི་
གཙོ་ཅན་ ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ོང་བ ར་ ིན་མི་འདི་གིས་
དཀའ་ངལ་ཆ་ཤས་ཅིག་སེལ་ གསཔ་ཨིན། ས་ཚོད་ཁར་གསལ་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

ོན་འབད་མི་ (ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ ་ ཐད་ཀར་ ་
གསལ་ ོན་འབད་མི་ ངམ་གཅིག) ི་ལོ་ ༢༠༠༦ ་ བ ་ཆ་
༨ ལས་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ བ ་ཆ་ ༥༠ ་ཡར་འཕར་སོང་
ཡོདཔ་ད་ ས་ཚོད་ ིས་ ་ཅིག་ ེ་ གསལ་ ོན་འབད་མི་བ ིས་བ་
ཅིན་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་བ ་ཆ་ ༨༧ དང་ གསལ་ ོན་མ་
འབད་མི་ མང་ཤོས་ར་ པོ་ ་ཨིནམ་ད་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་
ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་གནས་ག ང་གི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་
པོ་ ་གི་གསལ་ ོན་ ་ རང་སོའི་ ོང་ཁག་ ་འབད་དགོཔ་བཟོ་
ནིའི་ འོས་འབབ་བ ་བའི་བ ང་ཡོད། གསལ་ ོན་ ་ རང་སོའི་
ོང་ཁག་ ་འབད་དགོཔ་ བཟོ་མི་འདི་ ལག་ལེན་དང་ ་ ོག་ནང་
ོ་ཤོས་ ེ་ར་གནས་ཡོད། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་ཀྱི་ བཅའ་ཡིག་དང་ ལམ་ ོན་ གཞིས་
གནས་བདག་ ོང་གི་འགན་ཚད་འདི་ ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ ེ་ གོ་བ་
བ ་ ོད་ ་ཆེཝ་ ེ་ ོད་ཞིནམ་ལས་ གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་ཀྱི་
ལམ་ གས་དམ་དམ་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ ེ་ ལམ་ གས་འདི་ ་
བ ་ཆ་ ༡༠༠ གནས་ གསཔ་བཟོ་ནི་ ་ བ ོན་ གས་བ ེདཔ་
ཨིན།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ད་ ོ་ ན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་
ལམ་ གས་ཀྱི་ ོར་ལས་འཆར་གཞི་བ མ་ནི་དང་ བཅའ་ཡིག་བཟོ་
ནི་ ་ ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་
བདག་ ོང་གི་ ་ ངོ་མ་ག་ནི་ཡང་འབད་མ་ གས། ཨིན་ ང་ ད་
ོ་མང་ཤོས་ཅིག་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ངན་ ད་
བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ད་ལས་ཕར་ བ ་ཆ་ ༡༠༠ གནས་
གསཔ་བཟོ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལ་ཁབ་ནང་ ་ ངན་ ད་བཀག་
དམ་འབད་ནི་གི་དམིགས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་
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དམ་དམ་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། འདི་ངེས་བ ན་བཟོ་ཐབས་
་ གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་དང་ ཁྱོསམ་དང་མགུ་ ས་ཀྱི་བཅའ་
ཡིག་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ ༡༠
པའི་ཚེས་ ༡༦-༡༧ ་ འ ེལ་གནད་ཅན་གཙོ་བོ་ ་གི་དོན་ ་
ལ་ཡོངས་གྲོས་བ ན་གྱི་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འཚོགས་ཅི། ལ་
ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་ ན་གྱི་ ིས་ཞིབ་འབད་བའི་
བས་ གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་འབད་མི་ ་ཡང་ ིས་ཞིབ་
འབད་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན།

ངན་ ད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་ ོང་ཟེར་མི་འདི་ ལས་ཚོགས་ཅིག་ནང་
ངན་ ད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ ན་ ོང་འཐབ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་
ཅིག་ཨིན། ཐབས་ལམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ལས་ཚོགས་
་གིས་ ངན་ ད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་དང་ ་མཚན་ ་ ངོས་འཛིན་དང་བ ག་
ཞིབ་འབད་ གས་ནི་གིས་མ་ཚད་པར་ ངན་ ད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ ོན་
འགོག་འབད་ནི་གི་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ནི་ ་
ཕན་ཐོགས་ གས། ཐབས་ལམ་་འདི་ ལས་ ེ་ ་གིས་ བ ེན་གཞི་
དང་ ག ག་ ེ་ མི་ ེ་ ལམ་ ོལ་དང་འ ེལ་བའི་ ལམ་ གས་ ་
ནོར་ ོན་ ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ག ག་ ེ་ལེགས་བཅོས་བཟོ་ནི་
གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ ་ ཕན་ཐོགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཞི་ ེན་གྱི་རིམ་པ་ ག་ཡོད་པའི་
གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་ལམ་ གས་བདག་ ོང་དང་འཛིན་ ོང་གི་ ཐབས་ལམ་འདི་ ལས་ཚོགས་གང་ ང་གིས་ དང་ ང་འབད་དེ་
འགན་ཁུར་ རང་སོའི་ལས་ ེའི་འགོ་འཛིན་ ་ཕོགཔ་མ་ཚད་ ག་ ལག་ལེན་འཐབ་ གས།
པར་ ་ མི་མང་ལས་གཡོག་པའི་ད ེ་ ེ་དག་པ་ཅིག་གི་ གཞིས་
གནས་གསལ་ ོན་ ོར་ལས་ ིས་ཞིབ་དང་ད ེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ ངན་ ད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ངོས་འཛིན་དང་ རང་སོའི་འཛིན་ ོང་གི་ ་རིམ་
འགན་ཁུར་ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ལ་ག ང་ཞི་ ་ནང་ ལམ་ ོན་གྱི་དོན་ ་ གཞི་ ེན་རིམ་པ་ ག་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ཉེན་ཁ་ངོས་འཛིན་དང་ ཉེན་ཁ་བ ག་ཞིབ་ ཉེན་ཁ་གཙོ་ཅན་གདམ་
གཡོག་ ན་ཚོགས་ ་ ིར་ ེལ་འབད་ཡོད།
ཁ་ བ་ནི་ ་མཚན་ད ེ་ཞིབ་ ཐབས་ ས་བཏོན་ནི་ དེ་ལས་ ཉེན་
ཁ་གདམ་ཁ་ བ་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ་ཨིན།
༡༠.༩ ངན་ ད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་ ངོ །
ོ་ཀོ་རིའི་ངན་ ད་བཀག་ ོམ་དང་ ཞི་བའི་ཐོབ་དབང་ ན་ཚོགས་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ མཉམ་འ ེལ་འབད་ནི་ ་
ཀྱིས་ ཀོ་རི་ ན་ ལ་ ི་མཉམ་འ ེལ་ལས་ ེའི་ནང་ ་ བ ན་ ཁས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ སོ་ནམ་ ན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ ངན་
ག་གཉིས་ཀྱི་རིང་ ོང་བ ར་ཅིག་འགོ་འ ེན་འཐབ་པའི་གྲུབ་ ད་ཀྱི་ ཉེན་ཁ་འཛིན་ ོང་གི་ཐབས་ལམ་ མོ་བཏབ་ཐོག་ལས་
འ ས་འཁྐྲིལ་ ངན་ ད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་ ོང་འདི་ འ ག་ ལ་ཁབ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ད་ མོ་བཏབ་ཀྱི་གྲུབ་འ ས་དང་བ ན་
ནང་ ལག་ལེན་འགོ་བ ག་ནི་ ེ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ རང་སོའི་ལས་ ེ་ནང་གི་ ངན་ ད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་
གཞི་ ེན་ཐབས་ལམ་ཅིག་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།
ཀྱིས་ ་འབད་བའི་བ ང་ཡོད།
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ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

༡༠.༡༠ རི ་བཏང་།
གོང་གསལ་ལས་རིམ་ ་གིས་མ་ཚད་པར་ ོན་འགོག་ ེ་ཚན་གྱིས་
གཤམ་གསལ་འགན་དབང་ ་ཡང་ལེནམ་ཨིན:
♣ ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ ལས་ ེ་ ་གི་ལམ་ གས་ ོར་ལས་ ཕན་
ན་འ ེལ་བའི་ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ནི།
♣
ན་བཏོན་དང་ བག་ཟོན་གྱི་ཐབས་ལམ་ ་ གཞི་བ གས་
འབད་ནིའི་དོན་ ་ ལམ་ གས་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་
ཉོགས་བཤད་མ་འ ཝ་ ་ ོང་ཁག་ ་དང་ བ ེ་སོར་
འབད་ནི།
♣ ངན་ ད་བཀག་དམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤོམ་ ་
བ ེ་
སོར་འབད་ནི།
♣ ལམ་ གས་དང་འ ེལ་བའི་ ཉོགས་བཤད་ ་ ་ ངོས་ལེན་
འབད་ནི།
♣ ཞིབ་ད ད་ ན་ ་ རེ་རེ་བཞིན་ ་ ནོར་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་
ལམ་བཏོན་ནི་དང་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་ནི་ ་ཨིན།

༡༡ ཁྐྲིམས་དནོ ་ཞབས་ཏོག།

ངན་ ད་བཀག་དམ་གྱི་ ཐབས་ ས་གལ་ཅན་ཅིག་ བཅའ་ཁྐྲིམས་
དང་ ཁྐྲིམས་ གས་ ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་ ིང་ ིང་ ེ་བ མས་
ཏེ་ འདོད་དབང་ ཡང་ན་ བ་འགལ་ཅན་གྱི་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་
གི་ གོ་ བས་མེདཔ་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཕན་ཁྱད་ཆེ་
གས་བཟོ་ཐབས་ ་ ཁྐྲིམས་ གས་བ ར་ ོད་འབད་མི་ ལས་ ེ་
་གི་ ་འགན་ ་ཡང་ ཁ་གསལ་བཟོ་དགོ། ཁྐྲིམས་དོན་ ེ་ཚན་
གྱིས་ ཞིབ་ད ད་ ེ་ཚན་དང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ ་
ཁྐྲིམས་དོན་གྱི་བ བ་ ོན་ ིན་མི་གིས་མ་ཚད་པར་ འ ེལ་ཡོད་ལས་
ེ་ ་དང་གྲོས་བ ན་དམ་ཟབ་འབད་ཐོག་ལས་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་
ཁྐྲིམས་ཡིག་གསརཔ་བ མ་ནི་དང་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་མི་ ཁྐྲིམས་ཡིག་
་ བ ར་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་དག་པ་ཅིག་
༡༠.༡༡ མ་འངོ ས་པའི་འཆར་གཞི།
ོན་འགོག་ ེ་ཚན་གྱིས་ ོན་འགོག་ཐབས་ལམ་གཞན་ ་གིས་མ་དོ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་ ར:
བར་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་མཁོ་ ོད་དང་ ལ་ཡོངས་ངན་ ད་བཀག་
ོམ་གྱི་ཐབས་ ས་ གཅིག་བ ིལ་བ ག་ཞིབ་ བདག་ ོང་དང་ ༡༡.༡ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་གྱི་ཁྐྲམི ས་ཡགི ་ ་ མཉམ་ ེབ་འབད་ནི།
འ ེལ་བའི་ཟད་ ིས་མར་ཕབ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ ་ལ་སོགས་པ་ ་ ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་བཅའ་ཁྐྲིམས་ ༢༠༠༦ ཅན་མ་འདི་ དབང་
གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་དང་ བདག་ ོང་དང་ད ལ་འ ེལ་གྱི་ འགན་ ཚད་དང་ ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ གནས་ཚད་དང་ ན་པའི་ ངན་ ད་
ཁུར་དང་དབང་ཚད་ ིར་ ེལ་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ས་ བཀག་ ོམ་གྱི་ཁྐྲིམས་ གས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་དེ་གིས་ ལ་ ི་
ངན་ ད་བཀག་དམ་གྱི་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་གཞི་ ་ ིན་མི་དང་པ་ཅིག་ཨིན།
གནས་ག ང་ ོང་ ་ ག་པར་ ་གཙོ་བོར་བཏོན་ནིཨིན།
ཨིན་ ང་ ངན་ ད་བཀག་དམ་བཅའ་ཁྐྲིམས་ནང་ དཀའ་ངལ་སེལ་
དགོ་པའི་ ོན་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་ཟེར་ ་ནི།
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨
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འདི་གི་དོན་ ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ་ཁྱབ་ཆེ་
བའི་གྲོས་འཆར་བ མ་ནི་འགོ་བ གས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འདི་ནང་ངན་
ད་བཀག་ ོམ་བཅའ་ཁྐྲིམས་ འ ི་ ོན་འབད་ནི་ ངམ་ཅིག་གིས་
མ་ཚད་པར་ ཁྐྲིམས་ གས་གཞན་ ་ཡང་ འདི་དང་མ ན་ ེ་
འ ི་ ོན་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་འབད་ཡོད།
༡༡.༢ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི ་ ཁྐྲིམས་སར་ ལེ ་
ནིའི་ལམ་ ནོ །
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་གྱི་ཐབས་ ས་གལ་ཅན་ཅིག་ ངས་གསལ་ཆེ་
བའི་ཁྐྲིམས་ཡིག་ ་ ིང་ ིང་བཟོ་ ེ་ འདོད་དབང་ཅན་དང་ ཡང་
ན་ བ་འགལ་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་གི་ གོ་ བས་ ་ལས་
མེདཔ་བཟོ་ནི་ཨིན། ཕན་ཁྱད་ཆེ་ གས་འ ང་ཐབས་ ་ ཁྐྲིམས་
གས་བ ར་ ོད་འབད་མི་ལས་ ེ་ ་གི་ ་འགན་ ་ཡང་ ཁ་
གསལ་བཟོ་དགོ། ཁྐྲིམས་ད ད་ཀྱི་དོན་ ་ ཁྐྲིམས་སར་ ེལ་མི་ ེལ་
གྱི་ ོར་ལས་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་འདི་ ངན་ ད་ཉེས་བཤེར་གྱི་ ་
རིམ་ནང་ དང་པ་དང་ གལ་ཅན་གྱི གྲོས་ཆོད་ཨིནམ་ད་ ཉེས་
བཤེར་གྱི་དོན་ ་ གཏང་མ་དགོ་ ང་ གཏང་དགོ་ཟེར་འཛོལ་ཏེ་
གྲོས་ཐག་བཅད་པ་ ཡང་ན་ གཏང་དགོཔ་ཨིན་ ང་ མ་གཏང་པར་
གྲོས་ཐག་འཛོལ་ཏེ་བཅད་མི་གཉིས་ ་བ ེན་ མི་མང་གིས་ ངན་
ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ ་ ོ་གཏད་མ་ གསཔ་དང་ ངན་
ད་ ་ བཟོད་བ ན་ ་ལས་མེད་པའི་ ག ང་གི་ ིད་ ས་ ་ཡང་
བ ི་བཀུར་མེདཔ་འགྱོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་
ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ོད་གཞི་ ་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ གཏང་མ་
དགོ་པར་ དོན་ ིན་དང་ ཕན་ ས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ སེལ་ཐབས་
འབད་ནི་གི་ ཁས་ལེན་ཡོད། འདི་འབདཝ་ད་ ཁྐྲིམས་ གས་ ་
གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་ དམ་དམ་དགོཔ་བཞིན་ ་ ཁྐྲིམས་ གས་ ིང་
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ིང་མེད་པ་ཅིན་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ ་ ཁྐྲིམས་སར་ ེལ་ནིའི་ལམ་
ོན་ ་ཡང་ ཁུངས་མེདཔ་ཅིག་ ་འགྱུར་འོང་།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྐྲིམས་ད ད་ཀྱི་དོན་ ་
གཏང་ནིའི་ ཉེས་བཤེར་ལམ་ ོན་འདི་ ལས་ ེ་མང་རབས་དང་
གཅིག་ཁར་ གྲོས་བ ན་འབད་ཐོག་ལས་ བ མས་ཡོདཔ་ལས་
འ ལ་མགྱོགས་ར་ དང་ལེན་འབད་འོང་། ལམ་ ོན་འདི་གིས་
ཁྐྲིམས་ད ད་ཀྱི་དོན་ ་ ཁྐྲིམས་སར་ ེལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ནང་ ཤོ་
མ ངས་དང་ མ་དག་ ངས་གསལ་ དེ་ལས་ དམིགས་དོན་
ཡོདཔ་ངེས་བ ན་བཟོ་ གས་པའི་རེ་བ་ཡོད། ངན་ ད་བཀག་དམ་གྱི་
ཐབས་ ས་གཙོ་ཅན་ཅིག་ ངན་ ད་ཀྱི་ ོད་གཞི་ ་ ཉེས་བཤེར་
འབད་ནི་དེ་ཨིན་ ཨིན་ ང་ ངན་ ད་ཀྱི་ ཉེས་ ོད་ཆ་མཉམ་ར་
ངམ་ གས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཉེས་བཤེར་འབད་བར་ ཁྐྲིམས་སར་ ེལ་
ནི་མེད། ཨིན་ ང་ ཁྐྲིམས་ཡིག་གཞན་ ་ཡང་ གཅིག་མ ངས་ ེ་
་བ ན་མ་བཟོ་བ་ཅིན་ འབད་བ ོན་ག་དེམ་ཅིག་བ ེད་ ང་
མཐར་འཁྱོལ་མི་ གས།
༡༡.༣ ཁྱོསམ་དང་མགུ་ ས་ཀྱ་ི བཅའ་ཡགི །
ཁྱོསམ་དང་མགུ་ ས་ལེན་ནི་ ་ ས་ ན་གྱི་ གས་ ོལ་ཅིག་ཨིན་
ང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལཝ་དང་ ཁྱོསམ་
་ ོད་ལེན་འབད་མ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ མི་མང་ལས་ ེདཔ་ག་གིས་
འབད་ ང་ ཏི་ ་དང་འ ེལ་བའི་ གནས་གོང་གི་ཚད་ལས་ ག་
པའི་ ཁྱོསམ་དང་མགུ་ ས་ ་ ལེན་བཞག་པ་ཅིན་ ཉེས་ ོད་
གྲངས་ ་ དཔ་ཨིན། ག་ར་གིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེཝ་བཞིན་ ་
ཁྱོསམ་དང་མགུ་ ས་ ོད་ལེན་ ་བ ེན་ ཐ་དམ་ཚིག་བ ེན་མི་
ཕར་ ར་བགོ་འགྱོ་ནི་དང་ ངོས་ལེན་གདམ་ཁའི་ཐོག་ལས་འབད་ནི་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

