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Naresh Kusi 

THE GOD IN DISGUISE 

གཡག་ལ་སྤྲུལ་བའི་ལྷ།



It was during April and the Rinchen Ling monastery in Halji village of Limi 
Valley had a special charm. The villagers had gathered in the courtyard to 

celebrate 'Pobsang' festival. Nima Tshiring began to sing a historical song in the 
company of two other villagers who played the traditional musical instruments like 
cymbals, drums and trumpets. Dressed in their cultural robes, members of Limi 

Youth Club danced to the tunes of the song and music. 

༄༅།། དཔིད་ཀའི་དུས་སུ་ལི་མི་ལུང་པའི་ཧལ་ཇི་ཡུལ་གི་རིན་ཆེན་གིང་དགོན་པའི་ཁོར་ཡུག་ནི་ཤིན་ཏུ་
མཛེས་སྡུག་ལྡན་ཞིང་རྣམ་པར་བཀྲ། དགོན་པའི་སོ་རར་ཡུལ་མི་རྣམས་ལོ་ལྟར་བཞིན་སོབ་བཟང་དགའ་
སོན་སྲུང་བརི་ཞུ་བར་འདི་གར་འཛོམས་འདུག  ཉི་མ་ཚེ་རིང་གིས་གོགས་པོ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་ལོ་རྒྱུས་
ལྡན་པའི་གླུ་གཞས་རྔ་དང་སྦུབ་ཆ། རྒྱ་གིང་བཅས་ཀི་དབྱངས་དང་ལྷན་དུ་གླུ་བླངས། ལི་མིའི་གཞོན་ནུ་

ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཡུལ་སོལ་གི་ཆས་སྤྲས་ནས་གླུ་དང་གར་ལ་རོལ།
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གླུ་གཞས་ཀི་ནང་དོན་འདི་ལྟར་རོ།
མཚན་ཞིག་ལ་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་དང་འདེ་མཚོ་གཉིས་སྲུང་སྐོབ་བྱེད་མཁན་གི་འབོང་གཡག་གཉིས་མཚོ་

 མོ་གཉིས་ཀི་དབར་ནས་་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་།
བཙན་འབོང་ཅེས་བྱ་བའི་འབོང་དེས་འདེ་མཚོ་ནས་བདག་གི་འབོང་རོགས་རྣམས་ཆར་དུས་སུ་ལི་མིའི་
གཡག་དང་ལྷན་དུ་རྒྱོའུ་གཙང་པོའི་གཡས་གཡོན་དུ་འགོ་རྒྱུར་དགའ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀི་འདུག་པ་ཁེད་

 ཀིས་ཤེས་སམ་ཞེས་དིས།
ལྷ་གཡག་གིས་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་ནས་ལན་དུ། འབོང་དང་གཡག་གཉིས་འབེལ་བས་འབོང་རྣམས་གཏོང་
འགོ་བ་རང་གི་མི་ཤེས་སམ། རང་གིས་འབོང་རྣམས་ལ་གཡག་དང་ལྷན་དུ་འགོ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་པར་

ལམ་སོན་བྱེད་དགོས། ཞེས་བསམ་ཚུལ་བཤད།

The song narrated the following story:  
"One night yaks guarding Mansarovar Lake and Rakshesh Lake met in the middle 

of the two lakes.' 
'You know, my descendants find it very interesting to mate with the domestic 
yaks of Limiwas in the Gyau khola Valley during the monsoon days!', said the 

Chan-yak (wild demigod) from Rakshesh Lake. 
'Do you know that cross breeding between wild yaks and domestic yaks for many 
generations can cause your wild genes to disappear forever? You should discourage 
your descendants to mate with the domestic yaks!', the Lha-yak (God's yak) from 

Mansarovar Lake gave his opinion. 
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 བཙན་འབངོ་གིས་ཁངོ་ཁོའི་ངང་། གུས་པས་ཅིའི་ཕིར་ཁེད་རང་གི་བསམ་ཚུལ་དེ་ངསོ་ལེན་བྱེད་དགསོ་སམ།
 འབོང་རྣམས་གཡག་རིར་རདོ་གེང་བྱེད་རྒྱུར་དགའ་སྣང་ཆེན་པ་ོབྱེད་ཀི་འདུག།  ཅེས་གསུངས།

