
 

 

 

 

 

 

�ན་�ས་ག�ང་ཚོགས་�ི་བཅའ་�ིམས།  

�ི་ལོ་༡༩༩༩ ཅན་མ། 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



�ན་�ས་ག�ང་ཚོགས་�ི་བཅའ་�ིམས།  

�ི་ལོ་༡༩༩༩ ཅན་མ། 

 

�་བ�དོ།�་བ�དོ།�་བ�དོ།�་བ�དོ།        
 དེ་ཡང་ �ི་ལོ་༡༩༠༧ �་༡༢ པའི་ཚེས་༡༧ �་ མཁན་�ོབ་འ ས་ཚོགས་�ི་དང་ག#ང་གི་%ན་
&ས་དཔོན་ཁག་'ོགས་(ི་�ི་)་�ང་'ོགས་དང་*ོང་ཁག་གི་དཔོན་�ོབ་དང་ *ོང་དཔོན་མི་སེར་འ,ས་མི་-་དང་
བཅས་པའི་ཆོས་0ེ་དང་ དཔོན་འབངས་ཡོངས་(ིས་ འ2ག་&ལ་ཁབ་འདི་ནང་ཞི་བདེ་དང་ཡར་&ས་ བད་ེ4ིད་
དཔལ་ཡོན་5ི་ལོངས་�ོད་དང་ &ལ་ཁབ་(ི་6ག་བ6ན་-་ ཡར་བ4ེད་གཏང་ནིའི་ཁར་ དཔལ་8ན་འ2ག་པའི་
&ལ་ཁབ་འདིའི་9ང་4ོབ་དང་ རང་དབང་རང་འཛིན་མཐའ་བཙན་བཟོ་ནིའི་དོན་�་མ?ིན་གཅིག་)ོས་)ངས་མི་
འ@ར་བའི་&ལ་Aིད་(ི་འགན་ཚིག་ མཐའ་བཙན་ ་Bལ་ཏེ་ Cོང་གསར་དཔོན་�ོབ་གོང་ས་Dོན་དབང་Eག་
མཆོག་ འ2ག་བFད་འཛིན་5ི་&ལ་པོ་དང་པོར་བཙག་འ,་Gབ་Hེ་ གསེར་Iིར་མངའ་གསོལ་#་Jག། 
  

དེ་ལས་-ར་ བFད་འཛིན་5ི་&ལ་པོ་རིམ་Kོན་-་གིས་ &ལ་ཁབ་(ི་ཆབ་Aིད་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་
བ4ངས་དང་4ོང་བཞིན་པའི་ངང་ལས་ ད་རེས་ འ2ག་&ལ་བཞི་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ ༸ 
དཔལ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་Eག་མཆོག་གིས་ &ལ་ཁབ་དང་མི་སེར་5ི་མཐའ་དོན་�་ )་ན་མེད་པའི་
དགོངས་བཞེད་གནང་Hེ་དབང་ཚད་'ིར་Pེལ་དང་ &ལ་ཁབ་(ི་ཐག་གཅད་ལམ་�གས་ནང་�་ མི་སེར་5ིས་
བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་�་དོན་-་�་གཞི་བཞག་Hེ་ འ2ག་མི་-་�་ ཡར་&ས་དང་བདེ་4ིད་(ི་ལོངས་�ོད་
འQང་ནི་དང་ &ལ་ཡོངས་(ི་མཐའ་དོན་ཉེན་9ང་དང་ Rད་པར་འཕགས་པའི་དཔལ་8ན་འ2ག་པའི་ས་Rོན་5ི་



4ོབ་དོན་�་ འ2ག་གི་ཡོངས་(ི་)ོ་Sལ་�་བབས་པའི་འ?ན་�་དང་Tལ་བའི་ག#ང་�གས་ཅིག་གཞི་བUགས་
གནང་ཡི། 

 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་�ི་ལོ་༡༩༩༨ �་&ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༧༦ 