ལོག་གྲོགས་རམ་གྱི་རེ་བ་བ ེད་མི་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་གོ་ བས་ ་
ཡང་ འ ་མཉམ་དང་ ང་བདེན་མེདཔ་འགྱོཝ་ཨིན། ཨིན་ ང་
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་བཅའ་ཁྐྲིམས་ནང་ ཁྱོསམ་དང་མགུ་ ས་ཀྱི་
ོར་ལས་ འགྲེལ་བཤད་ བ་ ེ་མེདཔ་ལས་ ཁྱོསམ་དང་ ག་
མཇལ་གྱི་གྲངས་ ་ ག་ཅི་ར་ དཔ་ཨིན་ན་ བཅའ་ཡིག་སོ་སོར་
ཅིག་ནང་ ཁ་གསལ་ ེ་བཀོད་དགོཔ་ཡོད།
འདི་བ མ་མའི་ དཀའ་ངལ་ ་སེལ་ཐབས་ ་ ངན་ ད་བཀག་
ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ ཁྱོསམ་དང་མགུ་ ས་ཀྱི་
བཅའ་ཡིག་ཅིག་བ མས་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་
༣ པའི་ནང་ལས་བ མ་ནི་འགོ་བ གས་ཏེ་ འ ེལ་བ་ཡོད་མི་ཆ་
མཉམ་ ་ བཀྲམ་ ེལ་འབད་དེ་ བསམ་འཆར་ ་ བ ེ་སོར་
འབད་ཡི། འ ེལ་བ་ཡོད་མི་ ་ལས་ བསམ་ལན་བ ་ལེན་འབད་བ་
གིས་མ་ཚད་པར་
ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་གཉིས་རེ་འཚོགས་ཏེ་
འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ ་ བ ར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་
་ ཁྱོསམ་དང་མགུ་ ས་བཅའ་ཡིག་ནང་ ངེས་ཚིག་གསལ་ཏོག་ཏོ་
ེ་ འགྲེལ་བཤད་ བ་ ེ་ཡོད། ིར་བཏང་ ་ ཁྱོསམ་དང་མགུ་
ས་ཀྱི་ ་བ ལ་འབད་ནི་དང་ ངོས་ལེན་འབད་མ་ཆོགཔ་ཨིན་ ང་
བཅའ་ཡིག་འདི་གིས་ བཀག་དམ་འབད་བའི་ ཁྱོསམ་དང་མགུ་ ས་
ཀྱི་རིགས་དང་ འདི་དང་འཁྐྲིལ་མ་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ འདི་ ་ཁ་
གསལ་ ེ་འཁོད་ཡོད། བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་ ཁྱོསམ་དང་ ག་མཇལ་
ཐོབ་མི་གིས་ བཀག་དམ་ཅན་གྱི་ཁྱོསམ་དང་མགུ་ ས་ ་ ག་ ་
ོད་དགོཔ་དང་ མི་མང་ ་གསལ་ ོན་འབད་དགོ་པའི་ ་རིམ་ ་
འཁོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དགོངས་དོན་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ཉེས་ཁྐྲིམས་
་ཡང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད། བཅའ་ཡིག་ཟིན་ ིས་འདི་ ི་
ལོ་ ༢༠༠༨ ་ ༡༠ པའི་ ཚེས་ ༡༦-༡༧ ་ ལ་ཡོངས་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

གྲོས་བ ར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འཚོགས་པའི་ བས་ གཞིས་གནས་
གསལ་ ོན་གྱི་ བཅའ་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བ ར་འབད་དེ་
མཐའ་བཅད་བཟོ་ཡི།
༡༡.༤ གཞིས་གནས་གསལ་ ནོ ་བཅའ་ཡགི །
ཞི་གཡོགཔ་ ་གིས་ གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་འབད་དགོ་པའི་
འགན་ཁུར་འདི་ ཞི་གཡོག་གི་ ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་གི་ ཆ་ཤས་
གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ མི་མང་ལས་ ེདཔ་ ་ལས་ གཞིས་
གནས་གསལ་ ོན་ལེན་དགོ་པའི་ དམིགས་དོན་དེ་ཡང་ ་ནོར་ ་
ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་ འོང་འབབ་ལས་ བ་ བ་ཨིན་མིན་ ངོས་འཛིན་
འབད་ནིའི་དོན་ ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་
ཀྱིས་ གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་ཐོག་ལས་ མི་མང་ལས་ ེདཔ་ ་
གི་ ཆ་བཞག་མ་ གས་པའི་ ་ ོད་ ་ ་ ོག་གི་ཐམས་ལམ་
གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ ེ་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན། ཨིན་ ང་ ངན་ ད་
བཀག་ ོམ་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་ ཞི་གཡོག་པའི་ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་
གཉིས་ཆ་ར་ནང་ གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་གྱི་ དོན་ཚན་ ་
ཡོངས་ ོགས་མེདཔ་ལས་བ ེན་ གསལ་ཏོག་ཏ་ོ ེ་མེདཔ་ཨིན།
གོ་དོན་ ོགས་ གས་དང་ ཁྱད་པར་ཡོད་མི་ ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་
ཐབས་ ་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལས་ གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་གྱི་
ཁྐྲིམས་ གས་དང་ བཅའ་ཡིག་ ་ བ ར་ཞིབ་འབད་དེ་ མཉམ་
ེབ་འབད་ནི་འགོ་བ གས་ཡོད། བཅའ་ཡིག་འདི་གིས་ ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་
ཁ་གསལ་དང་ གསལ་ ོན་གྱི་ནང་དོན་ གསལ་ ོན་གྱི་ ས་ཚོད་
དང་ཐབས་ལམ་ གསལ་ ོན་གྱི་ ་རིམ་ དགོངས་དོན་ལས་འགལ་
བའི་ཉེས་ཁྐྲིམས་ མི་མང་ ་ གསལ་ ོན་བ ་ནི་གོ་ བས་ གསལ་
ོན་འབད་ཡོད་པའི་ གནས་ ལ་ ་ ཁྐྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་
ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ཉེས་ཁྐྲིམས་ ་ བཅའ་ཡིག་འདི་ནང་འཁོད་
ཡོད། གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་ ་རིམ་ ་ མི་མང་གིས་ ོ་གཏད་
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གསཔ་ངེས་བ ན་་བཟོ་ཐབས་ ་ གསལ་ ོན་ ་ ་ཡིག་
བ གས་ཐོག་ལས་ ིར་བཏང་མི་མང་གིས་བ ་ནི་གོ་ བས་ཐོབ་
གས།
བཅའ་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ལས་ ེ་ ་ ་ གསལ་ ོན་ ་
ལེན་ནི་ ངམ་གཅིག་གིས་མ་ཚད་པར་ འདི་ ་ངེས་བདེན་ཨིན་མེན་
་ ོག་དང་ བདེན་ ོར་འབད་ནིའི་ དབང་ཚད་ཡང་ཡོདཔ་མ་ཚད་
གློག་རིག་ཐོག་ལས་ གསལ་ ོན་འབད་ གས་པའི་དོན་ཚན་དང་
ལག་ལེན་བདེ་ཏོག་ཏོ་འཐབ་ གས་པའི་ ིས་ཤོག་གི་དགོངས་དོན་
་ཡང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད། གཞིས་
གནས་གསལ་ ོན་བཅའ་ཡིག་ ོར་ལས་བ ར་འབད་དེ་ གཏན་
འཁེལ་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ ༡༠ པའི་ནང་ ཐིམ་
་ ་ ལ་ཡོངས་གྲོས་བ ར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འཚོགས་ཡོདཔ་ད་
ཞལ་འཛོམས་ནང་ གཞན་མ་བ ིས་བར་ ལས་ ེ་ ་ལས་ གཞིས་
གནས་གསལ་ ོན་ངོ་ཚབ་ ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། འདས་
པའི་ལོ་ངོ་ག མ་གྱི་རིང་ ་ གཞིས་གནས་གསལ་ ོན་འབད་ཡོདཔ་
ལས་ ད་ལས་ཕར་ འདི་ ་འ ས་ཤོར་དང་མ་གནས་མི་རེ་འཐོན་
པ་ཅིན་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ ད་བཀག་
ོམ་བཅའ་ཁྐྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།
༡༡.༥ ག ང་ག་ི རིན་བ ར་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཆགོ ་པའི་
བཅའ་ཡགི །
ག ང་གི་ལས་ ེ་ ་གིས་ ཚོང་ལས་ ་གིས་ ག ང་ལས་ཁག་
འབག་འཐོབ་ཐབས་དང་ ལག་ལནེ ་ བས་ ངན་ ད་འབད་མི་ ་
ག ང་གི་རིན་བ ར་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཆོགཔ་བཟོ་ནི་གི་
ཁྐྲིམས་ གས་ ་ཆེཝ་ཅིག་མིན་འ ག། གལ་ ིད་ དགོངས་དོན་
ལ་ཙམ་ཅིག་ཡོད་ ང་ འདི་ ་བ ར་ ོད་འབད་ནི་མེདཔ་ལས་
ཚོང་ལས་ ་ ལས་ ེ་གཅིག་གིས་ རིན་བ ར་ནང་ བཅའ་མར་
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གཏོགས་མ་ཆོགཔ་བཟོ་ཡོད་ ང་ ག ང་གི་ལས་ ེ་གཞན་ཅིག་ནང་
ཚོང་ ་འབད་བཞིན་ ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་ ངམ་ཨིན་མས།
ག་པར་ ་ རང་སོའི་བཟའ་ ་དང་ཉེ་ཚན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ ཆོག་
ཐམ་ལེ ེན་ཏེ་ བཀག་དམ་འབད་མི་ལས་ ེ་ ཡང་ན་ ག ང་གི་ལས་
ེ་སོ་སོར་དང་གཅིག་ཁར་ ཚོང་ ེལ་འཐབ་འཐབ་ས་ར་ཡོད་པའི་
ངོས་འཛིན་ ང་ཡོདཔ་ལས་ གཡོ་ ་འཐབ་མི་ ་ མར་འབབ་མ་
འགྱོ་བར་ འ ོ་འ ད་དེ་ར་གནས་ཡོད།
འདི་བ མ་མའི་ དཀའ་ངལ་ ་སེལ་ཐབས་ ་ ངན་ ད་བཀག་
ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེ་ ་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་
གྲོས་བ ན་ཐོག་ ག ང་གི་རིན་བ ར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མ་
ཆོག་པའི་ བཅའ་ཡིག་བ མས་ཏེ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བ ་དོན་ཡོངས་
འ ེལ་འཆར་ ོ་ནང་ ་བ གས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་
ལས་ ེ་ ་ ་ བཀྲམ་ ེལ་འབད་བའི་ ལ་ ་ མཁོ་ བ་ལག་དེབ་
བ ར་ཞིབ་འབད་མིའི་ནང་བ གས་ཡོད། བཅའ་ཡིག་འདི་གི་ཐོག་
ལས་ ག ང་གི་ལས་ ེ་ ་གིས་ འགན་འབག་ གས་མི་ ཁག་
འབགཔ་ ་ ་ ངམ་གཅིག་ བ ལ་མ་འབད་ནི་དང་ ཁག་འབག་
ོད་ནི་ དེ་ལས་ ནང་གསེས་ཁག་འབག་ ོད་ཆོག།
བཅའ་ཡིག་འདི་དང་ འ ེལ་བ་ཅན་གྱི་བཅའ་ཡིག་གཞན་ ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ གསཔ་དང་ཕན་ ས་ཅན་བཟོ་ཐབས་ ་ འ ལ་
མགྱོགས་ར་ ཁག་འབག་གི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ཅིག་ ཆ་འཇོག་འབད་
དགོཔ་འ ག།
༡༡.༦ ན་འཛིན་གྱ་ི གི ས་ཁྐྲམི ས་འ ་ི ད ད་ཚགོ ས་ ང་།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ིགས་ཁྐྲིམས་འདི་ ད་རིས་
ཡོདཔ་བ མ་ ེ་ ཁས་ ངས་དང་ རང་བ ལ་ཐོག་ལས་ བཞག་ནི་
་ར་ གདམ་ཁ་ བ་ཨིན་ ང་ ན་འཛིན་ ་གི་ ་ ོད་དང་ ་
ོ་ ་ ངོས་ལེན་འབད་བ བ་མེད་པའི་ གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

