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Message From His Holiness Taklung Tsetrul Rinpoche
(English Translation of the Message)

Despite having attained Enlightenment primordially, Buddha Shakyamuni

yet again displayed its attainment at the sacred site of Bodhgaya in order to liberate

limitless beings. In this very sacred place, if the lineage holders—the ordained monks,
nuns and tantric practitioners—of the Ngagyur Nyingma tradition, which is endowed
with the six superior qualities, could perform this prayer ceremony with the three
excellences, and without any influence of the eight worldly concerns, it is needless to
mention the teachings of scripture and realization will continue, the longevity of the
noble masters will be achieved, as well as the generation of world peace. Especially, I am

immensely happy with the good progress of the Nyingma World Peace Ceremony owing
to the conducive conditions of generous sponsors, and the management of this prayer
ceremony with the good motivation and sincerity of all the responsible staff. Even in the
future, for the perfect and dignified continuation of the prayer ceremony, I request the
ordained monks and nuns, as well as the community of tantric practitioners, to follow

their individual moral precepts, motivation and conduct with conscientiousness; and
perform the gathering of the accumulations and the purification of the obscurations
effectively.
At the request of the Ngagyur Rigzod Editorial Committee, Taglung Tsetrul sent
this message from Simla Dordak Monastery on the second day of the 10th month of the
Tibetan Royal Year, 2141, 24th November, 2014.
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Tibetan

oyal

ear

, first

day of the twelfth lunar month of the
Water Snake year, and 31st January, 2014,
according to the estern calendar on

this ceremonious day, more than ten
thousand sangha members and devotees,
headed by many high lamas, assembled
for the 25th Ngagyur Nyingma World
eace Ceremony at the most sacred site
of odhgaya, where all the ,
uddhas
of this fortunate eon will attain complete
Enlightenment.

All the high lamas and the sangha
members gathered at the alacha ra
round at
AM. They arrived at the
interior circle of the great stupa with
a welcoming procession, holding
significant symbols and incense in their
hands. Inside the stupa, in front of
Buddha Shakyamuni image, they made
vast and elaborate clouds of offerings
filling many alms bowls and too the
odhisattva Vow. After completing the
rituals, at the four directions of the great
stupa, the thousands of assembled sangha
members, headed by high lamas in each
of the directions, began the orld eace
Ceremony prayers together.
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Cloud of offerings

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

6

26th Monlam Chenmo

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ ང་རྩེ་ ལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ག ོས་པའི་བླ་ཆེན་ཁག་ལ་ཕེབས་བསུར་ ག་བཞིན་པའི་དད་ ན་རྣམ་པ།
Devotees waiting to welcome . . Ta lung Tsetrul inpoche and other high lamas

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

7

26th Monlam Chenmo

ཕྱོགས་བཞིའི་བླ་ཆེན་ཁག་ནས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའ་ིནང་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའ་ི ་རྟེན་མདུན་བྱང་སྡོམ་ལེན་བཞིན་པ།
igh lamas ta ing odhisattva s vow infront of uddha Sha yamuni s statue

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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26th Monlam Chenmo

མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའ་ིལྷོ་ཕྱོགས་སུ་༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ ང་རྩེ་ ལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། མ ེན་བརྩེ་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཚོག་བཞིན་པ།

མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའ་ི བ་ཕྱོགས་སུ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ག ོ་མཁན་ ལ་ ང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཚོག་བཞིན་པ།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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. . Ta lung Tsetrul inpoche, . . Minling henchen inpoche and hyentse angsi inpoche presiding over the
orld eace Ceremony from the south

hentrul yang hang inpoche and Nam ha Drimed inpoche presiding over the

orld eace Ceremony from the west

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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26th Monlam Chenmo

མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའ་ིབྱང་ཕྱོགས་སུ་བདུད་འ ོམས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཚོག་བཞིན་པ།
. . Dud om angsi inpoche presiding over the orld eace Ceremony from the north

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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26th Monlam Chenmo

མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའ་ཤ
ི ར་ཕྱོགས་སུ་མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཚོག་བཞིན་པ།
henchen ema Sherab inpoche presiding over the orld eace Ceremony from the east

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་ཚོགས།

26th Monlam Chenmo

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

26th Monlam Chenmo
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The assembly of sangha during the

th

Nyingma

orld eace Ceremony

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་ཚོགས།

26th Monlam Chenmo

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

26th Monlam Chenmo
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The assembly of sangha during the

th

Nyingma

orld eace Ceremony

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་ཚོགས།

26th Monlam Chenmo

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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26th Monlam Chenmo

བོད་ཚེས་ ༠༥ ཉིན་བི་ ར་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་ ི་

ནི་ཏིཤ་ ་མར་

Sri Nitish umar

མཆོག་སྔ་འགྱུར་སྨོན་

ལམ་ཆེན་མོར་ཕེབས་ནས་ བ་ཕྱོགས་བྱང་ བ་ ོན་ཤིང་འོག་

༸སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་དང་། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་ ད་

ཕྱི་ནང་ཆོས་ གས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་རྣམས་དང་ལྷན་སྨོན་
ལམ་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི
གཟེངས་རྟགས་ཤིག་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོད།

On the fifth day, then Chief Minister
of ihar, Nitish umar, made his official
visit, and different religious leaders from
various places gathered under the odhi
Tree at the western direction of the main
stupa and made prayers for world peace
with the high lamas. At that time, Chief
Minister umar was presented with the
Medal of Ngagyur Monlam Chenmo.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

བོད་ཚེས་ ༠༦ ཉིན་སྔ་དྲོ་ ་ཚོད་ ༩ ༣༠ ཐོག་
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On the sixth day, at
AM, the
༸སྐྱབས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ བ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་ holy portrait of angsi inpoche the
unmista en reincarnation of the late . .
རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་གར་དབང་ཟིལ་གནོན་
Drubwang adma Norbu inpoche, the
རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་ ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་གདན་ཞུས་ཟབ་ incomparably ind master was brought
རྒྱས་ཀྱིས་ བ་ཕྱོགས་བྱང་ བ་ ོན་ཤིང་གི་འོག་ ་གོང་མའི་ onto the supreme throne with an extensive
welcoming procession towards the west
བཞུགས་ ིར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་
under the odhi Tree. Then the high lamas
ཆེ་རྣམ་པས་མ ལ་དར་ཕུལ་གནང་མཛད་ཡོད།
offered auspicious scarves before the holy
portrait.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

བོད་ཚེས་ ༠༨ ཉིན་སྔ་དྲོ་ ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་རྙིང་

མའི་བཞུགས་ ར་ཆེན་མོའ་ི ག ག་ལག་ཁང་གི་མདུན་དུ།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་བ གས་ནས་མི་ལོ་ ིལ་
པོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དྲན་རྟེན་དང་།

སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་

འགྲོ་ཡོངས་ལ་བཀའ་དྲིན་བླ་ན་མ་མཆིས་པའི་༸སྐྱབས་རྗེ་
རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པའི་རྗེས་དྲན་ ད་རྡོ་རིང་དབུ་འབྱེད་མཛད་
ོ་ཚོགས་ཡོད། མཛད་ ོའ་ིཚོགས་མགོན་དུ་༸སྐྱབས་རྗེ་

སྟག་ ང་རྩེ་ ལ་རིན་པོ་ཆེ། ༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མ ེན་
བརྩེའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ། ༸སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འ ོམས་ཡང་
སྲིད་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། ༸སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་
གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་ ལ་ ང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ།

མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས་དབུས།
དེར་འདུས་དགེ་འདུན་འདུས་པ་ཡོངས་ཀྱིས་འཕགས་པ་བ ་
ཤིས་བརྒྱད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞལ་འདོན་གནང་བ་
དང

༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ ང་རྩེ་ ལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་

རྡོ་རིང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་མཛད་ཡོད།
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On the eighth day, at 11 AM,
the inauguration of the Silver ubilee
Souvenir of Ngagyur Monlam Chenmo a

monumental stone pillar created to
auspiciously commemorate the indness
of the remar able masters for the dharma

and sentient beings was held in front of
the Nyingma monastery. The inaugural
ceremony was headed chiefly by . .
Ta lung Tsetrul inpoche, . . hyentse
angsi inpoche, . . Dru Dud om
angsi inpoche, . . Minling henchen
inpoche and is Eminence hentrul
yang hang inpoche, while the whole
assembly of spiritual followers ointly
offered the Verses of rayer to the Eight
Noble Auspicious Ones. Meanwhile, . .
Ta lung Tsetrul inpoche conducted the
actual inauguration of the stone pillar.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་བགྲང་བྱ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་རྡོ་རིང་དབུ་འབྱེད་མཛད་ ོ།

26th Monlam Chenmo

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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Inaguration of the monumental stone pillar

26th Monlam Chenmo
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ར་བ ས་ ་ འ་ག ག་ ན། འ མ་ ་ ་བ འ
ེ ་ ེ ་ པོན་ཆེན་པོ་ ་ནོར་
གོ ་ས་ བས་མགོན་རན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ ལ་ ོ ས་སྔ་འགྱུར་ ་མའ་
སྨོན་ལམ་ གས་པ་ནས་ག ེ ས་ གས་ ལ་བ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ སྔ་དྲོའ་ིཆར་སྔ་

མ ལ་བཅར་ཞུ་སྐབས།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས།

འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ག ོ་མཁན་ ལ་ ང་ཁང་ ཁ་སྔོན་ངོས་ལོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཐོག་གདན་ཞུ་བྱུང་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ཚོགས་དྲུང་རི་མགོ་ ལ་ ་རིན་པོ་ཆེ། ཡང་། ངོས་དུས་འདོམ་དབང་གིས་བཅར་ཐུབ་མ་སོང་། དུས་
སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ། དྲན་སྲུང་བརྩི་རྣམས་ཡག་པོ་བྱུང་ཤག ཐུགས་རྗེ་ཆེ། སྤྱི་ཡོངས་

རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་བཅས་བཞུགས་ ར་ ་རམ་ ཀྱི་སྨོན་ལམ་སྐབས་ ་བ ན་སྔགས་འཆང་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་
ས་ལར་བཅར་ཏེ།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་ འཛུགས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ་མཐུད་ནས་འཐུས་ཤོར་མ་ཕྱིན་

