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༈  ར་ ོལ་ལམ་ གས་བཟང་པོ་ ས་  ག་པ ་འ  ག་  ལ་ཁབ་འ ་  ས་རབས་བ  ད་པ ་ནང་
སངས་  ས་ག ས་པ་ཨྱ ོན་ ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་   ་ད ས་དང་  ་འ  ལ་ག ས་  ་ཐོག་ལས་  ན་  ངས་  ལ་
ཁབ་འ ་ ་ལ་ ང་དང་ ་ ག་ལ་སོགས་པ ་ས་ཆ་ ་  ག་ཙམ་ཡང་མ་ ས་པར་ཞབས་  ས་བཅགས། ནག་
 ོགས་  ་ ་མ་  ན་ག་ར་བ ལ།  ས་ནོར་དམ་ ས་  ་ག ར་ཁ་བསམ་  ས་ ་ བ་པ་ ས་ ་གནང་བ ་ ས་
གནས་ ད་པར་ཅན་ ག་ ན།  ་ ་ ལ་ལས་   ས་མ ག་དམ་པ་མང་རབས་ ག་ ས་གནས་  ་  ས། ཟབ་
ག ར་བཏོན་ ་ མས་ཅན་  ་འ  ་དོན་མཛད་གནང་བ་དང་   ་འ  ལ་ཡ་མ་ ང་བཏོན་གནང་བ ་གནས་མང་
རབས་ ག་ཡོད་ ་ ་ བ་འཚོལ་འབད་ ་ ག ང་ ་ཐོ་བ ད་ནང་ ད་ད པ་འ ་ ག་ ་བ་གལ་ཅན་ ག་
 ན།  ་བ མ་མ ་གལ་གནད་ ་བ ་གནས་ ་ ་  ར་ལས་ ཐོ་བ ད་ ན་  ས་ཙམ་ཡང་ ད་པར་བཞག་པ་
 ན་ ང་བཅས་ར ་ ས་མཐོང་ཅན་  ་ ན་རབས་ ་ ད་པ ་ ལ་ ་ ངག་   ན་  ་ལོ་   ས་ཙམ་རང་ ་འོང་ ་
དང་ གནས་ལ་ ་ ག་ནང་ད ན་ག ར་ ་སོར་འ  ཝ་ད་ གནས་བཤད་ ་ གས་མ་མ ནམ་  ་    ་བཏགས་
  ་ག ་ ་ཡང་འ  ར་  ་ ན་ཁ་ཡོད། 

 ་འབདཝ་ལས་  ོལ་འ ན་ལས་ ངས་ཅ་  ང་འ ན་   ང་  ་ཚན་  ས་ འ  ག་  ལ་ཁབ་  ་ ོང་ཁག་ ་  ་
ནང་ ་གནས་ ་ ག་ར་ བ་འཚོལ་འབད་ ་ཐོ་བ ད་ མ་པ་བ ན་ ་འབད་བ ་ནང་ག ས་ལས་   ན་  ་ ོང་
ཁག་ ་གནས་  ་  ར་ བ་འཚོལ་ཐོ་བ ད་བ   བས་ ་ཡོད་ ་ གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་ ོན་  གས་བམ་༡ 
པ ་ད ་   ན་ ངས་ག ས་པ་འབད་ ་འ ་ ་  ས་ ་ ་རངས་  ་ གས་སོ་ཡོད།

 ་ ལ་འ ་ ས་དད་ ན་ཡོངས་ ་ འ  ག་ ་གནས་ ་ ང་ཆ་མཉམ་  ་ གནས་ ལ་ཐོབ་ གཔ་  ་བཞག་
 ་ ་ཕན་ བས་ ་བ ་ཁར་   ལ་ཁབ་  ་ ངས་དོན་ མ་འོངས་ ན་བ ན་  ་བཞག་ གས་ ་ ་ཡང་ཕན་
ཐོགས་ ་ ་ ནམ་ལས་   ་ཁ་ ག་ལས་  ང་ ངས་མ ་ད  ལ་ལས་བ  ན་དགའ་ཚོར་དང་བཅས་པ ་  ་
ལས་བ  ས་བ ་ གས་ཡོད།  ས་   ་ལོ་༢༠༡༣ འ  ག་ ་༤ པ ་ ས་༢༨  །                                                                                                                                             

                                                                                                                 
        

           ( ་ ང་ ོ་  །)
ནང་  ད་དང་ ོལ་འ ན་  ང་ ན།
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ད ་   ན་གསལ་བཤད།ད ་   ན་གསལ་བཤད།

༈    ་ལོ་༢༠༠༥  ་ ་  ་ནང་  ད་དང་ ོལ་འ ན་ ོན་པོ་འ གས་ ད་འོད་ ར་འ  ན་ལས་མ ག་ ས་
འ  ག་ ་གནས་ ན་དང་གནས་ ན་ཆ་མཉམ་ཐོ་བ ད་འབད་ད ་པ ་བཀའ་  ་ག ར་  ་ གས་པ་ ་བབས་
 ། འ  ག་  ལ་ཁབ་འ ་བོད་ཁ་བ་ཅན་  ་ ོ་ ོགས་   ་གར་འཕགས་པ ་ ལ་  ་ ང་ ོགས་ག ས་  ་བར་ན་ 
སངས་  ས་ག ས་པ་ཨྱ ོན་ ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་   ་ ག ང་  གས་ ཡོན་ཏན་ འ  ན་ལས་  ་གནས་ ན་ ་
ལས་འ  ན་ལས་  ་གནས་ ་   ན་  ས་བ བས་ ་ རང་བ ན་  ན་  ས་  བ་པ ་  ས་གནས་  ་ ཆགས་
ཡོད་པ ་  ར་  ས་འ  ང་དང་ མ་ཐར་ ་ནང་ཁ་གསལ་  ་ག ངས་ ་འ ག། 

 ་ཡང་ ཨྱ ོན་ ན་པོ་ ་ ས་ ས་རབས་༨ པ ་ནང་འ ་དང་པ་གསར་ ང་དང་མནའ་   ས་  ར་ ག་བ   ད་ ་
 མ་ཐང་ གས་མཁར་ ་ ོན། གནས་བདག་ ལ་ ང་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་ ་  ན་ག ག་པ་ཅན་ ་བ ལ། 
  ལཔོ་ ¡   ་ར་ཛ་  ང་ག ་ལས་ ངས་ གས་པ ་བ ས་ཐབས་མཛད།  མ་ཐང་ ག་དམར་ ོ་  ་བ  གས་པ ་
 ག་ ག་ནང་  ་  ས་བཞག་གནངམ་ལ་སོགས་པ ་མཛད་པ་ལས་འ ་བ ང་  ་ འ  ག་ ་ས་  ན་ ་  ག་ཙམ་
ཡང་མ་ ས་པར་   ་ད ས་དང་  ་འ  ལ་  ས་ཞབས་  ས་བཅགས། ག ར་ཁ་བསམ་  ས་ ་ བ་པ་ ས་ ་ 
 ས་པ ་གནས་ ན་ ་  ན་  ས་བ བས།   ་ ལ་མ་ ས་ཚོད་ མ་པ་བ ན་ ་ རང་སོའི ་ ང་བ ན་དང་
འ  ལ་    ས་ ན་དམ་པ་མང་རབས་ ག་ ོན་ ་མཛད་པ་འ  ན་ལས་  ་འ  ་དོན་བ  ངས་པ ་ ལ་ ་ ན་
  ས་ག གས་ས་དང་མ  ན་སར་ ནམ་ལས་ང་ ས་ ་མ་ ་ ན་འ ག།

 ན་ ང་ ་བ མ་མ ་གནས་ ་ ་གནས་ ག་   ན་ ོན་  ལ་བ་ ངམ་ ་ ས་མཛད་བཞག་ ་ ་ འ ང་
 ོར་ཤོར་བ་དང་ དཔ་ཐལ་ཐལཝ་  ་ལས་གནས་ ་   ས་ཆ་ཡོད་ ་ ན་རབས་ ་ མ་པ་བ ན་ ་ ་ལས་
འདས་སོངཔ་ད་  ངས་ ད་ ་ ད་པར་ གནས་ ་འ  ས་  ས་  ་ཉམས་ ་དང་འ ང་  ་ ན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ 
ད་ ས་ ས་ཚོད་འ་ མ་ ག་ཁར་ ལ་མ་བ ལ་ལབ་  ་  ག་དང་  ་མ་བ ལ་ཟམ་པ ་  ག་  ར་དོ་བ མ་
  ་ ད་ ོ་ལས་ ང་མ ་མཛད་ ལ་  ་གནས་ ་ཐོ་བ ད་འབད་ ་བཞག་ད པ་འ ་ ག་ ་བ་གལ་ ་བ ་ ས་
ཚདོ་ ག་ ་ ོད་ ག།

 ་འབདཝ་ལས་ འ  ག་  ལ་ཁབ་ནང་ ་གནས་ ་ཆ་མཉམ་ཐོ་བ ད་བ   བ་  ་དོན་ ་  ང་མ ་བཀའ་
བབས་   ་བོར་ ན་ ་ དང་པ་རང་ ོང་ཁག་ ་ ་ ་ ག་ཤོས་ ོང་བདག་ ་ ་ ན་འ ལ་ ་  ་ འ  ག་ ་
གནས་ཁག་ཆ་མཉམ་  ་ཐོ་ ་ ན་ ནམ་ལས་ ཐོ་ ག་དང་འ  ལ་ ་ མ་པ་བ ན་ ་ བ་འཚོལ་འབད་ ་ 
གནས་ ག་བ  ་   ག་འབད་ ་ ་ལས་ མ་བ མས་ ་ཡོདཔ་བ ན་ ་    ་ལོ་༢༠༠༦ ལས་འ ་བ ང་ཅ་  ང་
 ་ བ་འ ་དཔོན་སངས་  ས་དོན་  བ་  ས་ འ  ག་ ་གནས་ ་ ་ ་བ ན་ ་པར་བཏབ་  ་ཐོ་བ ད་འབད་



iv

 ་ཡོད་ ་ ་ལས་ ད་ ས་  ན་ ་ ོང་ཁག་ནང་ ་ཡོད་པ ་གནས་  ་  ར་ བ་འཚོལ་དང་ཐོ་བ ད་བ   བས་
 ་ཡོད།

ཐོ་བ ད་འབད་ཐངས་ ་ཡང་ ས་གནས་ལ་ ་ ག་ ་ གནས་ ག་མ་པ་ལས་ ད་ ་དང་ ལ་ ་ ག་འ ང་
 ོར་ཤོར་བ་དང་ ་ ས་འ གས་ ་ ད་ས་ ་ནང་ གནས་བཤད་པ་ལ་ ་ ག་ ས་ ཕོག་ཚོད་དང་ཧམ་  ན་
 ་བཀལ་ ་གནས་བཤད་  བ་ ་ ་ ་འ  ང་  ་དོན་ ་   ད་འོག་འ ་  དཔ་ ་ ་  ན་  ས་ཆ་བཞག་ཡོད་
པ ་གནས་བཤད་  བ་ ་  ་ ོན་འབད་ད པ་  ་གསོལ་བཏབ་ ་  ་ གནས་བཤདཔ་ ས་མཐོང་ཅན་དང་
   ས་ཆ་ ་ཤོས་ ་ལས་  ་རབས་ མ་པ་བ ན་ ་བཤད་ ོལ་ཡོད་ ་ ་བ  ་ ན་འབད། འ ་མ་འ ་ ་འ  ང་
པ་ ན་ ག་བ  ར་འབད་ ་  ངས་བཙན་ཤོས་ ་ ་ཆ་འ ག་འབད་ ་ཡོད།

གནས་ ག་ ་ ་ ལ་ ་ ར་ལས་ཡོད་པ ་ ངས་ ན་  ་གནས་ ག་ ་བ  ན་ ་དང་། ལ་ ་ ག་ ་རབས་
ལས་ ་རབས་བ   ད་ ་གནས་བཤད་  བ་ ོད་ ་ ་ ས་བཤད་ ་ཙང་ཙ་ ནམ་ལས་ ག་ར་ ས་ཆ་བཞག་
 གསཔ་  ་བཟོ་  ་ཡོད། འ ་ ས་ཡང་མ་ཚད་པར་ དོ་ ང་གནས་ ག་  གས་བམ་ བ་ ་ ་  ན་ལངམ་ད་ 
མཁས་མ ག་དང་ ས་ཡོན་ཅན་ ་གདན་འ  ན་ ་  ་  ན་དག་མ ལ་  ན་འབད་ ་མཐའ་ད ད་འབད་ཐོག་
ལས་ པར་   ན་འབདཝ་ ན། ད་ ་ལས་ཕར་ གནས་ ག་ ་ད ་ བ་འ ་ ་ ས་གནས་སོ་སོའི ་ད ན་ག ར་
དང་ འགན་འ ན་པ་ ་ ་ལག་པར་   ས་  ོད་  བ་ ་ཡོདཔ་བཟོ་  ་བཞག་ ་ ནམ་ལས་ འ ་ ས་ ང་
བཅས་ར ་གནས་ ་ཉམས་  ང་ གས་ཤོམ་  ་འབད་ གས་པ ་ ་བ་ཡོད།
 
ང་བཅས་ར ་འ  ག་  ལ་ཁབ་  ་གནས་ལ་ ་ ག་    ས་ ན་དམ་པ་ ་ ས་མཛད་གནང་བ ་གནས་ ག་ ་
ནང་   ་གར་ ོ་  ་གདན་དང་མཉམ་པ ་གནས་ ར་ཐོནམ་ ན་ ང་  ་མང་ཤོས་  ས་  ོ་བ་དང་དག་ ང་ ང་
 ་ ག་ལས་མ་བ   ད་ ་འ ་ འ  ག་ ་གནས་ ་ ་  ར་ལས་ ཧ་མ་ ཝ་ལས་བ  ན་ ་འོང་ ་ ན་མས། ད་
ལས་ཕར་གནས་ བ་པར་   ན་འབད་ ་འ ་ ས་ འ  ག་ ་གནས་ ་མཇལ་ ་ ་  ོ་བ་བ   ད་ གས་ ་དང་  
མཇལ་བར་ ོད་མ་ གས་ ་ ་ ས་ཡང་ གནས་ བ་འ ་ ་ཐོག་ལས་ཧ་ ་ ་དང་ ངས་ ད་ གས་པ ་ཕན་
ཐོགས་ ོམ་ཡོདཔ་ལས་ འ ་ ས་  ལ་ཁབ་དང་ ་ ར་  ་ཞབས་ཏོག་ གས་ཤོམ་  ་བ   བ་ གས་པ་ ་ ་
ཚོམ་ ད་པ ་ ད་ ས་ཡོད་ ར་ ་ ་ ན། 

        

          ( ོ་  ་ ་ ང་།) 
 ོལ་འ ན་ཡོངས་ བ་མདོ་ ན།
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བཀའ་  ན་དགའ་ཚོར།བཀའ་  ན་དགའ་ཚོར།

༈ འ  ག་ ་གནས་ ན་གནས་ ན་ ་ མ་འོངས་ ན་བ ན་  ་དོན་ ་ གནས་ གསཔ་  ་བཞག་
ཐབས་ ་ ོལ་འ ན་ ལས་ ངས་  ས་  ན་  ་ ོང་ཁག་ ་གནས་  ་ ཐོ་བ ད་འབད་ ་འ ་བ གས་
 ནམ་ལས་མ ག་མ་བ   ་ ང་ ་  ོང་ཁག་བདག་   ང་ ་ ག་ཤོས་ ོང་བདག་མ ག་ ས་ ས་གནས་ཁག་
 ་ ་  ་འ ་འ  དཔ་དང་ ས་མཐོང་ཅན་  ་ ་   ས་ཅན་ ་ ས་ ་  ་བར་ག མ་ ་མ ན་འ  ལ་  ་  གས་
རམ་གང་ ག་འབད་ད ་པ ་བཀའ་  ་གནངམ་ལས་བ  ན་ གནས་ ལ་ ་ གས་ཤོམ་  ་ཐོབ་ གས་  ངམ་
ལས་  ག་ཤོས་ ོང་བདག་མ ག་ ་བ  ན་ ་ ར་ ་ ་དང་  ོང་ཁག་ ོལ་འ ན་འ ་དཔོན་  ས་ཡང་ ས་
གནས་ཁག་སོ་སོ་ ་མཉམ་རོགས་  ་སོང་  ་གནས་ ལ་བ  ་ ན་  ་  གས་རམ་འབད་ ་ ་ཡང་བ  ན་དགའ་
ཚོར་ཡོདཔ་མ་ཚད་  ག་པར་ ་ཡང་ ང་ ོང་གནས་  ་  ར་ལས་ག ངས་གནང་ ་  ང་ ོང་ མ་བ  ས་པ་ 
 ས་ ད་རང་  ལ་དང་  མ་ རཔ་ ོ་  །  ང་ ོང་ མ་དཔལ་འ ོར་  ལ་མཚན། ད ན་ག ར་ གས་  ན་
 ས་  ལ། མ ་མ་གསང་བ ་ ་  ག་དང་མ ས་པ ་ག གས་  ་གནས་བཤད་པ་ མཚམས་པ་པb ་ ོ་  །  ་
  ང་ལ ་གནས་བཤད་པ་ མཚམས་པ་ ོབས་  ས།  ན་ ན་འ མ་པ ་གནས་བཤད་པ་ ད ན་ག ར་ ོ་  ་
དབང་  ག་དང་  ་ ང་། ད ན་ག ར་བ  སཔ་དབང་འ ས།  ོ་མཚོ་ཅན་  ་གནས་བཤད་པ་ ཀ ་  མ་  ལ།  
གཡའ་མ་ ང་ ་གནས་བཤད་པ་ མཚམས་པ་ཀ ་ འ  ར་ ད་ ་ ས་ འ  ལ་ཡོད་གནས་  ་  ར་ལས་   ་
འོ་བ  ལ་བར་མ་ག གས་པར་གནས་  ་བ ་ ོན་ ་  ོད་ ་ གས་ཤོམ་  ་གནངམ་མ་ཚད་ ཁག་ ་བ ་ ག་
ཆ་དང་ ནོར་བ ས་འབད་ ་ལས་བ ང་  གས་རམ་མཛད་གནང་ ་ ་བ  ན་ ་ ར་ ་ ་ ན། 

 ་ལས་མ ་མ་དང་ བཙན་མཁར་  ར་ ོད་   ན་  ་  ད་ཚོ་བཅས་  ་ པོ་ ་ ས་ཡང་  ོང་ཁག་ ་
བཀའ་བ  ལ་བ ན་ ས་གནས་ཁག་ ་གནས་བཤད་པ་ ག་ཤོས་དང་ ས་གནས་  ་ ་ ་ ས་ཆ་བཞག་ཤོས་
 ་ དལ་ མ་ ད་པ་དང་ ཐག་ ང་ ་སོང་  ་ཡོད་ ་ ་ཡང་ འབོ་བ ག་འབད་ ་ ལས་ མ་དང་འ  ལ་ ས་
ཚོད་ཁར་ དཔ་  ་བཟོ་གནང་ ་ ་ ་ཡང་ བ  ་   ག་པ་ ་ ་ཁ་ ག་ལས་བསམ་བ  ད་ལས་འདས་པ ་བཀའ་
  ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ ར་  ང་ཐག་པ་ལས་ ་ ་ ན་ལགས།                                                                     
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 ་  ོད་  ན་བ  ད། ་  ོད་  ན་བ  ད།

༈ ང་བཅས་ར ་  ལ་ཁབ་འ ་ ནང་པ་ ས་ ན་  ་  ལ་ཁབ་ ག་འབདཝ་ལས་   ལ་ཁབ་ནང་ 
ནང་པ ་ ས་དང་འ  ལ་བ ་དད་པ ་  ན་ འ ལ་ཅན་དང་འ ལ་ ད་  ་ད  ་བ་ག ས་ཡོད་པ ་ ས་ལས་ 
གནས་འ ་འ ལ་ ད་  ་དད་  ན་ ངས་ ་ དཔ་ ན། གནས་ ར་བ ་ཐ་ ད་ ་  ་དོན་མ་འ ཝ་ ་ཤ་
ཡོད་ ང་འ ་ནང་ ་ གདོད་ནས་རང་བ ན་  ན་  ས་  བ་པ ་  །  ག མཚོ།   ང་།    ད་ཚལ། ས།  ་ལ་
སོགས་པ ་གནས་ ངས་ ་ གསར་ ་བ ས་མ་ ར་བཟོ་བཟོཝ་ ན་པར་  ར་ག་ ནམ་  ་གནས་ ་ཡོད་ ་
 ་  ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་   ན་  ས་བ བས་གནང་  ་མཐོང་ཐོས་ ན་ ག་ཙམ་  ས་ རང་   ད་ ་  ན་ བས་
ཐོབ་ གས་པ ་  ན་ ད་པར་འཕགས་པ་ ག་ ་  ར་གནང་ ་ ་ ་གནས་ ར་ ་ ་ ན།

 ་ཡང་དང་པ་རང་ སངས་  ས་བ མ་ ན་འདས་  ས་  ་གར་ ་གནས་ ན་བ ་ ་  ན་  ས་བ བས། ཨྱ ོན་
 ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་ ང་བཅས་ར ་ ན་  ངས་  ལ་ཁབ་འ ་ནང་ ལན་ ངས་མང་རབས་ ག་ཞབས་  ས་
བཅགས་གནང་ཡོད་པ ་ར་ ངས་ཡང་  གས་   བ་གསང་བ་  ་ཅན་ལས། བདག་ ་ཞབས་  ས་མ་བཅགས་
ས་ཆ་ ༔   ག་  ས་ཙམ་དང་ ལ་འ  ་ཙམ་ཡང་ ད༔  ར་ག ངས་དོ་བ མ་  ་    ར་འ  ག་ ་ས་ཆ་ ་  ག་
ཙམ་ཡང་མ་ ས་པར་   ་ད ས་དང་  ་འ  ལ་  ས་ཞབས་  ས་བཅགས་།   ་ ག་ ་ ་  ན་ག ག་པ་ཅན་
 ་བཀའ་དང་དམ་འོག་ ་བ གས། མ་འོངས་ མས་ཅན་ ་ ་དོན་ ་  ས་ནོར་དམ་ ས་  ་ག ར་ཁ་མང་
རབས་ ག་ ས་ ་ ས་ ལ་གནས་ ན་ ་  ན་  ས་བ བས་གནང་བ ་ ལ་དང་།  ་ ་ ལ་ལས་  ས་
ཚོད་ མ་པ་བ ན་ ་རང་སོའི ་ ང་བ ན་དང་འ  ལ་ ག ར་བཏོན་པ་དང་གནས་  ་  ་ ་   ས་ ན་དམ་པ་མང་
རབས་ ག་ ོན་ ་ མཛད་པ་འ  ན་ལས་  ་འ  ་དོན་བ  ངས་གནང་བ ་ ལ་མང་རབས་ ག་འ ག

 ན་ ང་ད་ ས་ནངས་པ་ང་བཅས་ར ་  ལ་ཁབ་ ང་འ ལ་  ་གནས་ ངས་དང་བ  ན་  ང་སང་ ་ ་
 ་  ག་གསར་ ས་ཡོན་ ་  ང་བ ོན་དང་   ལ་ཁབ་གཞན་  ་ལམ་ གས་ ་ དབང་ གས་ ་ཐལ་བ ་
 བས་  ས་ རང་ གས་ལམ་ ོལ་ ་ ད་ ས་དག་ ང་ ང་བ ་ ས་  ་འཕོ་འ  ར་ལས་བ  ན་ ལ་ ་ ས་ 
ཚན་ ག་ ་ཐོག་ལས་  ་ ་བ ན་པ་ ད་ གས་  ་ ངས་   ལ་ ་ཡང་འཐོནམ་ ན་པས། ལས་དང་ ལ་བ་
 ད་པ ་ལོག་ ་ཅན་ ་  །  ས་  ་ནམ་མཁའ་གང་ཡང་ ོང་པར་མཐོང་། །   ལ་  ས་ས་ག ་ བ་ ང་ ད་
མ་ ས། །སངས་  ས་  ་ ར་ ོན་ཡང་ཡོན་པོར་མཐོང་། ། ས་ ད་ ་མ ་བ  ར་ན་ཡ་མཚན་བ   ད། ། ར་
ག ངས་ཡོདཔ་བ མ་  མས་ཅན་   ་མ་ ད་ ང་  ང་  ་ དཔ། སངས་  ས་གནམ་ཁར་འ ར་ ང་དད་པ་ ད་
པ ་ གས་ཆད་  ་ ་ ་ གནས་ ་ ་ཕར་བཞག་  ་ སངས་  ས་  ་ད ས་ ་ ོན་ ང་ སངས་  ས་  ་མཇལ་
  ་ ལ་བ་ དཔ་ ན།

 ་འབདཝ་ད་ མ་མཐོང་ ་ཆ་མཉམ་ དཔ་ ནམ་ལས་བ  ན་ བ ་ ོན་ལས། བདག་ ་ ་ ར་ ག་ ས་མ་
མཐོང་ཡང་། །རང་ མས་གསལ་བ ་ ལ་ལ་ལམ་ ར་གསལ། ། ས་དང་། མཁས་པ ་གནས་ ག་ ་ལས། 
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མ་མཐོང་ཙམ་  ས་ ད་པ་ ན། །རང་མཐོང་ ་ན་རང་དོན་ ལ། ། ས་དང་། གཞན་ཡང་། གནས་ ན་བ  ད་
  ་གནས་ ན་ ོང་ལ་སོགས། ། ་མཚར་བསམ་ཡས་  ལ་བས་ག ངས་ལགས་ ང་། །  ན་ བས་ ་ ང་རང་
 ་ མས་ལ་འ ས། །རང་ ང་མ་དག་དད་མོས་ ད་འ  ར་ན། ། ན་ནས་ ན་ ང་ས་ ོའི ་རང་བ ན་མཐོང་། ། 
 ར་ག ངས་དོ་བ མ་  ་ དག་པ ་ ང་ ར་  ང་ཁམས་ད ས་དང་ མ་དག་ མས་ཅན་ ་ ་ ང་ ར་ ས་
 ོ་ ་ ག་ ལ་སོགས་པ་  ་ནང་གསང་ག མ་  ་ ང་ ལ་མ་འ ཝ་ ་ཤ་ཡོདཔ་ ན་  ས་མ  ན་གསལ་ ར་ 
གཙོ་བོ་སོ་སོའི ་དད་མོས་ ་རག་ལས་ ་ ན་པས། བ ད་འ ལ་ ་  ་བཀའ་བ ས་ལས།    བ་པ ་གནས་
  ་  ང་མ་ཐམས་ཅད་  ས༔ གནས་ལ་ ་དད་ལོག་ ་ཅན་ མས་ ན༔  ོག་ ་ ད་ལ་  ང་ ག་ཐང་ ་འཕོས༔ 
  ་མ་ད ལ་བར་   ལ་ ག་ས་མ་ ༔  ས་སོགས་  ་ ར་ག ངས་པ ་ ང་   ན་ ་ ་ གས་ད ངས་བ ས་
 ་ ང་བཅས་རང་སོ་སོའི ་   ་བོ་ ་ ས། གནས་ ་ ་མ་ ན་ན་ ན་ན་དང་ བ ན་ག་ ་བ ན་ ར་བ ་ ་ཚོམ་
ཟ་ ་ ང་བ་ ག་ ནམ་ལས་   ན་དང་བ  ན་པ ་གནས་ད ན་ ་ ་ དད་པ་བ   ད་མ་ གས་ ང་བ  ར་པ་མ་
བཏབ་པར་བཏང་  མས་ ་བཞག་ན་ གས་ཚོགས་ ་བ ་བསམ་འཆར་ཙམ་ ཝ་ ན།

ང་བཅས་ར ་འ  ག་  ལ་ཁབ་འ ་ནང་   ས་པ ་ ་མང་ཤོས་རང་ ག་པ་ ན་པོའི ་ གས་ཅན་  ག་པར་ 
ཐབས་མང་དཀའ་བ་ ད་པ་ལ་སོགས་པ ་གསང་ གས་  ་བ ན་པ ་  ར་ གས་ ་ ནམ་ལས་ ་  ་དོན་
 ་  ག་འ ན་ ན་པོའི ་ཞལ་ནས།  ས་པ ་གནས་ ན་རང་ ལ་ཡོད་པ་ལ། །གཞན་ ལ་གནས་མཇལ་འ  ་
 མས་  ང་ ་  ། །  ལ་བ ་བ གས་གནས་  ་ ར་ཡོད་པ་ལ། །ས་ ོ་ ན་པར་ མ་པ་  ང་ ་  ། །  ་ག མ་
ཕོ་ ང་རང་ལ་ཡོད་པ་ལ། །མ་མཐོང་མ་ ས་འ  ་ མས་  ང་ ་  ། །རང་ མས་ ོགས་པ ་སངས་  ས་ ན་
 ས་ ང་། ། ས་  ་  ་ལ་བཙལ་བ་  ང་ ་  ། ། ར་ག ངས་ཡོདཔ་བ མ་དང་ ཁ་གཏམ་ ་ཡང་ དད་པ་ཅན་
 ་    ་སོ་ལས་ཡང་ ང་བ  ལ་འ  ངས་པ ་ད ་ཡང་ཡོདཔ་མ་ཚད་  ་མ་  ལ་དབང་ཐམས་ཅད་མ  ན་པ་
  ་འ  ང་  ག་པ་ ག་འ ན་ཚངས་ད ངས་  ་མཚོ་   ་གར་འཕགས་པ ་ ལ་  ་གནས་བ  ར་ ་ ོན་ ་  ་
  ད་ ང་པོ་ ་ ་ བས་ད་  ག་དང་ ོ་ཆ་མཉམ་དམ་པ ་ ས་  ་  གས་བམ་དང་ ོན་  ་ ་ ོ་ བ་ ་ལ  ̀ ་
 ་ ་ ་ཤ་ག གསཔ་ལས་  ་ ་ ་བ་ལས་  ་ ག་གནང་  ་ལོག་ ོན་པ ་ལོ་   ས་བ མ་  ང་པ་ ་ ་ ད་
 ག་ ་དང་  ་མ་ ་ ་ ས་ གས་ ་ ར་ ང་བཅས་ར ་ཕ་ ས་ ་ ་ བས་ལས་  ་རབས་ལས་ ་རབས་
བ   ད་ ་གནས་  ་ཆ་བཞག་  ་གནས་བཤད་  བ་ ོལ་ཡོད་ ་ ་ ་  ་ ་ ས་ཡང་ད་ ོ་ ན་ཚོད་བར་ན་ རང་
སོའི ་   ་  ངས་དང་ དད་མོས་ ་ ང་དང་བ  ན་ གནས་བ  ར་  བ་ ོལ་ཡོད་ ་ ་ ད་ ོའི ་བར་ཡང་   ན་མ་
ཉམས་པར་ཡོད་ ་ ་ལམ་ ོལ་འ ་ཉམས་མ་བ ག་པར་བ  ་བ ར་བ   ད་ད པ་འ ་ ག་ ་ལས་གལ་ ་ ར་
 ་ །

 ་འབདཝ་ལས་ རང་ ལ་ ་ཡོད་པ ་གནས་ ་ དད་ཅན་ཡོངས་  ས་  ས་ ་  ད་བ ལ་པ ་བར་ ་མཇལ་
 གསཔ་དང་ ངས་ ད་ གསཔ་བཟོ་ ་ ་དོན་ ་ དམངས་གཙོའི ་ག ང་ ་འ  ག་ ་ ་  ་ ོན་ ན་དང་པ་ 
འ གས་ ད་འོད་ ར་འ  ན་ལས་མ ག་ ནང་  ད་དང་ ོལ་འ ན་ ོན་པོ་མཛད་བ གས་པ ་ བས་ ་  ོལ་
འ ན་ལས་ ངས་ཅ་  ང་འ ན་   ང་  ་ཚན་  ས་ འ  ག་ ་གནས་ ་ཐོ་བ ད་འབད་ད པ་  ་བཀའ་གནངམ་
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བ ན་ ་ ཐོ་བ ད་འབདཝ་ད་  ང་ ོགས་སོ་སོའི ་ ས་གནས་ ་ ་  ར་ གནས་ ལ་དང་ལོ་   ས་ ་གཙོ་བོ་
རང་  ་མ་ལས་   ས་ ན་དམ་པ་ ་ ས་མཛད་གནང་ ་གནས་ ག་དང་  མ་ཐར་ད ་ཆ་   ་བཙན་དང་ག ་
བདག་ ་ ་གསོལ་ཁ ་ད ་ཆ་ ་ ་ག ་  ན་འབད།  ་ལས་འ  ལ་ཡོད་གནས་ ་ ་  ར་ལས་ ས་མཐོང་
ཅན་དང་།    ས་ཆ་ཡོད་པ ་ ན་རབས་དང་ གཞན་ཡང་  ན་ ང་ལས་ ་ གས་ མ་བ   ད་  ་གནས་བཤད་
  བ་ ོད་ ་ ་ ་འ  ་ག གས་འབད་ ་གནས་ ལ་ཐོབ་ ་ ་དང་འ  ལ་ ་  ོང་ཁག་ག་ར་ནང་ ་གནས་  ་
ས་ ངས་ ས་འ ན་འབད་ ་ ཐོ་ ག་བ ད་ ་ ་ དད་ ས་  ོ་ག མ་  ་  ་ལས་ ག་ ་དང་ ་བ ན་ ་ཡོད།
 ་  ་ཚ་ ར་བཏོན་ ་འབད་ད ་ ་འ ་ཡང་ ད་ ས་ནངས་པར་  ལ་ཁབ་ ང་འ ལ་མ  གས་ ག་  ་འ  ་
བ ་ བས་ ་ ག ང་ ་ གས་འདོད་ ར་གནས་  ་ས་ ངས་ ་ དཔ་གཏང་མ་བ ག་པར་ཉམས་  ང་འབད་
 ་བཞག་  ་དོན་ ་ ནམ་ལས་ གནས་ ་ ་བ ན་ ་ ་ ངས་དོན་ག ང་ཟབ་  ་ བ་འཚོལ་  ལ་ལས་
མ་འོངས་འ  ང་འ  ར་  ་མཁས་པ ་དབང་པོ་ ་ ས་ མཛད་ ་ ་བཞག་  ་ ད་ ོ་གནས་  ་ས་ ངས་ ས་
འ ན་དོན་ ་ ཡོངས་ གས་ཅན་  ་གནས་ ་  ངམ་ག ག་ཐོ་བ ད་ཤར་ར་ར་འབད་ ་འ  ཝ་ ན།  ་ ན་
པར་ གནས་ ་ ་བ ན་ ངས་དང་ད ས་པ་   ་མཚན་ལ་སོགས་པ་ ་  ས་པར་འ  ་བ་ ན་  ས་ ན་ཡང་
 ་ཤ་འ ར་ ་དང་ ཤོག་ ངས་ ོང་ ག་ལས་བ ལ་ ་ ནམ་མ་ཚད་  ་ ་བར་ན་ གནས་  ་ས་ ངས་ ་
ཉམས་ཆག་ཤོར་  ་ ན་ཁ་ ོམ་འ ག་ ར་ ་ །

 ་འབད་ ་འ ་ ས་  ོལ་འ ན་ལས་ ངས་ཅ་  ང་འ ན་   ང་  ་ཚན་ཁ་ ག་ལས་ འ  ག་ ་ ོང་ཁག་ ་  ་
གནས་ ་ ཚ་ ར་བཏོན་ ་གང་མ  གས་ཐོ་བ ད་འབད་དོ་ཡོད་པ ་ནང་ག ས་ལས་ ད་ ས་  ན་  ་ ོང་ཁག་
ནང་འ ད་  ་གནས་ ་ཐོ་བ ད་འབད་ཚར་ ་ གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་ ོན་  གས་བམ་༡ པ་འ ་པར་   ན་
 ངས་༢ པ་འབད་ ་ ་ ོད་ ་ཡོད། འ ་ ས་འ  ག་ག ང་ ་ད ངས་དོན་འ  བ་ གསཔ་མ་ཚད་ ཨྱ ོན་ ན་
པོ་ ་ ས། གནས་མ ག་དག་ ་ ་བ་ ས་བ  ད་པ༔ འ ལ་དང་ ན་ ་  ག་   བ་ ན་ ང་ནས༔ བ ་ ན་
ཐར་ལམ་བ   ད་པར་ ་ཚོམ་ ད༔  ར་ག ངས་གནང་ཡོདཔ་བ མ་ དད་ཅན་  ་   ་བོ་མང་རབས་ ག་བསོད་
ནམས་གསག་ ་ ་ཕན་ཐབས་འ  ང་ གས་པ ་ ་བ་ཡོད།  ན་ ང་ ་འབད་ ་རང་ ད་སོ་སོའི ་   ་བོ་ ག་
འབད་ ་འ ་ ས་ ད ་ བ་འ ་ནང་ བ  ད་དོན་ནོར་འ  ལ་དང་ པར་ ས་ ང་སང་ས་ དཔ་ ལ་སོགས་
པ ་   ན་ ་ཡོད་  ད་ན་ མཁས་པ ་དབང་པོ་ ་ ས་བཟོད་པར་བ ས་ ་ མ་འོངས་ གས་བ ས་  ་དོན་ ་
 གས་འཆར་ ་གསང་ ད་པར་ག ང་གནང་ད ་པ ་ ་བ་དང་ག ག་ཁར་ འ ་ནང་མ་ཚངམ་དང་ ག་ཆད་
  ་ནོར་འ  ལ་ ་ཤོར་ ་ཡོད་ ་ ་ཡང་  ལ་ལས་  ་ཐོ་བ ད་ནང་ ད་ཐབས་  ་དོན་ ་མཉམ་འ  ལ་  ་  བ་
   ར་མཛད་ ་བ  ན་བ  ང་གནང་ ར་ ་ ་ ན་ལགས།

                                 (སངས་  ས་དོན་  བ།)                                        
                             ོལ་འ ན་དང་ཅ་  ང་ཐོ་བ ད་འ ་དཔོན་ ངམ།
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༈  ང་བཅས་ར ་ ན་  ངས་འ  ག་ ་  ལ་ཁབ་ནང་ ་  ས་རབས་བ  ད་པ ་ནང་ ོན་
 ་སངས་  ས་ག ས་པ་ཨྱ ོན་ ་ ་ ན་པོ་  ་ ས་གནས་ ད་པར་ཅན་བསམ་  ས་ ་ བ་
པ་ཡོད་པ ་ནང་ལས་   ་ག ང་ གས་ཡོན་ཏན་འ  ན་ལས་ ་པོ་ ་གཙོ་ ཝ་  ་བ  ཝ་ ན་
མས།   ་ཡང་    ་གནས་བ  གས་  ་ཡངས་ ོང་།  ག ང་ ་གནས་ བསམ་ཡས་
མ མས་ །  གས་  ་གནས་ ོ་ ག་མཁར་ ། ཡོན་ཏན་  ་གནས་ཡར་ ང་ ལ་ ག་
བཅས་བ ་པོ་ ་  ང་སང་ལོ་   ས་ཙམ་ ག་མ་གཏོགས་ ད་ ས་མཇལ་བ ་ ་ བས་ ན་
འ ག   

མ ་མ་  ད་འོགམ ་མ་  ད་འོག
མོན་ཁ་ ང་ ་ ོང་དང་རོལ་མོ་  ང་།མོན་ཁ་ ང་ ་ ོང་དང་རོལ་མོ་  ང་།

