
༉  འག་ཤར་གོས་་་ས་གཙང་མ་གང་བད་འང་ལ། 

་དོ། 

༈  ད་ས་རང་ས་་ས་གཙང་མ་ལོ་ས་དང་འལ་ཤར་ོགས་བར་ཚོའམ་བར་མཚམས་་གས་དང་ས་གནས་ཁག་དག་པ་ག་་

ང་་འང་རབས་དང་། གསང་བདག་ག་ན་་ོ་་རང་ོན་བར་མཚམས་ག་ོར་་ཁང་ངམ་གསང་བདག་དས་པ་ང་་ག་་བ་

ན་བས་ཝ་་བགས་ཡོད་་ལོ་ས་འ་ རང་་གས་ཁ་ན་རབས་་་ཞལ་ན་དང་། མཁས་པ་་ས་ས་ཡོད་པ་ལོ་ས་

་་ག་བཞག་་ས་ཡོད། ་་ལོ་ས་འ་་ན་ོང་་ཡང་ རང་ས་ན་རབས་་ལས་ངག་ཐོག་ལས་་བ་ལོ་ས་འ་ལ་

ལས་་ལམ་ས་ད་་མ་འ་བར་ག་ས་ཡང་གགས་གསཔ་་ག་ལམ་་བད་དཔ་འ་ཁག་་བས་མནོ་་ོད་པ་བར་ན ་ ་

་འམས་ོན་ཁང་ས་བ་འག་་མ་ངས་༧པ་ཞལ་འཛམོས་འ་འན་འཐབ་་ན་པ ་ར་དང་། འ་ནང་་འ་བམ་མ་

བ་འཚོལ་འབད་་གསལ་བཤད་འབད་་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ག་པ་གསལ་བགས་གནང་སར་ཝ་ལས་ རང་ས་་མ་ལས་

མ་་་ན་ས་འབད་་ཡདོ་་་དང་། ལ་རབས་དང་ལོ་ས། མཐོང་ཐོས་་ཉམས་ོང་ཡོད་་་་ངས་གགས་དང་། ག་ཐོག་

་ཡོད་་དང་ངག་ན་་ཡོད་པ་ལོ་ས་་ག་་ག་ག་བ་ན་འབད་་ན་ན་་ད་དད་འབད་་གསལ་བཤད་འབད་་་

བས་འ་བམ་ཐོབ་་འ་ལ་བ་བཟང་ཤོས་ག་་མནོ་།  

ན་ང་ ལ་ོས་ལ་་ག་ཁག་མ་འཝ་གས་་་དང་། ལ་་ང་བཅས་ར་ར་མཐོང་ོ་ས་གཞལ་བར་དཀའ་བ་དནོ་ལ་སོགས་པ་

ཡོདཔ་ལས་མཐའ་གག་་འ་ན་འ་ན་ར་དགག་བ་འབད་་་་ཁག་ག་་མཇལ་། ་ས་འབད་ མ་འོངས་པ་མཁས་པ་

དང་བ་འཚོལ་འབད་་ོ་བ་ཡོད་་་་མ་་་ཕན་ཐོགས་འང་ང་ཕན་པ་ཐམས་ཅད་ས་ནམ་ལས་ཕན་པ་མ་གཏོགས་གནོད་པ་

་ད་མནོ་བ་བསམ་ོ་མ་པར་དག་པ་ཐོག་ལས་བད་ཡདོཔ་ལས་ འཛོལ་བ་དང་ནོར་བ་འལ་པ་ཆ་ག་་ར་ཡོད་ང་མན་ན་་

ས་ག་ཐོག་དང་ཡང་ན་ངག་ཐགོ་ལས་ཐད་ཀར་ན་རང་་གངས་གནང་བན་ངས། མག་ར་ བ་འཚོལ་པ་རང་ས་ད་དད་

འབད་་བན་པ་ཆ་འ་དང་འ་ནམ་འོང་་མས་ར་བད་གས་ཡོད་་འ་ འག་ལ་ཡོངས་འམས་ོན་ཁང་་བན་ལས་

བན་་ནམ་ང་ལས་ར་བན་ ་ར་་། 

ན་ངས་འག་ལ་ཁབ་ཆགས་ལ། 

ན་ངས་འག་ལ་ཁབ་འ་ ན ་བལ་པ་འ་བགས་པ་བས་མཚོ ་ལ་ང་ས་བབས་་མཚོ ་ཁར་ཐནོ་པ་་འ་བ་་

་མན་བསོད་ནམས་ལས་བན་ དས་་་བོ་མག་རབ་དང་ོགས་་ང་བ་ང་ན་བཅས་གར་་གས་་ལ་སོགས་པ་ཆགསཔ་

ད་ས་ག་་་བད་འ་ཆགས་ཆགསཔ་ན་པས། དང་ག་་ག་ཆ་ངམ་་དང་འལ་བ་ན་ ལ་ཁབ་འ་་ང་་མོན་ལ་



ར་དར་ཡོདཔ་་ཐོནམ་ན། མོན་ར་་འ་ ་མན་པ་ོ་ད་ང་ར་་མ་ག་མཛོད་་ནང་འད་ཡོདཔ་དང་། ག་ཆ་མང་

ཤོས་ག་ནང་ས་གནས་ད་པར་ཅན་ར་འད་ཡོད་་་དནོ་་མ་གག་ན་པས།  ་ཡང་་མ་ བོད་ལ་ཆགས་པ་དང་ས་མཉམ་ང་

ཡོདཔ་་ན་པས། ་གར་འཕགས་པ་ལ་་ང་ོགས་བོད་ཁ་བ་ཅན་་ོ་ོགས་་བོད་གས་་བར་ན་ ་མ་ལས་ན་ལས་་

གནས་་ན་ས་བ་པ་གནས་ག་་བ་ཉམས་དགའ་བ་ས་ལ་འ་ད་ཆགས་་ཡདོཔ་ན། ་ཁ་ལས་ོ་་ལ་སོགས་པ་མཚོན་ཆ་

་ཚོགས་ས་བན་པ་ག་་དང་། ནགས་ཚལ་ག་ག་་བོ ་རལ་པ་གནམ་ཁར་ོངསམ་བམ་མ་ང་ནགས་དང་ལ་་ས་ག་

བམ་མ་གངས་་་ས་་མད་བར་བ་ནགས་གབ་་ནང་ག་དང་། གག་ དོམ་ ད་ འཕརཝ་ གག་ལ་ལ་སོགས་པ་

གཅན་གཟན་་འགས་པ་ངར་་ག་པ་གཅན་གཟན་་གས་དང་། ཤ་བ་དང་ གནའ་བ་ འོང་མ་། ་ང་ བ་་ ངམོ་

་ ཕག་ད་ལ་སོགས་པ་་གས་མས་ཅན་་ཚོགས་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་་དམོ་་བ་གནས། ཙན་དན་་ང་དང་ཨ་་བ་་་་

ལ་སོགས་པ་འས་བཟང་ར་ས་ད་པ་ན་ང་་ཚོགས་་ནགས་ཚལ་་་ལས་་་ལ་སོགས་པ་ང་བ་་མས་དང་ན་

པམས་ཅན་་དང་། ་ག་དང་ང་ང་ལ་སོགས་པ་འདབ་ཆགས་་གས་་གང་ད་ག་་བ་ཧན་པ་ས་་་དངས་ས་ན་

ག་པ་དང་། གངས་་མག་ལས་བལ་བ་་ན་ས་ན་ངས་་ང་ཁམས་འ་་མད ་པ་ན་ཆད་ད་པར་ལ་བ། མས་

ག་་ན་་བ་ན་མས་པ་་མ་པ་མད་པ་ལཝ་དང་ག་ཁར་ གར་ང་ང་བ་་ས་འར་ང་གཡོ་བ་མ་འར་དང་

བཅས་ས་ག་པར་མད་པ་་བ་་བོན་པ་་དངས་ན་པ་ས་གནས་ད་པརཅན་འ་ཆགས་་ཡདོཔ་ན།   

་མ་བདག་ཅག་་ོན་པ་ལ་པོ་དནོ་ན་བ་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་དང༌། གག་ན་ནོར་་དང༌། ་ད་ན་ན་སོགས་པ་་་

བས་པ་བས་་ལ་ད་ངས་་ང་བ་་ོད་པ་ད་གནང་བ་གནས་ད་པར་ཅན་ནམ་དང་། མཁའ་འ་འ་བ་བཟང་མོ་དང་

ལ་པོ་ཀ་ལ་དབང་པོ ་སམོ་ན་་བཟང་མོ་དང་། ས་ན་་གས་པ་གས་ལ་མལ་ང(་དབང)་ལས་མཐར་བད་་དཀའ་

ད་་མཛད་པ་ོན་པ་གནས་་ཤར་ོགས་བས་ང་དང་བས་གཡང་་ཆ་འོག་་ནང་ནམ་་་ས་ཤོས་་་ཁ་ན་་བ་

ོལ་ཡོད། ་་ལོ་ས་་ཡང་མཁའ་འ་འ་བ་བཟང་མོ ་མ་ཐར་ནང་་ ་ས་ན་་གས་པ་གདོལ་པ་གཞོན་པ་ས་ང་་

གཡང་ར་་ག་ དམར་ས་ན་དམར་བ་་་ག་དམར་་ཞལ་འ་བ། དཀར་ས་ན་དཀར་བ་འཕགས་པ་གས་་ན་པོ ་ཞལ་འ་བ་

ག་གཡང་་གཡའ་བ་་ལས་མར་བར་བཏངམ་ད་གཙང་་ནང་་ང་། གཙང་་ནང་ལས་ཐོན་་མ་ས་མཁའ་འ་འ་བ་

བཟང་མོ ་ལ་པ་་ཙ་ོགག་ས་ལམ་ོན་་གས་པ་ཅན་་ོད་་གས་་་ལཔོ་མཛད་་མཐའ་མག་་བད་མོ་ཧ་ཤང་དམ་

བཏགས་་བད་མོ ་ངམ་་ས་མ་པ་ད་འོག་་བགས་ ་་ད་བན་པ་ནམ་གནས་་བར་བད་ནག་་བན་པ་་དར་བར་ཤོག་

ས་གས་ོན་གནང་ས་གནས་་ད་ོ་བས་ང་གས་ང་ར་སར་ནམ་ལས་བད་དམ་བཏགས་་་་མད་ན་གནགཔོ་ག་

བངས་་་ད་ོ་མདའ་མོ་མ་ང་མད་ན་ར་དས་་མཇལ་་ཡོདཔ་ན།   



བདོ་ལ་འ་དང་པ། 

་མ་བདོ་་ལ་ཁབ་འ་ མཐའ་འབ་ན་པ་ང་་ང་ས་ག་ཐམས་ཅད་ནང་མཚོ་ན་པ་ོའལ་་ཡོདཔ་ན་ང་ མདོ་་པ་

དཀར་པ་ོལས། ཁ་བ་ཅན་་མཚོ་་ནས། །་ལ་ནགས་ཚལ་འང་བར་འར། །ས་སོགས་ན་རས་གགས་་ང་བན་གནང་བ་

ལས་ ན་རས་གགས་ས་ཡང་ཞལ་བས་མཛད་། གས་བད་ོན་ལམ་་ོབས་ནམ་ཙམ་ས་མཚོ་ཐམས་ཅད་་ནང་མ་མ་

་ས་ག་ལག་མལ་བམ་་ད་མས་ཏོག་ཏོ་་ར་་ང་་ལ་ནགས་ཚལ་་མ་ས་འངས་ག ་ལས་འཕགས་པ་ན་རས་

གགས་དབང་ག་དང་་མོ་ལ་མ ་གས་་ས་ད་བལ་་་ང་བ་མས་དཔའ་དང་། ག་ན་མོ་གས་བཟའ་ཚང་་

འདོམས་པ་ལས་་ག་ག་ས་ག ་ལས་མ་པར་འལ་་་ག་་བ་་འལ་བ་བས་་འཕགས་པ་ན་རས་གགས་

ས་་བོ་གཞོན་་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་པ་གགས་མས་པ་ག་་ལཝ་ལས་ ལ་ཚ་་ཧ་ལས་་ད་་བམ་གགས་མས་པ་ག་

