ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས།
ིར་བཏང་མཐོ་རིམ་ཤསེ ་ཚད་ཅན་ ི་ཆོས་ གས།
༢༠༠༨
ི་ཤགོ ་དང་པ། ོང་ཁའི་ ད་ཡིག་དང་ ིར་བཏང་ཤེས་ །
ད ིན་ཚེས་
གས་བ ོམས་
ས་ ན་
ི་བ་ ག་ནིའི་ ས་ ན་

:༢༣.༡༢.༢༠༠༨
: ༡༠༠
: ་ཚོད་༣
: ར་མ་༡༥

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ།
༡. ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ ཕྲང་ཕྲང་ལན་འབྲི་ནི་གི་དཔའ་མ་བཅམ་པར་ དྲི་བ་ཚུ་མགུ་ལས་མཇུག་ཚུན་ ལེགས་ཤོམ་
འབད་ལྷག་དགོ། འདི་གི་དོན་ལུ་སྐར་མ་༡༥ སོ་སོ་འབད་བྱིན་ཏེ་ཡོད།
༢. དྲི་བ་ཧ་མ་གོཝ་རེ་ འཐོན་པ་ཅིན་དོགས་དཔྱོད་འབད་དགོཔ་ཨིན།
༣. དྲི་བའི་ཤོག་གྲངས་ ག་ར་ཚངམ་འབད་ཡོད་མེད་ དྲི་ཤོག་གུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ཨང་དང་འཁྲིལ་བལྟ་དགོ།
༤. དྲི་བ་གི་ལན་ཚུ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ལན་ཤོག་ནང་ལུ་ བཀོད་དགོཔ་ཨིན།
༥. དྲི་བ་ཚུ་གི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དེ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་ ལན་འབྲི་དགོཔ་ཨིན།
༦. ཁག་ཆེ་ཤསོ ། དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་ཀྲིག་ཀྲི་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ རང་གིས་ཤེས་མི་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ཧེ་མར་རྐྱབ་པ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་འོང་།
༧. ལན་ཤོག་ནང་ ོད་རའི་ གསང་ཨང་ མ་གཏོགས་ མིང་ མ་པ་ལས་འ ་ི མ་ི ཆགོ །
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ི་བ་དང་པ༽

འ ་ི ོམ།

( གས་༣༠)

འོག་ ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ འ ི་ མོ ་ ི་དོན་ཚན་གཉིས་ལས་ གཅིག་གདམ་ཁ་ བ་ ེ་ ལན་ཚིག་འ ་༢༥༠ ལས་༣༠༠ གི་བར་ན་
འ ི་དགོཔ་ཨིན། (འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ ཡིག་སྡེབ་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། ཚི་གི་འབྲེལ་བ། ཚི་མཚམས། དོན་མཚམས། ཚག་ཤད། ཚི་གི་ཉམས།

དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར། གནད་དོན་དབྱེ་དཔྱད། རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ར་ཁུངས་ལ་སོགས་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་དགོ)
ཀ་

ད་ ོ་ ན་ བོ ་ ་ནང་ ོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ བ་ ེ་ ཤེས་ཡོན་ ི་ ོགས་ བ་ ག་ཅ་ི བ མ་ཅིག་ཐབོ ་ཅ་ི ག? ཁེ་
ཕན་ ི་ ོར་ལས་འ ི་གནང་།

ཁ་

བོ ་ ག་ ་མང་ཤོས་ ིས་ ེར་ ེ་ ་མནེ ་པར་ ག ང་གཡོག་ ་ ་ གས་བ ེད་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བ ནེ ་
འོང་ནི་མས་ག? ོད་རའི་བསམ་འཆར་ ིས།

་ི བ་གཉིས་པ༽
གཏང་ཡིག།
( གས་༢༠)
འོག་ ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ གཏང་ཡིག་དོན་ཚན་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ གཅིག་གདམ་ཁ་ བ་ ེ་ འ ་ི དགོཔ་ཨནི །