 ང་ ་ ོང་གནས་  ་   ར་བཏང་མཐོང་ ང༌།
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 ན་ ང་ང་བཅས་རང་བསོད་ནམས་  ་ཁ་དམའ་ ང་  ལ་ཁ་མཐོ་ ར་བ ་ ད ་དང་འ ཝ་
  ་ མཐའ་མ་  ན་ལས་  ་གནས་   ་ ོང་ ་བཅགས་  ་ད་ ོའི ་བར་ན་ཡང་ ར་བ ན་
མཇལ་ ་ཡོདཔ་ ན།

 ང་ ་ ོང་ ་ ནང་ག ས་  ་ད  ་བ་ ོང་བ  ད་ཡོདཔ་ ན།  ་ཡང་  ང་ ་ ོང་། དགའ་
བ་ ོང་། འ ལ་བ་ ོང་།  ོ་  ་ ོང་། ནམ་མཁའ་ ོང་། པb ་ ོང་།  ན་ ན་ ོང་།   ་མོ་
 ོང་ ་ ན།  ོང་བ  ད་ཡོད་ད ་  ་   ་མཚན་ཡང་  ་ ་ ན་པོ་ ་ ་    ལ་པ ་མཚན་
བ  ད་ཡོད་པ ་བ ་མཚོན་ ་དང་  ོང་བ  ད་པོ་ ་ ་ ་ཡང་  ར་  ད་ ་ ་ཡོདཔ་ ན།  ་
ཡང་  ་ ར་ ་ ོང་བ  ད་དང་ ནང་ ར་ ་ ར་  ད་ ན་པོ་བ  ད་ གསང་བ་ ར་ ་ ཟངས་
མདོག་དཔལ་ ་  ལ་བ་ གས་  ་ ང་ཁམས་ད ས་དང་  ོང་བ  ད་ཡོད་པ ་ནང་ལས་ད་
 ོ་དགའ་བ་ ོང་དང་ ང་ ་ ོང་ག ས་ ་ ་ཁང་ ་བ ངས་ ་ཡོད།
 
ད་ ང་  ོང་ག མ་འབད་ཡང་ བ  ་ ོལ་ཡོད་ ་ལས་    ར་  ས་མོན་ཁ་ ་ ང་ ོང་  ང་
 ་ ོང་ ཨ་བ  ་   ་ ོང་བཅས་ག མ་དང་  ང་ ་ ོང་ནང་འ ད་ ་ ད ས་ ་ ོ་  ་ ོང་
དང་གཡོན་ ་ ན་ ན་ ོང་ གཡས་ ་ ང་ ་ ོང་  ་ཡང་བ  ་ ོལ་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན།
 ང་ ་ ོང་ ར་ ་ད ་ ་འ ་    ་ ོང་ ་ ག་ ག་འ ་  ག་ ང་ ་འ  ངམ་བ མ་  ་
ཡོདཔ་ལས་བ  ན་  ང་ ་ ོང་ ར་བཏགས་ ་  ང་གཤོང་ ་ནང་ཡོད་པ ་གནས་ཆ་མཉམ་
 ་    ར་བཏང་ ང་ ་ ོང་ ་གནས་ ར་དར་ བ་སོང་ ག  ང་ ་ ོང་ ་ ག་ ག་ནང་
 ོབ་དཔོན་པb ་འ  ང་གནས་  ་ག ངས་མ་ ོབ་མ ་མ ག་ ་  ར་པ་ ོ་  ་ ར་པ ་བཀའ་
བབས་མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་  ས་  ར་པ ་ད  ལ་འ ར་ཞལ་  ས་ ་    བ་པ་
ཞག་ ར་ག ག་བ   བས་པ ་ བས་ལས་  ར་པ ་ ་ཚོགས་ག་ར་ ས་མ ན་ མ་ ་
ཞལ་ག གས་གནངམ་མ་ཚད་ འོད་ ར་འ ོ་བ་དང་  ོ་འ བ་པ་ལ་སོགས་པ ་   བ་ གས་
བསམ་  ས་ ་ བ་པ་  ང་བ ་   ་མཚན་ ་ ར་པ ་ ས་འ  ང་ལས་གསལ་བ་ ར་དང་། 
གཞན་ཡང་གནས་ ག་ལས།  ང་ ་ ོང་ ་ ་ ས་འ ༔  ལ་ ལ་ཁ་  བས་ ་བ་འ ༔ 
 ག་པ་འ ་ ་ ང་  ་མ ་བོ་འ ༔  ་  ན་པb ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་དང༔    ན་ ང་ཨ་ ར་
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 ་ ས་དང༔ ལང་རོ་ད ན་མ ག་ ས་དཀར་བཟའ༔  ་ག མ་ ར་པ་   བ་པ ་གནས༔ 
མ་འོངས་ ལ་ ན་   ས་ ་ མས༔ འ ་ ་   བ་ན་ ་བསམ་འ  བ༔  ར་ག ངས་ ་ཡོདཔ་
ལས་བ  ན་ གནས་ ་ཡང་  ར་པ་བ   བས་པ ་གནས་གཙོ་བོ་ ག་ ན་མས།
 
ད་ ོ་ ང་ ་ ོང་ ་གནས་ཆགས་ ་ཡོད་ས ་ས་ ངས་ ་  ་མ་འབད་བ་ ན་  ་ ་ག་ར་
མཚོ་  ་ ན་ ་ ་  ་ ་ ས་མཚོ་ ་གཤགས་ ་བ ག་ ནམ་ལས་  ་ཁར་གནས་ ་ཡོད་
 ་  ་བ ད་དང་ འ  ་  ན་ག ག་པ་ཅན་ ་དམ་ ་བཏགས་ ད་ ས་དགའ་བ་ ོང་ནང་  ་
 ་ག ང་ ོནམ་ ས་གཙོས་པ ་  ན་ ་ཅན་ ་ཤ་མཇལ་ ་ཡོད་པ ་ནང་ལས་  ག་པར་ ་
 ར་པ་གཙོ་འ ར་ ་པོ་ ་  ང་ ་ ོང་འ ་ འ  ན་ལས་  ་གནས་ ནམ་ལས་བ  ན་  ་ ་
རང་ ས་ག ར་བ ས་མཛད་ ་ མ་འོངས་དད་ཅན་ ་ ་  ར་པ་  ན་ལས་  ་གནས་ ་  ན་
  ས་བ བས་གནང་ ག་ ར་བཤདཔ་ ན་མས།

 ང་ ོང་གནས་  ་བདག་པོ་ག ར་བདག་ཟོ་ར་ ་   ས་ ར་ ་ ་ ་ ་  ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་
 ་ཁ ་གནས་དང་ ག ར་ ན་བ  ་དང་ ་བ  ད་ ག ར་ ང་  ་བ་ས་ཡ་ ་ ་བདག་པོ་
  ་ ག ར་ཁ་བ ལ་ ་གནང་ ག  ་འབདཝ་ལས་ ད་ ས་དགའ་བ་ ོང་ནང་བ གས་
ཡོད་ ་ག ར་བདག་ ་  ་འ ་ ང་ ་ ག་ཡོད་ ་ ་  ་ ་ ས་དབང་ ་ ག་བཟོ་ ནམ་
  ་བཤདཔ་ ནམ་ད་  ལ་ལས་  ལ་ མ་ཨ་ ་ ལ་བཟང་ ས་   ན་དབང་  ག་མ ག་ ་
བཀའ་བ ན་བ   བས་ ་ ག ར་བདག་ ་  ་འ ་ ་ཚད་མ་བ ངས་ བས་ཅན་ག ག་ཡང་
མཇལ་ ་ཡོད།

 ང་ ་ ོང་ ་གནས་ ་   ར་བཏང་ ས་  ་བ  ར་དང་ནང་བ  ར་ག ས་  ་ཡོད་པ ་ནང་ལས་ 
 ོང་བ  ད་དང་ ར་  ད་བ  ད་  ་ ་འདབས་ ་ཡོད་པ ་གནས་ཁག་ ་ ནང་བ  ར་དང་ 
མཚོ་དཀར་མཚོ་ནག་དང་  ་ ང་ ོང་  ་ ང་ ག་ ག ར་བདག་ ་མཚོ་  མ་ ག་ ག་
མ ་ ་མཚོ་ གནས་གསར་པb ་ཡངས་ ོང་  ་ལས་ ང་ ་ ོང་ལས་ཁ་མར་བ ་འོངམ་ད་ 
 ་ཚོད་ག མ་ ་ ག་ ་ས་ཁར་ ས་ ལ་རོངམོ་  ང་དང་ གཞན་ཡང་ ག་མོ་ ན།  ་ལས་
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མ ་མ ་ག ས་  ་ ག་ ་ གསང་བ ་ ་  ག་ལ་སོགས་པ ་ཡ་མཚན་ ་བ ་གནས་ ་ 
  ་བ  ར་  ་བ  ཝ་ ནམ་ད་  ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་གནས་འ ར་  ན་པ་ཙམ་  ས་ ང་ བ་
ཐོབ་ ར་དང་ གཞན་ཡང་ གནས་ ན་ ང་ ་ ོང་དང་རོང་མོ་  ང༔   ་གར་ ོ་  ་གདན་དང་
མཉམ་པ ་གནས་ ན་ ན༔  ག་ ས་མཐོང་བ་ཙམ་  ས་ ང༔  གས་ངན་བཤན་པ་ ན་
 ང་མཐོ་  ་གནས་ ་   ས༔  ར་ག ངས་ ་ཡོདཔ་ལས་    ་བོ་མ ག་དམན་ ་འ  ང་ ང་
ག མ་ག་ར་འབད་ ང་ གནས་ ་མཇལ་བ་ཙམ་  ས་  ་མ་ཟངས་མདོག་དཔལ་ ་ ་    ་
བར་ ་ཚོམ་ དཔ་ ན་མས།

 ་  ་གནས་ ་ལས་  ང་ ་ ོང་ ་གནས་ ་  ར་པ་  ན་ལས་  ་གནས་ ་ཅན་ ག་
 ནམ་ལས་ འ  ག་  ལ་ག མ་པ་འ གས་ ད་ ོ་  ་དབང་  ག་མ ག་ ས་  ན་  ་ ོང་
ཁག་ ་  མས་དཔོན་ ག་ ་  ང་ ་ ོང་གནས་  ་ས་ ངས་ནང་ བོདཔ་ ་ ས་ག ་
ཆགས་ ོད་ ་ ་ ས་གནས་  ་ནང་ ་ཉམས་  བ་ ཝ་ལས་  ས་གནས་རོང་མོ་  ང་ ་
 ོགས་ ་དང་ ང་ ོང་ ་ ང་ཐང་ག ས་  ་ནང་འ ད་ ་ཡང་  ང་ ་ ོང་ ་མ ད་ནོར་དང་
  ན་འ གས་ ་རང་མ་གཏོགས་ གཞན་  ་ ་ནོར་ མས་ཅན་ ་བ གས་ ་ བཙོག་  བ་
འབད་མ་ གཔ་མ་ཚད་ བདག་འ ན་ནན་ཏན་འབད་ད ་པ ་བཀའ་ཤོག་གནང་ ་ ་ ས་
 ང་ ་ ོང་གནས་  ་བདག་ཉར་  ང་   བ་ ་ ཧ་ཅང་ ས་ཕན་ བས་ ཝ་  ང་ ག།

གནས་བཤད་པ་ གས་  ན་ ས་  ལ་  ས་ བ་བཤད་དོ་བ མ་འབད་བ་ ན་  ་ ལ་ ང་
 བ་ ོ་  ་ ་  ང་ག གས་འ  ག་  ལ་ག མ་པ་མ ག་ ས་ གས་མ ས་པ ་ ལ་  ས་
 ་ ལ་པག་ལ་ ར་ག ངས་ ་ ང་ ་ ོང་ ་གནས་ ་ བདག་འ ན་གང་ ག་འཐབ་ད ་
པ ་བཀའ་ཤོག་གནང་ཡོདཔ་ ན་མས། བཀའ་ཤོག་ ་མ་ ་ མཇལ་ ལ་ དཔ་ ན་ ང་ 
 ་འ  ག་ ་༤ པ ་ ས་༡༥  ་ ་ ལ་ ང་ བ་ ོ་  ་ ས་བཀའ་  ན་  ས་ ན་  ར་  ས་
གནང་བ ་བ  ད་ཐོ་ ( ས་  ལ་ག མ་པ་འ གས་ ད་ ོ་  ་དབང་  ག་ ས་བཀའ་ ོབ་
ག ང་   ས་ཞལ་ མས་གནང་བ་བཀའ་  ན་ ན་གསོའི ་བ  ད་ཐོ་)  ར་བ ་ཤོག་ མ་ནང་
ཡོད་ ་ ར་འབད་བ་ ན།
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༈  ་ ་པb  ་   བ་གནས་ ད་འཕགས་ཅན་ ་  ་ ག་ཚང་  མ་ཐང་  ་  ས་ མོན་
ཁ་ ང་ ་ ོང་ག མ་ གཙོ་བོ་ ན་པ ་གནས་ ་བསོད་ནམས་བསགས་པ ་  ན་ ལ་
  ་བ གས་ཡོད་པ ་གནས་ ་ ནམ་ལས་ ཞབས་ཏོག་གང་ ག་ ་ད    ་ནང་ལས་
ཡང་  ར་པ་  ན་ལས་  ་གནས་མ ག་མོན་ཁ་ ང་ ་ ོང་ ་  ་  ་ཟབ་ ས་  ་ ད་  ་
  ་ལས་  ར་པ་  ་  ་ མ་ག མ་སོགས་  ་   བ་  ་ ག་བ གས་པ་ ན་  ོ་  ངས་  ལ་
ཁབ་  ་ གས་ག ས་ བ ་   ད་བ ་བ ་འ  ང་གནས་ག་ར་  ་ལས་འ  ང་འོང་ ར་བ ་ ང་
བ ན་ཟབ་མོ་ ་ཤ་ཡོད་ ང་ ད་ ན་བཏང་  མས་ ་ ས་ཡོདཔ་ ན། ད་འབདན་  ས་
 ་སང་ཕོད་ལས་མ་འ ངས་པར་ མ་པག་ལ་  ད་  ས་  ང་ ་ ོང་ ་ ར་པ ་   བ་  ་ཚད་
 ན་ ལ་མ ན་ ག་བ གས་ད པ་མ་ཚད་  ས་ ལ་དང་ ང་ ་ ོང་ ་ ་གནས་བདག་
ག ར་བདག་ཟོ་ར་ ་   ས་ ར་ ་ ་ཡང་ ཡབ་  ་ཨྱ ོན་དབང་  ག་ལས་བ ང་   ལ་རབས་
 ན་  ་ད ་ ་ ན་མོང་མ་ ན་པ་ ག་ ན། བཀའ་བཙན་པོ་   ན་ལས་  ར་པོ་ང་བཅས་
ར ་  ལ་ཁབ་   བ་པ ་ ས་མ ་དང་ ན་པ་ ག་ ན།  ་ ་ཡང་ ཆགས་པ་ ད་པ ་
བ ང་   ན་པ་ ག་ད པ་ཡོདཔ་ད་   ་ཐད་ ་ ས་ ག་པར་   ན་  ་  ་ག ར་བ ན་ཏོག་
ཏོ་ ག་བཞག་པ་ ན་ ་ ས་བ བ་ག་ ་བ བ། ང་ ས་ ས་ག་ ་ ན་ན་ ་ ས་  ན་
 ང་  ས་དང་འ ག་  ན་ག ས་  ་ ་བ་དམ་ ག་ ན་མནོ་བ་ ན་ན་ ན། འོ་ ་འབད་བ་
 ན་ ག་ར་ ས་དམ་ ག་འ ་གཙོ་བོར་བ  ན་ད     ར་ ག་ཞན་མཐོ་དམན་ག་ར་ ན་ ང་ 
 མ་ད ན་མ ག་དང་   ་འ ས་དཔང་བ གས་འབད་ ་ རང་ལས་ ང་མ་ ་  བ་གདོང་
 ད་པ ་བཀའ་   བ་ ་དང་བ  ་བ ར་འབད་ད  རང་དང་མཉམ་ ་ ་ འ ན་ མས་ ད་
པ ་དགའ་བ་དང་བ  ་བ ་  ་ལས་མ ན་ད  རང་ལས་འོག་མ་ ་ ས་  ད་དང་ ཞན་ལོག་
མ་བ ་བར་ཕན་ག་ཐོགས་  ་  ་ལས་བ  ང་། མཐོང་ཐོས་ ན་ ་དགའ་  ག་ ་འབད། རང་
 ས་ ན་ཚད་ ་ ས་ བ་ཚད་ ་ ་ཉན།  ོ་ཁ་མ་མང་བཟང་ངན་ཆ་མཉམ་ ་བ ག་ད ད་
འབད་ད  ང་རང་ ག་ང་ ས་རང་ ས་ ར་བ ་ང་  ལ་ ད་པ ་  ལ་དང་  ་ཚ་ཡོད་པ ་
  ་ལས་དམན་ས་བ ང་  ་  ན་ ་བསམ་པ་བཟང་པོ་བ ང་ ་འ  ་  གས་ག ས་ ་བ ་
ག ་ ོམ་ ན་བསམས་ ་ རང་ ་བ  ས་པ ་འགན་ ར་ལས་  གས་ག ས་ག་ ན་ ་ ་
 ་    ་འ ས་དཔང་བ གས་འབད་ ་ ར་བ ོན་མཐར་  ནམ་འབད་ད །
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  ་ ག་ཨྱ ོན་པb  ་  ན་ལས་  ་གནས་མ ག་མོན་ཁ་ ང་ ་ ོང་ ་ཡོད་པ ་   བ་  པ་ ་
དང་གཞན་ཡང་  ག་ཞན་ཆ་མཉམ་  ས་དམ་ ག་གཙང་ད  དམ་ ག་མ་གཙངན་ རང་
 ང་གཞན་བ གས་ འ ་  ་ག ས་ ད་ད ལ་བར་  ང་བ ་ག ང་ ོ་ ན་པོ་ ན་པ ་ག ར་
འ  ཝ་མ་ཚད་    བ་  ་ ་ཡང་ཉམས་ ་ དཀར་པོ་ད ་བ ་ལོ་འ ས་ ་འ  ང་ ་ ནམ་  ་ 
  ད་ མ་ སཔ་ ་ ས་ག་ མ་ ག་ཡང་ ས།  ན་ ང་    ་མཚན་ ་ལས་བ  ན་ དམ་
 ག་ ་བ  ་བ ར་ ད་པ ་ ་ངན་ ་ གནས་ ན་   བ་གནས་གཙང་བ་  ་ནང་ ་  ོད་ ་
 གཔ་མ་ཚད་    བ་  ་  ་ ོ་ལོགས་ཁར་ཡང་ འོང་མ་ གཔ་ ས་ ག་ ནམ་ག་ར་ ས་ ་
 ོགས་ཡོདཔ་འབད། མཐོ་དམན་ ག་ཞན་ག་དང་ག་རང་ ན་ ང་ མོན་ཁ་ ང་ ་ ོང་ནང་
འ ད་དང་ ས་ ལ་རོང་མོ་  ང་ ོགས་ལས་  ་ ང་ ་གཏང་ ་དང་ གནས་  ་ ་ ང་ ་
བཅད་བ བ་འབད་ ་ ་   ་ལས་མ་ གཔ་མ་ཚད་  ་ ་ ང་ ད ར་  ་ད ན་འ པ་ བོང་
དམར་ ་བ   བ་ ་ཕར་བཞག་   ་ ན་ཙམ་ཡང་འ ་ ་ གཔ་ ས་ ག་ ན།   ་དོན་ག་
 ་ ོ་ ར་བ་ ན་  ས་པ་དག་པ ་ ང་ ར་   ་ ང་ནགས་ཚལ་ཐམས་ཅད་དཔའ་བོ་མཁའ་
འ  འི ་རང་བ ན་ ན་པ ་ ས་གནས་ ་ ཉམས་  བ་   ན་ངན་འ  ང་ ་ ན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་
བ  ན་ ན། མདོར་ན་ ་དང་ ་ གས་བསད་པ་དང་ མས་ཅན་ ་གནོད་འ ་འབད་བ་ ་ 
 ས་ ན་  ་ ་ ང་དོན་ལས་འགལ་བ ་ ་དང་    བ་   ་ གས་   ད་ད  གས་པ་སོགས་
བ ་ ་ ས་པ ་ གས་ག་བ མ་འབད་ ་འ  ང་ ང་  ་འ ལ་ལས་ ག ང་ཞབས་ ་ ན་
འ ལ་ ་ད ་པ ་ བ་བ  གས་མཛོད་ ག ཝ་ །  ་ ལ་ མ་པག་ལ་  ད་  ས་གནས་
མ ག་ ང་ ་ ོང་ ་  ་ ག་གང་ ག་ ་ཞབས་ཏོག་ ་ད ས་ ་ ད།  ས་པ་འ  ག་
  ལ་ག མ་པས། བཀའ་གནམ་ གས་རལ་  ས་བཅད་པའོ།།
 ར་བ ་བཀའ་ཤོག་གནང་ ་ ་ ས་ ང་ ་ ོང་ ་གནས་ ་  ས་གནས་ ད་པར་ཅན་
 ག་དང་ ཧ་ཅང་ ས་  ན་ བས་ ་ ག་ ག་ ན་པར་གསལཝ་ལས་ ད་ ས་ ན་ཚོད་  ་
བར་ན་ཡང་ག ང་ཞབས་ལས་   བ་  པ་༡༢  ་ ག་ ་གསོལ་ཕོགས་ ་གནང་  ་ ག ར་
བདག་ ་ ས་   ན་གསོལ་ཁ་དང་  ་ལས་ ར་པ ་བ  ན་མཚམས་  ་  ་ལས་ཞབས་ཏོག་
གང་ ག་ ་བ ན་ ་འ ག།
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 ང་ ོང་གནས་ ་   ན་  ་ ོང་ཁག་མ ་མ་  ད་འོག་ ་ ནམ་ད་   ན་  ་ལས་ ང་ཐང་
 ན་ལམ་ག མ་  ་ས་ཁར་ཡོད།  ་ཡང་  ན་  ་ལས་འ  ཝ་ད་ མ ་མ་ ང་དང་ ཡང་ན་
གཙང་ ་ ་ཞག་ ོད་ ་དང་  ་ལས་འ  ཝ་ད་    ་ ས་ནོར་ ང་ས་དང་ ཡང་ན་ ཐང་དཀར་
མོ་ ་ཞག་ ོད་ ་  ་ལས་  ་ ང་ ་ ོང་ ་ ོད་ གསཔ་ ན།

 ང་ ་ ོང་ ་གནས་མཇལ་ ་ ་ ས་ཚོད་ ་ རང་ ་༤ པ་ལས་༩ པ ་ ་མ ག་མཚམས་
 ན་ ་ གས་ཤོམ་ ན་ ང་ ཆརཔ་  བ་པ ་ བས་ ་ལམ་བདའ་  ་   དཔ་དང་འདམ་
  ་དཀའ་ངལ་ མ་ ་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནས་ ་ ་  ་བ  ར་དང་ནང་བ  ར་ཡོངས་ ོགས་
མཇལ་ ་ ་  ནམ་བ ་ ་ ག་འ ར་ ་ ན་མས།  ་ལས་ ང་ ་ ོང་ལས་རོང་མོ་  ང་ ་
བར་ན་ཡོད་པ ་གནས་དང་  ག་མོ་ ན་  ་གནས་ ་མཇལ་བ་ ན་ ད་ ང་ ནམ་ག ས་ ་
 ག་འ ར་ ་ ནམ་ལས་བ ོམས་  ་ ནམ་  ག་ ་ ག་འ ར་ ་ ན་མས།

མངའ་བདག་ག མ་པ་འ གས་ ད་ ོ་  ་དབང་  ག་
མ ག་ ས་  ན་  ་  མས་དཔོན་ ་གནང་བ ་བཀའ་
ཤོག་འ ་བ ས་འ  ལ་ ད།

 ་ ལ་ ང་ བ་ ོ་  ་ ས་  ས་གནང་བ ་འ  ག་  ལ་
ག མ་པ ་བཀའ་ཤོག་ ་བ  ད་ཐོ།
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དགའ་བ་ ོང་ ་གཡོན་ ོགས་ ་ཡོད་ ་  ལ་ ན་ གས་བ །དགའ་བ་ ོང་ ་གཡོན་ ོགས་ ་ཡོད་ ་  ལ་ ན་ གས་བ །

ཤར་ ོགས་  ལཔོ།

 བ་ ོགས་  ལཔོ།

 ོ་ ོགས་  ལཔོ།

 ང་ ོགས་  ལཔོ།

 ་ལས་ ོ་ ན་ཨ་མོ་ ་ཀ་ ར་ ་གནས་ ག་ཡོད།  ོ་ ན་ཨ་མོ་ ་ཀ་ ར་ ་འ ་  ་ ལ་
 ་ཡོད་པ ་  ་བ གས་  ་   ་ནང་ག ས་ཀ་གསལ་བ་ ལ་ ་ ་དང་ མནན་ན་ མ་ ང་
བ གས་ན་འཕར་བར་  ད་པ་དང་དག་པ ་ ང་ ར་  ་  ་དང་ མ་དག་ ང་ ར་ ོ་  ་ ན་
མས།  ོ་ ན་ཨ་མོ་ ་ཀ ་ ་ ་གནས་ ་ཤ་མཇལ་ ་ཡོད་པ ་ནང་ལས་  ་  ་  ས་  ང་
 ག་ཡོད་ ་ ་ ་ ོ་ ོགས་  ་འོག་ལས་ཡར་བ ད་   ་ ་ གས་པ་  ་འ ོན་ ་ཡོདཔ་ད་ 
  ས་  ང་ནང་ ་ ོ་ ོགས་ཁ་ ག་ ་  ་  ས་ག ག་ཡང་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན།
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 ་  ་  ས་  ང་།  ་ ་དང་མཁའ་འ  འི ་ཞབས་  ས།
ཨ་མོ་ ་ཀ ་ ང་ཁ་ ག་ ་ཡོད།                

མཁའ་འ  ་  ་  ས་གནང་ས ་  ས་  ང་།
ཞབས་  ས་༡༠༨   ་གཡས་ཁ་ ག་ ་ཡོད།                

 ་  ་ན་བཟའ་ མ་བཞག་པ ་ ལ།
 ོ་ ན་ཨ་མོ་ ་ཀ ་ཤར་ ོགས་  ་ ར་
ཁར་ཡོད།                

མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་  ་ཞབས་  ས་༡༠༨ །
ཨ་མོ་ ་ཀ ་ཤར་ ོ་མཚམས་ ་ཡོད།                

མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་  ་ཞབས་  ས།
  ་  ས་གནང་ས ་གཡས་ ་ཡོད།                            
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 ་  ་ཞབས་  ས།
བ གས་   ་མ ན་ ས་ ་ཡོད།            

ཞབས་  ས།

  ་མ ན་གཡས་ ་ ་  ་གསང་ཆབ་དང་གཡོན་ ་
མཁའ་འ  འི ་གསང་ཆབ་གནང་བ ་ ལ།

  ་འབངས་༢༥  ་བཀའ་  ད་གནང་ས ་བ གས་  ། 
ན་བཟའ་ མ་ས ་གཡས་ ་ཡོད།                                          

ཞབས་་  ས།

ཞབས་་  ས།

 ་ལས་ བ གས་  ་འོག་ ་ཞབས་  ས་  ་མ ན་འོག་ བ་ ོགས་ ་ཡོད་ ་ཞབས་  ས་
ག མ་འ ་འོག་ ་ཡོད་ ་ ན།
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དགའ་བ་ ོང་ ་ག ར་   མ་ ག་ཐམ་དང་བཅས་པ། ་  ་ ག་འཁར་  ས་ ་བཞར་བཏང་པ ་ ལ།         

 ོ་ ན་ཨ་མོ་ ་ཀ ་ བ་ཁ་ ག་ ་ ར་འོག་ ་ དགའ་བ་ ོང་ ་ག ར་   མ་ཡོད་ ་ ་
ཁར་  ་  ་  ས་  ང་ལས་ ད་པ ་ ་ ས་ ་གནོད་  ་དོན་ ་ ་ ་ ས་ ག་འཁར་  ས་
བཞར་ ་ ་བཏོན་བཏང་བ ་ ལ་ ན་མས།

 ོ་ ན་ཨ་མོ་ ་ཀ་དང་ ང་ ་ ོང་ག ས་  ་བར་ན་མཇལ་ ་ཡོད་པ ་གནས།   ོ་ ན་ཨ་མོ་ ་ཀ་དང་ ང་ ་ ོང་ག ས་  ་བར་ན་མཇལ་ ་ཡོད་པ ་གནས།  

 ་གམ་ ང་པ་ཅན།
 ་ ་ ས་ ག་ག ར་ ས་གནང་ས ་ལམ་
 ག་ ་ཡོད།               

མཁའ་འ  འི ་བ ་ ག                     
 ོ་ ན་ཨ་མོ་ ་ཀ་ལས་ ང་ ་ ོང་ ་ 
འ  ་བ ་ལམ་འོག་ ་ཡོད།
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 ་  ་བ ་ ག

 ་  ་ བས་ ག

 ས་   ང་དམ་ཅན་མགར་བ་ནག་པོས་ གས་བ  ང་ས ་ ནམ།              

 ་ ་བོད་ལས་ ོནམ་ད་  བ མས་  ་ བས་ ག་འ ་ འ ་ཁར་ ོདཔ་ད་  ས་ ་འ  ་
མ་ གསཔ་ལས་ མ་འོངས་དད་ཅན་ ་ ་  ན་ ་ག ར་ ས་གནང་ཡོདཔ་ ན་མས།



15

  ང་དང་ཞབས་ མ་  བས་  ་ཆག་བཅས། ང་ ་ ོང་།  ང་ ་ ོང་ ་ ང་ ་འ  ང་པ་འ ༔       

 ་ལས་  ོང་བ  ད་ལས་ ང་ ་ ོང་ ་ ོ་ལོགས་ཁར་མཚན་བ  ད་ ་ཁང་དང་  ར་པ ་
 ་ཁང་ ར་ག ས་ཡོད་ ་ ་ ་  ་ ག་ཚང་དང་ ས་མ ངས་ ་བ ངས་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་
 ན།

མཚན་བ  ད་ ་ཁང་ནང་ ་ཡོད་ ་ མ་ ག་ ག་མ ་ ག་མཚན་  ང་དང་ མཁའ་འ  འི ་
ཞབས་ མ་  ་  ་ བས་པ་ ་མ ག་བྷ ་ལ་ཧ ་ཆག་བཅས་ ན་མས།

 ་ ་གཙོ་འ ར་ག མ་  ་  བ་ །
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འ  ་ ་ད ་ག ར་ ས་པ།

མཁའ་འ  འི ་  བ་བ  ན་ ོ་ བ།

 ར་མ་  ན་  ག
མཚན་བ  ད་ ་ཁང་ ་གཡོན་ ོགས་  ་ ག་ ་ཡོད་
 ་ ར་མ་  ན་  ག་རང་ ོན།
མ་འོངས་པར་འ  ་  ་དཀའ་ངལ་ ་འ  ང་  ་དོན་ ་ འ  ་ ་ད ་ག ར་ ་ ས་གནང་ ་
 ་ རམ་  ན་  ག་ཡོད་ས ་ ག་ ་གཡོན་ ོགས་ ་ཡོདཔ་ ན། 

མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་  ་ ར་
པ ་   བ་ ག་ནང་ ་  ར་པ་   བ་
པ ་ བས་  ོ་ བ་འ ་ ར་  ་
  བ་བ  ན་ ་   བ་པ་གནང་པ ་ལོ་
   ས་དང་  ་བཟང་ ས་བཟང་ ་
 བས་དང་  ལ་ ན་ལས་འ ོ་ཅན་
དང་  ག་པར་ ་ ཨམ་  ་ ་ ས་
དད་མོས་ ག་པོའི ་  ་ལས་གསོལཝ་
བཏབ་པ་ ན་ ོ་ བ་འ ་ ་ལས་
 ང་སང་བར་ཡང་བ ད་  ་ ་འབབ་
 ོལ་ཡོདཔ་ ན་མས། 
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 ར་པ ་   བ་ ག

 ོ་རང་  ང་ ་ ར་པ། 
 ར་པ ་   བ་ ག་ནང་ཡོད། 

 ་  ་ ག་གཡས་  ་ ག་  ས།
 ར་པ ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།

 ར་པ ་   བ་ ག་ ར་ ་འ ་ནང་མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་  ས་  ར་པ ་   བ་པ་དང་
 ན་  ་   བ་པ་ ་གནང་ས་དང་    བ་པ་གནང་  ་ཞག་ ངས་༢༡ ལངསམ་ད་     བ་ གས་
ཐོན་ ་ ག་ ་ ར་པ་བ བས་བཞག་ཡོད་ ་དང་  ་ ལ་དོང་ ་མཇལ་ གསཔ་ ན།
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ཨ་ཙ་ར་ནག་པོ་ ་   ལ་ ་བ ད་ཕོ་མོ།

མཁའ་འ  ས་ ་ ་ ་ཚོགས་ ལ་བ ་ཚོགས་གཞོང་དང་
བ གས་  །

 ག་ ་བ བས་གནང་ ་ ར་པ་དང་  ་ ལ་དོང་བཅས།

བ ད་  ་ནང་  ལ།

བ ད་ཕོ་མོ་ ས་མཁའ་འ  འི ་ ག་ ་ ་ཨ་ཙ་ར་ནག་པོ་ ་   ལ་ ་ བར་ཆད་བ མས་ད་ 
བ ད་ ་བ ལ་ ་དམ་ ་བཏགས་    ་མ་ནང་  ལ་ ་  ་ཁར་བཏོན་བཞག་ཡོདཔ་ ན་མས།

 ་ལས་  ང་ ་ ོང་ ་  ད་པ་མཚམས་ ག་ཁར་  ་ ་ ས་ག ར་བདག་ ་ ག ར་ ་
 ་ ་ཤ་གནང་ ་ ་  ་ཁར་ག ར་ ས་པ ་གནས་དང་  ་ ག་ ་ག ར་བདག་ ་  བ་ ་
ཡང་ཡོད།  ལ་ལས་ག ར་ ོན་ ་ ་ ང་བ ན་ ས་ ་འབབ་  ་ག ར་བ ས་ བས་  ་
མ་ག ར་བདག་ ་གསོལ་ཁ་སོགས་མ་ ལ་བ་ ན་  ས་ ་འབབ་ ང་ག ར་བ ས་ གས་
པ ་རང་དབང་ དཔ་  ་བཤདཔ་ ན།
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 ང་  ་ ་བ་གཡས་པ།

 ང་ ་ ོང་ ་ ར་  ད།
 ང་ ་ ོང་ ་ ་ ་ཡོད།

 ང་  ་ ་བ་གཡས་པ་འ ་ཁ་ལས་  ན་མ  ན་  ང་ ན་རབ་འ མས་  ས་ གས་  ་ ན་
པོ་ ན་ ལ་   ན་  ་ད ་ཆ་ག ར་བ ས་པ ་ལོ་   ས་འ ག



20

མཁའ་འ  འི ་བ གས་  །  ང་ ོང་ ར་  ད་  ་འོག་ ་ཡོད།

མཁའ་འ  ་ ར་པ ་   བ་ ག་ནང་ ན་   བ་གནང་བ ་ བས་ ན་བ ལ་ས ་   ་འ ་ ང་
 ་ ོང་ ་ ར་  ད་  ་ ོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།

 ན་བ ལ་ས ་   །
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 ་ལས་  ང་ ་ ོང་ ་  བ་ ་མཁའ་འ  འི ་གསོལ་ཐབ་དང་  ་འོག་ ་  ་  ས་གནང་ས་
བཅས་མཇལ་ ་ཡོད།

 ན་ ན་ ོང་།
 ན་ ན་ ོང་ ་ནས་ ང་  ར་པ་འ ༔

  ་མོ་ ོང་།
  ་མོ་ ོང་ ་པb  ་ ་ཏོག་འ ༔

  ་ག ང་ གས་  ན་ག ར་ ་ ས་པ།
  ་  ས་གནང་ས ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།

 ན་ ན་ ོང་ ་ ར་  ད།
 ན་ ན་ ོང་ ་ ་བར་ཡོད།
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 ་ལས་   ་ག ང་ གས་  ན་ག ར་ ་ ས་ས ་གཡས་ ་མཁའ་འ  འི ་གསང་ཐབ་མཇལ་
 ་ཡོད།

ཨྱ ོན་ ་ ་ ས་ས་གནས་འ ་ཁར་  ་  ང་༡༠༨ དམ་ ་བཏགས་པ ་ བས་ག ས་མཚོ་
དཀར་མཚོ་ནག་ཁ་ ག་དང་ ག ས་མ ་མོ་ཁ་ ག་ ་སོང་། འ ་ཁར་༡༠༤ དམ་ ་

 ་  ང་ ་  ང་ ོག་  ་མ ག་བྷ ་ལ་ཧ ་ག ར་ ་དང་
 མས་བཅས།   ་མོ་ ོང་ ར་ཡོད།

  ་མོ་ ོང་ ་ ར་  ད། 
 ན་ ན་ ོང་ ་གདོང་ཁར་ ་ཡོད།

 ་  ང་༡༠༨ དམ་ ་བཏགས་པ།
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མཁའ་འ  ་མ་ག ག་ལབ་   ན་  ་ ས་  ་ནང་  ལ།ཕ་མ ་  ན་ལན་འཇལ་ གས་ ་ གས་བ ་ས།

བཏགས་ གཞན་ ་ལས་ག ག་  ་མོ་ ོང་ ་ ་ ་དང་གཞན་ག མ་ལམ་ཁ་ལས་བདའ་
 ན་ ་དམ་ ་བཏགས་གནང་ཡོདཔ་ ན་པས།   བཤད་   ན་ལས་ང་བཅས་རང་  ་བ ད་
  ས་གནོད་པ་ ་འ  ང་བ ་ བས་འ ་ཁ་ལས་ ས་ ་འབག་  ་གཏོར་བ་ ན་ བ ོག་ གས་
པ ་ལོ་   ས་ཡོདཔ་ལས་  ང་སང་ གནས་  ར་པ་ ་ ས་ས་དབོག་འབག་པ ་ ལ་ཡང་
འ ག།

 ་ལས་  ་  ང་༡༠༨ དམ་ ་བཏགས་པ ་ བས་བ ་ ོག་འ  ་ས་ལས་ག ག་མཚོ་དཀར་
 ོད་པར་ ར་མ་༡༥  ་ ག་ ་ས་ཁར་ལམ་ ག་ ་ ང་ལ་ ར་སར་དམ་ ་བཏགས་གནང་
བ ་ ོ་རང་  ང་ ་ ་  ང་ ག་ཡོདཔ་ ན་ ང་ རང་ ་བ ་པ་དང་ ་པ་ཙམ་ ་ཁཝ་དང་ 
ས་  ག་ ་དཀའ་ངལ་  ས་མཇལ་བ ་ ་ བས་མ་  ང་།

