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དཀར་ཆགདཀར་ཆག
ཨང་  ་ ན།             ག་ ངས།ཨང་  ་ ན།             ག་ ངས།
༡  ད་བ  ད།       I
༢ བཀའ་  ན་དགའ་ ར།                                  II-IV
༣ ད ་བ   ན་གསལ་བཤད།          V-I
༤  ་   ད།                   VIII

              བ  ས་ ང་  ང་ཁགབ  ས་ ང་  ང་ཁག
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༨  ག ང་ ་དང་ ་རག་  ད་ ག་ནང་ ད་པ ་ཨམ་ ་ ་དང་   
 འ  ལ་བ ་གནས།            ༣༠-༨༢
༩  ་རག་དང་སག་  ང་བར་ན་ ད་པ ་ཨམ་ ་ ་དང་
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༡༢ ར་  ་  ད་ ག་ ་ ད་པ ་ཨམ་ ་ ་དང་འ  ལ་བ ་གནས།        ༩༨-༡༠༤
༡༣   བས་མ ག་པ ་གནས། སག་  ག་  ང་ཁག                ༡༠༥-༡༢༣
༡༤   ་ས་གནས། སག་  ང་  ང་ཁག                           ༡༢༤-༡༢༥
༡༥ འཆང་ ་གནས་ཁང་། (གནས་བ ང་) ག ང་ ་  ད་ ག      ༡༢༦-༡༤༦
༡༦ ག ན་ལ་གནས།  ང་པར་  ད་ ག                        ༡༤༧-༡༥༣
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 ༡༧ ག ན་ལ་གནས་  ་  ་གནང་ ་  བ་ད ན་  ་  །                  ༡༥༤-༡༥༦
༡༨ ག ན་ལ་ ་མཇལ་ ་ ད་པ ་གནས།                           ༡༥༦-༡༨༨
༡༩ བར་མཚམས་  ད་ ག་ ་མཇལ་ ་ ད་པ ་གནས།               ༡༨༩-༡༩༥

               པb ་དགའ་ཚལ་  ང་ཁག པb ་དགའ་ཚལ་  ང་ཁག
༢༠  ངས་ལ་ད ན་པ། བ ་བལ་  ད་ ག                         ༡༩༩-༢༠༢
༢༡  ངས་ལ་ད ན་པར་ ད་པ ་གནས།                          ༢༠༣-༢༡༣
༢༢ མཁས་ ་ད ན་པ། བ ་བལ་  ད་ ག                         ༢༡༤-༢༡༩ 
            བསམ་  ངས་ཆ་འ ས་ ་ ་གཙང་ཁ་  ང་ཁག བསམ་  ངས་ཆ་འ ས་ ་ ་གཙང་ཁ་  ང་ཁག
༢༣   ན་ ས་ ལ་བ  ས་ ་ ང་།  ་ ་གཙང་ཁ་  ང་ཁག           ༢༢༣-༢༣༠
༢༤ བ ་ ས་ ་ ང་དང་འ  ལ་བ ་གནས།                        ༢༣༡-༢༤༦
༢༥ བར་  ར་ ི་གནས།                                        ༢༤༧-༢༤༩
༢༦ ལར་  བ་པb ་དགའ་ཚལ་ ་ ད་པ ་གནས།                   ༢༤༩-༢༦༢
༢༧  ན་པ་ ང་( མ་ ང་) །                                   ༢༦༢-༢༧༣
༢༨   ར་ ག་གནས།                                         ༢༧༤-༢༧༦
༢༩  ་ཀ་ ང་( ག་ ང་ ང་) ་གནས།                          ༢༧༧-༢༧༨
༣༠  ་ཀ་ ང་ ག་ ང་ ང་གནས་  ་པར།                          ༢༧༩-༢༩༡
༣༡  ང་དཀར་ ས་  ང་ ་གནས།                                ༢༩༢-༢༩༦
༣༢ ངང་ /མངགས་ ་གནས་  ་  ར།  ང་ ན་ ་  ད་ ག           ༢༩༧-༣༠༨
༣༣   བ་  ན་ད ་ བ་  ་ །                                     ༣༠༩-༣༡༢
༣༤ པར་ ང་  ན་ ག                                          ༣༡༣
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                                                          ( ་འ  ར་  ་  །)
                                                 ནང་  ད་དང་  ལ་འ ན་  ན་ །

 ད་བ  ད།  ད་བ  ད།              ་ ས་༢༥-༠༦-༢༠༡༡ །
༈  ར་  ལ་ལམ་ གས་བཟང་ ་ ས་  ག་པ ་འ  ག་  ལ་ཁབ་འ ་  ས་རབས་
བ  ད་པ ་ནང་སངས་  ས་ག ས་པ་  ན་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་   ་ད ས་དང་  ་འ  ལ་ག ས་  ་
 ག་ལས་  ན་  ངས་  ལ་ཁབ་འ ་ ་ལ་ ང་དང་ ་ ག་ལ་ གས་པ ་ས་ཆ་ ་  ག་ཙམ་ཡང་
མ་ ས་པར་ཞབས་  ས་བཅགས། ནགས་  གས་  ་ ་མ་  ན་ག་ར་བ ལ།  ས་ ར་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་བ ན་ ་ མས་
ཅན་ ི་འ ོ་ ན་མཛད་གནང་བ་དང་   ་འ  ལ་ཡ་མ་ ང་བ ན་གནང་བ ་གནས་མང་རབས་ ག་
 ད་ ་ ་ བ་འ ལ་འབད་ ་ ག ང་ ་ ་བ ད་ནང་ ད་ད པ་འ ་ ག་ ་བ་གལ་ཅན་ ག་
 ན།  ་བ མ་མ ་གལ་གནད་ ་བ ་གནས་ ་ ་  ར་ལས་ ་བ ད་ཟིན་  ས་ཙམ་ཡང་ ད་
པར་བཞག་པ་ ན་ ང་བཅས་ར ་ ས་མ ང་ཅན་ ི་ ན་རབས་ ་ ད་པ ་ ལ་ ་ ངག་   ན་
 ི་ ་   ས་ཙམ་རང་ ་ ང་ ་དང་ གནས་ལ་ ་ ག་ནང་ད ན་ག ར་ ་ ར་འ  ཝ་ད་ གནས་
བཤད་ ་ གས་མ་མ ནམ་  ་    ་བཏགས་  ་ག ་ ་ཡང་འ  ར་  ་ ན་ཁ་ ད། 
 ་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་འ ལ་འབད་ ་ ་བ ད་ མ་པ་བ ན་ ་འབད་བ ་ནང་
ག ས་ལས་ ད་ ས་ ཤར་  གས་བ  ས་ ང་  ང་ཁག་དང་པb ་དགའ་ཚལ་  ང་ཁག བསམ་
  བ་  ངས་མཁར་  ང་ཁག་ ་ ་གཙང་ཁ་  ང་ཁག་བཅས་ ་ ད་ ་གནས་ ་ ་  ར་  བ་
འ ལ་ ་བ ད་བ   བས་ ་ ད ་   ན་ ངས་དང་པ་འབད་ ་འ ་ ་  ས་ ་ ་རངས་  ་ གས་
 ་ ད།  ་ ལ་ ་ ས་དད་ ན་ ངས་ ་ འ  ག་ ་གནས་ ་ ང་ཆ་མཉམ་ ི་ གནས་ ལ་
 བ་ གཔ་  ་བཞག་ ་ ་ཕན་ བས་ ་བ ་ཁར་   ལ་ཁབ་  ་ ངས་ ན་ མ་ ངས་ ན་
བ ན་  ་བཞག་ གས་ ་ ་ཡང་ཕན་ གས་ ་ ་ ནམ་ལས་   ་ཁ་ ག་ལས་ ང་ ངས་མ ་
ད  ལ་ལས་བ  ན་དགའ་ ར་དང་བཅས་པ ་བ  ས་བ ་ གས་ ད།                                                            
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བཀའ་  ན་དགའ་ ར།བཀའ་  ན་དགའ་ ར།
༈ འ  ག་ག ང་ ་བཀའ་ད ངས་དང་འ  ལ་ ་འ  ག་ ་གནས་ ་ ང་ ་ མ་
 ངས་ ན་བ ན་ ི་ ན་ ་ གནས་ གསཔ་  ་བཞག་ཐབས་ ་   ལ་འ ན་ལས་ ངས་
ཅ་  ང་འ ན་   ང་  ་ཚན་ ིས་བ  ས་ ང་དང་པb ་དགའ་ཚལ་  ང་ཁག་ བསམ་  བ་
  ངས་མཁར་  ང་ཁག་ ག་ ་ ་ ་གཙང་ཁ་  ང་ཁག་ ་གནས་ ་ ་བ ད་འབད་ ་
འ ་བ གས་ ནམ་ལས་མ ག་མ་བ  ་ ན་ ད་   ང་ཁག་ ་  ་ ག་ ས་  ང་བདག་
མ ག་ ས་ ས་གནས་ཁག་ ་ ་   ་འ ་  དཔ་དང་  ས་མ ང་ཅན་ ི་ ་    ས་ཅན་
 ་ ས་ ་  ་བར་ག མ་ ་མ ན་འ  ལ་ ི་ ོགས་རམ་ གང་ ག་འབད་ད ་པ ་བཀའ་
  ་གནང་བ་ལས་བ  ན་ གནས་ ལ་ ་ གས་ མ་  ་ བ་ གསཔ་  ངམ་ལས་  ག་
 ས་  ང་བདག་ ངས་ ་བ  ན་ ་ ར་ ་ ་དང་།   ང་ཁག་ ་  ་  ལ་འ ན་འ ་ད ན་
 ་ ས་ཡང་ ས་གནས་ཁག་ ་ ་ ་མཉམ་ གས་  ་གནས་ ལ་བ  ་ ན་ ི་ ོགས་
རམ་འབད་ ་ ་ཡང་བ  ན་དགའ་ ར་ ད་ ར་ ་ ། 
 ག་པར་ ་ཡང་ ག ས་པb ་ཅན་ ི་གནས་བཤད་པ་ མ་ཐར་པ་  ལ་མཚན་དང་མཁན་
 ་བ  ས་ ན་  བ། ཨམ་ ་ ་དང་ ་རག་སག་  ང་ ་ ་   ས་  ར་བཤད་ ་  ལ་
བཟང་ མ་  ལ་དང་ སག་  ང་ག ་འ ན་ ན་ ན་  ་  །  གས་པ་པb ་དབང་འ ས། ར་
  ་ མ་ ས་ གས། སག་  ང་  བས་མ ག་པ ་གནས་བཤད་པ་  ས་ ས་  ང་ ་
དང་སག་  ང་ མ་  ན་བ  ས། ཨཔ་  ་  ་མཁའ་འ ོ། འཆང་ ་གནས་ཁང་ ་གནས་
བཤད་པ་   ་  ་  བ་ད ན་བ ད་ནམས་  བས་  ས། ག ན་ལ ་གནས་བཤད་པ་བ  ས་
དབང་  ག་དང་  ་ མ་པ་  ་  ། པb ་དགའ་ཚལ་ ངས་ལ་ད ན་པ ་གནས་བཤད་པ་ 
 ངས་ལ་   བ་ད ན་དཀར་ ང་།  ་ ་གཙང་ཁ་བ  ས་ ་ ང་ ་གནས་ ་བ ་  ན་གནང་
 ་   མ་ ན་  ན་ ན་ གས། ད ན་ག ར་པb ་འ  ན་ལས། མཚམས་པ་ལ་  ་དང་  མ་
 ན་ ་དབང་དཔལ་འ  ར།   མ་ ན་མ ད་  ན་ ་ ང་།  ན་པ་ ང་ ་གནས་བཤད་པ་ 
མཚམས་པ་ངག་དབང་ ས་རབ་དང་ད ན་ག ར་བ ད་ནམས་བཟང་ ། ད ་  ང་པb ། 
ངང་ ་གནས་  ་གནས་བཤད་པ་ འཇམ་པ་ ་ད ན་པ ་ མ་ པb ་  ན་ མ་ ོལ་ ་ ས་ 
  ་ ་བ  ལ་བར་མ་གཟིགས་པར་ གནས་ ་བ ་  ན་ ་   ད་ ་ གས་ མ་  ་གནངམ་
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མ་ཚད་ གཞན་ཡང་ ངས་ ན་ ག་ཆ་ ་གནང་  ་ ོགས་རམ་མཛད་གནང་ ་ ་ནམ་
ཡང་ ་བ  ད་པ ་བ  ན་དགའ་ ར་  མ་  ་རང་ ད་ ར་ ་ ་ ན། 
 ་ལས་  ད་ ག་བདག་   ང་ ་  ་ ་ ས་ཡང་   ང་ཁག་ ་བཀའ་བ  ལ་བ ན་ ས་
གནས་ཁག་ ་གནས་བཤདཔ་ ག་ ས་དང་  ་ ་ ས་ཆ་བཞག་ ས་ ་ དལ་ མ་
 ད་པ་དང་ ཐག་ ང་ ་ ང་  ་ ད་ ་ ་ཡང་ འ ད་བ ག་འབད་ ་ ལས་ མ་དང་
འ  ལ་ ས་ ད་ཁར་ དཔ་  ་བ ་གནང་ ་ ་ ་ཡང་  བ་འ ལ་པ་ ་ ་ཁ་ ག་ལས་ 
བསམ་བ  ད་ལས་འདས་པ ་བཀའ་  ན་དགའ་ ར་ ད། ང་བཅས་  ས་  ང་ཁག་ག མ་
 ི་གནས་ ་  བ་འ ལ་དང་བ  ་   ག་འབད་ ་ ་ ་ ་  ས་ ག་ ་མ ག་བ  ་ གས་
 ་དང་  ལ་བ ན་ ་ ག་ ག་ ་བ ད་ གས་ ་འ ་ག ག་  ང་གསལ་ ན་དག་
 གས་བ ས་གནང་ ་ ་དང་  ་ཁར་  ང་ཁ་ ང་འ ལ་ ན་ གས་  ་ ག་ ས་སངས་
  ས་  ་  ་མ ག་ ས་མཐའ་ད ད་ ན་དག་མཛད་གནང་བ ་བ  ན་ ནམ་ལས་  ་ ་ག་
ར་ ་ནང་  ད་དང་  ལ་འ ན་ ན་ཁག་  ལ་འ ན་ལས་ ངས་ཅ་  ང་འ ན་   ང་  ་ཚན་དང་ 
 བ་འ ལ་བ  ་   ག་འབད་ ་ ་ཁ་ ག་ལས་  ང་ ངས་མ ་ད  ལ་ལས་རང་བ  ན་
དགའ་ ར་  མ་  ་ ཝ་ ན་ལགས། 



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

9

ད ་   ན་གསལ་བཤད།ད ་   ན་གསལ་བཤད།

༈    ་ ་༢༠༠༥  ་ ་  ་ནང་  ད་དང་  ལ་འ ན་  ན་ ་འ གས་ ད་ ད་ ར་
འ  ན་ལས་མ ག་ ས་འ  ག་ ་གནས་ ན་དང་གནས་ ན་ཆ་མཉམ་ ་བ ད་འབད་
ད ་པ ་བཀའ་  ་ག ར་ ི་ཐིགས་པ་ ་བབས་ ། འ  ག་  ལ་ཁབ་འ ་ ད་ཁ་བ་ཅན་
 ི་  ་  གས་   ་གར་འཕགས་པ ་ ལ་ ི་ ང་  གས་ག ས་  ་བར་ན་ སངས་  ས་
ག ས་པ་  ན་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་   ་ ག ང་  གས་  ན་ཏན་ འ  ན་ལས་  ་གནས་
 ན་ ་ལས་འ  ན་ལས་  ་གནས་ ་   ན་ ིས་བ བས་ ་ རང་བ ན་  ན་ ིས་  བ་པ ་ 
 ས་པ ་གནས་  ་ ཆགས་ ད་པ ་  ར་  ས་འ  ང་དང་ མ་ཐར་ ་ནང་ཁ་གསལ་  ་
ག ངས་ ་འ ག 
 ་ཡང་   ན་ ན་ ་ ་ ས་ ས་རབས་༨ པ ་ནང་འ ་དང་པ་ ངས་མནའ་   ས་  ར་
 ག་བ   ད་ ་ མ་ཐང་ གས་མཁར་ ་  ན། གནས་བདག་ ལ་ ང་དཀར་ ་ལ་ གས་
པ་ ་  ན་ག ག་པ་ཅན་ ་བ ལ།   ལ ་   ་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་ གས་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་ ིས་བ བས།  ལ་མ་ ས་ ད་ མ་པ་བ ན་
 ་ རང་  ་ ང་བ ན་དང་འ  ལ་    ས་ ན་དམ་པ་མང་རབས་ ག་  ན་ ་མཛད་པ་འ  ན་
ལས་  ་འ ོ་ ན་བ  ངས་བ ་ ལ་ ་ ན་ ིས་མ  ན་ས་ ནམ་ལས་ང་ ས་ ་མ་ ་
 ན་འ ག
 ན་ ང་ ་བ མ་མ ་གནས་ ག་   ན་  ན་  ལ་བ་ ངམ་ ་ ས་མཛད་བཞག་ ་ ་ 
འ ང་  ར་ ར་བ་དང་ དཔ་ཐལ་ཐལཝ་  ་ལས་གནས་ ་   ས་ཆ་ ད་ ་ ན་རབས་ ་
 མ་པ་བ ན་ ་ ་ལས་འདས་ ངཔ་ད་  ངས་ ད་ ་ ད་པར་ གནས་ ་འ ོས་  ས་
  ་ཉམས་ ་དང་འ ང་  ་ ན་ཁ་ དཔ་ལས་ ད་ ས་ ས་ ད་འ་ མ་ ག་ཁར་ ལ་མ་
བ ལ་ལབ་  ་  ག་དང་  ་མ་བ ལ་ཟམ་པ ་  ག་  ར་ ་བ མ་  ་ ད་  ་ལས་ ང་

IV
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མ ་མཛད་ ལ་ ི་གནས་ ་ ་བ ད་འབད་ ་བཞག་ད པ་འ ་ ག་ ་བ་གལ་ ་བ ་ ས་
 ད་ ག་ ་  ད་ ག
 ་འབདཝ་ལས་ འ  ག་  ལ་ཁབ་ནང་ ་གནས་ ་ཆ་མཉམ་ ་བ ད་བ   བ་  ་ ན་ ་ 
 ང་མ ་བཀའ་བབས་  ་ ར་ ན་འབད་ ་ དང་པ་རང་  ང་ཁག་ ་ ་ ་ ག་ ས་  ང་
བདག་ ་ ་ ན་འ ལ་ ་  ་ འ  ག་ ་གནས་ཁག་ཆ་མཉམ་ ི་ ་ ་ ན་ ནམ་ལས་  ་
 ག་དང་འ  ལ་ ་ མ་པ་བ ན་ ་ བ་འ ལ་འབད་ ་ གནས་ ག་བ  ་   ག་འབད་ ་ ་
ལས་ མ་བ མས་ ་ དཔ་བ ན་ ་    ་ ་༢༠༠༦ ལས་འ ་བ ང་ཅ་  ང་ ་ བ་འ ་
ད ན་སངས་  ས་ ན་  བ་  ས་ འ  ག་ ་གནས་ ་ ་ ་བ ན་ ་པར་བཏབ་  ་ ་བ ད་
འབད་ ་ ད་ ་ ་ལས་ ད་ ས་ཤར་  གས་བ  ས་ ང་  ང་ཁག་དང་པb ་དགའ་ཚལ་  ང་
ཁག བསམ་  བ་  ངས་མཁར་  ང་ཁག་ ་ ་ ་གཙང་ཁ་  ང་ཁག་ ག་ ་ གནས་ གས་
 བ་འ ལ་དང་ ་བ ད་བ   བས་ ་ ད། 
 ་བ ད་འབད་ཐངས་ ་ཡང་ ས་གནས་ལ་ ་ ག་ ་ གནས་ ག་མ་པ་ལས་ ད་ ་དང་ 
ལ་ ་ ག་འ ང་  ར་ ར་བ་དང་ ་ ས་འ གས་ ་ ད་ས་ ་ནང་ གནས་བཤད་པ་ལ་ ་
 ག་ ས་  ག་ ད་དང་ཧམ་  ན་ ར་བཀལ་ ་གནས་བཤད་  བ་ ་ ་ ་འ  ང་  ་ ན་
 ་   ད་ ག་འ ་  དཔ་ ་ ་  ན་ ིས་ཆ་བཞག་ ད་པ ་གནས་བཤད་  བ་ ་  ་  ན་
འབད་ད པ་  ་ག ལ་འ བས་ ་  ་ གནས་བཤདཔ་ ས་མ ང་ཅན་དང་   ས་ཆ་ ་ ས་
 ་ལས་  ་རབས་ མ་པ་བ ན་ ་བཤད་  ལ་ ད་ ་ ་བ  ་ ན་འབད། འ ་མ་འ ་ ་
འ  ང་པ་ ན་ ག་བ  ར་འབད་ ་  ངས་བཙན་ ས་ ་ ་ཆ་འ ག་འབད་ ་ ད། 
གནས་ ག་ ་ ་ ལ་ ་ ར་ལས་ ད་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་  ་བ ་  ་ ད། འ ་ ས་ཡང་མ་ཚད་པར་  ་
 ང་གནས་ ག་  གས་བམ་ བ་ ་ ་  ན་ལངམ་ད་ མཁས་མ ག་དང་ ས་ ན་ཅན་ ་
གདན་འ  ན་ ་  ་  ན་དག་མཐིལ་  ན་འབད་ ་མཐའ་ད ད་འབད་ ག་ལས་ པར་   ན་
འབདཝ་ ན། ད་ ་ལས་ཕར་ གནས་ ག་ ་ད ་ བ་འ ་ ་ ས་གནས་ ་  ་ད ན་
ག ར་དང་ འགན་འ ན་པ་ ་ ་ལག་པར་   ས་   ད་  བ་ ་ དཔ་བ ་  ་བཞག་ ་ ནམ་ 

V
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ལས་ འ ་ ས་ ང་བཅས་ར ་གནས་ ་ཉམས་  ང་ གས་ མ་  ་འབད་ གས་པ ་ ་
བ་ ད། 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་ ནམ་
 ན་ ང་  ་མང་ ས་  ས་   ་བ་དང་དག་ ང་ ང་ ་ ག་ལས་མ་བ   ད་ ་འ ་ འ  ག་
 ་གནས་ ་ ་  ར་ལས་ ཧ་མ་ ཝ་ལས་བ  ན་ ་ ང་ ་ ན་པས། 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 ་ ་ ག་ལས་ཧ་ ་ ་དང་
 ངས་ ད་ གས་པ ་ཕན་ གས་  མ་ དཔ་ལས་ འ ་ ས་  ལ་ཁབ་དང་ ་ ར་ ི་
ཞབས་ ག་ གས་ མ་  ་བ   བ་ གས་པ་ ་ ་ མ་ ད་པ ་ ད་ ས་ ད་ ར་ ་ ། 

               ( ་དབང་  ལ་ །)    
                                                 ཅ་  ང་འ ན་   ང་ག ་འ ན།

VI

          ( ་དབང་  ལ་ །)    
ཅཅ་་ངང་་འའནན་་ངང་་གག་་འའནན།།
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 ་   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་ ད་པ ་ ས་ལས་ གནས་འ ་འ ལ་ ད་  ་དད་  ན་ ངས་ ་ དཔ་ ན། 
གནས་ ས་ ་བ ་ཐ་ ད་ ་  ་ ན་མ་འ ཝ་ ་ཤ་ ད་ ང་འ ་ནང་ ་ ག ད་ནས་རང་
བ ན་  ན་ ིས་  བ་པ ་  །  ག མ །   ང་།    ད་ཚལ། ས།  ་ལ་ གས་པ ་གནས་
 ངས་ ་ གསར་ ་བ ས་མ་ ར་བ ་བ ཝ་ ན་པར་  ར་ག་ ནམ་  ་གནས་ ་ ད་ ་
 ་  ་ ་ ན་ ་ ་ ས་   ན་ ིས་བ བས་གནང་  ་མ ང་ ས་ ན་ ག་ཙམ་ ིས་ རང་   ད་
 ་  ན་ བས་ བ་ གས་པ ་  ན་ ད་པར་འཕགས་པ་ ་  ར་གནང་ ་ ་ ་གནས་ ར་ ་
 ་ ན། 
 ་ཡང་དང་པ་རང་ སངས་  ས་བ མ་ ན་འདས་  ས་  ་གར་ ་གནས་ ན་བ ་ ་  ན་
 ིས་བ བས།   ན་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་ ང་བཅས་ར ་ ན་  ངས་  ལ་ཁབ་འ ་ནང་ ལན་
 ངས་མང་རབས་ ག་ཞབས་  ས་བཅགསཔ་བ ན་ ་  གས་   བ་གསང་བ་  ་ཅན་ལས། 
བདག་ ས་ཞབས་  ས་མ་བཅགས་ས་ལ་ ༔   ག་  ས་ཙམ་ ་ ལ་ ག་ཙམ་ཡང་ ད༔ 
 ར་ག ངས་ ་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་
 ག་ ་བ གས། མ་ ངས་ མས་ཅན་ ་ ་ ན་ ་  ས་ ར་དམ་ ས་  ་ག ར་ཁ་མང་
རབས་ ག་ ས་ ་ ས་པ ་གནས་ ་  ན་ ིས་བ བས་གནང་བ ་ ལ་དང་།  ་ ་ ལ་
ལས་  ས་ ད་ མ་པ་བ ན་ ་རང་  ་ ང་བ ན་དང་འ  ལ་ ག ར་བ ན་པ་དང་གནས་
  ་  ་ ་   ས་ ན་དམ་པ་མང་རབས་ ག་  ན་ ་ མཛད་པ་འ  ན་ལས་  ་འ ོ་ ན་བ  ངས་
གནང་བ ་ ལ་མང་རབས་ ག་འ ག 
 ན་ ང་ད་ ས་ནངས་པར་ང་བཅས་ར ་  ལ་ཁབ་ ང་འ ལ་ ི་གནས་ ངས་དང་བ  ན་ 
 ང་སང་ ་ ་ ་  ག་གསར་ ས་ ན་ ་  ང་བ  ན་དང་   ལ་ཁབ་གཞན་ ི་ལམ་
 གས་ ་ དབང་ཐལ་བ ་ བས་  ས་ རང་ གས་ལམ་  ལ་ ་ ད་ ས་དག་ ང་
 ང་བ ་ ས་  ་འ ་འ  ར་ལས་བ  ན་ ལ་ ་ ས་ ཚན་ ག་ ག་ལས་  ་ ་བ ན་པ་
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 ད་ གས་  ་ ངས་   ལ་ ་ཡང་འ ནམ་ ན་པས། ལས་དང་ ལ་བ་ ད་པ ་ ག་ ་
ཅན་ ་  །  ས་  ་ནམ་མཁའ་གང་ཡང་  ང་པར་མ ང་། །   ལ་  ས་ས་ག ་ བ་ ང་བབ་ 
མ་བ ལ། །སངས་  ས་  ་ ར་  ན་ཡང་ ན་ ར་མ ང་། ། ས་ ད་ ་མ ་བ  ར་ན་ཡ་
མཚན་བ   ད། ། ར་ག ངས་ དཔ་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་མ ང་ ་ཆ་མཉམ་ དཔ་ ནམ་ལས་བ  ན་ བ ་  ན་ལས། བདག་ ་ ་
 ར་ ག་ ས་མ་མ ང་ཡང་། །རང་ མས་གསལ་བ ་ ལ་ལ་ལམ་ ར་གསལ།  ། ས་
དང་། མཁས་པ ་གནས་ ག་ ་ལས། མ་མ ང་ཙམ་ ིས་ ད་པ་ ན། །རང་མ ང་
 ་ན་རང་ ན་ ལ། ། ས་དང་། གཞན་ཡང་། གནས་ ན་བ  ད་  ་གནས་ ན་  ང་ལ་
 གས། ། ་མཚར་བསམ་ཡས་  ལ་བས་ག ངས་ལགས་ ང་། །  ན་ བས་ ་ ང་རང་ ་
 མས་ལ་འ ས། །རང་ ང་མ་དག་དད་ ས་ ད་འ  ར་ན། ། ན་ནས་ ན་ ང་ས་   ་རང་
བ ན་མ ང་། ། ར་ག ངས་ ་བ མ་  ་ དག་པ ་ ང་ ར་  ང་ཁམས་ད ས་དང་ མ་དག་
 མས་ཅན་ ་ ་ ང་ ར་ ས་  ་ ་ ག་ ལ་ གས་པ་  ་ནང་གསང་ག མ་ ི་ ང་ ལ་མ་
འ ཝ་ ་ཤ་ དཔ་ ན་ ིས་མ  ན་གསལ་ ར་ ག ་ ་ ་  ་དད་ ས་ ་རག་ལས་ ་
 ན་ ང་ བ ད་འ ལ་ ་  ་བཀའ་བ ས་ལས།    བ་པ ་གནས་  ་  ང་མ་ཐམས་ཅད་
  ས༔ གནས་ལ་ ་དད་ ག་ ་ཅན་ མས་ ན༔   ག་ ་ ད་ལ་  ང་ ག་ཐང་ ་འ ས༔ 
  ་མ་ད ལ་བར་   ལ་ ག་ས་མ་ ༔  ས་ གས་  ་ ར་ག ངས་པ ་ ང་   ན་ ་ གས་
ད ངས་བ ས་ ་ ང་བཅས་རང་ ་  ་   ་ ་ ་ ས། གནས་ ་ ་མ་ ན་ན་ ན་ན་དང་ 
བ ན་ག་ ་བ ན་ ར་བ ་ ་ མ་ཟ་ ་ ང་བ་ ག་ ནམ་ལས་   ན་དང་བ  ན་པ ་གནས་
ད ན་ ་ ་ དད་པ་ ད་ ང་བ  ར་པ་མ་བཏབ་པར་བཏང་  མས་ ་བཞག་ན་ གས་ གས་
 ་བ ་བསམ་འཆར་ཙམ་ ཝ་ ན།
ང་བཅས་ར ་འ  ག་  ལ་ཁབ་འ ་ནང་   ས་པ ་ ་མང་ ས་རང་ ག་པ་ ན་  ་ གས་ཅན་ 
 ག་པར་ ་ ཐབས་མང་དཀའ་བ་ ད་པ་ལ་ གས་པ ་གསང་ གས་  ་བ ན་པ ་  ར་
 གས་ ་ ནམ་ལས་ ་  ་ ན་ ་  ག་འ ན་ ན་  ་ཞལ་ནས།  ས་པ ་གནས་ ན་
རང་ ལ་ ད་པ་ལ། །གཞན་ ལ་གནས་མཇལ་འ ོ་ མས་  ང་ ་  །  །  ལ་བ ་བ གས་
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གནས་  ་ ར་ ད་པ་ལ། །ས་  ་ ན་པར་ མ་པ་  ང་ ་  ། །  ་ག མ་ ་ ང་རང་ལ་ ད་པ་
ལ། །མ་མ ང་མ་ ས་འ ོ་ མས་  ང་ ་  ། །རང་ མས་  གས་པ ་སངས་  ས་ ན་ ས་ 
 ང་། ། ས་  ་  ་ལ་བཙལ་བ་  ང་ ་  ། ། ས་ག ངས་ དཔ་བ མ་དང་ ཁ་གཏམ་ ་
ཡང་དད་པ་ཅན་ ་    ་ ་ལས་ཡང་ ང་བ  ལ་འ  ངས་པ ་ད ་ཡང་ དཔ་མ་ཚད་  ་མ་
  ལ་དབང་ཐམས་ཅད་མ  ན་པ་  ་འ  ང་  ག་པ་ ག་འ ན་ཚངས་ད ངས་  ་མ ་   ་གར་
འཕགས་པ ་ ལ་ ི་གནས་བ  ར་ ་  ན་ ་  ་  ད་ ང་ ་ ་ ་ བས་ད་  ག་དང་  ་ཆ་
མཉམ་དམ་པ ་ ས་  ་  གས་བམ་དང་  ན་  ་ ་  ་ བ་ ་ལ  ̀ ་ ་ ་ ་ཤ་གཟིགསཔ་
ལས་  ་ ་ ་བ་ལས་  ་ ག་གནང་  ་ ག་  ན་པ ་ ་   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་ ད་ ་ ་ ་  ་ ་ ས་
ཡང་ད་  ་ ན་ ད་བར་ན་ རང་  ་   ་  ངས་དང་ དད་ ས་ ་ ང་དང་བ  ན་ གནས་བ  ར་
  བ་  ལ་ ད་ ་ ་ ད་   ་བར་ཡང་   ན་མ་ཉམས་པར་ ད་ ་ ་ལམ་  ལ་འ ་ཉམས་མ་
བ ག་པར་བ  ་བ ར་བ   ད་ད པ་འ ་ ག་ ་ལས་གལ་ ་ ར་ ་ ། 
 ་འབདཝ་ལས་ རང་ ལ་ ་ ད་པ ་གནས་ ་ དད་ཅན་ ངས་  ས་  ས་ ་  ད་བ ལ་
པ ་བར་ ་མཇལ་ གསཔ་དང་ ངས་ ད་ གསཔ་བ ་ ་ ་ ན་ ་ དམངས་ག  ་ག ང་
 ་འ  ག་ ་ ་  ་  ན་ ན་དང་པ་ འ གས་ ད་ ད་ ར་འ  ན་ལས་མ ག་ ནང་  ད་དང་  ལ་
འ ན་  ན་ ་མཛད་བ གས་པ ་ བས་ ་   ལ་འ ན་ལས་ ངས་ཅ་  ང་འ ན་   ང་  ་ཚན་
 ིས་ འ  ག་ ་གནས་ ་ ་བ ད་འབད་ད པ་  ་བཀའ་གནངམ་བ ན་ ་  ་བ ད་འབདཝ་
ད་  ང་  གས་ ་  ་ ས་གནས་ ་ ་  ར་ གནས་ ལ་དང་ ་   ས་ ་ག ་ ་རང་  ་མ་
ལས་   ས་ ན་དམ་པ་ ་ ས་མཛད་གནང་ ་གནས་ ག་དང་  མ་ཐར་ད ་ཆ་   ་བཙན་
དང་ག ་བདག་ ་ ་ག ལ་ཁ ་ད ་ཆ་ ་ ་ག ་  ན་འབད།  ་ལས་འ  ལ་ ད་གནས་ ་
 ་  ར་ལས་ ས་མ ང་ཅན་དང་།    ས་ཆ་ ད་པ ་ ན་རབས་དང་  ན་ ང་ལས་ མ་བ   ད་
  ་གནས་བཤད་  བ་  ད་ ་ ་ ་འ  ་ག གས་འབད་ ་གནས་ ལ་ བ་ ་ ་དང་འ  ལ་ ་ 
  ང་ཁག་ག་ར་ནང་ ་གནས་  ་ས་ ངས་ ས་འ ན་འབད་ ་  ་ ག་བ ད་ ་ ་ དད་ ས་
   ་ག མ་ ི་  ་ལས་ ག་ ་དང་ ་ བ ན་ ་ ད།

IX
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 ་  ་ཚ་ ར་བ ན་ ་འབད་ད ་ ་འ ་ཡང་ ད་ ས་ནངས་པ་  ལ་ཁབ་ ང་འ ལ་མ  གས་
 ག་  ་འ  ་བ ་ བས་ ་ ག ང་ ་ད ངས་ ན་ ར་གནས་  ་ས་ ངས་ ་ དཔ་གཏང་ 
མ་བ ག་པར་ཉམས་  ང་འབད་ ་བཞག་  ་ ན་ ་ ནམ་ལས་ གནས་ ་ ་བ ན་ ་ ་ ངས་
 ན་ག ང་ཟབ་  ་ བ་འ ལ་  ལ་ལས་མ་ ངས་འ  ང་འ  ར་ ི་མཁས་པ ་དབང་ ་ ་ ས་ 
མཛད་ ་ ་བཞག་  ་ ད་  ་གནས་  ་ས་ ངས་ ས་འ ན་ ན་ ་  ངས་ གས་ཅན་ ི་གནས་
 ་  ངམ་ག ག་ ་བ ད་ཤ་ར་ར་འབད་ ་འ  ཝ་ ན།  ་ ན་པར་ གནས་ ་ ་བ ན་ ངས་
དང་ད ས་པ་   ་མཚན་ལ་ གས་པ་ ་  ས་པར་འ  ་ན་  ས་ ན་ཡང་ ་ཤ་འ ར་ ་དང་  ག་
 ངས་  ང་ ག་ལས་བ ལ་ ་ ནམ་མ་ཚད་  ་ ་བར་ན་ གནས་  ་ས་ ངས་ ་ཉམས་ཆག་
 ར་  ་ 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་བ ན་ ་གང་མ  གས་ ་བ ད་འབད་ ་ ད་པ ་ནང་ག ས་ལས་ 
ད་ ས་ཤར་  གས་བ  ས་ ང་  ང་ཁག་དང་པb ་དགའ་ཚལ་  ང་ཁག བསམ་  བ་  ངས་མཁར་
  ང་ཁག་ཆ་ ག་ ་ ་གཙང་ཁ་  ང་ཁག་ནང་འ ད་  ་གནས་ ་ ་བ ད་འབད་ཚར་ ་ གནས་
 ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན་  གས་བམ་༤ པ་འ ་པར་   ན་འབད་ ་ ་  ད་ ་ ད། འ ་ ས་འ  ག་
ག ང་ ་ད ངས་ ན་འ  བ་ གསཔ་མ་ཚད་   ན་ ན་ ་ ་ 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་ ་ མ་
 ད༔  ར་ག ངས་གནང་ ད་བ མ་ དད་ཅན་ ི་   ་ ་མང་རབས་ ག་བ ད་ནམས་བསག་ ་
 ་ཕན་ཐབས་འ  ང་ གས་པ ་ ་བ་ ད།  ན་ ང་ ་འབད་ ་རང་ ད་ ་  ་   ་ ་ ག་འབད་
 ་འ ་ ས་ ད ་ བ་འ ་ནང་ པར་ ས་ ང་སང་ས་ ད་པ་དང་ བ  ད་ ན་ ར་འ  ལ་ལ་ གས་
པ ་   ན་ ་ ད་  ད་ན་ མཁས་པ ་དབང་ ་ ་ ས་བ ད་པར་བ ས་ ་ མ་ ངས་ གས་བ ས་
  ་ ན་ ་ གས་འཆར་ ་གསང་ ད་པར་ག ང་གནང་ད ་པ ་ ་བ་དང་ག ག་ཁར་ འ ་ནང་
མ་ཚངམ་དང་ ག་ཆད་  ་ ར་འ  ལ་ ་ ར་ ་ ད་ ་ ་ཡང་  ལ་ལས་  ་ ་བ ད་ནང་ ད་
ཐབས་  ་ ན་ ་  བ་   ར་མཛད་ ་བ  ན་བ  ང་གནང་ ར་ ་ ་ ན་ལགས།                                                            

སངས་  ས་ ན་  བ།                                  
ཅ་  ང་ ་ བ་འ ་ད ན།

X
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ག ས་པb ་ཅན། ག ང་ ་  ད་ ག  
                        
༈   ་  ང་ ར་ ་ ་   ་  ་ཁ་ ད་ལས་ནགས་ ང་དང་ཚལ་མ་ ་ མ་  ་ག ས་
ཚན་ཆགས་ ་ ་ ་ཡ་  ང་  ར་ བ་ ན་མས། ད་   ་  ་  ང་ག ས་ཚན་འ ་ཡང་  ་མ་
ནགས་ཚལ་  ་ ད་ ་ ་   ་ ་ ་ ས་  མ་ ནམ་ལས་ ོང་ག ས་ཆགསཔ་ལས་ ས་ཆ ་
 ང་ ་ཡང་ ་ཡ་  ང་ ར་ ན་ ང་  ལ་ལས་ ར་ཉམས་ ་  ་  ང་ ར་དར་ ད་པ ་ ་   ས་
བཤད་  ལ་འ ག 
ག ས་པb ་ཅན་ ར་ ་ ་  ་ ག་པb ་ ་ད  བས་བ མ་  ་ཆགས་ ་ དཔ་ལས་པb ་
ཅན་ ར་བཏགས་ ད་པ ་ ་   ས་དང་།  མ་ཐར་པ་  ལ་མཚན་ ི་ཞལ་   ན་ ར་འབད་
བ་ ན་ ཤར་  གས་ ངས་ ་   ་ད ་ ་  ོག་པ ་གནས་ག ་ ་ག མ་ ད་ ་འ ་ 

ཤར་  ད་ ད་དམག་  ོག་པ ་ གས་ག མ་ད ན་པ་དང་། ཤར་ ད་  ་དམག་ ོག་པ ་
 ངས་ལ་ད ན་པ།   ་ ད་ག ས་ཀ་ ོག་པ ་ག ས་པb ་ཅན་ག མ་ ན་ ར་བཤདཔ་
 ན་མས། ད་  ་ ་ག ས་པb ་ཅན་འ ་ནང་   ན་མཁའ་འ ོམ་འ ོ་བ་བཟང་  ་ ས་  ་
 ས་ ན་ ་ གས་པ་  ང་བ ན་དང་འ  ལ་ག ས་འ ་ཁར་ བས་ ་   ལ ་མཛད་ ་
བ གས་པ ་ ་   ས་དང་།   ་  ང་ག ས་ཚན་ ་   ་  ན་ ར་ ང་ ནང་ ་  ན་ ར་ ང་
 ་ ས་ ་ ས་བ ངས་གནང་གནངམ་ ན་ ར་ ་  ང་ བ་མ ད་  ན་འ ་ ནམ་ལས་ 
མ ད་  ན་འ ་ ་བ  ་མ ང་དང་དག་ ང་གང་ ག་འབད་ ་ ར་བཤད་ ་འ ག

ག ས་པb ་ཅན།

༡

ག ས་པb ་ཅན།
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གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
ག ས་པb ་ཅན་ ར་ ་འ ་  ་མ་ ་ ས་ ན་ ་ གས་པ་  ལ ་མཛདཔ་ད་ ་  ལ་ས་
 ནམ་ལས་ ཁང་ ལ་དང་  ག་ ལ་  ་ ་ ་ཤ་ དཔ་ ན་ ང་  ལ་ལས་  ་  ང་ག ས་
ཚན་ནང་  མ་ ང་པ་བ ་ག མ་ཙམ་ ད་ ་ ་  བ་པ ་ བས་ ་  ་ ་ ས་ཧ་མ་ ་བར་
  ་ ་ ་ལག་ ན་འཐབ་ དཔ་ལས་ ད་ ས་ནངས་པར་  ག་ ལ་ ་  ་མ་བ མ་  ་མ ང་ ་
 དཔ་ ན་མས།
 ་ ས་ ན་ ་ གས་པ ་  ར་ མཁའ་འ ོམ་འ ོ་བ་བཟང་  ་ མ་ཐར་ལས་  ་མ་ག ས་
མནྜ ལ་ ང་ ་   ལ ་ ་ལ་དབང་ ་ ར་ ་ ག་བ གས་ ད་ ་ ་  ནམ་ ག་ ་ ་ ཤ་
བདའ་བར་  ནམ་ད་   ་དང་ ན་ ི་ས་མཚམས་ཁར་  ད་ ག  ་ནང་ལས་   ལ་  ་ཤ་  ་ ་
འཇའ་ཡལཝ་ ་ཡལ་ ་ ང་དཔ་ལས་ ཤ་  ་འ ལ་ ་འ  ནམ་ད་ ནགས་ཚལ་  ག་ ་ ང་
ག ང་ཉམས་དགའ་ ག་ ་ ག་ནང་བ གས་ ད་ ་ མཁའ་འ ོམ་འ ོ་བ་བཟང་ ་དང་
མཇལ་ ་ མཁའ་འ ོམ་འ ོ་བ་བཟང་ ་ ་   ལ ་ ་ལ་དབང་ ་ ་བ ན་ ་ག ས་པམ་  ་
བ ས་ ག 
མཁའ་འ ོམ་འ ོ་བ་བཟང་ ་ལས་  ས་ ་ ་ག ག་ ན་ ་བཟང་ ་དང་  ས་ ་ ས་ ན་
 ་ གས་པ་ག ས་འ  ངས་ཚར་བ ་ ལ་ ་   ལ ་ཀ་ལ་དབང་  ་བ ན་ ་ ས་ སམ་ 
བ ད ་ཧ་ཤང་མ་ ས་དགའཝ་   དཔ་  ་  ད་མ་  ར་བར་  མ་མཁའ་འ ོམ་འ ོ་བ་བཟང་
 ་ ་ མཁའ་འ ོ ་  ང་ ་འ ར་  ན་ད པ་ ན་ ་ ག  ་ ་ ལ་ལས་ ཡབ་  ལ ་ ་
མ ་  ར་  བ་  ་དབང་ཚད་ དཔ་བ ་ ནམ་ལས་  ས་ མ་  ང་ག ས་ ་བ  ང་ ་ ་
དཔག་ཁ་ཚར་ ་ཤ་བཅམ་ ག 
མཐའ་མ ག་ ་ ས་ མ་  ང་ག ས་ ་ག ལ་པ་  ན་ག ས་  ་ལག་པར་   ད་ ་   ་གར་
 ང་  ་  ་ལས་བ ་བར་བཏང་  ་   ་གར་ ང་  ་  ་ ་  དཔ་ད་ ག ལ་པ་ ན་ ས་  ས་
 ་ ག་ ན་ ་བཟང་ ་ ་ ་ མས་  ས་མ་བ ད་པར་ ་ཐར་བཏང་ ག  ན་ ང་ག ལ་པ་
ག ནམ་ ་ ས་  ་ ས་ ན་ ་ གས་པ་ ་ ་  ང་  ་ག་ ་ཡང་ ད་པར་   ་གར་ ང་  ་
 ག་མ ་ལས་མར་བ ་བཏངམ་ད་  མ་འ ོ་བ་བཟང་ ་ ས་མཁའ་འ ོ ་  ང་ལས་   ལ་
པ་ ་ག ག་བ  ས་  ་ དང་པ་ ་  ད་ ་ ་ག ས་ ་   ལ་ ་  ་ ས་ག ག་མཐིལ་མ ་
 ན། ག ས་པ་ཉ་  མ་ ་ ་ག ས་ ་   ལ་ ་  ་ ས་ཉ་ ་ ་ ལ་ ་མ ་ ན་ ་ འ ོས་

༢
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ག ས་པb ་ཅན།
  ས་  ་ མ་ས་ ་བ ནམ་ལས་  ་  ག་ ་ ས་   ན་མ་  ང་པས། 
 ་ལས་ ་ ས་  ་མ  ་མཐའ་མ་ལས་ ག་ ་ཡང་འ  ་མ་ ས་པར་   ན་ཆབ་ ར་ ་
བ གསཔ་ད་  མ་ ིས་ ་བག་  ་ཁ་ བ་ ས་ ་ ག་ ་   ལ་ ་   ལ་  ་ག ང་ཁར་
འ ར་ ང་ ནམ་ལས་ ག ས་པb ་ཅན་ ི་ ་ ་ ་  ་འཕགསཔ་ གས་  ་ ན་ ་ ་ ས། 
ཨ་ ག་རང་  ང་ ་ ་ ་  ག་མ་ མ་ ་ ་རང་བ ང་ ་ ་ ས་   ་ཕན་ ན་ ི་ ས་  བས་
  ས་ འ ར་བ་  ངམ་ ན་ ་   ལ་བ   ད་  གས་ ་ ད། ད་  ད་ག ས་པb ་ཅན་ ི་  ལ ་
མཛད་པ་ ན་ གས་ མ་ ་ ང་ག་ ར་ ་  ་  ་བག་  ་ ས་ལམ་  ན་འབད་ ་ ་ ས་  ད་
 ང་ ག  ་ལས་ མ་ ་  མ་ ན་ ག་ ད་སར་  དཔ་ད་  ་བག་ ོ་ ས་ འཕགསཔ་ གས་
  ་ ན་  ་   ལ་པ་ ད ང་ ་ག མ་བ ས་ ་ག ག་ཙན་དན་  ང་  ་ ིབ་མ་ནང་བ གས་
 ག་ ར་ ་ ག 
 མ་ ་  མ་ ན་ ་ མས་དགའ་ གས་ ་ ག ས་པb ་ཅན་ ་ ང་ ནམ་ལས་  ོང་  ར་
 ངས་ག མ་  ར་ར་  བ་  ་ ང་བཅས་ར་ག ས་པb ་ཅན་ ི་ ་ ་ ་ འཕགསཔ་ གས་  ་
 ན་ ་ ་ སཔ་ ནམ་ལས་  གས་  ་ ན་  ་   ལ་པ་ད ང་ ་ག མ་བ ས་ ་ ག་ 
 ང་ཙན་དན་  ང་  ་ ིབ་མ་ནང་བ གས་ ག་ ར་ ང་ ་  ་ཁ་ བ་ ས་ ་ ་བག་  ་ ག་
 ས་ ང་བ ན་  ང་ །  ་པb ་ཅན་ ི་  ལ ་  ་གདན་འ  ན་ ་བ་ ན་ མངའ་ཐང་ ངས་
   ད་  ས་ ང་ ར་ བ་བ ན་ ་ ཁ་འཆམ་  ་ག ས་པb ་ཅན་ ་གདན་འ  ན་ ་  ་ག ར་  ་
མངའ་ག ལ་འབདཝ་ལས་ མངའ་འབངས་ ངས་   ད་ ་མ་ལས་ གཔ་  ང་ ག 
 ་ལས་ ས་ ན་ ་ཤ་མ་ ངམ་ ག་ཁར་ ག ས་མནྜ ལ་ ང་ ་བ ད ་ཧ་ཤང་མ་ ས་
 ས་ ་   ན་འབངས་ ་བ ག་ ནམ་ལས་ མནྜ ལ་ ང་ ་དམག་ ན་འ མ་ག ག་ ད་ ་
 ་ དམག་ད ན་བ ད ་ ས་ དམག་ ་ ་ ་  ད་ ་པb ་ཅན་ ི་ ང་པ ་མ ག་ ་  ད་ ག 
 ་ལས་པb ་ཅན་པ་ ་ ས་ ས་ ་   ལ་  ན་འབངས་འ ར་ ་  ག་བ ལ་ ག་  ་  དཔ་ད་ 
  ན་ ་ ་བ་བཟང་ ་ ས་པb ་ཅན་ ི་དམག་  ་ ་ག མ་ ད་ ་ ་འ  ད་ ་འ  ་ ་འབདཝ་
ད་  ་ ས་  ལ་ ་ ས་  ་ ང་ག ན་ ང་དམག་ ་ང་རང་ར་འ  ་ ་ ན། བ ད ་བ ལ་
  ་ ང་བ ན་ང་ ་ ད། བདག་ ས་འ ་ ང་བ ད་ ་མ་འ ལ་ན། །འཛམ་  ང་ ལ་

༣
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དམ་ ་ག ང་ཐང་།  ་ ས་ ན་ ་ གས་པ་དང་བ ད་ ་ཧ་ཤང་མ་དམག་  བ་ས།

༤

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

 ་ ་དམག་ ་ ང་ད ང་ལ་  ན། །བར་བཙན་ ི་བཙན་དམག་ ་ ང་ད ང་ལ་  ན། ། ག་  ་
 ་  ་དམག་ ་ ང་ད ང་ལ་  ན། །མདའ་ ་ད ན་མ ག་ག མ་ ིས་  ད། ། ར་ག ངས་
 ་  ་ ས་  ས་མདའ་ག ག་  བ་ད་  གས་མདའ་ ་བ ད ་ ་ ན་ ང་ ར་ ག་  ་   ་
མ ་ལས་མར་ཁ་  བ་  ་བ  ལ་ ངཔ་ད།  ་ ས་  ལ་ ་ ས་  ་ ་ངང་པ་འ ར་ ས་

ཁམས་བ ད་ ས་འ ག་ ན་ ད། ། ར་ག ངས་ ་ དམག་ ་ ་ ་  ད་ ་པb ་ཅན་ ི་ ང་
པ ་མདའ་ ་ བས་ ་  ད་མདའ་འ ་བ གས་ ག 
 ་བ ང་བ ད ་ཧ་ཤང་མ་ ས་ ་ ས་  ལ་ ་མ ངམ་ ག་  ་ ང་ ་བ མ་འབར་ ་   ་
མ ་ལས་མདའ་ག ་བཀང་ ནམ་ལས་  ་ངན་ ་ ས་  ལ་ ་ ར་ ན་དང་། ། ་ ་ ་ཟད་
  ན་  ་  ་ ་  བས། །འ ་ ་ ་ཟད་ ོག་མ ་  ་ ་  བས། ། ་ ང་ ་མ ་མ ན་གང་ལ། །  ད་
  ་  ང་ ག་  ན་ ་ ། །ང་ ས་ཟ་འ ང་མ་ བ་ན། །ང་ ལ་འ  ་ ས་   ང་  ང་མས་བ ས་
 ག ། ར་ བ་  ་ཚར་ག ག་ ར་   ག་ ན་ ངམ་ད།  ་ ས་  ས་   གས་བ ར་བ གས་
པ ་  ལ་བ་ ས་བཅས་དང་། ། ད་པར་མཁའ་འ ོ་  ་ ་ད ངས་ ་ག ལ། ། ་ ང་བདག་
 ་མ ན་  བས་ད ང་ག ན་མ ད། །འ ་ ང་བདག་ ས་བ ད་ ་འ ལ་བར་ ག །  ང་ ་
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               ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

༥

ག ས་པb ་ཅན།
མ ་ལས་བབས་ ནམ་ན་ བ ད་ ་ ་ ན་ ང་མ ་ གས་ག ་དཔག་  ་   ་མ་ ན་དང་
བ ད་ ་ཧ་ཤང་མ། ། ་ ་ང་ ་ ས་སམ་མ་ ས་ན། །ང་ ་ ས་  ལ་ ་ ན་ ་ གས་པ་
 ན། ། ་  ད་  ས་ང་ ་མ་ ས་ན། །ང་པb ་ཅན་ ི་  ལ་ ་ ན། ། ར་ག ངས་ ་ བ ད་ ་
ག་ ་ ག་  ལ་ ད་ ར་ ང་ ད་ད ་ལག་པར་ ད་ ནམ་ལས་ ་ཐར་གཏང་ཐབས་ ད་ ར་
ག ངས་ ་ མདའ་དང་ ི་མ ང་ག མ་  གས་བ ་ལས་ཆརཔ་འབབ་ ་བ མ་  ་ཕབ་  ་
བ ད ་བསད་ད་ ག
 ་ལས་བ ད ་ ་ ང ་ ་ས་ ང་ མ་པ་ད ་ ་ ག་ ་བ གས།  ་མ ་མ ད་  ན་
གནག ་ག ག་བ ངས་ ། སངས་  ས་  ་བ ན་པ་མ་  གས་བར། །བ ད་ནག་ ་བ ན་
པ་ ་དར་  ར། །བ ད་ གས་ཐམས་ཅད་འ ར་མནན་པས། ། མས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ ་ལ་
བ ད། ། ང་  གས་ཁ་བ་ཅན་ ི་ ང་ཁམས་ ། །ང་ ་  ལ་བ ་འ  ང་གནས་  ད་པ ་ ས། 
།སངས་  ས་བ ན་པ་དར་བར་ ག ། ར་ག ངས་ ་མནྜ ལ་ ང་ ་ ་ ་ ་དམག་  ན་
དགའ་  ན་  མ་  ་མཛད་ ག 
ག ས་པb ་ཅན་ ི་  ར་ལས་ མཁའ་འ ོམ་འ ོ་བ་བཟང་  ་ མ་ཐར་ལས་  ་   ས་བ ད་
བ  ས་ ་ ་ད ་ ་ ་  ང་ ་ ་ ་བ མ་  ་ ད་ ས་ག ང་ ་  ད་ ག་ ་ག ས་པb ་ཅན་ 
(  ་  ང་)  ར་ ་འ ་  ་ ས་ ན་ ་ གས་པ་ ་གདན་ས་དང་ བ ད་ ་ཧ་ཤང་མ་དམ་
བཏགས་ས་ ་  ་རག་ ་འ  ་ས ་ལམ་ཁར་ ས ་ ང་དམ་ ་ག ང་ ར་སར་འ ག དམ་
 ་ག ང་ ར་ད ་ ་འ ་ག ས་ ད་ལས་ བ ད་དམ་བཏགས་ས་འབད་ ་འ ་ ས་ ད་  ་
བར་ན་ཡང་ ་  ་ བ་  ལ་ ད་ ་ ་ཁར་ མ ད་  ན་གནག ་ག ག་ ད་ ་ ་བ ད་ ་ས་
 ང་ནང་བ གས་ས་ ནམ་  ་ ད ང་ ་༨༣ བ ས་ ་ མ་ཐར་པ་  ལ་མཚན་དང་ མཁན་
 ་བ  ས་ ན་  བ་ གཞན་ཡང་ག ས་ཁ ་ ན་རབས་ ་ ས་བཤད་ ་འ ག
 མ་ཐར་ནང་ག ངས་ ་མཁའ་འ ོ་འ ོ་བ་བཟང་  ་འ  ངས་ ལ་འ ་ ད་ ས་ནངས་པར་
ཤར་འ མ་  ་ལ་  ང་ ག་ ར་ ང་ ་  ལ་ ་ ་ ་མ ་ ་ ད་པ་དང་། ག ས་མནྜ ལ་ ང་
 ་  ་དབང་ ན་པ ་ཁར་   ་གར་ཤར་  གས་ ལ་པb ་ཅན་ ར་ ་ ་ ག ང་ ་  ད་ ག་
  ་  ང་ ་ག ས་ཚན་ ་ ནམ་  ་ ག་ ས་སངས་  ས་  ་  ་ ་འ  ག་ ་མ ད་  ན་ མ་
བཤད་ནང་ ་ཡང་ ་   ད་འབད་ ་འ ག 
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 ས་རབས་ ་ཡང་མཁའ་འ ོམ་འ ོ་བ་བཟང་  ་ མ་ཐར་ནང་ སངས་  ས་ ་ངན་ལས་
འདས་ ་ ་ ་༡༥༠༠  ང་ ར་ ད་ ་ ་  ད་ ་ ས་  ལ་  ང་བཙན་ མ་ ་བ གས་
པ ་  ་ ག་ ་འབད་ ་ ་ ས་ ས་རབས་བ ན་པ ་ནང་ གཔ་ ན་མས།  ་འབདཝ་
ལས་ གནས་ ་ ་ཆགས་ ་ད་ ས་ ས་རབས་༢༡ པ་ ན་ ད་ ་ ་ ངས་༡༤༠༠  ་
 ག་ ང་ དཔ་ལས་ ག ས་པb ་ཅན་དང་ ་ནང་ ད་ ་གནས་ ་ འ  ག་ ་  ལ་རབས་
ཅན་ ི་གནས་འགངས་ཅན་ ག་ ན་པས་ ར་ ་ ། 

༦

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

࿅
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 ་ ས་ ན་ ་ གས་པ་ ས་ བ ད་ ་ཧ་ཤང་མ་དམ་ ་བཏགས་ས་དང་འ  ལ་
བ ་གནས་ ་གཤམ་གསལ་ ར་ ན།  

ག ས་པb ་ཅན་ ི་ ང་ བ་མ ད་  ན། 
མ ད་  ན་འ ་ ་ ས་ ན་ ་ གས་པ་ ས་བ ངས་པ ་ ་   ས་ དཔ་ལས་བ  ན་ 
ག ས་   ་ ་ ་ ས་དག་ ང་  མ་མ ་  ་ལས་བ  ་མ ང་   དཔ་ ན་པས། 

༧

ག ས་པb ་ཅན།
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  ་རག་ནག་  ་མ ད་  ན། 
མ ད་  ན་འ ་ ་ ་རག་ནག་  ་མ ད་  ན་ ར་ བ་ ན་མས། འ ་ཁ་ལས་ ་ ས་
 ན་ ་ གས་པ་ ས་བ ད་ ་ཧ་ཤང་མ་བ ལ་  ་ ན་ ་མདའ་  བ་ས་ ནམ་  ་
བཤད་ ་འ ག  ་འབདཝ་ལས་ ད ས་པb ་ཅན་ ི་ ་ ་ ས་བཀའ་  ན་  ས་ ་ ན་  ་
 ན་ ་ མ ད་  ན་འ ་བ ངས་ དཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས། 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༨



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

9

བ ད་  ་ཨ་  ང་དམ་བཏགས་ས ་མ ད་  ན། 
མ ད་  ན་འ ་ ་ ས་ ན་ ་ གས་པ་ ས་བ ངས་ དཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས། ས་
གནས་དམ་ ་ག ང་ ་ ད།

