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ག ས་ ི་ ་གསལ་བན་གསལ།
་བན་ག་ ོལ་ ན་དར་ ལ་དང་ བན་བ ད་མཆད་ ལ།
་བན་ ི་དགས་དན་དང་ ལས་རིམ།
་བན་ ི་ ོལ་ ན་ཉམས་ཉན།
་བན་ ི་ ོལ་ ན་ཉམས་པའི་ ོན།
ཚང་ཁ་པའི་ ་འཆམ།

བད་པ་དང་ང་་ཐ་ད་དར་ལ།

༡༠
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མ ག་དན།
བ་ ེན་དཔ་ཐ།

ཚང་ཁ་ ་བན།
ཆད་བ ོད།
ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་ ི་ང་ གས་དང་ ལ་ཡངས་དགའ་ ིད་དཔལ་འཛམས་ ི་ཀ་ཆན་གཙ་བ་ རང་
གས་འ ག་ག་ ར་ ོལ་ལམ་ གས་བཟང་པ་ མཐང་རེག་ག་ག གས་ ་ ར་པ་ དངས་ཅན་ ི་ལམ་ ོལ་དང་ ོའི་ ོད་
ལ་ངག་ཐག་ཙམ་ ི་ལ་ ས་ ཐག་རེག་ག་ ལ་ལས་འདས་པ་ དངས་མེད་ལམ་ ོལ་གཉས་ ལ་ཁབ་ཡར་ ས་གང་འཕལ་
ི་འ ར་བ་དང་བ ན་ཏ་ དང་སང་རིག་གསར་ ི་ལམ་ གས་ ་ གས་ཆ་ གས་ ེ་ཡར་ ས་འ ོཝ་ད་ ར་ ོལ་ལམ་
གས་ ་ཉམས་ནའི་ཉན་ཁག་ ོམ་ཡད་པའི་ ས་ཚད་འད་ཁར་ ་རོ་ ལ་ཡངས་འ ེམས་ ོན་ཁང་གས་ མི་ཉམས་ ང་
ོབས་དང་ ན་ ོང་ག་གཞི་ ་དམིགས་ཏ་ ཞིབ་འ ག་ཞལ་འཛམས་ ག་རིམ་ཐངས་༧པའི་ནང་ བ ོད་དན་འ ག་ག་དངས་
མེད་ལམ་ ོལ་དང་ རང་བཞིན་གནས་ ངས་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ཞིབ་འཚལ་འ ི་ ོམ་འ ི་ནའི་ ལས་རིམ་འག་འ ེན་འཐབ་
གནང་མི་ད་གས་ ལམ་ ོལ་གང་འཕལ་གཏང་ན་ ་ཕན་ཐགས་ ོམ་འ ང་ན་ཨན་པས།

ལས་རིམ་འད་ནང་ ང་ ་ཡང་བ ོད་གཞི་ ཚང་ཁ་ ་བན་ ི་ ོར་ ཞིབ་འཚལ་འབད་ད་ གསལ་བཤད་འབད་ནའི་ག་ བས་
གནང་མི་དང་འ ིལ་ཏ་ གང་ག་བ ོད་གཞིའི་ཐག་ ཞིབ་འཚལ་འ ི་ ོམ་ ི་དན་ཚན་ གར་ ི་ཉམས་ད ་ག་ ངས་ ན་ཅག་
ཧེ་མ་ལས་ ཟིན་ ིས་ཨ་ཙ་རེ་བཀད་ད་ཡད་མི་ད་ ་ ཧེང་ ལ་ཞིབ་འཚལ་དང་ བ ་ལན་ ་འབད་ད་ ིས་ཡདཔ་ཨན།
ད་ ེ་འ ི་དག་མི་འད་ ིར་འ ག་ ལ་ཁབ་ ི་ ང་ ོགས་ས་སའི་ལམ་ ོལ་ ད་པར་ཅན་ ་ ་ལམ་ ེས་མེད་ ་མི་འ ོ་
ན་དང་ ག་པར་ ་ ཚང་ཁ་ ་བན་ ི་ གས་ ོལ་འད་ མི་ཉམས་ ན་བ ན་ ི་ཐབས་ལམ་ ་དམིགས་ཏ་ཨན།
འད་གས་ མ་འོངས་ ལ་ཁབ་ ི་རང་དབང་བཙན་ཐབས་དང་ མངའ་འབངས་ཡངས་ ་ ཞི་བད་དང་དགའ་ ིད་ མ་ ེན་
འི་ལངས་ ོད་དང་མཉམ་ ེ་ འ ང་ གས་པའི་རེ་ ོན་ཡད།
ིར་བཏང་བན་ ་ི བ་མཐའ་འ ང་ ལ།
ད་ཡང་ ལ་ ས་དན་ ིས་མ་བཤད་ན།། གསང་ཆན་ངས་པའི་བཀའ་འད་ལ།། ཡད་མ་ི ཆས་པའི་ ོན་ ་ ར།། ཟེར་ག ངས་ད་
བ མ་ ཚང་ཁ་ ་བན་ ི་ ོར་ལས་མ་ ་བའི་ཧེ་མ ིར་བཏང་བན་ ི་ བ་མཐའ་འ ང་ ལ་ལས་འག་བ གས་ཏ་ ་བ་ཅན།
བན་ག ང་ལས། བ ལ་པ་འད་ ་ཚ་ལ་དཔག་མེད་ལས་ ཚ་ལ་བ ་པ་ ན་ ོན་པ་གཙ་བ་ ན་བཟང་ལས་ཐང་མ་མེ་ ོན་ ི་
བར་ན་ བན་ ོན་བཅ་བ ད་འ ང་འོང་ཟེར་བཤད་ཡད་པའི་ནང་ལས་ ཚ་ལ་བ ་པའི་ བས་ ་ ད་ ོ་ག་བན་ ོན་གཤན་
རབ་མ་ི བ་ཆ་ཟེར་ ཞང་ ང་ག་ག ས་འོལ་མ་ོ ང་རིང་ ་ ང་བའི་གཤན་རབ་འད་ཨན་པས། གཤན་རབ་འད་ ལ་ ་གས་
སངས་ ས་ ི་ མ་འ ལ་ཨནམ་ ེ་ཆ་བཞགཔ་ཨན། ལ་ ་གས་བདག་ཅག་ག་ ོན་པ་དང་ ས་མཉམ་ ོན་ ོནམ་ཨན་ཟེར་
ཡང་བཤདཔ་ཨན་པས།
བ་ རདཀར་པ་ལས། ཞང་ ང་ ལ་ན་བན་འ ལ་བར།། དགངས་ཏ་གཤན་རབ་མ་ི བར་ ལ།། བན་ ི་མཛད་པ་བ ་གཉས་
བ ངས།། ཐག་པ་རིམ་པ་ ་ ་ག ངས།། གསན་པ་ མས་ ི་ ་ ོ་ ེ།། གཤན་པ་ མས་ ི་ ར་ ོ་བཅད།། འ ོ་ མས་
ག ང་ ང་ལམ་ལ་བཀད།།
ཟེར་ག ངས་ཏ་འ ག། ག་ད་ ེ་ཨན་ ང་བན་ ོན་གཤན་རབ་འད་ མངན་ཤས་དང་ ་འ ལ་མ ་དང་ ས་པ་ལ་སགས་པའི་
ོན་དང་ ན་མི་ཅག་ཨན་པས། བན་ ོན་ ིས་གསར་ཁང་ ེ་དང་། རི་བ་རིན་ཆན་ ང་པ། བན་རི་སགས་བད་ ི་ས་གནས་

