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༈

་ཡང་

ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་ཁ་ག་ལས་འག་་ད་ག་དང་ལམ་ོལ་་

ཉམས་པ་སོར་ད་དང་།
ཡོད།

བད་།

་ཉམས་ན་ང་་ཞབས་ཏོག་་དམནཔ་ག་་དང་་བན་་

ད་ལས་ཕར་རང་འབད་ང་།

་བ་གཔ་ག་ཞབས་ཏོག་་་་་བ་དང་དགས་པ་

ད་ལན་ག་གང་བ་འཚོལ་ས་བ་འཐོན་མ་གས་པ་འ་དཔར་ན་འབདཝ་

ན། འ་་ནང་དོན་་བ་བ་ན། གཙོ་བོར་འག་་ལམ་ོལ་དང་འལ་བ་བད་དོན་་

ོང་ཁ་ཐོག་་ལ་་ད་ག་ང་འལ་གཏང་་་འཆར་ག་ག་ན། ་དང་གག་ཁར་
ལ་ཁབ་ཡར་ཐོན་དང་འལ་་འཛམ་ང་ལ་ཡོངས་ད་ག་ཡང་ ས་དཔ་ཁག་ཝ་ལས།
ང་ད་ཐོག་ལས་ཡང་འ་ོམ་བད་་ཡོད་ར་་་ན།

་་ད་ག་དང་ལམ་ོལ་་

བ་མཐོང་བད་ད་་འ། འག་ལ་ཁབ་འ་ང་་གག་ལས་ད་ང་། རང་དབང་རང་
བཙན་་ཐོག་ལས་ལ་ཁབ་གཞན་དང་གག་ཁར་དང་པ་འ་མཉམ་འབད་ོད་གས་་འ།
དང་པར་་ང་མ་་བསོད་དང་གས་བད་ལས་བན་་ནམ་དང་།

གས་པར་་ད་

ག་དང་ལམ་ོལ་བཟང་པོ་ས་ག་པ་ལ་ཁབ་ག་ན་པ་ལས་བན། ལ་ཁབ་གཞན་་
ཡང་ང་བཅས་་ངལ་རང་དང་ད་ས་ོམ་བདཔ་མས།

གལ་ད་ལམ་ོལ་བཟང་པོ་འ་

བམ་ག་ད་པ་ན། དཔལ་འོར་དང་ོབས་གས། འལ་ཆས་དང་ཚོང་་སོགས་ག་་་
ཐད་ལས་ཡང་ལ་ཁབ་གཞན་་བར་ས་དཔ་ལས།

རོགས་ས་ཆ་བཞག་དང་བ་མཐོང་

བད་་འ་་བ་དཔ་ན་པས། ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ས་ཞལ་འཛོམས་་

ནང་། “ང་བཅས་ར་་ས་འབད་གསཔ་དང་མ་གསཔ་ན་པར། འབད་དང་མ་འབད་་ད་
པར་ན།”

ར་གས་བ་བ་་ལས་བཀའ་ོབ་བཟང་པོ་ཡང་ལས་ཡང་་གནངམ་བན་།

ག་ཞན་དང་་ང་་ད་བ་ད་པར་འག་་ག་ན་པ་ལས་བན།

གཞན་་ད་ག་

དང་ལམ་ོལ་ངམ་ག་་ད་ས་དང་ཆ་བཞག་བད་་མ་བགས་པར། འ་་གས་ཀར་
ཕན་པ་རང་་ད་ག་དང་ར་ོལ་བཟང་པོ་་ཡང་མ་ས་པ་ས་ཐབས་མཛད་།

ལག་

ན་དང་ན་ང་མཛད་དཔ་འ་འག་་ག་ར་་ཕོག་པ་འགན་འ་ག་ན་ར་མནོཝ་
མས།

ག་་འབད་ར་བ་ན།

་མ་ས་་འག་ནང་་་ལ་ཁབ་་འར་ོག་གནམ་

ད་ས་ད་ག་མ་ངམ་ལས་བན།

ད་ག་དང་ལམ་ོལ་་་ཙམ་ག་ན་ཁག་མ་ང་

ང་། ད་ས་ནངས་པ་འར་ོག་་བ་ས་ཚོད་ག་ན། ོ་བ་་ག་དང་། རག་ན་་

གར་་བང་བ་ད་ར།

རང་་ད་ག་དང་ལམ་ོལ་ལས་གཞན་་ད་ག་དང་ལམ་

ོལ་་ཆ་བཞག་དང་བ་མཐོང་ོམ་བད་།

མཐར་ག་་བས་གནས་ག་་ཡང་མ་

བངམ་ཙམ་ག་འབད་བ་ན་ཁག་ཅན་་ས་ཚོད་འ་མ་ག་་ོདཔ་ད།

་་བམ་
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ད་འཕང་དང་་བག་་་ཞབས་ཏོག་་དམནམ་ག་་གས་་ན་མས།
ལས་བན།
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གས་པར་་འག་་ོག ་ང་་་་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་འགས་

ད་ང་་དབང་ག་མག་དང་། བས་་་མཁན་་རབས་བན་་པ་མག་དང་ལོ་ག་
་བས་པ་འངས་ར་ས་ོན་་བཀའ་ན་གཏང་རགས་་ཡོན་་དགས་། ད་བ་
འ་དཔར་ན་འབདཝ་ན།
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༩༧
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Phurba, BHS, 3rd year
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Lomba Festival in Shari, Haa District
Kiba Lhamo, BHS, 2nd year
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བ་འཚོལ་ས་བ། ༢༠༡༥

འག་་ཡབ་ན་་དབང་འགས་ད་་དབང་ག་མག་་བཀའ་ན་ས་་ན་
པ་བོད་དངས།

ོབ་དཔོན་བན་འན་ོ་།

༉ ང་མག་པོ་ཏ་ལ་། །བ་ན་ག་ན་པོ།།
འག་ལ་ང་ཁམས་འ་ན། །ང་མས་འགས་ད་།།
ང་ོགས་ཤ་ལ་། །གས་ན་པད་དཀར་འན་པ།།

འག་ལ་ན་ངས་འ་ན། །གས་བདག་འགས་ད་།།
ཁ་བ་ཅན་་ངས་། །ས་ལ་ོང་བཙན་མ་པོ།།
ན་ངས་ང་ཁམས་འ་ན། །ས་ལ་འགས་ད་།།
ས་རབས་བ་བན་་། །་མ་ངག་དབང་མ་ལ།།
ས་རབས་་་འ་། །་དབང་འགས་ད་།།
ས་ལ་འ་་ཡོན་ཏན། །བད་ན་བད་ས་་ལང་།།
མད་པ་ན་་དགས་། །མདོ་ཙམ་འ་ན་ལ་འདོད།།
མན་་ན་་་ང་བན་ལས། །ོ་ས་ལ་རོང་གམ་་བ་ནགས༔
ཉམས་ཆགས་འན་འོམ་ང་ང་འན་ན༔ ས་ང་ས་ན་པ་ས་་མག།
ཡབ་གས་་གང་རབས་་གག་པ། །དཔལ་འགས་ད་ོ་་དབང་ག་དང་།།
མ་་ཉག་ལ་ས་ད་འམ་ནས། །གང་མད་པ་མ་ན་མ་ལས་འངས།།
1

བ་འཚོལ་ས་བ། ༢༠༡༥

ས་་ལོ་ད་བ་དོན་གས་ལོར། །ཡབ་ང་ཁམས་གཞན་་གགས་པ་།།
དཔལ་ས་འར་རབ་་དཔོན་ོབ་། །་མངའ་གསོལ་མཛད་པར་ན་འལ་བཟང་།།
ལོ་བ་ད་བན་་དོན་བ་ལོར། །བད་་བ་ངས་ཐང་ཕོ་ང་།།
མན་ངག་དབང་མ་ལ་དམར་གང་ནས། །གས་ས་ད་འར་ར་དར་་བས།།
་མངའ་གསོལ་ས་པ་ན་་ནས། །གང་་ཚང་ན་ཚོགས་་བ་བགས།།
དཔལ་ད་འན་འས་པ་དར་ང་ས། །འས་ས་་ཏོག་བཟང་མན་པར་མཐོ།།
ནང་ ས་ག་དས་མ་ར་གགས་། །ས་མཐའ་དས་ད་པར་ོབ་་བགས།།
མ་དལ་ག་ད་པར་ས་ཡོན་གནང་། །གས་དར་ད་གཡོག་་་བས་ལ།།
རང་ལ་ཁབ་་བ་གལ་་ན། །རོགས་ལ་ཁབ་གཞན་དང་མན་ལམ་འ།།
མ་་བར་གགས་ནས་་ལ་དང་། །འལ་གང་བ་གནང་བ་ཐབས་ལམ་བམས།།
མན་ད་པ་དབང་པོ་ན་ཅན་མས། །བདག་ད་པ་ཐང་ལ་ང་བ་འ།།

གས་ང་མས་འ་ས་མ་བཟོད་པར། །ག་ོབ་་གསར་་བགས་གནང་མཛད།།
ནང་ ས་ཡོན་ཙམ་ས་་ག་པར། །་ཡར་ས་འར་ཡང་དངས་བད་ས།།
འལ་འ་ན་ནང་འན་མཛད་པ་ཐོག །ད་ར་ལས་ང་འལ་ག་ར་མཐོང་།།
འལ་འ་ན་ཙམ་ས་་ག་པར། །ཁ་ནང་་ཟས་ང་མ་་བས།།
སོན་་ཚོགས་་ནས་ནང་འན་ས། །འག་་ར་མས་་་བ་ང །
2

བ་འཚོལ་ས་བ། ༢༠༡༥

ཟས་ལོངས་ོད་ཙམ་ལ་གངས་་ཡོད། །ནད་ན་ཚ་མས་ས་འགས་པ་།།
ལ་་བན་མན་ནས་ན་ཁང་བགས། །ན་ན་ད་ོང་པར་བམ་ལ་གནང་།།
གཞན་ཕན་བ་བབ་པར་བོན་ན་ཡང་། །་་ག་ོན་ཁ་ན་འ་བས།།
་བན་་བགས་པ་གངས་ད་པས། །ས་བ་བ་འག་་བས་ན་།།
་གང་ད་ལ་བར་གས་བད་ས། །་གང་རབས་་མ་ད་པ་ལས། །
་འངས་པ་གས་བཟང་མཁའ་འ་བ། །་བན་མོ ་ཁབ་་བས་པར་བགས།།
ནང་་བ་ཐོག་ནས་གནས་པ་ལ། །ག་དོག་པ་མས་འཆང་ལ་ཕ་དང་།།
་ལ་་ོ་དོ་ལ་སོགས་པས། །དབང་བཙན་པོས་ལ་ཁབ་ནང་་འལ།།
ཐབས་་བ་་ནས་ས་འཚོལ་ཡང་། །དཔའ་ོ་ག་མ་་ཉན་མ་འདོད།།
ང་་སར་ལ་པ་་དབང་ས། །ད་ཙམ་ལ་ཐལ་བར་བགས་པ་མཚར།།
འག་ལ་ཁབ་འ་་ལ་པོ་མག །ལ་གཞན་ལ་མ་་ག་པ་ཡོད།།
་གས་་ནང་་ནོར་་ཡང་། །་ད་ལས་ག་པ་གཞན་་ད། །
ད་ལ་པ་ས་ལ་་དབང་ས། །དཔལ་འགས་ད་་སར་མ་ལ་མག།
འག་ལ་ཁབ་འ་་མན་བས་། །གར་གདོང་་་ལ་མངའ་གསོལ་མཛད།།
འག་ལ་ཁབ་འ་་ཡབ་ན་པ། །ད་འ་བ་་མར་ོན་ན་འག།
ད་་མར་འོན་པ་ད་་ད། །ས་འ་ན་ད་འ་མཇལ་མ་ོང་།།
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ཕ་བཟང་པོ ་ད་བཟང་ད་ས་ོན། །མ་བཟང་པོ ་ལམ་བཟང་ད་ས་ོན།།
་བཟང་པོ ་ོད་བཟང་ད་ས་ོན། །ད་ོས་ས་ད་ལས་གཞན་མ་མཇལ།།
ད་དང་ལོ་ག་་བས་པ་ལོར། །ན་དས་་འཇལ་ཐབས་དན་ན་ཡང་།།
མས་དམ་ག་གཙང་མ་ན་དོད་། །་བོད་དངས་འ་ནས་ཡང་ཡང་ལ།།
་བོད་དངས་ལ་བ་ད་བ་འས། །དཔལ་་དབང་ཡབ་ས་་འར་མས།།
་་དཔག་ད་དང་མཉམ་པར་ཤོག །ད་འག་་བསོད་ནམས་འལ་བར་ཤོག།
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འལ་གཏམ་ཁ་དར་དཀར་པོ ་མད་ཡོན།

མཁས་དབང་བ་རོགས་ོབ་དཔོན་ས་བན་་ང་།

༉ ༀ་། ན་མོ་་་མ་་བ་་་ཡ། དགས་ད་གས་་མཁའ་ར་དག་ང་
བ་བ་ན་ང་ལང་ལོང་གཡོ། །ོས་པ་མཚན་མ་ན་ལས་འདས་ང་ོས་པ་ས་ལ་
བད་་ོན། །ག་་་བར་མས་པར་བགས་ང་་འལ་་མ་ོ ན་པར་མཛད། །
བད་བ་དང་ལས་མ་པར་ལ་མཛད་་གཙོ ་བོ ་་ལ་འད། །ས་མད་པར་
བད་པ་ག་ང་ས་བན་བས་་གང་ག་་བར་་བ་། ་ད་། གར་དང་བོང་
བ་མཉམ་པ་འཕགས་མག་ལ། །ང་བ་ན་ཚོགས་བབས་ང་་བས་། །་་

གས་ལ་ག་པ་ས་བང་ན། །དངས་པ་ཡོངས་་ོགས་པར་འར་ས་གས། །
ར་གང་དོ་བམ། ས་་དམ་པ་་་གར་ལ་སོགས་པ་དས་པོ་་ནོམ་པ་ལས་ང་
རབ་དང་ལ་་ར་པ་་ས་་འལ་གཏམ་ནམ་ལས། མདོར་བས་ག་་བ་ན།
་ཡང་དང་པ་སངས་ས་་བན་པ་འག་ན་་ཁམས་་་ར་ང་ལ། །བན་པ་
དར་བ་འག་ན་གནས་་བད་པ་གས་་་ལས་ས་བོན་ཙམ་་་་ན། དང་པ་
སངས་ས་་བན་པ་འག་ན་་ང་ལ་ལ། ་ཡང་ན་མ་ཚོགས་པ་་་ལས་་
བ་ན། ་ལ་གནས་ན་མ་ཚོགས་པ་འཛམ་ང་ལ་་གཙོ་བོ། མས་ཅན་་ང་པོ་
མང་་གནས་པ་་གར་འཕགས་པ་ལ་། ས་ན་མ་ཚོགས་པ་ཡར་་མ་ག ས་
་ད་མས་་ཤས་་བ། མར་་མ་ག དབང་ོན་ད་ན་པ་གལ་་འང་་ང་
བ་ོ ད་ན་་ལོ ་ བ་པ་ས་། །ོ ན་པ་ན་མ་ཚོ ག ས་པ་ས་གམ་་མ་འན་
གག་་མཉམ་ད་་ལ་པོ་འག་ན་་ོན་། འང་ཐོག་མར་དགའ་ན་ས་་
ཕོ་ང་་་་དམ་པ་ཏོག་དཀར་ར་་་་བ་བས་བགས་པ་བས་ོགས་བ་
སངས་ས་ས་བལ་ནས་འཕགས་པ་མ་ཕམ་པ་ལ་ཚབ་་བཞག་་་ལ་པོ་ཟས་
གཙང་་བན་མོ་་འལ་ན་མོ ་མས་་གས། ་ད་་བ་ོགསཔ་ད་མ་་མ་
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་མས་ལས་་ས་བན་་་་ཚལ་་་མཚར་བ་མཚན་ད་བསམ་ས་་
བ་པ་དང་བཅས་་བམས། ང་་ལས་རང་ག་པ་དང་་ལ་ཐམས་ཅད་་ཕ་རོལ་་
ན་པ་ལ་བན། ་གཞོན་་་ོབས་དང་ ་ལ་ས་ཕམ་པར་མཛད་་ལ་

གས་་་་མོ་གས་འན་མ་བས། ་ལས་ས་འཚོ་མ་དང་ ་གས་ད་ས་
གཙོས་པ་བན་མོ་ག་་བས་། ་དང་་ལས་ད་པར་་འཕགས་པ་འདོད་ཡོན་་
དགའ་བ་རོལ་བན་དང་ལོ་ར་ད་བར་ཁབ་་བགས། ་ལས་ས་པར་འང་བ་
ན་བས་བལ་་མད་ན་མ་དག་ང་་མཁན་པོ་ད་པར་རབ་་ང་། ་གས་
ཅན་་ང་ལ་བམ་་ལ་སོགས་པ་དས་པ་མང་པོ ་དབང་ས་ལོ་ག་་དཀའ་བ་ག་
པོ་ད། ་ལས་ང་པ་་མོ་དགའ་ོབས་མ་དང་དགའ་འལ་མ་གས་ས་མ་་ོང་་
མ་གས་་ལ་བ་འོ་ག་ང་་ང་པོ་ཅན་བས་་་ཉམས་ོབས་བད་་ང་
བ་་ང་ང་་གགས། ་མག་་གདན་་ལ་མོ་ང་བཅས་། ་ད་ཟག་ད་
མ་ཐོ བ ་པ། །་ད་ལ་ང་གག་་། །ར་གང་ོ ན་པ་ར་ོ ད་་བད་བལ།
དང་་མཉམ་པར་བཞག ཐོ་ རངས་་་ན་ད་པ་ང་བ་བས་ནམ་ལས་གས་
དས་། འག་ན་འདོད་བ་གང་ན་དང་། །་ལ་འདོད་བ་གང་ན་པས། །ད་པ་
ཟད་པ་བ་བ་ལ། །བ་ག་ཆར་ཡང་་ཕོད་དོ། །ར་བ་ལ་སོགས་ད་་བད་ང་ཞག་
བན་ག་བན་་ས་མ་བན་པར་བགསཔ་ད་། ་ཚངས་པ་དང་བ་ན་ས་
གསོལ་བ་བཏབ་ནས་་་ཎ་་ང་ོང་ང་བ་་གས་་ནགས་་ོན་། འར་ན་

མ་ཚོགས་པ་་་བཟང་པོ་་བད་་དང་བཅས་པ་། ས་ན་མ་ཚོགས་པ་བན་
བ་ས་འར་ཐོ ག་མར་བར་བ་ནས་བང་ས་འར་མ་པ་གམ་་བར་ནས་
གལ་་མཐའ་ཡས་པ་ང་བ་གམ་ལ་བད། བན་པ་ན་བཞག བན་འན་་
ས་་ང་བན། ་དས་་གལ་་ོགས་པ་དང་། ག་འན་ཅན་་བ་ད་པ་ད་
་དང་ལོ་བད་་པ་་་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་བན། འོད་ང་ལ་སོགས་པ་སངས་
ས་དང་འ་བར་གས་པ་ཉན་ཐོས་ན་པོ་མས་ས་གཏད་རབས་བན་དང་བཀའ་བ་
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མ་པ་གམ་ས་བན་པ་བངས། ་ལ་ལས་སངས་ས་་རང་ས་ང་བན་དོ་
བམ་ོ་ོགས་་ཏ་ལ་་སངས་ས་གས་པ་ན་ལས་ཅན་འཕགས་པ་་བ་ང་
བ་ནས་བང་། ཛམ་་ང་མས་པར་ད་པ་ན་ག མག་གས། ན་པོ་བ།
ད་་ང་བ་མ་གས་ལ་སོགས་པ་པཎ་བ་གར་་ང་བ་ར་བཟང་ལ་མང་བ་མ་

པར་ོན་་བཤད་བ་ལས་གམ་་འར་ལོས་བ་བན་་བ་པ་ལ་མཚན་བང་
ང་བན་འན་ད་འན་་་གནམ་་ར་མ་དང་། ་ཁ་་མ་་ར་ལ། ་ལས་
བོད་གངས་ཅན་་ངས་་་གཉའ་་བཙན་པོ་ནས་ལ་རབས་་་་་བར་་གང་
ང་བོན་མད་པ་ཙམ་ལས་དམ་པ་ས་མ་དར་་། འཕགས་པ་ན་་བཟང་པོ ་ལ་པ་
་ཐོ་ཐོ་་ང་ལ་ བས་ཕོར་་མ་་དང་། དཔང་ང་ག་་པ། མདོ་་ཟ་མ་ཏོག་་
ཕོ་ང་་ད་ར་དས་བ་་བབས་་དམ་པ་ས་་ད་བས། ལ་རབས་་པ་་
འཕགས་པ་ན་རས་གགས་མན་མ་་ལ་པོ་འབད་ས་ལ་ོང་བཙན་མ་པོ་ོན་
་་ས་ད་བ་དང་་ས་གཙང་མ་བ་ག་་བཀའ་མས་བཅས། ་་དང་བན་
བས་་ད་བགས། ན་མཚམས་་མཛོད་་ལས་ད་ོང་ཨ་ཀར་མ་་་ལ་ལ་་
རང་ོན་བ་གག་ཞལ་དང་། འཕགས་པ་མད་བ་ན་ངས། མཐ་ལ་པོ་་བ་
ལ་ས་མནན་ནས་་བལ་་བན་མོ་མ་གས་བ་བ་ོངས་་་ཀ་ན་པོ་་མ་
གས་གདན་འན་་ས་ག་ན་ས་བབས། དཔལ་ར་ས་འལ་ང་་གག་ལག་ཁང་
དང་་ག་ར་མོ་་སོགས་དན་མག་གམ་་ན་་ར་བངས། ལ་བ་མག་དང་

ན་པ་དག་པ་ག་་གས་་ན་པོ ་དབང་གདམས་ངག་དམར་ད་དང་བཅས་པ་་ཡང་
གནང་། ་བས་བོད་ན་རབ་ང་་་ད་ང་་འག་་ད་ོང་་གགས་ཅན་གག་
་་ག་མཛད་་མ་འོངས་དབོན་ས་་མད་གནས་་འལ་འན་འང་བ་ན་འལ་
བགས་པ་སོགས་་བཀའ་ན་་ན་པོ་མཛད་དོ།།
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༈ ར་་ས་བོད་་ར་བ་ནང་པ་སངས་ས་་ས་བད་་ད་བ་ན། བ་ད་
ང་་ན་པོ་བད་ར་གས་་འབད་ང་་བ་ས་གས་བ་་བཝ་ན། ་ཡང་
དང་པ་་འར་ང་མ་ལས་འབད་་ོད་མདོར་བས་་་བ་ན། ས་ལ་ོང་བཙན་

མ་པོ་ལས་བས་པ་གང་རབས་་པ་། ལ་པོ་་་གག་བན་་ས་་་བན་
འཇམ་པ་དངས་་ལ་པ། ་ས་་མཚན་གས་དང་ན་པར་འངས་། གནམ་
་བབས་་ལ་པོ། ས་ན་བ་ས་མངའ་བདག་ང་་ོང་་བཙན་ན། ར་བ་དང་།
ང་་ོང་་བཙན་་ཚ་ན། །་ནམ་ཞང་ས་དོ་་འཚལ། །ར་་རང་་མཚན་་རང་
ས་གསོལ་བ་ས་ལ་་ོང་་བཙན་ར་་་ོན་ག དང་ལོ་བ་བན་་ཡབ་
ས་་ག་ཚང་གགས་པ་ལས་ས་་གས་འན་ང་། བད་ོན་་བར་ཆད་དང་་
དམངས་་འན་འར་སོགས་ག་་བམ་ང་ང་ཐབས་མཁས་མཛད་པ་འལ་ས་རང་
ར་བཏང་། །་སང་ ་ཏ་སོགས་ཕོ་ཉ་་མངགས་་་གར་འཕགས་པ་ལ་་་མ་ར་
མཚན་ན་གས་པ་པཎ་ན་ང་བ་མས་པ་མཁན་ན་་བ་འཚོ་ན་ངས། ས་
མན་པ་དང་མདོ་་གནས་་གས་ངས་ང་བཀའ་ཡང་དག་པ་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་
བན་བས་ང་མཛད་ག གས་དམ་གག་ལག་ཁང་བངས་པ་ས་འལ་མཛད་ང་
བོད་་་འ་གག་བ་་བས་་ཁང་བས་མ་བགཔ་ད། མཁན་ན་ས་བོད་་་
འ་གག་བ་་་་ས་ས་ག་ང་ས་བལ་་གས་་ནམ་ལས། །ང་སང་འཕཊ་
པ་ལ་ན་་་པ་སམ་་བ་ས་་བ་ཛམ་་ང་ན་་བ་ག་གས་འཆང་ན་པོ་
གག་ཡོད། ་ན་ངས་པ་ན་ལ་པོ་ད་རང་དང་ན་་ོན་ལམ་ཡོདཔ་ལས་གདན་

ངས་གས། ལ་པོ ་གས་བད་ཡང་གས་ཤོམ་་འབ་གས་་ན་མས་ར་ང་
བན་དོ་བམ། ་ནམ་ོ་་བད་འམས་སོགས་ན་འན་་ཕོ་ཉ་བངས་་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་ར་་ན་སངས་ས་གས་པ་བོད་ལ་་དས་་ག་བས། བས་ལམ་་
མ་ཡམ་བན་མ་བ་གས་དང་གཉན་ན་་བ་སོགས་་ན་མ་ོབས་ཅན་ག་ར་དམ་
འོག་་བག་ང་བན་པ་ང་བ་གར་་བས། ་ོབས་ས་འང་པོ་་མོ ་་་
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ཡང་དཔོན་བཙོན་་བང་བ་ན་འབངས་ས་ལ་་གས་དོ་བམ་སོང་་ས་ག་རང་
བན་ས་བལ། ་བད་ན་་བལ་་དཔལ་བསམ་ཡས་་འར་ན་ས་བ་པ་
གག་ལག་ཁང་་འ་་གམ་ས་བངས་པ་ལས་བན། བསམ་ཡས་་གག་ལག་

ཁང་བགས་པ་་འ་ས་པ་འ་ར་གང་དོ་བམ་ཡ་མཚན་་ཏོ ག ་ཏོ་ལོ་་ནང་་
གས་ཤོམ་་བ་ག བོད་་ཕན་པ་ལོ་པཎ་་ཤ་ང་བན་་དམ་པ་ས་བར།
ས། འཆད། ཉན་་་་བགས། ལ་ལས་་བོ་་་ག་་་ཀ་ར་ས་ཡང་བསམ་

ཡས་་་ད་མས་གགས་ནམ་ལས་དར་མཛོད་ནང་ཡོད་པ་་་ད་་ད་་་གར་
ན་མ་བགས་པ་བཀའ་བན་མང་པོ་འག། ་ང་་བན་པ་དར་དོ་བམ་་གར་ན་
ཡང་མ་དརཝ་ལས།

ོན་པ་འང་གནས་སངས་ས་དས་རང་ན་མས་ར་ག་ཐལ་མོ་

ར་་བགས་བད་མཛད་དོ་ བམ་ན། མཁན་ན་་བ་འཚོ་ ས་སད་་་བན་
སོགས་རབ་་ང་་འལ་འན་་་བགས། ལ་པོ་ས་བོད་་མ་པ་ག་ར་དན་
མག་་མད་པ་འབད་ད་པ་ས་མས་བཅས་་བོན་གས་འབད་མ་ག་པ་ང་
བགས། འ་་ཡང་ན་མ་ཚོགས་པ་་དང་ནམ་ན།

གནས་ན་མ་ཚོགས་པ་

ས་འར་གམ་དང་བ་གནས་མ་གམ་སོགས་བ་ས་ང་ན་བས་ཆགས་པ་
གནས་ན་་། ས་ན་མ་ཚོགས་པ་ས་ལ་མད་ཡོན་གམ་་ོན་ལམ་ས་་
ན་ང་་འ ་བསོད་ནམས་དང་་བལ་བ་བས། ོན་པ་ན་མ་ཚོགས་པ་ས་
གམ་སངས་ས་ཐམས་ཅད་་མན་བ་ས་གམ་གག་་བས་པ་ག་འན་་

ོབ་དཔོན་ན་པོ ་མ་པར་བངས་པ་ལ་དབང་པ་འང་གནས་ས། འར་ན་མ་
ཚོགས་པ་ལས་ཅན་་འབངས་ར་་སོགས་་ད་གསང་གས་་གལ་་དབང་པོ་ཡང་
རབ་་ར་པ་མས་། ས་ན་མ་ཚོ གས་པ་བཀའ་་ོ ད་གམ་་བད་ང་བ།
ལམ་བབ་པ་གམ་་གནད་ལ་བ། ག་འན་ལ་བ་མས་་དངས་པ་གསང་
མཛོད་བོལ་བ་ཟབ་ས་མཚན་ཙམ་ཡང་ཐོས་པར་དཀའ་བ། ག་པ་མ་པ་ད། ་ལས་
ང་ན་མོང་ན་པ་གས་ནང་ད་་གམ་ར་མ། ཨ་། ཨ་་གམ། མ་་ད་
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ོགས་གས་ལས་ད་མ་གཙོ་བོར་བཏོན། ་་ད་ན་ད་་དང་བ་་གས་ལས།
ད་་མན་ངག་མས་ཐབས་ལམ་དང་དང་ལ་ལམ་གས་་བ། བ་་་བ་པ་
ན་པོ་བཀའ་བད་ན་ལ། ཨ་་ཡོ་ག་་ོགས་མ་གཙོར་བཏོན་ན། ོགས་པ་ན་པོ་
ཨ་་ཡོ་ག་་གས་ད་གཙོར་བཏོན་་དངས་པ་ན། ་་མས་ང་མན་ངག་གམ་
་་ལས་ད་ཡང་མདོར་བས་ན་ཀ་དག་གས་ད་དང་ན་བ་ཐོད་ལ་གས་་
བཝ་ན། ་བམ་་ཟབ་ས་གདམས་ངག་བཏབ་པ་དང་ད་ལ་བ་ས་མཉམ་པ་
ག་འན་བ་ཐོབ་་ས་་ཡོངས་་གས་པ་དང་མ་གས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ང་ཡོདཔ་
ལས། བོད་མ་སང་འ་ལ་་འོག་ན་ལ་པ་ང་ཁམས་་ན་ས་བབས། དབོན་
ས་རལ་པ་ཅན་་་ང་་ས་མང་པོ་གསར་་བར་ང་། ་ོང་་ས་་བར་བ་
ས་མས་ད་གསར་བཅད་ས་གཏན་ལ་ཕབ་་བད་བ་ང་་་བར་བས། ་་
ཕལ་ར་དན་མག་་་འབངས་་ལ་ང་། དབང་ད་འན་་ལ་བ་ལ་སོགས་
བན་པ་ཞབས་ཏོག་འན་་ད་པར་མཛད་ང་་་མཐར་མ་འལ། ་ལས་ོན་ལམ་
ལོག་པ་ལ་པོ་ང་དར་མ་་མ་བཙན་པོ་ས་ག་ོན་་དང་ཁ་མན་་རབ་ང་་་
བབས། དམ་པ་ས་འབད་མ་ག་པ་མས་བགས་ང་། མ་པ་་་ན་ཅན་་
མན་ོགས་ལོ་པཎ་ན་པོ་་དང་ད་ད་ང་་ན་སངས་ས་གས་པ་སོགས་་ང་
གས་་མ་ད་པ་འན་པ་གས་པ་མང་་གག་བགས་་་ལ་པོས་ཚོད་མ་ག་
པར་གནོད་པ་མ་འབད་བར་་ནག་་ལ་་་བར་ས་པ་ལས། ལ་ལས་བད་འན་

་ན་འལ་་ས་ང་་ཉང་་དབོན་དང་། སོ་ར་གབ་གམ་ལས་བད་་ལ་
གང་མ་གས། ན་མན་་ད་འོད་ར། མངའ་ས་པཎ་ན་པ་དབང་་ལ་པོ་
སོགས་ན་ོན་་མཁས་བ་མཐའ་ཡས་པ་ོན་པ་དང

ལ་ལས་ཡང་ན་མན་ས་

རབ་འོད་ར། ག་འན་འགས་ད་ང་པ། དཔལ་ལ་་ན་འགས་ད་ས་་
དབང་པོ། མན་ང་མ་གས། འཇམ་མན་་ཕམ་མ་ལ་་མཚོ། ན་ང་་
མད་མ་གས། ཀ་ཐོག་མ་པ ི་ཏ་ག་འན་འར་ད་་དབང་མག་བ། ་ན་
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རབ་འམས་དང་ལ་ཚབ། མ་པ ི་ཏ་འར་ད་མ་ོབས་མ་ལ། ོ་ག་ག་
འན་པ་ན་ལས། ོགས་ན་ལ་ས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས། དཔལ་ལ་ག་འན་
ན་བཟང་ ས་རབ། ལ་སོག ས་་འར་་གདན་ས་ན་པོ་ག་་ོ ན་པ་མཁས་བ་

ས་གཙོས ་པ་གསང་གས་་འར་་བན་འན་མཁས་པ་དབང་ག་བ་པ་་

མག་་ར་པ་མང་་ོ ན་་ད་་བར་་ས་ན་མ་བ་པར་དར་ང་ས་ ་ཡོ ད །
འལ་བ་ོམ་ན་ཡང་ང་དར་མ་ས་དས་གཙང་་བན་པ་བབས་པ་ས་་ར་
བ་ནས་འལ་འན་་གཡོར་གཙང་གམ་མདོ་ཁམས་ད་་ོན་པ་ལས་་ད་བ་གསལ་
རབ་་ང་བ་ལས་་ན་དངས་པ་རབ་གསལ་་གས། ལ་ལས་་ས་ལ་མས་
ས་རབ་དང་མ་པ་་ས་ོ་ས་སོགས་དས་གཙང་་བ་མདོ་ད་་ོན་མ་ལས་་
ན་ལས་སོ་ཐར་་ོམ་ན་ངས་་དས་གཙང་་་ར་ལ་བ་ལས་ད་འལ་ར།
་ོམ་ན་བར་མ་ཆད་པར་ཡོངས་་དར་བ་་བ་ཡོད། ོད་འལ་་ོམ་ན་་་
གར་ཤར་ོགས་་པ ི་ཏ་དྷ་ ་ལ་བོད་མངའ་ས་་བས་འལ་བ་བཤད་ན་དང་
ོམ་ན་ལ་བ་ལས་ོབ་མ་་ལ་མ་གམ་ར་་་་ལ། ་ན་་ལ། ་་་ལ་
གམ་ལས་བད་་ཞང་ང་ལ་བ་ང་གནས་སོགས་ོན་་ོམ་ན་ཚར་གག་དར་
ཡོད་ང་ང་སང་ན་དཔ་བམ་ག་ན་མས། ་་ལ་ལས་་་ལོ་་བ་མས་པ་
དཔལ་ས་ཁ་་པན་ན་་་གདན་ངས་་དཔལ་་མཐའ་ཅན་གམ་ར་ས་་པན་
ན་ན་དགའ་ལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ། ོ་་དཔལ། ང་བ་དཔལ་་བན་པར་
ོགས་ནམ་ལས་ལ་བ་ོམ་ན་་བར་འལ་ར་ང་སང་བར་དར་བ་ཡོདཔ་ན།

བོད་་འལ་བ་ོམ་ན་ོད་ད་བར་གམ་བ་ོལ་ཡོད་ང་ོད་འལ་་ན་ན་
ང་མ་དརཝ་ལས། བོད་་ཡོད་པ་ད་འལ་བར་འལ་གས་ཀ་ོམ་ན་་་པ་བ་
བད་ཡོད་་ལས་ག་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་་བ་གས་གག་རང་ན། ་བོ་་དཔལ་
ན་ཨ་་ཤ་ོམ་ན་འ་ཕལ་ན་་པ་ོམ་ན་ནམ་ལས། བོད་་ོམ་ན་ག་
ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་་བ་ོམ་ན་ངམ་ག་བཞག་་ར་གས་བད་གནང་། ང་
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ས་ོམ་ན་ལ་མ་གནངམ་ལས། ་ཡན་ཆད་་་འར་ང་མ་ར་བ་ཐ་ད་གས་
པ་ན།
༈ ་ལས་ོད་མངའ་ས་སོགས་་ལོ་ན་ན་ན་བཟང་པོས་ས་མང་་བར་བ་སོགས་
ས་འར་གསར་མ་བན་པ་འ་བགས་་བན་པ་་་བ་་ན་པོ་མཛད།
༈ ་ལས་བོད་་ས་ལ་གང་ལས་མངའ་ས་་རང་་ལ་པོ་་་མ་་ས་འོད་་
དབོན་་་ན་ལས་ལ་བ་འོད་དཔག་ད་་རོལ་གར་་ོན་པ་་གག་མཚན་གམ་
་གས་པ་་བོ ་་་གག་་་ཀ་ར་་གར་འཕགས་ལ་ལས་ོ ན་་བོད་་ལོ ་བ་
གམ་བགས། བན་པ་ོལ་ཉམས་་་ལོག་་རང་གར་བངས་་གསོ། མདོ ་
གས་གག་་ལ་་ཉམས་ན་འབད་་དོན་་ས་་གམ་་ལམ་་མ་པ་ོན་
པ་གང་ང་བ་ལམ་་ན་མ་བམས་་བཀའ་གདམས་གས་གཏོ ད་གནང་ག
གས་་ར་བས་ན་ཉམས་ན་་ས་བན་ན་ར་གས་པ་ན། ་ཡང་་བ་དང་
ས་གམ། ་བ་། བན་པ་བདག་པོ་ོན་པ་་བ་པ། མས་དང་ང་་

བདག་པོ་འཕགས་པ་ན་རས་གགས། ་བར་ཆད་ལ་བ་་་བན་འཕགས་མ་ལ་
མ། ནང་་བར་ཆད་ལ་བ་་་གཡོ་བ། ས་གམ་་བབ་པ་ན་པོ་་གམ་ཉམས་
་ན་་་ང་་ོད་གམ་་་བཀའ་གདམས་གང་པ་ར། བཀའ་གདམས་མན་ངག་

གས་་ནང་་ཉམས་ན་གཙོར་བཏོན་འབད་་ག་ན། ཉམས་ན་ཡང་བཀའ་གདམས་
ག་་བ་ག་ར་ཡོདཔ་ལས། ག་་བ་ག་་ས་ན་་ནང་བ་་ཉམས་ན་
འབད་ཐངས་ག་ན། ་ཡང་ནོར་་ང་བ་་གས་པ་ལས། ས་་་བོ་ན་རས་
གགས། །ད་་ས་འངས་་མོས་བང་། །་མོ ་གདམས་པ་འ་ལོངས་ལ། །ས་
་འངས་ལ་བན་པར་ས། །བས་གནས་་མ་ན་པར་མཛོད ། །ས་་་་རང་
བན་། །ངག་་བས་བད་ན་པར་མཛོད། །འ་བ་མ་ས་ཕ་མར་སོམས། །མས་་
གནས་གས་ོང་པར་དོ ད། །་པོ་ འ་་་བར་ནས། །ད་་ཐམས་ཅད་དག་པར་
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མཛོད། །ས་གངས་དོ་བམ་། ས་ན་དང་པ། བས་གནས་་མ་ན་པར་མཛོད། །
ར་་ནང་་མ་བད་པ་་གསོལ་འབས་དང་བས་འ་བས་ཡོད། ས་ན་གས་
པ། འ་བ་མ་ས་ཕ་མར་སོམས། །ར་་ས་མས་བད་ལས་མད་པ་བར་བས།

ས་ན་གམ་པ། མས་་གནས་གས་ོང་པར་དོད། །ར་་ས་གང་འན་ལ་
བ་ས་ཐམས་ཅད་་དགས་པ་ོང་པར་གསལ་ང་་ངང་ལས་་ས་་རང་མདངས་
་ང་ལ་གསལ་བར་བན། ས་ན་བ་པ། ས་་་རང་བན་། །ར་་ས་
རང་ས་་ར་ན་པར་བན། ས་ན་འ་་ད་མ་ག་་བ་་དང་ོགས་མ་
ག་་གག་བཅས་བ་ག་ཡོད། འ་་བཀའ་གདམས་ག་་བ་ག་་ཉམས་ན་
ར་བ་ན། དང་པོ་བད་མ་ག་་བ་་། ག་་དང་པ་་བད་པ་བསམ་ས་
་བ་པ་ག་་བ་དབང་དང་དར་་ད་པ་ན་རས་གགས་ག་ོ ང་ན་ོང་
གསལ་བ་ན། ག་་གས་པ་ང་་གས་ཀར་བ་དབང་གངས་ཅན་མཚོ ་མ་པ།
ག་་གམ་པ་ང་་གས་ཀར་ན་རས་གགས་ལ་བ་་མཚོ། ག་་བ་པ་ང་
་གས་ཀར་འོམ་ོན། ་བ་་ན་་ག་་ས་སོ། །ག་་་པ་ང་་གས་
ཀར་མ་ན་ས་རབ་ཕར་ན། ག་་ག་པ་ང་་གས་ཀར་བ་དབང་བད་འལ་
ལ་་ཆ་གས། ག་་བན་པ་ང་་གས་ཀར་ན་རས་གགས། ག་་བད་
པ་ང་་གས་ཀར་་བན་མ་འཕགས་མ་ལ་མ། ག་་ད་པ་ང་་གས་ཀར་ལ་
མ་ག་མོ། ག་་བ་པ་ང་་གས་ཀར་་གཡོ་བ། འ་ག་་བན་པ་་དམ་་

ག་་ས་བད། ག་་བ་གག་པ་ང་་གས་ཀར་་བོ་་ཨ་་ཤ། ག་་བ་
གས་པ་ང་་གས་ཀར་འོམ་ོན་ལ་བ་ང་གནས། ག་་བགམ་པ་ང་་
གས་ཀར་མས་པ་མན་པོ། ག་་བ་བ་པ་ང་་གས་ཀར་འཇམ་དཔལ་དངས།
ག་་བ་་པ་ང་་གས་ཀར་ལ་བ་ོ་་འཆང

འ་་་་བད་་མ་ག་་

ས་བད། ོགས་མ་་ག་་གག་་ང་་ལ་བ་ོ་་འཆང་་གས་དས་་་
་་ལས་འོས་པ་་དང་ང་སོགས་་མ་གས་་ན། ས་ན་་པ། ངག་གས་
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་ས་་ན་པ་ལ་གས་། བད་མ་་ལ་འོར་དང་ན་པ་་ལས་ག་་བ་
ག་་་ཚོགས་མས་་གས་ད་བལ་བ་ཛཔ་བས་བད་འབད་་དང

ོགས་

མ་་ལ་འོ ར་དང་ན་པ་་ལས་ང་གས་དར་ད་་ས་་ོ་ ་བས་པ་

འབད་་་ན། ་བོ ་་་ོ བ་མ་་ག་འོམ ་གམ་དང་། ལ་འོ ར་པ་ང་འོ ག ་
སོགས་བན་པ་འན་ས་་ོབ་མ་མག་མང་པོ་དང་། ཡང་ོབ་་མད་གམ་དང་།
ཁམས་པ་ང་པ་སོགས་ལས་ས་་བོད་གངས་ཅན་་ངས་་ལ་བ་ས་པོ་ང་བ་
མས་དཔའ་་གག་་བོ ལ། ལ་ལས་བན་པ་འན་པ་ས་་ན་པོ ་་ཙོང་ཁ་
པའམ་འཇམ་མན་ོ་བཟང་གས་པ་ས་མཁན་ན་ས་བས་བཟང་པོ་དང་། ོ་ག་
བ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་མཚན་ལས་བཀའ་གདམས་་ས་ར་ག་ར་གསན་་གས་ཉམས་
་བས་་གང་འལ་ང་བ་ལམ་མ་་ང་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་་ལས་འཆད་
ལ་་མཛད་པ་བངས་་འ་ས་་བོ་ད་ན་པ་གས་བོད་གངས་ཅན་ཙམ་་མ་
ཚད། སོག་པོ་དང་ཁ་་ཛ་ལ་ར་ན་་བཀའ་གདམས་་བན་པ་དར་བ་ང་ཡོད། ར་
ད་ན་པ་དན་་དང་་ས་བད་ལས་འདས་པ་ཡོད་ང་བ་བ་ན་་ར།
ང

འས་

དགའ་ན་ར་གདན་ས་གམ་་ས་ད་འན་་ཤ་ག་ནམ་ལས་་གམ་

ནང་བ་བ་ན། གས་འ་མཁས་པ་ཡང་་ཡབ་ས་གམ་ར་་བན་ཙོང་ཁ་པ་ན་
པོ། ལ་ཚབ་དར་མ་ན་ན། མཁས་བ་ད་གས་དཔལ་བཟང་གམ་དང

ལ་བ་

ད་འན་བ་ལ་སོགས་པ་མཁས་པ་་ཚང་བོལ་་འཆད་ོད་ོམ་གམ་སོགས་དམ་

པ་ཡོན་ཏན་ད་ས་ོན་པ་བན་པ་ན་པོ་་གསལ་བར་མཛད་བན་ཡོད། ་ཡན་ཆད་
་་བོ་ད་ན་པའམ་ད་གས་པ་ར་ཡོངས་་གས་པ་ན།
༈ མཁན་ོབ་ས་གམ་་བས་་འལ་འན་སད་་་བན་་ལ་ལས་འན་་
དབང་ང་་དབོན་ད་འན་དན་མག་ལ་པོ ་ས་་ས་ན་ན་དགའ་ང་པོ་ངས་
་འོག་་ལོ་་བ་་་ས་་དས་ོབ་ཞང་དན་པ་བ་སོགས་ལས་་བན་་པ་
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གདམས་ངག་ལམ་འས་ར་སོ གས་མདོ་ གས་གསར་ང་་ས་ཐམས་ཅད་ལ་གསན་
བསམ་ས་ད་་མཛད་། ་བན་འཇམ་པ་དངས་ས་མན་མ་་གདམས་པ་
བད་་གནང་། མན་པོ་་པ་དས་དང་ཞལ་མཇལ་ནས་གསང་གས་་བན་པ་

བདག་པོར་མངའ་གསོལ་་བ་པ་ས་མཐོར་གགས། ས་་གས་ལ་ར་ད་་བ་
དང

ལ་འོར་་ད་་ད་་ལའང་ཕ་ད། མ་ད། གས་ད་་ད་ར་གམ་་

ད་བ་ག་ར་་མ་བ་གནང་ང་ད་པར་་ད་་ལ་པོ་དས་པ་ོ་འམ་་ོ་་་
འདོན་མཛདཔ་ན། ་་ལ་་ག་ས་མ་ད་དང་དང་ལ་་ག་ས་གས་ད་ད་་
འདོད་གས་ཡོད་ང་དོན་་འགལ་བ་ད། ཚད་མ་བ་ན་ལམ་འས་་དང་བཅས་པ་
འ་དས་ོར་་མན་ངག་ན། ་་ད་བ་ན་ང་བ་གམ་་བན་པ་ལམ། ད་
གམ་་བན་པ་ལམ། ཚད་ད་བར་བན་པ་ལམ། ན་ད་བར་བན་པ་ལམ།
ན་འལ་ར་བན་པ་ལམ་སོགས་་་ལས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ན། ་ས་ན་་ོབ་མ་
མག་ཐོབ་པ་གམ། བཟོད་པ་ཐོབ་པ་བན་སོགས་་ར་ངམ་ལས་་ས་་བན་
བསོད་ནམས་་མོ ་ ་མད་བད་འན་་གཙོ ་ བོ ར་ར། ་བན་་མད་་་ང་
དཔལ་ན་འོད་པོ ་ས་་འཇམ་དངས་ར་ག་འཆང་བ་མ་པར་རོལ་བ་ས་་པ ི་ཏ་
ན་དགའ་ལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་བམས། ་ང་་ང་ལས་ག་གནས་ཐམས་
ཅད་ལ་ཐོག ས་པ་ད་པ་ས་རབ་་གར་ལ་ང་། འཇམ་དཔལ་་བ་ང་་་
ས་་ས་མན་མ་་ན་ས་བབས་པས་ས་་་མཚོ ་ཕ་རོལ་་ན། ཁ་་པཎ་

ན་་་བྷ་་ལས་བན་པར་ོགས་་འལ་འན་མཁས་པ་ན་་མག་་ར། ་
གས་་མཁས་པ་འོག་ད་དགའ་བོ་ཡང་་མ་ད་པ་གས་པ་ས་ཚར་བཅད་། ལ་
བན་མ་པར་ལ་བ་བ་དན་བང་བ་ལས་དཔལ་ན་ས་་པ ིཏ་ས་ན་པར་གས་
པ་་བོ་་འཛམ་ང་་ས་གཡོ་བ་ཙམ་་ར། ་་ད་་ང་མ་ཧོར་་ལ་པོ ་
དང་ས་བོ ད་ལ་གནོད་པ་ང་་ན་ཁག་་གགས་་་འལ་བ་ར་་ནག་་
བས།

་ནག་་ལ་པོ་ས་ཚོད་བགམ་པ་ར་་མ་མཁན་་ང་ར་ནང་་ཆབ་
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གསང་ས་བས་ལས་བ་པ་གཞལ་ད་ཁང་བད་པ་མས་པ་ན་མ་ཚོགས་པ་གག་
་ལ་བག་་་ཁར་ན་ངསཔ་ད། ཞལ་ལས་ན་འལ་ང་པོ་གངས་་ན་ས་
བབས་པ་་ཏོག་གཏོར་་ནང་་ོན་ག། ལོག་་མ་ཞལ་ཡས་ཁང་ བ་མ་བབ་པར་
ས་ཡོད པ་ལས་ང་ོགས་ལ་པ་་ཁང་ར་ལ་ལས་ན་ཚོད་རང་མཇལ་་ཡོ ད་པ་

སོགས་་མཚར་བ་་འལ་་ོད་པས་ལ་པོ་འར་བཅས་དད་པར་ས་་བ་བ་ཅན་་
གགས། དབོན་ས་ལ་འཕགས་པ་ང་མ་་མ་་ར་་་འལ་དང་ས་བན་པ་
་ལས་ལ་པོ ་མཛད་པ་གས་ལམ་་བར་ནས་མངའ་འབངས་ད་ང་བན་པ་དར་
བ་ག་་བགས།

བོད་་ད་འན་མས་ས་དང་ཟང་ང་་ཆར་ས་མ་པར་

མཛད། ་་་མ་བོད་་ག་གནས་་ོལ་ར་མ་དར་བ་ལས་ས་་་དབོན་ང་གས་
ས་་དང་ན་དངགས་བ་ོར་མན་བད་ོས་གར་་གང་མང་པོ་བར་། ་ར་
དར་བ་བདག་ན་མཛདཔ་ལས་ད་་བར་ན་ཡང་དར་བ་ང་་ཡོ ད ། ་ས་་
དཔལ་ན་་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་ལ་མཚན་དང་བདག་ན་ོ་ས་ལ་མཚན་སོགས་
གང་བད་དང་། གཞན་ཡང་མཁས་པ་གཡག་རོང་མ་གས། ར་ོང་མ་གས། ་
ཀ་མ་གས། ཚར་ན་ཡབ་ས་སོགས་ས་ན་མང་་ོན་ནས་བཤད་བ་ང་གས་
་ན་བང་ང་། ར། ན་ན་། ་ནག་བ་བན་མ་ལ། མཉན་ཡོ ད་་ད་
གཤོངས་སོགས་ས་་ད་གས་ཅན་་ཤ་བཏབ་ག། ་ཡན་ཆད་་དཔལ་ན་ས་་པ་
ར་ཡོངས་་གསཔ་ན།
༈ ་ལས་ོ་ག་མར་པ་ལོ་་ས་་ོ་ས་་གར་་ོན་། དཔལ་་རོ་པ་སོགས་པཎ་
བ་་་མ་མང་་བན། བོད་ལ་་ོན་་བན་པ་བངས་པ་ོབ་མ་ཀ་བ་བ་ལས་
བ་བད་་བཀའ་བབས་་ལ་བཞད་པ་ོ་་ར་གངས་ཅན་ཙམ་མ་ཚད་འཛམ་ང་ན་
་གས་པ་བ་པ་་བ་གག་ན། ང་་ར་བ་ཐོབ་་་ོབ་མང་་ོན་པ་ནང་
ནས་མག་་ར་པ་མཉམ་ད་མ་པོ་པའམ་གས་པོ་་འོད་གཞོན་་འ་ས་བཀའ་ག་
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གས་འས་་གདམས་ངག་ོལ་བཏོད། ང་་ོབ་བད་། བ་གགས་ཕག་མོ་་
པ་ལས་ཕག་་བཀའ་ད།

ཀ་ པ་ས་གམ་མན་པ་ལས་ཀམ་ཚང་བཀའ་བད།

དབོན་མ་ལ་མས་ང་པོ ་ོབ་མ་ཞང་བོན་འས་གས་པ་ལས་ཚལ་པ་བཀའ་བད།

འབབ་རོམ་དར་མ་དབང་ག་ལས་འབབ་རོམ་བཀའ་བད། ་བ་་བཀའ་བད་་བ་
ར་གས། འ་ང་། འག་པ། ག་ང་། ་་བ་ལ་སོགས་བཀའ་བད་ང་བད།
་ནང་ལས་ཕག་་འ་མན་ན་ན་ོར་ལ་་ོབ་མ་མཐར་ན་་བ་ནང་ཚན་
ོགས་པ་མཐར་ན་བ་ཐོབ་ལ་པོ་ང་ན་རས་པ་ན། ་ཡང་ ོན་ན་པོས། ས་ར་ཧ་
པ་བོད་ལ་དས་ོན་པ༔ བ་ཐོབ་ལ་པོ་ང་ན་རས་པ་འང༔ ར་མཚན་དས་་
ང་བན་པ་འ་ང

་ལས་འཕགས་ལ་་པ ི་ཏ་་རོ་ཏ་པ་དང་་གས་པོ་་འོད་

གཞོན་་གས་་མ་ལ་།

ོན་ན་པོས། ་རོ་པན་ན་་མ་ར་ལ་པ༔ གཙང་

པ་་རས་འག་དང་ར་ང་ོན༔ ས་མཚན་དས་་ང་བན་པ་དཔལ་ན་འག་པ་
ན་པོ་་ས་་་བོ་གཙང་པ་་རས་ོན།

ང་ས་བཀའ་བད་ན་་ང་པོ་བད་

བས་་གདམས་ངག་ོང་པོ་གམ་་ལ་་ལ་བར་མཛད། ་ཡང་ོགས་པ་མ་པོ་པ་
གས། གདམས་ངག་རས་ང་གས། ན་འལ་ས་་་རང་་གས་ར་གདམས་
ངག་ོང་པོ་གམ་ས་ཡོངས་་གས་པ་འ་ང

ར་བཀའ་ད་་གས་ལ་ད་་

བ་དང་ག་པར་ལ་འོར་་ད་་ད། བ་མག དས་པ་ོ་། གསང་བ་འས་
པ། ས་འར། འགས་ད། མ་མ་ཡ། ག་ན་ག་་་ས་གཙོས་པ་ད་་་
ཤ་་ང་པོ་ཉམས་ན་བད་་ལ་བ་ན་་བ་ག་་ན་པོ།
ོད་པ་རོ་མས་ར་ག་ར་གམ་་བཝ་ན།

མ་པ་་རོ་ས་ག

ཡང་ན་ཐབས་ལམ་་རོ ་ས་ག

ལ་ལམ་ག་་ན་པོ་ར་གས་་བ་ལ་ཡང་བཤད་་ཡོད། ས་་ན་པོ་་་ོབ་
མ་ཚོགས་འད་ངས་གམ་ང་བ་ལས།

འག་ན་་ལ་ཙམ་མ་ཚད་་དང་་

གནས་་ཡང་བ་ག ་ཡང་ོབ་མ་དང་པོར་་བ་་ང་གས། བར་་་བ་་འས་
གས། ཐ་མར་་བ་ལོ་ད་གས། ར་ཡོད་པ་ལས་དང་པོར་་བ་གས་། ་་བ་་
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ས་མན་པོ་དང་ང་མོ་ཁ་པ་གས། བར་་་བ་གས་། ་ཡག་པ་དང་། འས་མོ་བ་
སངས་ས་འམ་འ་བ་ལས་བད་པ་་བར་འག་་ར་་ལ་ར་གས་ག ཐ་
མར་་བ་ལོ་ད་གས་ལས་ལ་བ་ལོ་རས་གས་པ་དབང་ག་ོ་ མོན་སོག་ལ་ཁམས་

