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ོམ་ག་པ་གཏམ། 
་ཡང་ ག་་ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་ཁ་ག་ལས་འག་རང་་ན་མོང་མ་ན་པ་ས་
དང་ལམ་ོལ་འ་བདག་འན་འབད་དང་འབདཝ་བན་་རང་ཡོདཔ་མ་ཚད། ད་ལས་ཕར་རང་
འབད་ང་། ད་ག་དང་ལམ་ོལ་་་ཉམས་ན་ང་འབད་་་དོན་ལས་ཐབས་ས་འ་ན་
་ཚོགས་བམ་པ་བང་རང་ཡོད་ར་་་དང་གག་ཁར། ད་ལན་ས་མཛོད་ར་་ག་
གང་བ་འཚོལ་ས་བ་འཐོན་མ་གམ་པ་འ་ག་གང་ོབ་་ནང་ས་་བ་ཁ་ག་
ལས་དཔར་ན་འབདཝ་ན། 
འ་་ནང་དོན་་བ་བ་ན། གཙོ་བོར་ནང་ས་དང་འལ་བ་བད་དོན་་ཡོདཔ་ལས། ་་
དཔར་ན་འབད་ད་་དགས་དོན་ཡང་། ང་བཅས་ར་ད་ོ་ན་ལ་ཁབ་གཞན་་གདོང་ཁར་
བཟང་མ་མ་དང་དཔའ་ད་ད་་ོད་གས་་འ། ལ་ཁབ་་ོབས་འོར་དང་་ོབས་
ལས་ན་པར་མཐར་གགས་ན་རང་་ན་མོང་མ་ན་པ་ས་དང་ལམ་ོལ་ཉག་ང་ལས་བན་
་ན་ར་་་ན། ་མཚན་་ལས་བན་འག་་ག་ན་པ་ཆ་ལས་རང་་ས་དང་ག་
གང་བདག་འན་འབད་དཔ་འ་ཡང་གཞན་ས་ོན་མ་ད་པར་རང་ས་རང་ཚོར་ད་པ་
འགན་འ་ག་ནམ་ལས། ལ་ཁབ་གཞན་་མ་་ག་པ་ས་ལམ་ོལ་འ་་ཉམས་ང་
འལ་གཏང་ཐབས་་དགས་། འལ་ཡོད་བད་ག་་བ་འཚོལ་དང་ོམ་ས་འབད་་ཡོད་
་། དཔར་ན་་ཐོག་ལས་ག་་་་གདོང་ཁར་ལཝ་ན།  
ག་་་ས་ཡང་ོ་བ་དང་ན་པ་ཐོག་ལས་ག་་དང་གག་ཁར། ་ནང་ཡོན་ཏན་་ཆ་་
ཡོད་པ་ན། རང་ད་་ན་་དང་ན་ཆ་་ཡོད་པ་ན། ་མ་མ་་བག་མ་བཞག་པར་
འལ་ཡོད་་མ་་་ན་ལ་་ལམ་ོན་དང་། ད་ོ ་གནང་ངས་འ་ལས་ཡར་ས་ང་
འལ་གཏང་་ོབ་གསོ་ཡང་གནང་དཔ་འ་གནམ་ད་ས་ད་ཁག་ཝ་་མཐོངམ་ལས། 
ག་་་ས་ཡང་་་ར་མཛད་གནང་འོང་མནོ་བ་་བ་དང་ད་ས་ཡོད་ར་་་ན།  
མག་རང་ོན་འན་་ལ་།  
ཡར་ང་ན་བགས་པ་དཔོན་་དང་། །མར་མངའ་འོག་གནས་པ་འབངས་འར་།། 
གས་དམ་ག་གཙང་མས་ག་གང་འ། །ན་་ཉམས་ང་་ལ་བར་ཤོག།  
 
ས་དང་ལམ་ོལ་ལ་ར་ག། ཇ་ཡ། 
 

ོམ་ག་པས།  
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དཀར་ཆག 

༡ མངའ་བདག་་མཚན་ཅན་ལ་བོད་དངས་་་ང་བ་ོན་འན། 
ོབ་དཔོན་ས་བན་་ང་། མཁས་དབང་བ་རོགས། 

༡ 

༢ ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་ལས་གས་་འལ་བཤད་བས་པ་ཿ ག་མ། 
ོབ་དཔོན་བན་འན་ོ་། བ་འཚལོ་གག་ལག་ག་འན། 

༣ 

༣ ས་རབས་སོ་བ་པ་བས་དོན་་ཏོག་ང་བ། 
་བསམ་བ། ང་འལ་ོབ་ོང་གག་ལག་མཐ་ོམ་ང་མ་ལོ་་གས་པ། 

༦ 

 ༡ ག་མོ ་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༡༡ 
༢ ལ་་་པ་ལ་པོར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༡༡ 
༣ ཟན་ོན་ཆངས་ག་ན་པ་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༡༡ 
༤ ཚོང་དཔོན་་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༡༢ 
༥ ཚོང་དཔོན་ལ་ས་་ནོན་པར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༡༢ 
༦ ་བོང་་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༡༣ 
༧ ཨ་ག་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༡༤ 
༨ ང་བ་མས་དཔའ་མས་པ་ོབས་་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༡༥ 
༩ ཐམས་ཅད་ལ་་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༡༦ 
༡༠ མད་ན་་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༡༧ 
༡༡ བ་ན་་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༡༨ 
༡༢ མ་ར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༡༨ 
༡༣ ོས་ད་མ་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༡༩ 
༡༤ གས་པར་ཕ་རོལ་་ན་པ་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༢༠ 
༡༥ ཉ་་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༢༠ 
༡༦ ་ག་པ་་ར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༢༡ 
༡༧ མ་པ་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༢༢ 
༡༨ ལ་གས་ག་པོར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༢༣ 
༡༩ དཀའ་བ་ཅན་་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༢༤ 
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 ༢༠ ཚོང་དཔོན་་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༢༥ 
༢༡ གག་ད་ང་བ་་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༢༧ 
༢༢ ངང་པར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༢༨ 
༢༣ ང་བ་མས་དཔ་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༣༠ 
༢༤ ་ན་པོར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༣༡ 
༢༥ ་གས་ཤ་ར་བྷར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༣༡ 
༢༦ ་གས་་ར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༣༢ 
༢༧ ་ལ་པོར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༣༣ 
༢༨ བཟོད་པར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༣༤ 
༢༩ ཚངས་པར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༣༥ 
༣༠ ང་པ་ོར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༣༥ 
༣༡ ་བར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༣༦ 
༣༢ གས་་མ་ལ་་བ་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༣༦ 
༣༣ མ་ར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༣༧ 
༣༤ ་ང་་མོར་ས་པ་རབས་་ང་དོན། ༣༨ 

༤ ་་་དང་་གལ་་གས་་ོགས་བད་དད་པ་ན་བཟང་། 
ོབ་དཔོན་ས་བན་་ང་། མཁས་དབང་བ་རོགས། 

༤༡ 

༥ ོ་གས་་མ་གཞག་ོ་གསར་དགའ་ོན་ས་་བ་བགས། 
བསམ་གཏན། གས་ར་བ། 

༥༥ 

 ས་མཛད་མས་ལ་ན་ལ་་ད་་་དོར། 
ོབ་དཔོན་ས་བན་་ང་། མཁས་དབང་བ་རོགས། 

༧༡ 

༦ ག་་གསང་གས་ས་ང་་ཁང་་ལོ་ས་མཐོང་བ་དོན་ན། 
ོབ་དཔོན་བན་འན་ོ་། བ་འཚལོ་གག་ལག་ག་འན།  

༧༤ 

༧ ངན་སོང་ོང་ད་གས་བཤད་ནོར་་ང་བ་ས་་བ་བགས་སོ།། 
ག་་མ་དཔལ་ན་ལ་མཚན། ང་གསར་ས་འར་རབ་བན་། 

༡༣༡ 

 



མངའ་བདག་་མཚན་ཅན་ལ་བདོ་དངས་་་ང་བ་ནོ་འན། 

ོབ་དཔོན་ས་བན་་ང་། མཁས་དབང་བ་རོགས། 

༈ ་མས་པ་བ་བས་ག་་ས།། 

བད་་བས་་ལ་ན་པོ་ན།།  

དཔལ་འལ་བས་དཔག་བསམ་ན་པ་ན།། 

གཡང་ཆགས་པས་་ང་ཙན་ན།། 

གང་བགས་སར་བ ་ས་གཡང་་འལ།། 

མས་བ་ད་ོ་བ་ནང་ནས་འན།། 

ཞལ་དཀར་གསལ་་བ་མཇལ་ཙམ་ས།། 

ང་ནང་་ན་པ་མོད་ལ་ཡལ།། 

ད་ང་་ང་་ནོར་་ན།། 

་དབང་མག་་་ང་བར་ཤོག། 

 

གང་ན་པ་ཚངས་དངས་མས་་ས།། 

དངས་ན་པ་་ན་འམ་ལས་ག། 

ག་བད་པ་ས་རབ་་དང་མཉམ།། 

དོན་གསལ་བ་ལ་བ་གང་དང་མན།། 
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གང་ཐོས་ཚད་ཕན་བ་་བར་འར།། 

གང་ན་ཐང་ལ་བ་ནོར་་འ།།  

་ལ་བ་ཅན་་་ན་ན།། 

ོ་ས་རབ་ཅན་་གདམས་ངག་ན།། 

ད་ང་ང་་ོབ་དཔོན་ན།། 

་དབང་མག་་་ང་བར་ཤོག། 

 

གས་མན་་ོ་ས་དཔག་་ས།། 

མན་ཡངས་པ་འཇམ་དངས་་་གགས།། 

བ་་བ་ག་ན་པད་དཀར་འཆང ། 

ས་་བ་གསང་བདག་དཔའ་བོ་མག། 

་ད་་ོགས་ལས་མ་པར་ལ།། 

ནང་འབངས་ལ་བསམ་འལ་དབང་་ལ།།   

ང་་་ལ་ནས་མ་ོན་ཡང ། 

་དབང་པོ་བ་ན་འག་པ་མན།། 

ད་ང་ང་་ལ་པོ་ན།། 

་དབང་མག་་་ང་བར་ཤོག། 
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ག་གང་མཐ་ོམ་བོ་་ལས་གས་་འལ་བཤད་བས་པ་ཿ ག་མ། 

ོབ་དཔོན་བན་འན་ོ་། བ་འཚོལ་གག་ལག་ག་འན། 

 

ར་བཏང་ལས་གས་་ལས་ངས་དང་། ལས་། ོབ་

། ་བ་སོགས་་་གས་མཚོན་ད་ག་ལ་ར་བས། 

་བཟོ་བད་ལ་ལས་་སོགས་་མཚན་གནས་དང་མན་

པར་བཟོ་ངས་ག་དང་། མཚན་གནས་དང་མ་མན་པར་

མཐོང་བ་ཙམ་ས་ད་ར་བ་ག་་འཇགས་བ་པ་བཟོ་ངས་

གཞན་ག་ང་འག་མོད། ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་ལས་གས་་མཚན་གནས་དང་མན་

པར་བན་པ་བཟོ་བད་ག་ན་ར། ་འལ་བཤད་ང་ས་པར་་ཡོད་དས་པས། རང་

་ོས་་ར་དཔག་པ་བན་་འལ་བར་་། ལས་གས་་མཚོན་ད་ལ་ས་་གས་བམ་

དང་་་ཿ ག་ཡོད་པས། ཐོག་མར་གས་བམ་་འལ་བཤད་ས་ན། གས་བམ་་

མཚན་་མ་ངས་ལ་པོ་་ས་ང་བད་པ་། གས་ར་ད་། ཀ་ས་པ་་ལས་ར་

ཉམས་པ་ན། ས་ན་་་བ་དང་་ད་པ་དོན་ན་གསལ་བ་སངས་ས་་བཀའ་་་

གགས་་གནས་པ་་ལ་ས་པོ་འམ་ས་་གས་བམ་ས་་བས། ་མཚོན་ད་་ལས་

གས་ལ་ས་་གས་བམ་བད་པ་ན། 

ཡང་ན་འཇམ་དངས་བོད་པ་གང་ོ་མ་ལས། གང་་ོ་ས་བ་གས་ན་ལ་་ར་མ་དག་

རབ་གསལ་བས། །་ད་དོན་ན་་བན་གགས་ར་ད་་གས་ཀར་གས་བམ་འན།། 

ས་གངས་པ་ར། ལས་གས་་གས་བམ་འ་ས་ས་རབ་་་་བན་འཇམ་དཔལ་
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དངས་་ག་གཡོན་པར་བམས་པ་གང་རབ་ཡན་ལག་ག་་དངས་ན་་གས་བམ་

འ་མཚོན་པ་ན་ས་བལ་ང་ན་ག་་ག་ལ་ཡོད། 

 

ཿ ་འལ་བཤད་ས་ན། ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ཿ ། ས་པ་ཿ ག་་ན། ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་

ན་ཿ ས་པ་དོན་ཡང་། བོད་ད་། འ་བ་ན་ད་་ོ། ས་པ་བ་་བལ་ཡོད་པ་

བན། འ་བ་ད་་མ་ག་པ་་ངས་ནས་འན་ང་ཡང་དག་པར་ན་པར་ད་པ་ོ་ས་

པ་དོན་ན། ན་མན་་ཕམ་ན་པོ་་ས་ས་ན་་ལས་ང་། ཿ ་ོ་ས་ཟབ་མོ ་

། ས་གངས་པ་ར། ཕར་ན་ག་པ་ནས་གས་ོ་་ག་པ་བར་་ས་པ་འམ་

མཚོན་ད་ན་པས་ོ་ས་ཟབ་མོ ་་ས་འལ་པར་གསལ་བ་བན།1 ་་ས་རབ་་་

འཇམ་དཔལ་དངས་་གངས་གས་ན་པས། གངས་གས་འ་མཚན་ལ་ཡང་མ ་་ཨ་

ར་པ་ཙ་ན་དཡ་མཿ ་འཇམ་དངས་འ་བ་ན་ད་ང་པོ ་གས་ས་གསལ།2   

ཿ ས་པ་གཞན་ཡང་་ས་ོ་དང་། མ་་ས་ོ་ས། ་་ས་ས་རབ། ན་ས་་

ས་སོགས་་དོན་ལའང་འག་པར་གས་ར་བ་ོད་མཁན་པོ་མས་ས་བལ་བས། བ་པ་

པོ་རང་ས་གངས་གས་་མོས་ས་་གག་་ངང་ནས་ལ་བན་་བས་ན། རང་ད་་

་ས་པ་བ་པ་མས་མ་ས་དག་ང་། ག་པ་་ས་མན་་འར་བ་ར་འ་བ་ལ་

སོམ་་དང་ལ་བས། ་་་ག་པ་་ས་་ང་ད་ན་པོ་འ་ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་

                                                
1 མཁན་པོ་ན་བཟང་དཔལ་ན། ས་ས་ན་་ག་དོན་གསལ་བ་འལ་ང་ོ་ས་ང་བ་་འད། ་ཎ་་འར་ང་མ་བ་དོན་

ན་ཁང་། པར་ངས་གས་པ། ༢༠༠༨། 
2 བན་པ་དབང་པོས་ོགས་བགས་མཛད་པ་མདོ་ད་ལས་འང་བ་གངས་གས་འགའ་ག་བོད་ད་་བལ་བ། བྷ བཽདྷྷ ་་། 

༡༦། ཤོག ༧༣། ་ཎ་དས་བོད་གག་ལག་ 

ོབ་གར་ཁང་། པར་ངས་གས་པ། ༢༠༠༣། 
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་མཁའ་དངས་་ན་ཆད་ད་པར ་ཤར་། ོབ་དཔོན་དང་ོབ་མ་ོ་ས་་འདབ་བ་

འན་མ་ན་ཡངས་་མན་པར་བཞད་་གསོལ་ས་པ་ན་འལ་་བ་མཚོན་་ཿ ས་

བད་པའོ།།  

ཞོར་ལ་ཿ ས་པ་ང་་བ་ངས་ང་བཤད་པར་་། གས་ར་་ང་ག་གང་ན་

ང་། ་ལ་པ་ཿ ས་་་ངས་དང་ན་བས་་ང་ག་་གགས་བ་་་ཡོད་

པས། ཿ ས་པ་། ་བ་ག་་་་རཎ་་་འན་པ་ས་པ་་ག་ལས་བ་པ་ག་

ན། ་་ལ་ན་་ན་པས་+། ་ར་ལོ་པ་ས་པ་་འམ་མདོ་ག་ས་་་་ ་

ས་པས། དྷ+་ས་གནས་པ་ལ། དྷ་དང་་འས་པ་ལས་་ས་པར་བ་པ་དང་། ་་ཇ ་

ས་སོགས་་་འམ་མདོ་ག་ས་མ་ད་དང་པོ ་གག་ག་་ན་་ར་བས། + ་

ས་གནས་པ་ལ། ན་་མ་་ ་ན་ང་ ་ལ་དངས་་མ་གས་ན་ ་ང་པས་་ན་་ས་

པས། ད་་་ར་བ་ན། ས་ར་་ ། ས་པ་་འམ་མདོ་ག་ས་་་ ་་་ལ་

བར་བས་+། འར་ཡང་ན་་མ་་ ་ན་ང་ང་ོས་ར། ་ང་པས་་ན་་ས་

པས་་ར་བ་ན། ་སར་ཇ་་ཡ་ས་སོགས་་་འམ་མདོ་ག་ས་་་ ་་མ་བཅད་

་བར་བས་མཐར་ཿ ས་པ་ང་་གགས་་བ་པའོ། ། 

ས་པ།  

བན་དང་འ་བ་མཛད་པ་བས་པོ་།། 

འན་མ་ན་ཡངས་མཁའ་དངས་་་ལ།། 

ོ་དང་ས་ལ་བན་་བ་ར་པ།། 

་མཁན་མ་ོན་ཞབས་པད་བན་ར་ག། 

ས་ང་ོན་པ་དའོ།། 
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ས་རབས་ས་ོབ་པ་བས་དནོ་་ཏགོ་ང་བ། 

་བསམ་བ། ང་འལ་ོབ་ོང་གག་ལག་མཐོ་མ་ང་མ་ལོ་་གས་པ། 

 

 
 

༆ ༀ། ཐམས་ཅད་མན་པ་ལ་ག་འཚལ་ལོ།། 

 

བ་གགས་ན་་་བོ་གག་འས་པ།།པ་ང་ན་འགས་ད་མཚན་ཅན་།། 

གས་མ་མན་པོ་བས་གག་ག་པ་།།་གམ་ས་པས་་བོ ་གག་ན་མད།། 
 

ད་གམ་ཡོངས་གས་ོབ་དཔོན་དཔའ་བོ་། །ན་ངག་ན་ང་རབ་མས་སོ་བ་པ།། 

རང་ང་ོ་་་་བན་བཅས། །ས་རབས་བ་དང་གག་པའང་ན་་གསོལ།། 
 

་ལ་བས་བབས་ས་རབས་སོ་བ་པ། །མ་པར་བས་དོན་་ཏོག་ང་བ་དང་།། 

ཞར་ང་གང་་ག་མ་ང་ངས་ཙམ།།རང་མཉམ་ཕན་པ་མས་ས་འ་་བགས།། 



ས་མཛོད། ག་གང་བ་འཚོལ་ས་བ། 
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ས་གས་་བཅད་པས་མན་བས་ནས། གང་ག་འ་བར་་བ་། ལ་ས་་ོད་པ་

བས་པོ་་ོན་པ་གང་མག་་ར་པ་ས་རབས་སོ་བ་པ་ས་ཡོངས་་གས་པ་ག་པ་

ན་པོ ་བན་བས་འ་ལས་འལ་འ་བར་་བ་ལ། བཤད་་ཡན་ལག་དང་། བཤད་་

གང་དས་གས་ལས། དང་པོ་བཤད་་ཡན་ལག་ལའང་། ོབ་དཔོན་པ་ཏ་མས་ས་བཀའ་

ཐམས་ཅད་ན་མ་ཚོགས་པ་་དང་། བན་བས་ཐམས་ཅད་ས་འ་ཡན་ལག་་་ནས་

འཆད་པ་ར། གང་འ་་བན་བས་ན་པས། དང་པོ་ས་འ་ཡན་ལག་་དང་། དས་

སོགས་ས་བ། མཛད་པ་པོ ་མ་ཐར་བཅས་གམ་ལས། དང་པོ་། དང་པོ་མཛད་པ་པོ་་ས་

མཛད། ང་གང་ནས་བས། ོགས་གང་་གཏོགས། དས་ད་་ག་་དོན་་མཛད། ད་

ནས་ཞབས་་བས་པ་དོན་གང་ན་པ་དང་འོ།། 

 

དང་པོ་མཛད་པ་པོ་་ས་མཛད་་ན། གང་འ་དང་བན་་མཁས་མག་དཔའ་བོ་ས་ད་པ་

གམ་ན་ཡོངས་་གས་པ་ས་མཛད། གས་པ་ང་གང་ནས་བས་་ན། སངས་ས་་

གང་རབ་་ོད་གམ་་དང་། ད་པར་མདོ་་་ན་ལས་བས། གམ་པ་ོགས་གང་་

གཏོགས་་ན། ར་ག་པ་་ང་གས་ལས་ག་པ་ན་པོ ་ོགས་ལ་དང་། ག་ན་མདོ་

གས་གས་ལས་མདོ ་ོགས་་གཏོགས་སོ།། བ་པ་དས་ད་་ག་་དོན་་མཛད་་ན། 

ར་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་་ག་་ས་དང་ན་པ་གཏམ་ས་རབ་་དགའ་བ་དང་དད་པར་

འར་བ་དང་། ད་པ་ན་ཚོགས་མཐའ་དག་ལས་ད་ལོག་་ཐར་པ་དོན་གར་དང་། ལ་བ་

མཛད་པ་བཟང་པོ ་ས་་གས་་གཞན་གས་པ་ང་བ་་མས་ས་ན་ནས་བངས་་

ལ་ས་་ོད་པ་བས་པོ་་མས་ལ་བབ་པར་འདོད་པ་མས་་དོན་་མཛད། ་པ་ད་

ནས་ཞབས་་བས་པ་དོན་་གང་་ན། ཕ་རོལ་་ན་པ་ག་གམ་བ་ལ་ོབ་ལ་གས་པར་

བཤད་པའོ།། 
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གས་པ་གང་འ་དས་སོགས་ས་བ་གང་་ན། བད་། དས་པ། ང་དས། 

འལ་བ་བཅས་བ་ལས། དང་པོ་ས་རབས་སོ་བ་པ་ས་ཡོངས་་གས་པ་ག་པ་ན་པོ ་

བན་བས་འ་བད་་། ོན་པ་བ་པ་དབང་པོས་ན་ོབ་པ་ལམ་་གནས་བས་་

ང་བ་་གས་བད་ནས་ལ་ས་་ོད་པ་བས་པོ་་ཕ་རོལ་་ན་པ་བ་ལམ་ལ་་ར་

ོབ་པར ་མཛད་པ་གསལ་བར་ོན་པའོ།།  

གས་པ་དས་པ་། ་ལམ་་འཕགས་མ་ལ་མས་ང་བན་བན། ན་ས་ལ་བན་ནས་

བསགས་པ་ལས་་བ་པ་བཤགས་པ་དོན་་དང་། ག་པར་་ས་འག་མས་ལ་བ་

མཛད་པ་བཟང་པོ ་ས་་གས་་ང་བ་་མས་ས་ན་ནས་བངས་་ལ་ས་་ོད་པ་

བས་པོ་་མས་ལ་ོབ་པར་འར་བ་དོན་འོ།། 

གམ་པ་ང་དས་། ་ར་ཚད་ད་ང་ངས་ད་པ་ས་མ་པ་་ཚོགས་བན་ང་་བོ་

མང་པོ་ལ་ལ་བ་་་བ་བན་་ས་ོན་པས། ལ་ས་་ོད་པ་བས་པོ་་ལ་བབས་ནས་

ས་ལམ་མ་ས་བད་་ངས་ོགས་ད་པར་གམ་ན་་བ་བར་གགས་པ་་འཕང་

འཐོབ་པར་ར་པ་འོ།། 

བ་པ་འལ་བ་། ་མ་ད་ན་་མ་་འང་བས་གག་ས་གག་ལ་བན་པ་་འལ་བའོ།། 

 

གམ་པ་མཛད་པ་པོ ་མ་ཐར་།  

ལ་ས་་ོད་པ་བས་པོ་་ོན་པ་གང་མག་་ར་པ་ས་རབས་སོ་བ་པ་ས་ཡོངས་

་གས་པ་ག་པ་ན་པོ ་བན་བས་འ་མཛད་པ་པོ་། མཁས་མག་ོབ་དཔོན་དཔའ་

བོའམ་་དངས་སམ་བ་དཀའ་ནག་པོ་ས་ཡོངས་་གས་པ་བདག་ད་ན་པོ་་ན། ོབ་

དཔོན་་་ཁ་་ལ་ེཏཀ་ས་་བར་མ་་གས་་་འངས། ་་འ་ག་ལ་

ངས་པས་གགས་པ་ཙམ་ས་ཐོགས་པ་ད་པར་མན་ང་ག་གནས་གང་དང་གང་ལའང་ོ་

ས་ཐོགས་པ་ད་པར་འག་པ་ག་ང་བས། ོ་ས་་བ་ལ་ལ་ན་ས་བགས་་མ་་

་ས་ང་་བཏགས། ་ནས་གས་དང་མན་པར་མ་་ག་ད་བ་ལ་ངས་པས་
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མཁས་པ་ལ་་ན་ང་། ག་ད་འདོན་པ་ལ་ད་་གདངས་ན་་ན་པས་་དངས་ས་

ང་་གས། ་ནས་ལ་་ན་གནས་པ ་ནང་པ་སངས་ས་པ་མས་ོད་པས་ཕམ་པར་ས་་

འགའ་ག་་གས་པ་བ་མཐའ་ལ་བད། འགའ་ག་ལ་གཞན་་གས་་ོགས་་

སངས་ས་་བན་པ་བ་པར་ས། ་གས་པ་ནང་འང་དབང་ག་ལ་བས་་བང་་

ག་པར་་བ་མས་མ་གཏོགས་་གས་པ་བ་མཐའ་་བ་གཞན་མང་པོ་ག་ང་ཚར་བཅད་

པས་་གས་བ་དཀའ་ནག་པོ་ས་ང་་གས། བ་དཀའ་ནག་པོ ་མ་་སངས་ས་་

བན་པ་ལ་ན་་ས་པས་ད་་དགའ་བར་ར་། ར་བཏང་ན་མཁས་པ་མས་ས་ཚར་

བཅད་་སངས་ས་་བན་པ་ལ་འག་པ་ད་དོ་མ་ནས། ཐབས་ས་ར་བཏང་ནས་ར་

ོ་ོགས་དཔལ་་་ན་བགས་པ་ོབ་དཔོན་་བ་་གས་ས་་་བ་་དངས་འལ་

བ་ར་བས། ་ནས་ལ་་ལ་པོ་དཔང་་བཞག་་་ཕམ་པ་་ོད་པ་གང་ལ་བ་

ོགས་་བན་པ་ལ་འག་པར་་དས་པར་ས་ནས་ོད་པ་ན། མཐར་ོབ་དཔོན་་་བས་

གས་པ་དང་། ་འལ་་་ནས་་དངས་ཕམ་པར་མཛད་། ལ་་ལ་པོས་་དངས་

སངས་ས་་བཀའ་་ོད་མང་པོ་བགས་པ་གག་ལག་ཁང་ག་་བག་ནས་་ལ་གས་

གར་ས་བཏབ་་བཞག་པས། ་དངས་་་མདོ་ད་བན་བས་མས་ལ་བས་པས་རང་

་བ་མཐ་གང་ལ་བ་གས་ཡང་དག་པར་ས་ང་། ག་པར་འཇམ་དཔལ་་ད་་

གས་བམ་བགས་པས་ོབ་དཔོན་་བ་ཡབ་ས་དང་། རང་ད་ང་ང་བན་པ་ལ་

མས་མཐོང་བས་ལ་བ་བཀའ་ལ་ང་ཐག་པ་ནས་ད་ས་་ལས་་འས་་ས་ཟབ་མོ་ལ་

ར་བ་བཏབ་པ་མ་ན་ལ་་འགས་ང་ང་ཐག་པ་ནས་འད། སངས་ས་བམ་ན་

འདས་ཉག་གག་ནམ་ཡང་བ་བ་ད་པ་བས་་ས་ནས་ོབ་དཔོན་་བ་་ན་་ནས་

རབ་་ང་་་ོད་གམ་དང་ད་་བས་བས་པ་ང་དང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་་མཛོད་

འན་པ་མཁས་མག་དཔའ་བོ་ས་ད་པ་གམ་ན་ཡོངས་་གས་པར་ར་ཏོ།། ་ནས་་ ལམ་

་འཕགས་མ་ལ་མས་ང་བན་བན། ་མར་ས་ལ་བན་ནས་བསགས་པ་ལས་་བ་པ་

ང་བ་དོན་། ོན་པ་བ་པ་དབང་པོས་ན་ོབ་པ་ལམ་་གནས་བས་་ང་བ་་གས་
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བད་ནས་ལ་ས་་ོད་པ་བས་པོ་་ལ་་ར་ོབ་པར་མཛད་པ་ཕར་ན་ག་གམ་བ་

རང་བན་ཡོངས་་ོགས་པར་བམ་པར་འདོད་ནའང་། ོབ་དཔོན་ད་་ས་མ་ན་པར་

དངས་པ་ས་དངས་་གགས་པས་ན་པ་དང་། ལ་མས། བཟོད་པ་བ་ག་གམ་

དང་། བོན་འས་་ནང་གས་བ་བཅས་ས་རབས་སོ་བ་འ་ག་ོར་དང་ན་དངགས་་

་ཏོག་འདབ་མ་རབ་་ས་ང་་མ་ལ་ཁ་དོག་མཚར་བ་མ་པས་བང་། ་འ་ལ་

བད་་ང་པོ ་བད་ཆགས་པ་ས་པས་བགས་་བམས་སོ་ས་གསལ་ལོ།། 

       

གས་པ་བཤད་་གང་དས་ལ། ར་གང་དོན་ཕར་ན་དང་པོ་གམ་པོ ་བ་ཚན་གམ་

དང་བོན་འས་་་བར་བས་་ོན་པ་དང་། ཞར་ང་་གང་ག་མ་ཕར་ན་ོགས་

པར་ང་པས་ོན་པ་དང་གས་ལས། དང་པོ་། ན་པ་བ་ཚན་དང་། ་བན་་ལ་མས་

་བ་ཚན། བཟོད་པ་བ་ཚན་དང་། བོན་འས་་་བ་བཅས་ོན་པ་ལས། དང་པོ་ན་

པ་བ་ཚན་ལ། གས་བཅད་ང་པས་མདོར་བན་པ་དང་། ་བད་དོན་བཤད་པའོ།།  

དང་པོ་གས་བཅད་ང་པས་མདོར་བན་པ་། ག་མོ་་་་སལ་བདག །ཚོང་དཔོན་གས་

དང་་བོང་དང་། །ཨ་ག་དང་ཤ་ན་དང་། །ཐམས་ཅད་ལ་དང་མད་ན་ད། །ས་ན་པ་

ར་་མཛད་པ་བ ་ན་ནོ།། 

 

གས་པ་་བད་དོན་བཤད་པ་། 

ས་་ན་དང་ཡན་ལག་དང  །བསམ་པ་དག་དང་བད་་འོགས། །མ་ཆགས་ན་དམན་ས་

་ན། །མ་མ་ཡོངས་གཏོང་བས་ན་བའོ། །ས་ན་པ་ད་བ་བ་ལས། 
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དང་པ་ོག་མོ ་ས་པ་རབས་་ང་དནོ་།  

ས་་ན་པ་། ་ཡང་ན་བདག་ཅག་་ོན་པ་ོབ་པ་ལམ་གས་་བས་ང་བ་མས་

དཔའ་ལ་པོ ་ས་ག་་ར་པ་ན།3 ག་མོ་་་བངས་པ་ག །་་བངས་པ་ག་

བལ་ས། །བས་པ་ོ་བ་རབ་་ང་། །་་བདག་་་ན་ང་། །ཁ་ཟས་བན་་བ་

བར་འར།། ས་ག་མོ་ོད་པ་ཉམས་པར་ར་ནས། ག་མོ་དང་་་མས་མ་ངས་པར་ར་

པར་ང་ས་གགས་་ང་བ་མས་དཔ་ས་ོག་བོར་བར་མཛད་་བབས་པར་མཛད་པ་་

ས་་ན་པའོ།།4  

གས་པ་ལ་་་པ ་ལ་པརོ་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

ཡན་ལག་ན་པ་། ་ཡང་བམ་ན་འདས་་བདག་ཅག་་དོན་་དཀའ་བ་བ་ག་མང་པོས་

ང་བ་བ་པར་མཛད་པ་། ལ་་་པ་ལ་པོར་ན་་ལ་ས་་བར་འངས། 

ལ་པོ་་ཟང་ང་ནོར་་ན་པ་མ་ཟད་དབང་པོ ་ཡན་ལག་ག་གས་ང་ན་པར་མཛད་པ། 

ན་པར་ོ་བན་པས་་མཚར་ང་ར་་བས་ག་པ་ག་དང་ན་པར་མཛད་པ་རབས་་ན་

པ་ཡན་ལག་། 

གམ་པ་ཟན་ནོ་ཆངས་ག་ན་པ་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

བསམ་པ་དག་པ་ན་པ་། ན་བདག་ཅག་་ོན་པ་བམ་ན་འདས་ང་བ་མས་དཔར་

ར་པ་། ལ་་ས་ལ་ལ་པོར་ར་པ་དང་། མངའ་འབངས་ལོངས་ོད་ན་མ་ཚོགས་པར་

ར་པ་། ན་ལ་བཟང་པོར་བསམ་པ་དག་པོས་ཟན་ོན་ཙམ་ན་པ་འས་་ན་པར་

གངས་། ད་ོང་བ་ག་བསོད་ནམས་ར་གས་མཐོང་བར་ར། །དབང་པོ་ལ་ང་ད་

                                                
3 དཔག་བསམ་འ་ང་ར་ན། ལ་་ང་བ་མས་དཔའ་ང་་ལ་ས་གངས། 
4 བལ་ལ་ནང་ཡོད་པ་ས་གནས་ག་མོ་ས་ན་ས་པ་་ཡོངས་གས་་ལ་ས་ས་ག་མོར་ས་ན་པ་བཏང་བ་ས་གནས་་ན་པར་

ས་འན་ད་་འག། 
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ོང་དཔལ་ས་ས་འངས་བན། །དང་ང་འཇམ་པ་ད་ས་ ་ལ་ག་ས་ནས། །ཟན་ོན་

ཙམ་ག་བདག་ས་མ་་ས་པར་ན། །ས་བན་མོ་འར་དང་བཅས་པ་ལ་གངས་པ་་

ན་པ་ཡན་ལག་། 

བ་པ་ཚངོ ་དཔནོ་་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

བད་ས་་འོག་པ་ན་པ་ན་། ་ཡང་ན་བདག་ཅག་་ོན་པ་ང་བ་་ལམ་ལ་

གས་པ་། གས་ས་འོར་པ་ན་མ་ཚོགས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་་བས་ལ་པོས་བར་་

ས་པ། རབ་་ན་པ་ངང་ལ་ཅན་་ཚོང་དཔོན་ག་་ར་པ་ལ། རང་སངས་ས་ག་བསོད་

མས་་ར་ཚོང་དཔོན་་ ་ང་་བས་པ་ན། བད་ག་ཅན་ག་ས་རང་སངས་ས་དང་

 ་བར་ལ། མས་ཅན་དལ་བ་པ་ག་་ལ་ང་ན་པ་བར་ཆད་བམས་་ན་པར་

བགས་མན་མ་་ས་ང་། ཚོང་དཔོན་་ན་པ་ོ་ོབས་བན་པས་གནོད་པར་མ་ར་

པར་རང་སངས་ས་་ང་་ན་ནས་མས་རབ་་དགའ་ང་དང་བས་་ལ་བསོད་མས་ལ་བ་

་ན་པ་ཡན ་ལག་། 

་པ་ཚངོ་དཔནོ་ལ་ས་་ནནོ་པར་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

མ་ཆགས་པ་ན་པ་ན་། ན་བདག་ཅག་་ོན་པ་བམ་ན་འདས་་ཡོན་ཏན་དང་ན། 

འོར་པ་ན་མ་ཚོགས་ང་། འག་ན་ཕན་པ་ན་པ་ད་པ་ན་པ་པོ་གཙོ་བོ་ཚོང་དཔོན་

ག་་ར་པ་ན། ་དབང་བ་ན་ས་ཚོང་དཔོན་ད་ན་པ་ལ་བན་་བན་ཉམས་སད་། 

ནོར་ཟད་་དོགས་པས་ར་་ད་་གག་པ་ར། མ་པར་ནོར་དང་འ། ན་པོ་་དང་ཡོ་ད་

དག་་ང་བར་ས་ང་། མས་དཔའ་ན་པོ་་་ན་པ་ལ་མོས་པས། ནོར་མས་་ཙམ་ཟད་

པར་ར་པ་་ཙམ་་་ན་པ་ལ་རབ་་གཞོལ་བར་ར་པས་་དབང་པོ་ན་་་མཚར་ནས། 

ད་་ནོར་འ་མས་་བདག་ས་ས་པར་ར། །ས་པ་ལ་སོགས་པ་གས་་བཅད་པས་

མ་བར་ས་ནས། ནོར་་མ་པ་་དག་ང་ར་ན་ང་བཟོད་པར་ས་་་ད་་་ང་བར་

ར་པ་་ན་པ་ཡན་ལག་། 
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ག་པ་་བངོ་་ས་པ་རབས་་ང་དནོ་།  

ན་དམན་ཡང་ན་པ་ན་པ་། ་ཡང་ན་བམ་ན་འདས་གནས་ན་མ་ཚོགས་པ། ་བོ་

དཀའ་བ་ཅན་དག་གནས་པ་དན་གནས་ག་་ང་བ་མས་དཔའ་་བོང་ག་་ར་པ་

་ན། ་ཡོན་ཏན་ད་པར་ཅན་ས་མས་པ་དང་ས་པ་ས་པས་མས་རབ་་ཆགས་པ་

གས། མ་དང་། ་ང་དང་། ་བཅས་གས་་ར་ཏོ།། ་ལ་ང་བ་མས་དཔའ་་

བོང་་བསམ་པ་ཉམས་སད་པ་ར། བ་ན་ས་བས་པ་དང་མ་པ་ངལ་བས་གངས་པ་

དན་པར་འམས་པ་་བོ་ག་་ལ་ནས། ོགས་པ ་ག་བལ་བསལ་ད་ང་་འ་བར་

བམ་པས། ་ལ་མ་ས་ཉ་པ་མས་ས་བད་ནས་བོར་བ་ཉ་བན་དང་། ་ང་ས་ན་

ར་དང་ཞོ་་། ས་ནས་ཨ་་ན་པ་བཅས་ལ། དན་པར་བགས་པར་གསོལ་བ་

འབས་པ་དང་། ་བོང་ས་་བདག་ལ་མན་ད་པ་་ནགས་་་བོང་ང་ལ་་ཡང་ད། བདག་

་ས་་ལ་བགས་པ་འ་ོམས་ལ་་ང་ནགས་་བགས་པར་མཛོད་ས་གསོལ་བ་ལ། བ་

ན་་ལ་པ་་བོ་ས་མདག་མ་ང་པོ་གར་གཙོ་མ་ཁ་དོག་དང་འ་བ། ང་ཟད་འབར་བ། 

་ག་མ་པར་འོ་བ་་བ་ད་པ་ག་མན་པར་ལ་པ་་་བོང་ས་མཐོང་ནས་ར་མངས་

པར་ར་པ་་དབང་པོས་མཐོང་ནས་ད་ལ་་མཚར་ས་། བ་ན་བདག་རང་ད་་ས་་

གནས་ནས། ་་ཏོག་ཆར་བན་འབབ་པ་དང་། བོད་པ་ན་པོས་་རང་ད་ས་་བོང་་

ས་ངས་ནས་མ་་་གམ་་་ས་་ར། ་ས་ད་པར་ཅན་བན་པ་ར། 

འག་ན་ལ་ཕན་པར་བསམས་ནས། ཁང་བཟང་མག་མ་པར་ལ་བ་དང་། ་མན་ས་ས་

བཟང་་ཁང་པ་བགས་པ་དང་། ་བ་དལ་འར་ལ་་བོང་་གགས་བན་ས་བན་་

བཞག་པ་་ན་པ་ཡན་ལག་། འང་། ་བ་དལ་འར་གང་བ་ལ། །ང་སང་་ཡང་་བོང་

གགས། །་ལོང་དལ་ལ་གགས་བན་བན། །རབ་་མན་པར་མས་པར་ང་། །ས་

སོ།། 
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བན་པ་ཨ་ག་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

ས་ན་པ་ས་པ་རབས་ན་། ་ཡང་བམ་ན་འདས་ན་ང་བ་མས་དཔར་ར་པ་

། འག་ན་ལ་ཕན་པ་ར་འར་བ་ན་ོད་པ་དང ་ཡོན་ཏན་མ་པར་དག་པས་མན་པར་མཚོན་

པ་ས་ང་ན་ན་་ར་ང་། མ་་གས་ག་་ས་པར་ར་པ་ན། མ་ན་གནས་པ་་བ་

ངན་པས་ལ་བ་ས་པས་གས་ང་། བག་ད་པ་གནས་་ར་པ། ག་བལ་མང་པོ ་

འན་་ར་པར་གགས་ནས། ་དག་ཐམས་ཅད་་བན་ངས་ནས། རབ་་ང་བར་ར་

ང་། མས་དཔའ་ན་པོ་་གས་པ་་བ་དང་། ན་ས་པ། ས་་ན་པ། ད་པ་ཡོན་

ཏན་དང་རབ་་་བས་མཚན་པ་ར། གས་པར་འདོད་པ་་བོ་མས་རང་བན་་འ་ང་

ཡོང་བར་ར་པས། བར་ཆད་་ར་པ་ལ་་དགའ་ནས་རབ་་དན་པ་གནས་ཀ་ར་ས་་བ་

འས་་དང་འདབ་མ་ན་མ་ཚོགས་པ་ང་ར་བགས་སོ།། ་ལ་བ་ན་ས་མས་དཔའ་

ན་པོ་་བན་་བན་ཉམས་སད་པ་ར། དན་པ་གནས་་ན། ་བ་དང་། འས་་དཀའ་

བ་ཅན་མས་ས་བཟའ་ང་བ་ཐམས་ཅད་མ་ས་་ང་བར་ས་ང་། ང་བ་མས་

དཔའ་་ད་བསམ་གཏན་ལ་གས་པས་ག་ས་པ་ལ་མས་པ་དང་། ཁ་ཟས་ལ་ན་པ་ད་པ། 

ས་ལ་ཆགས་པ་ད་པ་ར། ་དག་་ང་བར་ར་པ་་ད་ལ་་ད་པར་ག་ས་པ་

བན་པོར་ང་བ་ལ་་དབང་པོ་བ་ན་ན་་་མཚར་ནས། མ་་ས་་ལ་ནས་ང་

བ་མས་དཔ་མན་་འོངས་པ་མས་དཔའ་ན་པོས་ཟས་་མན་་བོས་པ་ལ་བ་ན་་

མཚར་་ར་ལ། ་རང་་གགས་བན་ནས་་ལ་དཀའ་བ་་དས་པ་ས་པས། མས་

དཔའ་ན་པོས། ཡང་དང་ཡང་་་བ་ག་བལ་དང་། །་དང་ད་དང་ན་བ་ག་བལ་

དང་། །འ་བར་འར་མ་མས་པ་འག་ན་མས། །བབ་པ་ར་་བདག་་་ར་

གནས། །ས་གངས་པ་ལ་སོགས་པ་དམ་པ་ས་་བ་ང་མཛད། ་ལ་བ་ན་ད་རབ་

མ་ནས་ག་འཚལ་བར་བ་ས་་་ད་་་ང་བར་ར་པ་་ན་པ་ཡན་ལག་། 
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བད་པ་ང་བ་མས་དཔའ་མས་པ ་བོས་་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

མ་མ་པ་ན་པ་ན་། ་ཡང་ན་བམ་ན་འདས་། ང་་དང་ན་ང་འ་བ་ཡོངས་་

བ་པ། ཕན་འདོགས་པ། མན་པར་འལ་བ། མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མས་པ་ད་་ར་

པ་མས་པ་ོབས་ས་་བ་ལ་པོར་ར་པ་ན། ་ག་ས་པ་འགའ་ག་ས་གཞན་གསོད་

ལ་མཁས་པ་མདངས་འོག་པ་གནོད་ན་། གནོད་ན་་བདག་པོས་རང་་ལ་ནས་མཐར་

གས་པ་་མས་ང་བ་མས་དཔ་ལ་ར་བས་པ་དང་། ་མས་ས་དགའ་བ་ན་མ་

ཚོགས་པ་མག་དང་ན་པ་་མས་་མདངས་འོག་པར་བམས་པ་ལ་འོགས་པར་མ་ས་

པས། ་དག་མ་་གགས་་བར་་འ་བ་ན། ནགས་ན་་བ་བ་ལང་་དང་འད། ་ལ་

ན་པོ་དང་འ་མས་རང་བན་ས་གམ་ང་མ་ངས་པ་ན་པས་ད་་ར་་འགས་

ས་ས་པ་དང་། བ་ལང་་ས། ་དབང་པོས་ང་ག་བར་་ས་ན། ཤ་ཟ་འ་ན་དག་

ས་ག་ལ་ས། ་་་མ་དང་ས་པ་་བ་མན་པོ་་དབང་་མག་ན་པ་ལ་དགའ་བ་

ལ་པོ་་བསོད་ནམས་ལས་ན་པར་བཤད། ་ནས་གནོད་པ་ད་པར་འདོད་པ་གནོད་ན་དག་

ས་ལ་པོ ་ང་་བཟའ་བ་བངས་པས། ལ་པོ་རབ་་དགའ་ནས་ཁ་ཟས་མ་པོ་ན་པར་་

དག་ས། ཁ་ཟས་་་་དག་ ་བདག་ཅག་་ཟའོ་ས་ན་་མ་བབ་པར། ་ཤ་ན་་ོན་

མོ་དང་། །་་ག་་ོན་མོ་དག །བལ་གས་མ་ཉམས་པ་ན། །གནོད་ན་མས་་

བཟའ་བང་ལགས། །ས་ས་ནས་རང་་ས་ཁ་ནས་མ་བ་གགས་པ། ག་འབར་བ། ་

དང་ཁ་་ར་འབར་བ། ས་ཆར་ན་ར་གནག་ང་་ག་པར་བན་པ་་ལ་པོས་གགས་

ང་། ་དག་ལ་ག་པར་ང་་ནས། ་དག་བདག་་དོན་་འོངས་པ་ལ་ཕོངས་བན་་ར་དོང་

བ་་ར་གས། ག་་ན་ང་ག་པ་་ འ་བ། །ནད་་འང་ངས་ངན་པ་ས་འ་

ལས། །དས་པ་ད་པར་ཅན་་ད་པ་ས། །བས་པ་ག་བལ་ན་་བཟང་པོར་། །ས་

གངས་པ་ལ། ོན་འབངས་མས་ག་བལ་བར་ར་ང་བོག་་་ས་པར་ལ་པོས་རང་་

་གགས་་ཤ་ག་བཅད་ང་གནོད་ན་་དག་ལ་གནང་བས་མས་པར་ས་པ་དང་། ས་

ལ་པོ ་ཞལ་མདངས་ང་མདོག་གསལ་བ། ་གཡོ་བ་་བན་་འག་པ་མཐོང་བ་དང་། ལ་
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པོ ་མ་དང་ས་པས་གནོད་ན་་དག་མས་འཇམ་པར་ར་པ་ལ་ན་་་མཚར་ནས། ག་

འཚལ་ང་གནོད་པ་བཤགས་པ་ས་ནས་ལ་པོ་ལ་་ར་བས་པ་དོན་ས་པ་ལ། ང་བ་

མས་དཔས་འར་བ་མས་ཅན་མས་ད་པ་མཚོ་ལས་འདོན་པར་འདོད་དོ། །གནོད་ན་ད་

མས་ས་ང་ལ་གནོད་པ་ན་པས་་བཟོད་་དོགས་པ་མ་བད་ག། ས་་ལམ་ལ་འ་ར་

གས་ད་པ། །ང་བ་ཐོབ་ནས་བད་པར་ག་ལ་འར། །མ་པར་ཐར་པ་ས་་བད་་

ལས། །ད་ཅག་ད་ལ་ཐོག་མར་བ་བར་། །ས་གངས་པ་དང་། ོག་གད་ལ་སོགས་པ་་

ད་བ་ག་བན་ང་བར་་དས་གངས་པས། ་དག་ས་ང་་ར་བའོ་ས་་ལ་མཉན་

ནས། བར་བ་ས་་་ད་་་ང་བར་ར་པ་དང་། མས་དཔའ་ན་པོ ་་ཤ་ན་པ་གནང་

བ་ལ་་དབང་པོ་ཡ་མཚན་་ར། ་དང་་ན་་ད་པར་་ གསར་པ་སོས་པར་ད་ས་པ་

མས་ས། ལ་པོ ་ས་ན ་བན་་ག་བལ་ད་པར་ད་པ་་་མ་མ་པ་ན་པ་ཡན་

ལག་ན་པ་དང་། གནོད་ན་་པོ་་དག་་ས་བདག་ཅག་་ོན་པ་འར་་་བཟང་པོ་ན་

པར་གངས་སོ།། 

ད་པ་ཐམས་ཅད ་ལ་་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

ཡོངས་་གཏོང་བ་ན་པ་ན་། ་་ས་རབས་གས་པ་ལ་་་པ་ལ་པོ་ན་་ལ་་

ས་ཐམས་ཅད་ལ་ས་གས་ན་་་བ། ན་པར་འན་པ་་བ་་ད་ོང་བ་མས་ལ་གང་

ལ་གང་འདོད་་ན་པ་གནང་ང་ད་རབ་་མ་པར་ད་པ་། ་འོག་་ལ་པོ་གཞན་ག་

ས་ཐོས་ང་། འ་་བ་བར་ས་སོ་མ་ནས། ང་པོ་་མག་མ་་ག་ལ་ང་་བག་

པ་ལ་པོས་ང་་ར་མཛད་པས། ལ་་་པ་ོན་འབངས་མས་་ལ་ད་མ་མ་བར་ཡབ་

ལ་པོར་ས། ལ་ོན་འབངས་འར་བས་ནས་ལ་ནས་འན་་་བོ་བང་གར་བཏང་བ་དང་། 

་ལམ་་་དང་་ནོར། མཉམ་་བད་པ ་ས་གས་བན་མོ་་ས་བཅས་ན་པར་གནང་

བ་ལ་བ་ན་ད་རབ་་དང་བས་བན་མོ་ར་ལོག་ལ་བ་དང་། བ་ན་་མས་མ་ས་

ང་བ་མས་དཔ་་གས་ལ་་་པར་ད་་སོང་བས། ལ་་་པ་མས་དང་ལ་པོ་

ན་་ལ་བས། ང་བ་མས་དཔ་ོད་པ་ལ་རབ་་ང་་བ་ན་་དཀའ་བ་ཐོས་ནས། ་
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དག་ང་ོན་པར་ར་་་གས་ས་པ་དང་། ས་་ལ་ས་ཐམས་ཅད་ལ་་ལ་ད་ད་

་བག་པ་སོགས་་ན་པ་ཡན་ལག་།5  

བ་པ་མད་ན་་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

བས་་ན་པ་ན་། ་ཡང་ན་བདག་ཅག་་ོན་པ་། ན་བསགས་བསོད་ནམས་་

མས། གཞན་ལ་འ་བ་ད་ང་ཕན་མས་་བ་་བར་གནས་པ། ཕན་པ་ོབས་དང་ན་

ནའང་། ་ག་མས་ཅན་སོ་སོ ་ལས་ས། ་ར་ཕན་མ་ཐོགས་པར་ག་ད་ལས་འང་བ་

མད་ན་་་ག་མས་ཅན་ོག་གད་ལ་གས་པར་ར་པ་ན། ཐབས་ས་་ཚོགས་ས་་

ོག་ཐབས་མཛད་ནས། མཐར་མངའ་འབངས་ཡོངས་ལ། ད་་ས་འ་ར་མད་ན་་གས་ན་

ང་བཀའ་གག་པས། ་ལ་བཀའ་མས་ན་ལ་བགས། ོན་པོ་གས་ས་པ་མས་ལ་

ངས་དང་ང་ར་མས་་ག་ད་པ་་མས་འན་་བཀའ་བལ་བ་སོགས་མཛད་པས། 

མངའ་འབངས་ས་ོགས་་ར་བ་དང་། ལ་ངས་ང་ར་ཐམས་ཅད་་ངལ་གསོ་དང་ན་

གཏོང་་ཁང་པ་བགས། ཕན་ན་གནོད་པ་ད་པར་་བོ་མས་ས་ོད་་ར་པས། ོགས་

ན་་ས་བན་ན་མ་ཚོགས་པར་ར་བ་་ན་པ་ཡན་ལག་་བ་པའོ།།  

 

གས་པ་ལ་མས་་བ་ཚན་ལ། གས་བཅད་ང་པས་མདོར་བན་པ་དང་། ་བད་དོན་

བཤད་པའོ།། དང་པོ་། བ་ན་མ་་ོས་ད་མ། །གས་པར་ཕ་རོལ་ན་དང་ཉ། །་དང་

མ་པ་ག་པོ ་། །དཀའ་བ་ཅན་དང་ཚོང་དཔོན་ནོ། །ས་ལ་མས་་ར་་མཛད་པ་

བའོ།། 

གས་པ་་བད་དོན་བཤད་པ་། ོག་གད་མ་ན་འདོད་ལོག་ོང་། །ངག་་ལས་ང་ོན་

ལམ་མ། །བན་ག་ཡོན་ཏན་ཆང་ོང་དང་། །བག་ད་གནས་ོང་ད་མས་བའོ། །ས་པ་

ལས།  

                                                
5 འ་་ས་ལ་་ད་ན་ན་་མཛད་པ་དང་འ་བས་་ལ་དད་དས་པར་འག་མ་མོ།། 
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བ་གག་པ་བ་ན་་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

