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Message from His Holiness Taklung Tsetrul Rinpoche
(English Translation of the Message)
The benefactor and protector of the people of the era of the rampant
five degenerations, the fourth Buddha of this fortunate eon, attained
enlightenment under the Bodhi Tree in Bodh Gaya. In this deeply sacred
place, the ordained monks, nuns and tantric practitioners have gathered in
order to offer immense material and visualized offerings to the buddhas and
their spiritual sons. I greatly appreciate that the continuous progress of the
Ngagyur Nyingma Monlam (World Peace Prayer Ceremony) has occurred
without any obstacle, in order to pacify the suffering of all beings and to attain
the ultimate level of omniscience, which is of course an achievement of great
merit. I aspire that this World Peace Prayer Ceremony will continue until
the end of samsara, untainted by obstacles and increasing year by year. All
of the gathered practitioners should have especially good inner motivation
and outer conduct in accordance with the explanations in the sutras, tantras
and their commentaries, and mainly focus on undertaking good conduct that
is not mingled with the eight worldly concerns. Building upon this, one’s
practice should be based on the ‘three perfect principles’ (the motivation of
bodhicitta to prepare, the view of emptiness during the main practice, and
the dedication of merit to conclude) and one should try to benefit others in
every possible way.
At the request of the Ngagyur Rigzod Editorial Committee, Taklung
Tsetrul Rinpoche sent this message from Shimla Dorjidak Monastery on 5
October, 2015.
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Message from the President of the Nyingma Monlam Chenmo International Foundation
(English Translation of the Message)
With respect, I extend my heartfelt greetings to both sections of the
sangha—monastic and tantric—and the lay practitioners who have assembled
for the 27th Annual Nyingma World Peace Ceremony.
Generally, the annual Nyingma Monlam Chenmo is playing a vital role
in benefiting the Buddhadharma and all beings by pacifying the deteriorating
signs of the times, such as illness, famine, casualties, natural disasters and
the harm of the four elements, that are steadily growing all over the world in
this period of the extension of the five degenerations, and connecting beings
to the enjoyment of ultimate peace and happiness. Seeing that this is so, the
former eminent masters have established and managed the continuation of
the Nyingma World Peace Ceremony through great hardship and it truly has
been a very successful event in all aspects to the present day.
And so, the most important thing I see is to continue holding this
ceremony according to the former noble masters’ wishes and their kind
guidance and advice. As the president of Nyingma Monlam Chenmo
International Foundation, I would like to thank everyone who has worked
tirelessly with pure intention to accomplish their responsibilities without any
hindrance. Lastly, I request all of you to cooperate in the skillful maintenance
of this ceremony going forward.
At the request of the Ngagyur Rigzod Editorial Committee, Gyang Khang
Khentrul Rinpoche sent this message on 27 September, 2015.
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Practical Advice for Monastics

~Jamgon Mipham Rinpoche~
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Having paid homage to my teacher,
Mañjughosha,
I will say a few sensible words to my close
friends:
If I were to speak profound words, they
may be understood, but they are difficult
to practice.
Words are not that hard to understand, are
they?
The abundant food you eat turns into a
pile of shit.
The body you sustain gives way to old age,
sickness, and death.
Doesn’t it make sense to take only the food
that you need to live
And make this opportunity of a human life
meaningful?

A lot of talk spins the wheels of distraction.
The tumult of desire and anger disturbs
the mind.
All such prattle is utterly pointless.
Doesn’t it make sense to put effort into
reciting texts with great purpose?
There is no end to the flow of thoughts;
You fool yourself, like doing business in a
dream.
Doesn’t it make sense to let go of these
meaningless waves of sorrow
And meditate with one-pointed
concentration?
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Amassing wealth makes you desperate
and stingy;
It brings the stress of acquiring, protecting,
and losing.
As much as you make, it will certainly be
left behind.
Doesn’t it make sense to let go of wealth
and practice the sacred Dharma?
With a large family, it is difficult to guard
your mind and take care of a home.
A family brings much misery and pain.
No matter how long you’re together, the
end is separation.
Doesn’t it make sense to let go of samsara
and stay in a solitary place?

As much as you indulge in sleep, games,
beer, and sex,
The more you’ll desire them as time goes by.
The more you avoid them, the less power
they have over you.
Doesn’t it make sense to maintain a
healthy balance?

All the attractions of samsara are futile:
The more you get, the more you crave,
satisfaction never found.
Knowing this, those who leave them
behind and rest their minds at ease
Have happiness exceeding that of gods and
highest kings.
When too distracted by the flavour of the
eight worldly concerns,
You become dazed by these demons and
stray from the Dharma—
As the flashing drama of this life fades out,
You’ll be summoned by unbearable regret.
Death is unstoppable—it is everyone’s fate.
The time of death is uncertain—this too is
shared by all.
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ཀྱེ་མ་བག་མེད་ངང་དུ་མ་སྡོད་ཅིག།

འདུས་སྡེའ་ི བཅའ་ཁྲིམས་རང་དོན་མཛེས་རྒྱན་ཡིན།།
བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པ་ལམ་གྱི་རྩ་བར་བསྔགས།།

ཡོན་ཏན་སློབ་པ་རང་ཉིད་ཕུན་ཚོགས་རྒྱུ།།

དེ་གསུམ་དང་དུ་བླངས་ན་བདེ་ལེགས་འཕེལ།།
དམ་པའི་ཆོས་འདི་སྟོན་པ་མཆོག་གིས་ཀྱང་།།
སྐུ་སྲོག་ལན་མང་བཏང་ནས་བཙལ་བ་ཡིན།།
ཐོས་ན་དོན་ཆེ་འདི་དང་འདྲ་གཞན་མེད།།

ཐོས་དུས་ལེགས་པར་ཉན་ན་མི་འཐད་དམ།།

ཚེ་གཅིག་ཆོས་ལ་བརྩོན་པར་མ་ནུས་ཀྱང་།།

རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་ཞུགས་པའི་དོན་གོ་ལ།།

མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་ཉམས་ལེན་སྣ་རེ་ཙམ།།
དུས་དང་རྒྱུན་དུ་ཅུང་ཟད་བརྩོན་ན་འཐད།།

མེ་སྤྲེལ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ལ་མི་ཕམ་པས་བྲིས་པ་

མངྒ་ལཾ།
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After dying, you helplessly follow the path
of your karma.
Isn’t now the time when you’re in control?

It is impossible not to care for yourself.
Since everyone wants to be happy, the
Victorious One taught
The method for achieving this goal.
Alas! Don’t just waste your time carelessly!
Monastic discipline is a beautifying
ornament that benefits you,
Relying on a spiritual friend is exalted as
the root of the path,
And education brings forth your own
fulfilment.
When you take up these three, happiness
and goodness will flourish.

To seek out this sacred Dharma,
The Supreme Teacher gave up his life
many times.
There is nothing more meaningful to learn
than this.
Isn’t it reasonable to listen well when you
study it?

Even if you are not able to pursue the
Dharma your entire life
To begin to engage the Victorious One’s
teaching,
It is reasonable, from time and time, to put
some effort
Into a few practices from the path of sutra
and tantra.

English Translation Source: “Jamgon
Mipam: His Life and Teachings”, Douglas S.
Duckworth, Shambhala Publications, 2011.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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བློ་ཚོད་དང་མཐུན་པའི་བསླབ་བྱ་ཉུང་ངུ་།

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་བཀའ་

དྲིན་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གཏེར་ཆེན།

དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་

མ་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན་ནོ། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་།

དད་པ་

དང་མོས་གུས། བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་

བརྩེགས་པའི་ཐ་མ་འགྱེལ་བ་ཨེ་ཡིན་ཡུལ་མཁར་དང་རྫོང་
གཞིས་ཞིག་པའི་གྱང་ཧྲུལ་ལ་ལྟོས། གཉེན་ཉེ་འབྲེལ་ལ་སྙིང་
པོ་ཨེ་འདུག་བུ་ཚས་ཕ་མ་སྒོ་ལ་འདོན་ཚུལ་ལ་ལྟོས།

དགྲ་

སྡང་བ་ལ་ངེས་པ་ཨེ་འདུག་ཕ་གསོད་ཀྱི་ཤ་བ་དང་གཉེན་

ཚན་སྦྲེལ་ལུགས་ལ་ལྟོས། སྟོབས་སྙན་གྲགས་ལ་སྙིང་པོ་ཨེ་

ཆེ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་དུས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་

འདུག་ཁོང་སྡེ་དཔོན་ཁས་དྲག་ཅན་ཚོ་ཤི་ལུགས་ལ་ལྟོས།

ཕྲ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཚད་དང་གྲངས་ལ་སོམས།

ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ལ་སྙིང་པོ་ཨེ་འདུག་ཁོང་ཕྱུག་པོ་སེར་སྣ་

བརླབ་ཏུ་གསོལ། དེ་ཡང་རང་རེ་རྣམས་སྤྱིར་མི་ཡི་ལུས་འདི་

ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་རྙེད་དཀའ་བ་དབྱར་གསུམ་གྱི་འབུ་སྲིན་
སྒོས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་བར་དཀའ་བ་མཐའ་

འཁོབ་ཀྱི་སྐྱེ་བོའ་ི གྲངས་ལ་ལྟོས།

ཡང་སྒོས་དལ་འབྱོར་

ཚང་བའི་རྟེན་བཟང་འདི་ཉིད་འཐོབ་དཀའ་བ་རང་གཞན་སྐྱེ་

བོ་ཀུན་ཀྱི་བསམ་སྤྱོད་ལ་ལྟོས། ཚེ་སྔོན་དཀར་ནག་གི་ལས་

ཅི་བསགས་ད་ལྟའི་རྣམ་སྨིན་གྱི་ལུས་འདི་ལ་དྲིས། ཕྱི་མར་

མངོན་མཐོའི་རྟེན་བཟང་ཨེ་རྙེད་ད་ལྟ་རང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་

དྲིས། སྐྱེས་པའི་མཐའ་ལ་འཆི་བ་ཨེ་ཡོང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མི་རུས་

ལ་དྲིས། འདུས་པའི་ཐ་མ་འབྲལ་བ་ཨེ་ཡིན་ཚོང་འདུས་ཆེན་

པོའ་ི མགྲོན་པོ་ལ་ལྟོས། འབྱོར་པའི་ཐ་མ་རྒུད་པ་ཨེ་ཡིན་སྡེ་

དགོན་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་སྟོང་ཤུལ་ལ་ལྟོས། མཐོན་པོའ་ི

ཐ་མ་ལྟུང་བ་ཨེ་ཡིན་དེང་སང་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ལ་དྲིས།

མངའ་ཐང་དང་འཁོར་སློབ་ལ་སྙིང་པོ་ཨེ་འདུག་འབངས་ཀྱིས་
རྒྱལ་པོ་དང་སློབ་མས་བླ་མ་གསོད་ཚུལ་ལ་སོམས།

ཟས་

ཅན་ཚོ་ཤི་ཤུལ་ལ་ལྟོས། རིགས་གཟུགས་ལང་ཚོས་དྲེགས་
པ་ལ་སྙིང་པོ་ཅི་འདུག་ཁོང་མཛེས་མ་ཚོ་ཤི་བའི་རོ་རུལ་ལ་
ལྟོས།

དཔའ་རྟུལ་སྙིང་ཤེད་ཅན་ལ་སྙིང་པོ་ཨེ་འདུག་འཆི་

ཁར་བྲང་ལག་འཐབ་ལུགས་ལ་ལྟོས། གཡོ་ཁྲམ་ནོར་གསོག་

མཁས་ལ་སྙིང་པོ་ཨེ་འདུག་རྙེད་ཚད་རྐུ་ཞིང་གསོག་པའི་བྱི་
བ་མཇུག་རིང་ལ་ལྟོས། ནམ་འཆི་ངེས་བཟུང་མེད་པ་ད་ནང་
སྐྱེས་པའི་བྱིས་པ་དོ་ནུབ་ནས་དུར་དུ་སྦ་བ་ལ་ལྟོས།

ལས་

འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པ་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་གི་སྣང་ཚུལ་
ལ་ལྟོས། ཚེ་སྔོན་བསོད་ནམས་མ་བསགས་པ་རྒྱལ་པོའ་ི བུར་

སྐྱེས་ཀྱང་སྤྲང་དུ་འགྲོ་བ་ལ་ལྟོས། སྔོན་གྱི་ི སྦྱིན་འབྲས་སྨིན་
པ་རྣམས་སྤྲང་པོའི་བུ་ཡིན་ཡང་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བླ་མ་དཔོན་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

བྱེད་པ་ལ་ལྟོས། གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཅི་

འདུག་རང་གི་ལུས་སེམས་ལ་དྲིས། ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་

ལ་བཟོད་གླགས་ཨེ་འདུག་ཚེ་ཤན་པའི་མདུན་སར་བཅིངས་
པའི་དུད་འགྲོ་ལ་ལྟོས། འཁོར་བར་ངེས་འབྱུང་མ་སྐྱེས་པ་ཚེ་

སྟོད་དགེ་བཤེས་ཡིན་ཡང་ཚེ་སྨད་རྔོན་རྐུན་གྱི་དཔོན་པོ་བྱེད་

པ་ལ་ལྟོས། ངེས་འབྱུང་གཤའ་མ་སྐྱེས་ན་ཆོས་མིན་གྱི་བྱ་བ་
སྤངས་ཏེ་རྩེ་གཅིག་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་

གྲུབ་པ་བཀའ་གདམས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་ལྟོས།
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ངེས་དོན་གྱི་གནད་གཅིག་པས་གྲུབ་མཐའི་ཆགས་སྡང་དང་

ཆོས་སྤོང་གི་ལས་མི་གསོག་པ་འདི་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ཤེས་
བྱའི་གནས་ལ་མཐའ་དང་མུ་མེད་དེ་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པ་

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན། བྱིས་པ་སོ་

སོའ་ི སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ཙམ་དུ་འབད་ཀྱང་ཤེས་བྱའི་མཐའ་
རྒྱ་ཆོད་པ་མི་འོང་།

ལ་སྦྱར་བ་གནད་ཡིན།

དེ་བས་རང་གིས་གང་ཤེས་པ་དེ་རྒྱུད་
རང་གི་རྒྱུད་ལ་མ་སྦྱར་ན་སྡེ་སྣོད་

གསུམ་བློ་ནས་འཆད་ཤེས་ཀྱང་ཕན་མེད། ཉམས་སུ་ལོན་

རང་རྒྱུད་ལ་དད་པ་མེད་ན་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་བཞུགས་

ན་བསམ་པ་བཟང་པོས་ཡིག་དྲུག་བསྒྲངས་པ་འདི་ཁོ་ནས་

ཉེ་རིང་མེད་པ་རྒན་མོའི་ཁྱི་སོ་ལས་རིང་བསྲེལ་བྱུང་ཚུལ་ལ་

ཐ་མ་ད་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་ཁམས་གསུམ་གྱི་འཁོར་བའི་རྒྱ་

ཀྱང་སྐྱོབ་མི་ནུས་པ་གཅུང་ལྷས་བྱིན་དང་ལེགས་སྐར་གྱི་ལོ་
རྒྱུས་ལ་ལྟོས། དད་པ་ཡོད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལ་
སོམས།

