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གར་ན་པ ་ང་པ་མག་ང་གསར་མང་་གས་་ན་པ་དང་ང་་དམར་གང་ར་བཤད་པ།
ན་བད།
་ཡང་ལ་ངས་ལ་འན་ན་གས་་ངས་གགས་་་འག་ལ་ངས་འམ་ན་ཁང་ས་ག་བསམ་མ་དག་
་ག་ལས་འ་འན་མཛད་།

འག་་དས་ཅན་དང་དས་ད་་ལམ་ལ་བཟང་་་་ཉམས་ན་ང་དང་ཉམས་པ་

གར་ད་་ན་ལས་བ་འལ་ད་བ་གག་ལ་གས་ལ་མ་པར་བན་གནང་་འ་། བགས་བད་དང་དགའ་
ར་བསམ་ལ་འདས་པ་དཔ་མ་ཚད།

འ་མད་་ག་་མང་མང་བན་གནང་ར་་བལ་་་ན།

་་་ད་་

གནད་ན་ཡང་། འག་་འགངས་ཅན་ད་ར་ར་ང་། ལ་ཁབ་གཞན་་མ་ག་པ་དས་་ར་ང་ལམ་ལ་བཟང་་
ཉག་ག་ལས་གཞན་ག་དཔ་ད་་ན་ད་མ་མཇལ། ་མཚན་འ་ལས་བན་ས་་འར་བ་དང་འལ་་ང་བཅས་ར་ན་
གན་་་གས་་་ལ་ལ་་མ་འམས་ཧ་ལས་ད་པ་་ན་ལས་ར་ལ་བཟང་་་་་གནམ་ཁར་གར་་
བམ་་ན་་བན་་ཡལ་འ་བ་གནས་ངས་འ་་བ་བ་ན། ག་མངས་སར་འམ་མངས། འམ་ི་དཔ་བཅག་
ར་བ་དེ་གཏམ་བམ་། ་གས་ཚགས་ཁ་མ་ད་པ་ཁར་རང་གས་ཡལ་འ་་ན་ཁ་ག་ལས་ཕན་པ་ལམ་ག་
་ལས་མ་མང་ར་་་ན། ད་ས་འག་ལ་ངས་འམ་ན་ཁང་ལས་བ་འལ་ི་མ་ག་འ་ད་པ་བཀའ་་
གནང་་ར་། རང་་བ་འལ་ཚད་ན་འབད་གས་པ་ད་ས་ལ་འ་ཙམ་ཡང་ད་ང་། ར་ལ་བཟང་་་དག་
ང་དང་བ་མང་་བ་་ག་འབདཝ་ལས།

མ་ངས་པ་་རབས་་ན་ལས་མ་ག་་ས་ན་ཙམ་ག་་འར་

གས་པ་་བ་བད་། འལ་ད་བད་ག་ག་་བ་འལ་གང་གས་འབད་་བཀའ་་མ་ག་ཙམ་་ལ་་འ་
ས་ཡང་འག་་ལམ་ལ་བཟང་་་ན་ང་་ཞབས་ག་་དམནམ་ག་འང་བ་་ན་་་དང་། བ་འལ་འབད་
ཐངས་ཡང་ཐད་ཀར་་བད་ག་ག་་མ་འ་བ་་མར། ག་འན་པ ་ང་པ་ང་་་ ་་ས་བས་ཙམ་ག་མ་
་བ་ན། ་ས་ན་ི་མ་ས་ན། །ད་་ས་པ་ན་་འར། །ར་གངས་་བམ། ག་འན་པ ་ང་པ་མག་་
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དང་བ་དང་བ་མང་་བད་པ་ན་འང་་ནམ་ལས། ག་མར་ང་་མ་ཐར་བས་པ་ག་དང་འལ་ས་བཅད་གམ་
ི་ག་ལས་་་ན།
ས་བཅད་དང་པ། ག་མར་ད་བ་ག་འན་པ ་ང་པ་་ ་་ས་བཤད་པ།
འ་ཡང་པ ་བཀའ་ཐང་ལས།
་འབར་མ་ལ་ས་པ་གར་ཁ་འ༔

་བཞག་འན་པ་གས་ར་བན་ནས་འང་༔་ན་པ ་ང་པ་ས་་འང་༔

ར་ང་བན་གནང་དཔ་བན་།

ག་འན་པ ་ང་པ་མག་འ་འག་མ་ཐང་ལ་བ་་ང་་ཡབ་ས་/གས་

གས་ན་བ་བཟང་་དང་མ་འག་་པ ་ལ་མ་གས་་ས་་གས་་་་་་ ༡༤༥༠  ་་གས་པ་
ས་བ་་གཟའ་ེནམ་ར་མ་ལ་ི་ན་མར་་འངས་ག ང་་་་་མ་་ག་་་ན་ན་ར་བ་ན། ད་་ལ་
རབས་༣༧ པ་་ང་་བཙན་ི་ས་་མ་པ ་གསལ་ི་་་མཐའ་མ་ནམ་ད། ་ང་་བཙན་དང་བན་་ང་
བ་ལ་མ་་ས་འངས་། མཚན་་་མ་པ ་གསལ་ར་གལ་ག ས་་དང་་་བས་བས་་མ་
བག་ཆགས་སད་་་་ཞབས་་གགས་་གསང་གས་་ས་་ཤ་ག་་་ཉམས་ན་གནངམ་ལས།

ས་་ཟབ་

ན་མཐར་ན་པར་མན་ག ན་ང་ལ་ལས་ན་ནད་་ང་ས་བཏབ་་བས་ཐབས་ག་་ས་ཡང་མ་ཕན་པར་གཤགས་
པ་།

་་ན་་་ས་མ་ངས་པ་་གར་ན་པ ་ལས་འལ་ལ་གས་་་བ་བས་།

མཁའ་འོ ་ང་ཐིག་

གས་་གར་བས་་མས་ཅན་ི་འོ་ན་མཛད་ང་ར་མ་ངས་ང་བན་གནངམ་བན་།

ས་རབས་བ་གམ་

པ་ནང་། གར་ན་པ ་ལས་འལ་་་བ་བས་་མཁའ་འོ ་ང་ཐིག་་གར་བས་་མས་ཅན་ི་ན་དཔག་ད་
བབས།

འ་་ལ་ལས་གར་ན་་ད་ད་ར་ར་ངས་གས་་ན་མན་ང་ན་རབ་འམས་(༡༣༠༧-

༡༣༦༣) ་་བར་འངས། ་་༡༣༥༡ ར་འག་ལ་་ན་་མ་ཐང་ཐར་པ་ང་གས་ང་བད་བཏབ། ད་
འན་ི་་བགས་་འོ་ན་་ན་མཛད་ག འ་་ལ་མ་་་འ་ག་འན་པ ་ང་པ་འབད་ན་ག
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ག་འན་པ ་ང་པ་གས་ས་འ་་གས་ས་/གས་་གང་ད་ན་པ་ངས་བཤད་པ།
་མ་ད་་ོང་་ཆགས་་ན་ངམ་མ་འཝ་ག་ཁ་། གགས་ཁམས་གནས་ས་ལས་ད་གསལ་་་ག་ན་ི་
ལས་ན་ི་མ་ལས་ད་ད་པ་ཐིག་་ན་ི་ག་་་་ང་་མ་པ་་བབས། བས་ས་་ད་པགས་པ་ལ་པ་
ན་་་མ་པ་་བགསཔ་ལས། ་ལ་དཀར་་ར་ཡང་བ་ན་པས། ན་མ་ངམ་ག་ལས་་་མ་པ་བཞག་་་
གགས་མས་ག་་ག་་མ་པ་་ན་ང་པ་བས། ་་ས་ད་ག་ནམ་དང་། ག་་ལས་ངམ་ན་པ་ར་
ལས་འཝ་ད།

་འ་ས་ད་གསལ་་གནས་ལས་ངམ་ན་ར་ལན་བཏབ་ད་་་་ས་་ཝ་་ས་་བན་

བར་ཝ་ད།

་ཟས་ས་་བ་ས་ས་ང་་འ་ས་་ལས་མར་བད་པ་གས་་ས་་གས་དང་གཙང་མ་

་གས་ར་ངས་གས་་དར་བ་འ་བ་ར། ༧ང་ས་ག་པ་ག་འན་ཚངས་དངས་་མ ་མ་ཐར་ད་ཆ་
ལས་ན་མས་ར་མ་ཐར་་གཟིངས་་བ་ད་ན་ལས་གསལཝ་མས། ག་འན་ཚངས་དངས་་མ ་མ་ཐར་ནང་འ་
བམ་གསལ་ད་་ངས་ཡང་། ག་འན་ཚངས་དངས་་མ་འ་ཡབ་ས་གས་གར་ན་པ ་ང་པ་དན་ད་
གས་འཆང་ག་འན་བ་ས་བན་འན་དང་། མ་་དབང་་་གས་་ས་་་་ ༡༦༨༣ ་་་ན་ལ་ག་
ལ་གམ་་་འངས་པ་ར་ལས་གསལ་1་བམ། ས་གས་ལས་འངས་་འ་ས་ས་གས་ར་གསལ་ན་
འབདཝ་ན་མས། ་ལས་འ་ས་མ་འང་་བན་ར་བས་པ་ལས་ས་ས་་བཙན་་འངས་ག ་ས་རབས་
དང་པ་ན་མས། ་ལས་ས་རབས་མ་པར་བད་་ང་་ནང་ལས། ངས་གས་ཅན་ག་་ས་རབས་བ་བན་པ་
ལ་བ་་ནང་པ་(༡༡༦༤-༡༢༢༤) ་་འ་ན་པས། ་་་ས་བས་ག་་བ་ན། ་་ཡབ་གས་པ་དཔལ་་
་་ས་གཟི་བད་དཔལ་དང་། གས་པ་འམ། ང་བ་དཔལ་དང་གམ་ད་པ་ལ་ཁ་ལས་དང་པ་འ་ན་མས།
མཚན་གཞན་་སངས་ས་ན་ན་ར་ཡང་ཝ་ན་མས། ་་༡༡༦༤ རབ་ང་༣ པ་ང་་ལ་་ལ་་ས་༨ ་
་ཤར་་འངསམ་ན་པས། ང་དང་་༡༥ ་ག་། ཡབ་མ་གས་ས་མང་བར་ི་ས་་གག་བ་མག་
ར་་ག་བན་ར་བས་་ས་ག་མས་་གས་པ་བས་།
མ་ངས་།
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བན་་བ་མག་མ་ནང་ག་བཏང་་་ར་

འ་ང་བཀའ་བད་་བན་པ་བདག་་ས་་འ་ང་པ་ན་ན་དཔལ་ལམ་མཚན་གཞན་བས་པ་

ང་དཀར་ ོ་བཟང་འ ིན་ལས། ང་དཀར་ཚག་མཛད་ཆེན་མོ། ོད་ཆ། ཤོག༦༧༩། ང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་ ན་ཁང་གིས་༢༠༠༢ ལོར་དཔར་ ་བ ན་པ།

4

འག་ན་མན་་་སར་བཅར་་ས་ར་གས་ག ག་ན་ི་ན་་ས་ག་ལ་གས་པ་བཀའ་བད་་ཟབ་ས་་ཤ་
གསན།

ནགས་ད་་་བན་ཙམ་བ་པ་མཛད་་མཁས་བ་་ར་་ད་ས་གནས་་ནང་ར་ས་་གདན་ས་བཅག་་

བ་མ་གས་བང་པ་ག་ལས་སངས་ས་་བན་པ་ེལ་བ་བས།

མཚན་་ས་ལ་བ་་ནང་པ་ར་དར་བ་

ང་ག
་ལས་འ་ང་བ་པ་ན་ན་དཔལ་ིས་ང་བན་་བམ་། ་ན་འ་ན་ན་་་ོ་ཅལ་ཁ་ལ་གས་པ་་བགས་
། ་ོ་གཅལ་ཁ་ང་བཅགས། ་ལས་ཐིམ་གང་་་ན་ང་(་མ་བས་ས་ང་) དང་་ཐལ་ང་་གདན་ས་
བཅགས་་་་བམས་་བ་གག་ཙམ་བགས་་འོ་ན་་ན་་ང་ག དང་་༥༢ ་ག་ད་་འནམ་ད།
་ར་ཚ་་་པ་ན་ན་ལ་་གདན་འན་་བས་་འག་ནང་་་ར་ང་གས་འན་་་་་པ་ར་ཝ་ན་
པས།

་མཚན་་ལས་བན་་ད་ལས་ན་ངས་འ་ན་ན་་ས་གས་་ཤ་བགས་་་ས་ག་ལ་བ་་ནང་པ་

ན་མས། ་ལས་ད་་ཡང་འ་མད་བན་འོ ་ན་དཔག་་ད་པ་མཛད་པ་མཐའ་མར་དང་་༦༡ ་་༡༢༢༤ ་
་་་བར་གགས་ག
འ་བས་་ས་དག་ག་་མ་ས་་ཆ་བ་ས་ཕ་་འག་མ་ག་་འག་་འནམ་ད།

ལ་བ་་ནང་པ་དང་

བས་མ་བཝ་ན་པ་ར་ལས་བཤདཔ་ན་པ་གཏམ་་་འག ་་གས་ལ་ག་་བ་ན། ང་དང་་༥༢ ་
ད་་ག་ན་་བ་མ་གས་བངས་བགས་་དང་་༥༦ བསཔ་ད། འག་དན་རས་པ་ཞལ་བ་ཕ་་འག་
མ་ག་་འག་་ནམ་དཔ་ལས།

ཕ་་དང་ག་ཁར་བས་མ་བཝ་ན་་འ་ལ་བ་་ནང་པ་ལ་ཚབ་ན་ན་

ལ་་ནམ་ལས་བན། ་ནང་པ་ང་གས་ེལ་་་དཀའ་ངལ་ན་་ད་པ་གནས་ལ་འ་་ད་་ལ་བ་་ནང་
པ་་བལཝ་ད། ལ་བ་་ནང་པ་ས་ཡང་་ལན་། འ་་ཚ་ང་ལང་་ད ་ས་་ན་་མ་དར་ང་། གས་
་བདག་་རང་་ད་པ་ལས་འང་ང་ག་ཡང་་ས། ར་གངས་དཔ་ན་པ་ལས་བན། ལ་བ་་ནང་པ་དང་ཕ་་
འག་མ་ག་་གས་་བར་ན་དས་་བས་མ་བཝ་ན་ནམ་དཔ་ལས། ར་བ་ན་འམས་་དར་བ་མ་གཏང་
ར་་་ན།
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་ལས་ས་རབས་བ་བད་པ་་བ་ག་གམ་མཚན་གཞན་ས་ན་འལ་ག་ས་་(༡༡༧༩-༡༢༦༥) ན་མས། ང་
་ད་ལས་འག་་ན་་མ་ཐང་་མ་ང་ས་ང་བཏབ་་འ་དང་པ་ག་འབདཝ་ལས།

པད་ང་་་ས་དང་

འལ་བ་མ་ད་་འ་ས་ང་་་ས་བས་་ག་་བ་ན། ཡབ་ལ་བ་་ནང་པ་དམ་པ་ས་་འནམ་ད། མ་
་ག་བ་མག་མ་་མས་་གས་ད་་ས་འ་ན་མས། ས་འ་འངས་་དང་་༡༥ ལས་ཁ་་དང་ཡབ་
ལས་ས་་ས་ར་་མ་པ་གང་་ལ་་གསན་བསམ་མཐིལ་ན་མཛད། ་ལས་གས་འཆང་ལ་འར་་ ་ཞབས་
སར་བཅར་་གསང་གས་་་ག་པ་དབང་ང་མན་ངག་་གསན། བ་པ་ལ་བན་་གནང་བ་ལ་ལས་མཁས་བ་
་རཝ་ད། མཚན་ཡང་ས་ན་འལ་ག་ས་་ར་དར་བ་འ་ག
ས་ས་ན་འལ་ག་ས་་དང་་༤༧ ། རང་་མ་མ་ི་དངས་གས་་ན་་བསམ་ཡས་གས་་མད་
འལ་་ན་པ་ར་ཁར་་ར་མ་གས་འཆང་འབད་སར་བཅརཝ་ད། མ་ས་ད་་གལ་་་ན་་ན་མས། ་
ནང་པ་གང་ད་་ཡང་དར་ང་ས་ང་། མགས་པར་ང་ར་ང་བན་གནང་་འལ་། ་ན་་འན་པ་བས་
ན་ལ་དཀར་ང་བལ་་ས་འར་ད་ངང་ར་་གས་ཁ་ལས་མར་འལ་་མ་བན་འནམད། ལམ་འལ་་ཤར་
གས་ང་མཁར་ལས་ཕར་ཐལ་ང་། གདན་ས་ག་་བཅག་་ན་པ་ར་ལས་མ་མན་པར་་ང་གསང་བ་འག་ར་་
བངམ་ད། མ་འང་ར་བ་་ག་ང་་བ་གས་་གནམ་ཁ་ལས་འར་ནམ་ལས། ས་་མག་ཡང་འ་་ང་
ལ་བདའ་ན་་ལ་ང་ག་་དཔ་ད།