ོག་གད་པ་ོང་བ་ལ་མས་ན་། ་ཡང་བམ་ན་འདས་་་ག་་དབང་པོ་བ་

ན་་ར་པ་ན། ་ལ་་དཔལ་འོར་ལོངས་ོད་ལ་་མ་ན་མས་མ་བཟོད་པར། ་ལ་

དམག་བཤམས་པས་་མཚོ ་འམ་་ག། ་དང་ཚོགས་་ག་ོས་པར་ར་པ་ང་་

གཉའ་ང་་་མོས་ནམ་མཁའ་ང་ས་ཚང་བཅས་པ་ང་ལ་མ་་ལ་ག་པས་་མས་

ལམ་་བབ་པར་མཐོང་བས་ན་་ང་་ནས་ད་དཔོན་་ཏ་་ལ་གས་པར་གར་ག་ས་

གངས། ་ཏ་ས། ང་་འ་་ར་བོགས་ན་་མས་ལ་ཕན་པར་ར་ང་། ད་་

དམག་ཚོགས་འ་དག་མན་་ོགས་པས་སོ་ས་གསོལ། ་ནས་་དབང་པོ་བ་ན་ས། 

རང་ོག་བབ་ད་གཞན་ལ་གནོད་པར་་ང་ན་ད་་མཚོན་ཐོགས་རང་ོག་གཏོར་ཡང་། 

ས་ན་ང་་ད་་ོག་པར་ོས་ག་ས་ར་བོག་པ་ལ། ་ཡང་། ད་མས་ས་་་

མ་ར་མཐོང་ང་། །ང་་གལ་ར་ར་ལོག་མཐོང་བ་དང་། །ཆར་ན་ནག་པོ་ང་ས་གཏོར་

བ་བན། །ག་ནས་བབས་ང་རབ་་མགས་པར་ད། །བདག་་དམག་ཚོགས་ཕམ་ཡང་

ར་ལོག་ང་། །ད་་དམག་ཚོགས་ལམ་་བཀག་་ན། །གག་ར་ར་ང་རབ་་དཔའ་

ད་པས། །ད་མས་དཔའ་་རབ་་བང་བར་ར། །་ན་གལ་་ཕམ་པར་ར་མཐོང་

ནས། །་དབང་དང་ཡང་་ནས་ར ་ལོག་ར། །ས་་ལ་ད་དང་ོག་ང་བོར་་ན་ང་

པོ་ནས་མས་ཅན་མས་ཡོངས་་བངས་པ་་ལ་མས་་ཡན་ལག་། 

བ་གས་པ་མ་ར་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

མ་ན་ན་པ་ོང་བ་། ་ཡང་བམ་ན་འདས་་ན་མ་་གས་ས་ོད་ལ་བཟང་པོ་ག་

་ར་ནས་ས་་ས་་བ་དང་། ་མཚམས་ད་བ་དང་། བཙས་པ་་ག་་བ་ལ་སོགས་

པར་ཡོངས་་ངས་ནས། ག་ད་བབ་པ་ར་གས་བན་པ་ཐོས་པ་་བ་་མ་ག་ལ་

བཅར་རོ། །་ནས་་མས་ོབ་མ་ཐམས་ཅད་་ངང་ལ་བག་ད། སང་་ས་ཚོད་དག་་

བདག་ད་དལ་བ་ག་བལ་ག་་བགས་པ་དང་། མ་་ད་་་བ་ས་་

བཤད། །འག་ན་ན་ཡང་ནོར་ད་ད་པ་མག །་བས་གཞན་ནོར་མ་མཐོང་ང་བར་
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ས། །ས་པ་སོགས་གངས་པ་ལ་ོབ་མ་གཞན་དག་ས་་ར་མ་ག་ང་། ག་པ་བན་་

ཁས་ན་ནས་མཉན་པ་། ང་བ་མས་དཔའ་ ་་ཚ་བས་མ་ད་་ཅང་་་བ་ལ། ་

མས་་ས་ང་ད་པ་ལ་་བཟོད་དམ་ས་པས། ང་བ་མས་དཔས། ས་ང་མ་མཐོང་བར་

ག་པ་ད་་ང་བ་་གང་ནའང་མ་མས། ་དབང་ར་ཡང་་ཚ་བོར་ནས་། །ད་ལ་ས་དང་

འགལ་བར་ད་པ་བས། །་མོ ་ོད་ཐོགས་ས་ངན་ན་ནས་། །ད་་མ་་འོར་པ་མཐོང་

ཡང་། །ས་གངས་པས། ་མཁན་པོ་་མ་་ང་རབ་་དགའ་ང་ཡ་མཚན་་ར་ནས། 

་གས་སོ་གས་སོ། །མ་་ན་པོ་གས་སོ། །ས་པ་མས་་མཚན་མ་ང་ཟད་་ད་རང་

་ས་ལམ་འདོར་བར་ད་དོ་ས་པ་་ལ་མས་་ཡན་ལག་། 

བ་གམ་པ་སོ་ད་མ་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

འདོད་ལོག་ོང་བར་བན་པ་། ་ཡང་འ་ར་ང་བ་མས་དཔའ་བན་པ་གཏོང་བ་དང་། ་

བར་་བ་དང་ས་རབ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་ད་པར་འཕགས་པས་མས་ཅན་མས་ལ་ཕན་པར་

བོན་པ་ལ་་་པ་ལ་པོར་འངས། ་ལ་ ་ོན་པོ་ག་ལ་་མོ་མས་མ་་ད་མཐོང་

བར་ར་པ་་ད་་ཆགས་པས་་བ་ོག་་་ས་པས་ང་ལ་ོས་ད་མར་བཏགས་པ་། ོན་

པོས་ལ་པོ ་བན་མོར་འལ་བ་ལ། ལ་པོས་ད་ད་མཚན་ད་ལ་མཁས་པ་མ་་མས་

ལ་འོས་ན་ོགས་ག་ས་བཀའ་བལ་པར། མ་་དག་ང་ོས་ད་མ་མཐོང་བས་ད་རབ་་

འོག ་ནས་་དག་ས་བསམས་པ། འ་་ད་བན་བཟང་་བས་ལ་པོ ་མས་ོས་ནས་

ཆབ་ད་་དོན་བ་པ་ལ་བར་ཆད་་དོགས་ནས། བན་མོར་འོས་པ་ན་ལ་ས་པ་བན་ལ་

པོས་ང་་ར་མཛད་གནང་བ་ལས། ོས་ད་མ་་ལ་པོ་ད་་ོན་པོ་ཨ་་་ར་ཀ་ལ་ན་

ནོ། །་ག་ལ་པོ་རང་་ལ་ཁམས་་ང་ར་བས་ནས་་ཏོག་་ས་ོན་ལ་ོན། ་ལ་

ོས་ད་མ་གགས་པས་ལ་པོ་ད་འོག འདོད་ཆགས་་བན་པ་ད་པར་ང་ོར་བ་བན་་

ར་ནས་ཁ་ལོ་བ་ལ་གསང་་ས་པས། ོས་ད་མ་་གཞན་་བདག་དབང་ན་པར་མན་ནས། 

གཞན་་ང་མ་ན་པ་ལ། །བདག་ང་་ར་་བན་པ། །་་ོས་་་ཚ་དང་། །ལ་བ་

བན་་གད་དང་ལ། །ས་གངས། འདོད་པས་ོས་པ་མས། ལ་པོ ་གས་མས་
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ང་་ད་པ་ག་དང་བན་མདངས་ཉམས་པ་མན་པར་ར་བ་ོན་པོས་ག་ནས། ་ལ་ད་

ནངས་བདག་ལ་གནོད་ན་ག་ས་ལ་པོ ་གས་ོས་ད་མ་ལ་ཆགས་སོ་ས་མས་ན། ད་

ད་འ་ག་་བས་པར་གས་སོ་ས་ཨ་་་ར་ཀས་ཡང་ཡང་གསོལ་པ་ལ། ལ་པོས། དམ་

པ་མས་་ཕ་རོལ་ད་ལ་སོགས། །ག་བལ་ས་ནས་བདག་ད་བ་་བ། །ས་པ་སོགས་

གངས་ནས་བས་པར་་འདོད་པ་འདོད་ལོག་ང་བ་་ལ་མས་་ཡན་ལག་།  

བ་བ་པ་གས་པར་ཕ་རལོ་་ན་པ་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

ངག་་ལས་ོང་བ་ཡོན་ཏན་་ད་པར་ོན་པ་། ་ཡང་། བམ་ན་འདས་ང་སང་་་

རཀ་ས་གས་པར་ཕ་རོལ་་ན་པ་ས་་བ་ལ་། ང་བ་མས་དཔའ་མས་དཔའ་

ན་པོ་ོ་རབ་་ོ་བ། ་མཚོ ་ོགས་གས་པར་ོགས་པ་་ཁ་ལོ་པ་ག་་ར། ས་

ས་པར་ར་ང་། ་མཚོར་འདོང་བ་ཚོང་པ་མས་ས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་་བོ་་ནང་་

འག་པར་ད། ར་་མཚོ་འགས་པ་སོགས་་བར་ཆད་ང་། ་བོ་་མཚོ ་ང་་ཁར་སོང་

བས་གསོན་་་བ་ད་པར་ཚོང་པ་མས་་སོ་སོར་བས་་དོང་་་ངག་འདོན་པ་། ང་

བ་མས་དཔས། ་བན་གགས་པ་མས་ལ་ག་ས་་ས་པ། བདག་་ད་་ན་ཆད་

། །ནམ་ཡང་ད་་བསམས་ནས་། །ོག་ཆགས་མས་་གང་་ཡང་། །བསད་པར་བདག་་

ཡོངས་་ན། །བན་པ་ག་་འ་དག་དང་། །བདག་་བསོད་ནམས་མ་དག་ས། །་

མཚོ ་ང་་མ་སོང་བར། །་འ་བ་བར་ར་ལོག་ག །ས་གངས་པས་་་ར་ལོག་པ་

མཐོང་ནས། ཚོང་དཔོན་མས་ཡ་མཚན་་ང་ས་པ་་བར་ར་པ་དང་། ཚོང་དཔོན་མས་ས་

ནོར ་་་དང་་ལ་་དབང་ན། གར་ག་ལ་སོགས་པ་དག་དང་ན་་རང་ལ་་བ་

བར་ལོག་པར་མཛད་པ་་ལ་མས་་ཡན་ལག་། 

བ་་པ་ཉ་་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

ོན་ལམ་་མས་བན་པ་རབས་ན་། ་ཡང་བམ་ན་འདས་མཚོ་་་བ། ་ཏོག་་

ཚོགས་དང་། ་ཀ་རན་ད་བ་སོགས་ས་མས་པར་ས་པ། འམ་་ང་་ཚོགས་དང་ན་པ་
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མཚོ་ནང་ཉ་ལ་པོ་ག་་ར་ནས་ཉ ་མས་བ་བར་བངས་པར་མཛད་དོ། །་ནས་་ག་

མས་ཅན་མས་ལ་བ་ད་པས། ཆར་མ་བབས་པར་མཚོ་་གང་བར་མ་ར་པ་དང་། དད་་

ས་་་མས་་་བམས་པར་ས། ་ག་མ་འ་བམས་ན་་ར་ད་ན་ང་མ་་བདག་

ད་ན་པོ་ས་མ་པར་བགས་པ་ན། བན་པ་ན་བས་འབའ་ག་ས་ཕན་ཐོགས་པར་

གགས་ནས། ང་ས་མས་གངས་པར་གས་ནར་ས་ང་། གནམ་་བས་ནས་ས་པ། 

རབ་་ཕོངས་པར་ར་ང་བདག་ས་། །བསམས་བན་ོག་ཆགས་བསད་པར་་ན་

། །བན་པ་འས་་་་ལ་པོ་མས། །ཆར་པ་འབས་ག་མཚོ་་གང་བར་ར། །ས་

གངས་མ་ཐག་ས་མ་ན་པ་ན་ནག་པོ་་འག ག་འ། འག་་ན་པོར་བགས་ནས་

ཆར་བབས་པས་མཚོ་གང་བར་ར་། ་་ཉ་ལ་སོགས་པ་མས་ད་རབ་་དགའ་བར་ར་ང་

ང་བ་མས་དཔའ་། ཆར་ཆད་་དོགས་ནས། ཆར་ན་ལ་ས་པ། ཆར་ན་འག་་ཟབ་

ང་བན་པ་གས། །་མས་རབ་་དགའ་བ་ད་པར་མཛོད། །ག་ན་འབར་བར ་འར་བ་

འོད་ར་ཅན། །ཆར་པ་ན་མས་ན་ན་འ་བ་ཕོབ། །ས་གངས་པ་་་དབང་པོས་ཐོས་

ནས་ཡ་མཚན་་ར། ་མན་་མན་མ་་འོངས་ནས་མ་བར་ས་་ས་པ། ཆར་ན་

འག་་ན་པ་རབ་གས་ང་། །མ་པ་བད་པ་བན་་གང་འབབ་པ། །འ་་ཉ་དབང་མ་

ན་ད་ད་། །བན་པ་ད་པར་ཅན་་མ་ན་། །ས་པ་སོགས་་བོད་པ་་ལ་མས་

་ཡན་ལག་། 

བ་ག་པ་་ག་པ ་་ར་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

བན་པ་ག་ས་ཡོན་ཏན་བན་པ་རབས་ན་། ་ཡང་འ་ར་ང་བ་མས་དཔའ་་

དན་པ་གནས་ག་་་དང་མ་་ག་པོ ་ནང་། ་ང་བས་ནས་ང་་ཞག་ངས་མང་

པོ་་མ་ལོན། རབ་་ད་པ་་་མང་པོ ་ན་དང་ན་་གནས་སོ། །ཕ་མས་ོག་ཆགས་ར་་

འོངས་པ་་ཟར་་བབ་པ་དང་། ་ས་བོན་དང་ང་་འས་་ར་་འོངས་པ་་རང་ཟ་བས། 

ས་བས་པར་མ་ར་པ་དང་། འདབ་ཤོག་ང་མ་ོགས་པར་ར། ་་གཞན་མས་་འ་

ར་ས་དང་ས་ན་ལ་་འམས་ང་། ཐམས་ཅད་ཟ་བས་བ་བར་གནས་པ་བས་ལ། 
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གནས་ར་ནགས་་ན་པོས་འག་་འགས་པ་ར་་་ག ་་གཡོ། ་ག་རབ་་

འོ། ང་ག་པོས་བདས་པས་་ག་པོ་ལ་མད་ནས་ཚང་དང་་བར་འོངས་པས་་་་མས་

འགས་ང་གག་ལ་གག་་་བར་འར་་དོང་་། །་ལ་ང་བ་མས་དཔའ་་ས་ཉམ་

ང་བ་དང་། འདབ་ཤོག་མ་ོགས་པས་འར་བར་མ་བམས་པར། ག་འཇམ་པོས་ས་པ། 

བདག་་ང་པ་ང་དོན་ད་ང་འདབ་མ་ད། །བདག་་ཕ་མ་གས་ང་ད་་ག་ནས་

ར། །ད་ལ་མན་ར་ང་བའང་འ་ན་་ཡང་ད། །་བས་་ད་འ་ནས་ར་་ལོག་པར་

གས། །ས་བན་པ་ཡོངས་་བམས་པ་ག་ས་ས་པས། ་་་ན་ངས་པ་བན་་

་མ་ཐག་་བར་ར་པ་་ལ་མས་་ཡན་ལག་། 

བ་བན་པ་མ་པ་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

ཆང་ོང་བ་བན་པ་རབས་ན་། ་ཡང་བམ་ན་འདས་་གཞན་ལ་ཕན་ང་བ་བར་ད་པ་

ལ་དགའ་བ། ན་པ་དང་ལ་བ་དང་་བ་ལ་སོགས་པས་བསོད་ནམས་ལ་བ་ཉམས་་ན་པ་་་

ག་་དབང་པོ་བ་ན་་ར་་་འག་ན་་ལ་བ་། ཐམས་ཅད་་མཛའ་བོ་ས་་

བ་ལ་པོ་ག་་ད་བ་བས་གན་ལ་བན་པ་ན་ས་ོན་པོ་དང་འབངས་་བཅས་པ་

ཆང་འང་བ་ལ་དགའ་བར་ར་པ་ཆང་འང་བ་ལ་ན་་བར་གགས་ནས། བདག་ད་ན་པོ་་

ལ་ང་ས་་བཟོད་པར། གར་བཙོ་མ་མདོག་ར་ད་་འོང་བ། ་ཐོར་གས་ང་ཟད་

བ་ལ་འལ་བ། ས་ལ་ང་ན་དང་་གས་པགས་པ་ན་པ། ག་བད་དང་ན་པ་ག་་

མན་པར་ལ་ནས། ཆང་ས་གང་བ་མ་པ་ལག་པ་གཡོན་པར་ཐོགས་། ར་ཐམས་ཅད་

མཛའ་བ་ལ་པོ་འབངས་འར་འས་པ་མན་་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་་འག་པ་ལ། ར་

འས་་མས་་མཚར་་ང་རབ་་ས་པས་ལངས་་ཐལ་མོ་ར་བ་དང་། མ་པ་་ནང་་

ཡོད་་་བ་ས་པ་ལ། ང་བ་མས་དཔས། མ་པ་འ་་ད་མས་ས་ང་ལས་་བར་ས་

དང་། འ་་་དང་ཞོ་དང་དར་བའམ་གས་ས་གང་བ་ན། །་སར་་མ་་བ་ཆང་དང་མར་

ས་གང་བའང་མ་ན་ལ། །་་ད་དང་ན་་་འོད་འ་བ་འོ་མས་གང་བའང་ན། །ག་པ་

རང་བན་ཅན་ས་གང་བ་མ་པ་འ་་ཡོན་ཏན་ཉན། །གང་ག་འང་ན་ོས་་དབང་ད་
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པར། །ཕ་མ་དག་ང་ང་ལ་འང་བར་ད། །ནོར་་བདག་པོ་དག་ང་ད་་གསོད། །ཕན་

བག་་་མ་པ་འར་གས་སོ། །ས་དང་། ཆང་་ང་འང་འང་ཡང་མ་པར་ན་པ་

། །་་གནས་་ས་ང་ལ་མས་་བ་ཉམས། །གང་ས་ས་ང་མནར་ད་འབར་བས་

བགས་པར་འ། །་གས་ལ་དང་ད་འ་དམན་པར་གནས་པར་འར། །ས་པ་ལ་སོགས་

པ་ཆང་་ས་པ་ར་གངས་པ་ས། ལ་པོ་་ག་མས་ང་ལ་བབས་་ཆང་འང་བ་ས་

པ་ང་་ད་ནས། ལ་པོ ་འར་གཡོག་མངའ་འབངས་བཅས་ལ་བ་ལ། བ་ན་ས། ལ་

་མག་ལ་སོགས་པའང་ང་་འདོད། །་དབང་ང་ན་ལ་པོས་ས་པར་ོས། །ཕན་པར་་ལ་

མད་པར་་བ་། །བ་བ་ག་བན་ཉམས་་ན་པ་ན། །གས་དང་དཔལ་་ལམ་་འ་

ན་། །་རབས་གཞན་ལ་བ་བ་་ཡང་འཐོབ། །ས་པ་སོགས་གངས་་ལ་འབངས་གས་

པ་ལམ་ལ་བད། བ་ན་་ད་་་ང་བར་ར་པ་་ལ་མས་་ཡན་ལག་བཤད་པ་

རབས་་བ་བན་པའོ།།  

་ར་མ་པ ་ས་པ་རབས་། ང་བ་མས་དཔའ་མག་ས་ཆང་་མ་པ་ཐོགས་་འ་

དོན་མཛད་པས་ན་་ར་་བའོ།། 

བ་བད་པ་ལ་གས་ག་པརོ་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

བག་ད་པ་ོང་བར་བན་པ་ན་། ་ཡང་འ་ར་ང་བ་མས་དཔའ་་་ག་ལ་གས་

ག་པོ ་འཚོ་བ་ལ་དང་ོད་པ་ན་མ་ཚོགས་པ། དཔལ་་གར་ར་པ། འག་ན་པས་

མན་པར་བར་བ་མ་ག་་འངས་ནའང་། ན་རབ་་ང་བ་ལ་མས་པས་མ་ན་གནས་

པ་ས་དང་འགལ་བ་རབ་་གགས་ནས་གནས་པར་་འདོད་པ་། ཕ་མ་གས་འདས་པས་ང་

་དགའ་བར་ར་ནས། མ་་ས་ནོར་ལ་་དང་་འར་ལ་གནང་། རང་ད་དན་པར་

བན་པ་ཕ་མཛའ་བོས་ས་ནས་་ང་་འོངས། ས་ལ་གནས་་ད་པར་ད་ལ་ས། 

མ་་འདོང་བར་གསོལ་བ་ལ། ང་བ་མས་དཔས། བཙོན་ར་འ་བ་མ་ལ་། །ནམ་ཡང་

བ་བར་མ་མས་ག །ག་གམ་ཡང་ན་དལ་ཡང་ང་། །མ་ན་གནས་པ་ནད་་། །ས་

དང་། གས་དང་ང་ལ་ག་ག་ལ་་ཚང་། །རབ་་་ལ་དགའ་བ་བ་འག་པ། །ག་
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བལ་་ཟད་མང་པོ ་གནས་ར་མ། །ང་དང་འ་བར་་ག་གནས་པར་ད། །ས་པ་

སོགས་ད་་འོང་བ་ག་ས་མཛའ་བོ་ད་ས་པར་ད་པ་་ལ་མས་་ཡན་ལག་། 

བ་ད་པ་དཀའ ་བ་ཅན་་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

ད་བ་ས་ད་་ལ་མས་ན་། ་ཡང་འ་ར་ང་བ་མས་དཔའ་ ་ག་མ་ ་

གས་ན་པོ་གས་པ་ས་པ་ན་ད་པ་བཟའ་ཚང་ག་ལ། ་བོ་ག་དང་ང་མོ་བཅས་ན་

བན་་་བོ་ག་་ར་པ་། ས་ན་ང་པོ་ག་ན་ཕ་མ་གས་འདས་པ་་་ངན་ས་

གངས་་་ངན་ད་པ་ན་ཞག་འདས་པ་དང་། ་བོ་་དག་བོས་ནས། ང་བ་མས་དཔའ་

རབ་་འང་བར་འདོད་ལ་ས་པ་ལ། ན་བན་པོས་ང་ས་་འང་བར་འདོད་པས་དཀའ་

བ་ཅན་་རབ་་ང་བ་དང་ན་ག་་་དག་་གས་པོ་གག་དང་། ན་མོ་ང་་བ་ག་

ང་་བན་རབ་་ང་། ་དག་མཚོ་གཙང་ང་ན་པོ ་འམ་་་ང་་ཏོག་ལོ་འདབ་འས་

་ན་མ་ཚོགས་པ་དན་གནས་ད་པར་ཅན་ག་་ང་ལོ ་ལ་པོ ་ནང་་སོ་སོར་བར་་་

བར་ས་ནས་བལ་གས་བསམ་གཏན་ལ་ོར་བར་གནས་པར་ར་པ་དང་། ང་བ་མས་

དཔས་་དག་ལ་འར་བ་ན་དང་ཐར་པ་ཡོན་ཏན་ོན་པ་དང་། ་དག་་ན་མོ་་ཡང་རབ་་

ས ་ང་ང་་བས་་བན་གཡོག་ད། མཚོ ་ནང་ནས་པ་་བ་བཏོན་་་ལོ་མ་ན་པོ་ལ་

ཆ་མཉམ་པར་བད་པ་་་མ་བན་་་་ངས་ནས་རང་རང་་ང་་ལ་པོར་ས་བན་་

ཟོས། ས་ཉན་པ་ས་་མ་གཏོགས་པར་གག་ས་གག་ལ་བ་བར་་འདོད། ་ར་ལ་

མས་དང ་ོད་ལ། བསམ་གཏན་ལ་གཞོལ་བས་གས་པ་ར་ར་པ་་དབང་པོས་ཐོས་ནས་་

བག་པ་ར། ན་མོས་པ་་བ་ལོ་མ་གཙང་མར་ས་བན་ཁར་ཆ་མཉམ་པར་བད་པ་དང་

པོ་་་ང་བར་ས་པ་་མཐོང་ནའང་། ་ལ་་བ་ད་པར་ར་ལོག་ནས་བསམ་གཏན་ལ་གས་

པར་མཛད། ་བན་ཞག་་བར ་་་པ་་བ་ལ་པ་བ་ན་ས་་ང་བར་ས་ང་། 

་ལ་་བ་དང་མས་འགས་པ་ད་ང་རབ་་་བར་ར་རོ། །་ནས་་ོ ་ས་ག་ལ་ང་

ོང་་དག་ས་ཉན་པ་ར་ང་བ་མས་དཔ་ང་་མ་པར་གས་པ་དང་། ་ས་རབ་

་ད་ང་བན་་མདངས་་ཉམས་པས་་ས་པ་ལ། ་་མཚན་་་བ་བན་བཤད་པ་ན། 
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་དག་མས་དང་་ན་ནའང་། མས་དཔའ་ན་པོ་མས་་གཞན་དོན་་ནར་བོན་པ་ན་

པས། གནོད་པ་ལན་ལ་་བོ་མས་ས་མ་པར་མནའ་བོར་བ། མ་་ད་་་བ་ས་ར་

བ། །འོར་པ་མཚན་མས་བན་པ་མ་བདག་དང་། །ང་མ་ད་་འོང་བའང་ད་པར་

ཤོག །་དང་ཚ་བོ་མས་དང་ན་པར་ཤོག །ས་པ་སོགས་ན་མ་ཚོགས་པར་འར་བ་ོན་

ག་འབས་པ་དང་། ར་འས་གནོད་ན་དང་་གས་ང་པོ་། ་དག་ས་གཏམ་་ཐོས་

ནས་་ཚ་ང་མནའ་བོར་བར་ད་པ་ལ། ང་བ་མས་དཔའ་་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འཇམ་ང་ལ་

བ་དང་། བཟོད་པ་དང་། ཟབ་པ་ོན་པ་ར་ས་པ། གང་ས་མ་བག་པར་་བག་་

འམ། །གང་ག་འ་འར་ད་ལ་དོགས་ར་པ། །འདོད་པ་ད་འོང་་བར་ད་ནས་། །མ་

ན་གནས་བན་འ་བ་ས་ད་ར། །ས་གངས་པ་ལ་་དབང་པོ་ཡ་མཚན་་ར་ནས་རང་

་གགས་་བན་པ་ང་ོང་་མས་་ང་་བན་ནས། པ་་བ་ས་པ་ལ་ས་པ་

དང་། བོད་ང་རབ་་ས་པར་ག་འཚལ་ནས་་ད་་་ང་བར་ར་པའོ། །་ས་་ང་

ོང་གཡོག་འར་་གས་མས་་ང་བན་པ་།  ང་དང་་ར་་་། །མོ ་གལ་་དང་

འོད་ངས་དང་། །གང་པོ་མ་འགགས་ན་དགའ་བོ། །་་་ན་ན་་ར། །ང་མོ་ལ་

མདོག་ན་ནོ། །ན་མོ་བ་ཛ་ཏ་ཏ་ར། །ན་ཕོ་མ་བདག་མས་པ་ན། །གནོད་ན་་བོང་

བ་བ་ན། །ང་པོ་བ་་་ཡ་ན། །་་ང་་འལ་བ་ན། །བ་ན་ནག་པོ ་འཆར་ཀ་

ན། །ས་པ་རབས་་་ར་བང་། །ས་གངས་པ་་ལ་མས་་ཡན་ལག་། 

་་པ་ཚངོ་དཔནོ་་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

མས་ཅན་དོན་ད་་ལ་མས་བན་པ་ན་། ་ཡང་བམ་ན་འདས་་ན་ལ་ཁབ་ག་

་ང་བ་མས་དཔའ་ང་་ན་ང་ན་གཏོང་་བས་ནོར་་འོར་པ་་བ། ཡོན་ཏན་ན་མ་

ཚོགས་པ་དང་ན་པ་ཚོང་དཔོན་ག་་ར་པ་། ལ་པོ་་་མོ་ང་བ་མས་དཔ་ང་

མར་བས་པ་། ་ག་ལ་པོ ་མན་་འོངས་པ་ལ་མན་པོ ་བར་་་བ་ས་ནས། 

ལ་པོ་རང་་་མོར་ད་་མ་ཐབ་ད་ལ་མས་སམ། ན ་་གཟོའམ། ་བ་བ་་ཡོད་དམ་

ས་ས་པ་ལན་། ་མོས་གམ་བངས་་་་་ལ་མས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ོད་ལ་་
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རབ་་ང་བ་ལ་ཡང་མ་མས་སོ་ས་པ་ག་དོན་། མ་་་བ་་གསལ་ང་རབ་་ང་བ་

་ག་ཐོས་པས། བདག་་ག་པ་ས་པར་རབ་་ང་བ་་ག་མ་ནས། ་ངག་འདོན་ང་

ད་ང་་ས་པ་ལ། ་མོས་མ་ཐབ་རབ་་ང་བ་གཏམ་ཐོས་ནས་་ངག་འདོན་ང་ད་ང་

་་བ་མ་་གཡོག་འར་མས་ས་ང་ཐོས་པར་ར། ་ནས་ང་བ་མས་དཔའ་ལ་

པོ ་ཕོ་ང་ནས་ར་ལོག་་རང་་མ་དང་་བ་ག་་ན་པ་ན། ་མང་པོ་འས་པ་མཐོང་ནས། 

གཡོག་པོ་ལ་ས་པས། ་ས། ་བོ་འོར་པ་མ་ངས་ནས། །རབ་་ང་ས་ཐོས་ནས་

། །་བོ་འ་དག་གང་ག་། །མས་པ་དབང་ས་འས་པར་ར། །ས་ས་པ་ལ་ང་བ་

མས་དཔའ་་་མའོ་་བོ་མས་་ར་བདག་ལ་་བ་་གས་སོ། །བདག་རང་ས་ང་་ར་

འོ་མ་ནས་ར་ལོག་། ལ་པོ ་ང་་འོངས་ནས། བདག་་རབ་་ང་བར་འཚལ་ན་གནང་

བར་གས་སོ། །་བོ་་ངན་གངས་པ་མ་མ་ཅན་དག་ས། བདག་་རབ་་ང་བར་ར་

ས་བགས་པས་་ར་འཚལ་ས་ས་པ་ལ། ལ་པོས་་ཙམ་ས་ད་དོར་བར་་གས་ས་

ས་ང་། ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས་ལ་པོས་གནང་། དཀའ་བ་་ནགས་་འ་ཆས་པ་

ལ་མཛའ་བས་་འ་འར་ཚོགས་ས་་ར་གསོལ་བ་བཏབ་ང་། བོག་་མ་ར་པར་

མས་དཔའ་ན་པོ་དཀའ་བ་ནགས་་སོང་བ་་ལ་མས་་ཡན་ལག་། 

 

གམ་པ་བཟོད་པ་ཕ་རོལ་་ན་པ་བ་ཚན་ལ། གས་བཅད་ང་པས་མདོར་བན་པ་དང་། 

་བད་དོན་བཤད་པའོ།། དང་པོ་། ང་བ་ངང་པ་ང་བ་། །་དང་་གས་ཤ་ར་

བྷ། །་་་ལ་བཟོད་པ་། །ཚངས་པ་ང་ན་་དག་བ། །ས་བཟོད་པ་ཕར་ན་ར་་

མཛད་པ་བའོ།། 

་བད་དོན་བཤད་པ་། ་ཡང་། ་ས་ན་དམན་་ོག་་ངན་ང་། །གནོད་ལ་ང་བ་བ་

དང་བཟོད་པ་དང་། །ག་བལ་དང་་ན་དང་གཞན་དོན་ད། །གནོད་ལ་་མ་ས་མས་

གཞན་དོན་ོར། །ས་བཟོད་པ་་བ་ལས།  
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ར་གག་པ་གག་ད་ང་བ་་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

་བ་ས་པ་བན་པ་ན་། ་ཡང་ན་ང་བ་མས་དཔའ་་མ་་གས་ན་པོ་འག་

ན་ནང་ན་ས་་བན་བར་བ་གག་ད་ར་བན་པ་ག་་ར་པ་དང་། འག་ན་་

ག་ལས་འང་ས་ན་པ་ས་ར། ་རབས་་མར་རབ་་ང་བ་ལ་མས་ང་ས་ལ་

མས་པ་མས་པར་ས་པས་མ་ལ་གནས་པ་ལ་དགའ་བར་མ་ར་པར། ་དང་ཁ་་བཟང་པོ་

གས། ས་ར་ག་་ན། མ་པ་ཆ་གས་་བོར། རབ་་ང་བ་འལ་བ་དང་ོམ་པ་

དཔལ་ལ་གནས་པར་ར་པ་། ་ང་མའང་་གས་་ས་ར་ག་ན་པ་སོགས་རབ་ང་

་ཆས་ན་་ས་་འང་བར་ར་པ་ལ། ང་བ་མས་དཔས། ད་ད་ད་མས་་དན་

པ་གནས་ན་འག་པ་་རབ་་དཀའ་ལ་ད་་ོག་པར་ས་ས་གངས་པ་ལ། ས་་་

བན་་འ་བར་ད་དམ་བཅས་པས་ར་ོག་་་ང་བར་་ས་བན་འངས་། ཉམས་

དགའ་བ་ང་ན་པ་་ཚོགས་ས་བན་པ་ནགས་ཚལ་ག་་ནང ་བསམ་གཏན་ད་ང་འག་

། ་ནས་ལ་་ལ་པོ་ག་་དང་་བ་ནགས་ཚལ་ལ་མཐར་ས་་ང་སོང་སོང་བ་ལས་ས་

ོགས་ར་ན་་ང་བ་མས་དཔ་ང་་དགའ་བ་གཏམ་ས་ནས་་དང་་བ་ོགས་

གག་་འག་། ས་ད་ད་རབ་་ང་བར་མཐོང་ནས་ད་འོག་པས་ང་ཆགས་པར་ར་

། འ་་འ་ང་མ་ན་ཡང་འོག་པ་ཐབས་བསམས་ནས། དཀའ་བ་་མ་ས་པར་ད་

པ་ར། འ་ར་ང་མ་འ་་་དང་ན་ག་འད་་ང་ངམ། ད་་ང་མ་འ་ལ་འགའ་

ག་ས་གས་ན་་ག་བར་འར་རམ་ས་ས་པ་ལ། ང་བ་མས་དཔས། བགས་པས་

བམས་སམ་གལ་་མ་བགས་པར། །བདག་ལ་གནོད་པ་ད་པ་འར་ང་ན། །ས་ལ་ག་པོ་

ར་ས་མནན་པ་བན། །བདག་ད་གསོན་བན་་་ཡོང ་6་གཏོང་། །ས་གངས་པས། 

ལ་པོ ་བསམ་པར་འ་་ང་མ་ལ་རབ་་ཆགས་པ་འག་པས་དཀའ་བ་་མ་་ད་དོ་ས་

བས་པར་ས་། ད་ད་རབ་་ང་བ་་ང་་ང་་བཞག་་ཕོ་ང་་ད་པ་ལ། ང་

                                                
6 ཡོང་་ས་པ་ག་བས་། ས་པར། མ་པ་ན་། ་བ་ནས་སམ་གཏན་ནས་ས་པ་དོན་་བ་ང་་ོན་ལམ་ག་མཛོད་ནང་

གསལ།  
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བ་མས་དཔའ་་་ལ་་བ་ད་ང་རབ་་་བར་ར་པས། ལ་པོས། ན་མོངས་མ་་མཐོང་

བན་ོགས་ར་ང་། །མ་ད་མ་ནས་རབ་་་བར་འག །་བས་རང་་མ་ལ་བན་

པར་ས། །དཀའ་བ་གནས་པ་ག་བད་བསགས་པའང་ོན། །ས་པ་ལ། ང་བ་མས་

དཔས། གང་ག་བདག་ལ་གནོད་པར་བད་པ་། །གཡོ་བན་་ཡང་བདག་ས་ཡོང་མ་

བཏང་། །བདག་ས་མན་མ་་ཡང་་བར་ས། །་བས་བདག་་ད་དམ་བཅས་བན་

འར། །ས་པ་སོགས་གངས་པས་དཀའ་བ་ཅན་་ཡོན་ཏན་ཡོད་པར་ད་ས་ནས་ང་་

བན་ནས་་ང་པ་གས་ལ་ག་འཚལ་་ག་པ་ས་པའང་བཤགས། ད་ད་རབ་་ང་བ་

་ལའང་བཟོད་པར་གསོལ་ནས་ར་བཏང་བར་ད་པ་་བཟོད་པ་ཕར་ན་་ཡན་ལག་། 

ར་གས་པ་ངང་པར་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

ན་དམན་ཡང་བཟོད་པ་ལས་་ོག་པར་བན་པ་། ་ཡང་འ་ར་ང་བ་མས་དཔའ་་

མཚོ་ན་པོ་ག་ལ་ངང་པ་་ན་པོ ་བདག་པོ་ངང་པ་ལ་པོ་ལ་འར་ང་ས་་བར་ར་

པ་། ་ོན་པོ་ངང་པ་་དཔོན་ག་པ་མཁས་ང་ན་པ་མ་དང་ན་པ་ག་ཡོད་པར་

ར་པ་་གས་ས་ངང་པ་ཚོགས་་དག་ས་་བངས་པས། ་གས་པ་ཡོངས་་བ་པར་

ར་པ་ལ་་་ཎ་་ལ་པོ་ཚངས་ན་ས་ཐོས་ནས། ་གས་བ་འདོད་པར་ར་། ལ་

པོ ་ད་མོས་ཚལ་ནང་རབ་་ད་་འོང་བ་ད་ས་དང་ན་པ་མཚོ་ན་པོ་ག་ཡོད་་བག་

པ་་ལ། ་མས་མ་པས་འར་ང་རང་་མ་ན་མས་པ་བན་་འགས་པ་ད་ང་བ་བ་

དང་ན་ནོ་ར་བ་ཐོས་ནས། ངང་པ་ཚོགས་མས་ང་་བ་བར་འདོད་། ངང་པ་ལ་པོ་ལ་

ཡང་དང་ཡང་་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ་མས་་་བོག་མ་ཕོད་ནས་ར་དོང་དོང་བ་ལ། ་ནས་

མཚོ་་བང་བར་བས་པ་་མས་ས། ངང་པ་མག་གས་་ཡོན་ཏན་ན་མ་ཚོགས་པ་

་ལ་་ལ་པོ་ལ་ས་པས། ལ་པོས་་གཤོར་བ་ལས་ལ་མཁས་པ་ག་བཙལ་ནས་བང་

་བག་པ་་ས་ངང་པ་བདག་པོ ་ང་པ་ན་པ་ལ་ངང་པ་གཞན་མས་དམག་་གལ་ར་

ཕམ་པ་བན་་གག་ས་གག་ལ་་་བར་འར་ནས་སོང་་། །ངང་པ་་དཔོན་ོན་པོ་

བན་བཟང་་བདག་པོ ་ང་ནས་མ་གཡོས་པར་རང་་ོག་དང་ལ་བར་ཡང་་མས་པར་
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གནས་པ་ན། ངང་པ་བདག་པོས། བན་བཟང་སོང་ག་འ་ན་འག་པར་་གས། ང་་འ་

འར་ར་པ་ལ་ད་ས་གས་ར་ག་ལ་ཡོད་ས་ས་པ་ལ། བན་བཟང་ས། བ་བ་་ན་

ག་་ད་བར་ལ། །ཉམ་ས་་ན་འདོར་་ག་ལ་ང་། །ས་སོགས་གག་ས་གག་ལ་

མས་པ་ཡོན་ཏན་ས་པ་ལ། ན་པ་་འོངས་ནས་གས་ཀ་ས་ན་ཏོ་མ་ནས་བས་པས་

ར་གག་་ས་ན་ལ་གག་་མ་ན་པར་བ་བར་འག་བན་་མ་་ད་ང་འག་པ་

མཐོང་ནས། ན་པས་ས་པ། ་འ་་ས་ན་པས་ན། །འར་་འ་བ་མ་ལ་ད། །ང་

ཡང་ང་་འོངས་བན་། །མཁའ་ལ་འར་་་འ་འམ། །ས་པ་ལ། བན་བཟང་ས། ད་

ས་འ་་ང་པ་གས། །་་ཞགས་པ་ན་པོས་བང་། །བདག་ང་འ་་ཡོན་ཏན་། །་

་་བས་དམ་་ན། །ས་ས་པ་ལ། ན་པ་་རབ་་ཡ་མཚན་ར་ར་། བ་་ང་ང་ངང་

པ་གཞན་མས་འགས་ནས་ད་པ་ལ་ད་་ར་་གཏོང་ས་པར། བན་བཟང་ས། འ་་

ངང་པ་ཚོགས་ལ་བ་བ་ན་པར་ད་པ་ངང་པ་ལ་པོ་ན། ལ་པོ་ཉམས་ས་ར་པ་ལ་

བདག་རང་་ོག་དང་ལ་ཡང་གཏོང་བར་་ས་ས་ས་པ་ན་པས་ཐོས་ནས་ཡ་མཚན་ར་ར་

པ་དང་། རང་་ོག་ལའང་་་བར་་བོ་ལ་ང་་ང་མས་པ་ཡོན་ཏན་་ག་ན་བན་ང་

འཇམ་པོར་་བ་ག་ས། མས་ལ་བར་ར་ནས་ངང་པ་ལ་པོ་་་བལ་་བཏང་་།། ་

ནས་ངང་པ་་དཔོན་བན་བཟང་ང་རབ་་དགའ་ནས་་ལ་འ་ར། ད་ས་ལས་ས་དོན་

ད་་འར་བ་ར། ང་དང་ངང་པ་བདག་པོ་གས་ལ་པོ ་ན་ར་ལ་དང་། ད་ལ་མ་

བར་ར་པ་ནོར་མས་བལ་བར་འར་ས་པ་་བན་ས་པས། ལ་པོས་་་གས་

གགས་་གས་ད་རབ་་ས་པར་ར་ནས་ན་པ་ལ་་ར་མ་བངས་ད་ང་ས་པའང་

ན་པས་་ར་ན་ས་ས་པ་ལ། ན་པས། འ་་་གགས་ཅན་ས་དང་ན་པ་ག་

ལགས། བདག་་མས་ང་འཇམ་ང་མན་པར་ར་པ་དང་། ་ལ་པོ་་ལས་བལ་བ་

ན་གཟོ ་ར་ན་ར་མས་ས་ལ་པོས་ཐོས་ནས་དགའ་ང་་མཚར་ར་ར་། གར་དང་

་་ང་བཞག་་མ་་ར་ད་པ་དང་། ན་པ་ལའང་ནོར་་ར་ན་་མ་བར་ས། ་

ནས་ངང་པ་བདག་པོས་ལ་པོ་ལ་ས་་བབ་་་མ་བལ་ནས་མཐར་ངང་པ་གཙོ་བོ་་
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གས་ར་བ་བའོ་ས་ས་་དམ་པ་མས་་ད་འར་ར་ང་ོད་པ་བན་པར་བན་པ་

བཟོད་པ་ཡན་ལག་། ་ར་བན་བཟང་་གནས་བན་ན་དགའ་བོ་ན་ས་གངས་སོ།། 

ར་གམ་པ་ང་བ་མས་དཔ་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

་བ་ལོག་པ་ང་བ་ས་པ་རབས་ན་། ་ཡང་། ན་བདག་ཅག་་ོན་པ་འ་ང་བ་

མས་དཔའ་ན་་་ས་་བར་ར་པ་ན། མ་ལ་ཡོན་ཏན་ན་མ་ཚོགས་པ་གས་པ་

ོགས་ད་་བ་པར་ར་ཏོ། །་ནས་བདག་ད་ན་པོ་་འག་ན་ལ་ཕན་གདགས་པ་ར་

ང་དང་ལ་འར་ལ་པོ ་ཕོ་ང་་འར་་སོང་སོང་བ་ལས། ལ་པོ་ས་ཐོས་ང་་ང་ང་

པོ་ནས་འོངས་པ་ལ་འདོད་པས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བར་་ར་ས་ནས། རང་་ད་མོས་ཚལ་

ནང་གནས་ད་་བག་ནས་་མར་བན་པ་ལ། ་ོན་པོ་དང་མཁས་པ་མས་ག་དོག་ས་་

བཟོད་པར། ང་བ་མས་དཔའ་འ་་འོག་་ལ་པོ ་་མ་་ན་ལ་ས་པར་བན། ལ་

པོ་་ང་བ་མས་དཔའ་ལ་བག་་འབས་ང་། བར་་ང་བར་ར་པ་དང་། ་འར་ན་

འད་པ་མས་ས་པ་དང་མ་་ད་པ་ལ་གལ་བར་ར་པ་མཐོང་ནས། ང་བ་མས་དཔའ་

འ་བར་ཆས་པ་ལ་པོས་ཐོས་ནས། ་ང་་འོངས་ནས་་མཚན་ས་པས། བར་་ང་བས་

མ་ན་པར་འག་ན་ནང་བར་ཆད་མང་ལ་གནོད་པ་ད་མང་ལ་སོགས་གངས་་ལ་་ནས་

སོང་་། །་ས་ལ་ར་་བ་ལོག་པ་དབང་་གས་པ་ལ་ང་་ནས། ང་བ་མས་

དཔས་དཀའ་བ་ནགས་་ལ་པ་་ན་པོ་་པགས་པ་བས་པ་་ན་ནས་ལ་པོ ་ཕོ་ང་

་ར་ན་པ་དང་། ལ་པོ་ས་ང་བ་བ་སོགས་མན་འོངས་པ་བར་་ད། ་པགས་

པ་ན་པ་་མཚར་་བར་ར་ནའང་ོན་པོ་་དག་ན་ཡང་མས་དཔའ་ན་པོ་ལ་་བཟོད་ང་་

བ་བས་ད་པས་འམ་དལ་་་ན་པོ་འ་་ར་སོང་བ་ལ་ས་ད་པར་ར། ར་ང་

བ་མས་དཔས་མ་པར་ག་པར་འན་པ་དང་། ཆད་པར་་བ། དབང་ག་ད་པོར་འདོད་པ་

་བ་ངན་པ་སོགས་བཀག་ནས། ལ་པོ་འར་དང་བཅས་པ་ཡང་དག་པ་ལམ་ལ་བད་་ནམ་

མཁར་ང་ནས་དན་པ་གནས་་ར་ལོག་པར་མཛད་པ་་བཟོད་པ་ཡན་ལག་། 



ས་མཛོད། ག་གང་བ་འཚོལ་ས་བ། 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
31 
 

ར་བ་པ་་ན་པརོ་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

གནོད་ད་ལ་ང་བ་བ་བན་པ་ས་པ་རབས་ན་། ་ཡང་། བམ་ན་འདས་་གངས་

་དཔལ་དང་ན་པ་ས་ག་་་ན་པོ་གག་ར་་བ་ག་་ར་པ་། ་ག་བ་བོར་

བ་་འཚོལ་བ་ར་ན་་་ང་སོང་བ་ལས། ལམ་ོར་ནས་ས་ོགས་ར་འོངས་པ་དང་། ར་

བས་ང་མ་པས་གངས། ་ངན་་ར་ས་ནོན་བན་་འག་པར། ང་ང ་་གད་པ་

གཡང་ཟ་བ་ཁ་ནང་འག་པ་འས་་ན་ང་ར་པོར་ར་པ་ག་མཐོང་ནས། འས་་འདོད་

པ་ར་འགས་པས་ང་ཆག་ནས་གཡང་སར་ང་བར་ར་ནའང་ས་གགས་ཡན་ལག་ལ་གནོད་

པར་མ་ར་རོ། །འོན་ང་་་ན་་གང་རོང་ར་ག་ག་ས་བར་བས་གསོན་་་བ་ད་

པར་་གས་འདོན་པར་ར་པ་ས་མཐོང་ནས། གཡང་ས་་ནང་་གས་ནས་་་བ་་

ར་ནས་ང་་ན་པ་དང་། ་་ར་ན་ས་ནོན་པས་་ག་གད་ལོག་པར་འདོད་ནས་་་

ལ་བང་བར་བས་པ་ལ། བདག་ད་ངན་པ་་ཆགས་པ་ན་ས་ོ་་ོངས། ད་པ་ན་གཟོ་

་ད། ས་་འ་ས་་ཉམས། ཉམ་ང་ཡང་རབ་་ཆགས་པས་ོ་བ་ན་པོ་ག་བག་། 

་མ་བོ ་ང་་འཕངས་པས། ོ་་ལ་ས་ཕོག་པར་མ་ར་པར། ང་བ་མས་དཔའ་་

བདག་ལ་གསོད་པ་་ན་མ་ནས་བས་པས། ་ད་ངས་བན་འག་པ་མཐོང་ནས་་ལ། 

བཟང་པོ་ད་་ར་ར་ང་། །འ་འ་བདག་ལ་ད་ས་ས། །་བ་་་བསམས་ནས་

། །་་ར་ཡང་བམས་པར་འར། །ས་པ་སོགས་གངས་ནས། ་ ་ནགས་ཚལ་ལ་ལམ་

བན་བབ་་ས་ནས་ནགས་་ནང་་སོང་་། །་་ལས་ས་་མ་ཐག་་མ་ནད་ན་པོས་

བཏབ་་་གགས་ན་པར་ད་ས་་་ང་བ་་གས་བན་་འམས་པ་་་གས་

གཤོར་་འོང་བ་ལ་པོས་མཐོང་ནས་ས་པ་ལ། བ་མོར་བཤད་པས་ལས་་ས་དགས་ལ་

མན་པར་ད་པ་་བཟོད་པ་ཡན་ལག་། 

ར་་པ་་གས་ཤ་ར་བྷར་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

གནོད་ད་ལ་བཟོད་པ་བན་པ་ས་པ་རབས་ན་། ་ཡང་། བམ་ན་འདས་་ན་འོག་

དན་པ་ཉམས་དགའ་བ་གནས་་་གས་ཤ་ར་བྷ་ོབས་དང་མགས་པ་ག་་ར་པ་ནམ་
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ག་་། ཆགས་པ་དབང་ས་་རབ་་མགས་པར་བཞོན་པ་་གས་ག་པ་ལ་པོ་ག་

ང་ང་པོ་ནས་འོངས་པ་མཐོང་ནས། ར་ལ་་ས་ང་ལ་བ་ང་བ་ར་རབ་་མགས་

པ་གས་ས་བགས་་སོང་་། །་བཟང་པོ་ས་ང་བགས་པ་ལ། ལམ་ཀ་ན་ག་པོ་ས་

ག་གཡང་ས་ན་པོ་ག་ཡོད་པར་་་མངས་མ་ས། ལ་པོ་མཚོན་ཆ་དང་བཅས་པ་ར་ང་བ་

་གས་བདག་ད་ན་པོས་མཐོང་ནས། ་ལ་ང་་ནས། ལ་པོ་ན་པོ་གནོད་པར་མ་ར་

ཏམ། །གཡང་ས་ཟབ་མོ་འར་་ང་བ་ས། །ས་ལ་ཆག་ག་ང་བར་མ་ར་ཏམ། །ད་་

ནད་མས་ས་པར་མ་ར་ཏམ། །ས་པ་སོགས་གངས་ནས་ལ་པོ་གཡང་ས་ནས་ར་བཏོན། 

རང་་མ་་ལོག་པ་ལམ་ཡང་བན་ནས་ནགས་ཚལ་་འ་བར་ཆས་པར། ལ་པོས་མལ་

ནས་འད་་འཇམ་པ་མས་ས་གག་་འགས་་བད་དས་ས་པ་ལ། ང་བ་མས་

དཔས་་ལ་མ་བ་མས་ས། ་བས་་མས་བ་བའང་གཞན་ལགས་ན། །་གས་གས་

དང་མན་པ་བ་བའང་གཞན། །གལ་་བདག་་དགའ་བར་ད་བད་ན། །དཔའ་བོ་ད་ས་

ན་པ་ན་ལས་ཐོངས། །ས་སོགས་དམ་པ་ས་་གཏམ་གས་པར་གངས་པ་་བཟོད་པ་

ཡན་ལག་། 

ར་ག་པ་་གས་་ར་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

ག་བལ་དང་་ན་པར་བན་པ་ས་པ་རབས་ན་། ་ཡང་། ན་བདག་ཅག་་ོན་པ་

འ་་ག་དན་པ་གནས་ན་མ་ཚོགས་པ་ང་་ཚོགས་དང་ན་པར་་གས་་ཚོགས་་

གཙོ་བོ། གར་བཙོ་མ་ཁ་དོག་དང་འ་བ། ་རབ་་འཇམ་པ། ས་་མདོག་ན་་མས་

པ ་་གས་་་་བར་ར་ཏོ། །་ག་ན་འབབ་ས་་གག་ར་ནས་ད་་ང་འབོད་པ་ང་

བ་མས་དཔས་ཐོས་ནས། ་ལ་ང་་ག་པོས་་འམ་་བཏོན། འ་བ་ལམ་ཡང་བན་

ནས་བཏང་། ་ནས་་ས། གས་ས་ང་ཕན་བཏགས་པ་ལ་ན་་གཟོ་བ་ར། བདག་ས་

་བ་བཀའ་ོལ་ས་ས་པ་ལ། ང་བ་མས་དཔའ་་ལ་མ་བར་ས་ནས། ས་པ་ན་

གཟོ་བ་་ང་སང་ཡོན་ཏན་་བས་ད་ལ་གདམས་པ་། ཕན་བཏགས་པ་འ་ས་་ན་པར་ས་

ན་མས་ཅན་འ་་་ག་ས་བདག་་ནང་ནས་ང་་ས་་ལའང་མ་ར་ག་ས་ས་
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ནས་བཏང་་། །་་ལ་ ་ལ་པོ ་བན་མོ ་་ ལམ་ལ། ་གས་་་་ར་ས་པ་་