ག ས་པb ་ཅན།

༩
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བ ད་  ་ ་དམ་བཏགས་ས ་མ ད་  ན་གདང་ ང །
འ ་ཁར་ བ ད་ ་ཧ་ཤང་མ་ ་ ་བསད་ ་ས་ ག་ ་བ གས་ ནམ་ལས་ མ ད་  ན་
གདང་ ང ་འ ་བ ངསམ་  ་བཤདཔ་ ན་པས། 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༠
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 མ ད་  ན་ནག་ ། 
 ངས་ གས་ཅན་ ི་ ་རག་མ ད་  ན་ནག་ ་ ར་ ་འ ་ ་  ་རག་ ་ ་ ་ ས་དམ་
 ་ག ང་  ང་ ར་ དམ་བཏགས་ ་ ་ བ་ ན་པས།  ་ཡང་ ་ ས་ ན་ ་ གས་པ་
ག ས་པb ་ཅན་ ི་  ལ ་  ་བ གས་ ད་པ ་ ་   ས་ ་ ་  ་བ ད ་ཧ་ཤང་མ་  ་
བ ་ངང་ལས་ ན་ ་དབང་མནྜ ལ་ ང་ལས་  ་  ་རག་བ   ད་ ་ ང་  ་ ས་གནས་དམ་
 ་ག ང་འ ་ཁར་  དཔ་ད་  ་ ས་  ས་ ང་ ་ ་རག་ནག་ ་མ ད་  ན་ ད་ས་ལས་
མདའ་  བ་  ་བ ད ་དམ་ ་བཏགས། བ ད་  ་ ང་ ་ ་ ས་ མ་པ་ད  ་ ག་
 ་བ གས་ ནམ་ལས་   ང་ ་མ ད་  ན་ནག ་འ ་བ ངས་གནང་ དཔ་ ན་པས། 
མ ད་  ན་འ ་ སངས་  ས་  ་བ ན་པ་ ་ག ད་པ ་ད ་ ་དམ་བཏགས་ས་ ནམ་
ལས་བ  ན་ མ ད་  ན་གཞན་བ མ་  ་  ་དཀར་ག ལ་  ་  ལ་ ན་འ ག  ་ ་ ་
བ ་མ ད་  ན་ ང་ ་ ་ ་ ག་ ་བ ད་ ་ ་མ ན་ཆ་ ་བ གས་ ་བ ངསམ་  ་
བཤདཔ་ ན་པས། 

ག ས་པb ་ཅན།

༡༡
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 ་ ས་ག བ་བ གས་ས།
ས་ ང་ ང་ ར་སར་ བ ད་མ ་ག མ་འབད་ ་ ་  ག་འ  ཝ་ད་  ་ ས་  ས་འ ་ཁར་
ག བ་བ གས་ ནམ་ལས་ བ ད་  བ་ ག་བ ་བ ་ བས་དམ་བཏགས་ས་ ན་ ར་
བཤད་  ལ་འ ག ས་འ ་ཁར་ ངམ་ ས་ ག་  བ་ད་  ང་ ང་ ར་བ ་ ད་འ ནམ་ལས་ 
ས་ ང་ ང་ ར་ བ་ ན་པས། 

 ་ལས་བ ད་  ས་ ་ ད་ ་   ལ་  དཔ་ད་  ་ ས་  ས་དམ་བཏགས་པ ་གནས་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༢
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བ ད་མ ་ག མ་ ི་བ ན་ ་ ང ་ ། 
 ང ་ ་འ ་ ་ ས་ ན་ ་ གས་པ་ ས་ མ་ཚན་ག མ་ ་བ གས་བཏང་ ག བ ད་
མ ་ག མ་ ད་ས ་ག ན་ཁ་ ག་ ་ ད།

ག ས་ ད་ ་ ་ ང་ ་ ར་  ལ ་ ན་དམ་བཏགས་པ། 

ག ས་པb ་ཅན།

༡༣
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བ ད་མ ་ག མ་ཁ་མར་ ག་ ་ །
 ་ ས་ ན་ ་ གས་པ་ ས་ བ ད ་ཧ་ཤང་མ་དམ་བཏགས་ཚར་ ནམ་ལས་  ་ ་
འ ར་ བ ད་མ ་ག མ་འབད་ ་ག ག་ ད་ ་ ་ ས་  ག་འ  ཝ་ད་   ང་བདའ་ ང་
  ་འ ་ཁར་དམ་བཏགསཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།
 ང་ ་ ་   ས་ ་  མ་ཐར་པ་  ལ་མཚན་དང་ མཁན་ ་བ  ས་ ན་  བ་ གཞན་ཡང་
ག ས་ཁ ་ ན་རབས་ ་ ་ངག་   ན་ ་   ས་ ་ག ་བཞག་ ག་པར་བཏབ་  ་ ་བ ད་
འབད་ དཔ་ ན།

༡༤

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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 ་རག་སག་  ང་། བ ་ ས་ ང་  ང་ཁག              
༈  ་རག་སག་  ང་ ་ ་བ   ད་ ་ མཁའ་  ང་  ང་ ་བ   ད་པ་ལས་  ་  ང་ ད་
པ ་ ་   ས་ ན་མས།  ་ཡང་  ན་བལ་ ལ་ཡང་ ་ ད་  ་ ག་ ག་ ་   ང་ ་  ང་
  ག་ལས་   ལ་པ ་ ཨ་ ་ ཚ་  ངམ་དང་ལགཔ་ ་ ་ར་  ་ངང་པ ་ལགཔ་བ མ་  ་
མ བ་ ་ ་ཆ་མཉམ་ག ག་ཁར་འ  ལ་འ  ལཝ་ ག་   ས་ ག  ་ ས་  ་གདང་ ད་
ས ་ནགས་ཚལ་ ག་ནང་ བས་ ་   ན་ ་ཉལ་ས ་གདང་  ་ ་གཟིགསཔ་ལས་ མཚན་

 ་  ་གཟིགས་ ར་དར་ བ་ ང་ ག  ་ལས་ ས་བ ་  ང་ས་ལས་   ་ད ་བ ས་
ག ར་མ ག་ཅན་ ར་ ་ ས་  ད་ཀ་དཀར ་ ག་  ནམ་ལས་ མཚན་ ་དཀར་ ར་
བཏགས།   ་ལས་ད ལ་མ ག་ཅན་ ིས་ ད་ཀ་ ་ ་ ག་  ནམ་ལས་  ་ ་ ར་
བཏགས།  ་ག ང་ག ས་  ས་གནག ་  ནམ་ལས་ ་ནག་ ར་བཏགསཔ་ལས་ ་
དཀར་ནག་ ་ག མ་ ར་བ ་བ   ད་པ་ ག་ ་ལས་  ང་  ངམ་ ན་པས།  ་ནག་ ་
བ   ད་པ་ལས་ ་ ས་  ལ་དཔལ་བཟང་  ་མ ད་ག མ་  ང་ས་ལས་ག ག་ ས་  ལ་
  ང་བཙན་ མ་  ་  ན་ ་ ་ ན་ ་ ར་ ་ ་ ན་པས། 

 ་རག་ག ས་ཚན་དང་ ་ ་  ་མཁར་ ་ ང་  གས་པ ་མ ང་ ང་།

༡༥

 ་རག་སག་  ང་།
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སག་  ང་  ང་ཁག་ ་མ ང་ ང་།

 ་ ་བ   ད་པ་ག མ་ ིས་  གས་ ་ ་ ་ག ས་བ ང་  ་  ད་པ ་ བས་ ་   ་ ་
༡༢༠༤-༡༢༥༣ ཙམ་ ་  ར་དམག་  ང་  ་  ད་  ་ གས་པ ་ ང་ཆ་མཉམ་ ་བཏང་  ་ 
 ་ ་འ ག་པ་  མ་  ང་བ ་ བས་ ་  ་ ས་  ལ་དཔལ་བཟང་ ་ ང་བ ན་  ང་  ་
ནང་།  ག་ ་ ང་བ མ་འབད་ ་ ག་ ་   ང་  ་བ ང་  ་བ གས་པ་ ན་  ར་དམག་
བ ོག་ གས་ ར་  ང་ ་དང་འ  ལ་ ་ གཉལ་ ང་  ལ་  ་ ག་ ར་ ་ ་བ ང་ ནམ་
ལས་  ས་  ལ་དཔལ་བཟང་ ས་  ད་ ས་གནག ་  ན་ ་འཆམ་  བ་ལས།  ་
ལགཔ་བ ་འབད་ ་འ ག་ ར་ ར་དམག་ ་ འ  ག་  ་  ག་འ  ཝ་ལས་  ་  ་མ ད་
ག མ་ ིས་ ར་དམག་ ་ཕམ་བཏང་ དཔ་ ན་པས། 

 ་ནག་ ་ ་བ   ད་པ་  ་  གས་ ་  ང་ ལ་འ །   ་ནག་  ་བ   ད་པ་  ་ནག་ ་  མ་པ་
 ར་ ་ ས་ ཀ ་པ་  ་  ང་ག ས་པ་  བ་ ན་ཀ ་པ  ་(༡༢༠༤-༡༢༨༣)  ་འ ལ་
བ་ ལ་ ་ ན་ ར་  ག ར་  རམ་ནང་  གས།   ་མ ་ ་ མ་ ག་གཡས་པ་བ གས་
 ་ ལཝ་ད་   མ་ ་ ས་ག ར་ ི་མ ་ ་   ་ལན་ག མ་འ བ་ལས་   བ་ བ་ ་  མ་
པ་ ར་བཏགས་ ག   ་ ་ ས་ ་ ན་  བ་པ་དང་།   ་ ་ ས་ ་མ་ ་རས་པ་འ  ངས་
 ནམ་ལས་  ་ ས་ས་གནས་མ ་ ་ ར་སར་  ན་ ་བ གས་ ག   ་ བས་མཁར་
ག ང་  ང་ ་  གཡའ་བཟང་ད ན་ ིས་བདག་དབང་བ ང་  ་ ད་པ ་ བས་  ད ན་ ་
  ་བ གས་  ་ ས་ བས་  གསཔ་ལས་ ག་ ་འབད་ན་མ་ ས་པར་ ངང་ཚང་ ་ ས་

༡༦

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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 ་མ ་གཅདཔ་ལས་ ་མ ་གཅདཔ་
འཇམ་ ར་ བ་ད་ གཞན་ ་ ས་ད ན་
 ་གསད་ ར་བ ་བ ་ ་ ་ དཔ་ལས་ 
ཨམ་  ་ ་ ་ ་ ་མ་  ་   ལ་པ་ ནམ་
  ་ཧ་ ་ དཔ་ ན་པས། 
 ་ལས་ ་ ་ཆ་མཉམ་འ མས་ ་ 
བ  ན་ ོས་འབད་ ནམ་ལས་ ཀར་ ་
 ས་  ་འཐག ནག་ ་ ས་ཆང་བ ། 
གཡག་ ་གསད།   བ་(ག བ་)   ་
ནང་ ་འ ར་ ་དང་ ་ ་(མ ན་ཆ་) 
 ་བ གས།  ་མ ་ཆང་དམ་   ས་ ་

  ང་ ་ མ་ ག་མ་  ར་བར་བཀག་  ་ དཔ་ལས་   མ་  ན་ ག་ག མ་ ི་ ་ ར་ ་ ་ 
ངང་ཚང་ཪི་ ་མ ་ ་ གཅད་ད ་པ ་བཀའ་ནན་ཡང་ལས་ཡང་ ་གནང་གནངམ་མས།  ་ ་
ག་ ་འབདཝ་ ག་ག་མ་ ས་པར་འ མས་ད། ཨམ་  ་ཨ་ ་འབག་ ་ ག་ ས་  ་ ་ ། 

ཀ ་པ་  ་  ང་ག ས་པ་  བ་ ན་ཀ ་པ  །

བ གས་ ་ད ན་ ་ ད་ ས་ང་བཅས་ ་ ར་ ་ ས་ གས་  ན་བ  ན་བ ར་ ག་ ་ ་
 ན། འ  ན་གནང་ ར་གདན་འ  ན་ ་ ནམ་ལས་ ད ན་ ་ཆང་ ག་ ་རང་ ངསམ་ལས་ 
ད ན་ ་ཆང་ ས་ར་བཟི་ ་ ག  ་བ ང་ ན་ ས་ག ག་ ངས་ ་ ཡ་ད་ ས་ག ནམ་
 ་ ས་   ་ ས་ ་ ས་  ་ ལ།   ་ ས་ ་ ས་  ་ ལ། འ ར་ ་ ས་ ་ ས་འ ར་ ་
 ལ་ ར་ བ་ད་ ག ནམ་ ་ག་ར་ ངས་ ་   བ་(ག བ་)  ་ནང་ལས་འ ར་ ་(མ ན་
ཆ་) ་བ ན་ ་ད ན་ ་  བ་  ་ ད ན་བ  ངས་བཏང་ད་ ག  ་ལས་ ང་ ་ ་ཁར་  ད་
མ་ གས་པར་  ་མ་ ་རས་པ་ ་ ང་བཅས་ ་ཆང་ ས་ར་བཟི་  ་ད ན་ ་ལགཔ་  ག་
ཐལ་ ་ ། ད་ང་བཅས་ ་  ད་ས་ དཔ་ལས་  མ་ ས་ས་གཞན་ ག་ཁར་འ  ད་གནང་
 ར་ ག་འཚལ་ ་ག ལཝ་བཏབ་ད་  མ་ ས་ང་ག ག་ ས་འབད་བ་ ་བ བ་ མ་
ག ག་དཔལ་ ན་ ི་ ་ ་ ་མ་ ་ ་ག ལཝ་བཏབ་ད ་ ར་ག ངས་ ག   མ་  ན་
 ག་ག མ་ ི་ ་ ་ ས་  ་ ་ ་ག ལཝ་བཏབ་ ནམ་ལས་ ཅ་ཆས་དང་ ག ང་  ན་

༡༧

 ་རག་སག་  ང་།
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འ མ་ཚར་ག ས་དང་ག ར་ ི་  གས་བམ། ག ངས་འ ས་ ན་ ་ ་ཁལ་ ་བཀལ། 
གཡག་དང་ ་ ར་ མས་ཅན་དང་བཅསཔ་  ་བདའ་  ་ འ  ་ ་ ་ ན་ ་ ་   ག་ ད་
ཚརཝ་ད། ད་ མ་  ད་རང་ ས་ ་མ་ལམ་ ་འ  ད་གནང་ ར་མ་ཉནམ་ལས་  མ་ ་
རས་པ་ཡང་ རང་ ལ་བཞག་  ་  ང་ ན་བདག་དང་འབངས་  ་ ་ ་  ་ ས་གནས་མ ་
 ་ ར་ས་ལས་  ་ལམ་དཀར་ ་ལ་བ ལ་ ་   ར་ ན་ལ་  བ་ལས་  ་ཤ་ ག་ ་  ད། 
 ་ལས་ ག་  ་ལ་བ ལ་ ་  མ་ལ་  བ་ལས་  ་ ་ ད་ ད་ ་  ད།  ་ཁར་ད ་གཡག་
 ་ཐར་ཐར་ལས་མ་ཐརཝ་ལས་   ན་ལམ་བཏབ་  ་འ  ་ ་ག ག་ ག་ལས་མར་བ   ར་
 ང་མ་ ་བར་ ངས་ ་  ་ཟ་  དཔ་ལས། གཡག་ ར་གཞན་ ་ཡང་བཏངམ་ད་འ  ་ ་
ག ག་  ངམ་ ག་ ངམ་ཆགཔ་མ་ག གས་ གཞན་ ་ ་   ན་ག་ ་ཡང་མ་  ང་པར་ ན་
 ང་ ག  ས་ ་  ་ ་ཡང་ ག་ལས་མར་བ ་བཏངམ་ལས་  གས་ ང་ ་ཆག་ ང་བ ་
  ད་ མ་ ་ད་  ་ཡང་མ ང་ ་ དཔ་ ན་པས།

 ་ཁ་ལས་ ་དང་ ར་ ་   ན་ ད་པར་ ན་ གསཔ་ལས་ ད་   ་བར་ཡང་ས ་ ང་ད ་
གཡག་ ར་ བ་ ན་པས།  ་ལས་འ  ་ ་ ངམ་ཆག་ ་མ་ ད་ག ས་འ ་ནང་བཞག་
  ་ གཞན་ མས་ཅན་ ་བདའ་  ་ ད ་བ ས་ལ་  ་ ་  ད།  ་ལས་  ་ ་ མ་པ་ག ང་
ལས་  ་  ག་མ་  ང་ ར་སར་  ད།  ་ཁར་གནས་ ར་ཕབ་  ་   ་ ་ ་ ང་ ་བཏགས་
བཞགཔ་ལས་ས ་ ང་ཡང་  ་ ང་ ར་བཏགས་ ག  ་ཁར་  དཔ་ད་ ཚདཔ་ལངས་ ་
  ལ་ ནམ་ལས་  ལ་དང་   ད་ཐག་ ་མ་ ས་པར་    ད་ཐག་ ་   ་ ག་ ་ ་མ་དཀར ་
བཏགས་ད པ་ ་ལས་ ར་  ང་ ག

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༨
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   ད་ཐག་ ་   ་ ག་ ར་ ་མ་དཀར ་བཏགས་པ།

 ་   མ་  ན་ ག་ག མ་ ི་ ང་
 ། །མ ང་པ་  ང་བ ་  ་ ངས་
པ། ། ་ག ག་མ་ ་ ན་ ་ལ། 
།འ གས་ ་ད ས་པ ་ཟམ་པ་
  ང་། །ལ་ གས་པ ་ཞབས་ ་
ཡང་འ ན་ ག

 ་ལས་ཚད་པ ་ནང་  ད་མ་ གས་པ ་དཀའ་ངལ་  ངམ་ལས་ ད་ ང་ ་ཁ་ལས་ཡང་  ་
འ  ་  ་ ན་ ་  མ་ ་ག ལཝ་བཏབ་བ ན་ ་  མ་ ས་ གས་བ ག་གཟིགསཔ་ད་ 
 ལ་འ  ག་  གས་ལས་ཨམ་  ་ག ག་ ས་རས་དཀར ་ག ག་ ་ ག་གཟིགསཔ་
ལས།   ད་ ་ད་ ས་ ་དང་མ ་ ་ ་  བ་ཁལ་བཀལ་ ་ ཤར་  གས་ ངས་ ་གཏད་
 ་  ད་ ར་ག ངསམ་བ ན་ ་ ་  ་  དཔ་ད་    ་ནངས་པར་གནམ་ཤར་དཀར་ཙམ་ ་
 ང་  ང་ཟམ་ ར་སར་  ད་ ག  ་ཁར་ཟམ་ ་ ས་འབག་ དཔ་ལས་ག་ར་ ས་ ་འ ་
བ ལ་ ་ གས་ ར་ མ་ ་ ཝ་ད།   མ་ ས་ ས་ ས་  ་མ ་ལས་ཕར་ད ངས་
 ་ཟམ་པ་མཛད་ ་  ་ ར་ཆ་མཉམ་  ་ཕར་ཁར་ ན་ གསཔ་ལས་  ང་ ་དགའ་ གས་

 ་ལས་ མ་པ་བ ན་ ་ ང་  ང་ཟམ་པ་ལས་  ་ ལ་འ  ག་དང་  ལ་འ  ག་ལས་  ་
 མ་  ང་ ་  ད་ ་  དཔ་ད་ འ ་པདཔ་དང་ ལཔ་ ་ཤ་ དཔ་ལས་  ད་མ་ གས་པར་ 
 མ་ ས་ ག་མ ་ལས་ ང་ ེད་ ་ ལམ་བ ན་ ན་ན་   ད་ ངམ་ལས་  མ་པ་བ ན་
 ་  ན་ག ད་   བ་ ང་   ན་ག མ་    མ་ཉག་ལ་ ་  ད་ ག  ་ཁར་མ ་ ང་ ་མ ་
 ས་  ་ག ས་  ད་པ་ ན་ ག ག་བཟའ་  ་ལམ་མ་གཏངམ་ལས་  མ་ ་རས་པ་ ས་
མ  ་མཐའ་མར་   བ་ཁང་བ  གས་ ་མཚམས་བཅད་བ གས། མ ་དམ་ ་བཏགས། 
མ་ ་  ་བ  ་མ ་ ་བཞག་  ་   བ་ཁང་ ་ ལ་ ་ད་  ་ཡང་ དཔ་ ན་པས།  ་ལས་ ་
 ང་ ང་ཤམ་ ར་ ར་  ང་སང་ ང་ ང་ ་ ར་སར་ ང་  ་ ག ་ཆགས་བ ད་པ ་ཁང་
 ལ་ ི་ གས་པ ་ མ་ ས་( ་ ག་) ་ད་  ་ཡང་ དཔ་ ན་པས། 
 ་ཁར་  ད་པ ་ བས་ ་  ་མ་མ ་ ་ལས་ ང་པ ་ བས་  ་ ་ ས་ ང་འ  ་ས ་ས་
ཆ་འ ་ཆགས་ ལ་ག་བ མ་ད པ་ ན་ན ་  ར་ལས་ མ་ ་ག ལཝ་བཏབ་ ད་ ་

 ་རག་སག་  ང་།
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དང་མ ན་པ ་  ན་འ  ལ་ ་  ་  མ་ ས་ ང་ག ང་ ་ ་ ག་ ་ ད་ ་ ་ ་ ང་
 ་  ་པb ་མ ་ག མ་དང་( ་རག་ལས་ཤར་  གས་ ངས་ ་ ན་ལམ་ག ག་ ་སར་
 ད།) མ ་ ་ག ་མ ་  ན་ ། ( ་པb ་མ ་ག མ་ ི་  བ་ཁར་ ད།)  ་ལས་
འ  ཝ་ད་ ད་ ་ལམ་ ་ ལམ་ ་ལམ་དཀར་ ་ ར་བཏགས་ ག 

 ་མ་ ་རས་པ་ ས་བ ད་དམ་ ་བཏགས་ ་མ །

 ་པb ་མ ་ག མ་ ི་མ ང་ ང་། མ ་ག ་མ ་  ན་ ་ ་མ ང་ ང་།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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 བས་ ག་ཁ་ལས་ ཤར་པ་ཚན་ག མ་དང་ བ་པ་  ང་བ ་ ར་ ད་  ་  ་ཚན་ག ས་
མ་འ  གས་པར་ ཤར་དང་ བ་  ་ཁ་ ལ་ ང་  ་ ་རག་དང་སག་  ང་ཆགས་ དཔ་
 ན་མས།  ་ཡང་སག་ ར་ ་ ་ ག ས་ ད་ལས་  ་   ག་ ་ བ་ ནམ་དང་།  ་ ་
མ འམ་  ང་ ་ ག ས་ཆགསཔ་ལས་ སག་  ང་ ར་ ང་དར་ དཔ་དང་།  ་རག་ ར་
 ་ ་ ་མ ་ནགས་ ་  ་བཏང་ ནམ་ན་ ་ ་( ་མདག་)མ ་ག ས་ཆགསཔ་ལས་
 ་རག་( ་ ག་) ར་ ད་ ས་ནངས་པ ་བར་ཡང་  ང་ ་  ་དར་ བ་ ་  ་ ད་ ་འ ་
 ན་པས། 
རང་  ་འ  ག་ ལ་  ་བདག་དབང་བ ང་  ་  ད་ ་  ་འ  ག་ས་ཆ་ ་ ད་  ་བར་ན་ཡང་
 ་རག་དང་སག་  ང་པ ་ ་ ་ ས་ས་ཆ ་ ང་ ་ བ་ གཔ་  ་ དཔ་ ན་ ང་ ད་
 ས་ནངས་པར་ ་མ་བ མ་མ ་  ་ཚན་ཤར་པ་ཚན་ག མ་དང་ བ་པ་  ང་བ ་ ར་ བ་
  ལ་ ན་འ ག 
 ་མ་ ་རས་པ་ཡང་  ང་བཤམ་  ར་( ང་ ང་ ་)  ང་ ང་ད ན་པ་ཉམས་དགའ་  ང་
 ་གདན་ས་བཏབ་  ་བ གས་པ ་ བས་ག ལ་ ་  མ་  ང་  ་ འ  གཔ་ ་  ་ཚན་
གཞན་ ་ ས་  ས་བ ད་ ན་  ་ངང་ ་བ གས་ ག
 ་ལས་ མ་ ་རས་པ ་ ས་ནམ་མཁའ་ ད་ ར་ ིས་གདན་ས་དང་པ་ ་རག་  ་ ་
ད ན་པ་བཏབ། ག ས་པ་  ་  ང་ ་ ་ ང་ ར་ས་ ་དང་། ག མ་པ་སག་  ང་  ་རང་  ་
 ་  ན་ ་མ་ད ན་བ ང་བ གས་ ག  ་ཡང་  ས་ནམ་མཁའ་ ད་ ར་ད ན་པ་ཉམས་
དགའ་  ང་ ་བ གས་པ ་ བས་ ་ ས་  ་(ས་  ངམ་ག་ ད་སར་ག ་  ་ ངམ་ལས་
ས་  )  ར་ ་ག ས་ཚན་ ི་ ་ ་ ས་  ང་ ་ག ས་ཁར་  ན་ད པ་  ་ཡང་བ  ར་ ་
བར་བཏང་ ག  མ་ ས་ང་ཐད་ ་བ་ ་རང་ ང་ད ་པ་ ན་   ད་  ་ ན་ སམ་ད ས་པ་
བ  ས་ ག་ ར་ག ངསམ་བ ན་ ་ ད ས་པ་བ  ས་  ས་གདན་འ  ན་ ་  ་ ་རག་  ་
 ་ ་བ གས་ ག
ས་   ་ ་ ་ ས་ད་ ང་མ་ཉན་པར་  ནམ་ད་ ས་ལ ་ག ང་ ་བ གས་ ར་ ཝ་ད་  མ་
 ས་ང་ ་ ་ ་མ་མདའ་ ་བ གས་པ ་  ལ་ ད་ ར་མ་གསན་པས།  ་འབད་བ་ ན་
བད་ ་ ་སར་བ གས་ ར་ ་ ང་མ་གསན་པར་  མ་ ་རང་ ས་ས་ད  བས་གཟིགས་

 ་རག་སག་  ང་།
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གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
པར་  ནམ་ད་ ནགས་ཚལ་  ག་ ་ ང་ཐད་  རམ་ ག་གཟིགས་ ་  ་ཁར་བ གས་ ་
 ར་ག ངསམ་ད་ ས་ཆ་ ་ས་  ་ ་ ་ ་ ་ག ལ་ས་ ན་ ང་  ་ཁར་ མ་ ས་ད ན་
པ་བཏབ་གནངམ་ལས་ ་ ་ ང་(  ་ ་ད ན་པ ་ ག་ ་ ད།)  ར་བཏགས་གནང་
 ག  ་ལས་ ར་ས་  ་ ་ ་ ་ ་ག ལ་ས་ ་ ད་  ་ ་ ་ག ལ་ས་ ར་ ་ཁར་  ་
 དཔ་ ན་པས།ནམ་མཁའ་ ད་ ར་ ི་ ས་ ་མ་ ང་    ་ ས་ ་མ་བ  ས།   ་
 ས་ག ར་  ན་ ་ ་ ས་དབང་ ་ ན་པས། ག ར་  ན་ ་ ་ ས་དབང་ ་    ལ་  ་
 མ་བ ན་  ན་པ ་  ་  ང་ ་པ་པb ་  ས་པ་ ར་ ་ ་ ས་ ད་ ་ ་ ག་  ་    ལ་པ ་
དམག་དང་མ ་ ས་ ད་དམག་ ་ཕམ་བཏངམ་ལས་   ་  ད་བ ་པ་བ ན་འ ན་རབ་
  ས་  ས་  གས་མ ས་  ་ཆབ་ ག་ བས་པ ་ནང་ག ས་ལས།    ལ་པ ་ག ར་  ན་
 ་ ་ ས་དབང་  ་  ང་ ་པ་ ་མ་པb ་  ས་པ་ ། འ  ག་ག ང་ ་བ  ན་ ན་ ་ ན། 
 ་འ  ག་ ་ས་གནས་ག་ ་ བས་ ང་   གས་ ་  ་   ་ ་དང་  ང་ད ན་ ་ ས་བདག་
འ ན་གང་ཟབ་གནང་ད ་ ར་བཀའ་གནང་ དཔ་མ་ཚད་  ག་ གས་ག ལ་རས་ཡང་ 
ཛཻ   མ་ལས་  བ་པ ་  ན་པ་  ་གང་མ་ག ག་གནང་ དཔ་ ན་པས། 
 ང་ ་ ་བ   ད་ ་ ས་   བ་ གས་ ་ཤ་  ན་པ ་ནང་ལས་   བ་ བ་ ་  མ་པ་ ས་
རང་ ་ ན་གཡས་པ་བཅད་ ་ཀ ་པ་པ  ་ ་ ལ།  མ་ ་རས་པ་ ས་  མ་  ན་ ག་
ག མ་ ི་ ་ ་  ད་ ་ད ་གཡག་ ་ཐར་ཐར་ ི་ ག་བ ལ་ ་དང་།  ང་  ང་ཟམ་ ི་ ་
 ་ ས་ ས་  ས་ཟམ་པ་བ གས།  ན་ག ད་  ་ ག་མ ་ལས་ ང་ ེད་ ་ལམ་བ ན། 
མ ་ ང་མ ་  ར་ ི་ ་འ  ་དམ་བཏགས་ ་ ་ ན་པས། ནམ་མཁའ་ ད་ ར་ ིས་ 
  ་རང་  ་ད ན་པ་ ་ ས་འ ག་ ་ ་བ  ར་བ་མཛདཔ་ད་ མ ན་ ་ ག་བ ་པ ་
ག ང་ ་ ་  ག་ལས་འ ར་ ་ཉམས་   ན་ ད་པར་ ་མ ་ ག་ ་  ནམ་ལས་  མ་
 ས་མ་ ངས་པ་ ་  ག་  ་ ན་  ་བ ན་པ་དར་བ ་  ན་འ  ལ་ ན་ ར་ག ངས་
 ག  མ་བ  ས་  ས་  ་རང་  ་ ད ན་པར་བ གས་པ ་ བས་ ་ ས་ ས་ ་ ར་
 ་བཀལ་གནངམ་ལ་ གས་པ་མཛད་ ག  ་ ་ ས་དབང་(༡༢༡༢-༡༢༧༠) ས་
ག ར་ཁ་འ ་ ག་  ག་  ལ་ ་   ན་བདག་ ་  མ་ནང་  ན་པ ་ལམ་ཁར་  ག་  ལ་
 ་འབབ་ ་ ག་བ ལ་ ་ ་བ ད་པ ་ བས་  ་ ས་ཛམ་བྷ ་ལ་རང་  ན་བ   ལ་  ་ ག་
མ ་བབས་ ་ ག ར་བ ས་གནང་ ག  ་ལས་བ ང་  ་  ་ ད་ག ས་ ་ག ར་ཁ་ ་ཤ་

༢༢
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བ ས་ ་འ ོ་ ན་མཛད་ དཔ་མ་ཚད་  ་ ར་ ་ བས་ ་གནམ་ག ར་དང་ མ ་ ་
 ་  ན་ ་ ་ག ར་བ ས་གནང་ ་ ་ ག་ ་པར་དང་  གས་པ ་གནས་བཤད་ མ་པ་
བ ན་བ ད་ ་ ད།  ས་རབས་འ ་རབ་  ང་༡༣ པ ་ ་  ་ ར་  ན་ ི་བ ན་པ་ ་མ་
དབང་ ས་  ས་ ་ མཁའ་  ང་  ང་ ་ག ང་རབས་ ར་ ་ཟིན་  ས་འ ་   ་ ་༡༧༥༦ 
 ་  ས་ དཔ་  ་བ ད་ ་ དཔ་ ན་ ང་  ་ནག་ ་ མ་པ ་ ས་རབས་ཟིན་  ས་ནང་
བ ད་བ དཔ་ ན་འ ག  ན་ ང་ཀ ་ པ་  ་འ  ང་ག ས་པ ་  བ་མ་ ན་པ་ ན་ ཀ ་
པ་ག ས་པ་  བ་ ན་ཀ ་པ   ་ ས་ གས་འ ་   ་ ་༡༢༠༤-༡༢༨༣ བར་ན་ ནམ་
ལས་  ་ནག་ ་ མ་པ་ཡང་ ་བ ང་  ན་ དཔ་ ན་མས།  ་རག་སག་  ང་ ་  ན་ ་
 མ་ ་རས་པ་ ་ ་ནག་ ་ མ་པ ་ ས་ ་ ན་  བ་  ་ ས་ ནམ་ལས་  མ་ ་རས་
པ་ ས་ ་རག་སག་  ང་པ ་ག ས་ཆགས་པ ་ ་འ ་ ས་རབས་༡༣ པ ་ ད་དང་༡༤ 
པ ་  ད་ཙམ་ ག་ ་ ག་ ་ ན་པས། 
 ་ ང་ཟིན་  ས་ ག་ཆ་ནང་ ་   བ་ བ་ ་ མ་པ་ ་  ་བ  ས་དར་  ས་  ་ ས་ ནམ་
  ་བཤད་ ་ ་བ ག་ད ད་འབད་བ་ ན་  ་པ་  ་ད ན་བ  ས་དར་  ས་ ར་ ་འ ་ 
འ  ག་ ན་ག མ་པ་འཇམ་ད ངས་ ས་ གས་(༡༤༧༨-༡༥༢༣)  ་ཡབ་ ནམ་
ལས་   ་ ས་  བ་ ན་ ་ མ་པ་ ་ ཀ ་པ་  ་འ  ང་ག ས་པ ་ ས་ གས་དང་
འ  གས་ ་ གསཔ་ལས་  ་ནག་ ་ག ང་བ   ད་ ས་ཁར་ ་བ  ས་དར་  ས་ ར་ ་
 ག་དང་  ལ་མ་འ  ག་ ན་ག མ་པ ་ཡབ་ ་པ་  ་ད ན་བ  ས་དར་  ས་ ར་ ་ ག་
 ་ ་  ན་ དཔ་  ་ཧ་ ་ད པ་འ ག འ  ག་ ན་ག མ་པ ་ཡབ་ ་པ་  ་ད ན་བ  ས་
དར་  ས་ ་  ས་  ས་ ་  ན་ ད་པ ་ར་ ངས་  ལ་རབས་ མ་ཐར་གཞན་ ་ནང་འ ད་
 ་ དཔ་ལས་  ་པ་  ་ད ན་བ  ས་དར་  ས་ ་   བ་ ན་ ་ མ་པ ་ཡབ་ ་བ  ས་དར་
  ས་ ན་པས་ ར་ ་ ། 

 ་རག་སག་  ང་།

༢༣
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ཛམ་བྷ ་ལ་ག ར་བ ས་ས ་ ་འབབ།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༢༤
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 ་ ་ ས་དབང་ ས་ག ར་ཁ་འ ་ ག་བ ས་ ་ཛམ་བྷ ་ལ་རང་  ན།

 ་རག་སག་  ང་།

༢༥
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 ་རག་དང་སག་  ང་པ ་  ན་ཆས་ཡང་   ་བ་ ་ ར་བ ་  ་  ་ ་མ་འ ་  ་ནག་
 ་མ ་ ་ ་ ལ་དང་། མ མ་འ མ་ ར་བ ་  ད་ ་ནག ་འ ་  ་ནག་ ་ ད་ཀ་
དང་།  དམར ་དང་ ་ མ་ཅནམ་ ་ ་  ་ ད་ཀ་ ་ ལ་ ན་པས།  ་ལས་  བ་བཀབ་
  ་བ ་འབད་ ་ ་   ་ག གཔ་ ་ ལ་དང་།  ང་ ་ ར་ ་ ད་ད  ས་ ་མ ག་    ་
 ལ་དང་།  མ་ ་ མ་  ་ནག་འབད་ ་ ་   ་ ངམ་ ་ ར་ ་ ་ག ག་ཁར་   ལ་ ་
 ད་པ ་ ལ་ ན་པས། 

 ་རག་དང་སག་  ང་པ ་ ་  ་  ན་ཆས།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༢༦
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ཨམ་ ་ ་( ་མ་ )
༈  ་རག་སག་  ང་ ས་ག ས་པ ་འ  ག་ཤར་  གས་ ་ ལ་ ་ག ་ ་ ག་
  ་བ  ན་  ལ་ ད་པ ་ ཨ་མ་ ་ ་ ར་ ་ ་ ང་བཅས་ར་ནང་པ་སངས་  ས་པ ་ གས་ ་
 ན་དམ་ ས་   ་  ང་ལས་ ག ལ་
 ་ མས་ཅན་ ་ ་ ཁམས་དབང་དང་
བ  ན་ ་   ་ག གས་ མ་པ་ ་ གས་
  ་   ལ་ ན་ན་ འ ོ་ ན་མཛད་པ་  ན་
  ལ་ ད་པ ་ར་ ངས་ཡང་།  ག་འ ན་
འཇའ་ ན་  ང་  ་ག ར་ག ང་ལས། 
 ན་ ི་རང་བ ན་སངས་  ས་ ན་ ད་
 ང་༔ མ་ ངས་འ ལ་  ར་ ་འ   ་
ག གས་ ་   ལ༔  ར་ག ངས་ དཔ་
བ ན་ ་  ན་ ི་ ་ ་ ་ག ག་ ན་ ང་ 
སངས་  ས་  ་བ ན་པ་  ང་ ་དང་ འ ོ་
བ་ མས་ཅན་ ི་  བས་དང་མ ན་མཛད་
ཐབས་ ་  མ་པ་ག་ ་ ་ཡང་   ལ་ ་
  ན་ ་ དཔ་ ན།

ཨམ་ ་ །

 ་ཡང་ ན་ ི་ཆ་ལས་  ་ ་ ་མ་ ་ ར་ ་ ་ ་ དཔལ་ ན་འ  ག་པ ་བཀའ་  ང་  ་
 ་ ད་ ལ་  ་ བཀ ་ནང་  ན་ ག་  ་བཤད་ ་ ད་ ་ ་ཡང་  ་མ་  ་མ ན་  གས་
ནང་ལས་ མ ན་ ་  ་ག ང་ ང་ ་  ་ ང་ ས་བ  ན་པ ་ད ས་ ་  ་མ ་གསལ་
ལ་ ངས་ ང་  ག་པ་ ད་པ།   ་ནང་ ་འ ད་ད ་འ  ང་བ ་ ད་བ ན་ ི་ ར་ ་ ་ ་
ལས་  བ་པ ་ ་ ང་  ་བ ་ ་བབ་ལ་ གས་པ་མཚན་ ད་ཐམས་ཅད་ ངས་ ་  གས་
པ ་གཞལ་ཡས་ཁང་ ་ནང་ །    ་  ང་ ་ག ག་པ་ཅན། བ ད་ ་ནག་  ་ཡ་མཁལ་
 ི་ ་ ་ལ། བ ད་ ་ནག་  ་མ་མཁལ་ ི་  ་ ་དང་།    ལ་དང་   ་མ་  ང་ ་ ང་ ེད་
དང་མ ར་ ས་པ་ལ། ནལ་  ག་ ་བ  ད་པ ་པགས་པས་ ་ག གས་ ས་པ ་  ང་ །

 ་རག་སག་  ང་།

༢༧



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

28

   ཿ ངས་ ་  ར་པ་ལས། མ་ ག་དཔལ་ ི་ ་ ་ ་མ་ ་  ་མ ག་  ་བསངས་ ་   ་
གར་ ན་ གས་དང་། མ ར་ན་  ་ན་ ང་ མཚར་ ་  ན་ ིས་བ  ན་པ་ ར་མ ས་  ག་
 ལ་ ་  ན་པ ་ ་ ་ ངས་ ་  གས་པ་ ར་ ན་ ་ ད་ ་བ མ་ ན།
 ་  ་བ  ད་ ག་ནང་།   ་ག མ་ ན་དམ་ད  ངས་ལས་མ་ག ས་ ང་། ། ་   ་
གར་ ི་ངང་ ལ་བཟང་ ་ ས། ། གས་ ས་ཤན་འ  ད་བ ད་ད ང་ག ལ་ལས་  ལ། 
།མ་ ག་ ་ ་ ་ལ་ ས་པས་བ  ད། ། ར་ ན་ ་བ མ་  ་  ན་དམ་ ས་  ་ད  ངས་
ལས་མ་ག ས་ ང་  མ་པ་གང་ལ་གང་འ ལ་ ི་  ་ག གས་   ལ་ ་ འ ོ་ ན་མཛད་
 ་ དཔ་ལས་བ  ན་ འ ག་  ན་ ན་  བ་  ་ ང་ ་ ་  ས་ ད་ ས་པ་ ད་ ང་ དཔལ་
 ན་ ་ ་ ་མ་  ་   ལ་པ་ཨམ་ ་ ་ ་  མ་ ་རས་པ་དང་ག ག་ཁར་  ད་མ ་ ་
ལས་བ   ད་ ་  ་རག་ག ས་ཚན་ནང་  ན་ ནམ་ལས་  ་མ ་ ་ ་  ་  ་མཁར་
ཆགས་ ་བ གས་ ད་ གས་  ག་ཆ་དང་འ ག་  ན་ ངས་ གས་  ས་ ཆ་བཞག་ ་
ག ས་ གས་མ ན་ ་ དཔ་ ན།
 ་ཡང་ ་  ་  ན་འ  ན་ ི་ ག་ནང་   ་ ན་མཚམས་  ་ ལ་ལ་གཡང་ཆགས་པ། ། ང་
མ ་དཀར་  ་ཐང་དང་ ད་པར་ ། །  ་མཁར་བ  ད་ ང་  ན་ཆགས་ ་  ་ད  བས། 
།ག ་མ ་ ་ བས་ ར་བ ་ད ས་ ད་ན། ། ན་ ན་ ་ ་ ་ ང་མ ས་པ་ནས། །མ་ ་
མཁའ་འ ོ་འ མ་དང་བཅས་ནས་ ། །ད  ས་པ ་གར་ བས་ ན་པ ་ག ང་ད ངས་
དང་། ། གས་  ་བ  ་བ ་འ མ་བག་བཅས་ ་ག གས། ། ར་ ན་ ་ དཔ་བ མ་    ར་
དཔལ་ ན་འ  ག་པ ་  ལ་ཁབ་འ ་ བ ན་པ ་བཀའ་  ང་ ན་ ་ དཔལ་ ་ ས་
མ ན་ ་ མ་ ལ་ག མ་ ི་ག ལ་ ང་  ན་ ང་མ་ ན་པ་ ག་ ནམ་མ་ཚད་  ག་
པར་ ་འ  ག་ཤར་  གས་ཁ་ ག་ ་ས་གནས་ ་ དཔལ་ ན་ ་ ་ ད་ག ལ་མ ་ ནང་
  ན་ ན་ ་ ་ ་ ་མ་  ་ ག ལ་ ང་ག ་ ་ ག་ ནམ་བ ན་ ་  མ་ ་རས་པ ་
བཀའ་  ང་ ི་ ལ་ ་  ན་  ་ ག ་བདག་ ན་  ་ ལ་ ིས་  ་རག་ག ས་ཚན་ ི་ ་
མ ་ ་  ལ་  ་ག ་ ་  ་བ གས་ ་ ད་ གས་བཤདཔ་ ན་པས།
གནས་བཤད་པ་དང་ ན་ ས་ ་ ་ངག་   ན་ ི་ ་   ས་  ་ བ་ ་ནང་ ཨ་མ་ ་ ་འ ་ ་
 མས་ ན་ ིས་ ས་བ ད་ ་ས་དང་  བས་འ ག་ཅན་ ི་ ལ་ ་ ག་ ནམ་ལས་  ་ ་

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༢༨
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  ་མཁར་ ི་ས་ ངས་ ་  དཔ་ད་ ཕག་ཤ་དང་  ང་  ་   གཔ་ ་ གས་ ་བཟའ་ ་དང་
 ་གཏང་ ་   ་བ ་ ་དང་ ད་  བ་ ་ ་འབད་མ་བ བ་མ་ཚད་  ནམ་ག མ་ ་ ག་ ་
 ་མར་    ས་  བ་ ་  བ་ ད་སར་འ  ་ ་ ་  ་ ང་ ་འ  ་མ་བ བ་  ་བཤདཔ་ ན་
པས། གལ་  ད་འ  ་བ་ ན་ ཡང་ ན་རང་ ་   ན་ངན་འ  ང་ ་དང་ཡང་ ན་ག ས་  ་ ་ ་ 
འ བ་ཆ་ ་འ  ང་ ་ ནམ་ལས་འ མ་ད པ་ག་ ་ ་གལ་ ་ ་ ན་པས། 
 ་རག་འ ་  ་མ ་ཁ་ལས་མ ་ཚད་ ་ཊར་༣༥༢༠ དང་ ་ ་  ་མཁར་འ ་མ ་ཚད་ ་
ཊར་༤༣༨༣ ཁར་ དཔ་ ན།  ་རག་ཨ་མ་ ་  ་གནས་མཇལ་  ་ ས་ ད་ གས་
 མ་འ ་འ  ག་ ་༧ པ་དང་༨ པ ་ནང་ ན་པས།   
ཨམ་ ་  ་  ར་ མས་  གས་ཁ་ ག་ག ང་  བ་   ་ གས་བཤད་པ་  བ་ ན་བཟང་
  ་  ་དང་ ་ མ་  ་པར་   ན་ཁང་ ་  མ་   ག་པ་  བ་ ན་བཟང་འ  ན་ལས་ག ས་  ་
 བ་འ ལ་ཟིན་  ས་ ག་ཆ་དང་། ཨམ་ ་ ་ཤར་  གས་ཁ་ ག་  ན་ ལ་འ ་ ག ་
 ་ག ར་ ང་ མ་  ་  ང་ ་པ་  ལ་མཚན་  ་  ་ ས་རབ་འ  ང་༡༤ པ ་ས་ ་    ་ ་
༡༨༤༩  ་ ་ཟིན་  ས་བཏབ་གནང་ ་ འ ལ་བ་ ང་ལས་འ  ང་བ ་  ་  ལ་ ་འདབ་
བཟང་དང་ག ག་བཟང་ ་ ་རབས་འ  ང་ ལ་མ ར་བ  ས།  ར་ ་ ་ག ་བཞག་ ག་
ལས་ ་   ས་མ ར་བ  ས་ཙམ་ ག་ གས་ ་བ ད་ དཔ་ ན། 

 ང་ ་ ག་ཆ་ ་ཡང་ག ར་  ན་ ་ ་ ས་དབང་(༡༢༡༢-༡༢༧༠) ་ མ་ཐར་  ད་
  ར་ ན་ ན་ ད་ ར་དང་  ན་ ི་  ལ་རབས་ ་མ ་ ད་ ར།  ་རག་ མ་ནག་ ང་
 ས་མཛད་པ ་  ལ་རབས་དང་། གཞན་ཡང་ཆ་བཞག་ ང་བ ་ ན་རབས་ ་ ་ངག་   ན་
 ་ ་ག ་བཞག་  ་བ ་ དཔ་  ་ག ངས་ དཔ་ལས་ཆ་བཞག་ད པ་འ ག་ ར་ ་ ། 
འ  ག་ཤར་  གས་བ  ས་ ང་ ་ཨམ་ ་  ་  ་མཁར་དང་ ་མ ་ ས་ག ས་པ ་
གནས་ ་ཤ་མཇལ་ ་ ད་ ་ ་ ག་ ་བ ད་ ་ ད་ ་ ་ ན།

 ་རག་སག་  ང་།

༢༩



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

30

ག ང་ ་དང་ ་རག་  ད་ ག་ ་བར་ན་ ད་པ ་ཨམ་ ་ ་དང་འ  ལ་བ ་གནས།

  ་མང་ ་ཁང་།
  ་མང་(  ་ ་མང་) ་ཁང་ ་གནས་འ ་ཁར་ ་མ་  མ་ ་ཤ་ དཔ་ལས་   ་མང་
 ར་བ ་ ་   ས་དང་ ཁང་ ལ་ ་ད་   ་བར་ཡང་ དཔ་ ན། བཤད་  ལ་ག ག་ལས་ 
ཨམ་ ་ ་ ས་འ མ་ ་བ མས་ ་ བ གས་ས ་ས་ ་འ ལ་ ་  ན་  ་ ད་  ་ ་
རག་ ་འ  ་ས ་ལམ་ཁར་ས་ ང་ ས་ག ར་ས་ ར་ ་ ་ བས་ད་   ་ ་བ  ལ་བ་
ལས་ ག ང་  ན་འ མ་བ མས་ ་ ་ཡང་ ང་བ ན་ག་ ད་སར་ཆགས་བ ག་ ར་ 
  ་བ ་ མ་པ་བ ས་ ་གནམ་ཁར་ག ར་གནང་ ་ ས་འ མ་ ་  ་བ ་  ག་ ་ ་ ད་
   ་  ་མང་ ་ཁང་ ་  བ་ཁར་ ང་  ག་ ་ ག་མ ་བབས་ས་ ་ཨམ་ ་ ་ ས་གདན་
ས་བཅགས་གནངམ་ལས་ས ་ ང་  ་མང་(  ་ ་མང་) ར་དར་བ ་ ་   ས་བཤད་
  ལ་འ ག  ས་འ མ་ ་ད་  ་   ་མང་ ་ཁང་ ་ནང་  ན་  ་བ གས་ ་ ད།  ་   ས་
བཤད་  ལ་ག ག་ལས་ད་  ་  ་མང་ ་ཁང་བ ངས་ ་ས་ཆ་འ ་ ཨམ་ ་ ་ ས་ར་   ་
  ལ ་ ར་ཁ་ ་ལས་ག ར་  རམ་གང་  ན་  ་ ་ དཔ་  ་ཡང་བཤདཔ་ ན་པས།  ་
ཁང་ ་  ་མ་ ང་ ་ ག་  ་ ན་ ་ ་ ལ་ལས་  ་བ   ད་འབད་ དཔ་ ན་པས།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༣༠
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ཨམ་ ་ ་ ས་ ས་འ མ་ ་གནམ་ཁར་ག རཝ་ད་  ག་ བ་ག མ་  ང་ ས་འབག་
  ་   ་མང་ ་ཁང་ལས་ཤར་  གས་ ངས་ ་ ང་ཐང་ ་ ད་༤ ཙམ་ ི་ས་ཁར་ ག་ ག་
མ ་བབས་ ་ དཔ་ལས་ ས་གནས་  ་ ང་ཡང་ ག ས་ ད་ལས་ མ་  རས་ས་ ར་ 
 ས་ ད་ས་ ་ བ་ ་ ་ ་ བ་   ན་མ་ཉམས་པར་འ ག

ཨམ་ ་  ་ བས་  ལ་ ི་ ང་  ས། 
   ་མང་ ་ཁང་ནང་ ད།

 ས་ག ར་ས། 
ཨམ་ ་ ་ ས་ ས་འ མ་གནམ་ཁར་
ག ར་གནང་ས་ ནམ་ལས་ས ་ ང་ཡང་
 ས་ག ར་ས་ ར་ ན་པས།   ་  ང་ལས་
 ་རག་ ་འ  ་ས ་ལམ་ཁར་ ་ ད་༡.༣༠ 
ཙམ་ ི་སར་ ད། 

 ་རག་སག་  ང་།

༣༡

࿅
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ཨམ་ ་ ་ ས་ ད་མ ་ ་ལས་བ མས་  ན་ ་ ས་འ མ་ ་  ་༡༦ ལས་ག ག ད་  ་  མ་མང་ ་
ཁང་ནང་བ གས་ ད་པ ་ ག་ བ་ག ག

 མ་  རས་ས། 
ཨམ་ ་ ་ ས་ ས་འ མ་ ་གནམ་ཁར་ག རཝ་ད་ལ་ ་ ག་ལ་འ ་ ་  བ་ ་ དཔ་
ལས་ས ་ ང་ཡང་  མ་  རས་ས་( ས་ ད་ས)  ར་ད་ ས་ནངས་པ་ཡང་ བ་  ལ་
འ ག པར་འ ་ལ་འ ་ ་  བ་ ་  ད་མ་ གས་ ་ ་ ་ ན་ ་ ན་ག ་  ་བ ད་ ད། 
ལ་འ ་ ང་ ་ ས་ག ར་ས ་ ང་ལས་ཡར་ ་འ  ཝ་ད་མ ང་ གས།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༣༢
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ག ས་ ད་ལས་ མ་  རས( ས་ ད་ས)  ག་ ་ ད་ ་ཨམ་ ་  ་ ས་འ མ།
གནས་  ་འ ་ཨམ་ ་ ་ ས་ ང་ ་ ས་ག ར་ས ་ ང་ལས་  ས་འ མ་ ་གནམ་
ཁར་ག ར་བཏང་པ ་ བས་  ང་མ་ ས་འབག་  ་འ ་ཁར་  ད་ དཔ་  ་བཤད་པ ་ཁར་ 
འ ་མ ་ ག་འ  ་བ མ་ཡ་མཚན་ ་ ག་  ་མཇལ་ ་ ད། དམ་ ་ག ང་མ ད་  ན་
གནག་ ་ལས་ཁ་མར་ ་ ་མཐའམ་བདའ་  ་འ  ་བ་ ན་ ང་ཐང་ ་ ད་༢  ་ ག་ ་ས་
ཁར་ ད། 
 ་ལས་ཤད་ ་ལས་ཡར་ ་ ར་མ་༢༠ ཙམ་འ  ཝ་ད་ལམ་ ར་ ་ས ་ ང་ཡང་ ་ བ་
 བ་ ར་སར་ཨམ་ ་  ་  བ་ ་ ད།

 ་རག་སག་  ང་།

༣༣
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                               མ  ̨ལ་ལབ་ ། 
ཨམ་ ་ ་ར་  ་ལས་ ་རག་ ་  ན་ ་ལ་འ ་ཁར་ བས་ད་ མ  ̨ལ་ ལ་གནངམ་ལས་
ལབ་ ་འ ་ ་ ང་མ  ̨ལ་ལབ་ ་ ར་བཏགས་ དཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།

མཁའ་འ ོ་མ ་ ་མ།
 ་མ་འ ་ ་མ་ཨམ་   ་ ་མ ་ད  བས་དང་ ག་འཐདཔ་  ་ དཔ་ ན་ ང་ བ ་ ས་
 ང་  ང་ད ན་ ི་ ས་  ་ ་ལའམ་འ  ན་ལས་  བས་  ས་  ས་ གཡང་ ས་བ མ་  ་
 ན་ ་གནས་ས་ ་   མ་པ ་ བས་ ་ཚར་ ག་བཅག་འབག་ ད་ས་ལས་ ད་ ང་ ག་
  ་བ རཝ་མས་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༣༤
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 ས་ ལ། 
 ས་ ལ་ ར་ ་འ ་ ་ཆ་མཉམ་ ིས་མཇལ་མ་ གས་པ ་གནས་ ག་ ་ བ་ ན་
པས།  ་མ་འབད་བ་ ན་ ར་  པ་ ་ ས་ ་བཟང་ ས་བཟང་ ་ བས་ ་མ ད་པ ་  ་
 ་ ་བ ་ ་   ས་བཤད་ ་འ ག  ་རག་ ་  ད་རན་པར་ ་ ད་ག ག་ཙམ་ ི་སར་ ད།

 ས་ ལ་ ི་  ་  །
 ས་ ལ་གནས་  ་ ་བར་  ་མཐའ་མར་ ད།

 ་རག་སག་  ང་།

༣༥
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 ་གཟར།
 ས་ ལ་ ི་ ་འཐག་ ་ ་ ངས་ས ་ ་གཟར། ག ས་ ད་ལས་ ་ ར་ ར་ བ་ ན་
པས།  
 ་ལས་ ས་ ལ་གནས་ ད་ས ་ ག་ ་ ་ནང་ ་ ས་ ལ་ ི་ ་འཐག་དང་   ་ ན་
 ར་བ ་གནས་མཇལ་ ་འ ག

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༣༦
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 ང་ཟམ་གནས ་ག ལ་ས།
 ་ཡང་  ་རག་ ་ར་ཨ་མ ་ ་ ར་ ་ ་ ་ ་  ་ ་ ་ མ་  ་བ ་མ་བ བ་པ ་   ་
མཚན་ཡང་  ་ ་མ ག་འ ་  མས་ ང་ ང་པར་  ང་ཟམ་པ་ ར་སར་  དཔ་ད་  ་ཁར་
གནས ་ཆགས་ ་ དཔ་ལས་  ་ ་བ ག་  བ་ ག་པ་ ན་  ་རག་ ་ག ས་   ་ ་
 ་ ་ བས་མ་བ ཝ་འ  ང་ ་ དཔ་ ན་པས།  ་ ་ བས་ ་  ་མ་ ་རག་ ་ ་ ་
 ས་ གནས ་ ་ག ལ་ཁ་ ལ་བར་   མས་ ང་ ང་པར་ ་འ  ་ད ་ ་ ་ ད་ ས་
ནངས་པར་གནས ་འ ་ཁར་ ་  ་ག ལ་ཁ་ ལ་ ་འ ་ ས་བ བ་  ་ ནམ་ལས་ ས་
གནས་འ ་ ་ ང་ཡང་ ང་ཟམ་པ་ ར་བཏགས་ ་དར་ བ་ ང་ དཔ་ ན་པས།   ་འ ་
 ་  ལ་བ མ་མ ་པར་ ས་ ་ཤ་མ ང་ ་འ ག

 ་རག་སག་  ང་།

༣༧
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མ་ ་ ་ ་  ག་མ། 
ས ་ ང་ ད་པ་ ག་པ་ ར་སར་ ད་ ་མ་ ་འ ་ མ་ ་ མ་ ས་རབ་བ ན་འ ན་ ར་ ་
 ས་  ས་གནང་ དཔ་ ན་མས།  ་ཡང་ཚར་ ག་འབདཝ་ད་   ན་མ ་ མ་འཇམ་པ་
 ར་ ་ ་མནལ་ལམ་དང་ད ས་ ་མ་ སཔ་ ག་ནང་  མ་ ས་རབ་བ ན་འ ན་ ིས་ 
ས་གནས་ ་ཁར་ ག་ ར་ག ངསམ་བ ན་ ་   ་པ་ཧ་སག་འ  ་བ ཝ་ད་  མ་ ་ ང་
 ་ བས་པ ་ གས་ ་  ་པ་དཀར ་ལག་པ ་མ བ་ ་བ མ་ ག་གནམ་ ་  ངམ་
གཟིགས་ ག  ག་ ག་ནང་  ན་ ་གཟིགསཔ་ད་  མ་ ་ ས་ད ལ་ཁམས་བ ་བ  ད་
  ་ཐང་ཀ་བ ངས་ ་ དཔ་ལས་ ཐང་ཀ་ ་ མ་འཇམ་པ་ ས་གདན་འ  ན་ ་  ་ ད་  ་
  ན་མ ་ ་ཁང་ནང་མཇལ་ ་ དཔ་ ན་པས། མ་ ་  ་བ  ས་འ ་ མ་ ས་རབ་བ ན་
འ ན་ ི་   བ་ གས་བ མ་ ག་  ་ ག་མ བ་  ས་བ  ་གནངམ་  ་བཤདཔ་ ན་པས། 
 མ་ ས་རབ་བ ན་འ ན་ ་འདས་ ག་སངས་  ས་ ས་འ མས་  ་ མ་ཐར་ལས་ ན་
 ་མ་ ་བ་ ་ ནམ་  ་བཤད་ ་འ ག

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༣༨
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   ན་མ ་ ་ཁང་དང་ ་རག་ག ས་   ་ ་འདབས་ ་ ད་པ ་གནས་ ་
གཤམ་གསལ་ ར།   
དང་པ་རང་ཨམ་ ་  ་ལབ་ ་ག ག་ ད་ ་འ ་  ་རག་ ་ ་ ་གཞན་ཁར་འ  ཝ་ད་ 
ལབ་ ་འ ་ཁ་ལས་ ་  ་ ་ ང་ ་  གས་གཏད་ ་  ག་མ་  ད་ ང་ ་   ན་དང་བར་
ཆད་ ་ག་ ་ཡང་ ་འ  ང་བ ་  བས་ ་  ལ་དང་  ག་  ་འ ་ཁར་  དཔ་ད་ལབ་  ་
 ག་མཇལ་ ་བཀལ་  ལ་ དཔ་ ན་པས། 

  བ་ བ་ གས་ཟམ་པ་དང་ གས་ ས་ ་ ང་   བ་པ་བཟང་ ་ཡབ་ ས་ག ས་  ་བ གས་  ། 
  ན་མ ་ ་ཁང་ ག་ ་ ད།

