
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

་ག་ས་བ། 
 

 

 

 

 

 

་གཔ་སངས་ས་བན་འན། 

 



་ག་ས་བ། 
་ད། 
འག་བ་གས་་ན་ཁ་ང་ཁག་ནང་ཆགས་ ་ད་་ ་ག་དན་པ་འ་
བ་བ་གང་དབང་རབ་ས་དང་། དཔལ་ན་འག་པ་གང་བད་ལ་
ས་བན་འན་རབ་ས་་་འང་མ་འགས་ད་ང་་ས་ གདན་ས་
བཅགས་བ་ལ་་ མ་ིས་ང་བན་ས་་བབས་་ ཞབས་ང་གས་
ལ་གམ་པ་ ངག་དབང་འགས་ད་གས་པ་ས་གདན་ས་བང་ན་ན་ 
་གག་ལག་ཁང་དང་ ནང་་ན་ལ་བ་་གང་གས་ན་གསར་བ་
གནང་་ བ་ན་རབ་གནས་དང་འལ་་ ་ག་ས་བ་ག་བགས་
གནང་གནང་ག། 
  ཞབས་ང་འགས་ད་ས་ལ་ིས་ ས་བ་བས་་་་
མཛད་མ་་ ་དང་མ་འཝ་་ག་བགས་མཛད་ད་ང་། ས་་འར་
བ་དང་བན་ ར་ལ་ལམ་གས་བཟང་་་བར་བས་གཏང་་དང་ 
ཉམས་་ན་ཁ་་་ད་་འ་ས་ མ་ངས་པ་ས་་ ར་ངས་གས་
་གསལ་ག་་་བ་གས་་ཡང་་འན་་ནམ་ལས་ ད་་ས་ད་
མ་སཔ་ལས་ ག་ག་་བད་་་བས་བ་་་ལ་བ་བཟང་།  

་འབདཝ་ད་ས་མང་ཅན་ི་ན་ས་་ མ་ིས་་ལས་འདས་ 



་ག་ས་བ། 
ངཔ་ལས་ ད་་ད་་ན་ས་་ས་བན་འབདཝ་ད་ ་་ས་

བན་པ་་གཟང་་ངས་ལ་་ཡང་ན་ང་ ང་རང་ས་ག་་ག་ག་་
འངས་་ ད་་གནས་ངས་་ ན་འཐན་་བ་འལ་འབད་བ་བ་
འས་ ་ག་ས་བ་བ་ངས་དགའ་བ་དཔལ་ར་ར་་ས་་་
བས་བ་་་ ས་ནམ་ཡང་བད་མ་གས་པ་དགའ་་ང་། 

་འབདཝ་ད་ རང་་ས་ངས་་ག་ལ་ན་་འ ་ས་ ག་་
ན་འར་དང་ ་་ར་བ་ན་མ་གས་ག་་དཔ་ལས་ གཟིགས་་
ངས་གས་དས་པ་མད་པ་ལ་མ་གས་ང་། ར་འག་་ངས་
དང་། ག་པར་་འལ་ད་་མ་་ས་ ་ག་ས་བ་དང་འལ་བ་ 
ལམ་ལ་ི་ད་ས་བཟང་་་ང་སངས་ས་་ཧ་་༌ ཉམས་འར་ད་
པར་ན་བན་གནས་གས་པ་་ན་་་ན། 
 
 
 
 
 



་ག་ས་བ། 
དགས་ན། 
ར་བཏང་འཆམ་ི་དང་དས་་ ང་གས་གཞན་ཁར་གནང་ལ་ད་་དང་
ག་འཐདཔ་ལས་ ་་མང་པས་ར་མ་་གས་་མ་འ། འ་ནང་གནད་
ན་ག་་ར་ ས་བ་བས་་་་མ་པ་་ག་་་དཔ་ན་ན་་
ར་ལས་ན་ང་ མ་ས་མ་མངམ་དང་ ས་ད་་ད་པར ་བན་ གནད་
ན་ལ་་ག་ ཁ་གསལ་བད་མ་གས་་་མས་ཕམ་ང་། ན་ང་
མ་མཁས་པ་དབང་་་ས་ བ་འལ་མཛད་་མ་ག་་ས་ན་བམ་
ག་ནམ་ལས་ མ་་ག་ཕན་གས་འང་ང་མ་བ་་བ་ད། 
 
 
 
 
 
 
 
 



་ག་ས་བ། 
གདན་ས་ཆགས་ལ། 
འ་ག་གདན་ས་བཅགས་གནང་་ བ་བ་གང་དབང་རབ་ས་་གས་
ན་དང་། མས་ཅན་་མན་ད་བ་བད་ནམས་ས་ དཔལ་ན་འག་
པ་གང་བད་ ལ་ས་བན་འན་རབ་ས་་་ང་ མ་འགས་ད་
་ དང་་་་་་བས་པ་ ་་༡༧༦༧རབ་ང་༡༣པ་གནམ་་
་ཕག་་ དཔལ་འར་་མ་པ ་དལ་འར་ག་ར་བངས་་ ས་
བངས་ན་འལ་་ད་་ག་ན་དང ་མནམ་་ གག་ལག་ཁང་ག་
གས་འབད་་ག་བངས་དཔ་མ་ཚད། ན་པ ་་འ་ཉམས་ག་མཛད ་
པ་ཁར་ དཔལ་མན་ི་མན་ཁང ་ཡང༌གསར་བ་གནང་ནམ་ལས་  ་
ག་ག་གསང་གས་ས་ང་ར་མཚན་གལ་དཔ་ན་པས།  

 

 



་ག་ས་བ། 
་ག་ས་བ་ག་བགས་དང་་་མ་པ། 
ཞབས་ང་གས་ལ་༣པ་ངག་དབང་འགས་ད་གས་པ་ས་ ་ག་
གག༌ལག་ཁང༌༌ད་ ་ཉམས་ག་དང་ མཐའ་བར་མས་བ་པ་རབ་
གནས་དང་འལ་་ ་ག་ས་བ་ག་བགས་གནང་་གས་བད་ས་ 
ཤཝ་ཤ་། ཨ་་ཕན་ག་་ཞལ་འབག༌དང༌འཆམ་ཆས་་གས་་ ད་
ས་ཐིང་་་མ་བ་གནང་ཚརཝ་ད། ས་བ་ག་་་མཇལ་ཁ་གནང་
གས་ང་ག་ར་གས་ཚ་ང་བས་པ་་ས་གངས་་ར་བགས་ ་
དཔ་ན་པས། ་ས་དང་འལ་པ་ ན་ ཞབས་ང་འགས་ད་གས་པ་
མག་ས་ མདའ་ང་དན་པ་ཤ་བ་ཞལ་འབགཔ་ གར་ལས་ན་་འ་
ན་པར་བཏང་ན་ན་ དེ་་་གཟིགས་་ཤ་བ་འབགཔ་ག་ར་ཐདཔ་ད་བ་
་མ་གསཔ་ག་བ་་་ མདའ་ང་དན་པར་བལ་བཏང་ང་། དན་
གར་ིས་ ཤ༌འབགཔ་འ་ལག་ང་བར་་གས་མ་་ཝ་ད༌ མ་
མཁལ་ག་་མ་ད་ ་འ་ས་ གར་ལས་བས་་ཤཝ་་ཞལ་འབགཔ་
འ་ནམ་ཧ་་་ ར་འབག་ག་ར་བལ་བཏང་ག ན་ང་ཞབས་ང་
འགས་ད་གས་པ་ས་ཤ་བ་འབགཔ་འ་ མ་མཁལ་ི་ག་་མ་
བ། ན་ད་ས་ཐིང་ས་་ན་་ ད་བ་་མ་གསཔ་བ་་བལ་



་ག་ས་བ། 
བཏང་་འ་ས་་མ་ན་པ་ད་ས་འངས་་ག གར་ལས་ན་་ཤ་
བ་ཞལ་འབགཔ་་ ་བར་་ག་ས་བ་བས་མཇལ་ཁ་གནང ་་
་ན་པས། 

ཞབས་ང་འགས་ད་གས་པ་ཞལ་བད་དང་བན་ ་གཔ་ཚ་
གན་ས་ག་པ་ངས་གས་་ལ་་ ས་བ་ང་ནང་་ འཆམ་ི་ང་
བ་འ་བགས་་ ན་གངམ་མ་ངམ་ལས་ འཆམ་ི་ངས་་བཅའ་མར་
གགས་་་ས་ ཤཝ་ཤ་་འཆམ་ི་་མ་མག་འངམ་་བ་་ 
འཆམ་གས་ལཝ་ད། ཞབས་ང་ན་་་ས་ ་་འད་ལ་བན་
འབ་གས་་ནམ་ལས་ བསམ་པ་་བ་གསཔ་ར་ང་མ་ག་ར་ན། 
ད་ལས་ཕར་འབད་ང་ད ་ས་ ག་འ་ག་ག་་འངས་་ ས་བ་
བས་་ ཞལ་ཐང་མ་དང་པར་ ་ག་་་ལམ་ལམ་་འབད་ད་ར་
བ་བཀའ་བ་གནང་ག།  
 
ས་བ་ཞག་གམ། 
འ་ག་གདན་ས་བཅགས་ ་ བར་བས་ག་ན་ད་ ས་བ་གནང་ལ་
ད་ང་ མས་ཅན་ི་ཁ་་བད་ནམས་དང་ ང་མ་ང་བན་དང་འལ་་



་ག་ས་བ། 
 ཞབས་ང་གས་ལ་གམ་པ་ངག་དབང་འགས་ད་གས་པ་ས་ 
གག་ལག་ཁང་ཉམས་ག་དང་ ་ད་བ་པ་རབ་གནས་ན་འལ་དང་
འལ་་ ༌༌༡༨༢༩གནམ༌༌ས༌ང༌ རང་་༨པ་ས་༨ལས་༡༠ན་ ན་
ཞག་གམ་ི་ང་ ཞབས་ང་འགས་ད་གས་པ་གས་དར་བགས་ 
་ གང་་ཚང་ལས་མཚམས་བགསཔ་དང་ རང་་པ་གཔ་་ས་ ་མ་
དངས་པ་འས་པ་དལ་འར་ཞལ་་་གསང་བ་བ་ན་གནང་ལ་
བགས། ནམ་དང་པ་་འཆམ་གས། ནམ་གས་པར་ ཨ་ཙ་ར་ན་
འཆམ་དང་ ཤཝ་ཤ་་་འཆམ་མཇལ་ཁ་གནང་་ ་མང་དགའ་བ་དཔལ་
་བད། ོལ་བ་་་པར་ ཞབས་ང་ན་མ་གས་པ་མང་ོལ་
མཇལ་ཁ་གནང་། ་་ཁམས་ དཀར་གསལ་་ཁང་ག་ག་་ མ་དབང་
གནང་་་ལ་བགས་་ མ་ངས་པ་་ ་བ་ཡང་ག་་ཡར་ས་ང་
འལ་འང་་གས་ན་གནང་ག། 
 གསང་གས་ད་་དངས་པ་གར་འཆམ་ི་དས་ན་་ ་་བ་
གང་ཟབ་གས་ན་ང་  ར་བཏང་་ཧ་་ཐབས་་ན་་ གར་འཆམ་ར་
་་ན་་ ་དམ་་་དམ་པ་གས་བ་་གས་་ གར་ད་
ཉམས་ན་ི་ལག་པ་ག་་བར་་་གར་དང་། ང་བས་ག་་འབད་