མཆོག་ལ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་བརྙེས་ནས་ པ་གནང་དགོས་ཡ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཐུགས་རྗེ་
བགྲང་བྱ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ ི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ ཆེ། ཞེས་གསུངས་གནང་ཡོད།
གནང་བར་ད ེས་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

23

26th Monlam Chenmo

The a ard o the medal to His Holiness the alai ama the cro n
ornament o samsara and nir ana by the Nyingma Monlam Chenmo
International Foundation

On the morning of 11th March
, hentrul yang hang inpoche,
the president of the Nyingma Monlam
Chenmo International oundation igo
Tul u inpoche, the secretary
henpo

Sonam Tenphel, the Deputy Spea er of
the 15th Tibetan arliament in exile and
yari uthrug, the representative of the
Nyingma tradition, all visited the Dalai

Lama s residence in Dharamsala, India, and
offered the commemorative medal of the
Silver ubilee of the Nyingma orld eace
Ceremony, which
with oy.

is

oliness accepted

hile granting this audience,

is

oliness said, Though I was invited for
the celebration, I could not attend it owing
to the shortage of time. The celebration
has happened well. Than you y and

large, there was good organi ation of the
mon s, nuns and lay practitioners during
the Nyingma orld eace Ceremony. It is
of great importance to continue the prayer
ceremony without failure. Than you
Than you

སྔ་འགྱུར་ ོར་ག ན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་བ ་ ་ཉེར་ ་འ ོར་བའ་ ས་ཆེན་
་བ འ་མ ་ ོ་ ོས་ག །

THE M IN PR

R MME F THE I ER
I EE CE E R TI N F THE
N IN M
R PE CE CEREM N

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་བགྲང་བྱ་

ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་ ོ་གང་དེ་རྡོར་
གདན་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའ་ི ཉེ་འགྲམ་དུས་འཁོར་ཐང་དུ་སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༠༨ ཞོགས་པའི་ ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་ལ་
མཛད་རིམ་དངོས་གཞི་དབུ་བ གས་ཤིང་། མཛད་ ོའ་ིཚོགས་

The Silver ubilee Celebration of
the Ngagyur Nyingma Monlam Chenmo
was held at the alacha ra round near
.
Mahabodhi Temple on th ebruary,
The main celebration started at
AM, led
by . . Ta lung Tsetrul inpoche, the th

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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ཞུགས་ག ོ་མགོན་དུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་དྲུག་པ་ Supreme ead of the Ngagyur Nyingma
༸སྐྱབས་རྗེ་འཁོར་ལོའ་ི མགོན་པོ་སྟག་ ང་རྩེ་ ལ་རིན་པོ་ཆེ་ tradition, with Sri alamurugan D., IAS
མཆོག་དབུ་བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།

་མགྲོན་ག ོ་བོར་

་ ་རྫོང་དཔོན་དང་། མ་ ་བོ་ ི་མཆོད་རྟེན་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་

District Magistrate and the Chairman of the

odhgaya Temple Management Committee
TMC , as the chief guest. Li ewise,

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ག ོ་གཅིག་ ོགས་ ་ཞབས་ ་རུ་ ན་ཌི་ Dilgo hyentse angsi inpoche Dud om
(Sri alamurugan D., IAS

མཆོག་ཕེབས་ཡོད།

དེ་བཞིན་༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མ ེན་བརྩེའི་ཡང་

སྲིད་རིན་པོ་ཆེ། ༸སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འ ོམས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་

ཆེ། ༸སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། སྔ་འགྱུར་
སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི ཚོགས་ག ོ་མཁན་ ལ་ ང་ཁང་རིན་པོ་

ཆེ། ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་
རིན་པོ་ཆེ། རི་མགོ་ ལ་ ་རིན་པོ་ཆེ། མཁོ་ ིམ་ ལ་ ་རིན་
པོ་ཆེ།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་ ་ཚབ་བཀའ་

ར་རྒྱ་རི་རིན་པོ་ཆེ། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ། སྤྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ།
ཆོས་རིགས་དྲུང་ཆེ་ནོར་བུ་དོན་ ན། མ་ ་བོ་ ི་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་ཀ་ ་ཏ་གོལ་ ེ་མེ ན་ ་ར་ཐེ་རོ།
tagollve Medhan ara Thero

Ven.

aha-

angsi inpoche Minling hen inpoche

hentrul yang hang Tul u inpoche, the
resident of Ngagyur Nyingma Monlam

Chenmo Nam ha Drimed
henchen
ema Sherab
igo Tul u

inpoche

inpoche
inpoche

ho hyim Tul u

inpoche Mr. Nang e Dor e Lada h Lama
Lo ang henpo Sonam Tenphel, Deputy
th
Tibetan Parliament
Spea er of the
in exile Ven. ahatagollve Medhan ara
Thero of the Mahabodhi Society Tul u

Ogyen Tobgyal inpoche former minister
Lodi yari inpoche, the th Dalai Lama s
special envoy to ashington, D.C., SA
th
secretary of
Norbu Dhonden, the
eligion Culture CTA
ome minister
yari D lma Ten in eleg, secretary

ལ་ ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་ of Si im as well as Darthang Tul u

རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ། ་ཞབས་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ་ལགས། ལ་ གས་
བླ་མ་བློ་བཟང་། འབྲས་ ོངས་དྲུང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས།
༸སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་ཡུམ་དང་སྲས་མོ་རྣམ་
གཉིས་ཀྱིས་ག ོས་བླ་ཆེན་མི་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་ཆིབས་བ ར་

inpoche s consort and two daughters,
along with many other honourable
dignitaries gathered. More than
,
mon s, nuns, tantric practitioners and
laypeople also congregated for the event.

henpo Sonam Tsewang announced
the programs both in Tibetan and English.
ིས་ག ོས་སེར་སྐྱ་འདུས་མང་ ི་ཕྲག་ལྷག་འཛོམས་ཡོད།
Cantors in the four directions started
མཛད་རིམ་དངོས་གཞིའི་སྐབས། ཐོག་མར་མཁན་པོ་ the Verses of rayer to the Eight Noble
བསོད་ནམས་ཚེ་དབང་ལགས་ནས་བོད་དབྱིན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ Auspicious Ones while . . Ta lung Tsetrul
inpoche and Sri alamurugan D. lit the
ནས་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་རིམ་ ན་སྒྲོན་ཞུས་ཤིང་། སྨོན་
illuminating lamp. Then, Tsetrul inpoche
ལམ་ཆེན་མོའ་ིཕྱོགས་བཞིའི་དབུ་མཛད་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་ and the assembly were served tea and sweet
པ་བ ་ཤིས་བརྒྱད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ ེར་འདོན་མཛད་ rice. At the meantime, henpo Chowang

བསྐྱངས་གནང་ཡོད་ཅིང་། ཉིན་དེར་ ་བ ན་སྔགས་གསུམ་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
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དེ་༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ ང་རྩེ་ ལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ་མགྲོན་ག ོ་ read out the explanation of the Nyingma

བོ་ག་ ་རྫོང་དཔོན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད་ ིའི་མདུན་དུ་སྣང་ emblem in English and then addressed the
གསལ་མར་མེ་སྒྲོན་གནང་མཛད། དེ་རྗེས་༸སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་
ཆེ་རྣམ་པས་ག ོས་འདུས་མང་ཡོངས་ལ་གསོལ་ ་དང་འབྲས་

སིལ་འབུལ་སྐབས་འབྲས་ ོངས་མཁན་པོ་ཆོས་དབང་ལགས་

ནས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ལས་རྟགས་སྡོམ་བརྩོན་དམ་པའི་
འགྲེལ་བཤད་དབྱིན་སྐད་ཐོག་ཡོད་པ་སྒྲོགས་ ང་ཞུས་པ་དང་།

རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་
ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་མཛད་ ོ་ངོ་ ོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ ང་

history related to the Ngagyur Nyingma
Monlam Chenmo followed by a description
of the ceremony.
. . Ta lung Tsetrul inpoche, Sri

alamurugan D. and hentrul yang hang

inpoche presented this than sgiving

medal, made from precious gold and
silver, that represents the emblem of the
Nyingma Tradition, along with a certificate,
to the ones who had made such great
contributions to the continuation of the

རྩེ་ ལ་རིན་པོ་ཆེ། ག་ ་རྫོང་དཔོན། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ིཚོགས་ Monlam without any obstacles, such as
ག ོ་མཁན་ ལ་ ང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་ the 14th Dalai Lama, the six Supreme eads
ནས། མི་ལོ་ཉེར་ལྔའི་རིང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་རྒྱུན་འ ོངས་དང་ of the Ngagyur Nyingma tradition
ཚགས་ཚུད་བྱུང་བར་བཀའ་དྲིན་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་།

སྔ་འགྱུར་རྙིང་

མའི་དབུ་འཛིན་རྣམ་པ་དྲུག་གིས་ག ོས་༸སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་
ཆེ་རྣམ་པ་དང་།

གཞན་ཡང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་མཛད་རྗེས་

ཆེ་བའི་མི་སྣ་ཁག་དང་ལས་ ངས་སོགས་ལ་གཟེངས་བསྟོད་

Dud om inpoche

-

hyentse inpoche
adma Norbu inpoche
Minling Thrichen inpoche

. .
, . . Dilgo
,

. .
, . .
,

. .Thrul hig inpoche
and
. .Ta lung Tsetrul inpoche b.
and to the people who helped their best

དང་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་ ི་དོད་དུ་རིན་ཆེན་གསེར་ད ལ་ for the Monlam as well as the officers who
ལས་ བ་པའི་སྡོམ་བརྩོན་དམ་པའི་རྟགས་མ་ཆེ་བ་རེ་དཔང་
ཡིག་དང་བཅས་པ།

དེ་བཞིན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་

གིས་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པའི་མི་སྣ་ཁག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་

འབུལ་ ི་གཟེངས་བསྟོད་དུ་རིན་ཆེན་གསེར་ད ལ་ལས་ བ་
པའི་སྡོམ་བརྩོན་དམ་པའི་རྟགས་མ་ ང་བ་རེ་དཔང་ཡིག་དང་
བཅས་ཕུལ་ཡོད།

served the Monlam oundation.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་བགྲང་བྱ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་ ོ་དངོས་གཞི་སྐབས།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

27

During the main Silver ubilee celebration of the Nyingma

26th Monlam Chenmo

orld eace Ceremony

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་བགྲང་བྱ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་ ོ་དངོས་གཞི་སྐབས།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་དང་པོ་༸སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་བདུད་འ ོམས་རིན་པོ་ཆེའི་གཟེངས་རྟགས་བདུད་འ ོམས་གོང་མའི་
བླ་བྲང་གི་ ་ཚབ་མཁན་པོ་རྟ་མགྲིན་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

henpo Tandin, the representative from the residence of the late is oliness Dud om inpoche,
the irst Supreme ead of the Nyingma Lineage, receiving the medal on his behalf.