ད་པ་ད་་ནན་ཏན་བད་པ་་ག་མཉན་། ་གས་་བཙལ་བ་ར་ན་པ་མས་ལ་

ལ་་བཅའ་བ་ཙམ་ན་པར་བགས་པ་་ས་ཐོས་ནས། འག་ན་བ་བ་ཉམས་་ོང་བར་

བསམས་། ་གས་་ས་ཕན ་པ་ན་པོ་ས་པ་་བད་། ལ་པོ ་ང་་སོང་ནས་ས་པ། 

་གས་མག་་གང་ན་གནས་པ་བདག་ས་འཚལ་ན་་ལ་བན་པར་བ་བཀའ་བལ་་

གསོལ་ས་ས་པ་ལ་པོས་ཐོས་པ་ད་རབ་་དགའ་བར་ར་ནས། བཟང་པོ་་ང་ལ་ོན་ག་

ས་ས་ནས། ་གས་གཤོར་་དམག་་ཚོགས་ན་པོས་བར། ལག་ན་མདའ་ག་ཐོགས། 

ལམ་་་ས་ངས་་ོགས་ར་ན་ནས། ་གས་་་བག་བས་ང་འག་པ་་ལ་པོ་ལ་

བན་པས། ད་རབ་་ོགས་ནས་བང་བ་ལ། ང་བ་མས་དཔས་ལམ་་བས་པ་་་་

ས་ནས། ་མ་འབབ་་ག་པོས་ར་ས་ང་་དབང་ས་ང་བ་ལས་འ་འ་འགས་པ་

ང་ས་ས་པ། ལ་པོས་་་ལ་ང་ག་་བས་། ་་ད་་་ཕན་ལན་གནོད་ས་

འཇལ་བ་་ངན་གསོན་་་ག་ང་ས་མདའ་བཀང་བ་ལ། ང་བ་མས་དཔའ་ང་་ན་

པོས་ང་གངས་་ལ་པོ་ལ་གསོལ་བ་འབས་པ་་ར་གནོད་པར་ད་པ་ལ་ར་ཡང་ཕན་

འདོགས་པ་་མཚར་་བར་ར་པ་དང་། མས་ཅན་ལ་ང་་བད། གསོད་བ་ལ་སོགས་་

ད་ལས་མས་ང ་བར་གདམས་པ་་བཟོད་པ་ཡན་ལག་། 

ར་བན་པ་ ་ལ་པརོ་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

བཟོད་པས་གཞན་དོན་ད་པར་བན་པ་ས་པ་རབས་ན་། ་ཡང་འ་ར་ང་བ་མས་

དཔའ་་ག་གངས་་དཔལ་དང་ན་པ་ད་་མང་པོ ་བདག་པོ་ག་་ར་པ་། ལ་

་ལ་པོ་འར་བཅས་ས་ང་་་དྷ་འས་་ར་་དང་ཚོགས་ལ་གནོད་པར་ར་

པ་ལ་ང་ས་རང་་ས་གགས་་ཐག་བན་་བམས་་བངས་ནས། ་་དག་འགས་

པ་ལས་ལ་བར་ད་པ་ལམ་་ད་པས་ན་་བ་པ་ར་བལ་བར་ར་པ་མལ་ན་འཇམ་པོ་

ག་ལ་བཞག་ནས་ང་ཟད་ག་པར་ར་པ་ལ། ལ་པོ་ཡ་མཚན་་ང་་ན་ས་པས། ས་

བདག་རང་་་དག་་ལ་པོ་ན་པས་་དག་་ར་ས་ས་པ་ལ། ཡང་ལ་པོས། ོན་པོ་ལ་
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སོགས་ལ་པོ ་ར། །་དག་ར་་ལ་པོ་ན། །ས་ས་པ་ལ། ང་བ་མས་དཔས་་

དག་་་འོས་པ་གས་ངན་པ་ན་ལ་དང་། འར་འབངས་ང་ལ་ལ་སོགས་པ་བབ་་

མང་པོ་གངས་མཐར། ས་་བོར་ནས་མཐོ་ས་་སོང་བར་མཛད་པ་་བཟོད་པ་ཡན་ལག་། 

ར་བད་པ་བཟདོ་པར་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

གནོད་པ་ལ་་་མ་པ་ས་པ་རབས་ན་། ་ཡང་བམ་ན་འདས་་ན་ལ་མས་དང་

མང་་ཐོས་པ་དང་། རབ་་་བ་དང་ལ་བ་ད་ལ་ས་པར་ད་པ་དཀའ་བ་ཅན་ག་་ར་

། ་བོ་མས་ལ་ས་་གཏམ་བཟོད་པ་དང་ན་པར་ཕན་བཏགས་པ་ས་ན། ་ག་ལ་ཀ་

ང་ཀ་ལ་པོ་བན་མོ་མང་པོ ་འར་དང་བཅས་པ་དན་པ་གནས་ར་བས་པ་དང་། ལ་

པོ་་ར་ཉམས་དགའ་ང་བག་བས་པར་ར་པས་གད་ལོག་པ་ལ། བན་མོ་་དག་ལ་པོ་

མནལ་་བས་་བབ་པར་ས་ནས། ནགས་ཚལ་མས་པ་ལོངས་ོད་་དོན་་འམ་་དོང་

བ་ལས། བཟོད་པར་་བ་དཀའ་བ་་ནགས་་ན། ་ན་ང་ོང་མག་རབ་་་ང་ལ་

བར་མཐོང་ནས། བན་མོ་་དག་་ང་་གས་ནས་བན་བར་ས། ང་བ་མས་དཔས་

ང་་མས་ལ་གས་དང་གགས་དང་ས་ལོངས་ོད་མས་པ་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་ང་པོ་

ད་ལ་དང་། བཟོད་པ ་བབ་ོན་སོགས་གནང་བར་མཛད་དོ། །་ནས་ལ་པོ་གད་ལས་སད་

པ་བན་མོ་མས་གར་དོང་ས་གམས་མལ་པ་ལ་ས། ས་ནགས་ཚལ་་ན་ས་ས་པས། 

ལ་པོ་འདོད་པ་ར་མལ་ནས་ལངས་། དཀའ་བ་་གནས་ར་ན། ར་ང་ོང་བཟོད་པར་

་བ་བན་མོ ་འར་ས་བར་ང་འག་པ་མཐོང་ནས། ག་དོག་ས་མས་རབ་་འགས་

ང་། འ་ར་ང་བན་མོ་འར་་བཞག་ནས་བ་པ་ལ་འས་པ་ད་་ན་ས་ས་པ་

ལ། ང་བ་མས་དཔས། ང་་ང་ོང་བཟོད་པར་་བ་ན་ས་བཟོད་པ་ཕན་ཡོན་ལ་སོགས་

་ར་ས་ནའང་ལ་པོས་་ཉན་པར། ད་བཟོད་པ་ལ་དགའ་བ་་ངས་འོ་ས་ས་ནས། 

རལ་ས་ང་བ་མས་དཔ་ཡན་ལག་མས་བཅད་་7ས་འལ་བར་ར་པ་་མ་ཐག་་

                                                
7 ོ་་གད་པ་ལས། ཀ་ང་ཀ་ལ་པོས་ང་ཡན་ལག་དང་ང་ལག་གད་པ་ས་གངས། 
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མས་ནད་་བན་འབར་བ་ལ་སོགས་པ་་ད་བ་གས་ངན་པ་ང་བས་འགས་ང་དོགས་

པས། ང་ོང་་ང་་གས་ནས་ག་ས་། བཟོད་པར་གསོལ་བ་་མས་ལ་དགས་ང་

མཛད་་མཐར་བཟོད་པར་་བ་ང་པོར་་ཐོགས་པར་འ་བར་མཛད་པ་་བཟོད་པ་ཡན་ལག་། 

ར་ད་པ་ཚངས་པར་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

ས་ལ་ས་པར་མས་པ་བཟོད་པ་བན་པ་ས་པ་རབས་ན་། ་ཡང་འ་ར་བམ་

ན་འདས་་བསམ་གཏན་ལ་མས་པར་ས་པ་ད་བ་མས་་གནས་ཚངས་པ་འག་ན་

་་བ་བས་པ་། ལ་ས་འཕགས་པ་ལ་པོ་ཡན་ལག་ན་ས་་བ་། བས་གན་

ངན་པ་ལ་བན་པ་ན་དང་། ཡང་དག་མ་ན་པ་ད་ལ་ད་པས་འག་ན་ཕ་རོལ་དང་་་མ་

ད་ས་་བ་ལོག་པར་ང་བར་ང་བ་མས་དཔས་གགས་ནས། རང་ས་ཚངས་པ་འག་

ན་ནས་འོད་འབར་ང་འབབ་་ལ་པོ་ལ་འར་བ་ག་བལ་་བན་པ་ས་གངས་། 

ོན་པོ་འར་འབངས་བཅས་པ་བན་པ་ལམ་ལ་བད་པར་མཛད་པ་་བཟོད་པ་ཡན་ལག་། 

མ་་པ་ང་པ་ོར་ས་པ ་རབས་་ང ་དནོ་།  

གཞན་དོན་ལ་ོར་བ་བཟོད་པ་ལ་བན་པ་ས་པ་རབས་ན་། ་ཡང་ན་བམ་ན་

འདས་་ནགས་ཚལ་ཉམས་དགའ་ང་་་ན་པ་གནས་ནང་ང་པོ་ན་པོ་གག་ར་་བ་ག་

་ར་པ་། ་ག་ནགས་ང་ར་ལ་པོ་ས་ནས་ལ་་གས་པ་་མས་བས་པ་དང་། 

མ་པ་དང་། ངལ་བས་ཉམ་ཐག་པ་མཐོང་ནས། མས་པས་ང་་ང་་མས་ལ་ང་པོ་་རོ་

ག་ཡོད་། ས་མས་ང་ངལ་སོས་པར་ས་ག་ས་ཟས་་ང་ོན་པ་་བན་་བོ་ག་

ནས་ས་བོར་བ་རོ་། ་་མས་ས་མཐོང་བ་དང་། མས་པས་ང་་བན་པར་མཛད་པ་

ང་པོ་་རོ་ན་པར་ས་ནས། བདག་ཅག་ལ་ཕན་པ་ར་རང་་ོག་འདོར་ནས་གས་པར་

ད་པ་འ་ཤ་ཟ་བར་ས་ཕོད་ས་འ་ལ་མད་པར་ས་པ་དང་། ར་བགས་་ན་ལན་ན་

པར་་བར་གས་སོ་ས་ས་པ་དང་། མས་བན་པ་ཁ་ག་ས་་ར་་འར་། ང་པོ་

འ་བསམ་པ་ོགས་པར་་བ་དང་བདག་ཅག་མས་་ངམ་དན་པ་་ནས་ཐར་བར་་བ་ར། 
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་ག་མཉན་ནས་མས་དཔའ་ན་པོ ་ཤ་མས་ངས་ནས་་ངམ་དན་པ་་ནས་ཐར་བར་

མཛད་པ་གཞན་དོན་ལ་ོར་བ་་བཟོད་པ་ཡན་ལག་མཐའ་མའོ།། 

 

བ་པ་བོན་འས་་ཕ་རོལ་་ན་པ་བ་ཚན་ལ། གས་བཅད་ང་པས་མདོར་བན་པ་དང་། 

་བད་དོན་བཤད་པའོ།། དང་པོ་། ་་་དང་གས་་མ། །མ་་ང་་་

དང་། །བོན་འས་གར་མདོག་་དང་། །གས་ངན་ད་ོང་གས་འོད་བའོ། །ས་བོན་

འས་ཕར་ན་ར་་མཛད་པ་བའོ།། 

གས་པ་་བད ་དོན་བཤད་པ་། ་ཡང་། ས་ོད་ལ་མས་བཟོད་པ་བབ། །ས་ོད་

ལས་བོག་བན་ལ་ས། །གཞན་དོན་ན་པ་་ཆ་དང་། །འག་པ་ག་བལ་་འོག་

པའོ། །ས་བོན་འས་་ཡན་ལག་བ་ལས།  

སོ་གག་པ་་བར་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

ས་ོད་ལས་བོག་པ ་བོན་འས་་ར་ན་། ་ཡང་ན་བམ་ན་འདས་་་ད་

ས་རབ་་གས་པ་ལ་པོ ་གས་ག་ལ་་བ་ས་པ་ང་བ་མས་དཔར་ར་པ་། ་

་་ས་་ང་་་མང་པོ་ཟ་བ་ལ་མས་པ། ས་་མ་ཅན། མ ་་གངས་ང་ང་བ། 

ང་ན་་ཐོད་བངས་པ། ཁ་་ང་ང་ངམ་གནག་པ་་ན་ས་བབས་པར་མཛད་པ་དང་། 

ན་ཆད་གཞན་ལ་་གནོད་པ་མནའ་བགས་ནས་དམ་པ་ལམ་ལ་བད་པར་མཛད་པ་་བོན་

འས་་ཡན་ལག་། 

སོ་གས་པ་གས་་མ་ལ་་བ་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

ལ་མས་ལ་བོན་པ་ས་པ་རབས་ན་། ་ཡང་འ་ར་བམ་ན་འདས་ང་བ་

མས་དཔའ་མས་ཅན་ལ་ང་་རང་བན་ཅན། དབང་ཐང་་བ་ལ་བ་ལ་དགའ་བ་ལ་པོ ་

གས་ག་་ར་པ་། ལ་་ལ་པོ ་་བཙས་སོ་ག་་་བར་ར་པ་། ་མ་ན་པས་

ས་པ་ན་པར་བསམས་ནས། ་བང་བ་ར་་བཙའ་བ་ཁང་པ་གས་འབའ་ག་ལས་ས་
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པ། ནོར་་དང་ན་ས་བན་པ་ནང་་འང་པོ ་ག་གས་་་ག་དང་ག་ད་ལས་ང་བ་

མ་པས་བང་བ་་ག་དང་། བ་ས་པ་སོགས་ས། བཙས་པ་་ག་ཡང་ས་སོ། །མས་

དཔའ་ན་པོ ་བསོད་ནམས་་མས་གདོན་མས་ས་མ་གས། བ་བ་ན་པོ་་ལོངས་ོད་

དང་འ་བར་ལོངས་ོད་པར་ར་ནའང་། ན་མས་་བ་ལ་མས་པར་ས་པ་ར་འར་བ་

ག་བལ་ལ་མ་བཟོད་པར། ཡབ་ལ་པོར་རབ་་ང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། ལ་ད་་

དཔལ་དང་འོར་པ་་དང་འ་བར་བོར་ནས་དཀའ་བ་་ནགས་ན་གནས་པར་ར་པ་་བོན་

འས་་ཡན་ལག་། 

 

སོ་གམ་པ་མ་ར་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

བཟོད་པ་བབ་པ་བོན་འས་བན་པ་། ་ཡང་འ་ར་ང་བ་མས་དཔའ་ནགས་ཚལ་

དན་པ་ག་ན། མ་་་མག་ག་་ར་པ་། ་་ན་པ་ག་ས་ང་བ་མས་

དཔ་རང་བན་ས་ནས། ་ལ་འགས་པ་ད་པར་བཞོན་པ་དང་། ང་་མངས་པ། འ་བ་

ལམ་བཀག་པ། ལག་པས་ག་བཀབ་པ་ལ་སོགས་པ་བམས་པ་བོར་ནས་གནོད་པར་ས་ང་། 

་ལ་་བ་དང་་དགའ་བ་ད་པ་ར་ཕན་བཏགས་པར་ད་པ་གནོད་ན་ག་ས་མཐོང་ནས། 

ང་བ་མས་དཔ་བསམ་པ་བག་པ་ར ་ས་པ། མ་་ད་་་ར་ས་ོབས་་བ། ་

་ོ་བ། ང་་དག་ང་་ང་བར་འར་བ་ལ། ་ར་ས་མ་ད་བན་་བས་ང་

བཞོན། ་་ག་པས་བ་ལ་མ་ས་ས་པ་ལ། ས་གནོད་ན་ལ་བཟོད་པ་ཡོན་ཏན་དང་

བཟོད་པ་ལ་བོན་པར་་བ་ན་པར་གངས། ར་་ལ་ཕན་ཐབས་ག་པར་བོན་པས། གནོད་

ན་ད་རབ་་མ་ནས་མ་བོས་བད། གས་སོ་ས་ས་ནས་ར་་ང་བར་ར་པ་་

བོན་འས་་ཡན་ལག་། 
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སོ་བ་པ་་ ང་་མརོ་ས་པ་རབས་་ང ་དནོ་།  

ས་ོད་ལས་བོག་པར་བཟོད་པར་བོན་པ་ས་པ་རབས་ན་། ་ཡང་འ་ར་ང་བ་

མས་དཔའ་ནགས་ཚལ་ག་ན་་ང་་མོ་འདབ་ཤོག་ག་་མ་པ་་ཚོགས་དང་ན་པ་ག་་

ར་པ་། མས་ཅན་མང་པོ་ཡོངས་་བངས་ནས་བ་བར་ས་སོ། །་ནས་་ག་མས་

དཔའ་ན་པོ་་ནགས་་་ང་སོང་བ་ལས། ང་་ག་གགས་ོབས་ཉམས་་འག་པ་་ལ་

ང་ས་ང་་འོངས་། ད་་ས་ས་པ་ལ། ང་ས། ས་པ་ཚལ་ག་་བར ་ག་ལ་

ས་པ་་་ང་་མོས་ང་་ག་བལ་བསལ་བས་གང་་དགའ་བར་སོང་་། །་ནས་་ག་་

ང་་མོ་ཁ་ཟས་མ་ད་པས་་བ་ཚ་བས་གངས་པ་དང་། ང་་་ཡང་ ་གས་གཞོན་་ཤ་ཟ། 

ཁ་དང་ར་མོ་ག་ས་གས་པར་མཐོང་བ་ལ། ་ང་་མོ་་ར་ཕན་པ་ལན་ལ་མན་་་

བར་བསམས་ནའང་ག་་མ་ང་བས། བདག་ར་མ་ཆག་པར་་མ་ས་སོ་མ་ནས། ་ང་་

འོངས་ནས་མན་གསར་པ་ལ་ས་ོང་མོ་བཏབ་པ་ན། ང་ས་་ང་ར་ས་ག་བ་

མོས་ར་བོག་པ་ལ། ནགས་ཚལ་་ག་་ག་ཡོད་པ་ས། ་ལ་བས་ཐབས་ས་པས་མ་

བཟོད་པ་དང་། མས་དཔའ་ན་པོ ་གས་ད་བག་པ་ར་་ང་་འོངས་་ས་པ། ་་

མས་་མག བདག་ད་ངན་པ་འ་ལ་ཕན་བཏགས་པ་ང་། ར་ས་ར་བོག་པ་ལ། 

བདག་ལ་མ་ཡོད་བན་་་ར་བཟོད། ད་་མ་ས་ག་གས་ང་དང་བར་ས་པ་

དང་། མ་བ་བར་་ཤ་ཡང་འོག་ས་པ་ལ་་ར་འ་་ོབས་བམས་གས་པ་བཟོད་པར་

ད་ས་རབ་་བལ་ཡང་བདག་ད་་བཟང་པོ་བན་པ་ར་་ར་ས་པ། ་ར་བསོད་

ནམས་ས་པ་ལ། །འན་་འན་པ་་ག་ཡོད། །་་ཕན་བཏགས་ན་འདོད་ན། །་ལོན་

ཆགས་ས་ཕན་མ་བཏགས། །ས་ང་བ་མས་དཔའ་མས་་གཞན་ལ་ཕན་བཏགས་པ་ལ་

འན་་འན་པ་ད་ལ་སོགས་གངས་པས། ་་ད་རབ་་མ་ནས་གས་སོ་ས་རབ་་

བགས། མད་པར་ས་ནས་་ད་་་ང་བར་ར་པ་་བོན་འས་་ཡན་ལག་། ན་

དང་ལ་མས་བཟོད་དང་བོན་འས་དོན་ན་པ། །བ་ག་གམ་དང་བར་་གནས་ཁང་ར་
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བཞག་པ། །ས་ན་པ་དང་། ལ་མས། བཟོད་པ་ཕར་ན་་བ་ཚན་་བོམས་པས་མ་

་དང་། བོན་འས་་བ་ཚན་ལས་བ་བཅས་་ས་རབས་སོ་བ་པ་བས་དོན་ནོ།། །།  

 

གས་པ་ཞར་ང་་གང་ག་མ་ཕར་ན་ོགས་པར་ང་པས་ོན་པ་།  

བོན་འས་་ག་མ་ག་དང་། ་བན་བསམ་གཏན། ས་རབ། ཐབས། ོན་ལམ། ོབས། 

་ས་་བ་ཚན་བཅས་ས་རབས་ག་་་ག་ང་། མཐར་ན་པ་མཛད་པ་བ་གས་་

་བོམས་པས་ས་པ་རབས་་་བ་དང་གག་པའོ། །་ཡང་བོན་འས་་ག་མ་། 

་དམ་བན། །ད་དཔོན་གར་མདོག་ན་དྷ་དང་། །གས་ངན་གས་པ་འོད་དང་ག །ས་

དང་། བསམ་གཏན་ལ། མ་བདག་ན་ང་་བོ་དང་། །ན་་་ད་་གས། །བན་ན་

་ན་ན་པ་འོད། །་ས་འག་ན་དགའ་དང་བ། །ས་དང་། ས་རབ་ལ། ཚངས་ན་

ས་དོན་་ས་ན། །་འབས་དང་་་ལོང་གདོང་། །གནག་ས་ས་དང་གཞོན་་དང་། །་

དང་་ག་ང་ོང་བ། །ས་དང་། ཐབས་ལ། ང་་ཅན་གས་ར་མ་དང་། །བ་ན་མ་

་གར་མཁན་མོ། །ང་ལ་་དང་་་ལ། །ང་་་ན་དང་བ། །ས་དང་། ོན་ལམ་ལ། 

ང་ོབས་ན་པོ་་འོད་དང་། །་་མ་་ག་་བས། །ང་་ད་དཔོན་ནོར་བཟང་

དང་། །་ཤ་་བ་བསོད་ནམས་ོབས། །ས་དང་། ོབས་ལ། འོད་ན་མ་་ན་པོ་པ། །ས་

པ་དང་་ང་པོ་། །ཆར་ཀ་ནོར་ཅན་་དགའ་དང་། །ནམ་མཁའ་དཔལ་་་དང་བ། །ས་དང་། 

་ས་ལ། འོད་བཟང་ང་ོང་ཏོག་་ོ། །་སངས་དང་་་འང་ོང་། །་བོང་་ད་

ལ། །ང་བ་མས་དཔའ་གས་་བ། །ས་སོ།། 

མག་་མཐར་ན་པ་མཛད་པ་བ་གས་ལ། འཕོ་དང་མས་གས་་བམས་དང་། །བཟོ་

དང་རོལ་ད་ས་འང་དང་། །དཀའ་ད་ང་གགས་བད་་འམས། །ང་བ་ས་འར་་

ངན་འདས། །ས་་བ་དང་གག་པ་བདག་ད་་ཀ་ པ་གམ་པ་རང་ང་ོ་ས་ཁ་ང་

མཛད་པའོ།། །། 
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མག་དོན། 

མཁས་པ་དས་པ་དོན་ང་མ་ལགས་ང་།། 

་བོ ་ང་ལ་འབས་པ་ན་དང་ལ།། 

བ་ོད་གང་དང་འགལ་ས་མས་པ་མས།། 

ར་གནས་མཁས་པ་དག་ལ་བཟོད་གསོལ་།། 

ར་ན་འག་ན་འར་བ་ས་ད་།། 

ལད་མོ ་རང་བན་ན་ར་བདག་ས་ང་།། 

ལ་བ་ས་འག་མཁས་པ་གང་དག་ལ།། 

བན་ར ་ཚབས་ན་ས་ཚོགས་ད་ས་མ།། 

འ་ར་་བ་དང་གག་པ་།། 
བས་དོན་ང་ངས་མ་པར་བགས་པ་།། 
མ་འོངས་རང་འ་མས་ལ་ཕན་མས་ས།། 
བལ་ར་བགས་པ་ད་བ་ན་ལ་བའོ།། 

དའོ།།     །།ས་མ་ལ ། 

 

བ་ན་ད་བ། 

༡༽  འཕགས་པ་ོ་་གད ་པ། སངས་ས་བམ་ན་འདས། 

༢༽  ོགས་བད་དཔག་བསམ་འ་ང་། ས་ལ་ད་བ་དབང་པོ།  

་ལོ་༡༩༨༦ ལོར་དཔར་་བན་པ། 

༣༽  ས་རབས་བས་དོན། ཀ་ པ་རང་ང་ོ་། 

༤༽  ལ་ས་་ད་ན་ན་མ་ཐར། 
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་་་དང་་གལ་་གས་་གོས་བད་དད ་པ་ན་བཟང་། 

ོབ་དཔོན་ས་བན་་ང་། མཁས་དབང་བ་རོགས། 

 

འ་ར་་་་དང་་གལ་་གས་་མ་

ཐར་མདོར་བས་ད་མཚོན་ཙམ་ག་བད་

ཡོད་་འ་ཡང་། ས་གས་རང་རང་སོ་

སོ ་་མ་མ་ཐར་་་འངས་་ོས་་

ཤ་བཏགས་་དད་པ་ན་་ོམ་་་ཤ ་

ཡོད་ང་། བན་པ་བདག་པོ་སངས་ས་

དང་་བས་་ོབ་མ་་་མ་ཐར་་

བ་བདག་ད་པར་ར་ཡོདཔ་ལས། ་་

ག་པ་པོ་་ས་་་་མཛད་མ་་དད་པ་

བད་གས་པ་ན། བསོད་ནམས་་ན་པོ་

ག་གསོག་པ་་་འར་ད་་ན་པས་

ར་མནོ་་འལ་བ་་ོད་་་ག་

བཞག་་་གས་ཙམ་ག་བད་ཡོདཔ་ན། 

ཐམས་ཅད་མན་པ་ལ་ག་ག་འཚལ་ལོ། །འ་ཡང་ཐོག་མར་་་་་མཚན་་མ་ངས་་

་ལ་ར་ཡང་ཝ་ན། ་མ་མ་་ོབ་དཔོན་མཁས་པ་ག་ས་ལ་པོ་གགས་ཅན་ང་པོ་

་ ད་་ལ་ཁབ་ནང་མཁས་པ་ན་གས་ཅན་ཡོད་པ་ན་ ང་དང་གག་ཁར་ོད་པ་བ་་

་བས་ག་གནང་བ་ན་ར་ཝ་ད། ལ་པོ་ས་ོན་པོ་་་མཁས་པ་ག་ཡོད་ག་ མ་་

ོབ་དཔོན་ས་གངས་དོ་བམ་་ ོད་པ་བ་བག་ར་བཀའ་གནངམ་ད་ ལ་ན་ལ་ད་ར་

་་མ་་གནས་ན་་་ར་ཡོད་་འ ་ འབོ་བར་བཏང་་ ོད་པ་བ་་འབདཝ་ད། ལ་

པོ་ས་མ་་ོབ་དཔོན་མན་པོ་ནམ་ལས་ འདོད་པ་བད་་འབད། མ་་གནས་ན་་
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འ་་ལ་བ་འབད་དགག་པ་བ་ར་གང་དོ་བམ་ མ་་ོབ་དཔོན་ས་ག་ད་་གང་

ག་ོ་ར་འབདཝ་ད། གནས་ན་་ས་་ ་བན་ ་་་འཐད། ་་ནོར་བ་ན་ར་

དགག་པ་བ་ད། མ་་ོབ་དཔོན་ལན་གང་ཡང་ད་པར་ས་ག། ་ལས་ལ་པོ་ས་ལན་

ད་པ་་ཕམ་ཕམཔ་ན་ར་ གནས་ན་་་་གས་དས་་ ལ་གས་ང་ན་ལ་ད་ང་

ཚོ་ན་པོ་ཡོད་་འ་གནས་ན་་་འབངས་་འབད་ན་ག། གནས་ན་་་་ ་ོད་

ངས་ར་ས་ག། ་ལ་མ་་མོ་་་་ར་་མོ་མས་ག་དང་ཡོན་ཏན་་དཔལ་་ར་

འཛོམས་་ག་ས་ག། ་་་ས་པ་བས་གགས་ད་མཚན་ད་ན་མ་ཚོགས་པ་་

མོ་དང་འ་བ་ག་ས་ག། མོ ་ག་ཏོ་་་གས་སམ ་་་་ག་ཏོ་བམ་ཡོདཔ་ལས་ ་

མོ ་ང་་ཡང་་་་ར་བཏགས་ག། ་་་དང་ོད་ངས་གས་ོད་པ་བ་ད་ ་་་

ལཝ་ལས་ ཨ་པ་གནས་ན་་ས་ོད་ངས་་ད་ད་ད་ལས་ཡང་ཕམ་པ་ན་ ལ་ལས་

ང་ད་པ་བས་་ལ་བ་ས་མ་ག་ཡང་འོག་འོང་ར་ཚོགས་གཏམ་བཏང་ག། 

ོ་ོགས་ལས་མ་་ར་ལ་ར་་ཡང་ ལ་དས་་ཡོན་ཏན་་དགའཝ་ལས་ ལ་དས་

་ོད་་ ལ་པོ་གགས་ཅན་ང་པོ་་་མ་བམ་་ ད་་ལ་ཁབ་ནང་མཁས་པ་ཡོད་པ་

ན་ོད་་་བས་ག་ཝ་ད། ང་ན་ལ་ད་་མ་་གནས་ན་་་ཡོད་ར་འབོ་་ོད་

བས། ར་ལ་ས་ ང་ལས་གནས་ན་་ལོ་ན་ས་པ་ལས་འདོད་པ་བད། ང་ས་དགག་

བཞག་འབད་་ར་གནས་ན་་ས་ག་ད་གསང་ག་་ོ་ར་འབདཝ་ད། ར་ལ་ས་

་་ནོར་བ་ན། ་་འཐད་ར་དགག་པ་བ་ད་ གནས་ན་་ལན་བ་་དཔ་ལས། ལ་པོ་

ས་ལན་ད་པ་་ཕམ་ཕམཔ་ན་ར་ ལ་གས་་ང་ན་ལ་ད་ གནས་ན་་ལས་ལོག་ན་

་ར་ལ་་ན་ག། གནས་ན་་ན་ལ་ད་ལས་འཐོན་འཝ་ད་ ར་ལ་ས་ད་རང་ན་

རང་ོད་ ང་མན་པོ་ནམ་ལས་ ལོག་འ་་ན་ར་བ་ད། གནས་ན་་ས་་འབད་བ་

ན་ ད་ཀ་ད་རང་དང་ ད་ཀ་ང་་གནང་ར་བ་་ོད་ག། གནས་ན་་ས་མོ་་་

་་ ར་ལ་་དགའ་ཚོར་འབད་གནའ་མ་ན་་ར་བ་་ན་ག། ར་ལ་དང་་་་

གས་ོད་པ་བ་ད་ ར་ལ་ལ་སོང་ག། ལ་ལས་་་་གགས་་ད་པ་མཐའ་མ་



ས་མཛོད། ག་གང་བ་འཚོལ་ས་བ། 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
43 

 

གང ་ཟག་འར་་ཡོདཔ་ད། ང་ར་གས་ོད་པ་ག་་རང་བ་ང་་་་རང་ལ་དོ་ནམ་ལས། 

འ་ག་་འབད་ན་ན་ར་བག་ང་དདཔ་ད་ མོ་་གགས་་འར་བ་ད་པ་མཐའ་མ་པ་

གང་ཟག་་མ་ནམ་་ས་ག།  

་ལས་ས་འ་འངསམ་ད་ མཚན་བཟང་དང་ད་ད་བན་པ་འངས་་ ར་ལ་ས་ཕ་་

ང་བཏགས་བགཔ་ད་ ཨ་པ་ང་ར་ལ་ནམ་ལས་ ་ལས་་ངས་་་ལ་ར་

བཏགས་ག། ་་ར་ལ་ས་ ས་པོ་ས་ཕ་གས་ལས་འས་་་ལ་ར་བཏགས་

ག།  ང་ས་མ་ང་ལས་འས་་བཏགས་་ར་ མ་ང་་་་ནམ་ལས་་་་ར་

བཏགས་ག། གཞོན་་་མཚོ་ནང་་པ་ར་ད་བངས་་ག་པ་གནས་མ་ས་པ་་ང་། 

ག་ད་་གང་་གནམ་ད་ས་ད་མཁས་པ་ག་་ར་ག། ཨ་པ་ར་ལ་་མ་་

གསང་ག་་་བ་བདཔ་ད་ ཨ་པ་ས་ང་ལས་ང་་འ་ག་་ན་མས་ར་མནོ་་ ་ར ་

ོབ་མ་་བ་ཡོད་་་་ོབ་དཔོན་འབད་བས་གནང་ག།  

་གལ་་་། ང་ར་ང་ཐག་ཅན་་མ་་མན་ན་འདོན་་འན་་་ད་པར་འག་ན་

་་ཡོད་ཚད་་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས་ ་པང་ནས་ས་འངས་ག། ་འན་་གནས་ཚང་

་་འར་བ་་ ས་བཟང་པོ། ་་འགས་པ། ནམ་མཁའ་་འར་་འ་བར་མཐོངམ་ལས་ 

་་་གས་མཚན་བཟང་པོ་ན་མས་ར་མས་དགའ་་ གནས་ཚང་་བས་་མངར་

གམ་དང་གཙང་་བན། ཕོ་ང་་ཐོག་ཁར་ོད་་་ལ་ན་ཐང ་ཅན་དང་ན་པོ་་ན་ཆ ་

བཏགས་་ བདག་འན་ོམ་འབད་བ་མཐའ་མར ་་མཚན་བཟང་པོ ་ད་ད་ན་པ་་་

བམ་ག་་འངས་ག། ས་མ་ཐག་ཕང་པར་ནམ་ད་ ་་ཕང་པར་བཏབ་དོ་བམ་ཚོར་

་མཚན་ཡང་པང་ནས་ས་ར་བཏགས་ག། ལ་ལས་་་གས་ནམ་ལས་་གལ་་་ར་

བཏགསཔ་ན་མས། གཞོན་་འ་ག་པ་གནས་མ་ས་པ་ཕ་རོལ་་སོང་་མཁས་པ་ན་པོར་

ར། ཨ་པ་་འན་་མ་་གསང་ག་་་བ་བདཔ་ད་ ཨ་པ་ས་ང་ལས་ང་་འ་ག་

་ན་མས་ར་མནོ་་ ་ར་ོབ་མ་་བ་ཡོད་་་་ ོབ་དཔོན་འབད་བས་གནང་ག།  
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ནམ་ག་མ་་ར་ལ་་་་ལ་་ོབ་ག་་དང་ ་འན་་་པང་ནས་ས་་ོབ་

ག་་ང་ར་ག་ནང་ཁམས་སངས་འཝ་ད་ད་ག། ་ལ་་ོབ་ག་་ས་གསང་ག་

ར་་ ་མ་་མ་འཝ་ད། པང་ནས་ས་་ོབ་ག་་ང་མ་ང་མ་ཉན་་འ་ག། པང་

ནས་ས་་ོབ་ག་་ས་་ལ་་ོབ་ག་་་ད་ཆ་བ་་ོབ་དཔོན་ག་ོ། གསང་ག་

་ར་ཉམས་་ག་མས་ར་ན་བདཔ་ད། ་ལ་ོབ་ག་་ས་ང་བཅས་་ོབ་དཔོན་མ་

ས་པ་ན་ ་མ་དང་་བ་་་ས་་ག་ན། འག་ན་ནང་ཡོངས་་གས་པ་མ་་

ར་ལ་ན། ང་བཅས་་མཁས་པ་ན་པོ་ང་ས་ོན་གནངམ་ན་ར་བ་ག། པང་ནས་

ས་་ོབ་ག་་་་ལ་ོབ་ག་་ས་ད་ཆ་བ་གསང་ག་ག་ལས་བ་། ོབ་དཔོན་

ག་ནམ་ར་འཝ་ད། ང་བཅས་་ོབ་དཔོན་མ་ས་་འ་་མ་དང་་བ་མ་སཔ་ན། ང་

བཅས་་ོབ་དཔོན་མཁས་པ་ན་པོ་མ་་་འན་་་པང་ནས་ས་ན། ང་བཅས་གསང་

ག་ང་ལས་བ་་ར་བ་ག། ་ལས་མ་་་ོབ་ག་་ཚན་གས་རང་སོ་སོ ་ོབ་

དཔོན་འབད་སར་ལོག་འཝ་ད། ོབ་དཔོན་ས་གནས་ལ་གསར་པ་་ང་དོ་བམ་མཐོང་་

འཝ་ད། ང་བཅས་ས་གསང་ག་ང་་འབད་ར་་འ་ང་ཆ་བ་ས་ང་པོ་འབད་རཝ་

མས། ང་བཅས་ས་ང་པོ་འབད་་འ་ང་་འབད་རཝ་མས། ་ཚོམ་ཆགས་་ར་ོགས་ཁ་

གས་ས་རང་སོ་སོ ་ོབ་དཔོན་་ཝ་ད། ོབ་དཔོན་་ལ་དང་པང་ནས་ས་གས་ཀ་གག་

ས་གག་བ་་་འདོད་པ་ོམ་ས་ག། ན་ང་ ་ལ་ས་ཕམ་གས་་པང་ནས་ས་

བ་བར་འ་་གནང་བ་ཝ་ད། ཡབ་ས་ད་ལས་པང་ནས་ས་ག་པ་མཁས་པ་ན་ན། ་

ན་བ་བར་འ་་ད་ར་མ་གནང་བས། པང་ནས་ས་ཡང་ཡབ་་གནང་བ་ཝ་ད་ ད་ལས་

་གཔོ་ན་ན་ ་ན་འ་་ད་ར་འད་་གནང་བ་ད་པར ་ས་སོང་ག།  

ནམ་ག་་ལ་པོ་་བོ་དང་ད་འོང་ར་་གས་མད་པ་ས་ོན་་ ་མན་ལ་པོ་

གགས་ཅན་ང་པོ་མ་མ་པར་ས་མ་ས་ད་བཏང་ག། མ་་་འན་ས་ད་ོ་ཡབ་་

བས་ང་ོན་པོ་ན། ས་་བས་་པང་ནས་ས་ོན་པོ་འབད་ ་་བས་བང་ད་་

མནོ་་པང་ནས་ས་ས་ོན་བ་བར་བཏང་ག། པང་ནས་ས་་ཡབ་ས་་་གངས་ག། 
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་མན་བགས་ས་་གདན་བ་བང་འོང་། ལ་པོ ་གདན། ོན་པོ ་གདན། ལ་བ་

གདན། མག་་གདན། ར་བ་ལས་ལ་པོ ་གདན་ཡར་བཞག་་ད་རང་ོན་པོ ་གདན་་

ོད་ར་བ་བཏང་ག། འ་བམ་་་ལ་་ཡང་ཡབ་ས་ གདན་བ་ཡོད་ས་ལས་ལ་པོ ་

གདན་དང་ོན་པོ ་གདན་ཡར་བཞག། མར་མག་ཐོབ་པ་གདན་་མ་་ཅ་ཆས་ག་་དང་

ལ་བ་་ག་བཞག་་ད་རང་ལ་བ་གདན་་ོད་ར་བ་བཏང་ག། ང་གས་ཀ་རང་སོ་

སོ ་ཡབ་་བཀའ་ར་་་ོད་ག། ས་ཚོད་རནམ་ད་ ་དང་། ན་ཆ། ཞབས་ོ་འ་

བགས་་ ད་མོ་་ག་་འ་བ་བང་པང་ནས་ས་ས་་ལ་་་བ་་་བད་ག། 

ད་ས་བཝ་ད་་དང་ཞབས་ོ། ན་ཆ་་གས་ཤོམ་འག་ག་ར་ཝ་ད་ ་ལ་ས་ག་

ས་མཐོང་་དང་མ་ག་ས་་་་་གས་ཤོམ་མཐོང་དོ་འོང་ར་བ་ད། པང་ནས་ས་

ས་ ལན་་མས་ནང་ད་་་་མ་མཐོང་བ་བན་ང་ད་་ག་་་མ་མཐོང་ོ་ར་བ་ད། 

་ལ་ས། ་གས་་བ་ས་པ་དང་། །འར་འར་བཞད་གད་འ་ག་། །འ་བ་་བོ་

འས་པ་ལ།  །མཁས་པ་་ག་བག་ད་ད། །ར་གངམ་ད། ད་་ལ་ན་ནམ། ར་་

བ་ལན་་འག་ན་་ས་་་ས་་་བ་ན་ར་གངས་ག། འ་བམ་་ལ་ས་

ཡང་པང་ནས་ས་་་བ་དང་ལན་ག་འཐདཔ་་འབད་བ་མཐའ་མ་་ པང་ནས་ས་་གས་

་བཅད་པ་འ་གངས་ག། ན་མས་ཐམས་ཅད་ར་ན་། །གར་མས་ཐམས་ཅད་མཐོ་

མཚམས་པ། །་མས་ཐམས་ཅད་ལ་པ་། །གགས་ན་་ག་ད་ན་ནོ། །ར་གངམ་

ད། ད་པང་ནས་ས་ན་ནམ་ར་འཝ་ད། འག་ན་ནང་་་བ་ན་ར་གངས་ག། 

་ལ་ས་པང་ནས་ས་་གས་པོ་ང་བཅས་མ་ངས་་རབ་་ང་་ར་བ་ད། ང་

མགས་པ་རང་ོན་པོ ་་ས་འན་་ང་པོ་་ཐོག་་བཞོན་འ་་གས་འབད་རནམ་ད། 

ག་་འབད་ ནགས་ཚལ་ནང་དཀའ་བ་ད་པར་འ་་ར་བ་ག། གས་པོ་མ་ནས་མ་ད་

པར་རབ་་ང་བ་་མག་ན་ར་ལ་མ་འབད་བ་ལས་ པང་ནས་ས་ས་ཕ་མ་གས་་ས་

་འཐོན་འོང་ར་གངས་ག། ་ལས་པང་ནས་ས་་ཡབ་མ་ལས་གནང་བ་་ང་གནང་བ་མ་

གནང་། ཡབ་མ་གས་དང་ནང་་་ ་ལས་་ར་ན་མཉམ་་གཞོན་་་དང་བཅས། མ་



ས་མཛོད། ག་གང་བ་འཚོལ་ས་བ། 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
46 

 

པར་རབ་་མ་ང་བར་བགས་དས་པར་གསོལ་བ་བཏབ་ང་ ཟས་བཅད་་བགས་པ་ལས་

མ་་་་རང་དང་ན་མཉམ་་ས་ཡབ་མ་གས་་་་་ག། གཞོན་་པང་ནས་ས་

ཟས་བཅད་་་ན་མཐོང་་་འོང་་ན་མས། འ་བ་་རང་རབ་་ང་བག་ན་གསོན་པོ་ཡོདཔ་

ལས་ ནམ་འབད་ང་འད་གསཔ་འོང་ བཏང་གནང་ར་གསོལ་བ་བཏབ་་བཏང་ག།  

་ལས་་ལ་འབད་སར་ོནམ་ད། ་ལ་་ོབ་མ་་བ་དང་བཅས་དན་པ་་ག་་གསང་

ག་འདོན་་གས་ག། ་ལས་པང་ནས་ས་་་ལ་ང་བཅས་གས་རབ་་ང་བར་འ་་

ཤོག་ར་གངམ་ད། ང་ཕ་མ་གས་་གནང་བ་་་ལོག་ཐོན་འོང་ ད་དཔ་ངས་ག་གས་

་ད་རཝ་ད། ད་་ཕ་མ་གས་ས་གནང་བ་མ་བ་པ་ན་རཝ་ད་ གནང་བ་་མ་ལས་

རང་ཐོབ་ཚར་། ད་ས་ལོག་བཅར་་ན་གསོ་་་འཐོན་འོང་ར་སོང་ག། ཕ་མ་གས་ས་

ཡང་ ་ལ་ད་རང་རབ་་ང་་་འདོད་པ་ཡོད་པ་ན་ རབ་་ང་ང་བབ་ར་གནང་བ་

ལ་་ལོག་འོངམ་ད། པང་ནས་ས་ཧ་ལས་། ང་་ཕ་མ་ས་གནང་བ་མ་ལ་བར་དཀའཝ་ོམ་

བཅད་། ད་་་ཕ་མ་ས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་གནང་བ་བ་ག། ་ག་་་ན་ན་ར་

གངམ་ད། ད་རང་ན་མོངས་པ་འང་བ་བན་པ། འང་བ་མ་ལ་བ། གགས་ང་ོམ་པ་

ཡོདཔ་ལས་ན། ང་་འང་བ་་བན་པ། འང་བ་ོབས་ང་བ་ལས་བན་ན་ར་གངས་

ག། 

་ལས་ང་གས་རབ་་ང་བར་ོན་པ་འོ་ང་་་ོགས་ད་འབད་སར་སོང་། ོན་པ་ད་

་ས་ག་། ོབ་མ་་གདམས་ངག་ག་་གནངམ་ོ། ཚངས་ོད་་འས་་ག་་ཐོབ་ོ་ར་

འ་བ་བདཔ་ད། ང་འན་་་བ་ག་ ལས་་འས་ད་་་བ་ད། ོན་པ་འ་ལོག་

་ཅན་ག་ལས་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་མན་པ་་ཐོབ་པར་ས་ག། ང་གས་་ོན་པ་འ་

བཞག་་མ་པ་བན་། གནག་ས་་་ན་་། ་འདོད་་་མོ ་་ཡང་དག་ལ་བ་

ཅན། ་ཕམ་་་བ་ཅན། ཀ་་་ནོག་ཅན། གན་་་གར་་་ག་ར་ལ་པོ ་ཁབ་་

ཡོད་སར་མ་ས་འོང་་་བ་མ་བན་འབདཝ་ད། ལོག་་ཅན་ཙང་ཙང་ནམ་ས་ག། 

མག་རང་་གས་ཅན་་གནས་ཡང་དག་ལ་བ་ཅན། ར་་འབད་སར་ོད་་ོབ་དཔོན་
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མཇལ་་ར་བ་ད། ོབ་མ་་ས་ད་ོ་ོབ་དཔོན་འ་ ནང་་ཡང་དག་འག་(ང་་འན་) 

མ་་ཡོད། ་ལས་བངསམ་ད་མཇལ་ག་ར་བ་ག། ནང་་ཡང་དག་འག་ར་་་་

ཙམ་ས་ོན་པ་གཞན་ལས་་བཟང་བ་ན་པར་ས། ་་ཡང་ོན་པ་གཞན་་འ་དོ་བམ་་

བ་འབདཝ་ད། བན་པ་དང་་འ་བ་་ས་བ་། ་བ་དང་འ་བ་ད་པ་་་འཕང་ན། 

ར་བ་པ་ལས་་ལས་རབ་་ང་་ས་ཉན་ོད་ག། མཁས་པ་དབང་པོ་་ལ་དང་པང་ནས་

ས་་་ཡང་ོན་པ་ཡང་དག་ལ་བ་ཅན་ས་རབ་་ང་ག་ར་བ་ད་གས་ག་་་རང་

བ་སོངམ་ལས་ ཡང་དག་ལ་བ་ཅན་་ད་བར་ཐོབ་ག།   

ནམ་ག་འབདཝ་ད་ ོབ་དཔོན་ཡང་དག་ལ་བ་ཅན་ ན་་འོ་བལ་་ཡོད་ང་ ང་ས་

བཞད་གད་ཤོརཝ་ད། ་ལ་ས་ོབ་དཔོན་དོན་དག་ད་པར་བཞད་གད་་ཤོར། ད་ས་ག་་

ལས་བན་་བཞད་གད་ཤོརཝ་ན་ན་ར་ས་པ་བས་ གར་ང་ནང་ལ་པོ་གར་བདག་

ར་་་གགས་་ར་ང་འབད་བ་་ནང་བན་མོ་མངས་་་། མས་ཅན་་་་

འདོད་པ་་དང་། འདོད་པ་ག། འདོད་པ་གནས་ལས་བན་་ དོན་ད་་ག་བལ་ོང་

་་བ་་ གད་མོ་ཤོར་་ར་བ་ད། ་ལ་་ས་ནམ། ཝ་ནམ། མ་ནམ་ན་ན་་ར་

ས་ ་་ར་ས་་བཞག་ག། ་ལས་ ་ལ་དང་པང་ནས་ས་གས་ས་ོབ་དཔོན་་ ང་

བཅས་གས་ོབ་དཔོན་ལས་ རབ་་ང་་་རང་བད་་ཐོབ་་དོན་་ན། ོབ་དཔོན་

ས་བད་་ཐོབ་ཡོད་པ་ན་ ང་བཅས་གས་་གནང་ར་ཝ་ད་ ོབ་དཔོན་ས་ང་རང་ཡང་

བད་་མ་ཐོབ། གསོ་ོང་༡༥ པ་བས་་་ནམ་མཁའ་ལས་ཕར་ར་འཝ་ད་ ོ་་དོ་

བམ་འབད་བ་ན། ་མོ་ག་མ་་་གཞོན་་འངས་་ཕོ་ང་་བགས་ན་འར་ལོ་

ར་བ་ལ་པོ། རབ་་ང་ན་་བན་གགས་པ་ད་བམ་ཡང་དག་པར་ོགས་པ་སངས་

ས་འར་འོང་ར་བ་ལོ་ས་་། ད་གས་་བན་པ་ལ་རབ་ང་་ཚངས་པ་མངས་

པར་ོད་ན་ ་ངན་ལས་འདས་པ་བད་་འཐོབ་ར་ང་བན་་་གགས་སོང་ག། ་་

ལ་ལས་གར་ང་ལས་མ་་་རལ་པ་གར་འ་ར་་གག་ོད་ག། ་་་ལ་

ས་གར་ང་་གནས་ལ་་ཡོད་པ་ན་བ་གནང་རཝ་ད་ ་་ས་ད་ས་བས་ག་
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གནས་ལ་ོམ་ཤོས་ར་ལ་པོ་གར་བདག་གཤགས་གས་ བན་མོ་་ནང་མངས་གས་་

ས་ཚོད། ་བ། ་མ་ན་་མ་ོབ་དཔོན་ས་བ་་དང་ག་་གས་བོམས་་་་་ 

་ལ་དང་པང་ནས་ས་གས་ས་ོབ་དཔོན་མན་ས་ཡོདཔ་ལས་བད་་ཐོབ་ཡོདཔ་ན་

པས། ན་ང་ར་་་ང་བཅས་གས་་ མ་ནམ་འོང་་ན་མས་ར་མནོ་ག། ད་་ལས་

ཕར་ ང་བཅས་གས་ས་ བད་་་མ་ག་ས་ཐོབ་ང་ གག་ཤོས་་བ་བཤའ་བ་དཔ་

ན་ར་དམ་བཅའ་བཞག་ག། ་་སངས་ས་བམ་ན་འདས་ལ་པོ ་འོད་མ་ཚལ་་ཀ་

ལན་ཏ་ཀ་གནས་ནང་བགས་ཡོདཔ་ན་པས།  

་ལ་དང་པང་ནས་ས་གས་འར་ས་བ་་བ་་བཅས་ ལ་པོ ་ཁབ་་འོངམ་ད་ ལ་

པོ ་ཁབ་་ ཟང་ང་་་ད་ད་པར་་མ་མ་ཡོདཔ་ལས་ ང་གས་་ལ་པོ ་ཁབ་་

ང་ར་འ་ ཨ་ག་དང་མ་འ་བ་་མ་མ་ཡོད་་འ་ གཞན་ཁ་ལས་ དམག་འོངམ་ན་

ན་ ཡང་ན་ད་ོང་དང་མ་་ད་གས་ཅན་་བགས་ཡོདཔ་ལས་ན་ན་ ར་ནམ་མཁ་

ར་མ་་ བག་ང་དད་་བཝ་ད་ དམག་་འགས་པ་ད་པར་ས། ནངས་པ་ོ་པ་ཧ་

སག་ལོང་་དལཝ་་ཐལ་་གམ་བད་་ང་ར་ནང་འཝ་ད། ཨ་ག་འབད་བ་ན་ ང་

གས་འཝ་ད་ ང་བདའ་་ ་བོ་འམ་ག་མང་པོ་འོངམ་ན་ང་ ་བས་་གག་ཡང་

ང་བདའ་་མ་འོངས་པས། བམ་ན་འདས་ཐམས་ཅད་མན་པ་ནམ་ལས་ ང་གས་འལ་

བ་ས་་འབབ་པར་གགས། ་ཡང་སངས་ས་ས་ན་པར་ཉན་ཐོས་ས་འལ་དཔ་ད་ 

་ཡང་ོད་ལམ་ས་འལ་དཔ་ལས་ ་དང་་ན་ས་ཧ་ལས་པ་་ང་འལ་བ་ོད་

ལམ་ཡོད་་་དང་ན་པ་་ལ་་བཀའ་གནང་་ ་ལ་ང་ར་ནང་བསོད་མས་་ོན་ག།  

་ལ་་་དང་ན་པ་་ལ་ཐག་ང་པོ་ལས་ོན་པར་མཐོང་་ོ་ལོགས་ཁར་ོདཔ་ད་ ོད་

ལམ་་ལ་་བ་་་མཚར་་་་བ་་བམ་བད་ག། ད་་ོན་པ་ག་ོ། ག་ལས་རབ་

་ངམ་ོ། ས་ག་་བམ་་དགའཝ་ོ་ར་ས་པ་ལན་་ ་ལ་ས་ང་་ོན་པ་་ 

སངས་ས་བམ་ན་འདས་ན། སངས་ས་ལས་རབ་་ང་་ སངས་ས་་ས་་

དགའཝ་ན་ར་བ་ག། ་ལ་ས་ ད་ོང་ད་ས་སངས་ས་་ས་ོན་གནང་ར་་
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་་ ་ལ་ས། ས་མས་གང་དག་་ལས་ང་བ་དང་། །་་དང་་འག་གང་ན་