་ག་ས་བ། 
་་འཆམ། ་གས་ང་་འལ་བ་་གར་འཆམ་ར ་བ་ན་པས། ་
ཡང་་ག་ཅན་་ས་ཉམས་དགའ་བ་ར་ཁར་ ག་མ་་མ་་བ་བཝ་
ན་པར་ སངས་ས་་བན་པ་མ་གས་གས་ལས་ གསང ་གས་ད་
་དངས་པ་ན་པས། འཇམ་དཔལ་མཚན་བད་ལས། ལག་པ་བ་་ན་
བད་ང༌། །མས་པ་བས་ས་གར་ད་པ། །དཔལ་ན་ལག་པ་བས་
གང་བ། །ནམ་མཁའ་བ་པར་གར་ད་པ། །ར་་དང༌། བ་དན་འཇམ་
དཔལ་བས་གན་ིས། ས་པ་བས་ས་ཞབས་བབས་ཁམས་གམ་
གན། གཞན་ཡང་མན་ ་ས་ར་ལས། ས་འག་མས་པ་ཞབས་་
ས་ལ་བབས། །ག་ག་ཞབས་ས་བགས་ན་ཐལ་བར་ག །ར་
གངས་དཔ་མ་ཚད། གཞན་ཡང་གསང་གས་གསར་ང་་ད་་་ནང་ཁ་
གསལ་་གངས་་དཔ་ན་པས། བན་པ་་དར་ི་ས་་ ལ་འར་
པ་་ས་ རང་ ་བ་ཁང་ནང་གསང་བ་་གནངམ་མ་གགས་ ་མ་
འམས་སར་མཇལ་ཁ་གནང་་ད་ང་ ས་རབས་༡༡པ་ལ་ལས་ ངས་
གས་་མཇལ་ཁ་གནང་ལ་ང་ན་ན་ལས་དར་བ་ང་ག། 

ར་གར་འཆམ་་ ལ་པ་་འལ་ི་གར་འཆམ། བཀའ་གར་དག་
ང་་གར་འཆམ། མ་ཐར་་ག་བལ་བ་གར་འཆམ་ད་བ་གམ་ད་



་ག་ས་བ། 
པ་ནང་ལས་ ་ག་ས་བ་བས་མཇལ་ཁ་གནང་ལ་ད་་ ཤཝ་ཤ་
་་འཆམ་འ་ མ་ཐར་་ག་བལ་བ་་འཆམ་དང་། རཀ་ཤ་དམངས་
འཆམ་འ་ ལ་པ་ལ་འལ་ི་གར་འཆམ། ་འཆམ་འ་བཀའ་གར་དག་
ང་་གར་འཆམ་གམ་ཆ ་ར་མཇལ་ཁ་གནང་ལ་དཔ་ན་པས། 
 
ཨ་ཙ་ར་གས་་བལ་། 
ཞབས་ང་འགས་ད་གས་པ་ས་ ་ག་ས་བ་ན ་་ ཤཝ་ཤ་་
དང་ ཨ་་ཕན་ ་ཞལ་འབགཔ། འཆམ་ཆས་དང་ག་མཚན་ི་གས་་
གས་འད་དང་འལ་ ་ ད་ས་མཐིང་ས་་མ་བ་གནང་པ་ས་
ལས་ ཞབས་ང་་ར་ག་བ་ཨ་ཙ་ར་ཞལ་འབག་འ་ བན་ག་གག་
་ལ་ལས་ ཞལ་ི་དབས་ད་ ་་དང་ མ་་་ང་གས་རང་བན་
ིས་ཧ་ལས་་་་ང་་ ་ ་དང་མ་འཝ་ག་ན་པས།  
ས་་ལས་བང་་ ་བར་་ག་ས་བ་བས་ ཤཝ་ཤ་་མཇལ་ཁ་
གནངམ་ད་ ་ག་ང་དན་འབ་བཀལ་་ ་ས་གགས་ག་ད ་་ད་
་་་ཚན་ག་ས་ ་བར་དཔའ་གས་དང་ན་ས་དར་བཀབ་་ མ་
གཤག་་འཆམ་་དར་བཏགས་པ་བས་ ཨ་ཙ་ར་གས་་བལ་་དང་ 



་ག་ས་བ། 
ནམ་་མ་གགས་ཨ་ཙ་ར་གཞན་་་དར་མ་བ་་་ཡང་འ་ག་་ག་
ས་བ་ག་བགས་བས་་ ཨ་ཙ་ར་ང་ས་ག་དང་ ཞབས་ང་
འགས་ད་གས་པ་ག་བ་་མ་ནམ་ལས་བན་་ན་པས། ་མ་ཚད་ 
ས་བ་ནམ་མག་་་ ཨ་་ཕན་་་་་གཏང་རནམ་ད་ ཆང་ད་དང་
་མཛར་ི་ར་ཆ་ན་་ ཨ་ཙ་གས་་བལ་་་ག་་་ཡང་ འ་
ག་་ག་ས་བ་ག་བགས་གནང་པ་བས་ ཨ་ཙ་ར་གས་་བལ་
་ངམ་ག་འབད་་འ་ས་ནམ་ལས་ ད་་བར་ན་ཡང་གས་ལ་་མ་
ཉམས་པར་དཔ་ན་པས། 
 
 
 
 
 
 
 
 



་ག་ས་བ། 
ས་བ་བས་ ་མད་པ་ལ་ལ་ག་བགས་གནང་བ། 
ཞབས་ང་གས་ལ་བ་པ་ངག་དབང་འགས་ད་ར་་མག་ས་ ་
ག་གསང་གས་ས་ང་གག་ལག་ཁང་་ ལན་ངས་མངས་རབས་ག་ 
བ་པ་་བགས་་་མཚམས་ོལ་བ་བས་་ ་ར་ངས་ས་
བཀའ་ད་གནང་དཔ་་གལཝ་བཏབ་་་ ཞལ་ིས་བས་མ་བབ་
ང་། ་ང་མ་བས་་མཛད་ལ་ན་མ་ཉམས་པར་ ་ག་ས་བ་
བས་ ་མང་ངས་་་དབང ་ཟབ་་གནང་་ འ་བ་ད་པ་་བ ་དས་
བ་ལ་གནང་ག ་སང་ད་་ག་ས་བ ་བས་ལས་ ་་ལ་
ཁར་ ་མད་པ་ལ་ལ་བགས་ད་པ་བཀའ་དང་བན་་ ་ན་མ་
ས་གཟིམ་དན་བད་ནམས་ན་བ་ས་ ་མ་ད་་ང་་བ་པར་
བགས་པ་བས་་ཉམས་ང་ང་་དང་། དཔལ་ན་འག་པ་བད་
འན་་ག་བཞག་་གང་མ་གནང་་་ གདངས་བ་་ཞབས་་བ་
ལ་འ་བགས་གནང་་་དར་བ་ང་མ་གས་ང་། ཞབས་ང་འགས་
ད་ས་ལ་ི་་ག་་ ས་བ་་་ལ་ཁར། ས་བ་ང་ནང་
དང་། བ་ཡངས་ག་་ཞབས་་ད་བ་་ར་་་ ག་དང་གདངས་
་ ན་ན་དཔལ་འམས་དང ་ ་དབང་་གས་་ན་་་ ་ག་་



་ག་ས་བ། 
ཞབས་་གས་དནམ་དང ་པ་ ན་ན་དཔལ་འམས་ས་ས་གཙང་་
ངས་་ ་ག་ས་བ་བས་བ་ལ་ང་ན ་ན་ལས་ ད་ན་གས་
དནམ་མ་བད་༨ང་ད་ང་། ན་མ་་གདངས་དང་ག་་ཨ་་ག་
ཡང་ཉམས་འར་ད་པར་ མཇལ་ཁ་གནང་ལ་དཔ་ན།  

ཞབས་་ག་་མ་་གམ་ར་་་ཡང་འག་པ་གང་བད། མ་
བ་གག་གང་་་ལས། བསམ་ཡས་་ས་ལ་གམ་ན་པས། ཞབས་་
མ་ངས་གས་་ག་འལ་ར་ འག་ག་ནང་་ས་་ད་པ་ ་
ག་་ཞབས་་མ་་གམ་ིས་གས་པ་ ན་ཅན་ི་ཞབས་ ་༦༠ག་
ཙམ་ད་ང་་ས་ལས་ འག་པ་གང་བད། མ་བ་ག་གང་་་
ལས། ནང་ལ་མང་་་། ད་ལ་མངའ་ས་་ཆགས། ་མ་ན་་་ཤར་
ར་བ་ངས་གས་ཅན ་ི་ཞབས་་་ ་ག་ས་བ་གསང་བ་བ་ན་
ན་ངས་གམ་ི་བས་་མ་གགས་ གཞན་ཁར་བ་མ་ག་པ ་བཀའ་
ག་ ག་ཐམ་དང་བཅསཔ་་ ག་པ་་ང་དང་་ག་ང་དན་་གནང་
ག།  

གས་་གཞན་ཁ་་་ས་ ་ག་་ཞབས་་ག་དང་གདངས་
་ ག་་ག་ད་བ་དད ་་བ་ང་། གདངས་་མན་ག་དང་ཧན་ང་་



་ག་ས་བ། 
གཔ་་ས་འན་་བམ་ག་ མ་དང་་ལས་ར་འ་མ་བབ་་་ཡང་ 
ན་བས་་་འ་ས་ནམ་་ཆ་བཞགཔ་ན་པས། ར་ལ་ར་་
ཞབས་་བ་ལ་ར ་ ག་་ཞབས་་བ་ངས་ནང་བས་ག་ཁར ་་
་ན། 
 
ད་ད་་་འཆམ། 
་་ང་མ་ཞབས་ང་འགས་ད་གས་པ་ས་ ་ག་ས་བ་འ་ག་ 
ག་བགས་གནང་པ་བས་ ཤཝ་ཤ་་་འཆམ་ངམ་ག་ན་ང་ མ་
ངས་པ་་་བ་ཡང་ག་་ ཡར་ས་ང་འལ་ི་གས་ན་གནང་་་
བན་ ཞབས་ང་འགས་ད་ས་ལ་མག་ས་ཡང་ ཤར་གས་ད་ད་
་་ག་འཐདཔ་་ ་འཆམ་་ ་ག་ས་བ་བས་་ན་ལ་
བགས་་གས་བད ་གནང་་ ད་ད་་འཆམ་དན་ ་ག་་འ་
་ ་འཆམ་ན་ད་པ་བཀའ་གནང་་དང་འལ་་ འཆམ་དན་་ཏ་་་
ས་ ཉམས་འར་ག་་ཡང་ད ་པར་ ག་་ག་ག་་འངས་་ན་་འ་
ས་ ་གཔ་་ས་ ་འཆམ་་མ་མག་འངས་ག་ག་་ངས་
ག ཁ་ན་་བཤད་་བམ་འབད་བ་ན་ ང་དཀར་་ལ་ཐང་ནང་་ ་ཏ་་



་ག་ས་བ། 
་ས་་འཆམ་ན་པ་བས་་ མས་བག་ངས་ར་་གཔ་མ་་མ་
བ་་་ ་་ཁམས་ཞབས་ང་འགས་ད་ས་ལ་ི་་མན་་གས་
ལ་བ་བས་ འཆམ་ི་་མ་མག་གས་་ད་་་ ་འང་ས་
ང་ལས་གལ་་དག་པར་འ་ད་པ་་ས་འག།  
 
དཔལ་ང་ང་གམ། 
པད་ང་ང་གམ་ལས་་ང་དང་ གས་ང་ན་ད་པ ་བཀའ་བ་གནང་ 
་དང་འལ་་ ང་ངཔ་ལ་བ་ས་ ་ག་པ་ཚ་གན་ས་ག་པ་
ཅན་་གདམ་ཁ་བ་་ ང་དཀར་་ལ་ཐང་ནང་་འཆམ་ན་པ་བས་ 
ཞབས་ང་འགས་ད་ས་ལ་ཡང་ང་དང་འན་འ་་བགས་་ ང་
པ་མས་འ་ཐངས་དང་ ལག་པ་ག་་བར་ཐངས་་ས་འབབ་དང་
འལ་་ དག་བས་མཛད་པ་བས་ ནང་ན་ལས་གས་ངལ་རངས་ང་། ་
ཁ་ལས་དངསམ་ལ་ས་བཏབ་་ ང་ས་ད་་གཔ་་ལས་ ་བམ་
ག་་་་མ་བད་ར་གངས་་་ཡང ་ ན་་གས་ངལ་རངས་པ་བ་
མན་་གངས་དཔ་ན་པས།  



