
Djungle Cover_MIS_Update.indd   2 9/21/2015   9:02:58 AM

ཐམས་ཅན་ 
གེ་གསོལ་ 
 རབ་ཆི་ལུ།
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ཐམས་ཅན་གེ་གསོལ་རབ་

ཆི་ལུ་ག་ཀོར་གེ་ ནན་གི་ཨ་

ཧ་ཡེག་པེ་དག་ཉི་ཡེག་པ་ཅ།

ཐམས་ཅན་གེ་གསོལ་རབ་ཆི་

ལུ་ག་ཀོར་གེ་ ནན་གི་ཨ་ཧ་ཡེག་

པེ་དག་ཉི་ཡེག་པ་ཅ།

ཀུ་ཆེན་ ཨ་
པ།

ཡུ་ཧན་ན་ རུད།  

ཧང་ཏེན་ཅ་ཡ།

བའི་བལ་ཤོ་ 
དཀོན་མཆོག་ག་
དཔེ་ཆ་གི་ལ་ཨ་
ཉི་ ཨ་ཤི་ཧང་
ཏེན་སེ་ལེ་ཡ།

བའི་བལ་ག་
ཏམ་ཐུར་སྨོ།

བའི་བལ་ག་ཏམ་ཐུར་
ཤ་མང་གི། དག་པ་ཀབ་ཉི་ 
བའི་བལ་ག་ཏམ་ཐམས་
ཅན་རང་གི་ལ། ཉི་ཨུ་
ཉུ་ཤི་ སོ་ངོ་བ་ཀ་དེན་
གེ་དཀོན་མཆོག་འཆར་

གཞི་གི་ལ།
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དཀོན་མཆོག་ཤོ་ 
ཧང་ད་བུ་ཅ་ཡ།

དཀོན་མཆོག་
གི་དཔེ་ཆ་འབྲི་

བུ་མན་ཅ་ 
མང་གི་སྨོ།

དང་པོ་དང་པོ་ དཀོན་མཆོག་གི་ འཛམ་གླིང་
དང་ ཨོ་ཉ་ནང་ཀ་ཆོ་ཁཱན་ཐམས་ཅན་རང་བཀོད་པ་
ལ། ཉི་དཀོན་མཆོག་གི་ ཨི་དྲེན་དག་ཁཱན་ ལྡུམ་རས་
ཐུར་བཀོད་པ་ལ། ཉི་གནམ་མེད་ས་མེད་ལེག་པུ་ཐུར་

བཀོད་པེ་ག་དེན་གེ་ ཅམ་པ་ལ།

དཀོན་མཆོག་གི་ཨའི་ཕང་ཅ། ཉི་ཨ་ཤི་ཞུ་ལ་ཀབ་ཉི་ རོ་ཀི་ལན་
གནང་ཅ། རོག་ཤོ་དམ་པ་དང་གཙང་མ་ཅ། ན་ཤི་རོག་ཐོང་མེ་མར་
བ། དག་པ་ཀབ་ཉི་ རོ་ཀི་ཐམས་ཅན་རང་ཐོང་ཅ། ཉི་ཐམས་ཅན་
རང་མཁན་ཅ། ཉི་རོ་ཀི་ཐམས་ཅན་རང་ མཛད་པེ་རེ་བེ། ཨ་པ་གི་

ཏམ་ཐམས་ཅན་རང་ཡེག་ཅེན། ཉི་ན་ཧ་བ་ཉཱན་ཅོ།

ཨུ་ཉུ་ཤོ་ ཨའི་
གི་ལ།

ཡུ་ཧན་ན། དཀོན་མཆོག་གི་ དཔེ་ཆ་འབྲི་བེ་ག་ སོ་ཉོ་ 
༤༠ ག་གནང་མ་ལ། ཉི་རོག་ཏེ་བ་ཀི་ ལོ་-༡༥༠༠ ག་

བར་ཀ་ བའི་བལ་འབྲི་བ་ལ།
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ཨ་དམ་དང་ཧ་ཝ་བཀོད་པ་ལ།
འགོ་པ་ ༡, ༢
དཀོན་མཆོག་གི་ གསུང་མ་ལ་ ཨ་ཤི་ སོ་ངོ་ ཨའི་ད་བུ་རང་ 
ཅོད་ཀེ་ དག་ཉི།
ཉི་གཙོ་བོ་ དཀོན་མཆོག་གི་ སོ་ངོ་ག་ལུས་པུ་ ས་ཕུར་ཙི་གི་ 
ཨ་ཉི་ ཅོད་ཐན་ ཚེ་ག་ཤོང་ མུ་ཉི་ གནང་མ་ལ་། ཉི་སོ་ངོ་
གསོན་པོ་ རི་ཝ་ལ།
ཕུར་ཙི།
གི་ལ་ ཇོན། དཀོན་མཆོག་གི་ ཟེ་པེ་མར་བ་ ཧང་རང་མན་
ཅ། ཉི་དཀོན་མཆོག་གི་ གསུང་མ་ལ་ སོ་ངོ་ཐུར་ཨ་ཉི་ཆོ་ལེ་
ག་ ལེག་པུ་མ་ལ། ཇི་གི་རོ་ཀ་ རུམ་པེ་ དེན་གེ་ ཆ་རོགས་ཨ་
ཁན་ཐུར་ ཅོད་པེ་དག་ཉི། ཉི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ ཨ་
དམ་ མི་ནང་ཅིད་པུ་ཨ་ཉི་ དེ་ལེ་བིན་ཐན་ རོ་ཀ་སིག་པུ་
ཁང་ཐུར་ ཤོན་ཐན་ ཨོ་ཉ་སིག་པུ་ཁང་གི་ མེ་ཝག་ཙ་ཐུར་ 
ཅོད་པ་ལ།
དཀོན་མཆོག་གི་ མེ་ཝག་ཙ་ཧ་ཝ་ རོ་ཀ་མེ་ཝག་ཙ་ཨ་ཉི་
-གནང་མ་ལ། ལྡུམ་རས་བར་ཀ་ དཀོན་མཆོག་གི་ ཚེ་ག་
ཤིང་ལེག་པུ་དང་ མ་ལེག་པ་ག་ ཡོན་ཏན་བི་ཁན་ཤི་ ཐ་
ཉི་གནང་མ་ཆ་གི་ཝ་ལ། ན་ཆིང་གི་ལྡུམ་རས་ག་ཤི་ ཐམས་
ཅན་གེ་སེ་ ཟ་ལེ་ཆོག་པེ་ དག་པ་ཀབ་ཉི་ ལེག་པུ་དང་ མ་
ལེག་པ་ག་ ཡོན་ཏན་ག་ཁན་ཤིང་ག་སེ་ གི་ནེ་ལ་ མ་ཟའི་
ན་དག་ཉི་ གསུང་མ་ཆོ་ཝ་ལ། ཨ་དམ་དང་ ཧ་ཝ་ལྡུམ་རས་
ནང་ཀ་ ཤོ་ནང་ཕེན་ཏོག་ཏོག་ཨ་ཉི་ ཆོ་ཝ་ལ། རོག་ཉིག་