གས་བ་ཆ་ར་གནས་་བད་པ་ག་་བ་ན་མ་གས་པ་ག་་་ང་

གནམ་ི་ཀཝ་་གཟིགསཔ་ལས། ད་་གདན་ས་བཅག་ས་མང་། གས་་ར་གས་དས་་གངས་་ལས་བན།
ལ་འ་་ང་་ཡང་མང་གས་ལ་ར་འ་ང་། ད་ས་ནངས་པར་བད་་ཉམས་་ང་གས་ལ་ར་གས་་་ས་་
་འ་་དཔ་ན་མས། ་ལས་་ང་ཀཝ་འབད་སར་དཔ་ག ་ས་ཁར་བབས་པ་་མ་ང་ར་ངམ་ལས་གདན་ས་
བཅག་ས་་ནམ་གས་་ས་ས་འངས་ག

་ལས་ས་གནས་་ཁར་གདན་ས་བཅགས་་མཚན་ཡང་དཔལ་ི་གནས་

མག་མ་ང་བསམ་བ་ས་ང་ར་གལཝ་ན་པས།
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མ་ང་ར་བ་ག་བ་དང་ན་ི་བཤད་པ་མ་འཝ་ད་་་བཤད་པ།
མ་འང་། ་འང་། གང་ང་དང་ར་ང་། མ་འང་དང་མ་ང་། ར་འ་བ་མ་འཝ་་ཤ་ག་ད་་དང་། འ་
་་བཤད་པ་མར་བས་་བ་པ་ན། དང་པ་མ་འང་ར་་འ། ས་ན་འལ་ག་ས་་འག་་ན་། གདན་
ས་ག་་བཅགས་་མ་མན་པར་གསང་བ་་ང་འ་དད་ར་་གནམ་ཁ་་བཝ་ད།

གནམ་ཁ་ལས་མ་འང་ར་

བབས་པ་ས་གནས་་་གདན་ས་བཅགསཔ་ལས་མ་འང་ར་བཏགས་བཏགསཔ་ནམ་དང་། ་ལས་་འང་ར་་འ།
་ང་གནམ་ཁ་་བག་་དན་གནས་ག་་འབད་ད་ར་དད་བ་ད། ་འང་ར་བ་་ངམ་ལས་་ན་དན་གནས་
ག་བཏབ་པ་ལས་བད་པ་་་་འང་ས་་ར་བཏགས་བཏགསཔ་དང་། གང་ང་། ་ང་གསང་བ་འག་ར་འ་
གནམ་ཁ་ལས་འར་འནམ་ད། ད་གང་ང་ གང་ང་ར་གང་ནམ་ལས་བན་གང་ང་དང་། ར་འང་ར་་འ།
་ང་འ་གནམ་ཁ་ལས་ས་ཁར་བབས་ད།

ཚལ་མ་ལས་མར་ར་ར་ར་བ་་དང་བཅསཔ་ལ་ང་་ས་ཁར་ཆགསཔ་ད།

ད་འང་ར་བ་པ་ལས་བན་ར་འང་ར་བཏགས་བཏགསཔ་ནམ་དང་། མ་འང་དང་མ་འང་ར་་འ། ་་
ལས་མ་འང་ར་བབས་ང་ང་གམ་འམས་དཔ་ལས། མ་ང་ར་དར་ག་ར་ན་མས།
་་བ་དད་ག་འབད་བཝ་ད། ག་བ་ག་་འབད་ས་ང་། ན་་མ་་་ང་གསང་བ་འག་ར་འ་གནམ་ཁ་
ལས་མར་བབས་པ་་དང་འལ་བ་ད་་ག་ན་མས།

་མ་བད་་ག་་་ན་་དཔ་་་ད།

ད་ས་ནངས་པ་

འབད་བ་ན་ངས་གས་། མ་ང་བ་ནམ་མ་ཚད་ག་བ་ཡང་་་འ་ལ་འག ན་དག་ཡང་ག་ས་མ་
གསང་གས་ས་།

ང་གམ་འམས་དཔ་ལས་མ་ང་ར་དར་བ་འ་ད་པ་ར་ལས་གངས་་འ་རང་ས་

འབབ་མང་མས། གནད་ན་ག་་ལས་བན་་ན་ན་ར་བ་ན། ཤར་ཁ་ག་ལས་ང་མཁར་བད་་ར་ད་་འ་ས་
ལམ་གག་དང་། བ་ཁ་ག་ལས་མ་མཁར་བད་་ང་གསར་་འ་ས་ལམ་གག ་ལས་་ཁ་ག་ལས་་ར་བད་
་ངས་ཁ་ག་་འ་ས་ལམ་གག་་ལམ་ང་གམ་དཔ་ལས་གས་་ང་ཡང་མ་ང་ར་བཏགས་བཏགསཔ་
ན་་ར་ལས་གང་་འ་་མཚན་དང་ན་་མང་མས། མ་ང་བས་ལམ་ང་གམ་ད་པ་་ན་ང་། མ་
ར་ག་ན་འག་མ་འ་་གནད་ན་ག་་ན་ན་ར་བ་ན། འ་་དག་ག་ངས་ཁ་ག་བ་འག་ཐངས་ར་ལས་
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ན། དེ་འབད་བ་ན། ག་ང་། ང་གག ས་ང་། ང་གས། མ་ང་། ང་གམ། མ་། ར་ངས་ཁ་གམ་
ན་འ་ཐངས་་ད་པར་ད་་ལས་བན་། གམ་ང་ར་ན་པར་མ་ང་ར་བདཔ་ན།
་ལས་གང་ས་ས་རབས་༡༩ པ་ག་་བ་ས་ང་་དང་། ་ལས་གང་ས་ས་རབས་༢༠ པ་བ་འས་པ། ་
ལས་གང་ས་ས་རབས་༢༡ པ་བ་བ་དཔལ་འར། ་གང་ས་ས་རབས་༢༢ པ་གས་ན་དཔལ་ན། ་་
ས་མ་མ་་་གས་འངས་དཔ་ལས། གང་ས་་བ་བན་པ་་མ་དང་ང་བ་འཇམ་དངས་གས་པ་ད་ར་ན་
མས། ས་རབས་༢༣ པ་བན་པ་་མ་་ས་ས་གམ་ད་ས་ལས་བར་ན་རམ་འ་ན་བ་བཟང་་ན་མས།
བན་པ་་མ་དང་ས་ས་་མ་འང་་ག་མ་ལས་ར་་དན་ང་ང་ར་བ་གདན་ས་བཅགས་་བགས།
ས་རབས་༢༤ པ་ན་བ་བཟང་་དང་་༡༦ ་ག་་ཡབ་མ་གས་ཆ་རང་དངས་པ་གས་པ་འལ་ཟིང་བང་།
དན་ང་ང་འ་ཡང་་་ར་ག

་ལས་མ་ཐང་ང་ལ་པ་བ་་ང་་ག་་་འག་་པ ་ན་མ་དང་བཟའ་ཚང་

བམས་་བགསཔ་ལས། ས་དཔལ་འར། ་། ཨ་འལ། ཨ་གས། འམས་དར། ས་འམ། པ ་བས། ་
དར། ་ན་བཟང་་དང་ད་འངས་དཔ་ལས། ས་མ་ས་དཔལ་འར་འ་ག་འན་པ ་ང་པ་ན་མས།
ག་འན་པ ་ང་པ་འངས་ས་ས་གནས་འ་་ག་བ་མ་འ་བ་ར་བཤད་པ།
མ་ཐང་ཆལ། མ་ཐང་ང་ཆལ་བ་ང་ང་། མ་ཐང་ཆལ་བ་་འང་། ང་ཆལ་བ་་ང་། ར་ག་བ་མ་འཝ་་ཤ་
བད་་འག བ་འལ་དང་འལ་བ་ན། ང་ལ་བ་་ང་ར་ན་པས། ་་ན་པ་ར་ངས་ག་་དཔ་་ར་བ་
ན།
མ་ཐང་ང་་འབར་མ་ནས་གར་བས་བས། ར་འག་དཀར་ ་ནང་་ན་་བམ་། ང་ར་་་མ་ཐང་པ་ཁ་
ད་ནང་། ་་ང་་་་བ་ན་པས། ས་ད་ནང་ང་ཀ་ར་འང་་ད་ང་མ་ཐང་པ་ཁ་ནང་འང་་བད་་མ་
ན་པར་ང་ར་ནམ་ན་པས།

མ་ཐང་ང་་་འབར་མ་ང་འ་དཔ་ལས་བན་ས་གནས་་་ང་ར་དར་བ་

འཝ་ན་པས་ར་བ་འལ་པ་རང་ང་་བསམ་འཆར་ན།
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ད་བ་གཞན་ནང་། ང་དང་ང་ར་ན་པར་ཏང་ར་ས་ད་་་ངས་འབད་བ་ན། ཏང་ར་་འ་མ་ཐང་པ་ཁ་
ནང་། མ་མ་་གང་་ད་པ་མད་་ན་ནམ་ལས། མ་ཐང་་བ་ལས་ཏང་ད་ག་འ་འ་་མད་བམ་ག་
འབད་་འ་ས་ཏང་ར་བ་ལ་ད་པ་ཁ་ན་ག་དང་། ་ལས་ཁ་ན་གཞན་འ་ལ་་་ཁ་ར་ད་མཐའ་བད་བཏང་
པ་བས་། ་་ན་་་ས་ང་་གནམ་་ནང་བགས་། ས་ལ་མཁན་པ་ངས་བད་མ་ཐང་ད་འམ་ར་
སར་ཆགསཔ་ད། ་ཏང་ར་བ་་འ་ས་ཏང་ར་བ་ལ་ད་པ་་ས་ག་ཡང་འག ན་ང་མ་ག་རང་འལ་བ་
མ་མང་།
ཆལ་ར་ག་ར་ས་་་ས་ད་ང་། མ་ཐང་ང་་ད་་་ས་འབད་བ་ན། ས་གནས་་་ལ་ར་བ་ནམ་ད།
ང་ཁ་ནང་ལ་ར་འ་དཔ་ན་ང་། ཆལ་ར་འད་ག ་་ར་བ་ང་ད་་འ་ཡང་། ཤར་གས་ཁ་ག་་ད་་
མང་ས་ས་ར་ལ་འ་་ཆལ་ར་བ་བད་་ནམ་ལས་བན་་ན་ན་ར་བ་གས་པ་ག་ད་་འ་ཡང་། དར་ན་
་་ཇ་བད་་ནམ་ལས། ལ་་ཇལ་་དང་། ་མ་་ཇ་མ་ར་བ་བད་་ནམ་བམ་ག་ནམ་ང་ར་
མཝ་མས།

ལ་ར་བ་ན་ཡང་ལ་པ་ར་་མ་བ་ལ་ད་་པ་་ག་གས་ལཔ་ར་ལ་བཏབ་་འ་ང་

འབད་་ས་གནས་ག་འབད་བ་ལས་བན་་ན་མས། བ་་ང་ར་་འ་ཡང་མ་ཐང་པ་ཁ་ད་ནང་ནམ་ལས། ང་ཁ་
ནང་ང་་ང་་ར་བ་ན་པས། འ་ཡང་ས་་བ་དབས་་ང་ཉལ་ཉལཝ་བམ་ག་ད་་་ང་་་་གདན་ས་
བཏབ་དཔ་ལས། ལ་བ་་ང་ར་བ་ནམ་དང་ང་ཁ་ནང་་ལ་ང་་ང་་ར་ན་མས། མ་ཐང་པ་ཁ་ནང་ང་
་བད་་ཡང་བརང་

(brang) ར་གསལ་ག་་་ན་མས།

པ ་ང་པ་མག་བ་ ་གནས་་མཁས་པར་བབ་པ་དང་གར་བས་པ་ར་བཤད་པ།
པ ་ང་པ་འ་འངས་་་གག་མ་ལངམ་ག་ཁ་ལས་་གང་་་་འངསམ་ལས།

ས་ག་་་་འང་་མ་བ་

བར་ས་་མགར་བ་ན་ཏན་ང་བ་དང་ཨ་་ན་བ་བཟང་་གས་ས་གས་པ་ག་ལས་བངས་ག

ཚར་ག་

འབདཝ་ད། ཨ་ས་མགར་བ་འ་ས་་་ང་པ་གས་ས་ས་དངས་བགས་སར་འད་པ་བས་། ན་་་
ས་ ལ་པ་་འ་ས་མ་ངས་པ་་བན་པ་དང་མས་ཅན་་ཕན་གས་ང་། མགར་བ་ད་ས་་་གས་མ་
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འབད་ད་ར་གངས་དཔ་ན་མས། པ ་ང་པ་འ་་ན་ང་་ས་ལས་རང་་་མ་བག་ཆགས་སད་བས་ས་མད་
ན་དང་ས་་བག་་དང་། ས་གངས་། ་ལས་ང་་འདབ་མ་་ས་འ་བ་ལ་གས་པ་ས་་དམ་པ་མཛད་ད་
གནང་་དང་། ་བམ་་་ས་ག་་བ་ང་མ་ཉན་པར་བ་བ་་ད་ལམ་ང་བ་གང་ཤར་་གནང་་དང་། གང་ས་པ་
ད་པར་ལ་ང་་གངས་པ་ལས་བན་། ཡབ་མ་་གཔ་ཟ་་ཡབ་ས་བ་ལང་དང་། མ་ིས་བད་ཟད་ར་ན་
ང་་་བཏགས་དཔ་མ་ཚད། ལ་་་ས་ཡང་ན་ི་ལ་པ་ན་བ་ལ་ར་བཏགས་དཔ་ན་མས། དང་་
ད་་དཔ་ད། ཨ་ས་མགར་བ་ན་ཏན་ལས་ས་བ་དང་། ང་བ། ་བ། གས་བ་ལ་གས་པ་ངས་པ་མཛད་
དཔ་བན་། གས་ཆགས་ད་པར་མན་་་བ་ལས་་རང་འཐག་དང་་འཐག་གཡས་འར་མ། གས་བ་ལས་ར་
བ་ག་ས་མ་ཆས་ར་ང་ར་ཕལ་ད་ནང་་ང་ར་་འ་བ་གནང་དཔ་དང་། གས་་ི་་ང་། རཔ་་ང་
་ག་བ་་ཤ་གནང་བ་ག་ལས་འག་ན་པ་་་ཕན་ཐབས་་ཝ་མཛད་དཔ་མས།
ག་ད་གཟིགས་ད་ད་་ཐད་ཁར་དཔ་ད། ས་་པ་ཏ་ས། ་མ་ས་པས་ཕན་པ་ར། །ན་པ་ས་ང་ག་ལ་
འར། །ར་གངས་་བམ། ག་འན་པ ་ང་པ་་བ་་མ་འ་ས་་གནས་ན་མན་པ་ང་ན་རབ་འམས་
ནམ་ལས། ་བ་་མ་བག་ཆགས་སད་་ས་ས་་ས་ག་ར་འབད་ལ་ད་པར་ང་་ད་ད་པ་ར་ལས་མ་ཐར་
་ནང་གསལཝ་མས།
་ལས་མ་་དན་པར་བགས་་དང་་ར་བན་འཝ་ད། ང་བན་དང་འལ་་བ་་ང་་མདའ་་་ང་ག་ར་
་འབར་མ་ལས་ང་གསལ་གསང་བ་ང་བད་་གར་མ་འ་་་༡༤༧༦ བས་དཔ་དང་། འ་་ལ་ལས་མ་
གར་བས་་་ས་ད་རནམ་ད། མ་ཐང་ས་འར་དན་བ་པ་ས་་དམངས་་བག་། གར་ན་པ་ན་གལ་
རས་མ་གནང་་དང་། མ་ན་པ་ན་མས་ཆད་བཀལ་་ན་ར་བཀའ་གནང་བས། པ ་ང་པ་ས་་མ་འམས་པ་
ག་། ག་་དཀར་་ག་བམས་་ང་བད་ལ་ན་པ་ན། ་འ་ནང་ག་དང་ལ་བར་ག་ག གལ་ད་གར་ན་
འལ་ད་ན་པ་ན། དཀར་་མ་་བར་གར་འ་ན་པར་ར་ག་ར་གངས་། ་ནང་མངས་པ་བས་་་་
ས་་་ཚ་་་ནང་ེབས་ནམ་ལ་གས་པ་གཏམ་ངན་་གས་བཤད་པ་མཐའ་མ་།