་ག་ས་བ། 
བར་བས་ག་ཁར ་ བགས་་ང་ཁ་ང་ནང་འཆམ་ི་ག་ས་

བས་ ང་ང་དན་པ་འཆམ་དན་མ་པ་དལ་་ང་ལ་ིས་ ་ང་
་་མ་ཚང་་ས་གམ་ལ་བ། གཡས་མ་གན་ང་བགས་དཔ་
མ་ཚད། ཤ་མ་ད་ད་ང་བལ་དག་བས་འབད་དཔ་ན་པས། 
 
་ག་་འཆམ་དན་འ་དང་པ། 
ཞབས་ང་འགས་ད་ས་ལ་ི་་ག་ ་ག་ས་བ་་འཆམ་མཇལ་ 
ཁ་གནང་པ་བས་ ང་ར་ད་ད་ ་འཆམ་དན་་ཏ་མག་་ས་  
་འདཔ་འབད་ད་པ ་བཀའ་དང་འལ་་ བག་ཆགས་བཞག་ད་ང་། 
་སང་ད་ལས་ འཆམ་དན་ག་བཀལཝ་ག་ག་གས་བད་གནང་་
བགསཔ་ད། འཆམ་བ་་ཆ་བ་ས་ ་གག་ར་མ་ག་གས་ར་
མ་ཆད་པར་ ་མཉམ་་ངར་ར་ད་་འ་ས་ འཆམ་ག་མན་ག་ད་བ་་
མ་གས་པར་བགས་པ་བར་ན་ ད་མཇལ་་ཤར་བཟའ་ག་ས་ 
ངས་མཚམས་ང་འབགཔ་བགས་་འ་ ་མན་་་་ ་ར་
འཆམ་འན་པ་་ས་བ་སར་གསན་་་ག་བཞག་་ འཆམ་དན་
གདམ་འ་མཛད་ག་ར་ན་པས།  



་ག་ས་བ། 
 ས་བ་ོལ་བ་་་པ་ མ་ན་་མན་་ ཞབས་ང་འགས་ད་
ས་ལ་ད་བགས་ག་ལས་ ན་མ་གས་པ་བགས་ལ་བས་
ང་་ན་འལ་ི་མ་པར་བགས་་ ཨ་ཐང་་་ འཆམ་དན་ི་
བདག་འགན་བ་ས་གས་དར་གནང་དཔ་ན་པས། འ་་བང་ཞབས་
ང་འགས་ད་ས་ལ་མག་ས་ ་་ག་་ག་འཆམ་དན་་ད་
གས་ར་གངས་་་ ཨ་ཐང་་ས་ ས་་༥༥ན་ད་ག་ད་་
ང་ར་ཁས་ངས་ལ་ང་། ལ་མ་ས་་༥༣་ འཆམ་དན་ལས་
དངས་་འབད་བ་་ས་འག། 
 
འཆམ་དན་མ་བད། 
༡ ན་གས།  (ཨ་ཐང་།)  
༢ ་བ།    (ཝ།)   
༣ ག་འན།  (བམ་ང་།)  
༤ སས་་ང་།  (་་ང་།)  
༥ ན་ན།   (ན་ན་དལ༌མ) 
༦ ན་བཟང་འན་ལས།(ོ་དཔལ།)  



་ག་ས་བ། 
༧ ོང་ར།  (བས༌དག)  
༨ མ༌ལ།  (༌དཀར༌།)  
༩ ན༌བཟང༌།     
 
ཨ་ཙ་ར་ཁ་བང་། 
ཞབས་ང་འགས་ད་ས་ལ་མག་་ ་ག་ས་བ་བས་ ཨ་ཙ་ 
ར་བས་བགས་་གས་བསམ་བས་་ ཨ་ཙ་ར་ཞལ་འབགཔ་བ་བ་
བས་ གས་འད་བན་་འ་མ་བབ་པར་དངསམ་ལ་་ གག་ལག་
ཁང་་རབ་གསལ་ནང་ལས་ག་་ང་བ་གནངམ་ད། ང་་་བར་་
གཅལ་ནང་ག་ཏ་ནམ་གས་ང་ མར་ལས་ཡར་བགའ་་བམ་་་འ་
ས་ ག་གག་ག་འ་བར་བཏང་་ མ་མཁལ་་གག་མ་ང ་་འ་ 
ཟངས་ད་ས་ས་ཙ་་བ་ཁ་གནང་་ ་བར་་ག་ས་བ་བས་
མཇལ་ཁ་གནང་་ ཨ་ཙ་ར་ཁ་བང་་ར ་་འ་ན་པས། ་ལས་ར་གནད་
ན་ག་་ས་དངས་ལ་ང་ང་ གཟིམ་ང་ནང་་ཀ་་དངས་་ད་པ་
ཞལ་འབགཔ་འ་གཟིགསཔ་ན་ག་ཐལ་ད་བང་་དངསམ་ལཝ་
སངས་ ་དཔ་ན་པས། 



་ག་ས་བ། 
ཞབས་ང་འགས་ད་ས་ལ་ 
མག་་ག་བ་ཨ་ཙ་ར་ཞལ་ 
འབགཔ་དང་ ག་མཚན་དབང་ག་
ན་འ་ ན་བས་་བ་་ས་
་ད་པ་ན་ བར་བས་ག་ཁར་ 
་ག་ས་བ་བས་གས་ཚན་
གཞན་ཁ་ཚ་གག་ས་ད་་
་ན་་ ག་མཚན་དབང་ག་
ན་ མ་ནང་འ་འབག་པ་བ་

་ གད་དགའཝ་དཔ་་ག་མ་ར་བ་ ས་ང་གས་མ་དས་པ་
གས་དས་་ན་པ ་་ས་འག འ་ས་་ ཨ་ཙ་ར་ག་མཚན་དང་ 
ཞལ་འབག་་ལས་དབང་་བ་ན་ གན་བགས་ས་གས་འལ་མ་
གས་པ་ ས་མ་དཔ་་ད ་ས་བདཔ་ན་པས།  
 ང་ག་གཞན་ཁ་ས་བ་བས་ ཤཝ་གངས་ལས་ཕབ་ལ་དང་  
མཐའ་ལས་བན་པ་ལ་་ ས་་་་ལས་མཇལ་ཁ་གནང་ལ་ད་ང་། 
་ག་ས་བ་ནམ་དང་པ་་ ཨ་་དང་ཕན་་ས་ ག་ང་མ་ད་



་ག་ས་བ། 
བགས་་་ ཤཝ་གངས་ལས་ཕབ་པ་བ་མན་དང་། ནམ་བར་་་ ང་
མ་མ་ད་བགས་་་ ཤཝ་མཐའ་ལས་བན་པ་བ་མན་ན་པས། 
 ཞབས་ང་འགས་ད་ས་ལ་མག་ས་ ་ག་ས་བ་ན་མ་
བ་ཡང་གཔ་་ག་བག་བཀལ་་ ་མང་་མཇལ་ཁ་གནང་་གས་
བད་མ་་ད་ང་ ས་བ་མ་རནམ་ལས་་་་བན་་ནམ་མན་་ 
་གཔ་བན་དམངས་ས་ ་ག་ས་བ་མ་ཆད་པར་བ་ང་་དཔ་
མ་ཚད། ཨ་ས་བད་ནམས་ན་བ་་ག་བགས་གནང་་ ཞབས་་འ་
་མ་བ་པར་བ་བཞག་་་ང་ར་བ་ ཞལ་མས་གངས་་དངས་པ་
གས་་ག། 
་ག་ས་བ་འ་ ་མ་ཞལ་མས་དང་འལ་་ ་མང་་མཇལ་གནང་ 
དཔ་ག་ན་ང་། ་བང་་བ་དང་འབངས་་ར་་ ་ངན་ིས་བང་
པ་ནམ་ས་འབད་་འ ་ས་ ་ ་་ག་ས་བ་འ་ ས་བ་ང་ནང་
ན་པར་ གག་ལག་ཁང་་་གཅལ་ནང་་མཇལ་ཁ་གནང་པ་་ས་
འག། 
 
 



་ག་ས་བ། 
འཆམ་ི་ཁ་ངས་ཡར་ང་། 
ཞབས་ང་འགས་ད་གསཔ་དང་ ཞབས་ང་འགས་ད་ས་ལ་ི་་ 
ག་་ ་ག་གག་ལག་ཁང་་ནང་གས་ ཉམས་ག་དང་་བད་མ་
བབ་བབ་་གནང་་ ་ག་ས་བ་ག་བགས་གནངམ་མ་ཚད། ད་ང་
འཆམ་ི་ཁ་ང་གསར་བགས་དང་ག་མས་་ གཞན་ིས་དེ་བ་ས་
ག་བ་་གས་བད་ད་ང་ ་་་བན་་ནམ་མན་་ ཞལ་
མས་མ་ངས་ང་བན ་གངས་་ད་་བམ་་ ཞབས་ང་གས་ལ་
༦་པ་ ངག་དབང་འགས་ད་་་མག་ས་ཡང་ ང་མ་གདན་ས་་ག་
གསང་གས་ས་ང་་ ས་གས་དང་འལ་བ་ག་་མང་རབས་ག་
གནང་་ས་ལས་ འཆམ་པ་གསརཔ་༤ཁ་ང་བགས་་་ངས་༡༦་ 
ཡར་ང་གནང་ག། 
 འ་ག་་ག་ས་བ་ག་བགས་གནང་པ ་བས་ རང་་༨པ་
ནང་ན་ང་ ་བས་ཆར་་འལ་བ་ས་ད་་ནམ་ལས་བན་ རང་་
༢པ་ནང་་གནང་ལ་འ་བགས་ག ངས་གས་ཅན་ི་་ག་ས་
བ་ར་ལས་ ངས་དག་གསལ་གམ་་ག་ག་་བད་་ད་ང་། 
མ་ཐར་ནང་་ས་ན་ཙམ་་མཇལ་བ་ལ་་ད་་དང་ ཞལ་ལས་ཞལ་



་ག་ས་བ། 
ན་དང་ ན་ལས་ན་ན་་བཤད་ལ་ད་་་་ག་བཞག་་ ་ག་
ས་བ་ག་བགས་ག་་་མཛད་དཔ་ན་ན་ར་ལས་མ་ག་་ས་
ཚར་། ད་་ལས་མར་ ་ག་ས་བ་བས་་ ལམ་ལ་ད་ས་བཟང་
 ་་་མ་པ་་ ག་་་དཔ་ན་ན་མ་་ག་་་ན། 
 
འཆམ་ི་ངས་་འ་ཐངས། 
་ག་ས་བ་བས་འཆམ་ི་ས་ཁར་གགས་་དང་ ཞབས་་བ་་
་ ་ག་གས་ཚན་ནང་འད་ལས་ངམ་ག་མ་གགས་ གས་ཚན་
གཞན་ཁ་ལས་གདམ་འ་འབད ་ལ་དཔ་ན་པས། ཚ་ས་་༨ཡར་བཅད ་
འབད་་་ལ་་ མཁའ་འོ་མ་ངས་་འ་་དཔ་ན་པས། མཁའ་
འོམ་་ས་ ས་བ་ནམ་མག་་་ ར་དམངས་འཆམ་བས་ མ་
བདག་དཔལ་ད་བ་བར ་་་ངམ་ག་ན ་ང་། ་འགན་གཞན་ཡང་ ་
ང་དང་ག་ང་བས་ རལ་་དང་གཔ་འ་། འཆམ་ལ་དང་ ང་དང་་
ཕར་ར་ལ་ན་དཔ་ན་པས། ཤཝ་ཤ་་བས་་བན་་ལ་རས་པ་
ག་་་མ་ན་་ མཁའ་འོ་མ་དངས་དན་་འགན་ཁག་གཔ་
ན་པས། དངས་དན་ི་་ངས་ཚང་པ་ལ་་ འཆམ་ི་ས་ཁར་ 



