
གས་བམ་ི་དད་གཏམ་ན་པ་་། 
 

༈ མ་ི་མན་བ་མ་ལ། །་མ་་་པ ་མ་་དང  །ང་ན་རབ་འམས་་ལ་་་
འཆང ་། །ཞབས་ང་ང་དས་དད་པ་བས་་བང  །ལ་བ་དས་དང་མཉམ་པ་ལ་བ་
གང ་། །ལ་བ་ན་ལས་ང་ར་ག་འད་མཁན། །ལ་དང་་ས་གས་་དངས་པ་
བད། །ལ་བན་ང་་གང་རབས་ག་་ལ། །ན་ན་འཕགས་པ་མས་་གས་པ་
ར། །དམ་ས་ད་བན་ར་་གས་བམ་གས། །ང་སང་ན་ཐང་ས་པ་ད་་ལས། །ང་
ར་མང་ས་ན་མར་ང་ག་འད། །ར་བ་གས་བཅད་ས་མན་བ་་གང་ག་ང་བང་
བར་་བ་་ གས་བམ་ི་ར་ལས་མར་བས་ག་་བ་ས་བཅད་ད་བ་ག་་ག་ལས་་། 
་ཡང་ 
ཀ་པ་གས་བམ་ི་བཏགས་ན།  
ཁ་པ་གས་བམ་ི་ད་བ།  
ག་པ་གས་བམ་ི་བ་བད།  
ང ་པ་གས་བམ་ི་ད་ས། (ད་ས་བད་་)  
ཅ ་པ་གས་བམ་ག་ཐངས།  
ཆ ་པ་གས་བམ་པར་མ་དང་འ་མ་ད་པར། 
 
༈ ཀ་པ་གས་བམ་ི་བཏགས་ན་ལ། གས་བམ་ི་བཏགས་ན ་དང  གས་བམ་ནམ་ང ་ད་
པ་ར་གས་ལས། དང་པ་བཏགས་ན་། ་གར་ི་ད་ལ་ཀ་ས་པ་ད་ལ། ་ད་ད་་
ད་ཆ་་་ར་བ་ར་ཉམས་པ་ན། ་བན་ང་སང་་གར་ི་ད་་ཡང་ར་ཉམས་་་ཐི་ར་བ་



པ་ན། ས་པ་ག་བ་ལ་ལ་་ཐི་ར་་བམ་ན། ར་བཏང་ངས་གས་་ད་ཆ་་་ར་
བ་ན་ད་ཚད་མ་ང་་ག་་་བ་དང  ས་་་ར་བ་ན་་་མ་་ཝ ་ན། འ་ཡང་ས་
ག་་རཝ་ད་ག་་ད་ཆ་་་་མ་འ་ཡང་ཕལ་ར་སངས་ས་་བཀའ་་ཝ ་མ་གགས་
བ་ང་འབད་་ད་ཆ ་བམ་་མ་་བ་ན།ད་ཆ་་་ར་བ་ན ་ག་།་བ་ན་་གས་བ་
ང་འབད་་གས་བམ་དང་་ག་བཏང་་གས་བམ་་་བ་ན་་འཝ་མ་མས།ས་་
་འ་སངས་་ས་་བཀའ་་་་དང་ད་ཆ་་་་བཀའ་མ་ན་པ་གས་་་བ་ན་འ་་
ད་པ་འ་་མ་ལ་ཡ་གངས་ངས་ནང་ད་ད་་ག་་ད་པ་ནང་པ་སངས་ས་ག་་ར་་་
གས་ག་དཔ་འ་ར་བཏང་་་གས་ནང་་བསམ་་ར་གས་གག་ན། 
ས་་་ར་བ་དང་ད་མ་ད ་དཔ་དང་གས་ང་དང་ན་བཟའ་་བང་དང་ག་་ད་་གག་
་་བ་ན་འ་་མ་མས།དར་ན་ད་་མ་ནང་ས་འམ་ག་་རཝ་མ་གགས་ད་ཆ་འམ་
ག་་ར་་བ་་བམ་ན། 
གས་པ་གས་བམ་ནམ་ང་ད་པ།ད་་་་་མ་དར་བ་་མ་ལས་གས་བམ་ང ་་ད།་་
ན་་འ་་་་གཉན་བཙན་ི་བས་ནམ་མཁའ་ལས་ང་ང་ག་་པ་དང་མ་་ཟ་མ་ག་་
ནམ་མཁའ་ལས་འབབ་ད་ང་་ན་མ་ས་པར་གཉན་་གསང་བ་ར་མཚན་གལ་་མད་པ་
ལ་འབད་བཞག་ད་པ་ལ་རབས་་ས་ག་་ར་ནང་ད ་་བམ་ན།་་་་ལས་ས་་ལ་
རབས་་ན་ས་ལ་ང་བཙན་མ་ ་བས་་མ་གགས་དཔ་ལས་་་མ་དར་བ་་མ་ལས་
གས་བམ་ང་ག་ར་བ་གགས་བམ་་ཡང་ར་མ་དང་འ་མ་ར་གས་དཔ་ལས་དང་པ་
་་དར་མ་ལས་གས་བམ་་ཡང་ལག་པ་ས་འ་་མ་གགས་ར་བ་་ལམ་གས་འ་
མ་དར་བས།པར་བ་་ལམ་ལ་ས་ལ་་ང་་བཙན་ལས་ར་ང་དཔ་ར་བ་པན་མ་
བབ་་འགཔ ་བཀའ་ཐང་ལས།་ནས་་པན་མས་ཁང་ང་་ན༔ལ་ས་ན་ལ་ག་་ད་



་བཏང༔འབང་མས་་ནག་ཙན་ང་འན་་བག༔མངའ་ག་ན་ལ་ཟངས་གས་་བ་
ད༔ག་མཁན་ང་བ་མགར་བ་མད་མཁན་བལ༔ཐམས་ཅད་ས་གང་གག་ལ་ཟིན་པར་
ས༔ར་གངས་ད་་་་བན།ས་ལ་་ང་་བས་་ས་ད་་གདན་ངས་་་་
བ་་ས་ར་ཁ་མཛད་པ་བས་་ན་གས་ལས་་ག་དང་པར་ང་་བ་བ་འབད་བ་་
ས་ད་་ལསས་གས། 
ན་ང ་ད་་བཀའ་བན་པར་མ་་ཝ་འབད་བ་་འ ་ས་རབས་༡༣་པ་ནང་ར་ཐང ་་བཀའ་
འར་བན་འར་ང་པར་བ་་ལས་་་ག་འབད་པར་ི་་འ་བགས་ག་ལས་ཚལ་ང་
ཐང་པར་མ།་ད་པར།་ས་པར ་མ་་་་དར་གད་་ནངས་པར་བཀའ་འར་ར་བཀའ་ག་་ར་
གག་་བས་་ད་བ་ག་པ་ག་དང་བན་འར་ར་ ད་ས་བ་ག་པ་ག་མཇལ་་
ད་་་ས་རབས་༡༢་པནང་མཁས་པ་་ན་ན་ན་བ་ས་བ་་བ་མཛད་་་ར་ཐང་པར་
ི་མ་ད་ན།་འ་མ་བགས་པ་་མ་བཀའ་བན་ཁ་ར་ཙམ་་མ་གགས་བས་གག་་
བ་བཞགཔ་་འགགངས་རབས་་མང་ས་ལག་པ་ས་འ་འཝ་ཙང་ཙང་མ་མས།འག་
ན་པ་ཁ་གཏམ་་ཡང ་གར་ག་་འ་བ་ན་ས་ང་བ ་།ད་པ་ག་་འ་བ་ན་ས་
བངས་།འག་པ་ག་་འ་བ་ན་མ་བ་།ར་བ་་ད།འ་ས་ན་ཡང་་གར་ག་་
འ་བ་ན་ཉ་ག་ང་འབད་་་ང་བ་་ན་ལས་ས་ང་བ་་མ་མས།ད་པ་ག་་འ་བ་
ན་སངས་ས་་གང་རབས་་་འ་་མ་མས།ད་་ཙམ་མ་ཚད་ང་བཅས་འག་་ཡང་
བཀའ་འར་དང་ཡང་ན་་ནང་ལས་འམ།ཐ་ན་བད་ང་པ་ད་གག་བམ་གར་དལ་མཚལ་
གས་་འ་འཝ་ད་པ་ན་མ་ཚང་འ་ར་འབད་བ་དང་་ཚང ་ག་་དང་ཕ་ས་ག་ ་
ད་རབས་ལས་ང་བ་མ་པས་བ་ལ་དཔ་ན།ད་་ནང་པ་ཡང་ས་འམ་ལག་འ་མ་་་



མཇལ་་ད་་འ་་ང་གང་རབས་ལག་པ་ས་འ་་་ ་ག་དར་ད་པ་གས་མཚན་
ན།འག་པ་ག་་འཝ་ད་མ་བ་་་ད་་ནངས་པ་ཡང་དར་བ་ད་བན་པ་ན། 
༈ཁགས་པ་ལ།གས་བམ་ི་ད་བ།གས་ང་ཅན་ི་་།འ་་མདའ་ཚད་མ།་ཚད་མ་ར་
གས་ད།ར།༡/༢་ཚད་མ་་ཡང་ད་ང་དང་ད་ང་ར་གས་ད།གས་ང་ད་པ་དཆ་
་མ་བམས་མ།་བགས་མ།ར་ད་བ་མ་འཝ་་་ད།སངས་ས་་གང་་བཀའ་་
མདའ་ཚད་མ་འབད་བངས་དཔ་ན་ང་ས་རབ་ང་་དང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བད་བམ་ཁ་
འན་འབད་་ན་་གས་་ར་ཁར་བནམ་ད་ད་ཆ་ང་་ཚད་ནང་ཡང་ད།ས་འག་
མཁས་པ་བན་བས་་ད་ཚད་མ་བཀ་ཚད་ལས་ང་་འབད་་ང་འ་་འ་འབད་ངམ་ལས་
ཚད་ས་པ་ཅན་ག་ད།ལ་བ་མདའ་ཚད་མ་་ཕར་ར་ང་ང་་ཊི་གམ་ག་ག་དང་་ང་
ན་་ད་ཙམ་་ཚད་་ད།འ་མ་་ཚད་ཐ་ག་་ས་པ་་ང པར་མ་་མང་ས་ར་ང་་
ཚད་་ད།མ་བམས་མ་ར་་འ་ད་ཆ་ཚད་ང་་ག་དང ནང་ན་ག་་་ཚན་ཆག་པ་་བ་
མ་ལས་བསག་་བགས་མ་ལས་བམ་་་ཁ་ལས་རས་ར་བ་འབད་ངམ་ན།འ་་
ངས་མང་ས་ར་་་ད་ཆ་དང་་ད་བམ་་ང ་བགས་མ་ར་་འ་ག་་ངམ་མད་
་བ་དང་གང་་ས་འབད་བ་ག་བ་མ་ལས།་མ་གང་ག་ལས་མར་འ་་ད་ཀ་་
དཔ་ད་བ་ག་ལས་མར་འ་་ང འ་ཡང་་ད་བམ་དང་ཁ་མན ་འབད་་ད་ཆ་བམ་ང་
་གས་་ངམ་ན། 
གས་བམ་ི་ནང་་གང་རབས་།་གར་ལས་ད་་ར་བ་གང་རབས་་ན་ི་་པན་་
ས་དག་ར་ན་དག་ལ་་ན་པ་གནང་ད་པ།ན་ི་་་བ་ན་་་་་ནདང་ཀ་ག་ཞང་
གམ་ིས་གས་པ་་་བ་་་ག་པ་གནས་་ལ་མཁས་ང་ས་་ན་དང་ན་པ།མ་
གས་ག་་ར་གས་་བགས་ང་་བད་པ་གངས་བ་པ།་་་་ལས་འཕགས་ང་ས་ལ་



གནས་པ་ང་བ་མས་དཔའ་ན་་་ས་དངས་པ་ས་་དངས་་ག་ཆད་ར་འལ་ང་
་ད་།ན་ི་ར་་ལས་གཞན་ི་བས་ར་འབད་་གས་་ན་ལས་གང་རབས་ལ་་
གག་་གང་ཚད་ཐ་ན་ཚགས་གག་རང་ན་ང་བ་ད་བཏང་་བག་་ན་ལས་གཏན་འབ་
གནང་བཞག་གའར་ང་་ནང་འ་བམ་བད་་ད།དར་ན།ར་ན་ས་པ་འམ་ལ་་་ཀ་
འམ།བམ་་མ་བ།བཤད་བ་དང་བ་འམ།ཚག་་བ་བ་་དང་བ་འམ་དང་མ་ང་
ད།ར་ན་་་ལ་་་ཀ་ང་ག་་་་།བམ་་བན་་་བད།་བན་་ན་
བན།བཤད་འམ་དང་།ཚག་་བ་་གག་ང་ད།་བད་ང ་པ་བས་པ་ལ་ལ་་་ཀ་ང་
ག་བ་བད།བམ་་ག་་ཐམ་པ།་བད་་་བད།བཤད་བན་ང་་།ཚགས་བན་འམ་
ད་་ད་པར་གངས་འག།་་གང་རབས་་ད་་བག་པར་དག་ག་་གནས་་ན་་
ངས་ཚད་ས་གཏན་མཛད་་བཞག་ག 
བམ་ ་ར།་མ་གང་རབས་་ད་ཆ་མས་ས་པ་བས་གས་བར་མ་་་གས་ལས་་
ག་བར་གང་ང་ལ་་་ཀ་་བ་་དང ་ཀ་མ་བ་འ་བན་བམ་་གག་བ་བ་ན།་་
ཀ་་བ་་བམ་་་བ་ལ་ཡང་དཔ་དར་ན་ལ་ས་་བ་་ད་འག་འ་བམ་་གས་
འབད་བཞག་་ད།ད་འག་་་ཀ་བན་བ་དང༌། ང་དང་ང་ལས་ག་པ་ང་ད་པ།པ་ཏ་ཁ་
་བ་མས་ས་བས་་་་ད་བདག་ད་་ཀ་བན་བ་དང༌། ལ་དས་པ་མས་ས་
བས་་་་བ་བདག་ད་་ཀ་ང་ད་་མ་མན་ང་བམ་་་གས་རང་ན། ས་རབ་
ང་་་་ཀ་་བ་མ་ལང་ང་བམ་་གག་བ་ལ་གས་དཔ་ལས་་་ཀ་་བ་ད་
དཔ་ས་པ་་འགགས་བམ་ི་ཚད་མང་ས་ག་ག་་མདའ་ཚད་མ་་བ་ཡར་མར་་
གས་བམ་་བ་་ཚད་འབད་བ་་དང་།འང་བ་་ག་ངས་མ་བ་ཡར་མར་་གས་བམ་
བ་།ང་བ་་ག་ངས་ས་བ་ཡར་མར་་གས་བམ་འབད་བཝ་མ་མས།གས་ང་