ལྷ་གཡག་གིས། རང་ཚོའི་སྤདོ་ལགོ་དེའི་རྐེན་གིས་གཡག་རིས་འབངོ་རྣམས་གསདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་
གསུངས།

 རེས་སུ་གེང་མལོ་དེ་འཁྲུག་རདོ་དུ་གྱུར་ནས་འབངོ་གཡག་གཉིས་མཚན་གང་པརོ་ངར་ཤུགས་ཀིས་འཛིངས།
ཞགོས་པའི་ཉི་འོད་རི་མགརོ་ཕོག་མཚམས་གཉིས་ཀ་ཕན་ཚུན་རང་རང་གི་མཚོ་གནས་སུ་ལགོ་ནས་ཕིན།

'Why should I agree with you?'', Chan-yak became furious. 'My descendants say that 
it is even exciting to harass the yak herders!' 

'Such behavior is instigating the herders to kill your descendants.' Lha-yak 
exclaimed. 

The discussion converted into a fight after some time. The two yaks fought 
violently for the whole night.  They returned to their respective lakes as soon 

as the morning light descended on earth." 
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The villagers lit a bonfire in the courtyard 
in the evening and participated in the Syabru 
dance. They performed a circle dance around 

the bonfire by holding each other's hands.  
Everyone returned to their homes once they 
were tired. Nima Tshiring went to sleep 

recalling the yak song. Soon he saw a dream.

ནངས་མོར་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་སོ་རར་མེ་བསོངས་ནས་
དེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་ལག་པ་མཐུད་ནས་སོར་གཞས་ལ་
རོལ། རེས་སུ་རིམ་བཞིན་ལུས་ཐང་ཆད་དུས་རང་རང་གི་
ཁང་པར་ལོག་ནས་ཕིན། ཉི་མ་ཚེ་རིང་ཡང་རང་ཤག་ཏུ་
ལོག་ནས་མལ་སར་གླུ་གཞས་དེར་ཕིར་དན་བྱེད་བཞིན་

ཉལ། རེས་སུ་ཁོང་གི་རི་ལམ་དུ་ཡང་གཡག་རིས།
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རི་ལམ་དུ་ཁོང་མེར་གུ་གཙང་པོར་ཆས་འགོ་བའི་སྐབས། རྩྭ་་ཟ་བཞིན་པའི་གཡག་དེ་གོ་བུར་དུ་ཁོང་གི་
 ཕོགས་སུ་རྒྱུག་བཞིན་མཆོངས་ནས་ཁོང་ལ་བརྡུངས་བས་ས་ལ་ལྷུང་བ་རིས།

ན་ཚོར་དག་པོས་ཉི་མ་གཉིད་ལས་གསད། ཁོས་རང་གི་ཞེ་སྣང་གིས་དབུགས་རིང་འཕྱུར་ཞིང་རྔུལ་ཆུས་
རང་ལུས་བརླན་པ་ཤེས།  ཞེ་སྣང་དང་དངངས་སྐྲག་གིས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་བསོྐར་བ་ཚོར། སྤིར་བཏང་

ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་གཡག་གིས་རྡུང་བའི་རི་ལམ་རིས་ཚེ་སིག་པའི་ཉེས་དམིགས་བསགས་པར་བརི་སོལ་
ཡོད།

In the dream he was roaming in Mergu khola Valley. A yak was grazing in the 
pastureland. Suddenly, the yak came running towards him and struck him hard with 

its horns. He fell onto the ground. 
Nima woke up in panic. He could hear his own nervous breathes and he was 

sweating. Fear surrounded him from all corners. People in the community believed 
that a yak hits someone in the dream if s/he has done one or more misdeeds in 

life.
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མཚན་དཀིལ་ཡིན་ཡང་སྣང་བར་མ་བཞག་ནས་ཉི་མ་དགོན་པར་བླ་མ་མཇལ་དུ་ཕིན། ཉི་མས་བླ་མར་རི་
ལམ་དེའི་སོྐར་ལ་ཞུས།

