ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

རང་གི་གསལ་བཤད།
མཚན་
ེས་ཚེས་
ག$ས་
(ེད་འོག་
)ོང་ཁག་
ད་,ོའི་གོ་གནས་

:
:
;
;
:
:

ོན་པོ་མི་འར་ོ་ེ།
༡༥.༧.༡༩༦༠།
རང་གཞིས་མཁར།
བསམ་མཁར།
བ*ིས་+ང་།
ནང་-ིད་དང་-ོལ་འཛིན་ོན་པོ།

ཤེས་ཡནོ །
༡༩༩2-༡༩༩༤
༡༩༨༧-༡༩༨༩

:
:

༡༩༨༢-༡༩༨༥
༡༩༨༠-༡༩༨༢
༡༩༦༩-༡༩༧༩

:
:
:

ཀེ་ན་ཌི་7ན་8ིས་ཞིབ་གཞི་ཚོགས། ༼8ིས་ཞིབ་;ི་མཐོ་རམི ་གོང་མའི་ཤེས་ཚད༽
?་གར་8ིས་ཞིབ་དང་8ིས་ལས་ཞབས་ཏོག། ༼8ིས་ཞིབ་དང་ དAལ་ལས་
འཛིན་ོང་གི་ དམིགས་བསལ་Bབོ ་Cོང་།
ཤ་ཧིད་F་Gད་སིང་ མཐོ་རིམ་Bོབ་H། དི་ལི་གIག་ལག་Bོབ་H།
ཤེས་རབ་8ེ་མཐོ་རམི ་Bོབ་H་འོག་མ།
ཤེས་རབ་8ེ་མི་སེར་Bོབ་H།

:
:
:
:
:
:

)ོང་བདག་ བ*ིས་+ང་།
)ོང་བདག་ མོང་+ར།
ཡོངས་Mབ་8ིས་ཞིབ་ལས་རོགས། ?ལ་གNང་8ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།
ཡོངས་Mབ་8ིས་ཞིབ་འོག་མ། ?ལ་གNང་8ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།
8ིས་ཞིབ་གཙོ་འཛིན་ལས་རོགས། ?ལ་གNང་8ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།
8ིས་ཞིབ་གོངམ། ?ལ་གNང་8ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

ཉམས་Kངོ ་/ལས་གཡོག།

Cོང་བར།
༧/༥/༠༦ - ༡༤/༧/༠༦

:

༢༤/༢/༠༥ - 2/༩/༠༥
༡༡/2/༠༢ - ༡༡/༩/༠༢
༢2/༨/༩༩ - 2/༩/༩༩

:
:
:

༩/༩/༩༨ - ༡/༡༠/༩༨

:

༡༠/2/༩༧ - ༢/༧/༩༧

:

༢༧/༤/༩༤ - ༢༩/༤/༩༤

:

༢༥/༤/༩༤ - ༢༦/༤/༩༤

:

2/༡༢/༡༩༩2
༡/༤/༨༩ - ༡/༨/༨༩

:
:

Pོག་ཐགོ ་གNང་ོང་དང་ དབང་ཆ་Rིར་Sལེ ། ?་གར་ ཧའི་ཌ་Tད་དང་
བེང་ལོར།
སོ་ནམ་ཞིབ་འཚོལ་དང་?་བེད་Cོང་བར། ༼ཏ་ཀི་ཀ་བ་Uོམ་Vེ་ ཇ་Xན།༽
8ིས་ཞིབ་Cོང་བར་ལས་རམི ། ༼?ལ་ཡོངས་8ིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་ བེ་ཇིང་ ༽
Uིམས་བཟོ་དང་Uིམས་དོན་ཟིན་འགོད་;ི་ཐབས་ལམ་Cོང་བར། ༼Uིམས་གོང་
ཐིམ་Zག༽
དAལ་འ[ེལ་དང་ དAལ་\ི་གནས་གོང་8ིས་ཞིབ་;ི་ ?ལ་]ི་Cོང་བར།
?ལ་ཡོངས་8ིས་ཞིབ་ཡགི ་ཚང་ ^ོན་_ན་ $་ཀ༽ེ
བ་དོན་རིམ་`གས་8ིས་ཞིབ། ༼ཇ་Xན་- སི་ག་aར་
མཉེན་ཆས་འbལ་རིག་Sེལ་ཁང་༽
མི་cོབས་འཛིན་ོང་གི་ཕན་eས་8ིས་ཞིབ། ༼ཀེ་ན་ཌི་7ན་ 8ིས་ཞབི ་གཞི་ཚོགས།
fོན་ཊ་རིའོ་ ཀེ་ན་ཌ༽
དོན་hིན་ཅན་\ི་jན་N་དང་8ིས་ཞིབ། ༼ཀེ་ན་ཌ་ ཡོངས་Mབ་8ིས་ཞབི ་ཡིག་ཚང་།
ཨོ་ཊ་ཝ་ ཀེ་ན་ཌ༽
བ་དོན་mོད་ལེན་རིག་8ལ་ལས་རམི ། nོས་cོན་ལས་ཁང་ ཨོ་ཊ་ཝ་ ཀེ་ན་ཌ།
?་གར་བདག་ོང་ཞབས་ཏོག། ༼^ལ་F་oར་ pསི་ཏི་རི་
?ལ་ཡོངས་བདག་ོང་Sེལ་ཁང་། q་r་རི་ ?་གར༽