གས་་བར་ད་ཆ་ག་ངས་་་ད་་ན་བཟའ་ས་ར་་་བངས་བཅས་ལ་་་ད་ཆ་
་གས་བམ་ཚད་ན་འབད་བཝ ་ན། 
༈གགམ་པ་ལ།གས་བམ་ི་བ་བད ་་་བ་བད་དས་དང གས་བམ་ི་་ག་་བ་
ཐངས་་ལག་ལ་ར་་གས་ལས།དང་པ་བ་བད་དས་།གར་ག་ར་གས་བམ་ིད་
ག་དང་པ་་་་གས་བམ་གང་ལས་་བ་་་བ།་ཡང་གར་ག་་ས་པ།་ཞལ་བ་
དར་དང་ན་་གས་་བས་པ་བཅས་ད།ར།༣ ལ་་ནང་ག་ངས་གས་པ་དལ་ིས་
ས་པ་ཡང་ད།གས་བམ་འ་པར་མ་ན་ང་གར་ག་ལག་པ་ས་བངས་བགས་།་་ད་
ག་གས་གས་ང་།་ཡང་དང་པ་པར་མ་གས་བམ་ག་ཡ་ར་ནང་ད་ག་ད་པ་་་ག་
གར་ག་ད་ག་བ་བགས་་་ས་ས་བགས་དཔ་ན།ས་མ་ན་པ་ ན་ག་་ངས་
དང་པ་གས་བགས་དཔ་ད།ག་ངས་དང་པ་ལས་གས་པ་་་བ་་ང་བ།་ལས་གམ་
པ་བ་་ང་བ།་ལས་བ་པ་ལས་མག་བར་་་ང་བ་འན་འ་ན།་་་ང་་མ་
འགས་་་འ་ལ་འ་ཡང་་མ་ལ་ཡ་གངས་ངས་ནང་་གས་ལ་མན་ང་ན་པ་གག་
ན།ས་གས་གཞན་དང་ལ་ཁབ་གཞན་ི་གས་ལ་་ད་ཆ་་་ག་་ར་་མཉམ་གག་
འཝ་མ་གགས་འ་བམ་མ་མང ག་འ་གར་མ་ང་པ་ན་དལ་དང ་ན་མཚལ་གས་
འར་པ་དང་དང་བན་་འཝ་ན།རབ་་ང་པ་ན་་་་་་་་དཔ་ན་ང་མ་ང་པ་ན་་
་་་ད་པ་གས་བམ་་་་དང་པ་ངམ་གག་་འ་་ཡང་ད། 
གར་ག་འ་་་ར་མ་དང་ཐ་ན ་ི་སངས་ས་གང་རབས་་་ཡང་འ་་གས་ལ་
འག། 
གས་བམབངས་་་ག་ཚ་ཡང་རབ་་ནག་ག་ཚ་ར་ད་གས་་ས་ད་་འ་ན།ང་
སང་་འལ་གས་དང་་གས་མང་་དཔ་ལས་ས་པ་་ང་ང་་མ་དང་འ་བས་་་ནག་



ག་ཚ་་ན་ི་ནང་་ཡང་འད་་དཔ་ན།ར་བཏང་བཤད་ལ་ག་་་ནག་་ཤར་་མ ་
མཐའ་མ་་ས་པ་་ན་་བཟང་་ར་ར་་་ག་མ་་ག་ལས་བཝ་མ་འབད་
བཤདཔ་མས།་འ་ཧ་ཅང་་་མ་ལ་ན་མག་་ར་པ་ག་མ་ལས་ག་ཚ་་་མ་་
དཔ་ན་ར་བཤད ་་ད།ར༤ང་སང་་ནག་ག་ཚ་ང་་ག་་དང་རས་་མ་ནང་བམ་་
ཁ་ང་ག་ཚ་ས་འ་་དང་གར་བམ་ར་ས་འ་་གསང་་དཔ་ལས་གར་འ་འ་
རབ་ན།་ནག་ག་ཚ་མ་བ་པ་ན་རང་གས་མར་ནག་ར་ང་མར་དང་འ་མར་་་བགས་
པ་་པ་ཆགས་་ལས་བཝ་ན།དར་ན་དང་ ་ན་་ལ་ཝང་ར་་བགས་་ད་་་
ན།ག་ཚ་ག་ས་ད་ག་ང་ཡང་ད་གང་ང་ག་་ན་པར་གཞན་དང་མན་ང་ན་པ་
ད།ར།༥བ་དབས་་མ་བམ་འབདཝ་ད་ ་འན་ས་མ་ག་ད།་དལ་དང ་ཟངས་་
ལས་རག་གས་ལས་བ་པ་ཁ་བ་གས་ཐག་ཅན་འབད་ང ་་འ་་ག་་ཡང་ན་དང་
 ་གས་་་ནག་ནང་ར་ིས་འ་་ག་་ན ་ལ།་གར་་་ ་་གས་་་ས་འཝ་
མ་མས།ད་དང་འག་་་་ར་་ག་་ནང་གས་ག་ག་མ་་འབད་།ས་ཁ་དམའ ་སར་
་་་གག་་ས་འཝ་ན།་་འ་་བ་དབས་ཡང་་བམ་ད།མག་འཇམ་དངས་
་རལ་་ར་རལ་་དབས་འབད་བ་།མ་ག་འ་་ཁ་ག་་ག་ཚ་ན་མ་ཆད་པར་ན་
ང་འབབ་་་ན་ལས་ཝ་ར་་ང ག་་་་་མག་བ་་ན་ལས་་ཁ་འབད་བག་
ད།ཁ་གཏམ་་ཡང དང་པ་་་མ་བ་ག་་བ།ར་་་བ་ཐངས་དང་ལག་པ་ས་བང་
ཐངས་གས་མ་་ས་དཔ་ན།་ར་་་ག་འ་་གཞན་ལས་མ་འ་བ་འར་པ་ང་་
ད་པ་ཁར།ག་ཚ་ནང་ང་བ་ན་ག་ཚ་ན་ང་བར་མ་་མ་འ་བ་ག་ཚ་འབ་་ད་་
མ་ལས་་་བ་་་གདམ་ཁ་འ་རང་བ་ན།ར༦ 



གས་པ་གས་བམ་ག་་བ་ཐངས་དང་གནག་ག་བ་ཐངས་་ལག་ལ།ག་་ང་་་
ཆ།་དཀར་ནག་གས་ད།གས་ས་རབ་་ནག་་ན་་ཡང་ཁ་ག་དཀར་ཁ་་བ་ད་ང་་་
དཔ་ལས་ག་་་་བ་ད།་དཀར་ཁ་ག་དཀར་ཁ་དངས་པ་ད་ང་་དཔ་ལས་་་ནག་
བམ་ད།་ནག་ཁ་་སར་་ལ་་ག་དཀར་་་བཟང་་ངད་དང་ན་པ་ད་།་དཀར་འ་ལས་ཁ་
མ་་ག་ས་དམའ་སར་་ལ་་ག་ར་་་ཡང་མ་ག་་ད་་ག་ན།་དཀར་དང་་
ནག་གས་་ག་་ལས་གས་ས་་ནག་ན།་་འ་མ་་བ་ར་བཏང་་མ་གས་
གམ་འད་ས་ར་ར་་ག་པག་པ་བ།མ་མ་ལས་་མ་་་འབད་ང་ང་དཀར་བམ་
མ་་་ད་པ་ར་་་ག་འབད་ང་གག་ས་དར་་བ་ད།་ལས་ག་་བམ་ི་ཚད་
དཔ་་་འ་ག་བཝ་ན།གར་དལ་ི་འ་ག་ག་གནག་བ་ཐངས་ཡང་དང་པ་ག་་
་རག་ག་ད་པར་ང་སང་ས་བ་་བ་ར་བཏང་།་ལས་ག་ཚ་གནག་ག་ལས་་རམ་
(་་ལས་བ་པ ་མན་མཐིང་ནག་འབད་་ག་ན) ་་མས་ཅན་ི་ད་པ་གས་་བལ་
མ་ལས་ག་ཚ ་ག་་ག་།་རམ་གས་་ས་ཁ་ག་གནག་མཐིང་མཐིང་ང་།ད་པ་
གས་་ས་ད་ན་།་ལས་ང་དཀར་གས་ར་་་ག་དང ་ག་འཇམ་ག་་དང་ཡང་ན་
་མ་་་་ས་མ་འན་འན་དར་་བ་དཔ་ན། 
༈ངབ་པལ།གས་བམ་་ད་ས་བད ་དང་ན་ད་པ།འ་ཡང་༡ག་འ་མཐའ་གས་ལས་ཕར་
ཁ་ར་་་འ་ ་ན་་མཐའ་ཐིག་ར་མཐའ་མ་གས་་ཐིག་བ་་་ལས་བལ་་འ་་
ག།༢ག་ས་བ་མན་་འལ་་ན་་གང་ག་་ག་མ།༣ག་་་་་མ་་
འལ་་ན་་གང་ག་་ར་་ག་ངས་་ངས་ཁ།༤་ཚན་ཕན་ན་་འགས་པ་
ད་་མཚན་ང ༥གས་བམ་ལ་་ང་བས་འབད་་ན་་ང་ག་་གས་ང ༦གས་
བམ་གས་བམ་ལ་དང་བག་བག་ལས་བ་པ་ར་་ད་འལ་ན་བཟའ།༧ས་བམ་འར་་་



འ་་ན་ལས་་བངས་།༨གས་བམ་འལ་བ་འཇམ་་་ན་་གང་དར་་ད་ས་༨་འ་
གཞན་ི་གས་་ད་པའཛམ་ང་ནང་རང་གས་་ད་ས་ན་ག་པ་བ་བད་ད་
འཕགས་ཅན་ ག་ན། 
༡མཐའ་ཐིག་་།ར་མ་་མཐའ་ག་ཚ་གག་ས་པར་བཏབ་ལས་མཐའ་ཐིག་་ག་ཚ་་་
ད།འ་མ་་་་་གང་ག་ཚ་ནག་་ན་པ་ན་མཐའ་ཐིག་མཚལ་ི་འན་ད།མཐའ་ཐིག་་
གས་བམ་ི་ག་་དང་པ་དང་གས་་མཐའ་གས་མ་ཅན་གས་་འན་།ར་ཁ་ལས་ཐིག་
གས་མ་ཅན་ི་ནང་ན་་ད་ང་ཐིག་གས་མ་ཅན་གས་་འབད་འན་ད།གཞན་མས་་ང་
ག་ཐིག་་དང་མཐའ་མ་གས་་ཐིག་་ད།འ་གས་་ར་་ག་ཁར་བ་་ན་པར་ས་ང་
ད་དཔ་ན།མཐའ་ཐིག་མ་འན་པ་ན་ད་ཆ་་བ་་མས་པ་དང་མ་ག་་་ང་་མ་ལས་
མཐའ་ཐིག་འན་་་ལས་བལ་་འ་་གར།༧ 
འ་མ་་ལ་ག་་་འ་འ་ན་ལས་ག་ང་་་བན་་ཐིག་བ་་འཝ་ན།ན་ང་
ཐིག་་་་ག་ཚ་གནག་་ན་པ་ན།མཚལ་དམར་་ས་འན་།་ཡང་ལ་ང་་ན་་མ་
གགས་འ་ག་ཁར་་མས་པ་མ་ལས་མཚལ་གར་ག་་འན་་ད།གཔ་ད་ཐིག་ག་ས་
མང་བ་ཙམ་ད་པ་ན་རབ་ན། 
༢བ་གང་་འལ་ ་ན་་གང་ག་་མ་ག་ད།མ་ག་འ་གས་བམ་ག་་དང་
པ་་མ་ག་གམ་ས་ཅན་དང་ཤད་གས་།ག་ས་གས་པ་མན་ཆད་མ་ག་གས་ས་
ཅན་དང་བཤད་གས་་ད།མ་ག་ལ་་གར་མ་ད་ཆ་་་ཨ་ད་བགས་པ་ཡང་ད། 
ག་་ནང་མ་ག་བགས་་འ་གཞན་་ད་པ་ད་ས་གག་ན།བ་གང་གས་མ་
་ག་ངས་གག་བ་ཝ་ལས་བ་་ངས་ཀ་་་ད།འ་་ག་་གག་ན་ར་བ་ན་
མ་གགས་་་འ་ད་པ་་ག་གག་ན་ར་བ་ན་ན།་ག་་ན་མ་ན་པ་ན་་



བད་འབདཝ་ད་ལ་ང་དང་བཅས་འབད ་དཔ་མ་ལས།བས་་བ་་མ་མས་ར་མ་བ་
ན་།བས་མ་བཝ་ག་་ཡང་ད་བ་ག་གང་ག་དང་བ་གཟིགས་གང་གཟིགས་ར་ཐ་ད་
འབདཝ་ན།དར་ན་ག་ངས་བ་པ་བ་ག་ལ་ཨང་གམཔ།ག་ངས་གམ་པ་གང་
ག་ལ་ཨང་གས་པ་ར་ཐ་ད་འབདཝ་ན།ག་པ་བས་ན་པ་ན་བ་གཟིགས་གང་
གཟིགས།ར་བ་་དང་འ་་་བ་ག་གང་ག་ར་བ་ཐ་ད་འབདཝ་ན། 
༣ག་་་་་འལ་་ན་་གང་ག་་ག་ངས་་ངས་ཁ་འ་ད།ཀ་གས་ད་་
ན་པ་ན་འ་དང་གག་ཁར་འཝ་ན།ངས་ཀ་འ་ཐངས་ཡང་ག་ ་མ་གས་་ར་ཁར་
ག་མ་ནང་་བ་མག་་ཁ་་བ་་འ་།དར་ན།ལས་་་་་་་གམ་་་་་་་ང་།ལས་ང་ར་་
ད་ཆ་ང་དང་གམ་ར་་ངས་ཀ་ན།ན་ང་ལས་དང་ང་གག་ཁར་ན་པར་གཡས་གན་
འབད་བཞག་གམ་ར་་ངས་ཁ་ག་་བགས་་འ་།ཀ་གས་ད་པ་ན་ཀ་ར་ད་ཀ་པ་
ན་ར་བ་ཀ་་ལས་ར་་་མ་བགས་་ས་།དར་ན།ཀ་་་་ལས་་་་་གམ་་ང ར་བད་
།ལ་་གག་་བ་ག་་ར་ཐིག་ནང་མཛད་པ་་དང་ཡང་ན་ས་གང་་ནང་གས་ན་ས་ ་
ན་ལས་་གས་བད་་ཡང་ད།དར་ན།འགས་ང་་གང་འམ་ན་པན་འགས་ང་
གང ར་བད་་དང་ཡང་ནའགས་ང་གང་ལས་ན་་ཏན་མད་འལ་ན་པ་ན།ན་ཏན་
མད་འལ།ར་བད་གས་གག་ཡང་ད།ར།༨ 
༤་མཚན་་འགས་པ་ད་་མཚན་ང་།ར་བཏང་གས་བམ་ི་གང་དར་དང་གས་ང་་
་མཚན་ང་ད་ང་གས་བམ་ི་ད་་ཡང་མཚན་ང་བད་་ད།གས་ང་དང་གང་དར་ི་་
མཚན་ང་བས་པ་ལས་ད་།་་གས་བམ་འལ་་བ་དས་པ་ན།གས་བམ་ི་ད་་ད་
པ་མཚན་ང་་ས་པ་ན།གས་བམ་ས་འན་བ་པ་ད་་ན།དར་ན།གང་དར་ལ་
གངས་་་།ར་ད་་་གས་བམ་ཁ་བ་་མཇལ་བ་བས་ང་ན་རབ་འམས་ས་་བ་