པ་འགོ་བUགས་མཚམས་�་ ཡེ་ཤེས་%འི་དགོངས་འཆར་5ི་བཀའ་ཤོག་ཅིག་གནང་བའི་ནང་གསལ་ འ2ག་
&ལ་ཁབ་ནང་ ས་6ག་པ་Fན་ ་མི་སེར་5ི་རེ་འ ན་དང་བZན་པའི་ག#ང་4ོང་ལམ་�གས་ཅིག་དགོས་པའི་ཁར་
ལམ་�གས་འདི་གིས་ ཡང་དག་དང་དོན་[ིན་ཅན་5ི་འཛིན་4ོང་Kིན་-གས་པ་གིས་མ་ཚད་ ལམ་�གས་འདི་
ནང་ &ལ་ཡོངས་(ི་མཐའ་དོན་དང་9ང་4ོབ་ཉེན་9ང་འབད་ནིའི་དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་5ི་ཚོགས་པའི་6ེན་
འQང་་མི་ཉམས་འཛིན་9ང་ཐོག་\ོན་བFད་ལམ་Aོལ་བཟང་པོ་-་ གཅེས་4ོང་འཐབ་ནི་དང་ &ལ་ཁབ་འདི་གི་
རང་དབང་བHན་Aིད་འཛིན་མིའི་རིང་�གས་དེ་�་འ@ར་བ་མེད་པའི་Fན་4ོང་འཐབ་དགོས་པའི་བཀའ་Rབ་
གནང་ཡོད། 
 

འདི་ལས་བ6ེན་ཏེ་ད་རེས་&ལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་འདི་ལས་བ&ད་པའི་བཀའ་དོན་5ིས་ བཙག་འ,་Gབ་
པའི་%ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་)ོན་པོ་�་ ག#ང་4ོང་གི་དབང་ཚད་]ིལ་^ར་གནང་Gབ་པ་ལས་ འ2ག་གི་&ལ་
ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་་གིས་ཚོགས་ཐེངས་༧༧ པའི་ནང་ལས་ ག#ང་གི་འཛིན་4ོང་%ན་0ེའི་དོན་�་ %ན་
&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་བཅའ་Iིམས་འདི་ གནམ་ལོ་ས་མོ་ཡོས་ལོ་�་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡_ �འམ་�ི་ལོ་ ༡༩༩༩ 
�་༧ ཚེས་༢༦ �་ཆ་འཇོག་མཛད་Gབ། 
 
 



༡༡༡༡....    མངི་གནས།མངི་གནས།མངི་གནས།མངི་གནས།    
(༡) བཅའ་Iིམས་འདི་�་ %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་བཅའ་Iིམས་ གནམ་ལོ་ས་མོ་ཡོས་ལོའམ་ 

�ི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཅན་མ་ཟེར་�བ་ནི་ཨིན། 
 
༢༢༢༢....    ཆ་འཇགོ་དང་དབང་Rབ།ཆ་འཇགོ་དང་དབང་Rབ།ཆ་འཇགོ་དང་དབང་Rབ།ཆ་འཇགོ་དང་དབང་Rབ།    

(༡) བཅའ་Iིམས་འདི་ གནམ་ལོ་ས་མོ་ཡེས་ལོའམ་ �ི་ལོ་ ༡༩༩༩ �་༧ པའི་ཚེས་ ༢༦ 
ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། 

(༢) བཅའ་Iིམས་འདི་གིས་ འ2ག་&ལ་ཁབ་(ི་ ས་Rོན་ཡོངས་�་དབང་Rབ་ཡོད། 
 
____....    ཆ་མདེ་དང་བdར་བཅསོ།ཆ་མདེ་དང་བdར་བཅསོ།ཆ་མདེ་དང་བdར་བཅསོ།ཆ་མདེ་དང་བdར་བཅསོ།    

(༡) བཅའ་Iིམས་འདི་གིས་\ོན་མ་ལས་ཡོད་པའི་%ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་བཅའ་Iིམས་-་ ཆ་
མཉམ་ཆ་མེད་བཏངམ་ཨིན། 

(༢) བཅའ་Iིམས་འདི་�་ བdར་བཅོས་རེ་མཛད་དགོས་པ་ཅིན་ &ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་
མོ་གིས་མཛད་ནི་ཨིན། 

 
༤༤༤༤....    %ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིམ,ས་མ།ི%ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིམ,ས་མ།ི%ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིམ,ས་མ།ི%ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིམ,ས་མ།ི        

(༡) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་ནང་ བཙག་འ,་Gབ་པའི་)ོན་པོ་-་དང་ )ོ་?ོས་ཚོགས་0ེའི་
འ,ས་དཔོན་-་དང་ བཀའ་)ོན་-དཔ་ཨིན། 



(༢) )ོ་?ོས་ཚོགས་0ེའི་འ,ས་དཔོན་འ,་ཐངས་(ི་ལམ་�གས་དེ་ )ོ་?ོས་ཚོགས་0ེའི་བཅའ་
Iིམས་དང་འIིལ་ནི་ཨིན།  