ཙིང་ དཀོན་མཆོག་ག་ར་ག་ ཆོ་ཝ་ལ། ཉི་དཀོན་
མཆོག་ར་ག་ཆོ་ལེ་ག་ ཤོ་ནང་ཕིན་ཅ་གི་ཝ་ལ། 
དག་པ་ཀབ་ཉི་ ནོང་ཐུར་་་་་
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ཨ་དམ་དང་ ཧ་ཝ་གི་ སྡིག་པ་ ཨ་ཝ་ལ། 
བའི་བལ་ག་ལིའུ་ཙིག་དེབ་ འགོ་པ་ག་ ༣
དཀོན་མཆོག་ག་ དྲ་བྱང་ཕི་ས་ཏན་གི་ རུ་གེ་ནང་གི་ སྤྲིལ་ཉི་ཨོ་ཕ་ལ། ཉི་
ཨ་དམ་དང་ཧ་ཝ་ དཀོན་མཆོག་ཀབ་ནི་ མ་ཆོན་ཆེན་ ཉི་དཀོན་མཆོག་
ག་-བཀའ་ག་ ཆ་གནས་ མ་ཐན་ཆེན་ དག་ཉི་ ས་ཏན་གི་ མིན་ཅ་གི་ཝ་
ལ་
ཉི་མེ་ཝག་ཙ་གི་ ལོ་དེ་ཝ་ལ་ ཉི་གོད་པ་ཀབ་ཉི་བུ་ ལེག་པུ་དང་ ཞིམ་པུ་
ཆོ་ཝ་ ཐོང་མ་ལ། ཉི་རོག་སེ་བུ་ རི་ལེ་གི་ཝ་ལ་དག་ཉི་ མི་ཝ་ལ། ཨོ་ཉེ་ཨ་

དེན་གེ་ ཧ་ཝ་གི་་་་་་་་་
མ་ཟའི་ཧ་ཝ། ནན་གི་ཡེག་པེ་ དེན་མེ་ཇོན། དག་པ་ཀབ་ཉི་ རོ་ཀི་
ཟ་ཝ་ ཉི་ཨ་དམ་གི་བུ་ཟ་ཝ།

ཡིད་ཀ་ནམ་ཏོ་མ་ཝ་ རོག་ཉིག་ཙིང་ ཡོང་ཁེ་ཝ་ལ། ཉི་དཀོན་
མཆོག་ ལྡུམ་རས་ནང་ཀ་ བྱོན་མ་ཀབ་ཉི་

རོག་ཉིག་ཙིང་ གུམ་ཉི་ཆོ་ཝ་ལ། རོག་ཉིག་ཙིང་གི་
དཀོན་མཆོག་ག་ ཆ་གནས་མ་ཐ་ཝ་ ཨ་དེན་གེ་ སྡིག་པ་ཨ་ཝ་ཆོ་

ཝ། ཨོ་ཉེ་ཨ་དེན་གེ་ དཀོན་མཆོག་གི་ རོག་ཉིག་ཙིང་ ཨི་དེན་
ལྡུམ་རས་གེ་ ཕིས་ཏན་ཤོ་ཉི་ གེ་མ་ལ།
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ཤོན་གེ་མ། ཨོམ་ཤོ་ དཀོན་
མཆོག་གི་ རོག་ཉིག་ཙིང་ མ་

ཕང་པ་ ཙ་ཙི་སྨོ།
ཇི་གི་ཏ་ ས་ཏན་གི་ 

ཡེག་པ་ཀབ་ཉི་ མ་ཉན་པ་
ཨོ་ཕེ།

རོག་ཏེ་བ་ཀི་ ལོག་ཉི་རང་ 
དཀོན་མཆོག་ མཇལ་བ་ཨོ་ཕེ་སྨོ།

ནོང་ཤོ། ཆབ་ཏེན་ཨའི། དཀོན་མཆོག་གི་ 
རོག་ཉིག་ཙིང་ཕང་ཅ། དག་པ་ཀབ་ཉི་ དཀོན་མཆོག་
གི་ སྡིག་པ་ཕང་པུ་མན་ཅ། ཉི་སྡིག་པ་གི་ ཨའི་ དཀོན་
མཆོག་གེ་ བེརེ་བེ་ རིག་པ་གི་ལ།

ཉི་ལ་ དཀོན་མཆོག་
གི་ ཨོ་ཉ་ཤིང་ ཧང་ཨ་ཉི་ཐ་

ཝ་གི་ས།
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དཀོན་མཆོག་གི་ ཨ་དམ་
དང་ཧ་ཝ་ ཕང་ཆོ་ཝ། ཉི་རོག་

ཉིག་ཙིང་གི་ དཀོན་མཆོག་ ཕང་
ཉི་ ཆ་གནས་ ཐ་ཉི་བུ་ རང་ཏེན་
ག་སེམས་ ནང་ཀེ་ཨ་ཉི་རང་ ཕང་
ཉི་ ཆ་གནས་ཐན་ཆེན་ དག་པ་གི་ 
དཀོན་མཆོག་གི་ རོག་ཉིག་ཙིང་ག་ 
ར་དབང་རང་ཚད་ གནང་མ་ཆོ་ཝ། 
དག་པ་ཀབ་ཉི་ རོག་ཉིག་ཙིང་གི་ 
དཀོན་མཆོག་ག་ ཆ་གནས་མ་གོད་
ཅི། དཀོན་མཆོག་གེ་ བེརེ་བ་ ཀབ་

ཉི་ ཧབ་ཏུར་ མ་ལེག་པ་ཅ་ 

གི་ལ་མོ་ རོག་ཉིག་ཙིང་གི་ མ་
སེ་ཝ་ཆོ་ཝ། རོག་ཉིག་ཙིང་གི་ སྡིག་

པ་ཨ་ཝ་ ཨ་དེན་གེ་ རོག་ཉིག་ཙིང་གེ་ 
ཇུང་ཁན་ ཐམས་ཅན་རང་ སྡིག་ཅན་
ཨ་ཉི་ ཀེ་ཉི་ དཀོན་མཆོག་གེ་ བེརེ་

བ་ཅ།

ནན་གི་ཨ་ནེ་ལ་ རོག་ཉིག་
ཙིང་ཡོར་ཀེ་ ཨའི་བུ་ དཀོན་

མཆོག་ཀབ་ཉི་ ཆོ་ལེ་མ་ཉོང་པ་ཨ་
ཉི་སྨོ་ ཨུ་ཉུ་ཏ་དྲིག་པུ་མ་ལ། 

རོག་ཉིག་ཙིང་ག་ ཡོར་ཀེ་ཤ་ མང་གི་ ཇོན་། ཨའི་
ཐམས་ཅན་གི་ ལའི་ངད་ཉི་ སྡིག་པ་ཨན་ཅ་ དག་

པ་ཀབ་ཉི་ དཀོན་མཆོག་ཀབ་ཉི་ ཨའི་ཆོ་ལེ་ ཉོང་པེ་
དེན་གེ་ རོ་ཀི་ འཆར་གཞི་ ལེག་པུ་ཙམ་ཉི་ གནང་
མ་ཅ། སྡིག་པ་ད་སུ་རང་ མ་ཁན་སོ་ངོ་ཐུར་ ཨ་ཧ་

སྡིག་པ་ དེན་གེ་ ཤི་ལེ་ཁེ་ཝ་ཆོ་ཝ།

ཐམས་ཅན་རང་ ཕྲིག་ཀེན་ རེན་པ་
ཀབ་ཉི་ དཀོན་མཆོག་གི་ རོ་ཀ་ འཆར་
གཞི་ཁེ་པ་ མཛད་ཉི་གནང་མ། ཉི་ཨུ་
ཉུ་ཤོ་ ཝག་ཙ་ཐུར་གེ་ཨ་ཉི་ འགོ་ཙུག་