བགས་།དང་ག་པ་ལ་་་་ན་་བས་་གས་ད།གང་དར་ནང་མཚན་ང་ཆ་ཚང་
ད།་་་་་བན་ི་མཚན་ང་ནང་ན་ལས་ས་དས་པ་བམ་ན།གས་བམ་ི་ཁ་ང་བད ་
ཐངས་ཡང གས་བམ་ི་ད་ག་དང་པ་ག་ཁ་་ཐིག་གས་མ་ཅན་ི་ནང་ན་ད་ང་གཡས་
གན་ར་ཐིག་གས་གས་་འན་པ་ནང་་མ་ག་དང་བཅས་ཁ་ང་བད་དཔ་ན།འ་ཡང་
དས་ང་་་ག་འབད་མཐའམ་བ་ས་ང་མ་ག་་བཞག་་མས་ཆ་དང་ན་པ་འད་
ད།ད་ང་་གར་ལས་འར ་་ན་པ་ན་ད་ཆ་ཞལ་ཝ་ག་ཁ་ང་ད་།་ཡང་་གར་ད་་དང་
ད་ད་་ར་མཚན་མ་པ་གས་ས་་ནས་འ་་ད།་་ད་་ར་བ་གང་རབས་ན་པ་
ས་པ་དས་པ་དང་་་བ་བཀའ་ན་ན་པ་དས་པ་་དཔ་ལས་་་འ་ལ་དར་གད་
་ད་་བམ་་ན་པ་ན་མཚན་ག་ཁར་མཚན་ང་ད་་ལས་གས་་གས་བམ་ནང་འ་
ལ་ད་།ང་་བཤད་པ་དས་པ་ད་་་ས་ན།ར༩ 
གས་བམ་ནང་་་་་གཞན་་འ་་བམ་ན་པར་ཐིག་བ་ཐངས་ཡང་ད་་ག་མཁན་ང་
་ག་ས་ར་་འ་ས་ག་་ནང་གཡས་གན་ང་ག་་ཐིག་བ་་་ལས་བལ་མ་ག་
པདང་།་་ལ་ང་་ན་ལས་ག་ང་་ཐིག་བ་དཔ་འབད ་ལ་བད་གགཞན་ཡང་ལ་
ལས་མཁས་པ་གཞན་ིས་ཁ་ང་་གན་པ་བ།གས་་བད།ས་ཚན་་མཚན་ད།ར་་
་འ་གས་ཡར་ན་ཅན་ི་ལ་གད་མཛདག 
༥གས་བམ་ི་གས་ང གས་ང་་གས་བམ་ང་གས་ང་བ་འབད་་ན་་མ་
མས།ནང་་ད་ཆ་ག་་ལས་ར་གང་ཙམ་ི་གས་ང་བ་ང་ད།གས་ང་་་ང་་རབ་
ཙན་དང་ག་པ་་ན་ང་ར་་དང་ང་ང་་བཟའ་ང་དང་བཟང་ང་ལས་བ་་་ལས་བ་
དཔ་ན།ར།༡༠འ་ད་ཆ་་་ཁ་དས་་ག་་བག་པ་ང་བ་འབད་གས་་མ་
མས།བ་བད་ས་འང་བས་པ་་་འགས་པ་་གས་ང་ཝ་ར་་གས་་མ་པ་དང་པ་



ཁ་གས་མཐའ་མ་བདའ་་ད།་ལས་གས་པ་འག་ན་གས་ང་གང་་ར་་མཐའ་ན་་་
་ལ་འབད་བ་ད་པ་ག་་པ་་་་བ་་ང་།ལ་་ནང་གས་ང་་་་གས་ས་
་དང་ལ་་གར་ི་་་འ་་ཡང་ངམ་ན།གལ་ད་་་ད་པ་ན་་ན་་དམར་་དང་ནང་
ནམ་བཏང་་ད།གས་ང་འང་་གས་ང་ག་མ་ར་བ་མ་ི་མར་ཕབ་་འག་ན་མ་
བ་འ་་འབད་བ་་ད།འ་་ངས་་གས་ང་ག་མ་འ་མཐའ་བ་མར་ཕབ་་ད་པར་བ་
ག་་ག་མ་པས་རང་ང གས་ང་ཐ་མ་་འང་་ག་མ་བམ་འབད་བ་་ག་མ་་མ་
ཐག་ཐག་འབད་བ་མ་ལས་ན ་་གས་རང་ག་འར་་ས་བག་བན་་ང གས་ང ་ས་
པ་མ་་གས་་ར་ཁར་ལ་་་ནང་གང་རབ་གང་ན་ི་ང་ ་གངས་གས་འ་
།་ར་གཡས་གན་གས་་གང་རབས་ཁ་ང་དང་ཀ་གས་འས་ད།དར་ན།ས་པ་
འམ་ན་པ་ན།འམ་་་་་ལ་་་་་་་་་ཀ།ར་འ་་ངམ་ན།ལ་་་འ་་བ་མས་
པ་ད་་ཙམ་མ་གགས་་ཁག་འབད་འ་ད་པ་དས་པ་མ་མང འ་ལས་ན་ི་ག་
གས་པ་ད་ཅན་ནང་འ་པ་ན་གས་མ་ང་་མ་མས།ར་གས་ཙམ་་གང་རབས་གང་
ན་ི་གངས་གས་མ་ས་ན་་་གངས་གས་འ་ན་ང་བ་ན། 
༦གས་བམ་ལ་དང་བག་བག་ལས་བ་པ་ར་་ད་འལ་ན་བཟའ།ན་བཟའ་ལ་ཐངས།གས་
བམ་ི་ན་བཟའ་གས་བམ་དང་བན་པ་་ང་དང་དབས་ཁ་གང་་བ་ན་ད།གས་བམ་་བ་
་་ན་བཟའ་ནང་ན་གས་མ་དང་་ལས་གས་ང་ས་་ཁ་ལས་ང་བ་བམ་ི་ལ་་
ད།ང་པ་ལ་་ནང་ང་བ་ལ་ང་གས་ང་་ནང་ན་འབད་ལ་་ཡང་ད་འགལ་བ་ག་་ཡང་
ད་ད་ལ་་་ད ་་་ཀ་གས་ས་་་ན་ལས་གང་དར་བ་་་ང་བ་་ཁ་ལས་ལ་
ཝ་མ་མས།ན་བཟའ་ལཝ་ད་གས་མ་གམ་མ་ག་་བམ་ན་ང ན་བཟའ་གབ་ག་་ལ་
ང་གག་་ལ་་ན་པར་དང་པ་ནང་་ན་བཟའ་ལ།་ལས་མ་ི་་ཁ་་་་་ལ་ད།ལ་



ཐངས་ཡང་དང་པ་རང་ན་བཟའ་་བ་ར་གག་རང་ས་་བཞག་་་གམ་ཆ་གག་ས་ག་
་གས་བམ་ཁ་ཡར་བཞག་།དང་པ་རང་ལ་་རང་་ཁ་ག་ལས་ན་བཟའ་ཡར་ལ།་ལས་གཡས་
གན་ི་ར་ནང་ན་ཁ་ལ་།་ལས་ར་བ་བ་་བ་་་ལས་མག་རང་བ་་ར་་ཁ་ནང་
ན་ལ་་བ་་ར་་་ཐག་ང་བཏགས་་ད་་ས་བམ་ད། 
ན་བཟའ་མ་གས་མ་གམ་ག་་རང་ད་ང་བམས་གས་ག་རང་དཔ་ན།ན་བཟའ་མ་པ་
མ་འཝ་གམ་་ག་ད་པ་ན་ག་མཇམ་་ད་་དར་ན་དར་དང་ན་་བམ་འབད་་་མ་ལ་
ད། 
གང་དར་(གང་བ)ད་པ་ན་ན་བཟའ་མག་ས་་གཡས་གན་གང་བཅས་་ར་གམ་ནང་
ན་ཁ་ལ་ཚརཝ་ག་གང་དར་་ག་ཁར་བཀལ་་་ལས་བ་་ར་་ནང་ན་ཁ་ལ་་བམ་
དཔ་ན། 
ན་བཟའ་ལ་བ་མ་ང་ནང་གས་བམ་ག་ ་མཐའམ་་མན་་དམར་ར་ལ་་ཡང་
ད།འ་ཡང་ན་བཟ་ས་་བཝ ་ན།ད་གས་གས་་ད་ཆ་་མན་་ར་་ལ་གས་
དང་ས་གས་གཞན་ི་དམར་་་ལ་གས་ངས་གས་ད། 
༧གས་བམ་འར་་་འ་་ན་ལས་་བངས། 
་བངས་ལ་ཐངས།་བངས་་ཆབ་་དང་ང་ཐག་་ལས་རས་་ཐག་ཐགཔ་་རག་་གམ་
ཚང་་་་བངས་རབ་ན། 
ཆབ་་ར་་་་བངས་བཏགས་ས་ཨ་ང་བམ་ན།དབས་་བ་མ་པ་གས་ག་མ་་
བངས་་ར་ག་བཏགས་ས་དང་ག་མ་་བངས་མག་བམས་ས་ན།ར༡༡་་བ་བད་མ་
འ་་་ད།ལ་་མད་ན་ི་པར།ལ་་སངས་ས་་་པར།ལ་་་པ་།ལ་་མ་པ་པར་་
ད་་གག་དང པར་་ག་་ཡང་ད་པར་ང་པ་འབད་་ཡང་ངམ་ན།་་གར་དལ་ི་འར་



པ་ད་མ་ལས་ཟངས་དང ་རག་་་ང་མ་ན།་ཀ་ལདང་ང་སང་་ལ་་ས་བཝ་་མལས་
ད་ལ་ད་ལས་ཕར་ཡང་འ་བམ་མ་བ་བ་ ན་གས་མ་མ་ལས་ར་ན་ང་བ་འབད་གས་
ར་ལ་མ་ཝ་ན།ཆབ་་་ང་གས་བམ་ར་གས་དང་གམ་བདའ་ཟིནམ་ག་ད་ས་
ན་དག་གཞན་ག་་ཡང་ད།གས་བམ་་་མ་འབདཝ་ལས་ཆབ་་ཟངས་་རས་་་མ་བ་
ལས་བན་ང་ཐག་དཔ་ན།ང་ཐག་ས་བམ་པ་ན་ང་ང་ང་་ན་ང་།་བངས་ཆ་ཚང་
ང་ཐག་བཏང་ང་མག་བམ་་མ་བཝ་ལས་རས་ཆ་ལས་ཐག་་བ་་་སམག་རས་ཆ་ལས་
ཐག་་འ་དཔ་ན།་ད་ཆ་ད་ང་་་་འ་བམ་ཚང་དཔ་ས་པ་ད། 
་བང་ལ་ཐངས།་བང་ལཝ་ད་མ་ལས་མར་ལ་་དང་བ་ད ་མག་ལས་མར་བ་
ན།ལཝ་ད ་ཆབ་་གས་བམ་ི་མ་གས་ལ་་་ས་བ་གས།གས་ང་ག་མ་ར་
་བཞག་་ལཝ་ན།་ལས་མ་ི་་བངས་ར་འར་བཞག་་མ་ི་བམ་།་བངས་་
མག་་གས་ང་ག་མ་ལ་་་་གང་གས།གས་བམ་མག་་གས་་་བམ་
ད།བམ་ད་མག་ས་་་བངས་མ་་ག་ད་་་ག་ལས་མར་ར་མ་ལས་ནང་ན་
བགས་་་་་མད་ག་ག་འ་་མ་ལས་་མད་་བངས་དཔ་ན།་ལས་་
བངས་ག་འན་པ་ན་་མད་་ག་་ར་ཁར་ག་མང་ས་ཐག་་བཞགཔ་ན། 
༨གས་བམ་འལ་བ་འཇམ་་་ན་་གང་དར།གང་རབས་་གང་དར་ལ་གས།གང་དར་
བ་བད་ག་རས་དཀར་་་་མ་་་དབས་་བ་ཅན་ི་ས་ཅན་ག་མ་མཐིང་།་ག་མ་
དམར།་ག་མ་ར་།་་མ་ི་ས་ངས་ལ་གམ་མན་ད་བདཔ་ན།ཡང་དག་པ་
གང་རབས་ལས་བན་མཐར་་གམ་ི་་་སངས་ས་་བ་ར་འར་བ་གང་རབས་་་ན་
ད་པ་ན་ཏན་་ས་པ་ར་མ་མས།ཡང་ན་འལ་བ་ར་ང་བ་མན་གམ་ཡང་ན་་ད་
འན་ི་ད་པ་ན་བཟའ་་ང་བ་མན་གམ་ད་པ་ར་གང་གས་བམ་་ཡང་ན་བཟའ་ལ་



