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་འ ར་བཀའ་མའི་ང་ོ དོ་མདརོ་བ ས། 
་འ ར་བཀའ་མ་ན།ི  རི ་བཏང་རགི་པའ་ི གནས་ ་ལས་ནང་དནོ ་རགི་པའ་ིཁངོས་ ་གཏགོས།   ད་ེལ་ཐགེ་པ་རམི་ད འ་ིདནོ ་

ཡངོས་ ་ཚང་ཞངི །   གོས་པ་ཆནེ ་པའོ ་ི ཟབ་ཆསོ་བཀའ་མ་མད་ོ ་སམེ ས་ག མ་ཞསེ་ ་ིམད་ོདགངོས་པ་འ ས་པ་དང།  ་འ ལ་
གསང་བ་ ངི་པ།ོ   སམེ ས་ ་ེམ་ ་བཅ་ོབ ད་བཅས་ ་བའ་ི ད་ཡནི།   ད་ེལས་འ སོ་པའ་ི ད་ག ང་དང།   ཆགོ་ གིས།   བ་
ཆསོ་དགངོས་འ ལེ་ཉརེ་མཁ་ོབཅས་ཏ་ེ ཁག་ག མ་ད རེ་ཡདོ།   ནང་དནོ་ངསོ་ནས་ ་ཚད་བཟ་ོགས་ོནང་རགི ་པ་དང་བཅས་ ན་
མ་ཚགས་ལ་རནི་ཐང་གཞལ་ ་མདེ་པའ་ིནརོ ་ འ་ི ད གི་མཛད་དཔ་ེ ཚགས་ སོ་ཆ་ེབ་ཞགི ་ ་ བ་ཡདོ་པ་རདེ།   དཔ་ེ ན་འད་ི
མས་ གོས་གཅགི་ ་བ ས་ཏ་ེ ལེ ་པའ་ི ང་རམི་ན།ི   བདོ་རབ་ ང་བ ་གཅགི་ ་ིལ་ོ 1677ཙམ་པའ་ི མ ག་ ་ ནི་ ངི་གཏརེ་

ཆནེ་འ ར་མདེ ་ ་ོ ་ེ དང་ལ་ོཆནེ ་དྷ ་ ་ི ་མཆདེ་གཉསི ་ སི ་བཀའ་མའ་ི ་ག ང་ལ་ཆགོ ་ གིས་དང་འ ལེ་བ་མཛད་ཅངི་ ནི་
ལོ་ ་ི ད་ ལེ །   བཀའ་མའ་ི བ ན་བཅསོ ་དཔ་ེདཀནོ་ ་ིམཚན་ཐ་ོབཀདོ་ད་ེདཔ་ེ ་མ་བ ས་པས་ ནི་ལས་ ་ིད ་བ སེ་པ་ཡནི་

ལ་བཀའ་མའ་ི མཆདོ་ཁག་བ ་ག མ་སགོ ས་ ་ི བ་མཆདོ་ ས་ད་ེ ནས་དར་ བ་ ང།   ད་ེ སེ་ ལ་ ས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་
སི་བཀའ་མའ་ིཆགོ་ ནི་ཀ་ནས་ཏའ་ིབར་དང་དཀར་ཆག་པདོ་གཅགི་བཅས་པདོ་ད ་ལ་ཆསོ་ཚན་བ ད་ ་ ་བ ད་ཙམ་ ད་
གི་གནང་ ་ེ གོས་ཆནེ་དགནོ་ ་ཤདེ་པར་ལ་བཀདོ་ཅངི་ ནི་ ལོ ་དཔ་ེ ན་བཅས་ ལེ་བས་བཀའ་མའ་ི དཔ་ེག ང་ཞསེ ་པ་ ས་

