གསོ་རིག་འམ་བཞིའ་ི ངོ་ དོ ་དང་དམི
་དང་དམིགས་བསལ་ི་ད་ཆོས་ཙམ་ལ་དད་པ།
་ཙམ་ལ་དད་པ།
་ཤོད་གང་ང་བ་ཤིས།

(གསོ་རིག་འམ་བཞིའ་ི ན་རིའི་ ངི )

"ིར་ན་འམ་བཞི་ཞེས་པའི་ག$ང་འདི་ཉིད། བཀའ་དང་བཀའ་'ེན་ི་ཆ་ནས་བཤད་ན། (ོན་པའི་ཞལ་ནས་
ག)ངས་པའི་བཀའ་ཁོ་ནར་ངེས་ལ། +ེ་ཚན་ི་དབང་-་མདོ་འམ་.ད་མཛ0ད་+ེ་བཞིའི་ནང་ནས་མདོ་+ེའི་
ཁོངས་)་གཏོགས་པ་དང། ཐེག་ད3འི་ནང་ནི་ཐེག་པ་དམན་ཤོས་4་གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་+ེ་བཞིའི་ཡ་ལ།
བ6ོད་དོན་གཙ0་བོ་ནད་7ག་མཚ0ན་-ག་གིས་མནར་བའི་འ8ོ་བ་དག་ ན་དད་ཟས་"ོད་བཞིའི་བཅོས་ཐབས་
ཡོངས་)་ཚང་པའི་ག$ང་;བས་པོ་ཆེ་ཞིག་<་ངོས་འཛ=ན་>ེད། ག$ང་དེ་ཉིད་ཐོག་མར་ག)ངས་པ་པོ་ཚ?་ལོ་བ་
པའི་ད་པར་-་>ས་པའི་(ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཡིན་པའོ།
དེ་ཡང་ག$ང་@གས་གང་ཞིག་གི་ལོ་.ས་འཆད་པར་>ེད་པ་ལ། ག$ང་དེ་ཉིད་Aི་མཛད་པོའི་ལོ་.ས་Bངས་
Cན་ཞིག་ཡོད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་དེ་Dར་མེད་ཚ?། ཕ་མ་མེད་པའི་ད་Fག་D་ར་འGར་.་ལ་
བHོན་རིན་གང་ཡང་མེད། ཡོངས་8གས་Aི་བཤད་.ན་Dར་ནའང། ལོ་.ས་Bངས་ནས་མ་བཤད་ན་ཡིད་མི་ཆེས་
བའི་.་I་འGར། ཞེས་པ་Dར། ཡིད་ཆེས་དང་Jོ་འགེལ་སའི་ག$ང་@གས་ཤིག་ཡིན་ན། བ.ད་Bངས་Aི་མཛད་
པོ་ཡང་དག་ཅིག་དགོས་པ་Dར། འམ་བཞིའི་གནས་@གས་བཤད་པ་ལའང་ག$ང་འདིའི་མཛད་པོ་གཤེན་རབ་
མི་བོའི་ལོ་.ས་འཚ0ལ་དགོས་པ་ོས་མེད་རེད། འོན་Aང་འངས་ཐག་ཤིན་<་རིང་བའི་གང་ཟག་ཞིག་གི་ལོ་.ས་
བཤད་པ་ལ། ནོར་འཛ0ལ་དང་འགལ་འ-་གང་ཡང་མེད་པའི་.ད་རིམ་ཞིག་ཤིན་<་ནས་Kེད་དཀའ་ནའང། གང་
འཚམས་Aི་གནས་@གས་ཤིག་བ8ང་.་ཡོད་དགོས་Lིར། འམ་བཞིའི་+ོད་@གས་མ་བཤད་Mོན་ལ་མཛད་པོ་
གཤེན་རབ་མི་བོའི་ལོ་.ས་Nན་ཙམ་$ས་ན།
༸(ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ནི། གཤེན་ལོ་རེར་མི་ལོ་བའི་དབང་-་>ས་ན། "ི་ལོ༢༠༡༧ཡན་མི་ལོ་༡༨༠༣༤ཙམ་
འདས་མཚམས་)་ཡབ་ལ་བོན་ཐོད་དཀར་དང། མ་ཡོ་Lེ་ལ་བཞད་གཉིས་Aི་Wས་)་X་Yེ་བ་མི་ཡི་གZགས་
)་[ལ་ཏེ། མི་མཇེད་འཇིག་'ེན་འདིའི་ཚ?་ལོ་བ་པའི་(ོན་པ་I་>ོན་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་ནི་བོན་ི་བ(ན་]ིས་
རིག་པའི་བཞེད་^ལ་ཡིན་པས་མ་ཚད། གནའ་དེང་གི་མཁས་པ་ཕལ་ཆེ་བའི་འདོད་^ལ་ཞིག་Aང་ཡིན་པ་རེད།
"ིའི་ཆ་ནས་གཤེན་རབ་མི་བོའི་འ_ངས་འདས་ལ་བཞད་པ་མི་མ`ན་པ་ཇི་Hེད་ཅིག་ཡོད་དེ། རིང་པོ་མི་ལོ་aི་
(ོང་མང་པོའི་-ས་ཚ=གས་བ8ང་མཁན་གོང་-་སོང་ལ། དེང་གི་-ས་མཚམས་དང་མ`ན་པའི་བཤད་^ལ་ཁག་
ལས། འགའ་ཤེས་Aི་b་(ོང་དང། ཁ་ཤས་Aིས་བཞི་(ོང། རེ་འགས་ཉིན་(ོང་b་བ་སོགས་བཤད་^ལ་མི་འc་བ་
1

-་མ་ཡོད་Aང། འདས་ལོ་-་ཙམ་Lིན་མིན་ལ་d་^གས་Aི་'ོག་དོད་དག་འདིར་བཞག་(ེ། དངོས་ཡོད་Aི་6ེས་
eལ་ལ་གZ་བོ་Jོ་ཡིས་དད་ལམ་ནས་ལོ་.ས་Aི་གོམ་ཁ་རང་ལ་བfན་ན། ༸གཤེན་རབ་ཉིད་ཐོག་མར་X་
འ_ངས་པ་ནས་བZང། གང་ཟག་གཞན་དང་མི་འc་བའི་Yེ་(ོབས་དང། `གས་རིག་gས་མ`་ལ་ངོ་མཚར་ི་
གནས་)་Gར་བ་ཞིག་hང་བས། ད3ང་ལོ་གཅིག་ལོན་ནས་ད7་རིགས་འFལ་ི་ལ་པོའ་ི ལ་ས་བZང་(ེ། ཐེག་
པ་དང་པོ་4་གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་+ེ་མོ་]ིས་གཏོ་དད་བཞི་གཏན་ལ་ཕབ་(ེ། iོད་Cན་4་གཤེན་ལེགས་ལ་
ཐང་པོ་ལ་གཉེར་-་གཏད། 4་གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་jམས་འཇིག་'ེན་ཐ་མལ་བའི་དགོས་མཁོ་Dོས་ཏེ་ག)ངས་
པ་ཞིག་(ེ། མ་མཐོང་kོག་འGར་ི་འགལ་lེན་དག་མོ་དང་]ིས་Aིས་དངོས་)་བ(ན་ཞིང། དེ་ལ་གཏོ་དང་
དད་Aིས་mོག་ཐབས་>ེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། nབས་དེ་-ས་ནས་(ོན་པས་ན་དད་Aི་ལག་ལེན་དང། ༡“ནད་