(_) )ོན་པོ་འ,་ཐངས་(ི་ལམ་�གས་དེ་-་ གཤམ་གསལ་fར་:- 
 ((((ཀཀཀཀ))))    མི་ངའོ་ིའསོ་འབབམི་ངའོ་ིའསོ་འབབམི་ངའོ་ིའསོ་འབབམི་ངའོ་ིའསོ་འབབ::::----    
  %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་)ོན་པོའི་མི་ངོ་དེ:- 
  (༡) འ2ག་�་4ེས་མི་རང་བཞིན་འ2ག་པའི་མི་iངས་གཙང་མ། 
  (༢) འ2ག་མི་ངོ་མ་ 'ི་མི་དང་གཉེན་jོར་མ་འབད་མི། 

(_) ག#ང་གི་kང་ཆེན་5ི་གོ་ས་དང་མཉམ་པའི་གོ་གནས་ཆེ་རིམ་-་ནང་0ོད་
ཚར་མི་-་དང་ དེ་ལས་མཐོ་མི། 

(༤) གཅིག་བlིལ་དང་གཤིས་Fད་བཟང་པོའི་mོ་ལས་ ཆེ་མཐོའི་ཡིག་ཚང་
འདི་གི་འགན་iར་འབག་-གས་པའི་nོགས་Gབ་དང་8ན་མི།  

(༥) འ2ག་གི་�་བ་གpམ་�་ འ@ར་བ་མེད་པའི་ཐ་དམ་ཚིག་བ6ན་ཏེ་0ེད་
མི།  

   
((((ཁཁཁཁ))))    མི་ང་ོགཏནོ་ཐངས།མི་ང་ོགཏནོ་ཐངས།མི་ང་ོགཏནོ་ཐངས།མི་ང་ོགཏནོ་ཐངས།        

   %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་)ོན་པོའི་མི་ངོ་-:- 
(༡) ག#ང་གི་kང་ཆེན་5ི་གོ་གནས་དང་མཉམ་པའི་ ཆེ་རིམ་གོ་གནས་-་

ནང་0ོད་ཚར་མི་-་དང་ དེ་ལས་མཐོ་མི་-་ལས་མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ གདམ་ཁ་གནང་ནི་དང་། 



(༢) མི་ངོ་རེའི་6ོགས་བ�ོད་(ི་འq་རེ་ ཚོགས་འ ་ཆེན་མོའི་བHོད་པར་
འོས་པའི་འ,ས་མི་-་�་ བCམ་Pེལ་Bལ་ནིའི་ཁར་མི་ངོ་-་གསང་
བའི་ཚོགས་&ན་བUགས་ཏེ་བཙག་འ,་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ཚོགས་ཁང་
ནང་%ག་Hེ་Bལ་ནི། 

    
((((གགགག))))    ཚགོས་&ན་བUགས་ཐངས།ཚགོས་&ན་བUགས་ཐངས།ཚགོས་&ན་བUགས་ཐངས།ཚགོས་&ན་བUགས་ཐངས།    

(༡) གས་ང་བའི་ཚོགས་&ན་བsར་ཞིནམ་ལས་ &ན་?ངས་བ&་ཆ་༥༡ 
དང་ དེ་ལས་མཐོ་Hེ་ ཐོབ་མིའི་)ོན་པོའི་མི་ངོ་-་ བཙག་འ,་Gབ་
ཚརཝ་འབད་བ�ི་ནི་ཨིན། 

(༢) བཙག་འ,་Gབ་པའི་)ོན་པོ་-་�་ གོ་གནས་(ི་དར་དང་ ལས་འགན་
-་མི་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་ལས་གནང་ནི་ཨིན། 

(_) )ོན་པོའི་མི་ངོ་-་དང་ ཁོང་�་&བ་4ོར་འབད་མི་-་གིས་ཁོང་ར་ 
བཙག་་འ,་འGབ་ནིའི་ཐབས་�་ Iིམས་འགལ་དང་-ལ་མིན་5ི་
ཐབས་ལམ་ ནང་གpག་Kིན་ནི་དང་ངོ་བཙོང་དང་ངོ་གསོ་བuབ་ནི་ 
འཇིགས་བvལ་དང་བw་Tིད་ ཡང་ན་ག#ང་གི་གོ་ས་གོ་གནས་-ལ་
མིན་�ོད་ནི་ལ་སོགས་པའི་འTེལ་བ་འཐབ་མི་xང་། ཚོགས་འ འི་ནང་
བཙག་འ,་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་དང་ ཡང་ན་བཙག་འ,་འབད་བའི་
བmང་ ཚོགས་&ན་ཐོབ་ནིའི་དོན་�་ དེ་བyམ་མའི་z་K་འཐབ་ཡོད་
པའི་{ོར་ལས་ ཉེས་འ|གས་བཀོད་Qང་པ་ཅིན་ དKེ་ཞིབ་ད}ད་ནིའི་