པ་ཅ།

MIS Tshangla.indd   9MIS Tshangla.indd   9 10/7/21   5:31 PM10/7/21   5:31 PM



ཡི་ཤུ་འཁྲུངས་མ་ལ་
དཔེ་ཆ་མ་ཏི་ ༡, ལུ་ཀ་ ༢
དཀོན་མཆོག་གི་ རོག་ཏེན་ག་སྲས་ མ་རི་ཡམ་ག་ ཝག་ཙ་ཨ་ཉི་གནང་མ་ལ། ཉི་ཡོ་སེཕ་
ཤོ་ རོག་གོད་པེ་དེན་གེ་ མ་རི་ཡམ་ ཆ་རོགས་ཨ་ཁན་ ཨ་ཉི་སི་ཝ་ལ། ཉི་ཨོ་ཉ་ཝག་ཙ་ཤོ་ 
དཀོན་མཆོག་ག་སྲས་ གི་ཝ་ཨ་དེན་གེ་ སྡིག་པ་ད་སུ་རང་མན་ཆི།
གཙོ་བོ་ག་ མཁན་སྒྲོ་མ་ ཡོ་སེཕ་ག་མོང་ཤི་ ནང་ཀ་ བྱོན་ཐན་ གསུང་མ་ལ་ མ་རི་ཡམ་ག་
ཝག་ཙ་ ཟ་ཐུར་སིང་མེ་ ཉི་ནན་གི་ རོག་ཀ་མཚན་ ཡི་ཤུ་དག་ཉི་ཞུའི་ན། ཧང་ཡ་དག་ཉི་
ལ་ རོ་ཀི་རོ་ཀ་ སོ་ངོ་བ་ སྡིག་པ་གེ་སྐྱབས་ཨ་ཉི་ གནང་མེ་དག་ཉི་
༼ཡི་ཤུ་ག་དེན་ཐ་ཤོ་ སྐྱབས་ཨ་ཉི་ གནང་ཁན་ གཙོ་བོ༽

ཨོ་ཉ་ཝག་ཙ་ མ་འཁྲུང་མེ་གོ་མ་ 
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ཡོ་སེཕ་དང་ མ་རི་ཡམ་ བེད་ལེ་ཧེམ་ག་ དི་ལེ་ཁེ་ཝ་ལ། ཉི་རོག་ཉིག་ཙིང་ ལེ་ལ་ཆོ་ལེ་གང་
ཀ་ མ་རི་ཡམ་གི་གོ་རང་ ཝག་ཙ་ཟ་ཐུར་ སིང་མ་ལ་ 
དཀོན་མཆོག་གི་ རོ་ཀ་སྲས་མཁྲུང་མ་ཅ་དག་ཉི་ སོ་ངོ་བ་ཀ་ ཡེག་པེ་དེན་གེ་ མཁན་སྒྲོ་མ་
བ་ ཀུན་ཏི་ཝ་ལ། ཉི་དཀོན་མཆོག་ག་ སྲས་ཝག་ཙ་ཨ་ཉི་ མཁྲུང་ཁན་ཁེ་པ་ མཇལ་བེ་དེན་
གེ་ སོ་ངོ་བ་ཤེག་པ་ལ།
ཡི་ཤུ་ན་ཧ་བ་ད་བུ་རང་ ཟོག་པ་གི་ལ་ ཝག་ཙ་བ།
ཨ་པ་ རོག་བུ་སློབ་གྲ་ག་དེ་ཝ་སྨོ། རོ་ཀི་བུ་ ཅང་ཆོ་ཝ་སྨོ། དེན་མེ་ ཇོན། རོ་ཀི་རོ་ཀ་ ཕ་
མ་ག་བུ་ ཆ་གནས་ཐན་ཆོ་ཝ།
ཉི་རོ་ཀ་ཡབ་ངོ་མ་ དཀོན་མཆོག་ག་བུ་  
ཆ་གནས་ཐན་ཆོ་ཝ། རོ་ཀི་ཨ་ལེ་རང་ སྡིག་པ་མ་སག་ཅི།

