བས་ཆ་ད་ག་ ་ར་གས་ཚན་་་བར་མད་ལ་ད་པ་
གནས་བདག་གང་ནག་ན་ི་ར།

༆

ྃ།་བས་གནས་ན་འས་་་་ད།།ལམ་དས་བ་ན་བདག་་ལ་པ་

གར།།ོགས་ང་བ་སར་བོད་་་ ་ག།།མཐར་ང་བ་ང་་་ན་་མད།།ས་མད་པར་
བད་པ་་ག་ན་་འར་ནས་ གང་ག་་བར་་བ་་་ ར་འག་ན་ནང་་ས་གས་མ་
འཝ་་གས་ང་དཔ་བན་།

་མས་ས་འབད་ས་ག་ང་ས་གས་་་དས་བད་་

གས་ས་་གས་འ་ན་་གས་ད་ས་འབད་་དང་།

་ག་ལ་ང་་་ནང་་གནས་

བདག་ག་བདག་་གནས་ད་པར་ད་ས་ད་དང་ད་བན་་དཔ་ན།

ན་ང་་ས་ག་གནས་ཚད་མ་ར་འན་པ་་དམ་ས་ང་་་ང་རབས་་ས་དང༌།
མ་གཉན་རབས་་ག་ཆ་་ཤ་ག་ད་་འབད་ང་།

་

གནས་བདག་ག་བདག་མས་་་་་

བར་བ་་བད་་མ་་ ད་་་ས་ མང་་ང་་ག་ལས་འགལ་དཔ་ན་མས།
མ་ག་གནས་བདག་ག་བདག་་་ང་བཅས་་དམངས་དང་འལ་བ་དཔ་མ་ཚད། ན་ན་ས་་
་་ང་རབས་་ས་དང་འལ་བ་གལ་ན་ད་པ་ཁར། ས་གནའ་ས་་་ད་འག་གམ་

རང་་ལ་ན་དམག་དན་དང་། ་དག་་ཆ་གས་ས་ས། ལ་ལ་མས་གས། ད་

འལ་གན་ང་་ར་ས་ར་ལའང་འལ་བ་ད་་འབད་ང་ག་ག་མང་ལ་ད་་་ དས་
པ་དབང་་བན་་ན་་འབད་ང་

་་་ཤ་་ང་ལས་གས་གས་དང་ང་གས་ཁག་་

ལས་ཕར་ ས་ལ་ད་པ་ཕམ་བཟང་་་་བལ་བཞག་དང་་་་་ ད་་ན་ས་ལས་ག་

ག་་མ་བད་པ་ན་ མ་ངས་པ་་ ངག་ག་ལས་ངག་ག་་ བད་་འབད་བ་བས་ ་་
བ་བས་་ ན་ི་དབང་་ར་ན་ལས་བཀག་ཐབས་འ་དགས་ལ་ག་་ག་་གར་བང་
།ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་ནང་་ན་དང་་ལས་དར་བ་མ་་ང་ད་པ་
ག་ག་་ད་པ་

དས་ཅན་ལམ་ལ་དང་

ག་མང་ལག་བང་

མས་་ད་ལ་་ར་པ་དས་ད་ལམ་ལ་

གས་ གས་གས་དང་ང་གས་་ ་ལམ་ལ་དང་འལ་་ ལ་འ་ན་་གས་་ད་
པ་ལ་ལས་ ད་ས་ང་ས་ ན་དང་་་ས་་ང་བཅས་ར་ཕམ་ས་ས་་རང་ ་གས་་
་་ནང་་ གས་་གནས་བདག་དང་ ག་བདག ག་བཙན། ་་ལ་གས་པ་་་ག་་་