Aི་ངོས་འཛ=ན་(ངས། .་lེན། ]་p། ཚ་8ང་གི་'གས་ཐབས། འཆི་སོས་ཁམས་ལ་དད་^ལ། གཉེན་པོ་ཟས་"ོད་
ན་དད་བཞི། ནད་དང་ན་qོར་(བས། ན་ི་རོ་gས་$་6ེས། ཐང་Lེ་རིལ་@་Cེ་3་དང། ན་དམར་hག་
པ་སོགས་འ-་བ་ཉིས་aི་ཆིག་(ོང་གི་གཉེན་པོ། ན་དད་ཉིས་aི་ཆིག་(ོང་བ(ན་པས་མ་ཚད། དད་ལ་
གཏར་Wེག་བཤལ་rག་6ེས་གཅོད་སོགས། འ8ོ་བ་ནད་པ་གསོ་བའི་ཆ་ཤས་ཡོངས་)་ཚང་བ་ཞིག་བ(ན་ཡོད་པ་
རེད།” .ད་ཉི་tོན་Dར་ན། ༢“འ-་བ་jམ་བཞི་ལ་Dོས་ཏེ་དད་བད་aི་བཞི་(ོང་ངོས་འཛ=ན་གནང་བ་དང།
དེ་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ག$ང་དེ་ཡང། 4་གཤེན་ལེགས་ལ་ལ་གཏད་པར་འདོད་པས།” དེ་Dར་ན། ༸(ོན་
པས་ད3ང་ལོ་གཅིག་གི་ཐོག་ག)ངས་པའི་དད་ཐབས་བད་aི་བཞི་(ོང་གི་ག$ང་ཞིག་Aང་ཡོད་པ་D་ར་
ལགས། གལ་Wིད་དེ་D་འི་ག$ང་ཞིག་ཡོད་ན། ན་ག$ང་དེ་ཉིད་གསོ་རིག་འམ་བཞི་སོགས་དད་་ལ་
བ(ན་པའི་ག$ང་ངམ། དེ་དག་ལས་གཞན་པ་ཞིག་ངོས་འཛ=ན་དགོས་མིན་ལ་དད་པའི་གཞི་I་Gར་བ་ལས།
(བས་བདེའི་ངོས་འཛ=ན་$་མ་uོབས། ད་-ང་བོད་Aི་ལ་@ང་>ེ་vག་པ་༣“མེ་ཉག་@ང་-། སེལ་དང་གཏོ།
ན་དད་Aི་བོན་འགའ་གཏན་ལ་ཕབ་གནང་རབས་ཡོད་པ་རེད།” ༤“ད3ང་ལོ་b་ག)མ་བཅོ་b་བཞེས་
མཚམས་འ8ོ་བ་རང་ཁ་མའི་^ལ་དང་བfན་(ེ། རབ་ཆད་དང་མ་ནིང་མིན་པའི་ཚ0ན་'གས་)། ཧོས་ལ་དང་
བ་ཡི་རིང་གི་Wས་མོ་ཧོས་བཟའ་ལ་མེད་མ་ཁབ་<་བཞེས།” དེ་6ེས་ཧོས་བཟའ་ལ་X་ཡི་Wས་པོ་གཉིས་hང་བ་
ལས། ༥“pང་བ་དད་་aི་ཤེས་ ེལ་ལོ་(ོན་m་ཐ་pང་གི་ཚ?ས་བཅོ་bར་ངོ་མཚར་ི་Dས་-་མ་དང་བཅས་ཏེ།
X་Yེ་བ་མི་ཡི་གZགས་)་>ོན།” དེ་Dར་X་འ_ངས་མ་ཐག་<་Lིའི་གZགས་ད>ིབས་དང། ནང་གི་jམ་ཤེས་
བཟང་ངན་ལ་བ'ག་མཁས་པའི་vམ་ཟེའི་ེy་འGར་བ་Jོ་གསལ་>་བས་དད་པ་གནང་nབས། Lི་མཚན་དཔེ་
ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་zོགས་ཤིང། ནང་ཉོན་མོངས་cི་མ་ཤིན་<་pང་བ་དང། ཤེས་རབ་Aི་་ཡངས་ལ་ཐབས་
ཕར་Lིན་བ{འི་དོན་`གས་)་pད་པ། དད་.ད་བ-ད་]ི་བDམས་པའི་མངོན་'གས་འར་-་ཐོན་པ་ཞིག་
ཡོད་པས། མཚན་ལ་གཤེན་རབ་གང་ང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དད་་aི་ཤེས་)་བཏགས། མཚན་དེ་Dར་
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འདོགས་པའི་དགོས་དོན་དང་t་བཤད་ནི། ༦“རིག་པའི་དད་ལམ་jོ་བས་དད། སེམས་ཉིད་ཡོངས་ལ་བ་
པའི་། དད་ལ་aི་+ེ་མེན་པས་aི། མ་ནོར་དོན་jམས་ཤེས་Lིར་ཤེས་ཞེས་བཏགས་པར་(ོན་པས་བཀའ་ཡིས་
བཅད།” ༧“Wས་དེ་ཉིད་ད3ང་ལོ་གཅིག་ལོན་ནས་ཤེས་རབ་Aི་ཚད་-་Lིན། ད3ང་ལོ་གཉིས་ལོན་ནས་Hིང་
6ེའི་སེམས་དང་Cན། ད3ང་ལོ་ག)མ་ལོན་ནས་སེམས་ཅན་ི་དོན་ལ་དགོངས་ཤིང། ཡབ་ལ་འFལ་ངག་བདེན་
པའི་བོན་$་བའི་uོབས་པ་”Cན་པ་ཞིག་hང། "ིའི་ཆ་ནས་དམ་པ་གོང་ཉིད་(ོན་པས་བ-ད་བ<ལ་བའི་ད}ང་
གཉེན་-་>ོན་པ་ཞིག་(ེ། ༨“༸གཤེན་རབ་ལ་དོ་m་>ེད་བའི་Lོགས་བཞིའི་བ-ད་ཆེན་+ེ་བཞིའི་ཁ་གནོན།
ག~ག་ལག་Wིད་པའི་་བཞི་མ་>ོན་ཐབས་མེད་ཡིན་པ་བཞིན། +ེ་བཞིའི་ཡ་ལ་བ-ད་ཆེན་རམ་པ་-ག་འེད་
Aིས་སེམས་ཅན་jམས་ལ་-ག་གི་ལས་qོར་ི་ནད་ངན་i་ཚ0གས་པས་བར་ཆད་བཏང་nབས། Lི་ནང་གི་-ག་
jམས་ན་ིས་བ<ལ་ཞིང་འ8ོ་ན་བདེ་ལ་བཀོད་པའི་Lིར། ག~ག་ལག་་བཞིའི་ཡ་ལ་X་Wས་དད་་aི་
ཤེས་[ལ་པ་@ང་གིས་བ།” དེ་Dར་[ལ་པའི་X་མཆོག་འ8ོ་བ་མིའི་ཆས་)་བ$གས་པ་དེ་ཉིད། 6ེ་བདག་ཉིད་
ཆེན་པོའི་འ-ལ་འ8ེལ་འFལ་tོན་-། དམ་པ་ཉིད་[ལ་Xའི་མཁན་.ད་Aི་8ལ་-་བtིགས་པས་མ་ཚད།
༩“མཚན་Cན་ེy་བཞི་ནི་མངོན་ཤེས་Aི་]ལ་དང་Cན་ཞིང། ་འFལ་ི་ཞབས་Aིས་(ོང་ག)མ་ན་<་འ8ོ་
ཞིང་སེམས་ཅན་ི་དོན་མཛད་དོ།” ག)ངས་པས། དད་་ནི་མངོན་ཤེས་དང་་འFལ་ིས་ག་པའི་འ-ལ་