མང་རབས་ཅག་ནང་ ོན་ཏ་ ིད་པའི་ ་གཉན་མང་རབས་ཅག་དམ་ ་བཏགས། ག ང་ ང་ག་ཆས་ ང་ ོ་བཞི་མཛད་ ་ལ་
སགས་པ་ལ་ཤ་ ེལ། ་གར་དང་ ་ནག་ ཞང་ ང་དང་ཏ་ཟིག་ བད་ལ་སགས་པ་ ་ ་ ོབ་མ་མཁས་པ་ལ་ཤ་ ང་ ེ་ བན་
ཆས་ ་ ོགས་དང་ ོགས་ ་ ེལ་ཏ་ དར་ བ་བཏང་ཡད་པའི་ལ་ ས་འ ག།

བན་པ་ས་སའི་འ ང་ ལ།
ཧེ་མ་བད་ ་དར་བའི་བན་ ། བ ོལ་བན། འ ར་བན། བ ར་བན་ག མ་ལས།
དང་པ་བ ོལ་བན།
ལ་ ས་ལས་བཤད་ད་བ མ་འབད་བ་ཅན་ བད་ ི་ ལ་རབས་ ག་པ་ ི་ ེ་བཙན་པའི་ བས་ ་ གཤན་ ི་ ས་ལས་ཨན་
པའི་ ་ ེས་ལ་༡༣་ལང་མི་ཅག་ ་འ ེ་གས་མི་ལ་བ ་ག མ་ ི་རིང་ ་ བད་ཁམས་ག་ར་བ ོར་ ིད་ད་ ལ་ཉ་ ་ ་ ག་
་ལག་མ་ི ག་ ལ་ཁར་ཧོད་ཧོདཔ་ཨན་པས། ཁ་ ་མི་མ་ཡན་ ་འ ེའི་ ས་པ་གས་ ས་གནས་དང་ག ས་ག་ཅ་བ མ་ཅག་
ནང་ ་འ ེ་ག་ཅ་བ མ་ཅ་ཡདཔ་ཨན་ན་ ད་ ་གས་ཕན་གནད་ག་ཅ་བ མ་ཅག་འབདཝ་ཨན་ན་ ད་ ་ ་གསལ་མཆད་དང་
གསལ་བཏབ་ག་ད་ ེ་འབད་བ་ཅན་ ཕན་ན་ཨན་ན་ག་ ལ་ ས་ ་ཚགས་ཤསཔ་ ང་ ག
བད་ ི་ལ་ ས་ལས་འབད་བ་ཅན་ ལ་པ་གཉའ་ ི་བཙན་པ་ལས་ ི་ཐག་ ེ་བ ན་བར་ ི་ ལ་རབས་ཉ་ ་ ་ ག་ ་ཆབ་
ིད་བན་ ིས་བ ངས་ཟེར་མི་ཅག་ལས་མ་བཤད་ ང་ བད་ ་བན་དར་བའི་ཐག་མ་ད་ལས་ ང་ ངམ་ཨན་པས། ཨན་ ང་ད་
བ ང་ག་བན་ ་ ་མར་འ ེ་ ི་གནན་ན་དང་ ཡར་ ི་ ་མཆད་ན་ བར་ ིམ་ནང་ག་ཐབས་རིམ་ ོ་འབད་ན་ ་མ་གཏགས་
བན་ གས་ ི་ ་བ་སགས་ ི་ཐ་ ད་མ་ ངམ་ལས་ བན་ཆས་ང་མ་ ི་ མ་བཙན་པའི་ བས་ ་དར་དརཝ་ཨན་པའི་ ངས་
ེ་བཤད་ ོལ་འ ག་ ད་ ་ འི་བན་ཆབ་ནག་ ཡང་ཅན་བན་ནག་ཟེར་ཡང་ བ་ཨན་པས།
1

གཉས་པ་འ ར་བན།
འ ར་བན་ན། ལ་པ་ ི་ མ་བཙན་པའི་ ི་བཤད་ བད་ ི་བན་པ་ ་གས་འབད་མ་ གས་པར་ ཁ་ཆ་དང་ ་ཤ་ ཞང་ ང་
ག མ་ལས་བན་པ་ག མ་ ི་བཤད་ ་འབ་ ེ་ ཁང་ག མ་ ིས་ ་ ོ་གས་ གས་བཏག་ན་དང་ མོ་བཏབ་ ེ་ལགས་ཉས་
གཏན་ལ་ཕབ་ན་དང་ ི་འ ལ་བ་ལ་སགས་པ་ཤསཔ་ལས་ ཁང་ག མ་མ་ ང་ ན་ཚད་ ་ བན་ ་ ་བ་འད་ཨན་ཟེརཝ་
མེད་ ང་ ད་ཁ་ལས་ ར་བན་ ི་ ་བ་བ ང་ ེ་ ་ ེགས་དབང་ ག་པའི་ བ་མཐའ་ འ ར་བ་བན་དང་འ ེས་འ ེསཔ་
ཨན་ཟེར་བཤདཔ་ཨན་པས།
ག མ་པ་བ ར་བན།
བ ར་བན་ ་ག མ་ལས། དང་པ་བ ར་བ་ན། པ ི་ཏ་ཤམ་ཐབ་ ོན་པ་ཅན་ ིས་ཆས་ལག་པ་གཏར་ ་ ་ ེ་ ལག་ཁ་རང་
གས་བཏན་པའི་བན་དང་འ ེས་མི་ ་ བ་ཨན་པས།
གཉས་པ་བར་ ་བ ར་བ་ན། ལ་པ་ ི་ ོང་ ེ ་བཙན་ ི་ བས་ ་ བན་ཆས་འབད་མི་ ་ནང་པའི་ཆས་ ་ འ ག་དག་
པའི་བཀའ་ ིམས་བཟོཝ་ད་ ལ་བའི་ ང་ བ་ཟེར་མི་ད་གས་ཉན་མ་བ བ་པར་ ིམས་བཅདཔ་ལས་ ཁ་ ོས་ཏ་བན་དང་
གཅག་ཁར་ཁ་བ ོམས་ཞིནམ་ལས་ སངས་ ས་ ི་ག ང་རབས་ ལ་ ་ཅག་བན་ ་བ ར་ ག།
དའི་ ོར་ལས་ ལཔ་གས་གསན་ཏ་ སངས་ ས་ ི་ག ང་རབས་ བན་ ་བ ར་མ་ི ་ ཨལ་ ོག་བཏག་དག་པའི་བཀའ་ ་
གནངམ་མ་ཚད་ བཀའ་ ིམས་ ་མ་གནས་མི་ ་ཨལ་ ོག་བཏགཔ་ལས་ བན་ཆས་འཛན་མི་ ་འ ོག་ ེ་ བ ར་འ ོ་ ་
གཏར་ ་ ་ ེ་ ལག་ ལ་མ་གཏར་ལས་བཏན་མི་ ་བན་གཏར་མ་ཟེར་ བ་ཨན་པས།
ག མ་པ་ཐ་མར་བ ར་བ་ན། ང་དར་མ་གས་བ ན་པ་བ བས་པའི་ ལ་ ་ གཙང་ཉང་ ོད་ལས་ གཤན་ ར་ ་དགའ་
ཟེར་མི་ད་གས་ བན་གནས་ཅག་ ་ སངས་ ས་ ི་བཀའ་མང་རབས་ཅག་ བན་ ་བ ར་ཏ་ མ་ ས་པ་ ་ཁམ་ཆན། ཉ་
་ ་ ་པ་ ་ཁམ་ ང་། གཏན་ལ་དབབས་པ་ ་བན་མད། ག ངས་ ེ་ ་ ་ ་འ མ་དཀར་ནག། ཟེར་མིང་བཏགས་ཏ་བ ་
ཆད་དང་བ ོད་ ་ཆས་དང་མ་འ ཝ་ ་ཚགས་བཟོ་ ེ་ མཚ་ ་འ ེ ་ ང་ག་ ག་ ་ གཏར་ ་ ་བཞག་མི་ ་ ལ་མ་