(གཏང་ཡིག་འདི་ནང་ ཡིག་ ེབ་དང་ ཡི་ འི་ ོར་བ། ཚིག་ག་ི འ ེལ་བ། ཚིག་མཚམས། དོན་མཚམས། ལ་
འབེབས། འ ི་བཀོད་ ་ ད་དགོ་)
ཀ་

དོ ་རའི་བཟའ་ཚང་ ག་ར་གིས་ ོ་གཏད་མི་ ན་ཆ་ ག་ཅི་གི་ ོར་ལས་འབད་ ང་ ག་ཤོས་དང་འཇོན་
གས་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་གིས་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འ ོལ་ན་ི གི་ ་ངོ་དག་པ་ཅགི ་གི་ནང་འཁོད་ ག ངམ་
མ་འབད་མི་ ས་ངན་ཅིག་ ་འ ར་སོཔ་ལས་ དེ་ ་ ོ་ཕམ་པའི་ཡི་ ་ཅིག་ ིས། ཁྱོད་ སྐལ་བཟང་ཆསོ ་སྐྱིད་

ཨིནམ་ བཟོ་ཞིནམ་ལས་ པདྨ་དབང་མོ་ལུ་འབྲི་ནི་ཨིན།
ཁ་

དོ ་ར་ བོ ་ད ་འཛིན་ཨནི ་པའི་ ལ་བཟོ་ ེ། ཨ་ལོའི་ཕམ་ ་ ་ སང་ཕོད་ བོ ་ ་ལོག་བ གཔ་ད་ ག་ཅ་ི
ར་བཅའ་ ིག་ བ་འབག་འོང་དགོ་ག? འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ ་བ གས་ཏེ་ ིས། ཁྱོད་ དབུ་འཛི་

སྐལ་བཟང་ཆསོ ་སྐྱིད་ཨིནམ་ བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཕམ་ཚུ་ལུ་འབྲི་ནི་ཨིན།
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ི་བ་གཉིས་པ༽

བ ད་དནོ ་བཏོན་ཏ་ེ འ ་ི ན།ི

( གས་༡༠)