ད་་ཚོགས་པ་བང་བ་ལས་་ལས་བད་་་ད་འག་ས་་གས་པ་ཙམ་ར་་ང་
ག ཐ་མར་་བ་གས་པ། ལ་བ་ད་ཚང་པ་མན་པོ་ོ་་ས་ོད་་ད་ཚང་ག་་
བ་པ་གནང་བགས་པ་ལས་ད་ཚང་པ་ས་པ་མཚན་་ན་གས་བ། ་ས་ལ་
བ་ས་ད་་ོད་འག་གནམ་་ར་མ་ར་བ་གས་པ་ང་། ་དག་་་་ཡང་
བ་བས་ལ་འོར་པ་་དཔག་་ད་པ་དར་ས་་་བོ་བམ་་འལ་་དཔལ་
ན་འག་པ་་ན་བཀའ་བད་ས་ང་་ད་པོ ་ན་ལམ་བ་བད་བར་་བ་ཡོད་
པ་མང་བ་དར་གང་ག། ་ཡང་འཛམ་ང་་་ད་འག་པ། འག་ད་ང་པོ།
ང་ད་བ་ཐོབ། ར་་འ་་བན་་བ་ན། ས་་འག་པ་ན་པོ་་ལས་དབོན་
རས་དྷ་ ་སོགས་་མཚན་ཅན་ད།

འཇམ་ལ་་ས་ན་ན་སོགས་གས་

གམ་མ་ལ་གམ། ང་པོ ་བན་པ་གསལ་ད་འག་ན་ཡང་ད་དང་པ་ལ་དབང་
ན་དགའ་དཔལ་འོར། ཡང་ད་གས་པ་འཇམ་དངས་ས་་གས་པ། ཡང་ད་
གམ་པ་ན་མན་པ་དཀར་པོ། །་ལས་མ་པར་བད་་གང་དང་ལ་པ་གས་ཀ་
་བ་ན་པ་མ་ན་ས་་ལ་པོ་ཞབས་ང་ན་པོ་་ངག་དབང་བད་འམས་ོ་།
མ་ན་ས་་ལ་པོས་བས་ཁ་ོ་་བར་་ན་ངས་ནགས་མ་ངས་ན་དཀར་

པོ་ག་གག་ས་ན་་ལ་ཁབ་་བར། ་ལས་ད་པ་བཟང་ལ་བར་མ་ཆད་པར་མ་
ས་ོན་་ད་་རང་ཅག་བསོད་ནམས་་ལ་བ་བཟང་པོ ་་ལ་།

ལ་བ་ས་དང་

བཅས་པ་ཞལ་ན། དོན་བད་དཔལ་ན་འག་པ་ལ་ཚབ། ན་ངས་་འ་ན་
་གག་ནོར། ཁམས་གམ་འ་བ་འན་པ་ད་དཔོན། བ་དབང་གས་པ་་ཟོལ་
་ོན་པ། མཚན་བད་པར་དཀའ་བ་དོན་་ད་་མཚན་ནས་བད་ན། བས་་མག་
ལ་ན་པོ ་ངག་དབང་འགས་ད་ས་་གས་པ།
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བར་ང་་ད་ཡོངས་་་གག་་ན་་བགས་པ་འ་ལགས་སོ།། འ་ཡན་ཆད་་
བཀའ་བད་ར་ཡོངས་་གསཔ་ན། ལ་བ་ོ་་འཆང་་བཀའ་་མ་པར་བད་་
ད་་བར་་ང་ཡོདཔ་ལས་བཀའ་བད་ར་བ་མཚན་་ཆགས།
༈ གས་པ་ས་དར་བ་ལ་་ད་པར་་ར་ཆགས་ལ་ར་བཤད་ན། འག་ན་དང་
པོར་ཆགས་ས་འང་བ་ཁམས་རབ་ལས་་རབ་ན་ན་བ་རང་བན་དང་། འང་
ལས་གར་་་བན་གར་འབའ་ག་ལས་བ་པ་གས་མཐོ་ ས་་ལ་་ང་།
ཁམས་ཐ་མ་ས་ལ་ལས་ང་བ་་འག་ན་བ་། ཁམས་རབ་དང་འས་པ་ན་
འལ་ལས་ན་པོ་་འང་ངས་་ཤ་ང་། ང་བ་ནང་ལས་ོ་ང་ནམ་མཁའ་ན་

པོ ་བས་འོག ལོངས་ོད་འཛམ་་ཀྵ་ང་ཏོག་མཚོར་ང་བ་གར་་ར་པ་ཆ་ལས་
འཛམ་་ང་ར་ང་བཏགས། ང་འར་བལ་བཟང་་སངས་ས་ོང་འོན་་ནམ་
ལས་ང་གཞན་ལས་ད་པར་འཕགས། ་ལ་ང་ས་ཡོངས་གས་ཅན་་ལ་ཁམས་ན་
པོ་ག ་མཚོ་ན་པོ་བ། འ་་་ནང་་ལ་ཁབ་་ང་ོམ་པ་ངས་༡༩༦ ལ་
དང་ལ་ན་ངས་ས་་ད་པ་ཡོད་པ་ནང་ལས་ནང་པ་སངས་ས་་ས་གས་་
ར་པ་་གར་འཕགས་པ་ལ་། ོན་པ་སངས་ས་ོན་པ་ལ་ད་པར་འཕགས་པ་
ན། ་ལས་བས་པ་དས་ན་ོན་པ་མན་པར་ང་བ་པ་གནས་ོ་་གདན་ང་བ་
ང་ས་བན་པ་དང་། ་ོགས་དང་ོགས་་ས་རབ་་ཕ་རོལ་་ན་པ་གངས་པ་
གནས་་ད་ང་པོ ་། བན་བ་ས་འར་ར་བ་གནས་་་ན་། ས་་ོབ་
གར་གནང་ས་བ་གནས་དཔལ་ན་ ་དང་་་མ་་ལ་ལ་ས་གཙོས་པ་གནས་ན་
མང་།

དས་་ལས་བས་པ་བ་ོགས་་་ན་མཁའ་འ ་ང་། རང་ང་་་

ཀ་་ཁང་སོགས་་མཚར་ཅན་མང་པོ་དང་། མཚོ་དྷ་ན་་ཤ་ ོན་སངས་ས་གས་པ་པ་
འང་གནས་འངས་ས། ལ་པོ་་་།  ་་ཛ། ་པ་་ཛ། ོབ་དཔོན་ལ་ཝ་པ་
དང་། ད་ོང་མ་དཔལ་མོའམ་ལ ་་ཀ་ར་སོགས་ས་ན་པོ་ལ་གནས་པ་པན་བ་ངས་
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ལས་འདས་པ་ོན་ང་ག་པ་ན་པོ་གསང་གས་་ན་ད་པ་ས་དར་ས་ན། མཚོ་དྷ་
ན་་ཤ་ར་་འ་ས་ས་འོངས་པ་ས་ག་་དགས་བང་མ་གས་ང་་ན་
མཁའ་འ ་ང་་ང་སང་པ་ན་་ང་ན་་ར་ནང་ཊ་ར་་འ་ན། དས་

ོ་་གདན་ལས་བས་པ་ང་་ོགས་ན་ཤ་ལ་ས་ལ་་བ་བཟང་པོ་ལས་་་དབང་
ན་བར་ས་ལ་གང་རབས་བན་དང

གས་ན་འཇམ་དཔལ་གས་པ་ལས་གས་

ན་འར་ལོ ་བར་གས་ན་་གང་རབས་ར་་ང་བངས་དང་ང་བན་་
དཔལ་ས་་འར་ལོ ་ས་འར་ར་བ་གནས། ང་སང་ས་འན་སོག་ལ་དང་བོད་
གངས་ཅན་སོགས་ས་པ་ཡོད་པ་ས་འན་གཏན་འལ་མ་བ་པ་ན། ་ལས་ང་ད་
པར་འཕགས་པ་བོད་ཁ་བ་ཅན་་ལ་། འཕགས་པ་ན་རས་གགས་ས་གལ་བ་
ང་། ་ན་སངས་ས་པ་་ར་་དས་་ཞབས་ས་བཅགས་པ།

་ཐམས་ཅད་

གངས་ས་གཡོ ག ས་པ། ་ཐམས་ཅད་བལ་ལ་ངས་པ། ་ཐམས་ཅད་ན་་་བ།
ོན་སངས་ས་གས་པ་མ་ལས་ན་པོ་་གར་་གར་ཁ་ཡོད་པ། ་ག་ཐམས་
ཅད་བ་གནས་ས་གང་བ། ཚད་པ་དབལ་ང་བ། གག་པ་ོག་ཆགས་ང་བ། ས་
བ་མ་འར་གསལ་བ། ལ་བད་་ཚོགས་་བ་བ་། ོད་མངའ་ས་ཞང་ང་།
་ཤ ་རང་སོགས་ར་གམ་ང་་ལ་དང་། བར་དས་གཙང་གས་་དས་ན་ད་
་དང་གཡོ་་གས། གཙང་ན་གཡས་་དང་་ལག་གས་་་བ་ར་བ་ལ། ད་
མདོ་ཁམས་ཚ་བ་ང་། ོ་འབོར་ང་། འ་་ཟལ་མོ་ང་སོགས་ང་ག་ང་་ལ་་

ཡོད་པ། ་ཡང་་ནག་ཐང་ལ་རབས་གས་པ་་ང་་ས་མོ་་གག་ན་ང་ང་་
ས་ས་དད་གགསཔ་ད།

ན་མོ་གན་ལ་་ཉལ་བ་དབས་་ཡོདཔ་ལས་་ཁ་

གནོན་་བངས་པ་འཐའ་འལ། ཡང་འལ། ་གནོན་་་ཁང་བ་་འབདཝ་ད་བ་
གམ་བ་གས་དང་། དས་ན་་ན་དགའ་བ་འལ་་་ཁང་ངམ།

དཔལ་ར་ས་

འལ་ང་་གག་ལག་ཁང་། འཕགས་པ་གས་་ན་པོ ་བན་ོབས་ས་་མཚོ ་
བབ་པ་ང་་ཆགས་ང་། ་འལ་ལ་པ་བཟོ་བོས་དས་་བངས་པ། ན་་
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གཙོ་བོ་་ཀ་མ་གམ་དང་འོད་ར་འོས་པ་་བད་སོགས་སངས་ས་ལ་པ་་
དས་དང་ད་པར་ད་པ་མང་པོ་ བགས་པ། དགའ་ན་་ལ་ན་ཡང་་མཚར་་ང་
གར་ད་པ། ་བས་་ད་་མཐོང་བས་ང་ད་ལ་ན་བས་འག་པ་བཅས་ཡོད།

་ོ་ད་གཡོ་་ས་ཆ་ན་དཔལ་་བསམ་ཡས་་འར་ན་ས་བ་པ་གག་ལག་
ཁང་། ང་ཁང་་གར། བར་ཁང་་ལ།

འོ ག་ཁང་་ནག་་གས་་བངས་པ་

གས་གམ་བསམ་ཡས་་འར་ན་ས་བ་པ་གག་ལག་ཁང་དས་་ལ་ན་
པོ ་ལ་་བངས་པ། ་འར་་ང་བ། ང་ན་བད། ་་ཡཀྵ་ག་འོག ་
མོ་ང་གམ་དང་བཅས་པ། ན་གཙོ་ང་བ་ན་པོ་སོགས་་གང་གས་ན་བསམ་
ས་་བ་པ་བགས་ང་། མཁན་ོབ་ས་གམ་ཞལ་འཛོམས་ནས་རབ་་གནས་པ་
་ཏོག་འཐོར་བས་་འོག་་ལ་ཁམས་ན་ན་བས་་བ། མཐོང་ཐོས་་འལ་བ་ཐོབ་ཚད་
ར་་ོ ག ་པ་ལ་ན་་ས་པ། ་སོ ག ས་ན་གམ་དང་གག་ལག་ཁང་་མ་
ངས་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད།

གཞན་ཡང་ོད་མངའ་ས་ན་གངས་ག་་། བར་དས་

གཙང་ན་བ་གནས་ར་གག ད་མདོ་ཁམས་ན་གནས་ན་ར་གག གངས་ན་བ།
གས་པ་མཚོ་ན་བ། ས་ལ་ལ་པོ་གམ། ང་་། ང་ག ལ་ན་བ་་
སོགས་ཡོད། ལ་་ད་བ་ཚང་ང་། ས་བཙན་བང་འཛོམས་པ། མདོར་ན་བལ་
ན་གངས་ས་བར་བ་ལ་འ་ན་ལ་བ་ད་ས་འཕགས་པ་འག་ན་དབང་ག་
ལ་བཀའ་གཏད་པ་གས་་ན་པོ ་མ་འལ་ན་་ཆད་པར་འང་ང་། མདོ་ད་ཐམས་
ཅད་་ང་པོ ་ཟབ་དོ ན་་་ག་་བས་ནས་གལ་་ང་་ས་བཏབ་པ་ལས་
བན། ཨ་ལོ་ལོ་གམ་་བས་ལས་རང་མ་་པ་རང་ ས་་འོང་བ་་མཚར་ཅན། ་
ལས་དས་ོ་་གདན་ལས་བས་པ་ོ་ོགས་་འཕགས་པ་གས་་ན་པོ་དང་་བན་
མ་འཕགས་མ་ལ་མ་བགས་གནས་་བོ་པོ་ཏ་ལའམ་་བོ་་འན། ་་་གཤམ་་་
བན་མ་འཕགས་མ་ལ་མ་ས་་ཚོགས་་ས་ོན་པ། ་་ད་པར་འཕགས་མ་
འོད་ར་ཅན་མ་ས་གནོད་ན་་ཚོགས་་ས་ོན་པ། ་་་མོ་་འཕགས་པ་གས་
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་ན་པོ་ས་་ཚོགས་་ས་ོན་་བགས་པ་གནས་ན་བས་ཅན་ཡོད། ང་སང་
་ནག་ཤར་ོ ་ོགས་་ང་ན་་ཏོ ་ཤང་ར་བ་་འ་ན། དས་ོ་་གདན་ལས་
བས་པ་ཤར་། ཤར་་ནག་་བོ་་། མདོ་་སངས་ས་ཕལ་པོ་་ལས་ང་བན་

པ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གས་་གནས། པ་བཀའ་ཐང་ལས། ོབ་དཔོན་་ཧར་
ནག་པོ ་ཞལ་ན་༔་ནག་་་་ཤན་་བ་ལ༔་བོ་་མོ་་་ཡོད་པ་ལས༔ དས་་་ལ་
་ཏ་་ས་ར༔ ་ན་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ར་ར་པ་བགས༔ ཤར་ོགས་ཨ་་དྷ་་་
ས་ར༔ ་ན་འཇམ་དཔལ་་ས་མས་དཔའ་བགས༔ ོ་ོགས་གྷ་ན་་་་ས་
ར༔ ་་་ལ་འཇམ་དཔལ་ོན་པོ་བགས༔ བ་ོགས་ཨ་པ་་་་ས་ར༔ ་ན་
འཇམ་དཔལ་་བ་་བགས༔ ང་ོགས་ག་ཏ་ཨ་་་་༔ ་ན་འཇམ་དཔལ་་
མ་ད་པ་བགས༔ ས་འ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ར་ར་པས་གངས༔ ས་གངས་
ཡོད་པ་གནས་ད་པར་ཅན་འ་་་ཁང་བ་ལས་ག་པ་དང་། ས་ལ་་ངན་ད་་
མད་ན་་གག་བངས་པ་ས་སངས་ས་་ང་ལ་ཡོ ད་པ་མད་ན་བཅས་
གནས་ད་པར་ཅན་ཡོད། ད་ན་ངས་ས་་ང་ཁམས་་། དས་ོ་་གདན་ལས་
བས་པ་་མ་ང་ོགས། ང་ཁ་བ་ཅན་ལས་བས་པ་་མ་ོ་ོགས་་ ོན་སངས་
ས་གས་པ་ས་ན་ས་བས། འཕགས་པ་ས་ལ་བགས་པ་ས་ན་ངས་ལས་
འདས་པ་ོ ན་་དམ་པ་་ས་དར་བར་མཛད་པ་ཁ་བ་ན་ངས་འག་་ང་།
དས་ན་ ོན་སངས་ས་གས་པ་གནས་མ་ཐང་་ས་དང་ས་ལ་ོང་བཙན་མ་པོ་

ས་བངས་པ་མས་པ་་ཁང་ས་གཙོས་པ་་ཁང་དང་གནས། དན་་ན་བ་
ཅན་་གང་་ཡོད། བ་ོགས་་་རོ་ག་ཚང་དང་ར་་་ཁང

ངས་མ་འཕགས་

པ་་ན་པོ་ས་གཙོས་པ་ན་བས་ཅན་ས་གང་བ། ཤར་ོགས་ར་ོད་་ོང་
དང་ས་ལ་པད་མ་ང

ཨ་བ་གནས།

མ་པ་ར་ར་དང་མད་ན་ར་ར་ས་

གཙོས་པ་ན་ཅན་་གནས་མང་ང་། ོ་ཁ་ག་་་ལས་་དཔལ་དང་འོར་པ་མ་ས་
པ་འན་པ། ང་ཁ་ག་གངས་དཀར་ལ་་་བོ་་ས་གནམ་ན་པོ་དང་་བགས་
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པ་བར་ལས་ངས་གཙང་་་ན་འན་པ། མདོར་ན་ོད་ཐམས་ཅད་དར་དཀར་་ཡོལ་
བ་ངས་པ་ར་གངས་་ར་བ་དཀར་ང་མས་པ། བར་ཐམས་ཅད་ང་འོག་ག་་
གཞོང་པ་ད་ང་་ང་་ཙོ ་ས་ར་མས་པ། ད་ཐམས་ཅད་གཙང་་ན་མོ ་་
བས་་ག་་དོ ་ཤལ་ཡོན་ཆབ་ལ་བ་ར་འལ་བ་ངས་འ་་་་གམ་དགའ་

ད་དཔལ་ལ་རོལ་པ་ད་བ་ཚང་བ་ལ་ད་པར་འཕགས་པ་འཛམ་་ང་ཙམ་ན་་
བོ་ན་་འན་མ་ད་ས། ས་དང་དཔལ་འོར་ཡ་མ་ལ་བར་གནས་པ་ལ་ན་མ་
ཚོགས་པ་འ་ན། འ་ནང་ཡོད་པ་་བོ་ག་ར་ཕོ་ཐམས་ཅད་ལག་ལ་དང་ག་ལ་་ང་
བཟོ་་གནས་ལ་མཁས་པ། མོ་ཐམས་ཅད་མས་པ་ད་ས་མམ་དང་དད་་འདབ་
བ་བཞད་པ་ལས་ང་ག་པ་་མཚར་འམ་དང་ན་པ། ་ས་ད་བ་བ་དང་་ས་
གཙང་མ་བ་ག་་ལམ་ལ་གནས་པ། ག་པོ་འོར་ན་ལས་ང་མཁས་པ་དང་ཡ་རབས་
ལ་བོད་ང་བར་བ། མ་རབས་དང་ག་ོད་ལ་ད་ང་བ་ས་ོགས་པ་ལ། འ་
་་ོས་དན་མག་གམ་་་མར་ད་པ་ལ་ད་པར་་འཕགས་པ་ལགས་སོ།།
་ར་བན་པ་དམ་ས་ང་ལ་དང་།

།བན་པ་གནས་པ་ལ་་ད་པར་བཅས།།

མདོར་བས་དང་པོ ་ལས་ཅན་བ་ལ་། །དད་པ་ད་པ་ས་བོན་ལ་་ས།།
་ལས་ན་པ་ད་ར་འར་ད་ན། །གཏན་་འན་མ་ལམ་བཟང་འཐོབ་པར་ོན།།
ནོངས་པ་མས་ན་་དང་་མར་བཤགས། །་ལོ་གམ་ན་ས་བན་ང་ས་ས།།
་ས་༡༩/༤/༢༠༡༥ལ།
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དཔལ་ན་འག་པ་ངག་དབང་བད་འམས་ོ་་་གང་གས་ལ་མ་ོན་་མཛད་མ་
མདོར་བས་དང་་གང་བད་ཨ་ཐང་ས་མོ ་ལོ་ས་ོ་གསར་དས་པ་གན་མག།

ོབ་དཔོན་དན་མག་་ང་།

༉ མ་འན་ོང་་ང་བ་བལ་བཟང་དག་པ་ང་འ་། །ལ་ན་ཚོགས་མས་
འན་ར་མན་བ་ཆ་ཤས་ོགས་པ་དས། །་བདོ་འ་བ་ག་མ་བསལ་ལ་ང་
ོབས་་ད་པ། །་རམ་ང་པ་ད་ལ་་ན་ན་པས་ང་ནས་འད། །གས་ང་ོག་
པ་ྭ་བ་བགས་་གལ་ར་མས་བས་གགས། །མ་ངས་ད་མས་བལ་ནས་
ད་གམ་ཡངས་པ་ང་འ་། །བད་་བ་་བདག་པོ་ན་ར་གས་འཆང་འན་
པ་། །་ལ་འདས་ངས་་མངའ་པ་་ར་ཞབས་ལ་འད། །ོ་ངས་པད་མོ ་ཚལ་
འར་སངས་ས་བན་པ་ོ ག ་ང་བགས། །ན་ངས་་འ་ན་ར་ཡང་ད་
གར་ང་ན་་ཆད། །ག་ན་པད་མོ ་ བསམ་བན་ངས་འར་་་ར་གས་
པ། །མ་ན་བད་འམས་ོ་་ཞབས་་པད་མོར་དད་ག་འཚལ། །ས་གམ་ལ་
བ་འན་ལས་འས་པ་དད། །མཚན་བཟང་དཔལ་འབར་གགས་་ར་ལ་
པ། །རང་མས་རང་ར་ན་པ་ལ་བ་ས། །འན་པ་གམ་ན་འཇམ་དངས་་

མར་འད། །དག་པ་གང་ལ་ངས་པ་མ་ང་བས། །ད་ད་ན་ག་ལ་སོགས་
དན་ན་ཡང་། །མཚན་ན་མཁས་པ་གས་བཤད་ལ་བན་ནས། །རང་ོར་མས་ར་
གཏམ་འ་་བར་ོ། །ས་མད་པར་བད་པ་དང་བམ་པར་དམ་བཅའ་བ་གས་བཤད་
གར་་་ཏོག་ན་་བཏང་་རང་་ལ་ཁབ་ནང་་ང་ད་་ང་། ས་ད་་
ས་ར་བ་ོལ་ཡོད་དོ་བམ་། ་ང་ཀ་་ང་་ར་བས་བར་བ་དང་ནང་ལ་ོ ན་
འབངས་གམ་་བ་རང་དབང་་ཐོག་་ོད་་ཡོདཔ་མ་ཚད། མནོ་ད་མས་ཅན་་
དང་་ང་་ཡང་བག་བས་པ་ངང་་ད་ཚལ་མ་པར་བ་བ་ས་ག་་་ང་ཡན་
ལག་བད་ན་་་བོ་ནམ་ཡང་ན་ཆད་ད་པ་གས་་ར་ས་ོ་་ག་་མ་པ་ནང་
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ར་གནས་མག་འོག་ན་གས་པ་ང་བད། དོན་་ད་་མཚན་ནས་ོས་ན་རང་
ལ་ད་པ་ངས་ར་ང་འ།

འག་ན་ངས་ས་་ང་ཁམས་ར་ང་འ།

འཛམ་་ང་་ནོར་ར་ང་འ། མདོར་ན་ས་ད་གས་ན་་ལ་ཁབ་དབང་ག་
བད་འན་་ལཔོ་་་མངའ་འོག་་རང་གས་ལམ་ོལ་ས་ག་པ་ལ་ཁབ་འ་

ནང་ས་ད་སར་ས་་བན་པ་འ་བཊ་གནང་། ད་་ལམ་གས་ང་ང་ད་སར་
ལམ་གས་འ་བགས་གནང་་ལམ་ོལ་་བདག་པོ་བཀའ་ན་བསམ་ལ་ལས་འདས་
པ་ན་ོན་ལ་བ་ཡོངས་ས་བགས་པ་་ཏོག་འཐོར་བ། འཕགས་པ་ན་རས་གགས་
་གལ་ང་འར་གས་བ་་ན་ད་པ་བས་་ལ་ན་གལ་་མས་འར་ད་
གཏན་་བ་བར་བད་ཐབས་་ང་ས་ཡང་ཡང་བགས་པ་ས་་་ན་་་ན་པོ་
་དང་འཕགས་པ་ན་རས་གགས་གས་ང་་འག་པ་མ་ལ་འཕགས་མག་ག་
ན་པད་མོ་ོ་མོན་་འ་ཡོ ངས་་་ཏོག ་གང་ལ་ཕོག་པ་་ལ་མཚན་བད་པར་དཀའ་
ཡང་ལག་གས་པད་མོ ་ང་ཁར་མ་་མཚན་ནས་ོས་ན་ངག་དབང་བད་འམས་ོ་་
ས་མཚན་་ན་གས་ོགས་བར་བ་པ་ས་མག་དམ་པ་འ་ད་་ན་ངས་
ད་པ་ལ་འར་ཆབ་ད་་བན་པ་བངས་ལ་བད་ས་་ལང ་བ་ནམ་མཁ་
མཐའ་དང་མཉམ་པ་དང་གང་དཔག་པར་་ས་པ་་མཚོ་བམ་་ཡོདཔ་ལས། ང་བམ་
་་ཕལ་པ་ག་ས་སངས་ས་་ག་བ་ན་ས་བ་པ་མཛད་པ་འན་ལས་་ག་
་བད་གས་པ་ོ ་ོད་ལ་་ཡང་མ་ཤོང་པ་མཛད་པ་ན་པས། ན་ང་གས་ཁ་་
་ན་ཤོས་་ལས་་་དང་མཁས་པ་ག་ས་ལ་རབས་དང་ས་འང་སོགས་་ག་

བཞག་་མ་ཞབས་ང་མག་་་གང་གས་ལ་་མཛད་མ་མདོར་བས་ག་དང་
ག་པར་་་མ་་་ོབ་མཁས་པ་ད་བ་དང་ག་ས་་ནང་ར་ཙམ་་ལས་གསལ་
ཏོག་ཏོ་ག་མཇལ་སར་ད་པ་ཨ་ཐང་་ཡོད་པ་ཞབས་ང་འགས་ད་ནོར་་ས་
མོ ་གས་བད་གར་་ང་བ་་ང་ས་ད་ོ་ གས་བད་འན་་་་འ་བན་
འབད་་་གས་གང་གས་་ཐོག་ལས་ས་་ཡོད་ར་་་ན།
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༡༽ ཞབས་ང་་་གང་གས་་མ་ལ་མ་པར་ོན་ལ་མདོར་བས།
གནས་་འ་ོ་རོང་ད་པ་ང

།མ་ོན་མག་ལ་བ་་་འངས། །ཕ་མཚན་

བཟང་ཞབས་ང་མཚན་ཅན་འངས། །ང་ན་ཅན་་མ་ཞབས་ལ་འད། །ར་བ་

མད་པར་བད་པ་ན་ག་ས་མན་བ་། ཨ་ཐང་་འངས་ཡོད་པ་ཞབས་ང་
གས་ལ་འགས་ད་ནོར་་སམོ་་ལོ་ས་བ་པ་ཞོར་ཁ་བཀའ་ན་མངས་ད་
དམ་པ་མ་ཞབས་ང་་མ་ལ་མ་པར་ོ ན་ལ་ཡང་ང་བཅས་ས་ས་དཔ་ག་
འག་ར་མནོ་། འག་དཀར་པོ་དང་གཞན་མཁས་པ་་ས་ས་ཡོད་་་ག་བཞག་
་མ་་ག་་་ན།

་ཡང་མ་ཞབས་ང་ངག་དབང་མ་ལ་་ལ་་མ་པ་

གམ་་ོན་ད་་འ་ཡང་གཙོ་བོ་ར་ཞབས་ང་ངག་དབང་མ་ལ་མག་་ལོ་༡༦༥༡
ལོར་དང་ལོ་༥༨ བས་པ་གས་ཡོས་ཝ་༣ པ་ས་༡༠ ། དངས་པ་ས་་
དངས་་གས་དམ་་བགས་་ན་ར་་ད་ད་མཛད་དང་ང་དམ་ས་མ་
གས་ས་གཙོས་པ་འག་ན་ངས་ས་་ང་འ་ས་ད་ང་འལ་་ག་་
གནང་་ཡོང ས་་མ་འོང ས་ང་བན་དང་ཞལ་བད་་་་ཏོག་ཏོ་་གནངམ་མ་ཚད།
ག་པར་་ཞབས་ང་ན་པོ་་རང་ད་་མཚམས་་བགས་་མ་གཏོགས་དངས་པ་
ོགས་སོང་་ར་བ་ར་གཏམ་་ལོ་་༡༢

་བར་གསང་་བཞག་ད་པ་ལོ་ས་

གངས་གནངམ་བན་་་ད་་རབས་༨

་ང་གསང་བ་ཐོག ་བཞག་ག

་

འབདཝ་ད་ཞབས་ང་ན་པོ་་་མཚམས་་བགས་པ་ལོ་་འ་ཨ་་་མ་མནམ་ཡོད་
་འ་ཡང་དཔལ་འག་པ་ན་པོ་་ཞབས་ང་ངག་དབང་མ་ལ་་མ་ཐར་ནང་འབད་བ་

ན། ་མཚམས་་བགས་པ་ས་ན་་ང་ཤ ོས་ལོ་ངས་༢༥ དང་མཐོ ་ཤོས་ལོ་
ངས་༢༨ ར་འད་་འག1 ་བམ་་འག་དཀར་པོ ་ནང་་ལོ་་༡༢ ་ང་་

1

ང་ན་སངས་ས་ོ་། དཔལ་འག་པ་ན་པོ་་ངག་དབང་མ་ལ་་མ་ཐར། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ནས་
༡༩༩༩ལོར་དཔར་་ བན་པ།
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མཚམས་་བགས་ག་ར་བད་་འག2 ན་ང་གདན་ས་གསང་ན་ས་འར་་
ལོ་ས་ནང་་འབད་བ་ན། ཞབས་ང་ན་པོ་་་མཚམས་ལ་བགས་ཡོད་ལ་གངས་
པ་ལས། ང་་གགས་ཡོད་པ་གཏམ་ར་ཙམ་ཡང་མ་གངས་པར་གསང་བ་དམ་པོར་

མཛད་པ་ནས་་ལོ་༥༠ ག་ཙམ་དང་་ད་་རབས་༨ ་ང་།3 ར་གངས་་་བ་
བ་ན་ང་་་དང་མ་འཝ་་བད་ཡོདཔ་ལས་འ་་དད་དཔ་འག་ར་་་ན།
ཞབས་ང་མག་་མཚམས་་བགས་པ་ལ་མ་ཞབས་ང་ན་པོ་ ་ས་འཇམ་
དཔལ་ོ ་་ལ་་དང་པ་ན་དགའ་ལ་མཚན་ས་་ན་ཁ་མ་ན་་་ཁང་ནང་་
འལ་་གསང་བ་གས་དམ་དགས་པ་ན་ལས་་གང་་གས་ཁ་ལས་འོད་ར་
དཀར་དམར་མང་གམ་འོས་་འ་་གང་གས་་ལ་་འོན་་་གས་མཚན་
ན་པས་ར་བ་དོ་བམ་་ཞབས་ང་ངག་དབང་མ་ལ་་་ལ་་ག་་གར་་
མངའ་་འས་ངས་ (sikim) ་འངས་ཡོད་པ་ལོ་ས་མདོར་བས་ག་ན་ོན་
མཁས་པ་་ས་གངས་ཡོད་་་ག་བཞག་་་བ་ན། ་ཡང་་མ་ངས་ཐང་ོང་

དཔོན་དན་ོགས་ན་ར་་འ་ང་བཅས་ར་འག་ལ་ཁབ་འ་ནང་ནང་འགས་ལས་
བན་་བས་མ་བ་བར་གས་ོ་ ་འས་ངས་་ན་ངམོ ་ ་ོ ད་་འ་ས་
ཞབས་ང་་ལ་་ས་གནས་་ཁར་འངས་ཡོད་པ་ལོ་ས་འག་གང་་ན་གསན་
ཕབ་་འབད་ང་་་བས་འག་ངམ་འ་ནང་་དཔོན་ཁག་་ནང་འགས་ལངས་པ་
ན་ལས།

འས་ངས་་འངས་ཡོད་པ་ཞབས་ང་ ་ལ་་་འག་་་མ་

གསཔ་ག་ལས་ལ་་མག་དངས་པ་ོགས་སོང་ག ་ལས་ར་འག་གང་ས་
ཞབས་ང་་ལ་་ས་འན་གནང་བ་ལོ་ས་ན་འག་ར་མཁས་པ་ཞལ་ན་་

དར་་ཡོདཔ་མ་ཚད་འག་དཀར་པོ་ན་ཡང་་་བད་་འག།4
2

ོབ་ག་འན་དབང་ག གདན་ས་གསང་ན་ས་འར་་ན་དང་ད་་གནས་ངས་བད་པ་ད་དགའ་པོ ་ཚལ་་ོས ་གར་
གཞོན་་དགའ་བ་རོལ་ད། ཤོག་ངས་༧། དཔར་བན་པ་མ་ཐོབ།

4

ོབ་དཔོན་གནག་མདོག འག་དཀར་པོ། ཤོག་ངས་༡༢༢། དཔར་བན་པ། Indraprastha Press (CBT) New Delhi.
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་ལས་མར་གང་ལ་དང་གས་ལ་མ་པར་ོན་ལ་་ར་ལས་་བ་ན།
་ཡང་དང་པ་ར་ཞབས་ང་་གང་ལ་མ་ོན་་ོག ས་ལས་མ་ོ ན་ར་ཡང་་དོ ་
ཡོདཔ་ན།

གང་་མ་ལ་དང་པ། ོགས་ལས་མ་ལ་ར་་་་ཡང་དར་དཀར་ོང་ཁག་་
མངའ་འོག་་གགས་ཁ་ར་ས་་རབ་ང་༡༢པ་ས་་ ་ལོ་༡༧༣༦ ་་འངས་ག
གང་འ་དང་པ་ོན་པ་བས་ལས་ར་ང་ངག་དབང་མ་ལ་ན་ར་གངསམ་མ་ཚད་
འཇམ་དཔལ་ོ་་ད་་་ན་ར་་་ང་མ་ལོ་ ས་་གསལ་ཏོག་ཏོ་་གངསམ་
ལས་་ན་ས་ཞབས་ང་ངག་དབང་མ་ལ་་མ་ན་པ་དད་པ་དང་ད་ས་བད་་
ོགས་ལས་མ་ལ་ར་བ་མཚན་གསོལ་་་ད་བད་པ་འག་རབ་ས་ས་གང་
་གདན་ངས་་་མངའ་གསོལ་་ག ན་ང་་བས་ནང་འགས་ག་་ན་ལས་
ོགས་ལས་མ་ལ་ས་ས་ད་གས་་ག་འགན་ག་་ཡང་མ་བས་པས། ས་་
་མ་འང་པ་་ས་དས་བ་མག་་བ་་མ་་བན་ནམ་ལས་ས་ོགས་་ར་
ཉམས་ན་དང་འ་དོན་་ན་པོ་མཛད་པ་མཐའ་མ་དང་ལོ་ ༢༩ ་དངས་པ་ས་་
དངས་་གགས་ག
གང་ལ་གས་པ། ོགས་ལས་་བན་འན་ར་་་འ་གང་ལ་དང་པ་ོགས་
ལས་མ་ལ་དངས་པ་ོགས་པ་ལོ་འ་ན་རང་ཀར་ས་འང་ག་ནང་རབ་ང་ ༡༢
པ་་འག་ལོ་་་འངས་ག། མ་ས་་ཡོན་་གསན་ང་མཛད་་ངས་འ་
མཁས་བ་ན་་གག་ན་ག་་ར་ཡོད པ་མ་ཚད་་་གསང་ན་ས་འར་་

གདན་ས་གག་ལག་ཁང་བཏབ་་མས་ཅན་་འ་དོན་་ན་པོ་མཛད་པ་མཐར་དང་
ལོ་༤༣ ་གལ་་ག་འན་ཅན་་ར་་བ་དངས་་གགས་འག་།
གང་ལ་གམ་པ། ོགས་ལས་་ས་ལ་མཚན་ཡང་མ་ག་ོང་་ཆ་འོག་ཝང་ཁ་ས་
ཁར་་འངས།

མདོ་གས་ག་གནས་དང་བཅས་པ་་་ཡོན་ངས་པ་མཐར་ན་པ་

མཛད་་མཁས་པ་ན་གས་ོགས་བར་བ་པ་མ་ཟད་ངས་ཐང་་ཚང་་་མཁན་་་
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པོ ་གར་་ཁར་ལོ་༤བགས། ་ལས་་ད་ག་འགན་ལོ་༣ང་བས་་བགས་
ག ་དང་ས་མཉམ་་ཞབས་ང་་གས་ལ་འགས་ད་གས་པ་ཡང་་ད་་་
ཐོ ག་་ོན་་་ད་་་་ལ་་༢ང་འལ་་བགས་ཡོད་པ་ལོ་ ས་བད་་

འག5 ་འབད་་འ་ས་ང་ལ་པ་་མག་མ་གས་གས་མན་པ་ངང་ལས་
་ད་་་་གག་ཁར་བགས་་དང་ལོ་༥༠་དངས་པ་ོགས་ག ར་འག་
དཀར་པོ ་ནང་གསལ་ང་། དང་ལོ་་བ་་ངས་བས་པ་གས་ཝ་ད་པ་ར་
གས་ ་ལོ་༡༨༣༠ ་གསང་ན་ས་འར་་་དངས་པ་ོགས་ག་ར་ལོ་ས་
གཞན་ནང་བད་་འག
གང་ལ་བ་པ། ོགས་ལས་འགས་ད་ོ་་མག་མ་ཐང་་་འངས། འག་
གང་ས་་ང་མ་གདན་སར་ན་ངས་ན་ན་་མངའ་གསོལ་་་མ་པ་བན་་
་ཡོན་་ངས། དང་ལོ་༢༠ བསཔ་ད་ན་ངན་ང་པ་ལས་བན་ས་ད་་ག་་
ག་་ཡང་གནང་མ་གས་པ་ཁར་་ས་མ་ན་པར་་བ་དངས་་གགས་འག་།
གང་ལ་་པ། ོགས་ལས་་ས་དས་བ་མ་ཐང་ང་་་འངས། ་ང་མ་
གདན་ས་་་མངའ་གསོལ་མཛད། ་ད་་ག་འགན་བས་་ལོ་་༣ དང་ངས་
ཐངས་་ཚང་་་མཁན་པོ ་་་ལོ་་༢

་ང་ས་ོག ས་་ག་འགན་བས་་

བགས་ག ་ལས་ང་མ་གདན་ས་་་གསང་ན་ས་འར་་་འདབས་་ན་
དགའ་ས་ང་་གམ་ང་ག་བཏབ་་འ་དོ ན་ོག ས་བར་ས་པ་མཐར་དང་
ངས་༦༧ ་་གཊ་ག་།

གང་ལ་ག་པ། ོགས་ལས་འགས་ད་བན་འན་འ་གས་ལ་ག་པ་འགས་
ད་ོ་་མ་ང་ལས་འག་གང་་ར་་འངས་་ཡོད་ང་། ་་ང་མ་མཛད་པ་
ལས་བན་འག་གང་ས་ས་འན་མ་གནངམ་ལས་གས་ོགས་གཞན་ཁར་ོན་་་
5

ོབ་ག་འན་དབང་ག གདན་ས་གསང་ན་ས་འར་་ན་དང་ད་་གནས་ངས་བད་པ་ད་དགའ་པོ ་དགའ་ཚལ་་ོས ་གར་
གཞོན་་དགའ་བ་རོལ་ད། ཤོག་ངས་ ༧༡ དཔར་བན་ལོ། ༢༠༠༣
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འ་དོ ན་མཛད་་བགས་པ་མཐའ་མར་ང་གསར་ཆ་འོ ག ་ག་ང་ད་འོ ག ་ག་་
གས་ཚན་་་ཁང་ནང་་་གགས་ག་ར་ན་ང་། འག་དཀར་པོ ་ནང་་འབད་
བ་ན། གས་ཁར་ར་་ཁང་ནང་་་་གགས་ག་ར་བད་་འག6

ཞབས་ང་གང་ལ་་མཛད་མ་མདོར་བས་ག་་ཚར་། ད་ཞབས་ང་་གས་་
ལ་་མཛད་མ་མདོར་བས་ག་་་ན།
་ཡང་ཞབས་ང་ན་པོ་་གས་ལ་དང་པ། ངག་དབང་འགས་ད་གས་པ་དཔལ་
བཟང་པོ་ོགས་ལས་མ་པར་ལ་བ་མག་བོད་་་འངས་ཡོདཔ་ད། འག་གང་ས་
ལ་་ས་འན་འབད་་དོན་་་ང་མ་ཅ་ལག་་དང་་དག་པ་ག་བཏང་་ད་
གད་འབད་བ་བས་ལ་་འ་ས་་་་མ་་་ཆས་དང་ཞབས་་་ཡང་ ་
མནམ་མ་ཚད་་ང་མ་ཞབས་་་ང་ཡང་་ར་ས་གང་གནངམ་ལས་་་ར་ཡ་
མཚན་་་ཞབས་ང་་ལ་་་མ་ན་པ་ས་ན་གནང་་འག་་གདན་འན་་
ག། ་ལས་མ་པ་བན་་མཁན་པོ ་་ན་ན་ཡོངས་འན་་བན་ནམ་ལས་རབ་
་ང་བ་བབ་ོམ་དང་བ་ག་ག་པ་གནས་མ་ས་པ་ང་་ད་་གདན་ས་གས་
་་་མཚམས་ལོ་༣ བགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་འག་་བན་ད་་ཕན་བས་་བ་ག་
འགན་མང་རབས་ག་བས་པ་མཐར་དང་ལོ་༣༨ ་་བ་དངས་་གགས་ག་།
གས་ལ་གས་པ། ས་་ལ་མཚན་བོད་འོང་ས་་པ་ས་་་བ་བས་་་
མཚར་བ་གས་མཚན་བསམ་ས་་བ་པ་དང་བཅས་་འངས་ག ་བང་འག་་

་ད་་དར་་བས་ནམ་ལས། ་ད་ས་ཡང་དད་དམ་ོད་ད་་་ལས་འག་
གང་་གདན་འན་་་གར་ར་མངའ་གསོལ་་ཡོདཔ་མ་ཚད་་ད་་ར་་ག་
མད་་ན་་མ་ག་་བགས་་འབད་ང་ལོག ་ལ་མ་་ད་་ར་ནང་འགས་ལངས་
པ་ན་ལས། གས་ལ་མག་ཡང་གང་་བགས་་མ་བ་བར་གསང་བ་ཐོག་ལས་

6

ོབ་དཔོན་གནག་མདོག འག་དཀར་པོ། ཤོག་ངས་༡༢༥། དཔར་བན་པ། Indraprastha Press (CBT) New Delhi.
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མ་ཐང་་ས་་ོན་་དང་ལོ་༢༥ བསཔ་ད་་་ངན་ལས་འདས་ག ་་གང་
མད་ན་ཡང་ད་ོ་མ་ཐང་་ས་་མཇལ་་ཡོད་ར་ན་པས།
གས་ལ་གམ་པ། འགས་ད་གས་པ་འག་ཤར་ོགས་ང་ཁར་ས་་ས་་

་འངས་ཡོདཔ་ད། འག་གང་ལས་ས་ན་གས་ཤོམ་་གནང་་གར་ར་མངའ་
གསོལ་མཛད། ས་ོགས་་ག་འགན་མང་རབས་ག་བས་་་ན་ཁ་་ལོག་་གདན་
ས་གསང་གས་ས་ང་ག་བཏབ་གནང་ག ་མ་ཚད་བོད་་གནས་ར་་ོན་པ་
བས་བོད་བསམ་ཡས་ལས་ལ་ན་་་་ན་ན་ངས་་་ལོག་་ལ་ན་་་
ལ་ཁང་གསར་བཊ་གནང་་་ད་་་ཁར་ལོ་དག་པ་ག་བགས་་བན་འར་ཕན་
པ་ག་ས་་་ག་་མཛད་པ་མཐའ་མ་དང་ལོ་༤༠ ་་གགས་་་གང་ཡང་
་ལོག་གསང་གས་ས་ང་ཕོ་ང་ནང་་བགས་ཡོད་ར་ན་པས།
གས་ལ་བ་པ། ངག་དབང་འགས་ད་ནོར་་འག་ཤར་ོགས་ད་ད་་ས་་
་གས་གར་བཏོན་པ་ང་པ་གང་བད་ལས་་འངས། ་ང་མ་ལ་་ས་
བན་ན་པ་གས་མཚན་་་ཤ་ོནམ་ལས་བན། འག་གང་་་དཔོན་ན་ས་
ཡོངས་ས་མན་གག་དངས་གག་་ཐོག་ལས་གར་ར་མངའ་གསོལ་་་ས་
རབ་ལ་མཚན་དང་གཞན་མཁས་པ་ཡོངས་འན་་བན་་ོབ་ོང་མཛད་ན་ན་ལས།
རས་དཀར་ང་ལོ ་ལ་བང་་ཨ་ཐང་ལས་གསང་མ་ག་བས་པ་ན་ས་་མཁན་
པོ་ཡོན་ཏན་ལ་མཚན་དང་་ད་དམ་ས་ན་བ་མ་གས་ས་གཙོས་པ་་ཚང་ནང་
་་ོབ་ཡོངས་ས་ལ་་མག་་མ་ངས་པ་་ངན་་ཤ་ག་ར་འབད་ཡོད་པ་ལས་
བན།

་མ་དམ་པ་འ་ད་གས་འར་་འག་་མ་བགས་པར་བོ ད་གངས་ཅན་

ངས་་ོན་་ན་ངམོ་་བགས་པ་མཐའ་མ་ལོག་འག་་ོན་་་རོ་་ར་ནང་་
ཡོངས་འན་ས་རབ་ལ་མཚན་་གདན་ས་་བགས་་དང་ལོ་༣༡ ་་ངན་ལས་
འདས་སོང་ག།
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གས་ལ་་པ། འགས་ད་ས་ལ་ཡང་ཤ ར་ོགས་ད་ད་་ས་་ས་་་
འངས། ་གཞོན་་ས་ལས་གར་ར་མངའ་གསོལ། ཡོངས་འན་ས་རབ་དབང་
ག་དང་་འཇམ་དངས་ལ་མཚན་ལ་སོགས་པ་་ཤ་བན་་འག་པ་བཀའ་བད་པ་

ཟབ་ས་་མ་པ་མ་ས་པ་གས་་ད་། གདན་ས་་ལོག་གསང་གས་ས་ང་་
བད་གནང་བ་དང་། ང་དཀར་པོ ་གམ་ང་མ་ལ་ས་ང་གསར་བ་མཛད་པ་ལ་
སོགས་པ་ས་ད་་འ་དོན་འན་ལས་བསམ་ས་་བ་པ་མཛད་་མཐར་དང་ལོ་༤༣
་དངས་པ་ས་་དངས་་མ་ག་།
གས་ལ་ག་པ། འགས་ད་ོ་་ོ་མདོ་ཁར་འ་ོང་་མངའ་འོག་གས་པ་ས་ར་
་འ་འག་བོད་་ནམ་་འག་དཀར་པོ ་ནང་བཤད་་འག7 ོ་འག་ས་འང་
ནང་། གས་པོ་དོམ་ཁར་རང་གས་འདས་ལོ་ས་བ་ང་་པ་རབ་ང་༡༥ པ་ང་
ལ་ལོ་་་འངས་ག8 ར་མ་གཏོགས་གསལ་པོ་ན་འག ་བམ་་ཡབ་ ོན་ོ་
་ོགས་བད་དབང་པོ ་ག་དང་་འན་ནང་་ཡང་། ོམ་མཁར་་ལོང་ཁ་9ར་བད་
་ཡོདཔ་མ་གཏོཊ་འག་་ན་ན་དང་བོད་་ན་ན་ར་གསལ་པོ་ན་འག ན་ང་
བོད་གང་་ན་གསན་ཕབ་་་ང་མ་གདན་སར་ན་ངས་ག་ར་འག་དཀར་པོ ་
ནང་་གངས་བ་་་བ་བ་ན། བོད་་ར་ནམ་བམ་ག་འག་ར་་་ན།
་ལས་ལ་་་་མངའ་གསོལ་མཛད་་་ལོག་གསང་གས་ས་ང་ཕོ་ང་ནང་་
བགས་ག།

་ལས་ངས་ཐང་་ཚང་་ས་ོད་ག་ལམ་་ཡང་གསན་ང་གནང་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ས་མད་འམ་་བས་་ཡང་འམ་་་ཚོཊ་དར་ོན་་བགས་པ་

ལ་སོགས་པ་ས་ོགས་་འ་དོན་དར་ང་ས་་བགས་པ་བས་་མཚན་ད་
མས་འམ་ཡང་འ་བ་མས་ཅན་་ར་་གས་མས་བ་་ལས་མཇལ་བ་ཙམ་ས་
7

ོབ་དཔོན་གནག་མདོག འག་དཀར་པོ། ཤོག་ངས་ ༡༢༨། དཔར་ན་པ། Indraprastha Press (CBT) New Delhi.