 ་ཡང་ བཤད་   ན་ལས་མ་ག ག་ལབ་   ན་  ་ ས་ ་འ  ག་ ་  ལཔོ་བཀལ་ ་  ་བོད་
ལས་ ་  ་ མཚོ་དཀར་  ་ ོ་ལོགས་ཁར་  ལ་པོའི ་ལབ་ ་ ར་ས་ལས་ མཚོ་ནག་མཐོང་
སར་ བསཔ་ད་  མ་  ས་  ན་རས་ག ག་བཀབ་ རས་འ ་  ་རང་མ་  ་བར་འ ོན་ད ་
 ་ ད་ ར་ག ངས་ ང་  ས་ ་ ས་  ་  ་ག གསཔ་ ག ་ མཚོ་ནག་ ་བ ད་  ས་
ད ས་ ་མཚན་མ་  ་འོང་  ་  ་ཁར་རང་ ོག་བཅད་ ་གཤགས་སོང་ ག  ་ལས་ མ་
  ས་ ་མཚོ་ནག་བ ད་ཡང་བ ལ་  ས་ ་ ་  ་ ང་ ང་ ་ ོང་ ་ ར་  ད་ཁར་  ་ ་
མ ད་ ལཝ་ད་ ནང་  ལ་ ་ ་ ས་འ གས་མ་བ བ་ལས་ མ་འོངས་དད་པ ་  ན་ ་ 
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ནང་  ལ་ ་ཡང་ ང་ ་ ོང་ ག་འ ་ཁར་ གཏོར་གནང་ཡོདཔ་ ན་མས།  ་  ་ ན་ད ་
 ་ ་ཡང་ དང་པ་འ  ག་ ་  ལཔོ་ ་   ་ ་བོད་པ་ ས་འབད་  ་ ང་བ ན་ དཔ་ད་  ་
 ་ ས་མཚོ་ནག་བ ལ་  ་ ང་བ ན་ཡང་ མ་ག ག་ལབ་   ན་ ་གནང་ཡོདཔ་ལས་ མོ་
 ས་མཚོ་ནག་ ་བ ད་ ་  ག་འཁར་  ས་བཏོན་བཏང་  ་ མ ་མ་ ་གནས་ཡོདཔ་ལས་
བ  ན་  ་ཁ ་ ་ ་ ས་ ་མ་ལོ་བ ར་ ང་ ་བསད་ ་དམར་མ ད་འབད་ ོལ་ཡོད་པ ་
ལོ་   ས་ཡང་བཤད་ ་འ ག 

 ལ་ལས་ད ན་པ་དཀར་པོའི ་ མ་ ས་ད  ངས་རང་  ལ་  ས་དཀར་མ ད་ ་བཟོ་གནང་
ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན། གང་ ར་ཡང་ གསང་བ ་ ་  ག་ ་གནས་བཤད་པ་མཚམས་པ་
པb ་ ོ་  ་ ས་བཤད་ ོལ་ ར་འབད་བ་ ན་ མཚོ་ནག་ ་བ ད་ ་  ་ ་ ས་བ ལཝ་
  ་བཤད་ ་དང་འ  ལཝ་ད་ འ ་ག ས་མ ན་མ་ གསཔ་ལས་ མ  ན་ ན་ ་ ས་ད  ་
ད ད་མཛད་གནང་ད པ་འ ག།  

 ང་དཀར་ ག ར་ཉ་ཕོ་མོ་ བ་ ན་ ་ ང་མཁའ་འ  འི ་བྷ ་ག་བཅས།
 ང་ ོང་གཡོན་ ོགས་  ་ ག་མ ག་ ་ཡོད།
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 གས་ ར་དང་ཟངས་ ར་ག ར་ ས་པ།
 ང་ ་ ོང་ ་ ག་ ་ཡོད།

འ ་ ད་ ོག་ ག་ ་ད ་ཆ་ག ར་བ ས་ས ་ ག

   ་ཕོ་ ང་དང་ ་མ ག་བྷ ་ལ་ཧ ་ག ར་ །
མ ན་ ་   ་ཕོ་ ང་དང་  བ་ ་ག ར་ ་
འ ་  ང་ ་ ོང་འོག་ ་ཐང་ནང་ཡོད།                            
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 ག་འ ་ཁ་ལས་ག ར་ ོན་ ལ་གནོན་ནམ་མཁའ་ ོ་  ་ ས་འ ་ ད་ ོག་ ག་ ་ད ་ཆ་
ག ར་བ ས་གནང་ ་ ་ ད་ ོ་  བས་  ་བ ད་འ མས་  ་ ག་ ་ཡོད་པ ་ལོ་   ས་དང་
གནས་འ ་ ང་ ་ ོང་ ་ ོག་ ོགས་  ་ ་ཕར་ཁ་ ་ཡོད་ ་བཙན་  ་ཕོ་ ང་ ་འོག་ ་ཡོད།

 ག་འ ་ཁར་ ་ ་ ས་  ་བ ད་དཀར་ནག་ ་ག མ་དམ་ ་བཏགས་གནང་ ག  ག་འ ་
 ་  ང་ ་ ག་ན་ ོ་   ་  ་ག ག་ཡོད་ ་ ་ བ ངས་ ་ག་ ན་ན་ ་ ས་པས།  ན་ ང་
  ་ ་ ་མ་ལས་  ་བ ད་ ་ ་ཁ་གནོན་ ་བ ངས་གནང་གནངམ་འོང་ ་ ན་མས།

  ་བ ད་དཀར་ནག་ ་ག མ་དམ་ ་བཏགས་པ ་ ག
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  ་བ ད་དཀར་ནག་ ་ག མ་  ་ཁ་གནོན་ ་
བ ངས་ ་ ག་ ོར་  ་  ་འ །

དགའ་བ་ ོང་། 
དགའ་བ་ ོང་ ་ ང་ ན་ཉལ་བ་འ ༔  ོང་
འ ་ ་ ོ་ལོགས་ཁར་ ་ ་ག ང་ ོནམ་དང་ 
ག ར་བདག་ ་  ་འ ་  ་ལས་ནང་  ན་ ་
ཅན་ ་ ་རང་ ས་ག ར་བ ས་པ ་ ར་པ་ ་
བ གས་ཡོ་ ་ ་ཁང་ ་མཚན་ཡང་  ོང་འ ་
ལས་ གས་འ  ་  ་དགའ་བ་ ོང་ ར་རང་ ཝ་
 ན་པས།

མ་ ་རང་ ོན་དང་ ག་པར། 
 ོ་རང་ ོན་  ་དགའ་བ་ ོང་དང་   ་
གཡས་  ོགས་ ་ ཨོྃ མ པf  ⎢   ⎦   ༔ཨོྃ མ པf  ⎢   ⎦   ༔ 
 ས་པ ་ ་ ་རང་ ོན་དང་   ་
 ་ ་ ་  ་ ག་ག ས་  ་ ག་  ས་
ཡང་མཇལ་ གས།
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དགའ་བ་ ོང་ ་ ར་  ད། 
 གས་ག མ་མ ན་པོའི ་འོག་ ་ཡོད།

འཇམ་དཔལ་ད ངས་  ་  གས་བམ།
 ་  ་  བ་ ་ཡོད་ས ་ ག་ ་ཡོད།

ར གས་ག མ་མ ན་པོ།
གནས་འ ་    ར་  ས་ ང་ ་ ོང་གནས་
  ་ད ས་ ་མ  ̨ལ་ ལཝ་བ མ་  ་ཡོདཔ་
 ན་པས།

 ་  ་  བ་ །
འཇམ་དཔལ་ད ངས་ ག་ ་ ་བར་ཡོད།
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 ་  ་ཞབས་  ས།
 ག་ ོར་ ག་ ་ཡོད།

 ་ ་ ས་མཚོན་ཆ་ ་ཚོགས་ག ར་ ས་པ ་
མཚོན་ཆ་ ག
 ག་ག མ་ག ད་  ད་  ་མཚོན་ཆ་
ཡོདཔ་ལས་མཚོན་ཆ་ ག་ ར་ ་ ་
 ་མཁའ་འ  ་གསང་ ག་ ་ ག་ ་
ཡོད།

འཇམ་ད ངས་རལ་  ་རང་ ོན།
  གས་བམ་  ་གཡས་ ་ཡོད།

མཁའ་འ  འི ་ཞབས་  ས་དང་བ ་ ག་འ ་ ན་ ་ཚོགས།
 ་ལས་མཁའ་འ  འི ་   བ་ ག་བཅས།             
དགའ་བ་ ོང་ ག་ ་མཁའ་འ  ་གསང་ ག་
 ་ཡོད།    
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མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་  ་  ་  བ་བ  ན་ས།
མཚོན་ཆ་ ག་ལས་མར་དགའ་བ་ ོང་
 ོགས་ ་ཡོད།

ཨྱ ོན་པད་ ་མཐོང་བ་རང་  ལ།
མཚོན་ཆ་ ག་ ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།         

 ་  ་ཞབས་  ས།
དགའ་བ་ ོང་ ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།              
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   ལ་མ་ ར་ག ག་ག ར་ ས་པ ་ ག
གནས་འ ་དགའ་བ་ ོང་ ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོདཔ་ད་ ལ་ ན་ལས་འ ོ་ཅན་ ་ ་ གནས་
འ ་ཁ་ལས་  ་བ ན་   ལ་མས་ག ང་ ོན་པ ་ལོ་   ས་ཡོདཔ་  ་ཡང་བཤདཔ་ ན།

 ་ལས་    ལ་མ་ག ར་ ས་པ ་ ག་འ ་ ་གཡས་ ོགས་ ་   ལ་མ་ ར་ག ག་ ་   བ་པ་
བ ད་ས་ག ག་དང་  ག་འ ་ ་ཤར་ ོགས་ཁ་ ག་ ་   ལ་མ ་ག ག་  ན་ག ག་ཡོད་ ་
 ་དགའ་བ་ ོང་གཡས་ ོགས་  ་ཞབས་  ས་ཡོད་ས་ལས་མཇལ་ གས།

ག ར་ ོན་ ་ ་ ས་དབང་ ས་ ག་འ ་
ཁ་ལས་ ང་དཀར་གཡས་འ  ལ་ག ག་
ག ར་བ ས་གནངམ་ལས་ མཚན་ཡང་
 ང་དཀར་ ག་ ར་ ན་མས།  གནས་
འ ་   ལ་མ་ ར་ག ག་ ག་ ་གཡས་
 ོགས་ ་ཡོདཔ་ ན།

 ང་དཀར་ ག
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 ར་པ ་གནས། 
གནས་འ ་ ར་པ་༡༠༨ ག ར་ ས་
པ ་གནས་དང་བཤད་   ན་ལས་  ་
 ལ་སངས་  ས་ ོ་  ་ ་ག མ་  ང་
 ་ ར་པ་ཞལ་ག གས་པ ་ལོ་   ས་
ཡང་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།

ད ་ ་ ག
འ ་ཁར་ ་  ་ད ་ ་དང་མཁའ་འ  འི ་ཞབས་  ས་བཅས་ཡོད། གནས་འ ་  ར་པ ་

གནས་  ་ བ་ ོགས་ཁ་ ག་ ་ཡོད།
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མ ད་ཆས་ག ར་ ས་པ།
ད ་ ་ ག་ ་  བ་ཁར་ཡོད།

 ་  ་ད ་  བ་  ་  ས།
ད ་ ་ ག་ ་  བ་ཁར་ཡོད།

པb ་ ོང་ ་གནས་འ ་ ་ ་ ས་  ་   བ་པ་གནང་ས་དང་ དག་པ ་ ང་ ་ ་གནས་འ ་
ག་ར་ད  ལ་འ ར་  ་རང་བ ན་  ་མཇལ་བ ་ལོ་   ས་དང་ ོང་འ ་ལས་ནམ་མཁའ་ ོང་
 ོགས་ ་གཏད་པ ་མཁའ་འ  འི ་བ ་ལམ་དང་བཅསཔ་  ་ཡོད། གནས་ ་ག ར་བདག་ ་
མཚོ་ ་འ  ་ས ་ལམ་ཁར དགའ་བ་ ོང་ལས་ཁ་ཡར་བ ་ ར་མ་༤༥  ་ ག་ ་ས་ཁར་ 
ཡོད།               

པb ་ ོང་། པb ་ ོང་ ་ ་གམ་དམར་པོ་འ ༔
 ་ལས་ པb ་ ོང་ ག་འ ་ ་ ག་ལས་  ་   བ་པ་བ ད་ས་ ག་ཡོད་ ་ ་ གཡས་ལས་
འ གས་ ་གཡོན་ལས་འབབ་ད པ་ ན་པས།
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  ་ ག་ ་ནག་པོ་  ་ག མ་  ་མཇལ་ ་ཡོད་ ་འ ་ད ་བོ་བ  ལ་  ་  བ་ ང་ ན་མས།

མཁའ་འ  འི ་ཞབས་  ས།
པb ་ ོང་ ་ ག་ ་ཡོད།

ཛམ་བྷ ་ ་རང་ ོན།
ད ་ ་ ག་ལས་ བ་ ོགས་ ་ཡོད།

 ་མ  ན་  ་ད  ལ་འ ར།
 ་མ  ན་ ག་ ་  བ་ཁར་ཡོད།

པb ་ ོང་ ་ ར་  ད།
 ་མ  ན་ ག་ ་གདོང་ཁ་ ་ཡོད།       

 ་ ་ ་ ་མ  ན་  ས་ཞལ་ག གས་པ ་ ག
  ་ ག་ ་ནག་པོ་  ་ག མ་  ་མཇལ་ ་
ཡོད་ ་འ ་ད ་བོ་བ  ལ་  ་  བ་ ང་ ན་
མས།

 ་  ་བ གས་  ་ ང་འོག་དང་   བ་ །
ཞབས་  ས་  ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།      
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 ག་མདའ་ ག
གནས་འ ་ཁ་ལས་ ་ ་ ས་ ོ་ བ་  ན་ ལ་ ་ ག་མདའ་གནངམ་ལས་  ག་མདའ་
 ག་ ར་ ན་པས།   ག་ ་དཀརཔོ་  ་ཡོད་ ་ ་ག ་ ན་པ ་ ངས་དང་མདའ་ ་ ལ་ 
 ་ལས་ག ་འ ན་པ ་ བས་  ་ ག་ ་  ་  ས་བཅས་ ག་ ག་འ ་ཁར་མཇལ་ གས། 
གནས་འ ་པb ་ ོང་ ར་  ད་  ་ ག་ ་ཡོད།

 ་ལས་  ་མ  ན་ཞལ་ག གས་ས ་ ་བར་   བ་པ་བ ད་ས་ ག་དང་  ་འོག་ ་ ག་ ག་
ནང་ ་ ་ ས་བ ད་བ ལ་བ ་   ་མ་ནང་  ལ་བཅས་ཡོད།

 ་ ་བ  ངས་ ག་གནང་ས།
ཛམ་བྷ ་ ་རང་ ོན་  ་ ག་ ་དང་ ་མ  ན་
 ག་ ་གཡོན་ ོགས་ ་ཡོད།

 ོང་བ  ད་  ་ག ར་   མ།
 ག་མདའ་ ག་ ་ ་འདབས་ ་ཡོད།      
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 ་ ་ག ས་པའམ་ ་ མ།

 ་རང་ ོན།  ་ མ་ ག་ ་ཡོད།

གནས་འ ་  ་ ་ ན་པོ་ ་པb ་ ོང་ ་  ་   བ་པ་གནང་བ ་ བས་    བ་ གས་ ་  ང་
བ ་  ་ མ་པ་དང་། བཤད་ ོལ་ ག་ལས་  ་ ་ག ས་པ་འ ཝ་ལས་  ་ ་ག ས་པ་
དང་ གནས་འ ་ཁར་ ོད་ གས་པ་ ན་  ་ ་ ་མ་ ོད་ ང་འ ་ ས་འ སཔ་  ་བཤདཔ་
 ན།  གནས་འ ་ ག་མདའ་ ག་ ་ བ་ ོགས་ ་ཡོད།

 ་ མ་ ག་ ་ཤར་ཁ་ ག་ ་ ་ ་  ་ 
 ག་མཇལ་ ་ཡོད་ ་ལས་ རང་ ་ཁ་ལས་ 
 ་  ར་ བ་ ནམ་ལས་ ད གས་མ་
 ན་པར་  ག་འ ་བ  ར་ར་ཚར་ག ག་
བ  བ་ གས་པ་ ན་ རང་ ་ ་ཞག་བ ན་
  ས་ཡར་འ ལཝ་  ་བཤདཔ་ ན།
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མ་འོངས་  གས་མ ་ ས་ ་ དམག་དང་ནད་ཡམས་ ་ ་སོགས་ ་འ  ང་  ་བ ོག་
ཐབས་ ་ ་ ་ ས་འཕངས་གནང་བ ་དམར་གཏོར་རང་ ོན་འ ་  ག་མདའ་ ག་ ་ ོ་
ལོགས་ཁར་ཡོད།

 ་  ་ ག་མ བ་  ་  ས།
 ་ མ་ ག་ ་  བ་ཁར་ཡོད།

དམར་གཏོར་རང་ ོན།
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ག ར་ ་རང་ ོན།
 ག་མདའ་ ག་ ག་ ་  བ་ཁར་མཚམས་
 ག་ ་ཡོད།   

 ་  ་བ གས་  །
དམར་གཏོར་འཕངས་གནང་བ ་ བས་
  ་ ་  ་བ གས་   ་འ ་ག ར་  ་
  བ་ཁར་ཡོདཔ་ད་  ལ་ ན་ལས་འ ོ་ 
ཅན་ ་ ས་ ་ ་ ་ཚོགས་མཇལ་བ ་
ལོ་   ས་ཡང་ཡོདཔ་   ་བཤདཔ་ ན།

 ་ལས་  ་  ་བ གས་  ་ལས་ བ་ཁ་ ག་འ  ་ས ་ལམ་ཁར་བ ད་  ས་ ས་ ལ་
 ་   ལ་ ་བར་ཆད་  བ་པར་འོངམ་ད་དམ་ ་བཏགས་པ ་ལོ་   ས་ཡོད་པ ་གནས་མཇལ་
 གས།

 ་  ་ཞབས་  ས།
 ོ་  ་ ོང་ ་འ  ་ས ་ལམ་ཁར་ཡོད། 

འ ལ་བ་ ོང་།
འ ལ་བ་ ོང་ ་ ་མ ག་   གས་པ་འ ༔
ཞབས་  ས་ཡོད་ས་ལས་ མ་ ་ ག་
ཕར་ཁར་ཡོད།
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 ་ ན་དབང་  ག་ ་ ོ་  ་རང་ ོན།
འ ལ་བ་ ོང་ ་གཡས་ཁ་ ག་ ་ཡོད།

 ་  ན་དམ་ ་བཏགས་ །

མཁའ་འ  ་ད ང་ལོ་༨ ལོན་པ ་ ལ་  ་ཞབས་  ས་
མཇལ་ས།
འ ལ་བ་ ོང་ ་འོག་ ་ཡོད།

འ ལ་བ་ ོང་འོག་ ་ ག་ ག་ ག་
ནང་མཁའ་འ  ་   བ་པ་ གནང་
བ གསཔ་ད་བ ད་  ས་ ་  ན་ ་
   ལ་ ་འོང་པ ་ བས་མཁའ་འ  ས་
དམ་ ་བཏགས་གནང་པ ་ ་  ན་ ོ།
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འ ལ་བ་ ོང་ ་ ར་  ད།
འ ལ་བ་ ོང་ ་འོག་ ་ཡོད།

བ ད་ཕོ་མོ་དམ་ ་བཏགས་པ། 
ཨྱ ོན་ ་  ་  ང ་ ་ བ གས ་  ་  ་
བ གས་པ ་ བས་ བ ད་ཕོ་མོ་ག ས་
  ས་ ་འ  ལ་ ོནམ་ད་དམ་ ་བཏགས་
པ ་ ོ་ཕ་བོང་ག སཔོ་ ་བ གས་   ་
 ོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།

 ་  ་བ གས་  །
འ ལ་བ་ ོང་ལས་ ོ་  ་ ོང་ ་འ  ་ས ་
ལམ་ཁར་ཡོད།

མཁའ་འ  ་དང་ ་ ་གསང་ཆབ་གནང་ས།
བ ད་ཕོ་མོ་དམ་ ་བཏགས་པ ་  བ་
ཁར་ཡོད།
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 ་བ་ ག

 ་ ་རང་ ོན།

 ག་ ག་འ ་ནང་ ་མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་  ས་ ཝ་ག ག་   བ་པ་གནང་  ་
བ གསཔ་ལས་ ང་ཡང་ ་བ་ ག་ ར་བཏགས་ ག    བ་ ག་འ ་ནང་ ་དད་ཅན་  ་ ་
ལ་ ་ ག་ ས་ད་ ས་ནངས་པ་ཡང་ཁ་ ན་ ་གཏང་  ་ ོད་དོ་ཡོདཔ་ ན། གནས་འ ་
བ ད་ཕོ་མོ་བ ལ་ས་ལས་ཁ་ཡར་བ ་མཇལ་ གས།

 ོ་  ་ ོང་ ག་གཡོན་ ོགས་  ་  ད་པ་
ལས་ ང་ ་ ོང་ ོགས་ ་ གཏད་ཡོད་
 ་ཡ་མཚན་ཅན་  ་ ་ ་རང་ ོན་འ ་ 
ལས་ ོན་ཅན་  ས་མཇལ་ན་ ་འ ལ་
ལས་མཇལ་ གས་ ་དང་  ་ ན་ ་
 ་ ས་མཇལ་བ ་ ལ་བ་ དཔ་  ་
བཤདཔ་ ན།
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མཁའ་འ  ་གསང་ ག  ོ་  ་ ོང་ ་འོག་ ་ཡོད། མཁའ་འ  ་འ མ་  ་  ས་ ་འབབ་ས།

རོ་ ན་ད ས་  བ་བཟང་པོ་ ང་འོག་ག མ།

 ག་ཚང་ ལ་དཀར་ ག་དང་འ ཝ་  ་ཡང་བཤད་ ོལ་ཡོད་ ་ ང་ ་  ས་ ་འ ་ མཁའ་
འ  ་གསང་ ག་ ་ ་འདབས་ ་ཡོད།
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 ོ་  ་ ོང་ ་གཡོན་ ོགས་ ་ ་རང་ ོན་ཡོད་ས ་ ག་འོག་ ་ཡོད།

རང་སོའི ་ལས་འ ོ་དང་འ  ལ་བб ་ ་  ་གདངས་ད ངས་ཐོས་པ ་དོང་འ ་རོ་ ན་ད ས་
  བ་ཅན་  ་ ག་ ་ཡོད།

བб ་ ་  ་གདངས་ད ངས་ཐོས་པ ་ ག
འ ལ་བ་ ོང་ ་འོག་ ་ཡོད།

མཁའ་འ  འི ་གསོལ་ཐབ།
 ་ ་གཙོ་འ ར་ག མ་  ་བ གས་   ་ ་
བར་ཡོད།           

ཛམ་བྷ ་ལ ་མཛོད་ག ར་ ས་པ།
བб ་ ་  ་གདངས་  ད ངས་ཐོས་ས ་
 ག་ ་གཡོན་ ོགས་ །

 ོ་  ་ ོང་ ་གནས་  ་  ་མ ག་བྷ ་ལ་ཧ ་ཞབས་  ས་ 
 ག་ཐམ་  ་དང་གནས་  ་  ་ ག་མ་ ་བཅས་པ།
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 ་ ་གཙོ་འ ར་ག མ་  ་བ གས་  །
བб ་ ་  ་གདངས་ད ངས་ཐོས་ས ་ ག་ ་ ག་ ་ཡོད།
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 ས་ ལ།
བ ད་  ས་ ལཔ་ ་   ལ་ ་ག ར་
  ངམ་ ཟ་བར་འ  ཝ་ད་ ་ ་ ས་དམ་
 ་བཏགས་པ།  ོ་  ་ ོང་གཡོན་ ོགས་
  ་ ག་ ་  ད་པར་ཡོད།

 ོ་  ་ ོང་ ་ ར་  ད།
 ོ་  ་ ོང་ ་ ་བར་ཡོད།

མཁའ་འ  འི ་གསོལ་ཐབ།
 ོ་  ་ ོང་གཡོན་ ོགས་  ་ ག་ ་ཡོད།

མཁའ་འ  ་ཐོད་ ལ་  མ་ས།
མཁའ་འ  འི ་གསོལ་ཐབ་  ་གཡས་
 ོགས་ ་ཡོད།
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⎢   ་རང་ ོན།
 ོ་  ་ ོང་གནས་  འི ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།

བ གས་  ་ ག

 ོན་ལམ་ ག

 ་  ་བ གས་  ་ ག་ཡོདཔ་ལས་བ གས་  ་ ག་ ར་ ན་པས། གནས་འ ་ ོ་  ་ ོང་
ལས་ནམ་མཁའ་ ོང་ ་འ  ་ས ་ལམ་ཁར་ཡོད།

 ་ལས་  ོ་  ་ ོང་ ག་ ་  ད་པར་ ་  ་ ག་འཁར་ ག་པ་ ང་ག ག་མཇལ་ ་ཡོད།

 ག་འ ་ ་ རང་  ང་  ་གནས་ཡོད་པ ་
 ོ་  མ་  ་དོང་ གཡས་གཡོན་ལས་  རང་
 ་ལགཔ་གཡས་གཡོན་ག ས་བ གས་
 ་ ཐལ་མོ་  ར་ ོན་ལམ་བཏབ་པ་ ན་ 
རང་ ་ ོན་ལམ་གང་བཏབ་ བས་ ནམ་
ལས་བ  ན་  ོན་ལམ་ ག་ ར་ ན་མས། 
གནས་འ ་བ གས་  ་ ག་ ་  བ་ཁར་
ཡོད། 
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ནམ་མཁའ་ ོང་། ནམ་མཁའ་ ོང་ ་ ་  ད་  ང་བ་འ ༔
 ོང་འ ་ ་ནང་ ་ ་ ག་ ག་དཔག་ཡོད་ ་འ ་   བ་པ་བ ད་སར་འ  ་  ་དོན་ ་ ན་
པས།
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བ ་ལམ།
ནམ་མཁའ་ ོང་ལས་པb ་ ོང་ ོགས་ ་ གཏད་པ ་མཁའ་འ  འི ་བ ་ལམ།

 ་  ་བ གས་  །

བ གས་  ་ ་ཡོད་པ ་ ོ་ བ་འ ་ 
 ་མ་འབད་བ་ ན་ཆག་   ན་ དཔ་  ་
ཡོདཔ་ ན་ ང་ བར་ བས་ ག་ ་
 ོ་  ་ ོང་ ་ལས་ཁཝ་ ་  གས་ ད་
འོངམ་ད་ཆག་ཡོད་ གས་བཤདཔ་
 ན་པས། གནས་འ ་བ གས་  ་
 ག་ ་ ་ ་དང་ ོ་  ་ ོང་ ་གདོང་
ཁར་ཡོད།
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གཞས་ཐང་།

 ་ཡང་ ཐང་འ ་བ གས་  ་ཡོད་ས་ལས་  ོ་ཁ་ ག་ ་གསལ་ ་ ་  ་མཇལ་ གསཔ་ད་ 
བཤད་   ན་ལས་མཁའ་འ  ་  ་ ་ ས་  ་ ་ ན་པོ་  ་བ གས་  ་ ག་ ་ ་ ་བ གས་
 བས་ ཐང་འ ་ཁར་ལས་     ་མ ད་པ་ ལཝ་ལས་གཞས་ཐང་ ར་བཏགས་ཡོད་ ར་
 ན་པས།

ནམ་མཁའ་ ོང་ ་ ར་  ད།
 ག་མདའ་ ག་ ་ ོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།                 

 ་  ་བ གས་  །
མཚོ་ནག་ ོ་ལོགས་ཁ ་ ག་འ ་
 ་མ ་ ་ཡོད།                
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གནས་ ག་ལས།  ་ ང་ ོང་ ་ག ར་  ་མ ད་  ན་འ ༔  ར་ག ངས་ ག མོན་ཁ་ ་
 ང་ ོང་འ ་ ཡང་ད ན་ ག་ ག་ ན་པོ་བ  ད་ལས་ ག་ ན་པ ་   བ་  ད་ཡང་བཀའ་ཐང་
ག ར་  ང་ལས། ཡང་ ོང་མ མས་ ་མཁར་ ་ ལ་ ག་དང་༔ མོན་ཁ་ ་ ང་ ག་ཚང་
 ང་ ་ ག༔ ཤམ་པོ་གངས་དང་ ག་དམར་གཡའ་མ་ ང༔ འ ་ མས་ ན་ ་པb ས་   བ་
པ་ ས༔ ཡང་ད ན་ ག་ ག་ ན་པོ་བ  ད་ ན་ནོ༔  ར་ག ངས་ཡོད་པ ་ཁར་ གནས་
འ ་ཁར་  ་ ་ ན་པོ་ ་ ་ ་ག མ་  ་ ང་བ གས་ཡོད་པ ་ར་ ངས་ཡང་ བཀའ་ཐང་
ག ར་  ང་ནང་། མོན་ཁ་ ་ ང་ ་བ་ག མ༔  ར་བ ད་ ་ཡོདཔ་ལས་གནས་ ་ཅན་ ག་
 ན་མས། གནས་འ ་  ང་ ་བ གས་  ་ཡོད་ས ་ ག་ ་གཡོན་ ོགས་ ་ཡོད།

 ་ ང་ ོང་།
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 ་ཡང་ མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་ ག་ ག་འ ་ནང་   བ་པ་གནང་  ་བ གས་པ ་
 བས་ཤ་རོགསཔ་ག ག་འོང་  ་མཁའ་འ  ་ ་ག་ ་ ་ ང་ ལན་ག ངས་མ་བ བ་ལས་
ཤ་རོགསཔ་ གཔ་ཟ་  ་མཁའ་འ  ་ ་  ང་ ོབ་ ལཝ་ལས་ ག་ ག་ ་ ང་ཡང་  ང་ ོབ་
 ག་ ར་ ན་པས།   ་ ང་ ོང་ ་ ་བར་ཡོད།

  ང་ ོབ་ ག

 ་  ་བ གས་  །
  ང་ ོབ་ ག་ ་འོག་ ་ཡོད།
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  བ་  ན་ ོ་ བ་དང་མཁའ་འ  འི ་ ང་ མ་  ་མ་ ན་  ་  ང་བཅས། 
མཁའ་འ  ་ ་ ང་ ག་ ་   བ་པ་གནང་བ གསཔ་ད་  ་  བ་  ན་ས ་ ོ་ བ་དང་ ང་ མ་ 
 ང་དཀར་   ་མ་ ན་  ་  ང་བཅས་ ་ ང་ ག་ནང་ཡོད།

 ་  ་ད ་ །
   བ་ ག་ལས་མར་བ ཝ་ད་མཇལ་
 གས།
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 ་ལས་  ་ ང་ ག་   བ་ ག་ ་ ་ལས་མར་མཁའ་འ  འི ་ ་མ་དང་བྷ ་ག་    བ་ ག་  ་
ཁ ་གདོང་ཁར་ ོ་ བ་ ་མཁའ་འ  འི ་ཞབས་  ས་བཅས་མཇལ་ ་ཡོད།

 ་ལས་  ང་ ་གནས་ཡོད་ས ་ ་འདབས་ བ་ཏང་ལབ་ ་ ་ ག ར་བདག་ ་   བ་ ་དང་ 
ཡང་ཞབས་  ས་ག ག་  ་ལས་   བ་ ་ཡོད་ས་ལས་ བ་ཁ་ ག་ཁ་ཡར་  ་ ག་ ་གནས་
གསར་པb ་ཡངས་ ོང་ ག ར་བདག་ ་བ ་ལམ་དང་བཅས་པ་མཇལ་ ་ཡོད།

མཁའ་འ  འི ་ཞབས་  ས་ག ས།
 ོགས་ཡར་ མར་གཏད་པ།  ་ ང་ཐང་
 ་མ ག་ ་ཡོད།

ག ར་བདག་ ་ བས་གཡག་ནག་  ང་དཀར་  ་ཞབས་  ས། 
 བ་ཏང་ལབ་ ར་ཡོད།

ག ར་བདག་ ་ཞབས་  ས།
 བ་ཏང་ལབ་  ་འོག་ ་ཡོད།
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ག ར་ །
 ོ་རང་  ང་ ་ག ར་ ་འ ་ ་ བ་
ཏང་ལབ་ ་ ལས་ ོ་བ ཝ་ད་འ ་ ་
ཆགས་བ བ་པ་ ན་ཕ་མ ་  ན་ལན་
འཇལ་ གསཔ་  ་བཤདཔ་ ན།  ་
འ ་ལམ་འོག་ ་ཡོད།              

 ་  ང་བ ལ་ ་ག ར་  ་ ་པོད།  ་ ས་ད ་བ་བ ་དང་ ་ ས་གཙང་མ་བ ་  ག་ ་ད ་ཆ་ག ར་ ས་པ། 

 ་  ང་།
  ་མོ་ ོང་ ་ ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་ ་  ང་
༡༠༨ དམ་ ་ བཏགས་པ ་ བས་ 
ག ག་མཚོ ་དཀར་ཁ་ ག་ ་འ ར་ 
འ  ཝ་ད་ ་ ་ ས་ག ར་  ་ ་པོད་ ག་
 ་   ལ་ ་ ཚར་ག མ་འབོཔ་ད་  ་  ང་
 ་འ ་ཁར་ ོད་ ་ ས་ཡོདཔ་ ན་པས། 
གནས་འ ་ག ར་  ་འོག་ ་ཡོད།

 ་ལས་  ་  ང་འ ་ ་འོག་ ་ ་  ་ཤངས་ ་དང་ད་ ང་  ་འོག་ ་ གས་ ་ཡང་ཤངས་
 ་ག ག་ཡོད།



55

མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་  ་བ གས་  །
 ་ཡང་ མཁའ་འ  ་ ང་ ་ ོང་ལས་  ང་
 ར་ ག་གམ་ ་ ང་ ག་ ་ ོནམ་ད་
  ་ངལ་གནང་  ་བ གས་ས་  ་བཤདཔ་
 ན་པས།            

 ་ ས་པ ་  ན།
  ་ ང་བོད་ ང་ ་འོག་ ་ཡོད།

 ་ ས་ད ་བ་བ ་དང་ ་ ས་གཙང་མ་བ ་  ག་ ་ད ་ཆ་ག ར་ ས་ས ་གནས་འ ་
ཁ་ལས་  ས་མ་འོངས་པར་དམ་པ ་ ས་ཉམས་འ  ་བ ་ ས་ ་ ལོག་ག ར་བ ས་ ་ 
དམ་པ ་ ས་ ་ལོག་དར་ ་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན། གནས་འ ་  ང་མོ་ ན་ ར་ས་ལས་ 
 ར་མ་༥  ་ ག་ ་ས་ཁར་ལམ་ ར་ ག་ ་ ག་ ་མཇལ་ གས།
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 ་  ་ཞབས་  ས།
བོད་ ང་ ་ ོ་བར་ཡོད།

ག ར་བདག་ ་མཚོ།
 ང་ ་ ོང་ལས་ཁ་ཡར་བ ་ ་ཚོད་ག ས་  ་ས་ཁར་ཡོད།

  ་ ང་བོད་ ང་།
བ ད་  ས་  ་ ང་དང་བོད་ ང་ག ས་ ་
   ལ་ ན་ན་འཐབ་  ་ ་འ  ལ་ ོནམ་ད་
དམ་ ་བཏགས་པ།   ང་ ་ ོང་ལ་  ་ ་
 ག་ ་ཡོད།



57

མཚོ་ནག
 ་  ་ ང་བ ན་བ ན་ མ་ག ག་
ལབ་   ན་   ས་བ ད་ གས་པ་  ལ་
མཚན་བ ལ་ ་ དམ་ ་བཏགས་གནང་
བ ་མཚོ་ནག་འ ་  ང་ ་ ོང་ལས་ཁ་
ཡར་བ ་ ་ཚོད་༣.༣༠   ་ས་ཁར་ཡོད།

 ་ ང་ཐང་།
 ་ ང་ཐང་ ་ག ར་  ་གཞོང་པ་འ ༔  ང་ ོང་ལས་མཚོ་ནག་ ་ ོད་པར་ ར་མ་ མ་ ་
ཙམ་  ་ས་ཁར་ཡོད།

མཚོ་དཀར།
མཚོ་དཀར་མཚོ་ནག་ཡོན་ཆབ་ ལ་བ་འ ༔
 ་  ་ ་མཚོ་ མཚོ་དཀར་འ ་མཚོ་ནག་
ལས་ ར་མ་ མ་ ་ཙམ་  ་ས་ཁར་ཡོད།  
འ ་ཁར་ག ར་ ་ ་ ་ཚོགས་ཡོདཔ་  ་
བཤདཔ་ ན་པས།             
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 ་  ་ བས་པ་ ་མ ག་བྷ ་ལ་ཧ།

རབ་གནས་ཟམ།

 ་  ་ད ་ །

 བས་ ་འ ་ ་མ་ ོམ་  ་ཡོད་པ ་ལོ་   ས་
དང་ ད་ ོ་  ད་ མ་ ག་ས ་ནང་འ ལ་
 ་ ་ཡང་ བ ན་པ་ བ་པ ་ གས་  ་
བཤདཔ་ ན་པས། གནས་འ ་  ་མོ་ ོང་
འོག་ ་ཐང་ན་ཡོདཔ་ ན།    

 ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་རབ་གནས་གནང་བ ་
ཟམ་འབད་ ་ ་ ས་རབ་གནས་ཟམ་དང་ 
ས་ ངས་འ ་ནང་ ་ཟམ་འ ་ ་ ད་ག་
 ་ ག་ ོམ་འཐོན་ ང་འབག་མ་ གསཔ་   
  ་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་  ་ད ་ ་འ ་རབ་གནས་ཟམ་ ་མ་
 ོདཔ་ ག་ ་གཡས་ ོགས་  ་ ་ཕར་ཁ ་
 ག་ ་ཡོད།

 ་ལས་   ལ་པོའི ་ལབ་ ་དང་  ལ་པོའི ་ བས་  ་ཞབས་  ས་ མཚོ་དཀར་ ་ ོད་པར་ ར་
མ་༡༠  ་ ག་ ་ས་ཁར་མཇལ་ ་ཡོདཔ་ ན་ ང་ ཁཝ་མ་བ ་བར་ཡོདཔ་ལས་པར་བཏབ་
མ་ གས།

 ་ལས་ རབ་གནས་ཟམ་ལས་ཁ་ཡར་བ ་གཡོན་ཁ་ ག་ ་  ག་ ག་ཡོད་ ་ ་ཁར་   ན་
མ་ག ར་བདག་བ ད་  ་ ོདཔ་ད་  ་པགས་པ་ མ་ས་དང་  ་ ོ་ལོགས་ཁར་  ་ག ར་
 ས་ས་  ་བཤདཔ་ ན་པས།
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 ་ ་ ས་  ་མོ་ ོང་ ་ ་  ང་༡༠༨ བ ལ་ བས་ ག ག་ཁ་མར་བ ་ ོག་འ  ་ ་ ་ འ ་
ཁར་ ོདཔ་ད་དམ་ ་བཏགས་ཡོདཔ་ ན་པས།  གནས་འ ་ ང་ ོང་གནས་  ་ལས་ཨ་ ་
ཡར་འ  ཝ་ད་  ་ཕར་ཁ ་གཡས་ཁ་ ག་ ་ ག་ ་ཡོད།

མ ད་  ན་རང་ ོན་༡༠༨།
 ་མ ་ལམ་  ངམ་ལས་ ས་གནས་བ ལ་
  བ་ཐང་ ་གཡས་ ོགས་  ་ ་ ་ཡོད།

 ང་ ་ ོང་ ་གནས་  །

 ་  ང་།

 ་  ་བ གས་  །
དང་  ་ལམ་  ངམ་ ་འ ལ་ས ་ཟམ་ 
བ ལ་ ་ ང་ ་ ོང་ ོགས་ ་ཡོད།
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 ་ལས་  ་མ ་ལམ་  ངམ་ ་ལམ་ ར་ ་  ་ ང་བོད་ ང་མཇལ་ ་ཡོད།

 ་ ་ ན་པོ་ ་ ང་ ་ ོང་ ་ ོནམ་ད་ བ ད་  ས་ར་ ག་ ་   ལ་ ་འོང་ བས་  ་ ་ ས་
དམ་ ་བཏགས་ ག གནས་འ ་མདོ་ག མ་ལས་ ང་ ོང་ཁ་ ག་འ  ཝ་ད་གཡས་ཁ་ ག་
 ་ཡོད།