་་ར་་་ཝ་ད་ ་ས་་ད་བ་བ་ངས་པ་ལས་བན་འ་བམ་ར་་ར་་ད་བ་བ་ངས་བག་ནམ་ལས་་་

མ་ས་་་ར་སོང་ག །འཕགས་པ་ན་རས་གགས་ས་་ན་ང་བ་མས་དཔའ་་འ་་་གནང་་ལོག་བཏབ་་འ་

བགས་ག །ལོ་ཐོག་ན་པ་བས་་ག་ཐོབ་བབས་་འཐབ་འང་ང་བ་ལས་ང་ག་ར་བན་ས་འབད་་ག་ལས་དཔནོ་ག་ད་

པས་ར་འཚོལ་བར་འཝ་ད་ ་་་འཆར་ད་གཞོན་་ས་ང་སོ་ཅན་དང་ག་་ན་མ་ཅན ་ར་མཚན་མ་ད་པར་ཅན་་འངས་

ཡོད་་་མཐར་གས་པ་ལས་བོད་་འདས་ལོ་༦༣༥ང་ག་ལོ་་ོད་་་མ་ག་བ་བ་་བན་ས་གཉའ་བར་བག་་ལ་ད་

་དབང་བརཝ་ལས་གཉའ་་བཙན་པོ་ར་གས་པ་ལོ་ས་འག །  

ལོ་ས་གཞན་ལ་་ག་ནང་ ་གར་་ལཔོ་དམག་བ་པ་་ང་ཤོས་་པ་་ར་་་བོད་་ས་ངས་ནང་འམས་འཝ་ད་ ་་

རོལ་པ་་་ད་ག །བོདཔ་་ས། ད་གས་ག་་ལས་ོ? ར་ཝ་ད། ་ས་བོད་ད་མ་ཝ་ལས་མབ་མོ་གནམ་ཁར ་དཔག་

ག །ང་་ས་འ་གནམ་ལས་འོངས་པ་་ནམ་འངོ་་མས་ར་གཉའ་བར་་བཟོ་་འབག་འོང ་་ལཔོ་་བསཝ ་ལས་ལ་པོ ་

མཚན་ཡང་གཉའ་་བཙན་པོ་ར་བཏགས་ག །བོད་་ལཔོ་འ་དང་པ་འ་ན། ལཔོ་་་བད་པ་འ་་གར་ནང་འ་དང་པ་ང་

བ་མང་བར་ལ་པ་ོལས་ོན་ཡོདཔ་ན། 

ལ་པོ་གཉའ་་བཙན་པོ ་གང་རབས་ལས་(ལ་རབས་སོ་བད་པ་)ས་ལ་ལ་རབས་་པ་ལ་པོ་་ོང་་བཙན་༨༡༦-༨༣༦ 

འངས་ག །ལ་པོ་་ོང་་བཙན་་ས་ོམ་ཤོས་་་བཙན་པོ་དང་། བར་མ་་་བཙན་པོ། ་་ོང་བཙན་ནམ་ས་་སད་ན་

གས་མང་ཡནོ་(་ལོ༨༠༠–༨༣༦)་གས་པ་དང་། མ་འོ་བཟའ་་ལ་གས་ལས་ས་ ་རལ་པ་ཅན་དང་། ་ས་གཙང་མ། 

ང་དར་མ་གམ་ང་ག །་རལ་པ་ཅན་་ ང་་པ་དཀར་པོ ་མདོ་ལས་ང་བན་པ་ག་ན་་ོ་ལ་པ་ན་པས། ་་ལོ་

༨༦༦་་འངས་་དང་ལོ་༡༢བསཔ་ད་ ལ་ར་བས་ག །ཁམས་པ ་གསར་འར་་གས་ར་་ནང་་་ལོ་༨༠༦་་



ལོར་འངས་་  དང་ལོ་བ་པ་ང་ག་་ལོ་༨༡༥ལརོ་ལ་སར་འད ་ར་འག །་བམ་་འག་་ལ་རབས་ཀར་མ་ཏ་

ཧ་ཏ་ས་ས་་ནང་་ཡང་་རལ་པ་ཅན་(༨༡༥-༨༤༢)ར་བད་ག། 

འཛམ་ང་མ་ཆ་གས་་དབང་བར་་ོབས་མངའ་ཐང་་དང་མཉམ། ་ཤང་ོ་ད་ད་བས་ད་འལ་་གག་ལག་ཁང་ན་མོ་

་བས་ད་ཐོག་དང་བཅས་པ་བངས། ད་འན་་་ན་པོ་འལ་་བ་གས། བཤད་་བ་གས་ལ་སོགས་པ་བོད་དས་གཙང་

ཁམས་ཡན་ཆད་་ས་་ན་པོ་མ་་སོ་ག་་ག་བགས་གནང་ག །་གར་ལས་པ་ཏ་་ན་་ལ་སོགས་པ་་་ག་ན་ངས་

་བོད་་ལོ་་བ་་དང་ས་ཐམས་ཅད་ད་གསར་བཅད་ས་གཏན་ལ་ཕབ། ག་པར་་ད་འན་པ་་་འབངས་་མ་བན་བན་

ས་བན་བར་འབད་དཔ་དང་། ལ་པོ ་ད་རལ་པ་ལས་དར་ག་བཏགས་་་་ད་འན་པ་་བགས་བགཔ་ལ་སགོས་པ་

སངས་ས་་བན་པ་ན་པོ་་་བར་་ཁམ་་བར་མཛད་ག ་ས་མངའ་འབངས་་་དཀའ་ངལ་་ཙམ་ང་བ་ལས་བན་ ག་

ོན་་ངལ་མ་རངས་པར་དབབ་ལ་གཏོ་ས་དང་། ག་རོ་གས་་གས་ས་ལཔོ་བངས་་ས་མས་བག་་བན་ས་བ་

ད་ ག་རོ་གས་་ས་བ་ག །ལཔོ་བངས་ང་ ་ས་གཙང་མ་དང་ོན་ན་དཔལ་གས་་ཡོན་ཏན་ཡོད་་་ས་ས་

མས་བག་་གསཔ་འོང་རཝ་ད། དབབ་ལ་གཏོ་་ས་ ང་་ཐབས་ཡོད་ར་་བོད་་མོ་མ་དང་སཔ་ཆ་མཉམ་་ནོར་ས་་

ན་པ་(ནང་གག)ན་་ག་ར་ས་ཁ་མནམ་་་ས་གཙང་མ་ས་་་ལོ་་་ར་བགས་པ་ན་ལཔོ་དང་་ས་གས་་་་

་བར་ཆད་འོང་་ན་ཁ་དང་། ག་པར་་ བོད་ཁམས་་ནད་ཡམས་དང་་་ས་འགས་ལ་སོགས་པ་འང་་ན་ཁ་འག་ར་

ག་ར་ཁ་མནམ་་བ་བག་་ ་་ན་་ལཔོ་་ལཝ་ད་ ལཔོ་ས། ་འབདན་་གང་གཙང་མ་ད་རང་ས་་ང་བཅས་ར་

་་་ཆགས་བསངས་་དང་ོ་མོན་་་ ་ཁམས་ག་་་འག་ག་གགས་་ད་་བས་པར་ག་ར་གངས་་ར་་ 

འག་་་ོགས་་བས་པ་ལ་་ ང་གས་ས་ོན་ན་དཔལ་་ཡོན་ཏན་་དང་ན་པོ ་ནང་་བགས་་བངས། ལཔོ་

འས་ཆང་གསོལ་ ་གམས་བགསཔ་ད་ ད་ག་པར་བར ་་བངས་ག །་་་ལོ་༩༠༡་ནམ་་མཁར་གང་ལ་པོ  ་ལོ་

ས་ནང་བད་ག །ལ་ོས་ལ་་ག་ནང་་ལོ་༨༣༦ ལོར་མལ་་ཞམ་པ་ཕོ་ང་ན་ན་ཆང་ོས་པར་བས་་གར་་ལ་གམས་པ་ 

། དབས་ག་་ཅན་དང༌། ག་རོ་་ལོད། གས་ག་བཙན་གམ་ས་ད་ག་་བར་ནས་བངས་ར་བད་་འག།  

       ་ལས་ང་དར་་མ་བཙན་(བཙན་པོ་་མ་བན) ༨༣༦-༨༤༢ ལ་སར་བས་་ གག་ལག་ཁང་དང་་གང་

གས་་ན་ག་ར་བག །ད་འན་་་་གཏོར་་ཤ་བདའ་བག །ཤ་བདའ་བར་འ་མ་བབ་་་བསད་་ ས་ར་འོ་་

བཅད་་པ་ཏ་་རང་་གས་ཁར་ལོག་ོན་་སངས་ས་་བན་པ་ང་ཙམ་ཡང་དཔ་བཟོ་བ་ས་ཚོད་་ཁར་ ་ས་གནས་བདག་

མ་ག་དཔལ་་ས་གས་བད་བལ་་་ལོ་༩༠༦ལོར་་ང་དཔལ་་ོ་་ས་་ནག་་འཆམ་བ་པ་ལ་ས་ག་་་ང་

འབག་ཡོད་་་ས་ལཔོ་ང་དར་མ་དོན་ང་་གསོབ་་བངས་བཏང་ག ། 



ལ་ོས་གཞན་ལ་་ནང་། “ལ་པོ་་དར་མས་བན་པ་བབས་ས་བཤད་པ་ལ་རབས་དང་ས་འང་མས་་ངས་ང་ཤོས་་”་

བཞད”ན་ལ། ་ཡང《་བད་ཞབས་བཏགས་མ》ས་པ་ལས་འང་། 

   ཞབས་བཏགས་མ་ས་པ་འ་ས་རབས་བ་གག་པ་མག་་ས་པ་ག་ན་པ་་་ནང་་་མ་་ས་འོད་དང་། ་བན་

ང་བ་འོད། ལ་ོ་བ་ན་ན་བཟང་པོ་གམ་་ང་ང་བ་མ་ཟད་ས་འར་་ས་ས་པ་ང་ག་འང་བ་ལས་ས་བ། ར་

བན་ལ་ོས་འ་ག་ཆ་དང ་ངག་ན་ང་པ་བཅས་ལ་བན་ནས་ས་པ་ན་ས་ང་བཙན་པ་ོ་དར་མ་འདས་ནས་ཕལ་ར་ལོ་གས་

བ་་བ་ཙམ་་ས་་ས་པ་ལོ་ས་ག་ད། ག་པར་་་་དབའམ་་ས་ད་ལ་ན་པ་་བ་ག་ས་ས་པར་མ། 

འ་ནང་་དར་མས་བན་པ་བབས་ལ་བཤད་པ་་ཕལ་ར་གཏམ་ད་་ཟོལ་ཙམ་དང་དོན་དས་ལ་དད་་ཁས་ན་དཀའ་བ་

གནད་དནོ་མང་པོ་འག །ས་དང་། ལ་པོ་་དར་མ་ང་ལ་གས་་ག་པ་ས་ར་དར་བ་དང་། གསང་གས་ོ་་ག་པ་སངས་

ས་ས་གས་་བན་པ་ང་་ན་ས་པ་ར་གས་ལ་བས་ན། ལ་པོ་་དར་མས་གག་ལག་ཁང་མས་་སངས་ས་ས་

གས་་རབ་ང་པ་མང་པོ་འཚོ་ན་གཞན་ལ་བལ་ནས་བགས་པ་བཀག་པ་ལས་སངས་ས་ས་གས་རང་་ད་བཟོས་ད་པ་་

གནའ་རབས་་ག་ང་ས་ར་ོད་ད་བ་པ་འ་ར་ན།” ར་བད་་འག 

 

           ་་གནམ་མཐོང་དཀར་པོ ་གནས། 

 



་ས་གཙང་མ་འག་་བས་ལ། 

མངའ་བདག་དང་ོན་པ་ོ་་བཀ་ས་འབས་བན་་ས་་ར་ང་བན་ས་་བབས་་ོ་མོན་འག་་འནོ་་གས་ཐག་

བཅད་་ནོམ་ད་ ཞབས་ལ་་འོང་་ད་འན་ལོ་པཎ་་ས་གཙང་པོ ་ཆབ་ཁ་བར་བལཝ་ལས། ་ས་ས། ལ་ོན་ཐམས་

ཅད་བཀའ་་བས་པ་ལས། །བདག་ལ་ོད་པ་དབང་ད་ས་མཐར་འ། །ས་པ་ད་པར་ད་པ་ཐབས་་ཡོང་། །ད་འན་གས་བ་

འ་ནས་ོག་པར་། །མས་ཐག་ཆད་ན་་་ཉག་ཐག་ཐོངས། །ར་གངས་་ལ་་་་ཁ་ལས་ལོག་བཏང་། ང་དཔོན་གཡོག་་

་ག་ོ་ག་ོགས་ལས་འོན་་གས་འདོད་ཡོད་ང་ ན་་ོན་ལམ་དབང་ས་གཙང་ཕག་་ོགས་ལས་ཐོན་་་་གནམ་མཐོང་

དཀར་པ་ོ་བས་ག །གནམ་མཐོང་དཀར་པོ་་ད་ོ་་་ས་ག་མཐོ་མ་ོབ་་ག་་ང་དཀར་་ཁང་་་ོལོགས་ཁར་ས་དོང་

ཧོ་ཀ་་མཇལ་་ཡོད། ས་གནས་་་མ་ཁར་ཞག་དག་པ་ག་བགས་པ་བས་་མོ་འཇའ་སམོ་ག་བ་གས་ཨ་རོགས་

དགའ་རོགས་བན་་ལས་ས་ག་འངས་པ་ལོ་ས་འག ་གང་བད་ལས་་ ་ལ་གང་ར་བ་དང་། མ་་

གང་འོག་ས་བཟང་བ་་ན་ར་བ་འོས་གཏམ་་ཡང་ཡོད་ར་ན་པས། ་ལས་མ་ས་མ་་གང་དང་། ད་ང་ཕོ་་མོ་་

དབང་འས་ཕོ་ང་བར་ང་ཟམ་པ་བལ་་ཤར་ང་ར་མོ་ལ་་བས་ག །་ལས་་ངས་ཁ། ན་ང་། མང་་ང་། ང་། ་

། ་། ང་ལ་། ཞོང་དཀར་མོལ་བ་ང་པ་་མ་བན་བལ་་་་་་ོདཔ་ད། ་བོ ་ོད་ད་ག་་ལས་བ་ང་ཟམ་པ་

དཔ་ལས་ཧ་ལས་་ག་་འབདཝ་ག་ག་ར་མན་ོབསམ་ག་བཏང་་ོན་ལམ་་་བཏབ་ག ང་ས་ང་ོགས་འ་་ནང་ོད་་

དབང་ར་བ་ལ་བ་ཡདོ་པ་ན་ ཟམ་པ་གས་པར་ར་ག་ར་་་དམོད་བརོ་་ ང་ོང་པ་ོགག་ལ་བཏངམ་ད་ ་བོ ་་ལས་

ཕར་ར་ཟམ་པ་བམ་་ོད་ཡདོཔ་ལས་གཙང་་་བལ་་ང་མ་དང་ར་་ལབ་་་བལ་་་ཚང་་ས་ཆ་དང་། ་་། བ་

ང་་་་ལོང་། ང་་ས་ཆ་་མ་ས་བལ་་ད་ོ་འཇམ་མཁར་ར་ས་ས་གནས་་ོད་ག །་ཁར་ནོར་པ་དག་པ་ག་དང་

ད་་་ས་ས་ང་་་ང་་མཁར་ག་བག་གནང་ར་གངསམ་ད། ང་ནོར་པ་་ས་འཇམ་ལགས། ར་ས་་མཁར་

(མ)་ང་་ག་བགས་་ལཝ་ལས་ས་གནས་་ང་ཡང་འཇམ་མཁར་ར་ཆགས་་་ཁར་བགས་ག །་ཁ་ལས་ད་ང་འོན་་

གས་བས་གནང་་ ཚང་ཟམ་་ཟམ་པ་ལས་ཐོན་་ག་ང་མཁར་མ་ར་ར་བ་ང་་ལོགས་་ོདཔ་ད་ ཡར་ལས་མར་ལོག་

བཝ་ད་ འཇམ་མཁར་་ས་གནས་དང་ང་་ང་མ་་ད ་་ང་པ་ཧར་ཡངས་པ་དང་ངས་སངས་པ་་ཡོདཔ་ལས། ་ས་གས་

ཉམས་ོ་བ་མ་པ་ག་འངས་་དལ་་མདའ་གག་ཡོད་་་བཏངམ་ད་ཕོག་པ་ལ་་་ཐོན་་་་ད་ོ་དལ་་དང་། ཡང་

ོནམ་ད་གར་མདའ་གག་ཡོད་་་བཏངམ་ད་ཕོག་ལ་ལས་་ཐོན་་་གར་་ར་ད་་ོདས་་མཇལ་་ཡོདཔ་ན། ག་ཤོས་

བན་འན་ོ་་ས་ས་་ལོ་ས་་་བ་ནང་་ “་ས་གས་ཉམས་ོ་བ་མ་པ་ག་ང་ནས་དལ་་མདའ་ག་ཡོད་པ་ར་

ས་ང་འཕངས་པ་ལ་་་ང་བ་ད་་དལ་མ་ར་བ་་ན་ནོ། །ཡང་ོན་པ་ཞོར་ལ་གར་་མདའ་ག་ཡོད་པ་་འཕངས་

པ་ལ་་་ང་བ་ད་་གར་མ་ར་བ་་ན་ནོ། །” ར་བད་་འག །གཞན་ལོ་ས་ལ་་ནང་གས་ག་ར་མ་་ག་



གས་་བ་ངང ་་ོན་པ་ལ་ོས་ཐོནམ་ན། ་ག་ར་་འ་ས་ད་ལས་་བ་དོན་་་དོ་ཡོད་ ་་ས་་ས་གས་་བ་

ཐོག་ལས་གར་མདའ་དང་དལ་མདའ་བཏང་བ་ས་གནས་ག་འབད་བ་ལས་བན་ས་གནས་་་ང་ཡང་ག་བཏང་མཁར་ར་ཆགས་

ཆགསཔ་འོང་་བམ་ག་འག །ག་་་ན་ང་་ས་ས་གར་མདའ་དང་དལ་མདའ་གནང་བ་ལ་ནང་ལས་གར་་དང་

དལ་ཐོན་་འ་ད་ོ་ཡང་དས་་་མཇལ་་ཡོད། 

་ལས་ཡར་ོན་་ ཝང་ང་ང་པ་་ོདཔ་ད་ང་པ་ངས་ོ་བ་ཡོད་ང་ ་དང་ང་ང་་གས་ལས་དཔ་ལས་་ཁར་བགས་མ་

ོ་བར་་་་་དང་ལ་ང་ག་་་མང་ ས་ག་ག་ ་་བཟང་ར་ཝ་ད། ་ཁ་་་ས། ལ་འོག་ལ་གམ་དཔལ་མཁར་བཟང་

ར་ཝ་ལས་ མ་ས་དཔལ་མཁར་་བས་་བགས་ག །ད་ང་་ཁར་བདོ་་ལོ་ས་་ཝ་ད་ བོད་ཁམས་་ག་ལ་དང་ག་

ོན་་ས་ད་འན་་་་་ད་བཏང་་སངས་ས་་བན་པ་བག་པ་བས་ན་ར་བ་གནས་ལ་ཝ་ལས་ ས་གནས་

འ་བོད་དང་ཐག་་བ་བས་ས་་ཁར་བགས་མ་ོ་བར་ཡར་ལས་མར་ལོག་་མདོ་གམ་བཙན་མཁར་་བས་ག ། 

་ས་གཙང་མ་གང་བད་འལ་ལ། 

་ས་ས་ལ་མཁར་གང་་འོས་འབབ་ག་་འག་གགས་པ་བས་་ ་མ་པ་ས་ཆ་་་དང་ག་ས་བར་བ་ཁར ་

འས་་བ་དང་ས་ཆ་བཙན་ཏོག་ཏ་ོཡོདཔ་གགས་་་ཁར་ོན་ག །་ཁར་ག་ཆགས་་ོད་་ ཨ་་དོན་ལ་ལ་ར་་་ད་་་

ོད་་་རབས་ག་མ་ག་སོང་? གས་ས་དང་ང་ོགས་ག་་ལས་ནམ? ར་ཝ་ད། དོན་བ་ལ་ས། ལ་ོགས་བོད་

ལས་་ཕ་མ་བས་་འོང་ག །གས་ས་འ་ ོབ་དཔནོ་པ་དས་ོབ་ཨ་ས་ང་བ་འ་བལ་ངས་་གགས་་བད་

པ། ར་པོ ་ལ་་ཡོད་པ་ཕ་ན་ནང་འགས་་མངའ་འབངས་དབང་་མ་ང་བ་ལས་་་འོང་འོངམ་ན་ར་བ་ལ་ོས་་ས་ང ་