8

མཁས་དབང་ད་འན་ན་ན། ོ་འག་ས་འང་། ཤོག་ངས་ ༢༨༢། ་མ་་ད་ན་ཁང་ནས་དཔར་་བན་པ།

9

ལ་མ་ཨ་་ོ་་དབང་མོ། དབང་པོ ་ག་དང་་འན། ཤོག་ངས་༢༧། ད་བན་ལོ་༡༩༩༩། དཔར་བན་པ། Rakesh Press,

New Delhi
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་ཐམས་ཅད་ང་བ་འར་ས་པ་ད་ས་དང་། ་་ག་བད་ཡང་་བོ་མག་དམན་
ག་ར་ན་ང་ཞལ་ཐད་ཀར་་མཇལ་གས་་ག་ཡང་ད་པ་ཁར་ོབས་འོར་མངའ་ཐང་
་ཁ་ག་ལས་འབད་ང་འན་་དང་ལ་བ་ག་ནམ་ལས་་གནས་་ས་ཡང་ོམ་་

གནང་་གསོལ་དཔོན་དང་གམ་དཔོན་ས་གཙོས་་ཁ་་ག་་་ཡང་ངས་ས་མ་

དཔ་་ཡོདཔ་ན་པས། ཞབས་ང་་གས་ལ་་ས་རང་་འག་པ་་མང་ཡོངས་
་ས་་ན་བས་ག་ན་་ད་་གནང་ོ ལ ་ཡོད་དོ་ བམ་་གས་ལ་ག་པ་
མག་ས་ཡང་དད་ཅན་་་མང་་ན་ཅན་་བཀའ་ད་གནང་པ་ལ་སོགས་པ་དཔལ་ན་
འག་པ་བན་ད་་ཕན་བས་་བ་མཛད་འན་ོ གས་བར་ས་་བགས་པ་
མཐའ་མར་དང་ངས་༢༧ ་་བ་དངས་་མ་འག་ །
གས་ལ་བན་པ། གག་འག་ཤར་ོགས་་འངས་ག་ར་བཤད་་འབད་ང་ས་
འན་གནང་་་དོན་་་བས་བ་ཏོག་ཏོ་ག་ར་མ་ངམ་ལས། གནས་བས་ག་་
དོན་་བ་ས་བང་ོང་དཔོན་བསོད་ནམས་ོབས་ས་ས་གདན་འན་་་བ་ས་
ང་ཡོན་་ལ་དན་པ་་བགས་ག ཡོངས་འན་བ་དབང་ོབ་དཔོན་ོན་ལམ་རབ་
བཟང་བས་་་ཡོན་གསན་ང་མཛད་པ་བས་གས་་མན་རབ་འན་་དང་ལ་
བ་ལས་བན། ཡོན་ཏན་ག་་བ་ད་ང་བ་ོན་པ་ཙམ་ས་མནམ་ལས་གས་ལ་
བན་པ་ན་པ་ངས་དང་དས་པ་་གསལ་ཏོག་ཏོ་་ས་གས་་ཞབས་ང་་ལ་
་ན་པ་མཚན་་ན་གས་ཡང་འག་ངམ་འ་ནང་་བ་། ་ང་མ་ཞལ་
ོབ་དང་གཞན་ཡང་དད་ཅན་་་འ་ཕོ་མོ་མང་རབས་ག་མཇལ་ཁ་་བར་བཅར་ག ་
ར་་ཞབས་སར་བཅར་བར་འོང་་འ་་་ར་་ས་་འལ་བ་གས་ཤོམ་་གནང་པ་
ཁར་འལ་ཚད་དོན་ན་་འ་དོན་་ན་པོ་མཛད་་བགས་པ་ལོ་ས་འག ་ཡན་
ཆད་ཞབས་ང་་གང་གས་་ལ་་མ་པ་ོན་ཡོད་པ་མཛད་མ་འག་དཀར་པོ་
སོགས་མཁས་པ་ག་ཆ་་ག་བཞག་་ས་ཡོད་་་ན།
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༢༽ ཨ་ཐང་་གས་འ་ག་་་ཆགས་ཡོདཔ་ན་ན་དང་ཞབས་ང་་ས་མོ ་ས་འན།

ར་འཛམ་་ང་་ང་ལས་ོ ་མཐའ་མ་ན་མ་་བ་གས་་བཅད་པ་དས་
ོགས་བལ་པ་བཟང་པོ ་སངས་ས་ོང་་ང་བ་ོད་པ་གནས་་གར་འཕགས་པ་
ལ་་དས་ོ་་གདན་་ང་ོགས། ་བོ་གངས་ཅན་དང་། ཤམ་བྷ་ལ་དང་། ་ནག་
དང་། ་ལ་དང་། ཁ་བ་ཅན་དང་། འཕགས་པ་ལ་་ལ་ན་ག་་བཞག་པ་ནང་
ཚན་ཁ་བ་ཅན་་ངས་དང་་གར་འཕགས་པ་ལ་་ལ་ཁབ་གས་་ག་། འག་

ལ་ཙན་དན་བད་པ་ངས་འ་ཆགས་་ཡོདཔ་མ་ཚད་འཛམ་ང་ས་་་བ་་གར་ོ་་
གདན་་ང་ཤ ར་་་གར་ཨ་སམ་དང་ཐག་་ང་བ་ས་གནས་འགས་ང་མ་པ་་བོ་
་ན་་བོ་ར་ང་་གནས་ཁང་དང་། ཤར་ོགས་ཁ་ག་གངས་་ན་་བད་ང་་
གཡའ་བ་་མོ་་མ་་གནས་པ་་ང་དང་། ང་ོགས་་གཅན་གཟན་གམ་ག་འམ་
ས་ས་གནས་ད་བན་ཟོ་ར་ར་ས་གནས་པ་མཁན་པ་ངས་དང་།

མ་ཐང་ཁ་ག་

ས་་ང་བཙན་གནས་པ་་དང་། ང་གསར་མང་་ཁ་ག་ག་བད་ན་་འབར་བ་
ག་བཙན་གནས་པ་་བོ་དང་། བ་ོགས་་ད་བན་ན་པོ་ཇག་པ་་ན་བཙན་ད་
ན་པོ ་གནས་ཁང་ནགས་ཚལ་ག་པོ་བད་པ་གནས་སོགས་ན་བས་ཅན་་གནས་
ན་ས་མཐའ་བར་་ཡོད་པ་འག་ན་ངས་ས་་དགའ་ཚལ་ར་གཞན་དང་མ་
འ་བ་ལ་ཁབ་འ་མངའ་འོག་་གས་ོགས་་་རང་གས་་ལམ་ོལ ་བཟང་པོ་
མ་འཝ་་ཡོད་པ་ོང་ཁག་་་ཡ་ལ་འག་ཁམས་གམ་དབང་འས་ས་་ཕོ་ང་
ོང་ཁག་་མངའ་འོག ་ཤར་དར་བད་་ཡ་ལ་ཨ་ཐང་ད་མཚོ་ར་གས་ཡོད་པ་ལ་
ལས་ཨ་ཐང་ད་འོག་འ་ལ་་ན་པོ་་བོ་ར་ང་་གནས་ཁང་ཡོད་པ་ོ ་་་ོགས་་
ཤར་ལ་ལ་མོ ་བ་ཁར་ན་བས་ཅན་་གནས་ན་ཟངས་མདོ ག་དཔལ་་ང་་

བད་པ་ན་མ་ཚོ གས་པ་པད་ང་ཡབ་ས་གམ་་གདན་ས་དཔལ་ང་ང ་གསང་
གས་ས་ང་ལས་གང་འལ་་ན་ངས་གས་་ས་ཁར་ད་ཉམས་ན་པ་གས་
་ག་་ཆགས་་ཡོད། ་མ་ཚད་དབང་འས་ོང་ཁག་ལས་འབད་ང་ གང་་་འལ་་
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ན་ངས་༢ འ་ད་པ་ས་ཁར་ང་སང་་འལ་གས་ལ་སོགས་པ་ད་གས་མ་
འཝ་འ་་་་དང་ཟང་ང་སོགས་ས་དན་པ་ས་ོགས། ནང་་ོད་ཉམས་དགའ་བ་
་་མས་པ་ཤོར་ས་ག་ཨ་ཐང་ད་འོག་ན། ་བམ་མ་ད་འོག་འ་ད་ས་ནངས་
པ་མཐའ་ར་་གས་་ག་་ལ་ཁར་ད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་་མ་ང་བཅས་ར་ཕམ་
འ་་་ས་བས་་འབད་བ་ན།

གས་་གང་ན་པ་ས་འན་ང་་

འག ་ཡང་ག་་་ར་བ་ན་འག་ལ་དང་པ་དང་གས་པ་་་བས་་་ཁར་
ག་་་མང་ཤ ོས་ར་ད་འོག་་ནང་ལས་ཡོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་བན་ཧ་་གས་པས་ར་་
་ན། ད་ང་འ་ས་ཡང་མ་ཚད་པད་ང་ཡབ་ས་གམ་་གདན་ས་དཔལ་ང་ང ་
གསང་གས་ས་ང་ར་བ་པད་ང་་བཤད་་ོམ་་ཡོད་་་ཡང་བ་ོལ་་འབད་
བ་ན་ན་བདག་ཨ་ཐང་པ་དང་སཔ་ང་ང་པ་ར་བ་དོ་ཡོདཔ་ལས། ་་བ་་ཡང་
གས་་འ་ད་ོ་བམ་་མཐའ་ར་་གས་ག་ནམ་་ཧ་་གས་པས་ར་་་
ན། འ་་ད་འོག་འ་ནང་་ང་བཅས་ར་ག་འཚལ་ས་དང་མདཔ་ལ་ས་ན་ག་
མ་ཞབས་ང་ངག་དབང་མ་ལ་་གས་་ལ་་ག་ན་་ཞབས་ང་འཊ་ད་
ནོར་་་སམོ་ག་་འངས་ཡོདཔ་ལས། ་་གང་བད་ད་ོ ་བར་ན་ཡང་མ་ཉམས་
པར་འལ་ད་་ཡོདཔ་ན། ་ཡང་ག་་ོ་ར་བ་ན་ཞབས་ང་་གས་ལ་འགས་
ད་ནོར་་་ར་བོད་་བགས་་ཡར་ལས་མར་གས་ོམ་ག་གནང་་ནང་། ཤར་ལ་
ལ་མོ ་བ་་་་ང་དང་འ་བ་བ་ན་མཚོ་མོ་མ་་ར་མཁའ་འ་བ་ན་མཚོ་མོ ་

་མཚན་ཡང་གསལ་ཏོག་ཏོ་་གངས་ཡོད་་་ས་ཧ་་གསཔ་མ་ཚད། ད་ོ་གང་
བད་འན་་་ས་ཡང་་་ར་ཆ་བཞགཔ་མས། གས་ོམ་འ་ཡང་་་བད་པ་ན།
་་ན་དང་ངང་པ་གཞོན་་ད། །འདབ་ཆགས་ད་ས་བད་པ་ལམ་ོགས་ན། །ན་
རས་གགས་དབང་ང་བ་ོ ང ་བ་ང་། །ས་ལ་ཙན་དན་ངས་་གས་པ་
ཡོ ད ། །་་ནང་གས་ན་ངས་་ ་ལ། །་དང་ད་པར་ན་ང་འོ ད་གསལ་
ས། ། འཇམ་མན་་མས་ན་ས་བས་པ་། །དན་པ་ཁང་པར་འཚོ་བ་གས་
35

བ་འཚོལ་ས་བ། ༢༠༡༥

མས་དང་། །དབང་ོགས་ཤར་ལ་ལ་མོ ་ཕར་བ་ནང་། །ཨ་ཐང་གཞོང་ལ་ད་པ་ང་
ར་། །ན་ལས་ོན་ལམ་འལ་བ་མཚམས་ར་བ། །ང་མཛའ་བ་ན་མཚོ་མོ་མ་
་སོགས། །བདག་ལ་ོས་པ་མས་དང་་ལས་གཞན། །ང་ནས་ན་པ་མས་ལ་གཏམ་

འ་ོས། །ན་་མན་ན་་ག་་མོ་ལ། །མངགས་པ་བད་ག་འལ་ད་ད་ལ་
ས། །ཐོགས་ད་་བར་ལ་བ་ན་་ན། །ཁས་ངས་བལ་བ་གཏམ་ག་ང་ལ་

བག །འོན་ང་ས་བཅས་ལ་བ་འན་ལས་། །ོད་བད་མངས་པ་ན་འལ་
གནད་་། །བ་པ་མཚན་ད་ན་ོགས་ས་་དངས། །ག་པས་འ་བ་འན་མོད་
གས་ར་ས། །ཡོན་ཏན་མ་མཐོང་ན་་ང་ར་ོག །་་བཅས་བག་ས་ན་
ལ་ོན། །པ་བས་འངས་་འ་ན་ལ་བ། །མཉམ་ད་ལ་དབང་པ་་ར་
། །ས་ལ་མ་ས་་བད་ལ་གནོན་ང་། །ཉམས་པ་ཚར་གད་ས་འན་མ་
བས་ང་། །ལས་ངན་ོན་པོ་ནག་པོས་ཁ་བར་། །འ་ཕན་མཛད་པ་གས་པ་མ་
འར་ོན། །་བོ་ས་གགས་ཙམ་ག་འཆང་མོད་། །ང་མ་མ་ཐར་ས་་ོབ་པ་
ལ། །ང་ོབས་་བ་ཆ་ཤས་མ་ོགས་པས། །གས་ོད་ན་པ་ལ་བ་ཐབས་དང་
ལ། །ག་པར་མ་གམ་ཞབས་ཏོག་བ་པ་ས། །མས་པར་བས་པ་བན་འན་
ཕལ་ར་ཡང་། །ས་་འ་གས་གས་པར་ས་བན་། །་བོ་ཕལ་ར་ལོག་པ་
ལམ་་འད། །ོན་པ་གདན་རབས་ས་་ང་་ར། །འད་ནས་བ་གས་བན་
ོལ་ང་བན་། །བན་འན་གཙོ་བོ་་རོ་ཏ་པ་ལ། །འན་མས་ག་དོག་ག་ས་ང་
ལ་ན། །་ས་ོན་ོངས་བ་ང་་མས་ལ། །་འཁང་དས་འདོད་མ་མས་མས་ལ་
ཞོག །བན་་ལ་ས་འས་པ་ཚོགས་མས་ས། །ོད་ངན་ོན་ལ་ས་འགལ་མ་་
མཛད་ས། །ར་གས་གསོལ་བ་འབས་ལ་་ད་པར། །ག་ཅན་་ལ་འཕངས་ནས་
འན་པ་ད། །་བོད་གང་་འ་ཡང་སོང་ག་ས། །བ་བར་ང་ན་བས་པར་མ་
ཐོས་སམ། །་མོད་་འ་ོ་ས་མ་བཟོད་པར། །མས་ང་ལ་ས་དན་པར་གནས་
བཅས་ནས། །རང་དབང་ནོར་ལས་དན་མག་མད་པ་དང་། །ན་གམ་བངས་སོགས་
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ད་བ་ོད་བན་། །མས་ཅན་དོན་ལ་བོན་པ་གནས་བས་། །གནས་ངན་ན་
པ་བག་ད་ོད་པ་། །ས་གགས་མས་ལ་བ་ད་འོར་བ་ས། །ོས་བཅས་ར་
ག་འཆང་བ་་ག་གམ། །དོན་ད་མཚན་་་་ས་ངས་ནས། །ར་པོ་རས་་

བོར་བ་མ་ཐར་བན། །མ་འངས་འདོད་ད་ལོངས་ོད་འང་བ་ངས། །་ལ་
ཚོང་་ལས་་དབང་གས་ང་། །དས་དང་བད་ནས་འོག་པ་ཐབས་ལ་ས། །
མས་ང་ཁ་ལ་་དགས་་ས་བཏབ། །བསམ་ང་བསམས་ན་ས་་གནས་གས་
ས། །སངས་ས་ལག་བཅངས་ད་ང་ད་ས་ལ། །གནས་བས་ད་ག་ངང་ལ་
་འ་ན། །ོགས་ར་ཡོང་བ་དས་པ་་འག་པ། །འ་ན་་གམ་ལ་བ་ན་མ་
དང་། །ག་ན་པད་དཀར་འཆང་བ་ཡབ་ས་། །གས་ས་འཚོ་བ་ང་ཁམས་བ་ས་
ནས། །མ་ན་ང་ར་ས་ལ་འཕོས་པ་། །དགའ་ན་་ོན་ང་་ཕོ་ང་ནང་། །བ་
བར་གད་ོད་ས་ོད་འལ་བ་དང་། །དས་འོར་ད་ལ་ན་བཟང་ན་ོས་། །་
ཀ་མཇལ་བ་ལ་བཟང་ོད་པས་མས། །10
ར་གས་ོམ་ནང་་མཁའ་འ་བ་ན་མ་་མཚན་་གསལ་ཏོག་ཏོ་་ད་་ཡོད་་
ལས་ས་པས་ར་་་ན།
༣༽ ཞབས་ང་མག་དང་མཁའ་འ་བ་ན་མཚོ་མོ་གས་མཇལ་ད་འ་དང་པ་གནང་པ་ར།

མཇལ་ད་གནང་པ་ར་ལས་མ་་བ་་མ་གས་ལ་འགས་ད་ནོར་་མཛད་མ་
ལས་ར་ཙམ་ག་་བ་ན། ་ཡང་མ་ཞབས་ང་ན་པོ་་གས་ལ་བ་པ་ངག་
དབང་འགས་ད་ནོར་་མག་འག་ཤར་ོག ས་ད་ད་་ས་་་གས་གར་
བཏོན་པ་ང་པ་གང་བད་ལས་་ལོ་༡༨༣༡ རབ་ང་༡༤ པ་གས་ཡོས་་ཡབ་
པ་ང་པ་གང་བད་བན་འན་ས་ལ་དང་། མ་་ང་མ་ འགས་ད་གས་
པ་ཨ་མ་གང་འག་ལ་མོ་གས་་ས་་་འངས་ག ད་ོ་ཞབས་ང་་ས་
10

ཞབས་ང་འགས་ད་ནོར་། ཆབ་ཤོག་ཞལ་གདམས་་ཚོགས་དང་གང་མར་ཟབ་མོ་ཆབ་གག་་བགས་པ། ཤོག་ངས་༡༢༩།
ན་ད་ནང་། ཤོག་ངས་༤༢༣།
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མོ ་བད་པ་འན་་ག་ན་་ཨཔ་དབང ་ག་ས་བཤད་དོ ་ བམ་འབད་བ་ན།
གས་ལ་འགས་ད་ནོར་་མག་་ ་མད་(ཕོ་སམ)ག་ཡོད་་འ་ང་ང་
ལ་་བན་པ་ན་ད་ན་པས་ར་བཤད་་འག ་་ན་ད་་་ཡང་གཙོ་བོ་
ཞབས་ང་འཊ་ད་ནོར་་མག་་ར་་གདན་ས་་ན་ཁ་་་ད་་་ནང་འགས་

ངམ་ལས་བན་བགས་་མ་བ་བར་་ར་་མད་་དང་གག་ཁར་ང་ང་གསང་
གས་ས་ང་་བགས་པ་བས། ཨ་ཐང་ལས་ན་་མཁའ་འ་བ་ན་མཚོ་མོ་དང་
གག་ཁར་མཇལ་བ་ལོ་ས་་བཤདཔ་ན་པས། ན་ང་དཔལ་ང་ང་གསང་གས་
ས་ང་་གདན་རབས་ནོར་་ང་བ་ནང་། ང་ང་ལ་་བན་པ་ན་ད་འ་
ཞབས་ང་་གས་ལ་་པ་འགས་ད་ས་ལ་་་གང་་བད་་འག་11ར་་
་ན། མནོ་བསམ་ལོག་ག་ཁ་ལས་བཏང་་བ་བ་ན། ཞབས་ང་འགས་ད་ནོར་་
མག་ང་ང་དན་པ་་བགས་ད་པ་གནད་དོན་འ་ཨཔ་དབང་ག་ས་བཤད་དོ་
བམ་་མ་་ར་་་མད་འ་ཡར་བགས་་ཡོ ད་་འ་ས་གང་་ཚང་ནང་
བགས་་བ་ཏོག་ཏོ་ག་ད་པ་བས། ང་ང་དན་པ་་བགས་བགསཔ་ནམ་
འོང་་མས་ར་ཡང་མནོཝ་མས། ན་ང་མ་འོངས་པ་་མཁས་པ་་ས་དད་གནང་འོང་
མནོ་་མ་ོག་་ས་བོན་ཙམ་ག་་བད་ཡོདཔ་ན། གས་ལ་འགས་ད་ནོར་་
མག་་ང་མ་ཞབས་ང་འགས་ད་གས་པ་ཡང་ད་ས་བན་ན་པ་གས་
མཚན་་་ཤ་ོནམ་ལས་བན། ་ད་ཨ་ཐང་པ་འན་ལས་ས་ད་གཙོས་པ་འག་

གང་་་དཔོན་ན་ས་ཡོ ངས་ས་མན་གག་དངས་གག་་ཐོག ་ལས་གདན་
འན་་་གར་ར་མངའ་གསོ ལ ་་ག ་ལས་འག་གསལ་བ་ན་་ནང ་ལས་
འབད་བ་ན། ཡོངས་འན་་འཇམ་དཔལ་གས་པ་དང་འཇམ་དཔལ་་མཚོ། པ་བཟང་

11

དཔལ་ང་ང་གསང་གས་ས་ང་་གདན་རབས་ནོར་་ང་བ། ང་ང་བཤད་་ོམ་ག་ན་ཚོགས། ཤོག་ངས་༥༦། ་མ་་
ད་ན་ཁང་ནས་དཔར་་བན་པ།
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པོ་་བན་ནམ་ལས་ག་པ་གནས་མཐའ་དག་་ངས་པ་མཛད་ག་ 12 ར་བཤདཔ་
ན་པས། ན་ང་འག་དཀར་པོ ་ནང་ལས་འབད་བ་ན། ཡོངས་འན་་ས་རབ་ལ་
མཚན་བན་ག་13ར་བད་་འག ་ལས་ཞབས་ང་འགས་ད་ནོར་་རང་ས་
མཛད་པ་ག་པ་འན་པ་རང་ད་་ལ་གསལ་བར་བད་པ་གཏམ་ཐར་འདོད་ད་་

གང་ལ་ར་་ནང་་ཡང་། གཙོ་བོ ་་ས་རབ་ལ་མཚན་ཡོངས་འན་་བན་་
ར་བད་ཡོདཔ་ལས། འག་གསལ་བ་ན་་དང་འག་དཀར་པོ ་ནང་བད་་ཡོད་་
གས་་འགལ་བ་ན་འག་ར་་་ན། ག་་་ན་ང་། ཡོངས་འན་མཁས་བ་
གས་ན་་་མ་་བན་་ས་་ག་པ་གནས་་་ོབ ་ོང་མཛད་ནམ་ལས་
མཁས་པ་ན་གས་ཐོབ་ག ་མ་ཚད་མན་རབ་ན་མ་ཚོགས་པ་དབང་ས་ཉམས་
ོགས་ཡང་གས་ད་་འངས་། ཊ་པ་ཆ་གས་་རས་དཀར་ང་ལོ ་ལ་བང་
་གསང་མ་བས་བགསཔ་ད། ་མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་ལ་མཚན་དང་་ད་དམ་ས་
ན་བ་མ་གས་ས་གཙོས་པ་་ཚང་ནང་་་ོབ་ཡོངས་ས་ཞབས་ང་་ལ་་
མག་་གས་་མ་འཐད་པ་་ངན་་ཤ་ག་ར་འབད་ཡོད་པ་ལས་བན། ་མ་དམ་པ་
འ་ད་གས་འར་་འག་་མ་བགས་པར་བོ ད་གངས་ཅན་ངས་་ོ ན་། ན་
ངམོ་བགས་པ་མཐའ་མར་ལོག་འག་་ོན་། ་རོ་་ར་ནང་་ཡོངས་འན་ས་
རབ་ལ་མཚན་་གདན་ས་་བགས་་དང་ལོ་༣༡ ་་ངན་ལས་འདས་སོང་ག ་
ས་གས་ལ་ན་པོ་་མཛད་མ་མདོ་ཙམ་ག་་ཚར་། མཁའ་འ་བ་ན་མཚོ་མོ་
དང་ཞབས་ང་ན་པོ་མ་གས་མཇལ་ད་མཛད་ལ་ར་་བ་ན། ་ཡང་་མ་མ་

ང་ང་པ་དང་ ས་ཡོན་་ན་བདག་ཨ་ཐང་པ་ར་བ་ོལ་ཡོདཔ་བན་། ང་ང་
དན་པ་ས་ོགས་་ག་་ག་་ར་མཛད་ང་། ཨ་ཐང་པ་་ས་ན་བདག་འབད་་
12

ོབ་དཔོན་པ་་དབང་། འག་གསལ་བ་ན་། ཤོག་ངས་༤༤༧། དཔར་ན་པ།
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ཡོདཔ་ན་པས། ་བམ་་ལོ་བར་་ས་ོན་ོམ ་ཤོས་ག་ན་་ང་ང་ས་བ་
་བས་་ཡང་། ཨ་ཐང་་་ར་་་ར་་བ་་ཐོག་ལས་ང་ང་གསང་གས་ས་
ང་་གདན་ས་་ཁར་སོང་ནམ་ལས་་གས་གང་གས་་ཐོག་ལས་ཕ་བཟང་་ལ་་

་ག་་ས་བང་་ོད་པ་ས་ཚོད་བཟང་པོ་འ་ནང་། ཞབས་ང་འགས་ད་ནོར་
་མག་ཡང་ང་ང་དན་པ་་བགས་ག ་་བས་ཨ་ཐང་ལས་མཁའ་འ་བ་
ན་མཚོ་མོ་་ཡང་པད་ང་ཡབ་ས་་གདན་ས་དཔལ་ང་ང་གསང་གས་ས་ང་་
ས་བ་་དམོ་གགས་པར་ོནམ་ད་་་་མ་འལ་བ་ལས་བན་མ་ཞབས་ང་
འགས་ད་ནོར་་དང་མཇལ་བ་ཙམ་ས་ན་་ས་་ས་ལ་ནོར་བཟང་དང་་ཟ་་
མོ་ད་འོག་་མོ་གས་དང་འ་བ་གས་་བ་བ་དང་དག་ང་ོམ་བད་། མཁའ་
འ་བ་ན་མཚོ་མོ་འ་་མ་འན་ལས་་གས་མ་་བས་་་གས་ཐག་གཅད་
གནངམ་ལས། མཁའ་འ་བ་ན་མཚོ་མོ་ས་ཡང་་མ་བཀའ་ག་གནང་དང་གང་་
བ་་་ལས་ག་་གང་གས་་་་གག་ས་གག་་སངས་ས་པ་ན་བས་
ས་་བད་་་ལོངས་ོད་་ཤར་ལ་ལ་བ་་ང་ང་་གས་འ་བ་་་ོད་
ཉམས་དགའ་བ་ཁར་ད་འ་མས་ཅན་་ཡང་ཉམས་དགའ་བ་ཕངས་ལ་བར་་ོད་
ས་ོགས་བ་ལ་བས་ན་ས་བས་པ་གནས་ན་ཟངས་མདོག་དཔལ་་ང་་
བད་པ་དང་འ་བ་ས་གནས་བ་ན་དན་པ་ར་་འ་ཁར་མཁའ་འ་བ་ན་མཚོ་མོ་
ས་་མ་ག་་་ཕ་མར་ར་པ་མས་ཅན་ཡོངས་་དོན་་ས་ོགས་་ག་་
མང་རབས་ག་མཛད་། ་མ་མ་ཕ་་འག་མ་ག་པོ་དང་མཁའ་འ་བསོད་ནམས་
དཔལ་ན་བམ་་་མ་དང་འལ་བ་ད་པར་བགས་ག།
༤༽ ཨ་ཐང་་བགས་ད་པ་་མཚན།
མཁའ་འ་བ་ན་མཚོ་མོ་འ་ཨ་ཐང་པ་་བད་་མ་ནམ་ལས་ས་གནས་འ་ཁ་ལས་
ཕར་ར་ོན་་ར་ང་གནམ་ར་ང་ང་དན་པ་དང་ཐག་་བ་ས་གནས་དགའ་ད་
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ན་མ་ཚོགས་པ་ང་ཁམས་དང་འ་བ་གས་ོགས་ལ་ཕ་་བགསཔ་ནམ་དང་
གནམ་དན་་བས་་གས་་ཚོགས་ས་་མད་པ་ན་ཆད་ད་པར་ལ་་ད་
ཉམས་ན་པ་གས་ཨ་ཐང་་བགས་དོ་ཡོདཔ་ལས། ཞབས་ང་འགས་ད་ནོར་་
མག་ཡང་གང་་བགས་་འབད་ང་་ད་་ནང་འགས་ལངས་་གས་ད་ཏོང་ཏོ་

ག་་བགས་མ་རཝ་ལས། ར་གས་་དཔལ་ང་ང་གསང་གས་ས་ང་་་
ར་་ཕོ་སམ་དང་གག་ཁར་བགས་་ས་ོགས་་ག་་་གནང་་བགས་་་
བས་བ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་བན། པད་ང་ཡབ་ས་་གདན་ས་འ་ནང་བགས་ག
་ས་ཡང་མ་ཚད་མཁའ་འ་བ་ན་མཚོ་མོ་དང་གག་ཁར་ང་ང་ལས་ནམ་གག་་
ག་་ས་ཁར་ཆགས་་ཡོད་པ་ས་གནས་བ་ན་དན་པ་ར་ས་་ཡང་ས་ོགས་་
ག་་མཛད་་གལ་་ལ་བ་དང་ན་་མས་ཅན་་མ་ལ་གཏན་་བ་བར་བད་
པ་ད་་ལོ་་དག་པ་ག་བགས་ཡོདཔ་ན་པས། ་་བགས་པ་ང་མཁའ་འ་
བ་ན་མཚོ་མོ་ལས་སམོ་ག་འངས་་་ང་བན་ས་་བབས་། ཡ་མཚན་ཅན་
་གནས་མག་་ར་ས་ོ་་ག་་མ་པ་ནང་ར་ང་ལོ་ཅན་་ང་ཁམས་དང་ད་བ་
ད་པ་གནས་ར་གང་བད་འན་་སམོ་ན་ན་མཚོ་མོ་ར་མཚར་ག་ལང་ཚོ་ན་
པ་ག་་འངས་ག སམོ་་དང་ལོ་ང་་བང་ལས་་མ་པ་་སམོ་དང་
ད་བ་དཔ་མ་ཚད་ནང་་ག་པ་ཡང་ག་་བ་ོཝ ་ག་ཡོདཔ་ན་པས། སམོ་ན་ན་
མཚོ་ མོ་་ཕོ ་ན་གག་ཡང་འག་ར་ད་ོ ་ཨ་ཐང་ས་མོ ་གང་བད་འན་་ཨཔ་
དབང་ག་ས་བཤདཔ་ན་པས།

ཨ་ཐང་སམོ ་ ས་མ་མ་བགས་པ་ལ་མ་

དགས་བསལ་་ག་་གཞན་ག་ག་་ཡང་གནང་ད་ང་་མ་གང་་བད་་ད་ོ ་
བར་ན་ཡང་་མ་ཉམས་་མ་ཉམས་པར་གཙང་མ་གཙང་ང་་བདག་འན་འབད་ཡོདཔ་
ན་པས། མ་ག་ཨ་ཐང་སམོ་མོ་ར་་གནགཔོ་་མོ་ག་ན་པ་ལས་བན། སངས་
ས་་བན་པ་ག་་ོམ་ག་ག་་ཡང་གནང་མ་གས་ང་།

་མ་་ཆས་དང་

གནས་ཁང་་་གས་གང་གས་་ཐོག་ལས་འན་ང་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད། ལ་ལས་
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མོ་ར་་མ་ནང་ཡང་་མ་་མད་དང་འཝ་ག་་ལོ་ར་བན་་་་ནམ་གས་
ང་གནང་ོལ་་ལམ་གས་ག་བགས་གནང་ག།

ཨ་ཐང་་ཡོད་པ་ཞབས་ང་འགས་ད་ནོར་་ས་མོ ་གམ་ང་་མཐོང་ང་།

༥༽ ཨ་ཐང་ས་མོ ་གས་བད་ང་བ་ར་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པ་ར།
བད་པ་འན་་ཨཔ་དབང་ག་ས་བ་དོ་བམ་འབད་བ་ན། ཨ་ཐང་ས་མོ ་བད་
པ་འན་་་ད་ོ ་བར་ན་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་དང་། མ་ཞབས་ང་འགས་ད་
ནོར་་སམོ་ན་ན་མཚོ་མོ་དང་མ་གག་ཡབ་སོ་སོར་འབད་་་མད་་་ར་་
ག་ཡོད་ར་བཤད་་འག ་བམ་་ཨ་ཐང་སམོ་ན་ན་མཚོ་མོ་་ཡང་ས་ོས་་
ཡོད་ར་བཤད་དོ་བམ་། འག་་ོས་རབས་གསལ་བ་་ལོང་ནང་ལས་ཡང་། ས་
ོས་་་མཚན་གསལ་ཏོག་ཏོ་་བད་་ད་ང་། ངས་ཁ་་ཡོདཔ་་བཤད་་འ་

དང་མན་པས་ར་་་ན།14 ཨ་ས་་མཚོ་ར་་འ་ཨ་ཐང་ས་མོ ་ས་ོམ ་ཤོས་
འ་ནམ་ད་་་ཡབ་འ་ང་ང་ལ་་བན་པ་་མ་ན་པས། ཡབ་ས་་ད་
ོང་ནང་བགས་་འབད་ང་ོད་མ་བབ་ལས་འག་ན་་གནགཔོ་་ར་ས་སོང་ག
ང་ང་ལ་་བན་པ་་མ་ར་་་འ་གདན་རབས་ནོར་་ང་བ་ནང་ལས་འབད་བ་
ན། གདན་རབས་ག་པ་ནམ་་བཤད་་ཡོདཔ་མ་ཚད་ང་ལ་བན་པ་ན་ད་ར་

14
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་་འ་གདན་རབས་བན་པ་ནམ་་བཤད་་འག ་མ་ཚད་ང་ལ་བན་པ་ན་
ད་འ་ ང་ལ་བན་པ་་མ་ཡང་ད་ནམ་་ཡང་བཤད་་འག ན་ང་ཨཔ་
དབང་ག་ས་བཤད་དོ་བམ་འབད་བ་ན་ཨ་ཐང་ས་མོ ་ས་ོམ ་ཤོས་ཨ་ས་་མཚོ་

་ཡབ་འ་ གང་ལ་བན་པ་་མ་ན་ར་བཤདཔ་ན་པས། ན་ང་གང་ལ་
་ལ་ཁར་གང་ལ་ན་བཟང་བན་པ་་མ་ར་ཡོདཔ་མ་གཏོགས།

གང་ལ་

བན་པ་་མ་ར་་མཚན་འ་ན་འག་ར་་་ན། ས་ོས་གཞན་་ཡབ་འ་
དར་ོང་དཔོན་བསམ་བ་ན་ར་བཤདཔ་མས། ཨ་ཐང་ས་མོ ་་གས་པ་འ་ཨ་ས་
བན་པ་ར་་འ་ནམ་ད་་འག་ལ་གས་པ་་ཁར་ག་་ོད་་ག་ན་པས།
གམ་པ་ཨ་ས་དར་དཔོན་ར་་་ཡང་་རོ་་དར་དཔོ ན་་གང་་ག་་་ག་
ན་པས། བ་པ་ཨང་ས་་ན་ར་་འ་ནམ་དང་། ་པ་ཨ་ས་མགར་སཔ་ར་
ང་་མ་་ས་ོ་་ར་་འ་འག་ལ་གམ་པ་ག་་ོད་་ག་ནམ་མ་ཚད་
འག་ལ་གམ་པ་གས་གཏད་ས་ག་འབད་་འ་ས་ལོ ག ་ལ་མ་འག་ལ་
གམ་པ་ས་གསོལ་རས་དང་འཝ་ག་་ མགར་སཔ་་་གནས་དང་ ་ན་པ་་
གནས་འལ་་ དཔོན་གས་ལམ་མ་་གནས་ཡང་གནང་ཡོདཔ་མས། (ང་ས་བ་བ་
ན་མགར་སཔ་དང་་ནཔ་ར་བ་་གནས་འ་ར་བཏང་་ོང་དཔོན་ར་བ་་འ་
ནམ་འོང་་མས། ག་་འབད་ར་བ་ན་ འག་ལ་གམ་པ་བས་ལས་ོང་དཔོན་
ར་བ་ང་་གནས་བར་་་་བཞག་བཞགཔ་ནམ་འོང་་མས་ར་མནོཝ་མས།) ཨ་
ས་མགར་སཔ་ར་བ་ང་འ། ་ས་ོ་་ས་གནས་ཚང་བ་་ག་ཡོད་པ་ལ་

ལས། དང་པ། མ་ཐང་བསམ་གཏན་ང་ལས་དང་། གས་པ། འ་ཨ་ཐང་་གངས་ལས་
ན་པས། གནས་ཚང་གམ་པ། འ་་ན་ཁ་ནོར་་ང་ལས་ཨམ་ས་རབ་དཔལ་མོ་དང་
ཨམ་ལ་དཀར་ར་ཨམ་་གས་འཚོལ་ཡོདཔ་ད་ ཨམ་ས་རབ་་དཔལམོ་འ་ཨ་མོ་
དང་ཨམ་ལ་དཀར་འ་མོ་ན་པས། ཨམ་་གས་པ་ཨམ་ལ་དཀར་ལས་་ག་ད་
ང་། ཨམ་་དང་པམ་ཨམ་ས་རབ་དཔལ་མོ་་སངས་ས་ས་ན་དང་དམ་ས་ར་
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་མོ་གས་ཡོདཔ་ན་པས། ཨ་ཐང་ས་མོ ་ས་གས་པ་ཨ་ས་བན་པ་ལས་ཨ་
ཐང་པ་དབང་འས་ར་་ན་བད་པ་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་དང་། ཨཔ་དབང་འས་ལས།
མོ་གས་་དང་བཟངམོ། ས་ན། སངས་ས་་མོ། ད་དྷ། ཀ་ ས་ན། ར་

ང་ག་ཡོདཔ་ན་པས། ས་མོ ་སམོ་་ན་ལས། ཨམ་བ་ཏམ། ཨམ་བ་ཏམ་་
ཚ་བོ་འ་ད་ོ་ཨ་ཐང་་གས་ཁ་་ོད་་ཨཔ་དབང་ག་ན་པས།
ཨ་ཐང་ས་མོ ་ས་དང་པ། ཨ་ས་་མཚོ་་མོ་གམ་ཡོདཔ་མས། ་ཡང་ོམ ་ཤོས་
མ་ལ་ལམ་དང

བར་ན་རམ་བ་ན་དཔལ་མོ། ང་ཤ ོས་སངས་ས་ས་ན་

གམ་ན་པས། སངས་ས་ས་ན་་མོ་ཨམ་ལས་འོ་དབངམོ་ནམ་ད། མོ་་ཚ་
དནམ་ར་པ་དང་། ་་འོག་ལས་མ་ལ་བཟང་མོ་དང་། ང་ཤ ོས་ར་བ་ན་བཟང་མོ་
ར་་འ་ན་པས། ཨ་ས་་མཚོ་་མོ་བ་ན་དཔལམོ་ལས་ཨམ་ག་འན་ནམ་
ད། ཨམ་ག་འན་དང་ཨཔ་མ་ལ་། ཨ་་་ཡོད་ས་ལས་ོམ ་ཤོས་ར། ད་ོ་ཨ་ཐང་
་ཡོད་་ཨཔ་དབང་ག་་ཨ་མོ་འ་མ་ཐང་་མ་དན་པ་ལ་་་གསང་མ་
ག་ོ་ལ་མ་ར་་འ་ནམ་ད། ་་འོག་ལས་ར། ཨཔ་དབང་ག། ་ལས་ོབས་
ས། དབང་ག་་མོ་དང་དབང་ག་ལ་མ་་ན་པས། ཨ་ས་་མཚོ་་མོ་མ་
ལ་ལ་མ་ལས་ཨ་ཐང་ད་འོ ག ་་པོ ་ བསཔ་དཔལ་འོ ར་ར་་འ་ནམ་
ད། དཔལ་འོར་དང་ཨམ་ལ་དཀར་ས་ན་གས་ལས་མོ་བ་ད་ས་ན་ར་་
གག་དང་། མཚོ་ས་དང་འན་ལས་ར་་གས་ཡོདཔ་ན་པས། ་་གང་བད་

གར་་ང་བ་བམ་་ཡ་མཚན་་ཏོག་ཏོ་་ད་ོ ་བར་ན་ཡང་མ་ཉམས་པར་གསལ་
ལ་་་མཇལ་སར་ཡོདཔ་ལས། གས་་འ་ནང་་་་ཡང་དཔའ་མ་བད་་ཡོད་
ར་ གས་ཁ་ས་ཤོས་་ས་བཤདཔ་ན་པས། ཨ་ཐང་ས་མོ ་གམ་ང་་ཨ་ཐང་
་གས་ཚན་གམ་ཡོད་པ་ནང་ལས་ལོ་ཕོག་ཁ་ར་་འ་ཁར་ཆགས་ཡོདཔ་ད་ས་གནས་
་ང་འབད་བ་ན་ད་གས་ན་ར་སར་ན་པས། ད་གས་ན་ར་བ་ད་་་ཡང་
གཙོ་བོ་གས་མ་ང་ང་གསང་གས་ས་ང་ལས་གས་མག་ཨ་ཐང་་བསཝ་ད།
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ང་བཅས་ར་འག་ན་པ་ཁ་ད་ལས་མ་་ོད་དང་། མག་་ད་ར་བ་ོལ་ཡོད་
དོ་བམ། གས་་ད་་ཆགས་་ཡོདཔ་ལས་ད་གས་ན་ར་དར་བ་འ་ཡོདཔ་
བམ་ག་་མཐོང་མས་ར་་་ན། ད་གས་ནང་་ས་མོ ་གང་བད་བདག་

འན་འབད་་གཙོ་བོ་ འ་ཨམ་ག་འན་དང་ཨཔ་མ་ལ་གས་་་ག་་ཤ་ཡོད་
པ་ལ་ལས་ཨཔ་དབང་ག་འ་ནམ་ད། ་ས་ན་གས་ཁ་་འབད་་ོ ད་་
ག་ན་པས། ན་ང་་ཡང་གན་་ཁ་ལས་འཚོ ལ ་ཡོ ད པ་ལས་མ་ནང་་འལ་

འལ་ངམ་ག་ལས་ོད་་གས་ང་། ་ར་ཨ་ཞང་ཨཔ་ག་ོ་ས་ནམ་གག་
ཡང་མ་ཆད་པར་ོ ་པ་ཡོན་ཆབ་གཙང་མ་མད་པ་དང་་་མར་་མད་པ་་ལ་དང་
ལ་བན་་ཡོད་ར་ཨཔ་ག་ོ་ས་བཤདཔ་ན་པས།
༦༽ གས་བད་འན་་་ཕ་མ་ནང་་ཞབས་ང་་་ཆས་་ཡོད་པ་ར།
ད་ོ་ན་ཚོད་་ང་་ཨ་ཐང་པ་་་ས་གང་བད་འན་་་་་མཐོང་དང་ས་
བར་བད་་ཡོདཔ་ན་པས། ་ཡང་ག་བ་ར་བ་ན་གང་བད་འན་་་་མ་
ནང་བཀའ་ན་ཅན་་བདག་ད་མ་ཞབས་ང་འགས་ད་ནོར་་མག་ས་གནང་་
ཡོད་པ་་ར་་་ཆས་་དས་་་མཇལ་་ཡོད་་འ་ས་ན་ར་གས་ཁ་་་
ས་ཤོས་་ས་བཤདཔ་མ་ཚད། གས་ཁར་ོད་་་ས་་བཟང་ས་བཟང་་བས་
ན་བས་ཅན་་ནང་ན་་མཇལ་ཁ་། ོན་ལམ་་བཏབ་་འ་་ཡོད་ར་བཤད་་

འག། ་མ་ཚད་གས་་འ་ནང་་གས་་གཞན་་་ནང་བམ་་མ་འར་ལམ་
དང་ང་སང་ཡར་ས་་འར་བ་་་གས་་ད་་འབད་ང་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་
ད་ཏོང་ཏོ་་ོད་་ཡོད་་འ་མ་འགས་ད་ནོར་་མག་ཞལ་དས་་བགས་པ་
བས་ན་བས་ཅན་་ས་ོགས་་ག་་་ཤ་གནངམ་མ་ཚད། གས་ོན་ཡང་ག་་
ག་ག་གནང་པ་ལས་བན་ན་པས་ར་གས་ཁ་ན་ཤོས་་ས་བཤདཔ་ན་པས།
མ་ན་པོ་་་ར་ཞལ་དས་་བགས་པ་བས་གས་ོན་་་གས་་གནང་་
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ན་ས་བས་གནངམ་ལས་ན་པོ་་་ར་དང་ད་བ་ད་པ་ག་མད་་ན་ད་པར་
ཅན་་རང་ཅག་གས་མ་་བདོ ་མས་ཅན་་ས་མཇལ་བ་ཙམ་ས་ངན་སོ ང་་་
བཀག་་ཐར་པ་ས་བོན་ད་་་གས་པ་ཡ་མཚན་ཅན་་ནང་ན་་ཤ་ཡོད་པ་ལ་

ལས། ད་ོ་ང་བཅས་ར་ས་མཇལ་ལ་་ར་པ་་ཆས་ཡང་གམ་ཆ་དང་། ་བོད།
བས་ཆ། ག་ས། ག་རོལ། ཞབས་མ་་ན་པས། ་ཆས་་ད་ོ ་བར་ན་ཡང་
གནོད་ན་དང་ཉམས་ཆག་་ག་་ཡང་མ་གས་པར་མ་ཚད། ན་བས་ཡང་ཉམས་མ་
བག་པར་ར་ག་ནམ་་ར་བདག་འན་འབད་། དད་ཅན་་་ར་ཕོ་ མོ་ ཡོང ས་་
མཇལ་ཁ་གནང་དང་གནང་བན་པར་ཡོད་ང་། ད་ས་ནངས་པ་འལ་གས་་ཐོག་ལས་
པར་འ་་རོགས་་བཏབ་མ་བག་པར་བཞག་ཡོདཔ་ལས། འར་པར་བགས་མ་གས་
་འ་་མན་ན་ཡོངས་ས་གས་་བཟོད་པ་བས་གནང་་་ན།
༧༽ གས་་་ས་མ་དང་་གང་བད་་དད་དམ་འར་བ་ད་པ་ཡོད་པ་ར།
མ་་་ས་གས་་དང་ང་པ་་་གས་ོལ་་ར་བ་ོལ་ཡོད་དོ་བམ་་དབང་
འས་ོང་ཁག་ཨ་ཐང་ད་འོག་འ་ནང་་ཡང་གས་ོལ་ག་ག་་ཡོདཔ་ོ་ར་བ་ན།
་མ་ཕམ་བཟང་པོ ་ ་་བས་འབད་ོ ལ་ཡོད་པ་ལམ་གས་བཟང་པོ ་ ་ལ་མ་་
བད་་ས་འབད་ོལ་དར་་ཡོད་པ་གས་་ག་ནམ་ལས། དང་པ་རཝ་ད་མ་
འགས་ད་ནོར་་འ་ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་ནང་་བཀའ་ན་མངས་པ་ད་པ་མ་

ཞབས་ང་ངག་དབང་མ་ལ་་ལ་་ག་ནམ་མ་ཚད། མས་ཅན་་མས་པ་དང་
བ་བ་དཔག་་ད་པ་བད་་འ་དོན་མཛད་་ག་འབདཝ་ལས། གས་ཁ་་ངམ་
ག་ས་མ་བདོ་བར་ལ་ཁབ་མཐའ་དས་ད་པ་་ར་ས་དད་དམ་འར་བ་ད་པ་
ཡོད་པ་ཐོག ང་་གང་བད་འན་་་་ཡང་དད་དམ་འར་བ་ད་པ་ཡོདཔ་ལས་
བན། ་མ་ན་བས་ས་ད་ོ ་བར་ན་ཡང་གས་་འ་ནང་ནད་ཡམས་་་ལ་
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སོགས་པ་ག་་ཡང་མ་ང་བར་ཡོད་ར་གང་བད་འན་་ག་ན་་ཨ་ཐང་ད་འོག་་
པོ་བསཔ་དཔལ་འོར་ས་བཤདཔ་ན་པས།
༨༽ ད་ོ་་བར་ན་ཡང་ཞབས་ང་་་མད་འམ་་་བང་ོལ་ཡོད་པ་ར།
ས་ས་དལ་་ཐོགས་ད་ས། མ་ཐོས་་་ནོར་འ་འཐོབ་ར་ང་། །ད་པ་
དཔལ་འོར་ང་པོ་ད་གགས་ནས། །ར་གངས་དོ་བམ་། མ་ན་པོ་་མག་་
མ་ཐོས་་ལོངས་ོད་དང་མཉམ་པ་་ནོར་ལོངས་ོད་ཡོད་་་ང་པོ་དཔ་ནམ་

མནམ་ལས། ་ནོར་ལོངས་ོད་ལ་འ་ཙམ་་ཡང་ཆགས་པ་དང་ན་པ་ན་གད་ན་
པ་ས་་ག་འབད་་འ་ས་་ར་མ་བགས་པ་ལ་། ་མད་འམ་་སོགས་
་དོན་་མད་ག་ལ་སོགས་པ་ག་་ཡང་བ་གནང་གནངམ་ད་་འབད་ང་། ཨ་ཐང་
སམོ་མཁའ་འ་ན་ན་མཚོ་མོ་མོ་ར་ག་པོ ་བད་པ་འབདཝ་ལས། ཞབས་ང་ན་པོ་
་འགས་ད་ནོར་་་མད་ན་ར་དགས་བསལ་་བང་་ད་ང་། ལོ་ར་
བན་་འག་་བ་གས་པ་ས་ད་དང་བ་ཐམ་་མོ་ར་གམ་ང་ནང་་་ན་
ངས་གས་གཏང་་འ་གཙོ་བོར་་མ་་མད་་དགས་་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ན་ར་
ད་ོ ་བད་པ་འན་་་ས་བཤདཔ་ན་པས། ་་ནམ་དང་པ་ནང་མ་་ར་ས་
བན་པ་ས་ང་ང་མ་་་ཚོགས་འར་་་གས་་གནང་པ་ས་མ་ཚད། ཞབས་
ང་མག་ཞལ་དས་་་བགས་པ་བས་ལས་ར་བན་ོལ་ཡོད་པ་་ལོག་་ས་
ང་ག་ན་་ལ་ན་ན་་བཟང་པོ་་ཡང་གསོལ་ཁ་ས་ང་སཔ་་ལ་་ནམ་
དང་པོ ་་་མག་བཝ་ན་པས། ་ལས་་་ནམ་གས་པ་ས་བ་ཐམ་་་མ་
དངས་པ་འས་པ་དལ་འར་་་ཚོགས་ཞལ་་། ཚོགས་འར་་་བ་་གས་
ཤོམ་་བབས་ཚར་བ་ལ་། གས་་་ར་འབོ་་མད་ན་གནང་ོལ་ཡོད་་འ་

ཡང་གས་་འ་ནང་་ལམ་གས་ག་་ར་་ཡོདཔ་ན་པས། ་ཡན་ཆད་ས་ཨ་
ཐང་་འངས་ཡོད་པ་ཞབས་ང་འགས་ད་ནོར་་སམོ་ན་ན་མཚོ་མོ་་བད་པ་
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ད་ོ་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པ་ར་ལས་ས་ཤོས་དང་མཁས་པ་་ས་བཤད་་ཡོད་་་
རགས་ཙམ་ག་་བཤད་ཚརཝ་ན།
༩༽ མག་ང་།
ར་ས་པ། ད་་གག་ན་བད་འམས་ོ་་།

།་ང་གར་་ན་ལས་

མཁའ་འ་བས། །རང་ཅག་ས་ོས་དཔོག་པར་མ་ས་ང་། །དམ་པ་གས་བཤད་བད་
བ་་མཚོ་ལས། །བས་ནས་རང་ོར་འཆར་བ་གང་ན་པ། །མ་དོད་ག་པ་ལ་

ོགས་མཁས་པ་མན། །ས་པ་མ་དཀར་ད་བ་་ཆར་ས། །འཛམ་ང་ལ་་
ན་དང་ད་པར་། །རང་་ན་ངས་ད་པ་ང་འ་། །ཕན་བ་འང་གནས་
ལ་བན་ན་པོ་། །་འན་ས་་་་ན་བན་ནས། །ལ་ོན་འབངས་གམ་
བལ་པ་མ་ོང་བར། །གས་མན་དམ་ག་འལ་ད་བན་པར་ཤོག །ག་པར་རང་
་ལམ་ོལ་མཐོ་ོབ་འ། །་ནང་ག་པ་གང་་་མཚོ་ལ། །ཐོས་བསམ་མ་པ་
ཡོན་ཏན་དར་མཚོ་ར། །འལ་ནས་བལ་པ་ན་་གནས་པརཤོག །ས་པ་འང་ོ་
དམན་དན་མག་་ང་རང་ས་ག་་ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་ར་ོབ་ོན་འབད་
ཞོར་་གཤམ་གསལ་ག་ཆ་དང་་མ་་་ངས་གགས་་ས་་་་ནོར་འལ་ང་
ད་་ནམ་ལས། མན་ན་ོ་ག་བོར་གནས་པ་ཡོངས་ས་ན་ཆ་ག་་ར་གགས་་
འབད་ང་།

ནོར་བས་་བཀའ་ོབ་ག་པོར་གནང་་བཀའ་ན་བང་ར་་་དང་

གག་ཁར་ག་་ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་མདོ་ན་ས་ད་གཙོས་པ་བ་འཚོལ་
་ཚན་ནང་ག་་གནང་་་ས་བ་འཚོ ལ ་འབད་་་བས་དང་ན་དག་མཛད་
གནང་་འ་།

བསམ་ལ་ལས་འདས་པ་བཀའ་ན་དགའ་ཚོ ར་ཡོ ད་ར་་་

ན། དའོ།། དའོ།།
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བ་ན་ད་ཆ་ཐོ།
ཨང

ད་ཆ་ཐོ།

མཛད་པ་པོ།

དཔར་ན་པ་དང་དཔར་བན་ལོ།

༡

ག་པ ་འ ན་པ་ རང་ད་་ལ ་

ཞབས་ང་འགས་ད་ནོར་་རང་

འ་་ར་ལས་མ་ཐོབ།

གསལ་བར་བད་པ་གཏམ་ཐར་
འདོད་ད་་གང་ལ་ས་་བ།

ད་ས་མཛད།

༢

ོ་འག་ས་འང་ོ་གསར་་ན།

མཁས་དབང་ད་འན་ན་ན།

་མ་་ད་ན་ཁང་ནས་

༣

དཔལ་འག་པ་ན་པོ་་ཞབས་ང་

ོ ང ་ཁ་ང་ན་ཚོ ག ས་་ང་ན་

ོ ང ་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོ ག ས་

༤

ངག་དབང་མ་ལ་་མ་ཐར།
འག་དཀར་པོ།

སངས་ས་ོ་།

དཔར་་བན་པ།

ནས་༡༩༩༩ ལོར་དཔར་་བན་
པ།

ོབ་དཔོན་གནག་མདོག

དཔར་ན་པ།
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༥

གདན་ས་གསང་ན་ས་འར་་
ན་དང་ད་་གནས་ངས་བད་པ་

ོབ་ག་འན་དབང་ག།

དཔར་བན་ལོ། ༢༠༠༣།

ོབ་དཔོན་པ་ལ།

དཔར་ན་པ།

ད་དགའ་པོ ་ཚལ་་ོ ས ་གར་
གཞོན་་དགའ་བ་རོལ་ད།
༦

འག་་ལ་རབས་གསལ་བ་ན་
།

ཡབ་ ོ ན་ོ ་་ོགས་བད་དབང་
༧

པོ ་ག་དང་་འན།

Indraprastha Press
(CBT) New Delhi.