འཛ=ན་པ་ཞིག་Aང་ཡིན་པ་རེད། ༡༠“ད་-ང་གང་ང་སེམས་དཔའ་jམས་Aི་ནང་ནས་Aང། མ`་དཔལ་gས་
(ོབས་མཆོག་<་>ེད་པའི”་Yེས་་ད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་ཡོངས་)་8གས།
nབས་དེར་(ོན་པས་དད་འི་འ8ོ་དོན་ལ་དཔག་པའི། དད་.ད་Aི་བོན་jམས་ཡོངས་)་བ(ན་ཅིང།
དཔེར་ན། བར་ཆད་lེན་ིས་ང་བའི་ཐོག་བབས་Aི་ནད་དང། རང་བཞིན་བག་ལ་ཉལ་བའི་མ་རིག་ཉོན་མོངས་
-ག་b་-ག་ག)མ་ིས་བYེད་པའི་ནད། དེ་ལས་ས་པར་.་འདོད་ཆགས་དང། ཞེ་+ང། གཏི་7ག་ ང་ལ་
བཞིས་ནད་aག་མaིས་བད་ ང་གི་ངོ་བོར་Gར་བའི་བཞི་བ་]་བཞི་དང། དེ་ལས་ེས་པའི་ནད་Aི་jམ་འGར་
དཔག་<་མེད་པ་དག་ངོས་འཛ=ན་>ེད་པའི་ཐབས། ༡༡“དད་པ་jམ་པ་བཞིའི་ོ་ནས་བ(ན་(ེ། Lི་ཁམས་དང་
Yེ་མཆེད་དབང་པོ་ལ་'ེན་ནས་དད་^ལ་དང། ནང་ཤ་Iས་པགས་ག)མ་]་ཡིས་དད་^ལ། གསང་བ་དོན་
iོད་jམ་b་p་ཡིས་དད་^ལ། ཡང་གསང་མན་ངག་རིག་པ་མངོན་ཤེས་Aིས་དད་པའི་jམ་བཞག་ལ། མཁས་
པར་བབ་ཅིང་རིག་པས་གཏན་ལ་ཕབ། གོམས་པ་ལ་Lིན་བབ་ཅིང། བ་པར་བབ་པའི་མངོན་ཤེས་N་མོ་
འཆར་བར་མཛད་^ལ་jམས་བ(ན། ནད་གསོ་བའི་+ེ་ལ། གཙ0་བོར་ཐང་ན་Lེ་མ་རིལ་་Cེ་3་བཞི་དང། ཆ་
ལག་གཏར་Wེག་མེ་བཙའ་hག་པ་བཞི་བཅས་qོར་+ེ་ཆེན་པོ་བད། ཚ་ནད་ལ་8ང་ན་qོར་(བས། 8ང་ནད་
ལ་cོད་ན་qོར་^ལ། གཞན་ཡང་ ང་མaིས་བད་ཀན་aག་བཅས་འ-་བ་jམ་བཞི་ལ། ན་ི་རང་བཞིན་རོ་
gས་བ{ད་ཅན་དང། Hོམས་པོ། གསེང་qོར། ཁ་གསོའི་^ལ་ི་བཅོས་(བས་སོགས་བ(ན་ཡོད་པ་རེད།”
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༡༢“-ས་དེར་ག)ངས་པའི་.ད་ག$ང་གི་ཆ་ནས་བཤད་ན། སངས་ས་ན་་༸བེ་གཤེན་རབ་མི་བོའི་X་
ག)ང་`གས་ཡོན་ཏན་འNིན་ལས་bའི་དAིལ་འཁོར་ལས་hང་བའི། དད་Aི་.་+ེ་ཆེན་པོ་ག$ང་b། མདོ་+ེ་
ཆེན་པོ་+ེ་ད3། མན་ངག་ཡན་ལག་བད་Cན། ཉིང་ལག་ཉིས་aི་ཆིག་(ོང་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། ལ་Wས་དད་
་aི་ཤེས་གཙ0ས་པའི་cང་Wོང་ཆེན་པོ་བད་ལ་གཉེར་གཏད་མཛད།” གོང་གི་བ-ད་]ི་ན་ི་མདོ་ད3་
སོགས་བཤད་ཟིན་པའི་6ེས། ༡༣“དད་ཐབས་འFལ་+ེའི་ཡང་བ{ད་མན་ངག་ཉམས་Aི་ཡིག་pང། ཞེས་པའི་
ན་དད་ལག་ལེན་ི་ཆ་ཡོངས་)་ཚང་ཞིང། ལེy་བཅོ་bའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་Aང་ག)ངས་གནང་ཡོད་པ་
རེད།” ག$ང་དེ་ཉིད་(ོན་པའི་ག)ངས་པའི་བཀའ་cི་མ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་Aང། -ས་Aི་འGར་འ8ོས་ལ་'ེན་
ནས་བཀའ་འGར་པར་ན་ི་ཁོངས་)་མེད་ཅིང། ད་བར་-ས་ན་གང་འཚམས་རིང་བོན་ི་་+ེ་ན་པའི་
ིམ་.ད་ཅིག་<་བ$གས་ཡོད་པ་དང། Lིས་)་ན་རིའི་དགེ་བཤེས་དv་pང་nལ་བཟང་ནོར་ས་པར་བན་
གནང་པ་ཞིག་ལགས། ཡང་བ(ན་པ་6ེས་བཞག་མཛད་nབས། ༡༤“དད་་ལ་དད་.ད་བ-ད་]ིའི་ཟིལ་པ་
བ(ན་རབས་Aང་བཤད།”
༡༥“དེ་6ེས་དད་་X་ན་གང་འཚམས་ལོན་པའི་nབས་ཞིག་ འོལ་ ིང་གི་>ང་Lོགས་)་ངས་རིགས་གདོལ་
པའི་ལ་པོ་t་ཅན་འོད་ང་>་བའི་ལ་། t་ཅན་འཁོར་ལོ་>་བ་ཞིག་གིས་7་(ེགས་Aི་(ོན་པ་ལ་བ(ེན་ནས།
ལོག་"ོད་i་ཚ0གས་བབས་པས་lེན་ིས། ལ་@ང་དེའི་6ེ་འབངས་འཁོར་བཅས་ོ་ནད་སོགས་མི་བདེ་བའི་
ནད་i་ཚ0གས་Aིས་མནར་བའི་nབས། (ོན་པས་འ8ོ་བ་ནད་པ་གསོ་བའི་Lིར། སངས་ས་ན་འི་དAིལ་
འཁོར་དངོས་)་[ལ་པ་དང། དད་ས་དེ་ལ་དཔེར་མཚ0ན་ི་^ལ་-་གཟིགས་ཏེ། སངས་ས་ན་འི་དAིལ་
འཁོར་ཞལ་Lེས་ཤིང། ཆོ་ག་ཚར་གཅིག་ག)ངས་པས་ལ་དེའི་Jོ་དཀར་ི་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་སངས་ས་པ་
དང། སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་པ་དག་གི་.་-ག་b་-ག་ག)མ་ི་ནད་jམས་བསང་ཤིང། མ་Iང་བའི་ནད་
ཡམས་ག་པ་ཅན་jམས་ཡོངས་)་ཞི་བར་>ས་ཡོད་པ་རེད།”
མདོར་ན་དེང་དམངས་aོད་ཉམས་ལེན་གནང་བཞིན་པའི་ཆོག་pང་བ{་གཉིས་Aི་ཡ་ལ་ན་འི་ཆོ་ག་ནི།