MIS Tshangla.indd   11MIS Tshangla.indd   11 10/7/21   5:31 PM10/7/21   5:31 PM



ཡི་ཤུ་ཤོ་སློབ་དཔོན་གི་ལ།
ལུ་ཀ་ ༢, མ་ཏི་ ༢༢, ཡོ་ཧན་ན་ ༣
ཡི་ཤུ་ཉིང་སོང་ཉིག་ཙིང་ དི་ལེ་གང་ཀ་ རོག་ ཡ་རུ་ས་ལེམ་ག་ སློབ་དཔོན་བ་ཀབ་
ཉི་ ཞུག་པ་ལ། རོག་མཆོད་ཁང་ནང་ཀ་ དྲི་ཝ་ཆི་ལུ་ཆི་ལུ་ ཨ་ཝ་བ་ཀ་ཀོར་གེ་ རྩད་པ་
གནང་ཉི་ ཞུག་པ་ཅ་གི་ཝ་ལ། ཉི་རོ་ཀེ་ན་ཐ་ཁན་ ཐམས་ཅན་རང་ རོ་ཀ་རིག་པ་དང་ 
ལེན་གནང་ཐང་ག་ གོད་ཉི་ ཡིད་ཆི་ཝ་ལ།
ཡི་ཤུ་རིག་པ་ག་དང་ སྐུ་གཟུག་ཉིག་ཙིང་ག་རང་ ཟོག་པ་ལ། ཉི་རོ་ཀ་དཀོན་མཆོག་
དང་ རོག་གུམ་ཡེ་ཁན་སོ་ངོ་ ཐམས་ཅན་གི་ ཕང་ཆོ་ཝ།
ཉི་རོག་ཉིང་སུམ་ཅུ་ དི་ལ་ཀབ་ཉི་ རོ་ཀི་ཆོས་གཏམ་དང་ གསུང་ཤད་པེ་ གོ་ཙུག་པ་ལ། 
སོ་ངོ་གི་མི་ཁན་དང་ ཨ་ཁན་ཁེ་པ་ དཀོན་མཆོག་གི་ གཟིག་ཅ་དག་ཉི་ རོ་ཀི་སོ་ངོ་བ་
ཀ་ གསུང་མ་ལ།  
རོ་ཀི་རོ་ཀ་གསུངས་མ་ལ་ ནཱན་གི་ ན་ག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ ཕང་པ་ཀབ་
ཉི་ ཐིང་ལོམ་ནང་ཀེ་ཨ་ཉི་རང་ སྲོག་དང་སེམས་ ཐམས་ཅན་གི་ཨ་ཉི་ ཕང་པེ་
ཁེ་ལེ།། ཉི་ཨུ་ཐུ་ཤོ་ གོ་དང་ཐམས་ཅན་གེ་ ཁག་ཆི་ལུ་ཆོ་ཁཱན་ བཀའ་རྒྱ་གི་
ལ།། ཉི་ཨོ་ཉ་ཚིང་ཚིང་རང་ ཐམས་ཅན་གེ་ ཁག་ཆི་ལུ་ཆོ་ཁཱན་ བཀའ་རྒྱ་ཤོ་ 
ཨུ་ཐུ་གི་ལ། ནཱན་གི་ ནཱན་ནཱན་ཏེན་ཕང་པ་པུརུས་ཀིན་ཨ་ཉི་ ན་ག་ནོག་མིན་བུ་
ཕང་པེ་ཁེ་ལེ།།
ཨའི་ལོག་ཉི་རང་ དཀོན་མཆོག་ཀབ་ཉི་ ཆ་མེ་ཅོད་པེ་ དེན་གེ་ དཀོན་མཆོག་ག་ འཆར་
གཞི་ ལེག་པུ་ཁེ་པ་ གསུང་མ་ལ་ དཀོན་མཆོག་གི་ འཛམ་གླིང་ག་ སོ་ངོ་བ་ གནམ་མེད་
ས་མེད་ ཕང་པ་ཨ་དེན་གེ་ རོ་ཀ་སེ་ཐུར་ཨ་ཝ་ ཆོ་ཁན་བུ་ གནང་མ། ཉི་ཨི་བི་གི་ རོ་ཀ་
དད་པ་ ཨ་ཝ་ཐུར་ དམྱལ་བ་ག་མ་དེ་ལ་ དག་པ་ཀབ་ཉི་ ཚེ་མ་འགྱུར་ཏེན་པ་ ཉོང་པེ།
ཨ་པ་ ཇི་གི་ཡི་ཤུ་ག་ དད་པ་ཨན་ཅ།
ཨུ་ཉུ་ཤོ་ ལེག་པུ་གི་ལ་ རུད།
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ཡི་ཤུ་ཤོ་དྲག་ཁན་གི་ལ་
མ་ཏི་ ༤, ༩
དཀོན་མཆོག་ ཧང་ད་བུ་ཅ་ གི་ལ་མོ་ སེ་ལེ་དེན་
གེ་ ཡི་ཤུ་གི་ སོ་ངོ་བ་ཀ་ ཆ་རོགས་ཨ་ཉི་གནང་
མ་ལ། དཀོན་མཆོག་གི་ རོག་ཏེ་བ་ ཕང་ཅ་དག་
ཉི་ རོ་ཀི་ རོག་ཏེ་བ་ཀ་ གེན་མེ་ག་དེན་གེ་ ན་ཚ་
ཁེ་ཉི་ མར་ཁན་ མ་དྲ་ཝ་མ་དྲ་ཝ་ དྲག་ཉི་གནང་
མ་ལ།
ཨོ་ཐེན་ཨ་ཉི་ དོ་ཟོ་རང་ མར་ཁན་སོ་ངོ་བ་ དྲག་
པེ་དེན་གེ་ རོ་ཀ་སྐུན་མདུན་ག་ ཨོ་ཕ་ལ། རོག་ཏེ་
བ་ཀ་ན་ཚ་ ཧང་གི་ཉི་བུ་ ཉི་དོན་གི་ ནོད་པ་ཆོ་
ཉི་བུ་ ཤེན་ན་ཚ་ཁེ་ཝ་ཆོ་ཉི་བ་ ཉི་ན་ཚ་ཁེ་ཝ་ཆོ་
ཉི་བུ་ རོ་ཀི་རོག་ཏེ་བ་ ཐམས་ཅན་རང་ དྲག་ཉི་
གནང་མ་ལ།
ནོང་ཐུར་འགོ་དཔོན་ཐུར་ ཡི་ཤུ་ག་ཆག་
ཙེ་ཉི་ ཞུ་ཝ་ལ་ ཇ་ག་ཟ་མིན་ཤི་ཝ་
ཅ་ དག་པ་ཀབ་ཉི་ ནན་བྱོན་
ཐན་ ན་ག་ཕྱག་ རོ་ཀ་ཐུང་ཀ་ 
ཀེ་ཉི་གནང་ཉི་ལ་ རོག་ལོག་
ཉི་རང་ཝུ་ལེ་ དག་ཉི། ཡི་ཤུ་
བྱོན་ཐན་ ཟ་མིན་ག་ ག་དང་
གེ་ཙུང་མ་ཀབ་ཉི་ ཟ་མིན་ཤི་ཝ་
གེ་ ལོག་ཉི་སེན་པོ་རི་ཝ་ལ། 
ཡལ་ལ་ དེན་མེ་ ཇོན། རོ་ཀི་ཨོ་མ་
བུ་ སོ་ངོ་བ་དྲག་ཉི་ གནང་ཅ།
རོ་ཀི་མཛད་པེ་ མར་ཁན་ལའི་ ཧང་
རང་མན་ཅ།

MIS Tshangla.indd   14MIS Tshangla.indd   14 10/7/21   5:31 PM10/7/21   5:31 PM



MIS Tshangla.indd   15MIS Tshangla.indd   15 10/7/21   5:31 PM10/7/21   5:31 PM



MIS Tshangla.indd   16MIS Tshangla.indd   16 10/7/21   5:31 PM10/7/21   5:31 PM



ཡི་ཤུ་གི་རྫུས་འཕྲུལ་མཛད་ཉི་གནང་མ་

ལ།
མ་ཏི་ ༡༤, ཡུ་ཧན་ན་ ༦

“ཡི་ཤུ་གི་ ཡིད་ཆི་ཉི་ ཧ་ཆད་པ་ག་ ལའི་བརའ་བུ་ མང་པུ་ཐུར་ མཛད་ཉི་གནང་མ་ཅ། 
རོ་ཀི་རི་དི་ ཤུག་ཨ་ཉི་ ཨུ་ཁན་ཁེ་པ་ ཁག་ཉི་གནང་མ། ཉི་རོ་ཀི་རི་ཐུང་ཐུང་བུ་ དང་ཉི་བྱོན་
མ། ཨུ་ཉུ་ཏ་ ངེ་རང་སི་སི་ ཆོ་ཝ་ཨོ་ཕེ་
ཨུ་ཉུ་ཤོ་ ཇོན་གི་ཝ་ལ། ཤེབ་ཐུར་ སོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ང་གེ་
ལག་ཉི་ ཡི་ཤུ་ག་ཕྱག་ཞུ་ཉི་ ལམ་ཐ་ཇང་ཀེན་ག་ཏན་ དི་ཝ་ལ། མིང་མེར་བ་ཨ་དེན་གེ་ ཡི་ཤུ་
ག་ཆ་རོགས་བ་དང་ རོ་ཀ་སློ་མ་བ་ཀི་ སོ་ངོ་བ་ ལྟོ་ངོ་ཉི་ ཟ་ལེ་དེན་གེ་ ཀུན་ཏི་ལེ་ག་སེམས་ 
ཨ་ཝ་ལ།
ཡི་ཤུ་གི་གསུང་མ་ལ་ རོག་ཏེ་བ་ཀུན་ཏི་ལེ་མ་ཁེ་ལ། ན་ཤི་རོག་ཏེ་བ་ཀ་ ཟ་ལེ་ག་བི་དག་ཉི། 
ཨན་དྲུ་གི་ཞུ་ཝ་ལ་ ཐ་ག་བོང་ག་ཀེབ་ཏང་ ང་དང་ ང་ཤ་རང་ཉིག་ཙིང་ཆོ་ཁན་ ཝག་ཙཐུར་
ལ་ དག་པ་ཀབ་ཉི་ ཨོ་ཐ་གི་ སོ་ངོ་ཨོམ་ཏུར་ག་ ཧང་ཕན་ཏོག་པེ་ཡ་དག་ཉི།
ཡི་ཤུ་གི་ ཀེབ་ཏང་ནབ་ཐན་ དཀོན་མཆོག་ག་ བཀའ་དྲིན་ས་མ་ལ། ཉི་རོ་ཀི་ སོ་ངོ་བ་ཀ་ཏན་ 
གནང་མ་ལ། ཨོ་ཉ་ཚེ་ངེ་ ང་ཀབ་ཉི་བུ་ ཨུ་ཉུ་པུརུས་ཀེན་ ཨ་ཉི་རང་མཛད་པ་ལ། ཉི་སོ་ངོ་བ་
ཀི་ཁ་ཝ་ ཨ་ཉི་རང་ཟ་ཝ་ལ།
ཉི་ཨོམ་ མོ་ནང་མ་ཨ་ལེ་དེན་གེ་ ལན་ཇུ་ ལུས་ཁན་བ་ དུས་ཅོ་དག་ཉི་ རོ་ཀ་སློ་མ་བ་ཀ་
གསུང་མ་ལ། ཀེབ་ཏང་ང་ཤ་ ཆོན་ཐན་རང་གི་ཉི་བུ་ སོ་ངོ་ཐམས་ཅན་གི་ ཟན་ཐན་
རང་གི་ཉི་བུ་ ལན་ཇུ་ལུས་ཁན་ ཀེབ་ཏང་གི་ ཤོ་མ་སོང་ཉིག་ཙིང་ཤོ་ཝ་ལ།