བན་་མད་་དཔ་ན་ན་དང་། ས་ད་ས་ནངས་པ་མད་ལ། ་་་གལ་མད་ལ་བ་

ན་བས་དས་བ་་ག་་་རང་ང་་དཔ་ན་ན་ལ་གས་པ་་་ར་ལས་

་བ་ན་ཚན་

ད་་ནང་་བས་་་ཁ་ང་ཁག་བས་ཆ་་ར་གས་་གནས་བདག་་ར་ལས་ ་ས་
མར་བས་ག་འ་་ན།

༡༽ དང་པ་གས་་་ད་དང་་གནས་ངས།
་ཁ་ང་ཁག་ བས་ཆ་ད་ག་ ་ར་གས་ཚན་འ་ ཐིམ་་དང་ ་་ ་ང་ཁག་གམ་ི་
གང་ལམ་ག་ཁར་འམས་པ་ས་གནས་ ་འམས་ར་ས་ལས་མར་ ན་གས་ང་འ་ས་
གང་ལམ་ཁར་་་་ར་ ད་དང་གས་་ས་ཁར་ གང་ལམ་ི་ག་་ར་ལམ་་་་ར་
༢.༦ ་ས་ཁར་ཆགས་་དཔ་ན།
་ར་ི་གས་ཚན་འ་ བས་ཆ་ད་ག་་ད་པ་་ག་གག་ན། གས་ཚན་འ་ནང་་
མ་ང ༢༧ དང་ ་བས་འབད་བ་ན་ ཧ་ལམ་༣༠༠ ག་ཙམ་དཔ་མ་ཚད་ ༼༢༠༡༣  ་
ངས་ས་ན།༽་ཁ་་་ར་་ས་བས་བན་་ས་ན་ ད་དན་པ་ར་བ་ ་ཁང་ག་
ཚད་གག་འབད་་གག་ཡང་ ག་་བ་གཟི་བད་དང་ནམ་་ ་དམངས་ངས་ས་མཇལ་ས་་
བགས་དཔ་ན།

་ར་གས་ཚན་འ་ ་་ ༢༠༠༨ ན་ད་་ང་་ གས་ཚན་ད་ཐིམ་་ང་ཁག་ག་་དང་
ད་་ཁ་ང་ཁག་ག་་་ གས་ཚན་ཁག་གས་་གནས་དཔ་ལས་བན་་ ཡར་ས་་་
མ་་་ ་བས་མ་བ་བར་ད་པ་ནམ་ས་་ ་་༢༠༠༨ ་་་ ལ་རབས་ཅན་ི་
དམངས་ག ་ང་གས་ འ་བགསཔ་དང་འལ་་ འམས་ངས་བཅད་མཚམས་བ་བ་ལ་
ལས་ གས་ཚན་་གས་ ག་ཁར་བབ་་ ་ཁ་ང་ཁག་ག་་བ་གནང་དཔ་ན་མས།
གས་ཚན་་ཁ་་ ལ་ཁབ་ཡར་ས་་ག་་ ་ ་གནས་ངས་ནང་་་བར་མ་བ་ ང་
སང་་མན་ན་ དར་ན་མ་འར་ལམ་དང་།ག་། ག་མ་བ་།ག་མ་ན་ཁང་།འང་་
ལ་གས་པ་་བ་་དཔ་ལས་ ་ཁ་་་ར་་ས་ ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་་་བ་བཟང་་
ལ་ངས་དགའ་ད་དཔལ་འམས་་ངས་ད་་དཔ་མ་ཚད་ ང་ར་་་འ་ང་་ན་་

ང་བབས་ག་་ ་མ་དང་།་བ། ་ལ་་ག་ར་བན་་ རང་འ་རང་དངས་་ད་་དཔ་
ན་མས།

་ར་ད་དན་པ་ར་བ་་ཁང་འ་ གས་་ཁ་ས་ས་་་ངག་ན་དང་འལ་བ་ན་གནམ་
་ང་་ རབ་ང་ ༡ པ་ནང་་ ས་་པཎ་ན་མག་ས་ ད་ལས་མར་ན་་ བངས་གནང་་་

ས་ དན་པ་མཚན་་ཡང་ ད་དན་པ་ར་དར་བ་ང་ངམ་ན་ར་བ་ལ་འག༼་་

ང་་རབ་ང་དང་ ་་ང་་་༡༠༧༣

་་དཔལ་ས་་གག་ལག་ཁང་བངས་གནང་་

འན་དན་མག་ལ་་ར་་ན་མས། ས་པཎ་མག་རབ་ང་གམ་པ་་ག་་་༡༡༨༢་
ར་འངས་པ་་ས་ན་པ་ལས་་ག་་དད་པ་འག༽་ཁ་་་ར་་ས་བ་་བམ་

འབད་བ་ན་ ན་ས་་པཎ་ན་མག་ས་ ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་ནང་་ དབང་འས་ཤར་ཕང་ལ་
ི་་ཁང་། ཐིམ་་་ག་དན་པ། ་ཁ་བཤལ་མ་དན་པ་དང་ ་ར་དན་པ་བཅས་ ་ཁང་བ་