༡༡.༧ མ་འོངས་པའི་འཆར་གཞི།
མི་མང་ ་ཤེས་ ོགས་ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་ ་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་
མཐའ་ད ས་མེད་པར་ བཅའ་ཡིག་ ་ཚོགས་ཀྱི་ ོར་ལས་ གོ་བ ་
ོད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་
ན་འཛིན་གྱི་ ིགས་ཁྐྲིམས་འ ི་ད ད་
ཚོགས་ ང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་
ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ ་ཁྐྲིམས་སར་ ེལ་ནིའི་ལམ་ ོན་ དེ་ལས་
ཁྱོསམ་དང་མགུ་ ས་བཅའ་ཡིག་ ་ ི་ལོ་ ༢༠༠༩ གི་ནང་འཁོད་
ལག་ལེན་འཐབ་ གསཔ་བཟོ་ནི་ཨིན།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་བཅའ་ཁྐྲིམས་འ ི་ ོན་དང་ གསང་བའི་ ན་ ་
འབད་མིའི་ ཉེན་ ོབ་བཅའ་ཡིག་བ མ་མའི་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་
གཞི་ ་ ་ མཉམ་ ེབ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་བཏོན་ནི་ཨིན། ལ་
ཁབ་ཀྱི་ ངན་ ད་བཀག་དམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ ་ ིང་ ིང་བཟོ་
ཐབས་ ་ ལས་ ེ་གཞན་ ་དང་གྲོས་བ ན་དང་མཉམ་འ ེལ་དམ་
ཟབ་ཐོག་ ངན་ ད་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཁྐྲིམས་ གས་ ་
འ ི་ ོན་དང་ མཉམ་ ེབ་འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ ་བཏོན་ནི་ཨིན།
འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱིས་ ལ་ ི་ངན་ ད་བཀག་ ོམ་མ ན་གྲོས་ ་
ད ེ་ད ད་ ལ་མ ན་འབད་ནི་དང་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྐྲིམས་ གས་ ་
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་བཅའ་ཁྐྲིམས་ནང་ ཁྐྲིམས་ གས་ཀྱི་ ་དོན་ གི་ནོར་ ོན་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་འཛམ་གླིང་ ི་ཚོགས་ཀྱི་
དང་འ ེལ་བའི ངན་ ད་བཀག་དམ་གྱི་ ཁྐྲིམས་དོན་གཞི་ ་ ངམ་ མ ན་གྲོས་ཀྱི་བ ར་ཞིབ་འབད་ནི་ འགོ་བ ག་ནི་ཨིན།
གཅིག་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ་རིམ་དང་འ ེལ་བའི་ གནད་དོན་ ་
ག་ར་བཅའ་ཡིག་ནང་བཟོ་ནི་ ེ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ ོ་ བ མ་པའི་ “ངན་ལྷད་བཀག་དམ་འབད་ནི་འདི་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་ འགན་ཁུར་ཨིནམ་ལས་
བ ང་ཡོད་པའི་ གོང་འཁོད་བཅའ་ཡིག་ ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ག་ར་བསྡོམས་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་ཚུགས།”
བཅའ་ཁྐྲིམས་ཀྱི་ བ་ ོན་དང་
ན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ཨིན།
བཅའ་ཡིག་འདི་ ་ ག་པར་ ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་ མངོན་ “ང་བཅས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་སྤང་སྟེ་ རྒྱབ་འགལ་འབད་ཐོག་ལས་
ངན་ལྷད་སྐོར་ ཁ་འགན་འབག་སྟེ་ སྙན་ཞུ་འབད་གེ།”
གསལ་ཅན་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་བཅའ་
ཁྐྲིམས་ དོན་ ིན་དང་ཕན་ ས་ཅན་གྱི་བདག་ ོང་དང་ བ ར་ ོད་
འབད་ནི་ ་ ཕན་ཐོགས་འ ང་འོང་།

ཁོང་ ་ ་ངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་འཐོན་ ིད་ནི་ཨིན་ ང་ ིགས་
ཁྐྲིམས་ཀྱི་ ་རིམ་དང་ ིགས་ ན་པའི་ ན་འཛིན་གྱི་ཐོབ་དབང་ ་
ཁ་གསལ་འཁོད་པའི་ ཁྐྲིམས་ གས་མེདཔ་ཨིན།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ན་འཛིན་གྱི་ ིགས་
ཁྐྲིམས་འ ི་ད ད་ཚོགས་ ང་གི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་ཡོངས་ ོགས་ཅིག་
བ མས་པའི་བ ང་ཡོདཔ་ལས་ སང་ཕོད་ཀྱི་ལོ་ནང་ ཆ་འཇོག་
འབད་ནི་ཨིན། རང་དབང་ཅན་གྱི་ཚོགས་ ང་ཅིག་ གཞི་བ གས་
འབད་དེ་ ་རིམ་ ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་ཨིན། ན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་ ང་གིས་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ ིགས་ཁྐྲིམས་ཀྱི་
གནད་དོན་ག་ར་ མ་དག་དང་ གཅིག་མ ངས་ དེ་ལས་ ས་
ཚོད་ཁར་ ཐག་བཅད་ནི་ ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ ་རིམ་ ང་
ཤོས་ ་ གསལ་བཀོད་འབད་ནི་ཨིན། ་རིམ་རེ་རེའི་ནང་ ཕོ་མོའི་
ཉོགས་བཤད་གནས་ ངས་ཀྱི་ ོར་ལས་ ན་འཛིན་ ་ བ བ་
བཀོད་དེ་བཞག་ནི་དང་ གྲོས་ཆོད་མ་བཏོན་པའི་ ་གོང་ལས་ ོད་
གཞི་ ོར་ལས་ གྲ་ ིག་དང་ གསལ་ ོན་འབད་ནིའི་གོ་ བས་ ིན་
ནི་ཨིན།
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ལས་ ེ་དང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ ད་ཅན་
གྱི་ མི་ངོམ་ ་ ་ ངོས་ལེན་འབད་མི་དེ་གིས་ ངན་ ད་ཀྱི་ ོར་
༡༢.༡ ལམ་ ོན་གྱི་གཞི་ །
ཉོགས་བཤད་འཛིན་ ོང་དང་ འབད་བ ོན་དང་ དང་ལེན་ཐོག་ལས་ ིར་བཏང་གི་མནོ་ གས་ཡོད་མི་ ་ དངོས་མཐོང་གི་ཕན་ཁྱད་ ང་
ཞིབ་ད ད་འབད་མི་ ་ ཞིབ་ད ད་ ེ་ཚན་གྱི་ ོན་འགོག་དང་ གསཔ་བཟོ་དགོ།
བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ་འགན་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཨིནམ་མ་ཚད་ ངན་ ད་
བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ནང་ ་འབད་མི་དང་ འདིའི་མཉམ་གྲོགས་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་ ོང་དང་ ཞིབ་ད ད་ཀྱི་གྲུབ་འ ས་གལ་ཅན་
པ་ ་ ་ཡང་ འགན་ཁུར་ ོམ་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ཅིག་ ལམ་ གས་ནང་ ོན་ ་ ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ འ ེལ་ཡོད་
ན་ཚོགས་ཀྱི་ ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་དང་ ལག་ལེན་གྱི་ལག་དེབ་ ་ ལས་ ེ་ ་གིས་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ ་དང་ ཡང་ན་ ཞིབ་
རང་སོའི་འཛིན་ ོང་ཐོག་དང་ ག ག་ ེའི་ ་ ོག་ལམ་ གས་ཐོག་ འཚོལ་དང་ ད ེ་ད ད་དོན་ ་ ོན་འགོག་ ེ་ཚན་ ་ གྲོས་
འདེབས་བཀོད་ནི་ཨིནམ་ད་ དེ་གིས་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་ ལམ་
ལས་ ལག་ལེན་དམ་དམ་ ེ་འཐབ་ཡོད།
གས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ ལས་རིམ་ ་ ་ཕནམ་ཨིན།
ངན་ ད་ཀྱིས་ མི་སེར་ ་ ་ ཐད་ཀར་ ་ གནོད་པ་ བ་ད་ འདི་
་བཟོད་མ་ གསཔ་ལས་བ ེན་
རང་སོའི་བསམ་འཆར་ ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ དང་ལེན་ ་ ིང་ ིང་དང་
ཉོགས་བཤད་ཐོག་ལས་ བཀོདཔ་ཨིནམ་ལས་ འདི་ ་ གནད་དོན་ མ་དག་ མགྱོགས་ གས་བཟོ་ཐབས་ ་ འབད་བ ོན་གང་ ག་
་བ ་ ེ་མེན་པར་ ཕན་ཁྱད་བཟོ་ གས་པའི་ གནད་དོན་དང་ བ ེད་མི་དེ་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་ ོང་དང་ ཞིབ་ད ད་ཀྱི་བ ་
འཁྐྲིལ་ ཁྱད་རིག་གྱི་ཐོག་ལས་ གང་མགྱོགས་ཀྱི་ངོས་ལེན་འབད་ནི་ མཚོན་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ འདི་གི་དོན་ ་ མི་མང་དང་ག ང་
འདི་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ ་ཅན་ཨིན། ལས་ བ་ ོར་གནང་དགོཔ་འ ག།

༡༢ ཉོགས་བཤད་འཛིན་ ོང་དང་ ཞིབ་ད ད།
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༡༢.༢ ཉོགས་བཤད་ལེན་ཐངས།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་བཅའ་ཁྐྲིམས་ ༢༠༠༦ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་
༥༩ པ་དང་འཁྐྲིལཝ་ད་ མི་སེར་ ་གིས་ ངན་ ད་ ོར་ལས་
ཉོགས་བཤད་བཀོད་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། ཉོགས་བཤད་ལེན་མི་
ེ་ཚན་གྱིས་ ཉོགས་བཤད་ ་ ཚད་ ན་འ ི་ཤོག་དང་འཁྐྲིལ་
ལེན་མི་དེ་ཡང་ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་བ ིས་ཏེ་ མི་ངོ་
ང་བ གས་ཐོག་ལས་ འོང་མི་དང་ བ ད་འ ིན་ པར་འ ིན་
ཡང་ན་ གས་འ ིན་ འགྲེམ་ གློག་རིག་ཐོག་ལས་ དེ་ལས་
ལས་ ེ་གཞན་ ་ལས་ ཐོབ་ མི་ ་ཨིན།

མདོ་ཆེན་ ཞིབ་ད ད་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ ཉོགས་
བཤད་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ ་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་
ཚོགས་ཀྱི་ ེ་ཚན་ ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ ་ ོ་བ ར་བཅོས་འབད་མི་
་བབ ེན་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༥ དང་ ་
༡༠ པའི་ཚེས་ ༢༣ ་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་ ོང་ཚོགས་ ང་
ལོག་ ེ་ར་ གཞི་བ ར་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་ ོང་
ཚོགས་ ང་གི་ ལས་འགན་གཙོ་བོ་ར་ ཉོགས་བཤད་ ་ ིར་སེལ་
བ་ནི་དང་ བ ག་ཞིབ་འབད་དེ་ ག་པར་ ་ དང་ལེན་འབད་
ནིའི་དོན་ ་ ན་ཚོགས་ ་ ལ་ནི་དེ་ཨིན།

༡༢.༣ ཉོགས་བཤད་འཛིན་ ངོ ་ལམ་ གས།
ཉོགས་བཤད་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་འདི་ ཞིབ་ད ད་ ེ་ཚན་གྱི་ ་
ོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ཞིབ་ད ད་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་གྲུབ་
འ ས་ཡང་ ཞིབ་ད ད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ ཉོགས་བཤད་ ་ ག་
དེ་ ག་ ག་ ན་ ོང་འཐབ་ ེ་ ད ེ་ཞིབ་མཐིལ་ ིན་འབད་མི་ ་
རག་ལསཔ་ཨིན། ཉོགས་བཤད་ ་གི་ ་རིམ་ ིག་པའི་ བས་
གསང་བ་དང་ དམིགས་དོན་ ་རིམ་དོན་ ིན་ཅན་ཡོདཔ་ངེས་
བ ན་བཟོ་ཐབས་ ་ ཞིབ་ད ད་ ེ་ཚན་ནང་འཁོད་ ལག་ལེན་
ཐབས་ལམ་བཟོ་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ ེ་ ངན་ ད་
བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད།

ཉོགས་བཤད་འདི་ དམིགས་དོན་ཅན་ ེ་ བ ག་ཞིབ་འབད་ཐབས་
་ ཚད་ ན་གྱི་བ ག་ཞིབ་ལམ་ གས་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
ལམ་ གས་འདི་ནང་ ཉོགས་བཤད་ ོར་ལས་ ཁ་གསལ་དང་
ད ལ་ ིས་དང་ མི་ ེ་ ིད་དོན་བ མ་མའི་ གནད་དོན་ཚབས་
ཆེན་དང་འཁྐྲིལ་ ཞིབ་ད ད་འབད་ གས་པའི་ ་ ེན་ཡོད་མི་ ་
་ གས་ཚད་ ༠-༡༠༠ བར་ན་ ་ ིན་ནི་གི་ལམ་ གས་བཟོ་
ཡོད། ཉོགས་བཤད་དེ་ དང་ལེན་གྱི་དོན་ ་ འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེ་ ་
ོད་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཡོངས་བ ོམས་ གས་ཚད་ཀྱིས་
གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན། ཉོགས་བཤད་འཛིན་ ོང་ཚོགས་ ང་གི་
གྲོས་འདེབས་ ་ བ ར་ཞིབ་དང་ གནང་བའི་དོན་ ་ ཉིནམ་ ེས་
ཉོགས་བཤད་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཉོགས་བཤད་ ་ག་ར་ ཐོ་ མའི་ ན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ་བ གསཔ་ཨིན། ངན་ ད་
བཀོད་འབད་དེ་ བ ན་ ག་རེ་རེ་བཞིན་ ་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་ བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ནང་ ་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་ ོང་ ་རིམ་
ོང་ཚོགས་ ང་ ་བ གསཔ་ཨིན། ཉོགས་བཤད་འཛིན་ ོང་ཚོགས་ ཐིག་ཁྐྲམ་ཐོག་ལས་ གསལ་ ོན་འབདཝ་ཨིན:
ང་ནང་ ཞིབ་ད ད་ ེ་ཚན་གྱི་འགན་འཁྐྲི་ཡོད་པའི་ ན་འཛིན་དང་
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༡༢.༤ ཉོགས་བཤད་ད ེ་ད ད།
འདས་པའི་ལོ་ངོ་ག མ་གྱི་ ཉོགས་བཤད་ ་ ད ེ་
ད ད་འབད་དེ་ གཤམ་ ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད།
བཀོད་ཁྐྲམ ༥ པའི་ནང་ ་གསལ་ ོན་འབད་དོ་
བ མ་ ེ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
མི་ ་གི་ ི་ལོ་ ༢༠༠༦ ་ ཉོགས་བཤད་
༤༩༨ དང་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ༧༩༡ ི་ལོ་
༢༠༠༨ ་ ༢༨༧ འབདཝ་ད་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨
་ ༩ པ་ཚེས་ ༣༠ ན་ཚོད་ ཉོགས་བཤད་
ཡོངས་བ ོམས་ ༡༥༧༦ ཐོབ་ཡོད།
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བཀོད་ཁྐྲམ་ ༥: ་ི ལ་ོ ༢༠༠༨ ་ ༩ པ་ཚསེ ་ ༣༠ ན་གྱ་ི
ཉོགས་བཤད་ཡངོ ས་བ མོ ས།
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