རོག་ཏེ་བ་ཀི་མ་ཟ་ལེ་གོ་མ་ ཀེབ་ཏང་ ཉུང་པུ་ཆོ་ཝ་ དག་པ་ཀབ་ཉི་ 
ཟ་དེན་གེ་ ལག་ཏང་ མང་པུ་རི་ཝ་སྨོ། གི་ལ་ རུད་། རོག་ཏེ་བ་ཀ་དེན་
གེ་ ཁག་ཆི་ཁན་བ་ དཀོན་མཆོག་གི་ གནང་མེ་དག་ཉི་ ཡི་
ཤུ་གི་རོག་ཏེ་བ་ཀ་ ཡེན་གནང་མ་ལ། ཉི་ཨ་ཧ་དེན་གེ་ ཁག་
ཆི་ཁན་བ་བུ་ དཀོན་མཆོག་གི་ ཨ་ཧ་གནང་མེ།

MIS Tshangla.indd   17MIS Tshangla.indd   17 10/7/21   5:31 PM10/7/21   5:31 PM



ཡི་ཤུ་དང་ ཝག་ཙ་བ།
མ་ཏི་ ༡༩, མར་ཀུས་ ༡༠
དཀོན་མཆོག་གི་ ཝག་ཙ་བ་ཕང་ཅ་དག་ཉི་ ཡི་ཤུ་གི་ སོ་ངོ་བ་ཀ་ གེན་ཉི་གནང་མ་ལ། ཝག་ཙ་
ག་ རོ་ཀ་ཀེབ་ཏང་ཕི་ཉི་ རོ་ཀ་རུམ་པ་ལ། ཉི་རོ་ཀི་ཝག་ཙ་ ཤི་ཁན་ ལོག་ཉི་རང་ གསོན་པོ་ཅོད་
ཉི་ གནང་མ་ལ། 

ཡི་ཤུ་གི་ ཝག་ཙ་བ་ཀ་ ཐུང་ཀ་ རོ་ཀ་ཕྱག་ཀེ་ཐན་ ཝང་གནང་ཆེན་ དག་པ་གི་ ཝག་ཙ་བ་ 
རོ་ཀ་ཀུན་མདུན་ག་ ཕ་ཝ་ལ། དག་པ་ཀབ་ཉི་ སློ་མ་བ་ཀི་ སོ་ངོ་བ་ཀ་ ཨུ་ཉུ་ད་བུ་ ཇུང་མ་ཐོང་
མ་ཀབ་ཉི་ ཡི་ཤུ་གི་གསུང་མ་ལ་ ཝག་ཙ་བ་ཇང་ཆོ་ས་ ཨོ་ཕེ་བི་ རོག་ཏེ་བ་ མ་ཁག་ཅོ།  
དཀོན་མཆོག་གི་ ཝག་ཙ་བ་ཕང་ཅ་དག་ཉི་ ཡི་ཤུ་གི་ སོ་ངོ་བ་ཀ་ གེན་ཉི་གནང་མ་ལ། ཝག་ཙ་
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ག་ རོ་ཀ་ཀེབ་ཏང་ཕི་ཉི་ རོ་ཀ་རུམ་པ་ལ། ཉི་རོ་ཀི་ཝག་ཙ་ ཤི་ཁན་ ལོག་ཉི་རང་ གསོན་པོ་ཅོད་
ཉི་ གནང་མ་ལ། 

ཡི་ཤུ་གི་ ཝག་ཙ་བ་ཀ་ ཐུང་ཀ་ རོ་ཀ་ཕྱག་ཀེ་ཐན་ ཝང་གནང་ཆེན་ དག་པ་གི་ ཝག་ཙ་བ་ 
རོ་ཀ་ཀུན་མདུན་ག་ ཕ་ཝ་ལ། དག་པ་ཀབ་ཉི་ སློ་མ་བ་ཀི་ སོ་ངོ་བ་ཀ་ ཨུ་ཉུ་ད་བུ་ ཇུང་མ་ཐོང་
མ་ཀབ་ཉི་ ཡི་ཤུ་གི་གསུང་མ་ལ་ ཝག་ཙ་བ་ཇང་ཆོ་ས་ ཨོ་ཕེ་བི་ རོག་ཏེ་བ་ མ་ཁག་ཅོ། 
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ཡི་ཤུ་ཁྲིམས་ཅད་པ་ལ།
ལུ་ཀ་ ༢༢, ཡུ་ཧན་ན་ ༡༩
ནོང་ཐུར་ཡི་ཤུ་ ལྡུམ་རས་ནང་ཀ་ སྨོན་ལམ་ཏབ་ཅ་ཨ་ཉི་ ཆོས་པ་འགོ་དཔོན་བ་ཀི་ 
རོག་ཙུང་མ་དེན་གེ་ གི་རིང་དང་ ཏོ་ཀང་བ་ མེན་ཁན་ སོ་ངོ་བ་ ཀུན་ཏི་ཝ་ལ། 
རོ་ཀ་སློབ་མ་བ་ཀི་ ཞུ་ཝ་ལ་ གཙོ་བོ་ཨ་ཤི་ རོག་ཏེ་བ་ཀབ་ཉི་ ཕྱེ་ཐ་ཕི་སྨོ། ཨ་ཤི་བུ་ གི་
རིང་མེན་མ་ཅ་ དག་ཉི། ཉི་རོག་ཏེ་བ་ཀ་ པོང་ཀེ་ ཐུར་གི་ གི་རིང་ཤོན་ཐན་ གཡོག་པ་
ཐུར་ག་ ལ་ཉོང་ལོ་ཀ་ན་ ཅད་ཉི་གེ་མ་ལ། དག་པ་ཀབ་ཉི་ ་ཡི་ཤུ་གི་གསུང་མ་ལ་ རོག་
ཏེ་བ་ཀབ་ཉི་ དོ་ལུ་མ་ཨི་དག་ཉི། ཉི་རོ་ཀི་ཨོ་ཉ་ན་ཅད་ཁན་ག་ རོ་ཀ་ཕྱག་ཀེ་ཐན་ 
དྲག་ཉི་གནང་མ་ལ། 
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ཡི་ཤུ་གི་རོ་ཀ་ དྲ་བྱང་ཕིཤི་བུ་ དྲག་ཉི་གནང་མ་སྨོ། 
གི་ལ་ རུད། རོ་ཀི་ཐམས་ཅན་རང་ ཕང་ཅ། 
རོག་ཏེ་བ་ཀི་ ཡི་ཤུ་ཙུང་ཐན་ རོག་ཏེ་བ་ཀ་ འགོ་དཔོན་པི་ལ་ཏས་ག་ སྐུན་མདུན་ག་
ཏན་ བུ་ཝ་ལ། ཉི་ཉ་ག་ རོ་ཀ་ཁྲིམས་ཅད་པ་ལ།
དམག་མི་བ་ཀི་ རོག་ཀོང་ཐན་ ཟུ་གི་དབུ་ཞ་ཅོད་ཐན་ དབུ་ག་མུག་བི་ཉི་ མེམ་ཅོར་བ་
ལ། ཉི་པི་ལ་ཏས་གི་ སོ་ངོ་བ་ཀ་ གསུང་མ་ལ་ ཇི་གི་ རོག་ནའི་ཆོ་ས་ཏན་ཕ་ལེ། དག་པ་
ཀབ་ཉི་ ན་ཤི་སེ་ལེ་ཁེ་ལེ་ རོ་ཀི་ལའི་ ཧང་རང་ངད་པ་མ་ལ་དག་ཉི།
སོ་ངོ་བ་ཀི་ཡེག་ལ་ རོག་ཤེ། རོག་ཁྲིམས་ཤིང་ག་ཇན་ཤོ་དག་ཉི་། ཉི་པི་ལ་ཏས་གི་ ཡི་ཤུ་
རོག་ཏེ་བ་ཀ་ ག་དང་ག་ ཙི་སྤྲོད་ཉི་ཀྲོང་མ་ལ།