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གཉིས་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དིལ་མགོ་མ ེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟེངས་རྟགས་མ ེན་བརྩེ་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

hyentse angsi inpoche, receiving the medal on behalf of the late is oliness Dilgo hyentse inpoche, the
Second Supreme ead of the Nyingma Lineage.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གསུམ་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ བ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟེངས་རྟགས་ མ་སྲིང་བདེ་ཆེན་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

Dechen, the sister of the late is oliness adma Norbu inpoche, the Third Supreme ead of the Nyingma Lineage,
receiving the medal on his behalf.

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་བཞི་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྨིན་གླིང་ ི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གཟེངས་རྟགས་མཁོ་ ིམ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

is Eminence ho hyim inpoche, receiving the medal on behalf of the late is oliness Minling Thrichen
inpoche, the ourth Supreme ead of the Nyingma Lineage.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ལྔ་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་འ ལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་གཟེངས་རྟགས་བླ་བྲང་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

The representative from the residence of the late is oliness Thrul hig inpoche, the ifth Supreme ead of the
Nyingma Lineage, receiving the medal on his behalf.

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་དྲུག་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ ང་རྩེ་ ལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ།
is oliness Ta lung Tsetrul inpoche receiving the medal

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

༸སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟེངས་རྟགས་ ་ཞབས་སངས་རྒྱས་མཐུ་ཅན་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།
Sangay Thuchen, the representative of is oliness adral
inpoche, receiving the medal on his behalf.

༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་གསར་མ ེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟེངས་རྟགས་ ་ཚབ་མཁན་པོ་ཀ ་དབང་ ག་
མཆོག་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

henpo arma angchu , the representative of is oliness D ongsar
hyentse inpoche, receiving the medal on his behalf.

༸སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་གཟེངས་རྟགས་སྲས་མོ་གཉིས་དང་། གསང་ཡུམ།
པ་སངས་བཅས་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

The two daughters, consort, and son-in-law asang, receiving
the medal on behalf of is Eminence Darthang inpoche.
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༸སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་ བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟེངས་རྟགས་ ་ཚབ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀ་ ་ཡ་ན་
མཆོག་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

hen inpoche atyayana, the representative of is oliness
Dodrup inpoche, receiving the medal on his behalf.

༸སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་གཟེངས་རྟགས་རྒྱལ་སྲས་ ལ་ ་
མཆོག་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

yalse Tul u, receiving the medal on behalf of is oliness
hechen ab am inpoche.

ལ་ གས་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟེངས་རྟགས་ ་ཚབ་མཁན་པོ་ནོར་བུ་
རྒྱལ་མཚན་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

henpo Norbu yaltshen, the representative of is Eminence
Lada Choe e inpoche, receiving the medal on his behalf.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

འབྲས་ ོངས་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་པ་ ན་ཅམ་ལིང་གི་གཟེངས་རྟགས་འབྲས་གཞུང་དགོན་གནས་
དྲུང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།
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་ ་རྫོང་དཔོན་དང་། མ་ ་བོ་ ིའི་ཚོགས་ག ོ་གཅིག་ ོགས་ ་ཞབས་ ་རུ་ ི་ལགས་ནས་
གཟེངས་རྟགས་བཞེས་བཞིན་པ།

Ten in ele , the monastic secretary of the Si im government,
receiving the medal on behalf of awan Chamling, the Chief
Minister of Si im.

Sri alamurugan D., IAS District Magistrate and the Chairman
of the odhgaya Temple Management Committee TMC ,
receiving the medal.

འ ག་རྒྱལ་ཡུམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ ི་གཟེངས་རྟགས་མ ེན་བརྩེ་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་

་ས་ཆོས་རིག་ལས་ ངས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཆོས་དོན་དྲུང་ཆེ་ནོར་བུ་དོན་ ན་མཆོག་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

མཆོག་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

hyentse angsi inpoche, receiving the medal on behalf of the
ueen Mother of hutan, el ang Chedon.

མཁོ་ ིམ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་བཞིན་པ།
ho hyim inpoche receiving the medal

Norbu Dhonden, the eligion Culture Secretary of the Central Tibetan
Administration, receiving the medal awarded to the Department of
Religion.

རི་མགོ་ ལ་ ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་བཞིན་པ།
igo Tul u inpoche receiving the medal

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

་ཞབས་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནས་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་བཞིན་པ།
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་གྲགས་པ་བླ་མའི་གཟེངས་རྟགས་ ་ཚབ་དཔལ་འབྱོར་ལགས་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

Mr. Nang e Dor e, receiving the medal

al or, receiving medal on behalf of Acharya Dra pa Lama

ཞིང་གཤེགས་ཕྱག་མཛོད་ ན་བཟང་བླ་མའི་གཟེངས་རྟགས་ ་ཚབ་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

སྔ་འགྱུར་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་སྐབས་ཐོག་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་མི་

u Tsering, receiving the medal on behalf of the
late treasurer Lama un ang

ོབ་དཔོན་བ ་ཤིས་དོན་ བ་ལགས་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

The then member of the Ngagyur ig od Editorial Committee,
Lopon Tashi Dondrub, receiving the medal on behalf of the committee.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་བཞིན་པ།

yari Dolma, the Minister for ome Central Tibetan
Administration , receiving the medal

མ་ ་བོ་ ི་ཚོགས་པའི་གཟེངས་རྟགས་ ་ཞབས་མི་ཀ་ ་ཏ་གོལ་ ེ་མེ ན་ ་ར་ཐེ་རོ་ལགས་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།
Ven. ahatagollve Medhan ara Thero, receiving the medal on behalf of
the Mahabodhi Society.

བལ་ཡུལ་རྙིང་མའི་ཚོགས་པའི་གཟེངས་རྟགས་མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་རང་འབྱུང་མཆོག་ནས་
བཞེས་བཞིན་པ།

henpo Sangye ang ung, receiving the medal on behalf of the
Nepal Nyingma Association
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འབྲས་ ོངས་དགོན་སྣེ་ལྷན་ཁང་གི་གཟེངས་རྟགས་འབྲས་ ོངས་དགོན་གནས་དྲུང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་
ལགས་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

Ten in ele , the Si im Monastic Committee s Secretary Ten in eleg,
receiving the medal on behalf of SMC

འ ག་གི་ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་མཁན་པོ་སེ ེ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།
henpo Singye Dor i, receiving the medal on behalf of the
eligion Department of hutan

ཞིང་གཤེགས་བླ་མ་ར་ལོ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟེངས་རྟགས་ ་ཚབ་རྒྱལ་སྲས་ ལ་ ་མཆོག་ནས་
བཞེས་བཞིན་པ།

yalse Tul u, receiving the medal on behalf of late lama alo
inpoche

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

ཞིང་གཤེགས་ ་ངོ་ཉི་མ་བཟང་པོའ་ིགཟེངས་རྟགས་ ་ཚབ་ ལ་ ་ངག་དབང་མཆོག་ནས་
བཞེས་བཞིན་པ།

Tul u Ngawang, receiving the medal on behalf of Late Mr.
Nyima angpo

སུ་

་ནེ་གིའི་གཟེངས་རྟགས་ ་ཚབ་འགྱུར་མེད་བློ་གྲོས་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

yurmed Lodro receiving the medal on behalf of Subash Negi

ལ་ ་ཨ་འ མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་བཞིན་པ།

Tul u A am inpoche receiving the medal
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ལ་ གས་བླ་མ་བློ་བཟང་མཆོག་ནས་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་བཞིན་པ།
Lada Lama Lob ang, receiving the medal

སྨོན་ལམ་ཚོགས་པའི་རྩིས་པ་ ་ཞབས་ནིང་གོ་ ི་རའོ་མཆོག་ནས་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་བཞིན་པ།
Sri . . Ningo i ao, the accountant of the Nyingma Monlam
Chenmo International oundation, receiving the medal

ལ་ ང་རིན་པོ་ཆེའི་གཟེངས་རྟགས་ ་ཚབ་སྔགས་པ་ཚེ་དབང་ལགས་ནས་བཞེས་བཞིན་པ།

Nga pa Tsewang, the representative of Lachung inpoche, receiving the
medal on his behalf

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

བུ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་བཞིན་པ།
utsering receiving the medal

ོབ་དཔོན་ཚེ་བརྟན་མཆོག་ནས་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་བཞིན་པ།
Lopen Tseten receiving the medal

མཁན་པོ་འགྱུར་མེད་ཚུལ་ ིམས་མཆོག་ནས་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་བཞིན་པ།
henpo yurmed Tsultrim receiving the medal
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མཁན་པོ་ཆོས་དབང་མཆོག་ནས་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་བཞིན་པ།
henpo Chowang receiving the medal

མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་མཆོག་ནས་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་བཞིན་པ།
henpo Sangay ang ung receiving the medal

མཁན་པོ་རྟ་མགྲིན་མཆོག་ནས་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་བཞིན་པ།
henpo Tandin receiving the medal

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །
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ག ེ ས་ གས་ཆེ་བ་འ ལ་ ལ་ ་མ ན།

ག ེ ས་ གས་

༡

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ།

༡

གཤེགས་པ་བདུད་འ ོམས་རིན་པོ་ཆེ།

༣ མ་ ་བོ་ ི་ཚོགས་པ།

༢

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་དང་པོ་༸སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་

༣ སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གཉིས་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་
གཤེགས་པ་དིལ་མགོ་མ ེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