༸(ོན་པས་བཀའ་བཀོད་བཞིན་ཞང་བོད་ན་ི་Wོལ་འ>ེད་ཆེན་མོ་cང་Wོང་དད་་aི་ཤེས་Aིས་དངོས་)་
ག)ངས་པ་ཞིག་དང། ག$ང་དེའི་དAིལ་འཁོར་ི་གZགས་རིས་ནི། ༸གཤེན་རབ་མི་བོས་ན་་བཻ འི་Xར་
བཞེངས་ཏེ། མ-ན་ི་ནམ་མཁའ་ལ་ན་འི་ལ་པོའི་དAིལ་འཁོར་ཚ0ན་མདོག་jམ་པར་བ་ཞིང། Lི་ནང་
བར་མས་ོ་བཞི་ོ་ད་དང་Cན་པ། Lི་རོལ་བ-ད་]ི་ན་ི་ནགས་ཚལ་དང། གས་རི་7་ད་Aིས་འཁོར་
བ་ཡིད་-་འོང་ཞིང་དང་བ་ ོ་བར། མཁའ་ལ་རང་བཞིན་zོགས་པའི་དAིལ་འཁོར་བ་ལམ་མེར་བ་ཞིག་
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བཞེངས་པ་དང། དད་ས་Aང་དེ་D་འི་ཏིང་འཛ=ན་ཡིད་Aི་དAིལ་འཁོར་`གས་ལ་བམས་ཏེ། མཚན་མ་
ལ་ཚ0ན་ི་དAིལ་འཁོར་ས་ལ་ལག་གིས་འvི་འགོ་བ]མས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
དེ་Dར་གོང་-་སོང་བའི་དད་.ད་Aི་ལག་ལེན་དག་ -ས་ནམ་ཞིག་ག)ངས་ཞེ་ན། ཐོག་མར་གཤེན་རབ་
ད3ང་ལོ་གཅིག་གི་ཐོག་4་གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་+ེ་I། ན་དད་ལག་ལེན་ཆ་ཚང་ཞིག་ག)ངས་པ་དང། དེ་
6ེས་ད3ང་ལོ་ཉེར་བཞི་ཡན་མན་ཞིག་<། ད་པར་-་གསོ་རིག་བ(ན་པ་གཉེར་གཏད་Aི་iོད་དད་་aི་ཤེས་
ལ། བ-ད་]ི་ན་ི་མདོ་ད3་སོགས་ན་ི་ག$ང་དང་ཆ་ལག་ཡོངས་)་zོགས་པ་ཞིག་ག)ངས་གནང་ཡོད་ལ།
དེ་ཡན་གསོ་རིག་.ད་ག$ང་དང་འvེལ་བའི་མཛད་པོ་༸གཤེན་རབ་མི་བོའི་ལོ་.ས་ཙམ་བཀོད་པ་ཞིག་གོ།
དེ་Dར་nབས་)་བབས་པའི་གསོ་རིག་འམ་བཞི་ཐོག་མར་ག)ངས་པའི་གནས། ༡༦“(ག་གཟིག་གི་ལ་གནས་
མཆོག་དམ་པ་འོལ་མོ་ ིང་ཆེན། རི་གང་ང་ད3་བ]ེགས་Aི་]་བ། བ-ད་]ི་ན་ི་ནགས་ཚལ་ི་དAིལ།
སངས་ས་ན་འི་ཕོ་vང་གས་རི་དཔག་ཚད་བཞི་ཡི་འཁོར་བའི་གནས་)་ག)ངས་པ་@ང་གིས་བ།”
ག)ངས་བ་པའི་6ེས་)་.ད་རིམ་ི་ཆ་ནས་དད་ན། བ.ད་^ལ་i་ཚ0གས་ཡོད་Aང། ༡༧“ཐོག་མར་༸གཤེན་
རབ་མི་བོས་འཁོར་ི་དམ་པ་དད་་aི་ཤེས་གཙ0ས་པའི་cང་Wོང་ཆེན་པོ་བད་དང། ་་མིའི་འཁོར་jམས་
ལ་བཤད་པ་དང། དེ་6ེས་དད་ས་(ག་གཟིག་ད7་ཙ་་ཧེ་ལ་བ.ད། དེས་aོམ་གསེར་ཐོག་ེ་འ>མས་ལ་
བ.ད། དེས་ཞང་$ང་(ོང་.ང་མ`་ཆེན་ལ་བ.ད། དེས་ིམ་ཚ་་pང་ལ་བ.ད་དེ་དར་^ལ་དང། བ(ན་པ་
ཆོས་)་བར་nབས། དཔེ་ཆ་མེ་ལ་བWེགས་པའི་8བས་>ས་-ས། བོན་པོ་མི་བ-ན་ིས་ེར་ནས་གཙང་(ོད་>ེ་
མ་གང་ང་གསང་ག་<་ས། Lིས་-ས་ལ་བབ་ཙམ་ན། གཙང་གི་གཤེན་པོ་་འཚ0་Wིད་པའི་ལ་པོ་ཞེས་
པའི་གཏེར་ཞལ་Lེས་ནས། ེy་མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་ནས་རིམ་པས་བ.ད་^ལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི།” `ག་འམ་ི་
མག་>ང་Dར་བཀོད་པའོ། དེ་D་འི་བ.ད་རིམ་ནི་+ོམ་ཚ=ག་D་་(ེ། ད་ནས་དར་^ལ་དང། མག་གི་gབ་
^ལ། gབ་6ེས་གཏེར་ཐོན་^ལ་ཙམ་མོ།
གཞན་ཡང་རག་ཤི་^ལ་aིམས་སངས་ས་Aི་༼གལ་ཆེའི་གསོ་རིག་གནད་བས་)༽ ཡངས་འཛ=ན་རིན་པོ་ཆེའི་
ག)ངས་པའི་གསོ་རིག་འམ་བཞིའི་བ.ད་Bངས་Aི་དད་གཞི་ལས་cངས་པའི་བ-ད་]ི་མ་མ་ད3་པའི་
བ.ད་རིམ་དང། འམ་བཞིའི་བ.ད་རིམ་དང་ལོ་.ས་སོགས་ཞིབ་<་དད་པ་>ེད་པའི་གཞིར་ག)ངས་པའི།
མ་མ་ད3་བའི་བ.ད་རིམ་ནི། ༡༨“ཐོག་མར་བོན་X་ན་<་བཟང་པོ་ནས་ཡབ་འFལ་གཤེན་iང་Cན་དང།
བཟང་ཟ་རིང་བ~ན། འཆི་མེད་ག~ག་ད། གསང་བ་འ-ས་པ། ་ལོ་དར་དང། ཡོངས་)་དག་པ། མི་@ས་
བསམ་ལེགས། (ག་ཟ་ལི་ཝེར་སོགས་ནས་རིམ་པས་བ.ད་ཅིང། དེ་6ེས་ཞང་$ང་གཤེན་པོ་ཉེར་ག)མ་ལ་བ.ད།
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དེ་6ེས་རིག་འཛ=ན་ད3་ལ་.ད་དེ་མཐར་3་བYེད་དཔལ་ི་གང་ང་གིས་གཏེར་-་ས་པ་དང། Lིས་-ས་)་
B་མ་Wིད་པའི་ལ་པོས། i་I་vག་གནམ་nས་ཅན་ནས་"ན་cངས་ཏེ། A་དཔལ་ལ་བ.ད། དེ་6ེས་གཤེན་
པོ་ཉེར་གཅིག་ལ་རིམ་པས་བ.ད་^ལ་འཁོད་ཡོད།” དེ་ནི་M་Lི་ཐོག་མཐའ་ཡོངས་)་ཚང་ཞིང། བ.ད་པའི་ཟམ་