?ལ་ཡངོ ས་དང་?ལ་]འི ་ི འoས་ཚགོ ས་ས་ོ སའོ ་ི འsས་མ།ི
༡༩༩2-༡༩༩༥
: t་རི་u་Pོག་མེ་ལས་འཛིན་\ི་ བཀོད་ཚོགས་མདོ་ཆེན།
༡༩༩2- ད་vན་
: ཀེ་ན་ཌི་7ན་ ཀམ་པི་རི་ཧེན་སིབ་;ི་འsས་མི།
༡༩༨༧- ད་vན་
: ?་གར་8ིས་ཞིབ་དང་8ིས་ལས་འsས་མ།ི

༢༠༠2-༩/༢༠༠༧
༡༩༩2-༡༩༩༤
༡༩༩༨-༢༠༠༢
༡༩༩༧-༡༩༩༩
༢༠༠༤-༢༠༠༧
༢༠༠༦-༩/༢༠༠༧
༢༠༠༦-༢༠༠༧
༢༠༠༨- ད་vན་
༢༠༠༨ `།
༢༠༠༨- ད་vན་
༢༠༠༩- ད་vན་

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ཆོས་མsན་ཚོགས་པའི་Uི་འཛིན།
ཨོ་ཊ་ཝ་ ནང་པའི་མsན་ཚོགས་;ི་དAལ་གཉེར།
འwག་ཊེ་ནིསི་ཚོགས་པའི་ མཉམ་འ[ེལ་xང་ཆེན།
དགའ་མsན་Zན་ཚོགས་ཚོགས་པའི་དAལ་གཉེར།
?ལ་ཡོངས་ཚོགས་འoའི་ནང་ གNང་གི་ y་ཚབ།
བ*ིས་+ང་8ེད་རིགས་ཚོགས་པའི་Uི་འཛིན།
བ*ིས་+ང་nོང་Vེ་ལས་འཛིན་\ི་U་ི འཛིན།
ཆོས་Vེ་zན་ཚོགས་;ི་Uི་འཛིན།
ཨེན་ཨེསི་སི་སི་སི་གི་ sགས་mོ་ལས་རིམ་ཚོགས་uང་གི་Uི་འཛིན།
*ོང་གསར་,ག་)ོང་ཉམས་གསོ་ལས་འ{ལ\ི་Uི་འཛིན།
?ལ་ཡོངས་|ེན་ངན་འཛིན་ོང་དབང་འཛིན་\ི་Uི་འཛིན་འགོ ་མ།