བ་ན་ང་བ་མན་གམ་དང་ན་ད་པ་གས་ཅན་་མ་མས།ར།༡༢ག་དཀར་་ག་་
གས་བམ་ི་ཀ་གས་བདཔ་ན།ང་སང་གང་བ་་མན་འཇའ་ག་གས་་གས་་ས་པ་
དཔ་ཡར་ང་གག་མ་ལས་ག་མ་ང་་ལས་་ག་མ་ང་་་མ་ན་པ་འབད་གས་་
བམས་དཔ་ན། 
༈ཅ་པ་ལ།གས་བམ་ག་ཐངས།གང་རབས་ག་་ལམ་ལ།ད་་དང་མ་འོ་་གང་
རབས་ག་པ་ལ་ཡང་ན་པ་བམ་ན་འདས་་རང་ཞལ་བགས་པ་བས་ལས་རང་དར་ལ་
དཔ་ན།་ཡང་སངས་ས་་བཀའ་མ་ད་་་ནང ་འ་བ་དང འཆང་བ་དང་།ག་པ་དང་།ན་
བ་པར་་བ།ར་ངས་ས་་ད་པ་གངས་་ད།ད་་་་བ་་ས་མ་ད་བན ་བས་
་་ར་ཚར་མ་ལས་གང་རབས་ག་་ས་གས་ལ་ཡང་འ་བགས་གས་འམ་འ་
ན་ས་ལ་་ང་ས་་ས་ད་་བར་བ་བས་་་བ་་ར་ས་དང་པ་རང་ར་ན་
ས་པ་འམ་འ་ར་བ་དང་་ལམ་།ད་་ལ་ཁབ་ངས་་ར ་ན་ི་གས་བམ་བ་ང་བ་
དང ་ལས་བན་་ད་གངས་ཅན་་ག་པ་ན་་་ད་་ཙང་ཙང་་ང་ར་བ་ང་བན་ང་་
་ས།ད་གངས་ཅན་་ས་བསམ་འབདཝ་ད་ག་པ་ག་་ར་་ས་་བ་ང་འབད་ང་ཉམས་
ན་་བ་ད་ང་་བད་དམ་ས་གས་བ་ག་་ར་ས་ག་ན་་ན།་ལས་ང་གསང་
གས་་ལམ་་མཛད་་འ་་ན་འལ་ལས་མ་མས།་ན་མ་ས་ར་ན་ི་ས་འ་
ལ་་ང་་ལ་ཝ་ད་ལ་་གས་དས་་ག་ས་་་བ་ད་་ལ་ ་་དགའ་ན་་
གནང་གས་ལ་ི་གས་ར་ན་ི་ན་་ཧ་ ཅང་དས་་དཔ་མ་ཡང་ས་གས།གང་
རབ་ནང་ལས་རབ་དང་ལ་་ང་བ་མ་ལས་་ ་གས་་ད་་བམ་ད་་ས་འམ་ག་
་ལམ་ལ་གད་་འ་བགས་་་ཡང་ས་ལ་་ང་་བཙན་མ་འབད་ས་གས།འ་
ཡང་བསམ་ཡས་་འར་ན་ི་བ་པ ་གག་ལག་ཁང་་རབ་་ང་བ་་མ་བ་་ས་་པ་་



་འམ་་་བ་གས་་བ་ཤ་བ་་དག་ཚར་་འན་ག་་བཝ་ད་ད་ཆ་་་མ་ག་་
ངས་ཁ་་་ད་་་་གག་ས་ག་་ཚར་་མ་ལས་བ་ཤ་བ་་ག་་ལ་་ཡང་
་བས་ལས་དར་ད་པ་གསལ་་་གས་གས་མས།བད་འམས་འགས་འལ་་ས་་
ས་མཛད་པ་ད་་ལ་རབས་ངས་ལ་འལ་ི་་ང་ནང འ་བ་ཐམས་ཅད་་ན་་ནས་
ར་་ཚང་མང་་་ང་ནས་གས་པ་ས་་རབ་་ང་བ་མ་བ་ལ་ཟས་་བ་གམ་་འན་
པ་ལག་དན་་་ང་བ་ས་མཛད།གདན་ན་པ་དང་ས་པ་བམ་་་ལ་ག་ལ་ས་ནས་འན་
།ནངས་མ་་ལ་འམ་ཚར་་བཀའ་ག་་ས་གས།ར་བད་འག་ར་བཏང་ལ་བ་བཀའ་
ཐམས་ཅད་བག་པ་ན་ཕན་ན་ད་པ་བད་དསཔ་་འགད་ང་ང་འ་ས་ལ་བ་བཀའ་
བག་པ་ ན ་ཕན་ན་ ་བ་མ་ཡང་ས་གས།འ་ཡང་བཀའ་ག་་ར་་ན་དག་འ་སངས་
ས་་གང་པ་བཀའ་་བག་པ་ན་ཕན་ན་་བ་ད་ར་བ་ན་ས་གས།ང་བཅས་ནང་པ་
ལམ་ལ་འན་་་མ་ལ་ཡ ་གངས་ངས་ནང་ལམ་ལ་གག་འར་འབད་ད་་གག་སངས་
ས་ས་གང་པ་གང་རབས་ན་དག་ཧ་མ་་ང་གང་རབས་ག་པ་ཙམ་་ཕན་ན་ད་པར་
བ་་་ས་པ་་འལ་་ས་ག་་ར་་འ་འགའས་ངས།ལ་ག་།ག་
ཞ།ད།ཁམས།ཨམ་།ག་།ནཔ།ཤར་པ།ལ་གས་པ་གངས་ཅན་ི་ལ་་ག་་ར་་ག་
དཔ་ད།འ་ལམ་ལ་འ་ལ་ཁབ་གཞན་དང་ས་གས་གཞན་ནང་་དཔ་ལས་མ་འ་བ་
་གས་ག་ན།ད་་ནངས་པར་བཀའ་འར་ག་་འ་ལས་བན་འར་ག་་འ་ཕན་ན་་་
བམ་བ་་འ་མ་་ག་ཧ་མ་་བ་ན།བན་འར་་སངས་ས་་གངས་པ་གང་དས་
ན།ན་ང་་དངས་འལ་ི་བན་བས་མ་ལས་ཕན་ན་ད་་་དཔ་རང་ན།ན་ང་
བན་འར་ནང་བ།ག་བ།།ཚད་མ་ལ་གས་པ་མན་ང་་ས་་ཡང་་་དཔ་ལས་ག་
པ་ཕན་ན་་བསམ་་ག་་ན་པར་ས་བསམ་ད་ག་་ད་་ད་་་གས་མ་



ན།ག་་་ག་་མ་བ ་བ་ཡང་་་ད་དར་ན་་ད་ཆ་ནང་་་ག་བ་གས་་ག་
ད་མ་བ་བ་ད།ང་མ་བ་་ཙ་་་བས་ང་ག་ད་མ་བ་བ་ན།འ་་ག་་དས་པ་
ཡང་ག་་ཡང་ད་།ལ་་གག་ཧ་མ་་བ་བཀའ་འར་ད་བ་དང་གམ་ཙམ་ལས་ད་་་ས་་
ལས་ག་་བན་འར་ད་ས་བ་ལས་བལ་ད་་་ས་ན་བབ་་བན་འར་་ ་བམ་
མ་བསམ་བཏང་་འ་ཧ་མ་་བ་ན།བཀའ་འར་ག་་་་་འན་ང་བན་འར་ག་་་
ང་་ལས་མ་འན་པས་བན་འར་ག་་ན་ར་་་མཝ ་འབད་་ང་བཀའ་འར་་སངས་
ས་་རང་་གང་་མ་འབད་མ་ལས་ན་བབ་བཀའ་འར་་་ན།ས་ག་པ་བས་
འམ་བམ་་་མ་བ་བཤའ་བ་་ག་ད་་ན་པ་ན་ག་གས་༢༠/༣༠་་བ་བཤའ་
བ་་ག་་ན་པར་བམ་་་བ་བ་བ་་ག་དཔ་མ་པས།ང་་ང་ནང་ བམ་་་ལ་
ག་ལ་ས་ནས་འན་།ར་གངས་་བམ་ན།ན་ང་བམ་་འལ་ད་མ་ད་པར་ག་
ངས་བ་་འབད་བ་བཤའ་བ་་ག་པ་ལ་ད།ག་ངས་ང་་་བ་བཤའ་བ་་ག་
པ་ན་ག་་རང་ན་ད་དཔ་ལས་ས་ད་་ག་དང་་བ་འན་་ཤ་ར་ར་ག་་་བར་ཆད་
འཝ་ན།་གམ་ི་བ་བཤའ་བ་པ་ན་་གམ་ཀ་རང་བར་ཆད་་ད།བ་དང་་ན་པ་ན་
བ་དང་་རང་བར་ཆད་བ་དཔ་ལས་ག་་ང་་འབད་བ་་་གས་མ་ན།མག་བ་རན་
ཁར་ག་ངས་་་ད་པར་བ་་ག་ད་་བམ་ན་པ་ན་ག་་ང་་འབད་བ་་ག་
་མ་དགས་ལ་ན།་་ན་་་པ ་བཀའ་ཐང་བམ་གདངས་འན་་ག་་ན་པ་ན་
ས་ན་་་ར་་མ་ལས་ག་་་་མ་་འབད་བ་་ག་ང་བབ་ན།ར་བཏང་
གས་བཅད་་གས་་ག་པ་དང་གདངས་འན་་ག་པ་ན་རབ་ན།ད་དང་ཁམས་་ནང་འ་
བམ་ག་པ་ལ་བཟང་་འགམཚན་བད་ནང་།ད་ན་་འལ་་བ་ལས།།་་འཆང་ཅན་གསང་
གས་འཆང །དཔག་ད་ས་་བཀའ་བན་།།ར་ངས་གང་ལགས་བཤད་་གལ།ས་



དང མཚན་བད་ག་ཐབས་་ས་བ་ར་ལས།ངག་་ར་་ཏ་ར།།་ས་ས་ཅན་འཇམ་
དཔལ་ི།།་་མཚན་ན་ཡང་དག་པར།།བད་པ་གདངས་་འས་པ་ས།།མན་བ་ས་གམ་
ད་བལ་བས།ར་གང་་བམ་གདངས་འན་་ག་པ་ན་་དག་ག་གསལ་བ་དས་པ་ཙམ་
མ་ཚད་ལ་བ་ས་བཅས་མས་་གས་ད་བལ་གས་པ་དས་པ་ད།གས་པ་ཉན་པ་་
དད་པ་དང་དག་ང་ད་པ་དས་པ་ད།གམ་པ་ག་པ་་རང་ད་ང་་བ་ལ་་དང་མས་་
འན་མ་ག་མ་་བ་པ ་དས་པ་དཔ་ལས་གདངས་འན་་ག་དཔ་ན།ག་པར་་་
ན་་་པ ་བཀའ་ཐང་་ཁམས་།ད།འག་ཤར་གས་ང་པ་བ་ས་ཡངས་་བམ་ནང་་མ་
ལས་ད་་བར་ན་ཡང་གདངས་འན་་ག་་ལ་བཟང་་ལག་ན་བར་བན་པ་ད།བ་ས་
ཡངས་་་་མ་འབད་བ་ན་་ཚང་ཉམས་ང་་ས་ས་བ་དང་གས་འར་བ་མ་་འབད་
མ་གས་་་ས་ཡར་་མར་ ་ས་བཟང་་སཔ་བ་འལ་་བཀའ་ཐང་ག་་ད།་ལས་
ནད་པ་འབ་ན་ི་མ་འོ་་ཡང་བཀའ་ཐང་མཚན་བ་འབད་གཔ་ན།བཀའ་ཐང་གང་མ་ཆད་པ་
ར་་བ་་ག་ད་པ་ན་་གས་་བཟའ་ཆབ་གསང ་ང་པ་ན་གས་ས་གང་ཆད་མ་བག་
པར ་་་ས་འབད་ག་།བཀའ ་ཐང་ཡང་ཡར་་ན་ང་པ་གར་མ།པ ་བཀའ་ཐང(བཀའ་ལ་
ག་མ་ཡང་ར)དང་བཀའ་ཐང་་་གས་རང་བ་་ས་འབད་གཔ་ན།་བ་ས་པ ་བཀའ་
ཐང་གཔ་ད་གདངས་འན་་ག་་་ས་མ་གག་འབད་གཔ་ན།ག་མ་ག་འབད་མ་ཧ་
སག་ོལ་བ་ན།ག་་འ་ལས་མར་ག་་་གས་མ་གག་་བཞག་་མག་བ་་བ་
ལ་ད་གས་མས་རཝ་ད་དར་ན།ན་ན་མས་ས་་མ་ད་པ་་་་ན་པར།་
ངས་ནས་ལ་་་་་ས་་བང་བ་་བམ་ན་འལ་གས་མ་ད་པ་ག་་
བཞགཔ་ན།ར་བཏང་ས་ག་་རང་ག་ང་མག་བཝ་ད་མ་ག་་ད་ག་འ་ག་ག་་
ད།གང་ད་ཆ་ད་པ་བས་ན་ང་མག་བཝ་དང་ག་མ་ག་ལས་མར་འ་བགས་་



དག་པ་ག་ད ་་གས་ལ་ད།འ་ས་ན་དག་་མ་བན་པ་མག་བ་་འ་་དང་སངས་
ས་་བན་པ་ག་་འ་བགས་པ་བ་ན།་བ་ནས་་རབས་་ས་འ་ག་ང་རང་ས་
བསམ་མ་གམ་ི་ལ་བ་་ཆད་།བལ་པ་གས་ན་ག་འ་བགས་པ་བ་ན་ར་
མཁས་དབང་པི་ཏ་འས་པ ་མཚན་ཅན་ིས་གངས།པ ་བཀའ་ཐང་བམ་མ་ཐར་དང་་ས་
ད་པ་གངས་རབས་་་འན་་བཏབ་་བམ་ན་ལམ་བཏབ་་ག་བམ་མ་ལས་ག་་
གག་་བམ་ི་བར་ནང་ལས་བན་་་བཏབ་ན།ག་་བར་ནང་ལས་བན་་འ་མཚམས་
བཞག་་ས་ག་་འ་ད ་ན་ས་འ་ས་ག་་བན་་འ་ས་འལ་བཤད་དང་་ལས་
འ་་བ་མན་་བཤད་པ་བ་ན་ད།གལ་ད་་གས་མ་གག་་མ་ག་པ་ན་ག་་རང་
ཚར་གམ་ི་བར་་བཏབ་པ་ལ་ད།དལ་མ་ད་པ་ན་ན་བདག་བཟའ་ཚང་་ས་མ་ཐར་
ཉན་་་བས་ན་་ས་ག་་ས་བཀའ་ཐང་ནང་ད་་གང་ང་གག་ས་མ་ཐར་ག་་
འལ་བཤད་བ་ན་ད།བས་་ན་བདག་དང་ས་པ་གས་ཆ་ར་ག་་བཏང་་དད་པ་དང་དག་
ང་འལ་་དཔ་ན།འ་་འག་ན་པ་ས་་ས་་་ས་བཤད་གས་ས་ན་ལ་འ་
ལས་བན་པ་ད་ ་བ་མ་མས།མ་ལས།དད་པ་་ས་ང་བ་།ར་ལ་གས་་་གང་
བ་ན་་འབབ་ན ་།ལམ་ལ་འ་བལ་པ་བཟང་ ་ས་་གས་མ་ག་ན ་ང་ང་སང་
ན་ི་་རབས་ན་ས་་མ་ིས་གགས་ཚར་བ་ལས་འ་བམ་བ་་་ད་གད་གས་་
ང་་འན་མ་ན་པ་ན་གས་འར་ལ་གས་པ་་་བ་འབད་བ་ལས་ད་་འ ་ས་གཙང་ལ་
དས་ད་ལག་ད་་ད་་གག་མ་མས།པ ་བཀའ་ཐང་གདངས་འན་་ག་ལ་བ་ས་
ཡངས་་ནང་དར་ལ་ད་་འ་་་ལ་་ས་བཀའ་ཐང་བས་པ་གདངས་འན་་་འན་
འར་་ནང་བག་་ད་་དང ་གདངས་་གང་ག་རང་གག་པས།མགས་ད་ཙམ་ལས་ད་