ས་མཉམ་་བངས་གནང་པ་ལ་་ རབ་གནས་འ་ ད་ལས་མར་གནང་པ་བས་་ རབ་
གནས་་འ་ང་་་ཁང་ག་ར་་

ས་ད་གག་་ད་ད་པ་་ས་་བཤདཔ་ན་མས།

་ན་བས་ལས་བན་་ ན་ང་འབད་བ་ན་ ང་་ར་པ་ ་ཁང་ད་དན་པ་གས་་ནང་
འད་ན་འབ་ ག་་་གས་་གག་ཡང་མང་ལ་དཔ་ན་ང་ ད་ས་ནངས་པ་ས་ངན་
གས་མ་་ད་་་ས་ ཨ་་་ང་་འག་ར་བ་ན་མས།

་བམ་མ་ན་བས་ཅན་ི་་ཁང་འ་ད་ས་ལས་་་ ༢༥༠ ག་ཙམ་ི་ང་་ རང་བན་ི་
ན་ངན་ ་འག་པ་ང་་ ་མད་བས་དཔ་ན་ར་བཤདཔ་ན་མས། མ་ག་་ཁང་འ་
ན་ག་ཚད་གམ་་ད་་འབད་ང་ ་ན་ི་ལ་ལས་ག་གསར་བངས་་བས་་ གས་
་ཁ་མ་ ལ་མས་རབ་ས་མག་ས་ ག་ཚད་གག་་ཕབ་་གསར་བངས་མཛད་གནང་
ག་ར་ན་མས།
་བང་་ཁང་་མད་བས་པ་བས་་ དར་དགའ་ལ་ད་ག་ ་་ལ་ར་ ་ཁ་ང་ཁག་ག་
གས་གས་་་མ་་ད་པ་ ལ་ཁ་འགཔ་མ་བན་འན་ར་་་རང་ གནམ་ར་ི་ན་
་ འ་འ་་ ཀར་་ལ་གས་པ་་བ་བག་་ན་་ ་ར་གས་ཚན་་དཔ་དང་ཁ་ག་
བ་་

་ས་ད་ལས་མར་བམས་ན་པ་གང་ན་ཟབ་་ན་ཅན་ས་བཀའ་འར་ན་་ཆ་

ཚང་ན་ག་་ཡང་དཔ་་ ་ན་ལས་ང་བས་འབད་་་ད་་འ་ ད་ས་ནངས་པ་ ་ཁང་་

ནང་་ནང་ན་་ཅན་གག་་ བགས་ད་་འ་ན་ར་བཤདཔ་ན་མས། གང་ན་ཟབ་ ་
ན་བས་ལས་བན་་ ཨཔ་་རང་་་་ ༡༠༥ བ་ད་པ་་ས་དང་། ་་་་་ད་་ ད་
ས་ནངས་པ་ཡང་

་་གནམ་ད་ས་ད་ང་་དཔ་ན་ར་བཤད་ལ་འག་བམ་མ་

གང་བན་ཟབ་ ་ན་བས་ལས་བན་་ ར་བཏང་་དེ་གཏམ་་ཡང་ མཚམས་གཔ་དང་
འགན་་་མ་བང་། ་ག་དང་འགན་་ང་མ་འ། ཧས་་དང་འགན་་མ་མ་བ། དར་་དང་
འགན་་འཆམ་མ་བ། ་རཔ་དང་འགན་་ས་མ་ག་ར་བ་དེ་གཏམ་བ་ལ་་ཡང་ ་ན་
འ་ལས་བན་་དར་དཔ་ན་མས།

གང་ན་བཀའ་འར་ན་།
༢༽ ་བར་་མད་འམ་བས།
་ཁང་འ་ནང་་་བར་་མད་འམ་བས་་གས་ ག་་རང་བང་ལ་ད་ག་་ར་ལས་་
བ་ན་:-

རང་་དང་པ་ས་༡༣ ༡༤ ༡༥ ༡༦ ་ ང་གནས་དང་ས་བ་བང་།

རང་་གས་པ་ས་ ༡༣ ༡༤ ༡༥ ༡༦ ་ང་གནས་དང་ས་བ་བང་།
རང་་གམ་པ་ས་ ༡༠ ་ཞབས་ང་་མད།

རང་་་པ་ས་ ༥ ་ལ་་ས་བ་དང་ ས་༡༠ ་དཀར་མད།
རང་་ག་པ་ས་ ༤ ་གཔ་ས་བ།
རང་་ད་པ་ས་ ༢༢ ་་བབས་ས་ན།