པ། །་བན་གགས་པ་གས་ས་བཀའ་བལ་། །་ད་གངས་པ་ལ་ཅན་ད་ོང་།། 

(ས་མས་ཐམས་ཅད་་ལས་ང་། །་་་བན་གགས་པས་གངས། །་ལ་འག་པ་གང་

ན་པ། །ད་ོང་ན་པོས་འ་ད་གངས།། ་དྷ་ ་་་བྷ་་་་་་ག་ཏོ་་བ་ད ་

་ ་ཡོ་་རོ་དྷ་་་་་མ་་་མ་ཎཿ) ར་ན་འལ་ང་པོ ་དོན་ས་ བན་པ་བ་

གངས་པ་ཙམ་ས་ ་ལ་ས་བན་པ་མཐོང་ག། ་ལ་མས་་དད་ས་ས་གག་་

ང་་གས་བཅད་འ་གངས་ག། བ་པ་མས་་ས་འ་ན། །བལ་མང་་བ་ག་

ག་། །ན་ཆད་མ་མཐོང་མ་ཐོས་པ། །་ནས་་ངན་འདས་པ་ན། །་འཕང་་ལ་ས་་

ོགས། །བམ་ན་འདས་ད་་ག་་་བགས་ཡོད། རཝ་ད། ་ལ་ས་ བམ་ན་

འདས་འོད་མ་ཚལ་་ཀ་ལན་ཏ་ཀ་་བགས་ཡོད་ར་གངས། ་ལས་་ལ་ས་པང་ནས་

ས་དང་དཔ་ད། པང་ནས་ས་ས་གས་པོ་ད་ས་བད་་ཐོབ་ན་ནམ། ད་་ཞལ་རས་

་མདངས་་བ་བ་ན་ ་བམ་མཐོང་མས་རཝ་ད། འ་བན་ང་ས་་དང་ན་པ་་ལ་

ལས་བ་བན་གགས་པ་ཡང་དག་པར་ོགས་པ་སངས་ས་་བད་་ཐོབ་། ད་རང་ཉན་

ར་་མ་་ན་ང་བན་བ་མདོ་ག་རཝ་ད་ཚར་གག་་མ་་བ། ད་ང་ཚར་གག་

གང་གནང་ར་ཚར་གས་གངསམ་ད་ པང་ནས་ས་ཡང་བན་པ་མཐོང་ག།   

་ལས་ ་ལ་དང་པང་ནས་ས་གས་ ་ཀ་ལན་ཏ་ཀ་ཚལ་་ སངས་ས་མཇལ་བར་

འཝ་ད་ སངས་ས་བགས་ས་ོ་ལོགས་ཁ་ག་་ ་དང་ན་པ་་ལ་ང་་བ་མ་ནང་ 

མ་ཡོལ་་བགས་ཡོདཔ་མཇལ་ག། པང་ནས་ས་ས་་ལ་་ ག་་མ་སངས་ས་དང་

་དང་ན་པ་་ལ་གས་ག་་འཚལ་་ར་ཝ་ད། ་ལ་ས་་མ་བད་་འ་དང་པ་

གནང་་་འཚལ་་ར་་ལ་་ག་འཚལཝ་ད། སངས་ས་ས་་བམ་གངས་ག། 

ན་ནམ་ཡང་ན་གཞོན་ཡང་ང་། །གང་ལས་ས་ད་མས་བཤད་པ། །་ལ་ཐོག་མར་ག་་

། །མ་་གཙང་མས་་བན་ནོ། །ར་གངས་ག། ་ལས་ ང་གས་ས་སངས་ས་

བམ་ན་འདས་་ཞབས་་ག་འཚལ། ་མན་་ོད་་ ང་གས་རབ་་ང་གནང་ར་



ས་མཛོད། ག་གང་བ་འཚོལ་ས་བ། 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
50 
 

གསོལ་བ་བཏབ་་་ སངས་ས་ས་་ར་ཤོག་ ཚངས་པ་མངས་པར་ོད་ག་ར་གངས་

པ་ཙམ་ས་ ང་གས་་མ་ཏོ་་ད་་དང་ཁ་་རང་བན་ས་ཆད། ས་ས་མ་གམ་

གསོལ་ང་ག་་་མ་མ་དང་ང་བད་་རང་བ་ང་་བན་པར་ོགས་་ ལོ་་ཤ་འ་

འཝ་བམ་ཡང་ཡར་སོང་ག། བན་པར་ོགས་གས་་བམ་་ ར་ཤོག་་བན་ོགས་

ར་སངས་ས་ཞལ་བགས་པ་བས་་ན་་ངམ་ན། ང་གས་་ོབ་མ་ས་བ་་

བ་་ཡོདཔ་ལས་བོམས་་བ་པོ་ཡང་རབ་་ང་ག། ་ལས་ ་ལ་ལམ་་་་བན་

པར་ོགས་་ཞག་བ་་ལངམ་ད་ སངས་ས་་་ང་་བལ་ཡབ་གཡབ་་བགས་ག། 

འ་ཡན་ཆད་ ་་་དང་་གལ་་་གས་མག་བང་་ང་གས་་འངས་རབས་ན་

ནོ།།  

 

་ལས་བང་་ སངས་ས་་་་གང་་ས་གངས་་ནང་ མག་བང་གས་ཡོདཔ་ལས་ 

མ་ཐར་ཧ་ཅང་་་ག་ཡོད་་་བཤད་པ་་ཁག་ན་ང་། ང་བད་ཙམ་མཚོན་དོན་་བད་

པ་ན། མཉན་ཡོད་་མ་བདག་མན་ད་ཟས་ན་ས་སངས་ས་བམ་ན་འདས་ལ་པོ ་

ཁབ་ལས་མཉན་ཡོད་་ོན་གནང་ར་་་་ཞལ་ས་བས་ག། མན་ད་ཟས་ན་ས་

སངས་ས་བགས་་་ག་འབད་་དོན་་ ལམ་ོན་པ་ད་ོང་གག་ཡང་གནང་ར་་

་་ སངས་ས་ས་་་་མན་ད་ཟས་ན་གག་ཁར་མཉན་ཡོད་་བཏང་ག། ལམ་

བདའ་་འོནམ་ད་ད་མོས་ཚལ། ནགས་ཚལ། ན་དགའ་ར་བ་སོགས་་ཤ་མཐོང་་་མན་

ད་ཟས་ན་ས་ ་་་་་་ག་་་འག་ར་མ་ས་ས་པ་བས་ ་་་གས་

་གག་ཡང་མ་འབབ་པར་ མག་་ལ་ད་ཚལ་མཐོངམ་ད་ འ་གས་ཤོམ་འག། སངས་

ས་གས་དས་་ན་པས་ར་གངས་ག། ལ་་ལ་ད་ར་་་ ལ་པོ་གསལ་ལ་

་ན་མད་ན། ད་མོས་ཚལ་་་་ནམ་ལས་ང་ལ་ད་ཚལ་ར་བ་ན་པས། ་

ལས་མན་ད་ཟས་ན་ས་ ལ་་ལ་ད་་ད་ཚལ་འ་བཙོང་གནང་ར་ཚར་གམ་ར་

བ་ང་ བཙོང་མ་བབ་པར་མཐའན་མག་་ ལ་་ལ་ད་ས་ད་རང་གར་ས་ད་
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མོས་ཚལ་བ་འབད་བམ་ང་་བཙོང་ར་བ་ད། མན་ད་ཟས་ན་ས་ ོ་ག་འ་་

བད་་ ད་ད་་ད་མོས་ཚལ་་ང་བ་ཚར་། གར་་་མ་ད་མོས་ཚལ་་བམ་་

ན་ར་བ་ད་ ལ་་ལ་ད་ས་ང་ས་་བཙོང་ར་ཁ་མ་ག་་ མས་དཔོན་འབད་

སར་ོདཔ་ད་ ལ་ན་བ་པོ་ས་ མས་དཔོན་་ལ་་ འན་ད་ནང་ གར་་་མ་

ད་མོས་ཚལ་་བམས་་ གར་་ལ་་ལ་ད་ས་ན་དཔ་དང་། ད་མོས་ཚལ་

མན་ད་ཟས་ན་ས་ན་དཔ་བཟོ་ག། ་ལས་ད་ཚལ་་གར་བམ་ད་ ད་ཚལ་ད་

ཀ་ལས་མ་བ་པ་བས་ ལ་་ས་ད་ཚལ་ང་རང་ལོག་ན་་ གར་ད་རང་ལོག་ན་

རཝ་ད་ མན་ད་ཟས་ན་ས་ད་ཚལ་སངས་ས་འར་བཅས་བགས་་དོན་་ན་

ར་ནན་ཏན་་བ་ད། ལ་་ས་ ་་སངས་ས་་དོན་་འ་སོང་མ་ག་བཏང་་ 

དཀའཝ་ད་པ་ན་ ང་ས་ག་་འབད་སངས་ས་་མ་ལཝ་ན་ན་ར་མནོ་བསམ་གས་

ཤོམ་འབད་བཏང་་ གར་་བ་་་མན་ད་ཟས་ན་ས་ ན་དགའ་ར་བ་བངས་་

དང་ གར་ས་མ་བ་་་ནང་ ལ་་ས་་ཁང་བངས་་ལ་་འབད་ཐག་བཅད་ག།  

་གས་གར་་པ་་ས་མ་བདག་མན་ད་ཟས་ན་་ ང་བཅས་་ལ་པོ ་ཁབ་འ་

སངས་ས་འར་བཅས་་དོན་ལས་དང་། མཉན་ཡོད་་ང་བཅས་གར་་པ་་་བ་བཝ་

ན། ད་རང་ན་དགའ་ར་བ་བག་་ད་ར་བ་ང་ མན་ད་ཟས་ན་ས་ད་ག་་

བ་བཤའ་བ་ང་ ང་རང་་་ནོར་ང་རང་་བདག་དབང་མ་གཏོགས་ ད་ས་བ་དཔ་ད་

ར་ ན་དགའ་ར་བ་བགས་ག། ་་་གས་གར་་པ་་ས་ལ་པོ་གསལ་ལ་་་

་ ང་བཅས་དང་སངས་ས་་ོབ་མ་་་་མཉམ་ོད་པ་བ་། གལ་ད་ང་ལ་ན་གག་

ལག་བག། ཕམ་སོང་ན་བག་་བག་ར་་དོ་བམ་ ལ་པོས་བཀའ་གནངམ་ད་ ་་་

ས་བཞག་བན་ལ་ལས་ོད་་ར་ས་བཏབ་ག། ་གས་པ་་ས་བཞག་བན་ར་་

་་འོག་འ་་འོང་་ན་མས། ཡང་ན་བ་གཞན་་ག་འཚོལ་་ན་མས་ར་མནོ་ག། 

བཞག་བན་ལངམ་ད་ོད་པ་བ་ས་ས་ངས་ནང་ང་་བཤམས་་་་་་བགས་་་

གས་པ་་་ན་ས་གགས་་བགསཔ་ད། ་གས་པ་ན་་་ག་དམར་ར་་ས་
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ང་ས་ཧ་་ར་གག་ལ་་་ ་་་ས་ཆར་ང་ག་པོ་ཕབ་་་བ་ལས་བག། ག་

དམར་ས་པ་ང་་ལ་་་་་་ས་ང་ན་ལ་ནས་པ་དང་ང་་བལ་ག་བཏང་། 

ལ་མ་ཏོག་བན་འབད་་ག་ལ་་་ནམ་མཁའ་ང་་ཤ་ལ་་བཟའ། རོ་ལངས་ལ་

བཏངམ་ད་་་་ས་རོ་ལངས་ར་་བཏབ་་རོ་ལངས་་་གས་པ་་རང་ཆ་བ་བཟའ་བར་

འཝ་ད་ ཐབས་ད་པར་་གས་པ་་རང་ཆ་བ་་་་་བས་་་ཐར་གས་ག། ་

ལས་་གས་པ་་ས་་ ་་་ོབ་མ་་ར་་ས་ཉན་་བན་པ་མཐོང་ག། ཡང་ན་

དགའ་ར་བ་བག་པ་བས་ ་གས་པ་གཞན་་ས་མན་ད་ཟས་ན་་ ང་བཅས་ཆ་

བ་གག་ལག་ཁང་བག་་ལས་་འབད་་ར་ ལས་་ནམ་བམ་བཟོ་་ ཚར་གག་

་གཞན་ད་ག་ཡང་ད་སར་་ ་་་རང་ངམ་ག་ཁམས་སངས་བགས་སར་འོངས་ ་ ཐག་

པས་ལ་ག་བམས་་ གསད་་དཔའ་བཅམ་ད། ལས་་་ས་བ་ལས་ད་ོབས་པོ་

་ལགཔ་་གས་མཁར། གས་ཐག་འབག་་འོང་་་གས་པ་་་འཐག་འཐག་བངམ་

ལས་ ལོག་བཤགས་པ་ལ་་ོབ་མ་་ར་་བན་པ་མཐོང་ག།  

་ལས་ན་དགའ་ར་བ་བ་ཚར་ནམ་ལས་ སངས་ས་འར་བཅས་ན་ངས་་ལཝ་ད། 

མན་ད་ཟས་ན་ས་ཡོན་ལ་བ་བ་མཚོན་་ར་་་མ་མ་བམས་་ ་གཙང་

བངསམ་ད་་བབས་མ་བབ་པས། འ་་མན་ད་ཟས་ན་་ཚོམ་ཝ་ད་ སངས་ས་ས་

ས་ོགས་འ་ད་རང་་ཝ་་མ་་ནང་ འདས་པ་སངས་ས་་་ཡང་ད་མོས་ཚལ་བཟོ་་

ལཝ་ལས་ ་འཐོན་མ་བབ་ན། ོགས་གཞན་་འར་་བངས་པ་ན་འཐོན་འོང་ར་

གངས་དོ་བམ་འབདཝ་ད་འཐོན་ག། ་ཡང་འདས་པ་སངས་ས་མ་གགས། གག་

གཏོར་ཅན། ཐམས་ཅད་བ། འར་བ་འག། གར་བ། འོང་ང་་་བན་བར་ལ་

ལཝ་ན་པས། ཡོན་ག་་རང་ལ་ང་ སངས་ས་ས་འ་་བ་བ་མཛད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 

མན་ད་ཟས་ན་་ན་དགའ་ར་བ་ས་གཙོས་པ་བན་བར་ལ་་་ ཡོན་བ་མཛད་་

འབདཝ་ད། ལ་་ལ་ད་་མས་་ན་དགའ་ར་བ་ཆ་ཤས་ག་་ན་བདག་ང་ཡང་

ནམ་ལས་ ན་བདག་་ང་འཐོནམ་ད་ ་མ་ང་་ང་འཐོན་པ་ན་དགའ་་མས་ར་མནོ་
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ག། སངས་ས་ས་མན་་ ཡོན་བ་གནངམ་ད། ད་ོང་དག་ན་དགའ་ར་བ་འ་་ 

ལ་་ལ་ད་་ཚལ་ མན་ད་ཟས་ན་་ན་དགའ་ར་བ་ན་ནོ་ར་གངསམ་ད། ལ་

་ལ་ད་གནམ་ད་ས་ད་སངས་ས་་དད་པ་ས་ག། ད་མོས་ཚལ་འ་་ང་ལ་་

ལ་ད་་ཚལ་མན་ད་ཟས་ན་་ན་དགའ་ར་བ་ར་ ང་གས་ཀ་མཚན་ཡོད་་འ་ 

་ལས་བན་་ན་པས། 

་གལ་་ས་མཛད་པ་ད་གག་བད་ན། ་རང་་མ་་ལས་འདས་་ང་ོགས་འོད་ར་

ཅན་་ང་་ས་་ཡོད་ང་ ་རང་ས་མན་ས་ས་མ་མཐོངམ་ལས་ སངས་ས་་ཝ་

ད། ང་ོགས་འོད་ར་ཅན་་ས་ག་ར་གངས། ་ལས་ཐར་པ་ལམ་་བད་་དོན་་ 

སངས་ས་དང་་གལ་་གས་མ་་ ས་བཤད་་དང་ཡོན་ང་འབད་བར་འོན་ག། ་

ལ་་འོན་་མ་གཏོགས་ཐབས་དཔ་ལས་ སངས་ས་ས་་གལ་་་ད་་་ལ་་

ཐོག་ལས་ོ། ང་་་ལ་་ཐོག་ལས་འོན་་ར་གངམ་ད། སངས་ས་་ོབ་མ་ནང་ལས་

་ལ་ཅན་་མག་ ་གལ་་ར་བ་ནམ་ལས་ ་གལ་་ས་ ང་་་ལ་་ཐོག་ལས་

འོན་་ར་་་འོནམ་ད་ ཞག་བན་འར་སོང་ག། ་ཡང་ོང་གམ་་ོང་ན་པོ ་

འག་ན་་ཁམས་་དས་་་བོ་་་ཞག་གག་བགས་་ ད་ང་ོང་གམ་གཞན་་

དས་་་ཞག་བགས་་ོནམ་ད་ ཞག་བན་འར་བ་ས་་ ང་ོགས་འོད་ར་ཅན་་

ང་ཁམས་ཡོདཔ་མས།  སངས་ས་དང་་གལ་་གས་ང་ཁམས་་་ོདཔ་ད། ་མོ་

མས་ག་ན་་ག་ས་ ་གལ་་་བ་་་ར་ཤོག་ར་མས་དགའ་་གས་འོངམ་

ད། ་གཞན་ས་མཐོང་་་མོ་འ་་ལོ་ན་ང་ལ་ད་ོང་་་ ན་ཚོད་ས་པ་ནམ་ལས་ ག་

་་་ན་ན་ར་མནོ་་་སངས་ས་་ལོ་ས་གངས་་བན་པ་་བད་ག། ་མོ་་

ལས་བསོད་མས་བས་ཡོན་བ་གངས། ས་གངསམ་ལས་མོ་ཡང་བན་པ་མཐོང་ག། ་

ལས་ལོག་འོནམ་ད་སངས་ས་ས་་གལ་་། ད་ང་བཅས་གས་ལ་ད་ཚལ་་ལོག་ད་

མ་མནོ་ག་ར་གངམ་ད་ ལོག་ད་མནོ་་ར་་ག། ལོགཔ་ད་ང་བཅས་གས་ག་་་འལ་

ས་ལོག་་ོ་རཝ་ད་ སངས་ས་་་འལ་ཐོག་ལས་ལོག་་ར་་ག། ་་ན་པ་ན་ 
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ད་ར་ལ་ད་ཚལ་་བད་པ་མས་ཁར་ན་ར་ནམ་ག་ལ་ད་ཚལ་་ོད་ག། ་

ལས་་གལ་་སངས་ས་ས་་འལ་་བ་་་མཚར་ཝ་ད་ སངས་ས་ས་ ་འལ་

འ་ང་་ ད་མགས་་་འལ་བ་ན་ར་གངས་ག། ་ར་་་་དང་་གལ་

་གས་་མ་ཐར་མདོར་བས་ད་མཚོན་ཙམ་ག་དད་པ་ན་་བད་པ་འ་ཡང་ད་བར་

ར་ག། ས་མ་ལ ། 
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་ོགས་་མ་གཞག་་ོགསར་དགའ་ནོ་ས་་བ་བགས། 

ོབ་དཔོན་བསམ་གཏན། གས་ར་བ། 

 

༄༅། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ར་ར་པ་ལ་མ་བོས་རབ་་གགས་་ས་པས་ག་འཚལ་ལོ།། 

 

༈ ཚད་མ་ལམ་ནས་ཐམས་ཅད་མན་ར་པ།། 

ཚད་མར་ར་པ་ོན་པ་ད་དང་།། 

ཚད་མ་ལམ་ནས་ས་ན་འཆད་མཁས་པ།། 

ོགས་ང་ཡབ་ས་མས་ས་ང་ར་ག། 

 

ས་ས་བད་་་ཏོག་འཐོར་བ་ན་་བཏང་

ནས། འར་ོ་ག་་མ་གཞག་གཤམ་གསལ་ས་

བཅད་བན་་་ནས་་བ་ག་ས་མདོར་

བས་་འཆད་པར་་། ་ཡང་དང་པ་ས་ད་

ོ ་མཚན་ད། གས་པ་ོ་ག་་ད་བ་ལས་

ོག་པ་དང་ོག་ད། གམ་པ་མན་མ་དང་ས་

དཔག་གས་་ད་བ། བ་པ་ཚད་མ་དང་ཚད་

ན་གས་་ད་བ། ་པ་ོ་ག་བན་་ད་བ། ག་པ་ས་་ལ་་མ་གཞག་དང་། 

བན་པ་མག་དོན་བཅས་ན།  

 

དང་པོ་ས་ད་ོ ་མཚན་ད། 

་ལ་ོ་དང་ག་པ་ས་པ་གམ་་དོན་གག་ན་པས་ཐོག་མར་ས་པ་ས་པ་གང་འ་ག་

ན་ན་ས་དས། ་ཡང་མཚན་ད་་དབང་་ས་ན། གསལ་ང་ག་པ་ས་པ་མཚན་



ས་མཛོད། ག་གང་བ་འཚོལ་ས་བ། 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
56 

 

ད་ན། འ་གསལ་ས་པ་་རང་་་བོ་་མ་པོ ་ཅ་དས་ར་གགས་ཅན་་དས་པོ་

ན་པར་ལ་ར་ངས་ང་གསལ་བ་ག་ལ་་་དང་། ག་པ་ས་པ་་ལ་གགས་་ལ་

སོགས་པ་ཉམས་་ོང་བ་ད་ལས་ཅན་ག་ལ་་་ན།། 
 

ོ་ག་་ད་བ། 

ོ་་ལ་ད་ན་ོག་པ་དང་ོག་ད་གས་་ད་བ་དང་། མན་མ་དང་ས་དཔག་གས་་ད་

བ། ཚད་མ་དང་ཚད་མ་ན་པ་གས་་ད་བ་སོགས་ད་བ་འ་ན་་ཚོགས་ཡོད། 
 

ོག་པ་དང་ོག་ད་གས་་ད་བ། 

ོག་པ་། ལ་་རང་བན་མན་མ་་མ་མཐོང་བར་ལ་་དང་འ་བ་དོན་་་མ་པ་

ཙམ་ག་ཤར་བ་ོ་་ལ་ོག་པ་ས་་བ་ན། དར་ན་མ་འན་ོག་པ་་་ན། ་ཡང་

མ་འན་ོག་པས་མ་པ་མན་མ་་མ་མཐོང་ན་ཡང་། མ་པ་མ་པ་ཙམ་ག་ོ་ལ་་

ད་པ་་་དང་། གཞན་ཡང་་བ་གས་ལ་བན་ནས་ལ་བ་་་ཡོད་པར་ོགས་པ་་་

མན་མ་་མ་མཐོང་ཡང་་མ་པ་ོ་ལ་ཤར་བ་དང་། ཕ་མ་དང་དགའ་རོགས་ན་པ་ན་ས་

ལ་སོགས་པ་ལ་མན་མ་་མ་མཐོང་ཡང་་དང་་མ་པ་ོ་ལ་ཤར་བ་་དག་ཐམས་ཅད་ལ་

ོག་པ་ས་་བ་ན། 
 

ོག་ད་།  

ལ་་མ་པ་་མ་་ོ་ལ་ར་ཤར་བ་་ནས་ོ་ལ་་ལ་འག་པ་ས་པ་་ལ་ོག་ད་ས་

་བ་དང་། ་ལ་ང་གཞན་མན་མ་ས་ང་་བ་ན། དར་ན་མན་་མ་པ་འན་པ་

ག་ས་་འོ།། 
 

མན་མ་དང་ས་དཔག་གས་་ད་བ། 

མན་མ་། མ་ོག་ད་པ་་ནས་ལ་་རང་བན་མན་མ་་མཐོང་བ་ོ་་ལ་མན་

མ་ས་་བ་ན། བས་འ་མཐོང་ས་པ་འ་ལ་ག་ས་མཐོང་བ་ཙམ་ག་ལ་་་ན་
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པར། ་བས་ཐོས་པ། ས་ཚོར་བ། ས་ོང་བ། ས་ས་ག་པ། ད་ས་ས་པ་ཆ་ཚང་ལ་

མན་མ་་མཐོང་ས་་དས།  
 

མན་མ་་ལ་འལ་དང་མ་འལ་བ་་ནས་ད་ན། མན་མ་ཡང་དག་དང་། མན་མ་

ར་ང་གས། ོག་པ་དང་ལ་ང་མ་འལ་བ་ག་པ་་མན་མ་ཡང་དག་་མཚན་ད། 

དར་ན་མ་འན་ག་ས་་། ོག་པ་དང་ལ་ཡང་ན་ལ་ན་ནས་འལ་བ་ག་པ་་

བས་འ་མན་མ་ར་ང་་མཚན་ད། དར་ན། ང་དཀར་པོ་ལ་ར་པོར་མཐོང་བ་དང་། 

ག་་ལ་ར་མཐོང་བ་་། 
 

ཡང་མན་མ་་ལ་བདག་ན་་་ནས་ད་ན། དབང་པོ ་མན་མ། ད་་མན་མ། 

རང་ག་མན་མ། ལ་འོར་མན་མ་དང་བཅས་བ་ཡོད།  

བས་འར་མན་མ་་ན་་ར་པ་ན་གམ་་མ་གཞག་མདོར་བས་ཙམ་ག་ས་

དས་པས་་་བར་་། མན་མ་་དག་ལ་རང་་ན་མོང་མ་ན་པ་་་དས་པས། 

དར་ན་ག་་མ་ས་ད་པ་ལ་ན་མོང་མ་ན་པ་་་ག་་དབང་པོ་ན་པས་ག་དབང་

་ལ་བདག་ན ་ས་་བ་ན་ལ། ག་དབང་་ལ་གགས་་་་ལ་དགས་ན་ས་་

བ་དང་། མ་ས་གང་ན་ཡང་རང་་གས་འ་་མ་་དས་པས་་འ་གས་འ་་མ་་

ལ་་མ་ཐག་ན་ས་་བ་ན། ན་གམ་པོ་་དག་ཚང་ན་མན་མ་་ང་མ་ཚང་ན་་་བ་

ན།  

ས་ན་མ་ས་གས་འ་་མས་་ས་ང་བདག་ན་ག་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་གགས་

ཅན་པ་དང་། དགས་ན་གགས་སོགས་ལ་བན་ནས་ས་པ་མན་མ་་དག་ལ་དབང་པོ ་

མན་མ་ས་་བ་ན་ལ། དབང་པོ ་མན་མ་་དག་ས་ན་ཡང་མས་ལ་ས་ས་བན་

པོ་གང་ཡང་འག་་ས་པས། ་ས་་ད་་མན་མ་ས་པ་ན་ག་ནས་ས་ས་འན་

ས་པར་འར་བ་ན། ས་པ་རང་ས་རང་ད་ག་པའམ། ཡང་ན། ས་པ་རང་་གསལ་བ་

ཆ་གང་ན་པ་་ལ་རང་ག་ས་་བ་ན། ་ནས་བན་བ་གནས་གས་དང་བདག་ད་པ་
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དོན་སོགས་བམ་་གས་་ར་པ་མས་ལ་ང་་འན་ལ་བན་ནས་ཡང་ནས་ཡང་་མས་

པ་ན། ནམ་ག་་དག་་དོན་མན་མ་་མཐོང་བ་་ལ་ལ་འོར་མན་མ་ས་་བ་ན། 

་དག་མཚན་ད་་དབང་་ས་ན། ༡༽ བདག་ན་དབང་པོ་གགས་ཅན་པ་ག་་དབང་པོ་

སོགས་པ་ལ་བན་ནས་ས་པ་ོག་པ་དང་ལ་བ་ག་པ་་དབང་མན་་མཚན་ད། དར་

ན་གགས་འན་ག ་ས་་། ད་ན་གགས་འན་དབང་ས་ནས་ག་་འན་པ་དབང་

ས་་བར་། ༢༽ ན་མོང་མ་ན་པ་བདག་ན་ད་དབང་ལ་བན་ནས་ས་པ་ོག་པ་དང་

ལ་བ་ག་པ་་ད་མན་་མཚན་ད། དར་གགས་འན་ག ་ས་་ས་་ས་པ་

གགས་འན་ད་ས་་། ད་ན་གགས་འན་ད ་མན་ནས་ག་་འན་པ་ད་མན་

བར་། ༣༽ ོག་པ་དང་ལ་ང་ས་པ་རང་ས་རང་ད་ོང་བ་ཆ་རང་ག་མན་མ་་

མཚན་ད། དར་ན་གགས་འན་ག་ས་རང་ས་རང་ད་ོང་བ་་། ༤༽ བདག་ན་

ང་་འན་ལ་བན་ནས་ས་པ་བན་པ་གནས་གས་མན་མ་་ོགས་པ་་ས་་

ལ་འོར་མན་མ་་མཚན་ད། དར་ན་ག་བལ་བན་པ་གནས་གས་མན་མ་་

མཐོང་བ་འཕགས་ལམ་་། ད་ན་མཐོང་ལམ། མ་ལམ། ་ོབ་པ་ལམ་དང་གམ་མོ།། 
 

བས་འར ་ོག་པ་དང་ལ་ང་མ་འལ་བ་ག་པ་མན་མ་་མཚན་ད་་མཁས་པ་ཕལ་མོ་

ས་འདོད་པས། ང་མས་་གས་ལ་་གག་་གས་་ང་བ་དབང་ས་དང་། གངས་་

ར་པོར་ང་བ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ ་ོ་་དག་མན་མ་ན་པར་་འདོད་མོད། ་དག་མན་

མ་་ོ་ན་པར་བན་་ད་པས་ན་མན་མ་དང་མན་མ་ཚད་མ་ལ་་འ་བ་ད་པར་་

དས། ས་ན་ང་་མཚན་ད་་དག་ར་མན་མ་ཙམ་་མཚན་ད་་བཞག་པ་ན་ལ། 

མན་མ་ཚད་མ་མཚན་ད་དས་ན། ང་་་དག་ལ་མ་འལ་བ་ས་པ་ག་གག་ར་

ན་འས་པ་ན། དར་ན་བདག་ན ་དབང་པོ་གགས་ཅན་པ་ལ་བན་ནས་ས་པ་ོག་པ་དང་

ལ་ང་མ་འལ་བ་ག་པ་དབང་མན་ཚད་མ་མཚན་ད་དང་། བདག་ན་ད་དབང་ལ་

བན་ནས་ས་པ་ོག་པ་དང་ལ་ང་མ་འལ་བ་ག་པ་་ད་མན་ཚད་མ་མཚན་ད་ན། 
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འོན་ང་རང་ག་དང་ལ་འོར་མན་མ་ལ་ར་ང་ད་པས་མཚན་ད་གག་ས་འག་པ་

ན་ནོ།། 
 

ས་དཔག་།  

ལ་་རང་བན་མན་མ་་མ་མཐོང་ན་ཡང  གས་དང་་མཚན་གང་ཡང་ང་བ་ག་ལ་

བན་ནས་ལ་་ཚོད་དཔག་ད་པ་ོ་ག་ལ་ས་དཔག་ར་བ་ན། ་ལ་ཡང་ས་དཔག་ཡང་

དག་དང་ར་ང་གས་ཡོད། ་ཡང་ལ་གམ་ཚང་བ་གས་ལ་བན་ནས་ས་པ་རང་་

གཞལ་་ོགས་པ་ོ་་ས་དཔག་ཡང་དག་ན། དར་ན། ་བ་ཡོད་པ་གས་ལ་བན་ནས་

ཐག་ང་་ལ་ལ་་ཡོད་པར་ོགས་པ་ོ་་། ལ་གམ་མ་ཚང་བ་དར་ན་ཐབ་ཚང་ན་པ་

་མཚན་དང་། ཡང་ན་ངས་པ་ལ་བ་་ད་་བར་འལ་ནས། ་བ་འག་མ་པ་གས་ལ་

བན་ནས་་ཡོད་པར་ཚོད་དཔག་ད་ན། ་མཚན་ར་ང་ན་པས། ་ལ་བན་ནས་ས་པ་

ས་དཔག་་ཡང་ས་དཔག་ར་ང་ས་་བ་ན།། 
 

ཚད་མ་དང་ཚད་མ་མ་ན་པ་གས་་ད་བ། 

ཚད་མ་། རང་་ལ་གང་ན་པ་་ད་ནོར་འལ་ད་པར་ོགས་པ ་ོ་་ལ་ཚད་མ་ས་་བ་

ན། ་ཡང་མ་འལ་ལས། ཚད་མ་བ་ད་ཅན་ས་པ། །ས་དང་། མ་ས་དོན་་གསལ་

ད་ང་། །ས་ཁག་གས་གངས་ཡོད། དང་པོ ་དོན་། ཚད་མ་གང་་ན། རང་་ལ་ལ་

བ་བ་ད་པ་ཅན་་ས་པའོ། །ས་པ་དོན་དང་། གས་པ་དོན་། ར་མ་ས་པ ་དོན་་

གསལ་བར་ད་པ་འང་ཚད་མ་ན་ནོ། །ས་པ་དོན་ན། ཚད་མ་ད་དོད་་དབང་་ས་ན། 

་ཎ་། བས་འར ་་ས་པ་དང་པོ་དང་། གས་པ། རབ་སོགས་ལ་འག་པ་དང་། ཎ་

དོན་འཇལ་བ་དང་། ོགས་པ་སོགས་ལ་འག་པས་དང་པོར་ོགས་པ་དང་། གས་པར་ོགས་པ་

གས་ལས་འར་གས་པར་ོགས་པ་ལ་་དས། ས་ན་རང་ོབས་ས་ལ་ལ་་བ་བ་

ག་པ་ཚད ་མ་མཚན་ད་ན།  
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་ཡང་རང་ོབས་ས་པ་ག་ས། ཚད་མ་ོབས་ས་ངས་པ་ས་ས་སོགས་ཚད་མ་ན་

པར་བཀག་ནས། ཚད་མ་ན་ན་གཞལ་་ལ་་ཚད་མ་གཞན་་ས་པ་ལ་བན་ནས་ན་པར་

རང་ོབས་ས་ོགས་དས་པར་བན་པ་དང  ་བ་བ་ས་པ་ག་ས། ་བ་གས་ང་

་ས་པ་དང་། ར་ང་་གས་ལ་བན་པ་ས་དཔག་མས་ཚད་མ་ན་པར་བཀག་ནས། 

ཚད་མ་ན་ན་རང་ལ་ལ་་བ་བ་ག་དས་ས་བན། ག་པ་ས་པ་ག་ས་དབང་པོ་

ཚད་མ་ན་པར་བཀག་ནས། ཚད་མ་ན་ན ་ོའམ་ག་པ་ན་པ་ག་དས་ས་བན་པ་ན། 

་ལ་ད་ན། མན་མ་ཚད་མ་དང་ས་དཔག་ཚད་མ་གས། ་གས་་ར་ང་་ས་ན་

ཏོ།། 
 

ཚད་མ་མ་ན་པའམ་ཚད་ན་་ོ་། ཚད་མ་བ་ད་ཅན་ས་པ། །ས་པ་ོག་ོགས་ན་

པས། རང་་ལ་ལ་བ་བ་ཅན་་ས་པ་ཚད་མ་མ་ན་པ་མཚན་ད། ་ལ་ད་ན། མ་

ོགས། ལོག་ོག ་ཚོམ་བཅས་གམ།  

མ་ོགས་པ་མཚན་ད་། ལ་་ན་པ་དང་མ་ན་པ་གང་འང་མ་ོགས་པ་ོ། ལོག་ོག་་

མཚན་ད་། ལ་ལ་ལོག་པར་གས་པ་ོ། ་ལ་ད་ན་ོག་པ་ལོག་གས་དང་ོག་ད་ལོག་

གས་གས། མ་ོག་་་ནས་ལོག་པར་གས་པ། དར་ན། ཐག་ང་ནས་བ་བ་། 

ཐག་པ་་བོ་ལ་ལ་ན་ནོ་མ་པ་ལོག་ོག་དང་། ོག་ད་ལོག་གས་་་གག་་གས་་

ང་བ་དབང་ས་་འོ།། 
 

་ཚོམ་་མཚན་ད་། ལ་ལ་མཐའ་གས་་དོགས་པ་ོ། ་ལ་ད་ན། ཆ་མཉམ་པ་་

ཚོམ། དོན་འར་་་ཚོམ། དོན་་འར་་་ཚོམ་བཅས་གམ། མཚན་ག་མ་པ་བན་། 

ང་ས་ནས་ཁ་ལ་བ་ཕ་་ས་་ད་པ་་་ག་ལ་མཚོན་ན། ༡༽ འ་་ང་་ན་ནམ་

མ་པ་དང་། ༢༽ ཕལ་ར་ན་ས་ད་མ་པ་དང་། ༣༽ ཕལ་ར་ན་་མ་ད་མ་པ་་

འོ།། 
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༈ ས་ན་འགའ་ག་ས་ོ ་ད་བ་ལ། ཡང་དག་པ་ས་པ་དང  མ་ོགས། ལོག་ོག ་

ཚོམ་བཅས་བར་བཞག་པ་ཡང་དོན་ལ་མན་མ་ཚད་མ་དང་ས་དཔག་ཚད་མ་གས་གག་་

བས་ནས་ཡང་དག་པ་ས་པ་ས་གག་་བངས་པ་ཙམ་ན་པས་ང་་ས་པ་་དང་ད་

པར་ད་དོ།། 
 

༈ ཡང་ད་ན་པ་གས་ར་ན། ོ ་ད་བ་ལ། མན་མ། ས་དཔག ད་དོད། ང་

ལ་མ་ས་པ། བཅད་ས། ལོག་ས། ་ཚོམ་བཅས་བན་་འདོད་པ་ན། འ་དག་་དོན་ལ་

མན་ས་གས་དང་་ཚོམ་བཅས་་དོན་ང་་ས་པ་དག་དང་ད་པར་ད་ལ། གཞན་མས་

མ་བན་་བ་ལ། 
 

ད་དོད་་མཚན་ད་། ་མཚན་གང་ལ་ཡང་མ་བན་པར་རང་ལ་བན་པ་མཐའ་གག་་

ས་པ་ོ། དར་ན་ལས་་འས་ཡོད་པ་་མཚན་མ་ད་ང་ལས་འས་ཡོད་མ་པ་ོ་་

། ོ་་མ་ོག་་ངས་་གཏོགས་པ་ན། 
 

ང་ལ་མ་ས་པ་མཚན་ད་། རང་ལ་རང་མཚན་གསལ་བར་ང་ཡང་ས་ས་ད་་ས་

པ་ོ། དར་ན་ད་ས་གགས་མས་པ་ལ་ག་པར་ཆགས་ས་་་འན་ཉན་ས་་། 

འ་མན་མ་་ངས་གཏོགས་ན། 
 

བཅད་ས་་མཚན་ད་། ོགས་ན་ོགས་པ་ཚད་ན་་ག་པ། དར་ན་མན་མ་ཚད་

མ་ད་ག་གས་པ་དང  ས་དཔག་ད་ག་གས་པ་་། འ་ོགས་ན་ོགས་པ་ས་

པ་དོན་་ར་ོགས་ན་པ་ག་ས་་ོགས་པ་ལ་་ར་བར་ཚད་མ་་མ་ས་པ་ལ་བན་

ནས་ས་པ་་མ་ས་ོགས་ན་ོགས་ན་ོགས་པ་ས་་བ་ན་ལ། འ་ལ་ོག་པ་དང་ོག་ད་

གས་ཀ་ཡོད།  
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ལོག་ས་་མཚན་ད་། རང་་འན་ངས་་ལ་འལ་བ་ག་པ། དར་ན་་གག་་

གས་་ང་བ་དབང་ས་དང་། ་ག་པར་འན་པ་ོག་པ་་། འ་ལའང་ོག་པ་དང་ོག་

ད་གས་ཀ་ཡོད་པ་ན་ནོ།། 
 

ལ་་མ་གཞག། 

༈ ས་པས་ལ་་ས་མས་ཉམས་་ོང་བ་། ོང་ལ་་འ་བ་ལ་བན་ནས་ལ་་

མ་གཞག་་ཡང་་འ་བ་་ཚོགས་ཡོད། ས་ན་ས་་ལ་་མ་གཞག་དང་། ས་ད་་

ོ་གས་ཕན་ན་གག་ས་གག་ལ་ོས་པ་ན་ང་། ལ་་མ་གཞག་ས་ན་ོ་ག་་

་བ་ལ་ཡང་ཕན་པར་འར་བས། ལ་་མ་གཞག་མདོར་བས་ ག་་་ན། 

་ཡང་ས་་ས་ཐམས་ཅད་ོ་དང་ས་པ་ལ་ན་ལ། ་ལ་ང་་མ་ངས་ས་། 

གཞལ་། ག་བ་ས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་གག་ན། ང་་ར་བཏགས་དས་པ་་མཚན་

ཡང  ོས་ས་པར་་བ་ལ་ན་པས་ས་། ོས་གཞལ་བར་་བ་ལ་ན་པས་གཞལ་

། རང་་་བོ ་་ནས་ན་ག་བ་པས་ག་བ་ས་་བ་ན། 

ལ་་ལ་ཚད་མས་ོགས་ལ་་དབང་་ས་ན། མན་ར་དང་ག་ར་གས། ལ་རང་་

ས་ནས་ས་ན་རང་མཚན་དང་་མཚན་གས།  
 

མན་ར་དང་ག་ར། 

་མཚན་སོགས་ལ་བན་་དས་པར་མན་མ་ཚད་མས་ོགས་ས་པ་ལ་། མན་ར་་

དོན་ན། དར་ན། མན་མ་་ོང་བ་གགས་་་རོ་ག་་་། མན་མ་་ོགས་

་ས་པར་གས་དང་་མཚན་ལ་བན་ནས་ོགས་དས་པ་ལ་། ག་ར་་དོན་ན། 

དར་ན། ་་ག་པ་དང་། ཐག་ང་་་ན་ལ་་་འོ།། 
 

རང་མཚན་དང་་མཚན། 

་ལ་ཚད་མ་གས་དང་། མན་པ་གས་་རང་མཚན་་མཚན་དང་་འ་བ་གས། ཚད་

མ་གས་ར་ན། ལ་རང་ས་ནས་བ་པ་ན་པར་ོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་་ས་། ་
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མཚན་་དོན་ན། དར་ན། འས་མ་ས་་ནམ་མཁའ་་། ོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ན་

པར་ལ་་ས་ནས་བ་པ་ས། རང་མཚན་་དོན་ན། དར་ན། གགས་་ལ་སོགས་པ་

་།  

མན་པ་གས་ར་ན། ་དང་་ག་གས་ལ་་མཚན་དང་རང་མཚན་ས་་བ་ན། དར་

ན། ་ག་པ། ག་བལ་བ། ོང་པ། བདག་ད་མས་་མཚན་དང་། མན་ན་ཡོད་པ་ས་

གགས་་ལ་སོགས་པ་རང་མཚན་ས་་བ་ན། ཡང་ས་་ག་པ་ལ་ཡང་མ་པ་་་་

མཚན། མན་ན་ཡོད་པ་གར་མ་་་རང་མཚན་ན་པར་བད་པས་ད་པར་ཡོད་དོ།། 
 

ལ་བ། 

ས་་ལ་་དག་ོས་གཞལ་བ་་ོ་རང་ས་ཉམས་་ོང་ལ་་་ནས་ད་ན། ལ་་

ལ་ང་ལ། གང་ལ། ན་ལ། འག་ལ་བཅས་མ་པ་བ་ཡོད་པ་ལས། 
 

དང་པོ་ང་ལ། 

ོ་་ལ་ང་བའམ་ོ་ས་མཐོང་བ་ལ་་ལ་ང་ལ་ས་་བ་ན། ་ལ་མན་མ་་ང་

ལ་དང་། ོག་པ་ང་ལ་སོ་སོར་ཡོད། ༡༽ མན་མ་ཡང་དག་་ང་ལ་་ལ་

གགས་་ལ་སོགས་པ་གགས་ཅན་རགས་པ་མས་དང་། གགས་ཅན་མ་ན་པ་ས་པ་

གས་མས་ན། ༢༽ མན་མ་ར་ང་ལོག་ས་་ང་ལ་་འལ་པ་་ན་ལ་བན་

ནས་ང་བ་གངས་་ར་པོ་དང་། ་བ་གས་་ང་བ་ལ་སོགས་པ་་དག་ན། ༣༽ ོག་

པ་ང་ལ་་ཕ་མ་ན་པ་། ཕ་མ་དས་ ་རང་་མན་་ད་ང་རང་་མ་ོག་ལ་ཕ་མ་

ཤར་འོང་བ་ན་པས། མ་ོག་ལ་ཤར་བ་ཕ་མ་་འ་བ་ལ་ོག་པ་ང་ལ་ས་་བ་ན། 

ོག་པ་ང་ལ་་ལ་ང་གཞན་དོན་་ས་ང་བད་པ་ན། གང་ན་་ན་ོག་པ་ལ་ཤར་བ་

་དོན་་མ་་ན་ན་ཡང་དོན་་དང་འ་བ་་མ་པ་ཙམ་ག་ན་པ་་མཚན་ས་ན། 

ང་ལ་ན་ན་ཡོད་དས་པ་ས་པ་ད་། ་བ་གས་ད་ང་ོ་ལ་ང་ག་པ་དང་། ་

བོང་་ད་ང་ོ་ལ་ང་ག་པ་་་ན། 
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གས་པ་གང་ལ། 

ོ་མན་མ་ལ་ལ་རང་དང་འ་བ་མ་པ་ན་ད་་་རོལ་་ལ་ག་ལ་གང་ལ་ས་

་བ་ན། ་ཡང་དར་ན་མ་པ་་་ག་ལ་མཚོན་ན། མ་པ་ས་མ་འན་མན་མ་་ལ་

མ་པ་རང་དང་འ་བ་མ་པ་ག་ན་བ་པ་དབང་ས་མ་པ་་མ་འན་མན་མ་་

གང་ལ་་བཞག་པ་་་ན། གང་ལ་ས་པ་ག་་འ་དོན་ར་ན། ོ་མན་མ་

ས་གང་བར་་བ་ལ་་རོལ་་དོན་རགས་པ་ག་ལ་གང་ལ་ས་བཞག་ནའང་འག་པ་

ན། 
 

གམ་པ་ན་ལ། 

ན་ལ་ས་པ་་ང་་བཤད་པ་ོག་པ་ང་ལ་་ན། ་ལ་ན་ལ་ས་བད་པ་་

མཚན་། ོག་པ་ལ་འཆར་བ་་འག་ས་ལ་་མ་་ན་ན་ཡང་་མ་་ན་པ་་ར་ན་

ཆགས་ས་ནས་འག་པས་ན་་ར་བད་པ་ན། ས་ན་ོག་པ་ང་ལ་དང་ན་ལ་གས་

དོན་གག་ན། 
 

བ་པ་འག་ལ། 

ོ་དོན་མན་ས་འག་ནས་ཐོབ་པ་ལ་་འག་ལ་ས་་བ་ན། དར་ན་མ་འན་

མན་མ་དང་མ་འན་ོག་པ་གས་ཀ ་འག་ལ་་མ་པ་ན་པ་་འོ།། 

ས་ན་བོད་་རབས་པ་མས་ས། ང་ལ་ས་པ་ན་ལ་ཡོད། །གང་ལ་དོན་ག་མན་

མ་དབང་། །ན་ལ་ོག་པ་ས་ས་ན། །འག་ལ་དོན་མན་ན་ལ་ཡོད།། ས་པ་

ར་ང་ལ་་ོག་པ་དང་ོག་ད་་ས་པ་ན་ལ་ཡོད་ང་། གང་ལ་་་དོན་ག་པ་

མན་མ་་ན་ལ་ཡོད་པ་དང་། ་བན་ན་ལ་་ོག་པ་་ན་ད་ས་ན་པ་དང་། འག་

ལ་་འལ་ས་དང་ལོག་ས་མ་ན་པ་དོན་མན་་ས་པ་ན་ལ་ཡོད་པ་ན་ནོ།། 

མཁན་པོ་བོན་འས་མག་ས་བོད་་རབས་པ་འདོད་པ་་ལ་དགག་པ་གནང་འག་ང་། 

དགག་པ་དོན་མན་ག་ན་པར་མ་མཐོང་བས་ད་རང་མས་ས་དད་པར་འོ།། 
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མག་དོན། 

་ས་པཎ་ས། དབང་ས་གས་པ་ག་ཅན་འ། །ོག་པ་ལོང་བ་་མཁས་འ།། ས་

གངས་པ་ར། ས་པ་་ལ་ལ་འག་པ་་དབང་པོ་ལ་བན་པ་ས་པ་ག་་མ་པར་

ས་པ་ལ་སོགས་པ་་དག་ས་ལ་་རང་བན་གསལ་པོར་མཐོང་ན་ཡང་། མས་་ོག་པ་མ་

གས་ན་ལ་་་འ་ག་ན་པ་ས་ས་འན་་ས་། དར་ན་བསམ་ོ་གཏོང་་ས་

པ་གས་པ་ག་ཅན་་་དང་། ོག་པས་ལ་་ལ་ས་ས་འན་ས་ང་ལ་་རང་

བན་གསལ་པོར་མཐོང་་བ་པ་། དར་ན་ག་ལོང་ན་ཡང་་བ་མཁས་པ་་་་ན་ནོ།། 
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གས་གས་་མ་གཞག། 

༈ ང་་ོ་ག་་བས་་ལ་གམ་ཚང་བ་གས་ལ་བན་ནས་རང་་གཞལ་་ོགས་པ་

ོ་་ས་དཔག་ཚད་མ་མཚན་ད་ས་བཤད་པ་བས་་ལ་གམ་ཚང་བ་གས་་གང་

འ་ག་ན ་་ན། ་ལས་འོས་པ་ལ་གམ་གས་་ར་མདོ་བས་ཙམ་ག་་་ན། 
 

གས་ཡང་དག 

ལ་གམ་ཚང་བ་གཏན་གས་་གས་ཡང་དག་་མཚན་ད་ན། ལ་གམ་། ོགས་

ས། ས་བ། ོག་བ་དང་། ་གམ་ཚང་བ་གཏན་གས་སམ་་མཚན་་གས་ཡང་དག་

ན། འང་དར་ན། ་བ་དང་ན་པ་ལ་ལ་ས་ཅན། ་ཡོད་། ་བ་ཡོད་པ་ར། ས་

པ་གས་་ལ་མཚོན་ན། ་ན་ལ་་ོད་ག། ་་བབ་་ས། ་བ་་གས་ན། 

བབ་་ས་་ོག་ོགས་་ད་པ་་དགག་་ས། ོད་ག་དང་བབ་་ས་་

ཚོགས་པ་་ན་ལ ་་་བབ་་ན་པ་་དག་ཐོག་མར་ས་དས།  

་ནས་ལ་གམ་་་ོད་རགས་པ་ཙམ་ག་་ན། གས་་བ་་ོད་ག་་ན་ལ་ད་ས་

་བ་པ་་ོགས་ས། གས་དང་བབ་་ས་གས་ལ་ན་མོང་མ་ན་པ་འལ་བ་ཡོད་

པ་དབང་ས། ་བ་གང་་ཡོད་ས་་ལ་་ཡང་ཡོད་དས་པ་་ས་བ། དགག་་ས་་

ད་ས་་ལ་་བ་གཏན་ནས་་ད་པ་་ོག་བ་་དོན་ན། ་འ་ལ་གམ་ཚང་བ་

གས་ག་ལ་བན་ནས་བབ་་ོགས་པ་ོ་ས་ན་ོ་་ས་དཔག་ཚད་མ་ན་དས།  

འ་བས་་གས་་ོད་ག་ལ་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་ོད་ག་ད་ས་ག་ན་པར་བ་ན། 

ོགས་ས་བ་ང་། ་ས་བབ་་ས་དང་གས་གས་ལ་འལ་བ་ཡོད་ད་བ་དས། 

་གས་་འལ་བ་་བ་ན་ས་བ་བ་པས་ོག་བ་གས་ལ་བ་པ་ན། ས་བ་་

འལ་བ་་ལ་་གས་་བོ་གག་ན་པ་འལ་བ་དང་། ་ལས་་ང་་འལ་བ་གས་ཡོད། 

དར་ན། ་ག་པ་ན་། ས་པ་ན་པ་ར། ར་ན་་ག་པ་དང་ས་པ་གས་་བོ་

གག་་འལ་བ་དང་། ་ཡོད་། ་བ་ཡོད་པ་ར། ར་ན་་དང་་བ་གས་པོ་་་ལས་་

ང་་འལ་བ་ན། 
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གས་ཡང་དག་་ད་བ། 

གས་ཡང་དག་་ལ་ད་ན། འས་གས་ཡང་དག་དང་། རང་བན་་གས་ཡང་དག མ་

དགས་པ་གས་ཡང་དག་དང་གམ། 
 

འས་གས་ཡང་དག 

འས་་གས་་བད་པ་ལ་གམ་ཚང་བ་གཏན་གས་་འས་གས་ཡང་དག་་དོན་

ན། དར་ན། ཐག་ང་་་ན་ལ་ལ་ས་ཅན། ་ཡོད་། ་བ་ཡོད ་པ་ར། ས་པ་་

། ཁས་ངས་གས་་བད་པའམ། ཡང་ན་་ལ་ཁས་ན་ཡོད་པ་ངས་གས་་བད་པ་

ད་ས་གས་་ཡང་འས་གས་་ངས་་བ་བ་ན། དར་ན། ན་པ་གཏོང་བ་ས་ཅན། 

ལོངས་ོད་འང་བ་་ན་། ན་པས་ལོངས་ོད་མས་ས་བ།། ས་གངས་པ་ར། 

ས་པ་་འོ།།   
 

རང་བན་་གས་ཡང་དག 

བབ་་ས་དང་་བོ་གག་པ་ས་གས་་བད་པ་ལ་གམ་ཚང་བ་གཏན་གས་་

རང་བན་་གས་ཡང་དག་་དོན་ན། དར་ན། ་ས་ཅན། ་ག་། ས་པ་ན་པ་

ར། ས་པ་་། འག་ན་ལ་གས་པ་གས་་བད་པ་གས་གས་་ཡང་རང་བན་

གས་་ངས་་བ་བ་ན། དར་ན། ་བོང་ཅན་ས་ཅན། ད་ལ་་བ་ས་བད་ང་། 

ད་ལ་འག་ན་ན་་ར་གས་པ་ར། ས་པ་་འོ།། 
 

མ་དགས་པ་གས་ཡང་དག 

བབ་་ས་དགག་པ་ན་པ་ལ་གམ་ཚང་བ ་གཏན་གས་་མ་དགས་པ་གས་ཡང་

དག་་དོན་ན། བབ་་ས་དགག་པ་ས་པ་། བབ་་ས་ལ། མ་ན་། ས་པ་

དང་། ད་། ས་པ་ལ་སོགས་པ་དགག་ག་ཡོད་པ་མས་ན། དར་ན། མཚན་མོ ་་

མཚོ་ནང་ས་ཅན། ་བ་ད་། ་ད་པ་ར། ས་པ་་འོ།།  
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་ང་བ་མ་དགས་པ། 