དཀར་་མ་་བར་ད་པ་ཁ་

ར་ག་དང་ན་པ་་ག་་གར་བམས་་མ་ལས་ཡར་ན་ངམ་ད་། ་དམངས་ག་ར་ཧ་ལས་ད་ས་ས་ག
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་ལས་ར་གར་ན་ན་་ག་འན་པ ་ང་པ་ར་བ་གཏམ་ན་གས་ག་་་ཡང་དར་བ་འཝ་མ་ཚད། མ་འ་་
་འབར་མ་ར་བཏགས་ད་པ་གནད་ན་ཡང་འ་ན་མས་ར་འད་ག

་མཚན་་ལས་བན་ས་འར་་པ་ན་

བ་དང་བ་པ་བ་ས་་མད་གས་ཡང་དད་པ་དང་ད་ས་ས་་ས་ཆ་ལཝ་བན་། ས་འར་་ར་དམངས་ས་
གདན་ས་གཏམ་ང་ན་བ་ས་ང་འ་ས་འར་་པ་བགས་གནས་ར་བ་ང་་ང་གལ་་བངས་་ལཝ་
ན་པ་ར་ལས་པད་ང་་ས་ང་གཏམ་ནང་གསལ་ག
་མཚན་་ལས་བན་གར་དང་པ་ང་གསལ་གསང་བ་ང་བད་འ་་ང་ག་ལས་་་༡༤༧༦

ར་བས་་འ་

བགས་། གར་གནས་་་ལས་གས་ན་ན་བཟང་དངས་འས། གས་ན་གས་ད་་ད་་ང་་ར་དང་།
་མ་ར་་་མ། གས་་ན་་ན་ལ་ན་། བཀའ་བད་གས་་་ང་། ར་པ་ཡང་གསང་ག་་་། བད་
་ན་བ་་ར་་བཀའ་ར་ན་གམ། ག་ར་གས་འལ་དང་གམ་ང་། ག་་་འང་ང་གམ། ་འད་་་
ང་བ། ་བ་ར་་ལམ་ར། ནག་་ར་གམ། ལས་ན་ི་ར་གས་མང་་བས་ང་། ར་གར་ང་ས་ལ་ི་
་ག་ན་་་ད་འབར། ་ག་ང་་ད་འབར། ་ང་ང་གསལ་ལ་གས་ལ་བད་་ར་་ད་འཕགས་མང་
འང་གར་ལས་བས་། མག་རང་་མ་་་ས་བསམ་ཡས་མམས་་ག་་ལ་་ང་་བཙན་ི་ས་་
མ་པ ་གསལ་ི་ན་ཆ་་གར་་་ད་་འ་་་༡༥༡༣ ར་བས་ག གར་ཁ་བ་་བད་་ཁ་ང་ག་་
བ་ང་ད་ཀ་ཙམ་ལས་བས་མ་གསཔ་ལས། གར་ན་་གགས་ཁར་གས་ས་་བ་ལ་མཚན་ིས་བན་གཔ་
་གལ་བ་བཏབ་་་ས་ཡང་གར་ཁ་དག་པ་ག་ན་ངས་ད་པ་ར་ལས་གསལཝ་མས།
ག་འན་པ ་ང་པ་་གར་ན་ལ་་་ལས་བ་པ་ན་་ངས་བཤད་པ།
་་ས་་་་ཐངས་གས་མ་ད་པ་ར་ལས་རང་ས་་་ར་་འབད་བ་ན། གར་ན་ན་་ག་འན་པ ་
ང་པ་་གར་ན་པ་ཚད་ན་ན་ན་ར་ལས་ད་ག་་ཤ་དཔ་ང་་མས། ན་ང་ང་་མ་ཐར་དང་མཁས་པ་ཚད་
ན་ི་གང་་་ནང་མཇལ་བ་ན། གར་ན་པ་་མ་ན་་ས་ས་འངས་གས་་ན་མས། ་མ་ཚན་་ལས་བན་
་མཁས་པ་ཚད་ན་ི་གང་ག་་ངས་གགས་་བཤད་པ་ན། ་ཡང་གསན་ག་ག་་ན་2ལས།
2

གསན་ཡིག་ནི། ལ་དབང་ ་པ་ ོ་བཟང་ ་མཚ་མཆོག་གིས་ ངི ་ ད་པ་དཀོན་མཆོག་ཆོས་འཕེལ་ལས་ཚད་བ ས་དང་། ོན་འ ོ་པ ྜི་ཏ་ཡབ་ ས་ལས་ ན་ངག་དང་ ་སོགས་དང་། ཕ་བོང་ཁ་
པ་འཁོན་ ོན་དང་ཆོས་ ལ་གཏེར་བདག་ ིང་པ་ལ་སོགས་མཁས་ བ་ ི་ཡོངས་འཛན་ ད་པར་ཅན་མང་ ་བ ེན་ནས་ས་དགེ་ ིང་ག མ་གཙ་བོར་ ར་པའི་དེ་ བས་བོད་ ་མདོ་ གས་ ་ི བཤད་
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་ན་ས་གམ་མན་པས། གར་ན་ན་་་ལ་ན་བས་བར༔ ས་གངས་པ་་་གར་ན་ང་མ་ཉང་་
མ་ད་ར། ག་མ་་་ས་དབང་གས། ་་ང་པ། པ ་ང་པ། མ་གས་ང་པ་མས་ན་པར་་་ག་་ང་
བན་མང་་ནས་བཤད།3 ར་འཕགས་པ་ན་རས་གཟིགས་་མ་ལ་་ར་བན་པ་གག་ན། ༧ང་ས་བས་
མན་ཐམས་ཅད་མན་པ་་པ་་བཟང་་མ་(༡༦༡༧-༡༦༨༢) མག་ས་ཉང་རལ་་མ་ད་ར་(༡༡༢༤-༡༡༩༢)།
གར་ན་ག་མ་་་ས་དབང་(༡༢༡༢-༡༢༧༣)། ་་ང་པ་(༡༣༤༦-༡༤༠༥)། པ ་ང་པ་(༡༤༥༠-༡༥༢༡)།
མ་གས་ང་པའམ་འཇམ་དངས་མན་བ་དབང་་(༡༨༢༠-༡༨༩༢) བཅས་གསང་གས་ང་མ་གར་ན་ལ་་
་ལས་པ ་ང་པ་་བ་པ་ནམ་་ས་འན་གནང་་འག
་ང་གསན་ག་ག་་ན་ལས། ་ཡང་མ་་དན་པར་ལ་་པ ་ང་པ་ལ་་ན་ན་ས་དས་་ཁ་ང་ལ་བར་
བན་གལ་འབས་ལས། ས་བཟང་ད་འཕགས་་བ་ཉ་་བ། ། ཟབ་ད་གར་གནས་་ང་ག་གས་ནས། །
གས་ན་་ད་ཨ་་ང་གསལ་ར། ། ན་བཟང་གས་བད་གསང་བ་ཡང་བད་ད། ། ས་པ་ར་ཟབ་གར་ི་ག་
མར་མ་ཐང་ལ་ི་མདའ་ང་་་མད་འལ་བ་ས་ང་་་ང་ག་གམ་་འབར་མར་གས་པ་གར་གནས་ནས་
ན་ངས་པ་ཟབ་གར་ན་་བཟང་་ང་གསལ་གསང་བ་ང་བད་་ད་ལ་བན་ནས་བ་དན་ན་ས་གས་གག་
་བས་པ་ང་གསལ་ི་ར་ལ། རས་ས་་དལ་འར་་དབང་བ།4 ལ་གས་པ་ས། པ ་ང་པ་ཟབ་གར་ི་
ས་མས་་དབང་ང་ད་གམ་ངས་་གས་པ་ས་ལ་གར་བདག་ང་པ་པ ་གར་དབང་འར་ད་་་(༡༦༤༦༡༧༡༤) ལས་ལ་དབང་་པ་་བཟང་མག་ས་གསན་གནང་ད་པ་ར་ལས་གངས་ག ལ་དབང་མག་འ་ས་
ལ་གར་བདག་ང་པ་བ་མ་ག་་ག་ནམ་་ང་དཀར་ག་མད་ན་ ་ནང་གསལཝ་མས།5

པ་ གས་ ི་དབང་ ང་མན་ངག་གི་ ན་བ གས་པ་ཕལ་ཆེར་གསན་བསམ་མཐར་ ིན་པར་མཛད་པའི་གསན་ཡིག་ ེགས་བམ་བཞིར་བ གས་པ་ཐམས་ཅད་ སི ་ཚད་མར་མཛད་པ་དེ་ཡིན། ཟེར་
བ ད་འཇོམས་འཇིགས་ ལ་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ེ་གིས་མཛད་པའི་ཆོས་འ ང་ ་དབང་ག ལ་ལས་ ལ་བའི་ ་བོ་ཆེའི་ ་ད ངས། ཤོག་༣༩༣-༣༩༤། ཀེ་ཨེམ་ ་ི དཔེ་ ན་ཁང་ལས་༢༠༠༨ ལོར་དཔར་ ་
བ ན་པའི་ནང་གསལ།
3
4
5

ལ་དབང་ ་པ་ ོ་བཟང་ ་མཚ། གསན་ཡིག་ག འི་ ་ ན པོད། ག་པ། ཤོག ༢༧༩།
ལ་དབང་ ་པ་ ོ་བཟང་ ་མཚ། གསན་ཡིག་ག འི་ ་ ན པོད། ང་པ། ཤོག ༡-༤༣།
ང་དཀར་ ོ་བཟང་འ ིན་ལས། ང་དཀར་ཚག་མཛད་ཆེན་མོ། ོད་ཆ། ཤོག༩༧༣། ང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་ ན་ཁང་གིས་༢༠༠༢ ལོར་དཔར་ ་བ ན་པ།
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འ་ས་མ་ཚད་པར་ས་རབས་༡༩ པ་ནང་་ན་། མད་ན་མ་་གསལ་བར་མཛད་པ་མན་པ་བདག་་ས་བད་
ས་ད་་ས་ན་དམ་པ་འཇམ་མན་ང་ལ་ན་ཏན་་མ་་ོས་མཐའ་ཡས་(༡༨༡༣-༡༨༩༤) ས་ཡང་ན་ན་
གར་མད་ནང་་ག་་་གངས་འག་ག་ར་བ་ན།
་ན་ན་ས། གར་ན་ལ་་་ལ་ན་བས་བར༔ ས་ང་བན་པ་གར་ན་ལ་་་དང་མག་་ལ་་
མ་གམ།6 ར་གངས་དཔ་དང་། ཡང་་ད་ལས།
འས་་ཕག་ར་གནས་ག་ང་ལ་འབ༔ ལ་ད་ག་ར་ག་་ང་ས་ང་༔ ་འབར་མ་ལ་ས་པ་གར་ཁ་འ༔
་བཞག་འན་པ་གས་་བན་ནས་འང་༔ ་ན་པ ་ང་པ་ས་་འང་༔ ས་པ་གར་ན་ལ་་་བ་པར་
བགས་པ་་ན་པ ་ང་པ་། མངའ་བདག་་ས་་་མ་པ ་གསལ་ི་དག་པ་་བ་་མཐའ་མ་ན་མ་ཐང་་
ས་་གས་ལས་ཡབ་ན་བ་བཟང་།7 གས་ས་་ན་་་ན་་་་ང་བན་དང་མནམ་་གངས་དཔ་
ལས་བན། གར་ན་ལ་་བ་པ་་ས་འན་གནངམ་ན་པས། ་ལས་ས་རབས་༢༠ པ་ནང་་ན་་་འར་
བན་པ་བདག་་བད་འམས་འགས་ལ་་ས་་་མག་ས་ཡང་། པ ་ང་པ་་གར་ན་ལ་་བ་པ་ནམ་
་གངས་8་དཔ་ལས། ག་འན་པ ་ང་པ་་གར་ན་ལ་་་བ་པ་ནམ་བ་་དད་ས་་བ་་་མ་་
ལས་རང་་ད་པས་ར་་་ན།
འ་་ག་་ས་་བད་་བས་་བ་མ་ཡང་། ་་ང་པ་ལ་་མག་ན་མན་། ལས་འ་ང་པ་གས་་
གར་ན་པ་་དང་། ས་་འག་པ་ན་དགའ་གས་པ། ཀ་པ་བན་པ་ས་གས་་མ་ལ་གས་པ་ན་་ར་
ལས་པད་ང་་མ་ཐར་ནང་གསལ་་་་འད་་དཔ་ལས། གར་ན་ས་མ་ག་ན་པ་ན། བ་མ་འ་བམ་ང་བ་
བས་ཡང་་ད་པ་ན།
ཐམས་ཅད་མན་པ་་བན་་ར་་ཐ་མག་ས་ཡང་ག་ང་ཞབས་ང་ན་་ལས་པ ་ང་པ་ས་ར་གསན་པ་ར་
ལས་་ར་་ཐ་རང་་མ་ཐར་ནང་མཇལཝ་མས།
6
7
8

ཀོང་ ལ་ཡོན་ཏན་ ་མཚ་ ོ་ ོས་མཐའ་ཡས། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛད། གཏེར་བ འི་ མ་ཐར། ེབ་༤༧།
ཀོང་ ལ་ཡོན་ཏན་ ་མཚ་ ོ་ ོས་མཐའ་ཡས། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛད། གཏེར་བ འི་ མ་ཐར། ཤོག ༨༥།

བ ད་འཇོམས་འཇིགས་ ལ་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ེ། ཆོས་འ ང་ ་དབང་ག ལ་ལས་ མ་པར་ ལ་བའི་ ་བོ་ཆེའི་ ་ད ངས། ཨོ་ ན་པ ྨ་ ངི ་པ། ཤོག ༣༧༣། ཀེ་ཨེམ་ ི་དཔེ་ ན་ཁང་ལས་༢༠༠༨ ལོར་
དཔར་ ་བ ན།
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འ་བམ་་ཞབས་ང་ངག་དབང་མ་ལ་མག་ས་ང་ང་་ང་དང་པ་ལ་ས་པ ་འན་ལས་(༡༥༦༤-༡༦༤༢)
མག་་་༡༦༤༡ ་་དཔལ་ན་འག་པ་གདན་ས་ངས་ཐང་བ་བ་ན་ ་་ང་ནང་། གདན་འན་་་མཇལ་
ད་མཛད་བས།

ཞབས་ང་མག་ག་འན་པ ་ང་པ་དང་་་གར་ས་་དག་ང་གནམ་ད་ས་ད་ད་པ་ལས་

བན། ད་་ཚདཔ་་བ་ས་ད་འབད་བ་ལས་ནམ་ས་ར་ཁ་་གདན་འན་་ས་ད། འ་བས་པད་ང་་ས་འར་
ག་ར་ག་་འབད་ང་་་ན་ར་ལ་ས་པ ་འན་ལས་་གངས་ང་། ན་མ་ངམ་ལས་ལ་ས་མག་དངས་པ་
གས་པ་ལས། ཞབས་ང་མག་ས་ག་འན་ག་་ང་པ་མ་ལ་ས་་ལ་དབང་མག་ལས་པད་ང་ས་འར་
ག་ར་་གནང་ད་པ་ར་ལས་གསལཝ་མས།9
འ་བམ་་ལ་ས་བན་འན་རབ་ས་(༡༦༣༨-༡༦༡༦༩༦) མག་འག་་་ད་བ་པ་་ག་་བགས་པ་
བས་། དཔལ་ན་ས་་་ན་ག་ག་པ་བད་ནམས་བཟང་ ་བ་མ་་་ན་དགའ་མ་ལ་(༡༤༣༢-༡༤༩༦)
ིས་་ས་གས་ད་ད་ད་གས་ག་་ག་བཏབ་གནང་ད་་གས་་ས་་ང་དཀར་་་གདན་ནམ་ང་
དཀར་ས་་ནང་། གསང་གས་གསར་ང་དང་ད་་དངས་པ་དང་མན་པ་གར་འཆམ་་་མཁས་པ་ང་གཏམ་
ད་་འ་ནང་འཆམ་བ་ད་ང་་ན་་ང་འཆམ་ི་བ་ང་འབད་བར་བཏང་།