བ ད་  ས་   ལ་པ ་ར།
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མདོ་ག མ་ ར་ ་ ་  ་ག མ་དང་ལམ་ག མ་འཛོམས་པ ་  ་བ་ ག་ ནམ་ལས་ མདོ་
ག མ་དང་ རོང་མོ་  ང་ ་གནས་ ོགས་ ་ཡང་  ་ཁ་ལས་ཁ་འ ལ་ ་འ  ་ད པ་ ན། 
བཤད་ ོལ་ ག་ལས་  ་ ་ ང་ ་ ོང་ ་ ོནམ་ད་ བ ད་  ས་བར་ཆད་  བ་  ་   ་
 ་ལོག་ ་ལོག་ ་རང་མདོ་ག མ་ ་ ོདཔ་ལས་  བ  ར་ ང་བ  ར་ ང་ ར་ཡང་མདོ་
ག མ་མོ་ ར་ག ངས།  

 ་ལས་ ང་ ་ ོང་གནས་  ་ གས་པ་ག གས་ས ་ ་ཕར་ཁར་ ག་ ག་ནང་   བ་པ་གནང་
 ནམ་ལས་བ ད་  ས་   ལ་པ ་ར་ཡང་དམ་ ་བཏགས་ ་ ང་ ་ ོང་ ་ ོན་པ ་ལོ་   ས་  ་
བཤདཔ་ ན་པས།

 མ་ ག་ ག་མ ་ ་མཚོ།
དགའ་བ་ ོང་ལས་ བ་ ོགས་ཁ་ ག་ ་ ས་ ན་  ་ཚོད་༣  ་ ག་ ་ས་ཁར་ཡོད།
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༈ རོལ་མོ་  ང་ ར་ ་ ་ཡང་  ོ་ཁ་  ་བ་རོལ་མོ་བ མ་  ་ཡོད་པ ་རོལ་མོའི ་གནས་
འ ་ཁ་ལས་ རོལ་མོའི ་ ད་  ང་ ང་ ར་ ་ ོལ་ཡོད་པ ་ལོ་   ས་ལས་བ  ན་ རོལ་མོ་  ང་
དང་ ལ་ ་ ག་ ས་ ོ་ཁ་  ་ད ན་པ་ ར་ཡང་ བ་ ོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནས་ ག་ལ་ ་
 ག་ནང་རོང་མོ་  ང་ ར་ཡང་  ས་ ་ཡོདཔ་ ན།  མ་ རཔ་ ོ་  ་ ས་འབད་བ་ ན་ ཨྱ ོན་
 ན་པོ་ ་ ས། ཕ་བོང་རོལ་མོ་འ ་བ ་  ང་༔ ཨྱ ོན་ང་ ་འ  ་དོན་ཡོད༔ ལས་ཅན་ མས་
ཅན་འ ་ཁར་ཤོག༔  ར་ག ངས་ ་ཡོདཔ་ལས་བ  ན་  ཡོངས་ གས་ ་རོལ་མོ་  ང་ ར་
རང་ ཝ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།

གནས་འ ་ ་ ་ ་   བ་ ག་ ག་ ནམ་ད་ 
འ ་ ་ནང་ན་ ་ མཁའ་འ  ་གསང་ ག་
ཡང་ཡོདཔ་ ན་པས།    ་ཁར་ཡོད་པ ་ ོ་
 ག་འ ་   བ་ ག་ནང་ལས་བཏོན་བཏོནམ་
  ་བཤདཔ་ ན་པས།གནས་འ ་ རོལ་མོ་
  ང་ལས་ ་ཚོད་༢.༣༠  ་ས་ཁར་  ་  ང་
ཆགས་ས་ ར་བ ་ ་ཕར་ཁར་ཡོད།

རོལ་མོ་  ང་གནས་  ་  ར།རོལ་མོ་  ང་གནས་  ་  ར།

རོལ་མོ་  ང་ ་གནས་  །

ཤར་ ོགས་དཔལ་ ་ ག

 ོའི ་རོལ་མོ།
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ལབ་ །
དཔལ་ ་ ག་ ་གནས་ ་ཁར་ གནམ་æ  ར་
 ་དང་ད ན་ཁཝ་ ས་བཅད་ ་ ོ་ལོགས་
ཁར་སོང་  ་མཇལ་མ་ གས་པ ་དཀའ་
ངལ་ཡོདཔ་ལས་ ལབ་ ་འ ་ཁ་ལས་ ོན་
ལམ་བཏབ་ ང་འ སཔ་  ་བཤདཔ་ ན་
པས།

 ་  ་བ གས་  །
 ག་མོ་ ན་འོག་ ་ཡོད།

 ་  ་ ག་པར།

 ག་མོ་ ན་  ་གནས་ ག་ ་མཐོང་ ང་།
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 ག་མོ་ ན་  ་ ག་འ ་བ ན་ཏོག་ཏོ་འོང་ ་ ་  ན་  ས་བ བས་ ་  ག་གཡོན་ ག་འ ་
ནང་བ གས་ ་  བ་ ་ཡང་བཏོན་གནང་ཡོདཔ་ ན་པས།

   བ་ ག་འ ་ ོགས་ ན་  ་   ་ ་ཡང་ ོབ་ གས་ ་ ོ་  ་འ ་ཁར་   བ་པ་གནང་བ གས་
 བས་བ ངས་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།

 ག་མོ་ ན་ ག་ནང་ཡོད་ ་   བ་ ག

 ་  ་  བ་ །
 ་  ་ ག་ ས་བཏོན་གནང་
པ ་  བ་ །  ག་  ས་གཡས་
པ ་ ་འདབས་ ་ཡོད།
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 ་  ་ ག་པར་གཡས་པ།
 ་ ་ ས་ ག་མོ་ ན་  ་ ག་  བས་
 ་བ གས་གནང་པ ་ ག་  ས་
གཡས་པ།

ཕག་མ 
ག ས་པ་ག ་ ག་ཕག་ ་མ ་འ ་ 
   ལ་མ ་ཡོད་ས ་ ག་ ་ ག་ ་  ད་
པར་ཡོད།

   ལ་མ 
 ག་ག མ་ལས་དང་པ་ ་ ང་   ལ་ 
མ ་འ ་  ་ ་ ས་  བ་ ་བཏོན་གནང་
ས ་ ག་ ་ ག་ ་  ད་པར་ཡོད།

 ་མ 
ག མ་པ་འདོད་ཆགས་  ་མ ་འ ་ 
ག ར་  ་  ་  ང་དང་  བ་ ་ལས་
གཡོན་ཁ་ ག་ ་ ག་ ་མཇལ་ གས།    
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 ་  ་ད ་ ་དང་ག ར་  ་  ་  ང་ཆ་ག ག
ད ་ ་ཡོད་ས ་ ག་ ་ ག་ ་  ད་པར་ཡོད།
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 ན་གཞོང་།
 ་ ་ ས་ ན་བ ལ་ས ་གཞོང་པ་འ ་
ནང་ འ  ་ ་ ་བ  ལ་ ་ཟ་བ་ ན་ནད་
ག ་ ་ཕནམ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།  ག་
མོ་ ན་ ་ཡོད།

མ་ག ག་ལབ་   ན་  ་ ས་  ་  ་ག ང་
མ ད་  ན།
 ་  ་   བ་ ག་ ་ ག་ ་ཡོད།

  ན་པོ་དམ་ ་བཏགས་་ས།
 ག་མོ་ ན་ ག་ ་གཡས་ཁ་ ག་ ་
ཡོད།   

 ག་མོ་ ན་ནང་ ་ ག་ ་ ་བ ་མཐོང་ ང་།



  ང་ ་འ ་ནང་ ོ་ད  ས་ ངམོ་
  ་ཡོད་ ་འ ་ བས་དང་   ་
ག མ་  ་ ་འ ་ བས་  ་ཆག་  ་
བཤདཔ་ ན་པས།  གནས་  ར་
པ་ ་ ས་ འ ་ཁར་ ོདཔ་ད་རང་
རང་སོ་སོའི ་ས་མཚམས་བ གས་
 ་རང་ ས་དབང་བ ་ ལ་འབད་
 ོལ་ཡོད་ ་ ་ཡང་   ་མ་ ང་
ཁམས་  ་ས་ཐོབ་པ ་  ན་འ  ལ་ ་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།                                                        
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ཟངས་ ང་   བ་ ག་   ་མཐོང་ ང་། ཟངས་ ང་   བ་ ག་ནང་ ་མཐོང་ ང་།

 ་  ་  ས་  ་  ང་ །

ཟངས་ ང་ ར་གནས་འ ་ཁར་ཟངས་  ་ག ར་ཡོད་པ ་ལོ་   ས་ལས་བ  ན་ཟངས་ ང་དང་ 
   བ་ ག་འ ་ནང་ ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་ལོ་ག མ་   བ་པ་གནང་  ་བ གས་ཡོདཔ་ ན་པས།  
གནས་འ ་རོལ་མོ་  ང་ལས་ ་ཚོད་༡ ཙམ་  ་ས་ཁར་ཡོད།

 ་ལས་ ཟངས་ ང་   བ་ ག་ ་ ང་ཤར་ཁ་ ག་ ་ ག་ ་  བ་ ་ ན་  ་ ང་པ་ ནམ་
ལས་ ན་ ང་དང་ ས་གནས་ ་ཁར་ ་  ་   བ་ ག་ ང་འོག་ག ས་  ་ཡོད་པ ་ལོ་   ས་
ཡོད་ ང་ ད་ ོ་   བ་ ག་ ་ ས་འ ན་འབད་མ་ གསཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།
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 ར་  ད།
 ར་  ད་འ ་ ག ར་ ོན་ ག་འ ན་  ད་
  མ་  ས་ བཅགས་གནང་ ག རོལ་མོ་
  ང་ ་ཁང་ ་གདོང་ ཁར་ ་ཡོད།

 ་  ་བ གས་  །
མཁའ་འ  ་ ་བཀའ་  ད་གནང་ས ་
བ གས་  ་འ ་ རོལ་མོ་  ང་ལས་ ར་
མ་༡༥  ་ ག་ ་ས་ཁར་ ག་ མོ་ ན་
 ་འ  ་ས ་ལམ་ ག་ ་ཡོད།                

  ་མོ་ ག་གདོང་མ།
  ་མོ་ ག་གདོང་ ར་   ་ཕོ་ ང་དང་ 
འ ་ཁར་  ་མོ་༡༠༨ ག ར་ ས་ཡོདཔ་
  ་བཤདཔ་ ན་པས།

བ ་གསལ་ ག
 ་ ་ ས་   བ་ ག་འ ་ནང་བ ་
གསལ་  ་   བ་པ་ གནང་  ་བ ་
གསལ་ ་ ོག་པ ་ཉམས་འ  ངསམ་ 
ལས་བ ་གསལ་ ག་ ར་བཏགས་ ག 
གནས་འ ་བ གས་   ་ ག་ ་ཡོད།          

 ་ལས་   ་གཡོན་ ོགས་ ་   བ་པ་བ ད་ས་ག ག་ཡོད།
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 ་མ་ ག

 ོ་ ན་ཨ་མོ་ ་ཀ།
 ་ ་ ས་ མས་ཅན་   ་ གས་ ་
ཚོགས་ ་  ས་གནང་ས ་ ོ་ ན་ཨ་
མོ་ ་ཀ་འ ་རོལ་མོ་  ང་ལས་  ར་མ་
༢༠  ་ ག་ ་ས་ཁར་ལམ་ ག་ ་ ་
  ་ བ གས་  ་བཅས་ཡོད།                 

 ག་ ་ ང་  ས།
 ་ ་ ས་ ས་གནངམ་ད་  ག་ ས་
 ོག་འ  ་བ ་  བས་ ་ ་  ་ གས་
  ་ གས་  ་ ས་བ ང་བཞག་པ ་
 བས་  ་ ག་ ་ ང་  ས་འ ་  ོ་ ན་
ཨ་མོ་ ་ ཀར་ཡོད་པ ་བ གས་   ་
 བ་ཁ་ ག་ ་ཡོད།            

 ་བ་ ག ཕ་མ ་  ན་ལན་འཇལ་ས།
 ག་ ག་འ ་ག ས་ཆ་རང་མཁའ་འ  འི ་གསང་ ག་ ནམ་ད་ ་མ་ ག་འ ་བ ་གསལ་ ག་
 ་གཡོན་ ་དང་ཡང་  ་གཡོན་ ་ ་བ་ ག་ཡོད།
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 མས་ཅན་   ་ གས་ ་ཚོགས་  ་ ང་  ས།
བ གས་   ་ ་བར་ཡོད། 

 ོ་རང་ ོན་  ་ག ར་  ་རང་འཐག
ཟངས་མདོག་དཔལ་  ་ ་བར་ཡོད།        

ཟངས་མདོག་དཔལ་  ་མ ན་ ས་  ་མཐོང་ ང་།

 ོ་རང་ ོན་  ་ག ར་  ་རང་འཐག

ཟངས་མདོག་དཔལ་ །
ག ར་  ་རང་འཐག་ཡོད་ས ་ ག་ ་ ་ ་ཡོད།

   བ་པ་བ ད་ས།
གནས་འ ་ཁར་   བ་པ་བ ད་ས་ཁག་ག མ་ཡོད་ས་ལས་ མ ་མངལ་  ་བ མ་  ་ཡོད་
ས་འ ་ཁ་ལས་    བ་པ་བ ད་པ་ ན་   ་མ་མ ་མངལ་ལས་   ་བ ་  ག་བ ལ་ ་དག་
 གསཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས། 
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མཁའ་འ  འི ་གསོལ་ཐབ།
 ག་མོ་ ན་ ་འ  ་ས ་ལམ་གཡོན་ ོགས་ ་ཡོད།

 ་  ་ཚོགས་གཞོང་། 
རོལ་མོ་  ང་ ་ ་ཁང་  བ་ཁར་ཡོད།

 ང་ ོང་གནས་  ་བ ག་པ་ག གས་པ ་  ་  ས།

 ་ལས་ རོལ་མོ་  ང་ ་ ་ཁང་  བ་ཁར་  ལ་ ན་བ ་  ་ ན་པ ་ ོའི ་ཕ་བོང་བ ་  ོགས་
བ ་ ་གཏད་ ་ཡོདཔ་ད་  ་ཁང་གདོང་ ོགས་  ་  ་   ་ཏོག་ ་མཁའ་འ  ་  ན་ག མ་
 ར་ ་ཡང་མཇལ་ ་ཡོདཔ་ ན།

 ོ་འ ་ ་ ོན་ ་ཡོད་ ་  ་  ས་འ ་
 ང་ ོང་གནས་  ་བ ག་པ་ག གས་
པ ་ བས་ ོན་ཡོདཔ་ད་ གཡོན་
ཁ་ ག་ ་འ ་མཁའ་འ   ་  ་
  ས་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།  
གནས་འ ་མདོ་ག མ་ ་ ོད་པར་
 ར་མ་༡༥  ་ ག་ ་ས་ཁར་ལམ་
 ར་ ་ཡོད།
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 ་མ ག་བྷ ་ལ་ཧ ་ །
 ་བཞོན་ ང་ ་ལམ་འོག་ ་ཡོད།

 བས་  ་  ལ་ཐག་ག ར་ ས་པ།
  ན་བདའ་ ང་ ་ ་འདབས་ ་ཡོད།

 ་མ ག་བྷ ་ལ་ཧ ་ཞབས་  ས། 
 བས་ ་ཡོད་ས་  ་བཞོན་ ང་ ་ལམ་
འོག་ ་ཡོད།
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 ་  ་  བ་ །
  བ་ ་འ ་ ་མ་འབད་བ་ ན་  ང་ ་  ད་པ ་མཚམས་ལས་  ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་
 ན་ ང་  ལ་ལས་ ང་ ་འ  ལ་ ནམ་ལས་ ར་ཏོ་ ་  གས་ལས་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ ན། 
ད་ ས་ནངས་པ ་བར་ཡང་  ན་  ་  ་དང་བཅསཔ་  ་ཡོད་ ་  བ་ ་འ ་   ལ་ཐག་ཡོད་ས་
ལས་མར་བ ་འོངམ་ད་ ས་གནས་   ་ ས་ ་ མ་ ོདཔ་ ག་ཁར་ལམ་འོག་ ་ཡོད།

མ་ག ་ ང་ ་ ོང་ ་གནས་ ་མ ་མ་ལས་འ ་བ གས་ ནམ་ལས་ མཚོ་དཀར་བ ལ་
 ་ ང་ལ་ ན་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན་ ང་  ང་སང་ངག་   ན་  ་བཤད་ ོལ་ ར་ཡོངས་ ་
 གས་པ་ ་ ང་ ་འ ད་པ་ཙམ་ ག་ ནམ་ད་ ས་ཐག་ ང་ ང་དང་ ས་ ན་ གནམ་
ག ས་གནས་ ངས་ལ་སོགས་པ ་དཀའ་ངལ་ལས་བ  ན་ པར་བཏབ་མ་ གས་ ་ ་ ང་
 ་གནས་ཐོ་  ་བ ད་ཡོད་ ་ ་ ན།།

 ང་ ་ལོ་   ས་ ་ག་ར་ ང་ ་ ོང་ ་ མ་བ  སཔ་ ས་ ད་རང་  ལ་དང་ མ་ རཔ་ ོ་
  ་ ད་ ས་  ་ མ་དཔལ་འ ོར་  ལ་མཚན་  ་ལས་ ང་ ་ ོང་ ་ད ན་ག ར་ གས་  ན་
 ས་  ལ་ ་ ་འ  ་ བ་ཐོགས་ལས་གནས་ ལ་བ  ་ ན་འབད་ ་ཐོབ་ ་དང་ གཞན་ཡང་ 
 ོ་འ  ག་ ས་ ན་ ང་ ་ ས་ ལ་ཁག་དང་   བ་གནས་ ད་འཕགས་ མས་  ་གནས་ ོ་འ  ག་ ས་ ན་ ང་ ་ ས་ ལ་ཁག་དང་   བ་གནས་ ད་འཕགས་ མས་  ་གནས་
 ག་དང་ལོ་   ས་གང་  ད་ ོགས་བ  ས་དད་པ ་ ་མ་འ  ན་པ ་  ་ ངས་དཀར་པོ། ག་དང་ལོ་   ས་གང་  ད་ ོགས་བ  ས་དད་པ ་ ་མ་འ  ན་པ ་  ་ ངས་དཀར་པོ།  ར་ ་
 ་  བ་  ན་འབད་ཐོག་ལས་ཐོ་བ ད་འབད་ཡོད་ ར་ ་ ་ ན་ལགས། 
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༈ གསང་བ ་ ་  ག་  ་ཡང་   ན་  ་ ོང་ཁག་མ ་མ་ག ས་ཚན་  ་ ག་ ་ཡོད་
 ་ ་  ན་ ་  ་གནས་ ད་པར་ཅན་ ་ ་  བ་ ོལ་མ་འ ཝ་ཁག་ ་ཤ་ཡོད་ ་ ་ཡང་ 
  ན་སངས་  ས་ག ས་པ་ ་  ན་ ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་  ོ་མོན་འ  ག་ ་  ལ་ཁབ་འ ་ནང་
 ་ཞབས་  ས་བཅགས་ ་   ན་  ས་བ བས་པ ་ས་གནས་ ད་པར་ཅན་ ་ཤ་ཡོད་པ ་
ནང་ལས་ཡང་  ་རོ་ ག་ཚང་དང་  མ་ཐང་  ་  ས་  ར་ ོད་ ང་ ་ ོང་  ས་ ལ་
འཁན་པ་  ངས་ མོང་ ར་ཨ་བ  ་གནས་ ར་ ་ ་གནས་ ན་དང་པ་  ་བ  ཝ་ ན་པས། 
 ར་ ོད་ ང་ ་ ོང་འ ་  ན་ བས་ ་ ང་ ་བ ་བ་ ན་  ས་རབས་བ  ད་པ ་ནང་ཨྱ ོན་
 ན་པོ་ ་ ས་  ་ད ས་ ་ཞབས་  ས་བཅགས་གནང་བ ་མཛད་ མ་ ་ ད་ ོ་བར་ན་
ཡང་ ་མ་  ་རང་མཇལ་ གསཔ་ ན། མཐའ་ཡས་པ་ ་བ ་བ་ ན་འ ་ ང་ ་ ོང་ལས་
བ གས་ ་མ ག་མ ་མ་གནས་  ས་བ  ཝ་ ན་པས།

 ར་ ོད་མ ་མ་ ར་ ང་དཀར་གཡས་འ  ལ་དང་འ ་བ ་ས་གནས་  ་གཡས་ཁ་ ག་ ་ 
ཨྱ ོན་ ་ ་ ན་པོ་  ་གནས་གསང་བ ་ ་  ག་གམ་ སངས་  ས་ལོ་  ག་ ར་ ་ ོལ་ཡོད་
 ་ ་   ན་ཨྱ ོན་ ན་པོ་ ་ ང་ ་ ོང་ ་ ག་ ག་ ་  ད་པར་  ་མཚམས་བཅད་ ་བ གས་
པ ་ བས་ མཚོ་དཀར་མཚོ་ནག་ ་གནས་བདག་ག ས་  ས་ ས་ངག་ ད་ག མ་  ་  ་
ལས་སངས་  ས་  ་བ ན་པ་  ང་བ ་ཁས་ ང་དམ་བཅའ་ ལ་ ག  ན་ ང་  ལ་ལས་
མཚོ་ནག་གནས་བདག་ གས་པ་  ལ་མཚན་  ས་ཁས་ ང་དམ་བཅའ་ ་མ་གནས་པར་
  ལ་ ོམ་ ག་ ་   ལ་ ་སོང་བ ་ ལ་བདའ་  ་འོང་བ ་ ་འ ་ ་ ད་ ས་མ ་མ་ ་ ར་
 བ་ ན་པས།

 ་ལས་བ ད་ ་ ས་གཡག་གནགཔོ་ ག་ ་བཞོན། ད་ ས་ས་གནས་ག མ་པ་ ར་སར་
ཡར་སོངཔ་ ན་པས།  ་ ོག་འ  ཝ་ ནམ་ཨྱ ོན་ ་ ་ ས་མ  ན་ ་  ་ལས་ ན་མ་  ་
 ་ ་ག མ་པ་ ་ བས་ ་ བ  གས་བ གས་པ ་ བས་ ད་ ང་བ ད་ ་ ས་མ ་མ་

གསང་བ ་ ་  ག་གནས་  ་  ར།གསང་བ ་ ་  ག་གནས་  ་  ར།
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ག ས་ཚན་མ ག་ ་མ ་མ་ ་ནང་ག བ་ ོད་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།  ་བ ང་ཨྱ ོན་
 ་  ་ གས་བསམ་ ་ ད་ ས་བ ད་ ་མ་བ ལན་  ལ་ལས་འ  ་བ་ ་དང་ མས་
ཅན་ ན་ ་གནོདཔ་བཀལ་ ་ ན་མས་ ར་ མ ་མ ་ག ས་ཚན་  ་ ག་ ་ཡོད་ ་ ག་
 ག་ནང་ ཝ་  ག་ ་ ང་ ་གསང་བ ་ཐོག་ལས་  ་མཚམས་གནང་བ གས་པ ་   ་མཚན་
ལས་ གནས་འ ་ ་མཚན་ཡང་གསང་བ ་ ་  ག་གམ་གསང་གྷ ་ ་  ག་ སངས་  ་ལོ་  ག་ 
སངས་  ས་ ོ་  ས་ལ་སོགས་པ་བཤད་ ོལ་འ ་ ན་  ང་ཡོདཔ་ ན།  ན་ ང་   ་  ས་
   བ་  ་དབང་ལས་ གསང་བ ་ ་  ག་ ར་འོང་ ་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་ ་ ལ་ལས་ ཨྱ ོན་ ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་མ ་མ་ག ས་ཚན་མ ག་ ་ གས་ཟམ་ ར་སར་
ཡང་    བ་པ་གནང་  ་བ གས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ག ར་ཁ་ཡང་ ་ཤ་ ས་གནང་ ག  ལ་
ལས་ ང་བ ན་ཅན་  ་ག ར་ ོན་ར ་  ང་པ་ ས་  ར་པ་  ་ག མ་འབད་ ་ ག་ ག ར་
བ ས་གནང་ ་ ་ ད་ ས་དཀར་ ག་ད ན་པ་ ་བ གས་ཡོདཔ་ ན།

མ ་མ་ ར་ད ་ ་འ ་ བཤད་ ོལ་ ག་ལས་  ན་ཨྱ ོན་ ་ ་ ན་པོ་ ་གསང་བ ་ ་  ག་
 ་ ག་ ག་ནང་   བ་པ་གནང་  ་ བ གས་པ ་ བས་ ་ མཁའ་འ  འི ་མཚན་ ད་དང་
 ན་པ ་ནརོ་  པ་ མོ་འཇའ་ སམོ་ ག་ནོར་འཚོ་  ་ས་གནས་ ་ཁ་ལས་ཕར་འ  ཝ་ད་ མོ་
 ས་ ག་ ག་འ ་ནང་  ་གར་ཨ་ ་ར་ནག་པོ་བ མ་ ག་འ ག་  ད་ ས་ང་ལགཔ་ ོངམ་

ག ར་ ོན་ར ་  ང་པ་ ས་ག ར་བ ས་པ ་ བས་ ོགས་སོ་སོ་ལས་ ག་  ་བ གས་གནང་པ ་ ལ།
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མ ་མ ་ག ས་ཚན།

འབད་ ་འ ་ ས་  ན་འ  ལ་ཡང་འ  གས་ ་ ནམ་ལས་ ད་ ས་མཇལ་ ་བ བ་པས་ ར་
 ་ ་ནངས་པར་ མ་དམ་   ས་ག མ་འབག་  ་མཇལ་བར་འ  ཝ་ད་ ཨྱ ོན་ ན་པོ་ ་ གས་
ག་ ་ ་མ ས་ ་ མོ་འ  ་ ང་ ་མ ་བ ་མ ་མོ་  ག་ ན་པས་ ར་ག ངསམ་ལས་
བ ན་ ག ས་ ་ ་ ང་ ་ཡང་  ས་ ་ལས་ ར་མ ་མོ་ ར་དར་ བ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
ཨྱ ོན་ ན་པོ་ ་ ས་ག ས་ཚན་ ་ནང་ ་  མོ་མཁའ་འ  འི ་མཚན་ ད་དང་ ན་པ་ ་    ན་
ཆད་ ད་པར་འཐོན་འོང་ ར་ག ངས་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས། 
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 ་  ་   བ་ ག་འོག་མ་དང་འ ་ནང་མཇལ་ ་ཡོད་པ ་གནས་ ་གཤམ་གསལ་ ར་ ན།                       ་  ་   བ་ ག་འོག་མ་དང་འ ་ནང་མཇལ་ ་ཡོད་པ ་གནས་ ་གཤམ་གསལ་ ར་ ན།                      

གསང་བ ་   བ་ ག་ ་འོག་ ་ཡོད་ ་ ་ ་ ན་པོ་  ་   བ་ ག

 ་  ་ད ་དང་ ག་གཡས་གཡོན་ག ས་  ་  ས།

 ་  ་ད ་དང་ ག་གཡས་གཡོན་ག ས་  ་  ས་འ ་ ཨྱ ོན་ ་ ་ ན་པོ་ ་ ་ ་   བ་པ་
གནང་  ་  ་དར་ག ག་པ ་ བས་  ག་ ་མ ་ ་ཐོག་  ་མ་བ ཝ་ལས་ ད ་དང་ ག་
ག ས་  ས་བ གས་ ་ཡར་འ ་བ ་ བས་  ོན་ཡོདཔ་ ན་མས།
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 མ་ ས་བང་མཛོད་ག ར་ ས་པ།
   བ་ ག་ནང་ ་ལོགས་ ག་ ་ ང་ ོགས་   ང་བ ་  ལ་པོ་ མ་ཐོས་ ས་  ས་བང་མཛོད་
ག ར་ ས་ཡོད་པ ་གནས། 

མཁའ་འ  འི ་ ང་ མ་རང་ ོན།  ་  ང་དམ་ ་བཏགས་པ ་ ོ།
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ག ང་ ་ ་  ག་མ།
 ོ་བ  ས་ག ང་ ་ ་  ག་མ་འ ་  ་  ་ ག་  ས་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།

 ང་ ོ་རང་ ོན།

 ང་ ོ་འ ་ ་ རང་ ་ད ་  ག་  ་ཡང་ ་  ད་ཚད་ ་འཇལ་བ ་ ལ་  ་ ོན་འ བས་  བ་
པ་ ན་ ལ་ལས་རང་ ་བ ་ ་ ་ ས་  ་  ལ་པོའི ་  ་མ ན་ ་ ་བ མ་འབད་མ་ད པ་  ་
བཤདཔ་ ན་པས།
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ང་བཅས་རང་   ་བོ་ཕོ་མོ་ག་རང་འབད་ ང་ ཨ་ལོ་ ད་ ་ ་ ས་ཨྱ ོན་ ་ ་ ན་པོ་  ་ ོ་
  ་རང་ ོན་འ ་ ་ གསོལཝ་བཏབ་པ་ ན་   ་ད ས་  བ་གནང་ ་དང་ མཁའ་འ  ་ ་
 ས་མཚོ་  ལ་  ་བྷ ་ག་འ ་ ་གསོལཝ་བཏབ་པ་ ན་  མོ་ ་ད ས་  བ་གནང་ ་ ནམ་
  ་བཤད་ ོལ་འ ག།

 ་  ་གསང་བ ་ ོ་  ་རང་ ོན། མཁའ་འ  འི ་བྷ ་ག་རང་ ོན།

   ལ་  ་དབང་ ལ་རང་ ོན།  ་  ་ ་གཏོར།  ་  ་ བས་པ་ ་མ ག་བྷ ་ལ་ཧ ་ ོ་  ་རང་ ོན།

 ་ཆག་ ་ག་རང་ ོན།
  ན་དང་  ་ ས་ ་ ་ཆག་ ་ག་ ་ ས་
ལ་ ་བ ལ་  གས་དོ་ཡོདཔ་ ན་པས།

ཟངས་མདོག་དཔལ་ ་རང་ ོན་ཐོག་ག མ་མ།
འ ་ ་ ས་ལོངས་   ལ་ག མ་  ་
ཡང་  ་ ོལ་ ཡོདཔ་ ན་པས།                    
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ཞབས་  ས།

ལོངས་  ་  ན་རས་ག གས།  ས་  ་ ན་ ་བཟང་པོ།       ལ་  ་པb ་འ  ང་གནས། 

ཞབས་  ས་འ ་ཤ་ཝ་ད ན་པ ་བཀའ་འ  ར་ ན་པོ་ ་ ར་ ་ ་ཞབས་  ས་ ནམ་  ་
བཤད་དོ་ཡོདཔ་ ན་ ང་ བ་འཚོལ་འབད་ད པ་འ ག།

བཅས་ ང་གསལ་ ས་ལོངས་   ལ་ག མ་ག ར་ ས་པ ་གནས་འ ་    བ་ ག་འོག་མ ་
 ་ལས་མར་ཡོད།
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མ ་མངལ་  །

ཕ་མ ་  ན་ལན་བ ག་ས།

མ ་མངལ་  ་བ མ་མ ་   བ་ ག་འ ་ ་  ་
ནང་ལས་འ ལ་བ་ཙམ་  ས་  ་མ་མ ་མངལ་
ལས་   ་བ ་  ག་བ ལ་ ོང་ ་ད པ་ ན་པས།

 ོ་འ ་ ་ཡོད་ ་ཧོག་ཀ་འ ་ ཕ་མ ་  ན་ལན་
འཇལ་ གས་ ་ གས་བ ག་ས་དང་ འ ་ཡང་
 ོ་འ ་ ་གདོང་ ོགས་ལས་ རང་ ་ ག་ཏོ་
བ མ་ ནམ་ན་  ཨམ་མ ་བོང་ཚད་དཔག་  ་
འ  ཝ་ད་མ ་བོང་དོང་འ ་ནང་བ གས་ གས་
པ་ ན་  ན་ལན་འཇལ་ གསཔ་ ན་པས།

 ་ ་ ན་པོ་ ་གསང་བ ་   བ་ ག་ནང་ ཝ་
  ག་   བ་པ་གནང་  ་བ གས་པ ་ བས་མཁའ་
འ  མ་ ་ ས་ ོ་གཞོང་འ ་ནང་ མ་བཀང་
  ་མ ད་པ་ ལ་ ལཝ་  ་བཤདཔ་ ན་པས། 
གཞོང་པ་འ ་ ་ཁང་  བ་ཁ ་ ོ་ ་ཡོད།

 ོ་གཞོང་།

མཁའ་འ  ་ ་ ོ་འ བ་ བས་  ་ཞབས་  ས།
 ོ་གཞོང་ ་ ་འདབས་དང་ ་ཁང་  བ་  ་ ོ་ ་ཡོད།གསང་བ ་   བ་ ག་ ་འ ལ་  །
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ཨྱ ོན་ ་ ་ ན་པོ་ ་གསང་བ ་ ་  ག་ ་   བ་ ག་ནང་གསང་བ ་ཐོག་ལས་   བ་པ་གནང་  ་
བ གས་ས ་   བ་ ག་ ་ནང་ན་  ་ཡངས་ཏོག་ཏོ་  ་འ ག  ན་ ང་   ་ལས་འ ལ་འ  ་
བ ་ བས་  དཔ་  ར་ ན་ན་ གཔ་  ་ཧ་ལམ་ ་ ར་༡༠  ་ ག་ ་ས་ཁར་འ  ་ད པ་
 ནམ་ད་  ་  ་འ  ་ ་ ་   བ་པ་བ ད་ས་ ར་ཡང་ བ་ ན་པས།    བ་ ག་འ ་ ་ཁང་
 ་ ག་ ་ཡོད།

ཨྱ ོན་ ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་    བ་ ག་འ ་ནང་གསང་བ ་
ཐོག་ལས་ ཝ་  ག་ ་ ང་   བ་པ་གནང་  ་བ གསཔ་
ལས་གནས་འ ་ ་མཚན་ ་ཡང་    ར་བཏང་གསང་བ ་
 ་  ག་ལ་སོགས་པ་ ་དར་ བ་སོང་ ག གནས་ ོ་འ ་
 ་ ་   བ་པ་གནང་བ གས་ བས་  ་བ གས་  ་ ན་
པས།  གསང་བ ་   བ་ ག་ནང་ཡོད།

གསང་བ ་ ་  ག་   བ་ ག་ནང་ ་ ོགས་སོ་སོའི ་མཐོང་ ང་མ་འ ཝ།

 ་  ་བ གས་  །
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གསང་བ ་ ་  ག་ ་   བ་ ག་ནང་ལས་   བ་པ་བ ད་ ་ལོག་པ ་ བས་  ་མཐོང་ ང་། (ཅ་ཆས་འ  ལ་ ་ ་ད )

 ་ ་མ ་མ་ལས་ཡར་ ོནམ་ད་མཁའ་འ  མ་ ་
 ས་བ ་བ་ ་བ ་ བས་  ་ཞབས་  ས།  ་ཁང་
 ་མ་ ོདཔ་ ག་ཁ ་ལམ་ ར་ ་ཡོད།

མཁའ་འ  ་མ ་ཞབས་  ས་མཇལ་ས ་ ོ་ བ།

མཁའ་འ  ་མ ་  ་ཁ།( ་ ག)
མཁའ་འ  ་མ་ ་ ས་ ་ ་ ་བ ་བ་ ་ ནམ་ལས་ 
 ་ ག་འ ་ཁ་ལས་ཡར་འ གས་ ་ཡལ་སོང་ཡོདཔ་  ་
བཤདཔ་ ན་པས། ག ས་ ད་ལས་མཁའ་འ  ་མ ་
  ་ཁ་ ར་ བ་ ན་པས།  ་ཁང་ ་མ་ ོདཔ་ ག་ཁ ་
ལམ་ ར་ ་ཡོད།

 ་  ་ ག་  ས།
 ་ཡང་  ་ ་ ས་འ ་ཁར་   ་གསང་བ ་   བ་ ག་
ཡོད་ ར་གསང་བ ་ ་  ག་ ་   བ་ ག་ ་ བ ་ ོན་
མཛད་པ ་ ལ་ ་གནང་བ ་ ག་  ས་ ན་ ར་བཤད་
 ་འ ག    བ་ ག་ ་ཐད་ ང་  ་འོག་ ་ཡོད།
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གནས་ ོ་འ ་ནང་ ་ ་ ་  ་ རང་ ོན་ག ར་ ་ ས་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནང་ ང་ ོང་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན།   ་
ལས་བ  ངམ་ད་ཡང་ ནང་ ང་ ོང་ ་ ད་བ མ་ ག་
 ་ ་འ ག བཤད་ ོལ་ག ག་ལས་གནས་མ ས་པ ་
ག གས་ལས་མ ་མ ་ག ས་ཚན་ ན་  ་བར་ན་གནས་ 
ཡོད་ས ་ས་ ངས་ནང་འ ད་ ་ ་ ་ ༀ  ་  ་ ⎡   ་ 
བཅས་ག ར་ ས་ ་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན་མས།  ན་

 ང་ ོགས་  ལཔོ། ཤར་ ོགས་  ལཔོ།

 ་རང་ ོན་ཡོད་པ ་ ོ།

 ང་ ⎡   ་ འ ་ད་ ན་ ས་འ ན་འབད་མ་ གས་པར་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།  ་ རང་
 ོན་ཡོད་  ་གནས་ ོ་འ ་ ་ཁང་ ག་ ་མ ད་  ན་ ར་ཁར་ཡོད།

   ར་  ས་གསང་བ ་ ་  ག་ ་གནས་འ  ་ ོགས་བ ་ ་   ལ་ ན་བ ་  ་བ  ་ ོལ་ཡོད་
པ ་ ོ་ ན་བ ་ཡོདཔ་ལས་ གནས་ ་ཁར་མཚམས་བཅད་ ་བ གསཔ་ད་  ོགས་བ  ་
མཚམས་ ང་མ་བ གས་ ང་ ོ་ ་ ས་འ སཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།  ན་ ང་འ ་ནང་ ་
ཁང་ ་གཡོན་ ོགས་ ་ཡོད་ ་ཤར་ ོགས་  ལཔོ་དང་མ ས་པ ་ག གས་ ་འ  ་ས ་ལམ་
ཁར་  ང་ ོགས་  ལཔོ་ག ས་  ་པར་མ་གཏོགས་གཞན་ག ས་ལམ་  ་དཀའ་ངལ་  ས་
པར་བཏབ་མ་ གས་པར་ ས་ཡོད།
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༈ མ ས་པ ་ག གས་(མ ས་པོ་འ ག་) ་ཡང་ གནས་འ ་གསང་བ ་ ་  ག་
ལས་ཁ་ཡར་བ ་འ  ཝ་ད་ ང་ཐང་ ས་ ན་ ་ཚོད་ག ས་ ་ ག་ ་ས་ཁར་ཡོད། ཨྱ ོན་ ་
 ་ ན་པོ་ ་ ས་ ག་ ག་འ ་ ་ནང་ ་བ ས་མ་མ་ ན་པ ་རང་བ ན་  ན་  ས་  བ་པ ་
མ ས་ཆ་དང་ ན་པ ་ ག་ག གས་  བས་  བས་བ མ་  ་ཡོད་ ་འ ་ ས་  མ ས་པ ་
ག གས་ ར་ག ངསམ་ལས་གནས་འ ་ ་མཚན་ ་ཡང་ མ ས་པ ་ག གས་ ར་དར་
 བ་སོང་བ ་ལོ་   ས་དང་ བཤད་ ོལ་ག ག་ལས་གནས་འ ་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ 
བོད་ ད་ནང་མ ས་པོ་འ ག་ ར་ག ངསམ་  ་ཡང་བཤད་ ་འ ག།