ཉོགས་བཤད་འདི་ ་ འ ང་ཁུངས་དང་ ས་གནས་ ད ེ་བ་ ལས་་ ེའི་ ེ་ཚན་ལ་སོགས་པ་ ་གི་ཐོག་ལས་ ེ་ ད ེ་བ་ ེ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ིར་
བཏང་ ་ ཉོགས་མང་ཤོས་ར་ འགྲེམ་ཐོག་ལས་ ེལ་མི་ ་ཨིནམ་ད་ འདི་གི་འོག་ལས་ མི་ངོ་བོ་ ེ་ཉོགས་བཤད་བ གས་པར་འོང་མི་དང་
པར་འ ིན་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ གློག་རིག་ཡོངས་འ ེལ་གྲོས་གནས་ནང་ལས་ཐོབ་ཨིན། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༣ གྱི་ནང་ལས་
ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ར་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ གྱི་ལོ་ནང་ཐོབ་ཡོད།
བཀོད་ཁྐྲམ་ ༦: ཉོགས་བཤད་ཀྱི་འ ང་ཁུངས།

ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྲས་ལས་ མཐོ་ཤོས་ར་ དབང་ཚད་ལོག་ ོད་དང་ མ་ད ལ་ ེར་ ོད་འབད་མི་ ་ཨིནམ་ད་ ཉོགས་བཤད་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་
ངན་ ད་དང་འ ེལ་བ་མེད་མི་ཡོདཔ་ལས་ མི་མང་གིས་ ངན་ ད་ ོར་ལས་ གོ་བ་དང་ ཤེས་ ོགས་ ་ཆེཝ་མེད་པའི་མངོན་གསལ་ ོན་མི་
དེ་གིས་ ག་པར་ ་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་ གོ་བ་བ ་ ོད་འབད་དགོཔ་ཡོད་པའི་ བ ་མཚོན་ ོནམ་ཨིན་པས།
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བཀོད་ཁྐྲམ་ ༧: ཉོགས་བཤད་ཀྱི་ད ེ་བ།

ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ཅིག་ འཐོན་ཁུངས་(ད ལ་འ ེལ་) དང་ ས་ཆ་ ོགས་ ང་དང་འ ེལ་བའི་ལས་ ེདཔ་ ་གི་ད ེ་ ེའི་ནང་
དཔ་ཨིན
བཀོད་ཁྐྲམ་ ༨: ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནད་དནོ །
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ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ཅིག་ ལས་ ེ་ ་དང་ བ ེ་སོར་འབད་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ གསང་བའི་འ ི་ད ད་དོན་ ་དང་ གསང་བའི་ཐོག་བ ་ཞིབ་
འབད་ནིའི་དོན་ ་བཞག་ ག།
བཀོད་ཁྐྲམ་ ༩: ཉོགས་བཤད་བདག་འཛིན་འཐབ་ཐངས།

་ི ལོ་ ༢༠༠༦ ་ ཉོགས་བཤད་མཐོ་ཤོས་ར་ བ ་ཆ་ ༨༣ ཐོབ་མི་དེ་ མིང་གསལ་མ་བཀོད་པར་ གསང་བའི་ཐོག་ལས་ཉོགས་བཤད་
བཀོད་མི་ ་ཨིནམ་ད་ དེ་བ མ་མའི་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ ་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ བ ་ཆ་ ༥༤ ་མར་བབས་སོང་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ( ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༣༠ ན) ་ ག་པར་ ་ བ ་ཆ་ ༣༡ ་ མར་བབས་སོང་ཡི། འདི་བ མ་མར་
བབས་སོང་མི་འདི་ མི་མང་གི་གོ་ ོགས་ཡར་ ག་སོང་ཡོདཔ་དང་ ིར་བཏང་མི་མང་ལས་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ ་ ོ་གཏད་
དང་ ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་ གས་མཚན་ཨིན་པས།
བཀོད་ཁྐྲམ་ ༡༠: མིང་མདེ ་མ་ི དང་ མིང་ཡདོ ་པའི་ཉགོ ས་བཤད།
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ངན་ ད་གནས་ ད་དང་འཁྐྲིལཝ་ད་ ིར་བཏང་ ་ མི་མང་གིས་ ལས་ ེ/ ན་ཁག་ ེ་བ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ དེ་ལས་ ོང་ཁག་
བདག་ ོང་ ་ ་ ོ་གཏད་མེད་པའི་ བ ་མཚོན་ ོནམ་མ་ཚད་ ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ར་ ལས་ ེ་ ེ་བ་ ་གི་ ོར་ལས་ཨིནམ་ལས འདི་
གིས་ ཞི་གཡོག་གི་ གནས་རིམ་ དཔ་ཅིག་ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་ འགོ་ཁྐྲིད་ ིང་ ིང་མེད་པའི་ མངོན་གསལ་ ོནམ་མས།
༡༢.༥ ཞིབ་ད ད་འབད་བའི་ ོད་དོན་ཁ་གསལ།
ཉོགས་བཤད་ཡོངས་བ ོམས་ ༡༥༧༦ ོད་མི་ལས་ མི་ངོ་ ༡༩༦ (བ ་ཆ་ ༨༣ མི་མང་འགོ་དཔོན་དང་ བ ་ཆ་ ༡༧ ེར་གྱི་ཚོང་ ེ་
/མི་ངོ་) གིས་འ ེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ ོད་དོན་ ༣༤ ཞིབ་ད ད་འབད་ཡི། ཞིབ་ད ད་འབད་ཡོད་པའི་ ོད་དོན་གྲས་ལས་ མང་ཤོས་
ཅིག་ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ན་ ་(བ ་ཆ་ ༣༨) དང་ མི་ངོ་ ེ་འོང་ ེ་ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་(བ ་ཆ་ ༣༥) ་ ་
གཞིར་བཞག་ ེ་ ཞིབ་ད ད་འབད་ཡི། ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ན་ ་དང་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་གིས་མ་ཚད་པར་ ངན་ ད་
བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ ག་ལས་ཡང་ འབད་བ ོན་བ ེད་དེ་ ཞིབ་ད ད་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་གཞན་ ་གི་གྲས་ལས་ ཉེས་
ལས་འབད་དོ་ཡོད་པའི་ ོར་ལས་ བ ད་འ ིན་ཐོག་ལས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་དང་ ཉིན་གྲངས་ ༢༧ གྱི་རིང་ ་ ིད་དོན་དང་འ ེལ་
བའི་ ངན་ ད་ ོར་ལས་ ཞིབ་ད ད་ཡང་འབད་ཡི།
བཀོད་ཁྐྲམ་ ༡༡: ཞིབ་ད ད་འབད་ཡདོ ་པའི་ དོ ་དོན་གྱ་ི འ ང་གནས།

44

ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

དམངས་ད ལ་(བ ་ཆ་ ༣༢) ལ་མིན་ཐོག་ལས་ ེར་ ོད་འབད་་མི་འདི་ ིར་བཏང་ངན་ ད་ཀྱི་ ད ེ་བའི་གྲས་ལས་ ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་
ཅིག་ཨིནམ་ད་ འདི་གི་ ལ་ལས་ ངན་ ད་ཀྱི་ མ་པ་མང་ཤོས་ནང་ ་ ན་ ེད་ཅིག་ ེ་གནས་མི་ དབང་ཚད་ལོག་ ོད་(བ ་ཆ་ ༢༦)
འབད་མི་འདི་ཨིན་པས།
བཀོད་ཁྐྲམ་ ༡༢: ཞིབ་ད ད་འབད་ཡདོ ་པའི་ དོ ་དོན་ད ་ེ བ།

བཀོད་ཁྐྲམ་ ༡༣ པའི་ནང་ ་ གསལ་ ོན་འབད་ཡོད་དོ་བ མ་ ེ་ ིར་བཏང་ ་ ཞིབ་ད ད་འབད་ཡོད་པའི་ ོད་དོན་ མང་ཤོས་ར་
ད ལ་འ ེལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་(བ ་ཆ་ ༤༠) དང་ འདི་གི་ ལ་ལས་ བཟོ་ ན་(བ ་ཆ་ ༢༤) དང་ ས་ཆ་(བ ་ཆ་ ༢༡) ་ཨིན།
བཀོད་ཁྐྲམ་ ༡༣: ཞིབ་ད ད་ཀྱི་གནད་དནོ །
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ཐིག་ཁྐྲམ་ ༡༣ པའི་ནང་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ ༩ པ་ ན་ཚོད་ ཞིབ་ད ད་འབད་ཚར་བའི་ ོད་དོན་གྱི་ གནས་ ངས་གསལ་ ོན་
འབདཝ་ཨིན། གོང་ ་ ་དོ་བ མ་ ེ་ ོད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ གྱི་ལོ་ ་ ཞིབ་ད ད་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་ ་ འདི་གི་གྲས་
ལས་ བ ་ཆ་ ༥༠ དེ་ཅིག་ ལས་ ེ་ ་ ་བཏང་ཡོད།
ཐིག་ཁྐྲམ་ ༣: ོད་དོན་ཞིབ་ད ད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ ངས།
ི་ལ།ོ
ཁ་གསལ།
༢༠༠༦ ༢༠༠༧ ༢༠༠༨
ཞིབ་ད ད་འབད་ཡོད་པའི་ ོད་དོན་གྱངས་ཁ།
༩
༢༠ ༥
ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ ་བཏང་ཡོད་པའི་ ོད་དོན་གྱངས་ཁ།
༨
༩
༧
ལས་ ེ་ ་ ་བཏང་ཡོད་པའི་ ོད་དོན་གྱངས་ཁ།
༡
༡༠ ༢
ཁྐྲིམས་འ ན་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོད་པའི་ ོད་དོན་གྱངས་ཁ།
༧
༥
༣
ཁྐྲིམས་ད ད་འབད་འ ོ་ཡོད་མི་དང་ འཁྲུན་ཆོད་ ་བ གས་ཡོད་པའི་ ོད་དོན་གྱངས་ཁ། ༡
༥
༡
ཞིབ་ད ད་ བ་འ ོ་ཡོད་པའི་ ོད་དོན་གྱངས་ཁ།
༠
༡
༡༤
༡༢.༦ ཞིབ་ད ད་ཀྱ་ི གྲུབ་འ ས་མདོར་བ ས།
ཞིབ་ད ད་ཀྱི་གྲུབ་འ ས་འདི་ ིད་ ས་དང་ ལམ་ གས་ལེགས་བཅོས་ མ་ད ལ་ལོག་ཐོབ་མི་ལས་ འགོ་བ ང་ ེ་ ངན་ ད་བཀག་
ཐབས་ཀྱི་ ཉེས་ཁྐྲིམས་བཀལ་མི་ ་ཨིན། དམིགས་བསལ་གྱི་གྲུབ་འ ས་དག་པ་ཅིག་ ང་ཡོད་མི་དེ་ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་བ ིས་
ཏེ་ ད ལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༤,༤༦༢,༦༡༥.༧༡ དང་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༦༣.༠༣ ལོག་ཐོབ་མི་ ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ིད་ ས་དང་ ལམ་ གས་
ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ ལས་ ེ་ ༣ ་ ོད་ཅི། ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་ བཙོན་ཁྐྲིམས་ ་ངོ་ ༣ ལས་ ལོ་ངོ་
༩.༥ ན་བཀལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བཙོན་ཁྐྲིམས་ཕོག་མི་ མི་ངོ་ ༡༦ གིས་ བཙོན་འ ས་ ལ་ཡོད།
༡༢.༧ ཕན་ ས་ཅན་གྱ་ི དོ ་དནོ ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི།
ངན་ ད་ཀྱི་ ོད་དོན་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་ནང་ གྲུབ་འ ས་ཐོན་པའི་བ ་མཚོན་འདི་ འདི་གི་དོན་ ་ ས་ཚོད་ག་དེ་ཅིག་འགོར་ཡི་ག་
འདི་ ་རག་ལསཔ་ཨིན། ས་ཚོད་ཡང་ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ ཁྐྲིམས་འ ན་བ མ་མའི་འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེ་ ་གི་ དང་ལེན་
་རག་ལསཔ་ཨིན། ོད་དོན་ ་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་མ ག་བ ་ གས་པ་ཅིན་ ག ང་གི་ཁ་ ག་ལས་ ངན་ ད་བཀག་ཐབས་འབད་
ནིའི་ནང་ གལ་ཆེཝ་ ེ་ བ ི་འཇོག་གནང་པའི་ གས་མཚན་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ོད་དོན་ ༣༤ ཞིབ་ད ད་འབད་ཡོད་མི་ ་གཞི་
བཞག་ཐོག་ལས་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་དང་ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ ཁྐྲིམས་འ ན་ ལས་ ེ་ ་གིས་ གོང་གི་ཞིབ་
ད ད་འབདཝ་ད་ ས་ ན་འགོར་མི་ བཀོད་ཁྐྲམ་ ༡༤ པའི་ནང་ཞིབ་ ིས་བཏོན་ཏ་ེ ཡོད།
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བཀོད་ཁྐྲམ་ ༡༤: ོད་དོན་ ་ ་ ས་ ན་འགོར་བའི་ རི ་ མོ ས་ ས་ཚདོ །

༡༢.༧.༡ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ས་ ན་འགོར་ཡོདཔ།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་ཐོ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཞིབ་ད ད་འགོ་བ ག་ནིའི་དོན་ ་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནིའི་
ནང་ ས་ ན་ཉིན་གྲངས་ ༧༢ འགོར་ཡོད། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས ོད་དོན་བ ་ཆ་ ༢༠ ལས་མང་ཤོས་ར་ ིས་
ཞིབ་ ན་ ་ཨིན་མི་ ་ ཉིན་གྲངས་ ༡༢༠ དང་ ༢༦༩ གི་བར་ན་ ངམ་གཅིག་ འགོ་བ གས་མི་འདི་ཡང་ ལས་ ེ་ ་གི་ དང་ལེན་ ་
་ བ གས་དགོཔ་ ང་མི་ ་བ ེན་ཨིན། ིར་བཏང་ ་ ཞིབ་ད ད་ ིས་ ་ཅིག་ ེ་ འགོ་བ གས་མི་འདི་ཡང་ གནས་ ལ་ཚངམ་ ེ་མེད་
མི་དང་ གསང་བའི་ད ེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ མཉམ་འ ེལ་མ་ཐོབ་མི་ མི་ ོབས་ལངམ་མེད་མི་ ོད་དོན་ལ་ལོ་ཅིག་ མགུ་ ོགས་ གས་ཡོད་
མི་ ་བ ེན་ཨིན།
བཀོད་ཁྐྲམ་ ༡༥: ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ཞིབ་ད ད་ཀྱི་དོན་ ་
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བཀོད་ཁྐྲམ་ ༡༦: ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ཞིབ་ད ད་འབདཝ་ད་འགོར་བའི་ ས་ ན།

ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ོད་དོན་ཅིག་ ཞིབ་ད ད་
མ ག་བ ་ནི་ ་ ཞིབ་ད ད་འབད་ནི་འགོ་བ གས་ཏེ་ ོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ ་མ་གཏང་ ན་ཚོད་ ཉིན་གྲངས་ ༣༧
འགོར་ཡོདཔ་ད་ ོད་དོན་ ༧ (བ ་ཆ་ ༢༡) དེ་ཅིག་ ཉིན་
གྲངས་ ༢༡ ལས་ ༣༠ གི་བར་ན་ ཞིབ་ད ད་འབད་ཚར་ཡོདཔ་
བཞིན་ ་ ོད་དོན་བ ་ཆ་ ༡༥ དེ་ཅིག་ ཉིན་གྲངས་ ༡༡ གི་ནང་
འཁོད་ ་ ཞིབ་ད ད་འབད་ཚར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ོད་དོན་ ༢
ཉིན་གྲངས་ ༡༠༡ ལས་ ༡༠༥ གི་ནང་འཁོད་ ་ ོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་བཏང་ཡོད།
༡༢.༧.༢

དོ ་དཔོན་ཡངོ ས་ཁྱབ་ཡགི ་ཚང་གིས་འགོར་བའི་ ས་
ན།
ོད་དོན་ ༢༧ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ ་བཏང་ཡོད་པའི་
གྲས་ལས་ ༡ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ ་ལོག་བཏང་ཡོདཔ་
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ད་ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ོད་དོན་ ་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་
འ ན་སར་ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ད་ ིར་ ོམས་ ་ཉིན་གྲངས་ ༥༢
འགོར་ཡོད།
༡༢.༧.༣ ཁྐྲིམས་འ ན་གྱིས་འགོར་བའི་ ས་ ན།
འཁྲུན་ཆོད་གནང་ནིའི་དོན་ ་ ས་ ན་འགོར་མིའི་ནང་ ཆེ་མཐོ་
ཁྐྲིམས་འ ན་ ་ ཉིན་གྲངས་ ༡༤༣ དང་ ོང་ཁག་ཁྐྲིམས་
འ ན་ ་ ཉིན་གྲངས་ ༡༦༩ ང་ཁག་ཁྐྲིམས་འ ན་ ་ ཉིན་
གྲངས་ ༡༩༥ དེ་རེ་འགོར་ཡོད།
༡༢.༧.༤ ལས་ ེ་གསི ་འགོར་བའི་ ས་ ན།
འོས་ ན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ོད་དོན་བ ་ཆ་ ༣༨ དེ་
ཅིག་ ལས་ ེ་ ་ ་ བཏང་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ལས་ ེ་ ༡༠
གྱིས་བདག་ ོང་དང་འ ེལ་བའི་ དང་ལེན་འབད་ནི་ ་ ཝ་ ༢
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

གཔ་ཅིག་འགོར་ཡོད། ན་ཁག་དང་ ལས ེ་དག་པ་ཅིག་ དེ་
ལས་ ོང་ཁག་གཅིག་གིས་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ ན་ ་ ད་
ོའི་བར་ན་ཡང་མ་ཐོབ་པར་ཡོད་ཟེར་ ་ནི། ིར་བཏང་ ་ ངན་
ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་ ེ་ ་ ་བཏང་ཡོད་པའི་ ོད་
དོན་ འི་ ོར་ལས་ འ ལ་འ ལ་ར་ ེས་ད ད་འབད་དགོཔ་ལས་
རིན་ཐང་ཅན་ཐོན་ ེད་ ་ འ ོ་བ ག་འགྱོ་དོ་ཟེར་ ་ནི།
༡༢.༨ ིད་དོན་དང་འ ལེ ་བའི་ངན་ ད་བ ་ཞིབ།
ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ནང་ ི་ཚོགས་ཅན་གྱི་དམངས་གཙོའི་རིང་
གས་ གཞི་བ གས་འབད་མི་དང་བ ན་ དམངས་གཙོ་ཅན་གྱི་
འཛམ་གླིང་ ལ་ཁབ་གཞན་གང་ ང་བ མ་ ེ་ ནང་ག ག་དང་
དབང་བཙོང་ བརབཀག་ བཙན་འ ོག་ དགའ་མ ན་ ིག་ གས་
ོགས་ ང་ བས་འཛིན་ འཇིགས་ ང་གི་ཐབས་ལམ་ བ ན་
བ ལ་ མགུ་ ོར་ལ་སོགས་པའི་ ིད་དོན་དང་འ ེལ་བའི་ངན་
ད་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ཉེན་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ ་ ང་མེད་བཞག་ཐབས་
མེདཔ་ཨིན། ིད་དོན་དང་འ ེལ་བའི་ངན་ ད་ཀྱིས་ གདོང་ལེན་
ཚབས་ཆེན་ཅིག་བཟོཝ་ཨིན། འདི་གིས་ ་རིམ་ ་མེདཔ་བཏང་ ེ་
དམངས་གཙོའི་རིང་ གས་དང་ ག ང་ ོང་ལེགས་ ན་ ་ ིང་
ིང་མེདཔ་བཟོཝ་མ་ཚད་ འགན་འཁྐྲི་མར་ཕབ་འབད་དེ་ ཁྐྲིམས་
མ ན་ག ང་གི་གཞི་འགྱམ་ ཉམས་བ གཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་
ལས་ ིད་དོན་དང་འ ེལ་བའི་ངན་ ད་འདི་ མེ་ ང་ལས་བསད་
ཟེར་དོ་བ མ་ ད་ ོ་གནས་རིམ་ ང་ཀུ་ ེ་ ོདཔ་ད་ར་ ་མེད་
བཟོ་དགོ།

འབད་ནི་གི་ ་ ་ཡང་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཀྱི་
ལོ་འགོ་བ གསཔ་ཅིག་ཁར་ ོང་ཁག་ ༡༠ ནང་གི་ མི་སེར་ ་
་ ིད་དོན་གྱི་ངན་ ད་དང་ འདི་གི་གནོད་པ་ ་གི་ ོར་ལས་ གོ་
བ ་ ོད་ཐབས་ ་ ེ་ཚན་ ༣ བཏང་ཡི། ེ་ཚན་ ་གིས་ ས་
གནས་ཀྱི་ལས་ ེདཔ་ ་དང་ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་ ོང་ཁག་གི་
ིད་ཚོགས་འགོ་འ ེན་པ་ ་དང་ ི་འོག་ཚོགས་པ་ དེ་ལས་ གྲོང་
གསེབ་མི་སེར་ ་དང་ ད་ཡོད།
དམིགས་བསལ་ ་ ིད་དོན་ཚོགས་པའི་ཡིག་ཚང་གི་ ལས་ ེད་
པའི་གྱངས་ཁ་དང་ ིད་ཚོགས་ཀྱི་ ་འབད་མི་ ་གི་ ཀུན་ ོད་ མ་
གཞག་གི་ ་ ོག་ བཟའ་འ ང་ ིན་ནིའི་ལམ་ གས་ གསལ་ཏོག་
ཏོ་མེད་མི་ ་ དང་ལེན་དང་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཐབས་ ་ ེ་
ཚན་གྱི་ ན་ ་ཅིག་ འ ག་གི་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ལ་ཡོད།

༡༢.༩ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ན་ །
ཞིབ་ད ད་ཀྱི་དོན་ ་ གནས་ ལ་གྱི་འ ང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཅིག་
ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ན་ ་འདི་ཨིན། ལ་
ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་
་ ིན་མི་ ན་ ་ ་ ་ ལས་ ེ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ དང་ལེན་འབད་
དགོ་པའི་ མོས་མ ན་ ང་ཡོད། འདི་བ མ་ ེ་ དོན་ ིན་ཅན་དང་
ཕན་ཁྱད་ ་ཆེཝ་ ེ་འ ང་ཐབས་ ་ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་དང་ ལས་ ེ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ ་གི་བར་ན་
ཡང་ ོགས་ གས་དང་མ ན་ལམ་ ིང་ ིག་བཟོ་དགོཔ་ཡོད། ངན་
ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱི་ ན་ ་ ་ ་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་འདི་ ལས་
ཞིབ་ད ད་ ེ་ཚན་གྱིས་ ཞིབ་ད ད་འབད་མི་མ་བ ིས་བར་ ལས་ ེ་ ་ ་ཕོགཔ་མ་ཚད་ དང་ལེན་ ་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་དང་
་གཙོ་བོ་ཅིག་ ིད་དོན་དང་འ ེལ་བའི་ངན་ ད་དང་ ་ཞིབ་ ིང་ ིང་ ེ་འབད་ནི་འདི་ གལ་ཆེཝ་ ེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། ཨིན་ ང་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨
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ལས་ ེ་ ་གིས་དང་ལེན་འབདཝ་ད་
གས་མ ནམ་ ེ་དང་ ཡོདཔ་ཨིན། ེ་ཚན་གྱིས་ གདོང་ལེན་ཅན་གྱི་ ་ ་ ས་ གས་
གཅིག་མ ངས་ཡོདཔ་ངེས་བཏན་བཟོ་དགོ།
ཅན་དང་ དོན་ ིན་ཅན་ཡོདཔ་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ གས་ནིའི་དོན་
་ ཞིབ་ད ད་ལས་ ེ་ ་གིས་ ེས་ད ད་འབད་མི་ ེ་ ན་ཅིག་
ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཞིབ་ད ད་འབད་ཚར་མི་ ེ་ཚན་འདི་ནང་ བ ག་ནིའི་གྲོས་འཆར་འབད་ཡོད།
ན་ ་གུ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་ད ད་འབད་
ནི་ ་ མར་ཕབ་ བ་ཐབས་ ་ ཕན་ ས་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་བཏོན་ ༡༣ གདོང་ལནེ །
ནི་ ེ་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ ༡༣.༡ ་གཡོག་ག་ི གནས་ ངས།
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གྲོས་འཆམ་ ང་ཡི། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ འགན་དབང་ ིད་ཆེ་བའི་
ཚོགས་ཀྱིས་ ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༣༠ གི་ནང་ གནས་ ངས་ ་བ ེན་ ལས་ ེདཔ་ ་ སོ་སོར་ ར་བཏོན་འབད་ནི་
འཁོད་ ་ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལས་ ན་ ་ ༥༡ དང་ ང་ ང་བ ི་ནི་ ལས་འགན་འབད་ནི་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་
ཐོབ་ཡོད་མིའི་གྲས་ལས་ ༢༣ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ ནི་གིས་མ་དོ་བར་ ཐ་ན་ཁོང་ར་དང་ ཁོང་རའི་བཟའ་ཚང་ ་ཡང་
གྱིས་ འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེ་ ་དང་ ེས་ད ད་འབད་བའི་བ ང་ ཉེན་ཅན་བཟོཝ་ཨིན། དམིགས་བསལ་ ་ ཞིབ་ད ད་ཀྱི་ ་ ་ནང་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ༢༢ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་ དང་ ིའི་ག གས་དང་ ནང་གི་སེམས་ གཤིས་བཟང་ ་ ཚ་གྱང་
ད ད་དང་ ཡང་ན་ ལས་ ེ་ ་དང་ ེས་ད ད་འབད་ཡོདཔ་མ་ ཆེ་བའི་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ད་ ག་པར་ ་ ང་བཅས་ཀྱི་མི་ ེ་ ང་ཀུ་
ཚད་ ན་ ་ ༤ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་ ཅིག་འབད་བ་ ་བ ེན་ འདི་བ མ་མའི་དངོས་མཐོང་གྱི་གདོང་ལེན་
ེ་ ་དང་ གྲོས་བ ན་འབད་ཐོག་ལས་ མ ག་བ ་ཡོད་ཟརེ ་ ་ནི། ་མ་བ ིས་བར་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་འདི་ ངན་ ད་
བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ་ཁྐྲིད་འབད་མི་ལས་ཚོགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འདི་
བ ད་བ ་བ་ཅིན་ ཞིབ་ད ད་ ེ་ཚན་གྱིས་ རང་གི་འབད་བ ོན་ ནང་གི་ལས་ ེདཔ་ ་ཡང་ ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་ ་ དམ་དམ་ ེ་
ཐོག་ ཞིབ་ད ད་འབད་ནི་ ་བ ིས་ཏེ་ ཞིབ་ད ད་འབད་ནི་གིས་མ་ གནས་བཞིན་ ་ཡོད། ལ་ཁབ་གཞན་ ་ནང་ ང་དོ་ཡོདཔ་བ མ་
ཚད་པར་ ག ག་ ེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ ལས་རིམ་ ་ ་ཡང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་འདི་ ིད་དོན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལོག་
གས་བཏོན་ཡོད། ཉོགས་བཤད་འཛིན་ ོང་ལམ་ གས་གོང་འཕེལ་ ོད་འབད་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།་ འདི་འབདཝ་ལས་ ངན་ ད་
དང་ ཞིབ་ད ད་ཀྱི་ ་རིམ་ལེགས་བཅོས་བཟོཝ་དང་འ ེལ་ ལས་ བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ནང་ འོས་ ན་གྱི་འགོ་ཁྐྲིདཔ་དང་ ལས་
ེདཔ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ངེས་པར་ ་འབད་དགོ་པའི་ ོགས་གྲུབ་ ོང་ ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ ོལ་ དེ་ལས་ མངོན་གསལ་ཆེ་བའི་ མི་མང་དང་
བ ར་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་བཞིན་ ་ ལས་ ེདཔ་ལེ་ཤ་ ིད་དོན་གྱི་ བ་ ོར་ཐོག་ལས་ ན་ཚོགས་འདི་ ིང་ ིང་དང་
ཅིག་གི་ རིག་ ལ་དང་ ཤེས་ཡོན་ཡར་ ག་གཏང་དགོ་ཡོདཔ་མ་ ཡིད་འ ོག་ཅན་བཟོ་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན།
ཚད་ ོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ ོང་བ ར་ ་ ིན་བཞིན་ ་