བླ་མས་རིས་བསོྐར་ནས་གསུངས་རྒྱུར།  དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ནས་རང་གི་གཡག་རྣམས་འབོང་གནས་
སའི་ས་ཆར་འཚོ་བཞིན་འདུག  དེའི་ཁར་རང་གིས་གཞན་དང་ལྷན་དུ་འབོང་ལྔ་བསད་པར་མ་ཟད། རང་
 གིས་ལྟོགས་ཞིང་མནར་བའི་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཡོད་པའི་ས་བོའི་ཨ་མར་ཡང་བརྙས་བཅོས་མང་པོ་བཏང་འདུག

རི་ལམ་དེ་སིག་ལས་དེའི་སྔ་ལྟས་ཡིན།

Without caring that it was the middle of the night, Nima went to the monastery 
to see the head lama. Nima explained his dream to the lama.

The lama read Nima's astrology and said, 'You have been grazing domestic yaks in 
the natural habitat of wild yaks since a very long time. You even killed five wild 
yaks together with other herders in the last ten years. You harassed a hungry 
snow leopard mother with two young cubs. The dream is a reflection of those 

misdeeds.'
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'What should I do now?', Nima asked. 

'God had visited you by disguising himself as a yak from Chang Tang in Tibet. 
You should summon in the name of the God that you will stop grazing domestic 
yaks in the natural habitat of wild yaks, that you will manage separate grazing 
grounds for the domestic yaks in pasturelands close to the village and that you 

will not kill wild yaks anymore. You must also promise not to attack snow leopards 
and their wild prey, and to not let others do that too. Then set free a horse as 

an offering to the God, it will appease him,' the lama replied. 

ཉི་མས། གུས་པས་ངོས་ནས་ལས་ངན་དེ་ལས་ལྡོག་ཐབས་སུ་གང་བྱས་ན་ལེགས་སམ། ཞེས་ཞུས།
བླ་མས་ལན་དུ། ལྷ་དེ་བྱང་ཐང་གི་གཡག་ལ་སྤྲུལ་ནས་རི་ལམ་ནང་དུ་མཇལ་བ་རེད། རང་གིས་གཡག་

འཚོ་སའི་རྩྭ་རི་ཡུལ་ཉེ་འགམ་གི་ལ་ཞིག་ཏུ་ལོགས་སུ་འཚོས་ནས། འབོང་གནས་སའི་རྩྭ་ཐང་དེར་འཚོ་རྒྱུ་
མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས་པར་མ་ཟད། རྟ་ཞིག་ལྷ་དེ་ལ་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་ཚེ་ཐར་དུ་བཏང་ན་ལྷ་དེ་བླ་ོ

ཡིད་ཚིམ་པ་འདུག དེའི་སེང་རང་གིས་ས་བོ་དང་ས་བོའི་གསོད་བྱའི་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་
ལའང་བརྙས་བཅོས་གཏོང་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་དང་གཞན་ལའང་དེ་ལྟར་བྱ་རུ་མི་འཇུག་པའི་ཁས་ལེན་

དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་འཇོག་དགོས། ཅེས་གསུངས།
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ཉི་མས་བླ་མར། གུས་པའི་གོ་ཐོས་ལ་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ད་ལྟའི་ཆར་ལི་མིའི་ཡུལ་ལ་མ་གཏོགས་འབོང་
མཐོང་རྒྱུ་མེད་ཅེས་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་ནམ། ཞེས་བཀའ་འདི་ཞུས།

བླ་མས། གནའ་དུས་སུ་འབོང་རྣམས་དོལ་པོ་དང་མུས་སུ་ཐང་ལའང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། འོན་ཀང་ད་ལྟའི་ཆར་
ས་གནས་དེ་དག་ནས་ཀང་སོང་ཟིན། གལ་ཏེ་ང་ཚོའི་འབོང་རེ་འགའ་ལྷག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀང་བསད་