སཔ་་ཝ་ལས་ ་ས་ས་་ར་ལོ་ས་གངསམ་་་ཁར་ག་བཅགས་་བགས་ག །་ལས་ཨ་་དོན་བ་ལ་་མོ་

བསོད་ནམས་དཔལ་ད་་་ས་་བནམོ་་བསཔ་ལས་ མ་ས་ས་་་་དབང་ག་དང་། གས་་མཐོང་གས་བཙན་

གས་འངས་ག །ང ་གས་་ནར་སོན་བས་་མ་ལ་ང་འཐོར་་་ཡོད་་་་དབང་བར་་ལ་མཁར་བགསཔ་ལས་བོད་

་ས་ལ་་གང་ར་བ་ན་གས་ོམ་ང་ག །་་་དབང་ག་ལ་འོག་ལ་གམ་་ོན་འབངས་་ས་་དཔོན་་

གདན་ངསམ་ལས་ས་བད་་ ་ཁམས་པ་་བགསཔ་ལས་ཁམས་པ་་བོ་ར་བ་ང་་ལས་ང་ག །་གང་གས་་མཐོང་

གས་ས་ལ་མཁར་་མ་པ་བང་བ་ས་་བན་དཔལ་དང་། ང་དཀར་ལ་དང་དཔལ་ད་དར་གས་མ་མ་བཅས་ས་

གམ་་ན་བངསམ་ད་ ང་དཀར་ལ་་ལོང་ོད་་་དཔོན་་ན་ངས་་ོན་ག །་བན་དཔལ་ས་ལ་ས་བངམ་ལས་ 

ས་གནམ་བས་་འངས་ག །་་ན་བངསམ་ད་ ཡབ་་ག་ཆ་་གགས་་ཡབ་་ག་ོལ་་་བན་ད་ངས་་

མཛདཔ་ལས། ང་ོགས་མང་་བ་མངའ་འབངས་་འས་་དབང་བར། ་་ས་ང་་ལ་དང་། ་བཟང་དར། གནམ་ས་བང་། 



དཔལ་མཐོང་གས་བཅས་བ་འངས་་་་་ན་བངསམ་ད་ ོབས་མངའ་ཐང་་བ་ད་་ཤར་ོགས་ང་ོགས་ཆ་མཉམ་་བ་

ག །་བས་་་མ་ལ་པ་ོང་དར་མ་ས་འོད་ང་དང་། མ་བན་གས་ལ་ད་་དོན་་མ་འཆམ་པར་ད་་དང་གཡོ་་སོ་

སོར་ཁ་་་ལོ་བ་གས་་ང་ང་འགས་ང་བ་བས་་ འོད་ང་ཕམ་་མངའ་ས་ོད་་ོག་འ་བ་ོན་འབངས་་ོ་མོན་

་ོགས་་ཁ་འཐོར་་འངོ་་་ས་ལ་ང་མང་ཤོས་ག་་བང་བཏབ་ག ། 

 

་ས་གཙང་མ་དང་བནོ་ས་་འལ་བ། 

་ས་གཙང་མ་་བདོ་ས་་ལ་པོ ་ས་ན་པ་ཁར་ག་པར་་ནང་པ་ས་མཛད་་ག་ན་པ་ངས་ཡང་ང་་དབབ་ལ་

གཏོ་ས་དང་། ག་ར་ོགས་་གས་ས་ལཔོ་བངས་་ས་མས་བག་་བན་ས་བ་པ་བས་་ ལཔོ་བངས་ང་ 

་ས་གཙང་མ་དང་ོན་ན་དཔལ་གས་་ཡོན་ཏན་ཡོད་་་ས་ས་མས་བག་་གསཔ་འངོ་ར ་་་ས་་ས་གཙང་མ་ནང་

ལ་མཁར་མི་ཟིམ་པའི་ཕོ་ ང་གི་ ལ། 



པ་ས་མཛད་་ག་ནམ་་ོནམ་ན། ་འབདཝ་ ཀ་ར་མ་ད་ཧ་ཏ་ར་་ས་ས་ཡདོ་པ་འག་་ལ་རབས་་

་ཕ་་ནནང་་་ས་གཙང་མ་་བོན་ས་་དགའ་་ག་འབད་་་ས་ལ་ཁབ་ནང་ལས་བཏོན་བཏངམ་ལས་འཇམ་མཁར་

ོང་བངས་་བགས་པ་ལོ་ས་ཡོད་་འ་ངས་བན་ག་མ་མཐོང་། ་་བད་པ་་ལས་ཤར་ོགས་ཁ་ག་་མ་་དཔནོ་་་

དང་། ་ལས་ཡང་མནའ་ས་ར་ག་་ནང་མད་་བོན་ས་ས་་དང་དགའ་དགའ་ལ་སོགས་པ་ང་་བནོ་གས་གསོལ་མད་འབད་

་་ད་ོ་བར་ན་ཡང་འག་ར་བད་ཡོད་་འ་བོན་གས་གསོལ་མད་་ོལ་་མ་འག་་ནང་པ་ས་མ་དར་བ་་མ་ལས་ཡོདཔ་

་ལ་རབས་་ནང་ས་དར་བ་ཧ་ཤོས་བོན་ར ་ཡོདཔ་ལས་་ས་གཙང་མ་ས་བོན་ས་བགས་པ་ལོ་ས་འ་་བན་ར་་། 

འག་་་གས་འ་ཐགོ་འང་ལ། 

་ཡང་འག་་་གས་འང་ལ་་ ་གར་་གས་ཆགས་ནམ་ལས་ང་ར་་དང་། ལ་་ས་ ལ་ལས་བོད་དམག་ས་་གར་

བ་ོག་་ལ་ཉམས་དགའ་་་ས་་ལོག་ར་ལ་ཆགས་པ་ལ་ོས་་ས་འང་་ལོ་ས་ཙམ་ན ་ར་བད་ག །བས་་ང་

གགས་་ད་འན་ན་ན་ས་མཛད་པ་ོ་འག་ས་འང་ནང་ལས་ཡང་ འ་བ་མ་ས་ལས་ལས་ས་པར་གངས་པས་་བོད་

གས་ནས་ད་་འོང་དས་པ་ས་པའང་ད་ར་ ་གས་་མ་འག་ལ་ཁབ་ནང་་མ་བལ་པ་ཆགས་པ་བས་ལས་ར་ཡདོཔ་

་གངས་ཡོདཔ་ན། 

་བམ་་ོབ་དཔནོ་མད་ན་ནོར་་ས་མཛད་པ་མཁར་གང་ལ་པོ ་ལོ་ས་ནང་་ ང་བ་མས་དཔའ་་ས་་དང ་མས་

ཅན་་གགས་་བན་་གཞན་དནོ་མཛད་པ་བས་ཞབས་ས་བཅགས། ན་ས་བབས་་ས་འལ་མཛད་པ་ལས་བན་ས་

རབས་འ་མ་བགས་པ་ན་་ཚངས་་ར་བ་་འ་བ་དར་ཡོདཔ་དང་། ་ཡང་མོན་པ་ཁ་་ལ་ལས་ཨང་གས་པ་་བད་་

འག །ཚངས་་གས་་ཡབ་ཚངས་པ་དང་མ་་་གནམ་ན་དཀར་མོ་གས་གང་བསམ་བ་བ་ཐང་་ལགོས་་ོན་་ས་དང་

སམོ་མ་ང་བན་འངས་་་ བག་བཞག་་ཡབ་མ་གས་གནམ་་འ་ཐག་་བན་་ལགོ་ོན་ཡོདཔ་དང་། ས་སམོ་་

ཡང་ང་ར་འ་་འབདཝ་ད་ གནམ་་འ་ཐག་བ་བཏངམ་ལས་ཐབས་ད་པར་་ལ་་ས་པ་ལོ་ས་བད་ག །རང་ས་

གས་པས་དད་ང་ ནང་པ་སངས་ས་པ་གས་་ལས་ད་ན་འ་བ་ད་ར་འ་བ་མས་ཅན་ཆ་མཉམ་ལས་དང་འལ་་་

དཔ་དང་། ལས་ལ་རག་ལས་པ། ལས་་བ་ལ་ལ་ོད་པ་ར་ཆ་མཉམ་ལས་་དབང་ས་་འག་གནས་གམ་ངམ་མ་གཏོགས་

གཞན་ོབས་དང་དབང་་བ་་ཚངས་པ་དང་བ་ན་ལ་སོགས་པ་ག་ས་ཡང་བཟོ་་དཔ་མ་ཚད་ ལ་ོགས་གཞན་ལས་འོངས་་

འག་ལ་ཁབ་འ་་་གས་ཆགས་ཆགསཔ་ཡང་ན་པས། ན་ང་ མ་མས་ལ་ཁབ་་ལས་ཨ་་་ཡར་མར་གནས་ོ་་འོང་

ཡོད་་་ལས་དབང་ར་ས་་བས་རང་དབང་ད་པར་འདདོ་ཁམས་ས་་ང་་ས་་་་ས་པ་ད་པར་འང་ད་པ་རང་བན་

་འར་བད་ག་ན་པས།  



་ས་་གང་བད་ལས་མ་་དཔནོ་་་འང་ལ། 

མ་ག་འ་བ་མ་ས་ལས་ལས་ས་པར་གངསམ་ལས་་མ་ལས་ར་འག་་་གས་་མ་གནས་་ཡདོ་ང་ ་ོབས་དང་ལ་ང་

མངམ་་ད་་འ་  འལ་ག་དང་ན་བས་་ཞབས་ཏོག་་དཔ་ལས་བན་ ནད་ག་གཉན་མས་དང་འམ་ནག་ལ་སོགས་

པ་ནད་ས་བཏབ་ ་ ་བ་ན་ས་གས་ལ་ག་ག་ོངམ་ཐོན་པ་ལོ་ས་་ཡང་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཨ་ལོ་་བ་བས་་མ་་

གས་ཆ་ར་་བ་ཐ་ོམཐོ་ཤོས་ག་་ཡོདཔ་ལས་་ོབས་ོམ་་ཡར་འཕར་འ་མ་གསཔ་འངོ་་ན་པས། ་ས་མ་ཚད་ ་་་

དམ་པ་ས་ག་་ཡང་ཧ་མ་་བ་མཐའ་འབ་མོན་ལ་ར་ཡདོཔ་བན་ ་འབངས་་མ་པ་་ཡང་ད་པར་འཐབ་ང་ོད་་གག་

ོག་གག་ས་འོག་པ་ལོ་ས་་ད་ོ་ང་བཅས་ས་་བར་་ང་བ་་ང ་ང ་འབད་བ་ལོ་ས་འོག་་་་་ག་ར་འག །་

བམ་མ་གནས་ངས་ལ་གོས་་་ག་ནང་ར་ཡོད་་་ས་་བང་ལ་མཁར་་མ་པ་འབད་སར་་དཔོན་གདན་འན་་བར་

ཤར་ོགས་ང་ོགས་སོ་སོ་ལས་བཅར་ག །ལཔོ་གནམ་བས་་ས། ད་་་་ག་་འབད་བར་འོང་? ར་ཝ་ད། ང་་

ས། བོད་ས་་ལ་པོ ་གང་བད་ཡོད་ར་ཝ་ལས་་དཔོན་་བར་འོང་་ར་་ག །ལཔོ་ས། ་ ་ན་འལ་ན་་

གས་སོ་ར་གངས་་ང་ ་ལ་་ལ་མཁར་བང་་་ར་ོད་ག །ས་གཞན་་ོན་འབངས་སོ་སོ ་ོ་དང་འལ་་གདན་འན་

་ས་་སོང་ན་ན། ོན་འབངས་་མས་དང་ང་་ཐབས་མཁས་་་ལས་ངས་ག་ར་གངས་། བས་ོན་ལམ་ས་ས་

བཏབ་་དས་པོ་ཡོ་ད་་ཚོགས་་ོང་བ་མཛད་་ ་བཟང་དར་་མ་་གས་་གདན་ངས་་ོན་ག །གནམ་ས་བང་་མ་ང་

གས་་གདན་ངས་་ནོ་ག །དཔལ་མཐངོ་གས་གང་བསམ་་ོན་་ོན་འབངས་དང་་གར་ན་དབང་བར་་ོབས་དང་

མངའ་ཐང་དར་ང་ས་ག །བན་མོ་བསཔ་ལས་ས་འོད་འབར་ང་དང་། ་་་ཚ་བ་ོདང་ཆང་པ་ོལ་སོགས་པ་ང་ག །  

་བཟང་དར་་མ་་གས་་ོན་པ་ལས་ས་ོང་གམ་ལ་པོ་འངས་ག ་་ས་སོམ་ལ། སོམ་དར་་ང་བ་་བད་་

ལས་་ཚང་་ཚང་་ལཔོ་དང་། འཇམ་མཁར་ཚན་ངར་ང་མཁར། ་་ནང་མཁར། ང་ང་། ན་མང་ཚན། བས་ང་། མ་ནང་

ས། བ་ཚ་མཁར། ཐང་ང་། ང་མཁར་ཏོང་ལ། གས་ས་མཁར་ང་ད་དང་ང་ོད། འ་ོང་། མོང་གར། མཁས་མཁར། ཝང་

ང་ང་པ། ང་ོད། ང་ད། རང་་མཁར། ་མ། ོམ་མཁར་ལ་ཡོད་པ་ལ་གས་དང་བཙན་མཁར་་ལ་གས་་ང་

ག།  

དཔལ་མཐངོ་གས་་ས་འོད་འབར་ང ་མད་པ་ས་བད་ལས་ང་ང་ལ་པོ་དང་གཞོང་དཀར་ོང་་ལ་ཡོད་པ་ལ་གས་དང་། 

གན་མཁར། མ་་ང་པ། ར་། ཕོང་། ང་དཀར་་ལོང་ོད་ད། མཁར་གང་་ལ་གས། ཤར་དོམ་ཁ་དང་་ང་ལ་ཡོད་

པ་བ་་་དང་། ཚ་། ག་ང་། ཁང་མ། ་ང་། ་ར་ལ་ཡོད་པ་ར་པ་གས། ་ཛ་རངོ་། གཏོར་མ་གཞོང་། ཡངོས་ཀ་ལ། 