དག་པ་ཀབ་ཉི་ རོ་ཀི་ཧང་རང་ངད་པ་མ་ལ། རོག་ཀྲོང་མེ་ག་ མ་དེན་མ།
གི་ལ་ རུད། དག་པ་ཀབ་ཉི་ སེམས་ཀ་ཐའི་ རོག་བཤག་པེ་ཁེ་ཝ་ག་ དཀོན་མཆོག་ག་ 
འཆར་གཞི་ཐུར་ཆོ་ཝ།
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ཡི་ཤུ་ཁྲིམས་ཤིང་ག་བཤགས་པ་ལ།
ལུ་ཀ་ ༢༢
རོག་ཏེ་བ་ཀི་ ཡི་ཤུ་ ཁྲིམས་ཤིང་ག་ ཅང་ཟེར་དབ་ཉི་ ཀྲོང་མ་ལ། 
ཡི་ཤུ་གི་ཞུ་ཝ་ལ་ ཨ་པ་ རོག་ཏེ་བ་ཀ་ བཀའ་དྲིན་ཅང་ཤོ། ཧང་ཡ་དག་ནེ་ལ་ རོག་ཏེ་བ་
ཀི་ ཧང་ཨན་ཅ་གི་མོ་ རོག་ཏེ་བ་ཀི་ སེ་ལུ་མ་ལ་དག་ཉི། རོག་ཀབ་ཉི་ བརའ་ཁྲིམས་པ་ ཉིག་
ཙིང་བུ་ ཁྲིམས་ཤིང་གེ་ ཇན་མ་ལ། ཉི་ཁྲིམས་པ་ཐུར་གི་ རོ་ཀ་ཀུར་པ་ཞུ་ཉི་ ཡེག་པ་ལ་ ནན་
ཤོ་ མོ་ཤི་མང་གི་སྨོ། ༼མོ་ཤི་ག་དེན་ཐ་ཤོ་དཀོན་མཆོག་ག་སྲས༽ ནན་གི་ནན་ཏེན་ག་ སྲོག་
རྒྱབ་ཨན་ཐན་ ཨ་ཆིང་ག་བུ་ སྲོག་རྒྱབ་ཨ་ཉི་ ནན་ཤོ་མོ་ཤི་གི་ལ་དག་ཉི་ ཁུང་ཀེ་ཤོ་དག་
ཉི། དག་པ་ཀབ་ཉི་ ཨོམ་ཐུར་ ཁྲིམས་པ་གི་ཡེག་པ་ལ་ ནན་ཤི་ལེ་ཅམ་པ་ཀབ་ཉི་བུ་ དཀོན་
མཆོག་གེ་ ཡོང་ཁེ་ལུ་མ་ལ་སྨོ། ཨ་ཆིང་གི་ ལའི་ངེན་པ་ཨ་ཝ་ཨ་དེན་གེ་ ཤི་ལེ་ག་དེན་མེ། 
དག་པ་ཀབ་ཉི་ རོག་ཧང་རང་ ངད་པ་མ་ལ་དག་ཉི། ཉི་རོ་ཀི་ཞུ་ཝ་ལ་ ཡི་ཤུ་ནན་ ན་ག་
རྒྱལ་སྲིད་ག་ བྱོན་མ་ཀབ་ཉི་ ཇང་ཡིད་ཀ་ཨའི་ན་དག་ཉི། ཡི་ཤུ་གི་རོ་ཀ་ ལེན་གནང་མ་ལ་ 
ཇི་གི་ན་ག་དེན་པ་ཡེག་ཅ་ ཐིང་ནོང་ནན་ ཇང་ཀབ་ཉི་ མཐོ་རས་ག་ཨོ་ཕེ་ན་དག་ཉི། རོག་
ཤི་དེན་གེ་ ཡི་ཤུ་ཀབ་ཉི་ ཆོ་ལེ་ཉོང་པ་སྨོ།
གི་ལ་ རུད།