པར་་འགའ་་བ་བ་ན་གདངས་དངས་འ་ངས་ད་ང་ད་་ལས་རང་ན་པ་ཁར་
གས་ལ་འ་ཡང ་ངས་གས་དཔ་ག་རང་ང་ན་མས། 
གང་རབས་ག་པ་བས་ག་ཐངས་མ་འཝ་གམ་་གག་ད།དང་པ་་དག་ག་གསལ་
ག་།གས་པ་ག་འ་གག་ཡང་ཆད་ས་མ་ང་ང་ཁ་ལས་ད་གས་་མ་འན་པར་ངས་
པ་ནང་ལས་ག་།གམ་པ་ག་ས་ག་འ་་འ་དང་འ་ན་མ་་ར་ི་ར་་ཙམ་ལས་
ག་འ་་ག་པ་་གསལ་བ་ག་་འབད་གམ་ད་ང་དང་པ་་གས་མ་ན།་ན་ེ་
དབང་་ཉམས་པ་དང་ངས་གས་བན་མ་གས་་་་ལ་མ་གས་་མ་ག་ཐབས་ད་མ་
མས།་ལ་་གག་ས་ག་ལ་ ་བ་དཔའ་གཏམ་་ག་ང་གམ་བ་་བས་ག་་ག་
་ག་ལ་ད་ར་ཧ་ལས་ལས་འབད་བ་ལ་ད་ང་ན་ ་འཆལ་གཏམ་་ན་ན།ཁ་གག་
ལས་ག་ང་གམ་འན་ཡང་་བབ་ལ།ག་ང་དང་ ་མག་་ག་མ་འད་པར་གས་པ་དང་
གས་པ་མག་ག་མ་མད་པར་གམ་པ་་ག་ག་་་བབ་།ག་མ་ག་་ག་ས་ག་
ང་གམ་བ་ག་་མང་གས་ར་ང་ག་་་་འན་དཔ་མ་ལས་ཁ་གག་ལས་བས་
ག་་་གམ་བ་ག་་་འན་།ག་ལ་ད་པ་ན་ལ་ང་གག་ཡང་ཧ་ཅང་མགས་ག་
་ག་དཔ་མ་བན་་ལ་ང་གཞན་ི་་ཁ་ལས་འན་་་བས་་ད།་པ་དང་མ་
ག་ལས་འནམ་ན་ར་བ་ན་མ་གགས་འན་ས་གཞན་་འག།ལ་ང་གས་གམ་བས་
ག་་ག་གས་པ་ན་ར་བ་ན་འ་བམ་ཁ་ལས་མན་ཡང་་བབ་མ་ཚད་འན་བབ་པ་
དབང་་བཏང་ང་ང་་བཤད་་བམ་ལ་ང་དང་ ་མག་གས་པར་མ་མད་པར་གས་པ་ག་
བདའ་བ་ན་འ་ར་བ་མ་ལས་ག་མ་དག་པ་འབད་་་མ་གགས་བད་པ་བ་པ་ལ་
ན།ག་ལ་་ས་་་་ར་གས་པ་ག་་ལས་མགས་་ག་ས་ཡང་ག་་
གས།འ་་ལ་ང་གམ་བ་ག་་དཔ་ན།་འལ་ིས་འབད་གཔ་ན་ར་བ་ན་་



འལ་་ག་་ངམ་ག་ན་པར་་བ་ག་་ནང་ཡང་་འལ་ད་ད་་མ་ལས་བསམ་བད་
ལས་འདས་པ་ན།གས་པ་ལམ་ལས་བ་མ་གས་ན་་འལ་་ཧད་ལ་དཔ་འན་ང འ་
བམ་ན་ ་ས་་ང་་བད་པ་ག་མ་ག་བ་ང་འ་ས་ད་པ་་འར་ང བ་མ་དད་པ་
་ག་ན་་མ་ག་ར་བཏང་ར་བ་ད་བམ་ན་།ང་བཅས་་་གས་ནང་མ་བན་བན་་
བམ་བ་་་་ང་་ད་པ་་་བགས་དད་མ་འབད་བར་ད་ས་་ཡང་་་ང་་ད། 
གང་རབས་མ་མག་བར་གམ་ག་།གང་རབས་མ་མག་བར་གམ་ག་པ་གས་
ལ་ཡང་འ་བམ་འབད་ད།ས་པ་མང་ང་དང་འར་པ་་ང ་་དཔག་་ཆ་ཚང་ག་མ་གས་པ་
ན་མ་མག་བར་གམ་ག་པ་ན།དར་ན་ས་པ་འམ་བམ་ན་པ་ན་ད་དང་པ་ཀ་དང་བར་
པ་ཇ་མཐའ ་མ་ན་པ་གམ་ག་འབད་བཞག་་་འམ་མ་མག་བར་གམ་ག་་ར་བ་
ན།ད་ང་ག་མ་གས་པ་ན་ང་གསལ་ད་གམ་་ཞལ་་་བམ་་་ཙམ་ཡང་ན་ག་ངས་
དག་པ་་ག་འབད་བཞག་པ་ན་བབ་ན།ཡང་ན་འམ་ཞལ་་ར་ག་་ར་མ་ལས་ག་ངས་
དག་པ་་ག་འབད་བཞག་པ་ལ་ཡང་ད།ང་གསལ་་ས་ཆ་ཚང་མ་ག་པ་ན་དང་ཆད་ག་
་ས་པ་ད་ག་ར་བ་ན་ས་ག་་ས་ང་བགས་་ག་ཆད་བཏང ་བཏང་ན་པར་མ་མག་
བར་གམ་ན ་ང་ཞལ་་ན་ང་ག་་་གས་་་དག་ག་གསལ་ག་་བཞག་པ་ན་
དས་པ་ད་པར་ཅན་དཔ་ལས་ཆད་ག་བཏང་བ་ན་་་འར། འ་དས་པ་ད་པ་ག་
གས་ག་མ་མ་གགས་བ་བ་པ་ས་པ་་གགས་བམ་ད་མ་འབད་་བ་བཤའ་
བ་་ག་ཐངས་ང་་ང་ཚར་།བ་བཤའ་བ་ཐངས་འ་གཡས་ར་འབད་བམ་ས་་བ་ལས་
མ་་འ་མག་ས་་་་འབད། ་ལས་མ་ི་བམ་ད།དར་ན་་གམ་ད་པ་ན་བམ་
་་འ་་མག་བཞག་།་ག་་་་བར་བཞག་།མག་ས་་གམ་པ་་མ་བཞག་
།ག་ཚར་མ་ག་ནམ་ད་ཡང་་གམ་པ་ས་ཐད་ཀར་་དང་པ་ལས་ན་་ན་པ་གས་པ་



ལས་ན་ད།གས་པ་ས་དང་པ་ལས་ན་དཔ་ན།ནམ་ད་ཡང་དར་ན་་་གམ་པ་ས་་
མ་ག་ཚར་བ་ན།དང་པ་རང་ན་ས་ར་་་གས་པ་ས་ག་ཚར་་ན་་རང་་ག་ཚར་་
མཉམ་གག་ཁར་མ་་བགས་བཞག་ལས་གནང་ས་ར་ག་་ས་་་་གས་པ་་ག་
མ་ཚར་་འ་ན་་ག་དཔ་ན།་་གམ་པ་ས་དང་པ་ལས་ན་་དང་གས་པ་ས་གམ་
པ་ལས་ན་་་འབད་མ་གཔ་ན་ད།ས་ག་ཚར་་འ་མ་ི་་་གམ་པ་གང་ཁར་
བགས་་མག་བཝ་ན།འ་བམ་མ་འབད་བ་ན་ག་ངས་ཡར་མར་དགས་་མ་མག་
འ་ན་ར་ད་པར་དགས་འཝ་མ་ལས་ས་ག་་་ས་ང་ད་མ་བཏང་བར་ལམ་གས་
འ་བདག་འན་འཐབ་དཔ་གལ་་ས་ན།ང་སང་ལམ་གས་འ་མ་ས་པར་་གསར་་ས་
ག་ཚར་བ་ད་ཆ་་ག་གས་དད་འབད་་བ་ན་གས་བམ་ནང་ག་་ར་དགས་ཚར་་ང་་
འ་འ་བམ་ི་བ་ང་མ་འབདཝ་ལས་ན་ངམ་ན། 
་་བ་ཐང་།ས་ག་ཚར་་ག་་མ་་བ་བ་ལངམ་ད་ཚར་་ག་་བམ་ད་་་
གས་མ་འབད་བ་་ན་་ལག་པ་ས་ག་གན་འབད་ཚགས་བ་་བགས་བཞག་ད།ལ་
་གག་ས་ལག་པ་དལ་བ་ད་པར་ག་་ཚགས་རང་བ་་དཔ་མ་མས།འ་ས་གང་
རབས་གས་བམ་ི་་་ད་པར་འ་་མ་ལས་ལགཔ་ན་ད་ས་ག་་་དགས་ད་་
མ་བབ་ན། 
གང་རབས་ག་པ་བས་་ས་ཞབས།གངས་རབས་་ད་ཆ་རང་ལས་དམའ་བར་བཞག་་དང་
གས་དང་གདན་ག་་ཡང་ད་པར་བཞག་་་ང གདན་ཡང་དར་དང་ས་ཅན་ང་ན ་རབ་དང་་ད་
ང་་ས་ངས་མ་ད་པ་རས་གཙང་མ་ན་ད།ག་པ་བས་གས་དང་གདན་ད་བན་་
ད་ཆ་ལག་པ་ས་ད་་ས་ག་་་་བབ།ད་ཆ་ག་་བ་མན་ར་བ་བས་ན་ང ་
འ་་ན་ག་་ག་ཚར་་ན་ས་ནང་བགས་པ་བས་ན་ང་འ།ནམ་རང་ན་ང་ག་་



ཡར་མར་དགས་པ་བས་ ང་ད་བདག་ད་ག་་ར་བ་བ་སག་ས་ག་་་ང ལག་
པ་གག་ས་ན་པ་ན་ད་ཆ་ལ་་དང་མ་ལ་ང་མ་ག་་ག་་་་བ་འཝ་
ན།ནམ་རང་འབད་ང་ད་ཆ་དགས་པ་བས་ལག་པ་གས་བ་་འབད་དཔ་ན།་བཟའ་
མ་ལས་ལག་པ་་་ང་སང་སག་འབད་ག་་ག་དཔ་ན།ལ་་ས་ག་པ་བས་ཁ་
ལས་ཁ་་ཡང་ག་་ག་བག་།ལ་་གད་་བ་་ཁ་ལས་་ར་་ད་ཆ་་འཛག་བག་་
་་ངན་ང་་་་ན་བསགས་་དཔ་ས་ད།་དང་ཇ་་ངས་ད་པ་བས་ར་པ་དང་་
ར་མ་གང་རབས་གང་ཁ་ད་པ་ག་ཁ་ལས་ང་ང་བད་་་ངན་ང་་་ན།ལ་་ག་
ས་ཇ་དང་་ད་ཆ་ག་ཁ་ལས་བད་པ་ཙམ་མ་ཚད་ཇ་་ད་ཆ་ག་ཁར་འཝ་མ་མས།འ་
བམ་ན་པ་ན་ས་ག་པ་ལས་མ་ག་པ་ན་ག་ང ད་ཆ་ག་ཁ་ལས་མས་་འ་་་
་ས་པ་བསགས་པ་བ་རང་མ་དཔ་ན། 
གང་རབས་གས་བམ་ི་ག་་མཐའ་མ་བདའ་་་་འ་་དང་པར་འ་་་་བན་པ་ག་
པ་ད་་་མ་མ་ལས་མ་པ་ན་་ང་དཔ་ན་།ད་ཆ་ག་མཚམས་བཞག་པ་བས་ན་
བཟའ་་ཞལ་བ་བ་་རཔ་དང་རམ་་ད་ཆ་ག་ཁ་ལས་བད་མ་དཔ་འབད་ད།ནམ་རང་
ན་ང་བཟའ་འང་དང་ཆབ་གསང་ ་ན་ལས་ད་ཆ་ག་མཚམས་བཞག་པ་བས་ས་པར་་
ད་ཆ་་ཞལ་བ་བ་མ་ཚད་ང་མ་་ས་་འབག་་ན་ལས་ག་ཁ་ལས་ད་ཅན་ིས་གབ་
་བཞག་དཔ་ན།ན་ས་་དང་ས་་་ས་ཁ་ཏ་བབ་་གང་ག་འབད་་གང་རབས་་
ས་པ་་ཐངས་ན་ད།གང་རབས་་ང་བཅས་འར་བ་མས་ཅན་་་སངས་ས་དས་ཞལ་
མ་མཇལ་ང་་ཚབ་གང་ཚབ་མ་ལས་ཐར་པ་བ་་མ་་ཨ་མ་་མ་མ་ལས་བདག་འན་དང་
ས་ཞབས་འབད་ད་པ་ལ་མ་གནང་་་ཞབས་ག་མ་ན།བ་འོ ་མ་པ་་་་འ་



གག་ཡན་ཆད་ས་དན་མག་་འ་ས་ད་་འ་་མ་་ཁར་བཞག་ད་ར་་་བ་
ངས་བན་་ཡང ་ན་དག་་ང་་འ་བམ་དཔ་ལས་གངས་པ་མ་ས་ད། 
༈ཆག་པ་ལ།གས་བམ་ནང་་་་པར་མ་དང་འ་མ་ད་པར།འ་་ད་བ་གས་འབད་བཤད་
།དང་པ་པར ་མ་དང་འ་མ་ད་པར་དས།གས་པ་པར་མ་འ་མ་མཚན་ག་མ་བད་ཁག་
གག་དཔ་ལས་དང་པ།གས་བམ་ི་་་དང་བ་བད་་་འ་མ་དང་པར ་མ་གས་མ་འ་བ་
ད་ས་ཁག་་་ག་ད། 
།༡འ་མ་་གས་བམ་མང་ས་རང་་་བ་ང་ནང་ས་དཔ།དར་ན་ས་ལ་བཀའ་གག་་
་་་་ནང་༄།གག་ལག་ཁང་་མས་་དནད་ག་གམ་ི་་ད་ར་བ་ནད་ང་རན ་པ་
ད་པར་དཔགས་་་ནས་ལ་བ་ལས།ནམ་ཞར་ང་་ད་་བང་བར་བིས་།་་འམ་ས་
མ་་ནང་ཡང་་་ག་པ་དང་ལ་གས་པ་ར་་་ལ་གས་པ།གས་བསགས་པ་ལ་གས་
བགས་པ།་མང་་ར་་་་མང་ར་བ་དང ལ་གས་པ་བ་ང་བཀས་གསར་བཅད་་
གཏན་ལ་མ་ཕབ་པ་་མ་ས་འ་ལ་ར་མང་ས་་་ས་འག།ག་བ་ཡང་ད་འ་བ་
དབས་ང་ཚད་ང་་འབད་འ་གས་འ་རང་མང་་ད།གས་ག་ལས་བ་བ་ན་འམ་འ་
མ་མཇལ་་ད་་་བཀས་གསར་བཅད་མ་འབད་བ ་་མ་ལས་རང་ང་དཔ་ང་་མ་མས་ར་
མ་ང ་།ལ་ ་དཀར་ཆག་ད་་ནང་་་རབས་་ག་་་་ས་ང་དང་ས་གནས་་ང་་
དཔ་ལས་་་ཡང་ན་པས།་་དད་པ་བཏང་་ས་་མ་འག་ར༡༣ 
འ་བམ་གས་བམ་ང་པ་འག་ལ་ཁབ་ཤར་དས་བ་གམ་ག་་་ཡང ་མ་བ་པ་་
འག།པར་མ་་བཀས་གསར་བཅད་གཏན་ལ་ཕབ་ཚར་བ་ག་བ་ས་པ་ཅན་ད།པར་མ་གས་
བམ་ི་མག་ང་ནང་མང་ས་་(བཀས་གསར་བཅད་ས་ས་་གཏན་ལ་ཕབ་།) ར་ས་་
ད།ར།༡༤ས་ན་གང་ཚམ་ག་ལས་གས་བམ་འ་མ་་ཡང་མ་ད་པར་མ་་བལ་་འ་་