དགེ་བའི་ི བཤེས་ཀྱིས་ཟིན་པས་འཚེངས་པ་རྒྱལ་

པོ་རྐང་ཁྲ་དང་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྟོས།

སྡིག་པའི་

གྲོགས་ཀྱིས་ཕུང་པ་རྒྱལ་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ་དང་བྲམ་ཟེ་
སོར་ཕྲེང་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྟོས།

དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་མ་སོང་གི་ཁྱད་པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པ་དང་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་པའི་ཁྱད་ལ་ལྟོས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་མ་བྱུང་གི་ཁྱད་པར་ཐུབ་པའི་བསྟན་

པ་ལ་ཞུགས་ཕྱིན་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པའི་དགེ་སྦྱོང་བསླབ་པ་

འཆལ་བ་ཇི་ཙམ་དུ་སྡུག་ཀྱང་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ལ་མྱང་
འདས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་ལ། བསྟན་ལ་

ཀྱང་ཆོག་པར་སྣང་། རང་རེ་རྣམས་བདག་གཅེས་པར་འཛིན་

པའི་བློ་ངན་འདིས་བསྒྲིབས་ཏེ་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་
མཚོ་ཆེན་པོ་འདིར་འཁོར་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་མུ་མཐའ་མེད་ལ་
སྤྱོད་ཀྱང་ད་དུང་ཐར་བའི་དུས་མེད་པ་འདི་ཡ་རེ་ཆ། ཐུབ་པ་
རྣམས་ཀྱིས་བདག་གཅེས་འཛིན་གྱི་བློ་ངན་དེ་ལིང་གིས་བོར་

ནས་དུས་རྟག་པར་གཞན་ཕན་ཁོ་ན་མཛད་པས་རྫོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་བརྙེས་པ་ཡིན་འདུག དེ་གཉིས་ཀྱི་

ཁྱད་པར་ཤེས་པར་བྱོས་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་
དང་ལྡན་འདོད་ཀྱི་བྱམས་པ།

སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་འདོད་

ཀྱི་སྙིང་རྗེ། འགྲོ་ཀུན་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བའི་ཕྱིར་

རྣམ་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པར་

དམ་བཅའ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཏེ་འདི་གསུམ་པོ་སངས་

མ་ཞུགས་པའི་སྐྱེ་བོ་དགེ་སྦྱོར་ལ་བརྩོན་པ་ཇི་ཙམ་བཟང་

རྒྱས་ཐོབ་པར་མི་འདོད་ན་ཕར་ཞོག འདོད་ཕྱིན་ནམ་ཡང་མེད་

བ་འདི་ཁེ་ཆེ་བར་སྣང་། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ལྟ་

དུས་རྒྱུན་དུ་བསམ་པ་བཟང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་མི་

ཡང་དུས་འདི་ཙམ་ན་སངས་རྒྱས་བྱ་བའི་ལུང་མི་སྣང་
བས་འདི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཕྱེད་པར་བྱས་ནས་དག་སྣང་སྦྱང་

སྤྱོད་དང་གསར་རྙིང་གི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་འདྲ་མིན་མང་

དུ་མཆིས་ན་ཡང་མཐར་ཐུག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཐབས་མེད། བསླབ་བྱ་མང་ཡང་བསྡུ་ན་གཞན་གནོད་གཞི་དང་
བཅས་པ་སྤངས།

གཞན་ཕན་གཞི་དང་བཅས་པ་བསྒྲུབས།

འབྲལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ་འདི་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་མ་འདུས་པ་མེད་

པས། མདོ་ཧྲིལ་གྱིས་དྲིལ་ན་མར་འཁོར་བ་ལ་ཞེན་ལོག་དང་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

ངེས་འབྱུང་། ཡར་བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་དང་མོས་
གུས།

བར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་
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ལུགས་ལའང་མི་སྣང་བས་དེ་སེམས་ལ་ཆོངས། དགེ་བ་གང་

བྱེད་ཀྱང་བསམ་པ་བཟང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་རྩིས་ཟིན་

རྗེ། དུས་རྒྱུན་དུ་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་ཡང་ཡང་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་

པའི་ངོས།

ཞིག་ཚོགས་རྣམ་པ་གཉིས་རྫོགས་སྒྲིབ་གཉིས་ཆ་དང་བཅས་

ནམ་དུ་ཡང་མེད་ཐབས་མེད་པས་ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག བློ་

མ་བྱང་བའི་སངས་རྒྱས་ཞིག་ནི་མདོ་རྒྱུད་གསར་རྙིང་གང་གི་

ཅིག ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་སོ།།

དགེ་སྒྲུབ་སྡིག་སྤོང་གི་ལག་ལེན་གནད་དུ་དྲིལ་ཏེ་ཚོགས་
བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་ལ་འབད་འབུངས་ཅི་ཐོན་མཛོད།
པ་བྱང་བ་ལ་སངས་རྒྱས་བྱ་བ་ཡིན།

ནམ་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

དང་མ་འབྲེལ་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་མ་རྫོགས་སྒྲིབ་པ་གཉིས་

མཆོག་འཛིན་དང་རློམ་སེམས་ང་རྒྱལ་སོགས་

ཀྱིས་མ་སྦགས་པར་མཐར་དགེ་རྩ་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོ་བ་འདི་དུས་

ཚོད་དང་མཐུན་པའི་བསླབ་བྱ་ཟབ་ལ་རྒྱས་པ་ཞིག་བྱས་ཟིན་

ཏོ། །འདིས་ཀྱང་འགྲོ་བ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུར་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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མེ་ཏོག་གི་མཆོད་པ།
Clouds of Offering
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའ་ི ཕྱོགས་བཞིར་སྨོན་ལམ་གྱི་དབུ་བཞུགས་གནང་བཞིན་པའི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ།
Rinpoches presiding over the World Peace Prayer Ceremony from the four directions

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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སྡེ་གཉིས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོས་སྨོན་ལམ་གསུང་བཞིན་པ།
Monks and nuns reciting the World Peace Prayer from the four directions

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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དངོས་གཙང་ཡིད་འོང་གི་མཆོད་པ།
Clouds of Offering
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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Brief Advice in Accord with One’s Mentality
~Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal~

The essence of the buddhas of
the three times, the great treasure of
incomparable compassion, the kindest
and precious root guru, kindly look upon
us. I aspire that you bless me and infinite
sentient beings in order to generate
unconditional
renunciation,
faith,
devotion, love, compassion and bodhichitta
instantly within our mindstreams.

In general, consider the rarity of
obtaining this human form by looking
at the number of tiny insects during the
three-month summer season. Particularly,
think of the difficulty of meeting Dharma
by looking at the number of human
births in places where Buddhism has not
flourished. More specifically, consider
the preciousness of human life endowed
with leisure and fortune by looking at the
intentions and actions of ourselves and
others. Ask the karmic body about what
good and bad deeds we have accumulated
in our past lives. Ask ethical conduct
whether we will get the excellent bodies of
higher realms in the future. Ask the bones
of the cremation ground whether there
will be death coming after birth. Ask the
visitors at a grand fair whether there will
be parting after meeting. Ask the ruins of
monasteries and cities whether there will
be decline after (worldly) accomplishment.

Ask the recent talk of country people
whether there will be a fall after ascending
the heights. Ask the broken walls of ragged
palaces and districts whether there will
be collapse after construction. Look at the
way parents are being thrown out the door
by their own children and see whether
there is any essence in our relatives. Look
at the way people form relationships with
the ones who have murdered their father
to see whether there is any essence in the
hatred towards one’s enemy. Look at the
way strong and eminent leaders die to see
whether there is any essence in power and
fame. Think about the ways servants kill
their kings and disciples kill their masters
to see whether there is any essence in
domain, attendants and disciples. Look
at what remains after a wealthy miser’s
death to see whether there is any essence
in possessions, food and wealth. Just look
at the rotten corpses of beautiful and
voluptuous girls to see whether there
is any essence in the pride of caste and
beauty. Look at the way courageous ones
struggle at the time of their death, beating
their own chests, to see whether there is
any essence in being so. Look at the longtailed mouse accumulating wealth just
by stealing to see whether there is any
essence in being expert in making wealth
by hypocritical means.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

The uncertainty of death can be
seen by looking at the baby being buried in
a graveyard on the same day of its birth. The
infallibility of karma and its consequences
can be seen by looking at the appearance
of happiness and suffering among all
living beings. Having no accumulation of
merit in one’s past lives can be seen by
looking at the one going impoverished
even after being born in a royal family.
The ripening of one’s previous generous
deeds can be seen by looking at the ones
being honored by the country’s leader
and masters even though they were born
in a poor family. Ask your own body and
mind how misery is, after harming others.
Look at the animals bound in front of a
butcher and see whether the sufferings of
the lower realms are bearable. Not having
renunciation for samsara can be seen by
looking at someone becoming a leader of
hunters even though he was a spiritual
master in his early years. If one has genuine
renunciation, one would abandon all nondharmic deeds and strive single-pointedly
in the practice of Buddhadharma; for this,
see the life stories of the great masters
who accomplished the two-fold purpose.
If one does not have faith, one
cannot be saved from samsara even in the
presence of the Buddha. As an illustration,
see the stories of his cousin Devadatta
and Sitavara. If one has faith, the Buddha’s
blessings are impartial; to appreciate that,
just think about relics being born from a
dog’s teeth. Look at the stories of the king
Angulimala and the emperor Ashoka to
get a sense of the contentment that comes
with meeting a spiritual master. Look at the
stories of King Virudhaka and the brahmin
Angulimala, telling how one is led to misery
by an evil friend. Look at the one who has
taken refuge to the Three Jewels and the one
who has not to know the difference between
Buddhist and non-Buddhist. The difference
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between those who have taken Buddhist
monastic vows and who have not can be
seen in attaining liberation in this very
fortunate eon even if they have perverted
their precepts, while those who have not
taken vows will not attain liberation in
this fortunate eon no matter how hard
they persevere in virtuous deeds. Thus,
by distinguishing between these two, it is
more beneficial to contemplate on pure
perception. Even though different types
of view and conduct, as well as dissimilar
presentations, are contained in the tenets
of the early and later schools of Tibet,
the land of snow, ultimately they are the
same in terms of the essence of attaining
Enlightenment. So it is very important to
avoid attachment and aversion towards
the tenets and committing the act of
forsaking Dharma.

There is no boundary or limit to
objective phenomena and realizing them
completely is only a quality of a perfect
Buddha. It is impossible for ordinary beings
to determine the boundary of existence, no
matter how hard they strive. Therefore, it
is crucial to apply whatever we know to
our own mindstream. If we do not apply
this knowledge to our mindstream, it will
not be of any benefit even though we are
able to give discourses on all three pitakas
directly from our mind. If we are able to
apply it into practice, just reciting the Mani
mantra with a positive motivation seems to
be quite enough. Due to the obscuration of
the wrong idea of self-cherishing, we have
been wandering and bound in the endless
suffering of the three realms of samsara
till now. How unbelievable it is, that still
there seems no time for liberation! The
victorious ones completely abandoned this
evil idea of self-cherishing and, striving
only for the benefit of others, attained the
state of Enlightenment. See for yourself
the difference between these two.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

The love that wishes all sentient
beings to be happy, the compassion that
wishes all sentient beings to be free from
suffering, and the bodhichitta of strongly
intending to attain Enlightenment for
the sake of all sentient beings in order
to free them from the realms of samsara,
are indispensable elements to attain
Enlightenment, unless you are not aiming
for it.
There are innumerable teachings,
which may briefly be summarized into
three topics: to abandon harming others
from the base, to accomplish benefit for
others from the base and never to part
from the noble intention of bodhichitta.
There is no practice that is not included in
these three. To combine them, have a sense
of aversion and renunciation towards
samsara, faith and admiration towards
one’s master and the Three Jewels, and
love and compassion towards all sentient
beings. Further, remembering time
and again the uncertainty of life, strive
earnestly in the practice of accumulating
merit and cleansing obscurations as much
as you can through wrapping the practice

13

27th Monlam Chenmo

of cultivating virtue and abandoning nonvirtue into one crucial point. The moment
when the two accumulations (merit and
wisdom) are accomplished and the two
obscurations (obscurations to liberation
and obscurations to omniscience)
are completely purified, this is called
Buddhahood. Keep in mind that a buddha
who has not adhered to bodhichitta, not
accomplished the two accumulations and
not purified the two obscurations, has
never appeared in either the traditions
of the earlier or later sutra or tantra
teachings. Whatever virtuous deeds you
perform, embrace them with the noble
mind of bodhichitta. Afterward, dedicate
all the merit that you have accumulated,
unstained by ego and arrogance, for all
sentient beings to attain buddhahood.
This is an indispensable method to
enter the path to Enlightenment, which
everyone should sincerely practice. This
brief advice in accord with one’s mentality
concludes here. May this vastly benefit
sentient beings.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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མཉན་ཡོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

དེ་ཡང་སྟོན་པའི་གནས་ཆེན་བརྒྱད་ཅེས་གྲགས་

པའི་ཡ་གྱལ་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་དྲུག་

གི་ནང་གསེས་མཉན་ཡོད་ནི་ཐུབ་པས་བདུད་བཏུལ་བའི་
གནས་སུ་གྲགས་ཤིང་མདོ་སྡེ་མང་པོར།

འདི་སྐད་བདག་

གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་དུ་ཡོད་

པ་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ། མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་
ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །ཞེས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བྱུང་

བ་དང་། ཚེ་མདོ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་ལས་ཛེ་ཏའི་ཚལ་

ཞེས་བྱུང་བ་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་སོར་བཞག་ལས་དོན་དུ་
རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་རང་ལ་གོ་དགོས།

གནས་འདིར་སྟོན་པའི་

སྐུ་ཚེ་གཅིག་གི་ནང་ཡུན་རིང་ཤོས་བཞུགས་པ་དང་། སྟོན་

པའི་སྦྱིན་བདག་ཆེ་ཤོས་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་

གྱི་གནས་ཡུལ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་
ཟས་སྦྱིན་གྱིས་ཀུན་དགའ་ར་བ་བཞེངས་པའི་ཆེད་ས་ཆ་ཉོ་

དུས།

རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱིས་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ཁྱིམ་

བདག་ཕྱུག་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཤེས་ནས།

འདི་ངའི་སྐྱེད་

མོས་ཚལ་ཡིན་པས་ས་ཆ་ཡོངས་ལ་གསེར་བཀྲམ་ནའང་མི་

འཚོང་ཟེར་བར།

གྱིས་བཀང་བ་དང་།

ཁྱིམ་བདག་གིས་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གསེར་
རྒྱལ་བུ་འགྱོད་ནས་ས་ཆའི་ཟུར་ཙམ་

ཞིག་སྟོན་པ་ལ་འབུལ་ཟེར་ནས་རིན་མ་བླངས།

དེའ་ི སྐོར་

སྟོན་པས་མཁྱེན་ནས་ཀུན་དགའ་ར་བའི་སྒོ་འབྱེད་ལ་ཕེབས་

སྐབས་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་

ཀུན་དགའ་ར་བ་ཞེས་མཚན་གནང་། སྤྱིར་སྟོན་པ་རྒྱལ་བྱེད་

ཚལ་རང་དུ་དབྱར་ཉི་ཤུ་དང་། རི་དྭགས་འཛིན་གྱི་མའི་ཤར་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་དབྱར་ལྔ་སྟེ། ཁྱོན་མཉན་ཡོད་དུ་དབྱར་
ཉེར་ལྔ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པར་གསུངས།