རང་་བ་གག་པ་ནང་་ན་ག་བཅས་བང་ལ་ད་པ་ལ་ལས་

རང་་་པ་ས་༡༠་

གས་་ཁ་གནས་བདག་གནས་གང་ནག་ན་ར་་་མད་ལ་དཔ་ན་མས།
༣༽ གནས་བདག་་ངས་ན།

་ཡང་ན་གས་་ཁ་་མ་་བགས་་ད་པ་གནས་འ་ ་ར་གས་ཚན་དང་ ་་
བ་ཁ་་ཆགས་་ད་པ་གས་

ང་རཔ་༼བ་ལ་གག་ལས་ཝང་འལཔ་ར་ཡང་བ་

ན་མས་ གང་ར་ཡང་མ་ངས་བ་འལ་པ་་་ར་ལ་་ས་་ད།༽ ར་་གས་ཚན་
གས་ས་ ་ན་་ གས་་གནས་བདག་་་ ་བར་བན་་ར་་ མ་ཆད་པར་དམར་
མད་འབད་་མད་ལ་དཔ་ན་མས། ་བམ་་གནས་བདག་་ས་ཡང་ གས་་་གས་

་ ་ལ་བ་འན་འ་་གནང་་ ངས་ད་་ད་པ་ནམ་ས་་ ་ད་།འད་པ་ན་
ཏན་ལན་་་དང་འ།།ར་གང་་བམ་་ ་ར་་ འད་པ་དབང་་གས་ཐལ་བ་ན་ིས་
ཚར་གག་འབདཝ་ད་ ང་ང་རཔ་་ས་ ང་ར་གས་་་་མངམ་་འབ་པ་བསམ་ངན་
བད་་

ར་བ་ང་ག་ར་

་གག་ར་་ཚབ་་ང་མད་་འབདཝ་ད་གནས་་ས་ཡང་ག་

གས་མ་འབད་་་་ཁ་ག་་ ཆགས་དང་གས་ས་ར་་ ་་ཁ་་ ་མང་་ང་ང་ར་

པ་གས་ཁར་ བཏང་དཔ་ན་མས། ་ལས་་རཔ་་ས་ཡང་ ང་ང་རཔ་བམ་་ང་
མད་་འ་བགས་དཔ་ལས་

ད་ང་་བལ་མར་ང་གས་ཚན་གས་་ར་ག་ནམ་་

་འབ་ཚད་འན་འ་་བ་དཔ་ན་མས། ན་ང་ང་རཔ་་ ་་ངལ་མ་རངས་པར་ ད་ང་

ང་་ཚབ་་ ང་བ་་ང་མ་ར་མ་་ ་མད་ད་པ་ཁར་ ང་ང་ར་པ་གནས་བདག་་
བགས་་་ ས་བས་ཡང་གས་པ་ན་གས་ཁ་ག་བ་པ་་ན་དང་ ་འ་་གམ་
ད་ལམ་གག་ར་བ་་འ་ང་ང་རཔ་་ས་ ང་ད་བར་བ་་ན་ིས་་ གནས་

བདག་འ་གནམ་ད་ས་ད་གས་དངས་ས་་ ་མ་་ཕན་ན་བ་བ་ ་ང་་ད་པ་

ང་ར་པ་ཁ་ག་་ ་གར་བ་་ བལ་རང་དཔ་་བབས་བཏང་དཔ་ལས་ ་ད་པ་ན་
ིས་ གས་ང་བཞག་དཔ་འན་་ འག་འ་བ་མ་བལ་ི་ང་ག་་ ད་ས་ནངས་པ་
ཡང་ ་འམས་ལས་ཡར་ཐིམ་ག་ཁ་ག་་ ་་་ར་བ་་ས་ཁར་ལས་་ཁ་ག་་བཝ་ད་
དས་་་མང་་ད་་་་ན་ར་བ་ན་མས།༼པར་ས་ག་་ད།༽

གས་་ཁ་ལས་འ་་་ ་བད་་ད་ས་ནངས་པ་ དབང་འས་ང་ཁག་ག་་ན་པ་ དམར་

ག་ང་ང་་་་དང་ ་ན་ཁ་ ་་ག་ངས་་ད་པ་ ་བ་ཁ་་་་ གས་་ཁ་་་
བད་ན་ར་བ་ལ་འག

ང་ར་པ་གས་ཚན་ི་བལ།
༤༽ ་རཔ་་ཨཔ་གག་དང་ གནས་བདག་འད་པ་ར།
ང་་རཔ་་ས་ ང་འ་འ་མད་་རང་མད་་་ས་ གནས་བདག་འ་ང་་གས་མས་
་ ཚར་གག་འབདཝ་ད་ ་ར་ལས་ཨཔ་གག་ ༼ང་ར་གས་་གས་པས་༽གས་་་