 ་རག་སག་  ང་།

༣༩
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 ང་དཔག་བསམ་  ང་  ་ ལ།
 ་ཡང་   བ་ བ་ གས་ཟམ་པ ་ ས་   ་བ་ (   བ་པ་) བཟང་ ་ད ང་ ་ ་  ་
བ གསཔ་ད་ ཡབ་  ས་  ད་  ས་ང་ ་  ་གར་  ་  ་གདན་ལས་ གས་ ར་ ན་ ་ ལ་
  ་ ང་བ ན་ ད་ ར་ག ངསམ་བ ན་ ་ ད ང་ ་༢༥  ་ གས་ ར་ ན་པར་  ན་
 ་ ག་ བས་ཡབ་  ་ ག་མཇལ་  ་  ང་དཔག་བསམ་  ང་ ་དང་  ག་མ་ ང་ ་ ལ་
  ་ ང་ ་བ གས་ དཔ་  ་བཤད་ ་འ ག དཔག་བསམ་  ང་  ་ ང་ ་ ་  ང་གཞན་
དང་ ་འ ་བ ་ཞལ་ལག་  ས་ ་ དཔ་དང་།  ་ཁང་  བ་ ་  ག་མ་ ང་ ་ ལ་  ་
 ད་ ་ ང་ ་ཡང་   ག་མ་ ང་ ་ཚད་བ མ་ ག་ལས་བ ལ་ ་  མ་འ  ་ ་ དཔ་  ་
བཤདཔ་ ན་པས། 
དཔག་བསམ་  ང་ ་དང་   ག་མ་ ང་ ་  ་ཁང་ནང་  བ་ བ་ གས་ཟམ་པ་དང་ ་ ང་
   བ་པ་བཟང་  ་  བས་  ས་ ་ཡང་  ང་ ་ ་ ་ མ་པ་  ་  ས་ ་ དཔ་མཇལ་ ་
འ ག

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༤༠
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  བ་ བ་ གས་ཟམ་པ་ ་ ་ ང་   བ་པ་བཟང་ ་ ས་  ་གར་  ་  ་གདན་ལས་ གས་ ར་ ན་ ་
ཡབ་ ་ ལ་བ ་བ ང་དང་  ང་དཔག་བསམ་  ང་  ་ ལ་དང་   ག་མ་ ང་ ་ ལ་བཅས་ ད་པ ་
  ན་མ ་ ་ཁང་ནང་ ་  བས་  ས།

 ་ ང་   བ་པ་བཟང་  ་ཞབས་  ས། 
ག ན་  གས་  ་ ་ད ང་ ་༥ དང་
གཡས་  ་ ་ད ང་ ་༢༥ བ སཔ་ད་
 ་ཞབས་  ས་ ན་པས། ཞབས་  ས་ ་
མཁའ་འ ོམ་ ་ ས་  ས་ག ལ་ ལ་
བ ་ བས་ ་གནང་ དཔ་  ་བཤད་ ་
འ ག  ་ཁང་ ག་ ་ ད།

མཁའ་འ ོ་མ ་ བས་  ་ ང་  ས། 
 ང་ ་ཞབས་  ས་  ་ ་འདབས་ ་
 ད།

 ་རག་སག་  ང་།

༤༡



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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 ་ ང་   བ་པ་བཟང་  ་ ག་མ བ་  ་  ས་ ལ། 
 ་ཡང་  ་ ང་   བ་པ་བཟང་ ་ ་ད ང་ ་༢༥  ་  ་གར་  ་  ་གདན་ ་ ར་པ་ ན་པར་
  ན་ ་ ག་ བས་ད་ཚད་པ ་ནད་ག ་ བས་ ་  ང་ག ་མ་ ངས་པར་   ་ ང་འ ་ ་
 ག་བ ད་ ་བ གས་པ ་ བས་  ་ ག་  ས་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།  ་ཁང་
 ག་ ་ ད།
 ་ལས་ གས་ ར་འ ་བ ་གནས་  ་ ད་ ་ ་ ཡབ་ གས་ཟམ་པ་ ས་ ས་ ་  ་
གར་ལས་ གས་ ར་ ན་  ་ ན་ ་ད ་  ་  ན་པ ་གནས་  ་ ནམ་དང་།  ལ་ལས་
 གས་ ར་ ན་ ་ཡབ་ ་ ལ་ ་ གས་ ར་ ་ ན་ ་དབང་ ་ ་འབག་  ་ད་  ་ ་
དབང་ ་ ད་པ ་ ་   ས་བཤདཔ་ ན་པས།  ་ལས་ ་ ང་   བ་པ་བཟང་ ་ ས་  ་གར་
ལས་བ མས་པ ་  ག་མ་ ང་ ་ ལ་ ་  ་ཁང་ ་འདབས་ ་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༤༢



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།
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 ས་བདག་བ  ས་ ད་འབར་ ་ ལ་ ་གཡག་བཏགས་ས ་  ། 
  ན་མ ་ ་ཁང་ནང་ ་ ས་བདག་བ  ས་ ད་འབར་ ར་ ་འ ་ ་རག་ག ས་ཚན་ ི་
གནས་བདག་ ག་ ན་པས།  ་རག་ ་ ་ ་ ས་ གཡག་ ་ད ས་  བ་ ་  ་ ན་
 ་གཡག་ ་ གནས་བདག་ ་བ ལ་ ནམ་ལས་ ་ཐར་  ་ ལ་བ ་  ལ་འ ག འ ་
ཁར་ ས་ད་ ས་ནངས་པ ་བར་ཡང་  ས་བདག་བ  ས་ ད་འབར་ ་གཡག་ ལ་བ ་
 བས་   ་འ ་ ་བཏགས་ ་ ལཝ་ ན་པས།  ་བ ང་ ས་བདག་ ་གཡག་འ ་ ག་
 ལཝ་ད་  ག་ ་  ་ ག་མ ་ ང་  ས་བ ན་བཞག་ ་འ ་ད་  ་ཡང་མ ང་ས་འ ག  ་
  ་གཡག་ ་ ང་  ས་  ་མ ་ ན་ད ་པ ་  ར་ ངས་ ན་ གས་ མ་  ་བཤད་ གས་
 ་ ག་ ད་ ང་གནས་བདག་ ་ ་ མ ་དང་ ས་པ་བ ན་པ ་ ལ་བ མ་ ག་ ནམ་
འ ས་ ར་བ ་བསམ་འཆར་དང་།   ་འ ་ཨམ་ ་ ་ ་གཡག་བ ལ་བ ་ བས་ ་ཡང་
བཏགས་ས་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  

 ་རག་སག་  ང་།

༤༣



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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  ན་མ ་ ་ཁང་ ་ ས་བདག་བ  ས་ ད་འབར་ལས་གཡག་ ་ད ས་  བ་ ་  ་ ན་
 ་གནས་བདག་ ་བ ལ་ ་ ་ཐར་  ་ ལ་ ་གཡག་ ་ ང་  ས། 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༤༤



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།
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 ས་བདག་བ  ས་ ད་འབར་ ི་ག ལ་ཐབ། 
ག ལ་ཐབ་འ ་ཨམ་ ་ ་འ ་ཁར་འ ་ ག་ བས་ བས་  ས་བདག་ ་ ས་
ག ལཝ་ ངས་པ ་ག ལ་ཐབ་ ན་པས།

 མ་ ་རས་པ ་ ས་ནམ་མཁའ་ ད་ ར་ ིས་གདན་ས་དང་པ་  ་ ག་བཏབ་གནང་ ་ ་
རག་  ་ ་ད ན་པ། ག ས་ ད་ ་ ར་ད ན་པ་ ར་ བ་ ན་པས། འ ་ཁར་ ་མ་ ་
མཚམས་ཁང་ ལ་ ་འ ག

 ་རག་སག་  ང་།

༤༥



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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 ས་བདག་ ས་བ ན་གནང་པ ་ག ལ་ ། ག ལ་ཐབ་ ་འདབས་ ་ ད།

ཨམ་ ་  ་བ གས་གདན། 
 ས་བདག་ ས་ཨམ་ ་ ་ ་བ གས་གདན་  ་ ལ་ ་ལས་   ས་ ་ ་མ ་ ང་། 
 ་རག་ག ས་ཚན་ ་  ་མ་འབད་བ་ ན་ཆ་མཉམ་ ་མ ་ ང་ ས་གང་  ་ ད་ ་ ་
བ ག་  ་ ་བཏང་ ནམ་ལས་  ་རག་ག ས་ཚན་ཆགསཔ་  ་ ན་ ང་ ད་ ས་ ་རག་
 ་ ་མ ་ ང་ ་ གས་ལས་ བ གས་གདན་འ ་  ངམ་ ག་མ་ག གས་གཞན་  ་
ལས་མ ང་ས་ ན་འ ག  ང་ ་ག ལ་ཐབ་  ་  ་ གས་ཁར་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༤༦



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།
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 ས་བདག་ ་ ་མཚན་  ་   ་  ས་ ལ། 
 ་ཡང་ ཨམ་ ་ ་ ་ཞལ་མཚར་ གས་ དཔ་ལས་ ས་བདག་བ  ས་ ད་འབར་ཨམ་
 ་ ་ ་ མས་ ར་ ་ ས་འ  ལ་ ་ད པ་  ་ག ལཝ་བཏབ་ད་ ཨམ་ ་ ་ ས་   ད་
  ས་   ་འ ་ ་  ད་ར ་ ་མཚན་  ་  ་ ས་    བ་ གས་བ ན་ གས་པ་ ན་  ས་
འ  ལ་  ན་ ་ ར་ག ངསམ་བ ན་ ་  ས་བདག་ ས་   ་ ་  ་  ་བ གས་བཏངམ་
ད་ ཨམ་ ་ ་ཡང་ཆགས་པ་ལངས་ ་ བྷ ་ག ་  ས་  ན་གནང་ ་ ་   ལ ་ ན་  ངས་
 ར་ས་ ་ ད།  ག་ ་འ ་  གཔ་  ག་ ་པར་དང་  ག་ ་འ ་  ་མ  ་མ ་ ་ ་པར་
 ན་པས། 

 

 ་རག་སག་  ང་།

༤༧



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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 ་ད ས་  བ་ཅན། 
གནས་འ ་ལས་བ  ན་ ་རག་ ་ ་ ་ ང་ག་བ མ་ ་ ང་  ང ་བ  ངམ་ད་འ ་བ མ་
  ་བ  ང་ད ་ ར་བཤདཔ་ ན་པས། 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༤༨



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

49

 ཿབ  ་གནས།

 ས་བདག་བ  ས་ ད་འབར་ ིས་ཨམ་ ་ ་ ་ ལ་ ་ཕག་ཤ་ ངམ་ག ག་ག ག
 ་ཡང་  ས་བདག་བ  ས་ ད་འབར་ ིས་ ཕགཔ་ ་ ངམ་ག ག་ག ག ་འ ་ ཨམ་
 ་ ་ ་ ལ་ཆ་  ་ ལཝ་ད་ ཨམ་ ་ ་ ས་ཕག་ཤ་ཟ་ ་ཕར་བཞག་ག ་ཡང་ ་ ག་
 ར་ག ངས་ ་མ་ ངས་ མས་ཅན་ ་ ་ ན་ ་   ་ ་  ན་ ིས་བ བས་གནངམ་ལས་
བ  ན་  ས་ ང་སང་ ་བར་ན་ཡང་  ་རག་ ་ཕགཔ་ག ་ ་ ད་པ ་ཁར་ ཕག་ཤ་ ་
གཏང་ ་ ་འབད་མ་བ བ་མ་ཚད་ ག་པར་ ་ཡང་  ་ ་  ་མཁར་ ་འ  ་བ ་ བས་
 ་ ཕག་ཤ ་ གས་ ་ག་ ་ ་འ མ་ད ་པ ་   ་མཚན་  ་ལས་བ  ན་ ན་ ར་བཤད་ ་
འ ག 

 ་རག་སག་  ང་།

༤༩



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

50

ཨམ་ ་  ་ག ར་ད ལ་   མ། 
རང་  ་ལས་འ  ་དང་བ  ན་ ང་ནང་ལགཔ་བ གསཔ་ད་ ག་ ་ ང་ནང་ལས་ག ར་དང་
 ག་ ་ ང་ནང་ལས་ད ལ་འ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།
 ་ལས་  ་རག་ མ་  ་ ོས་  ་མ ་ ་ཞབས་  ས་དང་།  བས་ ག་ ་ ང་  ས་ ར་ ་
གནས་བཤད་ ་  བ་  ལ་ ད་ ང་  མ་  ་ ོས་  ་མ  ་  ར་ལས་ ངས་ག གས་ ག་
ཆ་ཁ་གསལ་ ག་འ ལ་འ བ་པ་ ན་ ར་ ངས་ གས་ མ་  ་  གས་ གས་ ་ ན་པས།

 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༥༠



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།
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ཨམ་ ་  ་དམག་ཆས་ ་མདའ།
 ་མདའ་འ ་ ་མ་   ན་ ད་པར་གནས་ ངས་ གས་ མ་  ་ དཔ་ ན་ ང་ ལ་ལས་
ཆག་  མ་ ར་ ང་ ག

 ཨམ་ ་  ་ཨ་  ང་ ་འཁར་ ལ། 
 ་ཡང་ ཨམ་ ་  ་ རཝ་ས་ཁར་ ད་འ  ཝ་ད་འཁརཝ་  ་ ་བ བ་  ་  ་ཁར་ ་
བཏགས་བཞག་ ན་ན་ རཝ་ ན་པར་ ང་ དཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས། 

 ་རག་སག་  ང་།

༥༡



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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 མ་  ་ ོས་  ་མ ་ ས་ བ ད་ ་ ་ག ས་ལས་ ་དམ་ ་བཏགས་ས་དང་།  མ་  ་
 བ་ ར་བ ་ བས་ཞབས་ ས་དང་ ག་ ་  ་པར་ ན་ ར་བཤད་ ་གནས་ ད།

 མ་  ་ ོས་  ་མ  ་ བས་ ་ ་ ང་  ས། 

 ་ལས་  མ་  ་ ོས་  ་མ ་ ས་བ ད་ ་དམ་ ་བཏགས་ས།   ་ ་ ་མཁའ་འ ོ་ ་
  བ་ས་དང། མཁའ་འ ོ་མ ་ གས་ག ང་བཅས་ ད། 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༥༢



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།
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     ཨམ་ ་ ་གསང་ཆབ་གནང་ས།  ་ ག་དང་བཅས་པ།

ཨམ་ ་  ་ རཝ་ ད་ ང་པ ་ ལ། 
 ་ལས་ ཨམ་ ་  ་ བས་  ་ ་ཡ་ག ག་དང་  ར་ ་བ ་ ་རང་  ན་ ན་ ར་ ་
གནས་ ད།

 ་རག་སག་  ང་།

༥༣



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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  ཨམ་ ་  ་ བས་ 
 ་ཡང་ ཨམ་ ་  ་ བས་ ་  ་ ང་ལས་  ག་ ང་  ་འ ་ཁར་  དཔ་ད་བདའ་ ནམ་
ལས་ ས ་ ང་ཡང་ ་ ན་ས་ ང་ ར་ ད་   ་བར་ཡང་ བ་  ལ་ དཔ་ད་  བས་ ་ ་  ་
བ ང་ ་ཁར་བཞག་ དཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས། 

ག ལ་  ང་ ང་། 
 ་མ་འབད་བ་ ན་ ་རག་ ་བཟའ་ཚང་ ་ ་ ་   ན་ ་འ  ང་པ ་ བས་  ་ག མ་ ་
 ་  ་མཁར་ ་ ང་ ་འ  ་ ་ དཔ་ལས་ འ ་ཁ་ལས་ ་  ་ག ལ་ཁ་ ་ ལ་  ལ་
 དཔ་ ན་ ང་ད་ ས་ནངས་པར་ ན་འ ག

 ་ ་  ་མཁར་ ་ ང་།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༥༤



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།
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 ་ལས་ ཨམ་ ་  ་དམག་ ར་ཆགས་ས ་ ང་དང་  ་ཁ་ལས་ཨམ་ ་  ་དམག་
 ་ ་ ས་ གཡས་དང་ག ན་ ི་ ་ལས་མར་ ར་  ་  བ་  ་ ད་  ་དམག་ ་ ་བསད་
 དཔ་ལས་ས ་ ང་ཡང་  བ་ ་  ངས་ ར་བ ་ ང་ག ང་ ག་འ ག  ་མ་འབད་བ་ ན་
ས་གནས་ ་ཁ་ལས་ མ་ཆག་ ་ ་ཡང་ བ་ ་ ད་པ ་ ་   ས་བཤདཔ་ ན་པས། 

ཨམ་ ་ ་ ་ ་  ལ་འབད་ ་དམག་ད ན་བསད་ས། 

ཨམ་ ་  ་བྷ ་ག 
 ས་བདག་བ  ས་ ད་འབར་ ་ཆགས་པ་ལངས་པ ་ བས་  ན་གནང་ ་ཨམ་ ་  ་
བྷ ་ག   ལ ་ ན་  ངས་ ་ ད།

 ་རག་སག་  ང་།

༥༥



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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ཨམ་ ་  ་ ག་མདའ་ག ས་ ག་ས ་མདའ་ གས་  ་ ལ།
མདའ་ག ངམ་ ར།  ་ཡང་ཨམ་ ་ ་ ་བ གས་གནས་  ་དང་མདའ་ ར་མ ་ས་ ་
ག ག་དང་དམའ་ས་ ་ག ག་ འ ལ་གནང་པ ་ བས་ ་  ་ ་ས་གནས་ ར་ ་ ར་
སར་འ ལ་ བ་པ ་ ལ་ ་ མདའ་འ ལ་མ་ བ་ལས་   ་མདའ་འ ་ག་ཆགས་ས་
 ་ མདའ་ ན་ ར་  ་ ང་ལས་མདའ་ཆ་ག ག་འཕངས་གནངམ་ད་ མདའ་ག ས་ཆ་
རང་འ ་ཁར་ཆགསཔ་ལས་ ས ་ ང་ཡང་ ས་ ང་སང་བར་ ་ མདའ་ག ངམ་ ར་ བ་
 ན།  ་ལས་ ར་འ  ག་ ་ག མ་པ ་ ས་བ ་ ་ ་ ་རག་ ་ ་ ་ ས་  ་བ ར་
 ་དང་མདའ་ ར་ ནམ་ག ག་ ་ ་ ་ག ལ་བ ་   ན་མ་ཉམས་པར་འ ག གནས་འ ་
 ་རག་ག ས་མ ག་ ་ དཔ་ ན།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༥༦



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།
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ཨམ་ ་  ་བང་མ ད་ག ར་ ་ ་ས།
འ ་ཁར་ཨམ་ ་  ་བང་མ ད་ག ར་ ་ ་ས་ ནམ་ལས་ ས ་ ང་ཡང་ག ས་ ད་
ལས་ག ར་ ག་ ར་དར་ ག འ ་ཁར་འ  ག་ ་དང་པ ་ ས་བ ་ ་ ་  ་རག་ ་ ་
 ས་ གས་འབག་  ་ ་ ་ ་ག ལ་ཁ་ ལ་  ལ་འ ག

 

ཨམ་ ་  ་   ་དང་   ་ ང་། 
ག ར་ ག་ ག་ ་  ག་ ་ ་ ད། 

 ་རག་སག་  ང་།

༥༧



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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ཨམ་ ་  ་ཞབས་ མ། ག ར་ ག་ ་ ད།

ཨམ་ ་  ་ད ་ ར་ག ར་ ་ ས་པ།
ད ་ ར་ག ར་ ་ ་ས ་ས་གནས་འ ་ཁར་ཨམ་ ་  ་ར་ ག་ ་བཞག་ས་ ནམ་ལས་ 
ག ས་ ད་ལས་ ན་ ང་ ན་ ་ ར་ བ་ ་ ཨམ་ ་  ་ར་དང་ ག་ཟ་ ་  ་ ་ འ ་ཁར་
མ་ག གས་ས་གཞན་ཁར་ ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས། ད་  ་པར་ནང་ མ་  ་ ད་ ་ ་
 ན། 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༥༨



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།
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 ་ ་བ ག་ས།                       ་  ་ ས་  ང་མ།
ག ས་ ད་ལས་ ་ ་བ ག་ས་ ར་ བ་ ་འ ་  ་རག་སག་  ང་པ ་ཁ་ ད་ ་ཡང་ 
བ ག་ས་ ར་ ་འ ་   ད་སར་ ར་ ནམ་ལས་  ་ ་  ད་ས་ ་ བ་ ནམ་བ མ་ ག་
འ ག འ ་ཁར་འ  ག་ ་བ ་པ ་ ས་༢༠ དང་ ཝ་བ ན་པ ་ ས་༡༥  ་ ་བ ར་
 ་ ་ག ལ་ཁ་ཚར་ག ས་ ་ ལ་  ལ་ དཔ་ད་  ་བ ང་ག ས་   ་ ་ ང་པ་ ་
 ས་ གས་དང་ ་ཆང་ ་འབག་ ང་ ན་ན་  ་ བ་མ ་བ མ་  ་  ་རག་ལས་  ་ བ་
མཚམས་ ་ ད་ ་ ་  ་ ་ ང་ ་  གས་གཏད་ ་ག ལ་ཁ་ ་ ལ་  ལ་འ ག   ་
 བས་ ་ ང་ ས་བ ་ ་ ་  ་ བས་  ་  ་  ་ ག ས་ ད་ལས་ ་  ་ ས་  ང་མ་
 ར་ ་ ་   ན་ག ་ ་  ་ ་  ་བཞག་ད པ་ ན་པས། 
 ་   ས་ ག་ལས་འབད་བ་ ན་  ་མ་ ད་མ ་ ་ལས་ ང་པ ་ བས་ ་  ར་ ི་ ག་
 ར་ ་འབག་ ང་ ་ ར་ ་ ་ ་ཡང་ མ ་ ་ཁར་ ་མཚན་ ི་ད  བས་བ ་  ་ དཔ་
ལས་ད་  ་ ་ ་ ་ ས་ ང་མ་འ ་ཡང་  ་བ ང་ ག་ ར་  ་འབག་ ང་ ་ལས་ག ག་
 ན་ན་ ར་མ ཝ་ ན་པས། ད་ ས་ནངས་པར་ཡང་ ་རག་སག་  ང་ ་གཡག་ ར་
 ི་ ག་ ར་མ ་ ་བ མ་  ་བ ་  ་བཏགས་  ལ་ ད་ ་ ་  ་  ་བཏགས་པ་ ན་ ར་
 མས་ཅན་ ་ ་   ན་ངན་བ ོགཔ་ ན་ ར་བ ་འ ག་  ན་ གས་  ་ ད་ ས་ དཔ་
ལས་བ  ན་ ་ ན་པས།

 ་རག་སག་  ང་།

༥༩



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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 ་ ་  ་མཁར་ ་འ  ་ས ་ལམ་ཁར་དང་ ་ ང་ ་ ་འདབས་ ་མཇལ་ ་
 ད་པ ་གནས།

ཚང་ས་  །
ཚང་ས་  ་ ར་ ་ས་གནས་འ ་ཨམ་ ་  ་ ་ ང་ ་འ  ་  ་ ན་ ་ ཨམ་ ་ ་ལས་
གནང་བ་ ་ས་དང་ ལམ་ཆང་   ལ་ ་ ་ ས་འ ་ཁ་ ན་ ང་  ་ ག་ད པ་ ན་མས། 
 ་ ང་ ་འ  ་ ་ ་ ས་རང་  ་  ་འ ད་ ར་ ི་ག ལ་རས་ ་ ཨམ་ ་ ་ ་ག ར་
   མས་ ལ་ས ་  ་ ་བཀལ་བཞག་ ་ ་    ལ་ཆང་   ལ་བར་འ  ་ ་ ་ ས་འ ་
འབག་ ་དང་  ་ ་ ་ག ར་   མས་  ་ ལ་  ་ཆང་འ ་  ་  ་ད ས་  བ་  ་ ་  ལ་
 དཔ་ ན་པས།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༦༠

࿅
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 ་ཚང་ཚང་།
 ་ཚང་ཚང་། ག ས་ ད་ལས་ ་ག ར་ ་ ་ བ་ ན་པས།  ་ཡང་ ་འ ་ ཨམ་ ་ ་
 ས་བ ན་གནང་པ ་   བ་ ་དང་ ཨམ་ ་ ་ ་ གཙང་ ག་ ་  ་བ གས་ད ་ ་ ག་
 ནམ་ལས་  བ ག་  བ་ ་དག་  ་ ན་ ་   ་ག ས་ ་མར་ ང་  ་  ང་ ་འདབ་
མ་ ་ནང་ ང་ ནམ་ལས་  ་  ་ ་ ང་ ་འ  ་ ་ ་ ་བ ན་ ་ ་དང་གཞན་ག་ར་ ་ 
ཧ་  ང་མར་ ་ག རཝ་ད་  ་འ  ག་  ་ཡར་འཕར་  བ་པ ་ བས་  ་མ ་བ ན་ ་ ་ ་
མ ་ལས་  བ་ ལ་བ་ ན་ཆད་ ར་ ད ལ་མང་ ང་གང་འཚམས་ ་བཀལ་  ལ་ དཔ་
 ན་པས།

 ་རག་སག་  ང་།

༦༡

࿅
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ཁ་རམ་ ང་ ར་ ་ འ ་ཁར་
  དཔ་ད་ཨམ་  ་ ་ ་ ་
མཚན་དང་  ་ ས་ ་ ་ ་
མཚན་ ་ ང་འ ་ ་ད ངས་
བཞགཔ་ལས་  ་མཚན་ ་
མཚན་ ད་པ ་བསམ་   ད་
འབད་ ་ ཕམ་  ་ ་བར་ན་
ཡང་ ཁ་ ས་བ ག་གཏམ་
དང་ད ད་  ་ག་བ མ་ བ་
 ང་ ད་ དཔ་  ་ ན་མས། 
 ་  ་མཚན་མ་ ་ དཔ་
ལས་ ་  ་བར་ན་ ས་
འ  ལ་འབད་ཐབས་ དཔ་མ་
ཚད་ མས་  ས་ཡང་མ ་མ་
བ བ་ ན་པས།  ་  ་འབད་
ད ་ ་ཡང་ ་  ་ ་ ང་ ་ཁ་རམ་ ང་།

འ  ཝ་ད་ ་བ མ་ ས་འ  ལ་ ི་   ད་པ་ ་འབད་མ་བ བ་པ ་ ངས་དང་  ་ ང་ལས་
 ག་  ་འ ་ཁར་  དཔ་ད་  ག་ ན་འབག་པ ་ ལ་འབད་ད པ་ ་ཨ་ ག་ ་ལམ་
  ལ་ ག་ ན་པས།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༦༢

࿅
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 ་  ་འ ར་ ་ ་ ག་ ང་ ་ ་ ་ ང་།

 ང་ ད་ ་ ་ ་  ་འ ར་ ་ ་ ག་ ང་ ་ ་ ་ ང་དང་ མ ན་ ི་དར་ ང་འ ར་ས་
 ་ ག་ ང་མ་ ་ གས་ ལ་ས་ ན་མས།  ་  ་ ་ ང་ ་འ  ཝ་ད་ ་ ་ཡར་མར་ ་
   ག་  བ་ས་ ག་ ང་འ ་ཁར་ ན་པས། 

ཨམ་ ་  ་ཞབས་ མ།  ག་ ང་མ ་ལབ་ ར་ ད།

 ་རག་སག་  ང་།

༦༣
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 ་ ་བསང་གཏང་ས། འ ་ཁ་ལས་ ་ ་  ་མཁར་ ་འ  ཝ་ད་ བསང་གཏང་ད པ་ ན་པས།  ་ ་  ་
མཁར་ ་ ང་ ་འ  ་ས ་ལམ་ཁར་ ད།

  མ་ ་ག་ཉག
 ་ཡང་ས་ ང་  མ་ ་ག་ཉག་ ར་ འ ་ཁར་ ་  ་ལས་ དཔ་ལས་ཨམ་ ་ ་ ས་  ་དང་
 ་ ་ ་ཆརཔ་ཕབས་ ་ ་འ ང་བ ག་ས ་ ལ་ ན་པས།  ་ ་བསང་གཏང་ས་དང་ ང་
ག ང་  ་ག ས་  ་བར་ན་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༦༤
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ཨམ་ ་  ་ བས་ ་བཏགས་ས།  ང་ག ང་  ་ ་ ད།

 ང་ག ང་  །
 ང་ག ང་  ་ ་ ང་འ ་  ་ ་  ་མཁར་ལས་ གཔ་ད་  ་   ག་  བ་  ་ ང་ས་དང་ འ ་
ཁར་ ་མ་ག་  ད་ ་ ་ ་འ ་ ཨམ་ ་  ་ ་བཏགས་ས་ ་བཏགསཔ་ ན་པས།  ་  ་
འབད་ གས་པ་ ན་ རང་ ་ཁ་  ་དང་དབང་ཐང་འབར་བ ་ གས་  ་བ  ཝ་ ན་པས།  

 ་རག་སག་  ང་།

༦༥
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གནམ་æ  ར་ ་ ་  ་མཁར་ ་ ང་།

གནམ་ད ན་ ་ ་  ་མཁར་ ་ ང་། 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༦༦
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 ་ ་ ར་ ར།
 ་ ་ ར་ ར་ ར་ འ ་ཁར་  ་ཁ་ལས་ ་མ ང་ ་ ད་ ང་  ག་ལས་  ་ ད་  མ་  ་
རང་ ཝ་ ན་མས།  ་ ་ ་ ་དང་མ ག་འ ན་ས་ཡང་མ ང་ ་ ད་པ ་ ་ ག་ ནམ་
ལས་ ས་གནས་  ་ ང་ཡང་ ་ ་ ར་ ར་ ར་ བ་ ན་པས།  ང་ག ང་  ་ལས་ ར་མ་
༡༥ ཙམ་ ི་སར་ ད། 

ཨམ་ ་  ་ བས་འ  ལ་ཏ་  བ་པ ་ བས་  ་ ང་  ས།

 ་རག་སག་  ང་།

༦༧
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   ས་གཙང་  ང་། 
གནས་འ ་ཨམ་ ་ ་  ་ ང་ ་  ནམ་ད་  ་  ས་གནང་ས་ ན་པས།  བས་  ་ ང་  ས་
 ད་ས་ལས་ ར་མ་༡༡ ཙམ་ ི་ས་ཁར་ ད། 

ཨམ་ ་ ་  ་  ས་གནང་ ནམ་ལས་  ་ངལ་གནང་  ་བ གས་པ ་ བས་  ་བ གས་  །

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༦༨
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  བ་ད ན་  ་  ་ ས་བསལ་བ ་ལམ།
 ་ཡང་ ལམ་འ ་ ་མ་  ་ ་ ་ ས་བ བས་ ་ ད་ ་ ་ ཨམ་ ་ ་ ་དང་གཡག་ ་
བདའ་  ་  ནམ་ད་  བ་ད ན་  ་  ་ ས་བསལ་ དཔ་ ན་པས།

 ས་འ མ་ག ར་ ་ ས་པ།
ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་ ག་  ་མཇལ་ ་ ད་ ་ ས་འ མ་འ ་ཨམ་ ་ ་ ས་ག ར་ ་
 ས་ ་གནངམ་  ་བཤདཔ་ ན་པས། 

 ་རག་སག་  ང་།

༦༩
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 ་ལས་ ཨམ་ ་  ་ག ར་ ི་རང་འཐག་དང་ད ལ་ ི་རང་འཐག་ ར་བ ་གནས་ ད། 
 ་ཁར་ ་རག་ ་ ་ ་ ས་འ  ་ ་ ་འབག་  ་  ་ ་འཐག་ ནམ་ལས་  ན་ བས་ ་
  ལ་ ད་ ་ ་ད་  ་བར་ཡང་མ་ཉམས་པར་འ ག

 ག ར་ ི་ ས་ཤམ( ་ ག)
འ ་ཁར་ ག་ ་བ མ་  ་འ  ཝ་ད་ མ ག་ལས་མ ་ ་འ ན་ གས་པ་ ན་ རང་ ་
ལས་   བ་དག་ ་དང་ཕ་མ ་  ན་ལན་ཡང་འ  ར་ གས་ ར་བཤད་ ་འ ག

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༧༠
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ལ་ ་  ་  ་ལ། 
ལ་འ ་ཁར་འ ་ ག་  ད་ ་ ་ ས་ཞབས་ ་ ་འ ན་ད པ་ ན་མས། ཞབས་ ་
འ ན་མ་ གས་པ་ ན་ ད་འ ོ་ མས་ཅན་ ི་ ད་ ག་ ན་ ང་  བ་ད ་ ་ཡང་ ཨམ་
 ་ ་ ་ ང་བཅས་ ་གསརཔ་ ང་ ་ ར་གནང་བ་ ་བ ་ ལ་ ན་པས།
ཞབས་ ་ལས།  ་ ་ག ག་ལས། ལ་ ་ག ག་བ ལ་ག ས་བ ལ། །  ་  ་ལ་ ་
བ ལ་ ད། ། ་ ་ ་ ་ ། །ལ་ ་  ་  ་ལ་ ། ། ་ ས་ ་བ ལ་ག ངས་ ད། ། ་
 ་ ་ ་ ། ་འ ་དཀར་  ་ གས་ལ། །ག ར་ཁ་ ལ་ ལ་བཏགས་ ད། ། ་ ་ ་ ་ ། ་
ག མ་  ་ལ་བ གས་པ ། །ཁམས་སངས་ཨ་མ་ ་ ། ། ་ ་ ་ ་ །གཡས་ལ་དཔའ་ ་
བ གས་ ད། །ག ན་ལ་དཔའ་ ་བ གས་ ད། ། ་ ་ ་ ་ །བ  ར་ར་གཡས་ ་བ  ར་
ན། །གཡས་  ་   བ་པ་དག་ ང་། ། ་ ་ ་ ་ ། །བ  ར་ར་ག ན་ ་བ  ར་ན། །ག ན་ ི་
   བ་པ་དག་ ང་། ། ་ ་ ་ ་ །བ  ར་ར་གཡས་ག ན་བ  ར་ན། ། ས་  ་   བ་པ་དག་
 ང། ། ་ ་ ་ ་ ། ར་ ་ ་ཡང་ ལ་ ་  ་  ་ལ་འ ་ཁར་  དཔ་ད་ ་ ་ ་  ག་  ་ལམ་
འ  ་མ་བ བ་པ ་ བས་ ་འ ན་  ལ་ ད་པ ་ ་   ས་  ་བཤདཔ་ ན་པས། ཞབས་
 ་ ་ ་ ་ག ལ་ཁ་ ལ་བར་འ  ཝ་ད་  ངམ་ག ག་མ་ག གས་ གཞན་ཁར་འ ན་མ་
བ བ་ ན་པས།

 ་རག་སག་  ང་།

༧༡
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ཨམ་ ་ ་གསང་ཆབ་གནང་ས། 
འ ་ཁར་ད་  ་བར་ཡང་ ་ ་གནམ་æ  ར་ད ན་ ད་པར་  དཔ་ ན་པས།

ཨམ་ ་  ་ ་མ །
 ་མ ་ ་ ་མཐའ་མ་ ད་ ་  མ་འ ་ རང་ ་༧ པ ་ ས་༡༥  ་ ་རག་ ་ ་ ་ ་ ་
 ་ག ལ་ས་ ན་མས། ཨམ་ ་ ་ ་ གས་ ་ ་མ ་འ ་ ་ ར་ཁར་ ད་ ་  ་ བ་
 ་མ ་བཀལ་ ན་ན་ ལ་ ་ དཔ་ ན་པས།  ་མ ་འ ་ ་ ་  ་མཁར་ ་ ང་ ་ ་ ་
བར་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༧༢
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  ན་ ི་  བ་ བ་ ་ ་མཚམས་ཁང་ ལ།

བ ་ བ་ ་  ་ ང་། 
 ་ཡང་ ་ ་ ་ ང་ ་ ངམ་ད་   ་ ང་འ ་ ས་  ་ ང་ ར་ཁར་ ད་ ་ ་  ད་ ་བ ་
 བ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

 ་རག་སག་  ང་།

༧༣
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ཨམ་ ་  ་ཞབས་ མ།  ་ ང་ ་བར་ ད།

 ་  ད། 
  ་རང་  ང་  ་ ད་ ་ ་  ད་འ ་ ་མ་  ་མཇལ་བ ་ བས་ ་ ག་པར་ ་ཡ་མཚན་ ་
 ག་ ་  ་མཇལཝ་ ན་པས།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༧༤



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

75

ཨམ་ ་ ་ ས་  ་གར་ལས་བ མས་  ན་པ ་ ང་ ན་མ ཝ། 

 ་རག་སག་  ང་།

༧༥



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

76

    ཨམ་ ་  ་  བ་ །  ་ ་  ་མཁར་ ་ ང་  ད་པ་ལས་འ ནམ་ ན་པས།

 ་ལས་  ང་བ ་   བ་པ་བ བ་ས་ ར་ ་གནས་ ད།

ཨམ་ ་  ་  ་  ་ ་ ང་  ས། 
གནས་  རཔ་ ་ ས་འ ་ཁར་མར་གསརཔ་ ་ཕར་ ལ་ ན་ན་  ངམ་ ་ གས་མར་  ་
 ་འབགཔ་ ན་པས།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༧༦



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

77

 

 ་ལས་  མས་ཅན་   ་ གས་ ་ གས་  ་ ང་  ས་ ད་ས ་གནས་མཇལ་ ་ ད།

ཨམ་ ་  ་ ན་  ན། 
 ན་  ན་འ ་དང་ ག་འཐད་པ ་  ན་  ན་ཡ་ག ག ་ ་ ཨམ་ ་  ་ ་ ང་ག ན་ཁ་
 ག་ ་ དཔ་  ་བཤདཔ་ ན་ ང་ གནམ་ག ས་གནས་ ངས་  ་དཀའ་ངལ་ ིས་པར་
 བ་མ་ གས།

 ་རག་སག་  ང་།

༧༧



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

78

 ་བ ག་ ན་  མ།

 ་  ་ ་མ ་ནང་ ་བ ག་ ན་  མ་བ ་བ ་བ ང་ ་མ ང་ ང་།
 ་ཡང་ ཨམ་ ་  ་ ་ ང་མཇལ་ ་ གཔ་ད་ རང་ ་  མ་ནང་ ་  ་ ངས་ཁ་དང་
འ  ལ་  ན་  མ་འདབ་མ་ ་བ གས་ ནམ་ལས་   ན་འ བས་  བ་  ་ ་  ་ ་མ ་
ནང་བ ཝ་ ན་མས། འདབ་མ་གང་  ལ་  ་  ད་པ་ ན་  ་  ག་ གས་ མ་ ད་པ ་
 གས་དང་ ག་ བ་  ་འ  ་བ་ ན་ གས་ མ་ དཔ་ལས་ མ་ ོ་ ་འབད་ད པ་  ་
བཤད་ ་འ ག    ་མཚན་ ་ལས་བ  ན་ འདབ་མ་ ་ ང་ཡང་ ་བ ག་ ར་ བ་ ན་
མས།  ་བ ག་འདབ་མ་འ ་ ་འ ར་  ་འ ར་ ི་མ ད་  ན་  བ་ཁ་ལས་མར་བ ་
ད པ་ ན་པས།  ང་ ་ ་   ས་ ་ ་རག་ ་ ་ ་ཨམ་ ་  ་ ་ ང་མཇལ་བར་
འ  ་བ ་ བས་  ་ལམ་  ལ་ ག་ ནམ་ལས་གནས་ ལ་བ མ་ ག་  ་བ ད་བཞག་
 དཔ་ ན།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༧༨



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

79

ཨམ་ ་ ་ལས་ ་འ ར་  ་འ ར་དང་( ་དང་  ) ་ ར་ མས་ཅན་ ི་ད ས་  བ་ ་ས།

ཨམ་ ་ ་ལས་ ་ ར་ མས་ཅན་ ི་ད ས་  བ་ ཝ་ད་བཏགས་ས།

 ་རག་སག་  ང་།

༧༩



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

80

  བ་ད ན་  ་  ་ ་   བ་ ག

  བ་ད ན་  ་  ་དང་ཨམ་ ་ ་ག ས་  ས་བ ངས་པ ་ཨམ་ ་  ་   བ་ ག
 ་ཡང་   བ་ད ན་  ་  ་དང་ཨམ་ ་ ་ག ས་  ས་ ཨམ་ ་  ་   བ་ ག་  བ་ ་  ་   ་
  མ་ ག་ བ་  ་འ ཝ་ད་   བ་ད ན་ ིས་ཨམ་ ་  ་ ་མཚན་གཟིགསཔ་ལས་ད ད་
 ་  ་  ་ བ་མར་ག ་ ང་བ ་ ་   ས་བཤད་ ་འ ག   བ་ད ན་  ་  ་ ་   བ་ ག་ ་
འདབས་ ་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༨༠



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

81

 

ཨམ་ ་  ་  ན་ཆ་བ བ་བཞག་ས།
  ན་ཆ་འ ་ ང་ ་   བ་ ག་ ་  བ་པ ་ བས་བ བ་བཞག་བཞགཔ་ ང་ ་ ན་པས། 
གནས་འ ་   བ་ ག་ ་ ་འདབས་ ་ ད།

 ་རག་སག་  ང་།

༨༡



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

82

ཛམ་བྷ ་ལ་རང་  ན་བ གས་ས།
 ་ནང་ ད་ ་ཛམ་བྷ ་ལ་འ ་  ་ནག་ ་  ་ ནམ་ད་  ་མ་ཡར་ ངས་  ་  ་ཁར་ ན་ ་
 དཔ་ ན་ ང་  ས་  ་ ་ལའམ་འ  ན་ལས་  བས་  ས་  ས་གཡང་ མ་ནང་བ གས་
  ་ ན་ ་བཅག་འབག་ དཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།

ཨམ་ ་  ་ ་ ང་དང་ ་མ  ་མ ང་ ང་།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༨༢



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

83

 ་རག་དང་སག་  ང་ ་བར་ན་ ད་པ ་ཨམ་ ་ ་དང་འ  ལ་བ ་གནས།

མ ་ཚད་ ་ཊར་༤༣༠༠  ་ས་ཁར་ ད་ ་ཉག་ ང་ལ།
 ་ཡང་ ཨམ་ ་ ་སག་  ང་ལས་  ་  ན་ ་ལ་  ་  ད་འཚམས་ ་ བས་ད་  ་ཉག་པ ་
ཉག་ ང་དང་ ་ཉག་པ ་ཉག་ ང་ལ་ ར་ ག ས་ ད་ ་ ་  ག་ཐང་ཆད་ ་ ག་ ་ཉག་
 ང་ ར་ བ་ ་འ ་ ས་ལ་འ ་ ་ ང་ཡང་ ཉག་ ང་ལ་ ར་དར་བ ་ ་   ས་འ ག  ་
རག་དང་སག་  ང་ ་བར་ན་འ ོ་འ  ལ་འབདཝ་ད་ ལ་འ ་བ ལ་ད པ་ད་  ་རག་ལས་
སག་  ང་ ་འ  ཝ་ད་  ན་འ གས་ད པ་ ང་ ་ ག་དང་ སག་  ང་ལས་ ་རག་ ་འ ོ་
འ  ལ་འབད་བ་ ན་  ན་མང་ ་ ག་འ གས་ད པ་ལས་ མང་ ས་ ག་ ས་ ་རག་
ལས་  ་འ  ་ ནམ་ལས་ ར་  ་ ང་ ་ལས་  ་ གཔ་ ན་པས།
 ་འབདཝ་ལས་ ཨམ་ ་ ་དང་ མ་ ་རས་པ་ ས་  ང་ག ས་མཉམ་ ག་ ་ ང་ ་
ལས་ལ་བ ལ་མ་ གས་ ་ལ་ ་ ག་ ས་གནས་ ག་འ ོ་  ངས་ ར་ས་ལས་ ག་
བཏང་ དཔ་ལས་ ད་  ་སག་  ང་ག ས་ཚན་ ་ཆགསཔ་  ་བཤད་ ་འ ག

 ་རག་སག་  ང་།

༨༣



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

84

ཉག་ ང་ལ ་ ་བར་ ག་འ ོ་  ངས་  ་ལམ་ ར་ ་ ད་པ ་ཨམ་ ་ ་དང་ མ་ ་རས་པ ་བ གས་  ། 
 ་ཡང་ ངག་   ན་ ་   ས་ ར་འབད་བ་ ན་ ཨམ་ ་ ་དང་ མ་ ་རས་པ་ག ས་  ས་ ད་
མ ་ ་ལས་  ་སག་  ང་བ   ད་ ་  ་ ་འ  ད་ ་འ ་ཁར་  དཔ་ད་ ཉག་ ང་ལ་མ ང་ས་
རང་ དཔ་ལས་  ་ལ་ ་ ག་འ ་ཁ་ལས་སག་  ང་ ་ ག་བཏང་བ ་ ་   ས་ལས་
བ  ན་ ས ་ ང་ཡང་ ག་འ ོ་  ངས་ ར་དར་ བ་ ང་ ག་ ར་བཤད་པ ན་པས། 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༨༤

࿅



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

85

ཨམ་ ་  ་ ག་འཁར།
ཨམ་ ་  ་ ག་འཁར་ ནམ་ ས་ ་ ་ ས་  ན་ བས་ ་  ་  ག་འབག་ ་འ ་ ས་ 
 ག་ཁར་ ་   ན་  མ་  ་རང་ ག་  ་ དཔ་ལས་མ་ ངས་པ ་ ་ ་ ས་འ ་བ མ་  ་
མཇལ་  ་ ་ བས་ བ་པར་ ་ཁག་ ང་ ་ ན་པས།  ང་ ་བ གས་  ་ལས་ཁ་མར་
 ་སག་  ང་ཁ་ ག་ ་འབབ་པ ་ལམ་ ར་ ་ ད།

 ་རག་སག་  ང་།

༨༥



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

86

 

ཨམ་ ་  ་བ ས་བང་། 
འ ་ཁར་ ཨམ་ ་  ་བ ས་བང་འ ་ ད ད་ ག་ ད་པར་ ས་ དཔ་ལས་ ད་ ས་
ནངས་པར་ཡང་ ་ ་ ས་ ཨམ་ ་  ་བང་ ང་ སཔ་ ་ ས་ ང་ ་ ་ ར་བ ་ད ེ་
གཏམ་ བ་  ལ་འ ག  ང་ ་ ག་འཁར་ ད་ས་ལས་ཁ་མར་ ་འ  ཝ་ད་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༨༦



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

87

ཨམ་ ་  ་ཐགས་ཆས། 
 ་   ག་འ ་ཨམ་ ་  ་ཐག་ཆས་ ་བ ་བཞག་ ་ལས་   ས་ དཔ་ ན་པས། ཨམ་
  ་ ་ ས་ ་   ག་འ ་ལག་ ན་འཐབ་  ་ཐགས་འཐག་པ་ ན་ ཐགས་  ངམ་མ  གས་
  ་ད ས་པ་ དཔ་  ་ ་ ་ ་ ས་བ གས་ ་འབགཔ་མ་ཚད་ གནས་འ ་ ར་ ི་ ང་
ས ་  ་ གས་ཁར་འབད་ ་ ་ ས་གཡག་ ་ ས་ཟ་  ་ཉམས་ ་ ་  ད་ ག ཨམ་ ་
  ་བ ས་བང་ ད་ས་ལས་ཁ་མར་ ་ ངམ་ད་ ད།

 ་རག་སག་  ང་།

༨༧



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

88

 ང་ ་གནས་  ་  ར་ལས་ག ་ ་རང་ ག ར་ ང་ མ་  ལ་མཚན་  ་  ་དང་  ན་ ི་
 མ་ཝང་ ས་མཛད་ ་ ར་སག་ ་ ་   ས་ ་ག ་བཞག་ དཔ་མ་ཚད་ ད་ ས་མཇལ་
 ་ ད་ ་ཨམ་ ་ ་དང་འ  ལ་བ ་གནས་ ་  ་རག་  མ་   ་ད ་མཛད་བ  སཔ་ 
 ལ་བཟང་ མ་  ལ་ ས་བ ་  ན་འབད་ ག་ ་   ས་བཤད་ ་དང་འ  ལ་པར་བཏབ་  ་
 ་བ ད་འབད་ ད།  ་ ས་གནས་ ་  ་  ར་ལས་ འ ་ ག་ ས་ ས་ མས་པ་ལས་
 ་ དཔ་ད་  ས་ ས་མ ན་ ་ལས་  ་ར ་ཨ་པ་ངག་དབང་ ས་ གས་ལས་ མ་
པར་བ   ད་ ་ གནས་བཤད་  བ་  ་བ   ད་པ་ ག་ ནམ་  ་བཤདཔ་མས། 

སག་  ང་ ་ ད་པ ་ཨམ་ ་ ་དང་འ  ལ་བ ་གནས། 

 མ་ ་རས་པ ་ བས་ །
སག་  ང་ལས་ ར་མ་༢༥ ཙམ་ ི་སར་ ས་ མ་  ་ ར་སར་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༨༨



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

89

 མ་ ་རས་པ་ ས་བ ད་དམ་ ་བཏགས་ས། མ ་ ་ ་མ ་ ག་ཐམ་དང་བཅསཔ་  ་ ད། 
 ་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་ ་མ ་དཔའ་ ལ་ཐང་ ར་  མ་ ་རས་པ་ ས་  ་མ ངས་གནང་
ས ་གནས་འ ག འ ་ཁར་ ་མ་འབད་བ་ ན་  ་མ ་ ་མ ་ ག་ ད་ ་ ་ ལམ་ཁར་
 ནམ་ལས་ ས་གནས་  ་ ང་  ང་  ག་པ་ བ་ ང་ ར་སར་  ་གནང་ ་ ་ད་  ་ཡང་ ་
ཁར་མཇལ་ ་ དཔ་ ན་པས།

 ་རག་སག་  ང་།

༨༩



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

90

 མ་ ་རས་པ ་གདན་ས་  ་རང་  ་ཉམས་དགའ་  ང་ད ན་པ། 
འ ་ནང་ ་མ་ ་རས་པ་ ་  བ་ག ་དང་  ག་  ལ་བཅས་ནང་  ན་  ་བ གས་ ་འ ག 
སག་  ང་ལས་ཁ་ཡར་ ་ ་ ད་༡  ག་ཙམ་ ི་སར་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༩༠



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

91

ཨམ་ ་  ་བ ས་བང་།
 ་ཡང་ ཨམ་ ་ ་ཁམས་སངས་  ན་པ ་ བས་ག ལཝ་བ ས་པ ་བ ས་བང་དང། 
འ ་ཁར་  ་རང་དམངས་ ་ ་ ས་ ས་བཟང་ བས་ ་བསང་གཏང་ ་དང་  གས་ ལ་
བ ་  ལ་ ་ད་   ་བར་ཡང་མ་ཉམས་པར་ དཔ་མ་ཚད་ ཨ་ ་ག ་མ་ གས་ ་ ་འ ་
ཁར་བ  ནམ་ ན་པས། བ ས་བང་འ ་  བ་ ག་  ་ ད་ ་ ་ ས་མཇལ་ ་ གས་ ར་
བཤདཔ་ ན་པས། གནས་འ ་ས་གནས་  ་རང་དམངས་ ་ ་བ ག་ས་ ར་སར་ ད།

 ་རག་སག་  ང་།

༩༡



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

92

 

 མ་ ་རས་པ ་ བས་ ་བཏགས་ས།
སག་  ང་ག ས་ཚན་ ི་ ་ ་བ ག་ས་ ་འདབས་ ་ ད།

 ་ལས་ སག་  ང་ ་ ་བ ག་ས་ ་ཨམ་ ་  ་ཞབས་ མ་མཇལ་ ་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༩༢

࿅



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

93

   ཨམ་ ་  ་ བས་  ལ་བཏགས་ས། སག་  ང་ ་ ་བ ག་སར་ ད། 

 ་ལས་  ་འ ར་  ་འ ར་ ར་  ་དང་ ་  ་ད ས་  བ་ ་ས་ ད། 

ཨམ་ ་ ་དང་ མ་ ་རས་པ ་ ག་འཁར། 
འ ་ཁར་འ  ག་ ་༣ པ་༧ པ་༩ པ་ག མ་ ་ སག་  ང་དམངས་  ས་ ་བ ར་ ་ ་ཚར་
ག མ་ ་ག ལཝ་ ན་པས། 

 ་རག་སག་  ང་།

༩༣



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

94

ག ས་ ད་ལས་ ན་ ང་ ར་  ག་ ་ ང་  ས་ ་ བ་ ན་མས། ས ་ ང་ ན་ ང་ ར་
  ་ ་འདབས་ ་ ད་ ་  ་ ་ ཨམ་ ་  ་ ར་ ་ ནམ་ད་  ་ ་ཁ་  གས་ ་རག་ ་
གཏད་ ་ ད་ ་ ་ ཨམ་ ་ ་ ་རག་ ་ འ  ན་ ་ ར་བ ་ ངས་  ་བཤདཔ་ ན་པས། 
 ་ལས་ ཨམ་ ་  ་ གས་ག ང་ ད།

བб ་ ་ ་  ་བ  ས། 
  ་བ  ས་ ་ མ་ ་རས་པ་ ས་ སག་  ང་ག ས་ཚན་ ི་ག ང་  གས་ ་ ད་ ་  ་
བཙན་ ི་ཁ་ག ན་ ་  ་བ  ་གནང་ ནམ་ལས་ཁ་  གས་ཡང་   ་ཁ་ ག་ ་གཏད་ ་
བཞག་གནང་ དཔ་  ་བཤད་ ་འ ག
 ང་ ་གནས་  ་  ར་ལས་ ད་  ་སག་  ང་ག ས་   ་  མ་  ་༣  ི་ག ་འ ན་ ན་
 ན་  ་  ་ ས་བ ་  ན་དང་ ་   ས་བཤད་ ་ ་ག ་བཞག་  ་པར་བཏབ་  ་ ་བ ད་
འབད་ དཔ་དང་།  ་ ས་གནས་ ་  ་  ར་ལས་  མ་ ན་ ན་ གས་མ ན་ ་ ར་ ་
ལས་ ་ དཔ་  ་བཤད་ །

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༩༤



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

95

 ག་  ལ་ ་ ད་པ ་ཨམ་ ་ ་དང་འ  ལ་བ ་གནས།

ཨམ་ ་  ་གནས་ཁང་།
 གས་པ་པb ་དབང་འ ས་  ས་བཤད་  ་ནང་ འ ་ཁར་  ས་བཟང་ བས་ ་ ག་  ལ་
ག ས་   ་ ་ ་ ས་བསང་ག ར་   མས་དང་དཀར་ ་ ་ ལ་ ་ དཔ་མ་ཚད་ ཨ་ ་
ག ་མ་ གས་ ་ ་ཡང་བ  ནམ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས། 

 ་རག་སག་  ང་།

༩༥



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

96

ཨམ་ ་  ་བ གས་  ། གནས་ཁང་ ་འདབས་ ་ ད།

ཨམ་ ་  ་ བས་ ། གནས་ཁང་ ་འདབས་ ་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༩༦



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

97

ཨམ་ ་  ་ ་མ། 
འ ་ཁར་ ་བ ར་འ  ག་ ་༣ པ ་ ས་༡༥ དང་ ཝ་༦ པ ་ ས་༡༥  ་ ་ ་ག ལ་
 ་ དཔ་ ན་མས། གལ་  ད་མ་ག ལ་བ་ ན་  ང་འ བ་ལ་ གས་པ ་   ན་ངན་འ  ང་
  ་ ་ ག་ ་ དཔ་གཏངམ་ལས་  ་ བས་ག ས་   ་ ་ ་ལས་བ  ་ ངས་འབད་ ་ 
 ་ ་ ་ག ལ་ཁ་ ལ་ད པ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།  ག་  ལ་ ་ ་བ ག་ས་ ་ ད།
 ག་  ལ་ ་ ད་ ་ཨམ་ ་ ་དང་འ  ལ་བ ་གནས་ ་  ག་  ལ་ གས་པ་པb ་དབང་
འ ས་  ས་གནས་བཤད་  བ་  ་བ ་  ན་འབད་ ་དང་འ  ལ་ པར་བཏབ་  ་ ་བ ད་
འབད་ དཔ་ ན།

 ་རག་སག་  ང་།

༩༧



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

98

ར་  ་  ད་ ག་ ་ ད་པ ་ཨམ་ ་ ་དང་འ  ལ་བ ་གནས། 
༈ ཨམ་ ་  ་ ་   ས་གཞན་ཡང་ ར་  ་གནམ་འ  ག་ ས་  ང་ ་ མ་ ས་ གས་  ་
ངག་   ན་ལས་བཤད་ ་བ མ་འབད་བ་ ན་ ཚར་ ག་འབདཝ་ད་ཨམ་ ་ ་ ་   ་གར་  ་
  ་གདན་ ་འ  ན་  ་ གས་བ ད་གནང་  ་  ན་ ག   ་གར་ཨ་སམ་ ་ བས་ད་ ་ ་
  ་ཨ་ ་ ་ ་ག ས་   ་མཚམས་  ་ ་  ་  ་བ  ད་ ་ ས་ག ལཝ་བཏབ་བ ན་ ་ 
 ་འ  ་ ་ ་ག ་འ ན་འབད་ ་ ་མ་ ན་ ་  ར་ ག་ ར་ ནམ་དང་། གནས་ཁང་ ་ 
ད་ ས་ནངས་པར་བསམ་  ངས་ཆ་ ག་ ་ ་གཙང་ཁ་  ང་ཁག་  ད་ ་ ་ ་ ཨ་ ་ ་ ་
 ར་ ་ག རམ་དང་འ ཝ་ ག་  ་ ད་ ་ ་ ནམ་  ་བཤད་  ལ་འ ག 
 ་ལས་ཨམ་ ་ ་ཡང་  ་  ་གདན་ ་འ  ན་  ་ ས་ བས་མ་  ང་བར་ ག་  ན་ ་ 
བསམ་  བ་  ངས་མཁར་དང་  ་གར་ ི་ས་མཚམས་ ་ད་མ་ ་  ་(བསམ་  བ་  ངས་
མཁར་) ་ བས་ད་   ་  ་གདན་ ་ ་འ  ་ཐབས་མ་  ང་། བ  ས་  ན་ལམ་ ག་གནང་
ད ་པས་ ར་བ ་ ས་པ ་  ན་ལམ་ ག་གནངམ་ལས་ ས་གནས་  ་ ང་ ་བ  ས་
  ག་ ག་ ར་ ད་  ་བསམ་  བ་  ངས་མཁར་  ་འདབས་  ་ཤར་  གས་ཁ་ ག་ ་ ད་
 ་ ་ ན་པས། ཨམ་ ་ ་ ས་བ མས་  ན་ ་ ར་ ་  ་ ་ ག་ ད་ ་ ་ག ར་ ་
 ས་བཞག་ ་ ་ཡང་ བ ་བ་ཐང་ ་ལམ་ ར་ ་  ་ ་  ར་ ་ ད་ ་འ ་ ནམ་  ་བཤད་
  ལ་འ ག
 ་ལས་དང་  ་ག ང་ལམ་བདའ་  ་  ནམ་ལས་ ག ང་བསམ་པ་ ་ཨམ་ ་  ་ ག་
དབང་ ་ ངམ་ད་   ་ག ག་ ས་ཕག་ཤ་དང་  ང་  ག་བཟའ་  ་ ང་ དཔ་ལས་   ་
 ་ད ངསམ་  ལ་ ་   ་ ་ ་མ་ ན་ ་བ   ར་ ་ ས་གནས་  ་བཙན་ ན་འ  ན་ལས་
བཟང་  ་མནའམ་  ་བཞག་ དཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།  ་ལས་ལ་ ་ཁར་ ་ དཔ་
ལས་ ཨམ་ ་ ་ ས་  བ་ ་ ག་བ ན་གནང་ ་  བ་ ་ ་ ་ ད་ ས་ནངས་པར་ ་  མ་
 ་ ར་ བ་ ་ ་ ནམ་  ་བཤད་ ་འ ག

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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 ་ལས་ ས་གནས་ཡང་ ་ མ་(གཡང་ ་ག ང་པ་)ལས་  ་ མ་ ་བ   ད་ ་  ན་ ་  ་
ན་ ་  དཔ་ད་  ་ནཝ་ལས་ས ་ ང་ཡང་ ་ན་ ར་བཏགས་ ག  ་མ་ཚད་ས་གནས་ ་
ཁར་ བས་ད་  ་རང་ ་ཡབ་ཐང་ གས་  ལ་ ་གཤགས་ ངཔ་ ན་པས། ཡབ་  ་  ་
 ང་ ་མ ད་ ལ་ས ་  ་ག ང་ ་ ད་  ་ར་  ་  ད་ ག་   ན་ལ་ ར་སར་ད ས་ ་མཇལ་
ས་ དཔ་མ་ཚད་ ས་གནས་ ་ ་ ང་ ་ཡང་  ་ ་  ན་ ་ ་ ས་  ན་ལ་ ར་ བ་  ལ་
དརཝ་  ་བཤདཔ་ ན་པས། 
 ་ལས་ཡར་  ན་པ ་ལམ་ཁར་ས་ཆ་ག་ ་ ་ཉམས་དགའཝ་ ག་ ་ ་ ག་ ར་འ ་  ་
  ད་ ་ ག་དང་ དཔ་ལས་ ཨམ་ ་ ་ ས་   ད་ ་ར ་  ་ཚན་  མ་ ག་འ ག་ ར་
ག ངསམ་ལས་ ས་གནས་ ་ ་ ང་ ་ར་  ་ ར་དརཝ་  ་བཤད་  ལ་འ ག