མ ས་པ ་ག གས་གནས་  ་  ར།མ ས་པ ་ག གས་གནས་  ་  ར།

མ ས་པ ་ག གས་  ་   ་མཐོང་ ང་།
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 ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་   བ་ ག་འ ་ནང་   བ་པ་གནང་  ་ ཞག་ ངས་དང་ ཝ་ག་ མ་ ག་
བ གས་ ་ག་ ་  ་  ར་ལས་ཏན་ཏན་ ས་ ་ ད་ ་འབད་ ང་གནས་འ ་ ་མཚན་དར་
 བ་  ང་ ལ་ལས་བ  ན་ འ ་ཁར་  ན་ ང་ལས་  ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་ཞབས་བཅགས་
གནང་ཡོདཔ་ ས་བ ན་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།

ད ་ ་རང་ ོན་འ ་མ ས་པ ་ག གས་འོག་ ་ ག་ ག་ནང་ཡོདཔ་ད་   བ་   ་ག ར་ ས་
གནང་ ་འ ་ ད ་ ་རང་ ོན་ཡོད་ས ་ ག་ ་མ ་ལས་མར་ཡ་མཚན་ ་ཏོག་ཏོ་  ་ ོན་
 ་ཡོད།  ་ཡང་ དད་ཅན་བསོད་ནམས་གསག་པ ་  ན་བ ལ་ ་ག ར་ ས་གནངམ་  ་
བཤདཔ་ ན།

   བ་ ག་ནང་ ་མ ་ལས་  ་མཐོང་ ང་།

 ་ ་ ན་པོ་  ་  བ་   ་ག ར་ ས་གནང་བ།

   བ་ ག་ནང་ ་ ར་ ོགས་  ་མཐོང་ ང་།

 ་  ་ད ་ ་རང་ ོན།
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 ་  ་ད ་ ་ཡོད་ས ་ ག་ ག་ ་ ག་ ་ ཤལ་མ་  ་ ོང་པོ་ ར་ཡོད་ ་འ ་ཁ་ལས་
ཡར་འ གས་ ་ཁ་ཡར་བ ་མཐར་ གས་པ་ ན་ ་  ་མ་ ་བ མ་  ་  ག་བ ལ་ ོང་མ་
ད པ་  ་བཤདཔ་ ན་པས། 

མ ས་པ ་ག གས་   བ་ ག་ ག་ ་ ོ་
 ག་ ་ཡོད་ ་ ོ་འ ་ནང་ ་ ་ ་ ༀ  ་ༀ  ་ 
རང་ ོན་ ག ར་ ས་ ་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་
 ནམ་ད་ བ  ངམ་ད་ཡང་ ང་ ་  ་ ་ 
རང་ ོན་  ་ ོ་བ མ་  ་ནང་ ང་ ོང་ ་ ད་
བ མ་ ག་ ་དོ་ཡོདཔ་ ན།

 ་ ་ ན་པོ་  ་ ་ ་ ནམ་  ་བཤད་
 ོལ་ཡོད་ ་གནས་ ོ་འ ་ ་བ  ང་འ མ་
དཀརཔོ་ག ས་ཡོད་ ་ ་བ  ངམ་ད་ཧ་
ལམ་ ་ ་ ་ ད་བ མ་ ག་  ་ཡང་ ་ ་
ཡོད། གནས་ ོ་འ ་མ ས་པ ་ག གས་
 ག་ ་མ ་ ་ཡོད།

ཤལ་མ་  ་ ོང་པོ་ལས་ཡར་འ གས་པ ་བ ང་།   

ༀ  ་རང་ ོན་ཡོད་པ ་ ོ།

 ་ །

ཤལ་མ་  ་ ོང་པོ།   



90

མ ས་པ ་ག གས་ ་ཁང་ ་
གཡས་ ོགས་ལས་ཁ་ཡར་བ ་
 ར་མ་༣  ་ ག་འ  ཝ་ད་  ོ་
 ག་ ག་ ་ཐོག་ཁར་མ་ ོས་པ ་
ལོ་ཐོག་ ར་བཏབ་མ་ད ་པར་
རང་བ ན་  ས་   ས་ ོལ་ཡོད་
པ ་æ  ་འ ་æ  ར་ད ན་ ད་པར་མ་
 མ་པར་ ོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན་

 ང་ གནས་  རཔ་ ་ ས་  ངམ་ ་འབལ་ ་འབགཔ་ལས་ ་ག ས་མ་གཏོགས་ ད་ ་
 ་ མས་ཕམ་  ་ག ་ ག་ ་  ར་ ་ཡོད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

མ་ ོས་པ ་ལོ་ཐོག

ཟངས་མདོག་དཔལ་ ་ ར་བཤད་   ན་ཡོད་
 ་ ོ་ ག་ ོམ་འ ་མ་ ོས་པ ་ལོ་ཐོག་ ་
འོག་ ་ཡོད། འ ་ ་བང་ མ་  ་ཡོད་ ་
འ ་ཁར་ཡང་ ཨྱ ོན་ ་ ་ ན་པོ་ ་བ གས་
ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།

མ ས་པ ་ག གས་  ་གཡས་ ་ཡོད་ ་ ར་  ད།

ཟངས་མདོག་དཔལ་ །

མ ས་པ ་ག གས་ ག་ ་  བ་ཁར་ ་ ་ ན་པོ་ ་ 
ཉམས་ ན་གནང་བ གས་ས།
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ཟངས་མདོག་དཔལ་  ་ ག་ ་ ར་ལོགས་ལས་ཡར་དཀརཔོ་  ་ཡོད་ ་འ ་ མཐོ་  ་ ་
དཀར་པོའི ་ལམ་དང་ གནགཔོ་འ ་ད ལ་བ་འ  ་གནག་ ང་ ་ལམ་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན་
པས།

  ན་  ་ ོང་ཁག་མ ་མ་  ད་འོག་ ་ཡོད་པ ་གསང་བ ་ ་  ག་ ་གནས་  ་  ར་ལས་ལོ་
   ས་ ་མཚམས་པ་པb ་ ོ་  ་ ས་བཤད་ཡོདཔ་ ན། གནས་འ ་ མ ་མ་ གས་ཟམ་ལས་
 ང་ཐང་ ས་ ན་ ་ཚོད་༣.༠༠ ཙམ་འ  ་ད པ་ ན། གནས་འ ་ ང་ ་ ོང་ ་གནས་
མ ག་འབད་ ་འ ་ ས་ ་ ་  ར་ལས་ཧ་ ་ ་  ་མང་ཤོས་  ས་མཇལ་བར་འོང་དོ་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ག་པར་ ་  ང་ ་ ོང་ ་གནས་མཇལ་བར་ ོད་མ་ གས་ ་ ་ ས་དད་མོས་
 ོམ་བ   ད་ ་འོང་དོ་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན་མས།།                           

ལམ་དཀར་གནག་ག ས།
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གནས་ ན་ ་  ང་ལ ་མཐོང་ ང་།

༈  ་ཡང་ ཨྱ ོན་ ་  ་གནས་ ་  ང་ལ་འ ་  འམ་ལ་ཆ་མཉམ་  ་  ང་བ མ་ ག་
དང་  ་བ་བ མ་ ག་ ་ཡོད་ ་འ ་ ས་  ་  ང་ལའམ་ ་ག་ར་ ་དོན་ ང་ ར་བ ་དོན་
འབད་ ་འ ་ ས་  ་  ང་ལ་ ར་བཏགས་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན།  ་  ང་ལ ་ ་ཁང་
ལས་ཁ་ཡར་བ ་ ར་མ་༣༠  ་ ག་ ་ས་ཁར་ཟངས་མདོག་དཔལ་  ་གནས་  ་ལ་མ ་
ལས་བ ཝ་ད་གནམ་བཟང་  ་ཡོད་པ ་ བས་ ་ཤར་ཁ་ ག་བ ་ ང་ ང་ ་རག་སག་  ང་
དང་ བ་ཁ་ ག་  མ་ ང་ལ།  ོ་ཁ་ ག་མོང་ ར་ད ་ ད་  ་དང་ ཨ་བ  ་གནས།  ་
ལས་བསམ་  བ་  ངས་མཁར་  ་  ་ཐང་དང་ པb ་དགའ་ཚལ་ཡོངས་ལ་ད ན་པ་ལ་སོགས་
པ ་ས་ཆ་ ་ག་ར་མཐོང་ གས་དོ་ཡོདཔ་ལས་  ་ ་ ་དོན་ ང་བ མ་ ག་ ན་ ར་ཡང་
བཤདཔ་ ན་པས། 

བཙན་མཁར་  ད་འོག བཙན་མཁར་  ད་འོག 
 ་  ང་ལ ་གནས་  ་  ར། ་  ང་ལ ་གནས་  ་  ར།
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 ་  ང་ལ་ ་གནས་མ་འ ཝ་ཁག་བ  ་ གཔ་ ག་མཇལ་ ་ཡོད་པ ་ནང་ལས་  མས་པ་
 ་ཁང་དང་  ་  ་ ག་ ར་ ཟངས་མདོག་དཔལ་ ་ གནམ་ གས་འབར་བ་  ་བོ་པོ་
ཏ་ལའམ་  ན་རས་ག གས་  ་ཕོ་ ང་ ད ལ་ཁམས་བ ་བ  ད་  ་འ  གས་པ ་ ་ཁང་ 
ནོར་ ་ཁ་སར་པ་ ་ ་གཙོ་བོ་  ་བ  ཝ་ ན་པས།

ཨ་བ  ་གནས་  ་ཡན་ལག་གནས་ ག་ཡང་ ན་ ་ ་  ང་ལ་འ ་   ན་  ་བཙན་མཁར་  ད་
འོག་ ་འོག་ ་ ནམ་ལས་  ་ ར་ ་ ་ཁ་ ག་ལས་ད ན་ག ར་བ  ས་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
གནས་འ ་ ་  ་གནས་ ་ཅན་ ག་འབད་ ་འ ་ ས་མཚམས་བཅད་ ོད་ ་ཡང་   ན་ཆད་
 ད་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་ ས་ནངས་པར་གནས་བ  ར་ ་འོང་ ་ཡང་ ་ཤ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་
 ན་པས།

འ  ག་ ་༤ པ ་ ས་༢༠ ལས་འ  ག་ ་༨ པ་ ན་ལ་བ མ་ ན་མས།  ་ ་ བས་
 ་ ་ ་གནས་  ར་ ་འ  ་ ོལ་ ན་འ ག  ་ཡང་  ས་ཚོད་ མ་ ག་ ་ནང་འ ད་ ་ 
ལོ་ཐོག་ ་བཏབ་  ་བ  ་  ་ ས་ཚོད་ ནམ་ལས་  ་གསརཔ་དང་བཙོག་  བ་ཡོད་ ་ ་
གནས་ ་ཁར་འ  ཝ་ད་  ས་ ན་  ་ཆརཔ་དང་ རཝ་ ་  བ་  ་ལོ་ཐོག་ ་ ་   ན་ཕོག་
འོང་མནོ་བ ་དོགས་ཟོན་ཡོདཔ་ལས་བ  ན་ ་འ  ་མ་ གཔ་ ན་པས།

 ་  ང་ལ ་གནས་མཇལ་བར་འ  ཝ་ད་ ལམ་འ  ་ གས་ ང་དང་འ  ལ་ བཙན་མཁར་
  ད་འོག་ཕ་ ན་ལས་  ནམ་༡ ལས་༢   ་བར་ན་ འ ར་ ་དང་ ལ་ ་ ས་ ་  ང་ལ ་
གནས་མཇལ་ ་ ཨ་བ  ་ ་འ  ཝ་ ན་མས།  ་  ང་ལ་ལས་ཨ་བ   ་གནས་  ་བར་ན་ཁ་
མར་བ ་ ས་ ན་ ་ཚོད་༣.༣༠  ་ ག་འ རཝ་ ན་མས།
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  ་ ་ མ་ཐོས་ ས་  ་བང་མཛོད།
 ་ཁང་ ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།

ག ར་  ་རང་འཐག་ག ར་ ས་པ།
 ས་མ་འོངས་པར་རང་འཐག་འ ་ག ར་ཁ་  ་ ་ ནམ་  ་བཤད་ ་འ ག                  

  བ་ཐོབ་ ་བ་པ ་   བ་ ག
ག ར་  ་རང་འཐག་ ་འོག་ ་ཡོད།

འོག་ ོགས་  ་ལས་བཏོན་པ ་   ལ་མ 
 ་ཁང་ ག་ ་ཡོད།           

 ནོར་  ་བདག་པོ་ཨ ་ཛམ་བྷ ་ །
 ་ཁང་ ག་ ་ཡོད།      
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  བ་ཐོབ་ ་བ་པ ་བ གས་  །
   བ་ ག་ནང་ ་ཡོད།

བཤད་ ོལ་ལས་  བ་ཐོབ་ ་བ་པ་ ་ ་
 ་ ན་པོ་  ་ ག་ ་  ་ས་གནས་ ་ཁར་
 བས་ ་   བ་པ་གནང་བ གས་པ ་ ལ་
 ་   ་ ང་འཇའ་ ས་  བ་  ་བཤདཔ་
 ན་ ང་  ལ་ལས་ བ་འཚོལ་མ ལ་
  ན་འབད་ད པ་འ ག།

 ་ལས་    བ་ ག་ནང་ ག་ ་མ ་ལས་མར་ཞབས་  ས་ག ག་དང་ ་བ་པ ་གསང་ལམ་
བཅས་མཇལ་ ་ཡོད།

  བ་ཐོབ་ ་བ་པ ་  ་འ །
   བ་ ག་ ་ ག་ ་ཡོད།

  བ་ཐོབ་ ་བ་པ ་མ ད་ཆས་ གས་ག ར་ ས་པ། 
   བ་ ག་ ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།     
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  བ་ཐོབ་ ་བ་པ་ཉམས་ ན་གནང་ས།
 ་བ་པ་ཉམས་ ན་གནང་ས ་མ ་ ་ཡོད་ ་མ ད་  ན་འ ་  ན་དང་ ་ལས་ཡོདཔ་ ན་
 ང་ག་ ས་བ ངས་ ་ག་ ་ ས་པས་ ར་བཤད་ །

 ་  ་གསོལ་ །
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  བ་ཐོབ་ ་བ་པ ་   བ་ ག་ལས་ བ་ ང་མཚམས་ཁ་ ག་ ར་མ་༣ ཙམ་འ  ཝ་ད་ལམ་
 ར་ ་ཡོད།

 ་  ་གསོལ་ཐབ།
གསོལ་ ་ཡོད་ས ་གཡས་ ོགས་  ་
ལམ་ ག་ ་ཡོད།     

གནས་བ ན་༡༦  ་ ས་ ས་རང་ ོན།
 ་  ་བང་མཛོད་  ་ད ས་  བ་ ་ས ་
འོག་ ་ ག་ ་ཡོད།      

 ་  ་བང་མཛོད་  ་ད ས་  བ་ ་ས ་  །
འ ་ཁ་ལས་ ་  ་བང་མཛོད་  ་ ད ས་
  བ་ ཝ་ད་ ཡར  ་གཤོང་ནང་ལས་  ་
 ་ད པ་ ན་པས། གསོལ་ཐབ་ཡོད་ས་
ལས་ཁ་མར་བ ་  ར་མ་༢ ཙམ་  ་ས་
ཁར་ཡོད། གནས་བ ན་༡༦  ་བ གས་  ་  བ་ཡོལ་དང་བཅས་པ།             

 ས་ ས་ཡོད་ས ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།      
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  ང་མ ་འ ་  ་དམག་བ ོག་ཐབས་ ་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན།  ་མ་འབད་བ་ ན་  ང་
མ ་འ ་ ་ ོའི ་  ་འ ་གནས་ ངས་ གས་ཤོམ་  ་ཡོདཔ་ ན་ ང་  ལ་ལས་གནས་
  རཔ་ ་ ས་བཅག་བ  མས་འབད་ ་ འབག་ ག་ ར་ བ་ ན་པས། གནས་བ ན་༡༦ 
 ་བ གས་   ་འོག་ ་ཡོད།

བཀའ་འ  ར་བ ན་འ  ར་ག ར་ ས་པ།
  ང་མ ་ལས་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།        

 མས་པ་ ་ཁང་།
བཀའ་འ  ར་བ ན་འ  ར་ག ར་ ས་
ས ་གཡས་  ོགས་ ་ཡོད།

  ང་མ ་རང་ ོན།
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 ་  ་གསང་ ག
 མས་པ་ ་ཁང་ ་ནང་ན་ ་ཡོད།

 ་དཔག་ ད་ ་ཁང་། 
 མས་པ་ ་ཁང་ ་ ག་ ་ཡོད། 

མ ད་བཤམ་ མ་དག་  ་ག མ་ནོར་  ་བ་གམ་ཅནམ།
 མས་པ་ ་ཁང་ ་  ག་ ་ཡོད།

 ་དཔག་ ད་  ་གསང་ལམ་འ ལ་  །

 བ་  ་ག ར་  ་ཀ་ ན།

ག ར་  ་ཀ་ ན་ཡོད་ས་འ ་ཁར་    བ་པ་
བ ད་ས་ཡང་ཡོདཔ་མ་ཚད་  དོང་ནང་
 ་གནས་  རཔ་ ་ ་ཅ་ལ་ག་ ་འབད་
 ང་ ག ག་བ གས་ ནམ་ལས་ ོ་  ་
  ན་བ ོམས་  ོལ་ཡང་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་
 ན།
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 ་དཔག་ ད་གསང་ལམ་  ་འཐོན་  །
གསང་ལམ་འ ་ ག་ག ས་  ་  ག་
ལས་ ང་ ང་ ་ ར་༡༠  ་ ག་ ་
  ས་ཡོད།

  བ་ཐོབ་ཀ ་ རབ་འ མས།
  བ་ཐོབ་ཀ ་ རབ་འ མས་ ་རོ ་ ན་
ད ས་   བ་བཟང་པོ་ ་འཕོ་བ་གནང་བ ་
 ལ་ ་ བ གས་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན།

རོ་ ན་ད ས་  བ་བཟང་པོ། 
  བ་ཐོབ་ ་བ་པ ་མ ད་ཆས་ག ར་ ས་ས་ལས་གཡས་ ོགས་ ་ ར་མ་༢  ་ ག་ ་ས་
ཁར་ཡོད།
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  ་གཡོན་ ོགས་ ་ ག་ ོར་   བ་ ག ང་དཀར་ག ར་ ས་པ།
 ག་ ོར་   བ་ ག་ ་ ག་ ་ཡོད།

མཁའ་འ  ་  ་ ་ ས་བ ངས་པ ་མ ད་  ན། 
 ང་དཀར་ག ར་ ས་པ ་ ག་ ་མ ་ ་ཡོད།

  བ་ཐོབ་ཀ ་ རབ་འ མས་  ་འཇའ་ ས་  བ་ ོན་པ ་ བས་མ ད་  ན་འ ་ག ས་ཡང་ ་
ངན་འབད་ ་མར་འ ལ་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།
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  ་བ ན་   ལ་མ ་   བ་ ག
 ང་ ་མ ད་  ན་ ག་ ་ཡོད།

 ་  ་ ག་ཐམ།

   ལ་མ ་  ་རང་ ོན།
   ལ་མ ་   བ་ ག་ནང་ཡོད།

   ལ་མ ་  ་རང་ ོན་  ་ད  ་གཡས་
 ོགས་ ་  ་  ་ ག་ཐམ་ག ག་མཇལ་
 ་ཡོད།  ་ཡང་འ ་ནང་ ོད་ཚད་ གཔོ་ཆ་
མཉམ་ངན་སོང་ལས་འ  ལ་ ་ ན་  ར་
ད ་མནའ་བ ས་པ ་བ ་མཚོན་ ་ ནམ་
  ་བཤདཔ་ ན་པས།
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མཁའ་འ  འི ་བ ་ ག
   ལ་མ ་   བ་ ག་ ་ ག་ ་ཡོད།

   ལ་མ་ག ལ་བ ོག་ ་གཏོར་མ་རང་ ོན།
   ལ་མ ་   བ་ ག་ ་ ག་ ་
ཡོད།

མཁའ་འ  འི ་དམར་གཏོར།
དམར་གཏོར་འ ་  ་དམག་བ ོག་ པ ་
ཐབས་ ་ ནམ་  ་ བཤདཔ་ ན་མས།

  ་བ ན་   ལ་མ ་གསང་ལམ།
མཁའ་འ  འི ་དམར་གཏོར་  ་ ག་ ་ཡོད།
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 ་ ་ ན་པོ་  ་ག ར་   མ།
 ག་ ར་  ་ ག་ ་ཡོད།

 ་  ་བ གས་  །
མཁའ་འ  འི ་དམར་གཏོར་  ་ ོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།

 ་  ་ ག་ཐམ།

 ་ ་ ན་པོ་  ་ག ར་   མ་  ་  །
མ་འོངས་པར་འ ་ཁ་ལས་ ར་  ་  ་  ་
ག ར་བ ས་ ་ ན་པས།

 ་  ་ ག་ ར།
བ གས་   ་ ག་ ་ཡོད།

 ག་ཐམ་ ་ཡང་ཨྱ ོན་ ་ ་འ ་ནང་
བ གས་ཡོད་པ ་བ ་མཚོན་དང་མཐོང་
ཐོས་ ན་ ག་ཆ་མཉམ་ངན་སོང་ལས་  ལ་
  ར་  གནང་ཡོདཔ་ད་ འ ་ ་ ་ ་ ས་
མར་ ་ད ར་ ནམ་ལས་ གས་མར་  ་
 ་འབགཔ་ ན་པས།  ག་ ར་མ ན་  ་
མ ་ལས་མར་ཡོད།



105

 ་ ་ ན་པོ་ ་ ་  ན་རང་ ོན།

 ་  ་གསང་གཏོར།

 ོར་ག ད་པོ་ ་ག ར་ ས་པ།
གསང་གཏོར་ ག་ ་ཡོད།

མ  ̨ལ་ད ས་མ ག་རབ།

རང་སོའི ་དད་མོས་དང་བ  ན་   ན་འ ་མཇལ་བ་ཙམ་  ས་ཐར་པ ་ལམ་མཐོང་ ་དང་ ཡང་
ན་  ་མ་ ག་ཏོ་གསལ་བ ་བག་ཆགས་ ས་  ་ད ས་པ་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན། ག ར་
   མ་  ་ ག་ ་ཡོད།

 ་  ་གསང་གཏོར་འ ་   ་བོད་ཧོར་
ག མ་  ་དམག་ ་འ  ་བ ་ བས་ འ ་
 ་ ོན་ལམ་བཏབ་  ་འ  ་བ་ ན་ དམག་
 ་ག ལ་ལས་  ལ་ ་དང་    ན་ངན་ ་
བ ོག་  ་ད ས་པ་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་
 ན།  ་  ་  ན་  ་ ག་ ་ཡོད།
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བཀའ་བ   ད་ ་མ ་བ གས་  །
མ  ̨ལ་  ་གཡོན་ ་ཡོད།           

བ  ས་  ་མང་༡༠༨ ག ར་ ས་པ།
 ས་  ་པོ་ ་ལས་ ར་མ་༥ ཙམ་ཁ་ཡར་
བ ་འ  ཝ་ད་ཡོད།

བཀའ་བ   ད་ ་མ ་  །
  ་ ག་ ་ཡོད།

   ལམ་༢༡ །
བ  ས་  ་མང་ལས་ཁ་ཡར་བ ་འ  ཝ་
ད་ ག་ ་ཡོད།        

 ས་  ་པོ་ ་རང་ ོན།                    
   ་ ་འདབས་ ་ཡོད།

 ་མ  ན་ཡབ་ མ།
ཡབ ་གནག་ པོ ་དང་ མ་དཀར་ པོ ། 
བ  ས་  ་མང་ ་གཡོན་ ོགས་ ་ཡོད།
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 ་  ་བ གས་  །
 ་མ  ན་ཡབ་ མ་  ་ ་འདབས་
 ་ཡོད།

 ་  ་བ གས་  །   ་ ག་ ་ཡང་

ག ར་  ་  གས་བམ་༡༠༨ ག ར་ ས་པ།
 ་མ  ན་ཡབ་ མ་  ་ ག་ ་ཡོད།

ཟངས་མདོག་དཔལ་ །
 ་  ་བ གས་  ་གདོང་ཁར་ཡོད།

 ོ་  ་ཕག་མོ་རང་ ོན།
 ་མ  ན་ཡབ་ མ་  ་ ་འདབས་
 ་ཡོད།
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 ་  ་པད་ ་༡༠༨ ག ར་ ས་གནང་བ།
ཟངས་མདོག་དཔལ་  ་ ག་ ་ཡོད།

 ་  ་ག ར་   མ།
ཟངས་མདོག་དཔལ་  ་གཡས་ ོགས་ ་
ཡོད།    

  ་མོ་ ག་གདོང་མ།

ཚོགས་གཞོང་།
  ་མོ་ ག་གདོང་མ ་ ག་ ་ཡོད།

  ་གཡོན་ ་  ་  ་བ གས་  ། 

ཨྱ ོན་   བ་ ག
ཟངས་མདོག་དཔལ་  ་ ག་ ་ཡོད།
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གནམ་ གས་འབར་བ།
ཨྱ ོན་   བ་ ག་ ་  ་ ་ཡོད།

 ་  ་ ག་ཐམ་ག ས།
ཨྱ ོན་   བ་ ག་ནང་ཡོད།

  ན་རས་ག གས་  ་ཕོ་ ང་རང་ ོན།
  ན་རས་ག གས་  ་ཕོ་ ང་འ ་ གནམ་ གས་འབར་བ་ལས་ ར་མ་༣༠ ཙམ་  ་ས་ཁར་
ཨ་བ  ་གནས་ཁ་ ག་ ་  ་ཏོག་ ་ཏོག་ ང་ནང་ལས་ཁ་མར་ ་འབབ་འ  ཝ་ད་ ཡ་
མཚན་ ་ཏོག་ཏོ་  ་མཇལ་ གས། ད  ན་ལོ་༢༠༠༦  ་ད  ན་ ་༩ པ ་ནང་ ང་  ང་   ལ་
  ་ ་ཁར་ ོན་པ ་ བས་ ་གནས་འ ་  ན་རས་ག གས་  ་ཕོ་ ང་འ  ལ་ ད་ ནམ་ལས་ 
གནས་  རཔ་ ་ ས་གནས་ ་མཇལ་ད པ་ཁག་ ཝ་  ་ ག ངས་ ་ ར་མཚམས་པ་
 ོབས་  ས་  ས་བཤད་ །
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 ་ ་ ས་གནམ་ གས་ཕབས་ ་བཀག་བཏང་བ ་བ ལ།

མ་ ་ ང་འ ར་༡༠༨ ག ར་ ས་པ།

མཁའ་འ  ་ ོ་འ བ་ས།
མ་ ་ ང་འ ར་  ་གཡོན་ཁ་ ག་ ་ཡོད།     

བ ད་  ས་འ ་ཁ་ལས་ག ར་བཏོན་ ་འབདཝ་
ད་  ་ ་ ས་མ  ན་ ་ ནམ་མཁའ་ལས་གནམ་
 གས་དང་ རཝ་ ་ཕབས་ ་དམ་ ་བཏགས་
པ ་ལོ་   ས་དང་གནས་ ་ ་འོག་ལས་མར་  ོ་
 ་ཤ་  ངས་ ་ཡོད་ ་ ་ ་བ ང་ ་ རཝ་ ན་
མས། གནས་ འ ་ ་བར་བ  ར་ ར་བ  ར་   ་
བ  ར་  ་བ  ར་ར་  བ་ ོལ་འ ག།

 ལ་ ན་  ་ ་ལ་ ་ ག་ ས་འ ་ཁ་ལས་ ང་འ ར་
འ  ར་བ ་  ་ད ངས་ ་ ཝ་ ན།  ་ཁང་ ག་ལས་
གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།
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 ་  ་ཕོ་ ང་དང་ཞབས་གཡོན་པ།   ་ ག་ ་ ་  ་མ ད་བཤམས།

 ་ ་གཙོ་འ ར་ག མ་  ་བ གས་  །
བ གས་  ་ ང་འོག་ག མ་  ་ཡོད་ ་
འ ་ མ་ ་ ང་འ ར་  ་འོག་ ་ མཁའ་
འ  ་ ོ་འ བ་སར་མ་ ོདཔ་ ག་ཁར་ཡོད། 

 ་  ་ བས་པ་ ་མ ག་བྷ ་ལ་ཧ།
མཁའ་འ  ་ ོ་འ བ་ས ་ ར་ཁར་ཡོད།
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 ་  ་བ གས་  །
མཁའ་འ  ་ ོ་འ བ་ས ་ ར་ཁར་ཡོད།

མཁའ་འ  འི ་བ གས་  །
མཁའ་འ  ་ ོ་འ བ་ས ་ ར་ཁར་ཡོད།

  ་  ན་ ་ ག་ ོར་  ་  ་ག ར་ ས་པ། མཁའ་འ  འི ་གསང་ལམ།

 ་ལས་  ང་ ་གནས་  ་ ་འདབས་ ་ ག་   ་ཁ་འཐབ་ ར་ ག་ག ག་ཕ་ལས་དང་
ག ག་ ར་ལས་  ་ཡོད་པ ་  གས་ ་ ོ་ ་ཤ་ཡོད་ ་ ་ཤལ་མ་  ་ ོང་པོ་ ར་བཤད་
 ོལ་འ ག   ་འོག་ལས་ ་འ  ་ས ་  ་ ་ ་འ ་  ་འ ་ ོ་  ་འོག་ལས་  ་སོང་ ་འ ་
 ས་མཐོང་ ་ དཔ་ལས་ ད ལ་བ ་ ་ ར་བཤདཔ་ ན་ ང་ མ ག་ལས་ ་ ་མ་  ་རང་
ཐོན་ ་འ ག།
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ག ན་  ་ ས་  ་  ལ་པོའི ་ཕོ་ ང་།
མཁའ་འ  ་དང་ ་  ་བ གས་  ་
འོག་ ་ཡོད།

མཁའ་འ  འི ་ཞབས་  ས་ ང་བ།

མཁའ་འ  འི ་ཞབས་  ས་ ང་བ།

མཁའ་འ  འི ་ཞབས་  ས་ ་བ།
མཁའ་འ  འི ་གསང་ལམ་ཡོད་ས ་ ག་
 ་ཡོད།

 ་  ་ཕོ་ ང་།
ཞབས་  ས་  ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།

 ་  ་ད ་  ས།

 ་ ་ ན་པོ་  ་ད ་  ས་ཡོད་ས ་ ག་འ ་
 ་  ་ཕོ་ ང་ ན་མས། ད ་  ས་འ ་ཕོ་
 ང་ ་མ ་ལས་མར་ཡ་མཚན་ ་ཏོག་ཏོ་
  ་མཇལ་ ་ཡོདཔ་ད་  ་ ་རང་ ་མ ་ཏོ་
 གཔ་ཙམ་  ས་ ངན་སོང་ལས་འ  ལ་བ ་
ད ས་པ་ཡོདཔ་ ན་མས།
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 ་འ  གས་པ ་ ་ཁང་།
མཁའ་འ  འི ་གསང་ལམ་ ག་ ་ ་བར་ཡོད།

ག ན་  ་ ས་  ལ་རང་ ོན།

 ང་ ་ ངས་ །

  ་ནང་  ན་ ་བོ་ཁ་སར་པ་ །

 ར་  ད།
 ་བོ་ཁ་སར་པ་  ་གཡས་ ་ཡོད།

གནས་འ ་ཁར་ ོདཔ་ད་གནས་  རཔ་ ་
 ས་ རང་ ་ ོ་འདོད་དང་འ  ལ་  ག་པ་
དང་འ  ལ་བ ་ ་ ང་ ་དང་ ད ་བ་ ང་
  ་ཁས་ ངས་ ་འབད་ད ་པ ་ ོལ་
ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན། 

 ང་ ་ ར་  ད་  ་ ོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།           
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ག ར་  ་རང་འཐག
ཨ་བ  ་གནས་ ་འ  ་ས ་ལམ་  ་ ར་ཁར་ཡོད།

 ་ ་ ས་  ་གར་  ་གནས་  ་མ ག་  ང་ ་བ མས་ པ ་ ོ་ བ་ ག་ ས། 

བཤད་ ོལ་ལས་ ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་ ག་ ་ལས་ ོ་ བ་དཔོག་ ནམ་ལས་  ག་འཁར་
དཔག་  ་  ད་སོང་  ད་སོང་ ར་ ་ ོན་མཛད་ ་   ་གར་ཤར་  ་མ ག་  ང་ ་  ་འ  ལ་
  ས་  ་བདའ་བ ་ལོ་   ས་དང་  ོ་ བ་ག སཔོ་ ་  ་ ག་ ས་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན། 
 ་  ང་ ་ཁང་ལས་ཨ་བ   ་གནས་ ་ ་ཚོད་༡  ་ ག་ ་ས་ཁར་ལམ་ ག་ ་ཡོད།                    
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མ་ ་ལག་འ ར་འ ་ཡོད་ས ་མཐའ་འ ར་
  ་ ག་ ་ལག་འ ར་༡༠༨ ག ར་ ས་
ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན།  གནས་འ ་ ང་
 ་ག ན་  ་ ས་  ལ་རང་ ོན་ཡོད་ས་ལས་
ཁ་མར་ ་ ར་མ་༣ ཙམ་  ་ས་ཁར་ཡོད།  

 ོ་ བ་དཔོག་ས ་ ག ོ་ བ་བཀག་ ་ཐོཝ།

 ་  ་ཞབས་ མ།

མ་ ་ལག་འ ར་༡༠༨ ག ར་ ས་པ།

 ་  ་ ག་ཐམ་མཇལ་་ས།
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 ་  ་མཐོང་  ལ།
 ་  ་མཐོང་  ལ་  ་བཤད་   ན་ཡོད་  ་
གནས་འ ་ ་དད་མོས་ཅན་  ས་མཐོང་
  ལ་ ་མ་  ་མཇལ་བ ་ལོ་   ས་ཡོདཔ་  ་
བཤདཔ་ ན། ལག་འ ར་  ་འོག་ ་ཡོད།

ག ར་  ་ ོ་  ་ག ར་ ས་པ།
 ་ཡང་ གནམ་ གས་འབར་བ་ལས་ 
བ ད་  ས་ག ར་  ་ མ་པ་ཆ་ག ག་
བཏོན་ ་འབད་བ ་ བས་  ་ ་ ས་ 
གནམ་ གས་ཕབས་ ་ བཏོན་མ་  ར་ 
བ ་ ལ་ ་ད་ ང་འ ་ཁ་ལས་ག ར་
  ་ ོ་  ་འ ་བཏོན་ ་འབདཝ་ད་ འ ་
ཡང་བཏོན་མ་བ ག་པར་ག ར་ ་ ས་
བ ད་ཡང་དམ་ ་བཏགས་ཡོདཔ་  ་
བཤད་ །  ་  ད་ ང་པོའི ་ ་བར་ཡོད།

 ་  ད་ ང་པོའི ་གནས།
མཐོང་  ལ་  ་འོག་ ་ཡོད།
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 ས་དྷ  ་ དོ་ ་ ་བ གས་  །
 ་  ད་ ང་པོའི ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།

 ་  ང་ལ ་གནས་  ང་ཨ་  ་ར།
ཨ་བ  ་གནས་ ་འ  ་ས ་ལམ་ ག་ ་
ཡོད།

ཤར་  ་མ ད་  ན་རང་ ོན།
འ ་ཁར་མ ད་  ན་༡༠༨ ག ར་ ས་ ་
ཡོདཔ་ ན་པས།  ་ཁང་ ་འོག་ ་ཡོད།

 མ་ ས་གངས་ །

གཞལ་ཡས་ཁང་།
མ ད་  ན་  ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།

 ག་ག མ།
ཤར་  ་མ ད་  ན་ཡོད་ས ་ ག་ ་མ ག་
 ་ཡོད།
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 ག་ ོར་  ་རང་ ོན།
གཞལ་ཡས་ཁང་གཡས་ ོགས་  ་ ་བར་ཡོད།

 ་ ང་མ ་གངས་ །
 གས་ག མ་མ ན་པོའི ་ཕོ་ ང་ ་ ག་ ་
ཡོད།     

  ་ ད་ མ་ག ས་མ ད་  ན།

 ས་དྷ  ་ དོ་ ་ ་བ གས་  ་ཡོད་ས ་   བ་ ག་ནང་ ་ཡོད་ ་ག ར་  ་
ཀ་ ན་བ  ད། 

 གས་ག མ་མ ན་པོའི ་ཕོ་ ང་།
 མ་ ས་གངས་  ་ ག་
 ་ཡོད།
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 བ་  ་མ ད་  ན་རང་ ོན།
གཞལ་ཡས་ཁང་ ་ ག་  བ་ ་ཡོད།

  ་གཡོན་ ་བ ་ ན་ ང་བ ད།

 ་བབས་མ ད་  ན།
མ ད་  ན་འ ་ ་འོག་  ་དང་བར་བཙན་
  ང་  ་མ ད་  ན་ ར་བ  ་  ོལ་
འ ག་ ་ཁང་ ་གཡོན་ ོགས་ ་ཡོད།
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མཁའ་འ  འི ་ད ་ཐོད་  ་  ས།

མཁའ་འ  འི ་ད ་ཐོད་  ་  ས་འ ་ ོ་ ག་ག ག་ ་ཡོདཔ་ད་ འ ་ཁ་ལས་   བ་ ་ ག་
ཡང་བཏོན་གནང་ཡོད་ ་འ ་ æ  ར་ད ན་ ད་པར་ཚད་ག ག་  ་ ོད་དོ་ཡོདཔ་ ནམ་ལས་
གནས་  རཔ་ ་ ས་དད་མོས་ ོམ་བ   ད་ ་ ་འབགཔ་ ན་པས། 
 ་བབས་མ ད་  ན་  ་ ག་ ་ཡོད། 
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བ ་བ་ ན་པོའི ་ཕོ་ ང་རང་ ོན།
 ་ལ ་   བ་ ག་ལས་གཡོན་ ོགས་  ་ ག་
  ་ ་ཡོད།

  ་བ ན་ ་ལ ་   བ་ ག   ་བ ན་ ་ལའིི ་  ་རང་ ོན།
   བ་ ག་ནང་ཡོད།

ནོར་ ་ག ར་ ས་པ།
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 ་  ་ ག་དམ། 
     བ་ ག་མ ་ལས་མར་ཡོད།

 ་  ་   བ་ ག

གནས་འ ་ ་  ་   བ་ ག་  ་བཤད་ ོལ་ཡོདཔ་ད་འ ་ནང་ ་ མོ་རོང་ ་མ ་  ་ ་ ང་
མ་ ལ་འ ོར་བ ན་འ ན་ འོད་ ར་  ས་   བ་པ་གནང་  ་ བ གས་ཡོད་པ ་ལོ་   ས་ཡང་
འ ག་  ང་ ་ ་བབས་མ ད་   ན་  ་མ  ན་པར་ཡོད།
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 ་མ་ ག་འ ་ ་  ང་ལ ་གནས་  ་གནས་མ ག་ ནམ་ད་ གནས་  རཔ་ ་ ས་ལོག་ ལ་
ལས་ཡང་ ་  ང་གནས་ ་མཇལ་བར་འ  ་  ་མནོ་བསམ་ཡོད་པ་ ན་གནས་མ ག་འ ་མ་
མཇལ་བར་བཞག་ ་དང་  ་ ན་མཇལ་ད པ་ ན་པས།      བ་ ག་འ ་ནང་ ་མཚམས་
   བ་གནང་  ་ བ གས་ ་   ན་ཆད་ ད་པར་ཐོན་དོ་ཡོད་  ན་པས།  གནས་འ ་ ་ཁང་
 ་འོག་ ་ཡོད།

