གར་ན་འག་་་་་་དང་་་དང་་ཡལ་ལ་ི་
གནད་བཤད།

འན་ལས་་མ།
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གར་ན་ི་་་དང་་་དང་་ཡལ་ལ་ི་གནད་བཤད་ཁག་དང་།
༄། །ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་ནང་་ ་ན་་་ན་་་ང་བན་བན་ གར་ན་་ཤ་ག་ན་པ་ལ་
ལས་ ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་་ མ་ངས་ང་བན་་ མང་ས་ག་ གར་ན་འག་་་་མག་་
གངས་་ད་ང་ གར་ན་མག་་ར་ལས་ ངས་གགས་་ད་ཆ་དང་ག་ཆ་་ འལ་མ་བ་པ་
ཁར་ ཐ་ན་་ས་བམ་ག་བཤད་་དན་ང་ གར་ན་་ར་་་ནང་་ མང་་ས་ག་ ་ཁ་ང་ཁག་་
གས་་ལས་ཕར་ འོ་ན་མཛད་་བགས་དཔ་ལས་བན་ ང་ཁག་འ་ནང་་ ཕམ་ས་ས་་དང་གར་
ན་་་ང་མ་ ངས་འན་ི་་ས་་ས་འན་གནང་་ད་་ བ་དན་ནག་འལ་་་བཤད་ན་
དང་འལ་བ་ན་

གར་ན་འག་་་་མག་

ང་་་དང་ཚལ་་ནང་ལ་གས་པ་ས་གནས་་ནང་

གདན་ས་བཏབ་་ དམ་པ་ས་་འོ་ན་བངས་་བགས་པ་བས་་ ་་མ་ག་་གར་ གནམ་
གས་་མ་རལ་་་ གར་་བས་་ང་བན་ གར་ན་མག་་འག་ར་་འ་ ་ར་་ས་
་ཡར་བ་ མར་བ་་ གནས་ལ་དར་བ་ང་དཔ་ན་མས།
་བང་ འག་་་ད་་རབས་བད་པ་ འག་རབ་ས་ ༼༡༧༠༧-༡༧༡༩༽1ས་གསན་་ གར་ན་
འ་་ གནམ་གས་་མ་རལ་་འ་ གར་་བས་་ང་བན་ བཀའ་བབས་ད་་ད་ར་་བན་ག་
ར་ཝ་ད་ བན་ར་་དཔ་ན་མས། ་ལས་་ད་ས་ ་ར་གང་འརཔ་འ་་ གར་འ་ བཀའ་
བབས་ང་བན་འ་་་་་དཔ་ལས་ གར་འ་བས་པ་ན་ ལ་ཁབ་དང་་ར་་ཕན་པ་དང་གད་པ་
ག་་ང་ག་ར་ཝ་ད་ གང་འརཔ་འ་ མཁས་ང་མན་ས་ག་ད་ག་དཔ་ལས་ གར་འ་བས་པ་
ན་ ང་བཅས་མ་དན་གག་གས་ ན་དཀར་བ་་དང་ ་འལམ་འང་་འ་ ནམ་གམ་ལས་ག་
་ང་ར་་ག ་་་ད་་འ་ཡང་ ང་མ་དན་གག་གསཔ་་ ་མ་ཞབས་ང་ན་་་དང་ གས་

༡ ཌག་ཊར་ཀ་ན་གས་ས་མཛད་པ་ འག་་ལ་རབ་དང་འལ་བ་ན་ ་ད་འག་རབས་ས་འ་ ས་ལ་་ང་་བཙན་ི་་ཁར་ག་

་ད་་ བད་ན་་བཟང་ད་དཔལ་ནམ་་ གར་ན་འག་་་་ས་ ས་འན་འབད་་དཔ་མ་ཚད་ འག་རབ་ས་ས་ཞབས་ང་་
ས་ ན་དགའ་ལ་མཚན་་ ག་མར་ད་་བམ་་ས་བད་་ བར་་བཀབ་ས་བམ་་ད་ མཐར་མ་བམ་་ད་བཏང་ང་ར་ ང་
བན་གནངམ་ལས་ གར་ན་་ར་་ག་་གད་པ་འང་དཔ་་ན་མས།
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མ་མན་པར་ ན་ལམ་ག་པར་བཏབ་་ ལ་ལས་་ད་་་ག་་ན་ནམ་འབད་་འ་ས་ ལ་ཁབ་
་གད་ན་དཔ་ན་མས།
གནམ་གས་་མ་རལ་་་གར་འ་་ས་པ་ཡང་

ཕ་ལ་ལ་བ་ངན་པ་་

རང་བན་ིས་ཐལ་བར་

བག་གས་པ་ས་པ་དཔ་ལས་ གར་ན་འག་་་་ས་ གར་འ་བས་མ་གས་པ་ཐབས་ ས་
ད་ར་ གང་འརཔ་ས་་ག། འ་ཡང་ ང་ང་མ་གས་ལས་ གར་བས་ད་པ་ན་ གསང་མ་
མཁའ་འོ ་མཚན་གས་དང་ན་པ་ག་དཔ་ལས་ འ་ད་པ་ན་གར་བས་་གས་ར་་ག། ་བང་
གར་བས་་ན་་ གསང་མ་ི་ང་བན་འ་ ་་ནགཔ་ཁ་ས་ལས་ ཁ་ས་་་གནམ་ར་ ཁ་་ཞལ་
ཝ་ད་་་འ་་དཔ་ན་མས། ་འབདཝ་ད་ ་ད་ས་ ཝང་ཁ་ས་ལས་་ར་་ ངན་པ་ད་
འམས་་ བད་་ལ་པ་ག་ད་་འ་འ་་ དབང་བང་ག་ གར་ན་དང་འལ་བ་ འབད་བག་་
ང་གས་གར་བས་པ་བཏང་ག ་་མ་ག་་དཔ་ད་ རང་བན་ིས་ང་བན་འལ་་ གར་ག་ར་
འར་ན་ང་ག ན་ང་ ་ག་ས་ཡང་མ་ས་མ་མངམ་་ སངས་ས་་འལ་གང་གམ་ ག་་
བས་བསཔ་ན་མས།
་ལས་ གར་ན་མག་ མ་ག་ལས་མར་ན་་ ་་པ་ཤར་་ ཤ་ལ་ང་ག་་དཔ་ད་ ཤ་ལ་ང་་
་་འམ་པ་ས་་2་འ་་ མ་ངས་པ་་ སངས་ས་དང་ཡང་ན་ ་་་འ་བངས་་ འལ་གང་
འ་ང་ས་ནང་བགས་་ ནང་གང་་ལ་བ་ན་ ག་འལ་་ཤང་ལས་མར་འན་ང་ ད་་ས་ན་་
ན་་ ནང་གང་་ལ་ར་གངསམ་བན་་ ཤ་ལ་ང་་་་་་ས་ཡང་ སངས་ས་་་འ་བངས་
་ ནང་གང་་ལ་ག ལ་ལས་ སངས་ས་་འལ་གང་་ ་་ནང་གང་་ལ་་དཔ་ནམ་ ་
ངན་པ་་ས་་་ ་འ་འ་བ་ལས་གང་བན་་ སངས་ས་་འལ་གང་ ག་་ག་འལ་ང་ འལ་
མ་བ་པར་ ་བན་པས་ར་བ་དཔ་ན་མས། ན་ང་ ལ་ལས་བ་དད་འབད་བ་བང་ འལ་གང་
འ་ སངས་ས་་་འ་མན་པ་ནང་ད་་འག་ར་ན་མས།