དོན་�་ཚོགས་དཔོན་5ིས་ཚོགས་འ འི་འ,ས་མིའི་?ལ་ལས་ཚོགས་
~ང་ཅིག་འདེམས་བ{ོ་མཛད་ནི་ཨིན། ཉེས་འ|གས་དེ་ ངེས་བདེན་
ཨིནམ་འཐོན་པ་ཅིན་ མགོ་བ{ོར་དང་གཡོ་d་འབད་ཡོདཔ་ལས་བ6ེན་ 
མི་ངོ་དེ་ཆ་མེད་གཏང་ཞིནམ་ལས་ �ོད་དོན་འདི་Iིམས་ཁང་གོང་མར་ 
�ན་ཆོད་(ི་དོན་�་གཏང་ནི་ཨིན། 

 
((((ང་ང་ང་ང་))))    ཁས་)ངས་དམ་བཅའ།ཁས་)ངས་དམ་བཅའ།ཁས་)ངས་དམ་བཅའ།ཁས་)ངས་དམ་བཅའ།    

(༡) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་)ོན་པོ་དེ་གིས་ གོ་གནས་(ི་དར་#་Hེ་ 
ཡིག་ཚང་གི་འགན་iར་�་བ6ེན་པའི་z་འགོ་མ་བUགས་པའི་ཧེ་མར་ 
ཁས་)ངས་དམ་བཅའ་ གཤམ་གསལ་བཞིན་ ་ ཡིག་ཐོག་�་བཀོད་
དེ་Bལ་དགོས:- 

   �ས་རང་ཉིད་(ིས་ ས་Fན་ ་ ལས་F་འTས་དབང་པོར་བUགས་ཏེ་ 
འ2ག་གི་མི་དབང་མངའ་བདག་&ལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་�་ དད་�ས་
ཆེན་པོའི་mོ་ལས་ འ@ར་བ་མེད་པའི་ཐ་དམ་ཚིག་བ6ན་ཏེ་ འ2ག་གི་
)ོན་པོའི་ཡིག་ཚང་�་བ6ེན་པའི་འགན་iར་ཆ་ཚང་འབག་Hེ་ 'ག་
'ིད་ཞབས་ཏོག་#་ནི་དང་ འ2ག་གི་�་བ་གpམ་�་ �ས་ ངག་ 
ཡིད་གpམ་གཅིག་བlིལ་5ིས་ གཅེས་4ོང་དང་9ང་འཛིན་ཉེན་9ང་
འཐབ་ནིའི་z་དང་K་བ་�་བ�ོན་ནིའི་ཁས་)ངས་དམ་བཅའ་Bལ་བ་
གིས་མ་ཚད་ འ2ག་&ལ་ཁབ་(ི་9ང་4ོབ་དང་ &ལ་ཡོངས་(ི་མཐའ་



དོན་དང་འTེལ་བའི་ ཡིག་ཚང་གི་གསང་Kའི་གནད་དོན་5ི་རིགས་-་
གསང་lོག་མི་འབད་ནིའི་མནའ་ཚིག་ཡང་Bལཝ་ཨིན། 

  
འདི་གི་བདེན་6གས་�་�ས་པ་རང་ཉིད་(ིས་ དཔལ་8ན་འ2ག་པའི་
བཀའ་9ང་དམ་ཅན་&་མཚོ་-་དབང་པོར་བUགས་ཏེ་ གོང་�་#ས་མི་ 
ཁས་)ངས་-་ འ,ས་ཤོར་མེད་པར་ ཉམས་p་)ངས་ནིའི་ཁས་
)ངས་དང་ གསང་བའི་མནའ་ཚིག་དམ་བཅའ་འདི་Bལཝ་ཨིན། 
 

%ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་)ོན་པོའི་མིང་དང་ལག་Tིས། 

   
((((ཅཅཅཅ))))    ཡགི་ཚང་ག་ི ས་Sན།ཡགི་ཚང་ག་ི ས་Sན།ཡགི་ཚང་ག་ི ས་Sན།ཡགི་ཚང་ག་ི ས་Sན།    

(༡) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་)ོན་པོ་ཅིག་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་གོ་གནས་འདི་
ནང་  ས་Sན་ལོ་ངོ་�་-ན་ 'ག་'ིད་#་ཞིནམ་ལས་ མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་�་ )ོན་པོ་འདི་གིས་ རང་གི་དགོངས་
#འི་#་ཡིག་Bལ་དགོས། མི་དབང་མངའ་བདག་ཞབས་མཆོག་གིས་ 
)ོན་པོ་འདི་ ད་xང་ཡིག་ཚང་གི་ ས་Sན་གཅིག་གི་དོན་�་ )ོན་པོའི་
མི་ངོར་གཏོན་གནང་པ་ཅིན་མི་ངོ་འདི་གིས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མོའི་ནང་
ལས་ )ོ་གཏད་(ི་ཚོགས་&ན་#་དགོས། 



(༢) )ོན་པོ་གཅིག་གིས་ ཡིག་ཚང་ ས་Sན་ རིམ་ཐེངས་གཉིས་ལས་%ག་
Hེ་0ོད་མི་ཆོག། 

 
༥༥༥༥....    %ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིK་m་ོདང་ལམ་�གས།%ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིK་m་ོདང་ལམ་�གས།%ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིK་m་ོདང་ལམ་�གས།%ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིK་m་ོདང་ལམ་�གས།    

(༡) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་Iི་འཛིན་དེ་ )ོན་པོ་-་ལས་ ས་Sན་ལོ་ངོ་རེའི་རིང་�་ བ{ོར་
&བ་བUགས་ཏེ་འབད་ནི་དང་ བ{ོར་&བ་(ི་\་'ིའི་འགོ་རིམ་5ི་གཞི་བཞག་ས་དེ་ ཁོང་ར་
བཙག་འ,འི་{བས་(ི་&ན་?ངས་མང་�ང་གི་?ངས་འབོར་དང་བZན་ནི་ཨིན། གལ་Aིད་ 
ཚོགས་&ན་འqན་འq་ཐོབ་མི་)ོན་པོ་གཉིས་ལས་%ག་Hེ་འཐོན་པ་ཅིན་ 6གས་lིལ་5ི་ལམ་
�གས་བlིག་དགོས། 

 
(༢) ཚོགས་&ན་ནང་ &ན་?ངས་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མིའི་)ོན་པོའི་མི་ངོ་འདི་གིས་%ན་&ས་ག#ང་

ཚོགས་(ི་Iི་འཛིན་དང་པ་འབད་དགོསཔ་ཨིན། 
 
(_) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་འདི་ དགོས་མཁོ་ནམ་འཐོནམ་ཅིག་འཚོགས་དགོསཔ་ཨིན།  
 
(༤) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་འ,ས་མི་གpམ་ད}འ་གཉིས་མ་འཛོམས་པར་%ན་ཚོགས་འདི་ 

འཚོགས་ནི་མེད།  
 



(༥) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་?ོས་དོན་-་ འ,ས་དམངས་ཞལ་འཆམ་ཐོག་�་ ?ོས་ཆོད་
གཏོན་ནི་ཨིན། འ,ས་དམངས་ཞལ་འཆམ་མ་-གས་པའི་གནད་�་,ག་པ་ཅིན་ འ,ས་མི་
མང་མོས་གpམ་ད}འ་གཉིས་(ིས་ ཐག་བཅད་མི་འདི་�་ཆ་གནས་བཞག་དགོས། 

 
(༦) Iི་འཛིན་དེ་མེད་པའི་{བས་�་ Iི་འཛིན་དེ་གི་འོག་ལས་ Iི་འཛིན་5ི་འགོ་རིམ་ནང་

ཚོགས་&ན་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མི་དེ་གིས་Iི་ཚབ་འབད་ནི་ཨིན། 
 
(༧) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་གpང་?ོས་(ི་?ོས་གཞི་དང་?ོས་ཆོད་-་ *ོང་ཁའི་ནང་བཞག་

དགོས། 
 
(༨) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་འ,ས་མི་-་གིས་ &ལ་ཁབ་(ི་ཕན་བདེ་དང་མཐའ་དོན་དང་

འTེལ་བའི་གནད་དོན་-་གི་{ོར་ལས་ གpང་?ོས་གནང་པའི་{བས་ རང་སོའི་)ོའི་
འཆར་�ང་-་ �་གསང་མེད་པར་#་དགོསཔ་ལས་ དེ་གི་{ོར་ལས་ %ན་&ས་ག#ང་
ཚོགས་(ི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་གི་'ི་ཁར་ ག་གིས་ཡང་ &བ་འགལ་5ི་བསམ་འཆར་བཤད་མི་
ཆོག། 

