
བ་ག་པ་གཏམ། 

༆།ན་ངས་འག་་ལ་ཁབ་འ་ ར་བཏང་ས་དད་ རང་དབང་ཡོད་པ་ཁར་ ག་

པར་་ནང་པ་ས་དང་ ་ནང་ལས་ཡང་ གསང་གས་ོ་་ག་པ་ས་་ གཙ་ོབོར་

བཏོན་པ་ ལ་ཁབ་ག་ འབད་་་ས་ ང་བཅས་་ ལམ་གས་ོལ་ ་་ཡང་ མང་

ཤོས་རང་ གསང་གས་་ས་དང་ འལ་བ་ཡདོཔ་ན། 

་འབད་་་ས་ ་ར་་ས་འབད་ང་ གསང་གས་་ས་ནང་ལས་ འཐནོ་ཡདོ་པ་

ས་་ཡོ་ད ་ དར་ན་ོ་་ལཔ་དང་ ངམ་ལ་སོགས་པ་་ བདག་འན་འབད་ ལག་

ན་འཐབ་ན་མས། ན་ང་མང་ཤོས་ས་ ་་་དག་ན ་་ མ་མན་པར་་འབད་རང་ 

ལོངས་ོད་ོདཔ་ན།  

་འབད་་་ས་ ས་་ལས་ འ་བང་ང་བཅས་ ་མ་ོར་གདན་ནང་པ་ གག་

ལག་ོབ་་ བ་འཚོལ་ ་ཚན་་ འ་འན་ཐོག་ གས་བཤད་་ཚན་ར་ འས་

་བ་ཐམ་ འབད་་ག་ ག་བགས་ཡོད་་ ་ས་ ས་ོགས་དང་འལ་བ་ ཅ་ལ་

དང་ ལམ་གས་ོལ་་་ར་ལས་ སངས་ས་་བཀའ་དང་ མཁས་པ་གང་ནང་ ཡོད་

་་ བ་ག་དང་བ་འཚོལ་འབད་་ ་མང་་ ་བ་དོ་གས་པ་ ་བ་ཡདོ་ར་

་་དང་།  ་བས་་ ་་དང་ཁ་ད་་ཡང་ ས་ད་དང་བོད་ད་ནང་ན་པར་ 

ལ་ཡོངས་་ད་ག་ ཡང་ས་བཏང་་་དགས་་ འབད་གས་གསཔ་ག་ ོང་

ཁ་ཐོག་་རང་ ་་ ་བ་ཡོད། 



ན་ང་ང་བཅས་ ག་ར་ང་་བང་ ཡནོ་ཏན་བ་ང་ འབད་བ་བས་་ ས་ད་ནང་

ང་ངསཔ་ འབད་་་ས་ ོང་ཁ་ནང་ས་་འ་ ་ཁག་བཏང་མས་ ་་ོང་ཁ་ 

བ་གང་་མཁས་པ་དབང་པོ་་ས་ བ་ཁ་བ་གནང་བ་ ་བ་ཡོད་ར་་་དང་ག་

ཁར་ དོན་་འཐད་ཁར་སོངམ་་ ང་བཅས་་རང་བཟོ་ན་པར་ འོག་་བད་ཡོད་་ ག་

ཆ་་དང་ལ་ནམ་ལས་འཛོལ་བ་ད་པ་་བ་ཡོད།  

                                                                                                                ་ད་ང་་མ་ཤར། 
                                                                 བ་འལ་ག་འན། 
                                                        ་མ་ར་གདན་ནང་པ་གག་ལག་བ་། 
 

      

་མ་རོ་གདན་ནང་པ་གག་ལག་བོ་་བ་འཚལོ་་ཚན་་འ་འན་ཐགོ་བམ་ལ་འབདཝ་ན། 

གས་བཤད་་ཚན་་འས་།  

མཚམས་པ་འ་དནོ་་ོ།  

གས་བཤད་པ་ོ་། ་འན་འོག་མ་བསོད་ནམས་དོན་བ།  

ད་འན་་ང་། ད་འན་ར་པ་མ་ལ།  

་འན་འོག་མ་ཀ། བ་འཚོལ་འ་དཔནོ་་མ་ཤར།  

གས་བཤད་པ་ན་བཟང་ན་ལས། གས་བཤད་པ་ཐོས་པ།   

 