གར་བ་བལ་བར་ འ་བ་ལམ་ཁར་ ་་་བགས་་གག་དང་འད་་ར་ན་མས། ་་
ས་ ཨཔ་་་དབ་ཨཔ་་ད་ ག་་་ ག་་འབད་བར་འ་་་ར་སཝ་ད་ ་ར་པ་ཨཔ་
འ་ས་་་མ་་ ་གར་བ་བལ་བར་འཝ་ན་ར་བ་ག ་ལས་་་བགས་་
་་ས་ ་ན་ལས་ན་པ་ན་ འ་་ད་ ང་ས་་ག་ར་ད་་ར་པ་ཁ་ག་བཏང་་ད་

ར་བ་ནམ་ལས་ ་འ་གར་ང་ད་པར་འཇའ་ཡལ་་བམ་་ ཡལ་ང་་ར་ན་མས། མ་
ག་་འ་ ང་ར་གནས་བདག་ ་གགས་་ལ་་ང་ངམ་ན་མས།

་ལས་ཨཔ་འ་་མ་བ་བར་ ་གར་བ་བདའ་་འ་་བཝ་ད་ ་འ་ཨ་ག་དང་མ་འཝ་་
མ་་རང་ང་དཔ་མང་བ་ན་མ་ལས་འ་བང་་ ད་ས་ནངས་པ་ཡང་ ་ར་ི་གས་ཚན་
་ ་འལ་ག་་་ད་་འ་ ་ན་འ་ལས་བན་་ན་ར་བཤད་ལ་དཔ་མ་ཚད་ ་མ་

འ་བམ་ང་ད་་་ཡང་ ན་ང་རཔ་དང་ག་ཁར་བ་་ ལག་ན་འཐབ་ལ་ད་པ་་འ་

ཡང་ གནས་བདག་་ས་ ་ར་གས་ཚན་ཁ་ག་་ ཁ་བར་བཏང་་་ས་ན་ར་བ་ཁ་ན་
་བཤདཔ་ན་མས།

བ་གས་གག་ལས་འབད་བ་ན་ ང་ར་པ་་་འ་་ད་བཏང་་ ད་གནས་ད་ག་་
ད་པ་ གས་ཚན་ ཝང་བར་མ་ཁ་ག་ ཁ་བར་བཏང་བཏངམ་ན་ར་ཡང་བ་ལ་འག ་
གས་ག་་་ན་ང་ ངས་གགས་་ག་ཆ་དཔ་ལས་ མ་ངས་བ་འལ་མཁས་པ་་་
ར་ལ་་ས་་ད་ར་་།

་ལས་ང་་རཔ་་ས་ གནས་བདག་་ ན་ང་ལས་མད་ལ་ད་པ་་་ ད་ང་འ་
བམ་མ་བ་ར་མཛད་གནང་་་ས་ ང་བཀལ་རང་དད་པ་དང་ས་ས་གནམ་ད་ས་ད་བད་
་ ་བར་ང་་མ་ཆད་པར་མད་་དཔ་ན་མས།

ང་མད་ས་་ང་།

གས་ཤ་ལ་ས་་མད་།
༥༽ གནས་བདག་མད་ལ།
་ཡང་་བར་རང་་ ༧པ་ས་ ༡༠ ི་ན་མ་་ ང་་་ང་དང་ ་མད་་ད་པ་ང་་

ཁར་ གས་་ཁ་ མདའ་དཔ་དང་ ་གས་ད་གས་ག་ར་ངས་འམས་འབད། ང་་ཡང་ ་
ཁ་དམར། གགས་་ན་དཔ།ཤ་མ་བགཔ། ང་ལག་ཝ་ཝ་ནམ། ན་ད་གནམ་བ་
བ་དཔ་ གཙང་ག་་འབད་་གག་ ་ང་་་་བར་བཏགས་ནམ་ལས་ ང་་་འ།
བསང་བག་བ། ས་གལ་ཕབ་་འབད་ད་་དཔ་ན་མས། ་འ་ ས་གལ་ཕབ་འབད་
བ་བས་་ ང་་ས་གགས་བག་་ལ་གས་པ་་འབད་བ་ན་ ་ཁར་ངས་འམས་ད་

པ་་་ས་ ད་འབདན་ས་་་་འ་ག་་བ་གས་མ་ང་་ན་པ་གས་མཚན་ང་་ར་
བ་ལ་གས་པ་་བ་ལ་དཔ་ན་ར་བ་ན་མས།

་ལས་གནས་་་གར་མས་དང་

ཆང་ད་ལ། དར་ཁ་བཀལ་ནམ་ལས་ ང་་དམར་བསད་འབད་་མད་་དཔ་ན་མས།
ང་མད་་་ན་་ དམར་མཁནམ་ར་ ང་བསད་་མ་འབ་པ་ན་ ང་མདའ་དཔ་་ རང་ ་
་ན་ས་གན་ི་མ་པ་དང་འལ་་ ི་ང་་གས་པ་ར་ལགཔ་བཀལ་་ ག་ར་མཉམ་བ་ག་
བསད་་ མད་ད་་དཔ་ན་མས། ་ཡང་ང་་་ག་་་ག་་ར་ ི་ང་ག་མ་བཀལ་