ལ་བན་་དབང་ཨ་་ོ་་དབང་
མོ།

དཔར་བན་ལོ་༡༩༩༩། དཔར་
ན་པ།

Rakesh

New Delhi

Press,

༨

ོས་རབས་གསལ་བ་་ལོང་།

མ་གསང་གས།

་ལོ་༡༩༨༣

དཔར་བན་ལོ། ༡༩༨༣། དཔར་

༩

དཔལ་ང་ང་གསང་གས་ས་ང་

ང་ང་བཤད་་ོ མ ་ག་ན་

་མ་་ཁང་ནས་དཔར་་

་གདན་རབས་ནོར་་ང་བ།

བམས་པ།

ཚོགས།

ས་བན་འབད་ས་་མ་་མཚན།

༡) ཨ་ཐང་ས་མོ ་གང་བད་འན་་ཨཔ་དབང་ག།

༢) གང་བད་འན་་ཨ་ཐང་ད་འོག་་པོ་བསཔ་དཔལ་འོར།
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ག་་པ་་གཞས་ར་ལས་འ་ོམ་ོ་གསར་དས་པ་་མ།

ོབ་དཔོན་ས་རབ་བན་འན།

་ོད།
༉ ར་འཛམ་ང་ལ་ཡོངས་་ལ་ཁབ་་ནང་ག་ད་་ོབ་དཔོན་མཁས་པ་་ས་
རང་རང་སོ་ སོ ་ས་དང་ལམ་ོལ་ལ་རབས་ལ་སོག ས་པ་མས་གས་དང་བན་་
གཞས་་་ཡང་བམས་གནང་ཡོད་དོ་བམ་འག་་ཡང་ང་ོགས་དང་དས་ོགས་སོ་
སོ་ལས་ཕར་་གཞས་ཁག་སོ་སོ་དར་བ་འ་་ཡོདཔ་ན། ་བམ་་ང་གསར་ོང་
ཁག་ག་ང་ད་འོག་ག་་གས་་ནང་ཡང་དང་་ཕ་མ་་བང་ལས་རང་་གཞས་

གདངས་ངམོ་(གང་)་ཡོ ངས་གས་་བ་ོལ་ན་དར་ཡོད་ང་བར་བས་ག་
ལས་་་ས་འལ་ག་་འར་བ་དང་བན་མང་་བ་ག་བན་ནང་ཐོན་་་ལ་
་་གཞས་་་ོ་བ་བད་ས་མཐོངམ་ལས་ད་ས་དགས་བསལ་ས་ག་་པ་་
གཞས་ར་ལས་འ་ད་་་ཡང་་མ་ལས་བ་ོལ ་ཡོད་ང་ད་ས་ནངས་པར་གནམ་
ད་ས་ད་ཡོངས་གས་་ད་་་གཞས་་ལ་་ག་་བང་ལ་་ག་ག་བན་
བཟོ་ཐོག་ལས་མ་འོངས་་ད་་་་་ན་མ་ཉམས་པར་བཞག་ཐབས་་དོན་་དགས་
་འ་འཝ་ན་ར་་་ན།
ར་་གཞས་་་དོན།
གས་ར་་ད་ལས་ཏ་ར་བ་་འ་་་་འགཔ་ན་པས། ་ར་བ་་དོན་
་ཡང་བཤད་མཛོད་ད་བན་ནོར་་ལས། ན་ངག་་་མཛོད་་།། ང་བ་ག་པ་
བན་བས་།།15 ར་གངས་པ་དོན་་ཡང་རང་སོ་སོ ་་བར་ད་་གདངས་དངས་
ཧན་ཏོང་ཏོ་་་བ་ངག་་་འ་་་དང་། ་མཛོད་ར་་འ་རང་སོ་སོ ་མས་་
ག་པ་ཁམས། ཡང་ན་ལ་ས་བཟོ་བ་ག་ཚོགས་་བན་བས་་བ་ན་ར་
15
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གངས་ཡོད་པ་ཁར་འག་ན་་ཁམས་འ་ནང་འ་བ་གས་ཆགས་པ་ནམ་ས་ལས་
འ་བགས་་ན་ས་་རོལ་མོའམ་་གཞས་འ་ཡང་རང་བན་གས་ས་ང་ཡོདཔ་
་ས་ད་ན་པས།

་གཞས་་ད་བ།

ར་བཏང་ང་བཅས་འག་པ་་གཞས་་ད་བ་ན། བ་ོ ལ་་གང་། བོད་།
ག་གསར། ར་ད་བ་གམ་ཡོདཔ་ན་ང་འ་་ནང་གས་ད་བ་ན་ལ་ས་་
གནས་ངས་དང་ལ་ཁབ་ཡར་ས་་འས་དང་བན་་མཁས་པ་དང་་ོ་ག་ཅན་་་
ས་རང་རང་སོ ་སོ ་ང་ོ གས་དང་གས་ོགས་སོ་སོ་ ལས་ཕར་དར་ཡོ ད་པ་་གཞས་
ད་འབད་བ་ན། དན་གཞས། ཝང་གཞས། ་་པ་གཞས། བ་གཞས། མང་་
པ་གཞསམོ། ་ལོག་པ་གཞསམོ། ར་གཞས། ང་བལ། བས་ལ་་་གཞས།
་མང་པ་ཨ་ལོ། ་ར་པ་ཨ་་་མོ། ང་སམ་པ་་ད། ཧ་པ་ཨ་ས། ལ་གཡག་
པ་ཨ་གས། ར་ོད་པ་ྭ། ཝང་་ལོ་གས། ངས་པ་ཅ་་ལ་ོར་ངས།
མོང་ར་པ་འག་པ་གང་བད། ཤར་་ོ་ར། ོན་པ་གས་སོ ་་གཞས། ལ་
། ན་འལ་་་གཞས། བོ ད་། ་། མཛའ་། ོ་། ཆང་གཞས། ཐགས་
གཞས། མདའ་འཆམ་་་གཞས། མ་་བཤད་། གན་་ན་འལ་་་གཞས།
ད་ང་་ཚོགས་་་གཞས། བ་ས་གས་ལ་་་གཞས་ལ་སོགས་པ་མང་་བ་
ག་་མ་ལས་དར་བ་སོང་ཡོད་པ་ཁར་ལ་་ག་ད་ས་ནངས་པ་གསརཔ་བམས་་
ལཝ་ལས་འག་པ་་གཞས་མང་་བ་གཞན་ལ་ཁབ་ག་དང་ཡང་མ་འ་བ་ད་ས་
ན་མོང་མ་ན་པ་ག་ཡོདཔ་ན་མས།
་གཞས་་ཕན་ཡོན།
་གཞས་ལས་བན་གནས་བས་དང་མཐར་ག་་ཕན་ཡོན་ཡོད་གས་ཡང་་ཡང་བཤད་
མཛོད་ད་བན་ནོར་་ལས། ཇ་ཆང་འདོད་ཡོན་ལོངས་ོད་དར་མཚོ་འལ། །་མས་
མ་འབོད་པར་ང་བ་བན། །འར་ནས་དགའ་བ་འ་ང་ན་ལས་གཡོ། །འལ་ལ་
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ཉམས་དགའ་གས་་བ་་ས། །16 ར་གངས་དོ་བམ་དང་། ་བམ་་མཐར་
ག་་ཕན་ཡོན་ག་་ཡོད་མནོ་བ་ན། ད་ལས། རང་བན་མ་དག་བ་གགས་་
གགས་ལ། །་དངས་ན་པ་མད་པ་འ་ལ་བས། །ས་མས་་འགགས་ད་

པ་་བོ་ལ། །འ་བ་ན་་ོད་ལ་ཐོབ་པར་ཤོག །17 ད་ང་ད་ལས། ་་མད་པ་
་ཚོགས་ས།

།མཁའ་ོད་གནས་་འད་པར་ད།

།18

ར་གངས་ཡོདཔ་ན།

གཞན་ཡང་། རོལ་མོ ་བན་བས་ལས། དད་ན་མས་་མད་པ་དང་། །བན་པ་
མས་་འཚོ་བ་དང་།
ང

།་ན་རོལ་མོ་མཁས་ལས་

།19 ར་གངས་ཡོདཔ་ན། ས་་པན་ན་་ཞལ་ལས། ོ་ངན་གགས་ས་

ཕོ ངས་པའང་ང་།
ན།

།ཆགས་ཅན་མས་་ད་གཡོ་བ།
།གས་ངན་ནོར་དང་ལ་ཡང་།

།ཚོ ག ས་་ནང་ན་ན་ར་མས།། 20

།རོལ ་མོ ་ཆ་ལ་མཁས་ར་

ད་ང་བཤད་མཛོ ད་ད་བན་ནོ ར་་

ལས། དན་མག་མད་ས་བསོད་ནམས་ང་་འལ། །ད་་མས་ས་་་ན་
ཕོབ་ང་། །མན་པོ་མས་་དོགས་པ་་ས་ལ། །ཕོ་གཞོན་མོ་གཞོན་་་ཤན་ད་
དོ།།21 ར་ཡོདཔ་ལས་ང་བཅས་ར་་གཞས་བ་པ་བས་ང་པ་ོ ། ལག་པ་ག་
། གགས་་མན་ག་གདོང་མས་པ་དགའ་འམ་ག་ཏོ ་བ་ཐངས་་་མ་
འར་ལ་དང་མན་ཏོག་ཏོ་་འབད་བ་ན་དམོ་་་བགས་་ག་ར་ད་རང་དབང་
ད་པར་འོག་གས་པ་ཁར་གཞན་ཡང་རང་་ད་་ན་བས་ཡོད་ལ་ཡང་། ་ཡོན་
ཏན་མཐའ་ཡས་་ཞལ་ལས། ཡར་ལ་བ་མས་ས་ན་ས་ོབས། །་དམ་་ཚོགས་

མས་ས་དས་བ་ར། །ག་འན་མཁའ་འ་མས་་གས་དམ་ང་། །ས་ང་
མས་ས་བར་ཆད་ལ་ས་མནན། །ལ་འོར་པ་མས་་ཉམས་ཆག་ང་། །མག་
16

བཤད་མཛོད་ད་བན་ནོར་་ནང་་གངས་ག་ར་

17

་བ་ོ་གསར་ལམ་ོན། ཤོག་ངས་༡༤༦ ནང་གསལ།

ད་ནང་ལས་ན་ར་

་བ་ོ་གསར་ལམ་ོན། ཤོག་ངས་༡༤༦ ནང་གསལ།

18

ད་ནང་ལས་ན་ར་

་བ་ོ་གསར་ལམ་ོན། ཤོག་ངས་༢༤༨ ནང་གསལ།

19

རོལ་མ་བན་བས་ནང་ལས་ན་ར་

20

ས་་པན་ན་་ཞལ་ལས་ན་ར་ ་བ་ོ་གསར་ལམ་ོན། ཤོག་ངས་༣༥ ནང་གསལ།

21

བཤད་མཛོད་ད་བན་ནོར་་ལས་ན་ར་ ་བ་ོ་གསར་ལམ་ོན། ཤོག་ངས་༡༤༥ ནང་གསལ།

་བ་ོ་གསར་ལམ་ོན། ཤོག་ངས་༣༤ ནང་གསལ།
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དང་ན་མོང་་དས་བ་འང་།

།གར་ད་ས་ོགས་བ་ས་བ་གས་ན།

གར་ན་བས་་ནོར་ལོངས་ོ ད་ས།

།ས་

།གདོན་བགས་གག་པ་ཅན་ས་གནོད་་

ས། །ཆར་་ས་འབས་ལོ་གས་ག་གས་ང

།ནད་ཡམ་ན་ཆད་ས་་འག་པ་

། །མཚོན་་བལ་པ་ཉམས་བ་བ་ཡོན་ཏན་ས། །ན་ང་དགའ་བ་དཔལ་ལ་ོད་
པ་འོ།།22 རཝ་ལ་སོགས་པ་ཕན་པ་བསམ་ས་་བ་པ་ཡོདཔ་ན་པས།
ར་འག་ནང་་གཞས་དར་ལ།
འག་ཙན་དན་བད་པ་ལ་ཁབ་ར་་ང་ནགས་ཚལ་ས་ག་པ་ལ་ཁབ་འ་་ལོ་
ོང་ག་་ང་ལས་རང་དབང་རང་བཙན་ཡོད་པ་ལ་ཁབ་འ་ནང་པ་སངས་ས་་བན་
པ་དར་བ་ཡོདཔ་མ་ཚད། འ་ནང་སངས་ས་གས་པ་ོབ་དཔོན་ན་པོ་ ོན་་་ན་པོ་
་མག་ས་ལ་ཁབ་མཐའ་དས་ད་པར་ཞབས་ས་བཅགས་་འ་ན་་བལཝ་མ་
ཚད། གསང་གས་ོ་་ག་པ་བན་པ་བགས་་ལ་ཁབ་འ་ས་ལ་ཟངས་མདོག་
དཔལ་་གས་པ་་ན་ས་བབས་གནང་ག། འ་བམ་་་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པ་་
ལ་འབད། ཁམས་གམ་ས་་ལཔོ་མ་ན་ངག་དབང་མ་ལ་མག་འག་་ོན་
པ་འོན་ལམ་ཁར། ་་ས་དགའ་བ་་ལ་་གཞས་ག་ཡང་། ཤར་་ལས་་
གགས་ནམ་ཡང་ཤ ར། །ད་ས་ཤར་བ་་གགས་ས་ོ་བས། །བོད་ཡས་ལས་མཚན་
ན་་མ་ནམ་ཡང་ོན ། །ད་ས་ོ ན་པ་མཚན་ན་ན་བས་།
དང་། དཔལ་འག་པ་ངག་དབང་མ་ལ་འ།
འངས།

།ལ་སོ ག ས་པ་

།་འངས་པ་གངས་ཅན་བོ ད་་

།བོད་བསམ་ོར་གས་་བཏངམ་ན་པར།

།ོ ་ལཝ་དང་ན་་་་

 །ར་བ་་གཞས་་མདཔ་དང་བཅས་པ་གསོལ་ཇ་ཟས་་འོ་ཞོ་་ས་མད་པ་
ལཝ་ལས་ར་གཞས་ག་འ་ས་ཐོག་ངས་་དན་གཞས་་་་་་འ་ཡང་འ་
་ལས་ར་དར་བ་ང་ག ་མ་ཚད་ཞབས་ང་མག་ས་བ་ཁབ་་ང་ོགས་སོ་སོ་
ལས་ཕར་ཞབས་ས་བཅགས། འ་དང་བན་པ་ལ་ཁབ་་་ར་་ར་ཕོ་མོ་ཡོངས་
22

་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ས་ཞལ་ལས་ན་ར་ ་བ་ོ་གསར་ལམ་ོན། ཤོག་ངས་༡༢༥ དང་༡༢༦ ནང་གསལ།
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ས་་མད་པ་ལཝ་ལས་ལ་ཁབ་ནང་་དང་གཞས་ར་བ་ཐ་ད་འ་ ་མ་ལས་
ཡོད་་འབད་ང་ཡོངས་གས་་ཞབས་ང་ོན་པ་ལ་ལས་དར་བ་ོམ་སོང་ཡོདཔ་
ན།

འ་བམ་་ང་ོགས་སོ་སོ ་ནང་དར་བ་ཡོད་པ་

དར་ན་མ་་་ཝང་

གཞས། ་རོ་་་པ་གཞས། མགར་ས་དན་གཞས། ་ལོག་པ་གཞསམོ་དང་ ་

ར་པ་ཨ་་་མོ་་བམ་་ཡོངས་གས་་ང་གསར་པ་བ་གཞས་ར་་འ་ང་
གསར་ོང་ཁག་ལས་བཝ་ད་བ་ཁ་ག་ཡོད་པ་བ་པ་ད་འོག་ ས་གས་ཚན་་
་ས་ཤོས་མཁས་པ་་ས་བམས་ག་འབད་་གཞས་དཔོན་དང་པ་ ་ང་འག་ལ་
ས་འབད་་ར་གས་ཚན་ནང་ཡང་་བོན་དང་དགའ་ོན་ན་འལ་་་བས་་བ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལས་ང་གསར་ོང་ནང་ས་བ་ལ་སོགས་པ་མཛད་ ་ན་འལ་
་་བས་གཞས་འ་ད་ཅན་ང་ཅན་ག་་བ་ོལ་བགས་ག ་ལས་ར་ང་
གསར་དཔོན་ོབ་མ་ོན་་ས་་ཉམས་ང་འལ་བཏང་པ་ཁར་ ག་པར་ང་གསར་
དཔོན་ོབ་འགས་ད་མ་ལ་དང་འག་བད་འན་་ལ་པོ་མ་ོན་་་བས་་
དར་བ་དང་ཡར་ས་ང་འལ་གནང་་ད་ོ ་བར་ཡང་ང་གསར་ས་བ་བས་བ་
གཞས་དང་ ང་་་གཞསམོ་་ལས་གདངས་ངམོ་གང་་ལ་སོགས་པ་་ ད་ཅན་
ང་ཅན་ང་ཅན་ག་་ར་བ་དོ་ཡོདཔ་ན་པས། བ་ས་་གཞས་དཔོན་ཡང་། མ་
པ་བན་་དང་པ་་ང་འག་ལ། དཔལ་འོར་ལ། ོབས་ས་ལ། བསོད་ནམས།
སངས་ས་དབང་འས། ་ལས་ལ་མཚན་ལ་དང་ད་ོ་་གཞས་དཔོན་འ་ ོན་ལ་ར་་
ནམ་ད་བ་གཞས་་་ར་གས་ཡོ དཔ་ན་པས། ད་ས་ནངས་པ་ཡང་ལ་ཁབ་

ཡར་ས་འཝ་བན་་འ་བ་་བསམ་ོ ད་ཡང་མ་པར་བན་་འར་བ་དང་
བན། ང་ོགས་དང་དས་ོགས་སོ་སོ་ལས་ཕར་རང་སོ ་ས་དང་ལམ་ོལ་་མས་
གས་དང་བན་པ་ཡོངས་གས་་་གཞས།

གང་།

བོད་།

ག་གསར།

གཞས། གཞསམོ། ལ་སོགས་པ་བ་འཚོལ་པ་་ས་་མ་བད་་ད་པ་ག་་་
བ་ནང་ན་ས་བཏབ་ལ་་ག་འལ་ཐོག་ལས་པར་བཏབ་་མ་འོངས་་ད་་་དོན་
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་དགས་་བདག་འན་འཐབ་ཐངས་་བ་བ་ན་ འག་ལ་ཁབ་འ་་གཞས་ས་
ག་པ་ལ་ཁབ་ག་་འར་་་མ་པ་མན་་ོ་བ་བང་ཡོདཔ་ན།
ང་གསར་ོང་ནང་ས་དང་བན་པ་ཞབས་ོ་བ་ཐངས་་འར་བ།
འག་་༡༡ པ་ས་༨ ལས་༡༢ ན་ན་ངས་༥ ་ང་ར་བཏང་ཡོངས་གས་་
ང་གསར་པ་གཞསམོ་ར་གདངས་ངམོ་གང་་དང་གཞསམོ་་ང་གསར་ས་འར་
རབ་བན་་ོང་ན་ནང་་ས་བ་ོལ་བགས་གནང་པ་བས་ལས་རང་ང་གསར་
ོང་་་འདབས་་གས་ཚན་དཔོན་བསཔ་་ས་བ་ོ ལ་ཡོ དཔ་ན་མས། ་་
ལ་ལས་ལོ་ར་ས་བ་གནང་སར་ད་འོག་༥ ནང་་གས་ཚན་ར་བ་་བ་ད་
པ་ོལ་འ་ཡང་་ར་་་་ཚབ་་ས་ཉན་ས་པོ་དང་་་་འཛོམས་ཐོག་ལས་
བགས་གནང་ག ་བང་ཞབས་་བ་་་ས་རང་ར་སོ་སོ ་ན་ཆས་འབག་ད་
པ་ཁར་བཟའ་འང་་གས་་ཡང་དོས་བམས་འབག་དཔ་མ་ཚད་ོང་་དཔོན་ཁག་

་དོ ན་་ཡང་འཛརཝ་དོས ་་འབག་འ་དོ་ཡོ དཔ་ན་པས། གང་ལས་འཐོབ་ལམ་་
མ་པ་་དགས་བསལ་ག་་ཡང་དཔ་ན་ང་ལས་མ་མག་བཝ་ད་དཔོན་ཁག་་
་་མན་་ག་དབང་་བར་འ་བ་བས་དཔོ ན་ཁག་་ས་གསོལ་རས་གནང་་
ངམ་གག་ན་མས། ་་གས་ཚན་ར་བ་་བཞག་ད་་ཡང་་་ས་ཞབས་
་བ་་་ོ་ བ་གནམ་ད་ས་ད་ག་ན་་དཔ་ལས་བན་གས་ཚན་ནང་ལ་
བམ་ག་་ོལ་བགས་ག ལ་ལས་་ལོ་༢༠༠༠ ་ག་ལས་་གཞས་་་ཉམས་
ང་འལ་གཏང་ཐབས་་དགས་་གས་ཚན་ར་བ་ན་པར་ང་གསར་ོང་ཁག་ནང་
་བ་ས་ད་འོག ག་ང་ད་འོག ར་ག་ད་འོག ང་་ས་ད་འོག ང་
མལ་ད་འོ ག་ར་་ཡོ ད་ས་ལས་ད་འོག་་ར་བ་་བ་ོལ་བགས་གནང་པ་
ལ་ལས་གང་ལས་ཡང་འཐོབ་ལམ་ང་་་ཡོདཔ་་བཟོ་གནང་ག། ་ལོ་༢༠༠༥ ་
ག་ལས་འ་བགས་་ཞབས་་བ་་་དོན་་གང་ལས་་་གམ་་ལ་ཡོངས་
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ལས་་་ཆ་་ས་འཐོབ་ལམ་བགས་གནང་པ་ལས་ར་ད་ས་ནངས་པ་ཡང་ས་བ་
བས་ད་འོ ག ་ར་བ་་གཞསམོ ་ དང་གང་་བ་ས་གཞས་་མ་གཏོ ག ས་ར་
རམ་དང་ག་གསར་་བ་ོལ་དཔ་ན་པས།

གཞས་དཔོན་དང་་དཔོནམོ་ར་བ་དོན།

་དཔོནམོ ་ར་་འ་ཞབས་་འ་འད་། མཁས་གས་ཡོད་།23 ར་བད་་
ཡོད་ང་། བ་ོལ་གག་ལས་འབད་བ་ན། ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་འ་ནང་གཞས་དང་
གཞསམོ། ་དང་ཝ་ཝ། ཞབས་་གདངས་མནརམོ་དང་ར་རམ་འ་་ས་དང་་ལས་
རང་གས་ོགས་སོ་སོ ་ལམ་གས་དང་བན་ལག་ན་དང་དར་བ་འ་་ཡོདཔ་ན་
ས་མན། གཞས་དང་ཞབས་་་གགས་་མ་འར་དང་ལག་པ་ག་་ར་་
འབ་ོལ་ཡོདཔ་བན་་གཞས་་བས་་་འད་་འ་་གཞས་དཔོན་དང་ཞབས་
་་བས་་་དཔོནམོ་ར་བ་ཐ་ད་ཡང་དར་་འག། ཞབས་་་འད་་་་
དཔོནམོ་ར་བ་ད་་འ་ཡང་ཤ ར་ཝང་ར་གམ་་གས་ད་བམ་ག་་དང་་
ལས་ད་ོ ་བར་ན་ཡང་། གཞས་དང་གཞསམོ། ་དང་ཝ་ཝ། ཞབས་་དང་གཙང་མོ། ོ་
་དང་ཨ་ས་་་་ང་བམ་ག་་ཞབས་་་་ར་བ་ོ ལ ་ཡོ དཔ་བན་།
ཞབས་་་་དཔོན་བམ་ག་་འ་འད་པ་ལས་བན་་དཔོན་དང་ འ་་བདག་
་ མ་རཝ་ལས་ ་དཔོན་མ་ན་ང་ ོང་ཁ་ནང་ང་མཐའ་ཡར་ཚག་ད་པར་ར་་
གཔ་ད་དང་འཝ་ད་་མོ་ར་བད་་འཐོན་་འ་ས་་དཔོནམོ་ར་བ་ན་པས།

་དཔོནམོ་ར་་འ་དང་་འབད་བ་ན། ་་འ་ག་་ཡོན་ཏན་བ་་གནམ་ད་ས་
ད་ག་དཔ་ལས་བན་་གཞས་བ་པ་བས་་ང་པ་ངས་བས་དང་། ལག་
པ་ག་་གས་ཤོམ་་ར་ས་་དང་ད་ཧན་ཏོང་ཏོ་ཡོད་།

་ག་མས་ཁར་

བཞག་གས་། ཞབས་་འད་བ་གས་་དང་་མས་ཁར་བཞག་གས་་་་
དཔོནམོ་་བ་བཞག་འབད་དོ་ཡོདཔ་ན་པས། མ་ག་་དཔོནམ་ར་་འ་རབ་་ང་
23
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པ་ན། ང་བད་བམ་་མཚན་ད་ཚང་པ་ཁར་གས་ད་བཟང་པོ་ན་་གགས་
ག་གས་ཤོམ་ཡོད་་ད་་ས་གསར་སམོ་དང་འཇའ་སམོ་་ཡོན་ཏན་དང་ན་་
གག་། ་དཔོནམོ་་བ་བཞག་འབད་གས་པ་ན་མག་ན་ར་་གཞས་འན་་

དང་་འབ་། ་ལས་་གཞས་་ངས་དག་ཏོག་ཏོ་་མན་་མཁས་མག་་ས་
བསམ་འཆར་བཤད་པ་ཁར། ང་ས་ཡང་་བམ་་ད་ས་ཚང་གས་པ་ན། ་མོ་
དངས་ཅན་མས་ན་ས་བབས་པ་གང་ཟག་ག་ནམ་་ཆ་བཞག་བད་་ར་་་
ན།
་དཔོནམོ་ཨམ་་ང་མོ ་ལོ་ས།
ང་གསར་ོང་ཁག་ ག་ང་ད་འོག་་གས་ ག་་གདང་རས་ནང་ ད་ོ་ས་ལོ་
༦༥ ལང་་ཨམ་་ང་མོ་ར་་འ་ ང་་བང་ལས་རང་ ་གཞས་གང་་དང་བོད་
་་འབ་་དང་ད་འན་་་ག་་་ོ་བ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་གཞས་འན་་དང་་
བར་་ནང་ད་ོ་བར་ན་ཡང་ོ་བ་མ་ཞན་པར་དང་འདོད་བདཔ་ན་པས། ར་བཏང་མོ་
རང་ནང་པ་དང་་པ་ས་ཡོན་ཏན་ག་་ཡང་བ་བ་ད་ང་་ག་མང་་བ་མོ་རང་ང་
་་ོདཔ་ད་མོ་ར་ཨ་པ་དང་ཞབས་་བ་་ས་ཤོས་་ས་འན་སར་གས་ཤོམ་་
ཉན་་བ་བ་ན་མས། མོ་ས་ག་ང་ད་འོག་་་དཔོན་འབད་་ཡོངས་བོམས་ལོ་
་༥ ་ང་ང་སར་ོང་ནང་ས་བ་བས་བ་ོལ་ཡོདཔ་ད་ ་འས་ཡང་་དཔོན་
་མ་དལ་༢༠ ་གཞས་རོགསཔ་་་འས་༡༠ ་ཐོབ་ཡོདཔ་ན་ང་ ད་ས་ནངས་

པ་འར་བ་དང་བན་ ས་བ་ན་ངས་་ང་་ ་དཔོནམོ་ས་ོང་ག་བ་་
(༡༥,༠༠༠) ་ས་འཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ན་པས།
་དཔོནམོ་་ང་ཐོ་དང་ལོ་ངས།
ར་བཏང་གས་ཚན་ར་བ་བས་རང་སོ ་གས་་ནང་ལས་་དཔོན་་ཡོདཔ་ན་
ང་།

འ་དང་པ་ད་འོག་ར་བ་་ོལ་བགས་པ་བས།

་གཞས་བ་་་

དཔོན་་ཡང་རང་སར་ག་མནོ་བཙག་འ་འབད་་ན་པར་ག་ང་ད་འོག་་གས་ཚན་
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ག་། ན་། གས་གསར། བ་ས་ང་ཁང་། ་ཕ། བསམ་བ་ས་ང་།
ན་དགའ་རབ་བན་ར་བོམས་གས་ཚན་བད་ཡོད་ས་ལས་་གཞས་འན་་ནང་
ད་ཧན་ཏོང་ཏོ་ག་ཡོད་ག་བ་་་ད་འོག་་པོ་དང་ོང་ཁག་ལས་འས་་ག་ཡང་
འལ་གཏོགས་འབད་་རང་སོ་སོ ་གས་ཁ་་གཞས་བ་་་ས་་གཞས་འན་་

ག་ཤོས་ག་བཙག་འ་འབད་དོ་ཡོདཔ་མས། ག་ང་ད་འོག་་་མ་ལས་ད་ོ་ན་
ཚོད་་བར་ན་ཞབས་་་དཔོནམོ་ཡང་། གས་ཚན་ར་བ་བས་ག་་ལས་ཨམ་
བསོད་ནམས་ས་ན་ས་ག་་ག། ད་འོག་ར་བ་བས་ག་་གདང་རས་ནང་
ལས་ཨམ་་ང་མོ་ས་་དཔོན་དང་པ་ལོ་༥ ་ང་ག་་ག།
ག་་པ་་གཞས།
དང་་ཕ་མ་་བང་འབད་བ་ན་ག་ང་ད་འོག་ག་་གས་་ནང་བ་ོལ་ཡོད་
པ་གཞསམོ་དང་གང་་་ཡོངས་གས་་བ་ོལ་ཡོད་ང་ད་ས་ནངས་པ་ང་ོགས་
དང་གས་ོགས་གཞན་ཁར་མ་ག་རང་ཡོངས་གས་་བ་ོལ་དང་འན་ོལ་ད་
པ་ཁར་་གཞས་་་གས་གས་བ་ོལ་དང་འན་ོལ་ཡོད་་་ཡང་་གཞས་བ་
ཐངས་དང་། གདངས་དངས་འན་ཐངས་་མ་་་མ་འཝ་ཡོདཔ་ན་པས། ་ལས་
བན་་ག་་པ་་གཞས་་ཉམས་ན་ང་འབད་ཐབས་་བ་འཚོལ་འབད་་ཡོད་་
་མ་པ་བན་་འོག་ལས་མར་བཤད་་ར་་་ན།
་་ཡང་དང་པ་ག་་གས་ཚན་ནང་འན་ོལ་ཡོད་པ་་གཞས་་ཐོ་་བ་ན།
༡༽ ་དངས་་བ་་བགས།

༢༽ ཤར་་དང་གངས་་་མོ།

༥༽ གཞོན་པ་ང་གཤོང་བ་མོ།

༦༽ ཡར་ཡར་ང་པ་་ལ་མ་གག་འག

༧༽ དང་ོད་མཐོན་པོ་གར་་ཀ་བ་འ།

༨༽ ཡར་་གས་པ་ང་་ནང་།

༣༽ ཨ་ཧོ་བ་ས་གཡང་ཆགས།

༤༽ ་ཡས་་ལ་དཀར་ག་།

༩༽ ཤར་ན་ལ་པོ ་ང་འ་གང་་ང་། ་་་བ་ནང་ཡོངས་གས་་བད་་ཡོད་་ན།
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ད་་བ་་ནང་བད་་ད་པ་་གཞས་།
༡༽ ག་་པ་གཞསམོ། གང་མད་པ་འལ་ལོ།

༢༽ བལ་བཟང་མ་འན་བ་པ།

༣༽ ཨམ་ད་དར་བཟང་མོ ་ང་ོངམོ།

༦༽ ་ལོ་གསོན་དང་ན་པ་་ག་གཏང་།

༧༽ ་་གནས།

༡༠༽ ས་་ནགས་ནོར་་ངམོ་།

༡༡༽ ས་ོགས་འ་ནང་གནས་པ།

༤༽ ར་ར་གནས་ན།

༨༽ ཡར་་གངས་ོད་མཐོན་ལ།

༥༽ ར་་་ཁང་བ་།

༩༽ ་ས་ང་་གང་ལ།

ར་་ག་བོམས་་ངས་ཁལ་གག་་ག་ཡོད་ས་ལས། ་་བན་་་བད་པ་ན།

༡༽ ་དངས་་བ་་བགས།
་དངས24་ ་བ་་བགས། །་དངས་ (ལ་སོ) ་བ་བགས། །་དངས་་བ་
བགས་ན། །་མ་ (ལ་སོ) ཤར་་ོགས་ལ་བགས། །ཤར་ན་ོ་་མས་དཔའ། །་
དངས་ (ལ་སོ) ་མད་བས་ཤོག །ནམ་མཁའ་ར་མ་ན་ག །ཆར་་ (ལ་སོ)
ས་་འབབ་ཤོ ག

།ས་ལ་པ་འདབ་བད།

།ལོ་ གས་ (ལ་སོ ) ག་་གས་

ཤོག །གཡས་ལས་གམ་ཁང་་བ། །(སོ) ་མ་བཟང་པོ་ས་་གནང་། །གཡོན་ལས་
གམ་ཁང་་བ། །(སོ) དཔོན་པོ་བཟང་པོ་ག་མདའ་་གནང་། །གམ་ང་ཀ་བ་
གང་བ།། (སོ) གཞོན་པ་ང་ཚོ་་གར་་བར།།
༢༽ ཤར་་དང་གངས་་་མོ།
ཤར་་དང25་གངས་་་མོ་ལས།། ར་པོ་གར་ལས་བངས་པ་མད་ན་འ།།
24

ང་ཡང་་བ་་བགས། ར་འག་་་བ་ངམ་་ཤོག་ངས་༣༨ ནང་གསལ། ་་་བ་་བགས་ར་འག་་་བ་གསར་པ་
ཤོག་ངས་༤༩ དང་འག་་་མཛོད་་ཤོག་ངས་༤༠ ནང་གསལ། ་འབདཝ་ད་ ང་ས་མཁས་མག་གཞན་དང་འ་བན་འབད་་

་

དདཔ་ད། ་དངས་་བ་་བགས་ར་འཐད་པས་ར་་་ན།

25

ཤར་་གས། ར་འག་་་བ་ངམ་་ཤོག ་ངས་༤༡ དང་ ་བ། ཤོག་ངས་༧༢ ནང་གསལ། འ་་གས་ན་པར་
ཤར་་དང་གངས་་་མོ་ར་རང་འཐད་པས་ར་་་ན།
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གཞན་པ་་དང་གང་ས་བངས་པ་མད་ན་ན།། མཚན་ན་་མས་བངས་པ་
མད་ན་ན།། ་མོ་ན་ར་དར་ག་ར་ནས་འ། ད་པ་ན་ར་ཡོན་ཆབ་ལ་ནས་
ཡོ ང ་།། ་བ་ན་ར་ར་ར་བབ་ནས་འ། ཞབས་་མང་པོ ་ ་ས་ཨ་་ག ་
ས།། གང་དངས་མང་པོ་་ས་ཨ་་ག་ས།། ་་མདའ་ད་ོང་ད 26་མཉམ་
མཉམ་ག་ཤོག། ་་་ག་ཤོག།
༣༽ ཨ་ཧོ་བ་ས་གཡང་ཆགས།
ཨ་ཧོ་27བ་ས་གཡང་ཆགས།། ཨ་ཧོ་ད་པ་་ན།། ཤར་ོགས་་བོ ་་ལས།། ་
གགས་་མ་ཤར་ཡོད །། ་ར་འོད་་འམ་ག། འག་ན་ན་ལ་བ་སོ ང་།། ་
མས་ང་བ་ག་བལ།། ་ར་འོད་ས་བསལ་ལོ།། ཨ་ཧོ་ བ་ས་གཡང་ཆགས།།
ཨ་ཧོ ་ ད་པ་་ན།། ོ་ ོག ས་་བོ ་་ལས།། ཙན་དན་ོ ང་པོ ་ འངས་ཡོ ད །། ་
མས་ོས་ད་ག་བལ།། ཙན་དན་་ས་བསལ་ལོ།། ཨ་ཧོ་བ་ས་གཡང་ཆགས།།
ཨ་ཧོ་ད་པ་་ན།། བ་ོགས་་བོ ་་ལས།། ཞོ ་ལ་་བ་འངས་ཡོད།། ་མས་
ན་པ་ག་བལ།། ཞོ ་ལ་འོད་ས་བསལ་ལོ།། ཨ་ཧོ་བ་ས་གཡང་ཆགས།། ཨ་ཧོ་
ད་པ་་ན།། ང་ོགས་་བོ ་་ལས།། ་བན་ལ་མ་འངས་ཡོད།། དཀའ་ད་
ང་ས་མ་པ།། ་འར་སངས་ས་འཐོབ ་ཤོག།28 ཨ་ཧོ་བ་ས་གཡང་ཆགས།། ཨ་
ཧོ་ད་པ་་ན།། དས་ོགས་་བོ ་་ལས།། དཔག་བསམ་ན་ང་འངས་ཡོད།།
འས་་རོ་བ་ན་པ།། བས་པ་ག་བལ་བསལ་ལོ།།

26

་་་ད་ོང་ད། ར་འག་་་བ་གསརཔ་་ཤོག་ངས་༡༧ དང་ ་བ་གཞོན་པ་དགའ་ོན་་ཤོག་ངས་༡༣༩ ནང་གསལ།
འག་་་བ་ངམ་་ཤོག་ངས་༤༡ ནང་ག་མ་ཚང་། ་འབདཝ་ད་ ་ག་་བད་དོན་དང་ ་ས་ཁ་ན་ནང་བཤད་དོ་བམ་འབད་
བ་ན་ མདའ་་བཤད་པ་ནམ་་བཔ་ལས་ འོས་ན་འ་་་མདའ་ད་ོང་ད་་རང་འཐད་པས་ར་་་ན།

27

ཨ་། ར་འག་་་བ་ངམ་་ཤོག ་ངས་༨༣ ནང་གསལ་ང་། གཞན་ཡང་ འག་་་བ་གསརཔ་་ཤོག་ངས་༨༤ ། འག་་
་མཛོད་་ཤོག་ངས་༧༡ ། ་བ་གཞོན་པ་དགའ་ོན་་ཤོག་ངས་༡༣༩ ར་་འབད་བ་ན་ ཨ་ཧོ་ར་བད་་ཡོད་་དང་ ག་་
དད་པ་ན་ ཨ་་ན་པར་བ་ས་་གཡང་ཆགས་པ་་ ཨ་ཧོ་ར་་མཚར་བ་ག་འ་རང་འཐད་པས་ར་་་ན།

28

ང་ོགས་དང་དས་ོགས་་བོ ་་ལས། ། ར་བ་་ག་འ་ ང་བད་་བ་དག་པ་ག་ནང་ཆད། ་འབདཝ་ད་ འག་་་བ་
ངམ་་ཤོག་ངས་༢༩༢ ནང་གསལ།

60

བ་འཚོལ་ས་བ། ༢༠༡༥

༤༽ ་ཡས་་ལ་དཀར་ག་།
ཡར་བ་ས་བ་ས་བ་ས།། ཡར་བ་ས་ང་པ་་ལས།། ་ཡས་་ལ་དཀར་
ག་།། གནས་ཡ་མཚན་ཅན་ག་བགས་་འག། རང་ང་ལས་འོང་པ་ོགས་ན29།།
རང་མོས་ས་ང་་བད་།། ག་་ག་གདོང་ལས་ན་་ས།། རང་གནས་་ར་ར་
འཐོན་འོང་།། རང་གནས་་མ་ལས་འག་སོང་པར།། རང་ོགས་ན་་བ་མཐོ་མཐོ ་
འ།། རང་གནས་་མག་ལས་ལོག་ར་ན།།

རང་ོགས་ན་མོས་ས་ང་ང་འ།།

འལ་གནས་ལས་གནས་བཤད་ད་ང་།། མག་བཟང་པོ ་ོན་ལམ་ང་བཏབ་།
༥༽ གཞོན་པ་ང་གཤོང་བ་མོ།

གཞོན་པ་ང་གཤོང་བ་མོ་(ལ་ར་ན)།།30 བ་ས་དན་བཟང་་མོ།། དན་བཟང་་
མོ ་ནང་་(ལ་ར་ན)།། མཚན་ན་་མ་བགས་ཡོད།། མཚན་ན་་མ་གས་ག་
(ལ་ར་ན)།། ན་བས་གང་ད་་། གཞོན་པོ ་ང་གཤོ ང་བ་མོ ་ (ལ་ར་ན)།།
བ་ས་ོང་ན་(ཡ་ལ)་་མོ།། ོང་ན་་མོ ་ནང་་(ལ་ར་ན)།། དབང་ན་དཔོན་པོ་
བགས་ཡོད།། དབང་ན་དཔོན་པོ ་གས་ག་(ལ་ར་ན)།། ཟས་ནོར་ལོངས་ོད་་།
གཞོན་པོ ་ང་གཤོང་བ་མོ་(ལ་ར་ན)།། བ་ས་ཁང་བཟང་་མོ།། ཁང་བཟང་་མོ ་
ནང་་(ལ་ར་ན)།། ཡབ་མ་གས་་བགས་ཡོད།། ཡབ་མ་གས་་གས་ག་
(ལ་ར་ན)།། གཏམ་དང་ག་གམ་་། གཞོ ན་པོ ་ང་གཤོ ང་བ་མོ ་(ལ་ར་ན)།།

29

ོང་ན། ར་ ་བ་གཞོན་པ་དགའ་ོན་་ཤོག་ངས་༡༣༦ དང་ འག་་བ་་ཤོག ་ངས་༣༥ ནང་གསལ། ་འབདཝ་ད་ ང་ས་
བ་འཚོལ་འབད་བ་་བ་འག་་་མཛོད་་ཤོག་ངས་༡༡ པ། འག་་་བ་གསརཔ་་ཤོག་ངས་༡༥ པ་དང་ གཞན་་མཁན་་
དང་འལ་བ་འཐབ་་བཝ་ད་ ོང་ན་ར་ན་པར་ ོགས་ན་ར་རང་འཐད་པས་ར་་་ན།

30

གཞོན་པ་ང་གཤོང་བ་མོ་ལ་ར་ན། ། ར་བ་ག་ང་གག་འ་ འག་་་བ་ངམ་་ཤོག་ངས་༢༨༦ དང་། ་བ་གཞོན་པ་
དགའ་ོན་་ཤོག་ངས་༩༥ ནང་གསལ་་འ་ང་ ག་གཞན་བས་དན་བཟང་ལས་འ་བགས་་་གར་ག་གམ་་་ན་
ས་བ་འཚོལ་འབད་ཡོད་པ་ག་་པ་་ག་འ་སོ ་སོ་་ཡོད་ང་
དངས་འན་ཐངས་འ་ག་འཐད་པས་ར་་་ན།
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བ་ས་གས་བཟང་་མོ། ། གས་བཟང་་མོ ་ནང་་(ལ་ར་ན)།། ན་ང་་མོ ་
བགས་ཡོད།། ན་ང་་མོ ་གས་ག་(ལ་ར་ན)།། ་གར་ག་གམ་་།
༦༽ ཡར་ཡར་ང་པ་་ལ་མ་གག་འག
མ་་སངས་་ལ།། ཡར་ཡར་ང་པ་་ལ་ང་གག་འག། ང་འ་་ང་མ་ད་
འ་ང་ད།། མ་་སངས་་ལ།། ང་འ་འ་ང་མ་ད་་ང་ད།། ོབ་དཔོན ་
ས་རབ་ོ་་ས་ང་ད།། མ་་སངས་་ལ།། ཡར་ཡར་ང་པ་་ལ་ང་གག་
འག། ང་འ་་ང་མ་ད་འ་ང་ད།། མ་་སངས་་ལ།། ང་འ་འ་ང་མ་
ད་་ང་ད།། ོབ་དཔོན ་ས་རབ་ོ་་་ང་ད།། མ་་སངས་་ལ།། ཡར་
ཡར་ང་པ་་ལ་་གག་འག། ་འ་་་མ་ད་འ་་ད།། མ་་སངས་་
ལ།། ་འ་འ་་མ་ད་་་ད།། ོབ་དཔོ ན་ས་རབོ་ ་ས་་ད།། མ་་
སངས་་ལ།། ཡར་ཡར་ང་པ་་ལ་མ་གག་འག། མ་འ་་མ་མ་ད་འ་མ་
ད།། མ་་སངས་་ལ།། མ་འ་འ་མ་མ་ད་་མ་ད།། ོབ་དཔོན་ས་རབ་
ོ་་མཚམས་ཁང་ད།། མ་་སངས་་ལ།། ཡར་ཡར་ང་པ་་ལ་་གག་འག།
་འ་་་མ་ད་འ་་ད།། མ་་སངས་་ལ།། ་འ་འ་་མ་ད་་་ད།།
ོབ་དཔོན་ས་རབ་ོ་་མཚམས་གཡོག་ད།།31
༧༽ དང་ོད་མཐོན་པོ་གར་་ཀ་བ་འ།
དང༌ོད༌མཐོན་པོ་གར་་ཀ་བ་འ་སོང་།། ་གགས་་མ་ག་་ོང་པོ་འ་སོང་།།
གར་་ཀ་བ་འར་ོ ག ་ད་པར་བགས་ཡོ ད །། ག་་ོ ང ་པོ ་ ན་ཆད་ད་པར་
བགས།། རང་མས་དགའ་ལ་་མས་ད་པ་(ལ)ག་ང་ཡོད།། མད་གས་ན་ལ་
དམ་ག་གཙང་མ་(ལ)ག་་། གངས་ོད་མཐོན་པོ་གར་་ཀ་བ་འ་སོང་།། ང་ན་
31

ཡར་ཡར་ང་པ་ག་ལ་མ་གག་འག་ ར་བ་་ག་་ འག་་་བ་ངམ་་ཤོག་ངས་༡༤༦ དང་ འག་་་བ་གསརཔ་་
ཤོག་ངས་༨༨ ནང་གསལ། ་མ་་ས་དཔར་་བན་པ།
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དཀར་མོ་ ག་་ོ ང་པོ་ འ་སོང་།། གར་་ཀ་བ་འར་ོག ་ད་པར་བགས་ཡོད །།
ག་་ོང་པོ་ན་ཆད་ད་པར་བགས།། རང་མས་དགའ་ལ་་མས་ད་པ་(ལ)ག་
འང་ཡོད།། མད་གས་ན་ལ་དམ་ག་གཙང་མ་(ལ)ག་་། ང་གཤོ ང་བ་མོ ་

གར་་ཀ་བ་འ་སོང་།། ཤཝ་་་བ་32ག་་ོང་པོ་འ་སོང་།། གར་་ཀ་བ་འར་
ོག་ད་པར་བགས་ཡོད།། ག་་ོང་པོ་ན་ཆད་ད་པར་བགས།། རང་མས་དགའ་
ལ་་མས་ད་པ་(ལ)ག་འང་ཡོད།། མད་གས་ན་ལ་དམ་ག་གཙང་མ་(ལ)ག་
་།33
༨༽ ཡར་་གས་པ་ང་་ནང་།
ཡར་་གས་པ་ང་་ནང་།། ་འ་ཆགས་པ་ང་་ནང་།། ར་སངས་གར་་
བཟང་མ་ནང་།། ་དམ་མཁའ་འ་བས་་བས།། མཚན་ན་་མ་མཇལ་ཁ་ནང །
ན་བས་གང་ད་ཡོད་་ཡོད།།34
༩༽ ཤར་ན་ལ་པོ ་ང་་གང་་ང་།
ཤར་ན་ལ་པོ

35

་ང་་གང་་ང་།། ཤར་ན་ལ་པོ ་ང་་་ཏོག་ང་།། ་ཏོག་འ་

་མདངས་་དཀར་པོ ་མདངས།། ་ཏོག་འ་་མདངས་་ར་པོ ་མདངས།། ་ཏོག་་

32

ཤཝ་་་བ། ར་བ་ག་་བས་ འག་་་མཛོད་་ཤོག་ངས་༡༥༧ ནང་ ཤཝ་ན་ར་བ་དང་ ་བ་་ཤོག་ངས།༤༩ ནང་
ཤཝ་ད་་བ་ར་གསལ།

ང་ས་བ་འཚོལ་དང་

ད་ ་་འ་ད་པ་ར་ངས་ཡང་

མཁས་མག་་ས་བཤད་ལ་་བ་བ་ན་ ཤཝ་་་བ་ར་བཤད་ོལ་ཡོདཔ་

ཤ་བ་་ཁ་ ་ནག་ང་ ་ལས་ ན་ས༌དམར༌བ༌དང༌ང༌ལག༌ག༌བ༌དང༌ོ༌དཀར༌བ༌ན༌

ས༌དཀར༌བ༌ཡོད༌པ་དང༌། ག་པར་ ཁ་་ང་དཀར་ང་ ་ལས་མ་ས་ས་གཞན་དམར་ནག་ཡོདཔ་ལས་་་་བོ་ར་བ་ོལ་ཡོད་་
འ་ཡང་། དར་ན་ ་སོགས་ལོ་ན་ས་ས་ཁ་་མ་ས་དཀར་ང་ས་གཞན་ནགཔ་ཡོད་་་་ན་་བོ་ར་བ་དོ་བམ་ག་མས།
33

ང་གཤོང་བ་མོ ་ག་ཡང་ འག་་་བ་ངམ་་ཤོག་ངས་༩༥ ནང་ག་ཆད། ་འབདཝ་ད་ འག་་་མཛོད་་ཤོག་ངས་༡༥༧
དང་། ་བ་་ཤོག་ངས་༤༩ ནང་ག་ཚང་།

34

་ག་་ ་བ་གཞོན་པ་དགའ་ོན་་ཤོག་ངས་༡༣༦ ནང་གསལ། ལ་གང་འཆམ་དང་ོས་གར་ོབ་ོང་་བ།

35

ཤར་ན་ས་པ་ང་། ར་ འག་་ཞབས་་ོགས་བ་་ཤོག་ངས་༡༨ ནང་གསལ། ་འབདཝ་ད་ ང་ས་བ་འཚོལ་དང་ མཁས་
མག་་དང་འ་བན་འབད་བ་བས་ ཤར་ན་ས་པ་ང་ར་ན་པར་ ཤར་ན་ལ་པོ ་ང་ར་ འཐད་པས་ར་་་ན། འ་བམ་
་ ་བ་ནང་ ཤར་དང་ོ་ངམ་གག་མ་གཏོགས་ བ་དང་ང་་ར་ལས་མ་བད་པས་ར་་་ན།

63

བ་འཚོལ་ས་བ། ༢༠༡༥

ལ་བགས་ན་གས་་འ།། ་ཏོག་ནང་ལ་བགས་ན་ནོར་་འ།། ་ཏོག་འ་་ང་
ཆར་ཟར་མ་ར།། ཞབས་ོ་འ་་ཡོངས་གས་ར་མ་ར།། ་ཏོག་ལག་ས་བཅག་ན་
ལག་བ་ཕོག། ་ཏོག་མས་ས་བཅག་ན་མས་བ་ཕོག། ་ཏོག་ད་ས་བཅག་་

་་ལ།། ང་་་མས་ཐམས་ཅད་ཞལ་གད་ཤོ ར།། ོ ་ ན་ལ་པོ ་ང་་གང་་
ང་།། ོ་ན་ལ་པོ ་ང་་་ཏོག་ང་།། ་ཏོག་འ་་མདངས་་དཀར་པོ ་མདངས།།
་ཏོག་འ་་མདངས་་ར་པོ ་མདངས།། ་ཏོག་་ལ་བགས་ན་གས་་འ།། ་
ཏོག་ནང་ལ་བགས་ན་ནོར་་འ།། ་ཏོག་འ་་ང་ཆར་ཟར་མ་ར།། ཞབས་ོ་འ་་
ཡོངས་གས་ར་མ་ར།། ་ཏོག་ལག་ས་བཅག་ན་ལག་བ་ཕོག། ་ཏོག་མས་ས་
བཅག་ན་མས་བ་ཕོག། ་ཏོག་ད་ས་བཅག་་་་ལ།། ང་་་མས་ཐམས་
ཅད་ཞལ་གད་ཤོར།། བ་ན་ལ་པོ ་ང་་གང་་ང་།། བ་ན་ལ་པོ ་ང་་་ཏོག་
ང་།། ་ཏོག་འ་་མདངས་་དཀར་པོ ་མདངས།། ་ཏོག་འ་་མདངས་་ར་པོ ་
མདངས།། ་ཏོ ག ་་ལ་བགས་ན་གས་་འ།། ་ཏོ ག ་ནང་ལ་བགས་ན་ནོ ར་་
འ།། ་ཏོ ག ་འ་་ང་ཆར་ཟར་མ་ར།།

ཞབས་ོ ་ འ་་ཡོ ངས་གས་ར་མ་

ར།། ་ཏོག་ལག་ས་བཅག་ན་ལག་བ་ཕོག། ་ཏོག་མས་ས་བཅག་ན་མས་བ་
ཕོ ག ། ་ཏོ ག ་ད་ས་བཅག་་་་ལ།། ང་་་མས་ཐམས་ཅད་ཞལ་གད་
ཤོར།། ང་ན་ལ་་པོ ་ང་་གང་་ང་།། ང་ན་ལ་པོ ་ང་་་ཏོག་ང་།། ་ཏོག་
འ་་མདངས་་་དཀར་པོ ་མདངས།། ་ཏོག་འ་་མདངས་་ར་པོ ་མདངས།། ་
ཏོག་་ལ་བགས་ན་གས་་འ།། ་ཏོག་ནང་ལ་བགས་ན་ནོར་་འ།། ་ཏོག་འ་་

ང་ཆར་ཟར་མ་ར།། ཞབས་ོ ་ འ་་ཡོང ས་གས་ར་མ་ར།། ་ཏོ ག ་ལག་ས་
བཅག་ན་ལག་བ་ཕོག། ་ཏོག་མས་ས་བཅག་ན་མས་བ་ཕོག། ་ཏོག་ད་ས་
བཅག་་་་ལ།། ང་་་མས་ཐམས་ཅད་ཞལ་གད་ཤོར།།
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ད་་བ་ནང་་འད་ད་པ་་ག་ག་་གས་ ་ནང་འན་ོལ་ཡོད་་་་བ་ན།

ར་བཏང་འག་ལ་ཁབ་ནང་ ང་ོགས་དང་གས་ོགས་སོ་སོ ་ནང་ དར་ཡོད་པ་་
གཞས་བམ་ གཤམ་འད་་་གཞས་་ཡང་ ག་་གས་ ་ནང་ དང་་ཕ་མ་
བས་ལས་ཡང་ཡོངས་གས་་བ་ོལ་ཡོདཔ་ན་པས། ་གཞས་་ག་་ཡང་ དང་
པ་གཞསམོ་ར་ང་ར་གས་་་ས་ཤོས་་ས་ལ་་་བོད་པ་ག་བགས་་
བམས་ཡོདཔ་ད། ལ་་ག་ང་ར་གས་ཁ་་ོ་ག་ཅན་་ས་ག་པ་ལ་་
གསརཔ་བམས་་འན་ཡོད་པ་ལོ་ས་བཤདཔ་ན་པས། འལ་ཡོད་་གཞས་འ་་

་ར་ལས་ ཕར་ར་འ་བན་འབད་བཝ་ད་ འག་པ་་མཁན་་ས་ར་བཏང་
འག་པ་་གཞས་་གདངས་དངས་འན་སཔ་ན་ང་ རང་སོ་སོ ་ང་ོགས་་
ས་དང་ལམ་ོལ་ ལ་སོགས་པ་མས་གས་དང་བན་་གཞས་མ་འ་མ་འཝ་་
ཡོདཔ་ལས་་གཞས་མཁན་་ས་ཡང་ག་་པ་་གཞས་་འན་་དང་བ་་་་
སཔ་ན་པ་གནས་ལ་ཝ་ལས་བན། ད་ལན་ག་་པ་་གཞས་་ར་ལས་བ་
འཚོལ་འབད་་་ོ་བ་བས་ག་རང་བད་་ར་་་ན། འ་བམ་་གཤམ་འད་
་་གཞས། བལ་བཟང་མ་འན་བ་པ།། ར་བ་་ག་འ་ བས་་མཁན་པོ་
ན་པོ ་་་རབས་བན་་པ་འགས་ད་ས་གས་ས་ང་གསར་ས་་་་ོན་
ལམ་ན་མོ་ངས་༢ པ་གནངབས། ོན་ལམ་ན་མོ ་མད་ཇ་་བར་ང་་་དངས་
་མད་པ་ལ་བ་དོན་་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ད། འ་ོང་ཁག་གཞན་ནང་ལས་ཕར་འན་
ོལ་དཔ་ན་པས། གཞན་ཡང་ས་ོགས་འ་ནང་གནས་པ་ག་བདག་ཚོགས།། ར་
་་གཞས་ཡང་བས་་མག་་གང་ོམ་ན་པས་ར་་་ན།
༡༽ ག་་པ་གཞསམོ།
གང་མད་པ་འལ་ལོ་དན་མག་གམ།། དན་མག་གམ་ལས་་་། དན་
མག་གམ་ལས་གཡང་་། ་མང་་་་་འ་།། ག་་ོ ་ ་ད་བམ་
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བགས།། མང་་ང་པ་ས་་ན།། གས་ག་་དན་པ་་འ་།། ང་ར་
ཤོག ་ང་་བོད་ཁ་།། འོ ད་ར་མ་་ོ་ 36་བགས།། བན་ཡང་ད་རང་བནམ་
ན།། ་ཡང་ད་རང་་ད་པས།། ས་གཏན་འཇགས་་ད་་་ད།། ད་ས་དཔ་
ཁག་་བས།། དམག་་འ་ན་དམག་དཔོན་ན།། ཚོང་་འ་ན་ཚོང་དཔོན་ན།།
༢༽ བལ་བཟང་མ་འན་བ་པ།
༄༑ བལ་བཟང་མ་འན་བ་པ་་་ལ་པོ།། གས་ས་འ་བ་་གག་་
ན་་པད་འང་།། ང་འར་གས་་མངས་ད་དཔལ་ན་་འག་པ།། ་གམ་
དམ་ཅན་ཚོགས་བཅས་ང་དས་ནས་ན་ང་།། ད་ཅག་ལས་ོན་མན་པ་ོ་་་ན་
གས།། འཕགས་པ་ན་་བཟང་པོ ་ོན་ལམ་་མད་ན།། ་ད་དད་པས་གང་བ་
་དངས་བཅས་འལ་ལོ ། ། མག་མན་དས་བ་ཐོ བ ་པར་ན་ས་རང་ོ བ ས་
ག། ་ར་དགའ་ད་འཛོམས་པ་་གཞས་་དོ ་ར།།

ནང་ར་ལ་བ་དས་པ་

མད་ན་་ཁང་བཟང་།། གནས་མག་འ་་འཛོམས་པ་ལ་ན་་ཕོ་མོ།། ཚོམ་་
གག་་ལ་བ་ོན་ལམ་ག་འོ།། ས་པ་གང་ོམ་འ་ཡང་བས་་མཁན་པོ ་
ན་པོ་་་རབས་བན་་པ་འགས་ད་ས་་གས་པས་ང་གསར་ས་་་་ོན་
ལམ་ན་མོ ་ ངས་༢ པ་གནང་བས་ོན་ལམ་ན་མོ ་མད་ཇ་་བར་ང་བས་་
དངས་་མད་པ་ལ་བ་དོན་་མཛད་གནང་བ་ལགས་སོ།།
༣༽ ཨམ་ད་དར་བཟང་མོ ་ང་ོངམོ།
ཨམ་ད་དར་བཟང་མོ ་ང་ོངམོ37།། མར་ད་དར་བཟང་མོ ་ང་ོངམོ།། ང་ོངམོ་
ད་ལ་བས་པ་ད་་འ།། མར་ད་དར་ཟམ་པར་བཞག་ད་ག། ལམ་་་་་

ནང་།། ལམ་་་ལ་མོ་་་ནང་།། ང་ོངམོ་་བར་བགས་པ་ང་ར་འ།། མར་ད་
36

ག་་དང་གས་གསར། བས་ང་ཁ་ས་་ན་པས།

37

ང་ོང་འ་་བདག་་ད་མ་ག་རཝ་ལས་ ང་ོང་མ་ར་ན་ང་ ོང་ཁ་ནང་ང་མཐའ་ཡར་ཚག་ད་པར་ར་་ གཔ་ད་དང་
འཝ་ད་ མོ་ར་བ་བད་་འཐོན་་འ་ས་ ང་ོངམོ་ར་བ་ན་པས།
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དར་ཟམ་པར་བཞག་ད་ག ལམ་་་་་ནང་།། ལམ་་་ལ་མོ ་ ་་ནང་།། ང་
ོངམོ་དམ་ལ་བཏགས་པ་ག་ང་འ།། མར་ད་དར་ཟམ་པར་བཞག་ད་ག། ལམ་་
་་་ནང་།། ལམ་་་ལ་མོ་་་ནང་།། ང་ོངམོ་གགས་ལ་ན་པ་ན་བཟའ་འ།།
མར་ད་དར་ཟམ་པར་བཞག་ད་ག ལམ་་་་་ནང་།། ལམ་་་ལ་མོ་་་ནང་།།

་གཞས་འ་་བ་ངས་ལོ་ས་ག་་བ་ན། མ་ག་ཨམ་ད་དར་བཟང་མོ ་ང་
ོངམོ་ར་་འ་ མོ་ར་ཨ་་ག་འབད་ ་ས་གས་འབད་བ་ན་ མ་་ད་དར་
ངམ་ལས་ན་ར་ནམ་ད་ མོ་རང་འཚོ་བ་ར་ང་ བསོད་མས་་ང་ ཕར་ར་འ་
འལ་འབད་་རང་ང་གསར་ག་་་ོདཔ་ད་

མོ་ར་ང་ོ ངམོ་ན་ར་བ་བ་

མཚོན་་ ་ག་ཡང་ང་ོངམོ་ད་ལ་བས་པ་ད་། ་བར་བགས་པ་ང་ར།
དམ་ལ་བཏགས་པ་ག་ང་། གགས་ཁར་ན་པ་ན་བཟའ་་ད་དར་ཟམ་པ་་
བཞག་ད་ག་ར་མོ་རང་་འཚོ་བ་མན་ན་ག་་ཡང་ད་ར་བ་ག་བགས་། ་
གཞས་ཡང་མོ་རང་ས་འན་འནམ་ན་ར་བ་ལོ་ས་བཤད་ོལ་ཡོདཔ་ན་པས།
༤༽ ར་ར་གནས་ན།
ར་ར་གནས་ན། ག་མ་ར་བ་བར་ཡོད།། ར་པ་་ཚོགས་བགས་ས།། ག་མ་
ནང་་བགས་ཡོད།། ན་བས་དམ་ས་འངས་ས།། ག་མ་་ལས་འངས་ཡོད།།
དད་པ་ཅན་་ར་ར།། བར་ས་འ་ལ་བཟང་སོང་།། མོས་ས་ཅན་་མར་།། ལ་ས་
འ་ལ་བཟང་སོང་།། ར་ར་གནས་ན།། ས་འར་་ས་བར་ཡོད།། ་་་བགས་
ས།། ག་མ་ནང་་བགས་ཡོད།། ན་བས་དམ་ས་འངས་ས།། ག་མ་་ལས་
འངས་ཡོད།། དད་པ་ཅན་་ར་ར།། བར་ས་འ་ལ་བཟང་སོང་།། མོས་ས་ཅན་་མར་
།། ལ་ས་འ་ལ་བཟང་སོང་།།
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༥༽ ར་་་ཁང་བ་།
ར་་་ཁང་བ་་ལ།། བ་་བ་ལ་ས་པ་ལ་་མས་པ།། མས་པ་་དངས་་
དངས།། ་ས་མ་ལ་་ངས་ཡོད།། མས་པ་འར་དང་འར་དང་།། ་ས་གང་
ལ་འར་ལ་ཡོ ད །། ར་་་ཁང་་ར་ལ།། ་ར་དར་ལས་འཇམ་པ་ལ་་མས་