༢ མ་ཁག་་ལས་ ་ན་ཀ་ག་པ་ག་་ ་ས་མ་པ་ ༼༡༢༤༥-༡༣༡༡༽ གང་བད་་ ་་པ་ས་་ར་བ་ན་པས།
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་་ གར་ན་འག་་་་མག་ས་ ་ད་དན་གག་གས་་གད་ན་དཔ་ལས་ ང་དན་
གག་གས་ས་ དབང་ཚད་ག་ད་འབད་་ གར་ན་འག་་་་མག་ མཐར་བད་བཏང་་བཀའ་་
ོལ་་ གར་ན་མག་ ་མཚམས་ཁ་ག་ན་པ་ལམ་ཁར་ དང་པ་རང་ ད་ས་ནངས་པ་དམ་་ར་བ་ས་
ས་གནས་ནང་བས་ད་ བས་ཆཔ་དང་བ་གནས་ཁ་་་ ཐང་དགའ་ག་་གག་ནང་ ་་ ་བཟའ་བར་བཏང་
་ གཞན་ད་ཉམས་འ་ན་དགའ་བས་རཝ་ད་ ་ན་འག་ གཙང་་འ་་་གཙང་བས་ར་ འ་ཁ་ལས་འ་
་འབདཝ་ད་ གར་ན་མག་ འ་ཁར་བས་་ ད་བས་ཆཔ་དང་བ་གནསཔ་་ ་་མ་ལས་ང་དང་འལ་
བ་ང་བན་ད། ་ང་ས་བན་་ ད་ར་གར་ཚང་བན་ར་ བ་་བན་གནང་ག ད་ས་ནངས་པ་ ་
་ན་ཚ་ བ་་ག་ང་ བ་་འ་ས་ཕནམ་ན་ར་བཤདཔ་ན་མས།
གར་ན་མག་ ས་གནས་འ་ཁར་ལས་ དང་ག་་གང་ལམ་བའ་་ ་མ་གཤམ་་བས་ད་ ་་གམ་
ན་པ་གནང་་ ཞབས་ས་བཞག་གནངམ་མ་ཚད་ ས་གནས་འ་་་འདབས་་ཡང་ གར་ན་་ར་ ཞབས་
ས་དང་ བས་་ཞབས་ས་ བ་་་བན་གནང་་ ས་་ན་ིས་བས་པ་ཕན་ན་ིས་ ད་ས་ནངས་པ་
་ཁ་ང་ཁག་་ང་ག་ཡང་ ས་གནས་འ་ཁར་ཆགས་་ད་་འ་ ་མ་ན་བས་ལས་བན་ན་ར་
བཤདཔ་ན་པས།
་ལས་ ད་ས་ནངས་པ་ ་ཁ་ག་་ལས་འན་ི་་མད་་ག་་ ་མ་ག་གམ་་ག་ བག་་ད་
་འ་ གས་་་ས་ ་ང་བ་ར་བ་ང་ ་མ་འབད་བ་ན་ འམ་པ་གནས་ར་ མ་ངས་པ་་
གནས་་ཁར་ལས་ ད་ང་འམ་ན་་ང་བན་གནང་་དཔ་མ་ཚད་ འམ་པ་གནས་་གང་ར་་
མང་ད་་་འབབ་་ མད་པ་ལ་བ་ལ་་ད་་འ་ཁར་བས་་ ས་གནས་འ་ མ་ངས་དད་ཅན་་་
ན་་ གནས་་ན་ིས་བས་ གར་བས་་ གནས་འ་་ས་འདབས་་ཡང་ ཞབས་ས་བཞག་གནང་
པ་ཁར་ བ་་ཡང་བན་གནང་ག། ་ལས་ བད་འག་མ་དཔ་ག་ཁར་ ས་གནས་ལ་་ང་་ བས་་
ཞབས་ས་བཞག་གནང་་འ་ ལ་ལས་མ་འར་ལམ་ལ་བས་ ས་མ་ག་་ག་བ་ང་ གར་མ་
གས་པར་ ལམ་བན་པ་་ཧ་ལས་དཔ་ང་ག། ལ་ལས་གར་ན་ི་བས་་ཞབས་ས་ནམ་་ ས་
འན་འབད་ནམ་ལས་ ལམ་ི་ར་ཁར་ དད་པ་ན་་ གཙང་་དང་ན་ག་་་མཇལ་་འག།
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་ལས་མ་པར་ བང་མ་་ག་་གས་ཚན་ ལ་བར་མ་་བས་ད་ ད་ད་མ་ག་་ད་པར་ ག་ག་
གག་ད་་འ་ཁར་ བ་པ་གནང་ བ་་བན་གནང་པ་ལ་་ དང་ག་་གང་ལམ་བའ་་ ་་ས་
ཁ་་བས་ག། ་་ ་་ས་ཁ་་བས་ད་་འ་ཡང་ ་བང་ ་གར་དང་འགཔ་རཝ་ད་པར་ ལ་
འས་ར་ལ་འབད་མ་ད་ གང་་ས་ཐག་ད་པ་་་ ་འག་་ས་མཚམས་་ ང་འམས་་ད་་
དཔ་ན་མས། གར་ན་མག་ཡང་ མཐར་བད་བཏང་པ་ལ་་ ས་གནས་འ་ཁར་ལས་ཕར་བགསཔ་ད
ང་བན་ས་་བབས་་ ཨམ་ང་གག་མ་གནས་ར་ ་་་ཀ་ཛ་་གནས་་བས་་ ་་དང་
དས་་མཇལ་ད་པ་་ས་དང་ ་དང་ཝ་་ བ་པ་གནང་་བགས་ག།
ལ་ལས་ གར་ན་མག་ ག་་རང་ གང་ཁ་ག་་འན་་གས་བས་གནང་་ འན་་འབདཝ་ད་
