གཞས་གདངས་འ ན་བ ར།

༄༅། ། ི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོ་ནི། ༸གོང་ས་༸ བས་མགོན་ ལ་དབང་ ་ ེང་བ ་ག མ་པ་ཆེན་པོས་བོད་ ི་ ལ་ས་ ་སའི་ ན་ ིས་ཁང་བ གས་ནས་མི་ལོ་ ིལ་པོ་བ ་
འཁོར་བའི་ ས་ཚགས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། བོད་ ི་ ན་ ིས་ཁང་གིས་ མ་པ་འ ་མིན་ ི་ཐོག་ནས་ ི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོ་ཁོར་མོར་ ས་ ན་ ང་བ ི་ ་ འི་ལས་རིམ་

འཆར་འགོད་གཏན་འབེབས་ ས་ཡོད། གཤམ་འཁོད་བ ་ ོན་ ི་གཞས་ཚག་དང་འཚམས་པའི་གཞས་གདངས་ཤིག་དགོས་པ་གཞས་གདངས་འ ན་བ ར་ལ་ གས་པར་
དགའ་བ ་ །

གཞས་ཚག

ོགས་པའི་སངས་ ས་ མས་ལ། ། མས་བ ེའི་ ོགས་རིས་མེད་ ང་། །
འ ོ་བའི་ ག་ ་གཅོད་མཁན།

།སངས་ ས་ ན་ ི་ ་མ། །
ག་བཅོས་ག ང་ ང་འ ིལ་བ། །ཉམས་ ོང་གནད་ ི་ ོམ་ ། །
བོད་ ལ་ ན་པའི་ཐོག་མ། ། ང་ ོང་ད ད་ ་ ི་ཤེས། །

གངས་ ོངས་ ལ་ཁབ་ཆེན་པོའ། ། ་ ན་ ན་ ི་མེས་པོ། །
གཙང་མོ་ཆབ་ ི་འགོ་ ངས།

། ན་པ་ ང་གི་ཐོར་ཅོག །
མཐའ་བཞིའི་ ལ་ཁབ་ ན་ ི། །མན་ངག་བོད་ལ་ ངས་ནས། །
གསོ་རིག་བ ན་པ་ ེལ་བའི། །ག ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། །

རིག་གནས་ ི་ལ་མཁས་ནས། །གསོ་རིག་ ལ་ ་བཏོན་ ང་། །
ང་ གས་ཤིང་ འི་ ོལ་འ ེད། ། ང་བ་ མ་ ལ་ གས་བཟང་། །
ན་ གས་ད ང་ལས་མཐོ་བ། །མཛད་ ེས་མཚ་ལས་ཟབ་པ། །
ར་ གས་ ིད་པའི་གངས་ ན། ། ར་མཁར་མཉམ་ཉིད་ ོ་ ེ། །
ལ་དབང་ ་པ་ཆེན་པོས། ། གས་པོ་རི་ཡི་ ེ་ལ། །
ན་ ིས་ ་ཚང་བ གས་ནས །མི་ལོ་ མ་བ ་ཉི་ ། །
ལ་དབང་ བ་བ ན་ ་མཚས། ། ལ་ས་ ་ ན་ཞིང་ལ། །
ན་ ིས་ཁང་ཆེན་བ གས་ནས། །མི་ལོ་བ ་ ག་འཁོར་ཡོད། །
ལ་དབང་བ ན་འཛན་ ་མཚས། ། ་གར་འཕགས་པའི་ ལ་ ། །
ན་ ིས་མེ་རོ་གསོས་ནས། །མི་ལོ་ང་ ་འཁོར་ཡོད། །
ན་ ིས་བ ན་པ་འ ིན་ལས། །འཛམ་ ིང་ཡོངས་ལ་ ས་སོ། །
ིང་བཞིའི་ ེ་འ ོ་ ན་ ིས། །དགའ་མ འི་བ ོད་ད ངས་ ལ་སོང་། །
ལ་མཆོག་བ ན་འཛན་ ་མཚ། །ད ང་ ངས་བ ད་ ར་ཕེབས་པའི། །
་ ོན་ད ངས་ ི་མཆོད་པ། ། ེ་འ ོ་ ན་ ིས་ལེན་ནོ །

༡

ཐེངས་འདིའི་གཞས་གདངས་འ ན་བ ར་ལ་གཞས་གདངས་ ོམ་པ་པོ་དང་། གཞས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཕོ་མོ་ ན་གཞོན་དང་། ་སེར་ད ེ་བ་མེད་པ་མི་

༢

གཞས་གདངས་ལ་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་ ེན་ནི། སེམས་ལ་ཞི་བདེ་དང་ངལ་གསོའ ་ཚར་ ང་ ེ་ བ་པ། དཔེར་ན། ཨ་རིར་གནས་བ གས་ ིང་ ་