ཨམ་ ་ ་ ་ས་གནས་  ་ ་བ   ད་ ་  ན་པ ་ས་གནས་  ར་ ང་ ར་སར་ བས་ད་ ས་
གནས་ ་ཁར་ ་ དཔ་ལས་  ་ ་ ས་  ་འ  ལ་ ིས་ ་ ག་བ ན་གནང་ ་ ་ ་ ད་  ་
ཡང་ མ་ ་ ར་ ང་ ར་  བ་ ན་པས།
 ་ལས་ མ་བ ན་  ན་ ་  ན་ ག་ལ་ ་ བས་  ན་ ་ལ་ལས་མར་བབས་ ་  ནམ་
ལས་ ང་མཁར་  ལ་ ་ ས་གདན་ ངས་ ་ ར་ ་ ་  ད་  ་བ  ས་ ང་  ང་ ད་ས་ ་
 ན་པས། 

ཨམ་ ་  ་ཡབ་  ་  ་ ང་ ་མ ད་ ལ་ས ་  ་ག ང་།

 ་རག་སག་  ང་།

༩༩
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ཨམ་ ་  ་ཡབ་དང་ ས་  ་  ་མ ད་བ ང་ས ་ ་ ་ག ས་  ་མ ང་ ང་།

ར་  ་བཙན་མཁར་ ་  ང་ ར་ལ་ ་ གནས་ ར་ཆགས་ ་བ གས་པ ་ བས་ ་  ་
 ་ ར་བ ་ ་ག ག་ ད་ ་ ་ ་ ང་པ ་   ན་ ིས་  ་ ་ ར་   ་ངག་བ ན་ ་ ་ངན་
མཛད་ ་ ར་  ་ ་ ་ ར་ས ་  ག ་ ག་ ་  མ་ནང་གནས ་བ ་  ་བ གས་པ ་ བས་
 ་  བ་ ་ས་གནས་ ་ཁ ་ ལ་ ་དང་ ག ་བདག་ ་  ་བཙན་བ ད་ ་  མས་ཅན་ ་
 ང་   ་ གས་ ་ གས་ ་   ལ་ ་  ག་དབང་ ་ ངམ་ལས་   མ་ ི་ ་བདག་འ  གས་
 ་  ག་ ང་བ ་ ་   ས་ཡང་འ ག  ་ ་ནངས་པར་  མ་ ི་ ་བདག་ ་   ད་  ས་  ་
ཡབ་  ་  ་མ ད་བ ང་ད ་ ་ ་ ར་བཀའ་གནངམ་ལས་ ར་   མ་ ི་ ་བདག་ ་ ས་
ཨམ་ ་  ་ཡབ་དང་ ས་  ་  ་མ ད་བ ང་  ་ཁས་ ན་འབད་ ་ རང་ ་༧ པ ་ ས་
༢༠ ལས་༢༣  ན་ ན་ཞག་བ ་ ་ ང་ ་ ་ ་ ར་  ་མ ད་བ ང་  ལ་ དཔ་ ན་
པས།  ་ ་ བས་ ་ ག ས་ཁ ་ ་ ར་ ་ཡང་ ་ར་ ་ངན་ ི་ ལ་ ་ ་མ་འབད་བར་
ངལ་ག ་  ་  ད་  ལ་ ད་པ ་ ་   ས་བཤད་ ང་ ད་ ས་ནངས་པར་  ་མ ད་བ ང་ ་
 དཔ་ ན་པས།         

 ་ལས་ཡར་  ན་ ་ས་གནས་  ག་ ་ ག་ ་  དཔ་ད་ ཨམ་ ་ ་  ་ངལ་གནང་  ་བ གས་
པ ་ བས་ ་ཡབ་དང་ ས་ག ས་ གས་ཁར་ ན་ ་ ་ངན་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་
  ་ ང་ ་ཡང་ ང་ག ང་ ར་དར་ ་ ་ ད་  ་བར་ཡང་ བ་   ན་མ་ཉམས་པར་ ད་ ར་
 ན་པས།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༠༠



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

101

  ང་ག ང་ག ས་ཚན།
ཨམ་ ་ ་ས་གནས་ ང་ག ང་ལས་ ་རང་ག ག་  ་  ན་ ་ ག་ ་བ་ཉམས་དགའ་བ ་
ས་  གས་ ག་ ་ བས་ ་  ་ཁར་བ གསཔ་ལས་ འ  ག་པ ་ཁ་ ད་ལས་ས་གནས་ ་
 ་ ང་ ་  ་ ་བ ག་ས་ ར་  བ་ ན་པས།

 ་རག་སག་  ང་།

༡༠༡
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  བ་ བ་  ་  ་ ་  ་ ག་ ར་ས ་  །

 ་ བས་ ་ མཁའ་འ ོམ་འ ོ་བ་བཟང་ ་ ་ ས་  ་ ས་ ན་ ་ གས་པ ་ཡང་  ད་
 ན་ ར་ བ་ ་   བ་ བ་ གས་པ་  ལ་མཚན་  ངས་ གས་ ་ ཤར་  གས་པ ་ཁ་
 ད་ལས་   བ་ད ན་  ་  ་ ར་ ་ ་ ་  ང་བ ན་ ས་ ་བབས་ ་  ན་ ་དབང་ལས་
  ་ ཤར་  ་པ་ཁ་ དཀར་ཁ་ནག་ལས་བ   ད་ ་  ་གར་ཨ་སམ་དང་  བ་ ངས་དང་ག ང་
 ར་ ་ནང་  ལ་ ་དང་ག ་བདག་  ་བཙན་ ་བ ལ་བར་  ན་ ་ ར་  ་ག ས་ལས་
མ ང་ས་ ད་ ་  ངས་ གས་ ་ ས་ ས་ར་ལང་ ར་ ་ ག་ ་  ད་པར་  ་མཚམས་
 ་བ གས་ དཔ་ ན་མས།
 ན་ གས་ ་ ང་ཁམས་ག མ་དབང་ ་བ  ་  ་བ གས་པ ་ ཨམ་ ་ ་ ར་ ་ ་
 ལ་  གས་ ་ནང་ དཔ་མ  ན་ ་  ་ ་ར་ལང་ལས་  ག་ ་  ་ ག་ ག་བ མས་
 ་བར་ ང་ཁམས་ལས་ ་བ མ་  ་འ ར་ ་  ནམ་ད་ ཨམ་ ་ ་ ས་ས་གནས་ ་ ་
བ ག་ས་ལས་གཟིགསཔ་ད་ ས་ བ་  ་ ང་ བ་ མས་དཔའ་ ག་ ནམ་མ  ན་ ་   ་
ག གས་འཇའ་  ་གཟི་བ  ད་དང་ ན་པ་ ་  ནམ་ད་   བ་ བ་ ་ཚར་ ག་ཧ་ལསཔ་
ལས་ ག་ལས་  ་ ག་ ར་ ་  ་ ་ ག་ ་ ་ ད་  ་ཡང་དཔག་ཀ་  ང་དང་ ་  མ་ ང་ ་
ག ས་  ་  ག་ ་མ་ ་གདང་ ང ་ ག་ ད་ ་  ་ ་འདབས་ ་  ་  མ་ ག་ ་མ ་
 ་པར་ ད ས་ ་མ ང་ས་ དཔ་ ན།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༠༢
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 ་ཡང་  ་ཁང་ ་ ་ནང་  ན་  ་བ གས་ ད་ ་ ་ ད་ ས་ནངས་པར་ ་ མས་ ན་ ིས་
མཇལ་སར་ ད་ ་ ་ ན་པས། 
 ་ལས་ཡར་  ན་ ་ལ་  ་ ་ བས་ད་   བ་ བ་དང་ ་ ་ག ས་ གས་  ན་གནང་  ་
མ  ̨ལ་ ལཝ་ལས་ ད་  ་ས་གནས་ ་ ་ ང་ ་མ  ̨ལ་ལ་ ར་ ན་ ང་  ར་ཉམས་ ་
ད་ ས་ནངས་པར་  ན་  ག་ལ་ ར་ བ་  ལ་དར་ དཔ་ ན་པས།  ་ལས་ལ་བ ལ་ ་
  ནམ་ད་  མ་བ ན་ ་རག་ནག་  ་མ ད་  ན་ནམ་   ལ་ ས་ ན་ ་ གས་པ་ ས་
བ ད་ ་ཧ་ཤང་དམ་ ་བཏགས་ས ་ས་གནས་དམ་ ་ག ང་(ཁ་གསལ་ག ས་པb ་
ཅན་ ི་ ་   ས་ནང་གཟིགས་) ལས་  ་ ་རག་ ་ བས་ དཔ་ ན་པས། 

འ མ་ ག་ བ་ ་ ་བ ན་
 ་ ང་ ག་མ་འ ལ་བར་ད་
  ་ས་གནས་  ་མང་ ་ཁང་
 ་  བ་ཁ ་་  ག་ ་ ག་ ར་
བ  གས་བཞག་ དཔ་ ན་
པས།  ལ་ལས་ ་ཁར་ཨམ་
 ་ ་ ས་གདན་ས་བཅགས་
 ་བ གས་ ག་ ར་བཤདཔ་
 ན་པས། ས་གནས་ ་ ་
 ང་ ་ད་  ་   ་མང་ ་ཁང་
 ར་ བ་ ན།  ས་འ མ་

ཨམ་ ་  ་ ་ ར་ ག་ ་  ་ ་   ལ་བཞག་པ ་མ ང་ ང་།

 ་ལས་  བ་ བ་དང་ཨམ་ ་ ་ག ས་མཇལ་འ ད་མཛད་ ་  ་འ  ལ་བ ན་ ་   བ་ བ་
  ས་ ཨམ་ ་  ་ ་ ར་ ག་ཆ་མཉམ་  ་ ་   ལ་བཞགཔ་མ་ཚད་   བ་ ་ ག་ཡང་
བ ན་གནང་ ་  ་ ་ ང་ ང་ ར་ ་ ་ ད་  ་བར་ཡང་མ ང་སར་ དཔ་ ན་པས།
 ་ལས་  མ་བ ན་  ་ ག་ད ན་པ་བ   ད་ ་ ང་ཐང་ ག་ ་ བས་ད་ ཨམ་ ་ ་ ས་ ད་
ལས་བ མས་  ན་ ་ ས་འ མ་  ་  ་ ་ གས་  ན་དང་བཅསཔ་  ་ ང་བ ན་ག་ ད་
སར་འབབ་བ ག་ ག་ ར་ནམ་མཁའ་ ་ག ར་བཏངམ་ད་   བ་ བ་  ས་  ང་ ་   ལ་ ་

 ་རག་སག་  ང་།

༡༠༣
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 ་རག་ ་ བས་ ནམ་ལས་ ་རག་པ་ ་ཨམ་ ་ ་དང་  བ་ བ་ག ས་དང་ག ག་
ཁར་མཇལ་ ད་  ངམ་ལས་ མ དཔ་ ་ཤ་བཤམས་ ་བ ་བ་ ་བ ་ས་གནས་ ་ ་ ང་
 ་ཡང་ ་ ་མ ད་ས་ ར་དར་ བ་ ང་ ་ ་ ག ས་ ད་ ་ ་ ་བ ག་ས་ ར་ད་  ་ཡང་ 
 ་བ ར་  ་ ་ག ལ་བ ་   ན་ ་མ་ཉམས་པར་འ ག
 ་ལས་ཡར་ད་  ་ ད་ ་ ་ ་  ་མཁར་ ་ ང་  གས་ ་  ན་ ་  ་ཚང་ཚང་ ་ བས།  ་
ལས་ཡར་  ན་ ་ལ་ ག་ ་ བས་ད་   ་ངལ་གནང་  ་ག ར་   མས་གནངམ་ལས་  ་
ལས་ ར་ལ་  ་ ང་ ་ག ར་   མས་ལ་ ར་དར་ བ་ ང་ ག  ་ལས་ཡར་  ནམ་ད་ 
ཝང་ ང་  ་མཁར་ ི་ ་གཟིགསཔ་ལས་  གས་མ ས་ ་  ན་  ་ ང་ཐང་ ག་ ་ བས་
 ་  བ་ བ་དང་ཨམ་ ་ ་ག ས་ ་   གས་འ ན་བ  ར་མཛདཔ་ད་   བ་ བ་  ས་  ལ་
ཁ་ བ་ ་ ཨམ་ ་ ་ ་འ  ད་ད པ་  ང་ ག ད་ ས་ནངས་པར་ཡང་རང་ ་༧ པ ་ ས་
༡༥  ་ ་རག་ ་ ་ ་ ་ ་  ་མཁར་ ་  ་ ་མ ད་པར་འ  ཝ་ད་  ་ ས་ ་ ་ ་
བ ན་ ཨམ་  ་ ་ ང་ཐང་  ་ ་འ  ད་ ་འ  ་ད ་པ ་  ལ་ ད་ ་ ་  ་ལས་བ  ན་ ་
 ན་ ར་ བ་  ལ་འ ག
 ་ལས་ཝང་ ང་  ་མཁར་ ་ བས་ད་ ཨམ་ ་ ་ ས་བཙན་ ན་ ་ ་ ང་ ་ ་ ང་
བ འ་  ་བ གས་པ ་ ལ་ ་   ་མཁར་ ་ ང་ ་ ཝང་ ང་ཨམ་ ་ ་ ་ ར་ དཔ་
ལས་ ད་  ་ཨམ་ ་  ་ ་ ང་དང་ ་མ ་   བ་ བ་  ་  བ་ཁང་བཅས་མཇལ་ ་ ད་ ་
 ་ ན་པས།
  བ་ བ་ ན་ ་ ་དང་ཨམ་ ་ ་ག ས་  ་འ  ལ་དང་  བས་ ལ་ག་ ་ ག་འ ན་ ང་
  ལ་ཁ་  བ་ བ་  ས་ བ་ལས་   བ་ བ་ ན་ ་  ་བཀའ་དང་དམ་ ག་ ་ དཔ་
ལས་ ར་  ་ག ངས་བཀའ་བ ན་   བ་  ་ཁས་ ང་དམ་བཅའ་ ལ་ ་ ས་  ང་ ་
 ས་ ་བ ད་ ་བཞག་ ག་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།
 ང་ ་ ་   ས་ ་བ  ས་ ང་  ལ་འ ན་འ ་ད ན་ད ན་མ ག་  ་  ་ ་ཟིན་  ས་ ག་
ཆ་དང་ ར་  ་ མ་ ས་ གས་  ་ངག་   ན་ ་   ས་ ་ ་ག ་བཞག་  ་ ་བ ད་འབད་
འབདཝ་ ན།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༠༤
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  བས་མ ག་པ ་གནས། སག་  ང་  ང་ཁག
༈ གནས་  བས་མ ག་པ་ ར་ ་ ་ སག་  ང་  ང་ཁག་ལས་ ང་ཁ་ ག་ ་ ང་
ཐང་ ས་ ན་ ་ ད་༣  ་ ག་ཁ་ཡར་ ་འ གས་ ་འ  ཝ་ད་ དཔ་ ན། གནས་ ་   ་  ་
ཕག་  ་བྷ ་ག་ ང་  གས་ ་གཏད་ ་ དཔ་ལས་ བྷ ་ག་ ང་ ར་ ་ ་གནས་  ་ གནས་
 ག་ ནམ་  ་ཆ་འ ག་འབདཝ་ ན་མས། གནས་ ་ ་མ་   ་ ད་འ མ་ ར་ ་ ས་
  ་  ་གནང་ དཔ་  ་བཤདཔ་ ན་ ང་ མ་ ་ ་  ར་ལས་ ་   ས་ཁ་གསལ་ ག་ བ་
མ་ གས།  ལ་མ ་ཁ་  ང་ནང་བ ག་ ་ ན།

གནས་མཇལ་བར་འ  ་ ་ ་ ་   ས་  བ་དང་ ་  བ་ ་ ག་  ་ ད་པ་ ན་འ ་ཁ་ལས་
ཡར་འ  ་མ་བ བ་ ན་པས།

གནས་   ་  ་ ག་དང་གནས་  ་  ་  ང་མཇལ་ས། 

 ་རག་སག་  ང་།

༡༠༥
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གནས་ ག་འ ་ནང་ ་ མས་ཅན་ ་ གས་  ་མ ་ ་  ན་ ་གནས་ལམ་བཀག་  ་
 ན་ ་འ བ་ཆ་བཀལ་བ ་ ལ་  ་ དཔ་ ན་ ང་  ང་ ན་ ་ ་ག ས་  ་མ ་  ངམ་
 ག་ ད་ ་ ་  ་མཇལ་ གས་པས།  ་ལས་ ་ ་ ན་ ་  ་ བས་ ་བཏགས་ས་ ་
མཇལ་ གསཔ་ ན།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༠༦
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འ ་ཁར་  ་ཐང་ ང་མ ་ །  ་  ད་ ང་  ་ །  ་ས་  ག་ ་ ་དང་  ་ ག་ ་ ་  ད་
 ་བཅས་ ད།   ་  ་ གས་ཁར་ད ་  ང་  ན་ག ས་ ར་བ ་གནས་མཇལ་ ་ ད།

  ་  ་ཕག་  ་བྷ ་ག་རང་  ན།

 ་རག་སག་  ང་།

༡༠༧
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1

 ང་ག མ་ ་ ་མཁའ་འ ོ་མ ་ གས་
ཆང་པ་ལང་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

གནས་ལམ་བཀག་  ་ ན་ ་ ང་བ ་ ་  ན་
བ ད།

བ ད་ ང་པ ་ བས་ ་ ན་པ ་ལམ་ ི་ ལ།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༠༨
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 ང་ ་གནས་  ། 
འ ་ཁ་ལས་ཡར་འ ལཝ་ད་  ག་པ ་ལས་ ་ ་ ང་ ་དང་ད ་བ ་ལས་ ་ ་བ   བ་
  ་ཁས་ ངས་འབད་ད པ་ ན་པས།

 ་ ་ ན་ ་  ་ ག་  ས་མཇལ་ས།

 ་རག་སག་  ང་།

༡༠༩
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 ་ལས་  ་ ་ ན་ ་  ་ ག་  ས་  ་ ག་ ་ བ ་ ་ ་ ་ཀ ་ ་བ གས་  ་  ་ལས་
 ང་ ན་མ ཝ་ ན་ ར་ ་ ་ ད།

མཁའ་འ ོ་མ ་ བས་ །

གནས་  ་  མ་འ ་ནང་ ན་ ན་ག ར་མ ད་ག ར་ ས་པ ་བ ་མཚན་ ་ མཁའ་འ ོ ་
ཞབས་  ས་དང་  ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས་  ག་འཁར་བ གས་པ ་ ལ་   ་མ ་ ་
 ་ ན་ ་  ་ བས་ ་བཅས་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༡༠



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

111

 

མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས།  ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས།

 

 ་ ་ ན་ ་  ་ ག་འཁར་བ གས་ ལ།  ་ ་ ན་ ་  ་ བས་ །

 ་རག་སག་  ང་།

༡༡༡
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 ་ལས་ མཁའ་འ ོ་མ ་ག ལ་ཐབ།    བ་པ་བ བ་ས། ད ས་  བ་ ན་ས།  ང་ ན་ས་
ལ་རབ་བ ན་ ་མཇལ་ ་ ད། 

 

ག ་འ  ག་  ན་ ། མ ་ ་དཀར་  ་ ་མ ་ ལ།

 ག་   ལ་ཐང་ལ་ཉལ་བ ་ག གས་རང་  ང་།              ག་   ལ་ ི་མ །

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༡༢
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བ ད་  ་ཁ་ག ན་  ང་མ ་རང་  ན། ཏམ་  ་ ས་ད གས་  ན་པ ་གནས།

 ་ད ས་  བ་ཅན་དང་  ་མ ་ ་  ད།

 ་རག་སག་  ང་།

༡༡༣
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ཏམ་  ་ ས་ད གས་  ན་པ ་གནས་  ་ ་འདབས་ ་ ར་  ད་བ ལ་བ་ཚལ་དང་ ་
  ད།  ང་ད ན་ ར་ ་བཟང་  ་ད ལ་ ག་བཅས་ ད། 

 

  ་ ་རང་  ན། ཛམ་བྷ ་ལ་ ར་ ་དང་  ང་བ ་   བ་པ་བ བ་ས།

 ་  ད་ ། ཛམ་བྷ ་ལ་ ར་  ་ ག་ ་ ད།
བཤད་  ལ་ལས།  ང་ ་ལ་ ་  ན་ག མ་ ད། ། ར་ ར་ལ་ ་  བ་མ ན་ ད། །ན་ག་
ལ་ ་དཀར་  ས་ ད། ། ་  ང་ལ་ ་  ་ག ག་ ད། །འ  ག་ས་ལ་ ་  ར་  ར་ ད། །མ ་
 ང་ལ་ ་ ན་ ན་ ད། །  བས་མ ག་ལ་ ་གནས་ཡང་ ད། །  ང་ཚང་ལ་ ་  ང་  ་ ད། 
། ར་བཤད་ ་ལ་ ་ ་ས་མཚམས་  ་ ང་ ་ག་ར་ ་  ད་ ་ ས་བཏགསཔ་ལས་  ན་
པ་ ག་ ས་ ་  ད་ ་མ་འ ཝ་ ག་ ང་ ་ ན་པས་ ར་མ ་ ་བ གས་ ་འབག་ ང་
 དཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༡༤
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 ་ལས་ ཛམ་བྷ ་ལ་ ར་  ་  ་ གས་ཁར་ ་ ་གནས་ ་ ་ ་ ་བ  ས་  ་མང་ ་  བས་
མ ག་པ ་གནས་འ ་ཁར་ ང་བ ན་བབས་ ་ ས་ ད་པ ་གནས་མཇལ་ ་ ད།

འ ་ཁར་བ ད་  ས་ ་འ  ལ་བ ན་ ་ ང་ནང་ལས་ཡར་ ན་པ ་ བས་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་ཁ་ག ན་
མཛད་ ་  ང་འ ར་ག ་བཞག་བཞགཔ་བཅས་ ད།

 ་རག་སག་  ང་།

༡༡༥
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 ར་ ་བ ་ ། ཤར་ ི་གནས་  །

 ང་ བ་མ ད་  ན་ ི་
མ ་ ་ འ མ་  ས་
འ  ང་བ  ས་ག མ་
 ་  ་༡༦  དཔ་ ན་
པས།   ་གར་ ི་  བ་
 བ་ ག་ ས་ ང་ བ་
མ ད་  ན་ ་ ་ ་གནས་
 ་ ་  ་ ན་ ་འབག་
 ང་པ ་ བས་ ར་ཆ་
མ་ལང་པར་འ མ་ ་  ་
༡༦ བཀལ་ ་འབག་
 ང་ ད་པ ་ ་   ས་དང་
། གནས་འ ་ཁར་ ང་
བ ན་བབས་ལས་ ་ཁར་
བཞག་བཞགཔ་ ནམ་
  ་བཤདཔ་ ན་པས། ང་ བ་མ ད་  ན། 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༡༦
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 ་ ་ ན་ ་  ་  ་  བ་བ  ན་ས།

 ་ལས་ མཁའ་འ ོ་འ མ་ ི་ཞབས་  ས་མཇལ་ས ་གནས་  ་དང་  ་ ་དང་མཁའ་
འ ོ ་  ས་ ་བབས་ ལ།   ་ ག་ ་ག ར་ ི་ག ང་པ་ ད་ ་འ ་ཁར་ལགཔ་
ག ས་མ ད་ གས་པ་ ན་ཕ་མ ་  ན་ལན་འཇལ་ གས་ ར་བཤད་  ལ་འ ག  ་ལས་
 ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  ་དང་ན་བཟའ་ ད།

 ་རག་སག་  ང་།

༡༡༧
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 ་ ་ ན་ ་ ་ ས་བ ད་དམ་ ་བཏགས་པ།

 ་ ་ ན་ ་ ་ ས་བ ད་དམ་ ་བཏགས་པ ་ བས་  ་བ ད་  ་མ ་དང་ ་མ ་  ་  ་
བཞག་གནང་བ ་ ལ།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༡༨
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གནས་ ག་འ ་ནང་  ་དཀར་ ་  ས་  ་  ལ་ ་ འ  ་གནག་ ང་    ་དཀར་ནག་ 
གསལ་བ ་ ་ ང་    བ་པ་བ བ་ས་བཅས་མཇལ་ ་ ད། 

 གས་  ་ ལ་མ་  ་  ང་ །

 ་རག་སག་  ང་།

༡༡༩
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  ་  ་ཕག་ ་འ ར་དང་བཅས་པ ་གནས།  ་ ་ ན་ ་ ་ ས་ ་  ང་ ་   ལ་ ་  ལ་ཁ་ནང་ 
བ གས་ ་དམ་ ་བཏགས་པ།

 ་ལས་   ་  ་ཕག་  ་  ་ གས་ཁར་ལམ་དཀར་ནག ག ར་ ི་རང་འཐག བཤད་  ལ་
ག ག་ལས་ ལ་ ན་ ར་ བ་ ན་པས།  ་ལས་མ ་མངལ་ལས་   ་ས།  ་ ་ ན་ ་
  ་ག ལ་ ་བཅས་ ད།  ་ལས་   བ་པ་བ བ་ས།    ལ་ ང་དང་    ལ་དཀར་བཅས་
 ད།  ་ལས་ས་ ང་ནང་ལས་ས་ ར་གང་ད གས་ ་ད ས་  བ་ ན་ས།  ་བ ང་རང་ ་
ལག་པར་  ར་ ི་  ་དང་འ  ་ ་ གས་ག་ བ་ ་ ་ད ས་  བ་འ བ་ ན་ ར་བཤདཔ་
 ན་པས། 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༢༠

࿅
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མ ་ ་དཀར་  ་ ངམ།
གནས་འ ་མ ་ ་དཀར་  ་ ངམ་ག ས་ལས་ཡ་ག ག་དང་ ག ག ་ ་ ན་  ད་
ག ང་ ག་ ས་བཅག་འབག་པ ་ ་   ས་འ ག སག་  ང་ ་ ར་དར་ ་ཡང་མ ་  ་
 ངམ་དང་ ་མ་ དཔ་ལས་བ  ན་ ་ ན་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ངམ་ཡ་ག ག་བཅག་
འབག་ ་ ་  ང་ ་མདའ་ གས་བཀལ་བཞག་ས་ལས་མར་ དཔ་ ན་པས།

 ་རག་སག་  ང་། ་རག་སག་  ང་།

༡༢༡
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ཨམ་ ་  ་ བས་ །
སག་  ང་གནམ་  ་ ད་ས ་ ་འདབས་ས་གནས་ མ་ ་ས་ ར་སར་ ཨམ་ ་  ་ བས་
 ་དང་   བ་ ་   བ་པ་བ བ་ས་ ་ དཔ་ ན་པས།

 

   བ་པ་བ བ་ས ་འ ལ་  །    བ་པ་བ བ་ས ་འ ན་  །

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༢༢
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གནས་  ་  ་ ག 
སག་  ང་ག ས་ཚན་ལས་ ར་མ་༡༥ ཙམ་འ  ་ད ་པ ་ས་གནས་ ག་གཤག་མ ང་
 ར་སར་ ད།

 ང་ ་གནས་ ་   ས་ ་༧༥ ཙམ་ལང་ ་ཨ་ ས་  ང་ ་དང་ ས་ ས་ག ལ་ད ན་
ག ས་  ས་གནས་བཤད་  བ་ ་དང་འ  ལ་ སག་  ང་ མ་  ན་བ  ས་  ས་པར་བཏབ་
  ་ཟིན་  ས་བཏབ་ ་ ར་ ་ ་བ ད་འབད་ དཔ་ ན།

 ་རག་སག་  ང་།

༡༢༣
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  ་ས་གནས། སག་  ང་  ང་ཁག
༈ སག་  ང་ག ས་ཚན་ལས་ཤར་  ་མཚམས་ ་ ང་ཐང་ ས་ ན་ ་ ད་༡.༣༠ 
ཙམ་ ི་སར་ ད་ ་  ་ས་གནས་འ ་  ན་ ་དབང་ ་མངའ་ ངས་ ་ ད་ ་   ་  ་ཕག་
  ་གནས་བྷ ་ག་ ང་ ་གནས་ ག་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན་པས། གནས་ ་ནང་མཇལ་ ་
 ད་པ ་གནས་ ་ ག་ ་ ད་ ་ ་ ན། 

  ་ས་གནས་ ག                              

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༢༤
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མཁའ་འ ོ ་ གས་ །  ག་ ག་མ ་ ་ ད།  ག་ ག་མ ་ལས་མར་    ་ག ང་ཅན།

 ་ལས་  ག་ ག་ ་གཡས་ ར་ ་  ང་བ ་   བ་པ་བ བ་ས།  ག་ ག་ ་བར་ ་  ་
ད ་ །  ག་ ག་ག ན་ཁ་ ག་ ་ ་ མ་རང་  ན།  ག་ ག་ ་བར་  ་  ་ཕག་  ་ ་
མ་བཅས་ ད།
 ང་ ་གནས་  ་  ར་   ས་ ་༤༧ ལང་ ་སག་  ང་ཨཔ་  ་  ་མཁའ་འ ོ་ ས་བ ་
  ན་འབད་  ན་ ་དང་འ  ལ་ ་   ས་བ  ་ ན་འབད་ དཔ་ ན།  ་ ས་གནས་ ་ ་
  ར་ལས་  ་ར ་ཨ་པ་མ ད་  ན་ལས་ བ་  ་ཧ་ ་ དཔ་ལས་ ཕ་བ   ད་ ་བ   ད་
  ་བཤད་  ལ་ ད་ ་ ་ ན་པས།

 

ཛ  ་ལ་རང་  ན།  ར་  ད་བ ལ་བ་ཚལ།

 ་རག་སག་  ང་།

༡༢༥
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འཆང་ ་གནས་ཁང་། ག ང་ ་  ད་ ག 
༈ གནས་ ག་ ནམ་ལས་བ  ན་   ན་དང་ ་ལས་རང་འཆང་ ་གནས་བ ང་(གནས་
ཁང) ར་ བ་  ལ་ ད་ ་ གནས་ ་ ་  ར་ལས་  ་   ས་དང་གནས་ ག་  ས་བཞག་
བཞགཔ་ཁ་གསལ་ ག་ག་ ་ཡང་ ད་ ་འབད་ ང་   ན་  ན་ཕམ་ ་ ས་ བ་   ན་ ད་
 ་ ་   ས་ ་ མས་ཁར་ ན་ ་    ས་ ་༦༩  ་  ག་ལང་ ་འཆང་ ་ག ས་ཚན་ ི་  ་
  ་  བ་ད ན་ བ ད་ནམས་  བས་  ས་  ས་བཤད་ ་ ར་འབད་བ་ ན་ གནས་ ་  ན་

 ་ ་ ན་ ་ ་ ས་   ན་ ིས་བ བས་གནང་བ ་གནས་ ག་རང་ ན་ ར་ག ངསམ་
 ན་པས། 
 ་  ་ ན་ད ་ ་ ་ཡང་  ་མ་ ས་རབས་༡༨ པ ་ནང་ ་  ང་  ་ ལ་ ་འ ན་པ ་  བ་
 བ་ ག་ ག་ལས་  ན་དང་ ག་ ་འ  ན་ ་ ན་ན ་ ་   ས་ག་ ་ཡང་ ད་པ ་   བ་ བ་ 
མ ་གནས་ ར་ ་མཚན་ ཅན་ ག་གནས་འ ་ ་ བས་ ་ གནས་འ ་  ་མ་ལས་  ན་ ་
 ་ ན་ ་ ་ ས་  ང་ ་ ང་བ ན་ ཡང་ཡང་  ང་བ ་གནས་བཟང་ ་ ག་ ན་ ང་ དར་ ང་
  ས་མ་ གས། ད་ ས་གནས་  ་  ་  ་མཇལ་ཁ་ ་བ ་ ང་བ ན་ ད། ད ན་མ ག་   ་
འ ས་  ་ གས་འ ར་བཤམས་ ག ད་ ས་  ་ ནམ་འ ་ ་གཟའ་ ར་བཟང་ ་དང་ཁ་

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༢༦
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  འཆང་ ་གནས་ཁང་།
 ག་  བ་  ་  ན་འ  ལ་ག་ ་ ་བཟང་ ་ ར་ག ངས་ ་  ་མ ་  ན་བར་ ང་ཁམས་
 ་གཟིགས་ ནམ་ལས་ ད ངས་པ་ ་བ གས་ ་ གས་འ ར་ ལ་བ ་ བས་ ་ 
ནམ་མཁ ་ ད  ལ་ ་འཇའ་ ད་འ  ལ་བ ་ནང་ ་   ན་ ་ ་ ན་ ་ ་ད ས་ ་  ན་ ་
བ གས་ ད་ ་ ་  ་ཁར་འ མས་ ་ཆ་མཉམ་ ི་མཇལ་ ང་ ་  ར་ ག་ ར་ ན་པས། 
 ་ལས་  བ་ བ་མ ་གནས་ཡང་  ན་ཆབ་ཤ་ར་ར་འབབ་པ ་ ས་ ་   ན་ཆབ་ལས་ ད་
 ར་དཀར ་ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་ ག་ཤརཝ་ད་ ཆ་མཉམ་ཧ་ལས་ ་ ་མ་ ་ ད་ ས་དང་
དད་པ་ ས་ ས་རང་བ ན་ གས་  ས་  ང་ ག་ ར་ ན་པས། ས་གནས་འ ་ཁ་ལས་
  ན་ ་ ་ ན་ ་ ་ད ས་ ་མཇལ་ ་འ ་ ས་  ་ལས་ ར་གནས་  ་  ་ དཔ་  ་ཆ་
བཞག་  ་ གནས་ ་  ར་ དཔ་ ན་མས།   བ་ བ་མ ་གནས་ ར་ ་ ་ ག ན་ལ ་
གནས་  ་  ་གནང་ ་  བ་ བ་མ ་ གས་ ན་ ན་ ར་ ་ ་ མ ་ གས་ ར་ཉམས་ ་ 
མ ་གནས་ ར་ ་ ཝ་ ན་པ ་ ད་ ག་འ ག
 ་ལས་ མ་ ས་ ང་བཅས་ཆ་མཉམ་འ ་ཁ་ལས་ག ན་  གས་ཁ་ ག་ ་འ  ་ ་ ན་
 ར་ ང་  ་ཕར་ ག་ཁར་  དཔ་ད་  ང་ ་ ག་ ར་ ག་འབག་ ག་ ར་ག ངསམ་
བ ན་ ་ ལཝ་ད་  མ་ ས་ ག་ ར་ས་ ་བ གས་ ནམ་ལས་ ཞབས་  ་  ་   ལ་
  ང་  ་བ གས་ ་   བ་པ་ དཔ་ ངས་ ག་གནང་ ནམ་ལས་ ག་ ར་ཡར་འབལཝ་
ད་  ་མ་ ད་པ ་ ་གཙང་ ག་ ་ ག་ ན་ ག  མ་ ས་ ་འ ་ གནས་མ ག་བཟང་
 ་འ ་ ་  ས་   ན་མ ད་པ་ ན་ཆབ་ ལ་  ་ ན་ ་   ང་ ་ང་ ་  བ་ ་ ན་ ར་
ག ངས་ དཔ་ ན་པས། ད་ ང་ མ་ ས་གནས་མ ག་འ ་ ་གཡས་ལས་ ང་
ཁ་ ག་ ་ ག་ ག་འ ་ གནས་བདག་  གས་པ་དབང་འ ས་ ར་ ་ ་ ་ ང་ ན། 
བཙན་མ ག་འ ་གནས་མ ག་འ ་ ་   ་  ང་ ན།   བ་ བ་ང་ ་མཚམས་ཁང་
འ ་ ག་ ་ ང་ ང་ ་ནང་  བ་ ་ ན་ ར་ག ངས་ ་   བ་ཁང་ ང་ ་ ག་གནང་  ་
བ གས་  ་  ་དག་པ་ ག་ ་  བ་ལས་  བ་ བ་ ་གར་ ང་ དཔ་འཇའ་ཡལཝ་ ་
ཡལ་ ང་ ག་ ར་ ན་མས།  ་མ་ཡང་ག་ལས་ ངམ་ རཝ་ དཔ་ལས་   བ་ བ་
 ན་ ་ ་ ་ ་ ན་ ་ ་ ་   ལ་པ་ ག་ ནམ་ ང་ ་མས་ ར་བ ་ བ་   ན་དར་ ག་
 ར་བཤདཔ་ ན་པས།

༡༢༧
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བཤད་  ལ་ག ག་ལས་ གནས་འ ་ ན་ ི་གནས་བྷ ་ག་ ང་ ་གནས་མ ག་  ་ཡང་ 
བ  ཝ་ ན་པས།  ་མ་འབད་བ་ ན་བྷ ་ག་ ང་ ་གནས་མཇལ་བར་འ  ་ ་ ་ ས་ 
གནས་མ ག་བ  ་བར་ ན་ ར་ གནས་ཁང་ ་གནས་མཇལ་ ནམ་ལས་ གས་
འ ར་ ་ཡང་བ  ར་ ་ དཔ་ ན་ ང་ད་ ས་ནངས་པར་ ་  ་ ང་ ་ ན་འ ག་ ར་
བཤདཔ་ ན་པས།

འཆང་ ་  ་  ་  བ་ད ན་བ ད་ནམས་  བས་  ས་  ས་བ ་  ན་གནང་ ་
དང་འ  ལ་པར་བཏབ་  ་ ་བ ད་འབད་ ་གནས་ཁང་ ་གནས་ ་གཤམ་
གསལ་ ར་ ན།

  ན་ ན་ ་  ་ ར་པ་རང་  ན། 
གནས་  ་འ ་ ་  ་ ་ ་ ན་ ་  ་ ་མཚན་  ་  ་དང་མ ག་ ར་པ་  ་  ན་ ིས་བ བས་
པ ་ ར་པ ་དབལ་ ར་ག མ་  ་ དཔ་ ན།  ་ཁང་ནང་ ད། 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༢༨
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  ན་ ན་ ་ ་ ་ག ལ་ཆང་ ང་ ་ཆང་དམ་རང་  ན།  ་ཁང་ནང་ ད། 
 

 ་ད ས་  བ་ཅན་རང་  ན།  ་ཁང་ནང་ ད། 
༡༢༩

  འཆང་ ་གནས་ཁང་།
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  ་  ལ ་ ་  ང་ག་ ་ཌ་ ་  ང་  ག་
 ར་ ་འ ་  ང་ད ་པ ་   ་མཚན་ ་ 
 ་མ་ ་  ང་ ་ ས་ས་གནས་  ་ ་ ་
 ་ག དཔ་བཀལཝ་ལས་  ་ ་ ན་
མར་ས ་ ག་ ་འ ལ་  ད།  བ་ ་
 ང་ ་ ཝ་ ་ ་ཆ་བ གས་ ་ ་ ་
འབད་བ ་ ་   ས་དང་།  ་  ང་ ་ ལ་
ལས་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་དམ་བཏགས་
གནང་ ནམ་ལས་   ང་  ག་ ་   ་
ག ར་ ་  ན་ ིས་བ བས་གནངམ་
  ་བཤདཔ་ ན་པས།  ་  ང་  ང་  ག་རང་  ན།

 ར་  ད་བ ལ་བ ་ཚལ།
གནས་མཇལ་བ ་ བས་  ་ཁང་ནང་
 ་གནས་ ་མཇལ་ཚར་ ནམ་ལས་ 
གནས་འ ་ཁ་ལས་  ་  ་ ་གནས་ ་
མཇལ་ ་འ ་བ གས་ད པ་ ན་
པས།  ་ཁང་  བ་ཁར་ ད།

ག ར་ཉ་ ་ ་དང་ ་ ་ ན་ ་ ་  ་  ས་
གནང་ས ་  ས་ག ང་། 
གཡས་གནག ་ ་ག ར་ཉ་ ་དང་
ག ན་དཀར ་ ་ ་ ན་པས། ག ར་
ཉ་ ་ ་ག ས ་ ་  ན་ ན་ ་ ་ ས་
  ས་ག ང་ནང་ལས་བ ན་ ་ག ར་ ་
 ས་བཞགཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས། 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༣༠
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  ན་ ན་ ་  ་  ་ག གས་རང་  ན་  མ་ཐག་དང་བཅས་པ་དང་ ་མ ་ ག་ཐམ་བཅས་ ད་པ ་
གནས། 

  ན་ ན་ ་  ་  ་ག གས་ ར་ ་གནས་  ་འ ་ ་  མ་ཐག་ ན་ ར་  ་འ ར་ ན་ ་
བ  རམ་  བ་  ་ དཔ་ད་  ་མ ་གནས་ ་མཇལ་ཚད་ངན་ ང་ ་ ་  ང་བ ་ད ་མནའ་
བ ས་པ ་ ག་ཐམ་ ་ཤ་གནང་བཞག་བཞགཔ་ ན་ ར་ ་ ་མཇལ་ ་ དཔ་མ་ཚད་ 
ཀ་ ་ལ་རང་  ན་ ག་ཡང་མཇལ་ ་འ ག  ་ཁང་  བ་ཁར་ ད།

༡༣༡

  འཆང་ ་གནས་ཁང་།
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གནས་  རཔ་ ་ ས་ ་ ་ ན་
 ་  ་  ་ག གས་ ་བ་ལས་
  ན་ལམ་བཏབ་  ་ ན་དར་
བ ཝ་ད་ ད་པ ་ནང་འ ལ་བ་
 ན་རང་ ་བསམ་ ན་འ  བ་
 ་དང་  ་ ན་བར་ཆད་འ  ང་ ་
 ནམ་བ ན་ ་  ་བ མ་མ ་
ཉམས་  ང་  ང་ ་ དཔ་  ་
བཤད་ ་འ ག  ་ ་ ན་ ་  ་
  ་ག གས་ ་ ད།

  ན་ ན་ ་  ་ད ་ ད་རང་  ན།

 ་ ་ ན་ ་ ་ ས་ ་  ང་དམ་བཏགས་གནང་བ ་  ང་མ ་རང་  ན། 
 ་ཁང་  བ་ ་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༣༢



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

133

 ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས།
 ་ལས་ ཞབས་  ས་  ་མ ན་ ་ ་ ་ ན་ ་  ་ ་མཚན་  ་   ་  ས་  ་བཤད་  ལ་
 ད་ ་ ་ཁར་ཕ་མ ་  ན་ལན་འཇལ་ གས་ ་ གས་བ ག་ས ་གནས། བར་  ་ཟམ་
པ་ ཟམ་འ ་ཚར་ག ག་བ ལ་བ་ཙམ་ ིས་  ་མ་བར་ ར་ ་འ མས་ ར་བཤདཔ་ ན་
པས།  ་ལས་ག ་འ  ་དཀར་ ི་ག ར་   མ་བཅས་མཇལ་ ་ ད།

 ་ལས་   ང་མ ་ ་བར་  ན་ ན་ ་ ་ ས་ བ་  ན་ ལ་ ་ག ར་ ོག་འཕངས་གནང་
བ ་དམར་ག ར་ ར་ ་གནས་  ་  ་ག མ་འབད་ ་ག ག་དང་ ག ར་ ོག་གནང་བ ་
 བས་བ ས་ ་ད ་ །  ་ལས་ མས་ཅན་   ་ གས་ ་ གས་  ་ ང་  ས། རང་  ་
 ང་བ ན་དང་འ  ལ་ད ས་  བ་འ  ང་ ་ ན་པ ་ག ར་ ི་བང་མ ད་   མ་བཅས་ ད། 

༡༣༣

  འཆང་ ་གནས་ཁང་།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

134

 

ཛམ་བྷ ་ལ ་ ག་མཚན་ ར་ ་  ་ ། 
གནས་  ་འ ་ ་མ་  ས་ག ང་  ང་པ་ཤང་ཤང་ ར་ ་ ས་  ག་  ་འབགཔ་ལས་བ  ན་ 
 ་རང་ཡང་ ་ ་ ་རང་ ་ ་བར་ཆད་  ང་པ ་ ་   ས་ ་ ་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༣༤

࿅



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།
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 ད ལ་བ ་ཟངས་ ན་  །

མ ་མངལ་   ་   བ་པ་བ བ་ས། 

༡༣༥

  འཆང་ ་གནས་ཁང་།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

136

 ་ ་ ན་ ་  ་ བས་ ་ ་ ང་  ས། 
 ་ལས་ མ་  ་  ་ཕག་ ་ ད། 

བ ད་  ས་ ལཔ་བཟའ་བ ་ བས་  ་ ་ ན་ ་ ་ ས་ ལ་ ་མ ་ ག་  ་གནངམ་ད་ ལཔ་ ག་
བ ན་བཞག་ ། 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༣༦



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

137

 

  ་ག ར་ ་  ན་ ིས་བ བས་ ་ ་ ད།  གས་ གས་ག ར་མ་ག ར་ ་ ས་པ། 
 ་ ་ ན་ ་  ་ག ར་ ་ད ལ་ ་དང་  ་ཆས་  ་ཆག་ ་ག་བཅས་ ད།  ་ལས་    ་
 ག་འ ན་བ  ད་ ར་   བ་ད ན་འཇམ་དཔལ་བ ས་ག ན།   བ་ད ན་འཕགས་པ་  ་
   བ།   བ་ད ན་⎡   ་ཀ་ར།   བ་ད ན་ ་མ་ལ་ ་ །   བ་ད ན་ ་བྷ ་ཧ  །   བ་ད ན་དྷ ་
ན་སང་  ་ཏ།  མ་ ་ ⎞ །   བ་ད ན་ཤ ིཾ ་གྷ  ་བཅས་ ག་འ ན་བ  ད་  ་བ  ་  ལ་ ད་
 ་གནས་  ་བ  ད་ ་ཁང་ག ང་ཁར་མཇལ་ ་ ད། གཞན་ཡང་  ་ ་ ན་ ་ ་ ས་  ན་
 ིས་བ བས་པ ་  ང་བ ་   བ་པ་བ བ་ས་ ད།

༡༣༧

  འཆང་ ་གནས་ཁང་།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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 ་ ་ ན་ ་ ་ ས་  ན་ ིས་བ བས་གནང་བ ་བ ད་  ་འབབ་ས་ག ང་པ་དང་བཅས་པ།  ་ཁང་ ག་
 ་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༣༨



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

139

 ་ ་ ན་ ་  ་   བ་ ག 
འ ་ཁར་ ་ ་ ན་ ་ ་   བ་པ་གནང་བ གས་པ ་ བས་མ ད་པ ་ ་ ་ ་ ས་
མ དཔ་ ལཝ་ད་ ད ་  ་བ ན་ ་གཟིགས་ བས་  ་ད ་  ་  ས་ ལ་ ན་ ར་ ་
   བ་ ག་མ ་ལས་ ད། གནས་འ ་ཁར་གནས་  རཔ་ ་ ས་   ་མ ད་པ་ ལ་
ད པ་ ན་པས།  ་ཁང་ ག་ ་ ད།
 ་ལས་ ས་བདག་  ་གཉན་ ི་ཁ་ག ན་ ་གནང་བ ་ས་བདག་ ས་ ལ་དང་  ་ ་ ན་
 ་  ་   བ་ ག་གཡས་ ར་ ི་ ག་ ་ གང་གཟར་  གས་གཟར་ག ར་ ་ ས་པ་ ར་
 ་ ་ ད།    བ་ ག་ ག་ ་ ང་དཀར་གཡས་འ  ལ་རང་  ན་དང་  ་ཁང་ ག་ ་ ག་
 ་ག ན་  ་ ས་  ་  ལ་  ་གསལ་བ ་ ་ ང་  ་ལས་  ན་ག མ་ག ར་ ་ ས་པ ་
 གས་  ་  ་ ག མཁའ་འ ོ ་ ་མ ་ ལ་བཅས་ ད།

༡༣༩

  འཆང་ ་གནས་ཁང་།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

140

  ན་ ན་ ་ ་ ས་ མས་ཅན་ ་མ ་ ས་ ང་  ་ལམ་ ་བ ད་  ས་བར་ཆད་  བ་  ་
 ད་ཆད་བཏང་ ང་  ་ ་ ན་ ་  ་མ ་དང་ ས་པ་ ་འབད་མ་ གས་པར་ལམ་ ལ་
བ ་ད ་  ན་པ ་གནས།
 ་ལས་ བ ད་  ས་  ག་པ་ར་ཛ་ ་   ལ་ ་ ད་ ང་ལམ་བ བས་པ ་ ལ་དང་   ན་
 ན་ ་ ་ བ་  ན་ ལ་ ་འ  ན་  ་ གས་  ན་གནང་བ ་ བས་བཞག་གནང་བ ་ ག་
  ལ་ ལ་དང་  ན་ལམ་བཅས་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༤༠



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།
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གནས་བྷ ་ག་ ང་ ་མ ་  ན་ག མ་འ ་ཁར་ཆགས་ ་འབདཝ་ད་  ་ ་ ན་ ་ ་ ་ ག་
འཁར་ ིས་གཤག་བཏང་བ ་བ ལ།
 ་ལས་ བ ད་  ་ ་པ་དང་ ང་ ན་ ་ ་ཉལ་  ད་  དཔ་ ར་ ་གནས་ ད།   ན་ ན་
 ་ ་ ས་བ ད་བ ལ་  ་ ན་ ་  ་ག གས་  ་གང་ཙམ་ ་   ལ་ ་   བ་པ་གནང་
བ གས་པ ་ བས་  ་  ་  ས།  ་ ་ ག་ ་ ་ ་ ན་ ་ ་ གས་ མ་ ་ ག་ ངས་
ཙམ་ ིས་བ ད་  ག་ ང་བ ་ ལ་ ད།

༡༤༡

  འཆང་ ་གནས་ཁང་།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

142

བ ད་  ག་འ  ཝ་ད་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་ ག་མདའ་གནང་  ་བ ད་  ་ག གས་ག ས་
བཀག་  བ་ ནམ་ལས་དམ་བཏགས་པ་དང་  ་མ ་བ ལ་པ་ལས་བ ལ་པ ་བར་ ་
 ག་  ་ ན་ ་ ཞབས་མནན་མཛད་བཞག་པ ་ཞབས་  ས་བཅས་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༤༢

࿅



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།
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 ང་ ་བ ད་དམ་བཏགསཔ་ད་ཞབས་མནན་མཛད་པ ་ བས་གནང་བ ་ཞབས་  ས། བ ད་བཀག་
བཏང་ས ་  ་ག ས་  ་མ ་ ་ ད།

༡༤༣

  འཆང་ ་གནས་ཁང་།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

144

 ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  །

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༤༤

࿅



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

145

མཁའ་འ ོ་འ མ་ ི་ཞབས་ ས་དང་ ག་ཞབས་  ་  ས། 
 ་ ་ ན་ ་ ་ ང་ ་བ གས་  ་ ་བ གསཔ་ད་ མཁའ་འ ོམ་ ་ ་ ་ ན་ ་ ་ ་
 ག་འཚལ་བ ་ བས་ ན་པ ་ཞབས་ ས་དང་ ག་ཞབས་  ་  ས་ ན་ ར་གནས་
བཤད་  བ་ ་འ ག གཞན་ཡང་ས་གནས་འ ་ཁ་ ་  དཔ་ད་  ང་ ་གནས་ ་མཇལ་
བ ་ བས་ གནས་  ་ ་མ ་འ གས་ ་བ མ་ ར་བ ་བཤགས་པ་ ལ་ ་དང་ ད ་
བ ་ཁས་ ངས་ ་ཡང་འབད་ད པ་ ན་པས།

༡༤༥

  འཆང་ ་གནས་ཁང་།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

146

  བ་ བ་མ ་གནས་  ས་བ ན་གནང་ ་  བ་ ། 
 ་ཁང་ལས་ བ་ཁ་ ག་ ་མདའ་  ང་གང་ཙམ་ ི་ས་ཁར་ ད་ ་  བ་ ་ ་ གནས་ཁང་
 ་གནས་  ་  ་གནང་ ་   བ་ བ་མ ་གནས་ ར་ ་ ས་བ ན་གནང་ ག

 ང་ ་ ་   ས་ ་    ས་ ་༦༡ ལང་ ་འཆང་ ་ག ས་   ་  ར་  བ་བ ད་ནམས་
  བས་  ས་  ས་གནས་བཤད་  བ་ ག་བ ་  ན་འབད་ ་དང་འ  ལ་པར་བཏབ་  ་ ་
བ ད་འབད་ དཔ་ ན།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༤༦



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

147

ག ན་ལ་གནས།  ང་པར་  ད་ ག    
     
༈  ་ཡང་ ག ན་ ར་ ་འ ་ག ས་ ད་ལས་ ཡར་མ ་ ས་ ག་ ་ བ་ ན་
པས། ག ན་ལ ་གནས་ ར་ བ་ད ་ ་ཡང་ གནས་འ ་ ང་པར་ ང་  གས་ ་ནང་ ་
 ་ཆ་མཉམ་ལས་མ ་ས་ ག་ཁར་ཆགས་ ་ དཔ་ལས་བ  ན་ ག ན་ལ ་གནས་ ར་
དར་ བ་ ང་ དཔ་ ན་པས། 

ག ན་ལ་གནས་  ་མ ང་ ང་ཆ་ཤས་ག ག

གནས་འ ་  ་  ན་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་  ན་ ིས་བ བས་ ་ ང་བ ན་དང་འ  ལ་  ན་
གནང་ ་   བ་ བ་མ ་ གས་ ན་ ན་ནམ་  བ་དབང་ གས་པ་  ལ་མཚན་  ངས་
 གས་ ་  བ་ད ན་  ་  ་ ར་ ་ ་ ས་གནས་  ་  ་གནང་ ག   བ་ད ན་  ་  ་ ་ 
 ང་པར་ ་  ང་ལས་ ཨ ་ཉམ་ ང་ ག་ལས་འ  ངས་ ག  ལ་ལས་  ་བ ངསམ་ད་
དཔལ་ ན་ ་  ་ ང་བ ན་ ར་ ་ཤར་  གས་ཁ་ ག་ ་ ང་  གས་ ་དང་   ་ ད་
 ་ནང་  ང་འ མས་  ན་ ་  ་དང་ མས་ཅན་ ་ ་ག ད་པ་བཀལ་ ་ གནས་བདག་
ག ་བདག་དང་   ་བ ད་ག ག་པ་ཅན་ ་བ ལ་ ་ བ ན་པ་དང་ མས་ཅན་ ི་འ ོ་ ན་
བསམ་ ིས་ ་ བ་པ་ ག་མཛད་ ་བ གས་ ་ ག་ ན་པས། གནས་  ་གཞན་ཡང་
མང་རབས་ ག་  ་གནང་བ ་ནང་ག ས་ལས་ ་ ་ ས་ ག་ ངས་ གས་ཅན་ ི་ག ན་
ལ་གནས་ ་ ན་པས།   

༡༤༧

ག ན་ལ་གནས།
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ག ན་ལ་གནས་ ་  ་  ན་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་   ན་ ིས་བ བས་པ ་གནས་ ག་
འབདཝ་ལས་   བ་ བ་མ ག་ གནས་ ་ཁར་ ་ ་མང་རབས་ ག་   བ་པ་གནང་  ་
བ གསཔ་ད་  ང་བ ན་ ས་ ་བབས་ ་རང་ ་བ ན་པ ་ ས་༡༠  ག་ ་  བ་ བ་
མ ག་ ་ཉམས་ ང་ ་  ་  ན་ ་ ་ ན་ ་ ས་ཞལ་ད ས་ ་གཟིགས་ ་ གནས་ ་
 ག་ ན་ཟངས་མ ག་དཔལ་  ་ ང་ཁམས་ག ས་པ་  ་  ན་ ིས་བ བས་གནང་བ ་
གནས་ ག་ ན་པ ་གནང་བ་ བ་ དཔ་ ན་མས། 
 ་ཡང་ པb ་ ད་  ་གནས་ ག་ལས།  ང་ན་  ན་པb  ་ ང༔  ས་གནས་བ  ས་
 ་ ང་བ གས༔ ཤར་  ་མཚམས་ ་ ང་    ་གནས༔   ་ བ་མཚམས་ ་བྷ ག་ཤ ་
གནས༔  བ་ ང་མཚམས་ ་ག ན་ལ ་གནས༔  ང་ཤར་མཚམས་ ་བྷ ་ག་ ང༔  ར་
ག ངས་ ་ ད་ ་ ་ ས་ ག ན་ལ ་གནས་འ ་ཡང་ ་ ་ ན་ ་ ་ ་གནས་ ན་པ ་
 ངས་  ནམ་ ན་པས། 
ག ན་ལ ་གནས་  ་ ་ ང་ ་  ་ ་ ང་  ་མཇལཝ་ད་  ལ་ ན་ལས་འ  ་ཅན་ ་ ས་ 
  ་པ་ ་མ ་  ་དང་  གས་འཇའ་དང་ ད་  ས་ ར་ཁང་  བས་ ་  ་  ན་ ་ ་ ན་ ་ ་

ག ན་ལ ་གནས་  ་ ་ ང་།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༤༨
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ད ས་ ་  ་མཇལ་ ་ ད་པ ་  ་   ས་ ་བཤད་ ་འ ག   ་ ན་པ ་ ་གཞན་ ་ ས་ཡང་
 མ་འཇའ་ ས་བ  རཝ་ལ་ གས་པ ་ ས་བཟང་ ་ ་  ང་  ང་ ་ དཔ་ལས་བ  ན་  ་
བ མ་ ན་པ ་ བས་ ་རང་ ་༨ པ་ལས་༡༠ པ་ ན་ ི་ནང་  ་བ ར་གནས་  རཔ་
 ་ ངས་༢༠༠-༣༠༠  ་བར་འ མས་ ་ དཔ་ ན་པས།   ་འབདཝ་ལས་ག ན་ལ ་
གནས་མཇལ་བར་ ང་ ་གནས་  རཔ་ ་ ས་  ་པ་གནམ་ཤར་མ་དཀརཝ་ལས་  ་ ང་
  ་ ་ ང་  ་ མ་ཤར་སར་བ ་ ་ ་བ  ག་  ད་ ་ དཔ་ ན་པས།

ག ན་ལ་གནས་ ་ ་ ་ཨ་ ་ ་  ་ ་ ང་ ་མ ་ལས་  ་པ་ ་མ ་  ་ཤར་བ ་བ ང་།
གནས་འ ་ལས་བ ཝ་ད་ ཤར་  གས་ ངས་ ་བསམ་  ངས་ཆ་འ ས་ལ ་ ་  ད་ ག་
 ་ག ས་ཚན་དང་   ་གར་ཤར་ ན་ ་དབང་དང་   ་ཁ་ ག་ ་  ་གར་ཨ་སམ་ ི་ས་
གནས་ ་ ་ མ་ མ་  ་མ ངམ་མ་ཚད་  བ་ཁ་ ག་ ་ཤར་ ད་ག ང་བསམ་ ངས་
ལ་ད ན་པ་དང་  ་ ་གཙང་ཁ་  ང་ཁག  ང་ཁ་ ག་ ་བ   ང་ ང་ ར་  ན་  ་དང་
གཡང་  ་ ་ ་མ ་ ་མ ང་ གསཔ་ ན། གནས་འ ་ཁ་ལས་བ ཝ་ད་  གས་ ་  ་
 ་མ ་ཆ་མཉམ་དམའཝ་  ་མ ང་བ ་  ག་ ་ ་ ང་ ་  ་འ ་   ན་ ་ ་ ན་ ་ ་ ་
  ་མ ན་ ་ འ ར་བ  ་དང་  ང་ ས་ ས་པ ་ ལ་ ིས་ ས་ ་ ་བ མ་  ་ མཐའ་
བ  ར་ ་བ གས་ དཔ་བ མ་  ་དགའ་ ག་ ་  ་མཇལཝ་ ན། 