༤ སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གསུམ་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་
གཤེགས་པ་ བ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།

༥ སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་བཞི་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་
གཤེགས་པ་སྨིན་གླིང་ ི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ།

༦ སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ལྔ་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་
པ་འ ལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ།

༧ སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་དྲུག་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ ང་རྩེ་ ལ་
༨

རིན་པོ་ཆེ།

༸སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ།

༩ ༸སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་ བ་རིན་པོ་ཆེ།

༡༠ ༸སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་གསར་མ ེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།
༡༡ ༸སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ།
༡༢ ༸སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ།
༡༣ ལ་ གས་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ།

༡༤ འབྲས་ ོངས་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་པ་ ན་ཅམ་ལིང་།

༡༥ ག་ ་རྫོང་དཔོན་དང་། མ་ ་བོ་ ིའི་ཚོགས་ག ོ་གཅིག་ ོགས་ ་
ཞབས་ ་རུ་ ན་ཌི།

༡༦ འ ག་རྒྱལ་ཡུམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན།
༡༧ ་ས་ཆོས་རིག་ལས་ ངས།
༡༨ མཁོ་ ིམ་རིན་པོ་ཆེ།

༡༩ རི་མགོ་ ལ་ ་རིན་པོ་ཆེ།
༢༠
༢༡

་ཞབས་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ།
་གྲགས་པ་བླ་མ།

༢༢ ཞིང་གཤེགས་ཕྱག་མཛོད་ ན་བཟང་བླ་མ།

༢༣ སྔ་འགྱུར་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ལྷན་ཚོགས།

༢༤ བི་ ར་མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་ ་ཞབས་ནི་ཏིཤ་ ་ ར།

༢
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་བ་འ ལ་ ལ་ ་མ ན།

ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ།

འབྲས་ ོངས་དགོན་སྣེ་ལྷན་ཁང་།

༤ འ ག་གི་ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས།
༥ བལ་ཡུལ་རྙིང་མའི་ཚོགས་པ།

༦ ཞིང་གཤེགས་བླ་མ་ར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ།
༧ ཞིང་གཤེགས་ ་ངོ་ཉི་མ་བཟང་པོ།
༨

ལ་ གས་བླ་མ་བློ་བཟང་།

༩ སུ་

་ནེ་གི

༡༠ སྨོན་ལམ་ཚོགས་པའི་རྩིས་པ་ ་ཞབས་ནིང་གོ་ ི་རའོ།
༡༡

ལ་ ་ཨ་འ མ་རིན་པོ་ཆེ།

༡༢ ལ་ ང་རིན་པོ་ཆེ།
༡༣ བུ་ཚེ་རིང་།

༡༤ མཁན་པོ་ཆོས་དབང་།
༡༥

ོབ་དཔོན་ཚེ་བརྟན་ལགས།

༡༦ མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་།

༡༧ མཁན་པོ་འགྱུར་མེད་ཚུལ་ ིམས།
༡༨ མཁན་པོ་རྟ་མགྲིན།

མཆན། གཟེངས་རྟགས་འབུལ་སའི་མཚན་ཐོ་དང་གོ་རིམ་རྣམས་སྨོན་
ལམ་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེའི་ཟིན་ཐོ་གཞིར་བ ང་སྟེ་བཀོད་པ་ལགས།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
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The ist o the arge Commemorati e Medal
1.

ardees

is oliness the Dalai Lama

2.

Late is oliness Dud om inpoche, the irst Supreme ead of the Nyingma Lineage

5.

Late is oliness Minling Thrichen inpoche, the ourth Supreme ead of the Nyingma Lineage

3.

Late is oliness Dilgo hyentse inpoche, the Second Supreme ead of the Nyingma Lineage

4.

Late is oliness enor inpoche, the Third Supreme ead of the Nyingma Lineage

6.

Late is oliness Thrul hig inpoche, the ifth Supreme ead of the Nyingma Lineage

7.
.
.

10.
11.
12.
13.

is oliness Taglung Tsetrul inpoche
is oliness adral inpoche
is oliness Dodrub inpoche

is oliness D ongsar hyentse inpoche
is oliness hechen ab am inpoche
is Eminence Darthang inpoche

is Eminence Lada Choe e inpoche

14.

Chief Minister of Si

16.

The ueen Mother of hutan, el ang Chedon

15.
17.
.
.

im awan Chamling

Sri alamurugan D., IAS District Magistrate and the Chairman of the odhgaya Temple Management
Committee TMC
The Department of eligion
ho hyim inpoche
igo Tul u inpoche

20.

Nang od Dor e

23.

Ngagyur ig od Editorial Committee

21.
22.
24.

Acharya Dra pa Lama

Late treasurer Lama un ang

Chief Minister of ihar, Sri Nitish umar

The ist o the mall Commemorati e Medal
1.

ome Minister of exile yari Doolma

2.

Si

5.

Nepal Nyingma Association

3.
4.
6.
7.
.
.

im Monastic Comittee

Mahabodhi Society

eligion Department of hutan

Late lama alo inpoche
Late Mr Nyima angpo
Lada Lama Lob ang
Subash Negi

10. Sri Ningo Rao

11. Tul u A am inpoche
12. Lachung inpoche
13.

u Tsering

16.

henpo Sangay ang ung

14.

henpo Chowang

15. Lopen Tseten
17.
.

ardees

henpo yurmed Tsultrim
henpo Tandin

The list of the Medal Awardees and their orders
were written according to the information received
from the Secretary of the Nyingma Monlam Chenmo
International oundation.
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སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ིབགྲང་བྱ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་ འཛིན་ ོད་ ེམ་ ི་གཏེར་ཁ་ཚེ་སྒྲུབ་ གས་སྡོང་མའི་ཚེ་དབང་

ཆེན་སྐབས་སྐྱེས་ཆེན་དང་། མི་སྣ། དེ་བཞིན་ཚོགས་པ་ཁག་ ཟབ་མོའ་ིབཀའ་དྲིན་བསྐྱངས།

དབང་ཞུ་མཁན་ ི་དད་ ན་

བཅས་ལ་གཟེངས་བསྟོད་རྟགས་མ་ཆེ་ ང་ ོན་བསྡོམས་པས་ ཆོས་ཞུ་བའི་འདུ་འཛོམས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་དབང་རྫས་འ ེད་
༤༢ ཕུལ་ཡོད། གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་སྨོན་ པར་དགོང་མོ་ ་ཚོད་དྲུག་པ་བར་འགོར།
ལམ་དྲུང་ཆེན་མཁན་པོ་ཆོས་དབང་ལགས་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བ ལ་བའི་གསུང་འཕྲིན་
དང་།

འབྲས་ ོངས་བློན་ཆེན་པ་ ན་ཅམ་ལིང་མཆོག་གིས་

བ ལ་བའི་གསུང་འཕྲིན་སྒྲོགས་ ང་ཞུས་ བ་རྗེས། ་མགྲོན་

ག ོ་བོ་ག་ ་རྫོང་དཔོན་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་ཟིན་
པའི་དེ་མ་ཐག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ིཚོགས་ག ོ་མཁན་ ལ་ ང་
ཁང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང ༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་དང་ ་མགྲོན་ཆེ་
ཁག་ལྷན་བཞུགས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ ་པར་བསྒྲོན་ཏེ་སྔ་དྲོའ་ི མཛད་
རིམ་མཐའ་ བ།

ཉིན་དགུང་ ་ཚོད་ ༡༢ ཐོག་ ་མགྲོན་ག ོ་བོ་རྣམས་

otel Lotus Ni on

ཟ་ཁང་དུ་ཉིན་དགུང་གསོལ་ཚིགས་ལ་

གདན་འདྲེན་ཞུས། ཉིན་དེའི་ཕྱི་དྲོ་ ་ཚོད་ ༢ ༣༠ ཐོག་སྔ་འགྱུར་

བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་སྐྱབས་རྗེ་འཁོར་ལོའ་ི
མགོན་པོ་སྟག་ ང་རྩེ་ ལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་དེར་འདུས་

སེར་སྐྱ་མི་མང་ ི་ཕྲག་བ ལ་བར་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པོས་རིག་

ཕྱི་དྲོ་ ་ཚོད་ ༠༦ ཐོག་ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་

གླིང་བྲོ་ཚོགས་པ་ནས་འདུས་མང་ཡོངས་ལ་འ མ་མགོན་མི་
ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་གླིང་བྲོ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རོལ་མོ་
གཟིགས་འབུལ་ཞུས་རྗེས།

༸སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་བའི་མཆོད་རྟེན་རིན་པོ་ཆེའི་

ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གློག་བརྙན་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཏེ་
སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་བགྲང་བྱ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་མཛད་
རིམ་དངོས་གཞི་ལེགས་པར་མཐའ་ བ་བོ།།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
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After that, the Lingdro committee

medals made from precious gold and
silver, representing the Nyingma emblem,

of Orissa performed the Lingdro Dechen
olmo a spiritual dance of ing esar

large and small medals were presented
to the great lamas, other delegates and
officers during this ceremony. After this

Tul u inpoche.
In this way, the Silver ubilee
Celebration of the Ngagyur Monlam
Chenmo was concluded.

along with a certificate, were presented
to the people who served the Nyingma
Monlam with genuine intention. In total,

felicitation ceremony, henpo Chowang
read out messages from the th Dalai Lama
and awan umar Chamling, chief minister
of Si im and the founder president of

the SD . Then Sri alamurugan D. gave a
speech. After that, hentrul yang hang
inpoche than ed the assemblage and
ended the morning program with a group
picture with the chief guests to mar this
memorable day.
The chief guests were served lunch
at the otel Lotus Ni on at
M.
At
M, the great compassionate
guru and the head of Ngagyur Nyingma
tradition, Taglung Tsetrul
inpoche,
bestowed a long-life empowerment to the
,
-plus devotees. It too until
M
to complete the empowerment because of
the massive numbers of those who wished
to receive the blessings.