མ་དགས་པ་་ལ་ད་ན། ་ང་བ་མ་དགས་པ་དང་། ང་ང་མ་དགས་པ་གས། ་ང་

བ་མ་དགས་པ་ས་པ་། ར་བཏང་ནས་ང་་་ང་བ་ས་ག་ད་པར་བབ་པ་ལ་ཚད་

མས་མ་དགས་པ་གས་་བད་པ་ལ་ར་བ་ན། དར་ན། གང་ཟག་་བདག་ས་ཅན། 

ད་། ཚད་མས་མ་དགས་པ་ར། ས་པ་་འོ།།  
 

ང་ང་མ་དགས་པ། 

ང་ང་མ་དགས་པ་ས་པ་། ར་བཏང་ཡོད་པ་ས་ག་ན་པས་བས་འར་ཡོད་ན་ང་

་ང་བ་ལ་མ་དགས་པ་གས་་བད་པ་ལ་ར་བ་ན། འ་ལ་འལ་ལ་མ་དགས་པ་

དང་། འགལ་་དགས་པ་བཅས་ཁག་གས་ཡོད། དར་བད་མ་པ་བན་། མཚན་མོ ་་

མཚོ་ནང་ས་ཅན། ་བ་ད་། ་ད་པ་ར། ར་ན་་བ་་གང་ལ་འལ་ས་ལ། ་

ད་པ་ོབས་ས་་བ་ད་པར་བ་པ་་་དང་། མན་་ག་འར་ས་ཅན། ང་བ་ག་

་ད་། ཚ་བ་ག་་ན་་ོབས་དང་ན་པ་ཡོད ་པ་ར། ར་ན་ང་ག་་འགལ་་ཚ་

ག་ཡོད་པ་ོབས་ས་ང་ག་ད་པར་བ་པ་་འོ།། 
 

བ་གས་དང་དགག་གས། 

གས་་བབ་་ས་ལ། ན་་ར་བ་དང་། ཡོད་། ར་ན་གས་་ར་བ་པ་གས་

ན་པས་བ་གས་ར་བ་དང  བབ་་ས་ལ། མ་ན་། ར་བ་དང་། ད་། ར་བ་

ཡོད་ན་གས་་ཕར་ལ་དགག་པ་དགག་གས་ས་་བ་ན། ས་ན་འས་གས་དང་རང་

བན་་གས་གས་པོ་་བབ་གས་དང་། མ་དགས་པ་གས་་དགག་གས་ན། 
 

གས་ར་ང་། 

ལ་གམ་པོ་་དག་ལས་གང་ང་མ་ཚང་ན་གས་་ར་ང་ན་པ་དང་། ་ལ་བན་ནས་ས་

པ་ོ་་ས་དཔག་ར་ང་ན། ལ་་དག་ལས་ོགས་ས་མ་ཚང་ན་གས་་མ་བ་པ་
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གས་ན་པ་དང་། ་ལས་ས་པ་ོ་་མ་ོགས་པ་ོ། ས་བ་མ་ཚང་ན་གས་་མ་ས་

པ་གས་དང་། ་ལས་ས་པ་ོ་་་ཚོམ་ཅན། ོག་བ་མ་ཚང་ན་གས་་འགལ་བ་

གས་དང་། ་ལས་ས་པ་ོ་་ལོག་ོག་འོང་བ་ན་ནོ།།  

་དག་་དར་བད་ལ། ༡༽ མ་བ་པ་གཏན་གས་། ་ས་ཅན། ་ག་པ་ན་། 

ག་ས་་གང་་ན་པ་ར། ས་པ་་། ༢༽ མ་ས་པ་གཏན་གས་། ་ས་

ཅན། ་ག་པ་ན་། ས་་ན་པ་ར་ས་པ་་། ༣༽ འགལ་བ་གཏན་གས་། 

་ས་ཅན། ག་པ་ན་། ས་པ་ན་པ་ར་ས་པ་་འོ།། 
 

གས་་མ་གཞག་ལག་ན་ལ་ར་ལ། 

གས་་གས་པ་འ་དག་ང་རང་ཚོ ་ཉམས་ོང་ལ་ར་བ་། ་ས་ཅན། ་ན་། ་ན་

པ་ར་སོགས་ར ་་དས། དར་ན། བ་ས་ོ་་ད་་ང་གསར ་ག་་ལ་ད། གང་

ན་ར་ན་་ད་་རང་མ་ག་ལ་འོར་འག། ར་ན། འགལ་་དགས་པ་གས་ཡང་དག་

ན། འང་བ་ས་ོ་་ོད་ག། ད་་ག་་ལ་ད་པ་བབ་་ས། ད་་རང་མ་ག་

ལ་འོར་ཡོད་པ་་བ་ད་་གས་ན། ས་ན་བ་ས་ོ་་ད་་མ་ག་ལ་འོར་ཡོད་པར་

བ་ན་ོགས་ས་བ་པ་ན། ད་་མ་ག་ལ་ཡོད་ན་ད་་ག་་ལ་ད་དས་པས་ས་བ་

བ། ད་་ག་་ལ་ཡོད་ན་ས་འར་མ་ག་ལ་འོར་་བ་པས་ོག་བ་བ་པ་ན། 
 

ར་ས་པ།  

གཞན་གས་དགག་དང་ོད་པ་ོང་བ་། །ོ་གསར་མས་ལ་གནོད་པ་བགས་ན་པས།། 

ས་ན་དགག་བ་ག་མས་མ་བད་པར། །དས་པ་དོན་་རང་གས་ལ་་ས།། 

་ལས་ང་བ་མ་དཀར་ད་བ་ས། །ོབ་མ་མས་ལ་དཀའ་གས་ད་པ་དང་།། 

ལ་ཅན་ོ་་ོབས་པ་མག་ཐོབ་ནས། །ས་་ན་ལ་ོངས་པ་ད་པར་ཤོག། 

ས་པ་འ་ཡང་རབ་ང་བ་བན་པ། །གས་ཡོས་མ་་ཡར་ ་བ་གམ་ལ།། 

ན་ངས་འག་ལ་ང་གསར་ག་་ནས། །བསམ་གཏན་ང་པས་ག་ས་བས་པའོ།། 
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མག་ང་། 

་ཡང་དས་པ་དང་འལ་བ་གཏམ་མདོར་བས་ཙམ་ག་་ན། འ་ཡང་བཤད་་པ་དང་། 

མ་དོད་་་བ་འན་ནས་ོད་པ་་མཚོ་ལས་བལ་བ་གང་ཟག་མས་ལ་ོ་དམན་བདག་

འ་བས་ས་པ་ག་ག་ག་ས་ཕན་པ་གཏན་ནས་ད་མོད། འོན་ང་ནང་པ་གང་གས་

ལ་ཐོས་པ་ང་བ་ོབ་་པ་མས་ལ་ང་ཟད་ཕན་པ་་བ་དང་།  ག་པར་ང་འལ་ས་ཡོན་

འོ་མད་ོང་མཁན་མས་ལ་ོ་ག་འད་དས་པ་ལས་འགན་བབས་པ་ན། ས་་ས་པཎ་་

ཚད་མ་ག་གར་གར་བཞག་ཐོག ་བོ་ད་ན་པ་བཤད་ོལ་ས་ཁ་ང་བན་པ་ོ་ག་

་མ་གཞག་མདོར་བས་གག་དང་། ན་མན་པད་མ་དཀར་པོ ་ཚད་མ་་དོན་ག་པ་

ང་པོ་གར་བཞག་་ཐོག་ནས་གས་ག་་མ་གཞག་མདོར་བས་གས་ོགས་གག་་

ས་པ་འས་ང་། རང་འ་ོ་དམན་མས་ལ་ཕན་པ་ར་ར་ག། 
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ས་མཛད་མས་ལ་ན་ལ་་ད་་་དོར། 

ོབ་དཔོན་ས་བན་་ང་། མཁས་དབང་བ་རོགས། 

 

་མ༑  ་་ད་དང་བར་་ངང་ལ་གངས་ནས།། 

དོན་ན་ཐར་པ་ལམ་ཐག་ང་་བཏང་སོང ། 

ནོར་དང་ལོངས་ོད་་མ་ད་མོར་གངས་ནས།། 

་དང་་མ་ང་བ་ཡལ་བར་དོར་སོང ། 

བ་བ་ད་པ་ལ་བ་གང་རབ་བཞག་།། 

ོགས་མཐའ་ད་པ་ག་་འན་ལ་འར་སོང ། 

ཟང་ང་ད་པ་དན་པ་གནས་ག་ངས་།། 

ཆགས་ང་་བ་མ་ལ་གདམ་ཁ་ཤོར་སོང ། 

གག་ར་འག་ནས་རང་མས་མཉམ་བཞག་ད་པར།། 

་མང་བས་་དབང་དང་མན་ངག་བཙོངས་སོང ། 

གནས་གས་་བ་ག་་ཙམ་ཡང་ད་པར།། 

ཁ་ཕོ་སངས་ས་ལ་པ་་ལ་བགས་སོང ། 

དབང་ག་ར་ས་མ་པ་བང་བ་ས་ཙམ།། 

དབང་དོན་ོངས་ང་ན་བས་་གས་གདམས་སོང ། 

ས་་ང་པོ་་ལ་ཐོག་་ད་པར།། 

་ཕ ་ོ་་འག་་ད་ལ་འན་སོང ། 

ལས་ངན་བསགས་པ་བསམ་ོ ་ང་ལ་ད་པར།། 

གཞན་ཕན་བ་པ་ན་མདོག་ཁ་པོ་ས་སོང །  

གཡོ་དང་བན་ས་གཞན་མ་ར་བ་བསམས་ང ། 

དལ་བ་ལམ་གས་དར་ས་་འན་ས་སོང ། 
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རང་་རང་ལ་གང་ཐོབ་གང་ཡང་ད་ང ། 

གཞན་ལ་ཐར་པ་ལམ་འན་ད་གས་ར་སོང ། 

་བ་མ་ོགས་བ་ཐོབ་ན་གས་ས་།། 

ག་མ་ག་་གས་ཚད་ད་ན་བསམས་སོང ། 

མས་པ་ཤོར་བ་མས་མ་གག་དང་ད་ན།། 

གཡོ་དང་་ལས་བབས་པ་ནོར་ཡང་བགས་སོང ། 

འལ་བ་འན་པ་ད་ོང་གག་ལས་ག་།། 

མས་མ་་ན་གདམ་ཁ་ས་ལ་འབབ་སོང ། 

ལ་ལ་སོ་ཐར ་ོམ་པ་བལ་གས་ོམས་ང ། 

ག་་་ད་གསོག་འག་མས་ལ་ངས་སོང ། 

ལ་ལ་དན་པ་ནགས་ན་གནས་པར་ས་ང ། 

མས་ས་ང་ལ་དགས་མ་ཉམས་ན་བར་སོང ། 

ལ་ལ་ང ་ག་གསོན་གན་དར་ལ་མས་ང ། 

ད་ོགས་ཕར་ཞོག་ག་་་ལ་ོང་སོང ། 

ད་ག་རགས་པ་ཙམ་ཡང་་བ་ད་པར།། 

་བ་ག་ོགས་ོགས་པ་ན་གས་ས་སོང ། 

བན་པ་ག་་ོང་ད་ད་ཐབས་ད་ང ། 

་ལ་མ་བན་ས་ག་ཡོད་པར་བསམས་སོང ། 

ཐོས་བསམ་མ་ས་་བ་ས་ཐབས་ད་ང ། 

ཐམས་ཅད་ན་ངས་ལས་འོ་ཅན་་ོམས་སོང ། 

མད་པ ་རོལ་ཆས་དལ་བ་ས་ཙམ་ཐམས་ཅད།། 

བན་པ་འན་པ་ས་་ན་པར་བསམས་སོང ། 

ཁ་ག་ོགས་པ་་བ་་ན་འ་།། 

མ་ས་ན་པར་བཤད་་་ང་ར་སོང །  
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བན་པ་མར་ཞབས་ན་་གཉན་འང་བ་།། 

ས་པར་ོམས་མས་བག་ཡོད་དས་པ་ན་ནམ།། 

ས་ལ་བན་ནས་་འ་ང་པོ་བབ་ལས།། 

ས་པ་ན་པ་་ལས་བཟང་བ་ན་ནམ།། 

ཁ་ཟས་ག་དང་འས་པ་བཟའ་བ་ལས་།། 

་བས་ཁ་ཟས་མ་བཟའ་བཞག་ན་མག་།། 

ས་པ་མཚང་་ས་པ་་ནས་ས་།། 

ས་མ་ས་པས་ས་དོན་་ན་་ས།། 

གཞན་ན་བད་ན་ཡོ་ང་ན་བལ་ས་ཡོད།། 

གལ་་གས་ལ་ཕོག་པ་་ལ་ང་ཡང ། 

རང་གནོང་ཟད་ས་ན་འན་བས་ན་འལ་ལོ།། 

ན་དང་མ་ན་རང་རང་མས་ལ་དད་ན།། 

བན་པ་ཆ་ག་ཡོད་ད་རང་ལས་ས་ས།། 

ས་བད་མ་ངས་ས་་ལམ་་་འ།། 

ས་ས་ངས་་ང་མ་གང་ལ་དད་སོང ། 

ཧ་ཧ་གད་མོ ་མཚར་གཏམ་་་ས་པས།། 

་་དས་ཉམས་གས་ལ་ང་མདོག་མ་བསམ།། 

ག་་ཉམས་མཚར་ཞོར་་ས་པ་ལགས་སོ།།  

དའོ།། 
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ག་་གསང་གས་ས་ང་་ཁང་་ལ་ོས་མཐོང་བ་དནོ་ན། 

ོབ་དཔོན་བན་འན་ོ་། བ་འཚོལ་གག་ལག་ག་འན།  

ན་བད།  

ག་་་ཁང་འ་ཡང་ང་གསར་དཔོན་ོབ་གས་པ་ནས་ང་པ་ས་རབ་ན་བ་ས་དཔོན་

ོབ་དང་པ་ས་ལ་་འར་བན་པ་དངས་ོགས་་དོན་ལས་་ལོ་༡༦༨༠ ལོར་ག་བཏབ་

གནང་། ་རབས་དང་པ་་མཁན་་རབས་བན་པ་ངག་དབང་ན་ལས་ས་མཛད་གནང་པ་ཐོག་

། ནང་ན་་ན་ཡོད་པ་་ཁང་ག་ན་ང་། འ་་ལོ་ས་ངས་དག་ཏོག་ཏོ་ག་ཚངམ་

། ག་ཐོག་་བད་་དཔ་ལས་བན། ད་ོ་བགས་ཡོད་་ན་ས་དག་པ་ག་ལས། 

གཞོན་པ་་ས་་ཁང་འ་་ར་ལས་ཨ་་ག་རང་བ་་ད་པ་་བ་བ་ན། མ་འོངས་པ་

་་ཁང་འ་་ན་ག་ན་པ་ར་ལས་མ་ས་པར། ནམ་ག་འབདཝ་ད། ནོར་བཏགས་

ས་མ་ག་་འར་་་ན་ཁ་ཡང་་འོང་ར་ཁ་ག་བཅད་་བ་་གས། ་འབདཝ་

ལས་བན། ང་ས་མནོ་བསམ་ལས་འབད་བ་ན། ་ཁང་འ་་ར་ལས་ས་་་་འ། 

ད་ཆ་ཡང་ག་་ག་བར་བ་བ་་འབད་། མ་ལས་མག་ན་ཆད་ག་ད་པར་ག་

ཐོག་་ཕབ་གས་པ་ན། དང་པ་་སངས་ས་་བན་པ་ཞབས་ཏོག་་འར་་མས། ་

ཡང་ག་་་ན་ན་ར་བ་ན། ས་ནང་་དན་མག་གམ་་དས་དང་། བར་བཏགས་

པ་དན་མག་གམ་ར་མ་པ་མ་འཝ་གས་ཡོད་པ་ར་ལས་གངས་ཡོདཔ་ལས། ཐ་

མ་འ་སངས་ས་་་ན་་སངས་ས་དན་མག་དང་། དམ་ས་་གས་བམ་་ས་

དན་མག ་ལས་ད་ོང་་ཡང་ད་འན་དན་མག་་ལ་་ད་་འ་ས། འ་་

་ཡང་དན་མག་དས་་འ་ས་བད་། ག་དང་མདཔ་་ག་འཐདཔ་་རང་འབད་

ད་ར་གངས་ཡོདཔ་ལས། དན་མག་གམ་་ན་ཡོད་པ་་ཁང་་ན་འ་་ལོ་ས་

འ་་་ས་ས་པ་ན། ་་་ད་་་མཚན་ས་པ་དད་པ་ས་། འ་་ག་དང་

མདཔ་སོགས་ལ་བ་ད་བ་་ན་པོ་ག་བསགས་གས་འོང་། འ་་ར་ངས་ཡང་། ད་

གསང་བ་འས་པ་་ར་བན་པ་ལས། 
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་གམ་ལ་བ་་དང་། །གསང་བ་ཡོངས་ོགས་བ་གགས་།།  

ན་གམ་ཡོངས་ོགས་་མཚར་། །ན་འ་་ད་གནས་་བར།།  

་ད་སངས་ས་བན་པ་ས། །འ་བ་ན་འལ་ལས་བ་ོང་།། 

བསོད་ནམས་ན་ཚོགས་ཡོངས་ོགས་ང་། །8ར་གངས་དོ་བམ་ག་ན།  

 
གས་པ་་་ཁང་འ་་ས་བ་་ཐོག་ལས་་རབས་ལས་་རབས་བཅད་་བདག་འན་
གས་ཤོམ་་འཐབ་་དང་། ཉམས་གསོ་་་་ཡང་ོ་བ་བད་། དོ་ང་ཡང་བསོད་ནམས་
ཚད་དཔ་ག་བསགས་གས་པ་་་འར་་མས། འ་་ར་ངས་ཡང་། མདོ་ལས།  
སངས་ས་མད་ན་མཐོང་ནས་། །ག་པ་ར་ཡང་བས་པར་།།  
་ར་ོབས་་་བ་དང་། །ས་་བ་དང་་འགས་འར།།9 ར་གངས་དོ་བམ། ན་
ངམ་ག་རལ་་སོང་་་ཉམས་བས་འབད་གས་པ་ན། གནས་བས་་ཡང་་ང་བ་དང ་
བད་་ས་གནོདཔ་བཀལ་་གས་ ་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཡོན་ོམ་ཡོད་པར་གངས་ག གལ་
ད་་ཁང་འ་་ལོ་ས་་ར་ལས་མ་ས་པ་ན། ལོ་ས་དོན་་མ་ས་ན། །ད་མ་ས་
པ་ན་་འར། །ར་མཁས་པ་་ས་གངས་དོ་བམ། ་ད་པ་དད་པ་་་འ་ཕར་རང་
བཞག མཐའ་མ་་དད་པ་དས་མ་ཙམ་ག་ཡང་་ཐབས་དཔ་ལས། འ་བམ་མ་་ན་་
ཁང་འ། བན་པ་དང་འ་བ་དོན་བས་པོ་་བབ་་་་། བལ་པ་ལས་བལ་པ་བར་
་བན་་་མན་ོར་་དགས་། ་ཁང་འ་་ལོ་ས་བ་འཚོལ་འབད་་་ོ་བ་བད་
། འ་བམ་མ་བ་འཚོལ་་་འ། ན་ངས་འག་་ལ་ཁབ་་ོག་ང་བམ་
ག་ན་་དམ་པ་ས་་ཞབས་ཏོག་ག་ནམ་མ་ཚད། ལ་ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་
འཛོམས་་ཀ་ན་བ་ནང་ལས་ད་ག་དང་ལམ་ོལ་ང་བ་ར་བ་ད་ས་ཡང་་ནང་་
ཚང་་འ་ས་ངལ་བ་དང་་ངས་། ག་་གསང་གས་ས་ང་་ལོ་ས་བ་འཚོལ་
འབད་་ར་་་ན།  

                                                
8 ཕན་ཡོན་ོགས་ག་གས་ཚོགས་་འད། ཤོག ༡༠༨།   ་འར་ག་མཛོད་ས་འལ་་ཚན། ༢༠༡༡།  
9 ཕན་ཡོན་ོགས་ག་གས་ཚོགས་་འད། ཤོག ༡༡༥།   ་འར་ག་མཛོད་ས་འལ་་ཚན། ༢༠༡༡།  
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༄༅། །དགས་ད་བ་བ་གར་ན་་གར་ལས།། 

འངས་པ་ང་ོགས་དམ་ས་ནོར་་ས།། 

ས་ས་དལ་བ་འ་མས་མ་མཛད་པ།། 

མཉམ་ད་་ཏོག་ལ་ས་པས་འད།། 
 

  ས་་མཁའ་ལ་མན་རབ་ས་བན་།།  

འོད་ཞགས་ོང་ས་གལ་་ས་བང་།། 

བ་ནས་བ་བ་གནས་་འད་མཛད་པ།།  

་བད་་མ་མས་ལའང་ག་འཚལ་ལོ།།  
 

འ་ོམ་ག་པ་ངས་གས་དན་ན་ཡང་།། 

ག་བསམ་ལ་ག་བཟང་པོས་བལ་འད་ས།།  

་ན་ད་པ་ལོ་ས་ན་པོ་ག།  

ག་་ད་མོར་སོར་མོ ་་ལས་ཐལ།། 
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ར་མད་པར་བད་པ་དང་བམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ག་་་ཏོག་འཐོར་བ་ན་་བཏང་། 

ག་་གསང་གས་ས་ང་་ཆགས་རབས་ར་དས་་མཐོང་ཐོས་ང་་། ་ར་དང་ཆད་

ག་ད་པ་ཐོག་ལས་མ་པ་བན་་ ༡) ས་གནས་་ོད། ༢) ་ལ་སོགས་་ང་དོན་་

དད་པ། ༣) ག་་ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་ར་བ་ག་་ང་དོན་་དད་པ། ༤) 

ང་ཅན་་ཁང་ར་་་གནས་དོན། ༥) ་ཁང་་ཆགས་རབས་དས། ༦) ཁ་ན་ལོ་ས་

དང་་ནོར་བ་ན་འམས་་དོགས་ལ། ༧) ་ཁང་བངས་པ་བད་པ། ༨) ་ཁང་་

རབ་གནས་དང་དོགས་ལ། ༩) ་ཁང་ཐོག་གས་པ་་བ་བཏང་པ་ར། ༡༠) བར་བས་

་་ཁང་ཉམས་གསོ་་ཡོད་པ་ར། ༡༡) ་ཁང་་ནང་ན་དང་དོགས་ལ། ༡༢ ) ་

ཁང་་བན་་་དམངས་་་ཕན། ༡༣) ་མང་་ཁ་ག་ལས་་ཁང་་བ་མཐོང་་ཐངས། 

༡༤) ་ཁང་་་རབས། ༡༥) ་རབས་དག་པ་ག་་་་ལོ་ས། ༡༦) མ་གསོལ་ཐབ་

་ོན་པ་ར། ༡༧) ་མཚོའམ་ང་་ར། ༡༨) ་ཁང་་ས་མད། ༡༩) ་ཁང་་

ང་གནས་ཡོངས་གས་ཅན། ༢༠) ་ཁང་་དན་གར་དང་ོང་དཔོན། ༢༡) ་ཁང་འ་

དམག་ར་་ར་ཡོད་པ་ར། ༢༢) ་ཁང་ནང་ད་ོང་་ོབ་་བགས་གནང་ཡོད་པ་

ར། ༢༣) ་ཁང་ནང་་་་གས་ོན་ཡོད་པ་ར། ༢༤) ་ཁང་ཉམས་གསོ་་བ་བང་

ཡོད་པ་ར། ༢༥) ་ཁང་་གར་ཏོག་བཀལ་བ་ས་ན། ༢༦) ་ཁང་་ལོ་ས་བད་

བས་བཅས་ས་བཅད་ར་ག་་་ལས་་་ན།  
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ག་་་ཁང་ཆགས་ས་ས་གནས་་ོད། 

་ཡང་ད་ས་ནངས་པར་ག་་་ཁང་ར་ད་ཅན་ང་ཅན་ག་་ཡོད་་འ། ང་གསར་
10ོང་་ཆ་འོག་ག་ང་ད་འོག་11་མངའ་ངས་་ཆགས་ཡོདཔ་ན། ་ང་གསར་ལས་

གཞལམ་ང་ཁ་ག་འཝ་ད། ་ལོ་་ཊར་༡༩ ་ག་་ས་ཁར་ག་་འང་མ་ོབ་་ང་

མ་ཆགས་ཡོདཔ་དང་། ས་གནས་འ་ཁ་ལས་ན་་འགས་་་ལོ་་ཊར་༣ ་ག་་ས་ཁར་

ག་་ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་ཆགས་ཡོད་པ་་འདབས་། ན་བས་ཅན་་ག་་་

ཁང་འ་ཆགས་ཡོདཔ་ན།  

 

་ལ་དང་ག་། ་ལས་ག་་ར་ག་བ་མ་འཝ་ཡོད་པ་ང་དོན་་དད་པ། 

ན་ས་་་ཁ་ན་། ་མ་་གར་་ལ་ས་་ད་ན་ན་འ་ཡབ་ལ་པོ་ས་མཐར་

ད་བཏངམ་ད། འག་ལ་བད་་ཧ་ཤང་་ོན་ག ་བང་ང་གསར་ཆ་འོག་ག་ང་ད་

                                                
10 ང་གསར་ར་བ་ང་དོན་ཡང་། བོད་འག་ར་ང་་གདན་འན་བ་གམ་པ་འག་ན་ངག་དབང་ས་ལ་་ས་ང་བ་ཡོངས་འན་

ངག་་དབང་ག་(༡༥༡༧-༡༥༥༤) ་ལོ་༡༥༤༣ ཙམ་ག་་འག་ནང་གནས་གགས་དང་འལ་འོན་བས། མང་་ོགས་་ཡང་ོན་་ད་ོ་

ང་གསར་ོང་ཆགས་་ཡོད་ས་། ོ་་ཕག་མོ ་བྷ་ག་དང་མཁའ་འ་མ་འམ་་ཞབས་ས་ཡོདཔ་གགས་། བ་ཁང་ང་་ག་འ་དང་པ་

བཅགས། ་ལས་་ོབ་་ས་ཡང་བ་ཁང་དང་བགས་གནས་གག་ཁར་་མཚམས་ཁང་་ཤ་བབ་་གས་ཚན་གསརཔ་བམ་ག་་མ་

པ་་འ་ཡོདཔ་ལས། མང་་པ་་ས་ང་གསར་ར་འབོ་ོལ་དར་ག ང་ར་་འ་མང་་པ་ཁ་ད་ནང་གས་ཚན་་བ་ནམ་ལས། 

བད་་་མ་འ་ཀརོང་ (Krong) ན། ་ར་ཉམས་་ང་ (Trong) ར་དར་བ་འ་ག ལ་་ག་ས་་མ་ང་གསར་ར་་

ང་འ་ལ་ལས་ང་་ར་་ནོར་བ་ན་འམས་ན་པ་ལ་བཤད་་འ་མ་དད་པ་ོ་ན་པས། ག་་འབད་ར་བ་ན། གས་ཚན་་

ཀརོང་krong ར་བ་་འ་མང་་པ་ངག་གས་ག་ནམ་ལས། གས་ཚན་འ་དང་པ་ཆགས་པ་བས་ལས་རང་མང་པ་་ས་རང་་

ངག་གས་་ཐོག་ལས་ཀརོང་krong ར་འབོཝ་ན་པས། འ་ག་ཐོག་་འཝ་ད། ང་ར་ཀ་་ར་བཏགས་དང་ན་རོ་བཀལ་། བད་་

ཡང་དག་ཏོག་ཏོ་་ཐོནམ་བན་། ་མ་ང་ན་་འ་ལ་ལས་ང་་རཝ་ན་པ་ལ་བཤད་་འ་་འོས་འབབ་ན་པ་་མཚན་ག་

་ལས་མ་མཐོང་། ང་པ་ངག་གས་དང་ཡང་འལ་དཔ་འ་ཁག་། ང་་དོན་འ་ས་ད་ནང་ང་ར་་འ་ན་པས་ར་བ་པ་ན། 

འ་་ན་ན་འག། 
11 ང་གསར་ཆ་འོག་་ད་འོག་་ཡོད་་། བ་་ད་འོག  ང ་་ད་འོག  ག་ང་ད་འོག  ང་མལ་ད་འོག ར་ཕོག་ད་

འོག་་ན། ་མ་འབད་བ་ན། ད་འོག་བ་ལས་ད་ང་། ལ་ལས་ར་ག་ད་འོག་་ལོགས་་་བཏོན་་ད་འོག་་་བ་འ་

བགས་ག  ཡོངས་གས་་ད་འོག་ར་ག་བ་་་འ་ོལ་ཡོད་ང་། དག་ག་དང་འལ་བ་ན། ད་འོག་ར་འ་དཔ་ཡོད་་་

ཡང་། པོ་ར་ོང་ཁ་བད་་ར་་ས་ང་། དོན་་མ་་ད་པོ་ར་ར་ལོ་ན་ས་པ་ཉམས་ོང་ཅན་ག་་བ་ོག་འོག་་གནས་པ་

གས་ཚན་་་ད་འོག་ར་བ་ན། ངས་ཁ་་ཡང་པོ་་ gadpo ར་ད་ས་འག་་་གདངས་གསལ་ཏོག་ཏོ་་ཐོན་་ཡོད།  
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འོག་ནང་། ལ་ས་་ད་ན་ན་ས་་དང་ག་ན་པ་གནང་བ་ས་གནས་། ་ལ་

དང་། ག་ལ། ར་ང་་་དར་ཡོད་ང་། ལ་ལས་་ར་ཉམས་་ག་་དང་གས་

གསར ་་ར་ག ར་་་བ་་འག  འ་བམ་་ས་སམ་་ན་པ་གནང་ས་ག་་

པ་ག་དང་། ན་གག་ན་པ་གནང་ས་་ན་་ར་ང་་ར་ཉམས་་ང་་ར་་་

གག་ལས་བཝ་ད་འ་ཆགས་ཏོག་ཏོ་ག་ཡང་འག  ད་ང་བ་ས་ད་འོག་ནང་་ང་ཐང་

ཏོག་ང་་ཁང་འ་ཡང་ལཔོ་་ད་ན་ན་ས་བངས་གནང་པ་ར་ལས་བཤད་་འག 

་འབདཝ་ད། དང་པ་་ལ་ས་་ད་ན་ན་འ་་གར་མངའ་ངས་ག་་་ལཔོ་ནམ་

དང་། ས་རབས་ནམ་་ན་ན་་ར་ལས་ཁ་གསལ་ན་འག། 

གས་པ་་ལ་ས་་མ་ཐར་འ་བོད་དང ་འག ་ལས་བོད་་ནང་པ་ས་དར་བ་ས་

གནས་གཞན་ཁ་ལས་ཕར་ཡོངས་གས་་ཡོདཔ་མ་གཏོགས། ་གར་ནང་་ལོ་་ཤ་་ང་ད་

ཆ་བ་་་་བལ་་འབད་ང་། མ་ཐར་འ་་ར་ལས་ར་ཙམ་ག་ཡང་མ་ཝ་ལས། 

ཡོངས་གས་ཡོདཔ་དང་དཔ་་ར་ལས་འ་་རང་་ད་པས། ་མ་ཚད་མཇལ་་ཡོད་པ་

མ་ཐར་ཡང་་གར་་ད་ཐོག་ལས་བར་བརཝ་ག་ན་པར་བོད་ད་ཐོག་་ས་སཝ་

ག་ན་པས།  

་མཚན་་འབདཝ་ལས་བན། མ་ཐར་འ་་མ་དས་་ང་ཡོད་་ག་་མ་ཐར་ན་ན། 

ཡང་ན་ང་བཅས་་་་ད་་ས་་ན་བས་འག་ ་་དོན་ལས། མ་མཁས་པ་་ས་

ན་ང་་ལོ་ས་ན་པར་་མས་་བསམ་པ་དང་མནམ་་དམ་པ་ས་་འལ་གཏམ་

དང་། ས་་ཉམས་ན་དང་འལ་བ་ཡོད་་་ལོ་ས་གསར་ོམ་མང་་མཇལ་་ཡོདཔ་བམ་

། ་་ད་་ན་པ་བཏང་་་ོ་བ་དང་དང་འདོད།  ་ལས་ོ་ོབས་བད་བག་་་དོན་

ལས། མ་མཁས་པ་ག་ས་ན་པ་གཏང་་་ཐོགས་ཆགས་ག་་ཡང་ད་པ་ཡོན་ཏན་མངའ་

བ་ས་ལ་་ད་ན་ན་་མ་ཐར་ག་ོག་ོམ་གནང་གནངམ་ན་ན་ར་ཡང་མནོཝ་མས། 

ན་ང་མཐའ་ག་་་་ན་ར་་་ད།  
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ག་མ་ག་འབད། ལ་ས་་ད་ན་ན་ར་་་འ་་མ་དས་་ང་ཡོད་་ག་ན་

པ་དབང་་བཏང ་ང་། འག་ལ་བད་་ཧ་ཤང་་ོན་་ང་གསར་ལས་ར་ོན་ཡོད་པ་

ར་ལས་ངས་ན་་ལོ་ས་ངམ་་ནང་ཁ་གསལ་བད་་ད་པར་ཁ་ན་ངམ་ག་་

ཡོདཔ་ན་པས། ར་བཏང་ཁ་ན་འ་་བན་པ་དང་་བན་པ་ཆ་གས་ཆ་ར་ཡོད་པ་ར་

ག་པ་མ་དོད་ཅན་ག་ར་ས་ སཔ་ལས། ཁ་ན་འ་་ཡང་མཐའ་ག་་བན་པ་དང་ད་

ས་བད་་གས་པས། ད་འབད་བ་ན། ལ་ས་ོན་པ་ས་ོགས་ག་་ངས་ན་ན་་

ཁ་ན་་ཡང་འ་མ་འཝ་་ཤ་ག་་་ཡོད་པ་ལས་བན་་ས་གནས་ཡང་ས་གཏན་ག་་

ན་འག  ་མཚན་་འབདཝ་ལས་བན། ས་ལ་་ད་ན་ན་འ་ང་གསར་་ས་

གནས་འ་ཁ་ལས་ར་ས་གཏན་་ོན་ཡོདཔ་དང་དཔ་་དོགས་པ་་བ་ག་ག་ལས། 

ངས་ན་་ལོ་ས་དང་་མཚན་ཡང ་དག་ག་ག་་ཡང་མ་མཐོང་་འ་ས། ་མ་་ལ་ར་

་འ་ལ་ལས་ག་་ར་བ་བ་ན་ར་་འ་ཡང་བ་ཆ་བ་རང་ཏན་ཏན་ག་་ཆ་འག་

བ་་གས་པས་ར་་་ན།  

ན་ང་། ཚད་མ་མ་འལ་ལས། མ་མཐོང་ར་ན་ད་པ་ན། །12  

ར་གངས་དོ་བམ་། དས་པོ ་གནས་ལ་ག་་རང་ན་ང་། ང་ས་མ་མཐོང་བ་དང་མ་

ཝ་ཙམ་ག་ས་ད་པ་དང་ནམ་་བབ་་གས་་འ་ས། ལ་ས་་ད་ན་ན་

འ་ཡང་ང་གསར་ཆ་འོག་ལས་ར་མཐའ་ག་་མ་ོན་ར་་་དཔ་དང་། ཁ་གཏམ་ལས་

ལོགས་་ཆ་བཞག་བབ་པ་ངས་ན་་ལོ་ས་ག་མ་ཐོབ་པ་ལས་བན། ོན་ག་ར་ཡང་

་་་འོས་འབབ་ག་མ་མཐོང་། ་འབདཝ་ད། དད་པ་གཏང་དཔ་ག་ག་་ཡོད་ར་བ་ན། 

ས་རབས་སོ་བ་པ་ནང་་ས་རབས་ད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་་ས་པ་རབས་13དང་ལ་

ས་་ད་ན་ན་་མ་ཐར་གས་ཆ་འ་་ག་་མཇལཝ་ལས། ་གས་གག་དང་སོ་སོ་

ན་ན་་ར་ལས་དད་དཔ་འག། 

                                                
12 ོབ་དཔོན་ས་གས། ཚད་མ་མ་འལ། ཚད་བ་། གས་བཅད། ་ག་པ།  
13 ོབ་དཔོན་དཔའ་བོ། ས་པ་རབས་་ད། ཤོག ༧༣-༩༦། བོད་གང་ས་ག་དཔར་ཁང་། ༢༠༠༠།  
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ག་་་ན་ང་། ད་ས་ནངས་པ་ཡོངས་གས་་དར་བ་ག་་་སོང་་ཡོད་ག་ར་བ་ན། 

ད་ས་ནངས་པར་ཡོངས་གས་་ག་་ར་བ་ག་བ་་དར་བ་སོང་ག  ་མཁན་་

རབས་༧ པ་ངག་དབང་འན་ལས་་མ་ཐར་ནང་། ག་་དན་པ་14ར་མཇལཝ་མས། འག་

གསལ་བ་ན་་ནང་་ཡང་། མང་་ག་་་ཁང་ཐོག་གས་མ་གསར་བངས།15 ར་བད་

ག  ན་ང་གས་་ན་གཞོན་བར་གམ་ག་་འ་ང་། ག་་ར་བཏགས་ད་པ་ར་

ངས་དང་ལོ་ས་ར་ག་་ཡང་བ་་ན་འག ་འབདཝ་ད། ལ་ས་བན་འན་རབ་

ས་་མ་ཐར་ནང་འབད་བ་ན། མང་ང་ག་་་ཁང་16ར་ལ་མ ་ག་་བད་ག ་

་ང་ས་བ་དད་ག་འབད་བཝ་ད། ག་་་གས་ཚན་འ་ཆགས་ས་མཐོ་ཚད་ལས་

འབད་བ་ན། གས་ས་དང་བས་ང་ཁང་གས་་ག་་་་ར ་ང་འ་ོ་ཏོ་་ཆགས་

ཡོད་་འ་ས་ག་་ར་བ་ན་མས། ་འབདཝ་ལས་བན། ག་་ར་་འ་ཀཝ་དང་

མ་པ་ར་བ་ང་བམ་། ་མཚན་ག་་ཡང་བ་་ད་པ་འདོད་ལ་་ང་ན་ར་་

གས་བད་་ག་་ར་བ་ན་མ་གཏོགས། ཝ་་བལ་ར་ཅན་ར་ང་བཏགས་ད་པ་

་བཤད་་ཡོདཔ་བམ་མ་ས་བ་་ང་ག་ན་ར་བ་ན། ག་་ར་བ་ག་བ་འ་

རང་འོས་འབབ་མཐོང་མས། ་འབདཝ་ད། གང་་ག་ཆ་སོགས་ནང་ག་་ར་འ་ོལ་དར་

བ་འཝ་དང་བན། ང་ས་ཡང་འོག་ལས་མར་ག་་ར་བད་ཡོདཔ་ན།  

 

 

 

 

 

                                                
14 ་་ན་ན་་གང་འམ། ཁ་པ། ་ངག་དབང་འན་ལས་་མ་ཐར་ལ་ས་་དག་འ་ང་བས་པ། ཤོག ༢༩༠། ང་༣ པ། 

ལ་བན་གང་རབས་ཉམས་གསོ།  
15 ོབ་དཔོན་པ་་དབང་། འག་གསལ་བ་ན་། ཤོག ༢༣༠། ༢༠༠༤། 
16 ་ངག་དབང་ན་བ། ལ་ས་བན་འན་རབ་ས་་མ་ཐར། ཤོག ༡༤༥ ། ༢༠༠༥།  
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ག་་ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་ར་བ་ག་་་དོན་བཤད་པ། 

 

ར་བཏང་ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་ཆགས་ས་ས་གནས་འ་ང་བད་དོན་དང་འལ་་ག་

་ར་འ་དཔ་ན་ང་། ག་་ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་ར་བ་བས། ག་་ར་

འ་ད་པ་ར་ངས་ག་་ན་ན་ར་བ་ན། ་ངག་དབང་འན་ལས་་མ་ཐར་དང་འག་

གསལ་བ་ན་་ནང་་ག་་ར་ཐོན་་འ་་ངས་གགས་། ག་བ་ག་་ར་

བཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད། དོན་་ཆ་ལས་འབད་ང་། བོད་་ར་ོལ་བོན་གས་འ་བོད་་ནང་ས་

དང་་ད་དར་ས་ལ་་མས་གས་དང་མཉམ་བས་འབདཝ་ལས། ར་མགས་་བ་། 

དཔའ་གམ་་བ་ག  དཔའ་ལ་་བ་། ོབས་གས་་བ་ང་། ངར་ད་་བ་འག་

ར་བ་ོལ་ཡོད་དོ་བམ་། ་ཁ་མ་པ་་་དང་ག་ང་ང་འག་་མས་ཅན་་

གགས་་ཡོད་ང་། དོན་་མ་་དས་ོགས་་ད་་་མག་ལ་པོ་བྷ་ལ་ཧ་དང་། ཤར་

ོགས་་ད་་ང་ང་ག་་རལ་པ་ཅན། ོ་ོགས་་ད་་ག་འག་ཟངས་་མ་བ་

ཅན། བ་ོགས་་ད་་་ག་ཚལ་་ག་་ཅན། ང་ོགས་་ད་་ང་ན་ནོར་་

ཐོར་གས་ཅན་ན་པ་ར་ལས་གསལ་དོ་བམ།17 འ་་ང་་དར་བ་ད་་་བ་་

                                                
17 ག་འན་ན་པོ་རོལ་པ་ོ་། ང་་ཡར་བད་བསངས་མད། དཔལ་ན་འག་གས་་ཞལ་འདོན་ོགས་བབས་ང་བ་བད་པ་

ལམ་བཟང་། ཤོག ༡༩༣། ་མ་བཤད་། ༢༠༠༥།  
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གས་ོལ་དར་ཡོདཔ་ལས་བན། ོབ་མ་་་ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་ནང་ད་ཆ་བ་བ་

ང་། ལོ་་ཞག་ས་་ང་་ཉམས་ད་་ང་བར་དབང་ཐང་ང་ལས་ང་་འལ་། ནད་

དང་གནོད་པ་ན་ངན་་གས་་་འང་ང་། མ་གང་དང་་ལོ ་དབང་་ཡང་མ་སོང་

བར། རང་་་བར་མ་བ་ས་ཡོན་ཏན་འ་མཐར་ནམ་་བ་གས་་་བ་ར་། ད་

་ན་པོ་འགས་་ང་བ་་འོད་་་འོ་བ་་ག་ཚལ་་ག་་་མོ་ཅན་་མས་ཅན་

ག་་མ་པ་ཅན་་ལ་། ོབ་་འ་ནང་བགས་ཡོད་པ་ན་འལ་་བ་མཚོན་ག་

དང་། ག་འ་གཅན་གཟན་་་ལ་ལས། འགས་པ་དང་ཉམ་ང་བ་ད་པ་ད་ས་ན་ང་། 

་ས་གས་ཤོམ་ཡོད་་ག་ན་པ་ཁར། མངས་ལ་དང་ོབས་གས་ལས་འབད་ང་

ོམ་ཡོདཔ་ལས། འ་་མཝ་དང་ང ་ལག་་ར་ཞ་ས། མས་ཅན་གཞན་་འཇམ་ཏོག་ཏོ་

་ལ་ས་གནོན་གས་དོ་བམ་། ་་ོབ་མ་་ཡང་ོབ་་ཚང་་ས་གནས་ག་་འ་ང་། 

་་་ག་་་་་ོད་བཟང་མ་མ་ཡོད་པ་ཁར། ནང་་ཡོན་ཏན་དང་བསམ་པ་མས་

བད་་ཐད་ལས་འབད་ང་། འན་་དཔ་ག་ན་ ་དཔའ་མས་དང་འན་་འབད་བ་ཕ་

རོལ་པོ ་ལ་བ་ངནམ་་་ལ་ས་གནོན་གས་པ་ོབས་པ་བད་་ན་འལ་་བ་

མཚོན་་ཡང་དགས་།  ག་་ར་བདཔ་ན་པས།  

  

ང་ཅན་་ཁང་ར་་ད་་གནས་དོན། 

་ཁང་་མཚན་་མ་། གསང་གས་ས་ང་ར་་དོ་ཡོད་ང་། ཡོངས་གས་་ག་་་

ཁང་ར་དར་བ་སོང་ག ་འབདཝ་ད། གས་་་ས་འབད་བ་ན། ང་ཅན་་ཁང་ར་

ཝ་ན་པས། ་་བཏགས་དས་པ་ར་ངས་འ་ཡང་། ང་ར་་་ངས་ཁ18་ལས་འབད་

                                                
18 ད་ས་ནངས་པར་ཡོངས་གས་་ངས་ཁ་ར་བད་་་་བ་་ཡོད་ང་། ོབ་དཔོན་པ་་དབང་ས་ར་བ་འག་གསལ་བ་ན་

་བ་ངས་༡༧༩ ནང་། འཁན་ས་མ་གམ་ར་འཁན་ས་་འག  ་བམ་༡༩༨༦ ལོར་པར་་བན་པ་འག་དཀར་པོ ་བ་

ངས་༡༡༤ ནང་འབད་ང་། འཁན་གས་མ་གམ་ར་ས་ག  ་བམ Goerge Van Drem ས་ོགས་བགས་གནང་པ་

Languages of the Greater Himalayan Region  ་བ་ངས་༡༩ ནང་། Khengkha is often spelt འཁན་ཁ་  

or  ན་ཁ་, but the more phonetic spelling ངས་ཁ་ is preferred. ར་་་ས་ག  ་འབདཝ་ད། ག་ཊར་་
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བ་ན། ་་ང་དང་། ཅན་ར་་འ་ཡོད་པ་དོན་ན་པས། ད་འབད་བ་ན། ་གཔོ་་

་་ཅན་དང་། ད་གས་ཅན་་ང་ཅན་ར་བ་དོ་བམ་ག་ན། ་ཁང་་་འདབས་་

་ང་ག་འལ་་ཆགས་ཡོད་་འ་ས་ས་གནས་་ང་་ཡང་ང་ཅན་ར་་ང་ཡོད་པ་ས་

གནས་ར་བ་དོན་ནམ་ལས། ་ཁང་་གཡོན་ཁ་ག་་ཡོད་པ་མ་ང་པ་གམ་་ང་

ཅན་་ས་གནས་་ཆགས་་ཡོད་་་ས། ང་ཅནཔ་ར་བ་ན་ང་། ང་་་ར་ཉམས་

་(ང་པ་) ར་འབོཔ་ན་མས། ་བམ་་་ང་་ག་་ཡོད་པ་ཐང་་་ང་་ང་

ཅན་ང་ར་བ་དོ་ཡོདཔ་ལས་བན། ང་ཅན་་ས་གནས་འ ་ཁ་་ཆགས་་ཡོད་པ་་ཁང་་

་མཚན་་ཡང་ང་ཅན་་ཁང་ར་ཝ་ནམ་་་ཚོམ་རང་་ད་པས།  

ས་ད་ནང་འབད་ང་། ་་ང་་ང་ཀ་19ར་བ་་ཡོད་ང་། ངས་ཁ་་འང་་་་

གདངས་་་ཐོན་པར་ང་ར་བ་བད་་ཐོནམ་ན། ད་འབད་བ་ན། མ་ཐང ་ང་་

འབར་མཚོ་ར་བ་ང20་ཡང་་ང་འལ་བ་མཚོ་ག་་བ་དོ་བམ་ན། ཅན་ར་་འ་

་ས་ད་ནང་འབད་ང་། གར་ཅན། ཡོན་ཏན་ཅན་ར་ཡོད་པ་དོན་ོན་དོ་ཡོདཔ་ལས། ད་

ོ ་བར་ན་ཡང་གས་་་ས་ང་ཅན་་ཁང་ར་རང་ཝ་མ་གཏོགས། ག་་་ཁང་ར་་

སར་མ་པ་ལས་མ་  ན་ང་་་་ས་འབད་བ་ན། ག་་་ཁང་ར་་་་ཡོངས་

གས་ཅན་ག་་ར་སོང་ག  ་་ར་སོང་པ་་མཚན་ག་་་བན་་ན་ན་ར་བ་ན། 

ག་་གས་ཚན་ནང་་ས་གནས་སོ་སོ ་ར་ང་སོ་སོ་་ཡོད་་ད་འབད་བ་ན། ་ཁང་

ཆགས་ས་ས་གནས་འ་་ང་ཅན་དང་། འ་་ག་་ཤོག་གཤོངས། ་ཁང་་གཡས་འོག་་

་ད་བཀལ། ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་ཆགས་ས་་ལ་་ང་། ོབ་ག་་ཉལ་ཁང་ཆགས་

                                                                                                                      
གར་ོ་་ས་ངས་ཁ་ར་ལས་བ་འཚོལ་གནང་་ོམ་ཤོག་་མཚན་ང་། Hen Kha: A Dialect of Mangde Valley 

in Bhutan ་་ན་ཁ་ར་བད་གནངམ་མ་ཚད། ོམ་ནང་་ཡང་། “The name Hen Kha, or ‘early language’, 

suggests that it may have preceded other languages.”  Journal of Bhutan Studies, volume 24, 

summer 2011 pg.72  ་ནང་བད་དོ་བམ་འབད་བ་ན། དོན་་མ་་ངས་ཁ་ར་ན་པར་ན་ཁ་ར་་་ནམ་ད། དོན་ཡང་་མ་

ཁ་ར་ཁ་ད་གཞན་ལས་ཡང་་མ་དར་དརཝ་བམ་ག་འོང་་འག་ར་བཤད་ག། 
19 ང་ཀ་ར་་འ། དན་ད་ནང་འབད་བ་ན། pool, pond ར ་བ་དོན་་འག་མས།  
20 ང་་འབར་མཚོ་ར་བ་ག་བ་་ང་ར་འག་དཀར་པོ ་བ་ངས་༡༦༣། ༡༩༨༦ ལོར་དཔར་་བན་པ་ནང་གསལ།  
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ས་་ར་ས་ར་བ་མས། ་བམ་་མ་ང་། ་ོང་། ཏང་སོང་ར་་་འབོ་་ཡོད་ང་། ་

་ག་ར་་་ང་་ག་་ར་ཡོངས་གས་་ཡོད་་་ས། གས་ཚན་་་ང་ལས་་

ངས་་ག་་་ཁང་ར་ཝ་ན་པས། ང་་ར་ལས་་འོག་ལས་མར་ལོགས་་་རང་ས་

་ཡོད། 

 

་ཁང་་ཆགས་རབས་དས། 

་ཡང་ག་་་ཁང་འ་ང་གསར་ས་འར་རབ་བན་ ་་འམ་དཔོན་ོབ་གས་པ་ནས་

ང་པ21 ་ས་རབ་ན་བ་ར་བ་ས་ན་དམ་པ་ག་ས་་ལོ་༡༦༨༠ ལོར་བངས་གནང་

ག  ་ས་་་བངས་ད་་་མཚན་ག་་ན་ན་ར་བ་ན། ར་ན་ངས་འག་

ལ་ཁབ་འ་་བན་ད་དང་། ་ལས་གས་ོགས་འ་ནང་ོད་པ་་ར་་ས་་གསོན་

གས་ཀ་བས་གནས་་ས་དང་། ་་ནང་ལས་ཡང་ང་རང་་ས་གས་བ་གང་དང་དམ་

ག་ད་ད་ན་པ་ས་་དཔོན་ོབ་དང་པ་ས་ལ་་འར་བན་པ་22 དངས་ོགས་

                                                
21 ནས་ང་པ་ས་རབ་ན་བ་མག་། བོད་ལས་འག་་ོན་་ཞབས་ང་་དས་ོབ་ག་ན་པས། དཔོན་ོབ་དང་པ་མག་་ད་

གམ་པ་་ཐོག་་འོནམ་ད། ང་ང་གསར་དཔོན་ོབ་གས་པ་་གནས་་བས་ག  ོབ་དཔོན་པ་་དབང་ས་ར་བ་འག་

ལ་རབས་ནང་་འབད་བ་ན། ནས་ང་པ་ར་བད་ག ་བམ་། ་ངག་དབང་ན་བ་ས་མཛད་པ་ལ་ས་བན་འན་རབ་ས་་

མ་ཐར་ནང་ཡང་། ས་འར་རབ་བན་་་་ནས་ང་པ་ར་བད་་ཡོད་ང་། ང་གསར་མ་འཇམ་དཔལ་ས་མདོར་བས་་ས་པ་

ག་་་ཁང་་ཆགས་རབས་ནང་། གནས་ང་པ་ར་བད་ག འག་དཀར་པོ ་ནང་འབད་བ་ན། ནམ་ང་པ་ར་བད་ག  ན་ང་

ནས་ང་ར་བ་ག་བ་འ་རང་འཐད་། མ་ང་བོད་་ས་གནས་ནས་ང་ར་ས་ལས་ནམ་ད། པ་་བདག་་ད་འབད་ར་་ནས་ང་

པ་ར་ཝ་ན་ར་མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ་མག་ས་གངས།  
22 ས་ལ་་འར་བན་པའམ་མཚན་གཞན་དམ་ས་ན་བ་མག་།  (༡༦༡༣ ༡༦༨༠) ་ལོ་༡༦༡༣ ལོར་བོད་ན་འད་་་འངས་