་ག་ས་བ། 
འལ་དཔ་ན་པས།  
 ་མ་འབད་བ་ན་ འཆམ་དན་རང་་གགས་ཁམས་ས་གས་པ་
ན་ ན་ང་ག་་ལ་དཔ་ན་ང་ བར་བས་ག་ལས་ང་པ་འོ་
གས་དང་བན་་ འཆམ་དན་ི་གནས་ན ་་་༥་བ་ད་ང་ ས་
འབབ་དང་འལ་་ཡར་ང་འབད་གཔ་ན་པས། འཆམ་ང་ན་ཤཝ་འཆམ་
བ་་འ་ ་གནས་འཆམ་དན་དང་ད་པར་ད་་་ཡང་ འཆམ་དན་ི་
མ་ཁ་འབད་་འ་ས་ན་པས། འཆམ་ང ་ན་ ་ས་ལས་ མཁན་ཕག་
འབག་བ་་འ་འཆམ་མག་་མ་ཁ་ན་པས། 
 
འཆམ་ི་ང་བ། 
རང་་དང་ར་་་པ་་ད་༨་ ང་་་ཆལ་དལ་བ་ལས་ འབངས་་
བང་་འམས་བ་བཏངམ་ད་ འཆམ་པ་དང་ཞབས་་བ་་ཆ་བ་ གག་
ལག་ཁང་་བ་ཡངས་ག་་ ཆད་ས་ད་པ་འམས་ཚརཝ་ན་ དཔལ་མ་
ན་མ་གས་་་མན་་ག་དབང་བཅར ་ན་ན་ ང་འརཔ་ས་ད་
གས་་ བགས་ལ་ན་འལ་ི་མ་པ་བས་ཚར་བ་ལ་་ བགས་
་ང་ཁར་ འཆམ་ི་ས་ང་འ་བགས་་ ན་ངས་བ་ཐམས་་ང་



་ག་ས་བ། 
་ འཆམ་དན་འཆམ་མག་དང ་ འཆམ་ང་ན་་ས་ འཆམ་པ་ག་མ་ཆ་
བ་་ འཆམ་་་བན་ི་། ང་པ་མས་འ་ཐངས། ལག་པ་ག་
་བར་ཐངས་་མཐིལ་ན་་ན་གནང་། བ་་་ས་འབད་ང་ ད་བ་
དད་་གས་པ་་ལས་དཔ་་བ་དཔ་ན་པས།   

ས་གནས་་ང་བགས་་ང་ཁ་ར་་་ ཞབས་ང་འགས་ད་
གས་པ་མག་ ས་གནས་གཞན་ཁ་ལས་ ་ག་་ན་པ་བས་ ས་་་
ནང་ལས་གག་ལག་ཁང་་ ་ག་གནང་་་ངལ་གནང་བགས་་འ་
ས་ ས་་་ང་ཡང་བགས་་ང་ཁ་ར་བ་ལ་ང་ང་ ད་ས་ནངས་
པ་ང་ཁ་ང་ན་ར་བ་ན་པས། 

 
མས་ག། 
རང་་༢པ་ས་༦་ ་པ་་ད་༨་ག་ཁར་ འཆམ་དམངས་དང་ ཞབས་་
བ་་ཆ་བ་ཆད་ས་ད་པ་ ས་བ་ང་ནང་འམས་ན་ན་ འཆམ་ི་་
དམ་དང་འཆམ་དན་་ འ་ན་འཆམ་ལས་བགས་་ མག་དཔའ་འཆམ་
ན་ ན་ངས་གམ་་བ་ད་པ་འཆམ་ངས་གས་གས་ལ་
དཔ་ན་པས། ཁ་ན་དང ་འལ་པ་ན་ ཞབས་ང་འགས་ད་ས་ལ་



་ག་ས་བ། 
ཞལ་བགས་པ་བས་ དཀར་གསལ་་ཁང་ག་ག་་་བགས་་ 
མས་ག་གཟིགས་་ འཆམ་ི་་མ་བབ་པ་་དག་བས་གནང་ ་ད་
པ་་ས་འག། 
 
ས་ན་ལ། 
རང་་༢པ་ས་༧་་ འཆམ་དམངས་དང་ཞབས་་བ་་་ གག་ལག་
ཁང་་འམས་་ འཆམ་དན། འཆམ་མག ་དམ། འཆམ་ི་ད་མཛད་
ིས་ ར་གཟན་ས་བགས་དང་། གཞན་ར་བཏང་ས་ རས་གཟན་དམར་
བཀབ་་ལ་བཙར་་ ང་ཕར་ཁ་གས་ཚན་ག་ལས་མར་་ དན་པ་
མག་མ་ལ་གཟར་ང་་ ས་་ནམ་ན་པས།  
དང་པ་ར་འབངས་་བང ་། ང་་བང་། གས་དཔལ་བལ་། 
བསངས་ར་གག་། ་ང་འ་། འཆམ་དན། འཆམ་གས། ལས་
མཁན་བ། འཆམ་པ། མཁའ་འོམ་བ་་ ་དམ་ིས་མག་བཝ་ན་
པས།   ་བས་ཨ་ཙ་ར་བ་་་ས་ མཛར་ངམ་་ག་ག་བཀལ། 
གཞན་་་ས་ཞབས་་བ་་་ནམ་ན་པས། ་ལས་ན་དང་ལ་



་ག་ས་བ། 
ནམ་ལས་ འཆམ་དམངས་ས་ལས་ག་ལ་བཙར་་ གཟིམ་ང་ག་་
་ཁང་་་བར་དཔ་ད་ ས་བ་མ་བ་ས་་བ་ལ༌དང༌པ༌གག༌༌ 
ང༌༌བ་ཡངས་ག་དཔ༌ད༌ བ་ལ་བ་ཚརཝ་ས་མཉམ་་འབད་
དཔ་ན་པས། ན་མ་ས་ན་ལ་ད་ང་ བར་བས་ག་ཁར་ འཆམ་
དན་་མ་༦པ་ན་་་དཔལ་ིས་ བན་པ་ཁ་ག ་ན ་་འ་
བགས་དཔ་་བཤདཔ་ན་པས། 
 
གང་ག། 
རང་་༢པ་ས་༧ི་་་ བ་ད་ལས་བངས་བ་ལ་་ མ་ན་་ཁང་
ནང་་ དངས་འས་བར་གད་གལ་ལ་ གང་ག་འ་བགས་
གནངམ་ནམ་ད། ་་ན་འན་དང་འལ་་ ཞབས་་བ་་་ས་ 
ག་ལ་ས་་འང ་ནམ་ལས་ ་ག་པ་གཡས་ཁ་ག་་ར་ཁ་ལས་
ལ་ག་་ ་མད་པ་ལ་ལ་དཔ་ན་པས། 
 ས་བ་ནངས་པ་འ་བགས་་ན་པ་ ད་ས་་་འཆམ་པ་དང་
ཞབས་་བ་་ཆ་མཉམ་ིས་རང་ ་མ་ནང་་ ་ཚན་བལ་་ གགས་
ས་ཙ་་་འ་ནམ་ལས་ བཟང་་ག་གམ་ན་་ ཞག་འཆམ་ཁང་ནང་



་ག་ས་བ། 
ཉལ་ད་་་ཡང་ ་གཔ་དང་འན་འ་ ་ག་ད་ད་་འ་ས་ མ་ན་་
མན་་བག་བ་་གས་་ན་་ན་པས། ན་ང་ག་་མ་གནས་
པར་རང་་མ་ནང་ཉལ་་་ ་པ་གལ་བ་ལ་ཁར་ ་དམ་དང་འཆམ་
དན་ིས་ ས་མས་ཡར་བ་ང་ལ་ད་་་ ད་་བར་ན་ཡང་ན ་མ་
ཉམས་པར་འག། 
 
ག་དབང་བཅར་ལ། 
ལས་མཁན་བ་ས་འ་འན་ག་ འཆམ་པ་དང་ཞབས་་བ་་་་ས་ 
མཛརཝ་ད་ཏ་གང་། ལ་ག་དང་གང་ག་ང་་བ་ནམ་ལས་ ལ་ག་་
གག་དང་ གང་ག་་གག་ མཛརཝ་གངམ་གང་ག་མཇལ་བག་་ 
འཆམ་དན་ིས་འབ་བཀལ་་ འཆམ་པ་དམངས་ ་པ་གལཝ་མ་རནམ་
ག་ཁར་ ང་འརཔ་དང་ ང་དན་ི་གཟིམ་ང་ནང་་ ག་དབང་བཅར་
བ་བས་་ ང་འརཔ་དང་ ང་དན་ི་གས་གཏམ་ནང་ དཔལ་ན་
འག་པ་ཡང་ང་ ་ག་གསང་གས་ས་ང་་ གསང་བ་བ་ན་ན་
ངས་གམ་ི་བས་་ ག་ར་ས་སག་ས་ག་ག་་ ས་བ་ལ་
ཁར་ག་མས་དང་མནམ་་འས་ར་ད་པར་ག་ད ་་ད་པ་ ་



་ག་ས་བ། 
་མ་པ་་གས་གཏམ་གངས་ཚར་ནམ་ལས་ གལ་ར་ག་མ་ཁམ་
ག་་གནང་ལ་དཔ་ན་པས། 
 
ས་བ་ནམ་དང་པ་ལས་མ། 
རང་་༢པ་ས་༨་ ས་བ་ང་ནང་་ དས་ག་ན་ངས་གས་་
བས་མཇལ་ཁ་གནང་་ འཆམ་ངས་གས་འཆམ་གས་ལཝ་ན་པས། 
་ཡང་ནམ། ཤ་མ། ང་མ། ་ང་། ལ་་མ། ག་ང་། ཤཝ་ཤ་་
དང་ཨ་་ཕན་། ་ང་། ར་བདག ་འཆམ། ར་དམངས་འཆམ། དཔའ་
འཆམ། ས་པ་དཔའ་་་ན་པས། 
 ང་མ་འལཝ་ན་ གཟིགས་རས་ནང་ ཞབས་ང་འགས་ད་་་
་འབག་ན་ ཞལ་ག་མད་་ཁང་ཁ་ག་་བར་་ ་ང་མ་་
མན་་་ གས་དན་ ་གཡས་་གཞས་གས་ས་འད ་་ མདཔ་
ལ་ལ་དཔ་ན་པས།  
 ་ག་ས་བ་བས་མཇལ་ཁ་གནང་ལ་ད་པ་ ་འཆམ་ི་ས་
ལས་ག་་གག་ར་དམངས་འཆམ་ནམ་ལས་ ས་བ་ནམ་དང་པ་་ 
ར་དམངས་འཆམ་ས་ར་ན་པས། ར་ཁར་ ར་དམངས་འཆམ་ི་



་ག་ས་བ། 
དས་ན་མར་བས་ ག་་བ་ན་ འོ་བ་མས་ཅན་་ འ་ཁ་བར་ར་
འམས་པ་་ ལ་བ་ས་དང་བཅས་པ་གས་བ་བ་ས་མ་བད་པར་ 
མས་ཅན་་ང་ཁམས་་འན་་ན་་ ་བ་དང་་ ་ར་བངས་་ 
བར་་་བ་བར་ན ་ང་། ་མ་་ལ་དཀར་ར་ད་པ་ས་བས་་ 
དན་མག་གམ་་དད ་ས་ང་་་ས་ རང་་བས་གནས་ནམ་་
མ་ས་པ་ གནམ་ད་ས་ད་འགས་འགས་འཐབ་ལས་འན་ཐབས་མ་ང་
ང་། སངས་ས་དང་ང་བ་མས་དཔའ་་ ཐབས་ལམ་་གས་་་
ལས་ ་ད་འར་བ་མ་ང་་བར་ན་ མས་ཅན་ི་ན་མ་མཛད་པར་བཏང་
མས་་ དཔ་ངས་གག་ཡང་་བགསཔ་ན་པས། ད་ང་གན་་
ས་་ལ། ལས་འས་དཀར་ནག་་་་དཀར་་དང་ བད་གནག། 
བཀའ་་ན་་ར་ང་མ ལས་འས་་ངས་ཁ་མ་ནང་བད་་ ར་
ཕག་མ་ཅན། ལས་ག་པ་ག་་བག་པ་དག་་དང་ ན་ངས་ག་
གམ་ི་་བ་གད་པ་་་སག་་ ང་་མ་ཅན། མས་པ་དང་བ་
བ་ཞགསཔ་འབག་་་མ་ཅན། བདག་འན་གད་པ་ག་་དང་ 
ཐབས་ས་མ་པ་་མ་་ཐགཔ་འབག་་ མ་ི་་ཅན། ལས་འས་་
གགས་་ང་ནང་ན ་་ ག་ལ་མ་ཅན། དཀར་གནག་ལས་་འས་་