མ་ཆད་པར་D་་ཞིག་ལགས། འོ་ན་ན་བ་བ-ད་]ི་མ་མ་ད3་པ་དང་འམ་བཞི་གཉིས་Aི་བ.ད་པ་
གཅིག་མ^ངས་ཡིན་ནམ། ཞེ་ན། དེ་Dར་ཁ་ཚ0ན་གཅོད་མ་gས་Aང། ༡༩“དེ་གཉིས་Aི་གཏེར་གནས་དང་གཏེར་
(ོན། གཅིག་མ^ངས་ཡིན་པ་ལོ་.ས་-་མར་གསལ་བས།” གོང་གི་བ.ད་རིམ་ཕོན་ཆེན་དག་འམ་བཞི་བ.ད་
>འི་གང་ཟག་ཡིན་པར་¡་མ་ཤེས་ནའང། མི་རབས་དང་དར་ན་སོགས་གཅིག་མ^ངས་ཡིན་པ་ནི་)ས་Aང་
ཤེས་gས་པ་ཞིག་རེད། .ད་རིམ་དེ་དག་གི་ཚ0ད་ལ་Dོས་ཏེ་འདས་པའི་མི་ལོ་(ོང་བཞི་b་ཙམ་ཞིག་Lིན་ཡོད་པའི་
ཚ0ད་དཔག་>ེད་ཆོག་པར་སེམས། "ིའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། Mར་བོན་ི་J་ཆེན་མི་ཆེན་དག་གིས་ཉམས་)་ལེན་.་
གཙ0་བོ། Mགས་zོགས་སོགས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བོན་+ེ་ཡིན་པ་ལས་ཐེག་དམན་ི་jམ་བཞག་Zར་-་ག་བ+ད་
པ་D་་དང། ག་པར་-་མོ་]ིས་གཏོ་དད་ནི་@ང་མ་བ(ན་པའི་བོན་ི་མཚན་གཞི་ཙམ་བཞག་པ་ལས།
གཅེས་ཉར་དང་]ི་མཐོང་དེ་ཙམ་མེད་པ་D་་ལགས་ན། "ི་ཚ0གས་ནང་མཐོང་ཆེན་མི་]ི་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་
ལག་ལེན་བ(ར་མཁན་ི་གང་ཟག་གི་མིང་མི་བ8ང་བ་བཞིན། ན་ག$ང་འམ་བཞིའི་བ.ད་རིམ་མི་རབས་
རེ་རེ་བཞིན་བ8ང་དགོས་ན། དེ་དང་-ས་མཉམ་པའི་ན་ི་བ་ག$ང་]་ཆེན་དག་དང་ཕན་^ན་གོ་བར་བ་
ལས། འམ་བཞི་རང་གི་བ.ད་རིམ་གང་ཟག་རེ་རེ་བཞིན་ངོས་འཛ=ན་>ེད་པ་ལ། ཆེས་དཀའ་ཁག་གི་གནས་)་
མཐོང། གཞན་ཡང་(ག་གཟིག་གི་ལ་+ེ་I་ག)ངས་པའི་འམ་བཞི་དེ་ཉིད། བོད་སོགས་ིམ་མཚ?ས་ལ་ཁབ་
དག་ལ་དར་^ལ་ནི། ང་[ལ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་Dར་ན། ༢༠“X་ཡི་བ(ན་པ་zོགས་མཐར་ག)ང་གི་
(ོན་པ་ག-ང་སོབ་7་ཆོའི་ོབ་མ། འཛམ་ ིང་མཁས་པའི་ན་ག་གིས་་དཀར་ནག་དང། ¢་ཤ། ཁ་ཆེ། aོམ།
ཨོ་ན། ཐོ་གར། ཞང་$ང། བོད་སོགས་སོ་སོའི་ལ་@ང་གི་nད་ཐོག་བར་ཏེ་uེལ་བ་ལ་ངོས་འཛ=ན་གནང།” དེ་
ནི་ལོ་ཙ་བས་བོན་དཔེ་བར་རིམ་"ི་འ8ོས་ཤིག་ཡིན་ལ། ༸(ོན་པ་X་འཚ0་བ$གས་nབས་བོད་Aི་ས་གནས་ཀོང་
པོ་སོགས་ཞབས་བཅགས་ནས། .་ཡི་བོན་བཞི་ག)ངས་པ་བདེན་ན་མོ་]ིས་གཏོ་དད་ནི། .་བོན་དང་འཇིག་
'ེན་པའི་ཕན་བདེ་ཙམ་སོང་Lིར། nབས་དེར་ན་དད་Aི་ག$ང་ཆེན་ག)ང་པའི་ཁོམ་པ་མ་hང་ནའང།
འཇིག་'ེན་ཕན་བདེའི་ཆེད། གནད་ཡོད་Aི་ལག་ལེན་འགའ་ག)ངས་ཡོད་མེད་ལ་ཐེ་ཚ0མ་Yེ་མི་འོས་པ་ཞིག་མིན་
Hམ། དེའི་མ་ཚད་མེ་ཉག་ལ་-་ན་དད་ག)ངས་པ་གོང་-་སོང་ཟིན་པ་Dར་རེད། ད་-ང་ན་འམ་ལས།
༢༡“དད་་ལ་སོགས་རིག་པ་འཛ=ན་པ་ན། འཛམ་་ ིང་འདིར་ན་ལ་ཕན་གདགས་Lིར། .ད་འདི་བ(ན་
པའི་-ས་མཐར་གནས་པ་(ེ། གང་ང་སེམས་དཔའ་རིགས་Aིས་ལོ་¤ས་བར། གང་ཟག་གཞན་ཕན་ཅན་
ིས་འ8ོ་དོན་>ེད།” ཅེས་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕན་པའི་Lིར་-། ག$ང་འདི་ཉིད་ལོ་¤་བས་nད་རིགས་
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འc་མིན་ཐོག་བར་ཏེ། ཞང་$ང་དང་བོད་སོགས་Aི་ལ་ཁམས་དག་བ་uེལ་དང། .ན་གནས་`བ་པར་hང་
ཡོད་པའི་དཔང་'གས་ཤིག་ཡིན་པར་སེམས། "ིའི་ཆ་ནས་.ད་འདི་ཐེག་པ་དམན་ཤོས་4་གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་
+ེ་I་གཏོགས་Aང། དགེ་]་དང་བསོད་ནམས་;བས་ཆེ་བའི་(བས་Aིས། .་འvས་གཉིས་ཀའི་ཐེག་པའི་ཆ་ཤས་
)་གཏོགས་པ་ཞིག་ལགས།
དེང་-ས་Aི་མཁས་པ་རེ་འགའི་Hན་-་གཏེར་མ་ཞེས་པའི་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་ིས། དངོས་པོ་མིན་པའི་iང་བ་
ཞིག་Yེ་མི་Wིད་པ་མ་ཡིན་Aང། -ས་Aི་འཕོ་འGར་དང་བ་མཐའི་ཆགས་+ང་སོགས་.་lེན་i་ཚ0གས་Aི་lེན་