ད་ེནས་ ན་ གས་ཏ་ེ དར་ ལེ ་ ང།  ད་ེ སེ་ ་ ལ་པ ་ྨམད་ོ གས་བ ན་འཛནི ་ སི་ཆགོ་ ནི་ ་ི ངེ།   ག ང་ ་ི མ་ོ དང་འ ལེ་
བ་དཀར་ཆག་སགོ ས་པདོ་བ ་བ ན་བ ན་ཏ་ེབཀའ་མ་ཀ་ནས་རའ་ིབར་པདོ་ཉ་ི ་ ་ ་ལ་ཆསོ་ཚན་ཉསི་བ ་ ག་ ་ར་ེ ག་ཙམ་
ཡདོ་པ་དཔལ་ ལ་དགནོ ་ ་ཤངི་པར་ལ་བཀདོ །  ད་ེ སེ་ བས་ ་ེབ ན་འཇམོས་རནི་པ་ོཆསེ ་ ་གར་འཕགས་པའ་ི ལ་ ་མད་ོ ་
སམེས་ག མ་དང་འ ལེ ་ཡདོ་ ག་དཔ་ེ མས་ ད་ གི ་གནང་བའ་ི བཀའ་མ་ ་ག ང་དང་ཆགོ་ ནི།   བ་ཆསོ ་དགངོས་འ ལེ་
བཅས་ཆ་ོགཉསི ་ ་ སེ ་ཏ།ེ  གེ ས་བམ་ཀ་ནས་བམ་བར་ ་བ ་ ་བ ད་ལ་ཆསོ་ཚན་ ་བ ་ ག་ ་ར་ེབ ན་ཙམ་ ་ི ནི་ ལོ་
གནང་ཞངི་དཔ་ེ ན་ལག་ སི ་མ་བ ར་པར་ སི ་ ལེ་བའ་ི བཀའ་ ནི་གཞལ་ ་མ་མཆསི །  བདོ་ནང་ ་ ལ་བ ན་ ར་གསའོི་
བས་ ་མཁན་ཆནེ་ ན་སལེ ་རནི་པ་ོཆའེ་ི གས་བ དེ་ ་ན་མདེ་པའ་ིབཀས་བ ལ་ལས་དག་ེཚ་རངི་ ་མཚ་ལགས་ སི་གཅསོ་

པའ་ིཆདེ་ལས་པ་མཁས་དབང་མང་པསོ་བཀའ་བ འ་ི ་བ་འད་ི ལ་འ ག་པ་ །ེ    ད་ེཡང་ ་འ ར་བཀའ་མ་ཤནི ་ ་ ས་པའ་ི
བཀའ་བ འ་ིད ་ ་ི ལ་ོ1987ལ་བ ང་ཞངི།   མ་དཔ་ེ འཚལ་ ད་དང་ཞལ་བ ས་ཆདེ་ལ་ོ ད ་ཙམ་འབད།   བདོ་ ལ་ལ་ ང་ ལ་
དགནོ་ ན་ལ་ ལ་ཏ་ེའཚལ་ ད་ ས་པས་དཔ་ེདཀནོ་དཔ་ེ ངི་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ དེ ་པ་དང།  གཞན་ཡང་ ་གར་ ་ནག་བལ་ ལ་
ཨ་ར་ིད ནི ་ ལ་སགོས་ འི ་ི ལ་ཁབ་ ་འཐརོ ་བ་ མས་མཆགོ ་ ལ་གཟན་དཀར་རནི་པ་ོ ཆ་ེསགོས་ སི ་ཐབས་མང་ ད་ནས་
བཙལ་བས་ཐབོ ་ཡདོ།  ལག་ ་སནོ ་ཟནི་པ་ མས་ཐགོ་མའ་ི བས་ལག་ སི་ སི ་ཞལ་བ ས་ཏ་ེལགེས་པར་བ གིས།   གསར་ དེ་མ་
དཔ་ེམང་ཆ་ེབ་ན་ིདཔ་ེ ངི ་ཡནི ་ལ་ཡགི་ག གས་མ་ིའ ་བ་ད ་ཅན་དང་ད ་མདེ་གཉསི་ཀ་ཡདོ།   ད ་མདེ་ལ་ གས་མའམ་
འ གས་མ་སགོ ས་ཡགི་ག གས་གཅགི་ ར་མནི ་པ་ མས་གཅགི ་ ར་ཡངོ་ཆདེ་བདོ་ཡགི ་སབྷཾ་ོ ཊ་ཞསེ་པའ་ིམཉནེ་པའ་ིཡ་ོ ད་བདེ ་
ད་ནས་ སི་འ ལ་ནང་བ ག   ། སི་འ ལ་ ་བ ག་པ་དང།   ་དག་དང་དཔ་ེ གི་ ས་པའ་ི ཚ་ལ་ོ བ ་ཙམ་ལ་ ངོ ་ རེ ་ ངེ་
་ ་ ག་ལས་གནང་བ་བཅས་ ་ ་ིམ་ིལ་ོ ཉ་ི ་ཙམ་ ན་བ ངས་པའ་ིམཐར་འ ས་བཀའ་མད་ོ ་སམེ ས་ག མ་དགངོས་འ ལེ་

ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ བེ་འ ངི་ཀ་ནས་བའ་ིབར་པདོ་བ ་དང་ མ་ ་ས་ོ ག མ་ གོ ས་གཅགི ་ ་བ གིས།  ད་ེ ལ་ཤགོ་ ངས་
བཞི་ ི་གཉསི་ ོང་ད ་བ ་བ ན་ ་དོན་ ་ལ་ཆོས་ཚན་ཆིག་ ངོ་ཆིག་བ ་ལེགས་ ིག་ ང་ཡདོ་ལགས་སོ།། 