དེ་བཞིན་མཆོག་

ཟུང་གཉིས་དང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་སོགས་འཁོར་གྱི་གཙོ་

བོ་བརྒྱད་ཅུ་ཞེས་གྲགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་སའི་བསྟི་
གནས་ཀྱང་གནས་འདིར་ཡིན། སྟོན་པ་བཞུགས་དུས་མཉན་

ཡོད་ན་མི་འབུམ་ཕྲག་བདུན་ཡོད་པ་ལས་འབུམ་ཕྲག་ལྔ་སྟོན་
པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་ཅིང་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་མུ་སྟེགས་པའི་
རྗེས་སུ་འབྲང་། འབུམ་གཅིག་དཀྱུས་མར་སྡོད་པར་གྲགས།

དུས་རབས་བཞི་པ་ཙམ་ལ་རྒྱ་ཡི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཧྥ་ཤཱན་

གནས་འདིར་ཕེབས་དུས་སྐྱེ་བོ་ཧ་ཅང་མང་ཞིང་མི་ཁྱིམ་སྟོང་
ཕྲག་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་དང་།

སྟོན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་

པའི་མ་མ་སྲུ་མོ་གོའུ་ཏ་མའི་མཆོད་རྟེན་དང་། མྱ་ངན་ལས་

འདས་རྗེས་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་བྱས་པའི་སར་མཆོད་
རྟེན། གཞན་ཡང་དེའ་ི རྗེས་སུ་བྱོན་པའི་ཉན་ཐོས་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་མཆོད་རྟེན་སྔོན་གྱི་ལྕགས་རིི་ར་བ་དེའི་ནང་ན་བཞུགས་

ཤིང་།

དེ་ནས་ལྷོ་སྒོ་ནས་ནུབ་ཏུ་གོམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ན་

༼འགྱུར་འགའ་ཞིག་ཏུ་ལྷོ་སྒོ་ནས་ཕྱིར་བྱུང་བ་ན།

ལམ་གྱི་
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ལ་ངའི་གཟུགས་ཀྱི་དཔེ་དགོས་གསུངས་པས།

དེ་ནི་ཕྱིས་

སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔེར་གྱུར་ཅིང་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ཀུན་གྱི་ཐོག་མ་ཡིན་པར་གྲགས། དུས་ནམ་

ཞིག་གི་ཚེ་གཙུག་ལག་ཁང་མེས་འཚིག་པ་དང་མི་རྣམས་

ཀྱིས་སྐུ་དེ་ཡང་འཚིག་པར་སྙམ་ནས་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་
བར་གྱུར་ཀྱང་། ཕྱི་ཉིན་སྐུ་དེ་སྔར་ལྟར་བཞུགས་འདུག་པས་
ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་ཡོད།

སྤྱིར་མཉན་ཡོད་ན་

སངས་རྒྱས་གཤེགས་པ་དང་བཞུགས་པའི་གནས་ཐམས་

ཅད་དུ་གནྡྷོ་ལ་རེ་རེ་བཞེངས་འདུག་ཅིང་གནས་འདི་དག་

ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་གི་མིང་རེ་ཡོད་པར་གསུངས་པས་ཧྥ་
ཤན་སྐབས་ཉམས་ཆག་གཏན་ནས་བྱུང་མེད་པ་འདྲ།

དུས་

རབས་བརྒྱད་པ་ལ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཐང་ཟན་ཙང་འདིར་

ཕེབས་དུས་མཉན་ཡོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་རལ་དུ་གྱུར་ནས་
མི་ཁྱིམ་ཐོར་བུ་འགའ་ལས་མེད།

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་ཡང་གྲོང་

ཁྱེར་ཤར་སྒོའི་གཡས་གཡོན་ལ་རྡོ་ཡི་ཀ་བ་སྲིད་དུ་ཁྲུ་བདུན་
ཅུ་ཙམ་ཡོད་པ། ཀ་བ་གཡས་ཀྱི་ི སྟེང་ལ་བ་ལང་གི་གཟུགས་

བརྐོས་པ་ཞིག་ལས་གཙུག་ལག་ཁང་ནི་ཞིག་རལ་གྱི་ཤུལ་

ཤར་ཕྱོགས་སུ་གོམ་པ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ཞེས་ཀྱང་གསལ།༽

ཙམ་ལས་ལུས་མེད། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ནས་བཟུང་སྐུ་ཚེ་

གཡོན་པའི་སྟེང་དུ་ཁྱུ་མཆོག་གི་གཟུགས་བརྙན་ཡོད་པ། ཆུ་

བརྒྱའི་འཁར་བ་བཙུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤིང་ནགས། སྟོན་

མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་སྒོ་ཤར་ལ་བསྟན་
ཅིང་། སྒོ་གཡས་པའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྡོ་རིང་སྟེང་དུ་འཁོར་ལོ་དང་

རྫིང་ཤིན་ཏུ་གཙང་ཞིང་མེ་ཏོག་གི་ཚལ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་
འོང་བ་ཞིག་བཅས་མཇལ་ཞེས་གསལ་ཞིང་།

གཞན་ཡང་

སྟོན་པ་ལྷ་ཡུལ་ལ་ཡུམ་གྱི་ཆེད་ཆོས་གསུང་དུ་ཕེབས་སྐབས་

ཀོ་ས་ལའི་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་སྟོན་པ་དྲན་དྲགས་ནས་ཙནྡན་
ལ་སྟོན་པའི་འདྲ་སྐུ་ཞིག་བཞེངས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་མི་ཡུལ་
དུ་ཕེབས་སྐབས་བསུ་བར་བྱོན་པས།

སྟོན་པས་དེ་ལ་རང་

གནས་སུ་སོང་། ཕྱིས་བདེན་བཞིའ་ི ཆོས་འཚོལ་བ་པོ་རྣམས་

རིང་ཤོས་བཞུགས་ས་འདི་ཡིན་པས་གནས་འདིར་ཤཱ་རིའི་
བུ་དང་མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་རྫུ་འཕྲུལ་འགྲན་ས་དང་། ལོང་བ་ལྔ་

པ་ལ་ལོག་པར་གསོལ་ནས་སྐུར་འདེབས་ཞུ་བའི་བུད་མེད་
དང་། ལྷས་བྱིན། དགེ་སློང་ཀོ་ཀ་ལི་ཀ་གསོན་པོར་དམྱལ་

བར་ལྷུང་སའི་གནས་ས་དོང་ཆེན་པོ་གསུམ་བཅས་ཀྱང་
འདིར་ཡོད་པར་གསུངས།

སྟོན་པ་གནས་འདིར་བཞུགས་

དུས་མཚན་སྙན་ཆེ་བས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེ་བས་དད་གུས་ལྷག་
པར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པས། མུ་སྟེགས་པ་རྣམས་ཕྲག་དོག་གིས་
སྐུར་འདེབས་རབ་དང་རིམ་པ་ཞུས་པ་མི་ཚད།

སྒྲ་ཚད་ལ་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

མཁས་ཤིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་སྟོན་ནུས་པའི་ཕྱི་རོལ་སྟོན་པ་དྲུག་
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སོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་ཡོད། རྒྱ་ཡི་སློབ་དཔོན་ཧྤ་ཤཱན་གྱིས།

གིས་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁ་གཏད་དུ་ཡང་ཡང་ལངས་ནས་ཕན་

སྟོན་པའི་བཞུགས་ཁྲི་སྟོང་པར་ལུས་པ་མཇལ་བས་སེམས་

འཕྲུལ་སྟོན་པའི་གནས་སུ་མཐོ་ཚད་གྱན་དྲུག་ཙམ་གྱི་ལྷ་ཁང་

ཅིང་བཞུགས་ལགས་གྲང་སྙམ་དུ་སེམས་ཤིང་། ཀྱི་ཧུད་ངེད་

ཀྱང་རི་དྭགས་འཛིན་གྱི་མའི་ཤར་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བའི་ཤུལ་

ཅིག་དུ་དོང་བ་ལས། ལ་ལ་ནི་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་སྟེ་སོང་། ལ་

ཚུན་ཆོ་འཕྲུལ་ལན་མང་འགྲན་ཏེ་མུ་སྟེགས་རྣམས་ཕམ་པར་

མཛད་པའི་གནས་ཀྱང་འདི་ཡིན། བཙུན་པ་ཧྥ་ཤཱན་གྱིས་ཆོ་

ཞིག་བརྩིགས་འདུག་གསུངས། དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་སྟོད་ཙམ་

ལ་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་འདིར་ཕེབས་སྐབས་
དང་། རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་ན་རཇ་ཀཱུ་ཊི། ཀཽ་ཤམྦིའ་ི ཀཱུ་ཊི། ཀ་ཀེ་རི་
ཀཱུ་ཊི། གན་དྷ་ཀཱུ་ཊི་བཅས་སྟོན་པ་བཞུགས་སའི་གཙུག་ལག་

ཁང་བཞི་པོའ་ི ཤུལ་བཅས་ཡོད་པས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་

གཟིམ་སྤྱིལ་དངོས་རྩིག་པ་ཕ་གུ་རིམ་པ་གཅིག་ཙམ་ལུས་
པ་ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་ན་འདི་མ་གཏོགས་གར་ཡང་མེད་སྙམ།
རཇ་ཀཱུ་ཊི་ལ་ཕྱིས་ས་ལའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་གྲགས་ཤིང་

སྟོན་པ་འདས་ནས་དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀྱི་དབྱར་ཁང་དུ་བྱས་
ཞེས་ཟེར། གཟིམ་སྤྱིལ་དེ་རྣམས་མདོ་ན་ཚོམས་ཀྱི་ཤུལ་དང་།

ལྷག་ཏུ་སྐྱོ་ནས། ཨེ་མ་འཇིག་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོས་གནས་འདི་

ཉིད་དུ་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་བར་དུ་སྐུ་ཁམས་བགྲེས་པོས་མཛད་

ཅག་གནས་ཆེན་མང་པོ་སྐོར་བཞིན་དུ་འདིར་མཇལ་བར་བློ་

མཐུན་གྱི་འགྲུལ་པ་མང་པོ་ཞིག་ལམ་དུ་འཚོགས་ཤིང་ལྷན་

ལས་ནི་ཚེའ་ི འདུ་བྱེད་མི་རྟག་པའི་ངང་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །ངེད་
གཉིས་དེ་རིང་གནས་འདིར་སླེབས་ཡོད་རུང་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ནི་མ་བཞུགས་པར་འདུག་ཅེས་སྙིང་
ཁོང་ནས་མྱ་ངན་བགྱིས་པར་གསུངས། མཁས་དབང་དགེ་

འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས།

མཉན་ཡོད་འདི་ནི་རང་རེ་སངས་

རྒྱས་པ་ཀུན་ཀྱིས་མཐོང་ན་སྟོན་པའི་མཛད་སྤྱོད་ཀུན་ལ་དྲན་

གསོ་ཐེབས་པའི་གནས་ཡིན་མོད།

ཨམ་འབར་སར་ལ་འགྲོ་བའི་ལམ་ནས་གཡས་སྐྱུར་གཡོན་

ཕུག་ཏུ་ངོ་ཞེང་ལ་འདོམ་གང་དང་ཕྱེད་ཙམ་རེ་ཡོད་པའི་གཟིམ་

སྐྱུར་བྱས་ཏེ་འགྲོ་བ་འདི་བློ་ཕམ་ཆེ།

བོར་ཉེས་པ་བརྒྱད་བགྲངས་ཏེ་མཉན་ཡོད་དུ་བྱོན་པ་ན། དེ་

ཙམ་མིན་པར།

ཆུང་གི་རྣམ་པ་རེ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོ།

།སྟོན་པ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་རྗེས་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་འོད་སྲུང་གིས་ཀུན་དགའ་

ན་གནས་པའི་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྨྲ་བ་
དང་འདོན་པར་མི་བྱེད་པས། ཀུན་དགའ་བོ་ཐུགས་སྐྱོ་ནས་

གཅིག་པུ་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཤིང་།

ཉིན་ལྟར་ནངས་སྔ་པོར་ལངས་ནས་སྟོན་པའི་དྲི་གཙང་ཁང་དུ་
ཕྱི་བདར་བྱེད་ཅིང་། ཆུ་དང་ཚེམས་ཤིང་འབུལ་བ། དགོང་མོ་

གཟིམ་མལ་བཤམས་པ་སོགས་སྟོན་པ་ཞལ་བཞུགས་པའི་

དུས་ལྟར་བྱས་པས་མཉན་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནས་བརྟན་

ཀུན་དགའ་བོ་མཐོང་བ་དང་སྟོན་པ་དྲན་པའི་མྱ་ངན་ཇེ་ཆེར་

གནས་སྐོར་བ་རྣམས་

གསུངས་པ་ལྟར་རང་

རེ་སངས་རྒྱས་པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་དད་ལྡན་རྣམས་རྐྱེན་

ངན་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་རེ་བ་
སྔ་མོ་སྔ་མོའ་ི དུས་ཤིག་ལ་འཇིག་རྟེན་ལྷ་

མིའི་རྣམ་འདྲེན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཉིད་མིའི་
གཟུགས་སུ་བྱོན་ནས་གནས་འདིར་ཡུན་རིང་བཞུགས་པའི་

མཛད་པ་རྣམས་དྲན་པར་བྱས་ཏེ་གནས་མཇལ་ལ་ཕེབས་ན་

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཧྤ་ཤཱན་ལ་བྱུང་བའི་སེམས་ཚོར་དེ་རང་

རེ་རྣམས་ལའང་བྱུང་སྟེ་སྐྱོ་བའི་མིག་ཆུ་རང་དབང་མེད་པར་
ཤོར་ངེས་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟ་བས།

བྷི་ཧར་མངའ་སྡེར་

གནས་སྐོར་དུ་ཕེབས་པ་ཀུན་ཀྱིས་མཇལ་རྒྱུ་ཅིས་ཀྱང་མ་

བརྗེད་རོགས་ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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ཕྱོགས་བཞིའ་ི དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུང་བཞིན་པ།
Assembly of Sangha reciting at the World Peace Prayer Ceremony

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུང་བཞིན་པའི་རྣམ་པ།
Nuns reciting at the World Peace Prayer Ceremony

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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༸སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཕུལ་བའི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ།

Kangyur and Tengyur texts donated by H.E. Darthang Tulku Rinpoche

སྔགས་པའི་སྡེ་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གསུང་བཞིན་པའི་སྣང་བརྙན།
Lay practitioners reciting at the World Peace Prayer Ceremony

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་མཇལ་དང་སྨོན་ལམ་འདོན་བཞིན་པ།
Lay devotees during the World Peace Prayer Ceremony

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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Brief History of Shravasti

Shravasti, located in the fertile
Gangetic plain in the present-day
Shravasti district of Uttar Pradesh, was
one of the six largest cities1 in ancient
India and is now one of the eight sacred
sites2 associated with the life and deeds
of Buddha Shakyamuni. The city was
founded by King Shravasta and the name
Shravasti is attributed to this. It is known
as the place where the Buddha subdued
demons. The significance of this place
is also mentioned in many sutras in
statements such as, “Thus, I once heard:
once upon a time, the Great Conqueror was
staying near Shravasti in Anathapindika’s
temple at Jeta’s Grove.” This is the place
where the Buddha spent most of his postenlightenment lifetime.