པས། བོན་ཆོས་གཉིས་ཀའི་དཔེ་ཆ་8ངས་མང་ཞིག་གཏེར་)་སོང་ཡོད་པ་ནི། མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་D་ར་ལགས་
Lིར། ན་དཔེ་Kིང་8ས་jམས་Aང་གཏེར་-་མ་སོང་བ་ཆེས་¥ང་(བས། དེ་དག་གཏེར་ས་^ལ་དང་བཏོན་
^ལ། གཏེར་གནས་གཏེར་(ོན་སོགས་Aི་.ད་རིམ་རོབ་ཙམ་མ་$ས་ཐབས་མེད་-་Gར། ༢༢“དེས་ན་ཐོག་མར་
aི་Wོང་གིས་བོན་བ¦བ་nབས་J་ཆེན་cན་པ་ནམ་མཁས་ཕོ་vང་བསེ་ོ་ཅན་-། ན་]ིས་Aི་ག$ང་དང་བོན་
དཔེ་མང་དག་ཅིག་གཏེར་-་ས་པ་དང། དེ་6ེས་་Wས་7་`ག་བཙན་པོ་ལ་སར་བཏོན་པའི་-ས། ང་པོ་
ེར་m་མེད་དང་་Wས་གཉིས་Aིས་དགོས་དབང་ལ་བ'ེན་ནས་གཏེར་jམས་བཏོན་ཏེ། u་8ོ་ལ་གཅལ་ི་
གཡོན་ངོས། vག་རི་ཞིག་གི་§ེད་པར་ས་ཤིང་གཏེར་བདག་ག་ལ་གཉེར་གཏད་མཛད། Lིས་)་'་ནག་བཙན་
པོའི་Wས་B་ཚ་m་འོད་ཅེས་པའི་བོན་གཤེན་ཞིག་གིས་གཏེར་ནས་cངས་ཤིང། ལག་ལེན་^ལ་བཞིན་གནང་པའི་
མཐར་B་ཚ་ན་པའམ་མཁས་པ་ག་ཐོག་པ་ཅེས་མཚན་ཐོགས་^ལ་Aང་བཤད།” ༢༣“nབས་དེར་B་ཚས་
cངས་པའི་འམ་བཞི་ཞིག་Aང་ཡོད་པར་8གས།” Lིས་)་B་ཚ་གཤེགས་6ེས་མགར་(ོན་ི་Lག་<་འ>ོར་བ་
དང། མགར་ཡབ་Wས་Aི་ོབ་མ་་ཆེན་བཞི་ལ་བ.ད་དེ་དར་ཡོད་པ་འc། ༢༤“ཡང་་མཚ0་Wིད་པའི་ལ་
པོས། གཙ0ང་(ོད་¨ོ་6ེ་གསང་ག་ནས་ན་བ་བ-ད་]ི་མ་མ་ད3་པ་དང། བ-ད་]ི་ན་ི་.ད་ད3་
ཐོན་པ་དང། གོང་གི་རིག་འཛ=ན་.ད་པ་zོགས་ནས་ A་དཔལ་ིས་བ.ད་>འི་གཤེན་པོ་ཉེར་གཅིག་གི་ཐོག་མ་
གཤེན་དམ་པ་ལ་ཚབ་ནས་བ.ད་དེ་དར་བ་hང་ཡོད་པར་བཤད།” ༢༥“ཡང་དཔོན་གསས་ང་©ོད་]ལ་
ིས་ཞལ་བཟང་vག་གི་§ེད་པ་ནས། ན་]ིས་ལ་སོགས་vོ་ནད་གསོ་ཐབས་Aི་ག$ང་འགའ་དང། མང་མཁར་
གས་འNང་ནས་གསོ་དད་བ-ད་]ི་མ་པ་ཆེན་pང་སོགས་གཏེར་ལས་cངས།” ༢༦“ཡང་ལ་རོང་སེ་
གཉན་ཞིག་པོས་ད7་¨ོ་གང་ང་ªངས་]ེའི་གཡས་Zར་ནས་བ«ེ་tོམ་ག)མ་ཐོན་པའི་བོན་+ེ་ལས། བ-ད་
]ི་དད་Aི་མདོ་ཞིག་Aང་ཐོན་རབས་བཤད།” ༢༧“གཞན་ཡང་་(ོན་ི་གཏེར་ི་ཁ་>ང་ལས། གསོ་དད་ལ་
]་འ8ེལ་གཉིས། ལག་ལེན་ལ་ཤིང་qོར་(གཉིས)གཅིག། Mོ་qོར་¬མ་བཅོས་ག)མ། དད་་aི་ཤེས་Aི་ན་མདོ་
hང་ངོ་སོགས་ག)ངས་པས། བསམ་ཡས་མཆོད་'ེན་དམར་པོའི་འོག་ནས། སད་3་རིན་ཆེན་8གས་པ་དང། ེ་
ལ་ར་ཙ་གཉིས་Aིས་བཏོན་པའི་གང་གི་ན་དཔེ་དག་hང་བ་དང། ཁོང་གཉིས་Aིས་)མ་པ་ོ་(ོན་ི་Lག་<་
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གཏད། དེ་6ེས་བོན་ི་ན་པ་ཞིག་གི་ལག་<་འ>ོར་ནས་རིམ་པས་དར་ཡོད་པ་འc།” དེས་ན་ང་[ལ་རིན་པོ་
ཆེས་མཛད་པའི་ན་qོར་(ོང་]་ལས། ༢༨“[ལ་པའི་གཏེར་(ོན་བན་དྷེ་མི་ག)མ་དང། B་ཚ་m་འོད་རིག་
འཛ=ན་ང་©ོད་]ལ། Jོ་Cན་Hིང་པོ་ལ་སོགས་གཏེར་Hན་དང། གཞན་ལ་མ་gབ་ན་.ད་8ངས་མེད་
བཅས།” ཞེས་ན་ག$ང་གི་གཏེར་(ོན་དང་Hན་.ད་པ་དེ་ཙམ་ངོས་འཛ=ན་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ད་D་"ོད་
བཞིན་པའི་འམ་བཞི་ནི། བན་དྷེ་མི་ག)མ་ིས་(ོན་པའི་དཔེ་ཆ་དེ་ཡིན་པ་D་་ཡོད་དེ། ༢༩“ན་འམ་དང་
ནད་འམ་གཉིས་ཀའི་མག་<། 'ེན་འvེལ་འ8ིག་པའི་-ས་)་བསམ་ཡས་]ེ་ནས། བན་དྷེ་མི་ག)མ་ིས་
བཏོན་པའོ། དེ་ནས་་6ེ་ག་ཐོག་པས་$ས་སོ།” ག)ངས་པས་གསལ།
གསོ་རིག་འམ་བཞི་འདི་ཉིད་ལ་དམིགས་གསལ་དཔེ་Kིང་ི་ད་བོན་Cན་པ་ཞིག་(ེ། ཚ=གས་བཅད་®ག་ངེས་
མེད་དང། གནའ་M་མོའི་བ¨་nད་མང་བ། གཟའ་གདོན་Mགས་jམས་ཞང་$ང་དམར་ཡིག་རང་སོར་གནས་པ།
དེང་གི་དཔེ་ཆའི་འ8ོས་དང་ཁོག་འབས་(ངས་སོགས་ད་པར་ཤིན་<་ཆེ་ཞིང། བཀའ་'གས་འར་-་དོན་
པའི་M་རབས་Aི་དཔེ་ག$ང་>ིན་;བས་ཅན་ི་གསོན་ཉམས་ཡོངས་)་ཚང་བ་ཞིག་མངོན།
གོང་མིང་པས་གསོ་རིག་འམ་བཞིའི་མཐོ་ོབ་ཁང་ནས་uེལ།
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"ི་ལོ༢༠༡༦་ལོར་གང་ང་བོན་བཤད་བ་འ-ས་+ེ་nབས་༣༦པའི་.ན་ལས་ནས་པར་ན་གནང་ཞིང། གཤེན་རབ་མི་བོའ་ི མཛད་jམ་ས་པ་cི་མེད་གཟི་