 ་ལས་  ་  ང་ལ ་གནས་འ ་ ་ ་ ན་པོ་  ་གནས་ ་ཅན་ ག་འབད་ ་འ ་ ས་  ན་
མ་  བ་ཐོབ་༡༢  ར་དད་ཅན་  ་   ས་ ་ ་ ས་གནས་ ་ ་ས་ ངས་སོ་སོ་ ་   བ་པ་
གནང་  ་བ གས་ཡོདཔ་ལས་   བ་ཐོབ་༡༢   ་   བ་ ག་ ར་ ལ་ ་ད་ ས་ནངས་པ ་
བར་ཡང་མཇལ་ ་འ ག

 ་མ་ ག
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 ་ཡང་ ༡)   བ་ཐོབ་ ་བ་པ ་   བ་ ག་འོག་ ་ག ག 
 ༢) གནམ་ གས་འབར་བ ་འོག་ ་ཨྱ ོན་   བ་ ག་ནང་ག ག 
 ༣) མ་ ་ལག་འ ར་ག ར་ ས་པ ་འོག་ ་ག ག 
 ༤)  ་ ང་མ ་གངས་ ་འོག་ ་ག ག་དང་  ་གཡོན་ ་ག ག 
 ༥)  ་  ་མཐོང་  ལ་འོག་ ་ག ག 
 ༦)  ས་དྷ  ་ དོ་  ་   བ་ ག་འོག་ ་ག ག 
 ༧) གཞལ་ཡས་ཁང་ནང་ ་ག ག 
 ༨)  ་མ  ན་   བ་ ག་  ་དང་ནང་ ་ག ས། 
 ༩) བ ་ ན་ཕོ་ ང་ ་  བ་ ་ག ག 
 ༡༠)  ་བབས་མ ད་  ན་  ་འོག་ ་ག ག་བཅས་སོ།།

 ང་ ་ལོ་   ས་ ་   ས་ལོ་༦༣ ལངས་ ་མཚམས་པ་ ོབས་  ས་  ས་བཤད་ཡོདཔ་ ན། 

མཚམས་པ་ ོབས་  ས་འ ་  ་  ང་ ་ལོ་ག མ་མཚམས་བཅད་ ་ བ གས་པ ་ ལ་
 ་འ མ་ཐང་ ་ ལོ་  ག་བཅས་བ ོམས་ལོ་ད ་ཙམ་མཚམས་བཅད་ ་བ གས་པ ་ཁར་  
ད་ ས་ནངས་པ ་བར་ཡང་ལོ་  ་ནང་  ་  ང་ལ་ ་  ཝ་ག མ་ལས་  ་བར་ན་ཚར་ ་
མཚམས་བཅད་ ་རང་བ གས་ ་ སཔ་ ག་ ན་པས།   ་ ས་ ་  ང་ལ ་གནས་  ས་
  ར་ལས་ ་   ན་  ་བ   ད་ གས་ ་ཡང་    ན་མ་  བ་ཐོབ་༡༢  ར་ཡོད་པ ་ ས་ལས་ 
  བ་ཐོབ་དཀར་ ང་ ས་ཨ་བ  ་ ་ཡང་   བ་པ་གནང་  ་བ གས་ཡོདཔ་ད་  ་ ས་གནས་
 ་ ་  ར་ལས་ ་ར ་  ་ཚཝ་ཨྱ ོན་ ་བཤད་ཡོདཔ་ ན་མས།   ་ལས་ཨྱ ོན་  ས་  ད་ ་
 ་  ང་ལ་ ་མཚམས་པ་ ག་ ནམ་ལས་  གནས་བཤད་འ ་ ས་ད པ་ཁག་ ་ ར་ ོན་
ཡོདཔ་ལས་   ་ལས་ ར་གནས་  རཔ་ ་ ་གནས་བཤད་  བ་  ་རང་ ོད་བ ན་ཡོད་ ར་
བཤདཔ་ཡོདཔ་ ན་ནོ།། 
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༈  ན་ ན་འ མ་པ ་གནས་ ་ ཨྱ ོན་ ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་ཞབས་  ས་བཅགས་ ་ 
 ཝ་ག མ་   བ་པ་གནང་བ གས་པ ་གནས་ག་ ་ ་ཡ་མཚན་ ཝ་ མ་འོངས་དད་ཅན་
 ་ ས་མཐོང་ཐོས་ ན་ ག་ཆ་མཉམ་བསོད་ནམས་བསག་པ ་  ར་ ་   ན་  ས་བ བས་
གནང་བ ་གནས་ བོད་ ་ཡང་ ་ ན་ ན་འ མ་པ་ ར་ ད་ གས་ཅན་ ག་ ན་ ར་
བཤདཔ་ ན་མས།    ་ལོ་༡༣༠༨-༡༣༦༣  ་ནང་ ་   ་ ད་འོད་ ར་རམ་  ན་མ  ན་  ང་
 ན་རབ་འ མས་  ས་གནས་འ ་ འ ་ཐོག་ག གས་ཡོདཔ་ད་    ་ལོ་༡༤༥༠-༡༥༢༡  ་
ནང་ ་ག ར་ ོན་པb ་  ང་པ་ ས་ཡང་    བ་པ་གནང་  ་བ གས་ཡོདཔ་མ་ཚད་    ལ་པ ་
   ས་མ ག་ག ར་ ོན་ར ་   ང་པ་ ས་ཡང་ ང་བ ན་པ ་གནས་ ག་ ན་མས།

 ར་ ོད་  ད་འོག  ར་ ོད་  ད་འོག 
 ན་ ན་འ མ་པ ་གནས་  ་  ར། ན་ ན་འ མ་པ ་གནས་  ་  ར།

 ན་ ན་འ མ་པ ་མཐོང་ ང་།
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ད་ ས་ད ་  ་ ར་ ་ ་ ་ རང་བ ན་  ན་  ས་  བ་པ ་ ོ་རང་  ང་ ་མ ད་  ན་  ་
 མ་པའམ་ཟངས་མདོག་དཔལ་ ་བ མ་ མཐོ་ ང་  ན་ཆགས་པ།   ་ ་བ།   ་གཡས་
བ  ར་  ་བ  ར་ར་  བ་པ ་ བས་ ་ ས་ ན་ ར་མ་༥  ་ ག་འ རཝ་ ན། གནས་ ་
མཇལ་བ་ཙམ་  ས་རང་བ ན་  ས་དད་མོས་ ོམ་བ   ད་ གསཔ་  ་ཡོད་ ་ ་ ་ ན་པོ་  ་
 གས་འ མ་  ་ཡོད་པ ་ ངས་འབད་ ་  ན་ ན་འ མ་པ་ ར་དང་ བཤད་ ོལ་ག ག་
ལས་ ཨྱ ོན་ ན་པོ་ ་ ས་ ན་པོ་  ་ གས་ ་ག ག་ཁར་  ངས་ ་ག ར་ ས་གནངམ་
ལས་ ན་ ན་  ངས་པ་ ར་ཡང་འོང་ ་ ན་ ང་  ་ ར་ཉམས་ ་ ན་ ན་འ མ་པ་ ར་ ་
 ོལ་དར་དརཝ་ ན་ན་ ར་བ ་བཤད་ ོལ་དང་  ་མ ་གནས་ ག་ནང་ ན་ ན་འ མ་པ་
 ར་རང་ཡོདཔ་ལས་  བ་འཚོལ་མ ལ་  ན་འབད་ད པ་འ ག།

 ན་ ན་འ མ་པ ་གནས་ ག་ གས་པར་བ ད་པ་ ར་ ་ལས་འབད་བ་ ན་ གནས་ ན་
འཁན་ ང་ ་ ོ་ ོགས་ ་ ན་ ན་འ མ་པ་  ་   ་  བ་ ་ ་ཟ་འོག་ ར་(  ན་ཆས་)དང་
འ ཝ། མདའ་ ་ གས་པ ་ཧོམ་ ང་ (   ན་  ག་གཏང་ས ་ས་དོང་  ་ག མ་) དང་འ ཝ། 
 ་ མས་ཡོན་ཆབ་ ལ་བ་འ ཝ། གངས་ ་མར་  ་ ་བཤོས་(མར་  ་གཏོརམ་)དང་འ ཝ། 
 ་ མས་ ན་ ན་ ་   ད་འ ཝ། གནས་  ་ཤར་ ་ ང་ ་ ོང་དང་  ོ་ ་ཨ་བ  ་གནས། 
 བ་ ་ ས་བཟང་ ག  ང་ ་ ་ ན་ཁ་ །  ང་ཤར་མཚམས་ ་ ་མོ་མཁར། ཤར་ ོའི ་
མཚམས་ ་རོང་མོ་  ང་།  ོ་ བ་མཚམས་ ་བ  ས་ ང་།  བ་ ང་མཚམས་ ་ ་   ག་ཐང་
དང་ ཡང་ ་འ ར་ ་ ཤར་ ་པb ་  །  ོ་ ་ཁམ་ ག  བ་ ་   ་  ང་པོ།  ང་ ་ ས་
  ལ་ ང་། ཤར་ ོ་མཚམས་ ་དཔལ་ག མ་ ག  ོ་ བ་མཚམས་ ་ ས་ ོང་ ག  བ་
 ང་མཚམས་ ་མང་  ་ ག  ཤར་ ་བ  ས་ ས་  ངས།  ོ་ ་ ་  ངས་ ག  ང་ ་
བ ད་  ་ ག་ ར་ ་ ་འ ས་པ ་  ག་ ་ ད་ ས་ ན་ ན་འ མ་པ་ ་ག་ར་ ས་མཇལ་
 ་ཡོད་ ་ རང་  ང་ ་ ག་མཐོ་ ང་དཀར་བ་མ ད་  ན་  ་ མ་པ་  ་ཡོད་ ་ ་ ་ ད་ ས་
ནངས་པར་ད ་  ་ ར་ ་ ོལ་ཡོད་ ་ ་ཡང་  ང་གསལ་ ོགས་བ ་མཚམས་བ ་ ་ཡོད་
པ ་གནས་ ་ཆ་མཉམ་  ་  ག་ ་ཡོད་ ་འ ་ ས་ད ་  ་ ར་ཡང་ ཝ་ ན་པས།
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 ་དང་ ང་ཆ་མཉམ་གནས་  ་ཧོངས་ ་  ར་ ་ཡོདཔ་ད་ ཡང་གནས་ ག་ལས། གནས་
འ ར་ཚོགས་འ ར་ ས་ ས་པ། ། ང་འ ན་ཟས་མ ག་  ད་པར་འ  ར། ། ་ཏོག་ ག་
 ོས་ ས་ ལ་བ། །ག གས་བཟང་  ་མ ག་ཐོབ་པར་འ  ར། །  ་ཆབ་ཞལ་ཟས་ ས་ ལ་
བ། །འ ར་དང་ལོངས་  ོད་ ་བར་འ  ར། །  ་གར་རོལ་མོ་ ས་ ལ་བ། །ཚངས་པ ་ག ང་
 ར་ ན་པར་འ  ར། །གནས་ ར་ཞབས་ཏོག་ ས་ ས་པ། །   ་བ་ཐོག་མཐའ་ ད་པ་ ། 
།འ ོར་ ན་དབང་  ག་  ལ་པོར་འ  ར། །པb  ་ ང་ཁམས་ ་ཡབ་  ང་། །   ་བར་ ་ ཚོམ་
ཡོད་ ་ཀན། ། ་ག ག་སངས་  ས་འ  བ་པ་ ན། །གནས་ ར་བ ད་པས་འཇའ་ ས་ཐོབ། 
།དད་ ན་   ་བོ་ཕོ་མོ་ མས། ། ་དང་ལོངས་  ོད་ ན་ གས་དང་། ། ་ནོར་ཟས་ག མ་ ་
ས་ ན། །མ ག་དང་མ ན་མོང་ད ས་  བ་ཐོབ། ། ་འ  ་གནས་མ ག་ ་མ་ཧོ། ། ར་
ག ངས་ ག།

 ་དང་ ང་ཆ་མཉམ་གནས་ ་ ་  ར་ ་ཡོད་པ ་ ལ་  ་མཐོང་ ང་།
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བཤད་   ན་ལས་ ོང་གསར་འཇམ་ད ངས་མ  ན་བ  ་ ས་ ར་ ོད་ ང་པར་ཡར་  ས་འ  ་
ད ་པ་ ན་ གནས་ ན་ ན་འ མ་པ་ ་ ་  ་  ་ ོམ་ ག་བ ངས་མ་ གས་ ང་  ན་
དང་འ ཝ་  ་ ང་ ་ ག་བ ངས་པ་ ན་བ བ་ ར་ག ངསམ་ལས་   ་  ངཔ་   ན་བདག་
ཨམ་ག ག་ ས་ད ལ་ མ་ ོང་ ག་༥༠,༠༠༠  ལ་ ་  ་ ས་  ་བ ངས་པ ་ ལ་ ་ 
གཡས་ ོགས་ ་ལོ་  གས་ ག་ ་ གས་ནད་ཡམ་ ་ ་ ་ག་ ་ ་ ་བ ་ལོ་   ས་  ་ཡང་
བཤདཔ་ ན་པས།

 ན་ ན་ མ་པ ་གནས་ ་ ་བ མ་ ར་བཞག་ ་ཡོདཔ་ ན།  ་བ མ་ ར་ ་འ ་  ་
འ ར་  ་ག ས་ཚན་ ་ ་ལོ་ཐོག་བཏབ་ ་འ ་བ གས་ ནམ་ལས་ ལོག་མ་བ  ཝ་ ན་
  ་ནང་འ ད་ ་  ་ ་གནས་ ་མཇལ་བར་འ  ་མ་ གཔ་  ་བཀག་དམ་འབད་ ་ ་ བ་
 ན་པས།  ་བ མ་ ་མ་རནམ་ ག་ཁར་ག ས་  འི ་ ང་པ་སོ་སོ་ ་བ  ་བ ་གཏང་ ནམ་
ལས་ རང་སོའི ་ ོ་འདོད་ ར་ ཤ་མར་ མ་དང་ག ར་   མས་ཆང་ལ་སོགས་པ ་བ  ་ ངས་
བ  ་ ནམ་ལས་ ཨཔ་ག ར་བདག་ ་གསོལ་ཁ་ ལ་ ་  ་བ མ་ ་འ ་བ གསཔ་ ན་
པས།

 ་ཡང་འ  ག་ ་༣ པ ་ ས་༡༠ ལས་༤ པ ་ ས་༡༠  ན་ ་ ་བ མ་དམ་དམ་དང་  ་
 ་ བས་ ་ད ན་ག ར་ག ས་མ་གཏོགས་  ་གཞན་  ་ལས་འོང་ཐབས་ དཔ་ ན་མས། 
གལ་  ད་ག་ མ་ ག་  ་སོང་  ་ གནས་ ་ ་ས་ ངས་ ་བཙོག་  བ་བཀལ་ ་དང་  ད་ ་
  བ་ལ་སོགས་པ ་ད  གས་ག  ་ ་ ་འབད་བ་ ན་    ར་བཏང་ག ས་ཚན་ཆ་མཉམ་ ་ 
 ས་ ན་  ་ཆརཔ་དང་ རཝ་  བ་ ་   ང་འ བས་ལངས་ ་དང་ ་ གས་ མས་ཅན་ ་
 ས་ལོ་ཐོག་ ་གནོདཔ་བཀལ་བ་ལ་སོགས་པ ་ ས་ངན་པ་ ་འ  ངམ་ ན་ ར་བཤདཔ་
 ན་མས།  ་འབདཝ་ལས་  ་མཐོའི ་  ་མ  ན་ ་འ ོན་ ་འཐོན་ ང་ འ ོན་ཐབས་ ད་
པ ་གསོལ་འ བས་ ་ ་དང་    ར་བཏང་ ་གཞན་ ་ ས་ཡང་ ག ས་ཁ ་ ར་ ོལ་
ལམ་ གས་དང་མ་འ  ལ་བར་ ་ གས་བ   ད་པ་ ན་ ག ས་ཚན་ཆ་མཉམ་  ་ལོ་འ ར་
ག ག་ ་ ོན་ཐོག་འཚོ་འ  ར་  ་ ན་ཁ་ ་  ་ ་བཀལཝ་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན་མས། 
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 ང་ ་ ས་ཚོད་  ་ བས་ ་ ་བ མ་དམ་དམ་  ་བ  ་ད ་ ་ཡང་  ན་ ན་འ མ་པ ་
གནས་བདག་ཨཔ་ག ར་བདག་ ་  གས་དམ་ ་བ གས་ ོལ་ཡོད་པ ་ ས་ཚོད་འབད་
 ་འ ་ ས་ ་ ་ད  གས་ག ་ ་བཤམ་ ་   ན་ངན་དང་འ བ་ཆ་ ་འ  ང་ ོལ་ཡོདཔ་  ་
བཤདཔ་ ན།

འ  ག་ ་༤ པ ་ ས་༡༠ ལས་འ  ག་ ་༩ པའ་æ  ་འ ར་མ་ཚར་ ན་ ་  ་བ མ་ཡངས་
 ་  ་ ནམ་ལས་  ་ ་ བས་ ་ག ས་ཁ ་ ་རང་སོ་ ་ནཝ་ཚཝ་ ་འ  ང་ ་དང་ དད་
མོས་ཅན་  ་ཕོ་ ས་ ་ག ས་ ་ དཀར་ ་ ལ་བར་འ  ་ གཔ་ ན་ ང་ ལ་ ་ ག་ ས་
ག་ མ་ ག་  ་འ བ་ཆ་ ་འ  ང་པ་ ན་ གཞན་  ས་ཁ་གཏང་འོང་མནོ་བ ་དོགས་ཟོན་
བ  ད་ ་མ་འ  ་ ་ཡང་ཡོདཔ་  ་བཤད་ ་འ ག།
  ན་མ་འབད་བ་ ན་  ན་ ན་འ མ་པ ་གནས་ ་ མཇལ་བར་འོང་ ་ཡང་ག་ ་བ་
ད ནམ་ལས་དཀར་ ་ཡོ་ ད་ ལ་ ་ཡང་ དཔ་ ན་པས།  ན་ ང་ ད་ ས་ནངས་པ་ ་
 ་ ས་གནས་ ་ རང་ ས་ ོན་ལམ་གང་བཏབ་ བསམ་དོན་  བ་པ ་གནས་ ་ ་ཏོག་ཏོ་
 ག་ ནམ་  ་ཧ་ ཝ་ལས་  ་བ མ་ ན་པ ་ བས་ ་ གནས་ ་ཁར་ ཁ་ ན་གཏང་
 ོད་ ་ཡང་ཐོནམ་མ་ཚད་ གནས་བ  ར་པ་དང་ ཞལ་འ བས་ ལ་ ་ཡང་ ་ཤ་ཐོནམ་
ལས་བ  ན་ མ ན་   ན་ག་ ་ ་ཐད་ལས་འབད་ ང་ འབརོ་ ་ཏོག་ཏོ་  ་འ  ང་དོ་ཡོདཔ་
 ན་པས།  ་ཡང་ ་ ་ ས་རང་ ་ཐོབ་ ་ས་དང་   ན་བར་ཆད་ ལ་ ་ལ་སོགས་པ་ ་
བསམ་འ  བ་  ་དོན་ ་  ན་ ན་འ མ་པར་འོང་  ་ ོན་ལམ་དང་གསོལ་བཏབ་ ་བ ་
 ལ་ ་ བསམ་དོན་ ལ་བ ན་ ་  བ་ལས་ ད་ ས་དང་དད་མོས་ ག་པར་བ   ད་ ་ ལ་
ཆས་ ལ་ ་དང་གནས་བ  ར་ ་འོང་ ་ཡང་ལོ་ག ག་བ་ལོ་ག ག་མང་ ་མང་ ་འཐོན་དོ་
ཡོདཔ་  ་བཤད་ ་འ ག།
 ར་ ོད་  ད་འོག་ ་གནས་ ན་ ན་འ མ་པ་ ་མཇལ་བར་འ  ཝ་ད་   ན་  ་ ོང་ཁག་
ལས་ ང་དཀར་ ན་སོ་ནམ་ ང་ལམ་བདའ་  ་   མ་འ ར་ནང་ ས་ ན་ ་ཚོད་༢ དང་ 
 ང་དཀར་ལས་ གས་འཛོམས་ག ས་ཚན་ ན་ ང་ཐང་ ་ཚོད་༢  གས་འཛོམས་ལས་
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 ན་ ན་འ མ་པ་ ན་ཁ་ཡར་བ ་  ན་གཟར་ གས་  ་འ གས་ ་འ  ་ད པ་ལས་ ལམ་
འ  ་ གས་ ་དང་འ  ལ་  ས་ ན་ ་ཚོད་༣ ལས་༥  ་བར་ན་འ རཝ་ ན།  ན་ ན་
འ མ་པ ་གནས་ཆ་མཉམ་ བ་ཏོག་ཏོ་  ་མཇལ་ ་ ་ ས་ ན་ ་ཚོད་༥  ་ ག་འ ར་ ་
དང་    བ་ ག་དང་ ས་བར་དོ་གནམ་བར་དོ་ ར་བ ་གནས་ ་ ག་ ག་ནག་ ང་ ་ནང་
ལས་ཕར་ ནམ་ལས་ཅ་ཆས་འ  ལ་ ་ ་ད པ་ ན།

 ་མ ་གཏོར་མ།
གནས་  ་ས་མཚམས་  ་ཡང་བ  ་ ོལ་
ཡོད་ ་ ་མ ་གཏོར་མ་འ ་ གས་
འཛོམས་ལས་ ་ཚོད་ ༡.༣༠ ཙམ་  ་ས་
ཁར་ལམ་ ར་  ་ ོ་ ག་ ་ཡོད།

 ་  ་རལ་  །
 ་མ ་གཏོར་མ་ཡོད་ས་ལས་ ར་མ་ 
༣༠ ཙམ་  ་ས་ཁར་ ོང་ཀང་ ་ ར་སར་
ཡོད།
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 ་དཔག་ ད་བསང་གཏང་ས་ ར་བ ་ས་གནས་འ ་ ་  ་རལ་  ་ཡོད་ས་ལས་ ་ཚོད་༡.༠༠ 
 ་ ག་ ་སར་ ོ་ཏོག་ཁར་ཡོདཔ་ད་  ་ཁར་ ་ ་ ས་བསང་གཏང་ ོལ་ཡང་ཡོདཔ་ ན་
 ང་ གནམ་ད ན་ས་ མ་ ོ་ མ་  ་ ས་ཚོད་ ་ ་   ན་ཤོར་  ་ ན་ཁ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་
 གཔ་བ   མ་ད པ་འ ག  ་ཁར་ ས་རབ་  བ་ ་ ར་ ་ལས་ ་འ ན་ ་ ་ བ ད་ས ་
ས་  ་ ག་ཡང་བཟོ་  ་ཡོད་ ་ ་ གནས་  རཔ་ ་ཡར་མར་འ  ཝ་ད་ འ ང་  ་དོན་ ་
 ན་པས།  ་མ་འབད་བ་ ན་ ན་ ན་འ མ་པ ་ཡོན་ཆབ་ ་ཡང་  ས་རབ་   བ་  ་ ་
ལས་དབོག་ད ་དོ་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན་མས།

 ་དཔག་ ད་བསང་གཏང་ས།
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དགའ་བ་ ག
 ་ ་ ན་པོ་ ་ གས་དགའ་
ཏོག་ཏོ ་  ་བ གསཔ་ལས་
དགའ་བ་ ག་ ར་ ་ ་ ་
 ན་ ན་འ མ་པ ་ ོ་ བ་  
མཚམས་ ་ཡོད།

ཨ་ལོང་།
 ་  ་ བས་ ་བཏགས་ས་འ ་དགའ་བ་ ག་ ་
འོག་ ་ཡོད།

འོག་ ་ ་རོང་བ  ར་ ར་ས ་ ་འདབས་ ་ཡོད་ ་གནས་ ་ ན།འོག་ ་ ་རོང་བ  ར་ ར་ས ་ ་འདབས་ ་ཡོད་ ་གནས་ ་ ན།

 ང་དཀར་རང་ ོན།
 བས་བཏགས་ས ་ཨ་ལོང་ ་འོག་ ་
ཡོད།

མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་  ་གསོལ་ཐབ།
གསོལ་ཐབ་འ ་ཁར་   ན་འ  ལ་  ་ ལ་
 ་ཐབ་ ང་བ གས་ད པ་ ན་པས།                            
 ང་དཀར་རང་ ོན་  ་འོག་ ་ཡོད།
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  ན་ལམ་ཕོ་ ང་།

འ  ་ཕོར།

ཕ་མ ་  ན་ལན་བ ག་ས།

ཕ་མ ་  ན་ལམ་ཕོ་ ང་འ ་ཁར་ དར་
དང་རས་  ོད་ ་ ་ག་ ནམ་ ག་ རང་
 ས་ ོན་ལམ་བཏབ་  ་བ ་བ ་ བས་
ཚར་ག མ་  ་ནང་འ ད་ ་འ ་ཁར་ད ང་
  ་ ས་པ་ ན་   ན་ལན་འ ོར་  ་
 ངས་དང་  ་ ན་ ་ གས་ ་ ན་པས། 
གསོལ་ཐབ་ཡོད་ས ་ ག་ ག་ ་ཡོད།

འ  ་ཕོར་འ ་ནང་ ་ འ  ་ ་ ་བ གས་
 ནམ་ལས་འ   ་ད ས་  བ་ཐོབ་པར་
ཤོག་ ར་ ོན་ལམ་བཏབ་  ་ འ  ་ ་ ་
བ་ ན་ འ   ་གཡང་འ ལ་ ད ས་  བ་
ཐོབ་  ་བཤདཔ་ ན། གསོལ་ཐབ་  ་འོག་
 ་ཡོད།                                  

ཕ་མ ་  ན་ལན་བ ག་ས ་འ ་ཁར་ 
འཁརཝ་དོམ་གང་ཙམ་འབད་ ་ ག་ལག་
པར་བ ང་  ་ ག་ཏོ་བ མ་ ནམ་ལས་
  བ་ལས་མ ན་ ོགས་ ་  ་  མ་ ངས་
ག མ་ ོ་  ་འཁརཝ་བ གསཔ་ད་ དོང་
 ་ ཕོག་ གས་པ་ ན་  ན་ལན་འ ོར་
 གས་ ་ ན་པས།  ང་ ོང་ཕོ་ ང་ ་
 ག་ ་ཡོད།



135

 ང་ ོང་ཕོ་ ང་དང་   བ་པ་བ ད་ས།

 ་  ་ ག་ག ་དང་མདའ་བཞག་ས།

  ལ་བ་ གས་ ་མཇལ་ས།

མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་  ་གསོལ་ཐབ།
 ང་ ོང་ཕོ་ ང་ ་གཡས་ཁ་ ག་ ་ཡོད།     

 ག་འ ་ ང་ ོང་ ་ཕོ་ ང་ ནམ་ལས་ 
 ག་འཚལ་ ོན་ལམ་བཏབ་  ་འ ་ཁར་
   བ་པ་བ ད་པ་ ན་ ང་ ོང་ ་ནད་ལས་
ཡང་འ  ལ་ ་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན།       

གནས་འ ་ཁར་ལས་ འ ོ་ཅན་ ་ ས་ 
ཤར་ ོ་  ་ མས་དཔའ་དང་  ོ་ ན་ ན་
འ  ང་གནས་  བ་ ང་བ་མཐའ་ཡས་  
 ང་དོན་ཡོན་  བ་པ་ད ས་ མ་པར་ ང་ 
མཛད་ ་མཇལ་ གསཔ་  ་བཤདཔ་ ན།

འ ་ཁར་དོང་ག ས་ཡོད་ ་ ་  ་ ་ ན་
པོ་ ་ ་  ག་མདའ་དང་ག ་བ གས་ས་
 ན་པས།  ང་ ོང་   བ་པ་བ ད་ས ་ ོ་
 ་མ ་ལས་མར་ཡོད།
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ཛམ་བྷ ་ལ་རང་ ོན།
  ལ་བ་ གས་  ་ ོག་ ོགས་ ་ཡོད།                  

 ་  ་   བ་ ག་ནང་འ  ་ས ་ ང་ ་ ་ ག   ་ ་ ན་པོ་  ་བ གས་  །
 ་  ་   བ་ ག་ནང་ཡོད།                  

 ང་དཀར་རང་ ོན།

 ་  ་   བ་ ག

   བ་ ག་མ ་ལས་བ ད་  ་ ོན་པ ་བ ང་།

ཨྱ ོན་ ན་པོ་  ་   བ་ ག་འ ་ནང་རང་
 ་དད་པ་ ག་པོའི ་   ་ལས་བб ་ ་  ་
གདངས་ད ངས་འ ན་པ་ ན་བ ད་  ་
 ས་པར་ ོནམ་ ན།

བཤད་   ན་ ར་  ་འ  ང་ ང་ག མ་
 དཔ་ཆ་མཉམ་  ས་བб ་ ་  ་གདངས་
ད ངས་འ ན་ ་ བ ངས་པ ་ བས་ ་
 ག་ མ་ལས་བ ད་  ་ ོན་དོ་ཡོདཔ།
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 ་  ་བ གས་  །
བ གས་  ་འ ་མཁའ་འ  ་ ོ་འ བ་སར་
ཡོདཔ་ ན།

 ་  ་ད ་ ་ག ར་ ་ ས་པ།
 ་  ་   བ་ ག་ ོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།

 ན་མ  ན་  ང་ ན་རབས་འ མས་  ་བ གས་  །
 ན་མ  ན་  ང་ ན་མ ག་  ང་ ་ ་  ་   བ་ ག་ནང་ ་ ར་ལོགས་ ག་ ་   བ་པ་
གནང་  ་བ གས་པ ་ བས་  ་བ གས་  ་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན།

མཁའ་འ  ་ ོ་འ བ་ས།
མཁའ་འ  ་ ོ་འ བ་ས་འ ་   ་གནས་
བར་དོ་ ར་བ ་ ་ ་ཡ་མཚན་ ་ཏོག་ཏོ་
  ་ཡོདཔ་ད་   ན་འ  ལ་  ་ ལ་ ་འ ་
ཁར་ ོད་ ་ ་ ས་  ་གར་  ་མ ད་པ་ ་ 
 ལ་ད པ་ ན་པས།

ཛམ་བྷ ་ལ་བང་མཛོད།
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ཛམ་བྷ ་ལ ་ག ར་   མ།

ག ར་ཚགས།
 ་  ་ད ས་  བ་ ་ས ་ ག་ ་ཡོད།          

 ང་དཀར་ཕོ་མོ།
ག ར་ཚག་ཡོད་ས ་ ག་ ་ ར་ཁར་ཡོད།          

 ་  ་ད ས་  བ་ ་ས།

ག ར་   མ་འ ་ ག་ག ས་  ་བར་ན་
གཏམས་ ན་ན་ ད་ ་འོང་  ་དོན་ ་
 ག་དང་འོག་ལས་ ོ་ཤབ་  བ་  ་འ ག 
གནས་འ ་ མཁའ་འ  ་ ོ་འ བ་ས ་
གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།

ད ་   ་མཐའ་བ  ར་དང་  ་ ་འདབས་ ་མཇལ་ ་ཡོད་ ་གནས་ ་གཤམ་གསལ་ ར་ད ་   ་མཐའ་བ  ར་དང་  ་ ་འདབས་ ་མཇལ་ ་ཡོད་ ་གནས་ ་གཤམ་གསལ་ ར་
 ན། ན།

གནས་འ ་ ་  ་ད ས་  བ་ ་སར་ ར་
འ ་ཁ་ ་ རང་ ས་ ོན་འ བས་  བ་  ་
དོང་ནང་ ་ བ་བ ག་ ནམ་ལས་ ད ས་
  བ་ ་བ ་ ལ་ ་ལོག་ ་ད པ་ ན་
པས།
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 ང་ ོང་གཏོརམ།
 ང་དཀར་ཕོ་མོའི ་གཡས་ ོགས་  ་ ག་
 ་ཡོད།          

   བ་པ་བ ད་ས།
   བ་པ་བ ད་ས་འ ་བར་
བ  ར་ ་ ཡོད་ ་ག ར་
  ་  མ ད་  ན་  ་  ད་
པར་ཡོདཔ་ ན།

ག ར་  ་མ ད་  ན་བར་བ  ར།

 ་  ་ ་གམ་ ་མར་ མ་བཞག་པ ་ ལ།
 ང་ ོང་གཏོར་མ ་ ག་ ་ཡོད།

གནས་  ་  ་  །
 ་གམ་གཡོན་ ོགས་  ་ ག་ ་ཡོད།
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 ་  ད་རང་ ོན།
ག ར་  ་མ ད་  ན་  ་གཡོན་ ོགས་
 ་ཡོད།

པད་  ང་   བ་ ག
 ་མ་འབད་བ་ ན་པད་  ང་   བ་ ག་འ ་
ནང་ ་འ ལ་  ་འ ་  ོ་ཁ་ ག་ལས་
ཡོདཔ་ ན་ ང་  ལ་ལས་ ་   ན་ ག་ཤོར་
བ ་ བས་  ས་ལམ་བ བ་ལས་ ་ཐར་དོ་
ཡོདཔ་ ན་པས།

ཕ་མ ་  ན་ལན་བ ག་ས ་ གས་ ར།
ཕ་མ ་  ན་ལན་འཇལ་ གས་ ་ གས་བ ག་
ས ་ གས་ ར་འ ་ ཡར་མར་  ་༥ ཙམ་
  ་མཐོ་ཚད་ཁར་ ག་ལས་ ར་  ་༡  ་ ག་
ཐོན་ ་ཡོད་ ་ ་ལས་ལགཔ་ག ས་  ས་བ ང་
 ན་ན་རང་ ་ ས་མོ་ཚར་༧ ལས་མ་ ངམ་
 ག་བཀལ་ གས་པ་ ན་ཕ་མ ་  ན་ལན་
འ ོར་ གསཔ་  ་བཤདཔ་ ན།

མཁའ་འ  ་མ ་ ་མ་རང་ ོན།
མཁའ་འ  ་མ ་ ་མ་རང་ ོན་
འ ་ལས་འབབ་པ ་ ་འ ་ ་ 
མཁའ་འ  འི ་འོ་མ ་ད ས་  བ་
 ་བ ་ ལ་ ་མནོ་  ་འ ང་
ད པ་ ན་པས།
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   ལ་དམ་བཏགས་པ།
 ་  ་ག ར་   མ།
ག ར་   མ་འ ་ནང་ ་མཁའ་འ  ་  ་བ་
འ མ་  ་  ན་ ལ་ཡོདཔ་ ན་པས།

 ་  ་བ གས་  །

ཨྱ ོན་ ན་པོ་ ་ ས་དམ་ ་བཏགས་ ་  ལ་ ་ 
 ག་ ་དོང་ནང་ ་  ག་  ་ཤོངམ་  ་ཡོདཔ་
 ན་ ང་ པར་བཏབ་པ ་ བས་ ་  ་ཁར་
བཏོན་ཡོད།   གས་ ར་ ག་ ་གཡོན་ཁ་
 ག་ ་ཡོད།

ག ར་   མ་  ་ ་བ་ཡོད་ ་ ་  ་བ གས་
  ་འ ་མཚོན་ བ་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན། 
 ་ཡང་ལོ་ ་བ ་ ག་དག་པ་ ག་ ་ ་མ་ 
ད་ ས་ཡོད་ ་ ན་ ན་འ མ་པ ་ ་ཁང་ ་
  ་བ   ད་འབད་བ ་ བས་བཟོ་བོ་ ་ ས་
མ་ ས་པར་ཐོཝ་  བ་  ་བ  མ་  ་དཔའ་

བཅམ་ད་ ཐོཝ་ག་ ་ ག་  བ་ ང་  ང་ ་ ག་རང་  ོག་མ་ གས་པར་ ོད་ཡོད་ ན་
མས།  ་ ག་ ་བར་ན་ ག ར་གཞོང་ མ་ ན་ ན་བསམ་  བ་  ས་ག གས་ ་ ོ་ ་ ་
  ་བ གས་  ་ ན་ གས་  ་ལོ་   ས་ ་ག ངས་ཡོདཔ་ ན་མས།  ་ལས་ ར་བ གས་
  ་ ་མཚོན་ བ་ ན་པ ་ ད་ ས་ཡང་  ང་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན།
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དམར་གཏོར་པད་  ར་དང་  གས་པ།
 ་  ་བ གས་  ་ ་འདབས་ ་ཡོད།          

མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་  ་བ གས་  །
ད ་   ་ ་བར་ཡོད།                   

མ ད་  ན་རང་ ོན།
 ་  ་ན་བཟའ་ མ་ས ་མ ་ ་ཡོད།                   

བཀའ་འ  ར་བ ན་འ  ར་ག ར་ ས་པ།

 ་  ་ན་བཟའ་ མ་ས།
ད ་   ་ ་བར་ཡོད།                                                                 

མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་  ་   བ་ ག
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མཁའ་འ  འི ་ ག་ད ་ག ར་ ས་པ།
མཁའ་འ  འི ་   བ་ ག་ནང་ཡོད།

 ང་ ོང་འབའ།
 ང་ ོང་ ་འབའ་འ ་ན་བཟའ་ མ་ས ་ ོ་ ་ ་ཡོདཔ་ད་ཆ་ག ག་ལས་ཡ་ག གཔོ་ ་  ་
ཕར་  ་ལོགས་ ་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན།

 ང་ ན་ཤངས།
ད  བས་ ང་ ན་ ་དང་འ ཝ་ལས་ 
 ང་ ན་ཤངས་ ར་ ་འ ་ ད ་  ་
 ག་ ་  ད་པར་ཡོདཔ་ད་ ་ ་ ག་དང་
གཡས་གཡོན་ལས་ ག་ མ་ ན་ ང་ 
 ས་བཟང་ ་ ་ བས་ ་བ ད་  ་ ོན་
 ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ག་པར་ ་   ན་མ་
 ་  ་  ་བ ངས་ ་ ་ཁང་ ་  ་ ་ ་
བ ་ བས་  ང་ ང་ནང་ལས་ ་ཐོན་
དོཝ་བ མ་མ ་བ ད་  ་བབས་ ་ ་ 
མཚམས་པ་ ་དང་  ་ཁར་འཛོམས་ ་ག་
ར་ ས་མཇལ་ ་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།
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ད ་   ་ བ་ ོགས་  ་ ར།
 ན་ ན་འ མ་པ ་གནས་ ག་རང་  ང་འ ་མ ད་  ན་  ་ མ་པ་  ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད ་  ་
 ར་ཡང་ ་ ་ ་ ་ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ ་བ ་རང་བ ན་  ་ ར་ཐོན་ཐོནམ་ཡང་ ་ཤ་འ ག།

 ་རང་ ོན་འ ར་ཐོན།
ད ་  ་ བ་ ོགས་ ་ ར་ ག་ ་ ་བར་ཡོད།    

ད ་   ་ བ་  །

མཁའ་འ  འི ་གསོལ་ཐབ། 
 བ་  འི ་ ་བར་ཡོད།
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ད ་  ་ ་བ ་བང་ མ།