ར་བཏང་ ངམ་་ ར་ལས་ ཁ་གསལ་གཞན་ཁར་ ཡདོཔ་ལས་ ད་ས་ན་ལས་མར་ 

དནོ་ཚན་དག་པ་ག་ ལོགས་་བཏནོ་་་་ན།  ་ཡང་ ངམ་ལགཔ་གཡནོམ་ས་

བང་ད་པ་ངས། མ་་ལ་སགོས་པ་བང་་བས་་ ངམ་མད་ོའན་་་བ་ལས་

ལགོ་ད་པ་ངས། ངམ་་ངས་ཁ་ བ་དང་་བད་འབད་ འངོ་ད་པ་ངས། 

ག་དང་བར་བ་་་ གམ་དང་བན་སགོས་ ཡ་་ན་ད་པ་ངས།  བར་ར་

གཡས་བར་བ་ད་པ་ངས།  

༡༽ ངམ་ བས་ཐབོ་དང་བན་ ལགཔ་གཡསཔ་དང་གཡནོམ་ས་ སོ་སོར་་བང་

དཔ་ཡདོ། འལ་འལ་བས་ ལགཔ་གཡསཔ་དང་གཡནོམ་ གག་ཁར་ོམ་་བང་

དཔ་ཡདོ། ན་ང་ཡངོས་གས་་ ངམ་ལགཔ་གཡནོམ་ས་བང་་འ་་ ངས་

་ཤ་གངས་ཡདོ ་ང་ར་བ་བ་ན།   

་ནང་གས་་ད་པར། ད་་ང་འགོ་་ད་པར། ་ོ་ས་་ན་ག་ས་པ་་

དང་འ་གནས་ངས་་ད་པར། ཐབས་ས་ང་་འལ་བ་དས་པ་བ་ནང་བཝ་ན།  

དང་པ་ོ་ནང་་ད་པར་། ་མ་་གར་འཕགས་པ་གས་་ གས་བང་་འ་་ ་

ནང་གས་་ཡདོཔ་ན། ་བམ་་ གས་བང་བ་བས་་ ངམ་ལག་ན་འཐབ་

པ་ོལ་འ་ཡང་ ་ནང་གས་ཆར་་ཡདོཔ་ན།  

དར་ན། དམ་ས་འལ་བ་་བས་་ ལ་པོ་གགས་ཅན་ང་པོ་མག་ ་ནང་་རབ་

ང་་འཛོལ་་ ང་མང་རབས་ག་ ་ད་ོང་་ ག་འཚལ་བ་་བན་ ་ས་ོན་

པ་བམ་ན་འདས་་ ་བ་ལ་་ ་ནང་་ རབ་ང་་ཆས་སོ་སོར་་ བཟོ་གནང་དོཝ་



བམ་། གས་པ་་ཡང་ གས་དང་ཆ་གས་གཞན་་བན་ ་ད་མ་གསཔ་ལས་ 

ནང་པ་ན་པ་ན་ རང་སོ�་ལས་རབས་འམས་་བས་མ་གཏོགས་ ས་ན་་ངམ་ 

ལགཔ་གཡནོམ་ས་བང་དཔ་བཟ་ོག། 

་ཡང་ ་གར་བ་་་ས་ ལགཔ་གཡོནམ་་ ཆབ་གསང་བས་པ་གཏང་བ་བས་་ ོ་

་ད་་དང་ ས་པ་གཏང་བ་བས་་ ཆབ་གསང་་བཤལ་་་ ལག་ན་འཐབ་དཝོ ་

ཡོདཔ་ལས་ ར་་གར་བ་དང་ ག་པར་མ་་གས་་་ས་ ལགཔ་གཡོནམ་་

བཙགོ་པ་་ས་་ ོ་ཟ་་དང་ གཞན་་ཅ་ལ་ན་་ གས་བང་བ་བས་་ ངམ་ 

ལ་སོགས་པ་་་ ་བངམ་ན་མས། ་གས་ོལ་་ ད་ས་ནངས་པ་ཡང་ ་གར་

ནང་ ཡངོས་གས་ཡདོ་པ་ཁར ་ ག་པར་་ཁ་་ ས་གས་འན་པ་ ས་པ་་་

ས་ཡང་ ངམ་ ལགཔ་གཡསཔ་ས་བངམ་ན་མས། 

་གར་བ་ནང་པ་ ་་ས་ལགཔ་གཡནོམ་་ བཙགོ་པ་་ ་སཝ་ན་ན་ར་མནོ་བ་ན། 

་ར་ལས་ འགོ་་ད་་ ང་འགོ་་ད་པར་་བས་་་། 

གས་པ་ད་་ང་འགོ་་ད་པར་། ར་བཏང་ ངམ་་ལོ་ས་་ གཙོ་བོ་གསང་

གས་་ད་་་ནང་ལས་ འཐོནམ་ན་མས། ་་ཡང་ དས་པ་དང་་མཚན་ ་ཤ་

ག་་ཐགོ་ལས་ ད་་བ་་་་ གངས་ཡདོ།  

་ལས་གཙོ་བོ་་ད་་ ་གཙང་་དང་ོས་པ་་དགའ་་དང་། གས་བ་ལས་མ་་

གས་་དངས་་ གངས་གངསམ་ འབད་་འ་ས་ ་ད་་ག་་ནང་གས་ 



པ་གས་་ ངས་་གཏོགས་པ་ ན་རས་གགས་ག་བ་མ་ ག་་ཡང ་ག་

གཡསཔ་ས་བམས་་ཡོད་པ་མ་ཟད། གལ་་ ་་ས་ཡང་ ་་བཙོག་པ་་ ཝ་

་བན་ན་པས།  