ཚེ་ངེ་ཡི་ཤུ་གི་ ཡབ་དཀོན་མཆོག་ག་ཞུན་ཐན་ བཤགས་པ་ལ།
དཀོན་མཆོག་གི་ འཆར་གཞི་ཙམ་ཉི་ ཀུན་ཏི་ཁན་སོ་ངོ་ཤོ་ ཡི་ཤུ་སྨོ།
གི་ལ་ ཇོན། དཀོན་མཆོག་གི་ ཅོན་ད་སུ་རང་མ་ཁན་ རོ་ཀ་སེ་ཡི་ཤུ་ ཀུན་ཏིན་གནང་མ། ཉི་
ཡི་ཤུ་ བཤག་ཁན་ཤོ་ ཨ་ཧ་སྡིག་པ་ ནམ་པེ་དེན་གེ་ བཤགས་པ་ལ།
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ཡི་ཤུ་སྐུ་བཞེང་པ་ལ།
མ་ཏི་ ༢༨, ལུ་ཀ་ ༢༤
ཡི་ཤུ་ག་ཆ་རོགས་བ་ཀི་ རོ་ཀ་སྐུ་ཕུང་དུར་ནང་ཀ་ཙུགས་པ།
ཧབ་ཏང་ག་ གོ་མ་ནོང་ཀ་ ཝུན་བེད་པེ་རང་ མེ་ཝག་ཙ་ ཉིག་ཙིང་དུར་ག་ཏན་དི་ཝ་ལ།
ཡིད་ཀ་ནམ་ཏོ་མ་ཝ་ ས་ཡུ་ཆི་ལུ་ཨོ་ཕ་ལ་ ཧང་ཡ་དག་ཉི་ལ་ གཙོ་བོ་ག་ མཁན་སྒྲོ་མ་ ཞིང་
ཁམས་གེ་དོང་ བྱོན་ཐན་དུར་ བུག་ཉི་ཐ་ཁན་ལུང་ཁེ་པ་ རི་ཉི་བུ་ཝ་གི་ཝ་ལ།
རོ་ཀི་གསུང་མ་ལ་ ཡོང་མ་ཁེ། ན་ཆིང་གི་ཁྲིམས་ཤིང་ག་ ཇན་ཁན་ ཡི་ཤུ་ལྨ་ཅ་གི་ལ་དག་ཉི་ ཇི་
གི་སེན་ཅ། རོག་ཐ་ག་མན་ཅ། རོག་ཀི་གསུང་མ་ པུརུས་ཀེན་ཨ་ཉི་ རོག་བཤག་པ་གེ་ ལོག་ཉི་
བཞེང་པ། ཉི་ཨོམ་དོ་ཟོ་ཨ་ཉི་ དིན་ཐན་ རོ་ཀ་སློ་མ་བ་ཀ་ཡེག་ཅོ་དག་ཉི།
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ཨུ་ཉུ་ཤོ་ ཐམས་ཅན་གེ་ལེག་པུ་ལ།
དེན་མེ་ ཇོན། རོ་ཀི་ཨ་ཧ་ སྡིག་པ་ག་ ངེ་ལོང་ཏབ་ཏེན་གེ་ དཀོན་མཆོག་གི་ རོག་བཤག་པ་གེ་ 
བཞེག་ཉི་གནང་མ། ཨུ་ཉུ་ཤོ་ དཀོན་མཆོག་ག་ འཆར་གཞི་གི་ཝ་ཆོ་ཝ། ཚེ་ངེ་སློ་མ་བ་ཀི་ ཨོ་ཉ་
ཀོར་གེ་ ཆས་ཨན་ཅ་ཨ་ཉི་ ཡིད་ཀ་ནམ་ཏོ་མ་ཝ་ ཡི་ཤུ་བྱོན་ཐན་ རོག་ཏེ་བ་ཀ་ པོང་ཀ་ཞུག་པ་ལ། 
ཉི་རོ་ཀི་གསུང་མ་ལ་ ན་ཧ་བ་ སྐྱིད་པུ་ ཨུན་ཆེན་དག་ཉི། དག་པ་ཀབ་ཉི་ རོག་ཏེ་བ་ཀི་ 
དོན་ཐོང་མ་ད་བུ་ ཐོང་ཉི་ རོག་ཏེ་ཐམས་ཅན་རང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཡོང་ཁེ་ཝ་ལ།
ན་ཧ་བ་ཧང་ཨ་ཉི་ ཡོང་ཁེན་ཅ་ཡ། ཇ་ག་ག་དང་དང་ བི་ག་གོད་ཅོ། ཉི་ན་ཤི་ ཇང་རང་གི་ཝ་ལ་ 
དག་ཉི་སེ་ལེ་ རེ་བེ། ཇང་ཐོབ་ཐན་གོད་ཅོ་ ཉི་ཇང་ཤོ་དོན་ མང་གི་ཝ་ལ་ ཨ་ཉི་ན་ཤི་སེ་ལེ་དག་
ཉི།
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ཨོམ་ཡི་ཤུ་ཨོ་ག་ཅ་ཡ།
ཡུ་ཧན་ན་ ༡༦, མཛད་པ་ ༡
ཡི་ཤུ་རོ་ཀ་ སློ་མ་བ་ཀབ་ཉི་ ཧབ་ཏང་མང་པུ་ཐུར་ ཞུག་པ་ལ།
རོག་ཏེ་བ་ཤོ་ནང་ཕེ་ཝ་ཨོ་ཕེ།
གི་ལ་ དེན་མེ། དག་པ་ཀབ་ཉི་ ཨོམ་ཤོ་ ཨོ་ག་ཅ་ཡ།
དྲི་བ་ལེག་པུ་གི་ལ་ རུད།
ཡི་ཤུ་གི་ གསུང་མ་ཅ་ ཇང་དི་ཁན་ཤོ་ ན་ཧ་དེན་གེ་ལེག་པུ་གི་ལ། ཧང་ཡ་དག་ནེ་ལ་ ཇང་མ་དི་
ནེ་ལ་ དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ མ་བྱོན་མ། ཇང་དི་ཉི་ཤ་ རོག་བྱོན་མེ། ཧང་ཡ་དག་ནེ་ལ་ ཇི་གི་རོག་ 
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ན་ཧ་བརང་ཀ་ ཀུན་ཏི་ལེ།
ཡི་ཤུ་གི་ སློ་མ་བ་ཀ་ ཨོ་ཐ་བ་ གསུང་ཉི་ ཆུམ་དེན་གེ་ རོག་ཞིང་ཁམས་ག་ཏན་ ནམ་ཅ་ཨ་ཉི་ 
མུག་པ་ནང་ཀ་ཏན་ བྱོན་མ་ག་ རོ་ཀ་སློ་མ་བ་ཀི་ མཇལ་བ་ལ། ཉི་མཁན་འགྲོ་ ཉིག་ཙིང་གི་
གསུང་མ་ལ་ ཡི་ཤུ་ཤོ་ ན་ཧ་བ་ཀེ་ ཞིང་ཁམས་ག་ཏན་ ནམ་པ་གི་ལ། ཉི་ནོང་ཐུར་ན་ཤི་ རོག་བྱོན་
མ་ག་ མཇལ་བ་པུརུས་ཀེན་ ཨ་ཉི་རང་ལོག་ཉི་ བྱོན་མེ་དག་ཉི།
ནོང་ཐུར་ དཀོན་མཆོག་ག་ སྲས་སྲས་མོ་ ཐམས་ཅན་ག་དེན་གེ་ ཡི་ཤུ་ལོག་ཉི་ བྱོན་མེ། ཨི་བི་གི་
དད་པ་ཨ་ཝ་ཐུར་ ཡི་ཤུ་རོ་ཀ་དེན་གེ་བཤག་ ཨ་དེན་གེ་ རོག་བཀའ་དྲིན་ཅང་མ་ཅ། རོག་ཡི་ཤུ་
ཀབ་ཉི་ དུས་ཏ་བུ་རང་ ཆོ་ལེ་ཉོང་པེ། ཉི་ཧང་གི་རང་ དཀོན་མཆོག་ག་ སྙིང་རྗེ་གེ་ ཨའི་བེརེ་བེ་ 
མར་བ།
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ཇང་བུ་ དཀོན་མཆོག་ཀབ་ཉི་ ཆོ་
ལེ་དེན་གེ་ ཇང་དཀོན་མཆོག་ག་ཟ་ རི་

ལེ་ཁེ་ལེ།

ཨུ་ཉུ་ཤོ་ ལེག་པ་གི་ལ་ ཇོན། ན་ག་ཚེ་ག་ ཐར་ཅད་པེ་ཁེ་ཁན་ ཐམས་ཅེན་གེ་ ཁག་ཆི་ལུ་རང་ 
ཨུ་ཉུ་གི་ལ། བའི་བལ་གེ་ཤོན་ཅ་ སྡིག་པ་གི་ ཨའི་དཀོན་མཆོག་གེ་ ཇང་ཀེན་ག་ བུན་ཅ་དག་ཉི། 
ཉི་ཨོ་ཐེན་བུ་ཤོན་ཅ་ ཧང་ཡ་དག་ནེ་ལ་ ཡི་ཤུ་ཤོ་ གཙོ་བོ་གི་ལ་དག་ཉི་ ན་ཧ་ནོ་ཝང་གི་
ཁ་དོག་ཐཱན་ དཀོན་མཆོག་གི་ རོག་གཤགས་པ་གེ་ ལོག་ཉི་བཞེངས་གནང་མ་དག་
ཉི་ ན་ཧ་སེམས་ཀ་ དད་པ་ཨ་ནེ་ལ་ ན་ཤི་ཐར་པ་ཉོང་པེ།།  ཧང་ཡ་དག་ནེ་ལ་ ན་ཧ་
སེམས་ཀི་ དད་པ་ཨ་ཝ་ཨ་དེན་གེ་ ན་ཧ་བ་དྲང་པུ་རིན་ཅ་གི་ལ། ཉི་ན་ཧ་ནོ་ཝང་གི་ཁ་