  ་ ག་མ་ ་བཞག་ས། 
ད ་  ་ ་བ ་ ག་ ་ཡོད།

 ་  ་ ག་ཐམ།
ག ར་  ་འ ་ ང་བ ན་ ས་ ་མ་
འབབ་ ན་  ་ ་ ད་པ ་ ག་ཐམ་
གནང་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན།

 ་  འི ་  ན། 
ད ་  ་ ་བ ་བང་ མ་ ་ཡོད།

ད ་  ་ར་བ  ར་  ་  ་ག ར་ ས་པ།

 ་  ་  ས་ཟངས།
 ོ་རང་  ང་ ་ ་  ་  ས་ཟངས་འ ་ ་
 ་ ་རང་  ང་ ་ཤ་མཇལ་ ་ཡོདཔ་ ན།
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  ས་ཟངས་འ ་ ་ ནམ་བཏབ་པ ་ ལ་  ་ཡོད་པ ་
མཐོང་ ང་།

  ས་ཟངས་  ་ བ་ ོགས་ ་ཡོད་ ་ ག་
འ  །

  ས་ཟངས་ ་བ ་ཁ་ ག་ ་ ག་འ  །

  ས་ཟངས་ ་ཡོད་ ་ ག་འ  །

  ་ད ས་  བ་ ་ས།
འ ་ཁ་ལས་རང་ ས་དད་མོས་བ   ད་ ་
འབད་བ་ ན་  ་ད ས་  བ་གནངམ་
  ་བཤདཔ་ ན།

བ ན་འ  ར་ག ར་ ་ ས་པ།
ཞབས་ མ་ཡོད་ས ་ ག་ ་ཡོད།
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ད ་  ་བར་བ  ར་ ་འ  ་ས ་ལམ།
ད ་  ་ར་བ  ར་ལས་བར་བ  ར་ ་ 
འ  ཝ་ད་  ོགས་ བ་ ང་མཚམས་
  ་ཁ་ ག་ལས་འ ་བ མ་  ་འ གས་
 ་འ  ་ད པ་ ན།   གནམ་ད ན་
  གས་མ་བ ་བར་ཡོད་པ་ ན་འ  ལ་ཏ་
  བ་  ་ ན་ཁ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ གཔ་
བ   མ་ད པ་ ན།

 ་དཔག་ ད་ཕོ་ ང་།
  ས་ཟངས་  ་ ག་ ་ཡོད།

 ་ ་ཡོད་པ ་ཞབས་ མ་རང་ ོན།
ད ་  ་ར་བ  ར་  ་ ང་ ོགས་ ་ཡོད།            

མ ད་  ན་རང་ ོན།
  ་བ  ར་ ་འ  ་ས ་གཡས་ ོགས་ ་
ཡོད།            
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 ང་དཀར་རང་ ོན་དང་ག ར་ཚག མཁའ་འ  འི ་ཞབས་  ས་ག ས།
ག ག་ཏོར་ ་ཡོད།

བ ལ་པ ་མར་ ་མཇལ་ས།

 ་  ན་མ 

 ་དཔག་ ད་རང་ ོན།
 ག་ ་  ད་པར་ག་ ་བ་ཡ་མཚན་ ་ཏོག་ཏོ་
  ་མཇལ་ གས་ ་ ་དཔག་ ད་རང་ ོན་
འ ་  ང་ ་མ ད་  ན་རང་ ོན་  ་ ག་ ་
ཡོད།

བ ལ་པ ་མར་ ་མཇལ་ས་ ར་ ལ་ ན་
ལས་འ ོ་ཅན་ ་ ས་དོང་འ ་ནང་ལས་
ཕར་བ ཝ་ད་ བ ལ་པ ་མར་ ་མཇལ་
 གསཔ་  ་ བཤད་   ན་ཡོད་ ་འ ་   ་
བ  ར་ ་ཡོད་ ་ག ག་ཏོར་  ་ ང་ཁ་ ག་
 ་ཡོད།
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ག ག་ཏོར།
ག ག་ཏོར་འ ་ནང་ ་ མོན་མོ ་བ  ས་
   ་    ན་  ་  ་ཆས་ག ར་ ས་ཡོདཔ་  ་ 
བཤདཔ་ ན།

ག ར་  ་  ་ ག་  ་བ ་མཚོན་ ག་ཐམ།
ག ར་  ་  ་ ག་འ ་ཁར་ཡོད་ ར་བ ་
བ ་མཚོན་ ་ ག་ཐམ་གནང་ཡོདཔ་  ་
བཤདཔ་ ན། ག ག་ཏོར་  ་གཡོན་ ཁ་
 ག་ ་ཡོད།

 ་དཔག་ ད།
ག ག་ཏོར་  ་ཤར་ ོགས་ ་ཡོད།

གནམ་བར་དོའི ་གནས་ ག་ནང་འ  ་ས ་འ ལ་  །
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བསམ་གཏན་   བ་ ག
   བ་ ག་འ ་ཁར་ ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་
 ཝ་༣    བ་པ་གནང་  ་བ གས་ཡོདཔ་
  ་བཤདཔ་ ན།    བ་ ག་འ ་ག ག་
ཏོར་  ་འོག་ ་ཡོད།

 ་  ་བ གས་  །
གནམ་བར་དོའི ་   བ་ ག་ནང་ཡོད།

གནམ་བར་དོའི ་ནང་ ་   བ་ ག
གནམ་བར་དོ ་ནང་ ་ཡང་ ་  ་
   བ་ ག་དང་བ གས་  ་བཅསཔ་  ་
ཡོད། གནས་འ ་ག ག་ཏོར་ཡོད་ས་
ལས་ཤར་ཁ་ ག་ལས་  ་ཁ་མར་བ ་
འ  ཝ་ད་མཇལ་ གསཔ་ ན།                

གནམ་བར་དོའི ་ནང་ ་   བ་ ག
གནམ་བར་དོའི ་   བ་ ག་ནང་ཡོད།
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བར་བ  ར་གནས་  ་  ་ ག་ ་  འི ་  ་ ང་།བར་བ  ར་  ་གནས་  ་དང་  ་ ག             

ག ར་ཚག་ ང་ ་ག གས་ཅན།
བར་བ  ར་  ་ བ་ ོགས་ ་ཡོད།        

 ་  ་གསོལ་ཐབ།
ག ར་ཚག་ ང་ ་ག གས་ཅན་  ་གཡས་
 ོགས་ ་ཡོད།        

མཁའ་འ  འི ་གསོལ་ཐབ།
བར་བ  ར་ ་ ་  ་གསོལ་ཐབ་  ་
གཡས་ཁ་ ག་ ་ཡོད།        

ལ  ̂ ་བ ་ ག་རང་ ོན།
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ལ  ̂ ་བ ་ ག་རང་ ོན།

ལ  ̂ ་བ ་ ག་རང་ ོན་འ ་ མ་འོངས་
པར་ག ར་ ོན་པ་ ་ ས་བ ་ ག་འ ་
ག གས་ ་  ང་བ ན་དང་འ  ལ་གནས་
 ན་ ན་འ མ་པ་ལས་ ག ར་བ ས་ ་
 ནམ་  ་བཤདཔ་ ན། བ ་ ག་འ ་
བར་བ  ར་ བ་ ོགས་  ་ ག་ ་ཡོད།

 ་བ ་  ན་རང་ ོན།
ལ  ̂ ་བ ་ ག་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།

ག ར་བདག་ ་ བས་གཡག་ ་ ་བ ་  ས་ ལ།

  ་ ་རང་ ོན།
  ན་  ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།

 ་  ་  ས་གཞོང་།
ར་བ  ར་  ་ ང་ ོགས་ ་ཡོད།   
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  ་བོའི ་  ན་རང་ ོན།
ར་བ  ར་  ་ཤར་ ོགས་ ་ཡོད།

མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་  ་   བ་ ག
ར་བ  ར་  ་ཤར་ ོགས་ ་ཡོད།

ད ་  ་ར་བ  ར་  ་ཤར་ ོགས་  ་མཐོང་ ང་།

འཇམ་ད ངས་རལ་  ་རང་ ོན།
  ་བོའི ་  ན་  ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།

ད ལ་བ ་ལམ། 
ར་བ  ར་ཤར་ ོ་མཚམས་ ་ཡོད།

ཐར་པ ་ལམ།
ད ལ་བ ་ལམ་  ་ ག་ ་ཡོད།
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 ས་ ལ་རང་ ོན།
ད ལ་བ ་ལམ་འོག་ ་ཡོད།

མཁའ་འ  འི ་ཚོགས་གཞོང་།
ད ་  ་ར་བ  ར་ ་ཡོད།

 ང་ ན་མ 
 ས་ ལ་  ་ ོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།

 ་  ་བ གས་  །
ད ལ་བ ་ལམ་འོག་ ་ཡོད།

 ་ ་ །
 ་ ་འ ་རང་ ོན་ ན་ ན་ ་དོགས་པ་
ཡོདཔ་ད་ གལ་  ད་  ་  ་བ  ཝ་ ན་ ང་ 
ལོ་ ་བ  ་ ག་ ་ ་མ་ལས་འ ་བ མ་  ་
ཡོདཔ་ལས་  ་ཅན་ ག་  ་བཤདཔ་ ན། 
བ གས་   ་གཡོན་ ོགས་  ་ ག་ ་ཡོད།



155

   བ་་པ་བ བ་ས།
   བ་པ་བ ད་ས་འ ་ཁ་ལས་   བ་
པ་བ ད་ ་ས་བར་དོའི ་ནང་ ་འ  ་
ད པ་ད་ ལས་   བ་ ང་ ་ ་
འཇམ་ཏོང་ཏོ་  ་ཐར་ གས་ ་དང་
 ་ ན་ ་ ་ ་ཁག་གཏངམ་  ་
བཤདཔ་ ན། ས་བར་དོར་འ  ་
ས ་  ་ཁར་ཡོད།

 ང་དཀར་རང་ ོན། 
 ་ ་ ་ཡོད་ས ་ ག་ ་ཡོད།
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ས་བར་དོ། ས་བར་དོ།

ས་བར་དོ་ ་ད ་   ་ར་བ  ར་  ་ཤར་ ོའི ་མཚམས་ལས་ བ་ཁ་ ག་ ་བར་ལས་   ་༢  ་
 ག་རང་བ ན་  ས་ཁ་  ་ ན་ན་ ཡར་མར་ཐོག་ཚད་༤  ་ ག་ ་  ས་དང་ཕར་ ར་   ་
༤༠ ཙམ་བ  ང་  ་ཡོད་ ་  ་ ་བ་ལས་  ད་  ད་  ་འ ལ་འ  ་ད པ་ ན།  ་  ་འ  ་
ད ་ ་ཡང་གནས་  ་བར་བ  ར་དང་  ་བ  ར་ ་བ གས་ཡོད་ ་ ་ཚོགས་དང་མཁའ་
འ  ་ ་ལས་ དབང་དང་  ན་ བས་ད ས་  བ་ ་ ་བ ་ ངས་  ་བཤདཔ་ ན།   ་
 བས་ ་ཅ་ཆས་འ  ལ་ ་ད །

དར་ད ངས་རང་ ོན།
ས་བར་དོའི ་ ག་ ་གཡས་ ོགས་  ་ ག་ ་
ཡོད།

 ག་ ་ ོ་  ་རང་ ོན།
དར་ད ངས་  ་འོག་ ་ཡོད།
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གཏོར་  ་རང་ ོན།
 ོ་  ་ ་ ོ་ལོགས་ཁར་ཡོད།

 ང་ བ་མ ད་  ན།
ད ་   ་ ་བར་ཡོད། མ ད་
  ན་འ ་བོད་ ་ ང་  ་ཚང་
 ས་ བ ངསམ་  ་བཤདཔ་
 ན།
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 ག་འཚལ་ ང་།
 ག་འཚལ་ ང་ ར་ ་འ ་ ན་ ན་འ མ་པར་ ོད་པར་ ར་མ་༥ ཙམ་  ་སར་ལས་ ན་
 ན་འ མ་པ ་ད ་  ་དང་ ་ཁང་བཅས་ ་ལམ་ལམ་  ་མཇལ་ གསཔ་ ན། གནས་འ ་
ཁར་ ོདཔ་ ག ་  གས་འཛོམས་ལས་ཡར་  ན་འ གས་ ་  ་  ག་ཐང་ཆདཔ་ ་ཡང་
སངས་ ་  མས་ ་  ོ་ ང་ཤར་ གནས་འ ་ ་དད་པ་ ད་ ད་བ   ད་ གས་པ ་གནས་
 ག་ ན། འ ་ཁ་ལས་ ན་ ན་འ མ་པ ་གནས་  ་ ོགས་བ ་  ་ ག་ ངས་ག མ་
འཚལ་ ་འ  ་ད པ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།

མཁའ་འ  ་ ོ་འ བ་ས། 
 ག་འཚལ་ ང་ ་ ག་ ་ཡོད།

 ་  ་ཞབས་  ས། 
 ག་འཚལ་ ང་ལས་འ  ་བ ་ལམ་ཁར་ཡོད།
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 ་ ་ ན་པོ་ ་འ ་ཁར་བ གས་པལས་
བ  ན་ས་གནས་འ ་ ་བ གས་  ་ ང་ ར་
 ཝ་ ན་པས།

རོང་བ  ར་  ་གནས་ ་ ་མ ་ ་མཁའ་
འ  ་ ོ་འ བ་ས་དང་  ་བ་ ་   ་གནས་
བར་དོ་ ར་བ ་གནས་ ག་མཇལ་ ་ཡོདཔ་
 ན་ ང་ལམ་  ་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་
མཇལ་མ་ གས།

མཁའ་འ  འི ་ཞབས་  ས།
ལམ་  ་ ར་ཁར་ཡོད།

 ་  ་ད ་ ་དང་བ གས་  །
 ་ཁང་ ་མ་ ོདཔ་ ག་ཁར་ཡོད།

རོང་བ  ར།

 བས་ ང་ ན།
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 ན་མ  ན་  ང་ ན་རབ་འ མས་  ་གདན་ས་  ང་བ  ད་ཡོད་པ ་ ས་ལས་ ར་ ོད་ ན་
བཟང་  ང་ ར་ ་འ ་  ན་ ན་འ མ་པ ་གནས་  ་གནས་མ ག་  ་བ  ཝ་ ནམ་ལས་ 
 ན་ ན་འ མ་པ ་གནས་འ ་མཇལ་ཚར་ ནམ་ལས་ གདན་ས་འ ་ཡང་  ན་ ་ ན་ ་
མཇལ་ད པ་  ་བཤདཔ་ ན།

 ར་ ོད་ ན་བཟང་  ང་།

ག ར་ ོན་པb ་  ང་པ ་ཞབས་  ས།
 ན་བཟང་  ང་ ་ཁང་ནང་ ་ཡོད།

ཁམས་ ག
གནས་ ག་ ར་ ་འདབས་  ་གནས་  ་
གར་ཁམས་ ག།
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 ན་ ན་འ མ་པ་ ་ད ན་ག ར་ག ས་  ་ ོད་ད པ་ ན་པས།  ་ཡང་ག ག་ ས་ ་
ཁང་ནང་ ་ཡོན་ཆབ་ ལ་ ་དང་གཡོག་ ་ ་འབདཝ་ད་ ག ག་ ས་ ་དབོག་ ང་ ་འ ་
 ་ ་དོན་ ་དང་ ག ག་ལས་འབདན་ གནམ་æ  ར་ ་བ མ་  ་ བས་ ་ གནས་ ་ཁར་
 ་ག ག་  ་ ོད་མ་ གསཔ་ལས་བ  ན་ ་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན།
   ས་ལོ་༧༨ ལངས་ ་ཨཔ་ ོ་  ་དབང་  ག་ ས་ ་ར ་ ་ ་ག ག་རང་ ན་ ན་འ མ་
པར་ ོད་ ་  ་ཁ ་ ་ཁང་བདག་འ ན་འབད་ ་དང་ཡོན་ཆབ་ ལ་ ་  ་ལས་ ས་མ ད་
འ མ་  ་ ་ག་ ་རང་བ ང་ ང་ འ ་འ  ན་འཐབ་  ་འབད་ ་གཙོ་ཅན་ ག་ ནམ་ལས་ 
   ན་བདག་བ མ་ ག་ཡང་ ནམ་མ་ཚད་ད ན་ག ར་ཡང་ ན་པས།  ་ ས་གནས་ ་ ་
  ར་ལས་ལོ་   ས་ ་བོད་ ་ ་ ར་ས་ལས་ ན་ ་མཚམས་པ་ ོ་  ་  ལ་མཚན་དང་  ན་
རབས་གཞན་ ་ལས་ཡང་  ་ཡོདཔ་  ་བཤད་ ། 
   ས་ལོ་༤༢ ལངས་ ་ད་ ོའི ་ད ན་ག ར་  ད་གཤོག་ ང་ ་  མ་ ན་ ་ ང་ ་ ད ན་
ག ར་འབད་ ་ ལོ་  ག་ཙམ་སོང་ཡོདཔ་ད་  ་ ས་གནས་ ་ ་  ར་ལས་ག ར་གཞོང་
 མ་ ན་ ན་བསམ་  བ་ལས་ ་ཡོདཔ་  ་བཤད་ །
   ས་ལོ་༧༥ ལངས་ ་ཨཔ་དབང་འ ས་ ་   ན་མ་གནས་ ་ཁ་ ་ལོ་༡༢ ད ན་ག ར་
འབད་ ་ ོད་ཡོདཔ་ད་  ་ ས་གནས་ ་ ་  ར་ལས་  ན་ ན་འ མ་པ ་མཚམས་པ་ ་
ཏ་ ར་ ་ལས་ ་ཡོདཔ་ ན་པས། མཚམས་པ་ ་ཏ་ ་ ད་ ས་ ང་དཀར་ ་ཨཔ་ ོ་  ས་
དང་ཨམ་ཀ ་ དབང་མོ་ག ས་ལས་   ལ་  ་ ོན་ ་ཡོདཔ་  ་བཤད་ །
  ན་  ་ ོང་ཁག་ ར་ ོད་  ད་འོག་ ་གནས་ ན་ ན་ ན་འ མ་པ ་  ར་ལས་ གནས་
 ལ་ ་ ང་གསལ་ད ན་ག ར་ག མ་ ་གཙོ་བོར་བ  ན་ ་ ན་ཡོད་པ ་ཁར་  ན་ ན་
འ མ་པ ་གནས་ ག་ གས་པར་བ ད་པ་ ས་ ་བ་  ར་ ་ ་   བ་  ན་  ་ལག་ ན་
འཐབ་ ་ ར་ ་ ་ ན་ནོ།། 

 ན་ ན་འ མ་པ ་གནས་བཤད་པ་ག མ་  ་ ་  ོད། ན་ ན་འ མ་པ ་གནས་བཤད་པ་ག མ་  ་ ་  ོད།
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༈  ་ཡང་  ་  ་ནང་  ད་དང་ ོལ་འ ན་ ོན་པོ་འ གས་ ད་འོད་ ར་འ  ན་ལས་
མ ག་   ་ལོ་༢༠༠༦ ད  ན་ ་༡༢ པ ་ནང་  ན་  ་མངའ་འོག་ ག་མོ་ ་ ་ ་  ་  ་
འ ་ ན་མོ་བ ངས་  ་ས་ ང་  ན་འ  ལ་ ་ ོནམ་དང་འ  ལ་  ོང་ཁག་ ་ ་ས་གནས་
ག གས་  ར་གནང་ བས་ འ  ལ་ ང་ ང་ གས་ཟམ་ལས་  ན་   ་ ོང་ ོགས་ ་  ་
ལོ་ ་ ར་༣  ་ ག་ ་ས་ཁར་ བས་ད་  ་ ་  ་ཕར་ལོགས་ཤར་ཧོངས་ ་  ོང་ ་ ང་
ནང་ཡོད་ ་ ོ་ ་ ོམ་ ག་ཡོད་ ་ ་ ་  ང་ ལ་དཔག་  ་ག གས་ཡོདཔ་ ན་མས།  ་
བ ང་ ོན་པོ་མ ག་ ས་ ོ་ ན་ ་མ་འ ཝ་ ག་  ་མཐོངམ་མས། གནས་ ོ་ ག་ ན་ ན་
འ ་བས།  ་ ་  ར་ལས་ག ས་ཁ ་ ་   ས་ཅན་ ་ ་འ  ་ བ་འབད་ ་བ ་ད ་པས་
 ར་བ ་བཀའ་  ་གནང་ ་ ར་ ་བ ང་ ོན་པོ་མ ག་ ་ ག་ ་ཡོད་ ་  ན་ག མ་ཅ་  ང་
འ ན་   ང་གཙོ་འ ན་ ་དབང་  ལ་པོ་དང་  ོང་ཁག་ ་  ད་འོག་གཙོ་ཅན་ ་ ས་བཤད་ ་
འ ག།

 ་འབདཝ་ལས་ ཅ་  ང་འ ན་   ང་  ་ཚན་  ས་  ན་  ་ པོ་ ན་བཟང་ ོབས་  ས་དང་  ་
   ས་ཅན་  ་ ་ཀ ་  མ་  ལ་ག ས་ ་  ་ད ད་འབད་བ ཝ་ད་  ོ་ ་ ་ ོ་མཚོ་ཅན་ ར་
 བ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་མས།  ོ་མཚོ་ཅན་ ར་ བ་ད ་ ་ ་ཡང་ མཁའ་འ  ་  ་ ་
 ས་ ང་སང་ ན་  ས་མཇལ་སར་ཡོད་ ་ ོ་ ་ ོམ་ ག་མ ་ ་  ོ་གཞོང་  ་ཡོད་ ་ཁར་ 
 ་ ་ ་དབོགས་ ་  གས་ ནམ་ལས་ མཚོ་བ མ་  ་འ  ལ་ ་ཨྱ ོན་ ན་པོ་ ་ ་ཡོན་ཆབ་
  ་ ངས་པ ་ལོ་   ས་ཡོདཔ་ལས་  ོ་མཚོ་ཅན་ ར་ ད་ ་འཕགས་པ ་གནས་ ོ་ ག་ ན་
 ངས་བཤདཔ་ ན་པས།

  ན་  ་  ད་འོག  ན་  ་  ད་འོག
 ོ་མཚོ་ཅན་  ་  ར། ོ་མཚོ་ཅན་  ་  ར།
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 ་ཡང་ ཨྱ ོན་ ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་མོང་ ར་ཆ་འོག་ ྭ་ ་ག ས་ཚན་  ་ ་ལོ་ ་ ར་ ད་
 ར་  ་ས་ ངས་ཐ་ལ་ ང་ ཝང་ལོ་  ་གཡས་ ོགས་  ་ཁ་མར་བ ་ དང་ ་ ་ག ང་
ལམ་བདའ་  ་  ལ་པོའི ་ ང་ ་ ་ ་ཟམ་ ་འ  ་ས ་ལམ་བདའ་  ་ ང་ཐང་ ར་མ་༢༥  ་
 ག་ ་གཡས་ ོགས་  ་ ག་  ལམོ་ ན་ཁ་བ  ང་  ་ཡོདཔ་བ མ་ ཡོངས་ གས་ ་ ང་
ལ་བརག་་ ར་ས་ ་  ་མ་བ ད་  ན་ག ག་པ་ཅན་ ་ ས་ ་མ་ ག་ ་ཁར་ ོད་ ནམ་
ལས་   ་ ་ ྭ་  ་ག ས་ཚན་ནང་ ་ ་དང་ མས་ཅན་ཡོད་ གས་ཡོད་ཚད་ ་ གནོདཔ་
བཀལཝ་མ  ན་ ་ བོད་ལས་  ་ ར་ ོད་ ང་ ་ ོང་ ་མཚོ་དཀར་དང་མཚོ་ནག་ག ས་
བ   ད་ ་  ང་ལ་བརག་ ་ ོན་ ་  ་ཁ ་བ ད་  ན་ག ག་པ་ཅན་ ་ ག་མ་ ད་པར་
བ ལ་ ནམ་ལས་ དམ་ ་བཏགས་ ་  ག་ ག་ ་ནང་ ག་ཐམ་གནང་བཞག་ཡོད་པ ་ལོ་
   ས་ ་བཤད་ ་འ ག།

 ་ལས་ཨྱ ོན་ ན་པོ་ ་ལོག་  ན་  ་ ོགས་ ་ཞལ་བ  ར་  ་ ོན་ ་  ན་  ་ཆ་འོག་ གས་
ཤོས་ ང་ ་མ ག་ དཔའ་ གས་ ང་ ར་སར་ བས་ ག་ ར་ ན་མས།  ་བ ང་ ་ ་
 ན་པོ་ ་ ས་ཞལ་  མ་པ ་ ལ་མཛད་ ་  ོ་ ག་ ་བ མ་  ་ཡོད་ ་ ག་ ་   ད་  ད་
  ་བཞོན་ ་བ གས་ས ་ ་འདབས་ ་  ན་  ་མ ག་ ག་ཐོན་ཡོད་ ་ ་ག གས་ ་  ་
 ་བ ས་  ་ གས་བ ད་གནང་ ང་  ་ ་ ན་ ་འབད་ ་འ ་ ས་  ་ ་ ས་ ང་པ་
 ས་མ་ཚད་པར་  ་ ་ ་ས་ ངས་ལས་ཕར་ག ས་ཚན་ཡང་ཡོདཔ་ལས་  ་ནོར་ མས་
ཅན་ ་ ས་ཆབ་གསང་བཏང་  ་ བཙོག་པ་བཟོས་ཡོད་པ ་ གས་བ ད་གནང་ ག་ ར་
 ན་མས།  ་འབདཝ་ལས་  ་ ་མ་བ ས་པར་ ོན་ ་ ས་གནས་ ་བ་ས་ ་ བས་ད་  ་
 ་ ་བ ས་ད ་པས་ ར་ གས་བ ད་གནང་  ་ ོན་པ ་བར་ན་ ང་ ་ ང་ག ས་ཚན་  ་ ་
འདབས་ ་ ་  ་ཕར་ ་ལོགས་ ་  ོན་པོ་མ ག་ ས་ག གས་ ་ ོ་མཚོ་ཅན་ ར་སར་
 བས་ཡོདཔ་ ན་མས།  ་ཁར་ ོ་མཚོ་ཅན་ ར་ ་ ོ་ ་ ་མཁའ་འ  ་  ་ ་ ས་ ་ ་ ་
དབོགས་ ནམ་ལས་བཀང་  ་ཡོན་ཆབ་  ་ ངས་ཡོདཔ་ ན་མས། 
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གནས་ ོ་ ་ འ  ལ་ ང་ ང་ གས་ཟམ་ལས་ ང་ཁ་ ག་ དང་  ་ལམ་བདའ་  ་ ང་ཐང་
 ར་མ་༣༠  ་ ག་ ་ས་ཁར་ དང་ ་ ་ག ང་ལམ་འོག་ ་ཡོདཔ་ ན།  ་ ་ ན་པོ་ ་ས་
གནས་ ་ཁར་ བས་ ་  ་ ་མཁའ་འ  ་  ་ ་ ས་ ་ ་རང་ ་ཡོན་ཆབ་  ་ ལཝ་ ནམ་
མ  ན་ ་  ང་ ་འ ན་  ་ངང་ལས་བ ས་ ་ཞལ་  མ་བསངས་ ནམ་ལས་ ས་གནས་ ་
བ་ས ་ ག་ ག་ ་ག ར་ ས་མཛད་ ་  ་ ག་ གས་ ་བ  ་ངང་ ་བ གས་ ནམ་
ལས་ ལོག་ ང་ ་ ོང་ ོགས་ ་ ོན་ ག་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་ ་ ་ ང་ ་ཡང་ ་བ་སར་ ར་དར་ བ་སོང་སོངམ་འོང་ ་ ན་
 ང་ དོན་གནད་དང་འ  ལ་བ་ ན་ ས་གནས་ ་ ་ ང་ ་  ་བ ་ས་དང་ ཡང་ན་ ་
བ  ་ས་ ར་འོང་ ་ ནམ་ད་ ད་ ས་ནངས་པར་ག ས་ཚན་ ་ནང་ ་ ་ ་ ས་  ་བ་སར་
 ར་ཡང་ བ་ ན་པས།
 
བཤད་ ོལ་ལས་  ན་མ་འབད་བ་ ན་  ོ་ ་ ་མ ་ ་ཡོད་ ་གཞོང་པ ་ནང་ æ  ར་ད ན་
 ད་པར་ ་འ  ལ་ ་ ོད་དོ་ཡོད་པ ་ལོ་   ས་དང་  ོ་ ་ ་གདོང་ ོགས་ལས་  ས་བཟང་
 ས་བཟང་ ་ ་ བས་ ་བ ད་  ་ཡང་ ོན་ ོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་  ལ་བ་དང་ ན་ ་ ་
 ས་ ག་འ  ་ཡང་མཇལ་ གས་ ར་བཤད་ ་འ ག།

 ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་ ་བ་ས ་ས་གནས་  ་ ག་ ག་ ་ག ར་ ས་གནང་ ་ ་  ལ་ལས་
ག ར་ ོན་པb ་  ང་པ་ ས་ག ར་བ ས་ཡོདཔ་ ན་མས། ག ར་  ་ ་ ད་ ས་ནངས་
པར་ ང་ ར་  ད་འོག་ཞམ་  ང་ག ས་ཚན་  ་མ ་འ  ང་ ་ཁང་ནང་ཡོདཔ་ད་ ཡོངས་
 གས་ ་མ ་འ  ང་ག ར་མ་ ར་ ཝ་ ན་ ར་ཡོ་ ག་   ལ་  ་མ  ན་  ་དབང་  ག་ ས་
ག ངསམ་ ན་པས།
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ལོ་   ས་  ་བཤད་ ོལ་ ག་ག་ ་ཡང་ ད་ ང་  ོ་མཚོ་ཅན་  ་མ ་ ་ མ ད་  ་བ  གས་བཞགཔ་བ མ་  ་ བང་ མ་
ག ས་ ་ ག་ཡང་ཡོདཔ་མ་ཚད་  ོ་ བ་  ་བ གས་  ་བ མ་ ག་  ་ཡང་ཡོད་པ ་མཐོང་ ང་།

  ན་  ་ པོ་ ན་བཟང་ ོབས་  ས་དང་   ས་ཅན་ ་ ས་བ ་ ོན་འབད་ ་དང་འ  ལ་ པར་  ན་  ་ པོ་ ན་བཟང་ ོབས་  ས་དང་   ས་ཅན་ ་ ས་བ ་ ོན་འབད་ ་དང་འ  ལ་ པར་
བཏབ་པ ་ ོ་མཚོ་ཅན་དང་ ང་ལ་བརག་་ ་པར་ ་གཤམ་གསལ་ ར་ ན།བཏབ་པ ་ ོ་མཚོ་ཅན་དང་ ང་ལ་བརག་་ ་པར་ ་གཤམ་གསལ་ ར་ ན།

འ  ལ་ ང་ ང་ གས་ཟམ་ལས་  ན་  ་ ོང་ ོགས་ ་ ་ལོ་ ་ ར་༣  ་ ག་ ་ས་ཁ་ལས་བཏབ་པ ་ ོ་མཚོ་ཅན་གནས་
  ་པར་  ་མཐོང་ ང་།

 ོ་མཚོ་ཅན་མ ་ ་ རང་བ ན་  ས་  བ་པ ་ ོའི ་གཞོང་པ་བ མ་  ་ཡོད་ ་འ ་ནང་ ་ མཁའ་འ  ་  ་ ་ ས་ཨྱ ོན་ ་ ་
 ན་པོ་ ་ཞལ་  མ་མ  ན་ ་  ་ ་ ་དབོགས་ ་བཀང་ ནམ་ལས་ ཡོན་ཆབ་  ་ ལ་ ལཝ་ ན་པས།
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 ང་ལ་ རག  ་ ་ག ས་མ ག་ ་ཡོད།

མོང་ ར་ཆ་འོག་ ྭ་ ་ག ས་ཚན་  ་མ ག་ ་ཡོད་ ་  ང་ལ་བརག་ ( ག་)འ ་ ་ ཨྱ ོན་
 ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་ ་  ན་ག ག་པ་ཅན་ ་དམ་ ་བཏགས་ ་  ་ ་གནོདཔ་བཀལ་མ་
 ག་པ ་བཀའ་བ  ་གནང་།   ག་འ ་ནང་ ་ ག་ཐམ་ཡང་གནང་  ་བཞག་ཡོདཔ་  ་
བཤདཔ་ ན།  ་ཡང་  ན་མ་འ  ་  ན་ག ག་པ་ཅན་ ་ ས་  ་མ་ ག་འ ་ཁར་ ོད་   ་
 ་ ྭ་ ་ག ས་ཚན་ནང་ཐོན་  ་   ་ ་ཟ་  ་གནོདཔ་བཀལཝ་ལས་  ་ ་ ན་པོ་ ་ ས་
འ  ་  ན་ ་དམ་ ་བཏགས་  ག་ཐམ་གནང་ ནམ་ལས་ ས་ ་  ན་  ས་བ བས་གནང་
ཡོདཔ་ ན་པས།

 ང་ལ་བརག་( ག་) ་  ྭ་ ་ག ས་ཚན་ཐ་ལ་ ང་ ་མ ག་ ་དང་ ཝང་ལོ་  ་གཡས་
 ོགས་ ་ཡོདཔ་ད་ དང་  ་ག ང་ལམ་   ལ་པོའི ་ ང་ ་ ་ཟམ་ ་འ  ་ས ་ལམ་བདའ་
  ་ ང་ཐང་ ར་མ་༢༥  ་ ག་ ་ས་ཁར་ཡོདཔ་ ན།  ང་ལ་བརག་ ་ ག་མ ་  ལམོ་
 ་ཁ་བ  ང་དོཝ་བ མ་  ་ཡོད་ ་ ་   ལམོ་ ་ ་མ ་ཏོ་དང་ མ ག་ ་ཁ་ཡར་བ ་ ྭ་ ་
ཐ་ལ་ ང་ ་  མ་འ ར་ལམ་འོག་ ན་ཡོདཔ་ ན།  ག་ ག་ ་  ་གཟར་ གས་ ག་ ་
  ད་པར་ ་ལམ་  ་ལམ་ ག་ཡང་ ད་པ ་ས་ཁར་ ཡ་མཚན་ ་ཏོག་ཏོ་  ་ཆགས་ ་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ བཤད་ ོལ་ལས་  ང་སང་ ན་  ས་མཇལ་སར་ཡོད་ ་ ག་ ག་ནང་ ་བཀའ་
གདམས་མ ད་  ན་ ་ ལོ་ ་མང་རབས་ ག་ ་ ་མར་ ཝང་ཐང་ ན་པོ་ ་ ས་བ ངས་
གནང་ཡོདཔ་  ་ཡང་བཤདཔ་ ན་པས།
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ག་ ་  ་རང་ ན་ ང་  ང་ ་ལོ་   ས་ ་ ག་ཐོབ་ གས་ ་ ་   ན་  ་  ད་འོག་ལས་   ས་
ལོ་༤༣ ལོན་ ་ ་   ས་ཅན་  ་ ་ མ་ཀ ་  མ་  ལ་ ་  ་མ་ ་ར ་  མ་ཚང་ ་འདས་ཨ་
 ས་པb ་ མ་  ལ་  ་བ ང་   ས་ལོ་༦༧ ཙམ་ལོན་ ་དང་ག ག་ཁར་ དར་ ང་བཅད་པར་
སོང་པ ་ བས་ ་ ཁ་  མ་པ ་ ོ་  བ་  ་འོངམ་ད་  ོ་མཚོ་ཅན་  ་ ་འདབས་ ་ ོད་ ་
ངལ་འཚོ་  ་ ོད་ ོདཔ་ ན་མས།  ་ ག་ ་བར་ན་ ཀ ་  མ་  ལ་  ས་ ང་བཅས་ག ས་
ཁ་  མ་པ ་  ག་བ ལ་རང་འབག་  ་  ་ག་ ་བ་གཙངམ་  ་མར་ ོའི ་ཐོག་ཁར་འ  ལ་ ་
 ོད་ ག་ འ ང་པར་འ  ་ ་ ར་ བ་ད་ ཨ་ ས་པb ་ མ་  ལ་  ས་ ་  ་  ར་ལས་ ང་
 ་ལོ་   ས་ ་བཤད་ ་  ན་ ག་ ར་ ་ །
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༈ གཡའ་མ་ ང་ ་གནས་ ་ ་  ར་ལས་ གཡའ་མ་ ང་ ་གནས་ ག་  ོ་མོན་
གཡའ་མ་ ང་ ་ གས་པ་ཡང་གསང་    ་  ང་  ར་ ན་མོའི ་གནས་ ག་ ང་ ་  ་མ། 
 ར་བ ་ནང་གསལ་ ར་འབད་བ་ ན་ གཡའ་མ་ ང་ ར་བཏགས་ད ་པ ་   ་མཚན་
ཡང་ ཨྱ ོན་ཡབ་ མ་དང་ ་རོ་
 ་ནས་འ ་ ད་ཡོངས་  བ་བ ་
བ་ ན་པོ ་  ་ད ས་ ་མཛད་
པ ་གནས།   ང་གསལ་  ང་པོ་
ལས། གཡའ་མ་ ང་ ་ད ན་
གནས་ ༔  འ ་ ད་པb ་འ  ང་
གནས་དང༔ བ ་ ན་མཚོ་  ལ་
ག ས་ ད་  ས༔    ་འ ་ ད་
པ ་ ་དབང་ཐོབ༔ བ  ས་  ད་ ད་པ ་  ་མ ག་བ  ས༔  ས་དང་། པb  ་ མ་ཐར་ལས། 
གཡའ་མ་ ང་ ་ ་   བ་ ་ ་ ས༔  ར་ག ངས་དོ་བ མ་  ་ འཇམ་ད ངས་མ  ན་བ  ་
དབང་པོ་ ས་ཡང་  ་རོའི ་   བ་གནས་གཡའ་མ་ ང་ ་   བ་ ག་དང་། ཨྱ ོན་ ་  ་  ་ཚབ་
 ་ ་སོགས་ཡོད་ ར་ག ངས་དོ་བ མ་  ་ ད་ ོ་ ར་ ོད་གཡའ་མ་ ང་ ་ཡང་  ་དཔག་
 ད་ ་ཁང་ ར་བ ་ ག་ ག་ཡ་མཚན་ཅན་ག ང་ཟབ་ ང་  ་ ་བ་ ་ནང་ ་ དག་པ ་   ས་
 ས་ག གས་ན་   ་ཚབ་ ག ང་ཚབ་  གས་ཚབ་ལ་སོགས་པ་ ་མཇལ་བ་ཙམ་  ས་དད་
པ ་  ་ལོང་གཡོ་བ ་གནས་ ་ཚངམ་ བོད་གཡའ་མ་ ང་ ་གནས་དང་ད  ་བ་ དཔ་  ་
ཡོདཔ་ལས་ གཡའ་མ་ ང་ ར་བཏགས་ཡོད་ གས་  ་ག ངས་ ག  མ་ཐར་ ད་  ་ ན་
 ལ་ལས། གཡའ་མ་ ང་ ་ལོ་བ ར་བ གས༔  ར་ག ངས་ཡོདཔ་བ ན་ ་ 