50

ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

༡༣.༢ མི་ ོབས།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ ་ གདོང་ལེན་འབད་དགོཔ་ ོམ་
ཤོས་ར་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་ལས་ ེདཔ་ ་བ ག་ནི་དང་ བདག་
བ ང་འབད་ནི་འདི་ཨིན། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ ་
འགན་དང་འཁྐྲིལཝ་ད་ གཅིག་བ ིལ་མཐོ་ཤོས་དང་ ཁྱད་རིག་ཅན་
བ ོན་བ ལ་ཅན་ རང་དོན་ ང་ ེ་གཞན་དོན་ཁོ་ནར་བསམ་མི་
ིང་ ས་ཅན་ ིང་ ོབས་ཅན་ དེ་ལས་ ས་ ན་ ་ ོས་
གཏང་ གས་མི་ དད་དམ་ཅན་གྱི་ ལས་ ེདཔ་ ་གོས་མཁོ་ཡོདཔ་
ཨིན། ད་རིས་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་ ེདཔ་ ་
་ ལས་གཡོག་གི་གནས་ ངས་དང་ མ ན་ ེན་ལོགས་ ་ཅིག་
ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་བ ེན་ འདི་ནང་ཡོད་པའི་ལས་ ེདཔ་དང་
གསརཔ་འ ལ་དགོ་མནོ་མི་ ་གིས་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་
ཚོགས་ནང་ ་ ་འབད་ནི་ ་ ོ་བ་ཞན་བ གཔ་ཨིན་པས། ི་
ལོ་ ༢༠༠༧ ༡༠ པ་ ན་ཚོད་ ་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་
ཚོགས་ཀྱི་ ་འགན་འདི་ ན་འཛིན་ ༢ བ ིས་ཏེ་ འགོ་དཔོན་
༨ དང་ ལས་ ེདཔ་ ༡༠ གྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ ་
གཡོག་གི་ས་ ོང་ཁྱབ་བ གས་འབད་ ང་ ངོས་ལོན་འབད་མི་ ང་
་ཅིག་ལས་མ་ཐོན། འདི་བ མ་མའི་གནས་ ངས་ ་བ ེན་ ལས་
ེདཔ་ཁ་ ོང་ག ང་གིས་ ེ་ གདམ་འ ་ཐོག་བ གས་དགོཔ་ཐོན་
ཡི། ཨིན་ ང་ འདི་བ མ་མའི་ཐབས་ལམ་ ་ ན་བ ན་མེདཔ་
ཨིན། ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་དང་ ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་
ན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ ཕན་ ན་གནས་ ངས་ ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་
པ་ཅིན་ བ ར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་ ཀུན་ ོད་ ན་
པའི་ ཁྱད་རིག་ཅན་ ་ ན་ཚོགས་ནང་ འ ལ་ནི་གི་ ོ་བ་བ ེད་
བ ག་ནི་དང་ བདག་བ ང་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ངན་ ད་བཀག་
ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་གཡོག་གི་གནས་ ངས་ ལེགས་བཅོས་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

འབད་དགོཔ་ཡོད། ད ལ་ཕོགས་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ དཀོན་ གས་ཀྱི་
འ ས་ བ ་ཆ་ ༢༠ གི་ གྲོས་འཆར་བཟོ་ཡོད་མི་དེ་གིས་
འ ལ་ གས་འབད་ནིའི་ ོ་བ་བ ེད་མི་ གས་ནི་དང་ ལས་ ེདཔ་
ལེགས་ཤོམ་ ་ བདག་བ ང་འབད་ནི་ ་ཡང་ ཕན་ཁྱད་འ ང་མི་
གས་ནི་དང་ ོ་བ་ཅན་གྱི་ལས་གཡོགཔ་ཁྱད་རིག་ཅན་ ་ མེད་པ་
ཅིན་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་དེ་ ་ལས་ར་ ིང་ ིང་དང་
ཕན་ ས་ཅན་ འགྱོ་མི་ གས་དང་ ངན་ ད་ ་གདོང་ལེན་འབད་ནི་
འདི་ཡང་ ལ་མ ན་འགྱོ་ གས་པར་ ་ཁག་འོང་།
༡༣.༣ ལམ་ ལོ །
འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་ ་ ངན་ ད་ཀྱི་བསམ་གཞི་དང་ འདི་གི་ ོར་
ལས་ གྲོས་བ ར་འབད་མི་འདི་ གནད་དོན་གསརཔ་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་ ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ ངན་ ད་ཀྱི་ མ་པ་དག་པ་ཅིག་ ང་བཅས་
རའི་ལམ་ ོལ་གྱི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ ད་ ོའི་བར་ན་ཡང་ ཆ་
བཞག་དོ་ཡོདཔ་ད་ དཔེར་ན་ རང་སོའི་ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་ལས་
འགལ་ཏེ་ མི་ ེའི་འགན་དབང་གྲུབ་ནི་འདི་ ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་ལམ་
ོལ་ཅིག་ ེ་ བ ི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ མི་
ེའི་འགན་དབང་གྲུབ་ནི་ལས་ ག་ ེ་ ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ིར་
བཏང་མི་སེར་གྱི་ ཧ་གོ་དགོཔ་ཡོད། ཨིན་ ང་ མི་ ་གིས་ ངན་
ད་ ོར་ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་དང་ མཐོང་ ང་ ་
བ ར་བཅོས་འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་ གས་མཚན་ཅིག་ ངན་ ད་ཀྱི་ ོར་
ལས་ ལ་ལོ་ངན་སེམས་ཐོག་ལས་ ན་ ་འབད་མི་ ཡར་འཕར་
འགྱོ་བཞིན་ ་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ ད་ ོར་ལས་ ངན་ ད་བཀག་
ོམ་ ན་ཚོགས་ ་ ན་ ་འབད་མི་འདི་གིས་ ཉེས་འ གས་ཅན་
་ ཉེས་ཁྐྲིམས་བཀལ་ནི་གི་ཕན་ཁྱད་ཡོད་ ང་ གས་ཀྱི་ཕན་
ཐབས་ ་ ངན་ ད་ ོན་འགོག་གི་ ཐབས་ལམ་ ་ གཙོ་ག ང་
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བཟོ་ནི་དང་ ཉེས་ཁྐྲིམས་ ་ དམ་དམ་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་
གལ་གནད་ཆེ་བ་ ་བ ེན་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
ལས་ ེ་ ་དང་ མཉམ་འ ེལ་དམ་ཟབ་ཐོག་གནད་དོན་དེ་ ་ ་ ་
འབད་དོ།

ཚོར་འབད་ གསཔ་བཟོ་དགོ། བདག་ ོང་གི་འཛོལ་བ་ ་གི་ ོར་
ལས་ ལས་ ེ་ ་དང་བ ་དོན་གནས་ ལ་བ ེ་སོར་འབདཝ་ད་
ིར་བཏང་ ་ ཤོ་མ ངས་མེདཔ་དང་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ དང་
ལེན་འབད་མི་འདི་གིས་ འ ་མཉམ་མེད་པའི་ལག་ལེན་དང་ ཡིད་
ཆེས་མེདཔ་འ ངམ་ཨིན་པས། ས་ཁོངས་ཀྱི་ཉེན་ ོབ་འབད་ནི་དང་
གཅིག་མ ན་དང་ བཟོད་བ ན་ (རང་སོ་སོར་ ་མ་གནོད་པ་ ང་མེད་ དང་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་ནི་ ་ ང་ ེ་ མཉམ་ བ་
ཅིན) ཅན་གྱི་མི་ ེའི་ནང་ ངན་ ད་བཀག་ཐབས་འབད་ནི་འདི་ དང་ ག་ ོད་ ན་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ངན་ ད་བཀག་ནིའི་ཐབས་
གདོང་ལེན་ ོམ་ཅིག་ཨིན། མི་ ེ་དང་ དབང་ཚད་ཡོད་མི་ ་གིས་ ལམ་ ་ བཏོན་དགོ་ཟེར་ ་ནི།
ཉེན་ ོབ་འབད་མི་ ་བ ེན་ བར་ཆད་ ོམ་ བ་ཉེན་ཡོདཔ་ལས་
ག་པར་ ་མི་མང་ ་ ངན་ ད་ནང་ མ་ ད་བ ག་ནི་གི་འོས་ ༡༣.༤ ལམ་ གས་དང་ འགོ་ཁྐྲདི པ།
འབབ་ཡོདཔ་ཨིན། མི་སེར་ ་གི་ རང་སོའི་གཞི་ ེན་འགན་ཁུར་ ་ ལས་ཚོགས་ག་ར་ཨིན་ ང་ གྲུབ་འ ས་ལེགས་ཤོམ་འཐོན་དགོ་པ་
ན་ཤེས་བཏོན་དགོཔ་མ་ཚད་ བ ་བ ད་དང་ ཞི་བའི་ཚོགས་པ་ ཅིན་ གཙོ་བོ་ར་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྐྲིདཔ་གི་ཁྱད་ མ་དང་ ོགས་
བ མ་མའི་ག ག་ ེ་ ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་ཐོག་ལས་ མཁོ་ གྲུབ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ གས་ ་ རག་ལསཔ་ཨིན། འཛིན་
འདོད་ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་ ་ ངོས་ལེན་འབད་ གསཔ་འབད་དགོ། ོང་དང་འགོ་ཁྐྲིདཔ་ ིང་ ིང་མེད་པ་ཅིན་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ ོགས་
གྲུབ་ ་ ཐད་ཀར་ ་ གནོད་པ་ ང་ ེ་ ོགས་གྲུབ་མེདཔ་བཟོ་ནི་
ངན་ ད་བཀག་དམ་འབད་ནི་འདི་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ དང་ ིད་དོན་དང་ ངན་ ད་ལག་ལེན་གྱི་གོ་ བས་བཟོཝ་ཨིན།
ཀྱི་འགན་ཁུར་ ངམ་གཅིག་མེན་ཟེར་ མི་སེར་དང་ ལས་ ེ་ ་ ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ གས་དང་ ་ ོ་ ་གནོད་པའི་ ་ ེན་གཙ་
ཡིད་ཆེས་ ེད་བ ག་ནི་དེ་ གདོང་ལེན་ ོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། ངན་ བོ་ཅིག་ ཞི་གཡོགཔ་ ་ ོ་སེམས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ ེ་ ོད་མི་ ་བ ེན་
ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་འ ་མ་འ ཝ་ཆ་ ཨིནམ་ ེ་ ངོས་འཛིན་ ང་ཡི།
མཉམ་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་ ་མང་ཤོས་ར་ འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེ་
་གིས་ སེལ་ གས་པའི་ཉོགས་བཤད་ ་ཨིན། ལས་ ེ་ ་གིས་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་དང་ དམིགས་བསལ་ ་ འགོ་ཁྐྲིད་ཀྱི་གོ་
ན་ཤེས་ཅན་དང་ བ ོན་ གས་ཐོག་ལས་ ལམ་ གས་ལེགས་ གནས་ ་ གདམ་ཁ་དང་ བ ོ་བཞག་འབད་ནི་ ་ ་རིམ་དམ་
བཅོས་འབད་དགོཔ་དང་ ངན་ ད་ ་ གས་མི་དང་ འདི་བ མ་ཆ་ དམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
རོགས་འབད་བ ག་མི་ ་ ་ དང་ལེན་དམ་དམ་དང་ ས་ཚོད་ ཨིན། འདི་དང་འ ཝ་ ེ་ ལས་ ེདཔ་གང་ ང་ ཆ་མཉམ་ར་ ང་
ཁར་འབད་དགོཔ་ཡོད། ིད་ ས་དང་མ ན་པའི་ ངན་ ད་ ་ བདེན་གྱི་ཐོག་ལས་ གདམ་ཁ་ བ་ནི་དེ་ཡང་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་
བཟོད་བ ན་མེད་པའི་བ ་འ ིན་ ིང་ ིང་ ེལ་ཏེ་ ག་ར་གིས་ ན་ འདི་ཡང་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་མ་འོངས་པའི་འགོ་འཛིན་ ་ ཁོང་གི་གྲས་
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ལས་ བཏོན་དགོཔ་ལས་བ ེན་ཨིན། འགོ་ཁྐྲིད་ ིང་ ིང་མེད་མི་དང་
ལག་ལེན་ ོ་ གས་ཡོད་པའི་ལམ་ གས་ནང་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་
ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ལས་ ངན་ ད་བཀག་
དམ་གྱི་ ་ ་ ཧེང་ ལ་ར་ ་ཁག་བཟོཝ་མས།

རོ ་ལས་ འ ི་བཀོད་འབད་དགོཔ་འ ག་ཟེར་ ་ནི། འགན་འཁྐྲི་
འདི་ འགོ་ཁྐྲིད་པའི་གཞི་ ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འགན་འཁྐྲི་མེད་
མི་ མི་ངོམ་དེ་ ་ འགོ་ཁྐྲིད་པའི་གོ་གནས་འཆང་ནི་གི་འོས་འབབ་
མེདཔ་ཨིན།

བདག་ ོང་དང་ ད ལ་ ིས་ཀྱི་འཛིན་ ོང་ལམ་ གས་ ོ་ གས་
ཡོད་མི་འདི་ ས་གནས་ག ང་ ོང་དང་ དམིགས་བསལ་ ་ ེད་
འོག་བདག་ ོང་ནང་ ིར་བཏང་གི་དཀའ་ངལ་ཅིག་ཨིནམ་ ེ་ ངོས་
འཛིན་ ང་ཡི། ད ལ་ཕོངས་བ ག་ཞིབ་ ན་ ་ ༢༠༠༤ ཅན་མ་
དང་འཁྐྲིལཝ་ད་ འ ག་པའི་མི་སེར་ ང་ཀ་བ ་ཆ་ ༩༧.༤ དེ་
ཅིག་ གྲོང་གསེབ་ནང་ ་ ོད་མི་ཨིནམ་ལས་ ལོ་ ོང་གོང་འཕེལ་གྱི་
དམིགས་ ལ་གཅིག་ ད ལ་ཕངོ ས་མར་ཕབ་འབད་ནི་དེ་ཨིནམ་
ལས་ འདི་འགྲུབ་ནིའི་འགན་ཁུར་ ོམ་ ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྐྲིདཔ་ ་
་ཕོགཔ་ཨིན། འདི་བ མ་མའི་ གལ་ཅན་གྱི་ འགོ་ཁྐྲིདཔ་ ་ ་
དམིགས་ཏེ་ ངན་ ད་ ོར་ལས་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་དང་ གོ་བ་བ ་
ོད་ཀྱི་ ལས་རིམ་བཟོ་ཡོད་མི་ནང་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ ལས་ ེ་
་གིས་ ས་གནས་ག ང་གི་ ོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་བཏང་ ེ་ ཁྱད་
རིག་གི་ བ་ ོར་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། ེད་འོག་བདག་ ོང་
འགོ་དཔོན་ ་གི་ ་འགན་དང་ འགན་ཁུར་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་
ལས་བ ེན་ ེད་འོག་བདག་ ོང་དང་ མ ན་མ་ གས་པར་དཀའ་
ངལ་ཐོན་ཏེ་ཡོད།