ང་། ་གཞོན་་ལས་ཡོངས་འན་་ཞབས་འང་་གས་ར་ོར་་ད་འན་་ར་གས། ་ལས་མ་པས་ད་མཛད་་ག་འགན་

བས་ས་་ད་ད་མཛད་ས་་མ་དངས་གཏད་བན། ང་གསར་ས་་་འམ་དཔོན་ོབ་དང་པ ་་སར་བས། ་བས་ང་

གསར་ོང་་བད་མཛད་་ན་ཡང་་ཤ་ག་བངས། ་ལས་མ་མ་ས་ོ་་དང་ད་མཛད་དམ་ས་རབ་ས་སོགས་་དང་གས་་

བན་་མ་བན་་དཀར་གལ་ལ་ོང་། ན་་ོང་། བས་གཡང་་ོང་། གཞོང་ར་ོང་། བས་ང་ོང་། གཞལ་ད་ང་ོང་

བཅས་ོང་ག་ན་དང་བན་པར་བཅས་པ་བངས་པ་མཛད་ས་་བ་་བན། ང་དམ་ས་ལ་མཚན་ས་་ད་གས་པ་བན་འན་

འག་་གགས་པ་ལ་ཚབ་་ས་ལ་་འར་བན་པ་མག་ང་གསར་དཔོན་ོབ་ལས་་ད་གམ་པ་ར་་ལོ་༡༦༦༧ ལོར་བས་

གནང་ག ་ལས་་ལོ་༡༦༨༠ བར་ན་ལོ་ངས་༡༣ ང་བན་ད་་དོན་བས་ན་བངས་། ལོ་་་་པ་ས་༢༠ ་དང་ངས་༦༨ 

ཐོག་་་བར་གགས་ག།  
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་དོན་ལས་དགས་་བངས་བངསཔ་ན་པས། ་་ངས་ང་ག་་ཡོདཔ་ོ་ར་བ་ན། 

འག་གསལ་བ་ན་་ནང་། གང་ནས་དངས་ོགས་བཀའ་འར་་པོད་་ཚང་བར་

བངས་པ་དང་། ས་་་་ནས་ང་པ་ས་རབ་ན་བ་ས་མང་་ག་་་ཁང་ཐོག་

གས་མ་གསར་བངས། གང་་ཙན་དན་དཀར་དམར་་་ལས་དན་མ་མད་ན ་དང་མ་

ལ་མད་ན་ལ་སོགས་པ་་གང་གས་ན་མང་་བངས་སོ།།23 ར་བད་པ་ངས་ང་

ཡོདཔ་ན། བངས་ལོ་འབད་བ་ན། ང་གསར་མ་འཇམ་དཔལ་ས་རང་གས་རབ་ང་༡༡ 

པ་གནམ་ལོ་གས་ཕག་དང་། ་ལོ་༡༦༧༡ ཙམ་ག་་བངས་བ་ང་བ་ར་བད་་ཡོད་

ང་། བ་དད་འབད་བ་བ་ན། ང་གསར་དཔོན་ོབ་དང་པ་ས་ལ་་འར་བན་པ་

མག་་ལོ་༡༦༦༧ ལོར་་ད་གམ་པ་་ཐོག་་བས་། ་ལོ་༡༦༨༠ བར་་ལོ་༡༣ ང་

ལ་ད་ས་བན་་བངས་་ལོ་་ཝ་་པ་ནང་་དངས་པ་གཞན་དོན་་གགས་པ་

ལ་འག་་ལ་རབས24་་ནང་གསལ་་་འབད་བད་ཡོདཔ་བན་། ལ་ས་བན་

འན་རབ་ས་་མ་ཐར་ནང་་ཡང་། བས་་ནས་ར་མ་འངས་པར་ས་ང་བ་བར་

གགས་པ་་ད་་དངས་ོགས་་་བར་དགས་པ་གང་་བཀའ་འར་རོ་ག་་པོད་་

ཚང་བར་བངས་པ་དང་། ་བན ་ས་འར་རབ་བན་་་་ནས་ང་པ་་ད་་པ་ནམ་

གགས་་རང་ལ་དམ་ག་ན་་གཙང་བར་དངས། ང་པར་ནང་་བས་་བཟང་པོ་ལ་། 

མང་ང་ག་་་ཁང་གསར་འབས་གནང་།25 ར་མཇལཝ་མས། ་མཚན་་ལས་བན་མདོར་

བས་་་བ་ན། ས་ལ་་འར་བན་པ་མག་་ལོ་༡༦༨༠ ལོ ་ཝ་་པ་ནང་་

གགས་པ་ར་ལོ་ས་་ནང་གསལ་བ་ཁ་། ་གགས་པ་ལོ་་རང་་དངས་ོགས་་

དོན་ལས་ག་་་ཁང་འ་ཡང་ནས་ང་པ་ས་བངས་བངསཔ་ན་མ་ར། ངས་ན་་

ལོ་ས་ནང་ཐོན་་ཡོདཔ་ང་་བད་དོ་བམ་ནམ་ལས་བན། ག་་་ཁང་་་ལོ་༡༦༨༠ 

                                                
23 ོབ་དཔོན་པ་་དབང་། འག་གསལ་བ་ན་། ཤོག་ངས་༢༣༠། ༢༠༠༤།  
24 ་ད་འན་ན་ན་་ོ་འག་ས་འང་དང་། ོབ་དཔོན་པ་་དབང་་འག་གསལ་བ་ན་། འག་གང་ས་ག་ན་ཚོགས་

ས་༡༩༨༤ ལོར་པར་་བན་པ་འག་་ལོ་ས་་ད་་རབས་དང་ལ་རབས་་ནང་གསལཝ་མས།  
25 ་ངག་དབང་ན་བ། ལ་ས་བན་འན་རབ་ས་་མ་ཐར། ཤོག༡༤༥། ་མ་་ད་ན་ཁང་། ༢༠༠༥།  
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ལོར་བངས་བངསཔ་ས་བན་ནམ་ཐག་བཅད་་བ་གས་པས། ཝ་དང་ས་ངས་་

ཐད་ལས་འབདན་ཏན་ཏན་ག་་་ན་འག། 
 

ཡང་ག་་ན་རབས་་ས་ཁ་ན་་བཤད་ོལ་ཡོད་་་བད་པ་ན། 

་ཁང་་ཐོག་མར་གར་ོན་ན་པོ་པ་ང་པ་26མག་ས་གནམ་དན་་ག་འམ་་གང་

ཙམ་ག་ག་བཏབ་གནང་། ར་མ་ཐང་་འོནམ་ད། ང་གསར་དཔོན་ོབ་གས་པ་ས་

་་ཐོག་་་ཁང་འོ་མད་་བངས་བངསཔ་ན་ར་བཤད་་ག་དང་། ཡང་པ་ང་

པས་༡༦༦༧ ལོར་ག་་་ཁང་་ག་བཏབ་ནམ་ལས། ར་གདན་ས་བང་་བགས་པ་

བས་དཔོན་ོབ་གས་པ་ས་པ་ང་པ་མག་་ས་གནས་་ལས་ས་ོགས་གཞན་་འོན་

དཔ་་ཝ་ལས། པ་ང་པ་མག་ས་ད་རང་བ་ན་ང་་འ་མ་པ་ཡོད་ར་གངས་།  

ས་གནས་་་གདན་ས་ཆགས་པ་ང་བན་མ་བབ་པར་གགས་་བས་་་བས་་ོནམ་

ལས། མ་ང་ར་ས་ས་གནས་་ཁ་་ང་བན་བབ་། ར་གདན་ས་བངས་པ་མཚན་་

ཡང་མ་ང་་ཁང་ར་བཏགས་བཏགསཔ་ན་པས་ར་ན་རབས་་ས་བ་་འག། 
 

 

 

 

                                                
26 པ་ང་པ་མག་། (༡༤༥༠ - ༡༥༢༡) མ་ཐང་ལ་བ་་ང་་ཡབ་ོས་གས་དོན་བ་དང་མ་འོག་མོ་པ་ལ་མ་གས་་ས་་

་འངས། མ་ཐང་ང་་འབར་མཚོ་ལས་གར་བས་བས། ་མས་ལོག་་འབད་་བད་་ལ་པ་ན་ར་བ་ད། པ་ང་པས་ག་

་མར་་བམས་་ང་བད་ལ་ན་པ་ན་མཚོ ་ནང་་་བར་ཤོག གར་ོན་ཚད་ན་ན་ན་མར་་་ཡང་མ་་བར་ཐོན་པར་ཤོག་ག་ར་

དམོད་བོར་ནམ་ལས། མཚོ་ནང་་མངས་་ཐོད་པ་ཁ་ར་གག་དང་ོན་པ་་གག་མཆན་འོག་་བགས་་མར་་ཡང་མ་་བར་ཐོནམ་ད་

། ་ཁ་་འཛོམས་པ་་་ད་ས་དད་པ་ས་་གར་ོན་པ་ང་པ་ར་བོད་དང་འག་་དར་བ་སོང་ནམ་ལས། གར་ས་ས་

ོགས་ཐམས་ཅད་་བ་་འ་དོན་་ན་ང་ག གར་བཏོན་མག་ས་གདན་ས་གཙོ་བོ་པ་ང་། བམ་ན་ན་བ་ད་ང་། ང་མཁར་

བ་ན་ང་། གཙང་ང་་ན་ང་། ར་་བས་བན་ས་ང་། མ་ཐང་གཏམས་ང་ན་བ་ས་འར་ང་སོགས་དན་གནས་དང་

གག་ལག་ཁང་་ཤ་བངས་། ལ་བ་བན་པ་དར་ས་་མཛད་། དང་ལོ་༧༢ ་་་བར་གགས་པ་ར་པད་ང་་ལོ་ས་ང་

གཏམ་ནང་གསལ། པ་ང་པ་མག་ོན་པ་ལས་ར་པད་ང་ཡབ་ས་གམ་ར་བ་ཐ་ད་ཡང་དར་ག པད་ང་ཡབ་ས་གམ་། པ་

ང་པ་མག་དང་། གས་ས་ང་མས་་བ་ལ་མཚན།  ་ལས་གང་ས་པ་འན་ལས་བཅས་ན་པས།  
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དོགས་ལ་ག་་བ་ན།  

ར་བཏང་མ་ང་་ཁང་ར་མཚན་བཏགས་ལ་འ་ཆགས་ཏོག་ཏོ་འ་་བཝ་ད། ་་

ནམ་འོང་་བམ་མ་མཐོང་ང་ག་ཤར་་ཡོད་ང་། ལོ་ངས་་ས་ཚོད་དང་འལ་་བ་

བ་ན། ་ལས་རང་་མན་པས། པ་ང་པ་མག་་་ལོ་༡༤༤༠ ལས་༡༥༢༡ ན་དང་

ངས་༧༢ ཙམ་བགས་ཡོདཔ་ལས། ་ལོ་༡༦༦༧ ལོར་པ་ང་པས་ག་བཏབ་ག་ར་བ་

ོ་་་ངས་དང་བད་ག་་འག  ་མཚན་ག་་འབད ་ར་བ་ན། ་བས་པ་ང་པ་

མག་དངས་པ་ོགས་་ལོ་ངས་༡༤༦ ་ག་ཡར་སོང་ག དོ་ང་དཔོན་ོབ་་ཐད་ཁ་་

ོདཔ་ད། ༧ཞབས་ང་ན་པོ་་ས་ཤར་ོགས་་ལ་ཁམས་དབང་་བ་བ་ན་འལ་

གགས་། ས་ལ་་འར་བན་པ་མག་། ང་གསར་་ཡབ་ས་ངག་་དབང་ག་དང་

་ཕམ་བན་པ་་མ་་ས་ག་བཏབ་གནང་བ་ས་གནས་་ཁར་ང་བངས་ད་པ་བཀའ་

གནངམ་ར་། ་ལོ་༡༦༤༤ ལོར་ོང་བངས་་མཚན་ཡང་ས་འར་རབ་བན་་ར་གནང་

ཡོདཔ་དང་། ་ལས་ོང་་་་འམ་དཔོན་ོབ་ཡང་་རང་ས་མཛད་གནང་ག  ་ལས་་

ལོ་༡༦༦༧ ལོར་དཔོན་ོབ་ལས་་ད་གམ་པ་་་འོནམ་ད། དཔོན་ོབ་གས་པ་་

གནས་་ནས་ང་པ་ས་རབ་ན་བ་་གནང་གནངམ་ན་པས།  

པ་ང་པ་མག་་གགས་་ལོ་ངས་༡༤༦ ཙམ་་ལ་་ནས་ང་པ་དཔོན་ོབ་གས་པ་

་གནས་་ོན་ག ་ལས་་ལོ་༡༦༨༠ ལོར་ས་ལ་་འར་བན་པ་དངས་པ་ོགས་པ་

དངས་ོགས་་དགས་། ག་་་ཁང་་བངས་བངསཔ་ནམ་ལས། བར་ན་ལོ་ངས་

༡༥༩ ཙམ་གག་་ད་པར་ཡོད་་འ་ས་པ་ང་པས་ག་བཏབ་། ནས་ང་པ་་ད་རང་

བ་ན་ང་་འ་མ་པ་ཡོད་ར་གངས་འག་ར་བ་ལོ་ས་ཡང་བན་པ་ག་དང་། ཆ་འག་

བ་གས་པ་་མཚན་ག་ག་་ཡང་མ་མཐོང་། ་འབད་་་ས། མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་

མཚོ་མག་ས་ཡང་། ག་་་ཁང་་དཔོན་ོབ་གས་པ་རང་ས་རང་ག་བཏབ་བཏབ་ག་

འབདཝ ་ལས། པ་ང་པ་མག་དང་འལ་བ་ག་་ཡང་ད་ར་གངས་ཡོདཔ་མ་ཚད། བ་

འཚོལ་པ་རང་ས་ཡང་ལོ་ངས་ཡར་མར་བགས་་བཝ་ད། འལ་བ་ཡོདཔ་་ལས་རང་མ་
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མཐོང་། ་་ང་ས་ན་རབས་་དང་གག་ཁར་བ་འ་འབད་བཝ་ད་ཡང་། ན་རབས་་

ས་་་་ན་ཙམ་ལས། པ་ང་པ་མག་ས་ག་བཏབ་གནང་བ་ལོ་ས་་ག་ཆ་་ད་ོ་

ན་ཚོད་མ་མཐོང་ར་ནམ་དང་། མ་་ས་ཡང་ངས་ང་གས་་་་ནམ་གངས་སར་

མ་པ་ལས་མ་་ར་བ་་འག ་མཚན་་་བན་། ་ཁང་་པ་ང་པ་ས་ག་བཏབ་

ན་པར། དཔོན་ོབ་གས་པ་ནས་ང་པ་ས་རབ་ན་བ་རང་ས་རང་ག་བཏབ་གནང་

གནངམ་ག་ན་པས།  
 

བངས་པ་བད་པ།  

དཔོན་ོབ་གས་པ་ང་་༧ཞབས་ང་ན་པོ་་ཞལ་ོབ་ནམ་མ་ཚད། ་ད་་རབས་༤ 

པ་ལ་ས་བན་འན་རབ་ས་མག་་ོབ་མ་ཡང་ནམ་ལས། ་ཁང་་་བཟོ་བད་དང་

་ན་་ཡང་ག་ར་དཔོན་ོབ་རང་ས་གས་ཐག་མ་བཅད་པར་་ད་ང་ལས་ལམ་ོན་་ག  

་་ན་མ་ར་ངས་ཡང་། ལ་ས་བན་འན་རབ་ས་་མ་ཐར་ནང་། ་ད་་ཞལ་

བད་བན་གས་པར་བབས།27 ར་གསལ་ཡོད་དོ་བམ་ན། ་ཁང་འ་དང་པ་བངསམ་

ད་་ཡང་ོང་བམ་ག་རང་་ོམ་བངས་ཡོདཔ་ལས། ད་ོ་ཡང་ོང་མག་ར་བ་ས་དང་

མཐོང་སར་འག  ་འབདཝ་ད། འ་་ས་ཚོད་་མ་ལས་འབད་་འ་ས་ལ་ལས་ཉམས་

ཆག་ང་་ཉམས་གསོ་་བ་བས་། ཆ་ཚང་ཉམས་གསོ་་མ་གས་པར་་ང་་ཡར་སོངམ་

བམ་ག་འག  ་འབདཝ་ལས། ད་ོ་བམ་འབད་བ་ན་་ོམ་ང་ག་་ག་ལས་

བལ་མཇལ་་ན་འག།  
 

་ཁང་བ་་རབ་གནས་་བ་ར། 

་བང་ང་གསར་དཔོན་ོབ་གས་པ་རང་མ་འབད་་་ས་་ོབ་མ་་ག་ཡོད་ང་། ་

ཁ་་ད་འན་་་མ་ཆགསཔ་ལས། བས་རབ་གནས་མཛད་་དོན་ལས། ངས་ོང་་ཚང་

                                                
27 ་ངག་དབང ་ན་བ། ལ་ས་བན་འན་རབ་ས་་མ་ཐར། ཤོག ༡༤༥། ་མ་་ད་ན་ཁང་། ༢༠༠༥།  
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ན་མོ་ལས་་མཁན་པོ་གདན་འན་་་ོན་པ་ལམ་ཁར། ང་བ་་གས་ཚན་་་འ་་

ས་དཀར་ལཝ་28ར་བ་ས་གནས་་ཁ་ལས་ག་་ོགས་་ཞལ་གགསཔ་ད། བས་་

མཁན་ན་མག་་དག་པ་གགས་ང་། ་ཁང་་ད་ཐད་་ནམ་མཁའ་ལས་མར་

འཕགས་པ་གནས་བན་བ་ག་ས་ང་ར་མཛད་་རབ་གནས་གནང་སར་གགས་ག  ་

འབདཝ་ད་འག་ན་་ནགཔ་ཕལ་པ་་ས་འབད་བ་ན། ་་་མ་་་ད་༡༦ ས་་ཁང་

་ང་ར་བ་སར་མཐོང་ཡོདཔ་མས། ་བང་བས་་མག་ས་ཞལ་ོབ་་། ང་བ་

མས་དཔའ་་ས་ནམ་མཁའ་ལས་མར་རབ་གནས་མཛད་ས། ང་་འོང་པ་དོན་དག་རང་་

འག་ར་གངས་ནམ་ལས། ས་གནས་་ཁ་ལས་ཕར་ལོག་་ོན་སོང་ག་ར་ན་རབས་་

ས་་་ལོ་ས་བ་ོལ་འག་ར་མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ་མག་ས་གངས་མས། 

བ་འཚོལ་པ་རང་ས་ད་ོ ་ན་རབས་་་འ་བཝ་ད་ཡང ་ཆ་མཉམ་ས་་་རང་བ་་

འག།  
 

དོགས་ལ་ག་་བ་ན།  

མ་འཇམ་དཔལ་ས་འ་་ར་ལས་བད་་ནང་། “འ་་ལ་ལས་རབ་ང་༡༣ པ་་

ཡོས་དང་། ་ལོ་༡༧༤༧ ་མ་ཐང་ས་ག་དན་པ་མ་དམ་ས་པད་དཀར་ས་ཞབས་

ས་བཅག་། གག་ལག་ཁང་ཉམས་གསོ་དང་་བད་མཛད་་ཡོདཔ་མ་ཚད། ཐོག་ང་མར་

བཀའ་བད་་མ་་ཁང་བངས་གནང་། བ་ས་པ་རབ་གནས་མཛད་་དོན་། གང་

ངས་ོང་་ཚང་ན་མོ་ལས། བས་་མཁན་ན་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་གདན་འན་་།” ར་

་་ས་གནང་ག ་་བ་དད་ག་འབད་བ་བ་ན། མ་དམ་ས་པད་དཀར་མག་

ཐོག་མར་ས་ག་་མ་མཛད། ་ལས་དང་ངས་༥༩ ལས་ ༦༩ ན་ཚོད་་མཁན་་

རབས་བ་པ་་ཐོག་་བགས་་དང་ལོ་༧༠ ལོར་་་བར་གགས་ཡོདཔ་དང་། བས་་

མཁན་ན་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་མག་་་མཁན་་རབས་བ་གམ་པ་་ན་པས། ་མཚན་ ་

                                                
28 ས་དཀར་དལཝ་ར་ས་་ང་གསར་་ཆ་འོག་་ང་བ་་གས་ཚན་་་མ་་ཡོད་པ་ས་གནས་ག་་ང་ན་པས།  
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་བན་་་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་མག་་རབས་བ་གམ་པ་་ཐོག་་ོནམ་ད། ་དམ་

ས་པད་དཀར་མག་་འཚོ་བགས་དཔ་མ་ཚད། མ་དམ་ས་པད་དཀར་མག་་མ་ཐར་

ནང་་ཡང་། ག་་དང་མང་་ཚོ་བ་་ོན་པ་ར་མ་གསལཝ་ལས་བན། རབ་གནས་་

དོན་ལས་མ་དམ་ས་པད་དཀར་ས་་མཁན་༡༣ པ་མག་གདན་འན་་་ར་་་་

ངས་ཡང་དག་པ་ག་་ལས་རང་མ་མཐོང་། ན་ང་ག་མ་ག་འབད་།  ་མཁན་་རབས་

མ་པར་ོན་པ་ལོ་ས་དང་ས་ལ་་འར་བན་པ་དངས་པ་ོགས་པ་ས་ཚོད་ཡར་

མར་བགས་་བ་བ་བ་ན། ་མཁན་་རབས་གས་པ་དང་གམ་པ་གང་ང་ག་་ས་

་ནམ་ས་བན་མ་གཏོགས། ་ལས་གཞན་ག་ན་པ་འོས་འབབ་ག་་ཡང་མ་མཐོང་།  

 

་ཁང་ཐོག་གས་ཡོད་ས་ལས་ཐོག་ང་མ་་བ་བཏང་པ་ར། 

་ཁང་འ་དང་པ་བངས་པ་བས་ལས་རང་། ཐོག་ཚད་གས་ཅན་འབད་བངས་་ཡོད་ང་། 

བས་ག་་ག་ང་མ་འོ་་ལ་29ར་་་་་ཁང་་མ་མཛད་་བགས་པ་བས། 

ང་བ་ས་་གས་་་ས་ག་་་ཁང་དང་མཚོ་གས་ས་ཕ་་གས་ཚན་་གནོདཔ་

མས། ར་མ་་ཝ་ད། མ་ས་ཡང་་་ད་བ་མ་གནང་བར་ཐོག་ཚད་ང་མ་་བ་

བཏང་ག  གནས་དོན་་་བན་་ཚར་གག་འབདཝ་ད། མ་་རང་ང་གསར་འོན་པ་

བང་། ་ག་ང་ར་སར་མ་ོདཔ་ག་ཁ་ལས། ་ར་བས་་དང་གས་ལམ་འོག་ལས་

མར་ོབ་ལ་་གཤགས་པ་ལོ་ས་ན་རབས་་ས་བ་་འག་ར་མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་

                                                
29 ག་ང་མ་འོ་་ལ་ཝ་་་འངས་གས་། ན་དགའ་རབ་བན་ན་་ལས་ན་ར་བཤད་་ཡོདཔ་དང་།   མ་ང་ས་ག་

དན་པ་དང་ག་་་ཁང་་མ་འལ་མར་མཛད་པ་ལོ་ས་་ག་ལས་བལ་གཞན་ག་་ཡང་་་ན་འག། ོ་་ལ་མཚན་ས་

བམས་་མ་ོན་ལམ་རབ་བཟང་་མ་ཐར་ན་གཏམ་་བ་བད་་ནང་་འབད་བ་ན། ཞབས་ང་འགས་ད་ས་ལ་ས་ོན་ལམ་

རབ་བཟང་ར་མཚན་མ་བཏགས་པ་་མ་ང་་ད་ོང་་་ར་བ་མཚན་ག་ཐོན་ང་། མ་ོན་ལམ་རབ་བཟང་ས་ས་ག་དན་པ་དང་

ག་་་ཁང་་མ་མཛད་པ་ལོ་ས་མ་མཇལ། ང་ཁ་ནང་ག་ང་ར་ང་། ངས་ཁ་ལས་བརག་ང་Brakteng ར་བ་བད་་འཐོན་

་ཡོད།  
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་མཚོ་མག་ས་གངས་མས།   ་ལས་བན་། ད་ོ་ཡང་མ་ོབ་ལ་ས་ས་གནས་་

ང་། ་མ་ག་ར་གས་་་ས་ཡོངས་གས་་འབོ་་འག།  
 

བར་བས་་་ཁང་ཉམས་གསོ་་བ་ར། 

་ཁང་་འ་དང་པ་བངས་པ་ལས་ར། ཉམས་གསོ་ཚར་ག་མ་ག་་་ག་་ར་ལས་མ་

དང་ན་རབས་་ས་ཡང་བཤད་་ན་འག  ན་ང་བར་བས་ག་་ས་ག་མ་་

བས་ན་ན་ོ་་་ང་། ་ཁང་་ཉམས་གསོ་་་ཐོག་གས་པ་ལོག་བཀལ་བ་ར་ལས་

ང་གགས་མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ་མག་དང་། གས་་ན་རབས་་ས་ཡང་དས་

་་ཚོརཝ་མས་ར་གངས་་འག།   

ཉམས་གསོ་་ཐངས་་ར་ལས་་བ་ན། ་ཡང་་དབང་འག་ལ་གས་པ་འག་ད་དབང་

ག་མག་ས་ལ་ད་གར་་འར་ལོ་ག་་བས་གནངམ་ནམ་ལས། ར་སངས་ས་

་བན་པ་དང་། ་ག་དཔལ་ན་འག་པ་དཀར་བད་་ས་ར་འན་ང་ལ་གམ་ས་

གཙོས་པ་འག་ལ་ཡོངས་་་ཁང་དང་། དན་་ང་པ་མས་ཉམས་པ་གསོ་བ་དང་གསར་

བངས་མཛད་པ་ར་་གསལ་དོ་བམ།30 ་ཁང་་ཡང་ཉམས་གསོ་་དསཔ་་བཀའ་

གནངམ་དང་གག་ཁ་། རོལ་མོ་དང་ང་། མད ་ཆས་་གས་རམ་ཡང་གནངམ་ལས་བན།  

་ཁང་ཉམས་གསོ་་་དོན་། ད་ོ་ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་ད་ཐང་་ར་ག་་་མ་

འབད་བ་ན། བས་ང་ཁང་་་་ག་བཅགས་་ོད་ཡོད་ང་།   ལ་ལས་གས་ཚན་་

ནང་་འམ་ནད་འཐོན་་་རབས་ཆད་པ་ན་ངན་ང་། ད་ོ་ཆགས་ས་བས་ང་ཁང་་

ོ་བད་འབད་བ་མ་ལ་་ག་པ་ོ་ག་ར་བཏོན་། མ་དང་གག་ཁར་མ་ཐང་ལས་

འོན་་ད་ོང་དང་ཨ་མ། ་ལས་གས་་་ས་འབག་་བལ། ་ལས་ང་ཆས་་ཐད་

ཁར་ོདཔ་ད། ་ཁང་་བ་ོགས་་ཙན་དན་ང་ོམ་ཡོད་་་དགའ་རབ་དབང་ག་ནམ་་

ཝ་དང་། གདོང་ོགས་འོག་་ཙན་དན་ ་ང་ོམ་གག་ཡོད་་་བབ་བཏང་། ་ས་མ་ལང་

                                                
30 ོབ་དཔོན་གནག་མདོག  འག་དཀར་པོ། ཤོག ༢༠༤ ། ༡༩༨༦ ལོར་པར་་བན་པ།  
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་་ན་དགའ་རབ་བན་་ས་ཟམ་ར་ས་ས་གནས་་ལས། ཁར་ང་གཞོག་འབག་། ་

ཁང་ཐོག་གས་པ་་བངས་བངསཔ་ནམ་དང་། བངས་ཚར་ནམ་ལས་གས་ཚན་་ནང་

མས་ཅན་ཕགཔ་དང་ཀ་ཤ་ལ་སོགས་པ་མ་ཐོན་པ་ས་མ་ཚད། ཆར་་ས་་འབབ། ལོ་གས་

ག་་གས་པ་ལོ་ས་ད་ོ་འཚོ་བགས་ཡོད་པ་ན་རབས་་ས་བཤད་་འག།  

 

་ཁང་་ནང་ན། 

་ཁང་་འ་དང་པ་བངས་པ་བང་

ལས་རང་ཐོག་ཚད་གས་འབད་བངས་

ཡོདཔ་ལས། ་་ནང་ན་་ར་ལས་་

བ་ན། ཐོག་འོག་མ་ནང་ན་གཙོ་བོ་འ ་

་ན་འམ་ལས་བ་བ་་་བོ་་་

་ཐོག་ཚད་མ་དང་། ་འར་་ན་་

མད་བད་དང་། ག་ན་ོ་། ་མན་

དཔའ་བོ་གག་པ་་འ་་བགས་་

གསོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད། བས་ས་་་་

མཚན་བད་དང་འཕགས་པ་གནས་བན་

བ་ག  ་ལས་ལ་ན་བ་་མཇལ་

གས། ཐོག་ང་མར་འར་་་ོ་་

འཆང་ལས་ཞབས་ང་ངག་དབང་མ་ལ་

ཡན་ཆད་་དཀར་བད་་མ་ཡོངས་ོགས་དང་། བས་ས་་ང་བ་ང་བཤགས་་སངས་

ས་སོ་་་བངས་ཡོད་པ་ར་ལ་ས་བན་འན་རབ་ས་་མ་ཐར་ནང་་ཡང་

གསལཝ་མས།31 ་ལས་བར ་བས་ག་ན་ཐོག་ཚད་ང་མ་་བ་བཏང་བ་ལ་ལས། ས་ག་

                                                
31 ་ངག་དབང་ན་བ། ལ་ས་བན་འན་རབ་ས་་མ་ཐར། ཤོག ༡༤༥། ་མ་་ད་ན་ཁང་། ༢༠༠༥། 
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མ་ན་ན་ོ་་་བས་ལོག་་རང་ཐོག་ག་བཀལ་་ཉམས་གསོ་ཝ་ད། ཐོག་ཚད་གས་

པ་ནང་་བས་ས་་ས་ག་དན་པ་བཀའ་བད་གར་ང་་བས་ས་དང་ག་ར་

འཐདཔ་་བངས་ཡོད་་་མཇལ་གས་པ ་ར་མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ་མག་ས་

གངས་མས།  

་ཁང་་ནང་ན་ག་ར་་མ་་་ན་དང་བས་ས་་ན་ངམ་ག་ལས་ད་ས་ནངས་པར་

ཐོན་པ་་ན་་གས་་ལས་རང་མཇལ་་དཔ་ལས། ་ཡང་ཡ་མཚན་་ཏོག་ཏོག་ག་་

ཚོར་། ་་ནང་ལས་ཡང་གནད་ལ་གལ་་ག་གག་འ། མ་ན་ན་ོ་་མག་ས་

གངས་་ར་་འབད་བ་ན། ་བོ་་་་འ་་ས་་བོ་དང་ད་པར་ག་་ཡང་དཔ་་

ནམ་ད། འ་བམ་མ་་བོ་འ་འག་ལ་ཁབ་ནང་་གག་ལས་དཔ་ལས་གནམ་ད་ས་

ད་ན་བས་ཅན་ག་་གངས་པ་ལོ་ས་འ་གས་་ན་ས་་ལས་་་འག  ་

བམ་་་བོ ་ང་ཁ་་་་ོད་ཚད་ཙམ་་ོད་ག་ཡོད་ར་བཤད་་ཡོདཔ་ད། ་ལས་བན་

་་བོ་་་བ་པ་་ོད་མ་ར་ཡང་མཚན་་ོལ་ཡོད་པ་ར་ན་རབས་་དང་མ་ངག་དབང་

ཡོན་ཏན་་མཚོ་ས་གངས་་འག འ་ས་མ་ཚད་ན་མ་འབད་བ་ན། ས་བཟང་ད་པར་

ཅན་་་བོ ་གས་ཀ་ལས་འོད་ར་འོ་་དང་། ཞལ་དབས་་མ་པ་བར་་ལ་སོགས་པ་

མཛད་་ཡོད་ང་། ལ་ལས་གས་ོགས་འ་ནང་འམ་ནད་གས་ཅན་འཐོནམ་ད་། ་བོ་

་་་འ་ས་ནད་ག་ར་བས་་གས་་་་གནོད་མ་གསཔ་མཛད་ད་ག  ་འབདཝ་

ད་འམ་ནད་བས་ནམ་ལས་ར་འ་བམ་མ་གནང་བ་ལོ་ས་གས་་ན་ས་་ས་

བཤད་ོལ་ཡོད་་ར་ང་གསར་་མ་འཇམ་དཔལ་ས་ཡང་བད་གནང་ག།   

དོ་ང་གཞན་ཡང་་ཁང་་་ན་་བངསཔ་ད་། ་བོ་་་་་་འ་་་ལོངས་་

ན་ཆ་གས་་ལ་སོགས་པ་ལ་་འབདཝ་ད།  ་འ་ས་གས་་མ་ད་པར་ས་ས་་

ས་རང་བབ་་ར་གང་ོན་པ་ལོ་ས་འག  འ་བམ་་གང་ོན་པ་་བན་། 

གས་་་མས་དགའ་་ནམ་གམ་་ང་ད་པ་ོ་འབ། དགའ་བ་་ན་པ་ར་
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ཡང་ན་ས་་ས་བཤད་ོལ་འག ་ལས་གག་་བོ་འ་ོན་ལམ་གང་བཏབ་ན་ར་

བཤད་་ཡོད་་འ་ལོ་ས་དང་གས་་་བ་ན། ་མ་ཨཔ་ག་ན་་ག་ར་མ་གས་པར་

ན་ནད་(cancer) ཐོབ་། ་བོ ་་མན་་བཅར་་ང་་གར་ོ་་གདན་་གནས་ར ་

འ་་ན། ང་ར་་བ་ར་ང་འ་ན། ལོག་་མ་ོད་ན་ཚོད་ལམ་ཁར་ན་ངན་བར་ཆད་ག་

་ཡང་འང་མ་བག་ག འ་ཨ་ས་་བོ་ད་ས་གགས་གནང་ད་ར་གསོལ་བ་་་

བཏབ་་གནས་ར་་སོང་ག ་ལས་ཝ་་ག་་ལ་ལས་ལོག་་ོད་་་བོ ་་མན ་

་བཅར་་བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་་བ་འ་་བ་མོ་རང་་རང་་མ་ནང་དཀའ་ངལ་ག་་ཡང་

ད་པ་ཐོག་ལས་ངས་སོང་ག་ར་་མ་ན་ཤོས་་ས་ོན་ལམ་གང་བཏབ་ན་ར་བ་

ངས་འ་འ་་བཀལཝ་མས་ར་ད་ོ ་ན་ཤོས་་ས་བཤད་་འག།  

་བམ་ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་གས་ར་བ་པ་ག་ན་ས་ཡང་། ་མ་མོ་ར་ས་

ཁག་་བ་་དང་ལས་མ་་ག་་རང་བམ་ང་། ་ཁང་འ་་་བོ ་་མན་ལས་ཤོ་བཟང་

ངན་་་་འ་བགསཔ་ད། འ་དང་འལ་བ་བ་འས་ག་ཡང་ཏན་ཏན་་ཐོན་ཡོད་པ་

ཉམས་ོང་ལས་བཅད་པ་ན། ་བོ་འ་གཞན་དང་མ་འཝ་ག་ན་པ་དང་བ་དང་ད་ས་

ས་་ར་བ་ན་པས།  

 

དོགས་ལ་ག་་བ་ན།  

ལ་ས་བན་འན་རབ་ས་་མ་ཐར་ནང་། སངས་ས་རབས་བན།32 ར་གསལ་ཡོད་

ང་། ་ཁང་ཅ་དས་་ཐོ་མ་ནང་་འབད་བ་ན། ན་་མད་བད། ར་འད་ཡོད་དོ་

བམ་། ་ན་་ངས་ཁ་ཐོག་ལས་འབད་ང་། དས་་བ་དབང་་གཡས་གཡོན་་་

                                                
32 ་ངག་དབང་ན་བ། ལ་ས་བན་འན་རབ་ས་་མ་ཐར། ཤོག ༡༤༥། ་མ་་ད་ན་ཁང་། ༢༠༠༥། 
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འ་བ་་མཇལ་་ཡོདཔ་ལས་བན། ན་་མད་བད་རང་ནམ་མ་གཏོགས། སངས་ས་

རབས་བན་ན་པས། ད་ོ་་ག་་མ་ད་འན་མ་ལ་མག་ས་ཡང་ན་་མད་

བད་ན་པ་ར་ལས་གངས་མས།  

 

་ཁང་་བན་་་དམངས་་་ཕན། 

༡༽ ལ་ན་དང་བ་འན་པ་ག་ན།  

ར་བཏང་འག་ལ་ཁབ་ནང་་ན་་་ཁང་དང་དན་་མང་རབས་ག་ཡོད་ས་ལས། ་ཁང་

འ་ཡང་མཇལཝ་ཙམ་ག་ས་རང་མས་ནང་ན་དད་པ་བ་་གཡོ་གས་པ་ད་ས་ག་ཡོད་

པ་ལས་བན། ལ་ན་་དམངས་་ད་་དད་པ་དང་དག་ང་འན་གས་པ་ག་་ན་ཆ་

་་ག་་ར་་ཡོདཔ་ན།  

 

༢༽ འརོ་ན་བསདོ་ནམས་བསགས་པ་ང་ས།  

གང་རབ་ནང་། ལ་་ལ་ད་་ཚལ་མན་ད་ཟས་ན་་ན་དགའ་ར་བ་ར་ཡོངས་

གས་་ཐོན་་འ། ལ་་དང་མན་ད་ཟས་ན་ང་གས་ོབས་དང་འོར་པ་ག་མ་ག་

་ང་། འོར་པ་ལ་ས་ན་ག་ད་པ་ན་ལ་ད་ཚལ་དང་ན་དགའ་ར་བ་གས་་འང་

་ན་པ་ལས་བན། འོར་པ་་བ་་་དང་ག་པར་་གས་་རང་་་འ་་གས་ཀར་

ཕན་པ་ལམ་བཟང་པོ་ཡར་དན་མག་་མད་པ་ལ་་་་བས་བཟང་པོ་ཡང་་ཁང་འ་་

བན་་ཐོབ་པ་ལས་བན་བསོད་ནམས་གསག་་་ང་མག་་ར་པ་ག་ན་པས།  
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༣༽ ་གསནོ་གས་ཀ་བས་ན།  

གས་་་རང་གསོན་པོ་་ོད་པ་བས། ་འ་ན་ངན་བར་ཆད་་ལ་་དང་བ་ ས་

ལོ་གས་འང་་དོན་་་ཁང་འ་ནང་ས་མད་་ལོ་ར་བན་་ཡོན་བདག་མཛད་་བ་

ང་་དོ་ཡོདཔ་དང་། འག་ན་་མ་་ལམ་་སོང་་་་དོན་་ལ་་ད་བ་ད་་་་

ག་་བབ་ས་ས་་ག་ཡང་ན་པ་ལས་བན། ་གསོན་གས་་མ་གཏད ་ས་ག་ན་

པས། 

༤ ༽ རང་གས་ས་དང་ལམ་ལོ་་གར་གས། 

རང་གས་ན་མོང་མ་ན་པ་ས་དང་ལམ་ོལ་ད་འབད་བ་ན། ་གསོན་གས་་་། 

ས་བ། བ་པ་་གནང་་དང་། ་བང་་དམངས་་གར་འཆམ་དང་གཞས་་་མཇལ་ཁ་

གནང ་་་་བས་ཡང་་ཁང་འ་་བན་ ་འངམ་ལས། ས་དང་ལམ་ོལ་ད་ོན་དང་

བདག་འན་འབད་ས་གར་གས་ག་་ཡང་ར་ཡོདཔ་ན་པས།  

 

་མང་་ཁ་ག་ལས་་ཁང་་་བ་མཐོང་་ཐངས། 

་མ་འབད་བ་ན་་ཁང་་འདབས་་གས་ཚན་ངམ་ག་ན་པར། མང་་ཚོ་བ་་་ར་

་ས་ཡང་བ་མཐོང་གནམ་ད་ས་ད་ོམ་་། ས་བཟང་ས་བཟང་་ག་མད་དང་

གནས་ར་་དོན་ལས་འོང་་ཡོད་པ་ལོ་ས་་་འག  ་བམ་་་དབང་འག་ལ་

གས་པ་མག་ན་དགའ་རབ་བན་ོང་ནང་ལས་ང་གསར་དང་མ་ཐང་བས་ས་ང་་

འོན་པ་བས། གང་ལམ་ང་ཅན་་ཁང་་བ་ལས་ཕོགཔ་ནམ་ད། ་ཁང་མ་མཇལཝ་

ག་་ས་གནས་ལས་རང་བས་་་ལས་མར་བབ་གནང་ནམ་ད། ག་ད་(དཔའ་གས་) 

ཡང་མར་བབས་གནང་་བ་མཐོང་ོམ་་བ་ཐོག་ལས་འོནམ་དང་། ག་་གས་་་

ས་ང་ཅན་ང་ནང་་ཇ་ཆང་་བག་ོལ་ཡོད་པ་ར་ལས་ད་ོ་འཚོ་བགས་ཡོད་་ན་
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རབས་་ས་བཤད་་འག  ད་ས་ནངས་པར་་ཁ་་ས་བ་མཐོང་་་་དན་་ག་

ན་མས། ན་ང་གས་་་ས་ད་ོ ་བར་ན་ཡང་ཨ་ས་་བོ་ར་བ་མཐོང་ོམ་་་ལོ་

ཐོག་ག་ར་་ད་་ཡར་་ཁང་་ལ་ོལ་འག  ་བམ་་ལོ་འར་་ས་མད་་བས་

་ཡང་རང་ས་གང་གས་ས་འོར་བ་་ལཝ་མ་ཚད། ག་དང་མདཔ་ར་ར་ཡང་བ་་

འག།  
 

་ཁང་་་རབས། 

་མ་འབད་བ་ན། མ་ཐང་ས་་ག་33དན་པ་མ་ས་ག་་་ཁང་་མ་ཡང་འལ་

མར་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ལས། ཐོག་མར་ས་་ག་དན་པ་ར་ལས་མདོར་བས་ག་་བ་

ན། འག་པ་དཀར་བད་་ོད་འག་གནམ་་ར་མ།  ད་འག་ས་་ག་པ།  བར་

འག་་ར་་ལ་དང་མཉམ་པ་ར་ད་བ་གམ་ཡོད་ས་ལས། ཡོངས་གས་་ད་འག་་

གག་ན་ལ་བ་ལོ་རས་པ་གས་པ་དབང་ག་34མག་རབ་ང་༣ པ་ནང་་བོད ་ལས་་མོ་་

་བད་་འག་་ོན་ཡོདཔ་དང་། མ་ཐང་ས་ག་་བགས་་་ཁ་་གདན་ས་བཅགས་

གནངམ་མ་ཚད།  ་ནང་ད་འན་་་བགས་གནང་་་བན་པ་ས་་ནམ་ག་

འབདཝ་ད། ལ་བ་ལོ་རས་པ་ས་འར་ལོ་བ་མག་་དབང་གནང་པ་བས་། འལ་ན་

་ད་ོང་ོང་་གས་་ག་ས་བཅའ་མར་གཏོགས་པ་གགས་ནམ་ལས། བན་པ་གས་

ར་འལ་་་གས་་དངས་་གས་དས་ཡོད་པ་ལོ་ས་འག། ་མ་ཚད་རབ་ང་༣ 

པ་ནང་འག་་དཔལ་ན་འག་པ་བན་པ་འ་དང་པ་ན་འལ་བ་་་ཡང་ས་ག་

དན་པ་ན་པ་ལོ་ས་་ཡོངས་གས་ན་ར་མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ་མག་ས་

                                                
33 མཚན་་མ་ས་་ག་ན་ང་ཡོངས་གས་་ས་ག་དན་པ་ར་ཝ་ན་པས།  

34 ལ་བ་ལོ་རས་པ་གས་པ་དབང་ག་མག་ས་ན་ལས་ཐོག་མཐའ་བར་གམ་་བངས་པ་ནང་ལས། ཐོག་མ་འ་་་་་གངས་ཅན་

་ན་ང་བགས་་བངས་ག  ་ལས་གཙང་་ོན་་ོང་ ་གངས་་ན་ང་བགས་པ་ཐོག་ལས་ན་ལས་བར་པ་འ་བངས་ག 

ན་ལས་ཐ་མ་འ་ོ་མོན་ལ་་གདན་ས་ས་ག་དན་པ་བཏབ་་བངས་ནམ་ལས། དང་ལོ་༦༤ ་དངས་པ་གཞན་དོན་་གགས་

སོང་པ་ར་ལས་ོ་འག་ས་འང་ནང་་གསལཝ་མས།  
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གངས་། ལ་ལས་ལ་བ་ལོ་རས་པ་མག་བོད་་ལོག་་ོན་སོང་ག ་ལས་རབ་ང་༥ 

པ་ནང་་ན་མན་ང་ན་རབ་འམས་35མག་འག་་ོན་། ཐར་པ་ང་ས་གཙོས་པ་

གདན་ས་ང་བད་ག་བཏབ་གནང ་་ོགས་ན་་ཉམས་ན་གས་ར་དར་བ་སོང་ག  

ལ་ལས་ལ་བ་མག་ཡང་བོད་་ལོག་་ོན་པ་ལོ་ས་འག  ་ལས་རབ་ང་༡༠ པ་

ནང་་ཞབས་ང་ན་པོ་་མག་བས་ཁ་ོ་་བར་བ་བང་། འག་་ཤར་བ་་བ་་

གས་། ཤར་་ས་ག་དན་པ་དང་། བ་་་་ག་ཚང་་བ་་གས་ལས་བལ་

དཔ་ལས་བ་་་གས་་ན་ན་ཅན་ག་ན་པས། ཞབས་ང་མག་ས་མ་པར་ཁ་

བ་དབང་་བ་ནམ་ལས། ་མར ་མ་་ོན་་གདན་ས་་ང་བཅགས་གནང་སར་མ་

འཐོབ་ས་་མ་དང་། དཔོན་འཐོབ་ས་་དཔོན་ཁག  ་ལས་ོང་དཔོན་འཐོབ་ས་་ཡང་ོང་

དཔོན་་བས་གནང་པ་བས་། ས་ལ་་འར་བན་པ་མག་ས་བཀའ་མངགས་

བན་། ་བཏང་ན་པོ་པད་དཀར་བས་36ས་ག་དན་པ་འན་པའམ་མ་འབད་ོན་་

བན་འ ་དོན་བངས་པ་ར་37གསལཝ་མས།  ་ལས་གང་་ཚང་ལས་མ་མ་བན་

                                                
35 ན་མན་ང་ན་རབ་འམས་ (༡༣༠༨-༡༣༦༣)   མ་ཐང་ོགས་་ོན་་ན་ལས་དང་པོ་། བབ་རོན་ཐར་པ་ང་དང་། ང་མཁར་

བ་ན་ང་། ར་ོད་ན་བཟང་ང་སོགས་ག་བཏབ་ནམ་ལས་ད་འན་་་བགས་གནང་བ་དང་། ་ལས་གང་ོགས་་ོན་་ན་

ང་འས་བཅགས་ང་དང་། ཤར་ན་བཟང་ང་། མ་ཐང་ན་ན་ང་སོགས་ག་བཏབ་། ན་ལས་བར་པ་་བངས་ག ་ལས་་ ་

ོགས་་ོན་་འདམ་ཅན་ང་མར་ན་བཟང་ང་དང་། འོག་མ་་བལ་ཁར་བསམ་གཏན་ང་ར་གདན་ས་གས་ག་བཏབ་། ན་ལས་ཐ་མ་་

་བངས་ག ་འབདཝ་ལས་བན། ང་ས་འག་ནང་་ོན་་གདན་ས་ང་བད་ག་བཏབ་པ་ར་ལས་ོ་འག་ས་འང་ནང་་

གསལཝ་མས།  
36 ར་་བཏང་པད་དཀར་བས་མག་། བོད་དཔལ་ང་ཤོད་་་འངས་་དང་ལོ་༡༢ ལས་ཡོངས་འན་མཁས་བ་་དབང་ོ་ས་་

མ་་པ་མཛད་ག དང་ལོ་༡༨ ་ཡོངས་འན་གདན་ས་གས་་་གདན་འན་ས་ག་ར་ོན་ག  ་ལས་ཡོངས་འན་དང་བས་

མན་ང་མ་གས་ཆ་ར་གསོལ་གཡོག་ཡང་མཛད་་དབང་ད་གདམས་པ་ོགས་པར་གསན་ནམ་ལས། ཐོག་མར་་་དང་ོ་ག་མཁར་། ་

ལས་འོག་ང་ནག་་་ང་ག་་་བ་པ་ན་ངམོ་གནང་་བགས། ་ལས་ས་ལ་་འར་བན་པ་བཀའ་བན་མ་ཐང་ས་ག་

་མ་མཛད་། ལ་ལས་་ལ་མ་ལ་་་་མཚམས་་བགས་ག  ང་་ོབ་མ་འབད་བ་ན། མ་འང་་ས་དས་བ་དང་

ས་་ང་པད་དཀར་ལ་སོགས་པ་བ་པ་ས་་་ཤ་ོན་ཡོད་པ་ར་ོ་འག་ས་འང་ནང་་གསལ།  
37 ་ད་འན་ན་ན། ོ་འག་ས་འང་། ཤོག་ངས་༤༥༠། ་མ་་ད་ན་ཁང་། ༢༠༠༥།  
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བས་གནང་པ་ནང་ལས་་མཁན་་རབས་༤ པ་དམ་ས་པད་དཀར་38ས་ས་ག་་མ་

མཛད་ག  ་ལས་མ་དམ་ས་པད་དཀར་་མཁན་་་ཐོག་་འོནམ་ད། ་མཁན་་

རབས་༧ པ་་ངག་དབང་ན་ལས་མག་39གང་་ཚང་ལས་ས་་ག་་མ་་བས་གནང་

ག  ང་་ནང་མ་མཛད་་བགས་པ་ས་ཚོད་་ང་གསར་དཔོན་ོབ་གས་པ་བས་

་ན་པས།  
 

དས་ག་་ཁང་་མ་འ་དང་པ་ག་་་ོན་ོནམ་ན་ན་་ར། 

དཔོན་ོབ་གས་པ་ནས་ང་པ་མག་ས་ག་་་ཁང་ན་དང་བན་པར་བཅས་པ་གས་

པར་བངས་བ་པ་ལ་། ང་རང་ང་གསར་ོང་དང་ག་་་ཁང་གས་་ཡར་དང་མར་

འབད་བགས་ག  ་ལས་་མ་འབད་བ་ན། ང་གསར་དཔོན་ོབ་མག་ར་མ་ཐང་་

དཀར་ོང་དང་། དན་ང་གསར་ོང་ནང་་འབད་ར་གསོལ་དན་གསོལ་འབད་་བགས་དོ་

ཡོདཔ་ན་པས། ད་ས་ནངས་པར་དཔོན་ོབ་ས་་་གནང་ོལ་ད་ང་། ང་གསར་རབ་་

་་ད་ོ ་བར་ན་ཡང་ར་ཝ་གམ་་ས་་ཁང་ནང་་ོན་་བགས་ོལ་ཡོདཔ་དང་། 

                                                
38 ་དམ་ས་པད་དཀར་མག་། (༡༦༣༩-༡༧༠༨) ་་གཟར་ན་ས་་གང་རབས་་རབ་ང་༡༡ པ་ས་ཡོས་་་འངས་། དང་

ལོ་༥ ལས་༡༣ ་བར་ན་བས་མན་ང་མ་རང་གས་་གདམས་པ་ཕལ་ར་གསན་ག  དང་ལོ་༡༤ ཐོག་འས་་པ་ཚལ་་གས་

་མཁན་ན་པད་དཀར་འང་གནས་ལས་སོ་ཐར་ོམ་ན་བས། མཁན་འ་དང་ཡོངས་འན་དམ་ས་ལ་མཚན་སོགས་ལས་མདོ་ད་གསན་། 

་རོ ་ས་ག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་་མཐར་ན་པ་ས་མ་ཚད། ག་་ན་པོ ་ོགས་པ་མན་་ར་་ོ་་ག་པ་ལམ་་བདག་པོར་ར་

ག  ་ལས་་ལ་པོ་ད་ང་་གས་བད་ཉམས་་་ཝ་ལས་་ལམ་དང་་་ང་བན་འག་ལས་མ་འན་པ་ཕོ་ཉ་འོར་བ་

བས་། ས་ལ་་འར་བན་པ་བཀའ་བན་བལ་ལ་་མལ་ཡམ་་ར་ང་སང་ཀཋ་མཎ་ (Kathmandu ) ར་ས་་ོན། 

་ས་དང་མན་པར་ཞབས་མ་བ་པ་བས་་ད་ང་གས་བད་་ས་བོན་བས་་དངས་བད་བ་ག  ་ལས་ང་ང་དན་པ་

དང་ནམ་མཁའ་ང་སོགས་ག་གསར་་བཅད་་དན་ལག་་ཤ་ག་བས། ་ལས་ལོག་ོན་་མ་ཐང་ས་ག་་མ་མཛད་་དང་ལོ་༥༩ 