འོག་ ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ན་གསལ་གནས་ ལ་ཅིག་ཨིན། འདི་ནང་ག་ཅིའི་ ོར་ལས་འ ག་? ལེགས་ཤོམ་འབད་ ག་ ེ་
བ ད་དོན་འ ི་དགོ་ཨནི །
སེ ་ལོ་༤༣ ལངམ་ད་ སོ་བ ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཨམ་ ོན་ ་མོ་གི་སོ་ ་ ད་ ོ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་འབད་ར་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། མོ་གིས་ ་གར་ ་བཟོ་ ན་འབད་ཡོད་མི་ སི་བ་ཀ་ ཟེར་མི་སོ་བ ་ཅིག་ འདས་པའིལོ་ངོ་༡༦ གི་རིང་
ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་ སོ་བ ་གི་སོ་ ་ག་ར་ཟད་དེ། ར་ཏ་ོ ་ ོད་ཡདོ པ་ཨིན་པས། སོ་བ ་དེ་ ི་ལོ་༡༩༩༠ ་
ངེ་གི་ཚ་མོ་གིས་ ོསམ་འབད་ ིན་པའི་ ལ་ལས་ ང་གིས་ ད་ ོ་ ན་ཚོད་སོ་བ ་དེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ ེ་ ོད་ཅ་ི
ཟེར་ སེ ་ལོ་༥༩ ལང་མི་ ོན་ ་མ་ོ གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།
ོན་ ན་ ་མོ་འདི་ བསམ་ བ ོངས་མཁར་ ོམ་དར་ལས་ཨིནམ་ད། མོ་གིས་ ི་ལོ་༡༩༨༤ ་ དམག་མི་སངས་
ས་རིན་ཆེན་དང་གཅིག་ཁར་ གཉེན་ ོར་འབད་དེ་ ི་ལོ་༡༩༩༩ ་མོ་རའི་ གཔ་དགོངས་ ་འབད་བའི་ ལ་ ་
་རོ་བཙན་ཏོག་ཤ་རི་ ་ གཔ་གི་ག ས་ཁར་གཞིས་བཅའ་ ེ་ ོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མོ་གིས་ བ་མའི ི་ནང་།
སོ་བ ་དེ་ མ་འཐོབ་པའི་ཧེ་མར་ ལགཔ་མ བ་མོ་གིས་ སོ་ ་འ ་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་། ད་རེས་ནངས་པ་མོ་གིས་ སོ་
བ ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ་ ང་བ་ ད་ཡོད་པའི་ཁར་ སོ་བ ་དེ་ཟད་ཡར་ས་ོ ང་། དེ་གིས་ ད་ ོ་ཡང་སོ་ ་ལེགས་
ཤོམ་འབད་ འ ་བ བ་པས་ཟེར་ཨིན་པས།
ོན་ ་མོ་གིས་ བ་མིའི་ནང་། མོ་གི་ སོ་བ ་ཟེ་ ་ ་ཟད་དེ་ ང་ ་ཡར་སོ་ ེ་ ་ ག་ ་ཐལ་ནི་དེ་གིས་ མོ་གི་སོ་
་ འ ་བའི་ བས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ འདག་ གས་དོ་ཡོདཔ་ལས། ཟེ་ ་ ་བ་ལས་ར་ཟད་མ་འ ོ་ ན་ཚོད་ མོ་
གིས་ སོ་བ ་ ིངམ་དེ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་མནོ་བསམ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།
ནོ ་ ་མོ་གིས་ རེ་ཚེ་ བས་ དོ་མ་ཟ་དོ་ཡོདཔ་ད་ མོ་གི་སོ་ ད་ ོག་གཅིག་ར་ གནོད་ ེན་མ་འ ང་ནི་དེ་གིས་ ད་
ོ་ ན་ཚོད་སོ་བཅོས་ཁང་ནང་ ན་བཅོས་འབད་བར་ཚར་གཅིག་ར་ མ་སོང་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ོན་ ན་ ་མོ་དེ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མར་ ོབ་རིལ་ཏེ་ཡར་སོཔ་ལས་ གདོང་སོ་བཅག་ཡོདཔ་ད། མོ་
གི་ ་མོའི་ གཔ་ ལ་བཟང་གིས་ མོ་གི་སོ་བ ་ ིངམ་གི་ཚབ་ ་ སོ་བ ་གསརཔ་ཅགི ་ཉོ་ ེ་ ིན་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་།
མོ་གིས་ གསརཔ་དེ་ ་ ོ་བ་མ་བ ེད་པར་ ིངམ་དེ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།
ོན་ ་མོ་གི་ ག གས་ ོབས་ ིང་ ིང་ཡོདཔ་ལས་ མོ་གིས་ཉིན་མར་སོ་ནམ་ ་གཞན་དང་ ཚོད་བ ེ་ མ་རའི་ནང་
་འབད་དེ་ ོདཔ་ཨིན་པས། མོ ོ་གི་ མོ་དང་ གཔ་གཉིས་ ིས་ ས་ ན་ ི་ ་ ་འབད་བའི་ཁར་ ཨ་ལོ་ག མ་
ོབ་ འི་ནང་འ ོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ས་ཁང་ནང་བཞག་ཡོད་མི་ སོ་བ ་ སི་བ་ཀ་ ཧོནམ་དེ་ སོ་བ ་གཞན་ ་དང་འ དཔ་ད་ ་བ་ལས་ཟད་ཡདོ ་ ང་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཇོ་བདག་ ཨང་ ས་བ མ་ ེ་ ིང་ ིང་མཐོང་དོ་ཡདོ པ་ཨིན་པའི་གནས་ ལ།
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ི་བ་ག མ་པ༽

ད་ཡགི ་དང་ཡ་ི འི་ ོར་བ།

( གས་༡༠)

འོག་ ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ཡི་ ་ རོ ་བའི་ ི་བ་དང་འ ིལ་ཏེ་ ལན་འ ི་དགོཔ་ཨནི །
དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་ ༡. བཀོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ༡---x--- ༢---x--- འབད་བཀོད་དེ་ ལན་ཤོག་ནང་འབྲི་དགོཔ་ཨིན།
༡.

