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ཁོ་ཚ�ས་ནང་�་བ�་བའི་�བས་

�་ཡེ་�་དེ་ན་མེད་པ་རེད།



་�ད་མེད་ཅིག་བང་སོའི་འ�མ་�་ལངས་ནས་�་

བ།ཡེ་��་ཁོ་མོའི་�ོགས་�་མངོན་�ང་། ཁོ་མོ་

དགའ་�ོའི་ངང་�ིར་�གས་ཡོང་ནས་དགེ་�ག་

གཞན་དག་ལ་བཤད་།"་ཡེ་�་གསོན་འ�ག་ཡེ་

�་འཆི་བའི་ནང་ནས་�ར་གསོན་�ང་།་"



ཅང་མ་འགོར་བར་ཡེ་�་�ོབ་མ་མ�ན་�་ཡོང་ནས་ཁོ་ཚ�ར་

བ�་�་ཁོ་ཚ�འི་དེ་ལ་སེན་མོ་པར་�ི་ལག་པ་། ངོ་མ་ཡེ་�་གསོན་པོར་

བ�ད་སོང་།ཁོས་ཕེ་�ར་ལ་བསམ་ཤེས་མི་ངོས་འཛ�ན་། པར་མ་ཟད་

།ཁོའི་དགེ་�ག་ལ་བཤད་�ས་ཏེ་ཁོའི་དོན་དག་ཚང་མ་མི་རེ་རེར་

བཤད་། དེ་ནས་ཁོ་�ིར་ཁོའི་�ར་�ོད་སའི་�་�ལ་།



འདས་ལོག་�ས་ཆེན་དང་པོ

དཀོན་མཆོག་གི་�ད་ཆའི་གཏམ་�ད་ཅིག་རེད།དམ་པའི་ག�ང་རབ

ཤེས་�ོགས་�ང་བ

འ�ིན་བཟང་26-28།��་ཅ་���་ད�ིན་22-24དང་།

�འེ་ཧན་���་ད�ིན་13-21།

“�ོད་�ི་�ད་ཆའི་འ�ག་�ོ་ནས་འོད་ཟེར་འ�ོས།.”

�ན་�ོམ་ 119:130
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�ོགས་པ་



དམ་པའི་ག�ང་རབ་འདསི་ང་ཚ�་ལ་ང་ཚ�་

གསར་གཏོད་�ེད་མཁན་�ི་�་བཤད་པ་དང་། ཁོས་�ོད་�སི་ཁོ་ངོ་ཤེས་ན་འདོད།

�་ཡིས་ང་ཚ�ས་�་བ་ངན་པ་�བ་པར་�ིག་པ་ཞེས་བ�ོད། �ིག་པའི་ཉེས་ཆད་ནི་འཆི་�་རང་ཡིན། འོན་�ང་། 

�་ནི་�ོད་ལ་�མས་པས་ཁོས་ཁོ་རང་གི་�་གཅིག་�་ཡེ་�་མ་�་ཀ་�་�མ་�ེང་�་ཤི་ནས་�ོད་�ི་ཆེད་�་ཉེས་ཆད་

ཕོག་པ་རེད། �ེས་�་ཡེ་�་མ་�་ཀ་�ར་སོས་ཏེ་ཞིང་ཁམས་�་ལོག་པ་རེད།   གལ་ཏེ་�ོད་ཉིད་ཡེ་�་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་

ན།�ོད་�ིས་ཁོ་ལ་�ིག་པར་�་ཡངས་གཏོང་རོགས་�ས་དང་། ཁོ་ཡིས་ཉེས་ཆད་�་ཡངས་�་གཏོང་ངེས།  

ཁོ་�ོད་�ི་ནང་�་�གས་དགསོ། �དོ་ཉིད་ཁོ་དང་ནམ་ཡང་མཉམ་པོར་གནས་དགོས།

གལ་ཏེ་�ོད་�ིས་འདི་དག་བདེན་དནོ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ན། �ོད་�ིས་�་ལ་འདི་�ར་ཤོད།  �ིང་ཉེ་བའི་ཡེ་�་

ལགས། ངས་�ེད་ཉིད་�་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ངའི་�ིག་པའི་ཆེད་�་ཤི་བའི་མི་ཞིག་�་འ�ར་བ་རེད།  

ད་�་�ེད་�ར་སོས་པ་རེད། �ེད་ཉིད་ངའི་ཚ�་�ོག་གི་ནང་�་འ�ལ་ཏ་ེངའི་�ིག་པ་ལ་ཡི་རངས་�ེད་རོགས། འདི་�ར་

ན་ང་ལ་ཚ�་�ོག་གསར་པ་ཡོད། ད་�ང་ཉིན་ཅིག་ལ་�ེད་དང་མཉམ་པོར་གཏན་�་གནས་པ་དང་།�ེད་ལ་བཀའ་བ�ིས་

ཏེ་ང་ལ་རོགས་རམ་�ེད་རོགས། �ེད་�ི་�་�་ནང་བཞིན་�ེད་�ི་ཆེད་�་འཚ�་བར་�ོན།   ཨ་མན།

ཉིན་�ར་དམ་པའི་ག�ང་རབ་བ�གས་ནས་�་དང་�ེང་མོལ་�ེད།
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