དར་ག།་་ས་ག་བ་ཡང་འག་བ།་་ང་ཚད་ང་་འབད་་དང་བ་ང་པ་ད་ག་
ད་པ།ག་་ནང་ར་ཐིག་འ་ལ་་ཡང་དཔ་མ་ཚད་་་ངས་ཁ་ཡང་པར་མ་ག་མ་་འ་
་དར་ག།དར་ན་མས་གས་ཁ་ང་ནང་་བཀའ་འར་འ་མ་བམ་ན། 
༢ག་་ནང་་ར་ཐིག་ས་་ད་པ།པར ་མ་་ར་ཐིག་ད།ར།༡༥འ་་བཤད་ལ་མ་འ་བ་
འག་ལ་་ག་ས་་་བ་ས་་ས་ད་་གདན་འན་ཝ་ད་་་བ་བ་ཁར་འབག་ང་
བ་བས་གས་བམ་་ཐག་པ་་ས་ན་ར་བ་མ་མས།ལ་་ག་ས་་བ་་བ་་་
བ་ས་་གལ་ཁ་ལས་ར་ན་འམ་བམས་ནམ་ད་ཐག་པ་བཏགས་པ་ལ་ན་
ར་།ན་་འ་ན་ི་་་པན་་ས་ས་གདན་ངས་པ་བས་་གས་བམ་ཐག་པ་་་
བམས་ད་པ་གས་མཚན་ས་ང་་གང་ཟག་་ས་གང ་རབས་་ང་ས་དང་ན་ན་་་
དད་པ་དང་བཀའ་ན་ན་གས་་གས་འ་བད་པར་འདཔ་མ་མས།་ས་འ་གས་བཤད་
ལ་ག་ན་ང ་བ་ཁར་འབག་་ན་་་པན་་ས་ཐག་པ་་ས་ན་པ་ན་མ་་ག་་
བབ་བམ་འགབ་ཁར་འབག་་ན་་ག་་ང་ག་་བམས་དཔ་ལས་ཐབས་ས་
གཞན་དཔ་བམ་ག་བ་མས།ང་ད་་་ས་་་་གད་་མ་ལས་འ་ལས་་ཁ་ལས་
ཐགཔ་ས་བམས་པ་ན་་བས་བས་བ་བ་ད་གཡང་ན་ར་རས་་ནང་ར་་བམ་ང་་་
དཔ་མ་འ་བ་ཁར་་ཁ་ལས་ང་བ་ཡང་བ་་མ་ལས་་བམ་བམས་ན་པ་ཡང་ད།་
མཚན་གས་པ་ར་བ་དན་་བ་ས་་ལ་ལས་ས་འམ་གདན་འན་པ་གས་ན་ར་
་ཡང་ས་པ་་འགས་འམ་ངམ་གག་་ན་པར་བད་ང་པ་འ་མ་དང་ཕལ་ན་འ་མ་
ལ་གས་པ་གས་བམ་གཞན་ནང་ཡང་འགར།༡༥བཀའ་ཐང་ལས།ས་པ་འམ་་་ལ་གར་
་ས།།་་བ་ན་ལ་་གར་་ས།་པ་་མ་ན་ི་ལ་་ས།།བད་ང་པ་་མ་ས་
ལ་་ས།།ས་དང་།ཕལ་་་་་ནག་ལ་་ས།།ར་གང་དཔ་ལས་བད་ང་དང་ཕལ་ན་



་་ལ་ལས་གདན་འན་ཝ་ན་ང་ར་ཐིག་དཔ་ལས་འཐད་པ་་འག་པན་་་བཀའ་ན་
ན་་ན་་གས་འ་བཞགཔ་ན་ར་ང་ར་བཏང་ཐབསས་མང་བ་ལ་ན་ད་ང་གས་
བམ་མ་ལས་རང་་གར་ད་་ར་ས་པ་དང་འར་ག་་ཡང་དཔ་ལས་ར་ཐིག་་བཞག་པ་
དགས་ལ་ི་དས་པ་་མང ་མས། 
ང་ར་བསམ་ཆར་ལས་འབད་བ་ན་ག་་ཕན་ན་ང་ག་་དགས་་དང་་་གས་མ་ད་
་ན་་་་མཐའ་གས་་ཐག་པ་མ་ལས་མག་ན་་་བཞག་་ན་་མ་མས།ཐག་
པ་་་འ་་་་་གད་་ན་་ས་ང་བཞག་དཔ་དཔ་ལས་ར་ཐིག་བ་བཞག་པ་ན་
ག་འ་པ་ས་ར་ཐིག་ནང་་་མ་འ་བ་བཞག་ང ་ས་་་་གད་པ་ད་པ་བཞག་
གས་་ན་་མ་མས། 
ཐ་ན་ི་ང་གས་ལམ་ན་ར་་ོང་ར་་ནང་ནང་པ་་ཁང་་་ནང་ང་་ལ་་མ་་
ས་པ་གང་རབས་་ང་བཅས་་ད་་བམ་དཔ་མ་ཚད་ག་་ནང་་ར་ཐིག་་ཡང་ང་བཅས་
ནང་ག་མ་པས་རང་འགར་ཐིག་ནང་ཐག་པ་་་གས་བམ་ི་ད་་ཡར་བམ་འབད་བཞགཔ་
མས།་དས་པ་ང་་བཤད་་བམ་གས་བམ་གས་་འ་་དང་ནང་ན་ལས་བན་་ག་་
ཁ་ཡར་་འ་།ཚགས་ར་་་་ར་བ་གས་མ་ད་་་ན་་ན་ར་བཤད་་
འགར།༡༦་་་བ་ན་འ་བམ་གས་བམ་བ་བད་འ་་་བ་་ས་་གར་ལས་ད་་
ས་མ་བར ་བ་་མ་ལས་ད་པར་ས་གས།ཐ་ལན་དང་བར་མ་ནང་ནང་ས་་་གར་ི་ལ་
་ཨ་་ཀ་བས་ལས་འ་བགས་དཔ་ན་གས་ལ་འ་་གར་ལས་ད་་འ་བ་ལ་
གག་མ་མས།ར་བཏང་་གར་ི་གས་ལས་གས་བམ་ང་ཏ་ལ་་མ་་འ་ལ་ལས་ན་
ག་་་་བགས་པ་གས་བམ་ི་གས་ལ་ད་་ནངས་པར་ང་བཅས་་གས་བམ་་ང་
དཔ་དང ་ནག་་གས་ལས་ག་མ་ང་(་བ་་་ག་་བམ)་འ་ལ་དཔ་



ལས་་ནག་་་་ཡར་ལས་མར་ག་་ལ་འ་ལས་ང་འགག་གས་པ་འ་ག་མས་
ཅན་ི་པགས་་་འ་་ལས་པགས་་བ་་བམས་པ་མམས་ལ་གས་དཔ་ལས་བ་
གགས་ཅན་མ་ང་འག 
ཏ་ལ་་མ་་ས་པ་ད་ཆ་གས་ར་མ་དང་ཐ་ནཌ་ནང་་ཧ་ཅང་་འར་་ག་
ད།ར༡༧ཏ་ལ་་མ་་འ་་གས་བམ་་་གནམ་ད་ས་ད་ང་ག་ད་ར་བ་་
འགདང་པ་་མ་་འ་ས་་བཟའ་།ལ་་་འ་།འ་་ག་ཚ་ཡལ་་འ་བ་ན་ཏན་
་་དཔ་ལས།དང་་ལས་རང་གང་རབས་་ཏ་ལ་་མ་་འ་་་ཨང་དང་པ་བཝ་ན་ར་
ཐ་ནཌ་ནང་་ད་འན་པ་་ས་བ་མས།་ས་ད་་བར་བ་བས་་་བ་་ས་་
གར་ལས་ཏ་ལ་་མ་ནང་འ་ ་མ་ད་་བམ་ན་་བསམ་ཡས་་ཧར་དར་མད་ང་་ནང་
ད་པ་་ས་བཤད་་འགང་རང་ང་་ང་་་མ་གག་་ག་་ཏ་ལ་་མ་་་་འ་
་གག་མཇལ་ང་ང་ད་་བཝ་ད་་་ད་ད་་ད་ག་་ག་ད་་ག་ན་པ་་ང་པས།ག་
མ་ག་འབད་འ་བམ་ད་་མཇལ་བ་ན་་་འ་་ད་ག་ ་ནང་ད་ག་བཝ་ག་བ་འལ་་
ཕན་ག་མ་འང་་མ་མས།ང་བཅས་་་་ཀ་མད་མ་་དང་དངས་ག་བ་ལས་བ་་
ག་བ་འ།མཁས་པ་ལ་་ག་ལ་ལས་ད་ང་ད་ར་བ་་གག་དང་།ལ་་ག་ས་་
ལ་ད་བས་དར་བ་ག་བ་ལས་ད་ང་དཔ་བཤད་ལ་མ་འཝ་ད་་།ག་མ་ག་
འབད་་ལ་་མ་་་འ་་ག་ནང་ད་པ་ན་བཤད་ལ་་་ཐག་བཅད་གས་་མ་མས་
ར་མཝ་མས། 
ར་མ་དང་ཐ་ནཌ་གས་་་མ་ད་པ་ད་པ་བས་(ཝ་་/་ཝ་་པ)གར་ང་ར་
བ་གང ་བཅས་ག་གང་ནང་།གར་ང་་ཡབ་ལ་ང་ན་དང་།།ར་ལ་་་་བ་ར་་
ངས་་བ་་འ་ན།གར་ང་་གས་ལ་་ཡང་སངས་ས་་གང་རབས་དང་་



དངས་འལ་ི་བན་བས་་ཏ་ལ་་མ་ནང་འས་པ་མ་གགས་ར་འག་ན་ི་ང་དང་་
ནམ་ི་ས་་་ཏ་ལ་་མ་་འ་་དཔ་མ་མས།ཏ་ལ་་མནང་འ་་འ་་ན་འབད་
བཝ་མ་མས།ཐ་ནཌ་་ང་གས་ ང་མ་མངའ་་ལམ་ན་ར་་ནང་ཏ་ལ་་མ་་ས་
པ་སངས་ས་་གངས་རབས་་ཁང་གག་་ནང་ཡང་་་ས་བ་ག་ཙམ་་མཇལ་་
འགན་ང་ད་ག་་་ཎ་ནང་མ་ལས་ང་སང་་ད་འན་པ་གསར་་བ་་ས་ག་་ཡང་
་ས་པས་ར་ན་རབས་་་ཕམ་་དཔ་མས། 
༣འ་མ་ནང་་་བ་ག་་་་ལ་ད་ང་ར་མ་་བ་ག་་འ།ག་པ་བས་་
འ་མ་་ལ་་ནང་བ་ག་་་དཔ་ལས་ག་་་ཁག་ད།ར་མ་་དཔ་ལས་ག་་
བཝ་ན། 
༤འ་མ་་་་་བ་དབས་ཡང་གས་མ་གས་ག་མཁན་ི་ལག་ལ་ལས་བན་པ་ད་
པར་་་ད།པར་མ་་་་མང་ང་ག་་བམ་ད་ང་ག་བ་དང་ཚད་་ང་ག་་ར་ག་ག་པ་
འབད་ད།དར་ན་འམ་བམ་འབད་བ་ན་ཀ་པ་འ་་དང་ཁ་པ་འ་་་་འབདཝ་ལས་ག་བ་
ག་་འབད་ང་་འ་བ་མ་་་ད།པར་མ་་ད་ག་་ར་ད་བ་དཔ་་གག་ས་བ་དཔ་
བམ་ད། 
༥པར་མ་དང་འ་མ་་་་ངས་ཁ་་ད་པར་ད།དར་ན་འ་མ་་འམ་་་བ་ག་ད་
ང་པར་མ་་་་བ་གས་ལས་་ང འ་་ན་་་་མང་ང་་ད་པར་ན།པར་མ་ག་་
ང་ཤབ་འབད་་འ་ས་ག་ངས་མང་་བཏང་ང་གནམ་ད་ས་ད་མ་དང་ད་་ག་ད་་་
ས་ག་ངས་བ་བ་དང་་བ་ཡར་མར་བཞག་འགའ་མ་ག་་ས་གས་གམ་གས་
བ་་ག་ག་བ་དཔ་ལས་་་མ་དང་ད་་་་ས་་་ག་ངས་མ་བ་དང་བ་
བ་་བཞག་ད།དར་ན་འམ་་་བ་གས་་ནང་་་་་ཚགས་ཤད་གག་རང་པར་མ་དང་