choreographed by Mipham inpoche
and showed a video clip of the odhgaya
Temple s history compiled by Darthang
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བས་ ེ་ ་ ལ་རན་པོ་ཆེའ་ ལ་ག མས་བ གས་སོ།།

piritual d ice by His Holiness adral Rinpoche

། །ནམོགུརུ །

རྗེ་བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་ལས་འབྲེལ་རྩལ།།

མི་བདག་གི་སྤྱི་བོའ་ིག ག་རྒྱན་བཞུགས།།

གནས་འཁོར་བ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་ལས།།
དུས་ད་ ་ཐར་བར་བྱིན་ ིས་ ོབས།།

ཚུར་གསོན་དང་འདིར་འདུས་བུ་ ོབ་ཚོ།།

ིང་མ་རུལ་མནོ་བསམ་སེམས་ལ་ཐོངས།།

མིའི་ ས་རྟེན་བརྒྱ་ལ་ལན་གཅིག་འདི།།
ཐོབ་ཟིན་ཀྱང་ལྷ་ཆོས་མ་ བ་ན།།

ཕྱིས་འདི་འདྲ་རྙེད་པར་ག་ལ་འགྱུར།།
དོན་དེ་ཕྱིར་ ིང་པོ་ལེན་པ་གཅེས།།

ས་གཡོག་དང་ ་ཡི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས།།

ཡུད་ མ་ཡང་དལ་བར་ཉལ་མ་འ ག།
།

ོ་གསུམ་པོ་དགེ་བ ལ་བེད་ཆོད་མཛོད།།

ོ་གོས་ མ་ཕྱིར་དུ་ཚེ་གང་པོ།།

སྡིག་སྡུག་བསྔལ་ ད་གསད་འབད་གྱུར་ཀྱང་།།
འཆི་ ་ན་འ ེར་དབང་མེད་ཚུལ་སོམས།།

རང་འཚོ་གོས་བསོད་ ོམས་བྱས་ཀྱང་ཕྱིད།།
ཟས་ཤ་ཆང་ཞིམ་དགུ་མང་ཟོས་ཀྱང་།།

སང་ནངས་པར་མི་ག ང་རྫས་སུ་འགྱུར།།

Namo uru bhay
Oh my master, Ledrel Tsal, uninterruptedly
benevolent,
e seated as my crown adornment,
And bless me to be liberated in this present
moment
rom the suffering of cyclic existence

Listen to me, my disciples who have
gathered here,
Don t spoil your minds, but thin in an
undeluded way.
Even if one has obtained this human form,
once out of a hundred births,
If one doesn t practise the Dharma,
Then how can one obtain this form in
future lives
Therefore, it is important to accomplish the
essence.
Thin ing of one s body li e a boat or a
servant,
Do not waste a moment of time in cosy
sleep,
ut urge your three doors to accumulate
virtue.
Throughout our lives, we bear many
hardships and miseries striving for the
food and clothes we need for survival,
But remember that we cannot take them
when we die.
Even ta ing alms to live, there is nothing
essential to rely upon
hatever delicious food and drin we have
today,
It will become dirty waste tomorrow.
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དོན་དེ་ལས་ ིང་པོ་མི་འདུག་པས།།

ས་འཚོ་ཆས་ངན་ངོན་ ིས་ཆོག་ཤེས་བྱ།།

ོང་ ོ་གོས་གཏམ་ལ་བ ར་བ་དགོས།།

ཚེ་མི་རྟག་འཆི་བ་མ་དྲན་ན།།

ཆོས་རྣམ་དག་འ བ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཁར།།

གྲབས་ཡིད་སྨོན་ཕྱི་བཤོལ་ངང་ལ་ ས།།

དགྲ་འཆི་བདག་ ེབས་ཉིན་འ ོད་ཀྱང་འཕྱིས།།
སྤྱིར་འགྲོ་དྲུག་གནས་ན་བདེ་བ་མེད།།

ོས་ངན་སོང་གསུམ་ ི་སྡུག་བསྔལ་ནི།།

ཚིག་རྣ་བས་ཐོས་ཀྱང་ཡི་ ག་ན།།
རང་ཐོག་ཏུ་བབ་ན་ ི་ ར་བཟོད།།

ཡར་མཐོ་རིས་གསུམ་ ི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱང་།།
དུག་བཏབ་པའི་ཁ་ཟས་བཟང་པོ་བཞིན།།

འཕྲལ་བདེ་ཡང་ནམ་ཕུགས་ཕུང་བའི་རྒྱུ།།
ལར་བདེ་སྡུག་སེམས་ཀྱི་ ོང་བ་ལ།།

ཁོང་བྱེད་པོ་གཞན་ཞིག་ཡོད་མིན་ཏེ།།

ལས་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱིས་བྱས་པ་ཡིན།།
དེ་ཤེས་ནས་རྩ་བ་ ང་བླང་ལ།།

དོན་ལག་ལེན་འཛོལ་མེད་གནད་དུ་ཆེ།།
ཆོས་ཞུས་ལོ་ཐོས་ལོ་མང་པོ་ལས།།
ཕ་མཚན་ ན་བླ་མའི་མན་ངག་ལ།།

བློ་ཐེ་ཚོམ་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པ་དགའ།།
ས་དབེན་པར་གནས་པའི་དོན་ ོ་ལ།།

དགྲ་འདུལ་དང་གཉེན་སྐྱོང་ཆགས་སྡང་དང་།།
ཚོང་བུན་སྐྱེད་འདུ་འཛི་མ་ ངས་ན།།
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Since there is no essence apart from this,
e content with simple food ust for
survival.
One should accept the loss of food, clothes
or status.
If one doesn t remember the
impermanence of life and death,
There is no way one can practise Dharma
perfectly.
One will ust delay one s practice,
And it will be too late to regret this when
the Lord of Death comes.

enerally, there is no peace in the six
realms of samsara.
articularly, if one becomes depressed
even by hearing about
The sufferings of the three lower realms,
ow could one tolerate these if one were to
experience them
Since the oy and happiness of the three
higher realms
Are li e delicious food mixed with poison,
owever pleasurable they may be at
present, they will be the cause of one s
downfall in the future.
As for the comfort and suffering perceived
by the mind,
There is no external creator
Virtuous and non-virtuous actions create
them.

y reali ing this, it is important to practise
effectively without mista ing
The aspects of what to abandon and what
to re ect.
rom the many teachings we hear and
receive,
It is best to focus on clearing doubts and
exaggerations
About the quintessential instructions
bestowed by one s perfect guru.

To be in a hermitage
If one doesn t abandon attachment towards loved ones, hatred towards enemies
And the bustles of worldly affairs li e do-

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

ཐབས་དེ་ལས་སྡུག་པ་ཡོད་མ་ཡིན།།

སེམས་ཆོག་ཤེས་འབྱོར་པ་དེ་མེད་ན། །
ཕྱིའི་ཀ་ཆ་མི་དགོས་དགུ་དགོས་པ། །
མི་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པ་ལས་ཀྱང་ཐུ། །

ཆོས་ཉམས་ལེན་ཐུན་གཅིག་མི་འ བ་ཕྱིར། །
ད་ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་ལ་བློ་གཏད་བཅོལ། །
ནོར་ཁེ་དྲག་དགྲ་འདྲེའི་གཡབ་མོ་ཡིན། །
སྐྱིད་འདོད་ཀྱི་ཆོས་པ་ཚེ་འདི་ལ། །

བློ་མ་ལོག་པས་ཡང་དག་ཆོས་སྐལ་ཆད། །

ཆོས་དྲེད་པོར་འཆོར་བས་གཟབ་འཚལ་ལོ། །
དོན་བྱ་བ་ ང་ལ་བརྩོན་འ ས་ཆེ། །

སེམས་ བ་ བ་མང་པོ་མི་ ང་བར། །
སྤྱིལ་པོ་ཡི་མལ་སར་ལྷོད་ཆགས་པ། །

དེ་འདྲ་ལ་ཆོས་པའི་གཡང་འཁོར་ངེས། །
ལོ་ཟླ་བ་མང་པོར་མཚམས་བསྡམས་ཀྱང་། །
རྒྱུད་སྔར་ལས་ཡར་སྐྱེད་མ་བྱུང་ཕྱིན། །
ཡུན་རིང་པོའ་ིབྱས་ཡུས་འདྲེན་པ་དེ། །

སྡུག་ ར་དང་ ག་ ར་མ་སོང་ངམ། །
གཏམ་ ན་གྲགས་ལ་བརྟེན་ནས་ང་རྒྱལ་སྐྱེ། །

དགྲས་ལོག་སྒྲུབ་བཟོད་པ་དཀའ་ཐུབ་མཆོག །
ཚིག་འ མ་ བ་ མ་ལ་སྡང་ཞེན་ལངས། །

གྲོགས་གཞན་ ི་སྐྱོན་མཚང་ནན་ ིས་བརྟག །
རང་རྒྱུད་ལ་བྱ་ར་མི་བྱེད་པར། །

དུས་རྟག་པར་ ་སུད་ཚ་པོ་དེས། །

རོགས་རྣམས་ལ་དམ་ཉམས་གསོག་ངེས་པས། །

དྲན་ཤེས་བཞིན་དང་བག་ཡོད་རྟག་བསྟེན་མཛོད། །
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ing business
There is hardly any more shamelessly evil
activity than this
Such a practitioner who desires all these
meaningless things
Is more inferior than even an ordinary
person.
Such a person will not practise Dharma
even for one session.
Therefore, rely on being a renunciant,
or wealth and a prideful attitude only
attract evil and enemies.

A practitioner who desires comfort cannot
transform his or her mind in this life,
And finally will miss the opportunity to
have practised the sublime Dharma.
e careful, for Dharma can slip away.
ith fewer worldly activities, but more
effort in dharma practice,
ree from many restless thoughts,
ut relaxed on one s bed in a hut
or such a practitioner, fortune will
certainly gather.