པ།།

མས་པ་་དངས་་དངས།། ་ས་མ་ལ་་ངས་ཡོད།། མས་པ་འར་

དང་འར་དང་།། ་ས་གང་ལ་འར་ལ་ཡོད།། ར་་་ཁང་གདན་།། གདན་་ས་
་པོ་་ལ་་མས་པ།། མས་པ་་དངས་་དངས།། ་ས་མ་ལ་་ངས་ཡོད།།
མས་པ་འར་དང་འར་དང་།། ་ས་གང་ལ་འར་ལ་ཡོད།། ར་་་ཁང་བད་ས།།
བད་ས་ས་་གས་ང་ལ་་མས་པ།། མས་པ་་དངས་་དངས།། ་ས་
མ་ལ་་ངས་ཡོད།། མས་པ་འར་དང་འར་དང་།། ་ས་གང་ལ་འར་ལ་ཡོད།།
ར་་་ཁང་ོ་གཅལ།། ོ་གཅལ་ག་་ོ་གཅལ་ལ་་མས་པ།། མས་པ་་དངས་
་དངས།། ་ས་མ་ལ་་ངས་ཡོ ད།། མས་པ་འར་དང་འར་དང་།། ་ས་
གང་ལ་འར་ལ་ཡོད།། ག་་ོ་གཅལ་ང་།། ་ ་ག་་འམས་ཡོད་ལ་་མས་
པ།། མས་པ་་དངས་་དངས།། ་ས་མ་ལ་་ངས་ཡོད།། མས་པ་འར་
དང་འར་དང ། ་ས་གང་ལ་འར་ལ་ཡོད།།
༦༽ ་ལོ་གསོན་དང་ན་པ་་ག་གཏང་།
་ལོ ་ གསོ ན་དང་ན་པ་་ག་གཏང་།། ་ལོ ་ དགའ་བ་ཞབས་ོ ་ (ལ་་)འབ་་
འབ།། ་བ་ད་ད་ཨ་མ་ང་་ས།། ་བ་ོགས་ནས་ང་་ཐོན་ཙམ་ན།། ལོ་ལ་
གག་དང་གས་་སོང་ཙམ་ན།། ་ལོ་ཨ་མ་ཕང་མར་དགའ་ས་ཡོད།། མ་་མ་་ཨ་

མ་གས་གས་ན།། མ་པ་འོ ་ མ་གཡས་གཡོན་(ལ་་)ད་པར་བས།། ལོ ་ ལ་
གག་དང་གས་་འ་ཙམ་ན།། ཨ་ལོ་ཨ་མ་ཕང་མར་དགའ་ས་ཡོད།། ལོ་ལ་་དང་
ག་་འ་ཙམ་ན།། ་ལོ་དས་པ་ཡོན་ཏན་བབ་པར་འ། ོ་ས་གསལ་བ་ོབ་
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དཔོན་བཀའ་ན་།། ་ས་མ་ས་་ལོ་རང་རང་།། དཀའ་བ་དཀའ་ལས་ད་པ་ཕ་མ་
གས།། ན་ལན་མ་འཇལ་་ལོ་རང་རང་།།

ག་་པ་ཨམ་་ཞབས་་བ་པ་མཐོང་ང་།

༧༽ ་་གནས།
་་གནས་ ག་མ་ལོགས་ལས་་་(ཡ་ལ)དགའ་ཡང་དགའ་།། ་(ལ) ་གནས།།

་་གནས་ ག་མ་ལོགས་ལས་གཅད་་་ཡང་།། ་ལ་་གནས།། ་་གནས་
མདའ་མོ་ང་ལ་་གག་ས་ཙམ་ན།། ་ལ་་གནས།། ་་གནས་ ལ་མོ་འ་ལ་དར་
ང་(ཡ་ལ)འར་བ་འ།། ་ལ་་གནས།། ་་གནས་ མདའ་མོ་ང་ལ་་གས་(ཡ་ལ)
བཞོན་ཙམ་ན།། ་ལ་་གནས།། ་་གནས་ ཐང་དཀར་ལ་པོ ་གཤོག་ལ་ང་པོ་
འ།། ་ལ་་གནས།། ་་གནས་ མདའ་མོ་ང་ལ་་གམ་བཞོན་ཙམ་ན།། ་ལ་
་གནས།། ་་གནས་ གས་པ་གས་དམ་ཅན་་ག་པོ་འ།། ་ལ་་གནས།།
་་གནས་ མདའ་མོ་ང་ལ་་བ་བཞོ ན་ཙམ་ན།། ་ལ་་གནས།། ་་གནས་
དབང་ན་དཔོན་པོ ་ོང་ན་བངས་པ་འ།། ་ལ་་གནས།། ་་གནས་ མདའ་
མོ་ང་ལ་ོང་ག་འཕང་ཙམ་ན།། ་ལ་་གནས།། ་་གནས་ ་ཕོ་མགས་ཐང་ཅན་
་ལམ་འ་འ།། ་ལ་་གནས།།

་་གནས་ མདའ་མོ་ང་ལ་ང་ག་བཀལ་ཙམ་

ན།། ་ལ་་གནས།། ་་གནས་ ནམ་མཁ་དང་ལ་གཞའ་ག་བ་པ་འ།། ་
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ལ་་གནས།། ་་གནས་ མདའ་མོ ་ ང་ལ་གས་ག་བགས་ཙམ་ན།། ་ལ་་
གནས།། ་་གནས་ ཁམས་པ་་གས་ཅན་་ང་ཀ་འ།། ་ལ་་གནས།།
༨༽ ཡར་་དང་ོད་མཐོན་ལ།
ཡར་་དང་ོད་མཐོན་ལ་(སོ་ཡ)།། སོ་སོ་ཡ་ལ་་་་ ཨ་་ང་ས་འ་དོ་(ཡ་ལ་སོ)།།
དང་དང་་གགས་་མ་(སོ་ཡ)།། སོ་སོ་ཡ་ལ་་་ ་མ་ན་ས་མ་བབས་(ཡ་ལ་སོ)།།

ཡར་་གངས་ོད་མཐོན་ལ་(སོ་ཡ)།། སོ་སོ་ཡ་ལ་་་ ཨ་་ང་ས་འ་དོ་(ཡ་ལ་སོ)།།

གངས་དང་ང་ན་དཀར་མོ་(སོ་ཡ)།། སོ་སོ་ཡ་ལ་་་ ་ག་ག་ཕོ་འ་དོ་(ཡ་ལ་སོ)།།
ཕར་་ང་ོད་མཐོན་ལ་(སོ་ཡ)།། སོ་སོ་ཡ་ལ་་་ ཨ་་ང་ས་འ་དོ་(ཡ་ལ་སོ)།།
ང་དང་ཤ ཝ་་་བ་(སོ་ཡ)།། སོ་སོ་ཡ་ལ་་ དན་པ་་ད་འམ་ཤོག(ཡ་ལ་སོ)།
༩༽ ་ས་ང་་གང་ལ།
སོ་ཡ་ལ་་་ ་ས་ང་་གང་ལས།། འཐོན་པ་་མོ་ན་ཆ་་པོ།། འ་ར་ན་་ཕོ་ན་
འག། ོད་ར་ན་མ་གཡོག་ན་འག། སོ་ཡ་ལ་་་ ཕ་ལ་པ་ཅན་།། ས་ཐག་ང་
ལས་ང་སོང་།། ང་ཐང་ག་པ་ང་ལ།། མ་པ་་ཡང་ན་འག། སོ་ཡ་ལ་་་ ང་
ཐང་ག་པ་ང་ལ།། མ་པ་་ཡང་ད་ན།། གམ་ཆང་ར་མོ ་བད་།། ཕ་་
ོགས་ལ་ས་སོང་།། སོ་ཡ་ལ་་་ ཁང་པ་ཀ་བ་གང་བད།། རང་ལ་དས་པ་ན་འག།
ག་་ར་གམ་ང་ན།། དན་པ་་ད་འམ་ཤོག། སོ་ཡ་ལ་་་ དས་ན་དར་ལས་
འཇམ་པ།། རང་ལ་དས་པ་ན་འག། རས་ས་ང་ཆས་ང་ན།། དན་པ་་ད་
འམ་ཤོག། སོ་ཡ་ལ་་་ ག་དང་་་་ག། རང་ལ་དས་པ་ན་འག། ལ་་ང་
་ང་ན།། དན་པ་་ད་འམ་ཤོག། སོ་ཡ་ལ་་་ རང་མས་འལ་ག་མ་འལ།།
ང་ན་འ་ལ་བ་ཤོག།

ང་མོ་ཡར་མར་ཡོར་མར།།

རང་མས་འལ་བར་འག་

། སོ་ཡ་ལ་་་ ཕ་ལ་ང་ནས་ཡོང་ས།། གང་ཡང་ན་པར་མ་ང་།། ལ་དང་ལ་མོ་
བལ་།། ད་པ་ཡམ་མ་ན་སོང་།།
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༡༠༽ ས་་་ནོར་་ངམོ་།།
ས་་་ནོར་་ངམོ ་་འ། ་འངས་པ་་ནགས་མས་་འངས།། ་་ནགས་
མས་་འངས་འངས་བར།། མས་འམ་པ་་རོང་གནས་་འམ།། མས་་རོང་
གནས་་འམ་འམ་བར།། ་བཅག་་ཚར་འདམ་་བཅག། ་་ཚར་འདམ་་བཅག་

བཅག་བར།། གསོ ལ ་བས་པ་་ཚར་འདམ་་བས།། གསོ ལ ་་ཚར་འདམ་་བས་
བས་བར།། ལོག་་ནགས་མས་་ལོག་་འ། ལོག་མ་འ་བར་་བཀའ་ག་གནང་།།
ལོག ་མ་འ་བར་་གང་ག་ོ། ། ད་མ་ག་འ་དང་ཆ་འ་ག། རང་ཤ ར་་བ་མོ ་
གདོང་དཀར་། ་འངས་པ་ཤར་ོག ས་་་འངས།། ་ཤར་ོག ས་་་འངས་
འངས་བར།། མས་འམ་པ་གངས་་གབ་་འམ།། མས་གངས་་གབ་་
འམ་འམ་བར།། ་བཅག་པ་་དཀར་་ཏོག་བཅག། ་་དཀར་་ཏོག་བཅག་བཅག་
བར།། གསོ ལ་བས་པ་་དཀར་་ཏོ ག་བས།། གསོལ ་་དཀར་་ཏོག ་བས་བས་
བར།། ལོག ་ཤར་ོགས་་་ལོག་་འ།། ལོག་མ་འ་བར་་བཀའ་ག་གནང་།། ལོག་
མ་འ་བར་་གང་ག་ོ།།
༡༡༽ ས་ོགས་འ་ནང་གནས་པ།།
༑ ས་ོགས་འ་ན་གནས་པ།། ག་བདག་ཚོགས་མས་གསོན་དང་།། མ་ས་མ་ག་
དབང་ས།། ད་་གས་དང་འགལ་བ།། ལས་་གང་དང་གང་ས།། མཐོལ་བཤགས་
བཟོད་པ་གང་དངས།། ་ན་བད་ནས་འལ་ལོ།། ་ང་བཟོད་པར་མཛོད་ག། ་

འ་བ་ང་ད་པ།། ་ཟད་གར་་མ་པ།། ་མ་བ་ང་ད་པ།། དཀར་པོ་ད་
བ་ལོངས་ོད།། བསང་དང་གར་མས་མད་པ།། ད་ཅག་མས་ས་འལ་ལོ།། ་ང་
ག་དོ ག་མ་མཛད།། དས་ང་མས་པ་མས་ས།། ལ་བ་མད་པ་བས་ལ།།
ཕན་པ་ོངས་གས་མཛོད་ག། ད་མས་གནས་་བདག་པོ།། ད་ཅག་་བ་མན་
པོ།། གནས་མན་དམ་ག་འལ་བས།། གག་ས་གག་ཕན་ངང་ནས།། འ་དང་་མ་
གས་ཀར།། བ་ད་ོན་ལམ་་འོ།། བན་པ་ངག་ལ་མ་ཉན།། བདག་ཅག་་འོར་
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མས་ལ།། གནོད་ང་འ་བར་ད་ན།། ལ་པོ ་མངའ་ས་ན་པས།། ོད་གནས་ན་
དང་ལ་བ།། ག་བལ་ོང་་འོང་ས།། ་ར་ལ་བ་བཀའ་དང་།། ་མ་ང་ལ་
ན་ག། ་ག་འ་ཡང་བས་་་མཁན་་རབས་བན་་པ་ལ་་འགས་ད་ས་

གས་མག་ས་བམས་གནང་ག།

ཞབས་་་ས་ནམ་རང་བ་ོལ་ཡོད་ག་་ར།

༡༽ ང་གསར་ོང་ཁག་་ས་བ་་བས།

༢༽ ག་་་བོན་ར་ ལོ་ར་་་བ་གསོལ་མད་བས་ ང་གསར་ས་བ་
བམ་་རང་བ་དོ་ཡོདཔ་ན་པས།
༣༽ བཀའ་འར་ག་པ་བས།

༤༽ མ་གསར་བ།

༥༽ མདའ་ད་ོ་ར་འབད་བ་བས།

༦༽ ལོ་མད་དང་ ་ག་གནང་སར།

༧༽ གན་་ན་འལ་ལ་སོགས་ན་འལ་བ་ང་་བ་བས་བ་ོལ་ཡོདཔ་ན།
མག་བ།
ང་ས་འ་བམ་བ་འཚོལ་འབད་ད་པ་གནད་དོན་ཡང་ར་བཏང་ས་རབས་༢༡ པ་
ནང་ལ་ཁབ་་འར་བ་ དར་ན་ འལ་ག་་ང་འལ་དང་བན། ་་བསམ་
ོ ད་ཡང་ མ་ས་འར་བ་འ་་འ་ ས་ད་ནམ་ལས་ མན་པོ ་་བ་ས།
གས་ོལ་ང་པ་ོག་བན་།། གས་ང་ང་འལ་མ་བཏང་ན།། ་བ་ལ་པ་ན་
ང་བན།། ་འདོད་བན་་འལ་བར་འར།།38 ར་གངས་པ་ད་དོ ན་བམ།
དང་པར་་ལམ་ོལ་་ཉམས་ན་ང་བཞག་ཐབས་དང་ ཉམས་པ་སོར་ད་འབད་་ན་
ཐབས་་དགས་་ན། གས་པ་་ ང་ར་ོབ་ོན་་ས་ཚན་འ་ཡང་ ་གཞས་
དང་ན་ཆ་ནམ་ལས་ ང་ར་་ར་ད་པ་ག་པ་དང་ཡོན་ཏན་གསརཔ་ཐོབ་ཐབས་་

38
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དགས་་ན། གམ་པ་་ ར་བཏང་མ་འོངས་པ་ན་གཞོན་དང་དགས་བསལ་ས་
ག་གང་ོབ་་ོབ་ག་་་ག་ལ་ང་འལ་གཏང་ཐབས་་དོན་་དགས་་
འབད་འབདཝ་ག་ན་ར་་་ན། བ་འཚོལ་འབད་ཐངས་་མ་པ་ཡང་ དང་པ་

གས་་་་གཞས་བ་་དང་ དགས་བསལ་ས་་དཔོནམོ། ་ལས་་གཞས་བ་
ས་་གཞན་ས་ཤོས་་དང་འལ་བ་འཐབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་འག་་་མཁན་་དང་བ་
འཚོལ་མཁས་མག་་་ཡང་འ་བན་ཐོག་ལས་བ་འཚོལ་འབད་་ཡོད་ར་་་ན།
འ་བམ་་ ་གཞས་ལ་་ག་གདངས་དངས་འན་ཐངས་དང་ ད་་མན་ག་
བགས་ཐངས་ས་ཐབས་་དོན་་་བང་ ལ་་ག་་ར་བ་བས་ས་་མ་
འར་དང་ལག་པ་ག་། ་ལས་ གདོང་་མ་འར་བཏོན་ཐངས་་ཧ་་གས་་
དོན་་པར་བཏབ་ཐོག་ལས་དས་མཐོང་ག་བན་བཟོ་་ཡོདཔ་ན། ་བམ་་བ་
འཚོལ་འབད་གས་་འ་ཡང་ག་གང་ོབ་་ལས་མ་དལ་བ་ར་དང་ ོབ་་
མཐོང་ཐོས་་ཚན་་ག་འལ་བ་ར་གནངམ་ལས་བན་་ནམ་མ་ཚད། བ་འཚོལ་
ག་འན་གས་བཤད་པ་བན་འན་ོ་་ས་བ་འཚོལ་འབད་ཐངས་དང་འ་ཐངས་་
ལམ་གས་སོགས་ལམ་ོན་གནང་བ་ཐོག་ལས་ན་དག་མལ་ན་གས་པར་གནང་་
་བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ར་་་ན་དང་། ་བམ་་བ་འཚོལ་འབད་བ་བས་
་ག་ལ་་་མ་་བ་ནང་བད་བདཔ་ད་པ་དང་ ཡོད་་ཡང་་གས་ ག་འ་
ཐངས་སོ་སོ་ དར་ན་ ཤཝ་ན་་བ། ཤཝ་ད་་བ། རཝ་ལ་སོགས་པ་ག་་་

བ་སོ་སོ་ཡོད་་་་་བ་གས་པར་བལ་གནང་་ བ་རོགས་མཁས་དབང་ ོབ་ས་
བན་་ང་་ཡང་བཀའ་ན་་ར་་་ན། གཞན་ཡང་ དས་མཐོང་ག་བན་བཟོ་
་དང་ ་བང་་ནང་བ་ར་གནང་་མཐོང་ཐོས་་ཚན་་ོབ་འཇམ་དངས་བན་
འན། ་ལས་་དཔོནམོ་ཨམ་་ང་མོ་དང་ བ་རོགས་མཁས་དབང་ོབ་པ་དོན་བ།
ང་འཚོ ་ས་རབ་ོ་། བ་འཚོལ་འ་དཔོན་ོབ་ན་བཟང་ོ་། ཨམ་ན་མོ་་་
ཡང་བ་ར་གནང་་འ་་ག་་་བཀའ་ན་་ར་་་ན།
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བཟོད་གསོལ།
མ་ག་ང་ར་འབད་ཐངས་འ་ བ་འཚོལ་ར་བ་ཐ་ད་་ག་བཞག་་འབད་འབདཝ་
ན་ང་ འ་ནང་བབ་མ་བབ་དང་། ག་བ་འཛོལ་བ། ལ་་་གཞས་་ག་་མ་

ལས་ཡོད་ང་ ང་རང་ངས་པ་ང་བར་བན་ད་བ་གཞན་ནང་འཚོལ་མ་ཐོབ། ལ་་ཁ་

ལས་འན་་འ་ག་ཐོ་་ཝ་ད་་དོན་སོ་སོ་་འཝ་ལ་སོགས་པ་ག་ས་གགས་ང་
བཟོད་པ་བས་་ན་དག་འབད་་་ཆ་རོགས་དང་ བ་ར་གང་གས་མཛད་གནང་ར་
གསོལ་འབས་་་ན།
བ་ན་ད་བ།

༡༽ འག་་་བ། ངམ། ས་ག་ན་ཁག ༡༩༨༥ །

༢༽ འག་་་བ། གསརཔ། ་མ་་ད་ན་ཁང་། ༢༠༡༠ །
༣༽ འག་་་མཛོད། ལ་ཡོངས་ད་མཛོད། ༡༩༩༩ །

༤༽ ་བ་གཞོན་པ་དགའ་ོན། ལ་གང་ོས་གར་ོབ་ོང་་བ། ༢༠༡༣ །

༥༽ འག་་ཞབས་་ོགས་བ། ོབ་བསཔ་ན་ང་། ༢༠༠༥ །
༦༽ ་བ། ལ་གང་ོས་གར་ོབ་ོང་་བ།

༧༽ ཞབས་ང་་མ་ཐར། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོག ང་ན་སངས་ས་དབང་འས། ༡༩༩༩ །
༨༽ འག་་གཞས་རབས། ལ་གང་འཆམ་དང་ོས་གར་ོབ་ོང་་བ།
༩༽ འག་་་མཛོད། ན་བཟང་འན་ལས།

༡༠༽ ོང་ཁ་ག་མཛོད་ན་མོ། ་མ་་དཔར་ན་ཁང་།
ས་བན་འབད་ཡོད་པ་མཁས་མག་་་ཐོ།
༡༽ ཨམ་་ང་མོ། ག་། ང་གསར།

༢༽ ོབ་པ་བསམ་བ། ལ་གང་འཆམ་དང་ོས་གར་ོབ་ོང་་བ།

༣༽ ཨམ་་མོ། བ་ས། ང་གསར།

༤༽ ས་བན་་ང་། བ་རོགས་མཁས་དབང་། ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་།
༥༽ ང་འཚོ་ས་རབ་ོ་། ནང་པ་གསོ་ག་ལ་ཁང་། ཀ་ཝང་ང་ས།

༦༽ ོབ་བན་འན་ོ་། བ་འཚོལ་གག་ལག་ག་འན། ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་།
༧༽ བསམ་གཏན། གས་བཤད་པ། ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་།

༨༽ ོབ་ན་བཟང་ོ་། བ་འཚོལ་འ་དཔོན། ལ་གང་འཆམ་དང་ོས་གར་ོབ་ོང་་བ།
༩༽ བན་འན། པོ་བསཔ། ག་ང་ད་འོག
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ད་ད་ཐགས་རས་་ར།

ོབ་དཔོན་ནམ་མཁའ་དབང་མོ།

་ོད།
༉ ན་བལ་པ་ོགས་ན་་བས་་ ་ལ་རཝ་ག་་ཡང་ད་པར་ ག་ར་་འལ་
་ཐོག་ལས་ལོངས་ོད་ོད་ཡོད་ང་ ལ་ལས་འདོད་པ་ཡོན་ཏན་་་བན་

་

བསོད་ནམས་ཟད་ གགས་ཁ་ལས་འོད་དང་་འལ་་ཉམས་ ་ལས་མ་པ་བན་་ཕོ་
མོ ་མཚན་མ་་ང་་ ལ་དང་་ཚ་བག་ཡོད་གམ་བང་་དོན་་ ་ལ་ན་ོལ་
མ་འཝ་་ཤ་ག་རང་འང་་འག། ་ཡང་ ས་དང་བན་པ་་ག་ལ་དང་
བསམ་ོད་ན་ོང་ལས་བན་ གགས་ལ་པོ་མ་བཀབ་པར་ ད་ོད་ད་ད་་ང་
་འདབ་མ་དང་་ང་ མས་ཅན་་པགས་་ལས་བཟོ་བ་ས་་གས་དང་ ་མ་ཚད་
རང་སོ ་ང་པ་གནས་ངས་དང་འཐོན་ངས་ལས་བན་ ་ལ་གས་མ་འཝ་་ཤ་
ག་རང་འཐག་་ན་ོད་ག།

ན་ང་ད་ས་ནངས་པ་བམ་ག་འབད་བ་ན།

ཐགས་འཐག་་་་དཀའ་ག་ོད་མ་ད་པར་ འབོར་་ཏོག་ཏོ་་ཐོབ་གསཔ་ལས་
རང་གས་་ཐགས་བཟོ་ཉམས་བང་འབད་་་ཕན་ཐོགས་ོ མ་་རང་འང་ཡོདཔ་མ་

ཚད་ འག་་་ཐགས་ལས་བན་ དལ་་འོང་འབབ་བཟོ་་ རང་མ་རང་འོངས་་
ོད་གསཔ་བཟོ་པ་་་མ་ག་ན་མས།

ར་འཛམ་ང་ནང་་རང་སོ ་ང་པ་

གནས་ངས་དང་འཐོན་ངས་ ལམ་དང་གས་ོལ་མ་འཝ་ལས་བན་ ན་ཆས་ན་
ཐངས་དང་ཐོབ་མ་པ་མ་འཝ་ ་ཤ་ག་ར་ཡོད་པ་ནང་ལས་ འག་ལ་ཁབ་་ད་
ས་ན་མོང་མ་ན་པ་ན་ཆས་ ་དང་ད་ར་འ་འག་་་་ས་བ་བར་འབད་
་ན་ཡོདཔ་ད་ ་དང་ད་ར་འ་ལ་ཡོངས་་ ན་ཆས་ན་མ་ཚད་ བ་ཁབ་་་
གས་ཡང་ འ་ས་ོནམ་ལས་ ལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་གནས་ཐབས་་ན་ཆས་
་དང་ད་ར་ན་་་མས་གས་བད་བག་དཔ་ན།
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ཨམ་་་ས་ད་བ་ད་ར་འ་ ལ་ཁབ་གཞན་ག་དང་ཡང་མ་འ་བ་ཡོདཔ་ལས་ལ་
ཁབ་་ལམ་ོལ ་བང་་་ན་ཐབས་འབད་་ཡོ དཔ་ན།

ག་་འབད་ར་བ་ན།

འག་པ་ཨམ་་་་ད་བ་ད་ར་ནང་་ ཐགས་མཁན་ོ་ག་ཅན་་ས་ ་ཏོག་
་བཟོ་མ་་ཚོགས་བན་་འཐག་པ་་ལ་་ལས་བན། འཛམ་ང་ནང་་འག་པ་
ཐགས་་ད་ས་མ་འཝ་ན་པ་མན་གསལ་འང་་འག།

འག་ལ་ཁབ་

ནང་ ་ལ་གས་མ་འཝ་་ཤ་ཡོད་པ་ནང་ལས་ ་ཏོག་ཅན་ཨ་ཀ་ར་་གས་
་ ཕོ་མོ་གས་ཆ་ར་ས་ན་བབ་ང་ ད་ད་ཐགས་རས་འ་ཨམ་་ངམ་ག་ས་
ད་བབ་པ་གས་ག་ན་མས།

ན་དང་གས་ད་གང་དང་ ང་ཀ་ར་མ་

གཏོགས་ད་ད་ཐགས་རས་ར་བ་ང་་ཐ་ད་ད་ང་ ལ་ལས་མ་ན་ས་་
ལ་པོ་ ཞབས་ང་ན་པོ་་མག་ས་ས་ན་་ལ་ཁབ་་ག་བགས་གནང་པ་
ས་ལས་འ་བང་

འག་་ག་ར་་དང་ད་ར་ན་དཔ་བཟོ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ག་པར་་་དབང་འག་ལ་གམ་པ་ འག་ད་ོ་་དབང་ག་མག་ས་་དང་
ད་ར་གས་ལ་ཡོངས་་ན་ཆས་་བཟོ་གནང་པ་ལ་ལས་འག་པ་ཐགས་བཟོ་་
འར་བ་ོམ་་ར་འོང་ག། ་་ནང་ལས་ ཕོ་ས་་ས་ན་པ་་་འར་བ་འ་
ཡོདཔ་དང་དཔ་་ར་ལས་བ་མ་ས་ང་ ཨམ་་་ས་ད་བ་ད་ར་་འར་བ་
ོམ་་རང་འང་་འག། ད་ད་ཐགས་རས་འ་ད་གང་འ་ལས་ ད་ན་་
འཐག་ཡོད་ང་

ད་ར་ད་ཐངས་དང་བཟོ་མ་

འཝ་ ་ཤ་ག་རང་ཡོདཔ་ན།

་མ་ཚད་་ཏོག་་བད་ས་མ་

ད་ོ་ད་་ཡོད་པ་ད་ད་ཐགས་རས་འ་ས་

རབས་༢༠ པ་ནང་ཡོངས་གས་་འཐག་་ན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ད་ར་འ་་ཐགས་་
ད་ས་ག་ར་ཚང་་འ་ས་ ཐགས་བཟོ་་ོ་བ་དང་དོ་ང་བད་་་ས་ འག་པ་
ཐགས་གས་འ་་བ་་ལ་ཁབ་ནང་འོང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ལ་ཁབ་་དཔལ་འོར་འོང་
འབབ་་ཕན་ཐོགསཔ་མ་ཚད་ ོལ་བཟང་པོ་་ཉམས་བང་འབད་་་ཕན་པ་ོམ་་རང་
འང་་ཡོདཔ་ན།
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ད་ད་ཐགས་རས་་བ་ངས།
ན་བོད་ལ་ཁབ་དང་གག་ཁར་ཚོང་་འལ་བ་འཐབ་་དོན་་ ཚོང་ལམ་ལ་དང་ང་
ནང་ལས་འ་འལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ ལ་བལ་་འ་ད་པ་ན་ང་་ོང་ལས་འབད་

དང་ ང་བལ་་འ་བ་ན་ར་ོད་ལས་ཟམ་པ་༣༠་ག་དང་ ཡར་ལས་མར་བོདཔ་་
ས་ཟམ་པ་༣༠་ག་བ་་ཟམ་པ་བོམས་་༦༠ཙམ་བ་ཐོག་ལས་ ལ་ཁབ་གས་་
བར་ན་ཚོང་འལ་འཐབ་་ོ ད་ག

་བང་མང་ཤ ོས་རང་བོ ད་ལས་་དང་མ་་ལ་

སོགས་པ་ མ་་བ་་དས་་གས་བ་སོར་འབད་་ཡོདཔ་ན་མས། ན་དང་་
ཕར་ར་འ་འལ་འབད་བ་བས་དཀའ་ག་དང་ཐག་ང་་འ་ས་ ་་གནམ་ད་
ས་ད་ག་འ་འལ་འབད་་ད་ང་ བོད་ལ་ཁབ་ནང་འ་གས་་ས་མ་ནང་་
་བར་མ་བ་བཅའ་དས་་གས་་ན་པར་ཚར་གས་འ་་ འ་དོ་ཡོད་པ་ལོ་
ས་བཤད་་འག། བཤད་ོལ་གག་ལས་འབད་བ་ན། ན་མ་ས་རབས་༧ པ་ནང་
བོད་་ས་ལ་ོང་བཙན་མ་པོ ་བནམོ་ཨ་་་བཟའ་བོད་་འོན་པ་བས་ ཚོང་
དཔོན་ནོར་་བཟང་པོ་་་ལ་མ་པ་མ་འཝ་ ད་གང་ ན་འལ་ ་ར་གམ་
མས་་ལ་ག་ར་ན་མས། ཚོང་དཔོན་ནོར་་བཟང་པོ་འ་ ལ་ཁབ་མཐའ་དས་
ད་པ་ཚོ ང་བཤལ་བ་་ོན་པ་བས་་ར་ོ ད་མ་མ་གས་ཚན་འ་ནང་ཡང་
ཞབས་ས་བཅག་པ་བས་ གས་ཚན་འ་ནང་མཁའ་འ་མ་མཚན་ད་དང་ན་པ་
མོ་ འོད་ར་ལ་མ་དང་མཇལ་ག་ར་ན་མས། ལ་ལས་འོད་ར་ ལ་མ་བོད་་

འ་བ་བས་་ ཚོང་དཔོན་ནོར་་བཟང་པོ་ས་ཨ་་་བཟའ་ས་ན་་ད་གང་

འ་མོ་་ གསོལ་རས་་གནང་ཡོདཔ་་བཤད་་འག དོ་ང་ཡང་ལོ་གག་་ལ་ལས་
ཚོང་དཔོན་ནོར་་བཟང་པོ་ལོག་་མ་མ་གས་ཚན་ནང་འོན་པ་བས་ ་མ་ཨ་་་
བཟའ་ས་གནང་་

ན་འལ་དང་་ར་བས་དང་གས་་ཚོང་བཤལ་གནང་པར་

འོན་་ཚོང་བམ་ས་ས་ཆ་དང་བས་་བཏགས་ས་ོ་བ་ོམ་་ཡོད་་འ་ད་ོ་བར་
ན་ཡང་མཇལ་་འག། ་བང་ཚོང་དཔོན་ནོར་བཟང་ས་གས་འ་ནང་ཚོང་ན་མ་ཆད་
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པར་འང་་དང་ ཡང་ན་ནམ་་ནང་ཚོང་བཙོང་་དང་་་་ལས་ས་འཐོན་འོང་ར་བ་
ང་བན་གནང་བཞག་ག་ར་བཤད་་འག།

ཚོང་དཔོན་ནོར་བཟང་ལོག་འོན་པ་

བས་་འོད་ར་ལ་མ་ས་ད་ག་ད་གང་འ་་བཞག་་ན་འལ་དང་ཕད་ང་
་འར་བས་འབད་་འཐག་ན་ན་ལམ་འག་བ་ཡོདཔ་ན་པས། ་ལས་འ་བང་
་མོ་ས་ ད་གང་ལས་ད་ངས་་ཐགས་འཐག་་་ག་ལ་འ་འག་་དར་
བ་བཏང་པ་ལོ་ས་བཤད་་འག། ས་ཚོད་མ་ག་་བར་ན་ ལཔོ་ཧར་ཀ་ས་
ཚོང་དཔོན་ནོར་བཟང་དང་འོད་ར་ལ་མ་གས་་བར་ན་ དགའ་མན་་ར་ལས་གསན་
པ་ལ་ ་་བཟོད་མ་གས་པར་མོ་འོད་ར་ལ་མ་ གགས་ཁ་་ལ་ག་ར་བས་
ནམ་ལས་ན་མོ་྄ེ་ཁང་ག་གནག་ང་གག་ནང་བཀའ་མས་དམ་དམ་གནང་། འ་་
ནངས་པ་ མོ་འོད་ར་ལ་མ་ཡང་ ་ན་་ལས་ོན་་བན་་ ་འཇའ་ས་བ་
འ་འཝ་ན་ར་བ་ལ། མོ་ར་བྷ་ག་ོ་བ་་ཡོད་་འ་ད་ོ ་་བར་ན་ཡང་མ་
མ་གས་ཚན་ནང་མཇལ་་འག། ལོ་ས་སོ་སོ་ག་ལས་འབད་བ་ན།

ར་ོད་་

ཐགས་འཐག་་འ་ན་མ་ ཨ་་་བཟའ་བོད་་ོན་པ་བས་ར་ོད་མ་མ་ལས་
ཨ་མཚོ་བད་་ོན་པ་ོན་ལམ་ཁར་ར་ོདཔ་་ས་ཨ་་་དགའ་བ་འབད་བ་
ཚབ་་ཨ་་་ ཡོད་པ་ཐགས་་ག་ལ་འ་ོན་གནང་གནངམ་ན་ར་ ཐགས་ན་
པ་ཐགས་ང་་

ད་ོ་ས་གནས་ཨ་མཚོ་་ མཇལ་་ཡོདཔ་ན་ར་བད་ག།39

འ་་ལ་ལས་ཐགས་འཐག་ཐངས་་ག་་་འར་བ་འོང་་ག་ ག་ས་ཡང་ཏན་ཏན་་

བཤད་་ག་ད་ང་འག་ལ་ཁབ་འ་ལ་བད་་ལཔོ་་ད་བས་ན་ན་ ད་
མ་ག་པོ ་མོ་ཨ་་བོན་འས་་མོ་ བནམོ་་བས་པ་ལ་ ོས་ཐགས་་ཨ་
མ་་ས་འཐག་་ོད་ག། ་་འཐག་ད་པ་་མཚན་་ཡང་ ན་མ་ཨ་་བོན་
འས་་མོ་འ་ ་མ་ས་ད་རང་ལ་་ན་བདག་མཛད་་བགས་བས་ མ་ག་
་བར་ན་འག་ལ་དང་པོ ་ ལ་མ་་བས་པ་ལ་ལས། དཔོན་་ར་ཡང་གས་
39
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མས་་མ་་དད་པ་མོས་ས་བད་་ག་ད་གང་ག་་ག། ན་ང་་བང་་ལ་
འཐག་་་ག་ར་ཨ་་མག་ས་གནང་་ ་མ་ས་འག་པ་ཨ་མ་་ས་དཔོན་
དང་ཨ་་གས་་ དགས་གསལ་་ན་བཟའ་་ོས་ཐགས་་འཐག་་ོད་ག། ན་
དང་་འབད་བ་ན་ གང་་ལ་བཏབ་་དང་ ཡང་ན་དཔོན་་འར་་་དོན་་འཐག་
་མ་གཏོགས་ ད་ོ་བམ་་ཐགས་མཁན་་ར་དང་བཟའ་ཚང་ ་ལས་ཚོང་བར་་དོན་
་གཙོ་བོར་བན་་འཐག་ོལ་དཔ་ན་མས། ན་ང་ཐགས་འཐག་་་ག་ལ་དང་
ཡོངས་གས་ང་གཏམ་ཡོད་པ་ད་ད་ཐགས་རས་་ག་ར་ར་ོད་མ་མ་ལས་འཐོན་
ནམ་གང་ས་མན་ན་ན་ ་ལོ་༡༩༨༠ནང་འད་ལ་ཡོངས་ཨམ་་ལས་་ད་
ད་ཨ་་བསོད་ནམས་ས་ན་མག་ས་མ་མ་གས་ཚན་ས་མ་དོ་བར་གཞན་ད་
འོག་༧༼ད་མཚོ་ ན་ས་ ན་ས་ གངས་ར་ ར་ོད་ ་རས་དང་བཙན་
མཁར༽ཆ་མཉམ་ནང་ཐགས་འཐག་་་ཆས་་ག་ར་ཨ་་མག་ས་གནང་པ་ལ་ལས་
གས་འ་ནང་ན་མ་བ་གཔ་་ འར་བ་ོམ་་རང་འོང་་ར་བཤད་་འག། ་
བང་་ལ་ལས་ནང་འན་འབད་་ཡོད་པ་དཔ་་་་དང་་ཏོག་་དཔ་གར་
ཤོས་གནང་་ཐགས་འཐག་་་ག་ལ་འ་ ན་མ་ཉམས་པར་བཞག་ཐབས་་ ཨ་་
མག་ས་འཐག་་་་ཆས་་ག་ར་གསོ ལ་རས་་གནང་པ་ལ་ལས་ར་ོ ད་མ་
མ་གས་ཚན་ནང་ཨམ་་་་་་དཔལ་འོར་་འར་བ་ོམ་་རང་ང་ག།
ད་ད་ཐགས་རས་ར་བ་ཐ་ད།
ད་ད་ཐགས་རས་ར་བ་ང་་ཐ་ད་འ་ཡང་ན་མ་ད་གང་ཡང་ན་ད་གང་
ཐགས་རས་ལས་ད་ངས་་འཐག་འཐགཔ་ག་དང་

ལ་་ག་ས་འབད་བ་ན།

ཐགས་འཐག་་ག་ལ་གསར་བགས་འབད་བ་བས། དཔ་་་་ཆ་ལག་ན་
འཐབ་་འཐག་་འ་ས་འ་ལས་་ངས་་ང་ཡང་་་དར་བ་འ་འཝ་ན་མས་

ར་བཤད་་འག། ་མ་མོ་འོད་ར་ལ་མ་་ན་་ད་གང་་བཟོ་མ་དང་་ཏོག་
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་ག་་་ཡོདཔ་ན་ན་བ་མ་ས་ང་། ས་རབས་༡༧ ལས་༡༨ ན་་ད་གང་་
་བ་བ་ན། ད་ོ་ད་ད་ཐགས་རས་འཐག་དོ་བམ་རང་འཐག་་ཡོད་ང་། ན་་
དང་བམ་ཐངས་་ད་པར་ོམ་་རང་འག། འ་ཡང་ད་ོ་མཐོང་་ཡོད་པ་་རག་

སག་ང་་ཨམ་་་ས་ན་པ་ང་ཀ་་མ་པ་འ་་་ཡོད་ང་ ད་གང་འ་

ནང་་ཐགས་མཁན་ས་མད་ས་དང་རང་བན་གནས་ངས་་་མོ་དར་ན་། །
ང་།

་དང་མས་ཅན་་ཚོ གས་་ད་ས་་བགས་་འཐག་ན་ན་ན་ོ ད་

ག། ན་་ས་་ད་གང་དང་ ང་ཀ་ར་བ་་ལ་གས་་ཡོངས་གས་་རང་
ན་་ཡོདཔ་ན་མས། ་གས་་ན་ཐངས་དང་བཟོ་མ་་འ་ང་ ་ཏོག་ཡོདཔ་
དང་དཔ་་ད་པར་འག། ང་ཀ་བམ་ག་འབད་བ་ན་མང་ཤ ོས་རང་དཀར་ང་་
འཐག་་བམ་་དང་། ཡང་ན་ བོད་ལས་ནང་འན་འབད་བ་མ་་དང་ས་ན་་མ་
་ལས་བད་ས་མ་འཝ་བཟོ་་ན་་ཡོདཔ་ན་མས། ད་གང་འ་ཡང་ བངས་
ཐགས་གས་འཐག་ན་ན་རལཔ་དང་གས་་ འ་ནང་་་ཏོ ག་་ཡང་ག་་བ་ག་
གམ་་འ་་བམ་ན་ན་ན་་ཡོདཔ་ན་མས།

ན་ང་ད་གང་འ་་མང་

འཛོམས་ས་ནང་ལས་ཕར་ན་་་བཀག་ཆ་འབད་བ་ས་བས་ལས་ ད་གང་ན་་
་་གས་གས་མ་གཏོགས་གནམ་ད་ས་ད་ན་་ག་དཔ་ན་མས། ་མ་ཚད་
ད་གང་འ་གས་་རང་སོ་སོ ་་གསོལ་བོན་གསོལ་འབད་བ་བས་་ལག་ན་
འཐབ་་དོན་་བདག་འན་འཐབ་་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ད་ས་ནངས་པ་འ་བམ་མ་་

ལ་་་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། ད་གང་དང་ ང་ཀ་གས་་ད་ད་་ན་་འ་
ས་ཚོད་དང་བན་འར་བས་འབད་། ད་ོ་ང་བཅས་འག་པ་ཨམ་་་ས་ད་
བ་ད་ར་བཟོ ་ མ་་ོད་པ་ས་ཚོ ད་ལས་འ་བང་་ད་གང་དང་ ང་ཀ་
གས་་ན་་ཉམས་སོང་ག།

80

བ་འཚོལ་ས་བ། ༢༠༡༥

ད་ད་ཐགས་རས་་ད་བ།
ད་ད་ཐགས་རས་་ནང་གས་་ད་བ་ཡོད་་་ཡང་། ཐགས་་མ་ག་དང་དཔ་་
ཁ་དོག་སོ་སོར་ཡོདཔ་ལས་བན་་ལ་ང་་ཡང་འ་དང་བན་དར་བ་འ་ག། མ་

ག་དཀརཔོ་་་ཏོག་༼འོག་་བད་ཡོད་པ་་ཏོག༽ ག་གམ་་འཐག་པ་གས་
་ད་ད་ཐགས་རས་དང་། མ་ག་ཧོནམ་་་ཏོག་ག་གམ་་འཐག་པ་གས་་་

གཤམ་དང་།

་བམ་་རང་མ་ག་ང་་ཡང་ན་ ང་ནག་་གས་་་ཏོག་ག་

གམ་་འཐག་པ་གས་་ང་གཤམ་ར་ན་དང་་ལས་རང་འཐག་་ཡོངས་གས་་
ན་ོལ་འང་ག། མ་ག་དཀརཔོ་་་ཏོག་ག་གམ་་འ་་ཡོད་པ་གས་ཆ་
མཉམ་་ད་ད་ཐགས་རས་ར་བ་ོ ལ ་ཡོ ད་ང་ ང་སང་ས་་འར་བ་ལས་
བན་ ད་གསར་་ད་ད་ཐགས་རས་མ་འཝ་་ཤ་ག་རང་འཐག་་འག། ་ཡང་
མ་ག་དམརཔོ་་དམར་གཤམ་དང་མ་ག་གནགཔོ་་གནག་གཤམ་་ལས་ཐགས་མཁན་
རང་སོ་སོ ་ོ་འདོད་དང་ཚོས་ག་གས་ང་བ་་ད་གསར་་ད་ད་ཐགས་རས་་
ཚོགས་པ་ག་འཐག་དང་འཐག་ན་པ་འག།
ད་ད་ཐགས་རས་་་ཏོག་དང་བཟོ་མ།
ན་ཐགས་འཐག་་ག་ལ་འ་བགས་པ་བས་་ འག་པ་་ལ་་་ཏོག་
ད་པར་དཔ་་རང་བན་ ཡང་ན་ དཔ་ཁ་དོག་གག་ས་དཀར་ང་་འཐག་ོལ་
འང་ཡོད་ང་ས་དང་བན་མ་མནོ་བསམ་ལ་བན་་བཏང་ ས་པ་ས་ལས་འ་

བང་་ཐགས་བཟོ ་ག་གནས་་ོ་བ་བད་་་དང་ཚོས་ག་་ཁག་མ་འཝ་་བ་
་་ས་ང་སང་ས་འར་ལས་བན་་ལ་འཐག་་ད་བ་་ཤ་ག་རང་ འཐག་་
འ་བགས་ག། ་ལ་་ག་ས་བཤད་དོ ་ བམ་འབད་བ་ན་་མ་ཐགས་མཁན་
གག་ཐགས་འཐག་པ་བས་་ཏོག ་འ་མ་ས་པར་མ་ོ ངས་ོད་པ་བར་ན་ ་
གག་འོང་་་འ་ས་ད་གས་འ་གག་བཞག་ར་ད་བ་་ར་་འ་འ་བ་
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བས། ན་ལས་ད་པ་་མོ་མ་འཝ་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་་ལས་འ་བང་ཐགས་ནང་
་ཏོག་མ་འཝ་བགས་་འཐག་་་མ་པ་བན་་འང་ག་ར་བ་་ཡོདཔ་ན་
མས། ན་ང་་ལ་འཐག་་དང་ན་་་གས་པ་འར་བ་འཐོན་འོང་པ་བང་ལས་

ཐགས་མཁན་རང་རང་སོ་སོ ་ག་ལ་དང་ར་ད་པ་་ཏོག་་གསར་བན་འབད་་
ཡོངས་གས་ཅན་་ད་ད་ཐགས་རས་འ་ ད་ོ ་བར་ན་ཡང་བ་མཐོང་ོམ་བད་་
ན་་འག། འག་པ་་དང་ད་ར་གས་་འཐག་ཐངས་དང་བཟོ་མ་མ་འཝ་་ཤ་
ཡོད་པ་ནང་ལས་དཀར་ང་དང་་ཏོག་ཅན་་གས་ཕོ་མོ་གས་ཆ་ར་ས་ན་ོལ ་ཡོད་
ང་ད་ད་ཐགས་རས་འ་ཨམ་་ངམ་གག་ས་ད་བབ་པ་་ལ་ག་ན། ད་
ད་ཐགས་རས་ནང་་་ཏོག་་གས་་་མ་ད་གང་འ་ལས་ད་ན་་འ་ཡོད་
ང་ ང་སང་མང་་བ་ཐགས་མཁན་ང་ར་ས་གསར་་བན་པ་་ཏོག་་ཤ་ག་རང་
འ་་ ད་ད་ཐགས་རས་མ་འཝ་་ཚོགས་མཐོང་གསཔ་ན། ཐགས་མཁན་་ལག་
ལ་དང་ཉམས་ོང་རང་ཡོད་པ་ན་ ད་ག་དང་རང་་མ་ོག ཡང་ན་ ོ་ག་དང་
བན་་ཏོག ་་གས་ག་་བམ་ན་ང་འ་བབ་པ་ཐགས་གས་ག་ན་མས།
ད་ད་ཐགས་རས་ནང་་འ་་ཡོད་པ་་ཏོག་ ོ་་དང་ོ་་་མ་ ྭ་ག་ གང་
ང་ ་ནག་གས་་ ཡང་ན་ར་པ་་ འར་ལོ་ཐག་པ་ ་ག་མ་ ་ང་ མ་པ་
ང་ཀ་ གཤོག་པ་ང་ ག་ག་པ་ ོ་་ངང་ང་ས་བ་གམ་༼་བར་ངང་ང་
བག་ང་ང༽ ས་ང་དང་ས་ང་ད་མ་ ་དབང་ས་མོ་དང་་དབང་ས་མོ་ད་མ་

འན་འན་མ་ གབ་་ མ་་བར་མ རཔ་ྭ་ག་ པ་་བ་ག་ ན་གགས་
ཅན་ ་པོད་ར་བ་ ་ག་ ་ན་མོ་དང་ད་གསར་་གས་་འ་་ ག་་བ་
གཟབ་པ་དང་ག་གམ་་འཐག་་འག།
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མ་མ་ཨམ་་་ང་ནང་ཐགས་འཐག་ོད་པ་མཐོང་ང་།

་ཏོག་འ་ཐངས་་ད་བ།
ད་ད་ཐགས་རས་་་ཏོག་་འ་བ་བས། བསབ་མ་དང་ད་མ་གང་ང་ལག་ན་
འཐབ་ཐོག་ཐག་་ཡོདཔ་ན་མས། ཐགས་མཁན་རང་སོ་སོ ་ོ་ག་དང་བན་ད་ད་
ཐགས་རས་ལ་་ག་ནང་ཧོ ར་་་ཏོ ག་་བགས་་འཐག་་ོ ལ ་ཡང་ཡོ ད པ་ན་
མས། བསབ་མ་ར་བ་དོན་འ་་ཏོག་་དཔ་་མ་དཔ་ད་ང་ལས་ན་པ་༼་
༽་ནང་་་ཏོག་་བཟོ་མ་དང་འལ་་བགས། ཡང་ན་བསབ་བཞག་་ག་་་་
དང་། ད་མ་ར་་འ་་ཏོག་དཔ་་མ་དཔ་ལས་ད་་ད་་འཐག་པ་དོན་་་
་ན། ན་ང་བསབ་མ་ད་མ་གས་ལས་འ་བ་་ཏོག་་བཟོ་འཐོན་་་ད་པར་
ཡོདཔ་ན། ་ཡང་ད་མ་ཐོག་ལས་འ་བ་་ཏོག་་གས་་མས་འབ་འ་འཝ་

བམ་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་བསབ་མ་ཐོག་ལས་འ་བ་་ཏོག་་ད་ང་གས་ཆ་རང་
ལག་ན་འཐབ་་འཐག་་དང་། ད་མ་ན་པ་ན། མ་དཔ་ག་ལས་ན་པ་ད་

ང་འ་ལག་ན་འཐབ་་འཐག་དོ་ཡོདཔ་ན། ཧོར་ཐགས་་ཏོག་ཅན་འ་་ཏོག་དཔ་
་ལོགས་་་བགས་མ་ད་པར་ཐགས་ན་པ་བང་ལས་རང་་ཏོག་འཐོན་་དོན་་
མ་དང་གས་། ན་་་ལས་་ཏོག་་བཟོ་མ་་ལས་ཧོར་ང་དང་འལ་ད་ང་་
ལག་ན་འཐབ་་འཐོན་བབ་ན།
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་མ་དང་ད་ས་ནངས་པ་ད་ད་ཐགས་རས་་ད་པར།
ར་བཏང་ད་ད་ཐགས་རས་འཐག་་དང་་ཏོག་འ་་་ག་ར་ག་འཐདཔ་ཡོད་ང་།
ཐགས་་་དང་་ཏོག་དང་་ཏོག་་དཔ་་ང་པ་གནས་ངས་དང་རང་སོ ་འཐོན་

ངས་དང་བན་ཐགས་གས་་ཡང་་་འཐག་ོད་ག། ན་མ་བམ་ག་འབད་བ་
ན་ཐགས་་་གཙོ་བོ་་ཆ་དང་་ཏོག་་དཔ་ཀ་བལ་ཡང་ན་བལ་དཔ་་ཐགས་མཁན་
རང་མོས་་འདོད་ར་་ཁ་དོག་བར་ན་ན་ལག་ན་འཐབ་ོད་ག།
བར་བས་ག་ལས་འག་ལ་ཁབ་འ་་དང་བོད་ལ་ཁབ་གས་དང་གག་ཁར་ཚོང་་
འལ་བ་ོམ་་ར་ང་་་ལ་ལས་ནང་འན་འབད་བ་དཔ་ཇ་ན་དཔ་
ལ་་་ང་(acrylic

yarn)

དང་གར་ད་དལ་ད་(metallic

་་་
yarn)་

གས་་ལག་ན་འཐབ་་ད་ད་ཐགས་རས་་འཐག་ོལ་འང་ག། ་བང་ད་
ར་་གཙོ་བོ་་་་དང་་ཏོག་་དཔ་་་ང་དང་གར་ད་དལ་ད་་ལས་ད་
ད་ཐགས་རས་མ་ག་དཀརཔོ་དང་་གཤམ་ང་གཤམ་་གས་འཐག་ོད་ག། ན་
ང་ན་མ་དང་ད་ས་ནངས་པ་ད་ད་ཐགས་རས་གས་་ད་པར་་ཤ་རང་འག།
་ཡང་་མ་ད་ད་ཐགས་རས་ནང་འབད་བ་ན་བ་ང་ནང་་མ་ལས་ག་པ་་ཏོག་
གམ་་འཐག་་ཡོདཔ་ད། ཁ་འཇགས་ནང་་མང་་བ་དཀར་ང་་འཐག་་དང་ཡང་ན་
་ཏོག་འཇམ་སངམ་་བགས་་འཐག་་ཡོདཔ་མ་ཚད། བངས་ཐགས་ག་ལས་་ཏོག་
ད་པར་ོང་པ་་ཡང་འཐག་ོལ་ཡོད། ་ས་མ་ཚད་་ཏོག་་དཔ་་ཁ་དོག་་ཡང་

ཚོས་ང་དང་ཚོས་གསར་གང་ང་ལས་བ་་འ་་ཡོད་ང་། དགས་བསལ་་་ཏོག་
འ་བ་བས་་ཚོན་མདངས་ར་ཚོས་ག་ཐོབ་ཐངས་དང་འལ་ལག་ན་འཐབ་ན།
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ད་ར་བཤད་པ།
ཁ་འཇགས།

བར་བངས།

མཐའ་བངས།
མཐའ་བངས།

བ་ང་/
བ་གང་མ།

རལཔ་འཇགས།

རལཔ།

ད་ས་ནངས་པ་ས་དང་བན་ད་ད་ཐགས་རས་མ་པ་་ཚོགས་མཐོང་་ཡོདཔ་ན།
ལ་ཁབ་ནང་འད་ཐགས་་་་འབོར་་ཏོག་ཏོ་་ཐོབ་གསཔ་མ་ཚད། ཐགས་མཁན་
རང་སོ་སོ ་དང་འདོད་ར་ཐགས་འཐག་་ས་བས་བཟང་པོ་ག་ན། ན་ང་ང་
སང་་ད་ད་ཐགས་རས་ནང་་་ཏོག་མང་་བ་་མ་ད་ར་་ལས་ད་ན་་འ་་
ཡོདང་། ར་ལས་ག་པ་་ཏོག་་གསར་བན་འབད་་འ་ཡོད་པ་ད་ད་ཐགས་

རས་་ཤ་ག་རང་མཐོང་་འག། ་ས་ཡང་མ་དོ་བར་ད་གསར་་ད་ད་ཐགས་རས་
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ནང་་་ལ་་མ་དང་་ཏོག་་ཚོས་ག་་ཡང་རང་་དང་འདོད་དང་ཁ་འཇགས་་་ཏོག་
མ་མ་བགས་་འཐགཔ་མ་ཚད། ་གས་ང་དང་འལ་ད་ར་རལཔ་་མ་བཏོག་
པར་ན་་འག། ་ལ་་་ཡང་ན་མ་ལག་ན་འཐབ་་་་ལས་མང་་བ་ད་ས་
ནངས་པ་རང་སོ ་འོར་པ་དང་བན་་་་ན་དང་གར་ཤོས་ལ་སོགས་པ་གས་་

ལག་ན་འཐབ་ན། ་མ་ཚད་ན་མ་་ལ་བངས་གམ་་འཐག་་འ་ད་ས་ནངས་
པ་འར་བས་འབད་་ ་ལ་བངས་ཐགས་གས་འཐག་ན་ན་ད་ར་ད་ཀ་ར་དར་
བ་སོང་་ཡོདཔ་ན།

ད་ར་ལ་་ག་ལས་་ཏོག་ད་པ་འཐག་་ཡོད་པ་ད། (Textile Arts of Bhutan)

མ་མ་གས་ཚན།
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མ་མ་དང་ད་ད་ཐགས་རས་་འལ་བ།
མ་མ་གས་ཚན་འ་ ན་་ོང་ལས་་ལོ་་ར་བད་་ག་་ས་ཁར་ ས་ཆགས་
ལ་ཡང་ང་པོ་་་པ་བམ་ག་་ག་་བ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ག་ནང་ཆགས་་ཡོདཔ་