་ག་ས་བ། 
ང་ཁར་བཏབ་་ ་ི་མ་ཅན་་ གན་་ལས་མཁན་ངས་ཁ་ད་
པ་གགས་་ལ་ ་ ག་ཅན་དལ་འམ་དང ་། ད་བ་ཅན་མ་བདག་
དཔལ་ད་བམ་ི་འོ་བ་མས་ཅན་ ་ ལས་དཀར་གནག་་ད་བ་་་ 
་བ་་ལས་བལ་མ་གས་པ་མས་ཅན་་ གནས་བས་ངན་ང་
གམ་ི་གནས་་་ང་། ངན་ང་ག་པ་ག་བལ་ང་པ་བས་ས་ 
ལས་བ་དག་་ མ་ིས་མ་ས་དང་དག་པ་ང་ཁམས་་འན་གནང་་
དཔ་ད། ས་ཐམས་ཅད་རང་་མས་དག་དང ་མ་དག་པ་་ལས་འངམ་
ནམ་ལས་ ཉམས་ན་ི་གས་པ་ད་ང་ དཀར་་ད་བ་་ས་པ་
མས་ཅན་་ མ་ས་་དང་་་འཕང་དང་ དག་པ་ངཁམས་་འན་
ལ་ནམ་ན་པས། ད་་བར་ ་་འཆམ་མཇལ་བ་བས་་ ཁ་གང་
ག་གང་་མ་ད་པར་ ཞལ་འབག་དང་ག་མཚན་་་་བན་ས་འན ་
འབད་གས་པ་ན་ ་་མ་བར་ ་གནས་་ ་ ་་གས་དང་ གན་་
ལས་མཁན་་མཇལ་བ་ སངས་ས་ལ་པ་ནམ་་ས་་ག་པ་དག་
་ མ་ས་དང་ཐར་པ་བ ་བ་བ་པ་དས་པ་ད་པར་ཅན་དཔ་ན་པས། 
 
གནས་གལ་ལ། 



་ག་ས་བ། 
རང་་༢པ་ས་༨་པ་་ད་༧་ གང་ག་བམ་ོལ་ནམ་ལས་  
འབངས་་ང་་བང་། གས་དཔལ་བལ་། བསངས་ར་གག་། 
་ང་འ་། དཔའ་འཆམ། ད་མཛད། ས་པ་དཔའ་་བ་། ་དམ། 
་ལས་འཆམ་དན་ིས་གས་པ་འཆམ་དམངས་ གག་ལག་ཁང་་གན་
གས་་་ར་ཁ་ལས་འན་་ ང་གཡས་བར་་་དང་་ད་བ་་ ང་
་ག་་ གདན་ས་ང་མ་བསམ་བ་དར་ས་་གནས་ཁང ་མད་ན་་
བར་ གལ་མད་ལ་བར་འཝ་ན་པས། ་ནང་་ཡན་ལག་བན་པ་གནང་
་ ག་དང་མན་ལ་ལ། ་བད་ར་མས་བཏང་། མར་ཆང་ད་གར་། 
གནས་པ་དར་ཁ་འར་ནམ་ལས་ གར་གལ་ལ་་ན་ལམ་ི་
མཚམས་རཝ་ན་པས། ཞབས་་གས་དནམ་ི་གཡས་་གཞས་
གས་ས་འད་་ ་ད་་མདཔ་ལ་་མག་བཝ་ན་པས།  

་ལས་གནས་ན་བསམ་བ་དར་ས་་ ཞལ་ཐང་གར་སམ་འ་
༌༌ ང༌༌བ༌ཡངས༌ག༌༌བས་པ་བས་ ་མ་་ས་་ང་
འརཔ་དང་ ད་ས་ནངས་པ་བཤད་ ་ད་འན་ིས་བས་བ་་་ ང་
་འལ་་ཐད་ཁར་བགས་་གལ། དང་པ་ར་མར་ཆང་་ད་གར། ་
ལས་ས་པ་དཔའ་་ས་ མཐའ་ར་འལ་བ་ག་ས་ས་བཅག་ནམ་



་ག་ས་བ། 
ལས་ གནས་པ་དར་་ མ་ན་་ཁང་ནང་་ན་ན་ བགས་ལ་སཔ་
བངས་་ ན་འལ་བ་གནངམ་ན་པས། ་མ་འབད་བ་ན་གནས་ཁང་
ནང་ལས་ གནས་ ་དར་ང་ཙམ་ག་མ་གགས་་ལ་ད་ང་ བར་བས་
ག་ཁར་ ཨཔ་་དཔལ་ིས་གནས་ ་ཞལ་ཐང་གར་སམ་དང་ གནས་
གལ་བ་བས་་ཅ་ཆས་ཞབས་ག་་དཔ་ན་པས། 
 
་འབག་་ལ། 
་པ་་གལ་ོལ་ནམ་ལས་ འཆམ་ི་་དམ་ིས་ཏག་བ་ ཨ་ཙ་ར་
གས་་གས་་དང་ ཁ་བང་་གས་ས་ ག་མཚན་དབང་ག་ན་
འ་ ་ང་འ་བ་ལ་དང་ ནམ་ས་ས་པ་དཔའ་ ་བ་པ་ལ་་
ཌ་་ག་་ ང་འརཔ་གཟིམ་ང་ནང་ལས་ མ་ན་་ཁང་ནང་གདན་འན་
་བ་བས་་ འཆམ་དན་ིས་གས་པ་འཆམ་དམངས་ ང་་བ་
ཡངས་ག་་ལ་ག་་ད་ས་ལས་ གང་འར་པ་ལ་མ་ལ་བཙར་
་ དཔལ་མ་ན་མ་གས་་ག་ལ་བ་ལ་་ ་དམ་ིས་ འཆམ་་་
བན་ི་་ད་ལ་ཚར་བ་ལ་་ ང་འརཔ་ས་ འཆམ་ི་་་ས་
ག་དང་དས་པ། འཆམ་བ་པ་བས་ བད་མ་གསལ་ཐངས་དང་ ་



་ག་ས་བ། 
་མ་པ་གས་གཏམ་གངས་པ་ལ་ འཆམ་དམངས་་ཁར་འན ་
ཚརཝ་ན་ ང་འརཔ་ས་ ད་གཟིགས་པར་ར་དངས་ར་་ནམ་
ལས་ ཞབས་ང་འགས་ད་ས་ལ་ི་་འབག་ན་ གཟིགས་རས་ནང་
གདན་འན་་་ ཞལ་ས་བ་ང་་ཁ་ག་ཞལ་བར་་བགས་་
གལཝ་ན་པས། 
ང་་ད་ལ། 
ན། ཨ་ཙ་ར་གས་་བལ་། ཨ་ཙ་ར་ཁ་བང་་གམ་ མ་ན་་ཁང་
ནང་ལས་ན་་ ང་་་གཅལ་ནང་་ ང་དན་་ན་་འབད་་ གས་
བཤད་བ་ད་ ང་དན་ིས་ ཨ་ཙ་ར་གམ་ གར་ཚང་ནང་འད་་ ང་་
ད་དཔ་ན་ང་། ང་་ཚགས་ཁར་མ་ད་པ་ན་ ང་ཆང་ར་གས་་
ན་ལ་དཔ་ན་པས། མ་་་ང་་བཏགས་་འན་འཆམ་བ་ད ་ 
རང་་འ་བདག་འན་འཐབ་ན་ང་ གཞན་ི་ང་་ཚ་བགཔ་་ེག་
གཏངམ་ད་ ག་ར་་བ་ངམ་ཙམ་ ག་མ་གགས་ ང་་ད་ད་པ ་བ་
ངས་ཁ་གསལ་ག་ད་ང་། ག་མཚན་དབང་ག་ན་བམས་་འ་ 
ཡབ་ཐབས་་མན་ད ་དང་། ཌ་་དང་ང་་བམས་་འ་མ་ས་རབ་



་ག་ས་བ། 
ང་པ་ད་མན་ད་་ན་ནམ་ལས་ དབང་ག་ན་དང་ཌ་་གས་ས་
ཐབས་ས་ང་འལ་ི་ན་ནམ་ན་པས།  
ར་བཏང་ཨ་ཙ་ར་་ས་ ལ་ན་ི་ད་པ་་གས་ན་་་ཡང་ འག་
ན་པ་མ་ག་ག་ར་ངས་་ འག་ན་ལས་འདས་པ ་ད་པ་་བགས་
པ་བ་མན་་ ་་གཏམ་དང་ ནང་ན་དམ་ི་ད་པ་ན་པ་ལ་ན་
པས། 
ནམ་དང་ཨ་ཙ་ར་་འན་འཆམ། 
ད་མཛད་་ལ་དང ་འལ་་ འཆམ་ཚང་་ལ་་ནང་ལས་ ནམ་ས་ 
གགས་་ཡན་ལག་་མ་པར་བན་་ན་ ་ ་དང་འལ་་ང ་ནང་ན་
ན་ན་ འཕང་ལ་བར་ཚར་བ་ལ་་ ་མ་་འར་བ་གས། །ཞག་
ཁལ་ད་དང་བ་བད། །ཝ་བ་ས་་བ་ཡར་ས་། །ས་་ན་ཚ་
ད། །མས་་ག་བལ་ད་པར། །ག་ར་ང་མཇལ་བར་འན་ང་་ག ། 
ར་གས་བ་་མཇལ་ཁ་གནང་། གནམ་ན་ིས་འ་མ་བག །སཔ་
་ས་ང་མ་བག །མ་ཚད་ན་་འབ་། །ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་བ་
ན་ལམ་། །ར་ན་མ་གས་པ ་གས་ན་་ནམ་ལས་ མང་་ཅ་
ཆས་དང་ ཟ་ཆས་་གས་་མ་པར་བགས་་ གཟིགས་རས་ཁ་ག་་ 



་ག་ས་བ། 
ག་ད་གམ་ལ་་ག་དབང་བཅར་ན་ན་ ཞབས་ང་མ་ན་ི་ཞབས་
བན་གདངས་འན་་ལཝ་ན་པས།  
་་པེ་མ་། 
ག་ང་འར་་བར་བ་ལ་་ང་། །ན་ང་བལ་པ་བཟང་ ་སངས་
ས་ང་།།གང་ལ་གང་འལ་ར་ལ་ར་ན་པ། །བན་པ་ན་རས་གཟིགས་
ལ་ག་འཚལ་། ། 
དཔལ་ན་འག་ན་དབང་ག་ཐམ་ཅད་། །གད་པན་གག་ར་ར་པ་ས་
་། །མཐའ་ཡས་འོ་ལ་ཕན་བ་ད་པ་། །དཔལ་ན་འག་པ་ཞབས་
ལ་ག་འཚལ་། ། 
དཔལ་མན་བ་པ་་བ་གག་་ར། །བ་ས་ང་བ་རབ་འབར་་་
པ། །གལ་དཀ་འོ་ལ་བ ་བས་བད་ཆགས་། །ངག་དབང་འགས་ད་
གས་པ་ག་འཚལ་།། 
དཔལ་ན་བ་གས་་མ ་གག་་ན། །ལ་བ་ང་བན་ལ་བ་
འན་ལས་པ། །མཉམ་ད་་བན་་བ་གན་་མག །ངག་དབང་འགས་
ད་ར་་ག་འཚལ་། ། 
འར་ད་་ས་ད ་ང་མཐ་ཡས་པ། །མ་ས་འོ་བ་དཔལ་ར་ན་རས་ 