ཨམ་ང་གག་ས་ འན་་ད་ ་་་བར་ཆད་འང་་མས་ར་་ང་ མ་གསན་པར་ ་་ས་ ང་
ཡང་ས་བ་བ་པ་ ང་བ་མས་དཔའ་ག་ནམ་ལས་ ང་ས་བ་པ་ཁ་་ཉན་ད་ར་ གགས་ས་་
བགས་ རལཔ་གནམ་་འར་་ ཞལ་གག་ ག་གས་ ན་གག་ ་ང་ མཚན་གས་ལ་གས་པ་
འགས་ང་བན་པ་བས་་ ག་་མཇལ་་ད་་ གནས་་འ་ གར་ན་ིས་ ་ ་ག་ཐབས་་
དམར་གར་བངས་བངསམ་ན་ར་བཤད་་འག།
གར་ན་མག་ ང་བན་ས་་གས་་ ་ས་ཁ་ལས་ཡར་ ག་ན་པ་ན་ལམ་ཁར་ ་་་ཀ་ཛ་་
ཡང་བས་་ལ་་ བང་མ་་ག་་གས་ཚན་ ཨ་ས་ལ་ཁ་ན་ད་ན་་ གནས་་འ་ར་ བས་་
ཞབས་ས་བཞག་གནང་་འ་དང་ གར་ན་མག་་ཞབས་ས་དང་ ག་ཁར་བབ་པ་ལ་་ཡང་ གསལ་
ག་་་མཇལ་་འག ང་་ ་་་ཀ་ཛ་་ས་ གར་ན་ི་་་་བར་ཆད་འང་ན་ད་གས་་་
བམ་ གར་ན་མག་ ད་ད་མ་ག་་བས་ད་ གཔ་པ་གས་ཚན་ི་་ས་གས་ གར་ན་བང་
པར་ད་་ མན་ཆ་ག་་ག་ལ་ང་ གར་ན་མག་ས་བས་མ་བབ་པར་ ག་་འབདན་ན་མ་ས་པ་
བས་་ གར་ན་ིས་ ད་་་་མན་ཆ་ལ་་ ང་བསད་་གས་ འ་བས་འ་ ད་་ལ་་ལས་
མར་དར་འཛངས་ད་ར་ གར་ན་་ར་་ད་ལས་ ་བང་འད་་གཔ་པ་གས་་ད་་ ང་གས་
ས་ མན་པ་བམས་ནམ་ལས་མན་པ་ལས་མར་དར་འཛངས་་ རང་གས་གནམ་་་ཕག་ ་་༡༧༡༣
་ གར་ན་མག་བངས་ དཔ་ན་མས། ་མཚན་འ་་བན་་ ག་འ་་ང་་ ་མ་ད་ད་མ་
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ག་ར་བ་ང་ གར་ན་འག་་་་མག་ ག་འ་ཁར་བངས་་འ་ས་ བངས་བངས་མ་ག་
ར་བ་ལ་དར་ག།
གར་ན་མག་ ་་དང་་ཡལ་བ་གནས་ལ་་ མཚམས་ག་ལ་་ ་ངག་དབང་བ་ས་གསན་་
འ་འ་ལས་་གང་་བར་ ་ར་ག་གགཔ་་བཏང་་ གར་ན་ི་་གང་་ བངས་བངས་མ་ག་
ལས་་་ དང་ཞག་དང་པ་་ ་མ་གཤམ་་ ད་ས་ནངས་པ་ མ་འར་མར་་གས་ས་ ས་གནས་ཁར་་
ག གར་ན་ི་་གང་བཞག་ས་ས་གནས་འ་ཁར་ ་ས་འག་འགཔ་བམ་་  ་མ་པ་ལས་མ་ས་
བར་ད་ང་ ད་ས་ནངས་པ་ ང་འལ་ི་ག་་་བན་་ མཇལ་ས་ན་འག ་ལས་ ས་གནས་འ་ཁར་
ལས་ བས་ཆ་ང་་་འདབས་་ད་པ་་བ་ར་་ག། འ་་ནངས་པར་ ་གང་་ མཚམས་ག་་
་་འབདཝ་ད་ ་ལས་་མ་གས་པར་ མཚམས་ག་ལ་་ ་ངག་དབང་བ་་ད་བགས་ག་ བས་ཆ་
ང་་་འདབས་ ག་་མཇལ་་ད་པ་ ས་ངས་ནང་་་ ་གང་་མད་ལ་་ར་ཐག་བཅད་ད་ག།
་ལས་ ་གང་་མད་ལ་་ན་་ བཅའ་གས་་ མ་བབ་་བ་་ ་གང་་མད་ལ་བར་ ་
བ་བས་་ ་གང་འཇམ་ང་་་་གས་ག་ར་བཤདཔ་ན་མས། ་གང་་མད་ལ་ཚར་་ ར་
ཐལ་་ ད་པ་བས་ ངས་འབ་གནམ་ད་ས་ད་འར་་ ར་ཐལ་་ག་ར་ ཁ་གནམ་ཁར་བ་་ག་
འབག་བ་བས་ མཚམས་ག་ལ་་མག་ས་ ་་མ་མཛད་ འོ་བ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་་ན་་
བཞག་གནང་ར་ ག་གཡས་པ་ག་བ་་གབ་་ ར་ཐལ་ལགཔ་་ར་ལ་གང་་་ག་ས་་དཔ་
ན་མས། འ་་ ར་ཐལ་དང་གར་ན་་ར་་ཆས་་ ནང་གང་་ལ་་ མད་ན་བངས་་འ་ གར་
ན་མག་་་གང་མད་ན་་ ན་ལམ་གང་བཏབ་མས་ར་ དད་པ་ན་་ བས་ཆ་གས་ཚན་ནང་
བས་ཆ་ང་་་འདབས་་མཇལ་་འག