གཏར་ལས་ཐན་ཐནམ་བ མ་ ེ་བཏན་ ག། ད་ག་ ལ་མ་ཡང་ ང་པ་བན་ཞིག་ལ་སགས་པ་ ་གས་ཡང་ ད་བ མ་ལ་ཤ་
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བ ར་ ག།
བ ར་བན་ ་ ི་བར་ག མ་པ་འད་ ་ ཆབ་དཀར་ཡང་ན་འ ས་ འི་བན་ ཡང་ན་བན་དཀར་ཟེར་ཡང་ བ་ཨན་པས། བན་
ཆས་ ་ཡང་ བཀའ་འ ར་ཡངས་ ོགས་ ི་ཚབ་ཡདཔ་མ་ཚད་ ་བ་ ོན་པའི་ག ང་དང་ ོམ་པའི་ག ང་ ོད་པ་དང་
འ ིས་ ི་ ོར་དང་ བ ེད་ ོགས་འ ས་ ་དང་ ང་མ་ལ་སགས་པའི་ ོར་ ི་ག ང་ ་ཡང་ ཡདཔ་ཨན་པས།
ང་བཅས་རའི་འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་ ་ཡང་ བད་ ི་བ ན་པ་ ི་དར་ ི་ བས་ཙམ་ལས་ ཞང་ ང་བན་ ི་ ོན་པ་གཤན་རབས་
ི་རིང་ གས་འཛན་པའི་གདན་ས་ ར་ལ་ག ་ ང་ ིང་ལས་ ཞབས་ ང་མཚན་ ན་བད་བ་ཟེར་མི་ད་ ནོ ་ཏ་ ཤར་ ་
འ མ་དགན་དང་ས་བ་ ང་ ་ ་ གདན་ས་རིམ་པ་བཞིན་བཏབ་ལས་ བན་ གས་ ི་བ ང་གསའི་ ན་ ད་ ོ་ཡང་ས་གནས་
ལ་ ་ཅག་ན་ འབད་ ོལ་ཡད་པའི་བན་ཆས་འད་དར་ ག།
ཚང་ཁ་ ་བན་ལས་ག ས་ ི་བཀད་པ་དང་མིང་ག་ཐ་ ད་དར་ ལ།
ག ས་ ི་གདང་བཏག་ལས་བ ་བ་ཅན་ ཚང་ཁ་པའི་ག ས་འད་ ས་ཆའི་ད ིབས་ནར་ ་ ང་དཀར་གཡས་ ་འ ིལ་
འ ིལཝ་བ མ་ ི་ ེད་པ་ ་ བ་ ང་ ོངས་དང་རི་ ག་ བ ིད་ཉམས་ཆ་ཏག་ཏ་ ེ་ ཡད་མི་ ་བ ེན་ཏ་ཡདཔ་མ་ཚད་
གཡས་གཡན་ ང་དང་ནགས་ཚལ་དང་ ་ ན་ ་གས་བ ོར་ཏ་ག་ན་བ་ཉམས་དགའ་བའི་ ་ གདང་ཁ་ ་མང་ ེ་ ་ ཡན་
ཆབ་ ལ་ ལ་བ མ་ཡད་པའི་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ས་ཆའི་ད ིབས་ཅན་ ་ཆགས་ཏ་ཡདཔ་མ་ཚད་ ག ས་ད་ཁའི་མི་ ་
འཚ་བ་འ ་ ་ད ་དང་ ོ་ནར་ ་བ ེན་ ོདཔ་ཨན་པས།
ག ས་ ི་མིང་ ་ཡང་ཧ་ེ མ་འབད་བ་ཅན་ ོང་གསར་ཆ་འོག་མང་ ེ་ཚ་བཞི་ཟེར་ ག་ ེང་ ང༌། མ་ཐར་ ང༌། བ་པའི་
ང༌། ང་ ིས་ ང་བཅས་ ང་འོག་བཞི་ཟེར་ བ་ ང་བ བ་ན་ཨན་པའི་ ང་ ིས་ ང་ག་ནང་གསས་ ཚང་ཁ་ཟེར་བའི་
ག ས་འད་ ཧེ་མ་མཚ་མིག་ཅག་འ ིལ་ཏ་ཡད་པའི་ཁ་ ་ཆགས་ཏ་ཡདཔ་ལས་ ག ས་ ི་མིང་ ་མཚ་ཁར་ཟེར་ བ་ད་ཡདཔ་
ཨན་ ང་ ལག་ ལ་ལས་མཚ་ཁར་ཟེར་བའི་ ་ ར་ཉམས་ཏ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡངས་ གས་ ་ ཚང་ཁ་ཟེར་ བ་ ལོ ་དར་
ག།
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ངོ ་གསར་ཆ་འོག་ ་ མང་ ེ་ཚ་བཞི་ ཡངན་མང་འ ས་ཚ་བཞི་ཟེར་ བ་ ོལ་ཡད་མི་ད་ཡང་ མ་ཐང་ འི་ ས་ ལ་ ི་
བཀད་པ་མེ་ཏག་ ེད་ཚལ་ནང་ ན་མ ེན་ ལ་བ་ ོང་ཆན་རབ་འ མས་མཆག་གས་ མང་ ེ་ ང་ ོགས་ ི་བཀད་པ་ད་ ་
བ ོད་བ གས་གནང་ཡད་མི་ཡང་། བ་ ོགས་མང་ ེའི་ ལ་ཁམས་བཟང་པ་ན། །ཡད་འོང་ག འི་ད ིབས་ ར་མཛས་པ་
ལ། ། ོང་ མས་མང་ཞིང་ ོགས་ ི་ ེ་བ་འ ། ། ་བའི་ ན་ཡང་ བ་ནས་ཤར་ ོར་འབབ། །ཟེར་མི་ལས་ མང་ ེ་ ལ་ཞེས་
མིང་དན་མ ན་པར་ གས། །ཟེར་ག ངས་ཡད་མི་དང་ ད་ ང་ མ་ཐང་ཆས་ ེ་ ག་ག་ མ་རིན་ཆན་ ོ་ ེ་གས་མཛད་པའི་
ཡག་ཆ་ཅག་ག་ནང་ ོགས་བ འི་ ལ་བ་ ས་དང་བཅས་པའི་ཚགས། །ག ལ་ ་ གང་འ ལ་ད་དང་དར་ ལ་ནས། །ཆས་
དང་མ ན་པའི་ ་བ་མཛད་པ་ལ། ། ིང་ནས་ཡད་རངས་ ིས་ཤག་མང་འ ས་པ། །ཟེར་དངས་ ས་འ ཝ་མ་འ ཝ་མང་
རབས་ཅག་འ ས་སའམ་ འཛམས་པའི་གནས་ཨནམ་ལས་ མང་འ ས་ཟེར་ བ་ ོལ་ཡདཔ་ ེ་བཤདཔ་ཨན་པས།
ག ས་ ི་ ་གསལ་བན་གསལ།
སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་མ་དར་བའི་ཧེ་མ་ འ ག་ ལ་ཁབ་ ི་ ང་ ོགས་དང་ ག ས་ ོགས་ས་ས་ལས་ཕར་ ཆས་ ོད་ ི་
གཙ་བ་ ་འ ེ་ ་གསལ་མཆད་དང་ གདན་ ི་མནན་ན་ལ་སགས་པའི་ ོ་ལས་ གཤན་གསན་ ི་ ེན་སལ་རིམ་ ོ་ ་ གང་ ་