འ་མ་་མང་ང་ད་པར་ད་པར་འན་འ་ན་ང་་་ནང་་་བ་བཤའ་བ་ད་བམ་་དང་་
བས་བཝ་ག་ལས་ཡར་མར་བག་་ག་ངས་ང་་་ཕབ་་བཝ་ན།་གག་ས་
འམ་་་བ་གས་་པར་མ་མ་བ་གས་་ག་ཚར་་མ་པ་ན་འ་མ་ཡང་མ་བ་གས་
་ཚར་་ག་རང་ད།ལ་་འམ་འ་མ་མང་པར་མ་ང་ར་་་ང་་བཤད་པ་གནད་ན་ཧ་མ་་
བ་ལས་བ་ན།གས་པ་པར་མ་དང་འ་མ་་་ས་མཚན་ག་མ་བད་ཁག་ག 
༈འ་མ་ར།འ་མ་གང་རབས་་་་་གསར་གད་མཛད་མ་ལས་རང ་དར་ད་པ་ལ་
རབས་་ལས་བཤད་་བམ་ན།ས་མ་ནང་ད་པ་ད་གས་་ས་ད་པ་ད་་གང་རབས་
ནང་ལས་འབད་བ་ན།དར་ན་་ལ་་མ་་ང་་པ་བས་བངས་པ་བཀའ་འར་གར་འ་
འཛམ་ང་གཡས་བཞག་ད་་ནངས་པར་བས་འས་ངས་་དཔ་མས།་ལ་་མ་་ང་་པ་་
གགས་པ་ དངས་གས་་་ད་སངས་ས་་མ་ས་བངས་པ་བཀའ་འར་གར་འ་
ད་་མས་ན་ད་་ནངས་པ་་་ཏ་ལ་་ང་དམར་ ་འངས་རབས་་ཁང ་་དཔ་མས། ་
་ཐ་་བདནམས་བས་ས་ས་་རང་་མ་མ་ ཞབས་ང་བ་ན་ལ་མ་གཤགས་་
དངས་གས་་བངས་པ་བཀའ་འར་གར་ས་་མ་འབད་བ་ན་དགའ་ན་གར་གང་ཁང་
་ཞལ་རས་་ཁང་་དཔ་མས།རབ་བན་ན་བཟང་འཕགས་ས་༡༤༣༡ ར་བངས་པ་བཀའ ་
འར་གར་ས་ ལ་་མ་ང་མ་ར་་ཡང་ད།འ་བམ་ད་་ངས་་་ད་པ་གར་
འ་དང མཚལ་འ་།ག་འ་་བཀའ་བན་བསམ་ལས་འདས།ང་བཅས་འག་་ཡང་་དབང་ང་
གགས་དམ་པ་འགས་ད་་་དབང་ག་ས་དངས་གས་་་མ་ལ་མ་ན་གས་
ས་ན་ིས་བངས་པ་བཀའ་འར་དང་བན་འར་གར་ས་མ་ད་་ཐིམ་་་ཚང་་བ་ད་
་ནང་བགས་ད།་ད་གམ་པ་ས་ལ་་འར་བན་པ་ས་བངས་་བཀའ་འར་ག་
ས་ད་་མས་གས་ཁ་ང་ནང་ད།ཤར་གས་བ་ས་ཡངས་་ང་ནང་བཀའ་འར་ག་འ་མ་



ག་གར་ི་མ་འར་ཅན་མ་བགས་ད།ང་གསར་་ཚང་ནང་བཀའ་འར་མཚལ་འ་མ་
བགས་ད ་་འ་ཡང་འག་ལ་དང་པ་ང་ས་་ན་དབང་ག་ད་་ནམ་ད་ད་་པ་གང་
ས་འག་ལ་་་བཀའ་ན ་གས་ ་ལ་་ལ་་འ་ན་ར་བཤད་མས།ང་ས་་ན་
དབང་ག་ས་་ང་པ་དང་ད་་བར་ན་བར་མ་གས་ད་པ་་ས་ར་མཛད་་གས་་
མ་ང་་བམ་འགང་གསར་་ཚང་ནང་འམ་གར་འ་མ།བཀའ་འར་ག་འ་མ་འབདཝ་ད་
འ་མ་གས་བམ་་་བགས་དཔ་མ་མས།ན་ང་་་ས་དཀར་ཆག་མཇལ་་་
བས་མ་བ་ལས་ག་ས་བངས་ད་གསལ་་་་ས་པས།འ་བམ་འབད་བཀའ་འར་འ་མ་
་་ག་རང་ང་བཅས་འག་་ལ་ཁབ་ནང་བགས་་ད་ང་ང་རང་་མཇལ་བ་མ་དཔ་ལས་ད་
་འ་ནང་འ་་གས་་མ་མས།ང་ས་མ་མང ་ས་་མང ང་ས་མ་ར་ས་ཐག་མང་་་
ས་གསལ་ག་་་་གས་པས།ས་ལ་ང་བཙན་དང་་ང་་་ས་ད་་རབས་བས་་
་བཀའ་འར་གས་ག་མ་འབད་བ་ལས་་བམ་་་བ་གངས་རབས་བཀའ་འར་འ་མ་དང་
པར་མ་ར་བ་ཐ་ད་་འག 
༈པར་མ་མཚན་ག་ར།པར་མ་འ་དང་པ་ས་ལ་་ང་བས་ལས་དར་ད་ང་བཀའ་བན་
ངས་གས་པར་་བངས་་དང་པ་ ་ར་ཐང་བཀའ་བན་མ་མས། 
དང་པ་ར་ཐང་བཀའ་འར་། པར་ག་ག་མ་་་༡༣༡༢་ར་ ར་ཐང་་ད་བ་བས་གན་
ན་་ག་ ་ད་ལས་ར་ཆགས་་འཇམ་དགག་པ་ར་་(མམས་འཇམ་དཔལ་དངསདང་
ཡང་ན་མམས་ནམ་མཁའ་གས་)ག་ ་ང་མ་ ་ང་ཨ་ར་པར་པ་ཏ་ཡན་་ར་་ས་གདན་
ས་ར། ག་ལ་་བས་་སངས་ས་་བན་པ་གས་མ་ེལ་གནངམ་ལས་ང་མ་ཡང་
གས་དས་གའཇམ་འགག་པ་ང་་གས་་ལ་ན་ན་ན་་པཎ་་ས་བཀའ་ན་ལས་
ང་བ་ལ་བ་བཀའ་དང་་དངས་འལ་བན་བས་ད ་འར་ཚད་ག་གས་གག་་



བས་པ་ན་མ་པ་གས་འན་ང་། རང་་་མ་བམ་ན་ག་པ་རལ་་་གར་ག་་
ལམ་ནས་་བ་ལ་། དས་པ་་གསལ་ང་བ་ད་ར་དང་་་བ་བད་ནམས་ད་ར། ང་་
ང་བ་འམ་མས་་དས་་་ན ་་བཅས་ལ་ ་བཀའ་བན་མས་གས་གག་་གས་
བགས་་པར་བངས་་མན་ན་གས་མ་་ར་ག  བམ་ན་ག་པ་རལ་་ས་ད་
མཛད་་ང་ས་་བ་མས་ས་དཀའ་བ་བ་ག་ད་་བསད་་དས་གཙང་མངའ་ས་དང་
བཅས་བ་ལ་་་ནང་བགས་པ་བཀའ་བན་ི་མ་ད་བ་ཚད་གས་གག་་བས་མ་
ལས་་བར་མཛད། ་དག་ས་གཏན་ལ་ཕབ་ང་ང་བགས་་དཀར་ཆག་བམ་ན་ག་རལ་
ིས་ མཛད་པ་(བན་པ་ས་པ་ན་ི་་ད)བཅས གས་མ་འབད་བ་ག  འ་་བཀའ་
འར་ར་ཐང་པར་ང་ར་གས་ག  བཀའ་འར་འ་་མ་ད་་ས་མ་ང་ང་ན་མས། 
འང་ས་འག་དང་ཟང་ཟིང་ས་ཁ་ར་ཙམ་ལས་ག་མ་ད་པར་ག་ང་ག། ་་༡༦༨༩་ལས་
༡༧༤༧་བར་་དབང་་་བ་བད་ནམས་བས་ལ་ིས་པར་བས་་མན་ན་ར་་ད་ལ་
དཀར་་བཀའ་དང་བན་བས་ང་ པར་་བས་ད་པ་མ་ཚད། པརི་འ་འན་དང་བད་བ་པ།  
ག་ན། པར་པ། ་དག་པ་བཅས་དས་གཙང་མངའ་ས་་་ནང་ལས་ ་གསར་་་བ་་
ལ་དཀར་ང་་་ག་ཁར་ བཀའ་འར་དཔར་བ་་འ་བགས་ག བཀའ་འར་ི་མ་ད་
འ་་་༡༢༩༠་ནས་༡༣༦༤་བར་་ན་ན་ན་བ་་མ་ད་ན་དག་གནང་་བཀའ་འར་ས་
མ་་་གར་ཁང་་བགས་ད་་མ་ད་ག་་བཞག་། ་ ་༡༧༣༠་་ནས་མ་བམས་་
་གག་དང་་་ག་་ང་་བ་ག། པར་མ་འ་་བཀའ་འར་་་མས་པ་བ་དང་
གམ་དཔ་མ་མས། འ་་ར་ཐང་བཀའ་འར་པར་གསར་ ར་བ་ན། ར་ཐང་ བན་
འར་པར་གསར་མ་་་་༡༧༤༤ར་བ་དཔ་མ་མས།ར་ཐང་པར་འ་བཀའ་བན་ི་པར་
འ་དང་པ་ན།། 



་ལས་ཚལ་པ་བཀའ་འར་ི་པར་ན་ག པར་འ་་མ་ད་་ར་ཐང་བཀའ་འར་པར་ང་་ག་
བཞག་དཔ་་བ་མ་མས།  
་ལས་་་བཀའ་འར་པར་མ་། ་་དཔར་མ་བཀའ་འརའ་་ ་་དན་་དམག་ར་
མན་་ས་ག་བསམ་ི་ར་བས་། མན་པ་དབང་ག་མཁན་ན་་བཟང་བན་པ་ལ་
མཚན་ིས་་ཐང་་པར་མ་དང་།་ན་པར་མ། དས་ས་དག་པ་གམ་་པར་ག་བལ་་་་
་གས་པ་དང་ཆད་ག་ད་པ་ན་དག་བཏང་་གས་བས་གནང་བ་ལས་དས་གཙང་ས་དག་
པ་བབས་་བཀའ་འར ་ངས་གས་བངས། ་་༡༧༢༡་ལས་མ་བམས་་་་༡༧༣༡་
་་བ་ག  
་་བཀའ་བན་ི་པར་ང་་་་༡༩༢༨་ར་ དན་ན་བམ་བས་ར་ག་བཏང་བ་དང་དཔར་
མ་་ ༡༩༥༨ ནང་ག་ཚར་ག  ད་་ད་ལ་དང་ལ་ཁབ་་ཁ་བམས་ང་འ་་པར་མ་ཚར་
དག་པ་གག་ལས་མ་བགས་ན་མས།  ཨ་་ཝ་ན་ན་ལ་བགས་ད་མད་ཁང་ན་་ནང་
་ཚར་གག་བགས་དཔ་འབད་བ་མས།  ་ཡང་་་༡༩༢༧་་་ད་མད་་་རབ་འམས་
པ་ཝར་ཐ་ར་་ས་བལ་མ་གནང་ག  ་བས་་་་དན་ན་་ ཨ་་བ་ ལ་་ར་
་བ་ང་དང་བ་འལ་འབད་བ་ང་་བཀའ་འར་ཚར་གག་་ས་ལག་པར་བ་་ཨ་་
ད་མད་ན་་གདན་འན་་ག  ་ས་མ་ད་བ་་གས་་ནང་་་གས་མ་འབད་
བག་་ཁལ་མ་ག་་བཀལ་་་ནག་ལན་ཌ་ས་གནས་ལས་བད་་་གམ་འཝ་ད་ཨ་་
་ཀ་ལ་ཁབ་་འར་ག་ག འཇར་པཎ་ལ་ཁབ་་བགས་པ་་་བཀའ་བན་ཆ་ཚང་་་
གཙང་པཎ་ན་་ང་ད་པ་ས་་་མ་མག་ནས་འཇར་པན་ི་་གས་ད་་བས་་འ་དང་
པ་ད་ང་ས་རབ་་མའམ་་ཁ་ཁ་བ་་ར་ར་་་་་༡༩༣༧་ར་གལ་རས་་གནང་
བཏང་་འ་མ་མས། ༡༢༤༠་ར་ལ་ས་ག་་་་ང་ ་ད་མད་ཁང་་ད་ར་བ་



མ་མས། བཀའ་བན་འ་་ ས་ལས་་ནག་་་་་དན་པ་ནང་་ཡང་ཆ་ཚང་གག་
དཔ་་བ་མ་མས། ད་ང་ག་་་ག་དང་ར་་ཡ་ནང་་ཡང་འ་པར་མ་བཀའ་བན་ཆ་ཚང་་
གས་ད་ར་བ་མས།   
་ལས་་ད་བཀའ་འར་འ་་་ད་ས་ང་ལ་ག་་གས་པ་བན་པ་་ང་དང་་ང་
གས་་བས་པ་བས་་་པན་ན་ཀ་བན་པ་ན་ད་གག་ལག་ས་་ང་བ་ས་ས་
ང་ལ་ ་བཀའ་ནན་ར། འཕང་ཐང་དང་ན་དཀར་ི་ག་མ་བཀའ་འར་ལས་མ་བན་བཀའ་
ར་ས་མ་དང་པར་མ་་ད་པ་ད་། ན་ན་ི་མཁས་པ་དང་་པཎ་་ས་གཏན་ལ་ཕབ་ང་
གས་བ་ང་བ་་་་ངས་བལ་་བངས་ག པར་མ་འ་མཚལ་པར་ན། ལ་དབང་ཀ་པ་
བ་ག་ག་པ་་་ས་་་འལ་པར་བཏབ་་་མ་ལ་ཡ་གངས་ངས་་དན་་ག་་ར་
་མད་ན་གནང་བ་ལས་ང་བཅས་འག་་དན་་མང་ས་ནང་རང་བ་་ད།  
་ད་བན་འར་འ ་པར་ག་་ད་ས་ང་བན་པ་་ང་ས་ན་བདག་དང་འ་འན་
གནང་་། ་ན་པ་ལ་མས་ན་ན་(ང་་་་༡༦༩༧་ནས་༡༧༧༤་བར)མག་ས་ན་
དག་་འགན་བས་། འང་ས་འང་བ་ག་་་ང་དང་ཞ་་གར་ཁང་་བན་བས་འར་
་ག་་མ་དར་བལ་ནས།  ཡར་ང་བས་བངས་བ་བན་བས་འར་ཚད་ལས་མ་པར་
བད་་མད་པ་་ད་ ་ས་་ན་་་འས་དགའ་གམ་དང་་ཁར་མ་བགས་་་ན་ན་
་་ས་པར་ག་འ་པར་གསར་་འར་བ་དང་། མ་དང་གས་དང  ག་གནས་་ད་ང་
ངས་བན་པ་་མ་ལས་མ་ད་པ་་དང་བཅས་པ་ན་བམས་ བན་བ་དང་བད་་ཙམ་ང་
བཀལ་ན། ་་ལས་མད་པ་ད་ན་་་་དས་གཙང་་གདན་ས་ན་་་་དར་ས་མ་
་རང ་བགས་ག། ད་ཚན་་ད་བ་ན། བད་གས། ད་། ར་ན། ད་མ། མ་། 
མས་ཙམ་པ། མན་པ། འལ་བ། ས་རབས། ངས་ག ཚད་མ། ་ག་པ། ག་བ་ག་པ། 