Even if one stays in retreat for many
months and years,
If one s mind doesn t improve from how it
was before
Then boasting about this long time of
practice
Isn t that ust frustrating and sorrowful
rom being famous, pride will arise.
Aversion towards harsh words and
attachment towards soft words will also
arise,
And one will deliberately scrutini e the
defects of others.
aving patience towards an enemy s
vengeance is the best ascetic practice.
y not watching our own minds,
e will be endlessly short-tempered
And definitely cause the violation of
samaya with our friends.
Therefore, always rely upon vigilance,
mindfulness and awareness.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

འདུ་འཛི་དང་དབེན་པ་གར་གནས་ཀྱང་།།

འདུལ་དགོས་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་དང་།།

དགྲ་ཆོས་བརྒྱད་མ་གཏོགས་གཞན་མེད་ཕྱིར།།
ལམ་ ོང་བ ར་ལམ་བྱེད་ངོ་ ་བཞི།།

རང་རྒྱུད་ཚོད་དང་བ ན་ལ་གང་མོས་བྱ།།
སེམས་ཐུལ་བ་ལས་ལྷག་པའི་ བ་རྟགས་མེད།།
ལག་མཚོན་མེད་དཔའ་བོ་གཡུལ་རྒྱལ་ཡིན།།
ཆོས་མདོ་སྔགས་གཉིས་པོ་ཉམས་ལེན་ཚེ།།

གནད་གཞན་ཕན་བྱང་ བ་སྨོན་འ ག་སེམས།།
འདི་ཐེག་ཆེན་རྩ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།།

ཡོད་དེས་ཆོག་མེད་ན་ཐབས་ཆག་ལགས།།
ཚིག་འདི་སྐད་ ས་པ་པདྨའི་ཚལ།།

དེའི་བྱེ་བྲག་ཡང་ ོད་ནགས་ཀྱི་མཐོངས།།

མཚན་ ན་བཟང་ཆོས་གླིང་འབོད་པ་དེར།།

ང་གཅོས་ ན་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེས་གདམས།། །།

དགེའོ།། །།
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hether one is in a town or a hermitage
The only things to be tamed are the five
afflictive emotions.
There is no enemy other than attachment
to the eight worldly concerns.
rom these four the paths of
abandonment, transformation and
experiencing, as well as viewing the nature
of one s mind,
Diligently follow whichever is most
appropriate for your own mental capacity.

There is no more superior accomplishment
than taming one s mind
The supreme hero is the one who wins the
battle without a weapon in his hand.
hen practising the sutra and tantra
teachings,
Aspirational and active bodhichitta are the
essence.
These are the basis of Mahayana
ust this is enough, but without it, practice
is impossible.
Among the hidden flower gardens
And amidst the open forest,
In this place nown as un ang Choeling,
Old Sangye Dor e instructs with these
words.

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

བས་ ེ་སྨན་

46

26th Monlam Chenmo

་མ ན་ཆེན་རན་པོ་ཆེས་བ ལ་བའ་ག

་འ ན།

Message rom His Holiness Minling henchen Rinpoche

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་

སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའི་ཚོགས་བཅར་བ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་

གཉིས་པའི་རྗེས་འ ག་དགེ་འདུན་སྔགས་བ ན་བགྲེས་གཞོན་
ཡོངས་ལ་བཅོས་མིན་ ི་འཚམས་འདྲིའི་བ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་
ཞུ།

དེ་ཡང་གངས་རིའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་ ོངས་སུ་རྒྱལ་

བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱི་མོ།

ཐེག་པ་ཆེ་ ང་སྔགས་དང་བཅས་པ་

ཚང་ལ་མ་ནོར་བའི་ལམ་བཟང

མཁན་ ོབ་ཆོས་གསུམ་ ི་

རིང་ གས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པ་ཞེས་ཕྱོགས་ ན་ལས་རྣམ་
པར་རྒྱལ་བ།

ངོ་མཚར་ཆེ་བ་དྲུག་གིས་མངོན་པར་འཕགས་

པ་འདི་ཉིད། བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་ལས་དབང་བ ན་པོས་ཉམས་
ཉེས་ཆེས་ཆེར་ཕྱིན་ཀྱང མངའ་བདག་ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་
གམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ ི་སྲོང་ ེ ་བ ན་དང་མཆོག་གི་གཏེར་

ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཡ་ ལ་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ ང་དུ་འ ག་
པའི་རྣམ་རོལ།

སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཡོངས་ཀྱི་

འཁོར་ལོས་བ ར་བ་ཆེན་པོ།

ན་མ ེན་༸རྒྱལ་བའི་དབང་

པོས་ག ོས་སྐྱེས་ཆེན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་མཛད་
འཕྲིན་གསེར་ ི་ཤིང་རྟའི་བདག་ ེན་བླ་ན་མེད་པ་ལས།

རྒྱ་

གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་པའི་གསལ་

བྱེད་རྣམས་ནས་འཁོར་ལོ་གསུམ་ ི་མཛད་འ ར་བླ་ན་མེད་
པ་བཞེས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ ར་ཡང་བསྟན་པ་ཉི་མ་ཤར་བ་
འདི་ ་བུ་བྱུང་།

བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་ ན་

དགའ་དགེ་ལེགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཐོག་

མཐུན་འགྱུར་རྒྱ་ཆེར་གསོལ་ ོལ་ ིས་༸རྒྱལ་བ་སངས་

I would li e to wish a sincere Tashi
Dele to all our elder and younger mon s and
nuns, as well as the tantra practitioners
the followers of the second uddha uru
admasambhava who have gathered here
for the 26th Nyingma Monlam Chenmo. In
the Land of Snow, surrounded by a chain
of mountains, the original teachings of the
uddha the lower and higher vehicles
including Mantrayana, in an uninterrupted
lineage of the tradition of hen Lob Cho
Sum is nown as the Ngagyur Nyingma,
victorious in all directions and superior
with six marvellous qualities. It diminished,
though, by the power of causes that could
not be averted. Now in India, however, due
to the indness, guidance and unsurpassable
enlightened activities of is oliness the Dalai
Lama, the omniscient one, the great sovereign
of the general and specific great chariots of
the practice lineage, the ing of the victorious
ones, who is the union of the manifestation of
ing Tsangpa Lhayi Metog the dharma ing
Thrisong Deutsen and Nyangral Nyima Od er
one of the two supreme treasure revealers ,
as well as many other great Nyingma masters,
they have carried the responsibility for the
actions of the three wheels which clarify the
Nyingma teachings li e a golden chariot. Due
to this unsurpassable beneficent force, once
again the teachings have appeared li e the
rising sun.
Since the inauguration of the Nyingma
Monlam in odhgaya, the supreme holy place
of one thousand and two uddhas and an
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རྒྱས་སྟོང་རྩའི་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ elegant ornament of the uddha s teaching,
སྐབས་དང་པོ་བ གས་པ་ནས་བ ང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་པད་ནོར་ Darthang inpoche unga ele
རིན་པོ་ཆེ་འ ིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་
དབྱངས་མཆོག་གི་ཐུགས་སྟོབས་དང་ཐུགས་རྗེའི་བཀའ་ ོབ་
ལམ་སྟོན།

ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར་གཏོགས་པ་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱག་

རྗེས་ལས་ད་ འི་སྐལ་བཟང་གི་གོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་ཏུ་སོན་པ་
འདི་ཉིད་ཀྱི་བར་དུ་བྱུང་། ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་

ལ་ལྷག་བསམ་ ་མེད་པའི་ ན་བ ལ་འགའ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུར།
འཛམ་བུ་གླིང་པའི་ས་ཡི་ ེ་བ་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་ཡུལ་
རྡོ་རྗེ་གདན་དུ།

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་འ མ་དཔལ་ ི་

མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་དང་།

སྨོན་ལམ་ ན་ཀྱི་རྒྱལ་

པོ་འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གསུང་སྒྲོག་གནང་
ཞིང་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་ཆེ་གསོག་སྒྲུབ་གནང་ ས་ལ་ ན་ནས་
བསྔགས་འོས་སུ་གྱུར།

ལྷག་པར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བསྟན་པ་གོང་ནས་གོང་

དུ་འཕེལ་ ད་ ན་ ོང་ ན་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་བཟང་མཐའ་
འ ོལ་བ་ཞིག་དང་ ིམ་པ་སུན་འབྱིན་བྱེད་པ།

ཡུལ་ ིམས་

ོག་རལ་གཏོང་བ་སོགས་མདོར་ན་དགེ་བ ན་སྔགས་གསུམ་

སོ་སོའ་ི སྡོམ་ ིམས་དང་མི་འགལ་བ་ཞིག་ཅི་ནས་ཀྱང་མཛད་
གལ་ཆེ།

དེ་ ར་བྱུང་ན་སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་

མོ་འདི་ཉིད་བསྟན་འགྲོའ་ི ཕན་བདེའི་བ ས་སུ་ཡུན་དུ་གནས་
ཐུབ་རྒྱུ་དང་དེའི་མཐུས་ ིགས་ལྔའི་ ད་ཚོགས་རིང་དུ་ཞི་ཞིང་
འཛམ་གླིང་ཞི་བདེར་འགོད་ ས་པ།

ད་པར་སྔ་འགྱུར་བསྟན་འཛིན་དགེ་འདུན་དང་

བཅས་པ་དམ་ཚིག་འོ་ ་གཅིག་འདྲེས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་དབང་
པདྨའི་རིང་ གས་ ོ་ ན་ནས་ཕྱོགས་ ན་ཏུ་དར་ཞིང དམ་
ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་སོར་ ད་དེ་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་

རྫོགས་བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོས་འཚོ་ཞིང་ནག་ཕྱོགས་མི་དང་མི་

མིན་ ི་བསམ་ ོར་ངན་པའི་ཉེར་འཚེ་མཐའ་དག་ནང་དབྱིངས་
སུ་ཞི་སྟེ་དཀར་ཕྱོགས་རྣམས་དབུ་འཕང་དགུང་དུ་རེག་པ། བྱེ་