༡༤༩

ག ན་ལ་གནས།
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གཞན་ཡང་  ང་པར་ག ན་ལ ་གནས་ལས་བ ཝ་ད་  བ་  གས་ ་མ ་བ ་གངས་ ་ ་
 ་ ་ ་གངས་དང་ གངས་དཀར་  ན་ག མ།  ང་ཤར་མཚམས་ ་བ ལ་པ ་གངས་ ་
 ས་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་  ་ ་མཁའ་ ་ ཝང་ ང་དང་   ་ ག་ ་ག ར་   མས་ལ།   ་ཁ་
 ག་ ་ ན་ ང་ ་ ་ ་ མ ་དམའ་འ ན་འ ་ ད་ ང་ ལ་ ན་ ་ ་ ས་  ་ལས་ གས་
 ་བ  ར་ ་བ མ་  ་ དཔ་ ན།
ད་  ་ ན་ ད་  ་བར་ན་  ་བ མ་ ན་པ ་ བས་ ་ འ ་ནང་གནས་  རཔ་མང་ ས་
རང་ ལ ་ ་  ད་ ག་དང་ག ར་ཐིགས་  ད་ ག་ ཝམ་ ང་   ་མང་ ན་ ང་ ཁ་  ང་ ཡང་
ག ར་   མ་དར་   མས་ ང་ ་ལས་ ་བ ར་བ ན་ གནས་མཇལ་བར་ ང་ ་ དཔ་ ན་
པས། གནས་  རཔ་མང་ ས་ར་རང་ ་༨ པ ་ ས་༡༥ ལས་༡༠ པ ་ ས་༡༥  ན་ ི་
ནང་འ ད་ ་ ང་ ་ ད་ ་ ་ཡང་  ང་ ་ ས་ ད་ནང་གནས་མཇལ་ ་ ་ ན་ ་གནམ་
ག ས་གནས་ ངས་ ་ ས་
འབབ་དང་ ནམ་  ་ ད་པ ་ཁར་ 
 ་བ མ་ཡང་ ན་ ་ ་ ས་ ན་
 ར་བཤད་ ་འ ག  ་ ་ བས་
 ་ག ན་ལ ་གནས་  ་ས་ ངས་
ནང་ ད་ ་  ར་ ི་ ང་ས་ག ས་
 ད་ ་ནང་ཡང་  ་ ས་གང་ ་
 དཔ་མ་ཚད་ ག་ ག་དང་ ང་ ག ན་ལ ་གནས་  ་ ་ ང་ ་བར་ ད་ ་ ར་ ང་ས།
ནང་ལས་ཕར་ཡང་  ར་  བས་ ་  ད་ ་ དཔ་ ན་པས། ལ་ ་ ས་ག ན་ལ་གནས་ ་
  ད་པར་ ་ ད་༢ ཙམ་ ི་ས་ཁར་ ད་ ་ ཁ་ཡང་ད་ཟ་ ར་ས ་ ང་ནང་ ར་ ི་ ང་ས་ ད་
ས་ ་ནང་ ར་བཅགས་  ད་ ནམ་ལས་གནས་མཇལ་བར་འ  ་ ་ དཔ་ ན་པས།
ག ན་ལ་གནས་  ་ལ་བ མ་འ ་རང་ ་༡༠ པ ་ ས་༡༦ ལས་རང་ ་༤ པ ་ ས་༡༤ 
 ན་ ན་མས། ལ་བ མ་འབད་ད ་ ་འ ་ གནས་ ་ཁར་ ་གསརཔ་འ ཝ་མ་འ ཝ་ ་
 ང་  ་ཕག་ཤ་དང་ཉ་  ན ་   ང་  ག་  ་ལས་  གཔ་ ་ གས་ ་འབག་  ་ཟ་ ་དང་  ལ་
 ན་ ི་ ་   ད་ངན་པ་འབད་ ་བ ག་  བ་གཏང་པ་ ན། གནས་བདག་  ས་ ་  ང་འ བ་

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༥༠
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ལང་  རཝ་  བ་ ་ལ་ གས་པ ་   ན་ངན་ ་འ  ང་ ་ དཔ་ལས་བ  ན་ ་ ན་པས།  ་
འབདཝ་ལས་འབག་མ་བ བ་པ ་ཟ་འ ང་དང་  ་ནམ་ གས་འབག་ ་ལས་འ མ་ད པ་
  ་བཤདཔ་ ན།  གལ་  ད་ག་ མ་ ག་  ་   ་གནས་བདག་ ་བདག་ ་ བ་  བ་ ག་
པ་ ན་  ་ ་ བས་  ་ ་མར་ག ས་ཁ་ ་ ག་པ ་ བས་ ་ཡང་  ང་བདའ་  ང་འ བ་
 ང་  ་ ང་ ་ ད་པ ་ ་   ས་བཤད་ ་འ ག 
གནས་ ་ཁར་  ད་ ་ ་ ང་པར་ ར་ ང་ ར་ས་ལས་ ཁ་ཡར་ ་  ན་འ གས་ ་ ང་ཐང་
 ས་ ན་ ་ ད་༡༠  ་ ག་འ རཝ་ ན། གཞན་དལ་ག ་ག ན་ལ་འ ་ ས་ཁ་མ ་ ་
འ ་ ས་གནས་  རཔ་ ་ ས་ ཁ་  ན་འ གས་ད པ་དང་ ལམ་ཐག་ ང་བ ་དཀའ་ངལ་
 ་བ  ན་  ་  ག་ཐང་ཆད་  ་དཀའ་  ག་ ་འ  ང་ ་ དཔ་ ན་ ང་ ཡར་ག ན་ལ ་ ་ ང་
 ་  ད་ ནམ་ལས་ དཀའ་ངལ་ ི་ ང་བ་རང་བ ན་ ིས་ ་  ་ མས་ ་དགའ་བ་དང་   ་
བ ་ཉམས་ ང་ངང་ ས་འཆརཝ་ ན་པས། 
ག ན་ལ་གནས་འ ་  ་དང་འ  ག་ ་ག ས་ཚན་ ་ཡང་  གས་ མ་  ་མ ང་ གས་
པ ་མ ང་  ་དང་ ན་ས་ ་ཆགས་ ་ དཔ་ ན། ག ན་ལ་ ་ ང་ ་བ་ལས་  ་ ་ཁམས་
 ག་ཁར་ ཤར་ ངས་ ་བ ཝ་ད་   ་གར་ ི་མངའ་ ག་ ་ཆགས་ ་ ད་ ་ ད་པ ་ག ་
ཆགས་  ་ས ་ ་ ་ ་  ་  ན་འ ར་ ་  ན་པ ་གདན་ས་  ་བཤད་  ལ་ ད་ ་ བ ན་
འ ན་ ང་ ར་ ་ ོང་ག བ་ ་ཡང་  གས་ མ་  ་མ ང་ གས་པ ་མ ང་  ་དང་ ན་
པ ་ཁར། ག ན་ལ་ ་ མ་ཤརཝ་ད་  ་ ་ཨ་ ་ ་ ་ ་ ་ ང་ ་ལ ་མ ་ལས་  ་
ཤརཝ་ ན་པས།  མ་ལ ་  བ་ ་འ ལཝ་ད་ཡང་ ངང་ ང་ ་ ་ད  ས་ད  ས་  ་ ད་
  ་མ ་ལས་མར་འཚམས་  ་འ ལཝ་ ན་པས། 
ག ན་ལ་ ་ ང་ ་མ ན་  གས་ལས་བ ཝ་ད་ མ ་བ ་  ་ ་མཁའ་ ་ ་ཡང་མ ང་
 གསཔ་མ་ཚད་ ང་མཁར་ལ ་  ་ག ས་ཚན་དང་ ཝམ་ ང་ ང་པར་   མ་ ང་ལ་
 ་ཡང་མ ངམ་ལས་ ཧ་ལམ་འ  ག་  ལ་ཁབ་  ་ས་གནས་དང་ ལ་ ན་ ་ ་ར་མ ང་
 གས་པ ་མ ་ཚད་ ་ ར་༤༣༠༠  ་ས་ཁར་ཆགས་ ་ དཔ་ ན།
གནས་འ ་ གས་ མ་  ་མཇལ་ད ་མ ་བ་ ན་  ནམ་  ད་དང་ག མ་ ་ ག་འ ར་ ་ 
 ན་པས།  ་ཡང་ག་ བ་ ར་བ་ ན་ ག ན་ལ་གནས་ ་མང་ ས་   བ་པ་བ བ་ས་ དཔ་

༡༥༡
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  ན་ ་ ་ ན་ ་ ་ ་  ་མ ན་ ་ འ ར་བ  ་དང་  ང་ ས་ ས་པ ་ ལ་ ིས་ ས་ ་ ་བ མ་  ་ 
མཐའ་བ  ར་ ་བ གས་ དཔ་བ མ་  ་ ད་ ་ ་  ་མ ང་ ང་། 

ལས་  ས་ ན་ཧ་ལམ་ ག་ ་ནང་འ རཝ་ ན་མས། པར་ གས་མང་ ་མས་མ ་  ་   བ་ 
པ་བ བ་ས ་གནས་ཆ་མཉམ་ ི་པར་ ་འ ་ནང་མ་བ ད་ ར་ ་ །

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༥༢
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ག ན་ལ་གནས་ལས་ བ་  གས་ ་མ ང་ ་ ་ ་ ་ །

ག ན་ལ་གནས་ལས་ བ་  གས་ ་མ ང་ ་གངས་དཀར་  ན་ག མ།

 ་ ས་མ་ཚད་གཞན་ཡང་  ང་ཤར་མཚམས་ ་བ ལ་པ ་གངས་ ་དང་  ་ ་མཁའ་ ་
 ་ཡང་ ་བ མ་  ་མ ང་ གས་པ ་མ ང་  ་དང་ ནམ་  ་ དཔ་ ན།

༡༥༣
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ག ན་ལ་གནས་  ་  ་གནང་ ་  བ་ད ན་  ་  ་ ་ ་   ས་མ ར་བ  ས།
གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

 ་ཡང་   བ་ད ན་  ་  ་ ར་ ་ ་ ་  ག་ཆ་ལ་ ་ ག་ནང་ མཁའ་འ ོམ་འ ོ་བ་བཟང་
 ་ ་ ས་  ་ ས་ ན་ ་ གས་པ་ ་ མ་   ལ་ ནམ་  ་བ ད་ ་འ ག གང་ ར་ཡང་ 
  བ་ བ་མ ག་ ་མ་ ང་པར་ ི་ག ས་ཚན་ ་  ང་ ར་ས་ལས་  ་འ  ངས་ ག   ་
མཚན་ ་ ལ་མ་   བ་ བ་མ ་ གས་ ན་ ན། མ ང་བ་ ན་ ན།   བ་དབང་ གས་
  ལ་མཚན།  ངས་ གས་ ་  བ་ད ན་  ་  ་ ར་དར་ བ་  ང་ ག 
  བ་ བ་མ ག་ད ང་ ་ ང་  ་བ ང་ལས་ ་མ ་འ  ་དང་བ  ན་ བ ན་པ་དང་
 མས་ཅན་ ི་ ན་ ་བ ་ ས་ ང་རབ་   ་  ་ཚང་ནང་ ་འ ལ་ གས་གནང་ ནམ་
ལས་  ས་དང་ ག་ག ང་ ་ ་ བ  ན་ གས་མཛད་ ་གནང་ ག   ་ཚང་ནང་ ་ ་
གནས་  ་ མ་པ་ ་ཡང་ མ ན་ཁང་ ་ག ལ་མ ད་ ལ་ ་བ ང་   ན་པ ་བདག་   ན་
བ ས་ ་ ག ལ་མ ད་   ན་ཆད་ ད་པར་ ལ་བ ་  ན་ བས་ ་བ  ན་ ་   བ་ བ་
མ ག་ ་ དཔལ་ ན་ ་ ་ ས་ཞལ་གཟིགས་ ་   ད་རང་ ་  ་བ གས་པ་ ་འཚམས། 
 ངམ་ ས་ག་ ་  ད་ས་ ་  ་དང་ ད་  ་  ལ་ཁམས་མཐའ་ད ས་ ད་པར་བ  ར་བར་
འ  ན་ད ་ ར་  ་ལམ་ ་ ང་བ ན་  ང་ དཔ་ ན་མས།  ་མ་ཚད་དཔལ་ ན་ ་  ་
 བས་ ང་ ་ ས་ཡང་ ད ས་ ་  ་མ ་ ་ག ག་ མ་ ག་ ར་ ་ ང་བ ན་གནང་
པ ་ ་   ས་ ་ངག་   ན་ ་བཤད་ ་འ ག
དཔལ་ ན་ ་ ་ ས་ཞལ་གཟིགས་ ་ ང་བ ན་གནང་ ནམ་ལས་  བ་ བ་མ ག་
 ས་ དཀའཝ་ ད་ ་བསད། ངལ་བ་དང་ ་ ངས་ ་   ར་བ ན་པ་དང་ མས་ཅན་ ི་
 ན་ ་དང་  ག་པར་ ་དཔལ་ ན་ ་  ་ ང་བ ན་དང་འ  ལ་ ་  ་དང་ ད་  ་གནས་
 ད་ གས་ ད་ཚད་མཇལ་ ་    བ་པ་གནང་བ གས་བ གསཔ་མས།  ་ལས་  བ་པ་
 བ་ ནམ་ལས་ ང་བཅས་ར ་འ  ག་  ལ་ཁབ་  ་ས་གནས་མཐའ་ ར་ ་ ་ཡང་ ཡང་
ལས་ཡང་ ་ཞབས་  ས་བཅགས་ ་  ན་ ིས་བ བས་གནང་  ་ནང་ལས་ཡང་ ག ན་ལ་
གནས་ ་   བ་པ་གནང་ས་ག ་ ་ ག་མཛད་ ་བ གསཔ་ད་   ན་ ན་ ་ ་ ས་ཞལ་
གཟིགས་ ང་བ ན་  ང་ དཔ་མ་ཚད་ ཤར་  གསཔ་ ་ ས་ག ་ ར་བ  ན་ ་ ལ་
 ་ག ་བདག་ ་ །  ང་ ང་།  ང་  ང་མ་ ་དམ་ ་བཏགས་ ་     ་  ན་བ ལ་ ་

༡༥༤
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ག ར་   མས་ད ་ཆ་ ་ཡང་བ མས་གནང་ དཔ་  ་བཤད་ ་འ ག མ་ག ་  བ་ བ་
མ ག་ ་  ་ག ང་ གས་  ་མཛད་པ་བསམ་ ིས་ ་ བ་པ་ ག་ ད་པ ་ནང་ལས་  ་
 ་ ས་ ་ག ན་ལ ་གནས་ ་ཞབས་བཅགས་གནང་ ་ ་ ན་པས།  ་  ་ ན་ད ་པ ་
 ངས་ཡང་  བ་ བ་མ ག་    བ་པ་གནང་  ་བ གསཔ་ད་  ་ ་ཉམས་ ང་ ་ ་  ན་
 ་ ་ ན་ ་ ་ད ས་ ་  ་  ན་ ་ཞལ་ ིས་གཟིགས།   ན་ ིས་བ བས་པ ་གནས་ ག་
འབདཝ་ལས་བ  ན་ ་ ན་པས། 
  བ་ བ་མ ་ གས་ ན་ ན་ ་  ་  ་ ར་ ་ད ་པ ་ ངས།
 ་མ་  བ་ བ་  ན་པ ་  ས་ ད་ ་ ས་པ་ ད་ ང་བཀང་ ང་ ས་རབ་  ་མ ་ མ་
  བ་   ་ ག་ ་ བས་ད་ ན་ ་དབང་  ་ ་ ང་ ང་ད ན་པ་ལས་     ཨ་  ་དག་
པ་ ག་ཨ་སམ་ནང་ ་གནས་ ་མ ག་ ོང་ ་གནས་མཇལ་བར་འ  ་ ་ ་ ལམ་ཁར་
བ ད་  མས་ ་ ང་  ་ ས་གནས་ ་ཁར་ ་མ ་  ་འབད་ ་བཟའ་  ད་  དཔ་མས།  ་
བ ང་  བ་ བ་ ན་ ་ ་ཡང་ ་ཁར་  ནམ་ཁ་ ག་  བ་ལས་ ག ལཝ་  ང་པ ་ ལ་
  ན་ ་  ་ ག་ ་ ་ ར་ག ངསམ་ད་  མས་ཅན་འ  ལ་པ ་རང་བ ན་འབདཝ་ལས་
ཨ་  ་ ་ ས་  བ་ བ་ ནམ་མ་ ས་པར་   ད་ ་  ་  ན་པར་ང་བཅས་ཡང་བ ད་
  མས་ ང་  ་བཟའ་བཟའཝ་ ག་ལས་ ད།   ་བ་འ ་  ད་རང་    ་ཚབ་མ་ཨ་  ་ཨ་
བ་ ་བཟའ་ ག་ ར་ བ་  ་   ་ གས་ཁར་ཨ་བ་ མ་ ག་ ད་ ་ ་ ་ལག་བ ་  ན་
  ནམ་མས།   བ་ བ་  ས་  གས་ ་ ་ མ་ག་ ་ཡང་མ་བ ས་པར་ ཨ་བ་ མ་ ི་ ་
བར་བ གས་ ནམ་ན་ ཨོཾ ་ ་⎡   ་  ར་  ་མ ད་གནངམ་ད་ ཨ་བ་ལས་ ངསམ་ ན་ ་ ་
 ས་  ་བ ད་  ་ ་  ན་ ིས་བ བས་ ་བ ས་ ག 
 ་ལས་ ཨ་  ་ ་ཡང་  ་འ  ད་  མ་བ   ད་ ་བཤགས་པ་ ལ་ད ་ ར་ བཤགས་པ་ག་
 ་ ལཝ་ ག་ག་ ར་ ཝ་ད་     བ་ བ་ཡང་ གས་ད  ས་ ་    ག་   བ་ ང་  ་ ན་ ་
མ ད་  ན་ག ག་བ ངས་ད ་པ ་བཀའ་  བ་གནང་  ་  བ ངས་  ་མ ད་  ན་ ་ ་ 
 ང་ཡང་ཨ་  ་མ ད་  ན་ ར་ ད་  ་བཀང་ ང་ལས་ ན་ ་ལ་འ  ་བ ་ལམ་ཁར་  ་
  ད་པ་ ་ ་ མས་ ན་ ིས་མཇལ་ས་ ད་ ་ ་ ན་པས།    ་མཚན་ ་ལས་བ  ན་  ལ་
ལས་  བ་ བ་  ་མཚན་ཡང་ ཤར་  གས་པ ་ཁ་ ད་ལས་ཨ་བ་ ་ ་ ར་ བ་ ་ ་ ས་

༡༥༥

ག ན་ལ་གནས།
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ག ན་ལ་ ་མཇལ་ ་ ད་པ ་གནས།

 ད་ ་ས ་གཙང་ ་དང་   ད་ ་ ན་ས ་མ ་མ་  ས་ག ་མ ་ ་ད ་ཙམ། 

 ་བ ས་ ར་ ་  ལ་ ད་ ་ ་  ག་ ག་ ་  སཝ་ད་   བ་ བ་  ་  ་ ར་འ  ་  ལ་དར་ 
 བ་ ངམ་མ་ཚད་   བ་ བ་མ ་ གས་ ན་ ན་ ར་ཡང་ ཝ་ ན་ ང་( ངས་ གས་
 ་  བ་ བ་  ་  ་)  རཝ་ད་  ངམ་ག ག་ཧ་ ་ གས་ ་ དཔ་ ན་པས། (  ་  ་  ལ་
མཚན་༢༠༡༠:༩༢) 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༥༦



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

157

  ་གཡས་  གས་    ་ ་ ་ །   ་  བ་ཁ་ ག་ ་མ  ་བདག་ ་  ལམ་ ན། 
 ལ་ ་ ་འ  ་ས ་ལམ་ ག་ ་མ  ་བདག་ ་ ལཔ་ ་མ   ལ་ ་ ་ལམ་ ག་
 ་གནས་  ་  ་  ང་ ག་  ར་དང་    ་  ་ག ར།  མ་ ས་ ས་  ་ ག་  ས།  ག་
  ས་ ད་ས ་ཡར་ཁ་ ག་ ་  བ་ ་ མ་ ས་ ས་  ་ག ར་ཚན་གང་བ།   ་གཡས་ཁ་
 ག་ ་ ས་  ་ ངས་  ་   ལ་  ་ག མ་ ི་ག ར།  ས་ ངས་   ལ་ག མ་ ི་གཡས་
ཁ་ ག་ ་ ངམ་ ་ ་ག གས་རང་  ན་བཅས་ ད།

 ང་ ན་རང་  ན་མ ་ ་ས་ ་བ གས་ ་ ད་ ། 
 ངམ་  ་ག གས་རང་  ན་ ི་གཡས་ཁ་ ག་ ་ ད།

༡༥༧

ག ན་ལ་གནས།
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 ་མ  ན་ ི་ཞལ་རང་  ན་ ག་མཚན་བ མས་ ་ ད་ ། 
    ང་ ན་མ  ་གཡས་ ག་ ་ ད།

 ་མ  ན་ ི་ཞལ་རང་  ན་གནས་  ་ག ན་  གས་ལས་  ང་མཁར་ལ ་ ་ ་འ  ་ས ་
ལམ་ ི་ ག་ ་   ་  ་ག ར།  ་མ  ན་གནས་  ་མ ན་ཐད་ལས་མར་  ག་ ་གཙང་
 ་ ང་ ་གནས་  ་   བ་པ་བ བ་ས་ ད།    བ་པ་བ བ་པ ་ཕན་ ན་འ ་  ས་ངག་
 ད་ག མ་ལས་ ག ་ ་ ས་  ས་བསགས་པ ་  ག་   བ་ཐམས་ཅད་ ང་ གསཔ་མ་
ཚད་  ་ད་  ་ ་ ང་ནད་ ད་པར་ ་ ་འ ་ བ ་   ད་  ་ངང་ ་  ད་ གས་པ ་ཕན་ ན་
བསམ་ ིས་ ་ བ་པར་ དཔ་ ན་པས།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༥༨
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གཡང་འ མ་ ི་ག ར།
གཙང་ ་ ང་   བ་པ་བ བ་ས ་ ག་ ་ ད།

 ར་ ི་ ང་ས ་ ར་ཁར་ ་ ་ ར་   ན་མ ་ག ར།  ར་ ང་ས ་གཡས་ ག་ ་འ  ག་ ་
ག ར་དང་  ང་ས ་ ག་ ་མཁའ་འ ོ་མ ་ཞལ་ཐང་ ད། 

༡༥༩

ག ན་ལ་གནས།
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 ང་ ན་ ི་ ངམ་རང་  ང་། 
 ར་ ི་ ང་ས ་ ག་ ་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༦༠



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

161

 ་ ་ ན་ ་  ་ཤངས་རང་  ན། 
 ང་ ན་ ངམ་རང་  ན་ ི་ ག་ ་ ད།

 ་ལས་  ན་ ་  ་ མ་པ་ ར་བ ་གནས་ ད།

༡༦༡

ག ན་ལ་གནས།
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   ་ ་ ན་ ་  ་པb  ་བ གས་གདན། 
གནས་  ་ལམ་ ི་ཡར་ཁ་ ག་ ་ དཔ་ ན།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༦༢
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 ་ ་ ན་ ་  ་ད ་ ། 
པད་མ ་གདན་ ི་གཡས་ཁ་ ག་ག ང་ ་ ད།

ད ་  ་གཡས་ཁ་ ག་ ་  བ་ བ་  ་   ་  བ་ །  ་ལས་འ  ཝ་ད་མཁའ་འ ོ ་
 གས་ ་ ད།  གས་  ་ཡར་ ག་ ་ ་ ་ ་ ས་  ང་  ག་ ་  བས་ ་  ད་པ ་
 ལ་དང་  ་ ་ ་ ས་  ་འབག་  ་  ་  ང་ ལ་བདའ་  ་འ  ་བ ་ ལ་ ི་གནས་ ད། 
མ ་ ན་  ལ་ ་ ས་  བ་ད ན་  ་  ་ ་ག ར་ཉ་ ་ ་ ལཝ་ད་   བ་ད ན་ ི་ཉ་ ་
གཙང་ ག་ ་ ན་འ ག་ ར་ག ངས་ ་ ག་གནང་བ ་ གས་མཚན་ ་ཉ་ ་མ ་ ་ཁ་
མར་ ་བ   ར་ ་ ང་བ ་ ལ་  ་ ད།  ་ལས་ ག་ ་ག ར་དང་  ང་ ན་མ ཝ་ག ས་
  ་ ལ་ ི་གནས་ ད།

༡༦༣

ག ན་ལ་གནས།
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          ར་ ་ ་ ལ་ ་ ལ། 
 ངམ་  ་མ ཝ་ ་གཡས་ཁ་ ག་ ་ ག་ ་ ད།

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

༡༦༤

࿅
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ཨམ་ ་  ་ ་  ་བཏགས་ས ་ ག་ ར།

༡༦༥

ག ན་ལ་གནས།

࿅
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 ་ ་ ན་ ་ ་ གས་བ ག་གཟིགས་ས།

 ་ལས་ མ ་ ན་  ལ་ ་ ས་ཉ་ ་ ་འ  ་  ་  བ་ད ན་  ་  ་ ་ ལཝ་ད་  བ་ད ན་ ི་
བ ས་པ ་ གས་ ་མ ་ ་ཁ་ཡར་གཏད་པ ་ ལ་འབད་ ་དང་། བ ད་ག བ་  ད་ས། 
ག ར་ཉ ་གཡས་  གས་ ་ མཁའ་འ ོ་མ་ ས་  ་ ་ ན་ ་ ་ ་   ་ ལ་ ི་ ་ ་
( ར་ བ)  ངས་པ ་གནས།  ་  ་   བ་ ག་ ་གཡས་དང་ག ན་ ་  ་མ ་ད  ལ་
འ ར་དང་ ་བ ་ད  ལ་འ ར་ ི་ག ར་ ས་ས་བཅས་མཇལ་ ་ ད།

༡༦༦

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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 ་ ་ ན་ ་  ་ ག་ཐམ།
བ ད་  ས་  ག་པ་ར་ཙ་ ་   ལ་ ་  དཔ་ད་  ་ ་ ན་ ་ ་ ས་དམ་བཏགས་ ནམ་ན་ 
  ང་ ་ ག་ཐམ་གནང་བཞགཔ་  ་བཤད་  ལ་ ད་ ་གནས་ ན།

 ་ལས་    ལ་མ་དཀར་ ང་ ་གནས།    ལ་དཀར་ ི་ ར་ག ན་ཁ་ ག་ ་མ ངས་
 ལ་འ ན་ས། གནས་ས་ ན་ས ་ག ན་  གས་  ་ཡར་ ི་ ར་ཁ་ ་འ  ག་ཁ་འཐབ་
བཅས་ ད།

༡༦༧

ག ན་ལ་གནས།
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 ག་ ང་  ་ ་༥༨ དང་ ་བ་༤༢ མཇལ་ས ་ཞལ་ཐང་ག ར་ ི་ ལ་ ་དང་བཅས་པ། 
  ལ་ ་མ ངས་  ད་འ ན་ས ་གཡས་  གས་ ་ ད།

༡༦༨

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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ག ས་ ད་ལས་བ ད་  ་ ་ མ་ ར་ བ ད་   ་ག ངམ་ ་ བ་  ་གནས། 

མ ་ ན་  ལ་ ་ ས་  བ་ བ་  ་  ་ ་ ལ་བ ་ག ར་ཉ་གཙང་མ་མ ་ཡར་   བ་ ག་
  གས་ ་གཏད་པ།   

༡༦༩

ག ན་ལ་གནས།
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 ་ལས་  ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས་ཡང་ ད་ ར་ བ་ ན་པས།   ་ ་བར་ཨ་བ   ་
གནས་དང་མཉམ་པ ་གནས་ས་ ན་ས། འ  ག་ག ར་ ི་ཡར་ ག་ ་ ་ ་ ན་ ་ ་
ཡབ་ མ་   ར་བ ་བ ད་  ་ ་བ ་ ད་  ད།  ་ ་  ག  ་ ་  ག་ ་ག ན་  གས་  ་
ཕར་ཁ་ ག་ ་  ་བ ན་   ་པ ་ག ར། དཔའ་  ་ཞལ། དཔའ་  ་ཞལ་བཅས་ ད། 

ག ་  ་ ་ ་ ག་ ་ ་ག ར། 
དཔའ་  ་ཞལ་ ི་གཡས་  གས་ ་ ད།

ག ་  ་ ་ ་ ག་ག ར་གནས་  ་གཡས་ ར་ ི་ ག་ ་བཀའ་འ  ར་ ི་ག ར། དཔའ་
 ་དཔའ་  ་ ལ་བ  ར་འ ན་ས ་  བ་ཁར་བ ན་འ  ར་ ི་ག ར།   ་  ་  ་ ་པ ་
གཡས་  ་ ་བ་ ་འ མ་ ་  ་ ་ག ར་བཅས་ ད།  

༡༧༠

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

171

 ང་དཀར་རང་  ན། 

༡༧༡

ག ན་ལ་གནས།

࿅



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

172

དཔའ་ ་དཔའ་  ་ ལ་བ  ར་འ ན་ས། 
 ་ཡང་ ་གཡས་དང་ ་ག ན་ལས་  ་ཁ་ཡར་ ་བ   ག་  ་འ ན་བ  ར་འབད་ད པ་
 ན་པས།  ལ་བ  ར་འ ན་ས ་ལམ་ ་ག ་དང་ག ་ཐག་བ མ་ ག་  ་ དཔ་ལས་
 ་ ་འ ་ག ་ཐག་ལས་དང་ ་ག ་ལས་བ   ག་ད པ་ ན་པས།  ང་དཀར་ ད་ས ་
གཡས་  གས་  ་ ར་ ་ ད།

 ང་དཀར་ ི་གཡས་  གས་ ་   ་དཀར་ནག་  ་ས། དཔའ་ ་དཔའ་  ་ ལ་འ ན་
འབད་ས ་མ ན་  གས་ ་ སངས་  ས་  ་ མ་པ་ ་  ་ས ་གནས།  ངམ་  ་ ང་
  ས་ ་ ད།

༡༧༢

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

173

 ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  ། 

 ་ལས་ བ གས་   ་ ག་ ་  ས་ག ང་དང་  ས་གཙང་། བ གས་  ་ ་ག ན་  གས་  ་
 ག་ ་ ་ ་ ན་ ་  ་ བས་ ་  ་ ་ ང་ ་བ ་ ས་  ་གནས་བཅས་ ད།

 ་  ་ག ར།
༡༧༣

ག ན་ལ་གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

174

 ་ ་ ན་ ་ ་ ་ གས་ ལ་ས ་ གས་འ ར་ཐང་། 

ག ར་ ི་རང་འཐག་  ་བ  ་ ་གནས། 
 ་  ་ག ར་ ི་གཡས་  གས་  ་ ག་ ་ ད།

༡༧༤

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

175

  ་  ་  ་ ་རང་  ན། 
ག ར་ ི་རང་འཐག་ ་ག ན་  གས་ ་ ད།

༡༧༥

ག ན་ལ་གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

176

 ར་  ད་འ ་གནས་བཟང་ ་ ག་ཁར་ ནམ་ལས་བ  ན་  ་འབདན་ལགཔ་གཡས་ ག་
 ་བ གས་ ་དང་།  ་འབད་བ་ ན་ ལགཔ་ག ན་ ག་ ་བ གས་ ་ ད་ ས་ལས་ང་ ་
 ་ ་ ་ ར་ བ་  ་ ་བ ་ ལ་  ནམ་ད་ ཆ་ གས་ ་ ས་ ད་  ་  ད་ ་  ་ ས་ ད་མ་
རན་ ར་ བ་  ་ཡར་  ང་ད པ་དང་།  མ་ ་ ན་པ་ ན་ བ ན་པ་དང་ མས་ཅན་ ི་ ན་
 ་བ གས་ད ་ ར་ ་  ་ཡར་  ང་ད པ་ ན་མས།
ད་ ས་ ང་ ་ ་ ་ ་ ར་ བ་  ་ ར་  ད་ ་ཉལ་ ་   ན་ལམ་བཏབ་ཙམ་ ིས་ ལ་མ་
མཚན་ ད་དང་ ན་པ ་ ར་  ད་ཁར་བ  ལ་མ་ གས་ ང་ ད་ དཔ་མ་ཚད་ ལས་ངན་
  ག་   བ་ཐམས་ཅད་ ང་  ་   གས་པ ་སངས་  ས་  ་ ་འཕང་ ན་ ་ ་ བ་ གས་
པ ་  ན་འ  ལ་ ་ ན་པས།  ས་ ོགས་ ་ ས་ལགཔ་ལས་བ ང་  ་  ད་ ་  ་ ས་
 ད་མ་རན་ ར་ བ་པ ་ ག་ཙམ་ ིས་ ས་ ན་འ ་བ ་འ གས་པ་ལས་ཐར་ ་  ་ ང་
 ང་ནད་ ་ག་ ་ཡང་ ད་པར་བ ་   ད་  ་ངང་ ་  ད་ གས་པ ་ཕན་ ན་བསམ་ ིས་ ་
 བ་པ་ ག་ དཔ་  ་བཤད་ ་འ ག

 ར་  ད།

༡༧༦

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

177

  ལ་བ་ ན་ ི་ མ་  ་བ ན་འཕགས་མ་   ལ་མ ་ ་མ་རང་  ན་ཡ་མཚན་ཅན།

༡༧༧

ག ན་ལ་གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

178

 

    ག ན་ལ་གནས་  ་  ་གནང་ ་  བ་ད ན་  ་   ་   བ་ ག

༡༧༨

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

179

ཚ་ད ལ་ ང་ད ལ་ ི་   བ་པ་བ བ་ས།  ་ ང་  བ་ཁར་ ད།

 ་ལས་   ད་པ་བར་  ་ལམ་ ི་  ་  ་ས ་  ་མ ་གསལ་བ ་ ་ ང་དང་ འ ན་  ་
ག ས་ ད་ ་ལས་ ག་ ་འ ་ ་འ ན་ས་དང་ ག་ ་འ ་ ་འ ན་ས་ ན་པས།  ་
ལས་ཟངས་མ ག་དཔལ་  ་   བ་པ་བ བ་ས་ཡང་ ད།

༡༧༩

ག ན་ལ་གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

180

 ང་ ་གནས་ ་མཇལ་ ནམ་ལས་ཁས་ ངས་འབད་ས ་  ་ར་ཁ། 
འ ་ཁར་རང་ ་  གས་  བ་དང་འ  ལ་ ་ད ་བ་ ་ ང་ ་བ   བ་  ་ཁས་ ངས་འབད་ ་
གནས་བཤད་པ་ ་ ན་དར་ ལ་ད པ་ ན། ཁས་ ངས་མ་འབད་ ན་ ད་གནས་བཤད་
པ་ ས་  ་ར་ཁ་ ་ཁ་ལས་མ་གཏང་པར་བཀག་བཞག་པ ་  ལ་འ ག

༡༨༠

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

࿅



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

181

 

 ་ ་ ན་ ་ ་དང་  བ་ད ན་  ་  ་ག ས་མཇལ་ ད་མཛད་པ ་ བས་  ་ ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  ། 
 ་ ང་ ་ ་འདབས་ ་ ད།

༡༨༡

ག ན་ལ་གནས།

࿅



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

182

འ ་ཁར་ ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས་དང་ ཞབས་  ས་མ ་བ ད་  ་ཆགས་ས ་གནས་
བཅས་ དཔ་ ན་ ང་ འ ་མ ་ ་ ་ ས་   ་བ  གས་ ་མ ད་  ན་ ི་ ལ་ ག་
བ ངས་ ད་ ་ ་ ས་ ཞབས་  ས་ ་མཇལ་ ་ ་བར་ཆད་  བ་ ན་མས།

༡༨༢

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

 



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

183

 ་ ་ ན་ ་  ་ ག་འཁར་ ི་  ས། 
གཞན་དལ་ག ་  ་ ་ ན་ ་  ་ ག་འཁར་ ི་  ས་ ད་ས ་ ་འདབས་ཕར་ ར་  བ་
 བ་  ་ ག་འཁར་ ི་  ས་ ག་ཡང་ ང་ད པ་ ན་ ར་ བ་  ལ་འ ག  ན་ ང་  བ་
 བ་  ་ ག་འཁར་  ས་ ་མཇལ་མ་ གས།  ་  ་ ང་ད ་པ ་ ངས་ཡང་  ་མ་ག ན་
ལ་ ་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་   བ་ བ་  ་  ་ ་ཞལ་གཟིགས་ ་ ང་བ ན་གནང་པ ་
 བས་ ་  ་ ་ ན་ ་ ་དང་  བ་ བ་ག ས་  ་ ག་འཁར་ ཕར་ ར་བ ་བཏངམ་ད་ 
 ་ ་ ན་ ་  ་ ག་འཁར་འ ་གནམ་ཁ་ལས་བ ་ ་བ མ་  ་   ་མ ་ ང་  ་ ག་  ད་
པ ་ ་   ས་དང་   བ་ བ་  ་ ག་འཁར་འ ་ག ་  ་  ད་པ ་ ་   ས་བཤད་ ་ དཔ་
ལས་བ  ན་ ན། གནས་འ ་ ་ ང་   ་མ ན་ ་ ད།

༡༨༣

ག ན་ལ་གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

184

ག ན་ལ་གནས་  ་ ་ ང་  ་ ་ ད་ ་མ ད་  ན།

 ་ལས་  ་ ང་ག ན་  གས་  ་ ག་ ་ ་དཔག་ ད་  ་ ་ གས་མཇལ་ས ་གནས་
 ད།

༡༨༤

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

185

  བ་ད ན་  ་   ་   བ་ཁང་ནང་ན།

  བ་ད ན་  ་   ་   བ་ཁང་  ་ཁ། 
   བ་ཁང་འ ་ནང་ ་   བ་པ་གནང་  ་བ གས་ ་མཚམས་པ་ ་   ན་ཆད་ ད་པར་  ད་ ་
འ ན་ ་ དཔ་ ན་པས།

༡༨༥

ག ན་ལ་གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

186

  བ་ད ན་  ་   ་བ གས་  ་ ར་ག མ་མ། 
བ གས་  ་འ ་  བ་ད ན་ ི་   བ་ ག་ ག་ ་ ད།

 ་ལས་   ད་པ ་ ས་ ལ་འ ར་  ་ག ར།  མ་ ི་ག ར།   ་ ར་ ི་ག ར།  ར་བ ་
གནས་ ད།

༡༨༦

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

187

མ་ ་   བ་ ག

ག ན་ལ་གནས་བདག་ད ་  ང་ ས་ གས་བ ན་འ ན་ ི་གནས་ཁང་།

 ་ལས་ ་  ་  ས་གཙང་ག ར་ ི་ག ང་པ་ ར་ ་གནས་ ད།
༡༨༧

ག ན་ལ་གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

188

 ང་ ་ ་   ས་ ་ག ་ ་རང་ ང་པར་  ད་ ག་ག ས་ ར་ ང་ལས་   ས་ ་༥༤ ལང་
 ་ག ན་ལ་གནས་བཤད་པ་ཨཔ་བ  ས་དབང་  ག་ ས་བ ་  ན་འབད་ ་གནས་བཤད་
  བ་ ད་པ ་ཁར་  ང་པར་  ་ མ་པ་  ་  ་ཡང་འ མས་ ག་ ོས་བ  ན་འབད་ ་པར་
བཏབ་  ་ ་བ ད་འབད་ དཔ་ ན། གཞན་ཡང་ཝམ་ ང་བ  ས་  ་འ  ང་ མ་  བ་  ་
བར་མ ་  བ་ད ན་ ལ་བཟང་ གས་པ་ ས་  ་མ་ལས་ ས་མ ང་ཅན་ ི་ ་ མ་
 ་ ་  ས་ག གས་འབད་ ་ བ་འ ལ་ཟིན་  ས་བཏབ་གནང་ ་  ང་པར་ ི་ ་   ས་
བ  ས་པ་  ་གསར་མ ས་པ ་ ་ ག་ ར་  ་ཟིན་  ས་ ག་ཆ་དང་  མ་སངས་  ས་
དབང་འ ས་  ས་གནས་བཤད་གནང་ ་དང་འ  ལ་ མཚམས་པ་ ་དབང་དར་  ས་  ས་
ཟིན་  ས་བཏབ་བཞག་ ད་ ་གནས་ ན་ག ན་ལ ་གནས་ ག་  ར་ ར་ ་ཟིན་  ས་
 ག་ཆ་འ ་ཡང་  བ་  ན་  ་ལག་ ན་འཐབ་ ག་ལས་ ་བ ད་འབད་ ད་ ར་ ་ ་ ན།

༡༨༨

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

࿅
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བར་ ་ག མ་མམ་བར་མཚམས་  ད་ ག་ ་མཇལ་ ་ ད་པ ་གནས། 
༈ ཤར་  གས་བ ་ ས་ ང་  ང་ཁག་ ་མངའ་ ག་ ་ ད་ ་ག ས་ཚན་བར་
མཚམས་ ར་ ་འ ་ ངས་ གས་ཅན་ ག་ ན། བར་མཚམས་ག ས་ཚན་འ ་བ ་
 ས་ ང་  ང་ལས་ ང་  གས་ ངས་ ་ ་ ་ ་ཊར་༣༠  ་ ག་ ་ས་ཁར་ དཔ་ ན། 
 ་མ ་ ་   ས་  ངམ་ ་ནང་ ་འབད་བ་ ན་ བར་ ་ག མ་ ར་ བ་ ་ དཔ་ ན་མས། 
བར་ ་ག མ་ ར་ ་འ ་   གས་ ང་ངམ་ ང་མཁར་ ། བ ་ཤང་ །   ང་མ ང་ ་
བཅས་ག མ་ ་ བ་ ན་མས། བར་མཚམས་ག ས་ཚན་ནང་ ་ཡང་གནས་ཡ་མཚན་
ཅན་ ་ཤ་མཇལ་ ་ ད་ ་ ་གཤམ་གསལ་ ར་ ན།
བར་མཚམས་  བ་ ་ཕག་  ་གནས། བར་མཚམས་  ད་ ག
༈  ་ཡང་ ཤར་  གས་  མ་ ག་བ  ར་ར ་གནས་  ་ཡ་ ལ་བར་མཚམས་  བ་
 ་ཕག་ ་གནས་འ ་  ས་རབས་ ་ཤ་ ག་ ་ ་མ་ལས།  ་  ན་ ི་  བ་ད ན་ ན་ ་
 ་ ་པb ་ས  ་ཝ་ཡབ་ མ་ག ས་  ས་ད ས་དང་བ   ད་ ་  ན་ ིས་བ བས།  ་མཚར་
བ ་ག ར་ ིས་བཀང་བ ་ ས་གནས་ ན་  ་ཡ་ ལ་ ཤར་  གས་བར་མཚམས་
 ག་  ར་ ་ཁང་ ་ ་འདབས་ ་ ད་ ་  བ་ ་ཕག་  ་གནས་ ར་ ་འ ་   ན་ ་ ་
 ་ ན་ ་ ་ཡབ་ མ་ག ས་  ས་ ཤར་  གས་  མ་ ག་བ  ར་ར ་   བ་གནས་ ད་
པར་ཅན་   ན་ ིས་བ བས་གནང་བ ་ ས་མཉམ་ །  ་ ་ ན་ ་ ་ཡབ་ མ་ག ས་
  ས་ བར་མཚམས་  བ་ ་ཕག་  ་གནས་ ་ བས་ད་ མཁའ་འ ོ་མ ་  ལ་ ་ ས་
དབང་ ་ ས་   ་  ་ཕག་  ་ མ་པ་ ་  ར་བ ངས་ །  ་མ་ཡ་ག ག ་ ་   གས་
མ ་འ ོ་བ་ མས་ཅན་ ་ ་ ན་ ་   ང་ ོལ་ཡན་ལག་བ  ད་ ན་ ི་བ ད་  ་ ་  ན་
 ིས་བ བས་ ་ ག ར་ ་ ས་གནང་ ་ ་ལས་   བ་ ་རང་  ན་ད ལ་  ་ཐིགས་
པ་མ ན་ མ་ ་འབབ་པ་ དཔ་ ན།   བ་ ་ ་དད་ ས་ཅན་ ་ ་ ངས་དང་ འ ོ་
བ་ མས་ཅན་ ་ ས་  ང་ ག་འ  ལ་ཚད་ཆ་མཉམ་ ག་ ན་དག་པ་མཁའ་   ད་  ་
 ང་ཁམས་བ ་བ་ ན་  ་ས་ ་   ་བ་ ་ ་ མ་ ད་ ར་བ ་  ་ ་ ན་ ་  ་བཀའ་
བ ན་ ག ལ་འ བས་  ་བ ན་མ་ལས།   ་  ་ཕག་ ས་  ན་ ིས་བ བས་པ ་
གནས༔ མ་ ་མཁའ་འ ོ་ཐམས་ཅད་འ ་བ ་  ང༔ གསང་ གས་བ ་ ་རང་  ་ ་ ་

༡༨༩

བར་མཚམས་  བ་ ་ཕག་  ་གནས།
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 ༔ གནས་ ར་  ན་པ་ཙམ་ ིས་ ང་ བ་ བ༔  ར་ག ངས་པ ་གནས་ ད་པར་ཅན་
དང་། ཡན་ལག་ ་གནས་གཞན་ཡང་   བ་  ་གཡས་ ས་ ་  ་ ་ ན་ ་  ་ ག་
ཐམ་དང་། མཁའ་འ ོ་དར་ལམ། ཕག་ ་གན་  ལ་བཅས་ དཔ་ ན། ག ན་ ས་  ་
 ག་ ག་ནང་ མཁའ་འ ོ་མ ་བྷ ་ག་ ¡   ་ར་དང་།  ་  ་བ གས་  །  ་  ་མ ང་
 ོལ་ད ་ །  ང་ བ་མ ད་  ན།  ་  ་ཞབས་  ས་བཅས་ དཔ་ ན། མ ན་ ས་
 ག་ ་ མཁའ་འ ོ ་ གས་ག ང་དང་། གནས་  ་  །    བ་པ་བ བ་ས།  ་ལས་
འ  ཝ་ད་ ར་མ་༡༥ ཙམ་ ི་ ན་ལམ་ ་   ན་ ་ ར་ ར་  ན་ ་དམ་ ་བཏགས་པ ་
 ལ་དང་  ་  ས་བཅས་མཇལ་ ་ དཔ་ ན། 
བར་མཚམས་ག ས་ཚན་ ི་   ས་བཙན་ག ་བདག་ ང་ ང་ ་ ་   ས། 
༈  ་ཡང་ གསང་བ་ ་ ས་  ་མཁའ་འ ོ་མ་མ ་  ལ་དབང་ ས་མཛད་པ ་
ག ལ་མ ད་ལས།   ་  ་གདན་ ི་ ང་  གས་ན། །གངས་ ་ ན་ ་ ་  ་ག ལ། 
། ལ་  ང་  ་ ན་བ  ་ཤར། །ཝང་ ང་  ང་བ ་གནས་མ ག་ན། །  ་ ང་ནགས་
ཚལ་ ང་ གས་བ ། ། ་  ང་འ བས་ ང་   ན་ནག་འཐིབས། །  ག་ ན་འ  གས་
 ང་འ  ག་  ་   གས། ། ག་ག མ་འ  གས་པ ་  ང་ད  ལ་ནས། །ཟངས་ ་དམར་
 ་ད ང་ལ་བ  གས། ། ར་ག ངས་ ་བ མ་  ། བར་མཚམས་བ ་ཤང་ ར་བ ་
ག ས་  ད་ ་ ག ས་ ད་ལས་ ད་ ས་ནངས་པར་  བ་ལ་ ག་ ར་སར་བཙན་ ི་ ་
 ང་  ག་ ་དམར ་ད ང་ ་བ  གས་པ་འ ཝ་ ག་ ད་ ་ ་ ་བ  ་ ་ དཔ་ ན་
མས།  ག་  ་ག ན་  གས་ ་ཝང་ ང་  ང་བ ་ ་ ་དང་། ག ར་  ང་ ་ ་  ་ ་
བཙན་ ི་  ་ངའམ་ ་  ། བཙན་ ི་ བས་ །   ་  ་ གས་ཁར་མ ་ག ག་པ་ཅན་
 ིས་ མས་ཅན་ ་ ་ག ད་འ ་འབད་བ ་ཁ་ག ན་ ་   ན་ ན་ ་ ་ ས་ དམ་ ་
བཏགས་ ་ མ་ ངས་  ས་འ ག་དད་ཅན་ ་ ་ ང་ས་ ག་ ང་ཕ་ ང་ ག་ ་ ས་ ་
ད ་ ་དང་  ་  ས་ ་ཚད་ཙམ་དང་   ་མ ན་ ་ག ག་ཅན་ ི་མ ་ ལ་ ་མཇལ་ ་
 ད། ཟངས་ ་དམར་  ་ ག་ ་གཡས་  གས་ ་ ང་ ང་མ ་ ར་ག ་བདག་ ་ ་
མ །  ང་ ང་ ང་ཐང་ ་ ་ ་ག ས་ ད་ལས་ད་ ་ ང་ངམ་  ་ ་  ་རང་  ན། བཙན་
 ི་ ་ ང་དང་ ག་  ར་ ་ཁང་ ་ལམ་བར་ ་ག ་བདག་བ གས་གནས་ངལ་ག ་ས་

༡༩༠

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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གནས་ ་ ་ ང་ ར་མཇལ་   ་ ད། བར་ ་ག མ་ ི་ད ་ འམ་ ལ་ ་ ང་ ང་ག ་
བདག་འ ་   ན་ ན་  ་ མ་ ལ་མཁའ་འ ོ་ ་ ས་དབང་ ་ ས།   །  ་འ  ར་
  ་  ་ ་ ང་ ། །  བ་ད ན་པb ་འ  ང་གནས་  ས། །  ད་  ་ག ག་པ ་ང་  ལ་བ མ། 
།བ ན་  ང་ ན་ ་དབང་ཡང་བ  ར། །ད ན་གནས་  མ་བཀང་  ་ ་ ། ། ་ ས་དབང་
 ས་ཟིལ་ ག་མནན། །དཀར་ ་   ང་བ ་དམ་ཡང་བཅས། །ད ་བ  ན་ ན་ ་དམ་ ག་
འ ག ། ས་ག ངས་པ་ ར། བར་ ་ག མ་ ི་ ལ་མཁར་ ་ ར་  ག་ག མ་ ི་  ང་
 ོགས་དང་  ན་ལས་ ་ས་ ག་ ན་པས།

ག ར་ ་ད ལ་ །
༈ བ ་ ས་ ང་  ང་ཁག་ ག་ ་བར་མཚམས་  ད་ ག་ག ས་ཚན་ནང་ ག ར་
 ་དང་ད ལ་ ་ ར་ ད་ ་ ་ ་   ས་འ ་  ང་དར་མ ་ བས་ ་ ་ ས་གཙང་མ་ ན་
 ལ་ ་མཐའ་ལ་   གས་པ ་ ་  ་ ་ལས་ ངས་དང་ ཤར་  གས་བ ་ ས་ ང་ལས་
 ན་ ་དབང་བ   ད་ ་  ད་  གས་ ་ བས་བ   ད་གནང་  ་ གས་ད ངས་བ ས་ ་
  ན་པ ་ལམ་ཁར་ ག ལ་ ་ ད་ ད་བ ག་  ་ ན་ ་   ག་ ངས་མཁར་ ི་ག ས་
  ད་ལས་ ག་མདའ་ ག ར་  ང་མ་ག ག་དང་ད ལ་  ང་མ་ག ག་འཕངས་པ ་ ལ་
 ང་ལས་ ་ ག་ ་ ན་ ་ ་ ་ ད་  ་ག ར་ ་དང་ད ལ་ ་ ར་ བ་   ན་ ད་ ་ ་ ་
 ས་གཙང་མ ་ ་   ས་ནང་ལས་ ནམ་ ན་པས།  ་ ག་ག ས་ལས་ད ལ་ ་ ་ མ་
 ང་བ་ལས་ད་  ་ ལ་ཙམ་མ་ག གས་ ན་འ ག 

༡༩༡

བར་མཚམས་  བ་ ་ཕག་  ་གནས།

࿅
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ཕག་  ་མངལ་ ་ ¡   ་ར ་གནས་འ ་ གང་ ས་ ག་ཚད་ཆ་མཉམ་ ་ ས་མཁའ་
འ ོ ་  ་ག ང་ གས་དང་ ལ་བ་མཉམ་པར་འ  ར་ ་ ན་མས། ཕག་ ་  བ་  ་
ག ན་ ས་ ་ ད།

ཕག་  ་ ་མ།
ཕག་  ་ ་མ་ལས་འབབ་པ ་  བ་ ་འ ་ གནས་མཇལ་ ་དད་ཅན་ ་ ས་  བ་ ་འ ་
ཐིགས་པ་ག ག་ཁ་ ་ གཔ་ཙམ་ ིས་ ག་ ན་དག་པ་མཁའ་   ད་  ་ ང་ཁམས་ ་
 ོལ་བ ་གནས་མ ག་ ད་པར་ཅན་ ག་ ན་མས།

༡༩༢

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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གནས་  ་  ་ ག
 ་  ་ ག་ཐམ་ ད་ ་གནས་  ་  ་ ག་འ ་ མ་ ངས་ མས་ཅན་ ་ ་ ན་ ་  ས་
 ར་དམ་ ས་ ་ག ར་ ་ ས་བཞག་གནང་ དཔ་ ན་མས། ཕག་ ་  བ་  ་གཡས་
 ས་ ་ ད།

མཁའ་འ ོ ་དར་ལམ། 
མཁའ་འ ོ ་དར་ལམ་འ ་མཇལ་བ་ཙམ་ ིས་རང་གཞན་ མས་ཅན་ཐམས་ཅད་འ ར་
བ ་གནས་ལས་དར་ ི་ལམ་ ིས་ ངས་ ་མ ་ ས་དང་ཐར་པ ་ ་འཕང་ ་འ  ད་  ་
ལམ་ ན་མས།

༡༩༢༡༩༣

བར་མཚམས་  བ་ ་ཕག་  ་གནས།
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 ་  ་བ གས་  །

 ་  ་ད ་ །
 ་  ་མ ང་ ོལ་ད ་ ་འ ་མཇལ་བ་ཙམ་ ིས་ནམ་མཁ ་ད  ངས་ལས་  ལ་བ་ ས་
དང་བཅས་པས་  ་ག ང་ གས་  ས་  ན་ ིས་བ བས་པ ་གནས་ ན་མས། 

༡༩༤

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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བཙན་ ི་ ་  འམ་  ང་  ག 
གནས་  ་འ ་ ལ་བདག་བཙན་ ི་ ་  ་ ནམ་ད་  ་ ས་  ང་ ་བསང་དང་ག ལ་ཁ་
 ལ་ ་མ ད་པ་ ན་ བསམ་ ན་འ  བ་པ ་ ས་མ ་ཅན་ ི་ ་  ་ ་ ་ ད་ ས་ནངས་པར་
 ་ ་ ས་བཙན་ ི་  ང་  ག་ ར་ བ་ ན་མས།

 ང་ ་གནས་ ་ བར་མཚམས་མཚམས་པ་བ ད་ནམས་དང་   ན་ མ་ ོལ་ལམ་
 ངས་ གས་ ་  ་ ་ག ས་  ས་གནང་ ་ ཟིན་  ས་ ག་ཆ་དང་འ  ལ་ ་བ ད་
འབད་ དཔ་ད་  ང་ ་གནས་ཆ་མཉམ་ ི་པར་བ གས་མ་ གས་ ང་ བར་མཚམས་
ག ས་ཚན་ ་ ད་ ་གནས་ཡ་མཚན་ཅན་ ་ ་  ར་ ཁ་གསལ་འབད་མ  ན་དད་ ད་ ་
 ་ ས་ ད ས་ ་   ར་བ་ལག་ ན་ ི་ ག་ལས་མཇལ་བར་འ  ན་པ་ ན་མ  ན་ གས་
 ར་ ་ ་ ན།

༡༩༥

བར་མཚམས་  བ་ ་ཕག་  ་གནས།
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གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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པb ་དགའ་ཚལ་  ང་ཁག

༡༩༧
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གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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 ངས་ལ་ད ན་པ། བ ་བལ་  ད་ ག  
           
༈  ་ཡང་ ཤར་  ད་ ད་དམག་ ོག་པ ་ གས་ག མ་ད ན་པ། ཤར་ ད་  ་
དམག་ ོག་པ ་ ་ ང་མ ད་  ་གནས་( ངས་ལ་ད ན་པ)   ་ ད་ག ས་ཀ་ ོག་
པ ་ཤར་ད ས་པb ་ཅན།  ར་ ་མ ་ ན་རབས་ ་ ་བཤད་   ན་ ད་ ་ལས་ ད་ ས་
ཤར་ ད་ ངས་ལ་ད ན་པ ་གནས་  ་  ར་ལས་ ་བ་ ན། ཤར་  གས་ ངས་ལ་ད ན་
པ་ དཔལ་ ན་ ར་པ ་གནས་ ་ མཁས་  བ་འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ཞབས་  ས་  ས་
རབས་༡༨ པ ་ནང་ ་ ག་བཏབ་གནང་ ག 
 ངས་ གས་ཅན་ ི་གནས་ག ང་བསམ་ ངས་ལ་ད ན་པ་འ ་ གངས་  ངས་མཁས་
  བ་ ངས་  ་ག ག་ ར་ ག་འ ན་ ན་ ་འ གས་ ད་  ང་པ་(༡༧༢༩-༡༧༩༨) 
 ས་  ངས་ལ་ད ན་པ ་གནས་འ ་ གནས་ ན་ ་ ་ ་ ང་ ་  ང་ ་དང་ ད་པར་
 ད་པ ་   ་  ་ ར་པ ་གནས་  ་མཚན་ ད་ཆ་མཉམ་  ངས་ ་  གསཔ་  ་གཟིགསཔ་
མ་ཚད་   ་འ  ག་ས་མཚམས་  ་མཐའ་དམག་བ ོག་པ ་ ག་  ་གནས་  ་མཚན་ ད་
དང་ ན་པ ་  ་  ་ ར་པ ་  ་ ད་ ་འཕགས་པ ་   བ་གནས་  ་གཟིགསཔ་ལས་  ་
ར ་ཞལ་  བ་འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ ིས་ གདན་ས་ ་ནང་བཅགས་ད ་པ ་ ང་བ ན་
ག ངས་ ་བཏང་གནང་གནངམ་ ན་མས། 
འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ ར་ ་ ་   འ  ངས་ ལ་ཐིམ་ ག་ཝང་དར་ ང་ཁ་ལས་ ནམ་
དང་།   ་ན་ག ན་མ ་བ ང་ལས་ དཔལ་ ན་འ  ག་པ ་ ད་ རཔ་ ་  ་གཟན་ ི་
 ས་ ་ ད་ ་  ་ར ་ཨ་ཞང་ ས་  ་  ང་ ་ག ར་ ན་དང་ག ག་ཁར་ཤ་ག ར་ ་ ་
མཛདཔ་ལས་  མས་ཅན་ཚད་ དཔ་ ག་བསད་ད པ་  ང་  ་ གས་འ  ད་པ་  མ་མ ་
ངང་ལས་ ད ངས་ ་མཛད་  ་ ོས་འ ལ་ ་ ང་ ད ངས་ ོལ་མ་གནངམ་ལས་ ད་
 ང་ ་ ་ ་ ག་རང་འཇགས་ཤ་ག ར་མཛད་ ་བ གས་ད པ་  ང་ དཔ་ ན་པས།
  ་ ང་ ་འ ར་བ་ ་ ས་འ  ང་   ་ཤས་དང་   ག་པ་ ་འ  ད་པ་ཚད་ དཔ་བ   ད་ ་ 
ནམ་ ག་འབདཝ་ད་གསང་བ ་ ག་ལས་ ན་ བ་ ད་པར་  ག་  ནམ་ལས་  ་  ན་མ ་
  ན་ལམ་ མ་པར་དག་པ ་ ས་མ ་ ས་བསམ་ཡས་མ མས་ ་ ་ ག ར་  ན་  བ་