ན། གས་འ་ནང་མ་ང་༣༥ དང་་ོབས་༢༧༥༥ ཡོད་་ནང་ལས་ཕོ་ས་༡༤༠༣
དང་ཨམ་་༡༣༥༢་ག་ ཡོདཔ་ན་མས། འ་ནང་ོད་པ་་ར་མང་ཤ ོས་རང་ གཙོ་བོ་
ཐགས་ལས་་བན་་་་ང་་རང་མ་རང་འོངས་་ོད་གས་པ་་གས་ག་་
འབད་བཝ་ན་མས། མ་མ་གས་འ་ནང་ས་པ་ཕོ་ས་་ཡང་ལ་བ་དང་ན་
པས་ར་བཤད་ོལ་ཡོད་་འ་ཡང་བཟའ་ཚང་་དོན་་སོ་ནམ་་་མ་་་འབད་་མ་་
གཏོགས་ གས་གཞན་་ཕོ་ས་བམ་་དཀའཝ་ད་་ག་ཐང་ཆད་་་་འབད་མ་
ད་པ་ཁར། ་དལ་་འབབ་ངས་་ག་ར་ཨམ་་་ས་འཐག་ཐགས་་ལས་བན་
འོང་བབས་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། གས་འ་ནང་་མ་དང་ས་ཤོས་་ས་འབད་བ་
ན་ ས་གནས་འ་ར་ོད་ང་་ོང་་གནས་མག་་བཝ་ན་མས། མ་མ་ར་
བ་ང་་ད་་ཡང་ས་རབས་༨ པ་ནང་་ན་་་ན་པོ་་ར་ོད་ང་་ོང་་
འོན་་ས་གནས་ག་ར་ན་ས་བབས་གནང་པ་བས། མཚོ་དཀར་མཚོ་ནག་་གནས་
བདག་གས་ས་ཡང་ ་་ན་པོ་་་སངས་ས་་བན་པ་བང་་ཁས་ངས་དམ་
བཅའ་ལ་ཡོད་ང་ མཚོ་ནག་་གནས་བདག་ས་ ་མ་ལ་ཡོད་པ་དམ་བཅའ་་མ་
གནས་པར་ལ་ོམ་ག་་ལ་་འོང་། བད་འ་མ་མ་་ནང་བ་ོད་ཡོདཔ་་་
ས་མན་་ བད་་བལ་་དོན་་ མ་མ་གས་ཚན་་ག་་ ས་ན་་ཚོད་
དག་པ་ག་་ས་ཁར་ག་ག་གག་་ནང་ ཝ་༦ ་ང་་གསང་བ་ཐོག ་ལས་་
མཚམས་གནང་བགས་་ བད་་བལ་ཡོདཔ་བན་། ད་ས་ནངས་པ་སངས་ས་ལོ་
ག་་གནས་ར་མཇལ་ོལ་ཡོད་་འ་ ་མ་གསང་བ་་ག་་གནས་ར་བ་་འ་
ན་མས། ་བམ་་ན་མ་་་ན་པོ་་ག་ག་ནང་་མཚམས་གནང་་བགས་པ་
བས་་ མཁའ་འ་་ས་མཚོ་ལ་ཡང་ ོན་་་་པོ་་བ་ཁང་་འོག་་་དཔག་
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ད་་བ་པ་གནང་བགས་པ་བ་ཁང་ག་ཡང་མཇལ་་འག། ་བང་ལཔོ་ཧར་ཀ་
ས་་་ན་བདག་མཛད་་བགས་པ་ས་་ལཔོ་ཧར་ཀ་སམོ་བ་ས་མཁན་
བ་མོ་འ་ ནོར་འཚོ་བར་རམ་རང་དང་ཙང་་ལོག་ར་ས་ས་གནས་ནང་ར་བདའ་འོང་

པ་བས་་མཁའ་འ་་ས་མཚོ་ལ་་མ་་དམ་ས་་ལ་་་མ་་ད་འ་

་་་ལ་ག། ཚར་གག་འབདཝ་ད་་་ས་མཁའ་འ་་ས་མཚོ་ལ་་མ་འ་
ག་་ལས་འབག་འོང་པ་ར་ས་པ་ལན་་མཁའ་འ་་ས་མཚོ་ལ་ས་ནོར་པ་
མོ་འཇའ་སམོ་ག་ས་ལ་ཡོད་པ་ར་་་མོ་འ་མཚན་ད་དང་ན་པ་གས་
བཟང་་མཁའ་འ་མ་ནམ་་་ས་མན་་མོ་འ་་ ང་ལ་མ་བ་མ་མོ་ ན།།
ར་གངས་་ མཁའ་འ་མ་་བས་ག་ར་བཤད་་འག། ་མཚན་འ་ལས་བན་
གས་་་ང་ཡང་མ་མོ་ར་དར་བ་སོང་ཡོད་ང་ ང་སང་་ར་ཉམས་་མ་མ་ར་
བ་ོལ་འག། གས་ཚན་འ་ནང་མཁའ་འ་མ་མཚན་ད་དང་ན་པ་མོ་ན་མ་
ཆད་པར་འོང་་དང་། ཐགས་བཟོ ་ག་གནས་་མཁས་་་འང་བ་ང་བན་གནངམ་
ལས་བན། ད་ས་ནངས་པ་ཡང་གས་་ནང་་ས་པ་མོ་་ད་་ས་གས་པ་་
ཐགས་འཐག་་་མཁས་ག་ཡོད་ར་གས་ཁ་་་ས་ད་ོ ་བར་ན་ཡང་ད་ས་
བད་་འག། འ་འབད་་འ་ས་ད་ོ ་བར་ན་ཡང་ད་ད་ཐགས་རས་འཐག་་
ན་མ་ཉམས་པར་་རབས་ལས་་རབས་བད་་འོང་བ་ག་ལ་འ་བདག་འན་འཐབ་
། ར་བ་ག་པ་ང་འལ་སོང་་ཡོད་་འ་ང་བཅས་ག་ར་ས་མཐོང་སར་ན་མས།
ཐགས་གས་གཞན།

ར་ོད་མ་མ་་ཡོངས་གས་ཡོད་པ་ད་ད་ཐགས་རས་ངམ་ག་ན་པར་རང་་
དས་མ་དང་བན་་གཞན་དཀར་ང་་གས་ལ་སོགས་པ་ཡང་འཐག་་ཡོ དཔ་ན་
མས། ་་རང་དང་རང་་བཟའ་ཚང་་དོན་་ངམ་ག་ན་པར་ གཞན་ཚོང་བ་སོར་
འབད་་དོན་་ཡང་ཐགས་འ་གཙོ་བོར་བན་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། ཡོངས་གས་ཅན་་
ད་ར་ད་ད་ཐགས་རས་འ་ ན་་ས་་་ན་དཔོན་ན་་་དོན་་དང་ གང་
88

བ་འཚོལ་ས་བ། ༢༠༡༥

་ལ་བཏབ་་དོན་་འཐག་་མ་གཏོགས་རང་་དོན་ལས་འཐག་་དཔ་ན་མས། ད་
ས་ནངས་པ་ཐགས་འ་ན་མ་བམ་་ཚོང་བ་སོར་འབད་བ་ོལ་ད་ང་། རང་སོ་སོ ་
་་གནས་ངས་དང་འལ་ ཚོང་བར་་དོན་་འཐག་་རང་མ་རང་འོངས་་ོད་
གསཔ་མ་ཚད་ག་པར་་ན་ལས་ཡོད་པ་ལ་ཁབ་་ལམ་གས་ོལ་མ་ཉམས་པར་

བདག་འན་འཐབ་་་ཡང་ ཕན་ཐོགས་ོམ་་རང་ང་་འག། དཀར་ང་་གས་་
ཡང་ ཐགས་་་་གཙོ་བོ་་ཆ་ན་ང་ ས་མ་བན་གས་པ་འར་བ་འཐོན། ་
ཆ་ཡང་ས་ཚད་ན་པ་གས་་ལག་ན་འཐབ་་འཐག་་འག། ན་ང་་ལ་་
དཔ་ནང་འན་མ་འབད་པ་ས་་ དཀར་ང་འཐག་་དོན་་ཀ་བལ་དང་བལ་དཔ་
འ་རང་ལག་ན་འཐབ་ོ ད་ག། ་ལ་དཀར་ང་གག་པ་ཐགས་རས་དམར་་དང་
གས་ཐགསམ་ལ་སོགས་པ་གས་དང་་ཏོག་ཧོར་་གས་མོན་ཐགས་་ས་ོན་དགའ་
ོན་བ་ང་འབད་ས་དང་ས་བ་བ་མད་་ནང་ན་་དོན་ལས་འཐག་དོ་ཡོདཔ་ན་
མས། གཞན་་བར་མ་བ་ཅ་ཆས་ན་འལ་དང་ ཕད་ང་་ན་་ས་་ད་ཐབས་
དཔ་ག་་ལག་ན་འཐབ་ོད་ག། ན་འལ་་ཡང་ རབ་འང་ཐ་གམ་་འཐག་
་ཡོད་པ་ནང་ལས་ད་ད་ན་འལ་ར་ད་ད་ཐགས་རས་ནང་འ་་ཡོད་པ་་ཏོག་
་བགས་་ག་་བ་གཟབ་གཟབ་ག་གམ་་འཐག་་ོད་་ཡོདཔ་ན་མས།

ན་

འལ་འ་བངས་ཐགས་གག་ ནང་འཐག་ཡོད་ང་མ་་གམ་བ་་ན་འལ་་་
ཚད་འཐོན་་དོན་་ཐགས་རས་་ཚད་གས་་ག་ས་ན་འལ་བཟོ་མ་བཟོ་ ་ན་ན་

བམ་ན་མས། ད་ད་ན་འལ་་ག་་གང་ང་ོམ་་ཡོད་་འ་ ན་འལ་
་ད་ས་མ་འཝ་ག་ན་མས། ལ་་ག་ནང་་ཏོག་འཇམ་སངམ་་བགས་་འཐག་
་དང་ཡང་ན་དཀར་ང་འབད་ཡང་ལག་ན་འཐབ་བབ་ན་མས། ན་འལ་འ་ན་་
ས་་ར་ཆ་འབག་་དོན་་ལག་ན་འཐབ་་དང་ ་བམ་་ཕད་ང་འ་ཡང་ཅ་ལ་
འགས་ས་ཧོད་དང་ ཕད་ང་གཞན་་འ་་ང་་རང་་གཉའ་བ་ལས་བང་་ ོ་
མཛརཝ་དང་ཅ་ལ་ང་་གས་་བགས་་ོད་་ཡོད་ང་ ་ཏོག་་བད་ས་དང་
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བཟོ་མ་དང་་་ང་་ད་པར་འག།

ཕད་ང་་བ་(square bag)་ཡོད་་འ

བངས་ཐགས་གག་་མ་་གས་ཀ་བ།

ཕད་ང་་་ཏོག་ཐོབ་ཐངས་དང་འལ་

འཐག་་དང་ ང་མ་གང་ང་ར་ཕད་ང་་གཤམ་་ཡོད་པ་་ཏོག་ོམ་་འཐག་ན་

ན་བམ་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། ཕད་ང་འ་་འམ་་བས་་ཡང་ལག་ན་འཐབ་ོལ ་

ཡོདཔ་ན་མས། འ་ས་མ་དོ་བར་་ལ་གཞན་ པང་བས། རག་ང་། ད་རགས་ལ་
སོགས་པ་གས་་རང་་དོན་ལས་མ་གཏོགས་གནམ་ད་ས་ད་ག་འཐག་་དཔ་ན་
མས། ན་འལ་དང་ཕད་ང་གས་ཆ་ར་་ཀ་བལ་དང་་ཏོག་དཔ་་་ལ་ལས་ནང་
འན་འབད་་་ང་་ལག་ན་འཐབ་་འཐག་་ ཡོངས་གས་་རང་ོད་ོལ་འག།
ཚོང་་བ་སོར།
ན་དང་་་ལ་འཐག་་ རང་་ད་པ་ཅ་ལ་་དང་གག་ཁར་བ་སོར་འབད་་ཡོདཔ་
ན་མས། ལོ་གག་་ང་་འཐག་པ་་ལ་དང་བསགས་ཡོད་པ་་ལ་དར་ན་ ད་
ད་ཐགས་རས་་གས་་་བཙོང་འཐབ་ས་ ་གར་ཨ་སམ་་་མ་་འ་དོ་ཡོདཔ་ན་
མས། ཐགས་རས་འ་མང་ཤ ོས་རང་ ་ལོངཔ་དང་བ་གཔ་་ས་་དོ་ཡོདཔ་དང་ འ་
ལས་ཐོབ་པ་་བ་ ཡང་ན་ ཅ་ལག་གཞན་ག་་རང་ན་ང་ལོག་་འབག་འོང་དོ་ཡོདཔ་
ན་མས། ཚོང་བ་སོར་འབད་ཡོད་པ་་བ་འ་ས་ གཙོ་བོ་ཐགས་འཐག་་དཔ་
དར་དང་ཁ་ཤ་་གས་དང་ ་ལ་སོགས་པ་གས་་ ་འབག་འོང་་རང་་མ་ནང་
བསགས་བཞག་བཞགཔ་ཡོད་པ་ན་ང་གཏམ་དང་་ཚང་གཔོ་་བ་དོ་ཡོདཔ་ན་མས།
ན་་ས་་འབད་བ་ན་ ཁ་ཤ་འ་་ལག་ན་་མ་རང་ ་་ནང་གཤབ་ ང་ཀ་
ད་གཡོག་དང་ ་་བ་བས་་དར་རས་བཀབ་ར་་ང་པོ་དར་་བས་ོ ལ་
ཡོདཔ་ལས་ དར་ཁ་ཤ་འ་འག་པ་་་་ད་ཐབས་དཔ་ག་ན་མས། ན་་
ས་་འག་པ་་་་བོད་གས་དང་གག་ཁར་ཚོང་་འལ་བ་ོམ་་རང་ོད་ག།
བོད་ལ་ཁབ་བམ་ག་འབད་བ་ན་ ཐགས་རས་་གས་་གནམ་ད་ས་ད་ག་་་
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ད་ང་ མང་ཤ ོས་ཚོས་བ་་དོན་་བཙོད་་ཚོང་བར་གས་ཤོམ་འང་དོ་ཡོདཔ་ན་
མས། འག་་ལ་་ག་ས་ཚོས་བ་་བཙོད། ་མ་དང་་བ་ལ་སོགས་པ་གས་
་བོད་་འབག་་བོད་་ཧོར་་འཇའ་ལོ་ ༼ག་༽ ཧོར་་དང་མ་་་པ་དང་་་
དང་གག་ཁར་བ་སོར་འབད་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། ན་་ས་་འག་་་ས་རང་་

ཡོད་པ་་ལ་གས་དང་ཅ་ལག་་དས་མ་དང་བན་ཚོང་བར་འབད་་་་ང་
ོད་ག།
ར་ོད་མ་མ་ལས་ལ་་གས།
ར་བཏང་ལ་བཏབ་་ོལ་འ། ན་མ་མ་ན་ས་་ལ་པོ་ཞབས་ང་ངག་དབང་
མ་ལ་ན་པོ་་མག་ང་མ་ང་བན་དང་འལ་ འག་ལ་ཁབ་ནང་་ལོ་༡༦༡༦་
ལོར་ོན་་ས་ད་གས་ན་་གང་འ་བགས་གནང་་ས་ན་་ལ་ཁབ་འབད་
བཟོ་གནང་པ་ན་འལ་་ལ་་ འལ་བ་ར་ལ་་ོལ་དར་ག། འལ་བ་འ་
ཡང་ང་པ་གནས་ངས་དང་རང་སོ ་འཐོན་ངས་དང་འལ་་ལ་་ཡོདཔ་ན་མས།
འག་ལ་ཁབ་ནང་ཡང་ན་ལས་ཡོ ད་པ་ལམ་ོ ལ ་འ་མ་ཉམས་པར་ང་པ་འཐོ ན་
ངས་དང་འལ་ལ་་གས་སོ་སོར་་བཏབ་་འག། ང་ོགས་་་ལས་ལ་བཏབ་
ཐངས་སོ་སོར་ཡོད་པ་ནང་ལས་མ་མ་གས་ཚན་ནང་ལས་འབད་བ་ན། ན་་ས་་
མ་ མར་དང་ ་ལ་གས་དར་ན་ཕད་ང་་ཟོང་ཐགས་༡༠་གང་་ལ་ད་དོ་
ཡོདཔ་ད་ ོད་ཐགས་་འཐག་་ལ་་ཡང་ཡོདཔ་ན་མས། ན་ང་འག་ལ་གམ་
པ་བས་་ ་ར་་་ད་ག་གགས་་ ལ་དངས་ཡང་གནང་་འ་ས་་
ར་་་འཚོ་བ་གནས་ངས་་འར་བ་དང་བས་བ་ཏོག་ཏོ་་ཤ་ག་རང་འང་་
ར་ས་ལོ་༨༡ལངས་་ གས་མ་མ་ལས་ཨང་ས་ད་མཐར་ས་བཤད་་འག།
དཔ་་ཚོས་ག་ར།
ན་་ས་་འབད་བན་ གགས་ཁར་་ར་ན་་ད་ང་ ས་མ་བན་་་
མ་ོག་་ཡར་ས་འ་་ལས་བན་ ཐགས་འཐག་་དང་ཚོས་བ་མཁན་་ས་དཔ་
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ཁ་དོག་བར་་་ལ་གས་མ་འཝ་་ཤ་ག་ན་ལས་རང་འཐག་ོལ་ོད་ག། ་མ་
ཚོས་བ་མཁན་་ས་ཚོན་་ཁ་དོག་་དཀར་ར་དམར་ང་ཧོནམ་ལས་ག་་ཁ་དོག་
བར་་ད་ང་ ལ་ལས་ཚོས་གསར་འཐོན་པ་ས་ལས་འ་བང་ དཔ་་ཁ་དོག་
མ་འཝ་་ཤ་བར་ན་ན་ འག་པ་་དང་ད་ར་མ་འཝ་་ཤ་ག་ར་འཐག་་ན་

ོལ་དར་ག། ་ཡང་ཚོས་ག་དམརཔོ་བཟོ་་དོན་་ ་ཚོས་འ་ལག་ན་འཐབ་ན་
མས། ་ཚོས་་་་མ་འ་མས་ཅན་འཔ་ག་མོ་ས་བཟོ་བ་ཚང་ནམ་ད་ ་མང་
ཤོས་རང་ས་ཁ་དམའ་ས་ལས་ཐོབ་ན་མས། ང་་ཡོད་པ་་ཚོས་འ་ོག་པ་ལ་ལས་
མ་ནང་མ་་ནམ་དང་ནམ་རང་འབད་ང་ལག་ན་འཐབ་བབ་ན།

དཔ་ཁ་དོག་

དམརཔོ་བཟོ་་དོན་་ ཚོས་མ་པ་གས་་བ་་འ་་ང་ཚོས་དང་ར་ཚོས་ར་
བ་ན་མས། དང་པ་ར་ཚོས་་མ་པ་་ ་ཚོས་་ནང་གས་་བཙོ་་འ་འལ་
འལ་རང་ དགས་་དགས་ང་ས་བད་་ ་ཚོས་་ཚོན་ག་ར་འཐོན་བག་ད།
་ལས་་ཚོས་ལས་འཐོན་པ་རག་རོག་་བཏོན་བག་་ ་བཙག་བཞག་ད། མ་་
འདབ་མ་ལས་འཐོན་པ་་འ་ ཚོས་ག་བ་་་ད་ཐབས་དཔ་ག་ན་མས། མ་
་འདབ་མ་ོནམ་ཡང་ན་མ་གང་ང་ག་འབད་ང་ ་ནང་བཙོ་་མ་་འ་ ་ཚོས་
དང་གག་ཁར་གས་་ བཙོ་པ་ལ་ལས་ དཔ་འ་བ་མ་ནང་མ་དཔ་ན་མས།
གས་པ་ང་ཚོས་ནང་དཔ་བཙོ་མ་ད་པར་་ཚོས་དང་རཔ་་བ་བ་་ནང་བན་
ག་༢ ཡང་ན་༣ ་ང་་ང་བཏབ་པ་ལ་ལས་ དཔ་་ར་ཡོད་པ་རག་རོག་་

བག་ནམ་ལས་ དཔ་བ་མ་ནང་མ་བཞག་དཔ་ན། ཚོས་ག་ཧོནམ་བཟོ་ཐངས་

་ཡང་དང་པ་རང་ཙང་ཇ་ར་ཤར་ོགས་པ་ཁ་ད་ནང་འབད་བ་ན་གཡང་ཤ ་བ་ར་་འ་
ལག་ན་འཐབ་ན། ཙང་ཇ་འ་་ཁག་་ཚལ་མ་ནང་འཚོལ་བར་འ་མ་ད་པར་ རང་
་མ་མཐའ་འར་་བགས་་ས་བབ་པ་ང་གས་ག་ན་མས། ཙང་ཇ་འ་
དང་པ་རང་ང་་་བཏོག་ན་ན་་ལས་་ཐལ་དང་་རན་ཏོག་ཏོ་གས་་་བ་བ་པ་
ལ་ལས་ང་མ་ཐལ་ས་ད་པ་་ཤོག་ ཡང་ན་ བ་དམ་ནང་བམ་བཞག་ད། བན་
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ག་དག་པ་ག་་བ་ལས་གནམ་དན་་འབད་བ་ན་ བན་༢ དང་༣ ་བ་ལས་
མ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ད་ གནམ་ར་་འབད་བ་ན་ཞག་༢ དང་༣ ་ནང་འད་ནང་ལག་
ན་འཐབ་བབ་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། ས་ཚོད་དང་འལ་མ་འ་འཐོན་པ་བས་ཁ་་
ན་ན་ ཚོས་བ་་དང་ག་མ་་ང་ཏོ་ལ་་ང་་བཟོ་་ ལ་ལས་ལག་ན་འཐབ་
་དོན་་མ་བཞག་ད། ་ཐལ་དང་ཙང་ཇ་་བ་བ་པ་ས་ོར་ནང་

དཔ་

བན་ག་༢ དང་༣ ་ང་་ང་བཏབ་པ་དཔ་་བཏོན་་་འ་བ་ལ་་བ་མ་
ནང་མ་བཞག་དཔ་ན་མས། ཙང་ཇ་ནང་ང་བཏབ་པ་དཔ་འ་ས་དཔ་་ཁ་དོག་
ཧོནམ་ ་དཀར་ ང་ག་དང་ང་་གས་་བཟོ་བབ་ན་མས། ཚོས་ག་ཧོནམ་
བཟོ་ཐངས་གཞན་ཡང་ ཙང་ཇ་ནང་ང་བཏབ་པ་དཔ་་ ང་་ཚོས་ག་མང་་ག་
དང་་ང་འ་ང་་ག་གས་་བཙོ་པ་ན་ཚོས་ག་ཧོནམ་འཐོན་བབ་ན། ཚོས་
ག་ང་་བཟོ་ཐངས་་ཡང་ཙང་ཇ་ནང་ང་བཏབ་པ་དཔ་འ་ར་མ་་དང་ང་་
ཚོས་གསར་གས་་བཙོ་ད། ཚོས་ག་ང་ར་བཟོ་ཐངས་་ཡང་ ང་ཀ་བཏོག་་དང་
མ་་དང་ང་་ཚོས་གསར་མ་་ག་གས་་ ་ནང་ས་ན་ར་མ་༡༠ ་ང་་
བཙོ་དཔ་ན་མས། ཚོས་ག་རཔོ་བཟོ་ཐངས་་ཡང་ང་ཀ་ོནམ་ ཡང་ན་མ་གང་
ང་ག་ལག་ན་འཐབ་ང་བབ་ན་མས། ང་ཀ་་དང་ཚོས་ཁ་ཚོན་ ་ཝང་དང་ོ་
ར་ཡང་ན་རཔ་གང་ང་ག་ནང་ས་ན་༡༠ ་ང་་བཙོ་དཔ་ན་མས། ཚོས་ག་
ང་ག་བཟོ་ཐངས་་ཙང་ཇ་ནང་ང་པ་དཔ་་ ང་་ཚོས་གསར་ང་་ག་དང་
་ང་མང་་གས་པ་ན་ ཚོས་ག་འ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། ཚོས་ག་གནགཔོ་

བཟོ་ཐངས་འ་ཙང་ཇ་ནང་ང་བཏབ་པ་དཔ་ར་ང་་ཚོས་གསར་དང་ ་ང་གས་
མང་་གས་པ་ན་རང་བན་ས ཁ་དོག་གནགཔོ་་འར་འོང་ར་ན་མས། ཡང་ན་
ལ་་ག་ས་འབད་བ་ན་ ར་་་་པགས་་ལག་ན་འཐབ་་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ན་
མས། འ་་ཡང་མ་དོ་བར་དཔ་ཁ་དོག་འར་བ་བས་་འ་ནང་་ད་པ་རཔོ་་
གས་ དར་ན་ ར་་ ་ཀ་ང་་འས་་ོ་ར་མ་འདབ་དང་་མང་ལ་སོགས་
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པ་གས་་ལག་ན་འཐབ་ན་ང་ ང་སང་་ལ་ལས་འཐོན་པ་ས་་རཔོ་་
གས་ཡང་ལག་ན་་ཚོས་ག་མ་འཝ་བར་དོ་ཡོདཔ་ན། ཚོསའཐོན་པ་བང་ལས་
ཐགས་མཁན་ས་་འདོད་ར་་ ཚོས་ག་་ཡང་ག་གསར་་ཐོག་་ ཚོས་འ་ན་
་ཚོགས་བར་་ ་ལ་གས་ཡང་ ན་མ་བ་གཔ་་ ཡར་ས་དང་འར་བ་ོམ་

་རང་སོང་་ཡོད་་འ་ ད་ོ་ང་བཅས་ར་ག་མཐོ ང་དང་ ལག་བང་ཐོག་་ ས་
ན་ལག་ན་འཐབ་་ཡོདཔ་ན། ་བམ་་ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་ནང་་ང་ོགས་
སོ་སོ ་ནང་ལས་ཕར་ད་ས་ན་མོང་མ་ན་པ་ རང་བན་གནས་ངས་ལས་འཐོན་པ་
་དས་འ་ན་་ཚོགས་ལག་ན་འཐབ་་་ལ་འཐག་་ོལ་དར་་ ལ་ང་མ་་
་ཡང་་དས་ངས་གམ་་ཐོག་་ཞབས་ཏོག་་་ོད་ག། ད་ས་ནངས་པ་ ས་
་འཕོ་འར་དང་བན་་་ལ་གས་་ཡང་ན་མ་བམ་་ཚོས་ག་བ་་བཟོ་མ་
ད་པར་ ་ལ་ལས་འཐོན་པ་དཔ་་ལག་ན་འཐབ་་ ་ལ་གས་ག་་བམ་
ན་ང་འཐག་་ཡོདཔ་ན། འ་འབད་་འ་ས་ན་ལས་དར་ཡོད་པ་ཚོས་ག་བར་
་དང་ དཔ་བཟོ་་ོལ་འ་ན་ང་མ་འབད་བར་བཞག་པ་ན་ མ་འོངས་་བད་་
གས་ལག་ན་འཐབ་་འ་ཕར་རང་བཞག་ང་ཙམ་ག་་འར་་ན་ཁ་ོམ་འག།
་འབདཝ་ལས་བན་ ན་ལས་དར་ཡོད་པ་ལམ་ོལ་བཟང་པོ་འ་ ་ཉམས་ང་འལ་
གཏང་་དང་ཉམས་པ་སོར་ད་འབད་་འ་ འག་་ག་ར་་འགན་ར་ན་ར་་་
ན།

མག་བ།

ཐགས་བཟོ་འ་འག་པ་བཟོ་གས་བ་གམ་་ནང་གས་ག་ནམ་ད་ བཟོ་གས་
ང་ཤ ོས་ག་་བཝ་ན། ་ཡང་ཐགས་འཐག་་ག་ལ་འ་་རབས་ལས་་རབས་
བད་་འོང་པ་ལམ་ོལ་དང་ ཐགས་བཟོ་འ་འག་་་་ད་ཐབས་དཔ་ག་ན།
ག་་འབད་ར་བ་ན་ ཐགས་བཟོ་འ་ལས་བན་རང་གས་་ན་ཆས་་དང་ད་ར་
འང་མ་གཏོགས་ གཞན་ལས་འང་ཐབས་དཔ་ན། གལ་ད་ཐགས་བཟོ ་ག་པ་འ་
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མ་ང་འཝ་ག་འབད་བ་ན་ ན་མ་་དང་ག་ག་་ནང་ོད་དོ་བམ་་རས་ས་་
ག་་ཡང་ད་པར་ན་མོ་་ོད་་བ་དང་ད་ར་ར་བ་ང་་ཐ་ད་་ཡང་མ་འང་
འོང་། ན་ང་ས་ཚོད་དང་བན་ཐགས་་ག་ལ་འ་ཡང་ མ་པ་བན་་འར་བ་
འོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་ག་་་དབང་མ་འོན་དང་་འར་་ས་མཛད་ལ་བཟང་པོ་
་ལས་བན་ཐགས་བཟོ་་ཡར་ས་ོམ་་རང་འ་་འག། ག་པར་་ ་ལོ་༡༩༨༠
ནང་་དབང་ཨ་་བསོ ད་ནམས་ས་ན་མག་་ད་ད་བཟང་པོ ་ཐོག་ གས་ཚན་
མཐའ་དས་ད་པར་ཐགས་འཐག་་་་ན་ད་ོང་པ་གནང་་འག་པ་ཨམ་་
ཐགས་འཐག་་ག་ལ་ཡོད་་་་མས་གས་བད་བག་པ་མ་ཚད། ་ར་མང་
ཤོས་ག་་གཡོག་་་བས་བཟོ་ གནང་་རང་མ་རང་འོངས་་ོ ད་གསཔ་བཟོ ་
ཡོ དཔ་མ་ཚད་ལམ་ོ ལ ་བང་་་ཕན་པ་ོ མ་་རང་འང་་འག། ་མ་ཚད་་ལོ ་
༢༠༠༥ ལོར་ལ་མ་སངས་ས་ས་ན་དབང་ག་མག་ས་ད་ད་ཐོག་འག་ལ་
འན་ཐགས་གས་ོབ་་ག་བགས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད། དཔོན་་འར་་ས་ར་
་ཐགས་བཟོ་ཁང་ལོགས་་་བཟོ་གནང་་འག་པ་ཐགས་བཟོ་ཉམས་བང་མཛད་དང་
མཛད་ན་པ་ཡོད་་འ་ག་ར་ས་མན་སར་ན་མས། ་ལས་བན་་ར་བཏང་ད་ས་
ནངས་པ་ཐགས་འཐག་ཐངས་་་ཡར་ས་ང་འལ་འ་་ར་འབད་ང་ རང་གས་་
དཔ་བཟོ་ཐངས་དང་ཚོས་ག་ར་ཐངས་་འབད་ོལ་དཔ་ལས་ ་མ་་ཆས་བཟོ་
ཐངས་དང་ཚོ ས་ག་ར་ཐངས་་་མ་་མ་ས་ཡལ་དོ ་ཡོད པ་ལས་ མ་འོང ས་ན་
གཞོན་་་་བ་ོད་་དང་་་ཉམས་ང་འབད་་དོན་་འག་་་་བན་་ས་

འགན་འར་འབག་་ག་་གནང་གས་པ་ན། རང་གས་་ལམ་ོལ་བདག་འན་
འབད་་ གང་ར་གས་ཆ་ར་་ཕན་ཐོགས་འང་་ན་མས་ར་་་ན། མག་རང་
ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་་ཁ་ག་ལས་བ་འཚོལ་དང་དས་མཐོང་ག་བན་བཟོ་་་
མ་དལ་བ་ར་གནང་བ་ཁར། བ་འཚོལ་འབད་བ་བས་དས་བད་གས་ཀ་
ཐོ ག་ལས་བ་ར་གང་གས་མཛད་གནང་བ་་མ་ཡོ ངས་་ང་་དལ་ལས་རང་
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བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ར་་་དང་། ཆད་ག་དང་ ནོར་འཛོལ་་ན་་མས་ན་
མཁས་དབང་མས་ས་ནོར་བས་་བཀའ་ོབ་ག་པོར་གནང་བར་།
བ་ན་ད་བ་་ཐོ།
༡

མཁན་པོ་ན་ཚོགས་བས། འག་་ར་ོལ་དང་འང་རབས། བ་འཚོལ་་མ་གས་པ།

༢

མངའ་བདག་ལ་པོ ་གམ་དཔོན། གས་ལམ་མ་གཞག་་བ་ར་ནོར་་འང་བ།

༣

Druk Thagzo-The Bhutanese Art of Weaving(APIC)Agency for Promotion

༤

David K. Barker, Grace of the Kira- Bhutanese Textile Heritage,

༥

Diana K. Myer and Susan S. Bean, Textile Arts of Bhutan-

ཤོག་ངས་༦༤-༦༧། འག་ལ་ཡོངས་འམས་ོན་ཁང་། པར་བན་གས་པ། ༢༠༠༩།
གནམ་ལོ་༡༩༩༩ ལོར་པར་་བན་པ།

of Indigenous Crafts, MOEA. First edition: May 2014, Page 24-35

First edition: 2/21/13
First edition: 1999

འ་བན་འབད་ས་་མ།

༦ ཨང་ས་ད་མཐར། ས་ལོ་༨༡། གས་མ་མ་ལས།

༧ པོ་བསཔ་ཁམས་དགས། ས་ལོ་༤༨། མ་མ་བ་འཛོམས་ལས།
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མཁན་ད་་གར་ོར་འབད་གས་གསལ་བར་ོན་པ་དམ་ག་མད་ཕོད།
བ་ས་བན་འན། ད་ག་དང་ོམ་ག་ལོ་་གམ་པ།

༉ མཁན་གས་མ་གམ་འ་ ོང་ཁག་ཁལ་གག་་ནང་ལས་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་
ནང་ཆགས་་ཡོདཔ་ན། ོང་ཁག་འ་ནང་ར་ཕ་མ་བཟང་པོ་་ས་མཛད་བཞག་པ་
གས་ོ ལ་ངམ་་ཤ་ཡོ ད་པ་ནང་ལས་ང་ས་ོ ་ བ་དང་འདོད་བད་། ར་བཏང་
མཁན་གས་མ་གམ་དང་ག་པར་་མཁན་ད་ན་ང་ང་ཁག་ནང་། ་མ་དང་ད་
ས་ནངས་པ་གན་ོར་འབད་ཐངས་་འར་བ་འ་ཡོད་་ར་ལས་ཕམ་ན་ཤོས་་

དང་མཉམ་ས་བན་་ཐོ ག ་ལས་བད་ཡོ ད པ་ན། ར་བཏངའག་ལ་ཁབ་
ནང་ གན་ར་་འ་ཕོ་མོ་དགའ་མན་་་ལས་གག་ས་གག་་ཐ་དམ་ག་བཏོན་
། ་་མ་གནམ་བས་དང་འལ་ དར་ན་མགར་ས་་མ་ང་་དང་ང་ལ་་མོ་
དགའ་གསམོ ་ བམ་རང་སོ ་ལས་འོ ་ དང་འལ་་གན་་བོ མ ་དཔ་ན་
ང་། མཁན་་གས་ཁར་འབད་བ་ན། ་་ན་པར་་མ་ར་ཕམ་དང་ན་ཆ་་བན་
ས་བ། ་མོ་འ་བ་་ཚ་དང་མཉམ་ཁ་ག་ོལ་ཡོདཔ་ན། ང་སང་་ས་་་
ག་མང་ཤ ོས་ར་ས་་གནས་་ང་བོན་འབད་་ལམ་ོལ་་བདག་འན་མ་འབད་
བར་ཡལ་འ་་ལས་བན། ཕམ་ན་ཤོས་་ཚ་ང་ལངས་་འག།
དོན་ཚན་དང་པ། གན་མ་བ་པ་་མར་གང་ད་བཏགས་།
གང་ད་བཏགས་་་ར་་འ་ གན་མ་བ་པ་་མར་ཚ་་ཕམ་ཧོངས་ལས་བར་་
དཔང་པོ་བགས་། ་མོ ་ཕམ་་མ་ནང་གཞན་ག་ས་ཡང་ཁ་མ་བད་པར་ཡོད་པ་ན་
ཚ་དང་མོ་གས་གན་བ་ན་་ན་ར་མོ་འ་ཚ་འ་་མ་འོངས་པ་མནའམ་་
་གས་བཀལ་་འ་་བ་ན། ་ཡང་ན་་ས་་གས་ཚན་འ་ནང་གན་བ་་
འ་དགའ་མན་་་ལས་ན་པར་གཙོ ་བོར་གན་གས་གས་་ཕམ་གས་རང་ཁ་
མན་པ་ན། ག་མནོ་སར་མན་ག་འབད་དོ་ཡོདཔ་མས། ་བང་གན་་ན་འལ་
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འ་བ་ང་མ་་བ་་མར་ཚ་་ཨ་པ་འ་ཨ་ར་པ་ལང་གག་དང་ ང་ོ ག ་ཚོ ས ་
ཚོསཔ་ད་འབག་་གས་ཚན་འ་ནང་་་ས་ཉན་ས་ག་ན་་འབད་སར་ཚ་་
ཁ་ག་ལས་བར་ན་ོ་བ་་དཔང་པོ་འབད་གནང་ར་་བ་་བར་འ་དོ་ཡོདཔ་ན་མས།
་ལས་དཔང་པོ་འ་ས་གསན་བབ་པ་ན་ དཔང་པོ་འ་ཚ་འ་་མ་ནང་འ་་
མོ་དང་མཉམ་བན་ས་བ་་མོ་འ་ས་ཉན་བབ་པ་ན་ ་འོ་ལས་ཚ་འ་་
ཕམ་་ཨ་ར་པ་ལང་གག་དང་

ང་ོ ག་ཚོས ་ཚོས པ་ད་བཅའ་ག་བ་བག་་

གས་ཚན་ཐག་ང་ག་མ་ག་ར་ཡོད་ང་མོ་་གནས་ཚན་་མ་ནང་་རང་ངམ་ག་
བན་ས་འབད་བར་འ་ད་དོ་ཡོདཔ་ན། ག་མ་ག་འབད་བན་ས་འ་འཆམ་སོང་
པ་ན་ ་འོ་ལས་ཚ་་ཕམ་འབད་སར་འ་་བ་ལན་ལ། ་ལས་ཚ་་ཕམ་དང་
ན་་་ཧོངས་ལས་ ཆང་དང་གས་་བཅའ་ག་བ་་དོན་ལས་ ད་ང་དཔང་པོ་འ་
་མོ ་ཕམ་ན་ག་མ་ག་ཡོད་ག་འ་་དོན་། ནམ་གག་་ལ་ལས་ཨ་ར་ པ་
ལང་གག་དང་ང་ོག་ཚོས་ཚོསཔ་ད་འབག་་་མོ ་ཕ་མ་བགས་སར་བཅར། ་ལས་
་མོ ་ཕམ་ས་ཡང་དཔང་པོ་ མ་ོ ད པ་ལས་་མོ ་ཕམ་ན་ངས་ཁ་བ་་བཞག་དོ ་
ཡོདཔ་ལས། ་འོ་ལས་དཔང་པོ་འ་ས་འབག་་མས་འ་བལ་་་མོ ་ཕམ་ན་
་ངས་ཁ་འ་་ཟ་ད་ཐོག་་ངས་ཁ་ན་་འ་དཔང་པོ་ས་ཡང་ ད་གག་རང་
མ་ང་པར་ཚ་་ཕ་མ་ལག་པར་ོད་ད་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། འ་་ལ་ལས་་ཟ་
ངས་ཁ་དང་འལ་ ཚ་་མ་ནང་མོ་་ཕམ་ན་ག་ར་འབོ་། ཚ་་ཕ་མ་གཞན་
ན་ཆ་་་ ་འབད་་ག་བམ་རང་ཡོད་ང་། བ་བམ་་ཐོག་ལས་འབད་དོ་ཡོདཔ་

ན། ཚའ་་ཟ་ངས་ཁ་དང་འལ་ཨ་ར་་པ་ལང་འཚོལ་བར་་ར་ངམ་ག་ འ་
ད་་འ་ལམ་ོལ་འབད་བ་ད་པ་་མཚན་འ་ཡང་ ཚ་འ་་མོ ་མ་ནང་་ག་
བམ་འབད་ང་ རང་མ་རང་འོངས་་ འབད་གས་ར་བ་གས་མཚན་་ན་
མས། ་མ་ཚད་ཚ་་ཕམ་གཞན་་ལ་་ས་ཨ་ར་བལ། ལ་་ས་ང་་འདབ་མ་
འཚོལ་་བཅའ་ག་བ་ན། ང་ཕམ་ན་་་་བཅའ་ག་བ་ད་ བར་་དཔང་པོ་
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འ་ཨ་ར་དང་ང་ོག་ཚོས་ཚོསཔ་ད་འབག་་་མོ ་ཕ་མ་བགས་སར་གན་ནམ་བ་་
ན་ན་མོ་བཏབ་་་དོན་ལས་བན་ས་འབད་བར་འ་ད་དོ་ཡོདཔ་ན། འ་་ལ་
ལས་དཔང་པོ་འ་སཔ་འབད་སར་བཅར་་མོ་བཏབ་ས་བཏབ་་ག་ར་འབད། ཚ་ས་

ཕམ་ན་འབོ་་གན་བ་་དོན་ལས་བཅའ་ག་བ། ་མོ ་ཕ་མ་་ཡང་ས་ངས་
དང་ས་ཚོད་་བ་ལན་ལཝ་ན་མས།
དོན་ཚན་གས་པ། གཔ་བཏོན།
ཚ་་ཕ་མ་ཧོངས་ལས་གན་བ་་་བཅའ་ག་་ག་ར་ད་ཚར་ནམ་ལས། ཚ་་
ཨ་པ་འ་ ད་ང་ཨ་ར་པ་ལང་གག་དང་ ང་ོ་ཚོས་ཚོསཔ་ད་འབག་། བར་་དཔང་
པོ་་མ་ནང་འ་ནམ་ལས། གན་བ་་་བཅའ་ག་ད་པ་ར་ལས་བ་འབདཝ་
ན་མས།

་ལས་དཔང་པོ་ས་ཡང་་མོ ་ཕ་མ་་མོ་ས་དང་འལ་བ་ལན་བལ་

་ གཔ་བཏོན་་བཅའ་ག་བ་ན། གན་་བན་ས་འབད་་འ་་མ་་ཚཝ་
ལས་་་འབད་དཔ་ཡོད་་འ་ས། ་མོ ་མ་འ་ཐག་ང་སར་ཡོད་པ་ན་ ོ་པ་་
པོད་ད་འབོཝ་ག་འ་དཔ་དང་། ་ན་་མོ ་མ་འ་ོ་ལོགས་ཁར་ན་པ་ན་ ་
་་པོད་འབོཝ་ད་འ་ད་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། འད་པར་འ་བ་བས་་ཡང་་མ་རང་
བར་་དཔང་པོ ་ འ་ས་འད་ནམ་ལས་གཔ་གསརཔ་འ་འ་ད་དོ ་ ཡོ ད པ་མ་
ཚད། གདོང་ཆང་་ བལ་་ཨ་ར་པ་ལང་འ་ཡང་གཔ་གསརཔ་ས་འབག་། འ་
ཐོག་རང་་མོ ་མ་ནང་དཔང་པོ་དང་གཔ་གསརཔ་འལཝ་ན་མས། འ་་བས་་
ཚ་་ཕམ་དང་ན་ཆ་་ཚལ་མ་ནང་གབ་་ོདཔ་ན། ་མོ ་ཕམ་ན་ས་ཚ་་
ན་་མ་ནང་ན་འབོ་ར་དཔང་པོ་དང་གཔ་གསརཔ་གས་་མ་བ་ན་གབ་་རང་
ོདཔ་ན། ག་མ་ག་འབད་འབོ་བ་ན་ བན་ས་འབད་བར་འཇམ་་ནམ་དང་།

རང་སོ ་ལམ་ོལ་་ོད་ད་པ་ལམ་གས་དང་བན། ཨ་ར་པ་ལང་གག་དང་ང་ོག་
ཚོས་ཚོསཔ་བ་གས། ང་ཆང་དོ་མ་གག་དང་ ་ཤ་ས་ག་དང་་བས་། ག་་
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་མོ ་ཕམ་ན་་གདོང་ཁར་བལ་་ གན་བ་་་བན་ས་འ་བར་་དཔང་པོ ་
ས་འབད་་ན་མས། ་ཡང་ལོག་ག་ར་བན་ས་འབད་ད་་འ་ཡང་ ་མ་ས་
་གན་་ར་ལས་བར་ན་དགས་་འ་བ་་གས་འབད་ཡོདཔ་ལས། ཚ་དང་མོ་

གས་གག་ཁར་མ་ོད་ན་ ལོག་ག་ར་འ་ད་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། ་ལས་བན་

ས་འ་ག་་ག་ཚར་ནམ་ལས། བར་་དཔང་པོ་དང་བཅས་ཕམ་གས། ་ལས་ཚ་
དང་མོ་་་བར་ན་གན་་འ་བཟོ་ནམ་ལས། ་མོ ་ཕམ་འ་གཔོ་ན་པ་ན་ ཚ་
་ཕམ་ན་་་མོ ་མ་ནང་ ཉལ་བག་དོ་ཡོདཔ་ན། ་ན་ལམ་ཐག་ག་མ་ག་
རང་ང་ང་། ཚ་་ཕམ་ན་་ལོག་་རང་སོ་སོ ་མ་ནང་འ་ད་དོ་ཡོདཔ་ན་མས།
ན་ང་ བར་་དཔང་པོ་འ་་མོ ་མ་ནང་ཉལ་ད་དོ་ཡོད་་འ་ཡང་། བམོ་གག་
ཉལཝ་ད་ ཚ་དང་མོ་གས་འཆམ་མན་ཡོད་ད་དང་། ོ་པ་ལོངམ་ད་ཡང་ ཚ་དང་
མོ་གས་ཁ་བ་མ་བ་་་བ་་དོན་་ན་མས། ན་ཆད་་ལས་ཕར་འཆམ་སོང་
པ་ན་ ཚ་འ་མོ་འ་་མ་ནང་ལོ་གམ་་ང་་་མོ ་ཕམ་་ཞབས་ཏོག་དང་་
གཡོག་་འབད་། ་གས་གང་གས་་ཐོག་ལས་ག་་ད་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། ན་
ང་ གལ་ད་ཚ་འ་ས་་གཡོག་་་མོ ་ཕ་མ་་་དོན་ར་ག་་མ་གས་པ་
ན། བར་་དཔང་པོ་་བ་་གཔ་བཏོན་ར་གཔ་འ་དང་མནའ་མ་གས་ཚ་་
མ་ནང་གཏང་་འ་ཕམ་དང་ ཚ་གས་ཆ་རང་ གས་བ་ད་པ་ངས་་བཝ་
ན་མས།

དོན་ཚན་གམ་པ། གན་་དགའ་ོན་ཤ་ནོར།
ཚ་འ་་མོ ་མ་ནང་ལོ་གམ་་གས་གང་གས་་ཐོག་ལས་ག་་ཚར་བ་ལ་
ལས། གན་་དགའ་ོན་་ལ་་བར་་དཔང་པོ་འ་ས་ཚ་་ཕམ་གས་་ན་
འལ་བ་་དོན་ལས། བཅའ་ག་་ད་་ག་མ་ད་་ར་ལས་འ་་ད་་ཡོད་པ་
ན། ་མོ ་ཕ་མ་གས་་ས་བན་དང་ གཟའ་ར་བ་་དོན་ལས་ཨ་ར་པ་ལང་
གག་དང་ང་ོག་ཚོས་ཚོསཔ་བ་གས། ་ལས་ང་ཆང་དོ་མ་གག་འབག་་ཚ་་
100

བ་འཚོལ་ས་བ། ༢༠༡༥

ཕ་མ་དང་དཔང་པོ་གས་འ་དོ་ཡོདཔ་ན། ་ནང་ཕམ་དང་་ག་གས་་བར་ན་འཆམ་
པ་ན། བར་་དཔང་པོ་ས་གཟའ་ར་བཟང་ངན་་བ་། ཕམ་་ག་གས་ཆ་ར་་
བ་ལན་ོད་་་ག་ར་ཚ་་ཕམ་་བཅའ་ག་འབད། ་ལས་གཟའ་ར་བཟང་པོ ་
ནམ་འ་། ན་མ་རང་བཅའ་ག་བ་ཡོད་་འ་ཕ་མ་གས་ཁར་བབ་་ག་མ་བབ་

བ་་དོན་་ ་མོ ་ཕམ་ན་་་ག་མ་ནང་འབོཝ་ན། ་བང་ཕ་མ་ཁ་ག་
ལས་ཕོ་ས་་ད་ཅན་དང་ང་ོབས་ཅན་་ད་་འོང་་འ་ཡང་། འབག་་བཅའ་་་ཤ་
ཡོད་་འ་ས་དང་། གག་འཐབམོ་འཚོལ་་དོན་ལས་ན་མས། དགའ་ོན་་བས་
ཚ་་ཕ་མ་ཁ་ག་ལས་ང་གག་དང་ཕགཔ་གས་་ཤ་ཀ་ལ་མ་གག ང་ོག་
ཚོས་ཚོསཔ་བ་གས། ང་ཆང་དོ་མ་ད། ་ཤ་ོནམ་གམ་དང་། ཆང་གས་་ཤ་
ས་ག་དང་་བས་འབད་ བང་ང་གམ། ཨ་ར་འ་་མ་་་་ར་གཔ་འབད་མ་
འ་བ་་མར་བབས་བཞག་ཡོད་པ་པ་ལང་་ཟ་ངས་ཁ་དང་འལ། མོ་་ཕམ་
ན་ག་ར་་ ཚངམ་་འབག་དཔ་ན་མས། ་་བས་་མོ ་ཕམ་ས་མ་པ་བན་
་ བ་དད་འབདཝ་ད། ང་ཤ ་་བས་ང་་ཝ་བཏོན་དཔ་མ་ཚད་ཕགཔ་ཤ་་
བས་ཕགཔ་གས་ཆ་ར་ངམ་བཏོན་། ་ལས་་པོ ད་ཤ་བས་ ་པོད་་ངམ་
བཏོན་་དང་། ཨ་ར་པ་ལང་་ཚད་ག་་ག་ར་བཏོན་་མ་པ་བན་་ཆང་་ོ་སོགས་
བ་བ་བས། གལ་ད་ཕགཔ་ཤ་་བཏང་བ་བས་་་གས་་མ་དགཔ་་ཡོད་པ་
ན་ འ་་འཐབམོ ་འཚོལ ། འ་བམ་་གས་ཤོ མ་ཡོད་ང་མ་བབ། ད་ང་མ་

བབ་པར་ག་བམ་ཡོད་ང་། འ་་འཐབམོ་འཚོལ་་བར་་དཔང་པོ་དང་ ཚ་་ཕམ་

་གག་བ་་ཏོ ག ་ཏོ ་ རང་འབདཝ་མ་ཚད་། འལ་འལ་བ་འང་ཡང་འངམ་
ན། བམོ་གག་་མོ ་ཕམ་འ་ཚ་་མ་ནང་ ོད་པ་བས། ཚ་་ཕམ་གས་
ས་ཆང་དང་ོ་གས་སོགས་ག་དགའ་སར་ན་ད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད། ང་ས་ག་བ་་
འ་ཉན་ད་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། ་་ག་མ་ག་ར་མ་འཆམ་ང་། ོ་པ་ཚ་་ཕམ་
གས་ས་འཆམ་ཁ་ཆང་གག་ངས་པ་བང་ལས་ལོག་་རང་འཆམ་དོ་ཡོདཔ་ན།
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བན་ན་ག་་ཡོད་ང་ འཆམ་ཆང་འ་ཚ་་ཕམ་་རང་ཕོག་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། ཆང་
དང་ོ ་མཛར་་ཟ་་ཅ་ལ་འབག་་་ས་ཅ་ལ་འབག།

་ལས་ཕམ་ན་་འ་བ་

བས། ་འདབས་་་་འབག་མོ་ཕོག་འོང་ར་མནོ། ཅ་ལག་འབག་་དང་འ་་་་

་ག་ས་རང་བ་་ག་དོ་ཡོད་་འ་ཡང་། འབག་མོ་འ་ཕོག་པ་ན་་འ་་་ན་
ར་བ་ད་ས་ག་བད་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། ་ལས་་མོ ་མ་ནང་ོད་་ན་འལ་
འ་མ་བ་བ་་མར་ ཚ་་ཕམ་གས་དང་དཔང་པོ་་ཡང་གདན་ངས་། ་མོ ་
ཕམ་་ཁ་ག་ལས་ཨ་ར་པ་ལང་གག་དང་། ང་ཆང་དོ་མ་གག ་ལས་ཆང་གས་
བང་ང་གང་བཏོན་ཐོག་ལས་བན་ས་ག་། གག་ཁར་ཟ་་དང་འང་་དོན་ལས་
བཅའ་ག་བ་ན། ་་ལ་ལས་དགའ་ོན་བ་ང་་་དོན་ལས་་ཁར་ར་བ་
་དང་། ོ་བཟོ་། ་ལས་ཕམ་་་ར་་མོ ་ཨ་པ་་ན་ཆ་ོམ ་ཤོས་་་སོགས་་་
འབད་། གན་གས་གས་་ཕམ་་ དལ་མ་རང་ད་པར་ཡར་ག་མར་ག་འབད་
ོད་དོ་ཡོདཔ་ན། ་་་་་མོ ་ཕམ་་ཕམ་་ོད་བནམ་ལས། ཚ་ཁ་ག་ལས་
འབག་་ཤ་དང་ནོར་སོགས་་མོ ་ཕམ་དང་ན་་ས་བ་ན་། ཕམ་ན་་ར་བ་
བ་་ོ་དང་གས། ཆང་སོགས་ག་། བ་ང་་་་བཅའ་ག་བ་ཚར་བ་ལ་
ལས། ཕམ་ན་་ན་མར་་འབད་་དང་ ཆང་ས་ངས་་་་ནང་དོག་འཐབ་འང་
འབད།

་་་བར་ན་འཆམ་ཁ་བགས་་ཚ་་ཕམ་ཁ་ག་ལས་ོགས་་ད་པ་

འཆམ་ཆང་ག་ད་དོ་ཡོདཔ་མས། ོ་པ་ནམ་མ་ལངསམ་ག་ཁ་ལས་ཐབ་ཚང་པ་བལ་

ཆང་ར་ནམ་ག་་ཐབ་ཚངཔ་། ཆང་ཨ་ར་པ་ལང་གག་དང་ཆང་གས་དམ་འབའ་ར་
ང་་འདབ་མ་ནང་ ར་་གག་་ཐོག་ལས་གསོ ལཝ་བཏབ་་ལ། ་ལས་ཐབ་
ཚངཔ་ས་ོ་མཛར་བཟོ་་འ་བགས་ཐོག་ལས་་མོ ་ཕམ་ན་་དོན་ལས་ཚ་་
ཕམ་འ་ཨ་ར་དང་ཆང་གས་སོགས་བགས་་་མོ ་ཕམ་ཉལ་སར་ལ་ད་དོ ་ ཡོདཔ་
ན། ་ལས་་མོ ་ཕམ་ཡང་བངས་་བར་་དཔང་པོ་དང་ ཚ་མོ་གམ་ཡང་ས་
པ་ས་ཚོད་དང་བན་བ་ང་་ས་ར་ནང་མ་འཝ་ག་ཁ་ལས། ཚ་་ཕ་མ་ཁ་
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ག་ལས་ཀ་ལ་མ་ག་ནང་་དང་་ཏོག་་བས་་འ་འབག ་ལས་ཨཔ་ས་ལག་
པར་བས་གས་བད་་ཁ་དར་བམས་་ ་དང་མནའམ། བར་་དཔང་པོ་གམ་ཉལ་
ས་ཁང་ག་་་བར་སོང་་ བ་ན་འབད་བར་འ་དཔ་ན། ་ཡང་་མ་བར་་