བྲག་གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་བཞུགས་པའི་སྔ་འགྱུར་བའི་ཆོས་

eshe Dor e
has unrestrainedly contributed and conferred
extensive assistance to the Monlam Committee.
Since then, is oliness enor inpoche
igme Thubten Shedrub Cho yi Drayang,
with his unbiased strength, benevolence,
valuable advice and recommendations, as
well as various staff members, have actively
participated in successively bringing us to
this fortunate th Monlam Chenmo.
To all the individuals who are
assembled for this th Monlam Chenmo, all
of you who have flawless and pure intention,
I would li e to offer a reminder. In odhgaya,
the noble land and chief sacred pilgrimage
site which is located in the centre of this
ambudvipa, the recitation of the chief tantra,
the Manjushri Nama Samgiti, and the exalted
prayer, the ing of Aspiration to Noble
Conduct, is held to accumulate great merit,
which is widely praiseworthy. articularly, in
order to spread the Nyingma doctrine more
and more, it is very important to perfect the
progression of attitude and behaviour, as well
as to avoid causing the scorn of laypeople and
brea ing the rules of the nation or place, etc. In
brief, it is very vital for all mon s, nuns, and lay
practitioners not to go against their individual
vows. If it happens accordingly, the Nyingma
Monlam Chenmo can continue forever thereby
bringing benefit and peace for the teachings
and sentient beings. Consequently, this can
pacify the five degenerations and ma e a
peaceful world.
The tradition of the Victorious adma
especially has flourished throughout all
directions by the Nyingma lineage holders
together with the sangha having a single
intention like milk mixed with water. By
restoring all violations of pledges, the entire
world and its inhabitants are nurtured with
an ocean of oyful pleasures, all evil thoughts
and actions of human and nonhuman beings
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སྡེ་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྤྱོད་དབྱར་ ི་ become calm in the inner basic space and all

མཚོ་ཆེན་ལ་འགྲན་ཞིང་འདུས་པའི་སྡེ་ ན་ཐུགས་མཐུན་བག་ the glory of positive energy touches the s ies.
articularly the dharma practice in the study

ཡོད་ངང་ལོག་འཚོས་མ་བ ད་པའི་གནས་མལ་ ིས་འཚོ་ and retreat centres, including the ma or and
ཞིང སྟོན་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་དང་ ོབ་དཔོན་ཐུགས་རྗེ་ཅན་རྣམ་ minor monasteries of the Ngagyur Nyingma
residing in and out of our native places, has

གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་བསྒྲུབས་ནས་ལྷ་མི་ ན་ཀྱི་ increased li e a great la e in summer. All
མཆོད་གནས་གཅིག་ཏུ་སྲིད་པ་ ི་སྲིད་བར་གནས་པ་སོགས་ the gathered groups live harmoniously with
བཟང་ འི་དཔལ་ཡོན་ ི་ལེགས་ཚོགས་ཟད་མི་ཤེས་པ་འབྱུང་
ས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་དེ་དོན་ཐུགས་ལ་འཛིན་པར་ཞུ།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ ་བུ་ཡོད་ན་དེས་

ཆོག་ལ་མེད་ན་ཐབས་ཆག་པ་རིན་པོ་ཆེ་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་
མེད་པ་ཞིག་དང་ ན་ནས་མཚུངས་པ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པའི་སྐལ་
བཟང་གི་རང་དབང་སྤྱོད་དུ་ཡོད་པའི་དུས་འདིར།

སྔ་འགྱུར་

བ་ཡོངས་ནས་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་བཞེས་ཀྱིས་ལོ་ ར་ལྷན་

རྒྱས་གང་མང་ཆིབས་བ ར་གནང་རོགས་ཞེས་ ིང་ནས་རེ་
འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་ འི་དགེ་ཚོགས་ བས་པོ་ཆེ་འདིས་
ཀྱང་རྒྱལ་བསྟན་ ང་རྟོགས་ཀྱི་པད་ཚལ་རིང་དུ་བཞད་ཅིང་།

ད་པར་ཟབ་གསང་སྔ་འགྱུར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་

ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་བསྟན་པ་གསེར་ ི་ཡང་ཞུན་ ་བུ་དེ་ཉིད་

ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ་ ར་ བ་ཅིང་བསྐལ་པ་ ི་སྲིད་བར་གནས་པ་
དང རྒྱ་ཆེན་དབྱིག་འཛིན་ ེག་མོའ་ི ོན་དུ་ཆེས་ཕན་ བས་

དང་གཟི་བརྗིད་ ན་པའི་སྔ་འགྱུར་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་སྨོན་
ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ཀྱང་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་སེམས་ཅན་མ་
སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་གནས་ཤིང་རྒྱས་ལ། གསང་ཆེན་བསྟན་པའི་
སྒྲོན་མེ་ཆེན་པོ་ ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་

རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། བསྟན་

འཛིན་ ི་སྐྱེས་བུ་སྤྱི་དང་ཡང་ ོས་སུ་མེ་ཏོག་གང་ལ་བབ་པའི་

ལྷ་སྐལ་སྨིན་གླིང་ ི་རབས་བཅུ་གཉིས་པ་༸གདུང་སྲས་དགྲ་
ལྷ་རྒྱལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་དང

ནོར་བུའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ།
རིན་པོ་ཆེ།

༸སྐྱབས་རྗེ་ བ་དབང་པདྨ་

༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ ང་རྩེ་ ལ་

༸སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འ ོམས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ།

mutual acceptance and awareness, untainted
by perverted livelihood. These have been
achieved as the express wish of both the
great uddha and the compassionate Master
admasambhava . As long as samsara exists,
the glorious qualities of the only ob ect of
refuge of all gods and humans will abide, so
please eep the meaning in mind.
It is very good to have the great
Ngagyur Nyingma Monlam li e this without
it we are helpless with no other method. or
us, it is li e a priceless ewel, and even more
than that in every aspect, to engage ourselves
at this fortunate time. During this event, all
the Ngagyur Nyingmapas, with a profound
intention, eep on inviting all of you from the
bottom of our hearts to come more and more
each year. The great accumulation of merit
li e this will be the cause for the uddha s
lotus-li e garden of teachings of scripture
and reali ation to blossom far and wide. And,
specifically, it will cause the profound and
secret Ngagyur D ogpachenpo, the purest
gold-li e teachings of the nine vehicles, to
flourish in all directions and remain for eons.
In this world of pervasive distraction,
the utmost beneficial and splendid Ngagyur
Nyingma Monlam Chenmo, the orld eace
Ceremony, is organi ed to remain and
flourish until the end of space and all beings.
The goal of conducting this Monlam is to fulfil
the profound and complete intentions of all
the late spiritual masters of the Va rayana
teachings. It is also held for the general
Dharma holders and particularly for the
fortunate, unbiased supreme masters such
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༸སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མ ེན་བརྩེ་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ as the Twelfth Throneholder of Minling, is
ཀྱིས་དབུས་པའི་རིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་སྐྱེས་མཆོག་རྒྱུ་སྐར་
བྱེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ ི་ངོ་བོར་བཞུགས་
ཏེ། ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིསྒྲ་དབྱངས་འོད་སྟོང་འབར་

བས་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་སུ་བཀང་སྟེ་སྐྱེ་འགྲོ་
མཐའ་ཡས་པའི་རྒྱུད་ཚོགས་སྨིན་པའི་བྱེད་པོ་ཉིད་དུ་འགྱུར་
བ་དང་།

༸སྐྱབས་རྗེ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་རྫ་རོང་འ ལ་ཞིག་

རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་

གི་ཡང་སྲིད་འ ལ་བྲལ་ ར་དུ་འབྱོན་པ་དང་། འ ིག་རྟེན་ ི་
ཁམས་ ན་ཏུ་མི་འདོད་པའི་ཉེས་ཚོགས་ཕྲ་མོ་ཚུན་ཉེ་བར་ཞི་སྟེ་
དགའ་བདེ་ཟད་པ་མེད་པའི་འདོད་ཡོན་ལ་རྟག་ཏུ་སྤྱོད་ ས་པ།

ད་པར་གངས་ ོངས་ཆོས་ ན་ཞིང་དུ་ཆོས་མིན་

ི་ཉེས་སྤྱོད་རང་སར་ཞི་ནས་དགའ་བ་བརྒྱ་ ན་རྫོགས་ ན་

སྐལ་བཟང་གི་བ ་ཤིས་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ཡོན་ལ་ ར་དུ་སྤྱད་
རྒྱུའི་སྨོན་པ་ གས་དྲག་དང་བཅས།

སྔ་འགྱུར་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ལྷན་ཁང་ནས་ ི་

ར་གསུང་བ ལ་བ ལ་གནང་བཞིན་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡

རབ་གནས་ཤིང་རྟ་ལོའ་ི མས་ཟླའི་ཡར་ཚེས་ ༠༨ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༠༢ ཉིན་འཕགས་ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་

མངའ་ ལ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་བཤད་ ་སྔ་

འགྱུར་མཐོ་ ོབ་མདོ་རྒྱུད་ལེགས་བཤད་གླིང་ནས་སྨིན་གླིང་
མཁན་ཆེན་ ལ་མིང་པས་རབ་གུས་ ངས་བ་ཆེན་པོས་ཕུལ།

oliness Dungse Dralha yaltsen inpoche,
the reincarnation of is oliness Drubwang
adma Norbu, is oliness Taglung Tsetrul
inpoche,
is
oliness Dud om angsi
inpoche, and is oliness Dilgo hyentse
angsi inpoche, to live as long as the nature
of the immortal Vidyadharas.
And through the radiance of infinite,
brilliant rays of the supreme wheel of
Dharma s melody, may they fill up the entire
outer and inner universe of the three realms,
becoming the cause for ripening limitless
beings mindstreams. May the Monlam also
become the cause for the swift and flawless
reincarnation of late
oliness D arong
Thrul hi inpoche, Ngawang Cho yi Lodro
al angpo, and pacify all the undesirable
faults of the universe down to the most subtle,
to let them to experience the inexhaustible
oy and happiness of sensory en oyments at
all times.
Therefore, particularly in the Land of
Snow, a dharma region, may all negative actions
naturally subside and may we all swiftly en oy
the continuity of ocean-li e blissfulness,
auspiciousness and glorious qualities. Along
with this strong aspiration, and at the request
of the Ngagyur ig od Editorial Committee,
I, the henchen of Minling Ngagyur Nyingma
College in Mindrolling, located in the north of
the noble land of India, with highest respect
present this on the eighth month of
, the
nd
October, 2014.
Tibetan ood orse ear,
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མ ན་ཆེན་པ ་ ེས་རབ་རན་པོ་ཆེ་མཆོག་ག་ག

Message rom en

པའི་ ན་དབང་དུ་གསོལ་རྒྱུ་ནི། རང་རེ་རྣམས་སྔོན་ ི་བསོད་
ནམས་བསགས་པའི་འབྲས་བུར་ད་རེས་མི་ ས་ཐོབ་ཅིང་བདེ་