བཤད་པའི བན་དཀར་དང་ བན་ནག་ག་ གས་གང་ ང་ཐག་ལས་ འབད་ད་ཡདཔ་ཨན་མས།
ད་བ མ་ ེ་ཚང་ཁ་ ་ཡང་ དཀར་ཆས་མ་དར་བའི་ཧ་ེ མ་ གཤན་གསན་དང་ནདཔ་ ་ག་དན་ ་མོ་བཏབ་ན་དང༌། ་གསལ་
ན་ ་བཙན་དང་བ ད་ ་མཆད་ན་ ོ་ ་དང་ཤང་ ་ གངས་རི་ག་ ་དང་ ་ ་ ་མཆད་ན་ གཞན་ཡང་གནས་ བས་
འཇག་ ེན་པའི་ ་ གས་བཙན་ འོད་བཙན་ ན་མོ་ ་ ་གསལ་མཆད་ ལ་ན་ལ་སགས་པའི་ཞི་ ག་ག་རིམ་ ོ་ ་ བན་
བ ད་འཛན་མི་ ཕ་ཇ་ ་གས་ བན་ གས་ ི་ཐག་ལས་ འབད་ད་ཡདཔ་ཨན་པས།
ད་ལས་བ ེན་ མང་ ེ་ཚང་ཁ་ ་ བན་ གས་ ི་གསལ་མཆད་ལ་ཤ་འབད་ ོལ་ཡད་པའི་ནང་ལས་ གཙ་བ་ཅག་ལ་བ ར་
དམང་ག་རིམ་ ོ་ ་བན་ཟེར་མི་ཅག་ འབད་ནའི་ ོལ་ ན་ཡད་མི་ཡང་ ད་ལས་བ ེན་ ང་ ངམ་ཨན་པས།
་བན་ ི་ ོལ་ ན་དར་ ལ་དང་ བན་བ ད་མཆད་ ལ།
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བད་ ་དང་པ་སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་མེད་པར་ བན་དང་ ེ ་ ང་ག མ་ ིས་ཆབ་ ིད་རིམ་པར་བ ངས་ཏ་འབད་ ང་
བད་ ལ་རབས་ལ་ ་ཅག་གས་ བན་བ ད་འཛན་མི་ ་མཐའ་ ་ གས་ཏ་ བད་ ་ནང་པའི་ཆས་ ེལ་བའི་ བས་བད་ ལ་
ཁབ་ད་ ང་བཅས་འ ག་ ལ་ཁབ་དང་ ཐག་ཉ་ཤས་ཅག་ཨནམ་ལས་ ཁང་བན་བ ད་འཛན་མི་ལ་ ་ཅག་ ང་བཅས་འ ག་
ལ་ཁབ་ནང་འོང་ ེ་གནས་གཞི་བ ངམ་ལས་ འ ག་ག་ག ས་མཐའ་མཚམས་ལས་ཕར་ བན་པའི་ཆས་ གས་ རིམ་པར་
དར་ཏ་ མི་ ་གས་བན་པའི་ཆས་ གས་ ར་ ་ ཤང་དང་རི་ ག་ ་ ་ འཇག་ ེན་པའི་ ་མཆད་པའི་ ོལ་བ གསཔ་དང་
གཅག་ཁར་ ཚང་ཁ་ ་ཡང་ ་གསལ་བན་གསལ་ལ་སགས་པའི་ བན་ཆས་ གས་ ི་ ོལ་ ན་ ་ དར་ བ་འ ོཝ་དང་
ལ་ ར་ དམང་ག་རིམ་ ོ་ ་བན་ཟེར་མི་ཅག་ཡང་ འབད་ནའི་ ོལ་དར་ ག།
་བན་འད་དར་བའི་ ས་ཚགས་དང་ ག་ལས་བ ད་ད་དར་དརཝ་ཨན་ན་ ་ ངས་པ་མེདཔ་ཨན་ ང་ མི་ག་ཁ་ ན་ལས་
བཤད་ད་བ མ་འབད་བ་ཅན་ ཚང་ཁར་པའི་ག ས་འད་ཆགས་པའི་ ལ་ལས་ བན་ཆས་ ་མཁས་པ་ ་འ ེ་ ་དང་མི་དང་མི་
འ ད་ད་བ མ་ ེ་མཐང་ གས་མི་ ོནཔ་ཚ་དབང་ ན་ བ་ཟེར་མི་ཅག་ ང་ ེ་ ཁ་ལས་རིམ་པར་བ ད་ད་ ད་ ོ་བར་ན་
ཡང་ཁ་ག་བ ད་པ་ལས་ ཚང་ཁ་ཕ་ཇ་དང་ ཚང་ཁ་ པ་ཟེར་བའི་བན་བ ད་དང་ པ་བ ད་ ི་རིམ་པ་ཟམ་མ་ཆད་པར་
གཤམ་གསལ་ ར་ ང་ཡདཔ་ཨན་པས། ད་ཡང་།
༡ ཚ་དབང་ ན་ བ།
ས་ཚད་ངས་པ་མིན་འ ག
༢ ་མ ིན་ ོ་ ེ།
ས་རབས་༢༠པའི་ནང་།
འ ག་ ལ་དང་པའི་ བས།
༣ ་མ ིན་ཚ་དབང་།
ས་རབས་༢༠པའི་ནང་།
འ ག་ ལ་གཉས་པའི་ བས།
༤ དན་ བ།
ས་རབས་༢༠པའི་ནང་།
འ ག་ ལ་ག མ་པའི་ བས།
༥ མ་ཎ་
ས་རབས་༢༠-༢༡པའི་ནང་། འ ག་ ལ་བཞི་པའི་ བས།
ལ་ ས་ལས་བཤད་ད་བ མ་འབད་བ་ཅན་ ཚ་དབང་ ན་ བ་ཟེར་མི་འད་ ག ས་ ི་རི་མག་ཕ་ལགས་ ོང་ཟེར་བའི་ གས་
བཙན་ ི་གནས་ཁང་ཡད་སར་ ལ་ག མ་མཚམས་བཅད་ད་ ོདཔ་ད་ ཁ་རའི་གདང་ཁ་ ་ས་ རཝ་མཐང་ ེ་ ས་ ར་མི་ད་
ོ་བ ཝ་ད་ ་ལ་ཟངས་ལས་ བ་པའི་ རཔ་ཅག་ཐབ་ཡདཔ་ཨན་པས་ རཔ་འད་ད་ ོ་ཡང་མཇལ་ན་འ ག
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རཔ་འད་ ཐབ་ཅག་ར་ ཁ་ག་ ག་ཏག་ ་ ར་ཆ་ ིད་ས་ ིག་ ིག་ཅག་ བཀལ་བཀལ་བའི་འ ོས་བ མ་ ེ་ ིད་ ི་ ག་
ཅག་ ང་མི་འད་ དངས་ ་མ་མཐང་ ང་ གས་བཙན་ཨན་པའི་ ང་བ་ཤརཝ་ལས་ ག་ཏག་ ་ ་ ེ་ ག་ ་ ངམ་ཟེར་
ནགས་ཚལ་ ོམ་ཅག་ཡད་མི་ག་མ ག་ ན་ ་ ེ་ ང་ནགས་ ི་མཚམས་ ་ ོདཔ་ད་ ག་ཏག་ ་ལས་ ར་ཆ་ཕབ་ཕབ་
བ མ་ ེ་ ཡང་ཆག་བཏང་ ེ་འ ོ་ཡད་པའི་ལ་ ས་འ ག