་ག་ས་བ། 
གཟིགས། །བ་ན་ལ་་་ན་པོ ་འལ། །ངག་དབང་འགས་ད་ས་
ལ་ག་འཚལ་། ། 
མག་གམ་ན་འས་ན་ ་ང་མཐའ་། །འགག་ད་་མ་ད ་ང་
འག་ན་དབང་། །ང་འར་ས་ར་དཔལ་་གས་ཤར་བ། །ངག་དབང་
འགས་ད་་་ག་འཚལ་། ། 
 ནམ་ས་ཞབས་བན་དང་པ་གས་པ་ལ་ཚར་ ་ ད་མཛད་་ལ་
དང་འལ་་འཕང་ལ་བརཝ་ད་ ཨ་ཙ་ར་ངམ་གས་་བལ་་ས་ 
འཆམ་ཚང་ནང་ལས་གགས་་ཡན་ལག་ན། ཁ་བཤད་བར་་འན ་འཆམ་
བ་ང་ ག་འཆམ་ཚང་ནང་འལཝ་ན་པས། ་ལས་ནམ་ས་ཞབས་
བན་གམ་པ་ལ་ཚར་ ་འཕང་ལ་བརཝ་ད་ ཨ་ཙ་ར་གས་་བལ་་
ས་ ་ཉམས་་ག་ལས་འན་འཆམ་བ་་ང་ནང་ནམ་ན་པས། ་
ལ་མ་ ཨ་ཙ་ར་ཁ་བང་་འན་འཆམ་ཡང་ ཨ་ར་ངམ་གས་་བལ་ 
་འན་གས་དང་ད་པར་དཔ་ན་པས།   
་ག་ས་བ་བས་ ཨ་ཙ་ར་ས་ག་མཇལ་ག་་ག༌དབང༌ 
བཅར༌ལ༌ད༌༌འ་ ༌བང༌ཞབས་ང་མ་ན་་ཞལ་བགས་པ ་
བས་ གཟིགས་རས་ནང་ལས་ད་གཟིགས་་བགསཔ་ད་ ག་དབང་



་ག་ས་བ། 
བཅར་ལ་ང་ན་ན་ལས་ ས་ད་་་བར་ན་ཡང ་ན་མ་ཉམས་པར་དཔ་
ན་པས།  
ས་བཅག་ནམ། 
ས་བདག་་གཉན་ིས་མ་དབང་བ་ས་ག་ ཁབ་་ཙམ་ག་ཡང་ད ་་འ་
ནང་ ནམ་ས་འཕང་ལ་བར་བ་བས་ གནག་ཐག་ཞགསཔ་ས་ ཚར་
གག་ལས་ཚར་གག་ ས་ངས་་མ་་བང་བཏབ་་ས་ག་བང ་བ་
ལ་དང་། བན་པ་དང་མས་ཅན་་གད་པ་ད་བགས་གག་པ་ཅན ་་ 
དགས་ད་ས་་དངས་་བལ་ཐབས་་ ་འཆམ་གནང་པ་བས་
་ འགལ་ན་བར་ཆད་མ་འང་པ་མཇལ་ཁ་གནང་གས་་ན་་ འ་
ག་ར་ནམ་ས་ ས་འལ་ི་འན་ལས་མཛད་ལ་ནམ་ན་པས། 

ནམ་ས་ ཞབས་ང་་ང་མ་ན་ི་ཞབས་
བན་ཚར་་མག་བཝ་ད་ འཕང་ལ་བར་་ ཌ་
་ག་་འ་ས་ ང་ད་ངང་ལས་ས་་་
གས་ང་། །ར་གངས་་བམ་་ མ་ི་
མན་ད་ ས་ད་ང་པ་ད་་ན་ནམ་ན་
པསན་པས།  



་ག་ས་བ། 
་ས་མ་་བར་ ཌ་་ག་པ་་ས་དཀར་གས་་མ་དགའ ་བ་ བད་
དང་འ་ན་འང་་་་ 
གས་འཐབ་་ ས་ཐག་ང་སར་ག་ང ་པ་ལ་་ ་འཆམ་་བར་ན་ག་
་ཡང་ད་པར་ མཇལ་ཁ་གནང་གས་་ན་་ཡང་ན་པས། 
 

ས་བ་ནམ་མག་་ 
་ ན་དང་ལ་ཁམས་
ག་ཁར་ གཟིགས་རས་་
རབ་གསལ་ནང་ལས་ནམ་ 
་་ར་ ང་འས་་མ་
ཚང་། ག་མ་ག་བ། 

གཞན་ཡང་མས་ར་་་་ཁ་་་ཟས་་ ་་གག་ནང་འགས་་ ་
ལས་ང་བས་བ་གག་ས་ར་་ གལ་ར་གནང་ལ་དཔ་ན་པས། 
་ལས་ནམ་ས་ ་མ་བཀའ་ན་ན ་ད་་ན་་ ང་བས་བཀབ་་
ལ་་བཀབ་ན ་ན་ དང་པ་ར་ག་མ་ག་བ་ལག་པར་བད་་ ་་ན་་
ང་ལས་ན་པ་། །་མག་ན་མ་་་འས་་འ། །་དང་་མ་



་ག་ས་བ། 
ངག་མ་ལ་ལ། །རང་བན་ན་མ་དཔལ་ལ་ད་ར་ག །ང་འས་་
གས་་་་བན་བཤད་པ་དང་གས་གདངས་འན་་ལ་ལ་མ་ཉམས་ 
པར་འག། 

ས་བ་ོལ་བ་་་་ཁམས་ ནམ་ས་ གཟིགས་རས་ནང་གལ་
ར་ང་་འ་བགས་ནམ་ལས་ངམ་ག་མ་གགས་ གཞན་ཨ་ཙ་ར་་
གལ་ར་ང་་འ་བགས་་གཔ་ན་པས། 
 
ནམ་གས་པ་འཆམ་་ི་མ། 
ནམ། ཤ་མ། ང་མ། ཤཝ་ཤ་། གས་ང་། ར་བདག ལ་་མ། ་
ང་། ་འཆམ་་མཇལ་ཁ་གནང་་དཔ་ན། ས་བ་ནམ་བར་་་ 
ད་ད་་་འཆམ་ས་ར་ན་པས། བན་ན་ག་་་ད་ང་ བ་ལ་
ར་་འབད་བ་ན་ ་འཆམ་་ ང་ར་ད་ད་་་དར་བ་ང་ནམ་
ལས་ ང་ཁག་ག་་་ཡང་ མཇལ་ཁ་གནང་ལ་མ་བགས་པ་་མ་ འ་
དང་པ་ར་ ་ག་ས་བ་བས་མཇལ་ཁ་གནང་ལ་བགས་ད་པ་་
ས་འག འ་ས་་ ད་ད་་་འཆམ་་ན་བས་་བ ་་ ད་
་་ག་་བཝ་ན་པས། 



་ག་ས་བ། 
ང་ཁག་གཞན་ཁ་ས་བ་བས་ ར་བདག་ད་འཆམ་བ་ལ་

ད་ང་། ་ག་་བ་ལ་ད་་་ཡང་ བར་བས་ག་ཁར་ ང་དཀར་
་ང་ཀ་ནང་བ་པར་བགས་་ མཁས་དབང་ལམ་དན་སངས་ས་་་
ས་ འག་གསང་གས་ས་ང་ལས་དེ་ངས་་བགས་དཔ་མ་ཚད། 
་མ་སཔ་བ་ལ་ད་་་ ་འན་ལས་ན་བ་དང་ ལམ་དན ་
སངས་ས་་་གས་དངས་དང་འལ་ གང་་ཚང་་ས་གར་
བསཔ་་མ་་བ་ིས་ ད་ང་ས་གནང་ལ་ད་་ ར་བདག་ལས་་
ངས་་ན་ད་པ ་་ས་འག།  
 
ས་བ་ན་གམ་པ ་མཛད་་མ་པ། 
་པ་ཧ་སག་་ གནས་བན་་ཁང་ནང་ལས་ ཞབས་ང་ན་མ་གས་པ་
མང་ོལ་གདན་འན་་་ མ་ལ་མད་ན་ི་གང་གས་ གག་
ལག་ཁང་་བ་ལས་མར་དང་་བ་ག་དཔ་ད་ འཆམ་ི་ད་མཛད་
ས་ ང་་བང་་དང་འལ་་ མ་པར་བན་་མང་ོལ་དང་དཔ་
ན་པས།  
 མ་ན་་ཁང་ནང་ དཔལ་མ་ན་མ་གས་་དངས་ར་་་ ཞབས་ 



་ག་ས་བ། 
ང་འགས་ད་ས་ལ་་་འབག་ན་ མད་བཤམས་ས་ག་ག་
ཁར་་ དང་པ་འབངས་བང་། ང་་བང་། གས་དཔལ་འན་། 
དཔའ་འཆམ་བ་། ས་པ་དཔའ་་བ་། འཆམ་ལ་བང་། བསངས་
ར་གག་།  ་ང་འ་། ག་པ་་ང་། ་འབག་ན། གགས་
འིར་། བ་ང་འརཔ། འཆམ་བ་་་ལ་བཙར་་ ་འབག་ན་
མང་ོལ་ི་་མན་་བགས་་གལ་ནམ་ལས་ དང་པ་ར་ཡན་ལག་
བན་པ་དང་ ག་དང་མན་ལ་ལ་བ༌ལ༌༌ ས་ན་ང་ལ་ི་ན་དར་
ལ་ནམ་ལས་ བགས་ལ་ན་མ་གས་པ་མཛད་་འ་བགས་་ 
གང་ག་གནངམ་ན་པས།  
 
༌འབག༌༌ལ། 
ང་འརཔ་དང་ ཨ་ཙ་ར་གམ་ིས་ དཔལ་མ་ན་མ་གས་་ག་ལ་ 
ང་འརཔ་ས་ ད་གཟིགས་པར་ར་དངས་ར་་ནམ་ལས་ མད་
བཤམ་ིས་ ཞབས་ང་འགས་ད་གས་པ་་འབག་ན་ གཟིགས་
རས་ནང་གདན་འན་་་ བགས་་གལཝ་ན་པས། 
 ང་མ་འལཝ་ན་ གཟིགས་རས་ནང་བགས་ ་ད་་ ཞབས་ང་ 



་ག་ས་བ། 
འགས་ད་གས་པ་་འབག་ན་ ག་མད་ནང་ཁ་ག་་ཞལ་ར་་ 
་ང་མ་་མན་་ གས་དནམ་ི་གཡས་་གཞས་གས་ས་འད ་ 
་ མདཔ་ལ་དཔ་ན་པས། 
 
ནམ༌༣པ༌འཆམ་་ི་མ། 
ནམ། ཤ་མ། ང་མ། ཤཝ་ཤ་། ཨ་་ཕན་། ར་དམངས་འཆམ། 
དཔའ་འཆམ། ས་པ་དཔའ་་བ་་མག་བཝ་ན་པས། འ་ག་་
ག་ས་བ་ག་བགས་གནང་པ་བས་ ཤཝ་ཤ་་་འཆམ་མཇལ་ཁ་
གནང་དཔ་ལས་ ་ཅན་ག་་བ་ངས་བད་་ ས་བ་ནམ་མག་་
་ ཤཝ་ཤ་་ས་ར་ན་པས། གར་འཆམ་་་ལ་ལས་ཤཝ་ཤ་་་ 
ན་ཅན་ག་་བ ་བར་བད་་་ཡང་ ལ་འར་ི་དབང་ག་ན་་་
བན་་ལ་རས་པ་མག་ ད་དང་བལ་ལ་ི་ས་མཚམས་་ཤ་ར་ཏ་ར་
སར་ གས་དམ་་བགས་པ ་བས་ ཤ་གཔ་མནམ་་་དང་ ་་ཤ་
་ས་ ཤཝ་་ག་བདའ་ང་་འ་  ་མ་་མན་་འཇར་དཔ་
མངམ་ཙམ་ིས་ གནམ་ད་ས་ད་མ་ལངས་ང་། ་བན་ན་་་ས་ 
མར་མ་གངས་པ་བས་ མན་་་་ ་མས་ས་་བར་་ ཤཝ་