༡༩༩

 ངས་ལ་ད ན་པ།
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 བ་ ན་ ི་  ལ་ ་  ག་འ ན་འ གས་ ད་  ང་པ་དང་མཇལ་ ག མཇལ་བ་ཙམ་ ིས་
 ས་འ  ང་   ་ཤས་དང་ དད་པ་ཚད་ ད་བ   ད་ ་ཞབས་ ་ག གས་ ་  གས་པ་ ན་ ་
  ང་ ན་  ང་ཐིག་ ས་ག ས་པ ་ གསང་ གས་  ང་མ ་བཀའ་ག ར་ ི་ ས་མ་ ས་
པར་ ངས་  གས་གསན།   ང་བ་བསམ་གཏན་འ ར་ ་   ས་ ད་ཉམས་ ན་ ་ན་ ་ 
གསན་བསམ་མཛད་ ་ ་ ་བ ་ ་ཙམ་བ གསཔ་ལས་   གས་པ་ ན་ ་ ་  མ་   ད་
ག མ་ ི་གནས་ གས་ཆ་མཉམ་ ་   ངས་པ་མཐར་  ན། འཕགས་པ ་ལམ་ ི་ ་
 ད་མ ན་ མ་ ་  གས་ ་  ་མ་དང་ད ངས་པ་ད  ར་ ད་  ར་ ་བ གས་པ ་ བས་
 ་  ག་འ ན་ ན་ ་ ས་  ་ལས་  ་ ན་དང་  ་གར་ ི་མཚམས་ ་  ་  ་ ར་པ ་
གནས་  ད་པར་འཕགས་པ་ ག་ ད་ ་ ་ཁར་ ང་  ་   ་  ་ ར་པ་བ   བ་པ་ ན་    བ་པ་
འབད་ ་ཆ་མཉམ་མ ག་དང་ ན་ ང་ ་ད ས་  བ་ བ། གཞན་ཡང་བ ན་པ་དང་འ ོ་
བ་ མས་ཅན་ ན་ ་ག ད་པ ་མཐའ་དམག་བ ོག་ ར་བ ་བཀའ་ ང་དང་ག ར་ ར་
 ་མ ་ཅན་མ་ ས་ག ས་པ ་   ་ག ང་ གས་  ་  ན་མང་རབས་དང་བཅས་པ་གནང་
  ་བཏང་ དཔ་བ ན་ ་  ད་  ་ ག་ལས་ ན་ལ་དཀར་ ང་བ   ད་ ་ མ་ཐང་ ་ བས་
 དཔ་ ན་པས། 
 ་ལས་ དང་པ་ མ་ཐང་མ ་ ག་ ་ ་ག མ་ ་ ག་བ གས།  ་ལས་ ་ར་ཝང་ཐང་ལ ་
  ་ ་  ན་ ་བ གས་ ང་  མ་མ ་ ང་བ ན་པ ་གནས་ ་ ནམ་ལས་ མཁའ་འ ོ་
བ ་ ན་  ལ་ ་ ས་ཞལ་གཟིགས་ ་  ངས་ལ་ད ན་པ ་ ང་བ ན་གནངམ་མ་ཚད་ 
 ་ར ་ ་བ ་ མ་ ག་འ ན་འ གས་ ད་  ང་པ ་ཞལ་  བ་ པད་ཚལ་  ང་   ལ་  ་དང་
པ་  བ་ བ་ མ་  ལ་  ན་  བ་  ་མ་ལས་ག ང་བསམ་  གས་ ་  ན་ ་འ ོ་ ན་མཛད་
གནང་བ ་ བས་  ་   ན་བདག་ ར་ ་པད་དཀར་ ར་ ་ ས་གདན་འ  ན་ ཝ་ད་   བ་
 བ་ མ་  ལ་  ན་  བ་  ་ན་བ  ས་ ་ ་ ས་  ན་མ་ གས་པར་ མཁས་  བ་འ གས་
 ད་ ན་ ོལ་ ་  ་ཆས་ ངས་  གས་ག ལ།  ག་ ་ ་དང་བཅསཔ་  ་བཏང་གནང་
 ག  ་ལས་མཁས་  བ་འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ཡང་ ་བ ་ ་མ་ ས་ ང་བ ན་པ ་
གནས་ ་མ་ནང་  ད་ ་གདན་ས་བཅགས་ ་བ གས་པ ་ བས་ ་ ཚར་ ག་འབདཝ་
ད་  ་གར་ཀ་མ་  ་པ ་མཐའ་དམག་ ན་ ་ ས་གནས་ ་མར་ ་ ་ ར་སར་དམག་ ར་
 ་ཤ་བཏབ་ ནམ་ལས་ ང་བཅས་ར ་འ  ག་  གས་  ་   ་ལས་   ་ གས་ཆ་མཉམ་

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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བཀགཔ་མ་ཚད་   ་ ང་ ་ཡང་འ  གཔ་ལས་ ག ང་བསམ་  ་  ང་ཁང་མ་ མ་  ལ་ཡང་
འ  ག་  ལ་འཐབ་པ ་ གས་  ས་ ཤ་ ་མཁར་  ང་ཡང་ ་བཏང་ ནམ་ད་ ག ང་  ་བ་
 ་  ག་འ  ་  ་ ་   ག་འབདཝ་ད་  མ་འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ ིས་  ་བ མ་འབད་
 ་ད ་པས་ ག་ ་  ་ ན་ ང་བ ོག་ཐབས་ ག་ ང་ ར་ག ངས་ ་ དཔལ་ ན་  ་  ་
 ར་པ ་མ ན་   ད་ ག་  ་ད ངས་པ་ ་བ གས་ ་ ག ར་ ོག་གནངམ་ད་ ཀ་མ་  ་
པ ་དམག་ ར་ནང་ལས་ཕར་ ཧང་  ང་མར་འ  ་མར་ ་ལས་ ་འབར་ ་དམག་ ར་ ་ ་
ར་འ གས་   ལ ་ ན་ ་འ ན་ ་དང་  ང་ ་ཡང་འ ལ་ ་དམག་ ་ ་ ་བ  ང་པར་
འ  ཝ་ལ་ གས་པ་  ས་ངན་པ་ ་ཤ་  ངམ་ལས་དམག་ ་ ་འ  ག་  ་ག་ར་  ག་ཡར་
 ངམ་ལས་མཐའ་དམག་བ ོགས་ གས་ ག
 ་ ་འ  ག་ག ང་ཡང་ གས་ག་ ་འ ་མ ས་ ་  གས་ ་ ་དར་ ་ ་དང་བཅས་པ ་
 གས་དར་དང་ ག ལ་རས་  ་ ན་ ་གནང་  ་  ངས་ལ་ ་མར་མངའ་ག ལ་ ་ ་
 ན་ ི་ ངས་ ་ ས་འ ན་གནང་ ག  ་ལས་ ་མ་ ས་  བ་  ་བ ན་  ས་ ་ ་དཔལ་
འབར་  ང་དང་   ་ ག་ ་ཨ་ ་བ ན་མ ་  ་ ག་ཡང་བ གས་ ་ བ ན་པ་འ ན་   ང་
 ེལ་ག མ་དང་  ་དང་ མས་ཅན་ ་ག ད་པ ་འ  ་  ན་ ་ལང་ ་ཡང་བ ལ་བ   བ་
 གས་ ་ཡང་  ན་ ་ གསང་ ན་  ང་མ ་ ས་  ་བ ན་པ་བ གས་ ་  མས་ཅན་ ི་
འ ོ་ ན་དཔག་ ་ ད་པ་མཛད་གནང་  ་བ གས་ ག མཐའ་མ ག་ ་ ་མ་  ་ ་ངན་
ལས་འདས་ ་   ་  ་  ་མ ་ མ་ག ས་པ་  ་  ན་ ནམ་ལས་ ག ག་ལག་ཁང་གསར་
བ ངས་དང་  ན་ག མ་གསར་བ གས་  ས་ག ་གསར་བཅད་ལ་ གས་པ ་  ་ནས་
  ལ་བ ན་འ ན་   ང་ ེལ་ག མ་ ིས་ ས་  ་ཡར་  ས་  མ་  ་མཛད་གནང་བ ་ཁར་ 
 ་ ་བ   ད་འ ན་ མ་ཐར་པ་  ལ་མཚན་ ིས་ཡང་ ར་བ ན་ཉམས་ཆག་ ད་པར་   ན་
   ང་གནང་  ་བ གས་པ ་གནས་ད ན་ ་ཅན་ ག་ ན་པས་ ར་ ་ །
 ་ལས་ ར་ ི་ ་བ   ད་ མ་  ན་ ་ ་  ར་ མཁས་པ་ ་ ས་ གས་ ་བ མས་ ་ ད་
 ་ ་ ག་ ་  བ་  ན་ད ་ བ་ནང་བ ད་ ་ ད།  ་ ་ ་གཟིགས་གནང་ ར་ ་ །

 ངས་ལ་ད ན་པ།
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ད ན་པ ་མཚན་ ་ ངས་ ་  ངས་ གས་  ང་ལ་ད ན་པ་ ་དང་ ག ང་བསམ་
བ ན་  ས་ ་ ་དཔལ་འབར་  ང་ ར་ ་ ་ ་  ལ་ ད་ ་ ་ཡང་ ངག་   ན་ལས་ བ་
  ལ་འབད་བ་ ན་  ་མ་མཁས་  བ་འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ ངས་ལ ་ ་  ་ ་ བས་ ་ 
 གས་ག ་འ ལ་ ད་པ ་ ང་ ་འ ན་ ི་ངང་ ་བ གས་པ ་ བས་ ་ མ ན་ ི་ ་
བར་  ་ཚང་ཆགས་ ་ མ་པ་བ ན་ ་   ་ ང་དཀར ་ག ག་འཚའ་  ་  མ་འ  ་ ནམ་
ལས་འ ར་ ང་  ་ ད་   ་ ་ཁང་ ད་སར་ཆགསཔ་ད་  མ་ ས་  ད་ ད་ནང་  ་  ་
མ ་ ང་བ ན་པ ་གནས་འ ་  ར་ ང་ས་ ད་(  ང་ ད་ནང་  མ་ ས་ ང་བ ན་པ ་
གནས་ ་ ཨ་ ་ནང་ ང་ ་ ནམ་འ ས་) ར་ག ངསམ་ད་   བ་མ་ ས་  ང་ལགས་ 
( ནམ་ ང་ལགས་) ར་  ཝ་ལས་ གནས་ ་ ་མཚན་ ་ཡང་  ང་ལགས་དང་  ང་
ལ་ ར་དར་ བ་ ང་ དཔ་  ་བཤད་  ལ་འ ག
 ་མ ་ ག་ ག་འ  ་  ལ་མང་ ས་ ག་ནང་  ངས་ལ་དང་  ་འ  ག་ ས་འ  ང་ནང་
 ངས་ གས་ ར་   ས་  ལ་ ད་ ་ ་ཡང་   ་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ ན་  ང་
གསལ་གནད་ ན་ལས་ ་ ངས་ ་ག ངས་ག ངསམ་བ མ་  ་མ ངམ་མས། གཞན་
 ག་འ ན་འ གས་ ད་  ང་པ ་ མ་ཐར་དང་   ས་ ལ་མཁན་ ན་ ་ ་འཇམ་ད ངས་
  ་   ་  གས་ ན་ ས་འ  ང་ནང་ ངས་ ་བ ན་  ས་ ་ ་དཔལ་འབར་  ང་ ར་ ན་ ་
 ་   བ་   ་ ང་  ་བཏགས་གནང་གནངམ་ ན་པས།  ་  ་འབདཝ་ད་   ར་བཏང་ད ན་
པ ་ ང་འ ་ ངས་ལ་ ར་བཞག་པ་ ན་ ན་འ ས་ ་ ན་མས་ ར་ ་ ། 

༢༠༢
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 ངས་ལ་ད ན་པར་ ད་ ་གནས།
 ངས་ལ་ད ན་པར་ ད་པ ་གནས་ ་ཡང་  ་མ་མཁས་  བ་འ གས་ ད་ ན་ ོལ་
མ ག་ ད་   ་ ་ཁང་ ད་སར་  ན་ ་   ་  ་ག ག་ ་བ གས་པ ་ བས་ལས་ མར་
  ་ཁ་ ག་ ་  ་ཐང་དང་ ཡར་ ང་ཁ་ ག་ ་ ད་  ་ ་ཆ་མཉམ་གཟིགསཔ་ལས་  ་ ་
གཞན་དང་མ་འ ་བ ་   ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དབང་ ་འ ་བ ་ ་ ག་  ་གཟིགསཔ་
མ་ཚད་  ་  ་ ་ ར་པ ་ ་ གས་ ་ ་བ གས་གནས་དང་  ་འདབས་ ་ ་ ང་
མ ད་  ་གནས་ ག་ལས་  ས་བཟང་ ་ བས་ ་བ ད་  ་བབས་པ ་གནས་ ་ཅན་
  ་གཟིགས་ ་ ་མཇལ་ ་ ད།  ་ ང་མ ད་  ་གནས་ ག་ ་    ་ ་༢༠༠༠  ་ ་
  ལ་ མ་ཨ་ ་  ་  ་དབང་ ་དབང་  ག་མ ག་དང་  ལ་ མ་ཨ་ ་ ་ ང་གཡང་   ན་
དབང་  ག་མ ག་ ས་    ་ ་ཁང་དང་ནང་  ན་ ་ ང་མ ད་  ་  ་འ ་དང་བཅསཔ་
  ་བ   བས་གནང་ ག  ངས་ལ་གནས་  ་  ་  ད་པ་ལས་ཕར་  ་མ་ ་ ་ ང་བ  ར་
  ་  བ་  ལ་ ད་པ ་ལམ་ ་ད་  ་ཡང་མ ང་ གས་པས་ ར་བཤད་ ་འ ག  ར་པ ་
 ་མ ག་ལས་བབས་པ ་བ ད་   ་   ན་ ་   ་ ་ ་ ་འབབ་ལས་  ་མ་འ  ག་ཤར་
  གས་དང་ག ས་  གས་  ་ ་ ་  ་  གས་ ་འ  ལ་  བ་ད པ་ད་  ་ ་བ ལ་ད ་
 ་ དཔ་ལས་  ་ ས་ ང་ གས་ལག་ གས་ན་ ་ ་ཕན་པ ་ བ་   ན་ ་   ས་ ་ད་
  ་བར་ན་ཡང་འ ག 
 ་ལས་མཁས་  བ་འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ ིས་ ་མ་  ལ་ཁབ་  ་ ན་ ་ མཐའ་དམག་
བ ོགས་གནང་བ ་ག རམ་ ན་ ར་ད་  ་བར་ན་ཡང་ ས་གནས་ ང་ ང་ལས་  ་ཁ་
 ག་ ་ ང་ཐང་ ས་ ན་ ར་མ་༢༠  ག་ཙམ་ ག་འ  ་བ ་ས་ཁར་ ག་ ་ གས་ ་
   ་དམར་ག ར་རང་  ན་ ག་མཇལ་ ་ དཔ་ ན་པས། 
 ངས་ལ ་ ་  ་ ་མཐའ་དམག་ ོག་པ ་ ར་པ ་ད  བས་ ་མ་  ་མཇལ་ ་ ད་ ་ ་
 ་  ་མ་མཐའ་ ་དམག་ད ན་ ི་མ ་  ་ ་མནན་ ནམ་ལས་མ ད་  ན་ ག་བ ངས་
བཞག་  ་ ད་ ་ ་   ་ ་༡༩༩༨ ཙམ་ ་ བ   ད་འ  ན་  ་ ་  ན་ ི་ཀ་  མ་( ་ཝར་)
  བ་  ་ ན་ ་ ར་པ ་ ་ད  བས་  ་  ་ ་ ཐང་བ ་  ་ ན་ ་བ གས་ ་མར་ཕབ་
བཏང་བ ་ བས་ ་   ་མནན་མ ད་  ན་ ་ཡང་བ ག་ད པ་ ན་ ་ ་  ་བ ང་ ངས་

 ངས་ལ་ད ན་པ།
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 ན་ གས་ མ་  ་མ་ ས་པར་གནས་  ་ཆགས་ ངས་ ་ག ད་པ་  ངམ་མ་ཚད་  ན་
འ  ལ་ ་ཡང་མ་བ བ་ ག་ ང་ ་ ་  མས་ཕམ་ ི་ག ་ ག་ ན་མས།  ན་ ང་
མ ད་  ན་ ་དང་བ ་ མ་ཧ་ལམ་ ག་འཐདཔ་ ག་ ད་  ་ ་   ་  ་  གས་ ངས་ ་
གསརཔ་བ ངས་ ་བཞག་ ད་ ་ ་མཇལ་ ་ ད།
 ་མ་འབད་བ་ ན་ ར་པ ་ ་  ་ ་མ ་ ་ བ ག་  བ་ཙམ་རང་ ག་སར་ དཔ་ལས་  ་
མ་ཨ་  ་   བ་  ་བ གསཔ་ད་ཡང་ཨ་ ་ ད་གསལ་   ལ་མ་ ར་ ་ ་  ་ཁར་མཚམས་
བཅད་ ་བ གས་ ་འབདཝ་ད་  ་ ང་མ་ ས་ཞལ་མ ན་ མ་ ་གཟིགས་ ་   ད་མ་
  རཝ་ལས་འཇའ་ཤར་ད ན་པ ་  གས་ ་ཞལ་གཟིགསཔ་ད་  ་ཁར་འཇའ་ཤརཝ་
གཟིགསཔ་ལས་ ་ནང་གདན་ས་བཅགས་ ནམ་ལས་ད ན་པ ་མཚན་ཡང་འཇའ་ཤར་
ད ན་པ་ ར་དར་ བ་ ང་བ ་ ་   ས་འ ག  ་བ མ་  ་ ་མ་མཁས་  བ་འ གས་
 ད་ ན་ ོལ་ཡང་ འ ་ ག་ ར་པ ་ ་  ་མ ་ ་བ གས་ ་འབད་ ང་  ་ནང་མ་བ བ་
 ནམ་མ  ན་ ་ ད་  ་ ངས་ལ་ ་ཁང་ ད་སར་   བ་ཁང་ ང་ ་ག ག་གནང་ ན་ན་ 
གདན་ས་ ་ཁར་ཆགས་ ད་པ ་ ་   ས་འ ག
 ངས་ལ་ད ན་པ་ཆགས་པ ་ ས་ ད་ ་ཡང་  ག་འ ན་འ གས་ ད་  ང་པ་ད ང་ ་
༣༡  ་བསམ་ཡས་མ མས་ ་ ་བ གས་པ ་ བས་འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ཞབས་
སར་བཅར་ ་ ་༡༥  ་ ག་ མ་དང་ག ག་ཁར་བ གས་ ད་པ ་ ་   ས་ ན་མས། 
མཁས་  བ་འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ ད་ལས་  ན་ ་ མ་ཐང་མ ་བ་ ག་ ་ ་ག མ་
དང་  ་ལས་ཝང་ཐང་ལ་ ་ ་༡ བཅས་བ གས་ ་ ངས་ལ་ད ན་པར་ བས་པ་ ན་ 
 ག་འ ན་འ གས་ ད་  ང་པ ་འ  ངས་ ་༡༧༢༩ ལས་  ས་ཕབ་  ་བ ཝ་ད་  ངས་
ལ་ད ན་པ ་གདན་ས་འ ་ ཧ་ ས་རང་   ་ ་༡༧༧༩  ་ ག་ཁར་ཆགས་ དཔ་ ནམ་
ལས་ ད་ ས་   ་ ་༢༠༡༡  ས་ ་ ངས་༢༣༢  ་ ག་ ང་ ད་པ ་གདན་ས་  ངམ་
 ག་ ན་མས་ ར་ ་ །
འ་ ་  ་འབདཝ་ད་ ངས་ལ་ད ན་པ ་གནས་ ་ ན་མ  ན་ ག་འ ན་འ གས་ ད་
  ང་པ ་ ང་བ ན་དང་འ  ལ་འ  ག་  ལ་ཁབ་  ་མཐའ་དམག་བ ོག་པ ་ ར་པ་རང་
  ན་ ི་གནས་ ་ཅན་ ག་ ས་བ ན་ ནམ་ལས་ གནས་ ་ནང་ལས་མར་ མཁས་  བ་

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ ིས་  ག་  ་མ ན་   ད་  ་  ་ནས་  ལ་ཁབ་  ་མཐའ་དམག་
བ ོགས་གནང་བ་མ་ཚད། པད་ཚལ་  ང་   ལ་  ་  བ་ བ་ མ་  ལ་  ན་  བ་  ས་ཡང་     
ག ང་བསམ་  གས་ ་  ན་ ་མཐའ་དམག་བ ོགས་གནང་བ ་ ་   ས་   ་  བ་པ ་
དབང་  ག་ མ་  ལ་  ན་  བ་  ་  གས་པ་བ  ད་པ་དཔག་བསམ་  ན་པ ་  ་མ།  ར་ ་
 མ་ཐར་ནང་བ ད་ ་འ ག 
བར་ ི་ ས་ བས་ ་ ་  ་འ གས་ ད་ མ་  ལ་ ིས་  བས་ ན་  ་  ང་པ ་དམག་
ལས་  ལ་ཁ་ བ་པ ་གནས་དང་། ད་ ས་ ་དབང་འ  ག་  ལ་བ ་པ་ ས་   ལ་ཁབ་
 ་ག ད་ ན་ ་བ ་ ་ ག་པ ་ག བ་དམག་ ་ ད་བཏང་ ད་པ ་  ན་འ  ལ་ ད་པར་
ཅན་ ི་གནས་ ནམ་ལས་ འ  ག་ ་ ངས་  ས་  ན་ཆད་ད་ལས་ཕར་ཡང་  ན་  ན་  ལ་
བ་ ང་མ་ ་ ས་མཐའ་དམག་ ོག་པ ་ གས་དང་  ན་འ  ལ་ ་ཉམས་ཆག་འ  ང་མ་
བ ག་པར་ ར་  ན་དང་ ་ ན་ ་བ ན་པ ་ཞབས་ ག་འ ན་   ང་ ེལ་ག མ་ ི་ ན་
 ་ གས་བ ད་  ་ ན་ ་བ ས་ད པ་ ན་ ིས་མ  ན་སར་ ན་པས་ ར་ ་ ་ ན་
ལགས།

࿅

 ངས་ལ་ད ན་པ།
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མཁས་  བ་འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ཞབས།

 ས་རབས་༡༨ པ ་ནང་ ངས་ལ་ད ན་པ་གདན་ས་བཅགས་ ་མ ག་ ་  ་འ ་དང་ 
ད ་ ་ ་མཁས་  བ་མ ག་ ་ད ་ ་ ་མ་ ནམ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།

༢༠༦

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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 ངས་ལ་ད ན་པ ་མ ང་ ང་། བ  ས་ ང་དང་པb ་་དགའ་ཚལ་ ི་ག ང་ལམ་ཁ་འ ལ་ ་  ང་
འ ར་ལས་བཏབ་པ ་པར།

 ང་པར་ག ན་ལ ་གནས་ ་འ  ་ས ་ལམ་  ད་ ག་ཙམ་ལས་མཇལ་བ ་ བས་  ་ ངས་ལ་ད ན་
པ ་ ་  ་ ར་པ ་  ་ད ས་ ་  ་མཇལ་བ ་མ ང་ ང་།

 ངས་ལ་ད ན་པ།
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 ངས་ལ་ད ན་པ ་ ་ཁང་།

 ་མ་ ར་པ ་  ་  ་བ  ་  ལ་ ད་ ་གནས་ ་ཁར་ད་  ་བ   ད་འ  ན་ ི་ཀ་  མ།

༢༠༨

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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ཀ་མ་  ་པ ་དམག་ད ན་ ི་མ ་  ་མནན་པ ་མ ད་  ན་ ི་འ ་ད །
 ་མ་མཁས་  བ་འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ཞབས་  ས་མཐའ་དམག་ ་བ ོག་བཏངམ་
ལས་   ལ་ཁ་ བ་པ ་གཏང་རགས་ ་  ས་   ང་  ང་མ་ ་ ་ དཔའ་ ་ག ལ་ལས་
  ལ་བ ་དགའ་  ན་ ་  ས་ ང་  སཔ་  ་ ལ་ ་  ར་པ ་ ་  ་ ་ དམག་ད ན་ ི་
མ ་   ་ ་མནན་ ནམ་ལས་མ ད་  ན་ག ག་བ ངས་བཞག་ ་ ་    ་ ་༡༩༩༨ ཙམ་
 ་ བ   ད་འ  ན་  ་ ་  ན་ ི་ཀ་  མ་( ་ཝར་)   བ་  ་ ན་ ་ ར་པ ་ ་ད  བས་  ་
  ་ ་ ཐང་བ ་  ་ ན་ ་བ གས་ ་མར་ཕབ་བཏང་བ ་ བས་ ་   ་མནན་མ ད་  ན་ ་
ཡང་བ ག་ད པ་ ན་ ་ ་དང་བ ་ མ་ཧ་ལམ་ ག་འཐདཔ་ ག་ ད་  ་ ་   ་  ་  གས་
 ངས་ ་བ ངས་ ་བཞག་ ད་ ་  ་མནན་མ ད་  ན་འ ་ ན།

 ངས་ལ་ད ན་པ།
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 ་ ང་མ ད་  ་གནས་ཁང་།
མཁས་  བ་འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ ི་ཉམས་ ང་ ་གནས་འ ་ཁར་ ་ ང་མ ད་ ་
 ག་ ག་གཟིགསཔ་ལས་ ་ ང་མ ་གནས་ཁང་  ་ ས་འ ན་གནང་ ད་པ ་གནས་
 ག་ལས་  ས་བཟང་ ་ ་བ ད་  ་འབབ་པ ་གནས་ ་ཅན་ ་    ་ ་༢༠༠༠  ་ ་
  ལ་ མ་ཨ་ ་  ་  ་དབང་ ་དབང་  ག་དང་  ལ་ མ་ཨ་ ་ ་ ང་གཡང་   ན་དབང་
  ག་མ ག་ ས་   ་ ་ཁང་དང་ནང་  ན་ ་ ང་མ ད་  ་  ་འ ་དང་བཅསཔ་  ་
བ   བས་གནང་ ག

༢༡༠

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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211 ༢༡༡

བ ད་  ་འ  ན་ ་ ད་ ་ ་ ང་མ ད་  ་
གནས་ ག  ་ཁང་ནང་ ་མ ད་བཤམ་  བ་
 ་ ད།

མཁས་  བ་འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ ི་
བ གས་  །  ་ཁང་ ་ ང་ཁ་ ག་ ་ ད།

མཁས་  བ་འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ ི་  བ་ ། 
 ་མ་འབད་བ་ ན་  ངས་ལ་ད ན་པ ་ ན་ཆབ་ ་དང་ག ལ་  ་ གས་  ་ ན་ ་
  བ་ ་འ ་ལག་ ན་འཐབ་ ་ དཔ་ ན་པས།  ་ཁང་ལས་ ང་ཁ་ ག་  མ་འ ར་
ལམ་ ག་ ་ ད།
 ་ལས་ ག ས་ ད་ལས་   ས་བ  ་ ར་ ར་(  ་ ག)  ག་ ་ བ་པ ་ཁར་ ད་  ་
 ངས་ལ་ ་ཁང་ནང་ ད་ ་ནང་  ན་ ར་པ་ ས་ག ས་པ ་   ་འ ་དག་པ་ ག་མཁས་
  བ་འ གས་ ད་ ན་ ོལ་ ིས་ ང་ ་ས་གནས་ཁར་བ  ངས་པ ་ ་   ས་དང་  ་མ་
འབད་བ་ ན་ ་ཁ་ལས་  གས་ ་ ་ཡང་འ བ་ ་ དཔ་  ་བཤད་ ་འ ག

 ངས་ལ་ད ན་པ།
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ག ང་བསམ་  ་  ང་པ་ཁང་མ་ མ་  ལ་ ིས་  ་བཏང་ ་ཤ་ ་མཁར་  ང་ ལ། ད ན་ད ང་ག ས་
ཚན་ ་མ་  དཔ་ ག་ཁར་ ་ནམ་ ང་ལམ་ ར་ཁར་ ད།

༢༡༢

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

213 ༢༡༣

  ་ ་ །
 ངས་ལ་ ར་པ ་  བ་ ་ ་མ ག་འ ་ བ ་བ ་ཐང་ ་  ་ ་ ་ ་འབབ་ ་ དཔ་ལས་ 
  བ་ ་ ་ ་  ན་ བས་ལས་བ  ན་  ་འ ་བ ལ་ཚད་ ག ་ ་ ང་ གས་ལག་ གས་
ན་ ་ ་སངས་ ་ ད་པ ་ བ་   ན་འ ག
 ང་ ་གནས་ ་པb ་དགའ་ཚལ་ ི་ མ་གནས་བ ན་འཇམ་དཔལ་སངས་  ས་དང་ 
 ངས་ལ་   བ་ད ན་ དཀར་ ང་ག ས་  ས་ ་   ས་བཤད་ ག་བ ་  ན་འབད་ ་དང་
འ  ལ་པར་བཏབ་  ་ ་བ ད་འབད་ དཔ་ ན།

 ངས་ལ་ད ན་པ།
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མཁས་ ་ད ན་པ།  བ ་བལ་  ད་ ག    
༈  ་ཡང་ ག ར་  ན་པb ་  ང་པ ་ ས་ མཁས་  བ་ ན་དགའ་དབང་ ་ ་ཡབ་
  ་ ་བ ་ མ་ ་ ང་བ ན་བ ན་ཤར་ ར་  ད་མཁན་པ་  ངས་  བ་ ་ ོ་ ག་ཚང་ 
 ང་  ་ ག་མན་ཆད་   ་ག ང་བསམ་ཡན་ཆད་དང་ མ ར་ན་  ངས་  མ་ཐང་  ར་
  ད་ བ  ས་ ང་ ་ ་  ན་ ་ག ལ་ ་བ  ངས་ ནམ་ལས་ བ  ས་ ང་བར་མཚམས་ 
  ག་ ངས་མཁར་ ་གདན་ས་བཏབ།   བ་མ་བ  ་  ང་ ་དབང་ ང་  ད་ག མ་གནང་
།  ་ ས་  ་གཟིགས་ ང་ ་  ན་ ན་ ་དང་ ཡབ་པb ་  ང་པ་ ངས་ ་ཙམ་མཇལ་ ག 
གཞན་ཡང་ ་དམ་ ི་ ་ ་ཤ་ ག་མཇལཝ་མ་ཚད་  ག་ ན་མཁའ་   ད་  ་ ང་ཁམས་
 ་  ན་ ཟབ་ ས་ ངས་  གས་གསན་ ་མཁས་  བ་ ན་ ་ ་  རཝ་ལས་  ན་  ངས་
ཕན་བ  ་བ ན་པ ་ ་ལག་ ན་ ་ ག་ ་  ར་ ག
 ་ལས་མཁས་  བ་ ན་དགའ་དབང་ ་ ་ སངས་  ས་  ་ བ་པ་  ་ ་ངན་ལས་འདས་
ས ་གནས་ ན་  ་མ ག་ ོང་ ་འ  ན་  ་  གས་བ ད་གནང་  ་   ན་པ ་  ན་ལམ་ 
ད་  ་ག ང་བསམ་པb ་དགའ་ཚལ་ ི་ས་གནས་མཁས་ ་ད ན་པ་ ་ བས། ལམ་  ་
ལམ་བར་ ་  ་ ག་ ག་ ད་སར་  ་ངལ་གནང་  ་བ གས་པ ་ བས་ ་  ་ ག་འ ར་
 ང་ ནམ་ལས་ ག གཔ་ཡར་གཟིང་  ་  མ་ ་ ་ག ར་  ་  ད་ཧན་ ང་ ་  བ་  ་ 
  ང་བ  ར་དང་གར་   ར་འབད་ ནམ་ལས་ ཡར་ ང་ ་ ང་ ་ ག་ ད་ ་ ་ཁར་ ང་ ག 
 ་བ མ་  ་ཡར་མར་ཚར་ག མ་   གཔ་ལས་  མ་ ས་  ང་བདའ་  ན་ ་གཟིགསཔ་
ད་ མ ་ ང་ ་ ག་ ད་ ་མ ་ ་ ་ ས་ ད་ ང་གར་   ར་འབད་ ་  ད་ཧན་ ང་ ་  བ་
 ནམ་ལས་ག གཔ་ ས་ མ་ ་ ་ག རཝ་ད་  མ་ ན་ ་ ་ཡང་ གས་ག་ ་ ་མ ས་
 ་  ་ཁར་ ང་ཞག་བ ན་བ གས་བ གསཔ་ ན་པས། 
 མ་ ་ཁར་བ གསཔ་ད་ ར་  པ་ ་ ས་མ ང་  ་  ་ཁར་ མ་ག ག་བ གས་ ག་ ར་
བ ་ ་   ས་ ་ཤ་ ་མཁར་ག ས་ཚན་ ི་ ་ ་ ས་ ་  ་མཇལ་བར་ ངམ་ལས་ ནང་
  ར་ག ས་   ་ག ར་ ན་ ིས་ག ས་པ ་ ་ ར་ ་ཡང་ ས་འ  ལ་ ི་མཇལ་ཁ་ ་
བར་འ  ཝ་ད་  མ་ ས་ ་ ་ ་བཀའ་ ང་ ་གནང་ དཔ་ ན་པས།

༢༡༤

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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མཁས་ ་ད ན་པ།

 ་ལས་  ་ ར་ ་ མ་ ་དད་ ས་ ག་པར་ ་བ   ད་ ་ བ  ན་ ོས་མ ན་ ནམ་ལས་ 
 མ་ ན་ ་ ་ ་ ་  ན་ ་ ང་བཅས་ར ་ག ས་འ ་ ་ ན་པ་བསལ་གནང་བ་བ  ན་
 ན་ ་ ་ལགས། ད་གནས་འ ་ཁ་ ་ ང་བཅས་ ་ ག་འཚལ་ས ་  ན་ ་ཁང་ག ག་
བ ངས་པ་ ན་ ག་ ་  ་འཚམས་ག་ལགས་ ར་ ཝ་ད་  མ་ ས་  ད་ ་ ས་ག ག་
ལག་ཁང་ ག་  བ་པ་ ན་  ན་འ  ལ་ གས་ མ་འ ག  ་  ་འབད་བ་ ན་ ང་པ་ ་
ཡང་ནད་ཡམས་ ་ ་ ་ ང་ ་དང་  ག་པར་ ་ཡང་ ་འ ་  ་ག ས་ ་ཕན་པ ་ གས་
བསག་   བ་  ང་ ་ ན་ ་ གས་ མ་ ང་ ར་ག ངས་ ག 
 ་ལས་ག ས་   ་ག ར་ ན་དང་ ་ ར་ ་ ས་  མ་ ན་ ་ ་ ས་ཐབས་ ས་
 ག་མཛད་ད ་པ ་ག ལ་འ བས་ ཝ་ད་  མ་ ས་  ད་  ས་ག ག་ལག་ཁང་ ག་
བ ངས་ ་ ན་པ་ ན་  ང་དང་  ་ ་ ་   ག་འབད་ད་ ང་རང་  ་གར་  ་མ ག་ ོང་ ་
འ  ་ ་  ་  ན་ལམ་བཏབ་ཚརཝ་ལས་ཚར་ ག་ག་ ་འབད་ ང་འ  ་ད   ག་  དཔ་
ད་ས་བཅད་  ་ ་ ་འབད་ ་ ར་ག ངས་ ་  ན་ ང་ ག

མཁས་ ་ད ན་པ།
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 ་ལས་ཤ་ ་མཁར་དང་ནང་  ར་ག ར་ ན་ ིས་ག ས་པ ་ ་ ར་ ་ ས་   ན་
བདག་འབད་ ་  ་དང་ ང་ ་ ་   ག་ ་བ   གས་ཚརཝ་ད་  མ་ ན་ ་ ་ཡང་  ་
མ ག་ ོང་ལས་ ག་ བས་ ་ མ  ་མ ་ ་བ ན་ ག་ག ག་   བ་པ་གནང་  ་
བ གསཔ་ད་ མ ་མར་ མ་  ་  ང་  ་ ་བ གས་  ་ ཝ་ ་ ་བ   བས་ ག  ་
 ན་འབད་བ་ ན་ ས་རབས་༡༦ པ ་  ད་ཙམ་ ་ ང་ ་བ མ་ ག་འ ག
 ་ལས་རབ་གནས་   བ་ ན་ཞག་བ ་ཐམ་གནང་  ་དམངས་ ་པད་  ང་ ་དབང་
 ང་  ད་ག མ་ ངས་  གས་གནང་  ་ ད ན་པ ་མཚན་ཡང་མཁའ་ ་ད ན་པ་ ར་
བཏགས་གནང་ དཔ་ ན་ ང་  ལ་ལས་  ་ ར་ཉམས་ ་ མཁས་ ་ད ན་པ་དང་
 ་   ས་ལ་ ་ ག་ནང་ ་མཁས་  བ་ད ན་པ། ལ་ ་ ག་ནང་  ་ ་ད ན་པ་ ར་ ་
  ལ་དར་ བ་ ང་ དཔ་  ་ ན་མས། 
 ་  ་ ན་ད ་ ་འ ་ཡང་ ཤར་  གས་པ ་ཁ་ ད་ ་  ་ ་མཁའ་དང་  ་ ་ ་  ར་
 བ་ ནམ་ལས་  ་ ་ ་ ར་ ་ ་ (མཁའ་ག་ ་) ར་ བ་ ་ ་ལས་ ་ ངས་ ་ 
མཁའ་ ་ད ན་པ་ ར་བཏགས་གནང་གནངམ་ ན་མས།
མཁས་ ་ད ན་པ ་ ག་ ང་མཁར་འ  ་ས ་ག ང་ལམ་ ར་ ་ མཁས་  བ་ ན་
དགའ་དབང་ ་མ ག་  ་ངལ་གནང་ བས་ ་  ན་པ ་  ་  ས་དང་ཞབས་  ས་  ལ་
བཟང་ ར་ ང་ ་  ས་ ལ་ ་མཇལ་ ་ དཔ་ ན་ ང་ ད་ ས་ནངས་པར་  ་ ་ཙམ་མ་
ག གས་གཞན་ག་ ་ཡང་མཇལ་མ་ གས་ ་ ་    ་ ་༡༩༨༨  ་ ་  མ་འ ར་ལམ་
བ ན་པ ་ བས་ ་ དཔ་བཏང་ ག་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།
 ་ལས་ག ང་བསམ་མ ་ག མ་འ ་བདག་ ་ ས་ ག ག་ལག་ཁང་ ་  ་ག ར་ ི་
 ན་ ་ ང་པ་བ ་ ་དང་  ང་   ལ་ ་ ན་འབད་ ་ ང་པ་བ ་ཐམ་བཅས་བ གས་
 ནམ་ལས་ ་ ་ ་མར་མ ་ ་ ས་འ ་འ  ན་འཐབ་ ་  ་བཞག་ དཔ་ ན་པས།
ཤ་ ་མཁར་དང་ནང་  ར་ ི་ ་ ར་ག ་ཅན་དང་འབངས་ ་   ་མ ན་ ི་ ག་ལས་ མ་
 ན་ ་ ་ ་ ག་མཇལ་ཞབས་བ ན་ ལ་ ་ ག ག་ལག་ཁང་ ་ ་བ ར་ ་བ ་བ ང་
 ་དང་གཞན་ག་ ་ ་ཐད་ལས་ཡང་ ང་བཅས་ ་ ར་ ་ ས་ཞབས་ ག་ ་ ་ ན།

༢༡༦

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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 མ་ ན་ ་ ་ ་ ་རང་བ གས་ད ་ ར་ག ལཝ་བཏབ་ད་  མ་ ས་  ད་ ་ ས་ ་
བ མ་  ་ཁས་ ངས་ ་ ་  ན་འ  ལ་ག་ ་ ་བཟང་ །  ན་ ང་ང་རང་   ལ་བ ་ ང་
བ ན་དང་འ  ལ་བ  ས་ ང་   ས་ག ང་  ་ ང་ ་ག་ ་  ་ ང་འ  ་ད  སང་ ད་ང་ ་
བ   ད་པ་ག ག་གཏང་ ང་།  ་ ་ཡང་ང་དང་ད  ་བ་ ད་པ ་དད་པ་བ   ད་ད ་ ་ ད་
 ར་ག ངས་ ་  ན་ ང་ ག མཁས་  བ་མ ག་ ་  ་ག ང་ ་ ད་  ་བ  ས་ ང་  ས་
ག ང་   ་ ང་ ར་ས་ ་བ གས་ ་ དཔ་ ན་པས།

མཁས་  བ་ ན་དགའ་དབང་ ་  ་ངལ་གནང་བ གས་ བས་ ་ ས་ ་ག ར་ས། 
 ་ཁང་ ག་ ་ ང་མཁར་འ  ་ས ་ལམ་ཁར་ ད།

མཁས་ ་ད ན་པ།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

218༢༡༨

སང་ ད་ ་ག ག་ ་  བ་ལས་ག ང་བསམ་མ ་ག མ་ ་ ར་ག ་ཅན་དང་འབངས་
 ་   ་མ ན་ ་ མ་ ས་བཀའ་གནང་།  ང་རང་ ས་ཁས་ ངས་དམ་བཅའ་ ལ་
 དཔ་བ ན་ ་  ཝ་༥ པ ་ ་བ ར་ ས་བ ་བ ང་  ་ ན་ ་ མཁས་ ་ད ན་པ་
 ་འ མས་པ ་ བས་  ་མར་མ ་  ་  ་ཨ་ ་ ་ ་   ལ་མ་ ར་ ་ལས་  ་ག ག་
   ས་ ད་ ་ ་ ས་  ན་དགའ་དབང་ ་མ  ན་ ་  རཝ་ད་ ་ཁར་འ མས་ ་ག་ར་ ད་ 
 ས་དད་པ་བ   ད་ དཔ་ ན་པས།  ་ ་ལས་ཡབ་ ན་ ་  ་ཞབས་སར་བ  ལ་ ་ 
མཚན་ཡང་པb ་  ་མ ་ ར་བཏགས་གནང་ ག  ་བ ་ ་ལས་  ་ ན་  ངས་པ་མཐར་
  ནམ་ལས་ མཁས་ ་ད ན་པ ་ ས་  ་འ ་དང་པ་མཛད་ ་ ག ང་བསམ་མ ་ག མ་
 ི་ ས་པ་དང་ ་དམངས་ ་པད་  ང་ ས་འ ར་ དབང་ ་  ད་ག མ་ ངས་  གས་
གནང་  ་འ ོ་ ན་  མ་  ང་ དཔ་ ན་པས། རང་ ་༥ པ ་ནང་ ་བ ར་ ས་བ ་ ན་
 ངས་ག མ་ ི་ ང་འཆམ་དང་བཅསཔ་  ་བ ང་  ལ་ ད་ ་ ་ད་  ་བར་ཡང་   ན་མ་
ཉམས་པར་འ ག
   ་ ་༢༠༠༥  ་པར་   ན་འབད་ ་  ག་ ས་ མ་གསང་ གས་  ས་མཛད་ ་ འ  ག་
 ་   ས་རབས་ཡང་གསལ་ ་ ང་   གས་བམ་ག མ་པ་  ག་ ངས་༡༢-༡༤ ནང་ ་ 
 ན་དགའ་དབང་  ་ ས་ཐ་ ང་ ག་ལའམ་ ང་དགའ་ ར་ ་ ་ ཡབ་  ་བཀའ་བ ན་ 
ག ང་བསམ་ཁ་ ག་ ་  ན་ ་ ལ་  ་ ད་ མ་ ི་ད  བས་བ མ་ ག་ ་ བས་ད་  ་ཁར་
 གས་མ ས་ ་བ གས་ད ་མ ཝ་ ག་  ངམ་ལས་  ་ ག་ག་ ་ ང་ག་ ར་ གས་
བ ད་གནང་  ་བ གསཔ་ ག་ན་ གནམ་ལས་ ་ ག་འ ར་ ང་ ནམ་ལས་ ཆགས་ས་
 ་ ་ ག་ ག་ ད་ ་ཁར་གདན་ས་བཏབ་བ གསཔ་ལས་ ཁ་ ་ ས་  ་ ར་བཏགས་
 ག་ ར་ ན་པས། ཤར་  གས་པ ་ཁ་ལས་ ཁ་ ་ ར་ ་ ་ ་ ་ ར་བ ་ ན་ ན་ ང་ད་
 ས་ནངས་པར་ ར་ཉམས་ ་ ་ ་ ས་  ་ ར་དར་ དཔ་ ན་ ར་བ ད་ ་འ ག 
 ང་ ་ ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ མཁས་  བ་ ན་དགའ་དབང་ ་མ ག་ ས་ འ  ག་ ་
ས་གནས་ཐདམ་ཐད་ཁར་ལས་ཕར་  ན་ ་ ཞབས་བཅགས་ ་གནས་བ  ར་གནང་ ་ ་
བ ་བ་ ན་ མཁས་  བ་ ་ར་ ས་རང་ ག ང་བསམ་མཁས་ ་ད ན་པ་ ་ཞབས་  ས་
བཅགས་ ་གདན་ས་བཏབ་གནང་གནངམ་ ང་ ་མས་ ར་མ ་ད ་ ་ཡང་ མཁས་  བ་

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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 ན་དགའ་དབང་  ་ མ་ཐར་ ག་ ངས་༡༩༠ ལས་    ལ་ ་ ས་  ་ ་བ་ལ། ག ང་
བསམ་ལ་  ན་པ ་ ས་    ར་ ་ ག་ ནམ་ལས་མཁས་  བ་མ ག་ག ང་བསམ་
  གས་ ་ཞབས་བཅགས་གནངམ་ ས་བ ན་ ནམ་ལས་བ  ན་ ་ ན།
 ་མ་ཚད་ བ ་བལ་ ་མར་མ ག་ལས་   ས་ ་༧༠ ལངས་ ་ཨཔ་སངས་  ས་དབང་
འ ས་  ས་ཡང་མཁས་ ་ད ན་པ་གདན་ས་བཅགས་ ་ ་ མཁས་  བ་ ན་དགའ་དབང་
 ་ ནམ་  ་བཤད་ ་འ ག  ་ ་ ་   ས་ ་ ་   ས་ ་༩༦  ག་ཙམ་ ག་ ན་ ་ ་
ར ་ཨང་ ས་ ་འདས་སངས་  ས་ ས་འ མས་ལས་ ་ ་ ར་བཤདཔ་མ་ཚད་ གཞན་
ཡང་ས་གནས་  ་ ན་རབས་ཁག་དང་། ག ང་བསམ་མཁས་ ་ད ན་པ ་གདན་ས་
བཅགས་ ལ་དང་ ས་  ་ མ་  ན་ ི་ མ་བཤད་  ར་ ་ཟིན་  ས་ ག་ཆ་ནང་ ་ མཁས་
 ་ད ན་པ ་གདན་ས་བཏབ་གནང་ ་ ་ མཁས་  བ་ ན་དགའ་དབང་ ་ ན་པ ་ ་
   ས་ མ་པ་ ་ཁ་གསལ་  ་བ ད་ ་འ ག་ ར་ ་ ་ ན།

࿅

མཁས་ ་ད ན་པ།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

220༢༢༠

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

࿅
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བསམ་  བ་  ངས་མཁར་  ང་ཁག
࿅
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གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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  ན་ ས་ ལ་བ ་ ས་ ་ ང་།   ་ ་གཙང་ཁ་  ང་ཁག
༈  ་ཡང་  གས་   བ་གསང་བ་  ་ཅན་ལས། བདག་ ས་ཞབས་  ས་མ་བཅགས་
ས་ལ་ ༔   ག་  ས་ཙམ་ ་ ལ་ ག་ཙམ་ཡང་ ད༔  ར་ག ངས་ ་བ མ་  །   ན་ ན་
 ་ ་ ས་ ས་རབས་བ  ད་པ ་ནང་   ་ད ས་དང་  ་འ  ལ་ག ས་  ་ ག་ལས་འ ལ་
  ་ཁམས་དབང་བ ད་ནམས་  ་ ང་བ ན་དང་འ  ལ་ འ  ག་ ་ས་གནས་ཐདམ་ཐད་
ཁ་ལས་ཕར་ཞབས་  ས་བཅགས་ ་  ་  ན་ག ག་པ་ཅན་ ་དམ་ ་བཏགས།  ང་དང་
 ལ་  ངས་ ་ག་ར་ ས་གནས་ ་  ན་ ིས་བ བས་ ་ས་ ག་ས་  ང་ཆ་མཉམ་ག ར་
 ིས་བཀང་གནང་ ག  ་བ མ་  ་བསམ་  ངས་  ང་ཁག་ ་ ་གཙང་ཁ་  ང་ཁག་ཤར་
 ང་མཁར་ལ ་ ་( ང་མཁར་ ང) ་ཡང་ ཞབས་  ས་བཅགས་གནང་བ ་བ ་མ ན་
 ་   ན་ ས་ ལ་བ  ས་ ་ ང་ ས་ག ས་ བ  མས་  ་གནས་ཁག་བ  ད་ ་ ག་
 དཔ་ ན།
 ་བ མ་མ ་ ས་གནས་འ ་  ་ ་ ན་ ་  ་ཞལ་ལས་ གནས་བ ་ ས་ ་ ང་འ ་ 
མ་ ངས་ ས་  ་མཐའ་མ་ ་ བཟང་  ་  ལ་ ་ བ་  ་ངན་པ ་  ལ་  ག་   ད་དང་ ཟས་
ངན་ཏམ་ ་ ་དར་ ་གཏམ་ངན་  ལ་ཁམས་ བ། བཀའ་ ང་ ལ་དང་ ་ ན་པ ་ ་མ་
དང་འ ལ་  མས་ ་མ་མ  ན་པ ་ད ་  ང་། དམ་ ག་ད ་ ་ལང་པ ་ གས་པ།   ་
འ ག་  ན་པ ་ ་ ་གཏད་པ ་ ན་བ ན་དང་། ཕ་མ་ ་ཚན་ནང་ ་  ལ་ ་ཚ་ ངས་པ ་
   ་ ་ ་ ་ ་ཤ་དར། ནག་  གས་བ ད་  ་ གས་འ ན་པ ་ས་   ང་  ན་ ་མངའ་ཐང་
  ས།  ་ ད་ཚད་ང་  ལ་ ིས་གང་། ག ག་ ས་ག ག་ ་མ ་བ  ར་  བ་  ་ཕན་བ ་
འ  ང་བ ་གནས་ཉམས་བཏང་  ་ངན་པས་ས་  ང་གང་བ ་ ས་ ག་ ང་།   ་ ས་ ་
དཀར་  གས་  ་ ་ ་ཞལ་ ་རབ་ ་གཟིགསཔ་ ན། ལས་འ ས་ངན་པ་འབད་ ་མང་
བ ་ བས་  ས་ ལ་  གས་ ་ར་ ་ ས་ངན་བ ་ ་ ས་པ་དང་ འཚབ་འ བ་ནད་
ཡམས་ ་ ་འ  ང་  ་   ་ ད་ ར་ ་འ  གས་པར་འ  ར་ ང་ ར་ག ངསམ་ད་ མཁའ་
འ ོ་ ་ ས་མ ་  ལ་ ིས་  གས་མ ་ མས་ཅན་ ་ ་ གས་  ས་མ་བ ད་པར་  བ་
ད ན་ ན་ ་ ་ག ལ་བ་བཏབ་  ་  ས་ག མ་ཐམས་ཅད་མ  ན་པ་ད ངས་ ་ག ལ། 
 ས་ངན་ ་བ མ་འ  ང་བ ་ ་  ས་   ད་  ་   ས་ ་ ་  ས་ ལ་ ་ ང་ ད་པར་ཅན་དང་།

  ན་ ས་ ལ་བ ་ ས་ ་ ང་། 
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གནས་ ད་པར་ཅན་ ་ ང་ ་ ་  ག་  ་ཐབས་ ག་ག ང་གནང་ ར་ ཝ་ད། 
མ་ ་ ་  ་ཞལ་ལས།   ། དད་པ་དང་ ན་ ་  ་འབངས་ཡབ་ མ་དང་ ས་  ས་
འ ར་ དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ ན་ ག གནས་ ད་པར་ཅན་ ་  ག་  ་ཐབས་བཤད་
 ་ ན་ ར་ག ངས་ ། མ་ ངས་པ ་ མས་ཅན་ གནས་དང་ ས་ ལ་ ་ ་   ་བ་  ་
ག ག་ ་བ   ད་ ་   བ་པ་འབད་ ་ ་ ་ ན་ ་  ས་གནས་  ་ག ་ ་ ས་ ལ་ ན་
 ་གནས་བ ་ ས་ཐང་  ས་  ་ད ས་བ ་ ས་ ་ ང་ གཅན་གཟན་ ིས་  གས་བ ་
ལས་བ  ར་བ ་ ས་པ ་ ལ་ ན་ ་བ ། མཚམས་བ ་ལས་ ལ་ ན་བ ་ལ་ གས་
པ་ ད། ཤར་  གས་ ་བ ་ ན་ ་ ང་ ་དམ་འ ར་ ་  མ་པ ་གནས་ ན་ ད།   ་
  གས་ ་བ ་ ས་ཐང་  ས་སངས་  ས་  ་ བ་པ ་ ་ ང་དང་ ར་  ད་ ན་  ་
གནས་ ད།  ང་དཀར་ ས་  ང་ ས་ ང་གཡས་འ  ལ་ ལ་བ་དང་ མ ་བདག་དཀར་
 ་ ན་ཆབ་ ལ་ནས་ ད།  བ་  གས་ ་མཁའ་འ ོ་ ག་དང་མ ད་ ་ ་ སངས་  ས་
 ང་བ་མཐའ་ཡས་དང་མཁའ་འ ོ་  ་  ་གནས་ ན་ ད།  ང་ ་  གས་ ་པb ་ཐང་
  ས་འཕགས་པ་  ན་རས་གཟིགས་དབང་ ་གནས་ ད། ཤར་  ་མཚམས་( ག་འ ན་
འ གས་  ང་ག ང་གཏམ་ གས་ལས་  ན་པ་ བ་དབང་ ་གནས་ ན་པར་གསལ་བ་ 
  ་གར་ཨ་སམ་ ་རང་ ་ ་འདབས་)  ་ ང་   ་གནས་སངས་  ས་ ང་ བ་ མས་
དཔ ་གནས་ ད།   ་ བ་མཚམས་ ་ར་བ་ཐང་  ས་ ་   ་ ་ གས་རང་  ན་ གས་
  ་གནས་ ད།  བ་ ང་མཚམས་ ་བསམ་  བ་  ང་།  ང་ཤར་མཚམས་ ་ཡང་དག་
  ང་ ་གནས་ ད། གཞན་ཡང་གབ་གནས་བསམ་ ིས་ ་ བ་པ་  ན་ ིས་བ བས་
ནས་ ད་ ་ལ་ གས་པ་ཚད་ དཔ་ ག་ག ངས་གནང་ ག
  ན་ ས་ ལ་བ  ས་ ་ ང་འ ་  ད་གངས་ཅན་ ི་  ་  གས་ཤར་  ང་  ་དང་ ད་  ་
མཚམས་ ་   ན་ ན་ ་ ་ ས་ ས་པ ་གནས་དང་   ངས་དང་  ང་ ་ ་ཤ་ ག་  ན་
 ིས་བ བས་ ་ག ར་ ིས་བཀང་གནང་བ ་ནང་ག ས་ལས་ ཤར་  གས་ ་ ས་ ལ་
པb ་བ ད་(  ་  ་ཕག་  ་གནས་   ་གར་ཨ་ ་ ་ ལ་ ་ ད།)   ་  གས་ ་གནས་
  ་མ ག་ ོང་(སངས་  ས་  ་ བ་པ ་གནས་  ་གར་ཨ་སམ་ ོང་  ར་  ་ཧ་ཊི ་ ་
འདབས་ ་ ད།)  བ་  གས་ ་འ ར་ ་  མ་པ ་གནས་(བ ་ ན་ ་ ང་།)  ང་ ་

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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  གས་ ་ ག་ཚང་  མ་ཚང་གནས་(བཀའ་ཐང་ལས༔  མ་ཚང་ ང་ ་ཞག་ ་བ གས༔ 
 ག་ཚང་ ང་ ་ཞག་བ ན་ ༔  ས་ག ངས་ ་ ་ ་ ན་ ་  ་གནས་  ན་ ་དབང་
  གས་ ་ ད་ ་ ་ ་ ན་པས།)  ་ལས་ ས་ ལ་མཁན་པ་ ང་( ་ ་ ན་ ་  ་
གནས་ ན་  ར་  ད་ ང་ ་  ང་ལས་ བ་  གས་ ་ ད་)  ར་ག ངས་ ད་ ་ ར་ ་ 
འ  ག་བསམ་  བ་  ངས་མཁར་  ང་ཁག་ ་ཆ་ ག་ ་ ་གཙང་ཁ་  ང་ཁག་ནང་ ད་ ་
འ ་ ན།
 ས་གནས་འ ་  ་  ་གནང་ ་ཡང་   ན་པb  ་ ང་བ ན་ལས། འཛམ་ ་  ང་ ་
གནས་ག ར་ མས༔ ཐམས་ཅད་ ་  ་ག གས་ ་བ ད༔ མཐའ་ བས་གནས་
 མས་ཐམས་ཅད་ ༔  ་  ་ག གས་ ་མ་བ ད་པས༔  ས་ངན་བ ལ་པ ་མཐའ་
མ་ལ༔  ང་བ ན་ཅན་ ི་   ས་ ་འ  ང་༔ འ ་ཡང་གཞན་ ་མ་ ན་ ༔   ན་པb ་འ  ང་
གནས་ང ༔  གས་  ་ ས་དང་མ་ག གས་པ༔ གཞན་ ིས་མ ང་བར་དཀའ་བས་ ༔ 
  ས་འ ག་ཅན་ ི་   ས་ ་ལ༔ ཕ་མ ་ ང་བ ན་འ ་ ར་ ༔  ར་ག ངས་ ་བ མ་
  ་ བ ་ ས་ ་ ང་ ་གནས་  ་ དང་པ་  ་གནང་ ་   ན་ ་  ་   ལ་པ་  བ་དབང་
 ་མ་ ་མ་བ ན་འ ན་དབང་འ ས་མ ག་ ན་མས།
  བ་པ ་དབང་  ག་ ་  ་མ་ གས་བཟང་ ་མཁའ་འ ོ་མ་ ག་ ད་ ་  ་  ་ལམ་
ནང་།   མ་ ག་ ་ག ར་ ི་མ ད་  ན་ག མ་བ ངས།  ་ ་སངས་  ས་  ས་རབ་
གནས་གནངམ་ད་ མ ད་  ན་ལས་བ ད་  ་བབས། བ ད་  ་ ་འ ངམ་ལ་ གས་པ ་
  ་ལམ་ ་མཚར་ཅན་ ག་མ ངམ་ལས་  ་ག་ ་ ན་ན་ ར་ གས་བསམ་བ ས་ ་  ང་
པ ་ ་ ་  བ་ད ན་ ས་རབ་དབང་འ ས་ ར་ ་  བ་ བ་ ག་ ད་  ་ཞབས་སར་
 གས་ཆང་ ་འབག་  ་བཅར་  ་  ་   ས་ ་ ་ ག   བ་ བ་ ན་ ་ ས་  ་ན་ ལ་
 ན་ གས་བཟང་མ། །  ་ལམ་ ་ངན་བཟང་བ་ ན། ། ར་   ད་  ་  ་ལམ་ནང་ ་   མ་
 ག་མ ་མ ད་  ན་ག མ་བ ངས་ ་ ་   ད་ ་  ལ་བ ་  ་ག ང་ གས་  ་   ལ་
པ ་  ་ ག་འ  ངས་པ ་ གས་ ན། མ ད་  ན་ལས་བ ད་  ་བབས་ ་ ་   ་ག ང་
 གས་  ་  ན་ ིས་བ བས་པ ་ གས་ ན། བ ད་  ་  ད་  ས་འ ང་ ་ ་  ་ག མ་
  ད་ ་ཐིམ་པ ་ གས་ ན་ ར་ག ངསམ་བ ན་ ་    ་ ་༡༧༣༩ ས་ ་ ག་  ་

  ན་ ས་ ལ་བ ་ ས་ ་ ང་། 
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 ཝ་༡ པ ་ ས་༡༥  ་ ་མ ་  ་ཤརཝ་དང་ག ག་ཁར་ ཚ་ག ག་   ས།   ་ ་ ང་
 ་ལས་ཤ་ཆང་  ང་ག མ་ ངས།  ་༥ ལས་དམ་པ ་ ་ ས་ ན།  ་༡༥ ལས་
འ ག་  ན་ ངས་ ་དམ་པ ་ ས་བ   བ་པར་ ང་།  ་༡༨ ལས་དམ་པ ་ ས་  ་ ན་
 ངས་  གས་མཐར་  ན་ ་  ས་   ་ངང་ ་གནས་ ་  ང་བ ན་ ་ཤ་  ང་བ ་ནང་
ལས་ འ ་ ག་རང་  ན་ ན་ ་  ་ ས་གནས་ ་  ་  ་  ་ ང་བ ན་འ  ང་ དཔ་
 ན་པས། 
 ་ཡང་  ས་ ན་མཁན་པ་ ང་ ་ག ག  ས་ ན་བ ་ ན་ ང་ ་ག ས། གནས་ ན་
བྷ ་ག་ ང་ ས་དང་ག མ། ཤར་  ་མཚམས་ ་བ ་ ས་ ་ ང་ངམ་བ ་ ས་ཐང་  ས་
དང་བ །   ་པb ་  ང་  ་མ ག་ ོང་དང་ ། ཀ ་  ང་གནས་དང་  ག ཤར་  གས་སངས་
མཐིལ་གནས་དང་བ ན།  ལ་འ  ར་ང ་ ང་བ ན་ ད།  ར་ག ངས་ ་བ མ་དང་། 
 ས་ ན་བ  ་དང་ ས་ ན་  ང༔   ན་ང་ ་ད ན་གནས་ ན༔    ས་ ་ལས་ཅན་ ལ་
འ  ར་པས༔ གནས་ ན་ མ་ ིས་  ་བར་འ  ར༔  ས་ག ངས་ ་བ མ་ ་ ་ ན་ ་
  ་ ང་བ ན་དང་འ  ལ་   བ་དབང་ ་མ་ ་མ་བ ན་འ ན་དབང་འ ས་མ ག་ ས་ 
   ་ ་༡༧༩༧  ་   ལ་ ་བ ་ག ག་པ ་གནམ་ ང་ ་ གནས་  ་  ་གནང་ ག
གནས་ ་ནང་   ན་ ན་  ་མ་ ངས་ ང་བ ན་ལས།  ་ཚད་ ་བ  ་ཁ་རལ་
 ༔ གངས་  ངས་ ་   ་ ན་པས་   བ༔   ང་ ག་བར་ག མ་ ས་ངན་ལང༔    ་  ་
ཐམས་ཅད་  ག་ ས་མནར༔ བ ད་  ་ཁ་ ང་འཛམ་  ང་ བ༔ དམག་འ  གས་ ་  ་
ཟིང་ལང་ནས༔ བ ་   ད་ ལ་བ་ཟད་པ ་ ས༔ ང་ ་ ས་གནས་ མས་ ་  ས༔  ར་
དང་། མ་ ངས་ ས་ངན་མཐའ་ལ་ ག་པ ་ ༔    བ་པ ་  ལ་མཚན་ ས་གནས་ མས་
 ་བ ག༔  ང་བ ན་ཅན་ ི་   ས་ ་ མ་ ིས་འ  ང༔  ར་ག ངསམ་བ ན་ ་ ཤར་ ང་
མཁར་ལ ་  ་ ས་གནས་བ ་ ས་ ་ ང་འ ་ནང་  བ་ ན་མ ང་བ་ ན་ ན། ག ར་
  ན་པb ་  ང་པ།   བ་ ན་ ས་རབ་དབང་འ ས།  ་བ  ་མ ག་   ལ་ ན་ ་ ་  ག་འ ན་
འ ོ་འ ལ་ ལ་(༡༩༢༤ ཡས་མས་)དང་།  ལ་ལས་ ས་རབས་༢༠ པ་ནང་མ ག་
   ལ་ ག་  ་ ན་ ་ ་  ་  ང་༡༣ པ་ངག་དབང་ ་ ས་དཔལ་བཟང་ལ་ གས་པ ་   ས་
 ན་དམ་པ་མང་རབས་ ག་ ས་ཞབས་  ས་བཅགས་གནང་ ག