Shravasti was also the hometown
of Anathapindika, a royal patron of the
Buddha. Once, when Anathapindika
went to Prince Jeta of Koshala to buy a
plot in order to build a monastery for
monks, the prince did not recognise that
Anathapindika was one of the richest
stewards of that place and said, “I will
only sell my garden if you cover it with
gold pieces.” At this, Anathapindika did
cover the garden with gold pieces, after
which the prince felt remorseful and
offered that garden to Anathapindika free
of cost. The prince made a request that he

1 Shravasti, Saketa, Champaka, Varanasi, Rajagriha and
Vaishali
2 Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath, Rajgir, Vaishali, Shravasti, Sankassa, and Kushinagar

himself might offer a part of the garden
to the Buddha. Knowing this, the Buddha
attended the inauguration ceremony of
the shrine and named it “Jetavana Grove,
the park of giving food to the helpless”.

At this place, Buddha spent 25
yarneys3 (20 in the courtyard of Jeta’s grove
and 5 in the eastern garden of the Deer
Park). The ‘supreme pair’ (Shariputra and
Maudgalyayana, the two main disciples of
the Buddha), the sixteen Arhats (disciples
of the Buddha who vowed to preserve
the Dharma until the coming of Maitreya
Buddha), Kashyapa, Udayin, Ashvapa and
eighty other chief attendants were said
to have lived at this place. During the
Buddha’s time, the population of Shravasti
was about 700,000, of which 500,000
followed the Buddha, 100,000 followed
tirthikas and the rest followed neither.

During the visit of the Chinese
monk pilgrim Faxian4 (337–ca. 422) in
the 4th century, he noted that Shravasti
was very populated with around 200,000
residents. According to Faxian’s journal, a
stupa of a devotional nanny, a parinirvana
stupa of the Buddha at the place where
his body was cremated, and the stupas of
many shravakas were inside the boundary

3 The rainy season retreat in religious confinement
according to the Vinaya Sutra
4 A Chinese Buddhist monk who travelled by foot from
China to India, visiting many sacred Buddhist sites in
what are now Xinjiang, Pakistan, India, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka, between 399 and 412 CE, to acquire
Buddhist texts
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of the city. At a distance of around 16
footsteps5 on the western side of its south
exit lay Jeta’s grove facing its entrance
towards the east. Outside of its right-side
door was a wheel on an obelisk and an
image of the Buddha on the left. There was
also a crystal clear pond and a beautiful
garden.

At Shravasti, King Prasenajit carved
an image of the Buddha in sandalwood
when he missed the Buddha desperately
during the Buddha’s visit to the
Trayastrimsa heaven to teach his mother.
Later, this image was said to have gone to
welcome the Buddha during his descent
from Trayastrimsa heaven. The Buddha
saw it and told it, “You go to your place.
Later, when seekers of the Four Noble
Truths ask for my image, they should copy
you.” Thus this was known as the very first
image of the Buddha that people copied
from. Another interesting story about that
image relates that one day the main shrine
caught fire and people were worried that
the image would have been burnt and
destroyed. But the next day, to their utter
astonishment, the image remained the
same as before.

There were worship halls built at
each of the places that the Buddha visited
and each of them had particular names.
They had remained undamaged during
Faxian’s visit, but later, during the visit
of another Chinese pilgrim, Xuanzang6
(ca. 602–664), he described the village of
Shravasti as fully ruined with only a few
scattered houses left. Even in Jeta’s grove
there only remained two 70-cubit-high
stone pillars at both sides of the eastern
door whereas the pillar on the right-hand
side had an engraved image of a cow.
5 Some translations say 200 footsteps from the eastern
side of its southern exit
6 A Chinese Buddhist monk, scholar, and traveler in the
early Tang dynasty
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Shravasti is also the place where
Shariputra and Maudgalyayana used to
compete in their miraculous powers. It
is also said the forest that emerged from
planting the walking sticks of 500 blind
people was there, as well as the three pits
into which an evil-minded girl, Devadatta
and the bhikshu Kokalika fell into hell
alive for deprecating the Buddha.
During the Buddha’s stay in
Shravasti, due to his huge popularity, most
of the people would revere him whereas
envious tirthikas would denigrate him.
At this place the Buddha repeatedly
defeated the six non-Buddhist masters7
who were proficient in epistemology
and terminology as well as the display of
miracles. Faxian says there was a six-storey
temple at the place where the Buddha
miraculously defeated the tirthikas.

During the visit to Shravasti of Amdo
Gendun Chӧphel (1905–1951) in the early
20th century, there were the remains of a
temple in the east of the Deer Park, as well
as the ruins of Raj Kuti, Koshambi Kuti,
Kakeri Kuti and Gandha Kuti in Jetavana
grove. It is also said there is a remaining
architrave that was used to build the
Buddha’s residence, which is considered
the one and only object remaining in the
world from that period. Raj Kuti was later
known as the Sala temple and was used by
bhikshunis during their summer retreat
after the Buddha’s passing away. Those
kutis consisted of a courtyard at the lower
end while the inner side’s breadth was
around one and a half armspans.
After the passing of the Buddha,
the shravaka Kashyapa pointed out eight
faults of Ananda and went to Shravasti
while the other bhikshus of Shravasti also
did the same. This disheartened Ananda,
7 Purana Kashyapa, Maskari Goshalputra, Sanjayi Vairadiputra, Ajita Keshakambala, Katyayana and Nirgantha Jatiputra
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who went alone to Jetavana where the
Buddha used to reside. There, he would
clean the surroundings, prepare water
and a toothpick, and arrange the bed in the
evening like he did during the Buddha’s
time. The people of Shravasti started
missing the Buddha more whenever they
would see Ananda doing these activities.

When Faxian saw the empty
throne of Buddha, he deeply lamented
and spoke these words: “Ema!8 It seems
the chief among the worldly people (the
Buddha) spent 25 years in this place until
he became aged. Kyi-hui!9 We wandering
beings, holding the same intention to
travel to holy places—some returned to
their homes and some showed the nature
of this impermanent lifespan (died), thus
not being able to make it here. Today, I may
have arrived at this place but the Buddha,
the supramundane victor, is not present.”
8 An exclamation of sadness
9 Sound of weeping, lamentation
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As Amdo Gendun Chӧphel stated,
“Though Shravasti is a place where all
Buddhists can reflect on the inconceivable
activities of the Buddha, the pilgrims turn
right and then left from Ambarsar10 and
miss the actual place, Shravasti, which is
so sad. We devoted followers of Buddhism
should not only go on pilgrimage intending
to eliminate adverse circumstances and
obstacles, but also to recollect that the
leader of gods and men in this physical
world appeared as a human being and
displayed various deeds. If one visits with
this intention, one will surely experience
the same feelings that Faxian experienced
during his visit and will shed tears.” Hence,
we request all devotees who come across
it to visit this sacred place at least once.
10 A city in the north-western part in India
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༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཇམ་དཔལ་བློ་གྲོས་
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

བཞད། སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་རང་བཞིན་བཟང་ཞིང་དམ་
པའི་རིགས་སུ་ངེས།

གྲུབ་དབང་དཔལ་ཆེན་འདུས་པས་

རྫོང་ནང་རྗེ་དབོན་ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་

འཁྲུལ་མེད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་ནས་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་
བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་བཀོད།

ཁུ་བོ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་དང་མཁན་པོ་བློ་གྲོས་

སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་དུ་མ་བསྟེན་ཏེ་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་

སོགས་ནས་ཆོ་གའི་རིམ་པ་རྣམས་སྦྱངས་པས་ཚེགས་མེད་
དུ་མཁྱེན་པ་བྱུང་།

རྨུགས་སངས་མཁས་མཆོག་འཇམ་

དཔལ་བཟང་པོ་ལས་ཡིག་རིགས་དང་།

སུམ་རྟགས་དག་

གསུམ། སྙན་ངག འབྱུང་རྩིས། ཐིག་རྡུལ་ཚོན། ཆོ་གའི་

གདངས་དབྱངས་རྣམས་མཐར་ཕྱིན་པར་བསླབས། སྐུ་ཆེན་

ཤར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་བསྟན་པའི་མངའ་

བདག་༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་ནང་འཇམ་དཔལ་བློ་གྲོས་མཆོག་
ནི། མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་འབྲི་ཟླ་ཟལ་མོ་སྒང་གི་
ཆར་གཏོགས། སྡེ་དགེའ་ི ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ི མངའ་འབངས་

སུ་གཏོགས་པའི་འབྲི་ཀླུང་ཆེན་མོའི་ཉེ་བའི་གནས་མཆོག་

སྐུ་གོང་མ་རྫོང་ནང་བླ་མ་རྗེ་དབོན་ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་ཀྱི་
ཕ་གཞིས་ཉིན་མོ་ཀུན་བཟང་གི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་

པའི་ལྕགས་མོ་ལུག་གི་ལོ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༡ ལོར་ངོ་མཚར་

བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་གཟུགས་སྐུ་པདྨོ་མངོན་པར་

ཀརྨ་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོ་ལས། གནམ་ཆོས་དང་རཏྣའི་ཟབ་

གཏེར། བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས། དགོངས་
འདུས་སྒྲུབ་དབང་ཆེན་མོ།

ཞི་ཁྲོའི་བསྐྱེད་རྫོགས།

མདོ་

དབང་དབུས་ལུགས་སོགས་དབང་ལུང་ཁྲིད་མན་ངག་དུ་མ་
གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆུ་མོ་ལུག་གི་ལོར་འཇམ་

དཔལ་དབྱངས་དངོས་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་ཟླ་བའི་མདུན་

ནས། རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་དང་། རིན་ཆེན་གཏེར་
མཛོད་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་དབང་དང་། གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད། བརྡ་གོར་

གནམ་ཆོས་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་དང་།

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་

བཀའ་མའི་སྐོར། སྨན་ལྷའི་དབང་སོགས་ཟབ་ཁྲིད་དབང་ལུང་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

དུ་མ་དང་། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ཤིང་མོ་བྱ་ཡི་ལོར་དཔལ་
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གནད་སྨིན་མཛད་པས་གསང་ཆེན་དགོངས་པའི་ཟབ་གནད་

ཡུལ་དར་ཐང་དགོན་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་དར་

མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད། གཞན་ཡང་ཀཿཐོག་མཁན་པོ་ཨ་

མདུན་ནས་སླར་ཡང་གནམ་ཆོས་རྩ་རླུང་དང་། རྫོགས་ཆེན་

བ། བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་སོགས་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་དུ་མ་དང་།

རྒྱས་གླིང་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྐྱབས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་སྤྲུལ་

འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་ཟླ་བའི་

སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་། ཐུགས་ཆེན་དམར་ཁྲིད། ཕྱག་ཆེན་

ཟབ་ཁྲིད། གནམ་ཆོས་དང་། རཏྣ། འཇའ་ཚོན་སོགས་ཀྱི་

ཤེར་དང་། ཞེ་ཆེན་མཁན་པོ་གང་ཤར། དཔལ་ཡུལ་མཁན་པོ་
བློ་གྲོས་རྣམས་ལས་ཚད་མ་དང་། དབུ་མ། མངོན་པ། འདུལ་

དཔལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གསང་བ་སྙིང་པོ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་རིག་

འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་

ཟབ་གཏེར་ཕལ་ཆེར་དང་། བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་དང་།

སོགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་སྔགས་གཞུང་རྣམས་ལ་གསན་བསམ་

མཛད། མཁན་པོ་པདྨ་འཇིགས་མེད་ལས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་

མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་

ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོ་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་

བྱོའི་ཚུལ་དུ་གསན་ཏེ། ལོ་གསུམ་དུ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་

ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་གནང་བས་མཁས་པའི་དབང་པོར་གྱུར།

དེ་

ནས་སླར་ཡང་དཔལ་ཡུལ་དར་ཐང་དགོན་དུ་ཕེབས་ནས་

འགྱུར་ཆེན་མོ་དང་། བསྟན་འགྱུར་གྱི་ལུང་རྒྱུན་ཡོད་དོ་ཅོག་

ཟླ་བ་ལས། བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཡང་

འབུམ་ཁག་གི་ལྗགས་ལུང་བཅས་གསན་པར་མཛད།

གསན་བསམ་མཛད།

དང་།

ལས།

མཁན་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོ་པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་

བོད་གངས་ཅན་པའི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་

༸གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའ་ི བླ་མཆན་གྱི་ཚུལ་དུ་རྒྱལ་

དག་བཞེས་ཏེ་ངུར་སྨྲིག་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ཀུན་ཀྱི་ཏོག་

ལྟར་གྱུར།

གཞན་ཡང་དབང་ལུང་ཟབ་ཁྲིད་སོགས་དུ་མར་

༸སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བཀའ་

རོང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་དུ་མར་ཕེབས་ཏེ་སྐྱེ་བོ་དུ་མའི་དོན་

ལྟར་ནང་སོ་འོག་མ་ཞིག་གསོ་ལེགས་པར་མཛད་ཅིང་།

བཤད་འབྱོར་ལྡན་གྱི་སྐུ་མདུན་ནས།

བཞུགས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་།

མཛད་པས་ཟང་ཟིང་གི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱུང་། སླར་རྣམ་
རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དུ་བྱོན་ནས།

མཁན་ཆེན་ལེགས་

གདམས་ངག་མཛོད་

དང་། མཁས་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མཁན་ཆེན་ནུས་ལྡན་
ནམ་མཁྱེན་བརྩེ་བློ་གྲོས་ལས།

ཁོང་གིས་མཛད་པའི་མདོ་

འགྲེལ་གཟི་ལྡན་འཆར་ཀའི་འོད་སྣང་དང་།

གནུབས་ཆེན་

སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མདོ་འགྲེལ་མུན་པའི་གོ་ཆ། དམ་པའི་

ཁོག་དབུབས་དང་། ས་བཅད། སྟོང་ཐུན་གྱི་སྐོར་དང་། གཙང་

སྟོན་ཕྱག་མཆན། ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་རང་འགྲེལ། དབུ་

མ་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་ཞལ་
ལུང་། ངེས་ཤེས་རིན་པོ་ཆེའ་ི སྒྲོན་མེ་རྣམས་ལ་གསན་སྦྱང་

༸སྐྱབས་མགོན་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་བསྟན་པའི་བདག་པོའི་
ཁུར་བཞེས་ཏེ་བགྲང་བྱ་གསུམ་གྱི་རིང་དུ་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་དབུ་
ཚེས་བཅུའི་དུས་མཆོད་