གར་ན་འག་་་་མག་

་་མ་དག་་ང་་

གགས་་འ་ ཕམ་ས་ས་་་ བཤད་ལ་ཁག་དང་པ་ན་།།
གར་ན་ི་་་དང་་་དང་་ཡལ་ལ་ི་གནད་བཤད་ཁག་གས་པ།
ན་རབས་་་བཤད་ལ་་་ལས་འབད་བ་ན་ ་བང་ ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་འ་ ་ད་དང་དན་བ་་
ས་མངའ་དབང་་བང་་ད་པ་ ས་བས་ག་འབད་་འ་ས་ གས་་དན་ཁག་་་བར་ན་ དབང་
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ཚད་་ག་བ་བབ་་ ནང་འགས་ལངམ་ལང་སར་ད་པ་བས་་ གར་ན་མག་ ་ང་ལ་ང་་་་
གདན་ས་བཏབ་་བགས་དཔ་ན་མས། ་བང་ ་ང་ལ་ཕར་ཁ་དན་ཁག་་ས་འབད་བ་ན་ གར་
ན་མག་ ར་ངས་་ཆ་གས་ན་མས་ར་དང་ ་ང་ལ་ར་ངས་་དན་ཁག་་ས་འབད་བ་ན་ ཕར་
ག་མ་ཆ་གས་ན་མས་ར་ ག་པ་ཟ་་བགས་ང་ཁར་ གར་ན་དང་ ང་ང་ཁ་མ་གས་ གས་
མ་མན་པར་ གར་ན་ིས་ ་ར་ག་ར་བན་་ ང་ང་ཁ་མ་་འཆལ་ག་ར་བབ་པ་ན་ིས་
གར་ན་མག་ བན་མས་ག་་ བས་ཆ་ང་ནང་བཏང་བཏངམ་ན་མས། ་བང་བས་ཆ་དན་བ་་
་ཁ་མ་དན་པ་ལས་ ས་་དད་ས་ཅན་ག་ནམ་ལས་ གར་ན་མག་བན་མས་ག་་ན་ང་ ་
མ་ང་་ད་་ག་་བགས་ བ་་ག་ས་ཡང་མ་སཔ་་ ་ར་མད་གཤམས་ ནང་་་ ག་འཚལ་
གལཝ་གས་ང་ ་འལ་ལ་ ་ང་ ་པ་ཧ་སག་་ ག་ད་་ག་་བགས་་བཞག་་དཔ་ན་
མས། བས་ཆ་དན་བ་ས་ཨ་ག་རང་ ་་བཞག་པ་ལ་་ ་ར་ངན་པ་་བ་་་་ གང་་ན་
་ལ་དཔ་ན་མས། ་ལས་ གང་ལས་བ་དད་ད་་ བས་ཆ་དན་བ་་ ་་ས་ཁ་་ས་ང་པ་
བམ་ག་་བཏང་་ གར་ན་མག་་་་་་ ས་བམས་་་བལ་བཏང་དཔ་ན་མས། ་བང་
གར་ན་ིས་ བས་ཆ་དན་བ་་ ད་ས་ལས་ང་བཅས་གས་་ར་འ་ང་ ལ་ལས་ད་ཁག་ཝ་ད་
ཨམ་ང་གག་ས་ ཕན་ང་ར་གངས་དཔ་ན་མས། ་་གངས་ད་་འ་ཡང་ ཨམ་ང་གག་
འ་ གར་ན་ི་གསང་བ་མ་འབད་་འ་ས་ན་ར་བཤདཔ་ན་མས།
་ལས་ བང་མ་་ག་་གས་ཚན་ ང་ང་ཡར་ག་མ་ར་ས་་ ཉ་གསཔ་ཨཔ་གག་དང་གནམ་
གག་ ་དཔ་བག་་ ཉ་་བགས་ད་ས་་ ཉ་གསཔ་ཨཔ་འ་་ཉ་་ནང་ཉ་འལ་ ཉ་གསཔ་གནམ་
འ་་ཉ་་ནང་ ས་ང་འལ་་ ཉ་གསཔ་གནམ་འ་ས་ ད་ད་པ་ཉ་འལ་ས་ མ་ད་པ་ས་ང་
ག་ན་མས་ར་བ་ད་ ཨཔ་འ་་ ང་བཅས་གས་ར་་ ་ཉ་ད་འབག་ ད་་ས་ང་ ང་་གནང་ར་
ང་གས་བ་ར་འབད་་ ས་ང་འ་བབ་བཝ་ད་ ་གགས་ག་འན་་ ག་་ནང་ལ་་འབདཝ་ད་
ད་གས་ས་་་མ་འབད་ ང་འག་་་་ན་ར་གངསམ་ལས་ ཉ་གསཔ་གས་ཡང་ འ་འ་ལས་་
མས་འར་་ ག་བས་ལ་ག འ་ཁར་ གར་ན་མག་ས་ ད་གས་ས་ ད་ས་ན་ད་ ལས་
བསགས་པ་ག་པ་འ་ ང་ག་བས་འབད་་འ་ས་དགཔ་ན། ད་ལས་ཕར་ ད་གས་ག་གད་་་
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་ང་ད་ར་ བཀའ་དང་དམ་གས་གནང་་ ཉ་གསཔ་གས་ཡང་ག་འ་ གར་ན་ཡང་ ཚལ་མ་ནང་
ལས་ཕར་ ཚལ་མ་ནང་་་བ་་བས་་བགས་ས་ གས་་ང་་ ས་ལ་ན་བཟང་ར་གཏགས་གནང་
ག།
་ལས་ འག་་གམ་པ་དང་བ་པ་་ག་ཁར་ གནམ་་འན་་ ས་ད་འཕར་བ་བས་ ཚདཔ་ས་
བགས་མ་གས་པར་ ག་ཁ་ཡར་བ་་ནམ་ད་ ཐིམ་ག་་ས་གཡས་བར་བ་ ་་ངམ་ར་་ང་
་ག་ད་་འ་ས་ གན་བར་བ་ས་ཐང་དགའ་ག་་ག་ནང་བས་་ ས་ཆ་འ་་ན་ཁ་བམ་་ ་
གས་གཡས་གན་ བར་ར་བ་་དགའ་བས་ར་ ས་ཆ་་ཡང་དགའ་བ་ཐང་ར་གཏགས་གནང་དཔ་ན་
མས། དགའ་བ་ཐང་ལས་ ཨ་་ང་ ཨ་་ང་ལས་ ་་མ་བས་ད གས་་་་ གས་འ་་ང་ག་་
་ར་ཝ་ད་ ་་མ་ར་བ་ན་ར་ཝ་ལས་ ་་མ་ར་་་བས་ ཕར་ར་མ་ར་བ་ར་ ད་ས་ནངས་
པ་གས་འ་་ང་་ ཕར་ར་མ་ར་བ་་འ་ གར་ན་མག་་གཏགས་གནང་གནངམ་ན་མས།
་ལས་ ཕར་ར་མས་ལས་ བང་མ་ཁ་ག་ན་་ མ་་ར་མ་ན་ི་ཆས་བས་ ་ག་ཐང་ཆད་་ ར་ི་
ང་ས་ག་ནང་བས་ད་ ར་པ་་ས་མ་བལ་་ང་ངམ་ན་མས། ་ང་ཡང་་མ་ས་ ས་གནས་འ་
་ང་ག་་བ་་ར་ཝ་ད་ ར་པ་་ས་ པ་ཏ་ལ་་ར་བ་ན་ར་ཝ་ད་ ་མ་ས་ ད་ལས་ཕར་ པ་ཏ་
ལ་་མ་བ་ བད་ནམས་ཐང་ར་བ་ ད་བད་ནམས་བསགས་ང་ར་གངས་ག ད་ས་ནངས་པ་ ས་
གནས་འ་ནང་་་་ ག་་ག་ང་ཀ་ན་ང་ ་ཁ་་་ར་མས་ཅན་་གས་་ད་་འ་ གར་ན་ི་
གས་་ན་བས་་བན་་ན་ར་བཤདཔ་ན་མས། ་ལས་ གར་ན་མག་ བང་མ་་གས་ཁར་མ་