བས་བས་་མཁན་་རབས་༤ པ་་ཐོག་་ོན་་དང་ལོ་༦༩ བར་ན་ལོ་་བ་་ང་་བན་ད་དོན་བངས་ནམ་ལས། དང་ལོ་༧༠ 

་་་བར་གགས་ག  ོབ་མ་ཡང་ལ་ས་ན་དགའ་ལ་མཚན་ལ་སོགས་པ་ས་ན་དམ་པ་་ཤ་ག་བན་པ་ར་ོ་འག་ས་

འང་ནང་་གསལ། 
39 ་ངག་དབང་ན་ལས་མག་། (༡༦༦༨-༡༧༤༦) ཤར་ཝ་ཅན་ཞལ་ ་གང་རབས་་རབ་ང་༡༡ པ་ས་ལ་་འངས་ག  མ་པར་

འས་ར་གས་་མཁན་བསོད་ནམས་འོད་ར་དང་་འོད་ར་ལས་ོམ་པ་བབ་གས་མ་པར་བས། ་ལས་བཀའ་ན་གམ་ན་པད་

དཀར་ན་བ་ལས་ན་ལ་ས་ལ་་ཤ་གསན། ལ་ལས་ས་ག་་མ་མཛད་་་མཁན་པོ་༧ པ་་ཐོག་་བས་་ལོ་་༨ ང་་

བན་འ ་དོན་་་བར་བངས། ་ལས་དང་ལོ་༧༩ པ་་་་བར་གགས་ག་། 
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གང་་ཚང་འབད་ང་དན་ངས་ཐང་ོང་དང་། ར་མ་ག་ོང་ནང་བགས་ོལ་ད་ོ ་བར་

ན་ཡང་འག  ་ལས་ནམ་ག་འབདཝ་ད། དཔོན་ོབ་གས་པ་མག་་དཀར་ོང་དཔོན་

ས་གདན་འན་ཝ་བན་་ཡར་འོན་པ་ལམ་ཁར་མ་ཐང་ད་ད་ལ40་་ང་ག་ཐང41་

ར་ས་། ས་ག་མ་་ངག་དབང་ན་ལས་མག་དཔོན་ོབ་་ག་དབང་་བཅར་བ་

བས། དཔོན་ོབ་ས་མ་་རང་བགས་བགསཔ་ན་ན་ར་བཀའ་འ་གནངམ་ད། མ་

ང ་ས་ཡང་ར་དན་ད་པར་ས་ག་དན་པ་ནང་རང་ོད་་མ་གཏོགས། ག་་་ཡང་འ་

ས་ད་ར་བཀའ་ལན་ལ་ག དཔོན་ོབ་ས་ར་བཏང་ང་རང་ག་་་ཁང་དང་ང་གསར་

ོང་གས་་ཡར་མར་འབད་་རང་ོདཔ་ན། ་་ན་པ་ན། མ་ད་རང་དན་་གསོལ་

ཐབ་དོན་ལས་ག་་་ོན་གནང་ར་གངས་པ་ལས་ར། དན་ཝ་ག་ག་་་ཁང་་

གསོལ་ཐབ་དང་། ར་ཝ་ག་ས་ག་དན་པ་་གསོལ་ཐབ་་དོན་ལས་བགས་པ་ོལ་་

ལས་མར་འ་བགས་བགསཔ་ན་ར་བ་གཏམ་འ་ར་་ན་རབས་་ས་བ་་འག་

ར་མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ་མག་ས་གངས་མས། ་ངག་དབང་ན་ལས་་མ་ཐར་

ནང་་ཡང་། ག་་དན་པ་ས་་བ་ར་ཡང་ཐོག་ར་བགས།42 ར་གསལཝ་ལས་བན། 

གཏམ་འ་བན་པ་ག་ནམ་་མཇལ་། གསོལ་ཐབ་་འོན་པ་ར་ལོགས་་འབད་བད་

་ཡོད། ་་ལ་ལས་ཡང་། གང་་ཚང་ནང་ལས་ས་ག་དན་པ་དང་། ག་་་ཁང་་

མ་འལ་མར་མ་པ་བན་་འབད་བ་བཞག་གནང་ག།   

                                                
40 འག་གསལ་བ་ན་། ཤོག ༤༩༤། ༢༠༠༤ ལོར་པར་བན་འབད་བ་ནང་། ག་བ་་་ས་ཡོདཔ་མ་ཚད། བད་་ཡང་ཡོངས་

གས་་་་འབོ་་ཡོད་ང་། མ་ཐང་པ་ཁ་་འབད་བ་ན། བ་་ལ་ར་བ་བད་་ཐོན་་འག  ་ལ་ར་བ་དོན་ཡང་། མཐོ་ཤོས་

་། ་ལས་དམའ་བ་་ལ་ར་བ་་དང་། ་ལས་ཡང་དམའ་བ་་་ར་བ་ོལ་འག ། 
41 ཡོངས་གས་་ང་ག་ཐང་ར་འབོ་ང་། མ་ཐང་པ་ཁ་ནང་་འབད་བ་ན། མན་འབོས་ཐང་ར་བ་བད་་ཐོན་་འག  ས་་

མ་ལས་མ་འར་་ལམ་མ་ཐོན་ན་ཚོད་། ང་གསར་་རབ་་་ར་་གསོལ་ཐབ་དོན་ལས་་ས་་འོན་པ་བས། ་ཞག་གག་

མ་ཐང་ལ་ས་་ང་་མ་ནང་བགས་ནམ་ལས། ་་ནངས་པར་འོན་པ་ལམ་ཁར་གསོལཝ་བས་ས་་ང་ག་ཐང་ན་ན་པས།  
42 ་ན་ན། གང་འམ། ཁ་པ། ་ངག་དབང་འན་ལས་་མ་ཐར་ལ་ས་་དག་འ་ང་བས་པ། ཤོག ༢༩༠ ང་༣ པ། 

ལ་བན་གང་རབས་ཉམས་གསོ།  
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ས་ག་མ་་་ག་་མ་ཡང་འལ་མར་མཛད་དཔ་འབད་བ་བཞག་གནང་པ་་

མཚན་ག་་་བན་་ན་ན་ར་བ་ན། ས་ཚོད་་་བས་་ས་ག་དན་པ་འ་འག་

ལ་ཁབ་ནང་འག་པ་དཀར་བད་་གདན་ས་ངམ་ག་དང་། ་ན་ན་ཅན་ག་ཡང་ན་པ་

ལས་བན། འ་་མ་་་ན་་ལ་་ད་་ཡོད་པ་་མཚན་ས་ན་པས།   ན་

ང་ལ་ལས་འབདཝ་ད། ས་ག་མ་དང་ག་་མ་འལ་མར་འབད་ང་གསར་་ཚང་

ལས་གདམ་འ་བབ་་བ་བཞག་གནང་གས་ང་ག  འ་་ར་ངས་ག་་ན་ན་ར་བ་

ན། ཡབ་འགས་ད་མ་ལ་ང་གསར་་དཔོན་ོབ་གནང་པ་བས་། གང་་་ད་

བར་ང་པ་དམ་ས་ན་བ་དང་། འཇམ་དངས་བན་འན། ་ལས་བཀའ་ོན་ཀ་ཤ་སོགས་

ང་འག་ལངསམ་ལས་བན། གང་་ོན་་འཛོམ་ག་མ ་ཐང་་བགས་། ་

བམས་མཛད་པ་གས་ན་། ས་ལ་བ་དོས་བ་ས་་་བཞག་ག་པ་དང་། ཤར་ོང་

དཔོན་ཁག་་ཡང་གང་་ན་་འབད་མ་ད་པར། ས་་དཔོན་ོབ་རང་ས་བས་ག་པ་

གས་དོན་བ་། ལོག་ར་ས་ར་ོན་པ་ར་ལས་གསལ་དོ་བམ།43 ་དབང་འགས་

ད་མ་ལ་ལས་ར་ཤར་ོགས་འར་ལོ་བས་བད་་་ཁག་དང་དཔོན་ཁག་་ང་གསར་

ལས་རང་བ་བཞག་གནང་ོལ་དར་ག། 
 

་རབས་་་མཚན། 

དང་པ་རང་གང་་ཚང་ལས་བས་གནང་་་རབས་་་མཚན་་བ་ན། ་རབས་དང་པ་་

མཁན་་རབས་བན་པ་་ངག་དབང་འན་ལས་ན་པས།  འ་་ལ་ལས་་རབས་གས་པ་

འག་་་མཚོ་ོན་ག  འ་་ལ་ལས་ཡང་་རབས་དག་པ་ག་ོན་ག། ན་ང་ང་་

་མཚན་མ་ཐོབ་ལས་འར་བད་མ་གས།  

 

                                                
43 ོབ་དཔོན་པ་་དབང་། འག་གསལ་བ་ན་། ཤོག ༤༨༥། ༢༠༠༤། 
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ཡབ་འགས་ད་མ་ལ་ང་གསར་དཔོན་ོབ་གནངམ་ལས་ར་ང་གསར་ོང་ལས་བས་

གནང་་་་རབས་ར།  

དང་པ་རང་མ་མས་པ་དབང་ག འངས་གས་མ་ཐང་ར་ལས་ན་པས། གས་པ་མ་

དཔལ་་འོད་ར། ག་་ལས། གམ་པ་མ་འོ་་ལ། ག་ང་ལས། བ་པ་མ་ན་བཟང་

ལགས། ར་ོད་་རས་ལས། ་པ་མ་དཔལ་ན་ལ་མཚན། ངས་་་ལས། ག་པ་

མ་ན་ན་ོ་།(མ་་བས) མ་ཐང་ལ་ས་ལས། བན་པ་མ་ས་རབ་འང་གནས། 

བ་་ོད་ད་བབ་ལས། བད་པ་མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ། (མ་བ་ས) མ་ཐང་ར་

ལས།  ད་པ་མ་་ཕམ་ནོར་། (་རོཔ་སངས་ས་) ངས་ང་འས་ལས།44 བ་པ་

མ་གཞན་ཕན་དབང་ལ། (མ་ཀ) ག་་ལས། བ་གག་པ་མ་བ་བན་ནོར་

 །ག་་ལས། བ་གས་པ་མ་ད་འན་མ་ལ། (མ་འན་ལས་མ་ལ) མ་ཐང་

་ད་ག་ས་ལས། བ་གམ་པ་མ་ོ་་བན་འན། ག་་ལས། ་ལས་ད་ོ་་

བས་་ོདཔ་ད་ལོག་་རང་མ་འན་ལས་མ་ལ་མག་ས་ག་འགན་བས་པ་བང་

ན་པས།   
 

་རབས་དག་པ་ག་་་་ལོ་ས་ལས་མ་ན་ན་ོ་་མག་་་་ལོ་ས། 

ག་་གས་་་ས་མ་ང་་མཚན་ཡོངས་གས་་མ་་བས་ར་ཝ་མས། མ་

ང་་འངས་ལ་འ་མ་ཐང་ལ་ས45་ (བད་་་ད་་) ནམ་དང་། ་ན་གཞོན་

པ་ས་ལས་རང་ང་གསར་ོང་་ད་ོང་ནང་འལ་གས་གནང་ག  ་ནང་མ་པར་ག་

                                                
44 མ་་རང་འངས་གས་ངས་ང་འས་ལས་ན་ང་། ང་གསར་་ཚང་ནང་བགསཔ་ད་ན་ང་་་རོཔ་སངས་ས་ར་ཝ་ན་པ་

ལས་བན་ཡོངས་གས་་་་དར་བ་སོང་ག ་ཡང་ག་གས་ནང་་་བད་་འ་ས་འན་འབདཝ་འཇམ་་་དོན་ལས་ནམ་མ་

གཏོགས་ས་བ་མ་ཝ་ན་ལགས།  

45 མ་ཐང་ལ་ས་ར་བ་ག་བ་་་ནམ་འག་དཀར་པོ ་བ་ངས་༡༡༢ ནང་གསལ་ང་། ལ་་ར་་ངག་དབང་ན་བ་ས་

མཛད་པ་ལ་ས་བན་འན་རབ་ས་་མ་ཐར་ཤོག་ངས་༡༢༠ ནང་གསལ། ཁ་ན་ནང་འབད་བ་ན། ང་་ཚ་་ང་ས་ཡོད་་ལས་་

ངས་། གས་་་ས་་ཚ་ར་བད་་ཡོད་པ་ར་ཡང་བ་་འག། 
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ག་གནང་་བགས་པ་བས་། ང་ས་་ན་དབང་ག་མག་ས་འག་ལ་ཁབ་ནང་

་ནང་པ་སངས་ས་་ས་འན་ང་ལ་གམ་་་ག་འབད་གནང་་་གས་བད་་་

ས་ལས་བས་། མ་ན་ན་ོ་་དང་། པ་་ང་། ག་བཟང་། ལ་བཟང་ར་ང་་

བ་ང་གསར་་ད་འན་དམངས་ལས་གདམ་ཁ་བ་ནམ་ལས། འ་སོང་ཡང་གང་ལས་

གནང་་བོད་ལ་ཁམས་ོགས་ན་དན་་ད་བས་བ་པར་བཏང་གནང་ག།   

འ་་་མ་ད་ོང་ག་པ་ོ་ག་བ་བོད་་་བོ་ད་ན་པ་གདན་ས་ན་པོ་་ར་དང་འས་

ངས་་ད་བས་ང་པར་བཏང་གནང་བ་ས་མ་ཚད། འ་་ལ་ལས་ཡང་ད་ོང་བ་

བཏང་གནངམ་ལས། ཡོངས་བོམས་ད་ོང་བ་གས་་ག་བོད་་ད་བས་ང་པར་བཏང་

གནང་པ་ལོ་ས་འག  ང་ད་ོང་བ་་ོགས་ན་དན་་མཁན་པོ་གཞན་དགའ་ལས་

གང་ན་བ་གམ་དང་། མདོ་གས་ག་གནས་ག་ར་་མཁས་པར་ངས་། འག་་ལོག་

ོནམ་ད། གང་་ཚང་་ཁ་ག་ལས་འག་པ་བཀའ་བད་་ོད་འག ད་འག བར་

འག་ར་ད་བ་གམ་ཡོད་ས་ལས། ཡོངས་གས་་ད་འག་ས་་ག་པ་གག་ན་ལ་

བ་ལོ་རས་པ་གས་པ་དབང་ག་་གདན་ས་མ་ཐང་ས་ག་དན་པ་་མ་འབད་བ་བཞག་

གནང་ག  འ་དང་ས་མཉམ་གག་ཁ་་ན་མན་ང་ན་རབ་འམས་་གདན་ས་ང་

བད་ཡོད་ས་ལས། གདན་ས་གཙོ་བོ་ཐར་པ་ང་་ད་བས་བན་པ་ན་ན་ས་བཤད་་

གསརཔ་བགས་46ན་ན་ལས།  ང་མ་གས་གང་བས་ཡང་ལས་ཡང་་གནང་་ག་་

མཛད་པ་བ་འས་་ས་ག་དང་ཐར་པ་ང་བཤད་་་ཡར་ས་ང་འལ་སོང་བ་ས་མ་

ཚད། ད་བས་བན་པ་ན་ན་་ལ་་ཐར་པ་ང་ཡང་་ས་གགས་ོག་གནངམ་བན་

། ས་ག་དན་པ་དང་ག་་མ་ཡང་འལ་མར་འབད་མཛད་་བགས་ག  ་་ང་

་ཐར་པ་ང་དང་ས་ག་དན་པ་ཉམས་གསོ་ཝ་མ་ཚད།  ག་་་ཁང་་ཡང་ཐོག་ཚད་

ང་མ་ག་བངས་་་བད་དང་ཉམས་གསོ་་ག། 

                                                
46 ོབ་དཔོན་པ་་དབང་། འག་་ལ་རབས་འག་གསལ་བ་ན་། ཤོག ༥༧༡། ༢༠༠༤།  
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ཐར་པ་ང་བཤད་་་ལས་ག་ད་མཐར་འལ་། འག་་བན་པ་དང་འ་བ་དོན་་ཝ་

འབད་མཛད་་མཁས་བ་མང་་ོན་ཡོད་པ་ནང་ལས། ད་ོ ་བར་ན་་་ཐོག་་བས་་

བས་པ་ན། ད་་་་ར་དང་། ་་ས་། ་་ར་ལ་་ན་ལས་ན་བ་གམ་

ན་པས། ང་ས་འ་བམ་མ་བན་འ ་དོན་་ན་དཔ་ག་མཛད་པ་ལས་བན།  ་

དམངས་་ཁ་ག་ལས་མ་ང་་ས་བ་་ཝ་་ཝ་མ་ཚད། ག་པར་་ང་ས་འགས་

ད་དབང་ག་མག་དང་། ལ་མ་ཨ་་ན་ཚོགས་ས་ན། མ་མ་ཨ་་པ་བ་ན། ་

ལས་ག་ཤོས་ན་ཚོགས་་ས་ཡང་ས་བ་་ཐོག་ལས་ད་ར་བན་ཡོད་པ་ས་མ་ཚད་

པར། ོགས་ན་ོ་ལོ་མཁན་ན་པོ་་ན་དགའ་ལ་མཚན་་ང་བན་ར་། ང་གསར་

ོང་་ག་་ང་མ་ག་་ས་གནས་་ལ་མ་ན་ཚོགས་ས་ན་ས་བངས་གནང་པ་

་ཁང་་ནང་ན་་གང་གས་ལ་་རབ་གནས་ཡང ་་རང་ས་གནང་ཡོད་པ་ར་གསལཝ་

མས།47 ས་ག་དན་པ་དང་ག་་་ཁང་་མ་འལ་མར་འབད་ལོ་ངས་མ་་ཙམ་

གནང་བ་ལ་་དངསམ་་། ཐར་པ་ང་་མ་མཛད་་ན་ངམོ་བགས་ཡོདཔ་དང་། 

ལ་ལས་ཐར་པ་ང་ལས་ཡང་དངསམ་་ག  ་ལས་མས་པ་་ཁང་་ཞལ་ན ་ད་ོར་

གནང་་བགས་པ་ང་་གསོལ་ཕོགས་ཡང་གང་ལས་ལ་།  ་ཁང་འ་ནང་་རང་ང་

་བས་ག། 
 

མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ་མག་་་་ལོ་ས། 

མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ་མག་ཡོངས་གས་་ས་ག་མ་བ་ས་ར་ཡང་ཝ་མས། 

(༡༩༣༣-༢༠༡༥) ང་འམ་ཐང་ས་འར་ོད་ར་ར་སར་ར་་གང་བད་་་འངས་

ག། འག་་་དབང་གམ་པ་འགས་ད་ོ་་དབང་ག་མག་ང་གསར་ོང་ནང་མན་

གར་་བདག་ན་བས་པ་ནམ་་་ལོ་ན་ང་བ་ཨ་ལོ་༥ ད་ོང ་ནང་འལ་བ་ལ་ཁ་

ལས་གག་ན་པས། འ་བས་ང་གསར་་མ་གནས་བན་བོན་འས་འང་གནས་ན་

                                                
47 ཡོན་ཏན་ན་ཚོགས། འག་་མ་ན་ས་ན། ཤོག༧༤། ༢༠༡༣། 
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པས། དང་ལོ་༢༥ ན་ཚོད་ག་ག་་བགས་ང་། ་ལས་ནད་ག་ཚབས་ན་ག་ཕོགཔ་

ལས་བན། ོང་་མ་གནས་བན་་དབང་ལ་མཚན་ལས་དངས་ར་་་ར་པ་་

བགས་ག  ་་ང་་ཐར་པ་ང་་ད་བས་པ་འན་ལས་ལས་ནང་པ་གང་དང་བ་

ལ་སོགས་པ་ོབ་ད་། ་ལས་་ས་བ་བ་ཐང་་ལོ་བན་ཙམ་ག་་མཚམས་་བགས་

པ་ལ་ལས་དང་ལོ་༣༥ ་ང་གསར་མ་གནས་བན་འཇམ་དཔལ་ས་བཀའ་གནངམ་

བན་། ས་ག་དན་པ་མ་་་ཐོག་་བས་་ག་་་ཁང་་མ་ཡང་འལ་མར་

་ལོ་༡༤ ང་མཛདཔ་ད། ས་ག་དན་པ་ཐོག་་གས་ཤོག་བཀབ་གནང་པ་ས་མ་ཚད། 

ག་་་ཁང་་ཐོག་ཆགས་ཡང་ཚར་གག་བ་སོར་འབད་་གས་ཤོག་བཀབ་་་ག་་

མཛད་ག ས་ག་དན་པ་དང་ག་་མ་་བགས་བན་། དང་ལོ་༤༡ ་འག་

ལ་བ་པ་འགས་ད་ང་་དབང་ག་མག་གར་་་་མངའ་གསོལ་་བ་ནམ་་

ལས་འ་བང་། ང་མ་་ན་དམ་པ་བས་་ལ་་མན་བ་ན་པོ་་མག་དང་གག་

ཁར་འག་གང་་་མ་བབ་་་འ་བགས་ནམ་ལས་ར། དང་ལོ་༧༥ ན་ཚོད་ལོ་

ངས་༣༥ ་བར་ན་་མ་བ་་བགས། ་་ང་་བས་་ལ་མ་མན་བ་ན་པོ་་

མག་ལས་དབང་ང་ད་་་གསན་པ་ས་མ་དོ་བར། མ་མ་ལ་བཟང་མག་་བཀའ་

བན་་དང་ལོ་༧༢ ལས་༨༠ ན་ཐར་པ་ང་་མ་ཡང་མཛད་། ་ལོ་༢༠༡༣ ་ལོ་་

མ་ལས་དངསམ་་་མ་ཐང་་ས་་གང་ལས་གསོལ་ཕོགས་་མཚམས་ར་་ཞལ་ན་

ད་ོར་གནང་བགས་། དང་ལོ་༨༢ ང་་ས་༡༡/༡༡/༢༠༡༥ ་དངས་པ་ས་དངས་

་མ་ག་།  
 

མ་ད་འན་མ་ལ་་་་ལོ་ས། 

ད་ོ་་མ་ད་འན་མ་ལ་ལམ་འན་ལས་མ་ལ་་་འ། མ་ཐང་་ད་ག་ས་

ནང་ཡབ་ག་ལ་ལ་དང་། མ་བས་ས་ན་གས་་ས་་། ་ལོ་༡༩༥༩ ལོ་་་

འངས་ག། དང་ལོ་༨ ཙམ་ལས་ག་ས་ད་བས་་ས་ལ་མཚན་ལས་ག་ད་། 

་ལས་་ང་བར་ད་བས་ང་ང་ག་ཕོག་་གཤགས་སོངམ་ལས། དང་ལོ་༡༦ ་ང་
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གསར་་ཚང་ནང་འལ་་ག་ག་གནང་། དང་ལོ་༢༢ ལོན་བས། ་ད་འན་ན་ན་

ས་ཕ་་ང་་བཤད་་འ་དང་པ་བགས་གནང་པ་བས་། ་ཚང་ལས་ད་ོང་་བཤད་

་ནང་བཏང་གནང་བ་ངས་་ད་ཡོདཔ་ལས། ་ནང་ལོ་གམ་་ང་ག་ད་གགས་པ་

ལ་། ཕ་་ང་རང་་བ་་ནང་ལོ་གམ་ོགས་གམ་་མཚམས་་བགས། ་ལས་ཚང་

ཁ་ན་པོ་་་ང་་ལོ་༧ ཙམ་་ང་ག་ད་གགས་་བགས་པ་བས་ག་། ང་

གསར་་ཚང་ནང་ལས་ག་་་ཁང་་མ་་འོན་ད་པ་བཀའ་གནངམ་བན་། མ་

མཛད་་ལོ་ག་བགས་ག ་ལས་་ཚང་་བཀའ་བན་་་ཕག་དན་པ་་ལོ་གམ་

ོགས་གམ་་མཚམས་་བགས། ་ལས་ལ་ན་ན་ལོག་་རང་ག་་་ཁང་་མ་

མཛད་་ལོ་གས་ཙམ་སོང་ག མ་ང་འ་དང་པ་ོན་པ་བས། ་ཁང་་ཐོག་་ང་་

ལ་མཚན་ལས་བལ་ད་ང་། ང་་ོན་་ལོ་གམ་་ལ་ལས་གར་ཐོག་བཀལ་བ་

བས་ཡང་ང་། ར་གས་་་ས་བཤད་་འག། 
 

གསོལ་ཐབ་་འོན་པ་ར། 

ས་ག་དན་པ་མ་མག་ས་ག་་་ཁང་་མ་ཡང་འལ་མར་མཛད་་་འ་

བགས་ནམ་ལས་ར། ཝ་༧ པ་ནང་ག་་་ཁང་་དན་་གསོལ་ཐབ་48་དོན་་

འོན་་དང་། ཝ་༡ པ་ནང་ས་ག་དན་པ་་ར་་གསོལ་ཐབ་དོན་ལས་ལོག་འོན་དོ་

ཡོདཔ་ན་པས།  
 

གས་་་མ་་ག་དབང་་བཅར་ལ། 

ག་་་ཁང་་ོནཔ་ག ་པ་མ་ཚང་ལས་བས་ཇ་ང་ོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད། ་ལས་མ་

་ག་དབང་་དོན་ལས་ག་མཇལ་འབད་བ་ན། ་གམ་གཤོང་ཚད་་བང་་གག་ནང་ད་

                                                
48 མ་པ་་དབང་་འག་གསལ་བ་ན་་ཤོག ༢༣༢ ། ༢༠༠༤ ལོར་དཔར་་བན་པ་ནང་གསལོ་ཐབ་ར་བད་ག  ན་ང་ོ་

འག་ས་འང་་ཤོག ༣༡༣ ། ༢༠༠༤ ལོར་་མ་་ལས་དཔར་་བན་པ་ནང་གསལོ་ཐབས་ར་གསལཝ་མས། ་འབདཝ་ད། གསོལ་

ཐབ་་ཐབ་འ་ཐབ་ཚང་་དོན་ནམ་ལས། ཐབ་རང་འོས་འབབ་འག། 
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བཀང་པ་་་མ་བང་ང་གས་ལམ་གག་བཀལ་། མ་་ག་དབང་་བཅར་ོལ་

ཡོདཔ་མས། ་ཡང་དང་པ་རང་་པ་མ་ཚང་གམ་ལས་བཅར་་དང་།  ་ལས་ག་་

ལཔ་༧།  གས་ས་ལཔ་༡༠ དང་། མག་རང་བས་ང་ཁང་་ལཔ་༤ ་མ་ཚང་་

མ་པ་བན་་་ག་དབང་བཅར་ོལ་ཡོད་་་ར་ན་ས་་ས་བ་་འག།  
 

མ་་ཁང་ནང་བགས་པ་ར། 

མ་་གས་ཚན་གམ་་་གསོན་གས་ཀ་བས་གནས་ག་ནམ་ལས། ག་་་ཁང་

ནང་བགས་པ་ང་། ་ཁང་ནང་་ང་གནས་་མ་མཛད་་དང་། ་ལས་དམངས་་མ་

་གནང་། ་འདས་་ད་་བབ་་ལ་སོགས་པ་ག་་རང་ན་ང་། ་འོ་བལ་བ་དང་

གས་འར་བ་་མ་གགས་པར་ར་བན་པ་དང་འ་བ་དོན། ་ག་གས་་་་ཕན་

ཐབས་ངམ་ག་་གགས་། ན་གསོལ་ཝ་ར་་འ་དོན་མཛད་་བགས་དོ་ཡོདཔ་མས།  
 

བསོད་མས་བ་་ས་ག་དན་པ་་ལ་་ཡོད་པ་ར། 

གསོལ་ཐབ་་དོན་ལས་ག་ང་ད་འོག  ་ལས་ང་བ་་ད་འོག  བ་་ད་འོག  

ང་མལ་ད་འོག  ནགཔ་་ར་ག་ད་འོག་་བས་། ད་འོག་་ནང་ལས་ཕར་མ་་

ག་ད་་་འོང་་་ས་བསོད་མས་བ་ནམ་ལས་་ཁང་ནང་གཏམས་་བཞག་དོ་ཡོདཔ་

མས། ་ལས་ལོག་ས་ག་དན་པ་་འོན་པ་བས་མ་འར་་ལམ་དཔ་ལས། མ་

མག་བས་་་བས་་ོནམ་དང་། བསོད་མས་་ར་ཆ་་་་ག་་ག་ཡོད་པ་་

བཀལ་། ག་མ་་་ག་་པ་ཆ་བ་ས་་ལག་བམ་ག་་ལ་ཏོ་ཁར་འབག་་ས་

ག་དན་པ་་ལ་བར་འ་དཔ་ན་མས། ་འབདཝ་ད་ནམ་གག་་རང་ཡར་་ོདཔ་

ལས། ་ོ་་ཞག་འ་་་ང་ཁམ་ར་ག་་ལ་་གཤམ་་ནོར་་འང་ས་ག་ཡོད་ས་་

་ཞག་བགས་ནམ་ལས། འ་་ནངས་པར་ན་མ་ང་གས་མ་ཐང་ལ་ས་་བས་་

་ོ་ཁམས་ག་ཁར་ས་ག་དན་པར་འོར་དོ་ཡོདཔ་མས། པ་ཆ་བ་བ་མོ ་ཞག་འ་

དན་པ་་ཉལ་་འ་་ནངས་པར་ོ་པ་ཧ་སག་ལས་མ་ལས་ན་བས་་་། མར་ནམ་
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གག་་རང་ལོག་་ོད་དོ་ཡོདཔ་མས། འ་བམ་་དན་་གསོལ་ཐབ་མར་འོན་པ་བས་

་ཡང་ཡ་་པ་ཆ་བ་ས་ར་ཆ་་མར་ལ་དཔ་་ན་པས།  
 

ད་ས་ནངས་པར་གསོལ་ཐབ་འོན་ོལ་མཚམས་ཆད་པ་ར། 

དཔོན་ོབ་གས་པ་ནས་ང་པ་ས་རབ་ན་བ་མག་ས་ས་ག་མ་་དབང་འན་ལས་

། དན་གསོལ་་བགས་ས་དོན་ལས་་ཁང་འ་ལཝ་ལས་འ་བང་། ས་ག་མ་

མ་འོན་་མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ་ན་ག་་་ཁང་ནང་་གསོལ་ཐབ་ོན་ཡོད་ང་། 

ང་་ལ་ལས་མ་པ་་ད་ས་ག་དན་པ་མ་་བསཔ་ད། མ་་ཕམ་ནོར་་་་

ཁང་་མ་གཏན་ང་་ལོགས་་བས་གནངམ་ལས་ར། ས་ག་མ་ར་གསོལ་དན་

གསོལ་་ཡར་མར་བགས་་་མཚམས་ཆད་སོང་ག།  
 

་ར་ར། 

་མ་འབད་བ་ན། ད་ོ་བམ་་མ་འར་ལམ་་མན་ན་་ང་འལ་མ་འཝ་ལས། ས་

གནས་འ་གཞན་ཁར་ལ་འབད་དཔ་ཐོན་སོང་ང་། ར་ཆ་ད་ཚད་ཅན་དང་་ཤ་འབག་དཔ་

ཡོད་པ་ན། ་་་་བཀལ་་ར་འན་དང་ནང་འན་འབད་དོ་ཡོདཔ་བམ་། ག་་

མ་ཡང་ར་གསོལ་་དོན་ལས་ས་ག་དན་པ་་ལོག་འོནམ་ད། བསོད་མས་་ར་ཆ་་

་་བཀལ་། ལ་འན་འབད་དོ་ཡོདཔ་མས། ་མཚན་་་བན་་ད་ོ་ཡང་་ཁང་་བ་

་་ར་ར་འབོ་ས་ས་གནས་ག་འག   ་ཆག་་དོན་ལས་གས་ཚན་གམ་་ལ་པ་

མ་ཚང་་་ལས་ག་མ་ཆག་པ་༡༠ ་ན་དཔ་ནམ་ད། གནམ་ན་མར་ད་ོང་ང་་

་ས་་་་འཚོ་་དང་། ་ོར་ག་མ་་་་་ན་་ཡོད་པ་ལོ་ས་ལ་་ན་རབས་་

ས་བཤདཔ་ན་པས།  
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་མཚོའམ་ང་་ར། 

་ཁང་་ོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་པ་་ང་འ་་ས་ཤོས་ལ་་ག་ས་འབད་བ་ན། ་མཚོ་ར་

ག་་མ་་་མཚོ་ནམ་་ས་འན་ཝ་མས། མཚོ་འ་་་འ་ཡང་ཁག་གམ་་

ག་ཡོད་པ་ལོ་ས་འག ་འབདཝ་ལས་བན། མཚོ་་མཐའམ་བདའ་་་་ཡང་་ཤ་ག་

འར་འོང་་ཡོདཔ་ན་ང་། ད་ས་ནངས་པར་ག་ས་མཐོང་སར་རང་ན་འག ་་མཚན་

ག་་ལས་བན་་ན་ན་ར་་བ་ན། གས་ཚན་འ་ནང་ད་ས་ནངས་པར་་ོབས་དང་ག་

གསར་་མ་ཚང་། ་ལས་ོབ་་་ང་་ཆགས་ནམ་ལས་་ཡང་ཕར་ར་འན་་འབདཝ་

ད། ན་ང་་ལོ་༢༠༡༢ ལས་འ་བགས་་མཚོ་བམས་སོང་ང་། ད་ན་་བར་ན་གས་་

ནང་ལས་ཕར་་བས་མ་བ་བ་གས་ག་་ཡང་མ་ཐོན ་ག ་འབདཝ་ད་ལ་ལས་་ར་ ་་

་ས་པས་ར་གས་་ན་ས་་ས་བ་་འག།  

་བམ་་བ་ཐངས་གག་་བ་བ་ན། ་མ་་ཁང་་མ་་འ་ཁ་མར་ོ་་བན་་

བངས་ད་་འ། གདོང་ཁར་ཡོད་་་གནགཔ་དང་་བོ་ར་ང་ར་བ་གངས་་གས་་

ཁ་གནོན་་བངས་བངསམ་ནམ་ད། ་ཁངས་བངས་པ་ལ་ལས་གས་་་་ནད་

དང་ན་ངན་་ཤ་ངམ་ལས། མོ་བཏབ་ས་བཏབ་འབད་བཝ་ད། ་བོ་ར་ང་ས་གནོདཔ་

ན་པ་ར་ལས་ཐོནམ་ལས། ་ང་འ་བལ་བལཝ་ན་པས་ར་བཤད་་ཡོདཔ་ད། ་་

་དས་ཡོད་གནོད་ཅན་་་ཁང་འ་ས་ཐད་ཀར་་བཀག་གས་་དང་། ་ང་འ་ནང་་བོ་

ར་ང་་བ་མ་མ་མག་་ཤར་་ཡོདཔ་ད། ་ཁང་་བ་མ་ཡང་མཚོ་་་ཤརཝ་ལས་

བན། ་་་དས་ད་གནོད་ཅན་་་ཁ་གནོན་འབདཝ་ན་་་ལོ་ས་་་འག འ་

བམ་་ན་མ་འབད་བ་ན། ་ཁང་ངམ་ག་ན་པར་ག་པ་དང་གས་སཔ་ཆ་བ་་

མ་་མང་ཤོས་ག་ཡང་གདོང་ཁ་་གནགཔ་་ཁ་གནོན་་། ཁ་མར་བ་་བརཝ་ཡོདཔ་

ན་ང་། ད་ས་ནངས་པ་འབདན་མ་ང་པ་་དག་པ་ག་ལས་བལ་གཞན་་མ་ོག་ག་

་ཡང་མ་བད་པ་ཐོག་ལས་ཁ་ོགས་སོ་སོ་་བརཝ་ཡོདཔ་མཐོང་་ཡོད་ར་བ་་འ་བན་

པས།  
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་འབདཝ་ད། ས་ག་དན་པ་དང་ག་་མ་འལ་མར་མཛད་་མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་

་མཚོ་ས་གངས་་ར་་འབད་བ་ན། ་ཁང་་ོ་ལོགས་ཁར་་ང་ར་ང་། ་་ང་

ག་མཚོ་བམ་་ཆགས་ཆགསཔ་མཐོངམ་མ་གཏོགས། ་་མཚོ་ན་པ་ར་ལས་ང་ས་ཡང་

མ་  ན་ང་་་ང་ནང་ན་་གག་ཆགས་་ཡོདཔ་་བཤད་་ོ་་བན་པ་ག་འོང་་

ན་་འ་ཡང་། གས་ཚན་ནང་ན་ཆརཔ་་མ་བ་འཝ་འབདཝ་ད། ང་་གས་་་ས་

བསལཝ་ག  ་འལ་ལས་དད་ག་མ་ོག་ད་པར་ཆརཔ་བ་་ཡོད་པ་ལོ་ས་་་

འག་ར་མ་གཏོགས། ་ང་་་མཚོ་ན་པ་དོན་་འོང་་ན་པས་ར་གངས་མས།  
 

་ཁང་་ས་མད། 

ས་་མ་ལས་རང་ལོ་འར་གག་ནང་ས་མད་ག་་རང་བབ་་ཡོད་ར་་བ་ན། བང་

གསོ་ས་ང་ཡོངས་ོགས་ནམ་གག་གནང་་དང་། ་ལས་་བན་མ་ནམ་གམ། ང་

གནས་ཆ་གག་ན་གམ་ང་གནང་་ག་རང་ན་པས། ་དང་གག་ཁ་་གས་་་ས་

ཝ་བང་་གསོན་པོ ་་མ་དང་གན་པོ ་འདས་མད་་ཡང་གང་ག་ག་ག་གནང་དོ་

ཡོདཔ་མས།  

ལ་ལས་འབད་བ་ན། ་བན་མ་ནམ་་་ང་གནང་་དང་། ང་གནས་འབད་ང་ཆ་

གམ་་ག་བང་་ཡོད་པ་། ས་ག་བས་ཆ་་་ཡང་ང་ོལ་དར་་འག  ་་ཁ་

་ལོ་འར་གག་ནང་་། བཀའ་འར་ཚར་་ག་་དང་ོང་མད་ཚར་གམ་་ལ་། 

ཞབས་ང་་་མད་གནང་་དང་་བབ་ས་ན་ཡང་བ་ང་་ོལ་དར་་འག།  
 

བཀའ་འར་གས་ག་ར། 

་མ་འབད་བ་ན། བཀའ་འར་གས་ག་གནང་ོལ་ད་ང་། ས་ཚོད་ག་་གས་ཚན་

་ནང་ཆར་་ས་་མ་བབ་པ་དཀའ་ངལ་ཐོནམ་ལས། ག་པ་དང་གས་སཔ། ་ལས་

བས་ང་ཁངཔ་་བོམས་། ན་དགའ་རབ་བན་ལས་བཀའ་འར་ཆ་ཚང་་ཁང་ནང་གདན་

འན་།  ་་ནངས་པར་གས་ཚན་གམ་ནང་གས་་་ས་བཀའ་འར་པོ་ ་འབག་་
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ས་འར་བར་བ་བས་། གས་ཚན་རང་སོ་སོ ་ས་་ནང་ོདཔ་ད། ཇ་ཆང་་མ་བབ་

བབ་་ག་དོ་ཡོདཔ་མས། ་ལས་ག་་་ཁང་ནང་ད་འན་དང་། གས་་མ་ན་་

བོམས་་ལ་བ་བཀའ་འར་ན་མོ་གས་ག་་ག  ་་ལོ་ལ་མ་་ཡང་ང་གསར་

ལས་བཀའ་འར་་་་་གནང་ང་། ་་བས་ང་གསར་ོང་ནང་་བཀའ་འར་་་ཁང་

འ་ནང་་ལ་ག  ་ལས་ར་ས་འར་བར་་་མཚམས་ཆད་ང་། ལོ་ར་བན་་

འག་་༡ པ་ས་༩ ལས་༡༣ བར་ན་ངས་་་ང་བཀའ་འར་གས་ག་གནང་དོ་

ཡོདཔ་ན་པས།  

་་བས་་ས་ཕོགས་གམ་་གསོལ་ཚོགས་དང་གསོལ་ཇ་་གས་ཚན་གམ་ས་ར་

བ་འབད་་ང་ོལ་འག ་ཡང་ནམ་དང་པ་་ག་་ལཔ་་དང་། ནམ་གས་པ་་

ག་་ར་པ་། ནམ་གམ་པ་་བས་ང་ཁང་་ལཔ་དང་ར་པ་གས་བོམས་་ང་

་དང་། ནམ་བ་པ་་གས་ས་ལཔ་་དང་། ་ལས་ནམ་་པ་་གས་ས་་ར་པ་་

ས་མ་པ་བན་་་ང་་ཡོདཔ་མ་ཚད། ནམ་་་ག་འདཔ་ཡང་སོ་སོ་འབད་རང་ལ་

་འག། 
 

ོང་མད་་ར། 

འག་་༡ པ་ས་༨ ་ོང་མད་གག་ལ་་ཡོདཔ་དང་། འ་བམ་་འག་་༡ པ་

ས་༡༥ ་ོང་མད་གག  ་ལས་འག་་༡༠ པ་ས་༡༥ ་ཡང་ོང་མད་གག་་

བོམས་། ལོ་གག་་ོང་མད་གམ་་ག་ད་ོ་ན་ག་་དང་གས་ས་དད་ན་་

ཅན་་ས་མན་ོར་འབད་་ོང་མད་ལ་བ་བས་། གས་་གཞན་་ས་ཡང་རང་་

འོར་བ་ག་་ཡོདཔ་་་མ་ཕངས་པར་བསོད་ནམས་་ང་་དགས་་ལ་དོ་ཡོདཔ་མས།  
 

ཞབས་ང་་་མད། 

ཝ་༣ པ་ས་༡༠ ། ཞབས་ང་་་མད་་མ་མད་པ་གཏང་་ཡོདཔ་དང་། ད་ོ་ན་

ཚོད་བར་ན་་མད་འ་་ན་བདག་དགས་བསལ་ག་ག་ཡང་ད་་འབད་ས་་ང་། ་ཁང་
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རང་་ཁ་ག་ལས་མན་ོར་གང་ཡོདཔ་བཏོན་། བ་ང་་དོ་ཡོད་པ་ར་ད་ོ ་མ་མག་

ས་གངས་མས། 
 

བང་གསོ ་ར། 

་མ་འབད་བ་ན། ལོ་འར་གག་ནང་་བང་གསོ་ནམ་གག་ལས་བལ་གནང་ོལ་ད་

ང་། ད་ས་ནངས་པ་འབད་བ་ན། ཝ་༤ པ་ས་༢༩ ་ཚར་གག་དང་། ཝ་༩ པ་

ས་༢༩ ་ཚར་གག་འབད་་ལོ་འར་གག་ནང་་ཚར་གས་་གནང་་འག  ་་འཚོ་

བ་ཡོན་བདག་ར་ལས་་མ་ག་་་ནམ་་ས་ང་། ད་ས་ནངས་པ་འབད་བ་ན། གང་

་ཚང་ལས་མ་དལ་ཡོད་པ་ར་ལས་མ་མག་ས་གངས་མས།  
 

་་གསོལ་འབས་་བན་མ་ར། 

ན་མ་འབད་བ་ན། ་བན་མ་ནམ་གམ་ང་གནང་པ་བས། ས་ཕོག་གམ་་ཇ་

དང་གསོལཝ་། ག་པ་དང་། གས་སཔ། ་ལས་བས་ང་ཁང་་ལཔ་ཆ་བ་ས་ན་

་བན་ར་བ་འབད་་ང་དོ་ཡོདཔ་དང་། ལ་ལས་ང་གསར་ང་གགས་ང་ན་མ་

མས་ར་་བས་། ན་ངས་་་ང་གནང་་་ོལ་གསརཔ་བགས་ནམ་ལས་ར། 

ན་དང་པར་ག་་ལཔ་ཆ་བ། ན་གས་པར་ག་་རཔ་ཆ་བ། ན་གམ་པར་

བས་ང་ཁང་་ལཔ་དང་རཔ་ཆ་བ། ན་བ་པར་གས་ས་་ལཔ་ཆ་བ། ་ལས་ན་

་པ་་གས་ས་་རཔ་ཆ་བ་ས་ར་བ་འབད་་ང་་འག ་བམ་་ན་་་ག་

འདཔ་ཡང་ནམ་་་བན་་སོ་སོ་འབད་རང་ལ་ོལ་འག།  གནང་་་ས་ཚོད་ཡང་རང་

་༧ ས་༥ ལས་༡༠ ་བར་ན་དང་། ་མ་འབད་བ་ན། ད་ོ་བམ་་་ཁང་ནང་ད་འན་

་་ཆགས་དཔ་ལས། གས་ཁ་་མ་ན་་ས་གནང་་ཡོད་ང་། ད་ས་ནངས་པ་འབད་

བ་ན། མ་ན་དང་ད་འན་་གག་ཁར་འབད་གནང་་འག།  
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་བབ་ས་ན། 

ཝ་༩ པ་ས་༢༢ ། ་བབ་ས་ན་བ་ང་་་ཡོདཔ་ད། ་་ན་བདག་་ཐད་ལས་

འབད་བ་ན། ལོ་ར་བན་་ག་་ཨཔ་དབང་འས་ས་འབད་དོ་ཡོདཔ་མས། ་་ན་མ་་

་ག་ཡོངས་གས་་གནས་བན་བ་ག་གནང་་ཡོད་ང་། ན་བདག་་བསམ་པ་དང་འལ་

་བང་བཤགས་དང་གནས་བན་བ་ག་སོགས་གནང་་ཡོད་ར་མ་ས་གངས་མས། 
 

ང་གནས་་ར། 

་ཡང་ང་གནས་འཚོགས་པ་ས་ཚོད་འ་ཡང་འག་་༡༡ ས་༡༣ ་་ོ་ལས་འ་

བགས་། ས་༡༦ ་ོ་པ་་ལ་ནམ་ལས། འ་་ན་མར་མ་ས་དབང་ག་གནང་

བ་་ལས་མག་བ་དོ་ཡོདཔ་མས།  

ང་གནས་་ཡོན་བདག་ར་ལས་་བ་ན། ་མ་འབད ་བ་ན་་ཁང་་ང་ཐོག་་མ་ང་ར་

ག་པ་་ཁ་ད་ནང་་ཇ་ར་ས་ང་ང་དོ་༦ ་ག་ཡོདཔ་མས། ་ཡང་་ཕག་ཨ་ང་ར་

ང་དོ་༢ དང་། མ་་ར་ང་དོ་༢ ། ག་ོང་ར་ང་དོ་༡ བོམས་་་ང་ང་དོ་་དང་། 

དོ་ང་་་བཀལ་ར་མ་ང་ང་དོ་༡ ཡོདཔ་མས། ་འབདཝ་ད་ས་ང་འ་་ག་་པ་

ཆ་བ་ས་ན་མོང་་བ་། ལོ་ཐོག་གས་ཤོམ་འོང་བ་བས་་ང་དོ་༢ ་ང་ལས་ད་

་ཁལ་བ་བད་དང་བ་ད་་བ་བཤའ་བ་ཐོབ་་ཡོད་པ་ལོ་ས་བ་་འག  ་འབད་

་འ་ས་མ་འ་་ཁང་་མ་ང་ལས་བཏོན ་་དང་། གས་་དམངས་ལས་་ད་་ཚོདམ་

ང་། ་ལས་མ་་གར་ཚང་ལས་ཚོདམ་བར་བརཝ་གནང་་ང་གནས་ཆ་གག་བང་

་ཡོདཔ་ད། ་བང་ང་གནས་ང་་་ངས་ག་་ལས་བད་་་བར་ན་བཅའ་མར་

གཏོགས་་ཡོདཔ་མས།   
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ན་ང་་དབང་འག་ལ་གམ་པ་་ས་། ང་གསར་་ཚང་ལས་་ཁང་་་མ་དང་

ོང་དཔོན་49ག་ལོགས་་་བས་གནངམ་ད། ་ཁང་་་མ་ང་་པ་ཆ་བ་་ད་ག་

འབད་གནང་ག  ་ལས་ར་ང་གནས་་དོན་ལས་གང་་ཚང་ལས་དལ་ཁང་ནང་མ་་

དལ་བལ་། འ་་ད་ག་་ཐོབ་ང་་་ཐོག་་གས་་་ས་ར་བ་འབད་ཁས་ང་

ཐོག་ལས་མན་ོར་ར་། ང་གནས་ཚར་གམ་་བང་་་འ་བགས་ག  དོ་ང་ག་

མ་ག་་ཚར་གམ་་ཐོག་་ཚར་བ་དང་་་འོ་མད་་བང་་་ཡོན་བདག་འབད་་

་ཐོན་པ་ན། བཟའ་བང་་་མན ་ོར་ག་ར་ཡོན་བདག་རང་ས་ར་དཔ་མ་གཏོགས། ་

་གང་་མ་དལ་་ད ་བམ་ག་་ཡང་ཐོབ་ཐབས་དཔ་ན་པས། ན་ང་ད་ས་ནངས་པ་

འབད་བ་ན། གས་ཚན་གམ་་་་་མ་ལས་ཡར་དན་མག་གམ་་མདཔ་ལ་་

་དང་འདོད་དང་ོ་བ་ོམ་ཡོད་པ་། མན་ན་ཡང་་མ་དང་དཔ་ད་ཡར་ས་སོང་ཡོདཔ་

ལས། ང་གནས་ཚར་བ་དང་་་བང་་་ཡོན་བདག་འབད་་ཡང་ད་ོ་ན་ག་ཐོབ་བ་་

ཡོདཔ་མ་གཏོགས། ཆད་པ་ལོ་ས་་ལས་་འག། 
 

ར་བཏང་ང་གནས་་ཕན་ཡོན་དང་ག་པར་་ག་་་ཁང་་ང་གནས་་ཕན་ཡོན། 

ར་བཏང ་ང་གནས་བང་བ་ཕན་ཡོན་བསམ་ས་་བ་པ་ཡོད་པ་ར་འ་སངས་ས་ས་

གངས་པ་ད་དང་མཁས་པ་བན་བས་་ལས་ཐོན་་ཡོདཔ་ན། ་ཡང་ས་ད་བན་

པ་ན་་འཇམ་མན་ང་ལ་ན་པོ་་ཀ་ ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ་ས་མཛད་པ་ང་

གནས་་ག་གཞན ་ཕན་ན་བ་ལས། “་ར་ག་བསམ་མ་པར་དག་པ་་ནས་གསོ་ོང་དང་

ང་བར་གནས་ང་་ག་མ་པར་དག་པ་ས་པ་ཕན་ཡོན་། ས་ངག་ད་གམ་་ག་བ་

འདག་པ་དང་། བལ་པ་བ་་འར་བ་ར་བལ་བ་དང་། ་བ་ང་བ་བ་དང་། མཚམས་

                                                
49 ོང་དཔོན་ར་་་ཐ་ད་་མ་འ་ོང་ཁག་ག་་དཔོན་པོ་ག་་བ་ན། ་འབདཝ་ད་བས་འར་ོང་ན་ས་ག་ང་འ་དང་ད་པར་

ད་པ་་ན་་་ཁང་ག་ན་པ་ལས་བན། འ་་བདག་འན་འབད་ར་བས་པ་ད་ོང་འ་་ཡང་ོང་དཔོན་ར་ཐ་ད་བཏགསཔ་ན ་

པས། 
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མ་མས་པ་་དག་ང་འང་བར་གངས་པ་མ་ཟད། གནས་བས་ནད་དོན་བར་ཆད་་བ་ལའང་

གཞན་གང་ལས་ང་མ་ོབས་་བ་དང་། ོར་དས་གས་་ལ་ཚར་གག་་བས་པ་ཚར་

བད་ལ་དཀར་པོ་ཆ་བད་་གས་ང་། ་བ་ན་་འཕོས་མ་ཐག་་བ་བ་ཅན་་ས་པར་་

བ་དང་། ཚར་གག་བ་ང་་་ངན་སོང་་་བཏང་བར་འཕགས་པས་དགས་དང་བཅས་ཞལ་

ས་བས་པ་ན་པས་ོ་དང་ན་པ་མས་ས་ང་ལ་ས་པ་བད་་་ས་་བོན་པར་

འཚལ་ལོ།།” 50 ས་གངས་ཡོད་དོ་བམ་དང་། བ་པ་དབང་ག་ཞབས་དཀར་ཚོགས་ག་

རང་ལ་་ཞལ་་ལས་ཡང་། ན་དང་དད་ན་་བོ་མས། །ང་བར་གནས་པ་ལན་ག་

ཙམ། །བང་ན་བལ་པ་བ་་། །འར་བ་་་བལ་བར་འར། །མཚམས་ད་་དང་

ལས་བ་ན། །ང་དང་ར་་ོག་པ་། །ང་བ་མས་དཔ་སར་གནས་འར། །་བ་

དམན་པ་ད་ད་ས། །ང་གནས་ལན་ག་ཙམ་བང་ན། །་འཕོས་ར་་ས་དང་

པོར། །གནས་པ་ང་མས་ས་་། །ར་ནས་འར་བར་བ་ོགས་འར། །་ར་དད་

ན་་བོ་ན། །ང་གནས་བང་ལ་འབད་པར་ས། །ང་གནས་བང་བ་གང་ཟག་

ལ། །ནངས་པར་འཚོ་བ་ག་ངས་ན། །ས་བད་ང་བ་མས་དཔའ་ལ། །འཚོ་བ་ངས་དང་

མཉམ་པ་ན། །གསོ་ོང་ངས་མཚམས་ལ་ངས་ན། །ད་བམ་པ་ལ་ངས་དང་མཉམ། །་

ར་དད་ན་་བོ་ན། །རང་ས་བང་བར་་ས་ང་། །གཞན་ས་བང་ལ་ཞབས་ཏོག་

བས། །ང་གནས་བན་ཚད་སོང་བ་། །ན་རས་གགས་དང་མངས་པས་ན། །་་མཐོང་

ཚད་ཁ་ངས་དང་། །འས་པ་ང་་ཕོག་ཚད་དང་། །་མ་མཐོན་པོ ་ར་ན་ན། །་་མཐོང་

ཚད་མས་ཅན་མས། །ངན་སོང་གནས་་ང་་འར། །་་་ལ་བལ་བ་། །འང་ཚད་

་་བ་མ་གང་། །ཕོག་ཚད་་ལ་ག་ཚད་། །མས་ཅན་ངན་སོང་ལས་ཐར་ང་། །བ་བ་

ཅན་་་བར་འར། །་ར་དད་ན་་བོ་ན། །ང ་གནས་མང་པོ་བང་བ་། །་་ན་རས་

གགས་དས་། །ོས་ལ་ཟས་ས་ལ་སོགས་པ། །འལ་བ་གས་པོ་འག་པར་ས། །ས་

ང་གནས་ཕན་ཡོན་འ་ཡང་དད་ན་ཡོངས་ལ་ཕན་ར་ད་དང་། ང་མས་་བ་ལ་མཚན་ལ་

                                                
50 ཕན་ཡོན་ོགས་ག་གས་ཚོགས་་འད། ཤོག ༢༢༩། ་འར་ག་མཛོད་ས་འལ་་ཚན། ༢༠༡༡།  
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འཕགས་པས་དས་་གངས་པ་དང་། ་མ་ང་མ་གང་ས་དང་མན་པར་ཚོགས་ག་རང་