་་མཚན་བད་དང་རཀྵ་དམངས་

འཆམ་གས་གདན་འན་ཝ་མ་ཚད། པད་ང་གདན་ས་་ང་ལས་པད་ང་གམ་མ་གས་གདན་ངས་། ང་གས་
་ནང་་འཆམ་ི་མཇལ་ཁ་གནང་་ལ་བགས་ད་་གནད་ན་འ་་བ་ང་།

ག་འན་པ ་ང་པ་འ་གཞན་་

མ་ར་བ་་མ་ག་་ག་ན་པས།
་མཚན་་ལས་བན་་གས་ས་དང་ཆགས་ང་ད་པ་ག་ལས་གནས་ལ་ག་ན་་འ་་ལ་བན་་བ་བ་ན།
ག་འན་པ ་ང་པ་འ་གར་ན་ག་ནམ་ས་བན་ནམ་ལས།

ན་ད་བད་འལ་་ར་འབས་་བ་འ་་་

ད་ག་པ་་ག་ལས་ད་མཚན་གཞན་མ་མང་ར་་་ན།
གར་ན་འ་་གདན་ས་ར་ལས་་བ་ན།
9

དགེ་ ོང་བ ན་འཛན་ཆོས་ ལ། ང་ ེང་ ལ་ ་བ ན་འཛན་ལེགས་པའི་དོན་ བ་ ི་ མ་ཐར། ཤོག ༣༡། ཀེ་ཨེམ་ ི་པར་ཁང་ལས་༢༠༠༩ ལོར་དཔར་ ་བ ན་པ། གཞན་ཡང་ ་མ་ཚ་བ ན་
ོ་ ེ། པད་ ིང་ཡབ་ ས་ག མ་ ི་ མ་ཐར་པ ་ྨ ར་གའི་ ེང་བ། ཤོག ༡༡༠། ད ་མེད་ ེ་ཨ་ཎི་མཆོད་ ནེ ་བཟང་མོའི་ ེས་ ན་ཚགས་པ་གིས་༢༠༡༡ ལོར་དཔར་ ་བ ན་པའི་ནང་གསལ།
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མ་ཐང་གཏམ་ང་ན་བ་ན་བ་ས་ང་། ་་ད་ན་བཟང་ང་། པ ་ང་། བམ་ན་བ་ད་ང་། ན་བཟང་ག་
བ་ན་ང་ལ་གས་པ་དན་་དང་གག་ལག་ཁང་་ཤ་བངས་།

ད་ང་་་བགས་པ་གས་སངས་ས་་

བན་པ་དར་ང་ས་པར་མཛད་ག ང་འ་་་ནང་ལས། གཏམ་ང་ན་བ་ས་འར་ང་དང་། གདན་ས་་ང་ག་
མག་རབ་ས་ང་གས་གདན་ས་ག་་ག་ནམ་ལས།

འ་གས་་ས་མ་ཙམ་ག་ས་དཔ་ཁག་ཝ་མང་

མས།
དང་པ་གཏམ་ང་ན་བ་ས་ང་་ར་ལས་མ་་ག་་བ་ན།
་ཡང་ས་འར་དན་་ན་བ་ས་ག་འན་པ ་ང་པ་མག་མཛད་འན་ཝ་ལས་བན།

ས་གནས་གཏམ་ང་་

གག་ལག་ཁང་ག་བངས་དཔ་འག་ར་ཝ་བན་། དང་་༥༢ བས་པ་རབ་ང་༨ པ་གས་་་་༡༥༠༡
་བ་༩ པ་ས་༡༩ ན་ག་ང་བང་པ་ལས་འ་བགས་། ་་༡༥༠༥ ར་ང་ང་མ་་ས་བ་་ན་་ནང་
གས་ཀ་གས་པར་བབས་པ་ལས་གར་ན་་རང་དང་མཁན་ན་ལ་མས་དཔལ་འར་མ་གས་ས་རབ་གནས་
མངའ་གལ་ས་པར་གནང་། འོ་བ་མས་ཅན་་བད་ནམས་གསག་ས་ན་ང་མག་དམ་པ་ག་་བན་གནང་ག
ན་ག་་ཡང་ན་་་ན་ན་་་ག་འར་གམ། ས་གམ་སངས་ས། ན་རས་གཟིགས། ་་མཚན་བད་་
བངས་གནང་བ་ས་མ་ཚད་པར་ནང་གངས་ཡང་པད་ང་རང་ས་གར་་བས་་་ན་དང་ག་ད་་ལ་།

རབ་

གནས་་གང་ལས་གངས་་དང་མན་པར་གནང་དཔ་ན་མས།
་་༡༩༥༩ ར་ད་ནང་ས་འར་ང་བ་བས་། ད་་ང་ལས་གས་ས་་ང་༡༠ པ་ག་མག་བན་པ་
ལ་མཚན་མག་ད་ང་བད་དང་ག་ཁར་གཏམ་ང་་བས་པ་བས།

པད་ང་་གང་ད་ག་ས་་མ་་་

ས་གཏམ་ང་་བགས་གནང་ར་ཝ་བན་། ཞལ་བས་གནང་་བགས་ག ་་༡༩༦༥ ་་པད་ང་་ས་
བད་འན་་ད་ང་་་བགས་གནང་ག

ཀ་པ་་ང་བ་ག་པ་རང་ང་ག་པ་་་དང་བས་་བད་འམས་

ན་་་ས་ས་འན་གནང་བ་པད་ང་བ་པ་ཡང་ད་འགས་ལ་ན་བཟང་པ ་་་གཏམ་ང་་གདན་འན་་་
བན་འོ ་ན་མཛད་གནང་ག ་་༡༩༨༥ ་་འག་ལ་བ་པ་མག་ས་གས་བ་་བ་་ལས་ད་ང་་
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འ་བ་མན་ན་འག་གང་ལས་ལ་གནང་བ་ལས་བན།

ད་ང་་ངས་ཁ་ཡར་ང་འ་་མ་པར་་འར་་

ག་་ས་མད་ཡང་ན་མ་ཆད་པར་ད་་་བར་ན་ཡང་གནངམ་ན་མས།
གཏམ་ང་་ག་བ་མ་འཝ་་འ་་ད་་དེ་འབད་བ་ན།
མ་ཐང་གཏམས་ག།10 གཏམས་ང་།11 གཏམ་ང་།12 གཏམས་ང་།13 གཏམ་ང་།14 ར་འ་ལ་་་་ད་
ང་། ་་འ་ད་པ་ངས་ག་མ་བ་ལས། འ་ལ་ངས་གས་་གཏམ་ང་ར་ད་་དང་འལ་་ས་དཔ་
ན།
གས་པ་གདན་ས་་ང་ག་མག་རབ་ས་ང་་ར་མ་་ག་་བ་ན།
ལ་ ་ས་ལན་ང་བན་ས་གམ་ན་གསལ་ལས།
་ང་ང་་ཅན་ད་དང་། །མངས་པ་དཔལ་ི་་ང་། །
ང་པ་གནམ་གས་་་ས། །་མས་་་ན་བགས་ད། །
གནམ་གས་་་་་ཅན། །་ན་གངས་་དཀར་་ང་ར་འིངས། །
མདའ་ན་་ང་ནགས་ཚལ་གཡག་ར་འ། །བར་ན་་བད་ན་པ་ཟས་མག་ཚང་། །
དཔལ་ན་གསང་བདག་བ་པ་གནས་་བགས། །15
ར་་ན་ན་་་ས་གསང་བ་བདག་་དཔལ་ག་ན་་་གནས་ང་་ཅན་དང་ད་པར་དཔ་་ང་ས་ཟིན་པ་ས་
གནས་ད་་ག་ཡ་བ་གན་གས་མ་པ་ས་་ཐིག་་ནང་་་ང་ར་སར་་མ་ས་ལ་ང་བཙན་མ་་དང་་
བཟའ་ང་་གས་ས་དན་པ་ག་བཏབ་གནང་བ་་ནང་།
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11
12
13
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ལ་ལས་གར་ན་་་ས་དབང་དང་ན་མན་ང་ན་

ེ་དགེ་འ ན་རིན་ཆེན། ོ་འ ག་ཆོས་འ ང་། ཤོག ༡༧༥། ༢༠༠༥ ལོར་ཀེ་ཨེམ་ ི་གིས་དཔར་ ་བ ན།
་མ་གནག་མདོག འ ག་དཀར་པོའི་ནང་། ཤོག ༡༦༥།
པ ྨ་ཚ་དབང་། པད་ ངི ་ལོ་ ས་ ང་གཏམ་ནང་། ཤོག ༡༧༣།
ཞིང་གཤེགས་ ག་ཤོས་ ན་ཚགས་དབང་འ ས། འ ག་ཆོས་ ིད། ཤོག ༡༧༦། ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛད་ནས་༢༠༠༧ ལོར་དཔར་ ་བ ན་པ།
་མ་ཚ་བ ན་ ོ་ །ེ པད་ ངི ་ཡབ་ ས་ག མ་ ི་མཛད་ མ་པ ྨ་ར་གའི་ ེང་བ། ཤོག ༡༠༥།ད ་མེད་ ེ་ཨ་ཎི་མཆོད་ ེན་བཟང་མོ་ ེས་ ན་ཚགས་པ་གིས་༢༠༡༡ ལོར་དཔར་ ་བ ན་པ།
་མ་ཚ་བ ན་ ོ་ །ེ པད་ ངི ་ཡབ་ ས་ག མ་ ི་མཛད་ མ་པ ྨ་ར་གའི་ ེང་བ། ཤོག ༡༡༥།ད ་མེད་ ེ་ཨ་ཎི་མཆོད་ ེན་བཟང་མོ་ ེས་ ན་ཚགས་པ་གིས་༢༠༡༡ ལོར་དཔར་ ་བ ན་པ།
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གས་ཞབས་ས་བཅགས། ་ལས་ས་རབས་བ་་དང་བ་ག་པ་ནང་་གར་ན་པ ་ང་པ་ཚར་༡༧ ་ག་ན་།
་ང་གག་ལག་ཁང་ཉམས་ག་དང་དབང་དང་བ་ན་གས་བགས་གནང་ག ས་རབས་༡༦ པ་ནང་། དཔའ་་
གག་ལག་ང་བ་ས་གག་ལག་ཁང་་བད་བཏང་པ་ག་ལས་ན་་བངས་གནང་། ་ག་ས་མཁར་དང་་ང་
གས་གདན་ས་ཡར་མར་མཛད་་བགསཔ་ལས། ཀམ་ཚང་བཀའ་བད་་བན་པ་་་བ་ར་ག་དར་བ་ལ་ལས། ་
་༡༦༤༡ ར་ད་་ལ་མག་་པ་་བཟང་་མ་མག་ས་ མ་ཐང་ང་་ར་འངས་པ་པད་ང་གས་ས་
བ་པ་་ད་ང་་མ་པ་གནང་་མཚན་ཡང་བན་འན་འར་ད་་་ར་གལ་ནམ་ལས། ་ང་དན་པ་དང་ས་
གས་དག་པ་ག་གནངམ་ན་མས། གས་ས་འ་ས་་་༡༦༧༢ ར་་ང་་་ཚང་བགས་་མཚན་ཡང་ག་
མག་རབ་ས་ང་ར་བཏགས་གནང་ག ་ལས་པད་ང་བ་པ་ངག་དབང་ན་བཟང་་་དང་གས་ས་བ་པ་ལས་འ་
བང་་པད་ང་ཡབ་ས་མག་ལ་མ་ན་་ས་བན་འོ ་ན་མཛད་་ད་ནང་པད་ང་་ང་གས་འན་་་
གདན་ས་ག་་ག་ན་མས།
གས་ས་མ་ན་དང་གང་ས་་་ར་ལས་་བ་ན།
ག་འན་པ ་ང་པ་མག་ས་བན་འོ ་ན་་ཝ་་མཛད་། མཐར་དང་་༧༢ བསཔ་ད་་་༡༥༢༡ ་
དངས་པ་ས་དངས་་བ་བ་ལ་བན་དཔ་ན།

ན་ང་་འ་བགས་བས་མ་ངས་མས་ཅན་ི་ན་་

དགས་། ་་ང་ས་ཟིན་པ་གས་གམ་མན་ ་མ་ལ་གས་ས་་བ་ལ་མཚན། གས་ས་གས་པ་
ལ་། གས་ས་དན་མག་བཟང་་གམ་དང་། མཁས་བ་ན་དགའ་དབང་་དང་གསང་བདག་གས་གང་ས་་
བན་གནང་དཔ་ལས། འ་་་ལ་ལས་གས་ས་་བ་ན་མཚན་(༡༤༩༩-༡༥༨༦) ི་གང་ས་པ ་འན་ལས་
(༡༥༦༤-༡༦༤༢) དང་། འ་་ཡང་ད་ང་ང་ལ་་བན་འན་གས་པ་ན་བ། ་ལས་་ང་གམ་པ་ན་
བཟང་ན་ལས་མ་ལ། བ་པ་བན་འན་ད་་མ་ལ། ་པ་་ན་ད་གས་མ་ལ། ག་པ་ན་བཟང་བན་
པ་་མ། བན་པ་་ན་བན་པ་ན་ད། བད་པ་་ན་ན་ལས་་་དང་། ད་པ་ད་་་འ་བགས་ད་་ན་
བཟང་པ ་མ་ལ་་མ་པར་ན་། འོ་ན་མཛད་དང་མཛད་བན་དཔ་དང་། གས་ས་་བ་ལ་མཚན་ལས་ཡང་
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གས་ས་་ང་གས་པ་་་ལ་མཚན། གམ་པ་་་ང་ཡངས། བ་པ་བན་འན་འར་ད། ་པ་འར་ད་
མག་བ་དཔལ་འབར། ག་པ་བན་འན་ས་་་མ། བན་པ་ན་བཟང་འར་ད། བད་པ་ན་བཟང་ཟིལ་གན་
བཞད་པ་ལ། ད་པ་པ ་ན་བཟང་། བ་པ་གས་ས་ག་མག་བན་པ་ལ་མཚན་(༡༩༥༡-༢༠༡༠) བར་ན་་
འོ་ན་དཔག་ད་མཛད་དཔ་ན།
་ལས་ག་འན་པ ་ང་པ་་ང་མ་འན་འབད་བ་ན།
དང་།

་ང་གས་པ་བན་འན་གས་པ་(༡༥༣༦-༡༥༩༧)

གམ་པ་ན་མན་ལ་མས་་་(༡༥༩༨-༡༦༦༩)།

བ་པ་ངག་དབང་ན་བཟང་ལ་པ་་་(༡༦༨༠-

༡༧༢༣)། ་པ་པ ་བན་འན་བ་མག་་་(༡༧༢༥-༡༧༦༢)། ག་པ་ན་བཟང་བན་པ་ལ་མཚན་(༡༧༦༣༡༨༡༧)། བན་པ་ན་བཟང་ངག་དབང་ས་་་ོས་(༡༨༡༩-༡༨༤༢)། བད་པ་ན་བཟང་བན་པ་་མ་(༡༨༤༣༡༨༩༡)། ད་པ་བན་འན་ས་ལ་(༡༨༩༤-༡༩༢༥)། བ་པ་པ ་ངག་དབང་ས་་ལ་མཚན་(༡༩༣༠-༡༩༥༥)།
བ་གག་པ་ད་་་འ་བགས་ན་བཟང་པ ་་་(༡༩༦༨-) བར་་ང་མ་ན་་ས་མས་ཅན་འོ་ན་་ན་ད་པ་
ག་མཛད་དང་མཛད་བན་དཔ་ན།
དཀར་ས་་་དར་དཔ་དང་།