?ལ་]འི ་ི ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡདོ པ།
༡༠-༡༩༩༧
: མངོན་མཐོའི་8ིས་ཞིབ་;ི་ ཨེ་ཤི་7ན་ལས་ཚོགས་;ི་ ཞལ་འཛོམས་ཐངེ ས་༧
པ་དང་ ?ལ་]ིའི་nསོ ་འཛོམས་ཐངེ ས་༦ པ།
༠༡-༡༩༩༤
: ཀེ་ན་ཌ་ ཨོ་ཊ་ཝ་`་ མདོ་ཆེན་དང་འཛིན་ོང་པའི་ཞལ་འཛོམས།
༡༢-༡༩༩2
: ཀེ་ན་ཌ་ ཨོ་ཊ་ཝ་`་ ཡོངས་Mབ་8ིས་འཛིན་པའི་nོས་འཛོམས།
༡༡-༡༩༩2
: ཀེ་ན་ཌའི་ ལོ་བcར་?ལ་]འི ི་nསོ ་འཛོམས།
ཨོ་ཊ་ཝ་`་ ཡོངས་ཚང་8ིས་ཞིབ་གཞི་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས།
༡༡-༡༩༩༢
: ཨ་མི་རི་ཀ་ ནི}་ཡོག་`་ འཛམ་Pིང་]ི་ཚོགས་ ཡོངས་Mབ་ཞལ་འཛོམས།
༡༠-༡༩༩༢
: $་ཨེསི་ཨེ་ ཝ་ཤིང་ཊོན་`་ མངོན་མཐོ་8སི ་ཞིབ་གIག་Vེའི་ ?ལ་]ིའི་zན
འཛོམས་ཐེངས་༡༤ པ།
༡༠-༡༩༩༠
: སའི་པརསི་ ནི་ཀོ་སི་ཡ་`་ དAལ་ལས་འཛིན་ོང་གི་ མཁས་ཚོགས་ཞལ་
འཛོམས།

དམིགས་བསལ་~བ་འ[ས་ང་
ང་བ་/གས་མ་ཐབོ ་ཡོདཔ།
༡༽ མོང་+ར་?ལ་པའོ ི་ཞིང་`་ y་འཁོར་zན་?ས་མས་ཞལ་བNགས་ཐོག་`་ ?ལ་ཡོངས་oས་ཆེན་མཐར་འMོལ་ཅན་ེ་
བ8ི་ང་ང་བ་ལས་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གསི ་ ཞི་བའི་མི་སེར་དང་ ག་Vེ་v་`་གཟེངས་བcོད་གས་མ་གནང་ཡི།
༢༽ ?ལ་པོའི་ཞིང་`་ འwག་?ལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ མོང་+ར་\་ི མི་སེར་v་དང་མཉམ་ 8་Uིམས་ཆནེ ་མོའི་ཟིན་[ིས་ ོར་
nོས་བན་གནང་བའི་ཞལ་འཛོམས་མཐར་འMོལ་ང་ཡོད།
2༽ མི་ེ་*ོང་གསར་དཔོན་Bོབ་མཆོག་གསི ་ t་རི་u་Pོག་མེ་ལས་འ{ལ་ འགོ་འེད་གནང་བའི་ེན་འ[ེལ་བ8ི་ང་
ལེགས་པར་མཐར་འMོལ་~བ།
༤༽ མོང་+ར་ ཝེ་རིང་ལ་`་ xང་ཁག་གསར་པ་ ལེགས་པར་གཞི་བIགས་~བ་ཡོད།
༥༽ འཆར་གཞི་མེད་པའི་ལས་རམི ་ཐོག་ལས་ ེངས་མཁར་(ེད་འགོ ་ནང་ འsང་u་ཀི་ལ་ོ མི་ཊར་༢༨ བཏོན་ཡོདཔ་དང་
ཆར་u་བ་]ོད་འབད་ནིའི་ལས་རིམ་ འགོ་བIགས་ཡོད།
༦༽ ?ལ་གNང་8ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ Vེ་ཚན་འགོ་འཛིན་འབད་Rག་Rིད་N་ བས་ ]ི་ལོ་༢༠༠༢ `་ ལས་Vེ་ཁག་ལས་
དAལ་*མ་ས་ཡ་༩.༩༧ བ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་`་ གས་མ་ཐོབ་ཡོད།
༧༽ མོང་ ར་དང་ བ*ིས་+ང་གཉིས་`་ Bོབ་H་ཆ་མཉམ་ནང་ Bོབ་bག་གི་ཕན་བདེ་ལས་རིམ་གཞི་བIགས་འབད་བའི་ཁར་
ཨ་`་ཆ་མཉམ་ Bོབ་H་ནང་ངེས་པར་བIགས་པའི་ལམ་`གས་འགོ་བIགས་ཡོད།
༨༽ བ*ིས་+ང་)ོང་ནང་ ?ལ་བའི་བཀའ་འར་ཆེན་མོ་ ཐེངས་དང་པ་གས་ོག་གནང་ཡོད།
༩༽ ]ི་ལོ་༢༠༠༤ `་ འwག་`་?ལ་གNང་8ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་\ིས་ བ་དོན་འbལ་རིག་8ིས་ཞིབ་;ི་ ལས་ེད་ཚོགས་uང་
གི་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འེན་འཐབ་ནི་`་ འགན་འརགཙོ་བོ་འབག་ཡོད།
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