གས་མཁར་བང་། ་་ད། ་རས་ར། ོག་ཀང་། ངང་ལ། མ་ཤར། ་ཏོ་ལ་ང་ོད། ངས་གས་མ་གམ་ལ་ཡོད་པ་



ར་ང་མ་་བད་དང་། ་ཛ་རངོ་། ས་ང་ན་མཚམས། དགའ་ང་། མཁར་། ར་མ་ང་ར། ་། ག་ཚང་། ང་་ས་་

བཙན། ཟངས་ང་པ། དག་པ་་་ས་། ་ལ། ཁམ་ནང་། ་་ང་། ཟངས་ང་པ། ཁ་འཐོར་དག་པ་་། ཝང་མ་ང་་ང་

ག །  

་་་དབང་ག་་ས་་མན། ་ལས་ས་བས་བསོད་ནམས་སོགས་ང་ནས་་ཁམ་པ་ཁམས་པ་་བོ་ར་བ་ང་ཡངོས་

གས་ང་ག །ང་དཀར་་གས་བད་ལས་ང་མཁར་དང་། ་ང་ར་པ་གས་་ང་ག །མདོར་བ་བ་ན་ ཤར་ོགས་

་གས་ཚན་་ང་བཙན་མཁར། ང་མཁར། ་ལོང་མཁར། ད ་་མཁར། རང་་མཁར། ་་མཁར། ས་ནང་མཁར། ས་

མཁར་ལ་སོགས་པ་ང་མཐའ་མཁར་་ཡོད་་མང་ཤོས་ག་་ས་གཙང་མ་ལས་བད་པ་ས་སམོ་་ས་དབང་བ་གས་ཚན་

ན་པས།  

 

བར་མཚམས་ག་རོ་་ཁང་ ལ་་ས་བ། 

 

 



་དཔལ་མཐངོ་གས་་བད་པ་བར་མཚམས་་དར་བ་ར། 

གང་བསམ་མཁར་་ལཔོ་་དཔལ་མཐོང་གས་་བད་པ་་་འལ་་་་ས་ང་གང་དང་། གན་མཁར། མ་་ང་པ། 

ར་། ཕོང་་ཁང་པ་མཁར་ལ་སོགས་པ་་ནང་བ་ག །་ཡང་མཁར་གང་ལ་པོ ་ལོ་ས་ལ་རབས་ད་དབང་འལ་བ་ད་ཚལ་

ལས། ང་སང་ན་ཤོས་་ས་བཤད་ན་དང་མན་པར་མཁར་ལ་པོ ་བད་པ་མ་་་མད་གམ་ཡོད་པ་ནང་ལས་བར་མ་་

ཡང་བར་མཚམས་ཡང་མཁར་་གཔ་་བཏང་་ང་ཡང་ ཡང་མཁར ་མ་་ར་དར་བ་འ་ག། ལོ་་དག་པ་ག་་བ་ལས་མ་

་ཕམ་གས་ས། ད་་དང་མོ་་ང་བཅས་ཕམ་གས་འབད་སར་ཤོག །་ཅ་ལ་་བ་བཤའ་བབ་ན་་ར་ཁ་འན་བཏང་

ག །ོགས་གཞན་ཁར་གཔ་དང་མནའམ་་འ་་་ཕམ་གས་འད་་་ོ་བ་ཐོག་ལས་ང་བཅས་ར་ལམ་ོལ་ར་ ཤ་ཆང་ལ་

སོགས་པ་མཇལ་ན་བག་ོདཔ་ད་ས་ན་ཞག་དག་པ་ག་འར་བ་བས། ཡང་མཁར་མ་་་འརོ་པ་ཡང་གཞན་ལས་ཞན་་

ག་འབདཝ་ལས་མཇལ་ན་བག་་ག་་ཡང་ད་པར་ཆང་པ་ལང་༣་ག་དང་གས་་ཁ་རང་ཨ་་ག་འབག་་ཕམ་གས་འབད་སར་

ོད་སོང་ག །གཞན་་བ་་མར་ོད་་་ས་གདམ་ཁ་་བས་ཐོབ་ལས་ གཞན་འ་ག་་ཡང་་། བསོད་ནམས་གསོག་པ་ན་

་གསང་བདག་ག་ན་ོ་་དང་མ་ོ་་ར་མོ ་་གསཔོ་་་ར ་ཝ་ད། ཕམ་གས་ས་ཡང་བབ་ར་གནངམ་ལས་གསང་

བདག་ཡབ་མ་་་་གས་་་ལམ་ཁར་ན་བར་ཆད་ག་་ཡང་ད་པར་བར་མཚམས་ཡང་མཁར་་ོད་ག །ང་ན་ཆ་གཞན་ཁར་

ཡོད་་་ས་གསང་བདག་ཡབ་ཡབ་མ་་་གས་ཡང་མཁར་མ་་་ན་ཚར་ག་ར་ཝ་ད་ མས་་་ ལགོ་་ང་ར་

གས་ཁར་འ་བ་ལོ་ས་འག །ཡང་མཁར་མ་་ས་གསང་བདག་ཡབ་མ་གས་་ར་མད་བཤམ་ནང་བགས་་གསོལ་ ་ 

ག་དང་མད་པ་ལ་བ་གས་་ན་བས་ལས་བན་ དབང་ཐང ་ང་་ཁ་་་དང་བསོད་ནམས་ང་ལས་ང་་འལ་་ལོ་གག་

བ་ལོ་གག་་ནརོ་ལོངས་ོད་ས་ག །ང་པ་་དབང་བར་གསཔ་ག་་ར་སོང་ག །ས་དང་སམོ་མ་པར་འངས་་་

དང་ནརོ་ལོངས་ོད་་བན་པ་དར་བ་ལས་ག་ར་ས་ད་ོན་པ་ག་ག་་ར་སོང་ག ། 

གསང་བདག་ཡབ་མ་དན་པ་ང་་་་བ་ར། 

གསང་བདག་ཡབ་མ་གས་ང་ར་མད་བཤམ་ནང་་ན་ང་བཞག་པ་ལ་ལས་ཚར་ག་འབདཝ་ད་ ང་ཕ་ཕད་མ་ད་་བན་

ས་ཐོག་ལས་ཨར་ན་་འགས་པ་དང་། པ་་ས་བཙན་འོག་་འགས་པ་ད་པར་བར་མཚམས་་གས་འ་ནང་་མང་་

མད་པ་ན་་ན་ང་གནས་པ་ད་་ག་བསམ་མ་པར ་དག་པ་ཐོག་ལས་ད་ོ་གསང་བདག་དས་པ ་ང་་ ་བང་དན་

པ་ང་་ར་་ཁང་ང་་ག་ཡོད་སར་གདན་འན་་་་ཐག་བཅད་ག །་ལས་ས་ཚོད་རང་་༦པ་ས་༡༧་ན་ད་་་་

འ་བགས་་་བ་བས་་ལ་་ཆ་མཉམ་ར་གག་ཁར་འཛོམས་་དགའ་ོ་དང་བཅས་པ་་ལས་ས་གནས་་་ག་་ཐང་ང་

་ག་ནང ་མ་་གདང་ངམོ་ག་ཡོད་སར་ན་་གས་གས་་བག་་དགའ་བ་་ན་ད་པ་ོ་འབ་ཇ་ཆང་ལོངས་ོད་་ངང་་



མ་གག་བད་ ་ཞག་་ཁར་ས་ག །་་ནངས་པར་ས་༡༨་དན་པ་ང་འམ་ནརོ་་ས་ང་་ག་བས་་དན་གར་་

ས་ོད་འབད་ག །ཡང་མཁར་མ་་མ་ནང་ལས་ཡར་་བ་གནམ་ལོ་ནམ་ན་ན་ག་ས་ཡང་མ་ས་ང་ ཝ་༦པ ་ས་༡༧་

མ་ད་་ས་་་་་་ས་༡༨་དན་པ་ང་་་ོད་ཡོདཔ་ས་བན་་ང་སང་ན་ས་་ས་བཤད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཡང་

མཁར་པ་ས་གཉན་ར་ས་ད་ོ་བར་ན་ཡང་ཝ་༦པ་ས་༡༧་མ་ད་དང་། ས་༡༨་མ་ལ་མ་སོ་ནམ་ང་་འབད་མ་ 

ག་པ་མ་་བ་ང་་ོལ་ཡོདཔ་ན། ་ས་འབད་ ད་ས་ནངས་པར་ཡང་མ་གདང་ངམོ་་་ང་གས་བག་པ་མ་་ར་

བ་དོ་ཡོདཔ་དང་། ་་ས་་བ་་འར་་ན་་གས་བག་པ་ར་ོག་ཆ་ག་པ་ (grsshoper) ་་་ང་ང་ནང་བགས་

་མ་ཎ་་་་བར་དམ་བཏགས་ོལ་འག །ན་ང་ལ་ལས་ ད་ོ་ཞལ་བགས་་བར་མཚམས་མ་ཝ་པོའམ་་ན་མ་ལ་

མག་ས་གས་བག་པ་ར་་འ་གསང་བདག་ཡབ་མ་གས་་བཀལ་་ག་མད་ལ་བ་དོན་ནམ་ལས་ འཔ་གསད་ད་

པ་དོན་དག་་ལས་ར་ན་ར་་ར་་་གངས་་ལ་ོ་བ ་ག་གས་་ག་་་མ་ལས་འཔ་དམ་བཏགས་་ོལ་ངན་་

དཔ་བཟོ་ཡོདཔ་ན། རང་་བསམ་ཚོད་ལས་དད་པ་ན་ འཔ་་་ང་ང་ནང་བགས་་དམ་བཏགས་་གས་ོལ་འ་བོན་

་དགའ་་་ས་དོན་ཅན་་ར་ལ་ལཝ་ན་ན་ར་མནོཝ་མས། ག་ ་་ར་བ་ན་ ང་བཅས་ར ་ལ་ཁབ་ནང་ནང་པ་སངས་ས་

པ་ས་མ་དར་བ་ང་ལས་བནོ་ས་འ་དར་བ་ོམ་་ཡོད་པ་ལོ་ས་འག །ཡང་མཁར་པ་ས་གཉན་་མ་ ་་སོ་ནམ་ང་་

འབད་བ་ན་ ང་འབས་ལངོ་་དང་ནད་ཡམས་་་་འཐནོ་འོང་ར་ད་ོ་བར་ན་ཡང་ད་ས་བད ་ ་ལམ་གས་འ་་ག་ར ་ས་

གནས་དོ་ཡོདཔ་ན།   

མ་་ོ་ར་མ་ོགར་་ས་ལ། 

གསང་བདག་དས་པ་ང་་ནང་ན་་གཙོ་བོ་ག་ན་ོ་་ཡབ་མ་བཅས་བགས་་། ་མ་བས་ང་ོང་་བོད་དམག་འོང་པ་

བས་། ་གར་ས་གསང་བདག་ཡབམ་་་གསཔོ་མངོ་ན་ནགས་ཚལ་ནང་གབ་བཞག་་་རང་བོད་དམག་ལས་ོས་ར་་

ཡར་སོང་ག །ཞག་དག་པ་ག་་བ་ལས་ལགོ་་་གསཔོ་་བར་འཝ་ད་ ཞལ་འམ་མཛད་གནངམ་ལས་་གར་འོགས་་

ལོག་མ་ནང་འོངམ་་ཆ་རོགས་གག་ཡང་ད་་འཝ་ད་ མ་་་ཁ་ར་གར་་ས་་ཡབ་ངམ་ག་བགས་ག་ར་ན་པས། 

་ལས་ར་མ་ོ་་ར་མོ་་མཇལ་ཁ་བ་སོང་་ར་ན་ཤོས་་་ཁ་ན་དང་ག་ཆ་ཐརོ་་་ནང་ཡདོཔ་ན། ལ་ོས་ལ་་ནང་

གསང༌བདག༌༌༌ཁང༌་ར༌ཁར་གབ་བཞག༌ཡོདཔ༌དང༌། མ༌ོ༌༌ར༌མོ་་མོང་ན༌ནགས་ཚལ་ནང་གབ་བཞག་་ང་ར་བོད་

དམག་ལས་ོས་ར་་ཡར་སོང་ག །ཞག་དག་པ་ག་་བ་ལས་བོད་དམག་་ལོག་འ་ཚར་བ་ལ་་ ་གར་ར་ལོག་འོང་་

མ་གདན་འན་་བར་འཝ་ད་ མ་གས་མས་ལ་ས་ཞལ་འམ་མཛདཔ་ལས་ ་གར་འགས་དངངས་ང༌༌ལོག༌ཡར་སོང་



ག །ར་ལོག་ཆ་རོགས་དག་པ་ག་ད་་གདན་འན་་བར་འཝ་ད། མ་་གས་ཕམ་་་ཁ་ར་གར་་མ་སོངམ་ལས་ང་

བཅས༌འ༌བ་བསོད་ནམས་་དད་ན་་མཇལ་བ་ལ་བ་བ་སོང་་ར་བད་་འག།  

ོབ་མད་ན་ནོར་ས་མཛད་པ་མཁར་གང་ལ་པོ ་ལོ་ས་ལས། ས་རབས་བ་བད་པ་ནང་་ད་འག་རབ་ས་་བས་་ 

བོད་ལས་དམག་དང་ོམ་་འོངས་པ་ས་ལས་འག་ཤར་ོགས་་་དབང་ོགས་ལས་འོངས་པ་དམག་དང་ས་་མདའ་ད་པར་

བཀང་་འོངསམ་ལས། ་ཁ་་་འོགས་་ོགས་གཞན་་ོག་འཝ་ད་ ག་རོ་་ཁང་་་གར་ཡང་ོག་སོང་་ བོད་དམག་

་་ནམ་ལས་ར་ལོག་་ཁང་ནང་བ་བ་བས་་གསང་བདག་ཡབ་མ་་དཔ་ལས་ག་་འཚོལ་ང་མ་ཐབོ་པར་དགས་བགམ་

་ས་ག །་ལས་ཞག་་་ག་ལོན་པ་མཐའ་མག་་གཏམ་ལོ་ས་་གག་ས་གག་་ཝ་ད། ཡ་ལང་པ་་གག་ས་

ཨརཝ་བ་འབག་་མོང་ན་ནགས་ཚལ་ནང་ོདཔ་ད་ ་་་ལས་འབག་མ་གས་པར་ངལ་འཚོ་་་གས་་ཞལ་གས་ཤོམ་་ར་

མཇལ་་ངས་ོད་པ་བར་ན་ ་ར་་གནམ་ཁ་ལས་ས་ག་བས། འཐོར་ང་ག་པོ ་ང་འབས་དང་གས་རཝ་དང་ཆརཔ་་

བས་་བབས་པ་ལས་ང ་ངར་ས་མ་བཟོད་པར་་ོག་ོམ་ག་་་བར་བས་འཚོལ་་ོདཔ་ད། ང་་གཞལ་ལག་་ཆག་་ས་

ཁར་ད། ང་ོང་་་བ་ལས་ལ་་ོད་མ་གས་པར་ག་་ཡང་འབད་མ་ས་པར་ས་པ་བར་ན་ ོ་ག་་ཡང་འས་ས་་མ་

མག་ོག་འོང་སར་མཐོང་ག །ཨརཝ་་་མས་ཁར་ག་ག་འབའ་ག་་་གས་མ་མས་པ་གས་མཚན་ག་ར་འོང་་མས་

མནོ་། ད་འབདན་་་མ་མཛདོ་ར་བཟོད་གསོལ་ལ་་ ་གས་ས་གནས་་ཁ་ར་བག་བཞག་་མགས་པར་མགས་པར་་ར་

གས་ཁར་ལོག་སོང་ག །་་ལོ་ས་ཝ་ག་་གར་ས་ོགས་་ཁར་འཚོལ་བར་འཝ་ད་ ་ས་གང་ོན་། ང་་ཡདོ། ་

ཤོག་ར་གངསམ་ད། ་གར་འོགས་་ལགོ་འོང་་་་ནངས་པར་ཆ་རོགས་དག་པ་ག་ད་་ལགོ་འཝ་ད་ མ་་གར་སོང་ད་