 
(༩) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་འ,ས་མི་ ག་གིས་ཨིན་xང་ གpང་?ོས་གནང་ནིའི་དོན་�་?ོས་

བZན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་Iི་འཛིན་�་ཡིག་ཐོག་Bལ་དགོས། 
 



(༡༠) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ིས་ཆ་འཇོག་Gབ་པའི་?ོས་ཆོད་-་�་ བdར་བཅོས་དང་ཆ་མེད་
གཏང་ནི་གི་དབང་ཚད་འདི་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་&ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ ་ཆེན་མོ་�ངམ་གཅིག་�་ཡོདཔ་ཨིན།  

 
༦༦༦༦....    %ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིདབང་ཚད་དང་འགན་iར།%ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིདབང་ཚད་དང་འགན་iར།%ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིདབང་ཚད་དང་འགན་iར།%ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིདབང་ཚད་དང་འགན་iར།    

(༡) འ2ག་ག#ང་གི་འཛིན་4ོང་དབང་ཚད་འདི་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་
བཀའ་ཤོག་བFད་དེ་ བཙག་འ,་Gབ་པའི་%ན་&ས་)ོན་ཚོགས་ཅིག་�་ འཛིན་4ོང་གི་
དབང་ཚད་]ིལ་^་གནང་Hེ་Qང་Qངམ་ཨིན། 

 
(༢) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་འདི་ག#ང་གི་འཛིན་4ོང་འཐབ་མི་མཐོ་ཤོས་ཨིན། དེ་ཁར་%ན་&ས་

ག#ང་ཚོགས་(ི་འ,ས་མི་�ི་བ0ོམས་(ིས་ འ2ག་མངའ་བདག་&ལ་པོ་མཆོག་དང་&ལ་
ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་�་འགན་iར་,གཔ་ཨིན། 

 
(_) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་འདི་གིས་ འ2ག་&ལ་པོའི་&ལ་ཁབ་འདི་གི་ཆོས་དང་Aིད་གཉིས་ཆ་

ར་གི་བHན་Aིད་བ4ངས་པའི་རིང་�གས་-་དང་ འ2ག་གི་གཞན་དང་མ་འq་བའི་&ལ་
ཡོངས་(ི་ངོ་6གས་-་ གཅིག་ཁར་འ ་བའི་\ར་Aོལ་ལམ་�གས་བཟང་པོ་-་ གཅེས་4ོང་
གིས་ཉམས་མ་བ�ག་པར་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ཁར་&ལ་ཁབ་
(ི་རང་འཛིན་དང་རང་དབང་གི་གནས་�གས་འདི་མཐའ་བཙན་བ6ན་པོར་བཟོ་དགོས། 

 



(༤) &ལ་ཁབ་(ི་བཅའ་Iིམས་དང་ ཆངིས་ཡིག་ �ིར་བཏང་འགན་&་དང་&ལ་ཡོངས་(ི་Aིད་
Qས་གལ་ཅན་-་ ཆ་མཉམ་ཆ་འཇོག་དང་གནང་བ་འGབ་ནིའི་དོན་�་%ན་&ས་ག#ང་
ཚོགས་བFད་དེ་ &ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ནང་བUག་དགོས། 

 
(༥) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ིས་ &ལ་ཡོངས་(ི་Aིད་Qས་-་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 
(༦) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ིས་ &ལ་ཁབ་(ི་རང་དབང་རང་འཛིན་དང་རང་བཙན་9ང་4ོབ་�་

བ6ེན་པའི་གནད་དོན་-་གི་{ོར་ལས་ མཐའ་དག་མངའ་བདག་&ལ་པོའི་ཞབས་�་ �་ན་
གསོལ་ཡོངས་*ོགས་#་དགོས། 

 
(༧) &ལ་ཁབ་(ི་མཐའ་དོན་�་ དགོས་མཁོ་འཐོན་པ་ཅིན་ %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་འདི་]མ་

ནིའི་དབང་ཆ་]ིལ་པོ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་�་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
(༨) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ིས་ ལོ་བHར་&ལ་ཡོངས་འཆར་ད�ལ་དང་ &ལ་ཡོངས་གོང་

འཕེལ་འཆར་གཞིའི་�ན་#་-་ གནང་བ་#་ནི་གི་དོན་�་&ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་�་
Bལ་དགོས། 

 