ཆེན་མོའ་ི དབང་ཆེན་གྱི་དབུ་བཞུགས་གནང་ནས། གར་ཐིག་

དབྱངས་རོལ། ཆོ་གའི་ཕྱག་ལེན། གཏོར་མའི་མཛུབ་ཁྲིད་

རྣམས་དང་།

ཆོས་ཁྲིད་དབང་ལུང་དུ་མ་གནང་ནས་བཤད་

སྒྲུབ་ལ་ཕྱག་རྗེས་རྒྱ་ཆེར་བཞག

དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པ་

མེ་སྤྲེལ་ལོར་སྡེ་དགེར་བརྒྱུད་སླར་ཡང་དཔལ་ཡུལ་བྱང་ཆུབ་

ཆོས་གླིང་དུ་བྱོན་ནས།

ལོ་མཇུག་གི་དགུ་གཏོར་ཆེན་མོའ་ི

འཆམ་ཆས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གསར་བཞེངས་དང་། ཚོགས་

གུར་ཆེན་མོ་བཞེངས་པའི་རས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
ལེགས་པར་འཛོམས་ན་ཡང་།

དུས་དབང་གིས་དངོས་སུ་

བཞེངས་མ་གྲུབ་ནས་རྒྱུ་རྩ་དགོན་པ་སྤྱི་ལ་གནང་།

དགུང་

ལོ་ཉེར་བརྒྱད་པ་མེ་མོ་བྱ་ཡི་ལོར་དུས་འཁྲུག་ལང་ལ་ཉེ་བའི་
སྐབས་སུ་གོ་འཇོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་དང་དགོན་སྡེ་དུ་མར་
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དེ་ལྟར་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་དོན་དུ་ཐུགས་རྒྱ་བླ་

ལྷག་ཏུ་བསྐྱེད་པས། ཕྱོགས་རིས་ཅན་གྱི་བླ་ཀོག་འགའ་དང་

མིང་རི་རབ་ཙམ་ལ་བློ་རྒྱ་ཁབ་མིག་ཙམ་ལས་མེད་པའི་ཆེན་པོ་
འགས། ཕྲག་དོག་གི་དབང་གིས་སྒྲོ་སྐུར་གྱི་ཡ་ག་སྣ་ཚོགས་

དབང་ཆོས་གནང་བཞིན་སྤོ་བོའ་ི ཕྱོགས་སུ་ཕེབས།

བསྒྲགས་ན་ཡང་། ༸གོང་ས་རྒྱལ་དབང་ཆེན་པོའ་ི སྐུ་མདུན་

པའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་བས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བྱོན།

བའི་ཐད་ལ་ཡང་གསུང་མོལ་སྣ་ཚོགས་མཛད།

༸གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཞལ་འཛོམས་ནས།

སྔ་གཞུག་དུ་མར་ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་གིས་མྱུར་བསྐྱོད་དགོས་

དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་པར་ལྕགས་ཕོ་བྱི་བའི་ལོ་རི་བཤོལ་བ་

ཐམས་ཅད་བྷ་ལིང་པུར་དུ་བསྡུས་པའི་ནང་དུ་མཉམ་ཕེབས་
མཛད།

དེ་ནས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་དང་ཉེ་

བར་དྷེ་ར་དྷུན་དུ་སྒར་གཞིས་མཛད་དེ།

དེར་འོག་མིན་ཨོ་

རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ངེས་དོན་དགའ་བའི་ཚལ་རྟེན་དང་བརྟེན་
པར་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་མཛད་དེ་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་

སྡེ་གསར་དུ་བཙུགས་ཤིང་འདུལ་བ་གཞི་གསུམ་གྱི་ཕྱག་
ལེན་དང་། མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་ཐོས་བསམ་བྱེད་སའི་

དུ་ལན་དུ་མར་མཇལ་བཅར་མཛད་དེ་ཕན་ཚུན་ཐུགས་ནང་
མཐུན་པའི་ཞལ་བརྡ་དང་།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་བྱ་
གཞན་ཡང་

བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཀཋ་མནའྜུ ་ི མཐོང་གྲོལ་རྟེན་མཆོག་བྱ་རུང་
ཁ་ཤོར་གྱི་འདབས་སུ་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་

དགོན་སྡེ་གསར་དུ་གཟུགས་རྒྱུའི་ཐུགས་འདུན་འཁྲུངས་ནས།

གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་
མཛད། དེ་ནས་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་། ཧྥ་རན་སི། ཧོང་ཀོང་། ཐའེ་

ཝན།

དབྱིན་ཇི་སོགས་སུ་ཆོས་གཞི་དང་ཆོས་ཚོགས་མང་

དུ་བཙུགས་ཤིང་། གནམ་ཆོས་དང་། རཏྣའི་ཟབ་གཏེར་གྱིས་

གཙོས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་དུ་མའི་དབང་ལུང་གདམས་

བཤད་གྲྭ་དང་། རྡོར་སེམས་དང་། བཀའ་བརྒྱད་བདེར་འདུས་

ཁྲིད་མཐའ་ཡས་པ་གནང་སྟེ་མི་བསྲུན་གྱི་སྐྱེ་བོ་དུ་མའི་བློ་རྩེ་

བཙུགས།

ཀུན་ཏུ་འདུལ་བ་སོ་ཐར་གྱི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་ཐུབ་བསྟན་དཀར་

སྒྲུབ་ཆེན། ཆོས་དབང་བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚེས་

བཅུའི་གར་འཆམ་ཆེན་མོ་སོགས་དུས་མཆོད་དུ་མའི་རྒྱུན་

དམ་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཐར་པའི་སྒོ་འཕར་ཡངས་

པོར་ཕྱེ།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྣང་བ་ཕྲ་བའི་ཕྱི་གླིང་

སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པ་དང་དེ་འཛིན་དབུ་འཕང་ཤིན་

པོའ་ི འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་མཛད།

བལ་ཡུལ་ཞེ་ཆེན་དགོན་

ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་ཆེན་པོས་སྔ་འགྱུར་གྱི་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཅིང་།

གཞན་ཡང་ཕྱི་གླིང་རྣམས་

ཏུ་དམའ་བར་གྱུར་ཏེ་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་དག་ཀྱང་ཐུགས་

ལས་ཆུང་ངུར་བཞུགས་སྐབས་སུ་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྐུ་སྲོག་

བསྟན་པའི་མེ་རོ་རྨང་ནས་གསོས་ཤིང་། དེ་འཛིན་གྱི་དམ་པ་

དུ་མའི་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་བཏེག་པས་ད་ལྟ་འཕགས་ཡུལ་

ལྷོ་བྱང་ཀུན་ཏུ་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་ཆོས་སྡེ་དུ་
མས་གང་བ་འདིའང་དམ་པ་གང་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་ནོ།།

གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས་
གནས་གསར་དུ་ཉོས་ནས་༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་

སུ་དགོན་པ་དང་གཟིམས་ཤག་འདེབས་སའི་གནས་ཡུལ་
ཕུལ་བ་སོགས་སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་

པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དག་ཏུ་ཆོས་བརྒྱུད་སྤེལ་བར་དོན་གྱི་
གྲོགས་དན་དང་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབས་པ་གྲངས་ལས་འདས།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

དེ་ལྟར་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་རང་དོན་
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ཡོས་ལོར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོའ་ི དབྱར་ཁར་ཐའེ་ཝན་རྒྱལ་ས་

དུ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ། གཞན་དོན་དུ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་

ཐེ་པེ་རུ་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ཏེ་

དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པ་དང་།

ཚད་ཙམ་ལེགས་པར་བཞེངས་ཏེ་བལ་ཡུལ་དུ་རྗེས་འཇུག་

གསུམ། གཉིས་དོན་དུ་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས།
སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་སྒོ་ཀུན་ནས་
ལྷག་པར་དུ་སྔ་འགྱུར་

རྙིང་མའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཤར་རྒྱལ་བ་དཔལ་ཡུལ་བའི་
བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའ་ི གོས་ཅན་གྱི་ཁྱོན་ཀུན་ཏུ་དར་སྤེལ་མཛད་

ནས། རེ་ཞིག་ཞིང་འདིའ་ི གདུལ་བྱ་དེ་ཙམ་དུ་གཟིགས་ནས་

དགུང་གྲངས་ང་བརྒྱད་པར་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མེ་

གཞི་དབྱིངས་པདྨ་འོད་དུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། ཐུགས་

ལྗགས་སྤྱན་གསུམ་བྱོན་པའི་ནང་རྟེན་ཅན་གྱི་སྐུ་གདུང་ཐོག་
གདུལ་བྱའི་དད་པའི་རྟེན་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ།།

གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ཡུལ་རྣལ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་

ཆོས་གླིང་གི་གདན་རབས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་པདྨ་དཀར་པོའ་ི དོ་ཤལ་ལས་

བཏུས་བསྒྱུར་བཅོས་ཕྲན་བུ་རེ་ཞུས་པ་ཡིན།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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Brief Biography of the Second Dzongnang
Chogtrul Jampal Lodroe Rinpoche
Palyul Dzongnang Chogtrul Jampal Lodroe Rinpoche was born in Dida Zalmo Gang
in Dege, Dokham Province, to father Nyinmo Kunzang in the Iron Female Sheep year of the
17th Rabjung cycle (1939). He was born to the same family in which the previous Dzongnang
Rinpoche Gyurmed Kunzang was born. Drubwang Palchen Duepa recognized him as the
unmistaken incarnation of the first Dzongnang Rinpoche and invited him to Palyul Namgyal
Jangchub Choling Monastery, the main seat of the Palyul tradition.

Under the kind guidance of Lama Jamyang and Khenpo Lodroe, Jampal Lodroe
Rinpoche learned minor skills like writing, reading and other basic traditional sciences.
From His Eminence Mugsang Jampal Zangpo, he learned Tibetan grammar, poetry, elemental
divination and many other skills. He received a vast number of teachings like the Namchö and
Ratling treasure cycles, the Guhyasamaja teachings, the development and completion stages of
peaceful and wrathful deities and many other sutra teachings, including essential instructions
and empowerment, from Karma Thegchog Nyingpo. Rinpoche received his novice vows at the
age of thirteen from Jigmed Chökyi Dawa Rinpoche, who was considered to be no different from
Lord Manjushri himself. He also received the Rinchen Terzod empowerments, the full cycle of
the Kama teachings, the preliminary practices of the Namchö and many other secret teachings.
At the age of sixteen, Dzongnang Rinpoche went to Palyul Darthang Dongag Shedrub
Chökhorling Monastery and met His Holiness Chogtrul Jamyang Chökyi Dawa Rinpoche,
receiving from him the Namchö Tsalung, Dzogchen Sangye Lagchang (“Liberation in the
Palm of Your Hand”), Thugchen Marthid, Chagchen Zabthid, the general Sutra that Gathers all
Intentions, Karling Zhithro and the treasure teachings of Rigzin Jatson Nyingpo. Rinpoche then
stayed for three years in retreat at the monastery. He received the full scriptural transmission of
the Kangyur and Tengyur texts from Khenpo Pema Jigmed and from Khenchen Ngagi Wangpo
Pema Ledel Tsal, and he received many other scriptural transmissions of the collected works of
highly accomplished masters of Tibet.

Dzongnang Rinpoche also accompanied Drubwang Rinpoche to Gyalrong and many
other places in Gonjo province where he was offered a great deal of valuable things like gold
and turquoise. After the tour he returned to Palyul Namgyal Jangchub Choling monastery and
received the Treasury of Spiritual Instructions from Khenchen Legshed Jorden and received
dodrel ziden charkhai wodnang from the most accomplished master of the time, Khenchen
Nuden (sometimes also called Khyentse Lodroe). He also received Nubchen Sangye Yeshe’s
commentary on the sutra teaching on the essential exposition called the “Lion’s Roar”,
the “Precious Wish-Fulfilling Treasury” by great Longchen Rabjam, the commentary on
Madhymakalamkara (the “Ornament of the Middle Way”) by Jamgon Mipham Rinpoche called
the “Words of the Delighted Master Manjugosha”, “Lamp of Definite Understanding”, and many
other sacred teachings from him. Subsequently he understood the true essence of the Dzogchen
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Rinpoche also had the opportunity to meet with Kathog Khenpo Asher, Shechen
Khenpo Gangshar and Palyul Khenpo Lodroe, from whom he received Madhyamika teachings,
Abhidharmakosha (the “Treasury of Explicit Teachings”), the Vinaya Sutra, the five treatises
of Maitreya, Guhyagarbha (the “Tantra of the Secret Quintessence”), Rigzin Jigmed Lingpa’s
Precious Knowledge Treasure and many other teachings.

Rinpoche received his fully ordained monk’s vows from Chogtrul Jigmed Chökyi Dawa
Rinpoche at Palyul Darthang Monastery. During his stay at the monastery he represented
Chogtrul Rinpoche and took care of everything. He led the drubchen for three consecutive years
as the Dorje Lopon. At the age of twenty-seven he returned to Palyul monastery via Dege, Kham,
and initiated the making of new dance costumes for the Gutor ceremony. He intended to build a
massive tent for the monastery which would be used on special occasions, but his wish could not
be fulfilled due to certain circumstances and he offered the material collected to the monastery.
At the age of twenty-seven, the Fire Female Bird year, during the time when the Chinese
invasion was about to break out, Rinpoche with his entourage travelled to Powo in Kham
province. He met His Holiness Drubwang Penor Rinpoche at Palyul monastery. During his
stay at Palyul, he had repeated visions of dharma protectors prophesying that he should travel
towards the south, and since the situation in Tibet was so unstable, he was compelled to flee to
India.

At the age of thirty-one, corresponding the Tibetan Iron Male Rat year, Rinpoche
and his group reached Balingpur, West Bengal, and then moved to Dehradun in Uttarkhand
where he set up a camp to stay in. With the passage of time Rinpoche built Ngedon Gatsalling
(Mindroling Monastery). A monastic institute was set up for the monks to learn higher and
more advanced Buddhist philosophy, and Rinpoche revived the tradition of conducting different
accomplishment practices and sadhanas in the monastery.