བ6ིད་པོད་གཉིས་པའི་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས་༢༦༩ནས༢༧༠བར་གསལ།
༢༽ "ི་ལོ༢༠༡༣ལོར་གང་ང་བོན་nབས་སོ་ག)མ་པའི་.ན་ལས་ནས་པར་བན་གནང་ཞིང། v་བོ་ོམ་ཉག་ིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའི་]་.ད་ཉི་ཟེར་tོན་
མ་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས༡༡༣ནས༡༡༤བར་གསལ།
༣༽ "ི་ལོ༢༠༡༣ལོར་གང་ང་བོན་nབས་སོ་ག)མ་པའི་.ན་ལས་ནས་པར་བན་གནང་ཞིང། v་བོ་ོམ་ཉག་ིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའི་]་.ད་ཉི་ཟེར་tོན་
མ་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས༡༣༣ལས་གསལ།
༤༽ "ི་ལོ༢༠༡༦་ལོར་གང་ང་བོན་བཤད་བ་འ-ས་+ེ་nབས་༣༦པའི་.ན་ལས་ནས་པར་ན་གནང་ཞིང། གཤེན་རབ་མི་བོའ་ི མཛད་jམ་ས་པ་cི་མེད་
གཟི་བ6ིད་པོད་ག་པའི་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས༢༥༡ལས་གསལ།
༥༽ "ི་ལོ༢༠༡༦་ལོར་གང་ང་བོན་བཤད་བ་འ-ས་+ེ་nབས་༣༦པའི་.ན་ལས་ནས་པར་ན་གནང་ཞིང། གཤེན་རབ་མི་བོའ་ི མཛད་jམ་ས་པ་cི་མེད་
གཟི་བ6ིད་པོད་བ-ན་པའི་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས་༢༢ལས་གསལ།
༦༽ "ི་ལོ་༡༩༩༡ལོར་¯ང་གོ་བོད་Aི་ཤེས་རིག་དཔེ་ན་ཁང་གིས་བན་ཞིང་cང་6ེ་བ~ན་པ་གསེར་མིག་གིས་གཏེར་ལས་cངས་པའི་གཤེན་རབ་མི་བོའ་ི jམ་
ཐར་འvིང་པོ་མདོ་གཟེར་མིག་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས་༢༡༩ལས་གསལ།
༧༽ "ི་ལོ༢༠༡༦་ལོར་གང་ང་བོན་བཤད་བ་འ-ས་+ེ་nབས་༣༦པའི་.ན་ལས་ནས་པར་ན་གནང་ཞིང། གཤེན་རབ་མི་བོའ་ི མཛད་jམ་ས་པ་cི་མེད་
གཟི་བ6ིད་པོད་བ-ན་པའི་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས་༢༧ལས་གསལ།
༨༽ "ི་ལོ༢༠༡༣ལོར་བཤད་བ་འ-ས་+ེ་nབས་སོ་ག)མ་པའི་.ན་ལས་ནས་པར་བན་གནང་ཞིང། cན་པ་ནམ་མཁའ་དང་རིག་འཛ=ན་jམས་Aིས་བཀའ་
བ8ོས་མཛད་ནས་cན་པས་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་གང་ང་བོན་ི་t་བtགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ ིང་8གས་ཤོག་8ངས༢༩༣ལས་གསལ།
༩༽ "ི་ལོ༢༠༡༢ལོར་བཤད་བ་འ-་+ེ་nབས་སོ་གཉིས་པའི་.ན་ལས་ནས་པར་བན་གནང་ཞིང། 6ེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བ(ན་པའི་Wོག་ཤིང་
འ-ལ་བའི་བབ་>་གསལ་བར་>ེད་པའི་འ8ེལ་བ་འFལ་ི་tོན་མེ་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས༥༧ལས་གསལ།
༡༠༽ "ི་ལོ༢༠༡༦་ལོར་གང་ང་བོན་བཤད་བ་འ-ས་+ེ་nབས་༣༦པའི་.ན་ལས་ནས་པར་ན་གནང་ཞིང། གཤེན་རབ་མི་བོའ་ི མཛད་jམ་ས་པ་cི་མེད་
གཟི་བ6ིད་པོད་བ-ན་པའི་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས་༣༡༢ལས་གསལ།
༡༡༽ "ི་ལོ༢༠༡༦་ལོར་གང་ང་བོན་བཤད་བ་འ-ས་+ེ་nབས་༣༦པའི་.ན་ལས་ནས་པར་ན་གནང་ཞིང། གཤེན་རབ་མི་བོའ་ི མཛད་jམ་ས་པ་cི་མེད་
གཟི་བ6ིད་པོད་བ-ན་པའི་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས༣༠ནས༣༡བར་གསལ།
༡༢༽ "ི་ལོ༢༠༡༦་ལོར་གང་ང་བོན་བཤད་བ་འ-ས་+ེ་nབས་༣༦པའི་.ན་ལས་ནས་པར་ན་གནང་ཞིང། གཤེན་རབ་མི་བོའ་ི མཛད་jམ་ས་པ་cི་མེད་
གཟི་བ6ིད་པོད་བ-ན་པའི་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས༣༠ལས་གསལ།
༡༣༽ ¯ང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་ན་ཁང་ནས་པར་བན་གནང་པའི་དད་ཐབས་འFལ་+ེའ་ི ཡང་བ{ད་མན་ངག་ཉམས་Aི་ཡིག་pང་དེབ་གZགས་ཤོག་
8ངས་༩ནས༡༠་བར་གསལ།
༡༤༽ "ི་ལོ༢༠༡༦་ལོར་གང་ང་བོན་བཤད་བ་འ-ས་+ེ་nབས་༣༦པའི་.ན་ལས་ནས་པར་ན་གནང་ཞིང། གཤེན་རབ་མི་བོའ་ི མཛད་jམ་ས་པ་cི་མེད་