ན་ང་ ལ་འོར་་ན་ད་པ་ ད་་ གལ་་གཙང་་ གས་འན་་ོས་པ་ང་

བ་དང་ གས་བ་ལས་ གདལོ་པ་གས་་གཙ་ོབོར་ གངས་གངམ་་་ ་ས་ 

ལ་འོར་་ད་་མཐར་ག་ མ་ད་་་་བས་་ གཙང་་གས་འན་་མ་ོག་

དང་ལ་བ་བ་མཚོན་་ ད་་འོག་མ་ལས་ གཙང་བ་དང་ བཙོག་པ་་ས་་་་ ཆ་

ད་བཏང་་ བད་་བས་་དང་ ངམ་བང་་ ལ་སོགས་པ་་ ལགཔ་གཡནོ་མ་ས་

འབད་ ལག་ན་འཐབ་ག།  

་མཚན་་་བན་ ར་ད་་ང་མ་དང་ ག་པར་་ད་་ མཐར་ག་མ་ད་་

ལག་ན་གཙ་ོབོར་བང་་ ངམ་ལགཔ་གཡནོམ་ས་ བང་བ་ོལ་དར་ག། 

གམ་པ་་ོ་ས་་ན་ག་ས་པ་་དང་འ་གནས་ངས་་ད་པར་། ོ་་ང་བ་

ལ་སོགས་པ་ད་ལས། གཡས་པ་ར་ོམ་འམ་་མ་ས་ཅན་ན་ལ། ད་ལས་ག་་ང་

ས་་། ད་མ་ན་པས་ས་འར་བ་་ད་པར་་ད་བ་ས་ནོ་པར་ད་

ད།ོ །ས་སགོས་དང་། གཡནོ་པ་ང་མ་་་བ་་ས་ཅན་ན་ལ། ད་ལས་བད་་

ང་ན་། བད་མ་ན་པས་ན་འར་བ་གནས་བས་ནས་ད་བ་ས་ནོ་པར་ད་

ད།ོ །ས་པ་ལ་སོགས་པ་གངས་དོ་བམ་།  



ཁམས་ག་ན་་ ོ་་ས་་ ལ་་་་བ་དང་ ར་ད་ན་པོ་བད་ས་ོལ་

ཡོད་པ་དང་། ལ་་་ནང་ གནས་པ་དབའ་བོ་དང་ལ་འོར་མ་ ་་གནས་པ་ད་པར་

དང་ལ་ ལ་འོར་ཕོ་མོ་་ས་ཡང་ ་ང་ག་་ ལ་སོགས་པ་བ་པ་གནང་བས་ 

གདོང་བན་ས་དང་ ཡན་ལག་ཁ་འཐབ་བ་ད་པ་ གས་་་དང་ ལ་ལག་ན་འཐབ་

པ་ན། བ་ཐབས་་དོ་ བམ་དང་།  

ོ་་ས་་ ་ང་མར་གནས་པ་་་ ཡངོས་གས་་ ན་ག་ས་པ་་་ 

གཡོན་དང་། ོ་་ས་་ ་རོ་མར་གནས་པ་་་ ཡོངས་གས་་ ན་ག་ས་

པ་འ་་ གཡས་་ཧོང་་ གནས་པ་ར་་ ང་་ད་ལས་ཡང་ ད་བ་དང་་ད་ 

བ་འབད་་འ་ས་ ངམ་བང་་ད་བ་བ་པ་བས་་ཡང་ ན་ག་ས་པ་་

མ་ལས་ ད་བ་འལ་བ་ལོ་ས་་ན་མས།  

་ཡང་དར་ན། གནས་བཟང་ས་དང་ ན་བས་་ས་་ ད་བ་བ་་དང་ ཁ་ན་ད་

ོར་འབད་་ བ་པ་གནང་་ མ་བ་་ ལ་སོགས་པ་་་་ ང་་རང་ ས་པ་

འལ་དོཝ་བམ་་ན་ནོ། །  

བ་པ་ཐབས་ས་ང་་འལ་བ་དས་པ་། ར་བཏང་གསང་གས་་ ས་ནང་ལས་

ཐབས་ས་ང་འལ་དང་ ཐབས་ས་ང་འག་ར་ ག་ལམ་འས་་ གམ་ཆ་་ 

གཙ་ོབོ་ོན་པ་ ར་་ བ་པ་པོ་ ལ་འོར་ཕོ་མོ�་ ོ་་ས་་ཡང་ ང་བཅས་ཆ་བ་

ས་ ཧ་མ་ཝ་མ་གཏོགས་ རང་་ས་་ཡང་ བ་པ་བང་ལས་རང་ ཐབས་ས་ང་

འལ་འབད་བ་བ་ན། 



་ཡང་ གགས་་ནང་ན་ཡོད་པ་་་ཡང་ རོ་མ་དང་ང་མ་ལ་སོགས་པ་ ཐབས་ས་་་

་ བ་ཡོད་དོཝ་བམ་་ ་གགས་་ཡང་ ག་ཏོ་གས་ མ་་གས་ལ་སོགས་པ་ 

ཐབས་ས་་རང་བན་ ་ཤ་ས་ོལ་ཡདོ་པ་ལ་ལས་ གསང་གས་ནང་ལས་ ལགཔ་

གཡསཔ་་ ཐབས་དང་ ལགཔ་གཡནོམ་་ས་རབ་་ ས་ོལ་ཡདོ། 

་བམ་་ མད་ས་དང་ མད་ཆས་་་་ཡང་ ཐབས་ས་་ས་ལ་ཡདོ། ད་ང་

གཞན་ཡང་ ལ་འོར་པ་་་བར་མ་བ་ ཐབས་ས་་ས་ ཀ་་ལ་དང་ ལ་་ ོ་