་བམ་་གང་ས་མཁས་བ་ན་དགའ་དབང་་ལས་མ་ང་ས་་དང་ང་

གང་ས་གསང་བདག་ལས་གཏམ་ང་ས་་གས་མ་པར་བད་་ངམ་ལས་བན།

འ་་་་བ་འ་ག་འན་པ ་ང་པ་་ག་དཔ་ནམ་ལས། ང་ས་དས་དང་བད་པ་་ལས་མས་ཅན་ི་འོ་
ན་དཔག་་དཔ་ག་མཛད་དཔ་ན་མས།

18

ས་བཅད་གས་པ། བར་་ད་བ་གང་དས་བཤད་པ།
་་དང་འལ་བ་་ས་བས་པ་ག་་ཚར་།

ད་གནས་ལ་་མ་ག་འན་པ ་ང་པ་མག་ང་གསར་མང་་་

ཞབས་ས་བཅགས་། ས་་བད་་ས་མས་ཅན་་མ་པར་མཛད་པ་ར་ལས་་བ་ན།
་ཡང་འག་་ས་རབས་ཡང་གསལ་་ང་ལས།
་ལས་་། ་། ཞང་མ་ང་། མང་་་་ཞབས་ས་བཅགས་་དབང་དང་ས་་འལ་པ་་ཤ་བཏགས། ཟང་ཟིང་་
འལ་བ་འལ་བ་ཡང་་ཤ་རང་ང་ག་ར་གསལ་དཔ་དང་།16 ཡང་་ད་ལས།
འ་བམ་་ ་ག་་མ་གས་པ་ད་ར་ི་་ས་མཛད་ས་གར་ན་ན་་་་བར་བཏང་། ཤར་ན་བཟང་ང་
་ན་པ་ར་་ག་། ང་་ས། ་་ས། ་གས་་བད་་ན་པ་ར་ལས་ཡང་གསལ་་བམ།17 མ་ཐང་
་བ་དང་། མང་་་བ། ་ལས་ངས་གས་མ་གམ་་པད་ང་ན་་ས་་འོ་ན་བསམ་ིས་་བ་པ་མཛད་
ད་པ་ནང་ལས། མང་་ག་་དང་། ངས་ང་། ་ལས་མནའ་ས་ར་ག་་ཞབས་ས་བཅགས་་འོ་ན་མཛད་པ་
ར་ལས་་་ན།

16
17

ག་ཤོས་ ་མ་གསང་ གས། འ ག་གི་ ོས་རབས་ཡང་གསལ་མེ་ལོང་། ཤོག ༣༠༢། ཀེ་ཨེམ་ ི་པར་ ན་ཁང་། ༢༠༠༥།
ག་ཤོས་ ་མ་གསང་ གས། འ ག་གི་ ོས་རབས་ཡང་གསལ་མེ་ལོང་། ཤོག ༣༠༣། ཀེ་ཨེམ་ ི་པར་ ན་ཁང་ལས་༢༠༠༥ ལོར་དཔར་ ་བ ན་པ།

19

་ཡང་ག་མར་མང་་ར་བ་ང་ན་བཤད་པ་ན། མ་ཐང་་ས་ལ་ི་བད་པ་ལས།
བ་གས་མང་་ལ་ཁམས་བཟང་་། །ད་ང་ག་་དབས་ར་མས་པ་ལ། །
ོང་མས་ར་ང་གས་་་་འ། །་ ་ན་ཡང་བ་ནས་ཤར་ར་བབས། །
འ་་་ན་ནགས་་གས་མང་ང་། །བར་་འ་མང་ན་ང་་འས་འལ། །
མདའ་ན་འས་དང་་དང་ན་ལ་གས། །འ་་མང་ལ་ཇ་ང་བཟང་་། །
ང་དང་བད་དང་་མཚར་ལ་གས་པ། །ང་ང་ངས་མང་དར་དང་རས་བལ་གས། །
ང་དང་ས་ལས་འངས་པ་བཟའ་བ་ཡང་། །་མག་བ་ན་དཀར་དམར་ན་པ་དང་། །
་རམ་ང་དང་ཁ་ཟས་མ་པ་མང་། །མང་་ལ་ས་ང་ན་མན་པར་གས། །18
་ང་ན་མན་ང་ན་ི་གང་ར་་ལས།
ཐབས་ས་འམས་པ་་་་མཚར་། །་་ས་ལ་ན་ན་ཉམས་་དགའ། །
འ་ར་་ཁག་མང་བས་མང་ར་གས། །ང་པ་ཆགས་ལ་ག་་དབས་ར་གནས། །
ར་གངས་་བམ། ས་བ་དབས་ག་བམ་ད་་འ་ནང་ད་པ་་་་ཐབས་ས་འམས་དཔ་དང་། འ་་
དང་་ང་་གས་ཡང་མ་པ་མ་འཝ་་ཤ་འ་བ་ལ་ང་ག་ནམ་ལས།

མང་་ར་ངས་གས་འཝ་ན་

མས། ད་བ་གཞན་ནང་མང་འས་ར་ས་ད་་ཡང་མཇལ་་འག
་ལས་མང་་ང་གསར་ར་བ་ང་ན་ཡང་། ད་འག་ར་ང་་གདན་འན་བ་གམ་པ་འག་ན་ངག་དབང་ས་ལ་
ི་ས་ང་བ་ངས་འན་ངག་་དབང་ག་(༡༥༡༧-༡༥༥༤) ་་༡༥༤༣ ཙམ་ག་་འག་ནང་གནས་གཟིགས་དང་
འལ་འན་བས། མང་་གས་་ཡང་ན་་ད་་ང་གསར་ང་ཆགས་་ད་ས་། ་་ཕག་ ་བྷ་ག་དང་མཁའ་འོ་
མ་འམ་ི་ཞབས་ས་དཔ་གཟིགས་། བ་ཁང་ང་་ག་འ་དང་པ་བཅགས། ་ལས་་བ་་ས་ཡང་བ་ཁང་དང་
བགས་གནས་གག་ཁར་་མཚམས་ཁང་་ཤ་བབ་་གས་ཚན་གསརཔ་བམ་ག་་མ་པ་་འ་དཔ་ལས། མང་
་པ་་ས་ང་གསར་ར་འ་ལ་དར་ག ང་ར་་འ་མང་་པ་ཁ་ད་ནང་གས་ཚན་་བ་ནམ་ལས། བད་་

18

ན་མ ེན་ ོང་ཆེན་རབ་འ མས། མ་ཐང་ འི་ ས་ ལ་ ི་བཀོད་པ། ཤོག ༥། ཀེ་ཨེམ་ ་ི དཔེ་ ན་ཁང་གིས་༢༠༡༢ ལོར་དཔར་ ་བ ན་པ།

20

་མ་འ་ང་ (Krong) ར་ན་ང་། ་ར་ཉམས་་ང་ (Trong) ར་དར་བ་འ་ག ག་་་བ་འ་
ས་ད་ནང་ོང་ར་ད་་ང་ག་ག་འ་མང་་པ་ཁ་ནང་ཀ་་ར་རཝ་ན་མས། མང་་་བ་ར་་འ། ་མ་
ང་་ས་ང་ཁག བ་ས་ང་ཁག ག་ང་ང་ཁག ང་མཐིལ་ང་ཁག་ར་ང་ཁག་་བ་་བ་ན་མས། ལ་་
ག་ས་ལ་ང་། གང་ང་ས་ང་། ག་། ཚང་ཁ་་བ་་མང་་་བ་ར་བ་ལ་ད་པ་ར་ལས་བད་་
འག19 ་ལས་བན་ང་གསར་ང་པ་ར་བ་ད་མང་་་བ་ང་པ་་་་དཔ་ན། ད་ས་ནངས་པ་འབད་བ་ན།
མང་་་བ་ར་བ་ཐ་ད་ངས་གས་ད་པར་ང་གསར་ང་ཁག་ར་བ་ནམ་དང་།

་ལས་ང་ཁག་ར་ཡང་ན་

པར་ང་་ས་ད་ག བ་ས་ད་ག ག་ང་ད་ག ང་མཐིལ་ད་ག ར་ག་ད་ག་ར་ད་ག་་དཔ་
ན།
མང་་ག་་་ན་ད་པ་ར།
ག་ང་ད་ག་ནང་།

གས་ག་་ར་་འ་་ས་གནས་ང་ཅན་ར་ས་་པ ་ང་པ་རང་་བགས་གནས་་ན་

། མ་ག་ག་བཅགས་དཔ་ན་་ར་ལས་བཤད་་འག ལ་ལས་ང་གསར་དན་བ་གས་པ་ནས་ང་པ་
ས་རབ་ན་བ་ས་ང་གསར་དན་བ་དང་པ་དང་་ད་གམ་པ་འགན་འ་བས་་ས་ལ་་འར་བན་པ་
དངས་གས་་ན་ལས་༡༦༨༠ ར་་བད་བཏང་་་ཁང་ང་བམ་ག་བངས་་མཚན་ཡང་གསང་གས་ས་ང་
ར་བཏགས་དཔ་ལས་བན། ད་་ག་་་ཁང་ཆགས་ད་ས་མཐའམ་བདའ་་ང་མག་ར་བ་་དཔ་དང་། ང་
བམ་མ་་ཁང་འ་ལ་ལས་ཉམས་ཆག་ར་་ར་བམ་དཔ་ལས། ད་་ག་་་ཁང་འ་མ་ང་ག་་ད་ང་།
འ་་མཐའམ་བདའ་་་མ་་ཁང་མ་་ཆགས་ད་་གཔ་་མང་་འག
་ང་ས་གནས་མ་ང་ར་ས་། པ ་ང་པ་བགས་གནས་བཅགས་དཔ་ན་་ར་ལས་བ་་འག མ་ང་་
མ་དཔ་ག་ཁར་གསང་་ང་ར་ས་།

པ ་ང་པ་མག་བས་་་བས་འབད་ནམ་ད།

བས་་ས་ག་ཐལ་

གས་་་ག་བན་་འ། པད་ང་དང་བས་་རང་ས་མ་གགས་གཞན་ག་ས་ཡང་མ་སཔ་ལས། ང་ཡང་གསང་་
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ཤར་ ོང་གནམ་ ི་འཁོར་ལོ། ོང་གསར་ ོང་གི་ཆགས་རབས་བ གས་པའི་དོན་ བ། ཤོག ༡༢། འ ག་ ལ་ཡོངས་འ ེམ་ ོན་ཁང་ལས་༢༠༠༩ ལོར་དཔར་ཐེགས་གཉིས་པ་ ེ་དཔར་ ་བ ན།

21

ང་ར་བཏགས་དཔ་དང་། ་ལས་མ་་ག་་སར་ན་་བགས་གནས་བཅགས་ནམ་ལས། དན་ག་དག་པ་ག་ས་
གནས་་ཁར་བགས་དཔ་ན་མས་ར་བཤད་་འག
་མཚན་འ་ལས་བན་་ས་གནས་་ཁ་་པད་ང་ས་་གར་གཤགས་པ་་བ་དང་།
གསང་ཆབ་གནང་ས།

་ལས་ར་ད་བཅས་པ་ས་གནས་་ད་་ཡང་མཇལ་སར་འག

ན་བཟའ་བམ་ས་་བ།
པ ་ང་པ་མག་ས་གདན་ས་

གཞན་བམ་། ས་གནས་་ཁ་་་ཁང་མ་བངས་པར། བགས་གནས་ང་་ག་བཅགས་གནང་་འབད་ང་། འ་པད་
ང་་བགས་གནས་ན་ར་བ་མང་བད་། ས་གནས་་ཁར་་བ་་མ་ག་དང་འ་་ནང་ན་་་བན་ལ་
མ་་འ་ག་ལས་ད་ང་། གས་་་ས་འ་མད་་བདག་འན་གས་མ་འབད་འཐབ་ག ལ་ལས་འག་
ལ་དང་པ་ང་ས་་ན་དབང་ག་་བས་།

ང་གསར་ས་་མོན་གར་་ན་་་ར་མཚན་གཞན་ངས་

གས་། མོན་གར་བས་ང་ཁངཔ་ར་་་འ་ས། ་མ་པད་ང་་བགས་གནས་བཅགས་ས་ས་གནས་འ་་
མ་་ག་ག་། ད་་མཇལ་་ད་པ་མ་ང་་ཁང་འ་བངས་བངསཔ་ན་མས། ་ས་་་བངས་ད་་
གནད་ན་ཡང་། ་ར་བང་་དམག་་ལཝ་ལངས་པ་བས་ག་འབདཝ་ལས། དམག་ནང་་་ཤ་ག་བསད་པ་
ག་པ་་བཤགས་ང་་ན་ལས། ཞབས་ག་འབད་་ར་བགས་ས་བ་ས་ང་ཁ་། ང་་་ཁང་དང་ག་་་མ་
ང་་ཁང་འ་བངས་བངསཔ་ན་པས་ར་ན་ས་་ས་བ་་འག

་མཚན་འ་ལས་བན་་ར་བཏང་གས་

ཁ་་་ས་མ་ང་་ཁང་ར་་ང་། ས་གནས་་ཁར་ཆགས་པ་ག་གང་མ་མ་བ་་བ་དན་དང་བ་ག་
་ས་ངས་གས་་པད་ང་་ཁང་ར་ཝ་ན་པས།
མང་་ངས་ང་་ན་ད་པ་ར།
ང་མཐིལ་ད་ག་ནང་། ས་གནས་ངས་ང་ར་ས་་ག་འན་པ ་ང་པ་མག་ན་་བགས་ད་་ར་ལས་བ་
་འག འ་་ར་ལས་མ་་ག་་བ་ན། ་ཡང་ས་གནས་་ང་་ངས་ང་ར་་འ། གར་ན་པ ་ང་པ་མག་
མནའ་ས་ར་ག་ལས་ཡར་མ་ཐང་ཁ་ག་་ནམ་ད།

མང་་་ཕ་ཁ་ལས་ས་གནས་འ་ཁམས་་ར་ངས་དབས་

22

ང་ར་འལ་་དཔ་གཟིགས་།

གས་ཚན་ི་ང་ཡང་ངས་ང་ར་བཏགས་གནངམ་ན་པ་ར་ལས་ན་ས་་

ས་བ་་འག
་ལས་ག་འན་པ ་ང་པ་མག་ས་གནས་་ཁར་ན་་བགས་ག འ་་བ་ད་ག་ག་་འག་ར་བ་ན། དང་ང་
གས་་ནང་་ད་་ཡང་་མ་གཟིམས་ང་དང་། ་མ་གལ་ཐབ། ་ལས་་མ་་ར། དམངས་ཐབ། ག་ཕ། ་
ངས་ར་མ་པ་བན་་གསལ་་་འབད་འ་་འག
་མ་གཟིམས་ང་ར་་འ།

ག་འན་པ ་ང་པ་བགས་ས་གཟིམས་ང་ནམ་ལས།

མ་་ནམ་རང་འབད་ང་

དཀར་་ང་སངས་ས་ག་དང་། ་མ་གལ་ཐབ་ར་་འ་པ ་ང་པ་གལཝ་བ་ས་མ་ནམ་ལས། མ་་
ནམ་འབད་ང་གནག་་རང་ད་་བམ་ག་མང་་ད་ར་བ་ལ་དཔ་མ་ཚད།

ལ་ལས་མ་་ནང་་བ་་

བས་་་ཝ་ཡང་མ་ག་་་ར་་ད་ར་གས་་ན་ས་་ས་བ་ལ་ད་པ་ངག་ན་འག

ད་་མ་

འ་ནང་ད་་ཨམ་་འ་ཝ་ད། བས་་་ཝ་མ་ག་་བ་པ་ར་ལས་ན་ས་་ས་བ་་འག ་འབདཝ་
ད། གལ་ཐབ་འ་་ད་ས་ནངས་པ་ན་དཀར་བཏང་པ་བས་། གནག་་ན་པར་དཀར་་རང་དཔ་ལས། ་མ་
མ་གནག་ར་་འ་ན་དཀར་བཏང་་ད་པ་བས་་ནམ་འས་ར་དད་་དང་བཅས་པ་ག་ལས་བ་མས།
་ལས་་ར་ར་ས་་བས་་བཏགས་ས་ལ་་་ང་ཅནམ་འ་ད་་ཡང་ག་ས་མང་སར་འག ག་ཕ་ར་་འ་
གས་་ཁ་ནང་་བ་ནམ་ལས། ག་ར་་འ་ག་ག་་ན་དང་། ཕ་ར་་འ་གད་པ་་བ་ནམ་ལས། གད་
པ་་ཆགས་ད་པ་ག་ག་འ་ནང་་ག་འན་པ ་ང་པ་མག་མ་བ་གནང་ད་པ་ར་ལས་བ་་འག