Those days when other rinpoches and lamas were without help and were new to their
place in exile, Dzongnang Rinpoche was instrumental in helping to bring the Ngagyur Nyingma
tradition back to life. He was recognized and highly respected by many dharma centres around
the world for his unsurpassable activities in propagating Buddhadharma. At times, when some
ignorant lamas and their supporters deliberately made false accusations to discredit Rinpoche,
he went and met His Holiness the Dalai Lama time and again to settle the matter. Besides this,
Rinpoche was the sole person behind building of Shechen monastery in Nepal and later he
handed it over to His Holiness Dilgo Khyentse Rinpoche. He visited many Western countries and
established many dharma centres around the world, thereby introducing Buddhism to Western
students. He bestowed many empowerments from the Namchö treasures, Ratling treasures
and various other secret teachings.
Having vastly accomplished his enlightened activities in the service of Buddhadharma
in general and the Palyul tradition in particular, Rinpoche merged his nirmanakaya form into
the expanse of dharmakaya, accompanied by miraculous signs, at the age of fifty-eight in the
summer of 1987 in Taipei, the capital of Taiwan. Soon, a reliquary stupa was built, in which
Rinpoche’s holy remains were placed, as an object of devotion for disciples in Nepal.
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དགེ་བཅུ་བསྒྲུབས་པའི་ཕན་ཡོན།
འདི་དང་ཕྱི་མ་ཀུན་ཏུ་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མ་

ནོར་བ་དགེ་བཅུ་བསྒྲུབས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། དེ་ལ་མི་དགེ་བ་
བཅུ་སྤོང་བ་དང་། དགེ་བ་བཅུ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་དགག་ཕྱོགས་

དང་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ནས་བཤད་པ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་ཁྱད་མེད་

གཞན་ཡང་ལོ་དང་ཟླ་བ་ཞག་ལ་སོགས་པར་དམ་བཅའ་བྱས་
ཀྱང་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་འཐོབ་སྟེ།

སྔོན་འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་

ནའི་དྲུང་དུ་གནས་པའི་གྲོང་གི་ཤན་པས་མཚན་མོ་སྲོག་མི་
གཅོད་པའི་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ཉི་ཚེ་བའི་དམྱལ་བར་སྐྱེས་ཏེ།

དེ། ཆོས་རྗེ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས། སྤྱིར་མི་དགེ་བ་བཅུ་པོ་

ཉིན་མོ་ལྕགས་སྲེག་གི་ཁང་པར་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ཞིང་མཚན་

གཅོད་པ་དང་། མ་བྱིན་པ་མི་ལེན་པ་སོགས་བཅུ་ཡིན། དེ་

བ་བཅུ་སྤངས་ཤིང་དེའི་གཉེན་པོ་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ཉམས་

དེ་དག་གི་ཉེས་དམིགས་ཤེས་ནས་དེ་མི་བྱེད་སྙམ་པའི་སྡོམ་

པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་དེ་དགེ་བ་བཅུ་ཡིན་ཏེ།

སྲོག་མི་

མོར་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་ལྷ་མོ་བཞིས་བསྐོར་ནས་བདེ་སྐྱིད་
མྱོང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེའ་ི ཕྱིར་དགེ་བ་བཅུ་ཞེས་པ་ནི། མི་དགེ་

ཡང་བླ་མ་དང་མཁན་པོ་ལྟ་བུའི་དྲུང་ནས་ཁས་བླངས་པ་མི་

སུ་ལེན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་སྲོག་གཅོད་སྤངས་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་

གཅོད་སྙམ་པ་སོགས་དགེ་བའི་ལས་ཡིན་ཞིང་། བླ་མ་དགེ་

གཉིས་པ་ཡིན། འདོད་ལོག་སྤངས་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་

དགོས་ཏེ་རང་གིས་དུས་གཏན་དུའམ།

གནས་དུས་འདི་ལྟ་

བུར་ཞེས་པའམ། སེམས་ཅན་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུའི་སྲོག་མི་

བའི་བཤེས་གཉེན་ནམ་དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་ལ་སོགས་པའི་

དྲུང་ནས་ཁས་བླངས་ན་ནི་ལྷག་པར་སྟོབས་ཆེ། དེས་ན་རང་
བཞིན་དུ་སྲོག་མི་གཅོད་པ་ལྟ་བུས་མི་འོང་གི གང་ལྟར་ཡང་

མི་དགེ་བའི་ལས་དེ་མི་བྱེད་སྙམ་པའི་དམ་བཅའ་ཞིག་དགོས་
པ་ཡིན།

དེའ་ི ཕྱིར་ཁྱིམ་པ་ལ་སོགས་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ལས་

སྲོག་བསྐྱབ་དགོས། དེ་ལུས་ཀྱི་དགེ་བ་གཅིག་ཡིན། མ་བྱིན་
ལེན་པ་སྤངས་ནས་སྦྱིན་པ་གཏོང་དགོས། དེ་ལུས་ཀྱི་དགེ་བ་
དགོས། དེ་ལུས་ཀྱི་དགེ་བ་གསུམ་པ་ཡིན། ཡང་རྫུན་སྤངས་
ནས་བདེན་པར་སྨྲ་དགོས།

དེ་ངག་གི་དགེ་བ་གཅིག་ཡིན།

ཕྲ་མ་སྤངས་ནས་འཁོན་པ་བཟླུམ་དགོས། དེ་ངག་གི་དགེ་བ་
གཉིས་པ་ཡིན།

ཚིག་རྩུབ་སྤངས་ནས་སྙན་པར་སྨྲ་དགོས།

དེ་ངག་གི་དགེ་བ་གསུམ་པ་ཡིན། ངག་འཁྱལ་སྤངས་ནས་ཁ་

གཏན་དུ་སྤོང་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཀྱང་ལོ་རེའ་ི ནང་ནས། ཧོར་

ཏོན་བྱེད་དགོས། དེ་ངག་གི་དགེ་བ་བཞི་པ་ཡིན། ཡང་བརྣབ་

ཅོག་གི་བཅོ་ལྔ་དང་། གནམ་སྟོང་ལ་སྲོག་མི་གཅོད་པ་དང་།

བསྒོམ་དགོས། དེ་ཡིད་ཀྱི་དགེ་བ་གཉིས་པ་ཡིན། ལོག་ལྟ་

ཟླ་དང་པོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བ་དང་། ཟླ་བ་བཞི་པ་ས་ག་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་

ལ་སྲོག་མི་གཅོད་པར་དམ་བཅའ་བའམ། ཡང་ན་ཟླ་བ་བྱུང་ངོ་

སེམས་སྤངས་ནས་གཏོང་སེམས་འཆང་དགོས། དེ་ཡིད་ཀྱི་
དགེ་བ་དང་པོ་ཡིན། གནོད་སེམས་སྤངས་ནས་ཕན་སེམས་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

སྤངས་ནས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་དགོས། དེ་ཡིད་
ཀྱི་དགེ་བ་གསུམ་པ་ཡིན། དེ་དག་གི་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་

ནི། མཐོ་རིས་གསུམ་གང་རུང་དུ་སྐྱེ། བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གྱིས་
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ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱིས།
མི་དགེ་བཅུ་ཡི་ཉེས་དམིགས་ཤེས།།

དེ་དག་བྱེད་པའི་ཀུན་སློང་ཙམ།།

ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་བ་བྱེད་པ་ལ་སྤྲོ་ཞིང་དགེ་བ་གོང་

ཡན་ཆད་བསྡམས་ནས་སྒོ་གསུམ་པོ།།

དང་ལྡན་ཞིང་དགྲ་རྐུན་མེད།

དགེ་བཅུ་ཆེན་པོ་བྱས་གྱུར་ན།།

འཕེལ་དུ་འགྱུར། མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན། སྲོག་གཅོད་སྤངས་པས་

ཚེ་རིང་ཞིང་ནད་ཉུང་། མ་བྱིན་ལེན་སྤངས་པས་ལོངས་སྤྱོད་

འདོད་ལོག་སྤངས་པས་ཁྱིམ་

ཐབས་མཛེས་ཤིང་དགྲ་ཟླ་ཉུང་། རྫུན་སྤངས་པས་ཀུན་གྱིས་
བསྟོད་ཅིང་བྱམས།

ཕྲ་མ་སྤངས་པས་འཁོར་གཡོག་གུས།

ཚིག་རྩུབ་སྤངས་པས་སྙན་པར་ཐོས། ངག་འཁྱལ་སྤངས་པས་

ཚིག་བཙུན། བརྣབ་སེམས་སྤངས་པས་བསམ་དོན་འགྲུབ།
གནོད་སེམས་སྤངས་པས་འཚེ་བ་དང་བྲལ། ལོག་ལྟ་སྤངས་

པས་ལྟ་བ་བཟང་པོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ། དབང་གི་འབྲས་བུ་ནི། ཡུལ་

ལ་སྨིན་པས་སྔར་མི་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་དེ་དག་ལས་ལྡོག་སྟེ།
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འབྱོར་བར་

འགྱུར་བ་ཡིན། སྐྱེས་བུ་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་ནི། དགེ་བའི་ལས་

གང་བྱས་པ་དེ་མངོན་པར་འཕེལ་ནས། བསོད་ནམས་རྒྱུན་མི་

ཆད་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་།

དེ་དག་རྣམས་དང་མ་འདྲེས་པར།།
བྱེད་པ་དགེ་བ་བཅུ་ཡིན་པས།།

ཁམས་དང་གོང་མའི་ལྷ་རུ་སྐྱེ།།

འབྲིང་བྱས་འདོད་ཁམས་ལྷ་རུ་སྐྱེ།།

ཆུང་ངུ་བྱས་ན་མི་རུ་སྐྱེ།།

དགེ་བཅུ་བྱེད་ལ་རབ་ཏུ་དགའ།།

ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་

མེད་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་སྒོ་ནས་འདི་དང་ཕྱི་མ་ཀུན་ཏུ་ཕན་

བདེའི་ལེགས་ཚོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་

པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤངས་ཤིང་དགེ་
བཅུ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟག་ཏུ་འབད་པར་འཚལ།

ཕན་ཡོན་ཕྱོགས་སྒྲིག་ལེགས་ཚོགས་སྒོ་འབྱེད་ལས་བཏུས།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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The Benefits of Practising the Ten Virtues

The practice of the ten virtues is
the infallible cause through which all of
one’s happiness and well-being arises
in this and future lives. In this regard,
the distinction between refraining from
the ten non-virtues and establishing the
ten virtues is explained in terms of their
negative and affirmative aspects.

As the great master Patrul Rinpoche
says, “In general, knowing the negative
consequences of the ten non-virtues and
taking vows to refrain from them is known
as the ten virtues. They are abandoning
the acts of killing, stealing, and so forth
[indulging in sexual misconduct, lying,
slander, using harsh words, indulging in
idle gossip, being covetous, wishing to
harm others and upholding wrong views].”
These vows do not have to be
taken in the presence of spiritual masters
or khenpos, but reflecting always on how
to refrain from engaging in killing any
sentient being and so on, irrespective of
time, place and circumstance, is a virtuous
action. However, if one receives vows in
the presence of supreme spiritual masters
or the holy objects of the Three Jewels,
the merit will be exceedingly powerful.
The sense of not killing may not arise
spontaneously in one’s mind, but one at
least should have made a stable promise
not to commit it.

For lay people and others who are
not able to completely give up the act of
killing, for example, refraining from nonvirtuous acts during the auspicious days
and months of the year, like taking vows
not to commit non-virtuous acts on the
Miracle Month of the first and Vaishakha
month of the fourth lunar month, or on the
fifteenth day and the last day of the lunar
months, will acquire great benefit.

In ancient times, a certain hunter
took a vow not to hunt at night from the
sage Katyayana. As a result, when he
was born in an ephemeral hell realm, he
had to endure immeasurable pain inside
a burning metal house during the day,
but at night he experienced great bliss
surrounded by four goddesses inside a
magnificent mansion.
The ten virtues are categorized
according to the actions of the ‘three
doors’. The three virtues of body are:
abandoning the act of killing and saving
the lives of living beings; not stealing and
practising generosity; and not indulging in
sexual misconduct and preserving vows.
Abandoning lying, slander, harsh
words and idle gossip, and engaging in
telling the truth, bringing to an end of
animosity, speaking softly and uttering
meaningful thoughts, respectively, are the
four virtues of speech.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

The three virtues of mind are:
dispelling covetous thoughts and holding
a generous attitude, eliminating harmful
intentions and cultivating altruism, and
giving up wrong views and relying on
authentic views.
As the completely ripened result of
these practices, one will take birth in any
of the three higher realms (the realms of
human beings, demigods or asuras, and
gods or devas). As a result of the ‘action
resembling its cause’, one will be inspired
to practice virtue in all lifetimes and thus
merit will increase.

The experientially concordant
results of each practice are the following:
By abandoning taking life, one will have
a long lifespan with little illness. One will
be endowed with an abundance of wealth,
and free from enemies and robbery, as
a consequence of refraining from theft.
One will enjoy a happy family life, free
of domestic violence, by avoiding sexual
misconduct. Giving up telling lies will
help one experience a life showered with
benevolence and praise from everyone.
One will receive veneration from all by
eschewing slander. Abandoning harsh
words will cause one to hear pleasant
words. One’s speech will gain nobility by
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quitting idle gossip. Eliminating covetous
thoughts will help in accomplishing all
wishes. One can be free from the cause
of torment if one dispels malevolent
intentions. Right view arises in one’s being
if one gives up wrong view.
Shabkar
Tsokdrug
(1781–1850) said:

Rangdrol

By knowing the results of the ten nonvirtues,
Even the intention to commit them
Should be avoided, and the three doors
Should remain separated from them.
This practice is known as the ten virtues.
If one practises the ten virtues,
The diligent one will be born as a god in
the highest realm,
The mediocre one will be born as a god
in the desire realm,
And the lesser one will be born in the
human realm.
Thus rejoice in the practice of the ten
virtues.

Thus, the ones who aspire to achieve
the sublime prosperity of happiness and
benefit in this and all future lives, should
refrain from the ten non-virtues and
constantly focus on practising the ten
virtues by having faith in the infallible law
of cause and effect.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་གྲོལ་ཟིན་པའི་རྗེས་ཀྱི་རྣམ་པ།
Glimpse of the World Peace Prayer Ceremony
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མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་གཡས་གཡོན་གྱི་རྣམ་པ།
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Magnificent views around the Mahabodhi Temple
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Magnificent views around the Mahabodhi Temple
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37

27th Monlam Chenmo

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི སྐབས་སུ་ཚོགས་ཞུགས་རྣམས་ཀྱིས་བཞེས་ལག་ལ་རོལ་བཞིན་པ།
Meals served to the Sangha members during the World Peace Prayer Ceremony

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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༸སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་བསྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན།
རྒན་བྱིས་ཡོངས་ལ་སྙིང་ནས་མཛའ་ཞིང་བརྩེ་བའི་འཚམས་

འདྲིའི་དྲི་ཞིམ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་མཚར་ལ་མ་ཉམས་པས་སྣེ་

དྲངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ལྷག་བསམ་གྱི་ཞེན་སྐུལ་གསོལ་
འདེབས་འགའ་ཞིག་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ།

རང་རེ་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཕྱི་མོ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་
རིང་ལུགས་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་

བཤད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རིན་ཆེན་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་

རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་དེའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་
ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ། རྟག་

ཆད་སྒྲོ་སྐུར་བྲལ་བའི་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རིམ་པ་

རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པ་འདི་ཕྱིའི་ཕན་བདེའི་ལེགས་ཚོགས་

ཀུན་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཐར་པ་དང་ཐམས་མཁྱེན་པའི་ས་ལ་
སྲིད་གསུམ་དུག་ལྔའི་སྨག་རུམ་སྟུག་པོའི་ཁྲོད།།

ཡང་དག་རྟེན་འབྱུང་བདེན་བཞིའི་སྨན་མཆོག་གིས།།
མཐའ་དག་ཉིན་མོའི་སྣང་བར་བསྒྱུར་མཛད་པ།།
ཐུབ་དབང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གུས་པས་འདུད།།

སྔ་འགྱུར་རྒྱལ་ཡོངས་ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་

སྐབས་ཉེར་བདུན་པར་ཕེབས་པའི་༸སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་

རྣམ་པ་དང་མཁན་སྤྲུལ་དབུ་ལས་འདུས་མང་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་