ད་བ མ་ ེ་ ཕ་ཇ་ ་མ ིན་ ོ་ ེ་ཟེར་མི་ད་ཡང་ འ ག་ ལ་དང་པའི་ ག་ ་ ེ་ ག་ ་གལ་ཅན་ ་ གནང་པའི་ བས་ ་
མོ་བཏབ་ན་ ་ནང་ གནམ་མེད་ས་མེད་གསལ་ ག་ ེ་བཏབ་ ེ་ གས་དན་ ་ལགས་ཤམ་ ེ་ བ་ གས་ད་ཡདཔ་ལས་
གས་བ ེའ་ི གཟིགས་པ་ ོམ་གནང་པའི་ལ་ ས་འ ག་ ད་ལས་བ ེན་ ཁ་ག་ཕ་བ ད་ ་བ ད་ ེ་ ཕ་ཇ་དང་ པ་འབད་
དག་པའི་བཀའ་ ་གནངམ་མ་ཚད་ ་ལ་ཟངས་ལས་ བ་པའི་ ོ་ ང་བ ིས་ གས་བ ད་ ི་རིས་མ་ོ ཅན་ཅག་ཡང་ གསལ་
རས་ ེ་ གནང་ཡདཔ་ཨན་པས་ ོ་ ང་འད་ད་ ོ་ པ་མ་ཎ་ག་ ིམ་ནང་ཡདཔ་ཨན་པས།
ིར་བཏང་བན་ཆས་ གས་ ི་གསལ་མཆད་ ་ ཕལ་ཆར་དམར་མཆད་ ེ་ ལཝ་ཨན་ ང༌། ཚང་ཁ་ ་བན་འད་ བན་དཀར་
ི་ གས་འབདཝ་ལས་ ནང་པའི་ གས་ ི་མཆད་པ་བ མ་ ེ་ ལ་ན་མ་གཏགས་ སམས་ཅན་ ོག་བཅད་ད་ དམར་
མཆད་ ི་མཆད་པ་ ེ་ ལ་ན་མེདཔ་ཨན་པས།
་བན་ ི་དགས་དན་དང་ ་བན་ཉན་ག མ་ ི་ལས་རམི །
་བན་འད་ལ་བ ར་བཞིན་ ་རང་ ་ ༡༠ པའི་ཚས་ ༡༠ ལས་ ༡༥ ག་བར་ན་གཟའ་ ར་འ ོད་ ོར་དང་བ ན་ཏ་ ཉན་
ག མ་ ི་རིང་ ་ བ ི་ ང་ ་ད་ཡདཔ་དང༌། ་བན་ཉནམ་ག མ་ག་རིང་ཕ་ཇ་གས་ བ ེན་པའི་ ་ ་ག་ར་ ་ ིམ་ནང་
གདན་ ངས་ཏ་ གསལ་མཆད་ ་མ་བ བ་བ བ་ ེ་ ལཝ་ལས་ བ ེན་པའི་ ་གས་ མི་ ་ཚ་དང༌། ནར་ ་གཡང༌། ཟས་
་བ ད། གས་ ་ ོད་ དབང་ཐང་འབར་བ་ལ་སགས་པའི་ དངས་ བ་གནང་ད་ཡདཔ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་བ ེན་པའི་ ་ག་
ིན་མ ་ལས་བ ེན་ ག ས་ ོའི་ནང་ ་ ལ་ གས་ ག་ ་ལགས་ ཆར་ ་ ས་ ་འབབ། མི་ནད་ གས་ནད་ལ་སགས་པ་
ཞི་ནའི་དན་ ་ ལ་ ར་བཞིན་ ་ ལ་མི་ ང་པ་ ་ལས་ ་བ་གཉས་གཉས་རེ་ ོར་ བ་འབད་ད་ ཉནམ་ག མ་ ི་རིང་ ་
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འག་འ ེན་འཐབ་ད་ཡདཔ་ཨན་པས།
་བན་ཉན་དང་པ་ །
ཕ་ཇ་གས་ ོ་པ་ལས་ ་བན་ ི་བཅའ་ ིག་འག་བ གས་ཏ་ ཉན་ད ང་ཡལ་ཁམ་ཅག་ལས་ ་ཆན་ག མ་མཚན་ ེད་ ་
ས་ཏག་ཟེར་ དར་ཤང་ཏག་བལ་དང་ ་གས་བཟོ་བཟོཝ་ ག མ་འབད་མི་ཅག་འ ར་ཞིནམ་ལས་ ་གསལ་ན་འག་
བ གསཔ་ཨན་པས།
ད་ལས་ ི་ ་ ད་ ༧ ད་ཅག་ལས་ ཡས་བན་ཟེར་ ག ས་ཁའི་ ིམ་ ང་པ་རེ་ལས་མི་རེ་ ་ ིམ་ནང་འོང་ ེ་ ་ལས་
དངས་ བ་ ་ཞིནམ་ལས་ ་ལས་དངས་ བ་ ་མི་ ་གས་ ོ་པ་གནམ་མ་ལངས་ ན་ཚད་ ིམ་བཤལ་བ བ་ ེ་ ིམ་རེ་
རེའི་ནང་ ་ ལགས་པའི་ལགས་བཤད་དང་ བ ིས་པའི་ ོན་ཚག་ག་ ་དང་བཅསཔ་ ེ་ དངས་ བ་ ེལ་ད་ཡདཔ་དང་ ིམ་
ི་ ིན་བདག་ ་ག་ཁ་ ག་ལས་ཡང་ ོ་དང་ཆང་ཇ་དང་བཅས་པའི་བ ་བ་ ་ མ་བ བ་བ བ་ ེ་ འབདཝ་ཨན་པས།
ཉན་གཉས་པ་ །
་བན་ ི་ ་བ་གཉས་ ི་ དམིགས་བསལ་རིམ་ ོ་ ་གསལ་ནའི་དན་ ་ ཕ་ཇ་དང་གཞསཔ་འཆམ་པ་ ་ག ས་ ི་རི་ ེ་
གས་བཙན་དང་ འོད་བཙན་ ི་གནས་ཁང་ཡད་ས་ ་འ ོ་ ེ་ ་ ་ལགས་ཤམ་ ེ་མཆདཔ་མ་ཚད་ རི་ ་ེ ལས་ལག་འོངམ་
དང་ གཞས་འཆམ་ ི་བ ་བ་དང་བཅས་པའི་ཐག་ལས་ ལ་ ་ ་ གདན་འ ེན་ ་ད་ཡདཔ་ཨན་པས། རི་ ེ་ལས་ལག་ ེ་
་ ིམ་ནང་ ེ་ ཕ་ཇ་གས་ ལ་མི་ ར་པ་ ་ག་དན་ ་ དམིགས་བསལ་གསལ་མཆད་ཅག་ཡང་ ལ་ ོལ་འ ག
ཉན་ག མ་པ་ །
ག ས་ཁའི་ཕ་མོ་ ན་གཞོན་མེདཔ་ག་ར་ ོ་པ་ལས་ཟབ་ ོས་བ ིག་ ེ་ ་ ིམ་ཡད་སའི་ཐང་ནང་འཛམས་དགཔ་ཨན་པས།
ཐང་ནང་ ་ བན་འཆམ་དང་ ཚང་ཁ་པའི་ ་འཆམ་ རང་ གས་ ་གཞས་ གཞས་དང་གཞསམོ་ ་ བ་ ་ེ ཉནམ་གཅག་
རང་དགའ་ ོ་བ ར་ན་ཡདཔ་མ་ཚད་ དམིགས་བསལ་ བ་གཞས་ བ་ནའི་དན་ ་ ིས་ག ལ་ཚན་ནང་ལས་གཞསཔ་ ་
ལགས་ ་ ེ་འབ་ ེ་ བ་གཞས་ ་ཡང་ བ་ད་ཡདཔ་ད་ འད་ནང་འཛམས་ཚད་ཅགཔ་ ་ལས་དངས་ བ་ ཝ་ཨན་པས།