དཔ་ག་ཁར་ ཞལ་་ས་ཁ་ ཁ་ག་ར་་གཟིགསཔ་ད་ མས་ངས་འས་འས་ངམ་ལས་ ས་གནས་་
ང་ མས་ངས་ང་ར་གཏགས་གནང་ག ་ལས་བང་མ་དཔ་ད་ བང་མ་གས་ཚན་འ་ མ་ས་་
བང་མད་་མ་་ཁར་ཆགས་་འག་ར་ གས་ང་་བང་མ་ར་གཏགས་གཏགསཔ་ན་མས། བང་མ་
ལས་ནམ་ད་ ད་ས་ནངས་པ་་ཉམས་་ གས་་ང་་ ང་ལས་ར་བ་ས་་བས་ད་ ས་གནས་འ་་
གནས་བདག་ས་ གར་ན་་ ན་པ་གས་ ་བས་་ཝ་ལས་ ས་གནས་འ་་ང་ཡང་ ན་གས་
ར་གཏགས་གནང་ག གར་ན་མག་ ས་གནས་འ་ཁར་་ མ་པ་གནང་་བགས་པ་བས་་ བང་
མ་དང་ ་་་ ་གས་ཚན་གས་་བར་ན་ ག་གས་མད་་ ཟམ་པ་བཏགས་་གས་བད་ད་ང་
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ཟམ་པ་མད་མ་གསཔ་ག་ཁར་ གར་ན་་དགའ་མ་དགའ་བད་་་ས་ གར་ན་མ་གཤགས་པས་
ན་གས་་བགས་་འག་ར་ གང་་ན་་ལ་བར་ད་ག།
གར་ན་མ་གཤགས་པར་ན་གས་་བགས་དཔ་ ་ད་ས་གསན་ནམ་ལས་ གར་ན་ག་་ རང་
བང་ང་ བང་གས་་་གས་འ་ ད་ལས་ཕར་ ་ས་ ་ཚར་འདམ་་་ས་ ་ཐག་དང་ ར་ཐག་་
ས་་ལ་་ད་ར་བཀའ་ག་ས་མ་ར་ གས་ལས་ གས་བད་བཏང་་ པ་་ད་པ་ས་་དཔ་
ད་ ་ས་གས་ས་ ་་ན་པ་ན་ ང་བཅས་་ཨ་་ལས་ཨ་ ་བས་་ཡང་ ལ་འས་ར་ལ་དངས་
ཡངས་ང་་ན་པས་ མ་ང་བཅས་ས་བང་གས་ར་ ཁས་ན་འབད་་ ་་་་གས་ཚན་ནང་ད་ག
ང་གས་་་་་་ད་་ ཨཔ་ག་ང་འབད་སར་ང་་ གར་ན་བང་པ་ན་ ལ་འས་ར་ལ་
དངས་ཡངས་ད་གས་་བ་ད་ ཨཔ་ག་ང་ས་བབ་ མ་འ་ང་་མང་་ར་ ང་གམ་བན་
འོས་ངན་པ་མན་་ ན་གས་གས་ཚན་ནང་ད་ག ང་གམ་ ན་གས་་དཔ་ད་ ཨཔ་འོ་་ར་
གཉའ་ད་ག་ད་་་ ཉམས་འར་་ག་ནམ་ལས་ དང་པ་རང་ ཨཔ་འོ་་་ཨ་ མ་འཛར་བ་་
ད་སར་འད་་ ་་་ ་ཨཔ་ག་ང་ས་ འོ་་ག་་ཡར་་་ར་ཝ་ད་ ཨ་ས་ ་་ག་་ད་
ག་ས་་ད་ ད་་ལགཔ་་འབག་ག་ར་ ་་ག་་བགས་་ འཛརཝ་བ་དཔ་ད་ ཨཔ་ག་ང་
ར་མ་གསཔ་ལས་ ཨ་ས་ ད་་་་ག་ལས་ར་མ་གས་པ་ན་ ་་་ར་ལས་ས་་ ག་་
འབད་་ ད་ར་ག་ཡར་ང་ར་བཏང་ག།
ན་ང་ ཨཔ་ག་ང་ས་ག་མ་འ་བར་ ང་གམ་བ་་ གར་ན་མ་པ་གནང་ས་ མཚམས་ཁང་དང་
གས་་་འབག་འཝ་ད་ ཨཔ་འོ་་ས་་་ ང་བའ་འཝ་ད་ ང་གམ་་བལ་ཡར་ངམ་ན་
མས། ་བང་ རང་ ་གས་་ ས་མཚམས་་མཚམས་བལ་་ག་པ་ ལམ་གས་དཔ་ལས་ ང་
བའ་འ་མ་གས་པར་ ་མ་་ཚབ་ན་ར་ ་ཁར་ལས་་གག་འ་འབག་་་ ཕམ་ས་ས་་ས་
མཇལ་ད་ང་ ད་ས་ནངས་པ་མཇལ་ས་ན་འག།
་མ་འབད་བ་ན་ ད་ད་མ་ག་ར་ ད་ས་ནངས་པ་བངས་བངས་མ་ག་ར་ བ་སར་དཔ་ད་ ་་་
 ་ཨཔ་ག་ང་ གས་ཁར་ག་་ ་ངན་ི་ལ་ཁར་ བཅའ་མར་མ་གགས་ར་ན་མས། ་ལས་ པ་
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པ་གས་ས་ མ་་མན་ཆ་ལཝ་ད་ མན་ཆ་བས་མ་བབ་པར་ གར་ན་ིས་ ད གས་་ང་
བཞག་རང་་བཞག་་འབད་བ་ན་ བབ་པས་ ད་གས་ས་ང་ར་བཀབ་་ཁ་དས་་ ལ་་ལས་མར་
འཛངས་ད་ ར་གངས་་ ་ངན་གས་ས་ དཔའ་གས་ར་བཀབ་་ད་་ མན་པ་ལས་མར་འཛངས་་
གར་ན་བངས་ད་ག་ར་ན་པས།
་ལས་ ་མ་་གང་་་ དང་ཞག་དང་པ་ ད་ས་ནངས་པ་་ཁ་ག་་ལས་འན་ད་ས་་། འ་་
ནངས་པར་ ་མ་གཤམ་མ་འར་མར་་ གས་ས་ག་་ ད་ས་ནངས་པ་མ་གལཝ་ང་ས་ར་བ་ས་
་ད་་ གལཝ་ངམ་ད་ ང་་་བཟའ་་ང་་ཡར་ལས་མར་ང་་ར་གངས་གངསམ་ན་མས། ་
བང་ གར་ན་བངས་པ་ར་ལས་ མཚམས་ག་ལ་་ ་ངག་དབང་བ་ས་གསན་་ གར་ན་ི་་
གང་་བར་ ན་་དཔ་ན་མས།
་ལས་ ་་བས་ཆ་ང་་་འདབས་་་་ ་བཞག་་ཁར་བཞག་ག འ་་ནངས་པར་ གར་ན་ི་་
གང་་ གས་ད་ར་་གས་ས་་ང་་མ་གས། བ་ད་ར་ ་བ་ས་་ང་་མ་གས། བད་
ད་ར་་བད་ས་བ་ང་་མ་གས་པར་ པ་་དངས་ར་ཝ་ད་ ་ད་ས་ ་མད་མར་རང་ལ་
ད་ར་བཀའ་གནང་་ འ་་་་རང་་མད་ལ་ག་ར་ན་པས། ་མད་ལ་ཚརཝ་ག་ ག་ལས་་ལས་
ད་པར་ ང་འབས་འར་་ ར་ཐལ་ག་ར་ ག་འབགཔ་ད་ ་ངག་དབང་བ་ས་ ད་ལས་ཕར་ཡང་མས་ཅན་
ི་འོ་ན་མཛད་ད་ར་ ག་གཡས་ག་བ་བ་ད་ ར་ཐལ་ལགཔ་གང་འབད་་ག་ས་་འ་ ད་ས་