དབུགས་འབྱིན་པའི་དཔག་བསམ་གྱི་ལྗོན་པ་དང་ཡིད་བཞིན་

གྱི་ནོར་བུ་ལས་ཀྱང་ཆེས་ལྷག་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་དྲུག་གིས་

མངོན་པར་འཕགས་པ། དུས་སྔ་ནས་ད་བར། མཁས་བཙུན་

བཟང་གསུམ་དང་གྲུབ་པའི་ཉམས་རྟོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པས་ཐུགས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་ཕྱུག་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བསམ་

གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་བྱོན་དང་འབྱོན་བཞིན་པ་ཀུན་གྱི་མཐོང་

ཆོས་སུ་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་དུ་ངེས། སྤྱིར་སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་པ་

རིན་པོ་ཆེ་འདིར་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་དར་རྒུད་འཕེལ་འགྲིབ་

ཀྱི་རིམ་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་ཡོད་མོད་ཀྱང་དུས་ད་ལྟ་སྙིགས་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

མ་ལྔ་བདོའི་དུས་འདིར་སྔ་འགྱུར་བའི་༸སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་

གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་ནུས་མཐུ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་
བསྒྲིལ་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་ནས་

ཕྱོགས་དང་མཚམས་ནས་མཚམས་སུ་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་དང་
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ཚིག་འོ་ཆུ་གཅིག་འདྲེས་ཤིག་དགོས་གལ་ཅིས་ཀྱང་ཆེ་བས་

དེ་ལུགས་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་གནང་ཐུབ་ན་
སྔ་འགྱུར་བའི་བཤད་སྒྲུབ་འཆད་ཉན་གོང་འཕེལ་ལ་གེགས་
བར་ཆད་མེད་ཅིང་། སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་ཐབས་ལ་ཕན་བདེ་ཟད་མི་

དབྱར་མཚོའི་པདྨོ་བཞིན་ཇེ་བས་ཇེ་རྒྱས་སུ་མདུན་བསྐྱོད་

ཤེས་པ་འབྱུང་བ་གོར་མ་ཆག་པས་ཀུན་ཀྱིས་ཉིན་རེ་བཞིན་

གཞོགས་གཡོན་འདེགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་

གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འཚོགས་དང་འཚོག་བཞིན་པ་

ཐུབ་བཞིན་པར་དགའ་གུས་ཡི་རང་དང་། སླད་མར་མུ་མཐུད་

ངང་ཚང་མས་གོང་བུའི་ནུས་པ་གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་གཡས་

མཛད་རྒྱུ་ནི་ཆེས་ཧ་ཅང་གིས་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་རང་
བཞིན་དུ་ཟད།

ལོ་རབས་དགུ་བཅུའི་ནང་༸སྐྱབས་རྗེ་དར་

ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཐོག་མར་དབུ་བཙུགས་གནང་ཐོག་
༸སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བླ་ན་

མེད་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་ཕྱོགས་ཞེན་བྲལ་བའི་བཀའ་སློབ་

ངོ་ལྐོག་བྲལ་བའི་དྲང་བདེན་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟའི་བར་

སྔ་འགྱུར་རྒྱལ་ཡོངས་ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ་ཞེས་ཀུན་ཀྱི་སྨོན་

གནས་སུ་གྱུར་པ་འདི་ཉིད་བྱུང་། གཞན་ཡང་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་

དབང་པོས་ང་དང་ང་འདྲ་བས་མ་གཏོགས་གང་ཟག་གི་ཚོད་
གང་ཟག་གིས་གཟུང་བར་མི་བྱའོ་ཞེས་དང་།

ཨོ་རྒྱན་ཆེན་

པོས། སྤྱོད་པ་ཁྱི་ཕག་འདྲ་ཡང་ལས་སྒྲིབ་མེད། །གསེར་དང་
རག་གན་མི་མཉམ་ཁྱད་ཆོས་འཕགས། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་སྔ་འགྱུར་བའི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་བླ་སློབ་འདུས་མང་ནང་

ཕན་ཚུན་དག་སྣང་ནོར་བུའི་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཞིག་དང་དམ་

ཐུགས་དམ་གཟབ་ནན་གནང་སྐྱོང་དང་། ལྷག་པར་སྔ་འགྱུར་

རྒྱལ་ཡོངས་ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ་ཞེས་ལོ་ལྟར་ཆད་མེད་ཀྱིས་
འདིར་ཡང་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་རྨང་གཞིར་བཟུང་

བའི་ཐོག་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་འགྲོ་ངེས་པ་ཞིག་གང་
ཟག་རེ་རེ་ནས་འགན་ཁུར་ཏེ་གནང་དགོས་པ་ནི་རང་རང་གི་
འགན་འཁྲི་ཡིན་པས་སྨོན་ལམ་དུ་བསྒྱུར་ནུས་པ་ཞིག་ཤིན་

ཏུ་ནས་མཛད་གལ་ཆེ་ཞེས་སྙིང་དབུས་ཀྱི་རེ་འདུན་དྭངས་
མ་ཡིན་པས་དེ་ལུགས་ཀུན་ཀྱིས་དགོངས་འཇགས་ཞུ་རྒྱུ་
བཅས།

འཕགས་ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་དྷེ་ར་དྷུན་འོག་མིན་

ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་མདོ་རྒྱུད་ལེགས་

བཤད་གླིང་ནས་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་སྤྲུལ་མིང་འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་བྱུང་ ༡༧

ཤིང་ལུག་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་ ༨ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་བ་

༡༠ ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་དགེ་བར་ཕུལ།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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Message from His Holiness Minling Khenchen Rinpoche

Amid the three spheres of existence and the darkness of the five poisons,
The supreme medicine of the authentic, dependently originating Four Truths
Transforms all obscurations into the light of day;
With fervent reverence, I pay homage to the Buddha.

I extend my heartfelt greetings to Their Holinesses, as well as the khenpos, tulkus,
and the numerous sangha members and lay devotees who have gathered at Bodh Gaya
to observe this year’s 27th Annual Nyingma Monlam Chenmo (the World Peace Prayer
Ceremony). At the same time, I would like to take this opportunity to make an earnest
request and offer advice to everyone here.

The doctrine of ‘khen-lob-choe sum’ is the source of Buddhism in Tibet. It
encompasses the inexpressibly precious teachings of the Buddha, their treatises and
commentaries of the Mahayana and Theravada, as well as tantric teachings that were all
translated, taught and delineated by the panditas and accomplished masters of Nalanda.
These doctrines are complete and flawless. They are the vast and profound course of
ground, path and fruition without a sense of eternalism and nihilism or exaggeration
and deprecation. They are the basis of all the benefit, happiness and goodness in this life
and the next. And they have six extraordinary qualities in being far superior to the wishfulfilling tree and the wish-granting gem in gracing us with the ground of liberation and
omniscience. It is therefore certain that these teachings are renowned and have been
practiced in the lives of innumerable exalted beings—learned, righteous, with experience
and realization—who have appeared in the past and are still appearing.

Generally, the precious doctrine of the Ngagyur Nyingma experienced a certain
number of gradual, unavoidable rises and falls, and times of expansion and corruption.
However, by the great service of the combined ability and power of the compassion and
heartfelt strength of renowned masters during this conflicted era of the five degenerations,
Buddhism is vastly flourishing in every direction. For this we should be appreciative,
respectful and happy for the possibility of such progress and the way it is spreading like
the waxing moon and a blooming lotus in a summer lake. More than that, it is extremely
significant to support and sustain this flourishing by uniting the ability and power of
every Buddhist. Over the course of ten years, the Ngagyur Nyingma World Peace Prayer
Ceremony was initiated by His Eminence Darthang Rinpoche through His Holiness Padma
Norbu Rinpoche’s unsurpassable aspiration and impartial, honest advice.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།
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Furthermore, as the Buddha said, “Other than me and those like me, individuals
should not judge others.” And Guru Rinpoche said, “Though the actions of exalted beings
may be like a dog or a pig, they are free from obscurations. For example, gold and brass
both are metallic in nature but there is a vast distinction in their qualities.” Therefore,
there should be pure perception like radiant jewels and pure speech like blended water
and milk [among all Buddhists]. Such intentions are very important and everyone should
persevere in adopting them. If we have such ability then there will not be any obstruction
in the further progress of the practice of exposition, listening and reflecting on the
Ngagyur teachings. Besides, there is no doubt that this is the source of inexhaustible
benefit of providing happiness for all sentient beings. Hence, engage daily in practising
such profound aspirations.
Moreover, we assemble for the Ngagyur Nyingma World Peace Prayer Ceremony
every year in Bodh Gaya and during these occasions, we should take individual
responsibility for making ourselves authentic practitioners based on pure ethical views
and harmony. Just participating in the prayer ceremony is not enough: one should also, by
any means, transform one’s intention and actions into ultimate pure deeds.
These being my heartfelt pure hopes, I make the aforementioned requests with
peaceful intention.

Minling Khentrul Jigmed Namgyel

Ogyen Mindroling, Ngagyur Nyingma College
Dehradun - Uttarakhand

North India

Wednesday, 8 October, 2015.
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རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས ༢༠༡༥ བར་གྱི་
ལོ་འཁོར་རྩིས་ཁྲ།

NMCIF Annual Accounts for
the Year 2014-15

NYINGMA MONLAM
CHENMO INTERNATIONAL FOUNDATION
BYLAKUPPE 571104

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

43

27th Monlam Chenmo

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

44

27th Monlam Chenmo

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

45

27th Monlam Chenmo

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

46

27th Monlam Chenmo

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

47

27th Monlam Chenmo

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

48

27th Monlam Chenmo

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

49

27th Monlam Chenmo

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

50

27th Monlam Chenmo

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

51

27th Monlam Chenmo

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

52

27th Monlam Chenmo

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་བདུན་པ།

53

27th Monlam Chenmo

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཕེབས་ཞུགས་གནང་མཁན་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་མཚན་ཐོ།
SN

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

10)

The List of Monasteries Participated for the World Peace Ceremony in 2015
ID

Name

Country

SN

ID

Name

16

ཐར་པ་གླིང་དགོན་པ་

Bhutan

38)

194

ཤུག་གསེབ་ཨོ་རྒྱན་རྗོང་

Nepal

31

ཨོ་རྒྱན་གླིང་དགོན་པ་

India

40)

212

སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་ཐེག་དགུ་ལེགས་བཤད་གླིང་

India

36

ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་

20
32

39

44

48
64

70

ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་གྲྭ་ཚང་

བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་གླིང་དགོན་

རྡོར་བྲག་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་
ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་

ཟིལ་གནོན་བཀའ་བརྒྱད་གླིང་

ཐུབ་བསྟན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དགོན་

100

མོང་སྒར་བཀའ་གདམས་དགོན་

14)
15)

16)
17)

18)
19)

20)
21)

103
110
121

129
137

ཨོ་རྒྱན་ཀུན་བཟང་ཆོས་འཁོར་གླིང་

133

138

པདྨ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་

India

Nepal

སྔ་འགྱུར་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དགོན་

སྟག་རྩེ་བཙུན་དགོན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཁོར་གླིང་

Bhutan
India
India
India
India

India

142

ཟ་ཧོར་གནས་ཆེན་མཚོ་པདྨ་ཨོ་རྒྱན་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕོ་བྲང་

India

24)

144

དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་

India

143

25)

148

27)

154

26)
28)
29)

30)
31)

32)
33)

34)
35)

36)
37)

151

160
161

162

164
165

170
171

178

180
183

ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཨེ་ཝྃ་ལྕོག་སྒར་
ཕན་བདེ་གླིང་ཚེས་བཅུ་ཚོགས་པ་

རྡོར་གླིང་ཚེས་བཅུ་ཚོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་པདྨ་ཆོས་འཁོར་གླིང་
འཕགས་ཡུལ་རྫོགས་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་

India
India
India
India

སྤང་སྒང་རི་ཁྲོད་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་པ་

India

ཤུག་གསེབ་མཐོ་སློབ་ཨོ་རྒྱན་རྫོང་དགོན་

India

གསང་ཆེན་པདྨ་ཡང་རྩེ་དགོན་

བྲག་དམར་ནམ་མཁའ་ཁྱུང་རྫོང་དགོན་
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་

གུ་རུ་སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་དགོན་པ་

སྤྲིན་དགོན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་
རྫ་རོང་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་

གཟི་རི་ཀུན་སེལ་མཐོང་གྲོལ་གླིང་དགོན་པ་
ཀ་རང་དགོན་པ་

India
India
India
India
India

Nepal
Nepal
Nepal

221

250

47)

253

49)

264

48)

Bhutan

22)
23)

46)

India

ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་

India

222

ར་སྤུར་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཚེས་བཅུ་ཚོགས་པ་

131

མཚོ་པདྨ་དབུ་རྩེ་རི་ཁྲོད་

45)

44)

50)
51)

254

266

270

52)

302

54)

307

56)

309

53)
55)

57)

58)

304
308
311

312

59)

314

61)

318

60)
62)
63)

64)
65)

66)
67)

68)
69)

70)
71)

315

319
321

323
325

332
352

357

360
362
374

72)

377

74)

393

73)

54

387

Nepal

Nepal

India

India

Nepal

ཐང་སྨད་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་

མཚོ་རྒྱལ་དགེ་འཕེལ་ལྗོངས་དགོན་

Bhutan

ལྷོ་བྲག་ཐེག་ཆེ་དགོན་

216

ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་དཔལ་ཡུལ་གླིང་

220

ཐུབ་བསྟན་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་
ཞེ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་རྫོང་དགོན་

214

དཔལ་སྔ་འགྱུར་བཤད་སྒྲུབ་འདོད་འཇོ་གླིང་

43)

Nepal

13)

42)

200

India

ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་

ཆུ་བར་དགོན་པ་

39)
41)

India

Nepal

71

73

India

བསམ་ཡས་རྗེས་དྲན་བཤད་སྒྲུབ་དགའ་ཚལ་གླིང་

11)

12)

Bhutan

Country

དཔལ་རྣ་རི་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་
པདྨ་ཆོས་གླིང་

ཨོ་རྒྱན་བཤད་སྒྲུབ་འདོད་དགུ་གླིང་དགོན་
དཔལ་མངོན་དགའ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་
ཐབས་སྟེང་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྒྱལ་དགོན་

ར་འབང་ཀུན་ཕན་གླིང་ཚེས་བཅུ་དགོན་པ་
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་

ལིང་བཀོད་དགོན་ཆོས་འཁོར་ཡངས་བརྩེ་
ཟམ་གདོང་མེ་ཏོག་དགོན་

གཟི་མིག་གསང་སྔགས་བདུད་འདུལ་གླིང་དགོན་
དགོན་བྱང་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་
རྡོ་གླིང་གསང་སྔགས་དགོན་

བླ་བྲང་དཔལ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་དགོན་
ལ་ཆེན་དགོན་དངོས་གྲུབ་ཆོས་གླིང་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་བརྩེ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་

ཕན་བཟང་གསང་སྔགས་ཆོས་སྡིང་དགོན་

གསང་སྔགས་བདུད་འདུལ་གླིང་མེ་ལིང་དགོན་
པདྨ་ཆོས་གླིང་

མས་ལི་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་དར་གླིང་
ཤིབ་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་དགོན་