དཔང་པོ་ས་་འན་ཐོག་ལས་ར་འཐོནམ་ད། ཚ་་ཨ་ས་་ཏོག་་་གཏོར། ཨ་
པ་ས་ཁ་དར་ོད་་མ་ནང་ལས་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ན། ་་འབད་ད་་འ་ཡང་གན་
གས་གས་་་གཙང་བ་ག་བ་དག་་དོན་ལས་ན་མས། ་བང་གན་གས་
་ཕམ་ན་་ལ་བགས་་ཁ་དར་ལ་་་ས་ཁ་དར་ལ། ད་་་ས་བས་
གས་པ་གདངས་དངས་འནམ་དང་བཅསཔ་ ར་ནང་འཝ་ན། ་ལས་གན་
གས་གས་བར་་དཔང་པོ ་གཡས་དང་གཡོན་ལས་ོད་། ཚ་་ཕམ་ས་་མོ ་
ཕམ་ན་་་ཨ་ར་པ་ལང་་་མཐའ་ན་ཨ་་ང་་ལས་འ་བགས་ོད་དཔ་ན། ་
བང་ཨ་ར་པ་ལང་མ་ལངམ་འཝ། ཡང་ན་ ཨ་ར་ོཝ ་ར་སོངཔ་འཝ་འབད་བ་ན།
ཕམ་་ས་འ་ནང་ འཐབམོ་འཚོལ་་་ོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད། མནའ་མ་ཕམ་འབད་་་
གས་པས་ར་ཡང་བ་དོ་ཡོདཔ་ན། ན་ང་ཚ་་ཕ་མ་ཁ་ག་ལས་བར་་དཔང་
པོ་འཐོན་ད་དོ་ཡོདཔ་ལས། ་་ནམ་ག་ར་དཔང་པོ་འ་ལགཔ་ཐལ་མོ་ར་་གསོལཝ་
བཏབ་བཏབ་སར་ོད་ད་དོ་ཡོདཔ་ན། མ་པ་གས་པ་འ་ ཆང་གས་ངམ་ད་ མ་
ཚོར་ཚོརཝ་་ཡོད་པ་ན། ཡང་ན་ བཟའཝ་ད་ར་མ་གསཔ་་ཡོད་པ་ན། འ་ནང་ཡང་
ཧད་བཏགས་འཚོལ། མཐའ་ན་ ཨ་་ག་ར་མས་ཤོར་འགན་ཤོར་་ཡོད་པ་ན། ཧད་
བཏགས་ཚད་དཔ་འཚོལཝ་ལས་བན། ད་གཏམ་ལས་ཡང་། གས་རང་གསན་ཨ་
་མ་ཡང་ག་ར་བ་ད་བམ་། ་མོ ་ཕམ་་ཁ་ག་ལས་ འཐབམོ་འཚོལ་་
གསཔ་ད། ཚ་་ཕ་མ་ཁ་ག་ལས་ ལོག་་འཐབ་འང་འབད་བ་ོལ་ཡང་འག།
ན་ང་་དང་་བ་ག་་རང་འབད་ང་། གག་ས་གག་་བན་ས་་ཐོག་ལས་
འབད་ད་དོ ་ཡོ དཔ་ལས། ད་ོ་ འཐབ་་ ད་ོ་ རང་འཆམ་ད་དོ་ཡོདཔ་ན། མ་པ་
གམ་པ་ནང་ ཆང་དང་གས་ག་་ག་ཚགས་ཁར་དཔ་ག་ང་། ་ལས་ལ་་ཆང་
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ས་ངས་་་ཞབས་་་འབ། ལ་་འཐབ་འང་འབད། ལ་་་་བ་ང་་
དམོ་་མ་འ་ས་ཚོད་འ་མ་ག་ཁར་ོནམ་ན། ་བང་ང་ད་མ་མ་པ་་་
མ་བན་་ངས། ་ལས་་མ་ོ་ཟ་་རང་རང་སོ་སོ ་མ་ནང་མ་འ་བ་་མ་ལ་

བ་ར་མ་ནང་་ཨམ་དང་་གཡོག་ག་་་་དོན་་ལག་ོད་ན་པར་ག་ས་ཡང་
མ་མཐོང་པར་ རང་སོ་སོ ་གདན་་འོག་། ་བ་མང་ང་གང་ཙམ་ག་བགས་བཞག་

་་གས་ོལ་ཡོདཔ་ན་པས།
དོན་ཚན་བ་པ། མནའ་མ་གཏོང་ན།
ཤ་ནོར་་ལས་མ་ག་ར་ོགས་པ་ལ་ལས། གཔ་འ་ཨམ་་མ་ནང་ལོ་གམ་ང་
ཞབས་ཏོག་་་གཔ་འ་གས་བ་ཡོདཔ་ས་བན་སོང་ནམ་ལས། ཚ་་མ་ནང་
མནའ་མ་་གཏང་་དོན་ལས་བཅའ་ག་་་མོ ་ཕམ་ས་ག་ད་དོ ་ ཡོད པ་ན་
མས། ་བང་ཚ་་ཕ་མ་ཧོངས་ལས་བཅའ་ག་བ་དཔ་ཡོད་ང་ད་ང་ཕག་ཤ་
ག་དང་ང་ཆང་དོ་མ་གང་ལས་བལ་་ཕོག་དོ་ཡོདཔ་ན། གལ་ད་ཕམ་མས་བཟང་
པོ་ཡོད་པ་ན། འ་ནང་ཆང་གས་དང་ཨ་ར་་འབག་་་ོལ་ཡང་ཡོདཔ་ན་མས། འ་
་་མ་བར་་དཔང་པོ་ས་ས་ན་་སཔ་འབད་སར་བཅར་། གཟའ་ར་བཟང་ངན་
དང་བན་བག་མ་འབག་་་་ལོ་སོགས་གས་ཤོམ་་བ་་ཕམ་གས་ཆ་ར་་བ་
ལན་འབདཝ་ན་མས། ་ལས་་མོ ་ཕ་མ་འབད་སར་གཟའ་ར་དང་འལ་་མནའམ་་
གཏང་གས་ན་་ར་འ་བར་བཅར་་ས་ཚོད་གཏན་འལ་ག་བཟོ་ ནམ་ལས།
དཔང་པོ་འ་་མོ ་ལོ་ དང་མཉམ་་ཚ་དང་ཚ་་ལོ ་དང་མཉམ་་མོ་ ་གདོ ང་ཁར་
བགས་་་མོ ་མ་ནང་མནའ་མ་བ་བར་འ་བ་ོལ་ཡོད། ་ལས་ཕ་མ་གས་
ཁར་སོང་་མ་ནང་མ་ོད་པ་་མ་དཔང་པོ ་འ་སོ ང་།

ལོ་ ས་་བ་་ནང་ན་

བགས་་་བང་མནའ་མ་ཕམ་ས་གདན་དང་གདོང་ཆང་་བཅའ་ག་བ་ཡོད་་
གདོང་ཆང་འ་འང་ནམ་ལས། ད་ོ་ན་ཚོད་་ན་་་དཔང་པོ་ས་་་མནའ་མ་
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གཏང་་ཡོད་པ་ལོ་ས་བ་དོ་ཡོདཔ་ན། ན་་འབད་ཚར་བ་ལ་ལས། མནའམ་
འ་སཔ་ས་བ་ཡོད་པ་གཟའ་ར་དང་ས་ན་བཟང་ཤ ོས་ནང་། མནའམ་འ་མ་
ནང་ལས་མ་འཐོན་པ་་མ་ཕམ་ས་མོ་མོ་ར་ལཝ་བ་བཤའ་་ན་པ་བས་།

་མོ་འ་མོ་ོམ ་ཤོས་ག་ན་པ་ན། ན་ཆ་ནང་ལས་ཚ་ོམ ་ཤོས་འ་ས་ཨ་མོ་
་མོ་ར་ོ་འདོད་ར་་འབག་བག་ད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད། ཕ་མ་ལ་བཞག་ཅ་ལ་ང་
ཤོས་ག་བམ་རང་ཡོད་ང་། ཨ་མོ་ོམ ་ཤོས་ས་ཐོབ་ན་པས། ན་ང་་མོ་འ་ང་
ཤོས་ ཡང་ན་བར་མ་ག་ན་པ་ན། ཅ་ལ་འ་ཚ་ོམ ་ཤོས་འ་ས་བ་བཤའ་བ་དོ་
ཡོདཔ་ལས། ཅ་ལ་ང་ཤ ོས་ གནམ་ད་ས་ད་ག་ར་་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ན་མས།

་

མཚན་་ལས་བན་ ཚ་་ཕམ་ས་ག་པ་་མ་བཏང་པ་་མ་མནའམ་འ་་མོ་ོམ ་
ཤོས་་རང་འམ་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། ་མོ ་ལཝ་བ་བཤའ་་བ་ནམ་ལས། ་
མོ ་ཅ་ལ་འབག་་འ་ མོ ་ ར་ལོ ་ དང་འལ་བ་ཚ་གཞོ ན མ་་་ཕོ ག ་དོ ་ ཡོ ད པ་
ད། ཚ་་ཅ་ལ་འབག་་འ་་ར་ལོ་དང་འལ་བ་མོ་་་བལ་་་་གས་ོལ་
ཡོདཔ་ན། ་བང་ཚ་་ཕམ་འ་བཟང་ཤ ོས་ག་ན་པ་ན། ་མོ ་ཕམ་ཡང་ད་་
གག་ཁར་འ་དོ་ ཡོ དཔ་མ་ཚད། མ་ནང་ཡང་ང་ར་ོ ་འདོ ད་ར་་ོ ད་བག་དོ ་
ཡོདཔ་ན། ་ན་པར་ཚ་་ཕམ་འ་རང་ངན་པ་ན། ་མོ ་ཕམ་འ་མ་ད་པར་་
མོ ་ཕམ་ན་་འལ་ང་ལངས། ་གཞས་འན་ཁ་དར་གག་་ལ་སོགས་པ་འབད་་
གས་ཚན་་མག་ན་ཚ་་ཕམ་དང་ མནའམ་གཔ་་ཞབས་ལ་འབད་བར་འཝ་

ད་ཡང་། ་མོ ་ཕམ་ས་ཆང་གས་སོགས་བགས་་འ་ད་དོ་ཡོདཔ་ན་མས། ས་
འ་ལས་འ་བགས་་མོ་འ་མ་ནང་ལོག་་ོད་་ནམ་ལས། ་བང་ཕམ་འ་
གཔོ་ག་ན་པ་ན། ནོར་དང་ས་སོགས་ཡང་མོ་ར་་བ་ོད་་འབའ་གན་འ་་ཡང་
བར་་དཔང་པོ་བགས་་བཟོཝ ་ན་མས།

་ལས་ཚ་་ཕམ་ན་དང་ཚ་མནའ་མ་

དཔང་པོ། ་ལས་ཅ་ལ་འབག་་་གདོང་ཁར་བགས་་ང་ར་ང་ ལ་བདའ་འ་་་་
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མ་ན་མ་ོདཔ་ག་ཁ་ལས་མནའ་མ་དང་ཚ་འ་་མ་འ་། མ་ནང་བསང་གཏང་་
དང་། གདོང་ཆང་སོགས་ག་ད་པ་གས་ོལ་འ་ ཡ་མཚན་་ཤོས་ག་ན་མས།
མག་ར་་མོ་འ་དགའ་ང་མ་དགའ་ང་། ཨ་ལོ་དང་པ་མ་ས་ན་ཚ་་མ་ནང་རང་

ོད་། ཨ་ལོ་དང་པ་འ་་ནམ་ལས་ མོ་ར་ཕ་མ་འད་པར་གཏང་པ་་ག་པ་འ་་

དགའ་བ་ན། ་མོ ་ཆ་རོགས་་འ་དོ་ཡོདཔ་ན་ང་། མང་ཤ ོས་ས་རང་་འ་དོ་
ཡོདཔ་ན་མས། ་བང་ཚ་་ཕམ་དང་ ་མོ་ངམ་ག་འ་། ཨ་་འ་ཕམ་་
བཏོན་ཚར་་མནའམ་་་ས་འ་ཡང་ཚ་་མ་ནང་ོ་་ལོག་མ་ནང་འ་དོ་ཡོདཔ་
ན། ་བང་ལོ ག་འ་བ་བས་། འམས་ཡང་ག་་ཚགས་ཁར་དཔ་ག་ས་
བབ་དོ་ཡོད་པ་གས་ོལ་་ང་ཤ ོས་ག་ན་མས།
དོན་ཚན་་པ། གས་ོལ་ཉམས་སོང་པ་ར།
མན་པོ་་བ་་ཞལ་ལས། གས་ོལ་ང་པོ་ོག ་ང་། །གས་ང་ང་འལ་མ་
བཏང་ན། །་བ་ལ་བ་ོང་པོ་བན།།
་གནས་བན་་འལ་བར་འར། །ར་གངས་དོ་བམ་། གཞལམ་ང་མཁན་ད་
་ལམ་གས་དང་ན་པ་གན་བ་གས་འ་་མ་སང་ག་་བ་་འལ་དོ་བམ་
ཡལ་བ་བང་ལས། མཐའ་ན་་མ་རང་་ཕ་མ་བས་་ གས་ོལ་འ་འ་མ་ག་
ོད་ག་ར་ངས་བཀལ་གས་་འཐོན་པ་ཡང་་ཁག་འོང་་ན་མས། ད་འབད་བ་
ན། ང་སང་་ས་་མག་་གན་་ན་འལ་བ་ང་་་ངམ་ག་མ་གཏོགས།
བར་་དཔང་པོ་བགས་་གན་བ་་འ་་ཚ་བ་ག་་ར་ཡོདཔ་མ་ཚད། གན་
བ་པར་འ་བ་བས་་རང་་ཕམ་འད་། ་ལས་་མོ ་ཕམ་་མ་ནང་ལོ་གམ་
ག་་འ་ོད་། མོ་་་མ་ནང་་ས་ོ་་་མ་པ་སོགས་ག་་ཡང་ད་པར་

ང་ང་གན་བ་ན་ར་ཚ་དང་མོ་་རང་སོ་སོ ་ོ་འདོད་ར། ག་དགའ་སར་འབད་
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་་ག་ཡོདཔ་མ་ཚད། གན་རཝ་ད་རང་་ཕམ་་དབང་ཚད་ཨ་་ག་ཡང་ད་པ་
ས་ཚོད་་ོད་་ཡོདཔ་ལས། གས་ོལ་ངམ་་ཉམས་སོང་་ཡོདཔ་ན།
དོན་ཚན་ག་པ། ཕམ་ན་ཤོས་་ཚ་ང་།
ང་སང་ལ་ཁབ་་འར་བ་དང་འལཝ་ད། ་མ་འབད་བ་གས་ོལ་ངམ་་་
འབད་གས་བཅའ་གས་་དང་མ་དག་་ལས་རང་ག་་གས་ར་བ་་ཐོན་མས།
ན་ང་ད་ོ ་ ན་ཚོ ད་་བར་ན་ང་བཅས་ཡང་ལམ་གས་འ་་རང་གནས་་འོ ང མ་

ད། གནམ་ད་ས་ད་ག་བས་མ་བཝ་མ་མཐོང་། བས་མ་བཝ་འང་མས་ར་བ་
་འ་་ཐན་བ་དད་འབད་བ་བ་ན། ང་བཅས་ར་་་ས་ོ་ང་་ག་་ ོམ་
བཟོ་བ་ན་་གཔ་ན་ར་ རང་ང་་བསམ་འཆར་ན། ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་འ་
ང་་ག་འབད་ང་། ལམ་ོལ་ག་པོ ་ལ་ཁབ་ག་འབདཝ་ལས། དགའ་ད་ན་
པ་ལ་ཁབ་ག་ན། ་འབདཝ་ལས་ལམ་ོལ་་གཙོ་བོར་བཏོན་དཔ་འ་གལ་་ར་
མནོཝ་མས། ང་བཅས་འ་་རན་། ད་ོ་ན་ཚོད་་བར་ན་གནས་ངས་ག་བམ་འོང་
ང་། ནོར་་འ་བ་ལམ་ོལ་་ལགཔ་མ་བ་པར་གས་པ་ཆ་ལས་འར་བས་ཨ་་
་འབད་་་ག་་་ས་ོད་གས་་འ་ང་བཅས་ར་འམས་ན། ད་ལས་ཕར་
ལམ་ོལ་འ་ ཁ་ོགས་ག་བམ་་འ་འོང་ག་ང་བཅས་ས་ས་་གས་པས། ན་
ང་ཕ་མ་བཟང་པོ ་བས་ལས་ར་བད་་འོང་་ལམ་ོལ་་བདག་འན་འབད་གས་
པ་ན། ས་་འར་བ་དང་འལ་ ལམ་ོལ་འ་ས་གནམ་ད་ས་ད་ག་ཕན་མ་
ཐོགས་ང་།

གནོད་པ་ག་འ་་ལས་ར་ད།

་འབད་་འ་ས་ང་བཅས་བ་ག་

པ་ ན་གཞོན་ས་ཡོན་ཅན་་ས་འག་རང་་ན་མོང་མ་་ན་པ་ལམ་ོལ་་ོ་བ་

བད་་བདག་འན་འབད་གས་པ་ན། གསོན་པོ ་བབ་་དང་འ་ཁ་ཁ་མས་ར་
ང་འ་རང་ན་ར་ཨཔ་དཔལ་ག་ས་བཤདཔ་མས།
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མག་བ།
ད་ས་ནངས་པར་གན་ར་་འ་ ཚ་དང་མོ་་བར་ན་ ང་བ་གང་ཤ ར་་ཐོག་ལས་
གན་བ་དོ་ཡོདཔ་ན། ན་ང་་མ་ས་་འབད་བ་ན། གན་ར་བབང་ལས།
ཕམ་གཔོ ་ག་ན་པ་ན། ཚ་་་བ་དང་མན་པར་ཐོ བ་དོ ་ཡོ དཔ་ད། ཕམ་ང་ཀ་

ག་ན་པ་ན་ ཚ་་ར་ མནོ་བསམ་དང་བན་ཐོབ་གས་པར་་ཁག་ཡོདཔ་ལས།
གཔོ་དང་ ང་ཀ་ད་བ་་་ཡོདཔ་ན། ང་སང་་ས་་འབད་བ་ན། ་བམ་
མ་གཔོ་དང་ང་ཀ་ང་བ་ག་་ཡང་ད་པར་གན་དང་གས་་བར་ན་་་མ་ལས་
དང་གནམ་བས་རང་ཡོད་པ་ན། གས་་གག་ངམ་ག་ལས་ན་པར་ས་ོགས་ག་་
་རང་ན་ང

ོད་་དང་ན་་་ག་་ཡང་ད་པར་དགའ་ཏོག་ཏོ་་ཐོག་ལས་གན་

འཆམ་གས་དོ་ཡོདཔ་ན། འ་འབད་་འ་ས་ོགས་གག་ལས་བ་བ་ན། ་མ་
ལམ་གས་བ་ང་སང་་ལམ་གས་འ་འཇམ་ཏོང་ཏོང་དང་དགའ་ཏོག་ཏོ་ག་་ཚོར་ང་།
འ་་་མ་་ག་་ཡང་ད་པར་ག་དགའ་སར་འབད་་ འ་་བ་འས་ཡང་ཡ་ལ་
འ་་མང་བ་སོགས་་དཀའ་ངལ་ཝ་ལས། ་མ་ལམ་གས་འ་རང་བན་མས་ར་
མནོཝ་མས། ་འབདཝ་ད། ང་ས་མཐའ་གག་་འ་གས་དང་འ་་གས་པ་ར་
ལས་མ་་བར། ག་་ཆ་བ་་བ་དད་དང་ཐག་གད་འབད་་་་བས་ག་ལ་
་ལགས།
བ་འཚོལ་འབད་བ་བས། ཆ་རོགས་འབད་་ཨ་ཞང་འཇམས་དངས་དང་ཨ་ས་དཔལ་
ག་གས་་བན་་ར་་་དང་། འ་བམ་་འར་ང་་ག་་ཡང་མ་འབད་
བར་ བ་འཚོལ་གས་ཤོམ་འབད་བག་་ཡབ་མ་དང་ཨམ་་་ཡང་མས་་ང་
ལས་རང་བན་། མག་ར་ག་བསམ་གནམ་དག་་ཐོག་ལས་ལམ་ོན་དང་གནང་་
ོབ་དཔོན་བན་འན་ོ་་མག་་བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ལགས། ག་་འབད་ར་བ་
ན། ང་རང་་མ་ལས་བ་འཚོལ་འབད་་་་བ་ཡོད་ང་། ད་ོ་ན་ཚོད་་བར་ན་དས་
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་ལམ་ོན་འབད་་ག་ ག་ཡང་མ་ངམ་ལས་ས་སོང་། ད་ལན་ོབ་དཔོན་ང་ས་
བ་འཚོ ལ ་འབད་ད་པ་ལམ་ོ ན་དང་ན་དག་ག་་གས་གས་གནངམ་ལས་
བན། བ་འཚོ ལ ་འབད་་་ོ ་ བ་བས་ག་རང་བད་། ད་ལས་ཕར་རང་འབད་

ང་ བ་འཚོལ་འབད་་་ོ་བ་བད་་རང་ོད་འོང་། གཞན་ཡང་བ་འཚོལ་དང་འལ་
བ་ཆ་རོགས་མཛད་གནང་་ག་ར་་བན་་ར་་་ན་ལགས།
ས་བན་འབད་ས་་མ།

༡༽ ཨ་ས་དཔལ་ག།

༢༽ ཨ་ཞང་འཇམས་དངས།
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ཤར་་ཐང་་ོ་ར།

མ་་ོ་། ད་ག་དང་ོམ་ག་ལོ་་གམ་པ།

༉ ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་འ། ན་དང་་ཕམ་་་བས་ལས་རང་ལམ་ོལ་ས་ག་
པ་ལ་ཁབ་གག་ན། ་འབདཝ་ལས། འག་ན་པ་ད་གཏམ་་ཡང་། མ་་་
ས་གས་། ང་པ་་་གས་ོལ་། ར་བ་དོ་བམ་། གས་ོགས་སོ་སོ ་
ནང་ལས་ཕར། རང་རང་སོ་སོ་་གས་ོལ་མ་འཝ་་དར་་འག འ་་་ནང་ལས།
ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་ནང་ག་་ལས་ང་གཏམ་་བ་ཤར་་ོ་ར་ར་བ་ོལ་འག
ོ་་འ་དབང་འས་ཆ་འོག་ནང་་ཡོད་པ་ གས་ཚན་བཀའ་ག། ་མ་ང་། མ་

ས། ན་བཟང་ང་། ད་གས་ཁ། ་ཤོ་ཁ། ་ཐང་། ་སར། ་ལས་་་ས་་
ནང་ལས་ཡང་ཕར་བ་ོལ་འག
འ་་་ལ་ལས་ཤར་་ཐང་གས་ཁ་་བ་ོལ་ཡོད་པ་ོ་ར་་ར་ལས་་བ་ན།
་ཐང་གས་འ་ དབང་འས་ཆ་འོག་ ངས་་ད་འོག་ནང་ཡོད་པ་་འོག་ག་ན།
གས་འ་དབང་འས་ལས་ང་གསར་འ་ས་ལམ་ཁར་ས་གནས་ནོར་་ང་ལས་་ལོ་
་ཊར་༡༥ མ་ག་་ས་ཁར་ཆགས་་ཡོདཔ་ན། གས་འ་ནང་་ང་པ་༢༡ དང་་
ོབས་༥༠༠ ག་ཙམ་ག་ཡོད་པ་་ར་་འཚོ་བ་སོ་ནམ་དང་་ནོར་་བན་་ོདཔ་
ལས། གས་འ་ནང་་ལོ་ཐོག་་གས་་ར་འཚོ་དོ་ཡོདཔ་ན། གས་ཚན་འ་ནང་།
་མ་ཕམ་་་བས་ལས་བ་ོལ་ཡོད་པ་ལམ་ོལ་་ཤ་ག་ཡོད་པ་ནང་ལས། ོ་་
ར་འ་ཡོངས་གས་ཅན་ག་ན་པས། ོ་ར་འ་ལོ་གམ་་བར་ན་ཚར་་བ་དོ་ ་
ཡོདཔ་དང་། འ་ཡང་གནམ་དན་ཝ་བ་གགཔ་དང་ བ་གསཔ་་བར་ན་ནམ་་
གས་་ང་་བ་ན་པས། ོ་ར་འ་གས་ཁར་ཡོད་པ་ང་པ་་་་འགན་ར་
ཕོགཔ་ནམ་ལས། འ་་དོ ན་ལས་གར་ཚང་ག་མ་ག་ད་ང་། ་ག་བམ་ག་
འབད་ད་ང་ལ་་་ར་ས་འན་འ་ོན་དཔ་དང་། ་ལས་ང་པ་་ལས་དཔའ་
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མཛངསཔ་40་དང་། ཤོ་ག་་མོ་་ཐོན་དཔ་ན་པས། གལ་ད་འ་་འཐོན་་ད་
པ་ན། ང་པ་འ་ས་དམངས་ཁར་ཆད་འས་ནམ་་་དལ་ང་ ༡༥༠༠ ་བཏབ་
དཔ་ན་པས།

ནམ་དང་པ་ལས་མ།

ནམ་དང་པ་ལས་མ་འ་་་ག་ར་བ་ན་པས། ནམ་འ་ཁར་ས་གནས་ལབ་་
ཁ་ར་ས་། གས་ཁ་ལ་་ཕོ་་གང་ང་ོ་་་བར་འཝ་ན་པས། གས་
ཁ་ན་ཤོས་་ས་འབད་བ་ན། ་མ་དང་ད་ས་་བར་ན་འར་བ་་ཤ་སོང་ཡོད་ར་
ན་པས། ་ཡང་་མ་འབད་བ་ན། ལ་་འ་་བར་་དཀརཔོ་ག་་་བབ། དར་
ས་བན་་ས་གནས་ནོར་་ང་་འ་ད་ར་ན་ང་། ད་ས་ནངས་པ་་་འར་
བས་འ་ད་་འ། ས་གནས་ནོར་་ང་་་མ་གནསཔོ་་ས་ས་ངས་འ་ནང་་
་ས་ཁམས་ལོག་་་བཟོ་བ་ལས་བན་། ཐབས་རང་ད་པར་ས་གནས་ལབ་་ཁར་ོ ་
བ་འབད་དཔ་ཐོན་སོང་་ར་ན་པས།

ད་ས་ནངས་པ་བམ་ག་འབད་བ་ན།

གས་ཁ་་དཔོན་གསརཔ་བསཔ་གས་ཡོད་ས་ལས་གག་ས་མདཔ་ག་འད་།
ས་གནས་ལབ་་ཁར་ོ་པ་གནསཔོ་་་་གཏངམ་ན་པས།

་ལས་ཧ་ལམ་མག་་

ོདཔ་ད། གས་ཁ་དཔའ་མཛངསཔ་་གག་ཁར་འཛོམས་ ས་གནས་འ་ཁར་འོངམ་
ན་པས། ས་གནས་འ་ཁར་ོདཔ་ད། དང་པ་རང་མདཔ་འ་ས་ང་དཔའ་མཛངསཔ་
་་ས་གསོལ་གནང་། ་ལས་དཔའ་མཛངསཔ་་ས་ཡང་ག་འཚལ་། ་རང་་

ས་གནས་པོ ་ག་མཇལ་འབད་འབག་འོང་་དར་ང་་ས་གནས་འ་ཁར་ཡོད་པ་ང་
ག་་བཏགས་་ན་དར་ལཝ་ན་པས། འ་་ལ་ལས་མར་ཆང་ད་གཏོར། ་ད་་
ཚར་གམ་བ་་དཔའ་མཛངསཔ་གག་ས་དཔའ་མཛངསཔ་དམངས་་གདོ ང་ལས་
གནས་པོ ་དར་ང་འབག མདཔ་འ་ས་རོལམོ་བང་། དཔའ་མཛངསཔ་གག་ས་་
40
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ང་། ་ལས་དཔའ་མཛངསཔ་དམངས་ས་གས་པས་འན་། གས་ཁ་ག་བ་ལ་
བར་་འཝ་ན་པས། དཔའ་མཛངསཔ་་གནསཔོ་་་འོངམ་ད། གས་ཁ་་་
ས་དགའ་ཚོར་དང་བཅསཔ་་བསང་གཏངམ་ན་པས། ་ལས་ང་དཔའ་མཛངསཔ་་

ས་་ཁང་་ོ་ལོགས་ཁར་ོདཔ་ད། ་བབ་་ ང་་འོང་དོ་ར་བ་བ་ོནམ་
ལས། དངས་དཔོན་གས་དང་ས་པ་དཔའ་བོ་གས་ས་བསང་གཏང་། ་ཁང་་་
ཁར་གནསཔོ་་་་ས་བས་བ་་་་ོདཔ་ན་པས། ་ལས་ང་དཔའ་མཛངསཔ་
་་ཁང་ོ་ལོགས་ཁར་ོདཔ་ད། དངས་དཔོན་དང་ ས་པ་དཔའ་བོ་ས་ག་དབང་
བཅརཝ་ན་པས། ་ལས་དངས་དཔོན་དང་དཔའ་མཛངསཔ་་ས་རང་རང་སོ་སོ ་་་
བས་ནང་ལས་ོན་་གས་སོ ་་བར། དངས་དཔོན་གས་ས་གས་སོ་འན།
ས་པ་དཔའ་བོ་གས་ས་འཆམ་བབ་་་ཁང་གཡས་ར་་གནསཔོ་དང་ དཔའ་
མཛངསཔ་་་ཁང་ནང་ཝ་ན་པས། ་ཁང་ནང་ོདཔ་ད། གས་སོ་བར་ནམ་ལས་
ས་པ་དཔའ་བོ་གས་ས་མར་ཆང་ག་དབང་བཅརཝ་ན་པས། ་ལས་དོ་ང་མར་ཆང་
ད་གཏོར། ་ཚར་གམ་བ། གནས་པོ ་དར་འ་་ཁང་ནང་ན་བཞག་། ང་བཅའ་
མར་གཏོགས་་་ར་ལ་བར་་ཐང་ན་འཝ་ན་པས། ཐང་ན་ོདཔ་ད། ང་ས་པ་
དཔའ་བོ་གས་ས་ཐང་ར་བ་བར་བར།

དངས་དཔོན་དང་དཔའ་མཛངསཔ་་ས་

གས་སོ་བར་ནམ་ལས་ བར་མཚམས་ནམ་ན་པས།

བར་མཚམས་་བས་།

ང་དཔའ་མཛངསཔ་་ ལ་གཡས་ལ་གཡོན་ལ་བཅད་་ོད་། དཔའ་མཛངསཔ་ཁ་
བཤད་མཁས་་་ས་ག་གསོལ་བ་ན་པས་།
ག་གསོལ་་ག་ཡང་།
༉ ས་བོད་་ཁམས་པ་་རར།། ས་གཏན་་དོན་བ་བང་་ག། ས་གཏན་་དོན་
བ་བང་བགས་ན།། ་དས་པ་བ་ཐག་གནམ་་ང་།། ་དས་པ་ག་གས་
ས་ཁར་བམ།། བཙན་ས་པ་་བ་ར་ལས་ན།། ་གས་ང་གས་ང་ད་་
ན།། མར་་ན་གར་་ལ་ཁར།། ས་གཏན་་་ ་ོ་་འཆམ།། ས་གཏན་་་
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་ོ་འཆམན།། ་དས་པ་གག་ད་གནམ་་ང་།། ་དས་པ་་ཞར་ས་་
བམ།། བཙན་དས་པ་གཤོག་་བར་ལས་འབ།། འ་འཆམ་པ་་ ་ད་་ན།།
ད་མ་ག་འ་དང་ཆ་འཝ་ག། ནམོ་ད་ས་དཔལ་་ན་མར།། གང་ར་བ་ར་

ར་རང་་ཕོག། གང་ར་བ་ར་ར་རང་ཕོགན།། ་དས་པ་ད་ག་གནམ་ལས་
ང་།།

་དས་པ་ག་་ས་ལས་བར།།

བཙན་དས་པ་ག་ག་བར་ལས་

བགས།། གང་ར་་ར་་་མང་ཡོད།།
ག་གསོལ་་ག་ང་་འ་འབད་བ་ན།
༉ ཡར་གང་བར་ག་་མཚོ་ཁར།། ཤམ་་ང་གག་ས་ག་ལོ།། ཤམ་་ང་གག་
ས་་འ།། ་ཡར་འ་་བར་ང་རང་ན།། སོན་་བར་ང་ས་བཀལ་བཀལཝ་
འོང་།། མར་་ན་པད་མ་མཚོ་ཁར།། གངས་་ཁ་ང་གག་ས་ག་ལོ།། གངས་་ཁ་
ང་ག་ས་་འ།།

མར་འ་ཅང་ཆབ་་རང་ན།།

སོན་ཅང་ཆབ་་ས་བཀལ་

བཀལཝ་འོང་།། ར་ཝ་མས་ལགས་ར་ག་དབང་་་ བ་བད་བ་་ཐོན་འཝ་
ན་པས། ག་གསོལ་་ག་འ་་ོ་གས་ཅན་་ས་འབད་བ་ན་ རང་་ོ་ག་
ལས་ག་བཟོ་་བ་ན་ང་། མང་ཤ ོས་་ར་ོ་་་ག་བགས་་བ་ན་པས།
ད་མ་ས་བ་ོལ་ཡོད་པ་ག་གསོལ་་གཤམ་གསལ།
ོ་ར་བས་ད་མ་འ་ས་ག་གསོལ་བ་་རང་དམོ་བ་བར་འོང་་་ལས་་་
ང་ོདཔ་ན། ག་གསོལ་་ག་ཡང་མང་་བ་་གདོང་ཁར་ོདཔ་ད་་་ར་ལས་
བོད་པ་བ་་འནམ་ན་ང་མ་བཤལ་བབ་་་་ང་པར་མ་འ་བ་་མ་ཐང་
ནང་འོག་་བད་་ཡོད་པ་ག་གསོལ་་བ་ན་པས།
གདོང་བཤད།

གདོང་བཤད་ར་་འ་ད་མ་་ར་ས་འབག་་ཡོད་པ་སོ་་་གཡག་མག་བཏགས་་
འ་་གདོང་མག་ར་བ་ལས་འ་་ར་ལས་བཤད་པ་བ་ན་པས།
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གདོང་བཤད་བ་་ད། གདོང་མ་གདོང་བཤད་བ་ད་ན།། གདོང་མ་ཐོ་རངས་ར་
ན་ན།། གདོང་མག་་་ོ་འ་འ།། གདོང་ཐག་་་ཤན་ཐག་འ།།
ཇ་བཤད། ར་ལོགས་་ག་འན་ོལ་ཡོད་ང་། འ་་ར་ལས་འ་བན་འབདཝ་ད།
མལ་ན་་ས་་ག་ད་ོ་ན་མ་ཐོབ་ལས། འ་ནང་བད་མ་གས་་འ་་བཟོད་
གསོལ་།

ལ་ལས་ཐོབ་པ་ན་བད་་དང་།

གཞན་མཁས་མག་་ས་ཐོབ་ང་

འལ་བ་གནང་་བཀའ་ན་བང་ར་་་ན་ལགས།
གས་བཤད།
གས་་གས་བོད་བ་་ད།། གས་་གས་བོད་བ་ད་ན།། ངས་ོད་
གར་་པད་ཐང་འ།། ངས་ད་དལ་་གཤོངམ་དང་འ།། ངས་བར་ལ་པོ ་ཕོ་
ང་འ།། ངས་ོད་གར་་པད་ཐང་ནང་།། ་ཁ་དཀར་ཅན་་ག་ས་ན།། ངས་
ད་དལ་་གཤོང་ད་ནང་།། སཔ་དཔའ་ལ་ཅན་་འམ་ས་ན།། ངས་བར་ལ་
པོ ་ཕོ་ང་ནང་།། ཟམ་ད་ད་ཅན་་འམས་ས་ན།།
་་ག་གསོལ ་བ་ད་་འ་ཡང་། ཐང་ོ ང མ་མ་ས་པར་བཞག་་དང་། ་ལས་
དམོ་་་་གས་དབངཔོ་ངལ་མ་བག་པར་བཞག་་དོན་་ན་པས། བར་མཚམས་
་ལ་ལས། དོ་ང་ལོག་་ང་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མཛངསཔ་་འཆམ་་བས་བ་ན་
པས། ་བས་མ་བབ་པ་་མ་དཔའ་བོ་ས་གསོལ་་ལ་།
འོ རམ་གས་ས་་མ་་ནང་ན་ནང་འཆམ་བ་དང་ལ།

དཔའ་བོ་དང་ལ་

དངས་དཔོ ན་གས་

དང་ ས་པ་དཔའ་བོ། ་ལས་དཔའ་མཛངསཔ་་ས་ཐང་ནང་གས་སོ་འན་་པད་

ར་ར་ོདཔ་ན་པས། ་ལས་དཔའ་བོ་དང་ལ་འོརམ་གས་ས་ནང་འཆམ་བ་ཚར་
བ་ལ་་བ་ོནམ་ད། དངས་དཔོན་གས་ས་དཔའ་བོ་་གདོང་ན་འབད་་ལ་
མཇལ། ས་པ་དཔའ་བོ ་ གས་ས་ལ་འོ ར མ་་གདོ ང་ན་འབད་་ལ་མཇལ་
། དཔའ་བོ ་དང་ལ་འོ རམ་གས་་དཔའ་མཛངསཔ་དམངས་་ ག་་ཐང་ན་་
། དཔའ་བོ་དང་ལ་འོརམ་་ལས་དངས་དཔོན་གས་དང་ས་པ་དཔའ་བོ་གས་
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བཅས་ང་་མ་གཔ་འ་ག་་བགས། ་ལས་དཔའ་མཛངསཔ་དམངས་ས་བར་
་འཆམ་བ་ན་པས། ་ལས་ཐང་ན་འཆམ་མང་རབས་ག་བབ་པ་ལ་ལས། ལ་
འ་ལ་འ་བབ་། དཔའ་བོ་དང་དངས་དཔོན་་ལས་དཔའ་མཛངསཔ་་འ་བདའ་

་བལ་བ་འཝ་དང་ས་ག་། ང་ས་པ་དཔའ་བོ་གས་པོ་འ་ས་ལ་འོརམ་
འ་ལོ ག ་་་མ་ནང་ཝ་ན་པས།

་་འ་བདའ་ལ་ད་པ་གནད་དོ ན་

ཡང་། གས་ཁ་་གནོད་པ་འ་བགས་འང་པོ་འ་་་མཚོ ་ཕར་ཁར་བོག་པ་
ལ་ན་ར་གས་ཁ་ན་ཤོས་་ས་བཤདཔ་ན་པས། འ་བགས་འང་པོ་འ་་
་མཚོ་ཕར་ཁར་བོག་ཚར་ནམ་ལས། དཔའ་མཛངསཔ་ག་ས་ལག་གཡོན་པར་བཙན་
དར་འབག ལག་གཡས་པར་དཔའ་གས་འབག་་ད་བ་ན་པས།
ད་བ་པ་བས་་ག་ཡང་།
ོད་ཡ།། (ཚར་༢) ་ཡས་ལ་ར་སང་ངས་མང་ང་།། ང་ག་་ལ་མོ ་་ངས་
གག། ་མས་ལ་་མཚོ་གང་་ང་།། ང་་གདོང་་་འབར་བ་བ་ངས་གག།
ཕར་ར་་ད་བོ་ངས་མང་ང་།། ང་ོབས་ན་དཔའ་བོ ་ལག་ངས་གག། ོད་
ཡ།།
ཡང་ན། འོག་་ག་ཡང་འན་ོལ་ཡོདཔ་ལས། ས་གག་་གས་ཆ་རང་ན་པར་གང་
ང་གག་གདམ་ཁ་བབ་་འནམ་ན་པས།
ོད་ཡ། དཔལ་ོ་བ་་ཡབ་ན་ལ་ནས།། མན་་ན་པ་མ་ོབས་ཅན།། ན་
གགས་པ་ལ་ཁབ་ཡོངས་ལ་གགས།། གགསཔ་ཙམ་ས་ལ་ཁབ་བ་བར་བད།།
གས་གཏད་པ་ད་ང་་གཏད།།

གཏདཔ་ཙམ་ས་ད་མས་ཐལ་བར་

བགས།། ཕར་ར་་ད་བོ་ངས་མང་ང་།།

ང་ོ བས་ན་དཔའ་བོ ་ལག་ངས་

གག། ོད་ཡ།
་་ད་བབ་ད་་གནད་དོན་ཡང་། ་མཚོ ་ཕར་ཁར་བོག་ཡོད་པ་འ་་ལོག་
གས་ཁར་ལོག་་ད་པ་བཀའ་ཐམ་བབ་པ་ལ་དང་།
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གས་འ་་འོ ག ་བག་་དོ ན་ལས། གས་ཁ་་ཕོ ་ དཔའ་བོ ་ ་འགས་ག་ག་
བམ་ཡོ དཔ་ན་ན་མ་པ་བ་ན་ར་བཤད་ལ་འག འ་བདའ་བལ་ས་ལས་
དཔའ་བོ་འ་ང་དངས་དཔོན་དང་དཔའ་མཛངསཔ་་དང་འལ་མ་ད་པར། ་མ་ལས་
་མ་ནང་འོང་ོདཔ་ན་པས། ན་ང་ང་དངས་དཔོན་དང་དཔའ་མཛངསཔ་་འ་

བདའ་བལ་ས་ལས་གས་སོ་འན་་ལོག་འོངམ་ད།

ལམ་ད་ལས་ས་པ་དཔའ་བོ་

གས་ས་་་ཐང་ན་ལ། ཐང་ན་ོདཔ་ད། ར་ར་བབ་་གས་སོ་འན་་བར་
མཚམས་ནམ་ན་པས། དོ་ང་བར་མཚམས་་བས་་དཔའ་མཛངསཔ་་ས་ག་
གསོལ་བ་ན་པས། ་་ལ་ལས། དཔའ་བོ་དང་དངས་དཔོན་གག་ས་པ་དཔའ་
བོ་གག ་ལས་དཔའ་མཛངསཔ་ད་ཀ་གཡས་ལས་། ལ་འོརམ་དང་དངས་དཔོན་
གག ས་པ་དཔའ་བོ་གག ་ལས་དཔའ་མཛངསཔ་ད་ཀ་གཡོན་ལས་། གདོང་
ར་བབ་་ར་མངས་་གར་འཆམ་བ་ན་པས། ་་གར་འཆམ་བ་ད་་འ།
གཙོ་བོ་གས་་བཤད་པ་བབ། ་ལས་ང་། བར་གཙན། འོག་་་དང་དས་་
མཇལ་། གས་ཁ་་་ནོར་ལོངས་ོད་་དས་བ་་བ་བ་མཚོན་ག་ན་ར་
གས་ཁ་དཔའ་བོ་དཔལ་འོར་ས་བཤདཔ་ན་པས།
གར་འཆམ་་ག་ཡང་།
ཐང་ར་ཆགས་པ་གས་སོ་ སོ་ཆགས་པ།། ཐང་ར་ཆགས་པ་གས་སོ་ པད་མ་ཐང་།། ཐང་
ར་པད་མ་ཐང་་ནང་ ད་ན།། གས་ར་ཆགས་པ་གས་སོ་ སོ་ཆགས་པ།། གས་ར་

ཆགས་པ་གས་སོ་ ཡར་ང་མཚོ་ཁ།། ་ར་འར་བ་གས་སོ་ སོ་འར་འར་རོ།། ་
ར་འར་བ་གས་གང་ལ་དཔོ།། ་ར་གས་པ་གས་སོ་ སོ་གས་པོ།། ་ར་
གས་པ་གས་སོ།། ཅང་ད་་ན་།། ་ར་འབབ་པ་གས་སོ་ སོ་འབབ་པོ།། ་ར་
འབབ་པ་གས་སོ་ ལ་་་ན་།། ག་ར་ཆགས་པ་གས་སོ་ སོ་ཆགས་པོ།། ག་
ར་ཆགས་པ་གས་སོ་ ོ་་ག། ག་ར་ོ་་ག་་ནང་ ད་ན།། ང་ར་ས་པ་གས་
སོ་ སོ་ས་པོ།། ང་ར་ས་པ་གས་སོ།། ོས་དཀར་་བསང་ ང་།། ང་ར་ོས་དཀར་
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ང་་་མོ་།། ་ར་འར་བ་གས་སོ་ སོ་འར་རོ།། ་ར་འར་བ་གས་སོ་ ་་
ངམོ།། ་ར་་ང་་ལས་ཡར་བ་།། ཡར་ང་ོགས་་གས་མཐོང་མས།། ་
དབང་པོ ་ལ་མཚན་དས་་མཇལ།། ་ར་་ང་་ལས་མར་བ་།། མར་འོག་ོགས་
་གས་མཐོང་མས།། ་་གག་ན་ན་ན་དས་་མཇལ།། ་ར་་ང་་ལས་

ཕར་བ་།། ཕར་བར་ོ ག ས་བཙན་་གས་མཐོ ང་མས།། བཙན་་ཡ་བ་ན་བན་
དས་་མཇལ།། ག་ར་ོ་་ག་་ནང་ ད་ན།། གནས་ར་ཆགས་པ་གས་སོ་ སོ་
ཆགས་པོ།། གནས་ར་ཆགས་པ་གས་སོ་ ཟངས་མདོག་དཔལ་།། གནས་ལ་ཟངས་མདོག་
དཔལ་་ནང་ ད་ན།། ་མ་གས་པ་གས་སོ་ སོ་གས་སོ།། ་མ་གས་པ་གས་
སོ་ ་ན་པ།། ་མ་་ན་གས་ས་གཡས་ོགས་།། མཁའ་འ་་མ་མན་ད་ར་
བ་བགས།། ་མ་་ན་བགས་ས་གཡོན་ོགས་།། མཁའ་འ་་ས་མཚོ་ལ་
བགས་པ་གས།། ཤར་ོ གས་ང་ར་ནང་ལས་ཉན་བ་།། ་མ་་ན་པ་ས་
གནང་ས།། ་གག་ས་གག་སངས་ས་པ་ས་ག་ན་པར་འག་། མཁའ་
འ་རང་ཡང་་ོད་ས་ག་་བར་འ་།། སངས་ས་པ་ལམ་ག་ན་པར་འག་།
ད་ས་གཡས་ར་ཤོག་ག། ག་ག་དག་པ་ལམ་ག་ན་པར་འག་།

ད་ས་

གཡོན་ར་ཤོག་ག། ནད་ལས་འལ་བ་གནས་ག་ན་པར་འག་། ད་ས་ཡར་ཡར་
ཤོག་ག།
གར་འཆམ་་ལ་ལས་མག་རང་། ང་དཔའ་བོ་དང་དངས་དཔོན། ་ལས་ལ་འོརམ་

དང་ས་པ་དཔའ་བོ་་་བ་་འལ་འཆམ་བབ་། ནམ་དང་པ་འཆམ་་ལས་
མ་འ་ འག་བཝ་ན་པས། དཔའ་བོ་ས་ནམ་གས་པ་དོན་ལས་་མ་ནང་
གཏོརམ་བངས། དཔའ་མཛངསཔ་་་ར་རང་ར་སོ་སོ ་མ་ནང་འ་་དས་ག་་
དོན་ལས་བཅའ་ག་བ་ན་པས།
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ནམ་གས་པ་ལས་མ།
ནམ་གས་པ་་ལས་མ་འ་དས་ག་་ལས་མ་ན་པས། ལས་མ་འ་ནང་་ོ་
པ་ཧ་སག་རང་ ང་དངས་དཔོ ན་གས་དང་ ས་པ་དཔའ་བོ ་གས། ་ལས་དཔའ་

མཛངསཔ་དམངས་གཟབ་ཆས་བགས་། ོ་ར་བ་ས་ལས་་ལོ་་ཊར་༡ ་ག་་ས་
་་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ལ་ང་་མ་ནང་བཙན་དར་་བར་འཝ་ནམ་དང་། མ་
འ་་ས་དང་་ལས་ར་རཔ་་བཙན་དར་་ས་ག་ན་མས། ང་་མ་འ་ནང་་
མད་བཤམ་ནང་ོདཔ་ད་ག་འཚལ་ན་དར་ལ། ་ལས་ས་་འང་་་ཚར་གམ་
བབ་། དཔའ་མཛངསཔ་་་ལ་ལས་གག་ས་མད་བཤམ་ནང་ལས་བཙན་དར་
ཝ་ན་པས།

གནམ་ལ་ང་ལས་བཙན་དར་་བ་མཐོང་ང་།

དཔའ་བོ་ས་དམངས་མོ་བཏབ་པ་ང་།

་ལས་སཔ་གས་ས་་ང་འ། དཔའ་མཛངསཔ་་ར་ས་་བས་ནང་ལས་བཏོན་
།

གནམ་ཁར་ོང་གས་སོ་འན་་པད་ར་བར་་་ཁར་འཐོན་འཝ་ན་པས།

ང་་མ་་་ཁར་ོདཔ་ད། མ་་ན་བདག་ས་་ཁར་བཅའ་ག་བབ་་ མར་
ཆང་བཀལ་བཞགཔ་ན་པས། ་ལས་མར་ཆང་་་བར་ོདཔ་ད། ང་དཔའ་མཛངསཔ་་
ས་གས་སོ་འན་་མར་ཆང་གཡས་ར་བ། ་ལས་ས་པ་དཔའ་བོ་གས་ས་
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མར་ཆང་་བར་འཆམ་བ་པ་ལ་ལས་ མར་ཆང་ག་དབང་བཅར།

མར་ཆང་་ད་

གཏོར་་ དཔའ་མཛངསཔ་གག་ས་དན་མག་་ད་བ་ན་པས།
ད་ང་་ར་ལ་བར་། ས་པ་དཔའ་བོ་གས་ས་འཆམ་བ། དངས་དཔོན་གས་
དང་། དཔའ་མཛངསཔ་་ས་གས་སོ་འན་། བཙན་དར་་་་ཁང་ནང་འཝ་ན་

པས། ང་དཔའ་མཛངསཔ་དམངས་བཙན་དར་་བར་འཝ་དང་ས་གག་། དཔའ་བོ་
འ་ས་་ཁང་་ོ་ལོགས་ཁར་ ོ་ར་བབ་ས་ཐང་ནང་དམངས་མོ་བཏབ། ་ལས་་
སཔ་གག་ས་་ཁང་ནང་གནསཔོ་ དང་། ་བསང་གཏང་ོདཔ་ན་པས། ་དཔའ་
མཛངསཔ་་་ཁང་ནང་འོངམ་ད། ་ཁང་ནང་བཅའ་ག་་མ་བབ་བབ་་བབ་་
མར་ཆང་བཀལ་བཞགཔ་ན་པས། ་ལས་ང་དཔའ་མཛངསཔ་་་ཁང་ནང་ོདཔ་ག
དང་པ་རང་བཙན་དར་འ་་ཁང་ནང་ལ། ་ལས་ང་དཔའ་མཛངསཔ་་ས་གས་སོ་
འན། ས་པ་དཔའ་བོ་གས་ས་མར་ཆང་ག་དབང་བཅར་་མར་ཆང་ད་གཏོརཝ་
ན་པས། ་་ལ་ལས་སཔ་འ་ས་ང་དཔའ་མཛངསཔ་་་ས་གསོལ་གནངམ་
ན་པས། ་ལས་དོ་ང་སཔ་གས་ས་་ང་འ། ཨམ་་་ས་གས་པས་འན།
ས་པ་དཔའ་བོ་གས་ས་འཆམ་བ། དངས་དཔོན་དང་ དཔའ་མཛངསཔ་་ས་
གས་སོ་འན། ་ལས་ཨ་ལོ་བ་་ག་ས་དབང་ག་ནམ་ར་ང་ས་བཟོས་པ་
ཕོ་མཚན་་ཚོན་དམརཔོ་བཏང་ཡོད་་་ཁ་དར་དང་ ན་་ས་བན་ཡོད་་འ་འབག
འ་་ང་བདའ་་ཨ་ལོ་དག་པ་ག་འོང་་་ས་ཅལ་གཏམ་ར་ཕོ་མོ ་མཚན་མ་ར་

ལས་་ཚ་་་་ག་་བ་་རང་འ། བས་ལ་བཙར་་་ཁང་གཡས་ར་ཚར་
གམ་བབ་་བཙན་དར་དང་དབང་ག་ནམ་གས་་ཁང་ནང་ལས་་ཁར་འཆམ་བབ་
ས་ཐང་ནང་བས་བ་ཝ་ན་པས། ང་བཙན་དར་དང་དབང་ག་ནམ་་་་ཐང་ན་
འོངམ་ད། མོ་་ས་གཟབ་ཆས་བགས། ལག་པར་འཛརཝ་བ་་གང་གང་འབག་་ལ་
ནང་ཤ ོ་བགས། ་ལས་ང་་་གདོང་ཁ་་མར་ཆང་བཀལ་བཞགཔ་ན་པས། ང་མོ་
་ཤོ་ག་ོདཔ་ད། དམོ་་་་ས་མོ་ག་གསཔ་བ་དོ་ཡོདཔ་ན་པས། དབང་
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ག་ནམ་དང་བཙན་དར་་་་་ཁང་་ོ་ལོགས་ཁར་ོ་ར་བབ་ས་ཐང་ན་ོདཔ་
ད། དངས་དཔོན་དང་དཔའ་མཛངསཔ་་ས་ཐང་ན་གས་སོ་འན་་་བར།

ཨ་ལོ་་དབང་ག་ནམ་འབག་འ་བ་མཐོང་ང་།

དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མཛངསཔ་་ཐང་ན་འཆམ་བ་པ་མཐོང་ང་།

་ལས་ས་པ་དཔའ་བོ་གས་ས་ཐང་ར་བ་བར་བར། མར་ཆང་ག་དབང་བཅར་་
མར་ཆང་ད་གཏོརཝ་ན་པས། ར་བཏང་མར་ཆང་་བས་མར་ཆང་ག་ཡང་ང་བཅས་
པ་ལ་ཁབ་ནང་ཡོངས་གས་ཡོད་་འ་རང་ན་ང་། ད་ོ་་བས་་མར་ཆང་ས་
པ་ར་ག་ཡང་མ་ཝ་་འག
མར་ཆང་་ག་ཡང་།
༄༅། །འོ་ ་ང་གཟའ་ར་བ་ོར། དཔལ་གས་ན་མ་ཚོགས་པ་་མ། དམག་
་མང་པོ་འཛོམས་ནས། ད་་ལ་པོ་མད་པ་ས་འར། གཙང་མ་ཆང་ད་གཏོར་

དས་པས། ་ལ་ཆང་ད་བས་གས་བད། མ་ལ་བ་ན་ང་དཀར་འ། ཁ་ལ་བ་
ན་འར་ལོ་འ། ནང་ལ་བ་ན་མ་པ་འ། ་ལ་བ་ན་པ་འ། མདངས་ལ་བ་ན་
ལ་མད་འ། ་བ་བ་ན་ཉ་འན་འ། ཡོན་ཏན་བ་ན་དཔལ་ཡབ་འ། ོད་བས་
གས་བད་ཚང་བ་ནང་། ནང་བད་བད་་་མཚོ་ན་པོ། དཔའ་བོ་མས་པ་ཛ་གད།
ཁ་དོག་་དང་རོ་བད། ས་པ་ན་མ་ཚོགས་པ་ཆང་ད་གཙང་མ་འ། ནམ་མཁའ་
བས་དཔངས་མཐོ། ས་ག་བས་་། ར་སང་བས་ངས་མང་། ་་བས་འོད་གསལ།
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ཟག་ད་ ་ས་་བད་་མད། མད། མད། ོགས་བ་ས་གམ་ོན་པ།
བས་གནས་་མ་དན་མག་

ལ་བ་ས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མད།

བས་

གནས་ན་་་བོ། མཉམ་ད་གས་པོ་བཀའ་བད། བཀའ་བད་གར་་ང་བ།

ས་་ོ་་འཆང་ན། ་ལོ་ན་རོ། མར་པ་་ལ། ་འོད་གཞོན་། ོ་་གས་པ། ཕ་
འག་ང་རས། ལ་སོགས་པོ ་རབ་དཀར་བད་པ་་མ་ཐམས་ཅད་མད། ད་པར་
དཔལ་ན་འག་པ། འ་མན་གཙང་པ་་རས། ོད་འག་གནམ་་ར་མ། ད་
འག་ས་་གས་པ། བར་འག་དར་་་བན་ས་པ་་ན་གགས་ཐོགས་ོང་
དང་ས་བ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མད། མཉམ་ད་་ས་གས། གས་གམ་
མན་པོ ་མ་ལ།