༣
༤

༥

༦
༧
༨

༩

་ཞིག་བ གས་ ང་ཆོག

གཏོང་མཁན་ངག་དབང་མཁས་མཆོག་ལགས་དང་། ཨ་རིར་གནས་བ གས་ད ངས་ཅན་ ་མོ་ལགས། བལ་ ལ་ ་གནས་བ གས་ཨ་ནེ་ཆོས་

ད ིངས་ ོལ་མ་ལགས། ད་སིར་གནས་བ གས་བདེ་ཆེན་ཤག་བདག་ ས་ལགས་བཅས་ ི་གཞས་གདངས་དང་ ད་ཆོས་མ ངས་པ་ཞིག་དགོས།
འ ན་བ ར་ལ་ གས་ འི་གཞས་གདངས་དེ་མིའི་ངག་གི་ ད་གདངས་དང་ ན་ ་མཉམ་འདེགས་རོལ་ཆ་ཡོད་ ང་ཆོག་ལ། མིའི་ངག་གི་ ད་
གདངས་གཅིག་ ་ཡིན་ཡང་ཆོག

གཞས་གདངས་ མས་ ི་ལོ་ ༢༠༡༥ ་ ༡༢ ཚས་ ༡༠ འ ངས་མེད་ ན་ ིས་ཁང་གི་ཁ་ ང་ཐོག་འོད་ ེར་ (C.D) རམ། ཡང་ན། དོ་བདག་སོ་སོའ ་
ར་འ ིན་ (E-mail) ནས་ ན་ ིས་ཁང་གི་ ར་འ ིན་ (E-mail) ཐོག་ཐད་གཏོང་ ས་ ང་ ང་། དེ་མིན་ youtube བ ད་ ན་ ིས་ཁང་གི་ ར་

འ ིན་ལ་འ ེལ་མ ད་ (Link) ས་ ང་ཆོག་ །

གཞས་གདངས་འ ན་བ ར་ལ་ གས་མཁན་ མས་ ིས་རང་ཉིད་ ི་བ གས་ ལ་ཁ་ ང་དང་། མཚན་ཁ་གསལ་གཏོང་དགོས།

དམིགས་འ གས་ཚགས་ ང་ནས་གཞས་གདངས་ལེགས་པ་ག མ་གདམ་ ་དང་། གཞས་གདངས་ག མ་པོ་དེར་ཧིན་ ོར་ ༧,༠༠༠།༠༠ རེ་ ་
དགའ་ཐོབ་ །

བདམས་པའི་གཞས་གདངས་ག མ་ ི་ཐོག་ག ང་འ ེལ་གཞས་གདངས་གཅིག་བ ན་ནས་གཞས་གདངས་བཞི་ནས་མཐའ་མ་ ེ་ཏོག་ ེད་ །

ཨང་དང་པོ་ཐོབ་པའི་གཞས་གདངས་ ོམ་པ་པོ་དེར་གསོལ་རས་འཕར་ད ལ་ཧིན་ ོར་ ༣,༠༠༠།༠༠ ཡོད། (གལ་ཏེ་ག ང་འ ེལ་གཞས་གདངས་ཨང་
དང་པོར་ངེས་ཚ་དང་ཐོག་ གས་ ེ་ལེགས་འ ལ་འབབ་ ིས་འ ས་པ་ལས་ཨང་དང་པོའ ་དམིགས་བསལ་འཕར་འ ལ་མེད།) ད་ ང་ ོམ་པ་པོའ ་
མཚན་གཞས་དང་མཉམ་འགོད་ ་ ་མ་ཟད། གཞས་དེ་ ན་ ིས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་གཞས་ཤིག་ལ་གཏན་འབེབས་ ་ །

ཨང་དང་པོ་ཐོབ་པའི་གཞས་གདངས་ ོམ་པ་པོ་དེ་དང་ ག་རོགས་འགའ་ཞིག་ ི་ལོ་ ༢༠༡༦ ་ ༣ ཚས་ ༢༣ ཉིན་བོད་ ི་ ན་ ིས་ཁང་ ་མ ོན་

འབོད་ ེད་ ་དང་། དེ་ཉིན་ ་མ ོན་གཙ་བོ་ད ་བ གས་ཐོག་གལ་ཆེའི་ ་མ ོན་འཚགས་པའི་མཛད་ ོར་ ན་ ིས་ཁང་གི་ ་གཞས་དེ་འ ལ་ འི་
གོ་ བས་ཡོད།

༡༠ བ ་ ོན་གཞས་གདངས་གཏན་འབེབས་ ང་ ེས་ ་གཞས་དེའི་བདག་དབང་ཆ་ཚང་ ན་ ིས་ཁང་ལ་ཡོད།
བོད་ ི་ ན་ ིས་ཁང་ནས།། ི་ལོ་ ༢༠༡༥ ་ ༡༡ ཚས་ ༡༡ ཉིན།།
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