་ག་ས་བ། 
་ཐར་བཏང་པ་ཁར་ ་ར་ཡང་ས་་་ ཐར་པ་་འཕང་བ་ལ་གར་
འཆམ་ི་ག་ལས་ན་་ ་འས་་ད་ས་བད་གས་པ་ག་ 
ལམ༌ན༌བཟང༌༌ག༌ན༌པས། 
 
གཟིགས་ཇ་ས་པ། 
ཤཝ་ཤ་་མཇལ་ཁ་གནང་པ་བས་ ག་མད་ནང་་ ང་དན་ིས་ 
གཟིགས་ཇ་ས་པ་གལ་མཛར་མག་ག་བཀལ་་ངས་ལ་དཔ་ད། འ་
་བང་གཟིགས་ཇ་མནམ་་འཆམ་དན། འཆམ་མག ལས་མཁན་བ། 
ཞབས་་བ་་་གས་ས་བ་ན་ང་། ང་དན་ི་མན་འལ་ད་
་་ཡང་ གཟིགས་ཇ་མནམ་འ་ལ་དཔ་ན་པས། 
 
ར་མ་འཆམ། 
ས་བ་ནམ་མག་་་ ་པ་གནམ་མ་ནངསམ་ག་ཁ་ལས་ འཆམ་དན་ 
ིས་གཙང་་དང་བཅསཔ་་ས་བག་་ ར་་ཞལ་འབགཔ་འ་ ག་ས་
ཡང་མ་སཔ་་ འཆམ་ཁང་ནང་ལས་་་ དཀར་གསལ་་ཁང་་ག་ག་
་ གཟར་ང་་དང་བཞག་དཔ་ན་པས། 



་ག་ས་བ། 
ན་དང་ལ་ནམ་ལས་ མད་བཤམས་ས་ ཆབ་བཏགས་ཁ་རས་

བ་་ འཆམ་ལ་དཀར་མཚན་དངས་ ལ་བས་དང་གས་ ས་
བག་་མ་གཤག་་ དཀར་གསལ་་ཁང་་ལ་དཔ་ན་པས། ་
ལ་མ་འཆམ་དན་འ་འཆམ་་ཆ་ཚང་བས་ང་ ་ལས་ར་གཟན་བས་
་ ས་བ་ང་་ར་བདའ་་འ༌དཔ༌ན ་པས། དཀར་གསལ་་ཁང ་
ག་ག་་ ་ལས་ལ་་བར་ན་ན་ ངས་གས་་ར་མ་འཆམ་
བ་ར་ ནང་འཆམ་མ་པར་བན་་གནང༌། ག་ནང་ལས་གར་ལས་ན་
པ་ལ་་ ་མང་་མཇལ་ཁ་གནང་ནམ་ལས་ འཆམ་ཚང་ཁ་ག་འལཝ་
ན་པས། 
 
གར་གལ་ལ་ལ། 
འཆམ་དམངས་དང་ཞབས་་བ་་་ ལ་ཁང་་གང་གས་ ང་་་
གཅལ་ནང་ རང་ ་་མ་དང་འལ་་ལ་བཅད་ན་ན་ ༀ་་་ར་ག་ར་
གག་ཁར་་ཚར་གམ་་བ་པ༌ལ༌༌ མན་ཁང་ནང་འལ་་ བང་
ན་པ་ས་ ་མན་གས་དང་ ལ་ན་ན་་བཟང་་་གར་གལ་
དང་ན་དར་ལ་་ ན་ལམ་བཏབ་ན་པས། ས་ད་་བང་ན་དར་ལ་



་ག་ས་བ། 
བར༌ད༌གས་པ་ན་ རང་་ན་ངན་བར་ཆད ་བོག་གས་ར་བ་དད་ས་
ད་ས་ ་ར་ངས་་མས་་རང་བན་ི་གནས་་ད་་་ས་ ན་
དར་ལ་ལ་དཔ་ན ་པས། ་བམ་ི་དད་པ་དང་ད་ས་ད་་་ས་ 
ས་ན་འ་བ་དང་ན་ངན་བར་ཆད་ལ་་ ར་ལ་ཁབ་་་བ་འང་་
དང་ ག་པར་་་ག་གས་་འ་ནང་ ག་་ར་འབད་ང་ན་མ་གས་
པ་ཕན་པ་དཔ་ན་པས། 
 
ས་ལ་ན་བ་བ་་ལ། 
ར་དམངས་འཆམ་བས་ ས་ལ་ནམ་ད་ ་མ་པ་ནང་རཔ་་
གཔ་དང་ པ་་རཔ་ ་ལ་ཁ། འདམ་། ལཔ་་ཁ། ལ་ང་། ལ་
ད་ན་་་ར་་ས ས་བ་ང་་མག་ཁ་ག་་ ་ག་་བས་
བ་་ལ་འ་ ་བང་ཞབས་ང་འགས་ད་ས་ལ་ཞལ་བགས་པ་
བས་ དན་ང་གསལ་དན་པ་དང་ བལ་ང་ག་་ལཔ་་ ་མ་་
འར་ི་ངས་་ད ་་འ་ས་ ་ང་་ཞབས་ག་་ད་པ་གས་ 
པ་ནང་རཔ་༌གཔ༌་དང་་མངས་་ག་ང་། ས་ཐག་ང་་འ་ས་ 
ང་འལ་ི་ཞབས་ག་་བར་ད་མ་གས་པ་འས་་ མ་མ་ཁལ་་



་ག་ས་བ། 
་ལ་་ཁས་ངས་ལ་དཔ་མ་ཚད། པ་་རཔ་ཝ་ལ་ཁ། འདམ་། 
ལཔ་་ཁ། ལ་ང་། ལ་ད་ན༌གས༌ཚན༌ི༌ལཔ༌་ལས་ ་་ས་
ས་ལ་ནམ་ད་ ་ག་་བས་བ་་ད་པ་བཀའ་དང་འལ་་ 
གས་ལ་དར་བ་ང ་ང་། ད་ས་ནངས་པ་་ས་ཙམ་ག་མ་གགས་
ནམ་ལས་ཉམས་པ་ན་ན་ཏན༌འལ་ག༌ས༌མ༌གས། ན་ང་ཞབས་་
བ་་་ས་ ་གགས་་མ་བད་བད་ར་བ་་འན་་ ས་
ལ་བས་བ་་ལ་མ༌ཉམས༌པར༌འག། 
 
མ་དབང་། 
ཞབས་ང་གས་ལ་མ་ན་་ ་་་བགས་པ་བས་ འཆམ་མག་
བ་བ་ལ་་ ཞབས་ང་ན་་་ བས་ལ་ི་ག་ལས་ དཀར་གསལ་
་ཁང་ག་ག་་བས་་་་ བགས་་་བགས་་གལ་ནམ་
ལས་ མ་དབང་གནང་པ་བས་ ་མ་དངས་པ་འས་པ ་གང་ག་ 
ས་བ་ཞག་གམ་བས་ ན་ིས་བབས་པ་དབང་ས་་ལ། ་
ཚང་། འང་ས། ས་་་གནང་ལ༌ད༌ང༌ ད༌ས༌ནངས༌པ༌ས་ད་ད་
ན་གགས༌གནང༌ལ༌ན༌ག། 



་ག་ས་བ། 
 
ཞབས་་བ་ས་སཔ། 
ཞབས་ང་འགས་ད་གས་པ་་འབག་ན་ གག་ལག་ཁང་གང་
གས་་རབ་གསལ་ནང་བགས་་གལ་་ ་གཅལ་ནང་ལས་ ་མ་ད་་
་ཤར་ི་བ་ས་སཔ་ཕབ་དང་ག་ཁར་ སང་ད་ག་་ས་བ་མཇལ་
བར་འམས་གས་པ་ན་ལམ་གག་ཁར་བཏབ་་མག་བཝ་ན་པས། 
ང་ང་འ་་གང ་ག་འ་བགསཔ་ད་ གས་་ཁ་་ད་ཚདལ་ག་ར་ 
མ་ན་་ཁང་ནང་འལ་་ མ་ན་མ་གས་་གས་ངསམ་ད་ན་བས་
ཝ་ན་པས། དང་པ་ར་དཔལ་མ་ན་མ་གས་་གས་ངས་་ན་་ 
གས་མད་ན་བས་འབད་་ འད་ན་གས་མད་གནང་པ་ལ་ ་
མ་སངས་ནམ་དང་ ཞབས་ང་གས་ལ་མ་ི་ཞབས་བན་ལ་་ ད་
བ་་བ་ང་བ་་བ་གནང་ནམ་ལས་ ས་བ་གང་ག་ག་གར་
དང་གར་བཤགས་གནང་་བ་ས་སཔ་ཕབ་་ ་གག་་་ག་ས་
བ་་ འ་མ་ག་་ོལཝ་ན་པས།  
 
ག་དབང་་ལ། 



་ག་ས་བ། 
རང་་༢པ་ས་༡༡་པ་་ད་༨་ འཆམ་ཁང་ནང་འམས་ན་ན་ ་གཅལ་
དལ་བ་་ ཞལ་འབགཔ་དང་ འཆམ་ཆས་་གས་་ ་མར་བལ་་ས་
ཙ་་མ་ན་ན་ ་དམ་་ས་དཔ་ན་པས། ་ལས་ ཨ་ཙ་ར་དང་ཞབས་
་བ་་་ས་ ང་འརཔ་དང་ང་དན་ི་གཟིམ་ང་ནང་བཅར་་ ཞབས་
་་ངས་གམ་བ་ནམ་ལས་ག་དབང་ཝ་ད་ གལ་ར་གནང་་འ་ 
་་ག་་མཛར་ མ་ཟ་ལ་དཔ་ན་པས། 
འཆམ་ི་ད་མཛད་་མ། 
                     ༡ མ་པ་འང་་བ། 
                     ༢ སཔ་ཀ། 
                     ༣ ཀ་ཝང་པོ། 
                     ༤ ལ་མས་མ་ལ། 
                     ༥ ་མན།  
                     ༦ དཀར། 
                     ༧ ་མན།  
                     ༨ ནག་་བ་གས། 
                     ༩ པ་་། 



་ག་ས་བ། 
 
་ག་པ་ཞབས་་བ་ངས། 
་ག་ས་བ་བས་་བ་ལ་ད་པ་ཞབས་་་ ཞབས་ང་
འགས་ད་ས་ལ་ི་མ་ང་་ལ་མ ་ཡབ་ ངས་གས་་ས་
ས་བད་ནམས་ན་བ་ ད་་གནས་བར་་ན་་ གས་འཆང་་
ས་་་ཞབས་ས་ལས་ དཔལ་ང་་ས་འར ་བ་གམ་ཆ་ལག་དང་
བཅས་པ་གསན་་ མཁས་པ་ན་གས་ན ་དཔ་མ་ཚད། ད་་དན་་
དང་གནས་ན་ཁག་་ག་བཞག་་གང་མ་གནང་་་ ལ་མ་འག་་
ག་ན་་ ་ག་གསང་གས་ས་ང་་ ཞབས་ང་འགས་ད་ར་་
གཟིམ་དན་་བགས་པ་བས་ བཀའ་་གནང་བ་དང་འལ་་ ཞབས་
་གདངས་བ་་དར ་བ་གནངདཔ༌མ༌ཚད། འག༌པ༌གང༌བད༌༌ 
མ༌༌ན༌མ་ས༌བམས༌གནང༌ནམ༌ལས༌མ་པར་བན་་ ན་ན་
དཔལ་འམས་དང་་དབང་་གས་་ན་་འ་ ་ག་ལས་ཞབས་་
གས་དནམ་དང་པ་ ན་ན་དཔལ་འམས་ས་འན་་ གདངས་དང་ག་
་བར༌བས་ག་་ཡང་མ༌ང༌པ༌དཔ་ན་པས།  
 