ངས་ད་ལ་དབང་ས་།

ངག་དབང་ས་ལ་ཡབ་ས།

འཇམ་དངས་ས་་གས་པ། ་ཕམ་ས་་ལ་པོ། ཡབ་་བན་པ་་མ་ལ་སོགས་
པ་ཐམས་ཅད་མད། ཡང་ས་ཁ་བ་ལ་ཁབ། ོ་འཛམ་ཡོངས་་གག་ན། ཞབས་
ང་ངག་དབང་མ་ལ། ལ་ོབ་བད་པར་བཅས་པ། ་ཚང་འཕགས་པ་མཁན་ན།
གནས་བན་མ་པར་ོན་པ། ན་ཅན་་བ་་མ། ད་འན་་མཚོ་བཅས་པ་ཐམས་
ཅད་མད། གནས་ན་ཟངས་མདོག་དཔལ་། འ་ད་པ་འང་གནས། གས་་ོར་
ག་་མར། ཕ་་འ་བ་མན་པོ། ་ད་ང་པོ ་་བོར། བ་དབང་ཤ ་ན་ན།
དཔལ་་ོ་་གདན་ལ། བན་འན་ས་་ལ་པོ། ན་ཚོགས་བས་ང་ལ། མཁས་
བ་ན་དགའ་་མཚོ། ག་ན་མདོ་་ག་ལ། ངག་དབང་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས། མཐའ་
ག་་བོ ་་མོར།

ཡོངས་འན་གསང་གས་ས་ང་།

བ་ལ་མ་ལ་་མོར།

འཇམ་དཔལ་་ས་ོ་། ་ལོག་གསང་གས་ས་ང་། ངག་དབང་འགས་ད་གས་
པ། ང་ང་གསང་གས་་ང

པད་ང་ཡབ་ས་གམ་པོ། ་ཏོ་དཔལ་་དན་པ།

བན་འན་གས་པ་དོན་བ། མ་་བོན་་དན་པ། ཞབས་ང་མད་ན་འལ་
བ། འ་མན་་དབང་ག་འན། ངས་་ལ་དཀར་ག་ལ། གར་ོན་ོ་་ང་
པ། ་ ་གདོང་དཀར་ལ་། ས་་་ར་ལ་་ལ་སོགས་པ་་མ་ཐམས་ཅད་
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མད། ཡང་་དམ་དལ་འར་་་ཚོགས་བ་མག་འར་ལོ་ོམ་པ། ང་པོ་དས་
པ་ོ་། དཔལ་ན་ས་་འར་ལོ། ོ་་གདན་བ། གསང་བ་འས་པ། ོ་་འགས་
ད། ོ་་ར་པ་་ཚོགས། མ་་་ཡ་ལ་སོགས་པ་་ཚོགས་མས་དང་། ་བ་
ད། ོད་པ་ད། ལ་འོར་ད། ་ད་ད་ལས་གངས་པ་་དམ་དལ་འར་

་་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མད། གསང་གས་ང་མ་་ཚོགས། འཇམ་དཔལ་་་་
ཚོགས། པ་གང་་་ཚོགས། ཡང་དག་གས་་་ཚོགས། བད་་ཡོན་ཏན་་་
ཚོགས། ར་པ་ན་ལས་་་ཚོགས། མ་མོ་བོད་གཏོང་་་ཚོགས། འག་ན་མད་
བོད་་་ཚོགས། དམོད་པ་ག་གས་་་ཚོགས་ལ་སོགས་བ་ན་བཀའ་བད་་བ་
བ་བ་་གས། ག་འང་་བ་་བད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མད། མཁའ་འ་་
ོ་་ཕག་མོ། མ་མོ་གས་་་ཚོགས། ས་པ་་མོ་བ་། བས་པ་ན་ག་ས་
པ། ་བན་ོ་་ལ་འོར་མ། མཁའ་འ་་གདོང་ཅན། ལ་སོགས་པ་ལ་་་་
བ། གནས་མ་་སོ་གས། ས་གམ་གནས་པ་ོགས་ང་དང་ང་ང་་ དཔའ་བོ་
དང་མཁའ་འ ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མད། དཔལ་ན་འག་པ་བན་ང་། ས་ང་་
ས་མན་པོ། ལས་མན་་རོག་གདོང་ཅན། དཔལ་ན་ད་གསོལ་་མོ་ལ་སོགས་པ་
མ་་ཀ་ལ་མ་ལ། ་མན་པོ། གང་་མན་པོ། གས་་མན་པོ། ལ་སོགས་
པ་མན་པོ་བཀའ་བད་འར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མད། ་མན་པོ་ད་དང་།
དབང་ག་ན་པོ་ལ་སོགས་པ་ ་བད་་མན་པོ་འར་དང་བཅས་པ་ ོགས་བ་
འག་ན་ང་བ་ལ་ན་་བ་དང་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མད།

ཡང་ས་ནོར་

གར་བདག་མ་ས། དངས་ཅན་་མོ་་ང་མ། ོ་་ག་ན་མ། འགས་ང་ར་
ད་བདག་མོ། མ་གག་ད་པ་ལ་མོ། བོད་ཁམས་ང་བ་བན་མ་བ་གས་ལ་
སོགས་པ་ོ་བ་་བན། ད་བན་ོ་་ད་འལ། དམ་ཅན་་བད་གས་་རལ་
པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་མ་ལ་ས་པ་ན་པ་ཕོ་ད་་ས་ང་ཐམས་ཅད་མད། དཔལ་
ན་འག་དང་ར་ང་ག་བདག ངས་ཐང་ང་ལ་དན་ག མ་ལ་ོ་་ག་ལ།
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དབང་འས་ང་མག་བཙན། ་ ་་རལ་མན་པོ། ས་་དགའ་རབ་དབང་ག
ལ་སོགས་པ་གདན་ས་ང་མ་ཐམས་ཅད་མད། ཤར་་་ག་ན་གམ། ཝང་་
གདོང་དཀར་བཙན་། ་ ་ོ་་ང་བད། ར་བག་དམག་དཔོན་ན་པོ། ག་
བཙན་ོ་་ད་འམས། ་ན་་བོ་ར་ང་། ག་ང་ནོར་་བདག་པོ། ང་གམ་
ད་་ལ་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མད། ཡང་ད་པར་་མ་་ང་མད་ང་བན་
པ་་བོ། གསོལ་ང་བ་པ་གཙོ་བོ། མ་ལ་ས་པ་མངའ་བདག དས་བ་ན་
་གར་མཛོད། ད་་ཡོངས་་གག་ན། ཤར་་དན་མོ ་་ལ། ང་མཚོ་ད་
་ལ་པོ། ང་མོ་མཚོ་ན་ལ་མོ། གས་ས་དས་འདོད་ན་ང་། ལ་སོགས་པ་
ོན་འབངས་མངག་གག་་བད་གས་པ་ འར་ཚོགས་བསམ་ས་་བ་པ་དང་
བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མད།

མས་ཅན་་དཀར་་དཀར།

ཞོལ་མདོ་ད་བན་ོར་

གས། ག་བདག་མན་པར་་། གས་ར་མ་ལ་བཟང་མོ། ལ་སོགས་པ་མཚོ་
གས་ཤར་་ ག་བདག་ཐམས་ཅད་མད། གནས་ང་དཀར་་ལས་ོན་པ། མཐོ་བ་
་པར་ོ་བ། དམའ་ད་ས་འོད་་ོང་་ག་་རལ་པ། ཙ་་ ་གདོང་ ཐང་
ད་པ་ཐང་ཁར། བོད་་ནག་ཚོང་ཐོག་ཁར་བགས་། དཔལ་བཟང་ཡོངས་་བ་ར།
གས་བཟང་དཔལ་བོ ་་ལ། ད་་མ་སངས་ན་ད་མད། གཞན་ཡང་མངའ་
ས་ར་གམ། དས་གཙང་་བ། ་གས་ང་གམ། ོ་མོན་ཁ་བ་ལ་སོགས་
པ་ ས་ོ་་ག་ང་དང་་ལ་གནས་པ་ ག་བདག་ཐམས་ཅད་མད། མས་ང་
དས་པར་མཛོད་ལ། འགལ་ན་ལ་ང་མན་ན་འབ་པ་ན་ལས་མཛོད་ག ཕར་
སོང་ད་བོ་བལ་། ་འོང་མས་གན་ང་། ་་་དང་འ་བ། ཡང་ལ་་འ་
བ། ོབས་ལ་ང་ན་འ་བ། ག་ལ་ར་པ་འ་བ། ངན་ྭ་་ལ་ོག་། ྭ་གཡང་
ནང་ལ་གས་།

ད་་ལ་བ་ན་འག

་སར་ལ་པོ ་མ་འལ། དཔའ་

ལ་ོབས་དང་ན་པ་དམག་་ཐམས་ཅད་མད། དམག་་མང་པོ ་ོ་གཏད་ན་ང་
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་མོ ་ད་འོང་། དཔའ་ལ་མ་ལ་དོགས་། ད་བས་ང་ལ་བཏོན་། ོབས་ན་
དཔའ་བོ་རོལ་དངས་ དས་བ་་ལ་་མད།། ར་་བ་ན་ནོ་ལགས། །

41

་ལས་མར་ཆང་ད་གཏོར་ཚར་ནམ་ལས། དབང་ག་ནམ་དང་བཙན་དར་གས་ལ་
མ་བཀལ་བཞག་། ང་དཔའ་མཛངསཔ་དམངས་དང་དབང་ག་ནམོ་འབག་་ཨ་ལོ་

། ་ལས་ཞབས་་བ་་་་ར་ ལ་གཡས་ལ་གཡོན་ལ་བཅད་་ ས་ཁར་ོད་
ནམ་ལས། ང་ཤ ོ་ག་་་་ལག་པར་ཡོད་པ་འཛརཝ་བ་ ་གང་་ལ་་་མ་
ནང་ལ། གང་དབང་ག་ནམ་་་ལ་་ལ། ་ལས་གང་བཙན་དར་་་ལ་ལ་
ནམ་ལས། གཞན་་་་ར་ག་་ཁ་ཤ་ོམ་གག་འན་ནམ་ལས། འ་ནང་གས་
་དཔའ་བོ་ས་ལག་པར་ཡོད་པ་ལ་་ནང་འཛརཝ་དབོག་ནམ་ལས། ལ་ཁབ་་
ལ་་་་ཤོ་ད་ལཝ་ན་པས། ཤོ་ད་ལ་ནམ་ལས་ ་དང་་བ་། ་ལས་
ལ་ནང་ཡོད་པ་་་་ང་གས་ཁ་་ར་དམངས་ས་ཇ་ངམ་ན་པས། ཇ་དང་
གག་ཁར་ཇ་མ་་ཤོ་ད་ལ་་འཛརཝ་འ་ངམ་ན་པས། ་ལས་དཔའ་བོ་ས་་
མ་་་ཁ་ལས་ོགས་བ་་ལ་པོ་དང་། གས་ཁ་ལ་་་་གཏོར་མ་དང་གར་
མས་ལཝ་ན་པས། ་་ལ་ལས་དཔའ་བོ་དང་ལ་འོརམ་ས་་མ་ནང་་བ་
། ་ལས་ནང་འཆམ་བ་ད། ང་དཔའ་མཛངསཔ་དམངས་ཐང་ནང་གས་སོ་འན་་
་བར་། ་ལས་དཔའ་བོ་དང་ལ་འོརམ་ས་ན་བ་འབདཝ་ད། དངས་དཔོན་
གས་ས་དཔའ་བོ་་ཞབས་་བཅར་་དཔའ་བོ་འ་ཐང་ན་། འ་བམ་་རང་ས་

པ་དཔའ་བོ་གས་ས་ལ་འོརམ་ཝ་ན་པས། དཔའ་བོ་དང་ལ་འོརམ་གས་ཐང་
ན་་་ོདཔ་ད་། ང་དཔའ་བོ་དང་ལ་འོརམ། དངས་དཔོན་དང་ས་པ་དཔའ་བོ།
་ལས་དཔའ་མཛངསཔ་་་ར་ག་ཁར་་འཆམ་བ་ན་པས། ས་ན་མང་རབས་ག་
འཆམ་བ་པ་ལ་ལས་ལ་འ་ལ་འ་བབ་། དཔའ་བོ་དང་དངས་དཔོན་་ལས་

41

་ ་ཐང་ོ་ ་ཆང་མད་ས་པ་འ་ན་པས།
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དཔའ་མཛངསཔ་་འ་བདའ་་ བལ་བར་འཝ་དང་གག་ཁར། ང་ས་པ་དཔའ་
བོ་གས་པོ་འ་ས་ལ་འོརམ་འ་ལོག་་་མ་ནང་ཝ་ན་པས། འ་བགས་
འང་པོ་འ་་་མཚོ་ཕར་ཁར་བོག་ཚར་ནམ་ལས། དཔའ་མཛངསཔ་གག་ས་ལག་
གཡོན་པར་བཙན་དར་འབག ལག་གཡས་པར་དཔའ་གས་འབག་་ད་བ་ན་པས།

འ་བདའ་བལ་ས་ལས་དཔའ་བོ་འ་ང་དངས་དཔོན་དང་དཔའ་མཛངསཔ་་དང་འལ་
མ་ད་པར་་མ་ལས་་མ་ནང་འོང་ོདཔ་ན་པས། ན་ང་ང་དངས་དཔོན་དང་
དཔའ་མཛངསཔ་་འ་བདའ་བལ་ས་ལས་གས་སོ་འན་་ལོག་འོངམ་ད།
ལས་ས་པ་དཔའ་བོ་གས་ས་་་ཐང་ན་བལ།

ལམ་ད་

ཐང་ན་ོདཔ་ད་ར་ར་བབ་་

གས་སོ་འན་། ད་ང་ལོག་་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མཛངསཔ་དམངས་འཆམ་བ་ན་་་
པས། འཆམ་མང་རབས་ག་བབ་པ་ལ་ལས། འ་ཁར་དམོ་བ་བར་འཛོམས་པ་
་ར་་ས་ང་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མཛངསཔ་་དམངས་དར་བཏགསཔ་ན་པས། དར་
བཏགས་པ་བས་ཡང་དཔའ་བོ་དང་ལ་འོརམ་གས་སོ་སོ་་བཏགས། དངས་དཔོན་
གས་གག་ཁར་བཏགས། ས་པ་དཔའ་བོ་གས་ག་ཁར་བཏགས། ་ལས་དཔའ་
མཛངསཔ་་་ར་གག་ཁར་་བཏགསཔ་ན་པས། དར་བཏགས་ཚར་ནམ་ལས། ང་
དཔའ་བོ ་ དང་དཔའ་མཛངསཔ་དམངས་ས་ཐང་ན་ལོ ག ་་ དར་འཆམ་བ་པ་བས།
དངས་དཔོན་དང་ས་པ་དཔའ་བོ་ ་ལས་ ལ་འོརམ་་བཟའ་ཚང་་ས་འ་ཁར་
འཛོམས་པ་་ར་་་དར་བཏགས་པ་དགའ་ཚོར་་མཛར་མ་ཡང་ན་ོལ་འག་
ན་ང་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མཛངསཔ་གཞན་་ས་ན་པ་ོལ་་འག ནམ་གས་

པ་དས་ག་་བས༌། འ༌ཚར༌གས༌བདའ༌༌ལ་བར་འ་དཔ་ལས། ཤོ་ངས་
གས་པ་འ་ོ་པ་བདའ་བལ་སར་ན་པར། ཨ་་ག་ལམ་ཐག་ང་སར་བལཝ་ན་
པས། ངས་གས་པ་་འ་བདའ་བལཝ་བམ་ག་འབད་བ་ན། ད་མ་འ་ས་
གདོང་ལས་ད་འབག་འ། དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མཛངསཔ་ ་ལས་དངས་དཔོན་་ས་
ང་ལས་འགས་ག་དང་བཅསཔ་་བདའ་འཝ་ན་པས། ་ལས་འ་བལ་ས་ས་
125

བ་འཚོལ་ས་བ། ༢༠༡༥

ངས་ན་ོདཔ་ད། ང་་བཤད་དོ་བམ་འབད་རང་ འ་་་མཚོ་ཕར་ཁར་བོག་ཚར་
ནམ་ལས། མཁའ་འ ་་ལམ་དང་འལ་་ མདའ་ག་ཡང་བ་ོལ་འག ་ལས་
ད་བབ་་ལོག་་ཐང་ན་འཝ་ན་པས། ང་དངས་དཔོན་དང་ དཔའ་མཛངསཔ་་

འ་བདའ་བལ་ས་ལས་གས་སོ་འན་་ལོག་འོངམ་ད། ལམ་ད་ལས་ས་པ་དཔའ་བོ་
གས་ས་་་ཐང་ན་བལ། ཐང་ནང་ོདཔ་ད་ར་ར་བབ་་གས་སོ་འན་་བར་
མཚམས་ནམ་ན་པས། ་་ལ་ལས་ནམ་་མ་བམ་འབད་རང་ལ་བཅད་ནམ་
ལས་གར་འཆམ་བ། ་ལས་དངས་དཔོན་དང་ས་པ་དཔའ་བོ་གས་ས་དཔའ་བོ་དང་
ལ་འོརམ་གས་་མ་ནང་ཝ་ན་པས།
ོ་ར་་བས་། ་དཔོན་་མ་ནང་ལས་དཔའ་མཛངསཔ་གག་ཐོན་དཔ་ད། ་
་ང་་ད་མ་ར་བ་ན་པས། ་་ད་མ་ར་བ་ད་པ་དོན་དག་གསལ་ཏོག་ཏོ་
ག་་འག ན་ང་གས་ཁ་ན་ཤོས་་ས་བ་དོ་བམ་འབད་བ་ན། ནམ་
གས་པ་་་་་འ་བདའ་བལཝ་ད། ད་འ་ད་མ་འ་ས་འབག་དསཔ་ལས་་
་ད་མ་ར་བ་ན་ར་ན་པས། བ་ོལ་གག་ལས་འབད་བ་ན། ་ས་དམོ་
་་་་ག་ལས་ཕར་ག་གསོལ་འན་་་་ང་ོདཔ་ལས་་མ་ར་ཡང་བ་ན་
པས། ་འབདཝ་ད། གས་ཁ་་་ས་ད་མ་ར་འབོ་བ་ད་་དང་་ར་ད་ལས་
་ཆ་ལས་ཡང་ང་འ་ད་མ་ར་་རང་འཐད་པས་ར་་་ན། ོ་ར་བ་པ་བས།
་གཞན་དཔའ་མཛངསཔ་་བམ་་ ལ་ཁར་འཆམ་བ་མ་ད་པར་མ་བཤལ་བ་
ག་གསོལ་འན་་་་ང་ོདཔ་ན་པས།

མག་རང་དཔའ་མཛངསཔ་གག་ས་གནས་པོ ་དར་འབག

ཨ་ལོ་་ས་དབང་ག་

ནམ་འབག ཨམ་་་ས་གས་པས་འན། སཔ་གས་ས་་ང་འ། ས་པ་
དཔའ་བོ་ས་འཆམ་བ། དཔའ་མཛངསཔ་གག་ས་བཙན་དར་འབག ་ལས་དངས་
དཔོན་དང་དཔའ་མཛངསཔ་གཞན་་ས་གས་སོ་འན་། ་དཔོན་་མ་ནང་གནས་
པོ ་དར་དང་། བཙན་དར། ་ལས་དབང་ག་ནམ་་ཝ་ན་པས། ་དཔོན་་མ་
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ནང་ོདཔ་ད། ་ཁར་བསང་བཏང་། མར་ཆང་བཀལ། མོ་གག་ས་མར་དོ་འབག ཚ་
གག་ས་་མར་འབག ཚ་གག་ས་མར་ཆང་འབག ་ལས་མོ་གམ་ས་་ཟོམ་་
འབག་་ོདཔ་ན་པས། དས་བ་འབག་་་་ཁར་ོདཔ་ག་ནང་་ཨམ་གཙོ་བོ ་་

འ་ས་ག་འཚལ་། དབང་ག་ནམ་དང་བཙན་དར། ་ལས་གནས་པོ ་དར་་ལས་
དབང་ཝ་ན་པས། གས་ཁ་ན་ཤོས་་ས་བ་་ནང་། འ་་ལས་དབང་་བ་

ན། རང་་མ་ནང་་ག་མ་དར་བར་ཡོད་པ་ན། ་ག་་དས་བ་ཐོབ་ར་་་
བཤདཔ་ན་པས། ་ལས་ས་པ་དཔའ་བོ་གས་ས་མར་ཆང་་་མན་་ཐང་ར་བ་
བར་བར་ནམ་ལས་མར་ཆང་ད་གཏོར། ་ལས་གནས་པོ ་དར་དང་བཙན་དར། དབང་
ག་ནམ་་མད་བཤམ་ནང་ཝ་ན་པས། མད་བཤམ་ནང་ོདཔ་ད། གནས་པོ ་
གས་སོ ་བཤད་པ་བ། མར་ཆང་ད་གཏོརཝ་ན་པས། ་ལས་་དཔའ་མཛངསཔ་
དམངས་་ན་ཆ་་ད་། མད་བཤམ་ནང་ནམ་གམ་དང་ཞག་གམ་་དོན་ལས་
བཞགཔ་ན་པས། ་་བཞག་ད་་འ་ཡང་། མ་ནང་ཐོབ་པ་དས་བ་་་ཁར་
་འ་་དོན་་ན་ར་བཤདཔ་ན་པས།

འ་་་ར་འབད་ཚརཝ་ད། ་དཔོན་་

ཁ་ག་ལས་འ་ཁར་ོན་་་ར་་ཇ་དང་་་་ོ་ངས་་མོ་ག་ཞབས་་བབ་།
འ་་ནངས་པ་ོ་པར་གནམ་ལོངམ་ད། བ་ས་ཕབ་་ོ་ར་་ལས་མ་འ་མག་
ཝ་ན་པས།
དབའ་བོ་་ཆས།
དཔའ་བོ་་གགས་ཁར་ཆས་་ཡང་། གགས་ཁར་་ན། ་་་ལས་ད་ད་་
མཁའ་དམར་དས། ་ལས་མ་་གས་་བགས། ལགཔ་གཡས་པར་ང་་འབག
གཡོན་མར་ལ་་བངམ་ན་པས།
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ལ་འོརམ་་ཆས།
ལ་འོརམ་འ་ཕོ་ས་ས་ད་ར་དས། མ་་གས་་བགས། བ་ལས་མར་
དར་་་དང་། ལགཔ་གཡས་པར་ང་་འབག གཡོན་མར་ལ་་བད་་བ་ན་
པས།

ས་པ་དཔའ་བོ་་ཆས།
ས་པ་དཔའ་བོ་་ཆས་འ་འབད་བ་ན། གགས་ཁར་ང་རམ་་་ན། མ་་
ཐོད་ན་བགས། བ་ལས་མར་དར་་་དང་། ན་་བཀབ་་བཀབ། ་ལས་ད་
པར་དཔའ་གས་ད་ད་་བཏགས། ལག་པར་ང་་འབག་་བ་ན་པས།
དངས་དཔོན་་ཆས།
དངས་དཔོན་གས་འབད་བ་ན།

གགས་ཁར་བཟང་་ག་མ་ན།

ག་ག་

གཡས་པ་ལས་མཁའ་དམར་ར་མ་བ། ལགཔ་གཡོན་པ་འོག་ལས་དཔའ་གས་གག་
ད་ད་་བཏགས།

དཔའ་གས་གག་དཔའ་མཛངསཔ་བམ་་བཏགས།

ན་་

བཀབ་་བཀབ། མ་་ཐོད་ན་བགས། བ་ལས་མར་དར་་་དངམ་ན་པས།
དཔའ་མཛངསཔ་་ཆས།
གགས་ཁར་བཟང་་ག་མ་ན། ན་་བཀབ་་བཀབ། དཔའ་གས་བཏགས།
མ་་ཐོད་ན་བགསཔ་ན་པས།
ད་མ་ཆས།

ད་མ་འ་འབད་བ་ན། དཔའ་མཛངསཔ་བམ་་བཟང་་ག་མ་ན། མ་་ཐོད་
ན་བགས། བ་ལས་མར་དར་་་དང་། ་ལས་ག་་་སོ་རས་གཡག་མག་
བཏགས་བཏགསཔ་ག་འབགཔ་ན་པས།
མག་བ།
ལམ་ོལ་འ་བམ་ག་་ར་ལས་ བ་འཚོལ་འབད་ད་་་ དང་པ་ང་བཅས་ར་
ལ་ཁབ་་ལམ་ོལ་་ མར་ཉམས་པར་བཞག་ཐབས་དང་
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ར་ལས་ ག་ཐོག་་བད་བདཔ་ག་མ་ཐོངམ་ལས་ན་་ན། གམ་པ་རཝ་ད་
འལ་ཁམས་ག་ཁར་ ང་གས་ཁ་་ར་་ས་ ོ་ར་འ་་ད་བཏང་ནམ་
ལས་ འ་་ཚབ་་ས་བ་བགས་་ལོ་ས་་ བ་སར་་བ་ལ་ལས་ མ་

འོངས་པ་མཐའ་དོན་་དགས་་ བ་འཚོལ་འབད་འབདཝ་ན། དོན་ཚན་འ་་ར་
ལས་ལམ་ོན་དང་ན་དག་མཛད་གནང་་ ག་གང་མཐོ་ོབ་་བ་འཚོལ་གག་ལག་

ག་འན་ ོབ་བན་འན་ོ་་མག་་ ང་ངས་མ་དལ་ལས་རང་ བན་་
ར་་་ན།

་ལས་དབང་འས་ཆ་འོག་ངས་་ད་འོག་ ་ཐང་གས་ཁ་ཚོགས་

པ་ས་ད་གཙོས་པ་་ར་ཡོངས་་བ་འཛོལ་འབད་བ་བས་ ང་་བ་ར་མཛད་
གནང་་་བན་་ར་་་དང་ ག་པར་་ དབང་འས་ཆ་འོག་ ་ཤོ་ད་འོག་དན་
སར་གས་ཁ་ལས་ན་པ་་་ལ་མཚན་་ ོ་ར་དང་འལ་བ་ག་ཆ་་འཚོལ་་
བ་ར་མཛད་གནང་་་ གནམ་ད་ས་ད་བན་་ ར་་་ན། ་ང་རང་ས་་
ང་བ་བས་ས་ བ་འཚོ་འ་ནང་ནོར་བ་དང་འལ་བ་་འང་ད། ་འབདཝ་ལས་
ན་ན་ཡོངས་ས་གས་་བཟོད་པ་བས་་ལམ་ོན་ བཀའ་ོབ་བཟང་པོ་གནང་་
བན་བང་ར་་་ན། ད་ས་་བ་འཚོལ་འ་ནང་་ བ་ན་ད་བ་དཔ་
ལས་

མང་་བ་ངག་ཐོ ག ་་བཤད་ན་དང་ ་ལས་ ལས་མ་་་མ་་ངམ་

ག་ བད་་ཡོདཔ་ལས། མ་འོངས་པ་་ དོན་ཚན་འ་་ཐོག་ལོ་ས་ཁ་གསལ་ཐོབ་པ་
ན་ལོག་་ན་ཐབས་བ་འོང་ར་་་དང་ཆབས་ག་་འག་་་བ་གམ་ལ་ར་
ག་ར་བ་ོན་འན་ཡང་ང་་དལ་ལས་་དོ་ལགས། །
གནས་དོན་འ་ལ་་མཚན་ཐོ།

༡ ་་ལ་མཚན། དབང་འས་་ཤོ་ད་འོག། དན་སར་གས་ཁ་ལས།
༢ ་ཐང་གས་ཁ་ཚོགས་པ་དང་ན་ཤོས་།
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བཙན་ཚོང་ཚོང་མ་དང་བཙན་ན་བདག་ང་གས་་དམག་་ར།

ངག་དབང་ོ་། ད་ག་དང་ོམ་ག་ལོ་་གམ་པ།

༉ ན་་ས་རབས་་རབས་བན་ག་ཙམ་་་མ་ཤར་ོགས་བ་ས་ང་་་་
་གར་་་ཚོང་་དོན་་འ་ད་པ་ན། ལམ་འ་ཡང་ ང་མཁར་ལ་་བད་་འ་
དོ་ཡོདཔ་ན་མས། ་གར་འ་ས་ལམ་ཁར། གས་པཊ་པ་ན་དང་ང་བོད་ར་བ་
གས་ཚན་གས་་བར་ན་བཙན་ས་ས་ན་བདག་ང་ར་་་ག་ཡོ ད པ་ལས་།
ལམ་འ་ཁ་ལས་འ་འལ་འབད་་གར་ས་་་རང་་བར་ཆད་ལ་ཐབས་་དགས་
། ལབ་་ཡོད་་འ་་མད་པ་བམ་ག་། རང་་ག་་ཡོདཔ་ག་ལ་དོ་ཡོདཔ་

དང་། ལབ་་འ་ད་ོ ་བར་ན་ཡང་ མཐོང་་ཡོདཔ་ན། ང་མཁར་ལ་་་གས་
ཚན་ནང་ཡོད་པ་ ོན་བསམ་བ་ས་ང་དན་པ་གཙོ་འན་མ་བསོད་ནམས་ས་ལ་
ས་གངས་་ནང་། ་བང་བས་ང་་་ག་པར་་བས་བང་བར་མཚམས་ཁ་
ག་་་བཙན་ག་པོ་ག་ན་་བཙན་ཚོང་ང་མ་ར་་་ན་བདག་དག་པ་ག་་
གར་བག་ཤ་དང་ར་ར་་སོང་འབད་ལོག་པ་ལམ་ཁར། བཙན་ས་ས་ན་བདག་ང་
་ལབ་་། སམ་ཡང་ངང་ལག་ནང་ས་འ་ ་རང་་ས་བཟའ་་་པགས་་འ་
ལ་ཡོདཔ་ལས། ན་བདག་ང་དངསམ་ལ་་ ་ལ་་ག་ངམ་གས་དག་།
མ་ནང་གས་ཤོམ་་ོད་མ་གས་པ་ལོ་ས་ཡོདཔ་ན་མས། ན་བདག་ང་ར་་
འ་ ང་མཁར་ལ་་གས་ཚན་་ས་བཙན་ག་པོ་ག་ན་ར་བཤདཔ་ན། ལ་
་ལས་ང་ཐང་ན་ངས་གག་་ས་ཁར། ལ་བ་ར་བ་གས་ཚན་ཡོདཔ་ནམ་
དང་། འ་ནང་ལ་བ་ན་པོ་་ས་རབ་་མཚོ་ ར་་་་ས་བལ་ལ་(་ལ་) ་
བགས་ཡོད་པ་བས་་ག་་བཙན་་་ར་ལས་བཤད་པ་བ་་་་ག་ལ་བ་
ལན་། ལ་་་བཙན་ན་བདག་ང་འ་་ ང་ཡང་བཙན་ན་གས་པ་དབང་འས་
ར་བཏགས་གནངམ་ལས། ད་་ནངས་པ་ཡོངས་གས་་གས་པ་དབང་འས་ར་་དོ་
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ཡོད པ་ན། ང་མཁར་ལ་་འ་་མ་བས་ང་ོ ང་ཁག་་མངའ་འོག་་ོདཔ་ད།
དོ ས ་ལ་བར་འ་ད་དོ ་ ཡོ ད པ་ལས། ལ་་ལས་་གས་དོ ས ་ལ་བར་འཝ་ད།
བཙན་ཚོང་ཚོང་མ་ས་ན་འབད་་བཙན་ན་བདག་ང་་་གས་ཁཝ་ས་བསད་ཡོདཔ་
ན་མས། ་ལ་་ས་འབད་བ་ན།

བཙན་ཚོང་ཚོང་མ་ས་ན་འབད་་བཙན་ན་

བདག་ང་་་གས་བསད་བསདཔ་ན་པར་ན་འབད་་ང་ོར་ཤོར་ག་ར་བ་མས།
ག་་་ན་ས་་ང་། ཚར་གག་འབདཝ་ད། བཙན་ཚོང་ཚོང་མ་་་་ཨ་་་མོ ་
གར་འཆམ་བ་། ང་མཁར་ལ་་ཁ་ག་་འོང་ཡོདཔ་ལས། གས་འ་ཁར་ོདཔ་ད།
ལ་་པ་གག་ལམ་ོན་པ་་འད་འ་ག་ ང་་གས་པཊ་པ་ན་ར་ས་ས་ངས་
ནང་མ་ོདཔ་ག་ཁར་ནམ་ོ་དཔ་ལས། ལམ་འོག་་ག་ག་ག་ཡོད་་ནང་་་ཞག་
ོད་ག ་ལས་འ་་ནངས་པ་ོ་པ་ཧ་སག་ལས་རང་ག་ག་་ཐོག་ཁ་ལས་་ང་
གག་ས་ལ་་པ་་ཏ་(ལ་་ལས་ན་པ་)ར་ལོག་་རང་འབོ་ཡོདཔ་ལས། ལ་
་པ་་ཏ་ས་ག་་འབད་རང་ང་འབོཝ ་ན་ན་ར་་ཁར་ཐོནམ་ག ག་ག་འ་མ་
འ་་་་འ་ནང་བབ་ཡོདཔ་ལས། ས་གནས་་ང་ཡང་ད་ོ་ན་་བབ་ས་ར་
དར་་ཡོདཔ་ན། ལ་་པ་་ཏ་ར་འབོ་་འ་བཙན་ན་བདག་ང་ནམ་་བཤད་
ལ་འག། ང་་ག་ག་ས་བ་ང་མ་་བར་ག་ག་ནང་ལས་ན་ངས་བན་
ག་ཙམ་་ང་་ཨ་་་མོ ་་དང་་་བང་བ་་་་་ར་བ་གཏམ་ཡང་ཡོདཔ་
ན། ་ལས་ཚོང་ཚོ ང་མ་ས་ ་་་གསད་ག་ར་་ནམ་ལས། ན་བདག་ང་

ང་གས་དམག་བ་་་ཐག་བཅད་ག། ་ན་བསམ་བ་ས་ང་དན་པ་གཙོ་
འན་མ་བསོད་ནམས་ས་ལ་ས་གངས་་ནང་།

བཙན་ན་བདག་ང་ས་

ོགས་བ་ག་ར་་་་བ་ོད་་་བས་བཞག་ག་ར་ན་མས། ་ཡང་ཤ ར་ཁ་ག་
་གང་གས་ལ་པོ་དང་། ང་ཁ་ག་་ཨ་་་་། བ་ོགས་ཁ་ག་་མཁར་་
ང་། ་ལས་ོ་་ད་ོ་མོམ་ང་ར་བ་གས་་་་ཡོད་པ་བཙན་དར་ས་་ར་་
་བཙན་ན་བདག་ང་་བ་ོད་་འབད་བས་བཞག་ག། ན་ང་དར་ས་་འ་
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ས་བཙན་ཚོང་ཚོང་མ་ལས་ནང་ག་བཟའ་ཡོདཔ་ལས། ཡར་ལས་དམག་འོངམ་ད། བཙན་
ན་བདག་ང་་བ་མ་ོད་པར་བཞག་ཡོདཔ་ན་མས། ་འབདཝ་ད། བཙན་ས་ས་
གཙང་་ར་་འ་ལ་་གས་འ་ཁ་གས་བཙན་ག་དང་། ན་བདག་ང་་་

ང་པ་ཡང་ན་མས། ལ་་ལས་ན་་མ་ན་ལ་བཟང་དཔལ་འོ ར་ས་བཙན་
གཙང་་འ་ད་ོང་་མ་པ་་ཡོདཔ་ན་ར་བཤདཔ་མས། བཙན་ས་ས་གཙང་་
ས་དམག་འོང་སར་མཐོང་། ན་བདག་ང་འབད་སར་འ་་རོགས་ཡར་ལས་དམག་
འོངམ་ད། ད་་་རང་བགས་་ན་ན་ར་་ག། ་བང་བཙན་ན་བདག་ང་་
ག་ཏོ་ཁར་ག་ལ་བགས་་ཐབ་་ོ་ལོགས་ཁར་་ལ་མ་བ་ོད་ཡོདཔ་ན་མས།
གནས་ལ་འ་ཝ་ག་རང་། ་འོ་ལས་ཐབ་་ོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་པ་དཔའ་གས་བཟོ་
ོ་ག་་ཡང་ད་་འ་འབག་།

བཙན་ན་བདག་ང་་་དམག་དཔོན་གམ་དང་

བཅས་པ་དམག་བ་པར་འ་བ་བང་ལས། བཙན་ཚོང་ཚོང་མ་་དམག་་ལ་ན་མ་
ག་ཁར་ ན་ང་བཏགས་། འོག་་་་ལ་་གས་ཚན་་་འདབས་་ན་
་ས་གནས་མར་ང་ ར་སར་ོད་ག་ར་ན་མས། མར་ང་་ས་གནས་ནང་དམག་
བ་པ་བས་། བཙན་ན་བདག་ང་ལ་ཁ་ཐོབ་དོ་བམ་འབདཝ་ད། ་ཕར་ཁ་ས་
གནས་་ནོང་ར་་ལས་ོང་་ང་་བཅགས་་མར་ང་་བགས་ཡོདཔ་དང་། བཙན་
ཚོ ང ་ཚོ ང་མ་ལ་ཁ་ཐོ བ ་དོ ་ བམ་འབདཝ་ད། ལ་མཐོ ་ ཁར་ཡོ ད་པ་དབང་ ང་འ་་
བཅགས་་ས་ཁར་བགས་་འགས་པ་་ོན་ཡོདཔ་ན་མས། མཐའ་མག་་བཙན་

ཚོང་ཚོང་མ་་དམག་་ས་གནས་འ་ཁ་ལས་ཨ་་ག་བས་ང་ཁ་ག་འཝ་ད་དམག་

འམས་ཡོདཔ་ལས་ས་གནས་་ང་་ཡང་འམས་པ་ར་བཏགས་ཡོདཔ་དང་། བཙན་
ཚོང་ཚོང་མ་་རང་མགས་འ་་ཨམ་་མོ་་མཚན་མ་ནང་་་ོད་་བདའ་མ་ནམ་
ལས། དམག་་བཙན་ན་བདག་ང་ས་ལ་ཁ་ཐོབ་ཡོདཔ་ན་པས། ་ས་མ་ཚད་པར་
བཙན་དར་ས་་ས་བ་མ་བ་་་བན་་་་མ་ཏོ་འ། བཙན་ན་བདག་ང་
ས་གར་འཆམ་དང་བཅསཔ་་ར་ོན་ནམ་ལས། དཔའ་གས་ས་བཅད་་འབག་འོང་
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བནམ་ལས་ལ་་་བལ་ཡོ དཔ་ན་ང་།

འ་་མ་ཏོ་འ་ལོ་མ་བན་་ཡར་

འལ་འ་སར་མཐོང་། བ་ས་ང་་མངའ་འོག་་ཡོད་པ་གས་ཚན་བསགས་ང་
ར་་ནང་ལས་་་ར་་་མ་ས་ན་ག་གནང་་དམ་་བཏཊ་། ལ་་ལས་
ན་་ས་ལང་ར་་འ་ས་ས་གནས་འ་ཁར་མད་ན་ག་བངས་ཡོ ད པ་

དང་། མད་ན་དང་ ས་གནས་་ད་ོ ་བར་ན་ཡང་མཇལ་གསཔ་ལས། གས་འ་
ཁ་་ར་་ས་ས་གནས་་ང་ཡང་ས་ོ་ཏོ་ར་བ་དོ་ཡོདཔ་ན། ་ལས་བཙན་ན་
བདག་ང་ས་བཙན་ཚོང་ཚོང་མ་་གནས་ཁང་འ་་་མདའ་བ་།

དོང་ད་བཏང་

ཡོདཔ་ལས། ཤར་ོགས་བས་ང་་ཡོད་པ་ཚོང་ཚོང་མ་་གནས་ཁང་འ་ དོང་ད་་
ཡོདཔ་མཐོང་གས་ར་བཤད་ལ་འག། ན་ང་ ོན་བསམ་བ་ས་ང་དན་པ་
གཙོ་འན་མ་བསོད་ནམས་ས་ལ་ས་གངས་་ནང་། ་ནང་ ང་དང་ནགས་ཚལ་
ག་པོ་ས་ཡོདཔ་ལས། དོང་འ་ད་ས་ནངས་པ་མཐོང་་གས་པས་ར་ན་མས། ང་
་དམག་་བན་་བཙན་ན་བདག་ང་ར་་་འ་བཙན་ག་པོ་ག་ན་ར་ང་
མཁར་ལ་་་་ན་ཤོས་་ས་བ་་ཡོདཔ་ན།

ལ་་་ཡོད་པ་ས་ོ་ཏོ།

དམག་བ་ས་ས་གནས་མར་ང་།

གནས་ལ་ས་བན་འབད་ས་མཚན་ཐོ།

༡༽ བསོད་ནམས་ས་ལ། ལ་་གཙོ་འན་མ།

༣༽ ་དབང་མ་པ། ལ་་གས་་ས་ཤོས།

༥༽ ང་བན་ས་ལ། ཨ་་་མོ ་འཆམ་་ོབ་དཔོན།

༢༽ བལ་བཟང་དཔལ་འོར། ལ་་དན་་་མ་ན།

༤༽ ངག་དར། ཨ་་་མོ ་འཆམ་་ོབ་དཔོན།
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Mysterious Ruins in Tsangkhar: Invoking Evil Spirit Causes Death to
Generations
Phurba, BHS, 3rd year

Bhutan is a small country squeezed between the two giants of the
world, China in the north and India in the south, east and west
respectively. Though the country is small, Bhutan is rich in its
cultural diversity and history. While some histories and stories
were documented, some are left without any documentation. One
such left without any documentation is the Mysterious Ruins of
Tsangkhar community under Drepong Gewog in Mongar
Dzongkhag. The Mysterious ruins of Tsangkhar community
would also be one of the stories that many Bhutanese might not
know about. This paper will provide some insight into the oral
history of the Mysterious ruins of Tsangkhar community, while
attempting to record this vanishing oral history, which once upon
a time was believed to have caused deaths for generations in the
community, and deliberate on their significance in the lives of
community and resettlement that sprung up in the later years.
According to local history, the settlement of Tsangkhar
community can be traced back to centuries. However, finding
actual evidence is difficult owing to the lack of proper written
records. Moreover, the local people are uncertain about the
development

and

the

disappearance

of

the

settlement.

Nevertheless, people believe that there were two men leading
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Tsangkhar community called baideng42 Nagsing and Jamtsho,
the two wealthiest people in the community, who had migrated
from Tsang, Tibet and settled there; hence the place came to be
known as Tsangkhar (Fortress of Tsang) (Karma, personal
communication, January 15, 2015). There are some who believe
that Tsangkhar literally means ‘clean house’ (Tsang=clean and
Khar=house).
Whatever may be the case, Nagsing and Jamtsho are said to be
very conscious about their wealth and they worked long days and
nights; the two men ploughed their field lighting Mepchey43 tied
to the horns of oxen in the evening. They also woke up silently in
the morning without the neighbors noticing. It happened so that
the water channel for which the two men had worked so hard got
blocked one day. In order to investigate the problem the duo
went to the water source, a place called LaibariManang, and to
their surprise they found a giant frog causing the blockage. The
frog was instantly killed, which people believe bled not blood,
but milk. On another occasion some days after the killing of the
frog, the men are said to have killed a snake while ploughing the
field. It is believed that the men thought their ploughshare got
stuck in some sort of tree root and forcibly ploughed the soil,
only to find the soil dark with blood.
42

Terminology for rich Tshangla dialect

43

Lighting bark of pine tree in the olden days at night
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Although there are no concrete evidences, people attribute the
ensuing deaths of the people in the community to these killings
of the frog and snake, because it is believed that the local people
started getting possessed by local spirits or demons thereafter.
They feel that the frog and the snake were evil spirits in disguise.
Namgay stated that the first victim to be possessed by the evil
spirit was a woman who died instantly. Since the Tsangkhar
community lacked local practitioners or healers, people started
dying on daily basis due to the spirit. Eventually, all the people
of Tsangkhar community met with the same fate. The increasing
number of deaths rendered people incapable of conducting
proper cremation, as a result of which the ones who survived
buried dead bodies at a hilltop beside the village (personal
communication, January 17, 2015). Today that place is known as
Shinangzor (Shinang ‘dead body’ and zor ‘hill’) (personal
communication, January 17, 2015). Some informants assert that
only some of the dead bodies might have been properly buried;
rest were simply abandoned on the hill top, some might have
been left at their residence because of the increasing number of
deaths and only a couple of people left to collect those dead
bodies.
It is believed that the last woman left fled to Tibet. Informants
hold that a tree leaf was carried by wind and dropped it near her,
and that she had picked it up in a surprise, recognizing the leaf to
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be a leaf of Bakalingshing, a tree which grew in Tsangkhar.
Informants assert that the leaf spoke to her stating that it had
searched her for very long time, and it had worn out nine pairs of
steel shoes searching for her. And thus saying, the leaf turned
into a demon. People hold that the evil spirit of Tsangkhar
community had transformed into a leaf and traveled all the way
to Tibet in search of the lady who escaped, and captured her soul
and killed her there.

With this last killing in Tibet, the

generation of the Tsangkhar community was put to an end.
Eventually the Tsangkhar community was left devoid of human
life and settlement. The local people said that even today, they
refrain from chopping the trees at Lebarimanang for fear of being
harmed. It is also said that if any tree is cut down the people
would die suddenly without having time to perform rituals to
appease the evil spirit.
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Resettlement at Tsangkhar
Today there are 21 households with around 90 people in
Tsangkhar. It is likely that their grand-parents might have
migrated from Zunglen to their present location in Tsangkhar
because of heavy taxation. Therefore the people in Tsangkhar
today were called Zurpa44 (personal communication, January 15,
2015). The people from Tsangkhar visited Zunglen Lhakhang
(temple) during their sickness or to conduct prayer sessions in
order to bring good luck and to avert misfortune. However,
through volunteers, the people of Tsangkhar today have managed
to construct a Lhakhang in the community as a sign of good luck
and unity.
Today, people of Tsangkhar community grow varieties of crops
such as maize, barley, wheat and millet. Fruits and vegetables
such as mango, orange, papaya, cardamom, jackfruit, guava,
cabbage, radish, potato and so on are grown. Though maize is
the staple food, with improved living standard, people choose
imported rice from India. People mix kharang (ground maize)
with rice while preparing meals. Maize, wheat, and barley are
mostly used for brewing alcohol.

People generate income by

selling grains, fruits, and tengma (beaten maize), which is
heavily dependent on the seasons.

44

In Sharchop, meaning escaping from paying taxes.
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Conclusion
With the attacking of evil spirit, an entire generation of
Tsangkhar community lost their lives. After some gap the
community has been revived by the migration of people from
another village called Zunglen. Today with much developmental
activities taking place, people of Tsangkhar community are
progressing well in terms of both life style and economy. One
can find some archeological sites in Tsangkhar community to
conduct further research.
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Lomba Festival in Shari, Haa District
Kiba Lhamo, BHS, 2nd year

Introduction
Bhutan has twenty Dzongkhags (districts), and each is reflective
of its unique cultures and customs. Haa is one of the Dzongkhags
(districts) which has a rich practice of cultures and customs in
nature, with five gewogs in it: Katsho, Bji, Issu, Gakiling and
Sombaykha. Each gewog has differing dialects and customs.
This article will delve on the practice of Lomba in Shari, a small
village in Sombaykha located 17 kilometers away from Haa
town towards Chuzom. The village has 70 households which are
almost densely clustered with a temple at its heart. Agriculture
and trade are the main occupations of the people dwelling there,
with some people living a nomadic life. People of this village
have strong faith in animism; they worship mountains, trees,
stones and believe in local deities. Therefore, every year people
travel for days and hours to make offerings to their local deities.
Of the many cultural practices Lomba is one common festival
celebrated by all the Haaps (people of Haa). This research will
provide an overview of the 3 day festival, Lomba; highlight its
history and origin; and portray the current trend as is in the
locality.
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Background
Lomba is a festival shared by every household of the village.
This practice has been inherited through generations. It is marked
on the 28th day of the 10th month of the Bhutanese calendar and
continues for three days till the 30th day (གནམ་གང་)
On these three days, one can witness preparations, feasting and
chit-chats of all sorts. On the 27th day, the people are engaged in
cleaning their houses. The families get together on the 28th day to
mark the day because it is considered to be a new year for every
single member of the family, a time to gather, share and build
family bonds. A short ritual is performed in the evening of the
first day with everyone inside the house. They do it in order ward
off anything bad that maybe looming. The head of the family,
either the father or any male adult from the family must perform
the ritual. A dough effigy is also created during this ritual, which
serves the purport of bearing all the misfortune and evil that are
being chased away from the houses. Another reason for
performing the ritual is to maintain peace and well-being in the
family in the days to come. People keep themselves busy in
preparing a famous food item called Hoentoe (ཧོན་ཏོད)
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Hoentoe (ཧོན་ཏོད)

On the eve of the second day, children from each household visit
every house singing a song Lolay (good year) and wishing good
fortune of each host family they visit. The host families give
Hoentoe, including some amount of money to the children
following the belief that children bear the souls of god.
According to Dorji, “In Lolay practicing society, special
significance is given to the children even though elders also take
part in this event. In the Bhutanese society, children are generally
considered as a medium through which luck is brought to a
household” (2005). There is a common belief among the people
of Haa that, whatever asked by these children on this day will
definitely be granted. For this reason, children in return always
pray for good things to happen to the house owner. However, if
anyone refuses these children and try to evade them, they would
spell out bad omen such as, “let the house fall in ruins, let there
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be no future generations in this house.” Hence, this day is
regarded very sacred.
On the last day (30

th

), every one visits the nearest temple and

offer butters for butter lamp, burns incense and some conduct a
day long ritual solely for their wellbeing. These three days are
followed by worshiping of local deities, which may happen in
different locations.
The origin of the festival remains vague although some light
have been shed on it in this section. 68 years old Ap Wangchuk
states, “The origin of Lomba is still not known. When and how
this practice came into existence in Bhutan and who instituted it
are difficult to know. But, I feel that the history of the festival
can be traced back to early civilization of people living in the
village. This is because I can still remember my grandfather
performing rituals on this occasion calling in all the family
members home” (personal communication, January 26, 2015).
Different people have different views; some would say that this
practice had been practiced from the time of Zhabdrung’s arrival
in Bhutan, because many other customs had been instituted by
him in the seventeenth century. Zhabdrung unified Bhutan under
one authoritative system whereby collective names were given to
the nation and people in general. Many folk dances, mask
dances, customs were started by Zhabdrung in accordance to the
lifestyle people lived in various places. Nonetheless, the
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informant believes that this practice was practiced thousands of
years back from now, even before zhabdrung came to Bhutan.
Local leaders such as Penlops, Dzongpons and Desis ruled
Bhutan

before

Zhabdrung’s

arrival

(C.

Lham,

personal

communication, January 28, 2015). People practiced nomadism
in western part of the country and bonism was the religion
practiced in several villages. Also, verses of Lolay (Gyeltshen,
2005) are purely vernacular in nature and they describe the
prototypical traditional farm houses built of rammed mud which
were already there before Zhabdrung’s arrival:
ལོ་གས། ལོ་གས། ལ་་་ས་གང་བག ལོ་གས་ལོ་གས། འོག་ཁང་ནོར་
ས་གང་བག ལོ་གས་ལོ་གས། བར་ཁང་་ས་གང་བག ལོ་གས་ལོ་གས།
གབ་ཟོང་ས་གང་བག ལོ་གས་ལོ་གས། ང་ཐོག་་ས་གང་བག ལོ་གས་ལོ་
གས། གཟར་ང་ན་ས་གང་བག ལོ་གས་ལོ་གས། མད་བཤམ་་ན་གང་
ན་ས་གང་བག ལོ་གས་ལོ་གས། ཡང་ཐོག་ང་ས་གང་བག ལོ་གས་ལོ་
གས། ང་ས་མ་ཐོག་གང་བག ལོ་གས་ལོ་གས། མ་ཐོག་དར་ང་གང་བག

ལོ་གས་ལོ་གས། དར་ང་འར་ལོས་གང་བག ལོ་གས་ལོ་གས། འར་ལོ་རལ་
ས་གང་བག ལོ་གས་ལོ་གས། ག་ག་ར་དོ་། ་བསོད་ནམས་ཅན་ག་འོང་དོ་
། གར་་ད་ཏ་འ་དོ་ ། དལ་་བངམོ་ ཁ་་དོ་ ། མ་ད་ཏ་གང་། ཕག་ཤ་
མ་ལ་གག། མར་ང་གང་བར། ལོ་གས་ང་གང་། དོ་་སང་ཕོད་ན་ཚོད། ས་
་ན་ཚ་ད།

མས་་ག་བལ་ད།

་གར་་ོ་་བམ་ག་་བག་ག།

མོ་དལ་་གཞོངམོ་བམ་ག་་བག༌ག། ལོ་གས་ལོ་གས།
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The verses sung during Lolay may be loosely translated as
follows:
Wish you a good year, may the stable be filled with horses.
May the shed be filled with cattle.
May the pigsty be filled with pigs.
May the store be filled with grains.
May the ladder be filled with children.
May the rooms upstairs be filled with people.
May the cane basket be filled with treasures.
May the peg be filled with swords.
May altar be filled with statues.
May the top floor be filled with rafter.
May the rafter be filled with roof.
May the roof be filled with flags.
May the flags be filled flag-disk.
May the flag-disk be filled with ornamental sword.
I am a luck-boy coming at your house. I am opening your gold
suitcase. Taking your silver basket. Give me a cup of rice, a kilo
of butter, a slice of pork. Wish you a good year. May we meet
next year without any illness and destruction in your family. May
you give birth to a handsome boy and a beautiful girl.
As has been intimated earlier, with this rendition children go
around the village, to every house, wishing them a good
beginning of a good year. One may observe from the translated
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verses that they reflect the kind of houses westerners (Bhutanese)
had in the past and the associated lifestyle they lived, which can
be witnessed even today.
Right after the 3 day festival, on the 1st day of the eleventh
month, everyone in the family walks for about two hours to a
place above the village, where they offer provisions including
food items to appease the local deities. An astrologer from the
village who knows how to spell out proper wordings to the
deities and make the offering is employed to commune with the
deities, who conveys to the villagers what the deities foretell
about the days to come. The astrologer has to wake up as early as
a rooster to prepare totsho (holy food) for the day before starting
the journey. Villagers follow him to offer their share of food and
listen to what the deities have to say. A short ritual is performed
wherein the astrologer gets in a state of trance and people listen
to him as he talks to the deities. It is believed that the deities
occupy his body and spell out if there is anything they should do
to prevent their family from evil spirits. Moreover, he would
scream out in agony if people have not worshipped him properly;
the deities call out people’s age and symbol of their birth date in
a family. “The particular person should prostrate in a place
facing the astrologer and ask for forgiveness. He/she must
promise to do everything he asks them to do. If any family
member is not able to come for the offering, the parents need to
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apologize and seek for his guidance, thanking him for keeping
them safe and bringing them good luck,” (C. Lham, personal
communication, January 28, 2015). If a person is unmarried and
is relying upon the parents, the parents can substitute them in
case he/she is unable to attend. But, any member who has started
their marriage life must attend in person in order to seek his
guidance for his new life and his/ her generations.
It is believed that people who try to escape this ceremony have to
bear illness, sorrow and destruction in their life. The deity
follows them wherever they stay and never let them recover
unless they worship him in person. From there onwards, they
must attend this ceremony in any circumstances and if they fail
again,

the

deity

will

punish

them

bringing

disastrous

consequences in the family. Therefore, it does not matter how far
a person stays from his village, it becomes compulsory for them.
Nevertheless, if a person stays away from home in a foreign
land, he/she should keep separate provisions to offer in the name
of the deity. When the ritual is over, the astrologer has to be fed
with water or local alcohol because he gets tired of performing
this ceremony. Then, every family stays in circle, shares their
food and eats together. The parents and elders of the village
discuss about measures to be carried out to address the problems
that the deity predicted will happen.
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According to C. Lham, “Now, with the revolution of culture, we
are losing the practices associated with Lomba. During my time,
children were given rice, butter, salt, cheese, meat and grains.
One cannot ignore this ceremony and it should be given in
complete measure. If what is given is incomplete, it is
inauspicious for the coming year. Children are not supposed to
ask for more than what they are given, and they should ask after
completely singing verses of Lolay. And when foods are given,
either the housewife must come out or the children should come
in because it is improper to receive or give with the threshold in
middle in the Bhutanese society. But, these days, most people
casually ignore this tradition and its code of conduct. Only a few
households stick to this social norm” (personal communication,
January 28, 2015) Hence, the vibrant tradition seems to be fading
in this village, which may be attributed to change of times and
modernization, and a failure to take pride in ones culture and
tradition.
CONCLUSION
The traditions like Lomba are the identity of any village or
region. It reflects the living style, cultural background and moral
values that a place conserves and lives by, that have been
inherited by their forefathers through generations. This research
is just an introductory attempt to explore the tradition of Lomba
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and needs further studies on various topics such as the reasons
for practicing it only on the eve of New Year, who started it and
why it is not practiced in other regions of Bhutan.
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