གནད་དོན་གཞན་ ་གི་གྲས་ལས་ བཅའ་ཡིག་ ་ བ ར་ཞིབ་
འབད་ནི་དང་ འདི་ ་མ་གནས་མི་ ་ ་ ོག་འབད་ནི་གི་ལམ་
གས་མེདཔ་ལས་བ ེན་ ངན་ ད་དར་ཁྱབ་འགྱོཝ་ནི་ ་ ན་
ཐབས་འབདཝ་མ་ཚད་ ིད་ ས་དང་ བཅའ་ཡིག་བཟོ་ནི་གི་ལམ་
གས་ གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་འདི་ཡང་ ངན་ ད་ཀྱི་ ་ ེན་ཅིག་
ཨིནམ་ ེ་ ི་ལོ་ ༢༠༠༦ གི་ ངན་ ད་ཤེས་ ོགས་ཀྱི་བ ག་ཞིབ་
ན་ ་ནང་ ་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ག་པར་ ་ འདི་བ མ་མའི་
གནས་ ངས་ཡོད་མི་གུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེད་པའི་ དོན་ཚན་
ཡོད་མི་འདི་གིས་ཡང་ ཧེང་ ལ་ར་ གནས་ ངས་ ོ་ གས་བཟོ་དོ་
ཡོདཔ་ལས་ ཁྐྲིམས་འགལ་འདི་གིས་ མི་ ེའི་དཔལ་འ ོར་ ་
མངོན་ མ་ ་ གནོད་པ་ཡོད་མི་ ་བ ེན་ དོན་ཚན་ ་ གང་
མགྱོགས་ ེ་ བ ར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཡོད། ངན་ ད་ནང་ གས་མི་
་ ཤེས་ ོགས་ ང་ ང་ ཉེན་ཁ་ ང་ ་ཡོད་མི་དང་ ངན་ ད་ཀྱི་
གྱོང་ ད་ ་ཆེཝ་ ེ་ བདའ་ ན་མ་ གས་མི་ ་བ ེན་ ངན་ ད་
དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནི་གི་འོས་ ན་གནས་ ངས་ཅིག་བཟོཝ་ཨིན་པས།

ང་བཅས་ཀྱི་ཞི་གཡོག་ནང་ ་
་ ོག་གི་འགན་འཁྐྲི་མེད་པའི་
དཀའ་ངལ་ ོམ་ཡོདཔ་ཨིན། གལ་ ིད་ འོག་ལས་ ་འབད་མི་ ་
གིས་ ་ ོད་ངན་པ་དང་ འ ས་ཤོར་མི་ ོར་ལས་ གོངམ་ ་གིས་
འགན་འཁྐྲི་མ་འབག་པ་ཅིན་ གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པ་ དགོ་མི་དགོ་གི་

བ ད་བ ་ ་བ་ཅིན་ འགོ་ཁྐྲིད་ ོ་ གས་དང་ ཁྐྲིམས་ གས་ ིང་
ིང་མེདཔ་ ོགས་ ང་ཐོག་བ ར་ ོད་འབད་བ་ ལམ་ གས་ ིང་
ིང་ ེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ དེ་ལས་ འགན་འཁྐྲི་ ོ་ གས་ཡོད་
མི་ ་ ་བ ེན་ ངན་ ད་བཀག་ནི་ ་ གདོང་ལེན་ཚབས་ཆེན་ཅིག་
ེ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན།
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༡༤ གོ་ བས།
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ ་ གདོང་ལེན་དང་ ་ བས་མ་
བདེ་བའི་དཀའ་ངལ་ ་ཡོད་མི་དང་ཅིག་ཁར་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
རང་གི་འགན་དབང་ ་ དོན་མིན་ཅན་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ གས་
པའི་ གོ་ བས་ ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། འ ག་ག ང་གིས་ ས་
ོབས་ཅན་བཟོ་ནི་ ་ གཙོ་རིམ་བ ང་མི་ དམངས་གཙོ་བོའི་རིང་
གས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ཅིག་ཨིན་མི་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་གིས་
ག ག་ ེ་ ་ ིང་ ིང་བཟོ་ནི་དང་ མི་སེར་གྱི་ཐོབ་དབང་ ་ ཉེན་
ོབ་འབད་ནི་དང་ མི་སེར་གྱིས་ ་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་ འགན་ཁུར་ ་
འགྲུབ་ནི་ ་ ཕན་གྲོགས་འབད་བའི་ ལམ་ གས་ ་ ་བ ན་
བཟོ་ནིའི་ གོ་ བས་ ་གནངམ་ཨིན། གནད་དོན་དེ་ ་ ངན་ ད་
བཀག་ནི་གི་ གཞི་ ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན།
ི་ཚོགས་ནང་ ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་དང་ དམངས་ ིས་ཚོགས་ ང་
་ གཞི་བ གས་འབད་མི་དང་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ནང་
ག ང་ ོང་ ེ་ ན་དང་ ོན་ཆེན་ཡིག་ཚང་ནང་ ་ མི་སེར་གྱི་
དཀའ་ ག་སེལ་མི་ ེ་ ན་ཅིག་ གཞི་བ གས་འབད་ཡོད་མི་ ་
གིས་ ངན་ ད་བཀག་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ ་ ་བ ན་བཟོ་ནི་གིས་མ་
ཚད་པར་ ག་པར་ ་ མི་སེར་ ་ ་ ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་
ོད་ གས། ག ང་ ོང་ལེགས་ ན་ཡར་ ག་གཏང་ཐབས་ ་ ཞི་
གཡོག་ལེགས་བ ར་འབད་ནི་ འགོ་བ གས་ཡོདཔ་ད་ ངས་
གསལ་དང་ འགན་འཁྐྲི་ འཇོན་ཐངས་ ་ ཡར་ ག་གཏང་ཐོག་
ལས་ གཟེངས་ཐོན་ ང་བའི་ ་འབད་མི་ ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་
འདི་ ཞི་གཡོག་གོ་རིམ་ལམ་ གས་ཀྱི་ གནད་ ིང་ཅིག་ཨིན།
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མཁྱེན་བ ེ་ཆེ་བའི་ ལཔོ་རིམ་ ོན་ ་གི་ ད ་ཁྐྲིད་བཟང་པོའི་
ཐོག་ ་ ཁྱད་འཕགས་དང་ གཟེངས་ཐོན་ ང་བདེན་ཡོདཔ་ ངེས་
བ ན་བཟོ་ཐབས་ ་ གས་བ ོན་གནང་མི་དེ་ ་ ག ང་གསརཔ་
གིས་ཡང་ ངན་ ད་ ་ བཟོད་བ ན་ ་ལས་མེད་པའི་ ིད་ ས་
ཀྱི་ བ་ ོར་གནང་མི་དང་ ངན་ ད་ཀྱི་ ོར་ལས་ མི་མང་གི་ གོ་
ོགས་ཡརའཕར་འགྱོ་མི་དེ་གིས་ ངན་ ད་བཀག་ནིའི་ འབད་
བ ོན་ ་གཞི་ ེན་ ིང་ ིང་འབདཝ་ཨིན། ལ་ཡོངས་དགའ་ ིད་
དཔལ་འཛོམས་ ན་ཚོག་ས་དང་ གནས་རིམ་ ་ཚོགས་ནང་ ་
ཚོགས་ ང་ ་ གཞི་བ གས་འབད་ཐོག་ལས་ ལ་ཡོངས་དགའ་
ིད་དཔལ་འཛོམས་འདི་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་དང་ འཆར་གཞི་
བ མ་ནི་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་གྱི་ ་རིམ་ནང་ གཙོ་ག ང་བཟོ་
ཐབས་ ་ འབད་བ ོན་བ ེད་མི་འདི་ ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན་
པས། ཨིན་ ང་ འདི་ལས་ ག་པའི་ ོག་ ོག་རིལ་རི་དང་ མིག་
མཐོང་ལག་བ ང་གི་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་འ ག།
ལ་ཁབ་ ང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ མི་ ོབས་དང་ ཞི་གཡོག་
ེར་ ེ་ ་ཡང་ ང་ཀུ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ངན་ ད་ཀྱི་གནས་ཚད་འདི་
ན་ ོང་འཐབ་ གསཔ་དང་ འོས་མ ན་གྱི་ གནས་ ངས་ཡོདཔ་
ལས་བ ེན་ ངན་ ད་ཀྱི་གནས་རིམ་དམའ་ཤོས་བཟོ་ གས་པའི་
གོ་ བས་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་
ཀྱིས་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་གྱི་ ོ་ལས་ སེམས་ གས་བ ེད་དེ་
་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ཀྱི་ ལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ ་
ང་དོར་ མ་གཞག་ ་གནས་པའི་ ལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་ ེ་ བཟོ་
གས་པའི་ ཆ་ ེན་ ་ཡོདཔ་ཨིན།
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༡༥. མ ག་དནོ །
ཞི་བདེ་དང་ ང་ ོབ་ དགའ་ ིད་ཀྱི་རེ་འདོད་བ ེད་མི་ མི་སེར་
དང་ ལ་ཁབ་ ལ་པོ་གིས་ ངན་ ད་ ་ ་ལས་བཟོད་བ ན་
འབད་མི་ གས། འདི་འབདཝ་ལས་ སེམས་ཐག་ཆོད་དེ་ ག་ ོད་
ཐོག་ལས་ གལ་ཅན་ ེ་གདོང་ལེན་འབད་དེ་ ངན་ ད་བཀག་དགོ།
ངན་ ད་ཀྱིས་ དམངས་གཙོ་བོའི་རིང་ གས་ཀྱི་གཞི་ ་ འ ་
མཉམ་དང་ ང་བདེན་ ་གནོདཔ་མ་ཚད་ ཚོང་འ ེལ་དང་ དཔལ་
འ ོར་གོང་འཕེལ་ ་ བར་ཆད་ བ་ ེ་ ག ང་ ོང་ལེགས་ ན་ ་
གནོད་པའི་ཁར་ མི་ ེ་དང་ དཔལ་འ ོར་ ིད་དོན་ ་དཀའ་ངལ་
ཐོན་བ ག་པའི་གུ་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་ ང་ ོབ་དང་ རང་དབང་རང་
བཙན་ ་ གནོདཔ་ བ་ མི་ ེ་གོང་འཕེལ་མར་ཉམས་དང་ རང་
བཞིན་ཐོན་ ེད་ཀྱི་ ན་ ེན་ ་གནོད་ཉེན་བཀལ་ཏེ་ མི་སེར་ ་
ད ལ་ཕོངས་དང་ ག་བ ལ་གྱི་ བ་ ོད་ཅན་གྱི་ ས་འཁོར་ནང་
དཔ་ཨིན།
མི་དབང་འ ག་ ལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ ་ཉིད་ཀྱི་སེར་ཁྐྲི་མངའ་
གསོལ་གྱི་ ས་ ོན་ བས་ ང་བཅས་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ འ ག་
པའི་མི་སེར་ཨིན་ཟེར་མནོ་ ེ་ བ ི་འཇོག་འབད་དེ་ མནོ་བསམ་
གཅིག་ ེ་བཏང་ ་ག་ཅི་ར་འབད་ ང་ གཅིག་ ེ་འབད་དེ་ དཀོན་
མཆོག་ག མ་ ་ དད་པ་དང་མོས་གུས་ཡོད་པ་ཅིན་ ིད་ཉམས་
ན་པའི་ འ ག་ ལ་ཁབ་འདི་ གོང་ལས་གོང་ ་འཕེལ་ཏེ་ ིང་
ིང་འགྱོ་ཐོག་ལས་ གོང་འཕེལ་དང་ ཞི་བདེ་ དགའ་ ིད་འ ང་
གས་ཟེར་ག ངས་གནང་ཡོད། ད་རིས་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ ཉེན་ཁ་
ཅན་གྱི་ ི་ཚོགས་ཀྱི་ དམངས་གཙོའི་ལམ་ ོགས་ནང་ གས་པའི་
ནམ་ ས་ ་ ང་བཅས་རའི་ད ་ཁྐྲིད་དམ་པ་ ་གིས་ དགོངས་
ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

འཆར་ཟབ་མོ་གནང་ཡོདཔ་བ མ་ ེ་ ཞི་བདེ་དང་ དགའ་ ིད་ ད་
རིས་བ་ གཔ་ ེ་ འ ང་ གསཔ་ངེས་བ ན་བཟོ་ནི་འདི་ མི་སེར་
རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་གྱི་ ོ་ལས་ ་བ་ ིག་དགོ་
པའི་ གཞི་ ེན་འགན་ཁུར་ཡོདཔ་ཨིན།
ད་རིས་ ལ་བ ད་ལོ་བ ་འཁོར་བའི་ ས་ ོན་དང་ འ ག་
ལ་ ་པའི་ ཁྐྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་ ས་ ོན་བ ི་ ང་ ་བའི་ ས་
ོན་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ནང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ འ ག་ ལ་ཁབ་འདི་
འཛམ་གླིང་ནང་ ངན་ ད་ ་ལས་མེད་པའི་ ལ་ཁབ་གཙང་དག་
ཅིག་བཟོ་ ེ་ མ་འོངས་པའི་ མི་རབས་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ ་ ག་
པར་ ་ མ ན་ཏོག་ཏོ་དང་ ཞི་བདེ་ དགའ་ ིད་ ན་ མ་ཚོགས་
ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་ ་དམིགས་ཏེ་ ་འབད་ནི་གི་ ཁས་ ངས་
མ་འབད་ཅིན་ ད་རིས་བ་ ག་པའི་ གོ་ བས་བཟང་པོ་འ ང་མི་
ིད་ཟེར་ ་ནི། ང་བཅས་ཀྱིས་ འདི་བ མ་མའི་ ཁས་ ངས་དམ་
བཅའ་ ལ་མི་འདི་ ལ་པོ་རིམ་ ནོ ་ ་གིས་ རང་དོན་ ་གཟིགས་
པ་མེད་པར་ ལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ཁོ་ནར་གཟིགས་
ཏེ་ ག་ ་མཛད་གནང་མི་ ་ ཧིང་ ངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་
གུས་བ ད་ ་ནི་ ་དང་ འ ག་ ལ་ ་པ་མཆོག་ གསེར་ཁྐྲི་གུ་
ཕེབས་གནང་མི་དེ་ ་ ང་བཅས་ཀྱི་ ཁ་ ག་ལས་ ིང་ཐག་པ་ལས་
ལ་བའི་ འ ལ་བ་བ མ་ཅིག་ཨིན།
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ གསེར་ཁྐྲི་མངའ་
གསོལ་གྱི་ག ང་བཤད་ནང་ ཆོས་ ན་ ལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་འབད་བ་
་བ ེན་ ང་བདེན་དང་ བ ེ་ག ང ཆ་བཞག་དག་ ང་ གཅིག་
བ ིལ་ གཅིག་མ ན་ ང་བཅས་རའི་ལམ་ ོལ་དང་ གོམས་
གཤིས་ ་ བ ི་མཐོང་དང་གུས་ཞབས་ རང་གི་ ལ་ཁབ་ ་
གཅེས་འཛིན་དང་ དཀོན་མཆོག་ ་ དད་པ་བ ེད་ཐངས་ཤེས་པའི་
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ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་ ་ག་ར་ ང་བཅས་རའི་ མི་སེར་ ་ ་ཡོད། མ་
འོངས་ཟེརཝ་ད་ མ་ཤེསཔ་དང་ མ་མཐོངམ་ ་ བ་ནི་མིན་པར་
ང་བཅས་ཀྱིས་འབད་མི་ ་གོཝ་ཨིན། ད་རིས་ང་བཅས་རའི་ལགཔ་
གཉིས་ཀྱིས་ ་འབད་མི་དེ་གིས་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ཀྱི་མ་
འོངས་གནས་ ངས་བཟོཝ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་ ་གཞི་ ་གི་མ་
འོངས་པ་དེ་ ད་རིས་ང་བཅས་ཀྱིས་བཟོ་དགོ། འདི་འབདཝ་ལས་
ང་བཅས་དང་ ང་བཅས་རའི་ ་གཞི་ ་གི་མ་འོངས་གནས་ ངས་
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བཙན་ཏོག་ཏོ་དང་ དགའ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ཐབས་ ་ ད་རིས་ལས་ ང་
བཅས་ཀྱིས་ ངན་ ད་ ་གདོང་ལེན་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ གདོང་
ལེན་དེ་ཡང་ དང་པ་ར་ རང་ལས་ ེ་ འགོ་བ ག་དགོ་ཟེར་
ག ངས་ཡི།

ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

ར་ གས་ ༡ པ།
འཆར་ད ལ།
ཟད་ ིས་( ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༣༠ ན་)
ཨང་
མིང་གནས་
ཀ
༡
༢
༣
༤
༥
༦
༧
༨
༩

༡༠
༡༡
༡༢
༡༣
༡༤

ཁ
ཀ
ཁ
ཀ

ཆ་འཇོག་འཆར་ད ལ་ ཟད་ སི ་
( ི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ་ ༦ པའི་ཚསེ ་ ༣༠ ན་)
ན་ ངོ ་ མ་ །

འ ག་ག ང་ག་ི མ་ད ལ་
ིར་བཏང་བདག་ ངོ ་དང་ དམིགས་དནོ ་ཞབས་ཏགོ །
ད ལ་ཕོགས་དང་འ ས་
ལས་ ེད་པའི་གླ་ཆ་གཞན་
ལ་ཁབ་ནང་འགྲུལ་བ ོད་
མཁོ་ཆས་-བ ད་འ ིན་- གས་འ ིན་-པར་འ ིན་-གློག་འགྲེམ་-ཡོངས་འ ེལ་
མཁོ་ཆས་- གས་འ ིན་- ང་འ ིན་-འགྲེམ་
མཁོ་ཆས་-གློག་མེ་- ་-བཙོག་ག ར་
་ཆས་- ིང་ཁྱིམ་ ་གི་གླ་ ན་
ཨེསི་དང་ཨེམ་-ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས་བཀྲམ་ ེལ་-པར་བ ན་-དཔེ་བ ན་
་དངོས་- མ་འཁོར་ ་གི་ ན་ ོང་
་དངོས་- ིང་ཁྱིམ་ ་གི་ ན་ ོང་
་དངོས་-ཅ་ཆས་ ་གི་ ན་ ོང་
་དངོས་-གློག་རིག་ ་གི་ ན་ ོང་
གསལ་བ གས་
མགྲོན་ ོང་- ོ་ ོན་
ཞལ་འདེབས་-འཚོ་ ེན་མ་ད ལ་-བ ལ་མེད་ ་དངོས་ཐོབ་ཐོབཔ་-ས་ཆ་
མ་འཁོར་ཉོ་ བ་
ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས་

གློག་རིག་དང་ ཡན་ལག་ཅ་ཆས་
འཛིན་ཆས་
ོང་བ ར་གཞན་
་ཨེན་ཌི་པི་གི་ མ་ད ལ་ལས་འགུལ་
ོང་བ ར་གཞན་
ཡིག་ཚང་ཅ་ཆས་
་ཨེན་ཌི་པི་གི་ མ་ད ལ་ལས་འགུལ་
ོང་བ ར་གཞན་
ཡོངས་བ ོམས་

ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

༤.༨༤༢
༠.༠༥༢
༡.༣༠༥
༠.༤༥༠
༠.༡༥༠
༠.༡༠༨
༠.༡༠༨
༠.༣༥༠
༠.༤༧༠
༠.༠༤༠
༠.༠༥༠
༠.༠༥༠
༠.༢༥༠
༠.༢༠༠
༠.༠༢༢
༠.༢༥༩
༠.༢༤༠

༤.༧༢༩
༠.༠༥༡
༡.༢༡༥
༠.༣༤༦
༠.༡༤༩
༠.༠༧༢
༠.༠༧༢
༠.༣༣༥
༠.༤༥༤
༠.༠༠༥
༠.༠༥༠
༠.༠༡༢
༠.༢༣༢
༠.༠༩༩
༠.༠༢༡
༠.༢༥༨
༠.༢༩༩

༠.༥༢༠
༠.༣༩༠
༡.༥༠༠

༠.༡༤༧
༠.༣༦༦
༠.༨༣༩

༤.༠༠༠
༠.༧༣༥

༢.༤༧༣
༠.༧༣༢

༣.༧༥༠
༩.༠༩༠

༣.༢༦༣
༡༣.༢༨༦

ན་གསོ།

ཤོག་ བ་འ ལ་ཆས་ ༡ ཉོ་
ནི་ ་ འཆར་ད ལ་བ ར་
ོད་འབད་ཡི།

༡༨.༡༩༤
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ར་ གས་ ༢ པ།
་ི ལ་ོ ༢༠༠༨-༢༠༠༩ གི་ འཆར་ད ལ་ཆ་འཇོག།
ཨང་
མིང་གནས་
འཆར་ད
འ ག་ག ང་ག་ི མ་ད ལ་
ཀ
ིར་བཏང་བདག་ ངོ ་དང་ དམིགས་དནོ ་ཞབས་ཏགོ །
༡
ད ལ་ཕོགས་དང་འ ས་
༢
ལས་ ེད་པའི་གླ་ཆ་གཞན་
༣
ལ་ཁབ་ནང་འགྲུལ་བ ོད་
༤
མཁོ་ཆས་-བ ད་འ ིན་- གས་འ ིན་-པར་འ ིན་-གློག་འགྲེམ་-ཡོངས་འ ེལ་
༥
མཁོ་ཆས་- གས་འ ིན་- ང་འ ིན་-འགྲེམ་
༦
མཁོ་ཆས་-གློག་མེ་- ་-བཙོག་ག ར་
༧
་ཆས་- ིང་ཁྱིམ་ ་གི་གླ་ ན་
༨
ཨེསི་དང་ཨེམ་-ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས་བཀྲམ་ ེལ་-པར་བ ན་-དཔེ་བ ན་
༩
་དངོས་- ིང་ཁྱིམ་ ་གི་ ན་ ོང་
་དངོས་- མ་འཁོར་ ་གི་ ན་ ོང་
་དངོས་-ཅ་ཆས་ ་གི་ ན་ ོང་
་དངོས་-གློག་རིག་ ་གི་ ན་ ོང་
༡༠
ཚོང་བ གས་
ཁྐྲལ་དང་ ཅ་ཁྐྲལ་ ག ང་ཁྐྲལ་ ལག་ལེན་འ ས་ ད ལ་ཁང་འ ས་
༡༡
མགྲོན་ ངོ ་- ོ་ ོན་
༡༢
ཞལ་འདེབས་-འཚོ་ ེན་མ་ད ལ་-བ ལ་མེད་ ་དངོས་ཐོབ་ཐོབཔ་-ས་ཆ་
༡༣
མ་འཁོར་ཉོ་ བ་
༡༤
ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས་
༡༥
ཡིག་ཚང་ཅ་ཆས་
གློག་རིག་དང་ ཡན་ལག་ཅ་ཆས་
༡༦
ཁྱད་རིག་ཞབས་ཏོག་
ཁ
ོང་བ ར་གཞན་
ག
ཁྱད་རིག་ཞབས་ཏགོ ་
་ཨེན་ཌི་པི་གི་ མ་ད ལ་ལས་འགུལ་
ཀ
ོང་བ ར་གཞན་
ཨེསི་སི་ཨེམ་-ནི་དར་ལེནསི་གི་ མ་ད ལ་ལས་འགུལ་
ཀ
ོང་བ ར་གཞན་
ཨེསི་ཌི་སི་གི་ མ་ད ལ་ལས་འགུལ་
ཀ
ོང་བ ར་གཞན་
་ཨེན་ཌི་པི་-ཀེ་ཨའེ་སི་ཨེ་སི་གི་ མ་ད ལ་ལས་འགུལ་
ཀ
ོང་བ ར་གཞན་
ཇི་ཨོ་ཨའེ་གི་ མ་ད ལ་ལས་འགུལ་
ཀ
ིང་ཁྱམི ་ ་ག་ི བཟོ་བཀོད་ཟད་འགྲོ་
ཡོངས་བ ོམས་
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ལ་ཆ་འཇོག་( ་ི ལ་ོ ༢༠༠༨-༢༠༠༩)
ན་ ངོ ་ མ་ །

ན་གསོ་

༦.༤༢༣
༠.༠༤༡
༢.༢༤༠
༠.༥༧༥
༠.༠༦༠
༠.༠༨༣
༠.༤༡༢
༠.༧༢༦
༠.༠༥༠
༠.༥༢༢
༠.༠༥༠
༠.༠༥༤
༠.༦༥༠
༠.༠༠༨
༠.༥༠༠
༠.༤༤༠
༣.༩༠༠
༠.༡༥༠
༠.༢༥༠
༠.༣༠༠
༠.༤༠༠
༡.༨༠༠
༡.༢༠༠
༠.༥༠༠
༡.༠༠༠
༨.༥༠༠
༨.༥༠༠
༢༥.༠༠༠
༡༢.༨༣༤ ༥༡.༥༠༠

ལོ་བ ར་ ན་ ། ི་ལོ་ ༢༠༠༨

+/ß#<-#·â0- <è0<-{æ+-7'0-l#<” “#,#-:ë$-%,-+$-"ß-<Ü0-<Ü0Ê ”
>è-!è-ÂÅ
“
“ 9Ü#-73”Ü,Ê
!H7&Ü-0è+-+/$-0ëÊ
7&Ü-0è+-Eë-BèÊ
0Ü-0$-;ë<-8ë,-#1ì-73Ý,-7#ë-+ýë,Ê 5Ü/-72ì:-7#ë-+ýë,-:<-9ë#<ýÊ
5Ü/-+c+-7#ë-+ýë,-#ë$0Ê

n$-)$-)-

Eë“-.ß#-7oá#-ý”Ê

“

5Ü/-72ì:-7#ë-+ýë,-ë#$0Ê

0Ië,-7iá<-+$-9Ü#-I:-%,- ”
!H-7nÜ,-:<Ê
7&9-#5Ü-7#ë-+ýë,-#1ì-73Ý,Ê

“

“

7&:-•ë+- l$-#,<-%,- ”
"$-U¨Ê
7+è+-#8ë#ýÊ

“

XÜ$-Yë/<-%,-bÜ-(è,-þë/Eë-Bè-{:-02,Ê ”
rá$-{:-ýÊ

+#ë+-o-2-l#<-+$-l$-#,<-%,- ”
!H-+/$-7¸¥<Ê
+$ß:-IÜ<-7#ë-+ýë,-#1ì-73Ý,Ê

9Ü#-ý7Ü-03ì+-%,Ê- ”
´¥,-Eë-BèÊ
5Ü/-+c+-7#ë-+ýë,-#ë$0Ê
“

Eë-.ß#-#Ü-9$-#;Ü<Eë-Jè-7nÜ,-:<Ê ”
5Ü/-72ì:-7#ë-+ýë,-#1ì-73Ý,Ê

Të+-&-+$- XÜ$-9ß<-%,
{:-02,Ê ”
5Ü/-72ì:-7#ë-+ýë,-#1ì-73Ý,-7ë#-0Ê

$+-T+-/!#-Zë0-T,-2ì#<-0*7-þë$-7/+-0Ü- ”
U:-/6$-…ë:-0Ê
"$-#(è+0ëÊ

+eè-+cè+ý- ”
“
U:/6$-{-0&ëÊ
T,-73Ý,Ê

;è<-7+ë+-%,- ”
y-A-:Ê
7+è+-#8ë#ýÊ

"-»¥#<-%, ”
“
:<þÜ+-+ë,-iá/Ê
5Ü/-+c+-7#ë-+ýë,Ê

“

“

Të+-&-+$- "ß$<-*ß/-%, ”
&ë<-(Ü+-Eë-BèÊ
hÜ0<-+ë,-7#ë-+ýë,-#1ì-73Ý,Ê
“

“

“

$,-ý-/!#-0ÜÊ
Wë,-7#ë#-7#ë-+ýë,-#ë$0
“ vë-ië<-2é-/D,Ê ”

“

9$-+ë,-+$- 7'Ü#<-[$-0è+ý- ”
#,<-/D,-/6$-0ëÊ
hÜ-73Ý,Ê

“<$<-{<-F0-{:Ê”

"ß-<Ü0-<Ü-Zë+-0Ü7+è+-#8ë#ýÊ

:¡-º¥,-+#-7/+-0ÜÊ
hÜ0<-+ë,-:<-9ë#<ýÊ

7e³$-"ß$<-+$-Q,0T,-73Ý,

7oè:-#,+-+$-/Y©,-ý7Ü-7iá:-/Uë+Ê
”
Yë/<-{<Ê
0Ü-0$-;è<-8ë,-7#ë-+ýë,-#1ì-73Ý,-7ë#-0Ê

“ 7nÜ,-:<-+/$-7¸¥<Ê ”

“

0Ü$-#)0-0è+-ý7Ü-9Ü-0ë-0"9Ê

2é-+/$-Eë-BèÊ ”
Wë,-7#ë#-7#ë-+ýë,-#1ì-73Ý,Ê

“

vë-=,-)ë$-)ë-y/-0Ü+e$<-73ì0<Ê ”
U¨-Vè9-:<-9ë#<ýÊ

“

“

"ß-<Ü0-<è-]è- iá/-7o<-/)ë,-0Ü”
7ë+-6è9-…ë:-0Ê
/E-+ë,-7ná:-9Ü#-73Ý,-þë$-ýÊ

(Ü0<-fë$-:ß-&-/5#-0ÜÊ ”
Pè-&±$-Eë-BèÊ
5Ü/-+c+-7#ë-+ýë,-#ë$0Ê

“

“

“

"-7'0-bÜ-7oè:-/-%,- ”
2é-9Ü$-+ý:-7eë9Ê
5Ü/-+c+-7#ë-+ýë,Ê

“9Ü#-73Ý,-ýHëÊ”

+c+-5Ü/-`Ü-vë-7+ë+-%,/gÜ<-.ß,-2ì#<Ê ”
5Ü/-+c+-7#ë-+ýë,-:<-9ë#<ýÊ

“/<ë+-,0<-+ë,-iá/Ê ”

“

l,-;è<-%,U¨-Vè9-:<-9ë#<ýÊ

Të+-&-+$- r-g#9Ü#-73Ý,-Eë-JèÊ ”
0+ë-&è,Ê

“

“

:¡-#8ë#-:ß- /ëIÜ-"ß$<-%,2é-+/$-#8ß-…ë,Ê ”
/<ß-:è,-ýÊ

e0<-/Iè-Q,-ý7Ü- U+-8Ü#-0"<-0&ë#”
•ë,-2é-9Ü$-Ê
5Ü/-+c+-7#ë-+ýë,Ê

“

0Ü$-#)0-0è+-ý7Ü- :#-;è<ý”
2é-9Ü$-Eë-BèÊ
7+è+-#8ë#ýÊ

:¡-2-$è9-/)ë,-7/+-0Ü•ë,-Ü2ì-0ëÊ ”
IÜ<-73Ý,-7#ë-+ýë,-:<-9ë#<ýÊ
“