 ད་ཚོ་  ད་འོག ད་ཚོ་  ད་འོག
གཡའ་མ་ ང་ ་གནས།གཡའ་མ་ ང་ ་གནས།

གཡའ་མ་ ང་གནས་  ་མཐོང་ ང་།
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ཨྱ ོན་ ་ ་དང་ མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་ག ས་  ས་  ་ད ས་  ་ག ལ་ ་བ  ངས་
བ ན་བ གས་པ ་བོད་  ་ ག་དམར་གཡའ་མ་ ང་གནས་  ་ཡན་ལག་ ན་པ ་   ་མཚན་
ལས་བ  ན་  གཡའ་མ་ ང་དང་ ལོ་ ན་ ་རོ་ ་ནས་མ ག་དང་ ན་མོང་ ་ད ས་  བ་
  ་མཚོ་ ་ ་ ་དབང་   ར་བ་ལས།  ་རོ་ ་ན་ཨྱ ོན་ད ས་དང་མཉམ༔  ར་བ་ ར་  ོབ་
དཔོན་ ན་པོ་དང་ད ངས་པ་ད  ངས་ག ག་ ་འ  ས་ ་  ་ ས་  ་མཁའ་འ  ་ལས་ རང་
  ང་ ་བ ད་  ་ མ་པ་གང་བ་ ངས་ ་   ལ་པ ་ ས་  ལ་ ན་པོ་ ་ ལ་བར་ ོནམ་ད་ 
བ ན་མོ་བཟའ་མར་  ན་འ ར་བཅས་  ས་བཀག་  ་   ལ་པོ་དང་མཇལ་མ་ གསཔ་ལས་ 
མ་འོངས་ ས་  ལ་དང་ ་ ་ག ལ་ ་ ་དོན་ ་ ོན་ལམ་བཏབ་  ་ བ ད་  ་གནམ་ཁར་
གཏོརཝ་ད་  ལཔ་བ  ་དང་ ་བ  ད་ ས་ ལ་མཁན་པ་  ངས་  ་གནས་  ་  ་མ་གཡའ་
མ་ ང་ག ས་པར་ཡོངས་ ་ གས་པ ་གནས་འ ་ ་བབས་ལས་  ར་ ད་  ་བོད་  ་ཙན་
དན་ ོང་པོ་བ  ་དང་ ་བ  ད་ གས་པ ་ གས་ ་འ  ངས་ ་ ་ ད་ ོ་བར་ན་ཡང་ ན་
  ས་མཇལ་ ང་ ་ཡོདཔ་ ན་ ང་ ད་ ོ་ ར་ ་ཙམ་མ་གཏོགས་ གཞན་ ་ར་ ལ་ཙམ་
ལས་ ན་འ ག།

གནས་འ ་ ་བསམ་ཡས་གཡའ་མ་ ང་ ་མཚན་ ད་ཡང་ཚངམ་ལས།  ་ ས་ཞལ་
གདམས་ལས་  ག་ ་  ་ག གས་མ ད་  ན་ད  བས། །དབང་  ག་   ་ག གས་འ ག་
ན། ། ་ ་གནས་ ་ཡོད་པ ་ གས། ། ་ ས་དཔའ་བོ་མཁའ་འ  འི ་གནས། ། ར་ག ངས་
བ ་ གས་མཚན་ ་ཚངམ་  ་ཡོདཔ་ལས་ མར་  ་ ་མ ག་ལས་ མ་བ ན་  ར་ ོད་
 ང་ ར་ག ས་ཚན་ལས་ ང་ཤར་  ་ ་བདའ་  ་འ  ཝ་ད་ ཐག་གངམ་ ་ ང་བ ་ཞ་ཝན་
 ་ ར་བ ་ཕར་ ར་ ་ མ་ག ས་ ་   ན་  ང་ ་སར་  ས་མོན་  ང་ག ལ་འ  ད་མཛད་
པ ་ བས་དཔའ་ ་ ང་ ག་ཨ་དོམ་ བས་པ ་ ལ་མ་ པ་ལ་དང་ ་ལ་ག ས་ ད་ས ་
ས་གནས་  ་བ  ས་ ་ ་   ་ ར་ཉམས་ ་དཔའ་ལ་ཝ་དང་ད ་ལ་ཝ་ ར་ད་ ོའི ་བར་ཡང་
 བ་   ན་མ་ཉམས་པར་ཡོད་ས་ལས་ལམ་བདའ་  ་གནས་ ་མཇལ་ ་འ  ཝ་ད་  མ་  ས་
གཡའ་མ་ ང་  ་བ་ ་ ོདཔ་ ན།
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གཡའ་མ་ ང་ ་གནས་འ ་   ལ་བ ་ ང་ ས་ ན་པ ་གནས་ ག་ ན་པ ་   བ་  ད་
ཡང་།  པb ་བདག་ ས་  ན་  ས་བ བས་ ་བཞག༔   ས་  ད་ ལ་འ ོར་ ན་ལ་   བ་
ཐག་ ༔  ལ་དང་ ན་པ ་  ་ག ག་   བ་  ར་ན༔ མ ག་དང་མ ན་མོང་ད ས་  བ་  ར་
 ་ཐོབ༔ པb ་ང་ ས་དབང་བ  ར་དམ་པ་ ོན༔  ས་འདོད་ མས་  ས་མོན་བོད་མཚམས་
 ་   བས༔  ར་ག ངས་ཡོདཔ་ལས། ག ར་ ོན་པb ་  ང་པ་དང་   ལ་ ས་གསང་བདག་
 ན་པོ་ ། ཀཿཐོག་ ་ ས་འ མ་པ ་   ས་མཐའ་མཁས་  བ་ ན་དགའ་དབང་པོ། ཞབས་
དཀར་བ ་ད ས་ ོབ་  བ་དབང་ ན་པོ་  ་ཡང་  ད་ ་མ་ ས་ ད་རང་  ལ། ཡོངས་
འ ན་ངག་ ་དབང་  ག་དང་ངག་དབང་ ས་  ་  ལ་པོ་སོགས་  ན་ ོན་   ལ་པ ་   ས་ ན་
དམ་པ་ ་ཤ་ ག་ ས་  ན་  ས་ག གས། ཞབས་  ས་བཅགས་ ་བ ོད་བ གས་གནང་
ཡོདཔ་མ་ཚད་  ད་པར་ ་ཡང་ འ ་བ མ་མ ་ཡ་མཚན་ཅན་  ་མཛད་  ་ ས་རབས་
མ་ ས་ ང་   ལ་བ་ཀ ་ རབ་འ མས་ ར་བ ་ ལ་འ ོར་ ོགས་ ན་པ་ ག་  ང་ ར་
ག ས་ཚན་ནང་བ གས་པ ་ག མས་ ང་ ་ ཡར་  ་ ་ག ས་འཛོམས་པ ་  ང་ད ས་
 ་ མཁའ་འ  འི ་ ས་ ལ་ཉམས་དགའ་བ་ ག་ཡོད། བ ་ད་ ར་བ ་ ང་བ ན་  ང་
ཡོདཔ་ ན་མས།  ་ ་ནངས་པར་ ས་གནས་ ་ ང་པད་ ར་ས ་ ་  ་ ་ ོན་ ་ག གས་
པ ་ བས་ ཨྱ ོན་ ན་པོ་ ་ཞལ་མ ན་ མ་ ་མཇལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་   ་ ང་ཐམས་ཅད་ ང་
དཔའ་བོ་མཁའ་འ  འི ་རང་བ ན་ ་མཇལཝ་ལས་ མ་འོངས་ག ལ་ ་  ་དོན་ ་བ ོད་
བ གས་དང་བཅསཔ་  ་ གནས་  ་  ་གནང་ ག་ ར་ ན་པས།

 ་ལས་ ས་རབས་བ ་ད ་པ ་མ ག་དང་ ་ ་པ ་འ ་ཙམ་ ་  ས་ ད་  ་ ་བཏང་བ་
 ་  ད་འ  མ་བ གས་ ་མང་རབས་ ག་  ང་བ ་ ལ་ ་  མ་ཐང་ ང་ ་ ོགས་ལས་
ཡོས་ ག་   ལ་  ་དང་  མ་ ང་ ན་པོ་  ་ ོབ་མ་  ོབ་དཔོན་ ན་བཟང་ ོ་  ་དང་ཁམས་
ནང་ ན་ ་མ་དང་ ོབ་དཔོན་ ལ་བཟང་ ་ཞལ་ ོབ་ མཚམས་པ་ ལ་  མས་ ར་ ་ ་ 
 ང་ ར་དང་   ་རས་ ཚང་  ་ ད་ ར་བ ་ག ས་ཚན་  ་ ་ ་ ས་   ན་བདག་འབད་
 ་ མཚམས་   བ་གནང་  ་བ གས་ བས་ ཉམས་ ོགས་འ ལ་བ་དང་    བ་ གས་  ང་
བ་ལ་སོགས་པ ་ གནས་ ག་དང་གནས་བ ོད་ ་ཡང་གནང་ཡོདཔ་ ན་ ང་ འ ས་ ས་



171

 ་ ག་པ ་རང་བ ན་ ་ཐལ་ ་  ན་འ ག་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།   ད་  མ་ག ར་ ང་
ལས། མོན་བོད་མཚམས་  ་རོང་གནས་ཐམས་ཅད་ལ༔ པb  ་གནས་ ན་ ་དང་  ་ ་ ར༔ 
  ན་ བས་ཆགས་པ ་ ལ་ ན་ ་ ་ཡོད༔  ་ ང་འཛོམས་ལ་གཙང་ ང་ཉམས་ཆགས་པ༔ 
 ་ ག་ས་བཙན་དཀའ་ བ་ཁ་ཟས་མང༔ འདོད་པ་ཟད་པ ་ ས་  ད་དམ་པ་ མས༔  ོ་
  ངས་མོན་  ་མཚམས་ ་ ོས་ ་རན༔  ས་ག ངས་པ ་ད ངས་དོན་ གས་ ་འ  ངས་
པ ་ཁམས་  ་ད  ་ ་མ་པb ་  ང་ཡངས་དང་། ཀཿཐོག་ག ་ ན་ ་རོའི ་ཡང་   ལ་  ་  ང་
༣༦ པ་འཇམ་ད ངས་  ལ་མཚན་ག ས་ མ་པ་བ ན་ ་ འ  ག་ མ་ཐང་ ོགས་ ་ ོན་
 ་བ གས་པ ་ བས་  ང་གསལ་མཚམས་པ་ ལ་  མས་ ར་ ་ ས་  བས་  ་ ་རོ་ ན་
པོ་  ་ཞབས་སར་བཅར་ ་ འ  ག་གཡའ་མ་ ང་ ་ཆགས་ ལ་དང་ལོ་   ས་ ་ ཝ་ད་   ་
 ད་  ས་  ན་མ  ན་ ན་པོས། ས་ ོགས་ད ན་ ང་མཚན་ ད་ཚང་བ་དང་། །  བ་ཐོབ་
 ང་མས་ཞབས་  ས་བཅགས་པ་དང་། །ཉམས་  བ་ ད་པས་དམ་ཅན་འ ་བ་དང་། ། མ་
ག ང་འ ་འ  ་   ན་ངན་ ད་པ་དང་། །མ ན་   ན་ཡོ་ ད་བ   བ་པར་ ་བ་དང་། ། ་དང་
 ་ ན་འ ་བ་ ད་པའོ། ། ས་ད ན་པ་བ  ན་པ ་ ས་  ག་ག ངས་པ ་དཔལ་ཡོན་ག་
ར་གནས་འ ་ ་ཚངམ་མ  ན་ ་  ང་   ་ མས་ ་མ་པb ་  ང་ཡངས་ ་ གནས་ ་ཁར་
   བ་  ་ ག་ཆགས་ གས་པ་ ན་ བ ན་འ  ་   ་ ་ འ ལ་ ན་ད ་མཚན་དར་བ ་  ན་
འ  ལ་འ ག་ ར་ བཀའ་བ  ལ་མཛད་གནངམ་བ མ་  ་   ་ནང་གསང་བ ་ གས་དང་
  ན་འ  ལ་ཐམས་ཅད་ གས་ ་འ  གས་ ་ རབ་  ང་བ ་  ག་པ ་ ་  ་   ་ལོ་༡༩༧༢  ་ 
 ་མ ་ཁང་ ལ་  ངམ་ལས་ མ་ ་ ག་གཡས་ ོགས་ ་ ོས་ ་  ་ཁང་གསར་བ ངས་
མཛད་གནང་ ག  ་ལས་ ང་ ག་   ་ལོ་༡༩༧༤  ་ མ་ མ་ག ས་  ས་གཙོས་ དམ་
 ས་ད ངས་པ་ཡོངས་འ ས་  ་   བ་ ན་བ གས་ ་ གནས་ ་ཉམས་  བ་ཤོར་བ ་ ས་
པ་ ལ་བ ་ས་བ ས་དང་   ན་འ བས་ ་ག་སོགས་  ས་པར་གནང་།  ་རོ་ ན་པོ་ ་ ས་
བ ད་  ང་དབང་ ང་ཡང་བ  ན་བ  ངས་གནངམ་མ་ཚད་   མ་  ་ མ་ ་ཙམ་བ གས་ ་ 
 ར་ ོད་ ་མ་པb ་ ་དབང་ ་རོ་རང་ ་  ་ཚབ་བ  ས་ ་    བ་  ་བ  ངས་པ ་ ལ་ ་   ་
ལོ་༡༩༨༨  ་ད ངས་པ་ ས་ད  ངས་ ་ མ་ ག། 
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 ་ ་ ལ་ལས་ ོབ་དཔོན་པb ་ ས་ད ན་པ ་འ ན་   ང་གནང་ བས་   བས་  ་བ ད་
འ མས་འ གས་ ལ་ ་ ས་ ོ་   ་ད ས་ ོབ་ མཁན་པོ་དཀར་པོ་མ ག་ཡང་གནས་
འ ་ཁར་ ོན། པb  ་ ས་ ལ་ ད་ ་ གས་ ས་ ས་  ད་ ་  ས་ལོངས་   ལ་ག མ་
  ས་གཙོས་པ ་   ན་ག མ་བ   བས།   བས་  ་ ་རོ་ ན་པོ་ ་དང་ ག ་   ལ་ ས་ ད་
རང་ཤར་( ང་ ན་པོ་ ་)    ་ མས་ ་ ས་ ན་པོ་ ་ ས་ གཡའ་མ་ ང་   བ་   ་བདག་
འ ན་འཐབ་ད ས་པ ་བཀའ་བ ན་ ད་ ོ་ ོབ་དཔོན་ཀ ་ འ  ར་ ད་  ས་བདག་འ ན་
འཐབ་བ ན་ ་འ ག  ོབ་དཔོན་  ས་   ན་ ོན་  ལ་བ་ ང་མ་  ་ག ང་   ན་དང་  ང་
 ན་པོ་  ་ཞལ་   ན་  ་མ་ ད་པ ་ཐོག་ལས་བ ་ ོན་གནང་ ་དང་འ  ལ་   ས་གནང་བ ་
གཡའ་མ་ ང་ ་གནས་ ག་དང་འ  ལ་ གནས་  ་བ ་ ོན་གནང་ཡོད་ ་འ ་གཤམ་
གསལ་ ར་ ན།

གཡའ་མ་ ང་འ ་ ཤར་ ོགས་ ་   ན་  ་ ག་མོ་ ་ ད་ ོ་ ་  ་  ་འ ་ ན་མོ་བ ངས་
ས ་ ་  བ་དང་ ོ་ ོགས་ ་  མ་ ང་ལ་དང་  བ་ ོགས་ ་ ང་མཐོ་བ་ ག་  ང་ ོགས་
 ་ ར་ ོད་གནས་དང་འཁན་པ་  ངས་བཅས་  ་ད ས་ ་ཆགས་ ་ཡོདཔ་ ན།

གཡའ་ ང་ ་གནས་འ ་   ར་ ན་ལས་ ད་ཚོ་  ད་འོག་  ་བ་བ   ད་ ་ས་གནས་ ོང་ག ་
  ས་ ན་  མ་འ ར་ནང་དང་ ་ཁ་ལས་གཡའ་མ་ ང་ ན་  ་ཚོད་ག མ་ཙམ་འ རཝ་
 ན་པས། གནས་མཇལ་  ་ ས་ཚོད་འ ་འ  ག་ ་ད ་ པ་ལས་འ  ག་ ་དང་པ་ ན་  ་
ནང་འ ད་ ་འབད་བ་ ན་ གནམ་ག ས་ལས་བ  ན་པ ་དཀའ་  ག་ ་གངམ་ ་འ  ང་ ་
 ནམ་ལས་ གས་ཤོམ་ ན་པས།
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དང་པ་རང་གནས་  ་  ་  ང་ ར་བ ་གནས་ ག་ཡོད་སར་ ་ ང་ ་མཐོང་བ ་ལོ་   ས་དང་ 
དོམ་  ད་ག ག་   ལ་སོགས་   གས་པ ་ ག་ ག་འ གས་ ་ ང་བ་ཡོད། 

 ་ལས་ཡར་ ར་མ་༣ ཙམ་  ་སར་  བ་ ་ཡོད།   བ་ ་འ ་ལམ་འོག་ ་ཤོད་ ང་ ང་ས་
 ར་སར་ཡོདཔ་ ན། ས་གནས་ ་ད ན་  ་ལས་དམའ་སར་རམ་ཤོད་ ་ ནམ་ལས་ ཤོད་
དང་  ་མོ་ ་མ་  ་ཝ ་ ང་གཞན་  ང་མ་ཅན་དང་  ་མོ་འ ར་བཅས་འ ་བ ་ཕོ་ ང་
 ནམ་ལས་ ཕོ་ ང་ རཝ་མ་ཚད་  ང་ཐང་ཉམས་དགའ་བ་ ར་ཡང་ བ་ ན་མས།   ང་
ཐང་ཉམས་དགའ་བ་ ར་ ་ ་  བ་ ་ཡོད་ས ་ ག་ ་ ཡོདཔ་ ན་པས།                

གཡའ་མ་ ང་ ་མཇལ་ ་ཡོད་པ ་གནས། གཡའ་མ་ ང་ ་མཇལ་ ་ཡོད་པ ་གནས། 

 ་མོ་ ་མ་  ་ཝ ་  བ་ ། གཡའ་མ་ ང་ ་གནས་་   
 ང་ ་གནས་ལས་ཁ་ཡར་ ་འ  ་བ ་
ལམ་ ག་ ་ཡོད།

 ་  ་ ག་ ས། 
  ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།

   ་གཙོ་མོ་མ ང་འོད་འབར་མ ་ཞབས་  ས།
གནས་  ་  ་རང་ ོན་ལས་ ར་མ་༥ 
ཙམ་ཁ་ཡར་  བ ་འ  ་བ ་ལམ་ ར་
 ག་ ་ཡོད།          
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འ ་ཁར་ ་མ་འབད་བ་ ན་ གནས་  ་  ་ ག་
 ར་བ ་ ོ་འ ར་ཐོན་ ག་ཡོདཔ་ ན་ ང་ 
བར་ བས་ ག་ལས་ ་ངན་ ་ ས་ ོགས་
འབག་པ ་ལོ་   ས་བཤད་ ་འ ག  ་  ་
 ག་ ས་ཡོད་ས ་ ག་ ་ཡོད།

གནས་  ་  ་ ག་ཡོད་ས།

 ་མོ་ ་མ་  ་ཝ ་བྷ ་ག་རང་ ོན། 
གནས་  ་  ་ ག་ཡོད་ས་ལས་ཁ་མར་བ ་ 
མདའ་  ང་  ད་ཙམ་  ་གཡས་ ོགས་མཚམས་
 ་ཡོད།

 ་  ་ད ་ ་རང་ ོན།
  ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།

  ་  ང་ ག་གཡག་རང་ ོན།
ད ་ ་ལས་ བ་ ོགས་ ་འ  ་བ ་ཕར་ཁར་ཡོད།
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 ་མ་འབད་བ་ ན་ཙན་དན་ ང་
༡༠༨ ཡོད་པ ་ལོ་   ས་ ན་
 ང་ བར་ བས་ ག་ལས་ལ་ ་
བཏོགས་ཡོདཔ་ལས་  ་  ་ར་
ཏོག་ ་ ལ་ ་འ ག  ་ཁང་འོག་
 ་ཡོད།

བ  ས་པ ་ ང་དཀར་རང་ ོན་འ ་ ོ་ཟ་མ་ཏོག་ ་ད  བས་ཅན་  ་མ ་ ་ཡོདཔ་ད་  ་
མ ་ལོ་   ས་ ར་འབད་བ་ ན་ ོ་  ་ བ་ ོགས་ཁ་ ག་ལས་ ་ ་ ཨ་ རང་ ོན་ག ག་
མཇལ་བ ་ལོ་   ས་ཡོད་ ང་ ད་ ས་ནངས་པར་མཇལ་ ་ གས་པས་ ར་བཤད་ ་འ ག།

 ་རོའི ་ ་  ་ གས་མ་ལས་  ང་བ ་ཙན་དན་ ོང་པོ།

 ་  ་  བ་ ་  ན་ ན།
 ་ཁང་འོག་ ་ཡོད།

མཁའ་འ  འི ་  བ་ ་  ན་ ན།
 ་  ་  བ་ ་འོག་ ་ཡོད།

བ  ས་པ ་ ང་དཀར་རང་ ོན་འ ར་ཐོན།

མ ད་པ ་ ་མོ་བ ་  ག་མཇལ་ས།
 ་ཁང་ ་ཤར་ ོགས་ ་ད ས་  ་ ག་ ར་
སར་ཡོད།
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  ན་  བ་ཐོད་ ལ་འོད་གསལ་ལམ་འ  ན་གསང་ ག
མ ད་པ ་ ་མོའི ་ཤངས་ ་ཡོད། འ ་ཁར་ ཉམས་ ན་གནང་པ་ ན་  ན་ བས་  ར་ ་ ་
དམ་  ས་ཞལ་ག གས་པ ་ལོ་   ས་འ ག།       

 ་རོ་ཙ་ན ་ད ས་ ོབ་ ་བཟའ་ ས་རབ་   ན་མ་འཇའ་
 ས་   བ་པ ་   བ་ ག
 ་ཁང་ ་ ་འདབས་ བ་ ོགས་ཁ་ ག་ ་
ཡོད།

 ་ལས་ ནགས་ག བ་ ་གདོད་ནས་  བ་པ ་  གས་པ ་ཐབ་   ད་རང་  ང་ཡོད་པ ་ལོ་
   ས་འ ག།

ས་ག ་འདོམ་གང་ཙམ་བ  ར་བ ་ནང་འ ད་ ་ ང་ ་ ་འ ་བ་བ ་ག མ་དང་  ན་ ་
 ་འ ་བ་བ ན་  ས་ ་ ་འ ་བ་ག མ་ ག་ ་   བ་དག་  ན་ ག་གནམ་མཐོང་ ར་བ ་
   བ་པ་བ ད་ས་བཅས་  ་ཁང་ ་ ག་ ་ཡོད།

ཀ་དག་ག ར་མཐོང་ ་བ གས་  །
 ་ཁང་ ག་ ་ཡོད།

 ན་ ་ ་འ ་བ་ཡོད་ས ་གནས།
 ་ཁང་ ་  བ་ ་ ་ཡོད།
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 ་ཡང་  ་ ་ ས་  ལ་བ་ཀ ་ རབ་འ མས་ ་ཞལ་ག གས་ བས་ མཁའ་འ  ་ ་ ས་
 ོ་འ བ་པ ་ བས་ ་ ན་མཁའ་འ  ་ ་དང་གཅན་གཟན་  ་ ལ་འ ན་པ་ ་ ས་ ག་
ལས་མར་བ ་བ ་ བས་  ང་བ ་ ང་  ས་ ནམ་  ་བཤད་ ་འ ག།

མཁའ་འ  ་ ོ་འ བ་ས།
  ་གཡས་ ས་ ་འདབས་ ་ཡོད།      

ར་ཛ་ ག་ ར་བ ་  ལ་པོ་དམ་བཞག་ ་གནས།
 ་དང་གཅན་གཟན་  ་ ང་  ས་ཡོད་ས་
ལས་  མ་ ་ཡར་བ ་འ  ཝ་ད་ཡོད།

གནས་  ་  ་གནང་ ་  ལ་བ་ཀ ་ རབ་འ མས་ ་ ་ ་
 ས་ཞལ་ག གས་པ ་ ོ་  །

 ལ་འ ོར་ ོགས་པ་བ ག་པ ་ ་ ན་མཁའ་འ  ་ ་དང་
གཅན་ གཟན་  ་ ལ་འ ན་པ་ ་ ་ཞབས་  ས་ ་ཚོགས།

  ལ་བ་ཀ ་ རབ་འ མས་ ་ ་ ་ ས་ཞལ་
ག གས་པ ་ ོ་  །  ་ཡང་  ལ་བ་ཀ ་ རབ་
འ མས་  མ་ཐང་ ་མོ་ ་ ོན་ ་  ་ ས་
གནས་ ་ ང་པད་ ར་སར་ བས་ད་  ་ ་
 ས་ཞལ་ག གས་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ ན།  
 ང་ ་ ་ཡོད་ས ་  བ་ ་ཡོད།
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 གས་འ ས་དཀར་  ངས་པ ་མ ད་  ན།    ཡོན་ཏན་ ་ ་ ་  ད་  ་ཞབས་  ས།
 ང་ ་གནས་ ་ ་  འི ་ ་ཚོགས་བ གས་ས ་ ག་ ག་ནང་ཡོད།

 ་  འི ་ད  ལ་འ ར་  ་ ་ཚོགས་བ གས་པ ་ ག་ ག
གནས་ ག་ནང་  ་ ོར་བ ན་  ་ ག་ ག་
 ར་ ་འ ་ ན།  ་ལས་  ག་ ག་ནང་
 ་  འི ་ ་ཚོགས་དང་ ོ་  ་  ་ལོད་  ་  ་
འ ར་ཐོན་དང་ག ང་ ང་དཀར་དང་བ ་
 ག་སོགས་ཡོད།

 ང་ ་  ་ག ང་ གས་ཡོན་ཏན་  ན་ལས་  ་གནས་ ་  ་ ོར་བ ན་  ་ ག་ ག་ནང་
ཡོདཔ་ ན།

 ་ལས་   ན་ལས་ ོ་ ་ ་ ན་ཟངས་ ད་ གས་པ་ ར་ ་མཇལ་ ་ཡོད།

 ་ཕག་རང་ ོན་  ་ ོ་ཐལ་མོ་  ར་བ་བ མ་  ་
 ་ག ས་  ་བར་ན་ལས་འ ལ་ ་ཐར་ གས་པ་
 ན་  ག་   བ་ ་དག་ གས་ ར་གནས་ ག་
ནང་བ ད་ ་འ ག།

 ་ཕག་རང་ ོན།
 ་  འི ་ ག་པ ་གཡས་ ོགས་ ་ཡོད།
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 ་ལས་ ཨ་ ་ར ་ ག་ ག་ ར་ ་ནང་གནོད་   ན་  ་དམར་པོ་རང་ ོན་ཡོད།

ད ངས་ཅན་ ་མོའི ་ ་ཝང་རང་ ོན།
མཁའ་འ  འི ་འ མ་ ག་ནང་ཡོད།      

མཁའ་འ  འི ་འ མ་ ག་ ་ཟང་ཐལ་གསང་ལམ།
ཨ་ ་ར ་ ག་ ག་ ་ཤར་ ོགས་ ་ཡོད།

དཔལ་  ་བ  ད་ལམ་ ར་བ ་ ག་ །

 ོ ་ ར་པ་མ་0  ་ ་  ང་གར་ ག་པ་
འ ར་ཐོན།

ཨ་ ་ར ་ ག་པ་ ར་འབོ་ ང་བ ་ནང་ ་ ོའི ་ ར་པ་རང་ ོན་མ་0  ་ ་  ང་ ་ ག་པ་འ ར་
ཐོན་འ ་ ན།

 ་  ་བ གས་  །
 ང་ ་གནས་ ་ལས་ཤར་ ོགས་ཁ་ ག་ ་ 
འ  ་བ ་ལམ་ཁར་ཡོད།



 ་ཡང་གཡའ་མ་ ང་ ར་བཏགས་
པ ་  ་བ་  ང་ ་འ ད་པ ་ ང་
 ས་ ན་པ ་ ཨྱ ོན་ཡབ་ མ་དང་
 ་རོ་ཙ་ནས་བོད་གཡའ་མ་ ང་ ་
འ ་ ད་ ་ ་ད ས་  བ་ཐོབ་པ ་
གནས་དང་མ ངས་པ ་ གནས་
  ་མཚན་ ད་ཚངམ་ལས་ ར་ ོད་
གཡའ་མ་ ང་ ་གནས་འ ་ ་ཡང་ 
གཡའ་མ་ ང་ ར་བཏགས་ད ་

པ ་   ་མཚན་འ ་ གནས་འ ་ལས་བ  ན་ ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ་ལས་    བ་
 ག་འ ་ ་  འི ་མ ་ ་ འཇའ་ ག་འོད་མ ང་ ་ ་མོ་   མ་པོར་འ  ལ་བ ་ད ས་ ་ ་
 ་ ཨ་  ག་མཇལ་ ་ཡོད།
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 ང་དཀར་རང་ ོན།
 ང་དཀར་རང་ ོན་མཇལ་ས་ལས་ མ་བ ན་ ་
དཔག་ ད་ ་ཁང་ ་ ོདཔ་ ན། 

 ་དཔག་ ད་ ་ཁང་།  ་ཁང་ནང་ ་འ ལ་    

འཇའ་ ར་དར་ད ངས་པ་ ་  ་ད ས་ ་   ་ད  བས་ཅན་
གསལ་བ།                                
དཔལ་ ར་བ  ད་ལམ་  ་ ག་ ག་ནང་ཡོད།             
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 ་དཔག་ ད་ ་ཁང་ནང་ ་མཐོང་ ང་།
ནང་ ་ ་༥༠  ག་ཙམ་ཤོང་བ ་  ་ཚད་ཡོད།       

 གས་ཚབ་དམ་ ས་ཡོངས་འ ས་  ་ ་ ལ་རང་ ོན།  
 ་དཔག་ ད་   བ་ ག་ནང་ཡོད།

  ་ཚབ་ ་  ་ད ་  ས།

 ་དཔག་ ད་ ་ཁང་ ར་བ ་ ག་ ག་ནང་ ་ ་ལས་མར་  ་  ་ད ་  ས་ཡ་མཚན་ཅན་
ག ག་མཇལ་ ་ཡོདཔ་ ན་ ང་ ས་  ་དོག་པ ་ བས་  ས་པར་ གས་ཤོམ་  ་བདའ་ ན་
མ་ གས།  ན་ ང་མ  ན་ ན་ཡོངས་  ས་ད ས་ ་མཇལ་བ ་ བས་ ་མ  ན་ གས།
                             
 ་ལས་    བ་ ག་ནང་ ་ ོགས་ག ག་ ་ ར་ལོགས་ག ག་ ་ ་རོའི ་ཞབས་  ས་ཡོད།  
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 ་ལས་  ར་  ད་  ་འོག་ ་མ་བ ངས་པ ་མ ད་  ན་ནམ་ ་བབས་མ ད་  ན་ ར་ ་
མཇལ་ ་ཡོད།

 ར་  ད་འ ་  ར་  ད་བ ལ་བ་ཚལ་
  ་མཚན་ ད་ཚང་བ་  ར་  ་ ག་ ་ ་
 ར་མ་ཅན་ ར་ ང་ ན་ ག་ ང་ ས་
བ  ར་བ་ འོག་ ་མ་བ ངས་པ ་མ ད་
  ན་ནམ་དོན་ ་ ་བབས་མ ད་  ན་དང་ 
 ར་ ་ ་  ང་ ོ་ ར་བ ་  ་ ་  ར་ ་
ཀང་ཀ། ཡང་  ་མཐོང་ ་མ་མཐོང་བ ་ ར་ ་  ་ནག་དང་ མཚོ་  ང་དང་  ་དང་གཅན་
གཟན་ལ་སོགས་པ་ ་ཚངམ་  ་ཡོད་པ ་གནས་  ་བཤདཔ་ ན།

 ར་  ད་བ ལ་བ་ཚལ་  ་མཚན་ ད་ཚང་བ ་ ར་  ད།      

 གས་ཚབ་བ ད་   ་ ་བ་དཀར་པོ་འ  ར་ ར་ ལ་ ་ ་
 ད་པ།
 ་དཔག་ ད་   བ་ ག་ནང་ཡོད།

ག ང་ཚབ་ག ར་ཁ་དང་ག ར་   མ་བཏོན་ ལ།
 ་དཔག་ ད་   བ་ ག་ནང་ཡོད།

 གས་ཚབ་ ་ ་རང་ ོན།
 ་དཔག་ ད་   བ་ ག་ནང་ཡོད།
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  ན་པོའི ་པགས་པ་ ར་ཡོངས་ གས་སོང་བ ་  ོབ་དཔོན་ཤ ་ར  ་ཏ་ ས་ག ག་ཅན་  ་
  ་ཚོགས་བ  ལ་བ ་ ག་ཞག་ ས་ག ར་མདངས་ཆགས་པ་ ་  ་  ན་  ་ ་ ང་ ོང་ར་
 ་ལ་རང་ ོན།  ག་ ་ལོགས་ ་ ་ ་རོ་ལངས་བ ་བ་ ང་  ད་  ལ་  ས་གནནོ་པ ་  ་ 
བམ་རོའི ་གདན་  ་  ད་འ  ང་  ་བ གས་པ ་གནས་ཡོད། གནས་ ་ ར་  ད་ ང་ཤར་ ་   
དང་  ར་  ད་ལས་ཡང་མཇལ་ གས། 

 ་ལས་  ར་ ་  ་ནག་མཚོ་  ང་  ་མང་པོ་འ ་བ་ ར་ ་འ ་  ར་  ད་བ ལ་བ་ཚལ་ལས་
 བ་ ང་མཚམས་ ་མདའ་  ང་གང་ཙམ་  ་སར་བར་  ་བ་ བ་ ར་བ ་ནོར་ ང་ས ་ ང་
 ་ ར་ཁར་ཡོད།

གནས་ ག་ལས་  པb ་ ག་པོ་  ་བོ་ལོད་ ་
མ ག་ ་ ་ ་ཀ ་ མ་པར་ཤར་བ་ཞལ་ ག་  ང་
གཤོག་ ་ ་མོ་དང་བཅས་པ་རང་ ོན་  ་བ གས་
པ།  ་ལས་ཞབས་  ་ ས་མོ་གཡོན་ ་  ོབས་
 ན་ནག་པོའི ་ག ད་ལས་དང་། ངན་ གས་  ་མ་
 ག་ ང་ ་ག ར་ཁ་ཐོན་པ ་བ ་ ག་སོགས་
བ གས་པ ་གནས་ ར་ ་འ ་ ན།   ན་པོ་
པགས་པ་དང་ ར་  ད་  ་བར་ན་ཡོད།

 ་  ང་ ོ།   ན་པོའི ་པགས་པ།

  ང་གཤོག་ ་ ་མོ།
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 ར་ ོད་གཡའ་མ་ ང་གནས་  ་  ར་ལས་ལོ་   ས་ ་གཙོ་བོ་རང་   ས་ལོ་༤༥ ལང་ ་
མཚམས་པ་ཀ ་ འ  ར་ ད་  ས་བ ་ ོན་འབད་ ་དང་འ  ལ་ པར་ ་བཏབ་  ་ཐོ་བ ད་
འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་  ག་པར་ ་ གཡའ་མ་ ང་ ་གནས་ ག་  ོ་མོན་གཡའ་མ་ ང་
 ་ གས་པ ་ཡང་གསང་    ་  ང་  ར་ ན་མོའི ་གནས་ ག  ར་ ་འ ་  བ་  ན་  ་ལག་
 ན་འཐབ་ཡོདཔ་ ན། མཚམས་པ་ ས་   བས་  ་ ་རོ་   ལ་  ་དང་  བ་དབང་པb ་  ང་
ཡངས་དང་ པb ་ ་དབང་ པb ་ ོ་  ་བཅས་པb  ་ ང་ཅན་ག མ་དང་བཀའ་  ན་ག མ་
 ན་  ་མཁན་པོ་དཀར་པོ་དང་   བས་  ་ག ་   ལ་ ས་ ད་རང་ཤར་ ཡོངས་ གས་ ་
 ང་ ན་པོ་ ་དང་གཞན་ཡང་མཁས་  བ་  ་ ་མ་ ་ཤ་ ག་ལས་ ས་ ང་ ་ ་  ་ཡོདཔ་
བ ན་ ་ བཀའ་བབ་དང་འ  ལ་གཡའ་མ་ ང་ད ན་པ་འ ་བདག་འ ན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་
ད་  ང་ ན་པོ་ ་ ས་ ན་  ས་མཛད་ ་གནས་ ག་ལས་ ད ་ག གས་ ་ཕབས་ ་  ས་
 ་ཡང་ ་རང་ ནམ་  ་བཤད་ཡོདཔ་ ན་ནོ།།
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༈   ན་མ ག་ ན་  ངས་ ་ ་ ང་ཁམས་འ ། །བ  ན་པ་ ་ ས་ ་ ་བ ་
 གས་ ན། །ག ་  ན་ད ས་ ་འཕོས་པ ་དག་པ ་གནས། ། ་ཡབ་དཔལ་ ་ག ས་པར་
ཡོངས་ ་ གས། །

མཚོན་ ་  ་ག མ་ ་ ས་ ་ ་ད ས། །མཚོན་  ད་ ར་ཡང་ ང་བ ་   ་མ ་འ  ལ།། 
ག ས་ ད་རང་ ག་ ལ་ ་ ་ ས་པ ། །དད་ཅན་ མས་ལ་མ ག་ ་ད ས་  བ་ཐོབ། །

གང་དག་ད ས་ ་མཇལ་བ ་ ལ་ད ན་ཡང་། ། ངས་བ ་དད་པ་ལན་ག ག་   ས་ཙམ་
  ས། ། ་རབས་ལས་  ་  ག་   བ་འ ང་བ་དང་། །ད ས་  བ་ ་ ་ཐོབ་པར་  ལ་བས་
ག ངས། །

 ་  ར་ནང་ ན་ ོལ་འ ན་ལས་ ངས་  ། །ཅ་  ང་  ་ཚན་ ག་བསམ་ མ་དག་ ས། །  ན་
  བ་  ་ ་གནས་ ག་ལམ་ ོན་འ ། །དད་ ན་ཕོ་མོ་ཡོངས་  ་དོན་ལ་བ ད། །

མ་དག་ནོར་འ  ལ་  ་མ ་ཆ་  ད་ན། །གནས་  ང་ མས་དང་མ  ན་ ན་ཡོངས་ལ་བཤགས། 
། མ་དཀར་ད ་བ ་ད ས་པོ་ ་མ ས་པ། །མར་  ར་འ  ་ལ་ཕན་བ  ་   ་ ་ ོན། །

 ག་པར་དཔལ་ ན་འ  ག་པ ་  ལ་ཁབ་འ  ། །   ་ནོར་ ་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་ ས་
  ། །ཞབས་པད་བ ལ་བ  ར་བ ན་པ ་མཛད་འ  ན་  ས། །མངའ་འབངས་བ ་   ད་ ན་
གནས་   ར་  ར་ ག །ས ་མ ་ ས ་མ ་ ། །

པར་ ང་ ོན་ གཔར་ ང་ ོན་ ག
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  བ་  ན་ད ་ བ་  ་ཐོ།  བ་  ན་ད ་ བ་  ་ཐོ།

 ༡  ང་ ་ ོང་ ་གནས་ ག
 ༢  ་དབང་འ  ག་  ལ་ག མ་པ ་བཀའ་ཤོག
 ༣  ས་ ལ་གཡའ་མ་ ང་ ་གནས་བཤད།
 ༤ བཀའ་ཐང་ག ར་  ང་།
 ༥ མཁའ་འ  ་ ་ ས་མཚོ་  ལ་  ་ མ་ཐར།
 ༦  ོ་འ  ག་ ས་འ  ང་།
 ༧  ་རབས་  ་ངག་   ན་ལོ་   ས་བཅས་སོ།།
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