ནམ་ལས་ ག་གན་ས་ན་་་་ལགཔ་ི་ང་གས་པ་ར་བཀལ་་ ་ལས་མ་པ་བན་་
་ རང་ ་་ན་ད་དང་འལ་་ ལགཔ་གག་ར་གས་བཀལ། གས་ར་གམ་བཀལ་་
མདའ་དཔ་ག་ར་་ལགཔ་བཀལ་་ མཉམ་བ་ག་་དམར་མད་འབདཝ་ན་ར་ན་མས།
་ལས་ང་་བསད་ནམ་ལས་ ག་ཚ་མ་ག་ད་་ལ། ་ལས་ནང་ལ་དང་་ཤ་གགས་་
ལས་ཧམ་ཚངམ་་ཤ་ད་བཅད་ནམ་ལས་བ་་ མད་གགས་་ལ་་ད་པ་ ་གངམ་

ར་བཀལ། ་་་མ་་ང་་་ལགཔ་གས་དང་ མག་་ངམ་གས་བཞག་ ་ལས་མ་་
ཡང་བཀལ་་ ང་་མ་བཞག་་བམ་བ་ནམ་ལས་ མད་་ནམ་་ས་འ་འན་ག་་ ་
གས་མདའ་དཔ་དམང་འམས་་མད་ལ་དཔ་ན་མས།་བས་་གས་་ཁ་ ཨ་་་
་གས་་ ཐ་ན་ཞག་གག་ལས་འགལ་མ་ལང་་འབད་ང་ ག་ར་མ་ཚང་ཚང་་ འམས་དཔ་ན་

ར་ན་མས། ་ལས་་་མད་ཚར་ནམ་ལས་ གས་ཤ་དང་ཤ་ག་་ ང་གས་ཁ་་གར་
དམང་ག་ར་་ གནས་ ་གལ་རས་ར་ བ་བཤའ་བ་་ན་ལ་ད་ར་ན་མས།
༦༽ ད་ས་ནངས་པ་མད་ལ།

་ཡང་ར་འཛམ་ང་ནང་་ ནང་པ་སངས་ས་པ་ བན་པ་ན་་ གངས་ངས་་མ་ལ་ཡ་
གས་་ དར་བ་འཝ་ད་ག་ཁར་ ང་བཅས་ར་འག་ལ་ཁབ་འ་ནང་ཡང་ ན་ས་རབས་
བད་པ་ལས་ར་ ན་་་ན་་་མག་ས་ ཞབས་བཅགས་ན་ིས་བབས་གནང་དཔ་མ་
ཚད་ ང་བན་ས་་བབས་་ ་་༡༦༡༦ ་་བས་ཁ་་་བར་གནང་བ་ བཀའ་ན་ཅན་
ི་ང་མ་ན་་་

འག་་ངས་་་ལ་

དཔལ་ཞབས་ང་ངག་དབང་མ་ལ་མག་དང་།

གཞན་ས་་དམ་པ་ ལ་པ་་བ་ང་མ་མང་རབས་ག་ས་ན་ིས་བས་གནང་བ་གས་་
དང་ ག་པར་་ལ་པ་ས་་ལ་་ ་དབང་མངའ་བདག་མ་ན་་དང་། བས་་ན་་་་
རབས་མ་ན་་་ ་དང་བ་མ་ལས་བན་་ འ་བ་ས་་་བ་ནག་ས་་ དཀར་ས་་
བར་བ་ས་དང་བན་་ ད་ས་ལས་་་༣༠ ་ག་་་ང་་ ་ར་དན་པ་མ་་ང་་
་དང་ མ་མ་་མ་གས་ས་མས་ཅན་ག་གད་་་འ་ ནང་པ་སངས་ས་པ་ས་དང་

འགལ་བ་ནམ་གཟིགས་་ ན་གས་འ་ དཀར་ས་་བར་གནང་་ ་མ་བམ་་ང་
བགས་མ་ད་པར་ ་ཚབ་་ པར་ལ་ི་ང་་འ་གགས་བ་ ཤ་ད་གཙང་ག་་མ་ཁ་
ལས་་་ ་བར་རང་་ ༥ པ་ས་ ༡༠ ་ ས་ད་བར་བས་འབད་་ གནས་བ་ཚར་
ལ་་་བཀའ་བ་དམ་བཞག་མཛད་གནང་བ་ལས་ར་