་བན་ ི་ ་བ་རེ་རེ་ལས་ དངས་ བ་ ་མི་ མོ་གཉས་གཉས་དང་ ཚ་རེ་རེ་བཏན་ཞིནམ་ལས་ ལ་གཅག་ག་ ེན་དང་
བར་ཆད་ ་ཞི་ན་དང་ ཚ་དང་བསད་ནམས་ལ་སགས་པ་ འཕལ་ནའི་དངས་ བ་ ་ཞིནམ་ལས་ ི་ ་ཁམ་ཅག་ལས་ ་ ིམ་
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ནང་ལས་ བ ིས་ལགས་ ེལ་དང་བཅས་པའི་ཐག་ལས་ ིན་བདག་གཉས་ ི་ ིམ་ནང་ ་ ེ་ ད་ཚས་ བ་གཅག་རང་ ་
གར་ ི་དགའ་ ོན་དང་ཚགས་ ོན་དང་བཅས་པའི་དགའ་ ོ་བ ར་ཏ་ མ ག་བ ཝ་ཨན་པས།
་བན་ ི་ བས་ ་ ག ས་ཁ་ག་གཉན་ཉཝ་དང་ ན་ ན་མཆད་ ག ང་གཡགཔ་དང་ ས་གནས་གཞན་ཁ་ལས་ཡང་མི་
མང་རབས་ཅག་འཛམས་ད་ཡདཔ་ལས་ ལ་གཅག་ ་ ་བན་ལས་ ག་པའི་ དགའ་ ོའ་ི ལས་རིམ་གཞན་མེདཔ་ཨན་པས།
་བན་ ི་ ོལ་ ན་ཉམས་ཉན།
ལ་ ས་ལག་ལན་ལས། རང་ཡང་འཁར་བའི་བ ོན་རར་བཅངས་པ་ཡས། །འཇག་ ེན་ ་ཡས་ ་ཞིག་ ོབ་པར་ ས། །
ཟེར་ག ངས་ད་བ མ་བན་ཆས་ གས་ ི་གསལ་མཆད་ ་ ལ་ཏ་ གནས་ བས་ ི་བར་ཆད་ཙམ་ཅག་སལཝ་མ་གཏགས་
མཐར་ ག་ག་བད་བ་འ ང་ཐབས་ཅག་མེདཔ་ཨན་པས།
ནང་པའི་ གས་ ི་གསལ་མཆད་ ་ ལ་བ་ཅན་ འ ལ་ ག་གཉས་ཆ་ར་ག་ལམ་སལ་ གསཔ་ལས་ བན་ཆས་དང་ ནང་པའི་
ཆས་ གས་གཉས་ ི་འ ས་ འི་ ད་པར་ གནམ་དང་ས་བ མ་ ེ་ཡདཔ་ ན་ ིས་ཧ་ག་དན་ ོགས་ ང་ ག
ད་འབདཝ་ལས་ དང་སང་ག ས་ ོ་མང་ཤས་ནང་ ་ བན་ནག་ གས་ ི་གསལ་མཆད་འབད་ན་ ་ ་བ གས་བཏངམ་མ་
ཚད བན་དཀར་ གས་ ི་རིམ་ ོ་ ་ག་ར་ དཀར་ཆས་ ་ཁ་བ ར་ཏ་འབད་ད་ཡདཔ་ཨན་པས།
ད་བ མ་ ེ་ ཚང་ཁར་ ་ཡང་ ཧེ་མ་བན་ནག་ག་ གས་ཨ་ཙ་རེ་འབད་ ོལ་ཡད་མི་ ་ ་མེད་བཏང་པའི་ཁར་ བན་དཀར་
གས་ ི་ ་བན་ བས་ ་ཡང་ ཧེ་མ་ག ས་ཁའི་ ལ་མི་ ང་པ་ག་ར་ བཅའ་མར་གཏགས་ད་ཡདཔ་ཨན་ ང་ ི་ལ་
༢༠༠༣ད་ཅག་ལས་ ་བ་དག་པ་ཅག་ ་བན་ལས་ ར་ཏ་ དཀར་ཆས་ གས་ ི་རིམ་ ོ་འབད་ད་ཡདཔ་མ་ཚད་ ད་རེས་
ནངས་པ་ ་བན་ ི་ ་བ་འཐན་མི་མེདཔ་ལས་བ ེན་ མ་པ་ལས་འག་འ ེན་འཐབ་ན་མེདཔ་ཨན་པས།
ད་མ་ཚད་ ཆས་ གས་ ི་དལ་དབང་ ་བ ེན་ ན་ལས་ཕར་ ས་རིམ་བཞིན་ ་ བན་བ ད་འཛན་མི་ཕ་ཇའི་བ ད་པ་ ་རིམ་
པར་ ོགས་ཏ་ བན་ཆས་ གས་ ི་གསལ་མཆད་ ལ་ནའི་ལམ་ ོལ་ ་ བ་རིའ་ི ོགས་ ་ཡལ་ཏ་ འ ོ་ན་ཨན་པས།
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་བན་ ་ི ོལ་ ན་ཉམས་པའི་ ནོ །
་བན་ ་ི ོལ་ ན་འད་ཉམས་པ་ཅན་ ག ས་ ོ་ནང་ ་ལམ་ གས་ ོལ་མང་རབས་ཅག་ཉམས་ནའི་ཉན་ཁག་ཡད་མི་ད་ཡང་།
ཕ་མ་ ན་ཤས་ ་གས་བཤད་ད་བ མ་འབད་བ་ཅན་ ཧེ་མ་ ་བན་འག་འ ེན་འཐབ་པའི་ བས་ ་ ས་གནས་ས་ས་ལས་མི་ལ་
་འ ་འཛམས་འབད་ད་ ཕམ་ ་གཞི་དང་ ན་ ན་མཆད་ གཉན་ཉཝ་ ་ག་བར་ན་ བ ེ་ག ང་དག་ ང་དང་ མི་ ེའི་
བར་ན་མ ན་ལམ་དང་འ ེལ་བ་ ་ལགས་ཤམ་ ེ་བཞག་ གས་ད་ཡདཔ་ཨན་ ང་ ་བན་ ི་ ོལ་ ན་ཉམས་ལས་བ ེན་
མི་ ེའ་ི མ ན་ལམ་དང་འ ེལ་བ་ ་ཡང་ རིམ་ ིས་ཉམས་འ ོཝ་ ེ་བཤདཔ་ཨན་པས།
་བན་ ི་ བས་ ་དངས་ཅན་དང་དངས་མེད་ ི་ལམ་ ོལ་མང་རབས་ཅག་འག་འ ེན་འཐབ་ན་ཡདཔ་ལས་ ན་གཞོན་ཕ་མོ་ཆ་
མཉམ་ ི་ ད་ ་ ལམ་ ོལ་ ་བ ེན་པའི་བ ི་མཐང་ ོམ་ ེ་བ ེད་ན་ཡད་ ང་ ད་བ མ་ ི་ལམ་ ོལ་ ་རིམ་ ིས་ཉམས་
འ ོ་བའི་བ ང་ལས་ ལམ་ ོལ་ ་བ ེན་པའི་བ ི་མཐང་ཡང་རང་བཞིན་ ིས་ཉམས་འ ོཝ་ཨན་པས།
་བན་ཉནམ་མ ག་ ་ ་ ིམ་ ི་གདང་ཁ་ཐང་ནང་ ་ ོ་པ་ལས་ ི་ ་ ན་ཚད་ མང་ ེ་པའི་གཞསམོ་དང་ ོང་གསར་
བ་པའི་གཞས་ གཞན་ཡང་ ་གཞས་ ་ཚགས་ ི་མཆད་པ་ ལ་ད་ཡདཔ་ལས་ ་བན་ ི་ལས་རིམ་འད་འག་འ ེན་འཐབ་ན་
མེད་པ་ཅན་ རང་ གས་ ི་ ་གཞས་དང་ གཞས་དང་གཞསམོ་ ་ཉམས་མ་འ ོ་བའི་དཔ་མི་ ིད་ན་ཨན་པས།