་

ངས་ར་་འ་ག་ག་་གང་ཁ་ལས་མ་་ག་་ང་ཐག་་དཔ་ལས། ས་་འ་པད་ང་་་འ་ས་དང་ཁལ་
ལ་བཏགས་ས་ན་ར་གས་་ན་ས་་ས་བ་་འག
པ ་ང་པ་མག་ས་གནས་་ནང་ནམ་ས་བན་ནམ་ལས། གས་་འ་ནང་ཆགས་ད་པ་བ་ས་དགའ་ན་་ཁང་
འ་ཡང་ག་འན་པ ་ང་པ་མག་་་ཁང་ག་ནམ་་བ་་དཔ་དང་།

་མ་འབད་བ་ན་་ཁང་འ་ག་བགས་

གག་ལས་ད་ང་། ལ་ལས་་་༡༩༥༠ ར་ག་་ང་ག་བཀལ་དཔ་དང་། ་ཁང་འ་་གང་ན་ན་ཅན་
འམ་ས་མ་འ་པ ་ང་པ་་ར་ག་ས་འལ་ད་ནམ་་བ་་འག

23

མང་་མནའ་ས་དང་ར་ག་་ན་ད་པ་ར།
ར་ག་་མ་གདན་ས། །ས་་འར་་བར་ས། །
མནའ་ས་་ན་ས་ལ། །སངས་ས་བན་པ་དར་ས། །
ར་གས་ཁ་ཕམ་ན་ས་་ས་་་བ་ལ་ད་་བམ།
་ཡང་་མ་འབད་བ་ན།

མནའ་ས་ར་ག་འ་ང་མཐིལ་ད་ག་ནང་་ན་ང་།

ལ་ལས་ར་ག་ད་ག་ར་

གས་་་བ་་དཔ་ལས་བན། མནའ་ས་དང་ར་ག་འ་ར་ག་ད་ག་ནང་ད་དཔ་ན་མས། ་ཡང་་མ་
ས་རབས་༨ པ་ནང་། ་ན་་་ན་་་ད་་མ་ན་པ་་མ་ན་མ་ཐང་་ལ་་་ཛ་དང་་ལ་་་་
གས་་འཆམ་ཁ་བ་་ན་ལས། ་ན་་་འར་བཅས་དང་། ན་མ་ཐང་་ལ་དང་་ལ་གས་འར་དང་
བཅས་པ་ཡང་ན་དང་་ས་མཚམས་་་གས་ཁར་ན་་ཐང་ན་ག་ནང་། འ་ད་་བ་་ང་ག་བགས་་ས་ད་
ས་ལས་ཕན་ན་དམག་་བ་ར་བ་མནའ་ར་བག་ག ་ལས་ར་ས་གནས་་ང་ཡང་མནའ་ཐང་ར་བ་ལ་ང་
ད་ང་།20

ལ་ལས་་ར་ཉམས་་མནའ་ས་ར་དར་བ་འ་ག

མནའ་ས་་མནའ་་འ་ད་་ཡང་་ཁང་ནང་

མཇལ་སར་འག མནའ་ས་ར་་འ་ས་གནས་་ཁ་ཁ་ད་ནང་་ནམ་ད། མནའ་ར་་འ་དམ་བཅ་ག་དང་། ས་
ར་་འ་ན་པ་ན་ན་པས། ་ང་འ་བགས་ཚར་ནམ་ལས་གར་ཁ་ཡང་་ཤ་ག་ས་གནང་བ་ས་གནས་ད་་
འཕགས་པ་ག་ནམ་ལས། ་ན་ས་ལ་ར་དར་བ་འ་ག
་བམ་་་མ་པ ་ང་པ་མག་ར་ག་་ན་་གདན་ས་ན་བ་ས་དར་ི་གག་ལག་ཁང་འ་བཅགས་ནམ་ལས།
ར་ག་འ་་མ་གདན་ས་དང་ས་་འར་་བར་ས་ག་་རཝ་ན་པས། ་མཚན་འ་ལས་བན་་ག་འན་པ ་
ང་པ་མག་ར་ག་་ན་པ་ར་ལས་མ་་ག་་བ་ན།
ས་གནས་་ང་ར་ག་ར་་འ་རང་ག་འན་པ ་ང་པ་མག་དང་འལ་་དར་བ་འ་ག། འ་ཡང་གར་ན་་་
ང་པ་ལ་་མག་ན་མན་་མག་མནའ་ས་གག་ལག་ཁང་ནང་ན་་བན་པ་ཞབས་ག་མཛད་་བགས་པ་
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ཞིབ་འཚལ་པ་ ན་བཟང་ ིན་ལས། ལ་པོ་སི ་ ཱ་ཛའི་ མ་ཐར་དང་ ང་བ ན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། ཤོག ༢༣། ཀེ་ཨེམ་ ི་དཔེ་ ན་ཁང་ལས་༢༠༡༠ ལོར་དཔར་ ་བ ན་པ།
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བས་ག་། མནའ་ས་གས་ཐར་པ་ང་ར་ས་དང་བ་ས་ང་གས་་འམ་ནད་ན་་་རབས་ཆད་་་ད་པ་
བས། ་ར་་བ་་མ་པ ་ང་པ་གདན་འན་་། མ་ོ་མཛད་གནང་ག མས་ནད་་་བ་བས་་ས་གནས་
བ་ས་ང་་མགར་ཚང་བཅགས་་བགས་ད་པ་མགར་ཚང་་ས་ང་་མགར་ང་ར་བ་མས། འ་ཁར་་་ལ་
་གས་པ་ལ་ལ་འར་་ན་ད་་དང་། དཔ་བ་ས་་ག ་ལས་པད་ང་་བ་ན་བགས་ས་་བ་་ད་
་བར་ན་ཡང་མཇལ་་འག ་ལས་ར་ག་་་མ་་་་ཏ་ལ་ར་སར་གཟིགས་ར་་ན་པ་བས། ད་་ར་
ག་གས་ཆགས་ས་་གདན་ས་བཅག་་ས་གནས་གས་མ་ག་་གཟིགས་།

་འལཝ་ད་་ང་ག་ཡང་དཔ་

གཟིགས་ནམ་ལས། ས་གནས་་ཁ་་གདན་ས་བཏབ་་ང་བན་གཟིགས་་མར་ག་ནམ་ད། ཆརཔ་དང་རཝ་་
གད་ན་བ་་འ་ས། པ ་ང་པ་མག་ག་་འཝ་ཆ་ད་ང་་ག་་་་ས་འལ་བ་བ་བས། ་ག་ང་
་ག་་ག་་བགས་དཔ་མཇལ་་ག་་་ག་ར་ཡ་མཚན་་། མ་་ག་འཚལ་་འ་ལས་ས་གནས་འ་་ང་
ཡང་ར་ག་ར་དར་བ་འ་ད་པ་ར་ལས་མ་ཐང་གས་མཁར་མ་་་ས་་་གངས་མས་ར་གས་་ན་
ས་་ས་བ་་འག
གས་ཁ་ན་ས་་་ཁ་གཏམ་ར་་འབད་བ་ན། ང་་འ་ལས་མ་་ག་་་་བ་་འག འ་ཡང་པ ་ང་
པ་མག་མགར་ཚང་བཅགས་བགས་་ར་ག་ལ་ཆགས་ས་་གདན་ས་བཅགས་་ང་བན་གཟིགས་། ས་གནས་
་ནང་་་བ་ག་འལ་བར་འནམ་ད། ་ང་ག་་་གས་ཁར་མནའ་ས་་ཤ་གསཔ་ག་ས་ང་བཀལ་བ་ནང་
་མས་ཅན་ད་་དཔ་གཟིགས་།
བཏགས་འལ་ངམ་ད།

མས་ཅན་་ཐར་བཏང་གནང་་འ་་ཤ་གསཔ་ས་ག་ངན་་ཤ་བ་་ཧད་

པ ་ང་པ་མག་ས་ང་འབ་དང་རཝ་ཕབ་།

པད་ང་་རང་་འལ་ི་ག་ལས་ར་

ངམ་ག་་ལ་་་ང་་ག་་ག་་འལ་བགས། ཤ་གསཔ་འ་ནང་ག་བགཔ་ད། ཤ་གས་པ་འ་ས་་
འ་མ་ན་ང་ང་ན་པར་སངས་ས་་ལ་པ་ག་ནམ་ང་་མས་ར་་འད་བད་། བཤགས་པ་ལ་བ་ག་
ལས་་་བ་ག་ཡང་འལ་ནམ་ལས། ར་ག་་གདན་ས་ག་བཏབ་་ལས་བན་། ས་གནས་འ་་ང་ཡང་ར་
ག་ར་དར་བ་འ་ག་ར་ན་མས། ་འབདཝ་ད་ ར་ག་ར་་ན་ག་་ན་ན་ར་བ་ན།
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ངས་གས་་ར་ག་ར་འ་ང་། ན་་མ་་ར་ག་ན་པར་ར་ག་ར་ན་་འ་ཡང་། ཆརཔ་དང་རཝ་བ་
པ་བས་་པ ་ང་པ་མག་་་ག་ནང་འལ་བགས་་ལས་་ངས་། ཁ་ད་ནང་་ར་ར་་འ་་་ང་དང་།
ག་ར་་འ་་ག་ག་་ན་ན་མས། ས་ད་ནང་་ཡང་ར་དང་ར་མ་ར་་འ་་ང་་མ་ངས་ག་ན།
་འབདཝ་ད་ ར་ལས་་ར་ཉམས་་ར་ར་བ་མ་ཚད་འ་་ཡང་་་དར་་འག ་བམ་་ག་ར་འ་ང་ཁ་ད་
ནང་། ག་ར་བ་བད་་ན་མས། དེ་འབད་བ་ན། ཁ་ད་ནང་། ང་མ་་ང་ར་བ་བད་་ནམ་དང་། ཇ་འང་
་་ཇ་འང་དང་། ་་་་ར་བ་བད་་དང་། ག་ས་མང་་་ག་ས་མང་ར་བ་བད་་ན་་་། བ་
དད་འབད་བ་བ་ན། ་ཉམས་པ་ན་ན་པར་ཁ་ད་་ངག་གས་་རང་ཞབས་་་ན་ ་བད་་དང་། ན་་་
ཞབས་་བད་་ནམ་ན་མས་ར་་་ན།
ར་ཁ་་ར་ག་་གས་ཚན་ཆགས་ལ་མ་་ག་་བ་ན།
ར་ག་ང་ག་ཁ་། །ག་བ་འ་བ་ཚ་ང་། །
མནའ་ས་པ ་ཐང་ །ས་ག་ར་བ་ཚ་ང་། །
ར་གས་ཁ་ཕམ་ན་ས་་ས་་་བ་ལ་ད་་ཁ་ན་དང་འལ་་བཤད་པ་ན།
ག་འན་པ ་ང་པ་མག་ས་གདན་ས་ག་བཏབ་ནམ་ལས། གག་ལས་ར་ག་་ས་གནས་འ་མནའ་ས་ལས་ས་
ཁ་མ་ས་ག་ནང་ཆགས་་དཔ་ལས།

ཡར་ལས་བཝ་ད་མནའ་ས་་གས་་་མ་ར་མང་གས་པ་མང་་

ཝ་དཔ་དང་། གས་ལས་་མ་མནའ་ས་་གས་ནང་འམ་ནད་ན་་འ་ས་་་་མས་ཁར་ཚ་ང་བས་ག་
དཔ་ལས་བན།

མནའ་ས་་་ར་ཆ་བ་འོས་ས་འབད་དན་པ་ཆགས་ད་ས་་གས་ཁ་་གནས་་་རང་

འ་། ར་ག་་གས་ཚན་འ་ཆགས་དཔ་ན་ར་བཤད་་འག
འ་བས་གནས་་འཝ་ད་་མ་ག་བ་འ་་ལ་ལས་ང་་་་ས་གནས་གས་མ་ག་་འབ་ང་མ་བ་ཚ་
ང་ད་པ་ཁ་། ་མ་ལས་ག་བ་འ་བ་ན། མནའ་ས་པ ་ཐང་་ས་ག་དགའ་ག་་འ་ལ་་ད་་་་ར་
ང་མ་བ་ཚ་ང་འ་ས་ག་་འབད་་ན་ན་་ས་པ་གནས་ངས་འ་་ག་་ག་ལས་བཤད་པ་བ་ན་པས། ད་
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་འབད་བ་ན། ར་ག་་མ་ང་པ་༧༥ དཔ་དང་། མནའ་ས་གས་ཚན་ནང་་མ་ང་པ་༥༨ དཔ་ལས། མནའ་
ས་་ས་ག་ར་བ་ཚ་ང་འ་ལས་ར་ག་་ག་བ་འ་བ་ཚ་ང་གས་་་ག་འབག་ད་པ་གནད་ན་ན་
པས།
བཤད་ལ་གག་ལས་འབད་བ་ན། ར་ག་གས་ཚན་ི་མ་་་ཁང་བར་་་གས་ཁར་ཆགས་ད་་འ། ་མ་
ག་འན་པ ་ང་པ་བ་མ་ས་གནས་གས་་་ལས་ང་་མ་ན་དང་ཨ་་་་་ཤག་ན་ར་བ་མས། ལ་
ལས་མ་ན་དང་ཨ་་ནང་ག་གན་བ་་འལ་འ་་་གས་ག་ནམ་ལས།

ད་་ད་པ་་ད་་་ད་

གག་ལས་མད་མདཔ་ན་པར་འག་ས་གས་་་ལས་ང་་་་ད་མ་འཝ་་ཤ་དཔ་མ་ཚད།

མནའ་ས་

ལས་ང་་་ད་ཡང་ད་ར་ན་ས་་ས་བ་མས།
ར་ག་ན་བ་ས་དར་ི་གག་ལག་ཁང་འ་་་ག་་བ་ད་་གནད་ན་འ་ག་་ལས་བན་་ན་ན་ར་བ་
ན།

དང་པར་་སངས་ས་གས་པ་་ན་་་ན་་་ས་གར་ན་པ་་ང་ས་ཟིན་པ་ས་་དམ་པ་ག་འན་

པ ་ང་པ་མག་ས་ག་བཏབ་པ་གག་ལག་ཁང་ག་ན་པ་ཁ་། གག་ལག་ཁང་འ་་ནང་ན་ཡང་མགར་ཚང་ནང་
བགས་པ་བས། ག་བ་གནང་བ་པད་ང་་ར་་འ་ཟངས་ལས་བ་་གག་དང་། ་་ལས་བབས་པ་ང་
ང་ཆ་གག་དང་ལ་། ་ལས་་ར་ག་ས་བད་ང་པ་གར་ས་མ། བད་ང་པ་གས་ང་་་གར་ལས་
བ་པ་ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་གར་། པད་ང་་ང་འར་ག། པད་ང་་་གམ། པད་ང་་་ན་པད་་
དང་ན་འལ་ད་། པད་ང་་་བངས། ཨ་་མད་ན་བཟང་ ་ད་་་ད་་བར་ན་ཡང་མ་ཉམས་པར་ད་ར་
གས་་ན་ས་་ས་བ་མ་ཚད་མཇལ་སར་ཡང་འག
ར་ག་་ག་འན་པ ་ང་པ་དང་འལ་བ་གནས་ད་་འཕགས་པ་མཇལ་ད་པ་ན། ན་་ང་ས། པད་ང་་་
ལམ་བན་་འབད་ག་་ན་་གམ། ཨམ་ར་ར། ར་ག་་། མ་་ང་། ར་མ་ས་(པད་ང་་་ང་་
བཞག་ས་) པད་ང་་་ང་་་ངལ་ག་བཞག་ས་་་་མཇལ་་འག
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ས་བཅད་གམ་པ། མཐའ་མར་ད་བ་ག་འན་པ ་ང་པ་དམར་གང་ར་བཤད་པ།
༡༽དམར་གང་གཏམ་ང་་ཁང་ནང་བགས་་གལ་བ་ར།
ག་འན་པ ་ང་པ་འ་བན་པ་དང་འོ་བ་ན་དཔག་་ད་པ་ག་མཛད་་་་བར་གགས་པ་ལ་།