་ ཌ་མ་་ ང་ང་ ང་བ་ལ་སོགས་པ་ ་ཤ་ཡོད་པ་ལ་ལས་ ངམ་་ ཐབས་་

ས་ག་་ས་ོལ་ཡོད།  

འ་་ཐབས་་ས་ངམ་་དང་ བ་པ་པོ་ ཕོ་མོ་་ན་ང་ ་ལགཔ་གཡོནམ་ ས་

རབ་་རང་བན་གས་ ཁ་འཐབ་་ མ་་ལ་སོགས་པ་་་བང་པ་ན་ ཐབས་ས་ང་

འལ་དང་ ང་འག་་ལམ་་ ོབ་པ་ན་འལ་མཚོན་ད་དང་ ་ཕན་ཡོན་ཐོབ་་

ནམ་ལས་བན་ ན་ོན་ལ་བ་ངམ་ གསང་གས་ཐབས་ས་་ལམ་་ ་ཆ་ཡོད་་

་ས་ ལག་ན་་་ བཟོ་བཞག་བཞགཔ་ན་མས། 

ད་ང་གཞན ་ཡང་ ལགཔ་གཡོནམ་ ་རང་་ཡང་ ནང་གས་་ ཐབས་ས་་་ བང་

ཐངས་དང་ དག་འན་ མ་འཝ་་ཤ་ཡོད་ས་ག་ང་ ད་ས་་མང་་ ་ད་པ་གནད་

དོན་ འ་མ་ག་ས་བབ་རང་བབ་པས། གཙོ་བོ་རང་ ག་་བཤད་པ་ ངམ་ག་་

མ་འར་ མ་བགས་པར་ ལག་ན་འཐབ་གནང་པ་ན་ ངས་དང་དས་པ་་ཡང་ 

གསང་གས་་ས་་ ལག་ན་མཁས་ང་བ་པ་ ་་ས་ མ་པ་བན་་གངས་



གནང་འོང་། ་ན་ང་ ད་་བ་དང་ མན་ངག་་ག་ཆ་ བན་ག་་ལ་མ�་ 

ག་ཆ་་ དབང་ང་ད་གམ་ན་་འ་བ་ ཐོག་་ རང་ས་ག་བ་བ་ན་ ཧ་་

གས་ར་་་ན།  

༢༽ མ་་སགོས་ལ་སགོས་པ་བང་་བས་་ངམ་མད་ོའན་་་བ་ལས་ལགོ་ད་པ་

ངས། ་ར་ལས་ མཁས་པ་གང་དང་ བ་པ་དོ་ཧ་་་ནང་ ད་ོ་ན་ཚད་མཇལ་

མ་གས། ན་ང་གསང་གས་་ད་ས་ག་ ཡོད་ཚད་ད་ཆ་ནང་ལས་ འཐོན་དཔ་

ད་པར་ བ་པ་ཞལ་ང་དང་ མན་ངག་་ང་ང་ གདམས་པ་བད་་བན་་ ལག་

ན་འཐབ་དཔ་ ་ཤ་ཡོད་དོཝ་བམ་་ ད་ས་ མ་་ལ་སོགས་པ་ བང་བ་བས་་ 

ངམ་མདོ་འན་་ལས་ ལོག་ད་པ་ངས་དང་་མཚན་ཡང་ ས་པ་དོན་་མཁས་དབང་ 

བས་་ོ་་འཆང་ ་བན་ཡོན་ཏན་འོད་་ཞལ་ན་ གག་ལག་ོབ་དཔོན་ན་པོ་་ 

མཁས་དབང་ བསམ་གཏན་ོ་་མག་ས་ གངས་པ་ར་་་་ན། 

་ཡང་ ང་བཅས་ས་ གས་ག་་རང་བང་ང་ ངམ་་་གསལ་བ་བས་་ མདོ་

འན་་་གཙ་ོབོ་་དང་ ང་ོག་ གཞན་་་ ་་འར་་གསལ་བཏབ་དཔ་་ 

ངམ་་མ་གཞག་ ག་་ནང་ལས་འབད་ང་ ་་རང་ན། 

ད་ག་་བ་ན། ང་བཅས་མ་་བང་་བས་་ དགས་ལ་ཐོབ་་ན་རས་གགས་

་ན། ན་རས་གགས་་མདོ་འན་་ན། ཐོབ་་མཐར་ག་ན་རས་གགས་་ ་

འཕང་་ལས་ཕར་བལ་་ འ་ས་གཞན་ད་ར་བ་བ་མཚོན་་ མ་་བང་་བས་

་ མདོ་འན་་་བ་ོདཔ་ ་ ལོགཔ་ནམ་འབད། 



་ས་ངས་དང་་མཚན་ གཞན་ཡང་ོནམ་ན ་མས། ་ཡང་ ད་ོ་ལམ་བ་པ་བས་

་ ལོག་་ལོག་་རང་ མདོ་འན་་བ་ལས་ལོག་་ བང་་་ བ་པ་པོ་་ས་ ཡང་

ནས་ཡང་་ ཐོབ་་མཐར་ག་་ འཐོབ་་དོན་་ འབད་བོན་ས་ ་ོབ་དང་བཅས་

འག་པ་བ་མཚོན ་དང་།  

མཐར་ག་འས་་་ ཐོབ་ཚར་བ་བལ་་ རང་ངམ་ག་ ་བ་བ་བ་ ཉམས་་

ོང་འབད་ ་བ་དངས་་ ་བགས་པར་ ལོག་་འར་བ་ནང ་ མས་ཅན་་དོན་ 