པར་ཡལ་་མོང་ན་་མཚོ་ནང་གར་་ས་སོངམ་ལས་ ཡབ་ངམ་ག་བགས་ག་ར་ན་པས། ན་ང་ད་ོ་བར་ན་ཡང་གསང་

བདག་ག་ན་་ོ་་ན་བས་་མཚན་ཁ་མ་ཉམས་པར་་དས་་བགས་ཡོདཔ་ན། ། 

་འལ་ང་་་་ཡང་ མ་པོ ་་ལས་་བམ་མ་་འལ་དང་་འལ་་འང་འོང་མན་ོབ་ལོག་་དང་་ཚོམ་་དཔ་ད། 

ག་་་ན་ན་ར་བ་ན་ མ་པོ ་་་ལ་བ་་ས་་གས་ཡོད་་་ས་་མཚར་ལ་་ང་བ་་འལ་ང་ད་་ན་པས། 

ག་པར་་ ལ་བ་གས་་གས་ས་དང་བཟང་ངན་་མ་ོག་་བ་ལས་ད་ང་་་འར་བཀ་ང་མ་དམ་ག་ཅན་་ས་

ན་མཚན་ད་པར་ལ་་དང་་ར་མཛད་དོ་ཡོད་པ་གས་མཚན་དས་་བན་ོནམ་ན་པས། ང་སང་ཡང་ང་བཅས་ར་ག་ས་འབད་

ང་ད་ས་དང་དད་པ་་ལས་ག་མད་ལ་་དབང་་་དང་ང་ད་ས་་བཏགས་་་་འགལ་ན་་མན་པ་ོགས་ག་ར་

་་མན་ན་་དང་བསོད་ནམས་ང་་འལ་་ འལ་དང་ན ་་འདོད་པ་དནོ་ཆ་མཉམ་བ་པ་ན་བས་་མཚན་མ་མག་་

ར་པ་མན་མ་ན་ས་མཐོང་ཐོས་་ར་་ཡོད། ནད་དང་ག་བལ་ས་མནར་བ་ཉམ་ཐག་འ་བ་དནོ་་བས་དང་མན་་



ར་པ་ལ་་ཡང་ ནད་པ་ས་མར་ས་་དབང་བར་བ་ཙམ་ས་་ཟད་ན་ལས་ས་ན་པ་་མ་གཏོགས་འལ་ན་དང་གདོན་

ས་གནོད་པ་ནདཔ་་་འལ་ལས་ནད་གདོན་ལས་ལ་བ་ས་མ་དས་་ང་དོ་ཡོདཔ་དང་། ནདཔ་་་་ན་ཁ་ཡོད་པ་ན་ 

ན་འ་་བ་བས་་ག་ག་ར་་མ་འཝ་བ་ད་ོཡོདཔ་ན། གཞན་ཡང་ཆར་ད་ཐན་པ་ང་བ་བས་འབས་པ་ས་མ་

མངའ་བ་དང་། ས་ནམ་ར་འབད་ང་བར་མཚམས་་གས་ཁ་་ལ་་འགས་པ་ང་་དཔ་དང་། ་གདོན་ས་་གནོད་པ་ལ་

སོགས་པ་ན་བས་་མཚན་ཀ་དང་ས་མ་མ་ཉམས་པར་བགས་ཡོདཔ་ན། ་བམ་མ་གནས་ད་པར་ཅན་བར་མཚམས་ག་

ོར་་ཁང་་བས་་བད་འམས་འགས་ལ་ོ་་ཞབས་དང་། ་ས་གང་ས་ན་པོ་་ན་ལས་ནོར་་མག །་ས་ད་ོ་

ཞལ་དས་ང་བཅས་ར་འ་བ་བས་དང་མན་་འཚོ་ང་གས་པ་གང་ས་མཚན་བད་པར་དཀའ་བ་མན་བ་ན་པོ་མག་དང་

གང་ས་དགའ་རབ་ན་པོ་་་ས་དས་བན་ས་་བང་བ་གནས་གསང་བདག་དས་པ་ང་ར་མཚན་ན་ད་པ་་མོར་

གས་པ་་ཡང་ང་བཅས་ར་དད་ཅན་་ནོར་ལ། ད་བན་་ནོར་་བསམ་འལ་དབང་་ལ་པོ་ལས་ཡང་ག་པ་གསང་བདག་ག་

ན་་ོ་ད་་ན་བས་་ན་ལས་བན་་ན། ག་པར་་ མཁན་པོ་ན་ཚོགས་བས་ས་བམས་པ་ས་་དམ་པ་མ་གམ་་

ོགས་བད་བསམ་འལ་དབང་་ལ་པོ་ལས་བཤད་པ་ར ་ ་གར་་བ་ན ་ནག་པ་ོོད་པ་་ས་བསམ་བན་ད་པ་བང་བ་

བན་འན་་ས་ན། ས་ཐབོ་་མས་དཔའ་ན་པོ་བར་མཚམས་མ་པ་དབང་ན་་ད་་ང་བ་མཛད་་བཟང་པོ་ལས་བན་

རབ་ང་བན་པ་་དང་། ས་དཀར་ང་ལོ ་་གས་ས་ལ་བན་ན་པ་ོ་་ནས་ར་འགས་པ་བན་ལས་ གདོན་གགས་

བོན་་བན་པ་མས་ཅན་དམར་མད་འབདཝ་ལ་སོགས་པ་ོལ་ངན་་བབས་་ ཡར་་མར་ ་ས་བཟང་་ནང་ས་བ་བང་་

དང་ང་གནས་ལ་སོགས་པ་ོལ་བཟང་པོ་བགས་་ད་ག་ང་དོར་་གནས་ས་པ་ལས་བན་ ཐ་ན་ཨ་ལོ་མ་འང་་ཡན་ཆད་ཁ་

ལས་མ་་དང་བ་་་བང་མ་ས་་དཔ་དང་། ས་མན་དཀར་པོ ་་བ་ཚོགས་གསོག་དང་བ་ང་ཡར་མད་མར་ན་་དཔལ་

ས་ས་འདའ་བ་ོགས་ན་གསར་པ་ལང་ཚོ་བདོ་བ་གས་་ཤར་ོགས་བར་མཚམས་་གས་འ ་ན།  

རང་ས་་བ་ན་རབས་་་ཁ་ན་དང་འལ་བ་ན་ ་འ་ལ་ལས་ཨར་ན་་ས་ཚར་་་ག་ར་འབག་་་ས་བ་ད་ 

ལ་་ས་་ཁང་་་ཁར་དམག་་བ་མདའ་འབག་་འོག་་་གས་་གཡས་གཡོན་་ལོང་་ོད་སར་མཐོངམ་ལས་ལགོ་འ་

བ་ལོ་ས་དང་། ལ་་ག་ས་ཨར་བ་འབག་འཝ་ད་ ག་་ག་འ་ང་ལགོ་་ར་་ཁང་་་བར་ོད་་་ལས་ར་འབག་མ་

གས་པ་ལོ་ས་་བ་་་བ་བ་ན་ ང་་ཡ་ལང་པ་་གག་ས་ཨརཝ་བ་འབག་འ་བ་ལོ་ས་་མ་་ོ་ར་མོ་

གར་་ས་པ་ལ་ལས་གསང་བདག་་་འ་ཨརཝ་བ་འབག་སོང་ཡདོ་ང་ གས་མ་འལ་བར་ལོག་་ར་བར་མཚམས་ག་ོར་

་ཁང་་ནང་ན་་བགས་བགསཔ་འོང་་མས་ར་མནོཝ་མས།  

 



གསང་བདག་ཡབ་མ་མ་ཐང་དབང་འས་ས་ང་་་བ་ར། 

གསང་བདག་ཡབ་མ་གས་་ཅན་དང་ན་ཅན་ན་པ་ངས་མ་ཐང་་པ་ནག་པ་ོས་མནམ་ལས་བང་ནམ་བཏང་་ོ་ངས་ལ་

ཁབ་ས་གདན་འན་ས་་མ་ཐང་དབང་འས་ས་ང་་ནང་ན་་ལ་་བན་བར་གང་འོས་ས༌མད༌་བགས་་གསོལ་

བ་བས་། ་ཡང་་མར་མད་པ་ཡོ་ད༌ལ་སོགས༌པ་བཤམས༌༌ན༌༌གཙོ༌བོ༌གསང༌བ༌བདག༌པ་ོ༌འད༌༌མཐའ་འར༌གར་

བཙོ་མ་་ད་དང་། ན་འདམ་ཟངས་སོགས་ས་མས༌པ༌༌ལམ༌ར༌བཤམས༌་བཞགཔ་ད། བ་མོར་གསང༌བ༌བདག༌པོ ༌༌དས་

དང་ག་ག་ས་མཐའ་ར་་༌ན༌་དང༌མད༌པ༌ས༌ཐམས༌ཅད༌ཕར་ར༌ལ༌། གཙོ༌བོ༌་རང༌ཞལ༌ཤར༌ོགས༌་འར་་

བགས་ཡོད་པ་མཇལ་བ་ལས། ་་ར་ལས་་པ་་ཝ་ད། ་པ་གས་ད་མ་་བར་ཚར་ག་འབདཝ་ད་ ་པ༌༌རང༌ོན༌་་

ཁང༌༌ནང༌ང༌བན༌་ན་་་ལམ་ལམ་བད་་་་ང་གས་ཤོམ་་བམས་་་ག་་་་རང༌ས༌ར་བམས་་ནངས་པར་ོ་

པ་ཧ་སག་ོནམ་ད་་་་་མ་བམ་་ར་ལ་་ལ་་ཆག་དམ་ཤོར་་འག་ར་ན་པས། ༌ལས༌པ་ས་མཁས༌ོབ༌དམ༌པ༌་

བག་་གས༌གས༌ལ་སོགས༌པ་ཕབ༌བག་་ས་གགསཔ་ད་ང༌བན་ཤར་ོགས་བར་ཚོ ་༌ཁང༌༌བཟངམ་ལས་ང་རང་་

འབངས༌༌འཚོགས༌་ང༌བན༌དང༌འལ༌བར་ཚོ ་་ཁང་་་་་ཐག༌བཅད་ག །ཤར་ོགས་་གདན་འན༌༌བ་བས་་

ང༌འབས༌ག༌པ༌ོས༌ག༌་ང་་དབང༌ས༌ང༌ོང་ཡང་འལ་སག་ས་་ང་འབ་ངམ་ལས་འ་ག་་་ས་ན་ན་ར་ད་ང་

གས་གས་་ཐོག་ལས་བཝ་ད་ ་མར་༌༌བབ་་མས། ་འབད་་་ས་་མར་ནགས་གབ་ནང་གབ་ང་ར་བ་མོ་་ད་

པས་ར་བ་མོར་་༌མོང༌ན༌ནགས༌ཚལ་ནང་ོདཔ་ད་ ཡབ་གསང་བདག་་བ་མོ་ར་གདན༌ས༌ནོར༌༌ས༌ང༌ངམ༌ག༌ོར༌༌ཁང་་ 

ོད་ཡོད་ང་ མ༌་ཨ་་ག་འས་སོངམ་ལས༌མོང༌ན་ནགས༌ཚལ༌༌མཚོ༌འམ༌་ོདཔ་ད་ནམ་ནངས་་༌འལ་ལས་མཚོ༌༌ནང༌ 

གར་་མ་སོངམ་ལས་ང་སང་མཇལ་ཁ་ད་ར་ན་པས། ་འབདཝ་ད་ མ་ཐང་དབང་ས་ང་ལས་མོང་ན་ནགས་ཚལ་བར་་

་ད་པ་འོས་འབབ་ད་་་ཡང་ ་མ་བས་ང་ོང་ལས་ཡར་མར་ན་འལ་འཐབ་ས་ལམ་་མ་་ས་གཙང་མ་ོན་ས་ས་

གནས་ག་བཏང་མཁར་ལས་ངས་བངས་མ་་བད་་འ་དོ་ཡདོཔ་ལས་མོང་ན་ནགས་ཚལ་་ོད་ད་པ་་མཚན་མ་ཐོང་། ་

ས་འབད་ ང་གསལ་ར་བོད་དམག་་བས་་གར་ས་གསང་བདག་ཡབ་མ་གས་མོང་ན་ནགས་ཚལ་ནང་་བཞག་་ལོག་

ན་པར་འཝ་ད་ མ་་་ཁ་ར་གར་་ོན་་མཇལ་ཁ་བ་སོང་་ར་་འ་བན་་མས་ར་་། ག་པར་་ ལ་རབས་ད་

དབང ་འལ་བ་ད་ཚལ་ལས། ས་་དཔོན་ོབ་དང་པ་་འར་བན་པ་(༡༦༦༨-༡༦༧༦)ས། གསང་བདག་ཡབ་མ་་བ་ཐབས་

མཁས་འལ་ས་ང་གསར་ོང་ནང་གདན་ངས་་མད་བཤམ་ནང་བགས་་གསོལཝ་ད། ་མ་ལས་ཡོད་པ་མད་བཤམ་ནང་་་

གཞན་་ག་ར་བ་ལ་བཏང་་ས་ཁར་འལ། ་རང་ཞལ་ོགས་་གགས་པ་ལ་ས་བགས་ཡོདཔ་མཇལ་བ་ལ་སོགས་པ་གས་

མ་མས་པ ་གས་་་ར་ང་བ་ལས་བན་ གང་་གདན་ང་་ང་བན་དཔ་དང་། བན་པ་དང་མས་ཅན་་ཕན་པ་

གས་དངས་ས་ད་བས་་གས་བ་བ་་ལས་བར་ཚོ་ག་ོར་་ཁང་ནང་ར་ལོག་གནང་གནངམ་ན་ར་་དོན་དང་མན་པ་



ག་ན་པས། བར་ཚོ ༌༌ཁང་འ༌༌ག་རོ༌༌ཁང་ར་ང་བཏགས༌པ་ངས་ཡང་ཡབ་གསང་བདག་ག་ན་ོ་་བགས་གནས་

འབད་་་ས་ང༌དང་དོན༌མནམ་་ན་ནོ། །   

གསང་བདག་ཡབ་མ་གས་་འང་རབས། 

ང་་བད་ཡོད་་གསང་བདག་ག་ན་ོ་་དང་མ་་ོ་ར་མོ་་གས་ག་་ལས་ག་་་ོན་ོནམ་ན་ན་ར་བ་ན། ་མ་བོད་་

ལ་ཚན་ཚལ་ནག་ར་ས་ལས་ ཁམས་གམ་ཨ་མ་་མོ་ས་ད་ལ་ཁམས་ན་་འམས་ལ་ོན་པ་བས་་ ངས་ང་མཚོ་་

འམ་ལ་་ོད་་་ཁར་ཞག་གག་བགས་ག །ཨ་མ་་མོ་ར་་འ་་མོ་་མ་་ར་དཔལ་ན་འག་པ་བཀའ་ང་་མོ་ད་

སོལ་མོ ་བཀ་ནང་ོན་ག་་བཤད་་ཡོད་ར་ོལ་འན་ལས་ངས་ཅ་ང་འན་ང་་ཚན་ས་ོམ་བགས་མཛད་ཡདོ་པ་གནས་

ག་ན་ཕན་ལམ་ོན་ནང་བད་ག །་ལས་་་ང་་ོན་་ ར་ལོག་གང་བསམ་མཁར་་མཚོ་ག་བལ་བར་ནོམ་ལས་ ་

ཁར་ོད་་་་༦་ག་་མོ་་མངལ་་ཨ་ལོ་ཆགས་ཡོདཔ་ས་། མོ་་མནོ་བསམ་་ག་དང་ག་ཁར་ཡང་ས་འལ་འབད་འབདཝ་