ནངས་པ་མཇལ་་ད་པ་ ་གང་མད་ན་ནང་ད་ར་བཤད་་འ་ ཕམ་ས་ས་་་བཤད་ལ་ཁག་
གས་པ་ན་།།
གར་ན་མག་་ས་བས་་ན་ལ་དང་འོ་ན་བངས་ལ།
གར་ན་འག་་་་མག་ ་ངན་་ས་ ་་་བར་ཆད་ལ་་ དངས་པ་གས་པ་ལ་་ ་ནག་
དང་ད་་ས་མཚམས་ལས་ གས་་་ས་ མཚན་་མ་ད་བས་ར་་་ག་འངས་་ ་ན་ི་
བག་ཆགས་མ་གས་པར་ ད་ལས་འག་་བས་ག ་་་མ་་ ་ངན་་ས་ མན་པ་བམས་ དར་
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འཛངས་་ བངས་བངསམ་འབད་་འ་ས་ ཞལ་གངས་་ད་ང་ ་་ཞལ་འན་དང་ གང་ས་་
གནང་པ་བས་་ ང་བསངས་ས་་གནངམ་ན་མས།
་ཡང་ མ་ད་བས་་ར་མ་འངས་པ་་མ་ ་ར་མ་ ཁ་བ་མ་ས་་ ་ས་་ག་ལས་ ཨ་
ཞང་ད་ང་་་འ་ ད་་་ཚང་གག་ནང་ ད་མཛད་་བགསཔ་ད་ བ་་གག་ གད་ལམ་འབས་་
ག་་འབད་་ག་མ་་ ཨ་་་ས་འབད་སར་དཔ་ད་ ཨ་་ས་ཨ་་གག་ ས་ད་པ་གནས་
ལ་་ག ཨ་་ག་་ད་ར་ཝ་ད་ ཨ་་ན་འག་ ཤ་ག་ག་ག་འག་ འ་་ནང་བ་ད་་ར་བ་
ལས་ ཨ་ཞང་ད་ང་ས་ འ་འ་ལས་འལ་བར་ངམ་ད་ ཤ་འ་་ད་གས་་ག་་ག་་བགས་
་ད་སར་མང་ག ་ཤ་བབས་་བཝ་ད་ ་ད་་ད་ས་ ཨ་་་གག་མ་་བར་དཔ་ལས་ ཨ་ཞང་
ད་ང་ས་་ཚང་ནང་་་ ག་་མ་ན་་རང་ག་་ ཨ་་མ་པ་བང་ལས་ ས་ར་གས་་
ནང་པ་ས་དང་ ་ག་ག་ན་ི་་ན་་ག་ར་ གསན་བསམ་མཛད་ག།
་ལས་ང་བན་ིས་ བས་ཁ་་་འར་་ ད་ར་ང་་བས་ད་ ་ར་ག་་་་ ང་་གས་མ་
ར་ ག་པ་གག་ཡང་འད་་ ་་ལས་མར་་ བས་ཆ་གས་ཚན་ནང་བས་་3 ་་ང་མ་ས་བན་
གནང་་ བ་་ཉམས་་་ཡང་ག་བན་གནང་་ ་གམ་་ག་ མ་ཉམས་་གནང་་བགསཔ་ལས་
བས་ཆཔ་་ས་ཡང་ དད་པ་ད་ད་བད་ག།
བས་ཆ་གས་ཚན་ནང་ ་གམ་་ག་བགས་པ་ལ་ལས་ བང་མ་གས་ཚན་ནང་བས་ག ་བང་
མ་་ར་་ ་འར་གག་མ་གགས་ བས་ཆ་བས་རས་་ག་་ཡང་ན་འག་ར་ན་པས། བང་མ་
གས་ཚན་ནང་ བས་གས་གནང་་ བན་ག་གས་་ག་བགས་ང་ ་་ས་བས་ གས་་ར་
ལས་ག་་ཡང་མ་ས་་འ་ས་ དཔའ་་བ་་ར་མ་གགས་ མ་་དད་པ་བད་་ གས་གམ་་ག་
ལས་ད་་འ་ས་ ར་ཡང་ག་་རང་ བས་ཆ་་ན་ག ་མ་མ་་ར་ བང་མ་གས་ཚན་ནང་
བགསཔ་ད་ ་ར་ན་བདག་་ཨ་་ས་་ད་་འ་ ་ན་ར་གངསམ་བན་་ ཨ་་་ས་་
དཔ་ལས་ ་ང་་གག་་ལ་ལས་ ག་བང་མ་་ནམ་ད་ གས་་་ད་་་ ན་བདག་མང་་
༣ ་ས་༡༤-༣-༢༠༠༩ ་ འག་གནས་གས་་གསར་ག་ནང་་ཡང་ གར་ན་ི་ཡང་ས་འངས་་ བས་ཆ་གས་ཚན་ནང་བགས་
དཔ་་བད་་འག།
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ག་འན་ག ་ལས་ག་བས་ཆ་་ན་ ར་ཡང་ག་བང་མ་ན་པ་བས་ བང་མ་་་ར་་ས་
གས་ཁ་མ་་བགས་ད་པ་་བ་ལཝ་བན་་ ཞལ་ིས་བས་་ བང་མ་གས་ཚན་ི་མ་་
བགས་ག ་བང་ མ་་ར་་མཚམས་་བགས་་ར་ གས་་མ་་ མཚམས་ཁང་བ་དཔ་་
གངསམ་ད་ གས་་་ས་ འ་ཁར་་ད་ ་ཐག་ང་ས་ལས་དགས་ད་ར་ཝ་ད་ ་་ཐབས་ས་ང་
ར་བན་ང་ར་གངས་་ ནམ་་་ག་་བ་ལས་ མ་ས་་བ་བཀལ་བཞག་་འ་ མཚམས་གག་
གས་མ་དང་བ་་ང་གས་ས་འ་བཝ་ད་ ་བགང་ད་ག་ར་ན་མས། བ་་འ་ད་ས་ནངས་པ་
ཡང་མཇལ་ས་ན་མས།
མ་་ར་བང་མ་་ད་་མཛད་་བགས་པ་བས་ ས་གས་་འོ་ན་ངམ་ག་ན་པར་ བ་ག་
བ་གམ་ཆ་ཚང་་མཁས་པ་ནམ་ལས་ བ་ག་་ག་་་ཡང་གནང་་བགས་ག མ་་ར་ ག་
བ་ མད་གཤམས་དང་་གདན་ལ་གས་པ་ ད་ས་ནངས་པ་ཡང་དས་་མཇལ་ས་ན་མས།
མ་་ར་་་མང་ས་རང་ བང་མ་་མ་མཛད་་བགས་དཔ་མ་ཚད་ བད་འག་་བས་་ བད་
འག་་མ་མཛད་་བགས་པ་བས་ བད་འག་་མ་་ ་་བན་་ག་་ང་་ ་མཚམས་་
ཡང་བགས་ག འ་མ་ཚད་་་་་་ཡང་ གདན་ས་བཏབ་་ ས་གས་་འོ་ན་ མང་རབས་ག་མཛད་
པ་ནང་ལས་ ཡ་མཚན་་ས་ག་ བངས་བངས་མ་ག་་ ་་ང་མ་ས་ བན་གནང་་བ་་ཉམས་
ད་་འ་ མ་་ར་ས་མན་་ ར་ཡང་ག་་བན་གནང་་འ་དང་ བད་འག་གས་ཚན་ི་་མ་
་ད་་མ་མ་་ ཆར་་ས་་མ་འབབ་ ་གས་ཨ་ག་བམ་་ གས་མ་བབ་པར་ ་ར་ངས་
ནས་ མ་མ་་གལཝ་བཏབ་་ ་མ་ས་ བན་ག་གག་་ག་ བད་འག་་་མ་་བ་པ་གནང་
་ མ་རང་བན་ིས་ཆགས་་ ཆར་་ས་་བབས་ ་གས་ག་་གསཔ་་བ་གནང་་་ན་མས།
མ་ད་བས་ས་