དོག་ཉི་ ན་ཤི་ཐར་པ་
ཉོང་ཅ་གི་ལ།། 
རོམ་ ༡༠༔ ༩ - ༡༠

ཇི་གི་ཞུ་ལེ་རེ་བེ། ཇི་གི་ཡི་ཤུ་ག་ 
དེན་མ་རང་ དད་པ་ཨན་ཅ།

ཉི་ལ་ ཨ་ཤི་ དཀོན་མཆོག་ག་ཞུ་ཁེ། རོག་ཧ་ལ་ཨ་ཉི་བུ་ ཨ་ཤི་ཞུ་ཁན་ཁེ་
པ་ ངེན་སེང་ཅ། རོ་ཀི་ཨ་ཧ་ སྨོན་ལམ་ སེང་ཅ་ ཉི་རོ་ཀི་ ཨ་ཧ་ལེན་གནང་ཅ། 

ཨ་ཤི་ཨོ་ཐ་ སྨོན་ལམ་ཏབ་ཀེ། 
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དཀོན་མཆོག་ཇི་གི་སྡིག་པ་ཅ་ ཨ་ཉི་ཇི་གི་སེན་ཅ། ཇི་གི་སི་ལེ་ག་ ངད་ཉི་ལའི་ མ་ལེག་པ་བ་
ཨ་ཝ་ཅ། ཇི་གི་ཟེ་བ་ལ། ཇང་བཀའ་དྲིན་ ཅང་གནང་ཤོ། ཇི་གི་སེན་ཅ་ ན་ག་སྲས་ཡི་ཤུ་ ཇ་
ག་སྡིག་པ་དེན་གེ་ བཤག་པ་གི་ལ། ཉི་རོག་བཤག་
པ་གེ་ ནན་ཞེང་ཉི་ གནང་མ་གི་ལ་ཨ་ཉི་ ཇི་གི་
དད་པ་ཨན་ཅ། ཡི་ཤུ་ཇ་ག་གཙོ་བོ་ཨ་ཉི་ ཇི་གི་
ཞུན་ཅ། ནན་གི་ཇང་ཕང་ཉི་ ན་ག་ཝག་ཙ་ ཅོད་ཉི་
གནང་མ་ཨ་དེན་གེ་ བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཉི་ཨོམ་ཇང་ 
ན་ག་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་གི་ ཕུང་ཉི་གནང་ཤོ། 
ཉི་ཤ་ ན་ག་ཆ་གནས་ཐ་ལེ་དེན་གེ་ ཚས་ཁན་ཤུག་ 
ཐམས་ཅེན་རང་ ཇི་གི་ཉོང་པེ། ཨ་མེན།
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ཡ་ཉི་ཨོམ་ཇང་དཀོན་མཆོག་ག་ ཝག་ཙ་
རི་ཝ་མང་གི་མོ།

ཐ་ཆེ་རང་རི་ཝ།

ཉི་ཨོམ་ དཀོན་མཆོག་ག་ཀོར་གེ་ མང་པུ་ཨ་ཉི་ སེ་
ལེ་དེན་གེ་ སྨོན་ལམ་ག་ རོག་ཀབ་ཉི་ཆས་ཨའི། ཉི་
རོ་ཀ་དཔེ་ཆ་ བའི་བལ་ལག་ཅོ།
དཀོན་མཆོག་གི་ ནན་ཀབ་ཉི་ བའི་བལ་ག་ཐུང་
ཀེ་ཨ་ཉི་ གསུང་གྲེ་ མཛད་ཉི་གནང་མེ། ཉི་ནན་
གི་ཨ་ལེ་ཁེ་ཁན་ ཁག་ཆི་ལུ་བ་བུ་ རོ་ཀི་ན་ག་

གསུང་ཉི་ གནང་
མེ།

དཀོན་མཆོག་
ཕང་པེ་ག་ སོ་ངོ་བ་ཀ་ ཡི་
ཤུ་ག་ ཡོར་ཀེ་ ཡེག་པེ་ག་ 
ཉི་རོག་ཏེ་བ་ཀ་ དཀོན་
མཆོ་ག་ སྙིང་རྗེ་དང་ 

སྟོབ་དབང་གེན་མེ་དེན་
གེ་ གི་ལ།

ཨོ་ཉ་བ་ཤོ་ ཧང་
གི་ལ་ཡ་ ཨ་པ། 

ཡི་ཤུ་གི་རོ་ཀ་ སློ་མ་བ་ཀ་ གསུང་མ་ལ་ ཨོ་ཉི་ཨ་དེན་གེ་ མི་རིགས་ཐམས་ཅན་
ག་ དིན་ཐཱན་ སློ་མ་ཅོད་ཅོ། ཉི་རོག་ཏེ་བ་ཀ་ ཡབ་དང་སྲས་ ཉི་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ག་མཚན་ག་ ཁྲུས་
གསོར་བི།། ཉི་ཇི་གི་ ན་ཧ་བཀའ་བི་ཁཱན་ ཐམས་ཅན་རང་ ཆ་གནས་ཐ་ལེ་དེན་གེ་ རོག་ཏེ་བ་ཀ་ ཡེ་ཉི་
བི། ཉི་འཛམ་གླིང་ ཇུ་ཀ་སག་པུ་རང་ ཇང་ན་ཧ་བ་ཀབ་ཉི་ཆོ་ལེ་དག་ཉི།།

མ་ཏི་ ༢༨༔ ༡༩ - ༢༠
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ཡི་ཤུ་ ཞིང་ཁམས་ག་བྱོན་དེན་གེ་ རོ་ཀི་ ཨ་ཧ་ དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ 
ཀུན་ཏིན་གནང་མ་ དམ་པེ་ཐུགས་ཉིད་གི་ ན་ཧ་བ་རིག་ཉི་ གནང་མེ་ ཉི་ཡི་
ཉི་གནང་མེ། ཉི་བརའ་ག་ཡེག་པེ་ག་ དེན་གེ་ དཀོན་མཆོ་ག་ག་ སྟོབ་དབང་

བུ་ གནང་མེ། 

ཇི་གི་ཇ་ག་ 
ཆ་རོ་བ་ཀ་ཡེག་

པེ།

ཉན་ཅོ་ལེ་ ཐམས་ཅེན་གེ་ 
ལེག་པུ་ཤོ་ ཨོ་མ་ཤ་ཇུང་མ། 
ཉི་ན་ག་ཚེ་ག་བུ་ཇུང་མེ་ རེ་
བེ། ཇི་གི་ ཨ་ཝ་པུརུས་ཀེན་
ཨ་ཉི་ ནན་གི་བུ་ དད་པ་ཨ་
ལེ་ རེ་བེ། སྨོན་ལམ་ ཏབ་ཅོ་ 

ཉི་དཀོན་མཆོག་གི་ ངེན་སེང་
པེ། རོ་ཀི་ནན་ཕང་ཅ། ཉི་རོ་ཀི་ 
ནན་བཀའ་དྲིན་ ཅང་ཉི་ རོ་
ཀ་ཝག་ཙ་ ཅོད་ནི་གནང་མེ།
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དཀོན་མཆོག་ག་དཔེ་ཆ་ག་གོད་ཅོ། ཉི་ཐམས་ཅན་

གེ་གསོལ་རབ་ཆི་ལུ་ ཡི་ཤུ་ག་ཀོར་གེ་ལམ་ཅོ།
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