དཔ་ལས་ག་་་ན་ན་ར་མནོ་ག །ས་གནས་ག་་་ག་་་ོད་་ག་ར་དཔ་ངས་ག་མནོ་བསམ་བཏང་་ཞག་ངས་ས་

བ་ད། ་་ང་་ས་ན ་་ན་ན་མན་ོབ་དོགས་པ་་ཤར་ག །ད་ང་ཡང་ངས་ང་མཚོ་འམ་་ཞག་གག་ོད་ཡདོཔ་ལས་་

་ན་་འོང་་མས་ར་མནོ་ག །་ལས་ཝ་ཚངམ་ད་་དདོ་ལ་་གག་ས་ག །ཚ་་ཨ་་ོམ་འ་་ནམ་བཏགསཔ་ད་

ཨ་། ་ཨ་པ་་མཐོང་ས་ར་ན་འག་ག་་ཡདོ་ག་ར་ས་ག །ཨ་ས། ་ད་་ཨ་པ་་ང་ས་ོན་་ད་ར་བ་ག །་

ས། ར་ོག་ཆགས་་མོ་ཡན་ཆད་་ཡང་ཨ་པ་དཔ་་ད། ཕ་ད་པ་་འ་ག་་་ང་་ག་ངས་་མཚན་ག་བཤད་གནང་

ར་་གས་བད་་ཝ་ལས། ཨ་ས། ད་་ཨ་པ་འ་མ་པ་ལས་ར་ོན་་ད། ན་ང་ ང་་མ་འམས་ལ་་འོང་པ་

བས་་ ངས་ང་མཚོ་འམ་་ཞག་གག་ོད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་གཞན་་ག་་ཡང་ོན་་ད། ད་རང་ཨ་པ་ག་ག་ག་

འབའ་ག་ད་པ་ན་ མཚོ་་་འམ་་སོང་ག་ར་བཏངམ་ལས། ་ས་ཡང་ཨ་ས་བ་་ར་་འཝ་ད་ ལམ་ཁར་ཕ་ོས་

གགས་ངམོ་གག་དང་ད་་ད་ག་་འཝ་ོ་ར་ཝ་ད། ཚ་་ས། ང་ཨ་པ་ངས་ང་འབད་སར་འ་་ན་ར་ལན་བ་

ག །་་ས། ད་རང་ངས་ང་མཚོ་འམ་་སོང་་གདོང་ས་ཁར་བས་་ཨ་པ་ཨ་པ་ར་ལན་གམ་བོས་ག་ར་བནམ་ལས་

ཚ་་ས་ཡང་ངས་ང་མཚོ་འམ་་སོང་་གདོང་ས་ཁར་བས་་ཨ་པ་ཨ་པ་ར་ལན་གམ་འབོཝ་ད། མཚོ་་ག་ལས་་ཤ་

མདོག་གནགཔོ་ད་ོབས་དང་ན་པ་ག་མས་པ་གགས་ཅན་ས་ལ་ས་ཐོན༌་་་ོ་ལོགས་ཁར་འོངས་་ག་དོང་མད་གང་

མ་(སོར་)ཁ་བབ་དམ་པོར་བཅས་པ་ག་ན་ག །འ་གང་བསམ་མཁར་་མཚོ ་་བར་མ་ོད་ན་ཚོད་ལམ་བར་ན་ག་་་ཡང་

ཁ༌མ་་བར་བདག་འན་འབད་་འབག་་་ར་བ་ག །་ས་ཡང་ཨ་པ་ས་བ་་་མས་ཁར་བཀལ་་འབག་འ་བ་བས་

་ལམ་ཁར་ང་པ་ར་ར་ས་གས་་་འདབས་་ོདཔ་ད་ ་ོ་མ་བ་བར་ག་དོང་ཨ་་ག་ཁ་་་བཝ་ད། གག་ལ་༌གང་



མ་ག་་ཁར་ཐོན་ཡར་སོངམ་ལས་གས་་ཁར་ལ་་་གས་་་འལཝ་ལས་འ་༌ལགས༌ང་ར་ཚངས་་ད་ནང་དར་བ་

གས་ཚན་ག༌ང་སང་་བར་ན་ཡོད། ད ་ང་གཞན་གསཔོ་གང་བསམ༌མཁར༌༌མཚོ་ནང་གསཔ་ལས་མཚོ་་གང་ལས་དགས་་

་འག་ོང༌ར༌བ༌ཙམ༌གས༌པ་མཐའ་མར་མཚོ་་་ད་བམས་པ་ལ་་་ཁ་བ་་ནང་་དཔལ་ན་ག་ན་ོ་་་མན་

མ་བགས་པ༌གཡོན་ཁ་ག་་མ༌ོ༌༌ར༌མོ་ཡང་ཡབ་༌འད་པ་ལ་ས་ང་ཞལ༌གས༌༌མས་བད་་རོལ་པར་བགས་

པ་ལས། མཁར༌ང༌ལ༌པོ ༌མད༌གཤམ༌༌འར༌ོན༌༌བགས༌༌གསོལ༌ག །་་གས་འར་་ོནམ་ན་ང་ ་ཁ་ལས་་

ར་གཞན་ས་་ང་འ། མཁར་གང་ལཔོ་་རང་ས་འབད་ང་གདན་འན་ས་ ་མད་བཤམ་ནང་བགས་་གསོལཝ་ནམ་

ས་བན་ན་པས།  

གས་གག་ལས་འབད་བ་ན་ ཤར་ར་ང་ར་ས་ལས་མོ་གཞོནམ་ལང་ཚོ་སཔ་ན་་མས་པ་ཨ་ཡ་ག་གང་བསམ་མཁར་

ལ་པོ ་མནའམ་་འད་འོང་བ་བས་་མཚོ་འམ་་ཞག་ཉལ་བ་བ་མོ་མཚོ་་་ནང་ལས་ལ་དཀརཔོ་གག་ཐནོ་་མོ་མ་འ་

བ་གད་ལམ་མཐོངམ་ག་མོ་གད་སད་ག །་ལས་གང་བསམ་མཁར་་ོད་་ཝ་ཚངམ་ད་་གག་ས་ཡོདཔ་ལས་ཨ་པ་ད་

པ་ཨ་ལོ་བར་ང་ལས་ང་་་ས་ང་ཡང་བར་ས་ར་བཏགས་ག །་ཧ་ལམ་ོམ་འཝ་ད་ཆ་རོགས་་དང་ག་ཁར་་་འཝ་

ད་ གཙང་ལོང་པ་མཚོ ་ོ་ལོགས་ཁར་ོདཔ་ད་ བར་ས་་་བཙན་་་འབད་་་ས་གཙང་ལངོ་པ་་བད་ས་་འལ་བན་

་་་མ་ཐལཝ་ལས། ་མ་ནང་ལགོ་འོང་་ཨ་་ཝ་ད། ཨ་ས་བ་མ་བབ་ལས་་ས་གཡོ་ཐབས་་་ལས་ཝ་ད། ཨ་

ས། ད་་་ང་་བཙན་་་ནམ་ལས་་བད་ས་་འལ་བན་་ལམ་བཀག་བཀགཔ་ན་ར་བ་ག །་ས་ ་འལ་

ལས་་་ང་མཚོ་འམ་་སོང་། ཨ་པ་ང་་འངོས་་ཡོད་ར་འོ་འདོད་ས་འབོཝ་ད། མཚོ ་ནང་ལས་ཕོ་ས་གཞོནམ་ལང་ཚོ་དར་ལ་

བབས་པ་དར་དཀར་་བ་ན་་དར་དཀར་་ཐོད་བངས་པ་་་ད་བན་་ནོར་་ས་བན་པ་ག་ཐོན་། ད་་ཨ་པ་ང་ན། 

དོན་དག་ག་་ལས་བན་འོང་? ར་ས་ག །་ས། གཙང་ལོང་པོ  ་མཚོ་ས་་འལ་བན་་ལམ་མ་བཏང་བ་ལོ་ས་་ཁ་

གསལ་་བ་ལས། ཨ་པ་ས། ་་ན་པ་ན། ང་ས་ད་་དམག་དང་ག་ན་་ནོ་ར་ག་མ་ང་ང་ཁ་བཅད་བཅདཔ་ག་

ན་། གཙང་ལངོ་པ་མཚོ་འམ་་མ་ོད་ན་ཚོད་ཁ་མ་་ག་ར་ན་་བཏང་ག །་་མནོ་བསམ་། འ་ག་་ན་ན་མ་ས་

ར་ད་མ་་བར་ལམ་བར་་་ར་སར་ོདཔ་ད་ ཁ་ཝ་ག་ག་ལ་དག་པ་ག་ཐནོ་ཡར་སོང་ག །་འལ་ལས་ལོག་ཁ་བཅད་་

འབག་་གཙང་ལངོ་པོ ་མཚོ་འམ་་ོདཔ་ག་ཁ་་བཏངམ་ད་ ལ་གས་མ་འཝ་ས་ག་གངམ་་ཐོན་་དཔ་ངས་ག་་ནང་

ར་མཚོ་ ་གཤམ་ལས་ག་་་མ་ཐང་མ་ཤར་་བ་ག་་ར་བཏང་ག །་ག་་ཟངས་ན་ག་ཁ་བ་་ཡོདཔ་མཐོང་་

གཞོན་་བར་ས་ས་་ཁར་སངོ་་ཁ་ོག་བཝ་ད། ་ནང་་་བད་་གཡོགམོ་ནང་ར་མ་གག་ཡོད་་་ས་ཟངས་གས་འ་

་དལཝ་་གས་ནམ་ལས་བར་ས་་མ་ཏོག་དམས་་བསད་བཏང་ག །ན་ང་་་མ་ན་་་འབད་་་ས་་་

དཔ་ཉ་ས་ཟཝ་ལས་་ཉ་་ག་པ་ནང་འལ་་ཉ་་ར་སོང་ག །ཉ་་ང་མ་་དང་་ ་་གཞོང་ར་མོལ་བ་་་ནང་མ་



ས་བད་་ང་ས་་་ནང་འགསཔ་ལས་ང་ས་་ཉ་་ནང་ད་་ ཕོ་ངས་གག་ས་འབག་འཝ་ད། ཉ་ས་་ད་བ་

ལས་་ས་ཟ་མ་མ་པར་ག་་་ན་ན་མན་ོ་་བཀང་ས་ཝ་ནང་བཞགཔ་ལས་མཐའ་མག་་་མ་ོབས་དང་དཔའ་ལ་་བ་ག་

ས་ཡང་འན་མ་གསཔ་ག་་ར་སོང་ག །ང་ཡང་རལ་པ་ོབས་ཅན་ར་བ་ང་གཏམ་ཐོབ་་་ང་ལ་ར་བ་ས་བཙན་ཏོག་

ཏོ་ག་་མ་བབས་་་ར་དང་མོལ་བ་ང་པ་དབང་བར་་ོད་པ་ལོ་ས་འག ། 

ལ་ོས་ཁག་གས་་མཐའ་དད། 

་བད་་གཡོགམོ་ར་མ་གག་་ཁ་བ་་ནང་བད་་འ་ གསང་བདག་ག་ན་་ོ་དང་མ་ོ་་ར་མོ ་་གསཔོ་་ཁ་བ་

་ནང་་བགས་ཡོད་་་ས་་བད་་གཡོགམོ་་ས་གར་་གས་བངས་་བད་ོདཔ་ན་པས། ས་ག་ང་བ་ལཔོ་ར་

་་གནས་བདག་ག་བདག་ག་ར་་བསོད་དབང་ཐང་་འོག་་འ་གས་པ་ོབས་ཅན་ག་ནམ་ལས་ གསང་བདག་ག་ན་ོ་་

དང་མ་ོ་་ར་མོ ་་རང་ནོ་་གས་མཁར་གང་ལཔོ་ས་མད་པ་ན་་་ཝ ་ན་པས། ལ་ོས་གཞན་ག་ནང་ཨ་མ་་མོ་

་ཞག་གག་དངས་ང་མཚོ་འམ་་གམ་པ་བས་ལས་མངལ་མ་པ་ལོ་ས་ཐནོ་་འ་ མ་ག་ཨ་མ་་མོ་་་རོ་བསགས་ང་

ལས་འ་བགས་་ཤར་ོགས་་ས་གནས་མང་ཤོས་ག་ནང་ནོ ་ཡོདཔ་ལས་ དངས་ང་མཚོ་་་་མཐའ་མར་མ་ནོམ་ད་ ་ཞག་མ་

བགསཔ་་ད་་ན་ང་ ད་ོ་བས་་བབས་པ་མཁར་གང་ལ་པོ ་ལོ་གས་དང་འགས་བཝ་ད་ ཨ་མ་་མོ་དང་མཁར་གང་

ལ་པོ ་ལོ་ས་གས་་འལ་བ་དང་ལོ་གས་་ཡང་ས་མཉམ་་་ཕོག་་ན་་་ཡང་ ཁམས་གམ་ཨ་མ་་མོ ་ལོ་གས་་

བན་བན་་ས་མ་གས་ང་ ར་བཏང་ལོ་ས་ལས་ས་་དཔག་བ་བ་ན་ ལ་ོས་་མཁར་གང་ལ་པོ ་ལོ་གས་ལས་ ་་

ག་ས་ར་་མར་འབད་་་ས་ན། ་ས་མ་ཚད་ ང་ོགས་གཞན་་ནང་ཡང་ བཙན་་་ས་བ་མོར་ང་བཅས་ར་་་མོ་

འཇའ་སམོ་་འབད་སར་འོང་་ག་ཁར་ཞག་ཉལ་བ་ལོ་ས་དང་། ང་་འང་་་ར་བཏང་་་ཚ་་ལས་ོབས་གས་ཅན་་

ང་བ་ལོ་ས་དར་ན། ད་བན་ཇག་པ་་ན་་འང་དང་། ་ང་བད་་འང་་་ང་བ་ལོ་ས་བ་ོལ་ཡོདཔ་བམ་་

་་དངས་ང་ས་མོ་འཇའ ་སམོ་་་འང་བཟ་ོབཟོཝ་འོང་་མས། ་ས་འབད་ ད་ོ ་ལོ་ས་་མཐའ་དད་འ་ང་ར་ཁ་ག་

ལས་ ཤར་ར་ང་ར་ས་ལས་མོ་གཞོནམ་གག་མཁར་གང་ལ་པོ ་མནའམ་་འོང་་ལས་དངས་ང་བཙན་་་འང་་ས་་

་ས་མཚོ་་བལ་་མཚོ་་ཁ་ལས་གསང་བདག་ག་ན་ོ་་དང་མ་ོ་་ར་མོ ་་གས་ཐནོ་་་མཁར་གང་ལ་པོ ་མད་

བཤམ་ནང་བགས་་གསོལཝ་ན་་ཆ་བཞགཔ་ན། 



 

ཨ་མ་་མ།ོ 

(འང་ས: དནོ་བ། གནམ་ལ་ོ༢༠༡༡) 

ཨ་མ་་མོ་ར་་་འ་ག་་བམ་ག་ན་ན་ར་བ་ན་ ་མ་་མན་ོགས་ནང་ལས། མན་་་གང་ང་མོ་་ང་ས་

བན་པ་དས་་་མཚོ་གསལ་ལ་ངས་ང་ག་པ་ད་པ། ་ནང་་འདོད་་འང་བ་ད་བན་་ནོར་་་་ལས་བ་པ་ཕོ་

ང་་བ་་བབ་ལ་སོགས་པ་མཚན་ད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་་ོགས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་་ནང་། ་ང་་གཤོག་པ་ཅན། བད་པོ་