་ག་ས་བ། 
ཞབས༌༌གས༌དན་མ་བད། 

༡ ན༌ན༌དཔལ༌འམས།   
༢ ང༌མ།     

 ༣ སངས་ས་ད་དར།   
 ༤ གནག་ལས་ལ་།   
 ༥ སངས༌ན༌གས།   

༦ དབང་་།    
༧ མས༌དཔལ།    
༨ ༌མ།     

ངས་གས་་ཞབས་་ག་ལ་ར་་འདལ་ག་ནང་་ས་་ད་པ་ 
་ག་་ཞབས་་མ་ ་གམ་ིས་གས་པ་ ན་ཅན་ི་ཞབས་་འ་་ 
་ག་ས་བ་ཞག་གམ་ི་བས་་མ་གགས་ ས་ངས་གཞན་ཁར་
འན་་དང་ ་བར་་བ་་ག་པ་ར་ལས་ ག་ཐམ་དང་བཅསཔ་་
བད་་འག།  
     གས་་གཞན་ཁ་་་ས་ ་ག་་ཞབས་་་བ་་འན་ང་ 
གདངས་་མན་ག་་་གཔ་ས་འན་ ་བམ་ག་ མ་དང་་ལས་ར་



་ག་ས་བ། 
འན་མ་གས་་་ཡང ་ ན་བས་་་འ་ས་ནམ་་ད་ས་བདཔ་
ན་པས། ་ག་་ཞབས་་མ་ ་གམ་ར་ ད་ཅན་ང་ཅན་་བ ་བར་
བད་་་ཡང་ མ་བ་ག་གངས་་ ་ལས། བསམ་ཡས་་ས་ལ། འག་
པ་གང་བད་གམ་ན་པས། 
 ་ག་་གས་དནམ་མ་བད་ས་ ཞབས་་ག་དང་གདངས་
་མན་ག་ ་་ར་ཆ་་ད་བ་དད་་བ་མ་གགས་ ཞབས་་
བ་པ་བས་མས༌བད༌༌ར༌ལས༌བ་ལ་ད་ང་། བར་བས་ག་
ཁར་ ་ག་ང་དཀར་་ང་ཀ་ནང་བགས་་ མཁས་དབང་ལམ་བས་
སངས་ས་་་མག་་ཞབས་ལས་ ཞབས་་བ་་ཆ་བ་་ ཞབས་
་ག་་་ན་དང་ ཞབས་་བ་པ་བས་་ བད་མ་གསལ་ཐངས་
་བ་ན་གནང་ད་པ་ར་ལས་ ས་་༡༧ལས་ མཁས་དབང་ལམ་ 
བས་སངས་ས་་་ག་་་ད་་ ཨ་མ་་བ་ས་བ་སར་་།  
  གང་ག་་ན་འན་དང་འལ་་ ཞབས་་བ་་ཆ་བ་ས་ མ་
ན་་ཁང་ནང་་ག་ལ་ས༌༌འང༌ནམ༌ལས༌ ན་ི་གཡས་ཁ་ག་
ར་ཁར་ག མད་པ་་་ན་བན་་བད་མ་གསལ་་ གང་་གར་
ི་མད་པ་ལ་ལ་དཔ་ན་པས། ན་ང་བར་བས་ག་ཁར་ ས་



་ག་ས་བ། 
འབབ་ད་པ་་ས་ན་པ་བས་ མཁན་ན་་རབས་༥༣པ་ ངག་དབང་
འན་ལས་ན་བ་ས་ ཞབས་ང་གས་ལ་མ་ན་་ས་ དས་
དབང་ལས་བན་ ་བམ་ི་ལམ་ལ་བགས་གནང་་་ ཆད་བཞག་་་
ང་ར་བ་བཀའ་བ་གངས་དཔ་མ་ཚད། མཁན་ན་་རབས་༦༩པ་ 
བས་་ད་འན་ན་ན་ཞབས་ས་མཛད་པ་ ་ག་ས་བ ་འཆམ་
ི་གས་གཏམ་མག་་ ་ག་་ཞབས་་་་ ་གར་ི་་་དང་ད་
པ་ཨ་་་བམ་ན་པ་ང་ན་མན་པ ་ཞབས་་ན༌ཅན༌ནམ༌ལས༌  
ད༌ས༌ངས༌བ༌བད༌་ བ་བར་་དཔ་་བད༌གནང༌འག།  
ཞབས་་ངས་བ། 
༌ག༌གསང༌གས༌ས༌ང༌༌ད༌མཛད༌ བ༌དན༌༌ང༌ས་ ཨམ་ 
སངས་ས་ད་དར་་ ་་་ང་་ གཟིམ་དན་བད་ནམས་ན་བ་་ 
ར་གང་མད༌ན༌༌བར༌འབད་དཔ་མ་ཚད་ ་བས་མ་བ་གག༌ 
གངས༌༌༌ལས༌འན༌གནང༌ར༌ ཞལ་མས་གངས༌༌༌ཡང༌ཞབས་་
ན་ཅན་་དང་མ་འ་བ་འབད༌༌འ༌ས༌གངས་དཔ་ན་པས། གནད་
ན་་་བན་་ ་བར་རང་་དང་པ ་ར་་་ གག་ལག་ཁང་མ་ན་
་མན་་ ན་མ་གས་པ་བགས་ལ་ི་མ་པ་ོལ་ནམ་ལས་ 



་ག་ས་བ། 
ཞབས་་བ་་ཆ་བ་ ཨ་ས་བད་ནམས་ན་བ་་ར་གང་མད ་ན་
་བར་འམས་་ ག་ལ་ན་ལམ་ི་མཚམས་ར་་ ཞབས་་ས་ང་
འབད་ལ་ད་་་ བར་བས་ག་ཁར་ ་ག་དན་་་ཤ་ན་ཅན་ 
ཨཔ་་དཔལ་ིས་གས་ལ་བགས་དཔ་ན་པས། 
 
ས༌བ༌ནམ༌དང་པ༌ཞབས༌༌༌མ། 
འཆམ་གས་་་ ས༌བ༌ང༌ནང༌༌ འ་མད་པ་ས་བགས་་ བར་
ན་ཞབས་་ག་་བ་ང་ མ་བ་གག་གངས་་ ་ལས་ལ་་མག་
བཝ་ན་པས། ༌༌ལ༌ཁར༌༌གར༌ི༌མདཔ༌ལ༌དཔ༌མ༌ཚད།  ༌ 
མ༌འལཝ་ན་ ༌ང༌མ༌༌མན༌༌མདཔ༌ལ༌དཔ༌ན༌པས། 
ས༌བ༌ནམ༌གས་པ༌ཞབས༌༌༌མ། 
༌༌ལ༌ཁར༌དང༌ག་མད་་ཁང་ནང་ གས་དན་ ་གཡས་་གཞས་
གས་ས་འད༌༌ ༌ད༌ལ་དཔ་ན༌པས། ༌ལས༌བསམ་བ་དར་
ས་གནས་ཁང་་བར་ གནས་གལ་བ་བས་ གས་དན་  ་གན་
ི་གཞས་གས་ས་འད་་ ༌ད༌ལ་དཔ་ན༌པས། ་ལས་ས༌བ༌ 



་ག་ས་བ། 
ང༌ནང༌ འ་༌ད༌ས༌བགས་་ བར་ན་གང་་ག་་བ་ང་ བསམ་
ཡས་་ས་ལ་ལ་་མག་བ་དཔ་ན་པས།  
 
ས་བ་ནམ༌གམ་པ༌ཞབས༌༌༌མ། 
ས༌བ༌ོལབ༌༌༌༌ལ༌ཁར༌བ༌ས༌ཡང༌ལ༌དང༌འལ༌༌༌མ༌ད༌
༌༌ཤར༌ལ༌དཔ༌ད། ས༌བ༌ང༌ནང༌༌ འ་མད་པ་ས་བགས་་ 
འག་པ་གང་བད་ས་བ༌ས༌ཕབ་ན་པས། 
 
་མད་པ་ལ་་ས༌ལ༌བས༌བ༌༌ལ། 
རང་་༢པ་ས་༡༠་ ་་་ད་༣་ག་ཁར་ ར་དམངས་འཆམ་ན་་  
ས་ལ་ནམ་ད་ ཞབས་་བ་་་ས་ ས་བ་ང་་མག་ཁ་ག་་
ལ་བགས་་ ་གགས་་མ་བད་བད། །བ་པ ་ང་་བད་།། 
དཀར་གསལ་མདངས་དང་ན་པ། །་གགས་་མ་གང་བ་ག །ས་
ལ་ན་་ན་ན། །ལ་ཁམས་འ་་ན་། །་དང་མར་ཆང་བག་
། །ས་ལ་ན་ ་གང་བ་ག །ར་གདངས་འན་་བས༌བ༌་ 
ལ་དཔ༌ན༌པས།  



་ག་ས་བ། 
 ཞབས་་་དང་གདངས་་ད་པར་བན་ ད་ས་ནངས་པ་བ་
འལཔ་་ས་ ་ག་པ་གཞས་ར ་བས་་ད་ང་། ཞལ་ལས་ཞལ་
ན་དང་ན ་ལས་ན་ན་ ་གཔ་ན་ས་ཆ་མཉམ་ིས་་ག་་ཞབས་
་ར་བ་ལ་ངས་གས་ང་དཔ་མ་གགས་ གཞས་ར་བ་་
ད་ག་གག་ཡང་དཔ་ལས་ ་མཚན་ག་་་བན་་ གཞས་ར་བཝ་
ན་ན་ ན་ངས་བནམ་ག་མ་མང་ར་་་ན། 
 
མག་ང་། 
་ག་ས་བ་བས་་མཛད་མ་་ ཁ་ན་་བཤད་ལ་ད་པ་་
ས་ཙམ་ག་མ་གགས་ ག་ག་་བད་་ད་་འ་ས་ གས་་
ན་ས་ཆ་བ་ས་བཤད་་་གར་བཞག་་ མ་ངས་པ་་བད ་ ་
ད་་ ར་ལ་ི་ས་ན ་ ་བ་ད་ཐབས་་དགས་་ས་སཝ་
ནམ་ལས་ ཕན་གས་འང་ང་ར་མཝ་མས། ན་ང་ཁ་ན་་ག་ར་
བང་་འ་ས་ མ་མང་ར་ན་ད་པ་ན་ར་་བམ་་ གནད་ན་ལ་་
ག་མ་དཔ་དང་ བད་ན་ར་འལ་འང་ད་་ནམ་ལས་ མཁས་པ་



་ག་ས་བ། 
དབང་་་ས་བད་པ་བས་་ མལ་བཤགས་དང ་་བས་གནང་ར་་་
ན། 
ས་བ་བ་ངས་ངག་ན་ས་པ་། །ག་བསམ་དག་པས་གས་
གག་ས་པ་ས། །ལ་བ་བན་པ་ན་ང་གནས་པ་དང་། །མངའ་
འབངས་བ་ད་དཔལ་ལ་ད་པར་ག ། 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



་ག་ས་བ། 
བ༌ན༌ག༌ཆ། 
ཞབས༌ང༌འགས༌ད༌གས༌པ༌མ༌ཐར། 
ཞབས༌ང༌འགས༌ད༌ས༌ལ༌ི༌མ༌ཐར། 
བ༌བ༌ངག༌དབང༌བསམ༌གཏན༌ི༌གང༌མ། 
ཞབས་ང་འགས་ད་ར་་མ་ཐར། 
་ན་ཏན་མཐའ་ཡས་་མ་ཐར། 
་ས་རབ་་མ་ཐར། 
ལ་རབས་གསལ་བ་ན་། 
ས་མང་ཅན་ི་ན་རབས། 
 
 
 
 
 
 