་བན་ ི་ བས་ ་ ལས་རིམ་གཙ་བ་ཅག་ ཚང་ཁ་པའི་ ་འཆམ་དང་ བན་འཆམ་གཉས་ བ་ད་ཡདཔ་ལས་ ་བན་ ི་
ོལ་ ན་འད་ཉམས་སང་པ་ཅན་ རང་ གས་ ི་གར་འཆམ་ ་ཉམས་འ ོཝ་ཐག་ཆད་ཨན་པས།
་བན་ཉནམ་དང་པ་ལས་ཉནམ་གཉས་པ་ ན་ ག ས་ ི་རི་མག་ལས་འག་བ གས་ཏ་ རང་སའི་ ེས་ ་དང་ ལ་ ་
གཞན་ཡང་རང་གས་བ ེན་པའི་ ་ ག་བཙན་དང་འོད་བཙན་ ་མཆད་ད་ཡདཔ་ལས་ ང་དང་ནགས་ཚལ་རི་དང་ ག་ ཤང་
དང་མེ་ཏག་ ་ལ་སགས་པ་ ་ནང་ རང་སས་བ ེན་པའི་ ་ ་ག་གནས་ཁང་དང་ ་ཤང་ ་ཡད་པའི་དམིགས་གཏད་བ ེད་ད་
ང་དང་ནགས་ཚལ་རི་དང་ ག་ ཤང་དང་མེ་ཏག་ ་ལ་སགས་པ་ ་ ་གནད་ ོན་མ་ བ་པར་བདག་འཛན་ལགས་ཤམ་ ེ་
འཐབ་ད་ཡདཔ་ཨན་ ང་ ད་བ མ་ ི་ ོལ་ ན་ ་ཉམས་པ་ཅན་ མཐའ་འཁར་གནས་ ངས་ཉམས་ ང་ ་གནདཔ་ ོམ་
འ ང་ན་ཨན་པས།
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བན་པའི་ གས་ ི་ ་གསལ་བན་མཆད་ ་འབད་ད་ ག་ག་བད་བ་འ ང་མ་ གས་ ང་ འ ལ་ ེན་ངན་པ་ ་སལ་ཏ་
གནས་ བས་བསམ་དན་ ་ འ བ་ གས་ད་ཡདཔ་ལས་ ག་དམ་ཅག་ ེ་ བན་པའི་ གས་ ི་ ་གསལ་བན་མཆད་ ་མ་
འབད་ཅན་ འ ལ་ ེན་ངན་པ་ ་འ ང་ ིད་ན་ཨནམ་ལས་ད་བ མ་ ི་ལམ་ ོལ་ ་བདག་འཛན་འཐབ་དགཔ་གལ་ཆ་བས།
ཚང་ཁ་པའི་ ་འཆམ།
་བན་ ི་ བས་ ་ བ་ ོལ་ཡད་པའི་ཚང་ཁ་པའི་ ་འཆམ་འད་དང་ ་གཡང་ལན་ན་ ཨ་ལ་ལ་མོ་འཐན་ན་ ་ཕ་མ་ ན་
རབས་ ་ག་ཁ་ ན་ ར་ ་འབད་བ་ཅན་ ཧེ་མ་ ན་རིན་པ་ཆ་ བ་ ོགས་ ིན་ ལ་ ་ ིན་པའི་ཁ་གནན་མཛད་པར་ ོན་ཏ་
གཙང་ད ང་ཐང་ལར་ཕབས་ད་ མཁའ་འ ོ་ཡ་ཤས་མཚ་ ལ་ ་ ག ངས་ག ངསམ་ཨན་ཟེར་བཤད་ ོལ་འ ག
ག་པར་སངས་ ས་ ིང་པའི་བཀའ་ཐང་ནང་ ་ཡང་ གཙང་ད ང་ཐང་ལར་ ན་ཆས་ ི་ ལ་པ་ཆབས་ཅང་ཤས་ ་ལ་ཧ་ ་
ཆབས་ ཞལ་བད་འབངས་ ་ ་གཟིགས་ཏ་ ་དངས་ ི་ ོ་ལས་ག ང་ག་མཐའ་མ་ད་ ེ་ག ངས་ ག།
བད་ཁམས་ ལ་དར་ཆས་ད་ ིས་ལ་སང་། །ཞལ་ཏ་ད་དག་ ེད་ གས་འདད་ ིར་མནི ། ། ས་ག མ་ངས་ཤས་ད་ ིར་ ང་
བ ན་བདན། །གཏན་ ི་ ོགས་ཟིན་ཐ་ལ་འབད་ཅང་སང་། །ཨ་ལ་ལ་མ་ོ ཨ་ལ་འཐན་ཅང་སང་། ། ་རལོ ་ ོལ་ཅང་ ་གར་
ལན་ནས་སང་། །ཡང་ཡང་ཞལ་མཇལ་ ོན་ལམ་ཐབས་པར་འཚལ། །
གཞན་ཡང་མཁན་ཆན་ ི་རབས་བ ་པ་པཎ་ཆན་བ ན་འཛན་ཆས་ ལ་ ི་ག ང་མ ར་ནང་ཡང་། ིར་འཛམ་ ིང་མི་ཡ་
ལ་ཁབ་ ན། ། ོས་ཁ་བ་ཅན་པའི་འ ོ་ མས་ ིས། །ཕ་ ོད་ ི་བ ིན་ག་ལ་འ ོར། །ད་ད་ ིར་ག ང་བས་གསལ་བ་
འདབས། །ལར་བད་ ི་འ ོ་དན་ ས་ཟིན་ནས། ། བ་ ིན་པའི་ཁ་གནན་གཤགས་པར་དགངས། ། ེ་ ་ ི་འབངས་བཅས་
ཞབས་ ིས་ ས། །དར་དཔའ་བ་མཁའ་འ ོའི་ཆས་ ང་གས། །ཁང་ ལ་ཆན་ ེ་བཞིའི་ད ང་ཚགས་དང་། །ཆབས་ ་མཆག་
ན་ ིས་བ ་མ་ ེབས། ། ་གདན་འ ེན་ ་ནས་གཤགས་ལ་ཁད། །ཁང་ ེ་འབངས་ ས་གཅག་ ་ཆམ་ ས། ། ོགས་ནམ་
ཁའི་ ོན་ཡང་འགངས་པའི་ཚ། ། ར་ཆབས་ཁའི་ ར་ ་བད་ལ་ ར། །བད་ ེ་འབངས་ ོ་མའི་ ོམ་ལ་གཟིགས། །ཞལ་ ་བ་
ས་པའི་ད ིལ་འཁར་ལས། །ག ང་ཐ་མའི་བ ད་ ི་འད་ ར་བ ལ། །ཟེར་ག ངས་པའི་ཡད་ཆས་ ི་ག ང་དང་ འ ིལ་
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ང་ ན་རིན་པ་ཆ་གས་ ག ངས་ག ངསམ་ཨན་པའི་ཡད་ཆས་ གཏང་ལས་ ེ་ གས་པས་ཟེར་ ་ན་ཨན། ད་འབདཝ་
ལས་ ཚང་ཁ་ ་བན་ བས་ ་ བ་ ོལ་ཡད་པའི་ ་འཆམ་དང་ ་གཡང་ལན་ན་ ཨ་ལ་ལ་མོའ་ི ་འཐན་ན་ ་ ོལ་
ན་ད་ལས་ དར་དརཝ་ཨན་པས།
་འཆམ་ད་ ་ལ ་ཡང་ ཐག་མར་ཐན་འཆམ་ ན་འ ེན་ ི་ལ ་ལས་ བ ་རིམ་འ ལ་འཆམ་ ན་ལ ་བ ་ཐམ་ཡདཔ་མ་
ཚད་ འཆམ་ཆས་དང་ ག་མཚན་ཡང་ འཆམ་དཔན་དང་འཆམ་པ་གཞན་ ་ ལག་པ་ ་དང་ འཆམ་མ ག་ག་ལག་པ་