ནག་པོ ་ཡ་མཁལ་་་་ལ། བད་མོ་ནག་མོ ་མ་མཁལ་་་་དང་། ལ་དང་་མ་ོང་་ང་ད་དང་མར་ས་པ་ལ། ནལ་ག་

ལོ་བད་པ་པགས་པས་་གཡོགས་ས་པ་ང་། ོ་ཡོངས༌༌ར༌པ༌ལས། མ༌ག༌དཔལ༌༌༌མོ༌༌མ༌༌༌མདོག༌༌བསངས༌༌ 

 ༌གར༌ན༌སོགས༌དང༌།མདོར༌ན༌༌ན༌ང༌མཚར༌མོ༌ན༌ས༌བན༌པ༌ར༌མས༌ག༌ལ༌༌ན༌པ༌༌མོ༌ཡོངས༌༌ོགས༌པ༌ས༌ 

དང༌། ག་འན་འཇའ་ཚོན་ང་པོ  ་གར་གང་ལས། དོན་་རང་བན་སངས་ས་ན་མོད་ང་ མ་ང་འལ་ར་་འ་གགས་

་ལ། ས་དང་། ་མོ ་བོད་ག་ནང་། ་གམ་དོན་དམ་དངས་ལས་མ་གཡོས་ང་། །་ ་གར་་ངང་ལ་བཟང་མོ་ས། ། 

གས་ས་ཤན་འད་བད་དང་གལ་ལས་ལ། །མ་ག་་མོ་་ལ་ས་པས་བོད། །ར ་དཔལ་ན་འག་པ་བཀའ་ང་་མོ་ད་

སོལ་མ་བཀ་ནང་ོན་ན་པོ་་མོ་་མ་་ར་་་ནམ་་ོལ་འན་ལས་ངས་ཅ་ང་འན་ང་་ཚན་ས་བམས་པ་གནས་

ག་ན་ཕན་ལམ་ོན་གས་བམ་༤པ་ནང་་བད་་ར་་ན་པས། ཨ༌མ༌༌མོ༌༌ད༌པར༌༌ཤར༌ོགས༌༌ས༌གནས༌༌རོ༌བསགས་ 

ང༌ལ་སོགས་པ་་ནང་ོན་་འ་དོན་མཛད་པ་ལ་་་ག་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ད་ོ་བར་ན་ཡང་ག་མད་ལ་ས་བས་ལ་ད་པར་

ཅན་ག་་བ་ོལ་ཡོད་པ་ངས་དང་ལོ་ས་ཁ་གསལ་་གནས་ག་ན་ཕན་ལམ་ོན་ནང་ད་་ཡོད་་ར་་ན་པས། ་ནང་ཁ་

གསལ་་མ་ད་པ་བར་ཚོ་ལ་་ར་དང་ས་གནས་་ང་འང་བ་ལོ་ས་མདོར་བས་་གཤམ་ལས་མར་བད་་ཡོད། 



བར་ཚ་ོས་པ ་ངས། 

བར༌ཚོ༌(བར་མཚམས)ར་༌་ཡང་ོད་མོན་་དབང་ཡན་ཆད་བོད༌༌མངའ༌ངས༌༌གཏོགསཔ་ནམ་དང༌། ད༌ོ༌ལོང༌ཟམ༌པ༌མན་ཆད་ 

༌གར༌བ༌ས༌གནས༌་ངས་་གཏོགསཔ་ན་པས། ་ནང་འད་ཁམས་པ་ཐང་ར་ཡོདཔ་ལས། ་་་མ་་གར་བ་་ས་འས་

ོག་་་འབག་འོངས་་ས་གནས་་ཁར་བཙངོ་ད་ོཡོདཔ་དང་། བོད་ལས་མར་ཁམ་པ་མང་ཤོས་ག་་སང་་དོན་་ལན་་འབག་་

གས་ོད་ད་གས་་བར་ན་ཚོང་འལ་འཐབ་ས་ས་ངས་འབད་་་ས་ཁམ་པ་ཐང་ར་བ་ན་ར་བཤད་ོལ་འག །དགས་

བསལ་བར་ཚོ་ང་པ་་འདབས་་་བོད་ན་མཚམས་ར་བ་ོལ་ཡོད་་་ཡང་བན་ངས་ཡོད། ལ་ང་འོག་གས་་བར་ན་

གས་ཚན་འ་ཆགས་་ཡདོ་་་ས་ བར་ཚོ་(བར ་མཚམས)ར་ཡོངས་་གས་པ་ང་ག །་་ནང་གས་ད་བ་་བ་ན། ་

གམ། མདའ་གམ། བར་གམ། ང་གམ་ར་ཡོདཔ་ལས། དང་པ་ར་་མཐོང་། ་ག་ག །་ད་འམ་གམ། མདའ་ཚར་

ཟམ། མདའ་ག། མདའ་ང་་་གམ། བར་་ཟོར། འོད་ང་ག་ཚང་། ཐང་པ་་ར་གམ་་ཡདོཔ་ན། ་་ཐོག་མཐའ་བར་

གམ་་མ་པ་དང་། ལ་བ་གས་་ལ་་བ་་ཡོད། ་འོད་ང་ལ། ོ་རོམ། གར་ང་ལ། ང་་། མོང་ན་་བཅས་

ལ་བ་གས་་ལ་་བ་་ཡོད། ་ནང་ལས་ འོད་ང་ལ་ར་་ ་མ་ས་རབས་༡༥པ་ནང་གར་ོན་ར་ང་པ་(༡༤༠༣-

༡༤༠༧༩)ང་བན་ས་་བབས་་ འ་བ་མས་ཅན་་དོན་་ས་གནས་་ཁར་ོན་པ་བས་་འཇའ་འོད་་་ས་ོང་གམ་བ་

པ་གགས་ང་ང་བ་ལས་འོད་ང་ལ་ར་གས་པ་དང་། གར་ང་ལ་ར་་འ། གར་ནོ་་ད་གནས་་ཁར་བས་བགས་

ད་ཙམ་མཛད་བས། གར་ང་གག་ས་དངས་ན་པ་དང་བཅས་་མ་མཐར་ཡང་ཡང་བར་་་ས་གར་ང་ལ་ར་བཏགས་

ག ། 

ད་པར་ཅན་་ང་གམ་དང་ན་བས་ཅན་་གནས། 

་ལས་ད་པར་ཅན་་ང་གམ་ར་་། ནོར་་ས་ང་དང་། བསམ་བ་ས་ང་། ན་བ་ས་ང་གམ་ན། ནོར་་ས་

ང་ར་་འ་ད་ོ་གསང་བདག་དས་པ་ང་ངམ་ག་ོར་་ཁང་་ཝ་ནམ་དང་། བསམ་བ་ས་ང་འ་ད་ོ་ མད་ན་་

ཁང་། ན ་བ་ས་ང་འ་ ས་ནང་མཁར་ག་ཚང་ར་་འ་ནམ་་ང་གགས་མ་པ་དབང་ན་ས་གངས་་ཤར་ོགས་

བར་མཚོ ་ལོ་ས་ནང་ཡོདཔ་ན། བསམ་བ་ས་ང་འ་གར་ོན་ར་ང་པ་གདན་ས་ན་པས། ད་པར་་་ན་ན་པོ་་་

དས་ས་མ་བ་པར་གས་ས་ན་ས་བབས་གནང་བ་གནས་བ་་ར་་་་ོ་ཕག་མོ ་་མ་ལས་འབབ་པ་བ་་ཡ་མཚན་

ཅན་་ཡང་ག་ོར་་ཁང་ངམ་གསང་བདག་དས་པ་ང་ལས་ཡར་འཝ་ད་ར་མ་༡༥་ག་་ས་ཁར་ཡོད།  

༌ལས༌གནས༌༌ཐོག་མར༌ན་༌གཙོ༌བོ༌ག་ན༌ོ༌་ས་གཙོས་ ོ༌༌ཕག༌མོ ༌འོག༌གནས༌ད་པར་དང༌ན་པ༌ག༌ཡོད༌་་་འོག་

དས་་མཁའ༌འ ༌ཚོགས༌གཞོང༌། ༌ལགོས༌ོ༌༌ཕག༌མོ༌གན༌ལ། གཡོན༌ལོགས༌༌ར༌དང་། ༌་ད་། གཡས་ཁ་ག་གས་



བམ་གར་་ག་ཐམ་ཅན། མཁའ༌འ ༌བ༌མཚོན། ན༌པ༌ོདམ༌བཏགས། འག༌༌ལབ༌། གར༌ང་ལར༌་་་ས། ་ང་

ང་དང་ལར་བཙན༌༌་ོ། ག་ཆ་ལ་་ནང་་བཙན་་་ང་ར་འག། གར༌༌། ༌ས༌དམ༌བཏགས༌༌མཚོ། ་ལས་ག༌ 

དང༌། ༌ཕོ། ངམོ༌། ཐབས་ས་་་དང་བ་ན་་གདོང༌བཅས༌༌གང༌༌བད༌པ༌ལ། ོ༌བར༌འདོད༌ན༌གནས༌ཕལ༌ར༌ར༌ 

གསལ་ར་གངས་ག གནས་བདག་གསང་བ་་བཙན་་བལ། ༌ན༌ན༌པོ༌ ་ས༌ཞབས༌བཅགས༌མཛད༌པ༌གནས༌བམ༌ 

བཀང༌༌གནས༌བདག༌ན༌པོ༌དམ༌༌གནས༌པ༌་མོང་ན་ག་བདག་་ཡང་༌ན༌ན༌པོ༌༌ང༌༌འན༌ས༌བགཔ་ད་མ༌ཉན༌པར༌ 

༌ལས༌མཁའ༌འ༌༌ས༌དབང༌མོ་བངས་་མོང་ན་ག༌བདག༌དང༌གནས༌བདག༌གསང༌བ༌བཙན་་གས་བས་ག་་འོག་་མནན་

མནནམ་ན་ར་གངས་ག །  

འདོ་ང་ག་ཚང་ས་པ་ངས། 

གམ་པ་བས༌ང༌ོང༌༌ས༌ལ༌༌འར༌བན་པ༌གདན༌ས༌ག་ན་་་ཡང་ ས་ལ་་ས་་དང་གང་ས་མ་བ་པར་

༌ལས༌༌ཚབ༌བཏང༌བ༌ོང༌དཔོན༌དཔལ༌ན༌ང༌༌ར་་་ས་གདན་ས་བར༌་བས་ང་ངོ་བང་ག་ར་བ་ལོ་ས་ག་འག 

༌ལས༌༌པ༌ན༌བ༌ས༌གས༌ར་་ས༌བར༌ཚོ༌གམ༌པ༌འོད༌ང༌ག༌ཚང༌༌གདན༌ས༌བང༌་ས་རབས་༡༧་པ་ནང་བས་ང་

ོང་དཔོན་དཔལ་ན་ང་་ས་མཛད་བགས་བས་ ་པ་ན་བ་ས་གས་ར་་ས་ བར་ཚོ་གམ་པ་འོད་ང་ག་ཚང་གདན་

ས་བང་་རབ་གནས་འ་ད་ོང་ན་བ་་ར་་གདན་འན་ས་་ས་པར་བད་པ་བས་་ནམ་མཁའ་བར་ང་ཐམས་ཅད་

འཇའ་འོད་མ་མ་ང་བ་ལས་འདོ་ང་ག་ཚང་ར ་གས་ཡོདཔ་ན། ང ་བཅས་ར་གས་ཁ་་་ས་བད་་ཉམས་་ཝ་ནང་

ག་ཚང་ར་བ་ན་པས། ་་ལགོས་འོད་ང་་པ་ས་་ང་་དང་ བས་པ་ང་ས་་ཡང་ཡོད་ར་ལོ་ས་ན་ས་ནང་

ཡོད་ང་རང་ས་དས་་མཇལ་བ་ལ་བ་མ་ང་ར་་། 

ཕན་ཏགོ་་ཁང ་། 

་འོག་ཕན ་ཏོག་་ཁང་ར ་་འ་་ར་ོ་མ་ོ་ས་་མཚོ་ས་གདན་ས་གང་་་་ཁར ་མཚོ་ག་ཡོད་་ ་་་ཁང་བངས་་འ་

བགས་་ འོག་ཐོག་ཙམ་བ་པ་བས་་ ་ར་བས་་་ས་མོན་ལ་ོགས་་ལོག་ང་ར་ོག་སོང་་ོད་མ་བབ་ལས་ ས་

གནས་་་ང་བན་ད་པར་དངས་་བཤོལ་བཞག་ག མ་ག་་བག་བཞག་པ་དལ་་མད་ན་ར་བ་གས་ཡོད་་

ག་(ག་ཆ་ལ་་ནང ་ར་༢༡ཡདོ་ར་འག) བངས་་ རབ་གནས་དང་བཅས་བ་་འ ་ས་ཡང་ལ་བན་་དང་་ག་ལ་

ཁམས་འ་་ཕན་པ་་ན་པ་ོཐགོས་པར་ཤོག་ག་ར ་གས་ོན་གནང་་མཚན་ཡང་ཕན་ཏོག་་ཁང་ར་བཏགས་ག ་ལས་་མ་ོ་

ས་་མཚོ་་རངམོན་ལ་་བས་་དང་བཅས་ོན་་གདན་ས་བང་་་ས་ས་གནས་་་ང་ཡང་་དབང་ར་ཆགས་་འ་ད་ོ་



་མོན་་དབང་ན་པས། །མ་ག་མ་་ར་ས་ཕན་ཏོག་་ཁང་ར་བཏགས་གནང་་་ཁང་འོག་ཐོག་ཙམ་་ས་་འ་དས་་

མཇལ་་ཡོད་ང་ ད་ཀ་་བག་བཞག་བཞགཔ་འབད་་་ས་་ནང་མ་དག་པ་མ་ོག་ལས་འང་བ་འ་གདོན་་ཆགས་་ད་ོ་

བར་ན་ཡང་་་ས་་ནང་འ་ ་་འོགས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་་བས་་ཁང་་ས་གནོད་པ ་ལོ་ས་་ཡང་ཁ་ན་་བ་ོལ་

ཡོད།  

མ་སངས་འར་པ།ོ 

འོད་ང་ག་ཚང་་འདབས་འལ་མ་སངས་འར་པོ་ར་་ས་གནས་འ་ཡང་ ་མ་མ་སངས་(ད་)གག་ལ་གག་་བས་་ག་

ཏོ་གཡས་གཡོན་་ན་ང་ོང་པོ་ལོ་འདབ་དང་བཅས་པ་གས་བཀལ་་མོན་ལ་་འ་ས་ལམ་བདའ་་ས་གནས་་ཁར་ོདཔ་ད་ 

བད་མོ་གག་ས་་འལ་བན་་ བས་ལ་འོགས་་ཚར ་ག་་མངས་འཝ་ད་ མ་སངས་་བས་་ལས་མར་་བ་ཤོར ་

་འབདཝ་ག་ འབས་ལ་མཛདཔ་ལས་ོ་་ཆགས་པ་ཞབས་ས་དང་ག་ས་མན་མ་ཐོན་པ་ཁར་ ག་ཏ་ོ་བཀལ་བ་ན་

ང་གསཔོ་་ཡང་་ཁར་ས་་ཡདོཔ་ན། ོ་་བད་མོ་་དམ་བཏགས་པ་ོ་གན་ལ་་བྷ་ག་མཚན་མ་ག་ཡོད་་་ག་ན་ ོ་

་ས་བན་པ་་ག་་ཡང་དས་་་མཇལ་་ཡོད ་ང་ ལ་་ག་མ་འར་ལམ་གསརཔ་བཏོན་པ་བས་་དཔ་བཏངམ་ལས་

མཇལ་ཁ་བ་སོང་ག།  

ན་ཆ་། 

བར་མཚམས་གས་མག་་ན་ཆ་་ར་་་ཡང་ ་མ་བར་ཚོ་ལས་མར་བ་ན་་ཅན་གག་འམས་ལ་་འ་བ་བས་་ ང་

ལ་ག་ོ་ལོགས་ཁར་ོདཔ་ད་བ་ན་་ོ་ག་་ལས་ཞབས་འད་ཤོར་བ་ང་ས་དང་ཕོ་མཚན་ག་པ་ས་དདོ་པ་ད་ོ་ཡང་མཁར་