སྡུག་གི་རྒྱུ་ཐུན་མིན་ལས་དགེ་སྡིག་ངོ་ཤེས་པའི་མིའི་ ས་
སེམས་ཀྱི་ཚོགས་པ་འདི་ཡུན་རིང་བདག་དབང་མེད་ངེས་པའི་
དེ་ཡང་རང་ཐག་

རང་གིས་བཅད་ནས་མ་འབད་ན། སྤྱིར་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་
དང

ོས་ངན་སོང་གསུམ་ ི་དུ ཁས་མདུན་བསུས་ཡོད་པ་

ལོས་ཤེས།

་འ ན།

henchen Pema herab Rinpoche

རང་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་མཆེད་གྲོགས་རྣམ་

ཐོག་ནས་མི་ ས་དོན་ ན་ཞིག་བྱ་དགོས།

26th Monlam Chenmo

To all my dharma friends who share
the same fortune of dharma with me
All of us have obtained this precious
human rebirth as a result of virtues accumulated
in the past. owever, we should certainly
now that we do not have the authority to
retain this aggregate of the human body and
consciousness for a long time. eali ing that
virtuous and non-virtuous actions are the
distinct causes of happiness and suffering,
we should ma e our life meaningful. If we do
not ma e our own decision and effort in this
regard, the general sufferings of samsara, and
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རང་བསམ་རང་ལ་མི་དཀར་མི་སྲིད་པ་སོང་ ་ན་ particularly those of the three lower realms of

ཡུན་རིང་དེ་ མ་འཁོར་བ་སྤྱི་བྱེའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ མ་ ངས་ existence, await us. Every one of us certainly
ཟིན་པར་ཕྱི་མིག་ཅིག་བ ས་ཏེ་བསམས་ན། རང་རྒྱུད་ཆགས་

སྡང་ ོངས་གསུམ་ ིས་ ན་ནས་བ ངས་པའི་འ ིག་རྟེན་
ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བཞིན་པ་འདི་ལ་བསམ་གཞིག་
གཏོང་ཚེ་ ིང་གྲང་ ར་ ར་ཞིག་མི་འདུག་གམ། དེའི་བར་དུ་

འཆི་བ་མི་རྟག་པ་ཞེས་པའི་གཏམ་ངན་དེ་གློ་བུར་དུ་ ེབ་ ་ན་
བྱ་ཐབས་གང་ཞིག་ཡོད་དམ།

མཁས་བ ན་བཟང་པོའ་ི མིང་གིས་བཏགས་ཤིང་

སྡིག་དང་སྡུག་བསྔལ་ ི་རྒྱུ་ལས་ བ་པའི་འཁོར་དང་ལོངས་

སྤྱོད་དཔའ་མཛངས་ ན་གྲགས་སོགས་ཀྱིས་ལས་ངན་སྔོན་
སོང་གི་འབྲས་བུ་ལས་སྐྱོབ་པར་སྲིད་དམ་ལེགས་པར་སོམས་
ཤིག་གྲོགས་པོ་རྣམས།

དེ་ནས་ཆོས་ ོར་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་

ཕྱིན་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་ཉེས་སྤྱོད་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ ིམས་
རིན་པོ་ཆེ་མིག་འབྲས་བཞིན་མ་བསྲུངས་ན་མཐོ་རིས་དང་ཐར་
པའི་དངོས་རྒྱུ་མེད་པས།

རྒྱུ་མེད་ཀྱི་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བར་

ཤེས་དགོས་པ་དེ་དོན་ཆེན་དང་པོ་ཡིན།

དེ་ནས་བྱང་སེམས་ཀྱི་ ོར་ཞུགས་ཕྱིན་དེའི་བ བ་

སྡོམ་རང་གི་སྲོག་ལས་ཀྱང་གཅེས་པར་མནོ་བསམ་ནམ་ཡང་

མི་བརྗེད་པར་གནས་པ་ནི་གལ་ཆེ་བའི་ལས་འགན་གཉིས་པ་
ལགས།

གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེའི་དབང་ཐོབ་ཕྱིན་དེའི་ ་

གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྲོག་ ར་གཅེས་པར་ག ང་རྒྱུ་

དེ་མིའི་ ས་རྟེན་ ི་སྒྲུབ་གཞི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་གསུམ་པ་
ལགས་པས་བདག་པོར་ངེས་པར་ ིས་ཤིག

དེ་ནས་གཞུང་ གས་གང་འཚམས་ ོབ་ ོང་བྱས་

ོང་བ་ཡིན་ན་རྟོག་གེ་ཚིག་སྐམ་ཁོ་ནར་དབུ་མ་འཁོར་བར་རང་

ཅག་སྔ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མིན་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ཐོབ་
པའི་ནང་རྒྱུད་ཡོ་ག་གསུམ་སྤྱི་དང་།

ད་པར་དུ་ཕྱི་སེམས་

སྡེ་ནང་ ོང་སྡེ་གསང་བ་མན་ངག་གི་སྡེའི་ཐུན་མིན་སེམས་ཀྱི་

nows this.
It is impossible to find someone who is
not ind where their own self is concerned. ut
if we loo bac and thin upon the experience
of the general and particular sufferings of
samsara that we have gone through in the
past, and also deeply thin upon our rule in
the ingdom of eight worldly concerns driven
by our attachment, hatred and ignorance,
aren t our hearts chilled In this process,
all of a sudden, if the bad news of death and
impermanence falls upon us, are we prepared
for it
riends, thin
carefully whether
you can be protected from the results of bad
arma if you ust hold learned, righteous or
noble titles, or have acquired an entourage,
prosperity, valour or intelligence through
non-virtuous actions and hardships.
As long as you have entered the door of
dharma, you should protect the pledged vow
of abstinence from non-virtue as you would
your own eyes. If you fail to do so, there is no
primary cause of attaining the higher states
of existence or liberation. Therefore, the first
important thing that you need to now is that
without causes, there will be no effects.
As long as you have entered the door
of the odhisattva path, you should never
forget to observe the vows and precepts and
consider them as dear as your life. This is the
second essential responsibility.
Once you have received the
empowerments of the classes of tantra that
belong to the secret mantra teachings, you
should also uphold the samayas of body,
speech and mind as dear as your life. This is
the third important responsibility for a human
being to fulfil. So, definitely protect these.
Those of us who have engaged in
considerable study of the uddhist scriptures
should not be distracted by dry intellect and

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་དྲུག་པའ་ ན་ བ
ེ །

52

གསང་བའི་ཟབ་ ད་རྣམས་ལ་ཉམས་ ོང་གིས་གོམས་འདྲིས་ words.
ད་ ་ནས་མ་བྱས་ན་བར་དོའ་ིའཕྲང་ལམ་བགྲོད་དཀའ་བ་ལོས་
ཤེས།

གཞན་ཡང་དེང་གི་ཆར་ཐོས་བསམ་ལ་ ངས་

བརྩོན་མི་དམན་པའི་བསམ་ཤེས་ཅན་ལ་ལས་གཞན་སྐྱོན་
འཚོལ་བའི་ཐུར་མར་གྱུར་ཏེ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལའང་
སྐྱོན་བརྗོད་ཕོད་པའི་གང་ཟག་རེ་ ང་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་
པ་ནི། ི་སྐད་དུ། མཁས་པ་མཁས་ ེར་མ་ཤེས་ན། །མཁས་

པ་ཐ་མ་ ན་པོར་གྱུར། །ཅེས་གསུངས་པ་ ར་འགྱུར་ཉེ་བས་
ཐོག་མར་རང་སྐྱོན་བ ་བའི་མེ་ལོང་ལ་བརྟགས་པ་དེ་བས་གལ་

ཆེ་ཞིང་། མཆོག་དམན་བར་མའི་མཆེད་གྲོགས་སུ་ལའང་སྐྱོན་

བརྗོད་བརྙས་བཅོས་ ད་གསོད་ ར་ཟ་སོགས་ ངས་ཏེ་རང་

གི་ ོ་གསུམ་བག་ཡོད་ཀྱི་ངང་མི་ཚེ་རྫོགས་པ་ཞིག་བྱུང་ན།

26th Monlam Chenmo

ight now, we should gain spiritual
experience through the practice of the
distinct, profound secrets of mind based
upon the general teachings of unsurpassable
tantra and particularly the outer mind class,
inner space class and secret pith instruction
class of D ogchen .
e Nyingmapas are
extraordinarily fortunate to have access to
these teachings. If we fail, we ought to now
that we will have difficulties in traversing the
narrow path of the intermediate state.
These days, there are some wise
individuals who have made considerable
effort in listening and contemplation. et, they
are using their nowledge as a stic to dig
at the faults of others and have even gone to
the extent of pointing fingers at the perfectly
enlightened Buddha.

ཆོས་རྣ་བས་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་ལགས་ མ་པས་ཐུགས་ལ་ If a scholar doesn’t know how to use his or her
བབ་པ་བྱུང་ན་རང་ལ་བ བ་བྱ་དགོས་ཞེས་བ ལ་མ་བྱུང་བ་ knowledge,
ལ་ལན་དུ་རང་གི་རྣམ་རྟོག་གི་དུམ་བུ་བལ་ཡུལ་དུ་རྒྱུ་བའི་བར་
སེང་དུ་མཁན་མིང་ ན་བུ་པདྨས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥

ལ་ཕུལ། ལ་ལའི་ཐུགས་དང་ ན་ལ་གཟན་པར་བྱུང་ན་བཟོད་
གསོལ་ཞུའོ།།

Ultimately the scholar will become a fool.

As such, there is possible danger.
It is therefore important to first use your
nowledge as a mirror to find your own
faults. Avoid bullying, despising, critici ing
and finding fault with dharma friends be they
superior, equal or inferior to you. If you can
live your life with such a careful attitude of
body, speech and mind, then you have reaped
the benefits of having listened to the dharma.
At the request of the Ngagyur ig od
Editorial Committee, I, the old henpo ema,
penned a piece of my thoughts during leisure
time when I was wandering in Nepal on th
October,
. If you feel what I spo e is
acceptable please put it into action. If this
has hurt the heart or displeased the ears of
anybody, forgive me.