མཛད་པར་འོན་ ་ ན་འལ་འགཔ་ན་ར་གངས་ཡོད། །  

༣༽ ངམ་་ངས་ཁ་བ་དང་་བད་འབད་འངོ་ད་པ་ངས། ར་བཏང་ ངམ་་ 

ངས་ཁ་ ་་ས་པ་ད་ ་ཡང་ གསང་གས་བ་པ་ ལས་རབ་འམས་ རང་རང་སོ་

སོ�་བས་་ ངས་ཁ་ཡང་ སོ་སོ་འབད་ཡོད། ན་ང་ཡོངས་གས་་ ངམ་་ངས་

ཁ་ བ་དང་་བད་འབད་ ཡདོ་་་ ལས་བ་ལས་གཙོ་བོ་ ས་པ་ལས་་ ངམ་་

ངས་ཁ་ན་པ་ཁར་ ངས་གཞན་ཡང་ར་བ་བ་ན་གས་ཡོད།  

དང་པ་ ་གར་གས་་མས་གས་དང་། གས་པ་གསང་གས་ས་་མན་མངོ་མ་ན་

པ་ད་ས་ར་གས་ཡདོ། ་ལས་དང་པོ་་ ་གར་ནང་ སངས་ས་མ་འོན་པ་ ་མ་

ལས་རང་ ན་་ས་གས་་ དར་་ཡོདཔ་ན།  ན་་ས་་ནང་ལས་ གས་

བང་་དང་ ་བ་་་ གཙ་ོབོ་ དབང་ག་པ་དང་། ཚངས་པ་བ། བ་འག་པ་ གམ་

་ཡོད། 



ན་་ས་་་ཚན་ ་གམ་ནང་ངམ་བང་་ གས་བང་་དང་ ་བ་་ཡདོཔ་

མ་ཟད་ ངམ་་ངས་ཁ་ཡང་ བ་དང་་བད་་ས་པ་ཡོདཔ་ན། ་ཡང་ ན་་

དབང་ག་པ་ ་ས་ དབང་ག་བ་ཐངས་ ་ཤ་ཡོད་པ་ ལ་ལས་ ཁ་ག་ས་ 

ང་ར་་ གང་ནང་ལས་ ཐོན་དོཝ་བམ་་ གཙོ་བོ་དབང་ག་་རང་དང་ ་་ལ་པ་

དང་ ཡང་ལ་ལམ་ འར་གཙོ་བོ་ ་དང་ང་ོང་ བ་དང་་བད་ ཡོདཔ་ན། ་་

མཚོན་ད་དང་ ་་བ་ད་ ངམ་ངས་ཁ་ བ་དང་་བད་དཔ་ན་པས། 

་བམ་་ ན་་ ཚངས་པ་བ་ ་ས་འབད་བ་ན་ གཙོ་བོ་ཚངས་པ་་རང་དང་ ་་

འར་བ་དང་་བད་ ཡོད་་་མཚོད་ད་དང་  བ་པ་བས་་ ་་་མཚན་

ནས་ བོད་་ བ་པ་བ་མཚོན་་ ངམ་བ་དང་་བད་ དཔ་ན་མས། མདོར་

བ་བ་ན་ ་ཚན་་གས་ས་ ངམ་ བ་དང་་བད་འབད་ ཡོད་་་ ་རང་་

་ངས་ཁ་དང་ལ་ན་མས། 

་བམ་་རང་ ན་་ བ་འག་པ་ ་ས་ ་བ་འག་་ གཞལ་ཡས་ཁང་ བ་

དང་་བད་ ཡོད་་་་ མཚོན་ད་་ ངམ་བ་དང་་བད་ དཔ་འབད་ན་མས། 

ང་་འབད་བ་ན་ ངམ་་ བ་པ་བས་་ ་བ་འག་དང་ བ་འག་་ 

གཞལ་ཡས་ཁང་འབད་ སཝ་ན་མས། ་བམ་་ ་་མ(Janism)ར་་ ས་

གས་་་ཡང་ ངམ་བ་དང་་བད་ བང་བ་ོལ་ཡདོ་པ་ཁར་ ངས་དང་དས་

པ་ཡང་ གངས་་འག །  



ག་་འབད་ན་ང་ ང་་་དོ་བམ་་ ར་བཏང་ངམ་་ལོ་་དང་ དགས་བསལ་ 

ངམ་བ་དང་་བད་འབད་ ཡོད་་་ སངས་ས་མ་འོན་པ་ ་མ་ལས་ ་གར་ནང་ 

དར་བ་སོང་་ གས་བང་་དང་ ་བ་་་་ ལག་ཆ་བམ་་འབད་ ་གར་་

གས་ོལ་་ ར་སོང་ག།  

འ་་་གར་གས་་ མས་གས་་ ལ་མ་གསང་གས་་ས་ དར་བ་བས་་

ཡང་ མཁས་དབང་ད་འན་ས་འལ་ ལ་སོགས་པ་་ས་ གངས་ད་ོབམ་་ 

གས་དང་ གས་་མས་གས་ ས་་འས་ཤརོ་་ ནང་པ་ གས་བང་་དང་ 

་བ་་་ས་ཡང་ ་འབད་རང་ལག་ན་འཐབ་ལས་བན་ ད་ས་ནངས་པ་ཡང་ ངམ་

བ་དང་་བད་འོང་ད་་ དོན་དག་ག་འ་་ན་མས།  

གས་པ་གསང་གས་ས་་མན་མངོ་མ་ན་པ་ད་ས་་་ཡང་གས་ཡདོ། ་བ་པ་