(༩) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ིས་ &ལ་ཁབ་(ི་Iིམས་�གས་-་དང་-ལ་མ,ན་འIིལ་ཏེ་ 
འཛིན་4ོང་གི་དབང་ཚད་ ལག་ལནེ་འཐབ་དགོས་པའི་ཁར་ མངའ་བདག་&ལ་པོ་མཆོག་
དང་&ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་�་ འགན་iར་,གཔ་ཨིན། 

 
༧༧༧༧....    Iི་འཛནི་5ི་འགན་iར།Iི་འཛནི་5ི་འགན་iར།Iི་འཛནི་5ི་འགན་iར།Iི་འཛནི་5ི་འགན་iར།    

Iི་འཛིན་5ི་འགན་iར་-་:- 
(ཀ) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་Iི་འཛིན་དེ་ ག#ང་གི་ལས་འཛིན་5ི་ད^་འIིད་འབད་བ�ི་ནི་

ཨིན། 
 
(ཁ) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་ཚོགས་ཐེངས་-་གི་གཙོ་འཛིན་འབད་ནི། 
 
(ག) མངའ་བདག་&ལ་པོ་མཆོག་�་ངག་ཡིག་གཉིས་(ི་ཐོག་ལས་�ན་lོན་-་#་ནི་དང་།  
 
(ང) &ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་�་ �ན་#་Bལ་ནི། 

 
༨༨༨༨....    ཡགི་ཚང་ག་ིའ?་ོHངས།ཡགི་ཚང་ག་ིའ?་ོHངས།ཡགི་ཚང་ག་ིའ?་ོHངས།ཡགི་ཚང་ག་ིའ?་ོHངས།    

(༡) གལ་Aིད་)ོན་པོ་ཅིག་གིས་ ཉེས་འཚབས་ཆེ་བའི་Iིམས་འགལ་5ི་z་K་འཐབ་ཡོདཔ་ཤེས་པ་
ཅིན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དབང་ཆའི་འོག་�་)ོན་པོ་དེ་ ཡིག་ཚང་ནང་
ལས་གཏོན་གཏང་དགོས། 



(༢) གལ་Aིད་%ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་འ,ས་མི་གང་xང་ཅིག་གིས་&ལ་ཁབ་(ི་Iིམས་དང་མི་
འIིལ་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་པའམ་ ཡང་ན་Iིམས་ལས་འགལ་བའམ་ ཡང་ན་ �་བ་གpམ་
�་ངོ་ལོག་གི་z་K་འཐབ་མི་འཐོན་པ་ཅིན་ དེ་-་%ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་ནང་ གpང་?ོས་
གནང་Hེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ས་�་ �ན་གསོལ་Bལ་དགོས། དེའི་
�ལ་ལས་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཅིན་ &ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་པོ་�་#་དགོས། 

 
(_) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་འ,ས་མི་ཅིག་གིས་ ཉེས་འཚབས་ཆེ་བའི་Iིམས་འགལ་5ི་z་

ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ དེ་གིས་ འཛིན་4ོང་གི་�ན་?གས་�་དམའ་འབེབས་Qང་པ་གིས་མ་
ཚད་ &ལ་ཁབ་དང་མི་སེར་5ི་མཐའ་དོན་�་ཡང་ གནོད་འགལ་འQང་འོང་། འདི་ལས་
བ6ེན་ %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་མ,ས་མི་ཆ་མཉམ་དང་ %ག་པར་ ་ )ོ་?ོས་ཚོགས་
0ེའི་འ,ས་དཔོན་-་གིས་ )ོ་?ོས་ཚོགས་0ེའི་བཅའ་Iིམས་ལེ�་༤.༧ པ་དང་འIིལ་ཏེ་
ག#ང་4ོང་གི་�ན་?གས་དང་ &ལ་ཁབ་(ི་མཐའ་དོན་�་ གནོད་འགལ་ཆེ་བའི་z་K་
བ�མ་མི་འཐོན་པ་ཅིན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ %ན་&ས་ག#ང་
ཚོགས་དང་ &ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་�་་�ན་#་Bལ་དགོས། 

 
(༤) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་འ,ས་མི་ཅིག་�ོ་^ར་5ི་དགོངས་#་འབད་དགོས་པའཔི་གནད་�་

,ག་པ་ཅིན་ བཀའི་གནང་བ་#་དོན་�་མངའ་བདག་&ལ་པོ་�་ དགོངས་#འི་#་ཡིག་Bལ་
དགོས། 

 