ཐ་ར་གས་ཚན་འ་་ནང་

ས་གས་་འོ་ན་བང་བགས་པ་བས་་

འག་ན་པ་་བ་དང་ལ་གགས་་ལས་ད་པར་

ན་ངམ་་བགས་ད་ང་མ་་ར་གང་བད་

ེལ་་ས་་བབས་་ ་་མན་ར་ ་་ག་་བ་བང་ འབད་་འ་ས་ ཕར་ར་འ་དཔ་
ཡང་མང་་ག་འནམ་ད་ ་་མ་་འ་ས་ མ་་གལཝ་གས་་ང་འབདཝ་ད་ མས་ར་་ མ་
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གག་འངསམ་ལས་ ཨམ་་གསང་མ་་བས་་ ལ་ལས་གསང་མ་དངས་པ་

གས་་ དངས་

གས་་མ་པ་་ག་ར་ མ་་ར་ས་མཛད་་ར་ན་པས། ལ་ལས་ ་་གས་ཚན་ལས་ གསང་མ་
གས་པ་བས་་ གསང་མ་འ་ལས་ ས་གག་འངས་དཔ་ན་མས།
མ་་ར་བང་མ་བགས་པ་ལ་་ བང་མ་ལས་གལ་ག་གམ་་གཙང་བ་ག་ ག་་ ་གགས་མ་
བ་བར་ འབག་་་་་་་ད་ག ་་་་་དཔ་ད་ ་བང་གས་ས་ག་ན་་ ཨཔ་གནག་
མག་་མ་ནང་དཔ་ད་