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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བར་ན་  ར་ལས་ བདག་འ ན་འཐབ་ ་ ད་པར་ ན་ ང་ ང་བ ་ ལ་མར་   བས་  ་
བ ད་འ མས་ ན་ ་ ་འ གས་ ལ་ ་ ས་  ་   ་  བ་མ་ ས་རབ་  ་མ ་  ངས་
 གས་ ་ལར་  བ་ ན་ ་ ་ ར་ ་ ་(འ  ག་པ་ ན་ ་ ་ད ་བ ས་ ས་རབ་  ་   ་
ག ང་ ས་)ཡང་ གནས་བ  ར་ ་ བས་ ་  ན་ཞག་བ ་  ་ནང་འ ད་གནས་བ  ར་
གནང་ཚར་བ ་ ལ་ ་   ན་  ན་ ང་མ་ ་ ས་གནང་བཞག་ ་གནས་ ག་དག་པ་ ག་ 
 ག་ ་བ ས་ ་ ་ ་ ་ཤ་ ང་བ ་ བས་  ས་མ ་མ ག་ མ་ ་ ་མ་ཚངམ་དང་  ་
  ན་ ིས་ཟཝ་ལ་ གས་པ་ ་གཟིགསཔ་ལས་ གས་  ས་མ་བ ད་པར་  ་ར ་ ་བ ་
 མ་   བས་  ་བ ད་འ མས་ ན་ ་ ་མ ག་དང་  ་ ་མཁན་ ན་ ་ ་ མ་ག ས་ ་
གནས་  ་དང་གནས་ས་ ་ ལཝ་ལ་ གས་པ ་  ་ལས་བ ག་པ་གཟིགས་ ལ་ ཝ་ད་ 
གནས་ ་ ས་གནས་  ས་བ ན་ ནམ་  ་བཀའ་གནང་ ག  ་འབདཝ་ལས་   ་ ་༡༩༦༠ 
 གས་  ་ ་ ་   ན་ ས་ ལ་བ ་ ས་ ་ ང་  གས་  ་གནས་ ག་  ་ནང་གསལ་བ ་
 ་ ང་ ལ་ ན་ ད་  ་འ ད་འ ་  ར་ ་ ག་  གས་བ   གས་མཛད་གནང་ ག
 ་ལས་ ར་  ན་ ས་ ལ་བ  ས་ ་ ང་ ་གནས་ ་ གནས་ ག་དང་འ  ལ་ ་ མཇལ་
 ་ དཔ་ ག་ ་  ར་ ག

ལར་  བ་ ན་ ་ ་ ས་ ན་དག་མཛད་གནང་ ་   ན་ ས་ ལ་བ ་ ས་ ་ ང་  གས་  ་གནས་ ག་  ་ནང་གསལ་
བ ་ ་ ང་ ལ་ ན་ ད་  ་འ ད་འ །

 ་ལས་ མ་ ས་རབ་  ་མ ་མ ག་ ་   བས་  ་བ ད་འ མས་ ན་ ་ ་འ གས་ ལ་
 ་ ས་  ་  ་མ ག་ ས་ ད་  ་ག ར་ཐིག་  ད་ ག་ལར་  བ་ ་ ད་ ་   ན་ ས་
  ངས་པb ་དགའ་ཚལ་ ར་ ་ཁར་  ་ ་  ་ གས་  ་ ་ཁང་ག ག་བ ངས་ གས་པ་
 ན་འཛམ་  ང་   ་དང་  ག་པར་འ  ག་  ལ་ཁབ་དང་   ས་ ་ ང་  གས་ ་ནང་ ་ནད་

  ན་ ས་ ལ་བ ་ ས་ ་ ང་། 
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 ག་མ ན་འ  གས་ལ་ གས་པ་ ་ གས་པ ་ ང་བ ན་གནང་ ་དང་འ  ལ་    ་ ་
༡༩༦༤  ་ ་ད ན་པ་གསར་བ ངས་མཛད་ ་གདན་ས་བཅགས་གནང་ ག
ལར་  བ་ ན་ ་ ་ ས་རབ་  ་མ ་ ་ ཡབ་འ  ག་པ་ ན་ ་ ་ངག་དབང་དཔལ་
བཟང་  ངས་ གས་ ་ད ་བ ས་ ས་རབ་  ་  ་མ ག་དང་  མ་  ་ ་ག ག་ནང་
   ང་གནས་ཆ་བ ་  ང་གནང་  ་  བ་པ ་ས་ལ་ག གས་ ་  ་བ ན་མ་ངག་དབང་ ས་
   ན་ནམ་དམ་ ས་བཟང་ ་ག ས་  ་ ས་  ་   ་ ་༡༩༣༠  ་ ་   ད་ ོང་ ་ ་མཚར་
བ ་ གས་དང་བཅས་ ་  ་འ  ངས་ ག  མ་ ིས་ ས་  ར་ གས་ ་ ཡབ་ ན་ ་ ་
དང་ ད ་བ ས་པb ་ ་ ང་། ད ་བ ས་པb ་འ  ན་ལས། པད་  ང་ག ང་འ ན་  བ་
དབང་ ན་བཟང་ ས་འ ལ།  ངས་   ལ་  ་  ་འཆང་དབང་། ག ར་ ན་བ ་ ན་  ང་པ། 
 གས་ཐག་ ན་ ་ ། དཔལ་   ལ་ཡང་  ད།   ན་  ང་ག ང་ ན་ ་ ་དང་  ་ ན།  ལ་
མ ་མ  ན་བ  །   ་ ་མཁན་ ན་ ་ །  ་ ལ་སངས་  ས་  ་  །  ་མ་བ ད་ནམས་
བཟང་ ་ ་ལས་གསན་བསམ་མཛད་ ་མཁས་པ ་ཡང་  ར་ ན།

༢༢༨

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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 ག་པར་ ་ད ང་ ་༢༧  ་   ལ་   ་ ་
༡༩༥༦  ར་ ་ ན་ ་  བས་  ་བ ད་
འ མས་ ན་ ་ ་དང་མཇལ་ ་དབང་ཁག་
བ ་བ  ད་ ་བ་ལས་བ ང་ ནང་ ་ གས་
 ས་ ་  ར་ ་གསང་མཚན་  ་  ་རང་  ང་
 ལ་གནང་།  ས་གནས་ཁག་ ་   བ་
པ ་  ལ་མཚན་བ གས་པ ་ནང་ལས་
ཡང་    ་ ་༡༩༦༠  ་ ་ཤར་ ང་མཁར་
 ང་  གས་ ་ བས་ ་གནས་བ  ར་
 ་གནང་བ ་ ལ་ ་    ར་ མས་ཅན་
ཐམས་ཅད་དང་  ས་ ་འ  ག་  ལ་ཁབ་
  ་འ ལ་ གས་བ ་ཐབས་ ་ད གས་
 ་    ་ ་༡༩༦༤  ་  ན་ ས་  ངས་པb ་

ལར་  བ་ ན་ ་ ་ ས་རབ་  ་མ  ་  ་འ །

དགའ་ཚལ་ ་ཁང་གསར་བ ངས་གནང་  ་   ་ག ང་ གས་  ན་  ན་ཅན་བསམ་ ིས་ ་
 བ་པ་བ   བས་གནང་བ ་མཐར་ གས་ ་ ་༡༡ པ ་ ས་༨    ་ ་༡༩༩༠  ་ ་ལར་
  བ་པb ་དགའ་ཚལ་ད ན་པར་ ང་ ་ བས་ ག
 ས་གནས་ ད་པར་ཅན་འ ་ནང་ གནས་བསམ་ ིས་ ་ བ་པ་ ད་ ང་ རང་  ་ལས་
འ  ་དང་  ས་ བས་ ང་བ ན་ ད་ན་མ་ག གས་ ཆ་མཉམ་མཇལ་བ ་ ་ བས་ ན་
འ ག ད་ ས་མཇལ་ གསཔ་  ་ ད་ ་ ་ པར་དང་བཅས་བ ད་ ་ ད་ ང་ མཇལ་མ་
 གས་ ་ ་པར་བ གས་མ་ གས་པར་ གནས་ ག་དང་འ  ལ་བ ་ གནས་  ་མཚན་
ཙམ་ ་ ་བ ད་འབད་ ་ ག་ ་བ ད་ ་ ད།  ས་མ་ ངས་པར་  ན་ ན་ ་  ་ཡང་
   ལ་ མ་པར་འ  ན་ ་ གནས་ ག་ནང་བ ད་བཞག་ ་གནས་ཆ་མཉམ་  ར་ ག་ག་
 ནམ་  ་ ས་འ ན་འ  ང་ གས་པ ་ ་  ན་ ད་ ར་ ་ །

  ན་ ས་ ལ་བ ་ ས་ ་ ང་། 



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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 ་  ན་ ས་གནས་བ ་ ས་ ་ ང་ ་མ ང་ ང་།

ག ར་ཐིག་ག ས་ཚན།
༢༣༠

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

231 ༢༣༡

བ ་ ས་ ་ ང་དང་འ  ལ་བ ་གནས།
 ་ཡང་   ་ཕ་ ང་གཡག་ཙམ་ ག་མ ་ ་ ད་ ་ ་ ས་མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས་
 ་ག ར་ ི་ཐིག་   ནམ་བ མ་ ག་ དཔ་ལས་ག ས་  ་ ང་ཡང་ག ར་ཐིག་ ར་དར་
 དཔ་ ན་ ང་ ཞབས་  ས་ ་ ས་འ ན་ཏན་ཏན་ ན་འ ག གང་ ར་ཡང་ས་གནས་  ་
 ་ ་ ས་བཤད་   ན་ ད་ ་ཞབས་  ས་འ ་ ག་ ་འ ་ ན།

 

 ་ ས་མཁའ་འ ོ་མ ་ཞབས་  ས་ ར་བཤད་  ལ་ ད་ ་ཞབས་  ས། 
  ག ར་ཐིག་ག ས་  ད་ ་ ད།

བ ་ ས་ ་ ང་དང་འ  ལ་བ ་གནས། 



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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མཁའ་འ ོ ་ གས་ཆང་  གས་ས ་  ་ག ང་། 
 ་མ ་རང་  ན་ ་ཤ་ དཔ་ ན་པས།

གནས་  ་  ་ ་  བ་ད ན་ ་མ་བ ན་འ ན་དབང་
འ ས་  ་ད ར་བ གས་ད ན་ ལ།

 ་ལས་ མཁའ་འ ོས་གར་འཆམ་གནང་བ ་ཞབས་  ས་དང་།  ་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་
གནས་  ་  ་  ང་ དཔ་ ན་པས།

 ་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་ ་མ་ ་ ་ ན་ ་  ་  བ་ ་ ར་ ་ ་ ་ ད་ ས་ནངས་པར་ ག་  ་ ན་ ་  ་
   བ་ཁང་ ག་ ་ ད། 

༢༣༢

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

233 ༢༣༣

བ  ས་ ས་  ང་ ས་   ་ ་ཁང་།  ་མ་ ་ཁང་འ ་ ད་སར་  བ་ད ན་ ་མ་དང་ ་བ ་ད ན་ ི་
བ གས་གནས་ ན་པས། བ  ས་ ་ ང་  ་ ་ཡང་ད ན་པ་འ ་ཁ་ལས་ཡར་འ  ་ད པ་ ན།

 ་ལས་ཡར་ ང་ ་  དཔ་ད་ ་ ས་མཁའ་འ ོ་མ ་གནས་ ན། གནས་འ ་བ ་ ས་ ་ ང་ ་   ་
དང་ཞབས་ ་ ལ་ས ་གནས་  ་ བ་ད  ལ་འ ར་འ ་བ་ ར་ ་འ ་ ན། 

བ ་ ས་ ་ ང་དང་འ  ལ་བ ་གནས། 



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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 ་ལས་   ་གཡས་འ མ་བ  ད་ཙམ་ ི་ས་ ་གནས་  ་ ་ ང་  ས།  ་ལས་ཡར་ཨ་ ་
འ  ཝ་ད་གནས་ ་ ་ ་ ང་  ས།  ་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་མཁའ་འ ོ ་ ག་ཐི ་དང་ ར་
 ་རང་  ན།  ་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་ ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  །  ་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་
    ་ ང་ བ་ མས་དཔའ་རང་  ན་ ་ དཔ་ ན་པས།  ་ལས་ ང་ ག་ ་  ་ བ་ ང་
  ད་པ ་ ་བར་ ་  ན་དམ་ ་བཏགས་པ ་མ བ་  ས་བཞག་གནང་བ་ ད།  ་ལས་
ཡར་འ  ཝ་ད་བ མ་ ན་འདས་ ་འ  གས་པ ་ད  ལ་འ ར་རང་  ན།    བ་པ་བ བ་
ས་ ་ ད། 

 ་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་བ ་ ་  ་
 ་ཀ ་ ས་ ང་ ་གནས་ ་ཀ་
 ན་ ང་  ་ ན་ ་  ་བཀག་  ་
བ  གས་བཞག་ ་   ་ཀ་ ན།

 ་ ་ ན་ ་ ་ ས་གནས་ ་ཁར་  ད་ ་   ་ ་ ་ ་ག་
 ན་ ང་ ་དཔའ་ ་དང་ ་དཔའ་ ་ ན་པར་ ་ མ་
 ད་པ ་བ ་ ་གནང་བཞག་ ་ ག་མ བ་  ས།

 ་ལས་ ག ར་ ི་ག ང་  ང་རང་  ན་ དཔ་ ན་པས།

༢༣༤

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།
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 ས་ ལ་རང་  ན། བ ་ ་  ་ ་ཀ ་ ས་  ་དར་འ ར་བ།

 ་ལས་ ང་དཀར་གཡས་འ  ལ་རང་  ན།

 ་ལས་མཐའ་དམག་ ར་དམག་ ་ཁ་ག ན་ ་ ག་  ་དམར་ག ར་ ན་ ་ མས་ ང་བ  ད་པ། 
ག ར་ ན་ ་མཇལ་བ་དང་བ  ར་བ་ཙམ་ ིས་ ་  ག་ ་  ག་ལ་ གས་པ ་བར་ཆད་ག་ར་རང་བ ན་
 ིས་དག་ ་ ན་ ར་ག ངས་ ག   ་ ་བར་  ་བ ད་དམ་ ་བཏགས་པ ་གནས་ ད།

༢༣༥

བ ་ ས་ ་ ང་དང་འ  ལ་བ ་གནས། 



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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 ་ལས་ཡར་ ་ ་ ན་ ་  ་ བས་ བ་
 ག་གནང་བ།

མཁའ་འ ོ་མ་ ས་ ་ ་ ན་ ་ ་ ་ གས་
ཆང་ ངས་ས ་ག ལ་ཐབ།

མ ད་  ན་རང་  ན།  ་ ་ ན་ ་  ་  ན་   མ་ ་ ན་ཆབ་ ལ་ས་དང་བཅས་པ།

 ་ལས་ མཁའ་འ ོ ་མ ད་  ན་རང་  ན།  ་ལས་ ར་ ་བ ་ ་རང་  ན་ ད།
༢༣༦

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

237 ༢༣༧

 ་ལས་མ ་ ང་རང་  ན་ ད། བ ་ ་  ་ ་ཀ ་ ས་  ་ ་ གས་ མ་གནང་
བཞག་པ།

 ་ལས་  ་ ་ ན་ ་ ་  ་ བ་ ར་བ ་  ་  ས་དང་ བས་  ་ ང་  ས།   ་ ་བར་ གས་
  ་ ན་ ་ཁར་ས་པ་ ་རང་  ན་ ་མཚར་ཅན།  ་ལས་   ་མ ད་  ན་རང་  ན་ ་མཇལ་ ་
 དཔ་ ན་པས། 

 

 ་ ་ ན་ ་  ་ ག་འཁར་   ག་མ་བ གས་གནང་ས།

བ ་ ས་ ་ ང་དང་འ  ལ་བ ་གནས། 



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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 ་ལས་  ་དང་ ་ཆས་བཅས་པ།  ་ལས་  ན་ལམ་ ང་ ཕལ་ ད་ ་ལས་ ་མ ང་ས་
 ་  དཔ་ད་  ་ཁ་ལས་  ་ ་ ན་ ་ ་ ས་  ་ཐང་ ་གཟིགསཔ་ལས་  ་གར་ ་ མས་
ཅན་ ་ཤ་  ག་བ ལ་ ིས་མནར་བ་གཟིགས་ ་ཐམས་ཅད་བ ་བ་ཅན་ ་   ་  ་ གས་
  ན་གནང་བ ་ བས་ ་མཁའ་འ ོ ་བ ་ ག་  ས་གནང་གནངམ་ དཔ་ ན་པས། 
 ་ཁར་  ད་ ་ ་ ་ག་ ན་ ང་  ན་ལམ་བཏབ་པ་ ན་  ་མ་བ ་བ་ཅན་ ་   ་ ་ ན་ ར་
ག ངས་བཞག་ ག  ་ལས་ ་བ་ཐང་  ས་ ་  དཔ་ད་བ ད་  ས་  ང་འ བ་ལང་ས་དང་ 
 ་ ་རང་  ན།  ་ལས་ བས་ ང་ ན་ ི་  ་ ་དང་ཁལ་དང་ཁལ་ཐག་དང་བཅས་པ་ དཔ་
 ན་པས།

 

 ་ ་  ་ ན་ ་ཝ་དཀར་ ་བ  ང་
བ  ངམ་བ མ་ ར་ ་གནས། འ ་
ཁར་   བ་པ་བ བ་ས་ ད།

   བ་པ་བ བ་  ་འ ན་ས ་  ་ག ན་ ་  ན་ ན་ ་
  ་ ག་མ བ་གནང་བཞག་བཞགཔ།  ག་མ བ་
  ་  ས་ ་མཇལ་བ་ཙམ་ ིས་ངན་ ང་ ་འ ོ་ འ ོ་
ན་  ན་ང་རང་མ  ན་ ར་ད ་མནའ་བ ས་ ་གནང་
བཞག་བཞགཔ་ ན་པས།

༢༣༨

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།
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གནས་འ ་  ་མ་ མ ་བ ད་ ག་ ་ ག་ ད་ ་ ་ ས་  ་དང་ ར་ མས་ཅན་ ་ ་ག ད་འ ་  མ་
འབདཝ་ད་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་དམ་ ་བཏགས་པ ་ བས་ ་མ ་བ ད་  ས་ ་  ལ་འབདཝ་ལས་   ་
འ  ལ་ ་ཤ་  ན་  ་གནམ་ གས་ཕབས་ ་  ་ཕ་ ང་བཀག་བཏང་ ་གནས།

གནས་འ ་ ་ ར་ཁ་ལས་    བ་པ་བ བ་  ་འ  ཝ་ད་  ་ ག་འ ་ ་ ག་ལས་ཡར་ནང་ ་ ་   ་ ་
 གས་རང་  ན་དང་  ་ ་དཀར་  ་ ན་ཆབ་ ལ་བ་མཇལ་ ་ ད།

༢༣༩

བ ་ ས་ ་ ང་དང་འ  ལ་བ ་གནས། 



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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གནམ་ གས་ཕབས་ ་  ་ཕ་ ང་བཀག་བཏང་
 ནམ་ལས་མ ་བ ད་  ་ག གས་ ལ་བཏང་
བ ་གནས།   ་ཁ་མ ན་ ་ ་  ང་ག ར་
 ་ ས་པ་ག ག་ དཔ་  ་ག ངས་ ད་ ང་
གནས་ ་ད་  ་འ ལ་མ་ བ་པར་ ས་ ད།

གནས་འ ་བ  ར་ ་མཇལ་བ་ ན་ ་ ་
གནས་མཇལཝ་དང་མཉམ་པ ་ གས་
 ་ ་ ་ ན་ ་  ་ ག་མ བ་  ས་ ་
 ་ཨང་༡   ས་གནང་གནངམ་ དཔ་མ་
ཚད་གཞན་ཡང་རང་  ན་ ་ཤ་ ད་ ར་
ག ངས་ ག

མ ་མངལ་ལས་འ ན་ས།
༢༤༠

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

241 ༢༤༡

 

 ་ལས་ བ ོག་པ ་འ ར་  ་ ག་ ་   བ་པ་བ བ་ས།  ་ལས་ཡར་ག ར་ ི་ ་ཆ་ ་
 ར་ ་ད ས་འ ད་  ངས་འ མས།   ་གཡས་  གས་འ མ་གང་ ་ས་ ་  ་ ་ ན་ ་
  ་མ ད་  ་  ན་   མ་ ད།  ་ལས་ཡར་ག ར་ ི་  ་ ག་ ད། 

 ང་ ་   བ་ཁང་ ར་ གས་ལས་རང་ ་
དང་པ ་ ས་༡༨  ་  ས་ ་འབབ་པ ་
བ ང་།

 ་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་མཁའ་འ ོ་མ ་   བ་
ཁང་  ན་ལམ་གང་བཏབ་  ས་ ་འབབ་པ་
དང་   བ་པ་བ བ་ས། གནས་ ག་ནང་ལས་
ཡང་  ས་ ་འབབ་ ར་ག ངས་ ་བ མ་
  ་ གནས་འ ་ལས་གནམ་ད ན་ས་ མ་  ་
 མ་ ི་ བས་ ་ཡང་  ས་ ་ ་ཡ་མཚན་ ་
 ག་ ་  ་འབབ་ ་ དཔ་ ན།

བ ་ ས་ ་ ང་དང་འ  ལ་བ ་གནས། 



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

242

  བ་དབང་ ་མ་བ ན་འ ན་དབང་
འ ས་  ས་ག ད་གནང་  ་  ་འ  ལ་
  ན་པ ་  ་ ན།

  བ་ད ན་ ་མ་བ ན་འ ན་དབང་འ ས་
  ་ད ན་ ལ། 

 ་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་ ད་ ་ ་ ་ ན་ ་  ་   བ་ ་ད ལ་ ་ ན་ ར་ ་ །
༢༤༢

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

243 ༢༤༣

 ་ལས་ ཡར་ ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  ་དང་ན་བཟའ་ག ར་ ་ ས་པ་བ ་ ་  ་ ་
ཀ  ་ལག་ཆ་ ང་ག ར་བཅས་ དཔ་ ན་པས། 

 ་ལས་བ ་ ས་ ་ ང་ ་  ་ ་ ད་ ་  བ་ད ན་ ་མ་བ ན་འ ན་དབང་འ ས་  ་ད ན་ ལ།

 ་ལས་ བ ་ ས་ ་ ང་ ་  ་ ་  དཔ་ད་ ཤར་  གས་ ངས་ ་འ མ་བ ་  ་
མཚམས་ ་ གས་ག མ་མ ན་ ་ད ས་ ་མཇལ་ ་ དཔ་ ན་པས།  ་ལས་ ་
ག ར་རང་  ན་མཇལ་ ་ ད། གནས་ ་མཇལ་བ་ཙམ་ ིས་མ ག་དང་ ན་ ང་ ་ད ས་
  བ་འ བ་ ་ ན་ ར་ག ངས་ ག  ་ལས་  ་  གས་ ་འ མ་  ་མཚམས་ ་  ན་
 ན་ ་  ་  ་  ་  ་ ་པ།  ་ལས་ འ མ་ག མ་ཙམ་ ་  ན་ ན་ ་  ་ བས་ །   ་
 ག་ ་   ་དཀར་ནག་  ་ས་བཅས་ དཔ་ ན་པས། 

བ ་ ས་ ་ ང་དང་འ  ལ་བ ་གནས། 



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

244

   བ་པ་བ བ་ས་དང་  ང་ ་  ན་ ན་ ་  ་
བ གས་  ་།    བ་པ་བ བ་པ་ཙམ་ ིས་ངན་
 ང་ག མ་ལས་ཐར་ ང་ ར་ག ངས་ ག

ག ན་   ་ཞལ་ཐང་།

   བ་པ་བ བ་ས་ལས་འ མ་ད  ་མཚམས་ ་ ང་རང་  ན་ དཔ་ ན་པས། 

བ ་ ་  ་ ་ཀ ་ ་ ང་ཆ་ག ར་ ་ ས་པ་ ་ཤ་ དཔ་དང་།  ་ ་མཇལ་བ་ཙམ་ ིས་བ ་
 ག་པ ་ད ས་  བ་འ བ་ ར་ག ངས་ ག

༢༤༤

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

245 ༢༤༥

 

  ན་ ན་ ་  ་བ གས་  །

 ་ལས་ བ ་ ས་ ་ ང་ ་ ང་  གས་ ་ངལ་ག ་ག ག་ཙམ་ ི་སར་ ་   ན་ ན་
 ་  ་བ གས་  ་མཁའ་འ ོ་  ་བ་འ མ་ ིས་བ  ར་བ་ ད།  ་འཐག་རང་  ང་དང་
མ་ ་  ་བ་འ མ་ ིས་ གས་ ངས་པ ་ཐབ་དང་མ ད་པ་ ལ་ས ་མ ད་བཤམ་
བཅས་པ་དང་། ག ར་ཉ་རང་  ན་དང་ ང་ ་མ ་ ད་མ ད་པ་ ལ་བ་ག ག མ་  ་
བྷ ་ག་རང་  ན་དང་ ་མ ་ག ར་མ་རང་  ན་དམར་ག ར་རང་  ན་ག ས་དང་།  ་ ་
 ན་ ་ ་ ས་བ ་ ས་རབ་གནས་གནང་བ ་ ག་འ  །  བ་ ང་མཚམས་ ་འ མ་
བ ་ག ག་ ་ས་ ་དམར་ག ར་རང་  ན་ ་ ང་ག མ་དང་  ན་ ན་ ་  ་ཞབས་
གཡས་ག ན་ག ས་  ་ཞབས་  ས།  ་ལས་འ མ་  ་མཚམས་ ་  ན་  བ་ །  ་
ལས་འ མ་བ ་ག མ་ ི་ས་ ་ ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས་དང་ བས་པ ་ཞབས་
  ས།  ་ལས་ཕར་འ མ་  ་མཚམས་ ་  ན་ ན་ ་  ་ག ར་   མ་ ད།   ་ནང་
 ་  ་  ་  ལ་ ་དང་ མ་པ་   ན་དམ་ ས་  ་ག ང་ གས་  ན་ཆ་མཉམ་ཚངམ་  ་  ད་
 ར་ག ངས་ ག  ་ལས་ཕར་བ ད་  ས་ ག་ ག་འབདཝ་ལས་  ་ཁ་མ ན་ ་

བ ་ ས་ ་ ང་དང་འ  ལ་བ ་གནས། 



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

246༢༤༦

གནང་བ ་ ག་  ས།  ་ལས་འ མ་  ་ས་ཁར་  ན་ ན་ ་  ་  ་ ན་དང་ ག་  ས་
  ང་ ས་  ་ ག་བཅས་ ད།  ་ལས་མར་འ མ་བ  ད་  ་ས་ཁར་ གས་ག མ་མ ན་
  ་ ་ ང་དང་  ན་ ན་ ་  ་བ གས་  ་ ག་མ བ་  ་  ས་བཅས་དང་།  ་ལས་ཕར་
འ མ་བ  ་མཚམས་ ་  ན་ ན་ ་  ་ ར་པ་  ད་ག མ་འ ལ་  ད་ག ར་ ་ ས་
པ།  ་ལས་ ་ད ས་  བ་ཅན་དང་ ར་  ད་ངན་ ང་རང་ ོལ། སངས་  ས་ ་འ  གས་
པ ་ད  ལ་འ ར་དང་ ་ག ར་ ་ ལ་མཁའ་འ ོ་ ་བ  ད་མ ་ད ་ ད་རང་  ན་ ་
བ ད་  ་  ན་ བས་ ན་པ།  ་འ ང་བ་དང་ ག་པ་ཙམ་ ིས་ ་འ  ་བར་ཆད་ ལ་ ང་
  ་མ་  ན་ང ་  ང་ ་   ་བར་འ  ར་ ར་ག ངས་ ག
 ་ལས་ ག་  ་པb ་ཐང་  ས་ ་  དཔ་ད་ པb ་ཐང་  ས་ ་བ ་ ་  ་ ་ཀ  ་ ང་ བ་
ག ར་ ་ ས་པ་དང་   བ་པ་བ བ་ས། ས་ ག་  ན་ ན་ ་  ་  བ་ ་ ོལ་བ་བ ་ ན། 
 ་ལས་ཡར་འ མ་ད ་ཙམ་ ི་ས་ ་ ང་ བ་དང་ག ར་ གས་  ག་  གས་  ་ ལ་
ལས་གདན་ ངས་པ ་དར་ ན་འ ར་བ།  ་ལས་ག མ་ ་  ་ས་ ་  ན་ ན་ ་  ་
   བ་ ་ག ར་ ་ ར་ ་ ད།  ་ལས་  ་ བ་མཚམས་ ་ངལ་ག ་ག ག་ ་ས་ཁར་
  ན་ ན་ ་  ་   བ་ ་ ད།  ་འ ངམ་ཙམ་ ིས་ནད་ གས་ ན་འ མས་པ ་ ན་ ་
 ན་ ར་ག ངས་ ག  ་ཁ་ལས་ཤར་  གས་  ་གནས་འ  ག་པ་ ང་ ན་དང་ ་ མ་ ་ 
  ན་རས་གཟིགས་ ་མཇལ་བ་འ  ་བ་ ན་ཐག་ ་ ་ ན་པས།  ་ལས་ ག་ག ར་ཐིག་
  ད་ ག་ ་བ་ཐང་  ས་ལས་  ་ ང་པ་ ན་ མཁའ་འ ོ་  ་  ་མ་ ་གདང་ ང ་དང་
མཁའ་འ ོ ་བ ་ ག་ ས་བ  ར་བ་མཇལ་ས།  ་ལས་མ ད་  ན་རང་  ན་དང་   བ་པ་
བ བ་ས་  ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  ་ག ར་མ་དང་  ་ལས་ཡར་འ མ་ ་ཙམ་ ་ཛམ་
བྷ ་ལ ་ག ར་དང་  ་ ག་ ད།  ་ལས་ཡར་  ན་ ན་ ་  ་ ་ཁང་དང་ནང་ ་ ་ ་  ན་
པ་    བ་པ་བ བ་ས།  ་ལས་འ མ་  ་ས་ ་  ན་ ན་ ་  ་   བ་ཁང་དང་བ གས་  ་
  ་  ས་བཅས་དང་། ག ན་  གས་ ་ མ་  ་  ་ཕག་  ་   བ་ཁང་ ད།  ང་ ་གནས་
 ་ལན་ག ག་མཇལཝ་ཙམ་ ིས་ཡང་ ་འ  ་བར་ཆད་བསལ་ ་བསམ་ ན་  བ་མ་
ཚད་  ་མ་བ ་བ་ཅན་ ི་ ང་ཁམས་དང་  ན་ ན་ ་  ་  ང་ ་   ་བ་ ་ ་ མ་ ད་ ་ ར་
ག ངས་ ག  ་ཡན་ཆད་  ་གནས་ ་ ས་གནས་བ ་ ས་ ་ ང་ ་ནང་  ར་རམ་  ་
  ར་ ན་པས། 

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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བར་  ར་ ི་གནས།
༈  ་ལས་ ས་ ལ་ག ས་པ་བར་  ར་ ་བ ་ ས་ ་ ང་ ་ བ་  གས་ ་  ང་
ཐང་ ན་ལམ་ག ག་ ་ས་ཁར་ག ར་ཐིག་  ད་ ག་ག ས་མཁའ་འ ོ་ ག་ ་ དཔ་
 ནམ་ད་ ག ས་ ་ ་ ང་ ་ མཁའ་འ ོ་ ག་ ར་ བ་ད ་ ་ ་ཡང་ མཁའ་འ ོ ་

མཁའ་འ ོ་ ག
   བ་ ག་ག ག་ དཔ་ལས་བ  ན་མཁའ་འ ོ་ ག་ ར་དར་བ ་ ་   ས་ ་ངག་ལམ་
ལས་བཤད་ ་འ ག  ་ཁ་ ་ཡང་བཀའ་འ  ར་ ི་ག ར་དང་མ ད་  ན་རང་  ན།     ་
ག ན་ ་མདའ་  ང་གང་ཙམ་ ི་ས་ཁར་ མཁའ་འ ོ ་ གས་ཁང་དང་   བ་ །   ་ལས་
ཡར་ག ས་  ་གཡས་  གས་མདའ་  ང་ ་ཙམ་ ི་ས་ཁར་མཁའ་འ ོ ་   བ་ཁང་དང་
 ་ ་ ན་ ་  ་   བ་ ག་དང་  བ་ ་ ་ ་བཅས།  ་ལས་  ་ག ར་དང་ ར་ག ར་ ་
ཤ་ ད་ ར་ག ངས་ ག  ་ལས་ཡར་བ ་ ན་ ག་ ར་ ད་ ས་ནངས་པར་ ག་  ་ ན་ ་
  ་   བ་ཁང་ ར་ ་ ་ ན་པས། 

 ང་གསལ་གནས་  ་པར་ ་ག ར་ཐིག་  ད་ ག་ ་ཀ་ ་ལས་ ན་ ་  མ་ ན་  ན་ ན་
 གས་  ས་བ ་  ན་འབད་གནང་ ་དང་འ  ལ་བཏབ་ དཔ་ ན།

བར་  ར་ ི་གནས། 
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 ་ལས་ སངས་  ས་ ད་དཔག་ ད་  ་ ང་བ ད་དང་ གས་  ་ ན་  ་ད  ལ་འ ར་རང་
  ན། མ ད་  ན་མ ང་བས་ ོལ་བ་རང་  ན་དང་ ་ ་ ན་ ་  ་   བ་ཁང་རང་  ན་ ་ཤ་ 
 དཔ་ ན་པས།   ་མ ག་ ་གནས་  ང་ ་  ་ ན་ཆབ་ ལ་བ།  ་ལས་ཡར་ཕར་
 ར་ ས་ག ར་ ར་ག ར་ ་མ ་བཅས་གནས་ ་ཤ་ ད་ ་ཆ་མཉམ་དཔལ་ ན་ ་ ་
 ་མ་  ་   ལ་པ་ ་ ་ཨ་ ་ ་ ་ ་ག ར་གཏད་མཛད་ ་བཞག་ དཔ་  ་ག ངས་ ག 
 ་ལས་ཡར་འ གས་ ་ལ་ ག་ཁར་  ་  ་ཕག་  ་གནས་དང་   ང་ ་མཁའ་འ ོ ་
ཞབས་  ས།  ག་ ་ གས་ ་བ ་ ས་ གས་བ  ད་རང་  ན།  ག་ ་   བ་པ་བ བ་
ས་དང་  ་གཡས་  ་ ་ ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས། ནང་ ་མཁའ་འ ོ ་  ་འབག་རང་
  ན།   ་  ར་ ་ ་ ་རང་  ན། མཁའ་འ ོ ་ ག་མ བ་དང་ ་ ་ ན་ ་  ་ ག་མ བ་
  ་  ས་བཅས་བཞག་གནང་བ་ ད།  ་ཁར་   བ་པ་བ བ་པ་ཙམ་ ིས་  ་ག མ་ ི་  ག་
   བ་ ས་ག ག་ ་དགཔ་  ་ག ངས་ ག  ་ལས་ཡར་ ་ ་ ན་ ་  ་   བ་ཁང་དང་། 
 ་  ན་  ་བ  ད་དམ་ ་བཏགས་པ ་ ག་ཐམ་བཅས་ དཔ་ ན་པས།  ་ལས་ཡར་
 ལཔ་རང་  ན་ ད་པ ་ཐང་ ག་ ་མ ག་ ་   བ་ །   ་ལས་ཡར་ ་ ་ ན་ ་  ་
བ གས་  ་དང་མ ད་  ན་རང་  ན་ ད།  ་ཁར་བསངས་དང་ག ར་   མས་མ་ ལ་བ་
 ན་  ང་ འ བ་ལང་ཆརཔ་  བ་ ན་ ར་ག ངས་ ག  ་ལས་མར་བབས་ད་མ ད་
  ་ ་( ང་སང་  ་ ར་ཉམས་ ་མ ད་མ་ ་)  ར་བ ་ག ས་ ་  དཔ་  ་གནས་
 ག་ནང་བ ད་ ་ ད་ ང་ མ ད་  ་ ་ ་ག ས་ ་ད་ ས་ནངས་པར་ག ་གསར་ ་
  ་ ངམ་ལས་ ག ས་  ང་ ན་ ་ནགས་ཚལ་ ་  ར་ ་ དཔ་ ན།
 ང་པ་  ་ ་ ་མ ་ ན་  ལ་ ་  ་མ ད་  ་ ་མ ་མ་འ ཝ་ ་ ད།  ་ལས་
ཡར་བ ཝ་ད་ཟངས་མ ག་དཔལ་ ་འ ་བ ་ ་  ལ་  ན་ ་བ ་ན་  ག་པ་ག ་ ་
ནགས་ག བ་  ས་བ  ར་བ་ཤ་  གས་ ་  གས་གཅན་གཟན་འཕར་  ང་འ  ག་ ་ ་
 ད་  ་ས་ཆ་ ག ་ནགས་  ང་ ར་སར་  ན་ ི་ ས་གནས་ཡང་གསང་ ་བདག་ ་
དཔའ་ ་ ་མ ག་ ལ་པ ་   ལ་པ་ག ར་བདག་ ན་ ་  གས་པ་དབང་འ ས་  ་ ་
 ང་ ད། གནས་བདག་ ་ ་ག ལ་མ ད་ད ེ་ཆ་ཡང་  བས་  ་བ ད་འ མས་ ན་ ་
 ་ ས་མཛད་གནང་  ་ དཔ་ ན།

༢༤༨

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

249 ༢༤༩

ཟངས་མ ག་དཔལ་ ་འ ་བ ་ ་  ལ་  ན་ ་བ ་ན་  ག་པ་ག ་ ་ནགས་ག བ་  ས་བ  ར་བ་ཤ་
  གས་ ་  གས་གཅན་གཟན་འཕར་  ང་འ  ག་ ་ ་ ད་  ་ས་ཆ་ ག ་ནགས་  ང་ ར་སར་  ན་ ི་
 ས་གནས་ཡང་གསང་ ་བདག་ ་དཔའ་ ་ ་མ ག་ ལ་པ ་   ལ་པ་ག ར་བདག་ ན་ ་  གས་པ་
དབང་འ ས་  ་ ་ ང་། ལར་  བ་ལས་ ད་པ་ན་གདང་ ་ ངམ་ད་བཏབ་པ ་པར་ ན།

ལར་  བ་པb ་དགའ་ཚལ་ ་ ད་པ ་གནས།
  ་ལས་མར་བབས་ད་  བ་ བ་ ང་མ་ ་ཤ་ ག་ ས་ཞབས་  ས་བཅགས་
གནང་བ ་གནས་བ ་བ ་ཐང་ ར་ས་ ་  ད་ ་ ན་ ང་ ད་ ས་ནངས་པར་ ང་ ་ ་ ་
བ མ་  ་མ ད་ ་  ་ག ས་ཚན་  ངམ་ ན་ ་ལམ་ དཔ་ལས་  ་ ་གཙང་ཁ་འཇམ་
པ་ ་ད ན་པ་ལས་ ན་འ  ང་ ་འ ན།  ་ལས་ ད་པ་ན་གདང་ག ས་ཚན་བ   ད་ ་ལར་
  བ་པb ་དགའ་ཚལ་ ་འ ན་ ་འ  ་ད པ་ ན། བ ་བ ་ཐང་ ་  ་ག ར་དང་ ར་
ག ར་ ་ཤ་ དཔ་ལས་ མ་ ངས་ ས་ ་ག ར་འ ན་ ་ ནམ་  ་ག ངས་བཞག་ ག 
བ ་བ ་ཐང་ ་ས་ཆ་ ་ནང་ ་ ་བ ་ ག་ཙམ་ ི་ ་མ་ ངས་པ་ ་ ་ ས་ག ་ཆགས་ ་
  ད་ས་ ན་ ང་ ད་ ས་ནངས་པར་ ང་  ང་ ན་ ་  ད་ ་ དཔ་ ན། 

བར་  ར་ ི་གནས།
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  ན་ ན་ ་  ་ ས་གནས་ལར་  བ་པb ་དགའ་ཚལ།

 ་མ་ ངས་པ་ ་ ་ ་ག ་ཆགས་ས་བ ་བ ་ཐང་། ལར་  བ་པb ་དགའ་ཚལ་ད ན་པ ་མ ག་ ་
 ད།

༢༥༠

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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བ ་བ ་ཐང་ ་ ད་ ་ ང་ བ་མ ད་  ན། བ ་བ ་ཐང་ ་ག ས་མ ག་ ་ ད་ ་
མ ད་  ན་གདང་ ང །

བ ་བ ་ཐང་ག ས་མ ག་ ་ ད་ ་   ་ཕ་ ང་ ས་ ལ་འ ་བ ་གནས་  །  ་ ་ག ར་ ི་ ་ ་ ན་
 འམ་ག ར་ ི་ མ་བཟང་ ར་ཡང་ ན་ ་ ་ཁབ་ ག་ཅནམ་  ་ དཔ་ ན།

༢༥༡

ལར་  བ་པb ་དགའ་ཚལ་ ་ ད་པ ་གནས། 
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ག ར་ ི་ ་ ་ ན་ འམ་ག ར་ ི་ མ་བཟང་ཁ་ག ད་ཅནམ་ ་མ ང་ ང་། གནས་ ་མ་ ངས་པར་
ག ར་བ ས་  ་ག ར་  ་རང་  ན་ ན་ ར་བཤད་ ་འ ག མ ་ལས་མར་བ  ངམ་ད་ནང་ ང་  ང་ ་
 ད་བ མ་  ་འ ནམ་ ན་པས།

ག ར་ ི་ ་ ་ ན་ འམ་ག ར་ ི་ མ་བཟང་མ ་ ་ ད་ ་མཁའ་འ ོ ་ཞབས་  ས། གཞན་ཡང་
 ་ཤ་ ད།

 ་ལས་   ན་ ན་ ་ ་ནམ་མཁར་འ ར་བ ་ བས་  ་ཞབས་གཡས་ག ན་ ི་  ང་པ ་
  ས་ དཔ་  ་ག ངས་ ད་ ང་ ས་གནས་  ་ ་ ་ ས་གནས་མ་མཇལ་བར་ ན་ ང་
 ངམ་ལས་བ  ན་ཞབས་  ང་ ་  ས་ ས་འ ན་འབད་མ་ གས།  ན་ ང་གནས་  ་ ་
མ ་ཞབས་  ས་ཡ་མཚན་ཅན་ ་ ང་ ་ཤ་ ག་འ ག་ ར་ ་ ། 

༢༥༢

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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253 ༢༥༣

 ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས། ག ར་ ི་ ་ ་ ན་ འམ་ག ར་ ི་ མ་བཟང་མ ་ ་ ད།

ག ར་ ི་ ་ ་ ན་ འམ་ག ར་ ི་ མ་
བཟང་ ་ གས་ ་ ད་ ་  ན་ ན་ ་  ་
 ག་མ ་ ང་ ༌  ས།  བ་ ངས་ ་ ད།

ག ར་ ི་ ་ ་ ན་ འམ་ག ར་ ི་ མ་
བཟང་ ་ གས་ ་ ད་ ་  ན་ ན་ ་  ་
 ག་ཐམ། ཤར་ ངས་ ་ ད།

ལར་  བ་པb ་དགའ་ཚལ་ ་ ད་པ ་གནས། 



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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 ་ལས་ ག ར་ ི་ ་ ་ ན་ འམ་ག ར་ ི་ མ་བཟང་ ་ གས་ ་  ན་ ན་ ་  ་  ་
  ས་དང་ མཁའ་འ ོ ་མ ད་  ན་རང་  ན་ ་ རབ་གནས་གནང་བ ་ ག་འ  ་རང་  ན་
  ན་ལམ་གང་བཏབ་ ན་ ར་ག ངས་པ ་གནས་ ད།

   ན་ ན་ ་ ་ ས་ ང་ ་  ་ ་བ་གཡས་པ ་ ་
བར་ ག་འཁར་བ གས་གནང་པ ་ ལ།

གནས་བཤད་པ ་ངག་   ན་ ་   ས་ལས་ བ ད་  ས་ ང་ ་ ་ ་   ལ་  ད་ ་ ་ ་ ་བ་གཡས་པ ་ ་
བར་ ག་འཁར་བ གས་ ་དམ་ ་བཏགས་གནངམ་  ་བཤདཔ་ ན་མས། གནས་འ ་ ་མ་  ་མཇལ་
བ ་ བས་ ་ ང་ ན་ ི་ཆ་ཤས་ཚངམ་  ་ཡ་མཚན་ ་ ག་ ་  ་མཇལ་ ་འ ག   ན་ ང་ ག་ ར་
བ ་  ན་   བ་ ག་ ་མ ག་ ་ ད།

གནས་ ག་ལས་  ་ལས་ཡར་ ང་པ་ག ན་  གས་  ་ ་ ་  བ་ ་ ་ ་ ང་  ད་ཟིལ་
ག ན་གདན་ལ་བ གས་པ་ ར་ ་འ ་ ད་  ་ལར་  བ་པb ་དགའ་ཚལ་ ི་ ་ཁང་ ད་
ས ་  བ་  ་ ་ ་ ན་པས། མ ན་ ་ཐང་མ ང་ལ་  ་  ་ ར་  ་ ན་  ལ་ ས་ ན་
ཆབ་ ས་   ན་ ལ་བ།  ་ ་ ང་  ད་ཟིལ་ག ན་ ི་ ག་གཡས་  གས་  ་ ་མ ག་ལས་
མཁའ་འ ོ་ ་ ས་མ ་  ལ་ ི་   བ་ །  ག་ག ན་ ི་ ་མ ག་ལས་ ་ མ་མ  ་ར་
བ ་  བ་ ་ ས་   ན་བབས་པ། ཡང་གསང་ ་གནས་  ་མ ག་ ་ ་མ་  ན་ ན་ ་ ་
 ས་ ག་  ན་དམ་ ་བཏགས་པ ་གནས་  ན་ ང་ ག  ་ ་ ན་ ་  ་གསང་ ་   ན་
 ་འབབ་ས་ ་ ད་ ས་ནངས་པར་  ན་ ས་གནས་པb ་དགའ་ཚལ་ ར་ ཝ་ ན་པས།

༢༥༤

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

255 ༢༥༥

   ན་ ས་གནས་པb ་དགའ་ཚལ་ ི་མ ང་ ང་། 
 ་   ས་བཤད་ ལ་ལས་ ་ཁང་འ ་   ་ གས་ ་བ  ར་བ ་ནང་ ་ ་ ་ ང་  ད་ཟིལ་
ག ན་གདན་ ་བ གསཔ་དང་འ ་བ ་ ་ཁང་  བ་  ་ ་དང་། གསང་བ་ ར་ ་ ར་པ ་
ད  བས་འ ་བ ་གནས་ ་ད ན་པ་འ ་ཆགས་ དཔ་  ་ལར་  བ་ ན་ ་ ་མ ག་
 ས་ག ངས་ དཔ་  ་བཤདཔ་ ན་པས།

ལར་  བ་པb ་དགའ་ཚལ་ ་ ད་པ ་གནས། 

࿅



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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  ན་ ན་ ་  ་   བ་གནས་  ན་ ང་ ག 
  ་དབང་  ང་ ར་ ་ག ས་མ ག་ ་ ད།

 ་ལས་    བ་ ག་ ར་ཁར་ངག་   ན་ལས་བཤད་  ལ་ ད་ ་  ན་ ན་ ་  ་ ག་མ བ་
  ་  ས་ ད། གནས་  ་  བ་ ་( ་ཁང་ ག་ལས་ཡར་)  ་  ་ཕ་ ང་ ང་ ན་བ མ་
 ག་ ་ནང་ ་མ་མ ན་ མ་ ལ་ ི་ ་  ་དང་དམ་ཅན་  ་མ  ་ ་  ་ག ར་ ་ ས་པ་
བཅས་མཇལ་ ་ དཔ་ ན་པས།   ན་ ན་ ་  ་ ས་གནས་  བ་པ ་ཞལ་གདམས་
ལས། གནས་གཞན་ ་ག མ་  བ་པ་བས༔ གནས་འ ར་ཞག་ག མ་  བ་པ་མ ག༔ 
 ར་ག ངས་ ་བ མ་  ་གནས་ ར་ཞག་ག མ་བ   བ་ན་ ག་འ ན་བ ་( མ་  ན་
 ག་ ན་ ་དབང་  ན་  བ)དང་མཉམ་ ར་ག ངས་ ག 

༢༥༦

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

257 ༢༥༧

གནས་ ན་ ་ ་ ་ ས་ ལ་ ི་མཚན་ ད་ཆ་མཉམ་ཚངམ་ལས་  མ་ཉམས་ ན་དང་
   བ་པ་གནང་ ་ ་ ་བཏབ་མ་ད ་པ ་མ ན་   ན་  ་ ང་ ་ ད་བ  ས་ ་ གས་
(ག ར་ཤ་)དང་།  ང་འ ས་  ་ གས་མ་འ ཝ་བ ད་ཅན་ ་ཤ་ ས་གང་  ་  ་ ག་ ་
  ་མངར་བཟང་ ་འ ལ་བ་ ་ གས་  ས་བ  ན་ ་ཉམས་  གས་ངང་ ས་འ ལ་བ་དང་ 
མཁའ་འ ོ་ ས་   ན་ གས་པ ་  ན་ཡང་གསང་ ་ ས་  ངས་ ན་ ར་ག ངས་ ག 

 མ་  ལ་ཁང་བཟང་མ ད་  ན། 
མ ད་  ན་འ ་   ་ ་༡༩༦༩ ས་ ་ ་རང་ ་༡༡ པ ་ ས་༡༠  ི་  ་པ་ ་ ད་༡༠  ་ལར་
  བ་ ན་ ་ ་ ས་རབ་  ་མ ་ ས་རབ་གནས་གནངམ་ད་འ  ལ་ཀ་ ་ ་ལས་  བས་
  ་བ ད་འ མས་འ གས་ ལ་ ་ ས་  ་  ་མ ག་ ་ གས་  ན་བཅས་ ས་མཉམ་ ་
གནངམ་ད་འཇའ་ ད་  ས་ ར་  བས་ ་ ་  ་ཁར་འ མས་ ་ཆ་མཉམ་ ིས་མཇལ་བ ་
 ་   ས་ ་ད ན་ག ར་དང་ ས་གནས་  ་ ན་རབས་ ་ ས་བཤད་ ་འ ག ནང་  ན་ ར་
པ ་ ་ གས་  ་  ་པར་འ མ་བ གས་ ་ག ལ་ ་ དཔ་ ན་པས།  ར་པ ་མ་པར་
 ་ཡང་  བས་  ་བ ད་འ མས་ ན་ ་ ་ ས་གནང་ ག

ལར་  བ་པb ་དགའ་ཚལ་ ་ ད་པ ་གནས། 



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

258

 བ ད་དམ་ ་བཏགསཔ་ད་གནང་ ་
ཞབས་  ས།

ངག་   ན་ ་   ས་ལས་   ན་ ན་ ་ ་ ས་  ་བ ད་
དམ་ ་བཏགས་གནང་ ནམ་ལས་  ང་ ་ཞབས་
  ས་གནང་ ད་ ་མ ་ ་  ལ་ལས་ལར་  བ་ ན་
 ་ ་ ས་མ ད་  ན་ ང་ ་ ག་བ ངས་གནང་ ག 

༢༥༨

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

࿅



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

259 ༢༥༩

ཟངས་མ ག་དཔལ་ ། 
གནས་འ ་མ ད་  ན་  བ་  ་ ག་མ ་གཡས་ ན་ གས་ ་མ ་ ང་དང་ག ན་བ  ས་
བ ད་   ་ ང་ ར་བ ་ ་ག ས་  ་བར་ན་ ་ཆགས་ ་ ད།   ་ལས་ ག་  ་ ང་ ་ ག་
 ད་ ་ ་ལས་འ ལ་ ་འ  ཝ་ད་  ནང་ ་ ག་ཚད་ག མ་ ི་  ས་  ་   བ་པ་བ བ་  ་
འ  ་ད པ་ ད།   ་ ་ ་བ་   ལ་   ་ ང་དང་ བར་ ངས་   ་ ང་   ང་ ས་   ་ ང་
ཁམས་ ར་ངག་ལམ་ ི་གནས་བཤད་  བ་  ལ་འ ག ནང་ ་ག ན་  གས་  ་ ་བ་
ལས་ ག་  གས་  ་ ལ་ ་འ  ་ས ་ལམ་ ར་ ་དང་   ་ ག་ ་  ་  ་ཕག་ ་རང་  ན་
 ི་གནས་  ་མཇལ་ ་ ད། ནང་ལས་ཡར་མཁའ་འ ོ ་ད  ལ་འ ར་ ར་ ་ཡང་མཇལ་
 ་ དཔ་ ན། འ ན་  ་ཡང་ ང་ ་འཚམས་ ག་ལས་ དཔ་ད་   ་ཁར་མ་འ ནམ་ ག་
ཁར་ད ་བ ་ཁས་ ངས་འབད་ད པ་ལ་ གས་པ ་ ་   ས་ ་གནས་ ག་ནང་ ད་ ང་
ངག་   ན་ ག་ ་གནས་བཤད་  བ་ ་འ ག ལར་  བ་ལས་ ད་པ་ན་གདང་ག ས་ ་
 ག་པ ་ལམ་ག ན་ ་ ད།

ལར་  བ་པb ་དགའ་ཚལ་ ་ ད་པ ་གནས། 



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

260

ཟངས་མ ག་དཔལ་  ་འ ལ་   ཟངས་མ ག་དཔལ་  ་འ ན་  

  ན་ ན་ ་ ་ ་ ་   བ་པ་གནང་ས ་ ་ ག ཟངས་མ ག་དཔལ་  ་ ག་ ་ ད།
༢༦༠

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།
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 ་ལས་   ན་ ་ ག་ནང་ ་བ ད་  ས་ཤཝ་ ་   ལ་  དཔ་ད་  ་ ་ ན་ ་ ་ ས་དམ་
 ་བཏགས་གནང་ ནམ་ད་ལས་ཞབས་  ས་གནང་བཞག་ ་དང་།  ག་ ་ གས་ ་
 ག་འཁར་ ི་ ལ། ཟངས་མ ག་དཔལ་  ་ག ན་ ་ཕར་ཁ་ ག་ ་   བ་པ་བ བ་ས། 
ཕག་ ་ ང་ ་  ན་ ན་ ་ ་  ་  ས་གནང་ས་བཅས་ ད། ངག་   ན། 

 

 ་མཚར་ ་བ ་ ས་  ངས་པb ་དགའ་ཚལ་ ི་ག ན་ ི་ ་(ལར་  བ་ལས་ ད་པ་ན་གདང་ག ས་ ་
 ག་པ ་ལམ་ག ན་)  ་ཕག་ ་ ང་ ར་སར་   ་  ་ཕག་  ་བྷ ་ག་ལས་གསང་བ ་  ས་ཆབ་   ན་
 ་འབབ་པ་ ད་ ་ ་ ་  ས་འབད་ ་དང་འ ང་བ་ཙམ་ ིས་ལས་ངན་  ག་   བ་ཐམས་ཅད་དག་  ་  ན་
ལས་བ  ་ད ས་  བ་འ བ་ ་ ནམ་  ་ག ངས་ ག

༢༦༡

ལར་  བ་པb ་དགའ་ཚལ་ ་ ད་པ ་གནས། 
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 ་ལས་ ཕག་ ་ ང་ལམ་ ག་ ་མཁའ་འ ོས་ གས་ ལ་བ ་  ་ བ་ ག་ ་ ¡   ་ར་
 ་(དབང་༣ པ ་ ས་)ད ས་  བ་ ད།  ་ ་བ་ཙམ་ ིས་དབང་ ་ད ས་  བ་འ བ་
 ་དང་   ་གཡས་ག ན་ ་མ་ ངས་ ས་ ་འ  ན་  ་གནས་ ད་པར་ཅན་ ་ཤ་ ས་
 ་ དཔ་  ་ག ངས་ ག གཞན་ཡང་ ས་  ངས་པb ་དགའ་ཚལ་ ི་གཡས་  གས་  ་
 ་ ་བ ་ ན་ ང་ ར་ ་ཁར་   བ་ཁང་དང་ ་ག ར་ ་ཤ་ དཔ་ ན་པས།  ་ལས་ཡར་
 ས་གནས་   ད་ ་  ངས་དང་  ་ལས་ཡར་ལ ་  བ་ ་ག ན་ལ ་གནས་ ན་ ་  ད་
 ་དང་།  ་ཁར་  ན་ ན་ ་  ་   བ་ཁང་དང་མཁའ་འ ོ ་ གས་ཁང་ ཞབས་  ས་དང་ ་
མ །   བ་ བ་མ ང་བ་ ན་ ན་ ི་   བ་ཁང་ གས་ གནས་ ད་པར་ཅན་ ་ཤ་ དཔ་  ་
ག ངས་ དཔ་ ན། 
 ང་ ་གནས་ ་བ ་  ན་འབད་  ན་ ་  ན་ ས་  ངས་ལར་  བ་པb ་དགའ་ཚལ་ ་
ཁང་ ་ད ན་ག ར་པb ་འ  ན་ལས་ ན།

 ན་པ་ ང་( མ་ ང་) །
༈  ་ལས་ ན་པ་ ང་ ་  ད་ ་དང་  ན་པ་ ང་( མ་ ང) ་གནས་འ ་ལ ་ ་
  ད་ ག་ ལ་ནང་ག ས་ཚན་ ་ དཔ་ ན།  ན་པ་ ང་ ་ ད་ ་གནས་ ་ ་  ར་
ལས་   ན་ ས་ ལ་བ ་ ས་ ་ ང་  གས་  ་གནས་ ག་  ་ནང་གསལ་བ ་ ་ ང་
 ལ་ ན་ ད་  ་འ ད་འ  ་ གནས་ ག་ནང་ ་ ན་པ་ ང་ ར་བ་ཙམ་ལས་ཁ་གསལ་
བ ད་ ་ ད་ ང་ ལར་  བ་ ན་ ་ ་ ས་གནང་ ་ ག་ཆ་  ་ ན་ ང་  ང་ ་གནས་ ག་
ཟིན་  ས་ ར་ ་ནང་  ན་པ་ ང་( མ་ ང) ་གནས་ ་  ་ནང་གསང་ག མ་ལས་གསང་
བ ་གནས་ ་ ནམ་  ་གསལ་བ ་ཁར།  ར་པ ་ ང་ ང་ལས།  ང་ ན་བ ་དང་ ད་
 ན་བ ་ལ་ ེལ། །བ ན་པ ་ ་ ་ ང་ཟད་ག ས་པར་འ  ར། ། ས་དང་། ནམ་མཁའ་
  ང་མ ད་  ་ ང་ ང་ལས། ཤར་ ང་ ན་ ི་  ག་ ང་  ས་མ་ ན༔ བ ད་ ་  གས་ནག་
  ་མ ་ ་འ མ༔   ས་དང་།  ལ་བ ད་  ་ག མ་ ི་ ་ས་ ༔  ་ ་ བས་གནམ་
 ་འ  ་བ ་འ མ༔ གཡས་   ་གནམ་ལ་འ ིང་འ ་དང་༔ ག ན་མ ང་  ་ ་  ་ ་
 ་ ད༔ མ ན་ ན་ ན་  ངས་འ  ་ ་ ་ལ༔  ང་གཡབ་ ་ཅན་ ིས་བ  ན་པ་ ད༔