ང་་རཔ་་ཡང་

མས་ཅན་ག་

གད་འབད་མ་ད་པར་ ་བར་ང་པ་བར་བ་འབད་་ ་་འན་་ མད་དང་མད་བན་་
ད་་་ས་གནམ་ད་ས་ད་་བས་བ་ག་་ག་་ར་་ད་ར་བ་ན་མས།

་བས་་ གས་ཁ་མ་་ས་ད་གས་པ་ སཔ་ན་གན་ཆ་མཉམ་འམས་དཔ་མ་
ཚད་ གས་ཁ་ས་་དང་གས་་ག་འབད་བ་ལས་བན་་ གས་་་ཁ་་ར་་ཡང་ ག་
ར་འམས་ད་་དཔ་ན་མས།་ཁང་ནང་་གནས་བ་ཚར་ལ་བ་བས་

་མ་གལཝ་

ོལ་ནམ་ལས་་ཁང་འ་་གང་གས་་ད་པ་ མད་ན་་་་བར་ པར་ལ་ིས་བས་
ད་པ་ང་་འ་གགས་དང་ གས་ ཆང་ད་བཅས་བགས་ནམ་ལས་ ་བད་་ལ་འན་

འབད་་ ནམ་་ས་ ཁ་གས་གནས་བགས་ས་་ང་ཁ་ག་ འར་ནམ་ལས་མདཔ་
ན་ར་ན་མས།
༧༽ མད་ག

ང་་ས་གནས་་ཁར་ གས་དང་ པར་ལ་ི་ང་་བཀལ་ནམ་
ལས་ བསང་བཏང་། གར་མས་ལ། ཆང་ད་གར། དར་ཁ་བཀལ།་དང་་ད་བ། ་ཁར་
འམས་པ་་ར་་ས་ ག་འཚལ་ ན་དར་ལ། ་ལས་ནམ་་ས་ པད་ར་་ཆང་ད་དང་
ང་ང་གག་་་འ་གས་་རང་ མད་་དཔ་ན་མས།
མད་ག

་བར་བན་ད་པ་་་གང་་ནག་ན། ད་་དཔ་གལ་མད་ན། གལ་མད་ང་
བཅས་ས་ངས་་། ང་བཅས་་དཔ་དས་བ་ན། དས་བ་ད་ལས་་། ག་བཙན་བ་
ས་ག་དཀར་ལ་གས་པ་ ངམ་ནང་ད་པ་་བད། གངས་་བགས་པ་གངས་བཙན། ག་
་ཞརཝ་ན། ཞར་བ་མ་མང་མ་བ། ངམ་ཞརཝ་ན། ཞར་བ་མ་ད་མ་བ། ལགཔ་ཞརཝ་ན།
ཞར་བ་མ་བ་མ་བ། མ་ག་ཞརཝ་ན། ཞར་བ་མ་་མ་བ། ད་ས་ཡང་ ང་བཅས་ས་གལ་
མད་ལ་། ་ན་ང་ར་་མ་ཧ། ས་་ར་་མ་། ད་་དཔ་གལ་མད་ན། གལ་

མད་ང་བཅས་ས་ངས་་། ང་བཅས་་དཔ་དས་བ་ན། དས་བ་ད་ལས་་། ད་ས་
ན་པ་བདག་་ས་ལ་བ་མད་པ་

གནས་བདག་ག་བདག་གལ་མད་བས་པ་ན་ག

་་ས་ཟ་མ་བག དཔ་འབ་པ་བག་མ་བག ་བ་གཅན་གཟན་ིས་བབ་མ་བག ་
གས་ག་་གས་ད། ཆར་་ས་་བབས་ད། ་་དཔ་གལ་མད་ན། གལ་མད་ང་
བཅས་ས་ངས་། ག་འཚལ་། ༼ ག་འ་ད་ས་ནངས་པ་ནམ་ན་་མ་་དགའཝ་
ས་བ་དཔ་ན།༽ར་བ་་

གང་གས་་གནས་བདག་ག་བདག་བགས་པ་ ་

གས་་ར་་མདཔ་ན་ར་ ད་ས་ནངས་པ་ནམ་་མད་་ མ་་དགའཝ་ས་བཤདཔ་
ན་མས།

་ས་བཤད་ལ་ར་འབད་བ་ན་ ་མ་ང་ར་ཕམ་་་་བང་་ ་མད་་་ད་ཆ་་ག་་
་དཔ་ན་ང་ ་ས་ན་པ་བས་་ ད་ཆ་ར་གས་་ག་མ་མང་། ད་ས་་ས་བ་