ང་་ཁར་གཤགས་་ར་གངསམ་ད་ ཨཔ་གནག་

མག་བཟའ་ཚང་གས་

ས་ ་བ་་གཡང་ཟ་བད་་ ཉན་མ་བབ་པར་ མ་་ར་མ་མ་ད་སར་ ་་གས་ཚན་ནང་བས་ག
མ་་དད་པ་ད་པ་ན་ས་ ཨཔ་གནག་མག་བཟའ་ཚང་གས་ ན་མ་ངམ་ག་ལས་ ང་ཀ་་ར་་
་ར་ བཤདཔ་ན་པས། ་་གས་ཚན་ནང་དཔ་ད་ མ་་ར་ག་་་ ད་ང་གས་མ་དངས་པ་
གས་་ དབང་བར་གནང་པ་བས་་་ང་གར་ན་འག་་་་ན་ ང་གཤགས་པ་བས་་ མ་ག་
ཡང་འལ་་ད་ དབང་བར་་ག་་ཡང་འབད་་ད་ ་བབ་ར་གངས་དཔ་ན་མས། ལ་ལས་མ་
་ར་གཤགས་་ ་གང་་མད་ལ་བ་བས་་ ད་ད་ ་ར་ས་ ན་འན་་་་གང་ཁར་ད་་
འ་འབག་མ་ནང་དཔ་ད་ ད་བས་གག་ས་ ་་མ་འབད་ ད་་ཨ་པ་ག་འངསམ་ད་ དབང་་མ་
ཚང་པར་འངས་ང་ར་བ་་ ག་་ནང་ལ་ང་ ་མད་བས་མ་བབ་པར་ མ་་་མད་ལ་ནམ་
ལས་ ་གང་མད་ན་ི་ནང་གང་་བགས་་དཔ་ན་མས། མ་ད་བས་ས་ ་་དས་བ་
གནང་ང་ ས་་ར་་ན་ང་་འབད་་འ་ས་ དས་བ་་མ་གས་པས་ར་ གས་་་ས་བཤད་་
འག ་གང་མད་ན་་ཡང་ བད་འག་མ་ི་་འདབས་་ གས་་་་་ལས་ ་་བསཔ་ ཨཔ་
བཙན་་ས་བངས་་ར་ན་མས། འ་མ་ཚད་ གས་་་་་་ ་མ་མ་་ར་ས་གདན་ས་བཏབ་་
་ཁང་་ ་མ་མ་་ར་ཉམས་ད་པ་ཁར་ ས་ངས་ཡང་གས་གས་་འ་ས་ ་་བསཔ་་འ་
འན་ག་ ་་་་་་ར་་ས་ ས་ཆ་དགའ་བ་ཁར་ ་མ་མ་་ར་ཨ་ག་རང་ ་ངལ་གནང་ས་་
ང་་་འདབས་་ ་ཁང་བངས་་འ་ མ་ད་བས་་ན་་ན་ར་བཤདཔ་ན་མས། གས་་
ས་ས་་ས་འབད་བ་ན་མ་ད་བས་ར་་འ་ གར་ན་འག་་་་ཡང་ས་་ས་འན་འབད་
ད་པ་ར་ལས་ བཤད་ལ་ག་་ཡང་ད་ང་ འོ་ན་མཛད་གས་་མཇལ་བ་ན་གར་ན་འག་་་་
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ཡང་ས་ འལ་ད་ན་པས་ར་བཤད་་འ་ས་ གར་ན་འག་་་་ ་་ང་ག་གས་་མཛད་
མ་ ་ཐིག་ཙམ་ག་་ཚརཝ་ན་།།
གམ་ག་གནས།4
ས་རབས་བད་པ་ནང་་ སངས་ས་གས་པ་ ་ན་་་ན་་་མག་ས་ མ་ངས་པ་ན་་ ས་་
ག་་ནང་ གར་ཁ་་་ག་ས་གནང་པ་ལ་ལས་ གག་་ ་འག་གས་་ས་མཚམས་་ད་་
གམ་ག་གནས་་ན་པས། གནས་་ཁར་ ག་་ད་པ་ལས་ཕར་ ག་ག་༥༡ དཔ་ནམ་དང་ ག་ག་
གག་་ནང་་ གར་ན་ི་བགས་་ཡང་ད་པ་་ས་ན་མས། གནས་་ མ་་ས་བར་ར་བ་་
དཔ་མ་ཚད་ ཨ་མ་་མ་་ ་་་ཀ་ཛ་་ ག་བམ་ག་ན་མས། ཨ་མ་་མ་་ ་གར་ི་
གས་ཚན་ ན་་ར་ས་ མཐའ་ར་ག་ནང་ཆགས་་དཔ་ན་མས། གམ་ག་གནས་འ་་ ད་ས་
ནངས་པར་ གམ་ག་ཨ་མ་གནས་ ཨམ་ང་གག་མ་གནས་ ་་་ཀ་ཛ་་གནས། དཔལ་ན་་ ་
གནས་ ས་ཆ་ག་གནས་ལ་གས་པ་བ་ལ་དཔ་ན་མས།
་་་ཀ་ཛ་འམ་ཨམ་ང་གག་མ།5
གམ་ག་གནས་འ་ ག་་་་་ཀ་ཛ་་གནས་་ ཆ་བཞག་་དཔ་ན་མས། ་་འ་་ ན་་དང་
ནང་པ་གས་ཆ་ར་ས་ དད་པ་དང་ས་ས་ལཝ་མ་ཚད་ འགས་ང་ཅན་ག་་ཡང་ཆ་བཞགཔ་ན་མས། ང་
མ་གས་ལས་འབད་བ་ན་ ས་ང་ག་་གམ་ལས་ གག་་་་ཀ་ཛ་་་བཞགཔ་ན་མས། ་ཡང་
མ་་་ཀ་ཛ་་ ཛ་ར་་ལ་ དམ་ཅན་་་གས་པ་ར་ མ་ཛ་དམ་གམ་ར་བཝ་མ་ཚད་ ལ་ན་་་་་
ཀ་ཛ་་མ་ལ་་ཡང་བཤདཔ་ན་མས། ་་་ ་་ན་་་མག་ས་ དམ་་བགས་་ ས་ང་
ག་གམ་་ལ་ཁར་བ་གནང་གནངམ་ན་ར་བཤདཔ་ན་མས།
་་་ དངསམ་འལཝ ་མགས་པ་ཁར་ ་་་མ་བབ་པ་་་འབད་བ་ན་ རང་བད་་བར་ཆད་་
འངམ་མ་ཚད་ རང་ས་ གས་མ་འབད་བ་ན་ བསམ་ན་ད་བན་་འབ་གས་པ་ས་པ་ཡང་ད་ར་
༤

་ང་བས། ་ས་༠༡་༠༢་༢༠༡༤ ་ ན་གསལ་གསར་ག།

༥

་ང་བས། ་ས་༠༡་༠༢་༢༠༡༤ ་ ན་གསལ་གསར་ག།
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ན་མས། ་་་ ་མ་གག་ ག་གག་ ང་གག་་དཔ་མ་ཚད་ ནང་པ་ལ་་ས་ གར་ན་འག་་
་་གསང་བ་མ་་ཡང་བཤདཔ་ན་མས།
གར་ན་འག་་་་ར་ ངས་གགས་་ན་་ ་བ་ས་ད་པ་ན་རབས་ཁག་་མཚན་།
༡་ ཨཔ་དངས་། བས་ཆ་གས་ཚན།
༢་ མ་ད་བས་་ས་ ན་འན་་། དར་ལ་གས་ཚན།
༣་ ཨཔ་་པ། ལ་བར་མ་གས་ཚན།
༤་ ་་བསཔ་བཙན་། ་་་་གས་ཚན།
༥་ མ་ར། ཨ་ས་ལ་ཁ་གས་ཚན།
༦་ ངས་འན་་ས་ བ་དན་ནག་འལ།
༧་ བ་དན་དན་མག་་ང་། བང་མ་གས་ཚན།
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