(གི་ གིས་) ག་འདི་ཕོག་པས་བ གས།
འ ག་ ལཔོ་---༡---རང་---༢--- ལ་ཁབ་བདག་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་ ོར་ལས་ག ངས་ཡི།

༢.

མིང་མཐའ་(ན་ ནི་) གཉིས་ལས་ག་འདི་ཕོག་པས?
དགོ་---༡---དགོ་པས། དགོ་---༢---རང་གིས་འབད་དགོ།

༣.

( ་ེ འདི་) གཉིས་ལས་འོག་གི་བ ོད་ཚིག་ནང་ ག་འདི་འོས་འབབ་འ ག?
བཞེས་ ོ་བཟའ་---༡---འབད་ ང་ ང་---༢---ཕོཝ་མི་འ ང་པས།

༤. འོག་ ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ བ ོད་ཚིག་ ་བཅོ་ཁ་ བ།
༡ འ ོ་ནི་རནམ་ད་མོ་ ོད་དེས། ༢ ཁོ་གིས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་ བ་ ག།
༣ དཔེར་ན་འབད་བ་ཅིན། ༤ བཞེས་ ་ོ བཟའཔ་ད་ང་ ོད་མ་ གས།
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་ི བ་བཞི་པ༽
གོ་བ།
( གས་༣x༥=༡༥)
འོག་ ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ཡིག་ གས་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ག་ཞིནམ་ལས་ ི་བ་ ་གི་ལན་འ ི་གནང་དགོ།
༉ ་ མ་འདི་རང་བཞིན་ ིས་ར་ སེམས་ཅན་ ི་རིགས་གཞན་དང་ མ་འ ཝ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ་ མ་འདི་ཀ་
ཤ་དང་འ ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ་ཅོག་གིས་ ད་པར་ ིས་འབད་ ེ་ཚན་སོ་སོའི་ནང་ དཔ་ཨིན། ་ མ་ ་ ་ཅོག་མེད་ ང་
ཕོ་མོ་གཉིས་ཆ་ར་ ་ཡོད་མི་ མཆེཝ་ ་ ང་ ོབ་ ི་དོན་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
་ མ་འདི་ཀ་ཤ་དང་ ཅོག་འཐདཔ་འབད་ཡོདཔ་ད་ འདི་ ་ཡ་མ ་ལས་ གཟོང་བ མ་ འབད་མི་མཆེཝ་ ཕོ་ ་
རིངམོ་འབད་འོངམ་ཨིན། འི་བ ག་ ་གནམ་ ར་ ་ ་ ག་དང་གནམ་ད ན་ ་ ་ཐལ་ཐལ་ ་འ རཝ་ཨིན། ་
་ ་ ག་ ་དང་ ཨོལ་ ོག་ག ་ ེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ་བ་དཀརཔོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དཀར་ཐིག་འབད་མཐོངམ་ཨིན།
དཀར་ཐིག་མང་ཤོས་ར་གནམ་ ར་དང་ ན་ལོན་ ི་ བས་ ་ ངས་གསལ་འབད་མཐོངམ་ཨིན། ཕོཝ་གི་ ་བ ག་
དཀརཔོ་དང་ ་སབོ ་སོབ་ མ་ཅོ་གི་ ་བ ག་སེརཔོ་འབད་མི་ ེ་འ ར་འབད་འོངམ་ཨིན། གདོང་ཁའི་ལགཔ་དང་
འ དཔ་ད་ ངམ་ ་རིངམོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ད ི་ ད་མ ་ཏོ་ལས་མཐོཝ་དང་ ངམ་ ་རིངམོ་ ་སི་སི་འབད་འོངམ་
ཨིན།
སེམས་ཅན་འདི་ངོ་ཚ་དང་ ན་མི་ གཞན་དང་མ་འ ཝ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཆབ་གསང་ ་ཨ་ ག་གི་ས་ ོ་ ་ནང་ར་འབད་
གཏང་དོ་ཡོདཔ་ལས་བ ེན་ ཁོང་ར་གིས་ཁོང་ར་ ་ ཉེན་ཁ་ཆེ་ ་བཟོཝ་ཨིན་པས། སེམས་ཅན་འདི་ ་ མ་ཅོ་ གསལ་
གས་ཡོདཔ་ཨིན། ་ མ་ཕོ་ ་གིས་མོ་མང་རབས་ཅིག་མཐའ་བ ོར་ཏེ་ གནོད་པ་བཀལ་མི་ད ་ ་དང་འཐབ་ཨིན། དེ་
མ་ཚད་ཁོང་ར་ ནང་དོག་ཡང་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཨོལ་ ོག་དང་ བ་ཁ་ ་འ ལ་འ ལ་ ་ཡང་ ོམ་འབད་འཐོནམ་
ཨིན་པས།
དོ ་ས་ཡང་ རི་མཚམས་ ི་ནགས་ཚལ་ནང་མི་ཊར་༢༨༠༠-༣༥༠༠ གི་བར་ན་ཤིང་གི་ཚལ་ནང་ ོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་
འཇིགས་མེད་ ོ་ ེ་དབང་ ག་ ལ་ཡངོ ས་ ིང་ཀ་ མ་ཤིང་ལ་དང་། འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ ག་ ལ་ཡོངས་ ིང་ཀ་
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སག་ ེང་དང་ འ མ་ ེ་ ིང་རི་ གས་ ང་ ོབ་ས་ཁོངས་ ་ནང་མཐོངམ་ཨིན། དེ་འབད་མཐོང་ གས་མི་དེ་ འདོད་
ོད་ ི་ ས་ཚོད་རནམ་ད་ ་ ིའི་ ིམ་ གས་འབད་མནམ་མི་དང་ ཨ་ཝ་ ་གཅིག་ཁར་ ངས་ ེ་ཡོདཔ་ལས་ཨིན།
སེམས་ཅན་ ་ ་ཉེན་འ བས་ཆེ་མི་འདི་ ཁོང་གི་ ོད་ས་མེདཔ་གཏང་མི་ ་བ ེན་ཏེ་དང་། ལ་ ིའི་ཚོང་ ར་ནང་
དགོས་མཁོ་ གས་ཆེཝ་འབད་ཡོདཔ་ལས་བ ེན་ ཨིན་པས།
་ི བ།
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་
ཅ་