ལ་ས་ས་པའོ། །51ར་གངས་ཡོདཔ་ལས། ང་གནས་བང་བ་ཕན་པ་དཔག་་དཔ་

ཡོད་པ་ཐོག་། གས་་ན་ས་་ས་བ་་ཡོད་པ་ངག་ན་་ཡང་། འག་ན་འ་

ལས་་འཕོས་་གན་་ས་ལ་་་མན་་ོད་པ་བས་། གན་་ས་ལ་ས། 

“་ན་52་ང་གནས་བང་་ག  མདའ་ང་ཅན་ང་གནས་བང་་ག  བརམ་ང་གསར་

ས་བ་མཇལ་་ག”ར་འ་་ཡོད་པ་ར་བ་ོལ་འག། མདའ་ང་ཅན་ང་གནས་ར་་

འ། ང་ཅན་་ཁང་ར་ག་་་ཁང་་ང་གནས་་ཝ་ལས། ་ཁང་འ་་ང་གནས་་

མ་ལས་ད་ོ་ན་བར་མ་ཆད་པར་བང་་ོད་་་་ན་ན་ཅན་ག་ན་་འ་ས་ངན་སོང་

ལས་ལ་གས་པ་ཕན་ཡོན་ཡོདཔ་བ་། ་ན་་དན་པ་དང་མདའ་ང་ཅན་་ཁང་་ང་

གནས་འ་ས་ཚོད་གག་་ཕོགཔ་ན་ང་། གས་་་ས་ར་བ་འབད་ ་གས་ཆ་རང་

ག་་ག་ག་བང་་་་འངས་་ཡོད་པ་ལོ་ས་ཡང་་མ་་ས་བ་་འག།  
 

་ཁང་་དན་གར་དང་ོང་དཔོན། 

་ཁང་འ་་ན་ང་ལས་རང་ད་འན་་་ག་ག་བགས་དཔ་ལས། ་ཁང་་

མདཔ་ལ་་དང་ག་བདར་བ་་་ག་་་ཐད་ལས་འབད་ང་། ་དམངས་་ཁ་ག་ལས་

འབད་དཔ་་ན་མས།  ་འབདཝ་ད་་ཁང་་་འདབས་་ག་་དང་། གས་ས། ་

ལས་བས་ང་ཁང་ར་ང་གམ་ཡོད་ས་ལས། ང་གམ་ག་ར་ས་འབད་དཔ་་ན་པར། 

ག་་གས་ཚན་ནང་་ལཔ་དང་པ་53ར་་ཚན་གས་་བ་་ཡོད་ས་ལས། ་པ་

                                                
51 ཕན་ཡོན་ོགས་ག་གས་ཚོགས་་འད། ཤོག༢༢༨། ་འར་ག་མཛོད་ས་འལ་་ཚན། ༢༠༡༡།  
52 ན་་ར་་་ག་བ་་་ནམ་ོ་འག་ས་འང་་བ་ངས་༣༧༨ ནང་ན་གསལ།  ན་་་ས་གནས་འ ་ང་གསར་ོང་་ཆ་

འོག་བ་་ད་འོག་ནང་ཡོདཔ་ན། ་ཟམ་ལས་མ་འར་ལམ་བཏོན་ཡོདཔ་དང་། ང་ཐང་་འ་བ་ན་ནམ་གག་་ོདཔ་ན་པས།  
53 ལཔ་ར་་འ་གང་་ལ་འཇལ་་་་ཝ་དང་། པ་ར་་འ་གང་་ལ་འཇལ་མ་གས་པར་་ལག་ག་་་་བ་ན། ་

་ང་གཞན་་ར་པ་ར་ཡང་བ་ོལ་འག ག་་ཁ་་ལ་པ་དང་་པ་ར་་གདངས་་་བད་ོལ་འག  ར་བཏང་ལཔ་ར་

་དོན་དག་འ་ཧ་་་འཇམ་ང་། ་ལག་ར་་འ་་དང་ནོར་གས་གང་ང་ག་ས་དས་་ག་དས་པ་ལ་གས་ག་་བ་

ནམ་དང་། ་ཡང་བོད་ད་་སོག་པོ ་ཁ་ལས་འོང་བ་ང་ག་ག་ནམ་བོད་་ག་མཛོད་ན་མོ ་ནང་ན་གསལ་ག།  



ས་མཛོད། ག་གང་བ་འཚོལ་ས་བ། 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
118 

 

མ་ཚང་གམ་་ག་འག། ་་ས་་ལག་བམ་ག་་ར་བ་་དན་གར་འབད་

ད་པ་གས་ོལ་དར་་འག།  
 

དན་གར་་ག་འགན། 

ོ་པ་ཨ་ག་རང་ནམ་ལངས་མ་ལངསམ་ག་ཁ་་དཀར་གར་གཏང་བ་་ལས་གར་བ་ཏོག་

ཏོག་ར་་འ་བང་་དང་། ་ལས་གད་་བ་་མདཔ་་ལ་། ་ོ་ཨ་ག་རང་ནམ་ོ་

མ་ོཔ་ག་ཁ་་དམར་གར་བཏང་་ང་དཀར་འད་དཔ་ན་པས། དན་གར་་ཐོབ་

ཐངས་འབད་བ་ན། གས་ཚན་གམ་་ལཔ་་ལས་ད་དང་་་གམ་་བསོད་མས་ཐོབ་

་ཡོད་པ་ལས་གཞན་ག་་ཡང་ཐོབ་་ད་པ་ར་ལས་དན་གར་་ཞབས་ཏོག་་་ཨཔ་

གཙང་་54ས་བ་་འག། 
 

ོང་དཔོན། 

་པ་མ་ཚང་ལས་ར་བ་་དན་གར་་ཞབས་ཏོག་་་ན་ངམོ་སོང་བ་ལ་ལས། 

་དབང་འག་ལ་གམ་པ་བས་། ང་གསར་ོང་ནང་ལས་ག་་་ཁང་་མ་ག་

ལོགས་་་བས་གནངམ་དང་གག་ཁར་ོང་དཔོན་གག་ཡང་བས་གནངམ་ལས་ར། 

དན་གར་་ག་འགན་ག་ར་ོང་དཔོན་ས་བས་་དན་གར་ར་ལོགས་་ག་དཔ་

ན་པས། ་བམ་་་་་མ་མ་དང་དན་གར་་་གང་ལས་གསོལ་ཕོགས་ར་ལོགས་

་གནང་ོལ་ད་ང་། ་དབང་འག་ལ་གམ་པ་བས་་མཁན་་རབས་་་པ་་ས་

ང་་55བས་། ོང་དཔོན་གས་ཆ་ར་་གང་ལས་གསོལ་ཕོགས་གནང་་་ོལ་བགས་

གནང་པ་ར་ལས་མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ་མག་ས་གངས་མས།  

                                                
54 ཨཔ་གཙང་་ར་་་་དན་གར་་ཞབས་ཏོག་་་་ནང་ལས་མག་རང་ནམ་ལས། ་་ལོ་བད་ང་ཞབས་ཏོག་་ཝ་་ཉམས་

ོང་ཡོད་ར་་རང་ས་བ་་འག། 
55 ་མཁན་་རབས་་་པ་་ས་ང་་མག་། (༡༩༠༦-༡༩༦༩) ཤར་བས་ལོགས་ོར་ང་གང་རབས་་་འངས། ་གཞོན་་

ས་ལས་འར་ར་གས་། མཁན་དཔལ་ན་ང་་སོགས་ལས་མདོ་གས་ག་གནས་དང་བཅས་པ་གསན། དང་ངས་སོ་བད་་ན་་

མ་མཛད། ང་ག་་ོར་ོབ་་་ས་བང་། ག་་་མཁན་ར་ོན་་ས་་ལ་ས་འན། ་ལས་་མ་ས་དངས་ོང་་བ་་



ས་མཛོད། ག་གང་བ་འཚོལ་ས་བ། 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
119 

 

ོང་དཔོན་་ག་འགན། 

ོང་དཔོན་ར་་འ་ཡང་ོང་དང་་ཁང ་བདག་འན་འཐབ་་ག་ནམ་ལས། ་ཁང་་ནང་་

ས་ག་ར་ོང་དཔོན་་ཡོདཔ་ན་པས། ོ་པ་ག་བདར་བ་་དང་མདཔ་ལ་། ་ལས་་་

མདཔ་གཤགས་་་མ་ཚད། ོ་པ་ཨ་ག་ར་་ཁང་ཐོག་འོག་མར་གནས་བན་བ་ག་དང་། 

ང་ཐོག་་མ་མད་པ་གནང་དཔ་ན་པས། ཝ་གག་ནང་ས་༡༠ ་ཡར་ ་ས་བ་

དང་། ས་༢༥ ་མར་ ་ས་བ། ་ལས་ས་༣༠ ་ན་རས་གགས་་་ག་མ་ཆདཔ་་

གནང་དོ་ཡོདཔ་མས། 

བ་མད་རན་བས། ན་བདག་ས་གཏོར་བངས་བ་་ག་རོགས་་འཚོལན་མ་གཏོགས། 

ད་པ་ན་ོང་དཔོན་རང་ངམ་གག་་ཕོག་དོ་ཡོདཔ་མས། ོ་ཕོགས་་ཐད་ལས་ད་ས་ནངས་

པ་འབད་བ་ན། ང་གསར་་ཚང་ནང་ལས་ཝ་་་དལ་མ་༡༧༠༠ ་ཐོབ་་ཡོདཔ་མ་

གཏོགས། ཐོབ་ངས་གཞན་ག་་ཡང་ད་ར་ན་པས། ོང་དཔོན་གནང་་་ན་ཚད་ཡང་། 

་མ་རང་ས་ནམ་ན་ཞབས་ཏོག་་གས་པ་བར་་ན་པ་ལས། ས་བཀག་གཏན་འལ་

ག་ད་ར་ན་པས།  

ད་ོ་ན་ོང་དཔོན་མཛད་་་་མཚན་མ་པ་བན་་བད་པ་ན།  

༡༽ ག་པ་་ས། གས་ག་་ལས། ༢༽ བ་ས་་ང་། བ་ས་ང་ཁང་ལས། 

༣༽ ་ས། ག་་ལས། ༤༽ །  ག་་ལས། ༥༽ དཔལ་འོར། ག་་ལས། 

༦༽ པ་འན་ལས། ད་ོ་མཛད་་གས་ས་ལས་ན་པས།  

 

ས་བས་ག་་་ཁང་འ་དམག་ར་་ར་ཡོད་པ་ར།  

འ་ཡང་གང་ོགས་་་ད་མཛད་་ཉམས་ས་་ག་ང་བ་བས་། ངས་ོང་པ་དང་

མ་ོང་པ། ་ལས་་་དཔོན་ོབ་དང་། ད་འན་པ་དམངས་ཆ་བ་ས་འགས་ད་མ་

                                                                                                                      
བཏབ་པ་སོགས་ལོ་གམ་་ང་་བན་དོན་བས་ན་མཛད་གནང་བནམ་ལས། ་གམ་་དན་གནས་་བགས་་་བ་་གགས་

་བད་པ་ས་དངས་་བ་བ་ལ་ོ་འག་ས་འང་ནང་གསལ་ག། 
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ལ་་ད་མཛད་དཔ་་ཝ་བན་། ་ལོ་༡༨༧༠ ལོར་་ད་་་་མངའ་གསོལ། ལོ་

གམ་་ང་་ད་མཛད་། ་ལོ་༡༨༧༣ ལོར་་ད་ལས་དངསམ་ས་་བགས་པ་

བས། ང་གསར་དཔོན་ོབ་ང་དཀར་ལ་མཚན་དང་། མ་ཐང་་དཀརཔ་པ་བན་འན་

གསཔོ་འ། ་མ་ལོ་གམ་ང་དཀར་ལ་མཚན་ས་དཔོན་མཛད་་དང་། ་ལས་པ་བན་

འན་ས་མཛད་་་ཞལ་གཏམ་ཡོད་ང་། ང་དཀར་ལ་མཚན་ས་ལོ་གམ་་ལ་ལས་

དངསམ་་མ་བབ་པ་ལས་བན། ང་གས་་བར་ན་ང་འག་ན་ངམ་ལངས་པ་ར་

ལས་གསལ་དོ་བམ།56 མཐའ་མ་་དཀརཔ་ས་ང་གསརཔ་འ་ཕམ་བཏང་། ་དཀརཔ་

དམག་་་ག་་་ཁང་ནང་དམག་ར་བ་་ོད་པ་ར་ལས། ་དན་པ་ཨ་ས་ན་་

འབད་ས་ལས་་་ར་ག་་ལས་ད་ོ་ལོ་ན་༩༢ ལངས་་ཨ་ས་དན་མག་བས་ས་

བཤདཔ་མས། དམག་་བང་ག་་དང་འ་་ོ་ལོགས་ཁར་ང་ག་ར་མཐའ་འབ་་ས་། 

གས་ནང་ལས་ཕར་བཟའ་་་དཀའ་ངལ་གནམ་ད་ས་ད་ང་ཡོད་པ་ར་ལས་ཡང་བ་་

འག་ར་ན་པས།  

གནས་ལ་་་བཝ་ད། ང་གསརཔ་དཔོན་ོབ་ང་དཀར་ལ་མཚན་ས་དབང་འས་ོང་

དཔོན་ཨ་འག་་མ་་དམག་་བ་ར་ཝ་བན་། དབང་འས་ོང་ལས་གམ་དཔོན་ ཤར་

དཀར་ག་ལས་ན་་པ ་་དབང་བས་དམག་དཔོན་་བས་། ང་གསརཔ་་དམག་

གས་་བཏང་ང་། ་་དམག་ཡང་ཕམ་་ལོག་ོག་འ་བ་བས། མ་མང་ག་་་

དཀརཔ་དམག་་་ས་བལ་བཏང་བ་ལོ་ས་ཡང་འ་་བས་ན་པས།57  
 

་ཁང་ནང་ད་ོང་་ོབ་་བགས་གནང་པ་ར། 

ད་ོ་་མ་ད་འན་མ་ལ་མག་ས་གངས་་ར་་འབད་བ་ན། ་ལོ་༡༩༩༩ ལོར་

ང་གསར་་ཚང་ནང་ལས་བཀའ་གནངམ་བན་། ་ཁང་་མ་་འོནམ་ད། མ་ན་ད་

                                                
56 ང་གགས་ག་ཤོས་ན་ཚོགས་དབང་འས། འག་ས་ད་་ལ་རབས། ཤོག ༢༠༥ ། འག་ལ་ཡོངས་ད་མཛོད། ༢༠༠༧།  
57 མ་གནག་མདོག གམ་དཔོན་པ་་དབང་བ་ས། ཤོག ༡-༤༧། ་མ་ད་ན་ཁང ་། ༢༠༠༨།  
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་ག་་ཁང་འ་ནང་། ན་མ་ོ་བངས་འབག་་ད་ཆ་བ་པར ་འོང་ང་། ་་རང་སོ་

སོ ་མ་ནང་ལོག་ཉལ་བ་འཝ་མས་ར་ན་པས། ་ལས་ལོ་གམ་་ལ་། ༢༠༠༢ ལོར་

ང་གསར་ང་ན་མ་མས་ར་ས་་ཁང་ནང་ད་ོང་་ོབ་་ག་བགས་གནང་། 

ང་གསར་་ཚང་ནང་ལས་ད་ོང་བ་དང་། ག་་དང་གས་ས། ་ལས་བས་ང་ཁང་་

ནང་ལས་ད་ོང་་བགས་། ད་ོང་ོབ་ག་བོམས་བ་་དང་། ོབ་དཔོན་གག 

གརཔ་གག ་ལས་མ་གག་་ོབ་་འ་བགས་ད་ག ་བང་་མ་མ་ན་ལ་་

ག་གང་་ོབ་་ནང་འལ་་དང་། ལ་་ག་ད་ོང་ནང་འལཝ་ལས་བན། ་ཁང་ནང་

་གཏན་་ས་བ་་མ་ན་་མག་་མ་ག་ལས་བ་ད་ག།  

ོབ་་འ་སོང་་ཐད་ལས་བཤད་པ་ན། ་ཚང་་ད་ོང་བ་དང་ོབ་དཔོན་གག ་

ལས་གརཔ་གག་དང་མ་གག་་་ཚང་ལས་ོ་ཕོགས་ཐོབ་་འབད་ང་། གས་ཚན་་

ད་ོང་་་མཚན་་་ཚང་་ཐོ་ནང་བད་མ་བ་ན། ོ་གག་ཁར་བ་་བས་དཔ་

ཐོན་ག། 

་ལས་ོབ་་་འོ་མད་་ལོ་ག་ཙམ་སོང་བ་ལ་ལས། འག་་ོབ་་་ག་གང་

ར་་འབད་བ་ན། ོབ་་ག་ན་པ་ལ་ལས། ོབ་ག་་ངས་ཁ་་ང་ཤོས་རང་མ་

་ཙམ་ས་པར་་ཚང་དཔ་ནམ་ད། ་ཁང་ནང་ོབ་ག་་ངས་ཁ་མ་ག་མ་ཚངམ་ལས་

བན། གང་ལས་ོ་ཕོགས་་ཐོབ་ར་བཀའ་གནངམ་བན་། ད་ོང་་ོབ་་་ཡར་བ་

དཔ་ཐོན་སོང་ག ་བང་མ་ང་ས་ད་ོང་ལ་་ག་ང་གསར་་ཚང་ནང་བགས། 

ལ་་ག་ཚང་ཁ ་བཤད་་ནང་བགས་།  ད་ོ་་ཐད་ཁར་ོདཔ་ད། མ་་རང་དང་གག་

ཁར་ག་་་ོད་་ད་ོང་ག་་ལས་འཇམ་དཔལ་ོ་་གག་ལས་ན་འག ་འབདཝ་

ལས་བན། བ་མད་་གས་ནམ་གནང་་ཡོད་ང་། གས་ཁ་མ་ན་་དང་གག་ཁར་

བོམས་་གནང་དཔ་ཐོནམ་ན་པས། 
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ག་་་ཁང་ནང་་ལ་དང་་འར་་ོན་ཡོད་པ་ར། 

ཞབས་ང་གང་ལ་ག་པ་མག་ོན་ཡོད་པ། 

འག་དཀར་པོ ་ནང་་འབད་བ་ན། ཞབས་ང་གང་ལ་ག་པ་ོགས་ལས་འགས་ད་

བན་འན་མག འག་ལ་གས་པ་འགས་ད་དབང་ག་་་ག་དབང་་བཅར་་་

དོན་ལས་ཀ་ངས་ལས་འག་་ོན་ཡོད་ང་། ་དབང་མག་་གགས་་མཇལ་མ་གས་

པས་ར་བད་ག ་ས་མ་ཚད་ོགས་ལ་རང་ཡང་། ང་གསར་ཆ་འོག་གས་མཁར་ར་་

ཁང་ནང་་་གགས་པ་ལོ་ས་་བད་་འག།58 

་འབདཝ་ད། ་དབང་འག་ལ་གས་པ་ར་ོ་འབད་ལོ་༢༦ ང་ག་་་ག་་གས་

ཁ་ཨ་ས་ད་ོ་ལོ་ངས་༩༢ ལངས་་དན་མག་བ་ས་ས་འབད་བ་ན། ཞབས་ང་

ོགས་ལས་མ་ལ་མག་་དབང་འགས་ད་དབང་ག་་ཞབས་སར་ག་དབང་བཅར་་་

དོན་ལས་ོན་། གས་མཁར་ར་་ཁང་ནང་་ང་ག་བས་་བགས་བས། གས་

མཁར་ར་་ཁང་ཡོད་ས་ང་རས་་ས་གནས་་ཚདཔ་ཝ་ལས་བན། བལ་ས་ག་་་

ཁང་ནང་་གནས་ོས་་བགས་ང་། ང་ག་ག་བད་མ་ང་པར་་ནང་རང་་གགས་

གགསཔ་ནམ་མ་གཏོགས། གས་མཁར་ར་་ཁང་ནང་་ན་ར་བ་མས། ་་བ་

དད་འབད་བཝ་ད། ཞབས་ང་གང་ལ་ག་པ་མག་ཡབ་་ན་ོ་་་མད་ོམ་ཤོས་

ནམ་ལས། ་དབང་ཨ་་ོ་་དབང་མོ་དབང་ག་མག་ས་ཡབ་་ན་ོ་་་་་ལོ་

ས་ས་གནང་་ནང་། ོགས་ལས་འགས་ད་བན་འན་མག་་ལོ་༡༩༤༩ ལོར་ང་

གསར་ག་་་ཁང་ནང་་་གགས་པ་ར་ལས་འད་་འག59 ་དབང་འག་ལ་

གས་པ་མག་་ལོ་་་་ག་་ང་་ཆབ་ད་བངས་། ་ལོ་༡༩༥༢ ལོར་ན་དགའ་

རབ་བན་ོང་ནང་་་་བར་གགས་པ་ར་གསལ་ཡོདཔ་ལས།60 ཞབས་ང་མག་ག་་

                                                
58 ོབ་དཔོན་གནག་མདོག  འག་དཀར་པོ། ཤོག ༡༢༥། ༡༩༨༦།  
59Ashi Dorji Wangmo Wangchuck. Of rainbows and clouds: the life of Yab Ugyen Dorji as told 
to his daughter. London: Serindia, 1998, pp 223 
60 ོབ་དཔོན་པ་་དབང་། འག་གསལ་བ་ན་། ཤོག ༥༧༨ ། ༢༠༠༤།  
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་ཁང་ནང་་་གགས་། ལོ་གམ་འ་བ་ལ་ལས་་དབང་ལ་པོ་མག་་གགས་

ཡོད་པ་ལས་བན་། འག་དཀར་པོ ་ནང་་འད་དོ་བམ་ན་པས་ར་་་ན།  
 

་མཁན་་རབས་བ་གས་པ་མག་ོན་ཡོད་པ།  

ང་གསར་དཔོན་ོབ་པད་དཀར་ས་་མཁན་་རབས་༡༢ པ་ན་དགའ་་མཚོ་མག་ 

(༡༧༢༢-༡༧༧༢) ང་གསར་ོང་ནང་གདན་འན་ཝ་བན་་ོན་པ་ཞོར་ཁ་། ག་་་

ཁང་ནང་ཡང་ོན་་རབ་གནས་གནང་ཡོད་པ་ར་ལས། ་ན་དགའ་་མཚོ ་མ་ཐར་ནང་

མཇལ་་འག་ར་མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ་མག་ས་གངས་མས། དོན་ད་་གཞག་

་མ་གང་ལས་བན་་ད་ོ་ན་མ་ཐར་མཇལ་་་བས་མ་ཐོབ་ང་། ང་གསར་དཔོན་

ོབ་པད་དཀར་ས་་ལོ་༡༧༦༨ ལས་ ༡༧༧༤ བར་དཔོན་ོབ་་བདག་ན་བས་ཡོད་་

དང་།61 ་ན་དགའ་་མཚོ་མག་ས་་ལོ་༡༧༦༩ ལས་༡༧༧༡ བར་་མཁན་་རབས་བ་

གས་པ་བདག་ན་བས་ཡོད་་62གས་ག་བར་བབ་་བ་བ་ན། ོན་ད་་ན་པས། 

ལ་ལས་མ་ཐར་མཇལ་བས་ང་ན་གནས་ལ་འ་བན་ན་་དོགས་ལ་་ག། 
 

ོ་ལོ་མཁན་ན་པོ་་མག་ོན་ཡོད་པ།  

ོ་ལོ་མཁན་ན་པོ་་བ་བན་ན་དགའ་ལ་མཚན་ (༡༨༩༦-༡༩༧༠) མག་་ལོ་༡༩༦༥ 

ལོར་་གར་ལས་མ་ཐང་་གནས་མཇལ་བར་ོན་། ལོག་མར་ོན་པ་བས་ག་་་ཁང་

་ོན་ཡོདཔ་དང་། ག་་གས་་ང་འར་་ཁང་འ། མཁན་ན་པོ་་ས་ཞལ་བད་

གནངམ་ར་་བངས་ཡོདཔ་ན་ར་ག་་་ཁང་་ོང་དཔོན་བསཔ་་ས་བཤད་་

འག། ་ལས་ག་་ལས་ཕར་ང་་་་ོགས་་གགསཔ་ད། ཕ་་ས་གནས་་་བཟོ་

དབས་ང་དཀར་བམ་ཡོད་པ་་བཟང་པོ ་ས་དང་ངན་པ་གས་མཚན་ཡང་་ཤ་རང་

                                                
61 མཁན་པོ་ན་ཚོགས་བ་ས། ང་གསར་ོང་་ཆགས་རབས་བགས་པས་དོན་བ། བ་འཚོལ་་མ་བ་པ་ ཀ  ཤོག ༣༧། འག་

ལ་ཡོངས་འམས་ོན་ཁང་། ༢༠༠༩།  
62 བསམ་གཏན། བན་ས་པད་དཀར་ན་པོ། ཤོག ༡༢༡། ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་འང་རབས་དང་ལམ་ོལ་་བ། ༢༠༡༥།  
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གགས་། ས་གནས་་ནང་ཡང་་ཁང་ག་བངས་གས་པ་ན། གས་ཤོམ་འོང་་ན་མས་

ར་ཞལ་བད་གནངམ་ར་། ད་ོ་མཇལ་སར་ཡོད་པ་བ་ས་ས་ང་་་ཁང་་བངས་

ཡོདཔ་ན་ར་གཙོ་འན་མ་བ་ས་དཔལ་བཟང་ས་གངསམ་མ་ཚད་གནས་ལ་ནང་ཡང་

་་ར་མཇལ་་འག།63  
 

་མཁན་་རབས་ག་་པ་མག་ོན་ཡོད་པ།  

་ངག་དབང་ན་ལས་ (༡༩༡༦-༡༩༥༠) མག་་ལོ་༡༩༤༠ ལས་ ༡༩༥༠ བར་ལོ་ག་ང་་

རབས་ག་་པ་་་བགས་པ་བས། ་ལོ་༡༩༤༥ ལོར་་དབང་འག་ལ་གས་པ་

མག་ས་ང་གསར་ོང་ནང་་་དབང་གམ་པ་མག་ས་འར་རབ་བན་་མན་གར་

་་གནས་་མངའ་གསོལ་མཛད་པ་བས། ་མཁན་མག་ཡང་ང་གསར་ོང་ནང་ོན་པ་

ཞོར་ཁར་ག་་་ཁང་ནང་ཡང་ོན་པ་ར་ལས་བ་་འག། ་མཁན་མཛད་པ་ས་ཚོད་

དང་མན་གར་་བདག་ན་བས་པ་ས་ཚོད་གས་གས་མནམ་ལས་ོན་ད་་ན་

པས། ན་ང་ད་བ་ནང་ལས་ཕར་་་ར་མ་མཇལ་་འ་ས་དད་པར་འཚལ།  
 

་མཁན་་རབས་བན་་པ་ོན་ཡོད་པ།  

བས་་་མཁན་ལ་་འགས་ད་ས་གས་མག་་ལོ་༢༠༡༤ ་༡༡ ས་༡༢ ། 

འག་ལ་ཡོངས་ནང་་བབས་ས་ན་་ནམ་འ་ཕ་མ་ནམ་། འ་དང་པ་བ་ང་་

་ན་འལ་གནང་་དོན་ལས་ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་ར་ོན་། ས་༡༦ ་ོ་པ་་ཁང་

ནང་ཞབས་ས་བཅགས་་རབ་གནས་མཛད་་ར་་་ན།  

 

                                                
63 Chencho Wangdue. (14 Jan 2015). bKra shis chos gling lha khang am Potala lha khang gi 

rgyab khungs (The history of Tashiling Lhakhang or Potala Lhakhang). Kuensel (Dzongkha ed.), 

p 4 
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་དབང་་འར་་ོན་ཡོད་པ། 

་ཁང་་ད་ོ ་མ་ད་འན་མ་ལ་ས་གངས་་ནང་། ང་་མ་་མ་ོན་པ་་མ་་

་་གས་ཁག་ག་དང་ག་ོན་ཡོདཔ་དང་དཔ་་ར་ལས་གངས་་ད་ང་། མ་་ོན་

པ་ལ་ལས་འབད་བ་ན། ཡབ་་ན་ོ་་དང་མ་གས་་བཟང་མོ། ་ལས་་དབང་ཨ་་

་ང་པ་དབང་ག  ་དབང་ཨ་་་ང་དངས་ན་དབང་ག ་དབང་ཨ་་སངས་ས་

ས་ན་དབང་ག་ན་ས་་ག་་་ཁང་ནང་གས་ོན་གནང་བར་ོན ་ག།  

་་ལ་ལས་་དབང་ཨ་་ོ་་དབང་མོ་དབང་ག་མག་གས་ོན་གནང་བར་ོན་ཡོདཔ་མ་

ཚད། ་་འག་ལ་་པ་མག་ཡང་ཆབ་ད་གར་་འར་ལོ་ག་་མ་བས་པ་་མ་་

ཁང་ནང་ཞབས་ས་བཅགས་ཡོད་པ་ར་ལས་མ་ས་གངས་མས། 
 

་ཁང་ཉམས་གསོ་་བ་ར། 

ད་ོ་་མ་ད་འན་མ་ལ་ས་གངས་་ར་་འབད་བ་ན། ང་གགས་ང་ན་མ་

མས་ར་དང་། ད་ོ་་ང་ན་ན་གས། ་ལས་བསོད་ནམས་ོབས་ས་་ས་ག་

བསམ་མ་དག་་་ལས་་ཁང་ཉམས་གསོ་་་་དོན་། དང་པ་རང་ཚོགས་པ་ག་བགས་

། ་ལས་ག་་་་འངས་་གནངམ་ལས་བན། གང་ལས་མ་དལ་་གས་རམ་ཐོབ་

པ་། ་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ཡང་ཞལ་འབས་ལ་ཡོད་ར་ན་པས། ་ལས་་ལོ་༢༠༡༢ 

་ཝ་༡༡ ལས་་ཁང་ང་པ་བག་བཏང་། ཉམས་གསོ་་་་འ་བགས་ག། ་ཚད་་

ཐད་ལས་འབད་བ་ན། ་མ་ཡོད་་་ལས་འདོམས་གང་་ག་་བད་བཏང་ཡོདཔ་དང་། མཐོ་

ཚད་་ཐད་ལས་་མ་བམ་་ཐོག་བགས་གས་རང་ན་ང་། མ་་ག་མཐོ་་བཏང་ག། 

བས་ས་འབད་བ་ན། སངས་ས་་འག་པ་ོང་། ང་བཤགས་སོ་། ་། ཞབས་ང་

ན་གམ་ཚོགས་པ། པད་ང་་བད་་གསར་བངས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད། ་ཁང་་ོ་

གཅལ་ནང་ཡང་ོ་བ་ང་་་ཁང་ར་་་་བར་་བ་ཏོག་ཏོ་དང་། ས་ན་་བ་ང་

་བས་གར་འཆམ་དང་ཞབས་ོ་་ག་་རང་གནང་ད་ང་། གནང་་བ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ག་ར་

་་ན། 
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་ཁང་་གར་ཏོག་བཀལ་བ་ས་ན་བ་ང་། 

་ལོ་༢༠༡༢ ་ཝ་༡༡ པ་ལས་་ཁང་ཉམས་བས་་་འ་བགས་ཡོད་་འ། ་ལོ་

༢༠༡༤ ལོ་ནང་་བད་པ་གར་ཏོག་དང་བཅས་པ་བབས་ཚར་ཡོདཔ་ལས། འག་་༢ པ་

ས་༡༠ ་ང་གགས་ག་་མ་བསཔ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ་མག་གདན་འན་་

། ་ག་དང་་དཔག་ད་་བཀའ་དབང་། ་ལས་འཆམ་དང་གཞས་་ལས་མ་་ཡང་འ་

འན་འཐབ་ཐོག་ལས་གར་ཏོག་བཀལ་བ་ནམ་འ་ས་པ་་བ་ང་་བ་་བས་ང་

ཡོདཔ་ན། 

་བམ་་ད་ོ་་ང་ན་ན་གས་མག་དང་བསོད་ནམས་ོབས་ས་གས་ས་་ཁང་དང་

འལ་བ་ག་་་གགས་ོག་འོ་མད་་ར་གནངམ་ལས་བན། ད་ོ་་ཐད་ཁར་ོདཔ་ད། 

་ནང་་བཟོ་བད་ག་ར་བབས་ཚར་་ཡོད་ང་། ཚོན་གཏང་་ག་ས་སོང་ག། ་ཁང་འ་

ཉམས་གསོ་་བ་ར་ལས་གས་་་་འ་བ་བ་བས། ་ཁང་་ནང་ན་་བོ་འ། ག་

 ་བ་་ཝ་ན་པ་ར་ལས་མ་ང་མ་་ས་གངས་་ཡོད། གང་ས་མ་དལ་གནངམ་

བན་། ག་བསམ་དང་འན་ག་ཡོད་་་ས་ཡང་་འན་འཐབ་།  ཉམས་གསོ་་

གས་་འ་་གང་དང་་འན་འཐབ་་ག་ར་་ངལ་རངས་ོམ་ང་ཡོདཔ་མ་ཚད། ལ་

ལས་འབད་ང་། ་བམ་་འ་བ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་་ཕན་པ་ས་ོགས་་་་འོ་

མད་་རང་འབད་གས་པར་ཤོག་ར་བ་ོན་ལམ་ཡང་བཏབ་དོ་ར་བ་ནམ་དང་། བ་

འཚོལ་པ་རང་ཡང་་བམ་་བན་པ་ཞབས་ཏོག་བ་གནང་་་མ་་། ང་ངས་མ་

དལ་ལས་རང་ངལ་རངས་དང་ད་ས་ོམ་ས་་ར་་་ན།  

 

མག་རང་་ཁང་་ལོ་ས་བད་བས་་་བ་ན། 

་ཁང་་མཚན། ག་་གསང་གས་ས་ང ་།  

ག་བཏབ་ས། འག་ང་གསར་ག་ང་ད་འོག་་གས་ག་་།  

ག་བཏབ་། ང་གསར་དཔོན་ོབ་གས་པ། ནས་ང་པ་ས་རབ་ན་བ།  
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ག་བཏབ་ལོ། ༡༦༨༠།  

དས་པ། འག་་་ད་གམ་པ་ས་ལ་་འར་བན་པ་དངས་ོགས་་དོན་ལས། 

ས་བད། འག་པ་དཀར་བད། 

་བདག ང་གསར་་ཚང་།  

 

མག་བ་བ། 

བདག་ས་གང་ག་མཐོང་ཐོས་ང་བ་མས།།  

་ར་ལོ་མ་ཚོགས་ས་མ་བབས་པར།།  

དས་ས་འས་་དོན་་གནད་དོན་འ།།  

ོད་འདོད་མས་ལ་དང་བ་མས་ས་ལ།།  

 

འོན་ང་ར་མཐོང་་བོ ་ག་པ་ལ།།  

འལ་ས་ད་པ་གང་་ག་ལ་ཡོད།།  

ས་ན་འཛོལ་དང་ཆད་ག་ཡོད་ས་ན།།  

ང་ནས་ནོངས་པ་མས་ས་བཟོད་པར་གསོལ།།  

 

ལོ་ས་ོགས་བས་ས་པ་ད་བ་འས།།  

་བོ་མས་ས་ན་་ལོ་ས་དག།  

གས་པར་ས་་གཞན་ལའང་ལ་ས་ནས།།  

ན་དང་བན་མས་ན་་བན་ར་ག  
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མག་ང་། 

་ཡང་རང་ས་བ་འཚོལ་འབད་་འ་བགས་པ་ས་། ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་ོབ་

དཔོན་ངག་དབང་་མཚོ་མག་ས་་བམ་མ་ལམ་ོན་དང་བ་ར་གང་ག་གནང་་་་

བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ར་་་དང་། ་བན་་ང་གགས་མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ་

མག ད་ོ ་མ་ད་འན་མ་ལ་མག གས་ཁ་ཨ་ས་དན་མག་བས། ཨ་ས་

གཙང་། ཨ་ས་དབང་ན། ོང་དཔོན་བསཔ་། ད་ོ ་ོང་དཔོན་པ་འན་ལས། ་

ལས་ཨཔ་་མན་་ས་དང་ཨམ་ལ་བཟང་་་་ཁང་དང་འལ་ཡོད་གནས་དོན་ག་་རང་་

ང་། མན་་་་འོ་བལ་བ་་མ་གགས་པར་གས་བ་བ་ངང་ལས་གང་གནང་་་་

བན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ར་་་དང་། བ་འཚོལ་་རམཆན་བད་ངས་ལམ་ོན་གནང་་

ག་ཊར་ཨམ་བ་ས་མ་་ཡང་བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ར་་་ན། མག་རང་ང་་ཕོ་

ནམ་ག་བ་ཡང་གཔ་། ནམ་རང་འབད་ང་བ་ར་དང་ོ་ོབས་ད་བག་་གས་ར་

བ་བསམ་གཏན་ས་གས་འར་བ་་མ་གགས་པར་ན་དག་གནང་ཡོད་་་། ང་ངས་

མ་དལ་ལས་རང་བན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ར་་་ན།  

མཐའན་མག་་ར་འཛམ་ང་་དང་། ་ག་འག་ལ་ཁབ་འ་ནང་་་བད་་ལས་ང་

བ། དཔོན་འབངས་་དམ་ག་་ར་བན་པ། དཔལ་འོར་ང་འལ་དར་མཚོ་ར་ས་པ། 

འག་་ོག་ང་ལམ་ོལ་དང་དམ་པ་ས་འ་མཁའ་ར་བ་ང་། ནད་མཚོན་་་དང་

དམག་འག་སོགས་ང་ཙམ་ཡང་མ་ང་བར། ས་ག་་་བ་དཔལ་་ལོངས་་ོད་པ་

ལ་བ་དང་ན་པར་ར་ག་ར་ོན་ལམ་དང་བཅས་། ག་་ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་

གས་ར་བ་བན་འན་ོ་་ས། ་ལོ་༢༠༡༤ ཝ་༤ ས་༡༥ ། ་ཁང་་མ་ན་

ོགས་པར་བཏབ་ཚར་་་། བར་བ་གཟབ་ནན་འབད་བ་ཐོག་ལས། ང་གགས་མ་

ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ་དང་། ད་ོ་་མ་ད་འན་མ་ལ་མག་་ཡང་བར་བ་ད་

ན་ས་ན་འལ་ས་་ག་ཆད་གང་ཡོད་གསར་་བས་། ་ལོ་༢༠༡༥ ཝ་༡༠ ས་༣༠ 

་བ་འཚོལ་གག་ལག་ག་འན་་བལ་བ་ལས་ངས་ནང་་ོགས་པར་ར་བའོ། ། 

བྷ་བ་་ས་མལ །  
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་བ་་ས།  

ང་གགས་མ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་་མཚོ། (མ་བས) ག་་་ཁང་་མ་བསཔ། 

ད་ོ ་མ་ད་འན་མ་ལ།   ོང་དཔོན་བསཔ་།  

ད་ོ ་ོང་དཔོན་པ་འན་ལས།  ཨ་ས་དན་མག་བས།  

ཨ་ས་གཙང་།     ཨ་ས་དབང་ན།  

ཨཔ་་མན་་ས།   ཨམ་ལ་བཟང་།  

 

བ་ན་ད་བ་་མཚན་ཐ།ོ  

་ངག་དབང་ན་བ། ལ་ས་བན་འན་རབ་ས་་མ་ཐར།  ་མ་། ༢༠༠༥། 
་་ན་ན། ་ངག་དབང་འན་ལས་་མ་ཐར་ལ་ས་་དག་འ་ང་བས་པ།  
ལ་བན་གང་རབས་ཉམས་གསོ། 
་ད་འན་ན་ན། ་ོའག་ས་འང་། ་མ་། ༢༠༠༥།  
་ད་འན་ན་ན། ཞབས་ང་ན་པོ་་མ་ཐར། ་མ་། ༢༠༠༨། 
ོབ་དཔོན་གནག་མདོག འག་དཀར་པོ། ༡༩༨༦།  
ོབ་དཔོན་པ་་དབང་། འག་གསལ་བ་ན་། ༢༠༠༤། 
ང་གགས་ག་ཤསོ་ན་ཚོགས་དབང་འས། འག་ས་ད་་ལ་རབས། འག་ལ་ཡོངས་ད་
མཛོད་ཁང་། ༢༠༠༧། 
ང་ན་སངས་ས་ོ་། དཔལ་འག་པ་ན་པོ་་ཞབས་ང་ངག་དབང་མ་ལ་་མ་ཐར། 
འག་གང་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས། ༢༠༡༡། 
འག་་ལོ་ས་་ད་་རབས་དང་ལ་རབས། འག་གང་ས་ག་ན་ཚོགས། ༡༩༨༤། 
ོབ་དཔོན་པ་་དབང་། པད་ང་ལོ་ས་ང་གཏམ། ལ་ཡོངས་ད་མཛོད་ཁང་།  
ཕན་ཡོན་ོགས་ག་གས་ཚོགས་་འད། ་འར་ག་མཛོད་ས་འལ་་ཚན། ༢༠༡༡། 
ཡོན་ཏན་ན་ཚོགས། འག་་མ་ན་ས་ན། ༢༠༡༣། 
གམ་དཔོན་པ་་དབང་བ་ས། ་མ་། ༢༠༠༨། 
མཁན་པོ་ན་ཚོགས་བ་ས། ང་གསར་ོང་་ཆགས་རབས་བགས་པས་དནོ་བ། བ་འཚོལ་་མ་
བ་པ་ ཀ  འག་ལ་ཡོངས་འམས་ོན་ཁང་། ༢༠༠༩།  



ས་མཛོད། ག་གང་བ་འཚོལ་ས་བ། 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
130 

 

ོ་་ལ་མཚན། མ་ནོ་ལམ་རབ་བཟང་་མ་ཐར་ན་གཏམ་་བ་བད་།  འག་ལ་ཡོངས་
ད་མཛོད་དང་ག་གས་གཏན་འག་ཁང་། ༢༠༡༠།  
བསམ་གཏན། བན་ས་པད་དཀར་ན་པོ། (ལ་རབས་ལ་་བར་མ་བ་ལོ་གས) ག་གང་མཐ་ོ
མ་ོབ་ ་འང་རབས་དང་ལམ་ོལ་་བ། ༢༠༡༥། 
ག་གང་བ་འཚོལ་ས་བ། འཐོན་མ་དང་པ།  
ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་འང་རབས་དང་ལམ་ོལ་་བ། ༢༠༡༣། 
ག་གང་བ་འཚོལ་ས་བ། འཐོན་མ་གས་པ།  
ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་འང་རབས་དང་ལམ་ོལ་་བ། ༢༠༡༥། 
བོད་་ག་མཛོད་ན་མོ། ་གས་ད་ན་ཁང་།  
ང་དཀར་ོ་བཟང་འན་ལས། ང་དཀར་ག་མཛོད་ན་མོ།  
ང་ ་བོད་ག་པ་ད་ན་ཁང་། ༢༠༠༢། 
ོང་ཁ་ང་ཤ་བ་ང་ག་མཛོད། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས། ༢༠༡༣། 
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ངན་སོང་ོང་ད་གས་བཤད་ནརོ་་ང་བ་ས་་བ་བགས་སོ།། 

མ་དཔལ་ན་ལ་མཚན།  

༄༅། །ར་བཅས་འ་བ་ཡོངས་་གག་་ན།། 

་ན་པ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འབས།། 

་་ཡོངས་ལ་གས་་ན་ས་གགས།། 

བདག་གཞན་དོན་གས་བ་པར་ན་ས་ོབས།། 
 

ོ་དམན་བདག་འས་གས་བཤད་གསོལ་བ་ལ།། 

ོ་ན་མཁས་མས་གསན་ག་མང་འས་པ64།། 

དལ་འོར་་ས་ད་བན་ནོར་ལས་ག། 

དོན་ད་ད་ཟོས་མ་གཏོང་མང་འས་པ།། 
 

གས་ས་་ང་ནམ་འ་ཆ་ན་འག། 

་འ་ོ་་མ་་མང་འས་པ།། 

མ་གང་ངང་ལ་་་ཟད་ནས་འ། 

་མ་ལམ་གས་བས་ག་མང་འས་པ།། 
 

དན་མག་བས་་བན་ན་འ ་ར་བ།། 

ག་་བས་འ་ས་ག་མང་འས་པ།། 

གག་ལག་ཁང་དང་ད་འན་མ་གས་ལ།། 

ང་ནས་མད་བོད་གསོལ་ོང་མང་འས་པ།། 
                                                
64 ན་མན་ང་ན་ས། འ་ནོར་་ཁ་མང་བས་མང་ར་གས། །ས་མང་འས་དང་མང་་གས་ཀ་འ་ོལ་ཡོད་ང་ང་སང་ཡོངས་

གས་་མང་་ས་པ་འ་དར་བ་་བ་ཡོད། ་མ་ག་ཆ་མས་་མང་་ཚོ་བ་ར་གསལ་ཡོད་པ་་ང་གསར་ོང་་མངའ་འོག་ལ་ཡོད་

པ་་་ལ་་བ་ན་པས་མང་འས་པ་ས་བད་པ་ན་འག། ང་སང་ཡོངས་གས་་ཚོ་བ་ར་བ་ོལ་ད་ང་ད་འོག་་ར་བ་

ོལ་ཡོད། 
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བོད་་་ལ་ན་རས་གགས་དབང་ན།། 

ན་ས་མ་་བངས་ག་མང་འས་པ།། 

བོད་་་ལ་་ན་པད་འང་ན།། 

ག་་་བངས་ག་མང་འས་པ།། 
 

འ་་བས་གནས་པ་ང་གནས་ན།། 

ང་ནས་གསོལ་བ་ཐོབས་ག་མང་འས་པ།། 

གཏན་་བ་ཐབས་ལ་བ་གང་རབ་ན།། 

ོན་པས་གངས་བན་བས་ག་མང་འས་པ།། 
 

ལ་ཁབས་བ་ལ་བད་མཁན་ལ་པོ་ན།། 

ལ་པོ ་བཀའ་མས་ས་ག་མང་འས་པ།། 

ལ་བས་་གངས་བབས་ན་་བསམ་འབ།། 

་གངས་བཀའ་བན་བས་ག་མང་འས་པ།། 
 

བསོད་ནམས་གསོག་པ་ང་མག་ད་འན་ན།། 

ས་་ད་འན་65མད་ག་མང་འས་པ།། 

ཕ་མ་བར་ན་་ལ་བསོད་ནམས་བསགས།། 

ཕ་མ་་བན་བར་ག་མང་འས་པ།། 
 

ག་དང་བར་བས་ནད་གདོན་ག་བ་དག། 

ག་་ང་འར་ར་ག་མང་འས་པ།། 

ཐོབ་ཚད་བསགས་ནས་བཞག་ན་ག་འས་ར།། 

མ་གསོག་ན་པ་ཐོངས་ག་མང་འས་པ།། 

                                                
65 ང་གསར་ོང་་མཚན་ལ་འག་་འར་ས་འར་རབ་བན་་ས་གས་པ་་བས་ང་ལ་ས་་ས་པ་ན་པས། ་ནང་བགས་

པ་ད་འན་པ་མས་ལ་་བ་ན། 
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་མ་དཔོན་པོ་ག་པོ ་་བང་ནས།། 

ག་ལོག་མས་ལོག་མ་གནང་མང་འས་པ།། 

ལ་ནོ་ན་ས་ང་པོར་ཐག་བཅད་ནས།། 

འབངས་་་ལོག་མ་ད་མང་འས་པ།། 
 

ཡ་རབས་ང་་བར་ན་ན་ལ་མས།། 

་ས་མཐོན་པོར་ས་ག་མང་འས་པ།། 

མ་རབས་མཐོ་སར་བཞག་ན་ན་ལ་ང་།། 

ལས་ཚན་མཐོན་པོར་མ་བས་མང་འས་པ།། 
 

མ་ཚང་ཆགས་ང་ཅན་་བོད་ར་བས།། 

ཕ་མ་ད་ར་དགའ་འོ་མང་འས་པ།། 

ན་ཚད་ཁ་་བཏོན་ན་ཁ་མར་ག། 

དོན་ད་ལབ་ལོབ་མ་མང་མང་འས་པ།། 

 

ས་ད་ལ་ད་ང་མས་ཞབས་བན་།། 

་ཐར་ོག་བ་ས་ག་མང་འས་པ།། 

ོག་གད་མང་ན་ནད་མས་་ཚོགས་འོང་།། 

ན་་ོག་གད་འམས་ག་མང་འས་པ།། 

 

གས་དང་ནོར་ལ་ད་ཁ་ང་ར་ན།། 

ང་མ་ནོར་་མད་ག་མང་འས་པ།། 

འལ་ན་བསལ་དང་འལ་དོན་འབ་དས་ན།། 

ལ་་ག་བདག་མད་ག་མང་འས་པ།། 
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བན ་གས་བོན་དང་འས་ན་ད་ཁ་ང་།། 

འ་ལ་དོགས་ཟོན་ས་ག་མང་འས་པ།། 

ད་ཚོགས་འམས་ང་དལ་བར་་བ་།། 

་ང་ག་དོག་མ་མང ་མང་འས་པ།། 
 

ད་་འལ་ང་སངས་ས་འཐོབ་པ ་།། 

བ་ོན་་ན་ས་ག་མང་འས་པ།། 

་མཚར་གས་བཤད་ནོར་་ང་བ་འ།། 

ད་བ་ལ་མར་ལ་ལོ་མང་འས་པ།། 
 

ཡ་རབས་མས་ས་གས་་ན་་ལོངས།། 

ན་་མག་་འར་རོ་མང་འས་པ།། 

གཏམ་འ་ལ་ཁམས་གང་་ག་ན་ཡང་།། 

ཐོས་ཚད་ད་ལ་ང་མས་འངས་པར་ཤོག། 
 

ལ་ཁམས་ན་་བ་ས་ལོ་ཡག་ང་།། 

ལོ་ཡག་་མས་ས་ང་གང་བར་ཤོག། 

གས་ལ་ད་ཁ་ད་པ་བ་ས་ཤོག། 

ང་ལ་སད་ར་ད་པ་བ་ས་ཤོག། 

 

མཛོད་ལ་གང་ོང་ད་པ་བ་ས་ཤོག། 

་མས་་ང་ནད་ད་བ་ས་ཤོག། 

མཛོད་ལ་གཡང་ན་འལ་བ་བ་ས་ཤོག། 

བང་མཛོད་ནོར་ས་གང་བ་བ་ས་ཤོག། 
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་ནོར་ཟས་གམ་འཛོམ་པ་བ་ས་ཤོག། 

བ་ད་ན་གམ་འཛོམ་པ་བ་ས་ཤོག། 

ན་ང ་ས་བན་ོད་པ་བ་ས་ཤོག། 

ད་གས་ན་ཆད་ད་པ་བ་ས་ཤོག། 

ས་པའང་ད་ོང་ོལ་འན་ས་འར་རབ་བན་་ད་འན་འས་པ་ལ་་གཏོགས་པ་

དཔལ་ན་ལ་མཚན་66ས་་བས་གངས་ང་་། ང་གསར་ོང་ནང་ང་འར་་ར་ན་

ས་གགས་སར་འག་པ་ལ། ་ང་་ན་པ་ང་འན་མ་ལ་རང་ད་ང་ན་ལས་

དབང་ས་འམས་ང་བ་པས་མཇལ་བ་་ད་ས་བས་ང་ག་འ་ཕལ་ར་ཉམས་ཆག་

སོང་འག་པར་སོར་ད་དང་ན་ལ་ཕན་པ་མས་ས་འ་བས་བས་པ་ས་་ཤོག་འས་

ན་་ས་པ་ང་འན་དབང་འས་ས་ང་ད་་ང་ཟད་མས་ན་མ་མར་ར་འ་བ་

དོན་་བ་བའོ།། ས་མ་ལ །། དའོ།། 

 

ས་་ར་མང་འས་པ་ལ་གདམས་པ་གས་བཤད་འ་ག་ཐོག་་བད་་ས་འར་རབ་

བན་་མན་ཁང་་་ལོགས་་ར་ཡོད་པ་་ལས་འ་བས་ཐོག་ག་བ་་ང་དག་

བས་དང་ར་མཆན་ས་བན་་དཔར་་བན་པ་ད་བ་འས་ང་ང་་་ར་ོན་པ་་

འས་མས་་་བན་་འབ་པར་ར་ག། 

 

                                                
66 མ་དཔལ་ན་ལ་མཚན་། འངས་གས་ངས་་་ལས་ནམ་དང་ང་གསར་་ཚང་་བགས་། ལ་ལས་་ཚང་ནང་ལས་མ་

ཐང་ས་་ག་དན་པ་དང་ག་་་ཁང་་མ་འལ་མར་་བས་ཡོདཔ་བན་་མ་མཛད་ག ང་་ལ་ལས་མ་ན་ན་ོ་་ས་

མཛད་ག།  
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