བ་ག་པ། ་གས་ར་ི་་་བཅས་ད།པར་འ་ངས་དག་་་་བར་དང་ས་དག་གས་
མ་ང་་་་ངས་བལདཔ་མ་མས། ག་གགས་གས་པ། ག་་འ་གསལ་བ། ་
་དག་ན་པ།ས་ཟབ་པ་གས་་ད་ས་ན། 
་ལས་ག་་་་བཀའ་འར་  ་་༡༩༠༨་ར་ཁལ་ཁ་་བན་དམ་པ ་གདན་ས་དགའ་ན་
བཤད་བ་ང་། ་ད་དཔར་མ་་ག་བལ་་བཀའ་འར་པར་བན་ི་ད་བགས་ང་
མག་མ་གས་པར་འ་ཅན་་ས་ག ་་༡༩༡༠་ར་ཁལ་ཁ་་བན་དམ་པ་་ང་བད་པ་
ས་་་མ་ན་་་དང་། ར་་་་ཚང་ ་ན་ན་འབ་་་མ་གས་ལས་བཀའ་འར་པར་
ག་ཆ་ཚང་ག་བབ་དས་པ་བཀའ་བས་་བམ་་མ་འ་བངས་་དཔར་བ་བ་ག 
པར་་བ་ཏ་་་དན་་བགས་དཔ་མ་མས། 
་ལས་་ས་བཀའ་འར་། ལ་བ་ན་་་་ང་བ་གམ་པ་བས། འ་ང་་ག་ལ་
་མག་ས་མན་ན་བསམ་ིས་་བ་པ་ར་བ་ལས་བན། ལ་དབང་བ་གམ་པ་བ་
བན་་མ ་བཀའ་ང་གར་ི་་ ག་་ར་བལ་བ་བན། མཁས་དབང་ད་བས་ས་
རབ་་མ་མག་ས་་འན་་ཏ་ལར་བས་་་ག་ཙམ་ི་ང་་་ན་ན་་་གང་
འམ་་་ར་ད་་དག་གས་པར་བ་པ་དང  ་་༡༩༢༡་ར་ལ་དབང་བ་གམ་པ་ན ་
ས་བཀའ་ག་བས་ན་ར། བཀའ་འར་་ད་་མཁས་པ་་རབས་པ་དང་་གར་མཁས་པ་མང་
་ས་ད་གངས་ ཅན་ི་ངས་་འར་བར་མཛད་པ་མཛད་ས་་ན་ད་པ་ག་མ་ལས་བན། 
ས་ད་ང་་ང་བ་དབང་ས་པར་ང་ལ་་ངཔ་ཐལ་མ་ལས་་་་གསལ་བ་དང་། ལ་་
ཆད་པ། ག་པར་་ལ་ས་་ས་དང་་་ང་ན་ར་ང་་བཀའ་འར་ི་པར་ག་ཆ་ཚང་ག་དཔ་
ལས།  ང་ས་ན་བདག་འབད། ད་རང་ས་་དག་་་བར་འགན་ར་་ལ་བ་བན་པ་དང་
འོ་བ་་ཕན་པ་ག་འབད་བ་ན་ག་་ང ་ར་གང་་།ད་བས་ས་ལགས་་ར་ལ་དབང་



ཐམས་ཅད་མན་པ་བཀའ་་གག་་ངས་མ་ལས། ར་ཐང་པར་མ་་དང་གཞན་ཡང་ས་མ་
ཁག་ག་་བར་འབད་་བཀའ་འར་པར་གསར་བངས་་་ན་མཛད་་་་བད་ཙམ་ི་ང་
་པར་ག་གསར་བངས་གས་བ་ང་འག ད་་ནངས་པར་ང་བཅས་་ག་མང་ལག་ཟིན་ི་
ལ་་བགས་ད་་ལ་པར་གསར་ར་་ལ་ི་པར་་ན། ང་སང་་ལས་ད་གང་་་
ག་ར་འལ་པར་བཏབ་་བཀའ་འར་་འ་ན། ང་པར་་བངས་བ་བཀའ་འར་ལས་་
་ས་ས་ན་ལ། ་ར་ཐིག་ང་བད་། ག་པར་འབད་ན། པར་གསལ་བ། ་་དག་པ། 
གཟབས་གས་པ་བཅས་ས་མཇལ་བ་་མས་ས་གང་བད་འབདཝ་ན།  
་ནས་ནན་ན་པར་མ་། ་་༡༤༡༠་་་་ང་ལ་རབས་་ང་མ་ང་་གར་ར་ འད་་
་བད་པ་། ང་མ་ནང་ན་ནམ་གར་ག་པ་་ན་ད་་འར། ་ང་ཁ་བ་་ཚབ་་ང་
་དས་བ་མས་ན་ས་་་་ས་ ་ནག་་གདན་ངས། ་བས་ར་ཐང་་བཀའ་
བན་ཆ་ཚང་གས་གདན་ངས་པ་་་མ་ད་བལ་ ་བཀའ་འར་ི་པར་ཆ་ཚང་ག་བངས་།། 
་དཔར་ད་དང་པ་་ནག་་་་་་་ལ་ག 
་ལས་་ང་པར་མ། ་ལ་ཝན་ས་པར་མ་དང་ཁང་་པར ་མ་གས་དཔ་ལས་དང་་ཝན་ས་པར་མ་
།༡༥༩༤་ར་་ང་ལ་རབས་་ང་མ་ཝན་ས་གར་ར་འད་་་་་་གས་པ་། ཀ་
་དམར་་ང་ག་པ་ས་་དབང་ག་ས་་དག་་འགན་འ་བས་། ནན་ན་དཔར་མ་་ང་
 ་པར་མ་ལ་མ་ད་བལ་མ་ལས་པར་ག་་བངས་པ་དང་། ་ར་་བན་འར་་་་
གས་་པར་བངས་པ་ལ་་ང་པར་མའམ་ཡང་ན་ཝན་ས་པར་མ་ར། 
གས་པ་ཁང་་པར་མ་་ང་ལ་རབས་ར་མན་་ང་མ་ཁང་འམ་ད་ད་་བ་ད་ལ་ ་
བཀའ་ར། ་་༡༦༨༣་ང་མ་ད་་ད་་ར་གས་པ་་ང་མ་་མ་་་ང་་ བངས་
པ་པར་ག་་མ་ད་འབད་ ་བངས་པ་ན་ར། ད་ར་་ང་པར་མར་གས་པ་ད་་བཀའ་



འར་ར་་འ་ན།འ་་དམག་ན་གས་པ་ག་ ་དང་ས་་ག་་བཏང་ག 
་ནས་་་པར་མ་།  ་་༡༨༡༤་ར་་་དན་ི་གདན་ས་པ་ང་བཟའ་་ག་་ ་ང་
དང་་་བཟང་དར་ས་ས་གས་ར་དང་ན་བདག་གནང་། ་ད་མཚལ་དཔར་་མ་དར་
བལ་་པར་་བངས་པ་་་པར་ཁང་ན་ར་བགས་་གལ་བ་ལ་་་བཀའ་འར་ར། 
ད་ང ་ཆབ་མ ་པར་དང་་ང་པར་ལ་གས་པ་ཡང་ད་ར་་། 
 ་པར་ར།  ་ལ་བས་བ་བཀའ་འར་་ཁམས་མ་ག་ནང་གནམ་གས་་་ད་འབར་ར་
དས་གཙང་གས་པར་གས་པ་་ཁང་གག་་་ལས་བངས་པ་བཀའ་བན་མང་་ད་ར་
བ་མ་མས། ག་གནས་གསར་བ་ས་་་་ཡང་ལ་ད་་བཏང་དཔ་མ་མས། 
་ནས་་ཐང་བཀའ་འར། ་ཐང ་བཀ་འར་་ཚལ་པ་བཀའ་འར་ང ་པར་མ་དང་ས་མ་གས་
ཀར་ག་བར་འབད་ས་དག་མཐིལ་ན ་གནང་ག །ས་རབས་བ་བན་པ་ད་ཙམ་ན་ན་ནན་ང་
ན་ི་ངས་གགས་འཇང་ས་ཐམ་ར་་་བངས་ག ལ་ལས་ཁམས་་ཐང་་གདན་འན་
ས་པ་ལས་་་་ཐང་བཀའ་འར་ར་བ་མ་མས། ལ་་གག་ས་་པར་རཝ་ད་པར་ང་
་མ་མ་འབད་བ་་ཡང་ད་འ་་་ཐང་ས་ཆ་ང་མ་གགས་པར་ང་་མ་ན་པ་ཧ་་
ད།་པར་འ་མཚལ་པར་ན། ་པར་འ་་བཀའ་འར་་་བ་དང་བད་ད། ན་བ་བན། 
བཀའ་བན་ད་་འར་པ་ས་ད་ག་མ་་་ས་རབས་བན་པ་བས།བར་མཁན་ག་མ་
་བ་དན་ན་་སམ་་ཊ།བཀའ་བན་ད་་འར་པ་བར་ས་ག་མ་་ན་རས་གཟིགས་་
མ་ད་ར་གགབཀའ་བན་ཆ་ཚང་གས་བགས་ག་མ་་་ས་རབས་བ་གམ་པ་
བས།བཀའ་བན་དཀར་ཆག་གས་བགས་ག་མ་བམ་ན་ག་རལ་ི་ར་ཐང་བཀའ་བན་
ི་དཀར་ཆགབན་པ་ས་པ་ན་ི་་ད་ན།བཀའ་བན་དཔར་་བས་པ་ག་མ་ར་ཐང་པར་
མ་ན།བཀའ་བན་དཔར་་བ་བ་ན་བདག་ག་མ་འཇམ་དགག་པ་ན།  



པར་བ་་བ་འ་བགས་པ་ལ་བན་ནས་ད་་བར་ན་ང་བཅས་་་་དང་ད་ག་ལ་ཉམས་
འར་མ་མ་འ་བ་གག་འབད་རང་གནས་བ་པ་ང་ད། གལ་ད་གང་རབས་་པར་མ་བ་བ་
ན་ད་་གནས་ངས་བམ་་་གགས་གག་འབད་ད་་གས་་དང་་་དག་ཆ་་
ཡང་འ་་འ་་ར་ད་་མ་མས།པར་ག་་ཡང་ད་ད་དང་མགས་ག་་ན་པར་ད་
ཅན་་ན་་བཞག་་་ག་བ་་དང་ས་ང་མ་གས་་་ཕན་ད།དར་ན་ད་ད་་་་
ལ་མ་ཞབས་་དང་་གས་་་་གས་་ག་་་མ་་་་མད་་དཔ་ལས་ས་ང་
དང་ག་་བ་ག་་ད།པར་བ་ད་ཡང་མ་བཝ་མ་ལས་ད་ཅན་་ན་བཞག་ད།བཀའ་བན་
པར་མ་གས་་མག་བཝ་ད་ད་གསར་བཅད་་ས་་གཏན་ཕབ་།ར་དཔ་ལས་བཀའ་
འར་བན་འར་འ་དང་པ་པར་བ་་འ་བགས་པ་དང་ད་གསར་བཅད ་་ན ་ག་་པར་
བ་ད་པ་ཡང་གསལ་་་འགའ་མ་ང་པ་གས་ལ་ད་གསར་བཅད་་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ར་
ས་པ་ནམ་ཡང་་ང ༈ན་རང་ང་་ང་ཕ་ན་འདས་་ལས་གང་རབ་ག་པ་ས་ན་དང་
གས་ག་ར་གནམ་ད་ས་ད་ནན་ཏན་དང་གས་ཚ་ག་བགས་དཔ་ལས་ང་ས་ས་་འ་
གཞན་་ཕན་ང་མ་་ཧ་་ ་ན ་་ན་མ་བད་པ་ལས་འལ་མར་བས་ག་ས་
ད།ན་ང་གས་བམ་ག་ཐང་་ག་ག་དང་ལག་ན་་ག་ལམ་་བད་ཐབས་ད་དཔ་
ལས་ལག་ན་ི་ང་བ་འབད་དཔ་འག(ན་ི་ཕ་ན་འདས་་་་རང་་བ་དན་ར་ང་
ཆམ་ག་་འབད་ད་་ད་ལས་མ་་ད་བས་ག་གནས་བ་ཅན་་ང་ནང་་གར་འབད་
ད་་འ་ལས་ངས་དང་དས་པ་་་བ་ག།ང་བཅས་འག་་ཧ་མ་་བ་ད་བས་་་
གར་བམ་བཞག་པ་མ་གགས་ན་་དམ་པ་མཁས་དབང་ག་ན་ར་ཕ་ན་ི་་་བ་་ད།་
ད་བས་་ས་ད་ཆ་ཁ་བ་་ལས་འ་བང་་བམ་་ན་ངས་དང་དས་པ་་གང་་
དཔ་མས།ང་སང་སཔ་ག་ས་ཡང་་སཔས་ར་གང་་ད་ར་་།) ༈གས་བམ་བད་



ར་ས་པ་དད་གཏམ་འ།།གག་་བས་ན་ག་ང་་བ་ལས།་་གང་ཟབ་ད་པ་་ད་
ད།།ན་ང་གས་པར་བསམ་་རང་གས་།།མན་ང་ན་པ་ད་ས་་མས་ན།།ག་པར་
ང་ས་འལ་ལ་དར་ག་པས།།བ་གགས་ཅན་དང་ག་ག་ར་ང་ནང །ད་ཆ་་ད་བསམ་
ལས་འདས་མང་།།ར་ན་བཟང་ ་བག་ཆགས་ཡལ་ལ་གས།།བས་འར་ག་གས་མང་
བ་འགས་ང་ས།།ར་དང་ག་པ་ནང་ཆ་་བན་།གསལ་ན་མ་བ་་ག་་ཙམ་ས།།ད་
མ་ས་ནའང་གལ་ད་བས་བ་ན།།ད་ང་བད་་ག་མ་་ར་མ།།།།ད་བར་འར་ག 
 
 
བ་ན་ད་ཆ་།  
༡ བད་འམ་འགས་ལ་་ས་་ ་གངས། ལ་རབས་དངས་ 
ལ་འལ་ི་་ང  
༢ ཀཿ་ག་ད་་མ་པི་ཏ་གང་། ་འར་ང་མ་ད་འམ་དཀར་ཆག་་་་། 
༣ ང་དཀར་་བཟང་ན་ལས་་གང  ང་དཀར་ག་མད།   

༤ཡར་་་ན་ང་པ་གར་མ།པ ་ཀ་ཐང་ལ་ག་མ། 
༥བྷར་མ་ད་ང་་མད། 
༦ཁ་བ་་མད། 
༧ན་རང་་ཕ་ན་འདས་ ་བཤད་ན། 
༨  འག་་ད་པ་གས་བམ་ི་མཚན་ག་་་་གཞན་ི་ངག་ལས་ད་་བད་པ་ན།  
 



 
 