་ མ་ ི་བཟོ་ མ་ ི་ ོར་ལས་ བཤད་པ་ བ?
ཕོ་དང་མོ་ ་ ད་པར་ག་ཅི་ཡོད་ག་ ད ེ་བ་སོ་སོར་ ེས?
སེམས་ཅན་ཕོ་ ་གི་ ་ ོད་ག་ཅི་བ མ་ར་འབདཝ་ཨིན་ན? དེའི་ ོར་ལས་ ིས།
སེམས་ཅན་དེ་ ་གིས་ སའི་མཐོ་ཚད་ག་དེ་ཅིག་ནང་ ོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ག་ཏེ་ར་མཐོང་ གས་ག?
སེམས་ཅན་དེ་ ་ ཉེན་འ བས་ཆེ་བའི་ ་ ེན་ག་ཅི་ར་འ ག?
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་ི བ་ ་པ༽
ད་ ར།
( གས་༡༥)
འོག་ ་ཨིང་ལིཤ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཡིག་ གས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ག་ཞནི མ་ལས་ ོང་ཁའི་ནང་ ད་ ར་འབད་དགོཔ་
ཨིན། དེ་ཡང་ དོན་ཐད་ཀར་ ་ཕོགཔ་ དོན་ ག་ཆད་མེདཔ་ བ ད་དོན་བཏོན་ གསཔ་འབད་དགོཔ་ཨནི །

བ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ ང་བས་འཛམ་ ིང་བ ན་ ར་ཅིག།
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