ར་་ང་འདབས་ང་གཞོལ་་ན་་མཐོང་ང་་ཡོད། ་ཁ་ལས་མར་སོང་་་གས་པ་གག་ཡང་ད་པ་ས་ཁར་ོད་་བ་ན་་

ས་ང་བན་ར་ང་ནགས་ག་ ་ཡང་ད་པ་ང་་མ་པོ ་ག་ལས་་ང་ག་ཡོདཔ་མཐོང་་་ཁ་ལས་་འངས་་ས་གནས་་

ནང་ོད་པ་བས་ ་་ཙམ་ཡང་ད་པ་ས་གནས་་ཁར་བ་ན་འ་ག་་་ོད་དོ་ཡོདཔ་ན་ན་མནོ་་་་ས་བ་བ་བས་

་་ང་་མཐོང་་ཡ་མཚན ་་ག །་ལས་བན་ས་གནས་་ང་ཡང་ན་ཆ་་ར་དར་དརཝ་ན་ར་ན་་ན་རབས་་ས་བ་

ན་པས། ས་གནས་་་འདབས་་ང་ཏོག་ང་་འར་་དོད་པ་ག་ཡོད་་་བ་ན་ཉལ་བ་ལ་ད་ོ་་བར་ན་ཡང་་མ་ས་

པ་ཐང་ང་་ག་ཡདོཔ་ན། 

ངས་བངས་མ་། 



་མ་བས་ང་ོང་་བོད་དམག་ངས་པ་བས་་ལམ་གས་ཐམས་ཅད་་རོ་ས་གང་་་ས་རོ་ལམ་ར་དར་ཡོདཔ་དང་། ་

མཐར་ག་བམ་ར་་་ཡང་ག་ས་གང་་་ས་ག་བམ་ར་དར་ག །མ་ས་ངས་་་བོད་ན་མཚམས་(ོང་དན་་ཟ་

ལ་མ་ཕར་ར་)མཐར་བལ་བ་ལས། བོད་དམག་་ང་བ་ངས་བས་་དམག་་་ ་ས་ོ་་བགས་་བ་་་ས་ངས་

བངས་མ་་ར་་་བངས་་ཡོདཔ་ན། ང་སང་ངས་བངས་མ་་(ག་ཆ་ངམ་ནང་ང་ང་་མ་་ས་གསལ)ར་་འ་་

་ས་མ་དག་པ་ན་ར་བད་ག །ན་ང་ ངོ་ཁ་ནང་་འབད་བ་ན་ ངས་བངས་མ་་ར་ད་ོ་ཁ་ན་་བ་་དང་དོན་

མན་་་ས་འཛོལ་བ་དཔ་ན། 

འལ་འབ་མ་། 

བས་ང་ོང་་བདོ་དམག་ངས་པ་བས་གས་མ་ད་པར་བོད་དམག་་ཕམ་་ ར་རང་སོ ་ས་གནས་་ལོག་འ་བ་བས་་

ཡང་ ང་བན་མད་ན་ག་བགས་་་བོད་དམག་་ཕལ་ར་ཟད་་་ས་ཕལ་འབ་མ་་ར ་་་ཡང་ང་སང་ར་ཉམས་་

ར་ར་མ་་ར་བ་དོ་ཡོདཔ་ན།  

རམ་ར། 

བར་བས་ག་་འོད་ང ་་པ་ན་བ་ས་གས་ས་ང་པ་བ་གས་དབང་ག་ར་་་བངས་་་ར་་རང་རང་སོ་སོ ་ས་

གནས་ཤོག་ང་བར་བད་་རམ་མདའ་དང་བཅས་ར་བ་གས་་་ང་ཡང་རམ་ར་ར་དར་ཡོདཔ་ན། 

་ར་ོབསགས་ང་། 

་རོ་བསགས་ང་ར་་འ། ཨ་མ་་མོ་་ཁར་ོད་་་འ་་གསོལ་ཇ་བས་པ་བལ་་ང་་ཤོར་བ་ལ་་གས་ཆགས་་

་ས་་ར་ོར་དར་ག །་རོ་ར་་་ཡང་གས་་ཁ་ཁ་ད་་་ག་ར་་ར་ོ་བ་དོ་ཡོདཔ་ན། ་ཡང་བདོ་ཁམས་ོགས་

ལས་ཁམས་གམ་ཨ་མ་་མོ་གདན་ས་བང་བ ་ང་བན་གགས་་ མཛོ་གཡག་་ད་་འོན་པ་བས་་ ལམ་བར་ག་་ག་

ོམ་ངམ་འོག་དང་ན་པ་ གཡང་ས་ག་་ོད་་ ཨ་མ་་མོ་ས་ང་བན་དང་བན་མཛོ་གཡག་་ག་་ལས་མར་་་བན་་

བག་གནངམ་ད། ་ལས་ས་ན་གག་ར་་་ བདོ་་བཞག་ཡོདཔ་དང་། གཞན ་་ས་ན་་ག་ཡང་མ་ང་བར་ ་དང་ག་

ཁར་འམ་པོ་་ཆ་ཚང་གག་ཡང་བམས་ོན་་ལམ་བར་ག་་ོདཔ་ད། མཛོ་གཡག་་ངལ་བ་ཉག་ར་ར་་་ཁར་ངལ་གསོ་མ་

་ག་གནང་བ་ས་གནས་་ཉག་ང་ལ་ར་ད་ོ་་རག་དང་བསགས་ང་་བར་ན་ཡོདཔ་ན། ་ཁར་ལ་གས་ག་ར ་ོགས་་འ་

དཔ་ངམ་་ག་་ཁར ་བཞག་དཔ་ང་་་ས་ན་བསགས་ང་ར་དར་ག ་ལས་ཨ་མ་་མོ་ས་ འམ་པོ་་བ་གས་པོ་



ང་བན་གགས་་ནམ་མཁར་གཏོར་བ་བས་ང་ན་ག་་ཡལ་ག་བར་ཆགས་པ་ལས་ ་་འོ་མང ་་ཁང་ར ་བངས་པ་

ནང་ན་གང་རབ་གར་འམ་ོ་ལོ་ཀ་ཁ་ཤས་མ་ཚང་བར་ཡོད་་་ཡང་གར་་ས་གནང་ག། 

གགས་ཀ་ང་། 

བར་ཚོ་འ་་མཚམས་ས་བཅད་ད་བ་ན། ན་ཡ་རབས་པ་ས་ན་ འར་ནས་་བ་ོཐོག་མ་་་ག་འམས་ལ་་འཝ་ད ་ 

གཞན་ཁ་ལས་འོང་་་་ག་དང་ལམ་ཁར་འཛོམས་འད་ང་་་གགས་ར་འད་པ་བ་་གགས་ཀ་ང་ར་དར་ག ང་

གས་ས་མཚམས་ས་་ ་ལས་ཐད་འང་མདའ་ཚར་ཟམ་ལས་ོ་བར་ས་ལས་་མཐོང་བ་མཐར་བར་ཚོ་འ་ས་བཅད་ན་ནོ།།     

ར་ོལམ་དང་ག་བམ། 

་བང་བས་ངོང་་བོད་ལས་མར་དམག་ངས་་་ག་ངས་་དམག་བ་ད་ ལམ་ཐམས་ཅད་་རོ་ས་གངམ་ལས་རོ་ལམ་ར་

དར་བ་ལོ་ས་དང་། ་་་འདབས་ག་ར་ག་ས་གང་བས་ག་བམ་ར་དར་བ་གས་ཚན་་ད་ོ་་བར་ན་ང་་་བ་དོ་

ཡོདཔ་ན། བོད་དམག་་ག་མ་ག་འོང་བ་ངས་དང་མཉམ་པ་ོ་བགས་་མ་་གདངས་ངམོ་བངས་་་མཚན་ཡང་ངས་

བངས་མ་་ར་བཏགས་ཡོདཔ་དང་། ་ལས་དམག་ག་་ག་འངོས་་འབད་ང་བས་ང་་གས་ད་མ་གས་པར་བོད་དམག་་་

ཕམ་་ང་ར་གས་ཁར་ལོག་འཝ་ལས་ དམག་་ཕལ་ར་ཟད་པ་ལས་མ་་བགས་་་་ཕལ་འབ་མ་་ར་ང་ཆགས་་ད་

ས་ནངས་པར་ཡང་་་བ་ོལ་ཡོད། མ་་་་ཡང་ད་ོ་བར་མཚམས་ད་འོག་ག་བཏང་མཁར་་ས་གནས་་མཇལ་་ཡོད། 

མག་བ། 

བ་འཚོལ་འ་ཡང་་མ་ལས་རང་ས་དས་་མཐོང་ཐོས་་ར་པ་ས་གནས་དང་། ན་ཤོས་ཉམས་ོང་ཅན་་དང་་གགས་འབད་་

བད་ཡོདཔ་དང་། ལོ་ས་་ལ་་ཁ་ན་ལས་ནོར་བ་ན་འམས་་སོང་་ འཝ་མ་འཝ་བ་ད་ོཡོདཔ་དང་། ་ཡང་་ས་གཙང་

མ་གདན་ས་ལ་པ་ོ་གམ་པ་ཕ་ོང་འ་ད་ོ་བཙན་མཁར་ལ་་ཕོ་ང་་ང་ལ་འ་ནམ་་ཆ་བཞག་དོ་ཡོད་ང་ ལ་་ས་ད་

ོ་ཚང་ཟམ་ར་སར་ན་ར་བ་་ཡང་ཡདོཔ་ན། ་འབདཝ་ད་ བཙན་མཁར་་ོང་ལ་དང་ཕོ་ང་་་ཁར་ང་་གགས་་

བས་པ་ོ་་ད་ོ་དས་་་ཡོད་་་ས་་ཁ་ར་ན་པ་བན་དཔང་ཐོབ་ཡོདཔ་ན། 

ང་ོགས་སོ་སོ ་་་ས་ང་ར་་བད་་ལཔོ་་མ་བས་པར་ ་ས་གཙང་མ་གང་བད་་ལཔོ་་་ད་པ་གནད་

དོན་གཙོ་བ་ོར་ ་ས་གཙང་མ་གང་བད་འ་ ་བང་གས་བད་འ་བ་མཐོང་ོམ་བད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བདོ་ས་་ལ་པོ ་

གས་བད་འབད་བ་ལས་བན་་ནམ་མ་ཚད་ ་ཡོན་་ཡང་ོམ་་བས་་ཡོད་་ ་ས་ག་ར་ས་ཆ་བཞག་བཞགཔ་ན་མས། 

གས་བད་་བ་མཐོང་བད་དོ་ཡོད་པ་ངས་་ཡང་ བཤད ་ད་་ད་ན་པ་གནས་ལས། གས་བད་ད་པ་ན་པ་། །ཝ་



ས་ལ་ས་བང་བ་ར། །ན་ས་་བོར་བར་་འར། །ར་་བང་གས་བད་་བ་བར་ོམ་འབད་དོ་ཡདོཔ་ལས་ ང་

འཚོ་དང་ན་པ་་ཡང་གས་བད་གས་ཤོམ་ད་་་ན་བས་་དོན་་བན་་འོས་འབབ་དཔ་་ དར་ན་ཝ་ས་ལཔོ་་

བསཔ་ད་ ང་ར་ཝ་གཞན་ག་ར་ས་ཞབས་ཏོག་བན་བར་འབད་མ་བབ་པར་མཐར་བད་བཏང་བ་ལ་ོས་དང་འ་ར་གངས་

ག། ན་ང་ ང་བཅས་ར་་བད་་་མ་ལས་འག་་དར་་ཡོད་་་ས་གས་བད་་བས་་འལ་བ་ལོ་ས་ཙམ་མ་

གཏོགས་འག་་་་དང་བོད་ལས་འོངས་་འལ་འལཝ་་ཆ་བཞགཔ་ན། ་་ན་པ ་བན་དཔང་ཡང ་ ད་ོ་ཤར་ོགས་་

གས་ཚན་་ས་གཙང་མ་གང་བད་དར་བ་ས་གནས་ག་་་ཡང་ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་ནང་འད་་ཁ་ད་ཚངས་་ད་གས་

་མ་གཏོགས་གཞན་བོད་ད་་བ་་ག་ཡང་དཔ་ན།  

གཞན་ཡང་ལོ་ས་འ་དང་འལ་་ན་ན་པོ་་གནས་དང་། ས་གནས་ཁག་་ང་ལ་་ག་་ས་བ་་་ལས་ག་་་འང་

ངམ་ན་ན་་་ཡང་ཞར་ང་་ས་ཡོད་་་ཡང་ན་རབས་་་ངག་ན་ལས་་་་ག་ནམ་་བད་ཡོདཔ་ལས་་ས་མ་འོངས་

པར་བ་འཚོལ་འབད་་་ས་ག་ན་འབད་་་ཕན་ཐོགས་འ་གས་པ་་བ་ཡོད།  

བན་དགའ་ཚརོ། 

ལོ་ས་འ ་་དོན་་གནས་ལ་བ་ན་ནང་བར་མཚམས་་ལོ་ས་ན་ས་་དོགས་གསལ་གནང་་བར་མཚམས་མ་་པོ་་ང་

ལས་ར་བན་་ར་་་དང  པར་ས་བ་ན་ནང་གས་རམ་མཛད་་ནང་པ་གསོ་ག་བོ་ཚོགས་་བ་རོགས་མཁས་དབང་ང་

འཚོ་ོ་ག་དང་། ནང་ན་ལས་ངས་་ཡོངས་བ་མདོ་ན་་ོ་་ང་། འག་གསོ་ག་གག་ལག་ོབ་་གས་ར་བ་ག་ར་

ཀ་ བན་འན ་གམ་་བན་་ར་་། ་བམ་་པར་ས་དང་ལ་པོ་་མ་པ ་ར་གསལ་བཤད་གནང་་བཙན་མཁར་ལ་

མ་བས་དང་བཙན་མཁར་ལ་ན་ཁང་ང་མ་ན་པ་ས་་དབང་ག་་་ང་ལས་ར་བན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ར་་། 

བ་ན་ད་བ་་ཐ།ོ 

༡ ོ་འག་ས་འང་། བས་་ང་གགས་ད་འན་ན་ན། 

༢ གནས་ག་ན་ཕན་ལམ་ོན། ོལ་འན་ལས་ངས་ཅ་ང་འན་ང་་ཚན། ་ལོ་༢༠༡༡། ཨ་ན་པར་ན་ཁང་། མ་ག། 

༣ བར་མཚམས་ལ་མཁར་་ལོ་ས་ན་ས། བར་མཚམས་མ་ཝ ་པོ།   

༤ མཁར་གང་ལ་པོ ་ལོ་ས་ད་དབང་འོག་པ་དགའ་ཚལ། ོབ་དཔོན་མད་ན་ནརོ་། 

༥ ་ས་གཙང་མ་གང་བད་འལ་རབས་དང་འབངས་་་རབས་མད་ངས་ལོ་ས། ག་ཤོས་བན་འན་་ོ།  



༦ བཤད་པ་་ད། ག་ཐོག་ཡནོ་ཏན་མན་པོ།  

༧ མཁའ་འ་འ་བ་བཟང་མོ ་མ་ཐར།  

༨ ས་་དམ་པ་མ་གམ་་ོགས་བད་བསམ་འལ་དབང་་ལ་པོ། མཁན་པོ་ན་ཚོགས་བས། ་ལོ་༢༠༡༣། 

༩ History of Bhutan, Bikrama Jit Hasrat, 1980, Times printers Sdn. Bhd. 

 