པོ་ལ་འོར་པ་གས་་ཁ་ང་དང་། ནང་ལ་འོར་བ་པ་པོ�་ཉམས་ན་དང་ར་བ་

བས་ར་གས་ཡོད། ་ལས་དང་པོ་། ང་བཅས་ག་ར་ས་ མན་དོཝ་བམ་་ བན་

ག་་ ག་ཆ་་ནང་ལས་ གས་བང་་བས་་ བ་ཆ་ཁ་ང་ གངས་པ་དང་

མནམ་འབད་  གས་བ་བང་་བས་་ བ་ཆ་ ཁ་ང་མཚོན་ད་་ ངམ་་

ངས་ཁ་ བ་དང་་བད་ འོངམ་ན་མས། 

་འབད་ འབན་ བ་ཐམ་ད་པས་ར་མནོ་བ་ན་ བ་ཐམ་ཚང་་ཡོདཔ་ན། ་ཡང་ 

ངམ་་ མདོ་འན་ གས་བགས་ཡོད་་ གསཔ་་ཡང་ ས་ད་ ན་ང་ མདོ་

འན་ ་ལོགས་་འབད་ མ་ས་་་ འས་་ས་ རང་་ད་་ རང་ཆས་་ཡོད་



ང་ ོ་ར་་བ་མ་ས་ བ་་་མཐོང་དོཝ་བམ་་ ་བས་་ འས་་ བག་

ལ་ཞ་་ ་མཐོང་བ་ལ་དང་། ཡང་ན་ ངམ་་་ གསལ་བ་བས་་ མདོ་འན་ 

་གཙོ་བོ་་དང་ ངམ་གཞན་་ ་་འར་འབད་ གསལ་བཏབ་་ འར་་ལོ་་གཙོ་

བོར་ བཤད་པ་ས་་ གཙ་ོབོ་་ བཏང་མས་འབད་བཞག་ དཝོ་བམ་་ ་བས་

་ འས་་ ་ས་བར་ ངམ་གཞན་་ལོ་་ བཤདཔ་་ མདོ་འན་བག་ལ་ཞ་་ 

བཞགཔ་ན་མས། 

གས་པ་ནང་ལ་འརོ་བ་པ་པ�ོ་ཉམས་ན་དང་ར་བ་བས་། ་་བཤད་ལ་ ་

ཤ་ག་ཡོད་པ་ཁར་ ནང་་ལ་འོར་དང་ར་་ བཤད་བཤདཔ་འབད་་་ས་ ་མང་

་བ་ང་ ཕན་ཐོགས་ད་་ བམ་་དང་། མཁས་པ་ཐོས་་ཅན་ ་་་དས་པ་ན་

འག།  ན་ང་ ་གར་་པ་ཏ་ ་ཎ་རཊ་ཎ་(Bhante Gunaratana)མག་ས་ 

བ་པ་པོ་ལ་འོར་པ་ ཚོར་བ་ ོང་བ་མ་པ་དང་ ར་་བཤད་པ་་ ་བ་ན་ ་

ཡང་ དང་པོ་ཚོར་བ་ཚོགས་ག། ་ བ་ག་བཏང་མས་གམ། བ་ག་བཏང་མས་

གམ་་ ནང་ལས་ང་བ་དང་ ་ལས་ང་བ་་དད། ་ནང་གང་ལས་འང་བར་ དད་

པ་་ ས་ འདས་མ་འོངས་ད་་གམ་ ག་་་ན་ན་དད་པ་ དབང་་བཏང་་ 

འབདཝ་་ ངམ་བ་དང་་བད་ ངམ་ན་མས།(6x3=18x2=36x3=108)་་ 

ཉམས་ན་་མ་པ་དང་ར་་ བཤད་བཤདཔ་འབད་་ ་ས་ ཉམས་ན་མ་འབད་བ་

ན་ ་གས་པར་་ཁག་འག་ ་འབད་་ ་ས་་མཚན་དང་པོ་་ མས་ཁར་བཞག་

་ མ་་ལ་སོགས་པ་ ་བང་པ་ན་ བབ་པས་ར་མནོཝ་མས།    



༤༽ ག་དང་བར་བ་སགོས་གམ་དང་བན་སགོས་ཡ་་ན་ད་པ་ངས། དང་པ་ 

ག་འཚལ་ བར་ར་བ་པ་བས་ ང་་བཞག་པ་ན་ ས་པ་འལ་བ་ ལོ་་དང་ 

བཤད་པ་ག་་ནང་ཡང་མ་མཇལ། ན་ང་ ཡ་་བཞག་་་་ ངས་དང་དས་པ་ཡོད། 

་ཡང་ ་ལ་ོ་མ་ཐར་དང་འལ་བ་ངས་དང་། ནང་ཉམས་ན་་མ་པ་དང་འལ་བ་

ངས་ར་གས་ལས། དང་པ་ོ། གསང་གས་ོད་པ་གནས་ ར་ད་ན་པོ་བད་དང་ 

ལ་་་་བ་སོགས་ རང་བན་ས་བ་པ་གནས་་་དང་།  ་ན་ང་ས་ལ་

ང་བ་མས་དཔའ་དང་ བན་མོ་ དཔའ་མཛངས་ཐབས་མཁས་་བདག་མོ་དང་། ན་

བདག་གཏོང་ཕོད་ཅན་དང་ ་མ་བ་ཐོབ་་ས་ བན་པ་དང་མས་ཅན་་དོན་་ བ་

པ་གནས་ད་་འཕགས་པ་ ་ན་པོ་་དང་ ས་དང་ོ་ལས་བ་པ་ ན་བས་ཅན་ 