རོལམ་འབག་ ེ་ བ་ཨན་པས། འཆམ་ཆས་ཡང་ འཆམ་གཞན་བ མ་ ཞལ་འབག་བ ག་ན་དང་ ཁད་ ད་དར་ ་ ེ་
བ་ན་མེན་པ་ རང་སའི་བཟང་བག་ལགས་ཤམ་ ོན་ཞིནམ་ལས་ ཁད་ ོད་དར་ ་ ་ ་ ེ་ བ་ཨན་པས་ཟེར་ ་ན་ཨན།
མ ག་དན།

ངོ ་གསར་ཆ་འོག་མང་ ེ་ཚང་ཁ་ ་ བ ི་ ང་འབད་ ོལ་ཡད་པའི་ བན་དཀར་ གས་ ི་གནས་ བས་ ོབ་པའི་ ་ ་
མཆད་ནའི་རིམ་ ོ་ ོམ་ཅག་ཨན་པའི་ ་བན་འད་ ལ་བ ར་བཞིན་ ་ རང་ གས་ ་༡༠་པའི་ཚས་༡༠་ལས་༡༥འི་བར་ན་
གཟའ་ ར་འ ོད་ ོར་དང་བ ན་ཏ་ ཉན་ག མ་ ་ི རིང་ ་འག་འ ེན་འཐབ་ཨན་པས།
ད་ ེ་འག་འ ེན་འཐབ་དག་མི་འད་ཡང་ ཕ་ཇ་གས་བ ེན་པའི་ ་ ་ག་ར་ ་ ིམ་ནང་གདན་ ངས་ཞིནམ་ལས་ གསལ་
མཆད་ ་མ་བ བ་བ བ་ ེ་ ལ་ད་ཡདཔ་དང་ བ ེན་པའི་ ་ ་གས་ཡང་ མི་ ་ཚ་དང་ ནར་་ ་གཡང་ ཟས་ ་བ ད་
གས་ ་ དོ ་ དབང་ཐང་འབར་བ་ལ་སགས་པའི་དངས་ བ་གནངམ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་ག ས་ ོའི་ནང་ ་ ལ་ གས་ ག་
་ལགས། ཆར་ ་ ས་ ་འབབ། མི་ནད་ གས་ནད་ལ་སགས་པ་ཞི་ ེ་ བད་ ིད་འ ང་ གས་པའི་ ཡད་ཆས་དང་དད་པ་
ོམ་རང་ཡདཔ་ལས་ ལ་བ ར་བཞིན་ ་བ ི་ ང་འབདཝ་ཨན་པས།
ད་འབདཝ་ལས་བ ེན་ འ ག་ ལ་ཡངས་འ ེམ་ ོན་ཁང་གས་ བ ོད་དན་འ ག་ག་དངས་མེད་ལམ་ ོལ་ ་ གཞི་བཞག་
ེ་ ཞིབ་འཚལ་འ ི་ ོམ་འ ི་ནའི་ལས་རིམ་ཡད་མི་ནང་ ་ ང་གས་ཡང་བ ོད་གཞི་ ཚང་ཁ་ ་བན་ ི་ ོར་ལས་ དན་ཚན་
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གཙ་བ་ཚང་ཁ་ ་བན་ ི་ ངས་དང་ གཞན་ཡང་བན་ ི་ཆས་ གས་དར་ ལ་དང་ ་བན་ བས་ ་དམིགས་བསལ་འབད་
བ་ན་ཡད་པའི་ ཚང་ཁ་པའི་ ་འཆམ་ ི་ ོར་ལས་ བ ད་བ ས་ཏ་བཀད་ད་ཡད།
ཞིབ་འཚལ་པ་རང་ ་ ེས་ཐབ་ ི་ཤས་རབ་དང་ ས་ ང་ག་ཡན་ཏན་ ་ཞནམ་ལས་ གང་དན་འད་ནང་ ་ ཚག་ག་མེ་
ཏག་དང་ དན་ ི་འ ས་ ་ ན་ མ་ཚགས་ཏག་ཅག་མེད་མི་ ་ མ ེན་ ན་གཟིགས་མི་ཡངས་ ིས་ དགངས་འགལ་མ་
མཛད་པར་ ལགས་ ེལ་ཉས་འགག་ག་ གས་འཆར་ གང་ཟབ་གནང་པ་ཅན་ ལགས་བཅས་དང་འ ི་བ ན་ ི་དན་ ་ཕན་
ཐབས་ ོམ་འ ང་ན་ཨན་པས།
ར་ ས་པ། ས་ ང་ཡན་ཏན་ནར་ ིས་ཕངས་བཞིན་ ། །འ ི་ ོམ་གང་ ིས་མཁས་ མས་ ེལ་བའི་གནས། །
འོན་ ང་ ག་བསམ་ མ་དཀར་ ་མེད་པས། །བཀད་ ིར་ནངས་ ན་ གས་ ང་ཉས་མེད་ མ། །འདར་འབད་ལགས་ ས་
ཡན་ལག་བ ད་ ན་ ི། །ཆབ་ ིས་མི་ཤས་ ོམ་པའི་ག ང་བསལ་ཞིང་། །རིག་པའི་ ་ ་གསར་ ་ ས་ ེད་ནས། །ལམ་ ོལ་
འ ས་ ས་མཆག་ ་ ད་པར་ ོན། །
བ་ ེན་དཔ་ཐ།
བས་ ེ་དག་འ ན་རིན་ཆན། (༢༠༠༤) ོ་འ ག་ཆས་འ ང་། ཐམ་ ག་ ཀ་ཨམ་ ི་དཔ་ ན་ཁང་།
མ་གནག་མདག (༡༩༨༦)འ ག་དཀར་པ། ་གར་ན ་ད་ལ། ཨན་ ་ར་ ་ ས་ ་དཔ་ ན་ཁང་།
ོབ་དཔན་པ ་ལ། (༢༠༠༤)འ ག་ག་ ལ་རབས་གསལ་བའི་ ོན་མེ།
ང་ད ི་ ན། (༡༩༩༦) བད་ འི་ཚག་མཛད་ཆན་པ། མི་རིགས་དཔ་ ན་ཁང་།
ོ་བཟང་ཆས་ ི་ཉ་མ། (༡༩༩༥) ་བ ན་ བ་མཐའ། ཝ་ར་ཎ་ས་བཀའ་བ ད་ཉམས་ ོང་ཚགས་པ།
མཁན་ཆན་ ི་རབས་བ ་པ་པཎ་ཆན་བ ན་འཛན་ཆས་ ལ་ ི་ག ང་མ ར།
སངས་ ས་ ིང་པའི་བཀའ་ཐང་།
ན་མ ེན་ ལ་བ་ ོང་ཆན་རབ་འ མས་མཆག་ག་ག ང་།
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མ་ཐང་ཆས་ ེ་ ག་ག་ མ་རིན་ཆན་ ོ་ ེ་གས་མཛད་པའི་ཡག་ཆ།
ཚང་ཁ་ ་མ་ནར་ ་དབང་ ག་ག་ག ང་།
ཕ་མ་ ན་རབས་དང་ག་ཤས་ཉན་ཤས་ཅན་ ་ག་ངག་ ན།
ཞིབ་འཚལ་པ་

པ ་དན་ བ།
ཞིབ་རགོ ས་མཁས་མཆག
་རོ་ཤས་རིག་མཐ་རམི ་ བོ ་ །
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