ང་བན་

ན་གསལ་་ང་ལས།
་མ་ས་བད་དར་འད་ན། །ར་་་འམ་བག་ལ་ག །
ར་་གང་འ་ག་་འབད་དཔ་ན་ན་་མ་ལས་ང་བན་གནང་བཞག་ད་་དང་འལ་་མད་མ་ལ་བར་བཞག་ག
་གང་འ་མཇལ་བ་བས། ་ཆ་ཤས་་་་མཇལ་བ་ན་ང་་མ་འཝ་བམ་ག་། ་ལ་ར་མཇལ་བ་ན་
ང་་་གང་ཙམ་ག་བཟང་ ་་ས་ས་།

ཡ་མཚན་་ག་་ད་་་གང་་ན་་་གར་དལ་ལས་བ་པ་

མད་ན་ི་མ་པ་ནང་བགས་་གལ་། གཏམ་ང་གག་ལག་ཁང་་ང་ཁང་་གདན་འན་ས་། ་་༡༥༢༡
གས་ལ་་༡༡ ས་༣ ། ལ་་མག་ན་མན་་དང་གས་ས་གས་པ་ལ་་མ་གས་ས་གས་བ་
ར་་་མ ་དལ་འར་ཞལ་་ན་ན། ་གང་ན་་་དང་གག་ལག་ཁང་ན་དང་བན་པར་བཅས་པ་། རབ་གནས་
་་ག་འར་བ་བས་ས་་་་ག་ནས་ག་པ་དང་། ནམ་མཁའ་འཇའ་ན་ིས་གང་བ་ལ་གས་པ་་མཚར་བ་
གས་་ག་ར་ས་མང་སར་ང་ད་པ་་གང་ན་་་འ།

འོ་བ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་གས་གས་བསགས་པ་

ག་མད་་ན་་བགས་་གལ་ག
༢༽ དམར་གང་་གང་་གདན་འན་་བ་ར།
ལ་ལས་མ་ཐང་ས་འར་་པ་ས་འག་གང་་་ལ་འབད་བ་།

ས་་དན་བ་་འར་བན་པ་ས་

གང་ལས་དམག་བ་ཝ་ར་། གང་ལས་དམག་དན་གར་པ་འག་མ་ལ་དང་། ་མ་མ་ས་་་ས་གས་
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པ་ཤར་ཝང་་དམག་་མང་པ་་དམག་བ་་མ་ཐང་་བཏང་།

ས་འར་ར་བ་ང་་ང་བམ་་མ་ཐང་་

བ་མངའ་ག་་བགས། གས་ས་གས་ལ་ི་གང་རབས་གཏམ་ང་ས་་་ས་ཡང་ས་འར་་པ་གས་
བང་་གང་་་ལ་འབད་ད་པ་ན་ིས་གཏམ་ང་ནང་བགས་ད་་པ ་ང་པ་་གང་ན་་འ་་ངས་འ་
་་ར་བམ་ག་་དངས་་གང་་གདན་འན་་། གདན་ས་ན་་ངས་ཐང་བ་ན་་བས་མན་ང་མ་་
གང་ན་་དང་ག་ཁར་བགས་་གལ་ག་ར་་འག་ས་འང་21ནང་ལས་་་གངས་་འག
འ་བམ་་བ་དན་པ ་་དབང་མག་ས་ཡང་།

ལ་པ་གར་ན་ག་འན་པ ་ང་པ་་དམར་གང་གདན་ས་

མ་ཐང་ས་འར་གཏམ་ང་ན་བ་ས་ང་་བགས་ད་་འ།

ས་ལ་ཞབས་ང་མག་ས་ར་་ན་་་

དབང་་ལ་ ་་་ན་པར་དངས་། ས་འར་རབ་བན་་་་་འར་བན་པ་་བཀའ་གནང་། ཤར་གས་
བས་བད་དཔལ་ན་འག་པ་ཆབ་ག་་དབང་བར་་དང་ག་ཁར་་འར་བན་པ་ཐབས་འལ་ིས་་་
༡༦༤༦ ཞབས་ང་ན་་་དང་་༥༣ བས་པ་་། དམར་གང་གཏམ་ང་ན་བ་ས་ང་ལས་གང་བས་་
ག་ལས་གདན་འན་་། གདན་ས་ངས་ཐང་བ་ན་་ང་་བགས་་གལཝ་ལས། ད་ས་ནངས་པ་མ་ན་མ་
གས་ར་་་འ། པ ་ང་པ་་དམར་གང་དང་། ་་༡༦༥༡ ལས་ཞབས་ང་ན་་་་་དམར་གང་གས་ན་
ངས་ལ་ཁབ་་་ར་མག་་ར་པ་ག་་བཝ་ན་པས།22 ར་བད་་དཔ་ལས། བ་འལ་འབད་བཝ་ད།
འ་་བཤད་ལ་གས་འག འ་ཡང་བཤད་ལ་གག་་ང་་བད་་བམ་དང་། བཤད་ལ་གས་པ་འ་ག་ལས་
མར་མ་པ་བན་་་་་ན།
་ཡང་ག་འན་པ ་ང་པ་དམར་གང་བགས་་གལ་་་གག་བ་མ་་ཡས་མས་ཙམ་ང་བ་ལ་ལས། ་་
༡༦༥༠ ཡར་མར་ར་ག་་ང་གསར་ས་འར་་འར་རབ་བན་་ང་་དན་བ་དང་པ་ས་་་འར་བན་པ་
བས།

པ ་ང་པ་་གང་་ངས་ཐང་བ་བ་ན་ ་་ང་ནང་་གདན་འན་་་ཞལ་མན་ིས་གང་་་ག་

མང་རབས་ག་གཏམ་ང་་ད་ག
21
22

་བང་གཏམ་ང་ས་་དན་མག་བན་འན་ིས་་མ་ལས་གནད་ན་འ་

ེ་དགེ་འ ན་རིན་ཆེན། ོ་འ ག་ཆོས་འ ང་། ཤོག ༡༧༥-༡༧༦། ༢༠༠༥ ལོར་ཀེ་ཨེམ་ ི་གིས་དཔར་ ་བ ན།
པ ྨ་ཚ་དབང་། པད་ ངི ་ལོ་ ས་ ང་གཏམ། ཤོག ༡༧༣-༡༧༤།
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བམ་འང་་ནམ་མན་ན་ན།

པད་ང་་གང་་མ་་ས་གས་པ་ལ་མཚན་ི་གང་ཁང་མད་ན་ནང་་

བགས། འ་་ས་གས་པ་ལ་མཚན་ི་་གང་་པད་ང་་གང་ཁང་མད་ན་ནང་བགས་་་གང་གས་ཕན་
ན་ར་་བཞག་ག
ན་ང་་ས་ཡང་མ་བབ་པར་གང་་་ག་ས་པད་ང་་གང་ཁང་་བ་་འ་པད་ང་་དམར་གང་ནམ་
འབད་མནའ་འ་བག་ག མནའ་འ་བགཔ་ད་ ས་་འ་་བས་ད་པ་ག་་ག་ལ་ཡང་མཁས་ག་དཔ་ལས་
གཞན་ིས་མ་ར་བར་་ར་་ང་འར་ག་ནང་་པད་ང་་འ་མ་ང་ཙམ་ག་ད་་་བན་ནམ་ལས། ་་་ང་
གན་པ་བར་ན་བགས།

ལག་གཡས་པ་མབ་་གན་པ་་ང་ནང་ད་་་འ་་གཏད་་་གང་འ་པད་ང་

་་གང་ན་པ་ན། ང་རང་ཁ་ལས་ག་བགས་་་བར་ག་ར་མནའ་འཝ་ད། ་ག་་ཡང་མ་འབདཝ་ལས་གང་་
ད་ས་་ག་ན་་་ལ་པར་ང་ས་ཟིན་པ་ས་གས་པ་ལ་ ་་གང་་གང་་གདན་འན་་་ངས་ང་
བ་བ་ན་ ་་ང་ནང་་འབད་ཞབས་ང་་་གང་མ་ན་དང་ག་ཁར་བགས་་གལཝ་ན་མ་ར་ལས། འག་
ས་ད་་རབས་23དང་པད་ང་ཡབ་ས་གམ་ི་མཛད་མ་པ ་ར་ག་24ནང་གསལཝ་མ་ཚད། ད་་གང་ང་ས་ང་
ང་ནང་བགས་་མ་པ ་ས་རབ་ས་ཡང་་་གངསམ་ན་མས།
༣༽ ག་འན་པ ་ང་པ་དམར་གང་་ངས་ག་མ་་གདན་འན་་བ་ར།
ས་གས་པ་ལ་ ་དམར་གང་་གང་་གདན་འན་་ཚར་བ་ལ་།
ཁང་དང་ར་ས་ལ་གས་པ་གལ་རས་་གནང་ག

གང་ལས་གཏམ་ང་ས་ང་་གས་

ན་ང་ས་་འར་དང་བཅས་པ་འགས་ང་འ་ས་བད་མ་

གས་པར་པད་ང་་གང་་་གཞན་ག་ས་ཡང་མ་ས་པར་གསང་བ་ག་ལས་འབད་ངས་ག་མ་་གདན་འན་་
ག ག་མ་འ་གཞལམ་ང་ང་ལས་་་་ཊར་༦༠ གཔ་ག་་ས་ཁར་ཆགས་དཔ་དང་། ག་མ་ར་བ་ང་ན་
བཤད་པ་ན། ་མ་ང་པ་འ་་ང་་མཁར་ས་ང་ར་བ་ང་། ས་རབས་བ་བན་པ་ནང་ག་འན་པ ་ང་པ་་
23
24

པ།

ཞིང་གཤེགས་ ག་ཤོས་ ན་ཚགས་དབང་འ ས། འ ག་ཆོས་ ིད། ཤོག ༡༧༥། ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛད་ནས་༢༠༠༧ ལོར་དཔར་ ་བ ན་པ།
་མ་ཚ་བ ན་ ོ་ །ེ པད་ ངི ་ཡབ་ ས་ག མ་ ི་མཛད་ མ་པ ྨ་ར་གའི་ ེང་བ། ཤོག ༡༡༢-༡༡༤། ད ་མེད་ ེ་ཨ་ཎི་མཆོད་ ནེ ་བཟང་མོ་ ེས་ ན་ཚགས་པ་གིས་༢༠༡༡ ལོར་དཔར་ ་བ ན་
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གང་མ་ཐང་ལས་བ་མ་གས་ས་་འབག་ང་་ས་གནས་་ཁ་ང་ག་་་དཔ་ད། གཅན་གཟན་ག་ཨམ་ག་
དང་དཔ་ལས་ང་པ་འ་་ང་་ག་མ་ར་བཏགས་གནང་དཔ་དང་། ས་གནས་འ་ཁ་ལས་ང་ཐང་་་ད་གག་དང་
ད་ཙམ་འར་བ་ང་ག་ཁ་་ངལ་ག་བཞག་དཔ་་པད་ང་་ར་་གང་ས་གང་ནམ་ལས། ངལ་ག་བཞག་
པ་་་བགས་་ག་མཇལ་་ད་པ་ས་གནས་་ང་ཡང་བགས་་ཐམ་ར་འ་་དཔ་དང་། འ་་་གས་ཁར་
པད་ང་་བ་མ་་ས་ས་མཚམས་་ཁ་གན་་མ་་གདངས་ངམ་ི་མད་ན་ག་ཡང་བངས་ད་་ར་ལས་ན་
ས་་ས་བ་་དཔ་མས། ས་གནས་་ཁ་ལས་་གང་་་ས་ན་ར་མ་༢༠ དང་མ་་ཙམ་ི་ས་གནས་་དཔ་
ད། ས་གནས་་ཁར་བགས་་གལ་ད་པ་གང་ན་་ར་་བགས་་གལ་། ས་གས་་ང་ཡང་ཐར་པ་ས་
ང་ར་བཏགས་གནང་ག

་་བཏགས་ད་་ཡང་ག་འན་པ ་ང་པ་་གང་འ་ད་གས་ལས་མ་པར་ཐར་་

འ་ས་ན་མས་ར་བད་ག25
་ལས་ངས་ག་མ་་་ངས་༡༨༠
ང
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ཙམ་བཞག་པ་ར་ལས་པད་ང་ཡབ་ས་གམ་ི་མཛད་མ་ནང་་མཇལ་

གནས་ག་ན་ཕན་ལམ་ན་ནང་འབད་བ་ན།

་་༡༦༠

ཙམ་གསང་ཐབས་ས་བཞག་ད་པ་ར་ལས་

གསལཝ་མས། ་ལས་ས་རབས་བ་ད་པ་ནང་་པད་ང་གང་ལ་བན་པ་པ ་བན་འན་ནམ་ན་བཟང་ངག་དབང་
ས་་་ོས་(༡༨༡༩-༡༨༤༢) ས་ང་གསར་ས་་་་་ན་བན་འན་ནམ་ང་བ་ལ་མཚན་ན་འར་དང་།
ས་་མོན་གར་གཏམ་ང་ས་་་ན་ན་གས་་པད་ང་་གང་་ས་གནས་མཐའ་ར་།

བདག་ད་འབད་

དཔ་ར་ང་པ་ན། ་ངས་ར་བཏང་་དར་ད་དང་འབས་ཆ་་བ་ར་ལས་གངས་གནངམ་མ་ཚད། ་་མཁའ་
་ས་ལན་ནང་་ཡང་།
ཤར་གས་་མ ་བད་འན་ར་་། །བ་གས་འམ་པ་ཐང་ལ་ར་བ་ན། །
་འོ ་གང་ཅན་གག་ད་དང་ལ་བན། །མན་ད་་ཟ་ལ་ན་ཉམ་་ཐག །

25
26

གནས་ཡིག་ ན་ཕན་ལམ་ ོན། ེགས་བམ་༧ པ། ཤོག ༡༩༡-༡༩༢། ཅ་ ིང་འཛན་ ོང་ ེ་ཚན་ལས་༢༠༡༤ ལོར་དཔར་ ་བ ན་པ།
་མ་ཚ་བ ན་ ོ་ །ེ པད་ ངི ་ཡབ་ ས་ག མ་ ི་མཛད་ མ་པ ྨ་ར་གའི་ ེང་བ། ཤོག ༡༡༣།ད ་མེད་ ེ་ཨ་ཎི་མཆོད་ ེན་བཟང་མོ་ ེས་ ན་ཚགས་པ་གིས་༢༠༡༡ ལོར་དཔར་ ་བ ན་པ།
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ར་གངས་་བམ་། ་གང་ར་་ན་་་་བམ་ི་ས་གནས་མཐའ་ར་་མ་བཞག་པར་མད་པ་ན་འབད་གདན་
འན་་་ཐབས་ས་འ་བམས་ན་མས།
༤༽ པད་ང་་དམར་གང་འ་ང་གསར་ང་མཐིལ་གང་ང་ས་ང་ནང་་བ་ར།
དང་པ་གང་ང་ས་ང་བཅགས་ལ།
་ཡང་་་མཁའ་་ས་ལན་ལས།
་གས་་་ན་ ་མན་ལ་། །བས་ན་ང་་ཉལ་འ་མ་ ་གཡས། །
མཚན་ན་ད་པ་ཁ་བ་འ་བ་སར། །འད་འང་ད་བན་ར་་་་མན། །
་གང་ས་་བད་་ར་བཞག་ན། །ར་་སངས་ས་བན་པ་དར་བ་དང་། །
ས་་དཔལ་ན་འག་པ་ས་ད་བཅས། །ང་འལ་གས་ན་གསར་པ་ད་་ང་། །
་ཡང་ང་ཟིན་་ན་ང་་གམ། །་་་ར་དང་བཅས་ད་བན་ར། །
་ ་ན་་ས་པས་ན་ས་ན། །་་བད་འན་བན་པ་པད་ཚལ་ལ། །
ཕན་བ་ན་་བ་གས་བ་པར་འར། །
ར་་གང་བགས་ས་གནས་གག་ལག་ཁང་ག་བངས་དཔ་དང་།
ག་དཔ་ན་ན་་ང་བན་གསལ་་་་གནང་་བམ།