དར་ན་ ་གར་ོ་་གདན་དང་ དཔལ་ན་འས་ངས་ ལ་སོགས་པ་ ་ཤ་ག་ 

བངས་ཡདོ་་་ཡང་ ན་བས་དང་ ག་བད་ རང་བན་ས་བ་པ་གནས་་

བམ་་རང་ ཡོདཔ་ལས་བན་ ་དང་་མ་ན་ དཀར་ོགས་ལ་དགའ་་་ བར་ར་

བ་ ག་འཚལ་ མད་པ་ལ་བར་ འོངམ་ན་ར་ན་མས། 

་ས་་ འལ་འལ་བས་ ་མ་ན་་ས་ ་་ལ་་ ག་འཚལ་ བར་ར་

བ་པ་ འོངམ་་ ་དང་་མ་ན་ ་འཛོལ་་ བས་མ་བཝ་ ་ཤ་རང་འཐོན་ག་ འ་

་བས་་ ་མ་བ་ཐོབ་མན་ས་ཅན་ མ་ོབས་ས་པ་བདག་པོ་ ་ས་

གགསཔ་་ ་མ་ན་་ས་ ག་དང་བར་ར་་ ནམ་རང་འབད་ང་ ང་ནམ་་ 

གགས་ག། ་ལས་ བ་ཐོབ་་ས་ ས་ ལ་མ་ གསང་གས་་ ཉམས་ན་འབད་



་ ོ་གསརཔ་་ས་ རང་བན་་གནས་དང་ བ་པ་བ་གནས་་ནང་ ཉམས་ན་

འབད་ ོད་པ་ད་པ་བས་་ ་མ་ན་ གསང་གས་་ཉམས་ན་པ་ ་་དང་  ་

་ ག་འཚལ་བ་དང་ བར་ར་བ་པ་ ལ་སོགས་པ་ ོད་པ་་བན་ ཧ་་་དོན་་ 

་ན་པ་ན་ ནམ་རང་འབད་ང་ ག་དང་བར་བ་སོགས་ གམ་དང་བན་སོགས་ ཡ་

་བཟ་ོགནང་ག། 

དར་ན། ་མ་ ་གར་ོ་་གདན་དང་ ་དང་འལ་བ་ཡོད་པ་བ་ཐོབ་དང་ ལཔོ་་་ 

ལོ་་དང་མ་ཐར་་ནང་ ་དང་་མ་ན་ བར་ར་དང་ མད་པ་ལ་སོགས་པ་བས་་ 

བ་་བ་་ ་མ་ན་་ས་་་གནོད་ ་བཙོག་བ་ ་མ་ན་་ཕོགཔ་་ ་མ་

ན་་འགས་་ འག་ན་་ཁམས་ན་ ནད་ཡམས་་་འཐོནམ་ལས་བན། ལ་་

ལཔོ་དང་ བ་ཐབོ་མ་ོབས་ས་པ་བདག་པོ་ མན་ས་ཅན་་ གང་འས་་ཐོག་

་ ་མ་ན་བར་ར་བ་པ་ས་དང་ མད་པ་ལ་བ་ས་ནམ་ནམ་གགས་་ ་

ས་་ ་་བར་ར་ བ་པ་དང་ མད་པ་ལ་བར་ འ་མ་ག་པ་མས་ཡང་ གནང་

དཔ་འཐོན་ག། 

་བམ་་ དམ་པ་ས་འལ་བ་་ བས་་ཡང་ སངས་ས་ས་དས་པ་དང་ ་

མཚན་་་་ གགས་་ ་མ་ལས་ལག་ན་ ་འབད་རང་ འཐབ་གནང་ག། ་འབད་

་་ས་ ང་བཅས་འ་བ་་ ནང་པ་ས་ འབད་་་ས་ ནམ་རང་འབད་ང་ ག་

དང་བར་ར་་ ཡ་་ན་་་ ་མཚན་འ་་་་བན་་ན་མས། ན་ང་ ག་



འཚལ་ཐངས་དང་ བར་ར་ བ་ཐངས་་ ལ་ཁབས་རང་རང་ སོ་སོ�་ གས་་མས་

གས་དང་ ལམ་གས་ོལ་་བན་་ མ་འཝ་ཨ་་་འག ། 

གཞན་ཡང་ ཐབས་ལ་མཁས་པ་མདོ་ལས། ས་་དམ་པ་ན་ས་ང་མ་བན་པ་བན་

དས་ལ། མས་ཅན་གང་དག་་དནོ་་མ་པ་བན་བོར་་་བ་་མ་པ་ག་ས་ང་་

ས་ལ། མ་པ་བད་བོར་ན་ཡང་ག་པར་འར་བས་་ར་ང་བ་མས་དཔའ་ས་མ་

ཐག་་མ་ངས་པར་མ་པ་བན་འདོར་་ག་དང་བད་མ་ན་ནོ། །ར་གངས་ཡོད་དོ་

བམ་་ ོན་པ་བམ་ན་འདས་ས་ཡང་ འག་ན་མན་འག་་ དང་པ་རང་ ་བ་

་བམས་་ མ་ོ་བ་ས་་ ག་དང་བད་སོགས་ ཆ་་ན་པར་ བན་ཡ་་ོ་

བ་ དས་པ་་བན་་ཡང་ ནམ་བམ་་འག ། 

གས་པ་ནང་ཉམས་ན་་མ་པ་དང་འལ་བ་ངས་། ་ཡང་དང་པ་ ནང་པ་སངས་ས་

པ་གས་་ བས་ལ་དན་མག་་་ གམ་ཡོད་དོ་བམ་་ ག་་་ཡང་ 