ནས་ར་མེད་དུ་བཏང་ན། མ་འངོས་བའི་མི་རབས་ཀི་མིག་ལམ་དུ་བལ་ཡུལ་ནང་འབོང་མཐོང་རྒྱུའི་བསྐལ་
པ་བཟང་པོ་དེ་འཕྲགོ་པ་འད་པོ་རེད། དེར་བརྟེན། ད་ལྟའི་ཆར་ཡུལ་མི་ཚོའི་མ་འངོས་ལུང་བསན་གི་

 གནས་ཚུལ་འདི་ལེགས་པར་རྟོགས་དགོས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་། ཞེས་གསུངས།

'I have heard that wild yaks are found only in Limi at present in Nepal. Is that 
true?' Nima asked. 

'Many years ago, wild yaks used to roam in Dolpa and Mustang districts too. 
But they are locally extinct from there now. If we kill the few remaining 

individuals of wild yaks currently found here, our new generation will not have 
the opportunity to see wild yaks in Nepal. It's time all our villagers realize this 

bitter fact.'
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 ཉེན་ཁ་འདི་ལྟ་བུས་ས་བོ་དང་། སྤང་ཀི་སོགས་གསོད་བྱའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཆེད་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་རེད། 
སེམས་ཅན་དེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོས་བདེ་བའི་ངང་འཚོ་གནས་བྱེད་སའི་འཁོར་ཡུག་དེ་ཡུན་རིང་པོར་

 གནས་ཐུབ་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་ནི་ང་ཚོ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད།
བླ་མས་གསུངས་མཚམས་འཇོག་དུས། ཉི་མའི་འདོ་ཟེར་ལས་ལི་མིའི་ཤར་ཕོགས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་གངས་

དཀར་དེ་དག་དམར་སེར་དུ་གྱུར་ཅིང་སྨག་རུམ་མུན་པའི་མཚན་ལོངས་དེའང་རིམ་པས་ཉི་འོད་ཀི་མངའ་
འགོ་ཏུ་ཚུད། དེ་ནས་ཉི་མ་ཚེ་རིང་གིས་བླ་མས་གསུངས་པ་ཇི་བཞིན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་དམ་

བཅའ་བརྟན་པོ་ཡིད་ལ་བཅངས་ཞིང་དགོན་པ་ནས་བསེབས་སོ།།

Similar risks also threaten other wildlife including the snow leopard, wolves and 
their prey. All these animals play their respective important role in maintaining 

the ecosystem which is linked to our own well-being and sustainability.

As the lama finished saying this, sunlight had begun to paint yellow and red 
colours to the Himalayas to the east of Limi Valley in Nying khola Valley. 
Darkness of the night gradually faded. Nima Tshiring departed from the 

monastery with a promise of doing as suggested by the lama.
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WWF is the world’s leading conservation organization, working in 100 countries for nearly half a century. 

With the support of almost 5 million members worldwide, WWF is dedicated to delivering science-

based solutions to preserve the diversity and abundance of life on Earth, halt the degradation of the 

environment and combat climate change. WWF has been active in Nepal since the 1960s. It works 

through a landscape level approach in conservation by engaging the government, conservation  

agencies and local communities to save the country’s unique and irreplaceable biodiversity.

Learn more at www.wwfnepal.org

Resources Himalaya Foundation (RHF) is a non-governmental, non-profit making organization that 
has 30+ years of profound experience in biodiversity research and conservation aspects addressing the 

contemporary environmental issues linking with livelihood of the local community in the Himalayan arc 

region. The Foundation’s working thematic areas are structured mainly on three domains: (i) innovative 

research and policy analysis, (ii) mentoring and capacity building of younger generation, and (iii) creating 

a platform for knowledge management and dissemination. RHF programs with cross-cutting themes 

are robust where quantitative biology and social science tools are used to triangulate livelihood and 

related issues connected with biodiversity conservation and climate change.

Learn more at www.resourceshimalaya.org