གཟི་བ6ིད་པོད་བ-ན་པའི་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས༡༤༦ནས༡༤༧བར་གསལ།
༡༥༽ "ི་ལོ༢༠༡༦་ལོར་གང་ང་བོན་བཤད་བ་འ-ས་+ེ་nབས་༣༦པའི་.ན་ལས་ནས་པར་ན་གནང་ཞིང། གཤེན་རབ་མི་བོའ་ི མཛད་jམ་ས་པ་cི་མེད་
གཟི་བ6ིད་པོད་བ-ན་པའི་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས་༢༤༩ནས༣༢༢བར་གསལ།
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༡༦༽ "ི་ལོ༢༠༠༥ལོར་མཚ0་Mོན་ཞིང་ཆེན་བོད་Aི་གསོ་རིག་ཞིབ་འག་ཁང་ནས་པར་བན་གནང་ཞིང། གཤེན་རབ་མི་བོས་མཛད་པའི་དེབ་གZགས་༼`གས་
འམ་མཁའ་Mོན༽ཤོག་8ངས༧་ལས་དང་འམ་གཞན་ག)མ་ི་དས་ལེy་ལས་མ^ངས་པར་གསལ།
༡༧༽ "ི་ལོ༢༠༠༥ལོར་མཚ0་Mོན་ཞིང་ཆེན་བོད་Aི་གསོ་རིག་ཞིབ་འག་ཁང་ནས་པར་བན་གནང་ཞིང། གཤེན་རབ་མི་བོས་མཛད་པའི་༼`གས་འམ་མཁའ་
Mོན༽ི་མག་>ང་ལས་གསལ།
༡༨༽ "ི་ལོ༢༠༠༩ལོར་བལ་ལ་ཀ་ཐ་མན་°་ནས་པར་བན་གནང་ཞིང། རག་ཤི་^ལ་aིམས་སངས་ས་Aིས་མཛད་པའི་Mར་Wོལ་བོད་Aི་གསོ་རིག་སོགས་ལས་
གཅེས་པར་བ<ས་པའི་གལ་ཆེའ་ི གསོ་རིག་གནད་བས་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས༡༤ནས༡༨བར་གསལ།
༡༩༽ "ི་ལོ༡༩༨༥ལོར་མི་རིགས་དཔེ་ན་ཁང་ནས་པར་བན་གནང་ཞིང། ཤར་z་བ་ཤིས་ལ་མཚན་ིས་མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆའི་གཏེར་
མཛ0ད་ཤོག་8ངས༢༩༨ནས༢༩༩བར་གསལ།
༢༠༽ ང་[ལ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་གསོ་རིག་.ད་འམ་>ེ་བའི་ཡང་Hིང་འ8ོ་ན་འhང་འ_གས་ནད་Aི་Zག་±འི་ག-ང་བ་ན་སེལ་ན་qོར་(ོང་]་
ཕན་བདེ་དིད་Aི་དགའ་(ོན་རོལ་པའི་ན་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས་༡༦ལས་གསལ།
༢༡༽ "ི་ལོ༢༠༠༥ལོར་མཚ0་Mོན་ཞིང་ཆེན་བོད་Aི་གསོ་རིག་ཞིབ་འག་ཁང་ནས་པར་བན་གནང་ཞིང། གཤེན་རབ་མི་བོས་མཛད་པའི་ན་འམ་དེབ་
གZགས་༨༨༣ནས༨༨༤་བར་གསལ།
༢༢༽ "ི་ལོ༡༩༨༥ལོར་མི་རིགས་དཔེ་ན་ཁང་ནས་པར་བན་གནང་ཞིང། ཤར་z་བ་ཤིས་ལ་མཚན་ིས་མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་རིན་པོ་ཆེའ་ི གཏེར་
མཛ0ད་ཤོག་8ངས༢༦༨ནས༢༧༡བར་གསལ།
༢༣༽ "ི་ལོ༢༠༠༩ལོར་བལ་ལ་ཀ་ཐ་མན་°་ནས་པར་བན་གནང་ཞིང། རག་ཤི་^ལ་aིམས་སངས་ས་Aིས་མཛད་པའི་Mར་Wོལ་བོད་Aི་གསོ་རིག་སོགས་ལས་
གཅེས་པར་བ<ས་པའི་གལ་ཆེའ་ི གསོ་རིག་གནད་བས་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས༡༩ལས་གསལ།
༢༤༽ "ི་ལོ༡༩༨༥ལོར་མི་རིགས་དཔེ་ན་ཁང་ནས་བན་ཞིང་ཤར་z་བ་ཤིས་ལ་མཚན་ིས་མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་མཛ0ད་དེབ་གZགས་ཤོག་
8ངས༢༩༨ནས་༢༩༩བར་གསལ།
༢༥༽ "ི་ལོ༡༩༨༥ལོར་མི་རིགས་དཔེ་ན་ཁང་ནས་བན་ཞིང་ཤར་z་བ་ཤིས་ལ་མཚན་ིས་མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་མཛ0ད་དེབ་གZགས་ཤོག་
8ངས༣༠༢ནས༣༠༣ལས་གསལ།
༢༦༽ "ི་ལོ༡༩༨༥ལོར་མི་རིགས་དཔེ་ན་ཁང་ནས་བན་ཞིང་ཤར་z་བ་ཤིས་ལ་མཚན་ིས་མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་མཛ0ད་དེབ་གZགས་ཤོག་
8ངས༣༠༨ནས༣༠༩བར་གསལ།
༢༧༽ "ི་ལོ་༢༠༠༩ལོར་ལ་ཤོད་J་pང་གང་ང་འཇིགས་མེད་Aིས་བལ་ལ་ནས་དཔར་ན་གནང་ཞིང། ་(ོན་^ལ་aིམས་ལ་མཚན་ིས་མཛད་པའི་
བོན་ི་དཔེ་དཀོན་Lོགས་བtིགས་དེབ་གZགས་༡༤༠ནས༡༤༤བར་གསལ།
༢༨༽ ང་[ལ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་གསོ་རིག་.ད་འམ་>ེ་བའི་ཡང་Hིང་འ8ོ་ན་འhང་འ_གས་ནད་Aི་Zག་±འི་ག-ང་བ་ན་སེལ་ན་qོར་(ོང་]་
ཕན་བདེ་དིད་Aི་དགའ་(ོན་རོལ་པའི་ན་དེབ་གZགས་ཤོག་8ངས་༡༦ལས་གསལ།
༢༩༽ "ི་ལོ༢༠༠༥ལོར་མཚ0་Mོན་ཞིང་ཆེན་བོད་Aི་གསོ་རིག་ཞིབ་འག་ཁང་ནས་པར་བན་གནང་ཞིང། གཤེན་རབ་མི་བོས་མཛད་པའི་དེབ་གZགས་ན་
འམ་ཤོག་8ངས་༨༨༨དང་ནད་འམ་ལེབ་མ༧༣༠ལས་གསལ།

10