སངས་ས་དན་མག་་ ས་བད་་དོན་་ ག་གག་ ས་དན་མག་་ ས་

བད་་དོན་་ག་གག་ ད་འན་དན་མག་་ ས་བད་་དོན་་ ག་གག་ 

བཅས་བོམས་ག་གམ་འབད་ བཞགཔ་ན་མས།  

གས་པ་ ང་ག་ ང་་ ངས་འས་ གམ་་དབང་་བཏང་་ ག་གམ་འབད་

བཞགཔ་ན་མས། ་ཡང་ ང་ག་ ས་ངག་ད་གམ་དང་། ང་་ས་ངག་ད་

གམ་་བ་པ། ངས་འས་་གམ་་ན། 



༥༽ བར་ར་ གཡས་བར་འབད་ བ་ད་པ་ངས། ་ཡང་། ར་བཏང་ བར་ར་

བ་ཐངས་་་ ་གས་འང་ བད་ཐངས་དང་ འལ་བ་ན་ གཡས་བར་དང་ 

གཡནོ་བར་ གས་ཆ་རང་གཔ་ན།  

ན་ང་ ་པ་ནང་པ་བས་འ�་ད། །ག་ན་ག་དམན་མས་བད་ད། །ས་དང་

བོན་པོ་བར་བ་ད། །ར་གངས་དཝོ་བམ་་ ང་བཅས་ག་ར་ས་ མན་གསལ་ར་ 

་རལོ་་གས་པ་དང་ ནང་པ་སངས་ས་པ་གས་་ ག་དན་མག་གམ་་ བས་

་འ་བ་དང་ ་འ་བ་ད་པར་་ཐོག་་ ་བ་ མ་པ་ ོད་པ་ འས་་ད་པར་ 

ཡོད་ས་་ང་ ས་ན་་ གཙོ་བོ་ དན་མག་གམ་་ བས་་འ་བ་དང་ ་འ་

བ་ ད་པར་་ཐོག་ལས་ ཝ་ན།  

་བམ་་ བོད་དང་འག་་ ོད་པ་བང་ལས་ བོན་པོ�་ས་དང་ ནང་པ་ས་གས་ 

ཧ་ལམ་ འ་་འབད་ཡོད་པ་ཁར་ ག་དང་ བར་ར་ལ་སོགས་པ་ ས་ོད་་མ་པ་

་ ཡང་ ཧ་ལམ་གག་མངས་འབད་ཡོདཔ་ན། ་ཡང་ ནང་པ་ས་་ བཀའ་འར་

བན་འར་ ཡོད་དོཝ་བམ་་ བོན་པོ་་ཡང་བཀའ་འར་བན་འར་ཡོད། ས་་ཐ་

ད་ ས་་ང་པོ་བད་་བ་ོང་ ར་བ་ད་ོབམ་་ བོན་་ཐ་ད་ བོན་བད་་

བ་ོང་དང་། ནང་པ་ས་ལས་གང་ང་དང་། བོན་ལས་ བོན་ང་ར ་ ཐ་ད་དང་ 

བཤད་པ་ཧ་ལམ་ གག་མངས་ཡོད་པ་ཁར།  

་ང་ག་་ལ་སོགས་པ་ ཉམས་ན་ཡང་ ཧ་ལམ་འ་་ ་ས་བོན་དང་ ས་་་མ་

གས་ བོན་པོ་དང་ ས་པ་་་མ་གས་པར་ ོད་པ་བས་་ བོད་འག་་མཁས་པ་



་་ས་ བོན་དང་ ས་་བར་ན་ ག་ལམ་འས་་ད་པར་དང་། ཡང་ན་ ག་དང་ 

་བ་དང་ མ་པ་དང་ དོ་པ་དང་ འས་་ད་པར་ ་་གནང་བ་བས་་ དོ་

པ་ནང་གས་ ས་ངག་ ས་ོད་་ོད་པ་ བར་ར་བས་་ཡང་ ས་དང་བོན་ ་

་འཛོལ་་དོན་་ ས་དང་ས་པ་ན་པ་ན་ བར་ར་ ས་བར་ར་ གཡས་བར་

དང་། བོན་དང་བོན་པོ་ ན་པ་ན་ བོན་བར་ར་ བར་ར་ གཡནོ་བར་ བ་་ོལ་

དར་བ་སོང་ག་ །ས་པའང་གས་བཤད་་ཚན་་ཐནོ་ད ་ད།ོ ། 

 

   

བ་ན་་ག་ཆ།  

༡༽ ས་འར་བས་ད་དང་་འལ་པ། 

༢༽ ད་་བྷོ་ཊ། 

༣༽ མན་པོ་དས་བ་འང་བ་ད། 

༤༽ ོ་་གདན་བ། 

༥༽ བ་མག་ོམ་འང་། 

༦༽ བན་ག་་ག་ཆ་་ཚོགས། 

༧༽ བང་འང་་ག་ཆ་་ཚོགས། 



༨༽ ལ་་་་བ་དང་ར་ད་བད་་བཤད་པ་་ཚོགས། 

༩༽ ོ་་གདན་དང་དཔལ་ན་འས་ང་་མད་ན་སོགས་་ལོ་། 

༡༠༽ ་གར་བ་ན་ཁ་ག་་ལོ་། 

༡༡༽ ་བན་་ལ་མ་ཐར།   

       

 

 