(༥) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་འ,ས་མི་ཅིག་གིས་ དགོངས་#་དང་ ཡང་ན་དགོངས་པ་�་
བ�ད་བཏང་པའི་གནད་ལས་བ6ེན་ འ,ས་མིའི་ས་Hོང་འཐོན་པ་ཅིན་ ས་Hོང་བpབ་ནིའི་
དོན་�་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ འ,ས་མིའི་མི་ངོ་གཏོན་གནང་ཞིནམ་
ལས་ &ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མོ་གིས་ གསང་བའི་ཚོགས་&ན་བsར་ཏེ་བཙག་འ,་
མཚད་དགོས། 

 
༩༩༩༩....    %ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིkང་ཆནེ་5ི་འགན་iར།%ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིkང་ཆནེ་5ི་འགན་iར།%ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིkང་ཆནེ་5ི་འགན་iར།%ན་&ས་ག#ང་ཚགོས་(་ིkང་ཆནེ་5ི་འགན་iར།    

(༡) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་འ,ས་མི་ཆ་མཉམ་5ིས་ཞལ་འཆམ་Qང་པའི་?ོས་ཆོད་དང་འIིལ་
ཏེ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་ %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་kང་ཆེན་འབད་
འདེམས་བ{ོ་འབད་ནི། 

 
(༢) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་kང་ཆེན་དེ་གིས་:- 

(ཀ) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་དང་འTེལ་བའི་ལས་འགན་-་ Iི་འཛིན་5ི་བཀོད་&་དང་
འIིལ་ཏེ་ འགན་iར་འབག་ནི། 

 
(ཁ) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་དོན་�་ ག#ང་ཚོགས་(ི་K་mོ་དང་ལས་འགན་�་

བ6ེན་པའི་ལས་རིམ་བlིག་ནི་དང་ %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་ཞལ་འཛོམས་-་
གི་?ོས་གཞི་དང་?ོས་བ�ད་གཏོན་ཐོ་བཀོད་ནི། 

 



(ག) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ིས་ གpང་?ོས་གནང་ནིའི་?ོས་གཞི་Bལ་ནི། 
 
(ང་) %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་?ོས་ཆོད་-་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་འTེལ་བ་འཐབ་མི་

དང་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་ཅན་�་གོ་བ�་འ�ོད་ནི་དང་། 
 
(ཅ) Iི་འཛིན་5ིས་ ས་ཚོད་སོ་སོ་དང་བZན་ཏེ་ བཀོད་Rབ་གནང་མི་-འི་འགན་iར་

གཞན་ཡང་འབག་ནི།  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



འ?ལེ་བཤད།འ?ལེ་བཤད།འ?ལེ་བཤད།འ?ལེ་བཤད།    
 
 
ཡང་དག་  - ལེགས་ཤོམ་དང་4ོན་མེདཔ་�་གོཝ་ཨིན། 
དོན་[ིན་ཅན་ - nོགས་Gབ་དང་Gབ་འTས་ཅན་�་གོཝ་ཨིན། 
དགག་བཤེར་ -  དKེ་ཞིབ་དང་བ6ག་ཞིབ་(ི་ཐོག་ལས་ མི་འོས་པའི་K་བ་-་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་

གོ། 
ཚད་མཉམ་ - དབང་ཚད་མཉམ་ནིའི་ཚད་གཞིའི་ལམ་�གས་�་གོ། 
མི་iངས་གཙང་མ་ - ཕ་མ་གཉིས་ཆ་ར་འ2ག་མི་དང་&ལ་ཁབ་ནང་གཏན་འཇགས་(ི་གཞེས་ཆགས་0ོད་

མི་'ིའི་&ལ་ཁབ་(ི་ཁེ་�ད་?ངས་p་མ་-ད་མི་�་བ�ི་ནི། 
ཁག་འགན/ 
འགན་,ག - རང་གི་འགན་iར་ལས་བ6ེན་པའི་དབང་ཚད་མཐར་,ག་ས་ z་མ�ག་Bལ་ས་ 

རང་གི་དབང་ཚད་(ི་མ�ག་ཐག་བyང་མི་�་གོཝ་ཨིན། 
 
 
ངསེ་དནོ་ངསེ་དནོ་ངསེ་དནོ་ངསེ་དནོ་::::----    
 %ན་&ས་ག#ང་ཚོགས་(ི་བཅའ་Iིམས་འདི་ {ད་ཡིག་གཞན་5ི་ནང་བdར་ཏེ་ཡོད་མི་-་གི་གོ་དོན་མ་

འqཝ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ འ2ག་ཡིག་ནང་གི་གོ་དོན་འདི་�་ཆ་གནས་བཞག་ནི་ཨིན། 