སང་ཏོག་རྙིང་མ་འོད་སེར་ཆོས་གླིང་དགོན་
སྔ་འགྱུར་མཁས་གྲུབ་གླིང་

ཁུ་ནུ་ལྕང་དགོན་མཐོང་གྲོལ་གླིང་

ཀུན་བཟང་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དགོན་པ་
གནས་ཁང་དགོན་པ་

ཉི་ཟླ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་
ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་

གསང་སྔགས་གླིང་དགོན་པ་

Nepal
India

Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
India
India
India
India
India
India
India
India
India

Bhutan
India
India
India
India
India
India
India
India
India

Bhutan
Bhutan
Nepal
Nepal

SN

ID

Name

75)

405

77)

407

76)

406

78)

408

80)

413

79)
81)

82)
83)

84)
85)

86)

409
414
415

419
421

423
451

Country

SN

ID

Name

བྲག་དགོན་བཤད་སྒྲུབ་ཐར་གླིང་

Nepal

116)

606

སྐུ་དུང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་

Nepal

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་ལྡིང་གླིང་དགོན་

Nepal

118)

611

བཀྲ་ཤིས་གཏེར་གླིང་དགོན།

Nepal

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་

བྱང་གཏེར་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་
ཐར་པ་གླིང་དགོན་པ་

བདེ་ཆེན་གླིང་དགོན་པ་

བསམ་གླིང་དགའ་བ་དགོན་

ཤར་འབྲས་ལྗོངས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་
ཐེག་མཆོག་དགའ་རབ་ཡངས་རྩེ་

ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་

476

ཤེལ་རིའི་གསུམ་མདོ་དགོན་དོལ་པོ་

90)
91)

92)
93)

94)
95)

96)
97)

98)
99)

481

483

484
485

494

496
497

498
504
520

100) 529

སྐལ་བཟང་ཆོས་འཁོར་གླིང་

གསེར་དགོན་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་གླིང་

བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་རྣམ་གྲོལ་གླིང་ཡན་ལག་
གསང་སྔགས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་
ཤོ་རོང་ལུ་ར་བསམ་གླིང་དགོན་

གཡས་ཚེར་བྱང་ཆུབ་གླིང་དགོན་པ་དོལ་པོ་

ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དོལ་པོ་ཀོ་མང་དགོན་
བྲག་དམར་ནམ་མཁའ་ཁྱུང་རྫོང་

པདྨ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།
ཆུ་མིག་བྱང་ཆུབ་གླིང་དགོན་

542

པདྨ་ཆོས་གླིང་དགོན་

105)

547

ཁང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་
ལྷ་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་

106)

555

108)

569

ཆོས་འཕེལ་ཀུན་བདེ་གླིང་།

110)

572

པདྨ་གླིང་དགོན་པ།

112)

592

107)

109)
111)

562

570

583

113)

598

115)

603

114)

601

Nepal
Nepal
Nepal
India

Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
India

Nepal
Nepal
India

103)

545

Nepal

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དགོན་

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་དགོན་

104)

India

ཝང་སལ་དགོན་པ
རྨ་བྱ་དགོན་པ།

ཟངས་མདོག་དཔལ་དགོན་
ཆོས་འཁོར་དགོན་པ།

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

ཤར་ཕྱོགས་མངོན་དགའ་གླིང་

ཧི་མ་ལ་ཡན་ཤར་པ་སྔ་འགྱུར་ནང་པའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།
ཕུན་ཚོགས་རྔ་ཡབ་ཆོས་གླིང

Nepal
Nepal
Nepal
India

Nepal

613

615

122)

617

124)

620

123)

Bhutan

India

532
533

India

ཐང་སྒོ་དགོན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་

101)

102)

Nepal

607

120)
121)

Nepal

India

89)

467

Nepal

ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་

མ་མིར་ཀུ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་

119)

Nepal

Nepal

453

117)

Nepal

དཔལ་ལྡིང་དགོན་པ་

87)

88)

Nepal

125)

126)
127)

616

618

622
623

624

128)

626

130)

633

129)
131)

629
635

132)

640

134)

647

133)
135)

136)
137)

138)

646
652
653

654
657

139)

658

141)

665

140)

664

142)

670

144)

685

143)
145)

146)
147)

681

686

690
692

Nepal

148)

698

Nepal

150)

711

Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
India

149)
151)

152)
153)

154)
155)

156)

55

703
714

718
721

723

724
727

རི་ཁྲོད་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་
བིག་ཀྲམ་ཤིལ་དགོན་

བཀྲ་ཤིས་བྱ་གླིང་དགོན་

པདྨ་བདེ་ཆེའི་གླིང་དགོན་

ད་ར་ཞི་ཁྲོས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ

གཡུ་ལོ་བཀོད་རྗེ་བཙུན་གླིང་དགོན་
གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་
གསང་སྔགས་ཡང་རྩེ་དགོན།
བདེ་ཆེན་དགོན་

གསང་སྔགས་ཆོས་ཐར་གླིང་དགོན་
པདྨ་གླིང་དགོན་

དཔལ་བྱང་ཆུབ་དགེ་འཕེལ་དགོན་
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་དགོན་
བཅུ་རིས་དཀུལ་ལུ་དགོན་
གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་
བྱང་གཏེར་པདྨ་དགོན་

བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན་

ཀརྨ་གྲུག་ཐར་པ་གླིང་དགོན་

རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་

པདྨ་བསམ་ཡས་ཆོས་འཁོར་གླིང་
བདེ་ཆེན་རྟན་གླིང་དགོན་

བཀྲ་ཤིས་མཚོ་གླིང་དགོན་པ
བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་

བཀྲ་ཤིས་གསེར་ཕུག་གླིང་དགོན་
བཟང་མདོག་དཔལ་རི་དགོན་པ།
ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན་

བྱིན་རླབས་ཡང་གཏེར་དགོན་

བུ་ད་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།
གསེར་རྟོགས་དགོན་པ

Country

India

Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
India

Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
India

Nepal
India

Nepal
Nepal
India

Nepal
Nepal
India

Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal

ཀརྨ་སོག་སིང་དགོན་པ་

Nepal

ཀརྨ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་

Nepal

དཔལ་སྔ་འགྱུར་ཆུ་མིག་རྒྱ་མཚོ་གླིང་དགོན་
མཐར་ཕྱིན་མགོན་པ་

དཔལ་ཀ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན་
ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་པང་དགོན་པ་

བཀྲ་ཤིས་ཀརྨ་ཆོས་གླིང་བུད་ད་དགོན་
ཐར་པ་གླིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དགོན་

Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal

SN

ID

Name

157)

729

159)

746

158)

734

160)

749

162)

759

161)

754

163)

761

165)

765

164)

764

166)

772

168)

776

167)

774

169)

777

171)

784

170)
172)
173)

781

785

790

Country

SN

ID

ཀརྨ་ཐར་པ་གླིང་དགོན་པ་

Nepal

198)

9229 ཚེ་གླིང་དགོན་

བཀའ་དབང་དགོན་པ་

Nepal

200) 9276 བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་

པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་དགོན་

ཆོས་གླིང་ཡེ་ཤེས་དགོན་པ

བཀྲ་ཤིས་རབ་འབྱུང་དགོན་པ་

རག་གདོངས་བསྟན་བཟུང་དགོན་

དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་ནཱའི་ནི་ཏལ་
ས་གླིང་དགོན་པ་

བཀྲ་ཤིས་མེ་ཏོག་དགོན་
དགེ་རྒྱས་ལྷ་ཁང་

ཐེག་ཆེན་ནང་པའི་སློབ་གྲྭ།
པདྨ་ཆོས་འཁོར་གླིང་

དཔལ་ཡུལ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་གླིང་

རྣམ་བརྩེ་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན་

དཔལ་གླིང་འོག་མིན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་
འཁོར་གདོང་བྱང་གཏེར་དགོན་པ་

794

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་

178)
179)

180)

797

800
803

804

181)

806

183)

808

182)
184)
185)

186)
187)

188)

807

809
810
811

812
813

དགེས་འདུག་པ་དངོས་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དགོན་
པདྨ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དགོན་
པདྨ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་

ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན་

མདོ་སྔགས་དར་རྒྱས་མང་བཅས་དགོན་
བཱདྷ་ཨརྒྷ་ཝ་ས་ཏཱན་དགོན་

རི་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་།
བདེ་ཆེན་ཐར་གླིང་།

ཨོ་རྒྱན་བསམ་ཡས་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་

དཔལ་རྡོ་རྗེ་འོད་གསལ་ཨ་ཏི་ཆོས་འཁོར་གླིང་།
ལོངས་སྐུ་ཆོས་གླིང་ཤིང་དགོན་པ།

བཟང་མདོག་དཔལ་རི་ཆོས་གླིང་དགོན།

189)

815

191)

7030 པདྨ་ཆོས་གླིང་དགོན་

193)

9208 པདྨ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་

195)

9215

190)
192)
194)
196)
197)

816

སྔ་འགྱུར་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

ཨ་འཛོམ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་།

9004 བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་
9212

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་

9217

བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་

9225

India

བསམ་གཏན་ཐར་པ་གླིང་
པད་གླིང་དགོན་པ་

9254

བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དགོན་

201)

9288 ཨོ་རྒྱན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་

203) 9317

བྱང་གཏེར་ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཕུག་དགོོན་

205)

བཀྲ་ཤིས་ཐར་པ་གླིང་དགོན་

204) 9409 གསང་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཚེ་ཐར་གླིང་དགོན་

Nepal
Nepal

9415

206) 9418

India

207) 9419

India

ཆུ་སྒོམ་དགོན་

རིན་ཆེན་སྒང་རྙིང་དགོན་

208) 9420 རིན་ཆེན་སྒང་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་

India

212)

9471

214)

9480 མཁའ་གླིང་ཨོ་རྒྱན་བདེ་གྲོལ་གླིང་

213)
215)

216)

Nepal

Nepal

9468 བཀྲ་ཤིས་བདེ་ཆེན་གཏེར་གླིང་དགོན་

སྔ་འགྱུར་བཤད་གྲྭ་པདྨ་འགྲོ་འདུལ་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་

9477 ཞི་བདེ་དགོན་པ་གཙང་ཁོ་རྡོལ་མཁའ་
9504 མཁས་རིགས་དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་

224)

9566 གསང་སྔགས་ཆོས་འཕེལ་དགོན་པ་

226) 9572
227)

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་

བདུད་འཇོམས་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་

9584 རྙིང་དགོན་ཨོ་རྒྱན་གསང་མདོ་གླིང་

228) 9587 བསམ་གླིང་དགོན་
229) 9593

ཨོ་རྒྱན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་

231)

9595

ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་ཆོས་གླིང་དགོན་

9612

ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་དགོན་

India

230) 9594 བརྩོན་འགྲུས་མཐར་ཕྱིན་དགོན་

Nepal

232)

9611

234)

9614

236)

9617

Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal

Nepal

India

Nepal

Bhutan
Bhutan

གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་གླིང་དགོན་

9558

སྔ་འགྱུར་བཤད་གྲྭ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་གླིང་

9570 པདྨ་ཤེས་རབ་གླིང་དགོན་

Nepal

Bhutan

222)

9556

225)

Nepal

Bhutan

Nepal

Nepal
Nepal

Bhutan

སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དགོན་

9526 ཉི་མ་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་

9561

Bhutan

Bhutan

220) 9527

འབྲུག་སྒང་སྟེང་མདོ་སྔགས་ཐོས་བསམ་རབ་རྒྱས་གླིང་དགོན་

223)

India

Nepal

Nepal

9519

Nepal
Nepal

Nepal

པདྨ་དཀར་པོ་རྒྱ་མཚོ་གླིང་དགོན་

221)

Nepal

India

9524

219)

India

India

ཨོ་རྒྱན་ཐེག་མཆོག་གླིང་དགོན་

218)

Nepal

Nepal

9513

217)

Nepal

Nepal

Nepal

Nepal
India

Nepal

211)

9460 ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་

India

Nepal

Nepal

210)

India

Country

209) 9422 བྱང་གཏེར་རྙིང་མ་ཆོས་གླིང་དགོན་

Nepal

India

176)

199)

202) 9305 བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོན་

India

བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དགོན་

ཨོ་རྒྱན་མཐོང་སྨོན་གླིང་

177)

Nepal

India

791

793

Nepal

ག་བྷི་གསང་སྔགས་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་

174)
175)

Nepal

Name

233)
235)

237)

238)

56

9616
9618

ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དགོན་

ཆོས་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་པ་
ལུང་བསྟན་ཆོས་གླིང་

བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་པ་

9620 བྱང་མ་དཔལ་ཡུལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་དགོན་

India

Bhutan

Nepal
Bhutan
Nepal
India

Nepal
Nepal

Bhutan
India

Nepal
India
India

Nepal

Bhutan
Nepal
India

Nepal

Bhutan
Nepal
Nepal

SN

ID

Name

239)

9624 ཉི་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་

Bhutan

241)

9629 རིག་འཛིན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་

Nepal

243)

9636 བདེ་ཆེན་དགོན་པ་

245)

9652 ཨོ་རྒྱན་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན།

Nepal

247)

9667 པ་ཤིང་དང་ཐུགས་ཆེན་ལྷ་ཁང་།

India

240) 9628 ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཆོས་གླིང་
242)

9633 སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་

244) 9646 མ་ནི་ལྷ་ཁང་དགོན་པ།

246) 9666 བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་གླིང་བྱང་འབྲས་ལྗོངས།

Country

Nepal
India

Nepal
Nepal
India

248) 9669 སྦི་མཁར་སྤང་ཐང་ཤིང་སྐྱེས་དགོན་པ།

Bhutan

250)

9682 གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

Nepal

252)

9688 ཤང་གར་སྟེ་དགོན་པ་མོང་སྒར།

249) 9671
251)

253)

254)

འབྲུག་ཆོས་གླིང་བཀྲ་ཤིས་དགོན་བལ་ཡུལ།

9683 སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།
9690 ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་།

9692 ཤར་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

Nepal
Nepal

Bhutan
India
India

255)

9694 གཏེར་ཆེན་ཡོལ་མོ་སྔགས་འཆང་ཤཱཀྱ་བཟང་པོའི་ཙུ་ཌི་དགོན།

Nepal

257)

9696 ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་།

Nepal

256)
258)
259)

ཤར་འབྲས་ལྗོངས་དཔལ་ཡུལ་སྔ་འགྱུར་ཐེག་མཆོག་ཆོས་འཁོར་
9695 གླིང་།
9699 བསམ་པ་འོད་ཟེར་དགོན།

བསམ་དོན་འོད་གསལ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་
9800 དགོན།

India
India

Nepal

260) 9801 སངས་རྒྱས་གླིང་དགོན།

Nepal

262) 9803 པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་།

India

261)

9802 བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དགོན་པ།

263)

9806 སངས་གྲུབ་ཀྱེས་ལིང་དགོན།

Nepal

265)

9808 འབྲུག་ནང་པའི་དགོན་པ།

India

264) 9807 ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།
266) 9809 ཡོན་ཏན་ཐར་པ་ཆོས་གླིང་དགོན།

267) 9810 བཀྲ་ཤིས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་དགོན་པ།

Nepal
India

Nepal
Nepal
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