༢༦༢

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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གདན་གད་པ་བ  གས་པ་ལ ་  ང༔  ་   བ་པ་ མ་ ལ་ མ་ ལ་ད  ད༔  ང་ ན་ ན་
 ང་འ ན་འ ོ་བ ་མ ན༔  ས་ གས་གནས་ ན་པ ་ ང་ ན་ ངས་ བ་ག ངས་ ་
 དཔ་བ མ། ག ར་ ན་གར་དབང་འ ོ་འ ལ་  ང་པ ་ ང་བ ན་བ ན་  གས་པ་ ན་
  ་ ལ་འ  ར་པ་  བ་དབང་ར ་  ན་ ་ བ ད་འ མས་ག ར་གསར་ ི་བ ན་པ་ ང་
མཁར་ ང་ ་འ ་ ག་ ེལ་བ ་གནས་ ན་པ་དང་།     བ་ བ་ད ་  ང་ ག་གཟིག  
  བ་ད ན་ཙ་ ་པ་ ་ ང་དབང་  ག་ གས་  ན་ ་ སངས་  ས་  ་བ ན་པ་དང་   བ་པ ་

མ ན་ ན་ ན་  ངས་འ  ་ ་ ་ལ༔  ང་གཡབ་ ་ཅན་ ིས་བ  ན་པ་ ད༔ གདན་གད་པ་བ  གས་པ་
ལ ་  ང་༔  ར་ག ངས་པ ་ས་ད  བས་ ་ཆགས་ ་ ད་ ་ ལ་ནང(ར་ ་)  ན་ ས་  ང་ད ན་པ་
དང་   བ་  ་ ་  ན་ ག་  ང་ ་མ ང་ ང་།
  ལ་མཚན་བ གས་པ ་གནས་ ད་པར་ཅན་ ནམ་མ་ཚད་  ་མ་ལས་གནས་མཇལ་ ་
  ལ་ ད་ ་གནས་ ་གཤམ་གསལ་ ར་ ན།

 ན་པ་ ང་( མ་ ང་) ། 
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 ན་ ན་  ངས་འ  ་ ་  ་ལ ་ ར་རམ་ ་ ར་ ར་དང་  ་  ད་ལ ་ནང་ ར་བ ་གནས་  ་མ ང་
 ང་།  ་ ་ ་དཔལ་ ན་  ་  ་ག ན་  ་གནས་མ ག་ ར་པ ་བ ད་པ་ཚང་  ་ དཔ་ ན་པས།  ལ་
ནང་ད ན་པ ་ ག་ལས་ཡར་ དཔ་ ན།

༢༦༤

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

࿅
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265 ༢༦༥
ག ན་མ ང་  ་ ་  ་ ་ ་ །  ་ ་ ་ཡང་གནས་མཇལ་བར་འ  ་  ལ་ དཔ་ ན་པས། 

 ་  ་ལ ་ ར་རམ་ ་ ར་ ར་ ་ ལ་ནང་ ་གཡས་  གས་  ་ ་ ང་ ་འ ིང་འ  ་ ་ ་ ང་།

 ན་པ་ ང་( མ་ ང་) ། 
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 ར་པ ་དབལ་   ་དམ་   ་  ང་ལ་ ག་པ། ག ས་ ད་ལས་ ག་ཚང་ ་( ) དང་ ་ ་ ་( ) 
ག ས་འ མས་ས་ ་འ ལ་ ་ ད་ ་ ་ཡང་  ལ་ནང་(ར་ )ག ས་ཚན་ ་ ང་ལམ་ར་ཟམ་པ་ལས་
ཤར་  གས་ ངས་ ་  ང་ ་ ་ག ས་འ མས་སར་ ག་ ་མ ག་འ ལ་ ་ ད་ ་ ་ ར་པ ་དབལ་
 ན་མས།  ར་པ ་  ་མ ད་ ་ ་ ང་  མ་   ་ ་ཁང་  ན་ ས་  ང་ ་ཁང་ ད་སར་དང་   ་  ང་མ ་
 ་ལ་ ར་ ་ དཔ་ ན།

༢༦༦

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

267 ༢༦༧

ག ར་ག ང་། གནས་འ ་ལས་བ  ན་ས ་ ང་ཡང་ག ར་ ི་ག ང་པ་ ར་བཏགས་ དཔ་  ་བཤདཔ་
 ན། ཕ་ ་ད ན་པར་འ  ་ས ་ལམ་ ར་ ་ ད། ངག་   ན་ལས་ ན།

ཨམ་ ་  ་ བས་  ་ ང་  ས། ག ར་ ི་ག ང་པ ་  ་ གས་ཁར་ ད། ངག་   ན་ལས་ ན།

 ན་པ་ ང་( མ་ ང་) ། 
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ཨམ་ ་  ་ བས་ ་རང་  ན།  ང་ ་ ་འདབས་ ་ ད། ངག་   ན་ལས་ ན།

  ན་ ན་ ་  ་  བ་ ། 
༢༦༨

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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269 ༢༦༩

  ན་ ག་ ག   གས་  ར་གཏད་པ་ག ལ་ཐབ་དང་བཅས་པ།

 ་ལས་    བ་ཁང་ ག་ ་དང་ ་ཁང་ ག་ ་ ང་ ན་བ  ་ ག་ ག    ལ་   ་ ག 
 ངས་   ་ ག  ས་   ་ ག་བཅས་དང་ མཁའ་འ ོ ་གསང་ ག མཁའ་འ ོ ་
མ ད་  ན།  ་ལས་ ་ཁང་ ་བར་ ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  ་བཅས་ ད།
  ན་ ན་ ་ ་ ས་  ན་ ིས་བ བས་པ ་གནས་ ག་ ནམ་ལས་   ན་ ག་ ག་
  གས་  ར་གཏད་ ་ལས་ ར་པ ་  ་མ ད་  ་བར་ ི་གནས་ ་ ་ཁང་མཐའ་བ  ར་ ་
 ་བ་ལས་ཕར་ དཔ་ ན།  ་ཁ་ལས་ཕར་  ན་ ི་  བ་ བ་ ང་མ་དང་མཚམས་པ་ ་
བ གས་པ ་   བ་ ག་ ་ ང་ ་ཤ་ ད་ ་ ་ཡང་ གནས་ ་ཅན་ ག་འབད་ ་འ ་ ས་
 ན་མས།

 ན་པ་ ང་( མ་ ང་) ། 
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 ར་པ ་  ་མ ད།

ལ་ ར་ ་ ང་  ་ ་མ ང་། 
གནས་ ་  ན་ ས་  ང་ ་ཁང་ལས་ ང་ཐང་ ་ ད་༢.༣༠ ཙམ་ ི་སར་ བ་ཁ་ ག་
 ་ དཔ་ད་  ་ ང་འ ་ཁ་ལས་ བ་ཁ་ ག་ ་ག ན་ལ ་གནས་  ་ ་ ང་ ་  ་ཡང་
མཇལ་ གསཔ་མ་ཚད་ ང་ཁ་ ག་ ་ ་རག་ ་ ་  ་མཁར་ ་ ང་ ་ལ་  བ་ཡང་མ ང་
 གསཔ་ ན།  ཝ་  ག་པ ་ ས་བ ་ ་ ཕ་ ་ད ན་པ ་ག ས་ཚན་ ི་ ་དང་  ལ་
ནང་  མ་ ང་བཅས་ག ས་ཚན་ག མ་ ི་ ་ ་འ མས་ ་ གས་འ ར་བ  ར། དར་ ་
འ ར་  ལ་ དཔ་  ་མཚམས་པ་ངག་དབང་ ས་རབ་  ས་བཤདཔ་ ན་པས། 

༢༧༠

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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 ར་པ ་  ་  ང་རང་  ན། ལ་ ར་ ་ ད།

ལ་ ར་ ་ ང་  ་ ་ གས་འ ར་བ  ར་བ ་བ ང་།

 ན་པ་ ང་( མ་ ང་) ། 
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 ་ལས་ ལ་ ར་ ་ ང་ལས་ བ་ཁ་ ག་ ་མདའ་  ང་བ ་ཙམ་ ི་སར་ ག་ ་ ང་  ས་
དང་ ར་ ི་ ང་  ས་ ད།  ་ལས་ ང་ ་གནས་ལས་འ  ཝ་ད་ལམ་ ག་ ་མཁའ་
འ ོ་མ་  ་  ་   ལ་མ་ ར་བ ་གནས་ ད།  ་ལས་མཁའ་འ ོ་མ་  ་  ་   ལ་མ ་གནས་
ལས་ བ་ ང་ཁ་ ག་ལམ་ ག་ ་ མཁའ་འ ོ ་ཞལ་རང་  ན་ གས་ ་དང་བཅས་པ ་
གནས་་ ད་ས་ ་མཁའ་འ ོ ་ ་མ་རང་  ན་དང་ག ལ་བམ་ ི་ ་མ་ ར་བ ་གནས་
 ད།

མཁའ་འ ོ ་ཞལ་རང་  ན་ གས་ ་དང་བཅས་པ། མཁའ་འ ོ་མ་  ་  ་   ལ་མ ་གནས་ལས་ བ་ ང་
ཁ་ ག་ལམ་ ག་ ་ ད།

༢༧༢

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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 ་ ་ ན་ ་  ་ཞབས་  ས་ཡ་མཚན་ཅན། འ ་ཁར་ ་མ་ཞབས་  ས་ག ས་ ད་པ ་ ་   ས་ ན་ ང་
ག ག་ཉམས་ ་ ང་སང་མཇལ་ ལ་ ན་འ ག ཕ་ ་ད ན་པ ་ག ས་ཚན་ལས་ཁ་ཡར་ ་ ་ ད་༡ 
ཙམ་ ི་སར་ ད།

 ང་ ་གནས་ ་  ལ་ ང་མཚམས་པ་ངག་དབང་ ས་རབ་དང་ད ན་ག ར་བ ད་
ནམས་བཟང་ ། ད ་  ང་པb ་ ་ ས་བ ་  ན་འབད་གནང་ དཔ་ ན།

 ན་པ་ ང་( མ་ ང་) ། 
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  ར་ ག་གནས།
༈  ་ལས་  ར་ ག་གནས་  ་  ར་ལས་ ་བ་ ན་   ར་ ག་གནས་འ ་ལ ་ ་
  ད་ ག་ཟངས་ཐིག་ག ས་ཚན་ལས་ བ་ ང་མཚམས་ཁ་ ག་ ་ཧ་ལམ་ ན་ལམ་
ག ག་ ་ས་ཁར་ དཔ་ ན་པས།  ་ཁར་བར་ བས་ ག་ལས་ གནས་མཇལ་བར་འ  ་
 ་ ད་པར་ གནས་ ་ཆ་མཉམ་ཚལ་མར་ཐལ་ ་ དཔ་ལས་  ་ཕམ་ ི་ག ་ ག་ ་  ར་
 ་ ད་ ང་ མ་ ངས་ ན་ ར་ ི་ ན་ ་གནས་ ག་ནང་ ད་ ་ ར་ ་ ་འ ་ཡང་། 
༡ དང་པ་  ་  ང་དང་  ་ལས་ ག་མ ར་  ན་རས་གཟིགས་ཁར་ས་པ་ ་རང་  ན།   ་
 ག་ ་ གས་  ་ ན་  ་  བ་ ་འ ོ་བ་འ  ན་པ། ཕ་མ ་  ན་ལན་འ  ར་ ་འ  ར་བ ག་
ས ་  ་བ ་ས། ༢  ་ལས་ ང་ལམ་ལས་ཡར་འ གས་ ་ག ར་   མས་ ང་ ་  དཔ་ད་ 
གནས་  ང་ ་ ་བསངས་དང་ག ར་   མས་ ་ ལ་ད པ་ ན་པས། 
༣  ་ལས་གནས་ ་ལས་བབས་ ་ཡར་འ གསཔ་ད་  ན་ ན་  ངས་པ ་མ ད་  ན་རང་
  ན་ དཔ་ད་  ་ཁར་བྷ ་ག་རང་  ན་དང་གངས་ ་རང་  ན་ག ང་  ང་དང་བ ་ ས་ གས་
བ  ད་ ་རང་  ན་ ་ཤ་ ད།  ་མཇལ་བ་ཙམ་ ིས་མ ག་དང་མ ན་ ང་ ་ད ས་  བ་
འ བ་ ་ ན་པས། 
༤  ་ལས་ཡར་མ ་བདག་རང་  ན་ ར་ ས་བ  ར་བ་ ་  ར་  ་   བ་ ་ད ས་འ ད་
 ན་འ  ང་དང་  ་ལས་ཡར་ ་ ་ ན་ ་ ་ ས་གཡའ་བ ད་དམ་ ་བཏགས་པ ་ བས་
 ་   བ་གནང་བ ་   བ་ ག་ ་ནང་ ་ ད་པ་རང་  ན་དང་ ་ ་   ན་འབབ་དང་བ ད་  ་
   ན་བབས་ ་ ད།  ་འ ང་བ་ཙམ་ ིས་  ་ད ས་  བ་འ བ་  ་བར་ཆད་ ལ་ ་ ན་
པས།  ་ལས་ ་དཔག་ ད་  ་ད  ལ་འ ར་རང་  ན་དང་ གང་འ ད་ད ས་  བ་འ  ང་
བ ་ཛ  ་ལ ་ ་  ་རང་  ན་བཅས་   བ་ ག་ ་  ་ ་ དཔ་ ན་པས། 
༥  ་ལས་ཡར་འཛམ་  ང་ ར་མ ད་  ་ག ར་ཁང་།   ན་ ན་ ་  ་  བ་ ག་ ་ཤ  ་    ་
བ གས་  ་རང་  ན། གཡས་ ་  ་  ་ཕག་  ་ད  ལ་འ ར་རང་  ན་དང་འ ་བ་ ་   ད་  ་
ད  ལ་འ ར་འ ་བ་རང་ ོལ་ ད།  ་ཁར་  ང་ ོལ་ ན་  ་བ ད་  ་ ་   ན་ ་འབབ་པ་ ་
མཚར་ཅན་ དཔ་ ན་པས།  ་ལས་ཡར་ ར་ག ར་ ངས་  གས་  ་ ག་ །  ་ལས་ཡར་  ་

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

275 ༢༧༥

  ་རང་འ །  ་ལས་ཡར་  ན་ ན་ ་  ་   བ་ཁང་ག མ་བ  གས་ ད་ ་  ་  ་ ་ ས་
 ང་ ན་ ། ག ར་ ་དང་ ལ་ ན་ གས་མ ད་ཆ་རང་  ན་ ་  ན་ ིས་བ བས་པ།  ་
ལས་  བ་ཁང་  ་ ་  ་བ ད་རང་  ན་དམ་བཏགས་གནང་བ་དང་  ག་ ག་ ་  ་  ་ ་
 གས་མང་ ་རང་  ན། བར་ ག་ ་ གས་  ་ ན་  ་ད  ལ་འ ར་བ ད་  ་ཟིལ་པ་  མ་
  མ་  ན་པ ་མ ང་ ོལ་ ན་ །   ང་ ག་ ་ ན་བཟང་ཡབ་ མ་ ་ ་   ་ ་ གས་
  ས་བ  ར་བ་དང་ ན་རག་ག ར་མ་རང་  ན་ ་ ད།  ་མཇལཝ་ཙམ་ ིས་  ་ག མ་ ི་
 ང་ཁམས་མཇལ་བ་དང་མཉམ་  ་ག ངས་ ག 
༦  ་ལས་ཡར་ངལ་ག ་ག ག་ ་ས་ཁར་མཁའ་འ ོ་མ་ ས་   ན་འ གས་པ ་ གས་
ཁང་ ་ག ན་ ས་ ་  ་ མ་རང་  ན་དང་  ་ ལ་ ་ཆང་འབབ་པ། མཁའ་འ ོ ་ གས་
 ་འ  ལ་བ། གཡས་ ར་ ་དཔལ་མ ན་བ ན་ ་ ་  ་ད  ལ་འ ར་མ་གཟའ་དམ་
ག མ་རང་  ན་ ་ཤ་ ་  ང་ ་ ག་ ་ ་ཊ ་ནང་  ལ་ ངས་  གས་ཚང་བ་བ ད་  ་རང་
འབབ་ ད།  ་མཇལ་བ་ཙམ་ ིས་ ག་ ན་གསང་ ན་ ལ་པ་དང་མཉམ་ ར་ག ངས་
 ག གཡས་  ་  ང་ གས་ ་ ག་ན་  ་  ་རང་  ན་  ང་ ་དམ་ ་བཏགས་པ་དང་  ན་རས་
གཟིགས་ འཇམ་དཔལ་ད ངས་རང་  ན་བཅས་ དཔ་ ན་པས།  ་ལས་ཡར་ག ར་བདག་
 ་མ ་ ག་འ བ་ཅན་ ་ཤ་ དཔ་ ན་པས།  ་ལས་ ག་  ་མར་ ་བབས་ད་  བ་དབང་ ་
མ་ ་བ ་ཞབས་  ས་མཇལ་ ་ཟངས་ཐིགས་ ་  དཔ་ ན་པས།

  ར་ ག་གནས།

࿅
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  བ་དབང་ ་མ་བ ན་འ ན་དབང་འ ས་དང་   ་མ ད་  བ་དབང་ ་བ་ མ་ག ས་  ་
ཞབས་  ས།  ངས་ གས་ ་  བ་ད ན་ ་མ་ ་བ་ ར་ ཝ་ ན་མས།

༢༧༦

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

࿅
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 ་ཀ་ ང་( ག་ ང་ ང་) ་གནས།
༈  ་ལས་ ནམ་ག ག་ ་ས་ཁར་ལ ་ ་  ད་ ག་ ་ ཕལ་ ད་ ་ ་ཀ་ ང་
དང་  ན་ ་ ག་ ང་ ང་ ར་ ན་པས།  ་ཁར་འ  ་བ ་ལམ་ཁར་ཐང་མ ང་ ང་ ་  ད་
 ནམ་ལས་ མར་བ ཝ་ད་  ་གར་ ི་པད་ཐང་ཐམས་ཅད་མ ང་ ་དང་། ཕར་ ང་པ ་ ་
 ་བ ཝ་ད་ ་བབ་དར་དཀར་ད ངསམ་དང་འ ཝ་ ག་མ ང་ ་  ་  གས་ ་ ག་ ང་
བб ་  ་ལ་ཡ ་གནས་  ་ ང་ ན་པས། ཐང་མ ང་ ང་ ་ ག་ ་ད ལ་ཁམས་བ ་
བ  ད་དང་ཟངས་མ ག་དཔལ་  ་ ་ ང་། བ གས་  ། མ ད་  ན་བ ་ ས་  ་མང་། 
མཁའ་འ ོ ་ གས་ཁང་། ག ལ་ཐབ།  ་ ་ ག་ ་རང་  ན།   ང་རང་  ན།  ང་ བ་
མ ད་  ན་རང་  ན། མཁའ་འ ོ ་མ ད་  ན་རང་  ན་བཅས་ ད།   ་ ག་ ་ གས་  ་
 ན་  ་   བ་ཁང་དང་  གས་  ་ ན་ ་རང་  ན།   ་ ག་ ་ག ར་ མ་རང་  ན། མཁའ་
འ ོ ་གསང་ལམ།  ས་  ་ ་  ་བ  གསཔ་རང་  ན། མནྜ ལ་ ལ་ས་དང་  ་ལ་ཤ ་ ་
 ། བ ལ་བ ་ཚལ་དང་མཉམ་པ ་ ར་  ད་བཅས་ ད།  ་ ་མཇལ་བ་ཙམ་ ིས་ད ལ་
ཁམས་བ ་བ  ད་ལས་ཐར་ ་ ན་ ར་ག ངས་ ག  ་ལས་ཕར་ ་བབ་ ང་ ་  ད་ ་
དང་  ་ཁར་  དཔ་ད་གནས་  ང་ ་ ་བསངས་དང་ག ར་   མས་ ་ ལ་ད པ་ ན་པས། 
 ་ལས་མར་ ་བབས་ད་ ག་ ང་ ང་ ་  ད་ ་དང་  ་ལས་ ་ཕར་བ ལཝ་ད་   ་  ་ ར་
པ་རང་  ན་ལས་འབབ་པ ་  བ་ ་ ག་ག མ་རང་དག་ ར་ ་དང་ གཡས་ཁ་ ག་ ་
འ ་ ད་བ ད་  ། ག ན་  གས་ ་  ་  ་ཕག་  ་  བ་ ་འ ང་བ་ཙམ་ ིས་བ ་ ན་ ་
 ས་   ད་ལ་ག ར་བ་བཅས་ ད།  ་ལས་ ར་ གཔ་ད་གཡས་  གས་ ་  ན་ ་ ་
ད  ལ་འ ར་དང་   བ་ཁང་ ད་ ར་ག ངསམ་བ ན་ ་  ག་ ག་ ་  ད་པར་ ་ ་ ན་
 ་  ་   བ་ཁང་དང་   ་ནང་ ་ ་དཔག་ ད་  ་ད  ལ་འ ར་རང་  ན་ ད་ས་ལས་ དང་
པ་རང་དཀར་ག ར་དང་བ གས་ག ར།  ་ལས་ ་ གས་དང་ གས་ ས་ གས་ཆང་
རང་  ན།   ་ནང་ ་ ་ག ར་རང་  ན་དང་ ་ མ། དཔག་བསམ་ ང་ ་ཁ་  ན་ཅན།  ་
 ང་  ག་  ར་དང་  ་ ང་  ས།  ་ ལ་དང་ ་ཆང་ ག གས་འཕན་ གས་རང་  ན་ ་
མཚར་ཅན་ ་ཤ་ ད།  ་ ་མཇལ་བ་ཙམ་ ིས་  ན་ ན་ ་  ་  ང་ལས་ ་དབང་བ  ་
 ་ བ་ ་དང་ ལ་བ་མཉམ་ ར་ག ངས་ ག་ ་ལས་གནས་  ང་  ་བ ད་དཀར་  ་

 ་ཀ་ ང་( ག་ ང་ ང་) ་གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

278

གནས་ཁང་དང་  ་གཡས་ ་རང་  ན་མང་ ་ དཔ་མ་ཚད་ག ན་ ་བ ་ ས་ གས་
བ  ད། ག ར་ཉ་རང་  ན་དང་ ་ ང་བཅས་པ ་ནང་ ་ གས་ ་བ ་ ས་ ་ ང་མ ་
གནས་ཁང་དང་   ་ག ན་ གས་ ་  ན་ ན་ ་ ་ར་ས་ཡ་ན ་བ ད་  ་མ ག་མ ན་ 
ད ས་  བ་ ལ་བ་ ད།  ག་ ག་ ་  ་ ར་ ་  ་ཁར་ ནམ་དང་འ ་བ ་ནང་མཁའ་
འ ོ་ ་ ས་ ས་   ན་  ང་  ་ དཔ་ལས་ཟབ་ཟབ་འབད་ད ་ ར་ག ངས་ ག 
 ་ལས་  གས་ཤར་  ་མཚམས་ ་ ་ ད་ག ག་ཙམ་ཡར་ ་  ན་འ གས་པ ་སར་  ་
ཁང་ནང་ ་གཡའ་ ་བ ད་  ན་དམ་ ་བཏགས་པ ་ ག་པ་དང་  ང་ ནང་  ལ་ ་  ་ ་
  ན་ ིས་བ བས་ ་ད ངས་བཞག་བཞགཔ་དང་  ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  ་དང་  ་
  ས། མཁའ་འ ོ ་ གས་ །   ང་ ་རང་  ན།  གས་ ་ཤ་ ་དང་  ད་པར་བ ད་  ་
བཀང་བ། ར ་ ས་ ག་པར་   ན་ ་རང་འབབ་འབད་ ་ ་ ད། ད ས་  བ་ ཝ་ཙམ་
 ིས་ ་  བས་ ་ ས་འབར་ ་ ན་ ར་ག ངས་ ག ཡང་ ར་ ་  ་ ་དང་མ ་ ན་
རང་  ན། དབང་  ག་ ན་ ་རང་  ན་ དཔ་ལས་  ་ ་  ན་ལམ་བཏབ་པ་ ན་  ་ད ས་
  བ་འ བ་ ར་ག ངས་ ག   ་གཡས་ ་མ ན་ཆ་ ་ གས་རང་  ན་དང་ཟངས་ ་རང་
  ན་ དཔ་ལས་  ་མཇལ་བ་ཙམ་ ིས་ ་མ་ ས་པ ་  ག་པ་དག་ ་ ན་ ར་ག ངས་
 ག

༢༧༨

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

࿅



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

279 ༢༧༩

 ་ཀ་ ང་ ག་ ང་ ང་གནས་  ་པར།

          ་  ང་ ་ བས། ངག་   ན། ར་བདག་ཛ  ་ལ ་  ་  ང་ག ས། ངག་   ན།

   ་དཔག་ ད་  ་ད  ལ་འ ར་   ་མ ང་ ང་། དཀར་ག ར་དང་བ གས་ག ར།

 ་ཀ་ ང་( ག་ ང་ ང་) ་གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

280

 ་དཔག་ ད་  ་ད  ལ་འ ར་ནང་ ་མ ང་ ང་།

   ་དཔག་ ད་  ་ད  ལ་འ ར་ག གས་འཕན་ གས་རང་  ན་ ་ཤ་ ད་ ་   ་མ ང་ ང་།

༢༨༠

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

281 ༢༨༡

 ་ལས་ ནང་ ་ ་ག ར་རང་  ན་ ད།

ཛ  ་ལ ་བ ད་  ་འབབ་ས།

 ་ལ་ཤ ་ ་ །

 ་ཀ་ ང་( ག་ ང་ ང་) ་གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

282

ག ར་ མ།

 ང་དཀར་རང་  ན།
༢༨༢

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

283 ༢༨༣

དར་ད ང་ ་ གས།

ཟངས་མ ག་དཔལ་ ་   ་མ ང་ ང་།

 ་ཀ་ ང་( ག་ ང་ ང་) ་གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

284

མཁའ་འ ོ ་ག ལ་ཐབ་རང་  ན།

མཁའ་འ ོ ་བྷ ་ག་རང་  ན།
༢༨༤

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

285 ༢༨༥

 ་ ་ ན་ ་  ་བ གས་  ་མ ན་ ག་དང་བཅས་པ།

 ་ཀ་ ང་( ག་ ང་ ང་) ་གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

286

  ན་ ན་ ་  ་བ ད་  ་བཀང་ས།

 ་ ་ ག་  ་ཞལ།
༢༨༦

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

287 ༢༨༧

མཁའ་འ ོ ་མ ད་བཤམ།

  ར་  ་ད  བས་འ ་བ ་གནས་  ། གནས་ ག་ལས་ ན་ ་ ད།

 ་ཀ་ ང་( ག་ ང་ ང་) ་གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

288

       ང་རང་  ན།

གཡས་འ ་ ད་བ ད་  ་དང་ག ན་ཕག་  ་  བ་ ་འབབ་ས ་གནས་  ་མ ང་ ང་། གཙང་ ་ཕར་
  གས་ ་ ད།

༢༨༨

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

289 ༢༨༩

དབང་  ག་ ན་  ་ ང་ག་རང་  ན།  ང་ ་གནས་ ད་ས ་  ག་  གས་ ་ ད།

 ་ལས་ ཤར་  ་མཚམས་ ་ ་ ད་༡ ཙམ་ཁ་ཡར་ ་  ན་འ གས་པ ་སར་མཇལ་ ་ ད་
 ་གནས།

གནས་ ད་ས ་ས་ ངས་  ་མ ང་ ང་།

 ་ཀ་ ང་( ག་ ང་ ང་) ་གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

290

      ་བ ད་དཀར་  ་གནས་ཁང་།

  ་ ང་མ ་གནས་ཁང་། ནང་ ་བ ད་  ན་ ི་ ག་  ང་ད ངས་པ་ གས་ ད།

༢༩༠

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

291 ༢༩༡

 ་བབ་དར་དཀར་ད ངསམ་དང་འ ་བ ་གནས། གནས་འ ་ ག་ ང་བб ་  ་ལ་ཡ ་གནས་  ་ ང་
 ན་པས།  ་ཀ་ ང་ལས་ ང་ ན་མ་ ་འ  ་ས ་ལམ་ཁར་ ད།

 ང་ ་ ་ཀ་ ང་/ ག་ ང་ ང་གནས་  ་བ ་  ན་འབད་གནང་ ་ ་  ང་ ན་མ་མཚམས་
པ་ལ་  ་( ་  ལ་) དང་ག ར་ཐིག་  མ་ ན་ ་དབང་དཔལ་འ  ར་ག ས་ ན།

 ་ཀ་ ང་( ག་ ང་ ང་) ་གནས།

࿅



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

292

 ང་དཀར་ ས་  ང་ ་གནས།
༈  ང་ ་གནས་ ག་ལས་  ང་དཀར་ ས་  ང་ ས་ ང་གཡས་འ  ལ་ ལ་བ་
དང་ མ ་བདག་དཀར་ ་ ན་ཆབ་ ལ་ནས་ ད་  ར་ ་གནས་ ་ཡང་ བ  ས་ ་ ང་ ་
 ལ་བ ་ ངས་  ་བཤད་ ་ དཔ་ད་ གནས་འ ་དང་བ  ས་ ་ ང་གནས་ག ས་ག ང་
བ  ར་  ་ དཔ་ ན།  ང་དཀར་ ས་  ང་ ་གནས་འ ་ག ར་ཐིག་  ད་ ག་ག ས་
བ  ས་ཐང་  ས་  ་  ་ཁ་ ག་ ་ ང་ཐང་ ས་ ན་ ་ ད་ག ག་ གཔ་ ག་འ  ་བ ་
སར་ དཔ་ ན།  ང་དཀར་ ས་  ང་གནས་ ་ཡང་བ  ས་ ་ ང་ ་གནས་  ་ཡན་ལག་
 ག་ ན་པས།

 ང་དཀར་ ས་  ང་གནས་  ་   ་མ ང་ ང་།

༢༩༢

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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   ང་དཀར་ ས་  ང་གནས་  ་ནང་ ་མ ང་ ང་།

  ང་དཀར་གཡས་འ  ལ།

 ང་དཀར་ ས་  ང་ ་གནས།
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 ས་ག ར་བ ས་ས ་ ལ།
གནས་འ ་ཁ་ལས་ ས་ག་ ་ ར་ ་ ་ག ར་བ ས་ དཔ་ ན་ན་དང་ག ར་བ ས་ ་
ག ར་  ན་པ་ག་ ན་ན ་  ར་ཁ་གསལ་བཤད་ ་ ད་ ་འབད་ ང་ གནས་འ ་ ་མ་ལས་
 ས་ག ར་བ ས་ས་ ནམ་  ་ བ་ ་ ད་ ར་བཤདཔ་ ན་པས། གནས་འ ་  ་བ ་
ད  ས་ ང ་  ་ ང་ ས་   ག་བ   གསཔ་བ མ་  ་ དཔ་ ན།

༢༩༤

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།
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མ ་བདག་དཀར་ ་ ན་ཆབ་ ལ་བ། 
 ་མ་མ ་ ་æ  ར་ད ན་ ད་པར་  ད་ ་ དཔ་ ན་ ང་ ལ་ལས་ ་ ་ ས་གཙང་བ ག་
 ར་ ནམ་ལས་ མ་ ང་པ ་ ་   ས་བཤདཔ་ ན་པས།  ང་དཀར་ ས་  ང་ལས་ཤར་
ཁ་ ག་ ་ མ ་ག་མ ད་མ་ ར་ ་ག ས་མ ག་ ་ ད།
 ང་དཀར་ ས་  ང་ ་གནས་ ་  མ་ ན་མ ད་  ན་ ་ ང་ ས་བ ་  ན་འབད་ ་དང་
འ  ལ་པར་བཏབ་ དཔ་ ན།
བ ་ ས་ ་ ང་ ་གནས་ ་ ་ལན་ག ག་བ  ར་བ་ཙམ་ ིས་  ར་ ་  ག་པ ་ས་ལམ་
 བ་ ་དང་  ང་ བ་  ་ས་ ན་ བ།   ན་ ན་ ་  ་ གས་  ་ ས་ ་འ ནམ་ ན་
 ར་ག ངས་ ག  ་བ མ་མ ་གནས་ ན་བ ་ ས་ ་ ང་ ་ མ་ ངས་ ས་  ་འ ོ་བ་
 མས་ཅན་ ་ ་མ ན་  བས་དམ་པ་  ན་ ན་ ་  ་ ས་ ལ་   ་བ ་  གས་བ ་ ་
བབས་དང་ ནམ་  ་ ད་ ར་ག ངས་ ག

 ང་དཀར་ ས་  ང་ ་གནས།
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 ང་ ་གནས་ ་ག ་ ་རང་   ན་ ས་ ལ་བ ་ ས་ ་ ང་  གས་  ་གནས་ ག་   ་
ནང་གསལ་བ ་ ་ ང་ ལ་ ན་ ད་  ་འ ད་འ ་  ར་ ་ ་ག ་བཞག་ དཔ་མ་ཚད་ 
གཞན་ཡང་ ་ ་གཙང་ཁ་འཇམ་པ་ ་ ས་   ་ མ་པb ་  ན་ མ་ ོལ་ ིས་ ངས་ ན་
 ག་ཆ་ ་གནངམ་ལ་ གས་པ ་  ་ལས་ ོགས་རམ་དང་  བ་   ར་ ངས་  གས་ ག་
ལས་ ་བ ད་འབད་ དཔ་ ན།

༢༩༦

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

࿅



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

297 ༢༩༧

ངང་ ་(མངགས་ )གནས།  ་ ་གཙང་ཁ་  ང་ཁག  ང་ ན་ ་  ད་ ག                       
༈  ་ཡང་ ཕལ་ ད་ ་ངང་ ་དང་  ན་ ་མངགས་ ་ ར་ ་ གནས་ ་  ན་ ན་
 ་  ་གནས་ པb ་ ད་  ་གནས་ ར་ ན་ ང་ གནས་ ་ ་ ག་ ་ ་ ་ཨ་ ་ ་  ་
འ ར་ གནས་བདག་མངགས་ག ག་པ་ཨ ་  ་ ་གནས་ ་ ད་པ ་ ་ ག་ ནམ་
ལས་ མངགས་ ་ ར་བཏགས་ ད་ ་འ ་  ལ་ལས་   ་ ར་ཉམས་ ་ངང་ ་ ར་དར་
 བ་ ང་བ ་ ་   ས་བཤད་ ་འ ག གནས་འ ་   ་ ན་ ང་  ང་ ་ གནས་ ག་ཟིན་
  ས་ ག་  ང་ནང་ ་ ནང་  ར་ ི་གནས་ ་ ནམ་  ་ག ངས་འ ག་པ་དང་། པb ་ ད་

འཇམ་པ་ ་ ་ཁང་དང་ངང་ འམ་མངགས་ ་གནས་ ད་ས ་ ་ ་མ ང་ ང་།
  ་གནས་ ག་ལས།   ན་ ་དཔལ་ ན་ ་ ་ཀས༔  ར་བ  ་གནས་ ་  ན་ ིས་
བ བས༔ བར་ ་ བ་དབང་ ་ ་ ས༔   ་མ ག་ ོང་མཉམ་  ན་ ིས་བ བས༔ ཐ་
མར་ ་  ན་པད་འ  ང་ ས༔ བ  ས་ ་ ང་  ན་བ བས་ ས༔ པb ་ ད་ ར་  ན་བ བས་
པ ༔ ས་   ད་ ང་ ་གནས་མ ག་ ༔  ར་ག ངས་ ་བ མ་  ་བ ་ ས་ ་ ང་ ་
གནས་དང་ ས་མཉམ་ ་  ན་ ིས་བ བས་གནང་བ ་གནས་ཁག་ ་ ས་ལས་ག ག་
པb ་ ད་  ་གནས་(ངང་ /མངགས་ ་)འ ་ ན་པས། གནས་འ ་ ་ ་གཙང་ཁ་  ང་
ཁག་ ང་ ན་ ་  ད་ ག་ ་འཇམ་པ་ ་ད ན་པ་ལས་ བ་ ང་མཚམས་ཁ་ ག་ ་ ང་
ཐང་ ས་ ན་ ་ ད་ག ག་དང་  ད་ཙམ་ ི་སར་ཆགས་ ་ དཔ་ ན། 

ངང་ ་(མངགས་ )གནས།
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ད ན་པ ་མཚན་ ་འཇམ་པ་ ་ ར་བཏགས་ ་འ ་ཡང་གནས་ ག་ལས།  གས་
ག མ་མ ན་  ་ ་  ་ག མ༔  ར་ག ངས་ ་བ མ་  ་གནས་ ་ ་ ་  ་ག མ་  ་
 ན་ ་ ད་ ་ ་ འཇམ་ད ངས་  ག་  ར་   ན་རས་གཟིགས་ ་  གས་ག མ་མ ན་ ་
བ གས་ ད་པ ་བ ་མ ན་ལས་བ  ས་ ་ འཇམ་པ་ ་ ར་བཏགས་ དཔ་ ན་པས།
༆ པb ་ ད་  ་གནས་ ག་བ གས། ན་ ་ ་ ་ó  ཿ   ་  ་གདན་ནས་ ང་ཤར་མཚམས༔ 
 ་ས་བསམ་ཡས་  ་ ་  གས༔   ་དང་ ན་ ི་ ང་མཚམས་ན༔  ས་གནས་པb ་ ད་
 ་ ད༔ ཤར་ན་ ས་ ལ་པb ་བ ད༔   ་  ་ཕག་  ་ ང་ཁམས་ ད༔   ་ ་ བ་པས་
  ན་བ བས་པ ༔ ཤར་ ི་གནས་མ ག་  ་མ ག་ ོང༔  བ་ན་ ང་ ན་བ  ་ཡ་ ལ༔ 
ཤར་ ི་ ང་ ན་ ང་མཁར་ ང༔  ང་ན་  ན་པb  ་ ང༔  ས་གནས་བ  ས་ ་ ང་
བ གས༔ ཤར་  ་མཚམས་ ་ ང་    ་གནས༔   ་ བ་མཚམས་ ་བྷ ག་ཤ ་གནས༔ 
 བ་ ང་མཚམས་ ་ག ན་ལ ་གནས༔  ང་ཤར་མཚམས་ ་བྷ ་ག་ ང༔ གནས་  ་
  གས་  ན་པ ་  ་  ་དང་པ །།   ན་ ་དཔལ་ ན་ ་ ་ཀས༔  ར་བ  ་གནས་ ་  ན་
 ིས་བ བས༔ བར་ ་ བ་དབང་ ་ ་ ས༔   ་མ ག་ ོང་མཉམ་  ན་ ིས་བ བས༔ 
ཐ་མར་ ་  ན་པད་འ  ང་ ས༔ བ  ས་ ་ ང་  ན་བ བ་ ས༔ པb ་ ད་ ར་  ན་བ བས་
པ ༔ ས་   ད་ ང་ ་གནས་མ ག་ ༔ གནས་  ན་ ིས་བ བས་པ ་  ་  ་ག ས་
པ །། རང་  ང་པb ་ ད་ ་ ༔  ག་ མ་ད ་མ ན་ ་མ ་ད ༔ གནས་  ང་ཐར་བ ག་
  ང་  ལ་བ ༔  ་  ་བ ་ གས་  ་   བ་ ང༔  གས་ག མ་མ ན་  ་ ་  ་ག མ༔ 
  ་ག མ་མ ན་  ད་ཨོཾ ་ ཿ⎡   ༔  ་ ང་མ ན་  ར་ནང་ ང་ག ང༔ མཁའ་འ ོ ་བ ་
ལམ་བ ོད་ལམ་བ ༔  ་བ་ ་  ང་  ་ ལ་ ག༔  ང་དཀར་ ་ ་ ་མ ་མ ད༔   ་
 ་ནམ་མཁའ་ཚངས་གནས་བ  གས༔  ས་འ  ང་   ས་པ ་འ ར་ ས་བ  ན༔ གཡས་
ག ན་ ་  ང་ ་ ན་ ༔ ཨ་ཝ་  ་  ་གཙང་ ར་འ  ས༔ མ ན་ ་བ ན་མ་བ ་ག ས་ ༔ 
ཆད་བ ན་ག ར་བཅས་མཐའ་དམག་བ ོག༔ མ་བ ས་རང་  ང་  ན་  བ་པ ༔ པb ་ ད་
  ་གནས་ ན་ ༔ གནས་ ས་བ ང་བ ན་པ ་  ་  ་ག མ་པ ་བདག་ ད་  གས་ ། 
།གཞན་ཡང་ གནས་བདག་ཨ ་  ་ ས་དབང༔  གས་ག ངས་ ་ ད། ངང་  ་གནས་
འ ་ ་  ན་ ང་ ་ཤར་པ་ ་ཡང་གནས་མཇལ་བར་ ང་  ལ་ ད་པ ་ ་   ས་འ ག

༢༩༨

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

299 ༢༩༩

ངང་ འམ་མངགས་  ་གནས་ ག་པb ་ ད་  ་གནས་ ག་ ར་མཇལ་ ་ ད་ ་
གནས་ ་གཤམ་གསལ་ ར་ ན།

 ག་ མ་ ་མ ་ད ་ལས་པར་ཁག་བ  ་མ ང་ ང་ཆ་ཤས་ཙམ།
གནས་ ག་ལས། རང་  ང་པb ་ ད་ ་ ༔  ག་ མ་ད ་མ ན་ ་མ ་ད ༔  ར་
ག ངས་ ་བ མ་  ་  ག་པ་ མ་ད  ་བ ་མ ན་ ་ཡ་མཚན་ཅན་ ི་ ་མ ་མ་འ ཝ་
ད ་རང་བ ན་  ན་ ིས་  བ་  ་ ན་ དཔ་ ན་ ང་ གནས་འ ་ནགས་ཚལ་ནང་འབད་ ་
 ་ ས་ པར་བཏབ་ས ་ས་ ་མ་བ ཝ་ལས་  ་ད  བས་དང་  གས་པ ་པར་ ་ བ་མ་
 གསཔ་མ་ཚད་  ་མ ་ད ་ཆ་མཉམ་ ི་པར་ ་འ ་ནང་ ད་ ་འབད་ ང་ ད ས་ ་   ར་
བ་ལག་ ན་ ི་ ག་ལས་གནས་མཇལ་ ་བར་འ  ན་པ་ ན་མ  ན་ གས་ ར་ ་ །

ངང་ ་(མངགས་ )གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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གནས་  ང་ཐར་བ ག་  ང་  ལ་བ ༔  ར་ག ངས་  ་གནས་  ང་དང་ཐར་པ་བ ག་
པ་   ལ་ ན་ གས་བ ་དང་  ་གནས་  ང་པ་བཅས་ དཔ་ ན་ ང་ ཐར་བ ག་མ་
ག གས་གཞན་ ་པར་ གས་མང་ ་མས་མ ་  ་པར་མ་བ གས་པར་བཞག་ ད།

 ཐར་པ་བ ག་པ ་གནས་  །

༣༠༠

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

301 ༣༠༡

 

 ་ ་ ན་ ་ ་ ས་གནང་བཞག་ ་བ ་ གས།

 ་  ་བ ་ གས་  ་   བ་ ང༔  ར་ག ངས་ ་བ མ་  ་  ་ ་ ན་ ་ ་ ས་  ་མ ་
བ ་ གས་གནང་ ་དང་བ གས་  ་    བ་པ་ ང་ས་བཅས་མཇལ་ ་ དཔ་ ན།

ངང་ ་(མངགས་ )གནས།

࿅



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

302

 ་ ་ ན་ ་ ་ ་བ གས་  །

   བ་པ་ ང་ ར་ག ངས་ ་   བ་པ་བ བ་ས། བ གས་  ་ ག་ ་ ད།
༣༠༢

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

303 ༣༠༣

མ་བ ས་རང་  ང་  ན་  བ་པ ༔ པb ་ ད་  ་གནས་ ན་ ༔   ར་ག ངས་ ་བ མ་ ས་   ད་པb ་ ད་
 ་ ་ ང་ ་མ ང་ ང་། 
གནས་ ག་ལས།  གས་ག མ་མ ན་  ་ ་  ་ག མ༔   ་ག མ་མ ན་  ད་ཨོཾ ་
 ཿ⎡   ༔  ་བ་ ་  ང་  ་ ལ་ ག༔   ་ ་ནམ་མཁའ་ཚངས་གནས་བ  གས༔  ས་འ  ང་
   ས་པ ་འ ར་ ས་བ  ན༔  ར་ག ངས་ ་བ མ་  ་ ངང་ འམ་མངགས་ ་གནས་
  ་ ་ ང་ ་  གས་ག མ་མ ན་  ་ ལ་ ་ ་  ་ག མ་  ་ག མ་  ་ ན་ ་ ད།  ་
  ་ག མ་ ི་མ ་ ་  ས་ ངས་   ལ་ག མ་ ི་བ ་མ ན་ ་ ་ ་ ཨོཾ ་ ཿ⎡   ༔  ་
ད  བས་བ མ་མ ་  ་འ ར་ག མ་ ན་ དཔ་ ན་ ང་  ་ ་ ས་ཧ་མ་ ་བར་  གས་
བཏང་ ག་ ར་བཤདཔ་ ན་པས།  ་ལས་ མཁའ་འ ོ ་བ ་ལམ་བ ོད་ལམ་བ ༔  ར་
 ་ལས་བ ོད་ལམ་བ ་ ་ འཇམ་པ་ ་ད ན་པ་ལས་ཡར་ ་ག ག་དང་ འཇམ་དཔའ་ ་
 ང་  ར་ལས་ཡར་འ  ་ས ་ལམ་ ིས་ག ས། གནས་  ང་ལས་ཡར་འ  ་ས ་ལམ་ག ་
 ་ ས་ག མ།  ར་ ང་ཐང་ངང་ ་ ་ལས་ཡར་འ གས་ ་འ  ་བ ་ ལམ་བ པ་ཆ་
རང་ ་ ང་ ་ཁར་འ མས་ ་ ་ ་བ ོད་ལམ་བ ་དང་།  ་ ང་  ་ ་བ་ ་ ག་  གས་
  ་ ལ་ ག་  ་ དཔ་ད་   ་ ་ནམ་མཁའ་ ་ཚངས་པ ་གནས་ ་  ངམ་བ མ་  ་ ད་
 ར་ག ངས་ ག

ངང་ ་(མངགས་ )གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 
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  ་ག མ་མ ན་  ད་ཨོཾ  ཿ⎡   ༔  ར་ག ངས་ ་བ མ་   ག་ ་ ་མ ་ ་  ་  ་  ་ག མ་  ་ ན་
 ་ ད་ ་ ་   ན་མ་  ་ག མ་མ ད་  ད་  ་ ་ ་ ཨོཾ ་ ཿ⎡   ་   ་ ད་ ་འབད་ ང་  ་  ་  ་ག མ་
 ད་  ་བར་ན་ ང་ ད་སར་  གས་ ང་ཅན་ ི་  ང་དར་འ ར་ དཔ་ལས་   ང་མ་ གས་ཅན་  ་འ ་
 བས་ཆག་  ་ དཔ་བཏང་ ག

༣༠༤

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

305 ༣༠༥

 ་ ང་མ ན་  ར་ནང་ ང་ག ང༔  ར་ག ངསམ་བ མ་  ་ ་ ང་ ་ ག་ ་ ་བ ་ ར་ གས་ ག་
ལས་ནང་ ང་  ང་  ་ ད་པ ་མ ང་ ང་།

མཁའ་འ ོ ་བ ་ལམ་བ ོད་ལམ་བ ༔  ར་ ་མཁའ་འ ོ་བ ་ལམ།
མཁའ་འ ོ་བ ་ལམ།

ངང་ ་(མངགས་ )གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

306

 ང་དཀར་ ་ ་ ་མ ་མ ད༔  ར་ག ངས་ ་ལས་ ་མ ་འ ་ ས་མ ད་པ་ ལཝ་  ་ ན་ ང་ 
 ང་དཀར་ ་ ་འ ་ད་  ་ ས་འ ན་གཏན་གཏན་ ན་འ ག  ན་ ང་བཤད་  མ་ཆགས་ས ་ད  བས་
 ་  ང་དཀར་བ མ་  ་ དཔ་ ན་མས།

༣༠༦

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།

࿅



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

307 ༣༠༧

གཡས་ག ན་ ་  ང་ ་ ན་ ༔ ཨ་བ་  ་ ་གཙང་ ར་འ  ས༔  ར་ ་པད་  ་མ ན་  ཊ་གཡས་ག ན་
ལས་བབས་ ་ ་ ན་ ་ ་འ  ས་པ ་གཙང་  ་མ ང་ ང་།

མ ན་ ་བ ན་མ་བ ་ག ས་ ༔  ར་ག ངས་ ་བ མ་ བ ན་མ་བ ་ག ས་  ་ ་མ ་ ང་ ་ ༡༢ 
 ད་ ་ལས་དག་པ་ ག

ངང་ ་(མངགས་ )གནས།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་། 

308

ཆད་མ  ་ག ར་མ། བ ན་མ ་ག ར་མ།
ཆད་བ ན་ག ར་བཅས་མཐའ་དམག་བ ོག༔  ར་ག ངས་ ་ཆད་མ ་དང་ བ ན་མ ་
ག ར་མ ་ད  བས་ཅན་ ི་ །  ་ ་  ལ་ཁབ་  ་མཐའ་དམག་བ ོག་ཐབས་ ན་མས།

 ་ ་ཨ་ ་ ་  ་ ་ ང་ ་པར།
༣༠༨

གནས་ ག་ ན་ཕན་ལམ་  ན།



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

313

པར་ ང་  ན་ ག
   ན་མ ག་ ན་  ངས་ ་ ་ ང་ཁམས་འ ། །བ  ན་པ་ ་ ས་ ་ ་བ ་ 
  གས་ ན། །གཟི་  ན་ད ས་ ་འ ས་པ ་དག་པ ་གནས། ། ་ཡབ་དཔལ་ ་ 
 ག ས་པར་ ངས་ ་ གས། །
 མ ན་ ་  ་ག མ་ ་ ས་ ་ ་ད ས། །མ ན་  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་ བ། །
 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་ ་ ་ 
  བ་པར་  ལ་བས་ག ངས། །
  ་  ར་ནང་ ན་  ལ་འ ན་ལས་ ངས་  ། །ཅ་  ང་  ་ཚན་ ག་བསམ་ མ་དག་ 
  ས། །ཤར་  གས་མངའ་   ་གནས་ ག་ལམ་  ན་འ ། །དད་ ན་ ་ ་ ངས་ 
   ་ ན་ལ་བ ད། །
 མ་དག་ ར་འ  ལ་  ་མ ་ཆ་  ད་ན། །གནས་  ང་ མས་དང་མ  ན་ ན་ ངས་ 
 ལ་བཤགས། །  མ་དཀར་ད ་བ ་ད ས་ ་ ་མ ས་པ། །མ་  ར་འ ོ་ལ་ཕན་ 
 བ  ་   ་ ་  ན། ། 
  ག་པར་དཔལ་ ན་འ  ག་པ ་  ལ་ཁབ་འ  ། །   ་ ར་ ་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 ་ ། །

༣ƣƬ



ལར་  བ་ ག་དཀར་ ས་  ང་།

309 ༣Ƥƣ

  བ་  ན་ད ་ བ་  ་ །
        བ ་ ས་ ང་  ང་ཁག
༡    ་ ་༢༠༠༣  ་ ས་ ག་ ས་ཚན་ ་  མས་དང་ ད་ ག་  བ་   ར་  ་ཚན་                                                                                                                                              
         ིས་པར་   ན་འབད་ ་ མཁའ་འ ོ་མ་འ ོ་བ་བཟང་  ་ མ་ཐར།
༢  ག་ ས་སངས་  ས་  ་  ་ ས་   ་ ་༡༩༩༧  ་ བ་འ ལ་  བ་པ ་འ  ག་ ་                                                                                                                                              
        མ ད་  ན་གསལ་བཤད།
༣    ་ ་༡༧༥༦ རབ་  ང་༡༣ པ ་ ་ ་  ་བ ་ ར་  ན་ ི་བ ན་པ་ ་མ་ཝང་ ས་                                                                                                                                             
   ཟིན་  ས་བཏབ་ ་ ཨམ་ ་ ་དང་ ་རག་སག་  ང་ ་ ་   ས་ ས་ ད་ཅན་མ་                                                                                                                                               
        སག་  ང་ག ་འ ན་ ན་ ན་  ་  ་ ་ ག་ ་ ད་ ་འ ་བ ས་པར་མ། 
༤            ་ ་༡༨༤༩ རབ་  ང་༡༤ པ ་ས་ ་ ་ ་ག ར་ ང་ མ་  ལ་མཚན་  ་  ་ ས་                                                                                                                                             
  མཛད་ ་ ཨམ་ ་ ་དང་ ་རག་སག་  ང་ ་ ་   ས་ཟིན་  ས་ ས་ ད་ཅན་མ་                                                                                                                                               
        སག་  ང་ག ་འ ན་ ན་ ན་  ་  ་ ་ ག་ ་ ད་ ་འ ་བ ས་པར་མ།
༥        ་ ་༢༠༠༧  ་ཝམ་ ང་བ  ས་  ་འ  ང་ མ་  བ་  ་བར་མ ་  བ་ད ན་ ལ་                                                                                                                                             
     བཟང་ གས་པ་ ས་བ  ་   ག་འབད་ ་  ང་པར་ ི་ ་   ས་བ  ས་པ་  ་གསར་                                                                                                                                             
        མ ས་པ ་ ་ ག་  ར་ ་ ཟིན་  ས་ ག་ཆ།
༦  མ་སངས་  ས་དབང་འ ས་  ས་གནས་བཤད་གནང་ ་དང་འ  ལ་ མཚམས་
 པ་ ་དབང་དར་  ས་  ས་ཟིན་  ས་བཏབ་བཞག་ ད་ ་གནས་ ན་ག ན་ལ ་
        གནས་ ག་  ར་ ར་ ་ཟིན་  ས་ ག་ཆ།
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པb ་དགའ་ཚལ་  ང་ཁག
༧       ངས་ལ་དཔལ་ ་ད ན་པ ་ ་བ   ད་ མ་ཐར།
༨  ངས་ལ་ མ་བ ད་ནམས་བཟང་ ་མ ག་ ས་ཟིན་  ས་གནང་  ་ ་དབང་                                                                                                                                             
          ལ་ མ་  ་བ  ས་ཨ་ ་ ལ་བཟང་དབང་ ་མ ག་ ་གནང་ ་ ག་ཆ་   ག་
   ག་ ངས་འ  ལ་ནང་ ་བ ད་ ་ ག ང་བསམ་ ངས་ལ་ ་ ་དཔལ་འབར་                                                                                                                                             
        དར་  ས་ ས་  ང་ ་ ར་ཆགས་ ལ་ ་མ་ མས་  ་ ་ མ།
༩    ་ ་༢༠༠༤  ་ ་ མ་  ་ད ་   ན་ཁང་ ས་ བ་ག གས་  གས་   ག་
        འབད་ ་པར་   ན་འབད་ ་   བས་  ་ད ་འ ན་ ན་ ན་ཞབས་  ས་མཛད་                                                                                                                                             
         ་  ་འ  ག་ ས་འ  ང་ བས་༧ པ།
༡༠       ལ་  ་   ད་ ་  ང་བ ་  གས་ ན་པ་རང་  ང་  ་  ་མ  ན་བ   ་ ད་ ར་ ི་ མ་                                                                                                              
 པར་ཐར་པ་ གས་ ས་ ངས་འ  ་  ་མ་ ས་ ་བ་ ག་འ ན་འ གས་ ད་  ང་
 པ ་ བས་ག མ་པ་ ་བ་ལས་  ་འ ར་  ་  ར།                                                                                                                                 
༡༡  མ་ཐང་པད་ཚལ་  ང་   ལ་  ་  ་ ང་མ་  ་  བ་པ ་དབང་  ག་ མ་  ལ་  ན་                                                                                                                                            
          བ་ཞབས་  ་  གས་པ་བ  ད་པ་དཔག་བསམ་  ན་པ ་  ་མ།
༡༢           ས་ ལ་མཁན་ ན་ ་ ་འཇམ་ ངས་  ་  ་ ས་མཛད་པ ་ རང་བ ན་  གས་པ་                                                                                                                                               
         ན་  ་ ས་འ  ང་ ག་འ ན་བ   ད་པ ་ མ་ཐར་ ་མཚར་ ར་ ་ a    ་  ང་བ་
         ད་ཆ།
༡༣                                    ག ང་བསམ་ ་ ང་  ད་ ག་ག ས་ ང་ བ་  ང་ ་ ་དང་   བ་པ་མཉམ་  ་ད ང་                                                                                                                                            
     ་༡༠༥  ན་བ གས་ ་ ར་ཟམ་ ན་ ་ ་བ ན་འ ན་ ད་ ར་ ི་ད ས་  བ་                                                                                                                                            
         ས་རབ་  ་  འམ་ ངས་ གས་ ་ ང་ ང་ ས་ ས་  བ་ད ན་ ི་ ག་ལས་ 
                                         མ ན་མ ་  མས་འ ན་ བ་འ ལ་ ག་ཚང་ ས་བ  ་བ   གས་འབད་ ་ ངས་                                                                                                                                            
   ལ་དཔལ་ ་ད ན་པ ་ ་བ   ད་ མ་ཐར། ཟིན་  ས་ ག་ཆ་ ་  ངས་ལ་ མ་                                                                                                                                             
       འ ས་  ངས་ ་དབང་བ ན་འ ན་ ི་ ག་ལས་བ   ད་ ་  ང་ དཔ་ ན་པས།
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༡༤ པb ་དགའ་ཚལ་ ི་ མ་གནས་བ ན་འཇམ་དཔལ་སངས་  ས་  ས་མཛད་ ་                                                                                                                                              
          ངས་ལ་ཆགས་ ལ་གསལ་བ ་ ་ ང་ ར་ ་ཟིན་  ས་ ག་ཆ།
༡༥     ་ ་༢༠༠༥  ་པར་   ན་འབད་ ་ ག་ ས་ མ་གསང་ གས་  ས་མཛད་ ་                                                                                                                                              
         འ  ག་ ་   ས་རབས་ཡང་གསལ་ ་ ང་   གས་བམ་ག མ་པ།
༡༦ མཁས་ ་ད ན་པ ་ ང་ག གས་ མ་ ན་དགའ་ ས་ཟིན་  ས་བཏབ་གནང་ ་                                                                                                                                              
         ག ང་བསམ་མཁས་ ་ད ན་པ ་གདན་ས་བཅགས་ ལ་དང་ ས་  ་ མ་  ན་ ི་
          མ་བཤད།
༡༧ མཁས་  བ་ ན་དགའ་དབང་  ་ མ་ཐར། 

     བསམ་  བ་  ངས་མཁར་  ང་ཁག
༡༨      ལར་  བ་ ན་ ་ ་ ས་ ན་དག་ཛད་གནང་ ་   ན་ ས་ ལ་བ ་ ས་ ་ ང་                                                                                                                                             
           གས་  ་གནས་ ག་  ་ནང་གསལ་བ ་ ་ ང་ ལ་ ན་ ད་  ་འ ད་འ །                                                                                                                                             
         (འ  ག་ ག་ད ་ག གས་མ བ ད་འ མས་  ་  ང་༢ པ་དང་  བ་དབང་ར  ་ད ས་  བ།
            བ་ད ན་ ་ ་པ་  ་ ང་དབང་  ག་ ་ ག་  ས་འ  ལ་ ད)
༡༩ ལར་  བ་ ན་ ་  ་ ག་ད ་  ད་ གས་   ་ ན་ ང་  ང་ ་གནས་  ་ཟིན་
   ས་ ག་  ང་།                                                                                                                                 
༢༠  ་  ་བཀའ་ཐང་དང་ ང་ ང་ཁག
༢༡ འ གས་  ང་གཏམ་ གས།
༢༢ པb ་ ད་  ་གནས་ ག
༢༣    ་ ་༢༠༠༢  ་པར་   ན་འབད་ ་ ས་ ལ་   ད་ ་  ངས་  ་ ས་འ  ང་།
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༢༤  ང་ནང་  ད་ ད་  ་ ག་ཆ་ཁག
༢༥ ག ་   ལ་ ས་ ད་རང་ཤར་ ིས་མཛད་པ ་  ་ ན་གཡའ་མ་ ང་ ་ གས་པ་                                                                                                                                               
         ཡང་གསང་ཌ   ་ ོང་  ར་ ན་  ་གནས་ ག་ ང་ ་  ་མ།
༢༦ གཞན་ཡང་ ་   ས་ཅན་ ི་ ན་རབས་དང་ ས་མ ང་ཅན་ ་ ་ངག་   ན་ ་   ས་                                                                                                                                           
         བཅས་ ། །

༣༡Ʀ

࿅
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