བངས་ས་ས་གནས་བཟང་་ཡང་ག་་བམ་

ས་་མོན་གར་གཏམ་ང་ས་་་ན་ན་གས་་

འག་ན་་ནགཔ་དས་་ཆ་གས་འབད་གསང་བ་ག་ལས་མ་ཐང་་བ་དང་མང་་་བ་ལ་གས་པ་ས་གནས་
ག་་ཡང་བག་དད་མཛད་པ་མཐའ་མ་།

ང་མཐིལ་ད་ག་ནང་ས་ང་་་་ར་ད་་གང་ང་ས་ང་་ང་

ཆགས་ས་་བཀའ་ང་དང་འལ་འལཝ་གཟིགས་ག
བཀའ་ང་དང་འལ་ལ་ག་་་ན་ན་་བ་ན། ་གས་་་ན་ ་མན་ལ་། །ར་གངས་་དང་འལ་། ས་
གནས་འ་་་ཁ་ག་་་་ར་ང་་་དཔ་ན། ས་གནས་ཆགས་ལ་འ་ང་་ཉལ་ཉལ་བམ་ད་་མ་་
་གཡས་ངས་་དཔ་ཁ་བ་་བཞག་བཞགཔ་བམ་མ་བ་དབས་དཔ་ལས།

ས་གནས་འ་ན་་ས་ས་

32

འངས་གས་ག

་ལས་ས་་་ག་་ས་གནས་་ཁར་གག་ལག་ཁང་ག་བངས་་་འཆར་ག་བམས་གནང་

ང་།
ས་་་་་ན་བན་འན་ནམ་ང་བ་ལ་མཚན་་་ཁམས་བ་ག་་ག་མ་ངམ་ལས་བན་འག་་ད་
བད་ནམས་འག་ལ་་ན་་ལཝ་ད།

་ད་ས་ཡང་ས་མོན་་ན་ན་གས་་ས་་་་་བ་བཞག་

གནང་་་ན་ལས་་དན་འས་མང་ཞལ་འམས་ག་ཞབས་ང་ངག་དབང་མ་ལ་ི་་གང་་ཞབས་ས་ལས་བཀའ་
ང་ཝ་ད་ཡང་བཀའ་ང་བབས་པ་ལས་བན་་ས་་་་་བ་བཞག་གནངམ་ན་མས།

་་བ་བཞག་གནང་

ནམ་ལས། ང་བན་ར་་འབད་འཆར་ག་བམ་་་་མ་བ་འཇམ་ག་་ཡར་ང་ག ་ལས་གང་ཞབས་་གག་
ལག་ཁང་བངས་་ན་གལ་ཝ་བན་་བཀའ་ོལ་། གག་ལག་ཁང་་ན་་ས་ཆ་བ་ག་འལཝ་ད། ཐལ་
ང་པ་་ན་ཆད། ་་་མ་པ་ག་ན་ཆད། ་ན་་་་ང་་་་མན་ཆད། མདའ་གཙང་ཆབ་ཡན་ཆད་གག་
ལག་ཁང་འ་་ར་དབང་ནམ་་མ་ཚད། ང་མཐིལ་ལས་ལཔ་་ང་བད་་ས་ཆ་དང་། ག་ང་དང་ངང་དག་ད་་
ང་། མ་ཐང་ས་འར་ད་ལས་ར་ང་དང་ང་་འལ་ལས་་ང་བ་གམ་ི་ས་ཆ་དང་། ས་འར་ད་་་ཁར་
སར་ལས་་ང་་ས་ཆ་་གག་ལག་ཁང་་མ་ནང་བདཔ་ད་ཡང

་ར་་མན་་ང་ད་་ལས་རང་ད་པར་རང་

གཞན་གས་ཕན་ི་ག་ལས་མཛད་དཔ་ནམ་གསལཝ་མས27། ་ལས་རབ་ང་བ་བ་པ་ས་ཕག་་ ་་༡༨༣༩
།

ལ་འབངས་་ར་ོས་མན་ི་ག་ལས་པད་ང་བན་པ་ངག་དབང་ས་་་ོས་ས་གག་ལག་ཁང་འ་ས་

འལ་ལས་འ་བང་།

མག་རབ་གནས་མངའ་གལ་ན་གས་འགན་གཙང་བས་གནང་བ་བཀའ་ན་ལས་བན་།

གག་ལག་ཁང་འ་གས་བར་ཆད་ག་་ཡང་ད་པར་གས་མ་་བབས་གས་ག
ང་་་་མཁའ་་ས་ལན་ནང་། ་ཡང་ང་ཟིན་་ན་ང་་གམ། །ར་འད་་་ན་མཚན་ཅན་གམ་།
ས་་་འམ་དན་བ་་ན་བན་འན་ནམ་ང་བ་ལ་མཚན།

ལ་ལས་ས་་་འམ་དན་བ་་ན་

ན་གས། ་ལས་ས་་དན་བ་ང་ས་་ན་དབང་ག་ན་མས།

27

ཞིང་གཤེགས་ ག་ཤོས་ ན་ཚགས་དབང་འ ས། འ ག་ཆོས་ ིད། ཤོག ༡༧༧། ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛད་ནས་༢༠༠༧ ལོར་དཔར་ ་བ ན་པ།
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༥༽ངས་ག་མ་ལས་པད་ང་་དམར་གང་གདན་འན་་ལ།
གག་ལག་ཁང་འ་གས་པར་བབས་ནམ་ལས།

པད་ ང་་གང་འ་ངས་ག་མ་ལས་ར་ག་བད་་གདན་

འན་་་འ་ས་ར་ག་་ཁ་ད་ནང་ར་མ་ས་ར་་གང་་བཞག་ས་ས་གནས་ག་་ད་འབད་་འག ་ལས་
མ་པར་གང་ང་ས་ང་གག་ལག་ཁང་ནང་་ག

་་བས་་དག་པ་གས་ཅན་མཁའ་འོ་མ་དང་དམ་ཅན་ས་

ང་ལ་གས་པ་་ག་་ང་བ་འར་ང་་བམ་ན་་ཡ་མཚན་་བ་གས་མཚན་་ཤ་ག་ར་ང་བ་ཁ་ན་ཡང་
འག

པད་ང་བན་པ་མག་ས་ས་ད་་མངའ་ཐང་་ཉམས་གང་ང་བམ་་ན་་བན་པ་ན་འལ་་

དགས་་གག་ལག་ཁང་་མཚན་ཡང་གང་ང་ས་ང་ར་གལ་ག།

འ་་ལ་ལས་ས་་་ན་ན་གས་

ས་བས་མན་ང་བ་བན་འས་གདན་ངས་་གག་ལག་ཁང་་་ན་དང་དས་ག་བམས་པ་ན་༩ ང་རབ་
གནས་མངའ་གལ་ས་ང་སཔ་་གནངམ་ན་མས།
བ་ལ་གཞན་ག་འབད་བ་ན། ་གང་འ་ངས་ག་མ་ལས་ག་མ་ཐང་་གདན་འན་་་་ང་གསར་ཁ་ག་་
་བས། ས་གནས་གཟིགས་བ་སར་་ཞག་ག་ཞལ་མ་ཐང་བ་་བར་བཞག་ང་། ་པ་འབད་་ཞལ་གང་ང་ས་
ང་བ་་བར་བགས་ག་ར་བ་མ་ཚད།
ད་ཆད་ང་པ་ལས་བན།

་ཁ་ལས་ཡར་་་ངང་དག་ལ་་དཔ་ད་ཡང་ཆརཔ་དང་རཝ་བབ་་

ང་བན་འ་གང་ང་ས་ང་་བབ་ན་མས་ར་གས་བད་གནང་་འ་ནང་བཞག་ད་

པ་་ས་ག་ཡང་་་འག་ར་ང་མཐིལ་་ང་་མ་མཚམས་པ་བ་ས་དབང་འས་ས་གངས་མས།
་་༡༨༩༧ ་ས་མ་ང་་འ་ས་གག་ལག་ཁང་་གད་ན་ངམ་ལས། ང་ས་་ན་དབང་ག་མག་ས་
གང་ང་ས་ང་་ག་ར་བ་ཡང་གཔ་་ཉམས་ག་མཛད་གནང་པ་ལས་ར་གཏམ་ང་དང་གང་ང་ས་ང་གས་
གདན་ས་ང་ག་་བ་།

ས་་་བད་མ་པ་ས་པད་ང་་་གང་འ་ག་འན་པ ་ང་པ་དས་་་

བགས་ད་་དང་ད་བ་དཔ་་བ་བར་ི་ག་ལས་ག་མད་དང་གལ་གས་ཡང་ན་མ་ཨ་ག་ར་ལ་་དཔ་
ན་མས། ་ལས་་་༢༠༠༩ ས་ང་་༩ པ་ས་༡༤ ལས། ་དབང་འག་ལ་འགས་ད་་སར་མ་ལ་དབང་
ག་མག་ས་གས་བད་་་ས་ལས་བས་། ན་ངས་འག་་ལ་ཁབ་འ་ནང་ག་འན་པ ་ང་པ་གང་ད་
ལས་་དབང་ལ་་མ་ན་དང་།

ས་་གང་ད་གས་མ་པར་ན་་ཕན་བས་་ཝ་མཛད་གནང་་བཀའ་ན་་
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བར་གཟིགས་།

པད་ང་་གང་མ་ན་ན་་་།

ན་བར་་་ན་གམ་ི་གལ་གས་དང་ཡར་་མར་་ས་

མད་འམ་་གས་དང་། མ་ན་ན་་་་ག་མད་་་མ་ན་གཟིམ་དན་དང་། གལ་དན། གལ་གག
མད་བཤམས་པ་མ་ཚད། ་ཚང་ཡང་གསར་་བགས་གནང་་ག་མད་བན་བར་དང་ཞབས་ག་་་དང་་བན་་
དཔ་ན་ར་གང་ང་ས་ང་་མ་པ ་ས་རབ་ས་གངས་མས།
མཐའ་ན།
ག་འན་པ ་ང་པ་མག་འངས་ས་མ་ཐང་་ན་ང་།

མཛད་པ་ནམ་མཁ་མཐའ་དང་མཉམ་་འ་ས་ག་ར་བཤད་

ད་པ་ན། ་ན་འམས་ས་འཇལ་བ་ད་དང་གས་་དཔ་ལས། མང་་གས་་ན་་བན་པ་དང་འོ་བ་ན་
མཛད་པ་ལ་ལས་བམས་་དམར་གང་བགས་་གལ་བ་ར་གནས་ལ་བད་བས་་ས་དཔ་ན། འ་་་
མ་ད་བ་གཞན་ནང་་འལ་ད་གནས་ལ་མ་་་དང་ན་ས་་་ངག་ན་ཐར་ར་ག་་་ད་ང་།

ད་་་

བད་ད་་བམ་ི་གནས་ལ་ཆ་ཚང་ག་མ་པ་བན་་་བ་འལ་ི་ག་ལས་ས་ད་་ད་བ་ག་ད་ན་མ་
མཇལ། ་མཚན་་ལས་བན་་བད་ག་འ་་ག་་འ་་་བ་མ་ས་། ག་་པད་ང་་མ་ཐར་དང་འལ་
ད་་ས་་་ག་བཞག་པ་ག་ས་མང་་་ན་ས་་་ཡང་ས་་བད་དཔ་ལས། ར་བ་དང་འལ་པ་མ་
ང་བ་ག་་ག་མ་མང་། ན་ང་བ་འལ་པ་རང་ར་མང་་་་ག་འབདཝ་ལས་ར་བ་དང་འལ་པ་ང་ད་་
འ་ས་་ག་ར་གནས་པ་མཁས་པ་་ས་དག་བས་དང་ལམ་ན་གནང་བ་་བ་དང་ད་ས་མ་དཔ་ན་
ལགས།
འག་་་བ་གམ་ལ་ར་ག ། འཛམ་ང་ལ་ར་ག །
་་༢༠༡༥ ་༡ ས་༡༥ ་ག་་ག་གང་མ་མ་བ་་གས་བཤད་པ་བན་འན་་་ས་གས་པར་ར་་
ེལ་བ་ད། །
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ག་ཆ་ངས་གགས་་།
་ན་་་ན་་། པ ་བཀའ་ཐང་། ་་ས་ད་ད་ན་ཁང་ས་༢༠༡༠ ར་དཔར་་བན་པ།
ན་མན་ང་ན་རབ་འམས། མ་ཐང་་ས་ལ་ི་བད་པ། ་མ་་ད་ན་ཁང་ས་༢༠༡༢ ར་དཔར་་
བན་པ།
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ལ་དབང་་པ་་བཟང་་མ། གསན་ག་ག་་ན ད། ག་པ།
ལ་དབང་་པ་་བཟང་་མ། གསན་ག་ག་་ན ད། ང་པ།
ང་ལ་ན་ཏན་་མ་་ོས་མཐའ་ཡས། ན་ན་གར་མད། གར་བ་མ་ཐར།
ངག་དབང་ན་བ། ལ་ས་བན་འན་རབ་ས་་མ་ཐར། ༢༠༠༥ ར་་མ་་ལས་དཔར་ན་ས་པ།
་ད་འན་ན་ན། ་འག་ས་འང་། ༢༠༠༥ ར་་མ་་ལས་དཔར་ན་ས་པ།
བད་འམས་འགས་ལ་་ས་་། ས་འང་་དབང་གལ་ལས་ལ་བ་་་་་དངས། ་མ་་ད་ན་
ཁང་ལས་༢༠༠༨ ར་དཔར་་བན་པ།
ག་ས་་མ་གསང་གས། འག་་ས་རབས་ཡང་གསལ་་ང་། ་མ་་ལས་༢༠༠༥ ར་དཔར་་བན་པ།
བ་དན་གནག་མག འག་དཀར་།
ང་གགས་ག་ས་ན་གས་དབང་འས། འག་ས་ད། ལ་ངས་ད་མད་ནས་༢༠༠༧ ར་དཔར་་བན་པ།
པ ་་དབང་། པད་ང་་་ས་ང་གཏམ།
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བ་དན་པ ་་དབང་། འག་གསལ་བ་ན་། ༢༠༠༤ ར་དཔར་་བན་པ།
བ་འལ་པ་ན་བཟང་ན་ལས། ལ་་་་ཛ ་མ་ཐར་དང་ང་བན་གསལ་བ་་ང་། ་མ་་ལས་༢༠༡༠
ར་དཔར་་བན་པ།
མ་་མ། མ་ང་གདན་རབས་ལག་ས་མ།
མ་ཐར་་གཟིངས་་བ་ད་ན། ལ་ངས་ད་མད་ཁང་ལས་༢༠༡༢ ར་དཔར་་བན་པ།
གནས་ག་ན་ཕན་ལམ་ན། གས་བམ་༥ པ། ཅ་ང་འན་ང་་ཚན་ལས་༢༠༡༢ ར་དཔར་་བན་པ།
གནས་ག་ན་ཕན་ལམ་ན། གས་བམ་༧ པ། ཅ་ང་འན་ང་་ཚན་ལས་༢༠༡༤ ར་དཔར་་བན་པ།
ད་ང་བན་འན་ས་ལ།

ང་ང་ལ་་བན་འན་གས་པ་ན་བ་་མ་ཐར།

་མ་་པར་ཁང་ལས་

༢༠༠༩ ར་དཔར་་བན་པ།
་མ་་བན་་། པད་ང་ཡབ་ས་གམ་ི་མ་ཐར་པ ་ར་ག་ང་བ། ད་ད་་ཨ་་མད་ན་བཟང་ ་ས་ན་
གས་པ་ས་༢༠༡༡ ར་དཔར་་བན་པ།

38

ཤར་ང་གནམ་ི་འར་། ང་གསར་ང་་ཆགས་རབས་བགས་པ་ན་བ། འག་ལ་ངས་འམ་ན་ཁང་ལས་
༢༠༠༩ ར་དཔར་གས་གས་པ་་དཔར་་བན།
་་ལ་མཚན། ར་ག་བ་་་ས་གར་ི་ཐིགས་པ་ཡང་ང་། དཔལ་འག་བ་འག་་བ་ས་༢༠༡༡ ར་
དཔར་་བན་པ།
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