ལ་ད་པ་ག་་ཡང་ ནམ་་་མད་་འ་འན་འཐབ་་ ་ར་ཨ་ཞང་་འདས་དཔལ་

འར་ིས་ ་མད་པ་བས་་ བ་ལ་ད་པ་ངག་ན་་ན་ར་ན་མས། མ་ངས་པ་་
ག་བཞག་ས་ད་ཆ་ག་ད་པ་ན་
བད་་འག

་བ་ཐབས་ག་ང་་ན་མས་ར་བ་བསམ་འཆར་ཡང་

༨༽ གནས་་ས་གས་་་་ཕན།
་བམ་་དད་པ་དང་ས་ས་བད་་་མད་་་ས་

ང་ར་གས་་་

ཆར་་ས་་

བབས། ་གས་ག་་གས། ་ནད་གས་ནད་ལ་གས་པ་་་་ ནད་ཡམ་་་་ག་་ཡང་
ད་པར་ བ་ས་ན་མ་གས་ག་་ང་་འ་ ར་མ་དན་མག་་གས་་ན་བས་
དང་ དས་་་དབང་མངའ་ཞབས་མ་ན་་་ མཛད་་བཟང་། ག་པར་་གས་་གནས་
བདག་ན་་་་་

གས་་ན་བས་ལས་བན་་ན་ར་་ས་དང་ངལ་རངས་མ་བདཔ་

ན་མས།

༩༽ མག་བ།
ད་ས་ང་་ས་པ་བ་འལ་འ་ནང་་ ་ར་གས་ཚན་་ད་པ་ གས་་གནས་བདག་

གང་ནག་ན་ི་ར་ལས་ས་་དཔ་ན། ་འབདཝ་ད་བ་འལ་འ་ ཁ་ན་་དར་་ད་པ་
་་ག་མ་གགས་ བ་བན་དང་ངས་གགས་་ ག་ཆ་གས་་ག་་ཡང་ན་འག་
ར་་་ན། ན་ང་ང་ན་ས་ས་ཅན་་་ ཁ་ན་་གར་བཞག་་ ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་
ནང་་ ན་དང་་ང་བཅས་ར་ཕ་མ་་བང་་ གནས་བདག་ག་བདག་ ་་བཙན་ལ་གས་པ་
་་ གལ་མད་་ག་་་ལཝ་ན་ན་དང་། ད་ས་ནངས་པ་ གནས་ངས་ག་་བམ་ག་་

ད་་ དཔ་ན་ན་་ར་ལས་ ཧ་་གས་པ་ཁར་ ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་་ དས་ད་ལམ་
ལ་བཟང་་་ ཉམས་པ་ར་ད་དང་ ་ཉམས་ང་འལ་བཏང་་དང་། ག་པར་་ ང་་ར་པ་
མ་ངས་་བད་་་བད་་ ང་ར་གས་་གནས་བདག་ག་བདག་དང་ ང་བཅས་ར་ལ་
ཁབ་་ ལམ་ལ་བཟང་ ་ར་ལས་ ས་ན་་བ་ད་ཐབས་་དགས་་ ས་སཝ་ནམ་
ལས་ ་བམ་ཕན་གས་འང་གས་པ་་བ་དང་ན་ལམ་མ་ད་ར་་་དང་། འ་་མཁས་
དབང་གར་བགས་མས་ས་ ན་་གཟིགས་་ ན་བལ་དང་དག་བས་་མཛད་་ ་ལས་

ག་པ་ཕན་གས་ཅན་ག་་ མཛད་གནང་ར་་་དང་ག་ཁར་ རང་་ས་བས་དང་ ང་བས་
་ན་ཏན་ད་་འབད་ང་ ད་ས་འ་བམ་མ་་ས་འ་་་་བས་གནང་་འ་་ ་་
ལ་ངས་འམ་ན་ཁང་་ དགས་གསལ་ི་བཀའ་ན་་ར་་་ན་ལགས།།

བཀའ་ན་།

ངས་གགས་

༡ ་ང་ ་གར་་མང་རབས་ག་འབད་བ་་ཉམས་ང་ཅན།
༢ ་དགའཝ། ད་་ནམ་་གལ་མད་ལ་།

༆ ་གལ་དར་་་དངས།
བས་ཆ་་ར།

ས་་ ང་་བསམ་བ།
འམ་ན་འ་དན།

